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ੴ ਸਤਿ ਨਾਮੁ ਕਰਿਾ ਪੁਰਖੁ ਤਨਰਭਉ ਤਨਰਵੈਰੁ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤਿ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪਰਸਾਤਿ ॥

ج َسیب
ب
ھ
ُ
گ
ں ر رپساد ۔۔
اِک اواکنر ست نام رکنا ُپرھک پِر ھؤ پِروری ااکل مُؤرت ا ُ ؤین
॥ ਜਪੁ ॥

جت ۔۔
ਆਤਿ ਸਚੁ ਜੁਗਾਤਿ ਸਚੁ ॥

ا د چس ُجگاد چس ۔۔
ਹੈ ਭੀ ਸਚੁ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਭੀ ਸਚੁ ॥੧॥

ےہَ یھب چس نانک وہیس یھب چس ۔۔۱۔۔
ਸੋਚੈ ਸੋਤਚ ਨ ਹੋਵਈ ਜੇ ਸੋਚੀ ਲਖ ਵਾਰ ॥

وسےچَ وسچ ہن وہویئ ےج وسیچ ھکل وار ۔۔
ਚੁਪੈ ਚੁਪ ਨ ਹੋਵਈ ਜੇ ਲਾਇ ਰਹਾ ਤਲਵ ਿਾਰ ॥

ُجپَے ُجت ہن وہویئ ےج ال ِئے راہ لِؤ نار ۔۔

ਭੁਤਖਆ ਭੁਖ ਨ ਉਿਰੀ ਜੇ ਬੰਨਾ ਪੁਰੀਆ ਭਾਰ ॥

ب ُھک ب
ھ
ک
پ
ُ
پ
ھیا ھ ہن اُرتی ےج یّا ُرِنا اھبر ۔۔

ਸਹਸ ਤਸਆਣਪਾ ਲਖ ਹੋਤਹ ਿ ਇਕ ਨ ਚਲੈ ਨਾਤਲ ॥

سہس ِسیااپن ھکل وہہِ ت اِک ہن چلَے نال ۔۔

ਤਕਵ ਸਤਚਆਰਾ ਹੋਈਐ ਤਕਵ ਕੂੜੈ ਿੁਟੈ ਪਾਤਲ ॥

ےیئ کِؤ ُکؤ َرے ُپ َپے نال ۔۔
کِؤ سچِیارا وہ َ

ਹੁਕਤਮ ਰਜਾਈ ਚਲਣਾ ਨਾਨਕ ਤਲਤਖਆ ਨਾਤਲ ॥੧॥

ک
ُچ م راجیئ انلچ نانک لک ِھیا نال ۔۔۱۔۔

ਹੁਕਮੀ ਹੋਵਤਨ ਆਕਾਰ ਹੁਕਮੁ ਨ ਕਤਹਆ ਜਾਈ ॥

ُچک
م
ی

ک
وہون ا اکر ُچ م ہن کہیا اجیئ ۔۔

ਹੁਕਮੀ ਹੋਵਤਨ ਜੀਅ ਹੁਕਤਮ ਤਮਲੈ ਵਤਿਆਈ ॥

چک
ک
ُ می وہون یج ُچ م ملَ ِے ودنایئ ۔۔

ਹੁਕਮੀ ਉਿਮੁ ਨੀਚੁ ਹੁਕਤਮ ਤਲਤਖ ਿੁਖ ਸੁਖ ਪਾਈਅਤਹ ॥

چک
ک
ُ می اُمت چین ُچ م لک ِھ ُدھک ُسکھ ناپ ٔبہہ ۔۔

ਇਕਨਾ ਹੁਕਮੀ ਬਖਸੀਸ ਇਤਕ ਹੁਕਮੀ ਸਿਾ ਭਵਾਈਅਤਹ ॥

چک نک
ک
چ
ھ
سی
م
ُ
ب
اِانک ُ می س اِک ی دسا وھباپ ٔہہ ۔۔

ਹੁਕਮੈ ਅੰਿਤਰ ਸਭੁ ਕੋ ਬਾਹਤਰ ਹੁਕਮ ਨ ਕੋਇ ॥

ک
ُچکمَے ادنر سیھ وک ناہر ُچ م ہن وکۓ ۔۔

ਨਾਨਕ ਹੁਕਮੈ ਜੇ ਬੁਝੈ ਿ ਹਉਮੈ ਕਹੈ ਨ ਕੋਇ ॥੨॥

بُج
ک
ہ
م
ھ
ہ
َ
نانک ُچکمَے ےج ے ت ؤ َے َ ے ہن وکۓ ۔۔۲۔۔
ਗਾਵੈ ਕੋ ਿਾਣੁ ਹੋਵੈ ਤਕਸੈ ਿਾਣੁ ॥

وہوے ک ِ َسے نان ۔۔
اگوے وک نان َ
َ
ਗਾਵੈ ਕੋ ਿਾਤਿ ਜਾਣੈ ਨੀਸਾਣੁ ॥

اگوے وک دات اج ئَے اسینن ۔۔
َ
ਗਾਵੈ ਕੋ ਗੁਣ ਵਤਿਆਈਆ ਚਾਰ ॥

اگوے وک ُگں ودناایئ اچر ۔۔
َ

ਗਾਵੈ ਕੋ ਤਵਤਿਆ ਤਵਖਮੁ ਵੀਚਾਰੁ ॥

اگوے وک وِدنا وِمھک وبچار ۔۔
َ

ਗਾਵੈ ਕੋ ਸਾਤਜ ਕਰੇ ਿਨੁ ਖੇਹ ॥

اگوے وک ساچ رکے نت کھبہہ ۔۔
َ
ਗਾਵੈ ਕੋ ਜੀਅ ਲੈ ਤਿਤਰ ਿੇਹ ॥

ب
اگوے وک ایج لَے ھِر دہہی ۔۔
َ
ਗਾਵੈ ਕੋ ਜਾਪੈ ਤਿਸੈ ਿੂਤਰ ॥

اگوے وک اج ئَے ِد سَے ُدور ۔۔
َ
ਗਾਵੈ ਕੋ ਵੇਖੈ ਹਾਿਰਾ ਹਿੂਤਰ ॥

نک
اگوے وک و َھے احدرا دحُور ۔۔
َ
ਕਥਨਾ ਕਥੀ ਨ ਆਵੈ ਿੋਤਟ ॥

کب
کبھیا ھی ہن ا َوے وتت ۔۔
ਕਤਥ ਕਤਥ ਕਥੀ ਕੋਟੀ ਕੋਤਟ ਕੋਤਟ ॥

کب
کبھ کبھ ھی وکیٹ وکت وکت ۔۔
ਿੇਿਾ ਿੇ ਲੈਿੇ ਥਤਕ ਪਾਤਹ ॥

دندا دے لَیدے کھت ناہِ۔۔
ਜੁਗਾ ਜੁਗੰਿਤਰ ਖਾਹੀ ਖਾਤਹ ॥

ُجگا ُچگیتر اھکیہ اھکہِ۔۔

ਹੁਕਮੀ ਹੁਕਮੁ ਚਲਾਏ ਰਾਹੁ ॥

ُچکم ُچک
چ
ی م الۓ راوہ ۔۔

ਨਾਨਕ ਤਵਗਸੈ ਵੇਪਰਵਾਹੁ ॥੩॥

نانک وِ گ َسے ورپیواوہ ۔۔۳۔۔

ਸਾਚਾ ਸਾਤਹਬੁ ਸਾਚੁ ਨਾਇ ਭਾਤਖਆ ਭਾਉ ਅਪਾਰੁ ॥

سااچ اصجِت ساچ ناےئ اھبکھِیا اھبو انار ۔۔

ਆਖਤਹ ਮੰਗਤਹ ਿੇਤਹ ਿੇਤਹ ਿਾਤਿ ਕਰੇ ਿਾਿਾਰੁ ॥

ا کھہہ میگہہ دہہی دہہی دات رکے دانار ۔۔
ਿੇਤਰ ਤਕ ਅਗੈ ਰਖੀਐ ਤਜਿੁ ਤਿਸੈ ਿਰਬਾਰੁ ॥

ک
ریھپ ےک ا َگے ر ھیپے ِجت ِد سَے درنار ۔۔

ਮੁਹੌ ਤਕ ਬੋਲਣੁ ਬੋਲੀਐ ਤਜਿੁ ਸੁਤਣ ਧਰੇ ਤਪਆਰੁ ॥

مُہؤٔ ےک وبنل وبےئیل ِجت ُسں درھے ایپر ۔۔
ਅੰਤਮਰਿ ਵੇਲਾ ਸਚੁ ਨਾਉ ਵਤਿਆਈ ਵੀਚਾਰੁ ॥

ارمِت ونال چس ناو ودنایئ وبچار ۔۔

ਕਰਮੀ ਆਵੈ ਕਪੜਾ ਨਿਰੀ ਮੋਖੁ ਿੁਆਰੁ ॥

رکیم ا َوے ڑپکا دنری ومھک ُدوار ۔۔
ਨਾਨਕ ਏਵੈ ਜਾਣੀਐ ਸਭੁ ਆਪੇ ਸਤਚਆਰੁ ॥੪॥

نانک اویَے اج پپَے سیھ ا ےپ سچِیار ۔۔۴۔۔
ਥਾਤਪਆ ਨ ਜਾਇ ਕੀਿਾ ਨ ਹੋਇ ॥

اھتایپ ہن اجۓ کِییا ہن وہۓ ۔۔
ਆਪੇ ਆਤਪ ਤਨਰੰਜਨੁ ਸੋਇ ॥

ا ےپ ا ت پِرنجن وسۓ ۔۔

ਤਜਤਨ ਸੇਤਵਆ ਤਿਤਨ ਪਾਇਆ ਮਾਨੁ ॥

ِجں سیَؤنا پِں نانا امن ۔۔

ਨਾਨਕ ਗਾਵੀਐ ਗੁਣੀ ਤਨਧਾਨੁ ॥

نانک اگو ئٔے َ ُگبی ن ِداھن ۔۔

ਗਾਵੀਐ ਸੁਣੀਐ ਮਤਨ ਰਖੀਐ ਭਾਉ ॥

ک
اگو ئٔے َ ُسییپے َ نم ر ھیپے َ اھبو ۔۔

ਿੁਖੁ ਪਰਹਤਰ ਸੁਖੁ ਘਤਰ ਲੈ ਜਾਇ ॥

ُدھک رپہر ُسکھ رھگ لَے اجۓ ۔۔

ਗੁਰਮੁਤਖ ਨਾਿੰ ਗੁਰਮੁਤਖ ਵੇਿੰ ਗੁਰਮੁਤਖ ਰਤਹਆ ਸਮਾਈ ॥

ُگرمُکھ نادن ُگرمُکھ وندن ُگرمُکھ رایہ امسیئ ۔۔

ਗੁਰੁ ਈਸਰੁ ਗੁਰੁ ਗੋਰਖੁ ਬਰਮਾ ਗੁਰੁ ਪਾਰਬਿੀ ਮਾਈ ॥

ُگر اِرسی ُگر وگرھک پرام ُگر ناریتب امیئ ۔۔

ਜੇ ਹਉ ਜਾਣਾ ਆਖਾ ਨਾਹੀ ਕਹਣਾ ਕਥਨੁ ਨ ਜਾਈ ॥

کب
ھ
ےج ہؤ اجنا ا اھک نایہ انہک ں ہن اجیئ ۔۔
ਗੁਰਾ ਇਕ ਿੇਤਹ ਬੁਝਾਈ ॥

ُگرا اک دہہی اھجبیئ ۔۔

ਸਭਨਾ ਜੀਆ ਕਾ ਇਕੁ ਿਾਿਾ ਸੋ ਮੈ ਤਵਸਤਰ ਨ ਜਾਈ ॥੫॥

سبھیا ایج اک اِک دانا وس م َے وِرس ہن اجیئ ۔۔۵۔۔

ਿੀਰਤਥ ਨਾਵਾ ਜੇ ਤਿਸੁ ਭਾਵਾ ਤਵਣੁ ਭਾਣੇ ਤਕ ਨਾਇ ਕਰੀ ॥

ریتھت ناوا ےج ئِس اھبوا وِن اھبےن ےک ناےئ رکی ۔۔
ਜੇਿੀ ਤਸਰਤਿ ਉਪਾਈ ਵੇਖਾ ਤਵਣੁ ਕਰਮਾ ਤਕ ਤਮਲੈ ਲਈ ॥

یتیج رسِھٹ اُنایئ واھکی وِن رکام ےک ملَ ِے یئل ۔۔

ਮਤਿ ਤਵਤਚ ਰਿਨ ਜਵਾਹਰ ਮਾਤਣਕ ਜੇ ਇਕ ਗੁਰ ਕੀ ਤਸਖ ਸੁਣੀ ॥

مت وِچ رنت وجاہر امنک ےج اِک ُگر یک ِسکھ ُسبی ۔۔
ਗੁਰਾ ਇਕ ਿੇਤਹ ਬੁਝਾਈ ॥

ب
ُگرا اک دہہی ُجھایئ ۔۔

ਸਭਨਾ ਜੀਆ ਕਾ ਇਕੁ ਿਾਿਾ ਸੋ ਮੈ ਤਵਸਤਰ ਨ ਜਾਈ ॥੬॥

سبھیا ایج اک اِک دانا وس م َے وِرس ہن اجیئ ۔۔۶۔۔
ਜੇ ਜੁਗ ਚਾਰੇ ਆਰਜਾ ਹੋਰ ਿਸੂਣੀ ਹੋਇ ॥

ےج ُچگ اچرے ا راج وہر دسُؤین وہۓ ۔۔
ਨਵਾ ਖੰਿਾ ਤਵਤਚ ਜਾਣੀਐ ਨਾਤਲ ਚਲੈ ਸਭੁ ਕੋਇ ॥

ونَا ڈنھکا وِچ اج پپَے نال چلَے سیھ وکۓ ۔۔

ਚੰਗਾ ਨਾਉ ਰਖਾਇ ਕੈ ਜਸੁ ਕੀਰਤਿ ਜਤਗ ਲੇਇ ॥

اگنچ ناو راھکےی َکے سج ریکت چگ ےیل ۔۔
ਜੇ ਤਿਸੁ ਨਿਤਰ ਨ ਆਵਈ ਿ ਵਾਿ ਨ ਪੁਛੈ ਕੇ ॥

بُج
َ
ھ
ےج ئِس دنر ہن ا ویئ ت وات ہن ے ےک ۔۔
ਕੀਟਾ ਅੰਿਤਰ ਕੀਟੁ ਕਤਰ ਿੋਸੀ ਿੋਸੁ ਧਰੇ ॥

کییا ادنر کِپت رک دویس دوس درھے ۔۔
ਨਾਨਕ ਤਨਰਗੁਤਣ ਗੁਣੁ ਕਰੇ ਗੁਣਵੰਤਿਆ ਗੁਣੁ ਿੇ ॥

نانک پِر ُگں ُگں رکے ُگپؤنییا ُگں دے ۔۔

ਿੇਹਾ ਕੋਇ ਨ ਸੁਝਈ ਤਜ ਤਿਸੁ ਗੁਣੁ ਕੋਇ ਕਰੇ ॥੭॥

ُسج
ُ
ئ
گ
ھب
ِ
اہیت وکۓ ہن ی ےج س ں وکۓ رکے ۔۔۷۔۔

ਸੁਤਣਐ ਤਸਧ ਪੀਰ ਸੁਤਰ ਨਾਥ ॥

ُسی ٔپے سِدھ ریپ ُسر ناھت ۔۔

ਸੁਤਣਐ ਧਰਤਿ ਧਵਲ ਆਕਾਸ ॥

ُسی ٔپے درھت د َھؤل ا اکس ۔۔
ਸੁਤਣਐ ਿੀਪ ਲੋਅ ਪਾਿਾਲ ॥

ُسی ٔپے دپپ ولۓ نانال ۔۔

ਸੁਤਣਐ ਪੋਤਹ ਨ ਸਕੈ ਕਾਲੁ ॥

ُسی ٔپے وپہِ ہن ےکسَ اکل ۔۔

ਨਾਨਕ ਭਗਿਾ ਸਿਾ ਤਵਗਾਸੁ ॥

ب
نانک ھگیا دسا وِاگس ۔۔

ਸੁਤਣਐ ਿੂਖ ਪਾਪ ਕਾ ਨਾਸੁ ॥੮॥

ُسی ٔپے ُدوھک نات اک ناس ۔۔۸۔۔
ਸੁਤਣਐ ਈਸਰੁ ਬਰਮਾ ਇੰਿੁ ॥

ُسی ٔپے اِرسی پرام اِدن ۔۔

ਸੁਤਣਐ ਮੁਤਖ ਸਾਲਾਹਣ ਮੰਿੁ ॥

ُسی ٔپے مُکھ ساالنہ دنم ۔۔

ਸੁਤਣਐ ਜੋਗ ਜੁਗਤਿ ਿਤਨ ਭੇਿ ॥

ُسی ٔپے وجگ ُچگت نت دیھب ۔۔

ਸੁਤਣਐ ਸਾਸਿ ਤਸਤਮਰਤਿ ਵੇਿ ॥

ُسی ٔپے ساست ِسمرت وند ۔۔

ਨਾਨਕ ਭਗਿਾ ਸਿਾ ਤਵਗਾਸੁ ॥

ب
نانک ھگیا دسا وِاگس ۔۔

ਸੁਤਣਐ ਿੂਖ ਪਾਪ ਕਾ ਨਾਸੁ ॥੯॥

ُسی ٔپے ُدوھک نات اک ناس ۔۔۹۔۔
ਸੁਤਣਐ ਸਿੁ ਸੰਿੋਖੁ ਤਗਆਨੁ ॥

ُسی ٔپے ست وتنسھک گ ِیان ۔۔

ਸੁਤਣਐ ਅਿਸਤਿ ਕਾ ਇਸਨਾਨੁ ॥

سی ب
ھ
سی
ُ ٔپے ا ھ اک اِانسن ۔۔

ਸੁਤਣਐ ਪਤੜ ਪਤੜ ਪਾਵਤਹ ਮਾਨੁ ॥

ُسی ٔپے ڑپ ڑپ ناوہِ امن ۔۔

ਸੁਤਣਐ ਲਾਗੈ ਸਹਤਜ ਤਧਆਨੁ ॥

سہ
ُسی ٔپے ال َگے ج دایھن ۔۔

ਨਾਨਕ ਭਗਿਾ ਸਿਾ ਤਵਗਾਸੁ ॥

ب
نانک ھگیا دسا وِاگس ۔۔

ਸੁਤਣਐ ਿੂਖ ਪਾਪ ਕਾ ਨਾਸੁ ॥੧੦॥

ُسی ٔپے ُدوھک نات اک ناس ۔۔۱۱۔۔
ਸੁਤਣਐ ਸਰਾ ਗੁਣਾ ਕੇ ਗਾਹ ॥

ُسی ٔپے رسا ُگیا ےک اگہ ۔۔

ਸੁਤਣਐ ਸੇਖ ਪੀਰ ਪਾਤਿਸਾਹ ॥

ُسی ٔپے س َیکھ ریپ نائساہ ۔۔

ਸੁਤਣਐ ਅੰਧੇ ਪਾਵਤਹ ਰਾਹੁ ॥

ُسی ٔپے ادنےھ ناوہِ راوہ ۔۔

ਸੁਤਣਐ ਹਾਥ ਹੋਵੈ ਅਸਗਾਹੁ ॥

وہوے ااگسوہ ۔۔
ُسی ٔپے اہھت َ

ਨਾਨਕ ਭਗਿਾ ਸਿਾ ਤਵਗਾਸੁ ॥

ب
نانک ھگیا دسا وِاگس ۔۔

ਸੁਤਣਐ ਿੂਖ ਪਾਪ ਕਾ ਨਾਸੁ ॥੧੧॥

ُسی ٔپے ُدوھک نات اک ناس ۔۔۱۱۔۔
ਮੰਨੇ ਕੀ ਗਤਿ ਕਹੀ ਨ ਜਾਇ ॥

مپّے یک گپ یہک ہن اجۓ ۔۔
ਜੇ ਕੋ ਕਹੈ ਤਪਛੈ ਪਛੁਿਾਇ ॥

کہ ِبج
َ
ھ
ےج وک َ ے ے اتھچپےئ ۔۔
ਕਾਗਤਿ ਕਲਮ ਨ ਤਲਖਣਹਾਰੁ ॥

اکدگ ملق ہن لک ِھبہار ۔۔

ਮੰਨੇ ਕਾ ਬਤਹ ਕਰਤਨ ਵੀਚਾਰੁ ॥

مپّے اک ہہب رکن وبچار ۔۔

ਐਸਾ ਨਾਮੁ ਤਨਰੰਜਨੁ ਹੋਇ ॥

ااسی نام پِرنجن وہۓ ۔۔

ਜੇ ਕੋ ਮੰਤਨ ਜਾਣੈ ਮਤਨ ਕੋਇ ॥੧੨॥

ےج وک نمّ اج ئَے نم وکۓ ۔۔۱۲۔۔

ਮੰਨੈ ਸੁਰਤਿ ਹੋਵੈ ਮਤਨ ਬੁਤਧ ॥

َ
وہوے نم ُندھ ۔۔
مپّے ُسرت َ
ਮੰਨੈ ਸਗਲ ਭਵਣ ਕੀ ਸੁਤਧ ॥

َ
ب
مپّے لگس َھؤن یک ُسدھ ۔۔
ਮੰਨੈ ਮੁਤਹ ਚੋਟਾ ਨਾ ਖਾਇ ॥

َ
مپّے مُؤہ وچنا ہن اھکۓ ۔۔

ਮੰਨੈ ਜਮ ਕੈ ਸਾਤਥ ਨ ਜਾਇ ॥

َ
مپّے مج َکے ساھت ہن اجۓ ۔۔
ਐਸਾ ਨਾਮੁ ਤਨਰੰਜਨੁ ਹੋਇ ॥

ااسی نام پِرنجن وہۓ ۔۔

ਜੇ ਕੋ ਮੰਤਨ ਜਾਣੈ ਮਤਨ ਕੋਇ ॥੧੩॥

ےج وک نمّ اج ئَے نم وکۓ ۔۔۱۳۔۔
ਮੰਨੈ ਮਾਰਤਗ ਿਾਕ ਨ ਪਾਇ ॥

َ
مپّے امرگ اھٹک ہن ناۓ ۔۔
ਮੰਨੈ ਪਤਿ ਤਸਉ ਪਰਗਟੁ ਜਾਇ ॥

َ
مپّے

پپ سِیؤ رپگپ اجۓ ۔۔
ਮੰਨੈ ਮਗੁ ਨ ਚਲੈ ਪੰਥੁ ॥

َ
مپّے

گم ہن چلَے ھتنپ ۔۔

ਮੰਨੈ ਧਰਮ ਸੇਿੀ ਸਨਬੰਧੁ ॥

َ
مپّے درھم َسیبی سیییدھ ۔۔

ਐਸਾ ਨਾਮੁ ਤਨਰੰਜਨੁ ਹੋਇ ॥

ااسی نام پِرنجن وہۓ ۔۔

ਜੇ ਕੋ ਮੰਤਨ ਜਾਣੈ ਮਤਨ ਕੋਇ ॥੧੪॥

ےج وک نمّ اج ئَے نم وکۓ ۔۔۱۴۔۔
ਮੰਨੈ ਪਾਵਤਹ ਮੋਖੁ ਿੁਆਰੁ ॥

َ
مپّے ناوہِ ومھک ُدوار ۔۔

ਮੰਨੈ ਪਰਵਾਰੈ ਸਾਧਾਰੁ ॥

َ
مپّے رپوا َرے ساداھر ۔۔
ਮੰਨੈ ਿਰੈ ਿਾਰੇ ਗੁਰੁ ਤਸਖ ॥

َ
مپّے رتَے نارے ُگر ِسکھ ۔۔
ਮੰਨੈ ਨਾਨਕ ਭਵਤਹ ਨ ਤਭਖ ॥

ب
َ
ب
ھ
ک
ِ
مپّے نانک َھؤہِ ہن ھ ۔۔

ਐਸਾ ਨਾਮੁ ਤਨਰੰਜਨੁ ਹੋਇ ॥

ااسی نام پِرنجن وہۓ ۔۔

ਜੇ ਕੋ ਮੰਤਨ ਜਾਣੈ ਮਤਨ ਕੋਇ ॥੧੫॥

ےج وک نمّ اج ئَے نم وکۓ ۔۔۱۵۔۔
ਪੰਚ ਪਰਵਾਣ ਪੰਚ ਪਰਧਾਨੁ ॥

پب
پب
ج رپوان ج رپداھن ۔۔

ਪੰਚੇ ਪਾਵਤਹ ਿਰਗਤਹ ਮਾਨੁ ॥

پبجے ناوہِ درہہگ امن ۔۔

ਪੰਚੇ ਸੋਹਤਹ ਿਤਰ ਰਾਜਾਨੁ ॥

پبجے وس ہہے در رااجن ۔۔

ਪੰਚਾ ਕਾ ਗੁਰੁ ਏਕੁ ਤਧਆਨੁ ॥

اچنپ اک ُگر انک دایھن ۔۔
ਜੇ ਕੋ ਕਹੈ ਕਰੈ ਵੀਚਾਰੁ ॥

ےج وک ک َہے رکَے وبچار ۔۔
ਕਰਿੇ ਕੈ ਕਰਣੈ ਨਾਹੀ ਸੁਮਾਰੁ ॥

ےک رک ئَے نایہ ُسمار ۔۔
رکےت َ
ਧੌਲੁ ਧਰਮੁ ਿਇਆ ਕਾ ਪੂਿੁ ॥

د َھؤل درھم دایئ اک ئُؤت ۔۔
ਸੰਿੋਖੁ ਥਾਤਪ ਰਤਖਆ ਤਜਤਨ ਸੂਤਿ ॥

وتنسھک اھتت رایھک ِجں سُؤت ۔۔
ਜੇ ਕੋ ਬੁਝੈ ਹੋਵੈ ਸਤਚਆਰੁ ॥

بُج
س
ھ
چ
َ
وہوے ِیار ۔۔
ےج وک ے َ
ਧਵਲੈ ਉਪਤਰ ਕੇਿਾ ਭਾਰੁ ॥

د َھؤ لَے اُرپ َکییا اھبر ۔۔

ਧਰਿੀ ਹੋਰੁ ਪਰੈ ਹੋਰੁ ਹੋਰੁ ॥

درھیت وہر رپَے وہر وہر ۔۔
ਤਿਸ ਿੇ ਭਾਰੁ ਿਲੈ ਕਵਣੁ ਜੋਰੁ ॥

ئِس ےت اھبر نلَے وکَن وجر ۔۔

ਜੀਅ ਜਾਤਿ ਰੰਗਾ ਕੇ ਨਾਵ ॥

ایج اجت راگن ےک نا َو ۔۔
ਸਭਨਾ ਤਲਤਖਆ ਵੁੜੀ ਕਲਾਮ ॥

سبھیا لک ِھیا ُوری کالم ۔۔

ਏਹੁ ਲੇਖਾ ਤਲਤਖ ਜਾਣੈ ਕੋਇ ॥

ل
اہہی َیکھا لک ِھ اج ئَے وکۓ ۔۔
ਲੇਖਾ ਤਲਤਖਆ ਕੇਿਾ ਹੋਇ ॥

ل
َیکھا لک ِھیا کییا وہۓ ۔۔

ਕੇਿਾ ਿਾਣੁ ਸੁਆਤਲਹੁ ਰੂਪੁ ॥

کییا نان سُؤاہہل ُروت ۔۔
َ
ਕੇਿੀ ਿਾਤਿ ਜਾਣੈ ਕੌਣੁ ਕੂਿੁ ॥

َ
کیبی دات اج ئَے َکؤن ُکؤت ۔۔
ਕੀਿਾ ਪਸਾਉ ਏਕੋ ਕਵਾਉ ॥

کییا ئساو اوکی وکَاو ۔۔
ਤਿਸ ਿੇ ਹੋਏ ਲਖ ਿਰੀਆਉ ॥

ئِس ےت وہےئ ھکل درناو ۔۔

ਕੁਿਰਤਿ ਕਵਣ ਕਹਾ ਵੀਚਾਰੁ ॥

قُدرت وکَن اہک وبچار ۔۔

ਵਾਤਰਆ ਨ ਜਾਵਾ ਏਕ ਵਾਰ ॥

وارنا ہن اجوا انک وار ۔۔

ਜੋ ਿੁਧੁ ਭਾਵੈ ਸਾਈ ਭਲੀ ਕਾਰ ॥

ب
ھل
اھبوے سایئ ی اکر ۔۔
وج ُندھ َ
ਿੂ ਸਿਾ ਸਲਾਮਤਿ ਤਨਰੰਕਾਰ ॥੧੬॥

ئُؤ دسا سالمت پِراکنر ۔۔۱۶۔۔
ਅਸੰਖ ਜਪ ਅਸੰਖ ਭਾਉ ॥

اھکنس جت اھکنس اھبو ۔۔
ਅਸੰਖ ਪੂਜਾ ਅਸੰਖ ਿਪ ਿਾਉ ॥

اھکنس ئُؤاج اھکنس پپ ناو ۔۔
ਅਸੰਖ ਗਰੰਥ ਮੁਤਖ ਵੇਿ ਪਾਿ ॥

اھکنس رگھتن مُکھ وند ناھٹ ۔۔

ਅਸੰਖ ਜੋਗ ਮਤਨ ਰਹਤਹ ਉਿਾਸ ॥

اھکنس وجگ نم رہہہ اُداس ۔۔
ਅਸੰਖ ਭਗਿ ਗੁਣ ਤਗਆਨ ਵੀਚਾਰ ॥

اھکنس تگھب ُگں گ ِیان وبچار ۔۔
ਅਸੰਖ ਸਿੀ ਅਸੰਖ ਿਾਿਾਰ ॥

اھکنس یتس اھکنس دانار ۔۔
ਅਸੰਖ ਸੂਰ ਮੁਹ ਭਖ ਸਾਰ ॥

ب
ھ
ک
اھکنس سُؤر مُہہ ھ سار ۔۔

ਅਸੰਖ ਮੋਤਨ ਤਲਵ ਲਾਇ ਿਾਰ ॥

اھکنس ومن لِؤ ال ِئے نار ۔۔

ਕੁਿਰਤਿ ਕਵਣ ਕਹਾ ਵੀਚਾਰੁ ॥

قُدرت وکَن اہک وبچار ۔۔

ਵਾਤਰਆ ਨ ਜਾਵਾ ਏਕ ਵਾਰ ॥

وارنا ہن اجوا انک وار ۔۔
ਜੋ ਿੁਧੁ ਭਾਵੈ ਸਾਈ ਭਲੀ ਕਾਰ ॥

ب
ھل
اھبوے سایئ ی اکر ۔۔
وج ُندھ َ
ਿੂ ਸਿਾ ਸਲਾਮਤਿ ਤਨਰੰਕਾਰ ॥੧੭॥

ئُؤ دسا سالمت پِراکنر ۔۔۱۷۔۔
ਅਸੰਖ ਮੂਰਖ ਅੰਧ ਘੋਰ ॥

اھکنس مُؤرھک ادنھ وھگر ۔۔
ਅਸੰਖ ਚੋਰ ਹਰਾਮਖੋਰ ॥

اھکنس وچر رحاوخمر ۔۔
ਅਸੰਖ ਅਮਰ ਕਤਰ ਜਾਤਹ ਜੋਰ ॥

اھکنس ارم رک اجہِ وجر ۔۔
ਅਸੰਖ ਗਲਵਢ ਹਤਿਆ ਕਮਾਤਹ ॥

اھکنس ولگَدھ ہ ِییا امکہِ۔۔
ਅਸੰਖ ਪਾਪੀ ਪਾਪੁ ਕਤਰ ਜਾਤਹ ॥

اھکنس نایپ نات رک اجہِ۔۔
ਅਸੰਖ ਕੂਤੜਆਰ ਕੂੜੇ ਤਿਰਾਤਹ ॥

ب
اھکنس ُکؤرنار ُکؤرے ھِراہِ۔۔

ਅਸੰਖ ਮਲੇਛ ਮਲੁ ਭਤਖ ਖਾਤਹ ॥

ب
ملب
ھ
ک
ِ
اھکنس َ چھ لم ھ اھکہ ۔۔

ਅਸੰਖ ਤਨੰਿਕ ਤਸਤਰ ਕਰਤਹ ਭਾਰੁ ॥

اھکنس پ ِیدک سِر رکہِ اھبر ۔۔
ਨਾਨਕੁ ਨੀਚੁ ਕਹੈ ਵੀਚਾਰੁ ॥

نانک چین ک َہے وبچار ۔۔

ਵਾਤਰਆ ਨ ਜਾਵਾ ਏਕ ਵਾਰ ॥

وارنا ہن اجوا انک وار ۔۔
ਜੋ ਿੁਧੁ ਭਾਵੈ ਸਾਈ ਭਲੀ ਕਾਰ ॥

ب
ھل
اھبوے سایئ ی اکر ۔۔
وج ُندھ َ
ਿੂ ਸਿਾ ਸਲਾਮਤਿ ਤਨਰੰਕਾਰ ॥੧੮॥

ئُؤ دسا سالمت پِراکنر ۔۔۱۸۔۔
ਅਸੰਖ ਨਾਵ ਅਸੰਖ ਥਾਵ ॥

اھکنس ناو اھکنس اھتو ۔۔
ਅਗੰਮ ਅਗੰਮ ਅਸੰਖ ਲੋਅ ॥

مگ اھکنس ولۓ ۔۔
امگّ ا ّ
ਅਸੰਖ ਕਹਤਹ ਤਸਤਰ ਭਾਰੁ ਹੋਇ ॥

اھکنس کہہہ سِر اھبر وہۓ ۔۔
ਅਖਰੀ ਨਾਮੁ ਅਖਰੀ ਸਾਲਾਹ ॥

ارھکی نام ارھکی اصالچ ۔۔

ਅਖਰੀ ਤਗਆਨੁ ਗੀਿ ਗੁਣ ਗਾਹ ॥

ارھکی گ ِیان تیگ ُگں اگہ ۔۔

ਅਖਰੀ ਤਲਖਣੁ ਬੋਲਣੁ ਬਾਤਣ ॥

لک ِ
ارھکی ھں وبنل نان ۔۔

ਅਖਰਾ ਤਸਤਰ ਸੰਜੋਗੁ ਵਖਾਤਣ ॥

ارھکا سِر وجنسگ وِاھکن ۔۔
ਤਜਤਨ ਏਤਹ ਤਲਖੇ ਤਿਸੁ ਤਸਤਰ ਨਾਤਹ ॥

لک
نج اہہی ِھے

ئِس سِر ناہِ۔۔

ਤਜਵ ਿੁਰਮਾਏ ਤਿਵ ਤਿਵ ਪਾਤਹ ॥

وج فُرامےئ ئِؤ ئِؤ ناےہ ۔۔
ਜੇਿਾ ਕੀਿਾ ਿੇਿਾ ਨਾਉ ॥

َچییا کِییا نییا ناو ۔۔
ਤਵਣੁ ਨਾਵੈ ਨਾਹੀ ਕੋ ਥਾਉ ॥

وِن نا َوے نایہ وک اھتو ۔۔
ਕੁਿਰਤਿ ਕਵਣ ਕਹਾ ਵੀਚਾਰੁ ॥

قُدرت وکَن اہک وبچار ۔۔

ਵਾਤਰਆ ਨ ਜਾਵਾ ਏਕ ਵਾਰ ॥

وارنا ہن اجوا انک وار ۔۔
ਜੋ ਿੁਧੁ ਭਾਵੈ ਸਾਈ ਭਲੀ ਕਾਰ ॥

ب
اھبوے سایئ ھلی اکر ۔۔
وج ُندھ َ

ਿੂ ਸਿਾ ਸਲਾਮਤਿ ਤਨਰੰਕਾਰ ॥੧੯॥

ئُؤ دسا سالمت پِراکنر ۔۔۱۹۔۔
ਭਰੀਐ ਹਥੁ ਪੈਰੁ ਿਨੁ ਿੇਹ ॥

رھب پپے ھتہ ریپ نت دہہی ۔۔
ਪਾਣੀ ਧੋਿੈ ਉਿਰਸੁ ਖੇਹ ॥

ناین دوھ ئَے اُرتس کھبہہ ۔۔
ਮੂਿ ਪਲੀਿੀ ਕਪੜੁ ਹੋਇ ॥

مُؤت نلیبی ڑپک وہۓ ۔۔
ਿੇ ਸਾਬੂਣੁ ਲਈਐ ਓਹੁ ਧੋਇ ॥

دے اصوبُن لی َ ٔپے اوہ دوھےئ ۔۔
ਭਰੀਐ ਮਤਿ ਪਾਪਾ ਕੈ ਸੰਤਗ ॥

ےک گنس ۔۔
رھب پپے مت نانا َ
ਓਹੁ ਧੋਪੈ ਨਾਵੈ ਕੈ ਰੰਤਗ ॥

او ُہ دوھ ئَے نا َوے ےکَ رنگ ۔۔
ਪੁੰਨੀ ਪਾਪੀ ਆਖਣੁ ਨਾਤਹ ॥

ُپ ّبی نایپ ا نھک ناہِ۔۔

ਕਤਰ ਕਤਰ ਕਰਣਾ ਤਲਤਖ ਲੈ ਜਾਹੁ ॥

رک رک رکنا لک ِھ لَے اجوہ ۔۔
ਆਪੇ ਬੀਤਜ ਆਪੇ ਹੀ ਖਾਹੁ ॥

ا ےپ جیب ا ےپ یہ اھکوہ ۔۔

ਨਾਨਕ ਹੁਕਮੀ ਆਵਹੁ ਜਾਹੁ ॥੨੦॥

ُچک
م
نانک ی ا ووہ اجوہ ۔۔۲۱۔۔

ਿੀਰਥੁ ਿਪੁ ਿਇਆ ਿਿੁ ਿਾਨੁ ॥

نِترھت پپ دایئ دت دان ۔۔
ਜੇ ਕੋ ਪਾਵੈ ਤਿਲ ਕਾ ਮਾਨੁ ॥

ےج وک نا َوے نِل اک امن ۔۔
ਸੁਤਣਆ ਮੰਤਨਆ ਮਤਨ ਕੀਿਾ ਭਾਉ ॥

ُسییا مییا نم کِییا اھبو ۔۔
ਅੰਿਰਗਤਿ ਿੀਰਤਥ ਮਤਲ ਨਾਉ ॥

ارتنگپ ریتھت لم ناو ۔۔
ਸਤਭ ਗੁਣ ਿੇਰੇ ਮੈ ਨਾਹੀ ਕੋਇ ॥

سیھ ُگں ریتے م َے نایہ وکۓ ۔۔
ਤਵਣੁ ਗੁਣ ਕੀਿੇ ਭਗਤਿ ਨ ਹੋਇ ॥

وِن ُگں کِیپے تگھب ہن وہۓ ۔۔
ਸੁਅਸਤਿ ਆਤਥ ਬਾਣੀ ਬਰਮਾਉ ॥

ُ ٔسؤاست ا ھت ناین پرامو ۔۔

ਸਤਿ ਸੁਹਾਣੁ ਸਿਾ ਮਤਨ ਚਾਉ ॥

ست ُسہان دسا نم اچو ۔۔
ਕਵਣੁ ਸੁ ਵੇਲਾ ਵਖਿੁ ਕਵਣੁ ਕਵਣ ਤਥਤਿ ਕਵਣੁ ਵਾਰੁ ॥

وکَن وس ونال وتھک وکَن وکَن بھِت وکَن وار ۔۔

ਕਵਤਣ ਤਸ ਰੁਿੀ ਮਾਹੁ ਕਵਣੁ ਤਜਿੁ ਹੋਆ ਆਕਾਰੁ ॥

س ُریت اموہ وکَن ِجت وہا ا اکر ۔۔
وکَن ِ
ਵੇਲ ਨ ਪਾਈਆ ਪੰਿਿੀ ਤਜ ਹੋਵੈ ਲੇਖੁ ਪੁਰਾਣੁ ॥

وہوے ھکیل ُپران ۔۔
َولی ہن ناایئ ڈنپیت ےج َ
ਵਖਿੁ ਨ ਪਾਇਓ ਕਾਿੀਆ ਤਜ ਤਲਖਤਨ ਲੇਖੁ ਕੁਰਾਣੁ ॥

لک ِ
وتھک ہن ناویئ اقدنا ےج ھں ھکیل ُکران ۔۔

ਤਥਤਿ ਵਾਰੁ ਨਾ ਜੋਗੀ ਜਾਣੈ ਰੁਤਿ ਮਾਹੁ ਨਾ ਕੋਈ ॥

بھِت وار ہن وجیگ اج ئَے ُرت ام َہ ہن وکیئ ۔۔

ਜਾ ਕਰਿਾ ਤਸਰਿੀ ਕਉ ਸਾਜੇ ਆਪੇ ਜਾਣੈ ਸੋਈ ॥

اج رکنا سِریھٹ کؤ ساےج ا ےپ اج ئَے وسیئ ۔۔
ਤਕਵ ਕਤਰ ਆਖਾ ਤਕਵ ਸਾਲਾਹੀ ਤਕਉ ਵਰਨੀ ਤਕਵ ਜਾਣਾ ॥

کِؤ رک ا اھک کِؤ اصالیح کِپؤ ورین کِؤ اجنا ۔۔

ਨਾਨਕ ਆਖਤਣ ਸਭੁ ਕੋ ਆਖੈ ਇਕ ਿੂ ਇਕੁ ਤਸਆਣਾ ॥

ک
نانک ا نھک سیھ وک ا َھے اِک ُدو اِک ِسیانا ۔۔
ਵਿਾ ਸਾਤਹਬੁ ਵਿੀ ਨਾਈ ਕੀਿਾ ਜਾ ਕਾ ਹੋਵੈ ॥

وہوے ۔۔
ودا اصجِت ودی نایئ کِییا اج اک َ
ਨਾਨਕ ਜੇ ਕੋ ਆਪੌ ਜਾਣੈ ਅਗੈ ਗਇਆ ਨ ਸੋਹੈ ॥੨੧॥

نانک ےج وک ا وپ اج ئَے ا َگے ایگ ہن وس َہے ۔۔۲۱۔۔
ਪਾਿਾਲਾ ਪਾਿਾਲ ਲਖ ਆਗਾਸਾ ਆਗਾਸ ॥

ناناال نانال ھکل ا اگسا ا اگس ۔۔

ਓੜਕ ਓੜਕ ਭਾਤਲ ਥਕੇ ਵੇਿ ਕਹਤਨ ਇਕ ਵਾਿ ॥

اورک اورک اھبل ےکھت وند کہں اِک وات ۔۔
ਸਹਸ ਅਿਾਰਹ ਕਹਤਨ ਕਿੇਬਾ ਅਸੁਲੂ ਇਕੁ ਧਾਿੁ ॥

سہس ااھٹرہ کہں کیییا اصلُؤ اِک داھت ۔۔
ਲੇਖਾ ਹੋਇ ਿ ਤਲਖੀਐ ਲੇਖੈ ਹੋਇ ਤਵਣਾਸੁ ॥

ل ک ِ لی ک
اھکیل وہۓ نا ھیپے َھے وہۓ وِناس ۔۔
ਨਾਨਕ ਵਿਾ ਆਖੀਐ ਆਪੇ ਜਾਣੈ ਆਪੁ ॥੨੨॥

ک
نانک ودا ا ھیپے ا ےپ اج ئَے ا ت ۔۔۲۲۔۔
ਸਾਲਾਹੀ ਸਾਲਾਤਹ ਏਿੀ ਸੁਰਤਿ ਨ ਪਾਈਆ ॥

اصالیح ساالہِ ایتی ُسرت ہن ناایئ ۔۔
ਨਿੀਆ ਅਿੈ ਵਾਹ ਪਵਤਹ ਸਮੁੰਤਿ ਨ ਜਾਣੀਅਤਹ ॥

دننا ا ئَے واہ وپہِ سمُید ہن اجنیی ِہ ۔۔

ਸਮੁੰਿ ਸਾਹ ਸੁਲਿਾਨ ਤਗਰਹਾ ਸੇਿੀ ਮਾਲੁ ਧਨੁ ॥

سمُید ساہ ُسلطان گِراہ یتیس امل دنھ ۔۔

ਕੀੜੀ ਿੁਤਲ ਨ ਹੋਵਨੀ ਜੇ ਤਿਸੁ ਮਨਹੁ ਨ ਵੀਸਰਤਹ ॥੨੩॥

ڑیکی ُنل ہن وہوین ےج ئِس مبہؤ ہن ورسیہِ۔۔۲۳۔۔
ਅੰਿੁ ਨ ਤਸਿਿੀ ਕਹਤਣ ਨ ਅੰਿੁ ॥

اپپ ہن صِفبی کہں ہن اپپ ۔۔
ਅੰਿੁ ਨ ਕਰਣੈ ਿੇਤਣ ਨ ਅੰਿੁ ॥

اپپ ہن رک ئَے دنی ہن اپپ ۔۔

ਅੰਿੁ ਨ ਵੇਖਤਣ ਸੁਣਤਣ ਨ ਅੰਿੁ ॥

نک
س
ی
ھ
پ
ُ
اپپ ہن و ں ں ہن ا پ ۔۔
ਅੰਿੁ ਨ ਜਾਪੈ ਤਕਆ ਮਤਨ ਮੰਿੁ ॥

اپپ ہن اج ئَے ایک نم تنم ۔۔
ਅੰਿੁ ਨ ਜਾਪੈ ਕੀਿਾ ਆਕਾਰੁ ॥

اپپ ہن اج ئَے کِییا ا اکر ۔۔
ਅੰਿੁ ਨ ਜਾਪੈ ਪਾਰਾਵਾਰੁ ॥

اپپ ہن اج ئَے نارا وار ۔۔
ਅੰਿ ਕਾਰਤਣ ਕੇਿੇ ਤਬਲਲਾਤਹ ॥

اپپ اکرن کیپے نِل الہِ۔۔

ਿਾ ਕੇ ਅੰਿ ਨ ਪਾਏ ਜਾਤਹ ॥

نا ےک اپپ ہن ناےئ اجہِ۔۔
ਏਹੁ ਅੰਿੁ ਨ ਜਾਣੈ ਕੋਇ ॥

اوہی اپپ ہن اج ئَے وکۓ ۔۔
ਬਹੁਿਾ ਕਹੀਐ ਬਹੁਿਾ ਹੋਇ ॥

َبہیا کہ ٔپے َ َبہیا وہۓ ۔۔

ਵਿਾ ਸਾਤਹਬੁ ਊਚਾ ਥਾਉ ॥

ودا اصجت اُواچ اھتو ۔۔
ਊਚੇ ਉਪਤਰ ਊਚਾ ਨਾਉ ॥

اُوےچ اُرپ اُواچ ناو ۔۔

ਏਵਿੁ ਊਚਾ ਹੋਵੈ ਕੋਇ ॥

وہوے وکۓ ۔۔
اوید اُواچ َ
ਤਿਸੁ ਊਚੇ ਕਉ ਜਾਣੈ ਸੋਇ ॥

ئِس اُو َچے کؤ اج ئَے وسۓ ۔۔
ਜੇਵਿੁ ਆਤਪ ਜਾਣੈ ਆਤਪ ਆਤਪ ॥

ویجد ا ت اج ئَے ا ت ا ت ۔۔

ਨਾਨਕ ਨਿਰੀ ਕਰਮੀ ਿਾਤਿ ॥੨੪॥

نانک دنری رکیم دات ۔۔۲۴۔۔
ਬਹੁਿਾ ਕਰਮੁ ਤਲਤਖਆ ਨਾ ਜਾਇ ॥

اتہب رکم لک ِھیا ہن اجۓ ۔۔

ਵਿਾ ਿਾਿਾ ਤਿਲੁ ਨ ਿਮਾਇ ॥

ودا دانا نِل ہن امتےئ ۔۔

ਕੇਿੇ ਮੰਗਤਹ ਜੋਧ ਅਪਾਰ ॥

کیپے میگہہ وجدھ انار ۔۔

ਕੇਤਿਆ ਗਣਿ ਨਹੀ ਵੀਚਾਰੁ ॥

ایتیک تنگ یہن وبچار ۔۔

ਕੇਿੇ ਖਤਪ ਿੁਟਤਹ ਵੇਕਾਰ ॥

کیپے پھک ُپبہہ واکیر ۔۔

ਕੇਿੇ ਲੈ ਲੈ ਮੁਕਰੁ ਪਾਤਹ ॥

کیپے لَے لَے مُکر ناہِ۔۔

ਕੇਿੇ ਮੂਰਖ ਖਾਹੀ ਖਾਤਹ ॥

کیپے مُؤرھک اھکیہ اھکہِ۔۔
ਕੇਤਿਆ ਿੂਖ ਭੂਖ ਸਿ ਮਾਰ ॥

ب
ایتیک ُدوھک ُھؤھک دص امر ۔۔

ਏਤਹ ਤਭ ਿਾਤਿ ਿੇਰੀ ਿਾਿਾਰ ॥

اہیِ یھب دات ریتی دانار ۔۔
ਬੰਤਿ ਖਲਾਸੀ ਭਾਣੈ ਹੋਇ ॥

ک
دنب ھالیص اھب ئَے وہۓ ۔۔
ਹੋਰੁ ਆਤਖ ਨ ਸਕੈ ਕੋਇ ॥

وہر ا ھک ہن ےکسَ وکۓ ۔۔
ਜੇ ਕੋ ਖਾਇਕੁ ਆਖਤਣ ਪਾਇ ॥

ک ا نھک ناۓ ۔۔
ےج وک اھکن ُ
ਓਹੁ ਜਾਣੈ ਜੇਿੀਆ ਮੁਤਹ ਖਾਇ ॥

او ُہ اج ئَے چیییا مُؤہ اھکۓ ۔۔
ਆਪੇ ਜਾਣੈ ਆਪੇ ਿੇਇ ॥

ا ےپ اج ئَے ا ےپ دےئ ۔۔
ਆਖਤਹ ਤਸ ਤਭ ਕੇਈ ਕੇਇ ॥

س یھب کیبی کبی ۔۔
ا کھہہ ِ
ਤਜਸ ਨੋ ਬਖਸੇ ਤਸਿਤਿ ਸਾਲਾਹ ॥

نک
سج ون ھسے صِفت اصالچ ۔۔

ਨਾਨਕ ਪਾਤਿਸਾਹੀ ਪਾਤਿਸਾਹੁ ॥੨੫॥

نانک نائسایہ نائساوہ ۔۔۲۵۔۔
ਅਮੁਲ ਗੁਣ ਅਮੁਲ ਵਾਪਾਰ ॥

ام ُل ُگں ام ُل وانار ۔۔

ਅਮੁਲ ਵਾਪਾਰੀਏ ਅਮੁਲ ਭੰਿਾਰ ॥

ام ُل وانار پپے ام ُل ڈنھبار ۔۔

ਅਮੁਲ ਆਵਤਹ ਅਮੁਲ ਲੈ ਜਾਤਹ ॥

ام ُل ا وہِ ام ُل لَے اجہِ۔۔

ਅਮੁਲ ਭਾਇ ਅਮੁਲਾ ਸਮਾਤਹ ॥

ام ُل اھبےئ امُال امسہِ۔۔

ਅਮੁਲੁ ਧਰਮੁ ਅਮੁਲੁ ਿੀਬਾਣੁ ॥

ام ُل درھم ام ُل دابین ۔۔

ਅਮੁਲੁ ਿੁਲੁ ਅਮੁਲੁ ਪਰਵਾਣੁ ॥

ام ُل ُنل ام ُل رپوان ۔۔

ਅਮੁਲੁ ਬਖਸੀਸ ਅਮੁਲੁ ਨੀਸਾਣੁ ॥

م ن کھ
سی
م
ا ُل س ا ُل اسینن ۔۔

ਅਮੁਲੁ ਕਰਮੁ ਅਮੁਲੁ ਿੁਰਮਾਣੁ ॥

ام ُل رکم اُم ُل فُرامن ۔۔

ਅਮੁਲੋ ਅਮੁਲੁ ਆਤਖਆ ਨ ਜਾਇ ॥

امُلؤ ام ُل ا ایھک ہن اجۓ ۔۔

ਆਤਖ ਆਤਖ ਰਹੇ ਤਲਵ ਲਾਇ ॥

ا ھک ا ھک رےہ لِؤ ال ِئے ۔۔

ਆਖਤਹ ਵੇਿ ਪਾਿ ਪੁਰਾਣ ॥

ا کھہہ وند ناھٹ ُپران ۔۔

ਆਖਤਹ ਪੜੇ ਕਰਤਹ ਵਤਖਆਣ ॥

ا کھہہ ڑپے رکہِ وایھکن ۔۔

ਆਖਤਹ ਬਰਮੇ ਆਖਤਹ ਇੰਿ ॥

ا کھہہ پرےم ا کھہہ اِدن ۔۔
ਆਖਤਹ ਗੋਪੀ ਿੈ ਗੋਤਵੰਿ ॥

ا کھہہ وگیپ ئَے وگوِدن ۔۔

ਆਖਤਹ ਈਸਰ ਆਖਤਹ ਤਸਧ ॥

ا کھہہ اِرسی ا کھہہ سِدھ ۔۔
ਆਖਤਹ ਕੇਿੇ ਕੀਿੇ ਬੁਧ ॥

ا کھہہ کیپے کِیپے دبھ ۔۔

ਆਖਤਹ ਿਾਨਵ ਆਖਤਹ ਿੇਵ ॥

ا کھہہ دائَؤ ا کھہہ دئَؤ ۔۔

ਆਖਤਹ ਸੁਤਰ ਨਰ ਮੁਤਨ ਜਨ ਸੇਵ ॥

ا کھہہ ُسر رن مُں نج َسیؤ ۔۔
ਕੇਿੇ ਆਖਤਹ ਆਖਤਣ ਪਾਤਹ ॥

کیپے ا کھہہ ا نھک ناہِ۔۔

ਕੇਿੇ ਕਤਹ ਕਤਹ ਉਤਿ ਉਤਿ ਜਾਤਹ ॥

کیپے ہہک ہہک اُھٹ اُھٹ اجہِ۔۔
ਏਿੇ ਕੀਿੇ ਹੋਤਰ ਕਰੇਤਹ ॥

اےتی کیپے وہر رکہہی ۔۔
ਿਾ ਆਤਖ ਨ ਸਕਤਹ ਕੇਈ ਕੇਇ ॥

نا ا ھک ہن سکہہ کیبی ےکٔ ۔۔
ਜੇਵਿੁ ਭਾਵੈ ਿੇਵਿੁ ਹੋਇ ॥

اھبوے ویتد وہۓ ۔۔
ویجَد َ
ਨਾਨਕ ਜਾਣੈ ਸਾਚਾ ਸੋਇ ॥

نانک اج ئَے سااچ وسۓ ۔۔
ਜੇ ਕੋ ਆਖੈ ਬੋਲੁਤਵਗਾੜੁ ॥

ک
ےج وک ا َھے وبل وِاگر ۔۔
ਿਾ ਤਲਖੀਐ ਤਸਤਰ ਗਾਵਾਰਾ ਗਾਵਾਰੁ ॥੨੬॥

لک ِ
ھی
پ
س
ِ
نا ے ر اگوارا اگوار ۔۔۲۶۔۔

ਸੋ ਿਰੁ ਕੇਹਾ ਸੋ ਘਰੁ ਕੇਹਾ ਤਜਿੁ ਬਤਹ ਸਰਬ ਸਮਾਲੇ ॥

وس در اہیک وس رھگ اہیک ِجت ہہب رست امسےل ۔۔
ਵਾਜੇ ਨਾਿ ਅਨੇਕ ਅਸੰਖਾ ਕੇਿੇ ਵਾਵਣਹਾਰੇ ॥

س
واےج ناد ا َپیک ا یکھا َک َیپے واواہنرے ۔۔

ਕੇਿੇ ਰਾਗ ਪਰੀ ਤਸਉ ਕਹੀਅਤਨ ਕੇਿੇ ਗਾਵਣਹਾਰੇ ॥

ک
کیپے راگ رپی سِیؤ ہییں َ
َ
کیپے اگواہنرے ۔۔

ਗਾਵਤਹ ਿੁਹਨੋ ਪਉਣੁ ਪਾਣੀ ਬੈਸੰਿਰੁ ਗਾਵੈ ਰਾਜਾ ਧਰਮੁ ਿੁਆਰੇ ॥

نی
اگوے رااج درھم ُدوارے ۔۔
اگوہِ ُبہپؤ ئؤن ناین َ سیتر َ

ਗਾਵਤਹ ਤਚਿੁ ਗੁਪਿੁ ਤਲਤਖ ਜਾਣਤਹ ਤਲਤਖ ਤਲਤਖ ਧਰਮੁ ਵੀਚਾਰੇ ॥

اگوہِ ِجت ُگپت لک ِھ اجہہن لک ِھ لک ِھ درھم وبچارے ۔۔
ਗਾਵਤਹ ਈਸਰੁ ਬਰਮਾ ਿੇਵੀ ਸੋਹਤਨ ਸਿਾ ਸਵਾਰੇ ॥

اگوہِ اِرسی پرام دویی وسنہ دسا وسارے ۔۔

ਗਾਵਤਹ ਇੰਿ ਇਿਾਸਤਣ ਬੈਿੇ ਿੇਵਤਿਆ ਿਤਰ ਨਾਲੇ ॥

اگوہِ اِدن اِدانس ےھٹیب دویایت در ناےل ۔۔
ਗਾਵਤਹ ਤਸਧ ਸਮਾਧੀ ਅੰਿਤਰ ਗਾਵਤਨ ਸਾਧ ਤਵਚਾਰੇ ॥

اگوہِ سِدھ امسدیھ ادنر اگون سادھ وِاچرے ۔۔
ਗਾਵਤਨ ਜਿੀ ਸਿੀ ਸੰਿੋਖੀ ਗਾਵਤਹ ਵੀਰ ਕਰਾਰੇ ॥

اگون یتج یتس وتنسیھک اگوہِ وری رکارے ۔۔
ਗਾਵਤਨ ਪੰਤਿਿ ਪੜਤਨ ਰਖੀਸਰ ਜੁਗੁ ਜੁਗੁ ਵੇਿਾ ਨਾਲੇ ॥

ک
ھی
س
اگون ڈنپت ڑپن ر ر ُچگ ُچگ وندا ناےل ۔۔

ਗਾਵਤਹ ਮੋਹਣੀਆ ਮਨੁ ਮੋਹਤਨ ਸੁਰਗਾ ਮਛ ਪਇਆਲੇ ॥

اگوہِ وماینہ نم ومنہ ُسراگ ھچم پٔیاےل ۔۔
ਗਾਵਤਨ ਰਿਨ ਉਪਾਏ ਿੇਰੇ ਅਿਸਤਿ ਿੀਰਥ ਨਾਲੇ ॥

ب
ھ
سی
اگون رنت اُناےئ ریتے ا ھ ریتھت ناےل ۔۔
ਗਾਵਤਹ ਜੋਧ ਮਹਾਬਲ ਸੂਰਾ ਗਾਵਤਹ ਖਾਣੀ ਚਾਰੇ ॥

اگوہِ وجدھ اہمنل سُؤرا اگوہِ اھکین اچرے ۔۔

ਗਾਵਤਹ ਖੰਿ ਮੰਿਲ ਵਰਭੰਿਾ ਕਤਰ ਕਤਰ ਰਖੇ ਧਾਰੇ ॥

اگوہِ ڈنھک ڈنمل ورڈنھبا رک رک رےھک داھرے ۔۔
ਸੇਈ ਿੁਧੁਨੋ ਗਾਵਤਹ ਜੋ ਿੁਧੁ ਭਾਵਤਨ ਰਿੇ ਿੇਰੇ ਭਗਿ ਰਸਾਲੇ ॥

سیبی ُندھپؤ اگوہِ وج ُندھ اھبون رےت نتَرے تگھب رساےل ۔۔
ਹੋਤਰ ਕੇਿੇ ਗਾਵਤਨ ਸੇ ਮੈ ਤਚਤਿ ਨ ਆਵਤਨ ਨਾਨਕੁ ਤਕਆ ਵੀਚਾਰੇ ॥

وہر کیپے اگون ےس م َے ِجت ہن ا ون نانک ایک وبچارے ۔۔
ਸੋਈ ਸੋਈ ਸਿਾ ਸਚੁ ਸਾਤਹਬੁ ਸਾਚਾ ਸਾਚੀ ਨਾਈ ॥

وسیئ وسیئ دسا چس اصجت سااچ سایچ نایئ ۔۔
ਹੈ ਭੀ ਹੋਸੀ ਜਾਇ ਨ ਜਾਸੀ ਰਚਨਾ ਤਜਤਨ ਰਚਾਈ ॥

ےہَ یھب وہیس اجۓ ہن اجیس رانچ ِجں راچیئ ۔۔
ਰੰਗੀ ਰੰਗੀ ਭਾਿੀ ਕਤਰ ਕਤਰ ਤਜਨਸੀ ਮਾਇਆ ਤਜਤਨ ਉਪਾਈ ॥

چ
ریگن ریگن اھبیت رک رک ِ یسی امنا ِجں اُنایئ ۔۔

ਕਤਰ ਕਤਰ ਵੇਖੈ ਕੀਿਾ ਆਪਣਾ ਤਜਵ ਤਿਸ ਿੀ ਵਤਿਆਈ ॥

رک رک وےھکی کییا ا انپ وج ئِس دی ودنایئ ۔۔

ਜੋ ਤਿਸੁ ਭਾਵੈ ਸੋਈ ਕਰਸੀ ਹੁਕਮੁ ਨ ਕਰਣਾ ਜਾਈ ॥

ک
ئ
اھبوے وسیئ رکیس ُچ م ہن رکنا اجیئ ۔۔
وج ِس َ

ਸੋ ਪਾਤਿਸਾਹੁ ਸਾਹਾ ਪਾਤਿਸਾਤਹਬੁ ਨਾਨਕ ਰਹਣੁ ਰਜਾਈ ॥੨੭॥

وس نائساوہ اصاح نائسا ِہت نانک رنہ راجیئ ۔۔۲۷۔۔
ਮੁੰਿਾ ਸੰਿੋਖੁ ਸਰਮੁ ਪਿੁ ਝੋਲੀ ਤਧਆਨ ਕੀ ਕਰਤਹ ਤਬਭੂਤਿ ॥

پب
چ
مُیدا وتنسھک رسم پپ َھؤیل دایھن یک رکہِ ِ ھ ُؤت ۔۔

ਤਖੰਥਾ ਕਾਲੁ ਕੁਆਰੀ ਕਾਇਆ ਜੁਗਤਿ ਿੰਿਾ ਪਰਿੀਤਿ ॥

ک
ب
ھ
ی
ِ
ک
ُ
ن
ھا اکل ؤاری اکنا تگج د دا رپتیت ۔۔

ਆਈ ਪੰਥੀ ਸਗਲ ਜਮਾਿੀ ਮਤਨ ਜੀਿੈ ਜਗੁ ਜੀਿੁ ॥

ا یئ یھتنپ لگس امجیت نم ےتیج چگ جپت ۔۔
ਆਿੇਸੁ ਤਿਸੈ ਆਿੇਸੁ ॥

ا دسی ئ ِ َسے ا دسی ۔۔

ਆਤਿ ਅਨੀਲੁ ਅਨਾਤਿ ਅਨਾਹਤਿ ਜੁਗੁ ਜੁਗੁ ਏਕੋ ਵੇਸੁ ॥੨੮॥

ا د الین اناد اناہت ُچگ ُچگ اوکی وسی ۔۔۲۸۔۔
ਭੁਗਤਿ ਤਗਆਨੁ ਿਇਆ ਭੰਿਾਰਤਣ ਘਤਟ ਘਤਟ ਵਾਜਤਹ ਨਾਿ ॥

ب
ُھگت گ ِیان دایئ ڈنھبارن ٹھگ ٹھگ واہہج ناد ۔۔

ਆਤਪ ਨਾਥੁ ਨਾਥੀ ਸਭ ਜਾ ਕੀ ਤਰਤਧ ਤਸਤਧ ਅਵਰਾ ਸਾਿ ॥

ا ت ناھت نایھت سیھ اج یک رِدھ سِدھ اورا ساد ۔۔

ਸੰਜੋਗੁ ਤਵਜੋਗੁ ਿੁਇ ਕਾਰ ਚਲਾਵਤਹ ਲੇਖੇ ਆਵਤਹ ਭਾਗ ॥

وجنسگ وِوجگ ُدےئ اکر چالوہِ ےھکیل ا وہِ اھبگ ۔۔
ਆਿੇਸੁ ਤਿਸੈ ਆਿੇਸੁ ॥

ا دسی ئ ِ َسے ا دسی ۔۔

ਆਤਿ ਅਨੀਲੁ ਅਨਾਤਿ ਅਨਾਹਤਿ ਜੁਗੁ ਜੁਗੁ ਏਕੋ ਵੇਸੁ ॥੨੯॥

ا د الین اناد اناہت ُچگ ُچگ ا َنکؤ وسی ۔۔۲۹۔۔

ਏਕਾ ਮਾਈ ਜੁਗਤਿ ਤਵਆਈ ਤਿਤਨ ਚੇਲੇ ਪਰਵਾਣੁ ॥

ااکی امیئ تگج ونایئ پِں ےلیچ رپوان ۔۔

ਇਕੁ ਸੰਸਾਰੀ ਇਕੁ ਭੰਿਾਰੀ ਇਕੁ ਲਾਏ ਿੀਬਾਣੁ ॥

اِک اسنسری اِک ڈنھباری اِک الےئ دابین ۔۔
ਤਜਵ ਤਿਸੁ ਭਾਵੈ ਤਿਵੈ ਚਲਾਵੈ ਤਜਵ ਹੋਵੈ ਿੁਰਮਾਣੁ ॥

ئ
وہوے فُرامن ۔۔
الوے وج َ
اھبوے ئ ِ َؤے چ َ
وج ِس َ
ਓਹੁ ਵੇਖੈ ਓਨਾ ਨਿਤਰ ਨ ਆਵੈ ਬਹੁਿਾ ਏਹੁ ਤਵਿਾਣੁ ॥

نک
اوہ و َھے اونا دنر ہن ا َوے اتہب اویہ وِدان ۔۔
ਆਿੇਸੁ ਤਿਸੈ ਆਿੇਸੁ ॥

ا دسی ئ ِ َسے ا دسی ۔۔

ਆਤਿ ਅਨੀਲੁ ਅਨਾਤਿ ਅਨਾਹਤਿ ਜੁਗੁ ਜੁਗੁ ਏਕੋ ਵੇਸੁ ॥੩੦॥

ا د الین اناد اناہت ُچگ ُچگ اوکی وسی ۔۔۳۱۔۔
ਆਸਣੁ ਲੋਇ ਲੋਇ ਭੰਿਾਰ ॥

ا نس ولےئ ولےئ ڈنھبار ۔۔
ਜੋ ਤਕਛੁ ਪਾਇਆ ਸੁ ਏਕਾ ਵਾਰ ॥

ک
وج ِچھ نانا وس ااکی وار ۔۔

ਕਤਰ ਕਤਰ ਵੇਖੈ ਤਸਰਜਣਹਾਰੁ ॥

نک
رک رک و َھے سِرجبہار ۔۔

ਨਾਨਕ ਸਚੇ ਕੀ ਸਾਚੀ ਕਾਰ ॥

نانک ےچس یک سایچ اکر ۔۔
ਆਿੇਸੁ ਤਿਸੈ ਆਿੇਸੁ ॥

ا دسی ئ ِ َسے ا دسی ۔۔

ਆਤਿ ਅਨੀਲੁ ਅਨਾਤਿ ਅਨਾਹਤਿ ਜੁਗੁ ਜੁਗੁ ਏਕੋ ਵੇਸੁ ॥੩੧॥

ا د الین اناد اناہت ُچگ ُچگ اوکی وسی ۔۔۳۱۔۔
ਇਕ ਿੂ ਜੀਭੌ ਲਖ ਹੋਤਹ ਲਖ ਹੋਵਤਹ ਲਖ ਵੀਸ ॥

چی ب
اک ُدو ھٔؤ ھکل وہہِ ھکل وہوہِ ھکل وِسی ۔۔
ਲਖੁ ਲਖੁ ਗੇੜਾ ਆਖੀਅਤਹ ਏਕੁ ਨਾਮੁ ਜਗਿੀਸ ॥

ک
ھکل ھکل ڑیگا ا ھیبہے انک نام چگدسی ۔۔

ਏਿੁ ਰਾਤਹ ਪਤਿ ਪਵੜੀਆ ਚੜੀਐ ਹੋਇ ਇਕੀਸ ॥

ا َپپ راہِ پپ وپَرنا ڑچ پپے َ وہۓ اِسیک ۔۔
ਸੁਤਣ ਗਲਾ ਆਕਾਸ ਕੀ ਕੀਟਾ ਆਈ ਰੀਸ ॥

ُسں گال ا اکس یک کییا ا یئ رسی ۔۔

ਨਾਨਕ ਨਿਰੀ ਪਾਈਐ ਕੂੜੀ ਕੂੜੈ ਿੀਸ ॥੩੨॥

نانک دنری نا پپَے ُکؤری ُکؤ َرے سیھٹ ۔۔۳۲۔۔
ਆਖਤਣ ਜੋਰੁ ਚੁਪੈ ਨਹ ਜੋਰੁ ॥

ا نھک وجر ُجپَے ہن وجر ۔۔

ਜੋਰੁ ਨ ਮੰਗਤਣ ਿੇਤਣ ਨ ਜੋਰੁ ॥

م
وجر ہن یگں دنی ہن وجر ۔۔
ਜੋਰੁ ਨ ਜੀਵਤਣ ਮਰਤਣ ਨਹ ਜੋਰੁ ॥

وجر ہن ویجن رمن ہن وجر ۔۔
ਜੋਰੁ ਨ ਰਾਤਜ ਮਾਤਲ ਮਤਨ ਸੋਰੁ ॥

وجر ہن راچ امل نم وسر ۔۔

ਜੋਰੁ ਨ ਸੁਰਿੀ ਤਗਆਤਨ ਵੀਚਾਤਰ ॥

وجر ہن ُسریت گ ِیان وبچار ۔۔
ਜੋਰੁ ਨ ਜੁਗਿੀ ਛੁਟੈ ਸੰਸਾਰੁ ॥

چ
وجر ہن چگبی ُھ َپے اسنسر ۔۔

ਤਜਸੁ ਹਤਥ ਜੋਰੁ ਕਤਰ ਵੇਖੈ ਸੋਇ ॥

نک
سج ھتہ وجر رک و َھے وسۓ ۔۔
ਨਾਨਕ ਉਿਮੁ ਨੀਚੁ ਨ ਕੋਇ ॥੩੩॥

نانک اُمت چین ہن وکۓ ۔۔۳۳۔۔
ਰਾਿੀ ਰੁਿੀ ਤਥਿੀ ਵਾਰ ॥

ب
رایت ُریت ھِبی وار ۔۔

ਪਵਣ ਪਾਣੀ ਅਗਨੀ ਪਾਿਾਲ ॥

ئَؤن ناین اینگ نانال ۔۔
ਤਿਸੁ ਤਵਤਚ ਧਰਿੀ ਥਾਤਪ ਰਖੀ ਧਰਮ ਸਾਲ ॥

ئِس وِچ درھیت اھتت ریھک درھم سال ۔۔
ਤਿਸੁ ਤਵਤਚ ਜੀਅ ਜੁਗਤਿ ਕੇ ਰੰਗ ॥

ئِس وِچ ایج تگج ےک رنگ ۔۔
ਤਿਨ ਕੇ ਨਾਮ ਅਨੇਕ ਅਨੰਿ ॥

پِں ےک نام اپیک اپپت ۔۔

ਕਰਮੀ ਕਰਮੀ ਹੋਇ ਵੀਚਾਰੁ ॥

رکیم رکیم وہۓ وبچار ۔۔

ਸਚਾ ਆਤਪ ਸਚਾ ਿਰਬਾਰੁ ॥

اچس ا ت اچس درنار ۔۔
ਤਿਥੈ ਸੋਹਤਨ ਪੰਚ ਪਰਵਾਣੁ ॥

پب
پ ِب
َھے وسنہ ج رپوان ۔۔

ਨਿਰੀ ਕਰਤਮ ਪਵੈ ਨੀਸਾਣੁ ॥

دنری رکم وپَے اسینن ۔۔
ਕਚ ਪਕਾਈ ਓਥੈ ਪਾਇ ॥

ب
چک اکپیئ او َھے ناۓ ۔۔

ਨਾਨਕ ਗਇਆ ਜਾਪੈ ਜਾਇ ॥੩੪॥

نانک ایگ اج ئَے اجۓ ۔۔۳۴۔۔
ਧਰਮ ਖੰਿ ਕਾ ਏਹੋ ਧਰਮੁ ॥

درھم ڈنھک اک اوہی درھم ۔۔
ਤਗਆਨ ਖੰਿ ਕਾ ਆਖਹੁ ਕਰਮੁ ॥

ک
گ ِیان ڈنھک اک ا ھہؤ رکم ۔۔

ਕੇਿੇ ਪਵਣ ਪਾਣੀ ਵੈਸੰਿਰ ਕੇਿੇ ਕਾਨ ਮਹੇਸ ॥

م
کیپے ئَؤن ناین وئسیتر َ
َ
کیپے اقن ہیس ۔۔

ਕੇਿੇ ਬਰਮੇ ਘਾੜਤਿ ਘੜੀਅਤਹ ਰੂਪ ਰੰਗ ਕੇ ਵੇਸ ॥

کیپے پرےم اھگرت ڑھگپبہہ ُروت رنگ ےک وئَس ۔۔
ਕੇਿੀਆ ਕਰਮ ਭੂਮੀ ਮੇਰ ਕੇਿੇ ਕੇਿੇ ਧੂ ਉਪਿੇਸ ॥

کیپے َ
کی ِییا رکم ب ُھؤیم متَر َ
کیپے دھُؤ ا ُندسی ۔۔

ਕੇਿੇ ਇੰਿ ਚੰਿ ਸੂਰ ਕੇਿੇ ਕੇਿੇ ਮੰਿਲ ਿੇਸ ॥

کیپے َ
کیپے اِدن دنچ سُؤر َ
َ
کیپے ڈنمل دسی ۔۔
ਕੇਿੇ ਤਸਧ ਬੁਧ ਨਾਥ ਕੇਿੇ ਕੇਿੇ ਿੇਵੀ ਵੇਸ ॥

کیپے َ
کیپے سِدھ ُندھ ناھت َ
َ
کیپے دویی وئَس ۔۔
ਕੇਿੇ ਿੇਵ ਿਾਨਵ ਮੁਤਨ ਕੇਿੇ ਕੇਿੇ ਰਿਨ ਸਮੁੰਿ ॥

کیپے َ
کیپے دئَؤ دائَؤ مُں َ
َ
کیپے رنت سمُید ۔۔

ਕੇਿੀਆ ਖਾਣੀ ਕੇਿੀਆ ਬਾਣੀ ਕੇਿੇ ਪਾਿ ਨਤਰੰਿ ॥

کی ِییا اھکین کی ِییا ناین کیپے نات رنِدن ۔۔

ਕੇਿੀਆ ਸੁਰਿੀ ਸੇਵਕ ਕੇਿੇ ਨਾਨਕ ਅੰਿੁ ਨ ਅੰਿੁ ॥੩੫॥

کی ِییا ُسریت ویسک َ
کیپے نانک اپپ ہن اپپ ۔۔۳۵۔۔
ਤਗਆਨ ਖੰਿ ਮਤਹ ਤਗਆਨੁ ਪਰਚੰਿੁ ॥

گ ِیان ڈنھک ہہم گ ِیان رپڈنچ ۔۔
ਤਿਥੈ ਨਾਿ ਤਬਨੋਿ ਕੋਿ ਅਨੰਿੁ ॥

پ ِب
َھے ناد پِپؤد وکد ادنن ۔۔

ਸਰਮ ਖੰਿ ਕੀ ਬਾਣੀ ਰੂਪੁ ॥

رسم ڈنھک یک ناین ُروت ۔۔
ਤਿਥੈ ਘਾੜਤਿ ਘੜੀਐ ਬਹੁਿੁ ਅਨੂਪੁ ॥

پ ِب
َھے

اھگرت ڑھگ پپے َ تہب ائُؤت ۔۔

ਿਾ ਕੀਆ ਗਲਾ ਕਥੀਆ ਨਾ ਜਾਤਹ ॥

نا ک ِیا گال کبھِیا ہن اجہِ۔۔

ਜੇ ਕੋ ਕਹੈ ਤਪਛੈ ਪਛੁਿਾਇ ॥

ِبج
َ
ھ
ےہک ے اتھچپےئ ۔۔
ےج وک َ
ਤਿਥੈ ਘੜੀਐ ਸੁਰਤਿ ਮਤਿ ਮਤਨ ਬੁਤਧ ॥

پ ِب
َھے ڑھگ پپے َ ُسرت مت نم دبھ ۔۔
ਤਿਥੈ ਘੜੀਐ ਸੁਰਾ ਤਸਧਾ ਕੀ ਸੁਤਧ ॥੩੬॥

پ ِب
َھے ڑھگ پپے َ ُسرا سِداھ یک ُسدھ ۔۔۳۶۔۔
ਕਰਮ ਖੰਿ ਕੀ ਬਾਣੀ ਜੋਰੁ ॥

رکم ڈنھک یک ناین وجر ۔۔
ਤਿਥੈ ਹੋਰੁ ਨ ਕੋਈ ਹੋਰੁ ॥

پ ِب
َھے وہر ہن وکیئ وہر ۔۔
ਤਿਥੈ ਜੋਧ ਮਹਾਬਲ ਸੂਰ ॥

پ ِب
َھے وجدھ اہمنل سُؤر ۔۔
ਤਿਨ ਮਤਹ ਰਾਮੁ ਰਤਹਆ ਭਰਪੂਰ ॥

پِں ہہم رام رایہ رھبئُؤر ۔۔

ਤਿਥੈ ਸੀਿੋ ਸੀਿਾ ਮਤਹਮਾ ਮਾਤਹ ॥

پ ِب
َھے سِیپؤ اتیس امہم امےہ ۔۔
ਿਾ ਕੇ ਰੂਪ ਨ ਕਥਨੇ ਜਾਤਹ ॥

کب
نا ےک ُروت ہن ھپے اجےہِ ۔۔
ਨਾ ਓਤਹ ਮਰਤਹ ਨ ਿਾਗੇ ਜਾਤਹ ॥

ہن اوہِ رمہِ ہن اھٹےگ اجےہ ۔۔

ਤਜਨ ਕੈ ਰਾਮੁ ਵਸੈ ਮਨ ਮਾਤਹ ॥

نج ےکَ رام و سَے نم امےہ ۔۔
ਤਿਥੈ ਭਗਿ ਵਸਤਹ ਕੇ ਲੋਅ ॥

پ ِب
َھے تگھب وسہہ ےک ولۓ ۔۔
ਕਰਤਹ ਅਨੰਿੁ ਸਚਾ ਮਤਨ ਸੋਇ ॥

رکہِ ادنن اچس نم وسۓ ۔۔
ਸਚ ਖੰਤਿ ਵਸੈ ਤਨਰੰਕਾਰੁ ॥

چس ڈنھک و سَے پِراکنر ۔۔

ਕਤਰ ਕਤਰ ਵੇਖੈ ਨਿਤਰ ਤਨਹਾਲ ॥

نک
رک رک و َھے دنر بِہال ۔۔

ਤਿਥੈ ਖੰਿ ਮੰਿਲ ਵਰਭੰਿ ॥

پ ِب
َھے ڈنھک ڈنمل ورڈنھب ۔۔
ਜੇ ਕੋ ਕਥੈ ਿ ਅੰਿ ਨ ਅੰਿ ॥

کب
ےج وک َھے نا اپپ ہن اپپ ۔۔
ਤਿਥੈ ਲੋਅ ਲੋਅ ਆਕਾਰ ॥

پ ِب
َھے ولۓ ولۓ ا اکر ۔۔

ਤਜਵ ਤਜਵ ਹੁਕਮੁ ਤਿਵੈ ਤਿਵ ਕਾਰ ॥

ک
جِؤ جِؤ ُچ م ئ ِ َؤے ئِؤ اکر ۔۔
ਵੇਖੈ ਤਵਗਸੈ ਕਤਰ ਵੀਚਾਰੁ ॥

نک
و َھے وِ گ َسے رک وبچار ۔۔

ਨਾਨਕ ਕਥਨਾ ਕਰੜਾ ਸਾਰੁ ॥੩੭॥

نانک کبھیا رکرا سار ۔۔۳۷۔۔

ਜਿੁ ਪਾਹਾਰਾ ਧੀਰਜੁ ਸੁਤਨਆਰੁ ॥

جت نااہرا دھترچ ُسییار ۔۔
ਅਹਰਤਣ ਮਤਿ ਵੇਿੁ ਹਥੀਆਰੁ ॥

اَہرن مت وند ہبھِیار ۔۔

ਭਉ ਖਲਾ ਅਗਤਨ ਿਪ ਿਾਉ ॥

ب ک
ھؤ ھال انگ پپ ناو ۔۔

ਭਾਂਿਾ ਭਾਉ ਅੰਤਮਰਿੁ ਤਿਿੁ ਢਾਤਲ ॥

اھبندا اھبو ارمِت پِپ داھل ۔۔
ਘੜੀਐ ਸਬਿੁ ਸਚੀ ਟਕਸਾਲ ॥

ڑھگ پپے َ دبس یچس اسکٹل ۔۔

ਤਜਨ ਕਉ ਨਿਤਰ ਕਰਮੁ ਤਿਨ ਕਾਰ ॥

نج کؤ دنر رکم پِں اکر ۔۔

ਨਾਨਕ ਨਿਰੀ ਨਿਤਰ ਤਨਹਾਲ ॥੩੮॥

نانک دنری دنر بِہال ۔۔۳۸۔۔
ਸਲੋਕੁ ॥

ولسک ۔۔
ਪਵਣੁ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਤਪਿਾ ਮਾਿਾ ਧਰਤਿ ਮਹਿੁ ॥

وپَن ُگؤ ُرو ناین پِیا امنا درھت تہم ۔۔

ਤਿਵਸੁ ਰਾਤਿ ਿੁਇ ਿਾਈ ਿਾਇਆ ਖੇਲੈ ਸਗਲ ਜਗਿੁ ॥

ک
َ
ھ
ل
ی
دِوس رات ُدےئ دایئ دانا ے لگس تگج ۔۔

ਚੰਤਗਆਈਆ ਬੁਤਰਆਈਆ ਵਾਚੈ ਧਰਮੁ ਹਿੂਤਰ ॥

ایگنچایئ ُپرناایئ وا َچے درھم دحُور ۔۔

ਕਰਮੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਕੇ ਨੇੜੈ ਕੇ ਿੂਤਰ ॥

رکیم ا وپ ا ینپ ےک ڑینَے ےک ُدور ۔۔
ਤਜਨੀ ਨਾਮੁ ਤਧਆਇਆ ਗਏ ਮਸਕਤਿ ਘਾਤਲ ॥

ینج نام دایھنا ےئگ تکسم اھگل ۔۔
ਨਾਨਕ ਿੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਕੇਿੀ ਛੁਟੀ ਨਾਤਲ ॥੧॥

چ
نانک ےت مُکھ اُےلج یتیک ُھبی نال ۔۔۱۔۔
ਸੋ ਿਰੁ ਰਾਗੁ ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੧

وس در راگ ا سا ہلحم ۱
ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪਰਸਾਤਿ ॥

اِک اواکنر سیگؤر رپساد ۔۔
ਸੋ ਿਰੁ ਿੇਰਾ ਕੇਹਾ ਸੋ ਘਰੁ ਕੇਹਾ ਤਜਿੁ ਬਤਹ ਸਰਬ ਸਮਾਲੇ ॥

وس در ریتا اہیک وس رھگ اہیک ِجت ہہب رست امسےل ۔۔
ਵਾਜੇ ਿੇਰੇ ਨਾਿ ਅਨੇਕ ਅਸੰਖਾ ਕੇਿੇ ਿੇਰੇ ਵਾਵਣਹਾਰੇ ॥

س
واےج ریتے ناد اپیک ا یکھا کیپے ریتے واواہنرے ۔۔
ਕੇਿੇ ਿੇਰੇ ਰਾਗ ਪਰੀ ਤਸਉ ਕਹੀਅਤਹ ਕੇਿੇ ਿੇਰੇ ਗਾਵਣਹਾਰੇ ॥

کیپے ریتے راگ رپی سِیؤ کہیبہہ کیپے ریتے اگواہنرے ۔۔

ਗਾਵਤਨ ਿੁਧਨੋ ਪਵਣੁ ਪਾਣੀ ਬੈਸੰਿਰੁ ਗਾਵੈ ਰਾਜਾ ਧਰਮੁ ਿੁਆਰੇ ॥

نی
اگوے رااج درھم ُدوارے ۔۔
اگون ُندھپؤ وپَن ناین َ سیتر َ

ਗਾਵਤਨ ਿੁਧਨੋ ਤਚਿੁ ਗੁਪਿੁ ਤਲਤਖ ਜਾਣਤਨ ਤਲਤਖ ਤਲਤਖ ਧਰਮੁ ਬੀਚਾਰੇ ॥

اگون ُندھپؤ ِجت ُگپت لک ِھ اجنن لک ِھ لک ِھ درھم اچیبرے ۔۔

ਗਾਵਤਨ ਿੁਧਨੋ ਈਸਰੁ ਬਰਹਮਾ ਿੇਵੀ ਸੋਹਤਨ ਿੇਰੇ ਸਿਾ ਸਵਾਰੇ ॥

اگون ُندھپؤ اِرسی پرامہ دویی وسنہ ریتے دسا وسارے ۔۔
ਗਾਵਤਨ ਿੁਧਨੋ ਇੰਿਰ ਇੰਿਰਾਸਤਣ ਬੈਿੇ ਿੇਵਤਿਆ ਿਤਰ ਨਾਲੇ ॥

اگون ُندھپؤ اِدنر اِدنانس ےھٹیب دویایت در ناےل ۔۔

ਗਾਵਤਨ ਿੁਧਨੋ ਤਸਧ ਸਮਾਧੀ ਅੰਿਤਰ ਗਾਵਤਨ ਿੁਧਨੋ ਸਾਧ ਬੀਚਾਰੇ ॥

اگون ُندھپؤ سِدھ امسدیھ ادنر اگون ُندھپؤ سادھ اچیبرے ۔۔
ਗਾਵਤਨ ਿੁਧਨੋ ਜਿੀ ਸਿੀ ਸੰਿੋਖੀ ਗਾਵਤਨ ਿੁਧਨੋ ਵੀਰ ਕਰਾਰੇ ॥

اگون ُندھپؤ یتج یتس وتنسیھک اگون ُندھپؤ وری رکارے ۔۔

ਗਾਵਤਨ ਿੁਧਨੋ ਪੰਤਿਿ ਪੜਤਨ ਰਖੀਸੁਰ ਜੁਗੁ ਜੁਗੁ ਵੇਿਾ ਨਾਲੇ ॥

ک
ھی
س
اگون ُندھپؤ ڈنپت ڑپن ر ر ُچگ ُچگ وندا ناےل ۔۔

ਗਾਵਤਨ ਿੁਧਨੋ ਮੋਹਣੀਆ ਮਨੁ ਮੋਹਤਨ ਸੁਰਗੁ ਮਛੁ ਪਇਆਲੇ ॥

اگون ُندھپؤ وماینہ نم ومنہ ُسرگ ھچم پٔیاےل ۔۔

ਗਾਵਤਨ ਿੁਧਨੋ ਰਿਨ ਉਪਾਏ ਿੇਰੇ ਅਿਸਤਿ ਿੀਰਥ ਨਾਲੇ ॥

ب
ھ
سی
اگون ُندھپؤ رنت اُناےئ ریتے ا ھ ریتھت ناےل ۔۔

ਗਾਵਤਨ ਿੁਧਨੋ ਜੋਧ ਮਹਾਬਲ ਸੂਰਾ ਗਾਵਤਨ ਿੁਧਨੋ ਖਾਣੀ ਚਾਰੇ ॥

اگون ُندھپؤ وجدھ اہمنل سُؤرا اگون ُندھپؤ اھکین اچرے ۔۔

ਗਾਵਤਨ ਿੁਧਨੋ ਖੰਿ ਮੰਿਲ ਬਰਹਮੰਿਾ ਕਤਰ ਕਤਰ ਰਖੇ ਿੇਰੇ ਧਾਰੇ ॥

اگون ُندھپؤ ڈنھک ڈنمل پرہمیدا رک رک رےھک ریتے داھرے ۔۔
ਸੇਈ ਿੁਧਨੋ ਗਾਵਤਨ ਜੋ ਿੁਧੁ ਭਾਵਤਨ ਰਿੇ ਿੇਰੇ ਭਗਿ ਰਸਾਲੇ ॥

سیبی ُندھپؤ اگون وج ُندھ اھبون رےت ریتے تگھب رساےل ۔۔
ਹੋਤਰ ਕੇਿੇ ਿੁਧਨੋ ਗਾਵਤਨ ਸੇ ਮੈ ਤਚਤਿ ਨ ਆਵਤਨ ਨਾਨਕੁ ਤਕਆ ਬੀਚਾਰੇ ॥

وہر کیپے ُندھپؤ اگون ےس م َے ِجت ہن ا ون نانک ایک اچیبرے ۔۔
ਸੋਈ ਸੋਈ ਸਿਾ ਸਚੁ ਸਾਤਹਬੁ ਸਾਚਾ ਸਾਚੀ ਨਾਈ ॥

وسیئ وسیئ دسا چس اصجت سااچ سایچ نایئ ۔۔
ਹੈ ਭੀ ਹੋਸੀ ਜਾਇ ਨ ਜਾਸੀ ਰਚਨਾ ਤਜਤਨ ਰਚਾਈ ॥

ےہَ یھب وہیس اجۓ ہن اجیس رانچ نج راچیئ ۔۔
ਰੰਗੀ ਰੰਗੀ ਭਾਿੀ ਕਤਰ ਕਤਰ ਤਜਨਸੀ ਮਾਇਆ ਤਜਤਨ ਉਪਾਈ ॥

چ
ریگن ریگن اھبیت رک رک ِ یسی امنا ِجں اُنایئ ۔۔

ਕਤਰ ਕਤਰ ਿੇਖੈ ਕੀਿਾ ਆਪਣਾ ਤਜਉ ਤਿਸ ਿੀ ਵਤਿਆਈ ॥

نک
رک رک د َھے کییا ا انپ ویج ئِس دی ودنایئ ۔۔

ਜੋ ਤਿਸੁ ਭਾਵੈ ਸੋਈ ਕਰਸੀ ਤਿਤਰ ਹੁਕਮੁ ਨ ਕਰਣਾ ਜਾਈ ॥

ب ک
وج ئِس اھبوے وسیئ رکیس ھِر ُچ م ہن رکنا اجیئ ۔۔

ਸੋ ਪਾਤਿਸਾਹੁ ਸਾਹਾ ਪਤਿਸਾਤਹਬੁ ਨਾਨਕ ਰਹਣੁ ਰਜਾਈ ॥੧॥

وس نائساوہ اصاح پپصا ِہت نانک رنہ راجیئ ۔۔۱۔۔
ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੧ ॥

ا سا ہلحم ۱۔۔

ਸੁਤਣ ਵਿਾ ਆਖੈ ਸਭੁ ਕੋਇ ॥

ک
ُسں ودا ا َھے سیھ وکۓ ۔۔
ਕੇਵਿੁ ਵਿਾ ਿੀਿਾ ਹੋਇ ॥

ویکد ودا داھٹی وہۓ ۔۔
ਕੀਮਤਿ ਪਾਇ ਨ ਕਤਹਆ ਜਾਇ ॥

تمیق ناۓ ہن کہیا اجۓ ۔۔
ਕਹਣੈ ਵਾਲੇ ਿੇਰੇ ਰਹੇ ਸਮਾਇ ॥੧॥

کہ َپے واےل ریتے رےہ امسۓ ۔۔۱۔۔
ਵਿੇ ਮੇਰੇ ਸਾਤਹਬਾ ਗਤਹਰ ਗੰਭੀਰਾ ਗੁਣੀ ਗਹੀਰਾ ॥

ودے ریمے اصہبح رہگ ریھبمگا ُگ ُبی ریہگا ۔۔

ਕੋਇ ਨ ਜਾਣੈ ਿੇਰਾ ਕੇਿਾ ਕੇਵਿੁ ਚੀਰਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

وکۓ ہن اج ئَے ریتا کییا ویکد ریچا ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਸਤਭ ਸੁਰਿੀ ਤਮਤਲ ਸੁਰਤਿ ਕਮਾਈ ॥

سیھ ُسریت مِل ُسرت امکیئ ۔۔

ਸਭ ਕੀਮਤਿ ਤਮਤਲ ਕੀਮਤਿ ਪਾਈ ॥

سیھ تمیق مِل تمیق نایئ ۔۔

ਤਗਆਨੀ ਤਧਆਨੀ ਗੁਰ ਗੁਰਹਾਈ ॥

گ ِیاین دایھین ُگر ُگراہیئ ۔۔

ਕਹਣੁ ਨ ਜਾਈ ਿੇਰੀ ਤਿਲੁ ਵਤਿਆਈ ॥੨॥

کہں ہن اجیئ ریتی نِل ودنایئ ۔۔۲۔۔

ਸਤਭ ਸਿ ਸਤਭ ਿਪ ਸਤਭ ਚੰਤਗਆਈਆ ॥

سیھ ست سیھ پپ سیھ ایگنچایئ ۔۔
ਤਸਧਾ ਪੁਰਖਾ ਕੀਆ ਵਤਿਆਈਆ ॥

سِداھ ُپراھک ک ِیا ودناایئ ۔۔

ਿੁਧੁ ਤਵਣੁ ਤਸਧੀ ਤਕਨੈ ਨ ਪਾਈਆ ॥

ُندھ وِن سِدیھ ک ِ َپے ہن ناایئ ۔۔

ਕਰਤਮ ਤਮਲੈ ਨਾਹੀ ਿਾਤਕ ਰਹਾਈਆ ॥੩॥

رکم ملَ ِے نایہ اھٹک راہپ ِیا ۔۔۳۔۔
ਆਖਣ ਵਾਲਾ ਤਕਆ ਵੇਚਾਰਾ ॥

ا نھک واال ایک وبچارا ۔۔

ਤਸਿਿੀ ਭਰੇ ਿੇਰੇ ਭੰਿਾਰਾ ॥

صِفبی رھبے ریتے ڈنھبارا ۔۔
ਤਜਸੁ ਿੂ ਿੇਤਹ ਤਿਸੈ ਤਕਆ ਚਾਰਾ ॥

سج ئُؤ دہہی ئ ِ َسے ایک اچرہ ۔۔

ਨਾਨਕ ਸਚੁ ਸਵਾਰਣਹਾਰਾ ॥੪॥੨॥

نانک چس وساراہنرا ۔۔۴۔۔۲۔۔
ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੧ ॥

ا سا ہلحم ۱۔۔
ਆਖਾ ਜੀਵਾ ਤਵਸਰੈ ਮਤਰ ਜਾਉ ॥

ا اھک ویجا وِرسَے رم اجو ۔۔

ਆਖਤਣ ਅਉਖਾ ਸਾਚਾ ਨਾਉ ॥

ا نھک اواھک سااچ ناو ۔۔
ਸਾਚੇ ਨਾਮ ਕੀ ਲਾਗੈ ਭੂਖ ॥

ب
ساےچ نام یک ال َگے ُھؤھک ۔۔
ਉਿੁ ਭੂਖੈ ਖਾਇ ਚਲੀਅਤਹ ਿੂਖ ॥੧॥

ب َک
اُت ُھؤ ھے

اھکٔۓ چلیبہہ ُدوھک ۔۔۱۔۔

ਸੋ ਤਕਉ ਤਵਸਰੈ ਮੇਰੀ ਮਾਇ ॥

وس کپؤ وِرسَے ریمی امےئ ۔۔
ਸਾਚਾ ਸਾਤਹਬੁ ਸਾਚੈ ਨਾਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

سااچ اصجت سا َچے ناےئ ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਸਾਚੇ ਨਾਮ ਕੀ ਤਿਲੁ ਵਤਿਆਈ ॥

ساےچ نام یک نِل ودنایئ ۔۔

ਆਤਖ ਥਕੇ ਕੀਮਤਿ ਨਹੀ ਪਾਈ ॥

ا ھک ےکھت تمیق یہن نایئ ۔۔
ਜੇ ਸਤਭ ਤਮਤਲ ਕੈ ਆਖਣ ਪਾਤਹ ॥

ےج سیھ مِل ےکَ ا نھک ناہِ۔۔

ਵਿਾ ਨ ਹੋਵੈ ਘਾਤਟ ਨ ਜਾਇ ॥੨॥

وہوے اھگت ہن اجۓ ۔۔۲۔۔
ودا ہن َ
ਨਾ ਓਹੁ ਮਰੈ ਨ ਹੋਵੈ ਸੋਗੁ ॥

وہوے وسگ ۔۔
ہن او ُہ م َ َرے ہن َ

ਿੇਿਾ ਰਹੈ ਨ ਚੂਕੈ ਭੋਗੁ ॥

دندا ر َہے ہن ُجؤ َکے وھبگ ۔۔
ਗੁਣੁ ਏਹੋ ਹੋਰੁ ਨਾਹੀ ਕੋਇ ॥

ُگں اوہی وہر نایہ وکۓ ۔۔
ਨਾ ਕੋ ਹੋਆ ਨਾ ਕੋ ਹੋਇ ॥੩॥

ہن وک وہا ہن وک وہۓ ۔۔۳۔۔
ਜੇਵਿੁ ਆਤਪ ਿੇਵਿ ਿੇਰੀ ਿਾਤਿ ॥

ویجد ا ت ویتد ریتی دات ۔۔
ਤਜਤਨ ਤਿਨੁ ਕਤਰ ਕੈ ਕੀਿੀ ਰਾਤਿ ॥

نج دِن رک ےکَ یتیک رات ۔۔
ਖਸਮੁ ਤਵਸਾਰਤਹ ਿੇ ਕਮਜਾਤਿ ॥

کھ
ک
س
م
م وِسارہِ ےت چات ۔۔

ਨਾਨਕ ਨਾਵੈ ਬਾਝੁ ਸਨਾਤਿ ॥੪॥੩॥

نانک نا َوے ناھج انست ۔۔۴۔۔۳۔۔
ਰਾਗੁ ਗੂਜਰੀ ਮਹਲਾ ੪ ॥

راگ ُگؤرجی ہلحم ۴۔۔

ਹਤਰ ਕੇ ਜਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸਿਪੁਰਖਾ ਤਬਨਉ ਕਰਉ ਗੁਰ ਪਾਤਸ ॥

ہر ےک نج سیگؤر سیتُراھک پِپؤ رکو ُگر ناس ۔۔

ਹਮ ਕੀਰੇ ਤਕਰਮ ਸਤਿਗੁਰ ਸਰਣਾਈ ਕਤਰ ਿਇਆ ਨਾਮੁ ਪਰਗਾਤਸ ॥੧॥

مہ ریکے کِرم سیگؤر رسنایئ رک دایئ نام رپاگس ۔۔۱۔۔

ਮੇਰੇ ਮੀਿ ਗੁਰਿੇਵ ਮੋ ਕਉ ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਪਰਗਾਤਸ ॥

ریمے تیم ُگردوی وم کؤ رام نام رپاگس ۔۔

ਗੁਰਮਤਿ ਨਾਮੁ ਮੇਰਾ ਪਰਾਨ ਸਖਾਈ ਹਤਰ ਕੀਰਤਿ ਹਮਰੀ ਰਹਰਾਤਸ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

۔۔راہو۔۔۱ُگرمت نام ریما رپان اھکسیئ ہر ریکت رمہی رہراس ۔۔
ਹਤਰ ਜਨ ਕੇ ਵਿ ਭਾਗ ਵਿੇਰੇ ਤਜਨ ਹਤਰ ਹਤਰ ਸਰਧਾ ਹਤਰ ਤਪਆਸ ॥

ہر نج ےک ود اھبگ ودریے ِجں ہر ہر رسداھ ہر ایپس ۔۔

ਹਤਰ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਤਮਲੈ ਤਿਰਪਿਾਸਤਹ ਤਮਤਲ ਸੰਗਤਿ ਗੁਣ ਪਰਗਾਤਸ ॥੨॥

۔۔۲ہر ہر نام ملَ ِے رتِاتپسہہ مِل تگنس ُگں رپاگس ۔۔

ਤਜਨ ਹਤਰ ਹਤਰ ਹਤਰ ਰਸੁ ਨਾਮੁ ਨ ਪਾਇਆ ਿੇ ਭਾਗਹੀਣ ਜਮ ਪਾਤਸ ॥

گ
نج ہر ہر ہر رس نام ہن نانا ےت اھب ہیں مج ناس ۔۔

ਜੋ ਸਤਿਗੁਰ ਸਰਤਣ ਸੰਗਤਿ ਨਹੀ ਆਏ ਤਧਰਗੁ ਜੀਵੇ ਤਧਰਗੁ ਜੀਵਾਤਸ ॥੩॥

۔۔۳وج سیگؤر رسن تگنس یہن ا ےئ درھِگ ویجے درھِگ ویجاس ۔۔
ਤਜਨ ਹਤਰ ਜਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸੰਗਤਿ ਪਾਈ ਤਿਨ ਧੁਤਰ ਮਸਿਤਕ ਤਲਤਖਆ ਤਲਖਾਤਸ ॥

نج ہر نج سیگؤر تگنس نایئ پِں د ُھر کتسم لک ِھیا لک ِھاس ۔۔

ਧਨੁ ਧੰਨੁ ਸਿਸੰਗਤਿ ਤਜਿੁ ਹਤਰ ਰਸੁ ਪਾਇਆ ਤਮਤਲ ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਪਰਗਾਤਸ ॥੪॥੪॥

۔۔۴۔۔۴نھ سیسیگت ِجت ہر رس نانا مِل نج نانک نام رپاگس ۔۔
ّ دنھ د
ਰਾਗੁ ਗੂਜਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

۔۔۵ راگ ُگؤرجی ہلحم

ਕਾਹੇ ਰੇ ਮਨ ਤਚਿਵਤਹ ਉਿਮੁ ਜਾ ਆਹਤਰ ਹਤਰ ਜੀਉ ਪਤਰਆ ॥

اکےہ رے نم ِجپؤہِ اُدم اج ا ہر ہر جپؤ رپِنا ۔۔

ਸੈਲ ਪਥਰ ਮਤਹ ਜੰਿ ਉਪਾਏ ਿਾ ਕਾ ਤਰਜਕੁ ਆਗੈ ਕਤਰ ਧਤਰਆ ॥੧॥

َسیل رھتپ ہہم جپت اُناےئ نا اک ِرجق ا ےگ رک درھنا ۔۔۱۔۔
ਮੇਰੇ ਮਾਧਉ ਜੀ ਸਿਸੰਗਤਿ ਤਮਲੇ ਸੁ ਿਤਰਆ ॥

ریمے امدھؤ یج سیسیگت مل ِے وس رتنا ۔۔

ਗੁਰ ਪਰਸਾਤਿ ਪਰਮ ਪਿੁ ਪਾਇਆ ਸੂਕੇ ਕਾਸਟ ਹਤਰਆ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ُگر رپساد رپم ند نانا سُؤےک اکست ہ ِرنا ۔۔۱۔۔راہو۔۔

ਜਨਤਨ ਤਪਿਾ ਲੋਕ ਸੁਿ ਬਤਨਿਾ ਕੋਇ ਨ ਤਕਸ ਕੀ ਧਤਰਆ ॥

چیں پِیا ولک ُست نییا وکۓ ہن کِس یک درھنا ۔۔

ਤਸਤਰ ਤਸਤਰ ਤਰਜਕੁ ਸੰਬਾਹੇ ਿਾਕੁਰੁ ਕਾਹੇ ਮਨ ਭਉ ਕਤਰਆ ॥੨॥

ب
سِر سِر رِرق ابمسےہ اھٹ ُکر اکےہ نم ھؤ رکَنا ۔۔۲۔۔
ਊਿੇ ਊਤਿ ਆਵੈ ਸੈ ਕੋਸਾ ਤਿਸੁ ਪਾਛੈ ਬਚਰੇ ਛਤਰਆ ॥

چ ب
اُو َدے اُو ِد ا َوے سَے وکسا ئِس نا َھے چرے رھچنا ۔۔
ਤਿਨ ਕਵਣੁ ਖਲਾਵੈ ਕਵਣੁ ਚੁਗਾਵੈ ਮਨ ਮਤਹ ਤਸਮਰਨੁ ਕਤਰਆ ॥੩॥

ک
پ
الوے وکَن ُجگا َوے نم ہہم ِسمرن رکَنا ۔۔۳۔۔
ِں وکَن ھ َ
ਸਤਭ ਤਨਧਾਨ ਿਸ ਅਸਟ ਤਸਧਾਨ ਿਾਕੁਰ ਕਰ ਿਲ ਧਤਰਆ ॥

سیھ ن ِداھن دس است سِداھن اھٹ ُکر رک نل درھنا ۔۔

ਜਨ ਨਾਨਕ ਬਤਲ ਬਤਲ ਸਿ ਬਤਲ ਜਾਈਐ ਿੇਰਾ ਅੰਿੁ ਨ ਪਾਰਾਵਤਰਆ ॥੪॥੫॥

نج نانک نل نل دص نل اج پپَے ریتا اپپ ہن ناراورنا ۔۔۴۔۔۵۔۔
ੁਰਾਗੁ ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੪ ਸੋ ਪੁਰਖ

راگ ا سا ہلحم  ۴وس ُپرھک

ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪਰਸਾਤਿ ॥

اِک اواکنر سیگؤر رپساد ۔۔
ਸੋ ਪੁਰਖੁ ਤਨਰੰਜਨੁ ਹਤਰ ਪੁਰਖੁ ਤਨਰੰਜਨੁ ਹਤਰ ਅਗਮਾ ਅਗਮ ਅਪਾਰਾ ॥

وس ُپرھک پِرنجن ہر ُپرھک پِرنجن ہر اامگ امگ انارا ۔۔

ਸਤਭ ਤਧਆਵਤਹ ਸਤਭ ਤਧਆਵਤਹ ਿੁਧੁ ਜੀ ਹਤਰ ਸਚੇ ਤਸਰਜਣਹਾਰਾ ॥

سیھ دایھوہِ سیھ دایھوہِ ُندھ یج ہر ےچس سِرجبہارا ۔۔
ਸਤਭ ਜੀਅ ਿੁਮਾਰੇ ਜੀ ਿੂੰ ਜੀਆ ਕਾ ਿਾਿਾਰਾ ॥

سیھ یج ُبمارے یج ئُؤن ایج اک دانارا ۔۔

ਹਤਰ ਤਧਆਵਹੁ ਸੰਿਹੁ ਜੀ ਸਤਭ ਿੂਖ ਤਵਸਾਰਣਹਾਰਾ ॥

ہر دایھو ُہ سیبہؤ یج سیھ ُدوھک وِساراہنرا ۔۔

ਹਤਰ ਆਪੇ ਿਾਕੁਰੁ ਹਤਰ ਆਪੇ ਸੇਵਕੁ ਜੀ ਤਕਆ ਨਾਨਕ ਜੰਿ ਤਵਚਾਰਾ ॥੧॥

ہر ا ےپ اھٹ ُکر ہر ا ےپ ویسک یج ایک نانک جپت وِاچرا ۔۔۱۔۔

ਿੂੰ ਘਟ ਘਟ ਅੰਿਤਰ ਸਰਬ ਤਨਰੰਿਤਰ ਜੀ ਹਤਰ ਏਕੋ ਪੁਰਖੁ ਸਮਾਣਾ ॥

ئُؤن ٹھگ ٹھگ ارتن رست پِررتن یج ہر اوکی ُپرھک امسنا ۔۔
ਇਤਕ ਿਾਿੇ ਇਤਕ ਭੇਖਾਰੀ ਜੀ ਸਤਭ ਿੇਰੇ ਚੋਜ ਤਵਿਾਣਾ ॥

ِ بھ
ک
ی
سی
اِک داےت اک ھاری یج ھ ریتے وچچ وِدانا ۔۔
ਿੂੰ ਆਪੇ ਿਾਿਾ ਆਪੇ ਭੁਗਿਾ ਜੀ ਹਉ ਿੁਧੁ ਤਬਨੁ ਅਵਰੁ ਨ ਜਾਣਾ ॥

ب
ئُؤن ا ےپ دانا ا ےپ ُھگیا یج ہؤ ُندھ پِں اور ہن اجنا ۔۔

ਿੂੰ ਪਾਰਬਰਹਮੁ ਬੇਅੰਿੁ ਬੇਅੰਿੁ ਜੀ ਿੇਰੇ ਤਕਆ ਗੁਣ ਆਤਖ ਵਖਾਣਾ ॥

ئُؤن نارپرمہ ےباپپ ےباپپ یج ریتے ایک ُگں ا ھک واھکنا ۔۔

ਜੋ ਸੇਵਤਹ ਜੋ ਸੇਵਤਹ ਿੁਧੁ ਜੀ ਜਨੁ ਨਾਨਕੁ ਤਿਨ ਕੁਰਬਾਣਾ ॥੨॥

وج ویسہِ وج ویسہِ ُندھ یج نج نانک پِں قُرنانا ۔۔۲۔۔

ਹਤਰ ਤਧਆਵਤਹ ਹਤਰ ਤਧਆਵਤਹ ਿੁਧੁ ਜੀ ਸੇ ਜਨ ਜੁਗ ਮਤਹ ਸੁਖਵਾਸੀ ॥

سک
ہر دایھوہِ ہر دایھوہِ ُندھ یج ےس نج چگ ہہم ُ ھؤایس ۔۔

ਸੇ ਮੁਕਿੁ ਸੇ ਮੁਕਿੁ ਭਏ ਤਜਨ ਹਤਰ ਤਧਆਇਆ ਜੀ ਤਿਨ ਿੂਟੀ ਜਮ ਕੀ ਿਾਸੀ ॥

ےس مُکت ےس مُکت ےئھب نج ہر دایھنا یج پِں ئُؤیٹ مج یک اھپیس ۔۔

ਤਜਨ ਤਨਰਭਉ ਤਜਨ ਹਤਰ ਤਨਰਭਉ ਤਧਆਇਆ ਜੀ ਤਿਨ ਕਾ ਭਉ ਸਭੁ ਗਵਾਸੀ ॥

ب
ب
ب
ِجں پِر ھؤ ِجں ہر پِر ھؤ دایھنا یج پِں اک ھؤ سیھ وگایس ۔۔

ਤਜਨ ਸੇਤਵਆ ਤਜਨ ਸੇਤਵਆ ਮੇਰਾ ਹਤਰ ਜੀ ਿੇ ਹਤਰ ਹਤਰ ਰੂਤਪ ਸਮਾਸੀ ॥

ِجں ویسنا ِجں ویسنا ریما ہر یج ےت ہر ہر ُروت امسیس ۔۔

ਸੇ ਧੰਨੁ ਸੇ ਧੰਨੁ ਤਜਨ ਹਤਰ ਤਧਆਇਆ ਜੀ ਜਨੁ ਨਾਨਕੁ ਤਿਨ ਬਤਲ ਜਾਸੀ ॥੩॥

ےس دنھّ ےس دنھّ ِجں ہر دایھنا یج نج نانک پِں نل اجیس ۔۔۳۔۔
ਿੇਰੀ ਭਗਤਿ ਿੇਰੀ ਭਗਤਿ ਭੰਿਾਰ ਜੀ ਭਰੇ ਤਬਅੰਿ ਬੇਅੰਿਾ ॥

ریتی تگھب ریتی تگھب ڈنھبار یج رھبے ےباپپ ےبااتن ۔۔
ਿੇਰੇ ਭਗਿ ਿੇਰੇ ਭਗਿ ਸਲਾਹਤਨ ਿੁਧੁ ਜੀ ਹਤਰ ਅਤਨਕ ਅਨੇਕ ਅਨੰਿਾ ॥

ریتے تگھب ریتے تگھب سالنہ ُندھ یج ہر ان ِک اپیک انییا ۔۔
ਿੇਰੀ ਅਤਨਕ ਿੇਰੀ ਅਤਨਕ ਕਰਤਹ ਹਤਰ ਪੂਜਾ ਜੀ ਿਪੁ ਿਾਪਤਹ ਜਪਤਹ ਬੇਅੰਿਾ ॥

ریتی ان ِک ریتی ان ِک رکہِ ہر ئُؤاج یج پپ نابہہ جبہہ ےبااتن ۔۔
ਿੇਰੇ ਅਨੇਕ ਿੇਰੇ ਅਨੇਕ ਪੜਤਹ ਬਹੁ ਤਸਤਮਰਤਿ ਸਾਸਿ ਜੀ ਕਤਰ ਤਕਤਰਆ ਖਟੁ ਕਰਮ ਕਰੰਿਾ ॥

ریتے اپیک ریتے اپیک ڑپہِ وہب ِسمرت ساست یج رک کِرنا ٹھک رکم رکاتن ۔۔

ਸੇ ਭਗਿ ਸੇ ਭਗਿ ਭਲੇ ਜਨ ਨਾਨਕ ਜੀ ਜੋ ਭਾਵਤਹ ਮੇਰੇ ਹਤਰ ਭਗਵੰਿਾ ॥੪॥

ےس تگھب ےس تگھب ےلھب نج نانک یج وج اھبوہِ ریمے ہر وگھباتن ۔۔۴۔۔
ਿੂੰ ਆਤਿ ਪੁਰਖੁ ਅਪਰੰਪਰੁ ਕਰਿਾ ਜੀ ਿੁਧੁ ਜੇਵਿੁ ਅਵਰੁ ਨ ਕੋਈ ॥

ئُؤن ا د ُپرھک ارپرپم رکنا یج ُندھ َجپؤد اور ہن وکیئ ۔۔

ਿੂੰ ਜੁਗੁ ਜੁਗੁ ਏਕੋ ਸਿਾ ਸਿਾ ਿੂੰ ਏਕੋ ਜੀ ਿੂੰ ਤਨਹਚਲੁ ਕਰਿਾ ਸੋਈ ॥

بہ
ئُؤن ُچگ ُچگ اوکی دسا دسا ئُؤن اوکی یج ئُؤن ِ چل رکنا وسیئ ۔۔
ਿੁਧੁ ਆਪੇ ਭਾਵੈ ਸੋਈ ਵਰਿੈ ਜੀ ਿੂੰ ਆਪੇ ਕਰਤਹ ਸੁ ਹੋਈ ॥

اھبوے وسیئ ور ئَے یج ئُؤن ا ےپ رکہِ وس وہیئ ۔۔
ُندھ ا ےپ َ
ਿੁਧੁ ਆਪੇ ਤਸਰਸਤਟ ਸਭ ਉਪਾਈ ਜੀ ਿੁਧੁ ਆਪੇ ਤਸਰਤਜ ਸਭ ਗੋਈ ॥

ُندھ ا ےپ رسِست سیھ اُنایئ یج ُندھ ا ےپ سِرچ سیھ وگیئ ۔۔
ਜਨੁ ਨਾਨਕੁ ਗੁਣ ਗਾਵੈ ਕਰਿੇ ਕੇ ਜੀ ਜੋ ਸਭਸੈ ਕਾ ਜਾਣੋਈ ॥੫॥੧॥

سب
ُگ
ھ
س
َ ے اک اجونیئ ۔۔۵۔۔۱۔۔
اگوے رکےت ےک یج وج
نج نانک ں َ
ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੪ ॥

ا سا ہلحم ۴۔۔
ਿੂੰ ਕਰਿਾ ਸਤਚਆਰੁ ਮੈਿਾ ਸਾਂਈ ॥

ئُؤن رکنا سچِیار مَیدا سایئن ۔۔

ਜੋ ਿਉ ਭਾਵੈ ਸੋਈ ਥੀਸੀ ਜੋ ਿੂੰ ਿੇਤਹ ਸੋਈ ਹਉ ਪਾਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ب
ھی
س
ُ
اھبوے وسیئ ی وج ئؤن دہہی وسیئ ہؤ نایئ ۔۔۱۔۔راہو۔۔
وج ئؤ َ
ਸਭ ਿੇਰੀ ਿੂੰ ਸਭਨੀ ਤਧਆਇਆ ॥

سب
سیھ ریتی ئُؤن ھبی دایھنا ۔۔

ਤਜਸ ਨੋ ਤਿਪਾ ਕਰਤਹ ਤਿਤਨ ਨਾਮ ਰਿਨੁ ਪਾਇਆ ॥

سج ون کِرنا رکہِ پِں نام رنت نانا ۔۔
ਗੁਰਮੁਤਖ ਲਾਧਾ ਮਨਮੁਤਖ ਗਵਾਇਆ ॥

مب
ُگرمُکھ الداھ مُکھ وگَانا ۔۔

ਿੁਧੁ ਆਤਪ ਤਵਛੋਤੜਆ ਆਤਪ ਤਮਲਾਇਆ ॥੧॥

ُندھ ا ت وِوھچرنا ا ت مِالنا ۔۔۱۔۔
ਿੂੰ ਿਰੀਆਉ ਸਭ ਿੁਝ ਹੀ ਮਾਤਹ ॥

ُب
ئُؤن درناو سیھ چھ یہ امہِ۔۔
ਿੁਝ ਤਬਨੁ ਿੂਜਾ ਕੋਈ ਨਾਤਹ ॥

ُب
چھ پِں ُدواج وکیئ ناہِ۔۔

ਜੀਅ ਜੰਿ ਸਤਭ ਿੇਰਾ ਖੇਲੁ ॥

ایج جپت سیھ ریتا لیھک ۔۔
ਤਵਜੋਤਗ ਤਮਤਲ ਤਵਛੁਤੜਆ ਸੰਜੋਗੀ ਮੇਲੁ ॥੨॥

وِوجگ مِل وِڑھچنا وجنسیگ لیم ۔۔۲۔۔

ਤਜਸ ਨੋ ਿੂ ਜਾਣਾਇਤਹ ਸੋਈ ਜਨੁ ਜਾਣੈ ॥

سج ون ئُؤ اجنابہ ِہ وسیئ نج اج ئَے ۔۔
ਹਤਰ ਗੁਣ ਸਿ ਹੀ ਆਤਖ ਵਖਾਣੈ ॥

ہر ُگں دص یہ ا ھک واھک ئَے ۔۔

ਤਜਤਨ ਹਤਰ ਸੇਤਵਆ ਤਿਤਨ ਸੁਖੁ ਪਾਇਆ ॥

ِجں ہر ویسنا پِں ُسکھ نانا ۔۔

ਸਹਜੇ ਹੀ ਹਤਰ ਨਾਤਮ ਸਮਾਇਆ ॥੩॥

س
ہجے یہ ہر نام امسنا ۔۔۳۔۔

ਿੂ ਆਪੇ ਕਰਿਾ ਿੇਰਾ ਕੀਆ ਸਭੁ ਹੋਇ ॥

ئُؤ ا ےپ رکنا ریتا ایک سیھ وہۓ ۔۔
ਿੁਧੁ ਤਬਨੁ ਿੂਜਾ ਅਵਰੁ ਨ ਕੋਇ ॥

ُندھ پِں ُدواج ا َور ہن وکۓ ۔۔

ਿੂ ਕਤਰ ਕਤਰ ਵੇਖਤਹ ਜਾਣਤਹ ਸੋਇ ॥

ئُؤ رک رک ونکھہہ اجہہنِ وسۓ ۔۔

ਜਨ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਤਖ ਪਰਗਟੁ ਹੋਇ ॥੪॥੨॥

نج نانک ُگرمُکھ رپگپ وہۓ ۔۔۴۔۔۲۔۔
ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੧ ॥

ا سا ہلحم ۱۔۔
ਤਿਿੁ ਸਰਵਰੜੈ ਭਈਲੇ ਤਨਵਾਸਾ ਪਾਣੀ ਪਾਵਕੁ ਤਿਨਤਹ ਕੀਆ ॥

ب
ھی
ل
ئ
ی
ِب
ک
پ
ِ
پِپ رسور َرے ے ؤاسا ناین ناوک ہہ ِیا ۔۔

ਪੰਕਜੁ ਮੋਹ ਪਗੁ ਨਹੀ ਚਾਲੈ ਹਮ ਿੇਖਾ ਿਹ ਿੂਬੀਅਲੇ ॥੧॥

پی ک
َ
ل
ن
ج ومہ گ یہن اچ ے مہ داھکی ہت ُد ُوایبےل ۔۔۱۔۔
ਮਨ ਏਕੁ ਨ ਚੇਿਤਸ ਮੂੜ ਮਨਾ ॥

ج
نم انک ہن ییس مُؤر انم ۔۔
ਹਤਰ ਤਬਸਰਿ ਿੇਰੇ ਗੁਣ ਗਤਲਆ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ہر ِئسرت ریتے ُگں ایلگ ۔۔۱۔۔راہو۔۔

ਨਾ ਹਉ ਜਿੀ ਸਿੀ ਨਹੀ ਪਤੜਆ ਮੂਰਖ ਮੁਗਧਾ ਜਨਮੁ ਭਇਆ ॥

ہن ہؤ یتج یتس یہن ڑپنا مُؤرھک مُگداھ منج ایھب ۔۔
ਪਰਣਵਤਿ ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਕੀ ਸਰਣਾ ਤਜਨ ਿੂ ਨਾਹੀ ਵੀਸਤਰਆ ॥੨॥੩॥

رپونِت نانک پِں یک رسنا ِجں ئُؤ نایہ ورسینا ۔۔۲۔۔۳۔۔
ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥

ا سا ہلحم ۵۔۔
ਭਈ ਪਰਾਪਤਿ ਮਾਨੁਖ ਿੇਹੁਰੀਆ ॥

یئھب رپاپپ ام ُنکھ دب ُہرنا ۔۔

ਗੋਤਬੰਿ ਤਮਲਣ ਕੀ ਇਹ ਿੇਰੀ ਬਰੀਆ ॥

وگپِید مل ِں یک اہہی ریتی پرِنا ۔۔
ਅਵਤਰ ਕਾਜ ਿੇਰੈ ਤਕਿੈ ਨ ਕਾਮ ॥

اور اکچ ریتَے ک ِ َپے ہن اکم ۔۔

ਤਮਲੁ ਸਾਧਸੰਗਤਿ ਭਜੁ ਕੇਵਲ ਨਾਮ ॥੧॥

مِل سادھ تگنس جھب ویکل نام ۔۔۱۔۔
ਸਰੰਜਾਤਮ ਲਾਗੁ ਭਵਜਲ ਿਰਨ ਕੈ ॥

ب
رسااجنم الگ َھؤلج رتن ےکَ ۔۔

ਜਨਮੁ ਤਬਰਥਾ ਜਾਿ ਰੰਤਗ ਮਾਇਆ ਕੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

منج پرِاھت اجت رنگ امنا ےکَ ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਜਪੁ ਿਪੁ ਸੰਜਮੁ ਧਰਮੁ ਨ ਕਮਾਇਆ ॥

جت پپ

سبج

م درھم ہن امکنا ۔۔

ਸੇਵਾ ਸਾਧ ਨ ਜਾਤਨਆ ਹਤਰ ਰਾਇਆ ॥

ویسا سادھ ہن اجاین ہر رانا ۔۔
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਹਮ ਨੀਚ ਕਰੰਮਾ ॥

وہک نانک مہ چین رکّام ۔۔
ਸਰਤਣ ਪਰੇ ਕੀ ਰਾਖਹੁ ਸਰਮਾ ॥੨॥੪॥

ک
رسن رپے یک را ھہؤ رسام ۔۔۲۔۔۴۔۔
ਸੋਤਹਲਾ ਰਾਗੁ ਗਉੜੀ ਿੀਪਕੀ ਮਹਲਾ ੧

وسہِال راگ گؤری دپیکی ہلحم ۱
ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪਰਸਾਤਿ ॥

اِک اواکنر سیگؤر رپساد ۔۔
ਜੈ ਘਤਰ ਕੀਰਤਿ ਆਖੀਐ ਕਰਿੇ ਕਾ ਹੋਇ ਬੀਚਾਰੋ ॥

ک
ےجَ رھگ ریکت ا ھیپے رکےت اک وہۓ اچیبرو ۔۔

ਤਿਿੁ ਘਤਰ ਗਾਵਹੁ ਸੋਤਹਲਾ ਤਸਵਤਰਹੁ ਤਸਰਜਣਹਾਰੋ ॥੧॥

پِپ رھگ اگووہ وسہِال سِؤروہ سِرجبہارو ۔۔۱۔۔
ਿੁਮ ਗਾਵਹੁ ਮੇਰੇ ਤਨਰਭਉ ਕਾ ਸੋਤਹਲਾ ॥

ب
ُب
م اگووہ ریمے پِر ھؤ اک وسہِال ۔۔

ਹਉ ਵਾਰੀ ਤਜਿੁ ਸੋਤਹਲੈ ਸਿਾ ਸੁਖੁ ਹੋਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ہؤ واری ِجت وس ہِلے دسا ُسکھ وہۓ ۔۔۱۔۔راہو۔۔

ਤਨਿ ਤਨਿ ਜੀਅੜੇ ਸਮਾਲੀਅਤਨ ਿੇਖੈਗਾ ਿੇਵਣਹਾਰੁ ॥

ل
پِپ پِپ جیترے امس ییں دنک َھپگا دویاہنر ۔۔

ਿੇਰੇ ਿਾਨੈ ਕੀਮਤਿ ਨਾ ਪਵੈ ਤਿਸੁ ਿਾਿੇ ਕਵਣੁ ਸੁਮਾਰੁ ॥੨॥

ریتے دا ئَے تمیق ہن وپَے ئِس داےت وکَن ُسمار ۔۔۲۔۔
ਸੰਬਤਿ ਸਾਹਾ ਤਲਤਖਆ ਤਮਤਲ ਕਤਰ ਪਾਵਹੁ ਿੇਲੁ ॥

تبمس اصاح لک ِھیا مِل رک ناووہ لیت ۔۔

ਿੇਹੁ ਸਜਣ ਅਸੀਸੜੀਆ ਤਜਉ ਹੋਵੈ ਸਾਤਹਬ ਤਸਉ ਮੇਲੁ ॥੩॥

وہوے اصجت سِیؤ لیم ۔۔۳۔۔
دہہیُ نجس اسیس ِرنا ج َپؤ َ
ਘਤਰ ਘਤਰ ਏਹੋ ਪਾਹੁਚਾ ਸਿੜੇ ਤਨਿ ਪਵੰਤਨ ॥

رھگ رھگ اوہی ناہُچا دسرے پِپ وپ َّن ۔۔

ਸਿਣਹਾਰਾ ਤਸਮਰੀਐ ਨਾਨਕ ਸੇ ਤਿਹ ਆਵੰਤਨ ॥੪॥੧॥

دساہنرا ِسمر پپے نانک ےس دِہ ا و ّن ۔۔۴۔۔۱۔۔
ਰਾਗੁ ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੧ ॥

راگ ا سا ہلحم ۱۔۔
ਤਛਅ ਘਰ ਤਛਅ ਗੁਰ ਤਛਅ ਉਪਿੇਸ ॥

ھچ ُگر ھچٕ ا ُندسی ۔۔
ھچٕ رھگ ٕ

ਗੁਰੁ ਗੁਰੁ ਏਕੋ ਵੇਸ ਅਨੇਕ ॥੧॥

ُگر ُگر اوکی وسی اپیک ۔۔۱۔۔

ਬਾਬਾ ਜੈ ਘਤਰ ਕਰਿੇ ਕੀਰਤਿ ਹੋਇ ॥

ےج رھگ رکےت ریکت وہۓ ۔۔
نانا َ
ਸੋ ਘਰੁ ਰਾਖੁ ਵਿਾਈ ਿੋਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

وس رھگ راھک ودایئ وتےئ ۔۔۱۔۔راہو۔۔

ਤਵਸੁਏ ਚਤਸਆ ਘੜੀਆ ਪਹਰਾ ਤਥਿੀ ਵਾਰੀ ਮਾਹੁ ਹੋਆ ॥

ب
ِ
ب
ھ
وِ ُسیے ج ِسیا ڑھگنا رہپا ی واری اموہ وہا ۔۔
ਸੂਰਜੁ ਏਕੋ ਰੁਤਿ ਅਨੇਕ ॥

سُؤرچ اوکی ُرت اپیک ۔۔
ਨਾਨਕ ਕਰਿੇ ਕੇ ਕੇਿੇ ਵੇਸ ॥੨॥੨॥

نانک رکےت ےک کیپے وسی ۔۔۲۔۔۲۔۔
ਰਾਗੁ ਧਨਾਸਰੀ ਮਹਲਾ ੧ ॥

راگ دانھرسی ہلحم ۱۔۔
ਗਗਨ ਮੈ ਥਾਲੁ ਰਤਵ ਚੰਿੁ ਿੀਪਕ ਬਨੇ ਿਾਤਰਕਾ ਮੰਿਲ ਜਨਕ ਮੋਿੀ ॥

نگگ م َے اھتل َروی دنچ دپیک ےنب نارِاک ڈنمل جیک ومیت ۔۔

ਧੂਪੁ ਮਲਆਨਲੋ ਪਵਣੁ ਚਵਰੋ ਕਰੇ ਸਗਲ ਬਨਰਾਇ ਿੂਲੰਿ ਜੋਿੀ ॥੧॥

ب
دھُؤت ایلمولن وپَن َجؤرو رکے لگس رنبا ِئے ُھؤلپت وجیت ۔۔۱۔۔
ਕੈਸੀ ਆਰਿੀ ਹੋਇ ॥

َ
کیسی ا ریت وہۓ ۔۔
ਭਵ ਖੰਿਨਾ ਿੇਰੀ ਆਰਿੀ ॥

ب
َھؤ ڈنھکنا ریتی ا ریت ۔۔

ਅਨਹਿਾ ਸਬਿ ਵਾਜੰਿ ਭੇਰੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ااتہن دبس واجپت ریھبی ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਸਹਸ ਿਵ ਨੈਨ ਨਨ ਨੈਨ ਹਤਹ ਿੋਤਹ ਕਉ ਸਹਸ ਮੂਰਤਿ ਨਨਾ ਏਕ ਿੋੁਹੀ ॥

سہس َئؤ نَیں نن نَیں ہہہ وتہِ کؤ سہس مُؤرت انن انک وتیہ ۔۔

ਸਹਸ ਪਿ ਤਬਮਲ ਨਨ ਏਕ ਪਿ ਗੰਧ ਤਬਨੁ ਸਹਸ ਿਵ ਗੰਧ ਇਵ ਚਲਿ ਮੋਹੀ ॥੨॥

ب
سہس ند ِمل نن انک ند دنگھ پِں سہس َئؤ دنگھ ا َو تلچ ومیہ ۔۔۲۔۔
ਸਭ ਮਤਹ ਜੋਤਿ ਜੋਤਿ ਹੈ ਸੋਇ ॥

سیھ ہہم وجت وجت ےہَ وسۓ ۔۔
ਤਿਸ ਿੈ ਚਾਨਤਣ ਸਭ ਮਤਹ ਚਾਨਣੁ ਹੋਇ ॥

ئِس َدے اچنن سیھ ہہم اچنن وہۓ ۔۔
ਗੁਰ ਸਾਖੀ ਜੋਤਿ ਪਰਗਟੁ ਹੋਇ ॥

ُگر سایھک وجت رپگپ وہۓ ۔۔
ਜੋ ਤਿਸੁ ਭਾਵੈ ਸੁ ਆਰਿੀ ਹੋਇ ॥੩॥

ئ
اھبوے وس ا ریت وہۓ ۔۔۳۔۔
وج ِس َ
ਹਤਰ ਚਰਣ ਕਵਲ ਮਕਰੰਿ ਲੋਤਭਿ ਮਨੋ ਅਨਤਿਨੋੁ ਮੋਤਹ ਆਹੀ ਤਪਆਸਾ ॥

ہر رچن وکَل رکمدن ولبھت ونم ادنِون ومہِ ا یہ ایپسا ۔۔

ਤਿਪਾ ਜਲੁ ਿੇਤਹ ਨਾਨਕ ਸਾਤਰੰਗ ਕਉ ਹੋਇ ਜਾ ਿੇ ਿੇਰੈ ਨਾਇ ਵਾਸਾ ॥੪॥੩॥

کِرنا لج دہہی نانک سا ِرنگ کؤ وہۓ اج ےت ریتَے ناےئ واسا ۔۔۴۔۔۳۔۔
ਰਾਗੁ ਗਉੜੀ ਪੂਰਬੀ ਮਹਲਾ ੪ ॥

راگ گؤری ئُؤریب ہلحم ۴۔۔
ਕਾਤਮ ਕਰੋਤਧ ਨਗਰੁ ਬਹੁ ਭਤਰਆ ਤਮਤਲ ਸਾਧੂ ਖੰਿਲ ਖੰਿਾ ਹੇ ॥

اکم رکودھ رگن وہب رھبنا مِل سا ُدوھ ڈنھکل ڈنھکا ےہ ۔۔

ਪੂਰਤਬ ਤਲਖਿ ਤਲਖੇ ਗੁਰੁ ਪਾਇਆ ਮਤਨ ਹਤਰ ਤਲਵ ਮੰਿਲ ਮੰਿਾ ਹੇ ॥੧॥

لک
ئُؤرت لک ِھت ِھے ُگر نانا نم ہر لِؤ ڈنمل ڈنما ےہ ۔۔۱۔۔

ਕਤਰ ਸਾਧੂ ਅੰਜੁਲੀ ਪੁਨੁ ਵਿਾ ਹੇ ॥

رک سا ُدوھ ایلجن ُپں ودا ےہ ۔۔

ਕਤਰ ਿੰਿਉਿ ਪੁਨੁ ਵਿਾ ਹੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

رک دندوت ُپں ودا ےہ ۔۔۱۔۔راہو۔۔

ਸਾਕਿ ਹਤਰ ਰਸ ਸਾਿੁ ਨ ਜਾਤਣਆ ਤਿਨ ਅੰਿਤਰ ਹਉਮੈ ਕੰਿਾ ਹੇ ॥

ساطق ہر رس اصد ہن اجاین پِں ارتن ہؤ م َے ڈنکا ےہ ۔۔

ਤਜਉ ਤਜਉ ਚਲਤਹ ਚੁਭੈ ਿੁਖੁ ਪਾਵਤਹ ਜਮਕਾਲੁ ਸਹਤਹ ਤਸਤਰ ਿੰਿਾ ਹੇ ॥੨॥

جب
ویج ویج چلہہ ُ َھے ُدھک ناوہِ چمکال سہی ِہ سِر دندا ےہ ۔۔۲۔۔

ਹਤਰ ਜਨ ਹਤਰ ਹਤਰ ਨਾਤਮ ਸਮਾਣੇ ਿੁਖੁ ਜਨਮ ਮਰਣ ਭਵ ਖੰਿਾ ਹੇ ॥

ب
ہر نج ہر ہر نام امسےن ُدھک منج رمن َھؤ ڈنھکا ےہ ۔۔

ਅਤਬਨਾਸੀ ਪੁਰਖੁ ਪਾਇਆ ਪਰਮੇਸਰੁ ਬਹੁ ਸੋਭ ਖੰਿ ਬਰਹਮੰਿਾ ਹੇ ॥੩॥

اپِیایس ُپرھک نانا رپرسیم وہب وسھب ڈنھک پرہمیدا ےہ ۔۔۳۔۔
ਹਮ ਗਰੀਬ ਮਸਕੀਨ ਪਰਭ ਿੇਰੇ ਹਤਰ ਰਾਖੁ ਰਾਖੁ ਵਿ ਵਿਾ ਹੇ ॥

مہ رگبی نیکسم رپَھب ریتے ہر راھک راھک ود ودا ےہ ۔۔
ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਅਧਾਰੁ ਟੇਕ ਹੈ ਹਤਰ ਨਾਮੇ ਹੀ ਸੁਖੁ ਮੰਿਾ ਹੇ ॥੪॥੪॥

ےہ ہر ناےم یہ ُسکھ ڈنما ےہ ۔۔۴۔۔۴۔۔
نج نانک نام اداھر کیٹ َ
ਰਾਗੁ ਗਉੜੀ ਪੂਰਬੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

راگ گؤری ئُؤریب ہلحم ۵۔۔
ਕਰਉ ਬੇਨੰਿੀ ਸੁਣਹੁ ਮੇਰੇ ਮੀਿਾ ਸੰਿ ਟਹਲ ਕੀ ਬੇਲਾ ॥

نی
رکو ییبی ُسبہؤ ریمے مییا سیت لہٹ یک پیال ۔۔

ਈਹਾ ਖਾਤਟ ਚਲਹੁ ਹਤਰ ਲਾਹਾ ਆਗੈ ਬਸਨੁ ਸੁਹੇਲਾ ॥੧॥

ئ
اِاہی اھکت چلہؤ ہر الاہ ا َگے سں سُؤہیال ۔۔۱۔۔
ਅਉਧ ਘਟੈ ਤਿਨਸੁ ਰੈਣਾਰੇ ॥

گ
اودھ ھ َپے دِسن َرانیرے ۔۔
ਮਨ ਗੁਰ ਤਮਤਲ ਕਾਜ ਸਵਾਰੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

نم ُگر مِل اکچ وسارے ۔۔۱۔۔راہو۔۔

ਇਹੁ ਸੰਸਾਰੁ ਤਬਕਾਰੁ ਸੰਸੇ ਮਤਹ ਿਤਰਓ ਬਰਹਮ ਤਗਆਨੀ ॥

اوہی اسنسر ِئکار سیسے ہہم رتئؤ پرمہ گ ِیاین ۔۔

ਤਜਸਤਹ ਜਗਾਇ ਪੀਆਵੈ ਇਹੁ ਰਸੁ ਅਕਥ ਕਥਾ ਤਿਤਨ ਜਾਨੀ ॥੨॥

ایپوے اوہی رس اکبھ اھتک پِں اجین ۔۔۲۔۔
ِجسہہ اگجۓ َ

ਜਾ ਕਉ ਆਏ ਸੋਈ ਤਬਹਾਝਹੁ ਹਤਰ ਗੁਰ ਿੇ ਮਨਤਹ ਬਸੇਰਾ ॥

چ
اج کؤ ا ےئ وسیئ ِبہا ھہؤ ہر ُگر ےت مبہہ ریسبا ۔۔

ਤਨਜ ਘਤਰ ਮਹਲੁ ਪਾਵਹੁ ਸੁਖ ਸਹਜੇ ਬਹੁਤਰ ਨ ਹੋਇਗੋ ਿੇਰਾ ॥੩॥

ِب
ُسک س
ہ
ب
ن
ج
گ
ہ
ج رھگ لحم ناووہ ھ ے ُ ر ہن وہ ؤ ریھپا ۔۔۳۔۔
ਅੰਿਰਜਾਮੀ ਪੁਰਖ ਤਬਧਾਿੇ ਸਰਧਾ ਮਨ ਕੀ ਪੂਰੇ ॥

ارتناجیم ُپرھک نِداھےت رسداھ نم یک ئُؤرے ۔۔
ਨਾਨਕ ਿਾਸੁ ਇਹੈ ਸੁਖੁ ਮਾਗੈ ਮੋ ਕਉ ਕਤਰ ਸੰਿਨ ਕੀ ਧੂਰੇ ॥੪॥੫॥

س
نانک داس ا ِ َہے ُسکھ ام َگے وم کؤ رک ییں یک دھُؤرے ۔۔۴۔۔۵۔۔
ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪਰਸਾਤਿ ॥

اِک اواکنر سیگؤر رپساد ۔۔

ਰਾਗੁ ਤਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ਪਤਹਲਾ ੧ ਘਰੁ ੧ ॥

راگ سِرریاگ ہلحم الہپ  ۱رھگ ۱۔۔
ਮੋਿੀ ਿ ਮੰਿਰ ਊਸਰਤਹ ਰਿਨੀ ਿ ਹੋਤਹ ਜੜਾਉ ॥

ومیت ت دنمر اُرسےہ رینت ت وہہِ ڑجاو ۔۔
ਕਸਿੂਤਰ ਕੁੰਗੂ ਅਗਤਰ ਚੰਿਤਨ ਲੀਤਪ ਆਵੈ ਚਾਉ ॥

ک ُ ک
ے اچو ۔۔
سیؤر ُ یگ ُؤ ارگ دنچن ل ِپت ا و َ

ਮਿੁ ਿੇਤਖ ਭੂਲਾ ਵੀਸਰੈ ਿੇਰਾ ਤਚਤਿ ਨ ਆਵੈ ਨਾਉ ॥੧॥

ب
مت دھکی ُھؤال ورسیَے ریتا ِجت ہن ا َوے ناو ۔۔۱۔۔
ਹਤਰ ਤਬਨੁ ਜੀਉ ਜਤਲ ਬਤਲ ਜਾਉ ॥

ہر پِں ِجپؤ لج نل اجو ۔۔

ਮੈ ਆਪਣਾ ਗੁਰੁ ਪੂਤਛ ਿੇਤਖਆ ਅਵਰੁ ਨਾਹੀ ਥਾਉ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

م َے ا انپ ُگر ئُؤھچ دنکھیا اور نایہ اھتو ۔۔۱۔۔راہو۔۔

ਧਰਿੀ ਿ ਹੀਰੇ ਲਾਲ ਜੜਿੀ ਪਲਤਘ ਲਾਲ ਜੜਾਉ ॥

درھیت ت ریہے الل ڑجیت نلگھ الل ڑجاو ۔۔
ਮੋਹਣੀ ਮੁਤਖ ਮਣੀ ਸੋਹੈ ਕਰੇ ਰੰਤਗ ਪਸਾਉ ॥

ومینہ مُکھ ینم وس َہے رکے رنگ ئساو ۔۔
ਮਿੁ ਿੇਤਖ ਭੂਲਾ ਵੀਸਰੈ ਿੇਰਾ ਤਚਤਿ ਨ ਆਵੈ ਨਾਉ ॥੨॥

ب
مت دھکی ُھؤال ورسیے ریتا ِجت ہن ا َوے ناو ۔۔۲۔۔
ਤਸਧੁ ਹੋਵਾ ਤਸਤਧ ਲਾਈ ਤਰਤਧ ਆਖਾ ਆਉ ॥

سِدھ وہوا سِدھ الیئ رِدھ ا اھک ا و ۔۔

ਗੁਪਿੁ ਪਰਗਟੁ ਹੋਇ ਬੈਸਾ ਲੋਕੁ ਰਾਖੈ ਭਾਉ ॥

ک
ُگپت رپگپ وہۓ َنیسا ولک را َھے اھبو ۔۔
ਮਿੁ ਿੇਤਖ ਭੂਲਾ ਵੀਸਰੈ ਿੇਰਾ ਤਚਤਿ ਨ ਆਵੈ ਨਾਉ ॥੩॥

ب
مت دھکی ُھؤال ورسیے ریتا ِجت ہن ا َوے ناو ۔۔۳۔۔
ਸੁਲਿਾਨੁ ਹੋਵਾ ਮੇਤਲ ਲਸਕਰ ਿਖਤਿ ਰਾਖਾ ਪਾਉ ॥

ُسلطان وہوا لیم لسکر نکھت رااھک ناو ۔۔

ਹੁਕਮੁ ਹਾਸਲੁ ਕਰੀ ਬੈਿਾ ਨਾਨਕਾ ਸਭ ਵਾਉ ॥

ک
ُچ م احلص رکی اھٹیب نااکن سیھ واو ۔۔

ਮਿੁ ਿੇਤਖ ਭੂਲਾ ਵੀਸਰੈ ਿੇਰਾ ਤਚਤਿ ਨ ਆਵੈ ਨਾਉ ॥੪॥੧॥

ب
مت دھکی ُھؤال ورسیے ریتا ِجت ہن ا َوے ناو ۔۔۴۔۔۱۔۔
ਤਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੧ ॥

سِرریاگ ہلحم ۱۔۔
ਕੋਤਟ ਕੋਟੀ ਮੇਰੀ ਆਰਜਾ ਪਵਣੁ ਪੀਅਣੁ ਅਤਪਆਉ ॥

پ
وکت وکیٹ ریمی ا راج وپَن ییں اایپو ۔۔

ਚੰਿੁ ਸੂਰਜੁ ਿੁਇ ਗੁਿੈ ਨ ਿੇਖਾ ਸੁਪਨੈ ਸਉਣ ਨ ਥਾਉ ॥

ُگب
دنچ سُؤرچ ُدےئ َھے ہن داھکی ُسی َپے سؤن ہن اھتو ۔۔
ਭੀ ਿੇਰੀ ਕੀਮਤਿ ਨਾ ਪਵੈ ਹਉ ਕੇਵਿੁ ਆਖਾ ਨਾਉ ॥੧॥

یھب ریتی تمیق ہن وپَے ہؤ ویکد ا اھک ناو ۔۔۱۔۔
ਸਾਚਾ ਤਨਰੰਕਾਰੁ ਤਨਜ ਥਾਇ ॥

ِب
سااچ پِراکنر ج اھتےئ ۔۔

ਸੁਤਣ ਸੁਤਣ ਆਖਣੁ ਆਖਣਾ ਜੇ ਭਾਵੈ ਕਰੇ ਿਮਾਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

س س
اھبوے رکے امتےئ ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ُ ں ُ ں ا نھک ا انھک ےج َ
ਕੁਸਾ ਕਟੀਆ ਵਾਰ ਵਾਰ ਪੀਸਤਣ ਪੀਸਾ ਪਾਇ ॥

نی
ُکسا ایٹک وار وار سں نیسا ناۓ ۔۔

ਅਗੀ ਸੇਿੀ ਜਾਲੀਆ ਭਸਮ ਸੇਿੀ ਰਤਲ ਜਾਉ ॥

ایگ یتیس اجلِیا مسھب یتیس رل اجو ۔۔
ਭੀ ਿੇਰੀ ਕੀਮਤਿ ਨਾ ਪਵੈ ਹਉ ਕੇਵਿੁ ਆਖਾ ਨਾਉ ॥੨॥

یھب ریتی تمیق ہن وپَے ہؤ ویکد ا اھک ناو ۔۔۲۔۔
ਪੰਖੀ ਹੋਇ ਕੈ ਜੇ ਭਵਾ ਸੈ ਅਸਮਾਨੀ ਜਾਉ ॥

یھکنپ وہۓ ےکَ ےج وھبا سَے اامسین اجو ۔۔
ਨਿਰੀ ਤਕਸੈ ਨ ਆਵਊ ਨਾ ਤਕਛੁ ਪੀਆ ਨ ਖਾਉ ॥

ک
دنری ک ِ َسے ہن ا واُو ہن ِچھ پِیا ہن اھکو ۔۔

ਭੀ ਿੇਰੀ ਕੀਮਤਿ ਨਾ ਪਵੈ ਹਉ ਕੇਵਿੁ ਆਖਾ ਨਾਉ ॥੩॥

یھب ریتی تمیق ہن وپَے ہؤ ویکَد ا اھک ناو ۔۔۳۔۔
ਨਾਨਕ ਕਾਗਿ ਲਖ ਮਣਾ ਪਤੜ ਪਤੜ ਕੀਚੈ ਭਾਉ ॥

نانک اکدگ ھکل انم ڑپ ڑپ کبج َے اھبو ۔۔

ਮਸੂ ਿੋਤਟ ਨ ਆਵਈ ਲੇਖਤਣ ਪਉਣੁ ਚਲਾਉ ॥

ل
ک
ی
ھ
مسُؤ وتت ہن ا ویئ ں ئٔؤن چالو ۔۔

ਭੀ ਿੇਰੀ ਕੀਮਤਿ ਨਾ ਪਵੈ ਹਉ ਕੇਵਿੁ ਆਖਾ ਨਾਉ ॥੪॥੨॥

یھب ریتی تمیق ہن وپَے ہؤ ویکَد ا اھک ناو ۔۔۴۔۔۲۔۔

ਤਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੧ ॥

سِرریاگ ہلحم ۱۔۔
ਲੇਖੈ ਬੋਲਣੁ ਬੋਲਣਾ ਲੇਖੈ ਖਾਣਾ ਖਾਉ ॥

لی ک
لی ک
َھے وبنل وبانل َھے اھکنا اھکو ۔۔

ਲੇਖੈ ਵਾਟ ਚਲਾਈਆ ਲੇਖੈ ਸੁਤਣ ਵੇਖਾਉ ॥

لی ک
لی ک
َھے وات چالپ ِیا َھے ُسں واھکیو ۔۔

ਲੇਖੈ ਸਾਹ ਲਵਾਈਅਤਹ ਪੜੇ ਤਕ ਪੁਛਣ ਜਾਉ ॥੧॥

ل

یک
َھے

بُج
ھ
ساہ ولاپ ٔبہہ ڑپے ےک ں اجو ۔۔۱۔۔
ਬਾਬਾ ਮਾਇਆ ਰਚਨਾ ਧੋਹੁ ॥

نانا امنا رانچ دوھہ ۔۔
ਅੰਧੈ ਨਾਮੁ ਤਵਸਾਤਰਆ ਨਾ ਤਿਸੁ ਏਹ ਨ ਓਹੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ادن َھے نام وِسارنا ہن ئِس اہہی ہن اوہ ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਜੀਵਣ ਮਰਣਾ ਜਾਇ ਕੈ ਏਥੈ ਖਾਜੈ ਕਾਤਲ ॥

پب
ویجن رمنا اجۓ ےکَ ا َھے اھک َچے اکل ۔۔
ਤਜਥੈ ਬਤਹ ਸਮਝਾਈਐ ਤਿਥੈ ਕੋਇ ਨ ਚਤਲਓ ਨਾਤਲ ॥

پ ِب
جب
ِ َھے ہہب اھجمس پ ٔپے َھے وکۓ ہن چلپؤ نال ۔۔

ਰੋਵਣ ਵਾਲੇ ਜੇਿੜੇ ਸਤਭ ਬੰਨਤਹ ਪੰਿ ਪਰਾਤਲ ॥੨॥

رو َون واےل جیترے سیھ پبہ ِہ ڈنپ رپال ۔۔۲۔۔
ਸਭੁ ਕੋ ਆਖੈ ਬਹੁਿੁ ਬਹੁਿੁ ਘਤਟ ਨ ਆਖੈ ਕੋਇ ॥

ک
ک
سیھ وک ا َھے تہب تہب ٹھگ ہن ا َھے وکۓ ۔۔

ਕੀਮਤਿ ਤਕਨੈ ਨ ਪਾਈਆ ਕਹਤਣ ਨ ਵਿਾ ਹੋਇ ॥

تمیق ک ِ َپے ہن ناپ ِیا کہں ہن ودا وہۓ ۔۔

ਸਾਚਾ ਸਾਹਬੁ ਏਕੁ ਿੂ ਹੋਤਰ ਜੀਆ ਕੇਿੇ ਲੋਅ ॥੩॥

سااچ اص َجت انک ئُؤ وہر ِجیا کیپے ولۓ ۔۔۳۔۔
ਨੀਚਾ ਅੰਿਤਰ ਨੀਚ ਜਾਤਿ ਨੀਚੀ ਹੂ ਅਤਿ ਨੀਚੁ ॥

اچین ادنر چین اجت یچین ُہؤ ات چین ۔۔
ਨਾਨਕੁ ਤਿਨ ਕੈ ਸੰਤਗ ਸਾਤਥ ਵਤਿਆ ਤਸਉ ਤਕਆ ਰੀਸ ॥

نانک پِں ےکَ گنس ساھت ودنا سِیؤ ایک رِسی ۔۔

ਤਜਥੈ ਨੀਚ ਸਮਾਲੀਅਤਨ ਤਿਥੈ ਨਿਤਰ ਿੇਰੀ ਬਖਸੀਸ ॥੪॥੩॥

ن کھ
ل پ ِب
جب
سی
َھے چین امس ییں َھے دنر ریتی س ۔۔۴۔۔۳۔۔
ਤਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੧ ॥

سِرریاگ ہلحم ۱۔۔
ਲਬੁ ਕੁਿਾ ਕੂੜੁ ਚੂਹੜਾ ਿਤਗ ਖਾਧਾ ਮੁਰਿਾਰੁ ॥

لپ ُکیا ُکؤر ُجؤہرا گھٹ اھکداھ مُردار ۔۔
ਪਰ ਤਨੰਿਾ ਪਰ ਮਲੁ ਮੁਖ ਸੁਧੀ ਅਗਤਨ ਿੋਧੁ ਚੰਿਾਲੁ ॥

رپ پ ِیدا رپ لم مُکھ ُسدیھ انگ رکودھ ڈنچال ۔۔

ਰਸ ਕਸ ਆਪੁ ਸਲਾਹਣਾ ਏ ਕਰਮ ਮੇਰੇ ਕਰਿਾਰ ॥੧॥

رس سک ا ت سالانہ اے رکم ریمے رکنار ۔۔۱۔۔
ਬਾਬਾ ਬੋਲੀਐ ਪਤਿ ਹੋਇ ॥

نانا وبےئیل پپ وہۓ ۔۔

ਊਿਮ ਸੇ ਿਤਰ ਊਿਮ ਕਹੀਅਤਹ ਨੀਚ ਕਰਮ ਬਤਹ ਰੋਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

اُومت ےس در اُومت کہیبہہ چین رکم ہہب رو ِئے ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਰਸੁ ਸੁਇਨਾ ਰਸੁ ਰੁਪਾ ਕਾਮਤਣ ਰਸੁ ਪਰਮਲ ਕੀ ਵਾਸੁ ॥

رس وسانئ رس ُرنا اکنم رس رپلم یک واس ۔۔
ਰਸੁ ਘੋੜੇ ਰਸੁ ਸੇਜਾ ਮੰਿਰ ਰਸੁ ਮੀਿਾ ਰਸੁ ਮਾਸੁ ॥

رس وھگرے رس َسبچا دنمر رس اھٹیم رس امس ۔۔
ਏਿੇ ਰਸ ਸਰੀਰ ਕੇ ਕੈ ਘਤਟ ਨਾਮ ਤਨਵਾਸੁ ॥੨॥

اےتی رس رسری ےک ےکَ ٹھگ نام ئِؤاس ۔۔۲۔۔
ਤਜਿੁ ਬੋਤਲਐ ਪਤਿ ਪਾਈਐ ਸੋ ਬੋਤਲਆ ਪਰਵਾਣੁ ॥

ِجت وبےئیل پپ نا پپَے وس وبایل رپوان ۔۔

ਤਿਕਾ ਬੋਤਲ ਤਵਗੁਚਣਾ ਸੁਤਣ ਮੂਰਖ ਮਨ ਅਜਾਣ ॥

ُ
بھِکا وبل وِگچیا ُسں مُؤرھک نم ااجن ۔۔

ਜੋ ਤਿਸੁ ਭਾਵਤਹ ਸੇ ਭਲੇ ਹੋਤਰ ਤਕ ਕਹਣ ਵਖਾਣ ॥੩॥

وج ئِس اھبوہِ ےس ےلھب وہر ےک کہں واھکن ۔۔۳۔۔
ਤਿਨ ਮਤਿ ਤਿਨ ਪਤਿ ਤਿਨ ਧਨੁ ਪਲੈ ਤਜਨ ਤਹਰਿੈ ਰਤਹਆ ਸਮਾਇ ॥

پِں مت پِں پپ پِں دنھ نلَے ِجں ہِر َدے رایہ امسۓ ۔۔
ਤਿਨ ਕਾ ਤਕਆ ਸਾਲਾਹਣਾ ਅਵਰ ਸੁਆਤਲਉ ਕਾਇ ॥

پِں اک ایک ساالانہ اور سُؤا ِویل اکۓ ۔۔

ਨਾਨਕ ਨਿਰੀ ਬਾਹਰੇ ਰਾਚਤਹ ਿਾਤਨ ਨ ਨਾਇ ॥੪॥੪॥

نانک دنری ناہرے راچہہ دان ہن ناےئ ۔۔۴۔۔۴۔۔

ਤਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੧ ॥

سِرریاگ ہلحم ۱۔۔
ਅਮਲੁ ਗਲੋਲਾ ਕੂੜ ਕਾ ਤਿਿਾ ਿੇਵਣਹਾਤਰ ॥

لمع ولگال ُکؤر اک دِنا دویاہنر ۔۔
ਮਿੀ ਮਰਣੁ ਤਵਸਾਤਰਆ ਖੁਸੀ ਕੀਿੀ ਤਿਨ ਚਾਤਰ ॥

ُک
ھ
ب
س
ک
ی
ِ
یتم رمن وِسارنا ی ی دِن اچر ۔۔

ਸਚੁ ਤਮਤਲਆ ਤਿਨ ਸੋਿੀਆ ਰਾਖਣ ਕਉ ਿਰਵਾਰੁ ॥੧॥

چس مل ِیا پِں وصبھِیا رانھک کؤ دروار ۔۔۱۔۔
ਨਾਨਕ ਸਾਚੇ ਕਉ ਸਚੁ ਜਾਣੁ ॥

نانک ساےچ کؤ چس اجن ۔۔
ਤਜਿੁ ਸੇਤਵਐ ਸੁਖੁ ਪਾਈਐ ਿੇਰੀ ਿਰਗਹ ਚਲੈ ਮਾਣੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

جت ویس پپے ُسکھ نا پپَے ریتی درہگ چلَے امن ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਸਚੁ ਸਰਾ ਗੁੜ ਬਾਹਰਾ ਤਜਸੁ ਤਵਤਚ ਸਚਾ ਨਾਉ ॥

چس رسا ُگر ناہرا ِجس وِچ اچس ناو ۔۔

ਸੁਣਤਹ ਵਖਾਣਤਹ ਜੇਿੜੇ ਹਉ ਤਿਨ ਬਤਲਹਾਰੈ ਜਾਉ ॥

پ
اہلبرے اجو ۔۔
ُسبہہ واھکہہن جیترے ہؤ ِں َ

ਿਾ ਮਨੁ ਖੀਵਾ ਜਾਣੀਐ ਜਾ ਮਹਲੀ ਪਾਏ ਥਾਉ ॥੨॥

ک
نا نم ھپؤا اج پپَے اج یلحم ناےئ اھتو ۔۔۲۔۔

ਨਾਉ ਨੀਰੁ ਚੰਤਗਆਈਆ ਸਿੁ ਪਰਮਲੁ ਿਤਨ ਵਾਸੁ ॥

ناو رین ایگنچایئ ست رپلم نت واس ۔۔

ਿਾ ਮੁਖੁ ਹੋਵੈ ਉਜਲਾ ਲਖ ਿਾਿੀ ਇਕ ਿਾਤਿ ॥

وہوے اُچال ھکل دایت اِک دات ۔۔
نا مُکھ َ

ਿੂਖ ਤਿਸੈ ਪਤਹ ਆਖੀਅਤਹ ਸੂਖ ਤਜਸੈ ਹੀ ਪਾਤਸ ॥੩॥

ک
ُدوھک ئ ِ َسے بہہ ا ھیبہے سُؤھک ےسج یہ ناس ۔۔۳۔۔
ਸੋ ਤਕਉ ਮਨਹੁ ਤਵਸਾਰੀਐ ਜਾ ਕੇ ਜੀਅ ਪਰਾਣ ॥

وس کپؤ می ُہ وِسار پپے اج ےک یج رپان ۔۔

ਤਿਸੁ ਤਵਣੁ ਸਭੁ ਅਪਤਵਿੁ ਹੈ ਜੇਿਾ ਪੈਨਣੁ ਖਾਣੁ ॥

پ
ئِس وِن سیھ اوپِرت ےہَ اتیج ییں اھکن ۔۔

ਹੋਤਰ ਗਲਾਂ ਸਤਭ ਕੂੜੀਆ ਿੁਧੁ ਭਾਵੈ ਪਰਵਾਣੁ ॥੪॥੫॥

اھبوے رپوان ۔۔۴۔۔۵۔۔
وہر گالن سیھ ُکؤرنا ُندھ َ
ਤਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲੁ ੧ ॥

سِرریاگ لحم ۱۔۔
ਜਾਤਲ ਮੋਹੁ ਘਤਸ ਮਸੁ ਕਤਰ ਮਤਿ ਕਾਗਿੁ ਕਤਰ ਸਾਰੁ ॥

اجل ومہ سھگ سم رک مت اکدگ رک سار ۔۔
ਭਾਉ ਕਲਮ ਕਤਰ ਤਚਿੁ ਲੇਖਾਰੀ ਗੁਰ ਪੁਤਛ ਤਲਖੁ ਬੀਚਾਰੁ ॥

ب
اھبو ملق رک ِجت اھکیلری ُگر ُچھ لک ِھ اچیبر ۔۔

ਤਲਖੁ ਨਾਮੁ ਸਾਲਾਹ ਤਲਖੁ ਤਲਖੁ ਅੰਿੁ ਨ ਪਾਰਾਵਾਰੁ ॥੧॥

لک ِھ نام اصالچ لک ِھ لک ِھ اپپ ہن ناراوار ۔۔۱۔۔
ਬਾਬਾ ਏਹੁ ਲੇਖਾ ਤਲਤਖ ਜਾਣੁ ॥

نانا اوہی اھکیل لک ِھ اجن ۔۔

ਤਜਥੈ ਲੇਖਾ ਮੰਗੀਐ ਤਿਥੈ ਹੋਇ ਸਚਾ ਨੀਸਾਣੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

جب
ِ َھے

م پ ِب
اھکیل یگی ِپے َھے وہۓ اچس اسینن ۔۔۱۔۔راہو۔۔

ਤਜਥੈ ਤਮਲਤਹ ਵਤਿਆਈਆ ਸਿ ਖੁਸੀਆ ਸਿ ਚਾਉ ॥

ُک
ج َب
ِ ھے ملِہہ ودناایئ دص ھسیا دص اچو ۔۔

ਤਿਨ ਮੁਤਖ ਤਟਕੇ ਤਨਕਲਤਹ ਤਜਨ ਮਤਨ ਸਚਾ ਨਾਉ ॥

پِں مُکھ نکِے ئِکلہہ ِجں نم اچس ناو ۔۔

ਕਰਤਮ ਤਮਲੈ ਿਾ ਪਾਈਐ ਨਾਹੀ ਗਲੀ ਵਾਉ ਿੁਆਉ ॥੨॥

رکم ملَ ِے نا نا پپَے نایہ یلگ واو ُدواو ۔۔۲۔۔

ਇਤਕ ਆਵਤਹ ਇਤਕ ਜਾਤਹ ਉਤਿ ਰਖੀਅਤਹ ਨਾਵ ਸਲਾਰ ॥

ک
اِک ا وہِ اِک اجہِ اُھٹ ر ھیبہہ نا َو سالر ۔۔

ਇਤਕ ਉਪਾਏ ਮੰਗਿੇ ਇਕਨਾ ਵਿੇ ਿਰਵਾਰ ॥

اِک اُناےئ ےتگنم اِانک ودے دروار ۔۔
ਅਗੈ ਗਇਆ ਜਾਣੀਐ ਤਵਣੁ ਨਾਵੈ ਵੇਕਾਰ ॥੩॥

ا َگے ایگ اج پپَے وِن نا َوے واکیر ۔۔۳۔۔

ਭੈ ਿੇਰੈ ਿਰੁ ਅਗਲਾ ਖਤਪ ਖਤਪ ਤਛਜੈ ਿੇਹ ॥

چ
ب
ھ
ِ
ج
َھے ریتَے در اگال پھک پھک َے دہہی ۔۔
ਨਾਵ ਤਜਨਾ ਸੁਲਿਾਨ ਖਾਨ ਹੋਿੇ ਤਿਿੇ ਖੇਹ ॥

نا َو ِجیا ُسلطان اھکن وہدے دِےھٹ کھبہہ ۔۔
ਨਾਨਕ ਉਿੀ ਚਤਲਆ ਸਤਭ ਕੂੜੇ ਿੁਟੇ ਨੇਹ ॥੪॥੬॥

نانک اُیھٹ ایلچ سیھ ُکؤرے ُپپے ہین ۔۔۴۔۔۶۔۔

ਤਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੧ ॥

سِرریاگ ہلحم ۱۔۔
ਸਤਭ ਰਸ ਤਮਿੇ ਮੰਤਨਐ ਸੁਤਣਐ ਸਾਲੋਣੇ ॥

مِب
سیھ رس ھے ِمی ٔپے ُسی ٔپے ساولےن ۔۔

ਖਟ ਿੁਰਸੀ ਮੁਤਖ ਬੋਲਣਾ ਮਾਰਣ ਨਾਿ ਕੀਏ ॥

ٹھک ُپریس مُکھ وبانل امرن ناد ےئیک ۔۔

ਛਿੀਹ ਅੰਤਮਰਿ ਭਾਉ ਏਕੁ ਜਾ ਕਉ ਨਿਤਰ ਕਰੇਇ ॥੧॥

چھبہیہ ارمِت اھبو انک اج کؤ دنر رکۓ ۔۔۱۔۔
ਬਾਬਾ ਹੋਰੁ ਖਾਣਾ ਖੁਸੀ ਖੁਆਰੁ ॥

ُک
ک
ھ
س
ھ
نانا وہر اھکنا ی ُؤار ۔۔

ਤਜਿੁ ਖਾਧੈ ਿਨੁ ਪੀੜੀਐ ਮਨ ਮਤਹ ਚਲਤਹ ਤਵਕਾਰ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ِجت اھکد َھے نت ڑیپ پ َپے نم ہہم چلہہ وِاکر ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਰਿਾ ਪੈਨਣੁ ਮਨੁ ਰਿਾ ਸੁਪੇਿੀ ਸਿੁ ਿਾਨੁ ॥

پ
رنا ییں نم رنا ُسییدی ست دان ۔۔

ਨੀਲੀ ਤਸਆਹੀ ਕਿਾ ਕਰਣੀ ਪਤਹਰਣੁ ਪੈਰ ਤਧਆਨੁ ॥

یلین ِسیایہ دکا رکین رہپن َنتر دایھن ۔۔
ਕਮਰਬੰਿੁ ਸੰਿੋਖ ਕਾ ਧਨੁ ਜੋਬਨੁ ਿੇਰਾ ਨਾਮੁ ॥੨॥

رمکدنب وتنسھک اک دنھ وجنب ریتا نام ۔۔۲۔۔
ਬਾਬਾ ਹੋਰੁ ਪੈਨਣੁ ਖੁਸੀ ਖੁਆਰੁ ॥

پیی ُک
ک
ھ
س
ھ
نانا وہر ں ی ُؤار ۔۔

ਤਜਿੁ ਪੈਧੈ ਿਨੁ ਪੀੜੀਐ ਮਨ ਮਤਹ ਚਲਤਹ ਤਵਕਾਰ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

جت دیپَےھ نت ڑیپ پ َپے نم ہہم چلہہ وِاکر ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਘੋੜੇ ਪਾਖਰ ਸੁਇਨੇ ਸਾਖਤਿ ਬੂਝਣੁ ਿੇਰੀ ਵਾਟ ॥

وھگرے نارھک وسےنئ ساتھک وبنھج ریتی وات ۔۔
ਿਰਕਸ ਿੀਰ ਕਮਾਣ ਸਾਂਗ ਿੇਗਬੰਿ ਗੁਣ ਧਾਿੁ ॥

رتسک ریت امکن سانگ پیگیید ُگں داھت ۔۔

ਵਾਜਾ ਨੇਜਾ ਪਤਿ ਤਸਉ ਪਰਗਟੁ ਕਰਮੁ ਿੇਰਾ ਮੇਰੀ ਜਾਤਿ ॥੩॥

وااج اجین پپ سِیؤ رپگپ رکم ریتا ریمی اجت ۔۔۳۔۔
ਬਾਬਾ ਹੋਰੁ ਚੜਣਾ ਖੁਸੀ ਖੁਆਰੁ ॥

ُک
ک
ھ
س
ھ
نانا وہر ڑچنا ی ُؤار ۔۔

ਤਜਿੁ ਚਤੜਐ ਿਨੁ ਪੀੜੀਐ ਮਨ ਮਤਹ ਚਲਤਹ ਤਵਕਾਰ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ِجت ڑچےیَ نت ڑیپ پ َپے نم ہہم چلہہ وِاکر ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਘਰ ਮੰਿਰ ਖੁਸੀ ਨਾਮ ਕੀ ਨਿਤਰ ਿੇਰੀ ਪਰਵਾਰੁ ॥

ُک
ھ
س
رھگ دنمر ی نام یک دنر ریتی رپوار ۔۔

ਹੁਕਮੁ ਸੋਈ ਿੁਧੁ ਭਾਵਸੀ ਹੋਰੁ ਆਖਣੁ ਬਹੁਿੁ ਅਪਾਰੁ ॥

ک
ُچ م وسیئ ُندھ اھبویس وہر ا نھک تہب انار ۔۔

ਨਾਨਕ ਸਚਾ ਪਾਤਿਸਾਹੁ ਪੂਤਛ ਨ ਕਰੇ ਬੀਚਾਰੁ ॥੪॥

نانک اچس نائساوہ ئُؤھچ ہن رکے اچیبر ۔۔۴۔۔
ਬਾਬਾ ਹੋਰੁ ਸਉਣਾ ਖੁਸੀ ਖੁਆਰੁ ॥

ُک
ک
ھ
س
ھ
نانا وہر سؤنا ی ُؤار ۔۔

ਤਜਿੁ ਸੁਿੈ ਿਨੁ ਪੀੜੀਐ ਮਨ ਮਤਹ ਚਲਤਹ ਤਵਕਾਰ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥੪॥੭॥

ِجت ُسیے َ نت ڑیپ پ َپے نم ہہم چلہہ وِاکر ۔۔۱۔۔راہو۔۔۴۔۔۷۔۔
ਤਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੧ ॥

سِرریاگ ہلحم ۱۔۔
ਕੁੰਗੂ ਕੀ ਕਾਂਇਆ ਰਿਨਾ ਕੀ ਲਤਲਿਾ ਅਗਤਰ ਵਾਸੁ ਿਤਨ ਸਾਸੁ ॥

ُکیگ ُؤ یک اکاین رانت یک لل ِیا ارگ واس نت ساس ۔۔

ਅਿਸਤਿ ਿੀਰਥ ਕਾ ਮੁਤਖ ਤਟਕਾ ਤਿਿੁ ਘਤਟ ਮਤਿ ਤਵਗਾਸੁ ॥

ب
ھ
م
ک
سی
پ
ا ھ ریتھت اک ُ ھ ئِکا ِپ ٹھگ مت وِاگس ۔۔
ਓਿੁ ਮਿੀ ਸਾਲਾਹਣਾ ਸਚੁ ਨਾਮੁ ਗੁਣਿਾਸੁ ॥੧॥

اوت یتم ساالانہ چس نام ُگییاس ۔۔۱۔۔
ਬਾਬਾ ਹੋਰ ਮਤਿ ਹੋਰ ਹੋਰ ॥

نانا وہر مت وہر وہر ۔۔
ਜੇ ਸਉ ਵੇਰ ਕਮਾਈਐ ਕੂੜੈ ਕੂੜਾ ਜੋਰੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

وس وری امک پپَے ُکؤ َرے ُکؤرا وجر ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ےج ٔ
ਪੂਜ ਲਗੈ ਪੀਰੁ ਆਖੀਐ ਸਭੁ ਤਮਲੈ ਸੰਸਾਰੁ ॥

ل َگ نت ک
َ
سی
ھی
ل
پ
م
ِ
ئُؤچ ے ِ ر ا ے ھ ے اسنسر ۔۔
ਨਾਉ ਸਿਾਏ ਆਪਣਾ ਹੋਵੈ ਤਸਧੁ ਸੁਮਾਰੁ ॥

وہوے سِدھ ُسمار ۔۔
ناو دساےئ ا انپ َ

ਜਾ ਪਤਿ ਲੇਖੈ ਨਾ ਪਵੈ ਸਭਾ ਪੂਜ ਖੁਆਰੁ ॥੨॥

لی ک
ک
اج پپ َھے ہن وپَے اھبس ئُؤچ ُھؤار ۔۔۲۔۔

ਤਜਨ ਕਉ ਸਤਿਗੁਤਰ ਥਾਤਪਆ ਤਿਨ ਮੇਤਟ ਨ ਸਕੈ ਕੋਇ ॥

ےکس وکۓ ۔۔
نج کؤ سیگؤر اھتایپ پِں ٹیم ہن َ

ਓਨਾ ਅੰਿਤਰ ਨਾਮੁ ਤਨਧਾਨੁ ਹੈ ਨਾਮੋ ਪਰਗਟੁ ਹੋਇ ॥

اونا ادنر نام ن ِداھن ےہَ ناوم رپگپ وہۓ ۔۔
ਨਾਉ ਪੂਜੀਐ ਨਾਉ ਮੰਨੀਐ ਅਖੰਿੁ ਸਿਾ ਸਚੁ ਸੋਇ ॥੩॥

ناو ئُؤچیپے ناو میّیپے اڈنھک دسا چس وسۓ ۔۔۳۔۔
ਖੇਹੂ ਖੇਹ ਰਲਾਈਐ ਿਾ ਜੀਉ ਕੇਹਾ ਹੋਇ ॥

ک
ھبہؤ کھبہہ َرالا پ ٔپے نا جپؤ اہیک وہۓ ۔۔
ਜਲੀਆ ਸਤਭ ਤਸਆਣਪਾ ਉਿੀ ਚਤਲਆ ਰੋਇ ॥

ایلج سیھ ِسیااپن اُیھٹ ایلچ رو ئِے ۔۔

ਨਾਨਕ ਨਾਤਮ ਤਵਸਾਤਰਐ ਿਤਰ ਗਇਆ ਤਕਆ ਹੋਇ ॥੪॥੮॥

نانک نام وِسار پپے در ایگ ایک وہۓ ۔۔۴۔۔۸۔۔
ਤਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੧ ॥

سِرریاگ ہلحم ۱۔۔
ਗੁਣਵੰਿੀ ਗੁਣ ਵੀਥਰੈ ਅਉਗੁਣਵੰਿੀ ਝੂਤਰ ॥

چ
ب
ُگپؤیتن ُگں وپ ھرے او ُگپؤیتن ُھؤر ۔۔

ਜੇ ਲੋੜਤਹ ਵਰੁ ਕਾਮਣੀ ਨਹ ਤਮਲੀਐ ਤਪਰ ਕੂਤਰ ॥

ےج ور اکینم ہن مِلیپے پِر ُکؤر ۔۔

ਨਾ ਬੇੜੀ ਨਾ ਿੁਲਹੜਾ ਨਾ ਪਾਈਐ ਤਪਰੁ ਿੂਤਰ ॥੧॥

ہن ڑیبی ہن نُلہرا ہن نا پپَے پِر ُدور ۔۔۱۔۔

ਮੇਰੇ ਿਾਕੁਰ ਪੂਰੈ ਿਖਤਿ ਅਿੋਲੁ ॥

ریمے اھٹ ُکر ئُؤ َرے تخت ادول ۔۔
ਗੁਰਮੁਤਖ ਪੂਰਾ ਜੇ ਕਰੇ ਪਾਈਐ ਸਾਚੁ ਅਿੋਲੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ُگرمُکھ ئُؤرا ےج رکے نا پپَے ساچ اوتل ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਪਰਭੁ ਹਤਰਮੰਿਰੁ ਸੋਹਣਾ ਤਿਸੁ ਮਤਹ ਮਾਣਕ ਲਾਲ ॥

رپَھب ہردنمر وسانہ ئِس ہہم امنک الل ۔۔
ਮੋਿੀ ਹੀਰਾ ਤਨਰਮਲਾ ਕੰਚਨ ਕੋਟ ਰੀਸਾਲ ॥

ومیت ریہا پِرمال نچنک وکت راسیل ۔۔

ਤਬਨੁ ਪਉੜੀ ਗਤੜ ਤਕਉ ਚੜਉ ਗੁਰ ਹਤਰ ਤਧਆਨ ਤਨਹਾਲ ॥੨॥

پِں ئؤری گر کپؤ ڑچو ُگر ہر دایھن بِہال ۔۔۲۔۔
ਗੁਰੁ ਪਉੜੀ ਬੇੜੀ ਗੁਰੂ ਗੁਰੁ ਿੁਲਹਾ ਹਤਰ ਨਾਉ ॥

ُگر ئؤری ڑیبی ُگؤ ُرو ُگر نُلہا ہر ناو ۔۔

ਗੁਰੁ ਸਰੁ ਸਾਗਰੁ ਬੋਤਹਥੋ ਗੁਰੁ ਿੀਰਥੁ ਿਰੀਆਉ ॥

ُگر رس سارگ وبوھتہ ُگر ریتھت درناو ۔۔

ਜੇ ਤਿਸੁ ਭਾਵੈ ਊਜਲੀ ਸਿ ਸਤਰ ਨਾਵਣ ਜਾਉ ॥੩॥

ےج ئِس اھبوے اُویلج ست رس ناون اجو ۔۔۳۔۔
ਪੂਰੋ ਪੂਰੋ ਆਖੀਐ ਪੂਰੈ ਿਖਤਿ ਤਨਵਾਸ ॥

ک
ھی
پ
ئ
ئ
ِ
ُ
ئُؤرو ئُؤرو ا ے ؤ َرے تخت ؤاس ۔۔
ਪੂਰੈ ਥਾਤਨ ਸੁਹਾਵਣੈ ਪੂਰੈ ਆਸ ਤਨਰਾਸ ॥

ئُؤ َرے اھتن ُسہاو ئَے ئُؤ َرے ا س پِراس ۔۔

ਨਾਨਕ ਪੂਰਾ ਜੇ ਤਮਲੈ ਤਕਉ ਘਾਟੈ ਗੁਣ ਿਾਸ ॥੪॥੯॥

ےٹ ُگں طاس ۔۔۴۔۔۹۔۔
نانک ئُؤرا ےج ملَ ِے کپؤ اھگ َ
ਤਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੧ ॥

سِرریاگ ہلحم ۱۔۔
ਆਵਹੁ ਭੈਣੇ ਗਤਲ ਤਮਲਹ ਅੰਤਕ ਸਹੇਲੜੀਆਹ ॥

ب
ا و ُہ ھیپے لگ ملِہہ انک سہیلرناہ ۔۔

ਤਮਤਲ ਕੈ ਕਰਹ ਕਹਾਣੀਆ ਸੰਮਰਥ ਕੰਿ ਕੀਆਹ ॥

مِل ےکَ رکہ اہکاین رمسھت کپت ایکہِ۔۔

ਸਾਚੇ ਸਾਤਹਬ ਸਤਭ ਗੁਣ ਅਉਗਣ ਸਤਭ ਅਸਾਹ ॥੧॥

ساےچ اصجت سیھ ُگں اونگ سیھ اساہ ۔۔۱۔۔
ਕਰਿਾ ਸਭੁ ਕੋ ਿੇਰੈ ਜੋਤਰ ॥

رکنا سیھ وک ریتَےوجر ۔۔
ਏਕੁ ਸਬਿੁ ਬੀਚਾਰੀਐ ਜਾ ਿੂ ਿਾ ਤਕਆ ਹੋਤਰ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

انک دبس اچیبر پ َپے اج ئُؤ نا ایک وہر ۔۔۱۔۔راہو۔۔

ਜਾਇ ਪੁਛਹੁ ਸੋਹਾਗਣੀ ਿੁਸੀ ਰਾਤਵਆ ਤਕਨੀ ਗੁਣੀ ॥

ئُ
کِب ُگ
بُج
ی
ی
س
ھ
ہ
اجۓ ؤ وساہینگ ی راونا ی ں ۔۔
ਸਹਤਜ ਸੰਿੋਤਖ ਸੀਗਾਰੀਆ ਤਮਿਾ ਬੋਲਣੀ ॥

سہ
ِ
ب
م
پ
ج وتنسھک اگیسر یا ھا وبینل ۔۔

ਤਪਰੁ ਰੀਸਾਲੂ ਿਾ ਤਮਲੈ ਜਾ ਗੁਰ ਕਾ ਸਬਿੁ ਸੁਣੀ ॥੨॥

پِر راسیلُؤ نا ملَ ِے اج ُگر اک دبس ُسبی ۔۔۲۔۔

ਕੇਿੀਆ ਿੇਰੀਆ ਕੁਿਰਿੀ ਕੇਵਿ ਿੇਰੀ ਿਾਤਿ ॥

ایتیک ریتِنا قُدریت ویکد ریتی دات ۔۔
ਕੇਿੇ ਿੇਰੇ ਜੀਅ ਜੰਿ ਤਸਿਤਿ ਕਰਤਹ ਤਿਨੁ ਰਾਤਿ ॥

کیپے ریتے ایج جپت صِفت رکہِ دِن رات ۔۔
ਕੇਿੇ ਿੇਰੇ ਰੂਪ ਰੰਗ ਕੇਿੇ ਜਾਤਿ ਅਜਾਤਿ ॥੩॥

کیپے ریتے ُروت رنگ کیپے اجت ااجت ۔۔۳۔۔
ਸਚੁ ਤਮਲੈ ਸਚੁ ਊਪਜੈ ਸਚ ਮਤਹ ਸਾਤਚ ਸਮਾਇ ॥

چس ملَ ِے چس اُو بج َے چس ہہم ساچ امسۓ ۔۔

ਸੁਰਤਿ ਹੋਵੈ ਪਤਿ ਊਗਵੈ ਗੁਰਬਚਨੀ ਭਉ ਖਾਇ ॥

ب
اھکۓ ۔۔
وہوے پپ اُووگَے ُگرینچب ھؤ
ِ
ُسرت َ
ਨਾਨਕ ਸਚਾ ਪਾਤਿਸਾਹੁ ਆਪੇ ਲਏ ਤਮਲਾਇ ॥੪॥੧੦॥

نانک اچس نائساوہ ا ےپ ےئل مِال ئِے ۔۔۴۔۔۱۱۔۔
ਤਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੧ ॥

سِرریاگ ہلحم ۱۔۔
ਭਲੀ ਸਰੀ ਤਜ ਉਬਰੀ ਹਉਮੈ ਮੁਈ ਘਰਾਹੁ ॥

ب
ب
ھل
م
پ
م
ہ
ُ
ُ
ی رسی ےج ا ری ؤ َے ی رھگاوہ ۔۔
ਿੂਿ ਲਗੇ ਤਿਤਰ ਚਾਕਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਵੇਸਾਹੁ ॥

ب
ُدوت ےگل ھِر اچرکی سیگؤر اک واسیوہ ۔۔

ਕਲਪ ਤਿਆਗੀ ਬਾਤਿ ਹੈ ਸਚਾ ਵੇਪਰਵਾਹੁ ॥੧॥

پلک ایتیگ دعب ےہَ اچس ورپیوا ُہ ۔۔۱۔۔

ਮਨ ਰੇ ਸਚੁ ਤਮਲੈ ਭਉ ਜਾਇ ॥

ب
نم رے چس ملَ ِے ھؤ اجۓ ۔۔
ਭੈ ਤਬਨੁ ਤਨਰਭਉ ਤਕਉ ਥੀਐ ਗੁਰਮੁਤਖ ਸਬਤਿ ਸਮਾਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ب
ب
ب
َھے پِں پِر ھؤ کپؤ ھیپے ُگرمُکھ دبس امسۓ ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਕੇਿਾ ਆਖਣੁ ਆਖੀਐ ਆਖਤਣ ਿੋਤਟ ਨ ਹੋਇ ॥

ک
کییا ا نھک ا ھیپے ا نھک وتت ہن وہۓ ۔۔
ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਕੇਿੜੇ ਿਾਿਾ ਏਕੋ ਸੋਇ ॥

م
یگں واےل کیترے دانا اوکی وسۓ ۔۔
ਤਜਸ ਕੇ ਜੀਅ ਪਰਾਣ ਹੈ ਮਤਨ ਵਤਸਐ ਸੁਖੁ ਹੋਇ ॥੨॥

سج ےک ایج رپان ےہَ نم وسیپے ُسکھ وہۓ ۔۔۲۔۔
ਜਗੁ ਸੁਪਨਾ ਬਾਜੀ ਬਨੀ ਤਖਨ ਮਤਹ ਖੇਲੁ ਖੇਲਾਇ ॥

ک
ک
ھ
ھ
ِ
ی
چگ ُسییا نایج ینب ں ہہم لیھک الۓ ۔۔
ਸੰਜੋਗੀ ਤਮਤਲ ਏਕਸੇ ਤਵਜੋਗੀ ਉਤਿ ਜਾਇ ॥

وجنسیگ مِل انکسے وِوجیگ اُھٹ اجۓ ۔۔

ਜੋ ਤਿਸੁ ਭਾਣਾ ਸੋ ਥੀਐ ਅਵਰੁ ਨ ਕਰਣਾ ਜਾਇ ॥੩॥

ب
ھی
پ
وج ئِس اھبنا وس ے ا َور ہن رکنا اجۓ ۔۔۳۔۔

ਗੁਰਮੁਤਖ ਵਸਿੁ ਵੇਸਾਹੀਐ ਸਚੁ ਵਖਰੁ ਸਚੁ ਰਾਤਸ ॥

ُگرمُکھ وطس واسی ہیپے چس ورھک چس راس ۔۔
ਤਜਨੀ ਸਚੁ ਵਣੰਤਜਆ ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਸਾਬਾਤਸ ॥

ینج چس وپبچیا ُگر ئُؤرے ساناس ۔۔

ਨਾਨਕ ਵਸਿੁ ਪਛਾਣਸੀ ਸਚੁ ਸਉਿਾ ਤਜਸੁ ਪਾਤਸ ॥੪॥੧੧॥

نانک وطس اھچپیسن چس سَؤدا سج ناس ۔۔۴۔۔۱۱۔۔
ਤਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲੁ ੧ ॥

سِرریاگ لحم ۱۔۔
ਧਾਿੁ ਤਮਲੈ ਿੁਤਨ ਧਾਿੁ ਕਉ ਤਸਿਿੀ ਤਸਿਤਿ ਸਮਾਇ ॥

ب
داھت ملَ ِے ُھں داھت کؤ ِصفبی صِفت امسۓ ۔۔
ਲਾਲੁ ਗੁਲਾਲੁ ਗਹਬਰਾ ਸਚਾ ਰੰਗੁ ਚੜਾਉ ॥

الل گُالل گہترا اچس رنگ ڑچاو ۔۔

ਸਚੁ ਤਮਲੈ ਸੰਿੋਖੀਆ ਹਤਰ ਜਤਪ ਏਕੈ ਭਾਇ ॥੧॥

چس ملَ ِے وتنسکِھیا ہر جت اےکی اھبےئ ۔۔۱۔۔
ਭਾਈ ਰੇ ਸੰਿ ਜਨਾ ਕੀ ਰੇਣੁ ॥

اھبیئ رے سیت انج یک رنی ۔۔
ਸੰਿ ਸਭਾ ਗੁਰੁ ਪਾਈਐ ਮੁਕਤਿ ਪਿਾਰਥੁ ਧੇਣੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

سیت اھبس ُگر نا پپَے مُکت ندارھت دھیں ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਊਚਉ ਥਾਨੁ ਸੁਹਾਵਣਾ ਊਪਤਰ ਮਹਲੁ ਮੁਰਾਤਰ ॥

اُوجؤ اھتن ُسہاونا اُورپ لحم مُرار ۔۔
ਸਚੁ ਕਰਣੀ ਿੇ ਪਾਈਐ ਿਰੁ ਘਰੁ ਮਹਲੁ ਤਪਆਤਰ ॥

چس رکین دے نا پپَے در رھگ لحم ایپر ۔۔

ਗੁਰਮੁਤਖ ਮਨੁ ਸਮਝਾਈਐ ਆਿਮ ਰਾਮੁ ਬੀਚਾਤਰ ॥੨॥

ُگرمُکھ نم اھجمس پ ٔپے ا مت رام اچیبر ۔۔۲۔۔

ਤਿਰਤਬਤਧ ਕਰਮ ਕਮਾਈਅਤਹ ਆਸ ਅੰਿੇਸਾ ਹੋਇ ॥

رتِدبھ رکم امکپ َبہہ ا س ادناسی وہۓ ۔۔
ਤਕਉ ਗੁਰ ਤਬਨੁ ਤਿਰਕੁਟੀ ਛੁਟਸੀ ਸਹਤਜ ਤਮਤਲਐ ਸੁਖੁ ਹੋਇ ॥

ُکب چ ُھیس س
ہ
س
م
ک
لی
ِ
پ
کپؤ ُگر پِں ِرت ی ی ج ے ُ ھ وہۓ ۔۔

ਤਨਜ ਘਤਰ ਮਹਲੁ ਪਛਾਣੀਐ ਨਿਤਰ ਕਰੇ ਮਲੁ ਧੋਇ ॥੩॥

ِب
ج رھگ لحم اھچپ نی َپے دنر رکے لم دوھےئ ۔۔۳۔۔
ਤਬਨੁ ਗੁਰ ਮੈਲੁ ਨ ਉਿਰੈ ਤਬਨੁ ਹਤਰ ਤਕਉ ਘਰ ਵਾਸੁ ॥

پِں ُگر لیم ہن اُرتَے پِں ہر کپؤ رھگ واس ۔۔
ਏਕੋ ਸਬਿੁ ਵੀਚਾਰੀਐ ਅਵਰ ਤਿਆਗੈ ਆਸ ॥

اوکی دبس واچر پپے ا َور ایتےگَ ا س ۔۔

ਨਾਨਕ ਿੇਤਖ ਤਿਖਾਈਐ ਹਉ ਸਿ ਬਤਲਹਾਰੈ ਜਾਸੁ ॥੪॥੧੨॥

اہلبرے اجس ۔۔۴۔۔۱۲۔۔
نانک دھکی دِاھک پ ٔپے ہؤ دص َ
ਤਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੧ ॥

سِرریاگ ہلحم ۱۔۔
ਤਧਰਗੁ ਜੀਵਣੁ ਿੋਹਾਗਣੀ ਮੁਿੀ ਿੂਜੈ ਭਾਇ ॥

مب
درھِگ ویجن دواہینگ ُ ھی ُدو َچے اھبےئ ۔۔
ਕਲਰ ਕੇਰੀ ਕੰਧ ਤਜਉ ਅਤਹਤਨਤਸ ਤਕਤਰ ਢਤਹ ਪਾਇ ॥

رلک ریکی دنکھ ویج اہیِس کِر دھبہہ ناۓ ۔۔

ਤਬਨੁ ਸਬਿੈ ਸੁਖੁ ਨਾ ਥੀਐ ਤਪਰ ਤਬਨੁ ਿੂਖੁ ਨ ਜਾਇ ॥੧॥

ب
پِں دبسَے ُسکھ ہن ھیپے پِر پِں ُدوھک ہن اجۓ ۔۔۱۔۔

ਮੁੰਧੇ ਤਪਰ ਤਬਨੁ ਤਕਆ ਸੀਗਾਰੁ ॥

مُیدےھ پِر پِں ایک اگیسر ۔۔

ਿਤਰ ਘਤਰ ਢੋਈ ਨ ਲਹੈ ਿਰਗਹ ਝੂਿੁ ਖੁਆਰੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ک
چ
در رھگ دوھیئ ہن ل َہے درہگ ُھؤھٹ ُھؤار ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਆਤਪ ਸੁਜਾਣੁ ਨ ਭੁਲਈ ਸਚਾ ਵਿ ਤਕਰਸਾਣੁ ॥

ب
ا ت سُچان ہن ُھلبی اچس ود کِرسان ۔۔

ਪਤਹਲਾ ਧਰਿੀ ਸਾਤਧ ਕੈ ਸਚੁ ਨਾਮੁ ਿੇ ਿਾਣੁ ॥

الہپ درھیت سادھ ےکَ چس نام دے دان ۔۔
ਨਉ ਤਨਤਧ ਉਪਜੈ ਨਾਮੁ ਏਕੁ ਕਰਤਮ ਪਵੈ ਨੀਸਾਣੁ ॥੨॥

ئؤ ن ِدھ ا ُ بج َے نام انک رکم وپَے اسینن ۔۔۲۔۔

ਗੁਰ ਕਉ ਜਾਤਣ ਨ ਜਾਣਈ ਤਕਆ ਤਿਸੁ ਚਜੁ ਅਚਾਰੁ ॥

چ
ُگر کؤ اجن ہن اجیئن ایک ئِس ج ااچر ۔۔

ਅੰਧੁਲੈ ਨਾਮੁ ਤਵਸਾਤਰਆ ਮਨਮੁਤਖ ਅੰਧ ਗੁਬਾਰੁ ॥

مب
ادن ھلَے نام وِسارنا مُکھ ادنھ ُگیار ۔۔

ਆਵਣੁ ਜਾਣੁ ਨ ਚੁਕਈ ਮਤਰ ਜਨਮੈ ਹੋਇ ਖੁਆਰੁ ॥੩॥

ک
ا ون اجن ہن ُچکبی رم جبمَے وہۓ ُھؤار ۔۔۳۔۔
ਚੰਿਨੁ ਮੋਤਲ ਅਣਾਇਆ ਕੁੰਗੂ ਮਾਂਗ ਸੰਧੂਰੁ ॥

دنچن ومل انانا ُکیگ ُؤ امنگ دنسُوھر ۔۔

ਚੋਆ ਚੰਿਨੁ ਬਹੁ ਘਣਾ ਪਾਨਾ ਨਾਤਲ ਕਪੂਰੁ ॥

وچا دنچن وہب گھیا نانا نال ک ُپؤر ۔۔

ਜੇ ਧਨ ਕੰਤਿ ਨ ਭਾਵਈ ਿ ਸਤਭ ਅਿੰਬਰ ਕੂੜੁ ॥੪॥

ےج دنھ کپت ہن اھبویئ نا سیھ ادربن ُکؤر ۔۔۴۔۔
ਸਤਭ ਰਸ ਭੋਗਣ ਬਾਤਿ ਹਤਹ ਸਤਭ ਸੀਗਾਰ ਤਵਕਾਰ ॥

سیھ رس وھبنگ دعب ہہہ سیھ اگیسر وِاکر ۔۔

ਜਬ ਲਗੁ ਸਬਤਿ ਨ ਭੇਿੀਐ ਤਕਉ ਸੋਹੈ ਗੁਰਿੁਆਤਰ ॥

جت گل دبس ہن دیھب پپے کپؤ وس َہے ُگر ُدوار ۔۔

ਨਾਨਕ ਧੰਨੁ ਸੁਹਾਗਣੀ ਤਜਨ ਸਹ ਨਾਤਲ ਤਪਆਰੁ ॥੫॥੧੩॥

نھ سُؤاہینگ ِجں سہہ نال ایپر ۔۔۵۔۔۱۳۔۔
نانک د ّ
ਤਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੧ ॥

سِرریاگ ہلحم ۱۔۔
ਸੁੰਞੀ ਿੇਹ ਿਰਾਵਣੀ ਜਾ ਜੀਉ ਤਵਚਹੁ ਜਾਇ ॥

سب
ُ جی دہہی درااوین اج جپؤ وِچہؤہ اجۓ ۔۔

ਭਾਤਹ ਬਲੰਿੀ ਤਵਝਵੀ ਧੂਉ ਨ ਤਨਕਤਸਓ ਕਾਇ ॥

اھبہِ دنلبی وِوھجِی دھُؤو ہن نکِسیؤ اکۓ ۔۔
ਪੰਚੇ ਰੁੰਨੇ ਿੁਤਖ ਭਰੇ ਤਬਨਸੇ ਿੂਜੈ ਭਾਇ ॥੧॥

پبجے ُر ئّے ُدھک رھبے نِیسے ُدو َچے اھبےئ ۔۔۱۔۔
ਮੂੜੇ ਰਾਮੁ ਜਪਹੁ ਗੁਣ ਸਾਤਰ ॥

مُؤرے رام جبہؤ ُگں سار ۔۔
ਹਉਮੈ ਮਮਿਾ ਮੋਹਣੀ ਸਭ ਮੁਿੀ ਅਹੰਕਾਤਰ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

مب
ہؤ م َے اتمم ومینہ سیھ ُ ھی ااکنہر ۔۔۱۔۔راہو۔۔

ਤਜਨੀ ਨਾਮੁ ਤਵਸਾਤਰਆ ਿੂਜੀ ਕਾਰੈ ਲਤਗ ॥

ِجبی نام وِسارنا ُدویج َاکرے گل ۔۔

ਿੁਤਬਧਾ ਲਾਗੇ ਪਤਚ ਮੁਏ ਅੰਿਤਰ ਤਿਰਸਨਾ ਅਤਗ ॥

ُددباھ الےگ چپ مُؤےئ ارتن رتِانس اگ ۔۔
ਗੁਤਰ ਰਾਖੇ ਸੇ ਉਬਰੇ ਹੋਤਰ ਮੁਿੀ ਧੰਧੈ ਿਤਗ ॥੨॥

مب
ُگر راےھک ےس اُپرے وہر ُ ھی ددنھَےھ گھٹ ۔۔۲۔۔
ਮੁਈ ਪਰੀਤਿ ਤਪਆਰੁ ਗਇਆ ਮੁਆ ਵੈਰੁ ਤਵਰੋਧੁ ॥

مُبی رپپپ ایپر ایگ مُؤا ُ وری وِرودھ ۔۔

ਧੰਧਾ ਥਕਾ ਹਉ ਮੁਈ ਮਮਿਾ ਮਾਇਆ ਿੋਧੁ ॥

ددنھاھ اکھت ہؤ مُبی اتمم امنا رکودھ ۔۔

ਕਰਤਮ ਤਮਲੈ ਸਚੁ ਪਾਈਐ ਗੁਰਮੁਤਖ ਸਿਾ ਤਨਰੋਧੁ ॥੩॥

رکم ملَ ِے چس نا پپَے ُگرمُکھ دسا پِرودھ ۔۔۳۔۔
ਸਚੀ ਕਾਰੈ ਸਚੁ ਤਮਲੈ ਗੁਰਮਤਿ ਪਲੈ ਪਾਇ ॥

یچس َاکرے چس ملَ ِے ُگرمت نلَے ناۓ ۔۔
ਸੋ ਨਰੁ ਜੰਮੈ ਨਾ ਮਰੈ ਨਾ ਆਵੈ ਨਾ ਜਾਇ ॥

وس رن چمَ ّے

ے ہن اجۓ ۔۔
ہن م َ َرے ہن ا و َ

ਨਾਨਕ ਿਤਰ ਪਰਧਾਨੁ ਸੋ ਿਰਗਤਹ ਪੈਧਾ ਜਾਇ ॥੪॥੧੪॥

نانک در رپداھن وس درہہگ دیپاھ اجۓ ۔۔۴۔۔۱۴۔۔
ਤਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲ ੧ ॥

سِرریاگ لحم ۱۔۔

ਿਨੁ ਜਤਲ ਬਤਲ ਮਾਟੀ ਭਇਆ ਮਨੁ ਮਾਇਆ ਮੋਤਹ ਮਨੂਰੁ ॥

نت لج نل امیٹ ایھب نم امنا ومہِ م ُپؤر ۔۔
ਅਉਗਣ ਤਿਤਰ ਲਾਗੂ ਭਏ ਕੂਤਰ ਵਜਾਵੈ ਿੂਰੁ ॥

ب
اجوے ُطؤر ۔۔
اونگ ھِر الوگُ ےئھب ُکؤر و َ

ਤਬਨੁ ਸਬਿੈ ਭਰਮਾਈਐ ਿੁਤਬਧਾ ਿੋਬੇ ਪੂਰੁ ॥੧॥

پِں دبسَے رھبام پ ٔپے ُددباھ د وےب ئُؤر ۔۔۱۔۔
ਮਨ ਰੇ ਸਬਤਿ ਿਰਹੁ ਤਚਿੁ ਲਾਇ ॥

نم رے دبس رتوہ ِجت ال ئِے ۔۔
ਤਜਤਨ ਗੁਰਮੁਤਖ ਨਾਮੁ ਨ ਬੂਤਝਆ ਮਤਰ ਜਨਮੈ ਆਵੈ ਜਾਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

جب
چ
ج ُ
ے اجۓ ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ِ ں گرمُکھ نام ہن ُوب ھیا رم مَے ا و َ
ਿਨੁ ਸੂਚਾ ਸੋ ਆਖੀਐ ਤਜਸੁ ਮਤਹ ਸਾਚਾ ਨਾਉ ॥

ک
نت سُؤاچ وس ا ھیپے سج ہہم سااچ ناو ۔۔

ਭੈ ਸਤਚ ਰਾਿੀ ਿੇਹੁਰੀ ਤਜਹਵਾ ਸਚੁ ਸੁਆਉ ॥

ب
َھے چس رایت دب ُہری چہؤا چس سُؤا و ۔۔

ਸਚੀ ਨਿਤਰ ਤਨਹਾਲੀਐ ਬਹੁਤੜ ਨ ਪਾਵੈ ਿਾਉ ॥੨॥

ےئیل َہہر ہن نا َوے ناو ۔۔۲۔۔
یچس دنر بِہا َ

ਸਾਚੇ ਿੇ ਪਵਨਾ ਭਇਆ ਪਵਨੈ ਿੇ ਜਲੁ ਹੋਇ ॥

ساےچ ےت وپَنا ایھب َوپ ئَے ےت لج وہۓ ۔۔
ਜਲ ਿੇ ਤਿਰਭਵਣੁ ਸਾਤਜਆ ਘਤਟ ਘਤਟ ਜੋਤਿ ਸਮੋਇ ॥

لج ےت رتِوھبن سا ِجیا ٹھگ ٹھگ وجت ومسۓ ۔۔

ਤਨਰਮਲੁ ਮੈਲਾ ਨਾ ਥੀਐ ਸਬਤਿ ਰਿੇ ਪਤਿ ਹੋਇ ॥੩॥

ب
ھی
پ
پ
پِرلم میال ہن ے دبس رےت پ وہۓ ۔۔۳۔۔
ਇਹੁ ਮਨੁ ਸਾਤਚ ਸੰਿੋਤਖਆ ਨਿਤਰ ਕਰੇ ਤਿਸੁ ਮਾਤਹ ॥

اویہ نم ساچ وتنسکِھیا دنر رکے ئِس امہِ۔۔
ਪੰਚ ਭੂਿ ਸਤਚ ਭੈ ਰਿੇ ਜੋਤਿ ਸਚੀ ਮਨ ਮਾਤਹ ॥

ب
پب ب
ج ُھؤت چس َھے رےت وجت یچس نم امہِ۔۔
ਨਾਨਕ ਅਉਗਣ ਵੀਸਰੇ ਗੁਤਰ ਰਾਖੇ ਪਤਿ ਿਾਤਹ ॥੪॥੧੫॥

نانک اونگ ورسیے ُگر راےھک پپ ناہِ۔۔۴۔۔۱۵۔۔
ਤਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੧ ॥

سِرریاگ ہلحم ۱۔۔
ਨਾਨਕ ਬੇੜੀ ਸਚ ਕੀ ਿਰੀਐ ਗੁਰ ਵੀਚਾਤਰ ॥

نانک ڑیبی چس یک رت پ َپے ُگر وبچار ۔۔

ਇਤਕ ਆਵਤਹ ਇਤਕ ਜਾਵਹੀ ਪੂਤਰ ਭਰੇ ਅਹੰਕਾਤਰ ॥

اک ا وہِ اک اجویہ ئُؤر رھبے ااکنہر ۔۔
ਮਨਹਤਿ ਮਿੀ ਬੂਿੀਐ ਗੁਰਮੁਤਖ ਸਚੁ ਸੁ ਿਾਤਰ ॥੧॥

مبہبھ یتم وبد پپے ُگرمُکھ چس س نار ۔۔۱۔۔
ਗੁਰ ਤਬਨੁ ਤਕਉ ਿਰੀਐ ਸੁਖੁ ਹੋਇ ॥

ُگر پِں کپؤ رت پ َپے ُسکھ وہۓ ۔۔

ਤਜਉ ਭਾਵੈ ਤਿਉ ਰਾਖੁ ਿੂ ਮੈ ਅਵਰੁ ਨ ਿੂਜਾ ਕੋਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ویج اھبوے پپؤ راھک ئُؤ م َے اور ہن ُدواج وکۓ ۔۔۱۔۔راہو۔۔

ਆਗੈ ਿੇਖਉ ਿਉ ਜਲੈ ਪਾਛੈ ਹਤਰਓ ਅੰਗੂਰੁ ॥

چ
نک
ا ےگ د ھؤ دو چلَے نا َھے ہ ِرئؤ اوگنُر ۔۔

ਤਜਸ ਿੇ ਉਪਜੈ ਤਿਸ ਿੇ ਤਬਨਸੈ ਘਤਟ ਘਤਟ ਸਚੁ ਭਰਪੂਤਰ ॥

سج ےت ا ُ بج َے ئِس ےت نِیسے ٹھگ ٹھگ چس رھبئُؤر ۔۔
ਆਪੇ ਮੇਤਲ ਤਮਲਾਵਹੀ ਸਾਚੈ ਮਹਤਲ ਹਿੂਤਰ ॥੨॥

ا ےپ لیم مِالویہ سا َچے لحم دحُور ۔۔۲۔۔
ਸਾਤਹ ਸਾਤਹ ਿੁਝੁ ਸੰਮਲਾ ਕਿੇ ਨ ਤਵਸਾਰੇਉ ॥

ُب
ساہِ ساہِ چھ سمال دکے ہن وِسارئؤ ۔۔

ਤਜਉ ਤਜਉ ਸਾਹਬੁ ਮਤਨ ਵਸੈ ਗੁਰਮੁਤਖ ਅੰਤਮਰਿੁ ਪੇਉ ॥

ج َپؤ ج َپؤ اصج َت نم و سَے ُگرمُکھ ارمت َپپؤ ۔۔

ਮਨੁ ਿਨੁ ਿੇਰਾ ਿੂ ਧਣੀ ਗਰਬੁ ਤਨਵਾਤਰ ਸਮੇਉ ॥੩॥

نم نت ریتا ئُؤ دینھ رگت ئِؤار سمپؤ ۔۔۳۔۔

ਤਜਤਨ ਏਹੁ ਜਗਿੁ ਉਪਾਇਆ ਤਿਰਭਵਣੁ ਕਤਰ ਆਕਾਰੁ ॥

نج اہہی تگج اُناِنا رتِوھبن رک ا اکر ۔۔
ਗੁਰਮੁਤਖ ਚਾਨਣੁ ਜਾਣੀਐ ਮਨਮੁਤਖ ਮੁਗਧੁ ਗੁਬਾਰੁ ॥

مب
ُگرمُکھ اچنن اج پپَے مُکھ مُگدھ ُگیار ۔۔

ਘਤਟ ਘਤਟ ਜੋਤਿ ਤਨਰੰਿਰੀ ਬੂਝੈ ਗੁਰਮਤਿ ਸਾਰੁ ॥੪॥

چ
ٹھگ ٹھگ وجت پِررتنی ئُؤ َھے

ُگرمت سار ۔۔۴۔۔

ਗੁਰਮੁਤਖ ਤਜਨੀ ਜਾਤਣਆ ਤਿਨ ਕੀਚੈ ਸਾਬਾਤਸ ॥

ُگرمُکھ ِجبی اجاین پِں کبج َے ساناس ۔۔

ਸਚੇ ਸੇਿੀ ਰਤਲ ਤਮਲੇ ਸਚੇ ਗੁਣ ਪਰਗਾਤਸ ॥

ےچس یتیس رل مل ِے ےچس ُگں رپاگس ۔۔

ਨਾਨਕ ਨਾਤਮ ਸੰਿੋਖੀਆ ਜੀਉ ਤਪੰਿੁ ਪਰਭ ਪਾਤਸ ॥੫॥੧੬॥

نانک نام وتنسکِھیا جپؤ پِید رپَھب ناس ۔۔۵۔۔۱۶۔۔
ਤਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੧ ॥

سِرریاگ ہلحم ۱۔۔
ਸੁਤਣ ਮਨ ਤਮਿਰ ਤਪਆਤਰਆ ਤਮਲੁ ਵੇਲਾ ਹੈ ਏਹ ॥

ےہ اہہی ۔۔
ُسں نم ِمتر ایپرنا مِل ونال َ

ਜਬ ਲਗੁ ਜੋਬਤਨ ਸਾਸੁ ਹੈ ਿਬ ਲਗੁ ਇਹੁ ਿਨੁ ਿੇਹ ॥

جت گل وجنب ساس ےہَ پپ گل اہہی نت دہہی ۔۔
ਤਬਨੁ ਗੁਣ ਕਾਤਮ ਨ ਆਵਈ ਢਤਹ ਢੇਰੀ ਿਨੁ ਖੇਹ ॥੧॥

پِں ُگں اکم ہن ا ویئ دھبہہ دھتری نت کھبہہ ۔۔۱۔۔
ਮੇਰੇ ਮਨ ਲੈ ਲਾਹਾ ਘਤਰ ਜਾਤਹ ॥

ریمے نم لَے الاہ رھگ اجہِ۔۔
ਗੁਰਮੁਤਖ ਨਾਮੁ ਸਲਾਹੀਐ ਹਉਮੈ ਤਨਵਰੀ ਭਾਤਹ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ُگرمُکھ نام سال ہیپے ہؤ م َے ئِؤری اھبہِ۔۔۱۔۔راہو۔۔

ਸੁਤਣ ਸੁਤਣ ਗੰਢਣੁ ਗੰਢੀਐ ਤਲਤਖ ਪਤੜ ਬੁਝਤਹ ਭਾਰੁ ॥

ھپ لک ِ ب
ُج
ھ
ُسں ُسں ڈنگنھ ڈنگ َے ھ ڑپ ہہ اھبر ۔۔

ਤਿਰਸਨਾ ਅਤਹਤਨਤਸ ਅਗਲੀ ਹਉਮੈ ਰੋਗੁ ਤਵਕਾਰੁ ॥

رتِانس اہیِس ایلگ ہؤ م َے روگ وِاکر ۔۔

ਓਹੁ ਵੇਪਰਵਾਹੁ ਅਿੋਲਵਾ ਗੁਰਮਤਿ ਕੀਮਤਿ ਸਾਰੁ ॥੨॥

او ُہ ورپیوا ُہ اوتولا ُگرمت تمیق سار ۔۔۲۔۔

ਲਖ ਤਸਆਣਪ ਜੇ ਕਰੀ ਲਖ ਤਸਉ ਪਰੀਤਿ ਤਮਲਾਪੁ ॥

ھکل ِسیاپپ ےج رکی ھکل سِیؤ رپپپ مِالت ۔۔

ਤਬਨੁ ਸੰਗਤਿ ਸਾਧ ਨ ਧਰਾਪੀਆ ਤਬਨੁ ਨਾਵੈ ਿੂਖ ਸੰਿਾਪੁ ॥

پِں تگنس سادھ ہن درھاپِیا پِں نا َوے ُدوھک سییات ۔۔
ਹਤਰ ਜਤਪ ਜੀਅਰੇ ਛੁਟੀਐ ਗੁਰਮੁਤਖ ਚੀਨੈ ਆਪੁ ॥੩॥

چ
ہر جت جیترے ھُییپے ُگرمُکھ چی َپے ا ت ۔۔۳۔۔

ਿਨੁ ਮਨੁ ਗੁਰ ਪਤਹ ਵੇਤਚਆ ਮਨੁ ਿੀਆ ਤਸਰੁ ਨਾਤਲ ॥

نت نم ُگر بہہ وبچیا نم دِنا سِر نال ۔۔

ਤਿਰਭਵਣੁ ਖੋਤਜ ਢੰਢੋਤਲਆ ਗੁਰਮੁਤਖ ਖੋਤਜ ਤਨਹਾਤਲ ॥

رتِوھبن وھکچ دڈنھوھایل ُگرمُکھ وھکچ بِہال ۔۔

ਸਿਗੁਤਰ ਮੇਤਲ ਤਮਲਾਇਆ ਨਾਨਕ ਸੋ ਪਰਭੁ ਨਾਤਲ ॥੪॥੧੭॥

سیگؤر لیم مِالنا نانک وس رپَھب نال ۔۔۴۔۔۱۷۔۔
ਤਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੧ ॥

سِرریاگ ہلحم ۱۔۔
ਮਰਣੈ ਕੀ ਤਚੰਿਾ ਨਹੀ ਜੀਵਣ ਕੀ ਨਹੀ ਆਸ ॥

رم ئَے یک ِچییا یہن ویجن یک یہن ا س ۔۔

ਿੂ ਸਰਬ ਜੀਆ ਪਰਤਿਪਾਲਹੀ ਲੇਖੈ ਸਾਸ ਤਗਰਾਸ ॥

لی ک
ئُؤ رست ایج رپَپ ِیالہی َھے ساس گِراس ۔۔

ਅੰਿਤਰ ਗੁਰਮੁਤਖ ਿੂ ਵਸਤਹ ਤਜਉ ਭਾਵੈ ਤਿਉ ਤਨਰਜਾਤਸ ॥੧॥

ارتن ُگرمُکھ ئُؤ وسہہ ج َپؤ اھبوے پپؤ پِراجس ۔۔۱۔۔
ਜੀਅਰੇ ਰਾਮ ਜਪਿ ਮਨੁ ਮਾਨੁ ॥

جیترے رام جپت نم امن ۔۔
ਅੰਿਤਰ ਲਾਗੀ ਜਤਲ ਬੁਝੀ ਪਾਇਆ ਗੁਰਮੁਤਖ ਤਗਆਨੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ارتن الیگ لج یھجب نانا ُگرمُکھ گ ِیان ۔۔۱۔۔راہو۔۔

ਅੰਿਰ ਕੀ ਗਤਿ ਜਾਣੀਐ ਗੁਰ ਤਮਲੀਐ ਸੰਕ ਉਿਾਤਰ ॥

ارتن یک گپ اج پپَے ُگر مِلیپے کنس اُنار ۔۔

ਮੁਇਆ ਤਜਿੁ ਘਤਰ ਜਾਈਐ ਤਿਿੁ ਜੀਵਤਿਆ ਮਰੁ ਮਾਤਰ ॥

مُؤنا ِجت رھگ اج پپَے پِپ ویجدنا رم امر ۔۔

ਅਨਹਿ ਸਬਤਿ ਸੁਹਾਵਣੇ ਪਾਈਐ ਗੁਰ ਵੀਚਾਤਰ ॥੨॥

ابچد دبس ُسہاوےن نا پپَے ُگر وبچار ۔۔۲۔۔

ਅਨਹਿ ਬਾਣੀ ਪਾਈਐ ਿਹ ਹਉਮੈ ਹੋਇ ਤਬਨਾਸੁ ॥

ابچد ناین نا پپَے ہت ہؤ م َے وہۓ پِیاس ۔۔

ਸਿਗੁਰੁ ਸੇਵੇ ਆਪਣਾ ਹਉ ਸਿ ਕੁਰਬਾਣੈ ਿਾਸੁ ॥

سیگؤر ویسے ا انپ ہؤ دص ُکرایبےنَ طاس ۔۔

ਖਤੜ ਿਰਗਹ ਪੈਨਾਈਐ ਮੁਤਖ ਹਤਰ ਨਾਮ ਤਨਵਾਸੁ ॥੩॥

ڑھک درہگ انیپ پ ٔپے مُکھ ہر نام ئِؤاس ۔۔۳۔۔

ਜਹ ਿੇਖਾ ਿਹ ਰਤਵ ਰਹੇ ਤਸਵ ਸਕਿੀ ਕਾ ਮੇਲੁ ॥

ہج داھکی ہت َروِ رےہ سِؤ یتکس اک لیم ۔۔

ਤਿਰਹੁ ਗੁਣ ਬੰਧੀ ਿੇਹੁਰੀ ਜੋ ਆਇਆ ਜਤਗ ਸੋ ਖੇਲੁ ॥

رتِوہ ُگں دنبیھ دب ُہری وج ا نا چگ وس لیھک ۔۔
ਤਵਜੋਗੀ ਿੁਤਖ ਤਵਛੁੜੇ ਮਨਮੁਤਖ ਲਹਤਹ ਨ ਮੇਲੁ ॥੪॥

مب
وِوجیگ ُدھک وِڑھچے مُکھ لہہہ ہن لیم ۔۔۴۔۔
ਮਨੁ ਬੈਰਾਗੀ ਘਤਰ ਵਸੈ ਸਚ ਭੈ ਰਾਿਾ ਹੋਇ ॥

ب
نم ریبایگ رھگ و سَے چس َھے رانا وہۓ ۔۔
ਤਗਆਨ ਮਹਾਰਸੁ ਭੋਗਵੈ ਬਾਹੁਤੜ ਭੂਖ ਨ ਹੋਇ ॥

ب
گ ِیان اہمرس وھبوگَے ناہُر ُھؤھک ہن وہۓ ۔۔
ਨਾਨਕ ਇਹੁ ਮਨੁ ਮਾਤਰ ਤਮਲੁ ਭੀ ਤਿਤਰ ਿੁਖੁ ਨ ਹੋਇ ॥੫॥੧੮॥

ب
نانک اہہی نم امر مِل یھب ھِر ُدھک ہن وہۓ ۔۔۵۔۔۱۸۔۔
ਤਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੧ ॥

سِرریاگ ہلحم ۱۔۔
ਏਹੁ ਮਨੋ ਮੂਰਖੁ ਲੋਭੀਆ ਲੋਭੇ ਲਗਾ ਲੋੁਭਾਨੁ ॥

اہہی ونم مُؤرھک ولبھِیا ولےھب اگل اھبلن ۔۔

ਸਬਤਿ ਨ ਭੀਜੈ ਸਾਕਿਾ ਿੁਰਮਤਿ ਆਵਨੁ ਜਾਨੁ ॥

ب
ھب
ج
م
دبس ہن َے سااتک ُدر ت ا ون اجن ۔۔

ਸਾਧੂ ਸਿਗੁਰੁ ਜੇ ਤਮਲੈ ਿਾ ਪਾਈਐ ਗੁਣੀ ਤਨਧਾਨੁ ॥੧॥

سا ُدوھ سیگؤر ےج ملَ ِے نا نا پپَے ُگبی ن ِداھن ۔۔۱۔۔
ਮਨ ਰੇ ਹਉਮੈ ਛੋਤਿ ਗੁਮਾਨੁ ॥

ُ
نم رے ہؤ م َے وھچد گمان ۔۔

ਹਤਰ ਗੁਰੁ ਸਰਵਰੁ ਸੇਤਵ ਿੂ ਪਾਵਤਹ ਿਰਗਹ ਮਾਨੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ویس ئُؤ ناوہِ درہگ امن ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ہر ُگر رسور َ

ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਜਤਪ ਤਿਨਸੁ ਰਾਤਿ ਗੁਰਮੁਤਖ ਹਤਰ ਧਨੁ ਜਾਨੁ ॥

رام نام جت دِسن رات ُگرمُکھ ہر دنھ اجن ۔۔

ਸਤਭ ਸੁਖ ਹਤਰ ਰਸ ਭੋਗਣੇ ਸੰਿ ਸਭਾ ਤਮਤਲ ਤਗਆਨੁ ॥

سیھ ُسکھ ہر رس وھبےنگ سیت اھبس مِل گ ِیان ۔۔

ਤਨਤਿ ਅਤਹਤਨਤਸ ਹਤਰ ਪਰਭੁ ਸੇਤਵਆ ਸਿਗੁਤਰ ਿੀਆ ਨਾਮੁ ॥੨॥

پِپ اہیِس ہر رپَھب سیَؤنا سیگؤر دِنا نام ۔۔۲۔۔
ਕੂਕਰ ਕੂੜੁ ਕਮਾਈਐ ਗੁਰ ਤਨੰਿਾ ਪਚੈ ਪਚਾਨੁ ॥

ُکؤرک ُکؤر امک پپَے ُگر پِیدا بج َے اچپن ۔۔

ਭਰਮੇ ਭੂਲਾ ਿੁਖੁ ਘਣੋ ਜਮੁ ਮਾਤਰ ਕਰੈ ਖੁਲਹਾਨੁ ॥

گ
ک
ب
رھبےم ُھؤال ُدھک ھپؤ مج امر رکَے ُھلہان ۔۔
ਮਨਮੁਤਖ ਸੁਖੁ ਨ ਪਾਈਐ ਗੁਰਮੁਤਖ ਸੁਖੁ ਸੁਭਾਨੁ ॥੩॥

مب
مُکھ ُسکھ ہن نا پپَے ُگرمُکھ ُسکھ ُسبھان ۔۔۳۔۔
ਐਥੈ ਧੰਧੁ ਤਪਟਾਈਐ ਸਚੁ ਤਲਖਿੁ ਪਰਵਾਨੁ ॥

پب
ا َھے ددنھھ پِیا ئَ ٔے چس لک ِھت رپوان ۔۔

ਹਤਰ ਸਜਣੁ ਗੁਰੁ ਸੇਵਿਾ ਗੁਰ ਕਰਣੀ ਪਰਧਾਨੁ ॥

ہر نجس ُگر ویسدا ُگر رکین رپداھن ۔۔

ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਨ ਵੀਸਰੈ ਕਰਤਮ ਸਚੈ ਨੀਸਾਣੁ ॥੪॥੧੯॥

نانک نام ہن ورسیَے رکم سج َے اسینن ۔۔۴۔۔۱۹۔۔

ਤਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੧ ॥

سِرریاگ ہلحم ۱۔۔
ਇਕੁ ਤਿਲੁ ਤਪਆਰਾ ਵੀਸਰੈ ਰੋਗੁ ਵਿਾ ਮਨ ਮਾਤਹ ॥

اک نِل ایپرا ورسیَے َروگ ودا نم امہِ۔۔

ਤਕਉ ਿਰਗਹ ਪਤਿ ਪਾਈਐ ਜਾ ਹਤਰ ਨ ਵਸੈ ਮਨ ਮਾਤਹ ॥

کپؤ درہگ پپ نا پپَے اج ہر ہن و سَے نم امہِ۔۔

ਗੁਤਰ ਤਮਤਲਐ ਸੁਖੁ ਪਾਈਐ ਅਗਤਨ ਮਰੈ ਗੁਣ ਮਾਤਹ ॥੧॥

ُگر مِلیپے ُسکھ نا پپَے انگ م َ َرے ُگں امہِ۔۔۱۔۔
ਮਨ ਰੇ ਅਤਹਤਨਤਸ ਹਤਰ ਗੁਣ ਸਾਤਰ ॥

نم رے اہیِس ہر ُگں سار ۔۔

ਤਜਨ ਤਖਨੁ ਪਲੁ ਨਾਮੁ ਨ ਵੀਸਰੈ ਿੇ ਜਨ ਤਵਰਲੇ ਸੰਸਾਤਰ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ج ک
ھ
ن
ِ
ِ ں ں ل نام ہن ورسیَے ےت نج وِرےل اسنسر ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਜੋਿੀ ਜੋਤਿ ਤਮਲਾਈਐ ਸੁਰਿੀ ਸੁਰਤਿ ਸੰਜੋਗੁ ॥

وجیت وجت مِالا پ ٔپے

ُسریت ُسرت وجنسگ ۔۔

ਤਹੰਸਾ ਹਉਮੈ ਗਿੁ ਗਏ ਨਾਹੀ ਸਹਸਾ ਸੋਗੁ ॥

ہِیسا ہؤ م َے گپ ےئگ نایہ سہسا وسگ ۔۔

ਗੁਰਮੁਤਖ ਤਜਸੁ ਹਤਰ ਮਤਨ ਵਸੈ ਤਿਸੁ ਮੇਲੇ ਗੁਰੁ ਸੰਜੋਗੁ ॥੨॥

ُگرمُکھ سج ہر نم و سَے ئِس ےلیم ُگر وجنسگ ۔۔۲۔۔
ਕਾਇਆ ਕਾਮਤਣ ਜੇ ਕਰੀ ਭੋਗੇ ਭੋਗਣਹਾਰੁ ॥

اکنا اکنم ےج رکی وھبےگ وھبگبہار ۔۔

ਤਿਸੁ ਤਸਉ ਨੇਹੁ ਨ ਕੀਜਈ ਜੋ ਿੀਸੈ ਚਲਣਹਾਰੁ ॥

کب
ب
ئ
چ
س
لب
چ
َ
ئِس سِیؤ ہینُ ہن ی وج د ے ہار ۔۔

ਗੁਰਮੁਤਖ ਰਵਤਹ ਸੋਹਾਗਣੀ ਸੋ ਪਰਭੁ ਸੇਜ ਭਿਾਰੁ ॥੩॥

ُگرمُکھ َروہِ وساہینگ وس رپَھب جیس اتھبر ۔۔۳۔۔

ਚਾਰੇ ਅਗਤਨ ਤਨਵਾਤਰ ਮਰੁ ਗੁਰਮੁਤਖ ਹਤਰ ਜਲੁ ਪਾਇ ॥

اچرے انگ ئِؤار رم ُگرمُکھ ہر لج ناۓ ۔۔

ਅੰਿਤਰ ਕਮਲੁ ਪਰਗਾਤਸਆ ਅੰਤਮਰਿੁ ਭਤਰਆ ਅਘਾਇ ॥

ارتن لمک رپَاگایس ارمت رھبنا ااھگۓ ۔۔
ਨਾਨਕ ਸਿਗੁਰੁ ਮੀਿੁ ਕਤਰ ਸਚੁ ਪਾਵਤਹ ਿਰਗਹ ਜਾਇ ॥੪॥੨੦॥

نانک سیگؤر تیم رک چس ناوہِ درہگ اجۓ ۔۔۴۔۔۲۱۔۔
ਤਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੧ ॥

سِرریاگ ہلحم ۱۔۔
ਹਤਰ ਹਤਰ ਜਪਹੁ ਤਪਆਤਰਆ ਗੁਰਮਤਿ ਲੇ ਹਤਰ ਬੋਤਲ ॥

ہر ہر جی ُہ ایپرنا ُگرمت ےل ہر وبل ۔۔

ਮਨੁ ਸਚ ਕਸਵਟੀ ਲਾਈਐ ਿੁਲੀਐ ਪੂਰੈ ਿੋਤਲ ॥

نم چس کسؤیٹ ال پ ٔپے نُلی َپے ئُؤ َرے وتل ۔۔

ਕੀਮਤਿ ਤਕਨੈ ਨ ਪਾਈਐ ਤਰਿ ਮਾਣਕ ਮੋਤਲ ਅਮੋਤਲ ॥੧॥

تمیق ک ِ َپے ہن نا پپَے رِد امنک ومل اومل ۔۔۱۔۔
ਭਾਈ ਰੇ ਹਤਰ ਹੀਰਾ ਗੁਰ ਮਾਤਹ ॥

اھبیئ رے ہر ریہا ُگر امہِ۔۔

ਸਿਸੰਗਤਿ ਸਿਗੁਰੁ ਪਾਈਐ ਅਤਹਤਨਤਸ ਸਬਤਿ ਸਲਾਤਹ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

سیسیگت سیگؤر نا پپَے اہیِس دبس سالہِ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਸਚੁ ਵਖਰੁ ਧਨੁ ਰਾਤਸ ਲੈ ਪਾਈਐ ਗੁਰ ਪਰਗਾਤਸ ॥

چس ورھک دنھ راس لَے نا پپَے ُگر رپاگس ۔۔

ਤਜਉ ਅਗਤਨ ਮਰੈ ਜਤਲ ਪਾਇਐ ਤਿਉ ਤਿਰਸਨਾ ਿਾਸਤਨ ਿਾਤਸ ॥

ج َپؤ انگ م َ َرے لج نا پپَے پپؤ رتِانس دانس داس ۔۔

ਜਮ ਜੰਿਾਰੁ ਨ ਲਗਈ ਇਉ ਭਉਜਲੁ ਿਰੈ ਿਰਾਤਸ ॥੨॥

مج دنجار ہن لگبی ائؤ وھبٔلج رتَے رتاس ۔۔۲۔۔
ਗੁਰਮੁਤਖ ਕੂੜੁ ਨ ਭਾਵਈ ਸਤਚ ਰਿੇ ਸਚ ਭਾਇ ॥

ُگرمُکھ ُکؤر ہن اھبویئ چس رےت چس اھبےئ ۔۔
ਸਾਕਿ ਸਚੁ ਨ ਭਾਵਈ ਕੂੜੈ ਕੂੜੀ ਪਾਂਇ ॥

ساطق چس ہن اھبویئ ُکؤ َرے ُکؤری نانے ٔ۔۔
ਸਤਚ ਰਿੇ ਗੁਤਰ ਮੇਤਲਐ ਸਚੇ ਸਤਚ ਸਮਾਇ ॥੩॥

چس رےت ُگر میلیپے ےچس چس امسۓ ۔۔۳۔۔

ਮਨ ਮਤਹ ਮਾਣਕੁ ਲਾਲੁ ਨਾਮੁ ਰਿਨੁ ਪਿਾਰਥੁ ਹੀਰੁ ॥

نم ہہم امنک الل نام رنت ندارھت ریہ ۔۔
ਸਚੁ ਵਖਰੁ ਧਨੁ ਨਾਮੁ ਹੈ ਘਤਟ ਘਤਟ ਗਤਹਰ ਗੰਭੀਰੁ ॥

چس ورھک دنھ نام ےہَ ٹھگ ٹھگ رہگ ریھبمگ ۔۔
ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਤਖ ਪਾਈਐ ਿਇਆ ਕਰੇ ਹਤਰ ਹੀਰੁ ॥੪॥੨੧॥

نانک ُگرمُکھ نا پپَے دایئ رکے ہر ریہ ۔۔۴۔۔۲۱۔۔

ਤਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੧ ॥

سِرریاگ ہلحم ۱۔۔
ਭਰਮੇ ਭਾਤਹ ਨ ਤਵਝਵੈ ਜੇ ਭਵੈ ਤਿਸੰਿਰ ਿੇਸੁ ॥

رھبےم اھبہِ ہن وِوھجَے ےج وھبَے دِرتنس دسی ۔۔
ਅੰਿਤਰ ਮੈਲੁ ਨ ਉਿਰੈ ਤਧਰਗੁ ਜੀਵਣੁ ਤਧਰਗੁ ਵੇਸੁ ॥

ارتن لیم ہن اُرتَے درھِگ ویجن درھِگ وسی ۔۔
ਹੋਰੁ ਤਕਿੈ ਭਗਤਿ ਨ ਹੋਵਈ ਤਬਨੁ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਉਪਿੇਸ ॥੧॥

وہر ک ِ َپے تگھب ہن وہویئ پِں سیگؤر ےک ا ُندسی ۔۔۱۔۔
ਮਨ ਰੇ ਗੁਰਮੁਤਖ ਅਗਤਨ ਤਨਵਾਤਰ ॥

نم رے ُگرمُکھ انگ ئِؤار ۔۔

ਗੁਰ ਕਾ ਕਤਹਆ ਮਤਨ ਵਸੈ ਹਉਮੈ ਤਿਰਸਨਾ ਮਾਤਰ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ُگر اک کہیا نم و سَے ہؤ م َے رتِانس امر ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਮਨੁ ਮਾਣਕੁ ਤਨਰਮੋਲੁ ਹੈ ਰਾਮ ਨਾਤਮ ਪਤਿ ਪਾਇ ॥

ےہ رام نام پپ ناۓ ۔۔
نم امنک پِرومل َ

ਤਮਤਲ ਸਿਸੰਗਤਿ ਹਤਰ ਪਾਈਐ ਗੁਰਮੁਤਖ ਹਤਰ ਤਲਵ ਲਾਇ ॥

مِل سیسیگت ہر نا پپَے ُگرمُکھ ہر لِؤ ال ئِے ۔۔

ਆਪੁ ਗਇਆ ਸੁਖੁ ਪਾਇਆ ਤਮਤਲ ਸਲਲੈ ਸਲਲ ਸਮਾਇ ॥੨॥

ا ت ایگ ُسکھ نانا مِل سللے َ سلل امسۓ ۔۔۲۔۔

ਤਜਤਨ ਹਤਰ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਨ ਚੇਤਿਓ ਸੁ ਅਉਗੁਤਣ ਆਵੈ ਜਾਇ ॥

ُگ
ے اجۓ ۔۔
نج ہر ہر نام ہن چییپؤ س او ں ا و َ

ਤਜਸੁ ਸਿਗੁਰੁ ਪੁਰਖੁ ਨ ਭੇਤਟਓ ਸੁ ਭਉਜਤਲ ਪਚੈ ਪਚਾਇ ॥

ب
ب
ھ
ی
ی
ج
پ
ؤ س وھبٔلج َے اچپےئ ۔۔
ِجس سیگؤر ُپرھک ہن

ਇਹੁ ਮਾਣਕੁ ਜੀਉ ਤਨਰਮੋਲੁ ਹੈ ਇਉ ਕਉਿੀ ਬਿਲੈ ਜਾਇ ॥੩॥

اہہی امنک جپؤ پِرومل ےہَ ائؤ کؤدی دب لَے اجۓ ۔۔۳۔۔
ਤਜੰਨਾ ਸਿਗੁਰੁ ਰਤਸ ਤਮਲੈ ਸੇ ਪੂਰੇ ਪੁਰਖ ਸੁਜਾਣ ॥

ِجیا سیگؤر رس ملَ ِے ےس ئُؤرے ُپرھک سُچان ۔۔

ਗੁਰ ਤਮਤਲ ਭਉਜਲੁ ਲੰਘੀਐ ਿਰਗਹ ਪਤਿ ਪਰਵਾਣੁ ॥

لی گ
ھی
پ
پ
ے درہگ پ رپوان ۔۔
ُگر مِل وھبٔلج

ਨਾਨਕ ਿੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਧੁਤਨ ਉਪਜੈ ਸਬਿੁ ਨੀਸਾਣੁ ॥੪॥੨੨॥

نانک ےت مُکھ اُےلج د ُھں ا ُ بج َے دبس اسینن ۔۔۴۔۔۲۲۔۔
ਤਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੧ ॥

سِرریاگ ہلحم ۱۔۔
ਵਣਜੁ ਕਰਹੁ ਵਣਜਾਤਰਹੋ ਵਖਰੁ ਲੇਹੁ ਸਮਾਤਲ ॥

وجن رک ُہ واجنروہی ورھک ہیلُ امسل ۔۔
ਿੈਸੀ ਵਸਿੁ ਤਵਸਾਹੀਐ ਜੈਸੀ ਤਨਬਹੈ ਨਾਤਲ ॥

َن
یسی وطس وِسا ہیپے یسیج پ ِب َہے نال ۔۔

ਅਗੈ ਸਾਹੁ ਸੁਜਾਣੁ ਹੈ ਲੈਸੀ ਵਸਿੁ ਸਮਾਤਲ ॥੧॥

ل
ےہ َیسی وطس امسل ۔۔۱۔۔
ا َگے ساوہ سُچان َ
ਭਾਈ ਰੇ ਰਾਮੁ ਕਹਹੁ ਤਚਿੁ ਲਾਇ ॥

اھبیئ رے رام ہہکُ ِجت ال ِئے ۔۔

ਹਤਰ ਜਸੁ ਵਖਰੁ ਲੈ ਚਲਹੁ ਸਹੁ ਿੇਖੈ ਪਿੀਆਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

نک
ہر سج ورھک لَے چلہؤ َسہؤ د َھے

ایتپ ِئے ۔۔۱۔۔راہو۔۔

ਤਜਨਾ ਰਾਤਸ ਨ ਸਚੁ ਹੈ ਤਕਉ ਤਿਨਾ ਸੁਖੁ ਹੋਇ ॥

ےہ کپؤ پ ِیا ُسکھ وہۓ ۔۔
ِجیا راس ہن چس َ
ਖੋਟੈ ਵਣਤਜ ਵਣੰਤਜਐ ਮਨੁ ਿਨੁ ਖੋਟਾ ਹੋਇ ॥

پب
وھک ئَے وجن و چیپے نم نت وھکنا وہۓ ۔۔
ਿਾਹੀ ਿਾਥੇ ਤਮਰਗ ਤਜਉ ਿੂਖੁ ਘਣੋ ਤਨਿ ਰੋਇ ॥੨॥

گ
اھپیھ اھپےھت مِرگ ج َپؤ ُدوھک ھپؤ پِپ رو ئِے ۔۔۲۔۔
ਖੋਟੇ ਪੋਿੈ ਨਾ ਪਵਤਹ ਤਿਨ ਹਤਰ ਗੁਰ ਿਰਸੁ ਨ ਹੋਇ ॥

وھکےٹ وپےتَ ہن وپہِ پِں ہر ُگر درس ہن وہۓ ۔۔
ਖੋਟੇ ਜਾਤਿ ਨ ਪਤਿ ਹੈ ਖੋਤਟ ਨ ਸੀਝਤਸ ਕੋਇ ॥

سبج
ھ
وھکےٹ اجت ہن پپ ےہَ وھکت ہن س وکۓ ۔۔
ਖੋਟੇ ਖੋਟੁ ਕਮਾਵਣਾ ਆਇ ਗਇਆ ਪਤਿ ਖੋਇ ॥੩॥

وھکۓ ۔۔۳۔۔
وھکےٹ وھکت امکونا ا ۓ ایگ پپ
ِ
ਨਾਨਕ ਮਨੁ ਸਮਝਾਈਐ ਗੁਰ ਕੈ ਸਬਤਿ ਸਾਲਾਹ ॥

نانک نم اھجمس پ ٔپے ُگر ےکَ دبس اصالچ ۔۔

ਰਾਮ ਨਾਮ ਰੰਤਗ ਰਤਿਆ ਭਾਰੁ ਨ ਭਰਮੁ ਤਿਨਾਹ ॥

رام نام رنگ رایت اھبر ہن رھبم پ ِیاہ ۔۔
ਹਤਰ ਜਤਪ ਲਾਹਾ ਅਗਲਾ ਤਨਰਭਉ ਹਤਰ ਮਨ ਮਾਹ ॥੪॥੨੩॥

ب
ہر جت الاہ اگال پِر ھؤ ہر نم امہ ۔۔۴۔۔۲۳۔۔

ਤਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੧ ਘਰੁ ੨ ॥

سِرریاگ ہلحم  ۱رھگ ۲۔۔
ਧਨੁ ਜੋਬਨੁ ਅਰੁ ਿੁਲੜਾ ਨਾਿੀਅੜੇ ਤਿਨ ਚਾਤਰ ॥

ب
ب
دنھ وجنب رع ُھلرا نا ھترے دِن اچر ۔۔

ਪਬਤਣ ਕੇਰੇ ਪਿ ਤਜਉ ਢਤਲ ਢੁਤਲ ਜੁੰਮਣਹਾਰ ॥੧॥

نیں کتَرے پپ ویج دلھ ُدلھ چمبہار ۔۔۱۔۔
ਰੰਗੁ ਮਾਤਣ ਲੈ ਤਪਆਤਰਆ ਜਾ ਜੋਬਨੁ ਨਉ ਹੁਲਾ ॥

رنگ امن لَے ایپرنا اج وجنب ئؤ ہُال ۔۔

ਤਿਨ ਥੋੜੜੇ ਥਕੇ ਭਇਆ ਪੁਰਾਣਾ ਚੋਲਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

دِن وھتررے ےکھت ایھب ُپرانا وچال ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਸਜਣ ਮੇਰੇ ਰੰਗੁਲੇ ਜਾਇ ਸੁਿੇ ਜੀਰਾਤਣ ॥

نجس ریمے رےلگن اجۓ ُسیے ریجان ۔۔
ਹੰ ਭੀ ਵੰਞਾ ਿੁਮਣੀ ਰੋਵਾ ਝੀਣੀ ਬਾਤਣ ॥੨॥

چ
ب
ھی
ہں یھب واجن ُدینم رووا ی نان ۔۔۲۔۔
ਕੀ ਨ ਸੁਣੇਹੀ ਗੋਰੀਏ ਆਪਣ ਕੰਨੀ ਸੋਇ ॥

یک ہن ُسیبہی وگر پپے ا نپ ّکبی وسۓ ۔۔
ਲਗੀ ਆਵਤਹ ਸਾਹੁਰੈ ਤਨਿ ਨ ਪੇਈਆ ਹੋਇ ॥੩॥

یگل ا وہِ ساہ ُ َرے پِپ ہن ن ِییا وہۓ ۔۔۳۔۔
ਨਾਨਕ ਸੁਿੀ ਪੇਈਐ ਜਾਣੁ ਤਵਰਿੀ ਸੰਤਨ ॥

نانک ُسبی پییپَے اجن وِریت نسّ ۔۔

ਗੁਣਾ ਗਵਾਈ ਗੰਿੜੀ ਅਵਗਣ ਚਲੀ ਬੰਤਨ ॥੪॥੨੪॥

ُگیا وگَایئ ڑھٹنگی اونگ یلچ نبّ ۔۔۴۔۔۲۴۔۔
ਤਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੧ ਘਰੁ ਿੂਜਾ ੨ ॥

سِرریاگ ہلحم  ۱رھگ ُدواج ۲۔۔
ਆਪੇ ਰਸੀਆ ਆਤਪ ਰਸੁ ਆਪੇ ਰਾਵਣਹਾਰੁ ॥

ا ےپ رایس ا ت رس ا ےپ راواہنر ۔۔
ਆਪੇ ਹੋਵੈ ਚੋਲੜਾ ਆਪੇ ਸੇਜ ਭਿਾਰੁ ॥੧॥

وہوے وچڑلا ا ےپ جیس اتھبر ۔۔۱۔۔
ا ےپ َ
ਰੰਤਗ ਰਿਾ ਮੇਰਾ ਸਾਤਹਬੁ ਰਤਵ ਰਤਹਆ ਭਰਪੂਤਰ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

رنگ رنا ریما اصجِت َروِ رایہ رھبئُؤر ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਆਪੇ ਮਾਛੀ ਮਛੁਲੀ ਆਪੇ ਪਾਣੀ ਜਾਲੁ ॥

م
جُ
ھل
ا ےپ امیھچ ی ا ےپ ناین اجل ۔۔

ਆਪੇ ਜਾਲ ਮਣਕੜਾ ਆਪੇ ਅੰਿਤਰ ਲਾਲੁ ॥੨॥

ا ےپ اجل میکرا ا ےپ ادنر الل ۔۔۲۔۔

ਆਪੇ ਬਹੁ ਤਬਤਧ ਰੰਗੁਲਾ ਸਖੀਏ ਮੇਰਾ ਲਾਲੁ ॥

سک
ھی
پ
ے ریما الل ۔۔
ا ےپ وہب نِدھ رئگال

ਤਨਿ ਰਵੈ ਸੋਹਾਗਣੀ ਿੇਖੁ ਹਮਾਰਾ ਹਾਲੁ ॥੩॥

پِپ ر َوے وساہینگ دھکی امہرا احلَ ۔۔۳۔۔
ਪਰਣਵੈ ਨਾਨਕੁ ਬੇਨਿੀ ਿੂ ਸਰਵਰੁ ਿੂ ਹੰਸੁ ॥

رپَونَے نانک یتنیب ئُؤ رسور ئُؤ سنہ ۔۔

ਕਉਲੁ ਿੂ ਹੈ ਕਵੀਆ ਿੂ ਹੈ ਆਪੇ ਵੇਤਖ ਤਵਗਸੁ ॥੪॥੨੫॥

کؤل ئُؤ ےہَ وکَنا ئُؤ ےہَ ا ےپ وھکی وِسگ ۔۔۴۔۔۲۵۔۔
ਤਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੧ ਘਰੁ ੩ ॥

سِرریاگ ہلحم  ۱رھگ ۳۔۔
ਇਹੁ ਿਨੁ ਧਰਿੀ ਬੀਜੁ ਕਰਮਾ ਕਰੋ ਸਤਲਲ ਆਪਾਉ ਸਾਤਰੰਗਪਾਣੀ ॥

اویہ نت درھیت جیب رکام رکو سلِل ا ناو سا ِرنگیاین ۔۔

ਮਨੁ ਤਕਰਸਾਣੁ ਹਤਰ ਤਰਿੈ ਜੰਮਾਇ ਲੈ ਇਉ ਪਾਵਤਸ ਪਿੁ ਤਨਰਬਾਣੀ ॥੧॥

نم کِرسان ہر ر َِدے چمّاۓ لَے ائؤ ناوس ند پِرناین ۔۔۱۔۔
ਕਾਹੇ ਗਰਬਤਸ ਮੂੜੇ ਮਾਇਆ ॥

اکےہ رگسب مُؤرے امنا ۔۔
ਤਪਿ ਸੁਿੋ ਸਗਲ ਕਾਲਿਰ ਮਾਿਾ ਿੇਰੇ ਹੋਤਹ ਨ ਅੰਤਿ ਸਖਾਇਆ ॥ ਰਹਾਉ ॥

پِپ ُسیؤ لگس اکرتل امنا ریتے وہہِ ہن اپپ اھکسنا ۔۔راہو۔۔

ਤਬਖੈ ਤਬਕਾਰ ਿੁਸਟ ਤਕਰਖਾ ਕਰੇ ਇਨ ਿਤਜ ਆਿਮੈ ਹੋਇ ਤਧਆਈ ॥

نک
ِ َھے

ِئکار ُدست کِراھک رکے اِن جت ا بمَے وہۓ دایھیئ ۔۔

ਜਪੁ ਿਪੁ ਸੰਜਮੁ ਹੋਤਹ ਜਬ ਰਾਖੇ ਕਮਲੁ ਤਬਗਸੈ ਮਧੁ ਆਸਰਮਾਈ ॥੨॥

سب
ج
ن
گ
س
ِ
ج
جت پپ م وہہِ ت راےھک لمک َ ے دمھ ا رسامیئ ۔۔۲۔۔
ਬੀਸ ਸਪਿਾਹਰੋ ਬਾਸਰੋ ਸੰਗਰਹੈ ਿੀਤਨ ਖੋੜਾ ਤਨਿ ਕਾਲੁ ਸਾਰੈ ॥

سیب سییاہرو نارسو رگنسےہَ نیت وھکرا پِپ اکل سا َرے ۔۔
ਿਸ ਅਿਾਰ ਮੈ ਅਪਰੰਪਰੋ ਚੀਨੈ ਕਹੈ ਨਾਨਕੁ ਇਵ ਏਕੁ ਿਾਰੈ ॥੩॥੨੬॥

دس ااھٹر م َے ارپرپمو چی َپے ےہکَ نانک اِو انک نا َرے ۔۔۳۔۔۲۶۔۔

ਤਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੧ ਘਰੁ ੩ ॥

سِرریاگ ہلحم  ۱رھگ ۳۔۔
ਅਮਲੁ ਕਤਰ ਧਰਿੀ ਬੀਜੁ ਸਬਿੋ ਕਤਰ ਸਚ ਕੀ ਆਬ ਤਨਿ ਿੇਤਹ ਪਾਣੀ ॥

لمع رک درھیت جیب دبسو رک چس یک ا ت پِپ دہہی ناین ۔۔
ਹੋਇ ਤਕਰਸਾਣੁ ਈਮਾਨੁ ਜੰਮਾਇ ਲੈ ਤਭਸਿੁ ਿੋਜਕੁ ਮੂੜੇ ਏਵ ਜਾਣੀ ॥੧॥

ب
وہۓ کِرسان اامین چمّاۓ لَے ھِست دوچک مُؤرے ائَؤ اجین ۔۔۱۔۔
ਮਿੁ ਜਾਣ ਸਤਹ ਗਲੀ ਪਾਇਆ ॥

مت اجن ہسِ یلگ نانا ۔۔
ਮਾਲ ਕੈ ਮਾਣੈ ਰੂਪ ਕੀ ਸੋਭਾ ਇਿੁ ਤਬਧੀ ਜਨਮੁ ਗਵਾਇਆ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

امل ےکَ ام ئَے ُروت یک وساھب اِت نِدیھ منج وگَانا ۔۔۱۔۔راہو۔۔

ਐਬ ਿਤਨ ਤਚਕੜੋ ਇਹੁ ਮਨੁ ਮੀਿਕੋ ਕਮਲ ਕੀ ਸਾਰ ਨਹੀ ਮੂਤਲ ਪਾਈ ॥

بیع نت ِچکرو اہہی نم میدوک لمک یک سار یہن مُؤل نایئ ۔۔

ਭਉਰੁ ਉਸਿਾਿੁ ਤਨਿ ਭਾਤਖਆ ਬੋਲੇ ਤਕਉ ਬੂਝੈ ਜਾ ਨਹ ਬੁਝਾਈ ॥੨॥

چ
ب
ھؤر اُاتسد پِپ اھبایھک وبےل کپؤ وب َھے اج ہن اھجبیئ ۔۔۲۔۔
ਆਖਣੁ ਸੁਨਣਾ ਪਉਣ ਕੀ ਬਾਣੀ ਇਹੁ ਮਨੁ ਰਿਾ ਮਾਇਆ ॥

ا نھک ُسییا ئؤن یک ناین اہہی نم رنا امنا ۔۔
ਖਸਮ ਕੀ ਨਿਤਰ ਤਿਲਤਹ ਪਤਸੰਿੇ ਤਜਨੀ ਕਤਰ ਏਕੁ ਤਧਆਇਆ ॥੩॥

ک
ھ
س
ب
ج
ئ
م یک دنر دِہہل ِسیدے ِ ی رک انک دایھنا ۔۔۳۔۔

ਿੀਹ ਕਤਰ ਰਖੇ ਪੰਜ ਕਤਰ ਸਾਥੀ ਨਾਉ ਸੈਿਾਨੁ ਮਿੁ ਕਤਟ ਜਾਈ ॥

پ ِبہہ رک رےھک جنپ رک سایھت ناو َسییان مت ٹک اجیئ ۔۔

ਨਾਨਕੁ ਆਖੈ ਰਾਤਹ ਪੈ ਚਲਣਾ ਮਾਲੁ ਧਨੁ ਤਕਿ ਕੂ ਸੰਤਜਆਹੀ ॥੪॥੨੭॥

ک
نانک ا َھے

راہِ ئَے انلچ امل دنھ کِپ ُکؤ سبچِیایہ ۔۔۴۔۔۲۷۔۔
ਤਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੧ ਘਰੁ ੪ ॥

سِرریاگ ہلحم  ۱رھگ ۴۔۔
ਸੋਈ ਮਉਲਾ ਤਜਤਨ ਜਗੁ ਮਉਤਲਆ ਹਤਰਆ ਕੀਆ ਸੰਸਾਰੋ ॥

وسیئ ؤمال ِجں چگ ؤمایل ہ ِرنا ک ِیا اسنسرو ۔۔

ਆਬ ਖਾਕੁ ਤਜਤਨ ਬੰਤਧ ਰਹਾਈ ਧੰਨੁ ਤਸਰਜਣਹਾਰੋ ॥੧॥

نھ سِرجبہارو ۔۔۱۔۔
ا ت اھکک ِجں دنبھ راہیئ د ّ
ਮਰਣਾ ਮੁਲਾ ਮਰਣਾ ॥

رمنا مُال رمنا ۔۔
ਭੀ ਕਰਿਾਰਹੁ ਿਰਣਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

یھب رکناروہ درنا ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਿਾ ਿੂ ਮੁਲਾ ਿਾ ਿੂ ਕਾਜੀ ਜਾਣਤਹ ਨਾਮੁ ਖੁਿਾਈ ॥

نا ئُؤ مُال نا ئُؤ اقیج اجہہنِ نام ک ُھدایئ ۔۔

ਜੇ ਬਹੁਿੇਰਾ ਪਤੜਆ ਹੋਵਤਹ ਕੋ ਰਹੈ ਨ ਭਰੀਐ ਪਾਈ ॥੨॥

ےج ریتہبا ڑپنا وہوہِ وک ر َہے ہن رھب پپے نایئ ۔۔۲۔۔

ਸੋਈ ਕਾਜੀ ਤਜਤਨ ਆਪੁ ਿਤਜਆ ਇਕੁ ਨਾਮੁ ਕੀਆ ਆਧਾਰੋ ॥

وسیئ اقیج ِجں ا ت بچیا اِک نام ایک ا داھرو ۔۔

ਹੈ ਭੀ ਹੋਸੀ ਜਾਇ ਨ ਜਾਸੀ ਸਚਾ ਤਸਰਜਣਹਾਰੋ ॥੩॥

ےہَ یھب وہیس اجۓ ہن اجیس اچس سِرجبہارو ۔۔۳۔۔

ਪੰਜ ਵਖਿ ਤਨਵਾਜ ਗੁਜਾਰਤਹ ਪੜਤਹ ਕਿੇਬ ਕੁਰਾਣਾ ॥

ُ
جنپ وتھک ئِؤاچ گچارہِ ڑپہِ کیپت قُرانا ۔۔

ਨਾਨਕੁ ਆਖੈ ਗੋਰ ਸਿੇਈ ਰਤਹਓ ਪੀਣਾ ਖਾਣਾ ॥੪॥੨੮॥

نانک ا ےھک وگر دسپبی رویہ انیپ اھکنا ۔۔۴۔۔۲۸۔۔
ਤਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੧ ਘਰੁ ੪ ॥

سِرریاگ ہلحم  ۱رھگ ۴۔۔
ਏਕੁ ਸੁਆਨੁ ਿੁਇ ਸੁਆਨੀ ਨਾਤਲ ॥

انک سُؤا ن ُدےئ سُؤا ین نال ۔۔
ਭਲਕੇ ਭਉਕਤਹ ਸਿਾ ਬਇਆਤਲ ॥

ب
ھلکے وھبٔہہک دسا ایبل ۔۔

ਕੂੜੁ ਛੁਰਾ ਮੁਿਾ ਮੁਰਿਾਰੁ ॥

چ
ُکؤر ُھرا مُبھا مُردار ۔۔

ਧਾਣਕ ਰੂਤਪ ਰਹਾ ਕਰਿਾਰ ॥੧॥

داھنک ُروت راہ رکنار ۔۔۱۔۔
ਮੈ ਪਤਿ ਕੀ ਪੰਤਿ ਨ ਕਰਣੀ ਕੀ ਕਾਰ ॥

م َے پپ یک دنپ ہن رکین یک اکر ۔۔

ਹਉ ਤਬਗੜੈ ਰੂਤਪ ਰਹਾ ਤਬਕਰਾਲ ॥

ہؤ نِگ َرے ُروت راہ نِکرال ۔۔

ਿੇਰਾ ਏਕੁ ਨਾਮੁ ਿਾਰੇ ਸੰਸਾਰੁ ॥

ریتا انک نام نارے اسنسر ۔۔

ਮੈ ਏਹਾ ਆਸ ਏਹੋ ਆਧਾਰੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

م َے ااہی ا س اوہی ا داھر ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਮੁਤਖ ਤਨੰਿਾ ਆਖਾ ਤਿਨੁ ਰਾਤਿ ॥

مُکھ پ ِیدا ا اھک دِن رات ۔۔

ਪਰ ਘਰੁ ਜੋਹੀ ਨੀਚ ਸਨਾਤਿ ॥

رپ رھگ وجیہ چین انست ۔۔
ਕਾਮੁ ਿੋਧੁ ਿਤਨ ਵਸਤਹ ਚੰਿਾਲ ॥

اکم رکودھ نت وسہہ ڈنچال ۔۔
ਧਾਣਕ ਰੂਤਪ ਰਹਾ ਕਰਿਾਰ ॥੨॥

داھنک ُروت راہ رکنار ۔۔۲۔۔
ਿਾਹੀ ਸੁਰਤਿ ਮਲੂਕੀ ਵੇਸੁ ॥

اھپیہ ُسرت ملُؤیک وسی ۔۔
ਹਉ ਿਗਵਾੜਾ ਿਗੀ ਿੇਸੁ ॥

ہؤ وگھٹارا یگھٹ دسی ۔۔
ਖਰਾ ਤਸਆਣਾ ਬਹੁਿਾ ਭਾਰੁ ॥

رھکا ِسیانا اتہب اھبر ۔۔
ਧਾਣਕ ਰੂਤਪ ਰਹਾ ਕਰਿਾਰ ॥੩॥

داھنک ُروت راہ رکنار ۔۔۳۔۔
ਮੈ ਕੀਿਾ ਨ ਜਾਿਾ ਹਰਾਮਖੋਰੁ ॥

م َے کییا ہن اجنا رحاوھکمر ۔۔

ਹਉ ਤਕਆ ਮੁਹੁ ਿੇਸਾ ਿੁਸਟੁ ਚੋਰੁ ॥

ہؤ ایک مُہؤ داسی ُدست وچر ۔۔
ਨਾਨਕੁ ਨੀਚੁ ਕਹੈ ਬੀਚਾਰੁ ॥

نانک چین ےہکَ اچیبر ۔۔
ਧਾਣਕ ਰੂਤਪ ਰਹਾ ਕਰਿਾਰ ॥੪॥੨੯॥

داھنک ُروت راہ رکنار ۔۔۴۔۔۲۹۔۔
ਤਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੧ ਘਰੁ ੪ ॥

سِرریاگ ہلحم  ۱رھگ ۴۔۔
ਏਕਾ ਸੁਰਤਿ ਜੇਿੇ ਹੈ ਜੀਅ ॥

ااکی ُسرت ےتیج ےہَ ایج ۔۔
ਸੁਰਤਿ ਤਵਹੂਣਾ ਕੋਇ ਨ ਕੀਅ ॥

ُسرت وِوہُنا وکۓ ہن ایک ۔۔
ਜੇਹੀ ਸੁਰਤਿ ਿੇਹਾ ਤਿਨ ਰਾਹੁ ॥

یہیج ُسرت اہیت پِں راوہ ۔۔
ਲੇਖਾ ਇਕੋ ਆਵਹੁ ਜਾਹੁ ॥੧॥

اھکیل اِوک ا و ُہ اج ُہ ۔۔۱۔۔
ਕਾਹੇ ਜੀਅ ਕਰਤਹ ਚਿੁਰਾਈ ॥

اکےہ ایج رکہِ چتُرایئ ۔۔
ਲੇਵੈ ਿੇਵੈ ਤਢਲ ਨ ਪਾਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ویلَے دویَے دھِل ہن نایئ ۔۔۱۔۔راہو۔۔

ਿੇਰੇ ਜੀਅ ਜੀਆ ਕਾ ਿੋਤਹ ॥

ریتے یج ایج اک وتہِ۔۔
ਤਕਿ ਕਉ ਸਾਤਹਬ ਆਵਤਹ ਰੋਤਹ ॥

کِپ کؤ اصجِت ا وہِ روہِ۔۔
ਜੇ ਿੂ ਸਾਤਹਬ ਆਵਤਹ ਰੋਤਹ ॥

ےج ئُؤ اصجِت ا وہِ روہِ۔۔

ਿੂ ਓਨਾ ਕਾ ਿੇਰੇ ਓਤਹ ॥੨॥

ئُؤ اونا اک ریتے اوہِ۔۔۲۔۔
ਅਸੀ ਬੋਲਤਵਗਾੜ ਤਵਗਾੜਹ ਬੋਲ ॥

ایس وبولِاگر وِاگرہ وبل ۔۔
ਿੂ ਨਿਰੀ ਅੰਿਤਰ ਿੋਲਤਹ ਿੋਲ ॥

ئُؤ دنری ادنر وتہہل وتل ۔۔

ਜਹ ਕਰਣੀ ਿਹ ਪੂਰੀ ਮਤਿ ॥

ہہج رکین ہہت ئُؤری مت ۔۔
ਕਰਣੀ ਬਾਝਹੁ ਘਟੇ ਘਤਟ ॥੩॥

چ گ
رکین نا ھہؤ ھپے ٹھگ ۔۔۳۔۔
ਪਰਣਵਤਿ ਨਾਨਕ ਤਗਆਨੀ ਕੈਸਾ ਹੋਇ ॥

کیسا وہۓ ۔۔
ِ
رپونت نانک گ ِیاین َ
ਆਪੁ ਪਛਾਣੈ ਬੂਝੈ ਸੋਇ ॥

چ
ا ت اھچپ ئَے وب َھے وسۓ ۔۔

ਗੁਰ ਪਰਸਾਤਿ ਕਰੇ ਬੀਚਾਰੁ ॥

ُگر رپساد رکے اچیبر ۔۔

ਸੋ ਤਗਆਨੀ ਿਰਗਹ ਪਰਵਾਣੁ ॥੪॥੩੦॥

وس گ ِیاین درہگ رپوان ۔۔۴۔۔۳۱۔۔
ਤਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੧ ਘਰੁ ੪ ॥

سِرریاگ ہلحم  ۱رھگ ۴۔۔
ਿੂ ਿਰੀਆਉ ਿਾਨਾ ਬੀਨਾ ਮੈ ਮਛੁਲੀ ਕੈਸੇ ਅੰਿੁ ਲਹਾ ॥

مج
ُ
ھل
کی
ئُؤ درناو دانا انیب م َے ی َسے اپپ اہل ۔۔

ਜਹ ਜਹ ਿੇਖਾ ਿਹ ਿਹ ਿੂ ਹੈ ਿੁਝ ਿੇ ਤਨਕਸੀ ਿੂਤਟ ਮਰਾ ॥੧॥

ُب
ن ب
ےہ چھ ےت کِسی ُھؤت رما ۔۔۱۔۔
ہج ہج داھکی ہت ہت ئُؤ َ
ਨ ਜਾਣਾ ਮੇਉ ਨ ਜਾਣਾ ਜਾਲੀ ॥

ہن اجنا مپؤ ہن اجنا اجیل ۔۔

ਜਾ ਿੁਖੁ ਲਾਗੈ ਿਾ ਿੁਝੈ ਸਮਾਲੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

َگ ُبج
ھ
َ
اج ُدھک ال ے َ نا ے امسیل ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਿੂ ਭਰਪੂਤਰ ਜਾਤਨਆ ਮੈ ਿੂਤਰ ॥

ئُؤ رھبئُؤر اجاین م َے ُدور ۔۔

ਜੋ ਕਛੁ ਕਰੀ ਸੁ ਿੇਰੈ ਹਿੂਤਰ ॥

وج ھچک رکی س ریتَے دحُور ۔۔
ਿੂ ਿੇਖਤਹ ਹਉ ਮੁਕਤਰ ਪਾਉ ॥

ئُؤ دنکھہہ ہؤ مُکر ناو ۔۔

ਿੇਰੈ ਕੰਤਮ ਨ ਿੇਰੈ ਨਾਇ ॥੨॥

ّک
ریتَے م ہن ریتَے ناےئ ۔۔۲۔۔
ਜੇਿਾ ਿੇਤਹ ਿੇਿਾ ਹਉ ਖਾਉ ॥

اتیج دہہی نییا ہؤ اھکو ۔۔
ਤਬਆ ਿਰੁ ਨਾਹੀ ਕੈ ਿਤਰ ਜਾਉ ॥

پِیا در نایہ ےکَ در اجو ۔۔
ਨਾਨਕੁ ਏਕ ਕਹੈ ਅਰਿਾਤਸ ॥

ےہک ارداس ۔۔
نانک انک َ
ਜੀਉ ਤਪੰਿੁ ਸਭੁ ਿੇਰੈ ਪਾਤਸ ॥੩॥

جپؤ پِید سیھ ریتَے ناس ۔۔۳۔۔
ਆਪੇ ਨੇੜੈ ਿੂਤਰ ਆਪੇ ਹੀ ਆਪੇ ਮੰਤਝ ਤਮਆਨੋੁ ॥

ا ےپ ڑینَے ُدور ا ےپ یہ ا ےپ ھجنم مِیان ۔۔
ਆਪੇ ਵੇਖੈ ਸੁਣੇ ਆਪੇ ਹੀ ਕੁਿਰਤਿ ਕਰੇ ਜਹਾਨੋੁ ॥

ا ےپ وےھکی ُسیے ا ےپ یہ قُدرت رکے اہجن ۔۔
ਜੋ ਤਿਸੁ ਭਾਵੈ ਨਾਨਕਾ ਹੁਕਮੁ ਸੋਈ ਪਰਵਾਨੋੁ ॥੪॥੩੧॥

ک
وج ئِس اھبوے نااکن ُچ م وسیئ رپوان ۔۔۴۔۔۳۱۔۔
ਤਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੧ ਘਰੁ ੪ ॥

سِرریاگ ہلحم  ۱رھگ ۴۔۔
ਕੀਿਾ ਕਹਾ ਕਰੇ ਮਤਨ ਮਾਨੁ ॥

کییا اہک رکے نم امن ۔۔

ਿੇਵਣਹਾਰੇ ਕੈ ਹਤਥ ਿਾਨੁ ॥

دئَؤاہنرے ےکَ ھتہ دان ۔۔
ਭਾਵੈ ਿੇਇ ਨ ਿੇਈ ਸੋਇ ॥

اھبوے دےئ ہن دپبی وسۓ ۔۔
َ
ਕੀਿੇ ਕੈ ਕਤਹਐ ਤਕਆ ਹੋਇ ॥੧॥

کیپے ےکَ کہی َپے ایک وہۓ ۔۔۱۔۔
ਆਪੇ ਸਚੁ ਭਾਵੈ ਤਿਸੁ ਸਚੁ ॥

اھبوے ئِس چس ۔۔
ا ےپ چس َ
ਅੰਧਾ ਕਚਾ ਕਚੁ ਤਨਕਚੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

نک
ادناھ اچک چک ِج ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਜਾ ਕੇ ਰੁਖ ਤਬਰਖ ਆਰਾਉ ॥

اج ےک ُرھک پِرھک ا راو ۔۔

ਜੇਹੀ ਧਾਿੁ ਿੇਹਾ ਤਿਨ ਨਾਉ ॥

یہیج داھت اہیت پِں ناو ۔۔

ਿੁਲੁ ਭਾਉ ਿਲੁ ਤਲਤਖਆ ਪਾਇ ॥

ُب
ک
ل
ِ
ھ
ھ
ل اھبو لھپ یا ناۓ ۔۔

ਆਤਪ ਬੀਤਜ ਆਪੇ ਹੀ ਖਾਇ ॥੨॥

اھکۓ ۔۔۲۔۔
ا ت جیب ا ےپ یہ
ِ
ਕਚੀ ਕੰਧ ਕਚਾ ਤਵਤਚ ਰਾਜੁ ॥

یچک دنکھ اچک وِچ راچ ۔۔

ਮਤਿ ਅਲੂਣੀ ਤਿਕਾ ਸਾਿੁ ॥

مت الُؤین بھِکا اصد ۔۔

ਨਾਨਕ ਆਣੇ ਆਵੈ ਰਾਤਸ ॥

ے راس ۔۔
نانک ا ےن ا و َ
ਤਵਣੁ ਨਾਵੈ ਨਾਹੀ ਸਾਬਾਤਸ ॥੩॥੩੨॥

وِن نا َوے نایہ ساناس ۔۔۳۔۔۳۲۔۔
ਤਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੧ ਘਰੁ ੫ ॥

سِرریاگ ہلحم  ۱رھگ ۵۔۔
ਅਛਲ ਛਲਾਈ ਨਹ ਛਲੈ ਨਹ ਘਾਉ ਕਟਾਰਾ ਕਤਰ ਸਕੈ ॥

چ
چ
الھچ ھالیئ ہہن ھلَے ہن اھگو اٹکرا رک ےکسَ ۔۔

ਤਜਉ ਸਾਤਹਬੁ ਰਾਖੈ ਤਿਉ ਰਹੈ ਇਸੁ ਲੋਭੀ ਕਾ ਜੀਉ ਟਲ ਪਲੈ ॥੧॥

ک
ویج اصجِت را َھے پپؤ ر َہے اس ولیھب اک جپؤ نل نلَے ۔۔۱۔۔
ਤਬਨੁ ਿੇਲ ਿੀਵਾ ਤਕਉ ਜਲੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

پِں لیت دویا کپؤ چلَے ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਪੋਥੀ ਪੁਰਾਣ ਕਮਾਈਐ ॥

وپیھت ُپران امک پپَے ۔۔

ਭਉ ਵਟੀ ਇਿੁ ਿਤਨ ਪਾਈਐ ॥

ب
ھؤ ویٹ اِت نت نا پپَے ۔۔

ਸਚੁ ਬੂਝਣੁ ਆਤਣ ਜਲਾਈਐ ॥੨॥

چس وبنھج ا ن چال پ ٔپے ۔۔۲۔۔

ਇਹੁ ਿੇਲੁ ਿੀਵਾ ਇਉ ਜਲੈ ॥

اِوہ لیت دویا ائؤ چلَے ۔۔

ਕਤਰ ਚਾਨਣੁ ਸਾਤਹਬ ਿਉ ਤਮਲੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

رک اچنن اصجِت ئؤ ملَ ِے ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਇਿੁ ਿਤਨ ਲਾਗੈ ਬਾਣੀਆ ॥

اِت نت ال َگے ناپ ِیا ۔۔

ਸੁਖੁ ਹੋਵੈ ਸੇਵ ਕਮਾਣੀਆ ॥

ویس امکپ ِیا ۔۔
وہوے َ
ُسکھ َ

ਸਭ ਿੁਨੀਆ ਆਵਣ ਜਾਣੀਆ ॥੩॥

سیھ ُداین ا ون اجپ ِیا ۔۔۳۔۔

ਤਵਤਚ ਿੁਨੀਆ ਸੇਵ ਕਮਾਈਐ ॥

وِچ ُداین سیَؤ امک پپَے ۔۔

ਿਾ ਿਰਗਹ ਬੈਸਣੁ ਪਾਈਐ ॥

نی
نا درہگ َ سں نا پپَے ۔۔

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਬਾਹ ਲੁਿਾਈਐ ॥੪॥੩੩॥

وہک نانک ناہ لُدا پ ٔپے ۔۔۴۔۔۳۳۔۔
ਤਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੩ ਘਰੁ ੧

سِرریاگ ہلحم  ۳رھگ ۱
ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪਰਸਾਤਿ ॥

اِک اواکنر سیگؤر رپساد ۔۔

ਹਉ ਸਤਿਗੁਰੁ ਸੇਵੀ ਆਪਣਾ ਇਕ ਮਤਨ ਇਕ ਤਚਤਿ ਭਾਇ ॥

ہؤ سیگؤر ویسی ا انپ اِک نم اِک ِجت اھبےئ ۔۔

ਸਤਿਗੁਰੁ ਮਨ ਕਾਮਨਾ ਿੀਰਥੁ ਹੈ ਤਜਸ ਨੋ ਿੇਇ ਬੁਝਾਇ ॥

ب
سیگؤر نم اکانم ریتھت ےہَ ِجس ون دےئ ُجھا ئِے ۔۔
ਮਨ ਤਚੰਤਿਆ ਵਰੁ ਪਾਵਣਾ ਜੋ ਇਛੈ ਸੋ ਿਲੁ ਪਾਇ ॥

چ
نم ِجیدنا ور ناونا وج ا َھے وس لھپ ناۓ ۔۔

ਨਾਉ ਤਧਆਈਐ ਨਾਉ ਮੰਗੀਐ ਨਾਮੇ ਸਹਤਜ ਸਮਾਇ ॥੧॥

سہ
م
ناو دایھ نیپے َ ناو یگیپِے ناےم ج امسۓ ۔۔۱۔۔
ਮਨ ਮੇਰੇ ਹਤਰ ਰਸੁ ਚਾਖੁ ਤਿਖ ਜਾਇ ॥

نم ریمے ہر رس اچھک نکِھ اجۓ ۔۔
ਤਜਨੀ ਗੁਰਮੁਤਖ ਚਾਤਖਆ ਸਹਜੇ ਰਹੇ ਸਮਾਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

س
ِجبی ُگرمُکھ اچایھک ہجے رےہ امسۓ ۔۔۱۔۔راہو۔۔

ਤਜਨੀ ਸਤਿਗੁਰੁ ਸੇਤਵਆ ਤਿਨੀ ਪਾਇਆ ਨਾਮੁ ਤਨਧਾਨੁ ॥

ِجبی سیگؤر سیَؤنا پ ِبی نانا نام ن ِداھن ۔۔

ਅੰਿਤਰ ਹਤਰ ਰਸੁ ਰਤਵ ਰਤਹਆ ਚੂਕਾ ਮਤਨ ਅਤਭਮਾਨੁ ॥

ب
ارتن ہر رس َروِ رایہ ُجؤاک نم ا ھبمان ۔۔

ਤਹਰਿੈ ਕਮਲੁ ਪਰਗਾਤਸਆ ਲਾਗਾ ਸਹਤਜ ਤਧਆਨੁ ॥

سہ
ہِر َدے لمک رپَاگایس الاگ ج دایھن ۔۔

ਮਨੁ ਤਨਰਮਲੁ ਹਤਰ ਰਤਵ ਰਤਹਆ ਪਾਇਆ ਿਰਗਤਹ ਮਾਨੁ ॥੨॥

نم پِرلم ہر َروِ رایہ نانا درہہگ امن ۔۔۲۔۔

ਸਤਿਗੁਰੁ ਸੇਵਤਨ ਆਪਣਾ ਿੇ ਤਵਰਲੇ ਸੰਸਾਤਰ ॥

سیگؤر ویسن ا انپ ےت وِرےل اسنسر ۔۔

ਹਉਮੈ ਮਮਿਾ ਮਾਤਰ ਕੈ ਹਤਰ ਰਾਤਖਆ ਉਰ ਧਾਤਰ ॥

ےک ہر راایھک اُر داھر ۔۔
ہؤ م َے اتمم امر َ

ਹਉ ਤਿਨ ਕੈ ਬਤਲਹਾਰਣੈ ਤਜਨਾ ਨਾਮੇ ਲਗਾ ਤਪਆਰੁ ॥

ہؤ پِں ےکَ اہلبر ئَے ِجیا ناےم اگل ایپر ۔۔

ਸੇਈ ਸੁਖੀਏ ਚਹੁ ਜੁਗੀ ਤਜਨਾ ਨਾਮੁ ਅਖੁਟੁ ਅਪਾਰੁ ॥੩॥

سک
سیبی ُ ھیپے چہؤ یگج ِجیا نام ا ُکھت انار ۔۔۳۔۔
ਗੁਰ ਤਮਤਲਐ ਨਾਮੁ ਪਾਈਐ ਚੂਕੈ ਮੋਹ ਤਪਆਸ ॥

ُگر مِلیپے نام نا پپَے ُجؤ َکے ومہ ایپس ۔۔

ਹਤਰ ਸੇਿੀ ਮਨੁ ਰਤਵ ਰਤਹਆ ਘਰ ਹੀ ਮਾਤਹ ਉਿਾਸੁ ॥

ہر یتیس نم َروِ رایہ رھگ یہ امہِ اُداس ۔۔
ਤਜਨਾ ਹਤਰ ਕਾ ਸਾਿੁ ਆਇਆ ਹਉ ਤਿਨ ਬਤਲਹਾਰੈ ਜਾਸੁ ॥

پ
اہلبرے اجس ۔۔
ِجیا ہر اک اصد ا نا ہؤ ِں َ

ਨਾਨਕ ਨਿਰੀ ਪਾਈਐ ਸਚੁ ਨਾਮੁ ਗੁਣਿਾਸੁ ॥੪॥੧॥੩੪॥

نانک دنری نا پپَے چس نام ُگییاس ۔۔۴۔۔۱۔۔۳۴۔۔
ਤਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੩ ॥

سِرریاگ ہلحم ۳۔۔
ਬਹੁ ਭੇਖ ਕਤਰ ਭਰਮਾਈਐ ਮਤਨ ਤਹਰਿੈ ਕਪਟੁ ਕਮਾਇ ॥

ب
وہب ھیکھ رک رھبام پ ٔپے نم ہِر َدے ٹپک امکۓ ۔۔

ਹਤਰ ਕਾ ਮਹਲੁ ਨ ਪਾਵਈ ਮਤਰ ਤਵਸਟਾ ਮਾਤਹ ਸਮਾਇ ॥੧॥

ہر اک لحم ہن ناویئ رم وِاٹس امہِ امسۓ ۔۔۱۔۔
ਮਨ ਰੇ ਤਗਰਹ ਹੀ ਮਾਤਹ ਉਿਾਸੁ ॥

نم رے گِرہ یہ امہِ اُداس ۔۔
ਸਚੁ ਸੰਜਮੁ ਕਰਣੀ ਸੋ ਕਰੇ ਗੁਰਮੁਤਖ ਹੋਇ ਪਰਗਾਸੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

سبج
ُ
م
ک
گ
چس م رکین وس رکے ر ُ ھ وہۓ رپاگس ۔۔۱۔۔راہو۔۔

ਗੁਰ ਕੈ ਸਬਤਿ ਮਨੁ ਜੀਤਿਆ ਗਤਿ ਮੁਕਤਿ ਘਰੈ ਮਤਹ ਪਾਇ ॥

ُگر ےکَ دبس نم چیییا گپ مُکت رھگَے ہہم ناۓ ۔۔

ਹਤਰ ਕਾ ਨਾਮੁ ਤਧਆਈਐ ਸਿਸੰਗਤਿ ਮੇਤਲ ਤਮਲਾਇ ॥੨॥

ہر اک نام دایھ نیپے َ سیسیگت لیم مِال ئِے ۔۔۲۔۔

ਜੇ ਲਖ ਇਸਿਰੀਆ ਭੋਗ ਕਰਤਹ ਨਵ ਖੰਿ ਰਾਜੁ ਕਮਾਤਹ ॥

ےج ھکل ارتسنا وھبگ رکہِ ونَ ڈنھک راچ امکہِ۔۔
ਤਬਨੁ ਸਿਗੁਰ ਸੁਖੁ ਨ ਪਾਵਈ ਤਿਤਰ ਤਿਤਰ ਜੋਨੀ ਪਾਤਹ ॥੩॥

ب ب
پِں سیگؤر ُسکھ ہن ناویئ ھِر ھِر وجین ناہِ۔۔۳۔۔

ਹਤਰ ਹਾਰੁ ਕੰਤਿ ਤਜਨੀ ਪਤਹਤਰਆ ਗੁਰ ਚਰਣੀ ਤਚਿੁ ਲਾਇ ॥

ہر اہر کیبھ ِجبی رہپنا ُگر رچین ِجت ال ئِے ۔۔

ਤਿਨਾ ਤਪਛੈ ਤਰਤਧ ਤਸਤਧ ਤਿਰੈ ਓਨਾ ਤਿਲੁ ਨ ਿਮਾਇ ॥੪॥

پ ِبج
سِ ب
َ
ن
ھ
ھ
ِ
ِ
ِیا ے رِدھ دھ َرے اونا ل ہن امتےئ ۔۔۴۔۔
ਜੋ ਪਰਭ ਭਾਵੈ ਸੋ ਥੀਐ ਅਵਰੁ ਨ ਕਰਣਾ ਜਾਇ ॥

ب
وج رپَھب اھبوے وس ھیپے اور ہن رکنا اجۓ ۔۔

ਜਨੁ ਨਾਨਕੁ ਜੀਵੈ ਨਾਮੁ ਲੈ ਹਤਰ ਿੇਵਹੁ ਸਹਤਜ ਸੁਭਾਇ ॥੫॥੨॥੩੫॥

سہ
ب
س
ُ
نج نانک ویجے نام لَے ہر دویوہ ج ھاےئِ ۔۔۵۔۔۲۔۔۳۵۔۔
ਤਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੩ ਘਰੁ ੧ ॥

سِرریاگ ہلحم  ۳رھگ ۱۔۔
ਤਜਸ ਹੀ ਕੀ ਤਸਰਕਾਰ ਹੈ ਤਿਸ ਹੀ ਕਾ ਸਭੁ ਕੋਇ ॥

ےہ ئِس یہ اک سیھ وکۓ ۔۔
سج یہ یک سِراکر َ
ਗੁਰਮੁਤਖ ਕਾਰ ਕਮਾਵਣੀ ਸਚੁ ਘਤਟ ਪਰਗਟੁ ਹੋਇ ॥

ُگرمُکھ اکر امکوین چس ٹھگ رپگپ وہۓ ۔۔

ਅੰਿਤਰ ਤਜਸ ਕੈ ਸਚੁ ਵਸੈ ਸਚੇ ਸਚੀ ਸੋਇ ॥

ارتن سج ےکَ چس و سَے ےچس یچس وسۓ ۔۔
ਸਤਚ ਤਮਲੇ ਸੇ ਨ ਤਵਛੁੜਤਹ ਤਿਨ ਤਨਜ ਘਤਰ ਵਾਸਾ ਹੋਇ ॥੧॥

ِب
چس مل ِے ےس ہن وِڑھچہِ پِں ج رھگ واسا وہۓ ۔۔۱۔۔
ਮੇਰੇ ਰਾਮ ਮੈ ਹਤਰ ਤਬਨੁ ਅਵਰੁ ਨ ਕੋਇ ॥

ریمے رام م َے ہر پِں ا َور ہن وکۓ ۔۔
ਸਿਗੁਰੁ ਸਚੁ ਪਰਭੁ ਤਨਰਮਲਾ ਸਬਤਿ ਤਮਲਾਵਾ ਹੋਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

سیگؤر چس رپَھب پِرمال دبس مِالوا وہۓ ۔۔۱۔۔راہو۔۔

ਸਬਤਿ ਤਮਲੈ ਸੋ ਤਮਤਲ ਰਹੈ ਤਜਸ ਨਉ ਆਪੇ ਲਏ ਤਮਲਾਇ ॥

دبس ملَ ِے وس مِل ر َہے سج ئؤ ا ےپ ےئل مِال ِئے ۔۔
ਿੂਜੈ ਭਾਇ ਕੋ ਨਾ ਤਮਲੈ ਤਿਤਰ ਤਿਤਰ ਆਵੈ ਜਾਇ ॥

ب ب
ُدو َچے اھبےئ وک ہن ملَ ِے ھِر ھِر ا َوے اجۓ ۔۔

ਸਭ ਮਤਹ ਇਕੁ ਵਰਿਿਾ ਏਕੋ ਰਤਹਆ ਸਮਾਇ ॥

سیھ ہہم اِک وردتا اوکی رایہ امسۓ ۔۔

ਤਜਸ ਨਉ ਆਤਪ ਿਇਆਲੁ ਹੋਇ ਸੋ ਗੁਰਮੁਤਖ ਨਾਤਮ ਸਮਾਇ ॥੨॥

سج ئؤ ا ت دنال وہۓ وس ُگرمُکھ نام امسۓ ۔۔۲۔۔
ਪਤੜ ਪਤੜ ਪੰਤਿਿ ਜੋਿਕੀ ਵਾਿ ਕਰਤਹ ਬੀਚਾਰੁ ॥

ڑپ ڑپ ڈنپت وجیکت واد رکہِ اچیبر ۔۔
ਮਤਿ ਬੁਤਧ ਭਵੀ ਨ ਬੁਝਈ ਅੰਿਤਰ ਲੋਭ ਤਵਕਾਰੁ ॥

بُج
ھب
مت ُندھ وھبی ہن ی ارتن ولھب وِاکر ۔۔

ਲਖ ਚਉਰਾਸੀਹ ਭਰਮਿੇ ਭਰਤਮ ਭਰਤਮ ਹੋਇ ਖੁਆਰੁ ॥

ک
ھکل جؤرایس رھبدمے رھبم رھبم وہۓ ُھؤار ۔۔
ਪੂਰਤਬ ਤਲਤਖਆ ਕਮਾਵਣਾ ਕੋਇ ਨ ਮੇਟਣਹਾਰੁ ॥੩॥

ئُؤرت لک ِھیا امکونا وکۓ ہن مییبہار ۔۔۳۔۔

ਸਿਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਗਾਖੜੀ ਤਸਰੁ ਿੀਜੈ ਆਪੁ ਗਵਾਇ ॥

سیگؤر یک ویسا اگڑھکی سِر د بج َے ا ت وگَاےی ۔۔

ਸਬਤਿ ਤਮਲਤਹ ਿਾ ਹਤਰ ਤਮਲੈ ਸੇਵਾ ਪਵੈ ਸਭ ਥਾਇ ॥

دبس ملِہہ نا ہر ملَ ِے ویسا وپَے سیھ اھتےئ ۔۔

ਪਾਰਤਸ ਪਰਤਸਐ ਪਾਰਸੁ ਹੋਇ ਜੋਿੀ ਜੋਤਿ ਸਮਾਇ ॥

نارس رپسی َپے نارس وہۓ وجیت وجت امسۓ ۔۔

ਤਜਨ ਕਉ ਪੂਰਤਬ ਤਲਤਖਆ ਤਿਨ ਸਿਗੁਰੁ ਤਮਤਲਆ ਆਇ ॥੪॥

نج کؤ ئُؤرت لک ِھیا پِں سیگؤر مل ِیا ا ۓ ۔۔۴۔۔

ਮਨ ਭੁਖਾ ਭੁਖਾ ਮਿ ਕਰਤਹ ਮਿ ਿੂ ਕਰਤਹ ਪੂਕਾਰ ॥

ب ُھک ب
ک
ھ
ُ
ُ
ئ
ئ
م
م
ُ
ِ
ِ
نم ھا ھا ت رکہ ت ؤ رکہ ؤاکر ۔۔

ਲਖ ਚਉਰਾਸੀਹ ਤਜਤਨ ਤਸਰੀ ਸਭਸੈ ਿੇਇ ਅਧਾਰੁ ॥

سب
ھکل جؤرایس ِجں سِری ھ َسے دےئ اداھر ۔۔

ਤਨਰਭਉ ਸਿਾ ਿਇਆਲੁ ਹੈ ਸਭਨਾ ਕਰਿਾ ਸਾਰ ॥

ب
پِر ھؤ دسا دنال ےہَ سبھیا رکدا سار ۔۔

ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਤਖ ਬੁਝੀਐ ਪਾਈਐ ਮੋਖ ਿੁਆਰੁ ॥੫॥੩॥੩੬॥

ُگ مک بج
پ
ھی
پ
پ
ے نا َے ومھک ُدوار ۔۔۵۔۔۳۔۔۳۶۔۔
نانک ر ُ ھ
ਤਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੩ ॥

سِرریاگ ہلحم ۳۔۔
ਤਜਨੀ ਸੁਤਣ ਕੈ ਮੰਤਨਆ ਤਿਨਾ ਤਨਜ ਘਤਰ ਵਾਸੁ ॥

ِب
ِجبی ُسں ےکَ مییا پ ِیا ج رھگ واس ۔۔

ਗੁਰਮਿੀ ਸਾਲਾਤਹ ਸਚੁ ਹਤਰ ਪਾਇਆ ਗੁਣਿਾਸੁ ॥

ُگریتم ساالہِ چس ہر نانا ُگییاس ۔۔

ਸਬਤਿ ਰਿੇ ਸੇ ਤਨਰਮਲੇ ਹਉ ਸਿ ਬਤਲਹਾਰੈ ਜਾਸੁ ॥

اہلبرے اجس ۔۔
دبس رےت ےس پِرےلم ہؤ دص َ

ਤਹਰਿੈ ਤਜਨ ਕੈ ਹਤਰ ਵਸੈ ਤਿਿੁ ਘਤਟ ਹੈ ਪਰਗਾਸੁ ॥੧॥

ےک ہر و سَے پِپ ٹھگ ےہَ رپاگس ۔۔۱۔۔
ہِر َدے ِجں َ
ਮਨ ਮੇਰੇ ਹਤਰ ਹਤਰ ਤਨਰਮਲੁ ਤਧਆਇ ॥

نم ریمے ہر ہر پِرلم دایھۓ ۔۔

ਧੁਤਰ ਮਸਿਤਕ ਤਜਨ ਕਉ ਤਲਤਖਆ ਸੇ ਗੁਰਮੁਤਖ ਰਹੇ ਤਲਵ ਲਾਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

د ُھر کتسم نج کؤ لک ِھیا ےس ُگرمُکھ رےہ لِؤ ال ِئے ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਹਤਰ ਸੰਿਹੁ ਿੇਖਹੁ ਨਿਤਰ ਕਤਰ ਤਨਕਤਟ ਵਸੈ ਭਰਪੂਤਰ ॥

ہر سیبہؤ دوھکیہ دنر رک نکِت و سَے رھبئُؤر ۔۔

ਗੁਰਮਤਿ ਤਜਨੀ ਪਛਾਤਣਆ ਸੇ ਿੇਖਤਹ ਸਿਾ ਹਿੂਤਰ ॥

ُگرمت ِجبی اھچپاین ےس دنکھہہ دسا دحُور ۔۔

ਤਜਨ ਗੁਣ ਤਿਨ ਸਿ ਮਤਨ ਵਸੈ ਅਉਗੁਣਵੰਤਿਆ ਿੂਤਰ ॥

ِجں ُگں پِں دص نم و سَے او ُگپؤنییا ُدور ۔۔

ਮਨਮੁਖ ਗੁਣ ਿੈ ਬਾਹਰੇ ਤਬਨੁ ਨਾਵੈ ਮਰਿੇ ਝੂਤਰ ॥੨॥

مب
چ
مُکھ ُگں ئَے ناہرے پِں نا َوے رمدے ُھؤر ۔۔۲۔۔
ਤਜਨ ਸਬਤਿ ਗੁਰੂ ਸੁਤਣ ਮੰਤਨਆ ਤਿਨ ਮਤਨ ਤਧਆਇਆ ਹਤਰ ਸੋਇ ॥

ِجں دبس ُگؤ ُرو ُسں مییا پِں نم دایھنا ہر وسۓ ۔۔
ਅਨਤਿਨੁ ਭਗਿੀ ਰਤਿਆ ਮਨੁ ਿਨੁ ਤਨਰਮਲੁ ਹੋਇ ॥

ب
گب
ھ
پ
ِ
ادنن ی رایت نم نت رلم وہۓ ۔۔

ਕੂੜਾ ਰੰਗੁ ਕਸੁੰਭ ਕਾ ਤਬਨਤਸ ਜਾਇ ਿੁਖੁ ਰੋਇ ॥

ُکؤرا رنگ ک ُسیبھ اک نِیس اجۓ ُدھک رو ئِے ۔۔
ਤਜਸੁ ਅੰਿਤਰ ਨਾਮ ਪਰਗਾਸੁ ਹੈ ਓਹੁ ਸਿਾ ਸਿਾ ਤਥਰੁ ਹੋਇ ॥੩॥

ب
سج ادنر نام رپَاگس ےہَ او ُہ دسا دسا ھِر وہۓ ۔۔۳۔۔

ਇਹੁ ਜਨਮੁ ਪਿਾਰਥੁ ਪਾਇ ਕੈ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਨ ਚੇਿੈ ਤਲਵ ਲਾਇ ॥

ےک ہر نام ہن چی َپے لِؤ ال ِئے ۔۔
اویہ منج ندارھت ناۓ َ

ਪਤਗ ਤਖਤਸਐ ਰਹਣਾ ਨਹੀ ਆਗੈ ਿਉਰੁ ਨ ਪਾਇ ॥

ک
ب
ِ
ھ
سی
پ
ھ
ے رانہ یہن ا ےگ ؤر ہن ناۓ ۔۔
نگ

ਓਹ ਵੇਲਾ ਹਤਥ ਨ ਆਵਈ ਅੰਤਿ ਗਇਆ ਪਛੁਿਾਇ ॥

اوہ ونال ھتہ ہن ا ویئ اپپ ایگ اتھچپےئ ۔۔
ਤਜਸੁ ਨਿਤਰ ਕਰੇ ਸੋ ਉਬਰੈ ਹਤਰ ਸੇਿੀ ਤਲਵ ਲਾਇ ॥੪॥

سج دنر رکے وس اُپ َرے ہر یتیس لِؤ ال ئِے ۔۔۴۔۔
ਿੇਖਾ ਿੇਖੀ ਸਭ ਕਰੇ ਮਨਮੁਤਖ ਬੂਝ ਨ ਪਾਇ ॥

مب
داھکی دیھکی سیھ رکے مُکھ ئُؤھج ہن ناۓ ۔۔
ਤਜਨ ਗੁਰਮੁਤਖ ਤਹਰਿਾ ਸੁਧੁ ਹੈ ਸੇਵ ਪਈ ਤਿਨ ਥਾਇ ॥

نج ُگرمُکھ ہِردا ُسدھ ےہَ ویسَ یئپ پِں اھتےئ ۔۔

ਹਤਰ ਗੁਣ ਗਾਵਤਹ ਹਤਰ ਤਨਿ ਪੜਤਹ ਹਤਰ ਗੁਣ ਗਾਇ ਸਮਾਇ ॥

ہر ُگں اگوہِ ہر پِپ ڑپہِ ہر ُگں اگۓ امسۓ ۔۔

ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਕੀ ਬਾਣੀ ਸਿਾ ਸਚੁ ਹੈ ਤਜ ਨਾਤਮ ਰਹੇ ਤਲਵ ਲਾਇ ॥੫॥੪॥੩੭॥

ےہ ےج نام رےہ لِؤ ال ِئے ۔۔۵۔۔۴۔۔۳۷۔۔
نانک پِں یک ناین دسا چس َ
ਤਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੩ ॥

سِرریاگ ہلحم ۳۔۔
ਤਜਨੀ ਇਕ ਮਤਨ ਨਾਮੁ ਤਧਆਇਆ ਗੁਰਮਿੀ ਵੀਚਾਤਰ ॥

ِجبی اِک نم نام دایھنا ُگریتم وبچار ۔۔

ਤਿਨ ਕੇ ਮੁਖ ਸਿ ਉਜਲੇ ਤਿਿੁ ਸਚੈ ਿਰਬਾਤਰ ॥

پِں ےک مُکھ دص اُےلج پِپ سج َے درنار ۔۔

ਓਇ ਅੰਤਮਰਿੁ ਪੀਵਤਹ ਸਿਾ ਸਿਾ ਸਚੈ ਨਾਤਮ ਤਪਆਤਰ ॥੧॥

اوےؑ ارمت ویپہِ دسا دسا سج َے نام ایپر ۔۔۱۔۔
ਭਾਈ ਰੇ ਗੁਰਮੁਤਖ ਸਿਾ ਪਤਿ ਹੋਇ ॥

اھبیئ رے ُگرمُکھ دسا پپ وہۓ ۔۔
ਹਤਰ ਹਤਰ ਸਿਾ ਤਧਆਈਐ ਮਲੁ ਹਉਮੈ ਕਢੈ ਧੋਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ہر ہر دسا دایھ نیپے َ لم ہؤ م َے ڈک َھے دوھےئ ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਮਨਮੁਖ ਨਾਮੁ ਨ ਜਾਣਨੀ ਤਵਣੁ ਨਾਵੈ ਪਤਿ ਜਾਇ ॥

مب
مُکھ نام ہن اجینن وِن نا َوے پپ اجۓ ۔۔
ਸਬਿੈ ਸਾਿੁ ਨ ਆਇਓ ਲਾਗੇ ਿੂਜੈ ਭਾਇ ॥

دبسَے اصد ہن ا ویئ الےگ ُدو َچے اھبےئ ۔۔
ਤਵਸਟਾ ਕੇ ਕੀੜੇ ਪਵਤਹ ਤਵਤਚ ਤਵਸਟਾ ਸੇ ਤਵਸਟਾ ਮਾਤਹ ਸਮਾਇ ॥੨॥

وِاٹس ےک ڑیکے وپہِ وِچ وِاٹس ےس وِاٹس امہِ امسۓ ۔۔۲۔۔
ਤਿਨ ਕਾ ਜਨਮੁ ਸਿਲੁ ਹੈ ਜੋ ਚਲਤਹ ਸਿਗੁਰ ਭਾਇ ॥

سب
پِں اک منج ھل ےہَ وج چلہہ سیگؤر اھبےئ ۔۔
ਕੁਲੁ ਉਧਾਰਤਹ ਆਪਣਾ ਧੰਨੁ ਜਣੇਿੀ ਮਾਇ ॥

ُکل اُد ِ
نھ دینجی امےئ ۔۔
اھرہِ ا انپ د ّ

ਹਤਰ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਤਧਆਈਐ ਤਜਸ ਨਉ ਤਕਰਪਾ ਕਰੇ ਰਜਾਇ ॥੩॥

ہر ہر نام دایھ نیپے َ ِجس ئؤ کِرنا رکے راج ِئے ۔۔۳۔۔
ਤਜਨੀ ਗੁਰਮੁਤਖ ਨਾਮੁ ਤਧਆਇਆ ਤਵਚਹੁ ਆਪੁ ਗਵਾਇ ॥

ِجبی ُگرمُکھ نام دایھنا وِچہؤہ ا ت وگَاےی ۔۔

ਓਇ ਅੰਿਰਹੁ ਬਾਹਰਹੁ ਤਨਰਮਲੇ ਸਚੇ ਸਤਚ ਸਮਾਇ ॥

اوےؑ ادنروہ ناہر ُہ پِرےلم ےچس چس امسۓ ۔۔

ਨਾਨਕ ਆਏ ਸੇ ਪਰਵਾਣੁ ਹਤਹ ਤਜਨ ਗੁਰਮਿੀ ਹਤਰ ਤਧਆਇ ॥੪॥੫॥੩੮॥

نانک ا ےئ ےس رپوان ہہہ ِجں ُگریتم ہر دایھۓ ۔۔۴۔۔۵۔۔۳۸۔۔
ਤਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੩ ॥

سِرریاگ ہلحم ۳۔۔
ਹਤਰ ਭਗਿਾ ਹਤਰ ਧਨੁ ਰਾਤਸ ਹੈ ਗੁਰ ਪੂਤਛ ਕਰਤਹ ਵਾਪਾਰੁ ॥

ب
ےہ ُگر ئُؤھچ رکہِ وانار ۔۔
ہر ھگیا ہر دنھ راس َ

ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਸਲਾਹਤਨ ਸਿਾ ਸਿਾ ਵਖਰੁ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਅਧਾਰੁ ॥

ہر نام سالنہ دسا دسا ورھک ہر نام اداھر ۔۔
ਗੁਤਰ ਪੂਰੈ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਤਿਰੜਾਇਆ ਹਤਰ ਭਗਿਾ ਅਿੁਟੁ ਭੰਿਾਰੁ ॥੧॥

ب
ُگر ئُؤ َرے ہر نام درِرانا ہر ھگیا ا ُپپ ڈنھبار ۔۔۱۔۔
ਭਾਈ ਰੇ ਇਸੁ ਮਨ ਕਉ ਸਮਝਾਇ ॥

اھبیئ رے اس نم کؤ اھجمسٔۓ ۔۔
ਏ ਮਨ ਆਲਸੁ ਤਕਆ ਕਰਤਹ ਗੁਰਮੁਤਖ ਨਾਮੁ ਤਧਆਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

اے نم ا سل ایک رکہِ ُگرمُکھ نام دایھۓ ۔۔۱۔۔راہو۔۔

ਹਤਰ ਭਗਤਿ ਹਤਰ ਕਾ ਤਪਆਰੁ ਹੈ ਜੇ ਗੁਰਮੁਤਖ ਕਰੇ ਬੀਚਾਰੁ ॥

ےہ ےج ُگرمُکھ رکے اچیبر ۔۔
ہر تگھب ہر اک ایپر َ
ਪਾਖੰਤਿ ਭਗਤਿ ਨ ਹੋਵਈ ਿੁਤਬਧਾ ਬੋਲੁ ਖੁਆਰੁ ॥

ک
ناڈنھک تگھب ہن وہویئ ُددباھ وبل ُھؤار ۔۔

ਸੋ ਜਨੁ ਰਲਾਇਆ ਨਾ ਰਲੈ ਤਜਸੁ ਅੰਿਤਰ ਤਬਬੇਕ ਬੀਚਾਰੁ ॥੨॥

وس نج رالنا ہن ر لَے ِجس ارتن نِییک اچیبر ۔۔۲۔۔
ਸੋ ਸੇਵਕੁ ਹਤਰ ਆਖੀਐ ਜੋ ਹਤਰ ਰਾਖੈ ਉਤਰ ਧਾਤਰ ॥

ک
ک
وس ویسک ہر ا ھیپے وج ہر را َھے اُر داھر ۔۔

ਮਨੁ ਿਨੁ ਸਉਪੇ ਆਗੈ ਧਰੇ ਹਉਮੈ ਤਵਚਹੁ ਮਾਤਰ ॥

نم نت سَؤےپ ا ےگ درھے ہؤ م َے وِچہؤہ امر ۔۔
ਧਨੁ ਗੁਰਮੁਤਖ ਸੋ ਪਰਵਾਣੁ ਹੈ ਤਜ ਕਿੇ ਨ ਆਵੈ ਹਾਤਰ ॥੩॥

ُ
ے اہر ۔۔۳۔۔
دنھ گرمُکھ وس رپوان ےہَ ےج دکے ہن ا و َ
ਕਰਤਮ ਤਮਲੈ ਿਾ ਪਾਈਐ ਤਵਣੁ ਕਰਮੈ ਪਾਇਆ ਨ ਜਾਇ ॥

رکم ملَ ِے نا نا پپَے وِن رک م َے نانا ہن اجۓ ۔۔

ਲਖ ਚਉਰਾਸੀਹ ਿਰਸਿੇ ਤਜਸੁ ਮੇਲੇ ਸੋ ਤਮਲੈ ਹਤਰ ਆਇ ॥

ھکل جؤرایس رتدسے ِجس ےلیم وس ملَ ِے ہر ا ۓ ۔۔

ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਤਖ ਹਤਰ ਪਾਇਆ ਸਿਾ ਹਤਰ ਨਾਤਮ ਸਮਾਇ ॥੪॥੬॥੩੯॥

نانک ُگرمُکھ ہر نانا دسا ہر نام امسۓ ۔۔۴۔۔۶۔۔۳۹۔۔
ਤਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੩ ॥

سِرریاگ ہلحم ۳۔۔
ਸੁਖ ਸਾਗਰੁ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਹੈ ਗੁਰਮੁਤਖ ਪਾਇਆ ਜਾਇ ॥

ُسکھ سارگ ہر نام ےہَ ُگرمُکھ نانا اجۓ ۔۔

ਅਨਤਿਨੁ ਨਾਮੁ ਤਧਆਈਐ ਸਹਜੇ ਨਾਤਮ ਸਮਾਇ ॥

س
ادنِن نام دایھ نیپے َ ہجے نام امسۓ ۔۔

ਅੰਿਰੁ ਰਚੈ ਹਤਰ ਸਚ ਤਸਉ ਰਸਨਾ ਹਤਰ ਗੁਣ ਗਾਇ ॥੧॥

ادنر ر َچے ہر چس سِیؤ رانس ہر ُگں اگۓ ۔۔۱۔۔
ਭਾਈ ਰੇ ਜਗੁ ਿੁਖੀਆ ਿੂਜੈ ਭਾਇ ॥

اھبیئ رے چگ ُدایھک ُدو َچے اھبےئ ۔۔
ਗੁਰ ਸਰਣਾਈ ਸੁਖੁ ਲਹਤਹ ਅਨਤਿਨੁ ਨਾਮੁ ਤਧਆਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ُگر رسنایئ ُسکھ لہہہ ادنِن نام دایھۓ ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਸਾਚੇ ਮੈਲੁ ਨ ਲਾਗਈ ਮਨੁ ਤਨਰਮਲੁ ਹਤਰ ਤਧਆਇ ॥

ساےچ مَیل ہن الیئگ نم پِرلم ہر دایھۓ ۔۔

ਗੁਰਮੁਤਖ ਸਬਿੁ ਪਛਾਣੀਐ ਹਤਰ ਅੰਤਮਰਿ ਨਾਤਮ ਸਮਾਇ ॥

ُگرمُکھ دبس اھچپ پپَے ہر ارمت نام امسۓ ۔۔

ਗੁਰ ਤਗਆਨੁ ਪਰਚੰਿੁ ਬਲਾਇਆ ਅਤਗਆਨੁ ਅੰਧੇਰਾ ਜਾਇ ॥੨॥

ُگر گ ِیان رپَڈنچ نالنا اایگن ادنھترا اجۓ ۔۔۲۔۔
ਮਨਮੁਖ ਮੈਲੇ ਮਲੁ ਭਰੇ ਹਉਮੈ ਤਿਰਸਨਾ ਤਵਕਾਰੁ ॥

مب
مُکھ ےلیم لم رھبے ہؤ م َے رتِانس وِاکر ۔۔

ਤਬਨੁ ਸਬਿੈ ਮੈਲੁ ਨ ਉਿਰੈ ਮਤਰ ਜੰਮਤਹ ਹੋਇ ਖੁਆਰੁ ॥

ک
پِں دبسَے لیم ہن اُرتَے رم چم ّہہ وہۓ ُھؤار ۔۔
ਧਾਿੁਰ ਬਾਜੀ ਪਲਤਚ ਰਹੇ ਨਾ ਉਰਵਾਰੁ ਨ ਪਾਰੁ ॥੩॥

نل
داھ ُپر نایج ج رےہ ہن اُروار ہن نار ۔۔۳۔۔

ਗੁਰਮੁਤਖ ਜਪ ਿਪ ਸੰਜਮੀ ਹਤਰ ਕੈ ਨਾਤਮ ਤਪਆਰੁ ॥

پ سبج
م
ہ
ےک نام ایپر ۔۔
ُگرمُکھ جت پ ی ر َ

ਗੁਰਮੁਤਖ ਸਿਾ ਤਧਆਈਐ ਏਕੁ ਨਾਮੁ ਕਰਿਾਰੁ ॥

ُگرمُکھ دسا دایھ نیپے َ انک نام رکنار ۔۔

ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਤਧਆਈਐ ਸਭਨਾ ਜੀਆ ਕਾ ਆਧਾਰੁ ॥੪॥੭॥੪੦॥

نانک نام دایھ نیپے َ سبھیا ایج اک ا داھر ۔۔۴۔۔۷۔۔۴۱۔۔
ਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੩ ॥

رسریاگ ہلحم ۳۔۔
ਮਨਮੁਖੁ ਮੋਤਹ ਤਵਆਤਪਆ ਬੈਰਾਗੁ ਉਿਾਸੀ ਨ ਹੋਇ ॥

مب
مُکھ ومہِ وناایپ ریباگ اُدایس ہن وہۓ ۔۔

ਸਬਿੁ ਨ ਚੀਨੈ ਸਿਾ ਿੁਖੁ ਹਤਰ ਿਰਗਤਹ ਪਤਿ ਖੋਇ ॥

وھکۓ ۔۔
دبس ہن چی َپے دسا ُدھک ہر درہہگ پپ
ِ

ਹਉਮੈ ਗੁਰਮੁਤਖ ਖੋਈਐ ਨਾਤਮ ਰਿੇ ਸੁਖੁ ਹੋਇ ॥੧॥

ہؤ م َے ُگرمُکھ وھک نیپے نام رےت ُسکھ وہۓ ۔۔۱۔۔
ਮੇਰੇ ਮਨ ਅਤਹਤਨਤਸ ਪੂਤਰ ਰਹੀ ਤਨਿ ਆਸਾ ॥

ریمے نم اہیِس ئُؤر ریہ پِپ ا سا ۔۔

ਸਿਗੁਰੁ ਸੇਤਵ ਮੋਹੁ ਪਰਜਲੈ ਘਰ ਹੀ ਮਾਤਹ ਉਿਾਸਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ویس ومہ رپ چلَے رھگ یہ امہِ اُداسا ۔۔۱۔۔راہو۔۔
سیگؤر َ
ਗੁਰਮੁਤਖ ਕਰਮ ਕਮਾਵੈ ਤਬਗਸੈ ਹਤਰ ਬੈਰਾਗੁ ਅਨੰਿੁ ॥

امکوے نِگ َسے ہر ریباگ ادنن ۔۔
ُگرمُکھ رکم َ

ਅਤਹਤਨਤਸ ਭਗਤਿ ਕਰੇ ਤਿਨੁ ਰਾਿੀ ਹਉਮੈ ਮਾਤਰ ਤਨਚੰਿੁ ॥

اہیِس تگھب رکے دِن رایت ہؤ م َے امر بِچید ۔۔

ਵਿੈ ਭਾਤਗ ਸਿਸੰਗਤਿ ਪਾਈ ਹਤਰ ਪਾਇਆ ਸਹਤਜ ਅਨੰਿੁ ॥੨॥

سہ

و َدے اھبگ سیسیگت نایئ ہر نانا ج ادنن ۔۔۲۔۔
ਸੋ ਸਾਧੂ ਬੈਰਾਗੀ ਸੋਈ ਤਹਰਿੈ ਨਾਮੁ ਵਸਾਏ ॥

وس سا ُدوھ ریبایگ وسیئ ہِر َدے نام وساےئ ۔۔
ਅੰਿਤਰ ਲਾਤਗ ਨ ਿਾਮਸੁ ਮੂਲੇ ਤਵਚਹੁ ਆਪੁ ਗਵਾਏ ॥

ارتن الگ ہن ناسم مُؤےل وِچہؤہ ا ت وگاےئ ۔۔

ਨਾਮੁ ਤਨਧਾਨੁ ਸਿਗੁਰੂ ਤਿਖਾਤਲਆ ਹਤਰ ਰਸੁ ਪੀਆ ਅਘਾਏ ॥੩॥

نام ن ِداھن سیگ ُرو دِاھکایل ہر رس پِیا ااھگےئ ۔۔۳۔۔
ਤਜਤਨ ਤਕਨੈ ਪਾਇਆ ਸਾਧਸੰਗਿੀ ਪੂਰੈ ਭਾਤਗ ਬੈਰਾਤਗ ॥

ھس
ِجں ک ِ َپے نانا ساد یگبی ئُؤ َرے اھبگ ریباگ ۔۔

ਮਨਮੁਖ ਤਿਰਤਹ ਨ ਜਾਣਤਹ ਸਿਗੁਰੁ ਹਉਮੈ ਅੰਿਤਰ ਲਾਤਗ ॥

مب ب
ہہن سیگؤر ہؤ م َے ادنر الگ ۔۔
مُکھ ھِرہِ ہن اج ِ

ਨਾਨਕ ਸਬਤਿ ਰਿੇ ਹਤਰ ਨਾਤਮ ਰੰਗਾਏ ਤਬਨੁ ਭੈ ਕੇਹੀ ਲਾਤਗ ॥੪॥੮॥੪੧॥

ب
نانک دبس رےت ہر نام راگنےئ پِں َھے کبہی الگ ۔۔۴۔۔۸۔۔۴۱۔۔
ਤਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੩ ॥

سِرریاگ ہلحم ۳۔۔
ਘਰ ਹੀ ਸਉਿਾ ਪਾਈਐ ਅੰਿਤਰ ਸਭ ਵਥੁ ਹੋਇ ॥

رھگ یہ سَؤدا نا پپَے ارتن سیھ وھت وہۓ ۔۔

ਤਖਨੁ ਤਖਨੁ ਨਾਮੁ ਸਮਾਲੀਐ ਗੁਰਮੁਤਖ ਪਾਵੈ ਕੋਇ ॥

ک ک
ھِں ھِں نام امسےئیل ُگرمُکھ نا َوے وکۓ ۔۔

ਨਾਮੁ ਤਨਧਾਨੁ ਅਖੁਟੁ ਹੈ ਵਿਭਾਤਗ ਪਰਾਪਤਿ ਹੋਇ ॥੧॥

ےہ وداھبگ رپاپپ وہۓ ۔۔۱۔۔
نام ن ِداھن ا ُکھت َ
ਮੇਰੇ ਮਨ ਿਤਜ ਤਨੰਿਾ ਹਉਮੈ ਅਹੰਕਾਰੁ ॥

ریمے نم جت پ ِیدا ہؤ م َے ااکنہر ۔۔

ਹਤਰ ਜੀਉ ਸਿਾ ਤਧਆਇ ਿੂ ਗੁਰਮੁਤਖ ਏਕੰਕਾਰੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ہر جپؤ دسا دایھۓ ئُؤ ُگرمُکھ انکپکار ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਗੁਰਮੁਖਾ ਕੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਗੁਰ ਸਬਿੀ ਬੀਚਾਤਰ ॥

ُگرمُکھا ےک مُکھ اُےلج ُگر دبسی اچیبر ۔۔

ਹਲਤਿ ਪਲਤਿ ਸੁਖੁ ਪਾਇਿੇ ਜਤਪ ਜਤਪ ਤਰਿੈ ਮੁਰਾਤਰ ॥

ہلت نلت ُسکھ نادئے جت جت ر َِدے مُرار ۔۔

ਘਰ ਹੀ ਤਵਤਚ ਮਹਲੁ ਪਾਇਆ ਗੁਰ ਸਬਿੀ ਵੀਚਾਤਰ ॥੨॥

رھگ یہ وِچ لحم نانا ُگر دبسی وبچار ۔۔۲۔۔
ਸਿਗੁਰ ਿੇ ਜੋ ਮੁਹ ਿੇਰਤਹ ਮਥੇ ਤਿਨ ਕਾਲੇ ॥

سیگؤر ےت وج مُہہ ریھپِہ ےھتم پِں اکےل ۔۔
ਅਨਤਿਨੁ ਿੁਖ ਕਮਾਵਿੇ ਤਨਿ ਜੋਹੇ ਜਮ ਜਾਲੇ ॥

ادنِن ُدھک امکودے پِپ وجےہ مج اجےل ۔۔
ਸੁਪਨੈ ਸੁਖੁ ਨ ਿੇਖਨੀ ਬਹੁ ਤਚੰਿਾ ਪਰਜਾਲੇ ॥੩॥

نک
ھب
چ
ی
ُسی َپے ُسکھ ہن د ی وہب ِ یا رپاجےل ۔۔۳۔۔
ਸਭਨਾ ਕਾ ਿਾਿਾ ਏਕੁ ਹੈ ਆਪੇ ਬਖਸ ਕਰੇਇ ॥

نک
سبھیا اک دانا انک ےہَ ا ےپ ھس رکۓ ۔۔

ਕਹਣਾ ਤਕਛੂ ਨ ਜਾਵਈ ਤਜਸੁ ਭਾਵੈ ਤਿਸੁ ਿੇਇ ॥

کِج
ئ
ج
ِ
ُ
ھ
ِ
انہک ؤ ہن اجویئ س اھبوے س دےئ ۔۔

ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਤਖ ਪਾਈਐ ਆਪੇ ਜਾਣੈ ਸੋਇ ॥੪॥੯॥੪੨॥

نانک ُگرمُکھ نا پپَے ا ےپ اج ئَے وسۓ ۔۔۴۔۔۹۔۔۴۲۔۔
ਤਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੩ ॥

سِرریاگ ہلحم ۳۔۔
ਸਚਾ ਸਾਤਹਬੁ ਸੇਵੀਐ ਸਚੁ ਵਤਿਆਈ ਿੇਇ ॥

اچس اصجِت ویس پپے َ چس ودنایئ دےئ ۔۔

ਗੁਰ ਪਰਸਾਿੀ ਮਤਨ ਵਸੈ ਹਉਮੈ ਿੂਤਰ ਕਰੇਇ ॥

ُگر رپسادی نم و سَے ہؤ م َے ُدور رکۓ ۔۔

ਇਹੁ ਮਨੁ ਧਾਵਿੁ ਿਾ ਰਹੈ ਜਾ ਆਪੇ ਨਿਤਰ ਕਰੇਇ ॥੧॥

اہہی نم داھوت نا ر َہے اج ا ےپ دنر رکۓ ۔۔۱۔۔
ਭਾਈ ਰੇ ਗੁਰਮੁਤਖ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਤਧਆਇ ॥

اھبیئ رے ُگرمُکھ ہر نام دایھۓ ۔۔

ਨਾਮੁ ਤਨਧਾਨੁ ਸਿ ਮਤਨ ਵਸੈ ਮਹਲੀ ਪਾਵੈ ਥਾਉ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

نام ن ِداھن دص نم و سَے یلحم نا َوے اھتو ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਮਨਮੁਖ ਮਨੁ ਿਨੁ ਅੰਧੁ ਹੈ ਤਿਸ ਨਉ ਿਉਰ ਨ ਿਾਉ ॥

مب
ئِ ئ ب
م
ک
ھ
ُ
ےہ س ؤ ؤر ہن اھٹو ۔۔
ھ نم نت ادنھ َ
ਬਹੁ ਜੋਨੀ ਭਉਿਾ ਤਿਰੈ ਤਜਉ ਸੁੰਞੈੈਂ ਘਤਰ ਕਾਉ ॥

سب
ب ب
وہب وجین ھؤدا ھ ِ َرے ویج ُ چَیں رھگ اکو ۔۔

ਗੁਰਮਿੀ ਘਤਟ ਚਾਨਣਾ ਸਬਤਿ ਤਮਲੈ ਹਤਰ ਨਾਉ ॥੨॥

ُگریتم ٹھگ اچانن دبس ملَ ِے ہر ناو ۔۔۲۔۔

ਿਰੈ ਗੁਣ ਤਬਤਖਆ ਅੰਧੁ ਹੈ ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਗੁਬਾਰ ॥

ے ُگں نِکھیا ادنھ ےہَ امنا ومہ ُگیار ۔۔
رتِ َ

ਲੋਭੀ ਅਨ ਕਉ ਸੇਵਿੇ ਪਤੜ ਵੇਿਾ ਕਰੈ ਪੂਕਾਰ ॥

ولیھب ان کؤ ویسدے ڑپ وندا رکَے ئُؤاکر ۔۔
ਤਬਤਖਆ ਅੰਿਤਰ ਪਤਚ ਮੁਏ ਨਾ ਉਰਵਾਰੁ ਨ ਪਾਰੁ ॥੩॥

نِکھیا ادنر چپ مُؤےئ ہن اُروار ہن نار ۔۔۳۔۔

ਮਾਇਆ ਮੋਤਹ ਤਵਸਾਤਰਆ ਜਗਿ ਤਪਿਾ ਪਰਤਿਪਾਤਲ ॥

امنا ومہِ وِسارنا تگج پِیا رپَپ ِیال ۔۔
ਬਾਝਹੁ ਗੁਰੂ ਅਚੇਿੁ ਹੈ ਸਭ ਬਧੀ ਜਮਕਾਤਲ ॥

چ
ےہ سیھ دبیھ چمکال ۔۔
نا ھہؤ ُگؤ ُرو اجپت َ
ਨਾਨਕ ਗੁਰਮਤਿ ਉਬਰੇ ਸਚਾ ਨਾਮੁ ਸਮਾਤਲ ॥੪॥੧੦॥੪੩॥

نانک ُگرمت اُپرے اچس نام امسل ۔۔۴۔۔۱۱۔۔۴۳۔۔
ਤਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੩ ॥

سِرریاگ ہلحم ۳۔۔
ਿਰੈ ਗੁਣ ਮਾਇਆ ਮੋਹੁ ਹੈ ਗੁਰਮੁਤਖ ਚਉਥਾ ਪਿੁ ਪਾਇ ॥

رتَے ُگں امنا ومہ ےہَ ُگرمُکھ جؤاھت ند ناۓ ۔۔

ਕਤਰ ਤਕਰਪਾ ਮੇਲਾਇਅਨੁ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਵਤਸਆ ਮਤਨ ਆਇ ॥

رک کِرنا میالنیئ ہر نام وایس نم ا ۓ ۔۔

ਪੋਿੈ ਤਜਨ ਕੈ ਪੁੰਨੁ ਹੈ ਤਿਨ ਸਿਸੰਗਤਿ ਮੇਲਾਇ ॥੧॥

ےہ پِں سیسیگت میال ِئے ۔۔۱۔۔
ےک ُپ ّں َ
ےت ِجں َ
وپ َ
ਭਾਈ ਰੇ ਗੁਰਮਤਿ ਸਾਤਚ ਰਹਾਉ ॥

ُگ
اھبیئ رے رمت ساچ راھؤ

ਸਾਚੋ ਸਾਚੁ ਕਮਾਵਣਾ ਸਾਚੈ ਸਬਤਿ ਤਮਲਾਉ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ساوچ ساچ امکونا سا َچے دبس مِالو ۔۔۱۔۔

ਤਜਨੀ ਨਾਮੁ ਪਛਾਤਣਆ ਤਿਨ ਤਵਟਹੁ ਬਤਲ ਜਾਉ ॥

ِجبی نام اھچپاین پِں وِوہٹ نل اجو ۔۔

ਆਪੁ ਛੋਤਿ ਚਰਣੀ ਲਗਾ ਚਲਾ ਤਿਨ ਕੈ ਭਾਇ ॥

ا ت وھچد رچین اگل چال پِں ےکَ اھبےئ ۔۔

ਲਾਹਾ ਹਤਰ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਤਮਲੈ ਸਹਜੇ ਨਾਤਮ ਸਮਾਇ ॥੨॥

س
الاہ ہر ہر نام ملَ ِے ہجے نام امسۓ ۔۔۲۔۔

ਤਬਨੁ ਗੁਰ ਮਹਲੁ ਨ ਪਾਈਐ ਨਾਮੁ ਨ ਪਰਾਪਤਿ ਹੋਇ ॥

پِں ُگر لحم ہن نا پپَے نام ہن رپاپپ وہۓ ۔۔

ਐਸਾ ਸਿਗੁਰੁ ਲੋਤੜ ਲਹੁ ਤਜਿੂ ਪਾਈਐ ਸਚੁ ਸੋਇ ॥

ااسی سیگؤرولڑھ ل َہؤ ِچد ُو نا پپَے چس وسۓ ۔۔

ਅਸੁਰ ਸੰਘਾਰੈ ਸੁਤਖ ਵਸੈ ਜੋ ਤਿਸੁ ਭਾਵੈ ਸੁ ਹੋਇ ॥੩॥

ئ
اھبوے وس وہۓ ۔۔۳۔۔
ا ُسر
َ
اھگنسرے ُسکھ و سَے وج ِس َ
ਜੇਹਾ ਸਿਗੁਰੁ ਕਤਰ ਜਾਤਣਆ ਿੇਹੋ ਜੇਹਾ ਸੁਖੁ ਹੋਇ ॥

اہیج سیگؤر رک اجاین پبہؤ اہیج ُسکھ وہۓ ۔۔

ਏਹੁ ਸਹਸਾ ਮੂਲੇ ਨਾਹੀ ਭਾਉ ਲਾਏ ਜਨੁ ਕੋਇ ॥

اویہ سہسا مُؤےل نایہ اھبو الےئ نج وکۓ ۔۔
ਨਾਨਕ ਏਕ ਜੋਤਿ ਿੁਇ ਮੂਰਿੀ ਸਬਤਿ ਤਮਲਾਵਾ ਹੋਇ ॥੪॥੧੧॥੪੪॥

نانک انک وجت ُدےئ مُؤریت دبس مِالوا وہۓ ۔۔۴۔۔۱۱۔۔۴۴۔۔
ਤਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੩ ॥

سِرریاگ ہلحم ۳۔۔
ਅੰਤਮਰਿੁ ਛੋਤਿ ਤਬਤਖਆ ਲੋਭਾਣੇ ਸੇਵਾ ਕਰਤਹ ਤਵਿਾਣੀ ॥

ارمِت وھچد نِکھیا ولاھبےن ویسا رکہِ وِداین ۔۔

ਆਪਣਾ ਧਰਮੁ ਗਵਾਵਤਹ ਬੂਝਤਹ ਨਾਹੀ ਅਨਤਿਨੁ ਿੁਤਖ ਤਵਹਾਣੀ ॥

ا انپ درھم وگاوہِ وبچھہہ نایہ ادنِن ُدھک وِاہین ۔۔

ਮਨਮੁਖ ਅੰਧ ਨ ਚੇਿਹੀ ਿੂਤਬ ਮੁਏ ਤਬਨੁ ਪਾਣੀ ॥੧॥

مب
مُکھ ادنھ ہن چیبہی ُدوت مُؤےئ پِں ناین ۔۔۱۔۔
ਮਨ ਰੇ ਸਿਾ ਭਜਹੁ ਹਤਰ ਸਰਣਾਈ ॥

بھ
ج
ہ
ہ
نم رے دسا ؤ ر رسنایئ ۔۔

ਗੁਰ ਕਾ ਸਬਿੁ ਅੰਿਤਰ ਵਸੈ ਿਾ ਹਤਰ ਤਵਸਤਰ ਨ ਜਾਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ُگر اک دبس ارتن و سَے نا ہر وِرس ہن اجیئ ۔۔۱۔۔راہو۔۔

ਇਹੁ ਸਰੀਰੁ ਮਾਇਆ ਕਾ ਪੁਿਲਾ ਤਵਤਚ ਹਉਮੈ ਿੁਸਟੀ ਪਾਈ ॥

اویہ رسری امنا اک ُپیال وِچ ہؤ م َے ُدیٹس نایئ ۔۔

ਆਵਣੁ ਜਾਣਾ ਜੰਮਣੁ ਮਰਣਾ ਮਨਮੁਤਖ ਪਤਿ ਗਵਾਈ ॥

مب
چ
ا ون اجنا مّں رمنا مُکھ پپ وگَایئ ۔۔

ਸਿਗੁਰੁ ਸੇਤਵ ਸਿਾ ਸੁਖੁ ਪਾਇਆ ਜੋਿੀ ਜੋਤਿ ਤਮਲਾਈ ॥੨॥

ویس دسا ُسکھ نانا وجیت وجت مِالیئ ۔۔۲۔۔
سیگؤر َ

ਸਿਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਅਤਿ ਸੁਖਾਲੀ ਜੋ ਇਛੇ ਸੋ ਿਲੁ ਪਾਏ ॥

سیگؤر یک ویسا ات ُسکھایل وج اِےھچ وس لھپ ناےئ ۔۔
ਜਿੁ ਸਿੁ ਿਪੁ ਪਤਵਿੁ ਸਰੀਰਾ ਹਤਰ ਹਤਰ ਮੰਤਨ ਵਸਾਏ ॥

نم وساےئ ۔۔
جت ست پپ وپِت رسریا ہر ہر ّ
ਸਿਾ ਅਨੰਤਿ ਰਹੈ ਤਿਨੁ ਰਾਿੀ ਤਮਤਲ ਪਰੀਿਮ ਸੁਖੁ ਪਾਏ ॥੩॥

دسا ادنن ر َہے دِن رایت مِل رپمتی ُسکھ ناےئ ۔۔۳۔۔
ਜੋ ਸਿਗੁਰ ਕੀ ਸਰਣਾਗਿੀ ਹਉ ਤਿਨ ਕੈ ਬਤਲ ਜਾਉ ॥

ےک نل اجو ۔۔
وج سیگؤر یک رسنایتگ ہؤ پِں َ

ਿਤਰ ਸਚੈ ਸਚੀ ਵਤਿਆਈ ਸਹਜੇ ਸਤਚ ਸਮਾਉ ॥

س
در سج َے یچس ودنایئ ہجے چس امسو ۔۔

ਨਾਨਕ ਨਿਰੀ ਪਾਈਐ ਗੁਰਮੁਤਖ ਮੇਤਲ ਤਮਲਾਉ ॥੪॥੧੨॥੪੫॥

نانک دنری نا پپَے ُگرمُکھ لیم مِالو ۔۔۴۔۔۱۲۔۔۴۵۔۔
ਤਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੩ ॥

سِرریاگ ہلحم ۳۔۔
ਮਨਮੁਖ ਕਰਮ ਕਮਾਵਣੇ ਤਜਉ ਿੋਹਾਗਤਣ ਿਤਨ ਸੀਗਾਰੁ ॥

مب
م
ک
ج
پ
ُ
ِ
ھ رکم امکوےن ؤ دواہنگ نت اگیسر ۔۔

ਸੇਜੈ ਕੰਿੁ ਨ ਆਵਈ ਤਨਿ ਤਨਿ ਹੋਇ ਖੁਆਰੁ ॥

ک
َ
سبج َے کپت ہن ا ویئ پِپ پِپ وہۓ ُھؤار ۔۔

ਤਪਰ ਕਾ ਮਹਲੁ ਨ ਪਾਵਈ ਨਾ ਿੀਸੈ ਘਰੁ ਬਾਰੁ ॥੧॥

پِر اک لحم ہن ناویئ ہن د ئ َسے رھگ نار ۔۔۱۔۔
ਭਾਈ ਰੇ ਇਕ ਮਤਨ ਨਾਮੁ ਤਧਆਇ ॥

اھبیئ رے اِک نم نام دایھۓ ۔۔
ਸੰਿਾ ਸੰਗਤਿ ਤਮਤਲ ਰਹੈ ਜਤਪ ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਸੁਖੁ ਪਾਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

سییا تگنس مِل ر َہے جت رام نام ُسکھ ناۓ ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਗੁਰਮੁਤਖ ਸਿਾ ਸੋਹਾਗਣੀ ਤਪਰੁ ਰਾਤਖਆ ਉਰ ਧਾਤਰ ॥

ُگرمُکھ دسا وساہینگ پِر راایھک اُر داھر ۔۔

ਤਮਿਾ ਬੋਲਤਹ ਤਨਤਵ ਚਲਤਹ ਸੇਜੈ ਰਵੈ ਭਿਾਰੁ ॥

مِبھا وبہلِ ئِؤ چلہہ سبج َے ر َوے اتھبر ۔۔

ਸੋਭਾਵੰਿੀ ਸੋਹਾਗਣੀ ਤਜਨ ਗੁਰ ਕਾ ਹੇਿੁ ਅਪਾਰੁ ॥੨॥

وساھبویتن وساہینگ ِجں ُگر اک تیہ انار ۔۔۲۔۔

ਪੂਰੈ ਭਾਤਗ ਸਿਗੁਰੁ ਤਮਲੈ ਜਾ ਭਾਗੈ ਕਾ ਉਿਉ ਹੋਇ ॥

ئُؤ َرے اھبگ سیگؤر ملَ ِے اج اھب َگے َ اک اُرد ُو وہۓ ۔۔
ਅੰਿਰਹੁ ਿੁਖੁ ਭਰਮੁ ਕਟੀਐ ਸੁਖੁ ਪਰਾਪਤਿ ਹੋਇ ॥

ارتنوہ ُدھک رھبم کییپے ُسکھ رپاپپ وہۓ ۔۔
ਗੁਰ ਕੈ ਭਾਣੈ ਜੋ ਚਲੈ ਿੁਖੁ ਨ ਪਾਵੈ ਕੋਇ ॥੩॥

ُگر ےکَ اھب ئَے وج چلَے ُدھک ہن نا َوے وکۓ ۔۔۳۔۔
ਗੁਰ ਕੇ ਭਾਣੇ ਤਵਤਚ ਅੰਤਮਰਿੁ ਹੈ ਸਹਜੇ ਪਾਵੈ ਕੋਇ ॥

س
ےہ ہجے نا َوے وکۓ ۔۔
ُگر ےک اھبےن وِچ ارمِت َ

ਤਜਨਾ ਪਰਾਪਤਿ ਤਿਨ ਪੀਆ ਹਉਮੈ ਤਵਚਹੁ ਖੋਇ ॥

وھکۓ ۔۔
ِجیا رپاپپ پِں پِیا ہؤ م َے وِچہؤہ
ِ

ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਤਖ ਨਾਮੁ ਤਧਆਈਐ ਸਤਚ ਤਮਲਾਵਾ ਹੋਇ ॥੪॥੧੩॥੪੬॥

نانک ُگرمُکھ نام دایھ نیپے َ چس مِالوا وہۓ ۔۔۴۔۔۱۳۔۔۴۶۔۔
ਤਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੩ ॥

سِرریاگ ہلحم ۳۔۔
ਜਾ ਤਪਰੁ ਜਾਣੈ ਆਪਣਾ ਿਨੁ ਮਨੁ ਅਗੈ ਧਰੇਇ ॥

اج پِر اج ئَے ا انپ نت نم ا َگے َ درھےی ۔۔

ਸੋਹਾਗਣੀ ਕਰਮ ਕਮਾਵਿੀਆ ਸੇਈ ਕਰਮ ਕਰੇਇ ॥

وساہینگ رکم امکودِنا سیبی رکم رکۓ ۔۔

ਸਹਜੇ ਸਾਤਚ ਤਮਲਾਵੜਾ ਸਾਚੁ ਵਿਾਈ ਿੇਇ ॥੧॥

س
ہج ے

ساچ مِالورا ساچ ودایئ دےئ ۔۔۱۔۔
ਭਾਈ ਰੇ ਗੁਰ ਤਬਨੁ ਭਗਤਿ ਨ ਹੋਇ ॥

اھبیئ رے ُگر پِں تگھب ہن وہۓ ۔۔
ਤਬਨੁ ਗੁਰ ਭਗਤਿ ਨ ਪਾਈਐ ਜੇ ਲੋਚੈ ਸਭੁ ਕੋਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

پِں ُگر تگھب ہن نا پپَے ےج ول َچے سیھ وکۓ ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਲਖ ਚਉਰਾਸੀਹ ਿੇਰੁ ਪਇਆ ਕਾਮਤਣ ਿੂਜੈ ਭਾਇ ॥

ھکل جؤرایس ریھپ ایپ اکنم ُدو َچے اھبےئ ۔۔

ਤਬਨੁ ਗੁਰ ਨੀਿ ਨ ਆਵਈ ਿੁਖੀ ਰੈਤਣ ਤਵਹਾਇ ॥

پِں ُگر دین ہن ا ویئ ُدیھک َرنی وِاہ ِئے ۔۔

ਤਬਨੁ ਸਬਿੈ ਤਪਰੁ ਨ ਪਾਈਐ ਤਬਰਥਾ ਜਨਮੁ ਗਵਾਇ ॥੨॥

پِں دبسَے پِر ہن نا پپَے پِراھت منج وگَاےی ۔۔۲۔۔
ਹਉ ਹਉ ਕਰਿੀ ਜਗੁ ਤਿਰੀ ਨਾ ਧਨੁ ਸੰਪੈ ਨਾਤਲ ॥

ب
ہؤ ہؤ رکیت چگ ھِری ہن دنھ سمپَے نال ۔۔
ਅੰਧੀ ਨਾਮੁ ਨ ਚੇਿਈ ਸਭ ਬਾਧੀ ਜਮਕਾਤਲ ॥

ادنیھ نام ہن چییبی سیھ نادیھ چمکال ۔۔

ਸਿਗੁਤਰ ਤਮਤਲਐ ਧਨੁ ਪਾਇਆ ਹਤਰ ਨਾਮਾ ਤਰਿੈ ਸਮਾਤਲ ॥੩॥

سیگؤر مِلیپے دنھ نانا ہر ناہم ر َِدے امسل ۔۔۳۔۔
ਨਾਤਮ ਰਿੇ ਸੇ ਤਨਰਮਲੇ ਗੁਰ ਕੈ ਸਹਤਜ ਸੁਭਾਇ ॥

سہ
ےئ ۔۔
ےک ج ُسبھا ِ
نام رےت ےس پِرےلم ُگر َ

ਮਨੁ ਿਨੁ ਰਾਿਾ ਰੰਗ ਤਸਉ ਰਸਨਾ ਰਸਨ ਰਸਾਇ ॥

نم نت رانا رنگ سِیؤ رانس رنس رسا ئِے ۔۔

ਨਾਨਕ ਰੰਗੁ ਨ ਉਿਰੈ ਜੋ ਹਤਰ ਧੁਤਰ ਛੋਤਿਆ ਲਾਇ ॥੪॥੧੪॥੪੭॥

نانک رنگ ہن اُرتَے وج ہر د ُھر وھچدنا ال ئِے ۔۔۴۔۔۱۴۔۔۴۷۔۔
ਤਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੩ ॥

سِرریاگ ہلحم ۳۔۔
ਗੁਰਮੁਤਖ ਤਿਪਾ ਕਰੇ ਭਗਤਿ ਕੀਜੈ ਤਬਨੁ ਗੁਰ ਭਗਤਿ ਨ ਹੋਈ ॥

ُگرمُکھ کِرنا رکے تگھب کبج َے پِں ُگر تگھب ہن وہیئ ۔۔
ਆਪੈ ਆਪੁ ਤਮਲਾਏ ਬੂਝੈ ਿਾ ਤਨਰਮਲੁ ਹੋਵੈ ਸੋਈ ॥

چ
وہوے وسیئ ۔۔
ا ےپ ا ت مِالےئ وب َھے نا پِرلم َ

ਹਤਰ ਜੀਉ ਸਾਚਾ ਸਾਚੀ ਬਾਣੀ ਸਬਤਿ ਤਮਲਾਵਾ ਹੋਈ ॥੧॥

ہر جپؤ سااچ سایچ ناین دبس مِالوا وہیئ ۔۔۱۔۔
ਭਾਈ ਰੇ ਭਗਤਿਹੀਣੁ ਕਾਹੇ ਜਤਗ ਆਇਆ ॥

بھگب
ہی
ں اکےہ چگ ا نا ۔۔
اھبیئ رے

ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵ ਨ ਕੀਨੀ ਤਬਰਥਾ ਜਨਮੁ ਗਵਾਇਆ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ئُؤرے ُگر یک ویسَ ہن کیبی پِراھت منج وگَانا ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਆਪੇ ਜਗਜੀਵਨੁ ਸੁਖਿਾਿਾ ਆਪੇ ਬਖਤਸ ਤਮਲਾਏ ॥

نک
چگ
ا ےپ چپؤن ُسکھدانا ا ےپ ھس مِالےئ ۔۔

ਜੀਅ ਜੰਿ ਏ ਤਕਆ ਵੇਚਾਰੇ ਤਕਆ ਕੋ ਆਤਖ ਸੁਣਾਏ ॥

ِجیا جپت اے ایک وبچارے ایک وک ا ھک ُسیاےئ ۔۔

ਗੁਰਮੁਤਖ ਆਪੇ ਿੇਇ ਵਿਾਈ ਆਪੇ ਸੇਵ ਕਰਾਏ ॥੨॥

ُگرمُکھ ا ےپ دےئ ودایئ ا ےپ ویسَ رکاےئ ۔۔۲۔۔

ਿੇਤਖ ਕੁਟੰਬੁ ਮੋਤਹ ਲੋਭਾਣਾ ਚਲਤਿਆ ਨਾਤਲ ਨ ਜਾਈ ॥

دھکی ُکیپت ومہِ ولاھبنا دلچنا نال ہن اجیئ ۔۔
ਸਿਗੁਰੁ ਸੇਤਵ ਗੁਣ ਤਨਧਾਨੁ ਪਾਇਆ ਤਿਸ ਿੀ ਕੀਮ ਨ ਪਾਈ ॥

ِب
ویس ُگں ن ِداھن نانا ئِس دی ق م ہن نایئ ۔۔
سیگؤر َ

ਹਤਰ ਪਰਭੁ ਸਖਾ ਮੀਿੁ ਪਰਭੁ ਮੇਰਾ ਅੰਿੇ ਹੋਇ ਸਖਾਈ ॥੩॥

ہر رپَھب اھکس ِمپت رپَھب ریما اےتن وہۓ اھکسیئ ۔۔۳۔۔
ਆਪਣੈ ਮਤਨ ਤਚਤਿ ਕਹੈ ਕਹਾਏ ਤਬਨੁ ਗੁਰ ਆਪੁ ਨ ਜਾਈ ॥

ےہک اہکےئ پِں ُگر ا ت ہن اجیئ ۔۔
ا پ َپے نم ِجت َ

ਹਤਰ ਜੀਉ ਿਾਿਾ ਭਗਤਿ ਵਛਲੁ ਹੈ ਕਤਰ ਤਕਰਪਾ ਮੰਤਨ ਵਸਾਈ ॥

ےہ رک کِرنا نمّ وسایئ ۔۔
ہر جپؤ دانا تگھب ولھچ َ

ਨਾਨਕ ਸੋਭਾ ਸੁਰਤਿ ਿੇਇ ਪਰਭੁ ਆਪੇ ਗੁਰਮੁਤਖ ਿੇ ਵਤਿਆਈ ॥੪॥੧੫॥੪੮॥

نانک وساھب ُسرت دےئ رپَھب ا ےپ ُگرمُکھ دے ودنایئ ۔۔۴۔۔۱۵۔۔۴۸۔۔
ਤਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੩ ॥

سِرریاگ ہلحم ۳۔۔
ਧਨੁ ਜਨਨੀ ਤਜਤਨ ਜਾਇਆ ਧੰਨੁ ਤਪਿਾ ਪਰਧਾਨੁ ॥

نھ پِیا رپداھن ۔۔
دنھ یننج ِجں اجنا د ّ

ਸਿਗੁਰੁ ਸੇਤਵ ਸੁਖੁ ਪਾਇਆ ਤਵਚਹੁ ਗਇਆ ਗੁਮਾਨੁ ॥

ُ
ویس ُسکھ نانا وِچہؤہ ایگ گمان ۔۔
سیگؤر َ

ਿਤਰ ਸੇਵਤਨ ਸੰਿ ਜਨ ਖੜੇ ਪਾਇਤਨ ਗੁਣੀ ਤਨਧਾਨੁ ॥੧॥

در َسیؤن سیت نج ڑھکے نانئ ُگبی ن ِداھن ۔۔۱۔۔
ਮੇਰੇ ਮਨ ਗੁਰ ਮੁਤਖ ਤਧਆਇ ਹਤਰ ਸੋਇ ॥

ریمے نم ُگر مُکھ دایھۓ ہر وسۓ ۔۔
ਗੁਰ ਕਾ ਸਬਿੁ ਮਤਨ ਵਸੈ ਮਨੁ ਿਨੁ ਤਨਰਮਲੁ ਹੋਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ُگر اک دبس نم و سَے نم نت پِرلم وہۓ ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਕਤਰ ਤਕਰਪਾ ਘਤਰ ਆਇਆ ਆਪੇ ਤਮਤਲਆ ਆਇ ॥

رک کِرنا رھگ ا نا ا ےپ مل ِیا ا ۓ ۔۔

ਗੁਰ ਸਬਿੀ ਸਾਲਾਹੀਐ ਰੰਗੇ ਸਹਤਜ ਸੁਭਾਇ ॥

سہ
ُگر دبسی ساال ہیپے رےگن ج ُسبھاےئِ ۔۔

ਸਚੈ ਸਤਚ ਸਮਾਇਆ ਤਮਤਲ ਰਹੈ ਨ ਤਵਛੁਤੜ ਜਾਇ ॥੨॥

سج َے چس امسنا مِل ر َہے ہن وِڑھچ اجۓ ۔۔۲۔۔

ਜੋ ਤਕਛੁ ਕਰਣਾ ਸੁ ਕਤਰ ਰਤਹਆ ਅਵਰੁ ਨ ਕਰਣਾ ਜਾਇ ॥

ک
وج ِچھ رکنا وس رک رایہ ا َور ہن رکنا اجۓ ۔۔
ਤਚਰੀ ਤਵਛੁੰਨੇ ਮੇਤਲਅਨੁ ਸਿਗੁਰ ਪੰਨੈ ਪਾਇ ॥

چ م
جِری وِ ُھپے یلیں سیگؤر پ َپے ناۓ ۔۔

ਆਪੇ ਕਾਰ ਕਰਾਇਸੀ ਅਵਰੁ ਨ ਕਰਣਾ ਜਾਇ ॥੩॥

ا ےپ اکر رکایسئ ا َور ہن رکنا اجۓ ۔۔۳۔۔
ਮਨੁ ਿਨੁ ਰਿਾ ਰੰਗ ਤਸਉ ਹਉਮੈ ਿਤਜ ਤਵਕਾਰ ॥

نم نت رنا رنگ سِیؤ ہؤ م َے جت وِاکر ۔۔

ਅਤਹਤਨਤਸ ਤਹਰਿੈ ਰਤਵ ਰਹੈ ਤਨਰਭਉ ਨਾਮੁ ਤਨਰੰਕਾਰ ॥

ب
اہیِس ہِر َدے َروِ ر َہے پِر ھؤ نام پِراکنر ۔۔

ਨਾਨਕ ਆਤਪ ਤਮਲਾਇਅਨੁ ਪੂਰੈ ਸਬਤਿ ਅਪਾਰ ॥੪॥੧੬॥੪੯॥

نانک ا ت مِالنیئ ئُؤ َرے دبس انار ۔۔۴۔۔۱۶۔۔۴۹۔۔
ਤਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੩ ॥

سِرریاگ ہلحم ۳۔۔
ਗੋਤਵਿੁ ਗੁਣੀ ਤਨਧਾਨੁ ਹੈ ਅੰਿੁ ਨ ਪਾਇਆ ਜਾਇ ॥

ےہ اپپ ہن نانا اجۓ ۔۔
وگوِد ُگبی ن ِداھن َ

ਕਥਨੀ ਬਿਨੀ ਨ ਪਾਈਐ ਹਉਮੈ ਤਵਚਹੁ ਜਾਇ ॥

ینھتک دبین ہن نا پپَے ہؤ م َے وِچہؤہ اجۓ ۔۔

ਸਿਗੁਤਰ ਤਮਤਲਐ ਸਿ ਭੈ ਰਚੈ ਆਤਪ ਵਸੈ ਮਤਨ ਆਇ ॥੧॥

ب
سیگؤر مِلیپے دص َھے

ر َچے ا ت و سَے نم ا ۓ ۔۔۱۔۔
ਭਾਈ ਰੇ ਗੁਰਮੁਤਖ ਬੂਝੈ ਕੋਇ ॥

چ
اھبیئ رے ُگرمُکھ ئُؤ َھے وکۓ ۔۔
ਤਬਨੁ ਬੂਝੇ ਕਰਮ ਕਮਾਵਣੇ ਜਨਮੁ ਪਿਾਰਥੁ ਖੋਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

پِں وبےھج رکم امکوےن منج ندارھت وھکۓ ۔۔۱۔۔راہو۔۔

ਤਜਨੀ ਚਾਤਖਆ ਤਿਨੀ ਸਾਿੁ ਪਾਇਆ ਤਬਨੁ ਚਾਖੇ ਭਰਤਮ ਭੁਲਾਇ ॥

ب
ِجبی اچایھک پ ِبی اصد نانا پِں اچےھک رھبم ھُال ئِے ۔۔
ਅੰਤਮਰਿੁ ਸਾਚਾ ਨਾਮੁ ਹੈ ਕਹਣਾ ਕਛੂ ਨ ਜਾਇ ॥

کج
ُ
ھ
ےہ انہک ؤ ہن اجۓ ۔۔
ارمِت سااچ نام َ

ਪੀਵਿ ਹੂ ਪਰਵਾਣੁ ਭਇਆ ਪੂਰੈ ਸਬਤਿ ਸਮਾਇ ॥੨॥

ویپت ُہؤ رپوان ایھب ئُؤ َرے دبس امسۓ ۔۔۲۔۔
ਆਪੇ ਿੇਇ ਿ ਪਾਈਐ ਹੋਰੁ ਕਰਣਾ ਤਕਛੂ ਨ ਜਾਇ ॥

کِج
ُ
ھ
ا ےپ دےئ نا نا پپَے وہر رکنا ؤ ہن اجۓ ۔۔

ਿੇਵਣ ਵਾਲੇ ਕੈ ਹਤਥ ਿਾਤਿ ਹੈ ਗੁਰੂ ਿੁਆਰੈ ਪਾਇ ॥

دوین واےل ےکَ ھتہ دات ےہَ ُگؤ ُرو ُدوا َرے ناۓ ۔۔
ਜੇਹਾ ਕੀਿੋਨੁ ਿੇਹਾ ਹੋਆ ਜੇਹੇ ਕਰਮ ਕਮਾਇ ॥੩॥

اہیج کی َپؤن اہیت وہا جبہے رکم امکۓ ۔۔۳۔۔

ਜਿੁ ਸਿੁ ਸੰਜਮੁ ਨਾਮੁ ਹੈ ਤਵਣੁ ਨਾਵੈ ਤਨਰਮਲੁ ਨ ਹੋਇ ॥

سبج
جت ست م نام ےہَ وِن نا َوے پِرلم ہن وہۓ ۔۔

ਪੂਰੈ ਭਾਤਗ ਨਾਮੁ ਮਤਨ ਵਸੈ ਸਬਤਿ ਤਮਲਾਵਾ ਹੋਇ ॥

ئُؤ َرے اھبگ نام نم و سَے دبس مِالوا وہۓ ۔۔
ਨਾਨਕ ਸਹਜੇ ਹੀ ਰੰਤਗ ਵਰਿਿਾ ਹਤਰ ਗੁਣ ਪਾਵੈ ਸੋਇ ॥੪॥੧੭॥੫੦॥

س
نانک ہجے یہ رنگ وردتا ہر ُگں نا َوے وسۓ ۔۔۴۔۔۱۷۔۔۵۱۔۔
ਤਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੩ ॥

سِرریاگ ہلحم ۳۔۔
ਕਾਂਇਆ ਸਾਧੈ ਉਰਧ ਿਪੁ ਕਰੈ ਤਵਚਹੁ ਹਉਮੈ ਨ ਜਾਇ ॥

اکاین سا َدےھ اُردھ پپ رکَے وِچہؤہ ہؤ م َے ہن اجۓ ۔۔
ਅਤਧਆਿਮ ਕਰਮ ਜੇ ਕਰੇ ਨਾਮੁ ਨ ਕਬ ਹੀ ਪਾਇ ॥

ادایھمت رکم ےج رکے نام ہن بک یہ ناۓ ۔۔
ਗੁਰ ਕੈ ਸਬਤਿ ਜੀਵਿੁ ਮਰੈ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਵਸੈ ਮਤਨ ਆਇ ॥੧॥

ُگر ےکَ دبس ویجَت م َ َرے ہر نام و سَے نم ا ۓ ۔۔۱۔۔
ਸੁਤਣ ਮਨ ਮੇਰੇ ਭਜੁ ਸਿਗੁਰ ਸਰਣਾ ॥

ُسں نم ریمے جھب سیگؤر رسنا ۔۔

ਗੁਰ ਪਰਸਾਿੀ ਛੁਟੀਐ ਤਬਖੁ ਭਵਜਲੁ ਸਬਤਿ ਗੁਰ ਿਰਣਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

چھُییپ نِک ب
ُ
گ
ھ
َ
ے ھ ؤلج دبس ر رتنا ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ُگر رپسادی
ਿਰੈ ਗੁਣ ਸਭਾ ਧਾਿੁ ਹੈ ਿੂਜਾ ਭਾਉ ਤਵਕਾਰੁ ॥

ے ُگں اھبس داھت ےہَ ُدواج اھبو وِاکر ۔۔
رتِ َ
ਪੰਤਿਿੁ ਪੜੈ ਬੰਧਨ ਮੋਹ ਬਾਧਾ ਨਹ ਬੂਝੈ ਤਬਤਖਆ ਤਪਆਤਰ ॥

چ
ڈنپت ڑپَے دنبنھ ومہ ناداھ ہن وب َھے نِکھیا ایپر ۔۔

ਸਿਗੁਤਰ ਤਮਤਲਐ ਤਿਰਕੁਟੀ ਛੂਟੈ ਚਉਥੈ ਪਤਿ ਮੁਕਤਿ ਿੁਆਰੁ ॥੨॥

ب
چ
سیگؤر مِلیپے ِرت ُکبی ُھؤ ئَے جؤ َھے ند مُکت ُدوار ۔۔۲۔۔
ਗੁਰ ਿੇ ਮਾਰਗੁ ਪਾਈਐ ਚੂਕੈ ਮੋਹੁ ਗੁਬਾਰੁ ॥

ُگر ےت امرگ نا پپَے ُجؤ َکے ومہ ُگیار ۔۔

ਸਬਤਿ ਮਰੈ ਿਾ ਉਧਰੈ ਪਾਏ ਮੋਖ ਿੁਆਰੁ ॥

دبس م َ َرے نا اُدرھَے ناےئ ومھک ُدوار ۔۔
ਗੁਰ ਪਰਸਾਿੀ ਤਮਤਲ ਰਹੈ ਸਚੁ ਨਾਮੁ ਕਰਿਾਰੁ ॥੩॥

ُگر رپسادی مِل ر َہے چس نام رکنار ۔۔۳۔۔

ਇਹੁ ਮਨੂਆ ਅਤਿ ਸਬਲ ਹੈ ਛਿੇ ਨ ਤਕਿੈ ਉਪਾਇ ॥

اویہ م ُپؤا ات لبس ےہَ چھدے ہن ک ِ َپے اُناے ۔۔
ਿੂਜੈ ਭਾਇ ਿੁਖੁ ਲਾਇਿਾ ਬਹੁਿੀ ਿੇਇ ਸਜਾਇ ॥

ُدو َچے اھبےئ ُدھک الریئا ب ُہبی دےئ اجسۓ ۔۔

ਨਾਨਕ ਨਾਤਮ ਲਗੇ ਸੇ ਉਬਰੇ ਹਉਮੈ ਸਬਤਿ ਗਵਾਇ ॥੪॥੧੮॥੫੧॥

نانک نام ےگل ےس اُپرے ہؤ م َے دبس وگَاےی ۔۔۴۔۔۱۸۔۔۵۱۔۔
ਤਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੩ ॥

سِرریاگ ہلحم ۳۔۔
ਤਕਰਪਾ ਕਰੇ ਗੁਰੁ ਪਾਈਐ ਹਤਰ ਨਾਮੋ ਿੇਇ ਤਿਰੜਾਇ ॥

کِرنا رکے ُگر نا پپَے ہر ناوم دےئ درِراےئِ ۔۔

ਤਬਨੁ ਗੁਰ ਤਕਨੈ ਨ ਪਾਇਓ ਤਬਰਥਾ ਜਨਮੁ ਗਵਾਇ ॥

پِں ُگر ک ِ َپے ہن ناویئ پِراھت منج وگَاےی ۔۔

ਮਨਮੁਖ ਕਰਮ ਕਮਾਵਣੇ ਿਰਗਹ ਤਮਲੈ ਸਜਾਇ ॥੧॥

مب
َ
م
ک
ل
م
ُ
ِ
ھ رکم امکوےن درہگ ے اجسۓ ۔۔۱۔۔
ਮਨ ਰੇ ਿੂਜਾ ਭਾਉ ਚੁਕਾਇ ॥

نم رے ُدواج اھبو ُجکاۓ ۔۔
ਅੰਿਤਰ ਿੇਰੈ ਹਤਰ ਵਸੈ ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਸੁਖੁ ਪਾਇ ॥ ਰਹਾਉ ॥

ارتن ریتَے ہر و سَے ُگر ویسا ُسکھ ناۓ ۔۔راہو۔۔
ਸਚੁ ਬਾਣੀ ਸਚੁ ਸਬਿੁ ਹੈ ਜਾ ਸਤਚ ਧਰੇ ਤਪਆਰੁ ॥

چس ناین چس دبس ےہَ اج چس درھے ایپر ۔۔
ਹਤਰ ਕਾ ਨਾਮੁ ਮਤਨ ਵਸੈ ਹਉਮੈ ਿੋਧੁ ਤਨਵਾਤਰ ॥

ہر اک نام نم و سَے ہؤ م َے رکودھ ئِؤار ۔۔

ਮਤਨ ਤਨਰਮਲ ਨਾਮੁ ਤਧਆਈਐ ਿਾ ਪਾਏ ਮੋਖ ਿੁਆਰੁ ॥੨॥

نم پِرلم نام دایھ نیپے َ نا ناےئ ومھک ُدوار ۔۔۲۔۔
ਹਉਮੈ ਤਵਤਚ ਜਗੁ ਤਬਨਸਿਾ ਮਤਰ ਜੰਮੈ ਆਵੈ ਜਾਇ ॥

ہؤ م َے وِچ چگ نِیسدا رم چمَ ّے

ے اجۓ ۔۔
او َ

ਮਨਮੁਖ ਸਬਿੁ ਨ ਜਾਣਨੀ ਜਾਸਤਨ ਪਤਿ ਗਵਾਇ ॥

مب
مُکھ دبس ہن اجینن اجنس پپ وگَاےی ۔۔

ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਨਾਉ ਪਾਈਐ ਸਚੇ ਰਹੈ ਸਮਾਇ ॥੩॥

ُگر ویسا ناو نا پپَے ےچس ر َہے امسۓ ۔۔۳۔۔

ਸਬਤਿ ਮੰਤਨਐ ਗੁਰੁ ਪਾਈਐ ਤਵਚਹੁ ਆਪੁ ਗਵਾਇ ॥

دبس ِمی ٔپے ُگر نا پپَے وِچہؤہ ا ت وگَاےی ۔۔

ਅਨਤਿਨੁ ਭਗਤਿ ਕਰੇ ਸਿਾ ਸਾਚੇ ਕੀ ਤਲਵ ਲਾਇ ॥

ادنِن تگھب رکے دسا ساےچ یک لِؤ ال ِئے ۔۔

ਨਾਮੁ ਪਿਾਰਥੁ ਮਤਨ ਵਤਸਆ ਨਾਨਕ ਸਹਤਜ ਸਮਾਇ ॥੪॥੧੯॥੫੨॥

سہ
نام ندارھت نم وایس نانک ج امسۓ ۔۔۴۔۔۱۹۔۔۵۲۔۔
ਤਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੩ ॥

سِرریاگ ہلحم ۳۔۔
ਤਜਨੀ ਪੁਰਖੀ ਸਿਗੁਰੁ ਨ ਸੇਤਵਓ ਸੇ ਿੁਖੀਏ ਜੁਗ ਚਾਤਰ ॥

ک
ینج ُپریھک سیگؤر ہن ویسِوی ےس ُد ھیپے ُچگ اچر ۔۔

ਘਤਰ ਹੋਿਾ ਪੁਰਖੁ ਨ ਪਛਾਤਣਆ ਅਤਭਮਾਤਨ ਮੁਿੇ ਅਹੰਕਾਤਰ ॥

ب
مب
رھگ وہدا ُپرھک ہن اھچپاین ا ھبمان ُ ھے ااکنہر ۔۔
ਸਿਗੁਰੂ ਤਕਆ ਤਿਟਤਕਆ ਮੰਤਗ ਥਕੇ ਸੰਸਾਤਰ ॥

ب
سیگ ُرو ایک ھِیکیا گنم ےکھت اسنسر ۔۔

ਸਚਾ ਸਬਿੁ ਨ ਸੇਤਵਓ ਸਤਭ ਕਾਜ ਸਵਾਰਣਹਾਰੁ ॥੧॥

اچس دبس ہن ویسِوی سیھ اکچ وساراہنر ۔۔۱۔۔
ਮਨ ਮੇਰੇ ਸਿਾ ਹਤਰ ਵੇਖੁ ਹਿੂਤਰ ॥

نم ریمے دسا ہر وھکی دحُور ۔۔
ਜਨਮ ਮਰਨ ਿੁਖੁ ਪਰਹਰੈ ਸਬਤਿ ਰਤਹਆ ਭਰਪੂਤਰ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

منج رمن ُدھک رپہ َرے دبس رایہ رھبئُؤر ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਸਚੁ ਸਲਾਹਤਨ ਸੇ ਸਚੇ ਸਚਾ ਨਾਮੁ ਅਧਾਰੁ ॥

چس سالنہ ےس ےچس اچس نام اداھر ۔۔

ਸਚੀ ਕਾਰ ਕਮਾਵਣੀ ਸਚੇ ਨਾਤਲ ਤਪਆਰੁ ॥

یچس اکر امکوین ےچس نال ایپر ۔۔
ਸਚਾ ਸਾਹੁ ਵਰਿਿਾ ਕੋਇ ਨ ਮੇਟਣਹਾਰੁ ॥

اچس ساوہ وردتا وکۓ ہن مییبہار ۔۔

ਮਨਮੁਖ ਮਹਲੁ ਨ ਪਾਇਨੀ ਕੂਤੜ ਮੁਿੇ ਕੂਤੜਆਰ ॥੨॥

مب
مب
مُکھ لحم ہن ناینئ ُکؤر ُ ھے ُکؤرنار ۔۔۲۔۔

ਹਉਮੈ ਕਰਿਾ ਜਗੁ ਮੁਆ ਗੁਰ ਤਬਨੁ ਘੋਰ ਅੰਧਾਰੁ ॥

ہؤ م َے رکنا چگ مُؤا ُ ُگر پِں وھگر ادناھر ۔۔

ਮਾਇਆ ਮੋਤਹ ਤਵਸਾਤਰਆ ਸੁਖਿਾਿਾ ਿਾਿਾਰੁ ॥

امنا ومہِ وِسارنا ُسکھدانا دانار ۔۔

ਸਿਗੁਰੁ ਸੇਵਤਹ ਿਾ ਉਬਰਤਹ ਸਚੁ ਰਖਤਹ ਉਰ ਧਾਤਰ ॥

سیگؤر ویسہِ نا اُپرہ چس رکھہہ اُر داھر ۔۔

ਤਕਰਪਾ ਿੇ ਹਤਰ ਪਾਈਐ ਸਤਚ ਸਬਤਿ ਵੀਚਾਤਰ ॥੩॥

کِرنا ےت ہر نا پپَے چس دبس وبچار ۔۔۳۔۔

ਸਿਗੁਰੁ ਸੇਤਵ ਮਨੁ ਤਨਰਮਲਾ ਹਉਮੈ ਿਤਜ ਤਵਕਾਰ ॥

سیگؤر َسیؤ نم پِرمال ہؤ م َے جت وِاکر ۔۔

ਆਪੁ ਛੋਤਿ ਜੀਵਿ ਮਰੈ ਗੁਰ ਕੈ ਸਬਤਿ ਵੀਚਾਰ ॥

ےک دبس وبچار ۔۔
ا ت وھچد ویجَت م َ َرے ُگر َ
ਧੰਧਾ ਧਾਵਿ ਰਤਹ ਗਏ ਲਾਗਾ ਸਾਤਚ ਤਪਆਰੁ ॥

ددنھاھ داھوت رہِ ےئگ الاگ ساچ ایپر ۔۔

ਸਤਚ ਰਿੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਤਿਿੁ ਸਾਚੈ ਿਰਬਾਤਰ ॥੪॥

چس رےت مُکھ اُےلج پِپ سا َچے درنار ۔۔۴۔۔

ਸਿਗੁਰੁ ਪੁਰਖੁ ਨ ਮੰਤਨਓ ਸਬਤਿ ਨ ਲਗੋ ਤਪਆਰੁ ॥

سیگؤر ُپرھک ہن وینم دبس ہن وگل ایپر ۔۔

ਇਸਨਾਨੁ ਿਾਨੁ ਜੇਿਾ ਕਰਤਹ ਿੂਜੈ ਭਾਇ ਖੁਆਰੁ ॥

ک
اِانسن دان َچییا رکہِ ُدو َچے اھبےئ ُھؤار ۔۔

ਹਤਰ ਜੀਉ ਆਪਣੀ ਤਿਪਾ ਕਰੇ ਿਾ ਲਾਗੈ ਨਾਮ ਤਪਆਰੁ ॥

ہر جپؤ ا ینپ کِرنا رکے نا ال َگے نام ایپر ۔۔

ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਸਮਾਤਲ ਿੂ ਗੁਰ ਕੈ ਹੇਤਿ ਅਪਾਤਰ ॥੫॥੨੦॥੫੩॥

نانک نام امسل ئُؤ ُگر ےکَ َہپت انار ۔۔۵۔۔۲۱۔۔۵۳۔۔
ਤਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੩ ॥

سِرریاگ ہلحم ۳۔۔
ਤਕਸੁ ਹਉ ਸੇਵੀ ਤਕਆ ਜਪੁ ਕਰੀ ਸਿਗੁਰ ਪੂਛਉ ਜਾਇ ॥

چ
کِس ہؤ ویسی ایک جت رکی سیگؤر ئُؤ ھؤ اجۓ ۔۔

ਸਿਗੁਰ ਕਾ ਭਾਣਾ ਮੰਤਨ ਲਈ ਤਵਚਹੁ ਆਪੁ ਗਵਾਇ ॥

نم یئل وِچہؤہ ا ت وگَاےی ۔۔
سیگؤر اک اھبنا ّ
ਏਹਾ ਸੇਵਾ ਚਾਕਰੀ ਨਾਮੁ ਵਸੈ ਮਤਨ ਆਇ ॥

ااہی ویسا اچرکی نام و سَے نم ا ۓ ۔۔

ਨਾਮੈ ਹੀ ਿੇ ਸੁਖੁ ਪਾਈਐ ਸਚੈ ਸਬਤਿ ਸੁਹਾਇ ॥੧॥

ۓ ۔۔۱۔۔
نا م َے یہ ےت ُسکھ نا پپَے سج َے دبس ُسہا ِ

ਮਨ ਮੇਰੇ ਅਨਤਿਨੁ ਜਾਗੁ ਹਤਰ ਚੇਤਿ ॥

نم ریمے ادنِن اجگ ہر َجپت ۔۔
ਆਪਣੀ ਖੇਿੀ ਰਤਖ ਲੈ ਕੂੰਜ ਪੜੈਗੀ ਖੇਤਿ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ا ینپ یتیھک رھک لَے ُکؤجن ڑپَیگی تیھک ۔۔۱۔۔راہو۔۔

ਮਨ ਕੀਆ ਇਛਾ ਪੂਰੀਆ ਸਬਤਿ ਰਤਹਆ ਭਰਪੂਤਰ ॥

نم ک ِیا ااھچ ئُؤرنا دبس رایہ رھبئُؤر ۔۔
ਭੈ ਭਾਇ ਭਗਤਿ ਕਰਤਹ ਤਿਨੁ ਰਾਿੀ ਹਤਰ ਜੀਉ ਵੇਖੈ ਸਿਾ ਹਿੂਤਰ ॥

نک
ب
َھے اھبےئ تگھب رکہِ دِن رایت ہر جپؤ و َھے دسا دحُور ۔۔
ਸਚੈ ਸਬਤਿ ਸਿਾ ਮਨੁ ਰਾਿਾ ਭਰਮੁ ਗਇਆ ਸਰੀਰਹੁ ਿੂਤਰ ॥

سج َے دبس دسا نم رانا رھبم ایگ رسریوہ ُدور ۔۔

ਤਨਰਮਲੁ ਸਾਤਹਬੁ ਪਾਇਆ ਸਾਚਾ ਗੁਣੀ ਗਹੀਰੁ ॥੨॥

پِرلم اصجت نانا سااچ ُگبی ریہگ ۔۔۲۔۔
ਜੋ ਜਾਗੇ ਸੇ ਉਬਰੇ ਸੂਿੇ ਗਏ ਮੁਹਾਇ ॥

وج اجےگ ےس اُپرے سُؤےت ےئگ مُہا ئِے ۔۔
ਸਚਾ ਸਬਿੁ ਨ ਪਛਾਤਣਓ ਸੁਪਨਾ ਗਇਆ ਤਵਹਾਇ ॥

اچس دبس ہن اھچپوین ُسییا ایگ وِاہ ئِے ۔۔

ਸੁੰਞੇ ਘਰ ਕਾ ਪਾਹੁਣਾ ਤਜਉ ਆਇਆ ਤਿਉ ਜਾਇ ॥

ُسیبجے رھگ اک نا ُہیا ِجپؤ ا نا پپؤ اجۓ ۔۔

ਮਨਮੁਖ ਜਨਮੁ ਤਬਰਥਾ ਗਇਆ ਤਕਆ ਮੁਹੁ ਿੇਸੀ ਜਾਇ ॥੩॥

مب
مُکھ منج پِراھت ایگ ایک مُہؤ دیسی اجۓ ۔۔۳۔۔

ਸਭ ਤਕਛੁ ਆਪੇ ਆਤਪ ਹੈ ਹਉਮੈ ਤਵਤਚ ਕਹਨੁ ਨ ਜਾਇ ॥

ک
سیھ ِچھ ا ےپ ا ت ےہَ ہؤ م َے وِچ کہں ہن اجۓ ۔۔
ਗੁਰ ਕੈ ਸਬਤਿ ਪਛਾਣੀਐ ਿੁਖੁ ਹਉਮੈ ਤਵਚਹੁ ਗਵਾਇ ॥

ُگر ےکَ دبس اھچپ نی َپے ُدھک ہؤ م َے وِچہؤہ وگَاےی ۔۔

ਸਿਗੁਰੁ ਸੇਵਤਨ ਆਪਣਾ ਹਉ ਤਿਨ ਕੈ ਲਾਗਉ ਪਾਇ ॥

سیگؤر ویسن ا انپ ہؤ پِں ےکَ الگؤ ناۓ ۔۔

ਨਾਨਕ ਿਤਰ ਸਚੈ ਸਤਚਆਰ ਹਤਹ ਹਉ ਤਿਨ ਬਤਲਹਾਰੈ ਜਾਉ ॥੪॥੨੧॥੫੪॥

س س
پ
اہلبرے اجو ۔۔۴۔۔۲۱۔۔۵۴۔۔
نانک در ج َے چیار ہہہ ہؤ ِں َ
ਤਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੩ ॥

سِرریاگ ہلحم ۳۔۔
ਜੇ ਵੇਲਾ ਵਖਿੁ ਵੀਚਾਰੀਐ ਿਾ ਤਕਿੁ ਵੇਲਾ ਭਗਤਿ ਹੋਇ ॥

ےج ونال وتھک واچر پپے نا کِپ ونال تگھب وہۓ ۔۔
ਅਨਤਿਨੁ ਨਾਮੇ ਰਤਿਆ ਸਚੇ ਸਚੀ ਸੋਇ ॥

ادنِن ناےم رایت ےچس یچس وسۓ ۔۔
ਇਕੁ ਤਿਲੁ ਤਪਆਰਾ ਤਵਸਰੈ ਭਗਤਿ ਤਕਨੇਹੀ ਹੋਇ ॥

اک نِل ایپرا وِرسَے تگھب کِیبہی وہۓ ۔۔

ਮਨੁ ਿਨੁ ਸੀਿਲੁ ਸਾਚ ਤਸਉ ਸਾਸੁ ਨ ਤਬਰਥਾ ਕੋਇ ॥੧॥

نم نت لتیس ساچ سِیؤ ساس ہن پِراھت وکۓ ۔۔۱۔۔
ਮੇਰੇ ਮਨ ਹਤਰ ਕਾ ਨਾਮੁ ਤਧਆਇ ॥

ریمے نم ہر اک نام دایھۓ ۔۔

ਸਾਚੀ ਭਗਤਿ ਿਾ ਥੀਐ ਜਾ ਹਤਰ ਵਸੈ ਮਤਨ ਆਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ب
ھی
س
پ
ہ
سایچ تگھب نا ے اج ر و َے نم ا ۓ ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਸਹਜੇ ਖੇਿੀ ਰਾਹੀਐ ਸਚੁ ਨਾਮੁ ਬੀਜੁ ਪਾਇ ॥

س
ہجے یتیھک را ہیپے چس نام جیب ناۓ ۔۔

ਖੇਿੀ ਜੰਮੀ ਅਗਲੀ ਮਨੂਆ ਰਜਾ ਸਹਤਜ ਸੁਭਾਇ ॥

چ
یتیھک مّی

سہ
ایلگ م ُپؤا راج ج ُسبھاےئِ ۔۔

ਗੁਰ ਕਾ ਸਬਿੁ ਅੰਤਮਰਿੁ ਹੈ ਤਜਿੁ ਪੀਿੈ ਤਿਖ ਜਾਇ ॥

ےہ ِجت نی َپے نکِھ اجۓ ۔۔
ُگر اک دبس ارمِت َ

ਇਹੁ ਮਨੁ ਸਾਚਾ ਸਤਚ ਰਿਾ ਸਚੇ ਰਤਹਆ ਸਮਾਇ ॥੨॥

اوہی نم سااچ چس رنا ےچس رایہ امسۓ ۔۔۲۔۔
ਆਖਣੁ ਵੇਖਣੁ ਬੋਲਣਾ ਸਬਿੇ ਰਤਹਆ ਸਮਾਇ ॥

نک
ھ
ا نھک و ں وبانل دبسے رایہ امسۓ ۔۔

ਬਾਣੀ ਵਜੀ ਚਹੁ ਜੁਗੀ ਸਚੋ ਸਚੁ ਸੁਣਾਇ ॥

ناین ویج چہؤ ُچگی وچس چس ُسیاۓ ۔۔

ਹਉਮੈ ਮੇਰਾ ਰਤਹ ਗਇਆ ਸਚੈ ਲਇਆ ਤਮਲਾਇ ॥

ہؤ م َے ریما رہِ ایگ سج َے لییا مِال ِئے ۔۔

ਤਿਨ ਕਉ ਮਹਲੁ ਹਿੂਤਰ ਹੈ ਜੋ ਸਤਚ ਰਹੇ ਤਲਵ ਲਾਇ ॥੩॥

پِں کؤ لحم دحُور ےہَ وج چس رےہ لِؤ ال ِئے ۔۔۳۔۔

ਨਿਰੀ ਨਾਮੁ ਤਧਆਈਐ ਤਵਣੁ ਕਰਮਾ ਪਾਇਆ ਨ ਜਾਇ ॥

دنری نام دایھ نیپے َ وِن رکام نانا ہن اجۓ ۔۔

ਪੂਰੈ ਭਾਤਗ ਸਿਸੰਗਤਿ ਲਹੈ ਸਿਗੁਰੁ ਭੇਟੈ ਤਜਸੁ ਆਇ ॥

لہ سی گ ب
ج
ھی
َ
پ
ِ
ئُؤ َرے اھبگ سیسیگت َ ے ؤر ے س ا ۓ ۔۔
ਅਨਤਿਨੁ ਨਾਮੇ ਰਤਿਆ ਿੁਖੁ ਤਬਤਖਆ ਤਵਚਹੁ ਜਾਇ ॥

ادنِن ناےم رایت ُدھک نِکھیا وِچہؤہ اجۓ ۔۔

ਨਾਨਕ ਸਬਤਿ ਤਮਲਾਵੜਾ ਨਾਮੇ ਨਾਤਮ ਸਮਾਇ ॥੪॥੨੨॥੫੫॥

نانک دبس مِالورا ناےم نام امسۓ ۔۔۴۔۔۲۲۔۔۵۵۔۔
ਤਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੩ ॥

سِرریاگ ہلحم ۳۔۔
ਆਪਣਾ ਭਉ ਤਿਨ ਪਾਇਓਨੁ ਤਜਨ ਗੁਰ ਕਾ ਸਬਿੁ ਬੀਚਾਤਰ ॥

ب
ا انپ ھؤ پِں ناویئن ِجں ُگر اک دبس اچیبر ۔۔

ਸਿਸੰਗਿੀ ਸਿਾ ਤਮਤਲ ਰਹੇ ਸਚੇ ਕੇ ਗੁਣ ਸਾਤਰ ॥

سیس
یگبی دسا مِل رےہ ےچس ےک ُگں سار ۔۔

ਿੁਤਬਧਾ ਮੈਲੁ ਚੁਕਾਈਅਨੁ ਹਤਰ ਰਾਤਖਆ ਉਰ ਧਾਤਰ ॥

پ
ُددباھ لیم ُجکا ییں ہر راایھک اُر داھر ۔۔

ਸਚੀ ਬਾਣੀ ਸਚੁ ਮਤਨ ਸਚੇ ਨਾਤਲ ਤਪਆਰੁ ॥੧॥

یچس ناین چس نم ےچس نال ایپر ۔۔۱۔۔
ਮਨ ਮੇਰੇ ਹਉਮੈ ਮੈਲੁ ਭਰ ਨਾਤਲ ॥

نم ریمے ہؤ م َے لیم رھب نال ۔۔
ਹਤਰ ਤਨਰਮਲੁ ਸਿਾ ਸੋਹਣਾ ਸਬਤਿ ਸਵਾਰਣਹਾਰੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ہر پِرلم دسا وسانہ دبس وساراہنر ۔۔۱۔۔راہو۔۔

ਸਚੈ ਸਬਤਿ ਮਨੁ ਮੋਤਹਆ ਪਰਤਭ ਆਪੇ ਲਏ ਤਮਲਾਇ ॥

سج َے دبس نم ومایہ رپَھب ا ےپ ےئل مِال ِئے ۔۔
ਅਨਤਿਨੁ ਨਾਮੇ ਰਤਿਆ ਜੋਿੀ ਜੋਤਿ ਸਮਾਇ ॥

ادنِن ناےم رایت وجیت وجت امسۓ ۔۔
ਜੋਿੀ ਹੂ ਪਰਭੁ ਜਾਪਿਾ ਤਬਨੁ ਸਿਗੁਰ ਬੂਝ ਨ ਪਾਇ ॥

وجیت ُہؤ رپَھب اجندا پِں سیگؤر ئُؤھج ہن ناۓ ۔۔

ਤਜਨ ਕਉ ਪੂਰਤਬ ਤਲਤਖਆ ਸਿਗੁਰੁ ਭੇਤਟਆ ਤਿਨ ਆਇ ॥੨॥

ب
نج کؤ ئُؤرت لک ِھیا سیگؤر ھیییا پِں ا ۓ ۔۔۲۔۔
ਤਵਣੁ ਨਾਵੈ ਸਭ ਿੁਮਣੀ ਿੂਜੈ ਭਾਇ ਖੁਆਇ ॥

ُک
وِن نا َوے سیھ ُدینم ُدو َچے اھبےئ ھؤاۓ ۔۔
ਤਿਸੁ ਤਬਨੁ ਘੜੀ ਨ ਜੀਵਿੀ ਿੁਖੀ ਰੈਤਣ ਤਵਹਾਇ ॥

ئِس پِں ڑھگی ہن ِجپؤدی ُدیھک َرنی وِاہ ئِے ۔۔

ਭਰਤਮ ਭੁਲਾਣਾ ਅੰਧੁਲਾ ਤਿਤਰ ਤਿਤਰ ਆਵੈ ਜਾਇ ॥

ھ بھ ِ ب
ب
ھ
ھ
ِ
ے اجۓ ۔۔
و
ا
ر
ر
ال
ُ
دن
ا
ا
ُالن
رھبم
َ

ਨਿਤਰ ਕਰੇ ਪਰਭੁ ਆਪਣੀ ਆਪੇ ਲਏ ਤਮਲਾਇ ॥੩॥

دنر رکے رپَھب ا ینپ ا ےپ ےئل مِال ئِے ۔۔۳۔۔

ਸਭੁ ਤਕਛੁ ਸੁਣਿਾ ਵੇਖਿਾ ਤਕਉ ਮੁਕਤਰ ਪਇਆ ਜਾਇ ॥

ک
سیھ ِچھ ُسیدا ونکھدا کپؤ مُکر ایپ اجۓ ۔۔

ਪਾਪੋ ਪਾਪੁ ਕਮਾਵਿੇ ਪਾਪੇ ਪਚਤਹ ਪਚਾਇ ॥

ناوپ نات امکودے ناےپ بجہہ اچپےئ ۔۔

ਸੋ ਪਰਭੁ ਨਿਤਰ ਨ ਆਵਈ ਮਨਮੁਤਖ ਬੂਝ ਨ ਪਾਇ ॥

مب
م
ک
ئ
ُ
ُ
وس رپَھب دنر ہن ا ویئ ھ ؤھج ہن ناۓ ۔۔

ਤਜਸੁ ਵੇਖਾਲੇ ਸੋਈ ਵੇਖੈ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਤਖ ਪਾਇ ॥੪॥੨੩॥੫੬॥

نک
ِجس واھکیےل وسیئ و َھے نانک ُگرمُکھ ناۓ ۔۔۴۔۔۲۳۔۔۵۶۔۔
ਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੩ ॥

رسریاگ ہلحم ۳۔۔
ਤਬਨੁ ਗੁਰ ਰੋਗੁ ਨ ਿੁਟਈ ਹਉਮੈ ਪੀੜ ਨ ਜਾਇ ॥

پ
پِں ُگر روگ ہن ُییبی ہؤ م َے ڑیپ ہن اجۓ ۔۔
ਗੁਰ ਪਰਸਾਿੀ ਮਤਨ ਵਸੈ ਨਾਮੇ ਰਹੈ ਸਮਾਇ ॥

ُگر رپسادی نم و سَے ناےم ر َہے امسۓ ۔۔
ਗੁਰ ਸਬਿੀ ਹਤਰ ਪਾਈਐ ਤਬਨੁ ਸਬਿੈ ਭਰਤਮ ਭੁਲਾਇ ॥੧॥

ب
ُگر دبسی ہر نا پپَے پِں دبسَے رھبم ھُال ئِے ۔۔۱۔۔
ਮਨ ਰੇ ਤਨਜ ਘਤਰ ਵਾਸਾ ਹੋਇ ॥

ِب
نم رے ج رھگ واسا وہۓ ۔۔
ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਸਾਲਾਤਹ ਿੂ ਤਿਤਰ ਆਵਣ ਜਾਣੁ ਨ ਹੋਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ب
رام نام ساالہِ ئُؤ ھِر ا ون اجن ہن وہۓ ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਹਤਰ ਇਕੋ ਿਾਿਾ ਵਰਿਿਾ ਿੂਜਾ ਅਵਰੁ ਨ ਕੋਇ ॥

ہر اِوک دانا وردتا ُدواج ا َور ہن وکۓ ۔۔
ਸਬਤਿ ਸਾਲਾਹੀ ਮਤਨ ਵਸੈ ਸਹਜੇ ਹੀ ਸੁਖੁ ਹੋਇ ॥

س
دبس اصالیح نم و سَے ہجے یہ ُسکھ وہۓ ۔۔

ਸਭ ਨਿਰੀ ਅੰਿਤਰ ਵੇਖਿਾ ਜੈ ਭਾਵੈ ਿੈ ਿੇਇ ॥੨॥

سیھ دنری ادنر ونکھدا ےجَ اھبوے ئَے دےئ ۔۔۲۔۔
ਹਉਮੈ ਸਭਾ ਗਣਿ ਹੈ ਗਣਿੈ ਨਉ ਸੁਖੁ ਨਾਤਹ ॥

ےہ گی َپے ئؤ ُسکھ ناہِ۔۔
ہؤ م َے اھبس تنگ َ

ਤਬਖੁ ਕੀ ਕਾਰ ਕਮਾਵਣੀ ਤਬਖੁ ਹੀ ਮਾਤਹ ਸਮਾਤਹ ॥

نِکھ یک اکر امکوین نِکھ یہ امہِ امسہِ۔۔

ਤਬਨੁ ਨਾਵੈ ਿਉਰੁ ਨ ਪਾਇਨੀ ਜਮਪੁਤਰ ਿੂਖ ਸਹਾਤਹ ॥੩॥

چ
ب
پِں نا َوے ھؤر ہن ناینئ متُر ُدوھک اہسےہ ۔۔۳۔۔
ਜੀਉ ਤਪੰਿੁ ਸਭੁ ਤਿਸ ਿਾ ਤਿਸੈ ਿਾ ਆਧਾਰੁ ॥

جپؤ پِید سیھ ئِس دا ئ ِ َسے دا ا داھر ۔۔

ਗੁਰ ਪਰਸਾਿੀ ਬੁਝੀਐ ਿਾ ਪਾਏ ਮੋਖ ਿੁਆਰੁ ॥

ب
ُج
ُگر رپسادی ھیپے نا ناےئ ومھک ُدوار ۔۔

ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਸਲਾਤਹ ਿੂੰ ਅੰਿੁ ਨ ਪਾਰਾਵਾਰੁ ॥੪॥੨੪॥੫੭॥

نانک نام سالہِ ئُؤن اپپ ہن ناراوار ۔۔۴۔۔۲۴۔۔۵۷۔۔
ਤਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੩ ॥

سِرریاگ ہلحم ۳۔۔
ਤਿਨਾ ਅਨੰਿੁ ਸਿਾ ਸੁਖੁ ਹੈ ਤਜਨਾ ਸਚੁ ਨਾਮੁ ਆਧਾਰੁ ॥

ےہ ِجیا چس نام ا داھر ۔۔
پ ِیا ادنن دسا ُسکھ َ

ਗੁਰ ਸਬਿੀ ਸਚੁ ਪਾਇਆ ਿੂਖ ਤਨਵਾਰਣਹਾਰੁ ॥

ُگر دبسی چس نانا ُدوھک ئِؤاراہنر ۔۔

ਸਿਾ ਸਿਾ ਸਾਚੇ ਗੁਣ ਗਾਵਤਹ ਸਾਚੈ ਨਾਇ ਤਪਆਰੁ ॥

دسا دسا ساےچ ُگں اگوہِ سا َچے ناےئ ایپر ۔۔

ਤਕਰਪਾ ਕਤਰ ਕੈ ਆਪਣੀ ਤਿਿੋਨੁ ਭਗਤਿ ਭੰਿਾਰੁ ॥੧॥

ےک ا ینپ دِوتن تگھب ڈنھبار ۔۔۱۔۔
کِرنا رک َ
ਮਨ ਰੇ ਸਿਾ ਅਨੰਿੁ ਗੁਣ ਗਾਇ ॥

نم رے دسا ادنن ُگں اگۓ ۔۔
ਸਚੀ ਬਾਣੀ ਹਤਰ ਪਾਈਐ ਹਤਰ ਤਸਉ ਰਹੈ ਸਮਾਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

یچس ناین ہر نا پپَے ہر سِیؤ ر َہے امسۓ ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਸਚੀ ਭਗਿੀ ਮਨੁ ਲਾਲੁ ਥੀਆ ਰਿਾ ਸਹਤਜ ਸੁਭਾਇ ॥

ب
سہ
ب
ب
گب
ھ
س
ھ
ُ
یچس ی نم الل ِیا رنا ج ھاےئِ ۔۔

ਗੁਰ ਸਬਿੀ ਮਨੁ ਮੋਤਹਆ ਕਹਣਾ ਕਛੂ ਨ ਜਾਇ ॥

کج
ُ
ھ
ُگر دبسی نم ومایہ انہک ؤ ہن اجۓ ۔۔

ਤਜਹਵਾ ਰਿੀ ਸਬਤਿ ਸਚੈ ਅੰਤਮਰਿੁ ਪੀਵੈ ਰਤਸ ਗੁਣ ਗਾਇ ॥

چہؤا ریت دبس سج َے ارمِت ویپَے رس ُگں اگۓ ۔۔

ਗੁਰਮੁਤਖ ਏਹੁ ਰੰਗੁ ਪਾਈਐ ਤਜਸ ਨੋ ਤਕਰਪਾ ਕਰੇ ਰਜਾਇ ॥੨॥

ُگرمُکھ اوہی رنگ نا پپَے سج ون کِرنا رکے راج ئِے ۔۔۲۔۔
ਸੰਸਾ ਇਹੁ ਸੰਸਾਰੁ ਹੈ ਸੁਤਿਆ ਰੈਤਣ ਤਵਹਾਇ ॥

ےہ ُس ِییا َرنی وِاہ ِئے ۔۔
اسنس اہہی اسنسر َ

ਇਤਕ ਆਪਣੈ ਭਾਣੈ ਕਤਢ ਲਇਅਨੁ ਆਪੇ ਲਇਓਨੁ ਤਮਲਾਇ ॥

ل
اِک ا پ َپے اھب ئَے ڈکھ ییں ا ےپ لیپؤن مِال ِئے ۔۔

ਆਪੇ ਹੀ ਆਤਪ ਮਤਨ ਵਤਸਆ ਮਾਇਆ ਮੋਹੁ ਚੁਕਾਇ ॥

ا ےپ یہ ا ت نم وایس امنا ومہ ُجکاۓ ۔۔
ਆਤਪ ਵਿਾਈ ਤਿਿੀਅਨੁ ਗੁਰਮੁਤਖ ਿੇਇ ਬੁਝਾਇ ॥੩॥

ب
پ
ا ت ودایئ ِد ییں ُگرمُکھ دےئ ُجھا ئِے ۔۔۳۔۔

ਸਭਨਾ ਕਾ ਿਾਿਾ ਏਕੁ ਹੈ ਭੁਤਲਆ ਲਏ ਸਮਝਾਇ ॥

سبھیا اک دانا انک ےہَ ب ُھلیا ےئل اھجمسٔۓ ۔۔

ਇਤਕ ਆਪੇ ਆਤਪ ਖੁਆਇਅਨੁ ਿੂਜੈ ਛਤਿਅਨੁ ਲਾਇ ॥

ک
اِک ا ےپ ا ت ُھؤانیئ ُدو َچے چھ ِدنئ ال ئِے ۔۔
ਗੁਰਮਿੀ ਹਤਰ ਪਾਈਐ ਜੋਿੀ ਜੋਤਿ ਤਮਲਾਇ ॥

ُگریتم ہر نا پپَے وجیت وجت مِال ئِے ۔۔

ਅਨਤਿਨੁ ਨਾਮੇ ਰਤਿਆ ਨਾਨਕ ਨਾਤਮ ਸਮਾਇ ॥੪॥੨੫॥੫੮॥

ادنِن ناےم رایت نانک نام امسۓ ۔۔۴۔۔۲۵۔۔۵۸۔۔
ਤਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੩ ॥

سِرریاگ ہلحم ۳۔۔
ਗੁਣਵੰਿੀ ਸਚੁ ਪਾਇਆ ਤਿਰਸਨਾ ਿਤਜ ਤਵਕਾਰ ॥

ُگپ َؤیتن چس نانا رتِانس جت وِاکر ۔۔

ਗੁਰ ਸਬਿੀ ਮਨੁ ਰੰਤਗਆ ਰਸਨਾ ਪਰੇਮ ਤਪਆਤਰ ॥

ُگر دبسی نم رایگن رانس رپمی ایپر ۔۔

ਤਬਨੁ ਸਤਿਗੁਰ ਤਕਨੈ ਨ ਪਾਇਓ ਕਤਰ ਵੇਖਹੁ ਮਤਨ ਵੀਚਾਤਰ ॥

پِں سیگؤر ک ِ َپے ہن ناویئ رک ونک
ھہ نم وبچار ۔۔
ُ

ਮਨਮੁਖ ਮੈਲੁ ਨ ਉਿਰੈ ਤਜਚਰੁ ਗੁਰ ਸਬਤਿ ਨ ਕਰੇ ਤਪਆਰੁ ॥੧॥

مب
ِچ
ُ
م
ک
گ
چ
ُ
ُ
ھ لیم ہن ارتَے ر ر دبس ہن رکے ایپر ۔۔۱۔۔
ਮਨ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕੈ ਭਾਣੈ ਚਲੁ ॥

نم ریمے سیگؤر ےکَ اھب ئَے لچ ۔۔
ਤਨਜ ਘਤਰ ਵਸਤਹ ਅੰਤਮਰਿੁ ਪੀਵਤਹ ਿਾ ਸੁਖ ਲਹਤਹ ਮਹਲੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ِب
ج رھگ وسہہ ارمِت ویپہِ نا ُسکھ لہہہ لحم ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਅਉਗੁਣਵੰਿੀ ਗੁਣੁ ਕੋ ਨਹੀ ਬਹਤਣ ਨ ਤਮਲੈ ਹਿੂਤਰ ॥

او ُگپؤیتن ُگں وک یہن نہب ہن ملَ ِے دحُور ۔۔

ਮਨਮੁਤਖ ਸਬਿੁ ਨ ਜਾਣਈ ਅਵਗਤਣ ਸੋ ਪਰਭੁ ਿੂਤਰ ॥

مب
مُکھ دبس ہن اجیئن اونگ وس رپَھب ُدور ۔۔
ਤਜਨੀ ਸਚੁ ਪਛਾਤਣਆ ਸਤਚ ਰਿੇ ਭਰਪੂਤਰ ॥

ِجبی چس اھچپاین چس رےت رھبئُؤر ۔۔

ਗੁਰ ਸਬਿੀ ਮਨੁ ਬੇਤਧਆ ਪਰਭੁ ਤਮਤਲਆ ਆਤਪ ਹਿੂਤਰ ॥੨॥

ُگر دبسی نم دیبایھ رپَھب مل ِیا ا ت دحُور ۔۔۲۔۔
ਆਪੇ ਰੰਗਤਣ ਰੰਤਗਓਨੁ ਸਬਿੇ ਲਇਓਨੁ ਤਮਲਾਇ ॥

ا ےپ رنگن رنگپؤن دبسے لیپؤن مِال ئِے ۔۔

ਸਚਾ ਰੰਗੁ ਨ ਉਿਰੈ ਜੋ ਸਤਚ ਰਿੇ ਤਲਵ ਲਾਇ ॥

اچس رنگ ہن اُرتَے وج چس رےت لِؤ ال ِئے ۔۔
ਚਾਰੇ ਕੁੰਿਾ ਭਤਵ ਥਕੇ ਮਨਮੁਖ ਬੂਝ ਨ ਪਾਇ ॥

مب
ب
اچرے ُکیدا َھؤ ےکھت مُکھ ئُؤھج ہن ناۓ ۔۔

ਤਜਸੁ ਸਤਿਗੁਰੁ ਮੇਲੇ ਸੋ ਤਮਲੈ ਸਚੈ ਸਬਤਿ ਸਮਾਇ ॥੩॥

سج سیگؤر ےلیم وس ملَ ِے سج َے دبس امسۓ ۔۔۳۔۔
ਤਮਿਰ ਘਣੇਰੇ ਕਤਰ ਥਕੀ ਮੇਰਾ ਿੁਖੁ ਕਾਟੈ ਕੋਇ ॥

ِمتر رینھگے رک یکھت ریما ُدھک اک ئَے وکۓ ۔۔
ਤਮਤਲ ਪਰੀਿਮ ਿੁਖੁ ਕਤਟਆ ਸਬਤਿ ਤਮਲਾਵਾ ਹੋਇ ॥

مِل رپمتی ُدھک ایٹک دبس مِالوا وہۓ ۔۔

ਸਚੁ ਖਟਣਾ ਸਚੁ ਰਾਤਸ ਹੈ ਸਚੇ ਸਚੀ ਸੋਇ ॥

ےہ ےچس یچس وسۓ ۔۔
چس انٹھک چس راس َ
ਸਤਚ ਤਮਲੇ ਸੇ ਨ ਤਵਛੁੜਤਹ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਤਖ ਹੋਇ ॥੪॥੨੬॥੫੯॥

چس مل ِے ےس ہن وِڑھچہِ نانک ُگرمُکھ وہۓ ۔۔۴۔۔۲۶۔۔۵۹۔۔
ਤਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੩ ॥

سِرریاگ ہلحم ۳۔۔
ਆਪੇ ਕਾਰਣੁ ਕਰਿਾ ਕਰੇ ਤਸਰਸਤਟ ਿੇਖੈ ਆਤਪ ਉਪਾਇ ॥

نک
ا ےپ اکرن رکنا رکے رسِست د َھے ا ت اُناے ۔۔
ਸਭ ਏਕੋ ਇਕੁ ਵਰਿਿਾ ਅਲਖੁ ਨ ਲਤਖਆ ਜਾਇ ॥

سیھ اوکی اِک وردتا اھکل ہن ایھکل اجۓ ۔۔

ਆਪੇ ਪਰਭੂ ਿਇਆਲੁ ਹੈ ਆਪੇ ਿੇਇ ਬੁਝਾਇ ॥

ب
ےہ ا ےپ دےئ اھجب ِئے ۔۔
ا ےپ رپ ُھؤ دنال َ
ਗੁਰਮਿੀ ਸਿ ਮਤਨ ਵਤਸਆ ਸਤਚ ਰਹੇ ਤਲਵ ਲਾਇ ॥੧॥

ُگریتم دص نم وایس چس رےہ لِؤ ال ِئے ۔۔۱۔۔

ਮਨ ਮੇਰੇ ਗੁਰ ਕੀ ਮੰਤਨ ਲੈ ਰਜਾਇ ॥

نم ریمے ُگر یک نمّ لَے راج ِئے ۔۔
ਮਨੁ ਿਨੁ ਸੀਿਲੁ ਸਭੁ ਥੀਐ ਨਾਮੁ ਵਸੈ ਮਤਨ ਆਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ب
نم نت لتیس سیھ ھیپے نام و سَے نم ا ۓ ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਤਜਤਨ ਕਤਰ ਕਾਰਣੁ ਧਾਤਰਆ ਸੋਈ ਸਾਰ ਕਰੇਇ ॥

ِجں رک اکرن داھرنا وسیئ سار رکۓ ۔۔

ਗੁਰ ਕੈ ਸਬਤਿ ਪਛਾਣੀਐ ਜਾ ਆਪੇ ਨਿਤਰ ਕਰੇਇ ॥

ُگر ےکَ دبس اھچپ نی َپے اج ا ےپ دنر رکۓ ۔۔
ਸੇ ਜਨ ਸਬਿੇ ਸੋਹਣੇ ਤਿਿੁ ਸਚੈ ਿਰਬਾਤਰ ॥

ےس نج دبسے وسےنہ پِپ سج َے درنار ۔۔
ਗੁਰਮੁਤਖ ਸਚੈ ਸਬਤਿ ਰਿੇ ਆਤਪ ਮੇਲੇ ਕਰਿਾਤਰ ॥੨॥

ُگرمُکھ سج َے دبس رےت ا ت ےلیم رکنار ۔۔۲۔۔

ਗੁਰਮਿੀ ਸਚੁ ਸਲਾਹਣਾ ਤਜਸ ਿਾ ਅੰਿੁ ਨ ਪਾਰਾਵਾਰੁ ॥

ُگریتم چس سالانہ ِجس دا اپپ ہن ناراوار ۔۔

ਘਤਟ ਘਤਟ ਆਪੇ ਹੁਕਤਮ ਵਸੈ ਹੁਕਮੇ ਕਰੇ ਬੀਚਾਰੁ ॥

ک
ٹھگ ٹھگ ا ےپ ُچ م و سَے ُچکمے رکے اچیبر ۔۔
ਗੁਰ ਸਬਿੀ ਸਾਲਾਹੀਐ ਹਉਮੈ ਤਵਚਹੁ ਖੋਇ ॥

وھکۓ ۔۔
ُگر دبسی ساال ہیپے ہؤ م َے وِچہؤہ
ِ

ਸਾ ਧਨ ਨਾਵੈ ਬਾਹਰੀ ਅਵਗਣਵੰਿੀ ਰੋਇ ॥੩॥

سا دنھ نا َوے ناہری اوونگیتن رو ِئے ۔۔۳۔۔

ਸਚੁ ਸਲਾਹੀ ਸਤਚ ਲਗਾ ਸਚੈ ਨਾਇ ਤਿਰਪਤਿ ਹੋਇ ॥

چس صالیح چس اگل سج َے ناےئ رتِپپ وہۓ ۔۔

ਗੁਣ ਵੀਚਾਰੀ ਗੁਣ ਸੰਗਰਹਾ ਅਵਗੁਣ ਕਢਾ ਧੋਇ ॥

ُگں وبچاری ُگں رگنساہ ا َو ُگں ڈکاھ دوھےئ ۔۔

ਆਪੇ ਮੇਤਲ ਤਮਲਾਇਿਾ ਤਿਤਰ ਵੇਛੋੜਾ ਨ ਹੋਇ ॥

ب
ا ےپ لیم مِالدئا ھِر ووھچیرا ہن وہۓ ۔۔

ਨਾਨਕ ਗੁਰੁ ਸਾਲਾਹੀ ਆਪਣਾ ਤਜਿੂ ਪਾਈ ਪਰਭੁ ਸੋਇ ॥੪॥੨੭॥੬੦॥

نانک ُگر اصالیح ا انپ ِچدو نایئ رپَھب وسۓ ۔۔۴۔۔۲۷۔۔۶۱۔۔
ਤਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੩ ॥

سِرریاگ ہلحم ۳۔۔
ਸੁਤਣ ਸੁਤਣ ਕਾਮ ਗਹੇਲੀਏ ਤਕਆ ਚਲਤਹ ਬਾਹ ਲੁਿਾਇ ॥

گ
ُسں ُسں اکم ہیلیپے ایک چلہہ ناہ لُدا ئِے ۔۔

ਆਪਣਾ ਤਪਰੁ ਨ ਪਛਾਣਹੀ ਤਕਆ ਮੁਹੁ ਿੇਸਤਹ ਜਾਇ ॥

ا انپ پِر ہن اھچپیہن ایک مُہؤ دئسہہ اجۓ ۔۔

ਤਜਨੀ ਸਖੀ ਕੰਿੁ ਪਛਾਤਣਆ ਹਉ ਤਿਨ ਕੈ ਲਾਗਉ ਪਾਇ ॥

ِجبی یھکس کپت اھچپاین ہؤ پِں ےکَ الگؤ ناۓ ۔۔

ਤਿਨ ਹੀ ਜੈਸੀ ਥੀ ਰਹਾ ਸਿਸੰਗਤਿ ਮੇਤਲ ਤਮਲਾਇ ॥੧॥

پِں یہ یسیج یھت راہ سیسیگت مَیل مِال ِئے ۔۔۱۔۔
ਮੁੰਧੇ ਕੂਤੜ ਮੁਿੀ ਕੂਤੜਆਤਰ ॥

مب
مُیدےھ ُکؤر ُ ھی ُکؤرنار ۔۔

ਤਪਰੁ ਪਰਭੁ ਸਾਚਾ ਸੋਹਣਾ ਪਾਈਐ ਗੁਰ ਬੀਚਾਤਰ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

پِر رپَھب سااچ وسانہ نا پپَے ُگر اچیبر ۔۔۱۔۔راہو۔۔

ਮਨਮੁਤਖ ਕੰਿੁ ਨ ਪਛਾਣਈ ਤਿਨ ਤਕਉ ਰੈਤਣ ਤਵਹਾਇ ॥

مب
مُکھ کپت ہن اھچپیئن پِں کپؤ َرنی وِاہ ئِے ۔۔

ਗਰਤਬ ਅਟੀਆ ਤਿਰਸਨਾ ਜਲਤਹ ਿੁਖੁ ਪਾਵਤਹ ਿੂਜੈ ਭਾਇ ॥

رگت اایٹ رتِانس چلہہ ُدھک ناوہِ ُدو َچے اھبےئ ۔۔

ਸਬਤਿ ਰਿੀਆ ਸੋਹਾਗਣੀ ਤਿਨ ਤਵਚਹੁ ਹਉਮੈ ਜਾਇ ॥

دبس رپ ِیا وساہینگ پِں وِچہؤہ ہؤ م َے اجۓ ۔۔

ਸਿਾ ਤਪਰੁ ਰਾਵਤਹ ਆਪਣਾ ਤਿਨਾ ਸੁਖੇ ਸੁਤਖ ਤਵਹਾਇ ॥੨॥

سک
دسا پِر راوہِ ا انپ پ ِیا ُ ھے ُسکھ وِاہ ئِے ۔۔۲۔۔

ਤਗਆਨ ਤਵਹੂਣੀ ਤਪਰ ਮੁਿੀਆ ਤਪਰਮੁ ਨ ਪਾਇਆ ਜਾਇ ॥

گ ِیان وِ ُہؤین پِر م ُ ِییا پِرم ہن نانا اجۓ ۔۔

ਅਤਗਆਨ ਮਿੀ ਅੰਧੇਰੁ ਹੈ ਤਬਨੁ ਤਪਰ ਿੇਖੇ ਭੁਖ ਨ ਜਾਇ ॥

ب
ھ
ک
ُ
ےہ پِں پِر دےھکی ھ ہن اجۓ ۔۔
اایگن یتم ادنھتر َ
ਆਵਹੁ ਤਮਲਹੁ ਸਹੇਲੀਹੋ ਮੈ ਤਪਰੁ ਿੇਹੁ ਤਮਲਾਇ ॥

ا ووہ ملِہؤ سہیلبہؤ م َے پِر دہہی مِال ئِے ۔۔

ਪੂਰੈ ਭਾਤਗ ਸਤਿਗੁਰੁ ਤਮਲੈ ਤਪਰੁ ਪਾਇਆ ਸਤਚ ਸਮਾਇ ॥੩॥

ئُؤ َرے اھبگ سیگؤر ملَ ِے پِر نانا چس امسۓ ۔۔۳۔۔
ਸੇ ਸਹੀਆ ਸੋਹਾਗਣੀ ਤਜਨ ਕਉ ਨਿਤਰ ਕਰੇਇ ॥

ےس سہیا وساہینگ ِجں کؤ دنر رکۓ ۔۔

ਖਸਮੁ ਪਛਾਣਤਹ ਆਪਣਾ ਿਨੁ ਮਨੁ ਆਗੈ ਿੇਇ ॥

کھ س

م اھچپہہن ا انپ نت نم ا ےگ دےئ ۔۔

ਘਤਰ ਵਰੁ ਪਾਇਆ ਆਪਣਾ ਹਉਮੈ ਿੂਤਰ ਕਰੇਇ ॥

رھگ ور نانا ا انپ ہؤ م َے ُدور رکۓ ۔۔

ਨਾਨਕ ਸੋਭਾਵੰਿੀਆ ਸੋਹਾਗਣੀ ਅਨਤਿਨੁ ਭਗਤਿ ਕਰੇਇ ॥੪॥੨੮॥੬੧॥

نانک وساھبون ِییا وساہینگ ادنِن تگھب رکۓ ۔۔۴۔۔۲۸۔۔۶۱۔۔
ਤਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੩ ॥

سِرریاگ ہلحم ۳۔۔
ਇਤਕ ਤਪਰੁ ਰਾਵਤਹ ਆਪਣਾ ਹਉ ਕੈ ਿਤਰ ਪੂਛਉ ਜਾਇ ॥

چ
اِک پِر راوہِ ا انپ ہؤ ےکَ در ئُؤ ھؤ اجۓ ۔۔

ਸਤਿਗੁਰੁ ਸੇਵੀ ਭਾਉ ਕਤਰ ਮੈ ਤਪਰੁ ਿੇਹੁ ਤਮਲਾਇ ॥

سیگؤر ویسی اھبو رک م َے پِر دہہی مِال ئِے ۔۔

ਸਭੁ ਉਪਾਏ ਆਪੇ ਵੇਖੈ ਤਕਸੁ ਨੇੜੈ ਤਕਸੁ ਿੂਤਰ ॥

نک
سیھ اُناےئ ا ےپ و َھے کِس ڑینَے کِس ُدور ۔۔
ਤਜਤਨ ਤਪਰੁ ਸੰਗੇ ਜਾਤਣਆ ਤਪਰੁ ਰਾਵੇ ਸਿਾ ਹਿੂਤਰ ॥੧॥

ِجں پِر ےگنس اجاین پِر راوے دسا دحُور ۔۔۱۔۔
ਮੁੰਧੇ ਿੂ ਚਲੁ ਗੁਰ ਕੈ ਭਾਇ ॥

ےک اھبےئ ۔۔
مُیدےھ ئُؤ لچ ُگر َ
ਅਨਤਿਨੁ ਰਾਵਤਹ ਤਪਰੁ ਆਪਣਾ ਸਹਜੇ ਸਤਚ ਸਮਾਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

س
ادنن راوہِ پِر ا انپ ہجے چس امسۓ ۔۔۱۔۔راہو۔۔

ਸਬਤਿ ਰਿੀਆ ਸੋਹਾਗਣੀ ਸਚੈ ਸਬਤਿ ਸੀਗਾਤਰ ॥

دبس رپ ِیا وساہینگ سج َے دبس اگیسر ۔۔

ਹਤਰ ਵਰੁ ਪਾਇਤਨ ਘਤਰ ਆਪਣੈ ਗੁਰ ਕੈ ਹੇਤਿ ਤਪਆਤਰ ॥

ےک تیہ پِیار ۔۔
ہر ور نانئ رھگ ا پ َپے ُگر َ

ਸੇਜ ਸੁਹਾਵੀ ਹਤਰ ਰੰਤਗ ਰਵੈ ਭਗਤਿ ਭਰੇ ਭੰਿਾਰ ॥

جیس ُسہاوی ہر رنگ ر َوے تگھب رھبے ڈنھبار ۔۔
ਸੋ ਪਰਭੁ ਪਰੀਿਮੁ ਮਤਨ ਵਸੈ ਤਜ ਸਭਸੈ ਿੇਇ ਅਧਾਰੁ ॥੨॥

سب
وس رپَھب رپمتی نم و سَے ےج ھ َسے دےئ اداھر ۔۔۲۔۔
ਤਪਰੁ ਸਾਲਾਹਤਨ ਆਪਣਾ ਤਿਨ ਕੈ ਹਉ ਸਿ ਬਤਲਹਾਰੈ ਜਾਉ ॥

اہلبرے اجو ۔۔
پِر اصالجں ا انپ پِں َ
ےک ہؤ دص َ

ਮਨੁ ਿਨੁ ਅਰਪੀ ਤਸਰੁ ਿੇਈ ਤਿਨ ਕੈ ਲਾਗਾ ਪਾਇ ॥

نم نت اریپ سِر دپبی پِں ےکَ الاگ ناۓ ۔۔
ਤਜਨੀ ਇਕੁ ਪਛਾਤਣਆ ਿੂਜਾ ਭਾਉ ਚੁਕਾਇ ॥

ِجبی اِک اھچپاین ُدواج اھبو ُجکاۓ ۔۔

ਗੁਰਮੁਤਖ ਨਾਮੁ ਪਛਾਣੀਐ ਨਾਨਕ ਸਤਚ ਸਮਾਇ ॥੩॥੨੯॥੬੨॥

ُگرمُکھ نام اھچپ نی َپے نانک چس امسۓ ۔۔۳۔۔۲۹۔۔۶۲۔۔
ਤਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੩ ॥

سِرریاگ ہلحم ۳۔۔
ਹਤਰ ਜੀ ਸਚਾ ਸਚੁ ਿੂ ਸਭੁ ਤਕਛੁ ਿੇਰੈ ਚੀਰੈ ॥

ک
ہر یج اچس چس ئُؤ سیھ ِچھ ریتَے ریچَے ۔۔

ਲਖ ਚਉਰਾਸੀਹ ਿਰਸਿੇ ਤਿਰੇ ਤਬਨੁ ਗੁਰ ਭੇਟੇ ਪੀਰੈ ॥

پ ُگ ب
ب
ھی
پ
ھکل جؤرایس رتدسے ھِرے ِں ر ے ریپَے ۔۔
ਹਤਰ ਜੀਉ ਬਖਸੇ ਬਖਤਸ ਲਏ ਸੂਖ ਸਿਾ ਸਰੀਰੈ ॥

نک نک
ہر جپؤ ھسے ھس ےئل سُؤھک دسا رسریَے ۔۔

ਗੁਰ ਪਰਸਾਿੀ ਸੇਵ ਕਰੀ ਸਚੁ ਗਤਹਰ ਗੰਭੀਰੈ ॥੧॥

ُگر رپسادی َسیؤ رکی چس رہگ ریھبمگَے ۔۔۱۔۔
ਮਨ ਮੇਰੇ ਨਾਤਮ ਰਿੇ ਸੁਖੁ ਹੋਇ ॥

نم ریمے نام رےت ُسکھ وہۓ ۔۔
ਗੁਰਮਿੀ ਨਾਮੁ ਸਲਾਹੀਐ ਿੂਜਾ ਅਵਰੁ ਨ ਕੋਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ُگریتم نام سال ہیپے ُدواج ا َور ہن وکۓ ۔۔۱۔۔راہو۔۔

ਧਰਮ ਰਾਇ ਨੋ ਹੁਕਮੁ ਹੈ ਬਤਹ ਸਚਾ ਧਰਮੁ ਬੀਚਾਤਰ ॥

ک
ےہ ہہب اچس درھم اچیبر ۔۔
درھم راےئ ون ُچ م َ
ਿੂਜੈ ਭਾਇ ਿੁਸਟੁ ਆਿਮਾ ਓਹੁ ਿੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ॥

ُدو َچے اھبےئ ُدست ا امت او ُہ ریتی رساکر ۔۔

ਅਤਧਆਿਮੀ ਹਤਰ ਗੁਣ ਿਾਸੁ ਮਤਨ ਜਪਤਹ ਏਕੁ ਮੁਰਾਤਰ ॥

ادایھیمت ہر ُگں طاس نم جبہہ انک مُرار ۔۔

ਤਿਨ ਕੀ ਸੇਵਾ ਧਰਮ ਰਾਇ ਕਰੈ ਧੰਨੁ ਸਵਾਰਣਹਾਰੁ ॥੨॥

پِں یک ویسا درھم راےئ رکَے دنھّ وساراہنر ۔۔۲۔۔
ਮਨ ਕੇ ਤਬਕਾਰ ਮਨਤਹ ਿਜੈ ਮਤਨ ਚੂਕੈ ਮੋਹੁ ਅਤਭਮਾਨੁ ॥

ب
نم ےک ِئکار مبہہ بج َے نم ُجؤےکَ ومہ ا ھبمان ۔۔

ਆਿਮ ਰਾਮੁ ਪਛਾਤਣਆ ਸਹਜੇ ਨਾਤਮ ਸਮਾਨੁ ॥

س
ا مت رام اھچپاین ہجے نام امسن ۔۔

ਤਬਨੁ ਸਤਿਗੁਰ ਮੁਕਤਿ ਨ ਪਾਈਐ ਮਨਮੁਤਖ ਤਿਰੈ ਤਿਵਾਨੁ ॥

مب ب
پِں سیگؤر مُکت ہن نا پپَے مُکھ ھ ِ َرے دِویان ۔۔

ਸਬਿੁ ਨ ਚੀਨੈ ਕਥਨੀ ਬਿਨੀ ਕਰੇ ਤਬਤਖਆ ਮਾਤਹ ਸਮਾਨੁ ॥੩॥

دبس ہن چی َپے ینھتک دبین رکے نِکھیا امہِ امسن ۔۔۳۔۔
ਸਭੁ ਤਕਛੁ ਆਪੇ ਆਤਪ ਹੈ ਿੂਜਾ ਅਵਰੁ ਨ ਕੋਇ ॥

ک
سیھ ِچھ ا ےپ ا ت ےہَ ُدواج ا َور ہن وکۓ ۔۔
ਤਜਉ ਬੋਲਾਏ ਤਿਉ ਬੋਲੀਐ ਜਾ ਆਤਪ ਬੁਲਾਏ ਸੋਇ ॥

ِجپؤ وبالےئ پپؤ وبےئیل اج ا ت ُنالےئ وسۓ ۔۔
ਗੁਰਮੁਤਖ ਬਾਣੀ ਬਰਹਮੁ ਹੈ ਸਬਤਿ ਤਮਲਾਵਾ ਹੋਇ ॥

ےہ دبس مِالوا وہۓ ۔۔
ُگرمُکھ ناین پرمہ َ

ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਸਮਾਤਲ ਿੂ ਤਜਿੁ ਸੇਤਵਐ ਸੁਖੁ ਹੋਇ ॥੪॥੩੦॥੬੩॥

نانک نام امسل ئُؤ ِجت ویس پپے ُسکھ وہۓ ۔۔۴۔۔۳۱۔۔۶۳۔۔
ਤਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੩ ॥

سِرریاگ ہلحم ۳۔۔
ਜਤਗ ਹਉਮੈ ਮੈਲੁ ਿੁਖੁ ਪਾਇਆ ਮਲੁ ਲਾਗੀ ਿੂਜੈ ਭਾਇ ॥

چگ ہؤ م َے لیم ُدھک نانا لم الیگ ُدو َچے اھبےئ ۔۔
ਮਲੁ ਹਉਮੈ ਧੋਿੀ ਤਕਵੈ ਨ ਉਿਰੈ ਜੇ ਸਉ ਿੀਰਥ ਨਾਇ ॥

لم ہؤ م َے دوھیت ک ِ َؤے ہن اُرتَے ےجوسٔ ریتھت ناےئ ۔۔

ਬਹੁ ਤਬਤਧ ਕਰਮ ਕਮਾਵਿੇ ਿੂਣੀ ਮਲੁ ਲਾਗੀ ਆਇ ॥

وہب نِدھ رکم امکودے ُدوین لم الیگ ا ۓ ۔۔
ਪਤੜਐ ਮੈਲੁ ਨ ਉਿਰੈ ਪੂਛਹੁ ਤਗਆਨੀਆ ਜਾਇ ॥੧॥

چ
ڑپ پ َپے لیم ہن اُرتَے ئُؤ ھہؤ گ ِیاپ ِیا اجۓ ۔۔۱۔۔
ਮਨ ਮੇਰੇ ਗੁਰ ਸਰਤਣ ਆਵੈ ਿਾ ਤਨਰਮਲੁ ਹੋਇ ॥

ُ
ے نا پِرلم وہۓ ۔۔
نم ریمے گر رسن ا و َ
ਮਨਮੁਖ ਹਤਰ ਹਤਰ ਕਤਰ ਥਕੇ ਮੈਲੁ ਨ ਸਕੀ ਧੋਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

مب
مُکھ ہر ہر رک ےکھت مَیل ہن یکس دوھےئ ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਮਤਨ ਮੈਲੈ ਭਗਤਿ ਨ ਹੋਵਈ ਨਾਮੁ ਨ ਪਾਇਆ ਜਾਇ ॥

نم مَیلَے تگھب ہن وہویئ نام ہن نانا اجۓ ۔۔
ਮਨਮੁਖ ਮੈਲੇ ਮੈਲੇ ਮੁਏ ਜਾਸਤਨ ਪਤਿ ਗਵਾਇ ॥

مب
مُکھ مَیلے مَیلے مُؤےئ اجنس پپ وگَاےی ۔۔

ਗੁਰ ਪਰਸਾਿੀ ਮਤਨ ਵਸੈ ਮਲੁ ਹਉਮੈ ਜਾਇ ਸਮਾਇ ॥

ُگر رپسادی نم و سَے لم ہؤ م َے اجۓ امسۓ ۔۔

ਤਜਉ ਅੰਧੇਰੈ ਿੀਪਕੁ ਬਾਲੀਐ ਤਿਉ ਗੁਰ ਤਗਆਤਨ ਅਤਗਆਨੁ ਿਜਾਇ ॥੨॥

ِجپؤ ادنھت َرے دپیک نا لی َپے پپؤ ُگر گ ِیان اگ ِیان اجتےئ ۔۔۲۔۔
ਹਮ ਕੀਆ ਹਮ ਕਰਹਗੇ ਹਮ ਮੂਰਖ ਗਾਵਾਰ ॥

مہ ایک مہ رکےگہ مہ مُؤرھک اگوار ۔۔
ਕਰਣੈ ਵਾਲਾ ਤਵਸਤਰਆ ਿੂਜੈ ਭਾਇ ਤਪਆਰੁ ॥

رک ئَے واال وِرسنا ُدو َچے اھبےئ ایپر ۔۔

ਮਾਇਆ ਜੇਵਿੁ ਿੁਖੁ ਨਹੀ ਸਤਭ ਭਤਵ ਥਕੇ ਸੰਸਾਰੁ ॥

ب
امنا َجپؤد ُدھک یہن سیھ َھؤ ےکھت اسنسر ۔۔

ਗੁਰਮਿੀ ਸੁਖੁ ਪਾਈਐ ਸਚੁ ਨਾਮੁ ਉਰ ਧਾਤਰ ॥੩॥

ُگریتم ُسکھ نا پپَے چس نام اُر داھر ۔۔۳۔۔

ਤਜਸ ਨੋ ਮੇਲੇ ਸੋ ਤਮਲੈ ਹਉ ਤਿਸੁ ਬਤਲਹਾਰੈ ਜਾਉ ॥

ئ
اہلبرے اجو ۔۔
سج ون ےلیم وس ملَ ِے ہؤ ِس َ

ਏ ਮਨ ਭਗਿੀ ਰਤਿਆ ਸਚੁ ਬਾਣੀ ਤਨਜ ਥਾਉ ॥

ب
ِب
گب
ھ
اے نم ی رایت چس ناین ج اھتو ۔۔

ਮਤਨ ਰਿੇ ਤਜਹਵਾ ਰਿੀ ਹਤਰ ਗੁਣ ਸਚੇ ਗਾਉ ॥

نم رےت چہؤا ریت ہر ُگں ےچس اگو ۔۔

ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਨ ਵੀਸਰੈ ਸਚੇ ਮਾਤਹ ਸਮਾਉ ॥੪॥੩੧॥੬੪॥

نانک نام ہن ورسیے ےچس امہِ امسو ۔۔۴۔۔۳۱۔۔۶۴۔۔
ਤਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੪ ਘਰੁ ੧ ॥

سِرریاگ ہلحم  ۴رھگ ۱۔۔
ਮੈ ਮਤਨ ਿਤਨ ਤਬਰਹੁ ਅਤਿ ਅਗਲਾ ਤਕਉ ਪਰੀਿਮੁ ਤਮਲੈ ਘਤਰ ਆਇ ॥

م َے نم نت پِروہ ات اگال کپؤ رپمتی ملَ ِے رھگ ا ۓ ۔۔
ਜਾ ਿੇਖਾ ਪਰਭੁ ਆਪਣਾ ਪਰਤਭ ਿੇਤਖਐ ਿੁਖੁ ਜਾਇ ॥

نک
ھی
پ
اج داھکی رپَھب ا انپ رپَھب د ے َ ُدھک اجۓ ۔۔

ਜਾਇ ਪੁਛਾ ਤਿਨ ਸਜਣਾ ਪਰਭੁ ਤਕਿੁ ਤਬਤਧ ਤਮਲੈ ਤਮਲਾਇ ॥੧॥

ب
اجۓ ُجھا پِں انجس رپَھب کِپ نِدھ ملَ ِے مِال ِئے ۔۔۱۔۔

ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰਾ ਮੈ ਿੁਝ ਤਬਨੁ ਅਵਰੁ ਨ ਕੋਇ ॥

ُب
ریمے سیگؤرا م َے چھ پِں اور ہن وکۓ ۔۔
ਹਮ ਮੂਰਖ ਮੁਗਧ ਸਰਣਾਗਿੀ ਕਤਰ ਤਕਰਪਾ ਮੇਲੇ ਹਤਰ ਸੋਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

مہ مُؤرھک مُگدھ رسنایتگ رک کِرنا ےلیم ہر وسۓ ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਸਤਿਗੁਰੁ ਿਾਿਾ ਹਤਰ ਨਾਮ ਕਾ ਪਰਭੁ ਆਤਪ ਤਮਲਾਵੈ ਸੋਇ ॥

الوے وسۓ ۔۔
سیگؤر دانا ہر نام اک رپَھب ا ت م ِ َ

ਸਤਿਗੁਤਰ ਹਤਰ ਪਰਭੁ ਬੁਤਝਆ ਗੁਰ ਜੇਵਿੁ ਅਵਰੁ ਨ ਕੋਇ ॥

ب
سیگؤر ہر رپَھب ُجھیا ُگر َجپؤد اور ہن وکۓ ۔۔

ਹਉ ਗੁਰ ਸਰਣਾਈ ਢਤਹ ਪਵਾ ਕਤਰ ਿਇਆ ਮੇਲੇ ਪਰਭੁ ਸੋਇ ॥੨॥

ہؤ ُگر رسنایئ دھبہہ وپا رک دایئ ےلیم رپَھب وسۓ ۔۔۲۔۔
ਮਨਹਤਿ ਤਕਨੈ ਨ ਪਾਇਆ ਕਤਰ ਉਪਾਵ ਥਕੇ ਸਭੁ ਕੋਇ ॥

مبہبھ ک ِ َپے ہن نانا رک اُناو ےکھت سیھ وکۓ ۔۔

ਸਹਸ ਤਸਆਣਪ ਕਤਰ ਰਹੇ ਮਤਨ ਕੋਰੈ ਰੰਗੁ ਨ ਹੋਇ ॥

سہ
وکرے رنگ ہن وہۓ ۔۔
س ِسیاپپ رک رےہ نم َ
ਕੂਤੜ ਕਪਤਟ ਤਕਨੈ ਨ ਪਾਇਓ ਜੋ ਬੀਜੈ ਖਾਵੈ ਸੋਇ ॥੩॥

پب
اھکوے وسۓ ۔۔۳۔۔
ُکؤر ٹپک ک ِ َپے ہن ناویئ وج ِجے َ
ਸਭਨਾ ਿੇਰੀ ਆਸ ਪਰਭੁ ਸਭ ਜੀਅ ਿੇਰੇ ਿੂੰ ਰਾਤਸ ॥

سبھیا ریتی ا س رپَھب سیھ ایج ریتے ئُؤن راس ۔۔
ਪਰਭ ਿੁਧਹੁ ਖਾਲੀ ਕੋ ਨਹੀ ਿਤਰ ਗੁਰਮੁਖਾ ਨੋ ਸਾਬਾਤਸ ॥

ھہ اھکیل وک یہن در ُگرمُکھا ون ساناس ۔۔
رپَھب ُند ُ

ਤਬਖੁ ਭਉਜਲ ਿੁਬਿੇ ਕਤਢ ਲੈ ਜਨ ਨਾਨਕ ਕੀ ਅਰਿਾਤਸ ॥੪॥੧॥੬੫॥

نِکھ وھبٔلج ُددبے ڈکھ لَے نج نانک یک ارداس ۔۔۴۔۔۱۔۔۶۵۔۔
ਤਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੪ ॥

سِرریاگ ہلحم ۴۔۔
ਨਾਮੁ ਤਮਲੈ ਮਨੁ ਤਿਰਪਿੀਐ ਤਬਨੁ ਨਾਮੈ ਤਧਰਗੁ ਜੀਵਾਸੁ ॥

نام ملَ ِے نم ِرتنیی َپے َ پِں نا م َے درھِگ ِجپؤاس ۔۔

ਕੋਈ ਗੁਰਮੁਤਖ ਸਜਣੁ ਜੇ ਤਮਲੈ ਮੈ ਿਸੇ ਪਰਭੁ ਗੁਣਿਾਸੁ ॥

وکیئ ُگرمُکھ نجس ےج ملَ ِے م َے دےس رپَھب ُگییاس ۔۔
ਹਉ ਤਿਸੁ ਤਵਟਹੁ ਚਉ ਖੰਨੀਐ ਮੈ ਨਾਮ ਕਰੇ ਪਰਗਾਸੁ ॥੧॥

ک
ھ
ی
ی
م
پ
ے َے نام رکے رپاگس ۔۔۱۔۔
ہؤ ئِس وِوہٹ جؤ
ਮੇਰੇ ਪਰੀਿਮਾ ਹਉ ਜੀਵਾ ਨਾਮੁ ਤਧਆਇ ॥

ریمے رپپبما ہؤ ویجا نام دایھۓ ۔۔

ਤਬਨੁ ਨਾਵੈ ਜੀਵਣੁ ਨਾ ਥੀਐ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਮੁ ਤਿਰੜਾਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ب
س
ھی
ی
پ
گ
پِں نا َوے ویجن ہن ے ریمے ؤر نام درِراےئِ ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਨਾਮੁ ਅਮੋਲਕੁ ਰਿਨੁ ਹੈ ਪੂਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਤਸ ॥

نام اومکل رنت ےہَ ئُؤرے سیگؤر ناس ۔۔

ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵੈ ਲਤਗਆ ਕਤਢ ਰਿਨੁ ਿੇਵੈ ਪਰਗਾਤਸ ॥

سیگؤر ویسَے لگیا ڈکھ رنت دویَے رپاگس ۔۔

ਧੰਨੁ ਵਿਭਾਗੀ ਵਿ ਭਾਗੀਆ ਜੋ ਆਇ ਤਮਲੇ ਗੁਰ ਪਾਤਸ ॥੨॥

دنھّ وداھبیگ ود اھبایگ وج ا ۓ مل ِے ُگر ناس ۔۔۲۔۔

ਤਜਨਾ ਸਤਿਗੁਰੁ ਪੁਰਖੁ ਨ ਭੇਤਟਓ ਸੇ ਭਾਗਹੀਣ ਵਤਸ ਕਾਲ ॥

ب
گ
ھ
ہی
ی
ی
پ
ؤ ےس اھب ں وس اکل ۔۔
ِجیا سیگؤر ُپرھک ہن

ਓਇ ਤਿਤਰ ਤਿਤਰ ਜੋਤਨ ਭਵਾਈਅਤਹ ਤਵਤਚ ਤਵਸਟਾ ਕਤਰ ਤਵਕਰਾਲ ॥

ب ب
ے ھِر ھِر وجن وھباپ ٔبہہ وِچ وِاٹس رک وِرکال ۔۔
او ؑ

ਓਨਾ ਪਾਤਸ ਿੁਆਤਸ ਨ ਤਭਟੀਐ ਤਜਨ ਅੰਿਤਰ ਿੋਧੁ ਚੰਿਾਲ ॥੩॥

ب
اونا ناس ُدواس ہن ھِییپے ِجں ارتن رکودھ ڈنچال ۔۔۳۔۔
ਸਤਿਗੁਰੁ ਪੁਰਖੁ ਅੰਤਮਰਿ ਸਰੁ ਵਿਭਾਗੀ ਨਾਵਤਹ ਆਇ ॥

سیگؤر ُپرھک ارمِت رس وداھبیگ ناوہِ ا ۓ ۔۔

ਉਨ ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੀ ਮੈਲੁ ਉਿਰੈ ਤਨਰਮਲ ਨਾਮੁ ਤਿਰੜਾਇ ॥

اُن منج منج یک مَیل اُرتَے پِرلم نام درِراےئِ ۔۔

ਜਨ ਨਾਨਕ ਉਿਮ ਪਿੁ ਪਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਤਲਵ ਲਾਇ ॥੪॥੨॥੬੬॥

نج نانک اُمت ند نانا سیگؤر یک لِؤ ال ئِے ۔۔۴۔۔۲۔۔۶۶۔۔
ਤਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੪ ॥

سِرریاگ ہلحم ۴۔۔
ਗੁਣ ਗਾਵਾ ਗੁਣ ਤਵਥਰਾ ਗੁਣ ਬੋਲੀ ਮੇਰੀ ਮਾਇ ॥

ُگں اگوا ُگں وِرھتا ُگں وبیل ریمی امےئ ۔۔

ਗੁਰਮੁਤਖ ਸਜਣੁ ਗੁਣਕਾਰੀਆ ਤਮਤਲ ਸਜਣ ਹਤਰ ਗੁਣ ਗਾਇ ॥

ُگرمُکھ نجس ُگپکارِنا مِل نجس ہر ُگں اگۓ ۔۔

ਹੀਰੈ ਹੀਰੁ ਤਮਤਲ ਬੇਤਧਆ ਰੰਤਗ ਚਲੂਲੈ ਨਾਇ ॥੧॥

ریہَے ریہ مِل دیبایھ رنگ چلُؤ لَے ناےئ ۔۔۱۔۔

ਮੇਰੇ ਗੋਤਵੰਿਾ ਗੁਣ ਗਾਵਾ ਤਿਰਪਤਿ ਮਤਨ ਹੋਇ ॥

ریمے وگوِدنا ُگں اگوا رتِپپ نم وہۓ ۔۔
ਅੰਿਤਰ ਤਪਆਸ ਹਤਰ ਨਾਮ ਕੀ ਗੁਰੁ ਿੁਤਸ ਤਮਲਾਵੈ ਸੋਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ئُ
الوے وسۓ ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ارتن ایپس ہر نام یک ُگر س م ِ َ
ਮਨੁ ਰੰਗਹੁ ਵਿਭਾਗੀਹੋ ਗੁਰੁ ਿੁਿਾ ਕਰੇ ਪਸਾਉ ॥

نم رنگہؤ وداھبوہیگ ُگر ُپبھا رکے ئساو ۔۔

ਗੁਰੁ ਨਾਮੁ ਤਿਰੜਾਏ ਰੰਗ ਤਸਉ ਹਉ ਸਤਿਗੁਰ ਕੈ ਬਤਲ ਜਾਉ ॥

ےک نل اجو ۔۔
ُگر نام درِراےئ رنگ سِیؤ ہؤ سیگؤر َ

ਤਬਨੁ ਸਤਿਗੁਰ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਨ ਲਭਈ ਲਖ ਕੋਟੀ ਕਰਮ ਕਮਾਉ ॥੨॥

لب
پِں سیگؤر ہر نام ہن ھبی ھکل وکیٹ رکم امکو ۔۔۲۔۔

ਤਬਨੁ ਭਾਗਾ ਸਤਿਗੁਰੁ ਨਾ ਤਮਲੈ ਘਤਰ ਬੈਤਿਆ ਤਨਕਤਟ ਤਨਿ ਪਾਤਸ ॥

پِں اھباگ سیگؤر ہن ملَ ِے رھگ نیبھیا نکِت پِپ ناس ۔۔

ਅੰਿਤਰ ਅਤਗਆਨ ਿੁਖੁ ਭਰਮੁ ਹੈ ਤਵਤਚ ਪੜਿਾ ਿੂਤਰ ਪਈਆਤਸ ॥

ارتن اایگن ُدھک رھبم ےہَ وِچ ڑپدا ُدور نییاس ۔۔
ਤਬਨੁ ਸਤਿਗੁਰ ਭੇਟੇ ਕੰਚਨੁ ਨਾ ਥੀਐ ਮਨਮੁਖੁ ਲੋਹੁ ਬੂਿਾ ਬੇੜੀ ਪਾਤਸ ॥੩॥

پ سی گ ب
بھیپ مب
م
ک
ھی
پ
ُ
ِں ؤر ے نچنک ہن ے ھ ولہ وبدا ڑیبی ناس ۔۔۳۔۔
ਸਤਿਗੁਰੁ ਬੋਤਹਥੁ ਹਤਰ ਨਾਵ ਹੈ ਤਕਿੁ ਤਬਤਧ ਚਤੜਆ ਜਾਇ ॥

ےہ کِپ نِدھ ڑچایھ اجۓ ۔۔
سیگؤر وبھتہ ہر نا َو َ

ਸਤਿਗੁਰ ਕੈ ਭਾਣੈ ਜੋ ਚਲੈ ਤਵਤਚ ਬੋਤਹਥ ਬੈਿਾ ਆਇ ॥

سیگؤر ےکَ اھب ئَے وج چلَے وِچ وبھتہ اھٹیب ا ۓ ۔۔

ਧੰਨੁ ਧੰਨੁ ਵਿਭਾਗੀ ਨਾਨਕਾ ਤਜਨਾ ਸਤਿਗੁਰੁ ਲਏ ਤਮਲਾਇ ॥੪॥੩॥੬੭॥

نھ وداھبیگ نااکن ِجیا سیگؤر ےئل مِال ِئے ۔۔۴۔۔۳۔۔۶۷۔۔
دنھّ د ّ
ਤਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੪ ॥

سِرریاگ ہلحم ۴۔۔
ਹਉ ਪੰਥੁ ਿਸਾਈ ਤਨਿ ਖੜੀ ਕੋਈ ਪਰਭੁ ਿਸੇ ਤਿਤਨ ਜਾਉ ॥

ہؤ ھتنپ دسایئ پِپ ڑھکی وکیئ رپَھب دےس پِں اجو ۔۔

ਤਜਨੀ ਮੇਰਾ ਤਪਆਰਾ ਰਾਤਵਆ ਤਿਨ ਪੀਛੈ ਲਾਤਗ ਤਿਰਾਉ ॥

پ پب
ج
ب
َ
ھ
ھ
ِجبی ریما ایپرا راونا ِں ے الگ ِراو ۔۔

ਕਤਰ ਤਮੰਨਤਿ ਕਤਰ ਜੋਿੜੀ ਮੈ ਪਰਭੁ ਤਮਲਣੈ ਕਾ ਚਾਉ ॥੧॥

رک ِمپت رک وجدری م َے رپَھب مل ِ َپے اک اچو ۔۔۱۔۔

ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਜਨਾ ਕੋਈ ਮੋ ਕਉ ਹਤਰ ਪਰਭੁ ਮੇਤਲ ਤਮਲਾਇ ॥

ریمے اھبیئ انج وکیئ وم کؤ ہر رپَھب لیم مِال ئِے ۔۔

ਹਉ ਸਤਿਗੁਰ ਤਵਟਹੁ ਵਾਤਰਆ ਤਜਤਨ ਹਤਰ ਪਰਭੁ ਿੀਆ ਤਿਖਾਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ہؤ سیگؤر وِوہٹ وارنا نج ہر رپَھب دِنا دِاھکےئ ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਹੋਇ ਤਨਮਾਣੀ ਢਤਹ ਪਵਾ ਪੂਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਤਸ ॥

وہۓ بِماین دھبہہ وپا ئُؤرے سیگؤر ناس ۔۔

ਤਨਮਾਤਣਆ ਗੁਰੁ ਮਾਣੁ ਹੈ ਗੁਰੁ ਸਤਿਗੁਰੁ ਕਰੇ ਸਾਬਾਤਸ ॥

بِمااین ُگر امن ےہَ ُگر سیگؤر رکے ساناس ۔۔

ਹਉ ਗੁਰੁ ਸਾਲਾਤਹ ਨ ਰਜਊ ਮੈ ਮੇਲੇ ਹਤਰ ਪਰਭੁ ਪਾਤਸ ॥੨॥

ویج م َے ےلیم ہر رپَھب ناس ۔۔۲۔۔
ہؤ ُگر ساالہِ ہن ر ٔ

ਸਤਿਗੁਰ ਨੋ ਸਭ ਕੋ ਲੋਚਿਾ ਜੇਿਾ ਜਗਿੁ ਸਭੁ ਕੋਇ ॥

سیگؤر ون سیھ وک ولچدا َچییا تگج سیھ وکۓ ۔۔

ਤਬਨੁ ਭਾਗਾ ਿਰਸਨੁ ਨਾ ਥੀਐ ਭਾਗਹੀਣ ਬਤਹ ਰੋਇ ॥

ب
گ
پِں اھباگ درنس ہن ھیپے اھب ہیں ہہب رو ئِے ۔۔

ਜੋ ਹਤਰ ਪਰਭ ਭਾਣਾ ਸੋ ਥੀਆ ਧੁਤਰ ਤਲਤਖਆ ਨ ਮੇਟੈ ਕੋਇ ॥੩॥

وج ہر رپَھب اھبنا وس ایھت د ُھر لک ِھیا ہن می َپے وکۓ ۔۔۳۔۔
ਆਪੇ ਸਤਿਗੁਰੁ ਆਤਪ ਹਤਰ ਆਪੇ ਮੇਤਲ ਤਮਲਾਇ ॥

ا ےپ سیگؤر ا ت ہر ا ےپ لیم مِال ئِے ۔۔

ਆਤਪ ਿਇਆ ਕਤਰ ਮੇਲਸੀ ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪੀਛੈ ਪਾਇ ॥

ُگ سیگ پبج
َ
ھ
ا ت دایئ رک یسلیم ر ؤر ے ناۓ ۔۔

ਸਭੁ ਜਗਜੀਵਨੁ ਜਤਗ ਆਤਪ ਹੈ ਨਾਨਕ ਜਲੁ ਜਲਤਹ ਸਮਾਇ ॥੪॥੪॥੬੮॥

چگ
ےہ نانک لج چلہہ امسۓ ۔۔۴۔۔۴۔۔۶۸۔۔
سیھ چپؤن چگ ا ت َ
ਤਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੪ ॥

سِرریاگ ہلحم ۴۔۔
ਰਸੁ ਅੰਤਮਰਿੁ ਨਾਮੁ ਰਸੁ ਅਤਿ ਭਲਾ ਤਕਿੁ ਤਬਤਧ ਤਮਲੈ ਰਸੁ ਖਾਇ ॥

ب
اھکۓ ۔۔
رس ارمت نام رس ات ھال کِپ نِدھ ملَ ِے رس
ِ
ਜਾਇ ਪੁਛਹੁ ਸੋਹਾਗਣੀ ਿੁਸਾ ਤਕਉ ਕਤਰ ਤਮਤਲਆ ਪਰਭੁ ਆਇ ॥

بُج
ھ
ُ
ک
پ
ہ
ئ
ل
م
ِ
اجۓ ؤ وساہینگ سا ؤ رک یا رپَھب ا ۓ ۔۔

ਓਇ ਵੇਪਰਵਾਹ ਨ ਬੋਲਨੀ ਹਉ ਮਤਲ ਮਤਲ ਧੋਵਾ ਤਿਨ ਪਾਇ ॥੧॥

اوےؑ ورپیواہ ہن وبینل ہؤ لم لم دوھوا پِں ناۓ ۔۔۱۔۔

ਭਾਈ ਰੇ ਤਮਤਲ ਸਜਣ ਹਤਰ ਗੁਣ ਸਾਤਰ ॥

اھبیئ رے مِل نجس ہر ُگں سار ۔۔

ਸਜਣੁ ਸਤਿਗੁਰੁ ਪੁਰਖੁ ਹੈ ਿੁਖੁ ਕਢੈ ਹਉਮੈ ਮਾਤਰ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

نجس سیگؤر ُپرھک ےہَ ُدھک ڈک َھے ہؤ م َے امر ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਗੁਰਮੁਖੀਆ ਸੋਹਾਗਣੀ ਤਿਨ ਿਇਆ ਪਈ ਮਤਨ ਆਇ ॥

ُگرمُکِھیا وساہینگ پِں دایئ یئپ نم ا ۓ ۔۔

ਸਤਿਗੁਰ ਵਚਨੁ ਰਿੰਨੁ ਹੈ ਜੋ ਮੰਨੇ ਸੁ ਹਤਰ ਰਸੁ ਖਾਇ ॥

اھکۓ ۔۔
نت ےہَ وج مپّے س ہر رس
سیگؤر ونچ ر ّ
ِ
ਸੇ ਵਿਭਾਗੀ ਵਿ ਜਾਣੀਅਤਹ ਤਜਨ ਹਤਰ ਰਸੁ ਖਾਧਾ ਗੁਰ ਭਾਇ ॥੨॥

ےس وداھبیگ ود اجنیی ِہ ِجں ہر رس اھکداھ ُگر اھبےئ ۔۔۲۔۔
ਇਹੁ ਹਤਰ ਰਸੁ ਵਤਣ ਤਿਤਣ ਸਭਿੁ ਹੈ ਭਾਗਹੀਣ ਨਹੀ ਖਾਇ ॥

گ
اھکۓ ۔۔
ےہ اھب ہیں یہن
اویہ ہر رس ون پِں سبھت َ
ِ
ਤਬਨੁ ਸਤਿਗੁਰ ਪਲੈ ਨਾ ਪਵੈ ਮਨਮੁਖ ਰਹੇ ਤਬਲਲਾਇ ॥

مب
پِں سیگؤر نلَے ہن وپَے مُکھ رےہ نِلال ئِے ۔۔

ਓਇ ਸਤਿਗੁਰ ਆਗੈ ਨਾ ਤਨਵਤਹ ਓਨਾ ਅੰਿਤਰ ਿੋਧੁ ਬਲਾਇ ॥੩॥

ے سیگؤر ا ےگ ہن ئِؤہِ اونا ارتن رکودھ نال ئِے ۔۔۳۔۔
او ؑ
ਹਤਰ ਹਤਰ ਹਤਰ ਰਸੁ ਆਤਪ ਹੈ ਆਪੇ ਹਤਰ ਰਸੁ ਹੋਇ ॥

ہر ہر ہر رس ا ت ےہَ ا ےپ ہر رس وہۓ ۔۔
ਆਤਪ ਿਇਆ ਕਤਰ ਿੇਵਸੀ ਗੁਰਮੁਤਖ ਅੰਤਮਰਿੁ ਚੋਇ ॥

ا ت دایئ رک دوییس ُگرمُکھ ارمِت وچۓ ۔۔

ਸਭੁ ਿਨੁ ਮਨੁ ਹਤਰਆ ਹੋਇਆ ਨਾਨਕ ਹਤਰ ਵਤਸਆ ਮਤਨ ਸੋਇ ॥੪॥੫॥੬੯॥

سیھ نت نم ہ ِرنا وہنا نانک ہر وایس نم وسۓ ۔۔۴۔۔۵۔۔۶۹۔۔
ਤਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੪ ॥

سِرریاگ ہلحم ۴۔۔
ਤਿਨਸੁ ਚੜੈ ਤਿਤਰ ਆਥਵੈ ਰੈਤਣ ਸਬਾਈ ਜਾਇ ॥

ب
دِسن ڑچَے ھِر ا وھتے َرنی ابسیئ اجۓ ۔۔

ਆਵ ਘਟੈ ਨਰੁ ਨਾ ਬੁਝੈ ਤਨਤਿ ਮੂਸਾ ਲਾਜੁ ਟੁਕਾਇ ॥

ب
گ
ُج
ھ
م
پ
ُ
َ
ا َو ھ َپے رن ہن ے ِپ ُؤٰیس الچ ئکاےئ ۔۔

ਗੁੜੁ ਤਮਿਾ ਮਾਇਆ ਪਸਤਰਆ ਮਨਮੁਖੁ ਲਤਗ ਮਾਖੀ ਪਚੈ ਪਚਾਇ ॥੧॥

مب
ُگر مِبھا امنا رسپنا مُکھ گل امیھک بج َے اچپےئ ۔۔۱۔۔
ਭਾਈ ਰੇ ਮੈ ਮੀਿੁ ਸਖਾ ਪਰਭੁ ਸੋਇ ॥

اھبیئ رے م َے تیم اھکس رپَھب وسۓ ۔۔
ਪੁਿੁ ਕਲਿੁ ਮੋਹੁ ਤਬਖੁ ਹੈ ਅੰਤਿ ਬੇਲੀ ਕੋਇ ਨ ਹੋਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ُپپ تلک ومہ نِکھ ےہَ اپپ یلیب وکۓ ہن وہۓ ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਗੁਰਮਤਿ ਹਤਰ ਤਲਵ ਉਬਰੇ ਅਤਲਪਿੁ ਰਹੇ ਸਰਣਾਇ ॥

ُگرمت ہر لِؤ اُپرے اتپل رےہ رسناۓ ۔۔

ਓਨੀ ਚਲਣੁ ਸਿਾ ਤਨਹਾਤਲਆ ਹਤਰ ਖਰਚੁ ਲੀਆ ਪਤਿ ਪਾਇ ॥

اوین نلچ دسا بِہاایل ہر رھکچ ایل پپ ناۓ ۔۔
ਗੁਰਮੁਤਖ ਿਰਗਹ ਮੰਨੀਅਤਹ ਹਤਰ ਆਤਪ ਲਏ ਗਤਲ ਲਾਇ ॥੨॥

ُگرمُکھ درہگ میّیبہہ ہر ا ت ےئل لگ ال ِئے ۔۔۲۔۔

ਗੁਰਮੁਖਾ ਨੋ ਪੰਥੁ ਪਰਗਟਾ ਿਤਰ ਿਾਕ ਨ ਕੋਈ ਪਾਇ ॥

ُگرمُکھا ون ھتنپ رپاٹگ در اھٹک ہن وکیئ ناۓ ۔۔

ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਸਲਾਹਤਨ ਨਾਮੁ ਮਤਨ ਨਾਤਮ ਰਹਤਨ ਤਲਵ ਲਾਇ ॥

ہر نام سالنہ نام نم نام رنہ لِؤ ال ئِے ۔۔

ਅਨਹਿ ਧੁਨੀ ਿਤਰ ਵਜਿੇ ਿਤਰ ਸਚੈ ਸੋਭਾ ਪਾਇ ॥੩॥

ابچد د ُھبی در وچدے در سج َے وساھب ناۓ ۔۔۳۔۔

ਤਜਨੀ ਗੁਰਮੁਤਖ ਨਾਮੁ ਸਲਾਤਹਆ ਤਿਨਾ ਸਭ ਕੋ ਕਹੈ ਸਾਬਾਤਸ ॥

ِجبی ُگرمُکھ نام سال ِہیا پِیا سیھ وک ےہکَ ساناس ۔۔

ਤਿਨ ਕੀ ਸੰਗਤਿ ਿੇਤਹ ਪਰਭ ਮੈ ਜਾਤਚਕ ਕੀ ਅਰਿਾਤਸ ॥

پِں یک تگنس دہہی رپَھب م َے اج ِچک یک ارداس ۔۔
ਨਾਨਕ ਭਾਗ ਵਿੇ ਤਿਨਾ ਗੁਰਮੁਖਾ ਤਜਨ ਅੰਿਤਰ ਨਾਮੁ ਪਰਗਾਤਸ ॥੪॥੩੩॥੩੧॥੬॥੭੦॥

نانک اھبگ ودے پ ِیا ُگرمُکھا ِجں ارتن نام رپاگس ۔۔۴۔۔۳۳۔۔۳۱۔۔۶۔۔۷۱۔۔
ਤਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੫ ਘਰੁ ੧ ॥

سِرریاگ ہلحم  ۵رھگ ۱۔۔
ਤਕਆ ਿੂ ਰਿਾ ਿੇਤਖ ਕੈ ਪੁਿਰ ਕਲਿਰ ਸੀਗਾਰ ॥

ایک ئُؤ رنا دھکی ےکَ ُنتر کلتر اگیسر ۔۔

ਰਸ ਭੋਗਤਹ ਖੁਸੀਆ ਕਰਤਹ ਮਾਣਤਹ ਰੰਗ ਅਪਾਰ ॥

ُک
رس وھبہہگ ھسیا رکہِ امہہن رنگ انار ۔۔

ਬਹੁਿੁ ਕਰਤਹ ਿੁਰਮਾਇਸੀ ਵਰਿਤਹ ਹੋਇ ਅਿਾਰ ॥

ب
تہب رکہِ ُھرامیسئ ورہہت وہۓ ااھپر ۔۔

ਕਰਿਾ ਤਚਤਿ ਨ ਆਵਈ ਮਨਮੁਖ ਅੰਧ ਗਵਾਰ ॥੧॥

مب
م
ک
ُ
رکنا ِجت ہن ا ویئ ھ ادنھ وگار ۔۔۱۔۔
ਮੇਰੇ ਮਨ ਸੁਖਿਾਿਾ ਹਤਰ ਸੋਇ ॥

ریمے نم ُسکھدانا ہر وسۓ ۔۔
ਗੁਰ ਪਰਸਾਿੀ ਪਾਈਐ ਕਰਤਮ ਪਰਾਪਤਿ ਹੋਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ُگر رپسادی نا پپَے رکم رپاپپ وہۓ ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਕਪਤੜ ਭੋਤਗ ਲਪਟਾਇਆ ਸੁਇਨਾ ਰੁਪਾ ਖਾਕੁ ॥

ڑپک وھبگ لییانا وسانئ ُرنا اھکک ۔۔
ਹੈਵਰ ਗੈਵਰ ਬਹੁ ਰੰਗੇ ਕੀਏ ਰਥ ਅਥਾਕ ॥

َجپؤر َگ َپؤر وہب رےگن ےئیک رھت ااھتک ۔۔
ਤਕਸ ਹੀ ਤਚਤਿ ਨ ਪਾਵਹੀ ਤਬਸਤਰਆ ਸਭ ਸਾਕ ॥

کِس یہ ِجت ہن ناویہ ِئسرنا سیھ ساک ۔۔

ਤਸਰਜਣਹਾਤਰ ਭੁਲਾਇਆ ਤਵਣੁ ਨਾਵੈ ਨਾਪਾਕ ॥੨॥

ب
سِرجبہار ھُالنا وِن نا َوے ناناک ۔۔۲۔۔

ਲੈਿਾ ਬਿ ਿੁਆਇ ਿੂੰ ਮਾਇਆ ਕਰਤਹ ਇਕਿ ॥

لَیدا دب ُدواۓ ئُؤن امنا رکہِ اِتک ۔۔

ਤਜਸ ਨੋ ਿੂੰ ਪਿੀਆਇਿਾ ਸੋ ਸਣੁ ਿੁਝੈ ਅਤਨਿ ॥

ُب
ھ
سج ون ئُؤن ایتپدئا وس نس ج ےَ

اپِپ ۔۔

ਅਹੰਕਾਰੁ ਕਰਤਹ ਅਹੰਕਾਰੀਆ ਤਵਆਤਪਆ ਮਨ ਕੀ ਮਤਿ ॥

ااکنہر رکہِ ااکنہرپیا وناایپ نم یک مت ۔۔

ਤਿਤਨ ਪਰਤਭ ਆਤਪ ਭੁਲਾਇਆ ਨਾ ਤਿਸੁ ਜਾਤਿ ਨ ਪਤਿ ॥੩॥

ب
پِں رپَھب ا ت ھُالنا ہن ئِس اجت ہن پپ ۔۔۳۔۔
ਸਤਿਗੁਤਰ ਪੁਰਤਖ ਤਮਲਾਇਆ ਇਕੋ ਸਜਣੁ ਸੋਇ ॥

سیگؤر ُپرھک مِالنا اِوک نجس وسۓ ۔۔

ਹਤਰ ਜਨ ਕਾ ਰਾਖਾ ਏਕੁ ਹੈ ਤਕਆ ਮਾਣਸ ਹਉਮੈ ਰੋਇ ॥

ہر نج اک رااھک انک ےہَ ایک امسن ہؤ م َے رو ئِے ۔۔
ਜੋ ਹਤਰ ਜਨ ਭਾਵੈ ਸੋ ਕਰੇ ਿਤਰ ਿੇਰੁ ਨ ਪਾਵੈ ਕੋਇ ॥

اھبوے وس رکے در ریھپ ہن نا َوے وکۓ ۔۔
وج ہر نج َ
ਨਾਨਕ ਰਿਾ ਰੰਤਗ ਹਤਰ ਸਭ ਜਗ ਮਤਹ ਚਾਨਣੁ ਹੋਇ ॥੪॥੧॥੭੧॥

نانک رنا رنگ ہر سیھ چگ ہہم اچنن وہۓ ۔۔۴۔۔۱۔۔۷۱۔۔
ਤਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥

سِرریاگ ہلحم ۵۔۔
ਮਤਨ ਤਬਲਾਸੁ ਬਹੁ ਰੰਗੁ ਘਣਾ ਤਿਰਸਤਟ ਭੂਤਲ ਖੁਸੀਆ ॥

ُک
ب
نم نِالس وہب رنگ گھیا د ِرست ُھؤل ھسیا ۔۔
ਛਿਰਧਾਰ ਬਾਤਿਸਾਹੀਆ ਤਵਤਚ ਸਹਸੇ ਪਰੀਆ ॥੧॥

رتھچداھر نادساایہ وِچ سہسے رپنا ۔۔۱۔۔
ਭਾਈ ਰੇ ਸੁਖੁ ਸਾਧਸੰਤਗ ਪਾਇਆ ॥

اھبیئ رے ُسکھ سادھسیگ نانا ۔۔

ਤਲਤਖਆ ਲੇਖੁ ਤਿਤਨ ਪੁਰਤਖ ਤਬਧਾਿੈ ਿੁਖੁ ਸਹਸਾ ਤਮਤਟ ਗਇਆ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

لک ِھیا ھکیل پِں ُپرھک نِداھےتَ ُدھک سہسا مِت ایگ ۔۔۱۔۔راہو۔۔

ਜੇਿੇ ਥਾਨ ਥਨੰਿਰਾ ਿੇਿੇ ਭਤਵ ਆਇਆ ॥

بھییت ن َیپ ب
ھ
َ
چ َیپے اھتن را ے ؤ ا نا ۔۔

ਧਨ ਪਾਿੀ ਵਿ ਭੂਮੀਆ ਮੇਰੀ ਮੇਰੀ ਕਤਰ ਪਤਰਆ ॥੨॥

ب
دنھ نایت ود ُھؤمِیا ریمی ریمی رک رپِنا ۔۔۲۔۔
ਹੁਕਮੁ ਚਲਾਏ ਤਨਸੰਗ ਹੋਇ ਵਰਿੈ ਅਿਤਰਆ ॥

ک
ُچ م چالۓ ئِسیگ وہۓ ور ئَے ارھپنا ۔۔

ਸਭੁ ਕੋ ਵਸਗਤਿ ਕਤਰ ਲਇਓਨੁ ਤਬਨੁ ਨਾਵੈ ਖਾਕੁ ਰਤਲਆ ॥੩॥

سیھ وک وسگت رک لیپؤن پِں نا َوے اھکک رایل ۔۔۳۔۔
ਕੋਤਟ ਿੇਿੀਸ ਸੇਵਕਾ ਤਸਧ ਸਾਤਧਕ ਿਤਰ ਖਤਰਆ ॥

نی
وکت ییس ویساک سِدھ سادِکھ در رھکنا ۔۔

ਤਗਰੰਬਾਰੀ ਵਿ ਸਾਹਬੀ ਸਭੁ ਨਾਨਕ ਸੁਪਨੁ ਥੀਆ ॥੪॥੨॥੭੨॥

گِرابمری ود اصیبح سیھ نانک ُسیں بھِیا ۔۔۴۔۔۲۔۔۷۲۔۔
ਤਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥

سِرریاگ ہلحم ۵۔۔
ਭਲਕੇ ਉਤਿ ਪਪੋਲੀਐ ਤਵਣੁ ਬੁਝੇ ਮੁਗਧ ਅਜਾਤਣ ॥

ب
بُج
َ
لی
ھ
ل
ھ
پ
ک
م
گ
ُ
ے اھٹ وپپ ے وِن ے ُ دھ ااجن ۔۔

ਸੋ ਪਰਭੁ ਤਚਤਿ ਨ ਆਇਓ ਛੁਟੈਗੀ ਬੇਬਾਤਣ ॥

چ
ھ
ی
ُ
گ
ی
وس رپَھب ِجت ہن ا ویئ َ ی ابیبن ۔۔

ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਿੀ ਤਚਿੁ ਲਾਇ ਸਿਾ ਸਿਾ ਰੰਗੁ ਮਾਤਣ ॥੧॥

سیگؤر یتیس ِجت ال ِئے دسا دسا رنگ امن ۔۔۱۔۔

ਪਰਾਣੀ ਿੂੰ ਆਇਆ ਲਾਹਾ ਲੈਤਣ ॥

رپَاین ئُؤن ا نا الاہ لَیں ۔۔

ਲਗਾ ਤਕਿੁ ਕੁਿਕੜੇ ਸਭ ਮੁਕਿੀ ਚਲੀ ਰੈਤਣ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ُکب
اگل کِپ ھکرے سیھ مُکدی یلچ َرنی ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਕੁਿਮ ਕਰੇ ਪਸੁ ਪੰਖੀਆ ਤਿਸੈ ਨਾਹੀ ਕਾਲੁ ॥

پ
ُکدم رکے وسپ یکھیا ِد سَے نایہ اکل ۔۔

ਓਿੈ ਸਾਤਥ ਮਨੁਖੁ ਹੈ ਿਾਥਾ ਮਾਇਆ ਜਾਤਲ ॥

او ئَے ساھت میُکھ ےہَ اھپاھت امنا اجل ۔۔

ਮੁਕਿੇ ਸੇਈ ਭਾਲੀਅਤਹ ਤਜ ਸਚਾ ਨਾਮੁ ਸਮਾਤਲ ॥੨॥

مُکپے سیبی اھبلیبہہ ےج اچس نام امسل ۔۔۲۔۔
ਜੋ ਘਰੁ ਛਤਿ ਗਵਾਵਣਾ ਸੋ ਲਗਾ ਮਨ ਮਾਤਹ ॥

وج رھگ چھد وگاونا وس اگل نم امہِ۔۔

ਤਜਥੈ ਜਾਇ ਿੁਧੁ ਵਰਿਣਾ ਤਿਸ ਕੀ ਤਚੰਿਾ ਨਾਤਹ ॥

جب
ِ ھے اجۓ ُندھ ورانت ئِس یک ِچییا ناہِ۔۔

ਿਾਥੇ ਸੇਈ ਤਨਕਲੇ ਤਜ ਗੁਰ ਕੀ ਪੈਰੀ ਪਾਤਹ ॥੩॥

اھپےھت َسبی ئِکلے ےج ُگر یک نتَری ناےھ ـ ۳۔
ਕੋਈ ਰਤਖ ਨ ਸਕਈ ਿੂਜਾ ਕੋ ਨ ਤਿਖਾਇ ॥

وکیئ رھک ہن سکبی ُدواج وک ہن دِاھکےئ ۔۔

ਚਾਰੇ ਕੁੰਿਾ ਭਾਤਲ ਕੈ ਆਇ ਪਇਆ ਸਰਣਾਇ ॥

ےک ا ۓ ایپ رسناۓ ۔۔
اچرے ُکیدا اھبل َ

ਨਾਨਕ ਸਚੈ ਪਾਤਿਸਾਤਹ ਿੁਬਿਾ ਲਇਆ ਕਢਾਇ ॥੪॥੩॥੭੩॥

نانک سج َے نائساہِ ُددبا لییا ڈکاھۓ ۔۔۴۔۔۳۔۔۷۳۔۔
ਤਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥

سِرریاگ ہلحم ۵۔۔
ਘੜੀ ਮੁਹਿ ਕਾ ਪਾਹੁਣਾ ਕਾਜ ਸਵਾਰਣਹਾਰੁ ॥

ڑھگی مُہت اک نا ُہیا اکچ وساراہنر ۔۔
ਮਾਇਆ ਕਾਤਮ ਤਵਆਤਪਆ ਸਮਝੈ ਨਾਹੀ ਗਾਵਾਰੁ ॥

امنا اکم وناایپ

سم
ج
َھ

ے نایہ اگوار ۔۔

ਉਤਿ ਚਤਲਆ ਪਛੁਿਾਇਆ ਪਤਰਆ ਵਤਸ ਜੰਿਾਰ ॥੧॥

اُھٹ ایلچ اتھچپنا رپِنا وس دنجار ۔۔۱۔۔
ਅੰਧੇ ਿੂੰ ਬੈਿਾ ਕੰਧੀ ਪਾਤਹ ॥

ادنےھ ئُؤن اھٹیب دنکیھ ناہِ۔۔
ਜੇ ਹੋਵੀ ਪੂਰਤਬ ਤਲਤਖਆ ਿਾ ਗੁਰ ਕਾ ਬਚਨੁ ਕਮਾਤਹ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ےج وہوی ئُؤرت لک ِھیا نا ُگر اک نچب امکہِ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਹਰੀ ਨਾਹੀ ਨਹ ਿਿੁਰੀ ਪਕੀ ਵਢਣਹਾਰ ॥

ہری نایہ ہن د ُدری یکپ ودھبہار ۔۔
ਲੈ ਲੈ ਿਾਿ ਪਹੁਤਿਆ ਲਾਵੇ ਕਤਰ ਿਈਆਰੁ ॥

لَے لَے دات بہؤایت الوے رک نییار ۔۔

ਜਾ ਹੋਆ ਹੁਕਮੁ ਤਕਰਸਾਣ ਿਾ ਿਾ ਲੁਤਣ ਤਮਤਣਆ ਖੇਿਾਰੁ ॥੨॥

ک
ک
اج وہا ُچ م کِرسان دا نا لُں مِییا ھییار ۔۔۲۔۔

ਪਤਹਲਾ ਪਹਰੁ ਧੰਧੈ ਗਇਆ ਿੂਜੈ ਭਤਰ ਸੋਇਆ ॥

الہپ رہپ ددنھَےھ ایگ ُدو َچے رھب وسنا ۔۔

ਿੀਜੈ ਝਾਖ ਝਖਾਇਆ ਚਉਥੈ ਭੋਰੁ ਭਇਆ ॥

چ
ب ب
پبج َے اھجھک ھکھانا جؤ َھے َھؤر ایھب ۔۔

ਕਿ ਹੀ ਤਚਤਿ ਨ ਆਇਓ ਤਜਤਨ ਜੀਉ ਤਪੰਿੁ ਿੀਆ ॥੩॥

دک یہ ِجت ہن ا ویئ ِجں جپؤ پِید دنا ۔۔۳۔۔

ਸਾਧਸੰਗਤਿ ਕਉ ਵਾਤਰਆ ਜੀਉ ਕੀਆ ਕੁਰਬਾਣੁ ॥

سادھسیگت کؤ وارنا جپؤ ایک ُکرنان ۔۔

ਤਜਸ ਿੇ ਸੋਝੀ ਮਤਨ ਪਈ ਤਮਤਲਆ ਪੁਰਖੁ ਸੁਜਾਣੁ ॥

ِجس ےت وسیھج نم یئپ مل ِیا ُپرھک سُچان ۔۔

ਨਾਨਕ ਤਿਿਾ ਸਿਾ ਨਾਤਲ ਹਤਰ ਅੰਿਰਜਾਮੀ ਜਾਣੁ ॥੪॥੪॥੭੪॥

نانک دِاھٹ دسا نال ہر ارتناجیم اجن ۔۔۴۔۔۴۔۔۷۴۔۔
ਤਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥

سِرریاگ ہلحم ۵۔۔
ਸਭੇ ਗਲਾ ਤਵਸਰਨੁ ਇਕੋ ਤਵਸਤਰ ਨ ਜਾਉ ॥

سب
ھے گال وِرسن اوک وِرس ہن اجو ۔۔

ਧੰਧਾ ਸਭੁ ਜਲਾਇ ਕੈ ਗੁਤਰ ਨਾਮੁ ਿੀਆ ਸਚੁ ਸੁਆਉ ॥

ےک ُگر نام دِنا چس سُؤا و ۔۔
ددنھاھ سیھ چالۓ َ
ਆਸਾ ਸਭੇ ਲਾਤਹ ਕੈ ਇਕਾ ਆਸ ਕਮਾਉ ॥

سب
ا سا ھے الہِ ےکَ اِاک ا س امکو ۔۔

ਤਜਨੀ ਸਤਿਗੁਰੁ ਸੇਤਵਆ ਤਿਨ ਅਗੈ ਤਮਤਲਆ ਥਾਉ ॥੧॥

ِجبی سیگؤر ویسنا پِں ا َگے مل ِیا اھتو ۔۔۱۔۔
ਮਨ ਮੇਰੇ ਕਰਿੇ ਨੋ ਸਾਲਾਤਹ ॥

نم ریمے رکےت ون ساالہِ۔۔
ਸਭੇ ਛਤਿ ਤਸਆਣਪਾ ਗੁਰ ਕੀ ਪੈਰੀ ਪਾਤਹ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

سب
ھے چھد ِسیااپن ُگر یک ریپی ناہِ۔۔۱۔۔راہو۔۔

ਿੁਖ ਭੁਖ ਨਹ ਤਵਆਪਈ ਜੇ ਸੁਖਿਾਿਾ ਮਤਨ ਹੋਇ ॥

ب
ُدھک ُھکھ ہن ونایئپ ےج ُسکھدانا نم وہۓ ۔۔

ਤਕਿ ਹੀ ਕੰਤਮ ਨ ਤਛਜੀਐ ਜਾ ਤਹਰਿੈ ਸਚਾ ਸੋਇ ॥

چ
کِپ یہ ّکم ہن ھِچ َےپ

اج ہِر َدے اچس وسۓ ۔۔

ਤਜਸੁ ਿੂੰ ਰਖਤਹ ਹਥ ਿੇ ਤਿਸੁ ਮਾਤਰ ਨ ਸਕੈ ਕੋਇ ॥

ےکس وکۓ ۔۔
سج ئُؤن رکھہہ ھتہ دے ئِس امر ہن َ
ਸੁਖਿਾਿਾ ਗੁਰੁ ਸੇਵੀਐ ਸਤਭ ਅਵਗਣ ਕਢੈ ਧੋਇ ॥੨॥

ُسکھدانا ُگر ویس پپے َ سیھ ا َونگ ڈک َھے دوھےئ ۔۔۲۔۔
ਸੇਵਾ ਮੰਗੈ ਸੇਵਕੋ ਲਾਈਆਂ ਅਪੁਨੀ ਸੇਵ ॥

َ
ویسا میگے ویسوک الایئن اینپ ویسَ ۔۔
ਸਾਧੂ ਸੰਗੁ ਮਸਕਿੇ ਿੂਿੈ ਪਾਵਾ ਿੇਵ ॥

ب
سا ُدوھ گنس ےتکسم ئُؤ َھے ناوا دویَ ۔۔
ਸਭੁ ਤਕਛੁ ਵਸਗਤਿ ਸਾਤਹਬੈ ਆਪੇ ਕਰਣ ਕਰੇਵ ॥

ک
سیھ ِچھ وسگت اص ِجپَے ا ےپ رکن رکئَؤ ۔۔

ਸਤਿਗੁਰ ਕੈ ਬਤਲਹਾਰਣੈ ਮਨਸਾ ਸਭ ਪੂਰੇਵ ॥੩॥

سیگؤر ےکَ اہلبر ئَے اسنم سیھ ئُؤرویَ ۔۔۳۔۔
ਇਕੋ ਤਿਸੈ ਸਜਣੋ ਇਕੋ ਭਾਈ ਮੀਿੁ ॥

اِوک ِد سَے ونجس اِوک اھبیئ ِمپت ۔۔

ਇਕਸੈ ਿੀ ਸਾਮਗਰੀ ਇਕਸੈ ਿੀ ਹੈ ਰੀਤਿ ॥

ا ِ کسے دی سارگمی ا ِ کسے دی ےہَ ِرپپ ۔۔
ਇਕਸ ਤਸਉ ਮਨੁ ਮਾਤਨਆ ਿਾ ਹੋਆ ਤਨਹਚਲੁ ਚੀਿੁ ॥

بہ
اِسک سِیؤ نم اماین نا وہا ِ چل جپت ۔۔

ਸਚੁ ਖਾਣਾ ਸਚੁ ਪੈਨਣਾ ਟੇਕ ਨਾਨਕ ਸਚੁ ਕੀਿੁ ॥੪॥੫॥੭੫॥

چس اھکنا چس پیییا کیٹ نانک چس کِپت ۔۔۴۔۔۵۔۔۷۵۔۔
ਤਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥

سِرریاگ ہلحم ۵۔۔
ਸਭੇ ਥੋਕ ਪਰਾਪਿੇ ਜੇ ਆਵੈ ਇਕੁ ਹਤਥ ॥

سبھ َب
ھ
ے اِک ھتہ ۔۔
و
ا
ےج
ےتپ
رپا
ک
ؤ
ے
َ
ਜਨਮੁ ਪਿਾਰਥੁ ਸਿਲੁ ਹੈ ਜੇ ਸਚਾ ਸਬਿੁ ਕਤਥ ॥

سب
کب
ھ
منج ندارھت ل ےہَ ےج اچس دبس ھ ۔۔

ਗੁਰ ਿੇ ਮਹਲੁ ਪਰਾਪਿੇ ਤਜਸੁ ਤਲਤਖਆ ਹੋਵੈ ਮਤਥ ॥੧॥

ج لک
وہوے ھتم ۔۔۱۔۔
ُگر ےت لحم رپاےتپ ِ س ِھیا َ
ਮੇਰੇ ਮਨ ਏਕਸ ਤਸਉ ਤਚਿੁ ਲਾਇ ॥

ریمے نم اسکی سِیؤ ِجت ال ِئے ۔۔

ਏਕਸ ਤਬਨੁ ਸਭ ਧੰਧੁ ਹੈ ਸਭ ਤਮਤਥਆ ਮੋਹੁ ਮਾਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ےہ سیھ مِبھیا ومہ امےئ ۔۔۱۔۔راہو۔۔
اسکی پِں سیھ ددنھھ َ
ਲਖ ਖੁਸੀਆ ਪਾਤਿਸਾਹੀਆ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰੁ ਨਿਤਰ ਕਰੇਇ ॥

ُک
ھکل ھسیا نائساایہ ےج سیگؤر دنر رکۓ ۔۔

ਤਨਮਖ ਏਕ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਿੇਇ ਮੇਰਾ ਮਨੁ ਿਨੁ ਸੀਿਲੁ ਹੋਇ ॥

ب
ِمکھ انک ہر نام دےئ ریما نم نت لتیس وہۓ ۔۔

ਤਜਸ ਕਉ ਪੂਰਤਬ ਤਲਤਖਆ ਤਿਤਨ ਸਤਿਗੁਰ ਚਰਨ ਗਹੇ ॥੨॥

ِجس کؤ ئُؤرت لک ِھیا پِں سیگؤر رچن ےہگ ۔۔۲۔۔

ਸਿਲ ਮੂਰਿੁ ਸਿਲਾ ਘੜੀ ਤਜਿੁ ਸਚੇ ਨਾਤਲ ਤਪਆਰੁ ॥

سب
سب
ھل مُؤرت ھال ڑھگی ِجت ےچس نال ایپر ۔۔

ਿੂਖੁ ਸੰਿਾਪੁ ਨ ਲਗਈ ਤਜਸੁ ਹਤਰ ਕਾ ਨਾਮੁ ਅਧਾਰੁ ॥

ُدوھک سییات ہن لگبی ِجس ہر اک نام اداھر ۔۔

ਬਾਹ ਪਕਤੜ ਗੁਤਰ ਕਾਤਢਆ ਸੋਈ ਉਿਤਰਆ ਪਾਤਰ ॥੩॥

ناہ ڑکپ ُگر اکدایھ وسیئ اُرتِنا نار ۔۔۳۔۔
ਥਾਨੁ ਸੁਹਾਵਾ ਪਤਵਿੁ ਹੈ ਤਜਥੈ ਸੰਿ ਸਭਾ ॥

جب
ےہ ِ ھے سیت اھبس ۔۔
اھتن ُسہاوا وپِت َ
ਢੋਈ ਤਿਸ ਹੀ ਨੋ ਤਮਲੈ ਤਜਤਨ ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਲਭਾ ॥

دوھیئ ئِس یہ ون ملَ ِے ِجں ئُؤرا ُگؤ ُرو اھبل ۔۔
ਨਾਨਕ ਬਧਾ ਘਰੁ ਿਹਾਂ ਤਜਥੈ ਤਮਰਿੁ ਨ ਜਨਮੁ ਜਰਾ ॥੪॥੬॥੭੬॥

جب
نانک دباھ رھگ اہتن ِ ھے مِرت ہن منج درا ۔۔۴۔۔۶۔۔۷۶۔۔

ਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥

رسریاگ ہلحم ۵۔۔
ਸੋਈ ਤਧਆਈਐ ਜੀਅੜੇ ਤਸਤਰ ਸਾਹਾਂ ਪਾਤਿਸਾਹੁ ॥

وسیئ دایھ نیپے َ جیترے سِر سااہن نائساوہ ۔۔

ਤਿਸ ਹੀ ਕੀ ਕਤਰ ਆਸ ਮਨ ਤਜਸ ਕਾ ਸਭਸੁ ਵੇਸਾਹੁ ॥

سب
ئِس یہ یک رک ا س نم سج اک ھسؤ واسیوہ ۔۔
ਸਤਭ ਤਸਆਣਪਾ ਛਤਿ ਕੈ ਗੁਰ ਕੀ ਚਰਣੀ ਪਾਹੁ ॥੧॥

ےک ُگر یک رچین ناوہ ۔۔۱۔۔
سیھ ِسیااپن چھد َ
ਮਨ ਮੇਰੇ ਸੁਖ ਸਹਜ ਸੇਿੀ ਜਤਪ ਨਾਉ ॥

سہ
نم ریمے ُسکھ ج یتیس جت ناو ۔۔
ਆਿ ਪਹਰ ਪਰਭੁ ਤਧਆਇ ਿੂੰ ਗੁਣ ਗੋਇੰਿ ਤਨਿ ਗਾਉ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ا ھٹ رہپ رپَھب دایھۓ ئُؤن ُگں وگپ ِید پِپ اگو ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਤਿਸ ਕੀ ਸਰਨੀ ਪਰੁ ਮਨਾ ਤਜਸੁ ਜੇਵਿੁ ਅਵਰੁ ਨ ਕੋਇ ॥

ئِس یک رسین رپ انم سج َجپؤد اور ہن وکۓ ۔۔

ਤਜਸੁ ਤਸਮਰਿ ਸੁਖੁ ਹੋਇ ਘਣਾ ਿੁਖੁ ਿਰਿੁ ਨ ਮੂਲੇ ਹੋਇ ॥

ِجس ِسمرت ُسکھ وہۓ گھیا ُدھک درد ہن مُؤےل وہۓ ۔۔
ਸਿਾ ਸਿਾ ਕਤਰ ਚਾਕਰੀ ਪਰਭੁ ਸਾਤਹਬੁ ਸਚਾ ਸੋਇ ॥੨॥

دسا دسا رک اچرکی رپَھب اصجت اچس وسۓ ۔۔۲۔۔
ਸਾਧਸੰਗਤਿ ਹੋਇ ਤਨਰਮਲਾ ਕਟੀਐ ਜਮ ਕੀ ਿਾਸ ॥

سادھسیگت وہۓ پِرمال کییپے مج یک اھپس ۔۔

ਸੁਖਿਾਿਾ ਭੈ ਭੰਜਨੋ ਤਿਸੁ ਆਗੈ ਕਤਰ ਅਰਿਾਤਸ ॥

ب
ُسکھدانا َھے

بھب
ئ
ِ
چ
پ
ؤ س ا ےگ رک ارداس ۔۔

ਤਮਹਰ ਕਰੇ ਤਜਸੁ ਤਮਹਰਵਾਨੁ ਿਾਂ ਕਾਰਜੁ ਆਵੈ ਰਾਤਸ ॥੩॥

ے راس ۔۔۳۔۔
رہم رکے سج رہموان نان اکرچ ا و َ
ਬਹੁਿੋ ਬਹੁਿੁ ਵਖਾਣੀਐ ਊਚੋ ਊਚਾ ਥਾਉ ॥

بہ َپؤ تہب واھک نیپے اُووچ اُواچ اھتو ۔۔

ਵਰਨਾ ਤਚਹਨਾ ਬਾਹਰਾ ਕੀਮਤਿ ਕਤਹ ਨ ਸਕਾਉ ॥

ورنا ِچہیا ناہرا تمیق ہہک ہن اکسو ۔۔
ਨਾਨਕ ਕਉ ਪਰਭ ਮਇਆ ਕਤਰ ਸਚੁ ਿੇਵਹੁ ਅਪੁਣਾ ਨਾਉ ॥੪॥੭॥੭੭॥

نانک کؤ رپَھب ایم رک چس دوی ُہ اانپ ناو ۔۔۴۔۔۷۔۔۷۷۔۔
ਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥

رسریاگ ہلحم ۵۔۔
ਨਾਮੁ ਤਧਆਏ ਸੋ ਸੁਖੀ ਤਿਸੁ ਮੁਖੁ ਊਜਲੁ ਹੋਇ ॥

سک
نام دایھےئ وس ُ ھی ئِس مُکھ اُولج وہۓ ۔۔
ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਿੇ ਪਾਈਐ ਪਰਗਟੁ ਸਭਨੀ ਲੋਇ ॥

پپ گ سب
ھب
ی ولےئ ۔۔
ئُؤرے ُگر ےت نا َے رپ پ
ਸਾਧਸੰਗਤਿ ਕੈ ਘਤਰ ਵਸੈ ਏਕੋ ਸਚਾ ਸੋਇ ॥੧॥

سادھسیگت ےکَ رھگ و سَے اوکی اچس وسۓ ۔۔۱۔۔
ਮੇਰੇ ਮਨ ਹਤਰ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਤਧਆਇ ॥

ریمے نم ہر ہر نام دایھۓ ۔۔

ਨਾਮੁ ਸਹਾਈ ਸਿਾ ਸੰਤਗ ਆਗੈ ਲਏ ਛਿਾਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

نام اہسیئ دسا گنس ا َگے ےئل چھداۓ ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਿੁਨੀਆ ਕੀਆ ਵਤਿਆਈਆ ਕਵਨੈ ਆਵਤਹ ਕਾਤਮ ॥

وک ئَے ا وہِ اکم ۔۔
ُداین ک ِیا ودناایئ َ

ਮਾਇਆ ਕਾ ਰੰਗੁ ਸਭੁ ਤਿਕਾ ਜਾਿੋ ਤਬਨਤਸ ਤਨਿਾਤਨ ॥

امنا اک رنگ سیھ بھِکا اجوت نِیس ن ِدان ۔۔

ਜਾ ਕੈ ਤਹਰਿੈ ਹਤਰ ਵਸੈ ਸੋ ਪੂਰਾ ਪਰਧਾਨੁ ॥੨॥

ےک ہِر َدے ہر و سَے وس ئُؤرا رپداھن ۔۔۲۔۔
اج َ
ਸਾਧੂ ਕੀ ਹੋਹੁ ਰੇਣੁਕਾ ਅਪਣਾ ਆਪੁ ਤਿਆਤਗ ॥

سا ُدوھ یک وہوہ رپپُکا اانپ ا ت پ ِیاگ ۔۔
ਉਪਾਵ ਤਸਆਣਪ ਸਗਲ ਛਤਿ ਗੁਰ ਕੀ ਚਰਣੀ ਲਾਗੁ ॥

اُناو ِسیاپپ لگس چھد ُگر یک رچین الگ ۔۔

ਤਿਸਤਹ ਪਰਾਪਤਿ ਰਿਨੁ ਹੋਇ ਤਜਸੁ ਮਸਿਤਕ ਹੋਵੈ ਭਾਗੁ ॥੩॥

ج
وہوے اھبگ ۔۔۳۔۔
ئِسہہ رپاپپ رنت وہۓ ِ س کتسم َ
ਤਿਸੈ ਪਰਾਪਤਿ ਭਾਈਹੋ ਤਜਸੁ ਿੇਵੈ ਪਰਭੁ ਆਤਪ ॥

ئ ِ َسے رپاپپ اھبپبہؤ سج دویَے رپَھب ا ت ۔۔

ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਸੋ ਕਰੇ ਤਜਸੁ ਤਬਨਸੈ ਹਉਮੈ ਿਾਪੁ ॥

سیگؤر یک ویسا وس رکے ِجس نِی َسے ہؤ م َے نات ۔۔

ਨਾਨਕ ਕਉ ਗੁਰੁ ਭੇਤਟਆ ਤਬਨਸੇ ਸਗਲ ਸੰਿਾਪ ॥੪॥੮॥੭੮॥

ب
نانک کؤ ُگر ھیییا نِیسے لگس سییات ۔۔۴۔۔۸۔۔۷۸۔۔

ਤਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥

سِرریاگ ہلحم ۵۔۔
ਇਕੁ ਪਛਾਣੂ ਜੀਅ ਕਾ ਇਕੋ ਰਖਣਹਾਰੁ ॥

اِک اھچپئُؤ ایج اک اِوک رکھبہار ۔۔

ਇਕਸ ਕਾ ਮਤਨ ਆਸਰਾ ਇਕੋ ਪਰਾਣ ਅਧਾਰੁ ॥

اِسک اک نم ا رسا اِوک رپان اداھر ۔۔
ਤਿਸੁ ਸਰਣਾਈ ਸਿਾ ਸੁਖੁ ਪਾਰਬਰਹਮੁ ਕਰਿਾਰੁ ॥੧॥

ئِس رسنایئ دسا ُسکھ نارپرمہ رکنار ۔۔۱۔۔
ਮਨ ਮੇਰੇ ਸਗਲ ਉਪਾਵ ਤਿਆਗੁ ॥

نم ریمے لگس اُناو پِیاگ ۔۔
ਗੁਰੁ ਪੂਰਾ ਆਰਾਤਧ ਤਨਿ ਇਕਸੁ ਕੀ ਤਲਵ ਲਾਗੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ُگر ئُؤرا ا رادھ پِپ اِسک یک لِؤ الگ ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਇਕੋ ਭਾਈ ਤਮਿੁ ਇਕੁ ਇਕੋ ਮਾਿ ਤਪਿਾ ॥

ا ِ وک اھبیئ مِت اِک اوک امت پِیا ۔۔
ਇਕਸ ਕੀ ਮਤਨ ਟੇਕ ਹੈ ਤਜਤਨ ਜੀਉ ਤਪੰਿੁ ਤਿਿਾ ॥

اِسک یک نم کیٹ ےہَ نج جپؤ پِید دِنا ۔۔

ਸੋ ਪਰਭੁ ਮਨਹੁ ਨ ਤਵਸਰੈ ਤਜਤਨ ਸਭੁ ਤਕਛੁ ਵਤਸ ਕੀਿਾ ॥੨॥

ک
وس رپَھب مبہؤ ہن وِرسَے نج سیھ ِچھ وس کییا ۔۔۲۔۔
ਘਤਰ ਇਕੋ ਬਾਹਤਰ ਇਕੋ ਥਾਨ ਥਨੰਿਤਰ ਆਤਪ ॥

ب
رھگ اِوک ناہر اِوک اھتن ھییتر ا ت ۔۔

ਜੀਅ ਜੰਿ ਸਤਭ ਤਜਤਨ ਕੀਏ ਆਿ ਪਹਰ ਤਿਸੁ ਜਾਤਪ ॥

یج جپت سیھ ِجں ےئیک ا ھٹ رہپ ئِس اجت ۔۔
ਇਕਸੁ ਸੇਿੀ ਰਤਿਆ ਨ ਹੋਵੀ ਸੋਗ ਸੰਿਾਪੁ ॥੩॥

اِسک یتیس رایت ہن وہوی وسگ سییات ۔۔۳۔۔
ਪਾਰਬਰਹਮੁ ਪਰਭੁ ਏਕੁ ਹੈ ਿੂਜਾ ਨਾਹੀ ਕੋਇ ॥

نارپرمہ رپَھب انک ےہَ ُدواج نایہ وکۓ ۔۔
ਜੀਉ ਤਪੰਿੁ ਸਭੁ ਤਿਸ ਕਾ ਜੋ ਤਿਸੁ ਭਾਵੈ ਸੁ ਹੋਇ ॥

ِجپؤ پِید سیھ ئِس اک وج ئِس اھبوے وس وہۓ ۔۔
ਗੁਤਰ ਪੂਰੈ ਪੂਰਾ ਭਇਆ ਜਤਪ ਨਾਨਕ ਸਚਾ ਸੋਇ ॥੪॥੯॥੭੯॥

ُگر ئُؤ َرے ئُؤرا ایھب جت نانک اچس وسۓ ۔۔۴۔۔۹۔۔۷۹۔۔
ਤਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥

سِرریاگ ہلحم ۵۔۔
ਤਜਨਾ ਸਤਿਗੁਰ ਤਸਉ ਤਚਿੁ ਲਾਇਆ ਸੇ ਪੂਰੇ ਪਰਧਾਨ ॥

ِجیا سیگؤر سِیؤ ِجت النا ےس ئُؤرے رپداھن ۔۔

ਤਜਨ ਕਉ ਆਤਪ ਿਇਆਲੁ ਹੋਇ ਤਿਨ ਉਪਜੈ ਮਤਨ ਤਗਆਨੁ ॥

ِجں کؤ ا ت دنال وہۓ پِں ا ُ بج َے نم گ ِیان ۔۔

ਤਜਨ ਕਉ ਮਸਿਤਕ ਤਲਤਖਆ ਤਿਨ ਪਾਇਆ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ॥੧॥

ِجں کؤ کتسم لک ِھیا پِں نانا ہر نام ۔۔۱۔۔
ਮਨ ਮੇਰੇ ਏਕੋ ਨਾਮੁ ਤਧਆਇ ॥

نم ریمے اوکی نام دِایھۓ ۔۔

ਸਰਬ ਸੁਖਾ ਸੁਖ ਊਪਜਤਹ ਿਰਗਹ ਪੈਧਾ ਜਾਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

رست ُسکھا ُسکھ اُبجہہ درہگ دیپاھ اجۓ ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਜਨਮ ਮਰਣ ਕਾ ਭਉ ਗਇਆ ਭਾਉ ਭਗਤਿ ਗੋਪਾਲ ॥

ب
منج رمن اک ھؤ ایگ اھبو تگھب وگنال ۔۔

ਸਾਧੂ ਸੰਗਤਿ ਤਨਰਮਲਾ ਆਤਪ ਕਰੇ ਪਰਤਿਪਾਲ ॥

سا ُدوھ تگنس پِرمال ا ت رکے رپَپ ِیال ۔۔

ਜਨਮ ਮਰਣ ਕੀ ਮਲੁ ਕਟੀਐ ਗੁਰ ਿਰਸਨੁ ਿੇਤਖ ਤਨਹਾਲ ॥੨॥

منج رمن یک لم کییپے ُگر درنس دھکی بِہال ۔۔۲۔۔
ਥਾਨ ਥਨੰਿਤਰ ਰਤਵ ਰਤਹਆ ਪਾਰਬਰਹਮੁ ਪਰਭੁ ਸੋਇ ॥

ب
ھی
پ
ی
ت
اھتن ر َروِ رایہ نار رمہ رپَھب وسۓ ۔۔
ਸਭਨਾ ਿਾਿਾ ਏਕੁ ਹੈ ਿੂਜਾ ਨਾਹੀ ਕੋਇ ॥

ےہ ُدواج نایہ وکۓ ۔۔
سبھیا دانا انک َ
ਤਿਸੁ ਸਰਣਾਈ ਛੁਟੀਐ ਕੀਿਾ ਲੋੜੇ ਸੁ ਹੋਇ ॥੩॥

چ
ھ
ُی
ی
پ
ک
ی
ِ
ے یا ولرے وس وہۓ ۔۔۳۔۔
ئِس رسنایئ
ਤਜਨ ਮਤਨ ਵਤਸਆ ਪਾਰਬਰਹਮੁ ਸੇ ਪੂਰੇ ਪਰਧਾਨ ॥

ِجں نم وایس نارپرمہ ےس ئُؤرے رپداھن ۔۔
ਤਿਨ ਕੀ ਸੋਭਾ ਤਨਰਮਲੀ ਪਰਗਟੁ ਭਈ ਜਹਾਨ ॥

پِں یک وساھب پِریلم رپگپ یئھب اہجن ۔۔

ਤਜਨੀ ਮੇਰਾ ਪਰਭੁ ਤਧਆਇਆ ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਕੁਰਬਾਨ ॥੪॥੧੦॥੮੦॥

ِجبی ریما رپَھب دایھنا نانک پِں قُرنان ۔۔۴۔۔۱۱۔۔۸۱۔۔

ਤਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥

سِرریاگ ہلحم ۵۔۔
ਤਮਤਲ ਸਤਿਗੁਰ ਸਭੁ ਿੁਖੁ ਗਇਆ ਹਤਰ ਸੁਖੁ ਵਤਸਆ ਮਤਨ ਆਇ ॥

مِل سیگؤر سیھ ُدھک ایگ ہر ُسکھ وایس نم ا ۓ ۔۔

ਅੰਿਤਰ ਜੋਤਿ ਪਰਗਾਸੀਆ ਏਕਸੁ ਤਸਉ ਤਲਵ ਲਾਇ ॥

ارتن وجت رپَاگایس اسکی سِیؤ لِؤ ال ئِے ۔۔

ਤਮਤਲ ਸਾਧੂ ਮੁਖੁ ਊਜਲਾ ਪੂਰਤਬ ਤਲਤਖਆ ਪਾਇ ॥

مِل سا ُدوھ مُکھ اُوچال ئُؤرت لک ِھیا ناۓ ۔۔

ਗੁਣ ਗੋਤਵੰਿ ਤਨਿ ਗਾਵਣੇ ਤਨਰਮਲ ਸਾਚੈ ਨਾਇ ॥੧॥

ُگں وگوِدن پِپ اگوےن پِرلم سا َچے ناےئ ۔۔۱۔۔
ਮੇਰੇ ਮਨ ਗੁਰ ਸਬਿੀ ਸੁਖੁ ਹੋਇ ॥

ریمے نم ُگر دبسی ُسکھ وہۓ ۔۔
ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਕੀ ਚਾਕਰੀ ਤਬਰਥਾ ਜਾਇ ਨ ਕੋਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ُگر ئُؤرے یک اچرکی پِراھت اجۓ ہن وکۓ ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਮਨ ਕੀਆ ਇਛਾਂ ਪੂਰੀਆ ਪਾਇਆ ਨਾਮੁ ਤਨਧਾਨੁ ॥

نم ایک اِاھچن ئُؤرنا نانا نام ن ِداھن ۔۔
ਅੰਿਰਜਾਮੀ ਸਿਾ ਸੰਤਗ ਕਰਣੈਹਾਰੁ ਪਛਾਨੁ ॥

ارتناجیم دسا گنس رک َپبہار اھچپن ۔۔
ਗੁਰ ਪਰਸਾਿੀ ਮੁਖੁ ਊਜਲਾ ਜਤਪ ਨਾਮੁ ਿਾਨੁ ਇਸਨਾਨੁ ॥

ُگر رپسادی مُکھ اُوچال جت نام دان اانسن ۔۔

ਕਾਮੁ ਿੋਧੁ ਲੋਭੁ ਤਬਨਤਸਆ ਿਤਜਆ ਸਭੁ ਅਤਭਮਾਨੁ ॥੨॥

نیس بچ سی ب
ھب
اکم رکودھ ولھب ِ یا یا ھ ا مان ۔۔۲۔۔
ਪਾਇਆ ਲਾਹਾ ਲਾਭੁ ਨਾਮੁ ਪੂਰਨ ਹੋਏ ਕਾਮ ॥

نانا الاہ الھب نام ئُؤرن وہےئ اکم ۔۔
ਕਤਰ ਤਕਰਪਾ ਪਰਤਭ ਮੇਤਲਆ ਿੀਆ ਅਪਣਾ ਨਾਮੁ ॥

رک کِرنا رپَھب ایلیم دِنا اانپ نام ۔۔

ਆਵਣ ਜਾਣਾ ਰਤਹ ਗਇਆ ਆਤਪ ਹੋਆ ਤਮਹਰਵਾਨੁ ॥

ا ون اجنا رہِ ایگ ا ت وہا رہموان ۔۔
ਸਚੁ ਮਹਲੁ ਘਰੁ ਪਾਇਆ ਗੁਰ ਕਾ ਸਬਿੁ ਪਛਾਨੁ ॥੩॥

چس لحم رھگ نانا ُگر اک دبس اھچپن ۔۔۳۔۔

ਭਗਿ ਜਨਾ ਕਉ ਰਾਖਿਾ ਆਪਣੀ ਤਕਰਪਾ ਧਾਤਰ ॥

تگھب انج کؤ رادھکا ا ینپ کِرنا داھر ۔۔

ਹਲਤਿ ਪਲਤਿ ਮੁਖ ਊਜਲੇ ਸਾਚੇ ਕੇ ਗੁਣ ਸਾਤਰ ॥

ہلت نلت مُکھ اُوےلج ساےچ ےک ُگں سار ۔۔
ਆਿ ਪਹਰ ਗੁਣ ਸਾਰਿੇ ਰਿੇ ਰੰਤਗ ਅਪਾਰ ॥

ا ھٹ رہپ ُگں ساردے رےت رنگ انار ۔۔

ਪਾਰਬਰਹਮੁ ਸੁਖ ਸਾਗਰੋ ਨਾਨਕ ਸਿ ਬਤਲਹਾਰ ॥੪॥੧੧॥੮੧॥

نارپرمہ ُسکھ سارگو نانک دص اہلبر ۔۔۴۔۔۱۱۔۔۸۱۔۔
ਤਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥

سِرریاگ ہلحم ۵۔۔

ਪੂਰਾ ਸਤਿਗੁਰੁ ਜੇ ਤਮਲੈ ਪਾਈਐ ਸਬਿੁ ਤਨਧਾਨੁ ॥

ئُؤرا سیگؤر ےج ملَ ِے نا پپَے دبس ن ِداھن ۔۔

ਕਤਰ ਤਕਰਪਾ ਪਰਭ ਆਪਣੀ ਜਪੀਐ ਅੰਤਮਰਿ ਨਾਮੁ ॥

رک کِرنا رپَھب ا ینپ چیپَے ارمت نام ۔۔

ਜਨਮ ਮਰਣ ਿੁਖੁ ਕਾਟੀਐ ਲਾਗੈ ਸਹਤਜ ਤਧਆਨੁ ॥੧॥

سہ
منج رمن ُدھک اک نیپے ال َگے ج دایھن ۔۔۱۔۔
ਮੇਰੇ ਮਨ ਪਰਭ ਸਰਣਾਈ ਪਾਇ ॥

ریمے نم رپَھب رسنایئ ناۓ ۔۔
ਹਤਰ ਤਬਨੁ ਿੂਜਾ ਕੋ ਨਹੀ ਏਕੋ ਨਾਮੁ ਤਧਆਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ہر پِں ُدواج وک یہن اوکی نام دایھۓ ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਕੀਮਤਿ ਕਹਣੁ ਨ ਜਾਈਐ ਸਾਗਰੁ ਗੁਣੀ ਅਥਾਹੁ ॥

تمیق کہں ہن اج پپَے سارگ ُگبی ااھت ُہ ۔۔

ਵਿਭਾਗੀ ਤਮਲੁ ਸੰਗਿੀ ਸਚਾ ਸਬਿੁ ਤਵਸਾਹੁ ॥

وداھبیگ مِل یتگنس اچس دبس وسا ُہ ۔۔

ਕਤਰ ਸੇਵਾ ਸੁਖ ਸਾਗਰੈ ਤਸਤਰ ਸਾਹਾ ਪਾਤਿਸਾਹੁ ॥੨॥

رک ویسا ُسکھ سارگَے سِر اصاح نائساوہ ۔۔۲۔۔
ਚਰਣ ਕਮਲ ਕਾ ਆਸਰਾ ਿੂਜਾ ਨਾਹੀ ਿਾਉ ॥

رچن لمک اک ا رسا ُدواج نایہ اھٹو ۔۔
ਮੈ ਧਰ ਿੇਰੀ ਪਾਰਬਰਹਮ ਿੇਰੈ ਿਾਤਣ ਰਹਾਉ ॥

پ
م َے درھ ریتی نار رمہ ریتَے نان راھؤ

ਤਨਮਾਤਣਆ ਪਰਭੁ ਮਾਣੁ ਿੂੰ ਿੇਰੈ ਸੰਤਗ ਸਮਾਉ ॥੩॥

بِمااین رپَھب امن ئُؤن ریتَے گنس امسو ۔۔۳۔۔
ਹਤਰ ਜਪੀਐ ਆਰਾਧੀਐ ਆਿ ਪਹਰ ਗੋਤਵੰਿੁ ॥

ہر چیپَے ا رادھیپے ا ھٹ رہپ وگوِدن ۔۔

ਜੀਅ ਪਰਾਣ ਿਨੁ ਧਨੁ ਰਖੇ ਕਤਰ ਤਕਰਪਾ ਰਾਖੀ ਤਜੰਿੁ ॥

ایج رپان نت دنھ رےھک رک کِرنا رایھک ِجید ۔۔

ਨਾਨਕ ਸਗਲੇ ਿੋਖ ਉਿਾਤਰਅਨੁ ਪਰਭੁ ਪਾਰਬਰਹਮ ਬਖਤਸੰਿੁ ॥੪॥੧੨॥੮੨॥

نک
نانک ےلگس دوھک انارنئ رپَھب نارپرمہ ھ ِسید ۔۔۴۔۔۱۲۔۔۸۲۔۔
ਤਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥

سِرریاگ ہلحم ۵۔۔
ਪਰੀਤਿ ਲਗੀ ਤਿਸੁ ਸਚ ਤਸਉ ਮਰੈ ਨ ਆਵੈ ਜਾਇ ॥

ئ
ے اجۓ ۔۔
رپپپ یگل ِس چس سِیؤ م َ َرے ہن ا و َ
ਨਾ ਵੇਛੋਤੜਆ ਤਵਛੁੜੈ ਸਭ ਮਤਹ ਰਤਹਆ ਸਮਾਇ ॥

ہن ووھچیرنا وِڑھچَے سیھ ہہم رایہ امسۓ ۔۔

ਿੀਨ ਿਰਿ ਿੁਖ ਭੰਜਨਾ ਸੇਵਕ ਕੈ ਸਿ ਭਾਇ ॥

ب
ھب
چ
س
ےک ت اھبےئ ۔۔
دنی درد ُدھک یا ویسک َ
ਅਚਰਜ ਰੂਪੁ ਤਨਰੰਜਨੋ ਗੁਤਰ ਮੇਲਾਇਆ ਮਾਇ ॥੧॥

ارچچ ُروت پِرونجن ُگر میالنا امےئ ۔۔۱۔۔
ਭਾਈ ਰੇ ਮੀਿੁ ਕਰਹੁ ਪਰਭੁ ਸੋਇ ॥

اھبیئ رے تیم رکوہ رپَھب وسۓ ۔۔

ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਪਰੀਤਿ ਤਧਰਗੁ ਸੁਖੀ ਨ ਿੀਸੈ ਕੋਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ُسک
ھ
ئ
س
َ
امنا ومہ رپپپ درھِگ ی ہن د ے وکۓ ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਿਾਨਾ ਿਾਿਾ ਸੀਲਵੰਿੁ ਤਨਰਮਲੁ ਰੂਪੁ ਅਪਾਰੁ ॥

دانا دانا ِسیلؤپپ پِرلم ُروت انار ۔۔

ਸਖਾ ਸਹਾਈ ਅਤਿ ਵਿਾ ਊਚਾ ਵਿਾ ਅਪਾਰੁ ॥

اھکس اہسیئ ات ودا اُواچ ودا انار ۔۔
ਬਾਲਕੁ ਤਬਰਤਧ ਨ ਜਾਣੀਐ ਤਨਹਚਲੁ ਤਿਸੁ ਿਰਵਾਰੁ ॥

بہ
ناکل پِردھ ہن اج پپَے ِ چل ئِس دروار ۔۔

ਜੋ ਮੰਗੀਐ ਸੋਈ ਪਾਈਐ ਤਨਧਾਰਾ ਆਧਾਰੁ ॥੨॥

م
وج یگیپِے وسیئ نا پپَے ن ِداھرا ا داھر ۔۔۲۔۔

ਤਜਸੁ ਪੇਖਿ ਤਕਲਤਵਖ ਤਹਰਤਹ ਮਤਨ ਿਤਨ ਹੋਵੈ ਸਾਂਤਿ ॥

ِجس پیک
ل
ہ
ِ
ک
ھ
ِ
وہوے ساپپ ۔۔
نت
نم
ہ
ر
ِھک
ؤ
ت
ِ
َ

ਇਕ ਮਤਨ ਏਕੁ ਤਧਆਈਐ ਮਨ ਕੀ ਲਾਤਹ ਭਰਾਂਤਿ ॥

اِک نم انک دایھ نیپے َ نم یک الہِ رھباپپ ۔۔
ਗੁਣ ਤਨਧਾਨੁ ਨਵਿਨੁ ਸਿਾ ਪੂਰਨ ਜਾ ਕੀ ਿਾਤਿ ॥

ُگں ن ِداھن ونَنت دسا ئُؤرن اج یک دات ۔۔

ਸਿਾ ਸਿਾ ਆਰਾਧੀਐ ਤਿਨੁ ਤਵਸਰਹੁ ਨਹੀ ਰਾਤਿ ॥੩॥

دسا دسا ا رادھیپے دِن وِرسوہ یہن رات ۔۔۳۔۔

ਤਜਨ ਕਉ ਪੂਰਤਬ ਤਲਤਖਆ ਤਿਨ ਕਾ ਸਖਾ ਗੋਤਵੰਿੁ ॥

ِجں کؤ ئُؤرت لک ِھیا پِں اک اھکس وگوِدن ۔۔

ਿਨੁ ਮਨੁ ਧਨੁ ਅਰਪੀ ਸਭੋ ਸਗਲ ਵਾਰੀਐ ਇਹ ਤਜੰਿੁ ॥

سب
نت نم دنھ اریپ ھؤ لگس وار پپے اہہی دنج ۔۔
ਿੇਖੈ ਸੁਣੈ ਹਿੂਤਰ ਸਿ ਘਤਟ ਘਤਟ ਬਰਹਮੁ ਰਤਵੰਿੁ ॥

دےھکی ُسیے َ دحُور دص ٹھگ ٹھگ پرمہ روِدن ۔۔
ਅਤਕਰਿਘਣਾ ਨੋ ਪਾਲਿਾ ਪਰਭ ਨਾਨਕ ਸਿ ਬਖਤਸੰਿੁ ॥੪॥੧੩॥੮੩॥

نک
اکِرنگھیا ون نادلا رپَھب نانک دص ھ ِسید ۔۔۴۔۔۱۳۔۔۸۳۔۔
ਤਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥

سِرریاگ ہلحم ۵۔۔
ਮਨੁ ਿਨੁ ਧਨੁ ਤਜਤਨ ਪਰਤਭ ਿੀਆ ਰਤਖਆ ਸਹਤਜ ਸਵਾਤਰ ॥

سہ
نم نت دنھ ِجں رپَھب دنا رایھک ج وسار ۔۔

ਸਰਬ ਕਲਾ ਕਤਰ ਥਾਤਪਆ ਅੰਿਤਰ ਜੋਤਿ ਅਪਾਰ ॥

رست کال رک اھتایپ ارتن وجت انار ۔۔
ਸਿਾ ਸਿਾ ਪਰਭੁ ਤਸਮਰੀਐ ਅੰਿਤਰ ਰਖੁ ਉਰ ਧਾਤਰ ॥੧॥

دسا دسا رپَھب ِسمر پپے ارتن رھک اُر داھر ۔۔۱۔۔
ਮੇਰੇ ਮਨ ਹਤਰ ਤਬਨੁ ਅਵਰੁ ਨ ਕੋਇ ॥

ریمے نم ہر پِں ا َور ہن وکۓ ۔۔
ਪਰਭ ਸਰਣਾਈ ਸਿਾ ਰਹੁ ਿੂਖੁ ਨ ਤਵਆਪੈ ਕੋਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

رپَھب رسنایئ دسا ر ُہ ُدوھک ہن ونا ئَے وکۓ ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਰਿਨ ਪਿਾਰਥ ਮਾਣਕਾ ਸੁਇਨਾ ਰੁਪਾ ਖਾਕੁ ॥

رنت ندارھت اماکن وسانئ ُرنا اھکک ۔۔

ਮਾਿ ਤਪਿਾ ਸੁਿ ਬੰਧਪਾ ਕੂੜੇ ਸਭੇ ਸਾਕ ॥

سب
امت پِیا ُست دنباپھ ُکؤرے ھے ساک ۔۔
ਤਜਤਨ ਕੀਿਾ ਤਿਸਤਹ ਨ ਜਾਣਈ ਮਨਮੁਖ ਪਸੁ ਨਾਪਾਕ ॥੨॥

مب
نج کییا ئِسہہ ہن اجیئن مُکھ وسپ ناناک ۔۔۲۔۔
ਅੰਿਤਰ ਬਾਹਤਰ ਰਤਵ ਰਤਹਆ ਤਿਸ ਨੋ ਜਾਣੈ ਿੂਤਰ ॥

ارتن ناہر َروِ رایہ ئِس ون اج ئَے ُدور ۔۔

ਤਿਰਸਨਾ ਲਾਗੀ ਰਤਚ ਰਤਹਆ ਅੰਿਤਰ ਹਉਮੈ ਕੂਤਰ ॥

رتِانس الیگ رچ رایہ ارتن ہؤ م َے ُکؤر ۔۔

ਭਗਿੀ ਨਾਮ ਤਵਹੂਤਣਆ ਆਵਤਹ ਵੰਞਤਹ ਪੂਰ ॥੩॥

ب
ب
گب
ھ
ئ
ج
ی نام وِوہُاین ا وہِ و ہہ ُؤر ۔۔۳۔۔

ਰਾਤਖ ਲੇਹੁ ਪਰਭੁ ਕਰਣਹਾਰ ਜੀਅ ਜੰਿ ਕਤਰ ਿਇਆ ॥

راھک ہیلُ رپَھب رکاہنر ایج جپت رک دایئ ۔۔
ਤਬਨੁ ਪਰਭ ਕੋਇ ਨ ਰਖਨਹਾਰੁ ਮਹਾ ਤਬਕਟ ਜਮ ਭਇਆ ॥

پِں رپَھب وکۓ ہن رکھبہار اہم نِکت مج ایھب ۔۔

ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਨ ਵੀਸਰਉ ਕਤਰ ਅਪੁਨੀ ਹਤਰ ਮਇਆ ॥੪॥੧੪॥੮੪॥

نانک نام ہن ورسیو رک اینپ ہر ایم ۔۔۴۔۔۱۴۔۔۸۴۔۔
ਤਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥

سِرریاگ ہلحم ۵۔۔
ਮੇਰਾ ਿਨੁ ਅਰੁ ਧਨੁ ਮੇਰਾ ਰਾਜ ਰੂਪ ਮੈ ਿੇਸੁ ॥

ریما نت رع دنھ ریما راچ ُروت م َے َدسی ۔۔

ਸੁਿ ਿਾਰਾ ਬਤਨਿਾ ਅਨੇਕ ਬਹੁਿੁ ਰੰਗ ਅਰੁ ਵੇਸ ॥

ُست دارا نییا اپیک تہب رنگ رع وسی ۔۔
ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਤਰਿੈ ਨ ਵਸਈ ਕਾਰਤਜ ਤਕਿੈ ਨ ਲੇਤਖ ॥੧॥

ہر نام ر َِدے ہن ویئس اکرچ ک ِ َپے ہن ھکیل ۔۔۱۔۔
ਮੇਰੇ ਮਨ ਹਤਰ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਤਧਆਇ ॥

ریمے نم ہر ہر نام دایھۓ ۔۔
ਕਤਰ ਸੰਗਤਿ ਤਨਿ ਸਾਧ ਕੀ ਗੁਰ ਚਰਣੀ ਤਚਿੁ ਲਾਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

رک تگنس پِپ سادھ یک ُگر رچین ِجت ال ئِے ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਨਾਮੁ ਤਨਧਾਨੁ ਤਧਆਈਐ ਮਸਿਤਕ ਹੋਵੈ ਭਾਗੁ ॥

وہوے اھبگ ۔۔
نام ن ِداھن دایھ نیپے َ کتسم َ
ਕਾਰਜ ਸਤਭ ਸਵਾਰੀਅਤਹ ਗੁਰ ਕੀ ਚਰਣੀ ਲਾਗੁ ॥

اکرچ سیھ وسارپبہہ ُگر یک رچین الگ ۔۔

ਹਉਮੈ ਰੋਗੁ ਭਰਮੁ ਕਟੀਐ ਨਾ ਆਵੈ ਨਾ ਜਾਗੁ ॥੨॥

ک
ے ہن اجگ ۔۔۲۔۔
ہؤ م َے روگ رھبم ییپے ہن ا و َ
ਕਤਰ ਸੰਗਤਿ ਿੂ ਸਾਧ ਕੀ ਅਿਸਤਿ ਿੀਰਥ ਨਾਉ ॥

ب
ھ
سی
رک تگنس ئُؤ سادھ یک ا ھ ریتھت ناو ۔۔

ਜੀਉ ਪਰਾਣ ਮਨੁ ਿਨੁ ਹਰੇ ਸਾਚਾ ਏਹੁ ਸੁਆਉ ॥

جپؤ رپان نم نت ہرے سااچ اویہ سُؤا و ۔۔

ਐਥੈ ਤਮਲਤਹ ਵਿਾਈਆ ਿਰਗਤਹ ਪਾਵਤਹ ਥਾਉ ॥੩॥

اےھتی ملِہہ وداایئ درہہگ ناوہِ اھتو ۔۔۳۔۔

ਕਰੇ ਕਰਾਏ ਆਤਪ ਪਰਭੁ ਸਭੁ ਤਕਛੁ ਤਿਸ ਹੀ ਹਾਤਥ ॥

ک
رکے رکاےئ ا ت رپَھب سیھ ِچھ ئِس یہ اہھت ۔۔
ਮਾਤਰ ਆਪੇ ਜੀਵਾਲਿਾ ਅੰਿਤਰ ਬਾਹਤਰ ਸਾਤਥ ॥

امر ا ےپ ویجادلا ارتن ناہر ساھت ۔۔
ਨਾਨਕ ਪਰਭ ਸਰਣਾਗਿੀ ਸਰਬ ਘਟਾ ਕੇ ਨਾਥ ॥੪॥੧੫॥੮੫॥

نانک رپَھب رسنایتگ رست اٹھگ ےک ناھت ۔۔۴۔۔۱۵۔۔۸۵۔۔
ਤਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥

سِرریاگ ہلحم ۵۔۔
ਸਰਤਣ ਪਏ ਪਰਭ ਆਪਣੇ ਗੁਰੁ ਹੋਆ ਤਕਰਪਾਲੁ ॥

رسن ےئپ رپَھب ا ےنپ ُگر وہا کِرنال ۔۔

ਸਿਗੁਰ ਕੈ ਉਪਿੇਤਸਐ ਤਬਨਸੇ ਸਰਬ ਜੰਜਾਲ ॥

سیگؤر ےکَ ا ُندئ َ
سیے نِیسے رست اجنجل ۔۔

ਅੰਿਰੁ ਲਗਾ ਰਾਮ ਨਾਤਮ ਅੰਤਮਰਿ ਨਿਤਰ ਤਨਹਾਲੁ ॥੧॥

ادنر اگل رام نام ارمت دنر بِہال ۔۔۱۔۔
ਮਨ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵਾ ਸਾਰੁ ॥

نم ریمے سیگؤر ویسا سار ۔۔
ਕਰੇ ਿਇਆ ਪਰਭੁ ਆਪਣੀ ਇਕ ਤਨਮਖ ਨ ਮਨਹੁ ਤਵਸਾਰੁ ॥ ਰਹਾਉ ॥

ِ ب
ِ
م
ک
م
رکے دایئ رپَھب ا ینپ اک ھ ہن ی ُہ وِسار ۔۔راہو۔۔
ਗੁਣ ਗੋਤਵੰਿ ਤਨਿ ਗਾਵੀਅਤਹ ਅਵਗੁਣ ਕਟਣਹਾਰ ॥

ہہی اونگ کیبہار ۔۔
ُگں وگوِدن پِپ اگو ِ

ਤਬਨੁ ਹਤਰ ਨਾਮ ਨ ਸੁਖੁ ਹੋਇ ਕਤਰ ਤਿਿੇ ਤਬਸਥਾਰ ॥

ئ
پِں ہر نام ہن ُسکھ وہۓ رک دِےھٹ ِسبھار ۔۔

ਸਹਜੇ ਤਸਿਿੀ ਰਤਿਆ ਭਵਜਲੁ ਉਿਰੇ ਪਾਤਰ ॥੨॥

س
ب
ہجے صِفبی رایت َھؤلج اُرتے نار ۔۔۲۔۔

ਿੀਰਥ ਵਰਿ ਲਖ ਸੰਜਮਾ ਪਾਈਐ ਸਾਧੂ ਧੂਤਰ ॥

سب
ریتھت ورت ھکل جما نا پپَے سا ُدوھ دھُؤر ۔۔
ਲੂਤਕ ਕਮਾਵੈ ਤਕਸ ਿੇ ਜਾ ਵੇਖੈ ਸਿਾ ਹਿੂਤਰ ॥

امکوے کِس ےت اج وےھکی دسا دحُور ۔۔
لُؤک َ
ਥਾਨ ਥਨੰਿਤਰ ਰਤਵ ਰਤਹਆ ਪਰਭੁ ਮੇਰਾ ਭਰਪੂਤਰ ॥੩॥

ب
ھی
ئ
ی
ت
اھتن ر َروِ رایہ رپَھب ریما رھب ُؤر ۔۔۳۔۔
ਸਚੁ ਪਾਤਿਸਾਹੀ ਅਮਰੁ ਸਚੁ ਸਚੇ ਸਚਾ ਥਾਨੁ ॥

چس نائسایہ ارم چس ےچس اچس اھتن ۔۔
ਸਚੀ ਕੁਿਰਤਿ ਧਾਰੀਅਨੁ ਸਤਚ ਤਸਰਤਜਓਨੁ ਜਹਾਨੁ ॥

یچس قُدرت داھرنیں چس سِر ِجپؤن اہجن ۔۔

ਨਾਨਕ ਜਪੀਐ ਸਚੁ ਨਾਮੁ ਹਉ ਸਿਾ ਸਿਾ ਕੁਰਬਾਨੁ ॥੪॥੧੬॥੮੬॥

نانک چیپَے چس نام ہؤ دسا دسا قُرنان ۔۔۴۔۔۱۶۔۔۸۶۔۔
ਤਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥

سِرریاگ ہلحم ۵۔۔
ਉਿਮੁ ਕਤਰ ਹਤਰ ਜਾਪਣਾ ਵਿਭਾਗੀ ਧਨੁ ਖਾਤਟ ॥

اُدم رک ہر اجانپ وداھبیگ دنھ اھکت ۔۔

ਸੰਿਸੰਤਗ ਹਤਰ ਤਸਮਰਣਾ ਮਲੁ ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੀ ਕਾਤਟ ॥੧॥

سییسیگ ہر ِسمرنا لم منج منج یک اکت ۔۔۱۔۔
ਮਨ ਮੇਰੇ ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਜਤਪ ਜਾਪੁ ॥

نم ریمے رام نام جت اجت ۔۔
ਮਨ ਇਛੇ ਿਲ ਭੁੰਤਚ ਿੂ ਸਭੁ ਚੂਕੈ ਸੋਗੁ ਸੰਿਾਪੁ ॥ ਰਹਾਉ ॥

ب
ب
ھ
ُ
ُ
سی
ک
ج
ئ
َ
نم اِےھچ لھپ ج ؤ ھ ُ ؤ ے وسگ سییات ۔۔راہو۔۔
ਤਜਸੁ ਕਾਰਤਣ ਿਨੁ ਧਾਤਰਆ ਸੋ ਪਰਭੁ ਤਿਿਾ ਨਾਤਲ ॥

ِجس اکرن نت داھرنا وس رپَھب دِاھٹ نال ۔۔

ਜਤਲ ਥਤਲ ਮਹੀਅਤਲ ਪੂਤਰਆ ਪਰਭੁ ਆਪਣੀ ਨਿਤਰ ਤਨਹਾਤਲ ॥੨॥

م
لج لھت ہییل ئُؤرنا رپَھب ا ینپ دنر بِہال ۔۔۲۔۔
ਮਨੁ ਿਨੁ ਤਨਰਮਲੁ ਹੋਇਆ ਲਾਗੀ ਸਾਚੁ ਪਰੀਤਿ ॥

نم نت پِرلم وہنا الیگ ساچ رپپپ ۔۔

ਚਰਣ ਭਜੇ ਪਾਰਬਰਹਮ ਕੇ ਸਤਭ ਜਪ ਿਪ ਤਿਨ ਹੀ ਕੀਤਿ ॥੩॥

رچن ےجھب نارپرمہ ےک سیھ جت پپ پِں یہ کِپت ۔۔۳۔۔
ਰਿਨ ਜਵੇਹਰ ਮਾਤਣਕਾ ਅੰਤਮਰਿੁ ਹਤਰ ਕਾ ਨਾਉ ॥

رنت وجرہی اماکن ارمت ہر اک ناو ۔۔
ਸੂਖ ਸਹਜ ਆਨੰਿ ਰਸ ਜਨ ਨਾਨਕ ਹਤਰ ਗੁਣ ਗਾਉ ॥੪॥੧੭॥੮੭॥

س سہ
ُ
گ
ہ
ن
ُؤھک ج ا دنن رس نج نا ک ر ں اگو ۔۔۴۔۔۱۷۔۔۸۷۔۔
ਤਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥

سِرریاگ ہلحم ۵۔۔

ਸੋਈ ਸਾਸਿੁ ਸਉਣੁ ਸੋਇ ਤਜਿੁ ਜਪੀਐ ਹਤਰ ਨਾਉ ॥

وسیئ ساست سؤن وسۓ ِجت چیپَے ہر ناو ۔۔

ਚਰਣ ਕਮਲ ਗੁਤਰ ਧਨੁ ਿੀਆ ਤਮਤਲਆ ਤਨਥਾਵੇ ਥਾਉ ॥

رچن لمک ُگر دنھ دنا مل ِیا پ ِبھاوے اھتو ۔۔

ਸਾਚੀ ਪੂੰਜੀ ਸਚੁ ਸੰਜਮੋ ਆਿ ਪਹਰ ਗੁਣ ਗਾਉ ॥

سب
سایچ ئُؤیجن چس جمؤ ا ھٹ رہپ ُگں اگو ۔۔

ਕਤਰ ਤਕਰਪਾ ਪਰਭੁ ਭੇਤਟਆ ਮਰਣੁ ਨ ਆਵਣੁ ਜਾਉ ॥੧॥

ب
رک کِرنا رپَھب ھیییا رمن ہن ا ون اجو ۔۔۱۔۔
ਮੇਰੇ ਮਨ ਹਤਰ ਭਜੁ ਸਿਾ ਇਕ ਰੰਤਗ ॥

ریمے نم ہر جھب دسا اِک رنگ ۔۔
ਘਟ ਘਟ ਅੰਿਤਰ ਰਤਵ ਰਤਹਆ ਸਿਾ ਸਹਾਈ ਸੰਤਗ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ٹھگ ٹھگ ارتن َروِ رایہ دسا اہسیئ گنس ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਸੁਖਾ ਕੀ ਤਮਤਿ ਤਕਆ ਗਣੀ ਜਾ ਤਸਮਰੀ ਗੋਤਵੰਿੁ ॥

ُسکھا یک مِت ایک ینگ اج ِسمری وگوِدن ۔۔

ਤਜਨ ਚਾਤਖਆ ਸੇ ਤਿਰਪਿਾਤਸਆ ਉਹ ਰਸੁ ਜਾਣੈ ਤਜੰਿੁ ॥

نج اچایھک ےس رتِاتپایس اوہ رس اج ئَے ِجید ۔۔
ਸੰਿਾ ਸੰਗਤਿ ਮਤਨ ਵਸੈ ਪਰਭੁ ਪਰੀਿਮੁ ਬਖਤਸੰਿੁ ॥

نک
ھ
س
ِ
ی
د ۔۔
سییا تگنس نم و سَے رپَھب رپمتی

ਤਜਤਨ ਸੇਤਵਆ ਪਰਭੁ ਆਪਣਾ ਸੋਈ ਰਾਜ ਨਤਰੰਿੁ ॥੨॥

نج ویسنا رپَھب ا انپ وسیئ راچ رنِدن ۔۔۲۔۔

ਅਉਸਤਰ ਹਤਰ ਜਸੁ ਗੁਣ ਰਮਣ ਤਜਿੁ ਕੋਤਟ ਮਜਨ ਇਸਨਾਨੁ ॥

م
چ
اورس ہر سج ُگں رنم ِجت وکت ں اانسن ۔۔
ਰਸਨਾ ਉਚਰੈ ਗੁਣਵਿੀ ਕੋਇ ਨ ਪੁਜੈ ਿਾਨੁ ॥

رانس اُج َِرے ُگپ َؤیت وکۓ ہن بُج َے دان ۔۔

ਤਿਰਸਤਟ ਧਾਤਰ ਮਤਨ ਿਤਨ ਵਸੈ ਿਇਆਲ ਪੁਰਖੁ ਤਮਹਰਵਾਨੁ ॥

د ِرست داھر نم نت و سَے دنال ُپرھک رہموان ۔۔

ਜੀਉ ਤਪੰਿੁ ਧਨੁ ਤਿਸ ਿਾ ਹਉ ਸਿਾ ਸਿਾ ਕੁਰਬਾਨੁ ॥੩॥

جپؤ پِید دنھ ئِس دا ہؤ دسا دسا قُرنان ۔۔۳۔۔
ਤਮਤਲਆ ਕਿੇ ਨ ਤਵਛੁੜੈ ਜੋ ਮੇਤਲਆ ਕਰਿਾਤਰ ॥

مل ِیا دکے ہن وِڑھچَے وج ایلیم رکنار ۔۔
ਿਾਸਾ ਕੇ ਬੰਧਨ ਕਤਟਆ ਸਾਚੈ ਤਸਰਜਣਹਾਤਰ ॥

داسا ےک دنبنھ ایٹک سا َچے سِرجبہار ۔۔

ਭੂਲਾ ਮਾਰਤਗ ਪਾਇਓਨੁ ਗੁਣ ਅਵਗੁਣ ਨ ਬੀਚਾਤਰ ॥

ب
ُھؤال امرگ ناویئن ُگں او ُگں ہن اچیبر ۔۔

ਨਾਨਕ ਤਿਸੁ ਸਰਣਾਗਿੀ ਤਜ ਸਗਲ ਘਟਾ ਆਧਾਰੁ ॥੪॥੧੮॥੮੮॥

نانک ئِس رسنایتگ ےج لگس اٹھگ ا داھر ۔۔۴۔۔۱۸۔۔۸۸۔۔
ਤਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥

سِرریاگ ہلحم ۵۔۔
ਰਸਨਾ ਸਚਾ ਤਸਮਰੀਐ ਮਨੁ ਿਨੁ ਤਨਰਮਲੁ ਹੋਇ ॥

رانس اچس ِسمر پپے نم نت پِرلم وہۓ ۔۔

ਮਾਿ ਤਪਿਾ ਸਾਕ ਅਗਲੇ ਤਿਸੁ ਤਬਨੁ ਅਵਰੁ ਨ ਕੋਇ ॥

امت پِیا ساک اےلگ ئِس پِں ا َور ہن وکۓ ۔۔

ਤਮਹਰ ਕਰੇ ਜੇ ਆਪਣੀ ਚਸਾ ਨ ਤਵਸਰੈ ਸੋਇ ॥੧॥

رہم رکے ےج ا ینپ اسچ ہن وِرسَے وسۓ ۔۔۱۔۔
ਮਨ ਮੇਰੇ ਸਾਚਾ ਸੇਤਵ ਤਜਚਰੁ ਸਾਸੁ ॥

چ
ویس ِ چر ساس ۔۔
نم ریمے سااچ َ
ਤਬਨੁ ਸਚੇ ਸਭ ਕੂੜੁ ਹੈ ਅੰਿੇ ਹੋਇ ਤਬਨਾਸੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ےہ اےتن وہۓ پِیاس ۔۔۱۔۔راہو۔۔
پِں ےچس سیھ ُکؤر َ
ਸਾਤਹਬੁ ਮੇਰਾ ਤਨਰਮਲਾ ਤਿਸੁ ਤਬਨੁ ਰਹਣੁ ਨ ਜਾਇ ॥

اصجِت ریما پِرمال ئِس پِں رنہ ہن اجۓ ۔۔

ਮੇਰੈ ਮਤਨ ਿਤਨ ਭੁਖ ਅਤਿ ਅਗਲੀ ਕੋਈ ਆਤਣ ਤਮਲਾਵੈ ਮਾਇ ॥

ب
ھ
ک
ُ
م
الوے امےئ ۔۔
ریمَے نم نت ھ ات ایلگ وکیئ ا ن ِ َ
ਚਾਰੇ ਕੁੰਿਾ ਭਾਲੀਆ ਸਹ ਤਬਨੁ ਅਵਰੁ ਨ ਜਾਇ ॥੨॥

اچرے ُکیدا اھبایل سہہ پِں ا َور ہن اجۓ ۔۔۲۔۔
ਤਿਸੁ ਆਗੈ ਅਰਿਾਤਸ ਕਤਰ ਜੋ ਮੇਲੇ ਕਰਿਾਰੁ ॥

ئِس ا ےگ ارداس رک وج ےلیم رکنار ۔۔

ਸਤਿਗੁਰੁ ਿਾਿਾ ਨਾਮ ਕਾ ਪੂਰਾ ਤਜਸੁ ਭੰਿਾਰੁ ॥

سیگؤر دانا نام اک ئُؤرا ِجس ڈنھبار ۔۔

ਸਿਾ ਸਿਾ ਸਾਲਾਹੀਐ ਅੰਿੁ ਨ ਪਾਰਾਵਾਰੁ ॥੩॥

دسا دسا ساال ہیپے اپپ ہن ناراوار ۔۔۳۔۔

ਪਰਵਿਗਾਰੁ ਸਾਲਾਹੀਐ ਤਜਸ ਿੇ ਚਲਿ ਅਨੇਕ ॥

رپوداگر ساال ہیپے ِجس دے تلچ اپیک ۔۔
ਸਿਾ ਸਿਾ ਆਰਾਧੀਐ ਏਹਾ ਮਤਿ ਤਵਸੇਖ ॥

دسا دسا ا رادھیپے ااہی مت وِ َسیکھ ۔۔

ਮਤਨ ਿਤਨ ਤਮਿਾ ਤਿਸੁ ਲਗੈ ਤਜਸੁ ਮਸਿਤਕ ਨਾਨਕ ਲੇਖ ॥੪॥੧੯॥੮੯॥

َ
نم نت مِبھا ئِس لگے ِجس کتسم نانک ھکیل ۔۔۴۔۔۱۹۔۔۸۹۔۔
ਤਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥

سِرریاگ ہلحم ۵۔۔
ਸੰਿ ਜਨਹੁ ਤਮਤਲ ਭਾਈਹੋ ਸਚਾ ਨਾਮੁ ਸਮਾਤਲ ॥

سیت وہنج مِل اھبپبہؤ اچس نام امسل ۔۔
ਿੋਸਾ ਬੰਧਹੁ ਜੀਅ ਕਾ ਐਥੈ ਓਥੈ ਨਾਤਲ ॥

ب
وتسا دنبھہ ُؤ ایج اک اےھتی او َھے نال ۔۔

ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਿੇ ਪਾਈਐ ਅਪਣੀ ਨਿਤਰ ਤਨਹਾਤਲ ॥

ُگر ئُؤرے ےت نا پپَے اینپ دنر بِہال ۔۔

ਕਰਤਮ ਪਰਾਪਤਿ ਤਿਸੁ ਹੋਵੈ ਤਜਸ ਨੋ ਹੋਇ ਿਇਆਲੁ ॥੧॥

ئ
وہوے سج ون وہۓ دنال ۔۔۱۔۔
رکم رپاپپ ِس َ
ਮੇਰੇ ਮਨ ਗੁਰ ਜੇਵਿੁ ਅਵਰੁ ਨ ਕੋਇ ॥

ریمے نم ُگر َجپؤد اور ہن وکۓ ۔۔
ਿੂਜਾ ਥਾਉ ਨ ਕੋ ਸੁਝੈ ਗੁਰ ਮੇਲੇ ਸਚੁ ਸੋਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ُسج
ُدواج اھتو ہن وک ھے َ ُگر ےلیم چس وسۓ ۔۔۱۔۔راہو۔۔

ਸਗਲ ਪਿਾਰਥ ਤਿਸੁ ਤਮਲੇ ਤਜਤਨ ਗੁਰੁ ਤਿਿਾ ਜਾਇ ॥

لگس ندارھت ئِس مل ِے ِجں ُگر دِاھٹ اجۓ ۔۔

ਗੁਰ ਚਰਣੀ ਤਜਨ ਮਨੁ ਲਗਾ ਸੇ ਵਿਭਾਗੀ ਮਾਇ ॥

ُگر رچین ِجں نم اگل ےس وداھبیگ امےئ ۔۔

ਗੁਰੁ ਿਾਿਾ ਸਮਰਥੁ ਗੁਰੁ ਗੁਰੁ ਸਭ ਮਤਹ ਰਤਹਆ ਸਮਾਇ ॥

ُگر دانا رمسھت ُگر ُگر سیھ ہہم رایہ امسۓ ۔۔

ਗੁਰੁ ਪਰਮੇਸਰੁ ਪਾਰਬਰਹਮੁ ਗੁਰੁ ਿੁਬਿਾ ਲਏ ਿਰਾਇ ॥੨॥

ُگر رپرسیم نارپرمہ ُگر ُددبا ےئل رتاےئ ۔۔۲۔۔

ਤਕਿੁ ਮੁਤਖ ਗੁਰੁ ਸਾਲਾਹੀਐ ਕਰਣ ਕਾਰਣ ਸਮਰਥੁ ॥

کِپ مُکھ ُگر ساال ہیپے رکن اکرن رمسھت ۔۔

ਸੇ ਮਥੇ ਤਨਹਚਲ ਰਹੇ ਤਜਨ ਗੁਤਰ ਧਾਤਰਆ ਹਥੁ ॥

بہ
ےس ےھتم ِ چل رےہ نج ُگر داھرنا ھتہ ۔۔

ਗੁਤਰ ਅੰਤਮਰਿ ਨਾਮੁ ਪੀਆਤਲਆ ਜਨਮ ਮਰਨ ਕਾ ਪਥੁ ॥

ُگر ارمت نام ایپایل منج رمن اک ھتپ ۔۔

ਗੁਰੁ ਪਰਮੇਸਰੁ ਸੇਤਵਆ ਭੈ ਭੰਜਨੁ ਿੁਖ ਲਥੁ ॥੩॥

ب
ُگر رپرسیم ویسنا َھے نجنھب ُدھک ھتل ۔۔۳۔۔

ਸਤਿਗੁਰੁ ਗਤਹਰ ਗਭੀਰੁ ਹੈ ਸੁਖ ਸਾਗਰੁ ਅਘਖੰਿੁ ॥

گ
گب
ک
ھ
ےہ ُسکھ سارگ ا ھید ۔۔
سیگؤر رہگ ھتر َ

ਤਜਤਨ ਗੁਰੁ ਸੇਤਵਆ ਆਪਣਾ ਜਮਿੂਿ ਨ ਲਾਗੈ ਿੰਿੁ ॥

نج ُگر ویسنا ا انپ چم ُدوت ہن ال َگے دند ۔۔

ਗੁਰ ਨਾਤਲ ਿੁਤਲ ਨ ਲਗਈ ਖੋਤਜ ਤਿਿਾ ਬਰਹਮੰਿੁ ॥

ُگر نال ُنل ہن لگبی وھکچ دِاھٹ پرہمید ۔۔

ਨਾਮੁ ਤਨਧਾਨੁ ਸਤਿਗੁਤਰ ਿੀਆ ਸੁਖੁ ਨਾਨਕ ਮਨ ਮਤਹ ਮੰਿੁ ॥੪॥੨੦॥੯੦॥

نام ن ِداھن سیگؤر دِنا ُسکھ نانک نم ہہم ڈنم ۔۔۴۔۔۲۱۔۔۹۱۔۔
ਤਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥

سِرریاگ ہلحم ۵۔۔
ਤਮਿਾ ਕਤਰ ਕੈ ਖਾਇਆ ਕਉੜਾ ਉਪਤਜਆ ਸਾਿੁ ॥

مِبھا رک ےکَ اھکنا کؤرا اُبچِیا

اصد ۔۔

ਭਾਈ ਮੀਿ ਸੁਤਰਿ ਕੀਏ ਤਬਤਖਆ ਰਤਚਆ ਬਾਿੁ ॥

اھبیئ تیم ُس ِرد ےئیک نِکھیا رایچ دعب ۔۔

ਜਾਂਿੇ ਤਬਲਮ ਨ ਹੋਵਈ ਤਵਣੁ ਨਾਵੈ ਤਬਸਮਾਿੁ ॥੧॥

نل
اجدنے ِ م ہن وہویئ وِن نا َوے ِئسماد ۔۔۱۔۔
ਮੇਰੇ ਮਨ ਸਿਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਲਾਗੁ ॥

ریمے نم سیگؤر یک ویسا الگ ۔۔
ਜੋ ਿੀਸੈ ਸੋ ਤਵਣਸਣਾ ਮਨ ਕੀ ਮਤਿ ਤਿਆਗੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

وج د ئ َسے وس وِئسیا نم یک مت پ ِیاگ ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਤਜਉ ਕੂਕਰੁ ਹਰਕਾਇਆ ਧਾਵੈ ਿਹ ਤਿਸ ਜਾਇ ॥

اھوے دہ دِس اجۓ ۔۔
ج َپؤ ُکؤرک ہراکنا د َ

ਲੋਭੀ ਜੰਿੁ ਨ ਜਾਣਈ ਭਖੁ ਅਭਖੁ ਸਭ ਖਾਇ ॥

بھک ب
ھ
سی
ک
اھکۓ ۔۔
ھ
ھ
ولیھب جپت ہن اجیئن ھ ا
ِ

ਕਾਮ ਿੋਧ ਮਤਿ ਤਬਆਤਪਆ ਤਿਤਰ ਤਿਤਰ ਜੋਨੀ ਪਾਇ ॥੨॥

ب ب
اکم رکودھ دم ایبایپ ھِر ھِر وجین ناۓ ۔۔۲۔۔

ਮਾਇਆ ਜਾਲੁ ਪਸਾਤਰਆ ਭੀਿਤਰ ਚੋਗ ਬਣਾਇ ॥

امنا اجل ئسارنا رتیھب وچگ انب ِئے ۔۔

ਤਿਰਸਨਾ ਪੰਖੀ ਿਾਤਸਆ ਤਨਕਸੁ ਨ ਪਾਏ ਮਾਇ ॥

رتِانس یھکنپ اھپایس نکِس ہن ناےئ امےئ ۔۔

ਤਜਤਨ ਕੀਿਾ ਤਿਸਤਹ ਨ ਜਾਣਈ ਤਿਤਰ ਤਿਤਰ ਆਵੈ ਜਾਇ ॥੩॥

ب ب
ج
ے اجۓ ۔۔۳۔۔
ِ ں کییا ئِسہہ ہن اجیئن ھِر ھِر ا و َ
ਅਤਨਕ ਪਰਕਾਰੀ ਮੋਤਹਆ ਬਹੁ ਤਬਤਧ ਇਹੁ ਸੰਸਾਰੁ ॥

ان ِک رپاکری ومایہ وہب نِدھ اویہ اسنسر ۔۔
ਤਜਸ ਨੋ ਰਖੈ ਸੋ ਰਹੈ ਸੰਤਮਰਥੁ ਪੁਰਖੁ ਅਪਾਰੁ ॥

ک
ِجس ون ر َھے وس ر َہے سمِرھت ُپرھک انار ۔۔
ਹਤਰ ਜਨ ਹਤਰ ਤਲਵ ਉਧਰੇ ਨਾਨਕ ਸਿ ਬਤਲਹਾਰੁ ॥੪॥੨੧॥੯੧॥

ہر نج ہر لِؤ اُدرھے نانک دص اہلبر ۔۔۴۔۔۲۱۔۔۹۱۔۔
ਤਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੫ ਘਰੁ ੨ ॥

سِرریاگ ہلحم  ۵رھگ ۲۔۔
ਗੋਇਤਲ ਆਇਆ ਗੋਇਲੀ ਤਕਆ ਤਿਸੁ ਿੰਿੁ ਪਸਾਰੁ ॥

وگلئ ا نا وگیلئ ایک ئِس دپبھ ئسار ۔۔

ਮੁਹਲਤਿ ਪੁੰਨੀ ਚਲਣਾ ਿੂੰ ਸੰਮਲੁ ਘਰ ਬਾਰੁ ॥੧॥

س
مُچلت ُپ ّبی انلچ ئُؤن مل رھگ نار ۔۔۱۔۔

ਹਤਰ ਗੁਣ ਗਾਉ ਮਨਾ ਸਤਿਗੁਰੁ ਸੇਤਵ ਤਪਆਤਰ ॥

ہر ُگں اگو انم سیگؤر ویسَ ایپر ۔۔

ਤਕਆ ਥੋੜੜੀ ਬਾਿ ਗੁਮਾਨੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ُ
ایک وھترری نات گمان ۔۔۱۔۔راہو۔۔

ਜੈਸੇ ਰੈਤਣ ਪਰਾਹੁਣੇ ਉਤਿ ਚਲਸਤਹ ਪਰਭਾਤਿ ॥

ےسیج َرنی رپا ُہپے اُھٹ چلسہہ رپاھبت ۔۔

ਤਕਆ ਿੂੰ ਰਿਾ ਤਗਰਸਿ ਤਸਉ ਸਭ ਿੁਲਾ ਕੀ ਬਾਗਾਤਿ ॥੨॥

ب
ایک ئُؤن رنا گِرست سِیؤ سیھ ُھال یک نااگت ۔۔۲۔۔
ਮੇਰੀ ਮੇਰੀ ਤਕਆ ਕਰਤਹ ਤਜਤਨ ਿੀਆ ਸੋ ਪਰਭੁ ਲੋਤੜ ॥

ریمی ریمی ایک رکہِ نج دِنا وس رپَھب ولر ۔۔
ਸਰਪਰ ਉਿੀ ਚਲਣਾ ਛਤਿ ਜਾਸੀ ਲਖ ਕਰੋਤੜ ॥੩॥

رسرپ اُیھٹ انلچ چھد اجیس ھکل رکور ۔۔۳۔۔

ਲਖ ਚਉਰਾਸੀਹ ਭਰਮਤਿਆ ਿੁਲਭ ਜਨਮੁ ਪਾਇਓਇ ॥

ھکل جؤرایس رھبمییا ُدھبل منج ناویئ ئِے ۔۔

ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਸਮਾਤਲ ਿੂੰ ਸੋ ਤਿਨੁ ਨੇੜਾ ਆਇਓਇ ॥੪॥੨੨॥੯੨॥

نانک نام امسل ئُؤن وس دِن ڑینا ا ویئے ۔۔۴۔۔۲۲۔۔۹۲۔۔
ਤਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥

سِرریاگ ہلحم ۵۔۔
ਤਿਚਰੁ ਵਸਤਹ ਸੁਹੇਲੜੀ ਤਜਚਰੁ ਸਾਥੀ ਨਾਤਲ ॥

چ
ب
ِچر وسہہ ُسہیلری ِ چر سایھت نال ۔۔

ਜਾ ਸਾਥੀ ਉਿੀ ਚਤਲਆ ਿਾ ਧਨ ਖਾਕੂ ਰਾਤਲ ॥੧॥

اج سایھت اُیھٹ ایلچ نا دنھ اھک ُکؤ رال ۔۔۱۔۔
ਮਤਨ ਬੈਰਾਗੁ ਭਇਆ ਿਰਸਨੁ ਿੇਖਣੈ ਕਾ ਚਾਉ ॥

نک
نم ریباگ ایھب درنس د ھ َپے اک اچو ۔۔
ਧੰਨੁ ਸੁ ਿੇਰਾ ਥਾਨੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

دنھّ وس ریتا اھتن ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਤਜਚਰੁ ਵਤਸਆ ਕੰਿੁ ਘਤਰ ਜੀਉ ਜੀਉ ਸਤਭ ਕਹਾਤਿ ॥

چ
ِ چر

وایس کپت رھگ جپؤ جپؤ سیھ اہکت ۔۔

ਜਾ ਉਿੀ ਚਲਸੀ ਕੰਿੜਾ ਿਾ ਕੋਇ ਨ ਪੁਛੈ ਿੇਰੀ ਬਾਿ ॥੨॥

بُج
َ
ھ
اج اُیھٹ چلسی کیترا نا وکۓ ہن ے ریتی نات ۔۔۲۔۔
ਪੇਈਅੜੈ ਸਹੁ ਸੇਤਵ ਿੂੰ ਸਾਹੁਰੜੈ ਸੁਤਖ ਵਸੁ ॥

ویس ئُؤن ساہُررے ُسکھ وس ۔۔
پ ٔیت َرے َسہؤ َ
ਗੁਰ ਤਮਤਲ ਚਜੁ ਅਚਾਰੁ ਤਸਖੁ ਿੁਧੁ ਕਿੇ ਨ ਲਗੈ ਿੁਖੁ ॥੩॥

چ
َ
ُگر مِل ج ااچر سِکھ ُندھ دکے ہن لگے ُدھک ۔۔۳۔۔
ਸਭਨਾ ਸਾਹੁਰੈ ਵੰਞਣਾ ਸਤਭ ਮੁਕਲਾਵਣਹਾਰ ॥

سبھیا ساہ ُ َرے وانجن سیھ مُکالواہنر ۔۔

ਨਾਨਕ ਧੰਨੁ ਸੋਹਾਗਣੀ ਤਜਨ ਸਹ ਨਾਤਲ ਤਪਆਰੁ ॥੪॥੨੩॥੯੩॥

نھ وساہینگ ِجں سہہ نال ایپر ۔۔۴۔۔۲۳۔۔۹۳۔۔
نانک د ّ
ਤਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੫ ਘਰੁ ੬ ॥

سِرریاگ ہلحم  ۵رھگ ۶۔۔

ਕਰਣ ਕਾਰਣ ਏਕੁ ਓਹੀ ਤਜਤਨ ਕੀਆ ਆਕਾਰੁ ॥

رکن اکرن انک اویہ نج ک ِیا ا اکر ۔۔
ਤਿਸਤਹ ਤਧਆਵਹੁ ਮਨ ਮੇਰੇ ਸਰਬ ਕੋ ਆਧਾਰੁ ॥੧॥

ئِسہہ دایھو ُہ نم ریمے رست وک ا داھر ۔۔۱۔۔
ਗੁਰ ਕੇ ਚਰਨ ਮਨ ਮਤਹ ਤਧਆਇ ॥

ُگر ےک رچن نم ہہم دایھۓ ۔۔

ਛੋਤਿ ਸਗਲ ਤਸਆਣਪਾ ਸਾਤਚ ਸਬਤਿ ਤਲਵ ਲਾਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

وھچد لگس ِسیااپن ساچ دبس لِؤ ال ئِے ۔۔۱۔۔راہو۔۔

ਿੁਖੁ ਕਲੇਸੁ ਨ ਭਉ ਤਬਆਪੈ ਗੁਰ ਮੰਿੁ ਤਹਰਿੈ ਹੋਇ ॥

ب
ُدھک کلیس ہن ھؤ ایب ئَے ُگر میتر ہِر َدے وہۓ ۔۔
ਕੋਤਟ ਜਿਨਾ ਕਤਰ ਰਹੇ ਗੁਰ ਤਬਨੁ ਿਤਰਓ ਨ ਕੋਇ ॥੨॥

وکت انتج رک رےہ ُگر پِں رتئؤ ہن وکۓ ۔۔۲۔۔
ਿੇਤਖ ਿਰਸਨੁ ਮਨੁ ਸਾਧਾਰੈ ਪਾਪ ਸਗਲੇ ਜਾਤਹ ॥

اھرے نات ےلگس اجہِ۔۔
دھکی درنس نم ساد َ
ਹਉ ਤਿਨ ਕੈ ਬਤਲਹਾਰਣੈ ਤਜ ਗੁਰ ਕੀ ਪੈਰੀ ਪਾਤਹ ॥੩॥

ہؤ پِں ےکَ اہلبر ئَے ےج ُگر یک ریپی ناہِ۔۔۳۔۔
ਸਾਧਸੰਗਤਿ ਮਤਨ ਵਸੈ ਸਾਚੁ ਹਤਰ ਕਾ ਨਾਉ ॥

سادھسیگت نم و سَے ساچ ہر اک ناو ۔۔

ਸੇ ਵਿਭਾਗੀ ਨਾਨਕਾ ਤਜਨਾ ਮਤਨ ਇਹੁ ਭਾਉ ॥੪॥੨੪॥੯੪॥

ےس وداھبیگ نااکن انج نم اویہ اھبو ۔۔۴۔۔۲۴۔۔۹۴۔۔

ਤਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥

سِرریاگ ہلحم ۵۔۔
ਸੰਤਚ ਹਤਰ ਧਨੁ ਪੂਤਜ ਸਤਿਗੁਰੁ ਛੋਤਿ ਸਗਲ ਤਵਕਾਰ ॥

سب
ج ہر دنھ ئُؤچ سیگؤر وھچد لگس وِاکر ۔۔

ਤਜਤਨ ਿੂੰ ਸਾਤਜ ਸਵਾਤਰਆ ਹਤਰ ਤਸਮਤਰ ਹੋਇ ਉਧਾਰੁ ॥੧॥

ِجں ئُؤن ساچ وسارِنا ہر ِسمر وہۓ اُداھر ۔۔۱۔۔
ਜਤਪ ਮਨ ਨਾਮੁ ਏਕੁ ਅਪਾਰੁ ॥

جت نم نام انک انار ۔۔
ਪਰਾਨ ਮਨੁ ਿਨੁ ਤਜਨਤਹ ਿੀਆ ਤਰਿੇ ਕਾ ਆਧਾਰੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

رپان نم نت ِجبہہ دنا رِدے اک ا داھر ۱راہو۔۔
ਕਾਤਮ ਿੋਤਧ ਅਹੰਕਾਤਰ ਮਾਿੇ ਤਵਆਤਪਆ ਸੰਸਾਰੁ ॥

اکم رکودھ ااکنہر امےت وناایپ اسنسر ۔۔
ਪਉ ਸੰਿ ਸਰਣੀ ਲਾਗੁ ਚਰਣੀ ਤਮਟੈ ਿੂਖੁ ਅੰਧਾਰੁ ॥੨॥

ئؤ سیت رسین الگ رچین ِمپے ُدوھک ادناھر ۔۔۲۔۔
ਸਿੁ ਸੰਿੋਖੁ ਿਇਆ ਕਮਾਵੈ ਏਹ ਕਰਣੀ ਸਾਰ ॥

امکوے اہہی رکین سار ۔۔
ست وتنسھک دایئ َ
ਆਪੁ ਛੋਤਿ ਸਭ ਹੋਇ ਰੇਣਾ ਤਜਸੁ ਿੇਇ ਪਰਭੁ ਤਨਰੰਕਾਰੁ ॥੩॥

ا ت وھچد سیھ وہۓ ر َپیا سج دےئ رپَھب پِراکنر ۔۔۳۔۔
ਜੋ ਿੀਸੈ ਸੋ ਸਗਲ ਿੂੰਹੈ ਪਸਤਰਆ ਪਾਸਾਰੁ ॥

وج د ئ َسے وس لگس ئُؤن َہے رسپنا ناسار ۔۔

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਗੁਤਰ ਭਰਮੁ ਕਾਤਟਆ ਸਗਲ ਬਰਹਮ ਬੀਚਾਰੁ ॥੪॥੨੫॥੯੫॥

وہک نانک ُگر رھبم اکایٹ لگس پرمہ اچیبر ۔۔۴۔۔۲۵۔۔۹۵۔۔
ਤਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥

سِرریاگ ہلحم ۵۔۔
ਿੁਤਿਿ ਸੁਤਿਿ ਮੰਧੇ ਸੰਸਾਰੁ ਸਗਲਾਣਾ ॥

ُدرکِت ُسکرِت دنمےھ اسنسر سگالنا ۔۔
ਿੁਹਹੂੰ ਿੇ ਰਹਿ ਭਗਿੁ ਹੈ ਕੋਈ ਤਵਰਲਾ ਜਾਣਾ ॥੧॥

ُدہہ ُؤن ےت َرہت تگھب ےہَ وکیئ وِرال اجنا ۔۔۱۔۔
ਿਾਕੁਰੁ ਸਰਬੇ ਸਮਾਣਾ ॥

اھٹرک رسےب امسنا ۔۔
ਤਕਆ ਕਹਉ ਸੁਣਉ ਸੁਆਮੀ ਿੂੰ ਵਿ ਪੁਰਖੁ ਸੁਜਾਣਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ایک کہؤ ُسیؤٔ سُؤا یم ئُؤن ود ُپرھک سُچانا ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਮਾਨ ਅਤਭਮਾਨ ਮੰਧੇ ਸੋ ਸੇਵਕੁ ਨਾਹੀ ॥

ب
امن ا ھبمان دنمےھ وس ویسک نایہ ۔۔
ਿਿ ਸਮਿਰਸੀ ਸੰਿਹੁ ਕੋਈ ਕੋਤਟ ਮੰਧਾਹੀ ॥੨॥

پپ دمسریس سیبہؤ وکیئ وکت دنماھیہ ۔۔۲۔۔
ਕਹਨ ਕਹਾਵਨ ਇਹੁ ਕੀਰਤਿ ਕਰਲਾ ॥

کہں اہکون اویہ ریکت رکال ۔۔

ਕਥਨ ਕਹਨ ਿੇ ਮੁਕਿਾ ਗੁਰਮੁਤਖ ਕੋਈ ਤਵਰਲਾ ॥੩॥

کب
ھں کہں ےت مُکیا ُگرمُکھ وکیئ وِرال ۔۔۳۔۔

ਗਤਿ ਅਤਵਗਤਿ ਕਛੁ ਨਿਤਰ ਨ ਆਇਆ ॥

گپ اوگپ ھچک دنر ہن ا نا ۔۔
ਸੰਿਨ ਕੀ ਰੇਣੁ ਨਾਨਕ ਿਾਨੁ ਪਾਇਆ ॥੪॥੨੬॥੯੬॥

س
ییں یک َرنی نانک دان نانا ۔۔۴۔۔۲۶۔۔۹۶۔۔
ਤਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੫ ਘਰੁ ੭ ॥

سِرریاگ ہلحم  ۵رھگ ۷۔۔
ਿੇਰੈ ਭਰੋਸੈ ਤਪਆਰੇ ਮੈ ਲਾਿ ਲਿਾਇਆ ॥

ریتَے رھبو سَے ایپرے م َے الد ڈلانا ۔۔
ਭੂਲਤਹ ਚੂਕਤਹ ਬਾਤਰਕ ਿੂੰ ਹਤਰ ਤਪਿਾ ਮਾਇਆ ॥੧॥

ب
ُھؤہہل ُجؤہہک نارِک ئُؤن ہر پِیا امنا ۔۔۱۔۔
ਸੁਹੇਲਾ ਕਹਨੁ ਕਹਾਵਨੁ ॥

سُؤہیال کہں اہکون ۔۔

ਿੇਰਾ ਤਬਖਮੁ ਭਾਵਨੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

نِکھ
ریتا م اھبون ۔۔۱۔۔راہو۔۔

ਹਉ ਮਾਣੁ ਿਾਣੁ ਕਰਉ ਿੇਰਾ ਹਉ ਜਾਨਉ ਆਪਾ ॥

ہؤ امن نان رکو ریتا ہؤ اجئؤ ا نا ۔۔
ਸਭ ਹੀ ਮਤਧ ਸਭਤਹ ਿੇ ਬਾਹਤਰ ਬੇਮੁਹਿਾਜ ਬਾਪਾ ॥੨॥

سیھ یہ دمھ سبھہہ ےت ناہر ےباتحمچ نانا ۔۔۲۔۔
ਤਪਿਾ ਹਉ ਜਾਨਉ ਨਾਹੀ ਿੇਰੀ ਕਵਨ ਜੁਗਿਾ ॥

پِیا ہؤ اجئؤ نایہ ریتی وکَن ُچگیا ۔۔

ਬੰਧਨ ਮੁਕਿੁ ਸੰਿਹੁ ਮੇਰੀ ਰਾਖੈ ਮਮਿਾ ॥੩॥

ک
دنبنھ مُکت سیبہؤ ریمی را َھے اتمم ۔۔۳۔۔
ਭਏ ਤਕਰਪਾਲ ਿਾਕੁਰ ਰਤਹਓ ਆਵਣ ਜਾਣਾ ॥

ےئھب کِرنال اھٹرک رویہ ا ون اجنا ۔۔

ਗੁਰ ਤਮਤਲ ਨਾਨਕ ਪਾਰਬਰਹਮੁ ਪਛਾਣਾ ॥੪॥੨੭॥੯੭॥

ُگر مِل نانک نارپرمہ اھچپنا ۔۔۴۔۔۲۷۔۔۹۷۔۔
ਤਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੫ ਘਰੁ ੧ ॥

سِرریاگ ہلحم  ۵رھگ ۱۔۔
ਸੰਿ ਜਨਾ ਤਮਤਲ ਭਾਈਆ ਕਤਟਅੜਾ ਜਮਕਾਲੁ ॥

سیت انج مِل اھبایئ کیترا چمکال ۔۔

ਸਚਾ ਸਾਤਹਬੁ ਮਤਨ ਵੁਿਾ ਹੋਆ ਖਸਮੁ ਿਇਆਲੁ ॥

اچس اصجِت نم واھٹ وہا

کھ س

م دنال ۔۔

ਪੂਰਾ ਸਤਿਗੁਰੁ ਭੇਤਟਆ ਤਬਨਤਸਆ ਸਭੁ ਜੰਜਾਲੁ ॥੧॥

ب
ئُؤرا سیگؤر ھیییا نِیسیا سیھ اجنجل ۔۔۱۔۔

ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰਾ ਹਉ ਿੁਧੁ ਤਵਟਹੁ ਕੁਰਬਾਣੁ ॥

ریمے سیگؤرا ہؤ ُندھ وِوہٹ ُکرنان ۔۔

ਿੇਰੇ ਿਰਸਨ ਕਉ ਬਤਲਹਾਰਣੈ ਿੁਤਸ ਤਿਿਾ ਅੰਤਮਰਿ ਨਾਮੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ُ
ریتے درنس کؤ اہلبر ئَے ئس دِنا ارمت نام ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਤਜਨ ਿੂੰ ਸੇਤਵਆ ਭਾਉ ਕਤਰ ਸੇਈ ਪੁਰਖ ਸੁਜਾਨ ॥

ِجں ئُؤن ویسنا اھبو رک سیبی ُپرھک سُچان ۔۔

ਤਿਨਾ ਤਪਛੈ ਛੁਟੀਐ ਤਜਨ ਅੰਿਤਰ ਨਾਮੁ ਤਨਧਾਨੁ ॥

ِبجَھ چ
ھ
ج
ُی
ی
پ
ِ
ن
ے ں ادنر نام ِداھن ۔۔
پ ِیا ے

ਗੁਰ ਜੇਵਿੁ ਿਾਿਾ ਕੋ ਨਹੀ ਤਜਤਨ ਤਿਿਾ ਆਿਮ ਿਾਨੁ ॥੨॥

ُگر َجپؤد دانا وک یہن ِجں دِنا ا مت دان ۔۔۲۔۔

ਆਏ ਸੇ ਪਰਵਾਣੁ ਹਤਹ ਤਜਨ ਗੁਰੁ ਤਮਤਲਆ ਸੁਭਾਇ ॥

ا ےئ ےس رپوان ہہہ ِجں ُگر مل ِیا ُسبھاےئِ ۔۔
ਸਚੇ ਸੇਿੀ ਰਤਿਆ ਿਰਗਹ ਬੈਸਣੁ ਜਾਇ ॥

نی
ےچس َسیبی رایت درہگ َ سں اجۓ ۔۔

ਕਰਿੇ ਹਤਥ ਵਤਿਆਈਆ ਪੂਰਤਬ ਤਲਤਖਆ ਪਾਇ ॥੩॥

رکےت ھتہ ودناایئ ئُؤرت لک ِھیا ناۓ ۔۔۳۔۔

ਸਚੁ ਕਰਿਾ ਸਚੁ ਕਰਣਹਾਰੁ ਸਚੁ ਸਾਤਹਬੁ ਸਚੁ ਟੇਕ ॥

چس رکنا چس رکاہنر چس اصجِت چس کیٹ ۔۔
ਸਚੋ ਸਚੁ ਵਖਾਣੀਐ ਸਚੋ ਬੁਤਧ ਤਬਬੇਕ ॥

وچس چس واھک نیپے وچس ُندھ نِییک ۔۔

ਸਰਬ ਤਨਰੰਿਤਰ ਰਤਵ ਰਤਹਆ ਜਤਪ ਨਾਨਕ ਜੀਵੈ ਏਕ ॥੪॥੨੮॥੯੮॥

رست پِررتن َروِ رایہ جت نانک ویجَے انک ۔۔۴۔۔۲۸۔۔۹۸۔۔
ਤਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥

سِرریاگ ہلحم ۵۔۔
ਗੁਰੁ ਪਰਮੇਸੁਰੁ ਪੂਜੀਐ ਮਤਨ ਿਤਨ ਲਾਇ ਤਪਆਰੁ ॥

ُگر رپمیسُر ئُؤچیپے نم نت ال ِئے ایپر ۔۔

ਸਤਿਗੁਰੁ ਿਾਿਾ ਜੀਅ ਕਾ ਸਭਸੈ ਿੇਇ ਅਧਾਰੁ ॥

سب
ھ
س
َ
ے دےئ اداھر ۔۔
سیگؤر دانا ایج اک

ਸਤਿਗੁਰ ਬਚਨ ਕਮਾਵਣੇ ਸਚਾ ਏਹੁ ਵੀਚਾਰੁ ॥

سیگؤر نچب امکوےن اچس اویہ وبچار ۔۔

ਤਬਨੁ ਸਾਧੂ ਸੰਗਤਿ ਰਤਿਆ ਮਾਇਆ ਮੋਹੁ ਸਭੁ ਛਾਰੁ ॥੧॥

پِں سا ُدوھ تگنس رایت امنا ومہ سیھ اھچر ۔۔۱۔۔
ਮੇਰੇ ਸਾਜਨ ਹਤਰ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਸਮਾਤਲ ॥

ریمے سانج ہر ہر نام امسل ۔۔
ਸਾਧੂ ਸੰਗਤਿ ਮਤਨ ਵਸੈ ਪੂਰਨ ਹੋਵੈ ਘਾਲ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

وہوے اھگل ۔۔۱۔۔راہو۔۔
سا ُدوھ تگنس نم و سَے ئُؤرن َ
ਗੁਰੁ ਸਮਰਥੁ ਅਪਾਰੁ ਗੁਰੁ ਵਿਭਾਗੀ ਿਰਸਨੁ ਹੋਇ ॥

ُگر رمسھت انار ُگر وداھبیگ درنس وہۓ ۔۔

ਗੁਰੁ ਅਗੋਚਰੁ ਤਨਰਮਲਾ ਗੁਰ ਜੇਵਿੁ ਅਵਰੁ ਨ ਕੋਇ ॥

ُگر اوگرچ پِرمال ُگر َجپؤد اور ہن وکۓ ۔۔

ਗੁਰੁ ਕਰਿਾ ਗੁਰੁ ਕਰਣਹਾਰੁ ਗੁਰਮੁਤਖ ਸਚੀ ਸੋਇ ॥

ُگر رکنا ُگر رکاہنر ُگرمُکھ یچس وسۓ ۔۔

ਗੁਰ ਿੇ ਬਾਹਤਰ ਤਕਛੁ ਨਹੀ ਗੁਰੁ ਕੀਿਾ ਲੋੜੇ ਸੁ ਹੋਇ ॥੨॥

ک
ُگر ےت ناہر ِچھ یہن ُگر کییا ولرے وس وہۓ ۔۔۲۔۔
ਗੁਰੁ ਿੀਰਥੁ ਗੁਰੁ ਪਾਰਜਾਿੁ ਗੁਰੁ ਮਨਸਾ ਪੂਰਣਹਾਰੁ ॥

ُگر ریتھت ُگر ناراجت ُگر اسنم ئُؤراہنر ۔۔

ਗੁਰੁ ਿਾਿਾ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਿੇਇ ਉਧਰੈ ਸਭੁ ਸੰਸਾਰੁ ॥

ُگر دانا ہر نام دےئ اُدرھَے سیھ اسنسر ۔۔

ਗੁਰੁ ਸਮਰਥੁ ਗੁਰੁ ਤਨਰੰਕਾਰੁ ਗੁਰੁ ਊਚਾ ਅਗਮ ਅਪਾਰੁ ॥

ُگر رمسھت ُگر پِراکنر ُگر اُواچ امگ انار ۔۔

ਗੁਰ ਕੀ ਮਤਹਮਾ ਅਗਮ ਹੈ ਤਕਆ ਕਥੇ ਕਥਨਹਾਰੁ ॥੩॥

ےہ ایک ےھتک کبھبہار ۔۔۳۔۔
ُگر یک امہم امگ َ

ਤਜਿੜੇ ਿਲ ਮਤਨ ਬਾਛੀਅਤਹ ਤਿਿੜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਤਸ ॥

چ
چترے لھپ نم نا ھیبہہ نِترے سیگؤر ناس ۔۔
ਪੂਰਬ ਤਲਖੇ ਪਾਵਣੇ ਸਾਚੁ ਨਾਮੁ ਿੇ ਰਾਤਸ ॥

لک
ئُؤرت ِھے ناوےن ساچ نام دے راس ۔۔
ਸਤਿਗੁਰ ਸਰਣੀ ਆਇਆਂ ਬਾਹੁਤੜ ਨਹੀ ਤਬਨਾਸੁ ॥

سیگؤر رسین ا نان ناہُر یہن پِیاس ۔۔

ਹਤਰ ਨਾਨਕ ਕਿੇ ਨ ਤਵਸਰਉ ਏਹੁ ਜੀਉ ਤਪੰਿੁ ਿੇਰਾ ਸਾਸੁ ॥੪॥੨੯॥੯੯॥

ہر نانک دکے ہن وِرسو اویہ جپؤ پِید ریتا ساس ۔۔۴۔۔۲۹۔۔۹۹۔۔
ਤਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥

سِرریاگ ہلحم ۵۔۔
ਸੰਿ ਜਨਹੁ ਸੁਤਣ ਭਾਈਹੋ ਛੂਟਨੁ ਸਾਚੈ ਨਾਇ ॥

چ
نج ُسں اھبپبہؤ ُھؤنٹ سا َچے ناےئ ۔۔
سیت ُ
ਗੁਰ ਕੇ ਚਰਣ ਸਰੇਵਣੇ ਿੀਰਥ ਹਤਰ ਕਾ ਨਾਉ ॥

ُگر ےک رچن رسویےن ریتھت ہر اک ناو ۔۔

ਆਗੈ ਿਰਗਤਹ ਮੰਨੀਅਤਹ ਤਮਲੈ ਤਨਥਾਵੇ ਥਾਉ ॥੧॥

ا ےگ درہہگ میّیبہہ ملَ ِے پ ِبھاوے اھتو ۔۔۱۔۔
ਭਾਈ ਰੇ ਸਾਚੀ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵ ॥

اھبیئ رے سایچ سیگؤر ویسَ ۔۔
ਸਤਿਗੁਰ ਿੁਿੈ ਪਾਈਐ ਪੂਰਨ ਅਲਖ ਅਭੇਵ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ب
پب
سیگؤر ُ َھے نا پپَے ئُؤرن اھکل ا َھپؤ ۔۔۱۔۔راہو۔۔

ਸਤਿਗੁਰ ਤਵਟਹੁ ਵਾਤਰਆ ਤਜਤਨ ਤਿਿਾ ਸਚੁ ਨਾਉ ॥

سیگؤر وِوہٹ وارنا نج دِنا چس ناو ۔۔

ਅਨਤਿਨੁ ਸਚੁ ਸਲਾਹਣਾ ਸਚੇ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਉ ॥

ادنِن چس سالانہ ےچس ےک ُگں اگو ۔۔

ਸਚੁ ਖਾਣਾ ਸਚੁ ਪੈਨਣਾ ਸਚੇ ਸਚਾ ਨਾਉ ॥੨॥

چس اھکنا چس َپیییا ےچس اچس ناو ۔۔۲۔۔

ਸਾਤਸ ਤਗਰਾਤਸ ਨ ਤਵਸਰੈ ਸਿਲੁ ਮੂਰਤਿ ਗੁਰੁ ਆਤਪ ॥

سب
ساس گِراس ہن وِرسَے ھل مُؤرت ُگر ا ت ۔۔

ਗੁਰ ਜੇਵਿੁ ਅਵਰੁ ਨ ਤਿਸਈ ਆਿ ਪਹਰ ਤਿਸੁ ਜਾਤਪ ॥

ُگر َجپؤد اور ہن دِیئس ا ھٹ رہپ ئِس اجت ۔۔

ਨਿਤਰ ਕਰੇ ਿਾ ਪਾਈਐ ਸਚੁ ਨਾਮੁ ਗੁਣਿਾਤਸ ॥੩॥

دنر رکے نا نا پپَے چس نام ُگییاس ۔۔۳۔۔

ਗੁਰੁ ਪਰਮੇਸਰੁ ਏਕੁ ਹੈ ਸਭ ਮਤਹ ਰਤਹਆ ਸਮਾਇ ॥

ےہ سیھ ہہم رایہ امسۓ ۔۔
ُگر رپرسیم انک َ

ਤਜਨ ਕਉ ਪੂਰਤਬ ਤਲਤਖਆ ਸੇਈ ਨਾਮੁ ਤਧਆਇ ॥

ِجں کؤ ئُؤرت لک ِھیا سیبی نام دایھۓ ۔۔

ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਸਰਣਾਗਿੀ ਮਰੈ ਨ ਆਵੈ ਜਾਇ ॥੪॥੩੦॥੧੦੦॥

ُ
ے اجۓ ۔۔۴۔۔۳۱۔۔۱۱۱۔۔
نانک گر رسنایتگ م َ َرے ہن ا و َ
ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪਰਸਾਤਿ ॥

اِک اواکنر سیگؤر رپساد ۔۔
ਤਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੧ ਘਰੁ ੧ ਅਸਟਪਿੀਆ ॥

سِرریاگ ہلحم  ۱رھگ  ۱اسییدنا ۔۔
ਆਤਖ ਆਤਖ ਮਨੁ ਵਾਵਣਾ ਤਜਉ ਤਜਉ ਜਾਪੈ ਵਾਇ ॥

ا ھک ا ھک نم واونا ج َپؤ ج َپؤ اج ئَے واےئ ۔۔

ਤਜਸ ਨੋ ਵਾਇ ਸੁਣਾਈਐ ਸੋ ਕੇਵਿੁ ਤਕਿੁ ਥਾਇ ॥

سج ون واےئ ُسیا نیپے وس ویکَد کِپ اھتےئ ۔۔

ਆਖਣ ਵਾਲੇ ਜੇਿੜੇ ਸਤਭ ਆਤਖ ਰਹੇ ਤਲਵ ਲਾਇ ॥੧॥

ا نھک واےل جیترے سیھ ا ھک رےہ لِؤ ال ِئے ۔۔۱۔۔
ਬਾਬਾ ਅਲਹੁ ਅਗਮ ਅਪਾਰੁ ॥

نانا اہہلُ امگ انار ۔۔
ਪਾਕੀ ਨਾਈ ਪਾਕ ਥਾਇ ਸਚਾ ਪਰਵਤਿਗਾਰੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

نایک نایئ ناک اھتےئ اچس رپودِاگر ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਿੇਰਾ ਹੁਕਮੁ ਨ ਜਾਪੀ ਕੇਿੜਾ ਤਲਤਖ ਨ ਜਾਣੈ ਕੋਇ ॥

ک
ریتا ُچ م ہن اجیپ کیترا لک ِھ ہن اج ئَے وکۓ ۔۔

ਜੇ ਸਉ ਸਾਇਰ ਮੇਲੀਅਤਹ ਤਿਲੁ ਨ ਪੁਜਾਵਤਹ ਰੋਇ ॥

وس ساپِر میلیبہہ نِل ہن ُبچاوہِ رو ِئے ۔۔
ےج ٔ

ਕੀਮਤਿ ਤਕਨੈ ਨ ਪਾਈਆ ਸਤਭ ਸੁਤਣ ਸੁਤਣ ਆਖਤਹ ਸੋਇ ॥੨॥

تمیق ک ِ َپے ہن ناایئ سیھ ُسں ُسں ا کھہہ وسۓ ۔۔۲۔۔
ਪੀਰ ਪੈਕਾਮਰ ਸਾਲਕ ਸਾਿਕ ਸੁਹਿੇ ਅਉਰੁ ਸਹੀਿ ॥

ریپ َپپکارم ساکل اصدق ُسہدے اور سہید ۔۔

ਸੇਖ ਮਸਾਇਕ ਕਾਜੀ ਮੁਲਾ ਿਤਰ ਿਰਵੇਸ ਰਸੀਿ ॥

َسیکھ اسمقئ اقیج مُال در دروسی ردیس ۔۔

ਬਰਕਤਿ ਤਿਨ ਕਉ ਅਗਲੀ ਪੜਿੇ ਰਹਤਨ ਿਰੂਿ ॥੩॥

پرتک پِں کؤ ایلگ ڑپدے رنہ د ُرود ۔۔۳۔۔

ਪੁਤਛ ਨ ਸਾਜੇ ਪੁਤਛ ਨ ਢਾਹੇ ਪੁਤਛ ਨ ਿੇਵੈ ਲੇਇ ॥

ب
ب
ب
ُچھ ہن ساےج ُچھ ہن داھےہ ُچھ ہن دویَے ےئل ۔۔
ਆਪਣੀ ਕੁਿਰਤਿ ਆਪੇ ਜਾਣੈ ਆਪੇ ਕਰਣੁ ਕਰੇਇ ॥

ا ینپ قُدرت ا ےپ اج ئَے ا ےپ رکن رکۓ ۔۔
ਸਭਨਾ ਵੇਖੈ ਨਿਤਰ ਕਤਰ ਜੈ ਭਾਵੈ ਿੈ ਿੇਇ ॥੪॥

نک
سبھیا و َھے دنر رک ےجَ اھبوے ئَے دےئ ۔۔۴۔۔
ਥਾਵਾ ਨਾਵ ਨ ਜਾਣੀਅਤਹ ਨਾਵਾ ਕੇਵਿੁ ਨਾਉ ॥

اھتوا نا َو ہن اجنیی ِہ ناوا ویکد ناو ۔۔
ਤਜਥੈ ਵਸੈ ਮੇਰਾ ਪਾਤਿਸਾਹੁ ਸੋ ਕੇਵਿੁ ਹੈ ਥਾਉ ॥

جب
ِ ھے و سَے ریما نائساوہ وس ویکَد ےہَ اھتو ۔۔

ਅੰਬਤੜ ਕੋਇ ਨ ਸਕਈ ਹਉ ਤਕਸ ਨੋ ਪੁਛਤਣ ਜਾਉ ॥੫॥

بُج
ھ
امتر وکۓ ہن سکبی ہؤ کِس ون ں اجو ۔۔۵۔۔
ਵਰਨਾ ਵਰਨ ਨ ਭਾਵਨੀ ਜੇ ਤਕਸੈ ਵਿਾ ਕਰੇਇ ॥

ورہن ورن ہن اھبوین ےج کِسے َ ودا رکۓ ۔۔
ਵਿੇ ਹਤਥ ਵਤਿਆਈਆ ਜੈ ਭਾਵੈ ਿੈ ਿੇਇ ॥

ےج اھبوے َئے دےئ ۔۔
ودے ھتہ ودناایئ َ
ਹੁਕਤਮ ਸਵਾਰੇ ਆਪਣੈ ਚਸਾ ਨ ਤਢਲ ਕਰੇਇ ॥੬॥

ک
ُچ م وسارے ا پ َپے اسچ ہن دھِل رکۓ ۔۔۶۔۔
ਸਭੁ ਕੋ ਆਖੈ ਬਹੁਿੁ ਬਹੁਿੁ ਲੈਣੈ ਕੈ ਵੀਚਾਤਰ ॥

سیھ وک ا ےھک تہب تہب لَی َپے ےکَ وبچار ۔۔
ਕੇਵਿੁ ਿਾਿਾ ਆਖੀਐ ਿੇ ਕੈ ਰਤਹਆ ਸੁਮਾਤਰ ॥

ک
ویکَد دانا ا ھیپے دے ےکَ رایہ ُسمار ۔۔

ਨਾਨਕ ਿੋਤਟ ਨ ਆਵਈ ਿੇਰੇ ਜੁਗਹ ਜੁਗਹ ਭੰਿਾਰ ॥੭॥੧॥

نانک وتت ہن ا ویئ ریتے ُچگہ ُچگہ ڈنھبار ۔۔۷۔۔۱۔۔
ਮਹਲਾ ੧ ॥

ہلحم ۱۔۔
ਸਭੇ ਕੰਿ ਮਹੇਲੀਆ ਸਗਲੀਆ ਕਰਤਹ ਸੀਗਾਰੁ ॥

سب
ھے کپت مہیلیا سگلییا رکہِ اگیسر ۔۔

ਗਣਿ ਗਣਾਵਤਣ ਆਈਆ ਸੂਹਾ ਵੇਸੁ ਤਵਕਾਰੁ ॥

تنگ گیاون ا ایئ سُؤاہ وسی وِاکر ۔۔

ਪਾਖੰਤਿ ਪਰੇਮੁ ਨ ਪਾਈਐ ਖੋਟਾ ਪਾਜੁ ਖੁਆਰੁ ॥੧॥

ک
ناڈنھک رپمی ہن نا پپَے وھکنا ناچ ُھؤار ۔۔۱۔۔
ਹਤਰ ਜੀਉ ਇਉ ਤਪਰੁ ਰਾਵੈ ਨਾਤਰ ॥

ہر جپؤ ائؤ پِر را َوے نار ۔۔

ਿੁਧੁ ਭਾਵਤਨ ਸੋਹਾਗਣੀ ਅਪਣੀ ਤਕਰਪਾ ਲੈਤਹ ਸਵਾਤਰ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ُندھ اھبون وساہینگ اینپ کِرنا ہیلِ وسار ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਗੁਰ ਸਬਿੀ ਸੀਗਾਰੀਆ ਿਨੁ ਮਨੁ ਤਪਰ ਕੈ ਪਾਤਸ ॥

ُگر دبسی اگیسرپیا نت نم پِر ےکَ ناس ۔۔

ਿੁਇ ਕਰ ਜੋਤੜ ਖੜੀ ਿਕੈ ਸਚੁ ਕਹੈ ਅਰਿਾਤਸ ॥

ُدےئ رک وجر ڑھکی ن َکے چس ےہکَ ارداس ۔۔

ਲਾਤਲ ਰਿੀ ਸਚ ਭੈ ਵਸੀ ਭਾਇ ਰਿੀ ਰੰਤਗ ਰਾਤਸ ॥੨॥

ب
الل ریت چس َھے ویص اھبےئ ریت رنگ راس ۔۔۲۔۔
ਤਪਰਅ ਕੀ ਚੇਰੀ ਕਾਂਢੀਐ ਲਾਲੀ ਮਾਨੈ ਨਾਉ ॥

پِرنا یک ریچی اکندھیپے الیل امےن ناو ۔۔

ਸਾਚੀ ਪਰੀਤਿ ਨ ਿੁਟਈ ਸਾਚੇ ਮੇਤਲ ਤਮਲਾਉ ॥

پ
سایچ رپپپ ہن ُییبی ساےچ مَیل مِالو ۔۔

ਸਬਤਿ ਰਿੀ ਮਨੁ ਵੇਤਧਆ ਹਉ ਸਿ ਬਤਲਹਾਰੈ ਜਾਉ ॥੩॥

اہلبرے اجو ۔۔۳۔۔
دبس ریت نم َوندایھ ہؤ دص َ
ਸਾ ਧਨ ਰੰਿ ਨ ਬੈਸਈ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਮਾਤਹ ਸਮਾਇ ॥

نی
سا دنھ رند ہن َ سبی ےج سیگؤر امہِ امسۓ ۔۔

ਤਪਰੁ ਰੀਸਾਲੂ ਨਉਿਨੋ ਸਾਚਉ ਮਰੈ ਨ ਜਾਇ ॥

پِر راسیلُؤ ئؤونت ساجؤ م َ َرے ہن اجۓ ۔۔

ਤਨਿ ਰਵੈ ਸੋਹਾਗਣੀ ਸਾਚੀ ਨਿਤਰ ਰਜਾਇ ॥੪॥

پِپ ر َوے وساہینگ سایچ دنر راج ئِے ۔۔۴۔۔
ਸਾਚੁ ਧੜੀ ਧਨ ਮਾਿੀਐ ਕਾਪੜੁ ਪਰੇਮ ਸੀਗਾਰੁ ॥

ساچ دڑھی دنھ امد پپے اکڑپ رپمی اگیسر ۔۔

ਚੰਿਨੁ ਚੀਤਿ ਵਸਾਇਆ ਮੰਿਰੁ ਿਸਵਾ ਿੁਆਰੁ ॥

دنچن ِجپت وسانا دنمر دوسا ُدوار ۔۔
ਿੀਪਕੁ ਸਬਤਿ ਤਵਗਾਤਸਆ ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਉਰ ਹਾਰੁ ॥੫॥

دپیک دبس وِاگایس رام نام اُر اہر ۔۔۵۔۔
ਨਾਰੀ ਅੰਿਤਰ ਸੋਹਣੀ ਮਸਿਤਕ ਮਣੀ ਤਪਆਰੁ ॥

ناری ادنر وسینہ کتسم ینم ایپر ۔۔
ਸੋਭਾ ਸੁਰਤਿ ਸੁਹਾਵਣੀ ਸਾਚੈ ਪਰੇਤਮ ਅਪਾਰ ॥

وساھب ُسرت ُسہاوین سا َچے رپمی انار ۔۔

ਤਬਨੁ ਤਪਰ ਪੁਰਖੁ ਨ ਜਾਣਈ ਸਾਚੇ ਗੁਰ ਕੈ ਹੇਤਿ ਤਪਆਤਰ ॥੬॥

پِں پِر ُپرھک ہن اجیئن ساےچ ُگر ےکَ تیہ ایپر ۔۔۶۔۔

ਤਨਤਸ ਅੰਤਧਆਰੀ ਸੁਿੀਏ ਤਕਉ ਤਪਰ ਤਬਨੁ ਰੈਤਣ ਤਵਹਾਇ ॥

ئِس ادنایھری ُسییپے کپؤ پِر پِں َرنی وِاہ ِئے ۔۔

ਅੰਕੁ ਜਲਉ ਿਨੁ ਜਾਲੀਅਉ ਮਨੁ ਧਨੁ ਜਤਲ ਬਤਲ ਜਾਇ ॥

انک چلؤ نت اجلیپؤ نم دنھ لج نل اجۓ ۔۔

ਜਾ ਧਨ ਕੰਤਿ ਨ ਰਾਵੀਆ ਿਾ ਤਬਰਥਾ ਜੋਬਨੁ ਜਾਇ ॥੭॥

اج دنھ کپت ہن راونا نا پِراھت وجنب اجۓ ۔۔۷۔۔
ਸੇਜੈ ਕੰਿ ਮਹੇਲੜੀ ਸੂਿੀ ਬੂਝ ਨ ਪਾਇ ॥

سبج َے کپت مہیلری سُؤیت ئُؤھج ہن ناۓ ۔۔
ਹਉ ਸੁਿੀ ਤਪਰੁ ਜਾਗਣਾ ਤਕਸ ਕਉ ਪੂਛਉ ਜਾਇ ॥

چ
ہؤ ُسبی پِر اجگیا کِس کؤ ئُؤ ھؤ اجۓ ۔۔

ਸਤਿਗੁਤਰ ਮੇਲੀ ਭੈ ਵਸੀ ਨਾਨਕ ਪਰੇਮੁ ਸਖਾਇ ॥੮॥੨॥

م ب
سیگؤر َیلی َھے ویص نانک رپمی اھکسے ۔۔۸۔۔۲۔۔
ਤਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੧ ॥

سِرریاگ ہلحم ۱۔۔
ਆਪੇ ਗੁਣ ਆਪੇ ਕਥੈ ਆਪੇ ਸੁਤਣ ਵੀਚਾਰੁ ॥

کب
ا ےپ ُگں ا ےپ َھے ا ےپ ُسں وبچار ۔۔

ਆਪੇ ਰਿਨੁ ਪਰਤਖ ਿੂੰ ਆਪੇ ਮੋਲੁ ਅਪਾਰੁ ॥

ا ےپ رنت رپھک ئُؤن ا ےپ ومل انار ۔۔

ਸਾਚਉ ਮਾਨੁ ਮਹਿੁ ਿੂੰ ਆਪੇ ਿੇਵਣਹਾਰੁ ॥੧॥

ساجؤ امن تہم ئُؤن ا ےپ دویاہنر ۔۔۱۔۔
ਹਤਰ ਜੀਉ ਿੂੰ ਕਰਿਾ ਕਰਿਾਰੁ ॥

ہر جپؤ ئُؤن رکنا رکنار ۔۔

ਤਜਉ ਭਾਵੈ ਤਿਉ ਰਾਖੁ ਿੂੰ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਤਮਲੈ ਆਚਾਰੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ِج َپؤ اھبوے پِپؤ راھک ئُؤن ہر نام ملَ ِے ا اچر ۔۔۱۔۔راہو۔۔

ਆਪੇ ਹੀਰਾ ਤਨਰਮਲਾ ਆਪੇ ਰੰਗੁ ਮਜੀਿ ॥

م
ا ےپ ریہا پِرمال ا ےپ رنگ چیبھ ۔۔

ਆਪੇ ਮੋਿੀ ਊਜਲੋ ਆਪੇ ਭਗਿ ਬਸੀਿੁ ॥

ا ےپ ومیت اُوولج ا ےپ تگھب ئسیبھ ۔۔

ਗੁਰ ਕੈ ਸਬਤਿ ਸਲਾਹਣਾ ਘਤਟ ਘਤਟ ਿੀਿੁ ਅਿੀਿੁ ॥੨॥

ُگر ےکَ دبس سالانہ ٹھگ ٹھگ دپبھ ادپبھ ۔۔۲۔۔
ਆਪੇ ਸਾਗਰੁ ਬੋਤਹਥਾ ਆਪੇ ਪਾਰੁ ਅਪਾਰੁ ॥

ا ےپ سارگ وباھتہ ا ےپ نار انار ۔۔
ਸਾਚੀ ਵਾਟ ਸੁਜਾਣੁ ਿੂੰ ਸਬਤਿ ਲਘਾਵਣਹਾਰੁ ॥

سایچ وات سُچان ئُؤن دبس لگھاواہنر ۔۔

ਤਨਿਤਰਆ ਿਰੁ ਜਾਣੀਐ ਬਾਝੁ ਗੁਰੂ ਗੁਬਾਰੁ ॥੩॥

ن ِدرنا در اج پپَے ناھج ُگؤ ُرو ُگیار ۔۔۳۔۔

ਅਸਤਥਰੁ ਕਰਿਾ ਿੇਖੀਐ ਹੋਰੁ ਕੇਿੀ ਆਵੈ ਜਾਇ ॥

نک
سب
ھی
پ
ِھ
ے اجۓ ۔۔
و
ا
یتیک
وہر
ے
د
ا
رکن
ر
ا
َ
َ

ਆਪੇ ਤਨਰਮਲੁ ਏਕੁ ਿੂੰ ਹੋਰ ਬੰਧੀ ਧੰਧੈ ਪਾਇ ॥

ا ےپ پِرلم انک ئُؤن وہر دنبیھ ددنھَےھ ناۓ ۔۔
ਗੁਤਰ ਰਾਖੇ ਸੇ ਉਬਰੇ ਸਾਚੇ ਤਸਉ ਤਲਵ ਲਾਇ ॥੪॥

ُگر راےھک ےس اُپرے ساےچ سِیؤ لِؤ ال ِئے ۔۔۴۔۔
ਹਤਰ ਜੀਉ ਸਬਤਿ ਪਛਾਣੀਐ ਸਾਤਚ ਰਿੇ ਗੁਰ ਵਾਤਕ ॥

ہر جپؤ دبس اھچپ نی َپے ساچ رےت ُگر واک ۔۔

ਤਿਿੁ ਿਤਨ ਮੈਲੁ ਨ ਲਗਈ ਸਚ ਘਤਰ ਤਜਸੁ ਓਿਾਕੁ ॥

پِپ نت لیم ہن لگبی چس رھگ سج اوناک ۔۔

ਨਿਤਰ ਕਰੇ ਸਚੁ ਪਾਈਐ ਤਬਨੁ ਨਾਵੈ ਤਕਆ ਸਾਕੁ ॥੫॥

دنر رکے چس نا پپَے پِں نا َوے ایک ساک ۔۔۵۔۔
ਤਜਨੀ ਸਚੁ ਪਛਾਤਣਆ ਸੇ ਸੁਖੀਏ ਜੁਗ ਚਾਤਰ ॥

سک
ِجبی چس اھچپاین ےس ُ ھیپے ُچگ اچر ۔۔

ਹਉਮੈ ਤਿਰਸਨਾ ਮਾਤਰ ਕੈ ਸਚੁ ਰਤਖਆ ਉਰ ਧਾਤਰ ॥

ےک چس رایھک اُر داھر ۔۔
ہؤ م َے رتِانس امر َ

ਜਗ ਮਤਹ ਲਾਹਾ ਏਕੁ ਨਾਮੁ ਪਾਈਐ ਗੁਰ ਵੀਚਾਤਰ ॥੬॥

چگ ہہم الاہ انک نام نا پپَے ُگر وبچار ۔۔۶۔۔
ਸਾਚਉ ਵਖਰੁ ਲਾਿੀਐ ਲਾਭੁ ਸਿਾ ਸਚੁ ਰਾਤਸ ॥

ساجؤ ورھک الد پپے الھب دسا چس راس ۔۔

ਸਾਚੀ ਿਰਗਹ ਬੈਸਈ ਭਗਤਿ ਸਚੀ ਅਰਿਾਤਸ ॥

نی
سایچ درہگ َ سبی تگھب یچس ارداس ۔۔

ਪਤਿ ਤਸਉ ਲੇਖਾ ਤਨਬੜੈ ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਪਰਗਾਤਸ ॥੭॥

پپ سِیؤ اھکیل نِت َرے رام نام رپاگس ۔۔۷۔۔

ਊਚਾ ਊਚਉ ਆਖੀਐ ਕਹਉ ਨ ਿੇਤਖਆ ਜਾਇ ॥

ج ک
ک
ن
ک
ھی
پ
ہ
ھ
اُواچ اُو ؤ ا ے ؤ ہن د یا اجۓ ۔۔

ਜਹ ਿੇਖਾ ਿਹ ਏਕੁ ਿੂੰ ਸਤਿਗੁਤਰ ਿੀਆ ਤਿਖਾਇ ॥

ہہج داھکی ہت انک ئُؤن سیگؤر دِنا دِاھکےئ ۔۔

ਜੋਤਿ ਤਨਰੰਿਤਰ ਜਾਣੀਐ ਨਾਨਕ ਸਹਤਜ ਸੁਭਾਇ ॥੮॥੩॥

سہ
ب
س
ُ
وجت پِررتن اج پپَے نانک ج ھاےئِ ۔۔۸۔۔۳۔۔
ਤਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੧ ॥

سِرریاگ ہلحم ۱۔۔
ਮਛੁਲੀ ਜਾਲੁ ਨ ਜਾਤਣਆ ਸਰੁ ਖਾਰਾ ਅਸਗਾਹੁ ॥

م
جُ
ھل
ی اجل ہن اجاین رس اھکرا ااگس ُہ ۔۔

ਅਤਿ ਤਸਆਣੀ ਸੋਹਣੀ ਤਕਉ ਕੀਿੋ ਵੇਸਾਹੁ ॥

ات ِسیاین وسینہ کپؤ وتیک وئَساوہ ۔۔

ਕੀਿੇ ਕਾਰਤਣ ਪਾਕੜੀ ਕਾਲੁ ਨ ਟਲੈ ਤਸਰਾਹੁ ॥੧॥

کیپے اکرن ناکری اکل ہن نلَے سِراوہ ۔۔۱۔۔
ਭਾਈ ਰੇ ਇਉ ਤਸਤਰ ਜਾਣਹੁ ਕਾਲੁ ॥

اھبیئ رے ائؤ سِر اجبہؤ اکل ۔۔

ਤਜਉ ਮਛੀ ਤਿਉ ਮਾਣਸਾ ਪਵੈ ਅਤਚੰਿਾ ਜਾਲੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ِجپؤ یھچم پپؤ امئسا وپَے ا ِچییا اجل ۔۔ ۱۔۔راھؤ۔۔
ਸਭੁ ਜਗੁ ਬਾਧੋ ਕਾਲ ਕੋ ਤਬਨੁ ਗੁਰ ਕਾਲੁ ਅਿਾਰੁ ॥

سیھ چگ نادوھ اکل وک پِں ُگر اکل ااھپر ۔۔
ਸਤਚ ਰਿੇ ਸੇ ਉਬਰੇ ਿੁਤਬਧਾ ਛੋਤਿ ਤਵਕਾਰ ॥

چس رےت ےس اُپرے ُددباھ وھچد وِاکر ۔۔

ਹਉ ਤਿਨ ਕੈ ਬਤਲਹਾਰਣੈ ਿਤਰ ਸਚੈ ਸਤਚਆਰ ॥੨॥

ہؤ پِں ےکَ اہلبر ئَے در سج َے سچیار ۔۔۲۔۔

ਸੀਚਾਨੇ ਤਜਉ ਪੰਖੀਆ ਜਾਲੀ ਬਤਧਕ ਹਾਤਥ ॥

پ
سبچاےن ِج َپؤ یکھیا اجیل دبھ ِک اہھت ۔۔

ਗੁਤਰ ਰਾਖੇ ਸੇ ਉਬਰੇ ਹੋਤਰ ਿਾਥੇ ਚੋਗੈ ਸਾਤਥ ॥

ُگر راےھک ےس اُپرے وہر وچ َگے َ ساھت ۔۔
ਤਬਨੁ ਨਾਵੈ ਚੁਤਣ ਸੁਟੀਅਤਹ ਕੋਇ ਨ ਸੰਗੀ ਸਾਤਥ ॥੩॥

پِں نا َوے ُجں ُسیب َہے وکۓ ہن سیگی ساھت ۔۔۳۔۔
ਸਚੋ ਸਚਾ ਆਖੀਐ ਸਚੇ ਸਚਾ ਥਾਨੁ ॥

ک
وچس اچس ا ھیپے ےچس اچس اھتن ۔۔

ਤਜਨੀ ਸਚਾ ਮੰਤਨਆ ਤਿਨ ਮਤਨ ਸਚੁ ਤਧਆਨੁ ॥

ِجبی اچس مییا پِں نم چس دایھن ۔۔

ਮਤਨ ਮੁਤਖ ਸੂਚੇ ਜਾਣੀਅਤਹ ਗੁਰਮੁਤਖ ਤਜਨਾ ਤਗਆਨੁ ॥੪॥

نم مُکھ سُؤےچ اجنیی ِہ ُگرمُکھ ِجیا گ ِیان ۔۔۴۔۔

ਸਤਿਗੁਰ ਅਗੈ ਅਰਿਾਤਸ ਕਤਰ ਸਾਜਨੁ ਿੇਇ ਤਮਲਾਇ ॥

سیگؤر ا َگے َ ارداس رک سانج دےئ مِال ئِے ۔۔

ਸਾਜਤਨ ਤਮਤਲਐ ਸੁਖੁ ਪਾਇਆ ਜਮਿੂਿ ਮੁਏ ਤਬਖੁ ਖਾਇ ॥

اھکۓ ۔۔
سانج مِلیپے ُسکھ نانا چم ُدوت مُؤےئ نِکھ
ِ
ਨਾਵੈ ਅੰਿਤਰ ਹਉ ਵਸਾਂ ਨਾਉ ਵਸੈ ਮਤਨ ਆਇ ॥੫॥

نا َوے ادنر ہؤ وسان ناو و سَے نم ا ۓ ۔۔۵۔۔
ਬਾਝੁ ਗੁਰੂ ਗੁਬਾਰੁ ਹੈ ਤਬਨੁ ਸਬਿੈ ਬੂਝ ਨ ਪਾਇ ॥

ےہ پِں دبسَے ئُؤھج ہن ناۓ ۔۔
ناھج ُگؤ ُرو ُگیار َ

ਗੁਰਮਿੀ ਪਰਗਾਸੁ ਹੋਇ ਸਤਚ ਰਹੈ ਤਲਵ ਲਾਇ ॥

ُگریتم رپاگس وہۓ چس ر َہے لِؤ ال ِئے ۔۔

ਤਿਥੈ ਕਾਲੁ ਨ ਸੰਚਰੈ ਜੋਿੀ ਜੋਤਿ ਸਮਾਇ ॥੬॥

پ ِب
َھے اکل ہن رچنسَے وجیت وجت امسۓ ۔۔۶۔۔
ਿੂੰਹੈ ਸਾਜਨੁ ਿੂੰ ਸੁਜਾਣੁ ਿੂੰ ਆਪੇ ਮੇਲਣਹਾਰੁ ॥

ئُؤن َہے سانج ئُؤن سُچان ئُؤن ا ےپ میلبہار ۔۔
ਗੁਰ ਸਬਿੀ ਸਾਲਾਹੀਐ ਅੰਿੁ ਨ ਪਾਰਾਵਾਰੁ ॥

ُگر دبسی ساال ہیپے اپپ ہن ناراوار ۔۔

ਤਿਥੈ ਕਾਲੁ ਨ ਅਪੜੈ ਤਜਥੈ ਗੁਰ ਕਾ ਸਬਿੁ ਅਪਾਰੁ ॥੭॥

جب
پ ِب
َھے اکل ہن اڑپَے ِ ھے ُگر اک دبس انار ۔۔۷۔۔
ਹੁਕਮੀ ਸਭੇ ਊਪਜਤਹ ਹੁਕਮੀ ਕਾਰ ਕਮਾਤਹ ॥

چک
چک سب
ُ می ھے اُبجہہ ُ می اکر امکہِ۔۔

ਹੁਕਮੀ ਕਾਲੈ ਵਤਸ ਹੈ ਹੁਕਮੀ ਸਾਤਚ ਸਮਾਤਹ ॥

چک
چک
ےہ ُ می ساچ امسہِ۔۔
ُ می اک لَے وس َ

ਨਾਨਕ ਜੋ ਤਿਸੁ ਭਾਵੈ ਸੋ ਥੀਐ ਇਨਾ ਜੰਿਾ ਵਤਸ ਤਕਛੁ ਨਾਤਹ ॥੮॥੪॥

ب
ک
ِ
چ
ھی
پ
ِ
نانک وج ئِس اھبوے وس ے انا اتنج وس ھ ناہِ۔۔۸۔۔۴۔۔
ਤਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੧ ॥

سِرریاگ ہلحم ۱۔۔
ਮਤਨ ਜੂਿੈ ਿਤਨ ਜੂਤਿ ਹੈ ਤਜਹਵਾ ਜੂਿੀ ਹੋਇ ॥

ب
ےہ چہؤا وجُیھٹ وہۓ ۔۔
نم ُجؤ َھے نت ُجؤھٹ َ

ਮੁਤਖ ਝੂਿੈ ਝੂਿੁ ਬੋਲਣਾ ਤਕਉ ਕਤਰ ਸੂਚਾ ਹੋਇ ॥

چ ب
مُکھ ُھؤ َھے

چ
ُھؤھٹ وبانل کپؤ رک سُؤاچ وہۓ ۔۔

ਤਬਨੁ ਅਭ ਸਬਿ ਨ ਮਾਂਜੀਐ ਸਾਚੇ ਿੇ ਸਚੁ ਹੋਇ ॥੧॥

ب
پِں اھب دبس ہن ام چیپے ساےچ ےت چس وہۓ ۔۔۱۔۔
ਮੁੰਧੇ ਗੁਣਹੀਣੀ ਸੁਖੁ ਕੇਤਹ ॥

ُب
مُیدےھ گ ہیبی ُسکھ ہہکِ ۔۔
ਤਪਰੁ ਰਲੀਆ ਰਤਸ ਮਾਣਸੀ ਸਾਤਚ ਸਬਤਿ ਸੁਖੁ ਨੇਤਹ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

پِر رلِیا رس امیسن ساچ دبس ُسکھ ہینِ ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਤਪਰੁ ਪਰਿੇਸੀ ਜੇ ਥੀਐ ਧਨ ਵਾਂਢੀ ਝੂਰੇਇ ॥

ب
چ
پِر رپدیسی ےج ھیپے دنھ واندیھ ُھؤر ئٔے ۔۔
ਤਜਉ ਜਤਲ ਥੋੜੈ ਮਛੁਲੀ ਕਰਣ ਪਲਾਵ ਕਰੇਇ ॥

الو رکۓ ۔۔
ِجپؤ لج َ
وھترے یلھچم رکن ن َ

ਤਪਰ ਭਾਵੈ ਸੁਖੁ ਪਾਈਐ ਜਾ ਆਪੇ ਨਿਤਰ ਕਰੇਇ ॥੨॥

پِر اھبوے ُسکھ نا پپَے اج ا ےپ دنر رکۓ ۔۔۲۔۔
ਤਪਰੁ ਸਾਲਾਹੀ ਆਪਣਾ ਸਖੀ ਸਹੇਲੀ ਨਾਤਲ ॥

پِر اصالیح ا انپ یھکس یلیہس نال ۔۔

ਿਤਨ ਸੋਹੈ ਮਨੁ ਮੋਤਹਆ ਰਿੀ ਰੰਤਗ ਤਨਹਾਤਲ ॥

نت وس َہے نم ومایہ ریت رنگ بِہال ۔۔

ਸਬਤਿ ਸਵਾਰੀ ਸੋਹਣੀ ਤਪਰੁ ਰਾਵੇ ਗੁਣ ਨਾਤਲ ॥੩॥

دبس وساری وسینہ پِر راوے ُگں نال ۔۔۳۔۔

ਕਾਮਤਣ ਕਾਤਮ ਨ ਆਵਈ ਖੋਟੀ ਅਵਗਤਣਆਤਰ ॥

اکنم اکم ہن ا ویئ وھکیٹ اَواینگر ۔۔
ਨਾ ਸੁਖੁ ਪੇਈਐ ਸਾਹੁਰੈ ਝੂਤਿ ਜਲੀ ਵੇਕਾਤਰ ॥

چ
ہن ُسکھ پییپَے ساہ ُ َرے ُھؤھٹ یلج واکیر ۔۔

ਆਵਣੁ ਵੰਞਣੁ ਿਾਖੜੋ ਛੋਿੀ ਕੰਤਿ ਤਵਸਾਤਰ ॥੪॥

ا ون ونجن داڑھکو وھچدی کپت وِسار ۔۔۴۔۔
ਤਪਰ ਕੀ ਨਾਤਰ ਸੁਹਾਵਣੀ ਮੁਿੀ ਸੋ ਤਕਿੁ ਸਾਤਿ ॥

پِر یک نار ُسہاوین مُبی وس کِپ اصد ۔۔

ਤਪਰ ਕੈ ਕਾਤਮ ਨ ਆਵਈ ਬੋਲੇ ਿਾਤਿਲੁ ਬਾਤਿ ॥

ےک اکم ہن ا ویئ وبےل اھپدِل دعب ۔۔
پِر َ

ਿਤਰ ਘਤਰ ਢੋਈ ਨਾ ਲਹੈ ਛੂਟੀ ਿੂਜੈ ਸਾਤਿ ॥੫॥

چ
در رھگ دوھیئ ہن ل َہے ُھؤیٹ ُدو َچے اصد ۔۔۵۔۔
ਪੰਤਿਿ ਵਾਚਤਹ ਪੋਥੀਆ ਨਾ ਬੂਝਤਹ ਵੀਚਾਰੁ ॥

ڈنپت واچہہ وپایھت ہن وبچھہہ وبچار ۔۔

ਅਨ ਕਉ ਮਿੀ ਿੇ ਚਲਤਹ ਮਾਇਆ ਕਾ ਵਾਪਾਰੁ ॥

ان کؤ یتم دے چلہہ امنا اک وانار ۔۔
ਕਥਨੀ ਝੂਿੀ ਜਗੁ ਭਵੈ ਰਹਣੀ ਸਬਿੁ ਸੁ ਸਾਰੁ ॥੬॥

چ
ینھتک ُھؤیھٹ چگ وھبَے رینہ دبس ُس سار ۔۔۶۔۔
ਕੇਿੇ ਪੰਤਿਿ ਜੋਿਕੀ ਬੇਿਾ ਕਰਤਹ ਬੀਚਾਰੁ ॥

َ
کیپے ڈنپت وجیکت دیبا رکہِ اچیبر ۔۔

ਵਾਤਿ ਤਵਰੋਤਧ ਸਲਾਹਣੇ ਵਾਿੇ ਆਵਣੁ ਜਾਣੁ ॥

واد وِرودھ سالےنہ وادے ا ون اجن ۔۔
ਤਬਨੁ ਗੁਰ ਕਰਮ ਨ ਛੁਟਸੀ ਕਤਹ ਸੁਤਣ ਆਤਖ ਵਖਾਣੁ ॥੭॥

چ
ھ
ی
ُ
س
س
پِں ُگر رکم ہن ی ہہک ُ ں ا ھک واھکن ۔۔۷۔۔
ਸਤਭ ਗੁਣਵੰਿੀ ਆਖੀਅਤਹ ਮੈ ਗੁਣੁ ਨਾਹੀ ਕੋਇ ॥

ک
سیھ ُگپ َؤیتن ا ھیبہے م َے ُگں نایہ وکۓ ۔۔

ਹਤਰ ਵਰੁ ਨਾਤਰ ਸੁਹਾਵਣੀ ਮੈ ਭਾਵੈ ਪਰਭੁ ਸੋਇ ॥

ہر ور نار ُسہاوین م َے اھبوے رپَھب وسۓ ۔۔
ਨਾਨਕ ਸਬਤਿ ਤਮਲਾਵੜਾ ਨਾ ਵੇਛੋੜਾ ਹੋਇ ॥੮॥੫॥

نانک دبس مِالورا ہن ووھچیرا وہۓ ۔۔۸۔۔۵۔۔
ਤਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੧ ॥

سِرریاگ ہلحم ۱۔۔
ਜਪੁ ਿਪੁ ਸੰਜਮੁ ਸਾਧੀਐ ਿੀਰਤਥ ਕੀਚੈ ਵਾਸੁ ॥

ج پ سبج
کب
ھی
ج
پ
ت پ م ساد ے ریتھت َے واس ۔۔
ਪੁੰਨ ਿਾਨ ਚੰਤਗਆਈਆ ਤਬਨੁ ਸਾਚੇ ਤਕਆ ਿਾਸੁ ॥

ُپ ّں دان ایگنچایئ پِں ساےچ ایک طاس ۔۔

ਜੇਹਾ ਰਾਧੇ ਿੇਹਾ ਲੁਣੈ ਤਬਨੁ ਗੁਣ ਜਨਮੁ ਤਵਣਾਸੁ ॥੧॥

اہیج رادےھ اہیت ل َُپے پِں ُگں منج وِناس ۔۔۱۔۔
ਮੁੰਧੇ ਗੁਣ ਿਾਸੀ ਸੁਖੁ ਹੋਇ ॥

مُیدےھ ُگں دایس ُسکھ وہۓ ۔۔

ਅਵਗਣ ਤਿਆਤਗ ਸਮਾਈਐ ਗੁਰਮਤਿ ਪੂਰਾ ਸੋਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

اَونگ پ ِیاگ امس پ ٔپے ُگرمت ئُؤرا وسۓ ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਤਵਣੁ ਰਾਸੀ ਵਾਪਾਰੀਆ ਿਕੇ ਕੁੰਿਾ ਚਾਤਰ ॥

وِن رایس وانارِنا ےکت ُکیدا اچر ۔۔
ਮੂਲੁ ਨ ਬੁਝੈ ਆਪਣਾ ਵਸਿੁ ਰਹੀ ਘਰ ਬਾਤਰ ॥

ب َُج
ھ
مُؤل ہن ے ا انپ وطس ریہ رھگ نار ۔۔

ਤਵਣੁ ਵਖਰ ਿੁਖੁ ਅਗਲਾ ਕੂਤੜ ਮੁਿੀ ਕੂਤੜਆਤਰ ॥੨॥

مب
وِن ورھک ُدھک اگال ُکؤر ُ ھی ُکؤرنار ۔۔۲۔۔

ਲਾਹਾ ਅਤਹਤਨਤਸ ਨਉਿਨਾ ਪਰਖੇ ਰਿਨੁ ਵੀਚਾਤਰ ॥

الاہ اہیِس ئؤانت رپےھک رنت وبچار ۔۔

ਵਸਿੁ ਲਹੈ ਘਤਰ ਆਪਣੈ ਚਲੈ ਕਾਰਜੁ ਸਾਤਰ ॥

وطس ل َہے رھگ ا پ َپے چلَے اکرچ سار ۔۔

ਵਣਜਾਤਰਆ ਤਸਉ ਵਣਜੁ ਕਤਰ ਗੁਰਮੁਤਖ ਬਰਹਮੁ ਬੀਚਾਤਰ ॥੩॥

واجنرنا سِیؤ َوجن رک ُگرمُکھ پرمہ اچیبر ۔۔۳۔۔
ਸੰਿਾਂ ਸੰਗਤਿ ਪਾਈਐ ਜੇ ਮੇਲੇ ਮੇਲਣਹਾਰੁ ॥

سییان تگنس نا پپَے ےج ےلیم میلبہار ۔۔
ਤਮਤਲਆ ਹੋਇ ਨ ਤਵਛੁੜੈ ਤਜਸੁ ਅੰਿਤਰ ਜੋਤਿ ਅਪਾਰ ॥

مل ِیا وہۓ ہن وِڑھچَے ِجس ارتن وجت انار ۔۔
ਸਚੈ ਆਸਤਣ ਸਤਚ ਰਹੈ ਸਚੈ ਪਰੇਮ ਤਪਆਰ ॥੪॥

سج َے ا نس چس ر َہے سج َے رپمی ایپر ۔۔۴۔۔

ਤਜਨੀ ਆਪੁ ਪਛਾਤਣਆ ਘਰ ਮਤਹ ਮਹਲੁ ਸੁਥਾਇ ॥

ِجبی ا ت اھچپاین رھگ ہہم لحم ُسبھاۓ ۔۔
ਸਚੇ ਸੇਿੀ ਰਤਿਆ ਸਚੋ ਪਲੈ ਪਾਇ ॥

ےچس یتیس رایت وچس نلَے ناۓ ۔۔

ਤਿਰਭਵਤਣ ਸੋ ਪਰਭੁ ਜਾਣੀਐ ਸਾਚੋ ਸਾਚੈ ਨਾਇ ॥੫॥

ب
رتِ َھؤن وس رپَھب اج پپَے ساوچ سا َچے ناےئ ۔۔۵۔۔
ਸਾ ਧਨ ਖਰੀ ਸੁਹਾਵਣੀ ਤਜਤਨ ਤਪਰੁ ਜਾਿਾ ਸੰਤਗ ॥

سا دنھ رھکی ُسہاوین ِجں پِر اجنا گنس ۔۔

ਮਹਲੀ ਮਹਤਲ ਬੁਲਾਈਐ ਸੋ ਤਪਰੁ ਰਾਵੇ ਰੰਤਗ ॥

یلحم لحم نال پ ٔپے وس پِر راوے رنگ ۔۔

ਸਤਚ ਸੁਹਾਗਤਣ ਸਾ ਭਲੀ ਤਪਤਰ ਮੋਹੀ ਗੁਣ ਸੰਤਗ ॥੬॥

ب
ُ
گ
ھل
پ
چس ُسہانگ سا ی ِر ومیہ ں گنس ۔۔۶۔۔
ਭੂਲੀ ਭੂਲੀ ਥਤਲ ਚੜਾ ਥਤਲ ਚਤੜ ਿੂਗਤਰ ਜਾਉ ॥

ب ب
ُھؤیل ُھؤیل لھت ڑچا لھت ڑچ ُدورگ اجو ۔۔

ਬਨ ਮਤਹ ਭੂਲੀ ਜੇ ਤਿਰਾ ਤਬਨੁ ਗੁਰ ਬੂਝ ਨ ਪਾਉ ॥

ب
ب
نب ہہم ُھؤیل ےج ھِرا پِں ُگر ئُؤھج ہن ناو ۔۔
ਨਾਵਹੁ ਭੂਲੀ ਜੇ ਤਿਰਾ ਤਿਤਰ ਤਿਤਰ ਆਵਉ ਜਾਉ ॥੭॥

ب
ب ب ب
ناو ُہ ُھؤیل ےج ھِرا ھِر ھِر ا وو اجو ۔۔۷۔۔
ਪੁਛਹੁ ਜਾਇ ਪਧਾਊਆ ਚਲੇ ਚਾਕਰ ਹੋਇ ॥

بُج
ھہؤ اجۓ نداھوا ےلچ اچرک وہۓ ۔۔

ਰਾਜਨੁ ਜਾਣਤਹ ਆਪਣਾ ਿਤਰ ਘਤਰ ਿਾਕ ਨ ਹੋਇ ॥

رانج اجہہنِ ا انپ در رھگ اھٹک ہن وہۓ ۔۔
ਨਾਨਕ ਏਕੋ ਰਤਵ ਰਤਹਆ ਿੂਜਾ ਅਵਰੁ ਨ ਕੋਇ ॥੮॥੬॥

نانک اوکی َروِ رایہ ُدواج اور ہن وکۓ ۔۔۸۔۔۶۔۔
ਤਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੧ ॥

سِرریاگ ہلحم ۱۔۔
ਗੁਰ ਿੇ ਤਨਰਮਲੁ ਜਾਣੀਐ ਤਨਰਮਲ ਿੇਹ ਸਰੀਰੁ ॥

ُگر ےت پِرلم اج پپَے پِرلم دہہی رسری ۔۔

ਤਨਰਮਲੁ ਸਾਚੋ ਮਤਨ ਵਸੈ ਸੋ ਜਾਣੈ ਅਭ ਪੀਰ ॥

پِرلم ساوچ نم و سَے وس اج ئَے اھب نِتر ۔۔
ਸਹਜੈ ਿੇ ਸੁਖੁ ਅਗਲੋ ਨਾ ਲਾਗੈ ਜਮ ਿੀਰੁ ॥੧॥

س
ہج َے

ےت ُسکھ اولگ ہن ال َگے مج نِتر ۔۔۱۔۔

ਭਾਈ ਰੇ ਮੈਲੁ ਨਾਹੀ ਤਨਰਮਲ ਜਤਲ ਨਾਇ ॥

اھبیئ رے لیم نایہ پِرلم لج ناےئ ۔۔
ਤਨਰਮਲੁ ਸਾਚਾ ਏਕੁ ਿੂ ਹੋਰੁ ਮੈਲੁ ਭਰੀ ਸਭ ਜਾਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

پِرلم سااچ انک ئُؤ وہر مَیل رھبی سیھ اجۓ ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਹਤਰ ਕਾ ਮੰਿਰੁ ਸੋਹਣਾ ਕੀਆ ਕਰਣੈਹਾਤਰ ॥

ہر اک دنمر وسانہ ک ِیا رک َپبہار ۔۔
ਰਤਵ ਸਤਸ ਿੀਪ ਅਨੂਪ ਜੋਤਿ ਤਿਰਭਵਤਣ ਜੋਤਿ ਅਪਾਰ ॥

َروِ سس دپپ ائُؤت وجت رتِوھبن وجت انار ۔۔

ਹਾਟ ਪਟਣ ਗੜ ਕੋਿੜੀ ਸਚੁ ਸਉਿਾ ਵਾਪਾਰ ॥੨॥

اہت نٹپ گر وکڑھٹی چس سَؤدا وانار ۔۔۲۔۔

ਤਗਆਨ ਅੰਜਨੁ ਭੈ ਭੰਜਨਾ ਿੇਖੁ ਤਨਰੰਜਨ ਭਾਇ ॥

ب ب
گ ِیان انجن َھے ھبچیا دھکی پِرنجن اھبےئ ۔۔

ਗੁਪਿੁ ਪਰਗਟੁ ਸਭ ਜਾਣੀਐ ਜੇ ਮਨੁ ਰਾਖੈ ਿਾਇ ॥

ک
ُگپت رپَگپ سیھ اج پپَے ےج نم را َھے اھٹۓ ۔۔
ਐਸਾ ਸਤਿਗੁਰੁ ਜੇ ਤਮਲੈ ਿਾ ਸਹਜੇ ਲਏ ਤਮਲਾਇ ॥੩॥

س
ااسی سیگؤر ےج ملَ ِے نا ہجے

ےئل مِال ئِے ۔۔۳۔۔

ਕਤਸ ਕਸਵਟੀ ਲਾਈਐ ਪਰਖੇ ਤਹਿੁ ਤਚਿੁ ਲਾਇ ॥

سک کس َؤیٹ ال پ ٔپے رپےھک ِہت ِجت ال ئِے ۔۔
ਖੋਟੇ ਿਉਰ ਨ ਪਾਇਨੀ ਖਰੇ ਖਜਾਨੈ ਪਾਇ ॥

ب
وھکےٹ ھؤر ہن ناینئ رھکے اجھکےنَ ناۓ ۔۔
ਆਸ ਅੰਿੇਸਾ ਿੂਤਰ ਕਤਰ ਇਉ ਮਲੁ ਜਾਇ ਸਮਾਇ ॥੪॥

ا س ادناسی ُدور رک ائؤ لم اجۓ امسۓ ۔۔۴۔۔
ਸੁਖ ਕਉ ਮਾਗੈ ਸਭੁ ਕੋ ਿੁਖੁ ਨ ਮਾਗੈ ਕੋਇ ॥

ُسکھ کؤ ام َگے سیھ وک ُدھک ہن ام َگے َ وکۓ ۔۔
ਸੁਖੈ ਕਉ ਿੁਖੁ ਅਗਲਾ ਮਨਮੁਤਖ ਬੂਝ ਨ ਹੋਇ ॥

مب
سک
م
ک
ئ
ُ
ُ
ُ ھے َ کؤ ُدھک اگال ھ ؤھج ہن وہۓ ۔۔

ਸੁਖ ਿੁਖ ਸਮ ਕਤਰ ਜਾਣੀਅਤਹ ਸਬਤਿ ਭੇਤਿ ਸੁਖੁ ਹੋਇ ॥੫॥

ُسکھ ُدھک مس رک اجنیی ِہ دبس ب َھید ُسکھ وہۓ ۔۔۵۔۔

ਬੇਿੁ ਪੁਕਾਰੇ ਵਾਚੀਐ ਬਾਣੀ ਬਰਹਮ ਤਬਆਸੁ ॥

پ َید ئُکارے واچیپے ناین پرمہ ایبس ۔۔

ਮੁਤਨ ਜਨ ਸੇਵਕ ਸਾਤਧਕਾ ਨਾਤਮ ਰਿੇ ਗੁਣਿਾਸੁ ॥

مُں نج ویسک سا ِدھکا نام رےت ُگییاس ۔۔

ਸਤਚ ਰਿੇ ਸੇ ਤਜਤਣ ਗਏ ਹਉ ਸਿ ਬਤਲਹਾਰੈ ਜਾਸੁ ॥੬॥

ج
اہلبرے اجس ۔۔۶۔۔
چس رےت ےس ِ ں ےئگ ہؤ دص َ
ਚਹੁ ਜੁਤਗ ਮੈਲੇ ਮਲੁ ਭਰੇ ਤਜਨ ਮੁਤਖ ਨਾਮੁ ਨ ਹੋਇ ॥

چہؤ چگ مَیلے لم رھبے ِجں مُکھ نام ہن وہۓ ۔۔
ਭਗਿੀ ਭਾਇ ਤਵਹੂਤਣਆ ਮੁਹੁ ਕਾਲਾ ਪਤਿ ਖੋਇ ॥

ب
گب
ھ
م
پ
وھکۓ ۔۔
ی اھبےئ وِوہُاین ُؤہ اکال پ
ِ

ਤਜਨੀ ਨਾਮੁ ਤਵਸਾਤਰਆ ਅਵਗਣ ਮੁਿੀ ਰੋਇ ॥੭॥

مب
ینج نام وِسارنا اَونگ ُ ھی رو ِئے ۔۔۷۔۔

ਖੋਜਿ ਖੋਜਿ ਪਾਇਆ ਿਰੁ ਕਤਰ ਤਮਲੈ ਤਮਲਾਇ ॥

وھکجت وھکجت نانا در رک ملَ ِے مِال ئِے ۔۔

ਆਪੁ ਪਛਾਣੈ ਘਤਰ ਵਸੈ ਹਉਮੈ ਤਿਰਸਨਾ ਜਾਇ ॥

ا ت اھچپ ئَے رھگ و سَے ہؤ م َے رتِانس اجۓ ۔۔

ਨਾਨਕ ਤਨਰਮਲ ਊਜਲੇ ਜੋ ਰਾਿੇ ਹਤਰ ਨਾਇ ॥੮॥੭॥

نانک پِرلم اُوےلج وج راےت ہر ناےئ ۔۔۸۔۔۷۔۔
ਤਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੧ ॥

سِرریاگ ہلحم ۱۔۔

ਸੁਤਣ ਮਨ ਭੂਲੇ ਬਾਵਰੇ ਗੁਰ ਕੀ ਚਰਣੀ ਲਾਗੁ ॥

ب
ُسں نم ُھؤےل ناورے ُگر یک رچین الگ ۔۔
ਹਤਰ ਜਤਪ ਨਾਮੁ ਤਧਆਇ ਿੂ ਜਮੁ ਿਰਪੈ ਿੁਖ ਭਾਗੁ ॥

ہر جت نام دایھۓ ئُؤ مج در ئَے ُدھک اھبگ ۔۔
ਿੂਖੁ ਘਣੋ ਿੋਹਾਗਣੀ ਤਕਉ ਤਥਰੁ ਰਹੈ ਸੁਹਾਗੁ ॥੧॥

گ
ب
ُدوھک ھپؤ دواہینگ کپؤ ھِر ر َہے ُسہاگ ۔۔۱۔۔
ਭਾਈ ਰੇ ਅਵਰੁ ਨਾਹੀ ਮੈ ਥਾਉ ॥

اھبیئ رے ا َور نایہ م َے اھتو ۔۔
ਮੈ ਧਨੁ ਨਾਮੁ ਤਨਧਾਨੁ ਹੈ ਗੁਤਰ ਿੀਆ ਬਤਲ ਜਾਉ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ےہ ُگر دِنا نل اجو ۔۔۱۔۔راہو۔۔
م َے دنھ نام ن ِداھن َ
ਗੁਰਮਤਿ ਪਤਿ ਸਾਬਾਤਸ ਤਿਸੁ ਤਿਸ ਕੈ ਸੰਤਗ ਤਮਲਾਉ ॥

ُگرمت پپ ساناس ئِس ئِس ےکَ گنس مِالو ۔۔

ਤਿਸੁ ਤਬਨੁ ਘੜੀ ਨ ਜੀਵਊ ਤਬਨੁ ਨਾਵੈ ਮਤਰ ਜਾਉ ॥

ئِس پِں ڑھگی ہن ویجو پِں نا َوے رم اجو ۔۔

ਮੈ ਅੰਧੁਲੇ ਨਾਮੁ ਨ ਵੀਸਰੈ ਟੇਕ ਤਟਕੀ ਘਤਰ ਜਾਉ ॥੨॥

م َے ادن ھلَے نام ہن ورسیے کیٹ نکِی رھگ اجو ۔۔۲۔۔
ਗੁਰੂ ਤਜਨਾ ਕਾ ਅੰਧੁਲਾ ਚੇਲੇ ਨਾਹੀ ਿਾਉ ॥

ُگؤ ُرو ِجیا اک ادنھال ےلیچ نایہ اھٹو ۔۔

ਤਬਨੁ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਉ ਨ ਪਾਈਐ ਤਬਨੁ ਨਾਵੈ ਤਕਆ ਸੁਆਉ ॥

پِں سیگؤر ناو ہن نا پپَے پِں نا َوے ایک سُؤا و ۔۔

ਆਇ ਗਇਆ ਪਛੁਿਾਵਣਾ ਤਜਉ ਸੁੰਞੈ ਘਤਰ ਕਾਉ ॥੩॥

ا ۓ ایگ وھچپناونا ِجپؤ ُسیبجے َ رھگ اکو ۔۔۳۔۔

ਤਬਨੁ ਨਾਵੈ ਿੁਖੁ ਿੇਹੁਰੀ ਤਜਉ ਕਲਰ ਕੀ ਭੀਤਿ ॥

پِں نا َوے ُدھک دب ُہری ِجپؤ رلک یک تیھب ۔۔

ਿਬ ਲਗੁ ਮਹਲੁ ਨ ਪਾਈਐ ਜਬ ਲਗੁ ਸਾਚੁ ਨ ਚੀਤਿ ॥

پپ گل لحم ہن نا پپَے جت گل ساچ ہن جپت ۔۔
ਸਬਤਿ ਰਪੈ ਘਰੁ ਪਾਈਐ ਤਨਰਬਾਣੀ ਪਿੁ ਨੀਤਿ ॥੪॥

دبس ر ئَے رھگ نا پپَے پِرناین ند پِپت ۔۔۴۔۔

ਹਉ ਗੁਰ ਪੂਛਉ ਆਪਣੇ ਗੁਰ ਪੁਤਛ ਕਾਰ ਕਮਾਉ ॥

ب
چ
ہؤ ُگر ئُؤ ھؤ ا ےنپ ُگر ُچھ اکر امکو ۔۔

ਸਬਤਿ ਸਲਾਹੀ ਮਤਨ ਵਸੈ ਹਉਮੈ ਿੁਖੁ ਜਤਲ ਜਾਉ ॥

دبس صالیح نم و سَے ہؤ م َے ُدھک لج اجو ۔۔

ਸਹਜੇ ਹੋਇ ਤਮਲਾਵੜਾ ਸਾਚੇ ਸਾਤਚ ਤਮਲਾਉ ॥੫॥

س
ہجے وہۓ مِالورا ساےچ ساچ مِالو ۔۔۵۔۔

ਸਬਤਿ ਰਿੇ ਸੇ ਤਨਰਮਲੇ ਿਤਜ ਕਾਮ ਿੋਧੁ ਅਹੰਕਾਰੁ ॥

دبس رےت ےس پِرےلم جت اکم رکودھ ااکنہر ۔۔

ਨਾਮੁ ਸਲਾਹਤਨ ਸਿ ਸਿਾ ਹਤਰ ਰਾਖਤਹ ਉਰ ਧਾਤਰ ॥

نام سالنہ دص دسا ہر راکھہہ اُر داھر ۔۔

ਸੋ ਤਕਉ ਮਨਹੁ ਤਵਸਾਰੀਐ ਸਭ ਜੀਆ ਕਾ ਆਧਾਰੁ ॥੬॥

وس کپؤ مبہؤ وِسار پپے سیھ ایج اک ا داھر ۔۔۶۔۔

ਸਬਤਿ ਮਰੈ ਸੋ ਮਤਰ ਰਹੈ ਤਿਤਰ ਮਰੈ ਨ ਿੂਜੀ ਵਾਰ ॥

ب
دبس م َ َرے وس رم ر َہے ھِر م َ َرے ہن ُدویج وار ۔۔
ਸਬਿੈ ਹੀ ਿੇ ਪਾਈਐ ਹਤਰ ਨਾਮੇ ਲਗੈ ਤਪਆਰੁ ॥

َ
دبسَے یہ ےت نا پپَے ہر ناےم لگے َ ایپر ۔۔

ਤਬਨੁ ਸਬਿੈ ਜਗੁ ਭੂਲਾ ਤਿਰੈ ਮਤਰ ਜਨਮੈ ਵਾਰੋ ਵਾਰ ॥੭॥

ب ب
پِں دبسَے چگ ُھؤال ھ ِ َرے رم جبمَے وارو وار ۔۔۷۔۔
ਸਭ ਸਾਲਾਹੈ ਆਪ ਕਉ ਵਿਹੁ ਵਿੇਰੀ ਹੋਇ ॥

سیھ ساالےہَ ا ت کؤ و ُدوہ ودریی وہۓ ۔۔
ਗੁਰ ਤਬਨੁ ਆਪੁ ਨ ਚੀਨੀਐ ਕਹੇ ਸੁਣੇ ਤਕਆ ਹੋਇ ॥

ُگر پِں ا ت ہن جییپَے ےہک ُسیے ایک وہۓ ۔۔

ਨਾਨਕ ਸਬਤਿ ਪਛਾਣੀਐ ਹਉਮੈ ਕਰੈ ਨ ਕੋਇ ॥੮॥੮॥

نانک دبس اھچپ نی َپے ہؤ م َے رکَے ہن وکۓ ۔۔۸۔۔۸۔۔
ਤਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੧ ॥

سِرریاگ ہلحم ۱۔۔
ਤਬਨੁ ਤਪਰ ਧਨ ਸੀਗਾਰੀਐ ਜੋਬਨੁ ਬਾਤਿ ਖੁਆਰੁ ॥

ک
پِں پِر دنھ اگیسر پپے وجنب دعب ُھؤار ۔۔

ਨਾ ਮਾਣੇ ਸੁਤਖ ਸੇਜੜੀ ਤਬਨੁ ਤਪਰ ਬਾਤਿ ਸੀਗਾਰੁ ॥

سب
ہن امےن ُسکھ چری پِں پِر دعب اگیسر ۔۔

ਿੂਖੁ ਘਣੋ ਿੋਹਾਗਣੀ ਨਾ ਘਤਰ ਸੇਜ ਭਿਾਰੁ ॥੧॥

گ
ُدوھک ھپؤ دواہینگ ہن رھگ جیس اتھبر ۔۔۱۔۔

ਮਨ ਰੇ ਰਾਮ ਜਪਹੁ ਸੁਖੁ ਹੋਇ ॥

نم رے رام جبہؤ ُسکھ وہۓ ۔۔
ਤਬਨੁ ਗੁਰ ਪਰੇਮੁ ਨ ਪਾਈਐ ਸਬਤਿ ਤਮਲੈ ਰੰਗੁ ਹੋਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

پِں ُگر رپمی ہن نا پپَے دبس ملَ ِے رنگ وہۓ ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਸੁਖੁ ਪਾਈਐ ਹਤਰ ਵਰੁ ਸਹਤਜ ਸੀਗਾਰੁ ॥

سہ
ُگر ویسا ُسکھ نا پپَے ہر ور ج اگیسر ۔۔

ਸਤਚ ਮਾਣੇ ਤਪਰ ਸੇਜੜੀ ਗੂੜਾ ਹੇਿੁ ਤਪਆਰੁ ॥

سب
چس امےن پِر چری ُگؤرا تیہ ایپر ۔۔

ਗੁਰਮੁਤਖ ਜਾਤਣ ਤਸਞਾਣੀਐ ਗੁਤਰ ਮੇਲੀ ਗੁਣ ਚਾਰੁ ॥੨॥

م
ُگرمُکھ اجن سِبچا نیپے ُگر َیلی ُگں اچر ۔۔۲۔۔

ਸਤਚ ਤਮਲਹੁ ਵਰ ਕਾਮਣੀ ਤਪਤਰ ਮੋਹੀ ਰੰਗੁ ਲਾਇ ॥

چس ملِہؤ ور اکینم پِر ومیہ رنگ ال ئِے ۔۔

ਮਨੁ ਿਨੁ ਸਾਤਚ ਤਵਗਤਸਆ ਕੀਮਤਿ ਕਹਣੁ ਨ ਜਾਇ ॥

نم نت ساچ وِگسیا تمیق کہں ہن اجۓ ۔۔

ਹਤਰ ਵਰੁ ਘਤਰ ਸੋਹਾਗਣੀ ਤਨਰਮਲ ਸਾਚੈ ਨਾਇ ॥੩॥

ہر ور رھگ وساہینگ پِرلم سا َچے ناےئ ۔۔۳۔۔
ਮਨ ਮਤਹ ਮਨੂਆ ਜੇ ਮਰੈ ਿਾ ਤਪਰੁ ਰਾਵੈ ਨਾਤਰ ॥

نم ہہم م ُپؤا ےج م َ َرے نا پِر را َوے نار ۔۔
ਇਕਿੁ ਿਾਗੈ ਰਤਲ ਤਮਲੈ ਗਤਲ ਮੋਿੀਅਨ ਕਾ ਹਾਰੁ ॥

پ
اتک ناےگَ رل ملَ ِے لگ وم ییں اک اہر ۔۔

ਸੰਿ ਸਭਾ ਸੁਖੁ ਊਪਜੈ ਗੁਰਮੁਤਖ ਨਾਮ ਅਧਾਰੁ ॥੪॥

سیت اھبس ُسکھ اُو بج َے ُگرمُکھ نام اداھر ۔۔۴۔۔

ਤਖਨ ਮਤਹ ਉਪਜੈ ਤਖਤਨ ਖਪੈ ਤਖਨੁ ਆਵੈ ਤਖਨੁ ਜਾਇ ॥

ک
کھِں ہہم ا ُ بج َے کھِں کھپے کھ
ِ
ے ھِں اجۓ ۔۔
و
ا
ں
َ
َ
ਸਬਿੁ ਪਛਾਣੈ ਰਤਵ ਰਹੈ ਨਾ ਤਿਸੁ ਕਾਲੁ ਸੰਿਾਇ ॥

دبس اھچپ ئَے َروِ ر َہے ہن ئِس اکل سییاۓ ۔۔

ਸਾਤਹਬੁ ਅਿੁਲੁ ਨ ਿੋਲੀਐ ਕਥਤਨ ਨ ਪਾਇਆ ਜਾਇ ॥੫॥

کب
اصجت ا ُنل ہن وت لی َپے ھں ہن نانا اجۓ ۔۔۵۔۔
ਵਾਪਾਰੀ ਵਣਜਾਤਰਆ ਆਏ ਵਜਹੁ ਤਲਖਾਇ ॥

واناری واجنرنا ا ےئ وچہؤ لک ِھا ئِے ۔۔

ਕਾਰ ਕਮਾਵਤਹ ਸਚ ਕੀ ਲਾਹਾ ਤਮਲੈ ਰਜਾਇ ॥

اکر امکوہِ چس یک الاہ ملَ ِے راج ئِے ۔۔

ਪੂੰਜੀ ਸਾਚੀ ਗੁਰੁ ਤਮਲੈ ਨਾ ਤਿਸੁ ਤਿਲੁ ਨ ਿਮਾਇ ॥੬॥

ئُؤیجن سایچ ُگر ملَ ِے ہن ئِس نِل ہن امتےئ ۔۔۶۔۔
ਗੁਰਮੁਤਖ ਿੋਤਲ ਿੋੁਲਾਇਸੀ ਸਚੁ ਿਰਾਜੀ ਿੋਲੁ ॥

ُگرمُکھ وتل ُنالیسئ چس رتایج وتل ۔۔

ਆਸਾ ਮਨਸਾ ਮੋਹਣੀ ਗੁਤਰ ਿਾਕੀ ਸਚੁ ਬੋਲੁ ॥

ا سا اسنم ومینہ ُگر اھٹیک چس وبل ۔۔

ਆਤਪ ਿੁਲਾਏ ਿੋਲਸੀ ਪੂਰੇ ਪੂਰਾ ਿੋਲੁ ॥੭॥

ا ت ُنالےئ وتیسل ئُؤرے ئُؤرا وتل ۔۔۷۔۔

ਕਥਨੈ ਕਹਤਣ ਨ ਛੁਟੀਐ ਨਾ ਪਤੜ ਪੁਸਿਕ ਭਾਰ ॥

چ
کب
ھ
ئ
ُی
ی
پ
س
ُ
ی
ے ہن ڑپ ک اھبر ۔۔
ھ َپے کہں ہن

ਕਾਇਆ ਸੋਚ ਨ ਪਾਈਐ ਤਬਨੁ ਹਤਰ ਭਗਤਿ ਤਪਆਰ ॥

اکنا وسچ ہن نا پپَے پِں ہر تگھب ایپر ۔۔

ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਨ ਵੀਸਰੈ ਮੇਲੇ ਗੁਰੁ ਕਰਿਾਰ ॥੮॥੯॥

نانک نام ہن ورسیے ےلیم ُگر رکنار ۔۔۸۔۔۹۔۔
ਤਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੧ ॥

سِرریاگ ہلحم ۱۔۔
ਸਤਿਗੁਰੁ ਪੂਰਾ ਜੇ ਤਮਲੈ ਪਾਈਐ ਰਿਨੁ ਬੀਚਾਰੁ ॥

سیگؤر ئُؤرا ےج ملَ ِے نا پپَے رنت اچیبر ۔۔

ਮਨੁ ਿੀਜੈ ਗੁਰ ਆਪਣੇ ਪਾਈਐ ਸਰਬ ਤਪਆਰੁ ॥

نم د بج َے ُگر ا ےنپ نا پپَے رست ایپر ۔۔

ਮੁਕਤਿ ਪਿਾਰਥੁ ਪਾਈਐ ਅਵਗਣ ਮੇਟਣਹਾਰੁ ॥੧॥

مُکت ندارھت نا پپَے اونگ مییبہار ۔۔۱۔۔
ਭਾਈ ਰੇ ਗੁਰ ਤਬਨੁ ਤਗਆਨੁ ਨ ਹੋਇ ॥

اھبیئ رے ُگر پِں گ ِیان ہن وہۓ ۔۔
ਪੂਛਹੁ ਬਰਹਮੇ ਨਾਰਿੈ ਬੇਿ ਤਬਆਸੈ ਕੋਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ئُؤہھچُ پرےمہ نار َدے دیب ایب سَے وکۓ ۔۔۱۔۔راہو۔۔

ਤਗਆਨੁ ਤਧਆਨੁ ਧੁਤਨ ਜਾਣੀਐ ਅਕਥੁ ਕਹਾਵੈ ਸੋਇ ॥

ھ
اہکوے وسۓ ۔۔
گ ِیان دایھن د ُ ں اج پپَے اکبھ َ

ਸਿਤਲਓ ਤਬਰਖੁ ਹਰੀਆਵਲਾ ਛਾਵ ਘਣੇਰੀ ਹੋਇ ॥

سب
پ
ل
ھ
پ
ہ
ِ
ِ
اھچو رینھگی وہۓ ۔۔
ؤ رھک ِرناوال َ

ਲਾਲ ਜਵੇਹਰ ਮਾਣਕੀ ਗੁਰ ਭੰਿਾਰੈ ਸੋਇ ॥੨॥

الل وجرہی امیکن ُگر ڈنھبا َرے وسۓ ۔۔۲۔۔
ਗੁਰ ਭੰਿਾਰੈ ਪਾਈਐ ਤਨਰਮਲ ਨਾਮ ਤਪਆਰੁ ॥

ُگر ڈنھبا َرے نا پپَے پِرلم نام ایپر ۔۔

ਸਾਚੋ ਵਖਰੁ ਸੰਚੀਐ ਪੂਰੈ ਕਰਤਮ ਅਪਾਰੁ ॥

سب
ساوچ ورھک چپے َ ئُؤ َرے رکم انار ۔۔

ਸੁਖਿਾਿਾ ਿੁਖ ਮੇਟਣੋ ਸਤਿਗੁਰੁ ਅਸੁਰ ਸੰਘਾਰੁ ॥੩॥

ُسکھدانا ُدھک مییپؤ سیگؤر ا ُسر اھگنسر ۔۔۳۔۔
ਭਵਜਲੁ ਤਬਖਮੁ ਿਰਾਵਣੋ ਨਾ ਕੰਧੀ ਨਾ ਪਾਰੁ ॥

نِکھ

ب
َھؤلج م دراوون ہن دنکیھ ہن نار ۔۔

ਨਾ ਬੇੜੀ ਨਾ ਿੁਲਹੜਾ ਨਾ ਤਿਸੁ ਵੰਝੁ ਮਲਾਰੁ ॥

ہن ڑیبی ہن نُلہرا ہن ئِس وھجن مالر ۔۔

ਸਤਿਗੁਰੁ ਭੈ ਕਾ ਬੋਤਹਥਾ ਨਿਰੀ ਪਾਤਰ ਉਿਾਰੁ ॥੪॥

ب
سیگؤر َھے اک وباھتہ دنری نار اُنار ۔۔۴۔۔

ਇਕੁ ਤਿਲੁ ਤਪਆਰਾ ਤਵਸਰੈ ਿੁਖੁ ਲਾਗੈ ਸੁਖੁ ਜਾਇ ॥

اک نِل ایپرا وِرسَے ُدھک ال َگے ُسکھ اجۓ ۔۔
ਤਜਹਵਾ ਜਲਉ ਜਲਾਵਣੀ ਨਾਮੁ ਨ ਜਪੈ ਰਸਾਇ ॥

چہؤا چلؤ چالوین نام ہن جپَے رسا ِئے ۔۔

ਘਟੁ ਤਬਨਸੈ ਿੁਖੁ ਅਗਲੋ ਜਮੁ ਪਕੜੈ ਪਛੁਿਾਇ ॥੫॥

ٹھگ نِیسے ُدھک اولگ مج ڑکپَے اتھچپےئ ۔۔۵۔۔
ਮੇਰੀ ਮੇਰੀ ਕਤਰ ਗਏ ਿਨੁ ਧਨੁ ਕਲਿੁ ਨ ਸਾਤਥ ॥

ریمی ریمی رک ےئگ نت دنھ تلک ہن ساھت ۔۔
ਤਬਨੁ ਨਾਵੈ ਧਨੁ ਬਾਤਿ ਹੈ ਭੂਲੋ ਮਾਰਤਗ ਆਤਥ ॥

ب
پِں نا َوے دنھ دعب ےہَ ُھؤول امرگ ا ھت ۔۔
ਸਾਚਉ ਸਾਤਹਬੁ ਸੇਵੀਐ ਗੁਰਮੁਤਖ ਅਕਥੋ ਕਾਤਥ ॥੬॥

ساجؤ اصجت ویس پپے َ ُگرمُکھ اوھتک اکھت ۔۔۶۔۔

ਆਵੈ ਜਾਇ ਭਵਾਈਐ ਪਇਐ ਤਕਰਤਿ ਕਮਾਇ ॥

ے اجۓ وھبا پ ٔپے نیپے َ کِرت امکۓ ۔۔
او َ

ਪੂਰਤਬ ਤਲਤਖਆ ਤਕਉ ਮੇਟੀਐ ਤਲਤਖਆ ਲੇਖੁ ਰਜਾਇ ॥

ئُؤرت لک ِھیا کپؤ میییپے لک ِھیا ھکیل راج ئِے ۔۔

ਤਬਨੁ ਹਤਰ ਨਾਮ ਨ ਛੁਟੀਐ ਗੁਰਮਤਿ ਤਮਲੈ ਤਮਲਾਇ ॥੭॥

چ
ھ
ُ
َ
ُی
گ
ی
ئ
ل
پ
م
ِ
ِ
م
م
ِ
ے ر ت ے ال ے ۔۔۷۔۔
پِں ہر نام ہن
ਤਿਸੁ ਤਬਨੁ ਮੇਰਾ ਕੋ ਨਹੀ ਤਜਸ ਕਾ ਜੀਉ ਪਰਾਨੁ ॥

ئِس پِں ریما وک یہن ِجس اک جپؤ رپان ۔۔

ਹਉਮੈ ਮਮਿਾ ਜਤਲ ਬਲਉ ਲੋਭੁ ਜਲਉ ਅਤਭਮਾਨੁ ॥

ب
ہؤ م َے اتمم لج نلؤ ولھب چلؤ ا ھبمان ۔۔

ਨਾਨਕ ਸਬਿੁ ਵੀਚਾਰੀਐ ਪਾਈਐ ਗੁਣੀ ਤਨਧਾਨੁ ॥੮॥੧੦॥

نانک دبس واچر پپے نا پپَے ُگبی ن ِداھن ۔۔۸۔۔۱۱۔۔

ਤਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੧ ॥

سِرریاگ ہلحم ۱۔۔
ਰੇ ਮਨ ਐਸੀ ਹਤਰ ਤਸਉ ਪਰੀਤਿ ਕਤਰ ਜੈਸੀ ਜਲ ਕਮਲੇਤਹ ॥

رے نم ایسی ہر سِیؤ رپپپ رک یسیج لج کملی ِہ ۔۔
ਲਹਰੀ ਨਾਤਲ ਪਛਾੜੀਐ ਭੀ ਤਵਗਸੈ ਅਸਨੇਤਹ ॥

رہلی نال اھچپر پ َپے یھب وِ گسے اسیبہہ ۔۔

ਜਲ ਮਤਹ ਜੀਅ ਉਪਾਇ ਕੈ ਤਬਨੁ ਜਲ ਮਰਣੁ ਤਿਨੇਤਹ ॥੧॥

ےک پِں لج رمن نِیبہہ ۔۔۱۔۔
لج ہہم یج اُناے َ
ਮਨ ਰੇ ਤਕਉ ਛੂਟਤਹ ਤਬਨੁ ਤਪਆਰ ॥

چ
نم رے کپؤ ُھؤنَہ پِں ایپر ۔۔

ਗੁਰਮੁਤਖ ਅੰਿਤਰ ਰਤਵ ਰਤਹਆ ਬਖਸੇ ਭਗਤਿ ਭੰਿਾਰ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

نک
ھ
س
ُگرمُکھ ارتن َروِ رایہ ے تگھب ڈنھبار ۔۔۱۔۔راہو۔۔

ਰੇ ਮਨ ਐਸੀ ਹਤਰ ਤਸਉ ਪਰੀਤਿ ਕਤਰ ਜੈਸੀ ਮਛੁਲੀ ਨੀਰ ॥

م
جُ
ھل
رے نم ایسی ہر سِیؤ رپپپ رک یسیج ی رین ۔۔

ਤਜਉ ਅਤਧਕਉ ਤਿਉ ਸੁਖੁ ਘਣੋ ਮਤਨ ਿਤਨ ਸਾਂਤਿ ਸਰੀਰ ॥

گ
کھ پپؤ ُسکھ ھپؤ نم نت ساپپ رسری ۔۔
ویج ا ِد ٔ

ਤਬਨੁ ਜਲ ਘੜੀ ਨ ਜੀਵਈ ਪਰਭੁ ਜਾਣੈ ਅਭ ਪੀਰ ॥੨॥

پِں لج ڑھگی ہن ویجیئ رپَھب اج ئَے اھب ریپ ۔۔۲۔۔
ਰੇ ਮਨ ਐਸੀ ਹਤਰ ਤਸਉ ਪਰੀਤਿ ਕਤਰ ਜੈਸੀ ਚਾਤਿਰਕ ਮੇਹ ॥

رے نم ایسی ہر سِیؤ رپپپ رک یسیج اچرتِک مبہہ ۔۔

ਸਰ ਭਤਰ ਥਲ ਹਰੀਆਵਲੇ ਇਕ ਬੂੰਿ ਨ ਪਵਈ ਕੇਹ ॥

رس رھب لھت ہ ِرناوےل اِک ئُؤدن ہن وپیئ ہیک ۔۔
ਕਰਤਮ ਤਮਲੈ ਸੋ ਪਾਈਐ ਤਕਰਿੁ ਪਇਆ ਤਸਤਰ ਿੇਹ ॥੩॥

رکم ملَ ِے وس نا پپَے کِرت ایپ سِر دہہی ۔۔۳۔۔

ਰੇ ਮਨ ਐਸੀ ਹਤਰ ਤਸਉ ਪਰੀਤਿ ਕਤਰ ਜੈਸੀ ਜਲ ਿੁਧ ਹੋਇ ॥

رے نم ایسی ہر سِیؤ رپپپ رک یسیج لج ُددھ وہۓ ۔۔
ਆਵਟਣੁ ਆਪੇ ਖਵੈ ਿੁਧ ਕਉ ਖਪਤਣ ਨ ਿੇਇ ॥

ک
ھی
ا ونٹ ا ےپ وھکَے ُددھ کؤ ں ہن دےئ ۔۔

ਆਪੇ ਮੇਤਲ ਤਵਛੁੰਤਨਆ ਸਤਚ ਵਤਿਆਈ ਿੇਇ ॥੪॥

چ
ا ےپ لیم وِ ُھیّیا چس ودنایئ دےئ ۔۔۴۔۔

ਰੇ ਮਨ ਐਸੀ ਹਤਰ ਤਸਉ ਪਰੀਤਿ ਕਤਰ ਜੈਸੀ ਚਕਵੀ ਸੂਰ ॥

رے نم ایسی ہر سِیؤ رپپپ رک یسیج وکچی سُؤر ۔۔
ਤਖਨੁ ਪਲੁ ਨੀਿ ਨ ਸੋਵਈ ਜਾਣੈ ਿੂਤਰ ਹਜੂਤਰ ॥

ک
چ
ھ
َ
ن
ئ
ِ
چ
ں ل دین ہن وسویئ اج ے ُدور ُؤر ۔۔

ਮਨਮੁਤਖ ਸੋਝੀ ਨਾ ਪਵੈ ਗੁਰਮੁਤਖ ਸਿਾ ਹਜੂਤਰ ॥੫॥

مب
مُکھ وسیھج ہن وپَے ُگرمُکھ دسا چچ ُؤر ۔۔۵۔۔

ਮਨਮੁਤਖ ਗਣਿ ਗਣਾਵਣੀ ਕਰਿਾ ਕਰੇ ਸੁ ਹੋਇ ॥

مب
م
ک
ُ
گ
ھ تنگ یاوین رکنا رکے وس وہۓ ۔۔
ਿਾ ਕੀ ਕੀਮਤਿ ਨਾ ਪਵੈ ਜੇ ਲੋਚੈ ਸਭੁ ਕੋਇ ॥

نا یک تمیق ہن وپَے ےج ول َچے سیھ وکۓ ۔۔

ਗੁਰਮਤਿ ਹੋਇ ਿ ਪਾਈਐ ਸਤਚ ਤਮਲੈ ਸੁਖੁ ਹੋਇ ॥੬॥

ُگرمت وہۓ نا نا پپَے چس ملَ ِے ُسکھ وہۓ ۔۔۶۔۔
ਸਚਾ ਨੇਹੁ ਨ ਿੁਟਈ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰੁ ਭੇਟੈ ਸੋਇ ॥

ب
پ
اچس پبہؤ ہن ُییبی ےج سیگؤر ھی َپے وسۓ ۔۔
ਤਗਆਨ ਪਿਾਰਥੁ ਪਾਈਐ ਤਿਰਭਵਣ ਸੋਝੀ ਹੋਇ ॥

ب
گ ِیان ندارھت نا پپَے رتِ َھؤن وسیھج وہۓ ۔۔

ਤਨਰਮਲੁ ਨਾਮੁ ਨ ਵੀਸਰੈ ਜੇ ਗੁਣ ਕਾ ਗਾਹਕੁ ਹੋਇ ॥੭॥

پِرلم نام ہن ورسیے ےج ُگں اک اگکہ وہۓ ۔۔۷۔۔
ਖੇਤਲ ਗਏ ਸੇ ਪੰਖਣੂੰ ਜੋ ਚੁਗਿੇ ਸਰ ਿਤਲ ॥

پی ک
لیھک ےئگ ےس ھ ُپؤن وج ُچگدے رس نل ۔۔
ਘੜੀ ਤਕ ਮੁਹਤਿ ਤਕ ਚਲਣਾ ਖੇਲਣੁ ਅਜੁ ਤਕ ਕਤਲ ॥

کھ
ل
ی
ڑھگی ےک مُہت ےک انلچ ں اچ ےک لک ۔۔

ਤਜਸੁ ਿੂੰ ਮੇਲਤਹ ਸੋ ਤਮਲੈ ਜਾਇ ਸਚਾ ਤਪੜੁ ਮਤਲ ॥੮॥

ِجس ئُؤن میلہہ وس ملَ ِے اجۓ اچس پِر لم ۔۔۸۔۔
ਤਬਨੁ ਗੁਰ ਪਰੀਤਿ ਨ ਊਪਜੈ ਹਉਮੈ ਮੈਲੁ ਨ ਜਾਇ ॥

پِں ُگر رپپپ ہن اُو بج َے ہؤ م َے مَیل ہن اجۓ ۔۔
ਸੋਹੰ ਆਪੁ ਪਛਾਣੀਐ ਸਬਤਿ ਭੇਤਿ ਪਿੀਆਇ ॥

وسہں ا ت اھچپ نی َپے دبس دیھب ایتپ ِئے ۔۔

ਗੁਰਮੁਤਖ ਆਪੁ ਪਛਾਣੀਐ ਅਵਰ ਤਕ ਕਰੇ ਕਰਾਇ ॥੯॥

ُگرمُکھ ا ت اھچپ نی َپے ا َور ےک رکے رکاۓ ۔۔۹۔۔

ਤਮਤਲਆ ਕਾ ਤਕਆ ਮੇਲੀਐ ਸਬਤਿ ਤਮਲੇ ਪਿੀਆਇ ॥

مل ِیا اک ایک میلیپے دبس مل ِے ایتپ ِئے ۔۔

ਮਨਮੁਤਖ ਸੋਝੀ ਨਾ ਪਵੈ ਵੀਛੁਤੜ ਚੋਟਾ ਖਾਇ ॥

مب
بج
اھکۓ ۔۔
مُکھ وسیھج ہن وپَے و ھر وچنا
ِ
ਨਾਨਕ ਿਰੁ ਘਰੁ ਏਕੁ ਹੈ ਅਵਰੁ ਨ ਿੂਜੀ ਜਾਇ ॥੧੦॥੧੧॥

نانک در رھگ انک ےہَ اور ہن ُدویج اجۓ ۔۔۱۱۔۔۱۱۔۔
ਤਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੧ ॥

سِرریاگ ہلحم ۱۔۔
ਮਨਮੁਤਖ ਭੁਲੈ ਭੁਲਾਈਐ ਭੂਲੀ ਿਉਰ ਨ ਕਾਇ ॥

ب ب
مب ب ب
مُکھ ُھلَے ھُال پ ٔپے ُھؤیل ھؤر ہن اکۓ ۔۔

ਗੁਰ ਤਬਨੁ ਕੋ ਨ ਤਿਖਾਵਈ ਅੰਧੀ ਆਵੈ ਜਾਇ ॥

ُ پ
ے اجۓ ۔۔
گر ِں وک ہن دِاھکویئ ادنیھ ا و َ

ਤਗਆਨ ਪਿਾਰਥੁ ਖੋਇਆ ਿਤਗਆ ਮੁਿਾ ਜਾਇ ॥੧॥

ب
گ ِیان ندارھت وھکنا ھگیا مُبھا اجۓ ۔۔۱۔۔
ਬਾਬਾ ਮਾਇਆ ਭਰਤਮ ਭੁਲਾਇ ॥

ب
نانا امنا رھبم ھُال ئِے ۔۔

ਭਰਤਮ ਭੁਲੀ ਿੋਹਾਗਣੀ ਨਾ ਤਪਰ ਅੰਤਕ ਸਮਾਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ب
ھ
ل
ُ
پ
ن
رھبم ی دواہینگ ہن ِر ا ک امسۓ ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਭੂਲੀ ਤਿਰੈ ਤਿਸੰਿਰੀ ਭੂਲੀ ਤਗਰਹੁ ਿਤਜ ਜਾਇ ॥

ب
ب ب
ُھؤیل ھ ِ َرے دِرتنسی ُھؤیل گِر ُہ جت اجۓ ۔۔

ਭੂਲੀ ਿੂੰਗਤਰ ਥਤਲ ਚੜੈ ਭਰਮੈ ਮਨੁ ਿੋਲਾਇ ॥

ب
ُھؤیل ُدورگن لھت ڑچَے رھب م َے نم دوالۓ ۔۔
ਧੁਰਹੁ ਤਵਛੁੰਨੀ ਤਕਉ ਤਮਲੈ ਗਰਤਬ ਮੁਿੀ ਤਬਲਲਾਇ ॥੨॥

مب
د ُھروہ وِچ ّ
ُھبی کپؤ ملَ ِے رگت ُ ھی نِلال ئِے ۔۔۲۔۔
ਤਵਛੁਤੜਆ ਗੁਰੁ ਮੇਲਸੀ ਹਤਰ ਰਤਸ ਨਾਮ ਤਪਆਤਰ ॥

وِڑھچنا ُگر یسلیم ہر رس نام ایپر ۔۔

ਸਾਤਚ ਸਹਤਜ ਸੋਭਾ ਘਣੀ ਹਤਰ ਗੁਣ ਨਾਮ ਅਧਾਤਰ ॥

گ
سہ
ساچ ج وساھب ھبی ہر ُگں نام اداھر ۔۔

ਤਜਉ ਭਾਵੈ ਤਿਉ ਰਖੁ ਿੂੰ ਮੈ ਿੁਝ ਤਬਨੁ ਕਵਨੁ ਭਿਾਰੁ ॥੩॥

ُب
ِجپؤ اھبوے پپؤ رھک ئُؤن م َے چھ پِں وکَن اتھبر ۔۔۳۔۔
ਅਖਰ ਪਤੜ ਪਤੜ ਭੁਲੀਐ ਭੇਖੀ ਬਹੁਿੁ ਅਤਭਮਾਨੁ ॥

ب ُھلیپ بھیک
ب
ھ
ھب
ی تہب ا مان ۔۔
ے
ارھک ڑپ ڑپ

ਿੀਰਥ ਨਾਿਾ ਤਕਆ ਕਰੇ ਮਨ ਮਤਹ ਮੈਲੁ ਗੁਮਾਨੁ ॥

ُ
ریتھت نانا ایک رکے نم ہہم مَیل گمان ۔۔

ਗੁਰ ਤਬਨੁ ਤਕਤਨ ਸਮਝਾਈਐ ਮਨੁ ਰਾਜਾ ਸੁਲਿਾਨੁ ॥੪॥

ُگر پِں کِں اھجمس پ ٔپے نم رااج ُسلطان ۔۔۴۔۔
ਪਰੇਮ ਪਿਾਰਥੁ ਪਾਈਐ ਗੁਰਮੁਤਖ ਿਿੁ ਵੀਚਾਰੁ ॥

رپمی ندارھت نا پپَے ُگرمُکھ پپ وبچار ۔۔

ਸਾ ਧਨ ਆਪੁ ਗਵਾਇਆ ਗੁਰ ਕੈ ਸਬਤਿ ਸੀਗਾਰੁ ॥

ےک دبس اگیسر ۔۔
سا دنھ ا ت وگَانا ُگر َ

ਘਰ ਹੀ ਸੋ ਤਪਰੁ ਪਾਇਆ ਗੁਰ ਕੈ ਹੇਤਿ ਅਪਾਰੁ ॥੫॥

رھگ یہ وس پِر نانا ُگر ےکَ تیہ انار ۔۔۵۔۔

ਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਚਾਕਰੀ ਮਨੁ ਤਨਰਮਲੁ ਸੁਖੁ ਹੋਇ ॥

ُگر یک ویسا اچرکی نم پِرلم ُسکھ وہۓ ۔۔

ਗੁਰ ਕਾ ਸਬਿੁ ਮਤਨ ਵਤਸਆ ਹਉਮੈ ਤਵਚਹੁ ਖੋਇ ॥

وھکۓ ۔۔
ُگر اک دبس نم وایس ہؤ م َے وِچہؤہ
ِ

ਨਾਮੁ ਪਿਾਰਥੁ ਪਾਇਆ ਲਾਭੁ ਸਿਾ ਮਤਨ ਹੋਇ ॥੬॥

نام ندارھت نانا الھب دسا نم وہۓ ۔۔۶۔۔
ਕਰਤਮ ਤਮਲੈ ਿਾ ਪਾਈਐ ਆਤਪ ਨ ਲਇਆ ਜਾਇ ॥

رکم ملَ ِے نا نا پپَے ا ت ہن لییا اجۓ ۔۔

ਗੁਰ ਕੀ ਚਰਣੀ ਲਤਗ ਰਹੁ ਤਵਚਹੁ ਆਪੁ ਗਵਾਇ ॥

ُگر یک رچین گل روھ وِچہؤہ ا ت وگَاےی ۔۔
ਸਚੇ ਸੇਿੀ ਰਤਿਆ ਸਚੋ ਪਲੈ ਪਾਇ ॥੭॥

ےچس یتیس رایت وچس نلَے ناۓ ۔۔۷۔۔

ਭੁਲਣ ਅੰਿਤਰ ਸਭੁ ਕੋ ਅਭੁਲੁ ਗੁਰੂ ਕਰਿਾਰੁ ॥

ب
ُب
ل
ھ
ُ
سی
ُ
ھ
گ
ں ادنر ھ وک ا ل ؤ ُرو رکنار ۔۔

ਗੁਰਮਤਿ ਮਨੁ ਸਮਝਾਇਆ ਲਾਗਾ ਤਿਸੈ ਤਪਆਰੁ ॥

ُگرمت نم اھجمسنا الاگ ئ ِ َسے ایپر ۔۔

ਨਾਨਕ ਸਾਚੁ ਨ ਵੀਸਰੈ ਮੇਲੇ ਸਬਿੁ ਅਪਾਰੁ ॥੮॥੧੨॥

نانک ساچ ہن ورسیے ےلیم دبس انار ۔۔۸۔۔۱۲۔۔

ਤਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੧ ॥

سِرریاگ ہلحم ۱۔۔
ਤਿਰਸਨਾ ਮਾਇਆ ਮੋਹਣੀ ਸੁਿ ਬੰਧਪ ਘਰ ਨਾਤਰ ॥

رتِانس امنا ومینہ ُست دنبھت رھگ نار ۔۔
ਧਤਨ ਜੋਬਤਨ ਜਗੁ ਿਤਗਆ ਲਤਬ ਲੋਤਭ ਅਹੰਕਾਤਰ ॥

ب
دنھ وجنب چگ ھگیا لپ ولھب ااکنہر ۔۔

ਮੋਹ ਿਗਉਲੀ ਹਉ ਮੁਈ ਸਾ ਵਰਿੈ ਸੰਸਾਤਰ ॥੧॥

ب
ومہ ھگؤیل ہؤ مُبی سا ور ئَے اسنسر ۔۔۱۔۔
ਮੇਰੇ ਪਰੀਿਮਾ ਮੈ ਿੁਝ ਤਬਨੁ ਅਵਰੁ ਨ ਕੋਇ ॥

ُب
ریمے رپپبما م َے چھ پِں ا َور ہن وکۓ ۔۔
ਮੈ ਿੁਝ ਤਬਨੁ ਅਵਰੁ ਨ ਭਾਵਈ ਿੂੰ ਭਾਵਤਹ ਸੁਖੁ ਹੋਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ُب
م َے چھ پِں ا َور ہن اھبویئ ئُؤن اھبوہِ ُسکھ وہۓ ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਨਾਮੁ ਸਾਲਾਹੀ ਰੰਗ ਤਸਉ ਗੁਰ ਕੈ ਸਬਤਿ ਸੰਿੋਖੁ ॥

نام اصالیح رنگ سِیؤ ُگر ےکَ دبس وتنسھک ۔۔
ਜੋ ਿੀਸੈ ਸੋ ਚਲਸੀ ਕੂੜਾ ਮੋਹੁ ਨ ਵੇਖੁ ॥

وج د ئ َسے وس چلسی ُکؤرا ومہ ہن وھکی ۔۔
ਵਾਟ ਵਟਾਊ ਆਇਆ ਤਨਿ ਚਲਿਾ ਸਾਥੁ ਿੇਖੁ ॥੨॥

وات ونا ُو ا نا پِپ دلچا ساھت دھکی ۔۔۲۔۔
ਆਖਤਣ ਆਖਤਹ ਕੇਿੜੇ ਗੁਰ ਤਬਨੁ ਬੂਝ ਨ ਹੋਇ ॥

ا نھک ا کھہہ کیترے ُگر پِں ئُؤھج ہن وہۓ ۔۔

ਨਾਮੁ ਵਿਾਈ ਜੇ ਤਮਲੈ ਸਤਚ ਰਪੈ ਪਤਿ ਹੋਇ ॥

نام ودایئ ےج ملَ ِے چس ر ئَے پپ وہۓ ۔۔
ਜੋ ਿੁਧੁ ਭਾਵਤਹ ਸੇ ਭਲੇ ਖੋਟਾ ਖਰਾ ਨ ਕੋਇ ॥੩॥

وج ُندھ اھبوہِ ےس ےلھب وھکنا رھکا ہن وکۓ ۔۔۳۔۔
ਗੁਰ ਸਰਣਾਈ ਛੁਟੀਐ ਮਨਮੁਖ ਖੋਟੀ ਰਾਤਸ ॥

چ
مب
ُگر رسنایئ ھُییپے مُکھ وھکیٹ راس ۔۔

ਅਸਟ ਧਾਿੁ ਪਾਤਿਸਾਹ ਕੀ ਘੜੀਐ ਸਬਤਿ ਤਵਗਾਤਸ ॥

است داھت نائساہ یک ڑھگ پپے َ دبس وِاگس ۔۔
ਆਪੇ ਪਰਖੇ ਪਾਰਖੂ ਪਵੈ ਖਜਾਨੈ ਰਾਤਸ ॥੪॥

ک
ا ےپ رپےھک نار ُھؤ وپَے اجھکےنَ راس ۔۔۴۔۔
ਿੇਰੀ ਕੀਮਤਿ ਨਾ ਪਵੈ ਸਭ ਤਿਿੀ ਿੋਤਕ ਵਜਾਇ ॥

ریتی تمیق ہن وپَے سیھ دِیھٹ وھٹک واجےئ ۔۔
ਕਹਣੈ ਹਾਥ ਨ ਲਭਈ ਸਤਚ ਤਟਕੈ ਪਤਿ ਪਾਇ ॥

لب
َ
ھب
ن
ک
پ
ِ
ےنہکَ اہھت ہن ی چس ے پ ناۓ ۔۔

ਗੁਰਮਤਿ ਿੂੰ ਸਾਲਾਹਣਾ ਹੋਰੁ ਕੀਮਤਿ ਕਹਣੁ ਨ ਜਾਇ ॥੫॥

ُگرمت ئُؤن ساالانہ وہر تمیق کہں ہن اجۓ ۔۔۵۔۔
ਤਜਿੁ ਿਤਨ ਨਾਮੁ ਨ ਭਾਵਈ ਤਿਿੁ ਿਤਨ ਹਉਮੈ ਵਾਿੁ ॥

ِجت نت نام ہن اھبویئ پِپ نت ہؤ م َے واد ۔۔

ਗੁਰ ਤਬਨੁ ਤਗਆਨੁ ਨ ਪਾਈਐ ਤਬਤਖਆ ਿੂਜਾ ਸਾਿੁ ॥

ُگر پِں گ ِیان ہن نا پپَے نِکھیا ُدواج اصد ۔۔

ਤਬਨੁ ਗੁਣ ਕਾਤਮ ਨ ਆਵਈ ਮਾਇਆ ਿੀਕਾ ਸਾਿੁ ॥੬॥

پِں ُگں اکم ہن ا ویئ امنا اکیھپ اصد ۔۔۶۔۔

ਆਸਾ ਅੰਿਤਰ ਜੰਤਮਆ ਆਸਾ ਰਸ ਕਸ ਖਾਇ ॥

اھکۓ ۔۔
ا سا ادنر چمّیا ا سا رس سک
ِ

ਆਸਾ ਬੰਤਧ ਚਲਾਈਐ ਮੁਹੇ ਮੁਤਹ ਚੋਟਾ ਖਾਇ ॥

اھکۓ ۔۔
ےیئ مُہے مُؤےہ وچنا
ا سا دنبھ چال َ
ِ

ਅਵਗਤਣ ਬਧਾ ਮਾਰੀਐ ਛੂਟੈ ਗੁਰਮਤਿ ਨਾਇ ॥੭॥

چ
ا َونگ دباھ امر پپے ُھؤ ئَے ُگرمت ناےئ ۔۔۷۔۔
ਸਰਬੇ ਥਾਈ ਏਕੁ ਿੂੰ ਤਜਉ ਭਾਵੈ ਤਿਉ ਰਾਖੁ ॥

ے پپؤ راھک ۔۔
رسےب اھتیئ انک ئُؤن ِجپؤ اھبو َ
ਗੁਰਮਤਿ ਸਾਚਾ ਮਤਨ ਵਸੈ ਨਾਮੁ ਭਲੋ ਪਤਿ ਸਾਖੁ ॥

ُگرمت سااچ نم و سَے نام ولھب پپ ساھک ۔۔

ਹਉਮੈ ਰੋਗੁ ਗਵਾਈਐ ਸਬਤਿ ਸਚੈ ਸਚੁ ਭਾਖੁ ॥੮॥

ےیئ دبس سج َے چس اھبھک ۔۔۸۔۔
ہؤ م َے روگ وگَا َ

ਆਕਾਸੀ ਪਾਿਾਤਲ ਿੂੰ ਤਿਰਭਵਤਣ ਰਤਹਆ ਸਮਾਇ ॥

ا اکیس نانال ئُؤن رتِوھبن رایہ امسۓ ۔۔

ਆਪੇ ਭਗਿੀ ਭਾਉ ਿੂੰ ਆਪੇ ਤਮਲਤਹ ਤਮਲਾਇ ॥

ب
گب
ھ
ُ
ئ
ئ
ِ
م
ل
م
ِ
ِ
ا ےپ ی اھبو ؤن ا ےپ ہہ ال ے ۔۔

ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਨ ਵੀਸਰੈ ਤਜਉ ਭਾਵੈ ਤਿਵੈ ਰਜਾਇ ॥੯॥੧੩॥

نانک نام ہن ورسیے ِجپؤ اھبوے ئ ِ َؤے راج ِئے ۔۔۹۔۔۱۳۔۔

ਤਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੧ ॥

سِرریاگ ہلحم ۱۔۔
ਰਾਮ ਨਾਤਮ ਮਨੁ ਬੇਤਧਆ ਅਵਰੁ ਤਕ ਕਰੀ ਵੀਚਾਰੁ ॥

رام نام نم دیبایھ ا َور ےک رکی وبچار ۔۔

ਸਬਿ ਸੁਰਤਿ ਸੁਖੁ ਊਪਜੈ ਪਰਭ ਰਾਿਉ ਸੁਖ ਸਾਰੁ ॥

دبس ُسرت ُسکھ اُو بج َے رپَھب راوت ُسکھ سار ۔۔

ਤਜਉ ਭਾਵੈ ਤਿਉ ਰਾਖੁ ਿੂੰ ਮੈ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਅਧਾਰੁ ॥੧॥

ِجپؤ اھبوے پپؤ راھک ئُؤن م َے ہر نام اداھر ۔۔۱۔۔
ਮਨ ਰੇ ਸਾਚੀ ਖਸਮ ਰਜਾਇ ॥

نم رے سایچ

کھ س

م راج ئِے ۔۔

ਤਜਤਨ ਿਨੁ ਮਨੁ ਸਾਤਜ ਸੀਗਾਤਰਆ ਤਿਸੁ ਸੇਿੀ ਤਲਵ ਲਾਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ِجں نت نم ساچ اگیسرِنا ئِس یتیس لِؤ ال ئِے ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਿਨੁ ਬੈਸੰਿਤਰ ਹੋਮੀਐ ਇਕ ਰਿੀ ਿੋਤਲ ਕਟਾਇ ॥

ن
نت َیسیتر وہےئیم اِک ریت وتل اٹکے ۔۔

ਿਨੁ ਮਨੁ ਸਮਧਾ ਜੇ ਕਰੀ ਅਨਤਿਨੁ ਅਗਤਨ ਜਲਾਇ ॥

نت نم دمساھ ےج رکی ادنِن انگ چالۓ ۔۔
ਹਤਰ ਨਾਮੈ ਿੁਤਲ ਨ ਪੁਜਈ ਜੇ ਲਖ ਕੋਟੀ ਕਰਮ ਕਮਾਇ ॥੨॥

ب
ب
ُچ
ہر نا م َے ُنل ہن ی ےج ھکل وکیٹ رکم امکۓ ۔۔۲۔۔
ਅਰਧ ਸਰੀਰੁ ਕਟਾਈਐ ਤਸਤਰ ਕਰਵਿੁ ਧਰਾਇ ॥

اردھ رسری اتک َ
س
ِ
ے
رھا
د
ت
رکو
ر
ٔ
ےی
ٔ

ਿਨੁ ਹੈਮੰਚਤਲ ਗਾਲੀਐ ਭੀ ਮਨ ਿੇ ਰੋਗੁ ਨ ਜਾਇ ॥

َہبمب
ل
چ
َ
پ
نت ل اگ ٔے َ یھب نم ےت روگ ہن اجۓ ۔۔
ਹਤਰ ਨਾਮੈ ਿੁਤਲ ਨ ਪੁਜਈ ਸਭ ਤਿਿੀ ਿੋਤਕ ਵਜਾਇ ॥੩॥

ب
ہر نا م َے ُنل ہن ُچبی سیھ دِیھٹ وھٹک واجےئ ۔۔۳۔۔
ਕੰਚਨ ਕੇ ਕੋਟ ਿਿੁ ਕਰੀ ਬਹੁ ਹੈਵਰ ਗੈਵਰ ਿਾਨੁ ॥

نچنک ےک وکت دت رکی وہب َجپؤر َگ َپؤر دان ۔۔
ਭੂਤਮ ਿਾਨੁ ਗਊਆ ਘਣੀ ਭੀ ਅੰਿਤਰ ਗਰਬੁ ਗੁਮਾਨੁ ॥

گ
ب
ُ
ُھؤم دان وگٔا ھبی یھب ارتن رگت گمان ۔۔

ਰਾਮ ਨਾਤਮ ਮਨੁ ਬੇਤਧਆ ਗੁਤਰ ਿੀਆ ਸਚੁ ਿਾਨੁ ॥੪॥

رام نام نم دیبایھ ُگر دنا چس دان ۔۔۴۔۔
ਮਨਹਿ ਬੁਧੀ ਕੇਿੀਆ ਕੇਿੇ ਬੇਿ ਬੀਚਾਰ ॥

کیییا َ
کیپے دیب اچیبر ۔۔
مبہبھ دبُیھ َ

ਕੇਿੇ ਬੰਧਨ ਜੀਅ ਕੇ ਗੁਰਮੁਤਖ ਮੋਖ ਿੁਆਰ ॥

َ
کیپے دنبنھ یج ےک ُگرمُکھ ومھک ُدوار ۔۔

ਸਚਹੁ ਓਰੈ ਸਭੁ ਕੋ ਉਪਤਰ ਸਚੁ ਆਚਾਰੁ ॥੫॥

سج ُہہ او َرے سیھ وک اُرپ چس ا اچر ۔۔۵۔۔

ਸਭੁ ਕੋ ਊਚਾ ਆਖੀਐ ਨੀਚੁ ਨ ਿੀਸੈ ਕੋਇ ॥

ک
ئ
ھی
س
پ
َ
سیھ وک اُواچ ا ے چین ہن د ے وکۓ ۔۔
ਇਕਨੈ ਭਾਂਿੇ ਸਾਤਜਐ ਇਕੁ ਚਾਨਣੁ ਤਿਹੁ ਲੋਇ ॥

ا ِ ک َپے اھبندے ساچیپے اِک اچنن بِہ ُؤ ولےئ ۔۔

ਕਰਤਮ ਤਮਲੈ ਸਚੁ ਪਾਈਐ ਧੁਤਰ ਬਖਸ ਨ ਮੇਟੈ ਕੋਇ ॥੬॥

پپ ھ ن ک
ھ
می
َ
پ
رکم ملَ ِے چس نا َے د ُ ر س ہن ے وکۓ ۔۔۶۔۔
ਸਾਧੁ ਤਮਲੈ ਸਾਧੂ ਜਨੈ ਸੰਿੋਖੁ ਵਸੈ ਗੁਰ ਭਾਇ ॥

سادھ ملَ ِے سا ُدوھ ج َپے وتنسھک و سَے ُگر اھبےئ ۔۔
ਅਕਥ ਕਥਾ ਵੀਚਾਰੀਐ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਮਾਤਹ ਸਮਾਇ ॥

اکبھ اھتک وِاچر پپے ےج سیگؤر امہِ امسۓ ۔۔

ਪੀ ਅੰਤਮਰਿੁ ਸੰਿੋਤਖਆ ਿਰਗਤਹ ਪੈਧਾ ਜਾਇ ॥੭॥

یپ ارمت وتنسکِھیا درہہگ دیپاھ اجۓ ۔۔۷۔۔

ਘਤਟ ਘਤਟ ਵਾਜੈ ਤਕੰਗੁਰੀ ਅਨਤਿਨੁ ਸਬਤਿ ਸੁਭਾਇ ॥

ُ
ٹھگ ٹھگ وا َچے ک ِیگری ادنِن دبس ُسبھاےئِ ۔۔

ਤਵਰਲੇ ਕਉ ਸੋਝੀ ਪਈ ਗੁਰਮੁਤਖ ਮਨੁ ਸਮਝਾਇ ॥

وِرےل کؤ وسیھج یئپ ُگرمُکھ نم اھجمسٔۓ ۔۔

ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਨ ਵੀਸਰੈ ਛੂਟੈ ਸਬਿੁ ਕਮਾਇ ॥੮॥੧੪॥

چ
نانک نام ہن ورسیے ُھؤ ئَے دبس امکۓ ۔۔۸۔۔۱۴۔۔
ਤਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੧ ॥

سِرریاگ ہلحم ۱۔۔
ਤਚਿੇ ਤਿਸਤਹ ਧਉਲਹਰ ਬਗੇ ਬੰਕ ਿੁਆਰ ॥

ِجپے ِدسہہ دھؤرہل نگے کنب ُدوار ۔۔

ਕਤਰ ਮਨ ਖੁਸੀ ਉਸਾਤਰਆ ਿੂਜੈ ਹੇਤਿ ਤਪਆਤਰ ॥

ُک
ھ
س
چ
رک نم ی اُسارِنا ُدو َے تیہ ایپر ۔۔

ਅੰਿਰੁ ਖਾਲੀ ਪਰੇਮ ਤਬਨੁ ਢਤਹ ਢੇਰੀ ਿਨੁ ਛਾਰੁ ॥੧॥

ادنر اھکیل رپمی پِں دھبہہ دھتری نت اھچر ۔۔۱۔۔
ਭਾਈ ਰੇ ਿਨੁ ਧਨੁ ਸਾਤਥ ਨ ਹੋਇ ॥

اھبیئ رے نت دنھ ساھت ہن وہۓ ۔۔
ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਧਨੁ ਤਨਰਮਲੋ ਗੁਰੁ ਿਾਤਿ ਕਰੇ ਪਰਭੁ ਸੋਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

رام نام دنھ پِرولم ُگر دات رکے رپَھب وسۓ ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਧਨੁ ਤਨਰਮਲੋ ਜੇ ਿੇਵੈ ਿੇਵਣਹਾਰੁ ॥

رام نام دنھ پِرولم ےج دویَے دویاہنر ۔۔

ਆਗੈ ਪੂਛ ਨ ਹੋਵਈ ਤਜਸੁ ਬੇਲੀ ਗੁਰੁ ਕਰਿਾਰੁ ॥

ا ےگ ئُؤھچ ہن وہویئ ِجس یلیب ُگر رکنار ۔۔

ਆਤਪ ਛਿਾਏ ਛੁਟੀਐ ਆਪੇ ਬਖਸਣਹਾਰੁ ॥੨॥

چ
نک
ھ
ُی
ی
ھ
پ
سب
ہار ۔۔۲۔۔
ے ا ےپ
ا ت چھداےئ
ਮਨਮੁਖੁ ਜਾਣੈ ਆਪਣੇ ਧੀਆ ਪੂਿ ਸੰਜੋਗੁ ॥

مب
مُکھ اج ئَے ا ےنپ دھییا ئُؤت وجنسگ ۔۔
ਨਾਰੀ ਿੇਤਖ ਤਵਗਾਸੀਅਤਹ ਨਾਲੇ ਹਰਖੁ ਸੁ ਸੋਗੁ ॥

ناری دھکی وِاگسیبہہ ناےل ہرھک وس وسگ ۔۔
ਗੁਰਮੁਤਖ ਸਬਤਿ ਰੰਗਾਵਲੇ ਅਤਹਤਨਤਸ ਹਤਰ ਰਸੁ ਭੋਗੁ ॥੩॥

ُگرمُکھ دبس راگنوےل اہیِس ہر رس وھبگ ۔۔۳۔۔
ਤਚਿੁ ਚਲੈ ਤਵਿੁ ਜਾਵਣੋ ਸਾਕਿ ਿੋਤਲ ਿੋਲਾਇ ॥

ِجت چلَے وِت اجوون ساطق دول دوالۓ ۔۔

ਬਾਹਤਰ ਢੂੰਤਢ ਤਵਗੁਚੀਐ ਘਰ ਮਤਹ ਵਸਿੁ ਸੁਥਾਇ ॥

ُگ
ب
س
چ
ی
پ
ُ
ناہر ُدوھندھ وِ ے رھگ ہہم وطس ھاۓ ۔۔

ਮਨਮੁਤਖ ਹਉਮੈ ਕਤਰ ਮੁਸੀ ਗੁਰਮੁਤਖ ਪਲੈ ਪਾਇ ॥੪॥

مب
مُکھ ہؤ م َے رک مُسی ُگرمُکھ نلَے ناۓ ۔۔۴۔۔

ਸਾਕਿ ਤਨਰਗੁਤਣਆਤਰਆ ਆਪਣਾ ਮੂਲੁ ਪਛਾਣੁ ॥

ساطق پِر ُگییارنا ا انپ مُؤل اھچپن ۔۔

ਰਕਿੁ ਤਬੰਿੁ ਕਾ ਇਹੁ ਿਨੋ ਅਗਨੀ ਪਾਤਸ ਤਪਰਾਣੁ ॥

رقپ پِید اک اویہ ونت اینگ ناس پِران ۔۔

ਪਵਣੈ ਕੈ ਵਤਸ ਿੇਹੁਰੀ ਮਸਿਤਕ ਸਚੁ ਨੀਸਾਣੁ ॥੫॥

ےک وس دب ُہری کتسم چس اسینن ۔۔۵۔۔
ئَؤ ئَے َ
ਬਹੁਿਾ ਜੀਵਣੁ ਮੰਗੀਐ ਮੁਆ ਨ ਲੋੜੈ ਕੋਇ ॥

م
ولرے وکۓ ۔۔
اتہب ویجن یگی ِپے مُؤا ہن َ

ਸੁਖ ਜੀਵਣੁ ਤਿਸੁ ਆਖੀਐ ਤਜਸੁ ਗੁਰਮੁਤਖ ਵਤਸਆ ਸੋਇ ॥

ئِ ک
ج
ُ
م
ک
گ
ھی
پ
ِ
ُسکھ ویجن س ا ے س ر ُ ھ وایس وسۓ ۔۔

ਨਾਮ ਤਵਹੂਣੇ ਤਕਆ ਗਣੀ ਤਜਸੁ ਹਤਰ ਗੁਰ ਿਰਸੁ ਨ ਹੋਇ ॥੬॥

نام وِوہُےن ایک ینگ ِجس ہر ُگر درس ہن وہۓ ۔۔۶۔۔
ਤਜਉ ਸੁਪਨੈ ਤਨਤਸ ਭੁਲੀਐ ਜਬ ਲਤਗ ਤਨਿਰਾ ਹੋਇ ॥

جپ سی َپ ئ ِ ب
ھ
لی
پ
ُ
ج
ن
ے ت گل ِدرا وہۓ ۔۔
ِؤ ُ ے س

ਇਉ ਸਰਪਤਨ ਕੈ ਵਤਸ ਜੀਅੜਾ ਅੰਿਤਰ ਹਉਮੈ ਿੋਇ ॥

ائؤ رسنپ ےکَ وس جیترا ارتن ہؤ م َے دوےئ ۔۔

ਗੁਰਮਤਿ ਹੋਇ ਵੀਚਾਰੀਐ ਸੁਪਨਾ ਇਹੁ ਜਗੁ ਲੋਇ ॥੭॥

ُگرمت وہۓ واچر پپے ُسییا اویہ چگ ولےئ ۔۔۷۔۔
ਅਗਤਨ ਮਰੈ ਜਲੁ ਪਾਈਐ ਤਜਉ ਬਾਤਰਕ ਿੂਧੈ ਮਾਇ ॥

انگ م َ َرے لج نا پپَے ِجپؤ نارِک ُدود َھے امےئ ۔۔
ਤਬਨੁ ਜਲ ਕਮਲ ਸੁ ਨਾ ਥੀਐ ਤਬਨੁ ਜਲ ਮੀਨੁ ਮਰਾਇ ॥

ب
پِں لج لمک ُس ہن ھیپے پِں لج مِیں رما ئِے ۔۔

ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਤਖ ਹਤਰ ਰਤਸ ਤਮਲੈ ਜੀਵਾ ਹਤਰ ਗੁਣ ਗਾਇ ॥੮॥੧੫॥

نانک ُگرمُکھ ہر رس ملَ ِے ِجپؤا ہر ُگں اگۓ ۔۔۸۔۔۱۵۔۔
ਤਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੧ ॥

سِرریاگ ہلحم ۱۔۔
ਿੂੰਗਰੁ ਿੇਤਖ ਿਰਾਵਣੋ ਪੇਈਅੜੈ ਿਰੀਆਸੁ ॥

ُدورگن دھکی دراوون پ ٔیت َرے درناس ۔۔

ਊਚਉ ਪਰਬਿੁ ਗਾਖੜੋ ਨਾ ਪਉੜੀ ਤਿਿੁ ਿਾਸੁ ॥

اُوجؤ رپپپ اگڑھکو ہن ئؤری پِپ طاس ۔۔
ਗੁਰਮੁਤਖ ਅੰਿਤਰ ਜਾਤਣਆ ਗੁਤਰ ਮੇਲੀ ਿਰੀਆਸੁ ॥੧॥

ُگرمُکھ ارتن اجاین ُگر یلیم رتناس ۔۔۱۔۔
ਭਾਈ ਰੇ ਭਵਜਲੁ ਤਬਖਮੁ ਿਰਾਂਉ ॥

ب
نِکھ
ئ
اھبیئ رے َھؤلج م درا ؤ ۔۔

ਪੂਰਾ ਸਤਿਗੁਰੁ ਰਤਸ ਤਮਲੈ ਗੁਰੁ ਿਾਰੇ ਹਤਰ ਨਾਉ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ئُؤرا سیگؤر رس ملَ ِے ُگر نارے ہر ناو ۔۔۱۔۔راہو۔۔

ਚਲਾ ਚਲਾ ਜੇ ਕਰੀ ਜਾਣਾ ਚਲਣਹਾਰੁ ॥

چال چال ےج رکی اجنا چلبہار ۔۔
ਜੋ ਆਇਆ ਸੋ ਚਲਸੀ ਅਮਰੁ ਸੁ ਗੁਰੁ ਕਰਿਾਰੁ ॥

وج ا نا وس چلسی ارم ُس ُگر رکنار ۔۔

ਭੀ ਸਚਾ ਸਾਲਾਹਣਾ ਸਚੈ ਥਾਤਨ ਤਪਆਰੁ ॥੨॥

یھب اچس ساالانہ سج َے اھتن ایپر ۔۔۲۔۔

ਿਰ ਘਰ ਮਹਲਾ ਸੋਹਣੇ ਪਕੇ ਕੋਟ ਹਜਾਰ ॥

در رھگ ہلحم وسےنہ ےکپ وکت اجہر ۔۔
ਹਸਿੀ ਘੋੜੇ ਪਾਖਰੇ ਲਸਕਰ ਲਖ ਅਪਾਰ ॥

یتسہ وھگرے نارھکے لسکر ھکل انار ۔۔

ਤਕਸ ਹੀ ਨਾਤਲ ਨ ਚਤਲਆ ਖਤਪ ਖਤਪ ਮੁਏ ਅਸਾਰ ॥੩॥

کِس یہ نال ہن ایلچ پھک پھک مُؤےئ انار ۔۔۳۔۔
ਸੁਇਨਾ ਰੁਪਾ ਸੰਚੀਐ ਮਾਲੁ ਜਾਲੁ ਜੰਜਾਲੁ ॥

سب
وسانئ ُرنا چپے َ امل اجل اجنجل ۔۔

ਸਭ ਜਗ ਮਤਹ ਿੋਹੀ ਿੇਰੀਐ ਤਬਨੁ ਨਾਵੈ ਤਸਤਰ ਕਾਲੁ ॥

سیھ چگ ہہم دویہ ریھپ پ َپے پِں نا َوے سِر اکل ۔۔
ਤਪੰਿੁ ਪੜੈ ਜੀਉ ਖੇਲਸੀ ਬਿਿੈਲੀ ਤਕਆ ਹਾਲੁ ॥੪॥

جپ کھیلس ب َھ
ی
ل
ی دب ی ایک احلَ ۔۔۴۔۔
پِید ڑپَے ؤ
ਪੁਿਾ ਿੇਤਖ ਤਵਗਸੀਐ ਨਾਰੀ ਸੇਜ ਭਿਾਰ ॥

ُپیا دھکی وِگسیپے ناری جیس اتھبر ۔۔

ਚੋਆ ਚੰਿਨੁ ਲਾਈਐ ਕਾਪੜੁ ਰੂਪੁ ਸੀਗਾਰੁ ॥

وچا دنچن ال پ ٔپے اکڑپ ُروت اگیسر ۔۔

ਖੇਹੂ ਖੇਹ ਰਲਾਈਐ ਛੋਤਿ ਚਲੈ ਘਰ ਬਾਰੁ ॥੫॥

ک
ھبہؤ کھبہہ رالا پ ٔپے وھچد چلَے رھگ نار ۔۔۵۔۔
ਮਹਰ ਮਲੂਕ ਕਹਾਈਐ ਰਾਜਾ ਰਾਉ ਤਕ ਖਾਨੁ ॥

رہم ملُؤک اہک پ ٔپے رااج راو ےک اھکن ۔۔

ਚਉਧਰੀ ਰਾਉ ਸਿਾਈਐ ਜਤਲ ਬਲੀਐ ਅਤਭਮਾਨ ॥

ب
جؤدرھی راو دسا پ ٔپے لج نلی َپے ا ھبمان ۔۔

ਮਨਮੁਤਖ ਨਾਮੁ ਤਵਸਾਤਰਆ ਤਜਉ ਿਤਵ ਿਧਾ ਕਾਨੁ ॥੬॥

مب
مُکھ نام وِسارنا ویج َدو دداھ اقن ۔۔۶۔۔

ਹਉਮੈ ਕਤਰ ਕਤਰ ਜਾਇਸੀ ਜੋ ਆਇਆ ਜਗ ਮਾਤਹ ॥

ہؤ م َے رک رک اجیسئ وج ا نا چگ امہِ۔۔

ਸਭੁ ਜਗੁ ਕਾਜਲ ਕੋਿੜੀ ਿਨੁ ਮਨੁ ਿੇਹ ਸੁਆਤਹ ॥

سیھ چگ اکلج وکڑھٹی نت نم دہہی سُؤا ہِ۔۔
ਗੁਤਰ ਰਾਖੇ ਸੇ ਤਨਰਮਲੇ ਸਬਤਿ ਤਨਵਾਰੀ ਭਾਤਹ ॥੭॥

ُگر راےھک ےس پِرےلم دبس ئِؤاری اھبہِ۔۔۷۔۔

ਨਾਨਕ ਿਰੀਐ ਸਤਚ ਨਾਤਮ ਤਸਤਰ ਸਾਹਾ ਪਾਤਿਸਾਹੁ ॥

نانک رت پ َپے چس نام سِر اصاح نائساوہ ۔۔

ਮੈ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਨ ਵੀਸਰੈ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਰਿਨੁ ਵੇਸਾਹੁ ॥

م َے ہر نام ہن ورسیے ہر نام رنت واسیوہ ۔۔

ਮਨਮੁਖ ਭਉਜਤਲ ਪਤਚ ਮੁਏ ਗੁਰਮੁਤਖ ਿਰੇ ਅਥਾਹੁ ॥੮॥੧੬॥

مب
ُ
م
م
ک
ک
گ
م
ُ
ُ
ھ وھبٔلج چپ ُؤےئ ر ھ رتے ااھت ُہ ۔۔۸۔۔۱۶۔۔
ਤਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੧ ਘਰੁ ੨ ॥

سِرریاگ ہلحم  ۱رھگ ۲۔۔
ਮੁਕਾਮੁ ਕਤਰ ਘਤਰ ਬੈਸਣਾ ਤਨਿ ਚਲਣੈ ਕੀ ਧੋਖ ॥

مُقام رک رھگ َنیسیا پِپ چل َپے یک دوھھک ۔۔

ਮੁਕਾਮੁ ਿਾ ਪਰੁ ਜਾਣੀਐ ਜਾ ਰਹੈ ਤਨਹਚਲੁ ਲੋਕ ॥੧॥

بہ
مُقام نا رپ اج پپَے اج ر َہے ِ چل ولک ۔۔۱۔۔
ਿੁਨੀਆ ਕੈਤਸ ਮੁਕਾਮੇ ॥

َ
ُداین قیس مُقا مِے ۔۔

ਕਤਰ ਤਸਿਕੁ ਕਰਣੀ ਖਰਚੁ ਬਾਧਹੁ ਲਾਤਗ ਰਹੁ ਨਾਮੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

رک ِصدق رکین رھکچ نادھہؤ الگ روہ ناےم ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਜੋਗੀ ਿ ਆਸਣੁ ਕਤਰ ਬਹੈ ਮੁਲਾ ਬਹੈ ਮੁਕਾਤਮ ॥

وجیگ ےت ا نس رک ب َہے مُال ب َہے مُقام ۔۔

ਪੰਤਿਿ ਵਖਾਣਤਹ ਪੋਥੀਆ ਤਸਧ ਬਹਤਹ ਿੇਵ ਸਥਾਤਨ ॥੨॥

ڈنپت واھکہہن وپایھت سِدھ بہہہ َدوی اھتسن ۔۔۲۔۔
ਸੁਰ ਤਸਧ ਗਣ ਗੰਧਰਬ ਮੁਤਨ ਜਨ ਸੇਖ ਪੀਰ ਸਲਾਰ ॥

ُسر سِدھ نگ دنگرھت مُں نج ھکیس ریپ سالر ۔۔
ਿਤਰ ਕੂਚ ਕੂਚਾ ਕਤਰ ਗਏ ਅਵਰੇ ਤਭ ਚਲਣਹਾਰ ॥੩॥

در ُکؤچ ُکؤاچ رک ےئگ اورے ھب چلبہار ۔۔۳۔۔

ਸੁਲਿਾਨ ਖਾਨ ਮਲੂਕ ਉਮਰੇ ਗਏ ਕਤਰ ਕਤਰ ਕੂਚੁ ॥

ُسلطان اھکن ملُؤک اُرمے ےئگ رک رک ُکؤچ ۔۔

ਘੜੀ ਮੁਹਤਿ ਤਕ ਚਲਣਾ ਤਿਲ ਸਮਝੁ ਿੂੰ ਤਭ ਪਹੂਚੁ ॥੪॥

ڑھگی مُہت ِک انلچ دِل ھجمس ئُؤن یھب بہؤچ ۔۔۴۔۔
ਸਬਿਾਹ ਮਾਤਹ ਵਖਾਣੀਐ ਤਵਰਲਾ ਿ ਬੂਝੈ ਕੋਇ ॥

چ
دبساہ امہِ واھک نیپے وِرال ت وب َھے وکۓ ۔۔

ਨਾਨਕੁ ਵਖਾਣੈ ਬੇਨਿੀ ਜਤਲ ਥਤਲ ਮਹੀਅਤਲ ਸੋਇ ॥੫॥

م
نانک واھک ئَے یتنیب لج لھت ہییل وسۓ ۔۔۵۔۔
ਅਲਾਹੁ ਅਲਖੁ ਅਗੰਮੁ ਕਾਿਰੁ ਕਰਣਹਾਰੁ ਕਰੀਮੁ ॥

اہلل اھکل امگّ اقدر رکاہنر رکمی ۔۔
ਸਭ ਿੁਨੀ ਆਵਣ ਜਾਵਣੀ ਮੁਕਾਮੁ ਏਕੁ ਰਹੀਮੁ ॥੬॥

سیھ ُدین ا ون اجوین مُقام انک رمیح ۔۔۶۔۔

ਮੁਕਾਮੁ ਤਿਸ ਨੋ ਆਖੀਐ ਤਜਸੁ ਤਸਤਸ ਨ ਹੋਵੀ ਲੇਖੁ ॥

ک
ِ
س
ھی
پ
مُقام ئِس ون ا ے سج س ہن وہوی ھکیل ۔۔
ਅਸਮਾਨੁ ਧਰਿੀ ਚਲਸੀ ਮੁਕਾਮੁ ਓਹੀ ਏਕੁ ॥੭॥

اامسن درھیت چلسی مُقام اویہ انک ۔۔۷۔۔

ਤਿਨ ਰਤਵ ਚਲੈ ਤਨਤਸ ਸਤਸ ਚਲੈ ਿਾਤਰਕਾ ਲਖ ਪਲੋਇ ॥

دِن َروِ چلَے ئِس سس چلَے نارِاک ھکل ولپ ِئے ۔۔

ਮੁਕਾਮੁ ਓਹੀ ਏਕੁ ਹੈ ਨਾਨਕਾ ਸਚੁ ਬੁਗੋਇ ॥੮॥੧੭॥

ےہ نااکن چس وگب ِئے ۔۔۸۔۔۱۷۔۔
مُقام اویہ انک َ

ਮਹਲੇ ਪਤਹਲੇ ਸਿਾਰਹ ਅਸਟਪਿੀਆ ॥

ےلحم ےلہپ اتسرہ اسییدنا ۔۔
ਤਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੩ ਘਰੁ ੧ ਅਸਟਪਿੀਆ

سِرریاگ ہلحم  ۳رھگ  ۱اسییدنا
ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪਰਸਾਤਿ ॥

اِک اواکنر سیگؤر رپساد ۔۔
ਗੁਰਮੁਤਖ ਤਿਪਾ ਕਰੇ ਭਗਤਿ ਕੀਜੈ ਤਬਨੁ ਗੁਰ ਭਗਤਿ ਨ ਹੋਇ ॥

ُگرمُکھ کِرنا رکے تگھب کبج َے پِں ُگر تگھب ہن وہۓ ۔۔
ਆਪੈ ਆਪੁ ਤਮਲਾਏ ਬੂਝੈ ਿਾ ਤਨਰਮਲੁ ਹੋਵੈ ਕੋਇ ॥

مِ ئ چ
پ
ھ
ِ
َ
وہوے وکۓ ۔۔
لم
ر
ا
ن
ے
ا ےپ ا ت الےئ ُؤ
َ
ਹਤਰ ਜੀਉ ਸਚਾ ਸਚੀ ਬਾਣੀ ਸਬਤਿ ਤਮਲਾਵਾ ਹੋਇ ॥੧॥

ہر جپؤ اچس یچس ناین دبس مِالوا وہۓ ۔۔۱۔۔
ਭਾਈ ਰੇ ਭਗਤਿਹੀਣੁ ਕਾਹੇ ਜਤਗ ਆਇਆ ॥

بھگب
ہی
ں اکےہ چگ ا نا ۔۔
اھبیئ رے

ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵ ਨ ਕੀਨੀ ਤਬਰਥਾ ਜਨਮੁ ਗਵਾਇਆ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ئُؤرے ُگر یک َسیؤ ہن کیبی پِراھت منج وگَانا ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਆਪੇ ਹਤਰ ਜਗਜੀਵਨੁ ਿਾਿਾ ਆਪੇ ਬਖਤਸ ਤਮਲਾਏ ॥

نک
چگ
ھ
م
ِ
ا ےپ ہر چپؤن دانا ا ےپ س الےئ ۔۔

ਜੀਅ ਜੰਿ ਏ ਤਕਆ ਵੇਚਾਰੇ ਤਕਆ ਕੋ ਆਤਖ ਸੁਣਾਏ ॥

ایج جپت اے ایک وبچارے ایک وک ا ھک ُسیاےئ ۔۔

ਗੁਰਮੁਤਖ ਆਪੇ ਿੇ ਵਤਿਆਈ ਆਪੇ ਸੇਵ ਕਰਾਏ ॥੨॥

ُگرمُکھ ا ےپ دے ودنایئ ا ےپ ویسَ رکاےئ ۔۔۲۔۔

ਿੇਤਖ ਕੁਟੰਬੁ ਮੋਤਹ ਲੋਭਾਣਾ ਚਲਤਿਆ ਨਾਤਲ ਨ ਜਾਈ ॥

دھکی ُکیپت ومہِ ولاھبنا دلچنا نال ہن اجیئ ۔۔
ਸਤਿਗੁਰੁ ਸੇਤਵ ਗੁਣ ਤਨਧਾਨੁ ਪਾਇਆ ਤਿਸ ਕੀ ਕੀਮ ਨ ਪਾਈ ॥

ِب
سیگؤر َسیؤ ُگں ن ِداھن نانا ئِس یک ق م ہن نایئ ۔۔
ਪਰਭੁ ਸਖਾ ਹਤਰ ਜੀਉ ਮੇਰਾ ਅੰਿੇ ਹੋਇ ਸਖਾਈ ॥੩॥

رپَھب اھکس ہر جپؤ ریما اےتن وہۓ اھکسیئ ۔۔۳۔۔
ਪੇਈਅੜੈ ਜਗਜੀਵਨੁ ਿਾਿਾ ਮਨਮੁਤਖ ਪਤਿ ਗਵਾਈ ॥

مب
چگ
پ ٔیت َرے چپؤن دانا مُکھ پپ وگَایئ ۔۔

ਤਬਨੁ ਸਤਿਗੁਰ ਕੋ ਮਗੁ ਨ ਜਾਣੈ ਅੰਧੇ ਿਉਰ ਨ ਕਾਈ ॥

ب
پِں سیگؤر وک گم ہن اج ئَے ادنےھ ھؤر ہن اکیئ ۔۔
ਹਤਰ ਸੁਖਿਾਿਾ ਮਤਨ ਨਹੀ ਵਤਸਆ ਅੰਤਿ ਗਇਆ ਪਛੁਿਾਈ ॥੪॥

ہر ُسکھدانا نم یہن وایس اپپ ایگ اتھچپیئ ۔۔۴۔۔

ਪੇਈਅੜੈ ਜਗਜੀਵਨੁ ਿਾਿਾ ਗੁਰਮਤਿ ਮੰਤਨ ਵਸਾਇਆ ॥

چگ
نم وسانا ۔۔
پ ٔیت َرے چپؤن دانا ُگرمت ّ

ਅਨਤਿਨੁ ਭਗਤਿ ਕਰਤਹ ਤਿਨੁ ਰਾਿੀ ਹਉਮੈ ਮੋਹੁ ਚੁਕਾਇਆ ॥

ادنِن تگھب رکہِ دِن رایت ہؤ م َے ومہ ُجکانا ۔۔

ਤਜਸੁ ਤਸਉ ਰਾਿਾ ਿੈਸੋ ਹੋਵੈ ਸਚੇ ਸਤਚ ਸਮਾਇਆ ॥੫॥

ج
َ
وہوے ےچس چس امسنا ۔۔۵۔۔
ِ س سِیؤ رانا نیسؤ َ

ਆਪੇ ਨਿਤਰ ਕਰੇ ਭਾਉ ਲਾਏ ਗੁਰ ਸਬਿੀ ਬੀਚਾਤਰ ॥

ا ےپ دنر رکے اھبو الےئ ُگر دبسی اچیبر ۔۔

ਸਤਿਗੁਰੁ ਸੇਤਵਐ ਸਹਜੁ ਊਪਜੈ ਹਉਮੈ ਤਿਰਸਨਾ ਮਾਤਰ ॥

سہ
سیگؤر ویس پپے ج اُو بج َے ہؤ م َے رتِانس امر ۔۔

ਹਤਰ ਗੁਣਿਾਿਾ ਸਿ ਮਤਨ ਵਸੈ ਸਚੁ ਰਤਖਆ ਉਰ ਧਾਤਰ ॥੬॥

ہر ُگیدانا دص نم و سَے چس رایھک اُر داھر ۔۔۶۔۔

ਪਰਭੁ ਮੇਰਾ ਸਿਾ ਤਨਰਮਲਾ ਮਤਨ ਤਨਰਮਤਲ ਪਾਇਆ ਜਾਇ ॥

رپَھب ریما دسا پِرمال نم پِرلم نانا اجۓ ۔۔

ਨਾਮੁ ਤਨਧਾਨੁ ਹਤਰ ਮਤਨ ਵਸੈ ਹਉਮੈ ਿੁਖੁ ਸਭੁ ਜਾਇ ॥

نام ن ِداھن ہر نم و سَے ہؤ م َے ُدھک سیھ اجۓ ۔۔
ਸਤਿਗੁਤਰ ਸਬਿੁ ਸੁਣਾਇਆ ਹਉ ਸਿ ਬਤਲਹਾਰੈ ਜਾਉ ॥੭॥

اہلبرے اجو ۔۔۷۔۔
سیگؤر دبس ُسیانا ہؤ دص َ

ਆਪਣੈ ਮਤਨ ਤਚਤਿ ਕਹੈ ਕਹਾਏ ਤਬਨੁ ਗੁਰ ਆਪੁ ਨ ਜਾਈ ॥

ےہک اہکےئ پِں ُگر ا ت ہن اجیئ ۔۔
ا پ َپے نم ِجت َ

ਹਤਰ ਜੀਉ ਭਗਤਿ ਵਛਲੁ ਸੁਖਿਾਿਾ ਕਤਰ ਤਕਰਪਾ ਮੰਤਨ ਵਸਾਈ ॥

ہر جپؤ تگھب ولھچ ُسکھدانا رک کِرنا نمّ وسایئ ۔۔

ਨਾਨਕ ਸੋਭਾ ਸੁਰਤਿ ਿੇਇ ਪਰਭੁ ਆਪੇ ਗੁਰਮੁਤਖ ਿੇ ਵਤਿਆਈ ॥੮॥੧॥੧੮॥

نانک وساھب ُسرت دےئ رپَھب ا ےپ ُگرمُکھ دے ودنایئ ۔۔۸۔۔۱۔۔۱۸۔۔
ਤਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੩ ॥

سِرریاگ ہلحم ۳۔۔

ਹਉਮੈ ਕਰਮ ਕਮਾਵਿੇ ਜਮਿੰਿੁ ਲਗੈ ਤਿਨ ਆਇ ॥

َ
ہؤ م َے رکم امکودے چمدند لگے َ پِں ا ۓ ۔۔

ਤਜ ਸਤਿਗੁਰੁ ਸੇਵਤਨ ਸੇ ਉਬਰੇ ਹਤਰ ਸੇਿੀ ਤਲਵ ਲਾਇ ॥੧॥

ےج سیگؤر َسیؤن ےس اُپرے ہر َسیبی لِؤ ال ئِے ۔۔۱۔۔
ਮਨ ਰੇ ਗੁਰਮੁਤਖ ਨਾਮੁ ਤਧਆਇ ॥

نم رے ُگرمُکھ نام دایھۓ ۔۔

ਧੁਤਰ ਪੂਰਤਬ ਕਰਿੈ ਤਲਤਖਆ ਤਿਨਾ ਗੁਰਮਤਿ ਨਾਤਮ ਸਮਾਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

د ُھر ئُؤرت رک ئَے لک ِھیا پ ِیا ُگرمت نام امسۓ ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਤਵਣੁ ਸਤਿਗੁਰ ਪਰਿੀਤਿ ਨ ਆਵਈ ਨਾਤਮ ਨ ਲਾਗੋ ਭਾਉ ॥

وِن سیگؤر رپتیت ہن ا ویئ نام ہن الوگ اھبو ۔۔

ਸੁਪਨੈ ਸੁਖੁ ਨ ਪਾਵਈ ਿੁਖ ਮਤਹ ਸਵੈ ਸਮਾਇ ॥੨॥

ُسی َپے ُسکھ ہن ناویئ ُدھک ہہم وسَے امسۓ ۔۔۲۔۔

ਜੇ ਹਤਰ ਹਤਰ ਕੀਚੈ ਬਹੁਿੁ ਲੋਚੀਐ ਤਕਰਿੁ ਨ ਮੇਤਟਆ ਜਾਇ ॥

ےج ہر ہر کبج َے تہب ولچیپے کِرت ہن ایٹیم اجۓ ۔۔

ਹਤਰ ਕਾ ਭਾਣਾ ਭਗਿੀ ਮੰਤਨਆ ਸੇ ਭਗਿ ਪਏ ਿਤਰ ਥਾਇ ॥੩॥

ب
گب
ھ
می
ہر اک اھبنا ی یا ےس تگھب ےئپ در اھتےئ ۔۔۳۔۔

ਗੁਰੁ ਸਬਿੁ ਤਿੜਾਵੈ ਰੰਗ ਤਸਉ ਤਬਨੁ ਤਕਰਪਾ ਲਇਆ ਨ ਜਾਇ ॥

ُگر دبس دِرا َوے رنگ سِیؤ پِں کِرنا لییا ہن اجۓ ۔۔

ਜੇ ਸਉ ਅੰਤਮਰਿੁ ਨੀਰੀਐ ਭੀ ਤਬਖੁ ਿਲੁ ਲਾਗੈ ਧਾਇ ॥੪॥

ےجوسٔ ارمت رین پپے َ یھب نِکھ لھپ ال َگے داھےئ ۔۔۴۔۔

ਸੇ ਜਨ ਸਚੇ ਤਨਰਮਲੇ ਤਜਨ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਤਲ ਤਪਆਰੁ ॥

ےس نج ےچس پِرےلم نج سیگؤر نال ایپر ۔۔

ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਭਾਣਾ ਕਮਾਵਿੇ ਤਬਖੁ ਹਉਮੈ ਿਤਜ ਤਵਕਾਰੁ ॥੫॥

سیگؤر اک اھبنا امکودے نِکھ ہؤ م َے جت وِاکر ۔۔۵۔۔

ਮਨਹਤਿ ਤਕਿੈ ਉਪਾਇ ਨ ਛੂਟੀਐ ਤਸਤਮਰਤਿ ਸਾਸਿਰ ਸੋਧਹੁ ਜਾਇ ॥

مبہبھ ک ِ َپے اُناے ہن چ ُھؤ پپَے ِسم
ھہ اجۓ ۔۔
وسد
رتس
سا
ت
ر
ُ
ਤਮਤਲ ਸੰਗਤਿ ਸਾਧੂ ਉਬਰੇ ਗੁਰ ਕਾ ਸਬਿੁ ਕਮਾਇ ॥੬॥

مِل تگنس سا ُدوھ اُپرے ُگر اک دبس امکۓ ۔۔۶۔۔

ਹਤਰ ਕਾ ਨਾਮੁ ਤਨਧਾਨੁ ਹੈ ਤਜਸੁ ਅੰਿੁ ਨ ਪਾਰਾਵਾਰੁ ॥

ےہ ِجس اپپ ہن ناراوار ۔۔
ہر اک نام ن ِداھن َ

ਗੁਰਮੁਤਖ ਸੇਈ ਸੋਹਿੇ ਤਜਨ ਤਕਰਪਾ ਕਰੇ ਕਰਿਾਰੁ ॥੭॥

ُگرمُکھ سیبی وسدہے ِجں کِرنا رکے رکنار ۔۔۷۔۔
ਨਾਨਕ ਿਾਿਾ ਏਕੁ ਹੈ ਿੂਜਾ ਅਉਰੁ ਨ ਕੋਇ ॥

ےہ ُدواج اور ہن وکۓ ۔۔
نانک دانا انک َ
ਗੁਰ ਪਰਸਾਿੀ ਪਾਈਐ ਕਰਤਮ ਪਰਾਪਤਿ ਹੋਇ ॥੮॥੨॥੧੯॥

ُگر رپسادی نا پپَے رکم رپاپپ وہۓ ۔۔۸۔۔۲۔۔۱۹۔۔
ਤਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੩ ॥

سِرریاگ ہلحم ۳۔۔
ਪੰਖੀ ਤਬਰਤਖ ਸੁਹਾਵੜਾ ਸਚੁ ਚੁਗੈ ਗੁਰ ਭਾਇ ॥

َ
یھکنپ پِرھک ُسہاورا چس ُچگے ُگر اھبےئ ۔۔

ਹਤਰ ਰਸੁ ਪੀਵੈ ਸਹਤਜ ਰਹੈ ਉਿੈ ਨ ਆਵੈ ਜਾਇ ॥

سہ
ہ
ُ
ے اجۓ ۔۔
ہر رس ویپَے ج ر َ ے ا َدے ہن ا و َ
ਤਨਜ ਘਤਰ ਵਾਸਾ ਪਾਇਆ ਹਤਰ ਹਤਰ ਨਾਤਮ ਸਮਾਇ ॥੧॥

ِب
ج رھگ واسا نانا ہر ہر نام امسۓ ۔۔۱۔۔
ਮਨ ਰੇ ਗੁਰ ਕੀ ਕਾਰ ਕਮਾਇ ॥

نم رے ُگر یک اکر امکۓ ۔۔
ਗੁਰ ਕੈ ਭਾਣੈ ਜੇ ਚਲਤਹ ਿਾ ਅਨਤਿਨੁ ਰਾਚਤਹ ਹਤਰ ਨਾਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ُگر ےکَ اھب ئَے ےج چلہہ نا ادنِن راچہہ ہر ناےئ ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਪੰਖੀ ਤਬਰਖ ਸੁਹਾਵੜੇ ਊਿਤਹ ਚਹੁ ਤਿਤਸ ਜਾਤਹ ॥

یھکنپ پِرھک ُسہاورے اُودہِ چہؤ دِس اجہِ۔۔

ਜੇਿਾ ਊਿਤਹ ਿੁਖ ਘਣੇ ਤਨਿ ਿਾਝਤਹ ਿੈ ਤਬਲਲਾਤਹ ॥

گ
اتیج اُودہِ ُدھک ھپے پِپ داچھ ِہ ئَے نِلالہِ۔۔

ਤਬਨੁ ਗੁਰ ਮਹਲੁ ਨ ਜਾਪਈ ਨਾ ਅੰਤਮਰਿ ਿਲ ਪਾਤਹ ॥੨॥

پِں ُگر لحم ہن اجیئپ ہن ارمت لھپ ناہِ۔۔۲۔۔

ਗੁਰਮੁਤਖ ਬਰਹਮੁ ਹਰੀਆਵਲਾ ਸਾਚੈ ਸਹਤਜ ਸੁਭਾਇ ॥

سہ
ُگرمُکھ پرمہ ہ ِرناوال سا َچے ج ُسبھاےئِ ۔۔

ਸਾਖਾ ਿੀਤਨ ਤਨਵਾਰੀਆ ਏਕ ਸਬਤਿ ਤਲਵ ਲਾਇ ॥

سااھک نیت ئِؤارِنا انک دبس لِؤ ال ِئے ۔۔

ਅੰਤਮਰਿ ਿਲੁ ਹਤਰ ਏਕੁ ਹੈ ਆਪੇ ਿੇਇ ਖਵਾਇ ॥੩॥

ارمِت لھپ ہر انک ےہَ ا ےپ دےئ وھکاۓ ۔۔۳۔۔

ਮਨਮੁਖ ਊਭੇ ਸੁਤਕ ਗਏ ਨਾ ਿਲੁ ਤਿੰਨਾ ਛਾਉ ॥

مب
م
ک
ُ
پ
س
ُ
ھ اوےھب ُ ک ےئگ ہن لھپ ِیّا اھچو ۔۔

ਤਿੰਨਾ ਪਾਤਸ ਨ ਬੈਸੀਐ ਓਨਾ ਘਰੁ ਨ ਤਗਰਾਉ ॥

پ ِیّا ناس ہن نیسیپے اونا رھگ ہن گِراو ۔۔

ਕਟੀਅਤਹ ਿੈ ਤਨਿ ਜਾਲੀਅਤਹ ਓਨਾ ਸਬਿੁ ਨ ਨਾਉ ॥੪॥

کییی ِہ ئَے پِپ اجلیی ِہ اونا دبس ہن ناو ۔۔۴۔۔

ਹੁਕਮੇ ਕਰਮ ਕਮਾਵਣੇ ਪਇਐ ਤਕਰਤਿ ਤਿਰਾਉ ॥

ب
ُچکمے رکم امکوےن نیپے َ کِرت ھِراو ۔۔

ਹੁਕਮੇ ਿਰਸਨੁ ਿੇਖਣਾ ਜਹ ਭੇਜਤਹ ਿਹ ਜਾਉ ॥

ب
ُچکمے درنس دانھکی ہج ھبچ ِہ ہت اجو ۔۔

ਹੁਕਮੇ ਹਤਰ ਹਤਰ ਮਤਨ ਵਸੈ ਹੁਕਮੇ ਸਤਚ ਸਮਾਉ ॥੫॥

ُچکمے ہر ہر نم و سَے ُچکمے چس امسو ۔۔۵۔۔

ਹੁਕਮੁ ਨ ਜਾਣਤਹ ਬਪੁੜੇ ਭੂਲੇ ਤਿਰਤਹ ਗਵਾਰ ॥

ب
ک
ب
ُچ م ہن اج ِہن نتُرے ُھؤےل ھِرہِ وگار ۔۔

ਮਨਹਤਿ ਕਰਮ ਕਮਾਵਿੇ ਤਨਿ ਤਨਿ ਹੋਤਹ ਖੁਆਰੁ ॥

ک
مبہبھ رکم امکودے پِپ پِپ وہےہ ُھؤار ۔۔

ਅੰਿਤਰ ਸਾਂਤਿ ਨ ਆਵਈ ਨਾ ਸਤਚ ਲਗੈ ਤਪਆਰੁ ॥੬॥

َ
ارتن ساپپ ہن ا ویئ ہن چس لگے ایپر ۔۔۶۔۔

ਗੁਰਮੁਖੀਆ ਮੁਹ ਸੋਹਣੇ ਗੁਰ ਕੈ ਹੇਤਿ ਤਪਆਤਰ ॥

ُگرمُکِھیا مُہہ وسےنہ ُگر ےکَ تیہ ایپر ۔۔

ਸਚੀ ਭਗਿੀ ਸਤਚ ਰਿੇ ਿਤਰ ਸਚੈ ਸਤਚਆਰ ॥

ب
س
س
گب
ھ
ج
چ
یچس ی چس رےت در َے یار ۔۔

ਆਏ ਸੇ ਪਰਵਾਣੁ ਹੈ ਸਭ ਕੁਲ ਕਾ ਕਰਤਹ ਉਧਾਰੁ ॥੭॥

ےہ سیھ ُکل اک رکہِ اُداھر ۔۔۷۔۔
ا ےئ ےس رپوان َ
ਸਭ ਨਿਰੀ ਕਰਮ ਕਮਾਵਿੇ ਨਿਰੀ ਬਾਹਤਰ ਨ ਕੋਇ ॥

سیھ دنری رکم امکودے دنری ناہر ہن وکۓ ۔۔
ਜੈਸੀ ਨਿਤਰ ਕਤਰ ਿੇਖੈ ਸਚਾ ਿੈਸਾ ਹੀ ਕੋ ਹੋਇ ॥

نک
یسیج دنر رک د َھے

اچس َنیسا یہ وک وہۓ ۔۔

ਨਾਨਕ ਨਾਤਮ ਵਿਾਈਆ ਕਰਤਮ ਪਰਾਪਤਿ ਹੋਇ ॥੮॥੩॥੨੦॥

نانک نام وداایئ رکم رپاپپ وہۓ ۔۔۸۔۔۳۔۔۲۱۔۔
ਤਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੩ ॥

سِرریاگ ہلحم ۳۔۔
ਗੁਰਮੁਤਖ ਨਾਮੁ ਤਧਆਈਐ ਮਨਮੁਤਖ ਬੂਝ ਨ ਪਾਇ ॥

مب
ُگرمُکھ نام دایھ نیپے َ مُکھ ئُؤھج ہن ناۓ ۔۔

ਗੁਰਮੁਤਖ ਸਿਾ ਮੁਖ ਊਜਲੇ ਹਤਰ ਵਤਸਆ ਮਤਨ ਆਇ ॥

ُگرمُکھ دسا مُکھ اُوےلج ہر وایس نم ا ۓ ۔۔

ਸਹਜੇ ਹੀ ਸੁਖੁ ਪਾਈਐ ਸਹਜੇ ਰਹੈ ਸਮਾਇ ॥੧॥

س
س
ہجے یہ ُسکھ نا پپَے ہجے ر َہے امسۓ ۔۔۱۔۔
ਭਾਈ ਰੇ ਿਾਸਤਨ ਿਾਸਾ ਹੋਇ ॥

اھبیئ رے دانس داسا وہۓ ۔۔

ਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਗੁਰ ਭਗਤਿ ਹੈ ਤਵਰਲਾ ਪਾਏ ਕੋਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ُگر یک ویسا ُگر تگھب ےہَ وِرال ناےئ وکۓ ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਸਿਾ ਸੁਹਾਗੁ ਸੁਹਾਗਣੀ ਜੇ ਚਲਤਹ ਸਤਿਗੁਰ ਭਾਇ ॥

دسا ُسہاگ سُؤاہینگ ےج چلہہ سیگؤر اھبےئ ۔۔

ਸਿਾ ਤਪਰੁ ਤਨਹਚਲੁ ਪਾਈਐ ਨਾ ਓਹੁ ਮਰੈ ਨ ਜਾਇ ॥

بہ
دسا پِر ِ چل نا پپَے ہن او ُہ م َ َرے ہن اجۓ ۔۔

ਸਬਤਿ ਤਮਲੀ ਨਾ ਵੀਛੁੜੈ ਤਪਰ ਕੈ ਅੰਤਕ ਸਮਾਇ ॥੨॥

ب
ج
پ
ھ
دبس ملِی ہن و َرے ِر ےکَ انک امسۓ ۔۔۲۔۔

ਹਤਰ ਤਨਰਮਲੁ ਅਤਿ ਊਜਲਾ ਤਬਨੁ ਗੁਰ ਪਾਇਆ ਨ ਜਾਇ ॥

ہر پِرلم ات اُوچال پِں ُگر نانا ہن اجۓ ۔۔
ਪਾਿੁ ਪੜੈ ਨਾ ਬੂਝਈ ਭੇਖੀ ਭਰਤਮ ਭੁਲਾਇ ॥

چ ب
ھ
ک
ی
ب
ھ
ی رھبم ھُال ِئے ۔۔
ناھٹ ڑپَے ہن ُوب ھبی
ਗੁਰਮਿੀ ਹਤਰ ਸਿਾ ਪਾਇਆ ਰਸਨਾ ਹਤਰ ਰਸੁ ਸਮਾਇ ॥੩॥

ُگریتم ہر دسا نانا رانس ہر رس امسۓ ۔۔۳۔۔

ਮਾਇਆ ਮੋਹੁ ਚੁਕਾਇਆ ਗੁਰਮਿੀ ਸਹਤਜ ਸੁਭਾਇ ॥

سہ
امنا ومہ ُجکانا ُگریتم ج ُسبھاےئِ ۔۔

ਤਬਨੁ ਸਬਿੈ ਜਗੁ ਿੁਖੀਆ ਤਿਰੈ ਮਨਮੁਖਾ ਨੋ ਗਈ ਖਾਇ ॥

مب
ب
ک
م
ُ
اھکۓ ۔۔
پِں دبسَے چگ ُدکِھیا ھ ِ َرے ھا ون یئگ
ِ
ਸਬਿੇ ਨਾਮੁ ਤਧਆਈਐ ਸਬਿੇ ਸਤਚ ਸਮਾਇ ॥੪॥

دبسے نام دایھ نیپے َ دبسے چس امسۓ ۔۔۴۔۔

ਮਾਇਆ ਭੂਲੇ ਤਸਧ ਤਿਰਤਹ ਸਮਾਤਧ ਨ ਲਗੈ ਸੁਭਾਇ ॥

ب
َ
ب
امنا ُھؤےل سِدھ ھِرہِ امسدھ ہن لگے ُسبھاےئِ ۔۔
ਿੀਨੇ ਲੋਅ ਤਵਆਪਿ ਹੈ ਅਤਧਕ ਰਹੀ ਲਪਟਾਇ ॥

ےنیت ولۓ وناپپ ےہَ ادِکھ ریہ لییا ئِے ۔۔

ਤਬਨੁ ਗੁਰ ਮੁਕਤਿ ਨ ਪਾਈਐ ਨਾ ਿੁਤਬਧਾ ਮਾਇਆ ਜਾਇ ॥੫॥

پِں ُگر مُکت ہن نا پپَے ہن ُددباھ امنا اجۓ ۔۔۵۔۔

ਮਾਇਆ ਤਕਸ ਨੋ ਆਖੀਐ ਤਕਆ ਮਾਇਆ ਕਰਮ ਕਮਾਇ ॥

ک
امنا کِس ون ا ھیپے ایک امنا رکم امکۓ ۔۔

ਿੁਤਖ ਸੁਤਖ ਏਹੁ ਜੀਉ ਬਧੁ ਹੈ ਹਉਮੈ ਕਰਮ ਕਮਾਇ ॥

ُدھک ُسکھ اویہ جپؤ دبھ ےہَ ہؤ م َے رکم امکۓ ۔۔

ਤਬਨੁ ਸਬਿੈ ਭਰਮੁ ਨ ਚੂਕਈ ਨਾ ਤਵਚਹੁ ਹਉਮੈ ਜਾਇ ॥੬॥

پِں دبسَے رھبم ہن ُجؤیئک ہن وِچہؤہ ہؤ م َے اجۓ ۔۔۶۔۔
ਤਬਨੁ ਪਰੀਿੀ ਭਗਤਿ ਨ ਹੋਵਈ ਤਬਨੁ ਸਬਿੈ ਥਾਇ ਨ ਪਾਇ ॥

پِں رپیتی تگھب ہن وہویئ پِں دبسَے اھتےئ ہن ناۓ ۔۔
ਸਬਿੇ ਹਉਮੈ ਮਾਰੀਐ ਮਾਇਆ ਕਾ ਭਰਮੁ ਜਾਇ ॥

دبسے ہؤ م َے امر پپے امنا اک رھبم اجۓ ۔۔

ਨਾਮੁ ਪਿਾਰਥੁ ਪਾਈਐ ਗੁਰਮੁਤਖ ਸਹਤਜ ਸੁਭਾਇ ॥੭॥

پپ ُگ مک سہ
ب
س
ُ
نام ندارھت نا َے ر ُ ھ ج ھاےئِ ۔۔۷۔۔

ਤਬਨੁ ਗੁਰ ਗੁਣ ਨ ਜਾਪਨੀ ਤਬਨੁ ਗੁਣ ਭਗਤਿ ਨ ਹੋਇ ॥

پِں ُگر ُگں ہن اجینپ پِں ُگں تگھب ہن وہۓ ۔۔

ਭਗਤਿ ਵਛਲੁ ਹਤਰ ਮਤਨ ਵਤਸਆ ਸਹਤਜ ਤਮਤਲਆ ਪਰਭੁ ਸੋਇ ॥

سہ
ل
م
ِ
تگھب ولھچ ہر نم وایس ج یا رپَھب وسۓ ۔۔

ਨਾਨਕ ਸਬਿੇ ਹਤਰ ਸਾਲਾਹੀਐ ਕਰਤਮ ਪਰਾਪਤਿ ਹੋਇ ॥੮॥੪॥੨੧॥

نانک دبسے ہر ساال ہیپے رکم رپاپپ وہۓ ۔۔۸۔۔۴۔۔۲۱۔۔
ਤਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੩ ॥

سِرریاگ ہلحم ۳۔۔
ਮਾਇਆ ਮੋਹੁ ਮੇਰੈ ਪਰਤਭ ਕੀਨਾ ਆਪੇ ਭਰਤਮ ਭੁਲਾਏ ॥

ب
امنا ومہ ریمَے رپَھب کِییا ا ےپ رھبم ھُالےئ ۔۔

ਮਨਮੁਤਖ ਕਰਮ ਕਰਤਹ ਨਹੀ ਬੂਝਤਹ ਤਬਰਥਾ ਜਨਮੁ ਗਵਾਏ ॥

مب
مُکھ رکم رکہِ یہن وبچھہہ پِراھت منج وگاےئ ۔۔

ਗੁਰਬਾਣੀ ਇਸੁ ਜਗ ਮਤਹ ਚਾਨਣੁ ਕਰਤਮ ਵਸੈ ਮਤਨ ਆਏ ॥੧॥

ُگرناین اِس چگ ہہم اچنن رکم و سَے نم ا ےئ ۔۔۱۔۔
ਮਨ ਰੇ ਨਾਮੁ ਜਪਹੁ ਸੁਖੁ ਹੋਇ ॥

نم رے نام جبہؤ ُسکھ وہۓ ۔۔
ਗੁਰੁ ਪੂਰਾ ਸਾਲਾਹੀਐ ਸਹਤਜ ਤਮਲੈ ਪਰਭੁ ਸੋਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

سہ
ُگر ئُؤرا ساال ہیپے ج ملَ ِے رپَھب وسۓ ۔۔۱۔۔راہو۔۔

ਭਰਮੁ ਗਇਆ ਭਉ ਭਾਤਗਆ ਹਤਰ ਚਰਣੀ ਤਚਿੁ ਲਾਇ ॥

ب
رھبم ایگ ھؤ اھبایگ ہر رچین ِجت ال ِئے ۔۔

ਗੁਰਮੁਤਖ ਸਬਿੁ ਕਮਾਈਐ ਹਤਰ ਵਸੈ ਮਤਨ ਆਇ ॥

ُگرمُکھ دبس امک پپَے ہر و سَے نم ا ۓ ۔۔

ਘਤਰ ਮਹਤਲ ਸਤਚ ਸਮਾਈਐ ਜਮਕਾਲੁ ਨ ਸਕੈ ਖਾਇ ॥੨॥

اھکۓ ۔۔۲۔۔
رھگ لحم چس امس پ ٔپے چمکال ہن ےکسَ
ِ

ਨਾਮਾ ਛੀਬਾ ਕਬੀਰੁ ਜੋੁਲਾਹਾ ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਿੇ ਗਤਿ ਪਾਈ ॥

چ
ناہم ھییا ریبک ُچالاہ ئُؤرے ُگر ےت گپ نایئ ۔۔

ਬਰਹਮ ਕੇ ਬੇਿੇ ਸਬਿੁ ਪਛਾਣਤਹ ਹਉਮੈ ਜਾਤਿ ਗਵਾਈ ॥

پرمہ ےک َنیپے دبس اھچپہہن ہؤ م َے اجت وگَایئ ۔۔

ਸੁਤਰ ਨਰ ਤਿਨ ਕੀ ਬਾਣੀ ਗਾਵਤਹ ਕੋਇ ਨ ਮੇਟੈ ਭਾਈ ॥੩॥

ُسر رن پِں یک ناین اگوہِ وکۓ ہن می َپے اھبیئ ۔۔۳۔۔

ਿੈਿ ਪੁਿੁ ਕਰਮ ਧਰਮ ਤਕਛੁ ਸੰਜਮ ਨ ਪੜੈ ਿੂਜਾ ਭਾਉ ਨ ਜਾਣੈ ॥

کِچ سبج
َ
ئ
َدپپ ُپپ رکم درھم ھ م ہن ڑپَے ُدواج اھبو ہن اج ے ۔۔
ਸਤਿਗੁਰੁ ਭੇਤਟਐ ਤਨਰਮਲੁ ਹੋਆ ਅਨਤਿਨੁ ਨਾਮੁ ਵਖਾਣੈ ॥

س ب
ھی
َ
ی
پ
ی
ئ
پ
ِ
ے رلم وہا ادنِن نام واھک ے ۔۔
یگؤر

ਏਕੋ ਪੜੈ ਏਕੋ ਨਾਉ ਬੂਝੈ ਿੂਜਾ ਅਵਰੁ ਨ ਜਾਣੈ ॥੪॥

چ
اوکی ڑپَے اوکی ناو وب َھے ُدواج ا َور ہن اج ئَے ۔۔۴۔۔
ਖਟੁ ਿਰਸਨ ਜੋਗੀ ਸੰਤਨਆਸੀ ਤਬਨੁ ਗੁਰ ਭਰਤਮ ਭੁਲਾਏ ॥

ب
سییایس پِں ُگر رھبم ھُالےئ ۔۔
ٹھک درنس وجیگ ِ

ਸਤਿਗੁਰੁ ਸੇਵਤਹ ਿਾ ਗਤਿ ਤਮਤਿ ਪਾਵਤਹ ਹਤਰ ਜੀਉ ਮੰਤਨ ਵਸਾਏ ॥

سیگؤر ویسہِ نا گپ مِت ناوہِ ہر جپؤ نمّ وساےئ ۔۔

ਸਚੀ ਬਾਣੀ ਤਸਉ ਤਚਿੁ ਲਾਗੈ ਆਵਣੁ ਜਾਣੁ ਰਹਾਏ ॥੫॥

یچس ناین سِیؤ ِجت ال َگے َ ا ون اجن راہےئ ۔۔۵۔۔

ਪੰਤਿਿ ਪਤੜ ਪਤੜ ਵਾਿੁ ਵਖਾਣਤਹ ਤਬਨੁ ਗੁਰ ਭਰਤਮ ਭੁਲਾਏ ॥

ب
ڈنپت ڑپ ڑپ واد واھکہہن پِں ُگر رھبم ھُالےئ ۔۔

ਲਖ ਚਉਰਾਸੀਹ ਿੇਰੁ ਪਇਆ ਤਬਨੁ ਸਬਿੈ ਮੁਕਤਿ ਨ ਪਾਏ ॥

ھکل جؤرایس ریھپ ایپ پِں دبسَے مُکت ہن ناےئ ۔۔

ਜਾ ਨਾਉ ਚੇਿੈ ਿਾ ਗਤਿ ਪਾਏ ਜਾ ਸਤਿਗੁਰੁ ਮੇਤਲ ਤਮਲਾਏ ॥੬॥

اج ناو چی َپے نا گپ ناےئ اج سیگؤر لیم مِالےئ ۔۔۶۔۔

ਸਿਸੰਗਤਿ ਮਤਹ ਨਾਮੁ ਹਤਰ ਉਪਜੈ ਜਾ ਸਤਿਗੁਰੁ ਤਮਲੈ ਸੁਭਾਏ ॥

سیسیگت ہہم نام ہر ا ُ بج َے اج سیگؤر ملَ ِے ُسبھاےئ ۔۔
ਮਨੁ ਿਨੁ ਅਰਪੀ ਆਪੁ ਗਵਾਈ ਚਲਾ ਸਤਿਗੁਰ ਭਾਏ ॥

نم نت اریپ ا ت وگَایئ چال سیگؤر اھبےئ ۔۔

ਸਿ ਬਤਲਹਾਰੀ ਗੁਰ ਅਪੁਨੇ ਤਵਟਹੁ ਤਜ ਹਤਰ ਸੇਿੀ ਤਚਿੁ ਲਾਏ ॥੭॥

دص اہلبری ُگر اےنپ وِوہٹ ےج ہر یتیس ِجت الےئ ۔۔۷۔۔
ਸੋ ਬਰਾਹਮਣੁ ਬਰਹਮੁ ਜੋ ਤਬੰਿੇ ਹਤਰ ਸੇਿੀ ਰੰਤਗ ਰਾਿਾ ॥

وس پرانمہ پرمہ وج پِیدے ہر یتیس رنگ رانا ۔۔
ਪਰਭੁ ਤਨਕਤਟ ਵਸੈ ਸਭਨਾ ਘਟ ਅੰਿਤਰ ਗੁਰਮੁਤਖ ਤਵਰਲੈ ਜਾਿਾ ॥

رپَھب نکِت و سَے سبھیا ٹھگ ارتن ُگرمُکھ وِر لَے اجنا ۔۔

ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਤਮਲੈ ਵਤਿਆਈ ਗੁਰ ਕੈ ਸਬਤਿ ਪਛਾਿਾ ॥੮॥੫॥੨੨॥

نانک نام ملَ ِے ودنایئ ُگر ےکَ دبس اھچپنا ۔۔۸۔۔۵۔۔۲۲۔۔
ਤਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੩ ॥

سِرریاگ ہلحم ۳۔۔

ਸਹਜੈ ਨੋ ਸਭ ਲੋਚਿੀ ਤਬਨੁ ਗੁਰ ਪਾਇਆ ਨ ਜਾਇ ॥

س
ہج َے ون سیھ ولچدی پِں ُگر نانا ہن اجۓ ۔۔

ਪਤੜ ਪਤੜ ਪੰਤਿਿ ਜੋਿਕੀ ਥਕੇ ਭੇਖੀ ਭਰਤਮ ਭੁਲਾਇ ॥

ب
ھ
ک
ی
ب
ھ
ی رھبم ھُال ِئے ۔۔
ڑپ ڑپ ڈنپت وجیکت ےکھت

ਗੁਰ ਭੇਟੇ ਸਹਜੁ ਪਾਇਆ ਆਪਣੀ ਤਕਰਪਾ ਕਰੇ ਰਜਾਇ ॥੧॥

ب سہ
ُگر ھیپے ج نانا ا ینپ کِرنا رکے راج ئِے ۔۔۱۔۔
ਭਾਈ ਰੇ ਗੁਰ ਤਬਨੁ ਸਹਜੁ ਨ ਹੋਇ ॥

سہ
اھبیئ رے ُگر پِں ج ہن وہۓ ۔۔
ਸਬਿੈ ਹੀ ਿੇ ਸਹਜੁ ਊਪਜੈ ਹਤਰ ਪਾਇਆ ਸਚੁ ਸੋਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

سہ
دبسَے یہ ےت ج اُو بج َے ہر نانا چس وسۓ ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਸਹਜੇ ਗਾਤਵਆ ਥਾਇ ਪਵੈ ਤਬਨੁ ਸਹਜੈ ਕਥਨੀ ਬਾਤਿ ॥

س
ہج ے

س
اگونا اھتےئ وپَے پِں ہج َے ینھتک دعب ۔۔

ਸਹਜੇ ਹੀ ਭਗਤਿ ਊਪਜੈ ਸਹਤਜ ਤਪਆਤਰ ਬੈਰਾਤਗ ॥

سہ
س
ہجے یہ تگھب اُو بج َے ج ایپر ریباگ ۔۔

ਸਹਜੈ ਹੀ ਿੇ ਸੁਖ ਸਾਤਿ ਹੋਇ ਤਬਨੁ ਸਹਜੈ ਜੀਵਣੁ ਬਾਤਿ ॥੨॥

س
س
ہج َے یہ ےت ُسکھ سات وہۓ پِں ہج َے ویجن دعب ۔۔۲۔۔
ਸਹਤਜ ਸਾਲਾਹੀ ਸਿਾ ਸਿਾ ਸਹਤਜ ਸਮਾਤਧ ਲਗਾਇ ॥

سہ
سہ
ئ
ِ
ج اصالیح دسا دسا ج امسدھ اگل ے ۔۔

ਸਹਜੇ ਹੀ ਗੁਣ ਊਚਰੈ ਭਗਤਿ ਕਰੇ ਤਲਵ ਲਾਇ ॥

س
ہجے یہ ُگں اُو َجرے تگھب رکے لِؤ ال ِئے ۔۔

ਸਬਿੇ ਹੀ ਹਤਰ ਮਤਨ ਵਸੈ ਰਸਨਾ ਹਤਰ ਰਸੁ ਖਾਇ ॥੩॥

اھکۓ ۔۔۳۔۔
دبسے یہ ہر نم و سَے رانس ہر رس
ِ
ਸਹਜੇ ਕਾਲੁ ਤਵਿਾਤਰਆ ਸਚ ਸਰਣਾਈ ਪਾਇ ॥

س
ہجے اکل وِدارنا چس رسنایئ ناۓ ۔۔

ਸਹਜੇ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਮਤਨ ਵਤਸਆ ਸਚੀ ਕਾਰ ਕਮਾਇ ॥

س
ہجے ہر نام نم وایس یچس اکر امکۓ ۔۔

ਸੇ ਵਿਭਾਗੀ ਤਜਨੀ ਪਾਇਆ ਸਹਜੇ ਰਹੇ ਸਮਾਇ ॥੪॥

س
ےس وداھبیگ ِجبی نانا ہجے رےہ امسۓ ۔۔۴۔۔

ਮਾਇਆ ਤਵਤਚ ਸਹਜੁ ਨ ਊਪਜੈ ਮਾਇਆ ਿੂਜੈ ਭਾਇ ॥

سہ
امنا وِچ ج ہن اُو بج َے امنا ُدو َچے اھبےئ ۔۔

ਮਨਮੁਖ ਕਰਮ ਕਮਾਵਣੇ ਹਉਮੈ ਜਲੈ ਜਲਾਇ ॥

مب
مُکھ رکم امکوےن ہؤ م َے چلَے چالۓ ۔۔

ਜੰਮਣੁ ਮਰਣੁ ਨ ਚੂਕਈ ਤਿਤਰ ਤਿਤਰ ਆਵੈ ਜਾਇ ॥੫॥

ج بھ ِ ب
چم
ھ
ّ
ِ
ے اجۓ ۔۔۵۔۔
و
ا
ر
ر
یئک
ؤ
ہن
رمن
ں
ُ
َ

ਤਿਰਹੁ ਗੁਣਾ ਤਵਤਚ ਸਹਜੁ ਨ ਪਾਈਐ ਿਰੈ ਗੁਣ ਭਰਤਮ ਭੁਲਾਇ ॥

سہ
ب
ے ُگں رھبم ھُال ئِے ۔۔
رتِوہ ُگیا وِچ ج ہن نا پپَے ِرت َ
ਪੜੀਐ ਗੁਣੀਐ ਤਕਆ ਕਥੀਐ ਜਾ ਮੁੰਢਹੁ ਘੁਥਾ ਜਾਇ ॥

گ
کب
ب
ھ
ھی
پ
ُ
م
ی
ے اج ُ دوہ ھا اجۓ ۔۔
ڑپ پ َپے ُگیپے َ ایک

ਚਉਥੇ ਪਿ ਮਤਹ ਸਹਜੁ ਹੈ ਗੁਰਮੁਤਖ ਪਲੈ ਪਾਇ ॥੬॥

سہ
جؤےھت ند ہہم ج ےہَ ُگرمُکھ نلَے ناۓ ۔۔۶۔۔

ਤਨਰਗੁਣ ਨਾਮੁ ਤਨਧਾਨੁ ਹੈ ਸਹਜੇ ਸੋਝੀ ਹੋਇ ॥

س
ےہ ہجے وسیھج وہۓ ۔۔
پِر ُگں نام ن ِداھن َ
ਗੁਣਵੰਿੀ ਸਾਲਾਤਹਆ ਸਚੇ ਸਚੀ ਸੋਇ ॥

ُگپؤیتن ساال ِہیا ےچس یچس وسۓ ۔۔

ਭੁਤਲਆ ਸਹਤਜ ਤਮਲਾਇਸੀ ਸਬਤਿ ਤਮਲਾਵਾ ਹੋਇ ॥੭॥

سہ
ب ُھلیا ج مِالیسئ دبس مِالوا وہۓ ۔۔۷۔۔

ਤਬਨੁ ਸਹਜੈ ਸਭੁ ਅੰਧੁ ਹੈ ਮਾਇਆ ਮੋਹੁ ਗੁਬਾਰੁ ॥

س
پِں ہج َے سیھ ادنھ ےہَ امنا ومہ ُگیار ۔۔

ਸਹਜੇ ਹੀ ਸੋਝੀ ਪਈ ਸਚੈ ਸਬਤਿ ਅਪਾਤਰ ॥

س
ہج ے

یہ وسیھج یئپ سج َے دبس انار ۔۔

ਆਪੇ ਬਖਤਸ ਤਮਲਾਇਅਨੁ ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਕਰਿਾਤਰ ॥੮॥

نک
ھ
ُ
گ
ئ
م
ا ےپ س ِالنیئ ُؤرے ر رکنار ۔۔۸۔۔

ਸਹਜੇ ਅਤਿਸਟੁ ਪਛਾਣੀਐ ਤਨਰਭਉ ਜੋਤਿ ਤਨਰੰਕਾਰੁ ॥

س
ب
ہجے ا ِدست اھچپ نی َپے پِر ھؤ وجت پِراکنر ۔۔

ਸਭਨਾ ਜੀਆ ਕਾ ਇਕੁ ਿਾਿਾ ਜੋਿੀ ਜੋਤਿ ਤਮਲਾਵਣਹਾਰੁ ॥

سبھیا ایج اک اِک دانا وجیت وجت مِالواہنر ۔۔

ਪੂਰੈ ਸਬਤਿ ਸਲਾਹੀਐ ਤਜਸ ਿਾ ਅੰਿੁ ਨ ਪਾਰਾਵਾਰੁ ॥੯॥

ئُؤ َرے دبس سال ہیپے سج دا اپپ ہن ناراوار ۔۔۹۔۔

ਤਗਆਨੀਆ ਕਾ ਧਨੁ ਨਾਮੁ ਹੈ ਸਹਤਜ ਕਰਤਹ ਵਾਪਾਰੁ ॥

سہ
ےہ ج رکہِ وانار ۔۔
گ ِیاپ ِیا اک دنھ نام َ

ਅਨਤਿਨੁ ਲਾਹਾ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਲੈਤਨ ਅਖੁਟ ਭਰੇ ਭੰਿਾਰ ॥

ادنِن الاہ ہر نام ل ََیں ا ُکھت رھبے ڈنھبار ۔۔

ਨਾਨਕ ਿੋਤਟ ਨ ਆਵਈ ਿੀਏ ਿੇਵਣਹਾਤਰ ॥੧੦॥੬॥੨੩॥

نانک وتت ہن ا ویئ د پپے دویاہنر ۔۔۱۱۔۔۶۔۔۲۳۔۔
ਤਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੩ ॥

سِرریاگ ہلحم ۳۔۔
ਸਤਿਗੁਤਰ ਤਮਤਲਐ ਿੇਰੁ ਨ ਪਵੈ ਜਨਮ ਮਰਣ ਿੁਖੁ ਜਾਇ ॥

سیگؤر مِلیپے ریھپ ہن وپَے منج رمن ُدھک اجۓ ۔۔

ਪੂਰੈ ਸਬਤਿ ਸਭ ਸੋਝੀ ਹੋਈ ਹਤਰ ਨਾਮੈ ਰਹੈ ਸਮਾਇ ॥੧॥

ئُؤ َرے دبس سیھ وسیھج وہیئ ہر نا م َے ر َہے امسۓ ۔۔۱۔۔
ਮਨ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਤਸਉ ਤਚਿੁ ਲਾਇ ॥

نم ریمے سیگؤر سِیؤ ِجت ال ئِے ۔۔
ਤਨਰਮਲੁ ਨਾਮੁ ਸਿ ਨਵਿਨੋ ਆਤਪ ਵਸੈ ਮਤਨ ਆਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

پِرلم نام دص ونَونت ا ت و سَے نم ا ۓ ۔۔۱۔۔راہو۔۔

ਹਤਰ ਜੀਉ ਰਾਖਹੁ ਅਪੁਨੀ ਸਰਣਾਈ ਤਜਉ ਰਾਖਤਹ ਤਿਉ ਰਹਣਾ ॥

ک
ہر جپؤ را ھہؤ اینپ رسنایئ ِج َپؤ راکھہہ پپؤ رانہ ۔۔

ਗੁਰ ਕੈ ਸਬਤਿ ਜੀਵਿੁ ਮਰੈ ਗੁਰਮੁਤਖ ਭਵਜਲੁ ਿਰਣਾ ॥੨॥

ب
ُگر ےکَ دبس ویجَت م َ َرے ُگرمُکھ َھؤلج رتنا ۔۔۲۔۔
ਵਿੈ ਭਾਤਗ ਨਾਉ ਪਾਈਐ ਗੁਰਮਤਿ ਸਬਤਿ ਸੁਹਾਈ ॥

و َدے اھبگ ناو نا پپَے ُگرمت دبس ُسہایئ ۔۔

ਆਪੇ ਮਤਨ ਵਤਸਆ ਪਰਭੁ ਕਰਿਾ ਸਹਜੇ ਰਤਹਆ ਸਮਾਈ ॥੩॥

س
ا ےپ نم وایس رپَھب رکنا ہجے رایہ امسیئ ۔۔۳۔۔

ਇਕਨਾ ਮਨਮੁਤਖ ਸਬਿੁ ਨ ਭਾਵੈ ਬੰਧਤਨ ਬੰਤਧ ਭਵਾਇਆ ॥

مب
اِانک مُکھ دبس ہن اھبوے دنبنھ دنبھ وھبانا ۔۔

ਲਖ ਚਉਰਾਸੀਹ ਤਿਤਰ ਤਿਤਰ ਆਵੈ ਤਬਰਥਾ ਜਨਮੁ ਗਵਾਇਆ ॥੪॥

ب ب
ے پِراھت منج وگَانا ۔۔۴۔۔
ھکل جؤرایس ھِر ھِر ا و َ
ਭਗਿਾ ਮਤਨ ਆਨੰਿੁ ਹੈ ਸਚੈ ਸਬਤਿ ਰੰਤਗ ਰਾਿੇ ॥

ب
ےہ سج َے دبس رنگ راےت ۔۔
ھگیا نم ا دنن َ

ਅਨਤਿਨੁ ਗੁਣ ਗਾਵਤਹ ਸਿ ਤਨਰਮਲ ਸਹਜੇ ਨਾਤਮ ਸਮਾਿੇ ॥੫॥

س
ان ِدن ُگں اگوہِ دص پِرلم ہجے نام امسےت ۔۔۵۔۔

ਗੁਰਮੁਤਖ ਅੰਤਮਰਿ ਬਾਣੀ ਬੋਲਤਹ ਸਭ ਆਿਮ ਰਾਮੁ ਪਛਾਣੀ ॥

ہل سیھ ا مت رام اھچپین ۔۔
ُگرمُکھ ارمِت ناین وب ِ

ਏਕੋ ਸੇਵਤਨ ਏਕੁ ਅਰਾਧਤਹ ਗੁਰਮੁਤਖ ਅਕਥ ਕਹਾਣੀ ॥੬॥

اوکی ویسن انک ارادھ ِہ ُگرمُکھ اکبھ اہکین ۔۔۶۔۔

ਸਚਾ ਸਾਤਹਬੁ ਸੇਵੀਐ ਗੁਰਮੁਤਖ ਵਸੈ ਮਤਨ ਆਇ ॥

اچس اصجت ویس پپے َ ُگرمُکھ و سَے نم ا ۓ ۔۔

ਸਿਾ ਰੰਤਗ ਰਾਿੇ ਸਚ ਤਸਉ ਅਪੁਨੀ ਤਕਰਪਾ ਕਰੇ ਤਮਲਾਇ ॥੭॥

دسا رنگ راےت چس سِیؤ اینپ کِرنا رکے مِال ِئے ۔۔۷۔۔
ਆਪੇ ਕਰੇ ਕਰਾਏ ਆਪੇ ਇਕਨਾ ਸੁਤਿਆ ਿੇਇ ਜਗਾਇ ॥

ا ےپ رکے رکاےئ ا ےپ اِانک ُس ِییا دےئ اگجۓ ۔۔

ਆਪੇ ਮੇਤਲ ਤਮਲਾਇਿਾ ਨਾਨਕ ਸਬਤਿ ਸਮਾਇ ॥੮॥੭॥੨੪॥

ا ےپ لیم مِالدئا نانک دبس امسۓ ۔۔۸۔۔۷۔۔۲۴۔۔
ਤਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੩ ॥

سِرریاگ ہلحم ۳۔۔
ਸਤਿਗੁਤਰ ਸੇਤਵਐ ਮਨੁ ਤਨਰਮਲਾ ਭਏ ਪਤਵਿੁ ਸਰੀਰ ॥

سیگؤر ویس پپے نم پِرمال ےئھب وپِت رسری ۔۔

ਮਤਨ ਆਨੰਿੁ ਸਿਾ ਸੁਖੁ ਪਾਇਆ ਭੇਤਟਆ ਗਤਹਰ ਗੰਭੀਰੁ ॥

ب
نم ا دنن دسا ُسکھ نانا ھیییا رہگ ریھبمگ ۔۔

ਸਚੀ ਸੰਗਤਿ ਬੈਸਣਾ ਸਤਚ ਨਾਤਮ ਮਨੁ ਧੀਰ ॥੧॥

یچس تگنس َنیسیا چس نام نم دھتر ۔۔۱۔۔
ਮਨ ਰੇ ਸਤਿਗੁਰੁ ਸੇਤਵ ਤਨਸੰਗੁ ॥

ویس ئِسیگ ۔۔
نم رے سیگؤر َ
ਸਤਿਗੁਰੁ ਸੇਤਵਐ ਹਤਰ ਮਤਨ ਵਸੈ ਲਗੈ ਨ ਮੈਲੁ ਪਿੰਗੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

َ
سیگؤر ویس پپے ہر نم و سَے لگےہن م َیل گنتپ ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਸਚੈ ਸਬਤਿ ਪਤਿ ਊਪਜੈ ਸਚੇ ਸਚਾ ਨਾਉ ॥

سج َے دبس پپ اُو بج َے ےچس اچس ناو ۔۔

ਤਜਨੀ ਹਉਮੈ ਮਾਤਰ ਪਛਾਤਣਆ ਹਉ ਤਿਨ ਬਤਲਹਾਰੈ ਜਾਉ ॥

پ
اہلبرے اجو ۔۔
ِجبی ہؤ م َے امر اھچپاین ہؤ ِں َ

ਮਨਮੁਖ ਸਚੁ ਨ ਜਾਣਨੀ ਤਿਨ ਿਉਰ ਨ ਕਿਹੂ ਥਾਉ ॥੨॥

مب
ب
مُکھ چس ہن اجینن پِں ھؤر ہن کبہ ُؤ اھتو ۔۔۲۔۔

ਸਚੁ ਖਾਣਾ ਸਚੁ ਪੈਨਣਾ ਸਚੇ ਹੀ ਤਵਤਚ ਵਾਸੁ ॥

چس اھکنا چس پیییا ےچس یہ وِچ واس ۔۔

ਸਿਾ ਸਚਾ ਸਾਲਾਹਣਾ ਸਚੈ ਸਬਤਿ ਤਨਵਾਸੁ ॥

دسا اچس ساالانہ سج َے دبس ئِؤاس ۔۔

ਸਭੁ ਆਿਮ ਰਾਮੁ ਪਛਾਤਣਆ ਗੁਰਮਿੀ ਤਨਜ ਘਤਰ ਵਾਸੁ ॥੩॥

ِب
سیھ ا مت رام اھچپاین ُگریتم ج رھگ واس ۔۔۳۔۔
ਸਚੁ ਵੇਖਣੁ ਸਚੁ ਬੋਲਣਾ ਿਨੁ ਮਨੁ ਸਚਾ ਹੋਇ ॥

نک
چس و ھں چس وبانل نت نم اچس وہۓ ۔۔
ਸਚੀ ਸਾਖੀ ਉਪਿੇਸੁ ਸਚੁ ਸਚੇ ਸਚੀ ਸੋਇ ॥

یچس سایھک ا ُندسی چس ےچس یچس وسۓ ۔۔
ਤਜੰਨੀ ਸਚੁ ਤਵਸਾਤਰਆ ਸੇ ਿੁਖੀਏ ਚਲੇ ਰੋਇ ॥੪॥

ک
ِجبی چس وِسارنا ےس ُد ھیپے ےلچ رو ئِے ۔۔۴۔۔

ਸਤਿਗੁਰੁ ਤਜਨੀ ਨ ਸੇਤਵਓ ਸੇ ਤਕਿੁ ਆਏ ਸੰਸਾਤਰ ॥

سیگؤر ِجبی ہن ویسِوی ےس کِپ ا ےئ اسنسر ۔۔

ਜਮ ਿਤਰ ਬਧੇ ਮਾਰੀਅਤਹ ਕੂਕ ਨ ਸੁਣੈ ਪੂਕਾਰ ॥

مج در دبےھ امرپبہہ ُکؤک ہن ُسیے َ ئُؤاکر ۔۔

ਤਬਰਥਾ ਜਨਮੁ ਗਵਾਇਆ ਮਤਰ ਜੰਮਤਹ ਵਾਰੋ ਵਾਰ ॥੫॥

پِراھت منج وگَانا رم چم ّہہ وارو وار ۔۔۵۔۔

ਏਹੁ ਜਗੁ ਜਲਿਾ ਿੇਤਖ ਕੈ ਭਤਜ ਪਏ ਸਤਿਗੁਰ ਸਰਣਾ ॥

اویہ چگ اتلج دھکی ےکَ جھب ےئپ سیگؤر انس ۔۔

ਸਤਿਗੁਤਰ ਸਚੁ ਤਿੜਾਇਆ ਸਿਾ ਸਤਚ ਸੰਜਤਮ ਰਹਣਾ ॥

سیگؤر چس دِرانا دسا چس

سبج

م رانہ ۔۔

ਸਤਿਗੁਰ ਸਚਾ ਹੈ ਬੋਤਹਥਾ ਸਬਿੇ ਭਵਜਲੁ ਿਰਣਾ ॥੬॥

ب
سیگؤر اچس ےہَ وباھتہ دبسے َھؤلج رتنا ۔۔۶۔۔

ਲਖ ਚਉਰਾਸੀਹ ਤਿਰਿੇ ਰਹੇ ਤਬਨੁ ਸਤਿਗੁਰ ਮੁਕਤਿ ਨ ਹੋਈ ॥

ب
ھکل جؤرایس ھِردے رےہ پِں سیگؤر مُکت ہن وہیئ ۔۔
ਪਤੜ ਪਤੜ ਪੰਤਿਿ ਮੋਨੀ ਥਕੇ ਿੂਜੈ ਭਾਇ ਪਤਿ ਖੋਈ ॥

ڑپ ڑپ ڈنپت ومین ےکھت ُدو َچے اھبےئ پپ وھکیئ ۔۔
ਸਤਿਗੁਤਰ ਸਬਿੁ ਸੁਣਾਇਆ ਤਬਨੁ ਸਚੇ ਅਵਰੁ ਨ ਕੋਈ ॥੭॥

سیگؤر دبس ُسیانا پِں ےچس ا َور ہن وکیئ ۔۔۷۔۔

ਜੋ ਸਚੈ ਲਾਏ ਸੇ ਸਤਚ ਲਗੇ ਤਨਿ ਸਚੀ ਕਾਰ ਕਰੰਤਨ ॥

وج سج َے الےئ ےس چس ےگل پِپ یچس اکر رکّن ۔۔

ਤਿਨਾ ਤਨਜ ਘਤਰ ਵਾਸਾ ਪਾਇਆ ਸਚੈ ਮਹਤਲ ਰਹੰਤਨ ॥

پ ِب
س
ج
ِیا ج رھگ واسا نانا َے لحم رنہّ ۔۔

ਨਾਨਕ ਭਗਿ ਸੁਖੀਏ ਸਿਾ ਸਚੈ ਨਾਤਮ ਰਚੰਤਨ ॥੮॥੧੭॥੮॥੨੫॥

ُسک
س
ھی
ج
پ
ے دسا َے نام رنچّ ۔۔۸۔۔۱۷۔۔۸۔۔۲۵۔۔
نانک تگھب
ਤਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥

سِرریاگ ہلحم ۵۔۔
ਜਾ ਕਉ ਮੁਸਕਲੁ ਅਤਿ ਬਣੈ ਢੋਈ ਕੋਇ ਨ ਿੇਇ ॥

اج کؤ مُسکل ات پ َپے دوھیئ وکۓ ہن دےئ ۔۔

ਲਾਗੂ ਹੋਏ ਿੁਸਮਨਾ ਸਾਕ ਤਭ ਭਤਜ ਖਲੇ ॥

الوگُ وہےئ ُدانمس ساک یھب جھب ےلھک ۔۔
ਸਭੋ ਭਜੈ ਆਸਰਾ ਚੁਕੈ ਸਭੁ ਅਸਰਾਉ ॥

سب ب
ھؤ ھج َے ا رسا ُچ َکے سیھ ارساو ۔۔

ਤਚਤਿ ਆਵੈ ਓਸੁ ਪਾਰਬਰਹਮੁ ਲਗੈ ਨ ਿਿੀ ਵਾਉ ॥੧॥

َ
ے اُس نارپرمہ لگے ہن یتت واو ۔۔۱۔۔
ِجت ا و َ
ਸਾਤਹਬੁ ਤਨਿਾਤਣਆ ਕਾ ਿਾਣੁ ॥

اصجِت پ ِیااین اک نان ۔۔
ਆਇ ਨ ਜਾਈ ਤਥਰੁ ਸਿਾ ਗੁਰ ਸਬਿੀ ਸਚੁ ਜਾਣੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ب
ا ۓ ہن اجیئ ھِر دسا ُگر دبسی چس اجن ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਜੇ ਕੋ ਹੋਵੈ ਿੁਬਲਾ ਨੰਗ ਭੁਖ ਕੀ ਪੀਰ ॥

ب
ھ
ک
ُ
وہوے ُدنال گنن ھ یک ریپ ۔۔
ےج وک َ
ਿਮੜਾ ਪਲੈ ਨਾ ਪਵੈ ਨਾ ਕੋ ਿੇਵੈ ਧੀਰ ॥

دمرا نلَے ہن وپَے ہن وک دویَے دھتر ۔۔
ਸੁਆਰਥੁ ਸੁਆਉ ਨ ਕੋ ਕਰੇ ਨਾ ਤਕਛੁ ਹੋਵੈ ਕਾਜੁ ॥

کِ
وہوے اکچ ۔۔
سُؤارھت سُؤا و ہن وک رکے ہن چھ َ
ਤਚਤਿ ਆਵੈ ਓਸੁ ਪਾਰਬਰਹਮੁ ਿਾ ਤਨਹਚਲੁ ਹੋਵੈ ਰਾਜੁ ॥੨॥

بِہ
چ
وہوے راچ ۔۔۲۔۔
ے اوس نارپرمہ نا ل َ
ِجت ا و َ
ਜਾ ਕਉ ਤਚੰਿਾ ਬਹੁਿੁ ਬਹੁਿੁ ਿੇਹੀ ਤਵਆਪੈ ਰੋਗੁ ॥

اج کؤ ِچییا تہب تہب دیہی ونا ئَے روگ ۔۔

ਤਗਰਸਤਿ ਕੁਟੰਤਬ ਪਲੇਤਟਆ ਕਿੇ ਹਰਖੁ ਕਿੇ ਸੋਗੁ ॥

رگِست ُکیپت نلیییا دکے ہرھک دکے وسگ ۔۔
ਗਉਣੁ ਕਰੇ ਚਹੁ ਕੁੰਟ ਕਾ ਘੜੀ ਨ ਬੈਸਣੁ ਸੋਇ ॥

نی
گؤن رکے چہؤ کُپت اک ڑھگی ہن َ سں وسۓ ۔۔
ਤਚਤਿ ਆਵੈ ਓਸੁ ਪਾਰਬਰਹਮੁ ਿਨੁ ਮਨੁ ਸੀਿਲੁ ਹੋਇ ॥੩॥

ے اُس نارپرمہ نت نم لتیس وہۓ ۔۔۳۔۔
ِجت ا و َ
ਕਾਤਮ ਕਰੋਤਧ ਮੋਤਹ ਵਤਸ ਕੀਆ ਤਕਰਪਨ ਲੋਤਭ ਤਪਆਰੁ ॥

اکم رکودھ ومہِ وس ایک کِرنپ ولھب ایپر ۔۔

ਚਾਰੇ ਤਕਲਤਵਖ ਉਤਨ ਅਘ ਕੀਏ ਹੋਆ ਅਸੁਰ ਸੰਘਾਰੁ ॥

اچرے کِلؤِھک اُن اھگ ےئیک وہا ا ُسر اھگنسر ۔۔
ਪੋਥੀ ਗੀਿ ਕਤਵਿ ਤਕਛੁ ਕਿੇ ਨ ਕਰਤਨ ਧਤਰਆ ॥

ک
وپیھت تیگ وکِت ِچھ دکے ہن رکن درھنا ۔۔
ਤਚਤਿ ਆਵੈ ਓਸੁ ਪਾਰਬਰਹਮੁ ਿਾ ਤਨਮਖ ਤਸਮਰਿ ਿਤਰਆ ॥੪॥

ب
ے اُس نارپرمہ نا ِمکھ ِسمرت رتنا ۔۔۴۔۔
ِجت ا و َ
ਸਾਸਿ ਤਸੰਤਮਰਤਿ ਬੇਿ ਚਾਤਰ ਮੁਖਾਗਰ ਤਬਚਰੇ ॥

ب
ساست ِسمرِت دیب اچر مُکھارگ ِچرے ۔۔

ਿਪੇ ਿਪੀਸਰ ਜੋਗੀਆ ਿੀਰਤਥ ਗਵਨੁ ਕਰੇ ॥

پ
ےپت ییسر وجگ ِیا ریتھت وگَن رکے ۔۔

ਖਟੁ ਕਰਮਾ ਿੇ ਿੁਗੁਣੇ ਪੂਜਾ ਕਰਿਾ ਨਾਇ ॥

ٹھک رکام ےت ُدےنگ ئُؤاج رکنا ناےئ ۔۔

ਰੰਗੁ ਨ ਲਗੀ ਪਾਰਬਰਹਮ ਿਾ ਸਰਪਰ ਨਰਕੇ ਜਾਇ ॥੫॥

رنگ ہن یگل نارپرمہ نا رسرپ رنےک اجۓ ۔۔۵۔۔
ਰਾਜ ਤਮਲਕ ਤਸਕਿਾਰੀਆ ਰਸ ਭੋਗਣ ਤਬਸਥਾਰ ॥

ئ
راچ مل ِک ِسکدارپیا رس وھبنگ ِسبھار ۔۔
ਬਾਗ ਸੁਹਾਵੇ ਸੋਹਣੇ ਚਲੈ ਹੁਕਮੁ ਅਿਾਰ ॥

ک
ناگ ُسہاوے وسےنہ چلَے ُچ م ااھپر ۔۔

ਰੰਗ ਿਮਾਸੇ ਬਹੁ ਤਬਧੀ ਚਾਇ ਲਤਗ ਰਤਹਆ ॥

رنگ امتےس وہب نِدیھ اچۓ گل رایہ ۔۔
ਤਚਤਿ ਨ ਆਇਓ ਪਾਰਬਰਹਮੁ ਿਾ ਸਰਪ ਕੀ ਜੂਤਨ ਗਇਆ ॥੬॥

ِجت ہن ا ویئ نارپرمہ نا رست یک ُجؤن ایگ ۔۔۶۔۔
ਬਹੁਿੁ ਧਨਾਤਢ ਅਚਾਰਵੰਿੁ ਸੋਭਾ ਤਨਰਮਲ ਰੀਤਿ ॥

تہب دانھدھ ااچروپپ وساھب پِرلم ِرپپ ۔۔

ਮਾਿ ਤਪਿਾ ਸੁਿ ਭਾਈਆ ਸਾਜਨ ਸੰਤਗ ਪਰੀਤਿ ॥

امت پِیا ُست اھبایئ سانج گنس رپِپپ ۔۔
ਲਸਕਰ ਿਰਕਸਬੰਿ ਬੰਿ ਜੀਉ ਜੀਉ ਸਗਲੀ ਕੀਿ ॥

لسکر رتکسیید دنب ِجپؤ ِجپؤ سگلی کِپت ۔۔

ਤਚਤਿ ਨ ਆਇਓ ਪਾਰਬਰਹਮੁ ਿਾ ਖਤੜ ਰਸਾਿਤਲ ਿੀਿ ॥੭॥

ِجت ہن ا ویئ نارپرمہ نا ڑھک رسانل ِدپپ ۔۔۷۔۔
ਕਾਇਆ ਰੋਗੁ ਨ ਤਛਿੁ ਤਕਛੁ ਨਾ ਤਕਛੁ ਕਾੜਾ ਸੋਗੁ ॥

ک
ک
اکنا روگ ہن چھِدر ِچھ ہن ِچھ اکرا وسگ ۔۔

ਤਮਰਿੁ ਨ ਆਵੀ ਤਚਤਿ ਤਿਸੁ ਅਤਹਤਨਤਸ ਭੋਗੈ ਭੋਗੁ ॥

مِرت ہن ا وی ِجت ئِس اہیِس وھب َگے وھبگ ۔۔

ਸਭ ਤਕਛੁ ਕੀਿੋਨੁ ਆਪਣਾ ਜੀਇ ਨ ਸੰਕ ਧਤਰਆ ॥

ک
سیھ ِچھ کی َپؤن ا انپ اجۓ ہن کنس درھنا ۔۔

ਤਚਤਿ ਨ ਆਇਓ ਪਾਰਬਰਹਮੁ ਜਮਕੰਕਰ ਵਤਸ ਪਤਰਆ ॥੮॥

پ چ
م
ک
ی
ک
ِجت ہن ا ویئ نار رمہ ر وس رپِنا ۔۔۸۔۔
ਤਕਰਪਾ ਕਰੇ ਤਜਸੁ ਪਾਰਬਰਹਮੁ ਹੋਵੈ ਸਾਧੂ ਸੰਗੁ ॥

ج
وہوے سا ُدوھ گنس ۔۔
کِرنا رکے ِ س نارپرمہ َ
ਤਜਉ ਤਜਉ ਓਹੁ ਵਧਾਈਐ ਤਿਉ ਤਿਉ ਹਤਰ ਤਸਉ ਰੰਗੁ ॥

ِجپؤ ِجپؤ او ُہ وداھ پ ٔپے پِپؤ پِپؤ ہر سِیؤ رنگ ۔۔

ਿੁਹਾ ਤਸਤਰਆ ਕਾ ਖਸਮੁ ਆਤਪ ਅਵਰੁ ਨ ਿੂਜਾ ਥਾਉ ॥

ُداہ سِرنا اک

کھ س

م ا ت اور ہن ُدواج اھتو ۔۔

ਸਤਿਗੁਰ ਿੁਿੈ ਪਾਇਆ ਨਾਨਕ ਸਚਾ ਨਾਉ ॥੯॥੧॥੨੬॥

پب
سیگؤر ُ َھے نانا نانک اچس ناو ۔۔۹۔۔۱۔۔۲۶۔۔
ਤਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੫ ਘਰੁ ੫ ॥

سِرریاگ ہلحم  ۵رھگ ۵۔۔
ਜਾਨਉ ਨਹੀ ਭਾਵੈ ਕਵਨ ਬਾਿਾ ॥

اھبوے وکَن نانا ۔۔
اجئؤ یہن َ
ਮਨ ਖੋਤਜ ਮਾਰਗੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

نم وھکچ امرگ ۔۔۱۔۔راہو۔۔

ਤਧਆਨੀ ਤਧਆਨੁ ਲਾਵਤਹ ॥

دایھین دایھن الوہِ۔۔
ਤਗਆਨੀ ਤਗਆਨੁ ਕਮਾਵਤਹ ॥

گ ِیاین گ ِیان امکوہِ۔۔
ਪਰਭੁ ਤਕਨ ਹੀ ਜਾਿਾ ॥੧॥

رپَھب کِں یہ اجنا ۔۔۱۔۔
ਭਗਉਿੀ ਰਹਿ ਜੁਗਿਾ ॥

ب
ھگؤیت رہت ُچگیا ۔۔

ਜੋਗੀ ਕਹਿ ਮੁਕਿਾ ॥

وجیگ کہت مُکیا ۔۔
ਿਪਸੀ ਿਪਤਹ ਰਾਿਾ ॥੨॥

ن
یسی پی ِہ رانا ۔۔۲۔۔
ਮੋਨੀ ਮੋਤਨਧਾਰੀ ॥

ومین ومدناھری ۔۔
ਸਤਨਆਸੀ ਬਰਹਮਚਾਰੀ ॥

سییایس پراچمہری ۔۔
ِ

ਉਿਾਸੀ ਉਿਾਤਸ ਰਾਿਾ ॥੩॥

اُدایس اُداس رانا ۔۔۳۔۔
ਭਗਤਿ ਨਵੈ ਪਰਕਾਰਾ ॥

تگھب ونَے رپاکرا ۔۔

ਪੰਤਿਿੁ ਵੇਿੁ ਪੁਕਾਰਾ ॥

ڈنپت وند ئُکارا ۔۔
ਤਗਰਸਿੀ ਤਗਰਸਤਿ ਧਰਮਾਿਾ ॥੪॥

گِریتس گِرست درھامنا ۔۔۴۔۔

ਇਕ ਸਬਿੀ ਬਹੁ ਰੂਤਪ ਅਵਧੂਿਾ ॥

اِک دبسی وہب ُروت او ُدوھنا ۔۔
ਕਾਪੜੀ ਕਉਿੇ ਜਾਗੂਿਾ ॥

اکڑپی کؤےت اج ُگؤنا ۔۔

ਇਤਕ ਿੀਰਤਥ ਨਾਿਾ ॥੫॥

اک ریتھت نانا ۔۔۵۔۔
ਤਨਰਹਾਰ ਵਰਿੀ ਆਪਰਸਾ ॥

پِراہر وریت ا رپسا ۔۔

ਇਤਕ ਲੂਤਕ ਨ ਿੇਵਤਹ ਿਰਸਾ ॥

اِک لُؤک ہن دویہِ درسا ۔۔
ਇਤਕ ਮਨ ਹੀ ਤਗਆਿਾ ॥੬॥

اِک نم یہ گ ِیانا ۔۔۶۔۔
ਘਾਤਟ ਨ ਤਕਨ ਹੀ ਕਹਾਇਆ ॥

اھگت ہن کِں یہ اہکنا ۔۔
ਸਭ ਕਹਿੇ ਹੈ ਪਾਇਆ ॥

سیھ ےتہک ےہَ نانا ۔۔

ਤਜਸੁ ਮੇਲੇ ਸੋ ਭਗਿਾ ॥੭॥

ب
سج ےلیم وس ھگیا ۔۔۷۔۔
ਸਗਲ ਉਕਤਿ ਉਪਾਵਾ ॥

لگس اُتک اُناوا ۔۔
ਤਿਆਗੀ ਸਰਤਨ ਪਾਵਾ ॥

ایتیگ رسن ناوا ۔۔
ਨਾਨਕੁ ਗੁਰ ਚਰਤਣ ਪਰਾਿਾ ॥੮॥੨॥੨੭॥

نانک ُگر رچن رپانا ۔۔۸۔۔۲۔۔۲۷۔۔
ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪਰਸਾਤਿ ॥

اِک اواکنر سیگؤر رپساد ۔۔
ਤਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੧ ਘਰੁ ੩ ॥

سِرریاگ ہلحم  ۱رھگ ۳۔۔
ਜੋਗੀ ਅੰਿਤਰ ਜੋਗੀਆ ॥

وجیگ ادنر وجگ ِیا ۔۔
ਿੂੰ ਭੋਗੀ ਅੰਿਤਰ ਭੋਗੀਆ ॥

ئُؤن وھبیگ ادنر وھبگ ِیا ۔۔

ਿੇਰਾ ਅੰਿੁ ਨ ਪਾਇਆ ਸੁਰਤਗ ਮਤਛ ਪਇਆਤਲ ਜੀਉ ॥੧॥

ریتا اپپ ہن نانا ُسرگ ھچم ایپل جپؤ ۔۔۱۔۔

ਹਉ ਵਾਰੀ ਹਉ ਵਾਰਣੈ ਕੁਰਬਾਣੁ ਿੇਰੇ ਨਾਵ ਨੋ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ہؤ واری ہؤ وار ئَے ُکرنان ریتے نا َو ون ۔۔۱۔۔راہو۔۔

ਿੁਧੁ ਸੰਸਾਰੁ ਉਪਾਇਆ ॥

ُندھ اسنسر اُناِنا ۔۔
ਤਸਰੇ ਤਸਤਰ ਧੰਧੇ ਲਾਇਆ ॥

سِرے سِر ددنھےھ النا ۔۔
ਵੇਖਤਹ ਕੀਿਾ ਆਪਣਾ ਕਤਰ ਕੁਿਰਤਿ ਪਾਸਾ ਢਾਤਲ ਜੀਉ ॥੨॥

ونکھہہ کییا ا انپ رک قُدرت ناہس داھل جپؤ ۔۔۲۔۔
ਪਰਗਤਟ ਪਾਹਾਰੈ ਜਾਪਿਾ ॥

رپگپ نا َاہرے اجندا ۔۔
ਸਭੁ ਨਾਵੈ ਨੋ ਪਰਿਾਪਿਾ ॥

سیھ نا َوے ون رپناندا ۔۔

ਸਤਿਗੁਰ ਬਾਝੁ ਨ ਪਾਇਓ ਸਭ ਮੋਹੀ ਮਾਇਆ ਜਾਤਲ ਜੀਉ ॥੩॥

سیگؤر ناھج ہن ناویئ سیھ ومیہ امنا اجل جپؤ ۔۔۳۔۔
ਸਤਿਗੁਰ ਕਉ ਬਤਲ ਜਾਈਐ ॥

سیگؤر کؤ نل اج پپَے ۔۔

ਤਜਿੁ ਤਮਤਲਐ ਪਰਮ ਗਤਿ ਪਾਈਐ ॥

ِجت مِلیپے رپم گپ نا پپَے ۔۔

ਸੁਤਰ ਨਰ ਮੁਤਨ ਜਨ ਲੋਚਿੇ ਸੋ ਸਤਿਗੁਤਰ ਿੀਆ ਬੁਝਾਇ ਜੀਉ ॥੪॥

ب
ُج
ج
ئ
پ
ِ
ُسر رن مُں نج ولچدے وس سیگؤر دِنا ھا ے ؤ ۔۔۴۔۔
ਸਿਸੰਗਤਿ ਕੈਸੀ ਜਾਣੀਐ ॥

سیسیگت َ
کیسی اج پپَے ۔۔

ਤਜਥੈ ਏਕੋ ਨਾਮੁ ਵਖਾਣੀਐ ॥

جب
ِ ھے اوکی نام واھک نیپے ۔۔

ਏਕੋ ਨਾਮੁ ਹੁਕਮੁ ਹੈ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਤਰ ਿੀਆ ਬੁਝਾਇ ਜੀਉ ॥੫॥

ک
اوکی نام ُچ م ےہَ نانک سیگؤر دِنا اھجب ِئے جپؤ ۔۔۵۔۔
ਇਹੁ ਜਗਿੁ ਭਰਤਮ ਭੁਲਾਇਆ ॥

ب
اہہی تگج رھبم ھُالنا ۔۔

ਆਪਹੁ ਿੁਧੁ ਖੁਆਇਆ ॥

ک
ا ہپُ ُندھ ُھؤانا ۔۔

ਪਰਿਾਪੁ ਲਗਾ ਿੋਹਾਗਣੀ ਭਾਗ ਤਜਨਾ ਕੇ ਨਾਤਹ ਜੀਉ ॥੬॥

رپنات اگل دواہینگ اھبگ ِجیا ےک ناہِ جپؤ ۔۔۶۔۔
ਿੋਹਾਗਣੀ ਤਕਆ ਨੀਸਾਣੀਆ ॥

دواہینگ ایک اسینپ ِیا ۔۔
ਖਸਮਹੁ ਘੁਥੀਆ ਤਿਰਤਹ ਤਨਮਾਣੀਆ ॥

کھ س گ
ب
ب
ھ
ب
ُ
ھ
پ
ھ
ِ
مہہ ِیا ِرہِ ما ِیا ۔۔

ਮੈਲੇ ਵੇਸ ਤਿਨਾ ਕਾਮਣੀ ਿੁਖੀ ਰੈਤਣ ਤਵਹਾਇ ਜੀਉ ॥੭॥

مَیلے وسی پِیا اکینم ُدیھک َرنی وِاہ ِئے جپؤ ۔۔۷۔۔
ਸੋਹਾਗਣੀ ਤਕਆ ਕਰਮੁ ਕਮਾਇਆ ॥

وساہینگ ک ِیا رکم امکنا ۔۔
ਪੂਰਤਬ ਤਲਤਖਆ ਿਲੁ ਪਾਇਆ ॥

ئُؤرت لک ِھیا لھپ نانا ۔۔

ਨਿਤਰ ਕਰੇ ਕੈ ਆਪਣੀ ਆਪੇ ਲਏ ਤਮਲਾਇ ਜੀਉ ॥੮॥

دنر رکے ےکَ ا ینپ ا ےپ ےئل مِال ِئے جپؤ ۔۔۸۔۔
ਹੁਕਮੁ ਤਜਨਾ ਨੋ ਮਨਾਇਆ ॥

ک
ُچ م انج ون انمنا

ਤਿਨ ਅੰਿਤਰ ਸਬਿੁ ਵਸਾਇਆ ॥

پِں ارتن دبس وسانا ۔۔

ਸਹੀਆ ਸੇ ਸੋਹਾਗਣੀ ਤਜਨ ਸਹ ਨਾਤਲ ਤਪਆਰੁ ਜੀਉ ॥੯॥

سہیا ےس وساہینگ ِجں سہہ نال ایپر جپؤ ۔۔۹۔۔
ਤਜਨਾ ਭਾਣੇ ਕਾ ਰਸੁ ਆਇਆ ॥

ِجیا اھبےن اک رس ا نا ۔۔
ਤਿਨ ਤਵਚਹੁ ਭਰਮੁ ਚੁਕਾਇਆ ॥

پِں وِچہؤہ رھبم ُجکانا ۔۔

ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰੁ ਐਸਾ ਜਾਣੀਐ ਜੋ ਸਭਸੈ ਲਏ ਤਮਲਾਇ ਜੀਉ ॥੧੦॥

پپ سب
ھ
ج
ئ
س
پ
ِ
م
ِ
َ ے ےئل ال ے ؤ ۔۔۱۱۔۔
نانک سیگؤر ااسی اج َے وج
ਸਤਿਗੁਤਰ ਤਮਤਲਐ ਿਲੁ ਪਾਇਆ ॥

سیگؤر مِلیپے لھپ نانا ۔۔

ਤਜਤਨ ਤਵਚਹੁ ਅਹਕਰਣੁ ਚੁਕਾਇਆ ॥

نج وِچہؤہ ارکہن ُجکانا ۔۔

ਿੁਰਮਤਿ ਕਾ ਿੁਖੁ ਕਤਟਆ ਭਾਗੁ ਬੈਿਾ ਮਸਿਤਕ ਆਇ ਜੀਉ ॥੧੧॥

ُدرمت اک ُدھک ایٹک اھبگ اھٹیب کتسم ا ۓ جپؤ ۔۔۱۱۔۔

ਅੰਤਮਰਿੁ ਿੇਰੀ ਬਾਣੀਆ ॥

ارمت ریتی ناپ ِیا ۔۔
ਿੇਤਰਆ ਭਗਿਾ ਤਰਿੈ ਸਮਾਣੀਆ ॥

ب
ریتنا ھگیا ر َِدے امساین ۔۔

ਸੁਖ ਸੇਵਾ ਅੰਿਤਰ ਰਤਖਐ ਆਪਣੀ ਨਿਤਰ ਕਰਤਹ ਤਨਸਿਾਤਰ ਜੀਉ ॥੧੨॥

ک
ُسکھ ویسا ادنر ر ھیپے ا ینپ دنر رکہِ ئِسیار جپؤ ۔۔۱۲۔۔
ਸਤਿਗੁਰੁ ਤਮਤਲਆ ਜਾਣੀਐ ॥

سیگؤر مل ِیا اج پپَے ۔۔

ਤਜਿੁ ਤਮਤਲਐ ਨਾਮੁ ਵਖਾਣੀਐ ॥

جت مِلیپے نام واھک نیپے ۔۔

ਸਤਿਗੁਰ ਬਾਝੁ ਨ ਪਾਇਓ ਸਭ ਥਕੀ ਕਰਮ ਕਮਾਇ ਜੀਉ ॥੧੩॥

سیگؤر ناھج ہن ناویئ سیھ یکھت رکم امکۓ جپؤ ۔۔۱۳۔۔
ਹਉ ਸਤਿਗੁਰ ਤਵਟਹੁ ਘੁਮਾਇਆ ॥

گ
ہؤ سیگؤر وِوہٹ ُھمانا ۔۔

ਤਜਤਨ ਭਰਤਮ ਭੁਲਾ ਮਾਰਤਗ ਪਾਇਆ ॥

ب
ِجں رھبم ھُال امرگ نانا ۔۔

ਨਿਤਰ ਕਰੇ ਜੇ ਆਪਣੀ ਆਪੇ ਲਏ ਰਲਾਇ ਜੀਉ ॥੧੪॥

دنر رکے ےج ا ینپ ا ےپ ےئل رال ِئے جپؤ ۔۔۱۴۔۔
ਿੂੰ ਸਭਨਾ ਮਾਤਹ ਸਮਾਇਆ ॥

ئُؤن سبھیا امہِ امسنا ۔۔

ਤਿਤਨ ਕਰਿੈ ਆਪੁ ਲੁਕਾਇਆ ॥

پِں رک َئے ا ت لُکانا ۔۔

ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਤਖ ਪਰਗਟੁ ਹੋਇਆ ਜਾ ਕਉ ਜੋਤਿ ਧਰੀ ਕਰਿਾਤਰ ਜੀਉ ॥੧੫॥

نانک ُگرمُکھ رپگپ وہنا اج کؤ وجت درھی رکنار جپؤ ۔۔۱۵۔۔
ਆਪੇ ਖਸਤਮ ਤਨਵਾਤਜਆ ॥

ک
ھ
س
ئ
ا ےپ م ِؤا ِجیا ۔۔

ਜੀਉ ਤਪੰਿੁ ਿੇ ਸਾਤਜਆ ॥

جپؤ پِید دے سا ِجیا ۔۔

ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਕੀ ਪੈਜ ਰਖੀਆ ਿੁਇ ਕਰ ਮਸਿਤਕ ਧਾਤਰ ਜੀਉ ॥੧੬॥

پب
ا ےنپ ویسک یک َ ج رایھک ُدےئ رک کتسم داھر جپؤ ۔۔۱۶۔۔
ਸਤਭ ਸੰਜਮ ਰਹੇ ਤਸਆਣਪਾ ॥

سی سب
ج
س
ھ م رےہ ِ یااپن ۔۔

ਮੇਰਾ ਪਰਭੁ ਸਭੁ ਤਕਛੁ ਜਾਣਿਾ ॥

ک
ریما رپَھب سیھ ِچھ اجدنا ۔۔

ਪਰਗਟ ਪਰਿਾਪੁ ਵਰਿਾਇਓ ਸਭੁ ਲੋਕੁ ਕਰੈ ਜੈਕਾਰੁ ਜੀਉ ॥੧੭॥

رپَگپ رپَنات ورناویئ سیھ ولک رکَے جپکار جپؤ ۔۔۱۷۔۔
ਮੇਰੇ ਗੁਣ ਅਵਗਨ ਨ ਬੀਚਾਤਰਆ ॥

ریمے ُگں ا َونگ ہن اچیبرنا ۔۔

ਪਰਤਭ ਅਪਣਾ ਤਬਰਿੁ ਸਮਾਤਰਆ ॥

رپَھب اانپ پِرد امسرِنا ۔۔

ਕੰਤਿ ਲਾਇ ਕੈ ਰਤਖਓਨੁ ਲਗੈ ਨ ਿਿੀ ਵਾਉ ਜੀਉ ॥੧੮॥

ک
َ
کیبھ ال ِئے ےکَ ر ھ َپؤن لگے ہن یتت واو جپؤ ۔۔۱۸۔۔
ਮੈ ਮਤਨ ਿਤਨ ਪਰਭੂ ਤਧਆਇਆ ॥

ب
م َے نم نت رپ ُھؤ دایھنا ۔۔

ਜੀਇ ਇਤਛਅੜਾ ਿਲੁ ਪਾਇਆ ॥

چ
جبی ا ِ ھترا لھپ نانا ۔۔

ਸਾਹ ਪਾਤਿਸਾਹ ਤਸਤਰ ਖਸਮੁ ਿੂੰ ਜਤਪ ਨਾਨਕ ਜੀਵੈ ਨਾਉ ਜੀਉ ॥੧੯॥

ک
ھ
س
ساہ نائساہ سِر م ئُؤن جت نانک ویجَے ناو جپؤ ۔۔۱۹۔۔
ਿੁਧੁ ਆਪੇ ਆਪੁ ਉਪਾਇਆ ॥

ُندھ ا ےپ ا ت اُناِنا ۔۔
ਿੂਜਾ ਖੇਲੁ ਕਤਰ ਤਿਖਲਾਇਆ ॥

ک
ُدواج لیھک رک د ھالنا ۔۔

ਸਭੁ ਸਚੋ ਸਚੁ ਵਰਿਿਾ ਤਜਸੁ ਭਾਵੈ ਤਿਸੈ ਬੁਝਾਇ ਜੀਉ ॥੨੦॥

سیھ وچس چس وردتا ِجس اھبوے ئ ِ َسے اھجب ِئے جپؤ ۔۔۲۱۔۔
ਗੁਰ ਪਰਸਾਿੀ ਪਾਇਆ ॥

ُگر رپسادی نانا ۔۔

ਤਿਥੈ ਮਾਇਆ ਮੋਹੁ ਚੁਕਾਇਆ ॥

پ ِب
َھے

امنا ومہ ُجکانا ۔۔

ਤਕਰਪਾ ਕਤਰ ਕੈ ਆਪਣੀ ਆਪੇ ਲਏ ਸਮਾਇ ਜੀਉ ॥੨੧॥

ےک ا ینپ ا ےپ ےئل امسۓ جپؤ ۔۔۲۱۔۔
کِرنا رک َ

ਗੋਪੀ ਨੈ ਗੋਆਲੀਆ ॥

وگیپ ئَے وگا لِیا ۔۔

ਿੁਧੁ ਆਪੇ ਗੋਇ ਉਿਾਲੀਆ ॥

ُندھ ا ےپ وگۓ اُاھٹلِیا ۔۔
ਹੁਕਮੀ ਭਾਂਿੇ ਸਾਤਜਆ ਿੂੰ ਆਪੇ ਭੰਤਨ ਸਵਾਤਰ ਜੀਉ ॥੨੨॥

چک
ُ می اھبندے سا ِجیا ئُؤن ا ےپ نھبّ وسار جپؤ ۔۔۲۲۔۔
ਤਜਨ ਸਤਿਗੁਰ ਤਸਉ ਤਚਿੁ ਲਾਇਆ ॥

ِجں سیگؤر سِیؤ ِجت النا ۔۔

ਤਿਨੀ ਿੂਜਾ ਭਾਉ ਚੁਕਾਇਆ ॥

پ ِبی ُدواج اھبو ُجکانا ۔۔

ਤਨਰਮਲ ਜੋਤਿ ਤਿਨ ਪਰਾਣੀਆ ਓਇ ਚਲੇ ਜਨਮੁ ਸਵਾਤਰ ਜੀਉ ॥੨੩॥

ے ےلچ منج وسار جپؤ ۔۔۲۳۔۔
پِرلم وجت پِں رپاپ ِیا او ؑ
ਿੇਰੀਆ ਸਿਾ ਸਿਾ ਚੰਤਗਆਈਆ ॥

ریتِنا دسا دسا ایگنچایئ ۔۔
ਮੈ ਰਾਤਿ ਤਿਹੈ ਵਤਿਆਈਆਂ ॥

م َے رات ِد َہے ودناایئن ۔۔

ਅਣਮੰਤਗਆ ਿਾਨੁ ਿੇਵਣਾ ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਸਚੁ ਸਮਾਤਲ ਜੀਉ ॥੨੪॥੧॥

ابمیگیا دان دوینا وہک نانک چس امسل جپؤ ۔۔۲۴۔۔۱۔۔
ਤਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥

سِرریاگ ہلحم ۵۔۔

ਪੈ ਪਾਇ ਮਨਾਈ ਸੋਇ ਜੀਉ ॥

ئَے ناۓ انمیئ وسۓ جپؤ ۔۔

ਸਤਿਗੁਰ ਪੁਰਤਖ ਤਮਲਾਇਆ ਤਿਸੁ ਜੇਵਿੁ ਅਵਰੁ ਨ ਕੋਇ ਜੀਉ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

سیگؤر ُپرھک مِالنا ئِس َجپؤد اور ہن وکۓ جپؤ ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਗੋਸਾਈ ਤਮਹੰਿਾ ਇਿੜਾ ॥

وگسایئ مِہیدا اِڑھٹا ۔۔

ਅੰਮ ਅਬੇ ਥਾਵਹੁ ਤਮਿੜਾ ॥

ِب
ا ّم اےب اھتووہ م ھرا ۔۔

ਭੈਣ ਭਾਈ ਸਤਭ ਸਜਣਾ ਿੁਧੁ ਜੇਹਾ ਨਾਹੀ ਕੋਇ ਜੀਉ ॥੧॥

نیھب اھبیئ سیھ انجس ُندھ اہیج نایہ وکۓ جپؤ ۔۔۱۔۔
ਿੇਰੈ ਹੁਕਮੇ ਸਾਵਣੁ ਆਇਆ ॥

ریتَے ُچکمے ساون ا نا ۔۔

ਮੈ ਸਿ ਕਾ ਹਲੁ ਜੋਆਇਆ ॥

م َے ست اک لح وجا نا ۔۔

ਨਾਉ ਬੀਜਣ ਲਗਾ ਆਸ ਕਤਰ ਹਤਰ ਬੋਹਲ ਬਖਸ ਜਮਾਇ ਜੀਉ ॥੨॥

نک
پب
ھ
چ
ج
پ
ہ
ناو ں اگل ا س رک ر وبلہ س امجۓ ؤ ۔۔۲۔۔
ਹਉ ਗੁਰ ਤਮਤਲ ਇਕੁ ਪਛਾਣਿਾ ॥

ہؤ ُگر مِل اِک اھچپدنا ۔۔

ਿੁਯਾ ਕਾਗਲੁ ਤਚਤਿ ਨ ਜਾਣਿਾ ॥

ُدنا اکلگ ِجت ہن اجدنا ۔۔

ਹਤਰ ਇਕਿੈ ਕਾਰੈ ਲਾਇਓਨੁ ਤਜਉ ਭਾਵੈ ਤਿੈਂਵੈ ਤਨਬਾਤਹ ਜੀਉ ॥੩॥

ہر اِےتکَ َاکرے الویئن ج ٔپؤ اھبوے پِپ َؤے پ ِیاہِ جپؤ ۔۔۳۔۔
ਿੁਸੀ ਭੋਤਗਹੁ ਭੁੰਚਹੁ ਭਾਈਹੋ ॥

ئُس گِھ ب ُھب
ب
ج
پ
ہ
ہ
ؤ اھب ؤ ۔۔
ی وھب ؤ
ਗੁਤਰ ਿੀਬਾਤਣ ਕਵਾਇ ਪੈਨਾਈਓ ॥

ُگر دابین وکَاےئ انیپپپؤ ۔۔

ਹਉ ਹੋਆ ਮਾਹਰੁ ਤਪੰਿ ਿਾ ਬੰਤਨ ਆਿੇ ਪੰਤਜ ਸਰੀਕ ਜੀਉ ॥੪॥

نب ا دے جنپ رسنک جپؤ ۔۔۴۔۔
ہؤ وہا امہر پِید دا ّ
ਹਉ ਆਇਆ ਸਾਮਹੈ ਤਿਹੰਿੀਆ ॥

مہ
ہؤ ا نا سا َھے بِہیدنا ۔۔

ਪੰਤਜ ਤਕਰਸਾਣ ਮੁਜੇਰੇ ਤਮਹਤਿਆ ॥

م
جنپ کِرسان ُچتَرے مِہ ِدنا ۔۔

ਕੰਨੁ ਕੋਈ ਕਤਢ ਨ ਹੰਘਈ ਨਾਨਕ ਵੁਿਾ ਘੁਤਘ ਤਗਰਾਉ ਜੀਉ ॥੫॥

گ
ہی گ
ھب
ھ
گ
گ
ج
ِ
پ
ُ
نکّ وکیئ ڈکھ ہن ی نانک ُواھٹ ھ راو ؤ ۔۔۵۔۔
ਹਉ ਵਾਰੀ ਘੁੰਮਾ ਜਾਵਿਾ ॥

گ
ہؤ واری ُھما اجودا ۔۔

ਇਕ ਸਾਹਾ ਿੁਧੁ ਤਧਆਇਿਾ ॥

اِک سااہ ُندھ دایھدئا ۔۔
ਉਜੜੁ ਥੇਹੁ ਵਸਾਇਓ ਹਉ ਿੁਧ ਤਵਟਹੁ ਕੁਰਬਾਣੁ ਜੀਉ ॥੬॥

اُڑج بھی ُہ وساویئ ہؤ ُندھ وِوہٹ ُکرنان جپؤ ۔۔۶۔۔

ਹਤਰ ਇਿੈ ਤਨਿ ਤਧਆਇਿਾ ॥

ب
ہر ا ِھے پِپ دایھدئا ۔۔

ਮਤਨ ਤਚੰਿੀ ਸੋ ਿਲੁ ਪਾਇਿਾ ॥

نم ِجیدی وس لھپ نادئا ۔۔
ਸਭੇ ਕਾਜ ਸਵਾਤਰਅਨੁ ਲਾਹੀਅਨੁ ਮਨ ਕੀ ਭੁਖ ਜੀਉ ॥੭॥

ب
سب
ہ
ھے اکچ وسارِنئ ال ییں نم یک ُھکھ جپؤ ۔۔۷۔۔
ਮੈ ਛਤਿਆ ਸਭੋ ਧੰਧੜਾ ॥

سب
م َے چھدنا ھؤ ددنھڑھا ۔۔
ਗੋਸਾਈ ਸੇਵੀ ਸਚੜਾ ॥

س
وگسایئ َسیؤی چرا ۔۔

ਨਉ ਤਨਤਧ ਨਾਮੁ ਤਨਧਾਨੁ ਹਤਰ ਮੈ ਪਲੈ ਬਧਾ ਤਛਤਕ ਜੀਉ ॥੮॥

ئؤ ن ِدھ نام ن ِداھن ہر م َے نلَے دباھ چھِک جپؤ ۔۔۸۔۔
ਮੈ ਸੁਖੀ ਹੂੰ ਸੁਖੁ ਪਾਇਆ ॥

سک
م َے ُ ھی ُہؤن ُسکھ نانا ۔۔

ਗੁਤਰ ਅੰਿਤਰ ਸਬਿੁ ਵਸਾਇਆ ॥

ُگر ارتن دبس وسانا ۔۔

ਸਤਿਗੁਤਰ ਪੁਰਤਖ ਤਵਖਾਤਲਆ ਮਸਿਤਕ ਧਤਰ ਕੈ ਹਥੁ ਜੀਉ ॥੯॥

سیگؤر ُپرھک وِاھکایل کتسم درھ ےکَ ھتہ جپؤ ۔۔۹۔۔
ਮੈ ਬਧੀ ਸਚੁ ਧਰਮ ਸਾਲ ਹੈ ॥

م َے دبیھ چس درھم سال ےہَ ۔۔

ਗੁਰਤਸਖਾ ਲਹਿਾ ਭਾਤਲ ਕੈ ॥

ُگر ِسکھا دہلا اھبل ےکَ ۔۔

ਪੈਰ ਧੋਵਾ ਪਖਾ ਿੇਰਿਾ ਤਿਸੁ ਤਨਤਵ ਤਨਤਵ ਲਗਾ ਪਾਇ ਜੀਉ ॥੧੦॥

ریپ دوھوا اھکپ ریھپدا ئِس ئِؤ ئِؤ اگل ناۓ جپؤ ۔۔۱۱۔۔
ਸੁਤਣ ਗਲਾ ਗੁਰ ਪਤਹ ਆਇਆ ॥

ُسں گال ُگر بہہ ا نا ۔۔

ਨਾਮੁ ਿਾਨੁ ਇਸਨਾਨੁ ਤਿੜਾਇਆ ॥

نام دان اِانسن دِرانا ۔۔
ਸਭੁ ਮੁਕਿੁ ਹੋਆ ਸੈਸਾਰੜਾ ਨਾਨਕ ਸਚੀ ਬੇੜੀ ਚਾਤੜ ਜੀਉ ॥੧੧॥

سیھ مُکت وہا َسیساررا نانک یچس ڑیبی اچر جپؤ ۔۔۱۱۔۔
ਸਭ ਤਸਰਸਤਟ ਸੇਵੇ ਤਿਨੁ ਰਾਤਿ ਜੀਉ ॥

سیھ رسِست ویسے دِن رات جپؤ ۔۔
ਿੇ ਕੰਨੁ ਸੁਣਹੁ ਅਰਿਾਤਸ ਜੀਉ ॥

نک ُسبہؤ ارداس جپؤ ۔۔
دے ّ

ਿੋਤਕ ਵਜਾਇ ਸਭ ਤਿਿੀਆ ਿੁਤਸ ਆਪੇ ਲਇਅਨੁ ਛਿਾਇ ਜੀਉ ॥੧੨॥

ل
ُ
وھٹک واجےئ سیھ دِایھٹ ئس ا ےپ ییں چھداۓ جپؤ ۔۔۱۲۔۔
ਹੁਤਣ ਹੁਕਮੁ ਹੋਆ ਤਮਹਰਵਾਣ ਿਾ ॥

ک
ُہں ُچ م وہا رہموان دا ۔۔

ਪੈ ਕੋਇ ਨ ਤਕਸੈ ਰਞਾਣਿਾ ॥

ئَے وکۓ ہن کِسے َ رایندنا ۔۔

ਸਭ ਸੁਖਾਲੀ ਵੁਿੀਆ ਇਹੁ ਹੋਆ ਹਲੇਮੀ ਰਾਜੁ ਜੀਉ ॥੧੩॥

ہ َلب
م
ج
پ
سیھ ُسکھایل ُوایھٹ اِوہی وہا ی راچ ؤ ۔۔۱۳۔۔
ਤਝੰਤਮ ਤਝੰਤਮ ਅੰਤਮਰਿੁ ਵਰਸਿਾ ॥

چھِب چ
ِ
ب
ھ
ّم ارمت وردسا ۔۔
ّم
ਬੋਲਾਇਆ ਬੋਲੀ ਖਸਮ ਿਾ ॥

وبالنا وبیل

کھ س

م دا ۔۔

ਬਹੁ ਮਾਣੁ ਕੀਆ ਿੁਧੁ ਉਪਰੇ ਿੂੰ ਆਪੇ ਪਾਇਤਹ ਥਾਇ ਜੀਉ ॥੧੪॥

وہب امن ایک ُندھ اُرپے ئُؤن ا ےپ نابہ ِہ اھتےئ جپؤ ۔۔۱۴۔۔
ਿੇਤਰਆ ਭਗਿਾ ਭੁਖ ਸਿ ਿੇਰੀਆ ॥

ب ب
ریتنا ھگیا ُھکھ دص ریتِنا ۔۔
ਹਤਰ ਲੋਚਾ ਪੂਰਨ ਮੇਰੀਆ ॥

ہر ولاچ ئُؤرن ریمنا ۔۔
ਿੇਹੁ ਿਰਸੁ ਸੁਖਿਾਤਿਆ ਮੈ ਗਲ ਤਵਤਚ ਲੈਹੁ ਤਮਲਾਇ ਜੀਉ ॥੧੫॥

دبہہؤ درس ُسکھداپ ِیا م َے لگ وِچ لب ُہہ مِال ِئے جپؤ ۔۔۱۵۔۔
ਿੁਧੁ ਜੇਵਿੁ ਅਵਰੁ ਨ ਭਾਤਲਆ ॥

ُندھ ویجد اور ہن اھبایل ۔۔
ਿੂੰ ਿੀਪ ਲੋਅ ਪਇਆਤਲਆ ॥

ئُؤن دپپ ولۓ ایپایل ۔۔

ਿੂੰ ਥਾਤਨ ਥਨੰਿਤਰ ਰਤਵ ਰਤਹਆ ਨਾਨਕ ਭਗਿਾ ਸਚੁ ਅਧਾਰੁ ਜੀਉ ॥੧੬॥

ب
ب
ئُؤن اھتن ھییتر َروِ رایہ نانک ھگیا چس اداھر جپؤ ۔۔۱۶۔۔

ਹਉ ਗੋਸਾਈ ਿਾ ਪਤਹਲਵਾਨੜਾ ॥

ہؤ وگسایئ دا ولہپاپرا ۔۔

ਮੈ ਗੁਰ ਤਮਤਲ ਉਚ ਿੁਮਾਲੜਾ ॥

م َے ُگر مِل اُچ ُدامڑلا ۔۔

ਸਭ ਹੋਈ ਤਛੰਝ ਇਕਿੀਆ ਿਯੁ ਬੈਿਾ ਵੇਖੈ ਆਤਪ ਜੀਉ ॥੧੭॥

چ
ِ
ب
ن َک
ھ
کب
چ
ج
ھ
پ
ئ
سیھ وہیئ ھ ا ِھیا د َؤ اھٹیب و ے ا ت ؤ ۔۔۱۷۔۔
ਵਾਿ ਵਜਤਨ ਟੰਮਕ ਭੇਰੀਆ ॥

وات ونج ننمک ریھبِنا ۔۔
ਮਲ ਲਥੇ ਲੈਿੇ ਿੇਰੀਆ ॥

لب
لم ھے لَیدے ریھپِنا ۔۔
ਤਨਹਿੇ ਪੰਤਜ ਜੁਆਨ ਮੈ ਗੁਰ ਥਾਪੀ ਤਿਿੀ ਕੰਤਿ ਜੀਉ ॥੧੮॥

بِہپے جنپ وجان م َے ُگر اھتیپ دِیت ڈنک جپؤ ۔۔۱۸۔۔
ਸਭ ਇਕਿੇ ਹੋਇ ਆਇਆ ॥

سیھ اےھٹک وہۓ ا نا ۔۔

ਘਤਰ ਜਾਸਤਨ ਵਾਟ ਵਟਾਇਆ ॥

رھگ اجنس وات ونانا ۔۔
ਗੁਰਮੁਤਖ ਲਾਹਾ ਲੈ ਗਏ ਮਨਮੁਖ ਚਲੇ ਮੂਲੁ ਗਵਾਇ ਜੀਉ ॥੧੯॥

مب
م
ک
ج
پ
م
ُ
ُگرمُکھ الاہ لَے ےئگ ھ ےلچ ُؤل وگَاےی ؤ ۔۔۱۹۔۔
ਿੂੰ ਵਰਨਾ ਤਚਹਨਾ ਬਾਹਰਾ ॥

ئُؤن ورنا ِچہیا ناہرا ۔۔

ਹਤਰ ਤਿਸਤਹ ਹਾਜਰੁ ਜਾਹਰਾ ॥

ہر ِدسہہ اح ُجر اجہرا ۔۔

ਸੁਤਣ ਸੁਤਣ ਿੁਝੈ ਤਧਆਇਿੇ ਿੇਰੇ ਭਗਿ ਰਿੇ ਗੁਣਿਾਸੁ ਜੀਉ ॥੨੦॥

س س ُب
ج
ُ
ج
ھ
پ
ُ ں ُ ں َے دایھدئے ریتے تگھب رےت گییاس ؤ ۔۔۲۱۔۔
ਮੈ ਜੁਤਗ ਜੁਤਗ ਿਯੈ ਸੇਵੜੀ ॥

م َے ُچگ ُچگ د ئَے ویسری ۔۔
ਗੁਤਰ ਕਟੀ ਤਮਹਿੀ ਜੇਵੜੀ ॥

ُگر کبی مِہدی َجپؤری ۔۔

ਹਉ ਬਾਹੁਤੜ ਤਛੰਝ ਨ ਨਚਊ ਨਾਨਕ ਅਉਸਰੁ ਲਧਾ ਭਾਤਲ ਜੀਉ ॥੨੧॥੨॥੨੯॥

ہ ہ چھِب
ب
چ
ج
پ
چ
ؤ نا ُر ھ ہن ؤ نانک اورس دلاھ اھبل ؤ ۔۔۲۱۔۔۲۔۔۲۹۔۔
ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪਰਸਾਤਿ ॥

اِک اواکنر سیگؤر رپساد ۔۔
ਤਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੧ ਪਹਰੇ ਘਰੁ ੧ ॥

سِرریاگ ہلحم  ۱رہپے رھگ ۱۔۔
ਪਤਹਲੈ ਪਹਰੈ ਰੈਤਣ ਕੈ ਵਣਜਾਤਰਆ ਤਮਿਰਾ ਹੁਕਤਮ ਪਇਆ ਗਰਭਾਤਸ ॥

ک
بہلَے رہپَے َرنی ےکَ واجنرنا ِمترا ُچ م ایپ رگاھبس ۔۔

ਉਰਧ ਿਪੁ ਅੰਿਤਰ ਕਰੇ ਵਣਜਾਤਰਆ ਤਮਿਰਾ ਖਸਮ ਸੇਿੀ ਅਰਿਾਤਸ ॥

ِمت کھس
اُردھ پپ ارتن رکے واجنرنا را م یتیس ارداس ۔۔

ਖਸਮ ਸੇਿੀ ਅਰਿਾਤਸ ਵਖਾਣੈ ਉਰਧ ਤਧਆਤਨ ਤਲਵ ਲਾਗਾ ॥

ک

ھس
م َسیبی ارداس واھک ئَے اُردھ دایھن لِؤ الاگ ۔۔

ਨਾ ਮਰਜਾਿੁ ਆਇਆ ਕਤਲ ਭੀਿਤਰ ਬਾਹੁਤੜ ਜਾਸੀ ਨਾਗਾ ॥

ہن رماجد ا نا لک رتیھب ناہُر اجیس نااگ ۔۔
ਜੈਸੀ ਕਲਮ ਵੁੜੀ ਹੈ ਮਸਿਤਕ ਿੈਸੀ ਜੀਅੜੇ ਪਾਤਸ ॥

َن
ےہ کتسم یسی جیترے ناس ۔۔
یسیج ملق ُوری َ
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਪਰਾਣੀ ਪਤਹਲੈ ਪਹਰੈ ਹੁਕਤਮ ਪਇਆ ਗਰਭਾਤਸ ॥੧॥

ک
وہک نانک رپَاین بہلَے رہپَے ُچ م ایپ رگاھبس ۔۔۱۔۔

ਿੂਜੈ ਪਹਰੈ ਰੈਤਣ ਕੈ ਵਣਜਾਤਰਆ ਤਮਿਰਾ ਤਵਸਤਰ ਗਇਆ ਤਧਆਨੁ ॥

ُدو َچے رہپَے َرنی ےکَ واجنرنا ِمترا وِرس ایگ دایھن ۔۔

ਹਥੋ ਹਤਥ ਨਚਾਈਐ ਵਣਜਾਤਰਆ ਤਮਿਰਾ ਤਜਉ ਜਸੁਿਾ ਘਤਰ ਕਾਨੁ ॥

وھتہ ھتہ اچن نیپے َ واجنرنا ِمترا ج ٔپؤ ج ُسدا رھگ اقن ۔۔
ਹਥੋ ਹਤਥ ਨਚਾਈਐ ਪਰਾਣੀ ਮਾਿ ਕਹੈ ਸੁਿੁ ਮੇਰਾ ॥

وھتہ ھتہ اچن نیپے َ رپَاین امت ےہکَ ُست ریما ۔۔

ਚੇਤਿ ਅਚੇਿ ਮੂੜ ਮਨ ਮੇਰੇ ਅੰਤਿ ਨਹੀ ਕਛੁ ਿੇਰਾ ॥

ج َپت اج َپت مُؤر نم ریمے اپپ یہن ھچکُ ریتا ۔۔
ਤਜਤਨ ਰਤਚ ਰਤਚਆ ਤਿਸਤਹ ਨ ਜਾਣੈ ਮਨ ਭੀਿਤਰ ਧਤਰ ਤਗਆਨੁ ॥

ِجں رچ رایچ ئِسہہ ہن اج ئَے نم رتیھب درھ گ ِیان ۔۔

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਪਰਾਣੀ ਿੂਜੈ ਪਹਰੈ ਤਵਸਤਰ ਗਇਆ ਤਧਆਨੁ ॥੨॥

وہک نانک رپَاین ُدو َچے رہپَے وِرس ایگ دایھن ۔۔۲۔۔

ਿੀਜੈ ਪਹਰੈ ਰੈਤਣ ਕੈ ਵਣਜਾਤਰਆ ਤਮਿਰਾ ਧਨ ਜੋਬਨ ਤਸਉ ਤਚਿੁ ॥

ےک واجنرنا ِمترا دنھ وجنب سِیؤ ِجت ۔۔
پبج َے رہپَے َرنی َ

ਹਤਰ ਕਾ ਨਾਮੁ ਨ ਚੇਿਹੀ ਵਣਜਾਤਰਆ ਤਮਿਰਾ ਬਧਾ ਛੁਟਤਹ ਤਜਿੁ ॥

ہر اک نام ہن چیبہی واجنرنا ِمترا دباھ چھُی ِہ ِجت ۔۔

ਹਤਰ ਕਾ ਨਾਮੁ ਨ ਚੇਿੈ ਪਰਾਣੀ ਤਬਕਲੁ ਭਇਆ ਸੰਤਗ ਮਾਇਆ ॥

ہر اک نام ہن چی َپے رپَاین ِئکل ایھب گنس امنا ۔۔

ਧਨ ਤਸਉ ਰਿਾ ਜੋਬਤਨ ਮਿਾ ਅਤਹਲਾ ਜਨਮੁ ਗਵਾਇਆ ॥

دنھ سِیؤ رنا وجنب اتم اَہال منج وگَانا ۔۔

ਧਰਮ ਸੇਿੀ ਵਾਪਾਰੁ ਨ ਕੀਿੋ ਕਰਮੁ ਨ ਕੀਿੋ ਤਮਿੁ ॥

درھم یتیس وانار ہن وتیک رکم ہن کِیپؤ مِت ۔۔

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਿੀਜੈ ਪਹਰੈ ਪਰਾਣੀ ਧਨ ਜੋਬਨ ਤਸਉ ਤਚਿੁ ॥੩॥

وہک نانک پبج َے رہپَے رپَاین دنھ وجنب سِیؤ ِجت ۔۔۳۔۔
ਚਉਥੈ ਪਹਰੈ ਰੈਤਣ ਕੈ ਵਣਜਾਤਰਆ ਤਮਿਰਾ ਲਾਵੀ ਆਇਆ ਖੇਿੁ ॥

ب
جؤ َھے رہپَے َرنی ےکَ واجنرنا ِمترا الوی ا نا تیھک ۔۔

ਜਾ ਜਤਮ ਪਕਤੜ ਚਲਾਇਆ ਵਣਜਾਤਰਆ ਤਮਿਰਾ ਤਕਸੈ ਨ ਤਮਤਲਆ ਭੇਿੁ ॥

اج مج ڑکپ چالنا واجنرنا ِمترا کِسے َ ہن مل ِیا تیھب ۔۔

ਭੇਿੁ ਚੇਿੁ ਹਤਰ ਤਕਸੈ ਨ ਤਮਤਲਓ ਜਾ ਜਤਮ ਪਕਤੜ ਚਲਾਇਆ ॥

بھ َپت ج َپت ہر کِسے َ ہن مل ِپؤ اج مج ڑکپ چالنا ۔۔

ਝੂਿਾ ਰੁਿਨੁ ਹੋਆ ਿੋੁਆਲੈ ਤਖਨ ਮਤਹ ਭਇਆ ਪਰਾਇਆ ॥

لَ ک
چ
ھ
ِ
ُھؤاھٹ ُردن وہا دوا ے ں ہہم ایھب رپانا ۔۔

ਸਾਈ ਵਸਿੁ ਪਰਾਪਤਿ ਹੋਈ ਤਜਸੁ ਤਸਉ ਲਾਇਆ ਹੇਿੁ ॥

سایئ وطس رپاپپ وہیئ ِجس سِیؤ النا تیہ ۔۔

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਪਰਾਣੀ ਚਉਥੈ ਪਹਰੈ ਲਾਵੀ ਲੁਤਣਆ ਖੇਿੁ ॥੪॥੧॥

ب
وہک نانک رپَاین جؤ َھے

رہپَے الوی لُییا تیھک ۔۔۴۔۔۱۔۔
ਤਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੧ ॥

سِرریاگ ہلحم ۱۔۔
ਪਤਹਲੈ ਪਹਰੈ ਰੈਤਣ ਕੈ ਵਣਜਾਤਰਆ ਤਮਿਰਾ ਬਾਲਕ ਬੁਤਧ ਅਚੇਿੁ ॥

بہلَے رہپَے َرنی ےکَ واجنرنا ِمترا ناکل دبُھ اجپت ۔۔

ਖੀਰੁ ਪੀਐ ਖੇਲਾਈਐ ਵਣਜਾਤਰਆ ਤਮਿਰਾ ਮਾਿ ਤਪਿਾ ਸੁਿ ਹੇਿੁ ॥

ک
ک
ِھتر نی َپے ھیال نیپے واجنرنا ِمترا امت پِیا ُست تیہ ۔۔
ਮਾਿ ਤਪਿਾ ਸੁਿ ਨੇਹੁ ਘਨੇਰਾ ਮਾਇਆ ਮੋਹੁ ਸਬਾਈ ॥

امت پِیا ُست ہینُ رینھگا امنا ومہ ابسیئ ۔۔
ਸੰਜੋਗੀ ਆਇਆ ਤਕਰਿੁ ਕਮਾਇਆ ਕਰਣੀ ਕਾਰ ਕਰਾਈ ॥

وجنسیگ ا نا کِرت امکنا رکین اکر رکایئ ۔۔

ਰਾਮ ਨਾਮ ਤਬਨੁ ਮੁਕਤਿ ਨ ਹੋਈ ਬੂਿੀ ਿੂਜੈ ਹੇਤਿ ॥

رام نام پِں مُکت ہن وہیئ وبدی ُدو َچے تیہ ۔۔
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਪਰਾਣੀ ਪਤਹਲੈ ਪਹਰੈ ਛੂਟਤਹਗਾ ਹਤਰ ਚੇਤਿ ॥੧॥

چ
وہک نانک رپَاین بہلَے رہپَے ُھؤبہگا ہر جپت ۔۔۱۔۔

ਿੂਜੈ ਪਹਰੈ ਰੈਤਣ ਕੈ ਵਣਜਾਤਰਆ ਤਮਿਰਾ ਭਤਰ ਜੋਬਤਨ ਮੈ ਮਤਿ ॥

ُدو َچے رہپَے َرنی ےکَ واجنرنا ِمترا رھب وجنب م َے مت ۔۔
ਅਤਹਤਨਤਸ ਕਾਤਮ ਤਵਆਤਪਆ ਵਣਜਾਤਰਆ ਤਮਿਰਾ ਅੰਧੁਲੇ ਨਾਮੁ ਨ ਤਚਤਿ ॥

اہیِس اکم وناایپ واجنرنا ِمترا ادن ُھلے نام ہن ِجت ۔۔

ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਘਟ ਅੰਿਤਰ ਨਾਹੀ ਹੋਤਰ ਜਾਣੈ ਰਸ ਕਸ ਮੀਿੇ ॥

رام نام ٹھگ ارتن نایہ وہر اج ئَے رس سک ےھٹیم ۔۔

ਤਗਆਨੁ ਤਧਆਨੁ ਗੁਣ ਸੰਜਮੁ ਨਾਹੀ ਜਨਤਮ ਮਰਹੁਗੇ ਝੂਿੇ ॥

چ
سبج
گ ِیان دایھن ُگں م نایہ منج رم ہُگے ُھؤےھٹ ۔۔

ਿੀਰਥ ਵਰਿ ਸੁਤਚ ਸੰਜਮੁ ਨਾਹੀ ਕਰਮੁ ਧਰਮੁ ਨਹੀ ਪੂਜਾ ॥

ُس سب
ج
ئ
ریتھت ورت ج م نایہ رکم درھم یہن ُؤاج ۔۔

ਨਾਨਕ ਭਾਇ ਭਗਤਿ ਤਨਸਿਾਰਾ ਿੁਤਬਧਾ ਤਵਆਪੈ ਿੂਜਾ ॥੨॥

نانک اھبےئ تگھب ئِسیارا ُددباھ وِنا ئَے ُدواج ۔۔۲۔۔

ਿੀਜੈ ਪਹਰੈ ਰੈਤਣ ਕੈ ਵਣਜਾਤਰਆ ਤਮਿਰਾ ਸਤਰ ਹੰਸ ਉਲਥੜੇ ਆਇ ॥

ےک واجنرنا ِمترا رس سنہ اُڑھتلے ا ۓ ۔۔
پبج َے رہپَے َرنی َ

ਜੋਬਨੁ ਘਟੈ ਜਰੂਆ ਤਜਣੈ ਵਣਜਾਤਰਆ ਤਮਿਰਾ ਆਵ ਘਟੈ ਤਿਨੁ ਜਾਇ ॥

گ
گ
وجنب ھ َپے رجُوا ِج َپے واجنرنا ِمترا ا َو ھ َپے دِن اجۓ ۔۔

ਅੰਤਿ ਕਾਤਲ ਪਛੁਿਾਸੀ ਅੰਧੁਲੇ ਜਾ ਜਤਮ ਪਕਤੜ ਚਲਾਇਆ ॥

اپپ اکل اتھچپیس ادنےلھ اج مج ڑکپ چالنا ۔۔
ਸਭੁ ਤਕਛੁ ਅਪੁਨਾ ਕਤਰ ਕਤਰ ਰਾਤਖਆ ਤਖਨ ਮਤਹ ਭਇਆ ਪਰਾਇਆ ॥

ک
ک
ھ
ِ
سیھ ِچھ اانپ رک رک راایھک ں ہہم ایھب رپانا ۔۔

ਬੁਤਧ ਤਵਸਰਜੀ ਗਈ ਤਸਆਣਪ ਕਤਰ ਅਵਗਣ ਪਛੁਿਾਇ ॥

دبُھ وِرسیج یئگ ِسیاپپ رک ا َونگ اتھچپےئ ۔۔
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਪਰਾਣੀ ਿੀਜੈ ਪਹਰੈ ਪਰਭੁ ਚੇਿਹੁ ਤਲਵ ਲਾਇ ॥੩॥

وہک نانک رپَاین پبج َے رہپَے رپَھب چیبہؤ لِؤ ال ِئے ۔۔۳۔۔

ਚਉਥੈ ਪਹਰੈ ਰੈਤਣ ਕੈ ਵਣਜਾਤਰਆ ਤਮਿਰਾ ਤਬਰਤਧ ਭਇਆ ਿਨੁ ਖੀਣੁ ॥

ب
جؤ َھے

ک
ھی
رہپَے َرنی ےکَ واجنرنا ِمترا پِردھ ایھب نت ں ۔۔

ਅਖੀ ਅੰਧੁ ਨ ਿੀਸਈ ਵਣਜਾਤਰਆ ਤਮਿਰਾ ਕੰਨੀ ਸੁਣੈ ਨ ਵੈਣ ॥

ئ
ایھک ادنھ ہن د سبی واجنرنا ِمترا ّکبی ُسیے َ ہن َونی ۔۔
ਅਖੀ ਅੰਧੁ ਜੀਭ ਰਸੁ ਨਾਹੀ ਰਹੇ ਪਰਾਕਉ ਿਾਣਾ ॥

ایھک ادنھ چیبھ رس نایہ رےہ رپاکؤ نانا ۔۔

ਗੁਣ ਅੰਿਤਰ ਨਾਹੀ ਤਕਉ ਸੁਖੁ ਪਾਵੈ ਮਨਮੁਖ ਆਵਣ ਜਾਣਾ ॥

مب
ُگں ارتن نایہ کپؤ ُسکھ نا َوے مُکھ ا ون اجنا ۔۔

ਖੜੁ ਪਕੀ ਕੁਤੜ ਭਜੈ ਤਬਨਸੈ ਆਇ ਚਲੈ ਤਕਆ ਮਾਣੁ ॥

ُک ب
ھ
ن
ی
َ
ل
س
ج
چ
ِ
ڑھک یکپ ر َے ے ا ۓ ے ایک امن ۔۔

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਪਰਾਣੀ ਚਉਥੈ ਪਹਰੈ ਗੁਰਮੁਤਖ ਸਬਿੁ ਪਛਾਣੁ ॥੪॥

ب
وہک نانک رپَاین جؤ َھے رہپَے ُگرمُکھ دبس اھچپن ۔۔۴۔۔

ਓੜਕੁ ਆਇਆ ਤਿਨ ਸਾਤਹਆ ਵਣਜਾਤਰਆ ਤਮਿਰਾ ਜਰੁ ਜਰਵਾਣਾ ਕੰਤਨ ॥

اورک ا نا پِں ساایہ واجنرنا ِمترا رج رجوانا نکّ ۔۔

ਇਕ ਰਿੀ ਗੁਣ ਨ ਸਮਾਤਣਆ ਵਣਜਾਤਰਆ ਤਮਿਰਾ ਅਵਗਣ ਖੜਸਤਨ ਬੰਤਨ ॥

اِک ریت ُگں ہن امسِانی واجنرنا ِمترا اَونگ ڑھکنس نبّ ۔۔
ਗੁਣ ਸੰਜਤਮ ਜਾਵੈ ਚੋਟ ਨ ਖਾਵੈ ਨਾ ਤਿਸੁ ਜੰਮਣੁ ਮਰਣਾ ॥

ئِ چ
ُگ سبج
م
ّ
اھکوے ہن س ں رمنا ۔۔
اجوے وچت ہن َ
ں م َ
ਕਾਲੁ ਜਾਲੁ ਜਮੁ ਜੋਤਹ ਨ ਸਾਕੈ ਭਾਇ ਭਗਤਿ ਭੈ ਿਰਣਾ ॥

ب
اکل اجل مج وجہِ ہن سا َکے اھبےئ تگھب َھے رتنا ۔۔

ਪਤਿ ਸੇਿੀ ਜਾਵੈ ਸਹਤਜ ਸਮਾਵੈ ਸਗਲੇ ਿੂਖ ਤਮਟਾਵੈ ॥

سہ
پپ َب
م
امسوے ےلگس ُدوھک ِیا َوے ۔۔
اجوے ج َ
سی ی َ
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਪਰਾਣੀ ਗੁਰਮੁਤਖ ਛੂਟੈ ਸਾਚੇ ਿੇ ਪਤਿ ਪਾਵੈ ॥੫॥੨॥

چ
وہک نانک رپَاین ُگرمُکھ ُھؤ ئَے ساےچ ےت پپ نا َوے ۔۔۵۔۔۲۔۔
ਤਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੪ ॥

سِرریاگ ہلحم ۴۔۔
ਪਤਹਲੈ ਪਹਰੈ ਰੈਤਣ ਕੈ ਵਣਜਾਤਰਆ ਤਮਿਰਾ ਹਤਰ ਪਾਇਆ ਉਿਰ ਮੰਝਾਤਰ ॥

بہلَے رہپَے َرنی ےکَ واجنرنا ِمترا ہر نانا اُدر اھجنمر ۔۔

ਹਤਰ ਤਧਆਵੈ ਹਤਰ ਉਚਰੈ ਵਣਜਾਤਰਆ ਤਮਿਰਾ ਹਤਰ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਸਮਾਤਰ ॥

ایھوے ہر اُج َِرے واجنرنا ِمترا ہر ہر نام امسر ۔۔
ہر د َ

ਹਤਰ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਜਪੇ ਆਰਾਧੇ ਤਵਤਚ ਅਗਨੀ ਹਤਰ ਜਤਪ ਜੀਤਵਆ ॥

ہر ہر نام ےپج ا رادےھ وِچ اینگ ہر جت ِجپؤنا ۔۔

ਬਾਹਤਰ ਜਨਮੁ ਭਇਆ ਮੁਤਖ ਲਾਗਾ ਸਰਸੇ ਤਪਿਾ ਮਾਿ ਥੀਤਵਆ ॥

ناہر منج ایھب مُکھ الاگ رسےس پِیا امت ویھتنا ۔۔

ਤਜਸ ਕੀ ਵਸਿੁ ਤਿਸੁ ਚੇਿਹੁ ਪਰਾਣੀ ਕਤਰ ਤਹਰਿੈ ਗੁਰਮੁਤਖ ਬੀਚਾਤਰ ॥

سج یک وطس ئِس چیبہؤ رپَاین رک ہِر َدے ُگرمُکھ اچیبر ۔۔

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਪਰਾਣੀ ਪਤਹਲੈ ਪਹਰੈ ਹਤਰ ਜਪੀਐ ਤਕਰਪਾ ਧਾਤਰ ॥੧॥

وہک نانک رپَاین بہلَے رہپَے ہر چیپَے کِرنا داھر ۔۔۱۔۔

ਿੂਜੈ ਪਹਰੈ ਰੈਤਣ ਕੈ ਵਣਜਾਤਰਆ ਤਮਿਰਾ ਮਨੁ ਲਾਗਾ ਿੂਜੈ ਭਾਇ ॥

ُدو َچے رہپَے َرنی ےکَ واجنرنا ِمترا نم الاگ ُدو َچے اھبےئ ۔۔

ਮੇਰਾ ਮੇਰਾ ਕਤਰ ਪਾਲੀਐ ਵਣਜਾਤਰਆ ਤਮਿਰਾ ਲੇ ਮਾਿ ਤਪਿਾ ਗਤਲ ਲਾਇ ॥

ریما ریما رک نا لی َپے واجنرنا ِمترا ےل امت پِیا لگ ال ِئے ۔۔
ਲਾਵੈ ਮਾਿ ਤਪਿਾ ਸਿਾ ਗਲ ਸੇਿੀ ਮਤਨ ਜਾਣੈ ਖਤਟ ਖਵਾਏ ॥

الوے امت پِیا دسا لگ َ
سیبی نم اج ئَے ٹھک وھکاےئ ۔۔
َ
ਜੋ ਿੇਵੈ ਤਿਸੈ ਨ ਜਾਣੈ ਮੂੜਾ ਤਿਿੇ ਨੋ ਲਪਟਾਏ ॥

وج دویَے ئ ِ َسے ہن اج ئَے مُؤرا دِےت ون لییاےئ ۔۔
ਕੋਈ ਗੁਰਮੁਤਖ ਹੋਵੈ ਸੁ ਕਰੈ ਵੀਚਾਰੁ ਹਤਰ ਤਧਆਵੈ ਮਤਨ ਤਲਵ ਲਾਇ ॥

ایھوے نم لِؤ ال ئِے ۔۔
وہوے وس رکَے وبچار ہر د َ
وکیئ ُگرمُکھ َ
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਿੂਜੈ ਪਹਰੈ ਪਰਾਣੀ ਤਿਸੁ ਕਾਲੁ ਨ ਕਬਹੂੰ ਖਾਇ ॥੨॥

اھکۓ ۔۔۲۔۔
وہک نانک ُدو َچے رہپَے رپَاین ئِس اکل ہن کب ُہؤن
ِ
ਿੀਜੈ ਪਹਰੈ ਰੈਤਣ ਕੈ ਵਣਜਾਤਰਆ ਤਮਿਰਾ ਮਨੁ ਲਗਾ ਆਤਲ ਜੰਜਾਤਲ ॥

ےک واجنرنا ِمترا نم اگل ا ل اجنجل ۔۔
پبج َے رہپَے َرنی َ

ਧਨੁ ਤਚਿਵੈ ਧਨੁ ਸੰਚਵੈ ਵਣਜਾਤਰਆ ਤਮਿਰਾ ਹਤਰ ਨਾਮਾ ਹਤਰ ਨ ਸਮਾਤਲ ॥

دنھ ِجپ َؤے دنھ سبچ َؤے واجنرنا ِمترا ہر ناہم ہر ہن امسل ۔۔
ਹਤਰ ਨਾਮਾ ਹਤਰ ਹਤਰ ਕਿੇ ਨ ਸਮਾਲੈ ਤਜ ਹੋਵੈ ਅੰਤਿ ਸਖਾਈ ॥

وہوے اپپ اھکسیئ ۔۔
ہر ناہم ہر ہر دکے ہن امس لَے َ چ َ

ਇਹੁ ਧਨੁ ਸੰਪੈ ਮਾਇਆ ਝੂਿੀ ਅੰਤਿ ਛੋਤਿ ਚਤਲਆ ਪਛੁਿਾਈ ॥

چ
اوہی دنھ سمپَے امنا ُھؤیھٹ اپپ وھچد ایلچ اتھچپیئ ۔۔

ਤਜਸ ਨੋ ਤਕਰਪਾ ਕਰੇ ਗੁਰੁ ਮੇਲੇ ਸੋ ਹਤਰ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਸਮਾਤਲ ॥

ِجس ون کِرنا رکے ُگر ےلیم وس ہر ہر نام امسل ۔۔

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਿੀਜੈ ਪਹਰੈ ਪਰਾਣੀ ਸੇ ਜਾਇ ਤਮਲੇ ਹਤਰ ਨਾਤਲ ॥੩॥

وہک نانک پبج َے رہپَے رپَاین ےس اجۓ مل ِے ہر نال ۔۔۳۔۔
ਚਉਥੈ ਪਹਰੈ ਰੈਤਣ ਕੈ ਵਣਜਾਤਰਆ ਤਮਿਰਾ ਹਤਰ ਚਲਣ ਵੇਲਾ ਆਿੀ ॥

ب
جؤ َھے رہپَے َرنی ےکَ واجنرنا ِمترا ہر نلچ ونال اعدی ۔۔

ਕਤਰ ਸੇਵਹੁ ਪੂਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਵਣਜਾਤਰਆ ਤਮਿਰਾ ਸਭ ਚਲੀ ਰੈਤਣ ਤਵਹਾਿੀ ॥

رک ویسوہ ئُؤرا سیگؤرو واجنرنا ِمترا سیھ یلچ َرنی وِاہدی ۔۔

ਹਤਰ ਸੇਵਹੁ ਤਖਨੁ ਤਖਨੁ ਤਢਲ ਮੂਤਲ ਨ ਕਤਰਹੁ ਤਜਿੁ ਅਸਤਥਰੁ ਜੁਗੁ ਜੁਗੁ ਹੋਵਹੁ ॥

ک ک
سب
ہر ویس ُہ ھِں ھِں دھِل مُؤل ہن رک ُہ ِجت ا ِھر ُچگ ُچگ وہو ُہ ۔۔
ਹਤਰ ਸੇਿੀ ਸਿ ਮਾਣਹੁ ਰਲੀਆ ਜਨਮ ਮਰਣ ਿੁਖ ਖੋਵਹੁ ॥

ہر َ
سیبی دص امبہؤ رایل منج رمن ُدھک وھکو ُہ ۔۔

ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਸੁਆਮੀ ਭੇਿੁ ਨ ਜਾਣਹੁ ਤਜਿੁ ਤਮਤਲ ਹਤਰ ਭਗਤਿ ਸੁਖਾਂਿੀ ॥

ُگر سیگؤر سُؤا یم دیھب ہن اجبہؤ ِجت مِل ہر تگھب ُسکھادنی ۔۔

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਪਰਾਣੀ ਚਉਥੈ ਪਹਰੈ ਸਿਤਲਓੁ ਰੈਤਣ ਭਗਿਾ ਿੀ ॥੪॥੧॥੩॥

سب
ب
ب
وہک نانک رپَاین جؤ َھے رہپَے ھِلپؤ َرنی ھگیا دی ۔۔۴۔۔۱۔۔۳۔۔
ਤਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥

سِرریاگ ہلحم ۵۔۔
ਪਤਹਲੈ ਪਹਰੈ ਰੈਤਣ ਕੈ ਵਣਜਾਤਰਆ ਤਮਿਰਾ ਧਤਰ ਪਾਇਿਾ ਉਿਰੈ ਮਾਤਹ ॥

بہلَے رہپَے َرنی ےکَ واجنرنا ِمترا درھ ناپیا اُد َرے امہِ۔۔

ਿਸੀ ਮਾਸੀ ਮਾਨਸੁ ਕੀਆ ਵਣਜਾਤਰਆ ਤਮਿਰਾ ਕਤਰ ਮੁਹਲਤਿ ਕਰਮ ਕਮਾਤਹ ॥

دیس امیس امسن ک ِیا واجنرنا ِمترا رک مُہلت رکم امکہِ۔۔

ਮੁਹਲਤਿ ਕਤਰ ਿੀਨੀ ਕਰਮ ਕਮਾਣੇ ਜੈਸਾ ਤਲਖਿੁ ਧੁਤਰ ਪਾਇਆ ॥

مُہلت رک دِینی رکم امکےن َچیسا لک ِھت د ُھر نانا ۔۔

ਮਾਿ ਤਪਿਾ ਭਾਈ ਸੁਿ ਬਤਨਿਾ ਤਿਨ ਭੀਿਤਰ ਪਰਭੂ ਸੰਜੋਇਆ ॥

ب
امت پِیا اھبیئ ُست نییا پِں رتیھب رپ ُھؤ وجنسایئ ۔۔

ਕਰਮ ਸੁਕਰਮ ਕਰਾਏ ਆਪੇ ਇਸੁ ਜੰਿੈ ਵਤਸ ਤਕਛੁ ਨਾਤਹ ॥

ک
رکم ُسکرم رکاےئ ا ےپ اس چی َپے وس ِچھ ناہِ۔۔

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਪਰਾਣੀ ਪਤਹਲੈ ਪਹਰੈ ਧਤਰ ਪਾਇਿਾ ਉਿਰੈ ਮਾਤਹ ॥੧॥

وہک نانک رپَاین بہلَے رہپَے درھ ناپیا اُد َرے امےھ

ਿੂਜੈ ਪਹਰੈ ਰੈਤਣ ਕੈ ਵਣਜਾਤਰਆ ਤਮਿਰਾ ਭਤਰ ਜੁਆਨੀ ਲਹਰੀ ਿੇਇ ॥

ُدو َچے رہپَے َرنی ےکَ واجنرنا ِمترا رھب وجاین رہلی دےئ ۔۔

ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਨ ਪਛਾਣਈ ਵਣਜਾਤਰਆ ਤਮਿਰਾ ਮਨੁ ਮਿਾ ਅਹੰਮੇਇ ॥

ب
ُپرا ھال ہن اھچپیئن واجنرنا ِمترا نم اتم اہبمے ٔ۔۔
ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਨ ਪਛਾਣੈ ਪਰਾਣੀ ਆਗੈ ਪੰਥੁ ਕਰਾਰਾ ॥

ب
ُپرا ھال ہن اھچپ ئَے رپَاین ا ےگ ھتنپ رکارا ۔۔

ਪੂਰਾ ਸਤਿਗੁਰੁ ਕਬਹੂੰ ਨ ਸੇਤਵਆ ਤਸਤਰ ਿਾਢੇ ਜਮ ਜੰਿਾਰਾ ॥

ئُؤرا سیگؤر کب ُہؤن ہن َسیؤنا سِر اھٹدےھ مج دنجارا ۔۔

ਧਰਮ ਰਾਇ ਜਬ ਪਕਰਤਸ ਬਵਰੇ ਿਬ ਤਕਆ ਜਬਾਬੁ ਕਰੇਇ ॥

درھم راےئ جت رکپس ئَ َؤرے پپ ایک ابجت رکۓ ۔۔
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਿੂਜੈ ਪਹਰੈ ਪਰਾਣੀ ਭਤਰ ਜੋਬਨੁ ਲਹਰੀ ਿੇਇ ॥੨॥

نانک ُدو َچے رہپَے رپَاین رھب وجنب رہلی دےئ ـ ۲ـ وہک

ਿੀਜੈ ਪਹਰੈ ਰੈਤਣ ਕੈ ਵਣਜਾਤਰਆ ਤਮਿਰਾ ਤਬਖੁ ਸੰਚੈ ਅੰਧੁ ਅਤਗਆਨੁ ॥

ےک واجنرنا ِمترا نِکھ سبج َے ادنھ اایگن ۔۔
پبج َے رہپَے َرنی َ

ਪੁਤਿਰ ਕਲਤਿਰ ਮੋਤਹ ਲਪਤਟਆ ਵਣਜਾਤਰਆ ਤਮਿਰਾ ਅੰਿਤਰ ਲਹਤਰ ਲੋਭਾਨੁ ॥

ُنتر کلتر ومہِ لیییا واجنرنا ِمترا ارتن رہل ولاھبن ۔۔

ਅੰਿਤਰ ਲਹਤਰ ਲੋਭਾਨੁ ਪਰਾਨੀ ਸੋ ਪਰਭੁ ਤਚਤਿ ਨ ਆਵੈ ॥

ے ۔۔
ارتن رہل ولاھبن رپاین وس رپَھب ِجت ہن ا و َ
ਸਾਧਸੰਗਤਿ ਤਸਉ ਸੰਗੁ ਨ ਕੀਆ ਬਹੁ ਜੋਨੀ ਿੁਖੁ ਪਾਵੈ ॥

سادھسیگت سِیؤ گنس ہن ایک وہب وجین ُدھک نا َوے ۔۔

ਤਸਰਜਨਹਾਰੁ ਤਵਸਾਤਰਆ ਸੁਆਮੀ ਇਕ ਤਨਮਖ ਨ ਲਗੋ ਤਧਆਨੁ ॥

ب
سِرجبہار وِسارنا سُؤا یم اِک ِمکھ ہن وگل دایھن ۔۔

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਪਰਾਣੀ ਿੀਜੈ ਪਹਰੈ ਤਬਖੁ ਸੰਚੇ ਅੰਧੁ ਅਤਗਆਨੁ ॥੩॥

وہک نانک رپَاین پبج َے رہپَے نِکھ سبجے ادنھ اایگن ۔۔۳۔۔

ਚਉਥੈ ਪਹਰੈ ਰੈਤਣ ਕੈ ਵਣਜਾਤਰਆ ਤਮਿਰਾ ਤਿਨੁ ਨੇੜੈ ਆਇਆ ਸੋਇ ॥

ب
جؤ َھے رہپَے َرنی ےکَ واجنرنا ِمترا دِن ڑینَے ا نا وسۓ ۔۔

ਗੁਰਮੁਤਖ ਨਾਮੁ ਸਮਾਤਲ ਿੂੰ ਵਣਜਾਤਰਆ ਤਮਿਰਾ ਿੇਰਾ ਿਰਗਹ ਬੇਲੀ ਹੋਇ ॥

ُگرمُکھ نام امسل ئُؤن واجنرنا ِمترا ریتا درہگ یلیب وہۓ ۔۔
ਗੁਰਮੁਤਖ ਨਾਮੁ ਸਮਾਤਲ ਪਰਾਣੀ ਅੰਿੇ ਹੋਇ ਸਖਾਈ ॥

ُگرمُکھ نام امسل رپاین اےتن وہۓ اھکسیئ ۔۔

ਇਹੁ ਮੋਹੁ ਮਾਇਆ ਿੇਰੈ ਸੰਤਗ ਨ ਚਾਲੈ ਝੂਿੀ ਪਰੀਤਿ ਲਗਾਈ ॥

چ
اہہی ومہ امنا ریتَے گنس ہن اچ لَے ُھؤیھٹ رپپپ اگلیئ ۔۔

ਸਗਲੀ ਰੈਤਣ ਗੁਿਰੀ ਅੰਤਧਆਰੀ ਸੇਤਵ ਸਤਿਗੁਰੁ ਚਾਨਣੁ ਹੋਇ ॥

ویس سیگؤر اچنن وہۓ ۔۔
سگلی َرنی ُگدری ادنایھری َ

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਪਰਾਣੀ ਚਉਥੈ ਪਹਰੈ ਤਿਨੁ ਨੇੜੈ ਆਇਆ ਸੋਇ ॥੪॥

ب
وہک نانک رپَاین جؤ َھے رہپَے دِن ڑینَے ا نا وسۓ ۔۔۴۔۔

ਤਲਤਖਆ ਆਇਆ ਗੋਤਵੰਿ ਕਾ ਵਣਜਾਤਰਆ ਤਮਿਰਾ ਉਤਿ ਚਲੇ ਕਮਾਣਾ ਸਾਤਥ ॥

لک ِھیا ا نا وگوِدن اک واجنرنا ِمترا اُھٹ ےلچ امکنا ساھت ۔۔

ਇਕ ਰਿੀ ਤਬਲਮ ਨ ਿੇਵਨੀ ਵਣਜਾਤਰਆ ਤਮਿਰਾ ਓਨੀ ਿਕੜੇ ਪਾਏ ਹਾਥ ॥

نل
اک ریت ِ م ہن َدویین واجنرنا ِمترا اوین ڑکتے ناےئ اہھت ۔۔
ਤਲਤਖਆ ਆਇਆ ਪਕਤੜ ਚਲਾਇਆ ਮਨਮੁਖ ਸਿਾ ਿੁਹੇਲੇ ॥

مب
لک ِھیا ا نا ڑکپ چالنا مُکھ دسا ُدہیلے ۔۔

ਤਜਨੀ ਪੂਰਾ ਸਤਿਗੁਰੁ ਸੇਤਵਆ ਸੇ ਿਰਗਹ ਸਿਾ ਸੁਹੇਲੇ ॥

ِجبی ئُؤرا سیگؤر ویسنا ےس درہگ دسا سہیلے ۔۔

ਕਰਮ ਧਰਿੀ ਸਰੀਰੁ ਜੁਗ ਅੰਿਤਰ ਜੋ ਬੋਵੈ ਸੋ ਖਾਤਿ ॥

وبوے وس اھکت ۔۔
رکم درھیت رسری ُچگ ارتن وج َ
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਭਗਿ ਸੋਹਤਹ ਿਰਵਾਰੇ ਮਨਮੁਖ ਸਿਾ ਭਵਾਤਿ ॥੫॥੧॥੪॥

مب
وہک نانک وسہہہ تگھب دروارے مُکھ دسا وھبات ۔۔۵۔۔۱۔۔۴۔۔
ਤਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੪ ਘਰੁ ੨ ਛੰਿ

سِرریاگ ہلحم  ۴رھگ  ۲چھپت
ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪਰਸਾਤਿ ॥

اِک اواکنر سیگؤر رپساد ۔۔

ਮੁੰਧ ਇਆਣੀ ਪੇਈਅੜੈ ਤਕਉ ਕਤਰ ਹਤਰ ਿਰਸਨੁ ਤਪਖੈ ॥

نک
مُیدھ اناین پ ٔیت َرے کپؤ رک ہر درنس ِ َھے ۔۔

ਹਤਰ ਹਤਰ ਅਪਨੀ ਤਕਰਪਾ ਕਰੇ ਗੁਰਮੁਤਖ ਸਾਹੁਰੜੈ ਕੰਮ ਤਸਖੈ ॥

ّک ِسک
ہر ہر اینپ کِرنا رکے ُگرمُکھ ساہُر َرے م ھے َ۔۔

ਸਾਹੁਰੜੈ ਕੰਮ ਤਸਖੈ ਗੁਰਮੁਤਖ ਹਤਰ ਹਤਰ ਸਿਾ ਤਧਆਏ ॥

ّک ِسک
ساہُررے م ھے َ ُگرمُکھ ہر ہر دسا دایھےئ ۔۔

ਸਹੀਆ ਤਵਤਚ ਤਿਰੈ ਸੁਹੇਲੀ ਹਤਰ ਿਰਗਹ ਬਾਹ ਲੁਿਾਏ ॥

سہ
ب
سہیا وِچ ھ ِ َرے ُ یلی ہر درہگ ناہ لُداےئ ۔۔

ਲੇਖਾ ਧਰਮ ਰਾਇ ਕੀ ਬਾਕੀ ਜਤਪ ਹਤਰ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਤਕਰਖੈ ॥

َک
اھکیل درھم راےئ یک نایق جت ہر ہر نام کِر ھے ۔۔

ਮੁੰਧ ਇਆਣੀ ਪੇਈਅੜੈ ਗੁਰਮੁਤਖ ਹਤਰ ਿਰਸਨੁ ਤਿਖੈ ॥੧॥

ک
مُیدھ اناین پ ٔیت َرے ُگرمُکھ ہر درنس ِد َھے ۔۔۱۔۔

ਵੀਆਹੁ ਹੋਆ ਮੇਰੇ ਬਾਬੁਲਾ ਗੁਰਮੁਖੇ ਹਤਰ ਪਾਇਆ ॥

مک
وِناوہ وہا ریمے نا ُنال ُگر ُ ھے ہر نانا ۔۔

ਅਤਗਆਨੁ ਅੰਧੇਰਾ ਕਤਟਆ ਗੁਰ ਤਗਆਨੁ ਪਰਚੰਿੁ ਬਲਾਇਆ ॥

اایگن ادنھترا ایٹک ُگر گ ِیان رپَڈنچ نالنا ۔۔

ਬਤਲਆ ਗੁਰ ਤਗਆਨੁ ਅੰਧੇਰਾ ਤਬਨਤਸਆ ਹਤਰ ਰਿਨੁ ਪਿਾਰਥੁ ਲਾਧਾ ॥

ایلب ُگر گ ِیان ادنھترا نِیسیا ہر رنت ندارھت الداھ ۔۔

ਹਉਮੈ ਰੋਗੁ ਗਇਆ ਿੁਖੁ ਲਾਥਾ ਆਪੁ ਆਪੈ ਗੁਰਮਤਿ ਖਾਧਾ ॥

ہؤ م َے روگ ایگ ُدھک الاھت ا ت ا ےپ ُگرمت اھکداھ ۔۔

ਅਕਾਲ ਮੂਰਤਿ ਵਰੁ ਪਾਇਆ ਅਤਬਨਾਸੀ ਨਾ ਕਿੇ ਮਰੈ ਨ ਜਾਇਆ ॥

ااکل مُؤرت ور نانا اپِیایس ہن دکے م َ َرے ہن اجنا ۔۔
ਵੀਆਹੁ ਹੋਆ ਮੇਰੇ ਬਾਬੋਲਾ ਗੁਰਮੁਖੇ ਹਤਰ ਪਾਇਆ ॥੨॥

مک
وِناوہ وہا ریمے نائَؤال ُگر ُ ھے ہر نانا ۔۔۲۔۔

ਹਤਰ ਸਤਿ ਸਿੇ ਮੇਰੇ ਬਾਬੁਲਾ ਹਤਰ ਜਨ ਤਮਤਲ ਜੰਞ ਸੁਹੰਿੀ ॥

جب
ہر ست ےطس ریمے نا ُنال ہر نج مِل جی سُؤدنہی ۔۔
ਪੇਵਕੜੈ ਹਤਰ ਜਤਪ ਸੁਹੇਲੀ ਤਵਤਚ ਸਾਹੁਰੜੈ ਖਰੀ ਸੋਹੰਿੀ ॥

سہ
ویپک َرے ہر جت ُ یلی وِچ ساہُررے رھکی وسدنہی ۔۔
ਸਾਹੁਰੜੈ ਤਵਤਚ ਖਰੀ ਸੋਹੰਿੀ ਤਜਤਨ ਪੇਵਕੜੈ ਨਾਮੁ ਸਮਾਤਲਆ ॥

ساہُررے وِچ رھکی وسدنہی نج ویپک َرے نام امسلِیا ۔۔

ਸਭੁ ਸਿਤਲਓ ਜਨਮੁ ਤਿਨਾ ਿਾ ਗੁਰਮੁਤਖ ਤਜਨਾ ਮਨੁ ਤਜਤਣ ਪਾਸਾ ਢਾਤਲਆ ॥

سیھ سفلِپؤ منج پ ِیا دا ُگرمُکھ انج نم نج ناہس داھایل ۔۔

ਹਤਰ ਸੰਿ ਜਨਾ ਤਮਤਲ ਕਾਰਜੁ ਸੋਤਹਆ ਵਰੁ ਪਾਇਆ ਪੁਰਖੁ ਅਨੰਿੀ ॥

ہر سیت انج مِل اکرچ وس ِہیا ور نانا ُپرھک ادننی ۔۔

ਹਤਰ ਸਤਿ ਸਤਿ ਮੇਰੇ ਬਾਬੋਲਾ ਹਤਰ ਜਨ ਤਮਤਲ ਜੰਞ ਸੋੁਹੰਿੀ ॥੩॥

جب
ہر ست ست ریمے ناوبال ہر نج مِل ج ٔی سہیدی ۔۔۳۔۔
ਹਤਰ ਪਰਭੁ ਮੇਰੇ ਬਾਬੁਲਾ ਹਤਰ ਿੇਵਹੁ ਿਾਨੁ ਮੈ ਿਾਜੋ ॥

ہر رپَھب ریمے نا ُنال ہر دوی ُہ دان م َے داوج ۔۔

ਹਤਰ ਕਪੜੋ ਹਤਰ ਸੋਭਾ ਿੇਵਹੁ ਤਜਿੁ ਸਵਰੈ ਮੇਰਾ ਕਾਜੋ ॥

ہر ڑپکو ہر وساھب دوی ُہ ِجت وس ََرے ریما اکوج ۔۔

ਹਤਰ ਹਤਰ ਭਗਿੀ ਕਾਜੁ ਸੁਹੇਲਾ ਗੁਤਰ ਸਤਿਗੁਤਰ ਿਾਨੁ ਤਿਵਾਇਆ ॥

ب
گب
ھ
س
ُ
گ
ہ
ی
گ
س
ی
ہر ہر ی اکچ ُؤ ال ر ؤر دان دِوانا ۔۔

ਖੰਤਿ ਵਰਭੰਤਿ ਹਤਰ ਸੋਭਾ ਹੋਈ ਇਹੁ ਿਾਨੁ ਨ ਰਲੈ ਰਲਾਇਆ ॥

ڈنھک ورڈنھب ہر وساھب وہیئ اوہی دان ہن ر لَے رالنا ۔۔

ਹੋਤਰ ਮਨਮੁਖ ਿਾਜੁ ਤਜ ਰਤਖ ਤਿਖਾਲਤਹ ਸੁ ਕੂੜੁ ਅਹੰਕਾਰੁ ਕਚੁ ਪਾਜੋ ॥

مب
ہل وس ُکؤر ااکنہر چک ناوج ۔۔
وہر مُکھ داچ ےج رھک دِاھک ِ
ਹਤਰ ਪਰਭ ਮੇਰੇ ਬਾਬੁਲਾ ਹਤਰ ਿੇਵਹੁ ਿਾਨੁ ਮੈ ਿਾਜੋ ॥੪॥

ہر رپَھب ریمے نا ُنال ہر دوی ُہ دان م َے داوج ۔۔۴۔۔
ਹਤਰ ਰਾਮ ਰਾਮ ਮੇਰੇ ਬਾਬੋਲਾ ਤਪਰ ਤਮਤਲ ਧਨ ਵੇਲ ਵਧੰਿੀ ॥

ہر رام رام ریمے ناوبال پِر مِل دنھ ولی وددنھی ۔۔
ਹਤਰ ਜੁਗਹ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਜੁਗਹ ਜੁਗੋ ਸਿ ਪੀੜੀ ਗੁਰੂ ਚਲੰਿੀ ॥

ہر ُچگہہ ُچگؤ ُچگ ُچگہہ ُچگؤ دص ڑیپی ُگؤ ُرو چلیدی ۔۔

ਜੁਤਗ ਜੁਤਗ ਪੀੜੀ ਚਲੈ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਤਜਨੀ ਗੁਰਮੁਤਖ ਨਾਮੁ ਤਧਆਇਆ ॥

ُچگ ُچگ ڑیپی چلَے سیگؤر یک ِجبی ُگرمُکھ نام دایھنا ۔۔

ਹਤਰ ਪੁਰਖੁ ਨ ਕਬ ਹੀ ਤਬਨਸੈ ਜਾਵੈ ਤਨਿ ਿੇਵੈ ਚੜੈ ਸਵਾਇਆ ॥

ن
اجوے پِپ دویَے ڑچَے سَؤانا ۔۔
ہر ُپرھک ہن بک یہ ِیسے َ
ਨਾਨਕ ਸੰਿ ਸੰਿ ਹਤਰ ਏਕੋ ਜਤਪ ਹਤਰ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਸੋਹੰਿੀ ॥

نانک سیت سیت ہر اوکی جت ہر ہر نام وسدنہی ۔۔
ਹਤਰ ਰਾਮ ਰਾਮ ਮੇਰੇ ਬਾਬੁਲਾ ਤਪਰ ਤਮਤਲ ਧਨ ਵੇਲ ਵਧੰਿੀ ॥੫॥੧॥

ہر رام رام ریمے نا ُنال پِر مِل دنھ ولی وددنھی ۔۔۵۔۔۱۔۔

ਤਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੫ ਛੰਿ

سِرریاگ ہلحم  ۵چھپت
ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪਰਸਾਤਿ ॥

اِک اواکنر سیگؤر رپساد ۔۔
ਮਨ ਤਪਆਤਰਆ ਜੀਉ ਤਮਿਰਾ ਗੋਤਬੰਿ ਨਾਮੁ ਸਮਾਲੇ ॥

نم ایپرنا جپؤ ِمترا وگپِید نام امسےل ۔۔

ਮਨ ਤਪਆਤਰਆ ਜੀ ਤਮਿਰਾ ਹਤਰ ਤਨਬਹੈ ਿੇਰੈ ਨਾਲੇ ॥

نم ایپرنا یج ِمترا ہر پ ِب َہے ریتَے ناےل ۔۔

ਸੰਤਗ ਸਹਾਈ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਤਧਆਈ ਤਬਰਥਾ ਕੋਇ ਨ ਜਾਏ ॥

گنس اہسیئ ہر نام دایھیئ پِراھت وکۓ ہن اجےئ ۔۔

ਮਨ ਤਚੰਿੇ ਸੇਈ ਿਲ ਪਾਵਤਹ ਚਰਣ ਕਮਲ ਤਚਿੁ ਲਾਏ ॥

نم ِجیدے سیبی لھپ ناوہِ رچن لمک ِجت الےئ ۔۔
ਜਤਲ ਥਤਲ ਪੂਤਰ ਰਤਹਆ ਬਨਵਾਰੀ ਘਤਟ ਘਤਟ ਨਿਤਰ ਤਨਹਾਲੇ ॥

لج لھت ئُؤر رایہ ونباری ٹھگ ٹھگ دنر بِہاےل ۔۔
ਨਾਨਕੁ ਤਸਖ ਿੇਇ ਮਨ ਪਰੀਿਮ ਸਾਧਸੰਤਗ ਭਰਮੁ ਜਾਲੇ ॥੧॥

نانک ِسکھ دےئ نم رپمتی سادھسیگ رھبّم اجےل ۔۔۱۔۔
ਮਨ ਤਪਆਤਰਆ ਜੀ ਤਮਿਰਾ ਹਤਰ ਤਬਨੁ ਝੂਿੁ ਪਸਾਰੇ ॥

چ
نم ایپرنا یج ِمترا ہر پِں ُھؤھٹ ئسارے ۔۔

ਮਨ ਤਪਆਤਰਆ ਜੀਉ ਤਮਿਰਾ ਤਬਖੁ ਸਾਗਰੁ ਸੰਸਾਰੇ ॥

نم ایپرنا جپؤ ِمترا نِکھ سارگ اسنسرے ۔۔

ਚਰਣ ਕਮਲ ਕਤਰ ਬੋਤਹਥੁ ਕਰਿੇ ਸਹਸਾ ਿੂਖੁ ਨ ਤਬਆਪੈ ॥

رچن لمک رک وبھتہ رکےت سہسا ُدوھک ہن ایب ئَے ۔۔
ਗੁਰੁ ਪੂਰਾ ਭੇਟੈ ਵਿਭਾਗੀ ਆਿ ਪਹਰ ਪਰਭੁ ਜਾਪੈ ॥

ب
ُگر ئُؤرا ھی َپے وداھبیگ ا ھٹ رہپ رپَھب اج ئَے ۔۔

ਆਤਿ ਜੁਗਾਿੀ ਸੇਵਕ ਸੁਆਮੀ ਭਗਿਾ ਨਾਮੁ ਅਧਾਰੇ ॥

ب
ا د اگجدی َسیؤک سُؤا یم ھگیا نام اداھرے ۔۔

ਨਾਨਕੁ ਤਸਖ ਿੇਇ ਮਨ ਪਰੀਿਮ ਤਬਨੁ ਹਤਰ ਝੂਿ ਪਸਾਰੇ ॥੨॥

چ
نانک ِسکھ دےئ نم رپمتی پِں ہر ُھؤھٹ ئسارے ۔۔۲۔۔
ਮਨ ਤਪਆਤਰਆ ਜੀਉ ਤਮਿਰਾ ਹਤਰ ਲਿੇ ਖੇਪ ਸਵਲੀ ॥

نم ایپرنا جپؤ ِمترا ہر دلے پیھک وسَیل ۔۔

ਮਨ ਤਪਆਤਰਆ ਜੀਉ ਤਮਿਰਾ ਹਤਰ ਿਰੁ ਤਨਹਚਲੁ ਮਲੀ ॥

بہ
نم ایپرنا جپؤ ِمترا ہر در ِ چل یلم ۔۔

ਹਤਰ ਿਰੁ ਸੇਵੇ ਅਲਖ ਅਭੇਵੇ ਤਨਹਚਲੁ ਆਸਣੁ ਪਾਇਆ ॥

بہ
ہر در ویسے اھکل اویھبے ِ چل ا نس نانا ۔۔

ਿਹ ਜਨਮ ਨ ਮਰਣੁ ਨ ਆਵਣ ਜਾਣਾ ਸੰਸਾ ਿੂਖੁ ਤਮਟਾਇਆ ॥

ہہت منج ہن رمن ہن ا ون اجنا اسنس ُدوھک مِیانا ۔۔
ਤਚਿਰ ਗੁਪਿ ਕਾ ਕਾਗਿੁ ਿਾਤਰਆ ਜਮਿੂਿਾ ਕਛੂ ਨ ਚਲੀ ॥

چم کج
ُ
ھ
ِچتر ُگپت اک اکدگ اھپرنا ُدونا ؤ ہن یلچ ۔۔

ਨਾਨਕੁ ਤਸਖ ਿੇਇ ਮਨ ਪਰੀਿਮ ਹਤਰ ਲਿੇ ਖੇਪ ਸਵਲੀ ॥੩॥

نانک ِسکھ دےئ نم رپمتی ہر دلے ک َھپت وسَیل ۔۔۳۔۔

ਮਨ ਤਪਆਤਰਆ ਜੀਉ ਤਮਿਰਾ ਕਤਰ ਸੰਿਾ ਸੰਤਗ ਤਨਵਾਸੋ ॥

نم ایپرنا جپؤ ِمترا رک سییا گنس ئِؤاوس ۔۔

ਮਨ ਤਪਆਤਰਆ ਜੀਉ ਤਮਿਰਾ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਜਪਿ ਪਰਗਾਸੋ ॥

نم ایپرنا جپؤ ِمترا ہر نام جپت رپاگوس ۔۔

ਤਸਮਤਰ ਸੁਆਮੀ ਸੁਖਹ ਗਾਮੀ ਇਛ ਸਗਲੀ ਪੁੰਨੀਆ ॥

ِسمر سُؤا یم ُسکھہ اگیم اِھچ سگلی ُنیِّیا ۔۔

ਪੁਰਬੇ ਕਮਾਏ ਸਰੀਰੰਗ ਪਾਏ ਹਤਰ ਤਮਲੇ ਤਚਰੀ ਤਵਛੁੰਤਨਆ ॥

چ
ُپرےب امکےئ رسِرینگ ناےئ ہر مل ِے جِری وِ ُھیّیا ۔۔

ਅੰਿਤਰ ਬਾਹਤਰ ਸਰਬਤਿ ਰਤਵਆ ਮਤਨ ਉਪਤਜਆ ਤਬਸੁਆਸੋ ॥

ارتن ناہر رسپپ ر َونا نم اُبچِیا ِئسؤا وس ۔۔

ਨਾਨਕੁ ਤਸਖ ਿੇਇ ਮਨ ਪਰੀਿਮ ਕਤਰ ਸੰਿਾ ਸੰਤਗ ਤਨਵਾਸੋ ॥੪॥

نانک ِسکھ دےئ نم رپمتی رک سییا گنس ئِؤاوس ۔۔۴۔۔

ਮਨ ਤਪਆਤਰਆ ਜੀਉ ਤਮਿਰਾ ਹਤਰ ਪਰੇਮ ਭਗਤਿ ਮਨੁ ਲੀਨਾ ॥

نم ایپرنا جپؤ ِمترا ہر رپمی تگھب نم لِییا ۔۔

ਮਨ ਤਪਆਤਰਆ ਜੀਉ ਤਮਿਰਾ ਹਤਰ ਜਲ ਤਮਤਲ ਜੀਵੇ ਮੀਨਾ ॥

نم ایپرنا جپؤ ِمترا ہر لج مِل ویجے انیم ۔۔

ਹਤਰ ਪੀ ਆਘਾਨੇ ਅੰਤਮਰਿ ਬਾਨੇ ਸਰਬ ਸੁਖਾ ਮਨ ਵੁਿੇ ॥

ہر یپ ا اھگےن ارمت ناےن رست ُسکھا نم ُوےھٹ ۔۔
ਸਰੀਧਰ ਪਾਏ ਮੰਗਲ ਗਾਏ ਇਛ ਪੁੰਨੀ ਸਤਿਗੁਰ ਿੁਿੇ ॥

پب
رسِندرھ ناےئ لگنم اگےئ اِھچ ُپ ّبی سیگؤر ُ ھے ۔۔

ਲਤੜ ਲੀਨੇ ਲਾਏ ਨਉ ਤਨਤਧ ਪਾਏ ਨਾਉ ਸਰਬਸੁ ਿਾਕੁਤਰ ਿੀਨਾ ॥

ڑل لِیپے الےئ ئؤ ن ِدھ ناےئ ناو رسسب اھٹرک دِانی ۔۔

ਨਾਨਕ ਤਸਖ ਸੰਿ ਸਮਝਾਈ ਹਤਰ ਪਰੇਮ ਭਗਤਿ ਮਨੁ ਲੀਨਾ ॥੫॥੧॥੨॥

نانک ِسکھ سیت اھجمسیئ ہر رپمی تگھب نم انیل ۔۔۵۔۔۱۔۔۲۔۔
ਤਸਰੀਰਾਗ ਕੇ ਛੰਿ ਮਹਲਾ ੫

سِرریاگ ےک چھپت ہلحم ۵
ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪਰਸਾਤਿ ॥

اِک اواکنر سیگؤر رپساد ۔۔
ਿਖਣਾ ॥

دانھک ۔۔
ਹਿ ਮਝਾਹੂ ਮਾ ਤਪਰੀ ਪਸੇ ਤਕਉ ਿੀਿਾਰ ॥

م
ہبھ جھا ُہؤ ام پِری ےسپ کپؤ دندار ۔۔

ਸੰਿ ਸਰਣਾਈ ਲਭਣੇ ਨਾਨਕ ਪਰਾਣ ਅਧਾਰ ॥੧॥

لب
سیت رسنایئ ھپے نانک رپان اداھر ۔۔۱۔۔
ਛੰਿੁ ॥

چھپت ۔۔
ਚਰਨ ਕਮਲ ਤਸਉ ਪਰੀਤਿ ਰੀਤਿ ਸੰਿਨ ਮਤਨ ਆਵਏ ਜੀਉ ॥

س
رچن لمک سِیؤ رپِپپ ِرپپ ییں نم ا وےئ جپؤ ۔۔

ਿੁਿੀਆ ਭਾਉ ਤਬਪਰੀਤਿ ਅਨੀਤਿ ਿਾਸਾ ਨਹ ਭਾਵਏ ਜੀਉ ॥

ُدایت اھبو نِترپپ اپِپت داسا ہن اھبوےئ جپؤ ۔۔

ਿਾਸਾ ਨਹ ਭਾਵਏ ਤਬਨੁ ਿਰਸਾਵਏ ਇਕ ਤਖਨੁ ਧੀਰਜੁ ਤਕਉ ਕਰੈ ॥

ک
ھ
ک
ِ
پ
ھ
ت
داسا ہن اھبوےئ پِں درساوےئ اِک ں د رچ ؤ رکَے ۔۔
ਨਾਮ ਤਬਹੂਨਾ ਿਨੁ ਮਨੁ ਹੀਨਾ ਜਲ ਤਬਨੁ ਮਛੁਲੀ ਤਜਉ ਮਰੈ ॥

پ مج
ُ
ھل
نام ِب ُہؤنا نت نم ہییا لج ِں ی ویج م َ َرے ۔۔

ਤਮਲੁ ਮੇਰੇ ਤਪਆਰੇ ਪਰਾਨ ਅਧਾਰੇ ਗੁਣ ਸਾਧਸੰਤਗ ਤਮਤਲ ਗਾਵਏ ॥

مِل ریمے ایپرے رپان اداھرے ُگں سادھسیگ مِل اگوےئ ۔۔
ਨਾਨਕ ਕੇ ਸੁਆਮੀ ਧਾਤਰ ਅਨੁਗਰਹੁ ਮਤਨ ਿਤਨ ਅੰਤਕ ਸਮਾਵਏ ॥੧॥

نانک ےک سُؤا یم داھر ا ُنگر ُہ نم نت انک امسوۓ ۔۔۱۔۔
ਿਖਣਾ ॥

دانھک ۔۔
ਸੋਹੰਿੜੋ ਹਭ ਿਾਇ ਕੋਇ ਨ ਤਿਸੈ ਿੂਜੜੋ ॥

وسدنہرو ہبھ اھٹۓ وکۓ ہن ِد سَے ُدوڑجو ۔۔
ਖੁਲਹੜੇ ਕਪਾਟ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਭੇਟਿੇ ॥੧॥

ک
ب
ھ
ل
ُ
ھ
س
ی
ی
ھرے اپکت نانک یگؤر پے ۔۔۱۔۔
ਛੰਿੁ ॥

چھپت ۔۔
ਿੇਰੇ ਬਚਨ ਅਨੂਪ ਅਪਾਰ ਸੰਿਨ ਆਧਾਰ ਬਾਣੀ ਬੀਚਾਰੀਐ ਜੀਉ ॥

س
ریتے نچب ائُؤت انار ییں ا داھر ناین اچیبر پ َپے جپؤ ۔۔

ਤਸਮਰਿ ਸਾਸ ਤਗਰਾਸ ਪੂਰਨ ਤਬਸੁਆਸ ਤਕਉ ਮਨਹੁ ਤਬਸਾਰੀਐ ਜੀਉ ॥

ِسمرت ساس گِراس ئُؤرن ِئسؤا س کپؤ مبہؤ ِئسار پ َپے جپؤ ۔۔

ਤਕਉ ਮਨਹੁ ਬੇਸਾਰੀਐ ਤਨਮਖ ਨਹੀ ਟਾਰੀਐ ਗੁਣਵੰਿ ਪਰਾਨ ਹਮਾਰੇ ॥

کپ مبہ نی پپ ب
ِ
ُ
م
ک
گ
ئ
پ
پ
ؤ ؤ سار ے ھ یہن نار ٔے َ ؤ پ رپان امہرے ۔۔
ਮਨ ਬਾਂਛਿ ਿਲ ਿੇਿ ਹੈ ਸੁਆਮੀ ਜੀਅ ਕੀ ਤਬਰਥਾ ਸਾਰੇ ॥

ب
نم نا جھت لھپ دپپ ےہَ سُؤا یم یج یک پِراھت سارے ۔۔
ਅਨਾਥ ਕੇ ਨਾਥੇ ਸਰਬ ਕੈ ਸਾਥੇ ਜਤਪ ਜੂਐ ਜਨਮੁ ਨ ਹਾਰੀਐ ॥

اناھت ےک ناےھت رست ےکَ ساےھت جت ُجؤےئ منج ہن اہر پپے ۔۔
ਨਾਨਕ ਕੀ ਬੇਨੰਿੀ ਪਰਭ ਪਤਹ ਤਿਪਾ ਕਤਰ ਭਵਜਲੁ ਿਾਰੀਐ ॥੨॥

ب
نی
نانک یک ییبی رپَھب بہہ کِرنا رک َھؤلج نار پپے َ۔۔۲۔۔
ਿਖਣਾ ॥

دانھک ۔۔
ਧੂੜੀ ਮਜਨੁ ਸਾਧ ਖੇ ਸਾਈ ਥੀਏ ਤਿਪਾਲ ॥

ب
م
دھُؤری چں سادھ ےھک سایئ ھیپے کِرنال ۔۔
ਲਧੇ ਹਭੇ ਥੋਕੜੇ ਨਾਨਕ ਹਤਰ ਧਨੁ ਮਾਲ ॥੧॥

ہب
دلےھ ھے وھتکرے نانک ہر دنھ امل ۔۔۱۔۔
ਛੰਿੁ ॥

چھپت ۔۔
ਸੁੰਿਰ ਸੁਆਮੀ ਧਾਮ ਭਗਿਹ ਤਬਸਰਾਮ ਆਸਾ ਲਤਗ ਜੀਵਿੇ ਜੀਉ ॥

ب
ُسیدر سُؤا یم داھم ھگبہہ ِئسرام ا سا گل ویجےت جپؤ ۔۔

ਮਤਨ ਿਨੇ ਗਲਿਾਨ ਤਸਮਰਿ ਪਰਭ ਨਾਮ ਹਤਰ ਅੰਤਮਰਿੁ ਪੀਵਿੇ ਜੀਉ ॥

نم ےنت گلطان ِسمرت رپَھب نام ہر ارمت ویپےت جپؤ ۔۔

ਅੰਤਮਰਿੁ ਹਤਰ ਪੀਵਿੇ ਸਿਾ ਤਥਰੁ ਥੀਵਿੇ ਤਬਖੈ ਬਨੁ ਿੀਕਾ ਜਾਤਨਆ ॥

نک
ب
ارمت ہر ویپےت دسا ھِر ویھتےت ِ َھے نب اکیھپ اجاین ۔۔

ਭਏ ਤਕਰਪਾਲ ਗੋਪਾਲ ਪਰਭ ਮੇਰੇ ਸਾਧਸੰਗਤਿ ਤਨਤਧ ਮਾਤਨਆ ॥

ےئھب کِرنال وگنال رپَھب ریمے سادھسیگت ن ِدھ اماین ۔۔

ਸਰਬਸੋ ਸੂਖ ਆਨੰਿ ਘਨ ਤਪਆਰੇ ਹਤਰ ਰਿਨੁ ਮਨ ਅੰਿਤਰ ਸੀਵਿੇ ॥

رسوسب سُؤھک ا دنن نھگ ایپرے ہر رنت نم ارتن سِیؤےت ۔۔

ਇਕੁ ਤਿਲੁ ਨਹੀ ਤਵਸਰੈ ਪਰਾਨ ਆਧਾਰਾ ਜਤਪ ਜਤਪ ਨਾਨਕ ਜੀਵਿੇ ॥੩॥

اک نِل یہن وِرسَے رپان ا داھرا جت جت نانک ِجپؤےت ۔۔۳۔۔
ਿਖਣਾ ॥

دانھک ۔۔
ਜੋ ਿਉ ਕੀਨੇ ਆਪਣੇ ਤਿਨਾ ਕੂੰ ਤਮਤਲਓਤਹ ॥

وج ئؤ کیپے ا ےنپ پ ِیا ُکؤن مل ِپؤہِ۔۔

ਆਪੇ ਹੀ ਆਤਪ ਮੋਤਹਓਹੁ ਜਸੁ ਨਾਨਕ ਆਤਪ ਸੁਤਣਓਤਹ ॥੧॥

ا ےپ یہ ا ت ومہیپؤہ سج نانک ا ت ُسیپؤہِ۔۔۱۔۔
ਛੰਿੁ ॥

چھپت ۔۔
ਪਰੇਮ ਿਗਉਰੀ ਪਾਇ ਰੀਝਾਇ ਗੋਤਬੰਿ ਮਨੁ ਮੋਤਹਆ ਜੀਉ ॥

ب
ب
ج
ج
ئ
ھ
پ
گ
پ
ِ
ی
رپمی ؤری ناۓ ر ھا ے وگ ِ د نم ومایہ ؤ ۔۔

ਸੰਿਨ ਕੈ ਪਰਸਾਤਿ ਅਗਾਤਧ ਕੰਿੇ ਲਤਗ ਸੋਤਹਆ ਜੀਉ ॥

س
ےک رپساد ااگدھ ےھٹنک گل وس ِہیا جپؤ ۔۔
یی ں َ

ਹਤਰ ਕੰਤਿ ਲਤਗ ਸੋਤਹਆ ਿੋਖ ਸਤਭ ਜੋਤਹਆ ਭਗਤਿ ਲਖਯਣ ਕਤਰ ਵਤਸ ਭਏ ॥

لک
ھی
ہر کیبھ گل وس ِہیا دوھک سیھ وجایہ تگھب ں رک وس ےئھب ۔۔
ਮਤਨ ਸਰਬ ਸੁਖ ਵੁਿੇ ਗੋਤਵਿ ਿੁਿੇ ਜਨਮ ਮਰਣਾ ਸਤਭ ਤਮਤਟ ਗਏ ॥

پب
نم رست ُسکھ ُوےھٹ وگود ُ ھے منج رمنا سیھ مِت ےئگ ۔۔

ਸਖੀ ਮੰਗਲੋ ਗਾਇਆ ਇਛ ਪੁਜਾਇਆ ਬਹੁਤੜ ਨ ਮਾਇਆ ਹੋਤਹਆ ॥

یھکس ولگنم اگنا اِھچ ُبچانا َہہر ہن امنا وہ ِہیا ۔۔

ਕਰੁ ਗਤਹ ਲੀਨੇ ਨਾਨਕ ਪਰਭ ਤਪਆਰੇ ਸੰਸਾਰੁ ਸਾਗਰੁ ਨਹੀ ਪੋਤਹਆ ॥੪॥

رک ہگِ ےنیل نانک رپَھب ایپرے اسنسر سارگ یہن وپایہ ۔۔۴۔۔
ਿਖਣਾ ॥

دانھک ۔۔
ਸਾਈ ਨਾਮੁ ਅਮੋਲੁ ਕੀਮ ਨ ਕੋਈ ਜਾਣਿੋ ॥

ِب
سایئ نام اومل ق م ہن وکیئ اجدنو ۔۔

ਤਜਨਾ ਭਾਗ ਮਥਾਤਹ ਸੇ ਨਾਨਕ ਹਤਰ ਰੰਗੁ ਮਾਣਿੋ ॥੧॥

انج اھبگ اھتمہِ ےس نانک ہر رنگ امدنو ۔۔۱۔۔
ਛੰਿੁ ॥

چھپت ۔۔
ਕਹਿੇ ਪਤਵਿਰ ਸੁਣਿੇ ਸਤਭ ਧੰਨੁ ਤਲਖਿੀ ਕੁਲੁ ਿਾਤਰਆ ਜੀਉ ॥

لک ِ
ھ
ی
ی
ُ
ک
ج
ےتہک وپِرت ُسیپے سیھ دنھّ ں ل نارنا پؤ ۔۔

ਤਜਨ ਕਉ ਸਾਧੂ ਸੰਗੁ ਨਾਮ ਹਤਰ ਰੰਗੁ ਤਿਨੀ ਬਰਹਮੁ ਬੀਚਾਤਰਆ ਜੀਉ ॥

ِجں کؤ سا ُدوھ گنس نام ہر رنگ پ ِبی پرمہ اچیبرنا جپؤ ۔۔

ਬਰਹਮੁ ਬੀਚਾਤਰਆ ਜਨਮੁ ਸਵਾਤਰਆ ਪੂਰਨ ਤਕਰਪਾ ਪਰਤਭ ਕਰੀ ॥

پرمہ اچیبرنا منج وسارِنا ئُؤرن کِرنا رپَھب رکی ۔۔

ਕਰੁ ਗਤਹ ਲੀਨੇ ਹਤਰ ਜਸੋ ਿੀਨੇ ਜੋਤਨ ਨਾ ਧਾਵੈ ਨਹ ਮਰੀ ॥

اھوے ہن رمی ۔۔
رک ہگِ ےنیل ہر وسج دےنی وجن ہن د َ
ਸਤਿਗੁਰ ਿਇਆਲ ਤਕਰਪਾਲ ਭੇਟਿ ਹਰੇ ਕਾਮੁ ਿੋਧੁ ਲੋਭੁ ਮਾਤਰਆ ॥

ب
سیگؤر دنال کِرنال ھیپت ہرے اکم رکودھ ولھب امرنا ۔۔

ਕਥਨੁ ਨ ਜਾਇ ਅਕਥੁ ਸੁਆਮੀ ਸਿਕੈ ਜਾਇ ਨਾਨਕੁ ਵਾਤਰਆ ॥੫॥੧॥੩॥

کب
ھں ہن اجۓ اکبھ سُؤا یم دص َقے اجۓ نانک وارنا ۔۔۵۔۔۱۔۔۳۔۔
ਤਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੪ ਵਣਜਾਰਾ

سِرریاگ ہلحم  ۴واجنرا
ੴ ਸਤਿ ਨਾਮੁ ਗੁਰ ਪਰਸਾਤਿ ॥

اِک اواکنر ست نام ُگر رپساد ۔۔
ਹਤਰ ਹਤਰ ਉਿਮੁ ਨਾਮੁ ਹੈ ਤਜਤਨ ਤਸਤਰਆ ਸਭੁ ਕੋਇ ਜੀਉ ॥

ےہ نج سِرنا سیھ وکۓ جپؤ ۔۔
ہر ہر اُمت نام َ

ਹਤਰ ਜੀਅ ਸਭੇ ਪਰਤਿਪਾਲਿਾ ਘਤਟ ਘਤਟ ਰਮਈਆ ਸੋਇ ॥

سب
ہر ِجیا ھے رپَپ ِیادلا ٹھگ ٹھگ رمییا وسۓ ۔۔

ਸੋ ਹਤਰ ਸਿਾ ਤਧਆਈਐ ਤਿਸੁ ਤਬਨੁ ਅਵਰੁ ਨ ਕੋਇ ॥

وس ہر دسا دایھ نیپے َ ئِس پِں اور ہن وکۓ ۔۔

ਜੋ ਮੋਤਹ ਮਾਇਆ ਤਚਿੁ ਲਾਇਿੇ ਸੇ ਛੋਤਿ ਚਲੇ ਿੁਖੁ ਰੋਇ ॥

وج ومہِ امنا ِجت الدئے ےس وھچد ےلچ ُدھک رو ِئے ۔۔

ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਤਧਆਇਆ ਹਤਰ ਅੰਤਿ ਸਖਾਈ ਹੋਇ ॥੧॥

نج نانک نام دایھنا ہر اپپ اھکسیئ وہۓ ۔۔۱۔۔
ਮੈ ਹਤਰ ਤਬਨੁ ਅਵਰੁ ਨ ਕੋਇ ॥

م َے ہر پِں اور ہن وکۓ ۔۔

ਹਤਰ ਗੁਰ ਸਰਣਾਈ ਪਾਈਐ ਵਣਜਾਤਰਆ ਤਮਿਰਾ ਵਿਭਾਤਗ ਪਰਾਪਤਿ ਹੋਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ہر ُگر رسنایئ نا پپَے واجنرنا ِمترا وداھبگ رپاپپ وہۓ ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਸੰਿ ਜਨਾ ਤਵਣੁ ਭਾਈਆ ਹਤਰ ਤਕਨੈ ਨ ਪਾਇਆ ਨਾਉ ॥

سیت انج وِن اھبایئ ہر ک ِ َپے ہن نانا ناو ۔۔

ਤਵਤਚ ਹਉਮੈ ਕਰਮ ਕਮਾਵਿੇ ਤਜਉ ਵੇਸੁਆ ਪੁਿੁ ਤਨਨਾਉ ॥

وِچ ہؤ م َے رکم امکودے ویج ووسیا ُپپ پ ِیاو ۔۔
ਤਪਿਾ ਜਾਤਿ ਿਾ ਹੋਈਐ ਗੁਰੁ ਿੁਿਾ ਕਰੇ ਪਸਾਉ ॥

ےیئ ُگر ُپبھا رکے ئساو ۔۔
پِیا اجت نا وہ َ

ਵਿਭਾਗੀ ਗੁਰੁ ਪਾਇਆ ਹਤਰ ਅਤਹਤਨਤਸ ਲਗਾ ਭਾਉ ॥

وداھبیگ ُگر نانا ہر اہیِس اگل اھبو ۔۔

ਜਨ ਨਾਨਤਕ ਬਰਹਮੁ ਪਛਾਤਣਆ ਹਤਰ ਕੀਰਤਿ ਕਰਮ ਕਮਾਉ ॥੨॥

نج نانک پرمہ اھچپاین ہر ریکت رکم امکو ۔۔۲۔۔
ਮਤਨ ਹਤਰ ਹਤਰ ਲਗਾ ਚਾਉ ॥

نم ہر ہر اگل اچو ۔۔
ਗੁਤਰ ਪੂਰੈ ਨਾਮੁ ਤਿਰੜਾਇਆ ਹਤਰ ਤਮਤਲਆ ਹਤਰ ਪਰਭ ਨਾਉ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ُگر ئُؤ َرے نام درِرانا ہر مل ِیا ہر رپَھب ناو ۔۔۱۔۔راہو۔۔

ਜਬ ਲਗੁ ਜੋਬਤਨ ਸਾਸੁ ਹੈ ਿਬ ਲਗੁ ਨਾਮੁ ਤਧਆਇ ॥

جت گل وجنب ساس ےہَ پپ گل نام دایھۓ ۔۔
ਚਲਤਿਆ ਨਾਤਲ ਹਤਰ ਚਲਸੀ ਹਤਰ ਅੰਿੇ ਲਏ ਛਿਾਇ ॥

دلچنا نال ہر چلسی ہر اےتن ےئل چھداۓ ۔۔

ਹਉ ਬਤਲਹਾਰੀ ਤਿਨ ਕਉ ਤਜਨ ਹਤਰ ਮਤਨ ਵੁਿਾ ਆਇ ॥

ہؤ اہلبری پِں کؤ نج ہر نم ُواھٹ ا ۓ ۔۔

ਤਜਨੀ ਹਤਰ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਨ ਚੇਤਿਓ ਸੇ ਅੰਤਿ ਗਏ ਪਛੁਿਾਇ ॥

ِجبی ہر ہر نام ہن چییپؤ ےس اپپ ےئگ اتھچپےئ ۔۔

ਧੁਤਰ ਮਸਿਤਕ ਹਤਰ ਪਰਤਭ ਤਲਤਖਆ ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਤਧਆਇ ॥੩॥

د ُھر کتسم ہر رپَھب لک ِھیا نج نانک نام دایھۓ ۔۔۳۔۔
ਮਨ ਹਤਰ ਹਤਰ ਪਰੀਤਿ ਲਗਾਇ ॥

نم ہر ہر رپِپپ اگل ئِے ۔۔

ਵਿਭਾਗੀ ਗੁਰੁ ਪਾਇਆ ਗੁਰ ਸਬਿੀ ਪਾਤਰ ਲਘਾਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

وداھبیگ ُگر نانا ُگر دبسی نار لگھا ئِے ۔۔۱۔۔راہو۔۔

ਹਤਰ ਆਪੇ ਆਪੁ ਉਪਾਇਿਾ ਹਤਰ ਆਪੇ ਿੇਵੈ ਲੇਇ ॥

ہر ا ےپ ا ت ا ُنادئا ہر ا ےپ دویَے ےئل ۔۔
ਹਤਰ ਆਪੇ ਭਰਤਮ ਭੁਲਾਇਿਾ ਹਤਰ ਆਪੇ ਹੀ ਮਤਿ ਿੇਇ ॥

ب
ہر ا ےپ رھبم ھُالدئا ہر ا ےپ یہ مت دےئ ۔۔

ਗੁਰਮੁਖਾ ਮਤਨ ਪਰਗਾਸੁ ਹੈ ਸੇ ਤਵਰਲੇ ਕੇਈ ਕੇਇ ॥

ُگرمُکھا نم رپاگس ےہَ ےس وِرےل کیبی ےک ۔۔

ਹਉ ਬਤਲਹਾਰੀ ਤਿਨ ਕਉ ਤਜਨ ਹਤਰ ਪਾਇਆ ਗੁਰਮਿੇ ॥

ہؤ اہلبری پِں کؤ نج ہر نانا ُگرےتم ۔۔

ਜਨ ਨਾਨਤਕ ਕਮਲੁ ਪਰਗਾਤਸਆ ਮਤਨ ਹਤਰ ਹਤਰ ਵੁਿੜਾ ਹੇ ॥੪॥

نج نانک لمک رپاگایس نم ہر ہر ُوڑھٹا ےہ ۔۔۴۔۔
ਮਤਨ ਹਤਰ ਹਤਰ ਜਪਨੁ ਕਰੇ ॥

نم ہر ہر چیں رکے ۔۔

ਹਤਰ ਗੁਰ ਸਰਣਾਈ ਭਤਜ ਪਉ ਤਜੰਿੂ ਸਭ ਤਕਲਤਵਖ ਿੁਖ ਪਰਹਰੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ہر ُگر رسنایئ جھب ئؤ ِجی ُدو سیھ کِلؤِھک ُدھک رپہرے ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਘਤਟ ਘਤਟ ਰਮਈਆ ਮਤਨ ਵਸੈ ਤਕਉ ਪਾਈਐ ਤਕਿੁ ਭਤਿ ॥

ٹھگ ٹھگ رمییا نم و سَے کپؤ نا پپَے کِپ بھت ۔۔

ਗੁਰੁ ਪੂਰਾ ਸਤਿਗੁਰੁ ਭੇਟੀਐ ਹਤਰ ਆਇ ਵਸੈ ਮਤਨ ਤਚਤਿ ॥

س ب
ھی
ی
ی
س
پ
ہ
ج
ے ر ا ۓ و َے نم ِ ت ۔۔
ُگر ئُؤرا یگؤر
ਮੈ ਧਰ ਨਾਮੁ ਅਧਾਰੁ ਹੈ ਹਤਰ ਨਾਮੈ ਿੇ ਗਤਿ ਮਤਿ ॥

ےہ ہر نا م َے ےت گپ مت ۔۔
م َے درھ نام اداھر َ
ਮੈ ਹਤਰ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਤਵਸਾਹੁ ਹੈ ਹਤਰ ਨਾਮੇ ਹੀ ਜਤਿ ਪਤਿ ॥

ےہ ہر ناےم یہ جت پپ ۔۔
م َے ہر ہر نام وسا ُہ َ

ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਤਧਆਇਆ ਰੰਤਗ ਰਿੜਾ ਹਤਰ ਰੰਤਗ ਰਤਿ ॥੫॥

نج نانک نام دایھنا رنگ رڑتا ہر رنگ رت ۔۔۵۔۔
ਹਤਰ ਤਧਆਵਹੁ ਹਤਰ ਪਰਭੁ ਸਤਿ ॥

ہر دایھو ُہ ہر رپَھب ست ۔۔

ਗੁਰ ਬਚਨੀ ਹਤਰ ਪਰਭੁ ਜਾਤਣਆ ਸਭ ਹਤਰ ਪਰਭੁ ਿੇ ਉਿਪਤਿ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ُگر ینچب ہر رپَھب اجاین سیھ ہر رپَھب ےت اُتپتِ ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਤਜਨ ਕਉ ਪੂਰਤਬ ਤਲਤਖਆ ਸੇ ਆਇ ਤਮਲੇ ਗੁਰ ਪਾਤਸ ॥

ِجں کؤ ئُؤرت لک ِھیا ےس ا ۓ مل ِے ُگر ناس ۔۔

ਸੇਵਕ ਭਾਇ ਵਣਜਾਤਰਆ ਤਮਿਰਾ ਗੁਰੁ ਹਤਰ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਪਰਗਾਤਸ ॥

ویسک اھبےئ واجنرنا ِمترا ُگر ہر ہر نام رپَاگس ۔۔

ਧਨੁ ਧਨੁ ਵਣਜੁ ਵਾਪਾਰੀਆ ਤਜਨ ਵਖਰੁ ਲਤਿਅੜਾ ਹਤਰ ਰਾਤਸ ॥

دنھ دنھ وجن وانارِنا ِجں ورھک دلپرا ہر راس ۔۔

ਗੁਰਮੁਖਾ ਿਤਰ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਸੇ ਆਇ ਤਮਲੇ ਹਤਰ ਪਾਤਸ ॥

ُگرمُکھا در مُکھ اُےلج ےس ا ۓ مل ِے ہر ناس ۔۔

ਜਨ ਨਾਨਕ ਗੁਰੁ ਤਿਨ ਪਾਇਆ ਤਜਨਾ ਆਤਪ ਿੁਿਾ ਗੁਣਿਾਤਸ ॥੬॥

نج نانک ُگر پِں نانا ِجیا ا ت ُپبھا ُگییاس ۔۔۶۔۔
ਹਤਰ ਤਧਆਵਹੁ ਸਾਤਸ ਤਗਰਾਤਸ ॥

ہر دایھو ُہ ساس گِراس ۔۔

ਮਤਨ ਪਰੀਤਿ ਲਗੀ ਤਿਨਾ ਗੁਰਮੁਖਾ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਤਜਨਾ ਰਹਰਾਤਸ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥੧॥

نم رپِپپ یگل پ ِیا ُگرمُکھا ہر نام ِجیا رہراس ۔۔۱۔۔راہو۔۔۱۔۔
ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪਰਸਾਤਿ ॥

اِک اواکنر سیگؤر رپساد ۔۔
ਤਸਰੀਰਾਗ ਕੀ ਵਾਰ ਮਹਲਾ ੪ ਸਲੋਕਾ ਨਾਤਲ ॥

سِرریاگ یک وار ہلحم  ۴ولساک نال ۔۔

ਸਲੋਕ ਮਃ ੩ ॥

ولسک م۳ :۔۔
ਰਾਗਾ ਤਵਤਚ ਸਰੀਰਾਗੁ ਹੈ ਜੇ ਸਤਚ ਧਰੇ ਤਪਆਰੁ ॥

ےہ ےج چس درھے ایپر ۔۔
رااگ وِچ رسریاگ َ
ਸਿਾ ਹਤਰ ਸਚੁ ਮਤਨ ਵਸੈ ਤਨਹਚਲ ਮਤਿ ਅਪਾਰੁ ॥

بہ
دسا ہر چس نم و سَے ِ چل مت انار ۔۔

ਰਿਨੁ ਅਮੋਲਕੁ ਪਾਇਆ ਗੁਰ ਕਾ ਸਬਿੁ ਬੀਚਾਰੁ ॥

رنت اومکل نانا ُگر اک دبس اچیبر ۔۔

ਤਜਹਵਾ ਸਚੀ ਮਨੁ ਸਚਾ ਸਚਾ ਸਰੀਰ ਅਕਾਰੁ ॥

چہؤا یچس نم اچس اچس رسری ااکر ۔۔

ਨਾਨਕ ਸਚੈ ਸਤਿਗੁਤਰ ਸੇਤਵਐ ਸਿਾ ਸਚੁ ਵਾਪਾਰੁ ॥੧॥

نانک سج َے سیگؤر ویس پپے دسا چس وانار ۔۔۱۔۔
ਮਃ ੩ ॥

م۳ :۔۔
ਹੋਰੁ ਤਬਰਹਾ ਸਭ ਧਾਿੁ ਹੈ ਜਬ ਲਗੁ ਸਾਤਹਬ ਪਰੀਤਿ ਨ ਹੋਇ ॥

وہر پِراہ سیھ داھت ےہَ جت گل اصجت رپپپ ہن وہۓ ۔۔
ਇਹੁ ਮਨੁ ਮਾਇਆ ਮੋਤਹਆ ਵੇਖਣੁ ਸੁਨਣੁ ਨ ਹੋਇ ॥

نک
س
ی
ھ
ُ
اِہہی نم امنا ومایہ و ں ں ہن وہۓ ۔۔

ਸਹ ਿੇਖੇ ਤਬਨੁ ਪਰੀਤਿ ਨ ਊਪਜੈ ਅੰਧਾ ਤਕਆ ਕਰੇਇ ॥

سہہ دےھکی پِں رپپپ ہن اُو بج َے ادناھ ایک رکۓ ۔۔

ਨਾਨਕ ਤਜਤਨ ਅਖੀ ਲੀਿੀਆ ਸੋਈ ਸਚਾ ਿੇਇ ॥੨॥

نانک نج ایھک لیییا وسیئ اچس دےئ ۔۔۲۔۔
ਪਉੜੀ ॥

ئؤری ۔۔
ਹਤਰ ਇਕੋ ਕਰਿਾ ਇਕੁ ਇਕੋ ਿੀਬਾਣੁ ਹਤਰ ॥

ہر اِوک رکنا ا ِک اِوک دابین ہر ۔۔
ਹਤਰ ਇਕਸੈ ਿਾ ਹੈ ਅਮਰੁ ਇਕੋ ਹਤਰ ਤਚਤਿ ਧਤਰ ॥

ہر ا کسے دا ےہَ ارم اِوک ہر ِجت درھ ۔۔

ਹਤਰ ਤਿਸੁ ਤਬਨੁ ਕੋਈ ਨਾਤਹ ਿਰੁ ਭਰਮੁ ਭਉ ਿੂਤਰ ਕਤਰ ॥

ب
ہر ئِس پِں وکیئ ناہِ در رھبّم ھؤ ُدور رک ۔۔

ਹਤਰ ਤਿਸੈ ਨੋ ਸਾਲਾਤਹ ਤਜ ਿੁਧੁ ਰਖੈ ਬਾਹਤਰ ਘਤਰ ॥

ک
ہر ئ ِ َسے ون ساالہِ ےج ُندھ ر َھے ناہر رھگ ۔۔

ਹਤਰ ਤਜਸ ਨੋ ਹੋਇ ਿਇਆਲੁ ਸੋ ਹਤਰ ਜਤਪ ਭਉ ਤਬਖਮੁ ਿਤਰ ॥੧॥

ہ ج بھ نِکھ
ہر ِجس ون وہۓ دنال وس ر ت ؤ م رت ۔۔۱۔۔
ਸਲੋਕ ਮਃ ੧ ॥

ولسک م۱ :۔۔
ਿਾਿੀ ਸਾਤਹਬ ਸੰਿੀਆ ਤਕਆ ਚਲੇ ਤਿਸੁ ਨਾਤਲ ॥

دایت اصجت دنسِنا ایک ےلچ ئِس نال ۔۔

ਇਕ ਜਾਗੰਿੇ ਨਾ ਲਹੰਤਨ ਇਕਨਾ ਸੁਤਿਆ ਿੇਇ ਉਿਾਤਲ ॥੧॥

ہل اِانک ُس ِییا دےئ اُاھٹل ۔۔۱۔۔
اِک اجدنگے ہن ّ

ਮਃ ੧ ॥

 ۱۔۔ :
ਤਸਿਕੁ ਸਬੂਰੀ ਸਾਤਿਕਾ ਸਬਰੁ ਿੋਸਾ ਮਲਾਇਕਾਂ ॥

ِصدق وبصُری اصدِاق ربص وتسا مالاکئن ۔۔
ਿੀਿਾਰੁ ਪੂਰੇ ਪਾਇਸਾ ਥਾਉ ਨਾਹੀ ਖਾਇਕਾ ॥੨॥

دندار ئُؤرے نائسا اھتو نایہ اھکاکئ ۔۔۲۔۔
ਪਉੜੀ ॥

ئؤری ۔۔
ਸਭ ਆਪੇ ਿੁਧੁ ਉਪਾਇ ਕੈ ਆਤਪ ਕਾਰੈ ਲਾਈ ॥

سیھ ا ےپ ُندھ اُناے ےکَ ا ت َاکرے الیئ ۔۔
ਿੂੰ ਆਪੇ ਵੇਤਖ ਤਵਗਸਿਾ ਆਪਣੀ ਵਤਿਆਈ ॥

ئُؤن ا ےپ وھکی وِگسدا ا ینپ ودنایئ ۔۔

ਹਤਰ ਿੁਧਹੁ ਬਾਹਤਰ ਤਕਛੁ ਨਾਹੀ ਿੂੰ ਸਚਾ ਸਾਈ ॥

ک
ہ
ھہ ناہر ِچھ نایہ ئُؤن اچس سایئ ۔۔
ر ُند ُ

ਿੂੰ ਆਪੇ ਆਤਪ ਵਰਿਿਾ ਸਭਨੀ ਹੀ ਥਾਈ ॥

سب
ھب
ی یہ اھتیئ ۔۔
ئُؤن ا ےپ ا ت وردتا

ਹਤਰ ਤਿਸੈ ਤਧਆਵਹੁ ਸੰਿ ਜਨਹੁ ਜੋ ਲਏ ਛਿਾਈ ॥੨॥

ہر ئ ِ َسے دایھو ُہ سیت وہنج وج ےئل چھدایئ ۔۔۲۔۔
ਸਲੋਕ ਮਃ ੧ ॥

ولسک م۱ :۔۔

ਿਕੜ ਜਾਿੀ ਿਕੜੁ ਨਾਉ ॥

ب
ب
ھ
ھ
ک
ک
ر اجیت ر ناو ۔۔

ਸਭਨਾ ਜੀਆ ਇਕਾ ਛਾਉ ॥

سبھیا ایج اِاک اھچو ۔۔

ਆਪਹੁ ਜੇ ਕੋ ਭਲਾ ਕਹਾਏ ॥

ب
ا ہپُ ےج وک ھال اہکےئ ۔۔

ਨਾਨਕ ਿਾ ਪਰੁ ਜਾਪੈ ਜਾ ਪਤਿ ਲੇਖੈ ਪਾਏ ॥੧॥

لی ک
نانک نا رپ اج ئَے اج پپ َھے ناےئ ۔۔۱۔۔
ਮਃ ੨ ॥

م۲ :۔۔
ਤਜਸੁ ਤਪਆਰੇ ਤਸਉ ਨੇਹੁ ਤਿਸੁ ਆਗੈ ਮਤਰ ਚਲੀਐ ॥

ِجس ایپرے سِیؤ پبہؤ ئِس ا ےگ رم چلپے َ۔۔

ਤਧਰਗੁ ਜੀਵਣੁ ਸੰਸਾਤਰ ਿਾ ਕੈ ਪਾਛੈ ਜੀਵਣਾ ॥੨॥

چ
درھِگ ویجن اسنسر نا ےکَ نا َھ ِے ِجپؤنا ۔۔۲۔۔
ਪਉੜੀ ॥

ئؤری ۔۔
ਿੁਧੁ ਆਪੇ ਧਰਿੀ ਸਾਜੀਐ ਚੰਿੁ ਸੂਰਜੁ ਿੁਇ ਿੀਵੇ ॥

ُندھ ا ےپ درھیت ساچیپے دنچ سُؤرچ ُدےئ دِویے ۔۔
ਿਸ ਚਾਤਰ ਹਟ ਿੁਧੁ ਸਾਤਜਆ ਵਾਪਾਰੁ ਕਰੀਵੇ ॥

دس اچر ہت ُندھ سا ِجیا وانار رکویے ۔۔

ਇਕਨਾ ਨੋ ਹਤਰ ਲਾਭੁ ਿੇਇ ਜੋ ਗੁਰਮੁਤਖ ਥੀਵੇ ॥

اِانک ون ہر الھب دےئ وج ُگرمُکھ ویھتے ۔۔

ਤਿਨ ਜਮਕਾਲੁ ਨ ਤਵਆਪਈ ਤਜਨ ਸਚੁ ਅੰਤਮਰਿੁ ਪੀਵੇ ॥

پِں چمکال ہن ونایئپ ِجں چس ارمت ویپے ۔۔

ਓਇ ਆਤਪ ਛੁਟੇ ਪਰਵਾਰ ਤਸਉ ਤਿਨ ਤਪਛੈ ਸਭੁ ਜਗਿੁ ਛੁਟੀਵੇ ॥੩॥

چ
چ
سِی پ ِ ِبج
َ
سی
ھ
ی
ھ
پ
ُ
اوےؑ ا ت ُھپے رپوار ؤ ں ے ھ تگج ؤے ۔۔۳۔۔
ਸਲੋਕ ਮਃ ੧ ॥

ولسک م۱ :۔۔
ਕੁਿਰਤਿ ਕਤਰ ਕੈ ਵਤਸਆ ਸੋਇ ॥

قُدرت رک ےکَ وایس وسۓ ۔۔
ਵਖਿੁ ਵੀਚਾਰੇ ਸੁ ਬੰਿਾ ਹੋਇ ॥

وتھک وبچارے س دنبہ وہۓ ۔۔
ਕੁਿਰਤਿ ਹੈ ਕੀਮਤਿ ਨਹੀ ਪਾਇ ॥

ےہ تمیق یہن ناۓ ۔۔
قُدرت َ
ਜਾ ਕੀਮਤਿ ਪਾਇ ਿ ਕਹੀ ਨ ਜਾਇ ॥

اج تمیق ناۓ ےت یہک ہن اجۓ ۔۔
ਸਰੈ ਸਰੀਅਤਿ ਕਰਤਹ ਬੀਚਾਰੁ ॥

رسَے رسپپت رکہِ اچیبر ۔۔
ਤਬਨੁ ਬੂਝੇ ਕੈਸੇ ਪਾਵਤਹ ਪਾਰੁ ॥

پِں وبےھج َ
کیسے ناوہِ نار ۔۔

ਤਸਿਕੁ ਕਤਰ ਤਸਜਿਾ ਮਨੁ ਕਤਰ ਮਖਸੂਿੁ ॥

مک
ھ
س
ِصدق رک ِسچدہ نم رک ُؤد ۔۔

ਤਜਹ ਤਧਤਰ ਿੇਖਾ ਤਿਹ ਤਧਤਰ ਮਉਜੂਿੁ ॥੧॥

ہج دِرھ داھکی ہت دِرھ ؤموجد ۔۔۱۔۔
ਮਃ ੩ ॥

م۳ :۔۔
ਗੁਰ ਸਭਾ ਏਵ ਨ ਪਾਈਐ ਨਾ ਨੇੜੈ ਨਾ ਿੂਤਰ ॥

ُگر اھبس ائَؤ ہن نا پپَے ہن ڑینَے ہن ُدور ۔۔

ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰੁ ਿਾਂ ਤਮਲੈ ਜਾ ਮਨੁ ਰਹੈ ਹਿੂਤਰ ॥੨॥

نانک سیگؤر نان ملَ ِے اج نم ر َہے دحُور ۔۔۲۔۔
ਪਉੜੀ ॥

ئؤری ۔۔
ਸਪਿ ਿੀਪ ਸਪਿ ਸਾਗਰਾ ਨਵ ਖੰਿ ਚਾਤਰ ਵੇਿ ਿਸ ਅਸਟ ਪੁਰਾਣਾ ॥

سیت دپپ سیت سارگا ونَ ڈنھک اچر وند دس است ُپرانا ۔۔
ਹਤਰ ਸਭਨਾ ਤਵਤਚ ਿੂੰ ਵਰਿਿਾ ਹਤਰ ਸਭਨਾ ਭਾਣਾ ॥

ہر سبھیا وِچ ئُؤن وردتا ہر سبھیا اھبنا ۔۔

ਸਤਭ ਿੁਝੈ ਤਧਆਵਤਹ ਜੀਅ ਜੰਿ ਹਤਰ ਸਾਰਗ ਪਾਣਾ ॥

ُب
ھ
سیھ ج ےَ

دایھوہِ ِجیا جپت ہر سارگ نانا ۔۔

ਜੋ ਗੁਰਮੁਤਖ ਹਤਰ ਆਰਾਧਿੇ ਤਿਨ ਹਉ ਕੁਰਬਾਣਾ ॥

وج ُگرمُکھ ہر ا رادھدے پِں ہؤ قُرنانا ۔۔

ਿੂੰ ਆਪੇ ਆਤਪ ਵਰਿਿਾ ਕਤਰ ਚੋਜ ਤਵਿਾਣਾ ॥੪॥

ئُؤن ا ےپ ا ت وردتا رک وچچ وِدانا ۔۔۴۔۔
ਸਲੋਕ ਮਃ ੩ ॥

ولسک م۳ :۔۔
ਕਲਉ ਮਸਾਜਨੀ ਤਕਆ ਸਿਾਈਐ ਤਹਰਿੈ ਹੀ ਤਲਤਖ ਲੇਹੁ ॥

کلؤ اسمینج ایک دسا پ ٔپے ہِر َدے یہ لک ِھ ہیلُ ۔۔

ਸਿਾ ਸਾਤਹਬ ਕੈ ਰੰਤਗ ਰਹੈ ਕਬਹੂੰ ਨ ਿੂਟਤਸ ਨੇਹੁ ॥

دسا اصجِت ےکَ رنگ ر َہے کب ُہؤن ہن ئُؤسٹ پبہؤ ۔۔
ਕਲਉ ਮਸਾਜਨੀ ਜਾਇਸੀ ਤਲਤਖਆ ਭੀ ਨਾਲੇ ਜਾਇ ॥

کلؤ اسمینج اجیسئ لک ِھیا یھب ناےل اجۓ ۔۔

ਨਾਨਕ ਸਹ ਪਰੀਤਿ ਨ ਜਾਇਸੀ ਜੋ ਧੁਤਰ ਛੋਿੀ ਸਚੈ ਪਾਇ ॥੧॥

نانک سہہ رپِپپ ہن اجیسئ وج د ُھر وھچدی سج َے ناۓ ۔۔۱۔۔
ਮਃ ੩ ॥

م۳ :۔۔
ਨਿਰੀ ਆਵਿਾ ਨਾਤਲ ਨ ਚਲਈ ਵੇਖਹੁ ਕੋ ਤਵਉਪਾਇ ॥

دنری ا ودا نال ہن چلبی ونک
ھہ وک وِوینا ئِے ۔۔
ُ

ਸਤਿਗੁਤਰ ਸਚੁ ਤਿਰੜਾਇਆ ਸਤਚ ਰਹਹੁ ਤਲਵ ਲਾਇ ॥

سیگؤر چس درِرانا چس رہہؤ لِؤ ال ِئے ۔۔

ਨਾਨਕ ਸਬਿੀ ਸਚੁ ਹੈ ਕਰਮੀ ਪਲੈ ਪਾਇ ॥੨॥

ےہ رکیم نلَے ناۓ ۔۔۲۔۔
نانک دبسی چس َ

ਪਉੜੀ ॥

ئؤری ۔۔
ਹਤਰ ਅੰਿਤਰ ਬਾਹਤਰ ਇਕੁ ਿੂੰ ਿੂੰ ਜਾਣਤਹ ਭੇਿੁ ॥

ہر ادنر ناہر اِک ئُؤن ئُؤن اجہنِ تیھب ۔۔

ਜੋ ਕੀਚੈ ਸੋ ਹਤਰ ਜਾਣਿਾ ਮੇਰੇ ਮਨ ਹਤਰ ਚੇਿੁ ॥

وج کبج َے وس ہر اجدنا ریمے نم ہر َجپت ۔۔
ਸੋ ਿਰੈ ਤਜ ਪਾਪ ਕਮਾਵਿਾ ਧਰਮੀ ਤਵਗਸੇਿੁ ॥

وس د َرے ےج نات امکودا درھیم وِگ َسیت ۔۔
ਿੂੰ ਸਚਾ ਆਤਪ ਤਨਆਉ ਸਚੁ ਿਾ ਿਰੀਐ ਕੇਿੁ ॥

ےی کَپت ۔۔
ئُؤن اچس ا ت اینو چس نا در ٔ

ਤਜਨਾ ਨਾਨਕ ਸਚੁ ਪਛਾਤਣਆ ਸੇ ਸਤਚ ਰਲੇਿੁ ॥੫॥

انج نانک چس اھچپاین ےس چس رلَپت ۔۔۵۔۔
ਸਲੋਕ ਮਃ ੩ ॥

ولسک م۳ :۔۔
ਕਲਮ ਜਲਉ ਸਣੁ ਮਸਵਾਣੀਐ ਕਾਗਿੁ ਭੀ ਜਤਲ ਜਾਉ ॥

ملق چلؤ نس وسما نیپے اکدگ یھب لج اجو ۔۔

ਤਲਖਣ ਵਾਲਾ ਜਤਲ ਬਲਉ ਤਜਤਨ ਤਲਤਖਆ ਿੂਜਾ ਭਾਉ ॥

لک ِ
ک
ل
ج
ھ
ِ
ل
ِ
ن
ھ
ں واال لج ؤ ں یا ُدواج اھبو ۔۔

ਨਾਨਕ ਪੂਰਤਬ ਤਲਤਖਆ ਕਮਾਵਣਾ ਅਵਰੁ ਨ ਕਰਣਾ ਜਾਇ ॥੧॥

نانک ئُؤرت لک ِھیا امکونا ا َور ہن رکنا اجۓ ۔۔۱۔۔

ਮਃ ੩ ॥

م۳ :۔۔
ਹੋਰੁ ਕੂੜੁ ਪੜਣਾ ਕੂੜੁ ਬੋਲਣਾ ਮਾਇਆ ਨਾਤਲ ਤਪਆਰੁ ॥

وہر ُکؤر ڑپنا ُکؤر وبانل امنا نال ایپر ۔۔
ਨਾਨਕ ਤਵਣੁ ਨਾਵੈ ਕੋ ਤਥਰੁ ਨਹੀ ਪਤੜ ਪਤੜ ਹੋਇ ਖੁਆਰੁ ॥੨॥

ک
ب
نانک وِن نا َوے وک ھِر یہن ڑپ ڑپ وہۓ ُھؤار ۔۔۲۔۔
ਪਉੜੀ ॥

ئؤری ۔۔
ਹਤਰ ਕੀ ਵਤਿਆਈ ਵਿੀ ਹੈ ਹਤਰ ਕੀਰਿਨੁ ਹਤਰ ਕਾ ॥

ےہ ہر ریکنت ہر اک ۔۔
ہر یک ودنایئ ودی َ
ਹਤਰ ਕੀ ਵਤਿਆਈ ਵਿੀ ਹੈ ਜਾ ਤਨਆਉ ਹੈ ਧਰਮ ਕਾ ॥

ےہ درھم اک ۔۔
ہر یک ودنایئ ودی ےہَ اج اینو َ
ਹਤਰ ਕੀ ਵਤਿਆਈ ਵਿੀ ਹੈ ਜਾ ਿਲੁ ਹੈ ਜੀਅ ਕਾ ॥

ہر یک ودنایئ ودی ےہَ اج لھپ ےہَ یج اک ۔۔
ਹਤਰ ਕੀ ਵਤਿਆਈ ਵਿੀ ਹੈ ਜਾ ਨ ਸੁਣਈ ਕਤਹਆ ਚੁਗਲ ਕਾ ॥

ہر یک ودنایئ ودی ےہَ اج ہن ُسیبی کہیا ُجگل اک ۔۔

ਹਤਰ ਕੀ ਵਤਿਆਈ ਵਿੀ ਹੈ ਅਪੁਤਛਆ ਿਾਨੁ ਿੇਵਕਾ ॥੬॥

ب
ُج
ھ
ےہ ا یا دان َدویاک ۔۔۶۔۔
ہر یک ودنایئ ودی َ
ਸਲੋਕ ਮਃ ੩ ॥

ولسک م۳ :۔۔

ਹਉ ਹਉ ਕਰਿੀ ਸਭ ਮੁਈ ਸੰਪਉ ਤਕਸੈ ਨ ਨਾਤਲ ॥

ہؤ ہؤ رکیت سیھ مُبی سیپؤ کِسے َ ہن نال ۔۔

ਿੂਜੈ ਭਾਇ ਿੁਖੁ ਪਾਇਆ ਸਭ ਜੋਹੀ ਜਮਕਾਤਲ ॥

ُدو َچے اھبےئ ُدھک نانا سیھ وجیہ چمکال ۔۔

ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਤਖ ਉਬਰੇ ਸਾਚਾ ਨਾਮੁ ਸਮਾਤਲ ॥੧॥

نانک ُگرمُکھ اُپرے سااچ نام امسل ۔۔۱۔۔
ਮਃ ੧ ॥

م۱ :۔۔
ਗਲੀ ਅਸੀ ਚੰਗੀਆ ਆਚਾਰੀ ਬੁਰੀਆਹ ॥

ںیلگ ایس ایگنچ ا اچری ُپرناہ ۔۔

ਮਨਹੁ ਕੁਸੁਧਾ ਕਾਲੀਆ ਬਾਹਤਰ ਤਚਟਵੀਆਹ ॥

مبہؤ ُک ُسداھ اکلِیا ناہر ِجپؤِناہ ۔۔

ਰੀਸਾ ਕਤਰਹ ਤਿਨਾੜੀਆ ਜੋ ਸੇਵਤਹ ਿਰੁ ਖੜੀਆਹ ॥

رِاسی رکہ پ ِیارِنا وج ویسہِ در ڑھکناہ ۔۔
ਨਾਤਲ ਖਸਮੈ ਰਿੀਆ ਮਾਣਤਹ ਸੁਤਖ ਰਲੀਆਹ ॥

ک
ھ
س
س
ک
نال مے رپ ِیا امہہن ُ ھ رلِیاہ ۔۔

ਹੋਿੈ ਿਾਤਣ ਤਨਿਾਣੀਆ ਰਹਤਹ ਤਨਮਾਨਣੀਆਹ ॥

وہدے نان پ ِیاپ ِیا رہہہ بِمان ِییاہ ۔۔
َ

ਨਾਨਕ ਜਨਮੁ ਸਕਾਰਥਾ ਜੇ ਤਿਨ ਕੈ ਸੰਤਗ ਤਮਲਾਹ ॥੨॥

نانک منج اکسراھت ےج پِں ےکَ گنس مِالہ ۔۔۲۔۔

ਪਉੜੀ ॥

ئؤری ۔۔
ਿੂੰ ਆਪੇ ਜਲੁ ਮੀਨਾ ਹੈ ਆਪੇ ਆਪੇ ਹੀ ਆਤਪ ਜਾਲੁ ॥

ئُؤن ا ےپ لج مِییا ےہَ ا ےپ ا ےپ یہ ا ت اجل ۔۔
ਿੂੰ ਆਪੇ ਜਾਲੁ ਵਿਾਇਿਾ ਆਪੇ ਤਵਤਚ ਸੇਬਾਲੁ ॥

ئُؤن ا ےپ اجل ونادئا ا ےپ وِچ َسییال ۔۔

ਿੂੰ ਆਪੇ ਕਮਲੁ ਅਤਲਪਿੁ ਹੈ ਸੈ ਹਥਾ ਤਵਤਚ ਗੁਲਾਲੁ ॥

ےہ سَے اھتہ وِچ گُالل ۔۔
ئُؤن ا ےپ لمک اتپل َ

ਿੂੰ ਆਪੇ ਮੁਕਤਿ ਕਰਾਇਿਾ ਇਕ ਤਨਮਖ ਘੜੀ ਕਤਰ ਤਖਆਲੁ ॥

ب
ئُؤن ا ےپ مُکت رکادئا اِک ِمکھ ڑھگی رک ایھکل ۔۔

ਹਤਰ ਿੁਧਹੁ ਬਾਹਤਰ ਤਕਛੁ ਨਹੀ ਗੁਰ ਸਬਿੀ ਵੇਤਖ ਤਨਹਾਲੁ ॥੭॥

ک
ہ
ھہ ناہر ِچھ یہن ُگر دبسی وھکی بِہال ۔۔۷۔۔
ر ُند ُ
ਸਲੋਕ ਮਃ ੩ ॥

ولسک م۳ :۔۔
ਹੁਕਮੁ ਨ ਜਾਣੈ ਬਹੁਿਾ ਰੋਵੈ ॥

ک
ُچ م ہن اج ئَے اتہب رو َوے ۔۔
ਅੰਿਤਰ ਧੋਖਾ ਨੀਿ ਨ ਸੋਵੈ ॥

وسوے ۔۔
ادنر دوھاھک دین ہن َ
ਜੇ ਧਨ ਖਸਮੈ ਚਲੈ ਰਜਾਈ ॥

ک
ےج دنھ ھس ےم
َ

چلَے راجیئ ۔۔

ਿਤਰ ਘਤਰ ਸੋਭਾ ਮਹਤਲ ਬੁਲਾਈ ॥

در رھگ وساھب لحم ُنالیئ ۔۔
ਨਾਨਕ ਕਰਮੀ ਇਹ ਮਤਿ ਪਾਈ ॥

نانک رکیم اہہی مت نایئ ۔۔
ਗੁਰ ਪਰਸਾਿੀ ਸਤਚ ਸਮਾਈ ॥੧॥

ُگر رپسادی چس امسیئ ۔۔۱۔۔
ਮਃ ੩ ॥

م۳ :۔۔
ਮਨਮੁਖ ਨਾਮ ਤਵਹੂਤਣਆ ਰੰਗੁ ਕਸੁੰਭਾ ਿੇਤਖ ਨ ਭੁਲੁ ॥

ب
مب
کس
مُکھ نام وِوہُاین رنگ ُ مبھا دھکی ہن ُھل ۔۔

ਇਸ ਕਾ ਰੰਗੁ ਤਿਨ ਥੋਤੜਆ ਛੋਛਾ ਇਸ ਿਾ ਮੁਲੁ ॥

اِس اک رنگ دِن وھترنا وھچاھچ اس دا م ُل ۔۔
ਿੂਜੈ ਲਗੇ ਪਤਚ ਮੁਏ ਮੂਰਖ ਅੰਧ ਗਵਾਰ ॥

ُدو َچے ےگل چپ مُؤےئ مُؤرھک ادنھ وگار ۔۔
ਤਬਸਟਾ ਅੰਿਤਰ ਕੀਟ ਸੇ ਪਇ ਪਚਤਹ ਵਾਰੋ ਵਾਰ ॥

ِئسیا ادنر کِپت ےس ےئپ بجہہ وارو وار ۔۔

ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਰਿੇ ਸੇ ਰੰਗੁਲੇ ਗੁਰ ਕੈ ਸਹਤਜ ਸੁਭਾਇ ॥

سہ
ب
س
ُ
ےک ج ھاےئِ ۔۔
نانک نام رےت ےس رئ ُگلے ُگر َ
ਭਗਿੀ ਰੰਗੁ ਨ ਉਿਰੈ ਸਹਜੇ ਰਹੈ ਸਮਾਇ ॥੨॥

ب
س
ھگبی رنگ ہن اُرتَے ہجے ر َہے امسۓ ۔۔۲۔۔

ਪਉੜੀ ॥

ئؤری ۔۔
ਤਸਸਤਟ ਉਪਾਈ ਸਭ ਿੁਧੁ ਆਪੇ ਤਰਜਕੁ ਸੰਬਾਤਹਆ ॥

سِست اُنا ٔیی سیھ ُندھ ا ےپ رِرق ابمس ِہیا ۔۔

ਇਤਕ ਵਲੁ ਛਲੁ ਕਤਰ ਕੈ ਖਾਵਿੇ ਮੁਹਹੁ ਕੂੜੁ ਕੁਸਿੁ ਤਿਨੀ ਢਾਤਹਆ ॥

اک ول لھچ رک ےکَ اھکودے مُہہؤ ُکؤر ُکست پ ِبی داھایہ ۔۔
ਿੁਧੁ ਆਪੇ ਭਾਵੈ ਸੋ ਕਰਤਹ ਿੁਧੁ ਓਿੈ ਕੰਤਮ ਓਇ ਲਾਇਆ ॥

ّک
اھبوے وس رکہِ ُندھ ا۔ُ۔ ئَے م اوےؑ النا ۔۔
ُندھ ا ےپ َ
ਇਕਨਾ ਸਚੁ ਬੁਝਾਇਓਨੁ ਤਿਨਾ ਅਿੁਟ ਭੰਿਾਰ ਿੇਵਾਇਆ ॥

اِانک چس اھجبویئن پ ِیا ا ُپپ ڈنھبار َدویانا ۔۔
ਹਤਰ ਚੇਤਿ ਖਾਤਹ ਤਿਨਾ ਸਿਲੁ ਹੈ ਅਚੇਿਾ ਹਥ ਿਿਾਇਆ ॥੮॥

سب
ہر جپت اھکہِ پ ِیا ھل ےہَ ااتیچ ھتہ ڈتانا ۔۔۸۔۔
ਸਲੋਕ ਮਃ ੩ ॥

ولسک م۳ :۔۔
ਪਤੜ ਪਤੜ ਪੰਤਿਿ ਬੇਿ ਵਖਾਣਤਹ ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਸੁਆਇ ॥

ڑپ ڑپ ڈنپت دیب واھکہہن امنا ومہ سُؤا ۓ ۔۔
ਿੂਜੈ ਭਾਇ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਤਵਸਾਤਰਆ ਮਨ ਮੂਰਖ ਤਮਲੈ ਸਜਾਇ ॥

ُدو َچے اھبےئ ہر نام وِسارنا نم مُؤرھک ملَ ِے اجسۓ ۔۔

ਤਜਤਨ ਜੀਉ ਤਪੰਿੁ ਤਿਿਾ ਤਿਸੁ ਕਬਹੂੰ ਨ ਚੇਿੈ ਜੋ ਿੇੈਂਿਾ ਤਰਜਕੁ ਸੰਬਾਤਹ ॥

ِجں جپؤ پِید دِنا ئِس کب ُہؤن ہن چی َپے وج ددنیا ِرجق ابمسہِ۔۔

ਜਮ ਕਾ ਿਾਹਾ ਗਲਹੁ ਨ ਕਟੀਐ ਤਿਤਰ ਤਿਤਰ ਆਵੈ ਜਾਇ ॥

ک ب ب
ے اجۓ ۔۔
مج اک اھپاہ گلہؤ ہن ییپے ھِر ھِر ا و َ

ਮਨਮੁਤਖ ਤਕਛੂ ਨ ਸੂਝੈ ਅੰਧੁਲੇ ਪੂਰਤਬ ਤਲਤਖਆ ਕਮਾਇ ॥

مب کِج
مُکھ ُھؤ ہن سُؤےھج ادنےلھ ئُؤرت لک ِھیا امکۓ ۔۔

ਪੂਰੈ ਭਾਤਗ ਸਤਿਗੁਰੁ ਤਮਲੈ ਸੁਖਿਾਿਾ ਨਾਮੁ ਵਸੈ ਮਤਨ ਆਇ ॥

ئُؤ َرے اھبگ سیگؤر ملَ ِے ُسکھدانا نام و سَے نم ا ۓ ۔۔
ਸੁਖੁ ਮਾਣਤਹ ਸੁਖੁ ਪੈਨਣਾ ਸੁਖੇ ਸੁਤਖ ਤਵਹਾਇ ॥

سک
ُسکھ ام بہے ُسکھ پیییا ُ ھے

ُسکھ وِاہ ئِے ۔۔

ਨਾਨਕ ਸੋ ਨਾਉ ਮਨਹੁ ਨ ਤਵਸਾਰੀਐ ਤਜਿੁ ਿਤਰ ਸਚੈ ਸੋਭਾ ਪਾਇ ॥੧॥

نانک وس ناو مُں ہن وِسار پپے ِجت در سج َے وساھب ناۓ ۔۔۱۔۔
ਮਃ ੩ ॥

م۳ :۔۔
ਸਤਿਗੁਰੁ ਸੇਤਵ ਸੁਖੁ ਪਾਇਆ ਸਚੁ ਨਾਮੁ ਗੁਣਿਾਸੁ ॥

ویس ُسکھ نانا چس نام ُگییاس ۔۔
سیگؤر َ

ਗੁਰਮਿੀ ਆਪੁ ਪਛਾਤਣਆ ਰਾਮ ਨਾਮ ਪਰਗਾਸੁ ॥

ُگریتم ا ت اھچپاین رام نام رپاگس ۔۔

ਸਚੋ ਸਚੁ ਕਮਾਵਣਾ ਵਤਿਆਈ ਵਿੇ ਪਾਤਸ ॥

وچس چس امکونا ودنایئ ودے ناس ۔۔
ਜੀਉ ਤਪੰਿੁ ਸਭੁ ਤਿਸ ਕਾ ਤਸਿਤਿ ਕਰੇ ਅਰਿਾਤਸ ॥

جپؤ پِید سیھ ئِس اک ِصبھت رکے ارداس ۔۔

ਸਚੈ ਸਬਤਿ ਸਾਲਾਹਣਾ ਸੁਖੇ ਸੁਤਖ ਤਨਵਾਸੁ ॥

سک
سج َے دبس ساالانہ ُ ھے ُسکھ ئِؤاس ۔۔

ਜਪੁ ਿਪੁ ਸੰਜਮੁ ਮਨੈ ਮਾਤਹ ਤਬਨੁ ਨਾਵੈ ਤਧਰਗੁ ਜੀਵਾਸੁ ॥

سبج
جت پپ م م َپے امہِ پِں نا َوے درھِگ ویجاس ۔۔
ਗੁਰਮਿੀ ਨਾਉ ਪਾਈਐ ਮਨਮੁਖ ਮੋਤਹ ਤਵਣਾਸੁ ॥

مب
ُگریتم ناو نا پپَے مُکھ ومہِ وِناس ۔۔

ਤਜਉ ਭਾਵੈ ਤਿਉ ਰਾਖੁ ਿੂੰ ਨਾਨਕੁ ਿੇਰਾ ਿਾਸੁ ॥੨॥

ویج اھبوے پپؤ راھک ئُؤن نانک ریتا داس ۔۔۲۔۔
ਪਉੜੀ ॥

ئؤری ۔۔
ਸਭੁ ਕੋ ਿੇਰਾ ਿੂੰ ਸਭਸੁ ਿਾ ਿੂੰ ਸਭਨਾ ਰਾਤਸ ॥

ئُ سب
سب
ھ
ُ
ئ
ھ
سیھ وک ریتا ؤن س دا ؤن یا راس ۔۔
ਸਤਭ ਿੁਧੈ ਪਾਸਹੁ ਮੰਗਿੇ ਤਨਿ ਕਤਰ ਅਰਿਾਤਸ ॥

سیھ ُند َھے ناوہس میگدے پِپ رک ارداس ۔۔

ਤਜਸੁ ਿੂੰ ਿੇਤਹ ਤਿਸੁ ਸਭੁ ਤਕਛੁ ਤਮਲੈ ਇਕਨਾ ਿੂਤਰ ਹੈ ਪਾਤਸ ॥

ک
سج ئُؤن دہہی ئِس سیھ ِچھ ملَ ِے اِانک ُدور ےہَ ناس ۔۔
ਿੁਧੁ ਬਾਝਹੁ ਥਾਉ ਕੋ ਨਾਹੀ ਤਜਸੁ ਪਾਸਹੁ ਮੰਗੀਐ ਮਤਨ ਵੇਖਹੁ ਕੋ ਤਨਰਜਾਤਸ ॥

ُندھ ناچھہ اھتو وک نایہ سج ناوہس میگی ِپے نم ونک
ھہ وک پِراجس ۔۔
ُ
ُ
ਸਤਭ ਿੁਧੈ ਨੋ ਸਾਲਾਹਿੇ ਿਤਰ ਗੁਰਮੁਖਾ ਨੋ ਪਰਗਾਤਸ ॥੯॥

سیھ ُند َھے ون ساالدہے در ُگرمُکھا ون رپاگس ۔۔۹۔۔

ਸਲੋਕ ਮਃ ੩ ॥

ولسک م۳ :۔۔
ਪੰਤਿਿੁ ਪਤੜ ਪਤੜ ਉਚਾ ਕੂਕਿਾ ਮਾਇਆ ਮੋਤਹ ਤਪਆਰੁ ॥

ڈنپت ڑپ ڑپ اُاچ ُکؤدکا امنا ومہِ ایپر ۔۔
ਅੰਿਤਰ ਬਰਹਮੁ ਨ ਚੀਨਈ ਮਤਨ ਮੂਰਖੁ ਗਾਵਾਰੁ ॥

ج
ارتن پرمہ ہن ییبی نم مُؤرھک اگوار ۔۔

ਿੂਜੈ ਭਾਇ ਜਗਿੁ ਪਰਬੋਧਿਾ ਨਾ ਬੂਝੈ ਬੀਚਾਰੁ ॥

چ
ُدو َچے اھبےئ تگج رپوبدھدا ہن وب َھے اچیبر ۔۔
ਤਬਰਥਾ ਜਨਮੁ ਗਵਾਇਆ ਮਤਰ ਜੰਮੈ ਵਾਰੋ ਵਾਰ ॥੧॥

پِراھت منج وگَانا رم چمَ ّے وارو وار ۔۔۱۔۔
ਮਃ ੩ ॥

م۳ :۔۔
ਤਜਨੀ ਸਤਿਗੁਰੁ ਸੇਤਵਆ ਤਿਨੀ ਨਾਉ ਪਾਇਆ ਬੂਝਹੁ ਕਤਰ ਬੀਚਾਰੁ ॥

ِجبی سیگؤر ویسنا پ ِبی ناو نانا وبچھہہ رک اچیبر ۔۔
ਸਿਾ ਸਾਂਤਿ ਸੁਖੁ ਮਤਨ ਵਸੈ ਚੂਕੈ ਕੂਕ ਪੁਕਾਰ ॥

دسا ساپپ ُسکھ نم و سَے ُجؤ َکے ُکؤک ئُکار ۔۔
ਆਪੈ ਨੋ ਆਪੁ ਖਾਇ ਮਨੁ ਤਨਰਮਲੁ ਹੋਵੈ ਗੁਰ ਸਬਿੀ ਵੀਚਾਰੁ ॥

وہوے ُگر دبسی وبچار ۔۔
ا ےپ ون ا ت
ِ
اھکۓ نم پِرلم َ
ਨਾਨਕ ਸਬਤਿ ਰਿੇ ਸੇ ਮੁਕਿੁ ਹੈ ਹਤਰ ਜੀਉ ਹੇਤਿ ਤਪਆਰੁ ॥੨॥

ےہ ہر جپؤ تیہ ایپر ۔۔۲۔۔
نانک دبس رےت ےس مُکت َ

ਪਉੜੀ ॥

ئؤری ۔۔
ਹਤਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਸਿਲ ਹੈ ਗੁਰਮੁਤਖ ਪਾਵੈ ਥਾਇ ॥

سب
ےہ ُگرمُکھ نا َوے اھتےئ ۔۔
ہر یک ویسا ھل َ
ਤਜਸੁ ਹਤਰ ਭਾਵੈ ਤਿਸੁ ਗੁਰੁ ਤਮਲੈ ਸੋ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਤਧਆਇ ॥

ِجس ہر اھبوے ئِس ُگر ملَ ِے وس ہر نام دایھۓ ۔۔
ਗੁਰ ਸਬਿੀ ਹਤਰ ਪਾਈਐ ਹਤਰ ਪਾਤਰ ਲਘਾਇ ॥

ُگر دبسی ہر نا پپَے ہر نار لگھا ئِے ۔۔

ਮਨਹਤਿ ਤਕਨੈ ਨ ਪਾਇਓ ਪੁਛਹੁ ਵੇਿਾ ਜਾਇ ॥

ب
ُج
ھ
ہ
مبہبھ ک ِ َپے ہن ناویئ ؤ وندا اجۓ ۔۔

ਨਾਨਕ ਹਤਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਸੋ ਕਰੇ ਤਜਸੁ ਲਏ ਹਤਰ ਲਾਇ ॥੧੦॥

نانک ہر یک ویسا وس رکے ِجس ےئل ہر ال ئِے ۔۔۱۱۔۔
ਸਲੋਕ ਮਃ ੩ ॥

ولسک م۳ :۔۔
ਨਾਨਕ ਸੋ ਸੂਰਾ ਵਰੀਆਮੁ ਤਜਤਨ ਤਵਚਹੁ ਿੁਸਟੁ ਅਹੰਕਰਣੁ ਮਾਤਰਆ ॥

نانک وس سُؤرا ورنام ِجں وِچہؤہ ُدست اہیکرن امرنا ۔۔
ਗੁਰਮੁਤਖ ਨਾਮੁ ਸਾਲਾਤਹ ਜਨਮੁ ਸਵਾਤਰਆ ॥

ُگرمُکھ نام ساالہِ منج وسارِنا ۔۔

ਆਤਪ ਹੋਆ ਸਿਾ ਮੁਕਿੁ ਸਭੁ ਕੁਲੁ ਤਨਸਿਾਤਰਆ ॥

ا ت وہا دسا مُکت سیھ ُکل ئِسیارنا ۔۔

ਸੋਹਤਨ ਸਤਚ ਿੁਆਤਰ ਨਾਮੁ ਤਪਆਤਰਆ ॥

وسنہ چس ُدوار نام ایپرنا ۔۔
ਮਨਮੁਖ ਮਰਤਹ ਅਹੰਕਾਤਰ ਮਰਣੁ ਤਵਗਾਤੜਆ ॥

مب
مُکھ رمہِ ااکنہر رمن وِاگرنا ۔۔

ਸਭੋ ਵਰਿੈ ਹੁਕਮੁ ਤਕਆ ਕਰਤਹ ਤਵਚਾਤਰਆ ॥

سب
ک
ھؤ ور َئے ُچ م ایک رکہِ وِاچرنا ۔۔

ਆਪਹੁ ਿੂਜੈ ਲਤਗ ਖਸਮੁ ਤਵਸਾਤਰਆ ॥

ا بہؤ ُدو َچے گل

کھ س

م وِسارنا ۔۔

ਨਾਨਕ ਤਬਨੁ ਨਾਵੈ ਸਭੁ ਿੁਖੁ ਸੁਖੁ ਤਵਸਾਤਰਆ ॥੧॥

نانک پِں نا َوے سیھ ُدھک ُسکھ وِسارنا ۔۔۱۔۔
ਮਃ ੩ ॥

م۳ :۔۔
ਗੁਤਰ ਪੂਰੈ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਤਿੜਾਇਆ ਤਿਤਨ ਤਵਚਹੁ ਭਰਮੁ ਚੁਕਾਇਆ ॥

ُگر ئُؤ َرے ہر نام دِرانا پِں وِچہؤہ رھبم ُجکانا ۔۔

ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਹਤਰ ਕੀਰਤਿ ਗਾਈ ਕਤਰ ਚਾਨਣੁ ਮਗੁ ਤਿਖਾਇਆ ॥

رام نام ہر ریکت اگیئ رک اچنن گم دِاھکنا ۔۔
ਹਉਮੈ ਮਾਤਰ ਏਕ ਤਲਵ ਲਾਗੀ ਅੰਿਤਰ ਨਾਮੁ ਵਸਾਇਆ ॥

ہؤ م َے امر انک لِؤ الیگ ارتن نام وسانا ۔۔

ਗੁਰਮਿੀ ਜਮੁ ਜੋਤਹ ਨ ਸਾਕੈ ਸਾਚੈ ਨਾਤਮ ਸਮਾਇਆ ॥

ُگریتم مج وجہِ ہن سا َکے سا َچے نام امسنا ۔۔

ਸਭੁ ਆਪੇ ਆਤਪ ਵਰਿੈ ਕਰਿਾ ਜੋ ਭਾਵੈ ਸੋ ਨਾਇ ਲਾਇਆ ॥

سیھ ا ےپ ا ت ور َئے رکنا وج اھبوے وس ناےئ النا ۔۔

ਜਨ ਨਾਨਕੁ ਨਾਮੁ ਲਏ ਿਾ ਜੀਵੈ ਤਬਨੁ ਨਾਵੈ ਤਖਨੁ ਮਤਰ ਜਾਇਆ ॥੨॥

ک
نج نانک نام ےئل نا ویجَے پِں نا َوے ھِں رم اجنا ۔۔۲۔۔
ਪਉੜੀ ॥

ئؤری ۔۔
ਜੋ ਤਮਤਲਆ ਹਤਰ ਿੀਬਾਣ ਤਸਉ ਸੋ ਸਭਨੀ ਿੀਬਾਣੀ ਤਮਤਲਆ ॥

سب
وج مل ِیا ہر دابین سِیؤ وس ھبی دابیین مل ِیا ۔۔

ਤਜਥੈ ਓਹੁ ਜਾਇ ਤਿਥੈ ਓਹੁ ਸੁਰਖਰੂ ਉਸ ਕੈ ਮੁਤਹ ਤਿਿੈ ਸਭ ਪਾਪੀ ਿਤਰਆ ॥

ب
پ ِب
ےک مُؤہِ ِد َھے سیھ نایپ رتنا ۔۔
ےھتج او ُہ اجۓ َھے او ُہ ُسررھکُو اُس َ
ਓਸੁ ਅੰਿਤਰ ਨਾਮੁ ਤਨਧਾਨੁ ਹੈ ਨਾਮੋ ਪਰਵਤਰਆ ॥

اوس ارتن نام ن ِداھن ےہَ ناوم رپورنا ۔۔
ਨਾਉ ਪੂਜੀਐ ਨਾਉ ਮੰਨੀਐ ਨਾਇ ਤਕਲਤਵਖ ਸਭ ਤਹਤਰਆ ॥

ناو ئُؤچیپے ناو میّیپے ناےئ کِلؤِھک سیھ ہ ِ ِرنا ۔۔

ਤਜਨੀ ਨਾਮੁ ਤਧਆਇਆ ਇਕ ਮਤਨ ਇਕ ਤਚਤਿ ਸੇ ਅਸਤਥਰੁ ਜਤਗ ਰਤਹਆ ॥੧੧॥

سب
ج ِبی نام دایھنا اِک نم اِک ِجت ےس ا ِھر چگ رایہ ۔۔۱۱۔۔
ਸਲੋਕ ਮਃ ੩ ॥

ولسک م۳ :۔۔
ਆਿਮਾ ਿੇਉ ਪੂਜੀਐ ਗੁਰ ਕੈ ਸਹਤਜ ਸੁਭਾਇ ॥

سہ
ےک ج ُسبھاےئِ ۔۔
ا امت دئؤ ئُؤچیپے ُگر َ

ਆਿਮੇ ਨੋ ਆਿਮੇ ਿੀ ਪਰਿੀਤਿ ਹੋਇ ਿਾ ਘਰ ਹੀ ਪਰਚਾ ਪਾਇ ॥

ا ےمت ون ا ےمت دی رپتیت وہۓ نا رھگ یہ رپہچ ناۓ ۔۔
ਆਿਮਾ ਅਿੋਲੁ ਨ ਿੋਲਈ ਗੁਰ ਕੈ ਭਾਇ ਸੁਭਾਇ ॥

ےئ ۔۔
ا امت ادول ہن دویئل ُگر ےکَ اھبےئ ُسبھا ِ

ਗੁਰ ਤਵਣੁ ਸਹਜੁ ਨ ਆਵਈ ਲੋਭੁ ਮੈਲੁ ਨ ਤਵਚਹੁ ਜਾਇ ॥

سہ
ُگر وِن ج ہن ا ویئ ولھب مَیل ہن وِچہؤہ اجۓ ۔۔

ਤਖਨੁ ਪਲੁ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਮਤਨ ਵਸੈ ਸਭ ਅਿਸਤਿ ਿੀਰਥ ਨਾਇ ॥

سی ب
ک
ھ
سی
ھِں نل ہر نام نم و سَے ھ ا ھ ریتھت ناےئ ۔۔
ਸਚੇ ਮੈਲੁ ਨ ਲਗਈ ਮਲੁ ਲਾਗੈ ਿੂਜੈ ਭਾਇ ॥

ےچس مَیل ہن لگبی لم ال َگے ُدو َچے اھبےئ ۔۔
ਧੋਿੀ ਮੂਤਲ ਨ ਉਿਰੈ ਜੇ ਅਿਸਤਿ ਿੀਰਥ ਨਾਇ ॥

ب
ھ
سی
دوھیت مُؤل ہن اُرتَے ےج ا ھ ریتھت ناےئ ۔۔
ਮਨਮੁਖ ਕਰਮ ਕਰੇ ਅਹੰਕਾਰੀ ਸਭੁ ਿੁਖੋ ਿੁਖੁ ਕਮਾਇ ॥

مب
مُکھ رکم رکے ااکنہری سیھ ُدوھک ُدھک امکۓ ۔۔

ਨਾਨਕ ਮੈਲਾ ਊਜਲੁ ਿਾ ਥੀਐ ਜਾ ਸਤਿਗੁਰ ਮਾਤਹ ਸਮਾਇ ॥੧॥

ب
س
ھی
ی
پ
گ
نانک مَیال اُولج نا ے اج ؤر امہِ امسۓ ۔۔۱۔۔
ਮਃ ੩ ॥

م۳ :۔۔
ਮਨਮੁਖੁ ਲੋਕੁ ਸਮਝਾਈਐ ਕਿਹੁ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਇ ॥

مب
مُکھ ولک اھجمس پ ٔپے دکوہ اھجمسنا اجۓ ۔۔

ਮਨਮੁਖੁ ਰਲਾਇਆ ਨਾ ਰਲੈ ਪਇਐ ਤਕਰਤਿ ਤਿਰਾਇ ॥

مب
ل َ نیپ ک ِ ب
م
ک
ئ
ھ
ِ
ُ
ِ
ھ رالنا ہن ر ے ے َ رت را ے ۔۔

ਤਲਵ ਧਾਿੁ ਿੁਇ ਰਾਹ ਹੈ ਹੁਕਮੀ ਕਾਰ ਕਮਾਇ ॥

چک
ےہ ُ می اکر امکۓ ۔۔
لِؤ داھت ُدےئ راہ َ

ਗੁਰਮੁਤਖ ਆਪਣਾ ਮਨੁ ਮਾਤਰਆ ਸਬਤਿ ਕਸਵਟੀ ਲਾਇ ॥

ُگرمُکھ ا انپ نم امرنا دبس کس َؤیٹ ال ئِے ۔۔

ਮਨ ਹੀ ਨਾਤਲ ਝਗੜਾ ਮਨ ਹੀ ਨਾਤਲ ਸਥ ਮਨ ਹੀ ਮੰਤਝ ਸਮਾਇ ॥

نم یہ نال ڑگھجا نم یہ نال سیھ نم یہ ھجنم امسۓ ۔۔
ਮਨੁ ਜੋ ਇਛੇ ਸੋ ਲਹੈ ਸਚੈ ਸਬਤਿ ਸੁਭਾਇ ॥

ےئ ۔۔
نم وج اِےھچ وس ل َہے سج َے دبس ُسبھا ِ
ਅੰਤਮਰਿ ਨਾਮੁ ਸਿ ਭੁੰਚੀਐ ਗੁਰਮੁਤਖ ਕਾਰ ਕਮਾਇ ॥

ب ُھب
ُ
م
ک
چ
گ
ی
پ
ے ر ُ ھ اکر امکۓ ۔۔
ارمت نام دص

ਤਵਣੁ ਮਨੈ ਤਜ ਹੋਰੀ ਨਾਤਲ ਲੁਝਣਾ ਜਾਸੀ ਜਨਮੁ ਗਵਾਇ ॥

لُ
ج
ھ
وِن م َپے ےج وہری نال یا اجیس منج وگَاےی ۔۔
ਮਨਮੁਖੀ ਮਨਹਤਿ ਹਾਤਰਆ ਕੂੜੁ ਕੁਸਿੁ ਕਮਾਇ ॥

مب
ک
م
ُ
ھ
مب
ہب
ی ھ اہرِنا ُکؤر ُکست امکۓ ۔۔

ਗੁਰ ਪਰਸਾਿੀ ਮਨੁ ਤਜਣੈ ਹਤਰ ਸੇਿੀ ਤਲਵ ਲਾਇ ॥

ُگر رپسادی نم ِج َپے ہر َسیبی لِؤ ال ِئے ۔۔

ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਤਖ ਸਚੁ ਕਮਾਵੈ ਮਨਮੁਤਖ ਆਵੈ ਜਾਇ ॥੨॥

مب
م
ک
ُ
ے اجۓ ۔۔۲۔۔
و
ا
ھ
امکوے
نانک ُگرمُکھ چس َ
َ

ਪਉੜੀ ॥

ئؤری ۔۔
ਹਤਰ ਕੇ ਸੰਿ ਸੁਣਹੁ ਜਨ ਭਾਈ ਹਤਰ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਇਕ ਸਾਖੀ ॥

ہر ےک سیت ُسبہؤ نج اھبیئ ہر سیگؤر یک اِک سایھک ۔۔

ਤਜਸੁ ਧੁਤਰ ਭਾਗੁ ਹੋਵੈ ਮੁਤਖ ਮਸਿਤਕ ਤਿਤਨ ਜਤਨ ਲੈ ਤਹਰਿੈ ਰਾਖੀ ॥

ج
وہوے مُکھ کتسم پِں نج لَے ہِر َدے رایھک ۔۔
ِ س د ُھر اھبگ َ
ਹਤਰ ਅੰਤਮਰਿ ਕਥਾ ਸਰੇਸਟ ਊਿਮ ਗੁਰ ਬਚਨੀ ਸਹਜੇ ਚਾਖੀ ॥

س
ہر ارمت اھتک رسَٹسی اُومت ُگر ینچب ہجے اچیھک ۔۔

ਿਹ ਭਇਆ ਪਰਗਾਸੁ ਤਮਤਟਆ ਅੰਤਧਆਰਾ ਤਜਉ ਸੂਰਜ ਰੈਤਣ ਤਕਰਾਖੀ ॥

ہت ایھب رپَاگس مِییا ادنایھرا ِجپؤ سُؤرچ َرنی کِرایھک ۔۔

ਅਤਿਸਟੁ ਅਗੋਚਰੁ ਅਲਖੁ ਤਨਰੰਜਨੁ ਸੋ ਿੇਤਖਆ ਗੁਰਮੁਤਖ ਆਖੀ ॥੧੨॥

ا ِدست اوگرچ اھکل پِرنجن وس دنکھیا ُگرمُکھ ا یھک ۔۔۱۲۔۔
ਸਲੋਕੁ ਮਃ ੩ ॥

ولسک م۳ :۔۔
ਸਤਿਗੁਰੁ ਸੇਵੇ ਆਪਣਾ ਸੋ ਤਸਰੁ ਲੇਖੈ ਲਾਇ ॥

س ِ لی ک
ئ
ھ
ِ
َ
سیگؤر ویسے ا انپ وس ر ے ال ے ۔۔

ਤਵਚਹੁ ਆਪੁ ਗਵਾਇ ਕੈ ਰਹਤਨ ਸਤਚ ਤਲਵ ਲਾਇ ॥

وِچہؤہ ا ت وگَاےی ےکَ رنہ چس لِؤ ال ِئے ۔۔

ਸਤਿਗੁਰੁ ਤਜਨੀ ਨ ਸੇਤਵਓ ਤਿਨਾ ਤਬਰਥਾ ਜਨਮੁ ਗਵਾਇ ॥

سیگؤر ِجبی ہن ویسِوی پ ِیا پِراھت منج وگَاےی ۔۔

ਨਾਨਕ ਜੋ ਤਿਸੁ ਭਾਵੈ ਸੋ ਕਰੇ ਕਹਣਾ ਤਕਛੂ ਨ ਜਾਇ ॥੧॥

کِج
ُ
ھ
نانک وج ئِس اھبوے وس رکے انہک ؤ ہن اجۓ ۔۔۱۔۔
ਮਃ ੩ ॥

م۳ :۔۔
ਮਨੁ ਵੇਕਾਰੀ ਵੇਤੜਆ ਵੇਕਾਰਾ ਕਰਮ ਕਮਾਇ ॥

نم واکیری وپرنا واکیرا رکم امکۓ ۔۔

ਿੂਜੈ ਭਾਇ ਅਤਗਆਨੀ ਪੂਜਿੇ ਿਰਗਹ ਤਮਲੈ ਸਜਾਇ ॥

ُدو َچے اھبےئ اگ ِیاین ئُؤچدے درہگ ملَ ِے اجسۓ ۔۔
ਆਿਮ ਿੇਉ ਪੂਜੀਐ ਤਬਨੁ ਸਤਿਗੁਰ ਬੂਝ ਨ ਪਾਇ ॥

ا مت دئؤ ئُؤچیپے پِں سیگؤر ئُؤھج ہن ناۓ ۔۔

ਜਪੁ ਿਪੁ ਸੰਜਮੁ ਭਾਣਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਾ ਕਰਮੀ ਪਲੈ ਪਾਇ ॥

ج پ سبج
س
َ
ل
ی
گ
ن
ت پ م اھبنا ؤرو اک رکیم ے ناۓ ۔۔

ਨਾਨਕ ਸੇਵਾ ਸੁਰਤਿ ਕਮਾਵਣੀ ਜੋ ਹਤਰ ਭਾਵੈ ਸੋ ਥਾਇ ਪਾਇ ॥੨॥

نانک ویسا ُسرت امکوین وج ہر اھبوے وس اھتےئ ناۓ ۔۔۲۔۔
ਪਉੜੀ ॥

ئؤری ۔۔
ਹਤਰ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਜਪਹੁ ਮਨ ਮੇਰੇ ਤਜਿੁ ਸਿਾ ਸੁਖੁ ਹੋਵੈ ਤਿਨੁ ਰਾਿੀ ॥

وہوے دِن رایت ۔۔
ہر ہر نام جبہؤ نم ریمے ِجت دسا ُسکھ َ
ਹਤਰ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਜਪਹੁ ਮਨ ਮੇਰੇ ਤਜਿੁ ਤਸਮਰਿ ਸਤਭ ਤਕਲਤਵਖ ਪਾਪ ਲਹਾਿੀ ॥

ہر ہر نام جی ُہ نم ریمے ِجت ِسمرت سیھ کِلؤِھک نات اہلیت ۔۔

ਹਤਰ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਜਪਹੁ ਮਨ ਮੇਰੇ ਤਜਿੁ ਿਾਲਿੁ ਿੁਖ ਭੁਖ ਸਭ ਲਤਹ ਜਾਿੀ ॥

ب
ھ
سی
ک
ُ
ہر ہر نام جی ُہ نم ریمے ِجت دادل ُدھک ھ ھ ہہل اجیت ۔۔
ਹਤਰ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਜਪਹੁ ਮਨ ਮੇਰੇ ਮੁਤਖ ਗੁਰਮੁਤਖ ਪਰੀਤਿ ਲਗਾਿੀ ॥

ہر ہر نام جبہؤ نم ریمے مُکھ ُگرمُکھ رپِپپ اگلیت ۔۔

ਤਜਿੁ ਮੁਤਖ ਭਾਗੁ ਤਲਤਖਆ ਧੁਤਰ ਸਾਚੈ ਹਤਰ ਤਿਿੁ ਮੁਤਖ ਨਾਮੁ ਜਪਾਿੀ ॥੧੩॥

ِجت مُکھ اھبگ لک ِھیا د ُھر سا َچے ہر پِپ مُکھ نام اپجیت ۔۔۱۳۔۔
ਸਲੋਕ ਮਃ ੩ ॥

ولسک م۳ :۔۔
ਸਤਿਗੁਰੁ ਤਜਨੀ ਨ ਸੇਤਵਓ ਸਬਤਿ ਨ ਕੀਿੋ ਵੀਚਾਰੁ ॥

سیگؤر ِجبی ہن ویسِوی دبس ہن وتیک وبچار ۔۔

ਅੰਿਤਰ ਤਗਆਨੁ ਨ ਆਇਓ ਤਮਰਿਕੁ ਹੈ ਸੰਸਾਤਰ ॥

ارتن گ ِیان ہن ا ویئ مِرنک ےہَ اسنسر ۔۔
ਲਖ ਚਉਰਾਸੀਹ ਿੇਰੁ ਪਇਆ ਮਤਰ ਜੰਮੈ ਹੋਇ ਖੁਆਰੁ ॥

ب
ھکل جؤرایس َھتر ایپ رم چمَ ّے

ک
وہۓ ُھؤار ۔۔

ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਸੋ ਕਰੇ ਤਜਸ ਨੋ ਆਤਪ ਕਰਾਏ ਸੋਇ ॥

سیگؤر یک ویسا وس رکے ِجس ون ا ت رکاےئ وسۓ ۔۔
ਸਤਿਗੁਰ ਤਵਤਚ ਨਾਮੁ ਤਨਧਾਨੁ ਹੈ ਕਰਤਮ ਪਰਾਪਤਿ ਹੋਇ ॥

سیگؤر وِچ نام ن ِداھن ےہَ رکم رپاپپ وہۓ ۔۔

ਸਤਚ ਰਿੇ ਗੁਰ ਸਬਿ ਤਸਉ ਤਿਨ ਸਚੀ ਸਿਾ ਤਲਵ ਹੋਇ ॥

چس رےت ُگر دبس سِیؤ پِں یچس دسا لِؤ وہۓ ۔۔

ਨਾਨਕ ਤਜਸ ਨੋ ਮੇਲੇ ਨ ਤਵਛੁੜੈ ਸਹਤਜ ਸਮਾਵੈ ਸੋਇ ॥੧॥

سہ
ج
امسوے وسۓ ۔۔۱۔۔
نانک ِ س ون ےلیم ہن وِڑھچَے ج َ
ਮਃ ੩ ॥

م۳ :۔۔
ਸੋ ਭਗਉਿੀ ਜੋੁ ਭਗਵੰਿੈ ਜਾਣੈ ॥

ب
وس ھگؤیت چ وگھب پ َپے اج ئَے ۔۔
ਗੁਰ ਪਰਸਾਿੀ ਆਪੁ ਪਛਾਣੈ ॥

ُگر رپسادی ا ت اھچپ ئَے ۔۔

ਧਾਵਿੁ ਰਾਖੈ ਇਕਿੁ ਘਤਰ ਆਣੈ ॥

ک
داھوت را َھے اِتک رھگ ا ئَے ۔۔
ਜੀਵਿੁ ਮਰੈ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਵਖਾਣੈ ॥

ویجَت م َ َرے ہر نام واھک ئَے ۔۔
ਐਸਾ ਭਗਉਿੀ ਉਿਮੁ ਹੋਇ ॥

ب
ااسی ھگؤیت اُمت وہۓ ۔۔

ਨਾਨਕ ਸਤਚ ਸਮਾਵੈ ਸੋਇ ॥੨॥

امسوے وسۓ ۔۔۲۔۔
نانک چس َ
ਮਃ ੩ ॥

م۳ :۔۔
ਅੰਿਤਰ ਕਪਟੁ ਭਗਉਿੀ ਕਹਾਏ ॥

ب
ارتن ٹپک ھگؤیت اہکےئ ۔۔

ਪਾਖੰਤਿ ਪਾਰਬਰਹਮੁ ਕਿੇ ਨ ਪਾਏ ॥

ناڈنھک نارپرمہ دکے ہن ناےئ ۔۔
ਪਰ ਤਨੰਿਾ ਕਰੇ ਅੰਿਤਰ ਮਲੁ ਲਾਏ ॥

رپ پ ِیدا رکے ارتن لم الےئ ۔۔
ਬਾਹਤਰ ਮਲੁ ਧੋਵੈ ਮਨ ਕੀ ਜੂਤਿ ਨ ਜਾਏ ॥

وھوے نم یک ُجؤھٹ ہن اجےئ ۔۔
ناہر لم د َ
ਸਿਸੰਗਤਿ ਤਸਉ ਬਾਿੁ ਰਚਾਏ ॥

سیسیگت سِیؤ ناد راچےئ ۔۔

ਅਨਤਿਨੁ ਿੁਖੀਆ ਿੂਜੈ ਭਾਇ ਰਚਾਏ ॥

ادنِن ُدایھک ُدو َچے اھبےئ راچےئ ۔۔

ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਨ ਚੇਿੈ ਬਹੁ ਕਰਮ ਕਮਾਏ ॥

ہر نام ہن چی َپے وہب رکم امکےئ ۔۔

ਪੂਰਬ ਤਲਤਖਆ ਸੁ ਮੇਟਣਾ ਨ ਜਾਏ ॥

ئُؤرت لک ِھیا وس انٹیم ہن اجےئ ۔۔

ਨਾਨਕ ਤਬਨੁ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵੇ ਮੋਖੁ ਨ ਪਾਏ ॥੩॥

نانک پِں سیگؤر ویسے ومھک ہن ناےئ ۔۔۳۔۔
ਪਉੜੀ ॥

ئؤری ۔۔
ਸਤਿਗੁਰੁ ਤਜਨੀ ਤਧਆਇਆ ਸੇ ਕਤੜ ਨ ਸਵਾਹੀ ॥

سیگؤر ِجبی دایھنا ےس کر ہن سَؤایہ ۔۔

ਸਤਿਗੁਰੁ ਤਜਨੀ ਤਧਆਇਆ ਸੇ ਤਿਰਪਤਿ ਅਘਾਹੀ ॥

سیگؤر ِجبی دایھنا ےس رتِپپ ااھگیہ ۔۔

ਸਤਿਗੁਰੁ ਤਜਨੀ ਤਧਆਇਆ ਤਿਨ ਜਮ ਿਰੁ ਨਾਹੀ ॥

سیگؤر ِجبی دایھنا پِں مج در نایہ ۔۔

ਤਜਨ ਕਉ ਹੋਆ ਤਿਪਾਲੁ ਹਤਰ ਸੇ ਸਤਿਗੁਰ ਪੈਰੀ ਪਾਹੀ ॥

ِجں کؤ وہا کِرنال ہر ےس سیگؤر ریپی نایہ ۔۔

ਤਿਨ ਐਥੈ ਓਥੈ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਹਤਰ ਿਰਗਹ ਪੈਧੇ ਜਾਹੀ ॥੧੪॥

ب
پِں اےھتی او َھے مُکھ اُےلج ہر درہگ دیپےھ اجیہ ۔۔۱۴۔۔
ਸਲੋਕ ਮਃ ੨ ॥

ولسک م۲ :۔۔
ਜੋ ਤਸਰੁ ਸਾਂਈ ਨਾ ਤਨਵੈ ਸੋ ਤਸਰੁ ਿੀਜੈ ਿਾਤਰ ॥

وج سِر سایئن ہن ئ ِ َؤے وس سِر د بج َے دار ۔۔
ਨਾਨਕ ਤਜਸੁ ਤਪੰਜਰ ਮਤਹ ਤਬਰਹਾ ਨਹੀ ਸੋ ਤਪੰਜਰੁ ਲੈ ਜਾਤਰ ॥੧॥

پب
پب
نانک ِجس ِ چر ہہم پِراہ یہن وس ِ چر لَے اجر ۔۔۱۔۔
ਮਃ ੫ ॥

م۵ :۔۔
ਮੁੰਢਹੁ ਭੁਲੀ ਨਾਨਕਾ ਤਿਤਰ ਤਿਤਰ ਜਨਤਮ ਮੁਈਆਸੁ ॥

ب
بھ ِ ب
ھ
ل
ُ
ھ
م
ی
ِ
مُیدوہ ی نااکن ر ر منج ُ یاس ۔۔

ਕਸਿੂਰੀ ਕੈ ਭੋਲੜੈ ਗੰਿੇ ਿੁੰਤਮ ਪਈਆਸੁ ॥੨॥

ک ُ
ےک وھبڑلَے دنگے ُد ّم نییاس ۔۔۲۔۔
سیؤری َ

ਪਉੜੀ ॥

ئؤری ۔۔
ਸੋ ਐਸਾ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਤਧਆਈਐ ਮਨ ਮੇਰੇ ਜੋ ਸਭਨਾ ਉਪਤਰ ਹੁਕਮੁ ਚਲਾਏ ॥

ک
وس ااسی ہر نام دایھ نیپے َ نم ریمے وج سبھیا اُرپ ُچ م چالۓ ۔۔

ਸੋ ਐਸਾ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਜਪੀਐ ਮਨ ਮੇਰੇ ਜੋ ਅੰਿੀ ਅਉਸਤਰ ਲਏ ਛਿਾਏ ॥

وس ااسی ہر نام چیپَے نم ریمے وج ایتن اورس ےئل چھداےئ ۔۔

ਸੋ ਐਸਾ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਜਪੀਐ ਮਨ ਮੇਰੇ ਜੁ ਮਨ ਕੀ ਤਿਰਸਨਾ ਸਭ ਭੁਖ ਗਵਾਏ ॥

ب
وس ااسی ہر نام چیپَے نم ریمے وج نم یک رتِانس سیھ ُھکھ وگاےئ ۔۔

ਸੋ ਗੁਰਮੁਤਖ ਨਾਮੁ ਜਤਪਆ ਵਿਭਾਗੀ ਤਿਨ ਤਨੰਿਕ ਿੁਸਟ ਸਤਭ ਪੈਰੀ ਪਾਏ ॥

وس ُگرمُکھ نام چییا وداھبیگ پِں پِیدک ُدست سیھ ریپی ناےئ ۔۔

ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਅਰਾਤਧ ਸਭਨਾ ਿੇ ਵਿਾ ਸਤਭ ਨਾਵੈ ਅਗੈ ਆਤਣ ਤਨਵਾਏ ॥੧੫॥

نانک نام ارادھ سبھیا ےت ودا سیھ نا َوے ا َگے ا ن ئِؤاےئ ۔۔۱۵۔۔
ਸਲੋਕ ਮਃ ੩ ॥

ولسک م۳ :۔۔
ਵੇਸ ਕਰੇ ਕੁਰੂਤਪ ਕੁਲਖਣੀ ਮਤਨ ਖੋਟੈ ਕੂਤੜਆਤਰ ॥

ُکل ّک
ھب
َ
ئ
ک
ُ
وسی رکے ُک ُروت ی نم وھک ے ؤرنار ۔۔
ਤਪਰ ਕੈ ਭਾਣੈ ਨਾ ਚਲੈ ਹੁਕਮੁ ਕਰੇ ਗਾਵਾਤਰ ॥

ک
ےک اھب ئَے ہن چلَے ُچ م رکے اگوار ۔۔
پِر َ

ਗੁਰ ਕੈ ਭਾਣੈ ਜੋ ਚਲੈ ਸਤਭ ਿੁਖ ਤਨਵਾਰਣਹਾਤਰ ॥

ُگر ےکَ اھب ئَے وج چلَے سیھ ُدھک ئِؤاراہنر ۔۔

ਤਲਤਖਆ ਮੇਤਟ ਨ ਸਕੀਐ ਜੋ ਧੁਤਰ ਤਲਤਖਆ ਕਰਿਾਤਰ ॥

لک ِھیا ٹیم ہن سکپے َ وج د ُھر لک ِھیا رکنار ۔۔

ਮਨੁ ਿਨੁ ਸਉਪੇ ਕੰਿ ਕਉ ਸਬਿੇ ਧਰੇ ਤਪਆਰੁ ॥

نم نت سَؤےپ کپت کؤ دبسے درھے ایپر ۔۔
ਤਬਨੁ ਨਾਵੈ ਤਕਨੈ ਨ ਪਾਇਆ ਿੇਖਹੁ ਤਰਿੈ ਬੀਚਾਤਰ ॥

پِں نا َوے ک ِ َپے ہن نانا دوھکی ر َِدے اچیبر ۔۔

ਨਾਨਕ ਸਾ ਸੁਆਤਲਓ ਸੁਲਖਣੀ ਤਜ ਰਾਵੀ ਤਸਰਜਨਹਾਤਰ ॥੧॥

سلک
نانک سا سُؤا ِویل ُ ھبی ےج راوی سِرجبہار ۔۔۱۔۔
ਮਃ ੩ ॥

م۳ :۔۔
ਮਾਇਆ ਮੋਹੁ ਗੁਬਾਰੁ ਹੈ ਤਿਸ ਿਾ ਨ ਤਿਸੈ ਉਰਵਾਰੁ ਨ ਪਾਰੁ ॥

ےہ ئِس دا ہن ِد سَے اُروار ہن نار ۔۔
امنا ومہ ُگیار َ

ਮਨਮੁਖ ਅਤਗਆਨੀ ਮਹਾ ਿੁਖੁ ਪਾਇਿੇ ਿੁਬੇ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਤਵਸਾਤਰ ॥

مب
مُکھ اگ ِیاین اہم ُدھک نادئے ُدےب ہر نام وِسار ۔۔

ਭਲਕੇ ਉਤਿ ਬਹੁ ਕਰਮ ਕਮਾਵਤਹ ਿੂਜੈ ਭਾਇ ਤਪਆਰੁ ॥

ب
ھ
ل
چ
ک
ُ
ے اھٹ وہب رکم امکوہِ ُدو َے اھبےئ ایپر ۔۔

ਸਤਿਗੁਰੁ ਸੇਵਤਹ ਆਪਣਾ ਭਉਜਲੁ ਉਿਰੇ ਪਾਤਰ ॥

سیگؤر ویسہِ ا انپ وھبٔلج اُرتے نار ۔۔

ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਤਖ ਸਤਚ ਸਮਾਵਤਹ ਸਚੁ ਨਾਮੁ ਉਰ ਧਾਤਰ ॥੨॥

نانک ُگرمُکھ چس امسوہِ چس نام اُر داھر ۔۔۲۔۔

ਪਉੜੀ ॥

ئؤری ۔۔
ਹਤਰ ਜਤਲ ਥਤਲ ਮਹੀਅਤਲ ਭਰਪੂਤਰ ਿੂਜਾ ਨਾਤਹ ਕੋਇ ॥

م
ہر لج لھت ہییل رھبئُؤر ُدواج ناہِ وکۓ ۔۔

ਹਤਰ ਆਤਪ ਬਤਹ ਕਰੇ ਤਨਆਉ ਕੂਤੜਆਰ ਸਭ ਮਾਤਰ ਕਢੋਇ ॥

ہر ا ت ہہب رکے اینو ُکؤرنار سیھ امر ڈکوھۓ ۔۔

ਸਤਚਆਰਾ ਿੇਇ ਵਤਿਆਈ ਹਤਰ ਧਰਮ ਤਨਆਉ ਕੀਓਇ ॥

سچِیارا دےئ ودنایئ ہر درھم اینو ویکٔاے ۔۔

ਸਭ ਹਤਰ ਕੀ ਕਰਹੁ ਉਸਿਤਿ ਤਜਤਨ ਗਰੀਬ ਅਨਾਥ ਰਾਤਖ ਲੀਓਇ ॥

سیھ ہر یک رک ُہ اُسیت نج رگبی اناھت راھک ویلےئ ۔۔

ਜੈਕਾਰੁ ਕੀਓ ਧਰਮੀਆ ਕਾ ਪਾਪੀ ਕਉ ਿੰਿੁ ਿੀਓਇ ॥੧੬॥

جپکار کپؤ درھایم اک نایپ کؤ دند دئؤےئ ۔۔۱۶۔۔
ਸਲੋਕ ਮਃ ੩ ॥

ولسک م۳ :۔۔
ਮਨਮੁਖ ਮੈਲੀ ਕਾਮਣੀ ਕੁਲਖਣੀ ਕੁਨਾਤਰ ॥

ُکل ّک
مب م
ھب
ک
ُ
مُکھ َیلی اکینم ی یار ۔۔

ਤਪਰੁ ਛੋਤਿਆ ਘਤਰ ਆਪਣਾ ਪਰ ਪੁਰਖੈ ਨਾਤਲ ਤਪਆਰੁ ॥

َک
پِر وھچدنا رھگ ا انپ رپ ُپر ھے نال ایپر ۔۔

ਤਿਰਸਨਾ ਕਿੇ ਨ ਚੁਕਈ ਜਲਿੀ ਕਰੇ ਪੂਕਾਰ ॥

رتِانس دکے ہن ُچکبی دلجی رکے ئُؤاکر ۔۔

ਨਾਨਕ ਤਬਨੁ ਨਾਵੈ ਕੁਰੂਤਪ ਕੁਸੋਹਣੀ ਪਰਹਤਰ ਛੋਿੀ ਭਿਾਤਰ ॥੧॥

نانک پِں نا َوے ُک ُروت ُکسؤینہ رپہر وھچدی اتھبر ۔۔۱۔۔
ਮਃ ੩ ॥

م۳ :۔۔
ਸਬਤਿ ਰਿੀ ਸੋਹਾਗਣੀ ਸਤਿਗੁਰ ਕੈ ਭਾਇ ਤਪਆਤਰ ॥

دبس ریت وساہینگ سیگؤر ےکَ اھبےئ ایپر ۔۔

ਸਿਾ ਰਾਵੇ ਤਪਰੁ ਆਪਣਾ ਸਚੈ ਪਰੇਤਮ ਤਪਆਤਰ ॥

دسا راوے پِر ا انپ سج َے رپمی ایپر ۔۔

ਅਤਿ ਸੁਆਤਲਉ ਸੁੰਿਰੀ ਸੋਭਾਵੰਿੀ ਨਾਤਰ ॥

ات سُؤا ِویل ُسیدری وساھبویتن نار ۔۔
ਨਾਨਕ ਨਾਤਮ ਸੋਹਾਗਣੀ ਮੇਲੀ ਮੇਲਣਹਾਤਰ ॥੨॥

نانک نام وساہینگ یلیم میلبہار ۔۔۲۔۔
ਪਉੜੀ ॥

ئؤری ۔۔
ਹਤਰ ਿੇਰੀ ਸਭ ਕਰਤਹ ਉਸਿਤਿ ਤਜਤਨ ਿਾਥੇ ਕਾਤਢਆ ॥

ہر ریتی سیھ رکہِ اُسیت ِجں اھپےت اکدایھ ۔۔

ਹਤਰ ਿੁਧਨੋ ਕਰਤਹ ਸਭ ਨਮਸਕਾਰੁ ਤਜਤਨ ਪਾਪੈ ਿੇ ਰਾਤਖਆ ॥

ہر ُندھپؤ رکہِ سیھ اکسمنر ِجں نا ئَے ےت راایھک ۔۔

ਹਤਰ ਤਨਮਾਤਣਆ ਿੂੰ ਮਾਣੁ ਹਤਰ ਿਾਢੀ ਹੂੰ ਿੂੰ ਿਾਤਢਆ ॥

ہر بِمااین ئُؤن امن ہر دادیھ ُہؤن ئُؤن دادھِیا ۔۔

ਹਤਰ ਅਹੰਕਾਰੀਆ ਮਾਤਰ ਤਨਵਾਏ ਮਨਮੁਖ ਮੂੜ ਸਾਤਧਆ ॥

مب
م
ک
م
ُ
ھ
ہر ااکنہرپیا امر ئِؤاےئ ھ ُؤر ساد ِیا ۔۔

ਹਤਰ ਭਗਿਾ ਿੇਇ ਵਤਿਆਈ ਗਰੀਬ ਅਨਾਤਥਆ ॥੧੭॥

ب
ہر ھگیا دےئ ودنایئ رگبی اناایھت ۔۔۱۷۔۔
ਸਲੋਕ ਮਃ ੩ ॥

ولسک م۳ :۔۔
ਸਤਿਗੁਰ ਕੈ ਭਾਣੈ ਜੋ ਚਲੈ ਤਿਸੁ ਵਤਿਆਈ ਵਿੀ ਹੋਇ ॥

سیگؤر ےکَ اھب ئَے وج چلَے ئِس ودنایئ ودی وہۓ ۔۔
ਹਤਰ ਕਾ ਨਾਮੁ ਉਿਮੁ ਮਤਨ ਵਸੈ ਮੇਤਟ ਨ ਸਕੈ ਕੋਇ ॥

ہر اک نام اُمت نم و سَے مَپت ہن ےکسَ وکۓ ۔۔

ਤਕਰਪਾ ਕਰੇ ਤਜਸੁ ਆਪਣੀ ਤਿਸੁ ਕਰਤਮ ਪਰਾਪਤਿ ਹੋਇ ॥

کِرنا رکے ِجس ا ینپ ئِس رکم رپاپپ وہۓ ۔۔

ਨਾਨਕ ਕਾਰਣੁ ਕਰਿੇ ਵਤਸ ਹੈ ਗੁਰਮੁਤਖ ਬੂਝੈ ਕੋਇ ॥੧॥

چ
نانک اکرن رکےت وس ےہَ ُگرمُکھ وب َھے وکۓ ۔۔۱۔۔
ਮਃ ੩ ॥

م۳ :۔۔
ਨਾਨਕ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਤਜਨੀ ਆਰਾਤਧਆ ਅਨਤਿਨੁ ਹਤਰ ਤਲਵ ਿਾਰ ॥

نانک ہر نام ِجبی ا رادایھ ادنِن ہر لِؤ نار ۔۔

ਮਾਇਆ ਬੰਿੀ ਖਸਮ ਕੀ ਤਿਨ ਅਗੈ ਕਮਾਵੈ ਕਾਰ ॥

کھ س
پ
َ
گ
ِ
امکوے اکر ۔۔
امنا دنبی م یک ں ا ے َ

ਪੂਰੈ ਪੂਰਾ ਕਤਰ ਛੋਤਿਆ ਹੁਕਤਮ ਸਵਾਰਣਹਾਰ ॥

ک
ئُؤ َرے ئُؤرا رک وھچدنا ُچ م وساراہنر ۔۔

ਗੁਰ ਪਰਸਾਿੀ ਤਜਤਨ ਬੁਤਝਆ ਤਿਤਨ ਪਾਇਆ ਮੋਖ ਿੁਆਰੁ ॥

ب
ُگر رپسادی ِجں ُجھیا پِں نانا ومھک ُدوار ۔۔

ਮਨਮੁਖ ਹੁਕਮੁ ਨ ਜਾਣਨੀ ਤਿਨ ਮਾਰੇ ਜਮ ਜੰਿਾਰੁ ॥

مب ک
مُکھ ُچ م ہن اجینن پِں امرے مج دنجار ۔۔

ਗੁਰਮੁਤਖ ਤਜਨੀ ਅਰਾਤਧਆ ਤਿਨੀ ਿਤਰਆ ਭਉਜਲੁ ਸੰਸਾਰੁ ॥

ُگرمُکھ ِجبی ارادایھ پ ِبی رتنا وھبٔلج اسنسر ۔۔

ਸਤਭ ਅਉਗਣ ਗੁਣੀ ਤਮਟਾਇਆ ਗੁਰੁ ਆਪੇ ਬਖਸਣਹਾਰੁ ॥੨॥

نک
سیھ اونگ ُگبی مِیانا ُگر ا ےپ ھسبہار ۔۔۲۔۔
ਪਉੜੀ ॥

ئؤری ۔۔
ਹਤਰ ਕੀ ਭਗਿਾ ਪਰਿੀਤਿ ਹਤਰ ਸਭ ਤਕਛੁ ਜਾਣਿਾ ॥

ک
ب
ہر یک ھگیا رپتیت ہر سیھ ِچھ اجدنا ۔۔

ਹਤਰ ਜੇਵਿੁ ਨਾਹੀ ਕੋਈ ਜਾਣੁ ਹਤਰ ਧਰਮੁ ਬੀਚਾਰਿਾ ॥

ہر ویجد نایہ وکیئ اجن ہر درھم اچیبردا ۔۔
ਕਾੜਾ ਅੰਿੇਸਾ ਤਕਉ ਕੀਜੈ ਜਾ ਨਾਹੀ ਅਧਰਤਮ ਮਾਰਿਾ ॥

اکرا ادناسی کپؤ کبج َے اج نایہ ادرھم امردا ۔۔

ਸਚਾ ਸਾਤਹਬੁ ਸਚੁ ਤਨਆਉ ਪਾਪੀ ਨਰੁ ਹਾਰਿਾ ॥

اچس اصجِت چس اینو نایپ رن اہردا ۔۔

ਸਾਲਾਤਹਹੁ ਭਗਿਹੁ ਕਰ ਜੋਤੜ ਹਤਰ ਭਗਿ ਜਨ ਿਾਰਿਾ ॥੧੮॥

ہہ ب
گب
ھ
ہ
ہ
ؤ رک وجر ر تگھب نج ناردا ۔۔۱۸۔۔
ساال ِ ُؤ
ਸਲੋਕ ਮਃ ੩ ॥

ولسک م۳ :۔۔
ਆਪਣੇ ਪਰੀਿਮ ਤਮਤਲ ਰਹਾ ਅੰਿਤਰ ਰਖਾ ਉਤਰ ਧਾਤਰ ॥

ا ےنپ رپمتی مِل راہ ارتن راھک اُر داھر ۔۔

ਸਾਲਾਹੀ ਸੋ ਪਰਭ ਸਿਾ ਸਿਾ ਗੁਰ ਕੈ ਹੇਤਿ ਤਪਆਤਰ ॥

اصالیح وس رپَھب دسا دسا ُگر ےکَ َہپت ایپر ۔۔

ਨਾਨਕ ਤਜਸੁ ਨਿਤਰ ਕਰੇ ਤਿਸੁ ਮੇਤਲ ਲਏ ਸਾਈ ਸੁਹਾਗਤਣ ਨਾਤਰ ॥੧॥

نانک ِجس دنر رکے ئِس لیم ےئل سایئ ُسہانگ نار ۔۔۱۔۔
ਮਃ ੩ ॥

م۳ :۔۔
ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਿੇ ਹਤਰ ਪਾਈਐ ਜਾ ਕਉ ਨਿਤਰ ਕਰੇਇ ॥

ُگر ویسا ےت ہر نا پپَے اج کؤ دنر رکۓ ۔۔

ਮਾਣਸ ਿੇ ਿੇਵਿੇ ਭਏ ਤਧਆਇਆ ਨਾਮੁ ਹਰੇ ॥

امسن ےت دویےت ےئھب دایھنا نام ہرے ۔۔
ਹਉਮੈ ਮਾਤਰ ਤਮਲਾਇਅਨੁ ਗੁਰ ਕੈ ਸਬਤਿ ਿਰੇ ॥

ہؤ م َے امر مِالنیئ ُگر ےکَ دبس رتے ۔۔

ਨਾਨਕ ਸਹਤਜ ਸਮਾਇਅਨੁ ਹਤਰ ਆਪਣੀ ਤਿਪਾ ਕਰੇ ॥੨॥

سہ
نانک ج امسنیئ ہر ا ینپ کِرنا رکے ۔۔۲۔۔

ਪਉੜੀ ॥

ئؤری ۔۔
ਹਤਰ ਆਪਣੀ ਭਗਤਿ ਕਰਾਇ ਵਤਿਆਈ ਵੇਖਾਲੀਅਨੁ ॥

ل
ہر ا ینپ تگھب رکاۓ ودنایئ واھکی ییں ۔۔

ਆਪਣੀ ਆਤਪ ਕਰੇ ਪਰਿੀਤਿ ਆਪੇ ਸੇਵ ਘਾਲੀਅਨੁ ॥

ل
ا ینپ ا ت رکے رپتیت ا ےپ ویسَ اھگ ییں ۔۔

ਹਤਰ ਭਗਿਾ ਨੋ ਿੇਇ ਅਨੰਿੁ ਤਥਰੁ ਘਰੀ ਬਹਾਤਲਅਨੁ ॥

ب
ب
ہر ھگیا ون دےئ ادنن ھِر رھگی اہبلیں ۔۔

ਪਾਪੀਆ ਨੋ ਨ ਿੇਈ ਤਥਰੁ ਰਹਤਣ ਚੁਤਣ ਨਰਕ ਘੋਤਰ ਚਾਤਲਅਨੁ ॥

ب
ناپِیا ون ہن دپبی ھِر رنہ ُجں رنک وھگر اچلیں ۔۔

ਹਤਰ ਭਗਿਾ ਨੋ ਿੇਇ ਤਪਆਰੁ ਕਤਰ ਅੰਗੁ ਤਨਸਿਾਤਰਅਨੁ ॥੧੯॥

ب
ہر ھگیا ون دےئ ایپر رک انگ ئِسیارنئ ۔۔۱۹۔۔
ਸਲੋਕ ਮਃ ੧ ॥

ولسک م۱ :۔۔
ਕੁਬੁਤਧ ਿੂਮਣੀ ਕੁਿਇਆ ਕਸਾਇਤਣ ਪਰ ਤਨੰਿਾ ਘਟ ਚੂਹੜੀ ਮੁਿੀ ਿੋਤਧ ਚੰਿਾਤਲ ॥

مب
ُکی ُدھ ُدوینم ُکدنا اصقنئ رپ پِیدا ٹھگ ُجؤہری ُ ھی رکودھ ڈنچال ۔۔
ਕਾਰੀ ਕਢੀ ਤਕਆ ਥੀਐ ਜਾਂ ਚਾਰੇ ਬੈਿੀਆ ਨਾਤਲ ॥

ب
ب
ن
ی
ھی
پ
ھ
اکری ڈکیھ ایک ے اجن اچرے یا نال ۔۔
ਸਚੁ ਸੰਜਮੁ ਕਰਣੀ ਕਾਰਾਂ ਨਾਵਣੁ ਨਾਉ ਜਪੇਹੀ ॥

چس

سبج

م رکین اکران ناون ناو چیبہی ۔۔

ਨਾਨਕ ਅਗੈ ਊਿਮ ਸੇਈ ਤਜ ਪਾਪਾਂ ਪੰਤਿ ਨ ਿੇਹੀ ॥੧॥

نانک ا َگے اُومت سیبی ےج نانان دنپ ہن دیہی ۔۔۱۔۔
ਮਃ ੧ ॥

م۱ :۔۔
ਤਕਆ ਹੰਸੁ ਤਕਆ ਬਗੁਲਾ ਜਾ ਕਉ ਨਿਤਰ ਕਰੇਇ ॥

ایک سنہ ایک ئگال اج کؤ دنر رکۓ ۔۔
ਜੋ ਤਿਸੁ ਭਾਵੈ ਨਾਨਕਾ ਕਾਗਹੁ ਹੰਸੁ ਕਰੇਇ ॥੨॥

ئ
اھبوے نااکن اکوہگ سنہ رکۓ ۔۔۲۔۔
وج ِس َ
ਪਉੜੀ ॥

ئؤری ۔۔
ਕੀਿਾ ਲੋੜੀਐ ਕੰਮੁ ਸੁ ਹਤਰ ਪਤਹ ਆਖੀਐ ॥

ک
ّک
کِییا ولر پپے م وس ہر بہہ ا ھیپے ۔۔

ਕਾਰਜੁ ਿੇਇ ਸਵਾਤਰ ਸਤਿਗੁਰ ਸਚੁ ਸਾਖੀਐ ॥

ک
اکرچ دےئ وسار سیگؤر چس سا ھپَے ۔۔

ਸੰਿਾ ਸੰਤਗ ਤਨਧਾਨੁ ਅੰਤਮਰਿੁ ਚਾਖੀਐ ॥

ک
سییا گنس ن ِداھن ارمت اچ ھپَے ۔۔

ਭੈ ਭੰਜਨ ਤਮਹਰਵਾਨ ਿਾਸ ਕੀ ਰਾਖੀਐ ॥

ب
َھے

ک
ھی
پ
نجنھب رہموان داس یک را ے ۔۔

ਨਾਨਕ ਹਤਰ ਗੁਣ ਗਾਇ ਅਲਖੁ ਪਰਭੁ ਲਾਖੀਐ ॥੨੦॥

ک
نانک ہر ُگں اگۓ اھکل رپَھب ال ھیپے ۔۔۲۱۔۔

ਸਲੋਕ ਮਃ ੩ ॥

ولسک م۳ :۔۔
ਜੀਉ ਤਪੰਿੁ ਸਭੁ ਤਿਸ ਕਾ ਸਭਸੈ ਿੇਇ ਅਧਾਰੁ ॥

سب
جپؤ پِید سیھ ئِس اک ھ َسے دےئ اداھر ۔۔

ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਤਖ ਸੇਵੀਐ ਸਿਾ ਸਿਾ ਿਾਿਾਰੁ ॥

نانک ُگرمُکھ ویس پپے َ دسا دسا دانار ۔۔

ਹਉ ਬਤਲਹਾਰੀ ਤਿਨ ਕਉ ਤਜਤਨ ਤਧਆਇਆ ਹਤਰ ਤਨਰੰਕਾਰੁ ॥

ہؤ اہلبری پِں کؤ ِجبی دایھنا ہر پِراکنر ۔۔

ਓਨਾ ਕੇ ਮੁਖ ਸਿ ਉਜਲੇ ਓਨਾ ਨੋ ਸਭੁ ਜਗਿੁ ਕਰੇ ਨਮਸਕਾਰੁ ॥੧॥

اونا ےک مُکھ دص اُےلج اونا ون سیھ تگج رکے اکسمنر ۔۔۱۔۔
ਮਃ ੩ ॥

م۳ :۔۔
ਸਤਿਗੁਰ ਤਮਤਲਐ ਉਲਟੀ ਭਈ ਨਵ ਤਨਤਧ ਖਰਤਚਉ ਖਾਉ ॥

سیگؤر مِلیپے اُیٹل یئھب ونَ ن ِدھ رھکویچ اھکو ۔۔

ਅਿਾਰਹ ਤਸਧੀ ਤਪਛੈ ਲਗੀਆ ਤਿਰਤਨ ਤਨਜ ਘਤਰ ਵਸੈ ਤਨਜ ਥਾਇ ॥

س ِب
ِبجَھ لگ بھ ِب
ااھٹرہ سِدیھ ے یا ِرن ج رھگ و َے ج اھتےئ ۔۔
ਅਨਹਿ ਧੁਨੀ ਸਿ ਵਜਿੇ ਉਨਮਤਨ ਹਤਰ ਤਲਵ ਲਾਇ ॥

ابچد د ُھبی دص وچدے اُنمن ہر لِؤ ال ِئے ۔۔

ਨਾਨਕ ਹਤਰ ਭਗਤਿ ਤਿਨਾ ਕੈ ਮਤਨ ਵਸੈ ਤਜਨ ਮਸਿਤਕ ਤਲਤਖਆ ਧੁਤਰ ਪਾਇ ॥੨॥

نانک ہر تگھب پ ِیا ےکَ نم و سَے نج کتسم لک ِھیا د ُھر ناۓ ۔۔۲۔۔

ਪਉੜੀ ॥

ئؤری ۔۔
ਹਉ ਢਾਢੀ ਹਤਰ ਪਰਭ ਖਸਮ ਕਾ ਹਤਰ ਕੈ ਿਤਰ ਆਇਆ ॥

کھ س
ہ
ہؤ داھدیھ ہر رپَھب م اک ر ےکَ در ا نا ۔۔

ਹਤਰ ਅੰਿਤਰ ਸੁਣੀ ਪੂਕਾਰ ਢਾਢੀ ਮੁਤਖ ਲਾਇਆ ॥

ہر ادنر ُسبی ئُؤاکر داھدیھ مُکھ النا ۔۔

ਹਤਰ ਪੁਤਛਆ ਢਾਢੀ ਸਤਿ ਕੈ ਤਕਿੁ ਅਰਤਥ ਿੂੰ ਆਇਆ ॥

ب
ےک کِپ ارھت ئُؤن ا نا ۔۔
ہر ُجھیا داھدیھ دس َ

ਤਨਿ ਿੇਵਹੁ ਿਾਨੁ ਿਇਆਲ ਪਰਭ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਤਧਆਇਆ ॥

پِپ دوی ُہ دان دنال رپَھب ہر نام دایھنا ۔۔
ੁਹਤਰ ਿਾਿੈ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਜਪਾਇਆ ਨਾਨਕੁ ਪੈਨਾਇਆ ॥੨੧॥੧॥ ਸੁਧ

ہر دا ئَے ہر نام اپجنا نانک انیپنا ۔۔۲۱۔۔۱۔۔دسھ
ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪਰਸਾਤਿ ॥

اِک اواکنر سیگؤر رپساد ۔۔
ਤਸਰੀਰਾਗੁ ਕਬੀਰ ਜੀਉ ਕਾ ॥ ਏਕੁ ਸੁਆਨੁ ਕੈ ਘਤਰ ਗਾਵਣਾ

رھگ اگونا
سِرریاگ ریبک جپؤ اک ۔۔اوکی وسا ُن ےک ِ

ਜਨਨੀ ਜਾਨਿ ਸੁਿੁ ਬਿਾ ਹੋਿੁ ਹੈ ਇਿਨਾ ਕੁ ਨ ਜਾਨੈ ਤਜ ਤਿਨ ਤਿਨ ਅਵਧ ਘਟਿੁ ਹੈ ॥

یننج اجپپ ُست ندا وہت ےہَ اانت ُکؤ ہن اج ئَے ےج دِن دِن اودھ گھپت ےہَ ۔۔
ਮੋਰ ਮੋਰ ਕਤਰ ਅਤਧਕ ਲਾਿੁ ਧਤਰ ਪੇਖਿ ਹੀ ਜਮਰਾਉ ਹਸੈ ॥੧॥

پ
ومر ومر رک ادِکھ الد درھ َیکھت یہ رمجاو ہ َسے ۔۔۱۔۔

ਐਸਾ ਿੈੈਂ ਜਗੁ ਭਰਤਮ ਲਾਇਆ ॥

ااسی َنیں چگ رھبم النا ۔۔

ਕੈਸੇ ਬੂਝੈ ਜਬ ਮੋਤਹਆ ਹੈ ਮਾਇਆ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

چ
َ
کیسے وب َھے جت ومایہ ےہَ امنا ۔۔۱۔۔راہو۔۔

ਕਹਿ ਕਬੀਰ ਛੋਤਿ ਤਬਤਖਆ ਰਸ ਇਿੁ ਸੰਗਤਿ ਤਨਹਚਉ ਮਰਣਾ ॥

ب
کہت ریبک وھچد نِکھیا رس اِت تگنس ِہچؤ رمنا ۔۔

ਰਮਈਆ ਜਪਹੁ ਪਰਾਣੀ ਅਨਿ ਜੀਵਣ ਬਾਣੀ ਇਨ ਤਬਤਧ ਭਵ ਸਾਗਰੁ ਿਰਣਾ ॥੨॥

ب
رمییا جبہؤ رپَاین اپپ ویجن ناین اِن نِدھ َھؤ سارگ رتنا ۔۔۲۔۔
ਜਾਂ ਤਿਸੁ ਭਾਵੈ ਿਾ ਲਾਗੈ ਭਾਉ ॥

اجن ئِس اھبوے نا ال َگے اھبو ۔۔
ਭਰਮੁ ਭੁਲਾਵਾ ਤਵਚਹੁ ਜਾਇ ॥

ب
رھبم ھُالوا وِچہؤہ اجۓ ۔۔

ਉਪਜੈ ਸਹਜੁ ਤਗਆਨ ਮਤਿ ਜਾਗੈ ॥

سہ
ا ُ بج َے ج گ ِیان مت اج َگے ۔۔

ਗੁਰ ਪਰਸਾਤਿ ਅੰਿਤਰ ਤਲਵ ਲਾਗੈ ॥੩॥

ُگر رپساد ارتن لِؤ ال َگے ۔۔۳۔۔
ਇਿੁ ਸੰਗਤਿ ਨਾਹੀ ਮਰਣਾ ॥

اِت تگنس نایہ رمنا ۔۔
ਹੁਕਮੁ ਪਛਾਤਣ ਿਾ ਖਸਮੈ ਤਮਲਣਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ਿੂਜਾ ॥

ک
ھ
ک
س
م
ُچ م اھچپن نا ے َ مل ِیا ۔۔۱۔۔راہو دواج۔۔

ਤਸਰੀਰਾਗੁ ਤਿਰਲੋਚਨ ਕਾ ॥

سِرریاگ رتِولنچ اک ۔۔
ਮਾਇਆ ਮੋਹੁ ਮਤਨ ਆਗਲੜਾ ਪਰਾਣੀ ਜਰਾ ਮਰਣੁ ਭਉ ਤਵਸਤਰ ਗਇਆ ॥

ب
امنا ومہ نم ا گلرا رپَاین رجا رمن ھؤ وِرس ایگ ۔۔

ਕੁਟੰਬੁ ਿੇਤਖ ਤਬਗਸਤਹ ਕਮਲਾ ਤਜਉ ਪਰ ਘਤਰ ਜੋਹਤਹ ਕਪਟ ਨਰਾ ॥੧॥

ُکیپت دھکی نِگس ِہ کمال ویج رپ رھگ وجہہِ ٹپک رنا ۔۔۱۔۔
ਿੂੜਾ ਆਇਓਤਹ ਜਮਤਹ ਿਣਾ ॥

ُدورا ا ویئہِ ہمجِ انت ۔۔
ਤਿਨ ਆਗਲੜੈ ਮੈ ਰਹਣੁ ਨ ਜਾਇ ॥

پِں ا گل َرے م َے رنہ ہن اجۓ ۔۔
ਕੋਈ ਕੋਈ ਸਾਜਣੁ ਆਇ ਕਹੈ ॥

وکیئ وکیئ سانج ا ۓ ےہکَ ۔۔
ਤਮਲੁ ਮੇਰੇ ਬੀਿੁਲਾ ਲੈ ਬਾਹੜੀ ਵਲਾਇ ॥

ب
مِل ریمے نی ھُال لَے ناہری والےئ ۔۔
ਤਮਲੁ ਮੇਰੇ ਰਮਈਆ ਮੈ ਲੇਤਹ ਛਿਾਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

مِل ریمے رمییا م َے ہیلِ چھداۓ ۔۔۱۔۔راہو۔۔

ਅਤਨਕ ਅਤਨਕ ਭੋਗ ਰਾਜ ਤਬਸਰੇ ਪਰਾਣੀ ਸੰਸਾਰ ਸਾਗਰ ਪੈ ਅਮਰੁ ਭਇਆ ॥

ان ِک ان ِک وھبگ راچ رسبے رپَاین اسنسر سارگ ئَے ارم ایھب ۔۔
ਮਾਇਆ ਮੂਿਾ ਚੇਿਤਸ ਨਾਹੀ ਜਨਮੁ ਗਵਾਇਓ ਆਲਸੀਆ ॥੨॥

ج
امنا مُؤاھٹ ییس نایہ منج وگَاویئ ا لسیا ۔۔۲۔۔

ਤਬਖਮ ਘੋਰ ਪੰਤਥ ਚਾਲਣਾ ਪਰਾਣੀ ਰਤਵ ਸਤਸ ਿਹ ਨ ਪਰਵੇਸੰ ॥

ئ
نِکھ
س
ِ
م وھگر ھتنپ اچانل رپَاین َرو سس ہت ہن رپَو ں ۔۔

ਮਾਇਆ ਮੋਹੁ ਿਬ ਤਬਸਤਰ ਗਇਆ ਜਾਂ ਿਜੀਅਲੇ ਸੰਸਾਰੰ ॥੩॥

ب
امنا ومہ پپ ِئسر ایگ اجن چییلے اسنسرن ۔۔۳۔۔

ਆਜੁ ਮੇਰੈ ਮਤਨ ਪਰਗਟੁ ਭਇਆ ਹੈ ਪੇਖੀਅਲੇ ਧਰਮਰਾਓ ॥

پی ک
ھی
ل
ی
ے درھرماو ۔۔
ےہ
ا چ ریمَے نم رپَگپ ایھب َ

ਿਹ ਕਰ ਿਲ ਕਰਤਨ ਮਹਾਬਲੀ ਤਿਨ ਆਗਲੜੈ ਮੈ ਰਹਣੁ ਨ ਜਾਇ ॥੪॥

ہت رک دل رکن اہمیلب پِں ا گل َرے م َے رنہ ہن اجۓ ۔۔۴۔۔
ਜੇ ਕੋ ਮੂੰ ਉਪਿੇਸੁ ਕਰਿੁ ਹੈ ਿਾ ਵਤਣ ਤਿਰਤਣ ਰਿੜਾ ਨਾਰਾਇਣਾ ॥

ےج وک مُؤن ا ُندسی رکت ےہَ نا ون رتِن رڑتا ناراانئ ۔۔
ਐ ਜੀ ਿੂੰ ਆਪੇ ਸਭ ਤਕਛੁ ਜਾਣਿਾ ਬਿਤਿ ਤਿਰਲੋਚਨੁ ਰਾਮਈਆ ॥੫॥੨॥

ک
ے یج ئُؤن ا ےپ سیھ ِچھ اجدنا دبت رتِولنچ رامییا ۔۔۵۔۔۲۔۔
ا َ
ਸਰੀਰਾਗੁ ਭਗਿ ਕਬੀਰ ਜੀਉ ਕਾ ॥

رسریاگ تگھب ریبک جپؤ اک ۔۔

ਅਚਰਜ ਏਕੁ ਸੁਨਹੁ ਰੇ ਪੰਿੀਆ ਅਬ ਤਕਛੁ ਕਹਨੁ ਨ ਜਾਈ ॥

ک
ارچچ انک ُسبہؤ رے ڈنپنا ات ِچھ کہں ہن اجیئ ۔۔

ਸੁਤਰ ਨਰ ਗਣ ਗੰਧਰਬ ਤਜਤਨ ਮੋਹੇ ਤਿਰਭਵਣ ਮੇਖੁਲੀ ਲਾਈ ॥੧॥

میُک
ھل
ُسر رن نگ دنگرھت ِجں ومےہ رتِوھبن ی الیئ ۔۔۱۔۔
ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਅਨਹਿ ਤਕੰਗੁਰੀ ਬਾਜੈ ॥

ُ
رااج رام ابچد ک ِیگری نا َچے ۔۔

ਜਾ ਕੀ ਤਿਸਤਟ ਨਾਿ ਤਲਵ ਲਾਗੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

اج یک ِدست ناد لِؤ ال َگے ۔۔۱۔۔راہو۔۔

ਭਾਿੀ ਗਗਨੁ ਤਸੰਤਿਆ ਅਰੁ ਚੁੰਤਿਆ ਕਨਕ ਕਲਸ ਇਕੁ ਪਾਇਆ ॥

اھبیھٹ نگگ ِسیگ ِیا ار ُجیگ ِیا کنک سلک اک نانا ۔۔

ਤਿਸੁ ਮਤਹ ਧਾਰ ਚੁਐ ਅਤਿ ਤਨਰਮਲ ਰਸ ਮਤਹ ਰਸਨ ਚੁਆਇਆ ॥੨॥

ئ
ے ات پِرلم رس ہہم رنس ُجؤانا ۔۔۲۔۔
ِس ہہم داھر ُجؤ َ
ਏਕ ਜੁ ਬਾਿ ਅਨੂਪ ਬਨੀ ਹੈ ਪਵਨ ਤਪਆਲਾ ਸਾਤਜਆ ॥

ےہ ئَؤن ایپہل سا ِجیا ۔۔
انک وج نات ائُؤت ینب َ

ਿੀਤਨ ਭਵਨ ਮਤਹ ਏਕੋ ਜੋਗੀ ਕਹਹੁ ਕਵਨੁ ਹੈ ਰਾਜਾ ॥੩॥

نیت وھبن ہہم اوکی وجیگ وہک وکَن ےہَ رااج ۔۔۳۔۔
ਐਸੇ ਤਗਆਨ ਪਰਗਤਟਆ ਪੁਰਖੋਿਮ ਕਹੁ ਕਬੀਰ ਰੰਤਗ ਰਾਿਾ ॥

اےسی گ ِیان رپَگییا ُپروھکمت وہک ریبک رنگ رانا ۔۔

ਅਉਰ ਿੁਨੀ ਸਭ ਭਰਤਮ ਭੁਲਾਨੀ ਮਨੁ ਰਾਮ ਰਸਾਇਨ ਮਾਿਾ ॥੪॥੩॥

ب
اور ُدین سیھ رھبم ھُالین نم رام رسانئ امنا ۔۔۴۔۔۳۔۔

ਸਰੀਰਾਗ ਬਾਣੀ ਭਗਿ ਬੇਣੀ ਜੀਉ ਕੀ ॥ ਪਹਤਰਆ ਕੈ ਘਤਰ ਗਾਵਣਾ ॥

رسریاگ ناین تگھب ینیب جپؤ یک ۔۔ رہپنا ےکَ رھگ اگونا ۔۔
ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪਰਸਾਤਿ ॥

اِک اواکنر سیگؤر رپساد ۔۔
ਰੇ ਨਰ ਗਰਭ ਕੁੰਿਲ ਜਬ ਆਛਿ ਉਰਧ ਤਧਆਨ ਤਲਵ ਲਾਗਾ ॥

رے رن رگھب ُکیدل جت ا تھچ اُردھ دایھن لِؤ الاگ ۔۔

ਤਮਰਿਕ ਤਪੰਤਿ ਪਿ ਮਿ ਨਾ ਅਤਹਤਨਤਸ ਏਕੁ ਅਤਗਆਨ ਸੁ ਨਾਗਾ ॥

مِرنک پِید ند دم ہن اہیِس انک اایگن وس نااگ ۔۔

ਿੇ ਤਿਨ ਸੰਮਲੁ ਕਸਟ ਮਹਾ ਿੁਖ ਅਬ ਤਚਿੁ ਅਤਧਕ ਪਸਾਤਰਆ ॥

س
ےت دِن مل ٹسک اہم ُدھک ات ِجت ادِکھ ئسارنا ۔۔

ਗਰਭ ਛੋਤਿ ਤਮਰਿ ਮੰਿਲ ਆਇਆ ਿਉ ਨਰਹਤਰ ਮਨਹੁ ਤਬਸਾਤਰਆ ॥੧॥

رگھب وھچد رمِت ڈنمل ا نا ئؤ رنہر می ُہ ِئسارنا ۔۔۱۔۔
ਤਿਤਰ ਪਛੁਿਾਵਤਹਗਾ ਮੂਤੜਆ ਿੂੰ ਕਵਨ ਕੁਮਤਿ ਭਰਤਮ ਲਾਗਾ ॥

ب
ھِر اتھچپوہگا مُؤرنا ئُؤن وکَن ُکمت رھبم الاگ ۔۔

ਚੇਤਿ ਰਾਮੁ ਨਾਹੀ ਜਮ ਪੁਤਰ ਜਾਤਹਗਾ ਜਨੁ ਤਬਚਰੈ ਅਨਰਾਧਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ب
جپت رام نایہ مج ُپر اج ِہگا نج ِچ َرے ارناداھ ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਬਾਲ ਤਬਨੋਿ ਤਚੰਿ ਰਸ ਲਾਗਾ ਤਖਨੁ ਤਖਨੁ ਮੋਤਹ ਤਬਆਪੈ ॥

کھ ِ ک
ھ
ئ
ِ
َ
نال پِپؤد ِجید رس الاگ ں ں ومہِ ایب ے ۔۔

ਰਸੁ ਤਮਸੁ ਮੇਧੁ ਅੰਤਮਰਿੁ ਤਬਖੁ ਚਾਖੀ ਿਉ ਪੰਚ ਪਰਗਟ ਸੰਿਾਪੈ ॥

پب
رس مِس دیمھ ارمِت نِکھ اچیھک ئؤ ج رپَگپ سییاےپَ ۔۔
ਜਪੁ ਿਪੁ ਸੰਜਮੁ ਛੋਤਿ ਸੁਤਿਿ ਮਤਿ ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਨ ਅਰਾਤਧਆ ॥

ج پ سبج
س
ک
ُ
م
ت پ م وھچد رِت ت رام نام ہن ارادایھ ۔۔

ਉਛਤਲਆ ਕਾਮੁ ਕਾਲ ਮਤਿ ਲਾਗੀ ਿਉ ਆਤਨ ਸਕਤਿ ਗਤਲ ਬਾਂਤਧਆ ॥੨॥

اُچھل ِیا اکم اکل مت الیگ ئؤ ا ن تکس لگ نادنایھ ۔۔۲۔۔

ਿਰੁਣ ਿੇਜੁ ਪਰ ਤਿਰਅ ਮੁਖੁ ਜੋਹਤਹ ਸਰੁ ਅਪਸਰੁ ਨ ਪਛਾਤਣਆ ॥

پب
رتن ج رپ پِرہی مُکھ وج ہ َہے رس ارسپ ہن اھچپاین ۔۔

ਉਨਮਿ ਕਾਤਮ ਮਹਾ ਤਬਖੁ ਭੂਲੈ ਪਾਪੁ ਪੁੰਨੁ ਨ ਪਛਾਤਨਆ ॥

ب
اُبمت اکم اہم نِکھ ُھؤ لَے نات ُپ ّں ہن اھچپاین ۔۔

ਸੁਿ ਸੰਪਤਿ ਿੇਤਖ ਇਹੁ ਮਨੁ ਗਰਤਬਆ ਰਾਮੁ ਤਰਿੈ ਿੇ ਖੋਇਆ ॥

ُست سیپت دھکی اوہی نم رگایب رام ر َِدے ےت وھکنا ۔۔
ਅਵਰ ਮਰਿ ਮਾਇਆ ਮਨੁ ਿੋਲੇ ਿਉ ਭਗ ਮੁਤਖ ਜਨਮੁ ਤਵਗੋਇਆ ॥੩॥

اور رمت امنا نم وتےل ئؤ گھب مُکھ منج وِوگنا ۔۔۳۔۔
ਪੁੰਿਰ ਕੇਸ ਕੁਸਮ ਿੇ ਧਉਲੇ ਸਪਿ ਪਾਿਾਲ ਕੀ ਬਾਣੀ ॥

َ ُکس
کیس م ےت دھؤےل سیت نانال یک ناین ۔۔
ُپیدر
ਲੋਚਨ ਸਰਮਤਹ ਬੁਤਧ ਬਲ ਨਾਿੀ ਿਾ ਕਾਮੁ ਪਵਤਸ ਮਾਧਾਣੀ ॥

ہم ُندھ نل نایھٹ نا اکم وپَس امداھین ۔۔
ولنچ رسَ ِ

ਿਾ ਿੇ ਤਬਖੈ ਭਈ ਮਤਿ ਪਾਵਤਸ ਕਾਇਆ ਕਮਲੁ ਕੁਮਲਾਣਾ ॥

نک
نا ےت ِ َھے یئھب مت ناوس اکنا لمک ُکمالنا ۔۔

ਅਵਗਤਿ ਬਾਤਣ ਛੋਤਿ ਤਮਰਿ ਮੰਿਤਲ ਿਉ ਪਾਛੈ ਪਛੁਿਾਣਾ ॥੪॥

ئ َچھ ب
ج
ُ
ھ
اَ َوگپ نان وھچد رمِت ڈنمل ؤ نا ے یانا ۔۔۴۔۔
ਤਨਕੁਟੀ ਿੇਹ ਿੇਤਖ ਧੁਤਨ ਉਪਜੈ ਮਾਨ ਕਰਿ ਨਹੀ ਬੂਝੈ ॥

چ
ن ُکِبی دہہی دھکی د ُھں ا ُ بج َے امن رکت یہن ئُؤ َھے ۔۔
ਲਾਲਚੁ ਕਰੈ ਜੀਵਨ ਪਿ ਕਾਰਨ ਲੋਚਨ ਕਛੂ ਨ ਸੂਝੈ ॥

ک
الچل رکَے ویجن ند اکرن ولنچ ج ؤُ
ھ

ہن سُؤےھج ۔۔

ਥਾਕਾ ਿੇਜੁ ਉਤਿਆ ਮਨੁ ਪੰਖੀ ਘਤਰ ਆਂਗਤਨ ਨ ਸੁਖਾਈ ॥

پب
اھتاک ج اُدِنا نم یھکنپ رھگ ا نگن ہن ُسکھایئ ۔۔

ਬੇਣੀ ਕਹੈ ਸੁਨਹੁ ਰੇ ਭਗਿਹੁ ਮਰਨ ਮੁਕਤਿ ਤਕਤਨ ਪਾਈ ॥੫॥

ب
ک
گب
ھ
ہ
ِ
م
ک
ؤ رمن ُ ت ں نایئ ۔۔۵۔۔
ےہک ُسبہؤ رے
َنیبی َ
ਤਸਰੀਰਾਗੁ ॥

سِرریاگ ۔۔
ਿੋਹੀ ਮੋਹੀ ਮੋਹੀ ਿੋਹੀ ਅੰਿਰੁ ਕੈਸਾ ॥

کیسا ۔۔
وتیہ ومیہ ومیہ وتیہ ارتن َ
ਕਨਕ ਕਤਟਕ ਜਲ ਿਰੰਗ ਜੈਸਾ ॥੧॥

کنک کی ِک لج رتنگ اسیج ۔۔۱۔۔
ਜਉ ਪੈ ਹਮ ਨ ਪਾਪ ਕਰੰਿਾ ਅਹੇ ਅਨੰਿਾ ॥

جؤ ئَے مہ ہن نات رکاتن اےہ انییا ۔۔

ਪਤਿਿ ਪਾਵਨ ਨਾਮੁ ਕੈਸੇ ਹੁੰਿਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

تتپ ناون نام َ
کیسے ہُییا ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਿੁਮਹ ਜੁ ਨਾਇਕ ਆਛਹੁ ਅੰਿਰਜਾਮੀ ॥

ُب
چ
مہھ وج نانک ا ھہ ُؤ

ارتناجیم ۔۔

ਪਰਭ ਿੇ ਜਨੁ ਜਾਨੀਜੈ ਜਨ ਿੇ ਸੁਆਮੀ ॥੨॥

رپَھب ےت نج اجپبج َے نج ےت سُؤا یم ۔۔۲۔۔
ਸਰੀਰੁ ਆਰਾਧੈ ਮੋ ਕਉ ਬੀਚਾਰੁ ਿੇਹੂ ॥

رسری ا رادےھ وم کؤ اچیبر دب ُہؤ ۔۔

ਰਤਵਿਾਸ ਸਮ ਿਲ ਸਮਝਾਵੈ ਕੋਊ ॥੩॥

وکو ۔۔۳۔۔
رونداس مس دل
َ
اھجمسوے ُ

ਰਾਗੁ ਮਾਝ ਚਉਪਿੇ ਘਰੁ ੧ ਮਹਲਾ ੪

راگ امھج جؤندے رھگ  ۱ہلحم ۴
ੴ ਸਤਿਨਾਮੁ ਕਰਿਾ ਪੁਰਖੁ ਤਨਰਭਉ ਤਨਰਵੈਰੁ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤਿ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪਰਸਾਤਿ ॥

َسیب
ب
اِک اواکنر سییام رکنا ُپرھک پِر ھؤ پِروری ااکل مُؤرت اوجُین ھں ُگر رپساد ۔۔
ਹਤਰ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਮੈ ਹਤਰ ਮਤਨ ਭਾਇਆ ॥

ہر ہر نام م َے ہر نم اھبنا ۔۔

ਵਿਭਾਗੀ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਤਧਆਇਆ ॥

وداھبیگ ہر نام دایھنا ۔۔
ਗੁਤਰ ਪੂਰੈ ਹਤਰ ਨਾਮ ਤਸਤਧ ਪਾਈ ਕੋ ਤਵਰਲਾ ਗੁਰਮਤਿ ਚਲੈ ਜੀਉ ॥੧॥

ُگر ئُؤ َرے ہر نام سِدھ نایئ وک وِرال ُگرمت چلَے جپؤ ۔۔۱۔۔
ਮੈ ਹਤਰ ਹਤਰ ਖਰਚੁ ਲਇਆ ਬੰਤਨ ਪਲੈ ॥

م َے ہر ہر رھکچ لییا نبّ نلَے ۔۔

ਮੇਰਾ ਪਰਾਣ ਸਖਾਈ ਸਿਾ ਨਾਤਲ ਚਲੈ ॥

ریما رپان اھکسیئ دسا نال چلَے ۔۔

ਗੁਤਰ ਪੂਰੈ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਤਿੜਾਇਆ ਹਤਰ ਤਨਹਚਲੁ ਹਤਰ ਧਨੁ ਪਲੈ ਜੀਉ ॥੨॥

بہ
ُگر ئُؤ َرے ہر نام دِرانا ہر ِ چل ہر دنھ نلَے جپؤ ۔۔۲۔۔
ਹਤਰ ਹਤਰ ਸਜਣੁ ਮੇਰਾ ਪਰੀਿਮੁ ਰਾਇਆ ॥

ہر ہر نجس ریما رپمتی رانا ۔۔
ਕੋਈ ਆਤਣ ਤਮਲਾਵੈ ਮੇਰੇ ਪਰਾਣ ਜੀਵਾਇਆ ॥

الوے ریمے رپان ویجانا ۔۔
وکیئ ا ن م ِ َ

ਹਉ ਰਤਹ ਨ ਸਕਾ ਤਬਨੁ ਿੇਖੇ ਪਰੀਿਮਾ ਮੈ ਨੀਰੁ ਵਹੇ ਵਤਹ ਚਲੈ ਜੀਉ ॥੩॥

ہؤ رہِ ہن اکس پِں دےھکی رپپبما م َے رین وےہ وہِ چلَے جپؤ ۔۔۳۔۔
ਸਤਿਗੁਰੁ ਤਮਿੁ ਮੇਰਾ ਬਾਲ ਸਖਾਈ ॥

سیگؤر ِمتر ریما نال اھکسیئ ۔۔

ਹਉ ਰਤਹ ਨ ਸਕਾ ਤਬਨੁ ਿੇਖੇ ਮੇਰੀ ਮਾਈ ॥

ہؤ رہِ ہن اکس پِں دےھکی ریمی امیئ ۔۔

ਹਤਰ ਜੀਉ ਤਿਪਾ ਕਰਹੁ ਗੁਰੁ ਮੇਲਹੁ ਜਨ ਨਾਨਕ ਹਤਰ ਧਨੁ ਪਲੈ ਜੀਉ ॥੪॥੧॥

ہر جپؤ کِرنا رک ُہ ُگر میلہؤ نج نانک ہر دنھ نلَے جپؤ ۔۔۴۔۔۱۔۔
ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੪ ॥

امھج ہلحم ۴۔۔
ਮਧੁਸੂਿਨ ਮੇਰੇ ਮਨ ਿਨ ਪਰਾਨਾ ॥

دم ُھسؤدن ریمے نم نت رپَانا ۔۔
ਹਉ ਹਤਰ ਤਬਨੁ ਿੂਜਾ ਅਵਰੁ ਨ ਜਾਨਾ ॥

ہؤ ہر پِں ُدواج اور ہن اجنا ۔۔

ਕੋਈ ਸਜਣੁ ਸੰਿੁ ਤਮਲੈ ਵਿਭਾਗੀ ਮੈ ਹਤਰ ਪਰਭੁ ਤਪਆਰਾ ਿਸੈ ਜੀਉ ॥੧॥

وکیئ نجس سیت ملَ ِے وداھبیگ م َے ہر رپَھب ایپرا د سَے جپؤ ۔۔۱۔۔
ਹਉ ਮਨੁ ਿਨੁ ਖੋਜੀ ਭਾਤਲ ਭਾਲਾਈ ॥

ہؤ نم نت وھکیج اھبل اھبالیئ ۔۔
ਤਕਉ ਤਪਆਰਾ ਪਰੀਿਮੁ ਤਮਲੈ ਮੇਰੀ ਮਾਈ ॥

کپؤ ایپرا رپمتی ملَ ِے ریمی امیئ ۔۔

ਤਮਤਲ ਸਿਸੰਗਤਿ ਖੋਜੁ ਿਸਾਈ ਤਵਤਚ ਸੰਗਤਿ ਹਤਰ ਪਰਭੁ ਵਸੈ ਜੀਉ ॥੨॥

مِل سیسیگت وھکچ دسایئ وِچ تگنس ہر رپَھب و سَے جپؤ ۔۔۲۔۔
ਮੇਰਾ ਤਪਆਰਾ ਪਰੀਿਮੁ ਸਤਿਗੁਰੁ ਰਖਵਾਲਾ ॥

ریما ایپرا رپمتی سیگؤر روھکاال ۔۔

ਹਮ ਬਾਤਰਕ ਿੀਨ ਕਰਹੁ ਪਰਤਿਪਾਲਾ ॥

مہ نارِک دِنی رک ُہ َرپپ ِیاال ۔۔
ਮੇਰਾ ਮਾਿ ਤਪਿਾ ਗੁਰੁ ਸਤਿਗੁਰੁ ਪੂਰਾ ਗੁਰ ਜਲ ਤਮਤਲ ਕਮਲੁ ਤਵਗਸੈ ਜੀਉ ॥੩॥

ریما امت پِیا ُگر سیگؤر ئُؤرا ُگر لج مِل لمک وِ گسے جپؤ ۔۔۳۔۔
ਮੈ ਤਬਨੁ ਗੁਰ ਿੇਖੇ ਨੀਿ ਨ ਆਵੈ ॥

پ ُ
ے ۔۔
م َے ِں گر دےھکی دین ہن ا و َ
ਮੇਰੇ ਮਨ ਿਤਨ ਵੇਿਨ ਗੁਰ ਤਬਰਹੁ ਲਗਾਵੈ ॥

اگلوے ۔۔
ریمے نم نت وندن ُگر پِر ُہ َ
ਹਤਰ ਹਤਰ ਿਇਆ ਕਰਹੁ ਗੁਰੁ ਮੇਲਹੁ ਜਨ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਤਮਤਲ ਰਹਸੈ ਜੀਉ ॥੪॥੨॥

ہر ہر دایئ رک ُہ ُگر میلہؤ نج نانک ُگر مِل ر ہ َسے جپؤ ۔۔۴۔۔۲۔۔
ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੪ ॥

امھج ہلحم ۴۔۔
ਹਤਰ ਗੁਣ ਪੜੀਐ ਹਤਰ ਗੁਣ ਗੁਣੀਐ ॥

ہر ُگں ڑپ پ َپے ہر ُگں ُگیپے َ۔۔

ਹਤਰ ਹਤਰ ਨਾਮ ਕਥਾ ਤਨਿ ਸੁਣੀਐ ॥

ہر ہر نام اھتک پِپ ُسییپے ۔۔

ਤਮਤਲ ਸਿਸੰਗਤਿ ਹਤਰ ਗੁਣ ਗਾਏ ਜਗੁ ਭਉਜਲੁ ਿੁਿਰੁ ਿਰੀਐ ਜੀਉ ॥੧॥

مِل سیسیگت ہر ُگں اگےئ چگ وھبٔلج ُدرت رت پ َپے جپؤ ۔۔۱۔۔
ਆਉ ਸਖੀ ਹਤਰ ਮੇਲੁ ਕਰੇਹਾ ॥

ا و یھکس ہر لیم رکاہی ۔۔
ਮੇਰੇ ਪਰੀਿਮ ਕਾ ਮੈ ਿੇਇ ਸਨੇਹਾ ॥

ریمے رپمتی اک م َے دےئ سیبہا ۔۔
ਮੇਰਾ ਤਮਿੁ ਸਖਾ ਸੋ ਪਰੀਿਮੁ ਭਾਈ ਮੈ ਿਸੇ ਹਤਰ ਨਰਹਰੀਐ ਜੀਉ ॥੨॥

ریما ِمتر اھکس وس رپمتی اھبیئ م َے دےس ہر رنہر پپے َ جپؤ ۔۔۲۔۔
ਮੇਰੀ ਬੇਿਨ ਹਤਰ ਗੁਰੁ ਪੂਰਾ ਜਾਣੈ ॥

ریمی دیبن ہر ُگر ئُؤرا اج ئَے ۔۔

ਹਉ ਰਤਹ ਨ ਸਕਾ ਤਬਨੁ ਨਾਮ ਵਖਾਣੇ ॥

ہؤ رہِ ہن اکس پِں نام واھکےن ۔۔

ਮੈ ਅਉਖਧੁ ਮੰਿੁ ਿੀਜੈ ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਮੈ ਹਤਰ ਹਤਰ ਨਾਤਮ ਉਧਰੀਐ ਜੀਉ ॥੩॥

م َے اودھکھ میتر د بج َے ُگر ئُؤرے م َے ہر ہر نام اُدرھ پپے جپؤ ۔۔۳۔۔
ਹਮ ਚਾਤਿਰਕ ਿੀਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸਰਣਾਈ ॥

مہ اچرتِک دِنی سیگؤر رسنایئ ۔۔

ਹਤਰ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਬੂੰਿ ਮੁਤਖ ਪਾਈ ॥

ہر ہر نام ئُؤدن مُکھ نایئ ۔۔

ਹਤਰ ਜਲਤਨਤਧ ਹਮ ਜਲ ਕੇ ਮੀਨੇ ਜਨ ਨਾਨਕ ਜਲ ਤਬਨੁ ਮਰੀਐ ਜੀਉ ॥੪॥੩॥

ہر دنلجِھ مہ لج ےک مِیپے نج نانک لج پِں رم پپے جپؤ ۔۔۴۔۔۳۔۔

ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੪ ॥

امھج ہلحم ۴۔۔
ਹਤਰ ਜਨ ਸੰਿ ਤਮਲਹੁ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ॥

ہر نج سیت ملِہؤ ریمے اھبیئ ۔۔
ਮੇਰਾ ਹਤਰ ਪਰਭੁ ਿਸਹੁ ਮੈ ਭੁਖ ਲਗਾਈ ॥

ب
ریما ہر رپَھب دوہس م َے ُھکھ اگلیئ ۔۔

ਮੇਰੀ ਸਰਧਾ ਪੂਤਰ ਜਗਜੀਵਨ ਿਾਿੇ ਤਮਤਲ ਹਤਰ ਿਰਸਤਨ ਮਨੁ ਭੀਜੈ ਜੀਉ ॥੧॥

ب
چگ
ھب
ج
ج
پ
ریمی رسداھ ئُؤر چپؤن داےت مِل ہر درنس نم َے ؤ ۔۔۱۔۔
ਤਮਤਲ ਸਿਸੰਤਗ ਬੋਲੀ ਹਤਰ ਬਾਣੀ ॥

مِل سیسیگ وبیل ہر ناین ۔۔

ਹਤਰ ਹਤਰ ਕਥਾ ਮੇਰੈ ਮਤਨ ਭਾਣੀ ॥

ہر ہر اھتک ریمَے نم اھبین ۔۔
ਹਤਰ ਹਤਰ ਅੰਤਮਰਿੁ ਹਤਰ ਮਤਨ ਭਾਵੈ ਤਮਤਲ ਸਤਿਗੁਰ ਅੰਤਮਰਿੁ ਪੀਜੈ ਜੀਉ ॥੨॥

اھبوے مِل سیگؤر ارمِت پبج َے جپؤ ۔۔۲۔۔
ہر ہر ارمِت ہر نم َ
ਵਿਭਾਗੀ ਹਤਰ ਸੰਗਤਿ ਪਾਵਤਹ ॥

وداھبیگ ہر تگنس ناوہِ۔۔
ਭਾਗਹੀਨ ਭਰਤਮ ਚੋਟਾ ਖਾਵਤਹ ॥

گ
اھب ہیں رھبم وچنا اھکوہِ۔۔

ਤਬਨੁ ਭਾਗਾ ਸਿਸੰਗੁ ਨ ਲਭੈ ਤਬਨੁ ਸੰਗਤਿ ਮੈਲੁ ਭਰੀਜੈ ਜੀਉ ॥੩॥

لب
پِں اھباگ سیسیگ ہن َھے پِں تگنس مَیل رھب بج َے جپؤ ۔۔۳۔۔

ਮੈ ਆਇ ਤਮਲਹੁ ਜਗਜੀਵਨ ਤਪਆਰੇ ॥

چگ
م َے ا ۓ ملِہؤ چپؤن ایپرے ۔۔

ਹਤਰ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਿਇਆ ਮਤਨ ਧਾਰੇ ॥

ہر ہر نام دایئ نم داھرے ۔۔
ਗੁਰਮਤਿ ਨਾਮੁ ਮੀਿਾ ਮਤਨ ਭਾਇਆ ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਤਮ ਮਨੁ ਭੀਜੈ ਜੀਉ ॥੪॥੪॥

ب
ھب
ج
ج
پ
ُگرمت نام اھٹیم نم اھبنا نج نانک نام نم َے ؤ ۔۔۴۔۔۴۔۔
ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੪ ॥

امھج ہلحم ۴۔۔
ਹਤਰ ਗੁਰ ਤਗਆਨੁ ਹਤਰ ਰਸੁ ਹਤਰ ਪਾਇਆ ॥

ہر ُگر گ ِیان ہر رس ہر نانا ۔۔

ਮਨੁ ਹਤਰ ਰੰਤਗ ਰਾਿਾ ਹਤਰ ਰਸੁ ਪੀਆਇਆ ॥

نم ہر رنگ رانا ہر رس ایپایئ ۔۔
ਹਤਰ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਮੁਤਖ ਹਤਰ ਹਤਰ ਬੋਲੀ ਮਨੁ ਹਤਰ ਰਤਸ ਟੁਤਲ ਟੁਤਲ ਪਉਿਾ ਜੀਉ ॥੧॥

ہر ہر نام مُکھ ہر ہر وبیل نم ہر رس نُل نُل ئؤدا جپؤ ۔۔۱۔۔
ਆਵਹੁ ਸੰਿ ਮੈ ਗਤਲ ਮੇਲਾਈਐ ॥

ا و ُہ سیت م َے لگ میال پ ٔپے ۔۔

ਮੇਰੇ ਪਰੀਿਮ ਕੀ ਮੈ ਕਥਾ ਸੁਣਾਈਐ ॥

ریمے رپمتی یک م َے اھتک ُسیا نیپے ۔۔
ਹਤਰ ਕੇ ਸੰਿ ਤਮਲਹੁ ਮਨੁ ਿੇਵਾ ਜੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਮੁਤਖ ਚਉਿਾ ਜੀਉ ॥੨॥

ہر ےک سیت ملِہؤ نم دویا وج ُگرناین مُکھ جؤدا جپؤ ۔۔۲۔۔

ਵਿਭਾਗੀ ਹਤਰ ਸੰਿੁ ਤਮਲਾਇਆ ॥

وداھبیگ ہر سیت مِالنا ۔۔
ਗੁਤਰ ਪੂਰੈ ਹਤਰ ਰਸੁ ਮੁਤਖ ਪਾਇਆ ॥

ُگر ئُؤ َرے ہر رس مُکھ نانا ۔۔

ਭਾਗਹੀਨ ਸਤਿਗੁਰੁ ਨਹੀ ਪਾਇਆ ਮਨਮੁਖੁ ਗਰਭ ਜੂਨੀ ਤਨਤਿ ਪਉਿਾ ਜੀਉ ॥੩॥

مب
گ
اھب ہیں سیگؤر یہن نانا مُکھ رگھب وجین پِپ ئؤدا جپؤ ۔۔۳۔۔
ਆਤਪ ਿਇਆਤਲ ਿਇਆ ਪਰਤਭ ਧਾਰੀ ॥

ا ت دنال دایئ رپَھب داھری ۔۔
ਮਲੁ ਹਉਮੈ ਤਬਤਖਆ ਸਭ ਤਨਵਾਰੀ ॥

لم ہؤ م َے نِکھیا سیھ ئِؤاری ۔۔

ਨਾਨਕ ਹਟ ਪਟਣ ਤਵਤਚ ਕਾਂਇਆ ਹਤਰ ਲੈੈਂਿੇ ਗੁਰਮੁਤਖ ਸਉਿਾ ਜੀਉ ॥੪॥੫॥

نانک ہت نٹپ وِچ اکاین ہر لَییدے ُگرمُکھ سَؤدا جپؤ ۔۔۴۔۔۵۔۔
ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੪ ॥

امھج ہلحم ۴۔۔
ਹਉ ਗੁਣ ਗੋਤਵੰਿ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਤਧਆਈ ॥

ہؤ ُگں وگوِدن ہر نام دایھیئ ۔۔

ਤਮਤਲ ਸੰਗਤਿ ਮਤਨ ਨਾਮੁ ਵਸਾਈ ॥

مِل تگنس نم نام وسایئ ۔۔

ਹਤਰ ਪਰਭ ਅਗਮ ਅਗੋਚਰ ਸੁਆਮੀ ਤਮਤਲ ਸਤਿਗੁਰ ਹਤਰ ਰਸੁ ਕੀਚੈ ਜੀਉ ॥੧॥

ہر رپَھب امگ اوگرچ سُؤا یم مِل سیگؤر ہر رس کبج َے جپؤ ۔۔۱۔۔

ਧਨੁ ਧਨੁ ਹਤਰ ਜਨ ਤਜਤਨ ਹਤਰ ਪਰਭੁ ਜਾਿਾ ॥

دنھ دنھ ہر نج ِجبی ہر رپَھب اجنا ۔۔
ਜਾਇ ਪੁਛਾ ਜਨ ਹਤਰ ਕੀ ਬਾਿਾ ॥

ب
اجۓ ُجھا نج ہر یک نانا ۔۔

ਪਾਵ ਮਲੋਵਾ ਮਤਲ ਮਤਲ ਧੋਵਾ ਤਮਤਲ ਹਤਰ ਜਨ ਹਤਰ ਰਸੁ ਪੀਚੈ ਜੀਉ ॥੨॥

نا َو ولموا لم لم دوھوا مِل ہر نج ہر رس پبج َے جپؤ ۔۔۲۔۔
ਸਤਿਗੁਰ ਿਾਿੈ ਨਾਮੁ ਤਿੜਾਇਆ ॥

سیگؤر دا ئَے نام دِرانا ۔۔

ਵਿਭਾਗੀ ਗੁਰ ਿਰਸਨੁ ਪਾਇਆ ॥

وداھبیگ ُگر درنس نانا ۔۔

ਅੰਤਮਰਿ ਰਸੁ ਸਚੁ ਅੰਤਮਰਿੁ ਬੋਲੀ ਗੁਤਰ ਪੂਰੈ ਅੰਤਮਰਿੁ ਲੀਚੈ ਜੀਉ ॥੩॥

ارمت رس چس ارمِت وبیل ُگر ئُؤ َرے ارمِت لبج َے جپؤ ۔۔۳۔۔
ਹਤਰ ਸਿਸੰਗਤਿ ਸਿ ਪੁਰਖੁ ਤਮਲਾਈਐ ॥

ہر سیسیگت ست ُپرھک مِال پ ٔپے ۔۔

ਤਮਤਲ ਸਿਸੰਗਤਿ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਤਧਆਈਐ ॥

مِل سیسیگت ہر نام دایھ نیپے َ۔۔

ਨਾਨਕ ਹਤਰ ਕਥਾ ਸੁਣੀ ਮੁਤਖ ਬੋਲੀ ਗੁਰਮਤਿ ਹਤਰ ਨਾਤਮ ਪਰੀਚੈ ਜੀਉ ॥੪॥੬॥

نانک ہر اھتک ُسبی مُکھ وبیل ُگرمت ہر نام رپ بج َے جپؤ ۔۔۴۔۔۶۔۔
ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੪ ॥

امھج ہلحم ۴۔۔

ਆਵਹੁ ਭੈਣੇ ਿੁਸੀ ਤਮਲਹੁ ਤਪਆਰੀਆ ॥

بھیپ ئُ
س
م
ل
ہ
ِ
ا و ُہ ے ی ؤ ایپرِنا ۔۔

ਜੋ ਮੇਰਾ ਪਰੀਿਮੁ ਿਸੇ ਤਿਸ ਕੈ ਹਉ ਵਾਰੀਆ ॥

ےک ہؤ وارِنا ۔۔
وج ریما رپمتی دےس ئِس َ

ਤਮਤਲ ਸਿਸੰਗਤਿ ਲਧਾ ਹਤਰ ਸਜਣੁ ਹਉ ਸਤਿਗੁਰ ਤਵਟਹੁ ਘੁਮਾਈਆ ਜੀਉ ॥੧॥

گ
مِل سیسیگت دلاھ ہر نجس ہؤ سیگؤر وِوہٹ ُھماایئ جپؤ ۔۔۱۔۔
ਜਹ ਜਹ ਿੇਖਾ ਿਹ ਿਹ ਸੁਆਮੀ ॥

ہج ہج داھکی ہت ہت سُؤا یم ۔۔
ਿੂ ਘਤਟ ਘਤਟ ਰਤਵਆ ਅੰਿਰਜਾਮੀ ॥

ئُؤ ٹھگ ٹھگ َرونا ارتناجیم ۔۔

ਗੁਤਰ ਪੂਰੈ ਹਤਰ ਨਾਤਲ ਤਿਖਾਤਲਆ ਹਉ ਸਤਿਗੁਰ ਤਵਟਹੁ ਸਿ ਵਾਤਰਆ ਜੀਉ ॥੨॥

ُگر ئُؤ َرے ہر نال دِاھکایل ہؤ سیگؤر وِوہٹ دص وارنا جپؤ ۔۔۲۔۔
ਏਕੋ ਪਵਣੁ ਮਾਟੀ ਸਭ ਏਕਾ ਸਭ ਏਕਾ ਜੋਤਿ ਸਬਾਈਆ ॥

اوکی وپَن امیٹ سیھ ااکی سیھ ااکی وجت ابسایئ ۔۔

ਸਭ ਇਕਾ ਜੋਤਿ ਵਰਿੈ ਤਭਤਨ ਤਭਤਨ ਨ ਰਲਈ ਤਕਸੈ ਿੀ ਰਲਾਈਆ ॥

ئَ بھ ِ ب
ھ
ک
ِ
س
ِ
سیھ اِاک وجت ور ے ں ں ہن ریئل ے َ دی رالایئ ۔۔

ਗੁਰ ਪਰਸਾਿੀ ਇਕੁ ਨਿਰੀ ਆਇਆ ਹਉ ਸਤਿਗੁਰ ਤਵਟਹੁ ਵਿਾਇਆ ਜੀਉ ॥੩॥

ُگر رپسادی اِک دنری ا نا ہؤ سیگؤر وِوہٹ وناِنا جپؤ ۔۔۳۔۔
ਜਨੁ ਨਾਨਕੁ ਬੋਲੈ ਅੰਤਮਰਿ ਬਾਣੀ ॥

نج نانک وب لَے ارمت ناین ۔۔

ਗੁਰਤਸਖਾਂ ਕੈ ਮਤਨ ਤਪਆਰੀ ਭਾਣੀ ॥

ُگر ِسکھان ےکَ نم ایپری اھبین ۔۔

ਉਪਿੇਸੁ ਕਰੇ ਗੁਰੁ ਸਤਿਗੁਰੁ ਪੂਰਾ ਗੁਰੁ ਸਤਿਗੁਰੁ ਪਰਉਪਕਾਰੀਆ ਜੀਉ ॥੪॥੭॥

ا ُندسی رکے ُگر سیگؤر ئُؤرا ُگر سیگؤر رپاُاکپرِنا جپؤ ۔۔۴۔۔۷۔۔
ਸਿ ਚਉਪਿੇ ਮਹਲੇ ਚਉਥੇ ਕੇ ॥

ست جؤندے ےلحم جؤےھت ےک ۔۔
ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੫ ਚਉਪਿੇ ਘਰੁ ੧ ॥

امھج ہلحم  ۵جؤندے رھگ ۱۔۔
ਮੇਰਾ ਮਨੁ ਲੋਚੈ ਗੁਰ ਿਰਸਨ ਿਾਈ ॥

ریما نم ول َچے ُگر درنس نایئ ۔۔

ਤਬਲਪ ਕਰੇ ਚਾਤਿਰਕ ਕੀ ਤਨਆਈ ॥

نِلت رکے اچرتِک یک اینیئ ۔۔
ਤਿਰਖਾ ਨ ਉਿਰੈ ਸਾਂਤਿ ਨ ਆਵੈ ਤਬਨੁ ਿਰਸਨ ਸੰਿ ਤਪਆਰੇ ਜੀਉ ॥੧॥

ے پِں درنس سیت ایپرے جپؤ ۔۔۱۔۔
رتِاھک ہن اُرتَے ساپپ ہن ا و َ
ਹਉ ਘੋਲੀ ਜੀਉ ਘੋਤਲ ਘੁਮਾਈ ਗੁਰ ਿਰਸਨ ਸੰਿ ਤਪਆਰੇ ਜੀਉ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

گ
ہؤ وھگیل جپؤ وھگل ُھمایئ ُگر درنس سیت ایپرے جپؤ ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਿੇਰਾ ਮੁਖੁ ਸੁਹਾਵਾ ਜੀਉ ਸਹਜ ਧੁਤਨ ਬਾਣੀ ॥

مک س جپ سہ
ھ
ُ
ریتا ُ ھ ُ ہاوا ؤ ج د ں ناین ۔۔
ਤਚਰੁ ਹੋਆ ਿੇਖੇ ਸਾਤਰੰਗਪਾਣੀ ॥

جِر وہا دےھکی سا ِرنگیاین ۔۔

ਧੰਨੁ ਸੁ ਿੇਸੁ ਜਹਾ ਿੂੰ ਵਤਸਆ ਮੇਰੇ ਸਜਣ ਮੀਿ ਮੁਰਾਰੇ ਜੀਉ ॥੨॥

دنھّ وس دسی اہج ئُؤن وایس ریمے نجس تیم مُرارے جپؤ ۔۔۲۔۔
ਹਉ ਘੋਲੀ ਹਉ ਘੋਤਲ ਘੁਮਾਈ ਗੁਰ ਸਜਣ ਮੀਿ ਮੁਰਾਰੇ ਜੀਉ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

گ
ہؤ وھگیل ہؤ وھگل ُھمایئ ُگر نجس تیم مُرارے جپؤ ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਇਕ ਘੜੀ ਨ ਤਮਲਿੇ ਿਾ ਕਤਲਜੁਗੁ ਹੋਿਾ ॥

اِک ڑھگی ہن مل ِپے نا کلچُگ وہنا ۔۔

ਹੁਤਣ ਕਤਿ ਤਮਲੀਐ ਤਪਰਅ ਿੁਧੁ ਭਗਵੰਿਾ ॥

ُہں دک مِلیپے پِرنا ُندھ وگھباتن ۔۔

ਮੋਤਹ ਰੈਤਣ ਨ ਤਵਹਾਵੈ ਨੀਿ ਨ ਆਵੈ ਤਬਨੁ ਿੇਖੇ ਗੁਰ ਿਰਬਾਰੇ ਜੀਉ ॥੩॥

ے پِں دےھکی ُگر درنارے جپؤ ۔۔۳۔۔
ومہِ َرنی ہن و َ
ِاہوے دین ہن ا و َ
ਹਉ ਘੋਲੀ ਜੀਉ ਘੋਤਲ ਘੁਮਾਈ ਤਿਸੁ ਸਚੇ ਗੁਰ ਿਰਬਾਰੇ ਜੀਉ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

گ
ہؤ وھگیل جپؤ وھگل ُھمایئ ئِس ےچس ُگر درنارے جپؤ ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਭਾਗੁ ਹੋਆ ਗੁਤਰ ਸੰਿੁ ਤਮਲਾਇਆ ॥

اھبگ وہا ُگر سیت مِالنا ۔۔

ਪਰਭੁ ਅਤਬਨਾਸੀ ਘਰ ਮਤਹ ਪਾਇਆ ॥

رپَھب اپِیایس رھگ ہہم نانا ۔۔
ਸੇਵ ਕਰੀ ਪਲੁ ਚਸਾ ਨ ਤਵਛੁੜਾ ਜਨ ਨਾਨਕ ਿਾਸ ਿੁਮਾਰੇ ਜੀਉ ॥੪॥

چ
ویسَ رکی نل اسچ ہن وِ ُھرا نج نانک داس ُبمارے جپؤ ۔۔۴۔۔
ਹਉ ਘੋਲੀ ਜੀਉ ਘੋਤਲ ਘੁਮਾਈ ਜਨ ਨਾਨਕ ਿਾਸ ਿੁਮਾਰੇ ਜੀਉ ॥ ਰਹਾਉ ॥੧॥੮॥

گ
ہؤ وھگیل جپؤ وھگل ُھمایئ نج نانک داس ُبمارے جپؤ ۔۔راہو۔۔۱۔۔۸۔۔

ਰਾਗੁ ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੫ ॥

راگ امھج ہلحم ۵۔۔
ਸਾ ਰੁਤਿ ਸੁਹਾਵੀ ਤਜਿੁ ਿੁਧੁ ਸਮਾਲੀ ॥

سا ُرت ُسہاوی ِجت ُندھ امسیل ۔۔
ਸੋ ਕੰਮੁ ਸੁਹੇਲਾ ਜੋ ਿੇਰੀ ਘਾਲੀ ॥

ّک
وس م سُؤہیال وج ریتی اھگیل ۔۔
ਸੋ ਤਰਿਾ ਸੁਹੇਲਾ ਤਜਿੁ ਤਰਿੈ ਿੂੰ ਵੁਿਾ ਸਭਨਾ ਕੇ ਿਾਿਾਰਾ ਜੀਉ ॥੧॥

وس رِدا سُؤہیال ِجت ر َِدے ئُؤن واھٹ سبھیا ےک دانارا جپؤ ۔۔۱۔۔
ਿੂੰ ਸਾਝਾ ਸਾਤਹਬੁ ਬਾਪੁ ਹਮਾਰਾ ॥

ئُؤن سااھج اصجِت نات امہرا ۔۔
ਨਉ ਤਨਤਧ ਿੇਰੈ ਅਖੁਟ ਭੰਿਾਰਾ ॥

ئؤ ن ِدھ ریتَے ا ُکھت ڈنھبارا ۔۔
ਤਜਸੁ ਿੂੰ ਿੇਤਹ ਸੁ ਤਿਰਪਤਿ ਅਘਾਵੈ ਸੋਈ ਭਗਿੁ ਿੁਮਾਰਾ ਜੀਉ ॥੨॥

ج
اھگوے وسیئ تگھب ُبمارا جپؤ ۔۔۲۔۔
ِ س ئُؤن دہہی س ِرتپپ ا َ
ਸਭੁ ਕੋ ਆਸੈ ਿੇਰੀ ਬੈਿਾ ॥

سیھ وک ا سَے ریتی اھٹیب ۔۔
ਘਟ ਘਟ ਅੰਿਤਰ ਿੂੰਹੈ ਵੁਿਾ ॥

ٹھگ ٹھگ ارتن ئُؤن َہے ُواھٹ ۔۔
ਸਭੇ ਸਾਝੀਵਾਲ ਸਿਾਇਤਨ ਿੂੰ ਤਕਸੈ ਨ ਤਿਸਤਹ ਬਾਹਰਾ ਜੀਉ ॥੩॥

سب چ
ھے سا ھپؤال دسانئ ئُؤن کِسے َ ہن ِدسہہ ناہرا جپؤ ۔۔۳۔۔

ਿੂੰ ਆਪੇ ਗੁਰਮੁਤਖ ਮੁਕਤਿ ਕਰਾਇਤਹ ॥

ئُؤن ا ےپ ُگرمُکھ مُکت رکابہ ِہ ۔۔

ਿੂੰ ਆਪੇ ਮਨਮੁਤਖ ਜਨਤਮ ਭਵਾਇਤਹ ॥

مب
ئُؤن ا ےپ مُکھ منج وھبابہہ ۔۔

ਨਾਨਕ ਿਾਸ ਿੇਰੈ ਬਤਲਹਾਰੈ ਸਭੁ ਿੇਰਾ ਖੇਲੁ ਿਸਾਹਰਾ ਜੀਉ ॥੪॥੨॥੯॥

اہلبرے سیھ ریتا لیھک دساہرا جپؤ ۔۔۴۔۔۲۔۔۹۔۔
نانک داس ریتَے َ
ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੫ ॥

امھج ہلحم ۵۔۔
ਅਨਹਿੁ ਵਾਜੈ ਸਹਤਜ ਸੁਹੇਲਾ ॥

سہ
ابچد وا َچے ج سُؤہیال ۔۔

ਸਬਤਿ ਅਨੰਿ ਕਰੇ ਸਿ ਕੇਲਾ ॥

دبس ادنن رکے دص کیال ۔۔

ਸਹਜ ਗੁਿਾ ਮਤਹ ਿਾੜੀ ਲਾਈ ਆਸਣੁ ਊਚ ਸਵਾਤਰਆ ਜੀਉ ॥੧॥

سہ
ج ُگبھا ہہم ناری الیئ ا نس اُوچ وسارِنا جپؤ ۔۔۱۔۔
ਤਿਤਰ ਤਘਤਰ ਅਪੁਨੇ ਤਗਰਹ ਮਤਹ ਆਇਆ ॥

ب گ
ھِر ھِر اےنپ گِرہ ہہم ا نا ۔۔
ਜੋ ਲੋੜੀਿਾ ਸੋਈ ਪਾਇਆ ॥

وج ولرندا وسیئ نانا ۔۔
ਤਿਰਪਤਿ ਅਘਾਇ ਰਤਹਆ ਹੈ ਸੰਿਹੁ ਗੁਤਰ ਅਨਭਉ ਪੁਰਖੁ ਤਿਖਾਤਰਆ ਜੀਉ ॥੨॥

پب
رتِپپ ااھگۓ رایہ ےہَ سیبہؤ ُگر ا ھؤ ُپرھک دِاھکرنا جپؤ ۔۔۲۔۔

ਆਪੇ ਰਾਜਨੁ ਆਪੇ ਲੋਗਾ ॥

ا ےپ رانج ا ےپ ولاگ ۔۔
ਆਤਪ ਤਨਰਬਾਣੀ ਆਪੇ ਭੋਗਾ ॥

ا ت پِرناین ا ےپ وھباگ ۔۔

ਆਪੇ ਿਖਤਿ ਬਹੈ ਸਚੁ ਤਨਆਈ ਸਭ ਚੂਕੀ ਕੂਕ ਪੁਕਾਤਰਆ ਜੀਉ ॥੩॥

ا ےپ تخت ب َہے چس اینیئ سیھ ُجؤیک ُکؤک ئُکارنا جپؤ ۔۔۳۔۔
ਜੇਹਾ ਤਿਿਾ ਮੈ ਿੇਹੋ ਕਤਹਆ ॥

اہیج دِاھٹ م َے پبہؤ کہیا ۔۔

ਤਿਸੁ ਰਸੁ ਆਇਆ ਤਜਤਨ ਭੇਿੁ ਲਤਹਆ ॥

ئِس رس ا نا ِجں دیھب لہیا ۔۔

ਜੋਿੀ ਜੋਤਿ ਤਮਲੀ ਸੁਖੁ ਪਾਇਆ ਜਨ ਨਾਨਕ ਇਕੁ ਪਸਾਤਰਆ ਜੀਉ ॥੪॥੩॥੧੦॥

وجیت وجت ملِی ُسکھ نانا نج نانک اِک ئسارنا جپؤ ۔۔۴۔۔۳۔۔۱۱۔۔
ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੫ ॥

امھج ہلحم ۵۔۔
ਤਜਿੁ ਘਤਰ ਤਪਤਰ ਸੋਹਾਗੁ ਬਣਾਇਆ ॥

ِجت رھگ پِر وساہگ انبنا ۔۔

ਤਿਿੁ ਘਤਰ ਸਖੀਏ ਮੰਗਲੁ ਗਾਇਆ ॥

سک
ھی
پ
ے لگنم اگنا ۔۔
پِپ رھگ

ਅਨਿ ਤਬਨੋਿ ਤਿਿੈ ਘਤਰ ਸੋਹਤਹ ਜੋ ਧਨ ਕੰਤਿ ਤਸਗਾਰੀ ਜੀਉ ॥੧॥

ا َند پِپؤد پ ِ َپے رھگوسہہ ِہ وج دنھ کپت سِگاری جپؤ ۔۔۱۔۔

ਸਾ ਗੁਣਵੰਿੀ ਸਾ ਵਿਭਾਗਤਣ ॥

سا ُگپ َؤیتن سا وداھبنگ ۔۔

ਪੁਿਰਵੰਿੀ ਸੀਲਵੰਤਿ ਸੋਹਾਗਤਣ ॥

ُنترویتن ولیسپپ وساہنگ ۔۔
ਰੂਪਵੰਤਿ ਸਾ ਸੁਘਤੜ ਤਬਚਖਤਣ ਜੋ ਧਨ ਕੰਿ ਤਪਆਰੀ ਜੀਉ ॥੨॥

گ ِب
ک
چ
ھ
ُرووپَپپ سا ُس ھر ں وج دنھ کپت ایپری جپؤ ۔۔۲۔۔
ਅਚਾਰਵੰਤਿ ਸਾਈ ਪਰਧਾਨੇ ॥

ااچروپپ سایئ رپداھےن ۔۔
ਸਭ ਤਸੰਗਾਰ ਬਣੇ ਤਿਸੁ ਤਗਆਨੇ ॥

سیھ سِیگار ےنب ئِس گ ِیاےن ۔۔

ਸਾ ਕੁਲਵੰਿੀ ਸਾ ਸਭਰਾਈ ਜੋ ਤਪਤਰ ਕੈ ਰੰਤਗ ਸਵਾਰੀ ਜੀਉ ॥੩॥

سب
ےک رنگ وساری جپؤ ۔۔۳۔۔
سا ُکلؤیتن سا ھرایئ وج پِر َ
ਮਤਹਮਾ ਤਿਸ ਕੀ ਕਹਣੁ ਨ ਜਾਏ ॥

امہم ئِس یک کہں ہن اجےئ ۔۔

ਜੋ ਤਪਤਰ ਮੇਤਲ ਲਈ ਅੰਤਗ ਲਾਏ ॥

وج پِر لیم یئل انگ الےئ ۔۔

ਤਥਰੁ ਸੁਹਾਗੁ ਵਰੁ ਅਗਮੁ ਅਗੋਚਰੁ ਜਨ ਨਾਨਕ ਪਰੇਮ ਸਾਧਾਰੀ ਜੀਉ ॥੪॥੪॥੧੧॥

ب
ھِر ُسہاگ ور امگ اوگرچ نج نانک رپمی ساداھری جپؤ ۔۔۴۔۔۴۔۔۱۱۔۔
ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੫ ॥

امھج ہلحم ۵۔۔

ਖੋਜਿ ਖੋਜਿ ਿਰਸਨ ਚਾਹੇ ॥

وھکجت وھکجت درنس اچےہ ۔۔
ਭਾਤਿ ਭਾਤਿ ਬਨ ਬਨ ਅਵਗਾਹੇ ॥

اھبت اھبت نب نب اواگےہ ۔۔
ਤਨਰਗੁਣੁ ਸਰਗੁਣੁ ਹਤਰ ਹਤਰ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਹੈ ਜੀਉ ਆਤਣ ਤਮਲਾਵੈ ਜੀਉ ॥੧॥

الوے جپؤ ۔۔۱۔۔
پِر ُگں رس ُگں ہر ہر ریما وکیئ َ
ےہ جپؤ ا ن م ِ َ
ਖਟੁ ਸਾਸਿ ਤਬਚਰਿ ਮੁਤਖ ਤਗਆਨਾ ॥

ب
ٹھک ساست ِچرت مُکھ گ ِیانا ۔۔

ਪੂਜਾ ਤਿਲਕੁ ਿੀਰਥ ਇਸਨਾਨਾ ॥

ئُؤاج نِلک ریتھت اِانسنا ۔۔
ਤਨਵਲੀ ਕਰਮ ਆਸਨ ਚਉਰਾਸੀਹ ਇਨ ਮਤਹ ਸਾਂਤਿ ਨ ਆਵੈ ਜੀਉ ॥੨॥

ے جپؤ ۔۔۲۔۔
ئِؤیل رکم ا نس جؤرایس اِن ہہم ساپپ ہن ا و َ
ਅਤਨਕ ਬਰਖ ਕੀਏ ਜਪ ਿਾਪਾ ॥

ان ِک پرھک ےئیک جت نانا ۔۔

ਗਵਨੁ ਕੀਆ ਧਰਿੀ ਭਰਮਾਿਾ ॥

وگَن ایک درھیت رھبامنا ۔۔
ਇਕੁ ਤਖਨੁ ਤਹਰਿੈ ਸਾਂਤਿ ਨ ਆਵੈ ਜੋਗੀ ਬਹੁਤੜ ਬਹੁਤੜ ਉਤਿ ਧਾਵੈ ਜੀਉ ॥੩॥

ک
ھ
ب
ب
ج
ِ
پ
ہ
ہ
ہ
پ
َ
َ
ُ
اھوے ؤ ۔۔۳۔۔
ے وجیگ ؤر ؤر اھٹ د َ
اِک ں ِر َدے سا پ ہن ا و َ
ਕਤਰ ਤਕਰਪਾ ਮੋਤਹ ਸਾਧੁ ਤਮਲਾਇਆ ॥

رک کِرنا ومہِ سادھ مِالنا ۔۔

ਮਨੁ ਿਨੁ ਸੀਿਲੁ ਧੀਰਜੁ ਪਾਇਆ ॥

نم نت لتیس دھترچ نانا ۔۔
ਪਰਭੁ ਅਤਬਨਾਸੀ ਬਤਸਆ ਘਟ ਭੀਿਤਰ ਹਤਰ ਮੰਗਲੁ ਨਾਨਕੁ ਗਾਵੈ ਜੀਉ ॥੪॥੫॥੧੨॥

اگوے جپؤ ۔۔۴۔۔۵۔۔۱۲۔۔
رپَھب اپِیایس ئسیا ٹھگ رتیھب ہر لگنم نانک َ
ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੫ ॥

امھج ہلحم ۵۔۔
ਪਾਰਬਰਹਮ ਅਪਰੰਪਰ ਿੇਵਾ ॥

نارپرمہ ارپرپم دویا ۔۔

ਅਗਮ ਅਗੋਚਰ ਅਲਖ ਅਭੇਵਾ ॥

امگ اوگرچ اھکل اویھبا ۔۔
ਿੀਨ ਿਇਆਲ ਗੋਪਾਲ ਗੋਤਬੰਿਾ ਹਤਰ ਤਧਆਵਹੁ ਗੁਰਮੁਤਖ ਗਾਿੀ ਜੀਉ ॥੧॥

دنی دنال وگنال وگپِیدا ہر دایھو ُہ ُگرمُکھ اگیت جپؤ ۔۔۱۔۔
ਗੁਰਮੁਤਖ ਮਧੁਸੂਿਨੁ ਤਨਸਿਾਰੇ ॥

ُگرمُکھ دمھسُؤدن ئِسیارے ۔۔

ਗੁਰਮੁਤਖ ਸੰਗੀ ਤਿਸਨ ਮੁਰਾਰੇ ॥

ُگرمُکھ سیگی کِرنس مُرارے ۔۔

ਿਇਆਲ ਿਮੋਿਰੁ ਗੁਰਮੁਤਖ ਪਾਈਐ ਹੋਰਿੁ ਤਕਿੈ ਨ ਭਾਿੀ ਜੀਉ ॥੨॥

دنال دومدر ُگرمُکھ نا پپَے وہرت ک ِ َپے ہن اھبیت جپؤ ۔۔۲۔۔
ਤਨਰਹਾਰੀ ਕੇਸਵ ਤਨਰਵੈਰਾ ॥

پِراہری کیسَؤ پِر َوریا ۔۔

ਕੋਤਟ ਜਨਾ ਜਾ ਕੇ ਪੂਜਤਹ ਪੈਰਾ ॥

وکت انج اج ےک ئُؤہہج َنترا ۔۔
ਗੁਰਮੁਤਖ ਤਹਰਿੈ ਜਾ ਕੈ ਹਤਰ ਹਤਰ ਸੋਈ ਭਗਿੁ ਇਕਾਿੀ ਜੀਉ ॥੩॥

ُگرمُکھ ہِر َدے اج ےکَ ہر ہر وسیئ تگھب اِاکیت جپؤ ۔۔۳۔۔
ਅਮੋਘ ਿਰਸਨ ਬੇਅੰਿ ਅਪਾਰਾ ॥

اومھگ درنس ےباپپ انارا ۔۔
ਵਿ ਸਮਰਥੁ ਸਿਾ ਿਾਿਾਰਾ ॥

ود رمسھت دسا دانارا ۔۔
ਗੁਰਮੁਤਖ ਨਾਮੁ ਜਪੀਐ ਤਿਿੁ ਿਰੀਐ ਗਤਿ ਨਾਨਕ ਤਵਰਲੀ ਜਾਿੀ ਜੀਉ ॥੪॥੬॥੧੩॥

ُگرمُکھ نام چی ٔپے پِپ رت پ َپے گپ نانک وِریل اجیت جپؤ ۔۔۴۔۔۶۔۔۱۳۔۔
ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੫ ॥

امھج ہلحم ۵۔۔
ਕਤਹਆ ਕਰਣਾ ਤਿਿਾ ਲੈਣਾ ॥

کہیا رکنا دِنا لَییا ۔۔
ਗਰੀਬਾ ਅਨਾਥਾ ਿੇਰਾ ਮਾਣਾ ॥

رگابی انااھت ریتا امنا ۔۔
ਸਭ ਤਕਛੁ ਿੂੰਹੈ ਿੂੰਹੈ ਮੇਰੇ ਤਪਆਰੇ ਿੇਰੀ ਕੁਿਰਤਿ ਕਉ ਬਤਲ ਜਾਈ ਜੀਉ ॥੧॥

ک
سیھ ِچھ ئُؤن َہے ئُؤن َہے ریمے ایپرے ریتی قُدرت کؤ نل اجیئ جپؤ ۔۔۱۔۔
ਭਾਣੈ ਉਝੜ ਭਾਣੈ ਰਾਹਾ ॥

اھب ئَے اُڑھج اھب ئَے رااہ ۔۔

ਭਾਣੈ ਹਤਰ ਗੁਣ ਗੁਰਮੁਤਖ ਗਾਵਾਹਾ ॥

اھب ئَے ہر ُگں ُگرمُکھ اگوااہ ۔۔

ਭਾਣੈ ਭਰਤਮ ਭਵੈ ਬਹੁ ਜੂਨੀ ਸਭ ਤਕਛੁ ਤਿਸੈ ਰਜਾਈ ਜੀਉ ॥੨॥

ک
اھب ئَے رھبم وھبَے وہب ُجؤین سیھ ِچھ ئ ِ َسے راجیئ جپؤ ۔۔۲۔۔
ਨਾ ਕੋ ਮੂਰਖੁ ਨਾ ਕੋ ਤਸਆਣਾ ॥

ہن وک مُؤرھک ہن وک ِسیانا ۔۔
ਵਰਿੈ ਸਭ ਤਕਛੁ ਿੇਰਾ ਭਾਣਾ ॥

ک
ور ئَے سیھ ِچھ ریتا اھبنا ۔۔

ਅਗਮ ਅਗੋਚਰ ਬੇਅੰਿ ਅਥਾਹਾ ਿੇਰੀ ਕੀਮਤਿ ਕਹਣੁ ਨ ਜਾਈ ਜੀਉ ॥੩॥

امگ اوگرچ ےباپپ ااھتاہ ریتی تمیق کہں ہن اجیئ جپؤ ۔۔۳۔۔
ਖਾਕੁ ਸੰਿਨ ਕੀ ਿੇਹੁ ਤਪਆਰੇ ॥

س
اھکک ییں یک دوہی ایپرے ۔۔
ਆਇ ਪਇਆ ਹਤਰ ਿੇਰੈ ਿੁਆਰੈ ॥

ا ۓ ایپ ہر ریتَے ُدوا َرے ۔۔
ਿਰਸਨੁ ਪੇਖਿ ਮਨੁ ਆਘਾਵੈ ਨਾਨਕ ਤਮਲਣੁ ਸੁਭਾਈ ਜੀਉ ॥੪॥੭॥੧੪॥

پک
اھگوے نانک مل ِں ُسبھایئ جپؤ ۔۔۴۔۔۷۔۔۱۴۔۔
درنس ی ھت نم ا َ
ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੫ ॥

امھج ہلحم ۵۔۔
ਿੁਖੁ ਿਿੇ ਜਾ ਤਵਸਤਰ ਜਾਵੈ ॥

اجوے ۔۔
ُدھک دتے اج وِرس َ

ਭੁਖ ਤਵਆਪੈ ਬਹੁ ਤਬਤਧ ਧਾਵੈ ॥

ب
ھ
ک
ئ
ُ
َ
ن
اھوے ۔۔
ھ ونا ے وہب ِدھ د َ
ਤਸਮਰਿ ਨਾਮੁ ਸਿਾ ਸੁਹੇਲਾ ਤਜਸੁ ਿੇਵੈ ਿੀਨ ਿਇਆਲਾ ਜੀਉ ॥੧॥

ِسمرت نام دسا سُؤہیال ِجس دویَے دِنی دناال جپؤ ۔۔۱۔۔
ਸਤਿਗੁਰੁ ਮੇਰਾ ਵਿ ਸਮਰਥਾ ॥

سیگؤر ریما ود رمساھت ۔۔

ਜੀਇ ਸਮਾਲੀ ਿਾ ਸਭੁ ਿੁਖੁ ਲਥਾ ॥

ےیج امسیل نا سیھ ُدھک اھتل ۔۔

ਤਚੰਿਾ ਰੋਗੁ ਗਈ ਹਉ ਪੀੜਾ ਆਤਪ ਕਰੇ ਪਰਤਿਪਾਲਾ ਜੀਉ ॥੨॥

ِچییا روگ یئگ ہؤ ڑیپا ا ت رکے رپَپ ِیاال جپؤ ۔۔۲۔۔
ਬਾਤਰਕ ਵਾਂਗੀ ਹਉ ਸਭ ਤਕਛੁ ਮੰਗਾ ॥

ک
نارِک وایگن ہؤ سیھ ِچھ اگنم ۔۔
ਿੇਿੇ ਿੋਤਟ ਨਾਹੀ ਪਰਭ ਰੰਗਾ ॥

دندے وتت نایہ رپَھب راگن ۔۔
ਪੈਰੀ ਪੈ ਪੈ ਬਹੁਿੁ ਮਨਾਈ ਿੀਨ ਿਇਆਲ ਗੋਪਾਲਾ ਜੀਉ ॥੩॥

ریپی ئَے ئَے تہب انمیئ دِنی دنال وگناال جپؤ ۔۔۳۔۔
ਹਉ ਬਤਲਹਾਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰੇ ॥

ہؤ اہلبری سیگؤر ئُؤرے ۔۔

ਤਜਤਨ ਬੰਧਨ ਕਾਟੇ ਸਗਲੇ ਮੇਰੇ ॥

ِجں دنبنھ اکےٹ ےلگس ریمے ۔۔

ਤਹਰਿੈ ਨਾਮੁ ਿੇ ਤਨਰਮਲ ਕੀਏ ਨਾਨਕ ਰੰਤਗ ਰਸਾਲਾ ਜੀਉ ॥੪॥੮॥੧੫॥

ہِر َدے نام دے پِرلم ےئیک نانک رنگ رساہل جپؤ ۔۔۴۔۔۸۔۔۱۵۔۔
ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੫ ॥

امھج ہلحم ۵۔۔
ਲਾਲ ਗੋਪਾਲ ਿਇਆਲ ਰੰਗੀਲੇ ॥

الل وگنال دنال رےلیگن ۔۔
ਗਤਹਰ ਗੰਭੀਰ ਬੇਅੰਿ ਗੋਤਵੰਿੇ ॥

رہگ ریھبمگ ےباپپ وگوِدنے ۔۔
ਊਚ ਅਥਾਹ ਬੇਅੰਿ ਸੁਆਮੀ ਤਸਮਤਰ ਤਸਮਤਰ ਹਉ ਜੀਵਾਂ ਜੀਉ ॥੧॥

اُوچ ااھتہ ےباپپ سُؤا یم ِسمر ِسمر ہؤ ویجان جپؤ ۔۔۱۔۔
ਿੁਖ ਭੰਜਨ ਤਨਧਾਨ ਅਮੋਲੇ ॥

ُدھک نجنھب ن ِداھن اومےل ۔۔
ਤਨਰਭਉ ਤਨਰਵੈਰ ਅਥਾਹ ਅਿੋਲੇ ॥

ب
پِر ھؤ پِر َوری ااھتہ اوتےل ۔۔

ਅਕਾਲ ਮੂਰਤਿ ਅਜੂਨੀ ਸੰਭੌ ਮਨ ਤਸਮਰਿ ਿੰਢਾ ਥੀਵਾਂ ਜੀਉ ॥੨॥

ب
سیب
ااکل مُؤرت اوجین ھٔؤ نم ِسمرت ڈنھٹا ِھپؤان جپؤ ۔۔۲۔۔
ਸਿਾ ਸੰਗੀ ਹਤਰ ਰੰਗ ਗੋਪਾਲਾ ॥

دسا سیگی ہر رنگ وگناال ۔۔
ਊਚ ਨੀਚ ਕਰੇ ਪਰਤਿਪਾਲਾ ॥

اُوچ چین رکے رپَپ ِیاال ۔۔

ਨਾਮੁ ਰਸਾਇਣੁ ਮਨੁ ਤਿਰਪਿਾਇਣੁ ਗੁਰਮੁਤਖ ਅੰਤਮਰਿੁ ਪੀਵਾਂ ਜੀਉ ॥੩॥

نام رسانئ نم رتاتپنئ ُگرمُکھ ارمت ویپان جپؤ ۔۔۳۔۔
ਿੁਤਖ ਸੁਤਖ ਤਪਆਰੇ ਿੁਧੁ ਤਧਆਈ ॥

ُدھک ُسکھ ایپرے ُندھ دایھیئ ۔۔
ਏਹ ਸੁਮਤਿ ਗੁਰੂ ਿੇ ਪਾਈ ॥

اہہی ُسمِت ُگؤ ُرو ےت نایئ ۔۔
ਨਾਨਕ ਕੀ ਧਰ ਿੂੰਹੈ ਿਾਕੁਰ ਹਤਰ ਰੰਤਗ ਪਾਤਰ ਪਰੀਵਾਂ ਜੀਉ ॥੪॥੯॥੧੬॥

نانک یک درھ ئُؤن َہے اھٹرک ہر رنگ نار رپِویان جپؤ ۔۔۴۔۔۹۔۔۱۶۔۔
ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੫ ॥

امھج ہلحم ۵۔۔
ਧੰਨੁ ਸੁ ਵੇਲਾ ਤਜਿੁ ਮੈ ਸਤਿਗੁਰੁ ਤਮਤਲਆ ॥

دنھّ وس ونال جت م َے سیگؤر مل ِیا ۔۔
ਸਿਲੁ ਿਰਸਨੁ ਨੇਿਰ ਪੇਖਿ ਿਤਰਆ ॥

سب
پ
ھل درنس پیتر یکھت رتنا ۔۔

ਧੰਨੁ ਮੂਰਿ ਚਸੇ ਪਲ ਘੜੀਆ ਧੰਤਨ ਸੁ ਓਇ ਸੰਜੋਗਾ ਜੀਉ ॥੧॥

دنھّ مُؤرت ےسچ نل ڑھگِنا دنھّ وس اوےؑ وجنساگ جپؤ ۔۔۱۔۔
ਉਿਮੁ ਕਰਿ ਮਨੁ ਤਨਰਮਲੁ ਹੋਆ ॥

اُدم رکت نم پِرلم وہا ۔۔

ਹਤਰ ਮਾਰਤਗ ਚਲਿ ਭਰਮੁ ਸਗਲਾ ਖੋਇਆ ॥

ہر امرگ تلچ رھبم سگال وھکنا ۔۔

ਨਾਮੁ ਤਨਧਾਨੁ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੁਣਾਇਆ ਤਮਤਟ ਗਏ ਸਗਲੇ ਰੋਗਾ ਜੀਉ ॥੨॥

نام ن ِداھن سیگؤرو ُسیانا مِت ےئگ ےلگس رواگ جپؤ ۔۔۲۔۔
ਅੰਿਤਰ ਬਾਹਤਰ ਿੇਰੀ ਬਾਣੀ ॥

ارتن ناہر ریتی ناین ۔۔
ਿੁਧੁ ਆਤਪ ਕਥੀ ਿੈ ਆਤਪ ਵਖਾਣੀ ॥

کب
ُندھ ا ت ھی ئَے ا ت واھکین ۔۔
ਗੁਤਰ ਕਤਹਆ ਸਭੁ ਏਕੋ ਏਕੋ ਅਵਰੁ ਨ ਕੋਈ ਹੋਇਗਾ ਜੀਉ ॥੩॥

ُگر کہیا سیھ اوکی اوکی ا َور ہن وکیئ وہاگئ جپؤ ۔۔۳۔۔
ਅੰਤਮਰਿ ਰਸੁ ਹਤਰ ਗੁਰ ਿੇ ਪੀਆ ॥

ارمت رس ہر ُگر ےت پِیا ۔۔

ਹਤਰ ਪੈਨਣੁ ਨਾਮੁ ਭੋਜਨੁ ਥੀਆ ॥

پ
ہر ییں نام وھبنج بھِیا ۔۔

ਨਾਤਮ ਰੰਗ ਨਾਤਮ ਚੋਜ ਿਮਾਸੇ ਨਾਉ ਨਾਨਕ ਕੀਨੇ ਭੋਗਾ ਜੀਉ ॥੪॥੧੦॥੧੭॥

نام رنگ نام وچچ امتےس ناو نانک کیپے وھباگ جپؤ ۔۔۴۔۔۱۱۔۔۱۷۔۔
ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੫ ॥

امھج ہلحم ۵۔۔
ਸਗਲ ਸੰਿਨ ਪਤਹ ਵਸਿੁ ਇਕ ਮਾਂਗਉ ॥

س
لگس ییں بہہ وطس اک امنگؤ ۔۔
ਕਰਉ ਤਬਨੰਿੀ ਮਾਨੁ ਤਿਆਗਉ ॥

پ
رکو ِییبی امن پ ِیاگؤ ۔۔

ਵਾਤਰ ਵਾਤਰ ਜਾਈ ਲਖ ਵਰੀਆ ਿੇਹੁ ਸੰਿਨ ਕੀ ਧੂਰਾ ਜੀਉ ॥੧॥

س
وار وار اجیئ ھکل ورِنا دوہی ییں یک دھُؤرا جپؤ ۔۔۱۔۔
ਿੁਮ ਿਾਿੇ ਿੁਮ ਪੁਰਖ ਤਬਧਾਿੇ ॥

ُب
ُب
م داےت م ُپرھک نِداھےت ۔۔
ਿੁਮ ਸਮਰਥ ਸਿਾ ਸੁਖਿਾਿੇ ॥

ُب
م رمسھت دسا ُسکھداےت ۔۔

ਸਭ ਕੋ ਿੁਮ ਹੀ ਿੇ ਵਰਸਾਵੈ ਅਉਸਰੁ ਕਰਹੁ ਹਮਾਰਾ ਪੂਰਾ ਜੀਉ ॥੨॥

ُب
سیھ وک م یہ ےت ورسا َوے اورس رک ُہ امہرا ئُؤرا جپؤ ۔۔۲۔۔
ਿਰਸਤਨ ਿੇਰੈ ਭਵਨ ਪੁਨੀਿਾ ॥

درنس ریتَے وھبن ُپیییا ۔۔

ਆਿਮ ਗੜੁ ਤਬਖਮੁ ਤਿਨਾ ਹੀ ਜੀਿਾ ॥

گ نِکھ
پ
ا مت ر م ِیا یہ اتیج ۔۔

ਿੁਮ ਿਾਿੇ ਿੁਮ ਪੁਰਖ ਤਬਧਾਿੇ ਿੁਧੁ ਜੇਵਿੁ ਅਵਰੁ ਨ ਸੂਰਾ ਜੀਉ ॥੩॥

ُب
ُب
م داےت م ُپرھک نِداھےت ُندھ ویجد ا َور ہن سُؤرا جپؤ ۔۔۳۔۔
ਰੇਨੁ ਸੰਿਨ ਕੀ ਮੇਰੈ ਮੁਤਖ ਲਾਗੀ ॥

س
رنی ییں یک ریمَے مُکھ الیگ ۔۔
ਿੁਰਮਤਿ ਤਬਨਸੀ ਕੁਬੁਤਧ ਅਭਾਗੀ ॥

ن
ُدرمت ِیسی ُکیدھ ااھبیگ ۔۔

ਸਚ ਘਤਰ ਬੈਤਸ ਰਹੇ ਗੁਣ ਗਾਏ ਨਾਨਕ ਤਬਨਸੇ ਕੂਰਾ ਜੀਉ ॥੪॥੧੧॥੧੮॥

چس رھگ َنیس رےہ ُگں اگےئ نانک نِیسے ُکؤرا جپؤ ۔۔۴۔۔۱۱۔۔۱۸۔۔

ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੫ ॥

امھج ہلحم ۵۔۔
ਤਵਸਰੁ ਨਾਹੀ ਏਵਿ ਿਾਿੇ ॥

وِرس نایہ اویَد داےت ۔۔
ਕਤਰ ਤਕਰਪਾ ਭਗਿਨ ਸੰਤਗ ਰਾਿੇ ॥

ب
ھ
گی
رک کِرنا ں گنس راےت ۔۔

ਤਿਨਸੁ ਰੈਤਣ ਤਜਉ ਿੁਧੁ ਤਧਆਈ ਏਹੁ ਿਾਨੁ ਮੋਤਹ ਕਰਣਾ ਜੀਉ ॥੧॥

دِسن َرنی ویج ُندھ دایھیئ اوہی دان ومہِ رکنا جپؤ ۔۔۱۔۔
ਮਾਟੀ ਅੰਧੀ ਸੁਰਤਿ ਸਮਾਈ ॥

امیٹ ادنیھ ُسرت امسیئ ۔۔
ਸਭ ਤਕਛੁ ਿੀਆ ਭਲੀਆ ਜਾਈ ॥

ک
سیھ ِچھ دنا بھل ِیا اجیئ ۔۔

ਅਨਿ ਤਬਨੋਿ ਚੋਜ ਿਮਾਸੇ ਿੁਧੁ ਭਾਵੈ ਸੋ ਹੋਣਾ ਜੀਉ ॥੨॥

اھبوے وس وہنا جپؤ ۔۔۲۔۔
ادن پِپؤد وچچ امتےس ُندھ َ
ਤਜਸ ਿਾ ਤਿਿਾ ਸਭੁ ਤਕਛੁ ਲੈਣਾ ॥

ک
ِجس دا دِنا سیھ ِچھ لَییا ۔۔

ਛਿੀਹ ਅੰਤਮਰਿ ਭੋਜਨੁ ਖਾਣਾ ॥

چھبہیہ ارمِت وھبنج اھکنا ۔۔
ਸੇਜ ਸੁਖਾਲੀ ਸੀਿਲੁ ਪਵਣਾ ਸਹਜ ਕੇਲ ਰੰਗ ਕਰਣਾ ਜੀਉ ॥੩॥

سہ
سب
َ ج ُسکھایل لتیس وپَنا ج َکیل رنگ رکنا جپؤ ۔۔۳۔۔

ਸਾ ਬੁਤਧ ਿੀਜੈ ਤਜਿੁ ਤਵਸਰਤਹ ਨਾਹੀ ॥

سا ُندھ د بج َے ِجت وِرسہِ نایہ ۔۔

ਸਾ ਮਤਿ ਿੀਜੈ ਤਜਿੁ ਿੁਧੁ ਤਧਆਈ ॥

سا مت د بج َے ِجت ُندھ دایھیئ ۔۔
ਸਾਸ ਸਾਸ ਿੇਰੇ ਗੁਣ ਗਾਵਾ ਓਟ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਚਰਣਾ ਜੀਉ ॥੪॥੧੨॥੧੯॥

ساس ساس ریتے ُگں اگوا اوت نانک ُگر رچنا جپؤ ۔۔۴۔۔۱۲۔۔۱۹۔۔
ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੫ ॥

امھج ہلحم ۵۔۔
ਤਸਿਤਿ ਸਾਲਾਹਣੁ ਿੇਰਾ ਹੁਕਮੁ ਰਜਾਈ ॥

ک
صِفت ساالنہ ریتا ُچ م راجیئ ۔۔

ਸੋ ਤਗਆਨੁ ਤਧਆਨੁ ਜੋ ਿੁਧੁ ਭਾਈ ॥

وس گ ِیان دایھن وج ُندھ اھبیئ ۔۔
ਸੋਈ ਜਪੁ ਜੋ ਪਰਭ ਜੀਉ ਭਾਵੈ ਭਾਣੈ ਪੂਰ ਤਗਆਨਾ ਜੀਉ ॥੧॥

وسیئ جت وج رپَھب جپؤ اھبوے اھب ئَے ئُؤر گ ِیانا جپؤ ۔۔۱۔۔
ਅੰਤਮਰਿੁ ਨਾਮੁ ਿੇਰਾ ਸੋਈ ਗਾਵੈ ॥

اگوے ۔۔
ارمت نام ریتا وسیئ َ
ਜੋ ਸਾਤਹਬ ਿੇਰੈ ਮਤਨ ਭਾਵੈ ॥

وج اصجِت ریتَے نم اھبوے ۔۔
ਿੂੰ ਸੰਿਨ ਕਾ ਸੰਿ ਿੁਮਾਰੇ ਸੰਿ ਸਾਤਹਬ ਮਨੁ ਮਾਨਾ ਜੀਉ ॥੨॥

س
ئُؤن ییں اک سیت ُبمارے سیت اصجِت نم امنا جپؤ ۔۔۲۔۔

ਿੂੰ ਸੰਿਨ ਕੀ ਕਰਤਹ ਪਰਤਿਪਾਲਾ ॥

س
ئُؤن ییں یک رکہِ رپَپِیاال ۔۔

ਸੰਿ ਖੇਲਤਹ ਿੁਮ ਸੰਤਗ ਗੋਪਾਲਾ ॥

ُب
سیت کھیل ِہ م گنس وگناال ۔۔

ਅਪੁਨੇ ਸੰਿ ਿੁਧੁ ਖਰੇ ਤਪਆਰੇ ਿੂ ਸੰਿਨ ਕੇ ਪਰਾਨਾ ਜੀਉ ॥੩॥

س
اےنپ سیت ُندھ رھکے ایپرے ئُؤ ییں ےک رپَانا جپؤ ۔۔۳۔۔
ਉਨ ਸੰਿਨ ਕੈ ਮੇਰਾ ਮਨੁ ਕੁਰਬਾਨੇ ॥

س
اُن ییں ےکَ ریما نم قُرناےن ۔۔
ਤਜਨ ਿੂੰ ਜਾਿਾ ਜੋ ਿੁਧੁ ਮਤਨ ਭਾਨੇ ॥

ِجں ئُؤن اجنا وج ُندھ نم اھبےن ۔۔
ਤਿਨ ਕੈ ਸੰਤਗ ਸਿਾ ਸੁਖੁ ਪਾਇਆ ਹਤਰ ਰਸ ਨਾਨਕ ਤਿਰਪਤਿ ਅਘਾਨਾ ਜੀਉ ॥੪॥੧੩॥੨੦॥

پِں ےکَ گنس دسا ُسکھ نانا ہر رس نانک رتِپپ ااھگنا جپؤ ۔۔۴۔۔۱۳۔۔۲۱۔۔
ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੫ ॥

امھج ہلحم ۵۔۔
ਿੂੰ ਜਲਤਨਤਧ ਹਮ ਮੀਨ ਿੁਮਾਰੇ ॥

ئُؤن چلی ِدھ مہ نیم ُبمارے ۔۔
ਿੇਰਾ ਨਾਮੁ ਬੂੰਿ ਹਮ ਚਾਤਿਰਕ ਤਿਖਹਾਰੇ ॥

ریتا نام ئُؤدن مہ اچرتِک نک ِھہارے ۔۔

ਿੁਮਰੀ ਆਸ ਤਪਆਸਾ ਿੁਮਰੀ ਿੁਮ ਹੀ ਸੰਤਗ ਮਨੁ ਲੀਨਾ ਜੀਉ ॥੧॥

ُب
ُبمری ا س ایپسا ُبمری م یہ گنس نم لِییا جپؤ ۔۔۱۔۔

ਤਜਉ ਬਾਤਰਕੁ ਪੀ ਖੀਰੁ ਅਘਾਵੈ ॥

ک
ِ
ھ
ت
ویج نارِک یپ ر ااھگوے ۔۔

ਤਜਉ ਤਨਰਧਨੁ ਧਨੁ ਿੇਤਖ ਸੁਖੁ ਪਾਵੈ ॥

ویج پِردنھ دنھ دھکی ُسکھ نا َوے ۔۔
ਤਿਰਖਾਵੰਿ ਜਲੁ ਪੀਵਿ ਿੰਢਾ ਤਿਉ ਹਤਰ ਸੰਤਗ ਇਹੁ ਮਨੁ ਭੀਨਾ ਜੀਉ ॥੨॥

ب
رتِاھکوپپ لج ویپت ڈنھٹاھ پپؤ ہر گنس اہہی نم ھییا جپؤ ۔۔۲۔۔
ਤਜਉ ਅੰਤਧਆਰੈ ਿੀਪਕੁ ਪਰਗਾਸਾ ॥

دنایھرے دپیک رپاگسا ۔۔
ویج ا َ
ਭਰਿਾ ਤਚਿਵਿ ਪੂਰਨ ਆਸਾ ॥

رھبنا ِجپ َؤت ئُؤرن ا سا ۔۔

ਤਮਤਲ ਪਰੀਿਮ ਤਜਉ ਹੋਿ ਅਨੰਿਾ ਤਿਉ ਹਤਰ ਰੰਤਗ ਮਨੁ ਰੰਗੀਨਾ ਜੀਉ ॥੩॥

مِل رپمتی ویج وہت ادننا پپؤ ہر رنگ نم رنگییا جپؤ ۔۔۳۔۔
ਸੰਿਨ ਮੋ ਕਉ ਹਤਰ ਮਾਰਤਗ ਪਾਇਆ ॥

س
ییں وم کؤ ہر امرگ نانا ۔۔

ਸਾਧ ਤਿਪਾਤਲ ਹਤਰ ਸੰਤਗ ਤਗਝਾਇਆ ॥

گِ
سادھ کِرنال ہر گنس جھانا ۔۔

ਹਤਰ ਹਮਰਾ ਹਮ ਹਤਰ ਕੇ ਿਾਸੇ ਨਾਨਕ ਸਬਿੁ ਗੁਰੂ ਸਚੁ ਿੀਨਾ ਜੀਉ ॥੪॥੧੪॥੨੧॥

ہر رمہا مہ ہر ےک داےس نانک دبس ُگؤ ُرو چس دِانی جپؤ ۔۔۴۔۔۱۴۔۔۲۱۔۔
ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੫ ॥

امھج ہلحم ۵۔۔

ਅੰਤਮਰਿ ਨਾਮੁ ਸਿਾ ਤਨਰਮਲੀਆ ॥

ارمِت نام دسا پِرمل ِیا ۔۔

ਸੁਖਿਾਈ ਿੂਖ ਤਬਿਾਰਨ ਹਰੀਆ ॥

ُسکھدایئ ُدوھک نِدارن ہرپیا ۔۔

ਅਵਤਰ ਸਾਿ ਚਤਖ ਸਗਲੇ ਿੇਖੇ ਮਨ ਹਤਰ ਰਸੁ ਸਭ ਿੇ ਮੀਿਾ ਜੀਉ ॥੧॥

اور اصد ھکچ ےلگس دےھکی نم ہر رس سیھ ےت اھٹیم جپؤ ۔۔۱۔۔
ਜੋ ਜੋ ਪੀਵੈ ਸੋ ਤਿਰਪਿਾਵੈ ॥

ِاتپوے ۔۔
وج وج ویپَے وس رت َ
ਅਮਰੁ ਹੋਵੈ ਜੋ ਨਾਮ ਰਸੁ ਪਾਵੈ ॥

وہوے وج نام رس نا َوے ۔۔
ارم َ
ਨਾਮ ਤਨਧਾਨ ਤਿਸਤਹ ਪਰਾਪਤਿ ਤਜਸੁ ਸਬਿੁ ਗੁਰੂ ਮਤਨ ਵੂਿਾ ਜੀਉ ॥੨॥

نام ن ِداھن ئِسہہ رپاپپ ِجس دبس ُگؤ ُرو نم ُوواھٹ جپؤ ۔۔۲۔۔
ਤਜਤਨ ਹਤਰ ਰਸੁ ਪਾਇਆ ਸੋ ਤਿਰਪਤਿ ਅਘਾਨਾ ॥

ِجں ہر رس نانا وس رتِپپ ااھگنا ۔۔

ਤਜਤਨ ਹਤਰ ਸਾਿੁ ਪਾਇਆ ਸੋ ਨਾਤਹ ਿੁਲਾਨਾ ॥

ِجں ہر اصد نانا وس ناہِ ُدالنا ۔۔

ਤਿਸਤਹ ਪਰਾਪਤਿ ਹਤਰ ਹਤਰ ਨਾਮਾ ਤਜਸੁ ਮਸਿਤਕ ਭਾਗੀਿਾ ਜੀਉ ॥੩॥

ئِسہہ رپاپپ ہر ہر ناہم ِجس کتسم اھبگیبھا جپؤ ۔۔۳۔۔
ਹਤਰ ਇਕਸੁ ਹਤਥ ਆਇਆ ਵਰਸਾਣੇ ਬਹੁਿੇਰੇ ॥

ہر اِسک ھتہ ا نا ورساےن ریتہبے ۔۔

ਤਿਸੁ ਲਤਗ ਮੁਕਿੁ ਭਏ ਘਣੇਰੇ ॥

ئِس گل مُکت ےئھب رینھگے ۔۔

ਨਾਮੁ ਤਨਧਾਨਾ ਗੁਰਮੁਤਖ ਪਾਈਐ ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਤਵਰਲੀ ਿੀਿਾ ਜੀਉ ॥੪॥੧੫॥੨੨॥

نام ن ِداھنا ُگرمُکھ نا پپَے وہک نانک وِریل داھٹی جپؤ ۔۔۴۔۔۱۵۔۔۲۲۔۔
ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੫ ॥

امھج ہلحم ۵۔۔
ਤਨਤਧ ਤਸਤਧ ਤਰਤਧ ਹਤਰ ਹਤਰ ਹਤਰ ਮੇਰੈ ॥

ن ِدھ سِدھ رِدھ ہر ہر ہر ریمَے ۔۔
ਜਨਮੁ ਪਿਾਰਥੁ ਗਤਹਰ ਗੰਭੀਰੈ ॥

منج ندارھت رہگ ریھبمگَے ۔۔
ਲਾਖ ਕੋਟ ਖੁਸੀਆ ਰੰਗ ਰਾਵੈ ਜੋ ਗੁਰ ਲਾਗਾ ਪਾਈ ਜੀਉ ॥੧॥

ُک
الھک وکت ھسیا رنگ را َوے وج ُگر الاگ نایئ جپؤ ۔۔۱۔۔
ਿਰਸਨੁ ਪੇਖਿ ਭਏ ਪੁਨੀਿਾ ॥

پ
درنس یکھت ےئھب ُپیییا ۔۔

ਸਗਲ ਉਧਾਰੇ ਭਾਈ ਮੀਿਾ ॥

لگس اُداھرے اھبیئ مییا ۔۔
ਅਗਮ ਅਗੋਚਰੁ ਸੁਆਮੀ ਅਪੁਨਾ ਗੁਰ ਤਕਰਪਾ ਿੇ ਸਚੁ ਤਧਆਈ ਜੀਉ ॥੨॥

امگ اوگرچ سُؤا یم اانپ ُگر کِرنا ےت چس دایھیئ جپؤ ۔۔۲۔۔
ਜਾ ਕਉ ਖੋਜਤਹ ਸਰਬ ਉਪਾਏ ॥

ہج رست اُناےئ ۔۔
اج کؤ وھک ِ

ਵਿਭਾਗੀ ਿਰਸਨੁ ਕੋ ਤਵਰਲਾ ਪਾਏ ॥

وداھبیگ درنس وک وِرال ناےئ ۔۔
ਊਚ ਅਪਾਰ ਅਗੋਚਰ ਥਾਨਾ ਓਹੁ ਮਹਲੁ ਗੁਰੂ ਿੇਖਾਈ ਜੀਉ ॥੩॥

اُوچ انار اوگرچ اھتنا اوہ لحم ُگؤ ُرو داھکییئ جپؤ ۔۔۳۔۔
ਗਤਹਰ ਗੰਭੀਰ ਅੰਤਮਰਿ ਨਾਮੁ ਿੇਰਾ ॥

رہگ ریھبمگ امِرت نام ریتا ۔۔
ਮੁਕਤਿ ਭਇਆ ਤਜਸੁ ਤਰਿੈ ਵਸੇਰਾ ॥

مُکت ایھب ِجس ر َِدے وریسا ۔۔

ਗੁਤਰ ਬੰਧਨ ਤਿਨ ਕੇ ਸਗਲੇ ਕਾਟੇ ਜਨ ਨਾਨਕ ਸਹਤਜ ਸਮਾਈ ਜੀਉ ॥੪॥੧੬॥੨੩॥

سہ
ُگر دنبنھ پِں ےک ےلگس اکےٹ نج نانک ج امسیئ جپؤ ۔۔۴۔۔۱۶۔۔۲۳۔۔
ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੫ ॥

امھج ہلحم ۵۔۔
ਪਰਭ ਤਕਰਪਾ ਿੇ ਹਤਰ ਹਤਰ ਤਧਆਵਉ ॥

رپَھب کِرنا ےت ہر ہر دایھوو ۔۔
ਪਰਭੂ ਿਇਆ ਿੇ ਮੰਗਲੁ ਗਾਵਉ ॥

ب
رپ ُھؤ دایئ ےت لگنم اگوو ۔۔

ਊਿਿ ਬੈਿਿ ਸੋਵਿ ਜਾਗਿ ਹਤਰ ਤਧਆਈਐ ਸਗਲ ਅਵਰਿਾ ਜੀਉ ॥੧॥

اُوبھت نیبھت وسوت اجگپ ہر دایھ نیپے َ لگس اوردا جپؤ ۔۔۱۔۔
ਨਾਮੁ ਅਉਖਧੁ ਮੋ ਕਉ ਸਾਧੂ ਿੀਆ ॥

نام اودھکھ وم کؤ سا ُدوھ دنا ۔۔

ਤਕਲਤਬਖ ਕਾਟੇ ਤਨਰਮਲੁ ਥੀਆ ॥

کِل ِیکھ اکےٹ پِرلم ایھت ۔۔

ਅਨਿੁ ਭਇਆ ਤਨਕਸੀ ਸਭ ਪੀਰਾ ਸਗਲ ਤਬਨਾਸੇ ਿਰਿਾ ਜੀਉ ॥੨॥

ن
ادن ایھب کِسی سیھ ریپا لگس پِیاےس دردا جپؤ ۔۔۲۔۔
ਤਜਸ ਕਾ ਅੰਗੁ ਕਰੇ ਮੇਰਾ ਤਪਆਰਾ ॥

ِجس اک انگ رکے ریما ایپرا ۔۔
ਸੋ ਮੁਕਿਾ ਸਾਗਰ ਸੰਸਾਰਾ ॥

وس مُکیا سارگ اسنسرا ۔۔
ਸਤਿ ਕਰੇ ਤਜਤਨ ਗੁਰੂ ਪਛਾਿਾ ਸੋ ਕਾਹੇ ਕਉ ਿਰਿਾ ਜੀਉ ॥੩॥

ست رکے ِجں ُگؤ ُرو اھچپنا وس اکےہ کؤ دردا جپؤ ۔۔۳۔۔
ਜਬ ਿੇ ਸਾਧੂ ਸੰਗਤਿ ਪਾਏ ॥

جت ےت سا ُدوھ تگنس ناےئ ۔۔
ਗੁਰ ਭੇਟਿ ਹਉ ਗਈ ਬਲਾਏ ॥

ب
ُگر ھیپت ہؤ یئگ نالےئ ۔۔

ਸਾਤਸ ਸਾਤਸ ਹਤਰ ਗਾਵੈ ਨਾਨਕੁ ਸਤਿਗੁਰ ਢਾਤਕ ਲੀਆ ਮੇਰਾ ਪੜਿਾ ਜੀਉ ॥੪॥੧੭॥੨੪॥

اگوے نانک سیگؤر داھک ایل ریما ڑپدا جپؤ ۔۔۴۔۔۱۷۔۔۲۴۔۔
ساس ساس ہر َ
ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੫ ॥

امھج ہلحم ۵۔۔
ਓਤਿ ਪੋਤਿ ਸੇਵਕ ਸੰਤਗ ਰਾਿਾ ॥

اوت وپت ویسک گنس رانا ۔۔

ਪਰਭ ਪਰਤਿਪਾਲੇ ਸੇਵਕ ਸੁਖਿਾਿਾ ॥

رپَھب رپَپ ِیاےل ویسک ُسکھدانا ۔۔
ਪਾਣੀ ਪਖਾ ਪੀਸਉ ਸੇਵਕ ਕੈ ਿਾਕੁਰ ਹੀ ਕਾ ਆਹਰੁ ਜੀਉ ॥੧॥

ناین اھکپ نیسؤ ویسک ےکَ اھٹرک یہ اک ا ہر جپؤ ۔۔۱۔۔
ਕਾਤਟ ਤਸਲਕ ਪਰਤਭ ਸੇਵਾ ਲਾਇਆ ॥

اکت سِلک رپَھب ویسا النا ۔۔
ਹੁਕਮੁ ਸਾਤਹਬ ਕਾ ਸੇਵਕ ਮਤਨ ਭਾਇਆ ॥

ک
ُچ م اصجت اک ویسک نم اھبنا ۔۔

ਸੋਈ ਕਮਾਵੈ ਜੋ ਸਾਤਹਬ ਭਾਵੈ ਸੇਵਕੁ ਅੰਿਤਰ ਬਾਹਤਰ ਮਾਹਰੁ ਜੀਉ ॥੨॥

امکوے وج اصجت اھبوے ویسک ارتن ناہر امہر جپؤ ۔۔۲۔۔
وسیئ َ
ਿੂੰ ਿਾਨਾ ਿਾਕੁਰੁ ਸਭ ਤਬਤਧ ਜਾਨਤਹ ॥

ئُؤن دانا اھٹرک سیھ نِدھ اجہنِ ۔۔

ਿਾਕੁਰ ਕੇ ਸੇਵਕ ਹਤਰ ਰੰਗ ਮਾਣਤਹ ॥

اھٹرک ےک ویسک ہر رنگ امہہن ۔۔
ਜੋ ਤਕਛੁ ਿਾਕੁਰ ਕਾ ਸੋ ਸੇਵਕ ਕਾ ਸੇਵਕੁ ਿਾਕੁਰ ਹੀ ਸੰਤਗ ਜਾਹਰੁ ਜੀਉ ॥੩॥

ک
وج ِچھ اھٹرک اک وس ویسک اک ویسک اھٹرک یہ گنس اجہر جپؤ ۔۔۳۔۔
ਅਪੁਨੈ ਿਾਕੁਤਰ ਜੋ ਪਤਹਰਾਇਆ ॥

اےنپ اھٹرک وج رہپانا ۔۔
ਬਹੁਤਰ ਨ ਲੇਖਾ ਪੁਤਛ ਬੁਲਾਇਆ ॥

ب
ب ُہر ہن اھکیل ُچھ نالنا ۔۔

ਤਿਸੁ ਸੇਵਕ ਕੈ ਨਾਨਕ ਕੁਰਬਾਣੀ ਸੋ ਗਤਹਰ ਗਭੀਰਾ ਗਉਹਰੁ ਜੀਉ ॥੪॥੧੮॥੨੫॥

گب
ج
پ
گ
ھ
ہ
ت
ئِس ویسک ےکَ نانک ُکرناین وس رہگ را ؤ ر ؤ ۔۔۴۔۔۱۸۔۔۲۵۔۔
ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੫ ॥

امھج ہلحم ۵۔۔
ਸਭ ਤਕਛੁ ਘਰ ਮਤਹ ਬਾਹਤਰ ਨਾਹੀ ॥

ک
سیھ ِچھ

رھگ ہہم ناہر نایہ ۔۔

ਬਾਹਤਰ ਟੋਲੈ ਸੋ ਭਰਤਮ ਭੁਲਾਹੀ ॥

ب
ناہر وٹ لَے وس رھبم ھُالیہ ۔۔

ਗੁਰ ਪਰਸਾਿੀ ਤਜਨੀ ਅੰਿਤਰ ਪਾਇਆ ਸੋ ਅੰਿਤਰ ਬਾਹਤਰ ਸੁਹੇਲਾ ਜੀਉ ॥੧॥

ُگر رپسادی ِجبی ارتن نانا وس ارتن ناہر سُؤہیال جپؤ ۔۔۱۔۔
ਤਝਤਮ ਤਝਤਮ ਵਰਸੈ ਅੰਤਮਰਿ ਧਾਰਾ ॥

چھ ِ چھ
س
ِ
م م ور َے ارمت داھرا ۔۔
ਮਨੁ ਪੀਵੈ ਸੁਤਨ ਸਬਿੁ ਬੀਚਾਰਾ ॥

نم ویپَے ُسں دبس اچیبرا ۔۔

ਅਨਿ ਤਬਨੋਿ ਕਰੇ ਤਿਨ ਰਾਿੀ ਸਿਾ ਸਿਾ ਹਤਰ ਕੇਲਾ ਜੀਉ ॥੨॥

ادن پِپؤد رکے دِن رایت دسا دسا ہر کیال جپؤ ۔۔۲۔۔
ਜਨਮ ਜਨਮ ਕਾ ਤਵਛੁਤੜਆ ਤਮਤਲਆ ॥

منج منج اک وِڑھچنا مل ِیا ۔۔
ਸਾਧ ਤਿਪਾ ਿੇ ਸੂਕਾ ਹਤਰਆ ॥

سادھ کِرنا ےت سُؤاک ہ ِرنا ۔۔

ਸੁਮਤਿ ਪਾਏ ਨਾਮੁ ਤਧਆਏ ਗੁਰਮੁਤਖ ਹੋਏ ਮੇਲਾ ਜੀਉ ॥੩॥

ُسمِت ناےئ نام دایھےئ ُگرمُکھ وہےئ میال جپؤ ۔۔۳۔۔
ਜਲ ਿਰੰਗੁ ਤਜਉ ਜਲਤਹ ਸਮਾਇਆ ॥

لج رتنگ ِجپؤ چلہہ امسنا ۔۔

ਤਿਉ ਜੋਿੀ ਸੰਤਗ ਜੋਤਿ ਤਮਲਾਇਆ ॥

پپؤ وجیت گنس وجت مِالنا ۔۔

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਭਰਮ ਕਟੇ ਤਕਵਾੜਾ ਬਹੁਤੜ ਨ ਹੋਈਐ ਜਉਲਾ ਜੀਉ ॥੪॥੧੯॥੨੬॥

وہک نانک رھبم ےٹک کِؤارا َہہر ہن وہےیئَ جؤال جپؤ ۔۔۴۔۔۱۹۔۔۲۶۔۔
ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੫ ॥

امھج ہلحم ۵۔۔
ਤਿਸੁ ਕੁਰਬਾਣੀ ਤਜਤਨ ਿੂੰ ਸੁਤਣਆ ॥

ئِس قُرناین ِجں ئُؤن ُسییا ۔۔

ਤਿਸੁ ਬਤਲਹਾਰੀ ਤਜਤਨ ਰਸਨਾ ਭਤਣਆ ॥

ب
ئِس اہلبری ِجں رانس ھییا ۔۔

ਵਾਤਰ ਵਾਤਰ ਜਾਈ ਤਿਸੁ ਤਵਟਹੁ ਜੋ ਮਤਨ ਿਤਨ ਿੁਧੁ ਆਰਾਧੇ ਜੀਉ ॥੧॥

وار وار اجیئ ئِس وِوہٹ وج نم نت ُندھ ا رادےھ جپؤ ۔۔۱۔۔
ਤਿਸੁ ਚਰਣ ਪਖਾਲੀ ਜੋ ਿੇਰੈ ਮਾਰਤਗ ਚਾਲੈ ॥

ئِس رچن اھکپیل وج ریتَے امرگ اچ لَے ۔۔
ਨੈਨ ਤਨਹਾਲੀ ਤਿਸੁ ਪੁਰਖ ਿਇਆਲੈ ॥

نَیں بِہایل ئِس ُپرھک دنا لَے ۔۔

ਮਨੁ ਿੇਵਾ ਤਿਸੁ ਅਪੁਨੇ ਸਾਜਨ ਤਜਤਨ ਗੁਰ ਤਮਤਲ ਸੋ ਪਰਭੁ ਲਾਧੇ ਜੀਉ ॥੨॥

نم َدویا ئِس اےنپ سانج ِجں ُگر مِل وس رپَھب الدےھ جپؤ ۔۔۲۔۔
ਸੇ ਵਿਭਾਗੀ ਤਜਤਨ ਿੁਮ ਜਾਣੇ ॥

ُب
ےس وداھبیگ ِجں م اجےن ۔۔
ਸਭ ਕੈ ਮਧੇ ਅਤਲਪਿ ਤਨਰਬਾਣੇ ॥

سیھ ےکَ دمےھ اتپل پِرناےن ۔۔
ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਤਗ ਉਤਨ ਭਉਜਲੁ ਿਤਰਆ ਸਗਲ ਿੂਿ ਉਤਨ ਸਾਧੇ ਜੀਉ ॥੩॥

ےک گنس اُن وھبٔلج رتنا لگس ُدوت اُن سادےھ جپؤ ۔۔۳۔۔
سادھ َ
ਤਿਨ ਕੀ ਸਰਤਣ ਪਤਰਆ ਮਨੁ ਮੇਰਾ ॥

پِں یک رسن رپِنا نم ریما ۔۔
ਮਾਣੁ ਿਾਣੁ ਿਤਜ ਮੋਹੁ ਅੰਧੇਰਾ ॥

امن نان جت ومہ ادنھترا ۔۔
ਨਾਮੁ ਿਾਨੁ ਿੀਜੈ ਨਾਨਕ ਕਉ ਤਿਸੁ ਪਰਭ ਅਗਮ ਅਗਾਧੇ ਜੀਉ ॥੪॥੨੦॥੨੭॥

نام دان د بج َے نانک کؤ ئِس رپَھب امگ ااگدےھ جپؤ ۔۔۴۔۔۲۱۔۔۲۷۔۔
ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੫ ॥

امھج ہلحم ۵۔۔
ਿੂੰ ਪੇਿੁ ਸਾਖ ਿੇਰੀ ਿੂਲੀ ॥

ب
یپ ساھک ریتی ُھؤیل ۔۔
ئُؤن ُ
ਿੂੰ ਸੂਖਮੁ ਹੋਆ ਅਸਥੂਲੀ ॥

سب
ئُؤن سُؤمھک وہا ا ُ ھؤیل ۔۔

ਿੂੰ ਜਲਤਨਤਧ ਿੂੰ ਿੇਨੁ ਬੁਿਬੁਿਾ ਿੁਧੁ ਤਬਨੁ ਅਵਰੁ ਨ ਭਾਲੀਐ ਜੀਉ ॥੧॥

ُ ب
ھ
پ
ی
َ
ج
پ
ِ
ن
ن
ن
ُ
ئُؤن چلی ِدھ ئؤن ں ُد ُدا دھ ں اور ہن اھبےئیل ؤ ۔۔۱۔۔
ਿੂੰ ਸੂਿੁ ਮਣੀਏ ਭੀ ਿੂੰਹੈ ॥

ئُؤن سُؤت مییپے یھب ئُؤن َہے ۔۔
ਿੂੰ ਗੰਿੀ ਮੇਰੁ ਤਸਤਰ ਿੂੰਹੈ ॥

ئُؤن یھٹنگ مَتر سِر ئُؤن َہے ۔۔
ਆਤਿ ਮਤਧ ਅੰਤਿ ਪਰਭੁ ਸੋਈ ਅਵਰੁ ਨ ਕੋਇ ਤਿਖਾਲੀਐ ਜੀਉ ॥੨॥

ا د دمھ اپپ رپَھب وسیئ ا َور ہن وکۓ دِاھکےئیلَ جپؤ ۔۔۲۔۔
ਿੂੰ ਤਨਰਗੁਣੁ ਸਰਗੁਣੁ ਸੁਖਿਾਿਾ ॥

ئُؤن پِر ُگں رس ُگں ُسکھدانا ۔۔

ਿੂੰ ਤਨਰਬਾਣੁ ਰਸੀਆ ਰੰਤਗ ਰਾਿਾ ॥

ئُؤن پِرنان رایس رنگ رانا ۔۔

ਅਪਣੇ ਕਰਿਬ ਆਪੇ ਜਾਣਤਹ ਆਪੇ ਿੁਧੁ ਸਮਾਲੀਐ ਜੀਉ ॥੩॥

اےنپ رکپپ ا ےپ اجہنِ ا ےپ ُندھ امسےئیل جپؤ ۔۔۳۔۔
ਿੂੰ ਿਾਕੁਰੁ ਸੇਵਕੁ ਿੁਤਨ ਆਪੇ ॥

ب
ھ
ُ
ئُؤن اھٹرک ویسک ں ا ےپ ۔۔
ਿੂੰ ਗੁਪਿੁ ਪਰਗਟੁ ਪਰਭ ਆਪੇ ॥

ئُؤن ُگپت رپگپ رپَھب ا ےپ ۔۔
ਨਾਨਕ ਿਾਸੁ ਸਿਾ ਗੁਣ ਗਾਵੈ ਇਕ ਭੋਰੀ ਨਿਤਰ ਤਨਹਾਲੀਐ ਜੀਉ ॥੪॥੨੧॥੨੮॥

ُگ
ےئیل جپؤ ۔۔۴۔۔۲۱۔۔۲۸۔۔
اگوے اِک وھبری دنر بِہا َ
نانک داس دسا ں َ

ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੫ ॥

امھج ہلحم ۵۔۔
ਸਿਲ ਸੁ ਬਾਣੀ ਤਜਿੁ ਨਾਮੁ ਵਖਾਣੀ ॥

سب
ھل وس ناین ِجت نام واھکین ۔۔

ਗੁਰ ਪਰਸਾਤਿ ਤਕਨੈ ਤਵਰਲੈ ਜਾਣੀ ॥

ُگر رپساد ک ِ َپے وِر لَے اجین ۔۔

ਧੰਨੁ ਸੁ ਵੇਲਾ ਤਜਿੁ ਹਤਰ ਗਾਵਿ ਸੁਨਣਾ ਆਏ ਿੇ ਪਰਵਾਨਾ ਜੀਉ ॥੧॥

دنھّ وس ونال ِجت ہر اگوت ُسییا ا ےئ ےت رپوانا جپؤ ۔۔۱۔۔
ਸੇ ਨੇਿਰ ਪਰਵਾਣੁ ਤਜਨੀ ਿਰਸਨੁ ਪੇਖਾ ॥

پ
ےس پیتر رپوان ِجبی درنس َیکھا ۔۔
ਸੇ ਕਰ ਭਲੇ ਤਜਨੀ ਹਤਰ ਜਸੁ ਲੇਖਾ ॥

ےس رک ےلھب ِجبی ہر سج اھکیل ۔۔
ਸੇ ਚਰਣ ਸੁਹਾਵੇ ਜੋ ਹਤਰ ਮਾਰਤਗ ਚਲੇ ਹਉ ਬਤਲ ਤਿਨ ਸੰਤਗ ਪਛਾਣਾ ਜੀਉ ॥੨॥

ےس رچن ُسہاوے وج ہر امرگ ےلچ ہؤ نل پِں گنس اھچپنا جپؤ ۔۔۲۔۔
ਸੁਤਣ ਸਾਜਨ ਮੇਰੇ ਮੀਿ ਤਪਆਰੇ ॥

ُسں سانج ریمے تیم ایپرے ۔۔
ਸਾਧਸੰਤਗ ਤਖਨ ਮਾਤਹ ਉਧਾਰੇ ॥

ک
ھ
ِ
ُ
ِ
سادھسیگ ں امہ اداھرے ۔۔
ਤਕਲਤਵਖ ਕਾਤਟ ਹੋਆ ਮਨੁ ਤਨਰਮਲੁ ਤਮਤਟ ਗਏ ਆਵਣ ਜਾਣਾ ਜੀਉ ॥੩॥

کِلؤِھک اکت وہا نم پِرلم مِت ےئگ ا ون اجنا جپؤ ۔۔۳۔۔

ਿੁਇ ਕਰ ਜੋਤੜ ਇਕੁ ਤਬਨਉ ਕਰੀਜੈ ॥

ُدےئ رک وجر اِک پِپؤ رک بج َے ۔۔

ਕਤਰ ਤਕਰਪਾ ਿੁਬਿਾ ਪਥਰੁ ਲੀਜੈ ॥

رک کِرنا ُددبا رھتپ لبج َے ۔۔

ਨਾਨਕ ਕਉ ਪਰਭ ਭਏ ਤਿਪਾਲਾ ਪਰਭ ਨਾਨਕ ਮਤਨ ਭਾਣਾ ਜੀਉ ॥੪॥੨੨॥੨੯॥

نانک کؤ رپَھب ےئھب کِرناال رپَھب نانک نم اھبنا جپؤ ۔۔۴۔۔۲۲۔۔۲۹۔۔
ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੫ ॥

امھج ہلحم ۵۔۔
ਅੰਤਮਰਿ ਬਾਣੀ ਹਤਰ ਹਤਰ ਿੇਰੀ ॥

ارمت ناین ہر ہر ریتی ۔۔
ਸੁਤਣ ਸੁਤਣ ਹੋਵੈ ਪਰਮ ਗਤਿ ਮੇਰੀ ॥

س س
وہوے رپم گپ ریمی ۔۔
ُں ُں َ
ਜਲਤਨ ਬੁਝੀ ਸੀਿਲੁ ਹੋਇ ਮਨੂਆ ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਿਰਸਨੁ ਪਾਏ ਜੀਉ ॥੧॥

بُج
ھ
س
ج
م
ی
پ
گ
پ
ُ
نلج ی لتیس وہۓ ؤا ؤر اک درنس ناےئ ؤ ۔۔۱۔۔
ਸੂਖੁ ਭਇਆ ਿੁਖੁ ਿੂਤਰ ਪਰਾਨਾ ॥

سُؤھک ایھب ُدھک ُدور رپانا ۔۔
ਸੰਿ ਰਸਨ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਵਖਾਨਾ ॥

سیت رنس ہر نام واھکنا ۔۔
ਜਲ ਥਲ ਨੀਤਰ ਭਰੇ ਸਰ ਸੁਭਰ ਤਬਰਥਾ ਕੋਇ ਨ ਜਾਏ ਜੀਉ ॥੨॥

ب
لج لھت رین رھبے رس ُس ھر پِراھت وکۓ ہن اجےئ جپؤ ۔۔۲۔۔

ਿਇਆ ਧਾਰੀ ਤਿਤਨ ਤਸਰਜਨਹਾਰੇ ॥

دایئ داھری پِں سِرجبہارے ۔۔
ਜੀਅ ਜੰਿ ਸਗਲੇ ਪਰਤਿਪਾਰੇ ॥

ایج جپت ےلگس رپَپ ِیارے ۔۔
ਤਮਹਰਵਾਨ ਤਕਰਪਾਲ ਿਇਆਲਾ ਸਗਲੇ ਤਿਰਪਤਿ ਅਘਾਏ ਜੀਉ ॥੩॥

رہموان کِرنال دناال ےلگس رتِپپ ااھگےئ جپؤ ۔۔۳۔۔
ਵਣੁ ਤਿਰਣੁ ਤਿਰਭਵਣੁ ਕੀਿੋਨੁ ਹਤਰਆ ॥

ون رتِن رتِوھبن کی َپؤن ہ ِرنا ۔۔

ਕਰਣਹਾਤਰ ਤਖਨ ਭੀਿਤਰ ਕਤਰਆ ॥

ک
ھ
ِ
رکاہنر ں رتیھب رکَنا ۔۔

ਗੁਰਮੁਤਖ ਨਾਨਕ ਤਿਸੈ ਅਰਾਧੇ ਮਨ ਕੀ ਆਸ ਪੁਜਾਏ ਜੀਉ ॥੪॥੨੩॥੩੦॥

ُگرمُکھ نانک ئ ِ َسے ارادےھ نم یک ا س ُبچاےئ جپؤ ۔۔۴۔۔۲۳۔۔۳۱۔۔
ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੫ ॥

امھج ہلحم ۵۔۔
ਿੂੰ ਮੇਰਾ ਤਪਿਾ ਿੂੰਹੈ ਮੇਰਾ ਮਾਿਾ ॥

ئُؤن ریما پِیا ئُؤن َہے ریما امنا ۔۔
ਿੂੰ ਮੇਰਾ ਬੰਧਪੁ ਿੂੰ ਮੇਰਾ ਭਰਾਿਾ ॥

ئُؤن ریما دنبھت ئُؤن ریما رھبانا ۔۔
ਿੂੰ ਮੇਰਾ ਰਾਖਾ ਸਭਨੀ ਥਾਈ ਿਾ ਭਉ ਕੇਹਾ ਕਾੜਾ ਜੀਉ ॥੧॥

سب
ب
ئُؤن ریما رااھک ھبی اھتیئ نا ھؤ اہیک اکرا جپؤ ۔۔۱۔۔

ਿੁਮਰੀ ਤਿਪਾ ਿੇ ਿੁਧੁ ਪਛਾਣਾ ॥

ُبمری کِرنا ےت ُندھ اھچپنا ۔۔

ਿੂੰ ਮੇਰੀ ਓਟ ਿੂੰਹੈ ਮੇਰਾ ਮਾਣਾ ॥

ئُؤن ریمی اوت ئُؤن َہے ریما امنا ۔۔
ਿੁਝ ਤਬਨੁ ਿੂਜਾ ਅਵਰੁ ਨ ਕੋਈ ਸਭੁ ਿੇਰਾ ਖੇਲੁ ਅਖਾੜਾ ਜੀਉ ॥੨॥

ُب
چھ پِں ُدواج اور ہن وکیئ سیھ ریتا لیھک ااھکرا جپؤ ۔۔۲۔۔
ਜੀਅ ਜੰਿ ਸਤਭ ਿੁਧੁ ਉਪਾਏ ॥

ایج جپت سیھ ُندھ اُناےئ ۔۔

ਤਜਿੁ ਤਜਿੁ ਭਾਣਾ ਤਿਿੁ ਤਿਿੁ ਲਾਏ ॥

ِجت ِجت اھبنا پِپ پِپ الےئ ۔۔
ਸਭ ਤਕਛੁ ਕੀਿਾ ਿੇਰਾ ਹੋਵੈ ਨਾਹੀ ਤਕਛੁ ਅਸਾੜਾ ਜੀਉ ॥੩॥

ک
سیھ ک ِ
چ
ک
ی
ِ
وہوے نایہ ِچھ اسارا جپؤ ۔۔۳۔۔
ریتا
ا
ی
ھ
َ
ਨਾਮੁ ਤਧਆਇ ਮਹਾ ਸੁਖੁ ਪਾਇਆ ॥

نام دایھۓ اہم ُسکھ نانا ۔۔

ਹਤਰ ਗੁਣ ਗਾਇ ਮੇਰਾ ਮਨੁ ਸੀਿਲਾਇਆ ॥

ہر ُگں اگۓ ریما نم سییالنا ۔۔

ਗੁਤਰ ਪੂਰੈ ਵਜੀ ਵਾਧਾਈ ਨਾਨਕ ਤਜਿਾ ਤਬਖਾੜਾ ਜੀਉ ॥੪॥੨੪॥੩੧॥

ُگر ئُؤ َرے ویج واداھیئ نانک اتج نِکھارا جپؤ ۔۔۴۔۔۲۴۔۔۳۱۔۔
ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੫ ॥

امھج ہلحم ۵۔۔

ਜੀਅ ਪਰਾਣ ਪਰਭ ਮਨਤਹ ਅਧਾਰਾ ॥

ایج رپان رپَھب مبہہ اداھرا ۔۔
ਭਗਿ ਜੀਵਤਹ ਗੁਣ ਗਾਇ ਅਪਾਰਾ ॥

تگھب ویجہِ ُگں اگۓ انارا ۔۔

ਗੁਣ ਤਨਧਾਨ ਅੰਤਮਰਿੁ ਹਤਰ ਨਾਮਾ ਹਤਰ ਤਧਆਇ ਤਧਆਇ ਸੁਖੁ ਪਾਇਆ ਜੀਉ ॥੧॥

ُگں ن ِداھن ارمِت ہر ناہم ہر دایھۓ دایھۓ ُسکھ نانا جپؤ ۔۔۱۔۔
ਮਨਸਾ ਧਾਤਰ ਜੋ ਘਰ ਿੇ ਆਵੈ ॥

ے ۔۔
اسنم داھر وج رھگ ےت ا و َ
ਸਾਧਸੰਤਗ ਜਨਮੁ ਮਰਣੁ ਤਮਟਾਵੈ ॥

سادھسیگ منج رمن مِیا َوے ۔۔

ਆਸ ਮਨੋਰਥੁ ਪੂਰਨੁ ਹੋਵੈ ਭੇਟਿ ਗੁਰ ਿਰਸਾਇਆ ਜੀਉ ॥੨॥

ب
وہوے ھیپت ُگر درسانا جپؤ ۔۔۲۔۔
ا س ونمرھت ئُؤرن َ
ਅਗਮ ਅਗੋਚਰ ਤਕਛੁ ਤਮਤਿ ਨਹੀ ਜਾਨੀ ॥

ک
امگ اوگرچ ِچھ مِت یہن اجین ۔۔

ਸਾਤਧਕ ਤਸਧ ਤਧਆਵਤਹ ਤਗਆਨੀ ॥

سادِکھ سِدھ دایھوہِ گ ِیاین ۔۔
ਖੁਿੀ ਤਮਟੀ ਚੂਕਾ ਭੋਲਾਵਾ ਗੁਤਰ ਮਨ ਹੀ ਮਤਹ ਪਰਗਟਾਇਆ ਜੀਉ ॥੩॥

ک ُھدی مِبی ُجؤاک وھبالوا ُگر نم یہ ہہم رپَاٹگنا جپؤ ۔۔۳۔۔
ਅਨਿ ਮੰਗਲ ਕਤਲਆਣ ਤਨਧਾਨਾ ॥

ا َند لگنم ایلکن ن ِداھنا ۔۔

ਸੂਖ ਸਹਜ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਵਖਾਨਾ ॥

س سہ
ہ
ُؤھک ج ر نام واھکنا ۔۔

ਹੋਇ ਤਿਪਾਲੁ ਸੁਆਮੀ ਅਪਨਾ ਨਾਉ ਨਾਨਕ ਘਰ ਮਤਹ ਆਇਆ ਜੀਉ ॥੪॥੨੫॥੩੨॥

وہۓ کِرنال سُؤا یم اانپ ناو نانک رھگ ہہم ا نا جپؤ ۔۔۴۔۔۲۵۔۔۳۲۔۔
ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੫ ॥

امھج ہلحم ۵۔۔
ਸੁਤਣ ਸੁਤਣ ਜੀਵਾ ਸੋਇ ਿੁਮਾਰੀ ॥

ُسں ُسں ویجا وسۓ ُبماری ۔۔
ਿੂੰ ਪਰੀਿਮੁ ਿਾਕੁਰੁ ਅਤਿ ਭਾਰੀ ॥

ئُؤن رپمتی اھٹرک ات اھبری ۔۔
ਿੁਮਰੇ ਕਰਿਬ ਿੁਮ ਹੀ ਜਾਣਹੁ ਿੁਮਰੀ ਓਟ ਗੋੁਪਾਲਾ ਜੀਉ ॥੧॥

ُب
ُبمرے رکپپ م یہ اجبہؤ ُبمری اوت ُگیاال جپؤ ۔۔۱۔۔
ਗੁਣ ਗਾਵਿ ਮਨੁ ਹਤਰਆ ਹੋਵੈ ॥

ُگ
وہوے ۔۔
ں اگوت نم ہ ِرنا َ
ਕਥਾ ਸੁਣਿ ਮਲੁ ਸਗਲੀ ਖੋਵੈ ॥

سگل
وھکوے ۔۔
اھتک ُسیت لم ی َ
ਭੇਟਿ ਸੰਤਗ ਸਾਧ ਸੰਿਨ ਕੈ ਸਿਾ ਜਪਉ ਿਇਆਲਾ ਜੀਉ ॥੨॥

س
ب
ھیپت گنس سادھ ییں ےکَ دسا جپؤ دناال جپؤ ۔۔۲۔۔
ਪਰਭੁ ਅਪੁਨਾ ਸਾਤਸ ਸਾਤਸ ਸਮਾਰਉ ॥

رپَھب اانپ ساس ساس امسرو ۔۔

ਇਹ ਮਤਿ ਗੁਰ ਪਰਸਾਤਿ ਮਤਨ ਧਾਰਉ ॥

اہہی مت ُگر رپساد نم داھرو ۔۔

ਿੁਮਰੀ ਤਿਪਾ ਿੇ ਹੋਇ ਪਰਗਾਸਾ ਸਰਬ ਮਇਆ ਪਰਤਿਪਾਲਾ ਜੀਉ ॥੩॥

ُبمری کِرنا ےت وہۓ رپَاگسا رست ایم رپَپ ِیاال جپؤ ۔۔۳۔۔
ਸਤਿ ਸਤਿ ਸਤਿ ਪਰਭੁ ਸੋਈ ॥

ست ست ست رپَھب وسیئ ۔۔
ਸਿਾ ਸਿਾ ਸਿ ਆਪੇ ਹੋਈ ॥

دسا دسا دص ا ےپ وہیئ ۔۔
ਚਤਲਿ ਿੁਮਾਰੇ ਪਰਗਟ ਤਪਆਰੇ ਿੇਤਖ ਨਾਨਕ ਭਏ ਤਨਹਾਲਾ ਜੀਉ ॥੪॥੨੬॥੩੩॥

تلچ ُبمارے رپَگپ ایپرے دھکی نانک ےئھب بِہاال جپؤ ۔۔۴۔۔۲۶۔۔۳۳۔۔
ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੫ ॥

امھج ہلحم ۵۔۔
ਹੁਕਮੀ ਵਰਸਣ ਲਾਗੇ ਮੇਹਾ ॥

چک
ُ می ورنس الےگ مَبہا ۔۔

ਸਾਜਨ ਸੰਿ ਤਮਤਲ ਨਾਮੁ ਜਪੇਹਾ ॥

سانج سیت مِل نام چیبہا ۔۔

ਸੀਿਲ ਸਾਂਤਿ ਸਹਜ ਸੁਖੁ ਪਾਇਆ ਿਾਤਢ ਪਾਈ ਪਰਤਭ ਆਪੇ ਜੀਉ ॥੧॥

پ سہ
س
ک
ج
پ
ُ
لتیس سا پ ج ھ نانا اھٹدھ نایئ رپَھب ا ےپ ؤ ۔۔۱۔۔
ਸਭੁ ਤਕਛੁ ਬਹੁਿੋ ਬਹੁਿੁ ਉਪਾਇਆ ॥

ک
سیھ ِچھ بہ َپؤ تہب اُناِنا ۔۔

ਕਤਰ ਤਕਰਪਾ ਪਰਤਭ ਸਗਲ ਰਜਾਇਆ ॥

رک کِرنا رپَھب لگس راجنا ۔۔

ਿਾਤਿ ਕਰਹੁ ਮੇਰੇ ਿਾਿਾਰਾ ਜੀਅ ਜੰਿ ਸਤਭ ਧਰਾਪੇ ਜੀਉ ॥੨॥

دات رک ُہ ریمے دانارا ایج جپت سیھ درھاےپ جپؤ ۔۔۲۔۔
ਸਚਾ ਸਾਤਹਬੁ ਸਚੀ ਨਾਈ ॥

اچس اصجِت یچس نایئ ۔۔
ਗੁਰ ਪਰਸਾਤਿ ਤਿਸੁ ਸਿਾ ਤਧਆਈ ॥

ُگر رپساد ئِس دسا دایھیئ ۔۔

ਜਨਮ ਮਰਣ ਭੈ ਕਾਟੇ ਮੋਹਾ ਤਬਨਸੇ ਸੋਗ ਸੰਿਾਪੇ ਜੀਉ ॥੩॥

ب
منج رمن َھے اکےٹ وماہ نِیسے وسگ سییاےپ جپؤ ۔۔۳۔۔
ਸਾਤਸ ਸਾਤਸ ਨਾਨਕੁ ਸਾਲਾਹੇ ॥

ساس ساس نانک اصالےح ۔۔
ਤਸਮਰਿ ਨਾਮੁ ਕਾਟੇ ਸਤਭ ਿਾਹੇ ॥

ِسمرت نام اکےٹ سیھ اھپےہ ۔۔
ਪੂਰਨ ਆਸ ਕਰੀ ਤਖਨ ਭੀਿਤਰ ਹਤਰ ਹਤਰ ਹਤਰ ਗੁਣ ਜਾਪੇ ਜੀਉ ॥੪॥੨੭॥੩੪॥

ک
ُ
گ
ھ
ج
ِ
پ
ہ
ہ
ہ
ئُؤرن ا س رکی ں رتیھب ر ر ر ں اجےپ ؤ ۔۔۴۔۔۲۷۔۔۳۴۔۔
ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੫ ॥

امھج ہلحم ۵۔۔
ਆਉ ਸਾਜਨ ਸੰਿ ਮੀਿ ਤਪਆਰੇ ॥

ا و سانج سیت تیم ایپرے ۔۔

ਤਮਤਲ ਗਾਵਹ ਗੁਣ ਅਗਮ ਅਪਾਰੇ ॥

مِل اگوہ ُگں امگ انارے ۔۔

ਗਾਵਿ ਸੁਣਿ ਸਭੇ ਹੀ ਮੁਕਿੇ ਸੋ ਤਧਆਈਐ ਤਜਤਨ ਹਮ ਕੀਏ ਜੀਉ ॥੧॥

سب
اگوت ُسیت ھے یہ مُکپے وس دایھ نیپے َ ِجں مہ ےئیک جپؤ ۔۔۱۔۔
ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੇ ਤਕਲਤਬਖ ਜਾਵਤਹ ॥

منج منج ےک کِل ِیکھ اجوہِ۔۔

ਮਤਨ ਤਚੰਿੇ ਸੇਈ ਿਲ ਪਾਵਤਹ ॥

نم ِجیدے سیبی لھپ ناوہِ۔۔
ਤਸਮਤਰ ਸਾਤਹਬੁ ਸੋ ਸਚੁ ਸੁਆਮੀ ਤਰਜਕੁ ਸਭਸੁ ਕਉ ਿੀਏ ਜੀਉ ॥੨॥

ج سب
ھ
پ
ج
پ
پ
ک
ِسمر اصجِت وس چس سُؤا یم ِر ق س ؤ د ے ؤ ۔۔۲۔۔
ਨਾਮੁ ਜਪਿ ਸਰਬ ਸੁਖੁ ਪਾਈਐ ॥

نام جپت رست ُسکھ نا پپَے ۔۔

ਸਭੁ ਭਉ ਤਬਨਸੈ ਹਤਰ ਹਤਰ ਤਧਆਈਐ ॥

ب
سیھ ھؤ نِیسے ہر ہر دایھ نیپے َ۔۔

ਤਜਤਨ ਸੇਤਵਆ ਸੋ ਪਾਰਤਗਰਾਮੀ ਕਾਰਜ ਸਗਲੇ ਥੀਏ ਜੀਉ ॥੩॥

ب
ھی
ج
پ
پ
ِجں ویسنا وس نارگِرایم اکرچ ےلگس ے ؤ ۔۔۳۔۔
ਆਇ ਪਇਆ ਿੇਰੀ ਸਰਣਾਈ ॥

ا ۓ ایپ ریتی رسنایئ ۔۔
ਤਜਉ ਭਾਵੈ ਤਿਉ ਲੈਤਹ ਤਮਲਾਈ ॥

یہل مِالیئ ۔۔
ویج اھبوے پپؤ ِ

ਕਤਰ ਤਕਰਪਾ ਪਰਭੁ ਭਗਿੀ ਲਾਵਹੁ ਸਚੁ ਨਾਨਕ ਅੰਤਮਰਿੁ ਪੀਏ ਜੀਉ ॥੪॥੨੮॥੩੫॥

ب
گب
ھ
ج
پ
ن
رک کِرنا رپَھب ی الووہ چس نا ک ارمِت ےئیپ ؤ ۔۔۴۔۔۲۸۔۔۳۵۔۔
ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੫ ॥

امھج ہلحم ۵۔۔
ਭਏ ਤਿਪਾਲ ਗੋਤਵੰਿ ਗੁਸਾਈ ॥

ےئھب کِرنال وگوِدن ُگسا ٔی ۔۔
ਮੇਘੁ ਵਰਸੈ ਸਭਨੀ ਥਾਈ ॥

سب
ھگیم ور سَے ھبی اھتیئ ۔۔
ਿੀਨ ਿਇਆਲ ਸਿਾ ਤਕਰਪਾਲਾ ਿਾਤਢ ਪਾਈ ਕਰਿਾਰੇ ਜੀਉ ॥੧॥

دنی دنال دسا کِرناال اھٹدھ نایئ رکنارے جپؤ ۔۔۱۔۔
ਅਪੁਨੇ ਜੀਅ ਜੰਿ ਪਰਤਿਪਾਰੇ ॥

اےنپ ایج جپت رپَپ ِیارے ۔۔
ਤਜਉ ਬਾਤਰਕ ਮਾਿਾ ਸੰਮਾਰੇ ॥

ویج نارِک امنا سنمارے ۔۔
ਿੁਖ ਭੰਜਨ ਸੁਖ ਸਾਗਰ ਸੁਆਮੀ ਿੇਿ ਸਗਲ ਆਹਾਰੇ ਜੀਉ ॥੨॥

ُدھک نجنھب ُسکھ سارگ سُؤا یم دپپ لگس ا اہرے جپؤ ۔۔۲۔۔
ਜਤਲ ਥਤਲ ਪੂਤਰ ਰਤਹਆ ਤਮਹਰਵਾਨਾ ॥

لج لھت ئُؤر رایہ رہموانا ۔۔
ਸਿ ਬਤਲਹਾਤਰ ਜਾਈਐ ਕੁਰਬਾਨਾ ॥

دص اہلبر اج پپَے قُرنانا ۔۔

ਰੈਤਣ ਤਿਨਸੁ ਤਿਸੁ ਸਿਾ ਤਧਆਈ ਤਜ ਤਖਨ ਮਤਹ ਸਗਲ ਉਧਾਰੇ ਜੀਉ ॥੩॥

ک
ھ
ج
ِ
پ
ُ
َرنی دِسن ئِس دسا دایھیئ ِچ ں ہہم لگس اداھرے ؤ ۔۔۳۔۔
ਰਾਤਖ ਲੀਏ ਸਗਲੇ ਪਰਤਭ ਆਪੇ ॥

راھک ےئیل ےلگس رپَھب ا ےپ ۔۔
ਉਿਤਰ ਗਏ ਸਭ ਸੋਗ ਸੰਿਾਪੇ ॥

اُرت ےئگ سیھ وسگ سییاےپ ۔۔
ਨਾਮੁ ਜਪਿ ਮਨੁ ਿਨੁ ਹਰੀਆਵਲੁ ਪਰਭ ਨਾਨਕ ਨਿਤਰ ਤਨਹਾਰੇ ਜੀਉ ॥੪॥੨੯॥੩੬॥

نام جپت نم نت ہ ِرناول رپَھب نانک دنر بِہارے جپؤ ۔۔۴۔۔۲۹۔۔۳۶۔۔
ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੫ ॥

امھج ہلحم ۵۔۔
ਤਜਥੈ ਨਾਮੁ ਜਪੀਐ ਪਰਭ ਤਪਆਰੇ ॥

جب
ِ ھے نام چیپَے رپَھب ایپرے ۔۔
ਸੇ ਅਸਥਲ ਸੋਇਨ ਚਉਬਾਰੇ ॥

ےس الھتس وسنئ جؤنارے ۔۔
ਤਜਥੈ ਨਾਮੁ ਨ ਜਪੀਐ ਮੇਰੇ ਗੋਇਿਾ ਸੇਈ ਨਗਰ ਉਜਾੜੀ ਜੀਉ ॥੧॥

ےھتج نام ہن چیپَے ریمے وگن ِدا سیبی رگن اُاجری جپؤ ۔۔۱۔۔
ਹਤਰ ਰੁਖੀ ਰੋਟੀ ਖਾਇ ਸਮਾਲੇ ॥

اھکۓ امسےل ۔۔
ہر ُریھک رویٹ
ِ
ਹਤਰ ਅੰਿਤਰ ਬਾਹਤਰ ਨਿਤਰ ਤਨਹਾਲੇ ॥

ہر ارتن ناہر دنر بِہاےل ۔۔

ਖਾਇ ਖਾਇ ਕਰੇ ਬਿਿੈਲੀ ਜਾਣੁ ਤਵਸੂ ਕੀ ਵਾੜੀ ਜੀਉ ॥੨॥

فَ
اھکۓ رکے دب یلی اجن وِسُؤ یک واری جپؤ ۔۔۲۔۔
ِ
ِ
اھکۓ
ਸੰਿਾ ਸੇਿੀ ਰੰਗੁ ਨ ਲਾਏ ॥

سییا یتیس رنگ ہن الےئ ۔۔
ਸਾਕਿ ਸੰਤਗ ਤਵਕਰਮ ਕਮਾਏ ॥

ساطق گنس وِرکم امکےئ ۔۔
ਿੁਲਭ ਿੇਹ ਖੋਈ ਅਤਗਆਨੀ ਜੜ ਅਪੁਣੀ ਆਤਪ ਉਪਾੜੀ ਜੀਉ ॥੩॥

ُدھبل دہہی وھکیئ اگ ِیاین ڑج اینپ ا ت اُناری جپؤ ۔۔۳۔۔
ਿੇਰੀ ਸਰਤਣ ਮੇਰੇ ਿੀਨ ਿਇਆਲਾ ॥

ریتی رسن ریمے دِنی دناال ۔۔
ਸੁਖ ਸਾਗਰ ਮੇਰੇ ਗੁਰ ਗੋਪਾਲਾ ॥

ُسکھ سارگ ریمے ُگر وگناال ۔۔

ਕਤਰ ਤਕਰਪਾ ਨਾਨਕੁ ਗੁਣ ਗਾਵੈ ਰਾਖਹੁ ਸਰਮ ਅਸਾੜੀ ਜੀਉ ॥੪॥੩੦॥੩੭॥

ک
ُگ
اگوے را ھہؤ رسم اساری جپؤ ۔۔۴۔۔۳۱۔۔۳۷۔۔
رک کِرنا نانک ں َ
ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੫ ॥

امھج ہلحم ۵۔۔
ਚਰਣ ਿਾਕੁਰ ਕੇ ਤਰਿੈ ਸਮਾਣੇ ॥

رچن اھٹ ُکر ےک ر َِدے امسےن ۔۔
ਕਤਲ ਕਲੇਸ ਸਭ ਿੂਤਰ ਪਇਆਣੇ ॥

لک کلیس سیھ ُدور ایپےن ۔۔

ਸਾਂਤਿ ਸੂਖ ਸਹਜ ਧੁਤਨ ਉਪਜੀ ਸਾਧੂ ਸੰਤਗ ਤਨਵਾਸਾ ਜੀਉ ॥੧॥

پ س سہ
ھ
ج
پ
ئ
ُ
ِ
ُ
سا پ ُؤھک ج د ں ایجپ سا ُدوھ گنس ؤاسا ؤ ۔۔۱۔۔
ਲਾਗੀ ਪਰੀਤਿ ਨ ਿੂਟੈ ਮੂਲੇ ॥

الیگ رپِپپ ہن ئُؤ ئَے مُؤےل ۔۔
ਹਤਰ ਅੰਿਤਰ ਬਾਹਤਰ ਰਤਹਆ ਭਰਪੂਰੇ ॥

ہر ارتن ناہر رایہ رھبوپُرے ۔۔
ਤਸਮਤਰ ਤਸਮਤਰ ਤਸਮਤਰ ਗੁਣ ਗਾਵਾ ਕਾਟੀ ਜਮ ਕੀ ਿਾਸਾ ਜੀਉ ॥੨॥

ِسمر ِسمر ِسمر ُگں اگوا اکیٹ مج یک اھپسا جپؤ ۔۔۲۔۔
ਅੰਤਮਰਿੁ ਵਰਖੈ ਅਨਹਿ ਬਾਣੀ ॥

َک
ارمِت ور ھے ابچد ناین ۔۔

ਮਨ ਿਨ ਅੰਿਤਰ ਸਾਂਤਿ ਸਮਾਣੀ ॥

نم نت ارتن ساپپ امسین ۔۔
ਤਿਰਪਤਿ ਅਘਾਇ ਰਹੇ ਜਨ ਿੇਰੇ ਸਤਿਗੁਤਰ ਕੀਆ ਤਿਲਾਸਾ ਜੀਉ ॥੩॥

رتِپپ ااھگۓ رےہ نج ریتے سیگؤر ک ِیا دِالہس جپؤ ۔۔۳۔۔
ਤਜਸ ਕਾ ਸਾ ਤਿਸ ਿੇ ਿਲੁ ਪਾਇਆ ॥

سج اک سا ئِس ےت لھپ نانا ۔۔

ਕਤਰ ਤਕਰਪਾ ਪਰਭ ਸੰਤਗ ਤਮਲਾਇਆ ॥

رک کِرنا رپَھب گنس مِالنا ۔۔

ਆਵਣ ਜਾਣ ਰਹੇ ਵਿਭਾਗੀ ਨਾਨਕ ਪੂਰਨ ਆਸਾ ਜੀਉ ॥੪॥੩੧॥੩੮॥

ا ون اجن رےہ وداھبیگ نانک ئُؤرن ا سا جپؤ ۔۔۴۔۔۳۱۔۔۳۸۔۔

ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੫ ॥

امھج ہلحم ۵۔۔
ਮੀਹੁ ਪਇਆ ਪਰਮੇਸਤਰ ਪਾਇਆ ॥

مبہہ ایپ رپرسیم نانا ۔۔
ਜੀਅ ਜੰਿ ਸਤਭ ਸੁਖੀ ਵਸਾਇਆ ॥

سک
ایج جپت سیھ ُ ھی وسانا ۔۔

ਗਇਆ ਕਲੇਸੁ ਭਇਆ ਸੁਖੁ ਸਾਚਾ ਹਤਰ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਸਮਾਲੀ ਜੀਉ ॥੧॥

ایگ کلیس ایھب ُسکھ سااچ ہر ہر نام امسیل جپؤ ۔۔۱۔۔
ਤਜਸ ਕੇ ਸੇ ਤਿਨ ਹੀ ਪਰਤਿਪਾਰੇ ॥

سج ےک ےس پِں یہ رپَپ ِیارے ۔۔
ਪਾਰਬਰਹਮ ਪਰਭ ਭਏ ਰਖਵਾਰੇ ॥

نارپرمہ رپَھب ےئھب روھکارے ۔۔
ਸੁਣੀ ਬੇਨੰਿੀ ਿਾਕੁਤਰ ਮੇਰੈ ਪੂਰਨ ਹੋਈ ਘਾਲੀ ਜੀਉ ॥੨॥

نی
ُسبی ییبی اھٹ ُکر ریمَے ئُؤرن وہیئ اھگیل جپؤ ۔۔۲۔۔
ਸਰਬ ਜੀਆ ਕਉ ਿੇਵਣਹਾਰਾ ॥

رست ایج کؤ دویاہنرا ۔۔
ਗੁਰ ਪਰਸਾਿੀ ਨਿਤਰ ਤਨਹਾਰਾ ॥

ُگر رپسادی دنر بِہارا ۔۔

ਜਲ ਥਲ ਮਹੀਅਲ ਸਤਭ ਤਿਰਪਿਾਣੇ ਸਾਧੂ ਚਰਨ ਪਖਾਲੀ ਜੀਉ ॥੩॥

م
لج لھت ہییل سیھ رتِاتپےن سا ُدوھ رچن اھکپیل جپؤ ۔۔۳۔۔

ਮਨ ਕੀ ਇਛ ਪੁਜਾਵਣਹਾਰਾ ॥

نم یک اِھچ ُبچاواہنرا ۔۔

ਸਿਾ ਸਿਾ ਜਾਈ ਬਤਲਹਾਰਾ ॥

دسا دسا اجیئ اہلبرا ۔۔
ਨਾਨਕ ਿਾਨੁ ਕੀਆ ਿੁਖ ਭੰਜਤਨ ਰਿੇ ਰੰਤਗ ਰਸਾਲੀ ਜੀਉ ॥੪॥੩੨॥੩੯॥

نانک دان ایک ُدھک نجنھب رےت رنگ رسایل جپؤ ۔۔۴۔۔۳۲۔۔۳۹۔۔
ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੫ ॥

امھج ہلحم ۵۔۔
ਮਨੁ ਿਨੁ ਿੇਰਾ ਧਨੁ ਭੀ ਿੇਰਾ ॥

نم نت ریتا دنھ یھب ریتا ۔۔
ਿੂੰ ਿਾਕੁਰੁ ਸੁਆਮੀ ਪਰਭੁ ਮੇਰਾ ॥

ئُؤن اھٹ ُکر سُؤا یم رپَھب ریما ۔۔
ਜੀਉ ਤਪੰਿੁ ਸਭੁ ਰਾਤਸ ਿੁਮਾਰੀ ਿੇਰਾ ਜੋਰੁ ਗੋਪਾਲਾ ਜੀਉ ॥੧॥

جپؤ پِید سیھ راس ُبماری ریتا وجر وگناال جپؤ ۔۔۱۔۔
ਸਿਾ ਸਿਾ ਿੂੰਹੈ ਸੁਖਿਾਈ ॥

دسا دسا ئُؤن َہے ُسکھدایئ ۔۔
ਤਨਤਵ ਤਨਤਵ ਲਾਗਾ ਿੇਰੀ ਪਾਈ ॥

ئِؤ ئِؤ الاگ ریتی نایئ ۔۔
ਕਾਰ ਕਮਾਵਾ ਜੇ ਿੁਧੁ ਭਾਵਾ ਜਾ ਿੂੰ ਿੇਤਹ ਿਇਆਲਾ ਜੀਉ ॥੨॥

اکر امکوا ےج ُندھ اھبوا اج ئُؤن دہہی دناال جپؤ ۔۔۲۔۔

ਪਰਭ ਿੁਮ ਿੇ ਲਹਣਾ ਿੂੰ ਮੇਰਾ ਗਹਣਾ ॥

ُب
رپَھب م ےت انہل ئُؤن ریما انہگ ۔۔
ਜੋ ਿੂੰ ਿੇਤਹ ਸੋਈ ਸੁਖੁ ਸਹਣਾ ॥

وج ئُؤن دہہی وسیئ ُسکھ انہس ۔۔
ਤਜਥੈ ਰਖਤਹ ਬੈਕੁੰਿੁ ਤਿਥਾਈ ਿੂੰ ਸਭਨਾ ਕੇ ਪਰਤਿਪਾਲਾ ਜੀਉ ॥੩॥

جب
پ
ِ ھے رکھہہ یکیبھ پ ِبھایئ ئُؤن سبھیا ےک َرپپ ِیاال جپؤ ۔۔۳۔۔
ਤਸਮਤਰ ਤਸਮਤਰ ਨਾਨਕ ਸੁਖੁ ਪਾਇਆ ॥

ِسمر ِسمر نانک ُسکھ نانا ۔۔

ਆਿ ਪਹਰ ਿੇਰੇ ਗੁਣ ਗਾਇਆ ॥

ا ھٹ رہپ ریتے ُگں اگنا ۔۔

ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰਨ ਹੋਏ ਕਿੇ ਨ ਹੋਇ ਿੁਖਾਲਾ ਜੀਉ ॥੪॥੩੩॥੪੦॥

لگس ونمرھت ئُؤرن وہےئ دکے ہن وہۓ ُداھکال جپؤ ۔۔۴۔۔۳۳۔۔۴۱۔۔
ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੫ ॥

امھج ہلحم ۵۔۔
ਪਾਰਬਰਹਤਮ ਪਰਤਭ ਮੇਘੁ ਪਿਾਇਆ ॥

نارپرمہ رپَھب ھگیم پبھانا ۔۔

ਜਤਲ ਥਤਲ ਮਹੀਅਤਲ ਿਹ ਤਿਤਸ ਵਰਸਾਇਆ ॥

م
لج لھت ہییل دہ دِس ورسانا ۔۔

ਸਾਂਤਿ ਭਈ ਬੁਝੀ ਸਭ ਤਿਰਸਨਾ ਅਨਿੁ ਭਇਆ ਸਭ ਿਾਈ ਜੀਉ ॥੧॥

بُج
ھ
سی
سی
ج
پ
ساپپ یئھب ی ھ رتِانس ا َند ایھب ھ اھٹیئ ؤ ۔۔۱۔۔

ਸੁਖਿਾਿਾ ਿੁਖ ਭੰਜਨਹਾਰਾ ॥

ب
ھب
ب
چ
ہارا ۔۔
ُسکھدانا ُدھک

ਆਪੇ ਬਖਤਸ ਕਰੇ ਜੀਅ ਸਾਰਾ ॥

نک
ا ےپ ھس رکے ایج سارا ۔۔

ਅਪਨੇ ਕੀਿੇ ਨੋ ਆਤਪ ਪਰਤਿਪਾਲੇ ਪਇ ਪੈਰੀ ਤਿਸਤਹ ਮਨਾਈ ਜੀਉ ॥੨॥

اےنپ کِیپے ون ا ت رپَپ ِیاےل ےئپ ریپی ئِسہہ انمیئ جپؤ ۔۔۲۔۔
ਜਾ ਕੀ ਸਰਤਣ ਪਇਆ ਗਤਿ ਪਾਈਐ ॥

اج یک رسن ایپ گپ نا پپَے ۔۔

ਸਾਤਸ ਸਾਤਸ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਤਧਆਈਐ ॥

ساس ساس ہر نام دایھ نیپے َ۔۔

ਤਿਸੁ ਤਬਨੁ ਹੋਰੁ ਨ ਿੂਜਾ ਿਾਕੁਰੁ ਸਭ ਤਿਸੈ ਕੀਆ ਜਾਈ ਜੀਉ ॥੩॥

ئِس پِں وہر ہن ُدواج اھٹ ُکر سیھ ئ ِ َسے ایک اجیئ جپؤ ۔۔۳۔۔
ਿੇਰਾ ਮਾਣੁ ਿਾਣੁ ਪਰਭ ਿੇਰਾ ॥

ریتا امن نان رپَھب ریتا ۔۔
ਿੂੰ ਸਚਾ ਸਾਤਹਬੁ ਗੁਣੀ ਗਹੇਰਾ ॥

ئُؤن اچس اصجِت ُگبی ریہگا ۔۔

ਨਾਨਕੁ ਿਾਸੁ ਕਹੈ ਬੇਨੰਿੀ ਆਿ ਪਹਰ ਿੁਧੁ ਤਧਆਈ ਜੀਉ ॥੪॥੩੪॥੪੧॥

نی
ےہک ییبی ا ھٹ رہپ ُندھ دایھیئ جپؤ ۔۔۴۔۔۳۴۔۔۴۱۔۔
نانک داس َ
ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੫ ॥

امھج ہلحم ۵۔۔

ਸਭੇ ਸੁਖ ਭਏ ਪਰਭ ਿੁਿੇ ॥

پب
سب
ھے ُسکھ ےئھب رپَھب ُ ھے ۔۔
ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਕੇ ਚਰਣ ਮਤਨ ਵੁਿੇ ॥

ُگر ئُؤرے ےک رچن نم ُوےھٹ ۔۔
ਸਹਜ ਸਮਾਤਧ ਲਗੀ ਤਲਵ ਅੰਿਤਰ ਸੋ ਰਸੁ ਸੋਈ ਜਾਣੈ ਜੀਉ ॥੧॥

سہ
ج امسدھ یگل لِؤ ارتن وس رس وسیئ اج ئَے جپؤ ۔۔۱۔۔
ਅਗਮ ਅਗੋਚਰੁ ਸਾਤਹਬੁ ਮੇਰਾ ॥

امگ اوگرچ اصجت ریما ۔۔
ਘਟ ਘਟ ਅੰਿਤਰ ਵਰਿੈ ਨੇਰਾ ॥

ٹھگ ٹھگ ارتن ور ئَے رینا ۔۔

ਸਿਾ ਅਤਲਪਿੁ ਜੀਆ ਕਾ ਿਾਿਾ ਕੋ ਤਵਰਲਾ ਆਪੁ ਪਛਾਣੈ ਜੀਉ ॥੨॥

دسا اتپل ایج اک دانا وک وِرال ا ت اھچپ ئَے جپؤ ۔۔۲۔۔
ਪਰਭ ਤਮਲਣੈ ਕੀ ਏਹ ਨੀਸਾਣੀ ॥

رپَھب مل ِ َپے یک اہہی اسینین ۔۔

ਮਤਨ ਇਕੋ ਸਚਾ ਹੁਕਮੁ ਪਛਾਣੀ ॥

ک
نم اوک اچس ُچ م اھچپین ۔۔

ਸਹਤਜ ਸੰਿੋਤਖ ਸਿਾ ਤਿਰਪਿਾਸੇ ਅਨਿੁ ਖਸਮ ਕੈ ਭਾਣੈ ਜੀਉ ॥੩॥

ک
ھ
سہ
س
َ
ج
ئ
پ
ن
َ
ج وتنسھک دسا رتِاتپےس ا د م ےکَ اھب ے ؤ ۔۔۳۔۔
ਹਥੀ ਤਿਿੀ ਪਰਤਭ ਿੇਵਣਹਾਰੈ ॥

ہب
ھ
ویاہنرے ۔۔
د
َھب
رپ
ِیت
د
ی
َ

ਜਨਮ ਮਰਣ ਰੋਗ ਸਤਭ ਤਨਵਾਰੇ ॥

منج رمن روگ سیھ ئِؤارے ۔۔
ਨਾਨਕ ਿਾਸ ਕੀਏ ਪਰਤਭ ਅਪੁਨੇ ਹਤਰ ਕੀਰਿਤਨ ਰੰਗ ਮਾਣੇ ਜੀਉ ॥੪॥੩੫॥੪੨॥

نانک داس ےئیک رپَھب اےنپ ہر ریکنت رنگ امےن جپؤ ۔۔۴۔۔۳۵۔۔۴۲۔۔
ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੫ ॥

امھج ہلحم ۵۔۔
ਕੀਨੀ ਿਇਆ ਗੋਪਾਲ ਗੁਸਾਈ ॥

کیبی دایئ وگنال ُگسا ٔی ۔۔

ਗੁਰ ਕੇ ਚਰਣ ਵਸੇ ਮਨ ਮਾਹੀ ॥

ُگر ےک رچن وےس نم امیہ ۔۔
ਅੰਗੀਕਾਰੁ ਕੀਆ ਤਿਤਨ ਕਰਿੈ ਿੁਖ ਕਾ ਿੇਰਾ ਢਾਤਹਆ ਜੀਉ ॥੧॥

انگپکار ایک پِں رک ئَے ُدھک اک دریہ داھایہ جپؤ ۔۔۱۔۔
ਮਤਨ ਿਤਨ ਵਤਸਆ ਸਚਾ ਸੋਈ ॥

نم نت وایس اچس وسیئ ۔۔
ਤਬਖੜਾ ਥਾਨੁ ਨ ਤਿਸੈ ਕੋਈ ॥

ک
نِ ھرا اھتن ہن ِد سَے وکیئ ۔۔

ਿੂਿ ਿੁਸਮਣ ਸਤਭ ਸਜਣ ਹੋਏ ਏਕੋ ਸੁਆਮੀ ਆਤਹਆ ਜੀਉ ॥੨॥

ُدوت ُدنمس سیھ نجس وہےئ اوکی سُؤا یم ا ایہ جپؤ ۔۔۲۔۔
ਜੋ ਤਕਛੁ ਕਰੇ ਸੁ ਆਪੇ ਆਪੈ ॥

ک
وج ِچھ رکے وس ا ےپ ا ےپ ۔۔

ਬੁਤਧ ਤਸਆਣਪ ਤਕਛੂ ਨ ਜਾਪੈ ॥

ن ِس پ کِج
ُ
ئ
ھ
َ
ُدھ یا پ ؤ ہن اج ے ۔۔
ਆਪਤਣਆ ਸੰਿਾ ਨੋ ਆਤਪ ਸਹਾਈ ਪਰਤਭ ਭਰਮ ਭੁਲਾਵਾ ਲਾਤਹਆ ਜੀਉ ॥੩॥

ب
ا اینپ سییا ون ا ت اہسیئ رپَھب رھبم ھُالوا الایہ جپؤ ۔۔۳۔۔
ਚਰਣ ਕਮਲ ਜਨ ਕਾ ਆਧਾਰੋ ॥

رچن لمک نج اک ا داھرو ۔۔
ਆਿ ਪਹਰ ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਵਾਪਾਰੋ ॥

ا ھٹ رہپ رام نام وانارو ۔۔
ਸਹਜ ਅਨੰਿ ਗਾਵਤਹ ਗੁਣ ਗੋਤਵੰਿ ਪਰਭ ਨਾਨਕ ਸਰਬ ਸਮਾਤਹਆ ਜੀਉ ॥੪॥੩੬॥੪੩॥

سہ
ج ادنن اگوہِ ُگں وگوِدن رپَھب نانک رست امس ِہیا جپؤ ۔۔۴۔۔۳۶۔۔۴۳۔۔
ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੫ ॥

امھج ہلحم ۵۔۔
ਸੋ ਸਚੁ ਮੰਿਰੁ ਤਜਿੁ ਸਚੁ ਤਧਆਈਐ ॥

وس چس دنمر ِجت چس دایھ نیپے َ۔۔

ਸੋ ਤਰਿਾ ਸੁਹੇਲਾ ਤਜਿੁ ਹਤਰ ਗੁਣ ਗਾਈਐ ॥

وس رِدا سُؤہیال ِجت ہر ُگں اگ پ َپے ۔۔

ਸਾ ਧਰਤਿ ਸੁਹਾਵੀ ਤਜਿੁ ਵਸਤਹ ਹਤਰ ਜਨ ਸਚੇ ਨਾਮ ਤਵਟਹੁ ਕੁਰਬਾਣੋ ਜੀਉ ॥੧॥

سا درھت ُسہاوی ِجت وسہہ ہر نج ےچس نام وِوہٹ ُکرناون جپؤ ۔۔۱۔۔
ਸਚੁ ਵਿਾਈ ਕੀਮ ਨ ਪਾਈ ॥

ِب
چس ودایئ ق م ہن نایئ ۔۔

ਕੁਿਰਤਿ ਕਰਮੁ ਨ ਕਹਣਾ ਜਾਈ ॥

قُدرت رکم ہن انہک اجیئ ۔۔
ਤਧਆਇ ਤਧਆਇ ਜੀਵਤਹ ਜਨ ਿੇਰੇ ਸਚੁ ਸਬਿੁ ਮਤਨ ਮਾਣੋ ਜੀਉ ॥੨॥

دایھۓ دایھۓ ویجہِ نج ریتے چس دبس نم امون جپؤ ۔۔۲۔۔
ਸਚੁ ਸਾਲਾਹਣੁ ਵਿਭਾਗੀ ਪਾਈਐ ॥

چس ساالنہ وداھبیگ نا پپَے ۔۔

ਗੁਰ ਪਰਸਾਿੀ ਹਤਰ ਗੁਣ ਗਾਈਐ ॥

ُگر رپسادی ہر ُگں اگ پ َپے ۔۔

ਰੰਤਗ ਰਿੇ ਿੇਰੈ ਿੁਧੁ ਭਾਵਤਹ ਸਚੁ ਨਾਮੁ ਨੀਸਾਣੋ ਜੀਉ ॥੩॥

رنگ رےت ریتَے ُندھ اھبوہِ چس نام اسینون جپؤ ۔۔۳۔۔
ਸਚੇ ਅੰਿੁ ਨ ਜਾਣੈ ਕੋਈ ॥

ےچس اپپ ہن اج ئَے وکیئ ۔۔
ਥਾਤਨ ਥਨੰਿਤਰ ਸਚਾ ਸੋਈ ॥

ب
ھی
ی
ت
اھتن ر اچس وسیئ ۔۔

ਨਾਨਕ ਸਚੁ ਤਧਆਈਐ ਸਿ ਹੀ ਅੰਿਰਜਾਮੀ ਜਾਣੋ ਜੀਉ ॥੪॥੩੭॥੪੪॥

نانک چس دایھ نیپے َ دص یہ ارتناجیم اجون جپؤ ۔۔۴۔۔۳۷۔۔۴۴۔۔
ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੫ ॥

امھج ہلحم ۵۔۔
ਰੈਤਣ ਸੁਹਾਵੜੀ ਤਿਨਸੁ ਸੁਹੇਲਾ ॥

َرنی ُسہاوری دِسن سُؤہیال ۔۔

ਜਤਪ ਅੰਤਮਰਿ ਨਾਮੁ ਸੰਿਸੰਤਗ ਮੇਲਾ ॥

جت ارمت نام سییسیگ ہلیم ۔۔

ਘੜੀ ਮੂਰਿ ਤਸਮਰਿ ਪਲ ਵੰਞਤਹ ਜੀਵਣੁ ਸਿਲੁ ਤਿਥਾਈ ਜੀਉ ॥੧॥

سب
ڑھگی مُؤرت ِسمرت نل وبجہہ ویجن ھل پ ِبھایئ جپؤ ۔۔۱۔۔
ਤਸਮਰਿ ਨਾਮੁ ਿੋਖ ਸਤਭ ਲਾਥੇ ॥

ِسمرت نام دوھک سیھ الےھت ۔۔

ਅੰਿਤਰ ਬਾਹਤਰ ਹਤਰ ਪਰਭੁ ਸਾਥੇ ॥

ارتن ناہر ہر رپَھب ساےھت ۔۔
ਭੈ ਭਉ ਭਰਮੁ ਖੋਇਆ ਗੁਤਰ ਪੂਰੈ ਿੇਖਾ ਸਭਨੀ ਜਾਈ ਜੀਉ ॥੨॥

سب
ب ب
َھے ھؤ رھبم وھکنا ُگر ئُؤ َرے داھکی ھبی اجیئ جپؤ ۔۔۲۔۔
ਪਰਭੁ ਸਮਰਥੁ ਵਿ ਊਚ ਅਪਾਰਾ ॥

رپَھب رمسھت ود اُوچ انارا ۔۔
ਨਉ ਤਨਤਧ ਨਾਮੁ ਭਰੇ ਭੰਿਾਰਾ ॥

ئؤ ن ِدھ نام رھبے ڈنھبارا ۔۔
ਆਤਿ ਅੰਤਿ ਮਤਧ ਪਰਭੁ ਸੋਈ ਿੂਜਾ ਲਵੈ ਨ ਲਾਈ ਜੀਉ ॥੩॥

ا د اپپ دمھ رپَھب وسیئ ُدواج ولَے ہن الیئ جپؤ ۔۔۳۔۔
ਕਤਰ ਤਕਰਪਾ ਮੇਰੇ ਿੀਨ ਿਇਆਲਾ ॥

رک کِرنا ریمے دنی دناال ۔۔
ਜਾਤਚਕੁ ਜਾਚੈ ਸਾਧ ਰਵਾਲਾ ॥

اج ِچک اج َچے سادھ رواال ۔۔

ਿੇਤਹ ਿਾਨੁ ਨਾਨਕੁ ਜਨੁ ਮਾਗੈ ਸਿਾ ਸਿਾ ਹਤਰ ਤਧਆਈ ਜੀਉ ॥੪॥੩੮॥੪੫॥

دہہی دان نانک نج ام َگے دسا دسا ہر دایھیئ جپؤ ۔۔۴۔۔۳۸۔۔۴۵۔۔
ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੫ ॥

امھج ہلحم ۵۔۔
ਐਥੈ ਿੂੰਹੈ ਆਗੈ ਆਪੇ ॥

اےھتی ئُؤن َہے ا ےگ ا ےپ ۔۔
ਜੀਅ ਜੰਿਰ ਸਤਭ ਿੇਰੇ ਥਾਪੇ ॥

ایج رتنج سیھ ریتے اھتےپ ۔۔
ਿੁਧੁ ਤਬਨੁ ਅਵਰੁ ਨ ਕੋਈ ਕਰਿੇ ਮੈ ਧਰ ਓਟ ਿੁਮਾਰੀ ਜੀਉ ॥੧॥

ُندھ پِں ا َور ہن وکیئ رکےت م َے درھ اوت ُبماری جپؤ ۔۔۱۔۔
ਰਸਨਾ ਜਤਪ ਜਤਪ ਜੀਵੈ ਸੁਆਮੀ ॥

رانس جت جت ویجَے سُؤا یم ۔۔
ਪਾਰਬਰਹਮ ਪਰਭ ਅੰਿਰਜਾਮੀ ॥

نارپرمہ رپَھب ارتناجیم ۔۔

ਤਜਤਨ ਸੇਤਵਆ ਤਿਨ ਹੀ ਸੁਖੁ ਪਾਇਆ ਸੋ ਜਨਮੁ ਨ ਜੂਐ ਹਾਰੀ ਜੀਉ ॥੨॥

ِجں ویسنا پِں یہ ُسکھ نانا وس منج ہن ُجؤےئ اہری جپؤ ۔۔۲۔۔
ਨਾਮੁ ਅਵਖਧੁ ਤਜਤਨ ਜਨ ਿੇਰੈ ਪਾਇਆ ॥

نام ا َودھکھ نج نج ریتَے نانا ۔۔
ਜਨਮ ਜਨਮ ਕਾ ਰੋਗੁ ਗਵਾਇਆ ॥

منج منج اک روگ وگَانا ۔۔

ਹਤਰ ਕੀਰਿਨੁ ਗਾਵਹੁ ਤਿਨੁ ਰਾਿੀ ਸਿਲ ਏਹਾ ਹੈ ਕਾਰੀ ਜੀਉ ॥੩॥

سب
ھ
ج
پ
ےہ اکری ؤ ۔۔۳۔۔
ہر ریکنت اگو ُہ دِن رایت ل ااہی َ
ਤਿਰਸਤਟ ਧਾਤਰ ਅਪਨਾ ਿਾਸੁ ਸਵਾਤਰਆ ॥

د ِرست داھر اانپ داس وسارِنا ۔۔
ਘਟ ਘਟ ਅੰਿਤਰ ਪਾਰਬਰਹਮੁ ਨਮਸਕਾਤਰਆ ॥

ٹھگ ٹھگ ارتن نارپرمہ اکسمنرنا ۔۔

ਇਕਸੁ ਤਵਣੁ ਹੋਰੁ ਿੂਜਾ ਨਾਹੀ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਇਹ ਮਤਿ ਸਾਰੀ ਜੀਉ ॥੪॥੩੯॥੪੬॥

اِسک وِن وہر ُدواج نایہ نانا نانک اہہی مت ساری جپؤ ۔۔۴۔۔۳۹۔۔۴۶۔۔
ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੫ ॥

امھج ہلحم ۵۔۔
ਮਨੁ ਿਨੁ ਰਿਾ ਰਾਮ ਤਪਆਰੇ ॥

نم نت رنا رام ایپرے ۔۔
ਸਰਬਸੁ ਿੀਜੈ ਅਪਨਾ ਵਾਰੇ ॥

رسسب د بج َے اانپ وارے ۔۔

ਆਿ ਪਹਰ ਗੋਤਵੰਿ ਗੁਣ ਗਾਈਐ ਤਬਸਰੁ ਨ ਕੋਈ ਸਾਸਾ ਜੀਉ ॥੧॥

ا ھٹ رہپ وگوِدن ُگں اگ پ َپے ِئسر ہن وکیئ ساسا جپؤ ۔۔۱۔۔
ਸੋਈ ਸਾਜਨ ਮੀਿੁ ਤਪਆਰਾ ॥

وسیئ سانج تیم ایپرا ۔۔
ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਸਾਧਸੰਤਗ ਬੀਚਾਰਾ ॥

رام نام سادھسیگ اچیبرا ۔۔

ਸਾਧੂ ਸੰਤਗ ਿਰੀਜੈ ਸਾਗਰੁ ਕਟੀਐ ਜਮ ਕੀ ਿਾਸਾ ਜੀਉ ॥੨॥

سا ُدوھ گنس رت بج َے سارگ کییپے مج یک اھپسا جپؤ ۔۔۲۔۔
ਚਾਤਰ ਪਿਾਰਥ ਹਤਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ॥

اچر ندارھت ہر یک ویسا ۔۔
ਪਾਰਜਾਿੁ ਜਤਪ ਅਲਖ ਅਭੇਵਾ ॥

ناراجت جت اھکل اویھبا ۔۔
ਕਾਮੁ ਿੋਧੁ ਤਕਲਤਬਖ ਗੁਤਰ ਕਾਟੇ ਪੂਰਨ ਹੋਈ ਆਸਾ ਜੀਉ ॥੩॥

اکم رکودھ کِل ِیکھ ُگر اکےٹ ئُؤرن وہیئ ا سا جپؤ ۔۔۳۔۔
ਪੂਰਨ ਭਾਗ ਭਏ ਤਜਸੁ ਪਰਾਣੀ ॥

ئُؤرن اھبگ ےئھب ِجس رپَاین ۔۔
ਸਾਧਸੰਤਗ ਤਮਲੇ ਸਾਰੰਗਪਾਣੀ ॥

سادھسیگ مل ِے سارنگیاین ۔۔

ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਵਤਸਆ ਤਜਸੁ ਅੰਿਤਰ ਪਰਵਾਣੁ ਤਗਰਸਿ ਉਿਾਸਾ ਜੀਉ ॥੪॥੪੦॥੪੭॥

نانک نام وایس ِجس ارتن رپوان گِرست اُداسا جپؤ ۔۔۴۔۔۴۱۔۔۴۷۔۔
ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੫ ॥

امھج ہلحم ۵۔۔
ਤਸਮਰਿ ਨਾਮੁ ਤਰਿੈ ਸੁਖੁ ਪਾਇਆ ॥

ِسمرت نام ر َِدے ُسکھ نانا ۔۔

ਕਤਰ ਤਕਰਪਾ ਭਗਿੀ ਪਰਗਟਾਇਆ ॥

ک ِ بھگ
ی
ی
رک رنا ں رپَاٹگنا ۔۔

ਸੰਿਸੰਤਗ ਤਮਤਲ ਹਤਰ ਹਤਰ ਜਤਪਆ ਤਬਨਸੇ ਆਲਸ ਰੋਗਾ ਜੀਉ ॥੧॥

سییسیگ مِل ہر ہر چییا نِیسے ا سل رواگ جپؤ ۔۔۱۔۔
ਜਾ ਕੈ ਤਗਰਤਹ ਨਵ ਤਨਤਧ ਹਤਰ ਭਾਈ ॥

ےک گِرہِ ونَ ن ِدھ ہر اھبیئ ۔۔
اج َ

ਤਿਸੁ ਤਮਤਲਆ ਤਜਸੁ ਪੁਰਬ ਕਮਾਈ ॥

ئِس مل ِیا ِجس ُپرت امکیئ ۔۔

ਤਗਆਨ ਤਧਆਨ ਪੂਰਨ ਪਰਮੇਸੁਰ ਪਰਭੁ ਸਭਨਾ ਗਲਾ ਜੋਗਾ ਜੀਉ ॥੨॥

گ ِیان دایھن ئُؤرن رپمیسُر رپَھب سبھیا گال وجاگ جپؤ ۔۔۲۔۔
ਤਖਨ ਮਤਹ ਥਾਤਪ ਉਥਾਪਨਹਾਰਾ ॥

ک
ھ
ِ
ں ہہم اھتت اُاھتاہنپرا ۔۔

ਆਤਪ ਇਕੰਿੀ ਆਤਪ ਪਸਾਰਾ ॥

ا ت اِیتنک ا ت ئسارا ۔۔
ਲੇਪੁ ਨਹੀ ਜਗਜੀਵਨ ਿਾਿੇ ਿਰਸਨ ਤਿਿੇ ਲਹਤਨ ਤਵਜੋਗਾ ਜੀਉ ॥੩॥

چگ
لَپت یہن چپؤن داےت درنس دِےھٹ ہل وِوجاگ جپؤ ۔۔۳۔۔
ਅੰਚਤਲ ਲਾਇ ਸਭ ਤਸਸਤਟ ਿਰਾਈ ॥

الچن ال ِئے سیھ رتایئ ۔۔

ਆਪਣਾ ਨਾਉ ਆਤਪ ਜਪਾਈ ॥

ا انپ ناو ا ت اپجیئ ۔۔
ਗੁਰ ਬੋਤਹਥੁ ਪਾਇਆ ਤਕਰਪਾ ਿੇ ਨਾਨਕ ਧੁਤਰ ਸੰਜੋਗਾ ਜੀਉ ॥੪॥੪੧॥੪੮॥

ُگر وبھتہ نانا کِرنا ےت نانک د ُھر وجنساگ جپؤ ۔۔۴۔۔۴۱۔۔۴۸۔۔

ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੫ ॥

امھج ہلحم ۵۔۔
ਸੋਈ ਕਰਣਾ ਤਜ ਆਤਪ ਕਰਾਏ ॥

وسیئ رکنا ےج ا ت رکاےئ ۔۔
ਤਜਥੈ ਰਖੈ ਸਾ ਭਲੀ ਜਾਏ ॥

ب
جب ک
ھل
ِ َھے ر َھے سا ی اجےئ ۔۔
ਸੋਈ ਤਸਆਣਾ ਸੋ ਪਤਿਵੰਿਾ ਹੁਕਮੁ ਲਗੈ ਤਜਸੁ ਮੀਿਾ ਜੀਉ ॥੧॥

ک َ
وسیئ ِسیانا وس پپِؤاتن ُچ م لگے سج اھٹیم جپؤ ۔۔۱۔۔
ਸਭ ਪਰੋਈ ਇਕਿੁ ਧਾਗੈ ॥

سیھ رپویئ اِتک داھ َگے ۔۔
ਤਜਸੁ ਲਾਇ ਲਏ ਸੋ ਚਰਣੀ ਲਾਗੈ ॥

ِجس ال ِئے ےئل وس رچین ال َگے ۔۔
ਊੈਂਧ ਕਵਲੁ ਤਜਸੁ ਹੋਇ ਪਰਗਾਸਾ ਤਿਤਨ ਸਰਬ ਤਨਰੰਜਨੁ ਿੀਿਾ ਜੀਉ ॥੨॥

اُودنھ وکَل ِجس وہۓ رپَاگسا پِں رست پِرنجن داھٹی جپؤ ۔۔۲۔۔
ਿੇਰੀ ਮਤਹਮਾ ਿੂੰਹੈ ਜਾਣਤਹ ॥

ریتی امہم ئُؤن َہے اجہنِ ۔۔

ਅਪਣਾ ਆਪੁ ਿੂੰ ਆਤਪ ਪਛਾਣਤਹ ॥

اانپ ا ت ئُؤن ا ت اھچپہہن ۔۔

ਹਉ ਬਤਲਹਾਰੀ ਸੰਿਨ ਿੇਰੇ ਤਜਤਨ ਕਾਮੁ ਿੋਧੁ ਲੋਭੁ ਪੀਿਾ ਜੀਉ ॥੩॥

س
ہؤ اہلبری ییں ریتے ِجں اکم رکودھ ولھب اھٹیپ جپؤ ۔۔۳۔۔

ਿੂੰ ਤਨਰਵੈਰੁ ਸੰਿ ਿੇਰੇ ਤਨਰਮਲ ॥

ئُؤن پِروری سیت ریتے پِرلم ۔۔
ਤਜਨ ਿੇਖੇ ਸਭ ਉਿਰਤਹ ਕਲਮਲ ॥

کل
ِجں دےھکی سیھ اُرتہِ مل ۔۔

ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਤਧਆਇ ਤਧਆਇ ਜੀਵੈ ਤਬਨਤਸਆ ਭਰਮੁ ਭਉ ਧੀਿਾ ਜੀਉ ॥੪॥੪੨॥੪੯॥

ب
نانک نام دایھۓ دایھۓ ویجے نِیسیا رھبم ھؤ دھیبھا جپؤ ۔۔۴۔۔۴۲۔۔۴۹۔۔
ਮਾਂਝ ਮਹਲਾ ੫ ॥

امھجن ہلحم ۵۔۔
ਝੂਿਾ ਮੰਗਣੁ ਜੇ ਕੋਈ ਮਾਗੈ ॥

م
چ
ُھؤاھٹ یگں ےج وکیئ ام َگے ۔۔
ਤਿਸ ਕਉ ਮਰਿੇ ਘੜੀ ਨ ਲਾਗੈ ॥

ئِس کؤ رمےت ڑھگی ہن ال َگے ۔۔
ਪਾਰਬਰਹਮੁ ਜੋ ਸਿ ਹੀ ਸੇਵੈ ਸੋ ਗੁਰ ਤਮਤਲ ਤਨਹਚਲੁ ਕਹਣਾ ॥੧॥

بہ
نارپرمہ وج دص یہ ویسَے وس ُگر مِل ِ چل انہک ۔۔۱۔۔
ਪਰੇਮ ਭਗਤਿ ਤਜਸ ਕੈ ਮਤਨ ਲਾਗੀ ॥

رپمی تگھب ِجس ےکَ نم الیگ ۔۔
ਗੁਣ ਗਾਵੈ ਅਨਤਿਨੁ ਤਨਤਿ ਜਾਗੀ ॥

ُگ
اگوے ان ِدن پِپ اجیگ ۔۔
ں َ

ਬਾਹ ਪਕਤੜ ਤਿਸੁ ਸੁਆਮੀ ਮੇਲੈ ਤਜਸ ਕੈ ਮਸਿਤਕ ਲਹਣਾ ॥੨॥

ناہ ڑکپ ئِس سُؤا یم میلَے ِجس ےکَ کتسم انہل ۔۔۲۔۔

ਚਰਨ ਕਮਲ ਭਗਿਾਂ ਮਤਨ ਵੁਿੇ ॥

ب
رچن لمک ھگیان نم ُوےھٹ ۔۔
ਤਵਣੁ ਪਰਮੇਸਰ ਸਗਲੇ ਮੁਿੇ ॥

مب
وِن رپرسیم ےلگس ُ ھے ۔۔

ਸੰਿ ਜਨਾਂ ਕੀ ਧੂਤੜ ਤਨਿ ਬਾਂਛਤਹ ਨਾਮੁ ਸਚੇ ਕਾ ਗਹਣਾ ॥੩॥

ب
سیت انجن یک دھُؤر پِپ نا جھ ِہ نام ےچس اک انہگ ۔۔۳۔۔
ਊਿਿ ਬੈਿਿ ਹਤਰ ਹਤਰ ਗਾਈਐ ॥

اُوبھت نیبھت ہر ہر اگ پ َپے ۔۔

ਤਜਸੁ ਤਸਮਰਿ ਵਰੁ ਤਨਹਚਲੁ ਪਾਈਐ ॥

بہ
ِجس ِسمرت ور ِ چل نا پپَے ۔۔

ਨਾਨਕ ਕਉ ਪਰਭ ਹੋਇ ਿਇਆਲਾ ਿੇਰਾ ਕੀਿਾ ਸਹਣਾ ॥੪॥੪੩॥੫੦॥

نانک کؤ رپَھب وہۓ دناال ریتا کییا انہس ۔۔۴۔۔۴۳۔۔۵۱۔۔
ਰਾਗੁ ਮਾਝ ਅਸਟਪਿੀਆ ਮਹਲਾ ੧ ਘਰੁ ੧

راگ امھج اسییدنا ہلحم  ۱رھگ ۱
ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪਰਸਾਤਿ ॥

اِک اواکنر سیگؤر رپساد ۔۔
ਸਬਤਿ ਰੰਗਾਏ ਹੁਕਤਮ ਸਬਾਏ ॥

ک
دبس راگنےئ ُچ م ابسےئ ۔۔

ਸਚੀ ਿਰਗਹ ਮਹਤਲ ਬੁਲਾਏ ॥

یچس درہگ لحم ُنالےئ ۔۔

ਸਚੇ ਿੀਨ ਿਇਆਲ ਮੇਰੇ ਸਾਤਹਬਾ ਸਚੇ ਮਨੁ ਪਿੀਆਵਤਣਆ ॥੧॥

ےچس دنی دنال ریمے اصجِیہ ےچس نم ایتپواین ۔۔۱۔۔
ਹਉ ਵਾਰੀ ਜੀਉ ਵਾਰੀ ਸਬਤਿ ਸੁਹਾਵਤਣਆ ॥

ہؤ واری جپؤ واری دبس ُسہاوپ ِیا ۔۔

ਅੰਤਮਰਿ ਨਾਮੁ ਸਿਾ ਸੁਖਿਾਿਾ ਗੁਰਮਿੀ ਮੰਤਨ ਵਸਾਵਤਣਆ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ارمِت نام دسا ُسکھدانا ُگریتم نمّ وساواین ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਨਾ ਕੋ ਮੇਰਾ ਹਉ ਤਕਸੁ ਕੇਰਾ ॥

ہن وک ریما ہؤ کِس ریکا ۔۔

ਸਾਚਾ ਿਾਕੁਰੁ ਤਿਰਭਵਤਣ ਮੇਰਾ ॥

سااچ اھٹ ُکر رتِوھبن ریما ۔۔

ਹਉਮੈ ਕਤਰ ਕਤਰ ਜਾਇ ਘਣੇਰੀ ਕਤਰ ਅਵਗਣ ਪਛੋਿਾਵਤਣਆ ॥੨॥

ہؤ م َے رک رک اجۓ رینھگی رک ا َونگ وھچپناواین ۔۔۲۔۔
ਹੁਕਮੁ ਪਛਾਣੈ ਸੁ ਹਤਰ ਗੁਣ ਵਖਾਣੈ ॥

ک
ُچ م اھچپ ئَے وس ہر ُگں واھک ئَے ۔۔
ਗੁਰ ਕੈ ਸਬਤਿ ਨਾਤਮ ਨੀਸਾਣੈ ॥

ُگر ےکَ دبس نام اسین ئَے ۔۔

ਸਭਨਾ ਕਾ ਿਤਰ ਲੇਖਾ ਸਚੈ ਛੂਟਤਸ ਨਾਤਮ ਸੁਹਾਵਤਣਆ ॥੩॥

چ
سبھیا اک در اھکیل سج َے ُھؤسٹ نام ُسہاوپ ِیا ۔۔۳۔۔
ਮਨਮੁਖੁ ਭੂਲਾ ਿਉਰੁ ਨ ਪਾਏ ॥

مب ب ب
مُکھ ُھؤال ھؤر ہن ناےئ ۔۔

ਜਮ ਿਤਰ ਬਧਾ ਚੋਟਾ ਖਾਏ ॥

مج در دباھ وچنا اھکےئ ۔۔
ਤਬਨੁ ਨਾਵੈ ਕੋ ਸੰਤਗ ਨ ਸਾਥੀ ਮੁਕਿੇ ਨਾਮੁ ਤਧਆਵਤਣਆ ॥੪॥

پِں نا َوے وک گنس ہن سایھت مُکپے نام دایھواین ۔۔۴۔۔
ਸਾਕਿ ਕੂੜੇ ਸਚੁ ਨ ਭਾਵੈ ॥

ساطق ُکؤرے چس ہن اھبوے ۔۔
ਿੁਤਬਧਾ ਬਾਧਾ ਆਵੈ ਜਾਵੈ ॥

اجوے ۔۔
ے َ
ُددباھ ناداھ ا و َ
ਤਲਤਖਆ ਲੇਖੁ ਨ ਮੇਟੈ ਕੋਈ ਗੁਰਮੁਤਖ ਮੁਕਤਿ ਕਰਾਵਤਣਆ ॥੫॥

لک ِھیا ل َیکھ ہن می َپے وکیئ ُگرمُکھ مُکت رکاواین ۔۔۵۔۔
ਪੇਈਅੜੈ ਤਪਰੁ ਜਾਿੋ ਨਾਹੀ ॥

پ ٔیت َرے پِر اجوت نایہ ۔۔

ਝੂਤਿ ਤਵਛੁੰਨੀ ਰੋਵੈ ਧਾਹੀ ॥

چ
چ
ُھب
ّ
ُھؤھٹ وِ ی رو َوے داھیہ ۔۔
ਅਵਗਤਣ ਮੁਿੀ ਮਹਲੁ ਨ ਪਾਏ ਅਵਗਣ ਗੁਤਣ ਬਖਸਾਵਤਣਆ ॥੬॥

مب
ا َونگ ُ ھی لحم ہن ناےئ ا َونگ ُگں نکھساواین ۔۔۶۔۔
ਪੇਈਅੜੈ ਤਜਤਨ ਜਾਿਾ ਤਪਆਰਾ ॥

پ ٔیت َرے ِجں اجنا ایپرا ۔۔

ਗੁਰਮੁਤਖ ਬੂਝੈ ਿਿੁ ਬੀਚਾਰਾ ॥

چ
ُگرمُکھ ُوب َھے پپ اچیبرا ۔۔

ਆਵਣੁ ਜਾਣਾ ਿਾਤਕ ਰਹਾਏ ਸਚੈ ਨਾਤਮ ਸਮਾਵਤਣਆ ॥੭॥

ا ون اجنا اھٹک راہےئ سج َے نام امسوپ ِیا ۔۔۷۔۔
ਗੁਰਮੁਤਖ ਬੂਝੈ ਅਕਥੁ ਕਹਾਵੈ ॥

چ
اہکوے ۔۔
ُگرمُکھ ئُؤ َھے اکبھ َ
ਸਚੇ ਿਾਕੁਰ ਸਾਚੋ ਭਾਵੈ ॥

ےچس اھٹ ُکر ساوچ اھبوے ۔۔
ਨਾਨਕ ਸਚੁ ਕਹੈ ਬੇਨੰਿੀ ਸਚੁ ਤਮਲੈ ਗੁਣ ਗਾਵਤਣਆ ॥੮॥੧॥

نی
نانک چس ےہکَ ییبی چس ملَ ِے ُگں اگواین ۔۔۸۔۔۱۔۔
ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੩ ਘਰੁ ੧ ॥

امھج ہلحم  ۳رھگ ۱۔۔
ਕਰਮੁ ਹੋਵੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤਮਲਾਏ ॥

وہوے سیگؤرو مِالےئ ۔۔
رکم َ

ਸੇਵਾ ਸੁਰਤਿ ਸਬਤਿ ਤਚਿੁ ਲਾਏ ॥

ویسا ُسرت دبس ِجت الےئ ۔۔
ਹਉਮੈ ਮਾਤਰ ਸਿਾ ਸੁਖੁ ਪਾਇਆ ਮਾਇਆ ਮੋਹੁ ਚੁਕਾਵਤਣਆ ॥੧॥

ہؤ م َے امر دسا ُسکھ نانا امنا ومہ ُجکاواین ۔۔۱۔۔

ਹਉ ਵਾਰੀ ਜੀਉ ਵਾਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਕੈ ਬਤਲਹਾਰਤਣਆ ॥

ہؤ واری جپؤ واری سیگؤر ےکَ اہلبراین ۔۔

ਗੁਰਮਿੀ ਪਰਗਾਸੁ ਹੋਆ ਜੀ ਅਨਤਿਨੁ ਹਤਰ ਗੁਣ ਗਾਵਤਣਆ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ُگریتم رپاگس وہا یج ادنِن ہر ُگں اگواین ۔۔۱۔۔راہو۔۔

ਿਨੁ ਮਨੁ ਖੋਜੇ ਿਾ ਨਾਉ ਪਾਏ ॥

نت نم وخےج نا ناو ناےئ ۔۔
ਧਾਵਿੁ ਰਾਖੈ ਿਾਤਕ ਰਹਾਏ ॥

ک
داھوت را َھے اھٹک راہےئ ۔۔
ਗੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਅਨਤਿਨੁ ਗਾਵੈ ਸਹਜੇ ਭਗਤਿ ਕਰਾਵਤਣਆ ॥੨॥

س
اگوے ہجے تگھب رکاواین ۔۔۲۔۔
ُگر یک ناین ادنِن َ
ਇਸੁ ਕਾਇਆ ਅੰਿਤਰ ਵਸਿੁ ਅਸੰਖਾ ॥

س
اس اکنا ادنر وطس ا یکھا ۔۔

ਗੁਰਮੁਤਖ ਸਾਚੁ ਤਮਲੈ ਿਾ ਵੇਖਾ ॥

ُگرمُکھ ساچ ملَ ِے نا واھکی ۔۔

ਨਉ ਿਰਵਾਜੇ ਿਸਵੈ ਮੁਕਿਾ ਅਨਹਿ ਸਬਿੁ ਵਜਾਵਤਣਆ ॥੩॥

ئؤ درواےج دوسَے مُکیا ابچد دبس واجواین ۔۔۳۔۔
ਸਚਾ ਸਾਤਹਬੁ ਸਚੀ ਨਾਈ ॥

اچس اصجِت یچس نایئ ۔۔
ਗੁਰ ਪਰਸਾਿੀ ਮੰਤਨ ਵਸਾਈ ॥

ُگر رپسادی نمّ وسایئ ۔۔

ਅਨਤਿਨੁ ਸਿਾ ਰਹੈ ਰੰਤਗ ਰਾਿਾ ਿਤਰ ਸਚੈ ਸੋਝੀ ਪਾਵਤਣਆ ॥੪॥

ادنِن دسا ر َہے رنگ رانا در سج َے وسیھج ناواین ۔۔۴۔۔
ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਕੀ ਸਾਰ ਨ ਜਾਣੀ ॥

نات ُپ ّں یک سار ہن اجین ۔۔

ਿੂਜੈ ਲਾਗੀ ਭਰਤਮ ਭੁਲਾਣੀ ॥

ب
ُدو َچے الیگ رھبم ھُالین ۔۔

ਅਤਗਆਨੀ ਅੰਧਾ ਮਗੁ ਨ ਜਾਣੈ ਤਿਤਰ ਤਿਤਰ ਆਵਣ ਜਾਵਤਣਆ ॥੫॥

ب ب
اگ ِیاین ادناھ گم ہن اج ئَے ھِر ھِر ا ون اجواین ۔۔۵۔۔
ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਿੇ ਸਿਾ ਸੁਖੁ ਪਾਇਆ ॥

ُگر ویسا ےت دسا ُسکھ نانا ۔۔

ਹਉਮੈ ਮੇਰਾ ਿਾਤਕ ਰਹਾਇਆ ॥

ہؤ م َے ریما اھٹک راہنا ۔۔

ਗੁਰ ਸਾਖੀ ਤਮਤਟਆ ਅੰਤਧਆਰਾ ਬਜਰ ਕਪਾਟ ਖੁਲਾਵਤਣਆ ॥੬॥

ک
ُگر سایھک مِییا ادنایھرا رجب اپکت ھُالواین ۔۔۶۔۔
ਹਉਮੈ ਮਾਤਰ ਮੰਤਨ ਵਸਾਇਆ ॥

ہؤ م َے امر نمّ وسانا ۔۔

ਗੁਰ ਚਰਣੀ ਸਿਾ ਤਚਿੁ ਲਾਇਆ ॥

ُگر رچین دسا ِجت النا ۔۔

ਗੁਰ ਤਕਰਪਾ ਿੇ ਮਨੁ ਿਨੁ ਤਨਰਮਲੁ ਤਨਰਮਲ ਨਾਮੁ ਤਧਆਵਤਣਆ ॥੭॥

ُگر کِرنا ےت نم نت پِرلم پِرلم نام دایھواین ۔۔۷۔۔
ਜੀਵਣੁ ਮਰਣਾ ਸਭੁ ਿੁਧੈ ਿਾਈ ॥

ِجپؤن رمنا سیھ ُند َھے نایئ ۔۔

ਤਜਸੁ ਬਖਸੇ ਤਿਸੁ ਿੇ ਵਤਿਆਈ ॥

نک
سج ھسے ئِس دے ودنایئ ۔۔

ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਤਧਆਇ ਸਿਾ ਿੂੰ ਜੰਮਣੁ ਮਰਣੁ ਸਵਾਰਤਣਆ ॥੮॥੧॥੨॥

چ
نانک نام دایھۓ دسا ئُؤن مّں رمن وسارپ ِیا ۔۔۸۔۔۱۔۔۲۔۔
ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੩ ॥

امھج ہلحم ۳۔۔
ਮੇਰਾ ਪਰਭੁ ਤਨਰਮਲੁ ਅਗਮ ਅਪਾਰਾ ॥

ریما رپَھب پِرلم امگ انارا ۔۔
ਤਬਨੁ ਿਕੜੀ ਿੋਲੈ ਸੰਸਾਰਾ ॥

پِں ڑکتی وت لَے اسنسرا ۔۔

ਗੁਰਮੁਤਖ ਹੋਵੈ ਸੋਈ ਬੂਝੈ ਗੁਣ ਕਤਹ ਗੁਣੀ ਸਮਾਵਤਣਆ ॥੧॥

چ
وہوے وسیئ ئُؤ َھے ُگں ہہک ُگبی امسوپ ِیا ۔۔۱۔۔
ُگرمُکھ َ

ਹਉ ਵਾਰੀ ਜੀਉ ਵਾਰੀ ਹਤਰ ਕਾ ਨਾਮੁ ਮੰਤਨ ਵਸਾਵਤਣਆ ॥

نم وساواین ۔۔
ہؤ واری جپؤ واری ہر اک نام ّ

ਜੋ ਸਤਚ ਲਾਗੇ ਸੇ ਅਨਤਿਨੁ ਜਾਗੇ ਿਤਰ ਸਚੈ ਸੋਭਾ ਪਾਵਤਣਆ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

وج چس الےگ ےس ادنِن اجےگ در سج َے وساھب ناواین ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਆਤਪ ਸੁਣੈ ਿੈ ਆਪੇ ਵੇਖੈ ॥

ا ت ُسیے َ ئَے ا ےپ وےھکی ۔۔
ਤਜਸ ਨੋ ਨਿਤਰ ਕਰੇ ਸੋਈ ਜਨੁ ਲੇਖੈ ॥

لی ک
ھ
َ
سج ون دنر رکے وسیئ نج ے ۔۔
ਆਪੇ ਲਾਇ ਲਏ ਸੋ ਲਾਗੈ ਗੁਰਮੁਤਖ ਸਚੁ ਕਮਾਵਤਣਆ ॥੨॥

ا ےپ ال ِئے ےئل وس ال َگے ُگرمُکھ چس امکواین ۔۔۲۔۔

ਤਜਸੁ ਆਤਪ ਭੁਲਾਏ ਸੁ ਤਕਥੈ ਹਥੁ ਪਾਏ ॥

ک ِ َب
ب
ِجس ا ت ھُالےئ وس ھے ھتہ ناےئ ۔۔
ਪੂਰਤਬ ਤਲਤਖਆ ਸੁ ਮੇਟਣਾ ਨ ਜਾਏ ॥

ئُؤرت لک ِھیا وس انٹیم ہن اجےئ ۔۔

ਤਜਨ ਸਤਿਗੁਰੁ ਤਮਤਲਆ ਸੇ ਵਿਭਾਗੀ ਪੂਰੈ ਕਰਤਮ ਤਮਲਾਵਤਣਆ ॥੩॥

نج سیگؤر مل ِیا ےس وداھبیگ ئُؤ َرے رکم مِالواین ۔۔۳۔۔
ਪੇਈਅੜੈ ਧਨ ਅਨਤਿਨੁ ਸੁਿੀ ॥

پ ٔیت َرے دنھ ادنِن ُسبی ۔۔

ਕੰਤਿ ਤਵਸਾਰੀ ਅਵਗਤਣ ਮੁਿੀ ॥

کپت وِساری اونگ مُبی ۔۔

ਅਨਤਿਨੁ ਸਿਾ ਤਿਰੈ ਤਬਲਲਾਿੀ ਤਬਨੁ ਤਪਰ ਨੀਿ ਨ ਪਾਵਤਣਆ ॥੪॥

ب
ادنِن دسا ھ ِ َرے نِلالدی پِں پِر دین ہن ناواین ۔۔۴۔۔
ਪੇਈਅੜੈ ਸੁਖਿਾਿਾ ਜਾਿਾ ॥

پ ٔیت َرے ُسکھدانا اجنا ۔۔

ਹਉਮੈ ਮਾਤਰ ਗੁਰ ਸਬਤਿ ਪਛਾਿਾ ॥

ہؤ م َے امر ُگر دبس اھچپنا ۔۔

ਸੇਜ ਸੁਹਾਵੀ ਸਿਾ ਤਪਰੁ ਰਾਵੇ ਸਚੁ ਸੀਗਾਰੁ ਬਣਾਵਤਣਆ ॥੫॥

جیس ُسہاوی دسا پِر راوے چس اگیسر انبواین ۔۔۵۔۔
ਲਖ ਚਉਰਾਸੀਹ ਜੀਅ ਉਪਾਏ ॥

ھکل جؤرایس یج اُناےئ ۔۔

ਤਜਸ ਨੋ ਨਿਤਰ ਕਰੇ ਤਿਸੁ ਗੁਰੂ ਤਮਲਾਏ ॥

ِجس ون دنر رکے ئِس ُگؤ ُرو مِالےئ ۔۔

ਤਕਲਤਬਖ ਕਾਤਟ ਸਿਾ ਜਨ ਤਨਰਮਲ ਿਤਰ ਸਚੈ ਨਾਤਮ ਸੁਹਾਵਤਣਆ ॥੬॥

کِل ِیکھ اکت دسا نج پِرلم در سج َے نام ُسہاوپ ِیا ۔۔۶۔۔
ਲੇਖਾ ਮਾਗੈ ਿਾ ਤਕਤਨ ਿੀਐ ॥

اھکیل ام َگے َ نا کِں د پپے َ۔۔

ਸੁਖੁ ਨਾਹੀ ਿੁਤਨ ਿੂਐ ਿੀਐ ॥

ب
ُسکھ نایہ ُھں ُدوےئَ پ ٔپے ۔۔
ਆਪੇ ਬਖਤਸ ਲਏ ਪਰਭੁ ਸਾਚਾ ਆਪੇ ਬਖਤਸ ਤਮਲਾਵਤਣਆ ॥੭॥

نک
نک
ھ
ھ
م
ا ےپ س ےئل رپَھب سااچ ا ےپ س ِالواین ۔۔۷۔۔
ਆਤਪ ਕਰੇ ਿੈ ਆਤਪ ਕਰਾਏ ॥

ا ت رکے ئَے ا ت رکاےئ ۔۔
ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਕੈ ਸਬਤਿ ਤਮਲਾਏ ॥

ئُؤرے ُگر ےکَ دبس مِالےئ ۔۔
ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਤਮਲੈ ਵਤਿਆਈ ਆਪੇ ਮੇਤਲ ਤਮਲਾਵਤਣਆ ॥੮॥੨॥੩॥

نانک نام ملَ ِے ودنایئ ا ےپ لیم مِالواین ۔۔۸۔۔۲۔۔۳۔۔
ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੩ ॥

امھج ہلحم ۳۔۔
ਇਕੋ ਆਤਪ ਤਿਰੈ ਪਰਛੰਨਾ ॥

ب
اوک ا ت ھ ِ َرے رپچھّیا ۔۔

ਗੁਰਮੁਤਖ ਵੇਖਾ ਿਾ ਇਹੁ ਮਨੁ ਤਭੰਨਾ ॥

ُگرمُکھ واھکی نا اویہ نم بھِیّا ۔۔

ਤਿਰਸਨਾ ਿਤਜ ਸਹਜ ਸੁਖੁ ਪਾਇਆ ਏਕੋ ਮੰਤਨ ਵਸਾਵਤਣਆ ॥੧॥

سہ
نم وساواین ۔۔۱۔۔
رتِانس جت ج ُسکھ نانا اوکی ّ

ਹਉ ਵਾਰੀ ਜੀਉ ਵਾਰੀ ਇਕਸੁ ਤਸਉ ਤਚਿੁ ਲਾਵਤਣਆ ॥

ہؤ واری جپؤ واری اِسک سِیؤ ِجت الواین ۔۔

ਗੁਰਮਿੀ ਮਨੁ ਇਕਿੁ ਘਤਰ ਆਇਆ ਸਚੈ ਰੰਤਗ ਰੰਗਾਵਤਣਆ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ُگریتم نم اِتک رھگ ا نا سج َے رنگ راگنواین ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਇਹੁ ਜਗੁ ਭੂਲਾ ਿੈੈਂ ਆਤਪ ਭੁਲਾਇਆ ॥

ب
ب
اویہ چگ ُھؤال َنیں ا ت ھُالنا ۔۔
ਇਕੁ ਤਵਸਾਤਰ ਿੂਜੈ ਲੋਭਾਇਆ ॥

اِک وِسار ُدو َچے ولاھبنا ۔۔

ਅਨਤਿਨੁ ਸਿਾ ਤਿਰੈ ਭਰਤਮ ਭੂਲਾ ਤਬਨੁ ਨਾਵੈ ਿੁਖੁ ਪਾਵਤਣਆ ॥੨॥

ب
ب
ادنِن دسا ھ ِ َرے رھبم ُھؤال پِں نا َوے ُدھک ناواین ۔۔۲۔۔
ਜੋ ਰੰਤਗ ਰਾਿੇ ਕਰਮ ਤਬਧਾਿੇ ॥

وج رنگ راےت رکم نِداھےت ۔۔
ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਿੇ ਜੁਗ ਚਾਰੇ ਜਾਿੇ ॥

ُگر ویسا ےت ُچگ اچرے اجےت ۔۔
ਤਜਸ ਨੋ ਆਤਪ ਿੇਇ ਵਤਿਆਈ ਹਤਰ ਕੈ ਨਾਤਮ ਸਮਾਵਤਣਆ ॥੩॥

ِجس ون ا ت دےئ ودنایئ ہر ےکَ نام امسوپ ِیا ۔۔۳۔۔

ਮਾਇਆ ਮੋਤਹ ਹਤਰ ਚੇਿੈ ਨਾਹੀ ॥

امنا ومہِ ہر چی َپے نایہ ۔۔

ਜਮਪੁਤਰ ਬਧਾ ਿੁਖ ਸਹਾਹੀ ॥

چ

متُر دباھ ُدھک اہسیہ ۔۔

ਅੰਨਾ ਬੋਲਾ ਤਕਛੁ ਨਿਤਰ ਨ ਆਵੈ ਮਨਮੁਖ ਪਾਤਪ ਪਚਾਵਤਣਆ ॥੪॥

ک
ااھن وبال ِچھ

مب
ے مُکھ نات اچپواین ۔۔۴۔۔
دنر ہن ا و َ

ਇਤਕ ਰੰਤਗ ਰਾਿੇ ਜੋ ਿੁਧੁ ਆਤਪ ਤਲਵ ਲਾਏ ॥

اِک رنگ راےت وج ُندھ ا ت لِؤ الےئ ۔۔
ਭਾਇ ਭਗਤਿ ਿੇਰੈ ਮਤਨ ਭਾਏ ॥

اھبےئ تگھب ریتَے نم اھبےئ ۔۔
ਸਤਿਗੁਰੁ ਸੇਵਤਨ ਸਿਾ ਸੁਖਿਾਿਾ ਸਭ ਇਛਾ ਆਤਪ ਪੁਜਾਵਤਣਆ ॥੫॥

سیگؤر َسیؤن دسا ُسکھدانا سیھ اِاھچ ا ت ُبچاواین ۔۔۵۔۔
ਹਤਰ ਜੀਉ ਿੇਰੀ ਸਿਾ ਸਰਣਾਈ ॥

ہر جپؤ ریتی دسا رسنایئ ۔۔

ਆਪੇ ਬਖਤਸਤਹ ਿੇ ਵਤਿਆਈ ॥

نک
ا ےپ ھسہہ دے ودنایئ ۔۔

ਜਮਕਾਲੁ ਤਿਸੁ ਨੇਤੜ ਨ ਆਵੈ ਜੋ ਹਤਰ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਤਧਆਵਤਣਆ ॥੬॥

ئ
ے وج ہر ہر نام دایھواین ۔۔۶۔۔
چمکال ِس ڑین ہن ا و َ
ਅਨਤਿਨੁ ਰਾਿੇ ਜੋ ਹਤਰ ਭਾਏ ॥

ادنِن راےت وج ہر اھبےئ ۔۔

ਮੇਰੈ ਪਰਤਭ ਮੇਲੇ ਮੇਤਲ ਤਮਲਾਏ ॥

ریمَے رپَھب ےلیم لیم مِالےئ ۔۔
ਸਿਾ ਸਿਾ ਸਚੇ ਿੇਰੀ ਸਰਣਾਈ ਿੂੰ ਆਪੇ ਸਚੁ ਬੁਝਾਵਤਣਆ ॥੭॥

ب
دسا دسا ےچس ریتی رسنایئ ئُؤن ا ےپ چس ُجھاواین ۔۔۷۔۔
ਤਜਨ ਸਚੁ ਜਾਿਾ ਸੇ ਸਤਚ ਸਮਾਣੇ ॥

ِجں چس اجنا ےس چس امسےن ۔۔

ਹਤਰ ਗੁਣ ਗਾਵਤਹ ਸਚੁ ਵਖਾਣੇ ॥

ہر ُگں اگوہِ چس واھکےن ۔۔

ਨਾਨਕ ਨਾਤਮ ਰਿੇ ਬੈਰਾਗੀ ਤਨਜ ਘਤਰ ਿਾੜੀ ਲਾਵਤਣਆ ॥੮॥੩॥੪॥

ِب
نانک نام رےت ریبایگ ج رھگ ناری الواین ۔۔۸۔۔۳۔۔۴۔۔
ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੩ ॥

امھج ہلحم ۳۔۔
ਸਬਤਿ ਮਰੈ ਸੁ ਮੁਆ ਜਾਪੈ ॥

دبس م َ َرے وس مُؤا ُ اج ئَے ۔۔
ਕਾਲੁ ਨ ਚਾਪੈ ਿੁਖੁ ਨ ਸੰਿਾਪੈ ॥

اکل ہن اچ ئَے ُدھک ہن سییاےپَ ۔۔
ਜੋਿੀ ਤਵਤਚ ਤਮਤਲ ਜੋਤਿ ਸਮਾਣੀ ਸੁਤਣ ਮਨ ਸਤਚ ਸਮਾਵਤਣਆ ॥੧॥

وجیت وِچ مِل وجت امسین ُسں نم چس امسوپ ِیا ۔۔۱۔۔

ਹਉ ਵਾਰੀ ਜੀਉ ਵਾਰੀ ਹਤਰ ਕੈ ਨਾਇ ਸੋਭਾ ਪਾਵਤਣਆ ॥

ہؤ واری جپؤ واری ہر ےکَ ناےئ وساھب ناواین ۔۔

ਸਤਿਗੁਰੁ ਸੇਤਵ ਸਤਚ ਤਚਿੁ ਲਾਇਆ ਗੁਰਮਿੀ ਸਹਤਜ ਸਮਾਵਤਣਆ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

سہ
پ
ویس چس ِجت النا ُگریتم ج امسو ِیا ۔۔۱۔۔راہو۔۔
سیگؤر َ
ਕਾਇਆ ਕਚੀ ਕਚਾ ਚੀਰੁ ਹੰਢਾਏ ॥

اکنا یچک اچک ریچ ڈنہاھےئ ۔۔
ਿੂਜੈ ਲਾਗੀ ਮਹਲੁ ਨ ਪਾਏ ॥

ُدو َچے الیگ لحم ہن ناےئ ۔۔
ਅਨਤਿਨੁ ਜਲਿੀ ਤਿਰੈ ਤਿਨੁ ਰਾਿੀ ਤਬਨੁ ਤਪਰ ਬਹੁ ਿੁਖੁ ਪਾਵਤਣਆ ॥੨॥

ب
ادنِن دلجی ھ ِ َرے دِن رایت پِں پِر وہب ُدھک ناواین ۔۔۲۔۔
ਿੇਹੀ ਜਾਤਿ ਨ ਆਗੈ ਜਾਏ ॥

دیہی اجت ہن ا ےگَ اجےئ ۔۔
ਤਜਥੈ ਲੇਖਾ ਮੰਗੀਐ ਤਿਥੈ ਛੁਟੈ ਸਚੁ ਕਮਾਏ ॥

م پ ِب چ
جب
ِ ھے اھکیل یگیپِے َھے ُھ َپے چس امکےئ ۔۔

ਸਤਿਗੁਰੁ ਸੇਵਤਨ ਸੇ ਧਨਵੰਿੇ ਐਥੈ ਓਥੈ ਨਾਤਮ ਸਮਾਵਤਣਆ ॥੩॥

ب
سیگؤر َسیؤن ےس دھپؤےتن اےھتی او َھے نام امسوپ ِیا ۔۔۳۔۔
ਭੈ ਭਾਇ ਸੀਗਾਰੁ ਬਣਾਏ ॥

ب
َھے اھبےئ اگیسر انبےئ ۔۔
ਗੁਰ ਪਰਸਾਿੀ ਮਹਲੁ ਘਰੁ ਪਾਏ ॥

ُگر رپسادی لحم رھگ ناےئ ۔۔

ਅਨਤਿਨੁ ਸਿਾ ਰਵੈ ਤਿਨੁ ਰਾਿੀ ਮਜੀਿੈ ਰੰਗੁ ਬਣਾਵਤਣਆ ॥੪॥

م
ب
چ
ی
ھ
ادنِن دسا ر َوے دِن رایت َے رنگ انبواین ۔۔۴۔۔

ਸਭਨਾ ਤਪਰੁ ਵਸੈ ਸਿਾ ਨਾਲੇ ॥

سبھیا پِر و سَے دسا ناےل ۔۔

ਗੁਰ ਪਰਸਾਿੀ ਕੋ ਨਿਤਰ ਤਨਹਾਲੇ ॥

ُگر رپسادی وک دنر بِہاےل ۔۔

ਮੇਰਾ ਪਰਭੁ ਅਤਿ ਊਚੋ ਊਚਾ ਕਤਰ ਤਕਰਪਾ ਆਤਪ ਤਮਲਾਵਤਣਆ ॥੫॥

ریما رپَھب ات اووچ اُواچ رک کِرنا ا ت مِالواین ۔۔۵۔۔
ਮਾਇਆ ਮੋਤਹ ਇਹੁ ਜਗੁ ਸੁਿਾ ॥

امنا ومہِ اویہ چگ ُسیا ۔۔
ਨਾਮੁ ਤਵਸਾਤਰ ਅੰਤਿ ਤਵਗੁਿਾ ॥

نام وِسار اپپ وِ ُگیا ۔۔
ਤਜਸ ਿੇ ਸੁਿਾ ਸੋ ਜਾਗਾਏ ਗੁਰਮਤਿ ਸੋਝੀ ਪਾਵਤਣਆ ॥੬॥

ِجس ےت ُسیا وس اجاگےئ ُگرمت وسیھج ناواین ۔۔۶۔۔
ਅਤਪਉ ਪੀਐ ਸੋ ਭਰਮੁ ਗਵਾਏ ॥

اپپؤ نی َپے وس رھبم وگاےئ ۔۔

ਗੁਰ ਪਰਸਾਤਿ ਮੁਕਤਿ ਗਤਿ ਪਾਏ ॥

ُگر رپساد مُکت گپ ناےئ ۔۔

ਭਗਿੀ ਰਿਾ ਸਿਾ ਬੈਰਾਗੀ ਆਪੁ ਮਾਤਰ ਤਮਲਾਵਤਣਆ ॥੭॥

ب
گب
ھ
م
ِ
ی رنا دسا ریبایگ ا ت امر الواین ۔۔۷۔۔
ਆਤਪ ਉਪਾਏ ਧੰਧੈ ਲਾਏ ॥

ا ت اُناےئ ددنھَےھ الےئ ۔۔

ਲਖ ਚਉਰਾਸੀ ਤਰਜਕੁ ਆਤਪ ਅਪੜਾਏ ॥

ھکل جؤرایس ِرجق ا ت اڑپاےئ ۔۔

ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਤਧਆਇ ਸਤਚ ਰਾਿੇ ਜੋ ਤਿਸੁ ਭਾਵੈ ਸੁ ਕਾਰ ਕਰਾਵਤਣਆ ॥੮॥੪॥੫॥

ئ
اھبوے وس اکر رکاواین ۔۔۸۔۔۴۔۔۵۔۔
نانک نام دایھۓ چس راےت وج ِس َ
ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੩ ॥

امھج ہلحم ۳۔۔
ਅੰਿਤਰ ਹੀਰਾ ਲਾਲੁ ਬਣਾਇਆ ॥

ادنر ریہا الل انبنا ۔۔
ਗੁਰ ਕੈ ਸਬਤਿ ਪਰਤਖ ਪਰਖਾਇਆ ॥

ُگر ےکَ دبس رپھک رپاھکنا ۔۔

ਤਜਨ ਸਚੁ ਪਲੈ ਸਚੁ ਵਖਾਣਤਹ ਸਚੁ ਕਸਵਟੀ ਲਾਵਤਣਆ ॥੧॥

نج چس نلَے چس واھکہہن چس کس َؤیٹ الواین ۔۔۱۔۔

ਹਉ ਵਾਰੀ ਜੀਉ ਵਾਰੀ ਗੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਮੰਤਨ ਵਸਾਵਤਣਆ ॥

ہؤ واری جپؤ واری ُگر یک ناین نمّ وساواین ۔۔

ਅੰਜਨ ਮਾਤਹ ਤਨਰੰਜਨੁ ਪਾਇਆ ਜੋਿੀ ਜੋਤਿ ਤਮਲਾਵਤਣਆ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

انجن امہِ پِرنجن نانا وجیت وجت مِالواین ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਇਸੁ ਕਾਇਆ ਅੰਿਤਰ ਬਹੁਿੁ ਪਸਾਰਾ ॥

اس اکنا ادنر تہب ئسارا ۔۔
ਨਾਮੁ ਤਨਰੰਜਨੁ ਅਤਿ ਅਗਮ ਅਪਾਰਾ ॥

نام پِرنجن ات امگ انارا ۔۔

ਗੁਰਮੁਤਖ ਹੋਵੈ ਸੋਈ ਪਾਏ ਆਪੇ ਬਖਤਸ ਤਮਲਾਵਤਣਆ ॥੨॥

نک
ھ
م
ِ
وہوے وسیئ ناےئ ا ےپ س الواین ۔۔۲۔۔
ُگرمُکھ َ
ਮੇਰਾ ਿਾਕੁਰੁ ਸਚੁ ਤਿਰੜਾਏ ॥

ریما اھٹ ُکر چس درِراےئ ۔۔

ਗੁਰ ਪਰਸਾਿੀ ਸਤਚ ਤਚਿੁ ਲਾਏ ॥

ُگر رپسادی چس ِجت الےئ ۔۔

ਸਚੋ ਸਚੁ ਵਰਿੈ ਸਭਨੀ ਥਾਈ ਸਚੇ ਸਤਚ ਸਮਾਵਤਣਆ ॥੩॥

سب
وچس چس ور ئَے ھبی اھتیئ ےچس چس امسوپ ِیا ۔۔۳۔۔
ਵੇਪਰਵਾਹੁ ਸਚੁ ਮੇਰਾ ਤਪਆਰਾ ॥

ورپیوا ُہ چس ریما ایپرا ۔۔
ਤਕਲਤਵਖ ਅਵਗਣ ਕਾਟਣਹਾਰਾ ॥

کِلؤِھک اونگ اکپبہارا ۔۔
ਪਰੇਮ ਪਰੀਤਿ ਸਿਾ ਤਧਆਈਐ ਭੈ ਭਾਇ ਭਗਤਿ ਤਿਰੜਾਵਤਣਆ ॥੪॥

ب
رپمی رپپپ دسا دایھ نیپے َ َھے اھبےئ تگھب درِراواین ۔۔۴۔۔
ਿੇਰੀ ਭਗਤਿ ਸਚੀ ਜੇ ਸਚੇ ਭਾਵੈ ॥

ریتی تگھب یچس ےج ےچس اھبوے ۔۔
ਆਪੇ ਿੇਇ ਨ ਪਛੋਿਾਵੈ ॥

ا ےپ دےئ ہن وھچپنا َوے ۔۔
ਸਭਨਾ ਜੀਆ ਕਾ ਏਕੋ ਿਾਿਾ ਸਬਿੇ ਮਾਤਰ ਜੀਵਾਵਤਣਆ ॥੫॥

سبھیا ایج اک اوکی دانا دبسے امر ویجاواین ۔۔۵۔۔

ਹਤਰ ਿੁਧੁ ਬਾਝਹੁ ਮੈ ਕੋਈ ਨਾਹੀ ॥

چ
ہر ُندھ نا ھہؤ م َے وکیئ نایہ ۔۔
ਹਤਰ ਿੁਧੈ ਸੇਵੀ ਿੈ ਿੁਧੁ ਸਾਲਾਹੀ ॥

ہر ُند َھے َسیؤی ئَے ُندھ اصالیح ۔۔
ਆਪੇ ਮੇਤਲ ਲੈਹੁ ਪਰਭ ਸਾਚੇ ਪੂਰੈ ਕਰਤਮ ਿੂੰ ਪਾਵਤਣਆ ॥੬॥

ا ےپ لیم وہیل رپَھب ساےچ ئُؤ َرے رکم ئُؤن ناواین ۔۔۶۔۔
ਮੈ ਹੋਰੁ ਨ ਕੋਈ ਿੁਧੈ ਜੇਹਾ ॥

م َے وہر ہن وکیئ ُند َھے اہیج ۔۔
ਿੇਰੀ ਨਿਰੀ ਸੀਝਤਸ ਿੇਹਾ ॥

سبج
ھ
ریتی دنری س داہی ۔۔
ਅਨਤਿਨੁ ਸਾਤਰ ਸਮਾਤਲ ਹਤਰ ਰਾਖਤਹ ਗੁਰਮੁਤਖ ਸਹਤਜ ਸਮਾਵਤਣਆ ॥੭॥

سہ
ادنِن سار امسل ہر راکھہہ ُگرمُکھ ج امسوپ ِیا ۔۔۷۔۔
ਿੁਧੁ ਜੇਵਿੁ ਮੈ ਹੋਰੁ ਨ ਕੋਈ ॥

ُندھ َجپؤد م َے وہر ہن وکیئ ۔۔
ਿੁਧੁ ਆਪੇ ਤਸਰਜੀ ਆਪੇ ਗੋਈ ॥

ُندھ ا ےپ سِریج ا ےپ وگیئ ۔۔
ਿੂੰ ਆਪੇ ਹੀ ਘਤੜ ਭੰਤਨ ਸਵਾਰਤਹ ਨਾਨਕ ਨਾਤਮ ਸੁਹਾਵਤਣਆ ॥੮॥੫॥੬॥

ئُؤن ا ےپ یہ ڑھگ نھبّ وسارہ َہہ نانک نام ُسہاوپ ِیا ۔۔۸۔۔۵۔۔۶۔۔
ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੩ ॥

امھج ہلحم ۳۔۔

ਸਭ ਘਟ ਆਪੇ ਭੋਗਣਹਾਰਾ ॥

سیھ ٹھگ ا ےپ وھبگبہارا ۔۔

ਅਲਖੁ ਵਰਿੈ ਅਗਮ ਅਪਾਰਾ ॥

اھکل ور ئَے امگ انارا ۔۔

ਗੁਰ ਕੈ ਸਬਤਿ ਮੇਰਾ ਹਤਰ ਪਰਭੁ ਤਧਆਈਐ ਸਹਜੇ ਸਤਚ ਸਮਾਵਤਣਆ ॥੧॥

س
ُگر ےکَ دبس ریما ہر رپَھب دایھ نیپے َ ہجے چس امسوپ ِیا ۔۔۱۔۔
ਹਉ ਵਾਰੀ ਜੀਉ ਵਾਰੀ ਗੁਰ ਸਬਿੁ ਮੰਤਨ ਵਸਾਵਤਣਆ ॥

ہؤ واری جپؤ واری ُگر دبس نمّ وساواین ۔۔

ਸਬਿੁ ਸੂਝੈ ਿਾ ਮਨ ਤਸਉ ਲੂਝੈ ਮਨਸਾ ਮਾਤਰ ਸਮਾਵਤਣਆ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

چ
چ
دبس سُؤ َھے نا نم سِیؤ لُؤ َھے اسنم امر امسوپ ِیا ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਪੰਚ ਿੂਿ ਮੁਹਤਹ ਸੰਸਾਰਾ ॥

پب
ج ُدوت مُہہ ِہ اسنسرا ۔۔

ਮਨਮੁਖ ਅੰਧੇ ਸੁਤਧ ਨ ਸਾਰਾ ॥

مب
مُکھ ادنےھ ُسدھ ہن سارا ۔۔
ਗੁਰਮੁਤਖ ਹੋਵੈ ਸੁ ਅਪਣਾ ਘਰੁ ਰਾਖੈ ਪੰਚ ਿੂਿ ਸਬਤਿ ਪਚਾਵਤਣਆ ॥੨॥

ک پب
وہوے وس اانپ رھگ را َھے ج ُدوت دبس اچپواین ۔۔۲۔۔
ُگرمُکھ َ
ਇਤਕ ਗੁਰਮੁਤਖ ਸਿਾ ਸਚੈ ਰੰਤਗ ਰਾਿੇ ॥

اِک ُگرمُکھ دسا سج َے رنگ راےت ۔۔
ਸਹਜੇ ਪਰਭੁ ਸੇਵਤਹ ਅਨਤਿਨੁ ਮਾਿੇ ॥

س
ہجے رپَھب ویسہِ ادنِن امےت ۔۔

ਤਮਤਲ ਪਰੀਿਮ ਸਚੇ ਗੁਣ ਗਾਵਤਹ ਹਤਰ ਿਤਰ ਸੋਭਾ ਪਾਵਤਣਆ ॥੩॥

مِل رپمتی ےچس ُگں اگوہِ ہر در وساھب ناواین ۔۔۳۔۔
ਏਕਮ ਏਕੈ ਆਪੁ ਉਪਾਇਆ ॥

امکی اےکی ا ت اُناِنا ۔۔
ਿੁਤਬਧਾ ਿੂਜਾ ਤਿਰਤਬਤਧ ਮਾਇਆ ॥

ُددباھ ُدواج رتِدبھ امنا ۔۔
ਚਉਥੀ ਪਉੜੀ ਗੁਰਮੁਤਖ ਊਚੀ ਸਚੋ ਸਚੁ ਕਮਾਵਤਣਆ ॥੪॥

جؤیھت ئؤری ُگرمُکھ اُویچ وچس چس امکواین ۔۔۴۔۔
ਸਭੁ ਹੈ ਸਚਾ ਜੇ ਸਚੇ ਭਾਵੈ ॥

اھبوے ۔۔
سیھ َ
ےہ اچس ےج ےچس َ
ਤਜਤਨ ਸਚੁ ਜਾਿਾ ਸੋ ਸਹਤਜ ਸਮਾਵੈ ॥

سہ
امسوے ۔۔
ج
ِجں چس اجنا وس
َ

ਗੁਰਮੁਤਖ ਕਰਣੀ ਸਚੇ ਸੇਵਤਹ ਸਾਚੇ ਜਾਇ ਸਮਾਵਤਣਆ ॥੫॥

ُگرمُکھ رکین ےچس ویسہِ ساےچ اجۓ امسوپ ِیا ۔۔۵۔۔
ਸਚੇ ਬਾਝਹੁ ਕੋ ਅਵਰੁ ਨ ਿੂਆ ॥

چ
ےچس نا ھہؤ وک ا َور ہن ُدوا ۔۔

ਿੂਜੈ ਲਾਤਗ ਜਗੁ ਖਤਪ ਖਤਪ ਮੂਆ ॥

ُدو َچے الگ چگ پھک پھک مُؤا ۔۔
ਗੁਰਮੁਤਖ ਹੋਵੈ ਸੁ ਏਕੋ ਜਾਣੈ ਏਕੋ ਸੇਤਵ ਸੁਖੁ ਪਾਵਤਣਆ ॥੬॥

وہوے وس اوکی اج ئَے اوکی ویسَ ُسکھ ناواین ۔۔۶۔۔
ُگرمُکھ َ

ਜੀਅ ਜੰਿ ਸਤਭ ਸਰਤਣ ਿੁਮਾਰੀ ॥

ایج جپت سیھ رسن ُبماری ۔۔

ਆਪੇ ਧਤਰ ਿੇਖਤਹ ਕਚੀ ਪਕੀ ਸਾਰੀ ॥

ا ےپ درھ دنکھہہ یچک یکپ ساری ۔۔

ਅਨਤਿਨੁ ਆਪੇ ਕਾਰ ਕਰਾਏ ਆਪੇ ਮੇਤਲ ਤਮਲਾਵਤਣਆ ॥੭॥

ادنِن ا ےپ اکر رکاےئ ا ےپ مَیل مِالواین ۔۔۷۔۔
ਿੂੰ ਆਪੇ ਮੇਲਤਹ ਵੇਖਤਹ ਹਿੂਤਰ ॥

ئُؤن ا ےپ میلہہ ونکھہہ دحُور ۔۔
ਸਭ ਮਤਹ ਆਤਪ ਰਤਹਆ ਭਰਪੂਤਰ ॥

سیھ ہہم ا ت رایہ رھبئُؤر ۔۔

ਨਾਨਕ ਆਪੇ ਆਤਪ ਵਰਿੈ ਗੁਰਮੁਤਖ ਸੋਝੀ ਪਾਵਤਣਆ ॥੮॥੬॥੭॥

نانک ا ےپ ا ت ور َئے ُگرمُکھ وسیھج ناواین ۔۔۸۔۔۶۔۔۷۔۔
ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੩ ॥

امھج ہلحم ۳۔۔
ਅੰਤਮਰਿ ਬਾਣੀ ਗੁਰ ਕੀ ਮੀਿੀ ॥

ارمت ناین ُگر یک یھٹیم ۔۔

ਗੁਰਮੁਤਖ ਤਵਰਲੈ ਤਕਨੈ ਚਤਖ ਿੀਿੀ ॥

پب
ُگرمُکھ وِر لَے ک ِ َپے ھکچ د ھی ۔۔

ਅੰਿਤਰ ਪਰਗਾਸੁ ਮਹਾ ਰਸੁ ਪੀਵੈ ਿਤਰ ਸਚੈ ਸਬਿੁ ਵਜਾਵਤਣਆ ॥੧॥

ارتن رپاگس اہم رس ویپَے در سج َے دبس واجواین ۔۔۱۔۔

ਹਉ ਵਾਰੀ ਜੀਉ ਵਾਰੀ ਗੁਰ ਚਰਣੀ ਤਚਿੁ ਲਾਵਤਣਆ ॥

ہؤ واری جپؤ واری ُگر رچین ِجت الواین ۔۔

ਸਤਿਗੁਰੁ ਹੈ ਅੰਤਮਰਿ ਸਰੁ ਸਾਚਾ ਮਨੁ ਨਾਵੈ ਮੈਲੁ ਚੁਕਾਵਤਣਆ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

سیگؤر ےہَ ارمت رس سااچ نم نا َوے مَیل ُجکاواین ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਿੇਰਾ ਸਚੇ ਤਕਨੈ ਅੰਿੁ ਨ ਪਾਇਆ ॥

ریتا ےچس ک ِ َپے اپپ ہن نانا ۔۔

ਗੁਰ ਪਰਸਾਤਿ ਤਕਨੈ ਤਵਰਲੈ ਤਚਿੁ ਲਾਇਆ ॥

ُگر رپساد ک ِ َپے وِر لَے ِجت النا ۔۔

ਿੁਧੁ ਸਾਲਾਤਹ ਨ ਰਜਾ ਕਬਹੂੰ ਸਚੇ ਨਾਵੈ ਕੀ ਭੁਖ ਲਾਵਤਣਆ ॥੨॥

ب
ُندھ ساالہِ ہن راج کب ُہؤن ےچس نا َوے یک ُھکھ الواین ۔۔۲۔۔
ਏਕੋ ਵੇਖਾ ਅਵਰੁ ਨ ਬੀਆ ॥

اوکی واھکی ا َور ہن ایب ۔۔
ਗੁਰ ਪਰਸਾਿੀ ਅੰਤਮਰਿੁ ਪੀਆ ॥

ُگر رپسادی ارمت پِیا ۔۔

ਗੁਰ ਕੈ ਸਬਤਿ ਤਿਖਾ ਤਨਵਾਰੀ ਸਹਜੇ ਸੂਤਖ ਸਮਾਵਤਣਆ ॥੩॥

س
ُگر ےکَ دبس نکِھا ئِؤاری ہجے سُؤھک امسوپ ِیا ۔۔۳۔۔
ਰਿਨੁ ਪਿਾਰਥੁ ਪਲਤਰ ਤਿਆਗੈ ॥

رنت ندارھت نلر ایتےگَ ۔۔

ਮਨਮੁਖੁ ਅੰਧਾ ਿੂਜੈ ਭਾਇ ਲਾਗੈ ॥

مب
مُکھ ادناھ ُدو َچے اھبےئ ال َگے َ۔۔

ਜੋ ਬੀਜੈ ਸੋਈ ਿਲੁ ਪਾਏ ਸੁਪਨੈ ਸੁਖੁ ਨ ਪਾਵਤਣਆ ॥੪॥

وج پ ِبجے

وسیئ لھپ ناےئ ُسی َپے ُسکھ ہن ناواین ۔۔۴۔۔
ਅਪਨੀ ਤਕਰਪਾ ਕਰੇ ਸੋਈ ਜਨੁ ਪਾਏ ॥

اینپ کِرنا رکے وسیئ نج ناےئ ۔۔
ਗੁਰ ਕਾ ਸਬਿੁ ਮੰਤਨ ਵਸਾਏ ॥

ُگر اک دبس نمّ وساےئ ۔۔

ਅਨਤਿਨੁ ਸਿਾ ਰਹੈ ਭੈ ਅੰਿਤਰ ਭੈ ਮਾਤਰ ਭਰਮੁ ਚੁਕਾਵਤਣਆ ॥੫॥

ب
ب
ادنِن دسا ر َہے َھے ادنر َھے امر رھبم ُجکاواین ۔۔۵۔۔
ਭਰਮੁ ਚੁਕਾਇਆ ਸਿਾ ਸੁਖੁ ਪਾਇਆ ॥

رھبم ُجکانا دسا ُسکھ نانا ۔۔

ਗੁਰ ਪਰਸਾਤਿ ਪਰਮ ਪਿੁ ਪਾਇਆ ॥

ُگر رپساد رپم ند نانا ۔۔

ਅੰਿਰੁ ਤਨਰਮਲੁ ਤਨਰਮਲ ਬਾਣੀ ਹਤਰ ਗੁਣ ਸਹਜੇ ਗਾਵਤਣਆ ॥੬॥

س
ارتن پِرلم پِرلم ناین ہر ُگں ہجے اگواین ۔۔۶۔۔
ਤਸਤਮਰਤਿ ਸਾਸਿ ਬੇਿ ਵਖਾਣੈ ॥

ِسمرت ساست دیب واھک ئَے ۔۔
ਭਰਮੇ ਭੂਲਾ ਿਿੁ ਨ ਜਾਣੈ ॥

ب
رھبےم ُھؤال پپ ہن اج ئَے ۔۔
ਤਬਨੁ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵੇ ਸੁਖੁ ਨ ਪਾਏ ਿੁਖੋ ਿੁਖੁ ਕਮਾਵਤਣਆ ॥੭॥

پِں سیگؤر ویسے ُسکھ ہن ناےئ ُدوھک ُدھک امکواین ۔۔۷۔۔

ਆਤਪ ਕਰੇ ਤਕਸੁ ਆਖੈ ਕੋਈ ॥

ا ت رکے کِس ا ےھک وکیئ ۔۔
ਆਖਤਣ ਜਾਈਐ ਜੇ ਭੂਲਾ ਹੋਈ ॥

ب
ا نھک اج پپَے ےج ُھؤال وہیئ ۔۔

ਨਾਨਕ ਆਪੇ ਕਰੇ ਕਰਾਏ ਨਾਮੇ ਨਾਤਮ ਸਮਾਵਤਣਆ ॥੮॥੭॥੮॥

نانک ا ےپ رکے رکاےئ ناےم نام امسوپ ِیا ۔۔۸۔۔۷۔۔۸۔۔
ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੩ ॥

امھج ہلحم ۳۔۔
ਆਪੇ ਰੰਗੇ ਸਹਤਜ ਸੁਭਾਏ ॥

سہ
ا ےپ رےگن ج ُسبھاےئ ۔۔
ਗੁਰ ਕੈ ਸਬਤਿ ਹਤਰ ਰੰਗੁ ਚੜਾਏ ॥

ُگر ےکَ دبس ہر رنگ ڑچاےئ ۔۔

ਮਨੁ ਿਨੁ ਰਿਾ ਰਸਨਾ ਰੰਤਗ ਚਲੂਲੀ ਭੈ ਭਾਇ ਰੰਗੁ ਚੜਾਵਤਣਆ ॥੧॥

ب
نم نت رنا رانس رنگ چلُؤیل َھے اھبےئ رنگ ڑچاواین ۔۔۱۔۔
ਹਉ ਵਾਰੀ ਜੀਉ ਵਾਰੀ ਤਨਰਭਉ ਮੰਤਨ ਵਸਾਵਤਣਆ ॥

ب
نم وساواین ۔۔
ہؤ واری جپؤ واری پِر ھؤ ّ

ਗੁਰ ਤਕਰਪਾ ਿੇ ਹਤਰ ਤਨਰਭਉ ਤਧਆਇਆ ਤਬਖੁ ਭਉਜਲੁ ਸਬਤਿ ਿਰਾਵਤਣਆ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ب
ُگر کِرنا ےت ہر پِر ھؤ دایھنا نِکھ وھبٔلج دبس رتاواین ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਮਨਮੁਖ ਮੁਗਧ ਕਰਤਹ ਚਿੁਰਾਈ ॥

مب
مُکھ مُگدھ رکہِ چتُرایئ ۔۔

ਨਾਿਾ ਧੋਿਾ ਥਾਇ ਨ ਪਾਈ ॥

نانا دوھنا اھتےئ ہن نایئ ۔۔
ਜੇਹਾ ਆਇਆ ਿੇਹਾ ਜਾਸੀ ਕਤਰ ਅਵਗਣ ਪਛੋਿਾਵਤਣਆ ॥੨॥

بج
اہیج ا نا اہیت اجیس رک ا َونگ َھؤناواین ۔۔۲۔۔
ਮਨਮੁਖ ਅੰਧੇ ਤਕਛੂ ਨ ਸੂਝੈ ॥

مب
کِج
ُ
س
ھ
مُکھ ادنےھ ؤ ہن ُؤےھج ۔۔
ਮਰਣੁ ਤਲਖਾਇ ਆਏ ਨਹੀ ਬੂਝੈ ॥

چ
رمن لک ِھا ِئے ا ےئ یہن وب َھے ۔۔
ਮਨਮੁਖ ਕਰਮ ਕਰੇ ਨਹੀ ਪਾਏ ਤਬਨੁ ਨਾਵੈ ਜਨਮੁ ਗਵਾਵਤਣਆ ॥੩॥

مب
مُکھ رکم رکے یہن ناےئ پِں نا َوے منج وگاواین ۔۔۳۔۔
ਸਚੁ ਕਰਣੀ ਸਬਿੁ ਹੈ ਸਾਰੁ ॥

ےہ سار ۔۔
چس رکین دبس َ
ਪੂਰੈ ਗੁਤਰ ਪਾਈਐ ਮੋਖ ਿੁਆਰੁ ॥

ئُؤ َرے ُگر نا پپَے ومھک ُدوار ۔۔

ਅਨਤਿਨੁ ਬਾਣੀ ਸਬਤਿ ਸੁਣਾਏ ਸਤਚ ਰਾਿੇ ਰੰਤਗ ਰੰਗਾਵਤਣਆ ॥੪॥

ادنِن ناین دبس ُسیاےئ چس راےت رنگ راگنواین ۔۔۴۔۔
ਰਸਨਾ ਹਤਰ ਰਤਸ ਰਾਿੀ ਰੰਗੁ ਲਾਏ ॥

رانس ہر رس رایت رنگ الےئ ۔۔
ਮਨੁ ਿਨੁ ਮੋਤਹਆ ਸਹਤਜ ਸੁਭਾਏ ॥

سہ
نم نت ومایہ ج ُسبھاےئ ۔۔

ਸਹਜੇ ਪਰੀਿਮੁ ਤਪਆਰਾ ਪਾਇਆ ਸਹਜੇ ਸਹਤਜ ਤਮਲਾਵਤਣਆ ॥੫॥

سہج سہ
س
م
ِ
ہجے رپمتی ایپرا نانا ے ج الواین ۔۔۵۔۔
ਤਜਸੁ ਅੰਿਤਰ ਰੰਗੁ ਸੋਈ ਗੁਣ ਗਾਵੈ ॥

ج
ُگ
اگوے ۔۔
ِ س ادنر رنگ وسیئ ں َ
ਗੁਰ ਕੈ ਸਬਤਿ ਸਹਜੇ ਸੁਤਖ ਸਮਾਵੈ ॥

سہ
امسوے ۔۔
ُگر ےکَ دبس جے ُسکھ َ

ਹਉ ਬਤਲਹਾਰੀ ਸਿਾ ਤਿਨ ਤਵਟਹੁ ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਤਚਿੁ ਲਾਵਤਣਆ ॥੬॥

ہؤ اہلبری دسا پِں وِوہٹ ُگر َسیؤا ِجت الواین ۔۔۶۔۔
ਸਚਾ ਸਚੋ ਸਤਚ ਪਿੀਜੈ ॥

اچس وچس چس نیبج َے ۔۔

ਗੁਰ ਪਰਸਾਿੀ ਅੰਿਰੁ ਭੀਜੈ ॥

ب
ھب
ج
ُگر رپسادی ادنر َے ۔۔

ਬੈਤਸ ਸੁਥਾਤਨ ਹਤਰ ਗੁਣ ਗਾਵਤਹ ਆਪੇ ਕਤਰ ਸਤਿ ਮਨਾਵਤਣਆ ॥੭॥

َنیس ُسبھان ہر ُگں اگوہِ ا ےپ رک ست انمواین ۔۔۷۔۔
ਤਜਸ ਨੋ ਨਿਤਰ ਕਰੇ ਸੋ ਪਾਏ ॥

ِجس ون دنر رکے وس ناےئ ۔۔
ਗੁਰ ਪਰਸਾਿੀ ਹਉਮੈ ਜਾਏ ॥

ُگر رپسادی ہؤ م َے اجےئ ۔۔

ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਵਸੈ ਮਨ ਅੰਿਤਰ ਿਤਰ ਸਚੈ ਸੋਭਾ ਪਾਵਤਣਆ ॥੮॥੮॥੯॥

نانک نام و سَے نم ارتن در سج َے وساھب ناواین ۔۔۸۔۔۸۔۔۹۔۔

ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੩ ॥

امھج ہلحم ۳۔۔
ਸਤਿਗੁਰੁ ਸੇਤਵਐ ਵਿੀ ਵਤਿਆਈ ॥

سیگؤر ویس پپے ودی ودنایئ ۔۔

ਹਤਰ ਜੀ ਅਤਚੰਿੁ ਵਸੈ ਮਤਨ ਆਈ ॥

ہر یج ا ِجپت و سَے نم ا یئ ۔۔

ਹਤਰ ਜੀਉ ਸਿਤਲਓ ਤਬਰਖੁ ਹੈ ਅੰਤਮਰਿੁ ਤਜਤਨ ਪੀਿਾ ਤਿਸੁ ਤਿਖਾ ਲਹਾਵਤਣਆ ॥੧॥

سب
ہر جپؤ ھِلپؤ پِرھک ےہَ ارمِت ِجں اتیپ ئِس نکِھا اہلواین ۔۔۱۔۔
ਹਉ ਵਾਰੀ ਜੀਉ ਵਾਰੀ ਸਚੁ ਸੰਗਤਿ ਮੇਤਲ ਤਮਲਾਵਤਣਆ ॥

ہؤ واری جپؤ واری چس تگنس لیم مِالواین ۔۔

ਹਤਰ ਸਿਸੰਗਤਿ ਆਪੇ ਮੇਲੈ ਗੁਰ ਸਬਿੀ ਹਤਰ ਗੁਣ ਗਾਵਤਣਆ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ہر سیسیگت ا ےپ میلَے ُگر دبسی ہر ُگں اگواین ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਸਤਿਗੁਰੁ ਸੇਵੀ ਸਬਤਿ ਸੁਹਾਇਆ ॥

سیگؤر ویسی دبس ُسہانا ۔۔

ਤਜਤਨ ਹਤਰ ਕਾ ਨਾਮੁ ਮੰਤਨ ਵਸਾਇਆ ॥

نم وسانا ۔۔
ِجں ہر اک نام ّ

ਹਤਰ ਤਨਰਮਲੁ ਹਉਮੈ ਮੈਲੁ ਗਵਾਏ ਿਤਰ ਸਚੈ ਸੋਭਾ ਪਾਵਤਣਆ ॥੨॥

ہر پِرلم ہؤ م َے لیم وگاےئ در سج َے وساھب ناواین ۔۔۲۔۔
ਤਬਨੁ ਗੁਰ ਨਾਮੁ ਨ ਪਾਇਆ ਜਾਇ ॥

پِں ُگر نام ہن نانا اجۓ ۔۔

ਤਸਧ ਸਾਤਧਕ ਰਹੇ ਤਬਲਲਾਇ ॥

سِدھ سادِکھ رےہ نِلال ِئے ۔۔
ਤਬਨੁ ਗੁਰ ਸੇਵੇ ਸੁਖੁ ਨ ਹੋਵੀ ਪੂਰੈ ਭਾਤਗ ਗੁਰੁ ਪਾਵਤਣਆ ॥੩॥

پِں ُگر ویسے ُسکھ ہن وہوی ئُؤ َرے اھبگ ُگر ناواین ۔۔۳۔۔
ਇਹੁ ਮਨੁ ਆਰਸੀ ਕੋਈ ਗੁਰਮੁਤਖ ਵੇਖੈ ॥

اویہ نم ا ریس وکیئ ُگرمُکھ وےھکی ۔۔
ਮੋਰਚਾ ਨ ਲਾਗੈ ਜਾ ਹਉਮੈ ਸੋਖੈ ॥

ومراچ ہن ال َگے اج ہؤ م َے ےھکیس ۔۔
ਅਨਹਿ ਬਾਣੀ ਤਨਰਮਲ ਸਬਿੁ ਵਜਾਏ ਗੁਰ ਸਬਿੀ ਸਤਚ ਸਮਾਵਤਣਆ ॥੪॥

ابہت ناین پِرلم دبس واجےئ ُگر دبسی چس امسوپ ِیا ۔۔۴۔۔
ਤਬਨੁ ਸਤਿਗੁਰ ਤਕਹੁ ਨ ਿੇਤਖਆ ਜਾਇ ॥

پِں سیگؤر کِہؤ ہن دنکھیا اجۓ ۔۔

ਗੁਤਰ ਤਕਰਪਾ ਕਤਰ ਆਪੁ ਤਿਿਾ ਤਿਖਾਇ ॥

ُگر کِرنا رک ا ت دِنا دِاھکےئ ۔۔

ਆਪੇ ਆਤਪ ਆਤਪ ਤਮਤਲ ਰਤਹਆ ਸਹਜੇ ਸਹਤਜ ਸਮਾਵਤਣਆ ॥੫॥

س سہ
ا ےپ ا ت ا ت مِل رایہ ہجے ج امسوپ ِیا ۔۔۵۔۔
ਗੁਰਮੁਤਖ ਹੋਵੈ ਸੁ ਇਕਸੁ ਤਸਉ ਤਲਵ ਲਾਏ ॥

وہوے وس اسک سِیؤ لِؤ الےئ ۔۔
ُگرمُکھ َ
ਿੂਜਾ ਭਰਮੁ ਗੁਰ ਸਬਤਿ ਜਲਾਏ ॥

ُدواج رھبم ُگر دبس چالےئ ۔۔

ਕਾਇਆ ਅੰਿਤਰ ਵਣਜੁ ਕਰੇ ਵਾਪਾਰਾ ਨਾਮੁ ਤਨਧਾਨੁ ਸਚੁ ਪਾਵਤਣਆ ॥੬॥

اکنا ادنر وجن رکے وانارا نام ن ِداھن چس ناواین ۔۔۶۔۔
ਗੁਰਮੁਤਖ ਕਰਣੀ ਹਤਰ ਕੀਰਤਿ ਸਾਰੁ ॥

ُگرمُکھ رکین ہر کِترت سار ۔۔
ਗੁਰਮੁਤਖ ਪਾਏ ਮੋਖ ਿੁਆਰੁ ॥

ُگرمُکھ ناےئ ومھک ُدوار ۔۔

ਅਨਤਿਨੁ ਰੰਤਗ ਰਿਾ ਗੁਣ ਗਾਵੈ ਅੰਿਤਰ ਮਹਤਲ ਬੁਲਾਵਤਣਆ ॥੭॥

ُگ
اگوے ادنر لحم نالواین ۔۔۷۔۔
ادنِن رنگ رنا ں َ
ਸਤਿਗੁਰੁ ਿਾਿਾ ਤਮਲੈ ਤਮਲਾਇਆ ॥

سیگؤر دانا ملَ ِے مِالنا ۔۔

ਪੂਰੈ ਭਾਤਗ ਮਤਨ ਸਬਿੁ ਵਸਾਇਆ ॥

ئُؤ َرے اھبگ نم دبس وسانا ۔۔
ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਤਮਲੈ ਵਤਿਆਈ ਹਤਰ ਸਚੇ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਵਤਣਆ ॥੮॥੯॥੧੦॥

نانک نام ملَ ِے ودنایئ ہر ےچس ےک ُگں اگواین ۔۔۸۔۔۹۔۔۱۱۔۔
ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੩ ॥

امھج ہلحم ۳۔۔
ਆਪੁ ਵੰਞਾਏ ਿਾ ਸਭ ਤਕਛੁ ਪਾਏ ॥

ک
ا ت وپبچاےئ نا سیھ ِچھ ناےئ ۔۔
ਗੁਰ ਸਬਿੀ ਸਚੀ ਤਲਵ ਲਾਏ ॥

ُگر دبسی یچس لِؤ الےئ ۔۔

ਸਚੁ ਵਣੰਜਤਹ ਸਚੁ ਸੰਘਰਤਹ ਸਚੁ ਵਾਪਾਰੁ ਕਰਾਵਤਣਆ ॥੧॥

سی گ
ھ
ِ
چس وپبجہ ِہ چس رہ چس وانار رکاواین ۔۔۱۔۔

ਹਉ ਵਾਰੀ ਜੀਉ ਵਾਰੀ ਹਤਰ ਗੁਣ ਅਨਤਿਨੁ ਗਾਵਤਣਆ ॥

ہؤ واری جپؤ واری ہر ُگں ادنِن اگواین ۔۔

ਹਉ ਿੇਰਾ ਿੂੰ ਿਾਕੁਰੁ ਮੇਰਾ ਸਬਤਿ ਵਤਿਆਈ ਿੇਵਤਣਆ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ہؤ ریتا ئُؤن اھٹ ُکر ریما دبس ودنایئ دویاین ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਵੇਲਾ ਵਖਿ ਸਤਭ ਸੁਹਾਇਆ ॥

ونال وتھک سیھ ُسہانا ۔۔

ਤਜਿੁ ਸਚਾ ਮੇਰੇ ਮਤਨ ਭਾਇਆ ॥

ِجت اچس ریمے نم اھبنا ۔۔
ਸਚੇ ਸੇਤਵਐ ਸਚੁ ਵਤਿਆਈ ਗੁਰ ਤਕਰਪਾ ਿੇ ਸਚੁ ਪਾਵਤਣਆ ॥੨॥

ےچس ویس پپے چس ودنایئ ُگر کِرنا ےت چس ناواین ۔۔۲۔۔
ਭਾਉ ਭੋਜਨੁ ਸਤਿਗੁਤਰ ਿੁਿੈ ਪਾਏ ॥

پب
اھبو وھبنج سیگؤر ُ َھے ناےئ ۔۔

ਅਨ ਰਸੁ ਚੂਕੈ ਹਤਰ ਰਸੁ ਮੰਤਨ ਵਸਾਏ ॥

ان رس ُجؤ َکے ہر رس نمّ وساےئ ۔۔
ਸਚੁ ਸੰਿੋਖੁ ਸਹਜ ਸੁਖੁ ਬਾਣੀ ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਿੇ ਪਾਵਤਣਆ ॥੩॥

سہ
ُ
س
ک
گ
ئ
ُ
ُ
چس وتنسھک ج ھ ناین ؤرے ر ےت ناواین ۔۔۳۔۔
ਸਤਿਗੁਰੁ ਨ ਸੇਵਤਹ ਮੂਰਖ ਅੰਧ ਗਵਾਰਾ ॥

سیگؤر ہن ویسہِ مُؤرھک ادنھ وگارا ۔۔

ਤਿਤਰ ਓਇ ਤਕਥਹੁ ਪਾਇਤਨ ਮੋਖ ਿੁਆਰਾ ॥

ِب
ب
ے ک ھہؤ نانئ ومھک ُدوارا ۔۔
ھِر او ؑ

ਮਤਰ ਮਤਰ ਜੰਮਤਹ ਤਿਤਰ ਤਿਤਰ ਆਵਤਹ ਜਮ ਿਤਰ ਚੋਟਾ ਖਾਵਤਣਆ ॥੪॥

ب ب
رم رم چم ّہہ ھِر ھِر ا وہِ مج در وچنا اھکواین ۔۔۴۔۔
ਸਬਿੈ ਸਾਿੁ ਜਾਣਤਹ ਿਾ ਆਪੁ ਪਛਾਣਤਹ ॥

ہہن نا ا ت اھچپہہن ۔۔
دبسَے اصد اج ِ
ਤਨਰਮਲ ਬਾਣੀ ਸਬਤਿ ਵਖਾਣਤਹ ॥

پِرلم ناین دبس واھکہہن ۔۔

ਸਚੇ ਸੇਤਵ ਸਿਾ ਸੁਖੁ ਪਾਇਤਨ ਨਉ ਤਨਤਧ ਨਾਮੁ ਮੰਤਨ ਵਸਾਵਤਣਆ ॥੫॥

ےچس سیَؤ دسا ُسکھ نانئ ئؤ ن ِدھ نام نمّ وساواین ۔۔۵۔۔
ਸੋ ਥਾਨੁ ਸੁਹਾਇਆ ਜੋ ਹਤਰ ਮਤਨ ਭਾਇਆ ॥

وس اھتن ُسہانا وج ہر نم اھبنا ۔۔
ਸਿਸੰਗਤਿ ਬਤਹ ਹਤਰ ਗੁਣ ਗਾਇਆ ॥

سیسیگت ہہب ہر ُگں اگنا ۔۔

ਅਨਤਿਨੁ ਹਤਰ ਸਾਲਾਹਤਹ ਸਾਚਾ ਤਨਰਮਲ ਨਾਿੁ ਵਜਾਵਤਣਆ ॥੬॥

ادنِن ہر سالہہ ِہ سااچ پِرلم ناد واجواین ۔۔۶۔۔
ਮਨਮੁਖ ਖੋਟੀ ਰਾਤਸ ਖੋਟਾ ਪਾਸਾਰਾ ॥

مب
م
ک
ُ
ھ وھکیٹ راس وھکنا ناسارا ۔۔
ਕੂੜੁ ਕਮਾਵਤਨ ਿੁਖੁ ਲਾਗੈ ਭਾਰਾ ॥

ُکؤر امکون ُدھک ال َگے اھبرا ۔۔

ਭਰਮੇ ਭੂਲੇ ਤਿਰਤਨ ਤਿਨ ਰਾਿੀ ਮਤਰ ਜਨਮਤਹ ਜਨਮੁ ਗਵਾਵਤਣਆ ॥੭॥

ب
ب
رھبےم ُھؤےل ھِرن دِن رایت رم جبمہ ِہ منج وگاواین ۔۔۷۔۔
ਸਚਾ ਸਾਤਹਬੁ ਮੈ ਅਤਿ ਤਪਆਰਾ ॥

اچس اصجِت م َے ات ایپرا ۔۔

ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਕੈ ਸਬਤਿ ਅਧਾਰਾ ॥

ئُؤرے ُگر ےکَ دبس اداھرا ۔۔
ਨਾਨਕ ਨਾਤਮ ਤਮਲੈ ਵਤਿਆਈ ਿੁਖੁ ਸੁਖੁ ਸਮ ਕਤਰ ਜਾਨਤਣਆ ॥੮॥੧੦॥੧੧॥

نانک نام ملَ ِے ودنایئ ُدھک ُسکھ مس رک اجاینن ۔۔۸۔۔۱۱۔۔۱۱۔۔
ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੩ ॥

امھج ہلحم ۳۔۔
ਿੇਰੀਆ ਖਾਣੀ ਿੇਰੀਆ ਬਾਣੀ ॥

ریتِنا اھکین ریتِنا ناین ۔۔
ਤਬਨੁ ਨਾਵੈ ਸਭ ਭਰਤਮ ਭੁਲਾਣੀ ॥

ب
پِں نا َوے سیھ رھبم ھُالین ۔۔

ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਿੇ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਪਾਇਆ ਤਬਨੁ ਸਤਿਗੁਰ ਕੋਇ ਨ ਪਾਵਤਣਆ ॥੧॥

ُگر ویسا ےت ہر نام نانا پِں سیگؤر وکۓ ہن ناواین ۔۔۱۔۔
ਹਉ ਵਾਰੀ ਜੀਉ ਵਾਰੀ ਹਤਰ ਸੇਿੀ ਤਚਿੁ ਲਾਵਤਣਆ ॥

ہؤ واری جپؤ واری ہر َسیبی ِجت الواین ۔۔

ਹਤਰ ਸਚਾ ਗੁਰ ਭਗਿੀ ਪਾਈਐ ਸਹਜੇ ਮੰਤਨ ਵਸਾਵਤਣਆ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ب
س
نم وساواین ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ہر اچس ُگر ھگبی نا پپَے ہجے ّ

ਸਤਿਗੁਰੁ ਸੇਵੇ ਿਾ ਸਭ ਤਕਛੁ ਪਾਏ ॥

ک
سیگؤر ویسے نا سیھ ِچھ ناےئ ۔۔
ਜੇਹੀ ਮਨਸਾ ਕਤਰ ਲਾਗੈ ਿੇਹਾ ਿਲੁ ਪਾਏ ॥

یہیج اسنم رک ال َگے اہیت لھپ ناےئ ۔۔

ਸਤਿਗੁਰੁ ਿਾਿਾ ਸਭਨਾ ਵਥੂ ਕਾ ਪੂਰੈ ਭਾਤਗ ਤਮਲਾਵਤਣਆ ॥੨॥

ُب
سیگؤر دانا سبھیا و ھؤ اک ئُؤ َرے اھبگ مِالواین ۔۔۲۔۔
ਇਹੁ ਮਨੁ ਮੈਲਾ ਇਕੁ ਨ ਤਧਆਏ ॥

اوہی نم میال اک ہن دایھےئ ۔۔
ਅੰਿਤਰ ਮੈਲੁ ਲਾਗੀ ਬਹੁ ਿੂਜੈ ਭਾਏ ॥

ارتن مَیل الیگ وہب ُدو َچے اھبےئ ۔۔
ਿਤਟ ਿੀਰਤਥ ਤਿਸੰਿਤਰ ਭਵੈ ਅਹੰਕਾਰੀ ਹੋਰੁ ਵਧੇਰੈ ਹਉਮੈ ਮਲੁ ਲਾਵਤਣਆ ॥੩॥

ٹت ریتھت دِرتنس وھبَے اھپکاری وہر ودھت َرے ہؤ م َے لم الواین ۔۔۳۔۔
ਸਤਿਗੁਰੁ ਸੇਵੇ ਿਾ ਮਲੁ ਜਾਏ ॥

سیگؤر ویسے نا لم اجےئ ۔۔
ਜੀਵਿੁ ਮਰੈ ਹਤਰ ਤਸਉ ਤਚਿੁ ਲਾਏ ॥

ویجَت م َ َرے ہر سِیؤ ِجت الےئ ۔۔
ਹਤਰ ਤਨਰਮਲੁ ਸਚੁ ਮੈਲੁ ਨ ਲਾਗੈ ਸਤਚ ਲਾਗੈ ਮੈਲੁ ਗਵਾਵਤਣਆ ॥੪॥

ہر پِرلم چس مَیل ہن ال َگے چس ال َگے لیم وگاواین ۔۔۴۔۔
ਬਾਝੁ ਗੁਰੂ ਹੈ ਅੰਧ ਗੁਬਾਰਾ ॥

ناھج ُگؤ ُرو ےہَ ادنھ ُگیارا ۔۔

ਅਤਗਆਨੀ ਅੰਧਾ ਅੰਧੁ ਅੰਧਾਰਾ ॥

اگ ِیاین ادناھ ادنھ ادناھرا ۔۔
ਤਬਸਟਾ ਕੇ ਕੀੜੇ ਤਬਸਟਾ ਕਮਾਵਤਹ ਤਿਤਰ ਤਬਸਟਾ ਮਾਤਹ ਪਚਾਵਤਣਆ ॥੫॥

ب
ِئسیا ےک ڑیکے ِئسیا امکوہِ ھِر ِئسیا امہِ اچپواین ۔۔۵۔۔
ਮੁਕਿੇ ਸੇਵੇ ਮੁਕਿਾ ਹੋਵੈ ॥

وہوے ۔۔
مُکپے ویسے مُکیا َ
ਹਉਮੈ ਮਮਿਾ ਸਬਿੇ ਖੋਵੈ ॥

وھکوے ۔۔
ہؤ م َے اتمم دبسے َ
ਅਨਤਿਨੁ ਹਤਰ ਜੀਉ ਸਚਾ ਸੇਵੀ ਪੂਰੈ ਭਾਤਗ ਗੁਰੁ ਪਾਵਤਣਆ ॥੬॥

ادنِن ہر جپؤ اچس ویسی ئُؤ َرے اھبگ ُگر ناواین ۔۔۶۔۔
ਆਪੇ ਬਖਸੇ ਮੇਤਲ ਤਮਲਾਏ ॥

نک
ھ
س
م
ا ےپ ے لیم ِالےئ ۔۔

ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਿੇ ਨਾਮੁ ਤਨਤਧ ਪਾਏ ॥

ئُؤرے ُگر ےت نام ن ِدھ ناےئ ۔۔
ਸਚੈ ਨਾਤਮ ਸਿਾ ਮਨੁ ਸਚਾ ਸਚੁ ਸੇਵੇ ਿੁਖੁ ਗਵਾਵਤਣਆ ॥੭॥

سج َے نام دسا نم اچس چس ویسے ُدھک وگاواین ۔۔۷۔۔
ਸਿਾ ਹਜੂਤਰ ਿੂਤਰ ਨ ਜਾਣਹੁ ॥

دسا چچ ُؤر ُدور ہن اجبہؤ ۔۔

ਗੁਰ ਸਬਿੀ ਹਤਰ ਅੰਿਤਰ ਪਛਾਣਹੁ ॥

ُگر دبسی ہر ارتن اھچپبہؤ ۔۔

ਨਾਨਕ ਨਾਤਮ ਤਮਲੈ ਵਤਿਆਈ ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਿੇ ਪਾਵਤਣਆ ॥੮॥੧੧॥੧੨॥

نانک نام ملَ ِے ودنایئ ئُؤرے ُگر ےت ناواین ۔۔۸۔۔۱۱۔۔۱۲۔۔
ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੩ ॥

امھج ہلحم ۳۔۔
ਐਥੈ ਸਾਚੇ ਸੁ ਆਗੈ ਸਾਚੇ ॥

اےھتی ساےچ وس ا ےگ ساےچ ۔۔
ਮਨੁ ਸਚਾ ਸਚੈ ਸਬਤਿ ਰਾਚੇ ॥

نم اچس سج َے دبس راےچ ۔۔

ਸਚਾ ਸੇਵਤਹ ਸਚੁ ਕਮਾਵਤਹ ਸਚੋ ਸਚੁ ਕਮਾਵਤਣਆ ॥੧॥

اچس ویسہِ چس امکوہِ وچس چس امکواین ۔۔۱۔۔
ਹਉ ਵਾਰੀ ਜੀਉ ਵਾਰੀ ਸਚਾ ਨਾਮੁ ਮੰਤਨ ਵਸਾਵਤਣਆ ॥

ہؤ واری جپؤ واری اچس نام نمّ وساواین ۔۔

ਸਚੇ ਸੇਵਤਹ ਸਤਚ ਸਮਾਵਤਹ ਸਚੇ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਵਤਣਆ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ےچس ویسہِ چس امسوہِ ےچس ےک ُگں اگواین ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਪੰਤਿਿ ਪੜਤਹ ਸਾਿੁ ਨ ਪਾਵਤਹ ॥

ڈنپت ڑپہِ اصد ہن ناوہِ۔۔
ਿੂਜੈ ਭਾਇ ਮਾਇਆ ਮਨੁ ਭਰਮਾਵਤਹ ॥

ُدو َچے اھبےئ امنا نم رھباموہِ۔۔

ਮਾਇਆ ਮੋਤਹ ਸਭ ਸੁਤਧ ਗਵਾਈ ਕਤਰ ਅਵਗਣ ਪਛੋਿਾਵਤਣਆ ॥੨॥

امنا ومہِ سیھ ُسدھ وگَایئ رک ا َونگ وھچپناواین ۔۔۲۔۔

ਸਤਿਗੁਰੁ ਤਮਲੈ ਿਾ ਿਿੁ ਪਾਏ ॥

سیگؤر ملَ ِے نا پپ ناےئ ۔۔

ਹਤਰ ਕਾ ਨਾਮੁ ਮੰਤਨ ਵਸਾਏ ॥

ہر اک نام نمّ وساےئ ۔۔
ਸਬਤਿ ਮਰੈ ਮਨੁ ਮਾਰੈ ਅਪੁਨਾ ਮੁਕਿੀ ਕਾ ਿਰੁ ਪਾਵਤਣਆ ॥੩॥

امرے اانپ مُکبی اک در ناواین ۔۔۳۔۔
دبس م َ َرے نم َ
ਤਕਲਤਵਖ ਕਾਟੈ ਿੋਧੁ ਤਨਵਾਰੇ ॥

کِلؤِھک اک ئَے رکودھ ئِؤارے ۔۔
ਗੁਰ ਕਾ ਸਬਿੁ ਰਖੈ ਉਰ ਧਾਰੇ ॥

ک
ُگر اک دبس ر َھے اُر داھرے ۔۔
ਸਤਚ ਰਿੇ ਸਿਾ ਬੈਰਾਗੀ ਹਉਮੈ ਮਾਤਰ ਤਮਲਾਵਤਣਆ ॥੪॥

چس رےت دسا ریبایگ ہؤ م َے امر مِالواین ۔۔۴۔۔
ਅੰਿਤਰ ਰਿਨੁ ਤਮਲੈ ਤਮਲਾਇਆ ॥

ارتن رنت ملَ ِے مِالنا ۔۔

ਤਿਰਤਬਤਧ ਮਨਸਾ ਤਿਰਤਬਤਧ ਮਾਇਆ ॥

رتِدبھ اسنم رتِدبھ امنا ۔۔
ਪਤੜ ਪਤੜ ਪੰਤਿਿ ਮੋਨੀ ਥਕੇ ਚਉਥੇ ਪਿ ਕੀ ਸਾਰ ਨ ਪਾਵਤਣਆ ॥੫॥

ڑپ ڑپ ڈنپت ومین ےکھت جؤےھت ند یک سار ہن ناواین ۔۔۵۔۔
ਆਪੇ ਰੰਗੇ ਰੰਗੁ ਚੜਾਏ ॥

ا ےپ رےگن رنگ ڑچاےئ ۔۔

ਸੇ ਜਨ ਰਾਿੇ ਗੁਰ ਸਬਤਿ ਰੰਗਾਏ ॥

ےس نج راےت ُگر دبس راگنےئ ۔۔
ਹਤਰ ਰੰਗੁ ਚਤੜਆ ਅਤਿ ਅਪਾਰਾ ਹਤਰ ਰਤਸ ਰਤਸ ਗੁਣ ਗਾਵਤਣਆ ॥੬॥

ہر رنگ ڑچایھ ات انارا ہر رس رس ُگں اگواین ۔۔۶۔۔
ਗੁਰਮੁਤਖ ਤਰਤਧ ਤਸਤਧ ਸਚੁ ਸੰਜਮੁ ਸੋਈ ॥

ُگرمُکھ رِدھ سِدھ چس

سبج

م وسیئ ۔۔

ਗੁਰਮੁਤਖ ਤਗਆਨੁ ਨਾਤਮ ਮੁਕਤਿ ਹੋਈ ॥

ُگرمُکھ گ ِیان نام مُکت وہیئ ۔۔

ਗੁਰਮੁਤਖ ਕਾਰ ਸਚੁ ਕਮਾਵਤਹ ਸਚੇ ਸਤਚ ਸਮਾਵਤਣਆ ॥੭॥

ُگرمُکھ اکر چس امکوہِ ےچس چس امسوپ ِیا ۔۔۷۔۔
ਗੁਰਮੁਤਖ ਥਾਪੇ ਥਾਤਪ ਉਥਾਪੇ ॥

ُگرمُکھ اھتےپ اھتت اُاھتےپ ۔۔

ਗੁਰਮੁਤਖ ਜਾਤਿ ਪਤਿ ਸਭੁ ਆਪੇ ॥

ُگرمُکھ اجت پپ سیھ ا ےپ ۔۔

ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਤਖ ਨਾਮੁ ਤਧਆਏ ਨਾਮੇ ਨਾਤਮ ਸਮਾਵਤਣਆ ॥੮॥੧੨॥੧੩॥

نانک ُگرمُکھ نام دایھےئ ناےم نام امسوپ ِیا ۔۔۸۔۔۱۲۔۔۱۳۔۔
ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੩ ॥

امھج ہلحم ۳۔۔
ਉਿਪਤਿ ਪਰਲਉ ਸਬਿੇ ਹੋਵੈ ॥

وہوے ۔۔
اُتپتِ رپلؤ دبسے َ

ਸਬਿੇ ਹੀ ਤਿਤਰ ਓਪਤਿ ਹੋਵੈ ॥

ب
وہوے ۔۔
دبسے یہ ھِر اوپپ َ
ਗੁਰਮੁਤਖ ਵਰਿੈ ਸਭੁ ਆਪੇ ਸਚਾ ਗੁਰਮੁਤਖ ਉਪਾਇ ਸਮਾਵਤਣਆ ॥੧॥

ُگرمُکھ ور َئے سیھ ا ےپ اچس ُگرمُکھ اُناۓ امسوپ ِیا ۔۔۱۔۔
ਹਉ ਵਾਰੀ ਜੀਉ ਵਾਰੀ ਗੁਰੁ ਪੂਰਾ ਮੰਤਨ ਵਸਾਵਤਣਆ ॥

نم وساواین ۔۔
ہؤ واری جپؤ واری ُگر ئُؤرا ّ

ਗੁਰ ਿੇ ਸਾਤਿ ਭਗਤਿ ਕਰੇ ਤਿਨੁ ਰਾਿੀ ਗੁਣ ਕਤਹ ਗੁਣੀ ਸਮਾਵਤਣਆ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ُگر ےت سات تگھب رکے دِن رایت ُگں ہہک ُگبی امسوپ ِیا ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਗੁਰਮੁਤਖ ਧਰਿੀ ਗੁਰਮੁਤਖ ਪਾਣੀ ॥

ُگرمُکھ درھیت ُگرمُکھ ناین ۔۔

ਗੁਰਮੁਤਖ ਪਵਣੁ ਬੈਸੰਿਰੁ ਖੇਲੈ ਤਵਿਾਣੀ ॥

ک
ن
ُگرمُکھ وپَن َیسیتر ھیلَے وِداین ۔۔

ਸੋ ਤਨਗੁਰਾ ਜੋ ਮਤਰ ਮਤਰ ਜੰਮੈ ਤਨਗੁਰੇ ਆਵਣ ਜਾਵਤਣਆ ॥੨॥

ُ
وس نگِرا

وج رم رم چمَ ّے

ُ
نِگرے ا ون اجواین ۔۔۲۔۔

ਤਿਤਨ ਕਰਿੈ ਇਕੁ ਖੇਲੁ ਰਚਾਇਆ ॥

پِں رک ئَے اِک لیھک راچنا ۔۔

ਕਾਇਆ ਸਰੀਰੈ ਤਵਤਚ ਸਭੁ ਤਕਛੁ ਪਾਇਆ ॥

ک
اکنا رسریَے وِچ سیھ ِچھ نانا ۔۔

ਸਬਤਿ ਭੇਤਿ ਕੋਈ ਮਹਲੁ ਪਾਏ ਮਹਲੇ ਮਹਤਲ ਬੁਲਾਵਤਣਆ ॥੩॥

دبس دیھب وکیئ لحم ناےئ ےلحم لحم ُنالواین ۔۔۳۔۔

ਸਚਾ ਸਾਹੁ ਸਚੇ ਵਣਜਾਰੇ ॥

اچس ساوہ ےچس واجنرے ۔۔
ਸਚੁ ਵਣੰਜਤਹ ਗੁਰ ਹੇਤਿ ਅਪਾਰੇ ॥

چس وپبجہ ِہ ُگر تیہ انارے ۔۔

ਸਚੁ ਤਵਹਾਝਤਹ ਸਚੁ ਕਮਾਵਤਹ ਸਚੋ ਸਚੁ ਕਮਾਵਤਣਆ ॥੪॥

چس وِاہچھہ ِہ چس امکوہِ وچس چس امکواین ۔۔۴۔۔
ਤਬਨੁ ਰਾਸੀ ਕੋ ਵਥੁ ਤਕਉ ਪਾਏ ॥

پِں رایس وک وھت کپؤ ناےئ ۔۔
ਮਨਮੁਖ ਭੂਲੇ ਲੋਕ ਸਬਾਏ ॥

مب ب
مُکھ ُھؤےل ولک ابسےئ ۔۔
ਤਬਨੁ ਰਾਸੀ ਸਭ ਖਾਲੀ ਚਲੇ ਖਾਲੀ ਜਾਇ ਿੁਖੁ ਪਾਵਤਣਆ ॥੫॥

پِں رایس سیھ اھکیل ےلچ اھکیل اجۓ ُدھک ناواین ۔۔۵۔۔
ਇਤਕ ਸਚੁ ਵਣੰਜਤਹ ਗੁਰ ਸਬਤਿ ਤਪਆਰੇ ॥

اِک چس وپبجہ ِہ ُگر دبس ایپرے ۔۔
ਆਤਪ ਿਰਤਹ ਸਗਲੇ ਕੁਲ ਿਾਰੇ ॥

ا ت رتہِ ےلگس ُکل نارے ۔۔

ਆਏ ਸੇ ਪਰਵਾਣੁ ਹੋਏ ਤਮਤਲ ਪਰੀਿਮ ਸੁਖੁ ਪਾਵਤਣਆ ॥੬॥

ا ےئ ےس رپوان وہےئ مِل رپمتی ُسکھ ناواین ۔۔۶۔۔
ਅੰਿਤਰ ਵਸਿੁ ਮੂੜਾ ਬਾਹਰੁ ਭਾਲੇ ॥

ارتن وطس مُؤرا ناہر اھبےل ۔۔

ਮਨਮੁਖ ਅੰਧੇ ਤਿਰਤਹ ਬੇਿਾਲੇ ॥

مب
ب
م
ک
ھ
ُ
ِ
ِ
ھ ادنےھ رہ اتیبےل ۔۔

ਤਜਥੈ ਵਥੁ ਹੋਵੈ ਤਿਥਹੁ ਕੋਇ ਨ ਪਾਵੈ ਮਨਮੁਖ ਭਰਤਮ ਭੁਲਾਵਤਣਆ ॥੭॥

مب
جب
ِب
ب
وہوے پ ھہ ُؤ وکۓ ہن نا َوے مُکھ رھبم ھُالواین ۔۔۷۔۔
ِ ھے وھت َ
ਆਪੇ ਿੇਵੈ ਸਬਤਿ ਬੁਲਾਏ ॥

ا ےپ دویَے دبس ُنالےئ ۔۔
ਮਹਲੀ ਮਹਤਲ ਸਹਜ ਸੁਖੁ ਪਾਏ ॥

سہ
یلحم لحم ج ُسکھ ناےئ ۔۔

ਨਾਨਕ ਨਾਤਮ ਤਮਲੈ ਵਤਿਆਈ ਆਪੇ ਸੁਤਣ ਸੁਤਣ ਤਧਆਵਤਣਆ ॥੮॥੧੩॥੧੪॥

نانک نام ملَ ِے ودنایئ ا ےپ ُسں ُسں دایھواین ۔۔۸۔۔۱۳۔۔۱۴۔۔
ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੩ ॥

امھج ہلحم ۳۔۔
ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਚੀ ਤਸਖ ਸੁਣਾਈ ॥

سیگؤر سایچ سِکھ ُسیایئ ۔۔

ਹਤਰ ਚੇਿਹੁ ਅੰਤਿ ਹੋਇ ਸਖਾਈ ॥

ہر چیی ُہ اپپ وہۓ اھکسیئ ۔۔
ਹਤਰ ਅਗਮੁ ਅਗੋਚਰੁ ਅਨਾਥੁ ਅਜੋਨੀ ਸਤਿਗੁਰ ਕੈ ਭਾਇ ਪਾਵਤਣਆ ॥੧॥

ہر امگ اوگرچ اناھت اوجین سیگؤر ےکَ اھبےئ ناواین ۔۔۱۔۔
ਹਉ ਵਾਰੀ ਜੀਉ ਵਾਰੀ ਆਪੁ ਤਨਵਾਰਤਣਆ ॥

ہؤ واری جپؤ واری ا ت ئِؤاراین ۔۔

ਆਪੁ ਗਵਾਏ ਿਾ ਹਤਰ ਪਾਏ ਹਤਰ ਤਸਉ ਸਹਤਜ ਸਮਾਵਤਣਆ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ہ سِی سہ
پ
ا ت وگاےئ نا ہر ناےئ ر ؤ ج امسو ِیا ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਪੂਰਤਬ ਤਲਤਖਆ ਸੁ ਕਰਮੁ ਕਮਾਇਆ ॥

ئُؤرت لک ِھیا وس رکم امکنا ۔۔

ਸਤਿਗੁਰੁ ਸੇਤਵ ਸਿਾ ਸੁਖੁ ਪਾਇਆ ॥

ویس دسا ُسکھ نانا ۔۔
سیگؤر َ

ਤਬਨੁ ਭਾਗਾ ਗੁਰੁ ਪਾਈਐ ਨਾਹੀ ਸਬਿੈ ਮੇਤਲ ਤਮਲਾਵਤਣਆ ॥੨॥

پِں اھباگ ُگر نا پپَے نایہ دبسَے لیم مِالواین ۔۔۲۔۔
ਗੁਰਮੁਤਖ ਅਤਲਪਿੁ ਰਹੈ ਸੰਸਾਰੇ ॥

ُگرمُکھ ال ِپت ر َہے اسنسرے ۔۔

ਗੁਰ ਕੈ ਿਕੀਐ ਨਾਤਮ ਅਧਾਰੇ ॥

ےک نکیپَے نام اداھرے ۔۔
ُگر َ

ਗੁਰਮੁਤਖ ਜੋਰੁ ਕਰੇ ਤਕਆ ਤਿਸ ਨੋ ਆਪੇ ਖਤਪ ਿੁਖੁ ਪਾਵਤਣਆ ॥੩॥

ُگرمُکھ وجر رکے ایک ئِس ون ا ےپ پھک ُدھک ناواین ۔۔۳۔۔
ਮਨਮੁਤਖ ਅੰਧੇ ਸੁਤਧ ਨ ਕਾਈ ॥

مب
مُکھ ادنےھ ُسدھ ہن اکیئ ۔۔

ਆਿਮ ਘਾਿੀ ਹੈ ਜਗਿ ਕਸਾਈ ॥

ا مت اھگیت ےہَ تگج اصقیئ ۔۔
ਤਨੰਿਾ ਕਤਰ ਕਤਰ ਬਹੁ ਭਾਰੁ ਉਿਾਵੈ ਤਬਨੁ ਮਜੂਰੀ ਭਾਰੁ ਪਹੁਚਾਵਤਣਆ ॥੪॥

اھٹوے پِں مچُؤری اھبر بہؤاچواین ۔۔۴۔۔
پ ِیدا رک رک وہب اھبر ا ُ َ

ਇਹੁ ਜਗੁ ਵਾੜੀ ਮੇਰਾ ਪਰਭੁ ਮਾਲੀ ॥

اہہی چگ واری ریما رپَھب امیل ۔۔
ਸਿਾ ਸਮਾਲੇ ਕੋ ਨਾਹੀ ਖਾਲੀ ॥

دسا امسےل وک نایہ اھکیل ۔۔
ਜੇਹੀ ਵਾਸਨਾ ਪਾਏ ਿੇਹੀ ਵਰਿੈ ਵਾਸੂ ਵਾਸੁ ਜਣਾਵਤਣਆ ॥੫॥

یہیج واانس ناےئ پبہی ور ئَے واسُؤ واس انجواین ۔۔۵۔۔
ਮਨਮੁਖੁ ਰੋਗੀ ਹੈ ਸੰਸਾਰਾ ॥

مب
ےہ اسنسرا ۔۔
مُکھ رویگ َ
ਸੁਖਿਾਿਾ ਤਵਸਤਰਆ ਅਗਮ ਅਪਾਰਾ ॥

ُسکھدانا وِرسنا امگ انارا ۔۔

ਿੁਖੀਏ ਤਨਤਿ ਤਿਰਤਹ ਤਬਲਲਾਿੇ ਤਬਨੁ ਗੁਰ ਸਾਂਤਿ ਨ ਪਾਵਤਣਆ ॥੬॥

ک
ب
ُد ھیپے پِپ ھِرہِ نِلالدے پِں ُگر ساپپ ہن ناواین ۔۔۶۔۔
ਤਜਤਨ ਕੀਿੇ ਸੋਈ ਤਬਤਧ ਜਾਣੈ ॥

ِجں کیپے وسیئ نِدھ اج ئَے ۔۔
ਆਤਪ ਕਰੇ ਿਾ ਹੁਕਤਮ ਪਛਾਣੈ ॥

ک
ا ت رکے نا ُچ م اھچپ ئَے ۔۔

ਜੇਹਾ ਅੰਿਤਰ ਪਾਏ ਿੇਹਾ ਵਰਿੈ ਆਪੇ ਬਾਹਤਰ ਪਾਵਤਣਆ ॥੭॥

اہیج ادنر ناےئ اہیت ور َئے ا ےپ ناہر ناواین ۔۔۷۔۔
ਤਿਸੁ ਬਾਝਹੁ ਸਚੇ ਮੈ ਹੋਰੁ ਨ ਕੋਈ ॥

چ
ئِس نا ھہؤ ےچس م َے وہر ہن وکیئ ۔۔

ਤਜਸੁ ਲਾਇ ਲਏ ਸੋ ਤਨਰਮਲੁ ਹੋਈ ॥

ِجس ال ِئے ےئل وس پِرلم وہیئ ۔۔
ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਵਸੈ ਘਟ ਅੰਿਤਰ ਤਜਸੁ ਿੇਵੈ ਸੋ ਪਾਵਤਣਆ ॥੮॥੧੪॥੧੫॥

نانک نام و سَے ٹھگ ارتن ِجس دویَے وس ناواین ۔۔۸۔۔۱۴۔۔۱۵۔۔
ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੩ ॥

امھج ہلحم ۳۔۔
ਅੰਤਮਰਿ ਨਾਮੁ ਮੰਤਨ ਵਸਾਏ ॥

ارمِت نام نمّ وساےئ ۔۔
ਹਉਮੈ ਮੇਰਾ ਸਭੁ ਿੁਖੁ ਗਵਾਏ ॥

ہؤ م َے ریما سیھ ُدھک وگاےئ ۔۔
ਅੰਤਮਰਿ ਬਾਣੀ ਸਿਾ ਸਲਾਹੇ ਅੰਤਮਰਤਿ ਅੰਤਮਰਿੁ ਪਾਵਤਣਆ ॥੧॥

ارمت ناین دسا صالےح ارمِت ارمِت ناواین ۔۔۱۔۔
ਹਉ ਵਾਰੀ ਜੀਉ ਵਾਰੀ ਅੰਤਮਰਿ ਬਾਣੀ ਮੰਤਨ ਵਸਾਵਤਣਆ ॥

ہؤ واری جپؤ واری ارمِت ناین نمّ وساواین ۔۔

ਅੰਤਮਰਿ ਬਾਣੀ ਮੰਤਨ ਵਸਾਏ ਅੰਤਮਰਿੁ ਨਾਮੁ ਤਧਆਵਤਣਆ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

نم وساےئ ارمِت نام دایھواین ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ارمِت ناین ّ
ਅੰਤਮਰਿੁ ਬੋਲੈ ਸਿਾ ਮੁਤਖ ਵੈਣੀ ॥

ارمِت وب لَے دسا مُکھ وینی ۔۔

ਅੰਤਮਰਿੁ ਵੇਖੈ ਪਰਖੈ ਸਿਾ ਨੈਣੀ ॥

َک
نک
ارمِت و َھے رپ ھے دسا نَیبی ۔۔

ਅੰਤਮਰਿ ਕਥਾ ਕਹੈ ਸਿਾ ਤਿਨੁ ਰਾਿੀ ਅਵਰਾ ਆਤਖ ਸੁਨਾਵਤਣਆ ॥੨॥

ےہک دسا دِن رایت ا َورا ا ھک ُسیاواین ۔۔۲۔۔
ارمِت اھتک َ
ਅੰਤਮਰਿ ਰੰਤਗ ਰਿਾ ਤਲਵ ਲਾਏ ॥

ارمِت رنگ رنا لِؤ الےئ ۔۔
ਅੰਤਮਰਿੁ ਗੁਰ ਪਰਸਾਿੀ ਪਾਏ ॥

ارمِت ُگر رپسادی ناےئ ۔۔

ਅੰਤਮਰਿੁ ਰਸਨਾ ਬੋਲੈ ਤਿਨੁ ਰਾਿੀ ਮਤਨ ਿਤਨ ਅੰਤਮਰਿੁ ਪੀਆਵਤਣਆ ॥੩॥

ارمِت رانس وب لَے دِن رایت نم نت ارمِت ایپواین ۔۔۳۔۔
ਸੋ ਤਕਛੁ ਕਰੈ ਜੁ ਤਚਤਿ ਨ ਹੋਈ ॥

ک
وس ِچھ

رکَے وج ِجت ہن وہیئ ۔۔

ਤਿਸ ਿਾ ਹੁਕਮੁ ਮੇਤਟ ਨ ਸਕੈ ਕੋਈ ॥

ک
ئِس دا ُچ م مَپت ہن ےکسَ وکیئ ۔۔

ਹੁਕਮੇ ਵਰਿੈ ਅੰਤਮਰਿ ਬਾਣੀ ਹੁਕਮੇ ਅੰਤਮਰਿੁ ਪੀਆਵਤਣਆ ॥੪॥

ُچکمے

ور ئَے ارمِت ناین ُچکمے

ارمِت ایپواین ۔۔۴۔۔

ਅਜਬ ਕੰਮ ਕਰਿੇ ਹਤਰ ਕੇਰੇ ॥

ّک
بجع م رکےت ہر کتَرے ۔۔
ਇਹੁ ਮਨੁ ਭੂਲਾ ਜਾਂਿਾ ਿੇਰੇ ॥

ب
اوہی نم ُھؤال اجدنا ریھپے ۔۔
ਅੰਤਮਰਿ ਬਾਣੀ ਤਸਉ ਤਚਿੁ ਲਾਏ ਅੰਤਮਰਿ ਸਬਤਿ ਵਜਾਵਤਣਆ ॥੫॥

ارمِت ناین سِیؤ ِجت الےئ ارمِت دبس واجواین ۔۔۵۔۔

ਖੋਟੇ ਖਰੇ ਿੁਧੁ ਆਤਪ ਉਪਾਏ ॥

وھکےٹ رھکے ُندھ ا ت اُناےئ ۔۔
ਿੁਧੁ ਆਪੇ ਪਰਖੇ ਲੋਕ ਸਬਾਏ ॥

ُندھ ا ےپ رپےھک ولک ابسےئ ۔۔
ਖਰੇ ਪਰਤਖ ਖਜਾਨੈ ਪਾਇਤਹ ਖੋਟੇ ਭਰਤਮ ਭੁਲਾਵਤਣਆ ॥੬॥

ب
ےن نابہ ِہ وھکےٹ رھبم ھُالواین ۔۔۶۔۔
رھکے رپھک اجھک َ
ਤਕਉ ਕਤਰ ਵੇਖਾ ਤਕਉ ਸਾਲਾਹੀ ॥

کپؤ رک واھکی کپؤ اصالیح ۔۔

ਗੁਰ ਪਰਸਾਿੀ ਸਬਤਿ ਸਲਾਹੀ ॥

ُگر رپسادی دبس صالیح ۔۔

ਿੇਰੇ ਭਾਣੇ ਤਵਤਚ ਅੰਤਮਰਿੁ ਵਸੈ ਿੂੰ ਭਾਣੈ ਅੰਤਮਰਿੁ ਪੀਆਵਤਣਆ ॥੭॥

ریتے اھبےن وِچ ارمِت و سَے ئُؤن اھب ئَے ارمِت ایپواین ۔۔۷۔۔
ਅੰਤਮਰਿ ਸਬਿੁ ਅੰਤਮਰਿ ਹਤਰ ਬਾਣੀ ॥

ارمِت دبس ارمِت ہر ناین ۔۔
ਸਤਿਗੁਤਰ ਸੇਤਵਐ ਤਰਿੈ ਸਮਾਣੀ ॥

سیگؤر ویس پپے ر َِدے امسین ۔۔

ਨਾਨਕ ਅੰਤਮਰਿ ਨਾਮੁ ਸਿਾ ਸੁਖਿਾਿਾ ਪੀ ਅੰਤਮਰਿੁ ਸਭ ਭੁਖ ਲਤਹ ਜਾਵਤਣਆ ॥੮॥੧੫॥੧੬॥

سی ب
ھ
ک
ُ
نانک ارمِت نام دسا ُسکھدانا یپ ارمِت ھ ھ ہہل اجواین ۔۔۸۔۔۱۵۔۔۱۶۔۔
ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੩ ॥

امھج ہلحم ۳۔۔

ਅੰਤਮਰਿੁ ਵਰਸੈ ਸਹਤਜ ਸੁਭਾਏ ॥

س سہ
ب
س
ُ
ارمِت ور َے ج ھاےئ ۔۔

ਗੁਰਮੁਤਖ ਤਵਰਲਾ ਕੋਈ ਜਨੁ ਪਾਏ ॥

ُگرمُکھ وِرال وکیئ نج ناےئ ۔۔

ਅੰਤਮਰਿੁ ਪੀ ਸਿਾ ਤਿਰਪਿਾਸੇ ਕਤਰ ਤਕਰਪਾ ਤਿਰਸਨਾ ਬੁਝਾਵਤਣਆ ॥੧॥

ارمِت یپ دسا رتِاتپےس رک کِرنا رتِانس اھجبواین ۔۔۱۔۔

ਹਉ ਵਾਰੀ ਜੀਉ ਵਾਰੀ ਗੁਰਮੁਤਖ ਅੰਤਮਰਿੁ ਪੀਆਵਤਣਆ ॥

ہؤ واری جپؤ واری ُگرمُکھ ارمِت ایپواین ۔۔

ਰਸਨਾ ਰਸੁ ਚਾਤਖ ਸਿਾ ਰਹੈ ਰੰਤਗ ਰਾਿੀ ਸਹਜੇ ਹਤਰ ਗੁਣ ਗਾਵਤਣਆ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

س
رانس رس اچھک دسا ر َہے رنگ رایت ہجے ہر ُگں اگواین ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਗੁਰ ਪਰਸਾਿੀ ਸਹਜੁ ਕੋ ਪਾਏ ॥

سہ
ُگر رپسادی ج وک ناےئ ۔۔

ਿੁਤਬਧਾ ਮਾਰੇ ਇਕਸੁ ਤਸਉ ਤਲਵ ਲਾਏ ॥

ُددباھ امرے اِسک سِیؤ لِؤ الےئ ۔۔

ਨਿਤਰ ਕਰੇ ਿਾ ਹਤਰ ਗੁਣ ਗਾਵੈ ਨਿਰੀ ਸਤਚ ਸਮਾਵਤਣਆ ॥੨॥

ُگ
اگوے دنری چس امسوپ ِیا ۔۔۲۔۔
دنر رکے نا ہر ں َ
ਸਭਨਾ ਉਪਤਰ ਨਿਤਰ ਪਰਭ ਿੇਰੀ ॥

سبھیا اُرپ دنر رپَھب ریتی ۔۔
ਤਕਸੈ ਥੋੜੀ ਤਕਸੈ ਹੈ ਘਣੇਰੀ ॥

کِسے َ وھتری کِسے َ ےہَ رینھگی ۔۔

ਿੁਝ ਿੇ ਬਾਹਤਰ ਤਕਛੁ ਨ ਹੋਵੈ ਗੁਰਮੁਤਖ ਸੋਝੀ ਪਾਵਤਣਆ ॥੩॥

ُب
کِ
وہوے ُگرمُکھ وسیھج ناواین ۔۔۳۔۔
چھ ےت ناہر چھ ہن َ
ਗੁਰਮੁਤਖ ਿਿੁ ਹੈ ਬੀਚਾਰਾ ॥

ُگرمُکھ پپ ےہَ اچیبرا ۔۔

ਅੰਤਮਰਤਿ ਭਰੇ ਿੇਰੇ ਭੰਿਾਰਾ ॥

ارمِت رھبے ریتے ڈنھبارا ۔۔
ਤਬਨੁ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵੇ ਕੋਈ ਨ ਪਾਵੈ ਗੁਰ ਤਕਰਪਾ ਿੇ ਪਾਵਤਣਆ ॥੪॥

پِں سیگؤر ویسے وکیئ ہن نا َوے ُگر کِرنا ےت ناواین ۔۔۴۔۔
ਸਤਿਗੁਰੁ ਸੇਵੈ ਸੋ ਜਨੁ ਸੋਹੈ ॥

سیگؤر ویسَے وس نج وس َہے ۔۔
ਅੰਤਮਰਿ ਨਾਤਮ ਅੰਿਰੁ ਮਨੁ ਮੋਹੈ ॥

ارمِت نام ارتن نم وم َہے ۔۔

ਅੰਤਮਰਤਿ ਮਨੁ ਿਨੁ ਬਾਣੀ ਰਿਾ ਅੰਤਮਰਿੁ ਸਹਤਜ ਸੁਣਾਵਤਣਆ ॥੫॥

سہ
ارمِت نم نت ناین رنا ارمِت ج ُسیاواین ۔۔۵۔۔
ਮਨਮੁਖੁ ਭੂਲਾ ਿੂਜੈ ਭਾਇ ਖੁਆਏ ॥

ک
مب ب
مُکھ ُھؤال ُدو َچے اھبےئ ُھؤاۓ ۔۔
ਨਾਮੁ ਨ ਲੇਵੈ ਮਰੈ ਤਬਖੁ ਖਾਏ ॥

نام ہن ویلَے م َ َرے نِکھ اھکےئ ۔۔
ਅਨਤਿਨੁ ਸਿਾ ਤਵਸਟਾ ਮਤਹ ਵਾਸਾ ਤਬਨੁ ਸੇਵਾ ਜਨਮੁ ਗਵਾਵਤਣਆ ॥੬॥

ادنِن دسا وِاٹس ہہم واسا پِں ویسا منج وگاواین ۔۔۶۔۔

ਅੰਤਮਰਿੁ ਪੀਵੈ ਤਜਸ ਨੋ ਆਤਪ ਪੀਆਏ ॥

ارمِت ویپَے سج ون ا ت ایپےئ ۔۔
ਗੁਰ ਪਰਸਾਿੀ ਸਹਤਜ ਤਲਵ ਲਾਏ ॥

سہ
ُگر رپسادی ج لِؤ الےئ ۔۔

ਪੂਰਨ ਪੂਤਰ ਰਤਹਆ ਸਭ ਆਪੇ ਗੁਰਮਤਿ ਨਿਰੀ ਆਵਤਣਆ ॥੭॥

ئُؤرن ئُؤر رایہ سیھ ا ےپ ُگرمت دنری ا واین ۔۔۷۔۔
ਆਪੇ ਆਤਪ ਤਨਰੰਜਨੁ ਸੋਈ ॥

ا ےپ ا ت پِرنجن وسیئ ۔۔

ਤਜਤਨ ਤਸਰਜੀ ਤਿਤਨ ਆਪੇ ਗੋਈ ॥

نج سِریج پِں ا ےپ وگیئ ۔۔

ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਸਮਾਤਲ ਸਿਾ ਿੂੰ ਸਹਜੇ ਸਤਚ ਸਮਾਵਤਣਆ ॥੮॥੧੬॥੧੭॥

س
نانک نام امسل دسا ئُؤن ہجے

چس امسوپ ِیا ۔۔۸۔۔۱۶۔۔۱۷۔۔
ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੩ ॥

امھج ہلحم ۳۔۔
ਸੇ ਸਤਚ ਲਾਗੇ ਜੋ ਿੁਧੁ ਭਾਏ ॥

ےس چس الےگ وج ُندھ اھبےئ ۔۔
ਸਿਾ ਸਚੁ ਸੇਵਤਹ ਸਹਜ ਸੁਭਾਏ ॥

سہ
ب
س
ُ
دسا چس ویسہِ ج ھاےئ ۔۔

ਸਚੈ ਸਬਤਿ ਸਚਾ ਸਾਲਾਹੀ ਸਚੈ ਮੇਤਲ ਤਮਲਾਵਤਣਆ ॥੧॥

سج َے دبس اچس اصالیح سج َے مَیل مِالواین ۔۔۱۔۔

ਹਉ ਵਾਰੀ ਜੀਉ ਵਾਰੀ ਸਚੁ ਸਾਲਾਹਤਣਆ ॥

ہؤ واری جپؤ واری چس ساالہ ِییا ۔۔

ਸਚੁ ਤਧਆਇਤਨ ਸੇ ਸਤਚ ਰਾਿੇ ਸਚੇ ਸਤਚ ਸਮਾਵਤਣਆ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

چس دایھنئ ےس چس راےت ےچس چس امسوپ ِیا ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਜਹ ਿੇਖਾ ਸਚੁ ਸਭਨੀ ਥਾਈ ॥

سب
ہج داھکی چس ھبی اھتیئ ۔۔

ਗੁਰ ਪਰਸਾਿੀ ਮੰਤਨ ਵਸਾਈ ॥

ُگر رپسادی نمّ وسایئ ۔۔

ਿਨੁ ਸਚਾ ਰਸਨਾ ਸਤਚ ਰਾਿੀ ਸਚੁ ਸੁਤਣ ਆਤਖ ਵਖਾਨਤਣਆ ॥੨॥

نت اچس رانس چس رایت چس ُسں ا ھک واھکاینن ۔۔۲۔۔
ਮਨਸਾ ਮਾਤਰ ਸਤਚ ਸਮਾਣੀ ॥

اسنم امر چس امسین ۔۔
ਇਤਨ ਮਤਨ ਿੀਿੀ ਸਭ ਆਵਣ ਜਾਣੀ ॥

پب
اِن نم د ھی سیھ ا ون اجین ۔۔

ਸਤਿਗੁਰੁ ਸੇਵੇ ਸਿਾ ਮਨੁ ਤਨਹਚਲੁ ਤਨਜ ਘਤਰ ਵਾਸਾ ਪਾਵਤਣਆ ॥੩॥

بِہچ ِب
سیگؤر ویسے دسا نم ل ج رھگ واسا ناواین ۔۔۳۔۔
ਗੁਰ ਕੈ ਸਬਤਿ ਤਰਿੈ ਤਿਖਾਇਆ ॥

ُگر ےکَ دبس ر َِدے دِاھکنا ۔۔

ਮਾਇਆ ਮੋਹੁ ਸਬਤਿ ਜਲਾਇਆ ॥

امنا ومہ دبس چالنا ۔۔

ਸਚੋ ਸਚਾ ਵੇਤਖ ਸਾਲਾਹੀ ਗੁਰ ਸਬਿੀ ਸਚੁ ਪਾਵਤਣਆ ॥੪॥

وچس اچس وھکی اصالیح ُگر دبسی چس ناواین ۔۔۴۔۔
ਜੋ ਸਤਚ ਰਾਿੇ ਤਿਨ ਸਚੀ ਤਲਵ ਲਾਗੀ ॥

وج چس راےت پِں یچس لِؤ الیگ ۔۔

ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਸਮਾਲਤਹ ਸੇ ਵਿਭਾਗੀ ॥

ہر نام امسہہلِ ےس وداھبیگ ۔۔
ਸਚੈ ਸਬਤਿ ਆਤਪ ਤਮਲਾਏ ਸਿਸੰਗਤਿ ਸਚੁ ਗੁਣ ਗਾਵਤਣਆ ॥੫॥

سج َے دبس ا ت مِالےئ سیسیگت چس ُگں اگواین ۔۔۵۔۔
ਲੇਖਾ ਪੜੀਐ ਜੇ ਲੇਖੇ ਤਵਤਚ ਹੋਵੈ ॥

وہوے ۔۔
اھکیل ڑپ پ َپے ےج ےھکیل وِچ َ
ਓਹੁ ਅਗਮੁ ਅਗੋਚਰੁ ਸਬਤਿ ਸੁਤਧ ਹੋਵੈ ॥

وہوے ۔۔
او ُہ امگ اوگرچ دبس ُسدھ َ
ਅਨਤਿਨੁ ਸਚ ਸਬਤਿ ਸਾਲਾਹੀ ਹੋਰੁ ਕੋਇ ਨ ਕੀਮਤਿ ਪਾਵਤਣਆ ॥੬॥

ادنِن چس دبس اصالیح وہر وکۓ ہن تمیق ناواین ۔۔۶۔۔
ਪਤੜ ਪਤੜ ਥਾਕੇ ਸਾਂਤਿ ਨ ਆਈ ॥

ڑپ ڑپ اھتےک ساپپ ہن ا یئ ۔۔
ਤਿਰਸਨਾ ਜਾਲੇ ਸੁਤਧ ਨ ਕਾਈ ॥

رتِانس اجےل ُسدھ ہن اکیئ ۔۔
ਤਬਖੁ ਤਬਹਾਝਤਹ ਤਬਖੁ ਮੋਹ ਤਪਆਸੇ ਕੂੜੁ ਬੋਤਲ ਤਬਖੁ ਖਾਵਤਣਆ ॥੭॥

نِکھ ِبہاچھ ِہ نِکھ ومہ ایپےس ُکؤر وبل نِکھ اھکواین ۔۔۷۔۔

ਗੁਰ ਪਰਸਾਿੀ ਏਕੋ ਜਾਣਾ ॥

ُگر رپسادی اوکی اجنا ۔۔

ਿੂਜਾ ਮਾਤਰ ਮਨੁ ਸਤਚ ਸਮਾਣਾ ॥

ُدواج امر نم چس امسنا ۔۔
ਨਾਨਕ ਏਕੋ ਨਾਮੁ ਵਰਿੈ ਮਨ ਅੰਿਤਰ ਗੁਰ ਪਰਸਾਿੀ ਪਾਵਤਣਆ ॥੮॥੧੭॥੧੮॥

نانک اوکی نام ور ئَے نم ارتن ُگر رپسادی ناواین ۔۔۸۔۔۱۷۔۔۱۸۔۔
ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੩ ॥

امھج ہلحم ۳۔۔
ਵਰਨ ਰੂਪ ਵਰਿਤਹ ਸਭ ਿੇਰੇ ॥

ورن ُروت ورہہت سیھ ریتے ۔۔
ਮਤਰ ਮਤਰ ਜੰਮਤਹ ਿੇਰ ਪਵਤਹ ਘਣੇਰੇ ॥

رم رم چم ّہہ ریھپ وپہِ رینھگے ۔۔

ਿੂੰ ਏਕੋ ਤਨਹਚਲੁ ਅਗਮ ਅਪਾਰਾ ਗੁਰਮਿੀ ਬੂਝ ਬੁਝਾਵਤਣਆ ॥੧॥

بہ
ئُؤن اوکی ِ چل امگ انارا ُگریتم ئُؤھج اھجبواین ۔۔۱۔۔

ਹਉ ਵਾਰੀ ਜੀਉ ਵਾਰੀ ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਮੰਤਨ ਵਸਾਵਤਣਆ ॥

نم وساواین ۔۔
ہؤ واری جپؤ واری رام نام ّ

ਤਿਸੁ ਰੂਪੁ ਨ ਰੇਤਖਆ ਵਰਨੁ ਨ ਕੋਈ ਗੁਰਮਿੀ ਆਤਪ ਬੁਝਾਵਤਣਆ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ب
ُج
ئِس ُروت ہن رنکھیا ورن ہن وکیئ ُگریتم ا ت ھاواین ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਸਭ ਏਕਾ ਜੋਤਿ ਜਾਣੈ ਜੇ ਕੋਈ ॥

سیھ ااکی وجت اج ئَے ےج وکیئ ۔۔

ਸਤਿਗੁਰੁ ਸੇਤਵਐ ਪਰਗਟੁ ਹੋਈ ॥

سیگؤر ویس پپے رپگپ وہیئ ۔۔

ਗੁਪਿੁ ਪਰਗਟੁ ਵਰਿੈ ਸਭ ਥਾਈ ਜੋਿੀ ਜੋਤਿ ਤਮਲਾਵਤਣਆ ॥੨॥

ُگپت رپگپ ور ئَے سیھ اھتیئ وجیت وجت مِالواین ۔۔۲۔۔
ਤਿਸਨਾ ਅਗਤਨ ਜਲੈ ਸੰਸਾਰਾ ॥

ئِسیا انگ چلَے اسنسرا ۔۔

ਲੋਭੁ ਅਤਭਮਾਨੁ ਬਹੁਿੁ ਅਹੰਕਾਰਾ ॥

ب
ولھب ا ھبمان تہب ااکنہرا ۔۔

ਮਤਰ ਮਤਰ ਜਨਮੈ ਪਤਿ ਗਵਾਏ ਅਪਣੀ ਤਬਰਥਾ ਜਨਮੁ ਗਵਾਵਤਣਆ ॥੩॥

رم رم جبمَے پپ وگاےئ اینپ پِراھت منج وگاواین ۔۔۳۔۔
ਗੁਰ ਕਾ ਸਬਿੁ ਕੋ ਤਵਰਲਾ ਬੂਝੈ ॥

چ
ُگر اک دبس وک وِرال وب َھے ۔۔

ਆਪੁ ਮਾਰੇ ਿਾ ਤਿਰਭਵਣੁ ਸੂਝੈ ॥

ب
ا ت امرے نا رتِ َھؤن سُؤےھج ۔۔
ਤਿਤਰ ਓਹੁ ਮਰੈ ਨ ਮਰਣਾ ਹੋਵੈ ਸਹਜੇ ਸਤਚ ਸਮਾਵਤਣਆ ॥੪॥

س
ب
وہوے ہجے چس امسوپ ِیا ۔۔۴۔۔
ھِر او ُہ م َ َرے ہن رمنا َ
ਮਾਇਆ ਮਤਹ ਤਿਤਰ ਤਚਿੁ ਨ ਲਾਏ ॥

ب
امنا مہِہ ھِر ِجت ہن الےئ ۔۔

ਗੁਰ ਕੈ ਸਬਤਿ ਸਿ ਰਹੈ ਸਮਾਏ ॥

ُگر ےکَ دبس دص ر َہے امسےئ ۔۔

ਸਚੁ ਸਲਾਹੇ ਸਭ ਘਟ ਅੰਿਤਰ ਸਚੋ ਸਚੁ ਸੁਹਾਵਤਣਆ ॥੫॥

چس صالےح سیھ ٹھگ ارتن وچس چس ُسہاوپ ِیا ۔۔۵۔۔
ਸਚੁ ਸਾਲਾਹੀ ਸਿਾ ਹਜੂਰੇ ॥

چس اصالیح دسا ہچُؤرے ۔۔
ਗੁਰ ਕੈ ਸਬਤਿ ਰਤਹਆ ਭਰਪੂਰੇ ॥

ُگر ےکَ دبس رایہ رھبوپُرے ۔۔

ਗੁਰ ਪਰਸਾਿੀ ਸਚੁ ਨਿਰੀ ਆਵੈ ਸਚੇ ਹੀ ਸੁਖੁ ਪਾਵਤਣਆ ॥੬॥

ُ
ے ےچس یہ ُسکھ ناواین ۔۔۶۔۔
گر رپسادی چس دنری ا و َ
ਸਚੁ ਮਨ ਅੰਿਤਰ ਰਤਹਆ ਸਮਾਇ ॥

چس نم ادنر رایہ امسۓ ۔۔
ਸਿਾ ਸਚੁ ਤਨਹਚਲੁ ਆਵੈ ਨ ਜਾਇ ॥

بِہ
چ
ے ہن اجۓ ۔۔
و
ا
ل
دسا چس
َ

ਸਚੇ ਲਾਗੈ ਸੋ ਮਨੁ ਤਨਰਮਲੁ ਗੁਰਮਿੀ ਸਤਚ ਸਮਾਵਤਣਆ ॥੭॥

ےچس ال َگے وس نم پِرلم ُگریتم چس امسوپ ِیا ۔۔۷۔۔
ਸਚੁ ਸਾਲਾਹੀ ਅਵਰੁ ਨ ਕੋਈ ॥

چس اصالیح ا َور ہن وکیئ ۔۔
ਤਜਿੁ ਸੇਤਵਐ ਸਿਾ ਸੁਖੁ ਹੋਈ ॥

جت ویس پپے دسا ُسکھ وہیئ ۔۔
ਨਾਨਕ ਨਾਤਮ ਰਿੇ ਵੀਚਾਰੀ ਸਚੋ ਸਚੁ ਕਮਾਵਤਣਆ ॥੮॥੧੮॥੧੯॥

نانک نام رےت وبچاری وچس چس امکواین ۔۔۸۔۔۱۸۔۔۱۹۔۔

ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੩ ॥

۔۔۳ امھج ہلحم
ਤਨਰਮਲ ਸਬਿੁ ਤਨਰਮਲ ਹੈ ਬਾਣੀ ॥

ےہ ناین ۔۔
َ پِرلم دبس پِرلم

ਤਨਰਮਲ ਜੋਤਿ ਸਭ ਮਾਤਹ ਸਮਾਣੀ ॥

پِرلم وجت سیھ امہِ امسین ۔۔

ਤਨਰਮਲ ਬਾਣੀ ਹਤਰ ਸਾਲਾਹੀ ਜਤਪ ਹਤਰ ਤਨਰਮਲੁ ਮੈਲੁ ਗਵਾਵਤਣਆ ॥੧॥

۔۔۱پِرلم ناین ہر اصالیح جت ہر پِرلم مَیل وگاواین ۔۔
ਹਉ ਵਾਰੀ ਜੀਉ ਵਾਰੀ ਸੁਖਿਾਿਾ ਮੰਤਨ ਵਸਾਵਤਣਆ ॥

نم وساواین ۔۔
ّ ہؤ واری جپؤ واری ُسکھدانا

ਹਤਰ ਤਨਰਮਲੁ ਗੁਰ ਸਬਤਿ ਸਲਾਹੀ ਸਬਿੋ ਸੁਤਣ ਤਿਸਾ ਤਮਟਾਵਤਣਆ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

۔۔راہو۔۔۱ہر پِرلم ُگر دبس صالیح دبسو ُسں ئِسا مِیاواین ۔۔
ਤਨਰਮਲ ਨਾਮੁ ਵਤਸਆ ਮਤਨ ਆਏ ॥

پِرلم نام وایس نم ا ےئ ۔۔

ਮਨੁ ਿਨੁ ਤਨਰਮਲੁ ਮਾਇਆ ਮੋਹੁ ਗਵਾਏ ॥

نم نت پِرلم امنا ومہ وگاےئ ۔۔

ਤਨਰਮਲ ਗੁਣ ਗਾਵੈ ਤਨਿ ਸਾਚੇ ਕੇ ਤਨਰਮਲ ਨਾਿੁ ਵਜਾਵਤਣਆ ॥੨॥

ُگ
۔۔۲اگوے پِپ ساےچ ےک پِرلم ناد واجواین ۔۔
َ پِرلم ں
ਤਨਰਮਲ ਅੰਤਮਰਿੁ ਗੁਰ ਿੇ ਪਾਇਆ ॥

پِرلم ارمت ُگر ےت نانا ۔۔

ਤਵਚਹੁ ਆਪੁ ਮੁਆ ਤਿਥੈ ਮੋਹੁ ਨ ਮਾਇਆ ॥

پ ِب
وِچہؤہ ا ت مُؤا ُ َھے ومہ ہن امنا ۔۔

ਤਨਰਮਲ ਤਗਆਨੁ ਤਧਆਨੁ ਅਤਿ ਤਨਰਮਲੁ ਤਨਰਮਲ ਬਾਣੀ ਮੰਤਨ ਵਸਾਵਤਣਆ ॥੩॥

پِرلم گ ِیان دایھن ات پِرلم پِرلم ناین نمّ وساواین ۔۔۳۔۔
ਜੋ ਤਨਰਮਲੁ ਸੇਵੇ ਸੁ ਤਨਰਮਲੁ ਹੋਵੈ ॥

وہوے ۔۔
وج پِرلم ویسے وس پِرلم َ
ਹਉਮੈ ਮੈਲੁ ਗੁਰ ਸਬਿੇ ਧੋਵੈ ॥

وھوے ۔۔
ہؤ م َے لیم ُگر دبسے د َ
ਤਨਰਮਲ ਵਾਜੈ ਅਨਹਿ ਧੁਤਨ ਬਾਣੀ ਿਤਰ ਸਚੈ ਸੋਭਾ ਪਾਵਤਣਆ ॥੪॥

پِرلم وا َچے ابچد د ُھں ناین در سج َے وساھب ناواین ۔۔۴۔۔
ਤਨਰਮਲ ਿੇ ਸਭ ਤਨਰਮਲ ਹੋਵੈ ॥

وہوے ۔۔
پِرلم ےت سیھ پِرلم َ
ਤਨਰਮਲੁ ਮਨੂਆ ਹਤਰ ਸਬਤਿ ਪਰੋਵੈ ॥

پِرلم م ُپؤا ہر دبس رپو َوے ۔۔

ਤਨਰਮਲ ਨਾਤਮ ਲਗੇ ਬਿਭਾਗੀ ਤਨਰਮਲੁ ਨਾਤਮ ਸੁਹਾਵਤਣਆ ॥੫॥

پِرلم نام ےگل نداھبیگ پِرلم نام ُسہاوپ ِیا ۔۔۵۔۔
ਸੋ ਤਨਰਮਲੁ ਜੋ ਸਬਿੇ ਸੋਹੈ ॥

وس پِرلم وج دبسے وس َہے ۔۔
ਤਨਰਮਲ ਨਾਤਮ ਮਨੁ ਿਨੁ ਮੋਹੈ ॥

پِرلم نام نم نت وم َہے ۔۔

ਸਤਚ ਨਾਤਮ ਮਲੁ ਕਿੇ ਨ ਲਾਗੈ ਮੁਖੁ ਊਜਲੁ ਸਚੁ ਕਰਾਵਤਣਆ ॥੬॥

چس نام لم دکے ہن ال َگے مُکھ اُولج چس رکاواین ۔۔۶۔۔
ਮਨੁ ਮੈਲਾ ਹੈ ਿੂਜੈ ਭਾਇ ॥

نم مَیال ےہَ ُدو َچے اھبےئ ۔۔
ਮੈਲਾ ਚਉਕਾ ਮੈਲੈ ਥਾਇ ॥

مَیال جؤاک میلَے اھتےئ ۔۔

ਮੈਲਾ ਖਾਇ ਤਿਤਰ ਮੈਲੁ ਵਧਾਏ ਮਨਮੁਖ ਮੈਲੁ ਿੁਖੁ ਪਾਵਤਣਆ ॥੭॥

مب
ب
اھکۓ ھِر مَیل وداھےئ مُکھ مَیل ُدھک ناواین ۔۔۷۔۔
مَیال
ِ
ਮੈਲੇ ਤਨਰਮਲ ਸਤਭ ਹੁਕਤਮ ਸਬਾਏ ॥

ک
مَیلے پِرلم سیھ ُچ م ابسےئ ۔۔

ਸੇ ਤਨਰਮਲ ਜੋ ਹਤਰ ਸਾਚੇ ਭਾਏ ॥

ےس پِرلم وج ہر ساےچ اھبےئ ۔۔
ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਵਸੈ ਮਨ ਅੰਿਤਰ ਗੁਰਮੁਤਖ ਮੈਲੁ ਚੁਕਾਵਤਣਆ ॥੮॥੧੯॥੨੦॥

نانک نام و سَے نم ارتن ُگرمُکھ مَیل ُجکاواین ۔۔۸۔۔۱۹۔۔۲۱۔۔
ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੩ ॥

امھج ہلحم ۳۔۔
ਗੋਤਵੰਿੁ ਊਜਲੁ ਊਜਲ ਹੰਸਾ ॥

وگوِدن اُولج اُولج اسنہ ۔۔
ਮਨੁ ਬਾਣੀ ਤਨਰਮਲ ਮੇਰੀ ਮਨਸਾ ॥

نم ناین پِرلم ریمی اسنم ۔۔

ਮਤਨ ਊਜਲ ਸਿਾ ਮੁਖ ਸੋਹਤਹ ਅਤਿ ਊਜਲ ਨਾਮੁ ਤਧਆਵਤਣਆ ॥੧॥

نم اُولج دسا مُکھ وس ہہے ات اُولج نام دایھواین ۔۔۱۔۔
ਹਉ ਵਾਰੀ ਜੀਉ ਵਾਰੀ ਗੋਤਬੰਿ ਗੁਣ ਗਾਵਤਣਆ ॥

ہؤ واری جپؤ واری وگپِید ُگں اگواین ۔۔

ਗੋਤਬਿੁ ਗੋਤਬਿੁ ਕਹੈ ਤਿਨ ਰਾਿੀ ਗੋਤਬਿ ਗੁਣ ਸਬਤਿ ਸੁਣਾਵਤਣਆ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

وگنِد وگنِد ےہکَ دِن رایت وگنِد ُگں دبس ُسیاواین ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਗੋਤਬਿੁ ਗਾਵਤਹ ਸਹਤਜ ਸੁਭਾਏ ॥

سہ
وگنِد اگوہِ ج ُسبھاےئ ۔۔

ਗੁਰ ਕੈ ਭੈ ਊਜਲ ਹਉਮੈ ਮਲੁ ਜਾਏ ॥

ب
ےک َھے اُولج ہؤ م َے لم اجےئ ۔۔
ُگر َ
ਸਿਾ ਅਨੰਤਿ ਰਹਤਹ ਭਗਤਿ ਕਰਤਹ ਤਿਨੁ ਰਾਿੀ ਸੁਤਣ ਗੋਤਬਿ ਗੁਣ ਗਾਵਤਣਆ ॥੨॥

دسا ادنن رہہہ تگھب رکہِ دِن رایت ُسں وگنِد ُگں اگواین ۔۔۲۔۔
ਮਨੂਆ ਨਾਚੈ ਭਗਤਿ ਤਿਰੜਾਏ ॥

م ُپؤا نا َچے تگھب درِراےئ ۔۔

ਗੁਰ ਕੈ ਸਬਤਿ ਮਨੈ ਮਨੁ ਤਮਲਾਏ ॥

ُگر ےکَ دبس م َپے نم مِالےئ ۔۔

ਸਚਾ ਿਾਲੁ ਪੂਰੇ ਮਾਇਆ ਮੋਹੁ ਚੁਕਾਏ ਸਬਿੇ ਤਨਰਤਿ ਕਰਾਵਤਣਆ ॥੩॥

اچس نال ئُؤرے امنا ومہ ُجکاےئ دبسے پِرت رکاواین ۔۔۳۔۔
ਊਚਾ ਕੂਕੇ ਿਨਤਹ ਪਛਾੜੇ ॥

اُواچ ُکؤےک پبہ ِہ اھچپرے ۔۔

ਮਾਇਆ ਮੋਤਹ ਜੋਤਹਆ ਜਮਕਾਲੇ ॥

امنا ومہِ وجایہ چمکاےل ۔۔
ਮਾਇਆ ਮੋਹੁ ਇਸੁ ਮਨਤਹ ਨਚਾਏ ਅੰਿਤਰ ਕਪਟੁ ਿੁਖੁ ਪਾਵਤਣਆ ॥੪॥

امنا ومہ اس مبہہ اچنےئ ارتن ٹپک ُدھک ناواین ۔۔۴۔۔
ਗੁਰਮੁਤਖ ਭਗਤਿ ਜਾ ਆਤਪ ਕਰਾਏ ॥

ُگرمُکھ تگھب اج ا ت رکاےئ ۔۔

ਿਨੁ ਮਨੁ ਰਾਿਾ ਸਹਤਜ ਸੁਭਾਏ ॥

سہ
نت نم رانا ج ُسبھاےئ ۔۔

ਬਾਣੀ ਵਜੈ ਸਬਤਿ ਵਜਾਏ ਗੁਰਮੁਤਖ ਭਗਤਿ ਥਾਇ ਪਾਵਤਣਆ ॥੫॥

ناین و َچے دبس واجےئ ُگرمُکھ تگھب اھتےئ ناواین ۔۔۵۔۔
ਬਹੁ ਿਾਲ ਪੂਰੇ ਵਾਜੇ ਵਜਾਏ ॥

وہب نال ئُؤرے واےج واجےئ ۔۔
ਨਾ ਕੋ ਸੁਣੇ ਨ ਮੰਤਨ ਵਸਾਏ ॥

ہن وک ُسیے ہن نمّ وساےئ ۔۔
ਮਾਇਆ ਕਾਰਤਣ ਤਪੜ ਬੰਤਧ ਨਾਚੈ ਿੂਜੈ ਭਾਇ ਿੁਖੁ ਪਾਵਤਣਆ ॥੬॥

امنا اکرن پِر دنبھ نا َچے ُدو َچے اھبےئ ُدھک ناواین ۔۔۶۔۔
ਤਜਸੁ ਅੰਿਤਰ ਪਰੀਤਿ ਲਗੈ ਸੋ ਮੁਕਿਾ ॥

َ
سج ارتن رپِپپ لگے وس مُکیا ۔۔

ਇੰਿਰੀ ਵਤਸ ਸਚ ਸੰਜਤਮ ਜੁਗਿਾ ॥

اِدنری وس چس

سبج

م ُچگیا ۔۔

ਗੁਰ ਕੈ ਸਬਤਿ ਸਿਾ ਹਤਰ ਤਧਆਏ ਏਹਾ ਭਗਤਿ ਹਤਰ ਭਾਵਤਣਆ ॥੭॥

ُگر ےکَ دبس دسا ہر دایھےئ ااہی تگھب ہر اھبواین ۔۔۷۔۔
ਗੁਰਮੁਤਖ ਭਗਤਿ ਜੁਗ ਚਾਰੇ ਹੋਈ ॥

ُگرمُکھ تگھب چگ اچرے وہیئ ۔۔
ਹੋਰਿੁ ਭਗਤਿ ਨ ਪਾਏ ਕੋਈ ॥

وہرت تگھب ہن ناےئ وکیئ ۔۔
ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਗੁਰ ਭਗਿੀ ਪਾਈਐ ਗੁਰ ਚਰਣੀ ਤਚਿੁ ਲਾਵਤਣਆ ॥੮॥੨੦॥੨੧॥

ُگ ب
گب
ھ
ُ
گ
پ
پ
نانک نام ر ی نا َے ر رچین ِجت الواین ۔۔۸۔۔۲۱۔۔۲۱۔۔
ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੩ ॥

امھج ہلحم ۳۔۔
ਸਚਾ ਸੇਵੀ ਸਚੁ ਸਾਲਾਹੀ ॥

اچس ویسی چس اصالیح ۔۔
ਸਚੈ ਨਾਇ ਿੁਖੁ ਕਬ ਹੀ ਨਾਹੀ ॥

سج َے ناےئ ُدھک بک یہ نایہ ۔۔
ਸੁਖਿਾਿਾ ਸੇਵਤਨ ਸੁਖੁ ਪਾਇਤਨ ਗੁਰਮਤਿ ਮੰਤਨ ਵਸਾਵਤਣਆ ॥੧॥

ُسکھدانا ویسن ُسکھ نانئ ُگرمت نمّ وساواین ۔۔۱۔۔

ਹਉ ਵਾਰੀ ਜੀਉ ਵਾਰੀ ਸੁਖ ਸਹਤਜ ਸਮਾਤਧ ਲਗਾਵਤਣਆ ॥

ُسک سہ
ہؤ واری جپؤ واری ھ ج امسدھ اگلواین ۔۔

ਜੋ ਹਤਰ ਸੇਵਤਹ ਸੇ ਸਿਾ ਸੋਹਤਹ ਸੋਭਾ ਸੁਰਤਿ ਸੁਹਾਵਤਣਆ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

وج ہر ویسہِ ےس دسا وسہہہ وساھب ُسرت ُسہاوپ ِیا ۔۔۱۔۔راہو۔۔

ਸਭੁ ਕੋ ਿੇਰਾ ਭਗਿੁ ਕਹਾਏ ॥

سیھ وک ریتا تگھب اہکےئ ۔۔
ਸੇਈ ਭਗਿ ਿੇਰੈ ਮਤਨ ਭਾਏ ॥

سیبی تگھب ریتَے نم اھبےئ ۔۔
ਸਚੁ ਬਾਣੀ ਿੁਧੈ ਸਾਲਾਹਤਨ ਰੰਤਗ ਰਾਿੇ ਭਗਤਿ ਕਰਾਵਤਣਆ ॥੨॥

چس ناین ُند َھے اصالجں رنگ راےت تگھب رکاواین ۔۔۲۔۔
ਸਭੁ ਕੋ ਸਚੇ ਹਤਰ ਜੀਉ ਿੇਰਾ ॥

سیھ وک ےچس ہر جپؤ ریتا ۔۔

ਗੁਰਮੁਤਖ ਤਮਲੈ ਿਾ ਚੂਕੈ ਿੇਰਾ ॥

ُگرمُکھ ملَ ِے نا ُجؤ َکے ریھپا ۔۔

ਜਾ ਿੁਧੁ ਭਾਵੈ ਿਾ ਨਾਇ ਰਚਾਵਤਹ ਿੂੰ ਆਪੇ ਨਾਉ ਜਪਾਵਤਣਆ ॥੩॥

اج ُندھ اھبوے نا ناےئ راچوہِ ئُؤن ا ےپ ناو اپجواین ۔۔۳۔۔
ਗੁਰਮਿੀ ਹਤਰ ਮੰਤਨ ਵਸਾਇਆ ॥

ُگریتم ہر نمّ وسانا ۔۔

ਹਰਖੁ ਸੋਗੁ ਸਭੁ ਮੋਹੁ ਗਵਾਇਆ ॥

ہرھک وسگ سیھ ومہ وگَانا ۔۔

ਇਕਸੁ ਤਸਉ ਤਲਵ ਲਾਗੀ ਸਿ ਹੀ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਮੰਤਨ ਵਸਾਵਤਣਆ ॥੪॥

نم وساواین ۔۔۴۔۔
اسک سِیؤ لِؤ الیگ دص یہ ہر نام ّ
ਭਗਿ ਰੰਤਗ ਰਾਿੇ ਸਿਾ ਿੇਰੈ ਚਾਏ ॥

تگھب رنگ راےت دسا ریتَے اچےئ ۔۔

ਨਉ ਤਨਤਧ ਨਾਮੁ ਵਤਸਆ ਮਤਨ ਆਏ ॥

ئؤ ن ِدھ نام وایس نم ا ےئ ۔۔
ਪੂਰੈ ਭਾਤਗ ਸਤਿਗੁਰੁ ਪਾਇਆ ਸਬਿੇ ਮੇਤਲ ਤਮਲਾਵਤਣਆ ॥੫॥

ئُؤ َرے اھبگ سیگؤر نانا دبسے لیم مِالواین ۔۔۵۔۔
ਿੂੰ ਿਇਆਲੁ ਸਿਾ ਸੁਖਿਾਿਾ ॥

ئُؤن دنال دسا ُسکھدانا ۔۔

ਿੂੰ ਆਪੇ ਮੇਤਲਤਹ ਗੁਰਮੁਤਖ ਜਾਿਾ ॥

ئُؤن ا ےپ میلہ ِہ ُگرمُکھ اجنا ۔۔

ਿੂੰ ਆਪੇ ਿੇਵਤਹ ਨਾਮੁ ਵਿਾਈ ਨਾਤਮ ਰਿੇ ਸੁਖੁ ਪਾਵਤਣਆ ॥੬॥

ئُؤن ا ےپ دویہہِ نام ودایئ نام رےت ُسکھ ناواین ۔۔۶۔۔
ਸਿਾ ਸਿਾ ਸਾਚੇ ਿੁਧੁ ਸਾਲਾਹੀ ॥

دسا دسا ساےچ ُندھ اصالیح ۔۔
ਗੁਰਮੁਤਖ ਜਾਿਾ ਿੂਜਾ ਕੋ ਨਾਹੀ ॥

ُگرمُکھ اجنا ُدواج وک نایہ ۔۔

ਏਕਸੁ ਤਸਉ ਮਨੁ ਰਤਹਆ ਸਮਾਏ ਮਤਨ ਮੰਤਨਐ ਮਨਤਹ ਤਮਲਾਵਤਣਆ ॥੭॥

اسکی سِیؤ نم رایہ امسےئ نم ِمی ٔپے مبہہ مِالواین ۔۔۷۔۔
ਗੁਰਮੁਤਖ ਹੋਵੈ ਸੋ ਸਾਲਾਹੇ ॥

وہوے وس اصالےح ۔۔
ُگرمُکھ َ
ਸਾਚੇ ਿਾਕੁਰ ਵੇਪਰਵਾਹੇ ॥

ساےچ اھٹ ُکر ورپیواےہ ۔۔

ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਵਸੈ ਮਨ ਅੰਿਤਰ ਗੁਰ ਸਬਿੀ ਹਤਰ ਮੇਲਾਵਤਣਆ ॥੮॥੨੧॥੨੨॥

نانک نام و سَے نم ارتن ُگر دبسی ہر میالواین ۔۔۸۔۔۲۱۔۔۲۲۔۔
ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੩ ॥

امھج ہلحم ۳۔۔
ਿੇਰੇ ਭਗਿ ਸੋਹਤਹ ਸਾਚੈ ਿਰਬਾਰੇ ॥

ریتے تگھب سا َچے درنارے ۔۔
ਗੁਰ ਕੈ ਸਬਤਿ ਨਾਤਮ ਸਵਾਰੇ ॥

ُگر ےکَ دبس نام وسارے ۔۔

ਸਿਾ ਅਨੰਤਿ ਰਹਤਹ ਤਿਨੁ ਰਾਿੀ ਗੁਣ ਕਤਹ ਗੁਣੀ ਸਮਾਵਤਣਆ ॥੧॥

دسا ا َپید رہہہ دِن رایت ُگں ہہک ُگبی امسوپ ِیا ۔۔۱۔۔

ਹਉ ਵਾਰੀ ਜੀਉ ਵਾਰੀ ਨਾਮੁ ਸੁਤਣ ਮੰਤਨ ਵਸਾਵਤਣਆ ॥

ہؤ واری جپؤ واری نام ُسں نمّ وساواین ۔۔

ਹਤਰ ਜੀਉ ਸਚਾ ਊਚੋ ਊਚਾ ਹਉਮੈ ਮਾਤਰ ਤਮਲਾਵਤਣਆ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ہر جپؤ اچس اووچ اُواچ ہؤ م َے امر مِالواین ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਹਤਰ ਜੀਉ ਸਾਚਾ ਸਾਚੀ ਨਾਈ ॥

ہر جپؤ سااچ سایچ نایئ ۔۔

ਗੁਰ ਪਰਸਾਿੀ ਤਕਸੈ ਤਮਲਾਈ ॥

ُگر رپسادی کِسے َ مِالیئ ۔۔

ਗੁਰ ਸਬਤਿ ਤਮਲਤਹ ਸੇ ਤਵਛੁੜਤਹ ਨਾਹੀ ਸਹਜੇ ਸਤਚ ਸਮਾਵਤਣਆ ॥੨॥

س
ُگر دبس ملِہہ ےس وِڑھچہِ نایہ ہجے چس امسوپ ِیا ۔۔۲۔۔

ਿੁਝ ਿੇ ਬਾਹਤਰ ਕਛੂ ਨ ਹੋਇ ॥

ُب
ہ کج
ُ
ھ
چھ ےت نا ر ؤ ہن وہۓ ۔۔
ਿੂੰ ਕਤਰ ਕਤਰ ਵੇਖਤਹ ਜਾਣਤਹ ਸੋਇ ॥

ئُؤن رک رک ونکھہہ اجہہنِ وسۓ ۔۔

ਆਪੇ ਕਰੇ ਕਰਾਏ ਕਰਿਾ ਗੁਰਮਤਿ ਆਤਪ ਤਮਲਾਵਤਣਆ ॥੩॥

ا ےپ رکے رکاےئ رکنا ُگرمت ا ت مِالواین ۔۔۳۔۔
ਕਾਮਤਣ ਗੁਣਵੰਿੀ ਹਤਰ ਪਾਏ ॥

اکنم ُگپؤیتن ہر ناےئ ۔۔

ਭੈ ਭਾਇ ਸੀਗਾਰੁ ਬਣਾਏ ॥

ب
َھے اھبےئ اگیسر انبےئ ۔۔
ਸਤਿਗੁਰੁ ਸੇਤਵ ਸਿਾ ਸੋਹਾਗਤਣ ਸਚ ਉਪਿੇਤਸ ਸਮਾਵਤਣਆ ॥੪॥

سیگؤر سیَؤ دسا وساہنگ چس ا ُندسی امسوپ ِیا ۔۔۴۔۔
ਸਬਿੁ ਤਵਸਾਰਤਨ ਤਿਨਾ ਿਉਰੁ ਨ ਿਾਉ ॥

ب
دبس وِسارن پ ِیا ھؤر ہن اھٹو ۔۔

ਭਰਤਮ ਭੂਲੇ ਤਜਉ ਸੁੰਞੈ ਘਤਰ ਕਾਉ ॥

ب
رھبم ُھؤےل ویج ُسیبجے َ رھگ اکو ۔۔
ਹਲਿੁ ਪਲਿੁ ਤਿਨੀ ਿੋਵੈ ਗਵਾਏ ਿੁਖੇ ਿੁਤਖ ਤਵਹਾਵਤਣਆ ॥੫॥

ہلت نلت پ ِبی دو َوے وگاےئ ُدےھک ُدھک وِاہواین ۔۔۵۔۔
ਤਲਖਤਿਆ ਤਲਖਤਿਆ ਕਾਗਿ ਮਸੁ ਖੋਈ ॥

لک ِھدنا لک ِھدنا اکدگ سم وھکیئ ۔۔

ਿੂਜੈ ਭਾਇ ਸੁਖੁ ਪਾਏ ਨ ਕੋਈ ॥

ُدو َچے اھبےئ ُسکھ ناےئ ہن وکیئ ۔۔
ਕੂੜੁ ਤਲਖਤਹ ਿੈ ਕੂੜੁ ਕਮਾਵਤਹ ਜਤਲ ਜਾਵਤਹ ਕੂਤੜ ਤਚਿੁ ਲਾਵਤਣਆ ॥੬॥

ُکؤر لک ِھ ِہ َئے ُکؤر امکوہِ لج اجوہِ ُکؤر ِجت الواین ۔۔۶۔۔
ਗੁਰਮੁਤਖ ਸਚੋ ਸਚੁ ਤਲਖਤਹ ਵੀਚਾਰੁ ॥

ُگرمُکھ وچس چس لک ِھ ِہ

وبچار ۔۔

ਸੇ ਜਨ ਸਚੇ ਪਾਵਤਹ ਮੋਖ ਿੁਆਰੁ ॥

ےس نج ےچس ناوہِ ومھک ُدوار ۔۔
ਸਚੁ ਕਾਗਿੁ ਕਲਮ ਮਸਵਾਣੀ ਸਚੁ ਤਲਤਖ ਸਤਚ ਸਮਾਵਤਣਆ ॥੭॥

چس اکدگ ملق وسماین چس لک ِھ چس امسوپ ِیا ۔۔۷۔۔
ਮੇਰਾ ਪਰਭੁ ਅੰਿਤਰ ਬੈਿਾ ਵੇਖੈ ॥

ریما رپَھب ارتن اھٹیب وےھکی ۔۔
ਗੁਰ ਪਰਸਾਿੀ ਤਮਲੈ ਸੋਈ ਜਨੁ ਲੇਖੈ ॥

لی ک
ُگر رپسادی ملَ ِے وسیئ نج َھے ۔۔

ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਤਮਲੈ ਵਤਿਆਈ ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਿੇ ਪਾਵਤਣਆ ॥੮॥੨੨॥੨੩॥

نانک نام ملَ ِے ودنایئ ئُؤرے ُگر ےت ناواین ۔۔۸۔۔۲۲۔۔۲۳۔۔
ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੩ ॥

امھج ہلحم ۳۔۔
ਆਿਮ ਰਾਮ ਪਰਗਾਸੁ ਗੁਰ ਿੇ ਹੋਵੈ ॥

وہوے ۔۔
ا مت رام رپاگس ُگر ےت َ

ਹਉਮੈ ਮੈਲੁ ਲਾਗੀ ਗੁਰ ਸਬਿੀ ਖੋਵੈ ॥

وھکوے ۔۔
ہؤ م َے لیم الیگ ُگر دبسی َ
ਮਨੁ ਤਨਰਮਲੁ ਅਨਤਿਨੁ ਭਗਿੀ ਰਾਿਾ ਭਗਤਿ ਕਰੇ ਹਤਰ ਪਾਵਤਣਆ ॥੧॥

ب
نم پِرلم ادنِن ھگبی رانا تگھب رکے ہر ناواین ۔۔۱۔۔

ਹਉ ਵਾਰੀ ਜੀਉ ਵਾਰੀ ਆਤਪ ਭਗਤਿ ਕਰਤਨ ਅਵਰਾ ਭਗਤਿ ਕਰਾਵਤਣਆ ॥

ہؤ واری جپؤ واری ا ت تگھب رکن اورا تگھب رکاواین ۔۔

ਤਿਨਾ ਭਗਿ ਜਨਾ ਕਉ ਸਿ ਨਮਸਕਾਰੁ ਕੀਜੈ ਜੋ ਅਨਤਿਨੁ ਹਤਰ ਗੁਣ ਗਾਵਤਣਆ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

پ ِیا تگھب انج کؤ دص اکسمنر کبج َے وج ادنِن ہر ُگں اگواین ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਆਪੇ ਕਰਿਾ ਕਾਰਣੁ ਕਰਾਏ ॥

ا ےپ رکنا اکرن رکاےئ ۔۔
ਤਜਿੁ ਭਾਵੈ ਤਿਿੁ ਕਾਰੈ ਲਾਏ ॥

جت اھبوے پِپ َاکرے الےئ ۔۔
ਪੂਰੈ ਭਾਤਗ ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਹੋਵੈ ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਿੇ ਸੁਖੁ ਪਾਵਤਣਆ ॥੨॥

وہوے ُگر ویسا ےت ُسکھ ناواین ۔۔۲۔۔
ئُؤ َرے اھبگ ُگر ویسا َ
ਮਤਰ ਮਤਰ ਜੀਵੈ ਿਾ ਤਕਛੁ ਪਾਏ ॥

ک
رم رم ویجے نا ِچھ ناےئ ۔۔

ਗੁਰ ਪਰਸਾਿੀ ਹਤਰ ਮੰਤਨ ਵਸਾਏ ॥

نم وساےئ ۔۔
ُگر رپسادی ہر ّ

ਸਿਾ ਮੁਕਿੁ ਹਤਰ ਮੰਤਨ ਵਸਾਏ ਸਹਜੇ ਸਹਤਜ ਸਮਾਵਤਣਆ ॥੩॥

س سہ
دسا مُکت ہر نمّ وساےئ ہجے ج امسوپ ِیا ۔۔۳۔۔

ਬਹੁ ਕਰਮ ਕਮਾਵੈ ਮੁਕਤਿ ਨ ਪਾਏ ॥

امکوے مُکت ہن ناےئ ۔۔
وہب رکم َ
ਿੇਸੰਿਰੁ ਭਵੈ ਿੂਜੈ ਭਾਇ ਖੁਆਏ ॥

ک
دئسیتر وھبَے ُدو َچے اھبےئ ُھؤاۓ ۔۔
ਤਬਰਥਾ ਜਨਮੁ ਗਵਾਇਆ ਕਪਟੀ ਤਬਨੁ ਸਬਿੈ ਿੁਖੁ ਪਾਵਤਣਆ ॥੪॥

پِراھت منج وگَانا یٹپک پِں دبسَے ُدھک ناواین ۔۔۴۔۔
ਧਾਵਿੁ ਰਾਖੈ ਿਾਤਕ ਰਹਾਏ ॥

ک
داھوت را َھے اھٹک راہےئ ۔۔
ਗੁਰ ਪਰਸਾਿੀ ਪਰਮ ਪਿੁ ਪਾਏ ॥

ُگر رپسادی رپم ند ناےئ ۔۔

ਸਤਿਗੁਰੁ ਆਪੇ ਮੇਤਲ ਤਮਲਾਏ ਤਮਤਲ ਪਰੀਿਮ ਸੁਖੁ ਪਾਵਤਣਆ ॥੫॥

سیگؤر ا ےپ لیم مِالےئ مِل رپمتی ُسکھ ناواین ۔۔۵۔۔
ਇਤਕ ਕੂਤੜ ਲਾਗੇ ਕੂੜੇ ਿਲ ਪਾਏ ॥

اک ُکؤر الےگ ُکؤرے لھپ ناےئ ۔۔
ਿੂਜੈ ਭਾਇ ਤਬਰਥਾ ਜਨਮੁ ਗਵਾਏ ॥

ُدو َچے اھبےئ پِراھت منج وگاےئ ۔۔
ਆਤਪ ਿੁਬੇ ਸਗਲੇ ਕੁਲ ਿੋਬੇ ਕੂੜੁ ਬੋਤਲ ਤਬਖੁ ਖਾਵਤਣਆ ॥੬॥

ا ت ُدےب ےلگس ُکل دوےب ُکؤر وبل نِکھ اھکواین ۔۔۶۔۔
ਇਸੁ ਿਨ ਮਤਹ ਮਨੁ ਕੋ ਗੁਰਮੁਤਖ ਿੇਖੈ ॥

نک
اس نت ہہم نم وک ُگرمُکھ د َھے ۔۔

ਭਾਇ ਭਗਤਿ ਜਾ ਹਉਮੈ ਸੋਖੈ ॥

اھبےئ تگھب اج ہؤ م َے وسےھک ۔۔
ਤਸਧ ਸਾਤਧਕ ਮੋਤਨਧਾਰੀ ਰਹੇ ਤਲਵ ਲਾਇ ਤਿਨ ਭੀ ਿਨ ਮਤਹ ਮਨੁ ਨ ਤਿਖਾਵਤਣਆ ॥੭॥

سِدھ سادِکھ ومدناھری رےہ لِؤ ال ِئے پِں یھب نت ہہم نم ہن دِاھکواین ۔۔۷۔۔
ਆਤਪ ਕਰਾਏ ਕਰਿਾ ਸੋਈ ॥

ا ت رکاےئ رکنا وسیئ ۔۔
ਹੋਰੁ ਤਕ ਕਰੇ ਕੀਿੈ ਤਕਆ ਹੋਈ ॥

وہر ےک رکے کی َپے ایک وہیئ ۔۔
ਨਾਨਕ ਤਜਸੁ ਨਾਮੁ ਿੇਵੈ ਸੋ ਲੇਵੈ ਨਾਮੋ ਮੰਤਨ ਵਸਾਵਤਣਆ ॥੮॥੨੩॥੨੪॥

نم وساواین ۔۔۸۔۔۲۳۔۔۲۴۔۔
نانک ِجس نام دویَے وس ویلَے ناوم ّ
ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੩ ॥

امھج ہلحم ۳۔۔
ਇਸੁ ਗੁਿਾ ਮਤਹ ਅਖੁਟ ਭੰਿਾਰਾ ॥

اس ُگبھا ہہم ا ُکھت ڈنھبارا ۔۔

ਤਿਸੁ ਤਵਤਚ ਵਸੈ ਹਤਰ ਅਲਖ ਅਪਾਰਾ ॥

ئِس وِچ و سَے ہر اھکل انارا ۔۔

ਆਪੇ ਗੁਪਿੁ ਪਰਗਟੁ ਹੈ ਆਪੇ ਗੁਰ ਸਬਿੀ ਆਪੁ ਵੰਞਾਵਤਣਆ ॥੧॥

ا ےپ ُگپت رپگپ ےہَ ا ےپ ُگر دبسی ا ت وپبچاواین ۔۔۱۔۔
ਹਉ ਵਾਰੀ ਜੀਉ ਵਾਰੀ ਅੰਤਮਰਿ ਨਾਮੁ ਮੰਤਨ ਵਸਾਵਤਣਆ ॥

ہؤ واری جپؤ واری ارمِت نام نمّ وساواین ۔۔

ਅੰਤਮਰਿ ਨਾਮੁ ਮਹਾ ਰਸੁ ਮੀਿਾ ਗੁਰਮਿੀ ਅੰਤਮਰਿੁ ਪੀਆਵਤਣਆ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ارمِت نام اہم رس اھٹیم ُگریتم ارمِت ایپواین ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਹਉਮੈ ਮਾਤਰ ਬਜਰ ਕਪਾਟ ਖੁਲਾਇਆ ॥

ک
ہؤ م َے امر رجب اپکت ھُالنا ۔۔

ਨਾਮੁ ਅਮੋਲਕੁ ਗੁਰ ਪਰਸਾਿੀ ਪਾਇਆ ॥

نام اومکل ُگر رپسادی نانا ۔۔

ਤਬਨੁ ਸਬਿੈ ਨਾਮੁ ਨ ਪਾਏ ਕੋਈ ਗੁਰ ਤਕਰਪਾ ਮੰਤਨ ਵਸਾਵਤਣਆ ॥੨॥

نم وساواین ۔۔۲۔۔
پِں دبسَے نام ہن ناےئ وکیئ ُگر کِرنا ّ
ਗੁਰ ਤਗਆਨ ਅੰਜਨੁ ਸਚੁ ਨੇਿਰੀ ਪਾਇਆ ॥

ُگر گ ِیان انجن چس پیتری نانا ۔۔

ਅੰਿਤਰ ਚਾਨਣੁ ਅਤਗਆਨੁ ਅੰਧੇਰੁ ਗਵਾਇਆ ॥

ارتن اچنن اایگن ادنھتر وگَانا ۔۔
ਜੋਿੀ ਜੋਤਿ ਤਮਲੀ ਮਨੁ ਮਾਤਨਆ ਹਤਰ ਿਤਰ ਸੋਭਾ ਪਾਵਤਣਆ ॥੩॥

وجیت وجت ملِی نم اماین ہر در وساھب ناواین ۔۔۳۔۔
ਸਰੀਰਹੁ ਭਾਲਤਣ ਕੋ ਬਾਹਤਰ ਜਾਏ ॥

رسریوہ اھبنل وک ناہر اجےئ ۔۔
ਨਾਮੁ ਨ ਲਹੈ ਬਹੁਿੁ ਵੇਗਾਤਰ ਿੁਖੁ ਪਾਏ ॥

نام ہن ل َہے تہب واگیر ُدھک ناےئ ۔۔

ਮਨਮੁਖ ਅੰਧੇ ਸੂਝੈ ਨਾਹੀ ਤਿਤਰ ਤਘਤਰ ਆਇ ਗੁਰਮੁਤਖ ਵਥੁ ਪਾਵਤਣਆ ॥੪॥

مب
ب گ
مُکھ ادنےھ سُؤےھج نایہ ھِر ھِر ا ۓ ُگرمُکھ وھت ناواین ۔۔۴۔۔

ਗੁਰ ਪਰਸਾਿੀ ਸਚਾ ਹਤਰ ਪਾਏ ॥

ُگر رپسادی اچس ہر ناےئ ۔۔

ਮਤਨ ਿਤਨ ਵੇਖੈ ਹਉਮੈ ਮੈਲੁ ਜਾਏ ॥

نک
نم نت و َھے ہؤ م َے مَیل اجےئ ۔۔
ਬੈਤਸ ਸੁਥਾਤਨ ਸਿ ਹਤਰ ਗੁਣ ਗਾਵੈ ਸਚੈ ਸਬਤਿ ਸਮਾਵਤਣਆ ॥੫॥

ُگ
نی ب
اگوے سج َے دبس امسوپ ِیا ۔۔۵۔۔
َ س ُس ھان دص ہر ں َ
ਨਉ ਿਰ ਿਾਕੇ ਧਾਵਿੁ ਰਹਾਏ ॥

ئؤ در اھٹےک داھوت راہےئ ۔۔
ਿਸਵੈ ਤਨਜ ਘਤਰ ਵਾਸਾ ਪਾਏ ॥

ِب
دوسَے ج رھگ واسا ناےئ ۔۔

ਓਥੈ ਅਨਹਿ ਸਬਿ ਵਜਤਹ ਤਿਨੁ ਰਾਿੀ ਗੁਰਮਿੀ ਸਬਿੁ ਸੁਣਾਵਤਣਆ ॥੬॥

ب
او َھے ابچد دبس وہجِ دِن رایت ُگریتم دبس ُسیاواین ۔۔۶۔۔
ਤਬਨੁ ਸਬਿੈ ਅੰਿਤਰ ਆਨੇਰਾ ॥

پِں دبسَے ارتن ا رینا ۔۔

ਨ ਵਸਿੁ ਲਹੈ ਨ ਚੂਕੈ ਿੇਰਾ ॥

ہن وطس ل َہے ہن ُجؤ َکے ریھپا ۔۔
ਸਤਿਗੁਰ ਹਤਥ ਕੁੰਜੀ ਹੋਰਿੁ ਿਰੁ ਖੁਲੈ ਨਾਹੀ ਗੁਰੁ ਪੂਰੈ ਭਾਤਗ ਤਮਲਾਵਤਣਆ ॥੭॥

ُکب
ک
ج
ُ
َ
گ
ل
ئ
ھ
م
ُ
ِ
ُ
سیگؤر ھتہ ی وہرت در ے نایہ ر ؤ َرے اھبگ الواین ۔۔۷۔۔
ਗੁਪਿੁ ਪਰਗਟੁ ਿੂੰ ਸਭਨੀ ਥਾਈ ॥

سب
ُگپت رپگپ ئُؤن ھبی اھتیئ ۔۔

ਗੁਰ ਪਰਸਾਿੀ ਤਮਤਲ ਸੋਝੀ ਪਾਈ ॥

ُگر رپسادی مِل وسیھج نایئ ۔۔

ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਸਲਾਤਹ ਸਿਾ ਿੂੰ ਗੁਰਮੁਤਖ ਮੰਤਨ ਵਸਾਵਤਣਆ ॥੮॥੨੪॥੨੫॥

نانک نام سالہِ دسا ئُؤن ُگرمُکھ نمّ وساواین ۔۔۸۔۔۲۴۔۔۲۵۔۔
ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੩ ॥

امھج ہلحم ۳۔۔
ਗੁਰਮੁਤਖ ਤਮਲੈ ਤਮਲਾਏ ਆਪੇ ॥

ُگرمُکھ ملَ ِے مِالےئ ا ےپ ۔۔

ਕਾਲੁ ਨ ਜੋਹੈ ਿੁਖੁ ਨ ਸੰਿਾਪੇ ॥

اکل ہن وج َہے ُدھک ہن سییاےپ ۔۔
ਹਉਮੈ ਮਾਤਰ ਬੰਧਨ ਸਭ ਿੋੜੈ ਗੁਰਮੁਤਖ ਸਬਤਿ ਸੁਹਾਵਤਣਆ ॥੧॥

وترے ُگرمُکھ دبس ُسہاوپ ِیا ۔۔۱۔۔
ہؤ م َے امر دنبنھ سیھ َ
ਹਉ ਵਾਰੀ ਜੀਉ ਵਾਰੀ ਹਤਰ ਹਤਰ ਨਾਤਮ ਸੁਹਾਵਤਣਆ ॥

ہؤ واری جپؤ واری ہر ہر نام ُسہاوپ ِیا ۔۔

ਗੁਰਮੁਤਖ ਗਾਵੈ ਗੁਰਮੁਤਖ ਨਾਚੈ ਹਤਰ ਸੇਿੀ ਤਚਿੁ ਲਾਵਤਣਆ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

اگوے ُگرمُکھ نا َچے ہر یتیس ِجت الواین ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ُگرمُکھ َ
ਗੁਰਮੁਤਖ ਜੀਵੈ ਮਰੈ ਪਰਵਾਣੁ ॥

ُگرمُکھ ویجے م َ َرے رپوان ۔۔

ਆਰਜਾ ਨ ਛੀਜੈ ਸਬਿੁ ਪਛਾਣੁ ॥

چ
ا راج ہن ھبج َے دبس اھچپن ۔۔

ਗੁਰਮੁਤਖ ਮਰੈ ਨ ਕਾਲੁ ਨ ਖਾਏ ਗੁਰਮੁਤਖ ਸਤਚ ਸਮਾਵਤਣਆ ॥੨॥

ُگرمُکھ م َ َرے ہن اکل ہن اھکےئ ُگرمُکھ چس امسوپ ِیا ۔۔۲۔۔
ਗੁਰਮੁਤਖ ਹਤਰ ਿਤਰ ਸੋਭਾ ਪਾਏ ॥

ُگرمُکھ ہر در وساھب ناےئ ۔۔

ਗੁਰਮੁਤਖ ਤਵਚਹੁ ਆਪੁ ਗਵਾਏ ॥

ُگرمُکھ وِچہؤہ ا ت وگاےئ ۔۔

ਆਤਪ ਿਰੈ ਕੁਲ ਸਗਲੇ ਿਾਰੇ ਗੁਰਮੁਤਖ ਜਨਮੁ ਸਵਾਰਤਣਆ ॥੩॥

ا ت رتَے ُکل ےلگس نارے ُگرمُکھ منج وسارپ ِیا ۔۔۳۔۔
ਗੁਰਮੁਤਖ ਿੁਖੁ ਕਿੇ ਨ ਲਗੈ ਸਰੀਤਰ ॥

َ
ُگرمُکھ ُدھک دکے ہن لگے رسری ۔۔
ਗੁਰਮੁਤਖ ਹਉਮੈ ਚੂਕੈ ਪੀਰ ॥

ُگرمُکھ ہؤ م َے ُجؤ َکے ریپ ۔۔

ਗੁਰਮੁਤਖ ਮਨੁ ਤਨਰਮਲੁ ਤਿਤਰ ਮੈਲੁ ਨ ਲਾਗੈ ਗੁਰਮੁਤਖ ਸਹਤਜ ਸਮਾਵਤਣਆ ॥੪॥

سہ
ب
ُگرمُکھ نم پِرلم ھِر لیم ہن ال َگے ُگرمُکھ ج امسوپ ِیا ۔۔۴۔۔
ਗੁਰਮੁਤਖ ਨਾਮੁ ਤਮਲੈ ਵਤਿਆਈ ॥

ُگرمُکھ نام ملَ ِے ودنایئ ۔۔

ਗੁਰਮੁਤਖ ਗੁਣ ਗਾਵੈ ਸੋਭਾ ਪਾਈ ॥

ُگ
اگوے وساھب نایئ ۔۔
ُگرمُکھ ں َ

ਸਿਾ ਅਨੰਤਿ ਰਹੈ ਤਿਨੁ ਰਾਿੀ ਗੁਰਮੁਤਖ ਸਬਿੁ ਕਰਾਵਤਣਆ ॥੫॥

دسا ادنن ر َہے دِن رایت ُگرمُکھ دبس رکاواین ۔۔۵۔۔

ਗੁਰਮੁਤਖ ਅਨਤਿਨੁ ਸਬਿੇ ਰਾਿਾ ॥

ُگرمُکھ ادنِن دبسے رانا ۔۔

ਗੁਰਮੁਤਖ ਜੁਗ ਚਾਰੇ ਹੈ ਜਾਿਾ ॥

ےہ اجنا ۔۔
ُگرمُکھ چگ اچرے َ
ਗੁਰਮੁਤਖ ਗੁਣ ਗਾਵੈ ਸਿਾ ਤਨਰਮਲੁ ਸਬਿੇ ਭਗਤਿ ਕਰਾਵਤਣਆ ॥੬॥

ُگ
اگوے دسا پِرلم دبسے تگھب رکاواین ۔۔۶۔۔
ُگرمُکھ ں َ
ਬਾਝੁ ਗੁਰੂ ਹੈ ਅੰਧ ਅੰਧਾਰਾ ॥

ناھج ُگؤ ُرو ےہَ ادنھ ادناھرا ۔۔
ਜਮਕਾਤਲ ਗਰਿੇ ਕਰਤਹ ਪੁਕਾਰਾ ॥

چمکال رگےھٹ رکےہ ئُکارا ۔۔
ਅਨਤਿਨੁ ਰੋਗੀ ਤਬਸਟਾ ਕੇ ਕੀੜੇ ਤਬਸਟਾ ਮਤਹ ਿੁਖੁ ਪਾਵਤਣਆ ॥੭॥

ادنِن رویگ ِئسیا ےک ڑیکے ِئسیا ہہم ُدھک ناواین ۔۔۷۔۔
ਗੁਰਮੁਤਖ ਆਪੇ ਕਰੇ ਕਰਾਏ ॥

ُگرمُکھ ا ےپ رکے رکاےئ ۔۔

ਗੁਰਮੁਤਖ ਤਹਰਿੈ ਵੁਿਾ ਆਤਪ ਆਏ ॥

ُگرمُکھ ہِر َدے ُواھٹ ا ت ا ےئ ۔۔

ਨਾਨਕ ਨਾਤਮ ਤਮਲੈ ਵਤਿਆਈ ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਿੇ ਪਾਵਤਣਆ ॥੮॥੨੫॥੨੬॥

نانک نام ملَ ِے ودنایئ ئُؤرے ُگر ےت ناواین ۔۔۸۔۔۲۵۔۔۲۶۔۔
ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੩ ॥

امھج ہلحم ۳۔۔

ਏਕਾ ਜੋਤਿ ਜੋਤਿ ਹੈ ਸਰੀਰਾ ॥

ےہ رسریا ۔۔
ااکی وجت وجت َ
ਸਬਤਿ ਤਿਖਾਏ ਸਤਿਗੁਰੁ ਪੂਰਾ ॥

دبس دِاھکےئ سیگؤر ئُؤرا ۔۔

ਆਪੇ ਿਰਕੁ ਕੀਿੋਨੁ ਘਟ ਅੰਿਤਰ ਆਪੇ ਬਣਿ ਬਣਾਵਤਣਆ ॥੧॥

ا ےپ فرق کی َپؤن ٹھگ ارتن ا ےپ َپپت انبواین ۔۔۱۔۔
ਹਉ ਵਾਰੀ ਜੀਉ ਵਾਰੀ ਹਤਰ ਸਚੇ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਵਤਣਆ ॥

ہؤ واری جپؤ واری ہر ےچس ےک ُگں اگواین ۔۔

ਬਾਝੁ ਗੁਰੂ ਕੋ ਸਹਜੁ ਨ ਪਾਏ ਗੁਰਮੁਤਖ ਸਹਤਜ ਸਮਾਵਤਣਆ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

سہ
سہ
ناھج ُگؤ ُرو وک ج ہن ناےئ ُگرمُکھ ج امسوپ ِیا ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਿੂੰ ਆਪੇ ਸੋਹਤਹ ਆਪੇ ਜਗੁ ਮੋਹਤਹ ॥

ئُؤن ا ےپ ا ےپ چگ ومہہِ ۔۔

ਿੂੰ ਆਪੇ ਨਿਰੀ ਜਗਿੁ ਪਰੋਵਤਹ ॥

ئُؤن ا ےپ دنری تگج رپووہِ۔۔

ਿੂੰ ਆਪੇ ਿੁਖੁ ਸੁਖੁ ਿੇਵਤਹ ਕਰਿੇ ਗੁਰਮੁਤਖ ਹਤਰ ਿੇਖਾਵਤਣਆ ॥੨॥

ئُؤن ا ےپ ُدھک ُسکھ دویہِ رکےت ُگرمُکھ ہر داھکیواین ۔۔۲۔۔
ਆਪੇ ਕਰਿਾ ਕਰੇ ਕਰਾਏ ॥

ا ےپ رکنا رکے رکاےئ ۔۔
ਆਪੇ ਸਬਿੁ ਗੁਰ ਮੰਤਨ ਵਸਾਏ ॥

ا ےپ دبس ُگر نمّ وساےئ ۔۔

ਸਬਿੇ ਉਪਜੈ ਅੰਤਮਰਿ ਬਾਣੀ ਗੁਰਮੁਤਖ ਆਤਖ ਸੁਣਾਵਤਣਆ ॥੩॥

دبسے ا ُ بج َے ارمِت ناین ُگرمُکھ ا ھک ُسیاواین ۔۔۳۔۔
ਆਪੇ ਕਰਿਾ ਆਪੇ ਭੁਗਿਾ ॥

ب
ا ےپ رکنا ا ےپ ُھگیا ۔۔

ਬੰਧਨ ਿੋੜੇ ਸਿਾ ਹੈ ਮੁਕਿਾ ॥

دنبنھ وترے دسا ےہَ مُکیا ۔۔
ਸਿਾ ਮੁਕਿੁ ਆਪੇ ਹੈ ਸਚਾ ਆਪੇ ਅਲਖੁ ਲਖਾਵਤਣਆ ॥੪॥

دسا مُکت ا ےپ ےہَ اچس ا ےپ اھکل اھکلواین ۔۔۴۔۔
ਆਪੇ ਮਾਇਆ ਆਪੇ ਛਾਇਆ ॥

ا ےپ امنا ا ےپ اھچنا ۔۔
ਆਪੇ ਮੋਹੁ ਸਭੁ ਜਗਿੁ ਉਪਾਇਆ ॥

ا ےپ ومہ سیھ تگج اُناِنا ۔۔

ਆਪੇ ਗੁਣਿਾਿਾ ਗੁਣ ਗਾਵੈ ਆਪੇ ਆਤਖ ਸੁਣਾਵਤਣਆ ॥੫॥

ُگ
اگوے ا ےپ ا ھک ُسیاواین ۔۔۵۔۔
ا ےپ ُگیدانا ں َ
ਆਪੇ ਕਰੇ ਕਰਾਏ ਆਪੇ ॥

ا ےپ رکے رکاےئ ا ےپ ۔۔
ਆਪੇ ਥਾਤਪ ਉਥਾਪੇ ਆਪੇ ॥

ا ےپ اھتت اُاھتےپ ا ےپ ۔۔
ਿੁਝ ਿੇ ਬਾਹਤਰ ਕਛੂ ਨ ਹੋਵੈ ਿੂੰ ਆਪੇ ਕਾਰੈ ਲਾਵਤਣਆ ॥੬॥

ُب
ہ کج
ُ
ھ
وہوے ئُؤن ا ےپ َاکرے الواین ۔۔۶۔۔
ہن
ؤ
چھ ےت نا ر
َ

ਆਪੇ ਮਾਰੇ ਆਤਪ ਜੀਵਾਏ ॥

ا ےپ امرے ا ت ویجاےئ ۔۔
ਆਪੇ ਮੇਲੇ ਮੇਤਲ ਤਮਲਾਏ ॥

ا ےپ ےلیم لیم مِالےئ ۔۔
ਸੇਵਾ ਿੇ ਸਿਾ ਸੁਖੁ ਪਾਇਆ ਗੁਰਮੁਤਖ ਸਹਤਜ ਸਮਾਵਤਣਆ ॥੭॥

سہ
ویسا ےت دسا ُسکھ نانا ُگرمُکھ ج امسوپ ِیا ۔۔۷۔۔
ਆਪੇ ਊਚਾ ਊਚੋ ਹੋਈ ॥

ا ےپ اُواچ اووچ وہیئ ۔۔
ਤਜਸੁ ਆਤਪ ਤਵਖਾਲੇ ਸੁ ਵੇਖੈ ਕੋਈ ॥

سج ا ت وِاھکےل وس وےھکی وکیئ ۔۔
ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਵਸੈ ਘਟ ਅੰਿਤਰ ਆਪੇ ਵੇਤਖ ਤਵਖਾਲਤਣਆ ॥੮॥੨੬॥੨੭॥

نانک نام و سَے ٹھگ ارتن ا ےپ وھکی وِاھکاینل ۔۔۸۔۔۲۶۔۔۲۷۔۔
ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੩ ॥

امھج ہلحم ۳۔۔
ਮੇਰਾ ਪਰਭੁ ਭਰਪੂਤਰ ਰਤਹਆ ਸਭ ਥਾਈ ॥

ریما رپَھب رھبئُؤر رایہ سیھ اھتیئ ۔۔
ਗੁਰ ਪਰਸਾਿੀ ਘਰ ਹੀ ਮਤਹ ਪਾਈ ॥

ُگر رپسادی رھگ یہ ہہم نایئ ۔۔

ਸਿਾ ਸਰੇਵੀ ਇਕ ਮਤਨ ਤਧਆਈ ਗੁਰਮੁਤਖ ਸਤਚ ਸਮਾਵਤਣਆ ॥੧॥

دسا رسویی اِک نم دایھیئ ُگرمُکھ چس امسوپ ِیا ۔۔۱۔۔

ਹਉ ਵਾਰੀ ਜੀਉ ਵਾਰੀ ਜਗਜੀਵਨੁ ਮੰਤਨ ਵਸਾਵਤਣਆ ॥

چگ
نم وساواین ۔۔
ہؤ واری جپؤ واری چپؤن ّ

ਹਤਰ ਜਗਜੀਵਨੁ ਤਨਰਭਉ ਿਾਿਾ ਗੁਰਮਤਿ ਸਹਤਜ ਸਮਾਵਤਣਆ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

سہ
ب
چگ
ہر چپؤن پِر ھؤ دانا ُگرمت ج امسوپ ِیا ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਘਰ ਮਤਹ ਧਰਿੀ ਧਉਲੁ ਪਾਿਾਲਾ ॥

رھگ ہہم درھیت دھؤل ناناال ۔۔
ਘਰ ਹੀ ਮਤਹ ਪਰੀਿਮੁ ਸਿਾ ਹੈ ਬਾਲਾ ॥

ےہ ناال ۔۔
رھگ یہ ہہم رپمتی دسا َ
ਸਿਾ ਅਨੰਤਿ ਰਹੈ ਸੁਖਿਾਿਾ ਗੁਰਮਤਿ ਸਹਤਜ ਸਮਾਵਤਣਆ ॥੨॥

سہ
دسا ادنن ر َہے ُسکھدانا ُگرمت ج امسوپ ِیا ۔۔۲۔۔
ਕਾਇਆ ਅੰਿਤਰ ਹਉਮੈ ਮੇਰਾ ॥

اکنا ادنر ہؤ م َے ریما ۔۔

ਜੰਮਣ ਮਰਣੁ ਨ ਚੂਕੈ ਿੇਰਾ ॥

چ
مّں رمن ہن ُجؤ َکے ریھپا ۔۔
ਗੁਰਮੁਤਖ ਹੋਵੈ ਸੁ ਹਉਮੈ ਮਾਰੇ ਸਚੋ ਸਚੁ ਤਧਆਵਤਣਆ ॥੩॥

وہوے وس ہؤ م َے امرے وچس چس دایھواین ۔۔۳۔۔
ُگرمُکھ َ
ਕਾਇਆ ਅੰਿਤਰ ਪਾਪੁ ਪੁੰਨੁ ਿੁਇ ਭਾਈ ॥

اکنا ادنر نات ُپ ّں ُدےئ اھبیئ ۔۔
ਿੁਹੀ ਤਮਤਲ ਕੈ ਤਸਰਸਤਟ ਉਪਾਈ ॥

ُدیہ مِل ےکَ رسِست اُنایئ ۔۔

ਿੋਵੈ ਮਾਤਰ ਜਾਇ ਇਕਿੁ ਘਤਰ ਆਵੈ ਗੁਰਮਤਿ ਸਹਤਜ ਸਮਾਵਤਣਆ ॥੪॥

ُگ م سہ
پ
ے ر ت ج امسو ِیا ۔۔۴۔۔
دو َوے امر اجۓ اتک رھگ ا و َ
ਘਰ ਹੀ ਮਾਤਹ ਿੂਜੈ ਭਾਇ ਅਨੇਰਾ ॥

رھگ یہ امہِ ُدو َچے اھبےئ ارینا ۔۔
ਚਾਨਣੁ ਹੋਵੈ ਛੋਿੈ ਹਉਮੈ ਮੇਰਾ ॥

وھچدے ہؤ م َے مَترا ۔۔
وہوے َ
اچنن َ
ਪਰਗਟੁ ਸਬਿੁ ਹੈ ਸੁਖਿਾਿਾ ਅਨਤਿਨੁ ਨਾਮੁ ਤਧਆਵਤਣਆ ॥੫॥

ےہ ُسکھدانا ادنِن نام دایھواین ۔۔۵۔۔
رپگپ دبس َ
ਅੰਿਤਰ ਜੋਤਿ ਪਰਗਟੁ ਪਾਸਾਰਾ ॥

ارتن وجت رپگپ ناسارا ۔۔
ਗੁਰ ਸਾਖੀ ਤਮਤਟਆ ਅੰਤਧਆਰਾ ॥

ُگر سایھک مِییا ادنایھرا ۔۔

ਕਮਲੁ ਤਬਗਾਤਸ ਸਿਾ ਸੁਖੁ ਪਾਇਆ ਜੋਿੀ ਜੋਤਿ ਤਮਲਾਵਤਣਆ ॥੬॥

لمک ِئگاس دسا ُسکھ نانا وجیت وجت مِالواین ۔۔۶۔۔
ਅੰਿਤਰ ਮਹਲ ਰਿਨੀ ਭਰੇ ਭੰਿਾਰਾ ॥

ادنر لحم رینت رھبے ڈنھبارا ۔۔
ਗੁਰਮੁਤਖ ਪਾਏ ਨਾਮੁ ਅਪਾਰਾ ॥

ُگرمُکھ ناےئ نام انارا ۔۔

ਗੁਰਮੁਤਖ ਵਣਜੇ ਸਿਾ ਵਾਪਾਰੀ ਲਾਹਾ ਨਾਮੁ ਸਿ ਪਾਵਤਣਆ ॥੭॥

ُگرمُکھ وےجن دسا واناری الاہ نام دص ناواین ۔۔۷۔۔

ਆਪੇ ਵਥੁ ਰਾਖੈ ਆਪੇ ਿੇਇ ॥

ک
ا ےپ وھت را َھے ا ےپ دےئ ۔۔
ਗੁਰਮੁਤਖ ਵਣਜਤਹ ਕੇਈ ਕੇਇ ॥

ُگرمُکھ وبجہ ِہ کیبی کبی ۔۔

ਨਾਨਕ ਤਜਸੁ ਨਿਤਰ ਕਰੇ ਸੋ ਪਾਏ ਕਤਰ ਤਕਰਪਾ ਮੰਤਨ ਵਸਾਵਤਣਆ ॥੮॥੨੭॥੨੮॥

نانک ِجس دنر رکے وس ناےئ رک کِرنا نمّ وساواین ۔۔۸۔۔۲۷۔۔۲۸۔۔
ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੩ ॥

امھج ہلحم ۳۔۔
ਹਤਰ ਆਪੇ ਮੇਲੇ ਸੇਵ ਕਰਾਏ ॥

ویس رکاےئ ۔۔
ہر ا ےپ ےلیم َ
ਗੁਰ ਕੈ ਸਬਤਿ ਭਾਉ ਿੂਜਾ ਜਾਏ ॥

ُگر ےکَ دبس اھبو ُدواج اجےئ ۔۔

ਹਤਰ ਤਨਰਮਲੁ ਸਿਾ ਗੁਣਿਾਿਾ ਹਤਰ ਗੁਣ ਮਤਹ ਆਤਪ ਸਮਾਵਤਣਆ ॥੧॥

ہر پِرلم دسا ُگیدانا ہر ُگں ہہم ا ت امسوپ ِیا ۔۔۱۔۔

ਹਉ ਵਾਰੀ ਜੀਉ ਵਾਰੀ ਸਚੁ ਸਚਾ ਤਹਰਿੈ ਵਸਾਵਤਣਆ ॥

ہؤ واری جپؤ واری چس اچس ہِر َدے وساواین ۔۔

ਸਚਾ ਨਾਮੁ ਸਿਾ ਹੈ ਤਨਰਮਲੁ ਗੁਰ ਸਬਿੀ ਮੰਤਨ ਵਸਾਵਤਣਆ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

نم وساواین ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ےہ پِرلم ُگر دبسی ّ
اچس نام دسا َ
ਆਪੇ ਗੁਰੁ ਿਾਿਾ ਕਰਤਮ ਤਬਧਾਿਾ ॥

ا ےپ ُگر دانا رکم نِداھنا ۔۔

ਸੇਵਕ ਸੇਵਤਹ ਗੁਰਮੁਤਖ ਹਤਰ ਜਾਿਾ ॥

ویسک ویسہِ ُگرمُکھ ہر اجنا ۔۔

ਅੰਤਮਰਿ ਨਾਤਮ ਸਿਾ ਜਨ ਸੋਹਤਹ ਗੁਰਮਤਿ ਹਤਰ ਰਸੁ ਪਾਵਤਣਆ ॥੨॥

ارمت نام دسا نج وسہہہ ُگرمت ہر رس ناواین ۔۔۲۔۔
ਇਸੁ ਗੁਿਾ ਮਤਹ ਇਕੁ ਥਾਨੁ ਸੁਹਾਇਆ ॥

اس ُگبھا ہہم اِک اھتن ُسہانا ۔۔

ਪੂਰੈ ਗੁਤਰ ਹਉਮੈ ਭਰਮੁ ਚੁਕਾਇਆ ॥

ئُؤ َرے ُگر ہؤ م َے رھبم ُجکانا ۔۔

ਅਨਤਿਨੁ ਨਾਮੁ ਸਲਾਹਤਨ ਰੰਤਗ ਰਾਿੇ ਗੁਰ ਤਕਰਪਾ ਿੇ ਪਾਵਤਣਆ ॥੩॥

ادنِن نام سالنہ رنگ راےت ُگر کِرنا ےت ناواین ۔۔۳۔۔
ਗੁਰ ਕੈ ਸਬਤਿ ਇਹੁ ਗੁਿਾ ਵੀਚਾਰੇ ॥

ُگر ےکَ دبس اویہ ُگبھا وبچارے ۔۔

ਨਾਮੁ ਤਨਰੰਜਨੁ ਅੰਿਤਰ ਵਸੈ ਮੁਰਾਰੇ ॥

نام پِرنجن ارتن و سَے مُرارے ۔۔

ਹਤਰ ਗੁਣ ਗਾਵੈ ਸਬਤਿ ਸੁਹਾਏ ਤਮਤਲ ਪਰੀਿਮ ਸੁਖੁ ਪਾਵਤਣਆ ॥੪॥

ُگ
اگوے دبس ُسہاےئ مِل رپمتی ُسکھ ناواین ۔۔۴۔۔
ہر ں َ
ਜਮੁ ਜਾਗਾਿੀ ਿੂਜੈ ਭਾਇ ਕਰੁ ਲਾਏ ॥

مج اجاگیت ُدو َچے اھبےئ رک الےئ ۔۔
ਨਾਵਹੁ ਭੂਲੇ ਿੇਇ ਸਜਾਏ ॥

ب
ناووھ ُھؤےل دےئ اجسےئ ۔۔

ਘੜੀ ਮੁਹਿ ਕਾ ਲੇਖਾ ਲੇਵੈ ਰਿੀਅਹੁ ਮਾਸਾ ਿੋਲ ਕਢਾਵਤਣਆ ॥੫॥

ڑھگی مُہت اک اھکیل ویلَے رنیبہؤ امہس وتل ڈکاھواین ۔۔۵۔۔
ਪੇਈਅੜੈ ਤਪਰੁ ਚੇਿੇ ਨਾਹੀ ॥

پ ٔیت َرے پِر ےتیچ نایہ ۔۔
ਿੂਜੈ ਮੁਿੀ ਰੋਵੈ ਧਾਹੀ ॥

مب
ُدو َچے ُ ھی رو َوے داھیہ ۔۔
ਖਰੀ ਕੁਆਤਲਓ ਕੁਰੂਤਪ ਕੁਲਖਣੀ ਸੁਪਨੈ ਤਪਰੁ ਨਹੀ ਪਾਵਤਣਆ ॥੬॥

ُکل ّک
ھب
س
پ
ی
پ
َ
رھکی ُکؤا ِلپؤ ُک ُروت ی ُ ے ِر یہن ناواین ۔۔۶۔۔
ਪੇਈਅੜੈ ਤਪਰੁ ਮੰਤਨ ਵਸਾਇਆ ॥

پ ٔیت َرے پِر نمّ وسانا ۔۔

ਪੂਰੈ ਗੁਤਰ ਹਿੂਤਰ ਤਿਖਾਇਆ ॥

ئُؤ َرے ُگر دحُور دِاھکنا ۔۔

ਕਾਮਤਣ ਤਪਰੁ ਰਾਤਖਆ ਕੰਤਿ ਲਾਇ ਸਬਿੇ ਤਪਰੁ ਰਾਵੈ ਸੇਜ ਸੁਹਾਵਤਣਆ ॥੭॥

اکنم پِر راایھک کیبھ ال ِئے دبسے پِر را َوے جیس ُسہاوپ ِیا ۔۔۷۔۔
ਆਪੇ ਿੇਵੈ ਸਤਿ ਬੁਲਾਏ ॥

ا ےپ دویَے دص ُنالےئ ۔۔
ਆਪਣਾ ਨਾਉ ਮੰਤਨ ਵਸਾਏ ॥

ا انپ ناو نمّ وساےئ ۔۔
ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਤਮਲੈ ਵਤਿਆਈ ਅਨਤਿਨੁ ਸਿਾ ਗੁਣ ਗਾਵਤਣਆ ॥੮॥੨੮॥੨੯॥

نانک نام ملَ ِے ودنایئ ادنِن دسا ُگں اگواین ۔۔۸۔۔۲۸۔۔۲۹۔۔

ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੩ ॥

امھج ہلحم ۳۔۔
ਊਿਮ ਜਨਮੁ ਸੁਥਾਤਨ ਹੈ ਵਾਸਾ ॥

ےہ واسا ۔۔
اُومت منج ُسبھان َ

ਸਤਿਗੁਰੁ ਸੇਵਤਹ ਘਰ ਮਾਤਹ ਉਿਾਸਾ ॥

سیگؤر ویسہِ رھگ امہِ اُداسا ۔۔

ਹਤਰ ਰੰਤਗ ਰਹਤਹ ਸਿਾ ਰੰਤਗ ਰਾਿੇ ਹਤਰ ਰਤਸ ਮਨੁ ਤਿਰਪਿਾਵਤਣਆ ॥੧॥

ہر رنگ رہہہ دسا رنگ راےت ہر رس نم رتِاتپواین ۔۔۱۔۔
ਹਉ ਵਾਰੀ ਜੀਉ ਵਾਰੀ ਪਤੜ ਬੁਤਝ ਮੰਤਨ ਵਸਾਵਤਣਆ ॥

ب
نم وساواین ۔۔
ہؤ واری جپؤ واری ڑپ ُچھ ّ

ਗੁਰਮੁਤਖ ਪੜਤਹ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਸਲਾਹਤਹ ਿਤਰ ਸਚੈ ਸੋਭਾ ਪਾਵਤਣਆ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ُگرمُکھ ڑپہِ ہر نام سالہہِ در سج َے وساھب ناواین ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਅਲਖ ਅਭੇਉ ਹਤਰ ਰਤਹਆ ਸਮਾਏ ॥

ب
اھکل ا ھپؤ ہر رایہ امسےئ ۔۔

ਉਪਾਇ ਨ ਤਕਿੀ ਪਾਇਆ ਜਾਏ ॥

اُناے ہن کِبی نانا اجےئ ۔۔

ਤਕਰਪਾ ਕਰੇ ਿਾ ਸਤਿਗੁਰੁ ਭੇਟੈ ਨਿਰੀ ਮੇਤਲ ਤਮਲਾਵਤਣਆ ॥੨॥

سیگ ب
ھی
َ
پ
م
ِ
کِرنا رکے نا ؤر ے دنری لیم الواین ۔۔۲۔۔
ਿੂਜੈ ਭਾਇ ਪੜੈ ਨਹੀ ਬੂਝੈ ॥

چ
ُدو َچے اھبےئ ڑپَے یہن وب َھے ۔۔

ਤਿਰਤਬਤਧ ਮਾਇਆ ਕਾਰਤਣ ਲੂਝੈ ॥

چ
رتِدبھ امنا اکرن لُؤ َھے ۔۔

ਤਿਰਤਬਤਧ ਬੰਧਨ ਿੂਟਤਹ ਗੁਰ ਸਬਿੀ ਗੁਰ ਸਬਿੀ ਮੁਕਤਿ ਕਰਾਵਤਣਆ ॥੩॥

ہٹ ُگر دبسی ُگر دبسی مُکت رکاواین ۔۔۳۔۔
رتِدبھ دنبنھ ئُؤ ِ
ਇਹੁ ਮਨੁ ਚੰਚਲੁ ਵਤਸ ਨ ਆਵੈ ॥

ے ۔۔
اویہ نم لچنچ وس ہن ا و َ
ਿੁਤਬਧਾ ਲਾਗੈ ਿਹ ਤਿਤਸ ਧਾਵੈ ॥

اھوے ۔۔
ُددباھ ال َگے دہ دِس د َ
ਤਬਖੁ ਕਾ ਕੀੜਾ ਤਬਖੁ ਮਤਹ ਰਾਿਾ ਤਬਖੁ ਹੀ ਮਾਤਹ ਪਚਾਵਤਣਆ ॥੪॥

نِکھ اک ڑیکا نِکھ ہہم رانا نِکھ یہ امہِ اچپواین ۔۔۴۔۔
ਹਉ ਹਉ ਕਰੇ ਿੈ ਆਪੁ ਜਣਾਏ ॥

ہؤ ہؤ رکے ئَے ا ت انجےئ ۔۔
ਬਹੁ ਕਰਮ ਕਰੈ ਤਕਛੁ ਥਾਇ ਨ ਪਾਏ ॥

ک
وہب رکم رکَے ِچھ اھتےئ ہن ناےئ ۔۔
ਿੁਝ ਿੇ ਬਾਹਤਰ ਤਕਛੂ ਨ ਹੋਵੈ ਬਖਸੇ ਸਬਤਿ ਸੁਹਾਵਤਣਆ ॥੫॥

کِ
ُبچھ ےت ناہر ج ؤُ
ھ

نک
ھ
س
س
پ
وہوے ے دبس ُ ہاو ِیا ۔۔۵۔۔
ہن َ
ਉਪਜੈ ਪਚੈ ਹਤਰ ਬੂਝੈ ਨਾਹੀ ॥

چ
ا ُ بج َے بج َے ہر وب َھے نایہ ۔۔
ਅਨਤਿਨੁ ਿੂਜੈ ਭਾਇ ਤਿਰਾਹੀ ॥

ب
ادنِن ُدو َچے اھبےئ ھِرایہ ۔۔

ਮਨਮੁਖ ਜਨਮੁ ਗਇਆ ਹੈ ਤਬਰਥਾ ਅੰਤਿ ਗਇਆ ਪਛੁਿਾਵਤਣਆ ॥੬॥

مب
م
ک
پ
پ
ُ
ِ
ےہ راھت ا پ ایگ اتھچپواین ۔۔۶۔۔
ھ منج ایگ َ
ਤਪਰੁ ਪਰਿੇਤਸ ਤਸਗਾਰੁ ਬਣਾਏ ॥

پِر رپدسی سِگار انبےئ ۔۔

ਮਨਮੁਖ ਅੰਧੁ ਐਸੇ ਕਰਮ ਕਮਾਏ ॥

مب
مُکھ ادنھ اےسی رکم امکےئ ۔۔

ਹਲਤਿ ਨ ਸੋਭਾ ਪਲਤਿ ਨ ਢੋਈ ਤਬਰਥਾ ਜਨਮੁ ਗਵਾਵਤਣਆ ॥੭॥

ہلت ہن وساھب نلت ہن دوھیئ پِراھت منج وگاواین ۔۔۷۔۔
ਹਤਰ ਕਾ ਨਾਮੁ ਤਕਨੈ ਤਵਰਲੈ ਜਾਿਾ ॥

ہر اک نام ک ِ َپے وِر لَے اجنا ۔۔
ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਕੈ ਸਬਤਿ ਪਛਾਿਾ ॥

ئُؤرے ُگر ےکَ دبس اھچپنا ۔۔

ਅਨਤਿਨੁ ਭਗਤਿ ਕਰੇ ਤਿਨੁ ਰਾਿੀ ਸਹਜੇ ਹੀ ਸੁਖੁ ਪਾਵਤਣਆ ॥੮॥

س
ادنن تگھب رکے دِن رایت ہجے یہ ُسکھ ناواین ۔۔۸۔۔
ਸਭ ਮਤਹ ਵਰਿੈ ਏਕੋ ਸੋਈ ॥

سیھ ہہم ور ئَے اوکی وسیئ ۔۔
ਗੁਰਮੁਤਖ ਤਵਰਲਾ ਬੂਝੈ ਕੋਈ ॥

چ
ُگرمُکھ وِرال وب َھے وکیئ ۔۔

ਨਾਨਕ ਨਾਤਮ ਰਿੇ ਜਨ ਸੋਹਤਹ ਕਤਰ ਤਕਰਪਾ ਆਤਪ ਤਮਲਾਵਤਣਆ ॥੯॥੨੯॥੩੦॥

نانک نام رےت نج وسہہہ رک کِرنا ا ت مِالواین ۔۔۹۔۔۲۹۔۔۳۱۔۔

ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੩ ॥

امھج ہلحم ۳۔۔
ਮਨਮੁਖ ਪੜਤਹ ਪੰਤਿਿ ਕਹਾਵਤਹ ॥

مب
مُکھ ڑپہِ ڈنپت اہکو َہ ۔۔

ਿੂਜੈ ਭਾਇ ਮਹਾ ਿੁਖੁ ਪਾਵਤਹ ॥

ُدو َچے اھبےئ اہم ُدھک ناوہِ۔۔

ਤਬਤਖਆ ਮਾਿੇ ਤਕਛੁ ਸੂਝੈ ਨਾਹੀ ਤਿਤਰ ਤਿਤਰ ਜੂਨੀ ਆਵਤਣਆ ॥੧॥

ک
نِکھیا امےت ِچ ُھ

ب ب
سُؤےھج نایہ ھِر ھِر وجین ا واین ۔۔۱۔۔

ਹਉ ਵਾਰੀ ਜੀਉ ਵਾਰੀ ਹਉਮੈ ਮਾਤਰ ਤਮਲਾਵਤਣਆ ॥

ہؤ واری جپؤ واری ہؤ م َے امر مِالواین ۔۔

ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਿੇ ਹਤਰ ਮਤਨ ਵਤਸਆ ਹਤਰ ਰਸੁ ਸਹਤਜ ਪੀਆਵਤਣਆ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

سہ
ُگر ویسا ےت ہر نم وایس ہر رس ج ایپواین ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਵੇਿੁ ਪੜਤਹ ਹਤਰ ਰਸੁ ਨਹੀ ਆਇਆ ॥

وند ڑپہِ ہر رس یہن ا نا ۔۔
ਵਾਿੁ ਵਖਾਣਤਹ ਮੋਹੇ ਮਾਇਆ ॥

واد واھکہہن ومےہ امنا ۔۔
ਅਤਗਆਨਮਿੀ ਸਿਾ ਅੰਤਧਆਰਾ ਗੁਰਮੁਤਖ ਬੂਤਝ ਹਤਰ ਗਾਵਤਣਆ ॥੨॥

ب
اایگ مبی دسا ادنایھرا ُگرمُکھ ئُؤھج ہر اگواین ۔۔۲۔۔
ਅਕਥੋ ਕਥੀਐ ਸਬਤਿ ਸੁਹਾਵੈ ॥

کب
اوھتک ھیپے دبس ُسہا َوے ۔۔

ਗੁਰਮਿੀ ਮਤਨ ਸਚੋ ਭਾਵੈ ॥

ُگریتم نم وچس اھبوے ۔۔
ਸਚੋ ਸਚੁ ਰਵਤਹ ਤਿਨੁ ਰਾਿੀ ਇਹੁ ਮਨੁ ਸਤਚ ਰੰਗਾਵਤਣਆ ॥੩॥

وچس چس َروہِ دِن رایت اوہی نم چس راگنواین ۔۔۳۔۔
ਜੋ ਸਤਚ ਰਿੇ ਤਿਨ ਸਚੋ ਭਾਵੈ ॥

وج چس رےت پِں وچس اھبوے ۔۔
ਆਪੇ ਿੇਇ ਨ ਪਛੋਿਾਵੈ ॥

ا ےپ دےئ ہن وھچپنا َوے ۔۔
ਗੁਰ ਕੈ ਸਬਤਿ ਸਿਾ ਸਚੁ ਜਾਿਾ ਤਮਤਲ ਸਚੇ ਸੁਖੁ ਪਾਵਤਣਆ ॥੪॥

ُگر ےکَ دبس دسا چس اجنا مِل ےچس ُسکھ ناواین ۔۔۴۔۔
ਕੂੜੁ ਕੁਸਿੁ ਤਿਨਾ ਮੈਲੁ ਨ ਲਾਗੈ ॥

ُکؤر ُکست پِیا لیم ہن ال َگے ۔۔
ਗੁਰ ਪਰਸਾਿੀ ਅਨਤਿਨੁ ਜਾਗੈ ॥

ُگر رپسادی ادنِن اج َگے ۔۔

ਤਨਰਮਲ ਨਾਮੁ ਵਸੈ ਘਟ ਭੀਿਤਰ ਜੋਿੀ ਜੋਤਿ ਤਮਲਾਵਤਣਆ ॥੫॥

پِرلم نام و سَے ٹھگ رتیھب وجیت وجت مِالواین ۔۔۵۔۔
ਿਰੈ ਗੁਣ ਪੜਤਹ ਹਤਰ ਿਿੁ ਨ ਜਾਣਤਹ ॥

ے ُگں ڑپہِ ہر پپ ہن اجہنِ ۔۔
رتِ َ

ਮੂਲਹੁ ਭੁਲੇ ਗੁਰ ਸਬਿੁ ਨ ਪਛਾਣਤਹ ॥

ب
مُؤہہل ُھلے ُگر دبس ہن اھچپہہن ۔۔

ਮੋਹ ਤਬਆਪੇ ਤਕਛੁ ਸੂਝੈ ਨਾਹੀ ਗੁਰ ਸਬਿੀ ਹਤਰ ਪਾਵਤਣਆ ॥੬॥

ک
ومہ ایبےپ ِچھ سُؤےھج نایہ ُگر دبسی ہر ناواین ۔۔۶۔۔
ਵੇਿੁ ਪੁਕਾਰੈ ਤਿਰਤਬਤਧ ਮਾਇਆ ॥

وند ئُکا َرے رتِدبھ امنا ۔۔
ਮਨਮੁਖ ਨ ਬੂਝਤਹ ਿੂਜੈ ਭਾਇਆ ॥

مب
مُکھ ہن وبچھہہ ُدو َچے اھبنا ۔۔

ਿਰੈ ਗੁਣ ਪੜਤਹ ਹਤਰ ਏਕੁ ਨ ਜਾਣਤਹ ਤਬਨੁ ਬੂਝੇ ਿੁਖੁ ਪਾਵਤਣਆ ॥੭॥

ے ُگں ڑپہِ ہر انک ہن اج ِہن پِں وبےھج ُدھک ناواین ۔۔۷۔۔
رتِ َ
ਜਾ ਤਿਸੁ ਭਾਵੈ ਿਾ ਆਤਪ ਤਮਲਾਏ ॥

اج ئِس اھبوے نا ا ت مِالےئ ۔۔
ਗੁਰ ਸਬਿੀ ਸਹਸਾ ਿੂਖੁ ਚੁਕਾਏ ॥

ُگر دبسی سہسا ُدوھک ُجکاےئ ۔۔

ਨਾਨਕ ਨਾਵੈ ਕੀ ਸਚੀ ਵਤਿਆਈ ਨਾਮੋ ਮੰਤਨ ਸੁਖੁ ਪਾਵਤਣਆ ॥੮॥੩੦॥੩੧॥

نم ُسکھ ناواین ۔۔۸۔۔۳۱۔۔۳۱۔۔
نانک نا َوے یک یچس ودنایئ ناوم ّ
ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੩ ॥

امھج ہلحم ۳۔۔
ਤਨਰਗੁਣੁ ਸਰਗੁਣੁ ਆਪੇ ਸੋਈ ॥

پِر ُگں رس ُگں ا ےپ وسیئ ۔۔

ਿਿੁ ਪਛਾਣੈ ਸੋ ਪੰਤਿਿੁ ਹੋਈ ॥

پپ اھچپ ئَے وس ڈنپت وہیئ ۔۔

ਆਤਪ ਿਰੈ ਸਗਲੇ ਕੁਲ ਿਾਰੈ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਮੰਤਨ ਵਸਾਵਤਣਆ ॥੧॥

نم وساواین ۔۔۱۔۔
ا ت رتَے ےلگس ُکل نا َرے ہر نام ّ

ਹਉ ਵਾਰੀ ਜੀਉ ਵਾਰੀ ਹਤਰ ਰਸੁ ਚਤਖ ਸਾਿੁ ਪਾਵਤਣਆ ॥

ہؤ واری جپؤ واری ہر رس ھکچ اصد ناواین ۔۔

ਹਤਰ ਰਸੁ ਚਾਖਤਹ ਸੇ ਜਨ ਤਨਰਮਲ ਤਨਰਮਲ ਨਾਮੁ ਤਧਆਵਤਣਆ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ہر رس اچکھ ِہ ےس نج پِرلم پِرلم نام دایھواین ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਸੋ ਤਨਹਕਰਮੀ ਜੋ ਸਬਿੁ ਬੀਚਾਰੇ ॥

وس بِہکریم وج دبس اچیبرے ۔۔

ਅੰਿਤਰ ਿਿੁ ਤਗਆਤਨ ਹਉਮੈ ਮਾਰੇ ॥

ارتن پپ گ ِیان ہؤ م َے امرے ۔۔

ਨਾਮੁ ਪਿਾਰਥੁ ਨਉ ਤਨਤਧ ਪਾਏ ਿਰੈ ਗੁਣ ਮੇਤਟ ਸਮਾਵਤਣਆ ॥੨॥

ے ُگں ٹیم امسوپ ِیا ۔۔۲۔۔
نام ندارھت ئؤ ن ِدھ ناےئ رتِ َ
ਹਉਮੈ ਕਰੈ ਤਨਹਕਰਮੀ ਨ ਹੋਵੈ ॥

بِ
وہوے ۔۔
ہؤ م َے رکَے ہکریم ہن َ
ਗੁਰ ਪਰਸਾਿੀ ਹਉਮੈ ਖੋਵੈ ॥

وھکوے ۔۔
ُگر رپسادی ہؤ م َے َ
ਅੰਿਤਰ ਤਬਬੇਕੁ ਸਿਾ ਆਪੁ ਵੀਚਾਰੇ ਗੁਰ ਸਬਿੀ ਗੁਣ ਗਾਵਤਣਆ ॥੩॥

ارتن نِییک دسا ا ت وبچارے ُگر دبسی ُگں اگواین ۔۔۳۔۔
ਹਤਰ ਸਰੁ ਸਾਗਰੁ ਤਨਰਮਲੁ ਸੋਈ ॥

ہر رس سارگ پِرلم وسیئ ۔۔

ਸੰਿ ਚੁਗਤਹ ਤਨਿ ਗੁਰਮੁਤਖ ਹੋਈ ॥

سیت ُچگ ِہ پِپ ُگرمُکھ وہیئ ۔۔

ਇਸਨਾਨੁ ਕਰਤਹ ਸਿਾ ਤਿਨੁ ਰਾਿੀ ਹਉਮੈ ਮੈਲੁ ਚੁਕਾਵਤਣਆ ॥੪॥

اانسن رکہِ دسا دِن رایت ہؤ م َے مَیل ُجکاواین ۔۔۴۔۔
ਤਨਰਮਲ ਹੰਸਾ ਪਰੇਮ ਤਪਆਤਰ ॥

پِرلم اسنہ رپمی ایپر ۔۔

ਹਤਰ ਸਤਰ ਵਸੈ ਹਉਮੈ ਮਾਤਰ ॥

ہر رس و سَے ہؤ م َے امر ۔۔

ਅਤਹਤਨਤਸ ਪਰੀਤਿ ਸਬਤਿ ਸਾਚੈ ਹਤਰ ਸਤਰ ਵਾਸਾ ਪਾਵਤਣਆ ॥੫॥

اہیِس رپپپ دبس سا َچے ہر رس واسا ناواین ۔۔۵۔۔
ਮਨਮੁਖੁ ਸਿਾ ਬਗੁ ਮੈਲਾ ਹਉਮੈ ਮਲੁ ਲਾਈ ॥

مب
مُکھ دسا نگ میال ہؤ م َے لم الیئ ۔۔
ਇਸਨਾਨੁ ਕਰੈ ਪਰੁ ਮੈਲੁ ਨ ਜਾਈ ॥

اانسن رکَے رپ لیم ہن اجیئ ۔۔
ਜੀਵਿੁ ਮਰੈ ਗੁਰ ਸਬਿੁ ਬੀਚਾਰੈ ਹਉਮੈ ਮੈਲੁ ਚੁਕਾਵਤਣਆ ॥੬॥

اچیبرے ہؤ م َے لیم ُجکاواین ۔۔۶۔۔
ویجَت م َ َرے ُگر دبس َ
ਰਿਨੁ ਪਿਾਰਥੁ ਘਰ ਿੇ ਪਾਇਆ ॥

رنت ندارھت رھگ ےت نانا ۔۔
ਪੂਰੈ ਸਤਿਗੁਤਰ ਸਬਿੁ ਸੁਣਾਇਆ ॥

ئُؤ َرے سیگؤر دبس ُسیانا ۔۔

ਗੁਰ ਪਰਸਾਤਿ ਤਮਤਟਆ ਅੰਤਧਆਰਾ ਘਤਟ ਚਾਨਣੁ ਆਪੁ ਪਛਾਨਤਣਆ ॥੭॥

ُگر رپساد مِییا ادنایھرا ٹھگ اچنن ا ت اھچپاینن ۔۔۷۔۔
ਆਤਪ ਉਪਾਏ ਿੈ ਆਪੇ ਵੇਖੈ ॥

ا ت اُناےئ ئَے ا ےپ وےھکی ۔۔
ਸਤਿਗੁਰੁ ਸੇਵੈ ਸੋ ਜਨੁ ਲੇਖੈ ॥

لی ک
سیگؤر ویسَے وس نج َھے ۔۔
ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਵਸੈ ਘਟ ਅੰਿਤਰ ਗੁਰ ਤਕਰਪਾ ਿੇ ਪਾਵਤਣਆ ॥੮॥੩੧॥੩੨॥

نانک نام و سَے ٹھگ ارتن ُگر کِرنا ےت ناواین ۔۔۸۔۔۳۱۔۔۳۲۔۔
ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੩ ॥

امھج ہلحم ۳۔۔
ਮਾਇਆ ਮੋਹੁ ਜਗਿੁ ਸਬਾਇਆ ॥

امنا ومہ تگج ابسنا ۔۔
ਿਰੈ ਗੁਣ ਿੀਸਤਹ ਮੋਹੇ ਮਾਇਆ ॥

ے ُگں دہسیِ ومےہ امنا ۔۔
رتِ َ

ਗੁਰ ਪਰਸਾਿੀ ਕੋ ਤਵਰਲਾ ਬੂਝੈ ਚਉਥੈ ਪਤਿ ਤਲਵ ਲਾਵਤਣਆ ॥੧॥

ب
چ
ُگر رپسادی وک وِرال وب َھے جؤ َھے ند لِؤ الواین ۔۔۱۔۔

ਹਉ ਵਾਰੀ ਜੀਉ ਵਾਰੀ ਮਾਇਆ ਮੋਹੁ ਸਬਤਿ ਜਲਾਵਤਣਆ ॥

ہؤ واری جپؤ واری امنا ومہ دبس چالواین ۔۔

ਮਾਇਆ ਮੋਹੁ ਜਲਾਏ ਸੋ ਹਤਰ ਤਸਉ ਤਚਿੁ ਲਾਏ ਹਤਰ ਿਤਰ ਮਹਲੀ ਸੋਭਾ ਪਾਵਤਣਆ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

امنا ومہ چالےئ وس ہر سِیؤ ِجت الےئ ہر در یلحم وساھب ناواین ۔۔۱۔۔راہو۔۔

ਿੇਵੀ ਿੇਵਾ ਮੂਲੁ ਹੈ ਮਾਇਆ ॥

ےہ امنا ۔۔
دویی دویا مُؤل َ
ਤਸੰਤਮਰਤਿ ਸਾਸਿ ਤਜੰਤਨ ਉਪਾਇਆ ॥

ِسمرِت ساست ِج ّں اُناِنا ۔۔

ਕਾਮੁ ਿੋਧੁ ਪਸਤਰਆ ਸੰਸਾਰੇ ਆਇ ਜਾਇ ਿੁਖੁ ਪਾਵਤਣਆ ॥੨॥

اکم رکودھ رسپنا اسنسرے ا ۓ اجۓ ُدھک ناواین ۔۔۲۔۔
ਤਿਸੁ ਤਵਤਚ ਤਗਆਨ ਰਿਨੁ ਇਕੁ ਪਾਇਆ ॥

ئِس وِچ گ ِیان رنت اِک نانا ۔۔

ਗੁਰ ਪਰਸਾਿੀ ਮੰਤਨ ਵਸਾਇਆ ॥

ُگر رپسادی نمّ وسانا ۔۔

ਜਿੁ ਸਿੁ ਸੰਜਮੁ ਸਚੁ ਕਮਾਵੈ ਗੁਤਰ ਪੂਰੈ ਨਾਮੁ ਤਧਆਵਤਣਆ ॥੩॥

سب
ج
ُ
گ
ئ
امکوے ر ُؤ َرے نام دایھواین ۔۔۳۔۔
جت ست م چس َ
ਪੇਈਅੜੈ ਧਨ ਭਰਤਮ ਭੁਲਾਣੀ ॥

ب
پ ٔیت َرے دنھ رھبم ھُالین ۔۔
ਿੂਜੈ ਲਾਗੀ ਤਿਤਰ ਪਛੋਿਾਣੀ ॥

ب
ُدو َچے الیگ ھِر وھچپناین ۔۔

ਹਲਿੁ ਪਲਿੁ ਿੋਵੈ ਗਵਾਏ ਸੁਪਨੈ ਸੁਖੁ ਨ ਪਾਵਤਣਆ ॥੪॥

ہلت نلت دو َوے وگاےئ ُسی َپے ُسکھ ہن ناواین ۔۔۴۔۔
ਪੇਈਅੜੈ ਧਨ ਕੰਿੁ ਸਮਾਲੇ ॥

پ ٔیت َرے دنھ کپت امسےل ۔۔

ਗੁਰ ਪਰਸਾਿੀ ਵੇਖੈ ਨਾਲੇ ॥

ُگر رپسادی وےھکی ناےل ۔۔
ਤਪਰ ਕੈ ਸਹਤਜ ਰਹੈ ਰੰਤਗ ਰਾਿੀ ਸਬਤਿ ਤਸੰਗਾਰੁ ਬਣਾਵਤਣਆ ॥੫॥

سہ
ےک ج ر َہے رنگ رایت دبس سِیگار انبواین ۔۔۵۔۔
پِر َ
ਸਿਲੁ ਜਨਮੁ ਤਜਨਾ ਸਤਿਗੁਰੁ ਪਾਇਆ ॥

سب
ھل منج انج سیگؤر نانا ۔۔

ਿੂਜਾ ਭਾਉ ਗੁਰ ਸਬਤਿ ਜਲਾਇਆ ॥

ُدواج اھبو ُگر دبس چالنا ۔۔

ਏਕੋ ਰਤਵ ਰਤਹਆ ਘਟ ਅੰਿਤਰ ਤਮਤਲ ਸਿਸੰਗਤਿ ਹਤਰ ਗੁਣ ਗਾਵਤਣਆ ॥੬॥

اوکی َروِ رایہ ٹھگ ارتن مِل سیسیگت ہر ُگں اگواین ۔۔۶۔۔
ਸਤਿਗੁਰੁ ਨ ਸੇਵੇ ਸੋ ਕਾਹੇ ਆਇਆ ॥

سیگؤر ہن ویسے وس اکےہ ا نا ۔۔

ਤਧਰਗੁ ਜੀਵਣੁ ਤਬਰਥਾ ਜਨਮੁ ਗਵਾਇਆ ॥

درھِگ ویجن پِراھت منج وگَانا ۔۔

ਮਨਮੁਤਖ ਨਾਮੁ ਤਚਤਿ ਨ ਆਵੈ ਤਬਨੁ ਨਾਵੈ ਬਹੁ ਿੁਖੁ ਪਾਵਤਣਆ ॥੭॥

مب
ے پِں نا َوے وہب ُدھک ناواین ۔۔۷۔۔
مُکھ نام ِجت ہن ا و َ
ਤਜਤਨ ਤਸਸਤਟ ਸਾਜੀ ਸੋਈ ਜਾਣੈ ॥

ِجں سِست سایج وسیئ اج ئَے ۔۔
ਆਪੇ ਮੇਲੈ ਸਬਤਿ ਪਛਾਣੈ ॥

ا ےپ میلَے دبس اھچپ ئَے ۔۔

ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਤਮਤਲਆ ਤਿਨ ਜਨ ਕਉ ਤਜਨ ਧੁਤਰ ਮਸਿਤਕ ਲੇਖੁ ਤਲਖਾਵਤਣਆ ॥੮॥੧॥੩੨॥੩੩॥

نانک نام مل ِیا پِں نج کؤ نج د ُھر کتسم ھکیل لک ِھاواین ۔۔۸۔۔۱۔۔۳۲۔۔۳۳۔۔
ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੪ ॥

امھج ہلحم ۴۔۔
ਆਤਿ ਪੁਰਖੁ ਅਪਰੰਪਰੁ ਆਪੇ ॥

ا د ُپرھک ارپرپم ا ےپ ۔۔

ਆਪੇ ਥਾਪੇ ਥਾਤਪ ਉਥਾਪੇ ॥

ا ےپ اھتےپ اھتت اُاھتےپ ۔۔
ਸਭ ਮਤਹ ਵਰਿੈ ਏਕੋ ਸੋਈ ਗੁਰਮੁਤਖ ਸੋਭਾ ਪਾਵਤਣਆ ॥੧॥

سیھ ہہم ور ئَے اوکی وسیئ ُگرمُکھ وساھب ناواین ۔۔۱۔۔

ਹਉ ਵਾਰੀ ਜੀਉ ਵਾਰੀ ਤਨਰੰਕਾਰੀ ਨਾਮੁ ਤਧਆਵਤਣਆ ॥

ہؤ واری جپؤ واری پِراکنری نام دایھواین ۔۔

ਤਿਸੁ ਰੂਪੁ ਨ ਰੇਤਖਆ ਘਤਟ ਘਤਟ ਿੇਤਖਆ ਗੁਰਮੁਤਖ ਅਲਖੁ ਲਖਾਵਤਣਆ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ئِس ُروت ہن رنکھیا ٹھگ ٹھگ دنکھیا ُگرمُکھ اھکل اھکلواین ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਿੂ ਿਇਆਲੁ ਤਕਰਪਾਲੁ ਪਰਭੁ ਸੋਈ ॥

ئُؤ دنال کِرنال رپَھب وسیئ ۔۔

ਿੁਧੁ ਤਬਨੁ ਿੂਜਾ ਅਵਰੁ ਨ ਕੋਈ ॥

ُندھ پِں ُدواج ا َور ہن وکیئ ۔۔

ਗੁਰੁ ਪਰਸਾਿੁ ਕਰੇ ਨਾਮੁ ਿੇਵੈ ਨਾਮੇ ਨਾਤਮ ਸਮਾਵਤਣਆ ॥੨॥

ُگر رپساد رکے نام دویَے ناےم نام امسوپ ِیا ۔۔۲۔۔

ਿੂੰ ਆਪੇ ਸਚਾ ਤਸਰਜਣਹਾਰਾ ॥

ئُؤن ا ےپ اچس سِرجبہارا ۔۔
ਭਗਿੀ ਭਰੇ ਿੇਰੇ ਭੰਿਾਰਾ ॥

ب
ھگبی رھبے ریتے ڈنھبارا ۔۔
ਗੁਰਮੁਤਖ ਨਾਮੁ ਤਮਲੈ ਮਨੁ ਭੀਜੈ ਸਹਤਜ ਸਮਾਤਧ ਲਗਾਵਤਣਆ ॥੩॥

بھبج سہ
ُگ ُرھکم نام ملَ ِے نم َے ج امسدھ اگلواین ۔۔۳۔۔
ਅਨਤਿਨੁ ਗੁਣ ਗਾਵਾ ਪਰਭ ਿੇਰੇ ॥

ادنِن ُگں اگوا رپَھب ریتے ۔۔
ਿੁਧੁ ਸਾਲਾਹੀ ਪਰੀਿਮ ਮੇਰੇ ॥

ُندھ اصالیح رپمتی ریمے ۔۔
ਿੁਧੁ ਤਬਨੁ ਅਵਰੁ ਨ ਕੋਈ ਜਾਚਾ ਗੁਰ ਪਰਸਾਿੀ ਿੂੰ ਪਾਵਤਣਆ ॥੪॥

ُندھ پِں اور ہن وکیئ اجاچ ُگر رپسادی ئُؤن ناواین ۔۔۴۔۔
ਅਗਮੁ ਅਗੋਚਰੁ ਤਮਤਿ ਨਹੀ ਪਾਈ ॥

امگ اوگرچ مِت یہن نایئ ۔۔
ਅਪਣੀ ਤਿਪਾ ਕਰਤਹ ਿੂੰ ਲੈਤਹ ਤਮਲਾਈ ॥

اینپ کِرنا رکہِ ئُؤن ہیلِ مِالیئ ۔۔

ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਕੈ ਸਬਤਿ ਤਧਆਈਐ ਸਬਿੁ ਸੇਤਵ ਸੁਖੁ ਪਾਵਤਣਆ ॥੫॥

ویس ُسکھ ناواین ۔۔۵۔۔
ئُؤرے ُگر ےکَ دبس دایھ نیپے َ دبس َ
ਰਸਨਾ ਗੁਣਵੰਿੀ ਗੁਣ ਗਾਵੈ ॥

ُگ
اگوے ۔۔
رانس ُگپؤیتن ں َ

ਨਾਮੁ ਸਲਾਹੇ ਸਚੇ ਭਾਵੈ ॥

اھبوے ۔۔
نام صالےح ےچس َ
ਗੁਰਮੁਤਖ ਸਿਾ ਰਹੈ ਰੰਤਗ ਰਾਿੀ ਤਮਤਲ ਸਚੇ ਸੋਭਾ ਪਾਵਤਣਆ ॥੬॥

ُگرمُکھ دسا ر َہے رنگ رایت مِل ےچس وساھب ناواین ۔۔۶۔۔
ਮਨਮੁਖੁ ਕਰਮ ਕਰੇ ਅਹੰਕਾਰੀ ॥

مب
مُکھ رکم رکے ۔۔

ਜੂਐ ਜਨਮੁ ਸਭ ਬਾਜੀ ਹਾਰੀ ॥

ُجؤےئ منج سیھ نایج اہری ۔۔
ਅੰਿਤਰ ਲੋਭੁ ਮਹਾ ਗੁਬਾਰਾ ਤਿਤਰ ਤਿਤਰ ਆਵਣ ਜਾਵਤਣਆ ॥੭॥

ب ب
ارتن ولھب اہم ُگیارا ھِر ھِر ا ون اجواین ۔۔۷۔۔
ਆਪੇ ਕਰਿਾ ਿੇ ਵਤਿਆਈ ॥

ا ےپ رکنا دے ودنایئ ۔۔
ਤਜਨ ਕਉ ਆਤਪ ਤਲਖਿੁ ਧੁਤਰ ਪਾਈ ॥

ِجں کؤ ا ت لک ِھت د ُھر نایئ ۔۔

ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਤਮਲੈ ਭਉ ਭੰਜਨੁ ਗੁਰ ਸਬਿੀ ਸੁਖੁ ਪਾਵਤਣਆ ॥੮॥੧॥੩੪॥

ب
نانک نام ملَ ِے ھؤ نجنھب ُگر دبسی ُسکھ ناواین ۔۔۸۔۔۱۔۔۳۴۔۔
ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੫ ਘਰੁ ੧ ॥

امھج ہلحم  ۵رھگ ۱۔۔
ਅੰਿਤਰ ਅਲਖੁ ਨ ਜਾਈ ਲਤਖਆ ॥

ارتن اھکل ہن اجیئ ایھکل ۔۔

ਨਾਮੁ ਰਿਨੁ ਲੈ ਗੁਝਾ ਰਤਖਆ ॥

لَ ُگ
ج
نام رنت ے ھا رایھک ۔۔

ਅਗਮੁ ਅਗੋਚਰੁ ਸਭ ਿੇ ਊਚਾ ਗੁਰ ਕੈ ਸਬਤਿ ਲਖਾਵਤਣਆ ॥੧॥

امگ اوگرچ سیھ ےت اُواچ ُگر ےکَ دبس اھکلواین ۔۔۱۔۔

ਹਉ ਵਾਰੀ ਜੀਉ ਵਾਰੀ ਕਤਲ ਮਤਹ ਨਾਮੁ ਸੁਣਾਵਤਣਆ ॥

ہؤ واری جپؤ واری لک ہہم نام ُسیاواین ۔۔

ਸੰਿ ਤਪਆਰੇ ਸਚੈ ਧਾਰੇ ਵਿਭਾਗੀ ਿਰਸਨੁ ਪਾਵਤਣਆ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

سیت ایپرے سج َے داھرے وداھبیگ درنس ناواین ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਸਾਤਧਕ ਤਸਧ ਤਜਸੈ ਕਉ ਤਿਰਿੇ ॥

ب
سادِکھ سِدھ ےسج کؤ ھِردے ۔۔
ਬਰਹਮੇ ਇੰਿਰ ਤਧਆਇਤਨ ਤਹਰਿੇ ॥

پرےمہ اِدنر دایھنئ ہِردے ۔۔

ਕੋਤਟ ਿੇਿੀਸਾ ਖੋਜਤਹ ਿਾ ਕਉ ਗੁਰ ਤਮਤਲ ਤਹਰਿੈ ਗਾਵਤਣਆ ॥੨॥

وکت نیییسا وھکہجِ نا کؤ ُگر مِل ہِر َدے اگواین ۔۔۲۔۔
ਆਿ ਪਹਰ ਿੁਧੁ ਜਾਪੇ ਪਵਨਾ ॥

ا ھٹ رہپ ُندھ اجےپ وپَنا ۔۔
ਧਰਿੀ ਸੇਵਕ ਪਾਇਕ ਚਰਨਾ ॥

درھیت ویسک نانک رچنا ۔۔
ਖਾਣੀ ਬਾਣੀ ਸਰਬ ਤਨਵਾਸੀ ਸਭਨਾ ਕੈ ਮਤਨ ਭਾਵਤਣਆ ॥੩॥

اھکین ناین رست ئِؤایس سبھیا ےکَ نم اھبواین ۔۔۳۔۔

ਸਾਚਾ ਸਾਤਹਬੁ ਗੁਰਮੁਤਖ ਜਾਪੈ ॥

سااچ اصجت ُگرمُکھ اج ئَے ۔۔

ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਕੈ ਸਬਤਿ ਤਸਞਾਪੈ ॥

ئُؤرے ُگر ےکَ دبس سِییا ئَے ۔۔
ਤਜਨ ਪੀਆ ਸੇਈ ਤਿਰਪਿਾਸੇ ਸਚੇ ਸਤਚ ਅਘਾਵਤਣਆ ॥੪॥

نج پِیا سیبی رتِاتپےس ےچس چس ااھگواین ۔۔۴۔۔
ਤਿਸੁ ਘਤਰ ਸਹਜਾ ਸੋਈ ਸੁਹੇਲਾ ॥

ئِس رھگ سہچا وسیئ سُؤہیال ۔۔

ਅਨਿ ਤਬਨੋਿ ਕਰੇ ਸਿ ਕੇਲਾ ॥

ادن پِپؤد رکے دص کیال ۔۔

ਸੋ ਧਨਵੰਿਾ ਸੋ ਵਿ ਸਾਹਾ ਜੋ ਗੁਰ ਚਰਣੀ ਮਨੁ ਲਾਵਤਣਆ ॥੫॥

وس دھپ َؤاتن وس ود اصاح وج ُگر رچین نم الواین ۔۔۵۔۔
ਪਤਹਲੋ ਿੇ ਿੈੈਂ ਤਰਜਕੁ ਸਮਾਹਾ ॥

ولہپ دے َنیں رِرق امساہ ۔۔
ਤਪਛੋ ਿੇ ਿੈੈਂ ਜੰਿੁ ਉਪਾਹਾ ॥

ِبج
َ
ن
ی
ھ
ج
پ
ُ
ؤ دے ں ت انااہ ۔۔
ਿੁਧੁ ਜੇਵਿੁ ਿਾਿਾ ਅਵਰੁ ਨ ਸੁਆਮੀ ਲਵੈ ਨ ਕੋਈ ਲਾਵਤਣਆ ॥੬॥

ُندھ ویجَد دانا ا َور ہن سُؤا یم ولَے ہن وکیئ الواین ۔۔۶۔۔
ਤਜਸੁ ਿੂੰ ਿੁਿਾ ਸੋ ਿੁਧੁ ਤਧਆਏ ॥

ِجس ئُؤن ُپبھا وس ُندھ دایھےئ ۔۔

ਸਾਧ ਜਨਾ ਕਾ ਮੰਿੁ ਕਮਾਏ ॥

سادھ انج اک میتر امکےئ ۔۔

ਆਤਪ ਿਰੈ ਸਗਲੇ ਕੁਲ ਿਾਰੇ ਤਿਸੁ ਿਰਗਹ ਿਾਕ ਨ ਪਾਵਤਣਆ ॥੭॥

ا ت رتَے ےلگس ُکل نارے ئِس درہگ اھٹک ہن ناواین ۔۔۷۔۔
ਿੂੰ ਵਿਾ ਿੂੰ ਊਚੋ ਊਚਾ ॥

ئُؤن ودا ئُؤن اُووچ اُواچ ۔۔
ਿੂੰ ਬੇਅੰਿੁ ਅਤਿ ਮੂਚੋ ਮੂਚਾ ॥

ئُؤن ےباپپ ات مُؤوچ مُؤاچ ۔۔
ਹਉ ਕੁਰਬਾਣੀ ਿੇਰੈ ਵੰਞਾ ਨਾਨਕ ਿਾਸ ਿਸਾਵਤਣਆ ॥੮॥੧॥੩੫॥

ہؤ ُکرناین ریتَے واجن نانک داس دساواین ۔۔۸۔۔۱۔۔۳۵۔۔
ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੫ ॥

امھج ہلحم ۵۔۔
ਕਉਣੁ ਸੁ ਮੁਕਿਾ ਕਉਣੁ ਸੁ ਜੁਗਿਾ ॥

کؤن وس مُکیا کؤن وس ُچگیا ۔۔
ਕਉਣੁ ਸੁ ਤਗਆਨੀ ਕਉਣੁ ਸੁ ਬਕਿਾ ॥

کؤن وس گ ِیاین کؤن وس اتکب ۔۔
ਕਉਣੁ ਸੁ ਤਗਰਹੀ ਕਉਣੁ ਉਿਾਸੀ ਕਉਣੁ ਸੁ ਕੀਮਤਿ ਪਾਏ ਜੀਉ ॥੧॥

کؤن وس گِریہ کؤن اُدایس کؤن وس تمیق ناےئ جپؤ ۔۔۱۔۔
ਤਕਤਨ ਤਬਤਧ ਬਾਧਾ ਤਕਤਨ ਤਬਤਧ ਛੂਟਾ ॥

چ
کِں نِدھ ناداھ کِں نِدھ ُھؤنا ۔۔

ਤਕਤਨ ਤਬਤਧ ਆਵਣੁ ਜਾਵਣੁ ਿੂਟਾ ॥

کِں نِدھ ا ون اجون ئُؤنا ۔۔

ਕਉਣ ਕਰਮ ਕਉਣ ਤਨਹਕਰਮਾ ਕਉਣੁ ਸੁ ਕਹੈ ਕਹਾਏ ਜੀਉ ॥੨॥

کؤن رکم کؤن بِہکرام کؤن وس ےہکَ اہکےئ جپؤ ۔۔۲۔۔
ਕਉਣੁ ਸੁ ਸੁਖੀਆ ਕਉਣੁ ਸੁ ਿੁਖੀਆ ॥

سک
کؤن وس ُ ھییا کؤن وس ُدایھک ۔۔

ਕਉਣੁ ਸੁ ਸਨਮੁਖੁ ਕਉਣੁ ਵੇਮੁਖੀਆ ॥

ب
سب
ک
م
ُ
ھ
کؤن وس مُکھ کؤن و یا ۔۔

ਤਕਤਨ ਤਬਤਧ ਤਮਲੀਐ ਤਕਤਨ ਤਬਤਧ ਤਬਛੁਰੈ ਇਹ ਤਬਤਧ ਕਉਣੁ ਪਰਗਟਾਏ ਜੀਉ ॥੩॥

ب
ِج
ج
پ
ک
ھ
کِں نِدھ مِلیپے کِں نِدھ َرے اہہی نِدھ ؤن رپَاٹگےئ ؤ ۔۔۳۔۔
ਕਉਣੁ ਸੁ ਅਖਰੁ ਤਜਿੁ ਧਾਵਿੁ ਰਹਿਾ ॥

کؤن وس ارھک ِجت داھوت راتہ ۔۔
ਕਉਣੁ ਉਪਿੇਸੁ ਤਜਿੁ ਿੁਖੁ ਸੁਖੁ ਸਮ ਸਹਿਾ ॥

کؤن ا ُندسی ِجت ُدھک ُسکھ مس اتہس ۔۔

ਕਉਣੁ ਸੁ ਚਾਲ ਤਜਿੁ ਪਾਰਬਰਹਮੁ ਤਧਆਏ ਤਕਤਨ ਤਬਤਧ ਕੀਰਿਨੁ ਗਾਏ ਜੀਉ ॥੪॥

کؤن وس اچل ِجت نارپرمہ دایھےئ کِں نِدھ ریکنت اگےئ جپؤ ۔۔۴۔۔
ਗੁਰਮੁਤਖ ਮੁਕਿਾ ਗੁਰਮੁਤਖ ਜੁਗਿਾ ॥

ُگرمُکھ مُکیا ُگرمُکھ ُچگیا ۔۔

ਗੁਰਮੁਤਖ ਤਗਆਨੀ ਗੁਰਮੁਤਖ ਬਕਿਾ ॥

ُگرمُکھ گ ِیاین ُگرمُکھ اتکب ۔۔

ਧੰਨੁ ਤਗਰਹੀ ਉਿਾਸੀ ਗੁਰਮੁਤਖ ਗੁਰਮੁਤਖ ਕੀਮਤਿ ਪਾਏ ਜੀਉ ॥੫॥

دنھّ گِریہ اُدایس ُگرمُکھ ُگرمُکھ تمیق ناےئ جپؤ ۔۔۵۔۔
ਹਉਮੈ ਬਾਧਾ ਗੁਰਮੁਤਖ ਛੂਟਾ ॥

چ
ہؤ م َے ناداھ ُگرمُکھ ُھؤنا ۔۔

ਗੁਰਮੁਤਖ ਆਵਣੁ ਜਾਵਣੁ ਿੂਟਾ ॥

ُگرمُکھ ا ون اجون ئُؤنا ۔۔

ਗੁਰਮੁਤਖ ਕਰਮ ਗੁਰਮੁਤਖ ਤਨਹਕਰਮਾ ਗੁਰਮੁਤਖ ਕਰੇ ਸੁ ਸੁਭਾਏ ਜੀਉ ॥੬॥

ُگرمُکھ رکم ُگرمُکھ بِہکرام ُگرمُکھ رکے وس ُسبھاےئ جپؤ ۔۔۶۔۔
ਗੁਰਮੁਤਖ ਸੁਖੀਆ ਮਨਮੁਤਖ ਿੁਖੀਆ ॥

سک مب
ُگرمُکھ ُ ھییا مُکھ ُدایھک ۔۔

ਗੁਰਮੁਤਖ ਸਨਮੁਖੁ ਮਨਮੁਤਖ ਵੇਮੁਖੀਆ ॥

ُگ مک سبمک مبمک ب
ک
م
ُ
ھ
ر ُ ھ ُ ھ ُ ھ و یا ۔۔

ਗੁਰਮੁਤਖ ਤਮਲੀਐ ਮਨਮੁਤਖ ਤਵਛੁਰੈ ਗੁਰਮੁਤਖ ਤਬਤਧ ਪਰਗਟਾਏ ਜੀਉ ॥੭॥

مب
ُگرمُکھ مِلیپے مُکھ وِرھچَے ُگرمُکھ نِدھ رپَاٹگےئ جپؤ ۔۔۷۔۔
ਗੁਰਮੁਤਖ ਅਖਰੁ ਤਜਿੁ ਧਾਵਿੁ ਰਹਿਾ ॥

ُگرمُکھ ارھک ِجت داھوت راتہ ۔۔

ਗੁਰਮੁਤਖ ਉਪਿੇਸੁ ਿੁਖੁ ਸੁਖੁ ਸਮ ਸਹਿਾ ॥

ُگرمُکھ ا ُندسی ُدھک ُسکھ مس اتہس ۔۔

ਗੁਰਮੁਤਖ ਚਾਲ ਤਜਿੁ ਪਾਰਬਰਹਮੁ ਤਧਆਏ ਗੁਰਮੁਤਖ ਕੀਰਿਨੁ ਗਾਏ ਜੀਉ ॥੮॥

ُگرمُکھ اچل ِجت نارپرمہ دایھےئ ُگرمُکھ ریکنت اگےئ جپؤ ۔۔۸۔۔

ਸਗਲੀ ਬਣਿ ਬਣਾਈ ਆਪੇ ॥

سگلی تنب انبیئ ا ےپ ۔۔

ਆਪੇ ਕਰੇ ਕਰਾਏ ਥਾਪੇ ॥

ا ےپ رکے رکاےئ اھتےپ ۔۔
ਇਕਸੁ ਿੇ ਹੋਇਓ ਅਨੰਿਾ ਨਾਨਕ ਏਕਸੁ ਮਾਤਹ ਸਮਾਏ ਜੀਉ ॥੯॥੨॥੩੬॥

اِسک ےت وہویئ انییا نانک اسکی امہِ امسےئ جپؤ ۔۔۹۔۔۲۔۔۳۶۔۔
ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੫ ॥

امھج ہلحم ۵۔۔
ਪਰਭੁ ਅਤਬਨਾਸੀ ਿਾ ਤਕਆ ਕਾੜਾ ॥

رپَھب اپِیایس نا ایک اکرا ۔۔
ਹਤਰ ਭਗਵੰਿਾ ਿਾ ਜਨੁ ਖਰਾ ਸੁਖਾਲਾ ॥

ہر وگھبَاتن نا نج رھکا ُسکھاال ۔۔

ਜੀਅ ਪਰਾਨ ਮਾਨ ਸੁਖਿਾਿਾ ਿੂੰ ਕਰਤਹ ਸੋਈ ਸੁਖੁ ਪਾਵਤਣਆ ॥੧॥

ایج رپان امن ُسکھدانا ئُؤن رکہِ وسیئ ُسکھ ناواین ۔۔۱۔۔
ਹਉ ਵਾਰੀ ਜੀਉ ਵਾਰੀ ਗੁਰਮੁਤਖ ਮਤਨ ਿਤਨ ਭਾਵਤਣਆ ॥

ہؤ واری جپؤ واری ُگرمُکھ نم نت اھبواین ۔۔

ਿੂੰ ਮੇਰਾ ਪਰਬਿੁ ਿੂੰ ਮੇਰਾ ਓਲਾ ਿੁਮ ਸੰਤਗ ਲਵੈ ਨ ਲਾਵਤਣਆ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ُب
ئُؤن ریما رپپپ ئُؤن ریما اوال م گنس ولَے ہن الواین ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਿੇਰਾ ਕੀਿਾ ਤਜਸੁ ਲਾਗੈ ਮੀਿਾ ॥

ریتا کِییا ِجس ال َگے اھٹیم ۔۔

ਘਤਟ ਘਤਟ ਪਾਰਬਰਹਮੁ ਤਿਤਨ ਜਤਨ ਿੀਿਾ ॥

ٹھگ ٹھگ نارپرمہ پِں نج داھٹی ۔۔

ਥਾਤਨ ਥਨੰਿਤਰ ਿੂੰਹੈ ਿੂੰਹੈ ਇਕੋ ਇਕੁ ਵਰਿਾਵਤਣਆ ॥੨॥

ب
اھتن ھییتر ئُؤن َہے ئُؤن َہے اِوک اِک ورناواین ۔۔۲۔۔
ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਿੂੰ ਿੇਵਣਹਾਰਾ ॥

لگس ونمرھت ئُؤن دویاہنرا ۔۔
ਭਗਿੀ ਭਾਇ ਭਰੇ ਭੰਿਾਰਾ ॥

ب
گب
ھ
ی اھبےئ رھبے ڈنھبارا ۔۔
ਿਇਆ ਧਾਤਰ ਰਾਖੇ ਿੁਧੁ ਸੇਈ ਪੂਰੈ ਕਰਤਮ ਸਮਾਵਤਣਆ ॥੩॥

دایئ داھر راےھک ُندھ سیبی ئُؤ َرے رکم امسوپ ِیا ۔۔۳۔۔
ਅੰਧ ਕੂਪ ਿੇ ਕੰਢੈ ਚਾੜੇ ॥

ادنھ ُکؤت ےت ڈنک َھے اچرے ۔۔
ਕਤਰ ਤਕਰਪਾ ਿਾਸ ਨਿਤਰ ਤਨਹਾਲੇ ॥

رک کِرنا داس دنر بِہاےل ۔۔

ਗੁਣ ਗਾਵਤਹ ਪੂਰਨ ਅਤਬਨਾਸੀ ਕਤਹ ਸੁਤਣ ਿੋਤਟ ਨ ਆਵਤਣਆ ॥੪॥

ُگں اگوہِ ئُؤرن اپِیایس ہہک ُسں وتت ہن ا واین ۔۔۴۔۔
ਐਥੈ ਓਥੈ ਿੂੰਹੈ ਰਖਵਾਲਾ ॥

ب
اےھتی او َھے ئُؤن َہے روھکاال ۔۔
ਮਾਿ ਗਰਭ ਮਤਹ ਿੁਮ ਹੀ ਪਾਲਾ ॥

ُب
امت رگھب ہہم م یہ ناال ۔۔

ਮਾਇਆ ਅਗਤਨ ਨ ਪੋਹੈ ਤਿਨ ਕਉ ਰੰਤਗ ਰਿੇ ਗੁਣ ਗਾਵਤਣਆ ॥੫॥

امنا انگ ہن وپ َہے پِں کؤ رنگ رےت ُگں اگواین ۔۔۵۔۔
ਤਕਆ ਗੁਣ ਿੇਰੇ ਆਤਖ ਸਮਾਲੀ ॥

ایک ُگں ریتے ا ھک امسیل ۔۔

ਮਨ ਿਨ ਅੰਿਤਰ ਿੁਧੁ ਨਿਤਰ ਤਨਹਾਲੀ ॥

نم نت ارتن ُندھ دنر بِہایل ۔۔
ਿੂੰ ਮੇਰਾ ਮੀਿੁ ਸਾਜਨੁ ਮੇਰਾ ਸੁਆਮੀ ਿੁਧੁ ਤਬਨੁ ਅਵਰੁ ਨ ਜਾਨਤਣਆ ॥੬॥

ئُؤن ریما تیم سانج ریما سُؤا یم ُندھ پِں ا َور ہن اجاینن ۔۔۶۔۔
ਤਜਸ ਕਉ ਿੂੰ ਪਰਭ ਭਇਆ ਸਹਾਈ ॥

ِجس کؤ ئُؤن رپَھب ایھب اہسیئ ۔۔
ਤਿਸੁ ਿਿੀ ਵਾਉ ਨ ਲਗੈ ਕਾਈ ॥

َ
ئِس یتت واو ہن لگے اکیئ ۔۔

ਿੂ ਸਾਤਹਬੁ ਸਰਤਣ ਸੁਖਿਾਿਾ ਸਿਸੰਗਤਿ ਜਤਪ ਪਰਗਟਾਵਤਣਆ ॥੭॥

ئُؤ اصجِت رسن ُسکھدانا سیسیگت جت رپَاٹگواین ۔۔۷۔۔
ਿੂੰ ਊਚ ਅਥਾਹੁ ਅਪਾਰੁ ਅਮੋਲਾ ॥

ئُؤن اُوچ ااھت ُہ انار اومال ۔۔

ਿੂੰ ਸਾਚਾ ਸਾਤਹਬੁ ਿਾਸੁ ਿੇਰਾ ਗੋਲਾ ॥

ئُؤن سااچ اصجِت داس ریتا ۔۔

ਿੂੰ ਮੀਰਾ ਸਾਚੀ ਿਕੁਰਾਈ ਨਾਨਕ ਬਤਲ ਬਤਲ ਜਾਵਤਣਆ ॥੮॥੩॥੩੭॥

ب
ئُؤن ِمترا سایچ ھ ُکرایئ نانک نل نل اجواین ۔۔۸۔۔۳۔۔۳۷۔۔

ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੫ ਘਰੁ ੨ ॥

امھج ہلحم  ۵رھگ ۲۔۔
ਤਨਿ ਤਨਿ ਿਯੁ ਸਮਾਲੀਐ ॥

پِپ پِپ دئَؤ امسےئیل ۔۔
ਮੂਤਲ ਨ ਮਨਹੁ ਤਵਸਾਰੀਐ ॥ ਰਹਾਉ ॥

مُؤل ہن مبہؤ وِسار پپے ۔۔راہو۔۔
ਸੰਿਾ ਸੰਗਤਿ ਪਾਈਐ ॥

سییا تگنس نا پپَے ۔۔

ਤਜਿੁ ਜਮ ਕੈ ਪੰਤਥ ਨ ਜਾਈਐ ॥

جت مج ےکَ ھتنپ ہن اج پپَے ۔۔

ਿੋਸਾ ਹਤਰ ਕਾ ਨਾਮੁ ਲੈ ਿੇਰੇ ਕੁਲਤਹ ਨ ਲਾਗੈ ਗਾਤਲ ਜੀਉ ॥੧॥

وتسا ہر اک نام لَے ریتے ُکلہ ِہ ہن ال َگے اگل جپؤ ۔۔۱۔۔
ਜੋ ਤਸਮਰੰਿੇ ਸਾਂਈਐ ॥

وج ِسمِردنے سا نیپے َ۔۔
ਨਰਤਕ ਨ ਸੇਈ ਪਾਈਐ ॥

رنک ہن سیبی نا پپَے ۔۔

ਿਿੀ ਵਾਉ ਨ ਲਗਈ ਤਜਨ ਮਤਨ ਵੁਿਾ ਆਇ ਜੀਉ ॥੨॥

یتت واو ہن لگبی ِجں نم ُواھٹ ا ۓ جپؤ ۔۔۲۔۔
ਸੇਈ ਸੁੰਿਰ ਸੋਹਣੇ ॥

سیبی ُسیدر وسےنہ ۔۔

ਸਾਧਸੰਤਗ ਤਜਨ ਬੈਹਣੇ ॥

سادھسیگ ِجں پبہپے ۔۔
ਹਤਰ ਧਨੁ ਤਜਨੀ ਸੰਤਜਆ ਸੇਈ ਗੰਭੀਰ ਅਪਾਰ ਜੀਉ ॥੩॥

ہر دنھ ِجبی سبچِیا سیبی ریھبمگ انار جپؤ ۔۔۳۔۔
ਹਤਰ ਅਤਮਉ ਰਸਾਇਣੁ ਪੀਵੀਐ ॥

ہر ا ِمپؤ رسانئ ویپ ئَے ۔۔

ਮੁਤਹ ਤਿਿੈ ਜਨ ਕੈ ਜੀਵੀਐ ॥

ب
مُؤہِ ِد َھے نج ےکَ ویجےیَ ۔۔
ਕਾਰਜ ਸਤਭ ਸਵਾਤਰ ਲੈ ਤਨਿ ਪੂਜਹੁ ਗੁਰ ਕੇ ਪਾਵ ਜੀਉ ॥੪॥

اکرچ سیھ وسار لَے پِپ ئُؤہہج ُگر ےک نا َو جپؤ ۔۔۴۔۔
ਜੋ ਹਤਰ ਕੀਿਾ ਆਪਣਾ ॥

وج ہر کییا ا انپ ۔۔
ਤਿਨਤਹ ਗੁਸਾਈ ਜਾਪਣਾ ॥

پ ِبہہ ُگسا ٔی اجانپ ۔۔

ਸੋ ਸੂਰਾ ਪਰਧਾਨੁ ਸੋ ਮਸਿਤਕ ਤਜਸ ਿੈ ਭਾਗੁ ਜੀਉ ॥੫॥

وس سُؤرا رپداھن وس کتسم سج َدے اھبگ جپؤ ۔۔۵۔۔
ਮਨ ਮੰਧੇ ਪਰਭੁ ਅਵਗਾਹੀਆ ॥

نم دنمےھ رپَھب اواگایہ ۔۔
ਏਤਹ ਰਸ ਭੋਗਣ ਪਾਤਿਸਾਹੀਆ ॥

اہہیِ رس وھبنگ نائساایہ ۔۔

ਮੰਿਾ ਮੂਤਲ ਨ ਉਪਤਜਓ ਿਰੇ ਸਚੀ ਕਾਰੈ ਲਾਤਗ ਜੀਉ ॥੬॥

ب
دنما مُؤل ہن ا ُ چِپؤ رتے یچس َاکرے الگ جپؤ ۔۔۶۔۔
ਕਰਿਾ ਮੰਤਨ ਵਸਾਇਆ ॥

رکنا نمّ وسانا ۔۔
ਜਨਮੈ ਕਾ ਿਲੁ ਪਾਇਆ ॥

جبمَے اک لھپ نانا ۔۔

ਮਤਨ ਭਾਵੰਿਾ ਕੰਿੁ ਹਤਰ ਿੇਰਾ ਤਥਰੁ ਹੋਆ ਸੋਹਾਗੁ ਜੀਉ ॥੭॥

ب
نم اھبودنا کپت ہر ریتا ھِر وہا وساہگ جپؤ ۔۔۷۔۔
ਅਟਲ ਪਿਾਰਥੁ ਪਾਇਆ ॥

انل ندارھت نانا ۔۔

ਭੈ ਭੰਜਨ ਕੀ ਸਰਣਾਇਆ ॥

ب
َھے نجنھب یک رسنانا ۔۔

ਲਾਇ ਅੰਚਤਲ ਨਾਨਕ ਿਾਤਰਅਨੁ ਤਜਿਾ ਜਨਮੁ ਅਪਾਰ ਜੀਉ ॥੮॥੪॥੩੮॥

ال ِئے الچن نانک نارنئ ِجیا منج انار جپؤ ۔۔۸۔۔۴۔۔۳۸۔۔
ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪਰਸਾਤਿ ॥

اِک اواکنر سیگؤر رپساد ۔۔
ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੫ ਘਰੁ ੩ ॥

امھج ہلحم  ۵رھگ ۳۔۔
ਹਤਰ ਜਤਪ ਜਪੇ ਮਨੁ ਧੀਰੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ہر جت ےپج نم دھترے ۔۔۱۔۔راہو۔۔

ਤਸਮਤਰ ਤਸਮਤਰ ਗੁਰਿੇਉ ਤਮਤਟ ਗਏ ਭੈ ਿੂਰੇ ॥੧॥

ِسمر

ِسمر

ب
ُگردئؤ مِت ےئگ َھے ُدورے ۔۔۱۔۔

ਸਰਤਨ ਆਵੈ ਪਾਰਬਰਹਮ ਕੀ ਿਾ ਤਿਤਰ ਕਾਹੇ ਝੂਰੇ ॥੨॥

چ
ب
ے نارپرمہ یک نا ھِر اکےہ ُھؤرے ۔۔۲۔۔
رسن ا و َ
ਚਰਨ ਸੇਵ ਸੰਿ ਸਾਧ ਕੇ ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰੇ ॥੩॥

ویس سیت سادھ ےک لگس ونمرھت ئُؤرے ۔۔۳۔۔
رچن َ
ਘਤਟ ਘਤਟ ਏਕੁ ਵਰਿਿਾ ਜਤਲ ਥਤਲ ਮਹੀਅਤਲ ਪੂਰੇ ॥੪॥

م
ٹھگ ٹھگ انک وردتا لج لھت ہییل ئُؤرے ۔۔۴۔۔
ਪਾਪ ਤਬਨਾਸਨੁ ਸੇਤਵਆ ਪਤਵਿਰ ਸੰਿਨ ਕੀ ਧੂਰੇ ॥੫॥

س
نات پِیانس ویسنا وپِرت ییں یک دھُؤرے ۔۔۵۔۔

ਸਭ ਛਿਾਈ ਖਸਤਮ ਆਤਪ ਹਤਰ ਜਤਪ ਭਈ ਿਰੂਰੇ ॥੬॥

سیھ چھدایئ

کھ س

م ا ت ہر جت یئھب رھٹُورے ۔۔۶۔۔

ਕਰਿੈ ਕੀਆ ਿਪਾਵਸੋ ਿੁਸਟ ਮੁਏ ਹੋਇ ਮੂਰੇ ॥੭॥

رک ئَے ک ِیا اپتووس ُدست مُؤےئ وہۓ مُؤرے ۔۔۷۔۔
ਨਾਨਕ ਰਿਾ ਸਤਚ ਨਾਇ ਹਤਰ ਵੇਖੈ ਸਿਾ ਹਜੂਰੇ ॥੮॥੫॥੩੯॥੧॥੩੨॥੧॥੫॥੩੯॥

نک
نانک رنا چس ناےئ ہر و َھے دسا ہچُؤرے ۔۔۸۔۔۵۔۔۳۹۔۔۱۔۔۳۲۔۔۱۔۔۵۔۔۳۹۔۔
ਬਾਰਹ ਮਾਹਾ ਮਾਂਝ ਮਹਲਾ ੫ ਘਰੁ ੪

نارہ اماہ امھجن ہلحم  ۵رھگ ۴
ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪਰਸਾਤਿ ॥

اِک اواکنر سیگؤر رپساد ۔۔

ਤਕਰਤਿ ਕਰਮ ਕੇ ਵੀਛੁੜੇ ਕਤਰ ਤਕਰਪਾ ਮੇਲਹੁ ਰਾਮ ॥

بج
م
ی
ل
ک
ہ
ِ
ھ
کِرت رکم ےک و رے رک رنا ؤ رام ۔۔

ਚਾਤਰ ਕੁੰਟ ਿਹ ਤਿਸ ਭਰਮੇ ਥਤਕ ਆਏ ਪਰਭ ਕੀ ਸਾਮ ॥

اچر کُپت دہ دِس رھبےم کھت ا ےئ رپَھب یک سام ۔۔
ਧੇਨੁ ਿੁਧੈ ਿੇ ਬਾਹਰੀ ਤਕਿੈ ਨ ਆਵੈ ਕਾਮ ॥

ھی
ے اکم ۔۔
د ں ُد ُدہ ےت ناہری ک ِ َپے ہن ا و َ
ਜਲ ਤਬਨੁ ਸਾਖ ਕੁਮਲਾਵਿੀ ਉਪਜਤਹ ਨਾਹੀ ਿਾਮ ॥

لج پِں ساھک ُکمالویت اُبچی ِہ نایہ دام ۔۔

ਹਤਰ ਨਾਹ ਨ ਤਮਲੀਐ ਸਾਜਨੈ ਕਿ ਪਾਈਐ ਤਬਸਰਾਮ ॥

ہر ناہ ہن مِلیپے سا ج َپے تک نا پپَے ِئسرام ۔۔

ਤਜਿੁ ਘਤਰ ਹਤਰ ਕੰਿੁ ਨ ਪਰਗਟਈ ਭਤਿ ਨਗਰ ਸੇ ਗਰਾਮ ॥

ب
ِجت رھگ ہر کپت ہن َرپگیبی ھبھ رگن ےس رگام ۔۔
ਸਰਬ ਸੀਗਾਰ ਿੰਬੋਲ ਰਸ ਸਣੁ ਿੇਹੀ ਸਭ ਖਾਮ ॥

رست اگیسر وبمتل رس نس دیہی سیھ اھکم ۔۔
ਪਰਭ ਸੁਆਮੀ ਕੰਿ ਤਵਹੂਣੀਆ ਮੀਿ ਸਜਣ ਸਤਭ ਜਾਮ ॥

رپَھب سُؤا یم کپت وِوہُاین ِمپت نجس سیھ اجم ۔۔
ਨਾਨਕ ਕੀ ਬੇਨੰਿੀਆ ਕਤਰ ਤਕਰਪਾ ਿੀਜੈ ਨਾਮੁ ॥

نانک یک نیییییا رک کِرنا د بج َے نام ۔۔

ਹਤਰ ਮੇਲਹੁ ਸੁਆਮੀ ਸੰਤਗ ਪਰਭ ਤਜਸ ਕਾ ਤਨਹਚਲ ਧਾਮ ॥੧॥

بہ
ہر میلہؤ سُؤا یم گنس رپَھب ِجس اک ِ چل داھم ۔۔۱۔۔

ਚੇਤਿ ਗੋਤਵੰਿੁ ਅਰਾਧੀਐ ਹੋਵੈ ਅਨੰਿੁ ਘਣਾ ॥

وہوے ادنن گھیا ۔۔
َجپت وگوِدن ارادھیپے َ

ਸੰਿ ਜਨਾ ਤਮਤਲ ਪਾਈਐ ਰਸਨਾ ਨਾਮੁ ਭਣਾ ॥

سیت انج مِل نا پپَے رانس نام انھب ۔۔

ਤਜਤਨ ਪਾਇਆ ਪਰਭੁ ਆਪਣਾ ਆਏ ਤਿਸਤਹ ਗਣਾ ॥

ِجں نانا رپَھب ا انپ ا ےئ ئِسہہ گیا ۔۔

ਇਕੁ ਤਖਨੁ ਤਿਸੁ ਤਬਨੁ ਜੀਵਣਾ ਤਬਰਥਾ ਜਨਮੁ ਜਣਾ ॥

ک
اِک ھِں ئِس پِں ویجنا پِراھت منج انج ۔۔

ਜਤਲ ਥਤਲ ਮਹੀਅਤਲ ਪੂਤਰਆ ਰਤਵਆ ਤਵਤਚ ਵਣਾ ॥

م
لج لھت ہییل ئُؤرنا رونا وِچ ونا ۔۔

ਸੋ ਪਰਭੁ ਤਚਤਿ ਨ ਆਵਈ ਤਕਿੜਾ ਿੁਖੁ ਗਣਾ ॥

وس رپَھب ِجت ہن ا ویئ کِترا ُدھک گیا ۔۔

ਤਜਨੀ ਰਾਤਵਆ ਸੋ ਪਰਭੂ ਤਿੰਨਾ ਭਾਗੁ ਮਣਾ ॥

ب
ِجبی راونا وس رپ ُھؤ پ ِیّا اھبگ انم ۔۔

ਹਤਰ ਿਰਸਨ ਕੰਉ ਮਨੁ ਲੋਚਿਾ ਨਾਨਕ ਤਪਆਸ ਮਨਾ ॥

ہر درنس ک ُپؤ نم ولچدا نانک ایپس انم ۔۔

ਚੇਤਿ ਤਮਲਾਏ ਸੋ ਪਰਭੂ ਤਿਸ ਕੈ ਪਾਇ ਲਗਾ ॥੨॥

ب
َجپت مِالےئ وس رپ ُھؤ ئِس ےکَ ناۓ اگل ۔۔۲۔۔
ਵੈਸਾਤਖ ਧੀਰਤਨ ਤਕਉ ਵਾਢੀਆ ਤਜਨਾ ਪਰੇਮ ਤਬਛੋਹੁ ॥

بِج
واسیھک دھترن کپؤ وادایھ ِجیا رپمی ھؤ ُہ ۔۔

ਹਤਰ ਸਾਜਨੁ ਪੁਰਖੁ ਤਵਸਾਤਰ ਕੈ ਲਗੀ ਮਾਇਆ ਧੋਹੁ ॥

ہر سانج ُپرھک وِسار ےکَ یگل امنا دوھ ُہ ۔۔

ਪੁਿਰ ਕਲਿਰ ਨ ਸੰਤਗ ਧਨਾ ਹਤਰ ਅਤਵਨਾਸੀ ਓਹੁ ॥

ُنتر کلتر ہن گنس دانھ ہر اوِنایس او ُہ ۔۔

ਪਲਤਚ ਪਲਤਚ ਸਗਲੀ ਮੁਈ ਝੂਿੈ ਧੰਧੈ ਮੋਹੁ ॥

نل نل
چ ب
ج ج سگلی مُبی ُھؤ َھے ددنھَےھ ومہ ۔۔

ਇਕਸੁ ਹਤਰ ਕੇ ਨਾਮ ਤਬਨੁ ਅਗੈ ਲਈਅਤਹ ਖੋਤਹ ॥

اِسک رھ ےک نام پِں اےگَ لیٔبہہ وھکہ ۔۔

ਿਯੁ ਤਵਸਾਤਰ ਤਵਗੁਚਣਾ ਪਰਭ ਤਬਨੁ ਅਵਰੁ ਨ ਕੋਇ ॥

ُ
دئَؤ وِسار وِگچیا رپَھب پِں ا َور ہن وکۓ ۔۔

ਪਰੀਿਮ ਚਰਣੀ ਜੋ ਲਗੇ ਤਿਨ ਕੀ ਤਨਰਮਲ ਸੋਇ ॥

رپمتی رچین وج ےگل پِں یک پِرلم وسۓ ۔۔

ਨਾਨਕ ਕੀ ਪਰਭ ਬੇਨਿੀ ਪਰਭ ਤਮਲਹੁ ਪਰਾਪਤਿ ਹੋਇ ॥

نانک یک رپَھب یتنیب رپَھب ملِہؤ رپاپپ وہۓ ۔۔

ਵੈਸਾਖੁ ਸੁਹਾਵਾ ਿਾਂ ਲਗੈ ਜਾ ਸੰਿੁ ਭੇਟੈ ਹਤਰ ਸੋਇ ॥੩॥

َ
واسیھک ُسہاوا نان لگے

ب
ھی
َ
پ
ہ
اج سیت ے ر وسۓ ۔۔۳۔۔

ਹਤਰ ਜੇਤਿ ਜੁੜੰਿਾ ਲੋੜੀਐ ਤਜਸੁ ਅਗੈ ਸਤਭ ਤਨਵੰਤਨ ॥

ہر ھٹیج ُجردنا ولر پپے ِجس ا َگے َ سیھ ئِؤّن ۔۔

ਹਤਰ ਸਜਣ ਿਾਵਤਣ ਲਤਗਆ ਤਕਸੈ ਨ ਿੇਈ ਬੰਤਨ ॥

ہر نجس داون لگیا کِسے َ ہن دپبی نبّ ۔۔

ਮਾਣਕ ਮੋਿੀ ਨਾਮੁ ਪਰਭ ਉਨ ਲਗੈ ਨਾਹੀ ਸੰਤਨ ॥

َ
امنک ومیت نام رپَھب اُن لگے نایہ نسّ ۔۔
ਰੰਗ ਸਭੇ ਨਾਰਾਇਣੈ ਜੇਿੇ ਮਤਨ ਭਾਵੰਤਨ ॥

سب
رنگ ھے نارا پ َپے ےتیج نم اھبوّن ۔۔
ਜੋ ਹਤਰ ਲੋੜੇ ਸੋ ਕਰੇ ਸੋਈ ਜੀਅ ਕਰੰਤਨ ॥

وج ہر ولرے وس رکے وسیئ ایج رکّن ۔۔
ਜੋ ਪਰਤਭ ਕੀਿੇ ਆਪਣੇ ਸੇਈ ਕਹੀਅਤਹ ਧੰਤਨ ॥

وج رپَھب کِیپے ا ےنپ سیبی کہیبہہ دنھّ ۔۔

ਆਪਣ ਲੀਆ ਜੇ ਤਮਲੈ ਤਵਛੁਤੜ ਤਕਉ ਰੋਵੰਤਨ ॥

ا نپ ایل ےج ملَ ِے وِڑھچ کپؤ روو ّن ۔۔

ਸਾਧੂ ਸੰਗੁ ਪਰਾਪਿੇ ਨਾਨਕ ਰੰਗ ਮਾਣੰਤਨ ॥

سا ُدوھ گنس رپاےتپ نانک رنگ امپّں ۔۔
ਹਤਰ ਜੇਿੁ ਰੰਗੀਲਾ ਤਿਸੁ ਧਣੀ ਤਜਸ ਕੈ ਭਾਗੁ ਮਥੰਤਨ ॥੪॥

مب
ّ
ھ
ہر ھٹیج رنگیال ئِس دینھ ِجس ےکَ اھبگ ں ۔۔۴۔۔
ਆਸਾੜੁ ਿਪੰਿਾ ਤਿਸੁ ਲਗੈ ਹਤਰ ਨਾਹੁ ਨ ਤਜੰਨਾ ਪਾਤਸ ॥

َ
وہ ہن ِجیا ناس ۔۔
ا سار نییدا ئِس لگے َ ہر نا ُ

ਜਗਜੀਵਨ ਪੁਰਖੁ ਤਿਆਤਗ ਕੈ ਮਾਣਸ ਸੰਿੀ ਆਸ ॥

چگ
چپؤن ُپرھک پ ِیاگ ےکَ امسن دنسی ا س ۔۔

ਿੁਯੈ ਭਾਇ ਤਵਗੁਚੀਐ ਗਤਲ ਪਈਸੁ ਜਮ ਕੀ ਿਾਸ ॥

ُگ
پ
ُد ئَے اھبےئ وِ چیپے لگ ییس مج یک اھپس ۔۔

ਜੇਹਾ ਬੀਜੈ ਸੋ ਲੁਣੈ ਮਥੈ ਜੋ ਤਲਤਖਆਸੁ ॥

مب
اہیج پ ِبجے َ وس ل َُپے َھے وج لک ِھیاس ۔۔

ਰੈਤਣ ਤਵਹਾਣੀ ਪਛੁਿਾਣੀ ਉਤਿ ਚਲੀ ਗਈ ਤਨਰਾਸ ॥

َرنی وِاہین اتھچپین اُھٹ یلچ یئگ پِراس ۔۔

ਤਜਨ ਕੌ ਸਾਧੂ ਭੇਟੀਐ ਸੋ ਿਰਗਹ ਹੋਇ ਖਲਾਸੁ ॥

ب
ک
ھی
ی
ی
پ
ے وس درہگ وہۓ ھالص ۔۔
ِجں وکٔ سا ُدوھ
ਕਤਰ ਤਕਰਪਾ ਪਰਭ ਆਪਣੀ ਿੇਰੇ ਿਰਸਨ ਹੋਇ ਤਪਆਸ ॥

رک کِرنا رپَھب ا ینپ ریتے درنس وہۓ ایپس ۔۔

ਪਰਭ ਿੁਧੁ ਤਬਨੁ ਿੂਜਾ ਕੋ ਨਹੀ ਨਾਨਕ ਕੀ ਅਰਿਾਤਸ ॥

رپَھب ُندھ پِں ُدواج وک یہن نانک یک ارداس ۔۔

ਆਸਾੜੁ ਸੁਹੰਿਾ ਤਿਸੁ ਲਗੈ ਤਜਸੁ ਮਤਨ ਹਤਰ ਚਰਣ ਤਨਵਾਸ ॥੫॥

َ
ا سار سُؤدنہا ئِس لگے َ ِجس نم ہر رچن ئِؤاس ۔۔۵۔۔
ਸਾਵਤਣ ਸਰਸੀ ਕਾਮਣੀ ਚਰਨ ਕਮਲ ਤਸਉ ਤਪਆਰੁ ॥

ساون رسیس اکینم رچن لمک سِیؤ ایپر ۔۔

ਮਨੁ ਿਨੁ ਰਿਾ ਸਚ ਰੰਤਗ ਇਕੋ ਨਾਮੁ ਅਧਾਰੁ ॥

نم نت رنا چس رنگ اِوک نام اداھر ۔۔
ਤਬਤਖਆ ਰੰਗ ਕੂੜਾਤਵਆ ਤਿਸਤਨ ਸਭੇ ਛਾਰੁ ॥

سب
نِکھیا رنگ ُکؤراونا دِنس ھے اھچر ۔۔

ਹਤਰ ਅੰਤਮਰਿ ਬੂੰਿ ਸੁਹਾਵਣੀ ਤਮਤਲ ਸਾਧੂ ਪੀਵਣਹਾਰੁ ॥

ہر ارمت ئُؤدن ُسہاوین مِل سا ُدوھ ویپاہنر ۔۔

ਵਣੁ ਤਿਣੁ ਪਰਭ ਸੰਤਗ ਮਉਤਲਆ ਸੰਮਰਥ ਪੁਰਖ ਅਪਾਰੁ ॥

ون پِں رپَھب گنس ؤمایل رمسھت ُپرھک انار ۔۔

ਹਤਰ ਤਮਲਣੈ ਨੋ ਮਨੁ ਲੋਚਿਾ ਕਰਤਮ ਤਮਲਾਵਣਹਾਰੁ ॥

ہر مل ِ َپے ون نم ولچدا رکم مِالواہنر ۔۔

ਤਜਨੀ ਸਖੀਏ ਪਰਭੁ ਪਾਇਆ ਹੰਉ ਤਿਨ ਕੈ ਸਿ ਬਤਲਹਾਰ ॥

سک
ےک دص اہلبر ۔۔
ِجبی ھیپے رپَھب نانا ہپؤ پِں َ

ਨਾਨਕ ਹਤਰ ਜੀ ਮਇਆ ਕਤਰ ਸਬਤਿ ਸਵਾਰਣਹਾਰੁ ॥

نانک ہر یج ایم رک دبس وساراہنر ۔۔
ਸਾਵਣੁ ਤਿਨਾ ਸੁਹਾਗਣੀ ਤਜਨ ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਉਤਰ ਹਾਰੁ ॥੬॥

ساون پ ِیا سُؤاہینگ ِجں رام نام اُر اہر ۔۔۶۔۔
ਭਾਿੁਇ ਭਰਤਮ ਭੁਲਾਣੀਆ ਿੂਜੈ ਲਗਾ ਹੇਿੁ ॥

ب
اھبدےئ رھبم ھُالاین ُدو َچے اگل تیہ ۔۔
ُ

ਲਖ ਸੀਗਾਰ ਬਣਾਇਆ ਕਾਰਤਜ ਨਾਹੀ ਕੇਿੁ ॥

ھکل اگیسر انبنا اکرچ نایہ تیک ۔۔
ਤਜਿੁ ਤਿਤਨ ਿੇਹ ਤਬਨਸਸੀ ਤਿਿੁ ਵੇਲੈ ਕਹਸਤਨ ਪਰੇਿੁ ॥

نی
کہ
ِجت دِن دہہی ِ سسی پِپ وےلی سں رپَپپ ۔۔
ਪਕਤੜ ਚਲਾਇਤਨ ਿੂਿ ਜਮ ਤਕਸੈ ਨ ਿੇਨੀ ਭੇਿੁ ॥

ڑکپ چالنئ ُدوت مج کِسے َ ہن دینی تیھب ۔۔

ਛਤਿ ਖੜੋਿੇ ਤਖਨੈ ਮਾਤਹ ਤਜਨ ਤਸਉ ਲਗਾ ਹੇਿੁ ॥

ک
چھد ڑھکوےت ِھ َپے امہِ ِجں سِیؤ اگل تیہ ۔۔

ਹਥ ਮਰੋੜੈ ਿਨੁ ਕਪੇ ਤਸਆਹਹੁ ਹੋਆ ਸੇਿੁ ॥

ھتہ رمو َرے نت ےپک ِسیاہہؤ وہا َسیت ۔۔
ਜੇਹਾ ਬੀਜੈ ਸੋ ਲੁਣੈ ਕਰਮਾ ਸੰਿੜਾ ਖੇਿੁ ॥

اہیج پ ِبج َے وس ل َُپے رکام دنسرا تیھک ۔۔

ਨਾਨਕ ਪਰਭ ਸਰਣਾਗਿੀ ਚਰਣ ਬੋਤਹਥ ਪਰਭ ਿੇਿੁ ॥

نانک رپَھب رسنایتگ رچن وبھتہ رپَھب َدپپ ۔۔
ਸੇ ਭਾਿੁਇ ਨਰਤਕ ਨ ਪਾਈਅਤਹ ਗੁਰੁ ਰਖਣ ਵਾਲਾ ਹੇਿੁ ॥੭॥

اھبدےئ رنک ہن ناپ ٔبہہ ُگر رنھک واال تیہ ۔۔۷۔۔
ےس ُ
ਅਸੁਤਨ ਪਰੇਮ ਉਮਾਹੜਾ ਤਕਉ ਤਮਲੀਐ ਹਤਰ ਜਾਇ ॥

ا ُسں رپمی اُامہرا کپؤ مِلیپے ہر اجۓ ۔۔

ਮਤਨ ਿਤਨ ਤਪਆਸ ਿਰਸਨ ਘਣੀ ਕੋਈ ਆਤਣ ਤਮਲਾਵੈ ਮਾਇ ॥

گ
نم نت ایپس درنس ھبی وکیئ ا ن م َِ
الوے امےئ ۔۔
ਸੰਿ ਸਹਾਈ ਪਰੇਮ ਕੇ ਹਉ ਤਿਨ ਕੈ ਲਾਗਾ ਪਾਇ ॥

ےک الاگ ناۓ ۔۔
سیت اہسیئ رپمی ےک ہؤ پِں َ

ਤਵਣੁ ਪਰਭ ਤਕਉ ਸੁਖੁ ਪਾਈਐ ਿੂਜੀ ਨਾਹੀ ਜਾਇ ॥

وِن رپَھب کپؤ ُسکھ نا پپَے ُدویج نایہ اجۓ ۔۔

ਤਜੰਨਹੀ ਚਾਤਖਆ ਪਰੇਮ ਰਸੁ ਸੇ ਤਿਰਪਤਿ ਰਹੇ ਆਘਾਇ ॥

ِجبہ
ھ
پ
ی اچایھک رپمی رس ےس رتِ پ رےہ ا اھگۓ ۔۔
ਆਪੁ ਤਿਆਤਗ ਤਬਨਿੀ ਕਰਤਹ ਲੇਹੁ ਪਰਭੂ ਲਤੜ ਲਾਇ ॥

ب
ا ت پ ِیاگ نِیبی رکہِ لب ُہہ رپ ُھؤ ڑل ال ِئے ۔۔

ਜੋ ਹਤਰ ਕੰਤਿ ਤਮਲਾਈਆ ਤਸ ਤਵਛੁਤੜ ਕਿਤਹ ਨ ਜਾਇ ॥

وج ہر کپت مِالایئ ےس وِڑھچ کبہ ِہ ہن اجۓ ۔۔
ਪਰਭ ਤਵਣੁ ਿੂਜਾ ਕੋ ਨਹੀ ਨਾਨਕ ਹਤਰ ਸਰਣਾਇ ॥

رپَھب وِن ُدواج وک یہن نانک ہر رسناۓ ۔۔
ਅਸੂ ਸੁਖੀ ਵਸੰਿੀਆ ਤਜਨਾ ਮਇਆ ਹਤਰ ਰਾਇ ॥੮॥

سک
اسُؤ ُ ھی ودنسِنا ِجیا ایم ہر راےئ ۔۔۸۔۔

ਕਤਿਤਕ ਕਰਮ ਕਮਾਵਣੇ ਿੋਸੁ ਨ ਕਾਹੂ ਜੋਗੁ ॥

کتک رکم امکوےن دوس ہن اک ُہؤ وجگ ۔۔
ਪਰਮੇਸਰ ਿੇ ਭੁਤਲਆਂ ਤਵਆਪਤਨ ਸਭੇ ਰੋਗ ॥

سب
رپرسیم ےت ب ُھلیان ونانپ ھے روگ ۔۔
ਵੇਮੁਖ ਹੋਏ ਰਾਮ ਿੇ ਲਗਤਨ ਜਨਮ ਤਵਜੋਗ ॥

ب
و مُکھ وہےئ رام ےت نگل منج وِوجگ ۔۔
ਤਖਨ ਮਤਹ ਕਉੜੇ ਹੋਇ ਗਏ ਤਜਿੜੇ ਮਾਇਆ ਭੋਗ ॥

ک
ھ
ِ
چ
ک
ت
ں ہہم ؤرے وہۓ ےئگ ِ رے امنا وھبگ ۔۔
ਤਵਚੁ ਨ ਕੋਈ ਕਤਰ ਸਕੈ ਤਕਸ ਥੈ ਰੋਵਤਹ ਰੋਜ ॥

ب
وِچ ہن وکیئ رک ےکسَ کِس َھے رووہِ روچ ۔۔
ਕੀਿਾ ਤਕਛੂ ਨ ਹੋਵਈ ਤਲਤਖਆ ਧੁਤਰ ਸੰਜੋਗ ॥

کِ
کییا ج ؤُ
ھ

ہن وہویئ لک ِھیا د ُھر وجنسگ ۔۔

ਵਿਭਾਗੀ ਮੇਰਾ ਪਰਭੁ ਤਮਲੈ ਿਾਂ ਉਿਰਤਹ ਸਤਭ ਤਬਓਗ ॥

وداھبیگ ریما رپَھب ملَ ِے نان اُرتہِ سیھ ویبگ ۔۔

ਨਾਨਕ ਕਉ ਪਰਭ ਰਾਤਖ ਲੇਤਹ ਮੇਰੇ ਸਾਤਹਬ ਬੰਿੀ ਮੋਚ ॥

نانک کؤ رپَھب راھک لبہ ِہ ریمے اصجِت دنبی ومچ ۔۔
ਕਤਿਕ ਹੋਵੈ ਸਾਧਸੰਗੁ ਤਬਨਸਤਹ ਸਭੇ ਸੋਚ ॥੯॥

سب
وہوے سادھسیگ نِیسہ ِہ ھے وسچ ۔۔۹۔۔
کتک َ
ਮੰਤਘਤਰ ਮਾਤਹ ਸੋਹੰਿੀਆ ਹਤਰ ਤਪਰ ਸੰਤਗ ਬੈਿੜੀਆਹ ॥

نب
مگ
ی ھر امہِ وسدنہِنا ہر پِر گنس ی ھرناہ ۔۔

ਤਿਨ ਕੀ ਸੋਭਾ ਤਕਆ ਗਣੀ ਤਜ ਸਾਤਹਤਬ ਮੇਲੜੀਆਹ ॥

پِں یک وساھب ایک ینگ ےج اصجت میلرناہ ۔۔

ਿਨੁ ਮਨੁ ਮਉਤਲਆ ਰਾਮ ਤਸਉ ਸੰਤਗ ਸਾਧ ਸਹੇਲੜੀਆਹ ॥

نت نم ؤمایل رام سِیؤ گنس سادھ سہیلرناہ ۔۔
ਸਾਧ ਜਨਾ ਿੇ ਬਾਹਰੀ ਸੇ ਰਹਤਨ ਇਕੇਲੜੀਆਹ ॥

سادھ انج ےت ناہری ےس رنہ اِکیلرناہ ۔۔

ਤਿਨ ਿੁਖੁ ਨ ਕਬਹੂ ਉਿਰੈ ਸੇ ਜਮ ਕੈ ਵਤਸ ਪੜੀਆਹ ॥

پِں ُدھک ہن کب ُہؤ اُرتَے ےس مج ےکَ وس ڑپناہ ۔۔

ਤਜਨੀ ਰਾਤਵਆ ਪਰਭੁ ਆਪਣਾ ਸੇ ਤਿਸਤਨ ਤਨਿ ਖੜੀਆਹ ॥

ِجبی راونا رپَھب ا انپ ےس دِنس پِپ ڑھکناہ ۔۔

ਰਿਨ ਜਵੇਹਰ ਲਾਲ ਹਤਰ ਕੰਤਿ ਤਿਨਾ ਜੜੀਆਹ ॥

رنت وجرہی الل ہر کیبھ پ ِیا ڑجناہ ۔۔

ਨਾਨਕ ਬਾਂਛੈ ਧੂਤੜ ਤਿਨ ਪਰਭ ਸਰਣੀ ਿਤਰ ਪੜੀਆਹ ॥

بج
نانک نا َھے دھُؤر پِں رپَھب رسین در ڑپناہ ۔۔

ਮੰਤਘਤਰ ਪਰਭੁ ਆਰਾਧਣਾ ਬਹੁਤੜ ਨ ਜਨਮੜੀਆਹ ॥੧੦॥

می گ
ب
ج
ب
ہ
م
ھ
َ
ر رپَھب ا رادانھ ؤر ہن رناہ ۔۔۱۱۔۔

ਪੋਤਖ ਿੁਖਾਰੁ ਨ ਤਵਆਪਈ ਕੰਤਿ ਤਮਤਲਆ ਹਤਰ ਨਾਹੁ ॥

وپھک ُنکھار ہن ونایئپ کیبھ مل ِیا ہر ناوہ ۔۔

ਮਨੁ ਬੇਤਧਆ ਚਰਨਾਰਤਬੰਿ ਿਰਸਤਨ ਲਗੜਾ ਸਾਹੁ ॥

نم دیبایھ رچنارپِید درنس ڑگلا ساوہ ۔۔
ਓਟ ਗੋਤਵੰਿ ਗੋਪਾਲ ਰਾਇ ਸੇਵਾ ਸੁਆਮੀ ਲਾਹੁ ॥

اوت وگوِدن وگنال راےئ َسیؤا سُؤا یم الوہ ۔۔

ਤਬਤਖਆ ਪੋਤਹ ਨ ਸਕਈ ਤਮਤਲ ਸਾਧੂ ਗੁਣ ਗਾਹੁ ॥

نِکھیا وپہِ ہن سکبی مِل سا ُدوھ ُگں اگوہ ۔۔

ਜਹ ਿੇ ਉਪਜੀ ਿਹ ਤਮਲੀ ਸਚੀ ਪਰੀਤਿ ਸਮਾਹੁ ॥

ہہج ےت اُیجپ ہہت ملِی یچس رپپپ امسوہ ۔۔

ਕਰੁ ਗਤਹ ਲੀਨੀ ਪਾਰਬਰਹਤਮ ਬਹੁਤੜ ਨ ਤਵਛੁੜੀਆਹੁ ॥

ہہگ لِیبی نارپرمہ َبہؤر ہن وِڑھچِاوہ ۔۔
رک ِ

ਬਾਤਰ ਜਾਉ ਲਖ ਬੇਰੀਆ ਹਤਰ ਸਜਣੁ ਅਗਮ ਅਗਾਹੁ ॥

نار اجو ھکل ریبنا ہر نجس امگ ااگ ُہ ۔۔
ਸਰਮ ਪਈ ਨਾਰਾਇਣੈ ਨਾਨਕ ਿਤਰ ਪਈਆਹੁ ॥

رسم یئپ نارا پ َپے نانک در نییا ُہ ۔۔

ਪੋਖੁ ਸੋੁਹੰਿਾ ਸਰਬ ਸੁਖ ਤਜਸੁ ਬਖਸੇ ਵੇਪਰਵਾਹੁ ॥੧੧॥

نک
وپھک ُسہیدا رست ُسکھ ِجس ھسے ورپیواوہ ۔۔۱۱۔۔

ਮਾਤਘ ਮਜਨੁ ਸੰਤਗ ਸਾਧੂਆ ਧੂੜੀ ਕਤਰ ਇਸਨਾਨੁ ॥

م
چ
ھ
ِ
امھگ ں گنس سا ُدوھا د ُؤری رک اانسن ۔۔

ਹਤਰ ਕਾ ਨਾਮੁ ਤਧਆਇ ਸੁਤਣ ਸਭਨਾ ਨੋ ਕਤਰ ਿਾਨੁ ॥

ہر اک نام دایھۓ ُسں سبھیا ون رک دان ۔۔

ਜਨਮ ਕਰਮ ਮਲੁ ਉਿਰੈ ਮਨ ਿੇ ਜਾਇ ਗੁਮਾਨੁ ॥

ُ
منج رکم لم اُرتَے نم ےت اجۓ گمان ۔۔
ਕਾਤਮ ਕਰੋਤਧ ਨ ਮੋਹੀਐ ਤਬਨਸੈ ਲੋਭੁ ਸੁਆਨੁ ॥

اکم رکودھ ہن وم ہیپے نِیسے ولھب سُؤا ن ۔۔

ਸਚੈ ਮਾਰਤਗ ਚਲਤਿਆ ਉਸਿਤਿ ਕਰੇ ਜਹਾਨੁ ॥

سج َے امرگ دلچنا اُسیت رکے اہجن ۔۔

ਅਿਸਤਿ ਿੀਰਥ ਸਗਲ ਪੁੰਨ ਜੀਅ ਿਇਆ ਪਰਵਾਨੁ ॥

ب
ھ
پ
سی
ا ھ ریتھت لگس ُ ّں یج دایئ رپوان ۔۔

ਤਜਸ ਨੋ ਿੇਵੈ ਿਇਆ ਕਤਰ ਸੋਈ ਪੁਰਖੁ ਸੁਜਾਨੁ ॥

سج ون دویَے دایئ رک وسیئ ُپرھک سُچان ۔۔

ਤਜਨਾ ਤਮਤਲਆ ਪਰਭੁ ਆਪਣਾ ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਕੁਰਬਾਨੁ ॥

انج مل ِیا رپَھب ا انپ نانک پِں قُرنان ۔۔

ਮਾਤਘ ਸੁਚੇ ਸੇ ਕਾਂਢੀਅਤਹ ਤਜਨ ਪੂਰਾ ਗੁਰੁ ਤਮਹਰਵਾਨੁ ॥੧੨॥

امھگ ُسجے

ےس اکندھیی ِہ نج ئُؤرا ُگر رہموان ۔۔۱۲۔۔

ਿਲਗੁਤਣ ਅਨੰਿ ਉਪਾਰਜਨਾ ਹਤਰ ਸਜਣ ਪਰਗਟੇ ਆਇ ॥

بھل ُ
گ
ہ
ں ادنن اُنارانج ر نجس رپےٹگ ا ۓ ۔۔

ਸੰਿ ਸਹਾਈ ਰਾਮ ਕੇ ਕਤਰ ਤਕਰਪਾ ਿੀਆ ਤਮਲਾਇ ॥

سیت اہسیئ رام ےک رک کِرنا دنا مِال ِئے ۔۔

ਸੇਜ ਸੁਹਾਵੀ ਸਰਬ ਸੁਖ ਹੁਤਣ ਿੁਖਾ ਨਾਹੀ ਜਾਇ ॥

جیس ُسہاوی رست ُسکھ ُہں ُداھک نایہ اجۓ ۔۔

ਇਛ ਪੁਨੀ ਵਿਭਾਗਣੀ ਵਰੁ ਪਾਇਆ ਹਤਰ ਰਾਇ ॥

اھچ ُپبی وداھبینگ ور نانا ہر راےئ ۔۔

ਤਮਤਲ ਸਹੀਆ ਮੰਗਲੁ ਗਾਵਹੀ ਗੀਿ ਗੋਤਵੰਿ ਅਲਾਇ ॥

مِل سہیا لگنم اگویہ تیگ وگوِدن االۓ ۔۔

ਹਤਰ ਜੇਹਾ ਅਵਰੁ ਨ ਤਿਸਈ ਕੋਈ ਿੂਜਾ ਲਵੈ ਨ ਲਾਇ ॥

ہر َجبہا ا َور ہن دِیئس وکیئ ُدواج ولَے ہن ال ئِے ۔۔

ਹਲਿੁ ਪਲਿੁ ਸਵਾਤਰਓਨੁ ਤਨਹਚਲ ਤਿਿੀਅਨੁ ਜਾਇ ॥

بہ پ
ہلت نلت وسارِوین ِ چل ِد ییں اجۓ ۔۔

ਸੰਸਾਰ ਸਾਗਰ ਿੇ ਰਤਖਅਨੁ ਬਹੁਤੜ ਨ ਜਨਮੈ ਧਾਇ ॥

ک
ب
ج
ھی
ہ
م
ہ
َ
اسنسر سارگ ےت ر ں َ ؤر ہن ے داھےئ ۔۔

ਤਜਹਵਾ ਏਕ ਅਨੇਕ ਗੁਣ ਿਰੇ ਨਾਨਕ ਚਰਣੀ ਪਾਇ ॥

چہؤا انک اپیک ُگں رتے نانک رچین ناۓ ۔۔

ਿਲਗੁਤਣ ਤਨਿ ਸਲਾਹੀਐ ਤਜਸ ਨੋ ਤਿਲੁ ਨ ਿਮਾਇ ॥੧੩॥

ب
ُ
ھ
ل
ج
گ
ہ
ی
ن
پ
ں پِپ سال ے ِ س ون ِل ہن امتےئ ۔۔۱۳۔۔
ਤਜਤਨ ਤਜਤਨ ਨਾਮੁ ਤਧਆਇਆ ਤਿਨ ਕੇ ਕਾਜ ਸਰੇ ॥

ِجں ِجں نام دایھنا پِں ےک اکچ رسے ۔۔

ਹਤਰ ਗੁਰੁ ਪੂਰਾ ਆਰਾਤਧਆ ਿਰਗਹ ਸਤਚ ਖਰੇ ॥

ہر ُگر ئُؤرا ا رادایھ درہہگ چس رھکے ۔۔

ਸਰਬ ਸੁਖਾ ਤਨਤਧ ਚਰਣ ਹਤਰ ਭਉਜਲੁ ਤਬਖਮੁ ਿਰੇ ॥

نکھ
رست ُسکھا ن ِدھ رچن ہر وھبٔلج ِ م رتے ۔۔
ਪਰੇਮ ਭਗਤਿ ਤਿਨ ਪਾਈਆ ਤਬਤਖਆ ਨਾਤਹ ਜਰੇ ॥

رپمی تگھب پِں ناایئ نِکھیا ناہِ رجے ۔۔

ਕੂੜ ਗਏ ਿੁਤਬਧਾ ਨਸੀ ਪੂਰਨ ਸਤਚ ਭਰੇ ॥

ُکؤر ےئگ ُددباھ یسن ئُؤرن چس رھبے ۔۔
ਪਾਰਬਰਹਮੁ ਪਰਭੁ ਸੇਵਿੇ ਮਨ ਅੰਿਤਰ ਏਕੁ ਧਰੇ ॥

نارپرمہ رپَھب ویسدے نم ادنر انک درھے ۔۔
ਮਾਹ ਤਿਵਸ ਮੂਰਿ ਭਲੇ ਤਜਸ ਕਉ ਨਿਤਰ ਕਰੇ ॥

امہ دِوس مُؤرت ےلھب ِجس کؤ دنر رکے ۔۔

ਨਾਨਕੁ ਮੰਗੈ ਿਰਸ ਿਾਨੁ ਤਕਰਪਾ ਕਰਹੁ ਹਰੇ ॥੧੪॥੧॥

َ
نانک میگے

درس دان کِرنا کِروہ ہرے ۔۔۱۴۔۔۱۔۔
ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੫ ਤਿਨ ਰੈਤਣ

امھج ہلحم  ۵دِن َرنی
ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪਰਸਾਤਿ ॥

اِک اواکنر سیگؤر رپساد ۔۔
ਸੇਵੀ ਸਤਿਗੁਰੁ ਆਪਣਾ ਹਤਰ ਤਸਮਰੀ ਤਿਨ ਸਤਭ ਰੈਣ ॥

ویسی سیگؤر ا انپ ہر ِسمری دِن سیھ َرنی ۔۔

ਆਪੁ ਤਿਆਤਗ ਸਰਣੀ ਪਵਾਂ ਮੁਤਖ ਬੋਲੀ ਤਮਿੜੇ ਵੈਣ ॥

ِب
ا ت پ ِیاگ رسین وپان مُکھ وبیل م ھرے ونی ۔۔

ਜਨਮ ਜਨਮ ਕਾ ਤਵਛੁਤੜਆ ਹਤਰ ਮੇਲਹੁ ਸਜਣੁ ਸੈਣ ॥

چ
منج منج اک وِ ُھرنا ہر میلہؤ نجس َسیں ۔۔

ਜੋ ਜੀਅ ਹਤਰ ਿੇ ਤਵਛੁੜੇ ਸੇ ਸੁਤਖ ਨ ਵਸਤਨ ਭੈਣ ॥

َب
ھی
وج ایج ہر ےت وِڑھچے ےس ُسکھ ہن ونس ں ۔۔
ਹਤਰ ਤਪਰ ਤਬਨੁ ਚੈਨੁ ਨ ਪਾਈਐ ਖੋਤਜ ਤਿਿੇ ਸਤਭ ਗੈਣ ॥

ہر پِر پِں َچیں ہن نا پپَے وھکچ دِےھٹ سیھ َ
گیں ۔۔
ਆਪ ਕਮਾਣੈ ਤਵਛੁੜੀ ਿੋਸੁ ਨ ਕਾਹੂ ਿੇਣ ॥

چ
ا ت امک ئَے وِ ُھری دوس ہن اک ُہؤ َدنی ۔۔
ਕਤਰ ਤਕਰਪਾ ਪਰਭ ਰਾਤਖ ਲੇਹੁ ਹੋਰੁ ਨਾਹੀ ਕਰਣ ਕਰੇਣ ॥

رک کِرنا رپَھب راھک وہیل وہر نایہ رکن رکَنی ۔۔
ਹਤਰ ਿੁਧੁ ਤਵਣੁ ਖਾਕੂ ਰੂਲਣਾ ਕਹੀਐ ਤਕਥੈ ਵੈਣ ॥

ک ِ َب
ہر ُندھ وِن اھک ُکؤ ُروانل کہ ٔپے َ َھے َونی ۔۔

ਨਾਨਕ ਕੀ ਬੇਨੰਿੀਆ ਹਤਰ ਸੁਰਜਨੁ ਿੇਖਾ ਨੈਣ ॥੧॥

نانک یک نیییییا ہر ُسرنج داھکی نَیں ۔۔۱۔۔

ਜੀਅ ਕੀ ਤਬਰਥਾ ਸੋ ਸੁਣੇ ਹਤਰ ਸੰਤਮਰਥ ਪੁਰਖੁ ਅਪਾਰੁ ॥

ایج یک پِراھت وس ُسیے ہر رمسِھت ُپرھک انار ۔۔

ਮਰਤਣ ਜੀਵਤਣ ਆਰਾਧਣਾ ਸਭਨਾ ਕਾ ਆਧਾਰੁ ॥

رمن ویجن ا رادانھ سبھیا اک ا داھر ۔۔

ਸਸੁਰੈ ਪੇਈਐ ਤਿਸੁ ਕੰਿ ਕੀ ਵਿਾ ਤਜਸੁ ਪਰਵਾਰੁ ॥

سس َُرے پییپَے ئِس کپت یک ودا ِجس رپوار ۔۔

ਊਚਾ ਅਗਮ ਅਗਾਤਧ ਬੋਧ ਤਕਛੁ ਅੰਿੁ ਨ ਪਾਰਾਵਾਰੁ ॥

ک
اُواچ امگ ااگدھ وبدھ ِچھ اپپ ہن ناراوار ۔۔
ਸੇਵਾ ਸਾ ਤਿਸੁ ਭਾਵਸੀ ਸੰਿਾ ਕੀ ਹੋਇ ਛਾਰੁ ॥

ویسا سا ئِس اھبویس سییا یک وہۓ اھچر ۔۔
ਿੀਨਾ ਨਾਥ ਿੈਆਲ ਿੇਵ ਪਤਿਿ ਉਧਾਰਣਹਾਰੁ ॥

دِانی ناھت َدنال َدوی تتپ اُداھراہنر ۔۔
ਆਤਿ ਜੁਗਾਿੀ ਰਖਿਾ ਸਚੁ ਨਾਮੁ ਕਰਿਾਰੁ ॥

ا د ُجگادی ردھکا چس نام رکنار ۔۔
ਕੀਮਤਿ ਕੋਇ ਨ ਜਾਣਈ ਕੋ ਨਾਹੀ ਿੋਲਣਹਾਰੁ ॥

تمیق وکۓ ہن اجیئن وک نایہ وتاہنلر ۔۔
ਮਨ ਿਨ ਅੰਿਤਰ ਵਤਸ ਰਹੇ ਨਾਨਕ ਨਹੀ ਸੁਮਾਰੁ ॥

نم نت ارتن وس رےہ نانک یہن ُسمار ۔۔

ਤਿਨੁ ਰੈਤਣ ਤਜ ਪਰਭ ਕੰਉ ਸੇਵਿੇ ਤਿਨ ਕੈ ਸਿ ਬਤਲਹਾਰ ॥੨॥

دِن َرنی ےج رپَھب ک ُپؤ ویسدے پِں ےکَ دص اہلبر ۔۔۲۔۔
ਸੰਿ ਅਰਾਧਤਨ ਸਿ ਸਿਾ ਸਭਨਾ ਕਾ ਬਖਤਸੰਿੁ ॥

نک
ھ
س
ِ
ی
د ۔۔
سیت ارادنھ دص دسا سبھیا اک

ਜੀਉ ਤਪੰਿੁ ਤਜਤਨ ਸਾਤਜਆ ਕਤਰ ਤਕਰਪਾ ਤਿਿੀਨੁ ਤਜੰਿੁ ॥

ِجپؤ پِید ِجں سا ِجیا رک کِرنا دِنیت ِجید ۔۔

ਗੁਰ ਸਬਿੀ ਆਰਾਧੀਐ ਜਪੀਐ ਤਨਰਮਲ ਮੰਿੁ ॥

ُگر دبسی ا رادھیپے چیپَے پِرلم تنم ۔۔

ਕੀਮਤਿ ਕਹਣੁ ਨ ਜਾਈਐ ਪਰਮੇਸੁਰੁ ਬੇਅੰਿੁ ॥

تمیق کہں ہن اج پپَے رپمیسُر ےباپپ ۔۔

ਤਜਸੁ ਮਤਨ ਵਸੈ ਨਰਾਇਣੋ ਸੋ ਕਹੀਐ ਭਗਵੰਿੁ ॥

ِجس نم و سَے رناونئ وس کہ ٔپے َ وگھبَپپ ۔۔

ਜੀਅ ਕੀ ਲੋਚਾ ਪੂਰੀਐ ਤਮਲੈ ਸੁਆਮੀ ਕੰਿੁ ॥

ایج یک ولاچ ئُؤر پپے ملَ ِے سُؤا یم کپت ۔۔

ਨਾਨਕੁ ਜੀਵੈ ਜਤਪ ਹਰੀ ਿੋਖ ਸਭੇ ਹੀ ਹੰਿੁ ॥

سب
نانک ویجَے جت ہری دوھک ھے یہ ہپت ۔۔
ਤਿਨੁ ਰੈਤਣ ਤਜਸੁ ਨ ਤਵਸਰੈ ਸੋ ਹਤਰਆ ਹੋਵੈ ਜੰਿੁ ॥੩॥

وہوے جپت ۔۔۳۔۔
دِن َرنی سج ہن وِرسَے وس ہ ِرنا َ
ਸਰਬ ਕਲਾ ਪਰਭ ਪੂਰਣੋ ਮੰਞੁ ਤਨਮਾਣੀ ਥਾਉ ॥

میب
رست کال رپَھب ئُؤرون ج بِماین اھتو ۔۔

ਹਤਰ ਓਟ ਗਹੀ ਮਨ ਅੰਿਰੇ ਜਤਪ ਜਤਪ ਜੀਵਾਂ ਨਾਉ ॥

ہر اوت یہگ نم ادنرے جت جت ویجان ناو ۔۔
ਕਤਰ ਤਕਰਪਾ ਪਰਭ ਆਪਣੀ ਜਨ ਧੂੜੀ ਸੰਤਗ ਸਮਾਉ ॥

رک کِرنا رپَھب ا ینپ نج دھُؤری گنس امسو ۔۔

ਤਜਉ ਿੂੰ ਰਾਖਤਹ ਤਿਉ ਰਹਾ ਿੇਰਾ ਤਿਿਾ ਪੈਨਾ ਖਾਉ ॥

ویج ئُؤن راکھہہ پپؤ راہ ریتا دِنا َنییا اھکو ۔۔

ਉਿਮੁ ਸੋਈ ਕਰਾਇ ਪਰਭ ਤਮਤਲ ਸਾਧੂ ਗੁਣ ਗਾਉ ॥

اُدم وسیئ رکاۓ رپَھب مِل سا ُدوھ ُگں اگو ۔۔
ਿੂਜੀ ਜਾਇ ਨ ਸੁਝਈ ਤਕਥੈ ਕੂਕਣ ਜਾਉ ॥

ُسج
ِ
ب
ک
َ
ھب
ھ
ک
ُدویج اجۓ ہن ی ے ُ ؤنک اجو ۔۔
ਅਤਗਆਨ ਤਬਨਾਸਨ ਿਮ ਹਰਣ ਊਚੇ ਅਗਮ ਅਮਾਉ ॥

اایگن پِیانس مت ہرن اُوےچ امگ اامو ۔۔
ਮਨੁ ਤਵਛੁਤੜਆ ਹਤਰ ਮੇਲੀਐ ਨਾਨਕ ਏਹੁ ਸੁਆਉ ॥

نم وِڑھچنا ہر میلیپے نانک اوہی سُؤا و ۔۔

ਸਰਬ ਕਤਲਆਣਾ ਤਿਿੁ ਤਿਤਨ ਹਤਰ ਪਰਸੀ ਗੁਰ ਕੇ ਪਾਉ ॥੪॥੧॥

رست ایلکنا پِپ دِن ہر رپیس ُگر ےک ناو ۔۔۴۔۔۱۔۔

ਵਾਰ ਮਾਝ ਕੀ ਿਥਾ ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ੧ ਮਲਕ ਮੁਰੀਿ ਿਥਾ ਚੰਿਰਹੜਾ ਸੋਹੀਆ ਕੀ ਧੁਨੀ ਗਾਵਣੀ ॥

وار امھج یک اھتت ولسک ہلحم  ۱کلم مُرند اھتت دنچرہرا وس ِہیا یک د ُھبی اگوین ۔۔
ੴ ਸਤਿ ਨਾਮੁ ਕਰਿਾ ਪੁਰਖੁ ਗੁਰ ਪਰਸਾਤਿ ॥

اِک اواکنر ست نام رکنا ُپرھک ُگر رپساد ۔۔
ਸਲੋਕੁ ਮਃ ੧ ॥

ولسک م۱ :۔۔
ਗੁਰੁ ਿਾਿਾ ਗੁਰੁ ਤਹਵੈ ਘਰੁ ਗੁਰੁ ਿੀਪਕੁ ਤਿਹ ਲੋਇ ॥

ُگر دانا ُگر ِہ َؤے رھگ ُگر دپیک بِہہ ولےئ ۔۔

ਅਮਰ ਪਿਾਰਥੁ ਨਾਨਕਾ ਮਤਨ ਮਾਤਨਐ ਸੁਖੁ ਹੋਇ ॥੧॥

ارم ندارھت نااکن نم ام نیپے ُسکھ وہۓ ۔۔۱۔۔

ਮਃ ੧ ॥

م۱ :۔۔
ਪਤਹਲੈ ਤਪਆਤਰ ਲਗਾ ਥਣ ਿੁਤਧ ॥

بہلَے ایپر اگل نھت ُددھ ۔۔

ਿੂਜੈ ਮਾਇ ਬਾਪ ਕੀ ਸੁਤਧ ॥

ُدو َچے امےئ نات یک ُسدھ ۔۔
ਿੀਜੈ ਭਯਾ ਭਾਭੀ ਬੇਬ ॥

پبج َے ایھب اھبیھب بیب ۔۔
ਚਉਥੈ ਤਪਆਤਰ ਉਪੰਨੀ ਖੇਿ ॥

ب
جؤ َھے ایپر ا ُ َپبی کھید ۔۔

ਪੰਜਵੈ ਖਾਣ ਪੀਅਣ ਕੀ ਧਾਿੁ ॥

پ
وجنپَے اھکن ییں یک داھت ۔۔
ਤਛਵੈ ਕਾਮੁ ਨ ਪੁਛੈ ਜਾਤਿ ॥

بُج
چ
َ
ھ
ھ ِ َؤے اکم ہن ے اجت ۔۔
ਸਿਵੈ ਸੰਤਜ ਕੀਆ ਘਰ ਵਾਸੁ ॥

وتسَے جنس ایک رھگ واس ۔۔
ਅਿਵੈ ਿੋਧੁ ਹੋਆ ਿਨ ਨਾਸੁ ॥

اوھٹے رکودھ وہا نت ناس ۔۔
ਨਾਵੈ ਧਉਲੇ ਉਭੇ ਸਾਹ ॥

نا َوے دھؤےل اُےھب ساہ ۔۔

ਿਸਵੈ ਿਧਾ ਹੋਆ ਸੁਆਹ ॥

دوسَے دداھ وہا سُؤاہ ۔۔
ਗਏ ਤਸਗੀਿ ਪੁਕਾਰੀ ਧਾਹ ॥

ےئگ ِسگپت ئُکاری داھہ ۔۔
ਉਤਿਆ ਹੰਸੁ ਿਸਾਏ ਰਾਹ ॥

اُدِنا سنہ دساےئ راہ ۔۔
ਆਇਆ ਗਇਆ ਮੁਇਆ ਨਾਉ ॥

ا نا ایگ مُؤنا ناو ۔۔
ਤਪਛੈ ਪਿਤਲ ਸਤਿਹੁ ਕਾਵ ॥

ِبج
َ
ھ
اکو ۔۔
ے لتپ دس ُہ َ

ਨਾਨਕ ਮਨਮੁਤਖ ਅੰਧੁ ਤਪਆਰੁ ॥

مب
نانک مُکھ ادنھ ایپر ۔۔

ਬਾਝੁ ਗੁਰੂ ਿੁਬਾ ਸੰਸਾਰੁ ॥੨॥

ناھج ُگؤ ُرو ُدنا اسنسر ۔۔۲۔۔
ਮਃ ੧ ॥

م۱ :۔۔
ਿਸ ਬਾਲਿਤਣ ਬੀਸ ਰਵਤਣ ਿੀਸਾ ਕਾ ਸੁੰਿਰੁ ਕਹਾਵੈ ॥

لی
اہکوے ۔۔
دس نا ں سیب َرون نیسا اک ُسیدر َ

ਚਾਲੀਸੀ ਪੁਰੁ ਹੋਇ ਪਚਾਸੀ ਪਗੁ ਤਖਸੈ ਸਿੀ ਕੇ ਬੋਢੇਪਾ ਆਵੈ ॥

اچیسیل ُپر وہے اچپیس نگ کھ ِ
س
ھی
ے ۔۔
و
ا
ا
ی
وبد
ےک
یھٹس
ے
َ
َ
ٔ

ਸਿਤਰ ਕਾ ਮਤਿਹੀਣੁ ਅਸੀਹਾਂ ਕਾ ਤਵਉਹਾਰੁ ਨ ਪਾਵੈ ॥

مب
رتس اک ہیں ااہیسن اک وویاہر ہن نا َوے ۔۔

ਨਵੈ ਕਾ ਤਸਹਜਾਸਣੀ ਮੂਤਲ ਨ ਜਾਣੈ ਅਪ ਬਲੁ ॥

ونَے اک سِہچاینس مُؤل ہن اج ئَے ات نل ۔۔

ਢੰਢੋਤਲਮੁ ਢੂਤਢਮੁ ਤਿਿੁ ਮੈ ਨਾਨਕ ਜਗੁ ਧੂਏ ਕਾ ਧਵਲਹਰੁ ॥੩॥

ل
دڈنھوھ ِم ُدوھدمھ دِھٹ م َے نانک چگ دھُؤےئ اک َدوھرہل ۔۔۳۔۔
ਪਉੜੀ ॥

ئؤری ۔۔
ਿੂੰ ਕਰਿਾ ਪੁਰਖੁ ਅਗੰਮੁ ਹੈ ਆਤਪ ਤਸਰਸਤਟ ਉਪਾਿੀ ॥

مگ ےہَ ا ت رسِست اُنایت ۔۔
ئُؤن رکنا ُپرھک ا ّ
ਰੰਗ ਪਰੰਗ ਉਪਾਰਜਨਾ ਬਹੁ ਬਹੁ ਤਬਤਧ ਭਾਿੀ ॥

رنگ رپنگ اُنارانج وہب وہب نِدھ اھبیت ۔۔
ਿੂੰ ਜਾਣਤਹ ਤਜਤਨ ਉਪਾਈਐ ਸਭੁ ਖੇਲੁ ਿੁਮਾਿੀ ॥

ئُؤن اج بہ ِے ِجں اُنِاِ پپے سیھ لیھک ُبمایت ۔۔

ਇਤਕ ਆਵਤਹ ਇਤਕ ਜਾਤਹ ਉਤਿ ਤਬਨੁ ਨਾਵੈ ਮਤਰ ਜਾਿੀ ॥

اک ا وہِ اک اجہِ اُھٹ پِں نا َوے رم اجیت ۔۔

ਗੁਰਮੁਤਖ ਰੰਤਗ ਚਲੂਤਲਆ ਰੰਤਗ ਹਤਰ ਰੰਤਗ ਰਾਿੀ ॥

ُگرمُکھ رنگ چلُؤایل رنگ ہر رنگ رایت ۔۔

ਸੋ ਸੇਵਹੁ ਸਤਿ ਤਨਰੰਜਨੋ ਹਤਰ ਪੁਰਖੁ ਤਬਧਾਿੀ ॥

وس ویسوہ ست پِرونجن ہر ُپرھک نِداھیت ۔۔

ਿੂੰ ਆਪੇ ਆਤਪ ਸੁਜਾਣੁ ਹੈ ਵਿ ਪੁਰਖੁ ਵਿਾਿੀ ॥

ئُؤن ا ےپ ا ت سُچان ےہَ ود ُپرھک ودایت ۔۔

ਜੋ ਮਤਨ ਤਚਤਿ ਿੁਧੁ ਤਧਆਇਿੇ ਮੇਰੇ ਸਤਚਆ ਬਤਲ ਬਤਲ ਹਉ ਤਿਨ ਜਾਿੀ ॥੧॥

وج نم ِجت ُندھ دایھدئے ریمے سچِیا نل نل ہؤ پِں اجیت ۔۔۱۔۔
ਸਲੋਕ ਮਃ ੧ ॥

ولسک م۱ :۔۔
ਜੀਉ ਪਾਇ ਿਨੁ ਸਾਤਜਆ ਰਤਖਆ ਬਣਿ ਬਣਾਇ ॥

جپؤ ناۓ نت سا ِجیا رایھک تنب انب ئِے ۔۔

ਅਖੀ ਿੇਖੈ ਤਜਹਵਾ ਬੋਲੈ ਕੰਨੀ ਸੁਰਤਿ ਸਮਾਇ ॥

نک
ایھک د َھے چہؤا وب لَے ّکبی ُسرت امسۓ ۔۔
ਪੈਰੀ ਚਲੈ ਹਥੀ ਕਰਣਾ ਤਿਿਾ ਪੈਨੈ ਖਾਇ ॥

ہب
اھکۓ ۔۔
ریپی چلَے ھی رکنا دِنا َنیپے
ِ

ਤਜਤਨ ਰਤਚ ਰਤਚਆ ਤਿਸਤਹ ਨ ਜਾਣੈ ਅੰਧਾ ਅੰਧੁ ਕਮਾਇ ॥

نج رچ رایچ ئِسہہ ہن اج ئَے ادناھ ادنھ امکۓ ۔۔
ਜਾ ਭਜੈ ਿਾ ਿੀਕਰੁ ਹੋਵੈ ਘਾੜਿ ਘੜੀ ਨ ਜਾਇ ॥

ب
ھ
ج
وہوے اھگرت ڑھگی ہن اجۓ ۔۔
اج َے نا رکیھٹ َ
ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਤਬਨੁ ਨਾਤਹ ਪਤਿ ਪਤਿ ਤਵਣੁ ਪਾਤਰ ਨ ਪਾਇ ॥੧॥

نانک ُگر پِں ناہِ پپ پپ وِن نار ہن ناۓ ۔۔۱۔۔
ਮਃ ੨ ॥

م۲ :۔۔

ਿੇੈਂਿੇ ਥਾਵਹੁ ਤਿਿਾ ਚੰਗਾ ਮਨਮੁਤਖ ਐਸਾ ਜਾਣੀਐ ॥

مب
م
ک
پ
پ
ُ
ددنیے اھتو ُہ دِنا اگنچ ھ ااسی اج َے ۔۔

ਸੁਰਤਿ ਮਤਿ ਚਿੁਰਾਈ ਿਾ ਕੀ ਤਕਆ ਕਤਰ ਆਤਖ ਵਖਾਣੀਐ ॥

ُسرت مت چتُرایئ نا یک ایک رک ا ھک واھک نیپے ۔۔

ਅੰਿਤਰ ਬਤਹ ਕੈ ਕਰਮ ਕਮਾਵੈ ਸੋ ਚਹੁ ਕੁੰਿੀ ਜਾਣੀਐ ॥

امکوے وس چہؤ ُکیدی اج پپَے ۔۔
ارتن ہہب ےکَ رکم َ

ਜੋ ਧਰਮੁ ਕਮਾਵੈ ਤਿਸੁ ਧਰਮ ਨਾਉ ਹੋਵੈ ਪਾਤਪ ਕਮਾਣੈ ਪਾਪੀ ਜਾਣੀਐ ॥

ئ
وہوے نات امک ئَے نایپ اج پپَے ۔۔
امکوے ِس درھم ناو َ
وج درھم َ
ਿੂੰ ਆਪੇ ਖੇਲ ਕਰਤਹ ਸਤਭ ਕਰਿੇ ਤਕਆ ਿੂਜਾ ਆਤਖ ਵਖਾਣੀਐ ॥

ئُؤن ا ےپ لیھک رکہِ سیھ رکےت ایک ُدواج ا ھک واھک نیپے ۔۔

ਤਜਚਰੁ ਿੇਰੀ ਜੋਤਿ ਤਿਚਰੁ ਜੋਿੀ ਤਵਤਚ ਿੂੰ ਬੋਲਤਹ ਤਵਣੁ ਜੋਿੀ ਕੋਈ ਤਕਛੁ ਕਤਰਹੁ ਤਿਖਾ ਤਸਆਣੀਐ ॥

ب
چ
چر ریتی وجت ِچر

ک
وجیت وِچ ئُؤن وبہلِ وِن وجیت وکیئ ِچھ رک ُہ دِاھک ِسیا پپے َ۔۔

ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਤਖ ਨਿਰੀ ਆਇਆ ਹਤਰ ਇਕੋ ਸੁਘੜੁ ਸੁਜਾਣੀਐ ॥੨॥

گ
نانک ُگرمُکھ دنری ا نا ہر اوک ُس ھر سُچا پپے َ۔۔۲۔۔
ਪਉੜੀ ॥

ئؤری ۔۔
ਿੁਧੁ ਆਪੇ ਜਗਿੁ ਉਪਾਇ ਕੈ ਿੁਧੁ ਆਪੇ ਧੰਧੈ ਲਾਇਆ ॥

ُندھ ا ےپ تگج اُناے ےکَ ُندھ ا ےپ ددنھَےھ النا ۔۔
ਮੋਹ ਿਗਉਲੀ ਪਾਇ ਕੈ ਿੁਧੁ ਆਪਹੁ ਜਗਿੁ ਖੁਆਇਆ ॥

ب
ک
ہپ تگج ُھؤانا ۔۔
ےک ُندھ ا ُ
ومہ ھگؤیل ناۓ َ

ਤਿਸਨਾ ਅੰਿਤਰ ਅਗਤਨ ਹੈ ਨਹ ਤਿਪਿੈ ਭੁਖਾ ਤਿਹਾਇਆ ॥

نی َ ب
ک
ھ
ُ
ب
ِ
ےہ ہن ِ پے ھا ہانا ۔۔
ئِسیا ادنر انگ َ

ਸਹਸਾ ਇਹੁ ਸੰਸਾਰੁ ਹੈ ਮਤਰ ਜੰਮੈ ਆਇਆ ਜਾਇਆ ॥

ےہ رم چمَ ّے ا نا اجنا ۔۔
سہسا اوہی اسنسر َ

ਤਬਨੁ ਸਤਿਗੁਰ ਮੋਹੁ ਨ ਿੁਟਈ ਸਤਭ ਥਕੇ ਕਰਮ ਕਮਾਇਆ ॥

پ
پِں سیگؤر ومہ ہن ُییبی سیھ ےکھت رکم امکنا ۔۔

ਗੁਰਮਿੀ ਨਾਮੁ ਤਧਆਈਐ ਸੁਤਖ ਰਜਾ ਜਾ ਿੁਧੁ ਭਾਇਆ ॥

ُگریتم نام دایھ نیپے َ ُسکھ راج اج ُندھ اھبنا ۔۔
ਕੁਲੁ ਉਧਾਰੇ ਆਪਣਾ ਧੰਨੁ ਜਣੇਿੀ ਮਾਇਆ ॥

ُکل اُداھرے ا انپ دنھّ دینجی امنا ۔۔

ਸੋਭਾ ਸੁਰਤਿ ਸੁਹਾਵਣੀ ਤਜਤਨ ਹਤਰ ਸੇਿੀ ਤਚਿੁ ਲਾਇਆ ॥੨॥

وساھب ُسرت ُسہاوین ِجں ہر یتیس ِجت النا ۔۔۲۔۔
ਸਲੋਕੁ ਮਃ ੨ ॥

ولسک م۲ :۔۔
ਅਖੀ ਬਾਝਹੁ ਵੇਖਣਾ ਤਵਣੁ ਕੰਨਾ ਸੁਨਣਾ ॥

چ
ایھک نا ھہؤ وانھکی وِن ّکیا ُسییا ۔۔

ਪੈਰਾ ਬਾਝਹੁ ਚਲਣਾ ਤਵਣੁ ਹਥਾ ਕਰਣਾ ॥

چ
ریپا نا ھہؤ انلچ وِن اھتہ رکنا ۔۔

ਜੀਭੈ ਬਾਝਹੁ ਬੋਲਣਾ ਇਉ ਜੀਵਿ ਮਰਣਾ ॥

چیبھے ناچ
ھہ وبانل ائؤ ویجَت رمنا ۔۔
ُ

ਨਾਨਕ ਹੁਕਮੁ ਪਛਾਤਣ ਕੈ ਿਉ ਖਸਮੈ ਤਮਲਣਾ ॥੧॥

ک
ھ
ک
س
م
ےک ئؤ ے َ مل ِیا ۔۔۱۔۔
نانک ُچ م اھچپن َ
ਮਃ ੨ ॥

م۲ :۔۔
ਤਿਸੈ ਸੁਣੀਐ ਜਾਣੀਐ ਸਾਉ ਨ ਪਾਇਆ ਜਾਇ ॥

ِد سَے ُسییپے اج پپَے ساو ہن نانا اجۓ ۔۔

ਰੁਹਲਾ ਟੁੰਿਾ ਅੰਧੁਲਾ ਤਕਉ ਗਤਲ ਲਗੈ ਧਾਇ ॥

َ
ُرہال پُیدا ادنھال کپؤ لگ لگے َ داھےئ ۔۔

ਭੈ ਕੇ ਚਰਣ ਕਰ ਭਾਵ ਕੇ ਲੋਇਣ ਸੁਰਤਿ ਕਰੇਇ ॥

ب
ھ
َ
اھبو ےک ولنئ ُسرت رکۓ ۔۔
رک
رچن
ےک
ے
َ
ਨਾਨਕੁ ਕਹੈ ਤਸਆਣੀਏ ਇਵ ਕੰਿ ਤਮਲਾਵਾ ਹੋਇ ॥੨॥

نانک ےہکَ ِسیا نیپے اِو کپت مِالوا وہۓ ۔۔۲۔۔
ਪਉੜੀ ॥

ئؤری ۔۔
ਸਿਾ ਸਿਾ ਿੂੰ ਏਕੁ ਹੈ ਿੁਧੁ ਿੂਜਾ ਖੇਲੁ ਰਚਾਇਆ ॥

دسا دسا ئُؤن انک ےہَ ُندھ ُدواج لیھک راچنا ۔۔
ਹਉਮੈ ਗਰਬੁ ਉਪਾਇ ਕੈ ਲੋਭੁ ਅੰਿਤਰ ਜੰਿਾ ਪਾਇਆ ॥

ہؤ م َے رگت اُناے ےکَ ولھب ارتن اتنج نانا ۔۔

ਤਜਉ ਭਾਵੈ ਤਿਉ ਰਖੁ ਿੂ ਸਭ ਕਰੇ ਿੇਰਾ ਕਰਾਇਆ ॥

ِجپؤ اھبوے پپؤ رھک ئُؤ سیھ رکے ریتا رکانا ۔۔

ਇਕਨਾ ਬਖਸਤਹ ਮੇਤਲ ਲੈਤਹ ਗੁਰਮਿੀ ਿੁਧੈ ਲਾਇਆ ॥

نک
ہیل ُگریتم ُند َھے النا ۔۔
اِانک ھسہہ لیم ِ

ਇਤਕ ਖੜੇ ਕਰਤਹ ਿੇਰੀ ਚਾਕਰੀ ਤਵਣੁ ਨਾਵੈ ਹੋਰੁ ਨ ਭਾਇਆ ॥

اک ڑھکے رکہِ ریتی اچرکی وِن نا َوے وہر ہن اھبنا ۔۔
ਹੋਰੁ ਕਾਰ ਵੇਕਾਰ ਹੈ ਇਤਕ ਸਚੀ ਕਾਰੈ ਲਾਇਆ ॥

وہر اکر واکیر ےہَ اِک یچس َاکرے النا ۔۔
ਪੁਿੁ ਕਲਿੁ ਕੁਟੰਬੁ ਹੈ ਇਤਕ ਅਤਲਪਿੁ ਰਹੇ ਜੋ ਿੁਧੁ ਭਾਇਆ ॥

ےہ اِک اتپل رےہ وج ُندھ اھبنا ۔۔
ُپپ تلک ُکیپت َ
ਓਤਹ ਅੰਿਰਹੁ ਬਾਹਰਹੁ ਤਨਰਮਲੇ ਸਚੈ ਨਾਇ ਸਮਾਇਆ ॥੩॥

اوہِ ادنروہ ناہرون پِرےلم سج َے ناےئ امسنا ۔۔۳۔۔
ਸਲੋਕੁ ਮਃ ੧ ॥

ولسک م۱ :۔۔
ਸੁਇਨੇ ਕੈ ਪਰਬਤਿ ਗੁਿਾ ਕਰੀ ਕੈ ਪਾਣੀ ਪਇਆਤਲ ॥

ےک ناین ایپل ۔۔
ےک رپپپ ُگبھا رکی َ
وسےنئ َ

ਕੈ ਤਵਤਚ ਧਰਿੀ ਕੈ ਆਕਾਸੀ ਉਰਤਧ ਰਹਾ ਤਸਤਰ ਭਾਤਰ ॥

ےکَ وِچ درھیت ےکَ ا اکیس اُردھ راہ سِر اھبر ۔۔
ਪੁਰੁ ਕਤਰ ਕਾਇਆ ਕਪੜੁ ਪਤਹਰਾ ਧੋਵਾ ਸਿਾ ਕਾਤਰ ॥

ُپر رک اکنا ڑپک رہپہ دوھوا دسا اکر ۔۔

ਬਗਾ ਰਿਾ ਪੀਅਲਾ ਕਾਲਾ ਬੇਿਾ ਕਰੀ ਪੁਕਾਰ ॥

اگب رنا نییال اکال َپیدا رکی ئُکار ۔۔

ਹੋਇ ਕੁਚੀਲੁ ਰਹਾ ਮਲੁ ਧਾਰੀ ਿੁਰਮਤਿ ਮਤਿ ਤਵਕਾਰ ॥

ُک
چ
ی
م
م
وہۓ ل راہ لم داھری ُدر ت ت وِاکر ۔۔

ਨਾ ਹਉ ਨਾ ਮੈ ਨਾ ਹਉ ਹੋਵਾ ਨਾਨਕ ਸਬਿੁ ਵੀਚਾਤਰ ॥੧॥

ہن ہؤ ہن م َے ہن ہؤ وہوا نانک دبس وبچار ۔۔۱۔۔
ਮਃ ੧ ॥

م۱ :۔۔
ਵਸਿਰ ਪਖਾਤਲ ਪਖਾਲੇ ਕਾਇਆ ਆਪੇ ਸੰਜਤਮ ਹੋਵੈ ॥

ورتس اھکپل اھکپےل اکنا ا ےپ

سبج

وہوے ۔۔
م َ

ਅੰਿਤਰ ਮੈਲੁ ਲਗੀ ਨਹੀ ਜਾਣੈ ਬਾਹਰਹੁ ਮਤਲ ਮਤਲ ਧੋਵੈ ॥

وھوے ۔۔
ارتن لیم یگل یہن اج ئَے ناہروہ لم لم د َ
ਅੰਧਾ ਭੂਤਲ ਪਇਆ ਜਮ ਜਾਲੇ ॥

ب
ادناھ ُھؤل ایپ مج اجےل ۔۔

ਵਸਿੁ ਪਰਾਈ ਅਪੁਨੀ ਕਤਰ ਜਾਨੈ ਹਉਮੈ ਤਵਤਚ ਿੁਖੁ ਘਾਲੇ ॥

وطس رپایئ اینپ رک اج ئَے ہؤ م َے وِچ ُدھک اھگےل ۔۔

ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਤਖ ਹਉਮੈ ਿੁਟੈ ਿਾ ਹਤਰ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਤਧਆਵੈ ॥

ایھوے ۔۔
نانک ُگرمُکھ ہؤ م َے ُپ َپے نا ہر ہر نام د َ
ਨਾਮੁ ਜਪੇ ਨਾਮੋ ਆਰਾਧੇ ਨਾਮੇ ਸੁਤਖ ਸਮਾਵੈ ॥੨॥

امسوے ۔۔۲۔۔
نام ےپج ناوم ا رادےھ ناےم ُسکھ َ
ਪਵੜੀ ॥

وپَری ۔۔

ਕਾਇਆ ਹੰਤਸ ਸੰਜੋਗੁ ਮੇਤਲ ਤਮਲਾਇਆ ॥

اکنا سنہ وجنسگ مَیل مِالنا ۔۔

ਤਿਨ ਹੀ ਕੀਆ ਤਵਜੋਗੁ ਤਜਤਨ ਉਪਾਇਆ ॥

پِں یہ ک ِیا وِوجگ ِجں اُناِنا ۔۔

ਮੂਰਖੁ ਭੋਗੇ ਭੋਗੁ ਿੁਖ ਸਬਾਇਆ ॥

مُؤرھک وھبےگ وھبگ ُدھک ابسنا ۔۔
ਸੁਖਹੁ ਉਿੇ ਰੋਗ ਪਾਪ ਕਮਾਇਆ ॥

ُسک
ھہ اُےھٹ روگ نات امکنا ۔۔
ُ

ਹਰਖਹੁ ਸੋਗੁ ਤਵਜੋਗੁ ਉਪਾਇ ਖਪਾਇਆ ॥

ہر ک
ھہ وسگ وِوجگ اُناے کھیانا ۔۔
ُ

ਮੂਰਖ ਗਣਿ ਗਣਾਇ ਝਗੜਾ ਪਾਇਆ ॥

مُؤرھک تنگ گیاۓ ڑگھجا نانا ۔۔
ਸਤਿਗੁਰ ਹਤਥ ਤਨਬੇੜੁ ਝਗੜੁ ਚੁਕਾਇਆ ॥

سیگؤر ھتہ پِیتر ڑگھج ُجکانا ۔۔

ਕਰਿਾ ਕਰੇ ਸੁ ਹੋਗੁ ਨ ਚਲੈ ਚਲਾਇਆ ॥੪॥

رکنا رکوس وہگ ہن چلَے چالنا ۔۔۴۔۔
ਸਲੋਕੁ ਮਃ ੧ ॥

ولسک م۱ :۔۔
ਕੂੜੁ ਬੋਤਲ ਮੁਰਿਾਰੁ ਖਾਇ ॥

اھکۓ ۔۔
ُکؤر وبل مُردار
ِ

ਅਵਰੀ ਨੋ ਸਮਝਾਵਤਣ ਜਾਇ ॥

ا َوری ون اھجمسون اجۓ ۔۔
ਮੁਿਾ ਆਤਪ ਮੁਹਾਏ ਸਾਥੈ ॥

ب
مُبھا ا ت مُہاےئ سا َھے ۔۔
ਨਾਨਕ ਐਸਾ ਆਗੂ ਜਾਪੈ ॥੧॥

نانک ااسی ا وگُ اج ئَے ۔۔۱۔۔
ਮਹਲਾ ੪ ॥

ہلحم ۴۔۔
ਤਜਸ ਿੈ ਅੰਿਤਰ ਸਚੁ ਹੈ ਸੋ ਸਚਾ ਨਾਮੁ ਮੁਤਖ ਸਚੁ ਅਲਾਏ ॥

ےہ وس اچس نام مُکھ چس االےئ ۔۔
سج َدے ادنر چس َ

ਓਹੁ ਹਤਰ ਮਾਰਤਗ ਆਤਪ ਚਲਿਾ ਹੋਰਨਾ ਨੋ ਹਤਰ ਮਾਰਤਗ ਪਾਏ ॥

او ُہ ہر امرگ ا ت دلچا وہرنا ون ہر امرگ ناےئ ۔۔
ਜੇ ਅਗੈ ਿੀਰਥੁ ਹੋਇ ਿਾ ਮਲੁ ਲਹੈ ਛਪਤੜ ਨਾਿੈ ਸਗਵੀ ਮਲੁ ਲਾਏ ॥

ےج ا َگے ریتھت وہۓ نا لم ل َہے ڑپھچ نا ئَے وگسِی لم الےئ ۔۔
ਿੀਰਥੁ ਪੂਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੋ ਅਨਤਿਨੁ ਹਤਰ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਤਧਆਏ ॥

ریتھت ئُؤرا سیگؤرو وج ادنِن ہر ہر نام دایھےئ ۔۔

ਓਹੁ ਆਤਪ ਛੁਟਾ ਕੁਟੰਬ ਤਸਉ ਿੇ ਹਤਰ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਸਭ ਤਸਰਸਤਟ ਛਿਾਏ ॥

رسست چھداےئ ۔۔
او ُہ ا ت چھُیا ُکیپت سِیؤ دے ہر ہر نام سیھ ِ

ਜਨ ਨਾਨਕ ਤਿਸੁ ਬਤਲਹਾਰਣੈ ਜੋ ਆਤਪ ਜਪੈ ਅਵਰਾ ਨਾਮੁ ਜਪਾਏ ॥੨॥

نج نانک ئِس اہلبر ئَے وج ا ت جپَے ا َورا نام اپجےئ ۔۔۲۔۔

ਪਉੜੀ ॥

ئؤری ۔۔
ਇਤਕ ਕੰਿ ਮੂਲੁ ਚੁਤਣ ਖਾਤਹ ਵਣ ਖੰਤਿ ਵਾਸਾ ॥

اِک دنک مُؤل ُجں اھک ِہے ون ڈنھک واسا ۔۔
ਇਤਕ ਭਗਵਾ ਵੇਸੁ ਕਤਰ ਤਿਰਤਹ ਜੋਗੀ ਸੰਤਨਆਸਾ ॥

ب
سییاسا ۔۔
اِک وگھبا وسی رک ھِرہِ وجیگ ِ

ਅੰਿਤਰ ਤਿਰਸਨਾ ਬਹੁਿੁ ਛਾਿਨ ਭੋਜਨ ਕੀ ਆਸਾ ॥

ادنر رتِانس تہب اھچدن وھبنج یک ا سا ۔۔
ਤਬਰਥਾ ਜਨਮੁ ਗਵਾਇ ਨ ਤਗਰਹੀ ਨ ਉਿਾਸਾ ॥

پِراھت منج وگَاےی ہن گِریہ ہن اُداسا ۔۔

ਜਮਕਾਲੁ ਤਸਰਹੁ ਨ ਉਿਰੈ ਤਿਰਤਬਤਧ ਮਨਸਾ ॥

چمکال سِروہ ہن اُرتَے رتِدبھ اسنم ۔۔
ਗੁਰਮਿੀ ਕਾਲੁ ਨ ਆਵੈ ਨੇੜੈ ਜਾ ਹੋਵੈ ਿਾਸਤਨ ਿਾਸਾ ॥

ُ
وہوے دانس داسا ۔۔
ے ڑینَے اج َ
گریتم اکل ہن ا و َ
ਸਚਾ ਸਬਿੁ ਸਚੁ ਮਤਨ ਘਰ ਹੀ ਮਾਤਹ ਉਿਾਸਾ ॥

اچس دبس چس نم رھگ یہ امہِ اُداسا ۔۔
ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰੁ ਸੇਵਤਨ ਆਪਣਾ ਸੇ ਆਸਾ ਿੇ ਤਨਰਾਸਾ ॥੫॥

نانک سیگؤر َسیؤن ا انپ ےس ا سا ےت پِراسا ۔۔۵۔۔
ਸਲੋਕੁ ਮਃ ੧ ॥

ولسک م۱ :۔۔

ਜੇ ਰਿੁ ਲਗੈ ਕਪੜੈ ਜਾਮਾ ਹੋਇ ਪਲੀਿੁ ॥

َ
ےج رت لگے ڑپکَے اجہم وہۓ تیلپ ۔۔
ਜੋ ਰਿੁ ਪੀਵਤਹ ਮਾਣਸਾ ਤਿਨ ਤਕਉ ਤਨਰਮਲੁ ਚੀਿੁ ॥

وج رت ویپہِ امئسا پِں کپؤ پِرلم جپت ۔۔

ਨਾਨਕ ਨਾਉ ਖੁਿਾਇ ਕਾ ਤਿਤਲ ਹਛੈ ਮੁਤਖ ਲੇਹੁ ॥

ہ َج
م
ک
ھ
ۓ اک دِل ے ُ ھ وہیل ۔۔
نانک ناو ک ُھدا ِ

ਅਵਤਰ ਤਿਵਾਜੇ ਿੁਨੀ ਕੇ ਝੂਿੇ ਅਮਲ ਕਰੇਹੁ ॥੧॥

چ
اور دِواےج ُدین ےک ُھؤےھٹ لمع رکوہی ۔۔۱۔۔
ਮਃ ੧ ॥

م۱ :۔۔
ਜਾ ਹਉ ਨਾਹੀ ਿਾ ਤਕਆ ਆਖਾ ਤਕਹੁ ਨਾਹੀ ਤਕਆ ਹੋਵਾ ॥

اج ہؤ نایہ نا ایک ا اھک ک ِ ُہہ نایہ ایک وہوا ۔۔
ਕੀਿਾ ਕਰਣਾ ਕਤਹਆ ਕਥਨਾ ਭਤਰਆ ਭਤਰ ਭਤਰ ਧੋਵਾਂ ॥

کِییا رکنا کہیا کبھیا رھبنا رھب رھب دوھوان ۔۔
ਆਤਪ ਨ ਬੁਝਾ ਲੋਕ ਬੁਝਾਈ ਐਸਾ ਆਗੂ ਹੋਵਾਂ ॥

ب
ب
وگ وہوان ۔۔
ا ت ہن ُجھا ولک ُجھایئ ااسی ا ُ

ਨਾਨਕ ਅੰਧਾ ਹੋਇ ਕੈ ਿਸੇ ਰਾਹੈ ਸਭਸੁ ਮੁਹਾਏ ਸਾਥੈ ॥

ہ سب
ب
ھ
ھ
م
َ
نانک ادناھ وہۓ ےکَ دےس را َ ے س ُہاےئ سا ے ۔۔
ਅਗੈ ਗਇਆ ਮੁਹੇ ਮੁਤਹ ਪਾਤਹ ਸੁ ਐਸਾ ਆਗੂ ਜਾਪੈ ॥੨॥

ا َگے ایگ مُہے مُؤہِ نا ِہے س ااسی ا وگُ اج ئَے ۔۔۲۔۔

ਪਉੜੀ ॥

ئؤری ۔۔
ਮਾਹਾ ਰੁਿੀ ਸਭ ਿੂੰ ਘੜੀ ਮੂਰਿ ਵੀਚਾਰਾ ॥

اماہ ُریت سیھ ئُؤن ڑھگی مُؤرت وبچارا ۔۔
ਿੂੰ ਗਣਿੈ ਤਕਨੈ ਨ ਪਾਇਓ ਸਚੇ ਅਲਖ ਅਪਾਰਾ ॥

ئُؤن گی َپے ک ِ َپے ہن ناویئ ےچس اھکل انارا ۔۔

ਪਤੜਆ ਮੂਰਖੁ ਆਖੀਐ ਤਜਸੁ ਲਬੁ ਲੋਭੁ ਅਹੰਕਾਰਾ ॥

ک
ڑپنا مُؤرھک ا ھیپے ِجس لپ ولھب ااکنہرا ۔۔

ਨਾਉ ਪੜੀਐ ਨਾਉ ਬੁਝੀਐ ਗੁਰਮਿੀ ਵੀਚਾਰਾ ॥

ب
ج
ُ
ناو ڑپ پ َپے ناو ھیپے گریتم وبچارا ۔۔

ਗੁਰਮਿੀ ਨਾਮੁ ਧਨੁ ਖਤਟਆ ਭਗਿੀ ਭਰੇ ਭੰਿਾਰਾ ॥

ب
گب
ھ
ُگریتم نام دنھ ایٹھک ی رھبے ڈنھبارا ۔۔
ਤਨਰਮਲੁ ਨਾਮੁ ਮੰਤਨਆ ਿਤਰ ਸਚੈ ਸਤਚਆਰਾ ॥

پِرلم نام مییا در سج َے سچِیارا ۔۔

ਤਜਸ ਿਾ ਜੀਉ ਪਰਾਣੁ ਹੈ ਅੰਿਤਰ ਜੋਤਿ ਅਪਾਰਾ ॥

ِجس دا جپؤ رپان ےہَ ارتن وجت انارا ۔۔

ਸਚਾ ਸਾਹੁ ਇਕੁ ਿੂੰ ਹੋਰੁ ਜਗਿੁ ਵਣਜਾਰਾ ॥੬॥

اچس ساوہ اِک ئُؤن وہر تگج واجنرا ۔۔۶۔۔
ਸਲੋਕੁ ਮਃ ੧ ॥

ولسک م۱ :۔۔

ਤਮਹਰ ਮਸੀਤਿ ਤਸਿਕੁ ਮੁਸਲਾ ਹਕੁ ਹਲਾਲੁ ਕੁਰਾਣੁ ॥

رہم تیسم ِصدق مُسال قہ چالل ُکران ۔۔
ਸਰਮ ਸੁੰਨਤਿ ਸੀਲੁ ਰੋਜਾ ਹੋਹੁ ਮੁਸਲਮਾਣੁ ॥

وہ مُسلمان ۔۔
رسم ُسیت لیس رواج وہ ُ

ਕਰਣੀ ਕਾਬਾ ਸਚੁ ਪੀਰੁ ਕਲਮਾ ਕਰਮ ਤਨਵਾਜ ॥

رکین ہبعک چس نِتر ہملک رکم ئِؤاچ ۔۔
ਿਸਬੀ ਸਾ ਤਿਸੁ ਭਾਵਸੀ ਨਾਨਕ ਰਖੈ ਲਾਜ ॥੧॥

ک
حیبست سا ئِس اھبویس نانک ر َھے الچ ۔۔۱۔۔
ਮਃ ੧ ॥

م۱ :۔۔
ਹਕੁ ਪਰਾਇਆ ਨਾਨਕਾ ਉਸੁ ਸੂਅਰ ਉਸੁ ਗਾਇ ॥

قہ رپانا نااکن اُس سُؤپر اُس اگۓ ۔۔

ਗੁਰੁ ਪੀਰੁ ਹਾਮਾ ਿਾ ਭਰੇ ਜਾ ਮੁਰਿਾਰੁ ਨ ਖਾਇ ॥

اھکۓ ۔۔
ُگر نِتر احام نا رھبے اج مُردار ہن
ِ
ਗਲੀ ਤਭਸਤਿ ਨ ਜਾਈਐ ਛੁਟੈ ਸਚੁ ਕਮਾਇ ॥

چ
ب
یلگ ھِست ہن اج پپَے ُھ َپے چس امکۓ ۔۔

ਮਾਰਣ ਪਾਤਹ ਹਰਾਮ ਮਤਹ ਹੋਇ ਹਲਾਲੁ ਨ ਜਾਇ ॥

امرن ناہِ رحام ہہم وہۓ چالل ہن اجۓ ۔۔
ਨਾਨਕ ਗਲੀ ਕੂੜੀਈ ਕੂੜੋ ਪਲੈ ਪਾਇ ॥੨॥

نانک یلگ ُکؤرپبی ُکؤرو نلَے ناۓ ۔۔۲۔۔

ਮਃ ੧ ॥

م۱ :۔۔
ਪੰਤਜ ਤਨਵਾਜਾ ਵਖਿ ਪੰਤਜ ਪੰਜਾ ਪੰਜੇ ਨਾਉ ॥

جنپ ئِؤااج وتھک جنپ ہجنپ ےجنپ ناو ۔۔
ਪਤਹਲਾ ਸਚੁ ਹਲਾਲ ਿੁਇ ਿੀਜਾ ਖੈਰ ਖੁਿਾਇ ॥

ک
ۓ ۔۔
الہپ چس چالل ُدےئ اجیت َھتر ک ُھدا ِ

ਚਉਥੀ ਨੀਅਤਿ ਰਾਤਸ ਮਨੁ ਪੰਜਵੀ ਤਸਿਤਿ ਸਨਾਇ ॥

جؤیھت نیپت راس نم وجنپی صِفت انسۓ ۔۔
ਕਰਣੀ ਕਲਮਾ ਆਤਖ ਕੈ ਿਾ ਮੁਸਲਮਾਣੁ ਸਿਾਇ ॥

رکین ہملک ا ھک ےکَ نا مُسلمان دساۓ ۔۔

ਨਾਨਕ ਜੇਿੇ ਕੂਤੜਆਰ ਕੂੜੈ ਕੂੜੀ ਪਾਇ ॥੩॥

نانک َچیپے ُکؤرنار ُکؤ َرے ُکؤری ناۓ ۔۔۳۔۔
ਪਉੜੀ ॥

ئؤری ۔۔
ਇਤਕ ਰਿਨ ਪਿਾਰਥ ਵਣਜਿੇ ਇਤਕ ਕਚੈ ਿੇ ਵਾਪਾਰਾ ॥

اِک رنت ندارھت ودجنے اِک کج َے دے وانارا ۔۔
ਸਤਿਗੁਤਰ ਿੁਿੈ ਪਾਈਅਤਨ ਅੰਿਤਰ ਰਿਨ ਭੰਿਾਰਾ ॥

پب
سیگؤر ُ َھے

پ
نا ییں ادنر رنت ڈنھبارا ۔۔

ਤਵਣੁ ਗੁਰ ਤਕਨੈ ਨ ਲਤਧਆ ਅੰਧੇ ਭਉਤਕ ਮੁਏ ਕੂਤੜਆਰਾ ॥

ب
وِن ُگر ک ِ َپے ہن دلایھ ادنےھ ھؤک مُؤےئ ُکؤرنارا ۔۔

ਮਨਮੁਖ ਿੂਜੈ ਪਤਚ ਮੁਏ ਨਾ ਬੂਝਤਹ ਵੀਚਾਰਾ ॥

مب
چ
ب
م
ک
چ
م
ُ
ھ
ھ ُدو َے چپ ُؤےئ ہن ُوب ہہ و چارا ۔۔
ਇਕਸੁ ਬਾਝਹੁ ਿੂਜਾ ਕੋ ਨਹੀ ਤਕਸੁ ਅਗੈ ਕਰਤਹ ਪੁਕਾਰਾ ॥

چ
نا ھہؤ ُدواج وک یہن کِس ا َگے رکہِ ئُکارا ۔۔

ਇਤਕ ਤਨਰਧਨ ਸਿਾ ਭਉਕਿੇ ਇਕਨਾ ਭਰੇ ਿੁਜਾਰਾ ॥

اِک پِردنھ دسا وھبٔدکے اِانک رھبے ُبچارا ۔۔

ਤਵਣੁ ਨਾਵੈ ਹੋਰੁ ਧਨੁ ਨਾਹੀ ਹੋਰੁ ਤਬਤਖਆ ਸਭੁ ਛਾਰਾ ॥

وِن نا َوے وہر دنھ نایہ وہر نِکھیا سیھ اھچرا ۔۔
ਨਾਨਕ ਆਤਪ ਕਰਾਏ ਕਰੇ ਆਤਪ ਹੁਕਤਮ ਸਵਾਰਣਹਾਰਾ ॥੭॥

ک
نانک ا ت رکاےئ رکے ا ت ُچ م وساراہنرا ۔۔۷۔۔
ਸਲੋਕੁ ਮਃ ੧ ॥

ولسک م۱ :۔۔
ਮੁਸਲਮਾਣੁ ਕਹਾਵਣੁ ਮੁਸਕਲੁ ਜਾ ਹੋਇ ਿਾ ਮੁਸਲਮਾਣੁ ਕਹਾਵੈ ॥

م
م
م
اہکوے ۔۔
ُسلمان اھکون ُسکل اج وہۓ نا ُسلمان َ

ਅਵਤਲ ਅਉਤਲ ਿੀਨੁ ਕਤਰ ਤਮਿਾ ਮਸਕਲ ਮਾਨਾ ਮਾਲੁ ਮੁਸਾਵੈ ॥

ا َول اول دِنی رک مِبھا مسکل امنا امل مُسا َوے ۔۔

ਹੋਇ ਮੁਸਤਲਮੁ ਿੀਨ ਮੁਹਾਣੈ ਮਰਣ ਜੀਵਣ ਕਾ ਭਰਮੁ ਚੁਕਾਵੈ ॥

مُسل
ج
پ
ِ
م
ِ
ج
وہۓ م دِنی ُہاےنَ رمن ؤن اک رھبم ُ کا َوے ۔۔

ਰਬ ਕੀ ਰਜਾਇ ਮੰਨੇ ਤਸਰ ਉਪਤਰ ਕਰਿਾ ਮੰਨੇ ਆਪੁ ਗਵਾਵੈ ॥

رت یک راج ِئے مپّے سِر اُرپ رکنا مپّے ا ت وگا َوے ۔۔

ਿਉ ਨਾਨਕ ਸਰਬ ਜੀਆ ਤਮਹਰੰਮਤਿ ਹੋਇ ਿ ਮੁਸਲਮਾਣੁ ਕਹਾਵੈ ॥੧॥

م
اہکوے ۔۔۱۔۔
ئؤ نانک رست ایج مِہرٍمّت وہۓ نا ُسلمان َ
ਮਹਲਾ ੪ ॥

ہلحم ۴۔۔
ਪਰਹਤਰ ਕਾਮ ਿੋਧੁ ਝੂਿੁ ਤਨੰਿਾ ਿਤਜ ਮਾਇਆ ਅਹੰਕਾਰੁ ਚੁਕਾਵੈ ॥

چ
رپہر اکم رکودھ ُھؤھٹ پ ِیدا جت امنا ااکنہر ُجکا َوے ۔۔

ਿਤਜ ਕਾਮੁ ਕਾਤਮਨੀ ਮੋਹੁ ਿਜੈ ਿਾ ਅੰਜਨ ਮਾਤਹ ਤਨਰੰਜਨੁ ਪਾਵੈ ॥

جت اکم اکینم ومہ بج َے نا انجن امہِ پِرنجن نا َوے ۔۔

ਿਤਜ ਮਾਨੁ ਅਤਭਮਾਨੁ ਪਰੀਤਿ ਸੁਿ ਿਾਰਾ ਿਤਜ ਤਪਆਸ ਆਸ ਰਾਮ ਤਲਵ ਲਾਵੈ ॥

ب
ھب
ل
پ
ِ
س
الوے ۔۔
ؤ
م
ا
ر
س
ا
ایپس
جت
ا
ر
ا
د
ت
پ
رپ
ن
ما
جت امن ا
َ
ُ
ਨਾਨਕ ਸਾਚਾ ਮਤਨ ਵਸੈ ਸਾਚ ਸਬਤਿ ਹਤਰ ਨਾਤਮ ਸਮਾਵੈ ॥੨॥

امسوے ۔۔۲۔۔
نانک سااچ نم و سَے ساچ دبس ہر نام َ
ਪਉੜੀ ॥

ئؤری ۔۔
ਰਾਜੇ ਰਯਤਿ ਤਸਕਿਾਰ ਕੋਇ ਨ ਰਹਸੀਓ ॥

راےج َر َپپ ِسکدار وکۓ ہن رہ ِسیؤ ۔۔
ਹਟ ਪਟਣ ਬਾਜਾਰ ਹੁਕਮੀ ਢਹਸੀਓ ॥

ُچک
ھ
ہ
م
س
ی
ِ
ہت نٹپ نااجر ی د ؤ ۔۔

ਪਕੇ ਬੰਕ ਿੁਆਰ ਮੂਰਖੁ ਜਾਣੈ ਆਪਣੇ ॥

ےکپ کنب ُدوار مُؤرھک اج ئَے ا ےنپ ۔۔

ਿਰਤਬ ਭਰੇ ਭੰਿਾਰ ਰੀਿੇ ਇਤਕ ਖਣੇ ॥

درت رھبے ڈنھبار رےتی اک ےنھک ۔۔
ਿਾਜੀ ਰਥ ਿੁਖਾਰ ਹਾਥੀ ਪਾਖਰੇ ॥

نایج رھت ُنکھار اہیھت نارھکے ۔۔
ਬਾਗ ਤਮਲਖ ਘਰ ਬਾਰ ਤਕਥੈ ਤਸ ਆਪਣੇ ॥

ک ِ َب
ھ
س ا ےنپ ۔۔
ے
ناگ مل ِکھ رھگ نار
ِ

ਿੰਬੂ ਪਲੰਘ ਤਨਵਾਰ ਸਰਾਇਚੇ ਲਾਲਿੀ ॥

نی ُپؤ نلیگھ ئِؤار رساےچئ الیتل ۔۔

ਨਾਨਕ ਸਚ ਿਾਿਾਰੁ ਤਸਨਾਖਿੁ ਕੁਿਰਿੀ ॥੮॥

نانک چس دانار ِسیاتھک قُدریت ۔۔۸۔۔
ਸਲੋਕੁ ਮਃ ੧ ॥

ولسک م۱ :۔۔
ਨਿੀਆ ਹੋਵਤਹ ਧੇਣਵਾ ਸੁੰਮ ਹੋਵਤਹ ਿੁਧੁ ਘੀਉ ॥

گ
ب
دننا وہوہِ د َھیپؤا ُس م وہوہِ ُددھ ھپؤ ۔۔

ਸਗਲੀ ਧਰਿੀ ਸਕਰ ਹੋਵੈ ਖੁਸੀ ਕਰੇ ਤਨਿ ਜੀਉ ॥

ُک
ھ
س
سگل
ج
پ
پ
ِ
وہوے ی رکے پ ؤ ۔۔
ی درھیت رکس َ
ਪਰਬਿੁ ਸੁਇਨਾ ਰੁਪਾ ਹੋਵੈ ਹੀਰੇ ਲਾਲ ਜੜਾਉ ॥

وہوے ریہے الل ڑجاو ۔۔
رپپپ وسانئ ُرنا َ
ਭੀ ਿੂੰਹੈ ਸਾਲਾਹਣਾ ਆਖਣ ਲਹੈ ਨ ਚਾਉ ॥੧॥

یھب ئُؤن َہے ساالانہ ا نھک ل َہے ہن اچو ۔۔۱۔۔

ਮਃ ੧ ॥

م۱ :۔۔
ਭਾਰ ਅਿਾਰਹ ਮੇਵਾ ਹੋਵੈ ਗਰੁੜਾ ਹੋਇ ਸੁਆਉ ॥

وہوے رگُرا وہۓ سُؤا و ۔۔
اھبر ااھٹرہ ویمہ َ
ਚੰਿੁ ਸੂਰਜੁ ਿੁਇ ਤਿਰਿੇ ਰਖੀਅਤਹ ਤਨਹਚਲੁ ਹੋਵੈ ਥਾਉ ॥

کھیب بِہ
ب
چ
وہوے اھتو ۔۔
ل
دنچ سُؤرچ ُدےئ ھِردے ر ہہ
َ
ਭੀ ਿੂੰਹੈ ਸਾਲਾਹਣਾ ਆਖਣ ਲਹੈ ਨ ਚਾਉ ॥੨॥

یھب ئُؤن َہے ساالانہ ا نھک ل َہے ہن اچو ۔۔۲۔۔
ਮਃ ੧ ॥

م۱ :۔۔
ਜੇ ਿੇਹੈ ਿੁਖੁ ਲਾਈਐ ਪਾਪ ਗਰਹ ਿੁਇ ਰਾਹੁ ॥

ےج د ب َہے ُدھک ال پ ٔپے نات رگہ ُدےئ راوہ ۔۔
ਰਿੁ ਪੀਣੇ ਰਾਜੇ ਤਸਰੈ ਉਪਤਰ ਰਖੀਅਤਹ ਏਵੈ ਜਾਪੈ ਭਾਉ ॥

ُ ک
ب
ھی
ے اج ئَے اھبو ۔۔
وی
ا
ہہ
رت ےنیپ راےج س ِ َرے ارپ ر
َ
ਭੀ ਿੂੰਹੈ ਸਾਲਾਹਣਾ ਆਖਣ ਲਹੈ ਨ ਚਾਉ ॥੩॥

یھب ئُؤن َہے ساالانہ ا نھک ل َہے ہن اچو ۔۔۳۔۔
ਮਃ ੧ ॥

م۱ :۔۔
ਅਗੀ ਪਾਲਾ ਕਪੜੁ ਹੋਵੈ ਖਾਣਾ ਹੋਵੈ ਵਾਉ ॥

وہوے واو ۔۔
وہوے اھکنا َ
ایگ ناال ڑپک َ

ਸੁਰਗੈ ਿੀਆ ਮੋਹਣੀਆ ਇਸਿਰੀਆ ਹੋਵਤਨ ਨਾਨਕ ਸਭੋ ਜਾਉ ॥

سب
ُسر َگے َ دِنا وماینہ ارتسِنا وہون نانک ھؤ اجو ۔۔
ਭੀ ਿੂਹੈ ਸਾਲਾਹਣਾ ਆਖਣ ਲਹੈ ਨ ਚਾਉ ॥੪॥

یھب ئُؤ َہے ساالانہ ا نھک ل َہے ہن اچو ۔۔۴۔۔
ਪਵੜੀ ॥

وپَری ۔۔
ਬਿਿੈਲੀ ਗੈਬਾਨਾ ਖਸਮੁ ਨ ਜਾਣਈ ॥

فَ
ی
ل
گییانا
ی
دب
َ

کھ س

م ہن اجیئن ۔۔

ਸੋ ਕਹੀਐ ਿੇਵਾਨਾ ਆਪੁ ਨ ਪਛਾਣਈ ॥

وس کہ ٔپے َ دویانا ا ت ہن اھچپیئن ۔۔

ਕਲਤਹ ਬੁਰੀ ਸੰਸਾਤਰ ਵਾਿੇ ਖਪੀਐ ॥

ک
ھ
ی
ی
پ
ے ۔۔
ہلکِ ُپری اسنسر وادے

ਤਵਣੁ ਨਾਵੈ ਵੇਕਾਤਰ ਭਰਮੇ ਪਚੀਐ ॥

ب
وِن نا َوے واکیر رھبےم چی َپے ۔۔

ਰਾਹ ਿੋਵੈ ਇਕੁ ਜਾਣੈ ਸੋਈ ਤਸਝਸੀ ॥

ِس
ج
ھ
راہ دو َوے اِک اج ئَے وسیئ سی ۔۔
ਕੁਿਰ ਗੋਅ ਕੁਿਰਾਣੈ ਪਇਆ ਿਝਸੀ ॥

چ
ھ
س
کُفر وگٕ کُفرا ئَے ایپ د ی ۔۔

ਸਭ ਿੁਨੀਆ ਸੁਬਹਾਨੁ ਸਤਚ ਸਮਾਈਐ ॥

سیھ ُداین ُسبچان چس امس پ ٔپے ۔۔

ਤਸਝੈ ਿਤਰ ਿੀਵਾਤਨ ਆਪੁ ਗਵਾਈਐ ॥੯॥

ِس

ج
َھے در دویان ا ت وگَاےیئَ ۔۔۹۔۔
ਮਃ ੧ ਸਲੋਕੁ ॥

م ۱ :ولسک ۔۔
ਸੋ ਜੀਤਵਆ ਤਜਸੁ ਮਤਨ ਵਤਸਆ ਸੋਇ ॥

وس ویجنا ِجس نم وایس وسۓ ۔۔
ਨਾਨਕ ਅਵਰੁ ਨ ਜੀਵੈ ਕੋਇ ॥

نانک ا َور ہن ویجے وکۓ ۔۔
ਜੇ ਜੀਵੈ ਪਤਿ ਲਥੀ ਜਾਇ ॥

لب
ےج ویجَے پپ ھی اجۓ ۔۔
ਸਭੁ ਹਰਾਮੁ ਜੇਿਾ ਤਕਛੁ ਖਾਇ ॥

ک
اھکۓ ۔۔
سیھ رحام َچییا ِچھ
ِ
ਰਾਤਜ ਰੰਗੁ ਮਾਤਲ ਰੰਗੁ ॥

راچ رنگ امل رنگ ۔۔
ਰੰਤਗ ਰਿਾ ਨਚੈ ਨੰਗੁ ॥

رنگ رنا بج َے گنن ۔۔
ਨਾਨਕ ਿਤਗਆ ਮੁਿਾ ਜਾਇ ॥

ب
نانک ھگیا مُبھا اجۓ ۔۔

ਤਵਣੁ ਨਾਵੈ ਪਤਿ ਗਇਆ ਗਵਾਇ ॥੧॥

وِن نا َوے پپ ایگ وگَاےی ۔۔۱۔۔

ਮਃ ੧ ॥

م۱ :۔۔
ਤਕਆ ਖਾਧੈ ਤਕਆ ਪੈਧੈ ਹੋਇ ॥

ایک اھکد َھے َ ایک دیپَےھ وہۓ ۔۔
ਜਾ ਮਤਨ ਨਾਹੀ ਸਚਾ ਸੋਇ ॥

اج نم نایہ اچس وسۓ ۔۔
ਤਕਆ ਮੇਵਾ ਤਕਆ ਤਘਉ ਗੁੜੁ ਤਮਿਾ ਤਕਆ ਮੈਿਾ ਤਕਆ ਮਾਸੁ ॥

گ
ایک ویمہ ایک ِھپؤ ُگر مِبھا ایک دیما ایک امس ۔۔

ਤਕਆ ਕਪੜੁ ਤਕਆ ਸੇਜ ਸੁਖਾਲੀ ਕੀਜਤਹ ਭੋਗ ਤਬਲਾਸ ॥

ایک ڑپک ایک جیس ُسکھایل کبجہہ وھبگ نِالس ۔۔

ਤਕਆ ਲਸਕਰ ਤਕਆ ਨੇਬ ਖਵਾਸੀ ਆਵੈ ਮਹਲੀ ਵਾਸੁ ॥

ل
ے یلحم واس ۔۔
ایک سکر ایک بین وھکایس ا و َ

ਨਾਨਕ ਸਚੇ ਨਾਮ ਤਵਣੁ ਸਭੇ ਟੋਲ ਤਵਣਾਸੁ ॥੨॥

سب
نانک ےچس نام وِن ھے وٹل وِناس ۔۔۲۔۔
ਪਵੜੀ ॥

وپَری ۔۔
ਜਾਿੀ ਿੈ ਤਕਆ ਹਤਥ ਸਚੁ ਪਰਖੀਐ ॥

ک
َ
ھی
پ
اجیت َدے ایک ھتہ چس رپ ے ۔۔

ਮਹੁਰਾ ਹੋਵੈ ਹਤਥ ਮਰੀਐ ਚਖੀਐ ॥

چک
وہوے ھتہ رم پپے ھپَے ۔۔
وہمرا َ

ਸਚੇ ਕੀ ਤਸਰਕਾਰ ਜੁਗੁ ਜੁਗੁ ਜਾਣੀਐ ॥

ےچس یک سِراکر ُچگ ُچگ اج پپَے ۔۔

ਹੁਕਮੁ ਮੰਨੇ ਤਸਰਿਾਰੁ ਿਤਰ ਿੀਬਾਣੀਐ ॥

ک
ُچ م مپّے سِردار در دابی نیپے َ۔۔

ਿੁਰਮਾਨੀ ਹੈ ਕਾਰ ਖਸਤਮ ਪਿਾਇਆ ॥

کھ س
ب
پ
فُرامین ےہَ اکر م ھانا ۔۔

ਿਬਲਬਾਜ ਬੀਚਾਰ ਸਬਤਿ ਸੁਣਾਇਆ ॥

پیلیاچ اچیبر دبس ُسیانا ۔۔

ਇਤਕ ਹੋਏ ਅਸਵਾਰ ਇਕਨਾ ਸਾਖਿੀ ॥

اک وہےئ اوسار اِانک سایتھک ۔۔
ਇਕਨੀ ਬਧੇ ਭਾਰ ਇਕਨਾ ਿਾਖਿੀ ॥੧੦॥

اِینک دبےھ اھبر اِانک نایتھک ۔۔۱۱۔۔
ਸਲੋਕੁ ਮਃ ੧ ॥

ولسک م۱ :۔۔
ਜਾ ਪਕਾ ਿਾ ਕਤਟਆ ਰਹੀ ਸੁ ਪਲਤਰ ਵਾਤੜ ॥

اج اکپ نا ایٹک ریہ وس نلر وار ۔۔

ਸਣੁ ਕੀਸਾਰਾ ਤਚਤਥਆ ਕਣੁ ਲਇਆ ਿਨੁ ਝਾਤੜ ॥

نس اسیکرا ِجبھیا نک لییا نت اھجر ۔۔

ਿੁਇ ਪੁੜ ਚਕੀ ਜੋਤੜ ਕੈ ਪੀਸਣ ਆਇ ਬਤਹਿੁ ॥

نی
ےک سں ا ۓ بہبھ ۔۔
ُدےئ ُپ َر یکچ وجر َ

ਜੋ ਿਤਰ ਰਹੇ ਸੁ ਉਬਰੇ ਨਾਨਕ ਅਜਬੁ ਤਿਿੁ ॥੧॥

وج در رےہ وس اُپرے نانک بجع دِھٹ ۔۔۱۔۔
ਮਃ ੧ ॥

م۱ :۔۔
ਵੇਖੁ ਤਜ ਤਮਿਾ ਕਤਟਆ ਕਤਟ ਕੁਤਟ ਬਧਾ ਪਾਇ ॥

وھکی ےج مِبھا ایٹک ٹک ُکپ دباھ ناۓ ۔۔
ਖੁੰਢਾ ਅੰਿਤਰ ਰਤਖ ਕੈ ਿੇਤਨ ਸੁ ਮਲ ਸਜਾਇ ॥

کھُیداھ ادنر رھک ےکَ َدنی وس لم اجسۓ ۔۔
ਰਸੁ ਕਸੁ ਟਟਤਰ ਪਾਈਐ ਿਪੈ ਿੈ ਤਵਲਲਾਇ ॥

رس سک رٹٹ نا پپَے پپَے ئَے وِلال ئِے ۔۔

ਭੀ ਸੋ ਿੋਗੁ ਸਮਾਲੀਐ ਤਿਚੈ ਅਤਗ ਜਾਲਾਇ ॥

یھب وس وھپگ امسےئیل ِد َچے اگ اجالۓ ۔۔
ਨਾਨਕ ਤਮਿੈ ਪਿਰੀਐ ਵੇਖਹੁ ਲੋਕਾ ਆਇ ॥੨॥

مِب
ک
نانک َھے رتپ پ َپے ون ھہؤ ولاک ا ۓ ۔۔۲۔۔
ਪਵੜੀ ॥

وپَری ۔۔
ਇਕਨਾ ਮਰਣੁ ਨ ਤਚਤਿ ਆਸ ਘਣੇਤਰਆ ॥

اِانک رمن ہن ِجت ا س رینھگنا ۔۔
ਮਤਰ ਮਤਰ ਜੰਮਤਹ ਤਨਿ ਤਕਸੈ ਨ ਕੇਤਰਆ ॥

رم رم چم ّہہ پِپ کِسے َ ہن کتَرنا ۔۔

ਆਪਨੜੈ ਮਤਨ ਤਚਤਿ ਕਹਤਨ ਚੰਗੇਤਰਆ ॥

ا نترے نم ِجت کہں ریگنچنا ۔۔

ਜਮਰਾਜੈ ਤਨਿ ਤਨਿ ਮਨਮੁਖ ਹੇਤਰਆ ॥

مب
رمجا َچے پِپ پِپ مُکھ َہت ِرنا ۔۔

ਮਨਮੁਖ ਲੂਣ ਹਾਰਾਮ ਤਕਆ ਨ ਜਾਤਣਆ ॥

مب
مُکھ لُؤن احرام ایک ہن اجاین ۔۔

ਬਧੇ ਕਰਤਨ ਸਲਾਮ ਖਸਮ ਨ ਭਾਤਣਆ ॥

دبےھ رکن سالم

کھ س

م ہن اھباین ۔۔

ਸਚੁ ਤਮਲੈ ਮੁਤਖ ਨਾਮੁ ਸਾਤਹਬ ਭਾਵਸੀ ॥

چس ملَ ِے مُکھ نام اصجِت اھبویس ۔۔

ਕਰਸਤਨ ਿਖਤਿ ਸਲਾਮੁ ਤਲਤਖਆ ਪਾਵਸੀ ॥੧੧॥

رکنس تخت سالم لک ِھیا ناویس ۔۔۱۱۔۔
ਮਃ ੧ ਸਲੋਕੁ ॥

م ۱ :ولسک ۔۔
ਮਛੀ ਿਾਰੂ ਤਕਆ ਕਰੇ ਪੰਖੀ ਤਕਆ ਆਕਾਸੁ ॥

یھچم نا ُرو ایک رکے یھکنپ ایک ا اکس ۔۔
ਪਥਰ ਪਾਲਾ ਤਕਆ ਕਰੇ ਖੁਸਰੇ ਤਕਆ ਘਰ ਵਾਸੁ ॥

ک
ھ
ُس
رھتپ ناال ایک رکے رے ایک رھگ واس ۔۔
ਕੁਿੇ ਚੰਿਨੁ ਲਾਈਐ ਭੀ ਸੋ ਕੁਿੀ ਧਾਿੁ ॥

کُپے دنچن ال پ ٔپے یھب وس ُکبی داھت ۔۔

ਬੋਲਾ ਜੇ ਸਮਝਾਈਐ ਪੜੀਅਤਹ ਤਸੰਤਮਰਤਿ ਪਾਿ ॥

وبال ےج اھجمس پ ٔپے ڑپپی ِہ ِسمرِت ناھٹ ۔۔

ਅੰਧਾ ਚਾਨਤਣ ਰਖੀਐ ਿੀਵੇ ਬਲਤਹ ਪਚਾਸ ॥

ک
ادناھ اچنن ر ھیپے دِویے ہلبِ اچپس ۔۔

ਚਉਣੇ ਸੁਇਨਾ ਪਾਈਐ ਚੁਤਣ ਚੁਤਣ ਖਾਵੈ ਘਾਸੁ ॥

ج ج
اھکوے اھگس ۔۔
جؤےن وسانئ نا پپَے ُ ں ُ ں َ
ਲੋਹਾ ਮਾਰਤਣ ਪਾਈਐ ਢਹੈ ਨ ਹੋਇ ਕਪਾਸ ॥

ولاہ امرن نا پپَے د َھہے ہن وہۓ اپکس ۔۔

ਨਾਨਕ ਮੂਰਖ ਏਤਹ ਗੁਣ ਬੋਲੇ ਸਿਾ ਤਵਣਾਸੁ ॥੧॥

ہہی ُگں وبےل دسا وِناس ۔۔۱۔۔
نانک مُؤرھک ا ِ
ਮਃ ੧ ॥

م۱ :۔۔
ਕੈਹਾ ਕੰਚਨੁ ਿੁਟੈ ਸਾਰੁ ॥

َکبہا نچنک ُپ َپے سار ۔۔

ਅਗਨੀ ਗੰਢੁ ਪਾਏ ਲੋਹਾਰੁ ॥

اینگ ڈنگھ ناےئ ولاہر ۔۔
ਗੋਰੀ ਸੇਿੀ ਿੁਟੈ ਭਿਾਰੁ ॥

وگری َسیبی ُپ َپے اتھبر ۔۔
ਪੁਿੀ ਗੰਢੁ ਪਵੈ ਸੰਸਾਤਰ ॥

پ
ُییں ڈنگھ وپَے اسنسر ۔۔

ਰਾਜਾ ਮੰਗੈ ਤਿਿੈ ਗੰਢੁ ਪਾਇ ॥

َ
رااج میگے ِد َئے ڈنگھ ناۓ ۔۔
ਭੁਤਖਆ ਗੰਢੁ ਪਵੈ ਜਾ ਖਾਇ ॥

ب
ک
ھ
ُ
اھکۓ ۔۔
ھیا ڈنگھ وپَے اج
ِ
ਕਾਲਾ ਗੰਢੁ ਨਿੀਆ ਮੀਹ ਝੋਲ ॥

چ
اکال ڈنگھ دننا مبہہ َھؤل ۔۔
ਗੰਢੁ ਪਰੀਿੀ ਤਮਿੇ ਬੋਲ ॥

مِب
ڈنگھ رپیتی ھے وبل ۔۔
ਬੇਿਾ ਗੰਢੁ ਬੋਲੇ ਸਚੁ ਕੋਇ ॥

دیبا ڈنگھ وبےل چس وکۓ ۔۔
ਮੁਇਆ ਗੰਢੁ ਨੇਕੀ ਸਿੁ ਹੋਇ ॥

مُؤنا ڈنگھ یکین ست وہۓ ۔۔
ਏਿੁ ਗੰਤਢ ਵਰਿੈ ਸੰਸਾਰੁ ॥

اپپ ڈنگھ ور ئَے اسنسر ۔۔
ਮੂਰਖ ਗੰਢੁ ਪਵੈ ਮੁਤਹ ਮਾਰ ॥

مُؤرھک ڈنگھ وپَے مُؤہِ امر ۔۔
ਨਾਨਕੁ ਆਖੈ ਏਹੁ ਬੀਚਾਰੁ ॥

نانک ا ےھک اویہ اچیبر ۔۔
ਤਸਿਿੀ ਗੰਢੁ ਪਵੈ ਿਰਬਾਤਰ ॥੨॥

صِفبی ڈنگھ وپَے درنار ۔۔۲۔۔

ਪਉੜੀ ॥

ئؤری ۔۔
ਆਪੇ ਕੁਿਰਤਿ ਸਾਤਜ ਕੈ ਆਪੇ ਕਰੇ ਬੀਚਾਰੁ ॥

ا ےپ قُدرت ساچ ےکَ ا ےپ رکے اچیبر ۔۔
ਇਤਕ ਖੋਟੇ ਇਤਕ ਖਰੇ ਆਪੇ ਪਰਖਣਹਾਰੁ ॥

اِک وھکےٹ اِک رھکے ا ےپ رپکھبہار ۔۔
ਖਰੇ ਖਜਾਨੈ ਪਾਈਅਤਹ ਖੋਟੇ ਸਟੀਅਤਹ ਬਾਹਰ ਵਾਤਰ ॥

رھکے اجھکےنَ ناپ ٔبہہ وھکےٹ سییبہ ِہ ناہر وار ۔۔

ਖੋਟੇ ਸਚੀ ਿਰਗਹ ਸੁਟੀਅਤਹ ਤਕਸੁ ਆਗੈ ਕਰਤਹ ਪੁਕਾਰ ॥

وھکےٹ یچس درہگ ُسیب َہے کِس ا ےگ رکہِ ئُکار ۔۔
ਸਤਿਗੁਰ ਤਪਛੈ ਭਤਜ ਪਵਤਹ ਏਹਾ ਕਰਣੀ ਸਾਰੁ ॥

سیگ ِبج
َ
ھ
ؤر ے جھب وپہِ ااہی رکین سار ۔۔

ਸਤਿਗੁਰੁ ਖੋਤਟਅਹੁ ਖਰੇ ਕਰੇ ਸਬਤਿ ਸਵਾਰਣਹਾਰੁ ॥

وھکپبہہ رھکے رکے دبس وساراہنر ۔۔
سیگؤر ِ

ਸਚੀ ਿਰਗਹ ਮੰਨੀਅਤਨ ਗੁਰ ਕੈ ਪਰੇਮ ਤਪਆਤਰ ॥

میّ
یچس درہگ ییں ُگر ےکَ رپمی ایپر ۔۔

ਗਣਿ ਤਿਨਾ ਿੀ ਕੋ ਤਕਆ ਕਰੇ ਜੋ ਆਤਪ ਬਖਸੇ ਕਰਿਾਤਰ ॥੧੨॥

نک
ھ
س
تنگ پ ِیا دی وک ایک رکے وج ا ت ے رکنار ۔۔۱۲۔۔
ਸਲੋਕੁ ਮਃ ੧ ॥

ولسک م۱ :۔۔

ਹਮ ਜੇਰ ਤਜਮੀ ਿੁਨੀਆ ਪੀਰਾ ਮਸਾਇਕਾ ਰਾਇਆ ॥

مہ َچتر یمج ُداین نِترا اسماکئ رانا ۔۔
ਮੇ ਰਵਤਿ ਬਾਤਿਸਾਹਾ ਅਿਜੂ ਖੁਿਾਇ ॥

ۓ ۔۔
ےم َرود نادسااہ اوجف ک ُھدا ِ
ਏਕ ਿੂਹੀ ਏਕ ਿੁਹੀ ॥੧॥

انک ئُؤیہ انک ُبہی ۔۔۱۔۔
ਮਃ ੧ ॥

م۱ :۔۔
ਨ ਿੇਵ ਿਾਨਵਾ ਨਰਾ ॥

ہن دویَ داونا رنا ۔۔
ਨ ਤਸਧ ਸਾਤਧਕਾ ਧਰਾ ॥

ہن سِدھ سا ِدھکا درھا ۔۔
ਅਸਤਿ ਏਕ ਤਿਗਤਰ ਕੁਈ ॥

است انک دِرگ ُکبی ۔۔

ਏਕ ਿੁਈ ਏਕ ਿੁਈ ॥੨॥

انک ئُؤیئ انک ئُؤیئ ۔۔۲۔۔
ਮਃ ੧ ॥

م۱ :۔۔
ਨ ਿਾਿੇ ਤਿਹੰਿ ਆਿਮੀ ॥

ہن دادے دِدنہ ا دیم ۔۔

ਨ ਸਪਿ ਜੇਰ ਤਜਮੀ ॥

ہن سیت َچتر یمج ۔۔
ਅਸਤਿ ਏਕ ਤਿਗਤਰ ਕੁਈ ॥

است انک دِرگ ُکبی ۔۔

ਏਕ ਿੁਈ ਏਕ ਿੁਈ ॥੩॥

انک ئُؤیئ انک ئُؤیئ ۔۔۳۔۔
ਮਃ ੧ ॥

م۱ :۔۔
ਨ ਸੂਰ ਸਤਸ ਮੰਿਲੋ ॥

ہن سُؤر سس ڈنمول ۔۔
ਨ ਸਪਿ ਿੀਪ ਨਹ ਜਲੋ ॥

ہن سیت ِدپپ ہن ولج ۔۔
ਅੰਨ ਪਉਣ ਤਥਰੁ ਨ ਕੁਈ ॥

ب
ا ّن ئؤن ھِر ہن ُکبی ۔۔

ਏਕੁ ਿੁਈ ਏਕੁ ਿੁਈ ॥੪॥

انک ئُؤیئ انک ئُؤیئ ۔۔۴۔۔
ਮਃ ੧ ॥

م۱ :۔۔
ਨ ਤਰਜਕੁ ਿਸਿ ਆ ਕਸੇ ॥

ہنِ ِرجق دست ا کسے ۔۔

ਹਮਾ ਰਾ ਏਕੁ ਆਸ ਵਸੇ ॥

امہ را انک ا س وےس ۔۔
ਅਸਤਿ ਏਕੁ ਤਿਗਰ ਕੁਈ ॥

است انک دِرگ ُکبی ۔۔

ਏਕ ਿੁਈ ਏਕੁ ਿੁਈ ॥੫॥

انک ئُؤیئ انک ئُؤیئ ۔۔۵۔۔
ਮਃ ੧ ॥

م۱ :۔۔
ਪਰੰਿਏ ਨ ਤਗਰਾਹ ਜਰ ॥

رپَدنۓ ہن گِراہ رج ۔۔

ਿਰਖਿ ਆਬ ਆਸ ਕਰ ॥

درتھک ا ت ا س رک ۔۔
ਤਿਹੰਿ ਸੁਈ ॥

دِدنہ ُسبی ۔۔

ਏਕ ਿੁਈ ਏਕ ਿੁਈ ॥੬॥

انک ئُؤیئ انک ئُؤیئ ۔۔۶۔۔
ਮਃ ੧ ॥

م۱ :۔۔
ਨਾਨਕ ਤਲਲਾਤਰ ਤਲਤਖਆ ਸੋਇ ॥

نانک لِالر لک ِھیا وسۓ ۔۔

ਮੇਤਟ ਨ ਸਾਕੈ ਕੋਇ ॥

ٹیم ہن سا َکے وکۓ ۔۔
ਕਲਾ ਧਰੈ ਤਹਰੈ ਸੁਈ ॥

کال درھَے ہ ِ َرے ُسبی ۔۔
ਏਕੁ ਿੁਈ ਏਕੁ ਿੁਈ ॥੭॥

انک ئُؤیئ انک ئُؤیئ ۔۔۷۔۔
ਪਉੜੀ ॥

ئؤری ۔۔
ਸਚਾ ਿੇਰਾ ਹੁਕਮੁ ਗੁਰਮੁਤਖ ਜਾਤਣਆ ॥

ک
اچس ریتا ُچ م

ُگرمُکھ اجاین ۔۔

ਗੁਰਮਿੀ ਆਪੁ ਗਵਾਇ ਸਚੁ ਪਛਾਤਣਆ ॥

ُگریتم ا ت وگَاےی چس اھچپاین ۔۔

ਸਚੁ ਿੇਰਾ ਿਰਬਾਰੁ ਸਬਿੁ ਨੀਸਾਤਣਆ ॥

چس ریتا درنار دبس اسیناین ۔۔
ਸਚਾ ਸਬਿੁ ਵੀਚਾਤਰ ਸਤਚ ਸਮਾਤਣਆ ॥

اچس دبس وبچار چس امسِانی ۔۔

ਮਨਮੁਖ ਸਿਾ ਕੂਤੜਆਰ ਭਰਤਮ ਭੁਲਾਤਣਆ ॥

مب
ب
م
ک
ک
ُ
ُ
ھ
ھ دسا ؤرنار رھبم ُالاین ۔۔

ਤਵਸਟਾ ਅੰਿਤਰ ਵਾਸੁ ਸਾਿੁ ਨ ਜਾਤਣਆ ॥

وِاٹس ادنر واس اصد ہن اجاین ۔۔

ਤਵਣੁ ਨਾਵੈ ਿੁਖੁ ਪਾਇ ਆਵਣ ਜਾਤਣਆ ॥

وِن نا َوے ُدھک ناۓ ا ون اجاین ۔۔
ਨਾਨਕ ਪਾਰਖੁ ਆਤਪ ਤਜਤਨ ਖੋਟਾ ਖਰਾ ਪਛਾਤਣਆ ॥੧੩॥

نانک نارھک ا ت ِجں وھکنا رھکا اھچپاین ۔۔۱۳۔۔
ਸਲੋਕੁ ਮਃ ੧ ॥

ولسک م۱ :۔۔
ਸੀਹਾ ਬਾਜਾ ਚਰਗਾ ਕੁਹੀਆ ਏਨਾ ਖਵਾਲੇ ਘਾਹ ॥

اہیس نااج رچاگ ُکہیا اانی وھکاےل اھگہ ۔۔
ਘਾਹੁ ਖਾਤਨ ਤਿਨਾ ਮਾਸੁ ਖਵਾਲੇ ਏਤਹ ਚਲਾਏ ਰਾਹ ॥

ہی چالۓ راہ ۔۔
اھگ ُہ اھکن پِیا امس وھکاےل ا ِ
ਨਿੀਆ ਤਵਤਚ ਤਟਬੇ ਿੇਖਾਲੇ ਥਲੀ ਕਰੇ ਅਸਗਾਹ ॥

دننا وِچ پِپے داھکیےل یلھت رکے ااگسہ ۔۔

ਕੀੜਾ ਥਾਤਪ ਿੇਇ ਪਾਤਿਸਾਹੀ ਲਸਕਰ ਕਰੇ ਸੁਆਹ ॥

ڑیکا اھتت دےئ نائسایہ لسکر رکے سُؤاہ ۔۔

ਜੇਿੇ ਜੀਅ ਜੀਵਤਹ ਲੈ ਸਾਹਾ ਜੀਵਾਲੇ ਿਾ ਤਕ ਅਸਾਹ ॥

ےتیج ایج ویجہِ لَے اصاح ویجاےل نا ےک اساہ ۔۔

ਨਾਨਕ ਤਜਉ ਤਜਉ ਸਚੇ ਭਾਵੈ ਤਿਉ ਤਿਉ ਿੇਇ ਤਗਰਾਹ ॥੧॥

اھبوے پپؤ پپؤ دےئ گِراہ ۔۔۱۔۔
نانک ِجپؤ ِجپؤ ےچس َ
ਮਃ ੧ ॥

م۱ :۔۔

ਇਤਕ ਮਾਸਹਾਰੀ ਇਤਕ ਤਿਰਣੁ ਖਾਤਹ ॥

اِک اماہسری اِک رتِن اھکہِ۔۔
ਇਕਨਾ ਛਿੀਹ ਅੰਤਮਰਿ ਪਾਤਹ ॥

چ
اِانک ھییہ ارمِت ناہِ۔۔

ਇਤਕ ਤਮਟੀਆ ਮਤਹ ਤਮਟੀਆ ਖਾਤਹ ॥

اک مِییا ہہم مِییا اھکہِ۔۔
ਇਤਕ ਪਉਣ ਸੁਮਾਰੀ ਪਉਣ ਸੁਮਾਤਰ ॥

اِک ئؤن ُسماری ئؤن ُسمار ۔۔

ਇਤਕ ਤਨਰੰਕਾਰੀ ਨਾਮ ਆਧਾਤਰ ॥

اِک پِراکنری نام ا داھر ۔۔
ਜੀਵੈ ਿਾਿਾ ਮਰੈ ਨ ਕੋਇ ॥

ویجَے دانا م َ َرے ہن وکۓ ۔۔
ਨਾਨਕ ਮੁਿੇ ਜਾਤਹ ਨਾਹੀ ਮਤਨ ਸੋਇ ॥੨॥

مب
نانک ُ ھے اجہِ نایہ نم وسۓ ۔۔۲۔۔
ਪਉੜੀ ॥

ئؤری ۔۔
ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਕੀ ਕਾਰ ਕਰਤਮ ਕਮਾਈਐ ॥

ئُؤرے ُگر یک اکر رکم امک پپَے ۔۔

ਗੁਰਮਿੀ ਆਪੁ ਗਵਾਇ ਨਾਮੁ ਤਧਆਈਐ ॥

ُگریتم ا ت وگَاےی نام دایھ نیپے َ۔۔

ਿੂਜੀ ਕਾਰੈ ਲਤਗ ਜਨਮੁ ਗਵਾਈਐ ॥

ُدویج َاکرے گل منج وگَاےیئَ ۔۔
ਤਵਣੁ ਨਾਵੈ ਸਭ ਤਵਸੁ ਪੈਝੈ ਖਾਈਐ ॥

َپبج
َ
ن
ی
پ
ھ
وِن نا َوے سیھ وِس ے اھک ے َ۔۔
ਸਚਾ ਸਬਿੁ ਸਾਲਾਤਹ ਸਤਚ ਸਮਾਈਐ ॥

اچس دبس ساالہِ چس امس پ ٔپے ۔۔

ਤਵਣੁ ਸਤਿਗੁਰੁ ਸੇਵੇ ਨਾਹੀ ਸੁਤਖ ਤਨਵਾਸੁ ਤਿਤਰ ਤਿਤਰ ਆਈਐ ॥

ب ب
وِن سیگؤر َسیؤے نایہ ُسکھ ئِؤاس ھِر ھِر ا نیپے ۔۔
ਿੁਨੀਆ ਖੋਟੀ ਰਾਤਸ ਕੂੜੁ ਕਮਾਈਐ ॥

ُداین وھکیٹ راس ُکؤر امک پپَے ۔۔

ਨਾਨਕ ਸਚੁ ਖਰਾ ਸਾਲਾਤਹ ਪਤਿ ਤਸਉ ਜਾਈਐ ॥੧੪॥

نانک چس رھکا ساالہِ پپ سِیؤ اج پپَے ۔۔۱۴۔۔
ਸਲੋਕੁ ਮਃ ੧ ॥

ولسک م۱ :۔۔
ਿੁਧੁ ਭਾਵੈ ਿਾ ਵਾਵਤਹ ਗਾਵਤਹ ਿੁਧੁ ਭਾਵੈ ਜਤਲ ਨਾਵਤਹ ॥

ُندھ اھبوے نا واوہِ اگوہِ ُندھ اھبوے لج ناوہِ۔۔
ਜਾ ਿੁਧੁ ਭਾਵਤਹ ਿਾ ਕਰਤਹ ਤਬਭੂਿਾ ਤਸੰਿੀ ਨਾਿੁ ਵਜਾਵਤਹ ॥

پب
اج ُندھ اھبوہِ نا رکہِ ِ ھ ُؤنا ِسیگی ناد واجوہِ۔۔

ਜਾ ਿੁਧੁ ਭਾਵੈ ਿਾ ਪੜਤਹ ਕਿੇਬਾ ਮੁਲਾ ਸੇਖ ਕਹਾਵਤਹ ॥

اج ُندھ اھبوے نا ڑپہِ کیییا مُال َسیکھ اہکو َہ ۔۔

ਜਾ ਿੁਧੁ ਭਾਵੈ ਿਾ ਹੋਵਤਹ ਰਾਜੇ ਰਸ ਕਸ ਬਹੁਿੁ ਕਮਾਵਤਹ ॥

اج ُندھ اھبوے نا وہوہِ راےج رس سک تہب امکوہِ۔۔
ਜਾ ਿੁਧੁ ਭਾਵੈ ਿੇਗ ਵਗਾਵਤਹ ਤਸਰ ਮੁੰਿੀ ਕਤਟ ਜਾਵਤਹ ॥

اج ُندھ اھبوے پ َیگ واگوہِ سِر مُیدی ٹک اجوہِ۔۔
ਜਾ ਿੁਧੁ ਭਾਵੈ ਜਾਤਹ ਤਿਸੰਿਤਰ ਸੁਤਣ ਗਲਾ ਘਤਰ ਆਵਤਹ ॥

اھبوے اجہِ دِرتنس ُسں گال رھگ ا وہِ۔۔
اج ُندھ َ

ਜਾ ਿੁਧੁ ਭਾਵੈ ਨਾਇ ਰਚਾਵਤਹ ਿੁਧੁ ਭਾਣੇ ਿੂੰ ਭਾਵਤਹ ॥

اھبوے ناےئ راچوہِ ُندھ اھبےن ئُؤن اھبوہِ۔۔
اج ُندھ َ
ਨਾਨਕੁ ਏਕ ਕਹੈ ਬੇਨੰਿੀ ਹੋਤਰ ਸਗਲੇ ਕੂੜੁ ਕਮਾਵਤਹ ॥੧॥

نی
ےہک ییبی وہر ےلگس ُکؤر امکوہِ۔۔۱۔۔
نانک انک َ
ਮਃ ੧ ॥

م۱ :۔۔
ਜਾ ਿੂੰ ਵਿਾ ਸਤਭ ਵਤਿਆਂਈਆ ਚੰਗੈ ਚੰਗਾ ਹੋਈ ॥

اج ئُؤن ودا سیھ ودنانییا ےگنچَ اگنچ وہیئ ۔۔

ਜਾ ਿੂੰ ਸਚਾ ਿਾ ਸਭੁ ਕੋ ਸਚਾ ਕੂੜਾ ਕੋਇ ਨ ਕੋਈ ॥

اج ئُؤن اچس نا سیھ وک اچس ُکؤرا وکۓ ہن وکیئ ۔۔
ਆਖਣੁ ਵੇਖਣੁ ਬੋਲਣੁ ਚਲਣੁ ਜੀਵਣੁ ਮਰਣਾ ਧਾਿੁ ॥

نک
ھ
ج
پ
ِ
ا نھک و ں وبنل نلچ ؤن رمنا داھت ۔۔

ਹੁਕਮੁ ਸਾਤਜ ਹੁਕਮੈ ਤਵਤਚ ਰਖੈ ਨਾਨਕ ਸਚਾ ਆਤਪ ॥੨॥

ک
ک
ُچ م ساچ ُچکمے َ وِچ ر َھے نانک اچس ا ت ۔۔۲۔۔

ਪਉੜੀ ॥

ئؤری ۔۔
ਸਤਿਗੁਰੁ ਸੇਤਵ ਤਨਸੰਗੁ ਭਰਮੁ ਚੁਕਾਈਐ ॥

ویس ئِسیگ رھبم ُجکا پپَے ۔۔
سیگؤر َ

ਸਤਿਗੁਰੁ ਆਖੈ ਕਾਰ ਸੁ ਕਾਰ ਕਮਾਈਐ ॥

سیگؤر ا ےھک اکر وس اکر امک پپَے ۔۔

ਸਤਿਗੁਰੁ ਹੋਇ ਿਇਆਲੁ ਿ ਨਾਮੁ ਤਧਆਈਐ ॥

سیگؤر وہۓ دنال نا نام دایھ نیپے َ۔۔

ਲਾਹਾ ਭਗਤਿ ਸੁ ਸਾਰੁ ਗੁਰਮੁਤਖ ਪਾਈਐ ॥

الاہ تگھب وس سار ُگرمُکھ نا پپَے ۔۔

ਮਨਮੁਤਖ ਕੂੜੁ ਗੁਬਾਰੁ ਕੂੜੁ ਕਮਾਈਐ ॥

مب
مُکھ ُکؤر ُگیار ُکؤر امک پپَے ۔۔

ਸਚੇ ਿੈ ਿਤਰ ਜਾਇ ਸਚੁ ਚਵਾਂਈਐ ॥

ےچس َدے در اجۓ چس َجؤا نیپے َ۔۔

ਸਚੈ ਅੰਿਤਰ ਮਹਤਲ ਸਤਚ ਬੁਲਾਈਐ ॥

سج َے ادنر لحم چس نال پ ٔپے ۔۔

ਨਾਨਕ ਸਚੁ ਸਿਾ ਸਤਚਆਰੁ ਸਤਚ ਸਮਾਈਐ ॥੧੫॥

نانک چس دسا سچِیار چس امس پ ٔپے ۔۔۱۵۔۔
ਸਲੋਕੁ ਮਃ ੧ ॥

ولسک م۱ :۔۔

ਕਤਲ ਕਾਿੀ ਰਾਜੇ ਕਾਸਾਈ ਧਰਮੁ ਪੰਖ ਕਤਰ ਉਿਤਰਆ ॥

لک اکیت راےج اکسایئ درھم ھکنپ رک اُدرِنا ۔۔
ਕੂੜੁ ਅਮਾਵਸ ਸਚੁ ਚੰਿਰਮਾ ਿੀਸੈ ਨਾਹੀ ਕਹ ਚਤੜਆ ॥

ُکؤر ااموس چس دنچرام د ئ َسے نایہ ہک ڑچایھ ۔۔
ਹਉ ਭਾਤਲ ਤਵਕੁੰਨੀ ਹੋਈ ॥

ہؤ اھبل وِ ُک ّبی وہیئ ۔۔
ਆਧੇਰੈ ਰਾਹੁ ਨ ਕੋਈ ॥

ا دھت َرے راوہ ہن وکیئ ۔۔
ਤਵਤਚ ਹਉਮੈ ਕਤਰ ਿੁਖੁ ਰੋਈ ॥

وِچ ہؤ م َے رک ُدھک رویئ ۔۔

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਤਕਤਨ ਤਬਤਧ ਗਤਿ ਹੋਈ ॥੧॥

وہک نانک کِں نِدھ گپ وہیئ ۔۔۱۔۔
ਮਃ ੩ ॥

م۳ :۔۔
ਕਤਲ ਕੀਰਤਿ ਪਰਗਟੁ ਚਾਨਣੁ ਸੰਸਾਤਰ ॥

لک کِترت رپگپ اچنن اسنسر ۔۔
ਗੁਰਮੁਤਖ ਕੋਈ ਉਿਰੈ ਪਾਤਰ ॥

ُگرمُکھ وکیئ اُرتَے نار ۔۔

ਤਜਸ ਨੋ ਨਿਤਰ ਕਰੇ ਤਿਸੁ ਿੇਵੈ ॥

ِجس ون دنر رکے ئِس دویَے ۔۔

ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਤਖ ਰਿਨੁ ਸੋ ਲੇਵੈ ॥੨॥

نانک ُگرمُکھ رنت وس ویلَے ۔۔۲۔۔
ਪਉੜੀ ॥

ئؤری ۔۔
ਭਗਿਾ ਿੈ ਸੈਸਾਰੀਆ ਜੋੜੁ ਕਿੇ ਨ ਆਇਆ ॥

ب
ھگیا ئَے َسیسارپیا وجر دکے ہن ا نا ۔۔

ਕਰਿਾ ਆਤਪ ਅਭੁਲੁ ਹੈ ਨ ਭੁਲੈ ਤਕਸੈ ਿਾ ਭੁਲਾਇਆ ॥

ب
ب
ب
رکنا ا ت ا ُھل ےہَ ہن ُھلَے کِسے َ دا ھُالنا ۔۔

ਭਗਿ ਆਪੇ ਮੇਤਲਅਨੁ ਤਜਨੀ ਸਚੋ ਸਚੁ ਕਮਾਇਆ ॥

م
تگھب ا ےپ یلیں ینج وچس چس امکنا ۔۔

ਸੈਸਾਰੀ ਆਤਪ ਖੁਆਇਅਨੁ ਤਜਨੀ ਕੂੜੁ ਬੋਤਲ ਬੋਤਲ ਤਬਖੁ ਖਾਇਆ ॥

ک
َسیساری ا ت ُھؤانیئ ِجبی ُکؤر وبل وبل نِکھ اھکنا ۔۔
ਚਲਣ ਸਾਰ ਨ ਜਾਣਨੀ ਕਾਮੁ ਕਰੋਧੁ ਤਵਸੁ ਵਧਾਇਆ ॥

نلچ سار ہن اجینن اکم رکودھ وِس وداھنا ۔۔
ਭਗਿ ਕਰਤਨ ਹਤਰ ਚਾਕਰੀ ਤਜਨੀ ਅਨਤਿਨੁ ਨਾਮੁ ਤਧਆਇਆ ॥

تگھب رکن ہر اچرکی ِجبی ادنِن نام دایھنا ۔۔

ਿਾਸਤਨ ਿਾਸ ਹੋਇ ਕੈ ਤਜਨੀ ਤਵਚਹੁ ਆਪੁ ਗਵਾਇਆ ॥

ےک ِجبی وِچہؤہ ا ت وگَانا ۔۔
دانس داس وہۓ َ

ਓਨਾ ਖਸਮੈ ਕੈ ਿਤਰ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਸਚੈ ਸਬਤਿ ਸੁਹਾਇਆ ॥੧੬॥

ک
ھ
س
س
م
ک
ج
م
اونا ے َ ےکَ در ُ ھ اُےلج َے دبس ُسہانا ۔۔۱۶۔۔

ਸਲੋਕੁ ਮਃ ੧ ॥

ولسک م۱ :۔۔
ਸਬਾਹੀ ਸਾਲਾਹ ਤਜਨੀ ਤਧਆਇਆ ਇਕ ਮਤਨ ॥

ابصیح اصالچ ِجبی دایھنا اِک نم ۔۔

ਸੇਈ ਪੂਰੇ ਸਾਹ ਵਖਿੈ ਉਪਤਰ ਲਤੜ ਮੁਏ ॥

ک
سیبی ئُؤرے ساہ و ھ َپے اُرپ ڑل مُؤےئ ۔۔

ਿੂਜੈ ਬਹੁਿੇ ਰਾਹ ਮਨ ਕੀਆ ਮਿੀ ਤਖੰਿੀਆ ॥

ُدو َچے بہپے راہ نم ک ِیا یتم کھِیدنا ۔۔

ਬਹੁਿੁ ਪਏ ਅਸਗਾਹ ਗੋਿੇ ਖਾਤਹ ਨ ਤਨਕਲਤਹ ॥

تہب ےئپ ااگسہ وگےط اھکہِ ہن ئِکلہہ ۔۔
ਿੀਜੈ ਮੁਹੀ ਤਗਰਾਹ ਭੁਖ ਤਿਖਾ ਿੁਇ ਭਉਕੀਆ ॥

پبج مہ گ ِ ب
ک
ن
ھ
ک
ِ
ُ
ک
َے ُ ی راہ ھ ھا ُدےئ وھبٔ ِیا ۔۔

ਖਾਧਾ ਹੋਇ ਸੁਆਹ ਭੀ ਖਾਣੇ ਤਸਉ ਿੋਸਿੀ ॥

اھکداھ وہۓ سُؤاہ یھب اھکےن سِیؤ دویتس ۔۔
ਚਉਥੈ ਆਈ ਊੈਂਘ ਅਖੀ ਮੀਤਟ ਪਵਾਤਰ ਗਇਆ ॥

ب
جؤ َھے ا یئ اُوھگن ایھک ِمپت وپار ایگ ۔۔

ਭੀ ਉਤਿ ਰਤਚਓਨੁ ਵਾਿੁ ਸੈ ਵਤਰਹਆ ਕੀ ਤਪੜ ਬਧੀ ॥

یھب اُھٹ رج َپؤن واد سَے ورہھیا یک پِر دبیھ ۔۔
ਸਭੇ ਵੇਲਾ ਵਖਿ ਸਤਭ ਜੇ ਅਿੀ ਭਉ ਹੋਇ ॥

سب
ب
ھے ونال وتھک سیھ ےج ایھٹ ھؤ وہۓ ۔۔

ਨਾਨਕ ਸਾਤਹਬੁ ਮਤਨ ਵਸੈ ਸਚਾ ਨਾਵਣੁ ਹੋਇ ॥੧॥

نانک اصجت نم و سَے اچس ناون وہۓ ۔۔۱۔۔
ਮਃ ੨ ॥

م۲ :۔۔
ਸੇਈ ਪੂਰੇ ਸਾਹ ਤਜਨੀ ਪੂਰਾ ਪਾਇਆ ॥

سیبی ئُؤرے ساہ ینج ئُؤرا نانا ۔۔

ਅਿੀ ਵੇਪਰਵਾਹ ਰਹਤਨ ਇਕਿੈ ਰੰਤਗ ॥

ایھٹ ورپیواہ رنہ اِےتکَ رنگ ۔۔
ਿਰਸਤਨ ਰੂਤਪ ਅਥਾਹ ਤਵਰਲੇ ਪਾਈਅਤਹ ॥

درنس ُروت ااھتہ وِرےل ناپ ٔبہہ ۔۔
ਕਰਤਮ ਪੂਰੈ ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਪੂਰਾ ਜਾ ਕਾ ਬੋਲੁ ॥

رکم ئُؤ َرے ئُؤرا ُگؤ ُرو ئُؤرا اج اک وبل ۔۔
ਨਾਨਕ ਪੂਰਾ ਜੇ ਕਰੇ ਘਟੈ ਨਾਹੀ ਿੋਲੁ ॥੨॥

گ
نانک ئُؤرا ےج رکے ھ َپے نایہ وتل ۔۔۲۔۔
ਪਉੜੀ ॥

ئؤری ۔۔
ਜਾ ਿੂੰ ਿਾ ਤਕਆ ਹੋਤਰ ਮੈ ਸਚੁ ਸੁਣਾਈਐ ॥

اج ئُؤن نا ایک وہر م َے چس ُسیا نیپے ۔۔
ਮੁਿੀ ਧੰਧੈ ਚੋਤਰ ਮਹਲੁ ਨ ਪਾਈਐ ॥

مب
ُ ھی ددنھَےھ وچر لحم ہن نا پپَے ۔۔

ਏਨੈ ਤਚਤਿ ਕਿੋਤਰ ਸੇਵ ਗਵਾਈਐ ॥

اےنیَ ِجت وھٹکر َسیؤ وگَاےیئَ ۔۔

ਤਜਿੁ ਘਤਟ ਸਚੁ ਨ ਪਾਇ ਸੁ ਭੰਤਨ ਘੜਾਈਐ ॥

جت ٹھگ چس ہن ناۓ وس نھبّ ڑھگاےیئَ ۔۔
ਤਕਉ ਕਤਰ ਪੂਰੈ ਵਤਟ ਿੋਤਲ ਿੁਲਾਈਐ ॥

کپؤ رک ئُؤ َرے وت وتل ُنال نیپے َ۔۔

ਕੋਇ ਨ ਆਖੈ ਘਤਟ ਹਉਮੈ ਜਾਈਐ ॥

وکۓ ہن ا ےھک ٹھگ ہؤ م َے اج پپَے ۔۔
ਲਈਅਤਨ ਖਰੇ ਪਰਤਖ ਿਤਰ ਬੀਨਾਈਐ ॥

لی
ییں رھکے رپھک در انیب پ ٔپے ۔۔

ਸਉਿਾ ਇਕਿੁ ਹਤਟ ਪੂਰੈ ਗੁਤਰ ਪਾਈਐ ॥੧੭॥

سَؤدا اِتک ہت ئُؤ َرے ُگر نا پپَے ۔۔۱۷۔۔
ਸਲੋਕ ਮਃ ੨ ॥

ولسک م۲ :۔۔
ਅਿੀ ਪਹਰੀ ਅਿ ਖੰਿ ਨਾਵਾ ਖੰਿੁ ਸਰੀਰੁ ॥

ایھٹ رہپی اھٹ ڈنھک ناوا ڈنھک رسری ۔۔
ਤਿਸੁ ਤਵਤਚ ਨਉ ਤਨਤਧ ਨਾਮੁ ਏਕੁ ਭਾਲਤਹ ਗੁਣੀ ਗਹੀਰੁ ॥

ئِس وِچ ئؤ ن ِدھ نام انک اھبہہل ُگبی ریہگ ۔۔

ਕਰਮਵੰਿੀ ਸਾਲਾਤਹਆ ਨਾਨਕ ਕਤਰ ਗੁਰੁ ਪੀਰੁ ॥

رکومَیتن ساال ِہیا نانک رک ُگر ریپ ۔۔

ਚਉਥੈ ਪਹਤਰ ਸਬਾਹ ਕੈ ਸੁਰਤਿਆ ਉਪਜੈ ਚਾਉ ॥

ب
جؤ َھے

رہپ ابصچ ےکَ ُسرایت ا ُ بج َے اچو ۔۔

ਤਿਨਾ ਿਰੀਆਵਾ ਤਸਉ ਿੋਸਿੀ ਮਤਨ ਮੁਤਖ ਸਚਾ ਨਾਉ ॥

پ ِیا درِناوا سِیؤ دویتس نم مُکھ اچس ناو ۔۔

ਓਥੈ ਅੰਤਮਰਿੁ ਵੰਿੀਐ ਕਰਮੀ ਹੋਇ ਪਸਾਉ ॥

ب
او َھے ارمت وند پپے رکیم وہۓ ئساو ۔۔
ਕੰਚਨ ਕਾਇਆ ਕਸੀਐ ਵੰਨੀ ਚੜੈ ਚੜਾਉ ॥

ّ
نچنک اکنا کسیپے ونی ڑچَے ڑچاو ۔۔

ਜੇ ਹੋਵੈ ਨਿਤਰ ਸਰਾਿ ਕੀ ਬਹੁਤੜ ਨ ਪਾਈ ਿਾਉ ॥

وہوے دنر رصاف یک َہہر ہن نایئ ناو ۔۔
ےج َ
ਸਿੀ ਪਹਰੀ ਸਿੁ ਭਲਾ ਬਹੀਐ ਪਤੜਆ ਪਾਤਸ ॥

ب
یتس رہپی ست ھال بہیپے ڑپنا ناس ۔۔

ਓਥੈ ਪਾਪੁ ਪੁੰਨੁ ਬੀਚਾਰੀਐ ਕੂੜੈ ਘਟੈ ਰਾਤਸ ॥

گ
ب
او َھے نات ُپ ّں اچیبر پ َپے ُکؤ َرے ھ َپے راس ۔۔
ਓਥੈ ਖੋਟੇ ਸਟੀਅਤਹ ਖਰੇ ਕੀਚਤਹ ਸਾਬਾਤਸ ॥

ب
او َھے وھکےٹ سییبہ ِہ رھکے کبجہہ ساناس ۔۔
ਬੋਲਣੁ ਿਾਿਲੁ ਨਾਨਕਾ ਿੁਖੁ ਸੁਖੁ ਖਸਮੈ ਪਾਤਸ ॥੧॥

ُسک کھ
س
م
وبنل اھپدل نااکن ُدھک ھ ے َ ناس ۔۔۱۔۔
ਮਃ ੨ ॥

م۲ :۔۔

ਪਉਣੁ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਤਪਿਾ ਮਾਿਾ ਧਰਤਿ ਮਹਿੁ ॥

ئؤن ُگؤ ُرو ناین پِیا امنا درھت تہم ۔۔

ਤਿਨਸੁ ਰਾਤਿ ਿੁਇ ਿਾਈ ਿਾਇਆ ਖੇਲੈ ਸਗਲ ਜਗਿੁ ॥

ک
دِسن رات ُدےئ دایئ دانا ھیلَے لگس تگج ۔۔

ਚੰਤਗਆਈਆ ਬੁਤਰਆਈਆ ਵਾਚੇ ਧਰਮੁ ਹਿੂਤਰ ॥

ایگنچایئ ُپرناایئ واےچ درھم دحُور ۔۔

ਕਰਮੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਕੇ ਨੇੜੈ ਕੇ ਿੂਤਰ ॥

رکیم ا وپ ا ینپ ےک ڑینَے ےک ُدور ۔۔
ਤਜਨੀ ਨਾਮੁ ਤਧਆਇਆ ਗਏ ਮਸਕਤਿ ਘਾਤਲ ॥

ِجبی نام دایھنا ےئگ تکسم اھگل ۔۔

ਨਾਨਕ ਿੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਹੋਰ ਕੇਿੀ ਛੁਟੀ ਨਾਤਲ ॥੨॥

چ
نانک ےت مُکھ اُےلج وہر یتیک ُھبی نال ۔۔۲۔۔
ਪਉੜੀ ॥

ئؤری ۔۔
ਸਚਾ ਭੋਜਨੁ ਭਾਉ ਸਤਿਗੁਤਰ ਿਤਸਆ ॥

اچس وھبنج اھبو سیگؤر دایس ۔۔

ਸਚੇ ਹੀ ਪਿੀਆਇ ਸਤਚ ਤਵਗਤਸਆ ॥

ےچس یہ ایتپ ِئے چس وِگسیا ۔۔

ਸਚੈ ਕੋਤਟ ਤਗਰਾਂਇ ਤਨਜ ਘਤਰ ਵਤਸਆ ॥

ِب
ےن ج رھگ وایس ۔۔
سج َے وکت گِرا ٔ

ਸਤਿਗੁਤਰ ਿੁਿੈ ਨਾਉ ਪਰੇਤਮ ਰਹਤਸਆ ॥

پب
سیگؤر ُ َھے ناو رپمی َرایسہ ۔۔

ਸਚੈ ਿੈ ਿੀਬਾਤਣ ਕੂਤੜ ਨ ਜਾਈਐ ॥

سج َے َدے دابین ُکؤر ہن اج پپَے ۔۔

ਝੂਿੋ ਝੂਿੁ ਵਖਾਤਣ ਸੁ ਮਹਲੁ ਖੁਆਈਐ ॥

ک
چ
چ
ُھؤوھٹ ُھؤھٹ واھکن وس لحم ُھؤا پ ٔپے ۔۔
ਸਚੈ ਸਬਤਿ ਨੀਸਾਤਣ ਿਾਕ ਨ ਪਾਈਐ ॥

سج َے دبس اسینن اھٹک ہن نا پپَے ۔۔

ਸਚੁ ਸੁਤਣ ਬੁਤਝ ਵਖਾਤਣ ਮਹਤਲ ਬੁਲਾਈਐ ॥੧੮॥

ب
چس ُسں ُچھ واھکن لحم ُنال پ ٔپے ۔۔۱۸۔۔
ਸਲੋਕੁ ਮਃ ੧ ॥

ولسک م۱ :۔۔
ਪਤਹਰਾ ਅਗਤਨ ਤਹਵੈ ਘਰੁ ਬਾਧਾ ਭੋਜਨੁ ਸਾਰੁ ਕਰਾਈ ॥

رہپہ انگ ِہ َؤے رھگ ناداھ وھبنج سار رکایئ ۔۔
ਸਗਲੇ ਿੂਖ ਪਾਣੀ ਕਤਰ ਪੀਵਾ ਧਰਿੀ ਹਾਕ ਚਲਾਈ ॥

ےلگس ُدوھک ناین رک ویپا درھیت اہک چالیئ ۔۔
ਧਤਰ ਿਾਰਾਜੀ ਅੰਬਰੁ ਿੋਲੀ ਤਪਛੈ ਟੰਕੁ ਚੜਾਈ ॥

ِبج
َ
ھ
درھ نارایج اربم وتیل ے کنٹ ڑچا ٔی ۔۔

ਏਵਿੁ ਵਧਾ ਮਾਵਾ ਨਾਹੀ ਸਭਸੈ ਨਤਥ ਚਲਾਈ ॥

سب
اویَد وداھ اموا نایہ ھ َسے ھتن چالیئ ۔۔

ਏਿਾ ਿਾਣੁ ਹੋਵੈ ਮਨ ਅੰਿਤਰ ਕਰੀ ਤਭ ਆਤਖ ਕਰਾਈ ॥

وہوے نم ادنر رکی یھب ا ھک رکایئ ۔۔
ا َپیا نان َ
ਜੇਵਿੁ ਸਾਤਹਬੁ ਿੇਵਿ ਿਾਿੀ ਿੇ ਿੇ ਕਰੇ ਰਜਾਈ ॥

ویجد اصجِت ویتد دایت دے دے رکے راجیئ ۔۔
ਨਾਨਕ ਨਿਤਰ ਕਰੇ ਤਜਸੁ ਉਪਤਰ ਸਤਚ ਨਾਤਮ ਵਤਿਆਈ ॥੧॥

نانک دنر رکے ِجس اُرپ چس نام ودنایئ ۔۔۱۔۔
ਮਃ ੨ ॥

م۲ :۔۔
ਆਖਣੁ ਆਤਖ ਨ ਰਤਜਆ ਸੁਨਤਣ ਨ ਰਜੇ ਕੰਨ ॥

ا نھک ا ھک ہن رایج ُسیں ہن رےج نکّ ۔۔

ਅਖੀ ਿੇਤਖ ਨ ਰਜੀਆ ਗੁਣ ਗਾਹਕ ਇਕ ਵੰਨ ॥

ایھک دھکی ہن رہیج ُگں اگکہ اک و ّن ۔۔

ਭੁਤਖਆ ਭੁਖ ਨ ਉਿਰੈ ਗਲੀ ਭੁਖ ਨ ਜਾਇ ॥

ب
ب ُھک ب
ھ
ھ
ک
ک
ُ
ُ
ھیا ھ ہن اُرتَے یلگ ھ ہن اجۓ ۔۔
ਨਾਨਕ ਭੁਖਾ ਿਾ ਰਜੈ ਜਾ ਗੁਣ ਕਤਹ ਗੁਣੀ ਸਮਾਇ ॥੨॥

ب
ُ
ُ
گ
ک
ب
ھ
گ
ُ
چ
نانک ھا نا ر َے اج ں ہہک ی امسۓ ۔۔۲۔۔
ਪਉੜੀ ॥

ئؤری ۔۔
ਤਵਣੁ ਸਚੇ ਸਭੁ ਕੂੜੁ ਕੂੜੁ ਕਮਾਈਐ ॥

وِن ےچس سیھ ُکؤر ُکؤر امک پپَے ۔۔

ਤਵਣੁ ਸਚੇ ਕੂਤੜਆਰੁ ਬੰਤਨ ਚਲਾਈਐ ॥

وِن ےچس ُکؤرنار نبّ چالےیئَ ۔۔
ਤਵਣੁ ਸਚੇ ਿਨੁ ਛਾਰੁ ਛਾਰੁ ਰਲਾਈਐ ॥

وِن ےچس نت اھچر اھچر رالا پ ٔپے

ਤਵਣੁ ਸਚੇ ਸਭ ਭੁਖ ਤਜ ਪੈਝੈ ਖਾਈਐ ॥

ب
وِن ےچس ست ب ُھکھ ےج َجھے اھک ٔےئ
َ
َ
ਤਵਣੁ ਸਚੇ ਿਰਬਾਰੁ ਕੂਤੜ ਨ ਪਾਈਐ ॥

وِن ےچس درنار ُکؤر ہن نا پپَے ۔۔

ਕੂੜੈ ਲਾਲਤਚ ਲਤਗ ਮਹਲੁ ਖੁਆਈਐ ॥

ک
ُکؤ َرے الچل گل لحم ُھؤا پ ٔپے ۔۔

ਸਭੁ ਜਗੁ ਿਤਗਓ ਿਤਗ ਆਈਐ ਜਾਈਐ ॥

ب
سیھ چگ ھگپؤ گھٹ ا نیپے اج پپَے ۔۔

ਿਨ ਮਤਹ ਤਿਰਸਨਾ ਅਤਗ ਸਬਤਿ ਬੁਝਾਈਐ ॥੧੯॥

پِں ہہم رتِانس اگ دبس اھجب پ ٔپے ۔۔۱۹۔۔
ਸਲੋਕ ਮਃ ੧ ॥

ولسک م۱ :۔۔
ਨਾਨਕ ਗੁਰੁ ਸੰਿੋਖੁ ਰੁਖੁ ਧਰਮੁ ਿੁਲੁ ਿਲ ਤਗਆਨੁ ॥

ُب
ھ
گ
نانک ُگر وتنسھک ُرھک درھم ل لھپ ِیان ۔۔

ਰਤਸ ਰਤਸਆ ਹਤਰਆ ਸਿਾ ਪਕੈ ਕਰਤਮ ਤਧਆਤਨ ॥

رس رایس ہ ِرنا دسا ن َکے رکم دایھن ۔۔

ਪਤਿ ਕੇ ਸਾਿ ਖਾਿਾ ਲਹੈ ਿਾਨਾ ਕੈ ਤਸਤਰ ਿਾਨੁ ॥੧॥

ےک سِر دان ۔۔۱۔۔
پپ ےک اصد اھکدا ل َہے دانا َ
ਮਃ ੧ ॥

م۱ :۔۔
ਸੁਇਨੇ ਕਾ ਤਬਰਖੁ ਪਿ ਪਰਵਾਲਾ ਿੁਲ ਜਵੇਹਰ ਲਾਲ ॥

ب
وسےنئ اک پِرھک پپ رپواال ُھل وجرہی الل ۔۔

ਤਿਿੁ ਿਲ ਰਿਨ ਲਗਤਹ ਮੁਤਖ ਭਾਤਖਿ ਤਹਰਿੈ ਤਰਿੈ ਤਨਹਾਲੁ ॥

پِپ لھپ رنت لگ ِہ مُکھ اھبکھِت ہِر َدے ر َِدے بِہال ۔۔
ਨਾਨਕ ਕਰਮੁ ਹੋਵੈ ਮੁਤਖ ਮਸਿਤਕ ਤਲਤਖਆ ਹੋਵੈ ਲੇਖੁ ॥

لک
وہوے ھکیل ۔۔
وہوے مُکھ کتسم ِھیا َ
نانک رکم َ

ਅਤਿਸਤਿ ਿੀਰਥ ਗੁਰ ਕੀ ਚਰਣੀ ਪੂਜੈ ਸਿਾ ਤਵਸੇਖੁ ॥

ب
ھ
س
ُ
ی
ک
سی
گ
چ
َ
ئ
ا ھ ریتھت ر یک رچین ُؤ َے دسا وِ ھ ۔۔
ਹੰਸੁ ਹੇਿੁ ਲੋਭੁ ਕੋਪੁ ਚਾਰੇ ਨਿੀਆ ਅਤਗ ॥

سنہ تیہ ولھب وکت اچرے دننا اگ ۔۔
ਪਵਤਹ ਿਝਤਹ ਨਾਨਕਾ ਿਰੀਐ ਕਰਮੀ ਲਤਗ ॥੨॥

وپہِ دچھ ِہ نااکن رت پ َپے رکیم گل ۔۔۲۔۔
ਪਉੜੀ ॥

ئؤری ۔۔
ਜੀਵਤਿਆ ਮਰੁ ਮਾਤਰ ਨ ਪਛੋਿਾਈਐ ॥

ِجپؤدنا رم امر ہن وھچپنا نی َپے ۔۔

ਝੂਿਾ ਇਹੁ ਸੰਸਾਰੁ ਤਕਤਨ ਸਮਝਾਈਐ ॥

چ
ُھؤاھٹ اویہ اسنسر کِں اھجمس پ ٔپے ۔۔

ਸਤਚ ਨ ਧਰੇ ਤਪਆਰੁ ਧੰਧੈ ਧਾਈਐ ॥

چس ہن درھے ایپر ددنھَےھ داھ نیپے َ۔۔
ਕਾਲੁ ਬੁਰਾ ਖੈ ਕਾਲੁ ਤਸਤਰ ਿੁਨੀਆਈਐ ॥

ک
اکل ُپرا َھے اکل سِر ُداینےیئَ ۔۔

ਹੁਕਮੀ ਤਸਤਰ ਜੰਿਾਰੁ ਮਾਰੇ ਿਾਈਐ ॥

چک
ُ می سِر دنجار امرے دا نیپے َ۔۔

ਆਪੇ ਿੇਇ ਤਪਆਰੁ ਮੰਤਨ ਵਸਾਈਐ ॥

نم وسا پ ِ ٔپے ۔۔
ا ےپ دےئ ایپر ّ

ਮੁਹਿੁ ਨ ਚਸਾ ਤਵਲੰਮੁ ਭਰੀਐ ਪਾਈਐ ॥

مُہت ہن اسچ وِ ّل رھب پپے نا پپَے ۔۔

ਗੁਰ ਪਰਸਾਿੀ ਬੁਤਝ ਸਤਚ ਸਮਾਈਐ ॥੨੦॥

ب
ُگر رپسادی ُچھ چس امس پ ٔپے ۔۔۲۱۔۔
ਸਲੋਕੁ ਮਃ ੧ ॥

ولسک م۱ :۔۔
ਿੁਮੀ ਿੁਮਾ ਤਵਸੁ ਅਕੁ ਧਿੂਰਾ ਤਨਮੁ ਿਲੁ ॥

ُب
ھ ُپ ب
م
ُ
ب
ِ
ی ما وِس اک د ؤرا م لھپ ۔۔

ਮਤਨ ਮੁਤਖ ਵਸਤਹ ਤਿਸੁ ਤਜਸੁ ਿੂੰ ਤਚਤਿ ਨ ਆਵਹੀ ॥

نم مُکھ وسہہ ئِس ِجس ئُؤن ِجت ہن ا ویہ ۔۔

ਨਾਨਕ ਕਹੀਐ ਤਕਸੁ ਹੰਢਤਨ ਕਰਮਾ ਬਾਹਰੇ ॥੧॥

نانک کہ ٔپے َ کِس ڈنہنھ رکام ناہرے ۔۔۱۔۔
ਮਃ ੧ ॥

م۱ :۔۔
ਮਤਿ ਪੰਖੇਰੂ ਤਕਰਿੁ ਸਾਤਥ ਕਬ ਉਿਮ ਕਬ ਨੀਚ ॥

پی ک
مت ھت ُرو کِرت ساھت بک اُمت بک چین ۔۔

ਕਬ ਚੰਿਤਨ ਕਬ ਅਤਕ ਿਾਤਲ ਕਬ ਉਚੀ ਪਰੀਤਿ ॥

بک دنچن بک اک دال بک اُیچ رپپپ ۔۔
ਨਾਨਕ ਹੁਕਤਮ ਚਲਾਈਐ ਸਾਤਹਬ ਲਗੀ ਰੀਤਿ ॥੨॥

ک
نانک ُچ م

چالےیئَ اصجِت یگل ِرپپ ۔۔۲۔۔
ਪਉੜੀ ॥

ئؤری ۔۔
ਕੇਿੇ ਕਹਤਹ ਵਖਾਣ ਕਤਹ ਕਤਹ ਜਾਵਣਾ ॥

کیپے کہہہ واھکن ہہک ہہک اجونا ۔۔

ਵੇਿ ਕਹਤਹ ਵਤਖਆਣ ਅੰਿੁ ਨ ਪਾਵਣਾ ॥

وند کہہہ وایھکن اپپ ہن ناونا ۔۔
ਪਤੜਐ ਨਾਹੀ ਭੇਿੁ ਬੁਤਝਐ ਪਾਵਣਾ ॥

ب ھ بج
ھی
پ
ے ناونا ۔۔
ڑپ پ َپے نایہ َ ید

ਖਟੁ ਿਰਸਨ ਕੈ ਭੇਤਖ ਤਕਸੈ ਸਤਚ ਸਮਾਵਣਾ ॥

ب
ٹھک درنس ےکَ َھیکھ کِسے َ چس امسونا ۔۔

ਸਚਾ ਪੁਰਖੁ ਅਲਖੁ ਸਬਤਿ ਸੁਹਾਵਣਾ ॥

اچس ُپرھک اھکل دبس ُسہاونا ۔۔

ਮੰਨੇ ਨਾਉ ਤਬਸੰਖ ਿਰਗਹ ਪਾਵਣਾ ॥

ئ
مپّے ناو ِسیکھ درہگ ناونا ۔۔

ਖਾਲਕ ਕਉ ਆਿੇਸੁ ਢਾਢੀ ਗਾਵਣਾ ॥

اھکقل کؤ ا دسی داھدیھ اگونا ۔۔
ਨਾਨਕ ਜੁਗੁ ਜੁਗੁ ਏਕੁ ਮੰਤਨ ਵਸਾਵਣਾ ॥੨੧॥

نانک ُچگ ُچگ انک نمّ وساونا ۔۔۲۱۔۔
ਸਲੋਕੁ ਮਹਲਾ ੨ ॥

ولسک ہلحم ۲۔۔
ਮੰਿਰੀ ਹੋਇ ਅਿੂਤਹਆ ਨਾਗੀ ਲਗੈ ਜਾਇ ॥

ب
َ
میتری وہۓ ا ُھؤ ِہیا نایگ لگے َ اجۓ ۔۔
ਆਪਣ ਹਥੀ ਆਪਣੈ ਿੇ ਕੂਚਾ ਆਪੇ ਲਾਇ ॥

ہب
ا نپ ھی ا پ َپے دے ُکؤاچ ا ےپ ال ئِے ۔۔

ਹੁਕਮੁ ਪਇਆ ਧੁਤਰ ਖਸਮ ਕਾ ਅਿੀ ਹੂ ਧਕਾ ਖਾਇ ॥

ک
ھ
س
ک
اھکۓ ۔۔
ُچ م ایپ د ُھر م اک ایت ُہؤ دھکا
ِ

ਗੁਰਮੁਖ ਤਸਉ ਮਨਮੁਖੁ ਅੜੈ ਿੁਬੈ ਹਤਕ ਤਨਆਇ ॥

ُگ مک سِی مب
م
ک
ئ
ُ
َ
ر ُ ھ ؤ ھ ا َرے ُد ے قہ اینےئ ۔۔

ਿੁਹਾ ਤਸਤਰਆ ਆਪੇ ਖਸਮੁ ਵੇਖੈ ਕਤਰ ਤਵਉਪਾਇ ॥

ک
ھ
س
ئ
ُداہ سِرنا ا ےپ م وےھکی رک ووینا ِے ۔۔

ਨਾਨਕ ਏਵੈ ਜਾਣੀਐ ਸਭ ਤਕਛੁ ਤਿਸਤਹ ਰਜਾਇ ॥੧॥

ک
ے اج پپَے سیھ ِچھ ئِسہہ راج ِئے ۔۔۱۔۔
نانک اوی َ
ਮਹਲਾ ੨ ॥

ہلحم ۲۔۔
ਨਾਨਕ ਪਰਖੇ ਆਪ ਕਉ ਿਾ ਪਾਰਖੁ ਜਾਣੁ ॥

نانک رپےھک ا ت کؤ نا نارھک اجن ۔۔
ਰੋਗੁ ਿਾਰੂ ਿੋਵੈ ਬੁਝੈ ਿਾ ਵੈਿੁ ਸੁਜਾਣੁ ॥

ب
ُج
س
ھ
َ
روگ دا ُرو دو َوے ے نا َوند ُچان ۔۔
ਵਾਟ ਨ ਕਰਈ ਮਾਮਲਾ ਜਾਣੈ ਤਮਹਮਾਣੁ ॥

وات ہن رکیئ اممال اج ئَے امہمن ۔۔

ਮੂਲੁ ਜਾਤਣ ਗਲਾ ਕਰੇ ਹਾਤਣ ਲਾਏ ਹਾਣੁ ॥

مُؤل اجن گال رکے اہن الےئ اہن ۔۔
ਲਤਬ ਨ ਚਲਈ ਸਤਚ ਰਹੈ ਸੋ ਤਵਸਟੁ ਪਰਵਾਣੁ ॥

لپ ہن چلبی چس ر َہے وس وِست رپوان ۔۔
ਸਰੁ ਸੰਧੇ ਆਗਾਸ ਕਉ ਤਕਉ ਪਹੁਚੈ ਬਾਣੁ ॥

ب
رس دنسےھ ا اگس کؤ کپؤ ہَج َے نان ۔۔

ਅਗੈ ਓਹੁ ਅਗੰਮੁ ਹੈ ਵਾਹੇਿੜੁ ਜਾਣੁ ॥੨॥

ےہ وادیہر اجن ۔۔۲۔۔
ا َگے او ُہ امگّ َ
ਪਉੜੀ ॥

ئؤری ۔۔

ਨਾਰੀ ਪੁਰਖ ਤਪਆਰੁ ਪਰੇਤਮ ਸੀਗਾਰੀਆ ॥

ناری ُپرھک ایپر رپمی اگیسرپیا ۔۔

ਕਰਤਨ ਭਗਤਿ ਤਿਨੁ ਰਾਤਿ ਨ ਰਹਨੀ ਵਾਰੀਆ ॥

رکن تگھب دِن رات ہن رینہ وارِنا ۔۔
ਮਹਲਾ ਮੰਤਝ ਤਨਵਾਸੁ ਸਬਤਿ ਸਵਾਰੀਆ ॥

ہلحم ھجنم ئِؤاس دبس وسارنا ۔۔
ਸਚੁ ਕਹਤਨ ਅਰਿਾਤਸ ਸੇ ਵੇਚਾਰੀਆ ॥

چس کہں ارداس ےس وبچارنا ۔۔

ਸੋਹਤਨ ਖਸਮੈ ਪਾਤਸ ਹੁਕਤਮ ਤਸਧਾਰੀਆ ॥

ک
ھ
ک
چ
س
ُ
م
وسنہ ے َ ناس م سِداھرِنا ۔۔

ਸਖੀ ਕਹਤਨ ਅਰਿਾਤਸ ਮਨਹੁ ਤਪਆਰੀਆ ॥

یھکس کہں ارداس مبہؤ ایپرِنا ۔۔

ਤਬਨੁ ਨਾਵੈ ਤਧਰਗੁ ਵਾਸੁ ਤਿਟੁ ਸੁ ਜੀਤਵਆ ॥

پِں نا َوے درھِگ واس بھِت وس ویجنا ۔۔
ਸਬਤਿ ਸਵਾਰੀਆਸੁ ਅੰਤਮਰਿੁ ਪੀਤਵਆ ॥੨੨॥

دبس وسارناس ارمِت ویپنا ۔۔۲۲۔۔ِ
ਸਲੋਕੁ ਮਃ ੧ ॥

ولسک م۱ :۔۔
ਮਾਰੂ ਮੀਤਹ ਨ ਤਿਰਪਤਿਆ ਅਗੀ ਲਹੈ ਨ ਭੁਖ ॥

ب
امرو مبہہ ہن رتِایتپ ایگ ل َہے ہن ُھکھ ۔۔
ُ

ਰਾਜਾ ਰਾਤਜ ਨ ਤਿਰਪਤਿਆ ਸਾਇਰ ਭਰੇ ਤਕਸੁਕ ॥

رااج راچ ہن رتِایتپ ساپِر رھبے ک ُِسک ۔۔

ਨਾਨਕ ਸਚੇ ਨਾਮ ਕੀ ਕੇਿੀ ਪੁਛਾ ਪੁਛ ॥੧॥

َ ب ب
کیبی ُجھا ُچھ ۔۔۱۔۔
نانک ےچس نام یک
ਮਹਲਾ ੨ ॥

ہلحم ۲۔۔
ਤਨਹਿਲੰ ਿਤਸ ਜਨਮਤਸ ਜਾਵਿੁ ਬਰਹਮ ਨ ਤਬੰਿਿੇ ॥

بِہب
جب
م
ل
ھ
پ
پ
ں ست س اجوت رمہ ہن ِیدےت ۔۔
ਸਾਗਰੰ ਸੰਸਾਰਤਸ ਗੁਰ ਪਰਸਾਿੀ ਿਰਤਹ ਕੇ ॥

سارگن اسنسرس ُگر رپسادی رتہِ ےک ۔۔

ਕਰਣ ਕਾਰਣ ਸਮਰਥੁ ਹੈ ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਬੀਚਾਤਰ ॥

ےہ وہک نانک اچیبر ۔۔
رکن اکرن رمسھت َ
ਕਾਰਣੁ ਕਰਿੇ ਵਤਸ ਹੈ ਤਜਤਨ ਕਲ ਰਖੀ ਧਾਤਰ ॥੨॥

ےہ ِجں لک ریھک داھر ۔۔۲۔۔
اکرن رکےت وس َ
ਪਉੜੀ ॥

ئؤری ۔۔
ਖਸਮੈ ਕੈ ਿਰਬਾਤਰ ਢਾਢੀ ਵਤਸਆ ॥

ک

ھ
ےک درنار داھدیھ وایس ۔۔
سمے َ َ

ਸਚਾ ਖਸਮੁ ਕਲਾਤਣ ਕਮਲੁ ਤਵਗਤਸਆ ॥

ک
ھ
س
گ
اچس م کالن لمک وِ سیا ۔۔

ਖਸਮਹੁ ਪੂਰਾ ਪਾਇ ਮਨਹੁ ਰਹਤਸਆ ॥

ک

ھس
مب
م
ہ
ئ
ہ
ُ
ؤ ؤرا ناۓ ؤ َرایسہ ۔۔

ਿੁਸਮਨ ਕਢੇ ਮਾਤਰ ਸਜਣ ਸਰਤਸਆ ॥

ُدنمس ڈکےھ امر نجس رس ِسیا ۔۔
ਸਚਾ ਸਤਿਗੁਰੁ ਸੇਵਤਨ ਸਚਾ ਮਾਰਗੁ ਿਤਸਆ ॥

اچس سیگؤر َسیؤن اچس امرگ دایس ۔۔

ਸਚਾ ਸਬਿੁ ਬੀਚਾਤਰ ਕਾਲੁ ਤਵਧਉਤਸਆ ॥

اچس دبس اچیبر اکل وِدھؤایس ۔۔
ਢਾਢੀ ਕਥੇ ਅਕਥੁ ਸਬਤਿ ਸਵਾਤਰਆ ॥

داھدیھ ےھتک اکبھ دبس وسارِنا ۔۔

ਨਾਨਕ ਗੁਣ ਗਤਹ ਰਾਤਸ ਹਤਰ ਜੀਉ ਤਮਲੇ ਤਪਆਤਰਆ ॥੨੩॥

نانک ُگں ہگِ راس ہر جپؤ مل ِے ایپرنا ۔۔۲۳۔۔
ਸਲੋਕੁ ਮਃ ੧ ॥

ولسک م۱ :۔۔
ਖਤਿਅਹੁ ਜੰਮੇ ਖਿੇ ਕਰਤਨ ਿ ਖਤਿਆ ਤਵਤਚ ਪਾਤਹ ॥

ک
ک
چ
ب
ھی
ِ
م
ہ
ھی
ّ
ؤ ے ےتھک رکن نا ِیا وِچ ناہِ۔۔

ਧੋਿੇ ਮੂਤਲ ਨ ਉਿਰਤਹ ਜੇ ਸਉ ਧੋਵਣ ਪਾਤਹ ॥

دوھےت مُؤل ہن اُرتہِ ےج دوھون ناہِ۔۔
ਨਾਨਕ ਬਖਸੇ ਬਖਸੀਅਤਹ ਨਾਤਹ ਿ ਪਾਹੀ ਪਾਤਹ ॥੧॥

نک نک
نانک ھسے ھسیبہہ ناہِ نا نایہ ناہِ۔۔۱۔۔

ਮਃ ੧ ॥

م۱ :۔۔
ਨਾਨਕ ਬੋਲਣੁ ਝਖਣਾ ਿੁਖ ਛਤਿ ਮੰਗੀਅਤਹ ਸੁਖ ॥

چ
ک
چ
ھ
م
س
ک
ی
نانک وبنل ھیا ُدھک ھد گیبہہ ُ ھ ۔۔

ਸੁਖੁ ਿੁਖੁ ਿੁਇ ਿਤਰ ਕਪੜੇ ਪਤਹਰਤਹ ਜਾਇ ਮਨੁਖ ॥

ُسکھ ُدھک ُدےئ در ڑپکے رہپےہ اجۓ میُکھ ۔۔
ਤਜਥੈ ਬੋਲਤਣ ਹਾਰੀਐ ਤਿਥੈ ਚੰਗੀ ਚੁਪ ॥੨॥

پ ِب
جب
ِ َھے چ وبنل اہر پپے َھے یگنچ ُجت ۔۔۲۔
ਪਉੜੀ ॥

ئؤری ۔۔
ਚਾਰੇ ਕੁੰਿਾ ਿੇਤਖ ਅੰਿਰੁ ਭਾਤਲਆ ॥

اچرے ُکیدا دھکی ادنر اھبایل ۔۔
ਸਚੈ ਪੁਰਤਖ ਅਲਤਖ ਤਸਰਤਜ ਤਨਹਾਤਲਆ ॥

سج َے ُپرھک اھکل سِرچ بِہاایل ۔۔

ਉਝਤੜ ਭੁਲੇ ਰਾਹ ਗੁਤਰ ਵੇਖਾਤਲਆ ॥

ب
اُڑھج ُھلے راہ ُگر واھکیایل ۔۔

ਸਤਿਗੁਰ ਸਚੇ ਵਾਹੁ ਸਚੁ ਸਮਾਤਲਆ ॥

سیگؤر ےچس واوہ چس امسلِیا ۔۔

ਪਾਇਆ ਰਿਨੁ ਘਰਾਹੁ ਿੀਵਾ ਬਾਤਲਆ ॥

نانا رنت رھگاوہ دِویا ناایل ۔۔

ਸਚੈ ਸਬਤਿ ਸਲਾਤਹ ਸੁਖੀਏ ਸਚ ਵਾਤਲਆ ॥

ُسک
ھی
پ
سج َے دبس سالہِ
ے چس واایل ۔۔

ਤਨਿਤਰਆ ਿਰੁ ਲਤਗ ਗਰਤਬ ਤਸ ਗਾਤਲਆ ॥

س اگایل ۔۔
ن ِدرنا در گل رگت ِ
ਨਾਵਹੁ ਭੁਲਾ ਜਗੁ ਤਿਰੈ ਬੇਿਾਤਲਆ ॥੨੪॥

ب
ب
ناو ُہ ھُال چگ ھ ِ َرے اتیبایل ۔۔۲۴۔۔
ਸਲੋਕੁ ਮਃ ੩ ॥

ولسک م۳ :۔۔
ਭੈ ਤਵਤਚ ਜੰਮੈ ਭੈ ਮਰੈ ਭੀ ਭਉ ਮਨ ਮਤਹ ਹੋਇ ॥

ب
ب
ب
َھے وِچ چمَ ّے َھے م َ َرے یھب ھؤ نم ہہم وہۓ ۔۔
ਨਾਨਕ ਭੈ ਤਵਤਚ ਜੇ ਮਰੈ ਸਤਹਲਾ ਆਇਆ ਸੋਇ ॥੧॥

ب
نانک َھے وِچ ےج م َ َرے سہال ا نا وسۓ ۔۔۱۔۔
ਮਃ ੩ ॥

م۳ :۔۔
ਭੈ ਤਵਣੁ ਜੀਵੈ ਬਹੁਿੁ ਬਹੁਿੁ ਖੁਸੀਆ ਖੁਸੀ ਕਮਾਇ ॥

ُک
ُک
ب
ھ
س
َھے وِن ویجَے تہب تہب ھسیا ی امکۓ ۔۔

ਨਾਨਕ ਭੈ ਤਵਣੁ ਜੇ ਮਰੈ ਮੁਤਹ ਕਾਲੈ ਉਤਿ ਜਾਇ ॥੨॥

ب
نانک َھے

وِن ےج م َ َرے مُؤہِ اک لَے اُھٹ اجۓ ۔۔۲۔۔
ਪਉੜੀ ॥

ئؤری ۔۔

ਸਤਿਗੁਰੁ ਹੋਇ ਿਇਆਲੁ ਿ ਸਰਧਾ ਪੂਰੀਐ ॥

سیگؤر وہۓ دنال نا رسداھ ئُؤر پپے ۔۔

ਸਤਿਗੁਰੁ ਹੋਇ ਿਇਆਲੁ ਨ ਕਬਹੂੰ ਝੂਰੀਐ ॥

چ
سیگؤر وہۓ دنال ہن کب ُہؤن ُھؤر ئٔے َ۔۔

ਸਤਿਗੁਰੁ ਹੋਇ ਿਇਆਲੁ ਿਾ ਿੁਖੁ ਨ ਜਾਣੀਐ ॥

سیگؤر وہۓ دنال نا ُدھک ہن اج پپَے ۔۔

ਸਤਿਗੁਰੁ ਹੋਇ ਿਇਆਲੁ ਿਾ ਹਤਰ ਰੰਗੁ ਮਾਣੀਐ ॥

سیگؤر وہۓ دنال نا ہر رنگ ام نیپے ۔۔

ਸਤਿਗੁਰੁ ਹੋਇ ਿਇਆਲੁ ਿਾ ਜਮ ਕਾ ਿਰੁ ਕੇਹਾ ॥

سیگؤر وہۓ دنال نا مج اک در اہیک ۔۔

ਸਤਿਗੁਰੁ ਹੋਇ ਿਇਆਲੁ ਿਾ ਸਿ ਹੀ ਸੁਖੁ ਿੇਹਾ ॥

سیگؤر وہۓ دنال نا دص یہ ُسکھ داہی ۔۔

ਸਤਿਗੁਰੁ ਹੋਇ ਿਇਆਲੁ ਿਾ ਨਵ ਤਨਤਧ ਪਾਈਐ ॥

سیگؤر وہۓ دنال نا ونَ ن ِدھ نا پپَے ۔۔

ਸਤਿਗੁਰੁ ਹੋਇ ਿਇਆਲੁ ਿ ਸਤਚ ਸਮਾਈਐ ॥੨੫॥

سیگؤر وہۓ دنال نا چس امس پ ٔپے ۔۔۲۵۔۔
ਸਲੋਕੁ ਮਃ ੧ ॥

ولسک م۱ :۔۔
ਤਸਰੁ ਖੋਹਾਇ ਪੀਅਤਹ ਮਲਵਾਣੀ ਜੂਿਾ ਮੰਤਗ ਮੰਤਗ ਖਾਹੀ ॥

وھکاہۓ نیی ِہ ولماین ُجؤاھٹ گنم گنم اھکیہ ۔۔
سِر
ِ

ਿੋਤਲ ਿਿੀਹਤਿ ਮੁਤਹ ਲੈਤਨ ਭੜਾਸਾ ਪਾਣੀ ਿੇਤਖ ਸਗਾਹੀ ॥

وھپل دھپبہت مُؤہِ لَیں ڑھباسا ناین دھکی اگسیہ ۔۔

ਭੇਿਾ ਵਾਗੀ ਤਸਰੁ ਖੋਹਾਇਤਨ ਭਰੀਅਤਨ ਹਥ ਸੁਆਹੀ ॥

بھیدا وایگ سِر وھکاہنئ رھبنیں ھتہ سُؤا یہ ۔۔

ਮਾਊ ਪੀਊ ਤਕਰਿੁ ਗਵਾਇਤਨ ਟਬਰ ਰੋਵਤਨ ਧਾਹੀ ॥

امو پپ ُؤ کِرت وگَانئ ربٹ روون داھیہ ۔۔
ُ

ਓਨਾ ਤਪੰਿੁ ਨ ਪਿਤਲ ਤਕਤਰਆ ਨ ਿੀਵਾ ਮੁਏ ਤਕਥਾਊ ਪਾਹੀ ॥

اونا پِید ہن لتپ کِرنا ہن دِویا مُؤےئ کِبھا ُو نایہ ۔۔

ਅਿਸਤਿ ਿੀਰਥ ਿੇਤਨ ਨ ਢੋਈ ਬਰਹਮਣ ਅੰਨੁ ਨ ਖਾਹੀ ॥

ب
ھ
سی
پ
ا ھ ریتھت َدنی ہن دوھیئ رنمہ ا ّن ہن اھکیہ ۔۔
ਸਿਾ ਕੁਚੀਲ ਰਹਤਹ ਤਿਨੁ ਰਾਿੀ ਮਥੈ ਤਟਕੇ ਨਾਹੀ ॥

ُک
مب
چ
ی
ن
ک
ھ
ِ
ہ
َ
دسا ل ر ہہ دِن رایت ے ے نایہ ۔۔

ਝੁੰਿੀ ਪਾਇ ਬਹਤਨ ਤਨਤਿ ਮਰਣੈ ਿਤੜ ਿੀਬਾਤਣ ਨ ਜਾਹੀ ॥

چھُیدی ناۓ نہب پِپ رم ئَے در دابین ہن اجیہ ۔۔
ਲਕੀ ਕਾਸੇ ਹਥੀ ਿੁੰਮਣ ਅਗੋ ਤਪਛੀ ਜਾਹੀ ॥

ِبج
ہبھ ب ُھ
م
ھ
یکل اکےس ی ں اوگ ی اجیہ ۔۔

ਨਾ ਓਇ ਜੋਗੀ ਨਾ ਓਇ ਜੰਗਮ ਨਾ ਓਇ ਕਾਜੀ ਮੁੰਲਾ ॥

ے مگنج ہن اوےؑ اقیج مُیال ۔۔
ہن اوےؑ وجیگ ہن او ؑ
ਿਤਯ ਤਵਗੋਏ ਤਿਰਤਹ ਤਵਗੁਿੇ ਤਿਟਾ ਵਿੈ ਗਲਾ ॥

ب
دۓ وِوگےئ ھِرہِ وِ ُگپے بھِیا و َئے گال ۔۔

ਜੀਆ ਮਾਤਰ ਜੀਵਾਲੇ ਸੋਈ ਅਵਰੁ ਨ ਕੋਈ ਰਖੈ ॥

ک
ایج امر ویجاےل وسیئ اور ہن وکیئ ر َھے ۔۔

ਿਾਨਹੁ ਿੈ ਇਸਨਾਨਹੁ ਵੰਜੇ ਭਸੁ ਪਈ ਤਸਤਰ ਖੁਥੈ ॥

س ِ ک ُھب
ھ
دابہؤ ئَے اانسبہؤ وےجن سھب یئپ ر ے َ۔۔
ਪਾਣੀ ਤਵਚਹੁ ਰਿਨ ਉਪੰਨੇ ਮੇਰੁ ਕੀਆ ਮਾਧਾਣੀ ॥

ناین وِچہؤہ رنت ا ُ َپپے مَتر ک ِیا امداھین ۔۔

ਅਿਸਤਿ ਿੀਰਥ ਿੇਵੀ ਥਾਪੇ ਪੁਰਬੀ ਲਗੈ ਬਾਣੀ ॥

ب
لَ
ھ
سی
پ
گ
ا ھ ریتھت دویی اھتےپ ُریب ے َ ناین ۔۔

ਨਾਇ ਤਨਵਾਜਾ ਨਾਿੈ ਪੂਜਾ ਨਾਵਤਨ ਸਿਾ ਸੁਜਾਣੀ ॥

ناےئ ئِؤااج نا ئَے ئُؤاج ناون دسا سُچاین ۔۔

ਮੁਇਆ ਜੀਵਤਿਆ ਗਤਿ ਹੋਵੈ ਜਾਂ ਤਸਤਰ ਪਾਈਐ ਪਾਣੀ ॥

وہوے اجن سِر نا پپَے ناین ۔۔
مُؤنا ِجپؤدنا گپ َ
ਨਾਨਕ ਤਸਰਖੁਥੇ ਸੈਿਾਨੀ ਏਨਾ ਗਲ ਨ ਭਾਣੀ ॥

ُک
ھب
ھ
س
نانک سِر ے َ یطاین اانی لگ ہن اھبین ۔۔

ਵੁਿੈ ਹੋਇਐ ਹੋਇ ਤਬਲਾਵਲੁ ਜੀਆ ਜੁਗਤਿ ਸਮਾਣੀ ॥

وےھٹ وہ پ َپے َ وہۓ نِالول ایج ُچگت امسین ۔۔

ਵੁਿੈ ਅੰਨੁ ਕਮਾਿੁ ਕਪਾਹਾ ਸਭਸੈ ਪੜਿਾ ਹੋਵੈ ॥

ب
ُو َھے

سب
ھ
س
َ
وہوے ۔۔
ا ّن امکد اپکاہ
ے ڑپدا َ

ਵੁਿੈ ਘਾਹੁ ਚਰਤਹ ਤਨਤਿ ਸੁਰਹੀ ਸਾ ਧਨ ਿਹੀ ਤਵਲੋਵੈ ॥

ب
ِولوے ۔۔
ُو َھے اھگ ُہ رچہِ پِپ ُسریہ سا دنھ دیہ و َ

ਤਿਿੁ ਤਘਇ ਹੋਮ ਜਗ ਸਿ ਪੂਜਾ ਪਇਐ ਕਾਰਜੁ ਸੋਹੈ ॥

گ
پِپ ِھپے وہم چگ دص ئُؤاج نیپے َ اکرچ وس َہے ۔۔
ਗੁਰੂ ਸਮੁੰਿੁ ਨਿੀ ਸਤਭ ਤਸਖੀ ਨਾਿੈ ਤਜਿੁ ਵਤਿਆਈ ॥

ِسک
ُگؤ ُرو سمُید دنی سیھ ھی نا ئَے ِجت ودنایئ ۔۔

ਨਾਨਕ ਜੇ ਤਸਰਖੁਥੇ ਨਾਵਤਨ ਨਾਹੀ ਿਾ ਸਿ ਚਟੇ ਤਸਤਰ ਛਾਈ ॥੧॥

ُک
ھب
ھ
س
نانک ےج سِر ے ناون نایہ نا ست ےٹچ ِر اھچیئ ۔۔۱۔۔
ਮਃ ੨ ॥

م۲ :۔۔
ਅਗੀ ਪਾਲਾ ਤਕ ਕਰੇ ਸੂਰਜ ਕੇਹੀ ਰਾਤਿ ॥

ایگ ناال ےک رکے سُؤرچ کبہی رات ۔۔
ਚੰਿ ਅਨੇਰਾ ਤਕ ਕਰੇ ਪਉਣ ਪਾਣੀ ਤਕਆ ਜਾਤਿ ॥

دنچ ارینا ےک رکے ئؤن ناین ایک اجت ۔۔
ਧਰਿੀ ਚੀਜੀ ਤਕ ਕਰੇ ਤਜਸੁ ਤਵਤਚ ਸਭੁ ਤਕਛੁ ਹੋਇ ॥

جب
ک
درھیت جی ےک رکے ِجس وِچ سیھ ِچھ وہۓ ۔۔
ਨਾਨਕ ਿਾ ਪਤਿ ਜਾਣੀਐ ਜਾ ਪਤਿ ਰਖੈ ਸੋਇ ॥੨॥

ک
نانک نا پپ اج پپَے اج پپ ر َھے وسۓ ۔۔۲۔۔
ਪਉੜੀ ॥

ئؤری ۔۔
ਿੁਧੁ ਸਚੇ ਸੁਬਹਾਨੁ ਸਿਾ ਕਲਾਤਣਆ ॥

ُندھ ےچس ُسبچان دسا کالاین ۔۔

ਿੂੰ ਸਚਾ ਿੀਬਾਣੁ ਹੋਤਰ ਆਵਣ ਜਾਤਣਆ ॥

ئُؤن اچس دابین وہر ا ون اجاین ۔۔

ਸਚੁ ਤਜ ਮੰਗਤਹ ਿਾਨੁ ਤਸ ਿੁਧੈ ਜੇਤਹਆ ॥

چس ےج میگہہ دان ےس ُند َھے جبہیا ۔۔
ਸਚੁ ਿੇਰਾ ਿੁਰਮਾਨੁ ਸਬਿੇ ਸੋਤਹਆ ॥

چس ریتا فُرامن دبسے وس ِہیا ۔۔
ਮੰਤਨਐ ਤਗਆਨੁ ਤਧਆਨੁ ਿੁਧੈ ਿੇ ਪਾਇਆ ॥

ِمی ٔپے گ ِیان دایھن ُند َھے ےت نانا ۔۔

ਕਰਤਮ ਪਵੈ ਨੀਸਾਨੁ ਨ ਚਲੈ ਚਲਾਇਆ ॥

رکم وپَے اسینن ہن چلَے چالنا ۔۔

ਿੂੰ ਸਚਾ ਿਾਿਾਰੁ ਤਨਿ ਿੇਵਤਹ ਚੜਤਹ ਸਵਾਇਆ ॥

ئُؤن اچس دانار پِپ دویہِ ڑچہِ سَؤانا ۔۔

ਨਾਨਕੁ ਮੰਗੈ ਿਾਨੁ ਜੋ ਿੁਧੁ ਭਾਇਆ ॥੨੬॥

َ
نانک میگے دان وج ُندھ اھبنا ۔۔۲۶۔۔
ਸਲੋਕੁ ਮਃ ੨ ॥

ولسک م۲ :۔۔
ਿੀਤਖਆ ਆਤਖ ਬੁਝਾਇਆ ਤਸਿਿੀ ਸਤਚ ਸਮੇਉ ॥

ِدنکھیا ا ھک اھجبنا صِفبی چس سمپؤ ۔۔

ਤਿਨ ਕਉ ਤਕਆ ਉਪਿੇਸੀਐ ਤਜਨ ਗੁਰੁ ਨਾਨਕ ਿੇਉ ॥੧॥

پِں کؤ ایک ا ُندئ َ
سیے ِجں ُگر نانک دئؤ ۔۔۱۔۔

ਮਃ ੧ ॥

م۱ :۔۔
ਆਤਪ ਬੁਝਾਏ ਸੋਈ ਬੂਝੈ ॥

ب
چ
ا ت ُجھاےئ وسیئ ُوب َھے ۔۔
ਤਜਸੁ ਆਤਪ ਸੁਝਾਏ ਤਿਸੁ ਸਭੁ ਤਕਛੁ ਸੂਝੈ ॥

س
ک
ِجس ا ت ُ جھاےئ ئِس سیھ ِچھ

سُؤ ِچ ۔۔

ਕਤਹ ਕਤਹ ਕਥਨਾ ਮਾਇਆ ਲੂਝੈ ॥

چ
ہہک ہہک کبھیا امنا لُؤ َھے ۔۔

ਹੁਕਮੀ ਸਗਲ ਕਰੇ ਆਕਾਰ ॥

چک
ُ می لگس رکے ا اکر ۔

ਆਪੇ ਜਾਣੈ ਸਰਬ ਵੀਚਾਰ ॥

ا ےپ اج ئَے رست وبچار ۔۔

ਅਖਰ ਨਾਨਕ ਅਤਖਓ ਆਤਪ ॥

ک
ارھک نانک ا ِھپؤ ا ت ۔۔

ਲਹੈ ਭਰਾਤਿ ਹੋਵੈ ਤਜਸੁ ਿਾਤਿ ॥੨॥

وہوے ِجس دات ۔۔۲۔۔
ل َہے رھبات َ
ਪਉੜੀ ॥

ئؤری ۔۔
ਹਉ ਢਾਢੀ ਵੇਕਾਰੁ ਕਾਰੈ ਲਾਇਆ ॥

ہؤ داھدیھ واکیر َاکرے النا ۔۔

ਰਾਤਿ ਤਿਹੈ ਕੈ ਵਾਰ ਧੁਰਹੁ ਿੁਰਮਾਇਆ ॥

ب
رات ِد َہے ےکَ وار د ُھر ُہ ُھرامنا ۔۔

ਢਾਢੀ ਸਚੈ ਮਹਤਲ ਖਸਤਮ ਬੁਲਾਇਆ ॥

کھ
س
داھدیھ سج َے لحم م نالنا ۔۔

ਸਚੀ ਤਸਿਤਿ ਸਾਲਾਹ ਕਪੜਾ ਪਾਇਆ ॥

یچس صِفت اصالچ ڑپکا نانا ۔۔
ਸਚਾ ਅੰਤਮਰਿ ਨਾਮੁ ਭੋਜਨੁ ਆਇਆ ॥

اچس ارمت نام وھبنج ا نا ۔۔
ਗੁਰਮਿੀ ਖਾਧਾ ਰਤਜ ਤਿਤਨ ਸੁਖੁ ਪਾਇਆ ॥

ُگریتم اھکداھ رچ پِں ُسکھ نانا ۔۔

ਢਾਢੀ ਕਰੇ ਪਸਾਉ ਸਬਿੁ ਵਜਾਇਆ ॥

داھدیھ رکے ئساو دبس واجنا ۔۔
ੁਨਾਨਕ ਸਚੁ ਸਾਲਾਤਹ ਪੂਰਾ ਪਾਇਆ ॥੨੭॥ ਸੁਧ

نانک چس ساالہِ ئُؤرا نانا ۔۔۲۷۔۔دسھ
ੇਰਾਗੁ ਗਉੜੀ ਗੁਆਰੇਰੀ ਮਹਲਾ ੧ ਚਉਪਿੇ ਿੁਪਿ

راگ گؤری ُگؤارریی ہلحم  ۱جؤندے ُدندے

ੴ ਸਤਿ ਨਾਮੁ ਕਰਿਾ ਪੁਰਖੁ ਤਨਰਭਉ ਤਨਰਵੈਰੁ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤਿ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪਰਸਾਤਿ ॥

َسیب
ب
ھ
ُ
گ
ں ر رپساد ۔۔
اِک اواکنر ست نام رکنا ُپرھک پِر ھؤ پِروری ااکل مُؤرت اوجین
ਭਉ ਮੁਚੁ ਭਾਰਾ ਵਿਾ ਿੋਲੁ ॥

ب م
ھؤ ُج اھبرا ودا وتل ۔۔

ਮਨ ਮਤਿ ਹਉਲੀ ਬੋਲੇ ਬੋਲੁ ॥

نم مت ہؤیل وبےل وبل ۔۔
ਤਸਤਰ ਧਤਰ ਚਲੀਐ ਸਹੀਐ ਭਾਰੁ ॥

سِر درھ چلپے َ سہپے َ اھبر ۔۔

ਨਿਰੀ ਕਰਮੀ ਗੁਰ ਬੀਚਾਰੁ ॥੧॥

دنری رکیم ُگر اچیبر ۔۔۱۔۔

ਭੈ ਤਬਨੁ ਕੋਇ ਨ ਲੰਘਤਸ ਪਾਤਰ ॥

لی گ
ب
ھ
َھے پِں وکۓ ہن س نار ۔۔
ਭੈ ਭਉ ਰਾਤਖਆ ਭਾਇ ਸਵਾਤਰ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ب ب
َھے ھؤ راایھک اھبےئ وسار ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਭੈ ਿਤਨ ਅਗਤਨ ਭਖੈ ਭੈ ਨਾਤਲ ॥

ب
ب
ک
ب
ھ
َھے نت انگ َھے َھے نال ۔۔
ਭੈ ਭਉ ਘੜੀਐ ਸਬਤਿ ਸਵਾਤਰ ॥

ب ب
َھے ھؤ ڑھگ پپے َ دبس وسار ۔۔
ਭੈ ਤਬਨੁ ਘਾੜਿ ਕਚੁ ਤਨਕਚ ॥

نک
ب
َھے پِں اھگرت چک ِج ۔۔

ਅੰਧਾ ਸਚਾ ਅੰਧੀ ਸਟ ॥੨॥

ادناھ اچس ادنیھ ست ۔۔۲۔۔
ਬੁਧੀ ਬਾਜੀ ਉਪਜੈ ਚਾਉ ॥

دبُیھ نایج ا ُ بج َے اچو ۔۔

ਸਹਸ ਤਸਆਣਪ ਪਵੈ ਨ ਿਾਉ ॥

سہس ِسیاپپ وپَے ہن ناو ۔۔
ਨਾਨਕ ਮਨਮੁਤਖ ਬੋਲਣੁ ਵਾਉ ॥

مب
نانک مُکھ وبنل واو ۔۔

ਅੰਧਾ ਅਖਰੁ ਵਾਉ ਿੁਆਉ ॥੩॥੧॥

ادناھ ارھک واو ُدواو ۔۔۳۔۔۱۔۔
ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੧ ॥

گؤری ہلحم ۱۔۔
ਿਤਰ ਘਰੁ ਘਤਰ ਿਰੁ ਿਤਰ ਿਰੁ ਜਾਇ ॥

در رھگ رھگ در در در اجۓ ۔۔
ਸੋ ਿਰੁ ਕੇਹਾ ਤਜਿੁ ਿਤਰ ਿਰੁ ਪਾਇ ॥

وس در اہیک جت در درو ناۓ ۔۔
ਿੁਧੁ ਤਬਨੁ ਿੂਜੀ ਨਾਹੀ ਜਾਇ ॥

ُندھ پِں ُدویج نایہ اجۓ ۔۔
ਜੋ ਤਕਛੁ ਵਰਿੈ ਸਭ ਿੇਰੀ ਰਜਾਇ ॥੧॥

ک
وج ِچھ ور ئَے سیھ ریتی راج ئِے ۔۔۱۔۔
ਿਰੀਐ ਜੇ ਿਰੁ ਹੋਵੈ ਹੋਰੁ ॥

وہوے وہر ۔۔
درےیٔ ےج در َ
ਿਤਰ ਿਤਰ ਿਰਣਾ ਮਨ ਕਾ ਸੋਰੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

در در درنا نم اک وسر ۔۔۱۔۔راہو۔۔

ਨਾ ਜੀਉ ਮਰੈ ਨ ਿੂਬੈ ਿਰੈ ॥

ہن جپؤ م َ َرے ہن ُدو ئَے رتَے ۔۔
ਤਜਤਨ ਤਕਛੁ ਕੀਆ ਸੋ ਤਕਛੁ ਕਰੈ ॥

ک
ک
ِجں ِچھ ایک وس ِچھ رکَے ۔۔
ਹੁਕਮੇ ਆਵੈ ਹੁਕਮੇ ਜਾਇ ॥

چک
ے ُچکمے اجۓ ۔۔
ُ مے ا و َ

ਆਗੈ ਪਾਛੈ ਹੁਕਤਮ ਸਮਾਇ ॥੨॥

چ ک
ا ےگ نا َھے ُچ م امسۓ ۔۔۲۔۔
ਹੰਸੁ ਹੇਿੁ ਆਸਾ ਅਸਮਾਨੁ ॥

سنہ َہپت ا سا اامسن ۔۔
ਤਿਸੁ ਤਵਤਚ ਭੂਖ ਬਹੁਿੁ ਨੈ ਸਾਨੁ ॥

ب
ئِس وِچ ُھؤھک تہب ئَے سان ۔۔
ਭਉ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਆਧਾਰੁ ॥

ب
ھؤ اھکنا انیپ ا داھر ۔۔

ਤਵਣੁ ਖਾਧੇ ਮਤਰ ਹੋਤਹ ਗਵਾਰ ॥੩॥

وِن اھکدےھ رم وہہِ وگار ۔۔۳۔۔
ਤਜਸ ਕਾ ਕੋਇ ਕੋਈ ਕੋਇ ਕੋਇ ॥

سج اک وکۓ وکیئ وکۓ وکۓ ۔۔
ਸਭੁ ਕੋ ਿੇਰਾ ਿੂੰ ਸਭਨਾ ਕਾ ਸੋਇ ॥

سیھ وک ریتا ئُؤن سبھیا اک وسۓ ۔۔

ਜਾ ਕੇ ਜੀਅ ਜੰਿ ਧਨੁ ਮਾਲੁ ॥

اج ےک ایج جپت دنھ امل ۔۔
ਨਾਨਕ ਆਖਣੁ ਤਬਖਮੁ ਬੀਚਾਰੁ ॥੪॥੨॥

نکھ
نانک ا نھک ِ م اچیبر ۔۔۴۔۔۲۔۔
ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੧ ॥

گؤری ہلحم ۱۔۔
ਮਾਿਾ ਮਤਿ ਤਪਿਾ ਸੰਿੋਖੁ ॥

امنا مت پِیا وتنسھک ۔۔
ਸਿੁ ਭਾਈ ਕਤਰ ਏਹੁ ਤਵਸੇਖੁ ॥੧॥

ست اھبیئ رک اویہ وِ َسیکھ ۔۔۱۔۔

ਕਹਣਾ ਹੈ ਤਕਛੁ ਕਹਣੁ ਨ ਜਾਇ ॥

ک
انہک ےہَ ِچھ کہں ہن اجۓ ۔۔

ਿਉ ਕੁਿਰਤਿ ਕੀਮਤਿ ਨਹੀ ਪਾਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ئؤ قُدرت تمیق یہن ناۓ ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਸਰਮ ਸੁਰਤਿ ਿੁਇ ਸਸੁਰ ਭਏ ॥

رسم ُسرت ُدےئ سسُر ےئھب ۔۔
ਕਰਣੀ ਕਾਮਤਣ ਕਤਰ ਮਨ ਲਏ ॥੨॥

رکین اکنم رک نم ےئل ۔۔۲۔۔
ਸਾਹਾ ਸੰਜੋਗੁ ਵੀਆਹੁ ਤਵਜੋਗੁ ॥

اصاح وجنسگ وِناوہ وِوجگ ۔۔

ਸਚੁ ਸੰਿਤਿ ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਜੋਗੁ ॥੩॥੩॥

چس سیپت وہک نانک وجگ ۔۔۳۔۔۳۔۔
ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੧ ॥

گؤری ہلحم ۱۔۔
ਪਉਣੈ ਪਾਣੀ ਅਗਨੀ ਕਾ ਮੇਲੁ ॥

ئؤ ئَے ناین اینگ اک لیم ۔۔

ਚੰਚਲ ਚਪਲ ਬੁਤਧ ਕਾ ਖੇਲੁ ॥

لچنچ لپچ ُندھ اک لیھک ۔۔
ਨਉ ਿਰਵਾਜੇ ਿਸਵਾ ਿੁਆਰੁ ॥

ئؤ درواےج دوسا ُدوار ۔۔
ਬੁਝੁ ਰੇ ਤਗਆਨੀ ਏਹੁ ਬੀਚਾਰੁ ॥੧॥

ب
ُچھ رے گ ِیاین اویہ اچیبر ۔۔۱۔۔
ਕਥਿਾ ਬਕਿਾ ਸੁਨਿਾ ਸੋਈ ॥

کبھیا اتکب ُسییا وسیئ ۔۔

ਆਪੁ ਬੀਚਾਰੇ ਸੁ ਤਗਆਨੀ ਹੋਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ا ت اچیبرے وس گ ِیاین وہیئ ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਿੇਹੀ ਮਾਟੀ ਬੋਲੈ ਪਉਣੁ ॥

دیہی امیٹ وب لَے ئؤن ۔۔
ਬੁਝੁ ਰੇ ਤਗਆਨੀ ਮੂਆ ਹੈ ਕਉਣੁ ॥

ب
ُچھ رے گ ِیاین مُؤا ےہَ کؤن ۔۔

ਮੂਈ ਸੁਰਤਿ ਬਾਿੁ ਅਹੰਕਾਰੁ ॥

مُؤیئ ُسرت دعب ااکنہر ۔۔
ਓਹੁ ਨ ਮੂਆ ਜੋ ਿੇਖਣਹਾਰੁ ॥੨॥

او ُہ ہن مُؤا وج دنکھبہار ۔۔۲۔۔

ਜੈ ਕਾਰਤਣ ਿਤਟ ਿੀਰਥ ਜਾਹੀ ॥

ےجَ اکرن ٹت ریتھت اجیہ ۔۔
ਰਿਨ ਪਿਾਰਥ ਘਟ ਹੀ ਮਾਹੀ ॥

رنت ندارھت ٹھگ یہ امیہ ۔۔
ਪਤੜ ਪਤੜ ਪੰਤਿਿੁ ਬਾਿੁ ਵਖਾਣੈ ॥

ڑپ ڑپ ڈنپت دعب واھک ئَے ۔۔

ਭੀਿਤਰ ਹੋਿੀ ਵਸਿੁ ਨ ਜਾਣੈ ॥੩॥

رتیھب وہدی وطس ہن اج ئَے ۔۔۳۔۔
ਹਉ ਨ ਮੂਆ ਮੇਰੀ ਮੁਈ ਬਲਾਇ ॥

ہؤ ہن مُؤا ریمی مُبی نال ئِے ۔۔

ਓਹੁ ਨ ਮੂਆ ਜੋ ਰਤਹਆ ਸਮਾਇ ॥

او ُہ ہن مُؤا وج رایہ امسۓ ۔۔
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਗੁਤਰ ਬਰਹਮੁ ਤਿਖਾਇਆ ॥

وہک نانک ُگر پرمہ دِاھکنا ۔۔

ਮਰਿਾ ਜਾਿਾ ਨਿਤਰ ਨ ਆਇਆ ॥੪॥੪॥

رمنا اجنا دنر ہن ا نا ۔۔۴۔۔۴۔۔

ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੧ ਿਖਣੀ ॥

گؤری ہلحم  ۱دینھک ۔۔
ਸੁਤਣ ਸੁਤਣ ਬੂਝੈ ਮਾਨੈ ਨਾਉ ॥

چ
ُسں ُسں وب َھے امےن ناو ۔۔
ਿਾ ਕੈ ਸਿ ਬਤਲਹਾਰੈ ਜਾਉ ॥

اہلبرے اجو ۔۔
نا َ
ےک دص َ
ਆਤਪ ਭੁਲਾਏ ਿਉਰ ਨ ਿਾਉ ॥

ب
ب
ا ت ھُالےئ ھؤر ہن اھٹو ۔۔

ਿੂੰ ਸਮਝਾਵਤਹ ਮੇਤਲ ਤਮਲਾਉ ॥੧॥

ئُؤن اھجمسوہِ لیم مِالو ۔۔۱۔۔
ਨਾਮੁ ਤਮਲੈ ਚਲੈ ਮੈ ਨਾਤਲ ॥

نام ملَ ِے چلَے م َے نال ۔۔

ਤਬਨੁ ਨਾਵੈ ਬਾਧੀ ਸਭ ਕਾਤਲ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

پِں نا َوے نادیھ سیھ اکل ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਖੇਿੀ ਵਣਜੁ ਨਾਵੈ ਕੀ ਓਟ ॥

یتیھک وجن نا َوے یک اوت ۔۔
ਪਾਪੁ ਪੁੰਨੁ ਬੀਜ ਕੀ ਪੋਟ ॥

نات ُپ ّں جیب یک وپت ۔۔
ਕਾਮੁ ਿੋਧੁ ਜੀਅ ਮਤਹ ਚੋਟ ॥

اکم رکودھ ایج ہہم وچت ۔۔

ਨਾਮੁ ਤਵਸਾਤਰ ਚਲੇ ਮਤਨ ਖੋਟ ॥੨॥

نام وِسار ےلچ نم وھکت ۔۔۲۔۔
ਸਾਚੇ ਗੁਰ ਕੀ ਸਾਚੀ ਸੀਖ ॥

ساےچ ُگر یک سایچ ھکیس ۔۔
ਿਨੁ ਮਨੁ ਸੀਿਲੁ ਸਾਚੁ ਪਰੀਖ ॥

نت نم لتیس ساچ رپھکی ۔۔
ਜਲ ਪੁਰਾਇਤਨ ਰਸ ਕਮਲ ਪਰੀਖ ॥

لج ُپرانئ رس لمک رپِھکی ۔۔

ਸਬਤਿ ਰਿੇ ਮੀਿੇ ਰਸ ਈਖ ॥੩॥

دبس رےت ےھٹیم رس اِھکی ۔۔۳۔۔
ਹੁਕਤਮ ਸੰਜੋਗੀ ਗਤੜ ਿਸ ਿੁਆਰ ॥

ک
ُچ م وجنسیگ گر دس ُدوار ۔۔

ਪੰਚ ਵਸਤਹ ਤਮਤਲ ਜੋਤਿ ਅਪਾਰ ॥

پب
ج وسہہ مِل وجت انار ۔۔

ਆਤਪ ਿੁਲੈ ਆਪੇ ਵਣਜਾਰ ॥

ا ت ُنلَے ا ےپ واجنر ۔۔

ਨਾਨਕ ਨਾਤਮ ਸਵਾਰਣਹਾਰ ॥੪॥੫॥

نانک نام وساراہنر ۔۔۴۔۔۵۔۔
ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੧ ॥

گؤری ہلحم ۱۔۔

ਜਾਿੋ ਜਾਇ ਕਹਾ ਿੇ ਆਵੈ ॥

ے ۔۔
اجوت اجۓ اہک ےت ا و َ
ਕਹ ਉਪਜੈ ਕਹ ਜਾਇ ਸਮਾਵੈ ॥

ب
امسوے ۔۔
ہہک ا ُ ج َے ہہک اجۓ َ
ਤਕਉ ਬਾਤਧਓ ਤਕਉ ਮੁਕਿੀ ਪਾਵੈ ॥

کپؤ نادھپؤ کپؤ مُکبی نا َوے ۔۔

ਤਕਉ ਅਤਬਨਾਸੀ ਸਹਤਜ ਸਮਾਵੈ ॥੧॥

کپ پ سہ
امسوے ۔۔۱۔۔
ج
ؤ ا ِیایس
َ

ਨਾਮੁ ਤਰਿੈ ਅੰਤਮਰਿੁ ਮੁਤਖ ਨਾਮੁ ॥

نام ر َِدے ارمِت مُکھ نام ۔۔

ਨਰਹਰ ਨਾਮੁ ਨਰਹਰ ਤਨਹਕਾਮੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

رنہر نام رنہر بِہکام ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਸਹਜੇ ਆਵੈ ਸਹਜੇ ਜਾਇ ॥

س
سہ
ج
ے ہجے اجۓ ۔۔
و
ا
ے
َ

ਮਨ ਿੇ ਉਪਜੈ ਮਨ ਮਾਤਹ ਸਮਾਇ ॥

نم ےت ا ُ بج َے نم امہِ امسۓ ۔۔
ਗੁਰਮੁਤਖ ਮੁਕਿੋ ਬੰਧੁ ਨ ਪਾਇ ॥

ُگرمُکھ مُکپؤ دنبھ ہن ناۓ ۔۔

ਸਬਿੁ ਬੀਚਾਤਰ ਛੁਟੈ ਹਤਰ ਨਾਇ ॥੨॥

چ
دبس اچیبر ُھ َپے ہر ناےئ ۔۔۲۔۔

ਿਰਵਰ ਪੰਖੀ ਬਹੁ ਤਨਤਸ ਬਾਸੁ ॥

رتور یھکنپ وہب ئِس ناس ۔۔

ਸੁਖ ਿੁਖੀਆ ਮਤਨ ਮੋਹ ਤਵਣਾਸੁ ॥

ُسکھ ُدایھک نم ومہ وِناس ۔۔

ਸਾਝ ਤਬਹਾਗ ਿਕਤਹ ਆਗਾਸੁ ॥

ساھج ِبہاگ نکہ ِہ ا اگس ۔۔
ਿਹ ਤਿਤਸ ਧਾਵਤਹ ਕਰਤਮ ਤਲਤਖਆਸੁ ॥੩॥

دہ دِس داھوہِ رکم لک ِھیاس ۔۔۳۔۔
ਨਾਮ ਸੰਜੋਗੀ ਗੋਇਤਲ ਥਾਟੁ ॥

نام وجنسیگ وگلئ اھتت ۔۔
ਕਾਮ ਿੋਧ ਿੂਟੈ ਤਬਖੁ ਮਾਟੁ ॥

ب
اکم رکودھ ُھؤ ئَے نِکھ امت ۔۔
ਤਬਨੁ ਵਖਰ ਸੂਨੋ ਘਰੁ ਹਾਟੁ ॥

پِں ورھک سُؤون رھگ اہت ۔۔

ਗੁਰ ਤਮਤਲ ਖੋਲੇ ਬਜਰ ਕਪਾਟ ॥੪॥

ُگر مِل وھکےل رجب اپکت ۔۔۴۔۔
ਸਾਧੁ ਤਮਲੈ ਪੂਰਬ ਸੰਜੋਗ ॥

سادھ ملَ ِے ئُؤرت وجنسگ ۔۔
ਸਤਚ ਰਹਸੇ ਪੂਰੇ ਹਤਰ ਲੋਗ ॥

چس ر ہسے ئُؤرے ہر ولگ ۔۔

ਮਨੁ ਿਨੁ ਿੇ ਲੈ ਸਹਤਜ ਸੁਭਾਇ ॥

ل َ سہ
ب
س
ُ
نم نت دے ے ج ھاےئِ ۔۔
ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਕੈ ਲਾਗਉ ਪਾਇ ॥੫॥੬॥

نانک پِں ےکَ الگؤ ناۓ ۔۔۵۔۔۶۔۔
ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੧ ॥

گؤری ہلحم ۱۔۔
ਕਾਮੁ ਿੋਧੁ ਮਾਇਆ ਮਤਹ ਚੀਿੁ ॥

اکم رکودھ امنا ہہم جپت ۔۔
ਝੂਿ ਤਵਕਾਤਰ ਜਾਗੈ ਤਹਿ ਚੀਿੁ ॥

چ
ُھؤھٹ وِاکر اج َگے ِہت ِجپت ۔۔
ਪੂੰਜੀ ਪਾਪ ਲੋਭ ਕੀ ਕੀਿੁ ॥

ئُؤیجن نات ولھب یک کِپت ۔۔
ਿਰੁ ਿਾਰੀ ਮਤਨ ਨਾਮੁ ਸੁਚੀਿੁ ॥੧॥

رت ناری نم نام سُچِپت ۔۔۱۔۔
ਵਾਹੁ ਵਾਹੁ ਸਾਚੇ ਮੈ ਿੇਰੀ ਟੇਕ ॥

وا ُہ وا ُہ ساےچ م َے ریتی پَیک ۔۔
ਹਉ ਪਾਪੀ ਿੂੰ ਤਨਰਮਲੁ ਏਕ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ہؤ نایپ ئُؤن پِرلم انک ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਅਗਤਨ ਪਾਣੀ ਬੋਲੈ ਭੜਵਾਉ ॥

انگ ناین وب لَے ڑھبواو ۔۔

ਤਜਹਵਾ ਇੰਿਰੀ ਏਕੁ ਸੁਆਉ ॥

چہؤا اِدنری انک سُؤا و ۔۔

ਤਿਸਤਟ ਤਵਕਾਰੀ ਨਾਹੀ ਭਉ ਭਾਉ ॥

ب
ِدست وِاکری نایہ ھؤ اھبو ۔۔

ਆਪੁ ਮਾਰੇ ਿਾ ਪਾਏ ਨਾਉ ॥੨॥

ا ت امرے نا ناےئ ناو ۔۔۲۔۔
ਸਬਤਿ ਮਰੈ ਤਿਤਰ ਮਰਣੁ ਨ ਹੋਇ ॥

ب
دبس م َ َرے ھِر رمن ہن وہۓ ۔۔
ਤਬਨੁ ਮੂਏ ਤਕਉ ਪੂਰਾ ਹੋਇ ॥

پِں مُؤےئ کپؤ ئُؤرا وہۓ ۔۔
ਪਰਪੰਤਚ ਤਵਆਤਪ ਰਤਹਆ ਮਨੁ ਿੋਇ ॥

پب
رپ ج ونات رایہ نم دوےئ ۔۔

ਤਥਰੁ ਨਾਰਾਇਣੁ ਕਰੇ ਸੁ ਹੋਇ ॥੩॥

ب
ھِر نارانئ رکے وس وہۓ ۔۔۳۔۔
ਬੋਤਹਤਥ ਚੜਉ ਜਾ ਆਵੈ ਵਾਰੁ ॥

ے وار ۔۔
وبھتہ ڑچو اج ا و َ
ਿਾਕੇ ਬੋਤਹਥ ਿਰਗਹ ਮਾਰ ॥

اھٹےک وبھتہ درہہگ امر ۔۔
ਸਚੁ ਸਾਲਾਹੀ ਧੰਨੁ ਗੁਰਿੁਆਰੁ ॥

چس اصالیح دنھّ ُگر ُدوار ۔۔

ਨਾਨਕ ਿਤਰ ਘਤਰ ਏਕੰਕਾਰੁ ॥੪॥੭॥

نانک در رھگ انکپکار ۔۔۴۔۔۷۔۔
ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੧ ॥

گؤری ہلحم ۱۔۔
ਉਲਤਟਓ ਕਮਲੁ ਬਰਹਮੁ ਬੀਚਾਤਰ ॥

اُلِیپؤ لمک پرمہ اچیبر ۔۔

ਅੰਤਮਰਿ ਧਾਰ ਗਗਤਨ ਿਸ ਿੁਆਤਰ ॥

ارمت داھر نگگ دس ُدوار ۔۔
ਤਿਰਭਵਣੁ ਬੇਤਧਆ ਆਤਪ ਮੁਰਾਤਰ ॥੧॥

رتِوھبن دیبایھ ا ت مُرار ۔۔۱۔۔
ਰੇ ਮਨ ਮੇਰੇ ਭਰਮੁ ਨ ਕੀਜੈ ॥

رے نم ریمے رھبم ہن کبج َے ۔۔
ਮਤਨ ਮਾਤਨਐ ਅੰਤਮਰਿ ਰਸੁ ਪੀਜੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

نم ام نیپے ارمت رس پبج َے ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਜਨਮੁ ਜੀਤਿ ਮਰਤਣ ਮਨੁ ਮਾਤਨਆ ॥

منج جپت رمن نم اماین ۔۔
ਆਤਪ ਮੂਆ ਮਨੁ ਮਨ ਿੇ ਜਾਤਨਆ ॥

ا ت مُؤا نم نم ےت اجاین ۔۔
ਨਜਤਰ ਭਈ ਘਰੁ ਘਰ ਿੇ ਜਾਤਨਆ ॥੨॥

رجن یئھب رھگ رھگ ےت اجاین ۔۔۲۔۔

ਜਿੁ ਸਿੁ ਿੀਰਥੁ ਮਜਨੁ ਨਾਤਮ ॥

م
چ
جت ست ریتھت ں نام ۔۔

ਅਤਧਕ ਤਬਥਾਰੁ ਕਰਉ ਤਕਸੁ ਕਾਤਮ ॥

ادِکھ پِبھار رکو کِس اکم ۔۔

ਨਰ ਨਾਰਾਇਣ ਅੰਿਰਜਾਤਮ ॥੩॥

رن نارانئ ارتناجم ۔۔۳۔۔
ਆਨ ਮਨਉ ਿਉ ਪਰ ਘਰ ਜਾਉ ॥

ا ن مپؤ ئؤ رپ رھگ اجو ۔۔

ਤਕਸੁ ਜਾਚਉ ਨਾਹੀ ਕੋ ਥਾਉ ॥

کِس اججؤ نایہ وک اھتو ۔۔

ਨਾਨਕ ਗੁਰਮਤਿ ਸਹਤਜ ਸਮਾਉ ॥੪॥੮॥

سہ
نانک ُگرمت ج امسو ۔۔۴۔۔۸۔۔
ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੧ ॥

گؤری ہلحم ۱۔۔
ਸਤਿਗੁਰੁ ਤਮਲੈ ਸੁ ਮਰਣੁ ਤਿਖਾਏ ॥

سیگؤر ملَ ِے وس رمن دِاھکےئ ۔۔

ਮਰਣ ਰਹਣ ਰਸੁ ਅੰਿਤਰ ਭਾਏ ॥

رمن رنہ رس ارتن اھبےئ ۔۔
ਗਰਬੁ ਤਨਵਾਤਰ ਗਗਨ ਪੁਰੁ ਪਾਏ ॥੧॥

رگت ئِؤار نگگ ُپر ناےئ ۔۔۱۔۔

ਮਰਣੁ ਤਲਖਾਇ ਆਏ ਨਹੀ ਰਹਣਾ ॥

رمن لک ِھا ِئے ا ےئ یہن رانہ ۔۔

ਹਤਰ ਜਤਪ ਜਾਤਪ ਰਹਣੁ ਹਤਰ ਸਰਣਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ہر جت اجت رنہ ہررسنا ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਸਤਿਗੁਰੁ ਤਮਲੈ ਿ ਿੁਤਬਧਾ ਭਾਗੈ ॥

سیگؤر ملَ ِے ت ُددباھ اھب َگے َ۔۔

ਕਮਲੁ ਤਬਗਾਤਸ ਮਨੁ ਹਤਰ ਪਰਭ ਲਾਗੈ ॥

لمک ِئگاس نم ہر رپَھب ال َگے َ۔۔
ਜੀਵਿੁ ਮਰੈ ਮਹਾ ਰਸੁ ਆਗੈ ॥੨॥

ِجپ َؤت م َ َرے اہم رس ا ےگَ ۔۔۲۔۔
ਸਤਿਗੁਤਰ ਤਮਤਲਐ ਸਚ ਸੰਜਤਮ ਸੂਚਾ ॥

سبج
س
سیگؤر مِلیپے چس م ُؤاچ ۔۔
ਗੁਰ ਕੀ ਪਉੜੀ ਊਚੋ ਊਚਾ ॥

ُگر یک ئؤری اووچ اُواچ ۔۔

ਕਰਤਮ ਤਮਲੈ ਜਮ ਕਾ ਭਉ ਮੂਚਾ ॥੩॥

ب
رکم ملَ ِے مج اک ھؤ مُؤاچ ۔۔۳۔۔

ਗੁਤਰ ਤਮਤਲਐ ਤਮਤਲ ਅੰਤਕ ਸਮਾਇਆ ॥

ُگر مِلیپے مِل اَنک امسنا ۔۔

ਕਤਰ ਤਕਰਪਾ ਘਰੁ ਮਹਲੁ ਤਿਖਾਇਆ ॥

رک کِرنا رھگ لحم دِاھکنا ۔۔

ਨਾਨਕ ਹਉਮੈ ਮਾਤਰ ਤਮਲਾਇਆ ॥੪॥੯॥

نانک ہؤ م َے امر مِالنا ۔۔۴۔۔۹۔۔
ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੧ ॥

گؤری ہلحم ۱۔۔
ਤਕਰਿੁ ਪਇਆ ਨਹ ਮੇਟੈ ਕੋਇ ॥

کِرت ایپ ہن مَی َپے وکۓ ۔۔

ਤਕਆ ਜਾਣਾ ਤਕਆ ਆਗੈ ਹੋਇ ॥

ایک اجنا ایک ا ےگَ وہۓ ۔۔
ਜੋ ਤਿਸੁ ਭਾਣਾ ਸੋਈ ਹੂਆ ॥

وج ئِس اھبنا وسیئ ُہؤا ۔۔

ਅਵਰੁ ਨ ਕਰਣੈ ਵਾਲਾ ਿੂਆ ॥੧॥

ا َور ہن رک ئَے واال ُدوا ۔۔۱۔۔

ਨਾ ਜਾਣਾ ਕਰਮ ਕੇਵਿ ਿੇਰੀ ਿਾਤਿ ॥

ہن اجنا رکم ویکَد ریتی دات ۔۔
ਕਰਮੁ ਧਰਮੁ ਿੇਰੇ ਨਾਮ ਕੀ ਜਾਤਿ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

رکم درھم ریتے نام یک اجت ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਿੂ ਏਵਿੁ ਿਾਿਾ ਿੇਵਣਹਾਰੁ ॥

ئُؤ اوید دانا دویاہنر ۔۔

ਿੋਤਟ ਨਾਹੀ ਿੁਧੁ ਭਗਤਿ ਭੰਿਾਰ ॥

وتت نایہ ُندھ تگھب ڈنھبار ۔۔

ਕੀਆ ਗਰਬੁ ਨ ਆਵੈ ਰਾਤਸ ॥

ے راس ۔۔
ک ِیا رگت ہن ا و َ
ਜੀਉ ਤਪੰਿੁ ਸਭੁ ਿੇਰੈ ਪਾਤਸ ॥੨॥

جپؤ پِید سیھ ریتَے ناس ۔۔۲۔۔
ਿੂ ਮਾਤਰ ਜੀਵਾਲਤਹ ਬਖਤਸ ਤਮਲਾਇ ॥

نک
ہل ھس مِال ئِے ۔۔
ئُؤ امر ویجا ِ

ਤਜਉ ਭਾਵੀ ਤਿਉ ਨਾਮੁ ਜਪਾਇ ॥

ِجپؤ اھبوی پپؤ نام اپجۓ ۔۔

ਿੂੰ ਿਾਨਾ ਬੀਨਾ ਸਾਚਾ ਤਸਤਰ ਮੇਰੈ ॥

ئُؤن دانا انیب سااچ سِر ریمَے ۔۔
ਗੁਰਮਤਿ ਿੇਇ ਭਰੋਸੈ ਿੇਰੈ ॥੩॥

ُگرمت دےئ رھبو سَے ریتَے ۔۔۳۔۔
ਿਨ ਮਤਹ ਮੈਲੁ ਨਾਹੀ ਮਨੁ ਰਾਿਾ ॥

نت ہہم لیم نایہ نم رانا ۔۔
ਗੁਰ ਬਚਨੀ ਸਚੁ ਸਬਤਿ ਪਛਾਿਾ ॥

ُگر ینچب چس دبس اھچپنا ۔۔

ਿੇਰਾ ਿਾਣੁ ਨਾਮ ਕੀ ਵਤਿਆਈ ॥

ریتا نان نام یک ودنایئ ۔۔
ਨਾਨਕ ਰਹਣਾ ਭਗਤਿ ਸਰਣਾਈ ॥੪॥੧੦॥

نانک رانہ تگھب رسنایئ ۔۔۴۔۔۱۱۔۔

ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੧ ॥

گؤری ہلحم ۱۔۔
ਤਜਤਨ ਅਕਥੁ ਕਹਾਇਆ ਅਤਪਓ ਪੀਆਇਆ ॥

ِجں اکبھ اہکنا اپپؤ ایپایئ ۔۔

ਅਨ ਭੈ ਤਵਸਰੇ ਨਾਤਮ ਸਮਾਇਆ ॥੧॥

ب
ان َھے وِرسے نام امسنا ۔۔۱۔۔

ਤਕਆ ਿਰੀਐ ਿਰੁ ਿਰਤਹ ਸਮਾਨਾ ॥

ایک درےیٔ در درہِ امسنا ۔۔
ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਕੈ ਸਬਤਿ ਪਛਾਨਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ئُؤرے ُگر ےکَ دبس اھچپنا ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਤਜਸੁ ਨਰ ਰਾਮੁ ਤਰਿੈ ਹਤਰ ਰਾਤਸ ॥

ِجس رن رام ر َِدے ہر راس ۔۔

ਸਹਤਜ ਸੁਭਾਇ ਤਮਲੇ ਸਾਬਾਤਸ ॥੨॥

سہ
ج ُسبھاےئِ مل ِے ساناس ۔۔۲۔۔
ਜਾਤਹ ਸਵਾਰੈ ਸਾਝ ਤਬਆਲ ॥

اجہِ وسا َرے ساھج ایبل ۔۔
ਇਿ ਉਿ ਮਨਮੁਖ ਬਾਧੇ ਕਾਲ ॥੩॥

مب
م
ک
ُ
اِت اُت ھ نادےھ اکل ۔۔۳۔۔
ਅਤਹਤਨਤਸ ਰਾਮੁ ਤਰਿੈ ਸੇ ਪੂਰੇ ॥

اہیِس رام ر َِدے ےس ئُؤرے ۔۔

ਨਾਨਕ ਰਾਮ ਤਮਲੇ ਭਰਮ ਿੂਰੇ ॥੪॥੧੧॥

نانک رام مل ِے رھبم ُدورے ۔۔۴۔۔۱۱۔۔
ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੧ ॥

گؤری ہلحم ۱۔۔
ਜਨਤਮ ਮਰੈ ਿਰੈ ਗੁਣ ਤਹਿਕਾਰੁ ॥

ے ُگں ِہپکار ۔۔
منج م َ َرے رتِ َ
ਚਾਰੇ ਬੇਿ ਕਥਤਹ ਆਕਾਰੁ ॥

اچرے دیب کبھ ِہ ا اکر ۔۔

ਿੀਤਨ ਅਵਸਥਾ ਕਹਤਹ ਵਤਖਆਨੁ ॥

نیت اواھتس کہہہ وکِھیان ۔۔

ਿੁਰੀਆਵਸਥਾ ਸਤਿਗੁਰ ਿੇ ਹਤਰ ਜਾਨੁ ॥੧॥

ُپرناواھتس سیگؤر ےت ہر اجن ۔۔۱۔۔
ਰਾਮ ਭਗਤਿ ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਿਰਣਾ ॥

رام تگھب ُگر ویسا رتنا ۔۔

ਬਾਹੁਤੜ ਜਨਮੁ ਨ ਹੋਇ ਹੈ ਮਰਣਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ےہ رمنا ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ناہُر منج ہن وہۓ َ
ਚਾਤਰ ਪਿਾਰਥ ਕਹੈ ਸਭੁ ਕੋਈ ॥

ےہک سیھ وکیئ ۔۔
اچر ندارھت َ

ਤਸੰਤਮਰਤਿ ਸਾਸਿ ਪੰਤਿਿ ਮੁਤਖ ਸੋਈ ॥

ِسمرِت ساست ڈنپت مُکھ وسیئ ۔۔

ਤਬਨੁ ਗੁਰ ਅਰਥੁ ਬੀਚਾਰੁ ਨ ਪਾਇਆ ॥

پِں ُگر ارھت اچیبر ہن نانا ۔۔

ਮੁਕਤਿ ਪਿਾਰਥੁ ਭਗਤਿ ਹਤਰ ਪਾਇਆ ॥੨॥

مُکت ندارھت تگھب ہر نانا ۔۔۲۔۔
ਜਾ ਕੈ ਤਹਰਿੈ ਵਤਸਆ ਹਤਰ ਸੋਈ ॥

ےک ہِر َدے وایس ہر وسیئ ۔۔
اج َ
ਗੁਰਮੁਤਖ ਭਗਤਿ ਪਰਾਪਤਿ ਹੋਈ ॥

ُگرمُکھ تگھب رپاپپ وہیئ ۔۔

ਹਤਰ ਕੀ ਭਗਤਿ ਮੁਕਤਿ ਆਨੰਿੁ ॥

ہر یک تگھب مُکت ا دنن ۔۔
ਗੁਰਮਤਿ ਪਾਏ ਪਰਮਾਨੰਿੁ ॥੩॥

ُگرمت ناےئ رپامدنن ۔۔۳۔۔

ਤਜਤਨ ਪਾਇਆ ਗੁਤਰ ਿੇਤਖ ਤਿਖਾਇਆ ॥

ِجں نانا ُگر دھکی دِاھکنا ۔۔

ਆਸਾ ਮਾਤਹ ਤਨਰਾਸੁ ਬੁਝਾਇਆ ॥

ب
ا سا امہِ پِراس ُجھانا ۔۔

ਿੀਨਾ ਨਾਥੁ ਸਰਬ ਸੁਖਿਾਿਾ ॥

دانی ناھت رست ُسکھدانا ۔۔

ਨਾਨਕ ਹਤਰ ਚਰਣੀ ਮਨੁ ਰਾਿਾ ॥੪॥੧੨॥

نانک ہر رچین نم رانا ۔۔۴۔۔۱۲۔۔

ਗਉੜੀ ਚੇਿੀ ਮਹਲਾ ੧ ॥

گؤری یتیچ ہلحم ۱۔۔
ਅੰਤਮਰਿ ਕਾਇਆ ਰਹੈ ਸੁਖਾਲੀ ਬਾਜੀ ਇਹੁ ਸੰਸਾਰੋ ॥

ارمت اکنا ر َہے ُسکھایل نایج اویہ اسنسرو ۔۔

ਲਬੁ ਲੋਭੁ ਮੁਚੁ ਕੂੜੁ ਕਮਾਵਤਹ ਬਹੁਿੁ ਉਿਾਵਤਹ ਭਾਰੋ ॥

م
لپ ولھب ُج ُکؤر امکوہِ تہب اُاھٹوہِ اھبرو ۔۔

ਿੂੰ ਕਾਇਆ ਮੈ ਰੁਲਿੀ ਿੇਖੀ ਤਜਉ ਧਰ ਉਪਤਰ ਛਾਰੋ ॥੧॥

ئُؤن اکنا م َے ُردلی دیھکی ِج َپؤ درھ اُرپ اھچرو ۔۔۱۔۔
ਸੁਤਣ ਸੁਤਣ ਤਸਖ ਹਮਾਰੀ ॥

ُسں ُسں سِکھ امہری ۔۔

ਸੁਤਿਿੁ ਕੀਿਾ ਰਹਸੀ ਮੇਰੇ ਜੀਅੜੇ ਬਹੁਤੜ ਨ ਆਵੈ ਵਾਰੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ُسکرِت کییا رہسی ریمے جیترے ب
ہ
ے واری ۔۔۱۔۔راہو۔۔
و
ا
ہن
ر
ُ
َ
ਹਉ ਿੁਧੁ ਆਖਾ ਮੇਰੀ ਕਾਇਆ ਿੂੰ ਸੁਤਣ ਤਸਖ ਹਮਾਰੀ ॥

ہؤ ُندھ ا اھک ریمی اکنا ئُؤن ُسں سِکھ امہری ۔۔
ਤਨੰਿਾ ਤਚੰਿਾ ਕਰਤਹ ਪਰਾਈ ਝੂਿੀ ਲਾਇਿਬਾਰੀ ॥

چ
پ ِیدا ِجیدا رکہِ رپایئ ُھؤیھٹ الےیابتری ۔۔

ਵੇਤਲ ਪਰਾਈ ਜੋਹਤਹ ਜੀਅੜੇ ਕਰਤਹ ਚੋਰੀ ਬੁਤਰਆਰੀ ॥

ولی رپا ٔی وجہہ ِہ جیترے رکہِ وچری ُپرناری

ਹੰਸੁ ਚਤਲਆ ਿੂੰ ਤਪਛੈ ਰਹੀਏਤਹ ਛੁਟਤੜ ਹੋਈਅਤਹ ਨਾਰੀ ॥੨॥

چ
بج
سنہ ایلچ ئُؤن ِ َھے رہییی ِہ ُھتر وہنیی ِہ ناری ۔۔۲۔۔

ਿੂੰ ਕਾਇਆ ਰਹੀਅਤਹ ਸੁਪਨੰਿਤਰ ਿੁਧੁ ਤਕਆ ਕਰਮ ਕਮਾਇਆ ॥

ئُؤن اکنا رہیبہہ ُسیییتر ُندھ ایک رکم امکنا ۔۔

ਕਤਰ ਚੋਰੀ ਮੈ ਜਾ ਤਕਛੁ ਲੀਆ ਿਾ ਮਤਨ ਭਲਾ ਭਾਇਆ ॥

ک
ب
رک وچری م َے اج ِچھ ایل نا نم ھال اھبنا ۔۔

ਹਲਤਿ ਨ ਸੋਭਾ ਪਲਤਿ ਨ ਢੋਈ ਅਤਹਲਾ ਜਨਮੁ ਗਵਾਇਆ ॥੩॥

ہلت ہن وساھب نلت ہن دوھیئ اَہال منج وگَانا ۔۔۳۔۔
ਹਉ ਖਰੀ ਿੁਹੇਲੀ ਹੋਈ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਮੇਰੀ ਬਾਿ ਨ ਪੁਛੈ ਕੋਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

بُج
َ
ھ
ہؤ رھکی ُدیلیہ وہیئ نانا نانک ریمی نات ہن ے وکیئ ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਿਾਜੀ ਿੁਰਕੀ ਸੁਇਨਾ ਰੁਪਾ ਕਪੜ ਕੇਰੇ ਭਾਰਾ ॥

نایج ُپریک وسانئ ُرنا ڑپک َکرے اھبرا ۔۔

ਤਕਸ ਹੀ ਨਾਤਲ ਨ ਚਲੇ ਨਾਨਕ ਝਤੜ ਝਤੜ ਪਏ ਗਵਾਰਾ ॥

کِس یہ نال ہن ےلچ نانک ڑھج ڑھج ےئپ وگارا ۔۔

ਕੂਜਾ ਮੇਵਾ ਮੈ ਸਭ ਤਕਛੁ ਚਾਤਖਆ ਇਕੁ ਅੰਤਮਰਿੁ ਨਾਮੁ ਿੁਮਾਰਾ ॥੪॥

ک
ُکؤاج ویمہ م َے سیھ ِچھ اچایھک اک ارمت نام ُبمارا ۔۔۴۔۔
ਿੇ ਿੇ ਨੀਵ ਤਿਵਾਲ ਉਸਾਰੀ ਭਸਮੰਿਰ ਕੀ ਢੇਰੀ ॥

ب
ھ
س
ھ
ت
م
ی
در یک د ری ۔۔
دے دے پِپؤ دِوال اُساری
ਸੰਚੇ ਸੰਤਚ ਨ ਿੇਈ ਤਕਸ ਹੀ ਅੰਧੁ ਜਾਣੈ ਸਭ ਮੇਰੀ ॥

سب
سبجے ج ہن دپبی کِس یہ ادنھ اج ئَے سیھ ریمی ۔۔
ਸੋਇਨ ਲੰਕਾ ਸੋਇਨ ਮਾੜੀ ਸੰਪੈ ਤਕਸੈ ਨ ਕੇਰੀ ॥੫॥

وسنئ لپکا وسنئ امری سمپَے کِسے َ ہن ریکی ۔۔۵۔۔

ਸੁਤਣ ਮੂਰਖ ਮੰਨ ਅਜਾਣਾ ॥

نم ااجنا ۔۔
ُسں مُؤرھک ّ

ਹੋਗੁ ਤਿਸੈ ਕਾ ਭਾਣਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

وہگ ئ ِ َسے اک اھبنا ۔۔۱۔۔راہو۔۔

ਸਾਹੁ ਹਮਾਰਾ ਿਾਕੁਰੁ ਭਾਰਾ ਹਮ ਤਿਸ ਕੇ ਵਣਜਾਰੇ ॥

ساوہ امہرا اھٹ ُکر اھبرا مہ ئِس ےک واجنرے ۔۔

ਜੀਉ ਤਪੰਿੁ ਸਭ ਰਾਤਸ ਤਿਸੈ ਕੀ ਮਾਤਰ ਆਪੇ ਜੀਵਾਲੇ ॥੬॥੧॥੧੩॥

جپؤ پِید سیھ راس ئ ِ َسے یک امر ا ےپ ویجاےل ۔۔۶۔۔۱۔۔۱۳۔۔
ਗਉੜੀ ਚੇਿੀ ਮਹਲਾ ੧ ॥

گؤری یتیچ ہلحم ۱۔۔
ਅਵਤਰ ਪੰਚ ਹਮ ਏਕ ਜਨਾ ਤਕਉ ਰਾਖਉ ਘਰ ਬਾਰੁ ਮਨਾ ॥

پب
ک
ا َور ج مہ انک انج کپؤ را ھؤ رھگ نار انم ۔۔

ਮਾਰਤਹ ਲੂਟਤਹ ਨੀਿ ਨੀਿ ਤਕਸੁ ਆਗੈ ਕਰੀ ਪੁਕਾਰ ਜਨਾ ॥੧॥

امرہِ لُؤبہہ تین تین کِس ا َگے رکی ئُکار انج ۔۔۱۔۔
ਸਰੀ ਰਾਮ ਨਾਮਾ ਉਚਰੁ ਮਨਾ ॥

رسی رام ناہم اُرچ انم ۔۔
ਆਗੈ ਜਮ ਿਲੁ ਤਬਖਮੁ ਘਨਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

نِکھ
گ
ھ
ا ےگ مج دل م یا ۔۔۱۔۔راہو۔۔

ਉਸਾਤਰ ਮੜੋਲੀ ਰਾਖੈ ਿੁਆਰਾ ਭੀਿਤਰ ਬੈਿੀ ਸਾ ਧਨਾ ॥

ک
اُسار مرویل را َھے ُدوارا رتیھب یھٹیب سا دانھ ۔۔

ਅੰਤਮਰਿ ਕੇਲ ਕਰੇ ਤਨਿ ਕਾਮਤਣ ਅਵਤਰ ਲੁਟੇਤਨ ਸੁ ਪੰਚ ਜਨਾ ॥੨॥

پب
لُ
ارمت َکیل رکے پِپ اکنم اور ییں وس ج انج ۔۔۲۔۔
ਢਾਤਹ ਮੜੋਲੀ ਲੂਤਟਆ ਿੇਹੁਰਾ ਸਾ ਧਨ ਪਕੜੀ ਏਕ ਜਨਾ ॥

داھہِ مرویل لُؤایٹ دب ُہرا سا دنھ ڑکپی انک انج ۔۔

ਜਮ ਿੰਿਾ ਗਤਲ ਸੰਗਲੁ ਪਤੜਆ ਭਾਤਗ ਗਏ ਸੇ ਪੰਚ ਜਨਾ ॥੩॥

پب
مج دندا لگ لگنس ڑپنا اھبگ ےئگ ےس ج انج ۔۔۳۔۔
ਕਾਮਤਣ ਲੋੜੈ ਸੁਇਨਾ ਰੁਪਾ ਤਮਿਰ ਲੁੜੇਤਨ ਸੁ ਖਾਧਾਿਾ ॥

ولرے وسانئ ُرنا ِمتر لُرنی وس اھکداھنا ۔۔
اکنم َ

ਨਾਨਕ ਪਾਪ ਕਰੇ ਤਿਨ ਕਾਰਤਣ ਜਾਸੀ ਜਮਪੁਤਰ ਬਾਧਾਿਾ ॥੪॥੨॥੧੪॥

چ
نانک نات رکے پِں اکرن اجیس متُر ناداھنا ۔۔۴۔۔۲۔۔۱۴۔۔
ਗਉੜੀ ਚੇਿੀ ਮਹਲਾ ੧ ॥

گؤری یتیچ ہلحم ۱۔۔
ਮੁੰਿਰਾ ਿੇ ਘਟ ਭੀਿਤਰ ਮੁੰਿਰਾ ਕਾਂਇਆ ਕੀਜੈ ਤਖੰਥਾਿਾ ॥

کب ک
ب
ھ
ی
ِ
مُیدرا ےت ٹھگ رتیھب مُیدرا اکاین ج َے ھانا ۔۔

ਪੰਚ ਚੇਲੇ ਵਤਸ ਕੀਜਤਹ ਰਾਵਲ ਇਹੁ ਮਨੁ ਕੀਜੈ ਿੰਿਾਿਾ ॥੧॥

پب
ج ےلیچ وس کبجہہ راول اویہ نم کبج َے دندانا ۔۔۱۔۔
ਜੋਗ ਜੁਗਤਿ ਇਵ ਪਾਵਤਸਿਾ ॥

وجگ ُچگت اِو ناو ِسیا ۔۔
ਏਕੁ ਸਬਿੁ ਿੂਜਾ ਹੋਰੁ ਨਾਸਤਿ ਕੰਿ ਮੂਤਲ ਮਨੁ ਲਾਵਤਸਿਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

انک دبس ُدواج وہر ناست دنک مُؤل نم الو ِسیا ۔۔۱۔۔راہو۔۔

ਮੂੰਤਿ ਮੁੰਿਾਇਐ ਜੇ ਗੁਰੁ ਪਾਈਐ ਹਮ ਗੁਰੁ ਕੀਨੀ ਗੰਗਾਿਾ ॥

مُؤند مُیدا پ َپے ےج ُگر نا پپَے مہ ُگر کیبی گپگانا ۔۔

ਤਿਰਭਵਣ ਿਾਰਣਹਾਰੁ ਸੁਆਮੀ ਏਕੁ ਨ ਚੇਿਤਸ ਅੰਧਾਿਾ ॥੨॥

ج
رتِوھبن ناراہنر سُؤا یم انک ہن ییس ادناھنا ۔۔۲۔۔

ਕਤਰ ਪਟੰਬੁ ਗਲੀ ਮਨੁ ਲਾਵਤਸ ਸੰਸਾ ਮੂਤਲ ਨ ਜਾਵਤਸਿਾ ॥

رک پبمت یلگ نم الوس اسنس مُؤل ہن اجو ِسیا ۔۔

ਏਕਸੁ ਚਰਣੀ ਜੇ ਤਚਿੁ ਲਾਵਤਹ ਲਤਬ ਲੋਤਭ ਕੀ ਧਾਵਤਸਿਾ ॥੩॥

اسکی رچین ےج ِجت الوہِ لپ ولھب یک داھو ِسیا ۔۔۳۔۔
ਜਪਤਸ ਤਨਰੰਜਨੁ ਰਚਤਸ ਮਨਾ ॥

چیس پِرنجن رسچ انم ۔۔

ਕਾਹੇ ਬੋਲਤਹ ਜੋਗੀ ਕਪਟੁ ਘਨਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ہہل وجیگ ٹپک گھیا ۔۔۱۔۔راہو۔۔
اکےہ وب ِ

ਕਾਇਆ ਕਮਲੀ ਹੰਸੁ ਇਆਣਾ ਮੇਰੀ ਮੇਰੀ ਕਰਿ ਤਬਹਾਣੀਿਾ ॥

اکنا یلمک سنہ انانا ریمی ریمی رکت ِبہانِییا ۔۔
ਪਰਣਵਤਿ ਨਾਨਕੁ ਨਾਗੀ ਿਾਝੈ ਤਿਤਰ ਪਾਛੈ ਪਛੁਿਾਣੀਿਾ ॥੪॥੩॥੧੫॥

چ
چ ب
رپونِت نانک نایگ دا َھے ھِر نا َھے اتھچپاتین ۔۔۴۔۔۳۔۔۱۵۔۔
ਗਉੜੀ ਚੇਿੀ ਮਹਲਾ ੧ ॥

گؤری یتیچ ہلحم ۱۔۔
ਅਉਖਧ ਮੰਿਰ ਮੂਲੁ ਮਨ ਏਕੈ ਜੇ ਕਤਰ ਤਿਰੜੁ ਤਚਿੁ ਕੀਜੈ ਰੇ ॥

اودھکھ میتر مُؤل نم اےکی ےج رک درِرھ ِجت کبج َے رے ۔۔

ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੇ ਪਾਪ ਕਰਮ ਕੇ ਕਾਟਨਹਾਰਾ ਲੀਜੈ ਰੇ ॥੧॥

منج منج ےک نات رکم ےک اکپبہارا لبج َے رے ۔۔۱۔۔
ਮਨ ਏਕੋ ਸਾਤਹਬੁ ਭਾਈ ਰੇ ॥

نم اوکی اصجِت اھبیئ رے ۔۔
ਿੇਰੇ ਿੀਤਨ ਗੁਣਾ ਸੰਸਾਤਰ ਸਮਾਵਤਹ ਅਲਖੁ ਨ ਲਖਣਾ ਜਾਈ ਰੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ریتے نیت ُگیا اسنسر امسوہِ اھکل ہن انھکل اجیئ رے ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਸਕਰ ਖੰਿੁ ਮਾਇਆ ਿਤਨ ਮੀਿੀ ਹਮ ਿਉ ਪੰਿ ਉਚਾਈ ਰੇ ॥

رکس ڈنھک امنا نت یھٹیم مہ ئؤ ڈنپ اُاچیئ رے ۔۔
ਰਾਤਿ ਅਨੇਰੀ ਸੂਝਤਸ ਨਾਹੀ ਲਜੁ ਟੂਕਤਸ ਮੂਸਾ ਭਾਈ ਰੇ ॥੨॥

سچ
ھ
ُ
م
ئ
رات ارینی ُؤ س نایہ جل ؤسک ُؤٰیس اھبیئ رے ۔۔۲۔۔
ਮਨਮੁਤਖ ਕਰਤਹ ਿੇਿਾ ਿੁਖੁ ਲਾਗੈ ਗੁਰਮੁਤਖ ਤਮਲੈ ਵਿਾਈ ਰੇ ॥

مب
مُکھ رکہِ نییا ُدھک ال َگے ُگرمُکھ ملَ ِے ودایئ رے ۔۔

ਜੋ ਤਿਤਨ ਕੀਆ ਸੋਈ ਹੋਆ ਤਕਰਿੁ ਨ ਮੇਤਟਆ ਜਾਈ ਰੇ ॥੩॥

وج پِں ایک وسیئ وہا کِرت ہن ایٹیم اجیئ رے ۔۔۳۔۔
ਸੁਭਰ ਭਰੇ ਨ ਹੋਵਤਹ ਊਣੇ ਜੋ ਰਾਿੇ ਰੰਗੁ ਲਾਈ ਰੇ ॥

ب
ُس ھر رھبے ہن وہوہِ اُوےن وج راےت رنگ الیئ رے ۔۔
ਤਿਨ ਕੀ ਪੰਕ ਹੋਵੈ ਜੇ ਨਾਨਕੁ ਿਉ ਮੂੜਾ ਤਕਛੁ ਪਾਈ ਰੇ ॥੪॥੪॥੧੬॥

ک
پ
وہوے ےج نانک ئؤ مُؤرا ِچھ نایئ رے ۔۔۴۔۔۴۔۔۱۶۔۔
ِں یک کنپ َ
ਗਉੜੀ ਚੇਿੀ ਮਹਲਾ ੧ ॥

گؤری یتیچ ہلحم ۱۔۔

ਕਿ ਕੀ ਮਾਈ ਬਾਪੁ ਕਿ ਕੇਰਾ ਤਕਿੂ ਥਾਵਹੁ ਹਮ ਆਏ ॥

تک یک امیئ نات تک ریکا ک ُِدو اھتو ُہ مہ ا ےئ ۔۔
ਅਗਤਨ ਤਬੰਬ ਜਲ ਭੀਿਤਰ ਤਨਪਜੇ ਕਾਹੇ ਕੰਤਮ ਉਪਾਏ ॥੧॥

ّک
انگ ِبمت لج رتیھب پ ِبجے اکےہ م اُناےئ ۔۔۱۔۔
ਮੇਰੇ ਸਾਤਹਬਾ ਕਉਣੁ ਜਾਣੈ ਗੁਣ ਿੇਰੇ ॥

ریمے اصہبح کؤن اج ئَے ُگں ریتے ۔۔
ਕਹੇ ਨ ਜਾਨੀ ਅਉਗਣ ਮੇਰੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ےہک ہن اجین اونگ ریمے ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਕੇਿੇ ਰੁਖ ਤਬਰਖ ਹਮ ਚੀਨੇ ਕੇਿੇ ਪਸੂ ਉਪਾਏ ॥

َکیپے ُرھک پِرھک مہ چیپے َکیپے ئسُؤ اُناےئ ۔۔

ਕੇਿੇ ਨਾਗ ਕੁਲੀ ਮਤਹ ਆਏ ਕੇਿੇ ਪੰਖ ਉਿਾਏ ॥੨॥

کیپے ناگ قُلی ہہم ا ےئ َکیپے ھکنپ اُداےئ ۔۔۲۔۔
ਹਟ ਪਟਣ ਤਬਜ ਮੰਿਰ ਭੰਨੈ ਕਤਰ ਚੋਰੀ ਘਤਰ ਆਵੈ ॥

ب
ِب
ھ
پ
ّ
ے ۔۔
و
ا
رھگ
ی
وچر
رک
ے
دنمر
ج
ہت نٹپ
َ
َ

ਅਗਹੁ ਿੇਖੈ ਤਪਛਹੁ ਿੇਖੈ ਿੁਝ ਿੇ ਕਹਾ ਛਪਾਵੈ ॥੩॥

نک َھ ِبجھہ نک َھ ُب
چ
اپھچوے ۔۔۳۔۔
ا ُ
ہگ د ے ؤ د ے ھ ےت اہک َ
ਿਟ ਿੀਰਥ ਹਮ ਨਵ ਖੰਿ ਿੇਖੇ ਹਟ ਪਟਣ ਬਾਜਾਰਾ ॥

ٹت ریتھت مہ ونَ ڈنھک دےھکی ہت نٹپ نااجرا ۔۔
ਲੈ ਕੈ ਿਕੜੀ ਿੋਲਤਣ ਲਾਗਾ ਘਟ ਹੀ ਮਤਹ ਵਣਜਾਰਾ ॥੪॥

ہہم واجنرا ۔۔۴۔۔
لَے ےکَ ڑکتی وتنل الاگ ٹھگ یہ ِ

ਜੇਿਾ ਸਮੁੰਿੁ ਸਾਗਰੁ ਨੀਤਰ ਭਤਰਆ ਿੇਿੇ ਅਉਗਣ ਹਮਾਰੇ ॥

َچییا سمُید سارگ رین رھبنا نیپے اونگ امہرے ۔۔

ਿਇਆ ਕਰਹੁ ਤਕਛੁ ਤਮਹਰ ਉਪਾਵਹੁ ਿੁਬਿੇ ਪਥਰ ਿਾਰੇ ॥੫॥

ک
دایئ رکوہ ِچھ رہم اُناووہ ُددبے رھتپ نارے ۔۔۵۔۔
ਜੀਅੜਾ ਅਗਤਨ ਬਰਾਬਤਰ ਿਪੈ ਭੀਿਤਰ ਵਗੈ ਕਾਿੀ ॥

جیترا انگ پراپر پپَے رتیھب و َگے َ اکیت ۔۔

ਪਰਣਵਤਿ ਨਾਨਕੁ ਹੁਕਮੁ ਪਛਾਣੈ ਸੁਖੁ ਹੋਵੈ ਤਿਨੁ ਰਾਿੀ ॥੬॥੫॥੧੭॥

چک
وہوے دِن رایت ۔۔۶۔۔۵۔۔۱۷۔۔
رپونِت نانک ُ م اھچپ ئَے ُسکھ َ
ਗਉੜੀ ਬੈਰਾਗਤਣ ਮਹਲਾ ੧ ॥

گؤری ریبانگ ہلحم ۱۔۔
ਰੈਤਣ ਗਵਾਈ ਸੋਇ ਕੈ ਤਿਵਸੁ ਗਵਾਇਆ ਖਾਇ ॥

اھکۓ ۔۔
َرنی وگَایئ وسۓ ےکَ دِوس وگَانا
ِ
ਹੀਰੇ ਜੈਸਾ ਜਨਮੁ ਹੈ ਕਉਿੀ ਬਿਲੇ ਜਾਇ ॥੧॥

ےہ کؤدی دبےل اجۓ ۔۔۱۔۔
ریہے َچیسا منج َ
ਨਾਮੁ ਨ ਜਾਤਨਆ ਰਾਮ ਕਾ ॥

نام ہن اجاین رام اک ۔۔
ਮੂੜੇ ਤਿਤਰ ਪਾਛੈ ਪਛੁਿਾਤਹ ਰੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

بھ َچھ ب
ج
ُ
ھ
مُؤرے ِر نا ے یاےہ رے ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਅਨਿਾ ਧਨੁ ਧਰਣੀ ਧਰੇ ਅਨਿ ਨ ਚਾਤਹਆ ਜਾਇ ॥

ااتن دنھ درھین درھے اپپ ہن اچایہ اجۓ ۔۔

ਅਨਿ ਕਉ ਚਾਹਨ ਜੋ ਗਏ ਸੇ ਆਏ ਅਨਿ ਗਵਾਇ ॥੨॥

اپپ کؤ اچنہ وج ےئگ ےس ا ےئ اپپ وگَاےی ۔۔۲۔۔
ਆਪਣ ਲੀਆ ਜੇ ਤਮਲੈ ਿਾ ਸਭੁ ਕੋ ਭਾਗਿੁ ਹੋਇ ॥

ا نپ ایل ےج ملَ ِے نا سیھ وک اھبھٹگ وہۓ ۔۔
ਕਰਮਾ ਉਪਤਰ ਤਨਬੜੈ ਜੇ ਲੋਚੈ ਸਭੁ ਕੋਇ ॥੩॥

رکام اُرپ نِت َرے ےج ول َچے سیھ وکۓ ۔۔۳۔۔
ਨਾਨਕ ਕਰਣਾ ਤਜਤਨ ਕੀਆ ਸੋਈ ਸਾਰ ਕਰੇਇ ॥

نانک رکنا نج ایک وسیئ سار رکۓ ۔۔
ਹੁਕਮੁ ਨ ਜਾਪੀ ਖਸਮ ਕਾ ਤਕਸੈ ਵਿਾਈ ਿੇਇ ॥੪॥੧॥੧੮॥

ک
ُچ م

ک
ھ
س
ک
ِ
ہن اجیپ م اک سے َ ودایئ دےئ ۔۔۴۔۔۱۔۔۱۸۔۔
ਗਉੜੀ ਬੈਰਾਗਤਣ ਮਹਲਾ ੧ ॥

گؤری ریبانگ ہلحم ۱۔۔
ਹਰਣੀ ਹੋਵਾ ਬਤਨ ਬਸਾ ਕੰਿ ਮੂਲ ਚੁਤਣ ਖਾਉ ॥

ہرین وہوا نب اسب دنک مُؤل ُجں اھکو ۔۔

ਗੁਰ ਪਰਸਾਿੀ ਮੇਰਾ ਸਹੁ ਤਮਲੈ ਵਾਤਰ ਵਾਤਰ ਹਉ ਜਾਉ ਜੀਉ ॥੧॥

ُگر رپسادی ریما َسہؤ ملَ ِے وار وار ہؤ اجو جپؤ ۔۔۱۔۔
ਮੈ ਬਨਜਾਰਤਨ ਰਾਮ ਕੀ ॥

م َے اجنبرن رام یک ۔۔

ਿੇਰਾ ਨਾਮੁ ਵਖਰੁ ਵਾਪਾਰੁ ਜੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ریتا نام ورھک وانار یج ۔۔۱۔۔راہو۔۔

ਕੋਤਕਲ ਹੋਵਾ ਅੰਤਬ ਬਸਾ ਸਹਤਜ ਸਬਿ ਬੀਚਾਰੁ ॥

سہ
وککِل وہوا امت اسب ج دبس اچیبر ۔۔

ਸਹਤਜ ਸੁਭਾਇ ਮੇਰਾ ਸਹੁ ਤਮਲੈ ਿਰਸਤਨ ਰੂਤਪ ਅਪਾਰੁ ॥੨॥

سہ
ج ُسبھاےئِ ریما َسہؤ ملَ ِے درنس ُروت انار ۔۔۲۔۔
ਮਛੁਲੀ ਹੋਵਾ ਜਤਲ ਬਸਾ ਜੀਅ ਜੰਿ ਸਤਭ ਸਾਤਰ ॥

م
ج
ھ
ل
ُ ی وہوا لج اسب ایج جپت سیھ سار ۔۔

ਉਰਵਾਤਰ ਪਾਤਰ ਮੇਰਾ ਸਹੁ ਵਸੈ ਹਉ ਤਮਲਉਗੀ ਬਾਹ ਪਸਾਤਰ ॥੩॥

اُروار نار ریما َسہؤ و سَے ہؤ مل ِؤیگ ناہ ئسار ۔۔۳۔۔
ਨਾਗਤਨ ਹੋਵਾ ਧਰ ਵਸਾ ਸਬਿੁ ਵਸੈ ਭਉ ਜਾਇ ॥

ب
نانگ وہوا درھ وسا دبس و سَے ھؤ اجۓ ۔۔

ਨਾਨਕ ਸਿਾ ਸੋਹਾਗਣੀ ਤਜਨ ਜੋਿੀ ਜੋਤਿ ਸਮਾਇ ॥੪॥੨॥੧੯॥

نانک دسا وساہینگ ِجں وجیت وجت امسۓ ۔۔۴۔۔۲۔۔۱۹۔۔
ਗਉੜੀ ਪੂਰਬੀ ਿੀਪਕੀ ਮਹਲਾ ੧

گؤری ئُؤریب دپیکی ہلحم ۱
ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪਰਸਾਤਿ ॥

اِک اواکنر سیگؤر رپساد ۔۔
ਜੈ ਘਤਰ ਕੀਰਤਿ ਆਖੀਐ ਕਰਿੇ ਕਾ ਹੋਇ ਬੀਚਾਰੋ ॥

ک
ھی
پ
ےج رھگ ریکت ا ے رکےت اک وہۓ اچیبرو ۔۔
َ

ਤਿਿੁ ਘਤਰ ਗਾਵਹੁ ਸੋਤਹਲਾ ਤਸਵਰਹੁ ਤਸਰਜਣਹਾਰੋ ॥੧॥

پِپ رھگ اگو ُہ وسہِال سِؤروہ سِرجبہارو ۔۔۱۔۔

ਿੁਮ ਗਾਵਹੁ ਮੇਰੇ ਤਨਰਭਉ ਕਾ ਸੋਤਹਲਾ ॥

ب
ُب
م اگو ُہ ریمے پِر ھؤ اک وسہِال ۔۔

ਹਉ ਵਾਰੀ ਜਾਉ ਤਜਿੁ ਸੋਤਹਲੈ ਸਿਾ ਸੁਖੁ ਹੋਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ہؤ واری اجو ِجت وس ہِلے دسا ُسکھ وہۓ ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਤਨਿ ਤਨਿ ਜੀਅੜੇ ਸਮਾਲੀਅਤਨ ਿੇਖੈਗਾ ਿੇਵਣਹਾਰੁ ॥

ل
پِپ پِپ جیترے امس ییں دنک َھپگا دئَؤاہنر ۔۔

ਿੇਰੇ ਿਾਨੈ ਕੀਮਤਿ ਨਾ ਪਵੈ ਤਿਸੁ ਿਾਿੇ ਕਵਣੁ ਸੁਮਾਰੁ ॥੨॥

ریتے دا ئَے تمیق ہن وپَے ئِس داےت وکَن ُسمار ۔۔۲۔۔
ਸੰਬਤਿ ਸਾਹਾ ਤਲਤਖਆ ਤਮਤਲ ਕਤਰ ਪਾਵਹੁ ਿੇਲੁ ॥

تبمس اصاح لک ِھیا مِل رک ناووہ لیت ۔۔

ਿੇਹੁ ਸਜਣ ਆਸੀਸੜੀਆ ਤਜਉ ਹੋਵੈ ਸਾਤਹਬ ਤਸਉ ਮੇਲੁ ॥੩॥

وہوے اصجِت سِیؤ لیم ۔۔۳۔۔
دہیُ نجس ا سیسرنا ِجپؤ َ
ਘਤਰ ਘਤਰ ਏਹੋ ਪਾਹੁਚਾ ਸਿੜੇ ਤਨਿ ਪਵੰਤਨ ॥

رھگ رھگ اوہی ناہُچا دسرے پِپ وپ َّن ۔۔

ਸਿਣਹਾਰਾ ਤਸਮਰੀਐ ਨਾਨਕ ਸੇ ਤਿਹ ਆਵੰਤਨ ॥੪॥੧॥੨੦॥

دساہنرا ِسمر پپے نانک ےس دِہ ا و ّن ۔۔۴۔۔۱۔۔۲۱۔۔
ਰਾਗੁ ਗਉੜੀ ਗੁਆਰੇਰੀ ॥

راگ گؤری ُگؤارریی ۔۔
ਮਹਲਾ ੩ ਚਉਪਿੇ ॥

ہلحم  ۳جؤندے ۔۔

ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪਰਸਾਤਿ ॥

اِک اواکنر سیگؤر رپساد ۔۔
ਗੁਤਰ ਤਮਤਲਐ ਹਤਰ ਮੇਲਾ ਹੋਈ ॥

ُگر مِلیپے ہر ہلیم وہیئ ۔۔

ਆਪੇ ਮੇਤਲ ਤਮਲਾਵੈ ਸੋਈ ॥

الوے وسیئ ۔۔
ا ےپ لیم م ِ َ
ਮੇਰਾ ਪਰਭੁ ਸਭ ਤਬਤਧ ਆਪੇ ਜਾਣੈ ॥

ریما رپَھب سیھ نِدھ ا ےپ اج ئَے ۔۔
ਹੁਕਮੇ ਮੇਲੇ ਸਬਤਿ ਪਛਾਣੈ ॥੧॥

ُچکمے ےلیم دبس اھچپ ئَے ۔۔۱۔۔

ਸਤਿਗੁਰ ਕੈ ਭਇ ਭਰਮੁ ਭਉ ਜਾਇ ॥

ب
سیگؤر ےکَ اھبےئِ رھبم ھؤ اجۓ ۔۔
ਭੈ ਰਾਚੈ ਸਚ ਰੰਤਗ ਸਮਾਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ب
َھے را َچے چس رنگ امسۓ ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਗੁਤਰ ਤਮਤਲਐ ਹਤਰ ਮਤਨ ਵਸੈ ਸੁਭਾਇ ॥

ُگر مِلیپے ہر نم و سَے ُسبھاےئِ ۔۔

ਮੇਰਾ ਪਰਭੁ ਭਾਰਾ ਕੀਮਤਿ ਨਹੀ ਪਾਇ ॥

ریما رپَھب اھبرا تمیق یہن ناۓ ۔۔
ਸਬਤਿ ਸਾਲਾਹੈ ਅੰਿੁ ਨ ਪਾਰਾਵਾਰੁ ॥

ےہ اپپ ہن ناراوار ۔۔
دبس ساال َ

ਮੇਰਾ ਪਰਭੁ ਬਖਸੇ ਬਖਸਣਹਾਰੁ ॥੨॥

ن کھس ن ک
ھ
سب
ہار ۔۔۲۔۔
ریما رپَھب ے

ਗੁਤਰ ਤਮਤਲਐ ਸਭ ਮਤਿ ਬੁਤਧ ਹੋਇ ॥

ُگر مِلیپے سیھ مت دبُھ وہۓ ۔۔
ਮਤਨ ਤਨਰਮਤਲ ਵਸੈ ਸਚੁ ਸੋਇ ॥

نم پِرلم و سَے چس وسۓ ۔۔

ਸਾਤਚ ਵਤਸਐ ਸਾਚੀ ਸਭ ਕਾਰ ॥

ساچ وسیپے سایچ سیھ اکر ۔۔

ਊਿਮ ਕਰਣੀ ਸਬਿ ਬੀਚਾਰ ॥੩॥

اُومت رکین دبس اچیبر ۔۔۳۔۔
ਗੁਰ ਿੇ ਸਾਚੀ ਸੇਵਾ ਹੋਇ ॥

ُگر ےت سایچ ویسا وہۓ ۔۔
ਗੁਰਮੁਤਖ ਨਾਮੁ ਪਛਾਣੈ ਕੋਇ ॥

ُگرمُکھ نام اھچپ ئَے وکۓ ۔۔
ਜੀਵੈ ਿਾਿਾ ਿੇਵਣਹਾਰੁ ॥

ویجَے دانا دویاہنر ۔۔
ਨਾਨਕ ਹਤਰ ਨਾਮੇ ਲਗੈ ਤਪਆਰੁ ॥੪॥੧॥੨੧॥

َ
نانک ہر ناےم لگے ایپر ۔۔۴۔۔۱۔۔۲۱۔۔
ਗਉੜੀ ਗੁਆਰੇਰੀ ਮਹਲਾ ੩ ॥

گؤری ُگؤارریی ہلحم ۳۔۔

ਗੁਰ ਿੇ ਤਗਆਨੁ ਪਾਏ ਜਨੁ ਕੋਇ ॥

ُگر ےت گ ِیان ناےئ نج وکۓ ۔۔
ਗੁਰ ਿੇ ਬੂਝੈ ਸੀਝੈ ਸੋਇ ॥

چ َھ سبج
ھ
ُگر ےت وب ے ے َ وسۓ ۔۔
ਗੁਰ ਿੇ ਸਹਜੁ ਸਾਚੁ ਬੀਚਾਰੁ ॥

سہ
ُگر ےت ج ساچ اچیبر ۔۔

ਗੁਰ ਿੇ ਪਾਏ ਮੁਕਤਿ ਿੁਆਰੁ ॥੧॥

ُگر ےت ناےئ مُکت ُدوار ۔۔۱۔۔
ਪੂਰੈ ਭਾਤਗ ਤਮਲੈ ਗੁਰੁ ਆਇ ॥

ئُؤ َرے اھبگ ملَ ِے ُگر ا ۓ ۔۔
ਸਾਚੈ ਸਹਤਜ ਸਾਤਚ ਸਮਾਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

سہ
سا َچے ج ساچ امسۓ ۔۔۱۔۔راہو۔۔

ਗੁਤਰ ਤਮਤਲਐ ਤਿਰਸਨਾ ਅਗਤਨ ਬੁਝਾਏ ॥

ُگر مِلیپے رتِانس انگ اھجبےئ ۔۔

ਗੁਰ ਿੇ ਸਾਂਤਿ ਵਸੈ ਮਤਨ ਆਏ ॥

ُگر ےت ساپپ و سَے نم ا ےئ ۔۔
ਗੁਰ ਿੇ ਪਤਵਿ ਪਾਵਨ ਸੁਤਚ ਹੋਇ ॥

س
ُگر ےت وپِت ناون ُ ج وہۓ ۔۔

ਗੁਰ ਿੇ ਸਬਤਿ ਤਮਲਾਵਾ ਹੋਇ ॥੨॥

ُگر ےت دبس مِالوا وہۓ ۔۔۲۔۔

ਬਾਝੁ ਗੁਰੂ ਸਭ ਭਰਤਮ ਭੁਲਾਈ ॥

ب
ناھج ُگؤ ُرو سیھ رھبم ھُالیئ ۔۔
ਤਬਨੁ ਨਾਵੈ ਬਹੁਿਾ ਿੁਖੁ ਪਾਈ ॥

پِں نا َوے اتہب ُدھک نایئ ۔۔

ਗੁਰਮੁਤਖ ਹੋਵੈ ਸੁ ਨਾਮੁ ਤਧਆਈ ॥

وہوے وس نام دایھیئ ۔۔
ُگرمُکھ َ

ਿਰਸਤਨ ਸਚੈ ਸਚੀ ਪਤਿ ਹੋਈ ॥੩॥

درنس سج َے یچس پپ وہیئ ۔۔۳۔۔
ਤਕਸ ਨੋ ਕਹੀਐ ਿਾਿਾ ਇਕੁ ਸੋਈ ॥

کِس ون کہ ٔپے َ دانا اِک وسیئ ۔۔

ਤਕਰਪਾ ਕਰੇ ਸਬਤਿ ਤਮਲਾਵਾ ਹੋਈ ॥

کِرنا رکے دبس مِالوا وہیئ ۔۔

ਤਮਤਲ ਪਰੀਿਮ ਸਾਚੇ ਗੁਣ ਗਾਵਾ ॥

مِل رپمتی ساےچ ُگں اگوا ۔۔

ਨਾਨਕ ਸਾਚੇ ਸਾਤਚ ਸਮਾਵਾ ॥੪॥੨॥੨੨॥

نانک ساےچ ساچ امسوا ۔۔۴۔۔۲۔۔۲۲۔۔
ਗਉੜੀ ਗੁਆਰੇਰੀ ਮਹਲਾ ੩ ॥

گؤری ُگؤارریی ہلحم ۳۔۔

ਸੁ ਥਾਉ ਸਚੁ ਮਨੁ ਤਨਰਮਲੁ ਹੋਇ ॥

وس اھتو چس نم پِرلم وہۓ ۔۔

ਸਤਚ ਤਨਵਾਸੁ ਕਰੇ ਸਚੁ ਸੋਇ ॥

چس ئِؤاس رکے چس وسۓ ۔۔
ਸਚੀ ਬਾਣੀ ਜੁਗ ਚਾਰੇ ਜਾਪੈ ॥

یچس ناین ُچگ اچرے اج ئَے ۔۔
ਸਭੁ ਤਕਛੁ ਸਾਚਾ ਆਪੇ ਆਪੈ ॥੧॥

ک
سیھ ِچھ سااچ ا ےپ ا ےپَ ۔۔۱۔۔
ਕਰਮੁ ਹੋਵੈ ਸਿਸੰਤਗ ਤਮਲਾਏ ॥

وہوے سیسیگ مِالےئ ۔۔
رکم َ
ਹਤਰ ਗੁਣ ਗਾਵੈ ਬੈਤਸ ਸੁ ਥਾਏ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ُگ
اگوے َنیس وس اھتےئ ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ہر ں َ
ਜਲਉ ਇਹ ਤਜਹਵਾ ਿੂਜੈ ਭਾਇ ॥

چلؤ اہہی چہؤا ُدو َچے اھبےئ ۔۔

ਹਤਰ ਰਸੁ ਨ ਚਾਖੈ ਿੀਕਾ ਆਲਾਇ ॥

ک
ہر رس ہن اچ َھے اکیھپ ا الےئ ۔۔
ਤਬਨੁ ਬੂਝੇ ਿਨੁ ਮਨੁ ਿੀਕਾ ਹੋਇ ॥

پِں وبےھج نت نم اکیھپ وہۓ ۔۔
ਤਬਨੁ ਨਾਵੈ ਿੁਖੀਆ ਚਤਲਆ ਰੋਇ ॥੨॥

پِں نا َوے ُدایھک ایلچ رو ِئے ۔۔۲۔۔

ਰਸਨਾ ਹਤਰ ਰਸੁ ਚਾਤਖਆ ਸਹਤਜ ਸੁਭਾਇ ॥

سہ
رانس ہر رس اچایھک ج ُسبھاےئِ ۔۔

ਗੁਰ ਤਕਰਪਾ ਿੇ ਸਤਚ ਸਮਾਇ ॥

ُگر کِرنا ےت چس امسۓ ۔۔

ਸਾਚੇ ਰਾਿੀ ਗੁਰ ਸਬਿੁ ਵੀਚਾਰ ॥

ساےچ رایت ُگر دبس وبچار ۔۔

ਅੰਤਮਰਿੁ ਪੀਵੈ ਤਨਰਮਲ ਧਾਰ ॥੩॥

ارمت ویپَے پِرلم داھر ۔۔۳۔۔
ਨਾਤਮ ਸਮਾਵੈ ਜੋ ਭਾਿਾ ਹੋਇ ॥

امسوے وج اھبدا وہۓ ۔۔
نا م َ
ਊੈਂਧੈ ਭਾਂਿੈ ਤਟਕੈ ਨ ਕੋਇ ॥

اُودن َھے اھبن َدے ن َکِے ہن وکۓ ۔۔
ਗੁਰ ਸਬਿੀ ਮਤਨ ਨਾਤਮ ਤਨਵਾਸੁ ॥

ُگر دبسی نم نام ئِؤاس ۔۔

ਨਾਨਕ ਸਚੁ ਭਾਂਿਾ ਤਜਸੁ ਸਬਿ ਤਪਆਸ ॥੪॥੩॥੨੩॥

نانک چس اھبندا ِجس دبس ایپس ۔۔۴۔۔۳۔۔۲۳۔۔
ਗਉੜੀ ਗੁਆਰੇਰੀ ਮਹਲਾ ੩ ॥

گؤری ُگؤارریی ہلحم ۳۔۔

ਇਤਕ ਗਾਵਿ ਰਹੇ ਮਤਨ ਸਾਿੁ ਨ ਪਾਇ ॥

اِک اگوت رےہ نم اصد ہن ناۓ ۔۔
ਹਉਮੈ ਤਵਤਚ ਗਾਵਤਹ ਤਬਰਥਾ ਜਾਇ ॥

ہؤ م َے وِچ اگوہِ پِراھت اجۓ ۔۔

ਗਾਵਤਣ ਗਾਵਤਹ ਤਜਨ ਨਾਮ ਤਪਆਰੁ ॥

اگون اگوہِ ِجں نام ایپر ۔۔

ਸਾਚੀ ਬਾਣੀ ਸਬਿ ਬੀਚਾਰੁ ॥੧॥

سایچ ناین دبس اچیبر ۔۔۱۔۔
ਗਾਵਿ ਰਹੈ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਭਾਵੈ ॥

اگوت ر َہے ےج سیگؤر اھبوے ۔۔
ਮਨੁ ਿਨੁ ਰਾਿਾ ਨਾਤਮ ਸੁਹਾਵੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

نم نت رانا نام ُسہا َوے ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਇਤਕ ਗਾਵਤਹ ਇਤਕ ਭਗਤਿ ਕਰੇਤਹ ॥

اِک اگوہِ اِک تگھب رکہہیِ ۔۔
ਨਾਮੁ ਨ ਪਾਵਤਹ ਤਬਨੁ ਅਸਨੇਹ ॥

نام ہن ناوہِ پِں اسیبہہ ۔۔

ਸਚੀ ਭਗਤਿ ਗੁਰ ਸਬਿ ਤਪਆਤਰ ॥

یچس تگھب ُگر دبس ایپر ۔۔

ਅਪਨਾ ਤਪਰੁ ਰਾਤਖਆ ਸਿਾ ਉਤਰ ਧਾਤਰ ॥੨॥

اانپ پِر راایھک دسا اُر داھر ۔۔۲۔۔

ਭਗਤਿ ਕਰਤਹ ਮੂਰਖ ਆਪੁ ਜਣਾਵਤਹ ॥

تگھب رکہِ مُؤرھک ا ت انجوہِ۔۔
ਨਤਚ ਨਤਚ ਟਪਤਹ ਬਹੁਿੁ ਿੁਖੁ ਪਾਵਤਹ ॥

چن چن پی ِہ تہب ُدھک ناوہِ۔۔

ਨਤਚਐ ਟਤਪਐ ਭਗਤਿ ਨ ਹੋਇ ॥

ب
چیپے َ نیپَے تگھب ہن وہۓ ۔۔

ਸਬਤਿ ਮਰੈ ਭਗਤਿ ਪਾਏ ਜਨੁ ਸੋਇ ॥੩॥

دبس م َ َرے تگھب ناےئ نج وسۓ ۔۔۳۔۔
ਭਗਤਿ ਵਛਲੁ ਭਗਤਿ ਕਰਾਏ ਸੋਇ ॥

تگھب ولھچ تگھب رکاےئ وسۓ ۔۔
ਸਚੀ ਭਗਤਿ ਤਵਚਹੁ ਆਪੁ ਖੋਇ ॥

وھکۓ ۔۔
یچس تگھب وِچہؤہ ا ت
ِ

ਮੇਰਾ ਪਰਭੁ ਸਾਚਾ ਸਭ ਤਬਤਧ ਜਾਣੈ ॥

ریما رپَھب سااچ سیھ نِدھ اج ئَے ۔۔
ਨਾਨਕ ਬਖਸੇ ਨਾਮੁ ਪਛਾਣੈ ॥੪॥੪॥੨੪॥

نک
ھ
َ
ئ
س
نانک ے نام اھچپ ے ۔۔۴۔۔۴۔۔۲۴۔۔
ਗਉੜੀ ਗੁਆਰੇਰੀ ਮਹਲਾ ੩ ॥

گؤری ُگؤارریی ہلحم ۳۔۔

ਮਨੁ ਮਾਰੇ ਧਾਿੁ ਮਤਰ ਜਾਇ ॥

نم امرے داھت رم اجۓ ۔۔
ਤਬਨੁ ਮੂਏ ਕੈਸੇ ਹਤਰ ਪਾਇ ॥

پِں مُؤےئ َ
کیسے ہر ناۓ ۔۔
ਮਨੁ ਮਰੈ ਿਾਰੂ ਜਾਣੈ ਕੋਇ ॥

نم م َ َرے دا ُرو اج ئَے وکۓ ۔۔

ਮਨੁ ਸਬਤਿ ਮਰੈ ਬੂਝੈ ਜਨੁ ਸੋਇ ॥੧॥

چ
نم دبس م َ َرے وب َھے نج وسۓ ۔۔۱۔۔
ਤਜਸ ਨੋ ਬਖਸੇ ਿੇ ਵਤਿਆਈ ॥

نک
ِجس ون ھسے دے ودنایئ ۔۔

ਗੁਰ ਪਰਸਾਤਿ ਹਤਰ ਵਸੈ ਮਤਨ ਆਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ُگر رپساد ہر و سَے نم ا یئ ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਗੁਰਮੁਤਖ ਕਰਣੀ ਕਾਰ ਕਮਾਵੈ ॥

امکوے ۔۔
ُگرمُکھ رکین اکر َ

ਿਾ ਇਸੁ ਮਨ ਕੀ ਸੋਝੀ ਪਾਵੈ ॥

نا اِس نم یک وسیھج نا َوے ۔۔
ਮਨੁ ਮੈ ਮਿੁ ਮੈਗਲ ਤਮਕਿਾਰਾ ॥

نم م َے مت مَپگل مِکدارا ۔۔

ਗੁਰੁ ਅੰਕਸੁ ਮਾਤਰ ਜੀਵਾਲਣਹਾਰਾ ॥੨॥

ُگر اسکن امر ویجااہنلرا ۔۔۲۔۔
ਮਨੁ ਅਸਾਧੁ ਸਾਧੈ ਜਨੁ ਕੋਇ ॥

نم اسادھ سا َدےھ نج وکۓ ۔۔
ਅਚਰੁ ਚਰੈ ਿਾ ਤਨਰਮਲੁ ਹੋਇ ॥

ارچ رچَے نا پِرلم وہۓ ۔۔

ਗੁਰਮੁਤਖ ਇਹੁ ਮਨੁ ਲਇਆ ਸਵਾਤਰ ॥

ُگرمُکھ اہہی نم لیٔیا وسار

ਹਉਮੈ ਤਵਚਹੁ ਿਜੇ ਤਵਕਾਰ ॥੩॥

ہؤ م َے وِچہؤہ ےجت وِاکر ۔۔۳۔۔

ਜੋ ਧੁਤਰ ਰਾਤਖਅਨੁ ਮੇਤਲ ਤਮਲਾਇ ॥

ک
ھ
ی
ِ
ئ
ِ
وج د ُھر را ں لیم مِال ے ۔۔

ਕਿੇ ਨ ਤਵਛੁੜਤਹ ਸਬਤਿ ਸਮਾਇ ॥

دکے ہن وِڑھچہِ دبس امسۓ ۔۔
ਆਪਣੀ ਕਲਾ ਆਪੇ ਹੀ ਜਾਣੈ ॥

ا ینپ کال ا ےپ یہ اج ئَے ۔۔

ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਤਖ ਨਾਮੁ ਪਛਾਣੈ ॥੪॥੫॥੨੫॥

نانک ُگرمُکھ نام اھچپ ئَے ۔۔۴۔۔۵۔۔۲۵۔۔
ਗਉੜੀ ਗੁਆਰੇਰੀ ਮਹਲਾ ੩ ॥

گؤری ُگؤارریی ہلحم ۳۔۔

ਹਉਮੈ ਤਵਤਚ ਸਭੁ ਜਗੁ ਬਉਰਾਨਾ ॥

ہؤ م َے وِچ سیھ چگ ئؤرانا ۔۔
ਿੂਜੈ ਭਾਇ ਭਰਤਮ ਭੁਲਾਨਾ ॥

ب
ُدو َچے اھبےئ رھبم ھُالنا ۔۔
ਬਹੁ ਤਚੰਿਾ ਤਚਿਵੈ ਆਪੁ ਨ ਪਛਾਨਾ ॥

وہب ِچییا ِجپ َؤے ا ت ہن اھچپنا ۔۔

ਧੰਧਾ ਕਰਤਿਆ ਅਨਤਿਨੁ ਤਵਹਾਨਾ ॥੧॥

ددنھاھ رکایت ادنِن وِاہنا ۔۔۱۔۔

ਤਹਰਿੈ ਰਾਮੁ ਰਮਹੁ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ॥

ہِر َدے رام روہم ریمے اھبیئ ۔۔
ਗੁਰਮੁਤਖ ਰਸਨਾ ਹਤਰ ਰਸਨ ਰਸਾਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ُگرمُکھ رانس ہر رنس رسایئ ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਗੁਰਮੁਤਖ ਤਹਰਿੈ ਤਜਤਨ ਰਾਮੁ ਪਛਾਿਾ ॥

ُگرمُکھ ہِر َدے ِجں رام اھچپنا ۔۔

ਜਗਜੀਵਨੁ ਸੇਤਵ ਜੁਗ ਚਾਰੇ ਜਾਿਾ ॥

چگ
چپؤن َسیؤ چگ اچرے اجنا ۔۔

ਹਉਮੈ ਮਾਤਰ ਗੁਰ ਸਬਤਿ ਪਛਾਿਾ ॥

ہؤ م َے امر ُگر دبس اھچپنا ۔۔

ਤਿਪਾ ਕਰੇ ਪਰਭ ਕਰਮ ਤਬਧਾਿਾ ॥੨॥

کِرنا رکے رپَھب رکم نِداھنا ۔۔۲۔۔
ਸੇ ਜਨ ਸਚੇ ਜੋ ਗੁਰ ਸਬਤਿ ਤਮਲਾਏ ॥

ےس نج ےچس وج ُگر دبس مِالےئ ۔۔
ਧਾਵਿ ਵਰਜੇ ਿਾਤਕ ਰਹਾਏ ॥

داھوت ورےج اھٹک راہےئ ۔۔
ਨਾਮੁ ਨਵ ਤਨਤਧ ਗੁਰ ਿੇ ਪਾਏ ॥

نام ونَ ن ِدھ ُگر ےت ناےئ ۔۔

ਹਤਰ ਤਕਰਪਾ ਿੇ ਹਤਰ ਵਸੈ ਮਤਨ ਆਏ ॥੩॥

ہر کِرنا ےت ہر و سَے نم ا ےئ ۔۔۳۔۔

ਰਾਮ ਰਾਮ ਕਰਤਿਆ ਸੁਖੁ ਸਾਂਤਿ ਸਰੀਰ ॥

رام رام رکایت ُسکھ ساپپ رسری ۔۔
ਅੰਿਤਰ ਵਸੈ ਨ ਲਾਗੈ ਜਮ ਪੀਰ ॥

ارتن و سَے ہن ال َگے مج نِتر ۔۔
ਆਪੇ ਸਾਤਹਬੁ ਆਤਪ ਵਜੀਰ ॥

ا ےپ اصجِت ا ت وریج ۔۔
ਨਾਨਕ ਸੇਤਵ ਸਿਾ ਹਤਰ ਗੁਣੀ ਗਹੀਰ ॥੪॥੬॥੨੬॥

ویس دسا ہر ُگبی ریہگ ۔۔۴۔۔۶۔۔۲۶۔۔
نانک َ
ਗਉੜੀ ਗੁਆਰੇਰੀ ਮਹਲਾ ੩ ॥

گؤری ُگؤارریی ہلحم ۳۔۔

ਸੋ ਤਕਉ ਤਵਸਰੈ ਤਜਸ ਕੇ ਜੀਅ ਪਰਾਨਾ ॥

وس کپؤ وِرسَے ِجس ےک ایج رپانا ۔۔
ਸੋ ਤਕਉ ਤਵਸਰੈ ਸਭ ਮਾਤਹ ਸਮਾਨਾ ॥

وس کپؤ وِرسَے سیھ امہِ امسنا ۔۔

ਤਜਿੁ ਸੇਤਵਐ ਿਰਗਹ ਪਤਿ ਪਰਵਾਨਾ ॥੧॥

ِجت ویس پپے درہہگ پپ رپوانا ۔۔۱۔۔
ਹਤਰ ਕੇ ਨਾਮ ਤਵਟਹੁ ਬਤਲ ਜਾਉ ॥

ہر ےک نام وِوہٹ نل اجو ۔۔

ਿੂੰ ਤਵਸਰਤਹ ਿਤਿ ਹੀ ਮਤਰ ਜਾਉ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ئُؤن وِرسہِ دت یہ رم اجو ۔۔۱۔۔راہو۔۔

ਤਿਨ ਿੂੰ ਤਵਸਰਤਹ ਤਜ ਿੁਧੁ ਆਤਪ ਭੁਲਾਏ ॥

ب
پِں ئُؤن وِرسہِ ےج ُندھ ا ت ھُالےئ ۔۔
ਤਿਨ ਿੂੰ ਤਵਸਰਤਹ ਤਜ ਿੂਜੈ ਭਾਏ ॥

پِں ئُؤن وِرسہِ ےج ُدو َچے اھبےئ ۔۔
ਮਨਮੁਖ ਅਤਗਆਨੀ ਜੋਨੀ ਪਾਏ ॥੨॥

مب
مُکھ اگ ِیاین وجین ناےئ ۔۔۲۔۔

ਤਜਨ ਇਕ ਮਤਨ ਿੁਿਾ ਸੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵਾ ਲਾਏ ॥

ِجں اِک نم ُپبھا ےس سیگؤر ویسا الےئ ۔۔

ਤਜਨ ਇਕ ਮਤਨ ਿੁਿਾ ਤਿਨ ਹਤਰ ਮੰਤਨ ਵਸਾਏ ॥

نم وساےئ ۔۔
ِجں اِک نم ُپبھا پِں ہر ّ
ਗੁਰਮਿੀ ਹਤਰ ਨਾਤਮ ਸਮਾਏ ॥੩॥

ُگریتم ہر نام امسےئ ۔۔۳۔۔

ਤਜਨਾ ਪੋਿੈ ਪੁੰਨੁ ਸੇ ਤਗਆਨ ਬੀਚਾਰੀ ॥

ےت ُپ ّں ےس گ ِیان اچیبری ۔۔
ِجیا وپ َ
ਤਜਨਾ ਪੋਿੈ ਪੁੰਨੁ ਤਿਨ ਹਉਮੈ ਮਾਰੀ ॥

ےت ُپ ّں پِں ہؤ م َے امری ۔۔
ِجیا وپ َ
ਨਾਨਕ ਜੋ ਨਾਤਮ ਰਿੇ ਤਿਨ ਕਉ ਬਤਲਹਾਰੀ ॥੪॥੭॥੨੭॥

نانک وج نام رےت پِں کؤ اہلبری ۔۔۴۔۔۷۔۔۲۷۔۔
ਗਉੜੀ ਗੁਆਰੇਰੀ ਮਹਲਾ ੩ ॥

گؤری ُگؤارریی ہلحم ۳۔۔

ਿੂੰ ਅਕਥੁ ਤਕਉ ਕਤਥਆ ਜਾਤਹ ॥

ئُؤن اکبھ کپؤ کبھیا اجہِ۔۔

ਗੁਰ ਸਬਿੁ ਮਾਰਣੁ ਮਨ ਮਾਤਹ ਸਮਾਤਹ ॥

ُگر دبس امرن نم امہِ امسہِ۔۔

ਿੇਰੇ ਗੁਣ ਅਨੇਕ ਕੀਮਤਿ ਨਹ ਪਾਤਹ ॥੧॥

ریتے ُگں اپیک تمیق ہن ناہِ۔۔۱۔۔
ਤਜਸ ਕੀ ਬਾਣੀ ਤਿਸੁ ਮਾਤਹ ਸਮਾਣੀ ॥

ِجس یک ناین ئِس امہِ امسین ۔۔

ਿੇਰੀ ਅਕਥ ਕਥਾ ਗੁਰ ਸਬਤਿ ਵਖਾਣੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ریتی اکبھ اھتک ُگر دبس واھکین ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਜਹ ਸਤਿਗੁਰੁ ਿਹ ਸਿਸੰਗਤਿ ਬਣਾਈ ॥

ہہج سیگؤر ہہت سیسیگت انبیئ ۔۔

ਜਹ ਸਤਿਗੁਰੁ ਸਹਜੇ ਹਤਰ ਗੁਣ ਗਾਈ ॥

س
ہہج سیگؤر ہجے ہر ُگں اگیئ ۔۔

ਜਹ ਸਤਿਗੁਰੁ ਿਹਾ ਹਉਮੈ ਸਬਤਿ ਜਲਾਈ ॥੨॥

ہہج سیگؤر اہت ہؤ م َے دبس چالیئ ۔۔۲۔۔
ਗੁਰਮੁਤਖ ਸੇਵਾ ਮਹਲੀ ਥਾਉ ਪਾਏ ॥

ُگرمُکھ ویسا یلحم اھتو ناےئ ۔۔

ਗੁਰਮੁਤਖ ਅੰਿਤਰ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਵਸਾਏ ॥

ُگرمُکھ ارتن ہر نام وساےئ ۔۔

ਗੁਰਮੁਤਖ ਭਗਤਿ ਹਤਰ ਨਾਤਮ ਸਮਾਏ ॥੩॥

ُگرمُکھ تگھب ہر نام امسےئ ۔۔۳۔۔
ਆਪੇ ਿਾਤਿ ਕਰੇ ਿਾਿਾਰੁ ॥

ا ےپ دات رکے دانار ۔۔
ਪੂਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਤਸਉ ਲਗੈ ਤਪਆਰੁ ॥

َ
ئُؤرے سیگؤر سِیؤ لگے ایپر ۔۔

ਨਾਨਕ ਨਾਤਮ ਰਿੇ ਤਿਨ ਕਉ ਜੈਕਾਰੁ ॥੪॥੮॥੨੮॥

نانک نام رےت پِں کؤ جپکار ۔۔۴۔۔۸۔۔۲۸۔۔
ਗਉੜੀ ਗੁਆਰੇਰੀ ਮਹਲਾ ੩ ॥

گؤری ُگؤارریی ہلحم ۳۔۔

ਏਕਸੁ ਿੇ ਸਤਭ ਰੂਪ ਹਤਹ ਰੰਗਾ ॥

اسکی ےت سیھ ُروت ہہہ راگن ۔۔
ਪਉਣੁ ਪਾਣੀ ਬੈਸੰਿਰੁ ਸਤਭ ਸਹਲੰਗਾ ॥

ن
ئؤن ناین َیسیتر سیھ سہلپگا ۔۔

ਤਭੰਨ ਤਭੰਨ ਵੇਖੈ ਹਤਰ ਪਰਭੁ ਰੰਗਾ ॥੧॥

ب
ھ
ِ
ّں

ب
ھ
ِ
ہ
ّں وےھکی ر رپَھب راگن ۔۔۱۔۔
ਏਕੁ ਅਚਰਜੁ ਏਕੋ ਹੈ ਸੋਈ ॥

انک ارچچ اوکی ےہَ وسیئ ۔۔
ਗੁਰਮੁਤਖ ਵੀਚਾਰੇ ਤਵਰਲਾ ਕੋਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ُگرمُکھ وبچارے وِرال وکیئ ۔۔۱۔۔راہو۔۔

ਸਹਤਜ ਭਵੈ ਪਰਭੁ ਸਭਨੀ ਥਾਈ ॥

سب
سہ
ھب
ی اھتیئ ۔۔
ج وھبَے رپَھب
ਕਹਾ ਗੁਪਿੁ ਪਰਗਟੁ ਪਰਤਭ ਬਣਿ ਬਣਾਈ ॥

اہک ُگپت رپَگپ رپَھب تنب انبیئ ۔۔
ਆਪੇ ਸੁਤਿਆ ਿੇਇ ਜਗਾਈ ॥੨॥

ا ےپ ُس ِییا دےئ اگجیئ ۔۔۲۔۔
ਤਿਸ ਕੀ ਕੀਮਤਿ ਤਕਨੈ ਨ ਹੋਈ ॥

ئِس یک تمیق ک ِ َپے ہن وہیئ ۔۔

ਕਤਹ ਕਤਹ ਕਥਨੁ ਕਹੈ ਸਭੁ ਕੋਈ ॥

کب
ھ
سی
ےہک ھ وکیئ ۔۔
ہہک ہہک ں َ
ਗੁਰ ਸਬਤਿ ਸਮਾਵੈ ਬੂਝੈ ਹਤਰ ਸੋਈ ॥੩॥

چ
امسوے وب َھے ہر وسیئ ۔۔۳۔۔
ُگر دبس َ
ਸੁਤਣ ਸੁਤਣ ਵੇਖੈ ਸਬਤਿ ਤਮਲਾਏ ॥

ُسں ُسں وےھکی دبس مِالےئ ۔۔

ਵਿੀ ਵਤਿਆਈ ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਿੇ ਪਾਏ ॥

ودی ودنایئ ُگر ویسا ےت ناےئ ۔۔

ਨਾਨਕ ਨਾਤਮ ਰਿੇ ਹਤਰ ਨਾਤਮ ਸਮਾਏ ॥੪॥੯॥੨੯॥

نانک نام رےت ہر نام امسےئ ۔۔۴۔۔۹۔۔۲۹۔۔
ਗਉੜੀ ਗੁਆਰੇਰੀ ਮਹਲਾ ੩ ॥

گؤری ُگؤارریی ہلحم ۳۔۔

ਮਨਮੁਤਖ ਸੂਿਾ ਮਾਇਆ ਮੋਤਹ ਤਪਆਤਰ ॥

مب
م
ک
س
ُ
ِ
ھ ُؤنا امنا ومہ ایپر ۔۔

ਗੁਰਮੁਤਖ ਜਾਗੇ ਗੁਣ ਤਗਆਨ ਬੀਚਾਤਰ ॥

ُگرمُکھ اجےگ ُگں گ ِیان اچیبر ۔۔

ਸੇ ਜਨ ਜਾਗੇ ਤਜਨ ਨਾਮ ਤਪਆਤਰ ॥੧॥

ےس نج اجےگ ِجں نام ایپر ۔۔۱۔۔
س
ہج ے

ਸਹਜੇ ਜਾਗੈ ਸਵੈ ਨ ਕੋਇ ॥

اج َگے وسَے ہن وکۓ ۔۔

ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਿੇ ਬੂਝੈ ਜਨੁ ਕੋਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

چ
ئُؤرے ُگر ےت وب َھے نج وکۓ ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਅਸੰਿੁ ਅਨਾੜੀ ਕਿੇ ਨ ਬੂਝੈ ॥

چ
اسیت اناری دکے ہن وب َھے ۔۔
ਕਥਨੀ ਕਰੇ ਿੈ ਮਾਇਆ ਨਾਤਲ ਲੂਝੈ ॥

چ
ینھتک رکے ئَے امنا نال لُؤ َھے ۔۔
ਅੰਧੁ ਅਤਗਆਨੀ ਕਿੇ ਨ ਸੀਝੈ ॥੨॥

سبج
ھ
ادنھ اگ ِیاین دکے ہن ے َ۔۔۲۔۔
ਇਸੁ ਜੁਗ ਮਤਹ ਰਾਮ ਨਾਤਮ ਤਨਸਿਾਰਾ ॥

اس چگ ہہم رام نام ئِسیارا ۔۔

ਤਵਰਲਾ ਕੋ ਪਾਏ ਗੁਰ ਸਬਤਿ ਵੀਚਾਰਾ ॥

وِرال وک ناےئ ُگر دبس وبچارا ۔۔

ਆਤਪ ਿਰੈ ਸਗਲੇ ਕੁਲ ਉਧਾਰਾ ॥੩॥

ا ت رتَے ےلگس ُکل اُداھرا ۔۔۳۔۔

ਇਸੁ ਕਤਲਜੁਗ ਮਤਹ ਕਰਮ ਧਰਮੁ ਨ ਕੋਈ ॥

اِس کلچُگ ہہم رکم درھم ہن وکیئ ۔۔
ਕਲੀ ਕਾ ਜਨਮੁ ਚੰਿਾਲ ਕੈ ਘਤਰ ਹੋਈ ॥

ےک رھگ وہیئ ۔۔
یلک اک منج ڈنچال َ
ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਤਬਨਾ ਕੋ ਮੁਕਤਿ ਨ ਹੋਈ ॥੪॥੧੦॥੩੦॥

نانک نام پِیا وک مُکت ہن وہیئ ۔۔۴۔۔۱۱۔۔۳۱۔۔
ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੩ ਗੁਆਰੇਰੀ ॥

گؤری ہلحم ُ ۳گؤارریی ۔۔

ਸਚਾ ਅਮਰੁ ਸਚਾ ਪਾਤਿਸਾਹੁ ॥

اچس ارم اچس نائساوہ ۔۔
ਮਤਨ ਸਾਚੈ ਰਾਿੇ ਹਤਰ ਵੇਪਰਵਾਹੁ ॥

نم سا َچے راےت ہر ورپیواوہ ۔۔

ਸਚੈ ਮਹਤਲ ਸਤਚ ਨਾਤਮ ਸਮਾਹੁ ॥੧॥

سج َے لحم چس نام امسوہ ۔۔۱۔۔

ਸੁਤਣ ਮਨ ਮੇਰੇ ਸਬਿੁ ਵੀਚਾਤਰ ॥

ُسں نم ریمے دبس وبچار ۔۔

ਰਾਮ ਜਪਹੁ ਭਵਜਲੁ ਉਿਰਹੁ ਪਾਤਰ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ب
رام جبہؤ َھؤلج اُرت ُہ نار ۔۔۱۔۔راہو۔۔

ਭਰਮੇ ਆਵੈ ਭਰਮੇ ਜਾਇ ॥

ے رھبےم اجۓ ۔۔
رھبےم ا و َ
ਇਹੁ ਜਗੁ ਜਨਤਮਆ ਿੂਜੈ ਭਾਇ ॥

اِوہ چگ جبمیا ُدو َچے اھبےئ ۔۔

ਮਨਮੁਤਖ ਨ ਚੇਿੈ ਆਵੈ ਜਾਇ ॥੨॥

مب
م
ک
چ
َ
ی
پ
ُ
ے اجۓ ۔۔۲۔۔
و
ا
ے
ہن
ھ
َ
ਆਤਪ ਭੁਲਾ ਤਕ ਪਰਤਭ ਆਤਪ ਭੁਲਾਇਆ ॥

ب
ب
ا ت ھُال ےک رپَھب ا ت ھُالنا ۔۔

ਇਹੁ ਜੀਉ ਤਵਿਾਣੀ ਚਾਕਰੀ ਲਾਇਆ ॥

اِوہ جپؤ وِداین اچرکی النا ۔۔

ਮਹਾ ਿੁਖੁ ਖਟੇ ਤਬਰਥਾ ਜਨਮੁ ਗਵਾਇਆ ॥੩॥

ک
اہم ُدھک ھپے پِراھت منج وگَانا ۔۔۳۔۔
ਤਕਰਪਾ ਕਤਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤਮਲਾਏ ॥

کِرنا رک سیگؤرو مِالےئ ۔۔

ਏਕੋ ਨਾਮੁ ਚੇਿੇ ਤਵਚਹੁ ਭਰਮੁ ਚੁਕਾਏ ॥

اوکی نام ےتیچ وِچہؤہ رھبم ُجکاےئ ۔۔

ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਜਪੇ ਨਾਉ ਨਉ ਤਨਤਧ ਪਾਏ ॥੪॥੧੧॥੩੧॥

نانک نام ےپج ناو ئؤ ن ِدھ ناےئ ۔۔۴۔۔۱۱۔۔۳۱۔۔
ਗਉੜੀ ਗੁਆਰੇਰੀ ਮਹਲਾ ੩ ॥

گؤری ُگؤارریی ہلحم ۳۔۔

ਤਜਨਾ ਗੁਰਮੁਤਖ ਤਧਆਇਆ ਤਿਨ ਪੂਛਉ ਜਾਇ ॥

چ
ِجیا ُگرمُکھ دایھنا پِں ئُؤ ھؤ اجۓ ۔۔
ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਿੇ ਮਨੁ ਪਿੀਆਇ ॥

ُگر ویسا ےت نم ایتپ ئِے ۔۔

ਸੇ ਧਨਵੰਿ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਕਮਾਇ ॥

ےس دھپؤپپ ہر نام امکۓ ۔۔
ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਿੇ ਸੋਝੀ ਪਾਇ ॥੧॥

ئُؤرے ُگر ےت وسیھج ناۓ ۔۔۱۔۔
ਹਤਰ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਜਪਹੁ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ॥

ہر ہر نام جبہؤ ریمے اھبیئ ۔۔

ਗੁਰਮੁਤਖ ਸੇਵਾ ਹਤਰ ਘਾਲ ਥਾਇ ਪਾਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ُگرمُکھ ویسا ہر اھگل اھتےئ نایئ ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਆਪੁ ਪਛਾਣੈ ਮਨੁ ਤਨਰਮਲੁ ਹੋਇ ॥

ا ت اھچپ ئَے نم پِرلم وہۓ ۔۔
ਜੀਵਨ ਮੁਕਤਿ ਹਤਰ ਪਾਵੈ ਸੋਇ ॥

ِجپؤن مُکت ہر نا َوے وسۓ ۔۔

ਹਤਰ ਗੁਣ ਗਾਵੈ ਮਤਿ ਊਿਮ ਹੋਇ ॥

ُگ
اگوے مت اُومت وہۓ ۔۔
ہر ں َ
ਸਹਜੇ ਸਹਤਜ ਸਮਾਵੈ ਸੋਇ ॥੨॥

سہج سہ
امسوے وسۓ ۔۔۲۔۔
ج
ے
َ

ਿੂਜੈ ਭਾਇ ਨ ਸੇਤਵਆ ਜਾਇ ॥

ُدو َچے اھبےئ ہن َسیؤنا اجۓ ۔۔
ਹਉਮੈ ਮਾਇਆ ਮਹਾ ਤਬਖੁ ਖਾਇ ॥

اھکۓ ۔۔
ہؤ م َے امنا اہم نِکھ
ِ

ਪੁਤਿ ਕੁਟੰਤਬ ਤਗਰਤਹ ਮੋਤਹਆ ਮਾਇ ॥

ُپپ ُکیپت گِرہِ ومایہ امےئ ۔۔

ਮਨਮੁਤਖ ਅੰਧਾ ਆਵੈ ਜਾਇ ॥੩॥

مب
م
ک
ُ
ے اجۓ ۔۔۳۔۔
و
ا
دناھ
ا
ھ
َ
ਹਤਰ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਿੇਵੈ ਜਨੁ ਸੋਇ ॥

ہر ہر نام دویَے نج وسۓ ۔۔
ਅਨਤਿਨੁ ਭਗਤਿ ਗੁਰ ਸਬਿੀ ਹੋਇ ॥

ادنِن تگھب ُگر دبسی وہۓ ۔۔
ਗੁਰਮਤਿ ਤਵਰਲਾ ਬੂਝੈ ਕੋਇ ॥

چ
ُگرمت وِرال وب َھے وکۓ ۔۔

ਨਾਨਕ ਨਾਤਮ ਸਮਾਵੈ ਸੋਇ ॥੪॥੧੨॥੩੨॥

امسوے وسۓ ۔۔۴۔۔۱۲۔۔۳۲۔۔
نانک نام َ
ਗਉੜੀ ਗੁਆਰੇਰੀ ਮਹਲਾ ੩ ॥

گؤری ُگؤارریی ہلحم ۳۔۔

ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਜੁਗ ਚਾਰੇ ਹੋਈ ॥

ُگر ویسا ُچگ اچرے وہیئ ۔۔

ਪੂਰਾ ਜਨੁ ਕਾਰ ਕਮਾਵੈ ਕੋਈ ॥

امکوے وکیئ ۔۔
ئُؤرا نج اکر َ
ਅਖੁਟੁ ਨਾਮ ਧਨੁ ਹਤਰ ਿੋਤਟ ਨ ਹੋਈ ॥

ا ُکھت نام دنھ ہر وتت ہن وہیئ ۔۔
ਐਥੈ ਸਿਾ ਸੁਖੁ ਿਤਰ ਸੋਭਾ ਹੋਈ ॥੧॥

اےھتی دسا ُسکھ در وساھب وہیئ ۔۔۱۔۔
ਏ ਮਨ ਮੇਰੇ ਭਰਮੁ ਨ ਕੀਜੈ ॥

اے نم ریمے رھبم ہن کبج َے ۔۔
ਗੁਰਮੁਤਖ ਸੇਵਾ ਅੰਤਮਰਿ ਰਸੁ ਪੀਜੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ُگرمُکھ ویسا ارمت رس پبج َے ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਸਤਿਗੁਰੁ ਸੇਵਤਹ ਸੇ ਮਹਾਪੁਰਖ ਸੰਸਾਰੇ ॥

سیگؤر ویسہِ ےس اہم ُپرھک اسنسرے ۔۔
ਆਤਪ ਉਧਰੇ ਕੁਲ ਸਗਲ ਤਨਸਿਾਰੇ ॥

ا ت اُدرھے ُکل لگس ئِسیارے ۔۔
ਹਤਰ ਕਾ ਨਾਮੁ ਰਖਤਹ ਉਰ ਧਾਰੇ ॥

ہر اک نام رکھہہ اُر داھرے ۔۔

ਨਾਤਮ ਰਿੇ ਭਉਜਲ ਉਿਰਤਹ ਪਾਰੇ ॥੨॥

نام رےت وھبٔلج اُرتہِ نارے ۔۔۲۔۔
ਸਤਿਗੁਰੁ ਸੇਵਤਹ ਸਿਾ ਮਤਨ ਿਾਸਾ ॥

سیگؤر ویسہِ دسا نم داسا ۔۔

ਹਉਮੈ ਮਾਤਰ ਕਮਲੁ ਪਰਗਾਸਾ ॥

ہؤ م َے امر لمک رپاگسا ۔۔

ਅਨਹਿੁ ਵਾਜੈ ਤਨਜ ਘਤਰ ਵਾਸਾ ॥

ِب
ابچد وا َچے ج رھگ واسا ۔۔

ਨਾਤਮ ਰਿੇ ਘਰ ਮਾਤਹ ਉਿਾਸਾ ॥੩॥

نام رےت رھگ امہِ اُداسا ۔۔۳۔۔
ਸਤਿਗੁਰੁ ਸੇਵਤਹ ਤਿਨ ਕੀ ਸਚੀ ਬਾਣੀ ॥

سیگؤر ویسہِ پِں یک یچس ناین ۔۔

ਜੁਗੁ ਜੁਗੁ ਭਗਿੀ ਆਤਖ ਵਖਾਣੀ ॥

ب
گب
ھ
ُچگ ُچگ ی ا ھک واھکین ۔۔

ਅਨਤਿਨੁ ਜਪਤਹ ਹਤਰ ਸਾਰੰਗਪਾਣੀ ॥

ادنِن جبہہ ہر سارنگیاین ۔۔
ਨਾਨਕ ਨਾਤਮ ਰਿੇ ਤਨਹਕੇਵਲ ਤਨਰਬਾਣੀ ॥੪॥੧੩॥੩੩॥

نانک نام رےت بِہکپؤل پِرناین ۔۔۴۔۔۱۳۔۔۳۳۔۔
ਗਉੜੀ ਗੁਆਰੇਰੀ ਮਹਲਾ ੩ ॥

گؤری ُگؤارریی ہلحم ۳۔۔

ਸਤਿਗੁਰੁ ਤਮਲੈ ਵਿਭਾਤਗ ਸੰਜੋਗ ॥

سیگؤر ملَ ِے وداھبگ وجنسگ ۔۔

ਤਹਰਿੈ ਨਾਮੁ ਤਨਿ ਹਤਰ ਰਸ ਭੋਗ ॥੧॥

ہِر َدے نام پِپ ہر رس وھبگ ۔۔۱۔۔

ਗੁਰਮੁਤਖ ਪਰਾਣੀ ਨਾਮੁ ਹਤਰ ਤਧਆਇ ॥

ُگرمُکھ رپَاین نام ہر دایھےئ ۔۔

ਜਨਮੁ ਜੀਤਿ ਲਾਹਾ ਨਾਮੁ ਪਾਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

منج جپت الاہ نام ناۓ ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਤਗਆਨੁ ਤਧਆਨੁ ਗੁਰ ਸਬਿੁ ਹੈ ਮੀਿਾ ॥

ےہ اھٹیم ۔۔
گ ِیان دایھن ُگر دبس َ

ਗੁਰ ਤਕਰਪਾ ਿੇ ਤਕਨੈ ਤਵਰਲੈ ਚਤਖ ਿੀਿਾ ॥੨॥

ُگر کِرنا ےت ک ِ َپے وِر لَے ھکچ داھٹی ۔۔۲۔۔
ਕਰਮ ਕਾਂਿ ਬਹੁ ਕਰਤਹ ਅਚਾਰ ॥

رکم اکند وہب رکہِ ااچر ۔۔
ਤਬਨੁ ਨਾਵੈ ਤਧਰਗੁ ਤਧਰਗੁ ਅਹੰਕਾਰ ॥੩॥

پِں نا َوے درھِگ درھِگ ااکنہر ۔۔۳۔۔
ਬੰਧਤਨ ਬਾਤਧਓ ਮਾਇਆ ਿਾਸ ॥

دنبنھ نادھپؤ امنا اھپس ۔۔

ਜਨ ਨਾਨਕ ਛੂਟੈ ਗੁਰ ਪਰਗਾਸ ॥੪॥੧੪॥੩੪॥

چ
نج نانک ُھؤ ئَے ُگر رپاگس ۔۔۴۔۔۱۴۔۔۳۴۔۔
ਮਹਲਾ ੩ ਗਉੜੀ ਬੈਰਾਗਤਣ ॥

ہلحم  ۳گؤری ریبانگ ۔۔
ਜੈਸੀ ਧਰਿੀ ਊਪਤਰਮੇਘੁਲਾ ਬਰਸਿੁ ਹੈ ਤਕਆ ਧਰਿੀ ਮਧੇ ਪਾਣੀ ਨਾਹੀ ॥

مگ
یسیج درھیت اُورپ ی ھُال پرست ےہَ ایک درھیت دمےھ ناین نایہ ۔۔

ਜੈਸੇ ਧਰਿੀ ਮਧੇ ਪਾਣੀ ਪਰਗਾਤਸਆ ਤਬਨੁ ਪਗਾ ਵਰਸਿ ਤਿਰਾਹੀ ॥੧॥

ب
ےسیج درھیت دمےھ ناین رپاگایس پِں اگپ ورست ھِرایہ ۔۔۱۔۔
ਬਾਬਾ ਿੂੰ ਐਸੇ ਭਰਮੁ ਚੁਕਾਹੀ ॥

نانا ئُؤن اےسی رھبم ُجکایہ ۔۔

ਜੋ ਤਕਛੁ ਕਰਿੁ ਹੈ ਸੋਈ ਕੋਈ ਹੈ ਰੇ ਿੈਸੇ ਜਾਇ ਸਮਾਹੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ک
وج ِچھ

ےہ وسیئ وکیئ ےہَ رے َنیسے اجۓ امسیہ ۔۔۱۔۔راہو۔۔
رکت َ
ਇਸਿਰੀ ਪੁਰਖ ਹੋਇ ਕੈ ਤਕਆ ਓਇ ਕਰਮ ਕਮਾਹੀ ॥

ےک ایک اوےؑ رکم امکیہ ۔۔
ارتسی ُپرھک وہۓ َ

ਨਾਨਾ ਰੂਪ ਸਿਾ ਹਤਹ ਿੇਰੇ ਿੁਝ ਹੀ ਮਾਤਹ ਸਮਾਹੀ ॥੨॥

ُب
نانا ُروت دسا ہہہ ریتے چھ یہ امہِ امسیہ ۔۔۲۔۔

ਇਿਨੇ ਜਨਮ ਭੂਤਲ ਪਰੇ ਸੇ ਜਾ ਪਾਇਆ ਿਾ ਭੂਲੇ ਨਾਹੀ ॥

ب
ب
اےنت منج ُھؤل رپے ےس اج نانا نا ُھؤےل نایہ ۔۔

ਜਾ ਕਾ ਕਾਰਜੁ ਸੋਈ ਪਰੁ ਜਾਣੈ ਜੇ ਗੁਰ ਕੈ ਸਬਤਿ ਸਮਾਹੀ ॥੩॥

ےک دبس امسیہ ۔۔۳۔۔
اج اک اکرچ وسیئ رپ اج ئَے ےج ُگر َ
ਿੇਰਾ ਸਬਿੁ ਿੂੰਹੈ ਹਤਹ ਆਪੇ ਭਰਮੁ ਕਹਾਹੀ ॥

ریتا دبس ئُؤن َہے ہہہ ا ےپ رھبم اہکیہ ۔۔

ਨਾਨਕ ਿਿੁ ਿਿ ਤਸਉ ਤਮਤਲਆ ਪੁਨਰਤਪ ਜਨਤਮ ਨ ਆਹੀ ॥੪॥੧॥੧੫॥੩੫॥

نانک پپ پپ سِیؤ مل ِیا ُنترت منج ہن ا یہ ۔۔۴۔۔۱۔۔۱۵۔۔۳۵۔۔
ਗਉੜੀ ਬੈਰਾਗਤਣ ਮਹਲਾ ੩ ॥

گؤری ریبانگ ہلحم ۳۔۔

ਸਭੁ ਜਗੁ ਕਾਲੈ ਵਤਸ ਹੈ ਬਾਧਾ ਿੂਜੈ ਭਾਇ ॥

سیھ چگ اک لَے وس ےہَ ناداھ ُدو َچے اھبےئ ۔۔
ਹਉਮੈ ਕਰਮ ਕਮਾਵਿੇ ਮਨਮੁਤਖ ਤਮਲੈ ਸਜਾਇ ॥੧॥

مب
ہؤ م َے رکم امکودے مُکھ ملَ ِے اجسۓ ۔۔۱۔۔
ਮੇਰੇ ਮਨ ਗੁਰ ਚਰਣੀ ਤਚਿੁ ਲਾਇ ॥

ریمے نم ُگر رچین ِجت ال ئِے ۔۔
ਗੁਰਮੁਤਖ ਨਾਮੁ ਤਨਧਾਨੁ ਲੈ ਿਰਗਹ ਲਏ ਛਿਾਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ُگرمُکھ نام ن ِداھن لَے درہگ ےئل چھداۓ ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਲਖ ਚਉਰਾਸੀਹ ਭਰਮਿੇ ਮਨਹਤਿ ਆਵੈ ਜਾਇ ॥

ھکل جؤرایس رھبدمے مبہبھ ا َوے اجۓ ۔۔

ਗੁਰ ਕਾ ਸਬਿੁ ਨ ਚੀਤਨਓ ਤਿਤਰ ਤਿਤਰ ਜੋਨੀ ਪਾਇ ॥੨॥

ب ب
ُگر اک دبس ہن وینیچ ھِر ھِر وجین ناۓ ۔۔۲۔۔

ਗੁਰਮੁਤਖ ਆਪੁ ਪਛਾਤਣਆ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਵਤਸਆ ਮਤਨ ਆਇ ॥

ُگرمُکھ ا ت اھچپاین ہر نام وایس نم ا ۓ ۔۔

ਅਨਤਿਨੁ ਭਗਿੀ ਰਤਿਆ ਹਤਰ ਨਾਮੇ ਸੁਤਖ ਸਮਾਇ ॥੩॥

ب
گب
ھ
س
ک
ہ
ُ
ادنِن ی رایت ر ناےم ھ امسۓ ۔۔۳۔۔

ਮਨੁ ਸਬਤਿ ਮਰੈ ਪਰਿੀਤਿ ਹੋਇ ਹਉਮੈ ਿਜੇ ਤਵਕਾਰ ॥

نم دبس م َ َرے رپتیت وہۓ ہؤ م َے ےجت وِاکر ۔۔

ਜਨ ਨਾਨਕ ਕਰਮੀ ਪਾਈਅਤਨ ਹਤਰ ਨਾਮਾ ਭਗਤਿ ਭੰਿਾਰ ॥੪॥੨॥੧੬॥੩੬॥

پ
نج نانک رکیم نا ییں ہر ناہم تگھب ڈنھبار ۔۔۴۔۔۲۔۔۱۶۔۔۳۶۔۔

ਗਉੜੀ ਬੈਰਾਗਤਣ ਮਹਲਾ ੩ ॥

گؤری ریبانگ ہلحم ۳۔۔
ਪੇਈਅੜੈ ਤਿਨ ਚਾਤਰ ਹੈ ਹਤਰ ਹਤਰ ਤਲਤਖ ਪਾਇਆ ॥

ےہ ہر ہر لک ِھ نانا ۔۔
پ ٔیت َرے دِن اچر َ

ਸੋਭਾਵੰਿੀ ਨਾਤਰ ਹੈ ਗੁਰਮੁਤਖ ਗੁਣ ਗਾਇਆ ॥

وساھبویتن نار ےہَ ُگرمُکھ ُگں اگنا ۔۔

ਪੇਵਕੜੈ ਗੁਣ ਸੰਮਲੈ ਸਾਹੁਰੈ ਵਾਸੁ ਪਾਇਆ ॥

س
ویپک َرے ُگں ملے َ ساہ ُ َرے واس نانا ۔۔

ਗੁਰਮੁਤਖ ਸਹਤਜ ਸਮਾਣੀਆ ਹਤਰ ਹਤਰ ਮਤਨ ਭਾਇਆ ॥੧॥

سہ
ُگرمُکھ ج امساین ہر ہر نم اھبنا ۔۔۱۔۔

ਸਸੁਰੈ ਪੇਈਐ ਤਪਰੁ ਵਸੈ ਕਹੁ ਤਕਿੁ ਤਬਤਧ ਪਾਈਐ ॥

سس َُرے پییپَے پِر و سَے وہک کِپ نِدھ نا پپَے ۔۔

ਆਤਪ ਤਨਰੰਜਨੁ ਅਲਖੁ ਹੈ ਆਪੇ ਮੇਲਾਈਐ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ےہ ا ےپ میال پ ٔپے ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ا ت پِرنجن اھکل َ
ਆਪੇ ਹੀ ਪਰਭੁ ਿੇਤਹ ਮਤਿ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਤਧਆਈਐ ॥

ا ےپ یہ رپَھب دہہی مت ہر نام دایھ نیپے َ۔۔

ਵਿਭਾਗੀ ਸਤਿਗੁਰੁ ਤਮਲੈ ਮੁਤਖ ਅੰਤਮਰਿੁ ਪਾਈਐ ॥

وداھبیگ سیگؤر ملَ ِے مُکھ ارمِت نا پپَے ۔۔

ਹਉਮੈ ਿੁਤਬਧਾ ਤਬਨਤਸ ਜਾਇ ਸਹਜੇ ਸੁਤਖ ਸਮਾਈਐ ॥

س
ہؤ م َے ُددباھ نِیس اجۓ ہجے ُسکھ امس پ ٔپے ۔۔

ਸਭੁ ਆਪੇ ਆਤਪ ਵਰਿਿਾ ਆਪੇ ਨਾਇ ਲਾਈਐ ॥੨॥

سیھ ا ےپ ا ت وردتا ا ےپ ناےئ ال پ ٔپے ۔۔۲۔۔

ਮਨਮੁਤਖ ਗਰਤਬ ਨ ਪਾਇਓ ਅਤਗਆਨ ਇਆਣੇ ॥

مب
مُکھ رگت ہن ناویئ اایگن اناےن ۔۔

ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵਾ ਨਾ ਕਰਤਹ ਤਿਤਰ ਤਿਤਰ ਪਛੁਿਾਣੇ ॥

ب ب
سیگؤر ویسا ہن رکہِ ھِر ھِر اتھچپےن ۔۔

ਗਰਭ ਜੋਨੀ ਵਾਸੁ ਪਾਇਿੇ ਗਰਭੇ ਗਤਲ ਜਾਣੇ ॥

رگھب وجین واس نادئے رگےھب لگ اجےن ۔۔
ਮੇਰੇ ਕਰਿੇ ਏਵੈ ਭਾਵਿਾ ਮਨਮੁਖ ਭਰਮਾਣੇ ॥੩॥

مب
ے اھبودا مُکھ رھبامےن ۔۔۳۔۔
ریمے رکےت اوی َ
ਮੇਰੈ ਹਤਰ ਪਰਤਭ ਲੇਖੁ ਤਲਖਾਇਆ ਧੁਤਰ ਮਸਿਤਕ ਪੂਰਾ ॥

ریمَے ہر رپَھب ھکیل لک ِھانا د ُھر کتسم ئُؤرا ۔۔

ਹਤਰ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਤਧਆਇਆ ਭੇਤਟਆ ਗੁਰੁ ਸੂਰਾ ॥

ب
ہر ہر نام دایھنا ھیییا ُگر سُؤرا ۔۔

ਮੇਰਾ ਤਪਿਾ ਮਾਿਾ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਹੈ ਹਤਰ ਬੰਧਪੁ ਬੀਰਾ ॥

ےہ ہر دنبھت نِترا ۔۔
ریما پِیا امنا ہر نام َ
ਹਤਰ ਹਤਰ ਬਖਤਸ ਤਮਲਾਇ ਪਰਭ ਜਨੁ ਨਾਨਕੁ ਕੀਰਾ ॥੪॥੩॥੧੭॥੩੭॥

نک
ھ
ئ
ِ
ک
ت
ِ
م
ِ
ن
ہر ہر س ال ے رپَھب نج نا ک را ۔۔۴۔۔۳۔۔۱۷۔۔۳۷۔۔
ਗਉੜੀ ਬੈਰਾਗਤਣ ਮਹਲਾ ੩ ॥

گؤری ریبانگ ہلحم ۳۔۔

ਸਤਿਗੁਰ ਿੇ ਤਗਆਨੁ ਪਾਇਆ ਹਤਰ ਿਿੁ ਬੀਚਾਰਾ ॥

سیگؤر ےت گ ِیان نانا ہر پپ اچیبرا ۔۔

ਮਤਿ ਮਲੀਣ ਪਰਗਟੁ ਭਈ ਜਤਪ ਨਾਮੁ ਮੁਰਾਰਾ ॥

مت نیلم رپگپ یئھب جت نام مُرارا ۔۔
ਤਸਤਵ ਸਕਤਿ ਤਮਟਾਈਆ ਚੂਕਾ ਅੰਤਧਆਰਾ ॥

سِؤ تکس مِیاایئ ُجؤاک ادنایھرا ۔۔
ਧੁਤਰ ਮਸਿਤਕ ਤਜਨ ਕਉ ਤਲਤਖਆ ਤਿਨ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਤਪਆਰਾ ॥੧॥

د ُھر کتسم نج کؤ لک ِھیا پِں ہر نام ایپرا ۔۔۱۔۔

ਹਤਰ ਤਕਿੁ ਤਬਤਧ ਪਾਈਐ ਸੰਿ ਜਨਹੁ ਤਜਸੁ ਿੇਤਖ ਹਉ ਜੀਵਾ ॥

ہر کِپ نِدھ نا پپَے سیت وہنج ِجس دھکی ہؤ ویجا ۔۔

ਹਤਰ ਤਬਨੁ ਚਸਾ ਨ ਜੀਵਿੀ ਗੁਰ ਮੇਤਲਹੁ ਹਤਰ ਰਸੁ ਪੀਵਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ہر پِں اسچ ہن ِجپؤیت ُگر میلہؤ ہر رس ویپا ۔۔۱۔۔راہو۔۔

ਹਉ ਹਤਰ ਗੁਣ ਗਾਵਾ ਤਨਿ ਹਤਰ ਸੁਣੀ ਹਤਰ ਹਤਰ ਗਤਿ ਕੀਨੀ ॥

ہؤ ہر ُگں اگوا پِپ ہر ُسبی ہر ہر گپ کیبی ۔۔
ਹਤਰ ਰਸੁ ਗੁਰ ਿੇ ਪਾਇਆ ਮੇਰਾ ਮਨੁ ਿਨੁ ਲੀਨੀ ॥

ہر رس ُگر ےت نانا ریما نم نت ینیل ۔۔

ਧਨੁ ਧਨੁ ਗੁਰੁ ਸਿ ਪੁਰਖੁ ਹੈ ਤਜਤਨ ਭਗਤਿ ਹਤਰ ਿੀਨੀ ॥

ےہ ِجں تگھب ہر دینی ۔۔
دنھ دنھ ُگر ست ُپرھک َ
ਤਜਸੁ ਗੁਰ ਿੇ ਹਤਰ ਪਾਇਆ ਸੋ ਗੁਰੁ ਹਮ ਕੀਨੀ ॥੨॥

ِجس ُگر ےت ہر نانا وس ُگر مہ کیبی ۔۔۲۔۔

ਗੁਣਿਾਿਾ ਹਤਰ ਰਾਇ ਹੈ ਹਮ ਅਵਗਤਣਆਰੇ ॥

ےہ مہ ا َواینگرے ۔۔
ُگیدانا ہر راےئ َ

ਪਾਪੀ ਪਾਥਰ ਿੂਬਿੇ ਗੁਰਮਤਿ ਹਤਰ ਿਾਰੇ ॥

نایپ نارھت ُدودبے ُگرمت ہر نارے ۔۔

ਿੂੰ ਗੁਣਿਾਿਾ ਤਨਰਮਲਾ ਹਮ ਅਵਗਤਣਆਰੇ ॥

ئُؤن ُگیدانا پِرمال مہ ا َواینگرے ۔۔

ਹਤਰ ਸਰਣਾਗਤਿ ਰਾਤਖ ਲੇਹੁ ਮੂੜ ਮੁਗਧ ਤਨਸਿਾਰੇ ॥੩॥

ہر رسناگپ راھک وہیل مُؤر مُگدھ ئِسیارے ۔۔۳۔۔

ਸਹਜੁ ਅਨੰਿੁ ਸਿਾ ਗੁਰਮਿੀ ਹਤਰ ਹਤਰ ਮਤਨ ਤਧਆਇਆ ॥

سہ
ج ادنن دسا ُگریتم ہر ہر نم دایھنا ۔۔

ਸਜਣੁ ਹਤਰ ਪਰਭੁ ਪਾਇਆ ਘਤਰ ਸੋਤਹਲਾ ਗਾਇਆ ॥

نجس ہر رپَھب نانا رھگ وسہِال اگنا ۔۔
ਹਤਰ ਿਇਆ ਧਾਤਰ ਪਰਭ ਬੇਨਿੀ ਹਤਰ ਹਤਰ ਚੇਿਾਇਆ ॥

ہر دایئ داھر رپَھب یتنیب ہر ہر اتیچنا ۔۔
ਜਨ ਨਾਨਕੁ ਮੰਗੈ ਧੂਤੜ ਤਿਨ ਤਜਨ ਸਤਿਗੁਰੁ ਪਾਇਆ ॥੪॥੪॥੧੮॥੩੮॥

َ
نج نانک میگے

دھُؤر پِں ِجں سیگؤر نانا ۔۔۴۔۔۴۔۔۱۸۔۔۳۸۔۔
ੇਗਉੜੀ ਗੁਆਰੇਰੀ ਮਹਲਾ ੪ ਚਉਥਾ ਚਉਪਿ

گؤری ُگؤارریی ہلحم  ۴جؤاھت جؤندے
ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪਰਸਾਤਿ ॥

اِک اواکنر سیگؤر رپساد ۔۔

ਪੰਤਿਿੁ ਸਾਸਿ ਤਸਤਮਰਤਿ ਪਤੜਆ ॥

ڈنپت ساست ِسمرت ڑپنا ۔۔
ਜੋਗੀ ਗੋਰਖੁ ਗੋਰਖੁ ਕਤਰਆ ॥

وجیگ وگرھک وگرھک رکَنا ۔۔
ਮੈ ਮੂਰਖ ਹਤਰ ਹਤਰ ਜਪੁ ਪਤੜਆ ॥੧॥

م َے مُؤرھک ہر ہر جت ڑپنا ۔۔۱۔۔

ਨਾ ਜਾਨਾ ਤਕਆ ਗਤਿ ਰਾਮ ਹਮਾਰੀ ॥

ہن اجنا ایک گپ رام امہری ۔۔
ਹਤਰ ਭਜੁ ਮਨ ਮੇਰੇ ਿਰੁ ਭਉਜਲੁ ਿੂ ਿਾਰੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ہر جھب نم ریمے رت وھبٔلج ئُؤ ناری ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਸੰਤਨਆਸੀ ਤਬਭੂਿ ਲਾਇ ਿੇਹ ਸਵਾਰੀ ॥

پب
سییایس ِ ھ ُؤت ال ِئے دہہی وساری ۔۔
ِ
ਪਰ ਤਿਰਅ ਤਿਆਗੁ ਕਰੀ ਬਰਹਮਚਾਰੀ ॥

رپ پِرہی پ ِیاگ رکی پراچمہری ۔۔

ਮੈ ਮੂਰਖ ਹਤਰ ਆਸ ਿੁਮਾਰੀ ॥੨॥

م َے مُؤرھک ہر ا س ُبماری ۔۔۲۔۔
ਖਿਰੀ ਕਰਮ ਕਰੇ ਸੂਰਿਣੁ ਪਾਵੈ ॥

ک
ھتری رکم رکے سُؤرنت نا َوے ۔۔
ਸੂਿੁ ਵੈਸੁ ਪਰ ਤਕਰਤਿ ਕਮਾਵੈ ॥

امکوے ۔۔
سُؤد َوسی رپ کِرت َ

ਮੈ ਮੂਰਖ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਛਿਾਵੈ ॥੩॥

م َے مُؤرھک ہر نام چھدا َوے ۔۔۳۔۔
ਸਭ ਿੇਰੀ ਤਸਰਸਤਟ ਿੂੰ ਆਤਪ ਰਤਹਆ ਸਮਾਈ ॥

سیھ ریتی رسِست ئُؤن ا ت رایہ امسیئ ۔۔
ਗੁਰਮੁਤਖ ਨਾਨਕ ਿੇ ਵਤਿਆਈ ॥

ُگرمُکھ نانک دے ودنایئ ۔۔

ਮੈ ਅੰਧੁਲੇ ਹਤਰ ਟੇਕ ਤਟਕਾਈ ॥੪॥੧॥੩੯॥

م َے ادنےلھ ہر کیٹ ئِکایئ ۔۔۴۔۔۱۔۔۳۹۔۔
ਗਉੜੀ ਗੁਆਰੇਰੀ ਮਹਲਾ ੪ ॥

گؤری ُگؤارریی ہلحم ۴۔۔

ਤਨਰਗੁਣ ਕਥਾ ਕਥਾ ਹੈ ਹਤਰ ਕੀ ॥

ےہ ہر یک ۔۔
پِر ُگں اھتک اھتک َ

ਭਜੁ ਤਮਤਲ ਸਾਧੂ ਸੰਗਤਿ ਜਨ ਕੀ ॥

جھب مِل سا ُدوھ تگنس نج یک ۔۔
ਿਰੁ ਭਉਜਲੁ ਅਕਥ ਕਥਾ ਸੁਤਨ ਹਤਰ ਕੀ ॥੧॥

رت وھبٔلج اکبھ اھتک ُسں ہر یک ۔۔۱۔۔
ਗੋਤਬੰਿ ਸਿਸੰਗਤਿ ਮੇਲਾਇ ॥

وگپِید سیسیگت میال ِئے ۔۔

ਹਤਰ ਰਸੁ ਰਸਨਾ ਰਾਮ ਗੁਨ ਗਾਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ہر رس رانس رام ُگں اگۓ ۔۔۱۔۔راہو۔۔

ਜੋ ਜਨ ਤਧਆਵਤਹ ਹਤਰ ਹਤਰ ਨਾਮਾ ॥

وج نج دایھوہِ ہر ہر ناہم ۔۔
ਤਿਨ ਿਾਸਤਨ ਿਾਸ ਕਰਹੁ ਹਮ ਰਾਮਾ ॥

پِں دانس داس رکوہ مہ راام ۔۔
ਜਨ ਕੀ ਸੇਵਾ ਊਿਮ ਕਾਮਾ ॥੨॥

نج یک ویسا اُومت اکام ۔۔۲۔۔
ਜੋ ਹਤਰ ਕੀ ਹਤਰ ਕਥਾ ਸੁਣਾਵੈ ॥

وج ہر یک ہر اھتک ُسیا َوے ۔۔
ਸੋ ਜਨੁ ਹਮਰੈ ਮਤਨ ਤਚਤਿ ਭਾਵੈ ॥

وس نج رمہَے نم ِجت اھبوے ۔۔
ਜਨ ਪਗ ਰੇਣੁ ਵਿਭਾਗੀ ਪਾਵੈ ॥੩॥

نج نگ رنی وداھبیگ نا َوے ۔۔۳۔۔
ਸੰਿ ਜਨਾ ਤਸਉ ਪਰੀਤਿ ਬਤਨ ਆਈ ॥

سیت انج سِیؤ رپپپ نب ا یئ ۔۔

ਤਜਨ ਕਉ ਤਲਖਿੁ ਤਲਤਖਆ ਧੁਤਰ ਪਾਈ ॥

ِجں کؤ لک ِھت لک ِھیا د ُھر نایئ ۔۔

ਿੇ ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਤਮ ਸਮਾਈ ॥੪॥੨॥੪੦॥

ےت نج نانک نام امسیئ ۔۔۴۔۔۲۔۔۴۱۔۔
ਗਉੜੀ ਗੁਆਰੇਰੀ ਮਹਲਾ ੪ ॥

گؤری ُگؤارریی ہلحم ۴۔۔

ਮਾਿਾ ਪਰੀਤਿ ਕਰੇ ਪੁਿੁ ਖਾਇ ॥

اھکۓ ۔۔
امنا رپپپ رکے ُپپ
ِ
ਮੀਨੇ ਪਰੀਤਿ ਭਈ ਜਤਲ ਨਾਇ ॥

مِیپے رپپپ یئھب لج ناےئ ۔۔
ਸਤਿਗੁਰ ਪਰੀਤਿ ਗੁਰਤਸਖ ਮੁਤਖ ਪਾਇ ॥੧॥

سیگؤر رپپپ ُگر ِسکھ مُکھ ناۓ ۔۔۱۔۔

ਿੇ ਹਤਰ ਜਨ ਹਤਰ ਮੇਲਹੁ ਹਮ ਤਪਆਰੇ ॥

ےت ہر نج ہر میلہؤ مہ ایپرے ۔۔

ਤਜਨ ਤਮਤਲਆ ਿੁਖ ਜਾਤਹ ਹਮਾਰੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ِجں مل ِیا ُدھک اجہِ امہرے ۔۔۱۔۔راہو۔۔

ਤਜਉ ਤਮਤਲ ਬਛਰੇ ਗਊ ਪਰੀਤਿ ਲਗਾਵੈ ॥

اگلوے ۔۔
ویج مِل رھچبے ٔ
وگ رپپپ َ
ਕਾਮਤਨ ਪਰੀਤਿ ਜਾ ਤਪਰੁ ਘਤਰ ਆਵੈ ॥

ے ۔۔
اکنم رپِپپ اج پِر رھگ ا و َ

ਹਤਰ ਜਨ ਪਰੀਤਿ ਜਾ ਹਤਰ ਜਸੁ ਗਾਵੈ ॥੨॥

اگوے ۔۔۲۔۔
ہر نج رپِپپ اج ہر سج َ
ਸਾਤਰੰਗ ਪਰੀਤਿ ਬਸੈ ਜਲ ਧਾਰਾ ॥

سا ِرنگ رپپپ ئ َسے لج داھرا ۔۔
ਨਰਪਤਿ ਪਰੀਤਿ ਮਾਇਆ ਿੇਤਖ ਪਸਾਰਾ ॥

رنپپ رپپپ امنا دھکی ئسارا ۔۔

ਹਤਰ ਜਨ ਪਰੀਤਿ ਜਪੈ ਤਨਰੰਕਾਰਾ ॥੩॥

ہر نج رپپپ جپَے پِراکنرا ۔۔۳۔۔

ਨਰ ਪਰਾਣੀ ਪਰੀਤਿ ਮਾਇਆ ਧਨੁ ਖਾਟੇ ॥

رن رپَاین رپِپپ امنا دنھ اھکےٹ ۔۔
ਗੁਰਤਸਖ ਪਰੀਤਿ ਗੁਰੁ ਤਮਲੈ ਗਲਾਟੇ ॥

ُگر ِسکھ رپِپپ ُگر ملَ ِے گالےٹ ۔۔

ਜਨ ਨਾਨਕ ਪਰੀਤਿ ਸਾਧ ਪਗ ਚਾਟੇ ॥੪॥੩॥੪੧॥

نج نانک رپِپپ سادھ نگ اچےٹ ۔۔۴۔۔۳۔۔۴۱۔۔
ਗਉੜੀ ਗੁਆਰੇਰੀ ਮਹਲਾ ੪ ॥

گؤری ُگؤارریی ہلحم ۴۔۔

ਭੀਖਕ ਪਰੀਤਿ ਭੀਖ ਪਰਭ ਪਾਇ ॥

ب
بھ
ک
ھ
ی
ی
ک
پ
ھک رپِ پ ھ رپَھب ناۓ ۔۔
ਭੂਖੇ ਪਰੀਤਿ ਹੋਵੈ ਅੰਨੁ ਖਾਇ ॥

ب
اھکۓ ۔۔
وہوے ا ّن
ِ
ُھؤےھک رپِپپ َ
ਗੁਰਤਸਖ ਪਰੀਤਿ ਗੁਰ ਤਮਤਲ ਆਘਾਇ ॥੧॥

ُگر ِسکھ رپِپپ ُگر مِل ا اھگۓ ۔۔۱۔۔

ਹਤਰ ਿਰਸਨੁ ਿੇਹੁ ਹਤਰ ਆਸ ਿੁਮਾਰੀ ॥

ہر درنس دوہی ہر ا س ُبماری ۔۔

ਕਤਰ ਤਕਰਪਾ ਲੋਚ ਪੂਤਰ ਹਮਾਰੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

رک کِرنا ولچ ئُؤر امہری ۔۔۱۔۔راہو۔۔

ਚਕਵੀ ਪਰੀਤਿ ਸੂਰਜੁ ਮੁਤਖ ਲਾਗੈ ॥

وکچِی رپِپپ سُؤرچ مُکھ ال َگے ۔۔
ਤਮਲੈ ਤਪਆਰੇ ਸਭ ਿੁਖ ਤਿਆਗੈ ॥

ملَ ِے ایپرے سیھ ُدھک ایتےگَ ۔۔

ਗੁਰਤਸਖ ਪਰੀਤਿ ਗੁਰੂ ਮੁਤਖ ਲਾਗੈ ॥੨॥

ُگر ِسکھ رپِپپ ُگؤ ُرو مُکھ ال َگے ۔۔۲۔۔
ਬਛਰੇ ਪਰੀਤਿ ਖੀਰੁ ਮੁਤਖ ਖਾਇ ॥

ک
اھکۓ ۔۔
رھچبے رپِپپ ھتر مُکھ
ِ
ਤਹਰਿੈ ਤਬਗਸੈ ਿੇਖੈ ਮਾਇ ॥

ہِر َدے نِگ َسے دےھکی امےئ ۔۔
ਗੁਰਤਸਖ ਪਰੀਤਿ ਗੁਰੂ ਮੁਤਖ ਲਾਇ ॥੩॥

ُگر ِسکھ رپِپپ ُگؤ ُرو مُکھ ال ئِے ۔۔۳۔۔
ਹੋਰੁ ਸਭ ਪਰੀਤਿ ਮਾਇਆ ਮੋਹੁ ਕਾਚਾ ॥

وہر سیھ رپِپپ امنا ومہ اکاچ ۔۔
ਤਬਨਤਸ ਜਾਇ ਕੂਰਾ ਕਚੁ ਪਾਚਾ ॥

نِیس اجۓ ُکؤرا چک نااچ ۔۔

ਜਨ ਨਾਨਕ ਪਰੀਤਿ ਤਿਰਪਤਿ ਗੁਰੁ ਸਾਚਾ ॥੪॥੪॥੪੨॥

نج نانک رپِپپ رتِپپ ُگر سااچ ۔۔۴۔۔۴۔۔۴۲۔۔
ਗਉੜੀ ਗੁਆਰੇਰੀ ਮਹਲਾ ੪ ॥

گؤری ُگؤارریی ہلحم ۴۔۔

ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵਾ ਸਿਲ ਹੈ ਬਣੀ ॥

سب
ھ
سیگؤر ویسا ل ےہَ ینب ۔۔

ਤਜਿੁ ਤਮਤਲ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਤਧਆਇਆ ਹਤਰ ਧਣੀ ॥

ِجت مِل ہر نام دایھنا ہر دینھ ۔۔

ਤਜਨ ਹਤਰ ਜਤਪਆ ਤਿਨ ਪੀਛੈ ਛੂਟੀ ਘਣੀ ॥੧॥

پ ِ پبجَھ چھ گ
ھب
ِجں ہر چییا ں ے ُؤیٹ ی ۔۔۱۔۔
ਗੁਰਤਸਖ ਹਤਰ ਬੋਲਹੁ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ॥

ُگر ِسکھ ہر وبوہل ریمے اھبیئ ۔۔

ਹਤਰ ਬੋਲਿ ਸਭ ਪਾਪ ਲਤਹ ਜਾਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ہر وبلپ سیھ نات ہہل اجیئ ۔۔۱۔۔راہو۔۔

ਜਬ ਗੁਰੁ ਤਮਤਲਆ ਿਬ ਮਨੁ ਵਤਸ ਆਇਆ ॥

جت ُگر مل ِیا پپ نم وس ا نا ۔۔

ਧਾਵਿ ਪੰਚ ਰਹੇ ਹਤਰ ਤਧਆਇਆ ॥

پب
داھوت ج رےہ ہر دایھنا ۔۔

ਅਨਤਿਨੁ ਨਗਰੀ ਹਤਰ ਗੁਣ ਗਾਇਆ ॥੨॥

ادنِن رگنی ہر ُگں اگنا ۔۔۲۔۔

ਸਤਿਗੁਰ ਪਗ ਧੂਤਰ ਤਜਨਾ ਮੁਤਖ ਲਾਈ ॥

سیگؤر نگ دھُؤر ِجیا مُکھ الیئ ۔۔

ਤਿਨ ਕੂੜ ਤਿਆਗੇ ਹਤਰ ਤਲਵ ਲਾਈ ॥

پِں ُکؤر ایتےگ ہر لِؤ الیئ ۔۔

ਿੇ ਹਤਰ ਿਰਗਹ ਮੁਖ ਊਜਲ ਭਾਈ ॥੩॥

ےت ہر درہگ مُکھ اُولج اھبیئ ۔۔۳۔۔
ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਆਤਪ ਹਤਰ ਭਾਵੈ ॥

اھبوے ۔۔
ُگر ویسا ا ت ہر َ

ਤਿਸਨੁ ਬਲਭਿੁ ਗੁਰ ਪਗ ਲਤਗ ਤਧਆਵੈ ॥

نلب
ایھوے ۔۔
کِرنس ھدر ُگر نگ گل د َ

ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਤਖ ਹਤਰ ਆਤਪ ਿਰਾਵੈ ॥੪॥੫॥੪੩॥

نانک ُگرمُکھ ہر ا ت رتا َوے ۔۔۴۔۔۵۔۔۴۳۔۔
ਗਉੜੀ ਗੁਆਰੇਰੀ ਮਹਲਾ ੪ ॥

گؤری ُگؤارریی ہلحم ۴۔۔

ਹਤਰ ਆਪੇ ਜੋਗੀ ਿੰਿਾਧਾਰੀ ॥

ہر ا ےپ وجیگ دنداداھری ۔۔
ਹਤਰ ਆਪੇ ਰਤਵ ਰਤਹਆ ਬਨਵਾਰੀ ॥

ہر ا ےپ َروِ رایہ ونباری ۔۔
ਹਤਰ ਆਪੇ ਿਪੁ ਿਾਪੈ ਲਾਇ ਿਾਰੀ ॥੧॥

ہر ا ےپ پپ نا ئَے ال ِئے ناری ۔۔۱۔۔
ਐਸਾ ਮੇਰਾ ਰਾਮੁ ਰਤਹਆ ਭਰਪੂਤਰ ॥

ااسی ریما رام رایہ رھبئُؤر ۔۔
ਤਨਕਤਟ ਵਸੈ ਨਾਹੀ ਹਤਰ ਿੂਤਰ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

نکِت و سَے نایہ ہر ُدور ۔۔۱۔۔راہو۔۔

ਹਤਰ ਆਪੇ ਸਬਿੁ ਸੁਰਤਿ ਧੁਤਨ ਆਪੇ ॥

ہر ا ےپ دبس ُسرت د ُھں ا ےپ ۔۔
ਹਤਰ ਆਪੇ ਵੇਖੈ ਤਵਗਸੈ ਆਪੇ ॥

نک
ہر ا ےپ و َھے وِ گسے ا ےپ ۔۔

ਹਤਰ ਆਤਪ ਜਪਾਇ ਆਪੇ ਹਤਰ ਜਾਪੇ ॥੨॥

ہر ا ت اپجۓ ا ےپ ہر اجےپ ۔۔۲۔۔
ਹਤਰ ਆਪੇ ਸਾਤਰੰਗ ਅੰਤਮਰਿਧਾਰਾ ॥

ہر ا ےپ سا ِرنگ ارمدتاھرا ۔۔
ਹਤਰ ਅੰਤਮਰਿੁ ਆਤਪ ਪੀਆਵਣਹਾਰਾ ॥

ہر ارمِت ا ت ایپواہنرا ۔۔
ਹਤਰ ਆਤਪ ਕਰੇ ਆਪੇ ਤਨਸਿਾਰਾ ॥੩॥

ہر ا ت رکے ا ےپ ئِسیارا ۔۔۳۔۔
ਹਤਰ ਆਪੇ ਬੇੜੀ ਿੁਲਹਾ ਿਾਰਾ ॥

ہر ا ےپ ڑیبی نُلہا نارا ۔۔
ਹਤਰ ਆਪੇ ਗੁਰਮਿੀ ਤਨਸਿਾਰਾ ॥

ہر ا ےپ ُگریتم ئِسیارا ۔۔

ਹਤਰ ਆਪੇ ਨਾਨਕ ਪਾਵੈ ਪਾਰਾ ॥੪॥੬॥੪੪॥

ہر ا ےپ نانک نا َوے نارا ۔۔۴۔۔۶۔۔۴۴۔۔
ਗਉੜੀ ਬੈਰਾਗਤਣ ਮਹਲਾ ੪ ॥

گؤری ریبانگ ہلحم ۴۔۔

ਸਾਹੁ ਹਮਾਰਾ ਿੂੰ ਧਣੀ ਜੈਸੀ ਿੂੰ ਰਾਤਸ ਿੇਤਹ ਿੈਸੀ ਹਮ ਲੇਤਹ ॥

َن
ساوہ امہرا ئُؤن دینھ یسیج ئُؤن راس دہہی یسی مہ ہیلِ ۔۔
ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਵਣੰਜਹ ਰੰਗ ਤਸਉ ਜੇ ਆਤਪ ਿਇਆਲੁ ਹੋਇ ਿੇਤਹ ॥੧॥

ہر نام وپبچہ رنگ سِیؤ ےج ا ت دنال وہۓ دہہی ۔۔۱۔۔
ਹਮ ਵਣਜਾਰੇ ਰਾਮ ਕੇ ॥

مہ واجنرے رام ےک ۔۔
ਹਤਰ ਵਣਜੁ ਕਰਾਵੈ ਿੇ ਰਾਤਸ ਰੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ہر وجن رکا َوے دے راس رے ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਲਾਹਾ ਹਤਰ ਭਗਤਿ ਧਨੁ ਖਤਟਆ ਹਤਰ ਸਚੇ ਸਾਹ ਮਤਨ ਭਾਇਆ ॥

الاہ ہر تگھب دنھ ایٹھک ہر ےچس ساہ نم اھبنا ۔۔
ਹਤਰ ਜਤਪ ਹਤਰ ਵਖਰੁ ਲਤਿਆ ਜਮੁ ਜਾਗਾਿੀ ਨੇਤੜ ਨ ਆਇਆ ॥੨॥

ہر جت ہر ورھک دلنا مج اجاگیت ڑین ہن ا نا ۔۔۲۔۔
ਹੋਰੁ ਵਣਜੁ ਕਰਤਹ ਵਾਪਾਰੀਏ ਅਨੰਿ ਿਰੰਗੀ ਿੁਖੁ ਮਾਇਆ ॥

وہر وجن رکہِ وانار پپے اپپت رتیگن ُدھک امنا ۔۔

ਓਇ ਜੇਹੈ ਵਣਤਜ ਹਤਰ ਲਾਇਆ ਿਲੁ ਿੇਹਾ ਤਿਨ ਪਾਇਆ ॥੩॥

ے جبہے وجن ہر النا لھپ اہیت پِں نانا ۔۔۳۔۔
او ؑ

ਹਤਰ ਹਤਰ ਵਣਜੁ ਸੋ ਜਨੁ ਕਰੇ ਤਜਸੁ ਤਿਪਾਲੁ ਹੋਇ ਪਰਭੁ ਿੇਈ ॥

ہر ہر وجن وس نج رکے ِجس کِرنال وہۓ رپَھب دپبی ۔۔
ਜਨ ਨਾਨਕ ਸਾਹੁ ਹਤਰ ਸੇਤਵਆ ਤਿਤਰ ਲੇਖਾ ਮੂਤਲ ਨ ਲੇਈ ॥੪॥੧॥੭॥੪੫॥

ب
نج نانک ساوہ ہر ویسنا ھِر اھکیل مُؤل ہن یئیل ۔۔۴۔۔۱۔۔۷۔۔۴۵۔۔

ਗਉੜੀ ਬੈਰਾਗਤਣ ਮਹਲਾ ੪ ॥

گؤری ریبانگ ہلحم ۴۔۔
ਤਜਉ ਜਨਨੀ ਗਰਭੁ ਪਾਲਿੀ ਸੁਿ ਕੀ ਕਤਰ ਆਸਾ ॥

ج َپؤ یننج رگھب نایتل ُست یک رک ا سا ۔۔

ਵਿਾ ਹੋਇ ਧਨੁ ਖਾਤਟ ਿੇਇ ਕਤਰ ਭੋਗ ਤਬਲਾਸਾ ॥

ودا وہۓ دنھ اھکت دےئ رک وھبگ نِالسا ۔۔
ਤਿਉ ਹਤਰ ਜਨ ਪਰੀਤਿ ਹਤਰ ਰਾਖਿਾ ਿੇ ਆਤਪ ਹਥਾਸਾ ॥੧॥

پپؤ ہر نج رپپپ ہر رادھکا دے ا ت اھتہسا ۔۔۱۔۔
ਮੇਰੇ ਰਾਮ ਮੈ ਮੂਰਖ ਹਤਰ ਰਾਖੁ ਮੇਰੇ ਗੁਸਈਆ ॥

ُ
ریمے رام م َے مُؤرھک ہر راھک ریمے گسیییا ۔۔
ਜਨ ਕੀ ਉਪਮਾ ਿੁਝਤਹ ਵਿਈਆ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ُب
نج یک اُامپ جھہ ودایئ ۔۔۱۔۔راہو۔۔

ਮੰਿਤਰ ਘਤਰ ਆਨੰਿੁ ਹਤਰ ਹਤਰ ਜਸੁ ਮਤਨ ਭਾਵੈ ॥

اھبوے ۔۔
دنمر رھگ ا دنن ہر ہر سج نم َ
ਸਭ ਰਸ ਮੀਿੇ ਮੁਤਖ ਲਗਤਹ ਜਾ ਹਤਰ ਗੁਣ ਗਾਵੈ ॥

ُگ
اگوے ۔۔
سیھ رس ےھٹیم مُکھ لگہ ِہ اج ہر ں َ

ਹਤਰ ਜਨੁ ਪਰਵਾਰੁ ਸਧਾਰੁ ਹੈ ਇਕੀਹ ਕੁਲੀ ਸਭੁ ਜਗਿੁ ਛਿਾਵੈ ॥੨॥

ہر نج رپوار دساھر ےہَ اِکبہہ ُکلی سیھ تگج چھدا َوے ۔۔۲۔۔
ਜੋ ਤਕਛੁ ਕੀਆ ਸੋ ਹਤਰ ਕੀਆ ਹਤਰ ਕੀ ਵਤਿਆਈ ॥

ک
وج ِچھ ک ِیا وس ہر ک ِیا ہر یک ودنایئ ۔۔

ਹਤਰ ਜੀਅ ਿੇਰੇ ਿੂੰ ਵਰਿਿਾ ਹਤਰ ਪੂਜ ਕਰਾਈ ॥

ہر ایج ریتے ئُؤن وردتا ہر ئُؤچ رکایئ ۔۔

ਹਤਰ ਭਗਤਿ ਭੰਿਾਰ ਲਹਾਇਿਾ ਆਪੇ ਵਰਿਾਈ ॥੩॥

ہر تگھب ڈنھبار اہلدئا ا ےپ ورنایئ ۔۔۳۔۔
ਲਾਲਾ ਹਾਤਟ ਤਵਹਾਤਝਆ ਤਕਆ ਤਿਸੁ ਚਿੁਰਾਈ ॥

الال اہت وِاہچھیا ایک ئِس چتُرایئ ۔۔

ਜੇ ਰਾਤਜ ਬਹਾਲੇ ਿਾ ਹਤਰ ਗੁਲਾਮੁ ਘਾਸੀ ਕਉ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਕਢਾਈ ॥

ےج راچ احبےل نا ہر گُالم اھگیس کؤ ہر نام ڈکاھیئ ۔۔

ਜਨੁ ਨਾਨਕੁ ਹਤਰ ਕਾ ਿਾਸੁ ਹੈ ਹਤਰ ਕੀ ਵਤਿਆਈ ॥੪॥੨॥੮॥੪੬॥

ےہ ہر یک ودنایئ ۔۔۴۔۔۲۔۔۸۔۔۴۶۔۔
نج نانک ہر اک داس َ
ਗਉੜੀ ਗੁਆਰੇਰੀ ਮਹਲਾ ੪ ॥

گؤری ُگؤارریی ہلحم ۴۔۔

ਤਕਰਸਾਣੀ ਤਕਰਸਾਣੁ ਕਰੇ ਲੋਚੈ ਜੀਉ ਲਾਇ ॥

کِرساین کِرسان رکے ول َچے جپؤ ال ئِے ۔۔
ਹਲੁ ਜੋਿੈ ਉਿਮੁ ਕਰੇ ਮੇਰਾ ਪੁਿੁ ਧੀ ਖਾਇ ॥

اھکۓ ۔۔
لح وجےت اُدم رکے ریما ُپپ دیھ
ِ
ਤਿਉ ਹਤਰ ਜਨੁ ਹਤਰ ਹਤਰ ਜਪੁ ਕਰੇ ਹਤਰ ਅੰਤਿ ਛਿਾਇ ॥੧॥

پپؤ ہر نج ہر ہر جت رکے ہر اپپ چھداۓ ۔۔۱۔۔
ਮੈ ਮੂਰਖ ਕੀ ਗਤਿ ਕੀਜੈ ਮੇਰੇ ਰਾਮ ॥

م َے مُؤرھک یک گپ کبج َے ریمے رام ۔۔

ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵਾ ਹਤਰ ਲਾਇ ਹਮ ਕਾਮ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ُگر سیگؤر ویسا ہر ال ِئے مہ اکم ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਲੈ ਿੁਰੇ ਸਉਿਾਗਰੀ ਸਉਿਾਗਰੁ ਧਾਵੈ ॥

اھوے ۔۔
لَے ُپرے سَؤدارگی سَؤدارگ د َ
ਧਨੁ ਖਟੈ ਆਸਾ ਕਰੈ ਮਾਇਆ ਮੋਹੁ ਵਧਾਵੈ ॥

ک
ھ
پ
اھوے ۔۔
د
و
ومہ
ا
امن
َے
رک
سا
ا
ے
َ
دنھ َ
ਤਿਉ ਹਤਰ ਜਨੁ ਹਤਰ ਹਤਰ ਬੋਲਿਾ ਹਤਰ ਬੋਤਲ ਸੁਖੁ ਪਾਵੈ ॥੨॥

پپؤ ہر نج ہر ہر وباتل ہر وبل ُسکھ نا َوے ۔۔۲۔۔
ਤਬਖੁ ਸੰਚੈ ਹਟਵਾਣੀਆ ਬਤਹ ਹਾਤਟ ਕਮਾਇ ॥

نِکھ سبجے وٹہانییا ہہب اہت امکۓ ۔۔

ਮੋਹ ਝੂਿੁ ਪਸਾਰਾ ਝੂਿ ਕਾ ਝੂਿੇ ਲਪਟਾਇ ॥

چ
چ
چ
ومہ ُھؤھٹ ئسارا ُھؤھٹ اک ُھؤےھٹ لییا ئِے ۔۔
ਤਿਉ ਹਤਰ ਜਤਨ ਹਤਰ ਧਨੁ ਸੰਤਚਆ ਹਤਰ ਖਰਚੁ ਲੈ ਜਾਇ ॥੩॥

پپؤ ہر نج ہر دنھ سبچِیا ہر رھکچ لَے اجۓ ۔۔۳۔۔
ਇਹੁ ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਕੁਟੰਬੁ ਹੈ ਭਾਇ ਿੂਜੈ ਿਾਸ ॥

اویہ امنا ومہ ُکیپت ےہَ اھبےئ ُدو َچے اھپس ۔۔
ਗੁਰਮਿੀ ਸੋ ਜਨੁ ਿਰੈ ਜੋ ਿਾਸਤਨ ਿਾਸ ॥

ُگریتم وس نج رتَے وج دانس داس ۔۔
ਜਤਨ ਨਾਨਤਕ ਨਾਮੁ ਤਧਆਇਆ ਗੁਰਮੁਤਖ ਪਰਗਾਸ ॥੪॥੩॥੯॥੪੭॥

نج نانک نام دایھنا ُگرمُکھ رپاگس ۔۔۴۔۔۳۔۔۹۔۔۴۷۔۔

ਗਉੜੀ ਬੈਰਾਗਤਣ ਮਹਲਾ ੪ ॥

گؤری ریبانگ ہلحم ۴۔۔
ਤਨਿ ਤਿਨਸੁ ਰਾਤਿ ਲਾਲਚੁ ਕਰੇ ਭਰਮੈ ਭਰਮਾਇਆ ॥

پِپ دِسن رات الچل رکے رھب م َے رھبامنا ۔۔

ਵੇਗਾਤਰ ਤਿਰੈ ਵੇਗਾਰੀਆ ਤਸਤਰ ਭਾਰੁ ਉਿਾਇਆ ॥

ب
واگیر ھ ِ َرے واگیرنا سِر اھبر اُاھٹِنا ۔۔

ਜੋ ਗੁਰ ਕੀ ਜਨੁ ਸੇਵਾ ਕਰੇ ਸੋ ਘਰ ਕੈ ਕੰਤਮ ਹਤਰ ਲਾਇਆ ॥੧॥

ّک
ےک م ہر النا ۔۔۱۔۔
وج ُگر یک نج ویسا رکے وس رھگ َ
ਮੇਰੇ ਰਾਮ ਿੋਤੜ ਬੰਧਨ ਮਾਇਆ ਘਰ ਕੈ ਕੰਤਮ ਲਾਇ ॥

ّک
ےک م ال ئِے ۔۔
ریمے رام وتر دنبنھ امنا رھگ َ

ਤਨਿ ਹਤਰ ਗੁਣ ਗਾਵਹ ਹਤਰ ਨਾਤਮ ਸਮਾਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

پِپ ہر ُگں اگوہ ہر نام امسۓ ۔۔۱۔۔راہو۔۔

ਨਰੁ ਪਰਾਣੀ ਚਾਕਰੀ ਕਰੇ ਨਰਪਤਿ ਰਾਜੇ ਅਰਤਥ ਸਭ ਮਾਇਆ ॥

رن رپَاین اچرکی رکے رنپپ راےج ارھت سیھ امنا ۔۔
ਕੈ ਬੰਧੈ ਕੈ ਿਾਤਨ ਲੇਇ ਕੈ ਨਰਪਤਿ ਮਤਰ ਜਾਇਆ ॥

ےکَ دنب َھے ےکَ دان ےئل ےکَ رنپپ رم اجنا ۔۔

ਧੰਨੁ ਧਨੁ ਸੇਵਾ ਸਿਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੀ ਤਜਿੁ ਹਤਰ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਜਤਪ ਹਤਰ ਸੁਖੁ ਪਾਇਆ ॥੨॥

سف
سب
س
س
ک
ھ
ی
ل گؤرو یک ِجت ہر ہر نام جت ہر ُ ھ نانا ۔۔۲۔۔
دنھّ دنھ ویسا

ਤਨਿ ਸਉਿਾ ਸੂਿੁ ਕੀਚੈ ਬਹੁ ਭਾਤਿ ਕਤਰ ਮਾਇਆ ਕੈ ਿਾਈ ॥

پِپ سَؤدا سُؤد کبج َے وہب اھبت رک امنا ےکَ نایئ ۔۔

ਜਾ ਲਾਹਾ ਿੇਇ ਿਾ ਸੁਖੁ ਮਨੇ ਿੋਟੈ ਮਤਰ ਜਾਈ ॥

اج الاہ دےئ نا ُسکھ ےنم وت ئَے رم اجیئ ۔۔

ਜੋ ਗੁਣ ਸਾਝੀ ਗੁਰ ਤਸਉ ਕਰੇ ਤਨਿ ਤਨਿ ਸੁਖੁ ਪਾਈ ॥੩॥

وج ُگں سایھج ُگر سِیؤ رکے پِپ پِپ ُسکھ نایئ ۔۔۳۔۔
ਤਜਿਨੀ ਭੂਖ ਅਨ ਰਸ ਸਾਿ ਹੈ ਤਿਿਨੀ ਭੂਖ ਤਿਤਰ ਲਾਗੈ ॥

ب
ب ب
ےہ نِیبی ُھؤھک ھِر ال َگے ۔۔
ینتج ُھؤھک ان رس اصد َ
ਤਜਸੁ ਹਤਰ ਆਤਪ ਤਿਪਾ ਕਰੇ ਸੋ ਵੇਚੇ ਤਸਰੁ ਗੁਰ ਆਗੈ ॥

ِجس ہر ا ت کِرنا رکے وس وےچی سِر ُگر ا ےگ ۔۔

ਜਨ ਨਾਨਕ ਹਤਰ ਰਤਸ ਤਿਰਪਤਿਆ ਤਿਤਰ ਭੂਖ ਨ ਲਾਗੈ ॥੪॥੪॥੧੦॥੪੮॥

ب ب
نج نانک ہر رس رتِایتپ ھِر ُھؤھک ہن ال َگے ۔۔۴۔۔۴۔۔۱۱۔۔۴۸۔۔
ਗਉੜੀ ਬੈਰਾਗਤਣ ਮਹਲਾ ੪ ॥

گؤری ریبانگ ہلحم ۴۔۔
ਹਮਰੈ ਮਤਨ ਤਚਤਿ ਹਤਰ ਆਸ ਤਨਿ ਤਕਉ ਿੇਖਾ ਹਤਰ ਿਰਸੁ ਿੁਮਾਰਾ ॥

رمہَے نم ِجت ہر ا س پِپ کپؤ داھکی ہر درس ُبمارا ۔۔

ਤਜਤਨ ਪਰੀਤਿ ਲਾਈ ਸੋ ਜਾਣਿਾ ਹਮਰੈ ਮਤਨ ਤਚਤਿ ਹਤਰ ਬਹੁਿੁ ਤਪਆਰਾ ॥

ِجں رپپپ الیئ وس اجاتن رمہَے نم ِجت ہر تہب ایپرا ۔۔

ਹਉ ਕੁਰਬਾਨੀ ਗੁਰ ਆਪਣੇ ਤਜਤਨ ਤਵਛੁਤੜਆ ਮੇਤਲਆ ਮੇਰਾ ਤਸਰਜਨਹਾਰਾ ॥੧॥

ہؤ قُرناین ُگر ا ےنپ ِجں وِڑھچنا ایلیم ریما سِرجبہارا ۔۔۱۔۔
ਮੇਰੇ ਰਾਮ ਹਮ ਪਾਪੀ ਸਰਤਣ ਪਰੇ ਹਤਰ ਿੁਆਤਰ ॥

ریمے رام مہ نایپ رسن رپے ہر ُدوار ۔۔

ਮਿੁ ਤਨਰਗੁਣ ਹਮ ਮੇਲੈ ਕਬਹੂੰ ਅਪੁਨੀ ਤਕਰਪਾ ਧਾਤਰ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

مت پِر ُگں مہ میلَے کب ُہؤن اینپ کِرنا داھر ۔۔۱۔۔راہو۔۔

ਹਮਰੇ ਅਵਗੁਣ ਬਹੁਿੁ ਬਹੁਿੁ ਹੈ ਬਹੁ ਬਾਰ ਬਾਰ ਹਤਰ ਗਣਿ ਨ ਆਵੈ ॥

ے ۔۔
رمہے ا َونگ تہب تہب ےہَ وہب نار نار ہر تنگ ہن ا و َ
ਿੂੰ ਗੁਣਵੰਿਾ ਹਤਰ ਹਤਰ ਿਇਆਲੁ ਹਤਰ ਆਪੇ ਬਖਤਸ ਲੈਤਹ ਹਤਰ ਭਾਵੈ ॥

نک
ہیل ہر اھبوے ۔۔
ئُؤن ُگپؤاتن ہر ہر دنال ہر ا ےپ ھس ِ

ਹਮ ਅਪਰਾਧੀ ਰਾਖੇ ਗੁਰ ਸੰਗਿੀ ਉਪਿੇਸੁ ਿੀਓ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਛਿਾਵੈ ॥੨॥

مہ ارپادیھ راےھک ُگر یتگنس ا ُندسی دئؤ ہر نام چھدا َوے ۔۔۲۔۔

ਿੁਮਰੇ ਗੁਣ ਤਕਆ ਕਹਾ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰਾ ਜਬ ਗੁਰੁ ਬੋਲਹ ਿਬ ਤਬਸਮੁ ਹੋਇ ਜਾਇ ॥

ئس
ُبمرے ُگں ایک اہک ریمے سیگؤرا جت ُگر وبہل پپ ِ م وہۓ اجۓ ۔۔

ਹਮ ਜੈਸੇ ਅਪਰਾਧੀ ਅਵਰੁ ਕੋਈ ਰਾਖੈ ਜੈਸੇ ਹਮ ਸਤਿਗੁਤਰ ਰਾਤਖ ਲੀਏ ਛਿਾਇ ॥

ک
مہ ےسیج ارپادیھ ا َور وکیئ را َھے ےسیج مہ سیگؤر راھک ےئیل چھداۓ ۔۔
ਿੂੰ ਗੁਰੁ ਤਪਿਾ ਿੂੰਹੈ ਗੁਰੁ ਮਾਿਾ ਿੂੰ ਗੁਰੁ ਬੰਧਪੁ ਮੇਰਾ ਸਖਾ ਸਖਾਇ ॥੩॥

ئُؤن ُگر پِیا ئُؤن َہے ُگر امنا ئُؤن ُگر دنبھت ریما اھکس اھکسے ۔۔۳۔۔
ਜੋ ਹਮਰੀ ਤਬਤਧ ਹੋਿੀ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰਾ ਸਾ ਤਬਤਧ ਿੁਮ ਹਤਰ ਜਾਣਹੁ ਆਪੇ ॥

ُب
وج رمہی نِدھ وہیت ریمے سیگؤرا سا نِدھ م ہر اجبہؤ ا ےپ ۔۔

ਹਮ ਰੁਲਿੇ ਤਿਰਿੇ ਕੋਈ ਬਾਿ ਨ ਪੂਛਿਾ ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਸੰਤਗ ਕੀਰੇ ਹਮ ਥਾਪੇ ॥

ب
مہ ُرےتل ھِرےت وکیئ نات ہن ئُؤاتھچ ُگر سیگؤر گنس ریکے مہ اھتےپ ۔۔
ਧੰਨੁ ਧੰਨੁ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਨ ਕੇਰਾ ਤਜਿੁ ਤਮਤਲਐ ਚੂਕੇ ਸਤਭ ਸੋਗ ਸੰਿਾਪੇ ॥੪॥੫॥੧੧॥੪੯॥

نھ ُگؤ ُرو نانک نج ریکا ِجت مِلیپے ُجؤےک سیھ وسگ سییاےپ ۔۔۴۔۔۵۔۔۱۱۔۔۴۹۔۔
دنھّ د ّ

ਗਉੜੀ ਬੈਰਾਗਤਣ ਮਹਲਾ ੪ ॥

گؤری ریبانگ ہلحم ۴۔۔
ਕੰਚਨ ਨਾਰੀ ਮਤਹ ਜੀਉ ਲੁਭਿੁ ਹੈ ਮੋਹੁ ਮੀਿਾ ਮਾਇਆ ॥

ےہ ومہ اھٹیم امنا ۔۔
نچنک ناری ہہم جپؤ لُبھت َ
ਘਰ ਮੰਿਰ ਘੋੜੇ ਖੁਸੀ ਮਨੁ ਅਨ ਰਤਸ ਲਾਇਆ ॥

ُک
ھ
س
رھگ دنمر وھگرے ی نم ان رس النا ۔۔

ਹਤਰ ਪਰਭੁ ਤਚਤਿ ਨ ਆਵਈ ਤਕਉ ਛੂਟਾ ਮੇਰੇ ਹਤਰ ਰਾਇਆ ॥੧॥

چ
ہر رپَھب ِجت ہن ا ویئ کپؤ ُھؤنا ریمے ہر رانا ۔۔۱۔۔
ਮੇਰੇ ਰਾਮ ਇਹ ਨੀਚ ਕਰਮ ਹਤਰ ਮੇਰੇ ॥

ریمے رام اہہی چین رکم ہر ریمے ۔۔
ਗੁਣਵੰਿਾ ਹਤਰ ਹਤਰ ਿਇਆਲੁ ਕਤਰ ਤਕਰਪਾ ਬਖਤਸ ਅਵਗਣ ਸਤਭ ਮੇਰੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ک نک
ھ
سی
ُگپؤاتن ہر ہر دنال رک ِرنا س ا َونگ ھ ریمے ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਤਕਛੁ ਰੂਪੁ ਨਹੀ ਤਕਛੁ ਜਾਤਿ ਨਾਹੀ ਤਕਛੁ ਢੰਗੁ ਨ ਮੇਰਾ ॥

ک
ک
ک
ِچھ ُروت یہن ِچھ اجت نایہ ِچھ دھیگ ہن ریما ۔۔
ਤਕਆ ਮੁਹੁ ਲੈ ਬੋਲਹ ਗੁਣ ਤਬਹੂਨ ਨਾਮੁ ਜਤਪਆ ਨ ਿੇਰਾ ॥

ایک مُہؤ لَے وبہل ُگں ِب ُہؤن نام چییا ہن ریتا ۔۔

ਹਮ ਪਾਪੀ ਸੰਤਗ ਗੁਰ ਉਬਰੇ ਪੁੰਨੁ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇਰਾ ॥੨॥

مہ نایپ گنس ُگر اُپرے ُپ ّں سیگؤر ریکا ۔۔۲۔۔

ਸਭੁ ਜੀਉ ਤਪੰਿੁ ਮੁਖੁ ਨਕੁ ਿੀਆ ਵਰਿਣ ਕਉ ਪਾਣੀ ॥

سیھ جپؤ پِید مُکھ نک دنا ورنت کؤ ناین ۔۔

ਅੰਨੁ ਖਾਣਾ ਕਪੜੁ ਪੈਨਣੁ ਿੀਆ ਰਸ ਅਤਨ ਭੋਗਾਣੀ ॥

پ
ا ّن اھکنا ڑپک ییں دنا رس ان وھباگین ۔۔

ਤਜਤਨ ਿੀਏ ਸੁ ਤਚਤਿ ਨ ਆਵਈ ਪਸੂ ਹਉ ਕਤਰ ਜਾਣੀ ॥੩॥

ِجں د پپے وس ِجت ہن ا ویئ ئسُؤ ہؤ رک اجین ۔۔۳۔۔
ਸਭੁ ਕੀਿਾ ਿੇਰਾ ਵਰਿਿਾ ਿੂੰ ਅੰਿਰਜਾਮੀ ॥

سیھ کییا ریتا وردتا ئُؤن ارتناجیم ۔۔

ਹਮ ਜੰਿ ਤਵਚਾਰੇ ਤਕਆ ਕਰਹ ਸਭੁ ਖੇਲੁ ਿੁਮ ਸੁਆਮੀ ॥

ُب
مہ جپت وِاچرے ایک رکَہ سیھ لیھک م سُؤا یم ۔۔

ਜਨ ਨਾਨਕੁ ਹਾਤਟ ਤਵਹਾਤਝਆ ਹਤਰ ਗੁਲਮ ਗੁਲਾਮੀ ॥੪॥੬॥੧੨॥੫੦॥

گُل
نج نانک اہت وِاہچھیا ہر م گُالیم ۔۔۴۔۔۶۔۔۱۲۔۔۵۱۔۔
ਗਉੜੀ ਬੈਰਾਗਤਣ ਮਹਲਾ ੪ ॥

گؤری ریبانگ ہلحم ۴۔۔
ਤਜਉ ਜਨਨੀ ਸੁਿੁ ਜਤਣ ਪਾਲਿੀ ਰਾਖੈ ਨਿਤਰ ਮਝਾਤਰ ॥

م
ک
ویج یننج ُست نج نایتل را َھے دنر جھار ۔۔

ਅੰਿਤਰ ਬਾਹਤਰ ਮੁਤਖ ਿੇ ਤਗਰਾਸੁ ਤਖਨੁ ਤਖਨੁ ਪੋਚਾਤਰ ॥

کھ ِ ک
ھ
ِ
ارتن ناہر مُکھ دے گِراس ں ں وپاچر ۔۔

ਤਿਉ ਸਤਿਗੁਰੁ ਗੁਰਤਸਖ ਰਾਖਿਾ ਹਤਰ ਪਰੀਤਿ ਤਪਆਤਰ ॥੧॥

پپؤ سیگؤر ُگر ِسکھ راکھیا ہر رپِپپ ایپر ۔۔۱۔۔

ਮੇਰੇ ਰਾਮ ਹਮ ਬਾਤਰਕ ਹਤਰ ਪਰਭ ਕੇ ਹੈ ਇਆਣੇ ॥

ریمے رام مہ نارِک ہر رپَھب ےک ےہَ اناےن ۔۔

ਧੰਨੁ ਧੰਨੁ ਗੁਰੂ ਗੁਰੁ ਸਤਿਗੁਰੁ ਪਾਧਾ ਤਜਤਨ ਹਤਰ ਉਪਿੇਸੁ ਿੇ ਕੀਏ ਤਸਆਣੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

نھ ُگؤ ُرو ُگر سیگؤر ناداھ ِجں ہر ا ُندسی دے ےئیک ِسیاےن ۔۔۱۔۔راہو۔۔
دنھّ د ّ
ਜੈਸੀ ਗਗਤਨ ਤਿਰੰਿੀ ਊਿਿੀ ਕਪਰੇ ਬਾਗੇ ਵਾਲੀ ॥

ب
یسیج نگگ ھِریتن اُودیت کترے ناےگ وایل ۔۔

ਓਹ ਰਾਖੈ ਚੀਿੁ ਪੀਛੈ ਤਬਤਚ ਬਚਰੇ ਤਨਿ ਤਹਰਿੈ ਸਾਤਰ ਸਮਾਲੀ ॥

پب
ب
ب
ج
ک
ِ
َ
چ
ھ
ہ
پ
اوہ را َھے ِجپت ے ج رے ِپ ِر َدے سار امسیل ۔۔

ਤਿਉ ਸਤਿਗੁਰ ਤਸਖ ਪਰੀਤਿ ਹਤਰ ਹਤਰ ਕੀ ਗੁਰੁ ਤਸਖ ਰਖੈ ਜੀਅ ਨਾਲੀ ॥੨॥

ک
پپؤ سیگؤر سِکھ رپِپپ ہر ہر یک ُگر سِکھ ر َھے یج نایل ۔۔۲۔۔
ਜੈਸੇ ਕਾਿੀ ਿੀਸ ਬਿੀਸ ਹੈ ਤਵਤਚ ਰਾਖੈ ਰਸਨਾ ਮਾਸ ਰਿੁ ਕੇਰੀ ॥

ک
ےہ وِچ را َھے رانس امس رت کتَری ۔۔
ےسیج اکیت سیت سیتب َ
ਕੋਈ ਜਾਣਹੁ ਮਾਸ ਕਾਿੀ ਕੈ ਤਕਛੁ ਹਾਤਥ ਹੈ ਸਭ ਵਸਗਤਿ ਹੈ ਹਤਰ ਕੇਰੀ ॥

ک
ےہ ہر کتَری ۔۔
ےہ سیھ وسگت َ
ےک ِچھ اہھت َ
وکیئ اجبہؤ امس اکیت َ
ਤਿਉ ਸੰਿ ਜਨਾ ਕੀ ਨਰ ਤਨੰਿਾ ਕਰਤਹ ਹਤਰ ਰਾਖੈ ਪੈਜ ਜਨ ਕੇਰੀ ॥੩॥

ک پب
پپؤ سیت انج یک رن پِیدا رکےہ ہر را َھے َ ج نج کتَری ۔۔۳۔۔

ਭਾਈ ਮਿ ਕੋਈ ਜਾਣਹੁ ਤਕਸੀ ਕੈ ਤਕਛੁ ਹਾਤਥ ਹੈ ਸਭ ਕਰੇ ਕਰਾਇਆ ॥

ک
ےہ سیھ رکے رکانا ۔۔
ےک ِچھ اہھت َ
اھبیئ مت وکیئ اجبہؤ کِسی َ

ਜਰਾ ਮਰਾ ਿਾਪੁ ਤਸਰਤਿ ਸਾਪੁ ਸਭੁ ਹਤਰ ਕੈ ਵਤਸ ਹੈ ਕੋਈ ਲਾਤਗ ਨ ਸਕੈ ਤਬਨੁ ਹਤਰ ਕਾ ਲਾਇਆ ॥

ےکس پِں ہر اک النا ۔۔و
ےک وس ےہَ وکیئ الگ ہن َ
رجا رما نات سِرت سات سیھ ہر َ

ਐਸਾ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਮਤਨ ਤਚਤਿ ਤਨਤਿ ਤਧਆਵਹੁ ਜਨ ਨਾਨਕ ਜੋ ਅੰਿੀ ਅਉਸਤਰ ਲਏ ਛਿਾਇਆ
॥੪॥੭॥੧੩॥੫੧॥

ااسی ہر نام نم ِجت پِپ دایھو ُہ نج نانک وج ایتن اورس ےئل چھدانا ۔۔۴۔۔۷۔۔۱۳۔۔۵۱۔۔

ਗਉੜੀ ਬੈਰਾਗਤਣ ਮਹਲਾ ੪ ॥

گؤری ریبانگ ہلحم ۴۔۔
ਤਜਸੁ ਤਮਤਲਐ ਮਤਨ ਹੋਇ ਅਨੰਿੁ ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੁ ਕਹੀਐ ॥

سج مِلیپے نم وہۓ ادنن وس سیگؤر کہ ٔپے َ۔۔

ਮਨ ਕੀ ਿੁਤਬਧਾ ਤਬਨਤਸ ਜਾਇ ਹਤਰ ਪਰਮ ਪਿੁ ਲਹੀਐ ॥੧॥

نم یک ُددباھ نِیس اجۓ ہر رپم ند لہی َپے ۔۔۱۔۔
ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰੁ ਤਪਆਰਾ ਤਕਿੁ ਤਬਤਧ ਤਮਲੈ ॥

ریما سیگؤر ایپرا کِپ نِدھ ملَ ِے ۔۔

ਹਉ ਤਖਨੁ ਤਖਨੁ ਕਰੀ ਨਮਸਕਾਰੁ ਮੇਰਾ ਗੁਰੁ ਪੂਰਾ ਤਕਉ ਤਮਲੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ہ کھ ِ ک
ھ
ُ
َ
گ
ک
ل
ِ
پ
ئ
م
ِ
ؤ ں ں رکی اکسمنر ریما ر ُؤرا ؤ ے ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਕਤਰ ਤਕਰਪਾ ਹਤਰ ਮੇਤਲਆ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰੁ ਪੂਰਾ ॥

رک کِرنا ہر ایلیم ریما سیگؤر ئُؤرا ۔۔

ਇਛ ਪੁੰਨੀ ਜਨ ਕੇਰੀਆ ਲੇ ਸਤਿਗੁਰ ਧੂਰਾ ॥੨॥

اھچ ُپ ّبی نج ریکنا ےل سیگؤر دھُؤرا ۔۔۲۔۔

ਹਤਰ ਭਗਤਿ ਤਿਰੜਾਵੈ ਹਤਰ ਭਗਤਿ ਸੁਣੈ ਤਿਸੁ ਸਤਿਗੁਰ ਤਮਲੀਐ ॥

ہر تگھب درِرا َوے ہر تگھب ُسیے َ ئِس سیگؤر مِلیپے ۔۔
ਿੋਟਾ ਮੂਤਲ ਨ ਆਵਈ ਹਤਰ ਲਾਭੁ ਤਨਤਿ ਤਿਰੜੀਐ ॥੩॥

وتنا مُؤل ہن ا ویئ ہر الھب پِپ درِر پپے َ۔۔۳۔۔
ਤਜਸ ਕਉ ਤਰਿੈ ਤਵਗਾਸੁ ਹੈ ਭਾਉ ਿੂਜਾ ਨਾਹੀ ॥

سج کؤ ر َِدے وِاگس ےہَ اھبو ُدواج نایہ ۔۔

ਨਾਨਕ ਤਿਸੁ ਗੁਰ ਤਮਤਲ ਉਧਰੈ ਹਤਰ ਗੁਣ ਗਾਵਾਹੀ ॥੪॥੮॥੧੪॥੫੨॥

نانک ئِس ُگر مِل اُدرھَے ہر ُگں اگوایہ ۔۔۴۔۔۸۔۔۱۴۔۔۵۲۔۔
ਮਹਲਾ ੪ ਗਉੜੀ ਪੂਰਬੀ ॥

ہلحم  ۴گؤری ئُؤریب ۔۔
ਹਤਰ ਿਇਆਤਲ ਿਇਆ ਪਰਤਭ ਕੀਨੀ ਮੇਰੈ ਮਤਨ ਿਤਨ ਮੁਤਖ ਹਤਰ ਬੋਲੀ ॥

ہر دنال دایئ رپَھب کیبی ریمَے نم نت مُکھ ہر وبیل ۔۔

ਗੁਰਮੁਤਖ ਰੰਗੁ ਭਇਆ ਅਤਿ ਗੂੜਾ ਹਤਰ ਰੰਤਗ ਭੀਨੀ ਮੇਰੀ ਚੋਲੀ ॥੧॥

ب
ب
ھی
ُگرمُکھ رنگ ایھب ات ُگؤرا ہر رنگ ی ریمی وچیل ۔۔۱۔۔
ਅਪੁਨੇ ਹਤਰ ਪਰਭ ਕੀ ਹਉ ਗੋਲੀ ॥

اےنپ ہر رپَھب یک ہؤ وگیل ۔۔
ਜਬ ਹਮ ਹਤਰ ਸੇਿੀ ਮਨੁ ਮਾਤਨਆ ਕਤਰ ਿੀਨੋ ਜਗਿੁ ਸਭੁ ਗੋਲ ਅਮੋਲੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

جت مہ ہر یتیس نم اماین رک دونی تگج سیھ وگل اومیل ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਕਰਹੁ ਤਬਬੇਕੁ ਸੰਿ ਜਨ ਭਾਈ ਖੋਤਜ ਤਹਰਿੈ ਿੇਤਖ ਢੰਢੋਲੀ ॥

رکوہ نِییک سیت نج اھبیئ وھکچ ہِر َدے دھکی دڈنھوھیل ۔۔
ਹਤਰ ਹਤਰ ਰੂਪੁ ਸਭ ਜੋਤਿ ਸਬਾਈ ਹਤਰ ਤਨਕਤਟ ਵਸੈ ਹਤਰ ਕੋਲੀ ॥੨॥

ہر ہر ُروت سیھ وجت ابسیئ ہر نِکت و سَے ہر وکیل ۔۔۲۔۔

ਹਤਰ ਹਤਰ ਤਨਕਤਟ ਵਸੈ ਸਭ ਜਗ ਕੈ ਅਪਰੰਪਰ ਪੁਰਖੁ ਅਿੋਲੀ ॥

ہر ہر نکِت و سَے سیھ چگ ےکَ ارپرپم ُپرھک اوتیل ۔۔

ਹਤਰ ਹਤਰ ਪਰਗਟੁ ਕੀਓ ਗੁਤਰ ਪੂਰੈ ਤਸਰੁ ਵੇਤਚਓ ਗੁਰ ਪਤਹ ਮੋਲੀ ॥੩॥

ب
ہر ہر رپَگپ کپؤ ُگر ئُؤ َرے سِر و چپؤ ُگر بہہ ومیل ۔۔۳۔۔

ਹਤਰ ਜੀ ਅੰਿਤਰ ਬਾਹਤਰ ਿੁਮ ਸਰਣਾਗਤਿ ਿੁਮ ਵਿ ਪੁਰਖ ਵਿੋਲੀ ॥

ُب
ُب
ہر یج ارتن ناہر م رسناگپ م ود ُپرھک ودویل ۔۔

ਜਨੁ ਨਾਨਕੁ ਅਨਤਿਨੁ ਹਤਰ ਗੁਣ ਗਾਵੈ ਤਮਤਲ ਸਤਿਗੁਰ ਗੁਰ ਵੇਚੋਲੀ ॥੪॥੧॥੧੫॥੫੩॥

ُگ
اگوے مِل سیگؤر ُگر وبچؤیل ۔۔۴۔۔۱۔۔۱۵۔۔۵۳۔۔
نج نانک ادنِن ہر ں َ
ਗਉੜੀ ਪੂਰਬੀ ਮਹਲਾ ੪ ॥

گؤری ئُؤریب ہلحم ۴۔۔
ਜਗਜੀਵਨ ਅਪਰੰਪਰ ਸੁਆਮੀ ਜਗਿੀਸੁਰ ਪੁਰਖ ਤਬਧਾਿੇ ॥

چگ
چپؤن ارپرپم سُؤا یم چگدئسُر ُپرھک نِداھےت ۔۔

ਤਜਿੁ ਮਾਰਤਗ ਿੁਮ ਪਰੇਰਹੁ ਸੁਆਮੀ ਤਿਿੁ ਮਾਰਤਗ ਹਮ ਜਾਿੇ ॥੧॥

ُب
ِجت امرگ م رپریوہ سُؤا یم پِپ امرگ مہ اجےت ۔۔۱۔۔
ਰਾਮ ਮੇਰਾ ਮਨੁ ਹਤਰ ਸੇਿੀ ਰਾਿੇ ॥

رام ریما نم ہر یتیس راےت ۔۔
ਸਿਸੰਗਤਿ ਤਮਤਲ ਰਾਮ ਰਸੁ ਪਾਇਆ ਹਤਰ ਰਾਮੈ ਨਾਤਮ ਸਮਾਿੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

سیسیگت مِل رام رس نانا ہر را م َے نام امسےت ۔۔۱۔۔راہو۔۔

ਹਤਰ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਹਤਰ ਹਤਰ ਜਤਗ ਅਵਖਧੁ ਹਤਰ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਹਤਰ ਸਾਿੇ ॥

ہر ہر نام ہر ہر چگ اودھکھ ہر ہر نام ہر ساےت ۔۔
ਤਿਨ ਕੇ ਪਾਪ ਿੋਖ ਸਤਭ ਤਬਨਸੇ ਜੋ ਗੁਰਮਤਿ ਰਾਮ ਰਸੁ ਖਾਿੇ ॥੨॥

پِں ےک نات دوھک سیھ نِیسے وج ُگرمت رام رس اھکےت ۔۔۲۔۔
ਤਜਨ ਕਉ ਤਲਖਿੁ ਤਲਖੇ ਧੁਤਰ ਮਸਿਤਕ ਿੇ ਗੁਰ ਸੰਿੋਖ ਸਤਰ ਨਾਿੇ ॥

لک
نج کؤ لک ِھت ِھے د ُھر کتسم ےت ُگر وتنسھک رس ناےت ۔۔

ਿੁਰਮਤਿ ਮੈਲੁ ਗਈ ਸਭ ਤਿਨ ਕੀ ਜੋ ਰਾਮ ਨਾਮ ਰੰਤਗ ਰਾਿੇ ॥੩॥

ُدرمت مَیل یئگ سیھ پِں یک وج رام نام رنگ راےت ۔۔۳۔۔
ਰਾਮ ਿੁਮ ਆਪੇ ਆਤਪ ਆਤਪ ਪਰਭੁ ਿਾਕੁਰ ਿੁਮ ਜੇਵਿ ਅਵਰੁ ਨ ਿਾਿੇ ॥

ُب
ُب
رام م ا ےپ ا ت ا ت رپَھب اھٹ ُکر م ویجَد اور ہن داےت ۔۔

ਜਨੁ ਨਾਨਕੁ ਨਾਮੁ ਲਏ ਿਾਂ ਜੀਵੈ ਹਤਰ ਜਪੀਐ ਹਤਰ ਤਕਰਪਾ ਿੇ ॥੪॥੨॥੧੬॥੫੪॥

نج نانک نام ےئل نان ویجَے ہر چیپَے ہر کِرنا ےت ۔۔۴۔۔۲۔۔۱۶۔۔۵۴۔۔
ਗਉੜੀ ਪੂਰਬੀ ਮਹਲਾ ੪ ॥

گؤری ئُؤریب ہلحم ۴۔۔
ਕਰਹੁ ਤਿਪਾ ਜਗਜੀਵਨ ਿਾਿੇ ਮੇਰਾ ਮਨੁ ਹਤਰ ਸੇਿੀ ਰਾਚੇ ॥

چگ
رکوہ کِرنا چپؤن داےت ریما نم ہر یتیس راےچ ۔۔

ਸਤਿਗੁਤਰ ਬਚਨੁ ਿੀਓ ਅਤਿ ਤਨਰਮਲੁ ਜਤਪ ਹਤਰ ਹਤਰ ਹਤਰ ਮਨੁ ਮਾਚੇ ॥੧॥

سیگؤر نچب دِوی ات پِرلم جت ہر ہر ہر نم امےچ ۔۔۱۔۔
ਰਾਮ ਮੇਰਾ ਮਨੁ ਿਨੁ ਬੇਤਧ ਲੀਓ ਹਤਰ ਸਾਚੇ ॥

رام ریما نم نت َپیدھ ویل ہر ساےچ ۔۔
ਤਜਹ ਕਾਲ ਕੈ ਮੁਤਖ ਜਗਿੁ ਸਭੁ ਗਰਤਸਆ ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਕੈ ਬਚਤਨ ਹਤਰ ਹਮ ਬਾਚੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ےک مُکھ تگج سیھ رگایس ُگر سیگؤر ےکَ نچب ہر مہ ناےچ ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ِچہہ اکل َ
ਤਜਨ ਕਉ ਪਰੀਤਿ ਨਾਹੀ ਹਤਰ ਸੇਿੀ ਿੇ ਸਾਕਿ ਮੂੜ ਨਰ ਕਾਚੇ ॥

ِجں کؤ رپپپ نایہ ہر یتیس ےت ساطق مُؤر رن اکےچ ۔۔

ਤਿਨ ਕਉ ਜਨਮੁ ਮਰਣੁ ਅਤਿ ਭਾਰੀ ਤਵਤਚ ਤਵਸਟਾ ਮਤਰ ਮਤਰ ਪਾਚੇ ॥੨॥

پِں کؤ منج رمن ات اھبری وِچ وِاٹس رم رم ناےچ ۔۔۲۔۔

ਿੁਮ ਿਇਆਲ ਸਰਤਣ ਪਰਤਿਪਾਲਕ ਮੋ ਕਉ ਿੀਜੈ ਿਾਨੁ ਹਤਰ ਹਮ ਜਾਚੇ ॥

ُب
م دنال رسن رپپ ِیاکل وم کؤ د بج َے دان ہر مہ اجےچ ۔۔

ਹਤਰ ਕੇ ਿਾਸ ਿਾਸ ਹਮ ਕੀਜੈ ਮਨੁ ਤਨਰਤਿ ਕਰੇ ਕਤਰ ਨਾਚੇ ॥੩॥

ہر ےک داس داس مہ کبج َے نم پِرت رکے رک ناےچ ۔۔۳۔۔
ਆਪੇ ਸਾਹ ਵਿੇ ਪਰਭ ਸੁਆਮੀ ਹਮ ਵਣਜਾਰੇ ਹਤਹ ਿਾ ਚੇ ॥

ا ےپ ساہ ودے رپَھب سُؤا یم مہ واجنرے ہہہ نا ےچ ۔۔
ਮੇਰਾ ਮਨੁ ਿਨੁ ਜੀਉ ਰਾਤਸ ਸਭ ਿੇਰੀ ਜਨ ਨਾਨਕ ਕੇ ਸਾਹ ਪਰਭ ਸਾਚੇ ॥੪॥੩॥੧੭॥੫੫॥

ریما نم نت جپؤ راس سیھ ریتی نج نانک ےک ساہ رپَھب ساےچ ۔۔۴۔۔۳۔۔۱۷۔۔۵۵۔۔
ਗਉੜੀ ਪੂਰਬੀ ਮਹਲਾ ੪ ॥

گؤری ئُؤریب ہلحم ۴۔۔
ਿੁਮ ਿਇਆਲ ਸਰਬ ਿੁਖ ਭੰਜਨ ਇਕ ਤਬਨਉ ਸੁਨਹੁ ਿੇ ਕਾਨੇ ॥

ُب
م دنال رست ُدھک نجنھب اِک پِپؤ ُسبہؤ دے اکےن ۔۔

ਤਜਸ ਿੇ ਿੁਮ ਹਤਰ ਜਾਨੇ ਸੁਆਮੀ ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੁ ਮੇਤਲ ਮੇਰਾ ਪਰਾਨੇ ॥੧॥

ُب
ِجس ےت م ہر اجےن سُؤا یم وس سیگؤر لیم ریما رپاےن ۔۔۱۔۔
ਰਾਮ ਹਮ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਰਬਰਹਮ ਕਤਰ ਮਾਨੇ ॥

رام مہ سیگؤر نارپرمہ رک امےن ۔۔

ਹਮ ਮੂੜ ਮੁਗਧ ਅਸੁਧ ਮਤਿ ਹੋਿੇ ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਕੈ ਬਚਤਨ ਹਤਰ ਹਮ ਜਾਨੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

مہ مُؤر مُگدھ ا ُسدھ مت وہےت ُگر سیگؤر ےکَ نچب ہر مہ اجےن ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਤਜਿਨੇ ਰਸ ਅਨ ਰਸ ਹਮ ਿੇਖੇ ਸਭ ਤਿਿਨੇ ਿੀਕ ਿੀਕਾਨੇ ॥

ب
ِچیپے رس ان رس مہ دےھکی سیھ نِیپے ھیک اکیھپےن ۔۔

ਹਤਰ ਕਾ ਨਾਮੁ ਅੰਤਮਰਿ ਰਸੁ ਚਾਤਖਆ ਤਮਤਲ ਸਤਿਗੁਰ ਮੀਿ ਰਸ ਗਾਨੇ ॥੨॥

ہر اک نام ارمِت رس اچایھک مِل سیگؤر ھٹیم رس اگےن ۔۔۲۔۔
ਤਜਨ ਕਉ ਗੁਰੁ ਸਤਿਗੁਰੁ ਨਹੀ ਭੇਤਟਆ ਿੇ ਸਾਕਿ ਮੂੜ ਤਿਵਾਨੇ ॥

ب
نج کؤ ُگر سیگؤر یہن ھیییا ےت ساتک مُؤر دِواےن ۔۔

ਤਿਨ ਕੇ ਕਰਮਹੀਨ ਧੁਤਰ ਪਾਏ ਿੇਤਖ ਿੀਪਕੁ ਮੋਤਹ ਪਚਾਨੇ ॥੩॥

پِں ےک رکنیہم د ُھر ناےئ َدھکی دپیک ومہِ اچپےن ۔۔۳۔

ਤਜਨ ਕਉ ਿੁਮ ਿਇਆ ਕਤਰ ਮੇਲਹੁ ਿੇ ਹਤਰ ਹਤਰ ਸੇਵ ਲਗਾਨੇ ॥

ُب
ویس اگلےن ۔۔
ِجں کؤ م دایئ رک میلہؤ ےت ہر ہر َ

ਜਨ ਨਾਨਕ ਹਤਰ ਹਤਰ ਹਤਰ ਜਤਪ ਪਰਗਟੇ ਮਤਿ ਗੁਰਮਤਿ ਨਾਤਮ ਸਮਾਨੇ ॥੪॥੪॥੧੮॥੫੬॥

نج نانک ہر ہر ہر جت رپَےٹگ مت ُگرمت نام امسےن ۔۔۴۔۔۴۔۔۱۸۔۔۵۶۔۔
ਗਉੜੀ ਪੂਰਬੀ ਮਹਲਾ ੪ ॥

گؤری ئُؤریب ہلحم ۴۔۔
ਮੇਰੇ ਮਨ ਸੋ ਪਰਭੁ ਸਿਾ ਨਾਤਲ ਹੈ ਸੁਆਮੀ ਕਹੁ ਤਕਥੈ ਹਤਰ ਪਹੁ ਨਸੀਐ ॥

ک ِ َب
ریمے نم وس رپَھب دسا نال ےہَ سُؤا یم ہکُ ھے ہر بہ ُؤ

ئسیپے َ۔۔

ਹਤਰ ਆਪੇ ਬਖਤਸ ਲਏ ਪਰਭੁ ਸਾਚਾ ਹਤਰ ਆਤਪ ਛਿਾਏ ਛੁਟੀਐ ॥੧॥

چ
نک
چ
ھ
ھ
ُی
ی
پ
ہ
ھ
ے ۔۔۱۔۔
ہر ا ےپ س ےئل رپَھب سااچ ر ا ت داےئ
ਮੇਰੇ ਮਨ ਜਤਪ ਹਤਰ ਹਤਰ ਹਤਰ ਮਤਨ ਜਪੀਐ ॥

ریمے نم جت ہر ہر ہر نم چیپَے ۔۔

ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਸਰਣਾਈ ਭਤਜ ਪਉ ਮੇਰੇ ਮਨਾ ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪੀਛੈ ਛੁਟੀਐ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

پ بج چ
سیگؤر یک رسنایئ جھب ئؤ ریمے انم ُگر سیگؤر َھے ھُییپے ۔۔۱۔۔راہو۔۔

ਮੇਰੇ ਮਨ ਸੇਵਹੁ ਸੋ ਪਰਭ ਸਰਬ ਸੁਖਿਾਿਾ ਤਜਿੁ ਸੇਤਵਐ ਤਨਜ ਘਤਰ ਵਸੀਐ ॥

پپ ِب
سی
پ
ریمے نم ویسوہ وس رپَھب رست ُسکھدانا ِجت ویس ے ج رھگ و ے ۔۔
ਗੁਰਮੁਤਖ ਜਾਇ ਲਹਹੁ ਘਰੁ ਅਪਨਾ ਘਤਸ ਚੰਿਨੁ ਹਤਰ ਜਸੁ ਘਸੀਐ ॥੨॥

گ
ُگرمُکھ اجۓ لہہؤ رھگ اانپ سھگ دنچن ہر سج ھ َ
سیے ۔۔۲۔۔

ਮੇਰੇ ਮਨ ਹਤਰ ਹਤਰ ਹਤਰ ਹਤਰ ਹਤਰ ਜਸੁ ਊਿਮੁ ਲੈ ਲਾਹਾ ਹਤਰ ਮਤਨ ਹਸੀਐ ॥

ریمے نم ہر ہر ہر ہر ہر ِجس اُومت لَے الاہ ہر نم ہسی َپے َ۔۔

ਹਤਰ ਹਤਰ ਆਤਪ ਿਇਆ ਕਤਰ ਿੇਵੈ ਿਾ ਅੰਤਮਰਿੁ ਹਤਰ ਰਸੁ ਚਖੀਐ ॥੩॥

چک
ہر ہر ا ت دایئ رک دویَے نا ارمِت ہر رس ھپَے ۔۔۳۔۔

ਮੇਰੇ ਮਨ ਨਾਮ ਤਬਨਾ ਜੋ ਿੂਜੈ ਲਾਗੇ ਿੇ ਸਾਕਿ ਨਰ ਜਤਮ ਘੁਟੀਐ ॥

گ
ریمے نم نام پِیا وج ُدو َچے الےگ ےت ساطق رن مج ُھیپے َ۔۔
ਿੇ ਸਾਕਿ ਚੋਰ ਤਜਨਾ ਨਾਮੁ ਤਵਸਾਤਰਆ ਮਨ ਤਿਨ ਕੈ ਤਨਕਤਟ ਨ ਤਭਟੀਐ ॥੪॥

ب
ھ
ِی
ی
پ
ے ۔۔۴۔۔
ےت ساطق وچر ِجیا نام وِسارنا نم پِں ےکَ نکِت ہن

ਮੇਰੇ ਮਨ ਸੇਵਹੁ ਅਲਖ ਤਨਰੰਜਨ ਨਰਹਤਰ ਤਜਿੁ ਸੇਤਵਐ ਲੇਖਾ ਛੁਟੀਐ ॥

چ
ھ
ُی
ی
پ
ے ۔۔
ریمے نم ویسوہ اھکل پِرنجن رنہر ِجت ویس پپے اھکیل

ਜਨ ਨਾਨਕ ਹਤਰ ਪਰਤਭ ਪੂਰੇ ਕੀਏ ਤਖਨੁ ਮਾਸਾ ਿੋਲੁ ਨ ਘਟੀਐ ॥੫॥੫॥੧੯॥੫੭॥

ک
گ
ھ
ھی
پ
ِ
نج نانک ہر رپَھب ئُؤرے ےئیک ں امہس وتل ہن َے ۔۔۵۔۔۵۔۔۱۹۔۔۵۷۔۔
ਗਉੜੀ ਪੂਰਬੀ ਮਹਲਾ ੪ ॥

گؤری ئُؤریب ہلحم ۴۔۔
ਹਮਰੇ ਪਰਾਨ ਵਸਗਤਿ ਪਰਭ ਿੁਮਰੈ ਮੇਰਾ ਜੀਉ ਤਪੰਿੁ ਸਭ ਿੇਰੀ ॥

رمہے رپان وسگت رپَھب ُبم َرے ریما جپؤ پِید سیھ ریتی ۔۔

ਿਇਆ ਕਰਹੁ ਹਤਰ ਿਰਸੁ ਤਿਖਾਵਹੁ ਮੇਰੈ ਮਤਨ ਿਤਨ ਲੋਚ ਘਣੇਰੀ ॥੧॥

دایئ رکوہ ہر درس دِاھکووہ ریمَے نم نت ولچ رینھگی ۔۔۱۔۔
ਰਾਮ ਮੇਰੈ ਮਤਨ ਿਤਨ ਲੋਚ ਤਮਲਣ ਹਤਰ ਕੇਰੀ ॥

رام ریمَے نم نت ولچ مل ِں ہر ریکی ۔۔

ਗੁਰ ਤਿਪਾਤਲ ਤਿਪਾ ਤਕੰਚਿ ਗੁਤਰ ਕੀਨੀ ਹਤਰ ਤਮਤਲਆ ਆਇ ਪਰਭੁ ਮੇਰੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ُگر کِرنال کِرنا کِبچت ُگر کیبی ہر مل ِیا ا ۓ رپَھب ریمی ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਜੋ ਹਮਰੈ ਮਨ ਤਚਤਿ ਹੈ ਸੁਆਮੀ ਸਾ ਤਬਤਧ ਿੁਮ ਹਤਰ ਜਾਨਹੁ ਮੇਰੀ ॥

ُب
وج رمہَے نم ِجت ےہَ سُؤا یم سا نِدھ م ہر اجبہؤ ریمی ۔۔
ਅਨਤਿਨੁ ਨਾਮੁ ਜਪੀ ਸੁਖੁ ਪਾਈ ਤਨਿ ਜੀਵਾ ਆਸ ਹਤਰ ਿੇਰੀ ॥੨॥

ادنِن نام یپج ُسکھ نایئ پِپ ویجا ا س ہر ریتی ۔۔۲۔۔

ਗੁਤਰ ਸਤਿਗੁਤਰ ਿਾਿੈ ਪੰਥੁ ਬਿਾਇਆ ਹਤਰ ਤਮਤਲਆ ਆਇ ਪਰਭੁ ਮੇਰੀ ॥

ُگر سیگؤر دا ئَے ھتنپ اتبنا ہر مل ِیا ا ۓ رپَھب ریمی ۔۔

ਅਨਤਿਨੁ ਅਨਿੁ ਭਇਆ ਵਿਭਾਗੀ ਸਭ ਆਸ ਪੁਜੀ ਜਨ ਕੇਰੀ ॥੩॥

ب
ادنِن ادن ایھب وداھبیگ سیھ ا س ُجی نج ریکی ۔۔۳۔۔
ਜਗੰਨਾਥ ਜਗਿੀਸੁਰ ਕਰਿੇ ਸਭ ਵਸਗਤਿ ਹੈ ਹਤਰ ਕੇਰੀ ॥

ےہ ہر ریکی ۔۔
چگیّاھت چگدئسُر رکےت سیھ وسگت َ

ਜਨ ਨਾਨਕ ਸਰਣਾਗਤਿ ਆਏ ਹਤਰ ਰਾਖਹੁ ਪੈਜ ਜਨ ਕੇਰੀ ॥੪॥੬॥੨੦॥੫੮॥

ک پب
نج نانک رسناگپ ا ےئ ہر را ھہؤ َ ج نج ریکی ۔۔۴۔۔۶۔۔۲۱۔۔۵۸۔۔
ਗਉੜੀ ਪੂਰਬੀ ਮਹਲਾ ੪ ॥

گؤری ئُؤریب ہلحم ۴۔۔

ਇਹੁ ਮਨੂਆ ਤਖਨੁ ਨ ਤਟਕੈ ਬਹੁ ਰੰਗੀ ਿਹ ਿਹ ਤਿਤਸ ਚਤਲ ਚਤਲ ਹਾਢੇ ॥

مپ ک
ھ
َ
ن
ک
ِ
ِ
اویہ ُؤا ں ہن ے وہب ریگن دہ دہ دِس لچ لچ اہدےھ ۔۔
ਗੁਰੁ ਪੂਰਾ ਪਾਇਆ ਵਿਭਾਗੀ ਹਤਰ ਮੰਿੁ ਿੀਆ ਮਨੁ ਿਾਢੇ ॥੧॥

ُگر ئُؤرا نانا وداھبیگ ہر میتر دِنا نم اھٹدےھ ۔۔۱۔۔
ਰਾਮ ਹਮ ਸਤਿਗੁਰ ਲਾਲੇ ਕਾਂਢੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

رام مہ سیگؤر الےل اکندےھ ۔۔۱۔۔راہو۔۔

ਹਮਰੈ ਮਸਿਤਕ ਿਾਗੁ ਿਗਾਨਾ ਹਮ ਕਰਜ ਗੁਰੂ ਬਹੁ ਸਾਢੇ ॥

رمہَے کتسم داگ داگنا مہ قرچ ُگؤ ُرو وہب سادےھ ۔۔

ਪਰਉਪਕਾਰੁ ਪੁੰਨੁ ਬਹੁ ਕੀਆ ਭਉ ਿੁਿਰੁ ਿਾਤਰ ਪਰਾਢੇ ॥੨॥

ب
رپاُاکپر ُپ ّں وہب ایک ھؤ ُدرت نار رپادےھ ۔۔۲۔۔

ਤਜਨ ਕਉ ਪਰੀਤਿ ਤਰਿੈ ਹਤਰ ਨਾਹੀ ਤਿਨ ਕੂਰੇ ਗਾਢਨ ਗਾਢੇ ॥

ِجں کؤ رپِپپ ر َِدے ہر نایہ پِں ُکؤرے اگدنھ اگدےھ ۔۔
ਤਜਉ ਪਾਣੀ ਕਾਗਿੁ ਤਬਨਤਸ ਜਾਿ ਹੈ ਤਿਉ ਮਨਮੁਖ ਗਰਤਭ ਗਲਾਢੇ ॥੩॥

مب
ےہ پپؤ مُکھ رگھب گالدےھ ۔۔۳۔۔
ویج ناین اکدگ نِیس اجت َ
ਹਮ ਜਾਤਨਆ ਕਛੂ ਨ ਜਾਨਹ ਆਗੈ ਤਜਉ ਹਤਰ ਰਾਖੈ ਤਿਉ ਿਾਢੇ ॥

ک
مہ اجاین ج ؤُ
ھ

ک
ہن اجہہن ا ےگ ویج ہر را َھے پپؤ اھٹدےھ ۔۔

ਹਮ ਭੂਲ ਚੂਕ ਗੁਰ ਤਕਰਪਾ ਧਾਰਹੁ ਜਨ ਨਾਨਕ ਕੁਿਰੇ ਕਾਢੇ ॥੪॥੭॥੨੧॥੫੯॥

ب
مہ ُھؤل ُجؤک ُگر کِرنا داھروہ نج نانک ُکترے اکدےھ ۔۔۴۔۔۷۔۔۲۱۔۔۵۹۔۔
ਗਉੜੀ ਪੂਰਬੀ ਮਹਲਾ ੪ ॥

گؤری ئُؤریب ہلحم ۴۔۔

ਕਾਤਮ ਕਰੋਤਧ ਨਗਰੁ ਬਹੁ ਭਤਰਆ ਤਮਤਲ ਸਾਧੂ ਖੰਿਲ ਖੰਿਾ ਹੇ ॥

اکم رکودھ رگن وہب رھبنا مِل سا ُدوھ ڈنھکل ڈنھکا ےہ ۔۔

ਪੂਰਤਬ ਤਲਖਿ ਤਲਖੇ ਗੁਰੁ ਪਾਇਆ ਮਤਨ ਹਤਰ ਤਲਵ ਮੰਿਲ ਮੰਿਾ ਹੇ ॥੧॥

لک
ئُؤرت لک ِھت ِھے ُگر نانا نم ہر لِؤ ڈنمل ڈنما ےہ ۔۔۱۔۔
ਕਤਰ ਸਾਧੂ ਅੰਜੁਲੀ ਪੁੰਨੁ ਵਿਾ ਹੇ ॥

رک سا ُدوھ ایلجن ُپ ّں ودا ےہ ۔۔

ਕਤਰ ਿੰਿਉਿ ਪੁਨੁ ਵਿਾ ਹੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

رک دندوت ُپں ودا ےہ ۔۔۱۔۔راہو۔۔

ਸਾਕਿ ਹਤਰ ਰਸ ਸਾਿੁ ਨ ਜਾਤਨਆ ਤਿਨ ਅੰਿਤਰ ਹਉਮੈ ਕੰਿਾ ਹੇ ॥

ساطق ہر رس اصد ہن اجاین پِں ارتن ہؤ م َے ڈنکا ےہ ۔۔

ਤਜਉ ਤਜਉ ਚਲਤਹ ਚੁਭੈ ਿੁਖੁ ਪਾਵਤਹ ਜਮਕਾਲੁ ਸਹਤਹ ਤਸਤਰ ਿੰਿਾ ਹੇ ॥੨॥

جب
ویج ویج چلہہ ُ َھے ُدھک ناوہِ چمکال سہی ِہ سِر دندا ےہ ۔۔۲۔۔

ਹਤਰ ਜਨ ਹਤਰ ਹਤਰ ਨਾਤਮ ਸਮਾਣੇ ਿੁਖੁ ਜਨਮ ਮਰਣ ਭਵ ਖੰਿਾ ਹੇ ॥

ب
ہر نج ہر ہر نام امسےن ُدھک منج رمن َھؤ ڈنھکا ےہ ۔۔

ਅਤਬਨਾਸੀ ਪੁਰਖੁ ਪਾਇਆ ਪਰਮੇਸਰੁ ਬਹੁ ਸੋਭ ਖੰਿ ਬਰਹਮੰਿਾ ਹੇ ॥੩॥

اپِیایس ُپرھک نانا رپرسیم وہب وسھب ڈنھک پرہمیدا ےہ ۔۔۳۔۔
ਹਮ ਗਰੀਬ ਮਸਕੀਨ ਪਰਭ ਿੇਰੇ ਹਤਰ ਰਾਖੁ ਰਾਖੁ ਵਿ ਵਿਾ ਹੇ ॥

مہ رگبی نیکسم رپَھب ریتے ہر راھک راھک ود ودا ےہ ۔۔
ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਅਧਾਰੁ ਟੇਕ ਹੈ ਹਤਰ ਨਾਮੇ ਹੀ ਸੁਖੁ ਮੰਿਾ ਹੇ ॥੪॥੮॥੨੨॥੬੦॥

ےہ ہر ناےم یہ ُسکھ ڈنما ےہ ۔۔۴۔۔۸۔۔۲۲۔۔۶۱۔۔
نج نانک نام اداھر کیٹ َ

ਗਉੜੀ ਪੂਰਬੀ ਮਹਲਾ ੪ ॥

گؤری ئُؤریب ہلحم ۴۔۔
ਇਸੁ ਗੜ ਮਤਹ ਹਤਰ ਰਾਮ ਰਾਇ ਹੈ ਤਕਛੁ ਸਾਿੁ ਨ ਪਾਵੈ ਧੀਿਾ ॥

ک
ےہ ِچھ اصد ہن نا َوے دھیبھا ۔۔
اِس گر ہہم ہر رام راےئ َ
ਹਤਰ ਿੀਨ ਿਇਆਤਲ ਅਨੁਗਰਹੁ ਕੀਆ ਹਤਰ ਗੁਰ ਸਬਿੀ ਚਤਖ ਿੀਿਾ ॥੧॥

ہر دِنی دنال ا ُنگر ُہ ایک ہر ُگر دبسی ھکچ داھٹی ۔۔۱۔۔
ਰਾਮ ਹਤਰ ਕੀਰਿਨੁ ਗੁਰ ਤਲਵ ਮੀਿਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

رام ہر ریکنت ُگر لِؤ اھٹیم ۔۔۱۔۔راہو۔۔

ਹਤਰ ਅਗਮੁ ਅਗੋਚਰੁ ਪਾਰਬਰਹਮੁ ਹੈ ਤਮਤਲ ਸਤਿਗੁਰ ਲਾਤਗ ਬਸੀਿਾ ॥

ئ
ےہ مِل سیگؤر الگ سیبھا ۔۔
ہر امگ اوگرچ نارپرمہ َ

ਤਜਨ ਗੁਰ ਬਚਨ ਸੁਖਾਨੇ ਹੀਅਰੈ ਤਿਨ ਆਗੈ ਆਤਣ ਪਰੀਿਾ ॥੨॥

ِجں ُگر نچب ُسکھاےن ہیت َرے پِں ا ےگ ا ن رپاھٹی ۔۔۲۔۔

ਮਨਮੁਖ ਹੀਅਰਾ ਅਤਿ ਕਿੋਰੁ ਹੈ ਤਿਨ ਅੰਿਤਰ ਕਾਰ ਕਰੀਿਾ ॥

مب
ےہ پِں ارتن اکر رکاھٹی ۔۔
مُکھ ہیترا ات وھٹکر َ

ਤਬਸੀਅਰ ਕਉ ਬਹੁ ਿੂਧੁ ਪੀਆਈਐ ਤਬਖੁ ਤਨਕਸੈ ਿੋਤਲ ਿੁਲੀਿਾ ॥੩॥

ُب
ھ
ب
لی
ھا ۔۔۳۔۔
ِئسیتر کؤ وہب ُدودھ ایپ پپَے نِکھ نکِ َسے وھپل

ਹਤਰ ਪਰਭ ਆਤਨ ਤਮਲਾਵਹੁ ਗੁਰੁ ਸਾਧੂ ਘਤਸ ਗਰੁੜੁ ਸਬਿੁ ਮੁਤਖ ਲੀਿਾ ॥

ہر رپَھب ا ن مِالو ُہ ُگر سا ُدوھ سھگ َگ ُرر دبس مُکھ لیبھا ۔۔

ਜਨ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਕੇ ਲਾਲੇ ਗੋਲੇ ਲਤਗ ਸੰਗਤਿ ਕਰੂਆ ਮੀਿਾ ॥੪॥੯॥੨੩॥੬੧॥

نج نانک ُگر ےک الےل وگےل گل تگنس رکُوا اھٹیم ۔۔۴۔۔۹۔۔۲۳۔۔۶۱۔۔

ਗਉੜੀ ਪੂਰਬੀ ਮਹਲਾ ੪ ॥

گؤری ئُؤریب ہلحم ۴۔۔
ਹਤਰ ਹਤਰ ਅਰਤਥ ਸਰੀਰੁ ਹਮ ਬੇਤਚਆ ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਕੈ ਆਗੇ ॥

ہر ہر ارھت رسری مہ پبچیا ئُؤرے ُگر ےکَ ا ےگ ۔۔

ਸਤਿਗੁਰ ਿਾਿੈ ਨਾਮੁ ਤਿੜਾਇਆ ਮੁਤਖ ਮਸਿਤਕ ਭਾਗ ਸਭਾਗੇ ॥੧॥

سیگؤر دا ئَے نام دِرانا مُکھ کتسم اھبگ اھبسےگ ۔۔۱۔۔
ਰਾਮ ਗੁਰਮਤਿ ਹਤਰ ਤਲਵ ਲਾਗੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

رام ُگرمت ہر لِؤ الےگ ۔۔۱۔۔راہو۔۔

ਘਤਟ ਘਤਟ ਰਮਈਆ ਰਮਿ ਰਾਮ ਰਾਇ ਗੁਰ ਸਬਤਿ ਗੁਰੂ ਤਲਵ ਲਾਗੇ ॥

ٹھگ ٹھگ رمییا رمت رام راےئ ُگر دبس ُگؤ ُرو لِؤ الےگ ۔۔

ਹਉ ਮਨੁ ਿਨੁ ਿੇਵਉ ਕਾਤਟ ਗੁਰੂ ਕਉ ਮੇਰਾ ਭਰਮੁ ਭਉ ਗੁਰ ਬਚਨੀ ਭਾਗੇ ॥੨॥

ب
ہؤ نم نت دویو اکت ُگؤ ُرو کؤ ریما رھبم ھؤ ُگر ینچب اھبےگ ۔۔۲۔۔
ਅੰਤਧਆਰੈ ਿੀਪਕ ਆਤਨ ਜਲਾਏ ਗੁਰ ਤਗਆਤਨ ਗੁਰੂ ਤਲਵ ਲਾਗੇ ॥

ادنایھرے دپیک ا ن چالےئ ُگر گ ِیان ُگؤ ُرو لِؤ الےگ ۔۔

ਅਤਗਆਨੁ ਅੰਧੇਰਾ ਤਬਨਤਸ ਤਬਨਾਤਸਓ ਘਤਰ ਵਸਿੁ ਲਹੀ ਮਨ ਜਾਗੇ ॥੩॥

اایگن ادنھترا نِیس پِیاویس رھگ وطس لہی نم اجےگ ۔۔۳۔۔
ਸਾਕਿ ਬਤਧਕ ਮਾਇਆਧਾਰੀ ਤਿਨ ਜਮ ਜੋਹਤਨ ਲਾਗੇ ॥

ساطق دبھ ِک امناداھری پِں مج وجنہ الےگ ۔۔

ਉਨ ਸਤਿਗੁਰ ਆਗੈ ਸੀਸੁ ਨ ਬੇਤਚਆ ਓਇ ਆਵਤਹ ਜਾਤਹ ਅਭਾਗੇ ॥੪॥

اُن سیگؤر ا ےگ سیس ہن پبچیا اوےؑ ا وہِ اجہِ ااھبےگ ۔۔۴۔۔

ਹਮਰਾ ਤਬਨਉ ਸੁਨਹੁ ਪਰਭ ਿਾਕੁਰ ਹਮ ਸਰਤਣ ਪਰਭੂ ਹਤਰ ਮਾਗੇ ॥

ب
رمہا پِپؤ ُسبہؤ رپَھب اھٹرک مہ رسن رپ ُھؤ ہر امےگ ۔۔

ਜਨ ਨਾਨਕ ਕੀ ਲਜ ਪਾਤਿ ਗੁਰੂ ਹੈ ਤਸਰੁ ਬੇਤਚਓ ਸਤਿਗੁਰ ਆਗੇ ॥੫॥੧੦॥੨੪॥੬੨॥

پب
ےہ سِر چپؤ سیگؤر ا ےگ ۔۔۵۔۔۱۱۔۔۲۴۔۔۶۲۔۔
نج نانک یک جل نات ُگؤ ُرو َ
ਗਉੜੀ ਪੂਰਬੀ ਮਹਲਾ ੪ ॥

گؤری ئُؤریب ہلحم ۴۔۔
ਹਮ ਅਹੰਕਾਰੀ ਅਹੰਕਾਰ ਅਤਗਆਨ ਮਤਿ ਗੁਤਰ ਤਮਤਲਐ ਆਪੁ ਗਵਾਇਆ ॥

مہ ااکنہری ااکنہر اایگن مت ُگر مِلیپے ا ت وگَانا ۔۔

ਹਉਮੈ ਰੋਗੁ ਗਇਆ ਸੁਖੁ ਪਾਇਆ ਧਨੁ ਧੰਨੁ ਗੁਰੂ ਹਤਰ ਰਾਇਆ ॥੧॥

ہؤ م َے روگ ایگ ُسکھ نانا دنھ دنھّ ُگؤ ُرو ہر رانا ۔۔۱۔۔
ਰਾਮ ਗੁਰ ਕੈ ਬਚਤਨ ਹਤਰ ਪਾਇਆ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ےک نچب ہر نانا ۔۔۱۔۔راہو۔۔
رام ُگر َ

ਮੇਰੈ ਹੀਅਰੈ ਪਰੀਤਿ ਰਾਮ ਰਾਇ ਕੀ ਗੁਤਰ ਮਾਰਗੁ ਪੰਥੁ ਬਿਾਇਆ ॥

ریمَے ہیت َرے رپپپ رام راےئ یک ُگر امرگ ھتنپ اتبنا ۔۔

ਮੇਰਾ ਜੀਉ ਤਪੰਿੁ ਸਭੁ ਸਤਿਗੁਰ ਆਗੈ ਤਜਤਨ ਤਵਛੁਤੜਆ ਹਤਰ ਗਤਲ ਲਾਇਆ ॥੨॥

ریما جپؤ پِید سیھ سیگؤر ا ےگ نج وِڑھچنا ہر لگ النا ۔۔۲۔۔

ਮੇਰੈ ਅੰਿਤਰ ਪਰੀਤਿ ਲਗੀ ਿੇਖਨ ਕਉ ਗੁਤਰ ਤਹਰਿੇ ਨਾਤਲ ਤਿਖਾਇਆ ॥

نک
ھ
ُ
گ
ک
ہ
ریمَے ارتن رپِپپ یگل د ں ؤ ر ِردے نال دِاھکنا ۔۔

ਸਹਜ ਅਨੰਿੁ ਭਇਆ ਮਤਨ ਮੋਰੈ ਗੁਰ ਆਗੈ ਆਪੁ ਵੇਚਾਇਆ ॥੩॥

سہ
ومرے ُگر ا ےگ ا ت وبچانا ۔۔۳۔۔
نم
ایھب
دنن
ا
ج
َ

ਹਮ ਅਪਰਾਧ ਪਾਪ ਬਹੁ ਕੀਨੇ ਕਤਰ ਿੁਸਟੀ ਚੋਰ ਚੁਰਾਇਆ ॥

مہ ارپادھ نات وہب کیپے رک ُدیٹس وچر ُجرانا ۔۔

ਅਬ ਨਾਨਕ ਸਰਣਾਗਤਿ ਆਏ ਹਤਰ ਰਾਖਹੁ ਲਾਜ ਹਤਰ ਭਾਇਆ ॥੪॥੧੧॥੨੫॥੬੩॥

ک
ات نانک رسناگپ ا ےئ ہر را ھہؤ الچ ہر اھبنا ۔۔۴۔۔۱۱۔۔۲۵۔۔۶۳۔۔
ਗਉੜੀ ਪੂਰਬੀ ਮਹਲਾ ੪ ॥

گؤری ئُؤریب ہلحم ۴۔۔
ਗੁਰਮਤਿ ਬਾਜੈ ਸਬਿੁ ਅਨਾਹਿੁ ਗੁਰਮਤਿ ਮਨੂਆ ਗਾਵੈ ॥

اگوے ۔۔
ُگرمت نا َچے دبس انادہ ُگرمت م ُپؤا َ

ਵਿਭਾਗੀ ਗੁਰ ਿਰਸਨੁ ਪਾਇਆ ਧਨੁ ਧੰਨੁ ਗੁਰੂ ਤਲਵ ਲਾਵੈ ॥੧॥

الوے ۔۔۱۔۔
وداھبیگ ُگر درنس نانا دنھ د ّ
نھ ُگؤ ُرو لِؤ َ
ਗੁਰਮੁਤਖ ਹਤਰ ਤਲਵ ਲਾਵੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

الوے ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ُگرمُکھ ہر لِؤ َ

ਹਮਰਾ ਿਾਕੁਰੁ ਸਤਿਗੁਰੁ ਪੂਰਾ ਮਨੁ ਗੁਰ ਕੀ ਕਾਰ ਕਮਾਵੈ ॥

امکوے ۔۔
رمہا اھٹرک سیگؤر ئُؤرا نم ُگر یک اکر َ

ਹਮ ਮਤਲ ਮਤਲ ਧੋਵਹ ਪਾਵ ਗੁਰੂ ਕੇ ਜੋ ਹਤਰ ਹਤਰ ਕਥਾ ਸੁਨਾਵੈ ॥੨॥

مہ لم لم دوھوہ نا َو ُگؤ ُرو ےک وج ہر ہر اھتک ُسیا َوے ۔۔۲۔۔
ਤਹਰਿੈ ਗੁਰਮਤਿ ਰਾਮ ਰਸਾਇਣੁ ਤਜਹਵਾ ਹਤਰ ਗੁਣ ਗਾਵੈ ॥

ُگ
اگوے ۔۔
ہِر َدے ُگرمت رام رسانئ چہؤا ہر ں َ

ਮਨ ਰਸਤਕ ਰਸਤਕ ਹਤਰ ਰਤਸ ਆਘਾਨੇ ਤਿਤਰ ਬਹੁਤਰ ਨ ਭੂਖ ਲਗਾਵੈ ॥੩॥

ب
ب
اگلوے ۔۔۳۔۔
نم رکس رکس ہر رس ا اھگےن ھِر ب ُہر ہن ُھؤھک َ

ਕੋਈ ਕਰੈ ਉਪਾਵ ਅਨੇਕ ਬਹੁਿੇਰੇ ਤਬਨੁ ਤਕਰਪਾ ਨਾਮੁ ਨ ਪਾਵੈ ॥

وکیئ رکَے اُناو اپیک ریتہبے پِں کِرنا نام ہن نا َوے ۔۔

ਜਨ ਨਾਨਕ ਕਉ ਹਤਰ ਤਕਰਪਾ ਧਾਰੀ ਮਤਿ ਗੁਰਮਤਿ ਨਾਮੁ ਤਿਰੜਾਵੈ ॥੪॥੧੨॥੨੬॥੬੪॥

نج نانک کؤ ہر کِرنا داھری مت ُگرمت نام درِرا َوے ۔۔۴۔۔۱۲۔۔۲۶۔۔۶۴۔۔
ਰਾਗੁ ਗਉੜੀ ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੪ ॥

راگ گؤری امھج ہلحم ۴۔۔
ਗੁਰਮੁਤਖ ਤਜੰਿੂ ਜਤਪ ਨਾਮੁ ਕਰੰਮਾ ॥

ُگرمُکھ ِجی ُدو جت نام رکّام ۔۔

ਮਤਿ ਮਾਿਾ ਮਤਿ ਜੀਉ ਨਾਮੁ ਮੁਤਖ ਰਾਮਾ ॥

مت امنا مت جپؤ نام مُکھ راام ۔۔

ਸੰਿੋਖੁ ਤਪਿਾ ਕਤਰ ਗੁਰੁ ਪੁਰਖੁ ਅਜਨਮਾ ॥

وتنسھک پِیا رک ُگر ُپرھک اجبما ۔۔
ਵਿਭਾਗੀ ਤਮਲੁ ਰਾਮਾ ॥੧॥

وداھبیگ مِل راام ۔۔۱۔۔

ਗੁਰੁ ਜੋਗੀ ਪੁਰਖੁ ਤਮਤਲਆ ਰੰਗੁ ਮਾਣੀ ਜੀਉ ॥

ُگر وجیگ ُپرھک مل ِیا رنگ امین جپؤ ۔۔

ਗੁਰੁ ਹਤਰ ਰੰਤਗ ਰਿੜਾ ਸਿਾ ਤਨਰਬਾਣੀ ਜੀਉ ॥

ُگر ہر رنگ رڑتا دسا پِرناین جپؤ ۔۔

ਵਿਭਾਗੀ ਤਮਲੁ ਸੁਘੜ ਸੁਜਾਣੀ ਜੀਉ ॥

گ
وداھبیگ مِل ُس ھر سُچاین جپؤ ۔۔

ਮੇਰਾ ਮਨੁ ਿਨੁ ਹਤਰ ਰੰਤਗ ਤਭੰਨਾ ॥੨॥

ریما نم نت ہر رنگ بھِیّا ۔۔۲۔۔
ਆਵਹੁ ਸੰਿਹੁ ਤਮਤਲ ਨਾਮੁ ਜਪਾਹਾ ॥

ا و ُہ سیبہؤ مِل نام اپجاہ ۔۔

ਤਵਤਚ ਸੰਗਤਿ ਨਾਮੁ ਸਿਾ ਲੈ ਲਾਹਾ ਜੀਉ ॥

وِچ تگنس نام دسا لَے الاہ جپؤ ۔۔

ਕਤਰ ਸੇਵਾ ਸੰਿਾ ਅੰਤਮਰਿੁ ਮੁਤਖ ਪਾਹਾ ਜੀਉ ॥

رک ویسا سییا ارمِت مُکھ نااہ جپؤ ۔۔

ਤਮਲੁ ਪੂਰਤਬ ਤਲਤਖਅੜੇ ਧੁਤਰ ਕਰਮਾ ॥੩॥

لک ِ
مِل ئُؤرت ِھترے ُدرھ رکام ۔۔۳۔۔

ਸਾਵਤਣ ਵਰਸੁ ਅੰਤਮਰਤਿ ਜਗੁ ਛਾਇਆ ਜੀਉ ॥

ساون ورس ارمِت چگ اھچنا جپؤ ۔۔

ਮਨੁ ਮੋਰੁ ਕੁਹੁਤਕਅੜਾ ਸਬਿੁ ਮੁਤਖ ਪਾਇਆ ॥

نم ومر ُک ِہ ِکترا دبس مُکھ نانا ۔۔

ਹਤਰ ਅੰਤਮਰਿੁ ਵੁਿੜਾ ਤਮਤਲਆ ਹਤਰ ਰਾਇਆ ਜੀਉ ॥

ہر ارمت ُوڑھٹا مل ِیا ہر رانا جپؤ ۔۔

ਜਨ ਨਾਨਕ ਪਰੇਤਮ ਰਿੰਨਾ ॥੪॥੧॥੨੭॥੬੫॥

نج نانک رپمی رپیّا ۔۔۴۔۔۱۔۔۲۷۔۔۶۵۔۔
ਗਉੜੀ ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੪ ॥

گؤری امھج ہلحم ۴۔۔

ਆਉ ਸਖੀ ਗੁਣ ਕਾਮਣ ਕਰੀਹਾ ਜੀਉ ॥

ا و یھکس ُگں اکنم رکاہی جپؤ ۔۔

ਤਮਤਲ ਸੰਿ ਜਨਾ ਰੰਗੁ ਮਾਤਣਹ ਰਲੀਆ ਜੀਉ ॥

مِل سیت انج رنگ امہہن رایل جپؤ ۔۔

ਗੁਰ ਿੀਪਕੁ ਤਗਆਨੁ ਸਿਾ ਮਤਨ ਬਲੀਆ ਜੀਉ ॥

ُگر دپیک گ ِیان دسا نم نل ِیا جپؤ ۔۔

ਹਤਰ ਿੁਿੈ ਢੁਤਲ ਢੁਤਲ ਤਮਲੀਆ ਜੀਉ ॥੧॥

پب
ہر ُ َھے ُدلھ ُدلھ مل ِیا جپؤ ۔۔۱۔۔

ਮੇਰੈ ਮਤਨ ਿਤਨ ਪਰੇਮੁ ਲਗਾ ਹਤਰ ਢੋਲੇ ਜੀਉ ॥

ریمَے نم نت رپمی اگل ہر دوھےل جپؤ ۔۔
ਮੈ ਮੇਲੇ ਤਮਿੁ ਸਤਿਗੁਰੁ ਵੇਚੋਲੇ ਜੀਉ ॥

م َے ےلیم ِمتر سیگؤر وبچؤےل جپؤ ۔۔

ਮਨੁ ਿੇਵਾਂ ਸੰਿਾ ਮੇਰਾ ਪਰਭੁ ਮੇਲੇ ਜੀਉ ॥

نم دویان سییا ریما رپَھب ےلیم جپؤ ۔۔
ਹਤਰ ਤਵਟਤੜਅਹੁ ਸਿਾ ਘੋਲੇ ਜੀਉ ॥੨॥

ہر وِپربہہ دسا وھگےل جپؤ ۔۔۲۔۔

ਵਸੁ ਮੇਰੇ ਤਪਆਤਰਆ ਵਸੁ ਮੇਰੇ ਗੋਤਵਿਾ ਹਤਰ ਕਤਰ ਤਕਰਪਾ ਮਤਨ ਵਸੁ ਜੀਉ ॥

وس ریمے ایپرنا وس ریمے وگوِدا ہر رک کِرنا نم وس جپؤ ۔۔

ਮਤਨ ਤਚੰਤਿਅੜਾ ਿਲੁ ਪਾਇਆ ਮੇਰੇ ਗੋਤਵੰਿਾ ਗੁਰੁ ਪੂਰਾ ਵੇਤਖ ਤਵਗਸੁ ਜੀਉ ॥

نم ِجیدپرا لھپ نانا ریمے وگوِدنا ُگر ئُؤرا وھکی وِسگ جپؤ ۔۔

ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਤਮਤਲਆ ਸੋਹਾਗਣੀ ਮੇਰੇ ਗੋਤਵੰਿਾ ਮਤਨ ਅਨਤਿਨੁ ਅਨਿੁ ਰਹਸੁ ਜੀਉ ॥

ہر نام مل ِیا وساہینگ ریمے وگوِدنا نم ادنِن ادن َرسہ جپؤ ۔۔

ਹਤਰ ਪਾਇਅੜਾ ਵਿਭਾਗੀਈ ਮੇਰੇ ਗੋਤਵੰਿਾ ਤਨਿ ਲੈ ਲਾਹਾ ਮਤਨ ਹਸੁ ਜੀਉ ॥੩॥

ہر ناپرا وداھبگیبی ریمے وگوِدنا پِپ لَے الاہ نم سہ جپؤ ۔۔۳۔۔
ਹਤਰ ਆਤਪ ਉਪਾਏ ਹਤਰ ਆਪੇ ਵੇਖੈ ਹਤਰ ਆਪੇ ਕਾਰੈ ਲਾਇਆ ਜੀਉ ॥

نک
ہر ا ت اُناےئ ہر ا ےپ و َھے ہر ا ےپ َاکرے النا جپؤ ۔۔

ਇਤਕ ਖਾਵਤਹ ਬਖਸ ਿੋਤਟ ਨ ਆਵੈ ਇਕਨਾ ਿਕਾ ਪਾਇਆ ਜੀਉ ॥

اِک اھکوہِ نکھ
ے اِانک اکھپ نانا جپؤ ۔۔
و
ا
ہن
وتت
س
َ

ਇਤਕ ਰਾਜੇ ਿਖਤਿ ਬਹਤਹ ਤਨਿ ਸੁਖੀਏ ਇਕਨਾ ਤਭਖ ਮੰਗਾਇਆ ਜੀਉ ॥

ب
سک
اِک راےج تخت بہہہ پِپ ُ ھیپے اِانک ھِکھ اگنمنا جپؤ ۔۔

ਸਭੁ ਇਕੋ ਸਬਿੁ ਵਰਿਿਾ ਮੇਰੇ ਗੋਤਵਿਾ ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਤਧਆਇਆ ਜੀਉ ॥੪॥੨॥੨੮॥੬੬॥

سیھ اِوک دبس وردتا ریمے وگوِدا نج نانک نام دایھنا جپؤ ۔۔۴۔۔۲۔۔۲۸۔۔۶۶۔۔
ਗਉੜੀ ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੪ ॥

گؤری امھج ہلحم ۴۔۔
ਮਨ ਮਾਹੀ ਮਨ ਮਾਹੀ ਮੇਰੇ ਗੋਤਵੰਿਾ ਹਤਰ ਰੰਤਗ ਰਿਾ ਮਨ ਮਾਹੀ ਜੀਉ ॥

نم امیہ نم امیہ ریمے وگوِدنا ہر رنگ رنا نم امیہ جپؤ ۔۔

ਹਤਰ ਰੰਗੁ ਨਾਤਲ ਨ ਲਖੀਐ ਮੇਰੇ ਗੋਤਵਿਾ ਗੁਰੁ ਪੂਰਾ ਅਲਖੁ ਲਖਾਹੀ ਜੀਉ ॥

لک
ُ
َ
گ
ھی
ج
پ
پ
ئ
ُ
ہر رنگ نال ہن ے ریمے وگوِدا ر ؤرا اھکل اھکلیہ ؤ ۔۔

ਹਤਰ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਪਰਗਾਤਸਆ ਮੇਰੇ ਗੋਤਵੰਿਾ ਸਭ ਿਾਲਿ ਿੁਖ ਲਤਹ ਜਾਹੀ ਜੀਉ ॥

ہر ہر نام رپاگایس ریمے وگوِدنا سیھ دادل ُدھک ہہل اجیہ جپؤ ۔۔

ਹਤਰ ਪਿੁ ਊਿਮੁ ਪਾਇਆ ਮੇਰੇ ਗੋਤਵੰਿਾ ਵਿਭਾਗੀ ਨਾਤਮ ਸਮਾਹੀ ਜੀਉ ॥੧॥

ہر ند اُومت نانا ریمے وگوِدنا وداھبیگ نام امسیہ جپؤ ۔۔۱۔۔

ਨੈਣੀ ਮੇਰੇ ਤਪਆਤਰਆ ਨੈਣੀ ਮੇਰੇ ਗੋਤਵਿਾ ਤਕਨੈ ਹਤਰ ਪਰਭੁ ਤਿਿੜਾ ਨੈਣੀ ਜੀਉ ॥

نَیبی ریمے ایپرنا نَیبی ریمے وگوِدا ک ِ َپے ہر رپَھب دِڑھٹا نَیبی جپؤ ۔۔

ਮੇਰਾ ਮਨੁ ਿਨੁ ਬਹੁਿੁ ਬੈਰਾਤਗਆ ਮੇਰੇ ਗੋਤਵੰਿਾ ਹਤਰ ਬਾਝਹੁ ਧਨ ਕੁਮਲੈਣੀ ਜੀਉ ॥

ُک
چ
ریما نم نت تہب ریباایگ ریمے وگوِدنا ہر نا ھہؤ دنھ م َلیبی جپؤ ۔۔
ਸੰਿ ਜਨਾ ਤਮਤਲ ਪਾਇਆ ਮੇਰੇ ਗੋਤਵਿਾ ਮੇਰਾ ਹਤਰ ਪਰਭੁ ਸਜਣੁ ਸੈਣੀ ਜੀਉ ॥

سیت انج مِل نانا ریمے وگوِدا ریما ہر رپَھب نجس َسیبی جپؤ ۔۔

ਹਤਰ ਆਇ ਤਮਤਲਆ ਜਗਜੀਵਨੁ ਮੇਰੇ ਗੋਤਵੰਿਾ ਮੈ ਸੁਤਖ ਤਵਹਾਣੀ ਰੈਣੀ ਜੀਉ ॥੨॥

چگ
ہر ا ۓ مل ِیا چپؤن ریمے وگوِدنا م َے ُسکھ وِاہین رینی جپؤ ۔۔۲۔۔

ਮੈ ਮੇਲਹੁ ਸੰਿ ਮੇਰਾ ਹਤਰ ਪਰਭੁ ਸਜਣੁ ਮੈ ਮਤਨ ਿਤਨ ਭੁਖ ਲਗਾਈਆ ਜੀਉ ॥

ب
ھ
ک
ج
پ
ُ
م َے میلہؤ سیت ریما ہر رپَھب نجس م َے نم نت ھ اگلایئ ؤ ۔۔

ਹਉ ਰਤਹ ਨ ਸਕਉ ਤਬਨੁ ਿੇਖੇ ਮੇਰੇ ਪਰੀਿਮ ਮੈ ਅੰਿਤਰ ਤਬਰਹੁ ਹਤਰ ਲਾਈਆ ਜੀਉ ॥

ہؤ رہِ ہن سکؤ پِں دےھکی ریمے رپمتی م َے ارتن پِر ُہ ہر الایئ جپؤ ۔۔

ਹਤਰ ਰਾਇਆ ਮੇਰਾ ਸਜਣੁ ਤਪਆਰਾ ਗੁਰੁ ਮੇਲੇ ਮੇਰਾ ਮਨੁ ਜੀਵਾਈਆ ਜੀਉ ॥

ہر رانا ریما نجس ایپرا ُگر ےلیم ریما نم ویجاایئ جپؤ ۔۔

ਮੇਰੈ ਮਤਨ ਿਤਨ ਆਸਾ ਪੂਰੀਆ ਮੇਰੇ ਗੋਤਵੰਿਾ ਹਤਰ ਤਮਤਲਆ ਮਤਨ ਵਾਧਾਈਆ ਜੀਉ ॥੩॥

ریمَے نم نت ا سا ئُؤرنا ریمے وگوِدنا ہر مل ِیا نم واداھایئ جپؤ ۔۔۳۔۔

ਵਾਰੀ ਮੇਰੇ ਗੋਤਵੰਿਾ ਵਾਰੀ ਮੇਰੇ ਤਪਆਤਰਆ ਹਉ ਿੁਧੁ ਤਵਟਤੜਅਹੁ ਸਿ ਵਾਰੀ ਜੀਉ ॥

واری ریمے وگوِدنا واری ریمے ایپرنا ہؤ ُندھ وِپربہہ دص واری جپؤ ۔۔

ਮੇਰੈ ਮਤਨ ਿਤਨ ਪਰੇਮੁ ਤਪਰੰਮ ਕਾ ਮੇਰੇ ਗੋਤਵਿਾ ਹਤਰ ਪੂੰਜੀ ਰਾਖੁ ਹਮਾਰੀ ਜੀਉ ॥

ریمَے نم نت رپمی پِر ّم اک ریمے وگوِدا ہر ئُؤیجن راھک امہری جپؤ ۔۔
ਸਤਿਗੁਰੁ ਤਵਸਟੁ ਮੇਤਲ ਮੇਰੇ ਗੋਤਵੰਿਾ ਹਤਰ ਮੇਲੇ ਕਤਰ ਰੈਬਾਰੀ ਜੀਉ ॥

سیگؤر وِست لیم ریمے وگوِدنا ہر ےلیم رک َرابیری جپؤ ۔۔

ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਿਇਆ ਕਤਰ ਪਾਇਆ ਮੇਰੇ ਗੋਤਵੰਿਾ ਜਨ ਨਾਨਕੁ ਸਰਤਣ ਿੁਮਾਰੀ ਜੀਉ
॥੪॥੩॥੨੯॥੬੭॥

ہر نام دایئ رک نانا ریمے وگوِدنا نج نانک رسن ُبماری جپؤ ۔۔۴۔۔۳۔۔۲۹۔۔۶۷۔۔
ਗਉੜੀ ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੪ ॥

گؤری امھج ہلحم ۴۔۔
ਚੋਜੀ ਮੇਰੇ ਗੋਤਵੰਿਾ ਚੋਜੀ ਮੇਰੇ ਤਪਆਤਰਆ ਹਤਰ ਪਰਭੁ ਮੇਰਾ ਚੋਜੀ ਜੀਉ ॥

وچیج ریمے وگوِدنا وچیج ریمے ایپرنا ہر رپَھب ریما وچیج جپؤ ۔۔
ਹਤਰ ਆਪੇ ਕਾਨੁ ਉਪਾਇਿਾ ਮੇਰੇ ਗੋਤਵਿਾ ਹਤਰ ਆਪੇ ਗੋਪੀ ਖੋਜੀ ਜੀਉ ॥

ب
ھ
ج
پ
ہ
ہر ا ےپ اک ُھ ا ُنادئا ریمے وگوِدا ر ا ےپ وگیپ وھکیج ؤ ۔۔

ਹਤਰ ਆਪੇ ਸਭ ਘਟ ਭੋਗਿਾ ਮੇਰੇ ਗੋਤਵੰਿਾ ਆਪੇ ਰਸੀਆ ਭੋਗੀ ਜੀਉ ॥

ہر ا ےپ سیھ ٹھگ وھبدگا ریمے وگوِدنا ا ےپ ر ِسیا وھبیگ جپؤ ۔۔
ਹਤਰ ਸੁਜਾਣੁ ਨ ਭੁਲਈ ਮੇਰੇ ਗੋਤਵੰਿਾ ਆਪੇ ਸਤਿਗੁਰੁ ਜੋਗੀ ਜੀਉ ॥੧॥

ب
ہر سُچان ہن ُھلبی ریمے وگوِدنا ا ےپ سیگؤر وجیگ جپؤ ۔۔۱۔۔

ਆਪੇ ਜਗਿੁ ਉਪਾਇਿਾ ਮੇਰੇ ਗੋਤਵਿਾ ਹਤਰ ਆਤਪ ਖੇਲੈ ਬਹੁ ਰੰਗੀ ਜੀਉ ॥

ک
ا ےپ تگج ا ُنادئا ریمے وگوِدا ہر ا ت ھیلَے وہب ریگن جپؤ ۔۔

ਇਕਨਾ ਭੋਗ ਭੋਗਾਇਿਾ ਮੇਰੇ ਗੋਤਵੰਿਾ ਇਤਕ ਨਗਨ ਤਿਰਤਹ ਨੰਗ ਨੰਗੀ ਜੀਉ ॥

ب
اِانک وھبگ وھباگدئا ریمے وگوِدنا اِک نگن ھِرہِ گنن یگنن جپؤ ۔۔

ਆਪੇ ਜਗਿੁ ਉਪਾਇਿਾ ਮੇਰੇ ਗੋਤਵਿਾ ਹਤਰ ਿਾਨੁ ਿੇਵੈ ਸਭ ਮੰਗੀ ਜੀਉ ॥

ا ےپ تگج ا ُنادئا ریمے وگوِدا ہر دان دویَے سیھ یگنم جپؤ ۔۔

ਭਗਿਾ ਨਾਮੁ ਆਧਾਰੁ ਹੈ ਮੇਰੇ ਗੋਤਵੰਿਾ ਹਤਰ ਕਥਾ ਮੰਗਤਹ ਹਤਰ ਚੰਗੀ ਜੀਉ ॥੨॥

ب
ھگیا نام ا داھر ےہَ ریمے وگوِدنا ہر اھتک میگہہ ہر یگنچ جپؤ ۔۔۲۔۔

ਹਤਰ ਆਪੇ ਭਗਤਿ ਕਰਾਇਿਾ ਮੇਰੇ ਗੋਤਵੰਿਾ ਹਤਰ ਭਗਿਾ ਲੋਚ ਮਤਨ ਪੂਰੀ ਜੀਉ ॥

ب
ہر ا ےپ تگھب رکادئا ریمے وگوِدنا ہر ھگیا ولچ نم ئُؤری جپؤ ۔۔

ਆਪੇ ਜਤਲ ਥਤਲ ਵਰਿਿਾ ਮੇਰੇ ਗੋਤਵਿਾ ਰਤਵ ਰਤਹਆ ਨਹੀ ਿੂਰੀ ਜੀਉ ॥

ا ےپ لج لھت وردتا ریمے وگوِدا َروِ رایہ یہن ُدوری جپؤ ۔۔

ਹਤਰ ਅੰਿਤਰ ਬਾਹਤਰ ਆਤਪ ਹੈ ਮੇਰੇ ਗੋਤਵਿਾ ਹਤਰ ਆਤਪ ਰਤਹਆ ਭਰਪੂਰੀ ਜੀਉ ॥

ہر ارتن ناہر ا ت ےہَ ریمے وگوِدا ہر ا ت رایہ رھبوپُری جپؤ ۔۔

ਹਤਰ ਆਿਮ ਰਾਮੁ ਪਸਾਤਰਆ ਮੇਰੇ ਗੋਤਵੰਿਾ ਹਤਰ ਵੇਖੈ ਆਤਪ ਹਿੂਰੀ ਜੀਉ ॥੩॥

ہر ا مت رام ئسارنا ریمے وگوِدنا ہر وےھکی ا ت دحُوری جپؤ ۔۔۳۔۔

ਹਤਰ ਅੰਿਤਰ ਵਾਜਾ ਪਉਣੁ ਹੈ ਮੇਰੇ ਗੋਤਵੰਿਾ ਹਤਰ ਆਤਪ ਵਜਾਏ ਤਿਉ ਵਾਜੈ ਜੀਉ ॥

ہر ارتن وااج ئؤن ےہَ ریمے وگوِدنا ہر ا ت واجےئ پپؤ وا َچے جپؤ ۔۔

ਹਤਰ ਅੰਿਤਰ ਨਾਮੁ ਤਨਧਾਨੁ ਹੈ ਮੇਰੇ ਗੋਤਵੰਿਾ ਗੁਰ ਸਬਿੀ ਹਤਰ ਪਰਭੁ ਗਾਜੈ ਜੀਉ ॥

ہر ارتن نام ن ِداھن ےہَ ریمے وگوِدنا ُگر دبسی ہر رپَھب اگ َچے جپؤ ۔۔
ਆਪੇ ਸਰਤਣ ਪਵਾਇਿਾ ਮੇਰੇ ਗੋਤਵੰਿਾ ਹਤਰ ਭਗਿ ਜਨਾ ਰਾਖੁ ਲਾਜੈ ਜੀਉ ॥

ا ےپ رسن وپادئا ریمے وگوِدنا ہر تگھب انج راھک ال َچے جپؤ ۔۔

ਵਿਭਾਗੀ ਤਮਲੁ ਸੰਗਿੀ ਮੇਰੇ ਗੋਤਵੰਿਾ ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਤਸਤਧ ਕਾਜੈ ਜੀਉ ॥੪॥੪॥੩੦॥੬੮॥

وداھبیگ مِل یتگنس ریمے وگوِدنا نج نانک نام سِدھ اک َچے جپؤ ۔۔۴۔۔۴۔۔۳۱۔۔۶۸۔۔

ਗਉੜੀ ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੪ ॥

گؤری امھج ہلحم ۴۔۔
ਮੈ ਹਤਰ ਨਾਮੈ ਹਤਰ ਤਬਰਹੁ ਲਗਾਈ ਜੀਉ ॥

م َے ہر نا م َے ہر پِر ُہ اگلیئ جپؤ ۔۔

ਮੇਰਾ ਹਤਰ ਪਰਭੁ ਤਮਿੁ ਤਮਲੈ ਸੁਖੁ ਪਾਈ ਜੀਉ ॥

ریما ہر رپَھب مِت ملَ ِے ُسکھ نایئ جپؤ ۔۔
ਹਤਰ ਪਰਭੁ ਿੇਤਖ ਜੀਵਾ ਮੇਰੀ ਮਾਈ ਜੀਉ ॥

ہر رپَھب دھکی ِجپؤا ریمی امیئ جپؤ ۔۔

ਮੇਰਾ ਨਾਮੁ ਸਖਾ ਹਤਰ ਭਾਈ ਜੀਉ ॥੧॥

ریما نام اھکس ہر اھبیئ جپؤ ۔۔۱۔۔

ਗੁਣ ਗਾਵਹੁ ਸੰਿ ਜੀਉ ਮੇਰੇ ਹਤਰ ਪਰਭ ਕੇਰੇ ਜੀਉ ॥

ُگں اگو ُہ سیت جپؤ ریمے ہر رپَھب کتَرے جپؤ ۔۔
ਜਤਪ ਗੁਰਮੁਤਖ ਨਾਮੁ ਜੀਉ ਭਾਗ ਵਿੇਰੇ ਜੀਉ ॥

جت ُگرمُکھ نام جپؤ اھبگ ودریے جپؤ ۔۔

ਹਤਰ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਜੀਉ ਪਰਾਨ ਹਤਰ ਮੇਰੇ ਜੀਉ ॥

ہر ہر نام جپؤ رپان ہر ریمے جپؤ ۔۔

ਤਿਤਰ ਬਹੁਤੜ ਨ ਭਵਜਲ ਿੇਰੇ ਜੀਉ ॥੨॥

ب
ب
ھِر َہہر ہن َھؤلج ریھپے جپؤ ۔۔۲۔۔
ਤਕਉ ਹਤਰ ਪਰਭ ਵੇਖਾ ਮੇਰੈ ਮਤਨ ਿਤਨ ਚਾਉ ਜੀਉ ॥

کپؤ ہر رپَھب واھکی ریمَے نم نت اچو جپؤ ۔۔

ਹਤਰ ਮੇਲਹੁ ਸੰਿ ਜੀਉ ਮਤਨ ਲਗਾ ਭਾਉ ਜੀਉ ॥

ہر میلہؤ سیت جپؤ نم اگل اھبو جپؤ ۔۔

ਗੁਰ ਸਬਿੀ ਪਾਈਐ ਹਤਰ ਪਰੀਿਮ ਰਾਉ ਜੀਉ ॥

ُگر دبسی نا پپَے ہر رپمتی راو جپؤ ۔۔
ਵਿਭਾਗੀ ਜਤਪ ਨਾਉ ਜੀਉ ॥੩॥

وداھبیگ جت ناو جپؤ ۔۔۳۔۔

ਮੇਰੈ ਮਤਨ ਿਤਨ ਵਿੜੀ ਗੋਤਵੰਿ ਪਰਭ ਆਸਾ ਜੀਉ ॥

ریمَے نم نت ودری وگوِدن رپَھب ا سا جپؤ ۔۔
ਹਤਰ ਮੇਲਹੁ ਸੰਿ ਜੀਉ ਗੋਤਵਿ ਪਰਭ ਪਾਸਾ ਜੀਉ ॥

ہر میلہؤ سیت جپؤ وگوِد رپَھب ناسا جپؤ ۔۔
ਸਤਿਗੁਰ ਮਤਿ ਨਾਮੁ ਸਿਾ ਪਰਗਾਸਾ ਜੀਉ ॥

سیگؤر مت نام دسا رپاگسا جپؤ ۔۔

ਜਨ ਨਾਨਕ ਪੂਤਰਅੜੀ ਮਤਨ ਆਸਾ ਜੀਉ ॥੪॥੫॥੩੧॥੬੯॥

نج نانک ئُؤرپری نم ا سا جپؤ ۔۔۴۔۔۵۔۔۳۱۔۔۶۹۔۔
ਗਉੜੀ ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੪ ॥

گؤری امھج ہلحم ۴۔۔
ਮੇਰਾ ਤਬਰਹੀ ਨਾਮੁ ਤਮਲੈ ਿਾ ਜੀਵਾ ਜੀਉ ॥

ریما پِریہ نام ملَ ِے نا ِجپؤا جپؤ ۔۔

ਮਨ ਅੰਿਤਰ ਅੰਤਮਰਿੁ ਗੁਰਮਤਿ ਹਤਰ ਲੀਵਾ ਜੀਉ ॥

نم ادنر ارمت ُگرمت ہر ل ِپؤا جپؤ ۔۔

ਮਨੁ ਹਤਰ ਰੰਤਗ ਰਿੜਾ ਹਤਰ ਰਸੁ ਸਿਾ ਪੀਵਾ ਜੀਉ ॥

نم ہر رنگ رڑتا ہر رس دسا ویپا جپؤ ۔۔
ਹਤਰ ਪਾਇਅੜਾ ਮਤਨ ਜੀਵਾ ਜੀਉ ॥੧॥

ہر ناپرا نم ویجا جپؤ ۔۔۱۔۔

ਮੇਰੈ ਮਤਨ ਿਤਨ ਪਰੇਮੁ ਲਗਾ ਹਤਰ ਬਾਣੁ ਜੀਉ ॥

ریمَے نم نت رپمی اگل ہر نان جپؤ ۔۔

ਮੇਰਾ ਪਰੀਿਮੁ ਤਮਿੁ ਹਤਰ ਪੁਰਖੁ ਸੁਜਾਣੁ ਜੀਉ ॥

ریما رپمتی ِمتر ہر ُپرھک سُچان جپؤ ۔۔

ਗੁਰੁ ਮੇਲੇ ਸੰਿ ਹਤਰ ਸੁਘੜੁ ਸੁਜਾਣੁ ਜੀਉ ॥

گ
ُگر ےلیم سیت ہر ُس ھر سُچان جپؤ ۔۔

ਹਉ ਨਾਮ ਤਵਟਹੁ ਕੁਰਬਾਣੁ ਜੀਉ ॥੨॥

ہؤ نام وِوہٹ ُکرنان جپؤ ۔۔۲۔۔

ਹਉ ਹਤਰ ਹਤਰ ਸਜਣੁ ਹਤਰ ਮੀਿੁ ਿਸਾਈ ਜੀਉ ॥

ہؤ ہر ہر نجس ہر تیم دسایئ جپؤ ۔۔

ਹਤਰ ਿਸਹੁ ਸੰਿਹੁ ਜੀ ਹਤਰ ਖੋਜੁ ਪਵਾਈ ਜੀਉ ॥

ہر دوہس سیبہؤ یج ہر وھکچ وپایئ جپؤ ۔۔
ਸਤਿਗੁਰੁ ਿੁਿੜਾ ਿਸੇ ਹਤਰ ਪਾਈ ਜੀਉ ॥

ب
سیگؤر ُپ ھرا دےس ہر نایئ جپؤ ۔۔

ਹਤਰ ਨਾਮੇ ਨਾਤਮ ਸਮਾਈ ਜੀਉ ॥੩॥

ہر ناےم نام امسیئ جپؤ ۔۔۳۔۔

ਮੈ ਵੇਿਨ ਪਰੇਮੁ ਹਤਰ ਤਬਰਹੁ ਲਗਾਈ ਜੀਉ ॥

م َے وندن رپمی ہر پِروہ اگلیئ جپؤ ۔۔

ਗੁਰ ਸਰਧਾ ਪੂਤਰ ਅੰਤਮਰਿੁ ਮੁਤਖ ਪਾਈ ਜੀਉ ॥

ُگر رسداھ ئُؤر ارمِت مُکھ نایئ جپؤ ۔۔

ਹਤਰ ਹੋਹੁ ਿਇਆਲੁ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਤਧਆਈ ਜੀਉ ॥

ہر وہوہ دنال ہر نام دایھیئ جپؤ ۔۔

ਜਨ ਨਾਨਕ ਹਤਰ ਰਸੁ ਪਾਈ ਜੀਉ ॥੪॥੬॥੨੦॥੧੮॥੩੨॥੭੦॥

نج نانک ہر رس نایئ جپؤ ۔۔۴۔۔۶۔۔۲۱۔۔۱۸۔۔۳۲۔۔۷۱۔۔
ੇਮਹਲਾ ੫ ਰਾਗੁ ਗਉੜੀ ਗੁਆਰੇਰੀ ਚਉਪਿ

ہلحم  ۵راگ گؤری ُگؤارریی جؤندے
ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪਰਸਾਤਿ ॥

اِک اواکنر سیگؤر رپساد ۔۔
ਤਕਨ ਤਬਤਧ ਕੁਸਲੁ ਹੋਿ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ॥

کِں نِدھ ُکسل وہت ریمے اھبیئ ۔۔
ਤਕਉ ਪਾਈਐ ਹਤਰ ਰਾਮ ਸਹਾਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

کپؤ نا پپَے ہر رام اہسیئ ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਕੁਸਲੁ ਨ ਤਗਰਤਹ ਮੇਰੀ ਸਭ ਮਾਇਆ ॥

ُکسل ہن گِرہِ ریمی سیھ امنا ۔۔
ਊਚੇ ਮੰਿਰ ਸੁੰਿਰ ਛਾਇਆ ॥

اُوےچ دنمر ُسیدر اھچنا ۔۔

ਝੂਿੇ ਲਾਲਤਚ ਜਨਮੁ ਗਵਾਇਆ ॥੧॥

چ
ُھؤےھٹ الچل منج وگَانا ۔۔۱۔۔
ਹਸਿੀ ਘੋੜੇ ਿੇਤਖ ਤਵਗਾਸਾ ॥

یتسہ وھگرے دھکی وِاگسا ۔۔
ਲਸਕਰ ਜੋੜੇ ਨੇਬ ਖਵਾਸਾ ॥

لسکر وجرے َپپت وھکاسا ۔۔

ਗਤਲ ਜੇਵੜੀ ਹਉਮੈ ਕੇ ਿਾਸਾ ॥੨॥

لگ ویجری ہؤ م َے ےک اھپسا ۔۔۲۔۔
ਰਾਜੁ ਕਮਾਵੈ ਿਹ ਤਿਸ ਸਾਰੀ ॥

امکوے دہ دِس ساری ۔۔
راچ َ
ਮਾਣੈ ਰੰਗ ਭੋਗ ਬਹੁ ਨਾਰੀ ॥

ام ئَے رنگ وھبگ وہب ناری ۔۔
ਤਜਉ ਨਰਪਤਿ ਸੁਪਨੈ ਭੇਖਾਰੀ ॥੩॥

پ ُسی َپ بھ
ک
ی
ویج رن پ ے ھاری ۔۔۳۔۔

ਏਕੁ ਕੁਸਲੁ ਮੋ ਕਉ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਿਾਇਆ ॥

انک ُکسل وم کؤ سیگؤرو اتبنا ۔۔

ਹਤਰ ਜੋ ਤਕਛੁ ਕਰੇ ਸੁ ਹਤਰ ਤਕਆ ਭਗਿਾ ਭਾਇਆ ॥

ک
ب
ہر وج ِچھ رکے وس ہر ایک ھگیا اھبنا ۔۔
ਜਨ ਨਾਨਕ ਹਉਮੈ ਮਾਤਰ ਸਮਾਇਆ ॥੪॥

نج نانک ہؤ م َے امر امسنا ۔۔۴۔۔

ਇਤਨ ਤਬਤਧ ਕੁਸਲ ਹੋਿ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ॥

اِن نِدھ ُکسل وہت ریمے اھبیئ ۔۔
ਇਉ ਪਾਈਐ ਹਤਰ ਰਾਮ ਸਹਾਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ਿੂਜਾ ॥

ائؤ نا پپَے ہر رام اہسیئ ۔۔۱۔۔راہو دواج۔۔
ਗਉੜੀ ਗੁਆਰੇਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

گؤری ُگؤارریی ہلحم ۵۔۔

ਤਕਉ ਭਰਮੀਐ ਭਰਮੁ ਤਕਸ ਕਾ ਹੋਈ ॥

کپؤ رھبےئیم رھبم کِس اک وہیئ ۔۔

ਜਾ ਜਤਲ ਥਤਲ ਮਹੀਅਤਲ ਰਤਵਆ ਸੋਈ ॥

م
اج لج لھت ہییل رونا وسیئ ۔۔

ਗੁਰਮੁਤਖ ਉਬਰੇ ਮਨਮੁਖ ਪਤਿ ਖੋਈ ॥੧॥

مب
ُگرمُکھ اُپرے مُکھ پپ وھکیئ ۔۔۱۔۔
ਤਜਸੁ ਰਾਖੈ ਆਤਪ ਰਾਮੁ ਿਇਆਰਾ ॥

ک
سج را َھے ا ت رام دنارا ۔۔

ਤਿਸੁ ਨਹੀ ਿੂਜਾ ਕੋ ਪਹੁਚਨਹਾਰਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ئِس یہن ُدواج وک بہچبہارا ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਸਭ ਮਤਹ ਵਰਿੈ ਏਕੁ ਅਨੰਿਾ ॥

سیھ ہہم ور َئے انک انییا ۔۔

ਿਾ ਿੂੰ ਸੁਤਖ ਸੋਉ ਹੋਇ ਅਤਚੰਿਾ ॥

نا ئُؤن ُسکھ وسو وہۓ ا ِچییا ۔۔

ਓਹੁ ਸਭੁ ਤਕਛੁ ਜਾਣੈ ਜੋ ਵਰਿੰਿਾ ॥੨॥

ک
او ُہ سیھ ِچھ اج ئَے وج وراتنت ۔۔۲۔۔
ਮਨਮੁਖ ਮੁਏ ਤਜਨ ਿੂਜੀ ਤਪਆਸਾ ॥

مب
مُکھ مُؤےئ ِجں ُدویج ایپسا ۔۔

ਬਹੁ ਜੋਨੀ ਭਵਤਹ ਧੁਤਰ ਤਕਰਤਿ ਤਲਤਖਆਸਾ ॥

ب
وہب وجین َھؤہِ د ُھر کِرت لک ِھیاسا ۔۔
ਜੈਸਾ ਬੀਜਤਹ ਿੈਸਾ ਖਾਸਾ ॥੩॥

اسیج پبجہہ َنیسا اھکہص ۔۔۳۔۔
ਿੇਤਖ ਿਰਸੁ ਮਤਨ ਭਇਆ ਤਵਗਾਸਾ ॥

دھکی درس نم ایھب وِاگسا ۔۔
ਸਭੁ ਨਿਰੀ ਆਇਆ ਬਰਹਮੁ ਪਰਗਾਸਾ ॥

سیھ دنری ا نا پرمہ رپاگسا ۔۔

ਜਨ ਨਾਨਕ ਕੀ ਹਤਰ ਪੂਰਨ ਆਸਾ ॥੪॥੨॥੭੧॥

نج نانک یک ہر ئُؤرن ا سا ۔۔۴۔۔۲۔۔۷۱۔۔
ਗਉੜੀ ਗੁਆਰੇਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

گؤری ُگؤارریی ہلحم ۵۔۔

ਕਈ ਜਨਮ ਭਏ ਕੀਟ ਪਿੰਗਾ ॥

یئک منج ےئھب ٹیک اگنتپ ۔۔
ਕਈ ਜਨਮ ਗਜ ਮੀਨ ਕੁਰੰਗਾ ॥

یئک منج جگ مِیں ُکراگن ۔۔

ਕਈ ਜਨਮ ਪੰਖੀ ਸਰਪ ਹੋਇਓ ॥

یئک منج یھکنپ رست وہویئ ۔۔
ਕਈ ਜਨਮ ਹੈਵਰ ਤਬਰਖ ਜੋਇਓ ॥੧॥

یئک منج َجپؤر پرِھک وجویئ ۔۔۱۔۔

ਤਮਲੁ ਜਗਿੀਸ ਤਮਲਨ ਕੀ ਬਰੀਆ ॥

مِل چگدسی مل ِں یک پرِنا ۔۔

ਤਚਰੰਕਾਲ ਇਹ ਿੇਹ ਸੰਜਰੀਆ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

جِراکنل اہہی دہہی رجنسپیا ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਕਈ ਜਨਮ ਸੈਲ ਤਗਤਰ ਕਤਰਆ ॥

یئک منج َسیل گِر رکَنا ۔۔

ਕਈ ਜਨਮ ਗਰਭ ਤਹਤਰ ਖਤਰਆ ॥

یئک منج رگھب ہِر رھکنا ۔۔
ਕਈ ਜਨਮ ਸਾਖ ਕਤਰ ਉਪਾਇਆ ॥

یئک منج ساھک رک اُناِنا ۔۔
ਲਖ ਚਉਰਾਸੀਹ ਜੋਤਨ ਭਰਮਾਇਆ ॥੨॥

ھکل جؤرایس وجن رھبامنا ۔۔۲۔۔
ਸਾਧਸੰਤਗ ਭਇਓ ਜਨਮੁ ਪਰਾਪਤਿ ॥

سادھسیگ ویھب منج رپاپپ ۔۔

ਕਤਰ ਸੇਵਾ ਭਜੁ ਹਤਰ ਹਤਰ ਗੁਰਮਤਿ ॥

رک ویسا جھب ہر ہر ُگرمت ۔۔

ਤਿਆਤਗ ਮਾਨੁ ਝੂਿੁ ਅਤਭਮਾਨੁ ॥

چھ ب
ھب
پ ِیاگ امن ُؤھٹ ا مان ۔۔

ਜੀਵਿ ਮਰਤਹ ਿਰਗਹ ਪਰਵਾਨੁ ॥੩॥

ویجَت رمہِ درہگ رپوان ۔۔۳۔۔
ਜੋ ਤਕਛੁ ਹੋਆ ਸੁ ਿੁਝ ਿੇ ਹੋਗੁ ॥

ک
وج ِچھ

ُب
وہا وس چھ ےت وہگ ۔۔

ਅਵਰੁ ਨ ਿੂਜਾ ਕਰਣੈ ਜੋਗੁ ॥

ا َور ہن ُدواج رک ئَے وجگ ۔۔
ਿਾ ਤਮਲੀਐ ਜਾ ਲੈਤਹ ਤਮਲਾਇ ॥

ہیل مِال ئِے ۔۔
نا مِلیپے اج ِ

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਹਤਰ ਹਤਰ ਗੁਣ ਗਾਇ ॥੪॥੩॥੭੨॥

ہکُ نانک ہر ہر ُگں اگۓ ۔۔۴۔۔۳۔۔۷۲۔۔
ਗਉੜੀ ਗੁਆਰੇਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

گؤری ُگؤارریی ہلحم ۵۔۔

ਕਰਮ ਭੂਤਮ ਮਤਹ ਬੋਅਹੁ ਨਾਮੁ ॥

ب
رکم ُھؤم ہہم وببہہ نام ۔۔
ਪੂਰਨ ਹੋਇ ਿੁਮਾਰਾ ਕਾਮੁ ॥

ئُؤرن وہۓ ُبمارا اکم ۔۔

ਿਲ ਪਾਵਤਹ ਤਮਟੈ ਜਮ ਿਰਾਸ ॥

لھپ ناوہِ ِمپے مج رتاس ۔۔

ਤਨਿ ਗਾਵਤਹ ਹਤਰ ਹਤਰ ਗੁਣ ਜਾਸ ॥੧॥

پِپ اگوہِ ہر ہر ُگں اجس ۔۔۱۔۔

ਹਤਰ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਅੰਿਤਰ ਉਤਰ ਧਾਤਰ ॥

ہر ہر نام ارتن اُر داھر ۔۔
ਸੀਘਰ ਕਾਰਜੁ ਲੇਹੁ ਸਵਾਤਰ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

سگ
ی ھر اکرچ ہیلُ وسار ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਅਪਨੇ ਪਰਭ ਤਸਉ ਹੋਹੁ ਸਾਵਧਾਨੁ ॥

اےنپ رپَھب سِیؤ ساوداھن ۔۔

ਿਾ ਿੂੰ ਿਰਗਹ ਪਾਵਤਹ ਮਾਨੁ ॥

نا ئُؤن درہگ ناوہِ امن ۔۔

ਉਕਤਿ ਤਸਆਣਪ ਸਗਲੀ ਤਿਆਗੁ ॥

اُتک ِسیاپپ سگلی پ ِیاگ ۔۔

ਸੰਿ ਜਨਾ ਕੀ ਚਰਣੀ ਲਾਗੁ ॥੨॥

سیت انج یک رچین الگ ۔۔۲۔۔
ਸਰਬ ਜੀਅ ਹਤਹ ਜਾ ਕੈ ਹਾਤਥ ॥

ےک اہھت ۔۔
رست ِجیا ہہہ اج َ
ਕਿੇ ਨ ਤਵਛੁੜੈ ਸਭ ਕੈ ਸਾਤਥ ॥

ےک ساھت ۔۔
دکے ہن وِڑھچَے سیھ َ
ਉਪਾਵ ਛੋਤਿ ਗਹੁ ਤਿਸ ਕੀ ਓਟ ॥

اُناو وھچد ہہگ ئِس یک اوت ۔۔

ਤਨਮਖ ਮਾਤਹ ਹੋਵੈ ਿੇਰੀ ਛੋਤਟ ॥੩॥

ب
ِ
م
ک
ِ
وہوے ریتی وھچت ۔۔۳۔۔
ھ امہ َ
ਸਿਾ ਤਨਕਤਟ ਕਤਰ ਤਿਸ ਨੋ ਜਾਣੁ ॥

دسا نکِت رک ئِس ون اجن ۔۔

ਪਰਭ ਕੀ ਆਤਗਆ ਸਤਿ ਕਤਰ ਮਾਨੁ ॥

رپَھب یک ا ایگ ست رک امن ۔۔
ਗੁਰ ਕੈ ਬਚਤਨ ਤਮਟਾਵਹੁ ਆਪੁ ॥

ُگر ےکَ نچب مِیاو ُہ ا ت ۔۔

ਹਤਰ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਨਾਨਕ ਜਤਪ ਜਾਪੁ ॥੪॥੪॥੭੩॥

ہر ہر نام نانک جت اجت ۔۔۴۔۔۴۔۔۷۳۔۔
ਗਉੜੀ ਗੁਆਰੇਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

گؤری ُگؤارریی ہلحم ۵۔۔

ਗੁਰ ਕਾ ਬਚਨੁ ਸਿਾ ਅਤਬਨਾਸੀ ॥

ُگر اک نچب دسا اپِیایس ۔۔

ਗੁਰ ਕੈ ਬਚਤਨ ਕਟੀ ਜਮ ਿਾਸੀ ॥

ُگر ےکَ نچب کبی مج اھپیس ۔۔

ਗੁਰ ਕਾ ਬਚਨੁ ਜੀਅ ਕੈ ਸੰਤਗ ॥

ُگر اک نچب ایج ےکَ گنس ۔۔

ਗੁਰ ਕੈ ਬਚਤਨ ਰਚੈ ਰਾਮ ਕੈ ਰੰਤਗ ॥੧॥

ُگر ےکَ نچب ر َچے رام ےکَ رنگ ۔۔۱۔۔

ਜੋ ਗੁਤਰ ਿੀਆ ਸੁ ਮਨ ਕੈ ਕਾਤਮ ॥

وج ُگر دنا وس نم ےکَ اکم ۔۔

ਸੰਿ ਕਾ ਕੀਆ ਸਤਿ ਕਤਰ ਮਾਤਨ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

سیت اک ایک ست رک امن ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਗੁਰ ਕਾ ਬਚਨੁ ਅਟਲ ਅਛੇਿ ॥

ُگر اک نچب انل ادیھچ ۔۔

ਗੁਰ ਕੈ ਬਚਤਨ ਕਟੇ ਭਰਮ ਭੇਿ ॥

ُگر ےکَ نچب ےٹک رھبم دیھب ۔۔
ਗੁਰ ਕਾ ਬਚਨੁ ਕਿਹੁ ਨ ਜਾਇ ॥

ُگر اک نچب کبہؤ ہن اجۓ ۔۔

ਗੁਰ ਕੈ ਬਚਤਨ ਹਤਰ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਇ ॥੨॥

ُگر ےکَ نچب ہر ےک ُگں اگۓ ۔۔۲۔۔
ਗੁਰ ਕਾ ਬਚਨੁ ਜੀਅ ਕੈ ਸਾਥ ॥

ُگر اک نچب ایج ےکَ ساھت ۔۔

ਗੁਰ ਕਾ ਬਚਨੁ ਅਨਾਥ ਕੋ ਨਾਥ ॥

ُگر اک نچب اناھت وک ناھت ۔۔

ਗੁਰ ਕੈ ਬਚਤਨ ਨਰਤਕ ਨ ਪਵੈ ॥

ُگر ےکَ نچب رنک ہن وپَے ۔۔
ਗੁਰ ਕੈ ਬਚਤਨ ਰਸਨਾ ਅੰਤਮਰਿੁ ਰਵੈ ॥੩॥

ُگر ےکَ نچب رانس ارمِت ر َوے ۔۔۳۔۔

ਗੁਰ ਕਾ ਬਚਨੁ ਪਰਗਟੁ ਸੰਸਾਤਰ ॥

ُگر اک نچب رپگپ اسنسر ۔۔

ਗੁਰ ਕੈ ਬਚਤਨ ਨ ਆਵੈ ਹਾਤਰ ॥

ُ
ے اہر ۔۔
گر ےکَ نچب ہن ا و َ

ਤਜਸੁ ਜਨ ਹੋਏ ਆਤਪ ਤਿਪਾਲ ॥

ِجس نج وہےئ ا ت کِرنال ۔۔
ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਸਿਾ ਿਇਆਲ ॥੪॥੫॥੭੪॥

نانک سیگؤر دسا دنال ۔۔۴۔۔۵۔۔۷۴۔۔
ਗਉੜੀ ਗੁਆਰੇਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

گؤری ُگؤارریی ہلحم ۵۔۔

ਤਜਤਨ ਕੀਿਾ ਮਾਟੀ ਿੇ ਰਿਨੁ ॥

ِجں کییا امیٹ ےت رنت ۔۔

ਗਰਭ ਮਤਹ ਰਾਤਖਆ ਤਜਤਨ ਕਤਰ ਜਿਨੁ ॥

رگھب ہہم راایھک ِجں رک نتج ۔۔
ਤਜਤਨ ਿੀਨੀ ਸੋਭਾ ਵਤਿਆਈ ॥

ِجں دِینی وساھب ودنایئ ۔۔

ਤਿਸੁ ਪਰਭ ਕਉ ਆਿ ਪਹਰ ਤਧਆਈ ॥੧॥

ئِس رپَھب کؤ ا ھٹ رہپ دایھیئ ۔۔۱۔۔
ਰਮਈਆ ਰੇਨੁ ਸਾਧ ਜਨ ਪਾਵਉ ॥

رمییا رنی سادھ نج ناوو ۔۔

ਗੁਰ ਤਮਤਲ ਅਪੁਨਾ ਖਸਮੁ ਤਧਆਵਉ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ُگر مِل اانپ

کھ س

م دایھوو ۔۔۱۔۔راہو۔۔

ਤਜਤਨ ਕੀਿਾ ਮੂੜ ਿੇ ਬਕਿਾ ॥

ِجں کییا مُؤر ےت اتکب ۔۔

ਤਜਤਨ ਕੀਿਾ ਬੇਸੁਰਿ ਿੇ ਸੁਰਿਾ ॥

ِجں کییا پپ ُصؤرت ےت ُسرنا ۔۔
ਤਜਸੁ ਪਰਸਾਤਿ ਨਵੈ ਤਨਤਧ ਪਾਈ ॥

ِجس رپساد ونَے ن ِدھ نایئ ۔۔

ਸੋ ਪਰਭੁ ਮਨ ਿੇ ਤਬਸਰਿ ਨਾਹੀ ॥੨॥

وس رپَھب نم ےت ِئسرت نایہ ۔۔۲۔۔
ਤਜਤਨ ਿੀਆ ਤਨਥਾਵੇ ਕਉ ਥਾਨੁ ॥

ِجں دنا پ ِبھاوے کؤ اھتن ۔۔

ਤਜਤਨ ਿੀਆ ਤਨਮਾਨੇ ਕਉ ਮਾਨੁ ॥

ِجں دنا بِماےن کؤ امن ۔۔

ਤਜਤਨ ਕੀਨੀ ਸਭ ਪੂਰਨ ਆਸਾ ॥

ِجں کِیبی سیھ ئُؤرن ا سا ۔۔

ਤਸਮਰਉ ਤਿਨੁ ਰੈਤਨ ਸਾਸ ਤਗਰਾਸਾ ॥੩॥

ِسمرو دِن َرنی ساس گِراسا ۔۔۳۔۔

ਤਜਸੁ ਪਰਸਾਤਿ ਮਾਇਆ ਤਸਲਕ ਕਾਟੀ ॥

ِجس رپساد امنا سِلک اکیٹ ۔۔

ਗੁਰ ਪਰਸਾਤਿ ਅੰਤਮਰਿੁ ਤਬਖੁ ਖਾਟੀ ॥

ُگر رپساد ارمِت نِکھ اھکیٹ ۔۔

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਇਸ ਿੇ ਤਕਛੁ ਨਾਹੀ ॥

ک
وہک نانک اِس ےت ِچھ نایہ ۔۔

ਰਾਖਨਹਾਰੇ ਕਉ ਸਾਲਾਹੀ ॥੪॥੬॥੭੫॥

راکھبہارے کؤ اصالیح ۔۔۴۔۔۶۔۔۷۵۔۔
ਗਉੜੀ ਗੁਆਰੇਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

گؤری ُگؤارریی ہلحم ۵۔۔

ਤਿਸ ਕੀ ਸਰਤਣ ਨਾਹੀ ਭਉ ਸੋਗੁ ॥

ب
ئِس یک رسن نایہ ھؤ وسگ ۔۔
ਉਸ ਿੇ ਬਾਹਤਰ ਕਛੂ ਨ ਹੋਗੁ ॥

ہ کج
ُ
ھ
اُس ےت نا ر ؤ ہن وہگ ۔۔
ਿਜੀ ਤਸਆਣਪ ਬਲ ਬੁਤਧ ਤਬਕਾਰ ॥

یجت ِسیاپپ نل ُندھ ِئکار ۔۔

ਿਾਸ ਅਪਨੇ ਕੀ ਰਾਖਨਹਾਰ ॥੧॥

داس اےنپ یک راکھبہار ۔۔۱۔۔

ਜਤਪ ਮਨ ਮੇਰੇ ਰਾਮ ਰਾਮ ਰੰਤਗ ॥

جت نم ریمے رام رام رنگ ۔۔
ਘਤਰ ਬਾਹਤਰ ਿੇਰੈ ਸਿ ਸੰਤਗ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

رھگ ناہر ریتَے دص گنس ۔۔۱۔۔راہو۔۔

ਤਿਸ ਕੀ ਟੇਕ ਮਨੈ ਮਤਹ ਰਾਖੁ ॥

ئِس یک کیٹ م َپے ہہم راھک ۔۔
ਗੁਰ ਕਾ ਸਬਿੁ ਅੰਤਮਰਿ ਰਸੁ ਚਾਖੁ ॥

ُگر اک دبس ارمِت رس اچھک ۔۔

ਅਵਤਰ ਜਿਨ ਕਹਹੁ ਕਉਨ ਕਾਜ ॥

اور نتج وہک کؤن اکچ ۔۔
ਕਤਰ ਤਕਰਪਾ ਰਾਖੈ ਆਤਪ ਲਾਜ ॥੨॥

ک
رک کِرنا را َھے ا ت الچ ۔۔۲۔۔

ਤਕਆ ਮਾਨੁਖ ਕਹਹੁ ਤਕਆ ਜੋਰੁ ॥

ایک ام ُنکھ وہک ایک رور ۔۔

ਝੂਿਾ ਮਾਇਆ ਕਾ ਸਭੁ ਸੋਰੁ ॥

چ
ُھؤاھٹ امنا اک سیھ وسر ۔۔

ਕਰਣ ਕਰਾਵਨਹਾਰ ਸੁਆਮੀ ॥

رکن رکاواہنر سُؤا یم ۔۔
ਸਗਲ ਘਟਾ ਕੇ ਅੰਿਰਜਾਮੀ ॥੩॥

لگس اٹھگ ےک ارتناجیم ۔۔۳۔۔
ਸਰਬ ਸੁਖਾ ਸੁਖੁ ਸਾਚਾ ਏਹੁ ॥

رست ُسکھا ُسکھ سااچ اوہی ۔۔
ਗੁਰ ਉਪਿੇਸੁ ਮਨੈ ਮਤਹ ਲੇਹੁ ॥

ُگر ا ُندسی م َپے ہہم وہیل ۔۔

ਜਾ ਕਉ ਰਾਮ ਨਾਮ ਤਲਵ ਲਾਗੀ ॥

اج کؤ رام نام لِؤ الیگ ۔۔
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਸੋ ਧੰਨੁ ਵਿਭਾਗੀ ॥੪॥੭॥੭੬॥

وہک نانک وس دنھّ وداھبیگ ۔۔۴۔۔۷۔۔۷۶۔۔
ਗਉੜੀ ਗੁਆਰੇਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

گؤری ُگؤارریی ہلحم ۵۔۔

ਸੁਤਣ ਹਤਰ ਕਥਾ ਉਿਾਰੀ ਮੈਲੁ ॥

ےی لیم ۔۔
ُسں ہر اھتک انار َ

ਮਹਾ ਪੁਨੀਿ ਭਏ ਸੁਖ ਸੈਲੁ ॥

اہم ُنیپت ےئھب ُسکھ َسیل ۔۔
ਵਿੈ ਭਾਤਗ ਪਾਇਆ ਸਾਧਸੰਗੁ ॥

و َدے اھبگ نانا سادھسیگ ۔۔
ਪਾਰਬਰਹਮ ਤਸਉ ਲਾਗੋ ਰੰਗੁ ॥੧॥

نارپرمہ سِیؤ الوگ رنگ ۔۔۱۔۔

ਹਤਰ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਜਪਿ ਜਨੁ ਿਾਤਰਓ ॥

ہر ہر نام جپت نج ناروی ۔۔
ਅਗਤਨ ਸਾਗਰੁ ਗੁਤਰ ਪਾਤਰ ਉਿਾਤਰਓ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

انگ سارگ ُگر نار اُنارِوی ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਕਤਰ ਕੀਰਿਨੁ ਮਨ ਸੀਿਲ ਭਏ ॥

رک ریکنت نم لتیس ےئھب ۔۔

ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੇ ਤਕਲਤਵਖ ਗਏ ॥

منج منج ےک کِلؤِھک ےئگ ۔۔
ਸਰਬ ਤਨਧਾਨ ਪੇਖੇ ਮਨ ਮਾਤਹ ॥

پی ک
رست ن ِداھن ھے نم امہِ۔۔
ਅਬ ਢੂਢਨ ਕਾਹੇ ਕਉ ਜਾਤਹ ॥੨॥

ات ُدوھدنھ اکےہ کؤ اجہِ۔۔۲۔۔
ਪਰਭ ਅਪੁਨੇ ਜਬ ਭਏ ਿਇਆਲ ॥

رپَھب اےنپ جت ےئھب دنال ۔۔
ਪੂਰਨ ਹੋਈ ਸੇਵਕ ਘਾਲ ॥

ئُؤرن وہیئ ویسک اھگل ۔۔
ਬੰਧਨ ਕਾਤਟ ਕੀਏ ਅਪਨੇ ਿਾਸ ॥

دنبنھ اکت ےئیک اےنپ داس ۔۔
ਤਸਮਤਰ ਤਸਮਤਰ ਤਸਮਤਰ ਗੁਣਿਾਸ ॥੩॥

ِسمر ِسمر ِسمر ُگییاس ۔۔۳۔۔
ਏਕੋ ਮਤਨ ਏਕੋ ਸਭ ਿਾਇ ॥

اوکی نم اوکی سیھ اھٹۓ ۔۔
ਪੂਰਨ ਪੂਤਰ ਰਤਹਓ ਸਭ ਜਾਇ ॥

ئُؤرن ئُؤر رویہ سیھ اجۓ ۔۔

ਗੁਤਰ ਪੂਰੈ ਸਭੁ ਭਰਮੁ ਚੁਕਾਇਆ ॥

ُگر ئُؤ َرے سیھ رھبم ُجکانا ۔۔

ਹਤਰ ਤਸਮਰਿ ਨਾਨਕ ਸੁਖੁ ਪਾਇਆ ॥੪॥੮॥੭੭॥

ہر ِسمرت نانک ُسکھ نانا ۔۔۴۔۔۸۔۔۷۷۔۔
ਗਉੜੀ ਗੁਆਰੇਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

گؤری ُگؤارریی ہلحم ۵۔۔

ਅਗਲੇ ਮੁਏ ਤਸ ਪਾਛੈ ਪਰੇ ॥

چ
اےلگ مُؤےئ ےس نا َھے رپے ۔۔
ਜੋ ਉਬਰੇ ਸੇ ਬੰਤਧ ਲਕੁ ਖਰੇ ॥

وج اُپرے ےس دنبھ کل رھکے ۔۔
ਤਜਹ ਧੰਧੇ ਮਤਹ ਓਇ ਲਪਟਾਏ ॥

ہہج ددنھےھ ہہم اوےؑ لییاےئ ۔۔
ਉਨ ਿੇ ਿੁਗੁਣ ਤਿੜੀ ਉਨ ਮਾਏ ॥੧॥

اُن ےت ُدنگ دِری اُن امےئ ۔۔۱۔۔
ਓਹ ਬੇਲਾ ਕਛੁ ਚੀਤਿ ਨ ਆਵੈ ॥

ے ۔۔
اوہ پیال ھچک جپت ہن ا و َ

ਤਬਨਤਸ ਜਾਇ ਿਾਹੂ ਲਪਟਾਵੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

نِیس اجۓ نا ُہؤ لییا َوے ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਆਸਾ ਬੰਧੀ ਮੂਰਖ ਿੇਹ ॥

ا سا دنبیھ مُؤرھک دہہی ۔۔
ਕਾਮ ਿੋਧ ਲਪਤਟਓ ਅਸਨੇਹ ॥

اکم رکودھ لییپؤ اسیبہہ ۔۔

ਤਸਰ ਊਪਤਰ ਿਾਢੋ ਧਰਮ ਰਾਇ ॥

سِر اُورپ اھٹدوھ درھم راےئ ۔۔
ਮੀਿੀ ਕਤਰ ਕਤਰ ਤਬਤਖਆ ਖਾਇ ॥੨॥

اھکۓ ۔۔۲۔۔
یھٹیم رک رک نِکھیا
ِ
ਹਉ ਬੰਧਉ ਹਉ ਸਾਧਉ ਬੈਰੁ ॥

ہؤ دنبھؤ ہؤ سادوھ َنتر ۔۔
ਹਮਰੀ ਭੂਤਮ ਕਉਣੁ ਘਾਲੈ ਪੈਰੁ ॥

ب
رمہی ُھؤم کؤن اھگ لَے َنتر ۔۔
ਹਉ ਪੰਤਿਿੁ ਹਉ ਚਿੁਰੁ ਤਸਆਣਾ ॥

ہؤ ڈنپت ہؤ چتُر ِسیانا ۔۔
ਕਰਣੈਹਾਰੁ ਨ ਬੁਝੈ ਤਬਗਾਨਾ ॥੩॥

ب
ُج
ھ
َ
رک َپبہار ہن ے ِئگاہن ۔۔۳۔۔

ਅਪੁਨੀ ਗਤਿ ਤਮਤਿ ਆਪੇ ਜਾਨੈ ॥

اینپ گپ مِت ا ےپ اج ئَے ۔۔

ਤਕਆ ਕੋ ਕਹੈ ਤਕਆ ਆਤਖ ਵਖਾਨੈ ॥

ایک وک ےہکَ ایک ا ھک واھک ئَے ۔۔

ਤਜਿੁ ਤਜਿੁ ਲਾਵਤਹ ਤਿਿੁ ਤਿਿੁ ਲਗਨਾ ॥

ِجت ِجت الوہِ پِپ پِپ انگل ۔۔
ਅਪਨਾ ਭਲਾ ਸਭ ਕਾਹੂ ਮੰਗਨਾ ॥੪॥

ب
اانپ ھال سیھ اک ُہؤ انگنم ۔۔۴۔۔

ਸਭ ਤਕਛੁ ਿੇਰਾ ਿੂੰ ਕਰਣੈਹਾਰੁ ॥

ک
سیھ ِچھ ریتا ئُؤن رک َپبہار ۔۔
ਅੰਿੁ ਨਾਹੀ ਤਕਛੁ ਪਾਰਾਵਾਰੁ ॥

ک
اپپ نایہ ِچھ نارا وار ۔۔

ਿਾਸ ਅਪਨੇ ਕਉ ਿੀਜੈ ਿਾਨੁ ॥

داس اےنپ کؤ د بج َے دان ۔۔

ਕਬਹੂ ਨ ਤਵਸਰੈ ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ॥੫॥੯॥੭੮॥

کب ُہؤ ہن وِرسَے نانک نام ۔۔۵۔۔۹۔۔۷۸۔۔
ਗਉੜੀ ਗੁਆਰੇਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

گؤری ُگؤارریی ہلحم ۵۔۔

ਅਤਨਕ ਜਿਨ ਨਹੀ ਹੋਿ ਛੁਟਾਰਾ ॥

ان ِک نتج یہن وہت چھُیارا ۔۔

ਬਹੁਿੁ ਤਸਆਣਪ ਆਗਲ ਭਾਰਾ ॥

تہب ِسیاپپ ا لگ اھبرا ۔۔
ਹਤਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਤਨਰਮਲ ਹੇਿ ॥

ہر یک ویسا پِرلم َہپت ۔۔

ਪਰਭ ਕੀ ਿਰਗਹ ਸੋਭਾ ਸੇਿ ॥੧॥

رپَھب یک درہگ وساھب َسیت ۔۔۱۔۔
ਮਨ ਮੇਰੇ ਗਹੁ ਹਤਰ ਨਾਮ ਕਾ ਓਲਾ ॥

نم ریمے وہگ ہر نام اک اوال ۔۔

ਿੁਝੈ ਨ ਲਾਗੈ ਿਾਿਾ ਝੋਲਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ُب

ج
َھے

چ
ہن ال َگے نانا َھؤال ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਤਜਉ ਬੋਤਹਥੁ ਭੈ ਸਾਗਰ ਮਾਤਹ ॥

ب
ویج وبھتہ َھے سارگ امہِ۔۔

ਅੰਧਕਾਰ ਿੀਪਕ ਿੀਪਾਤਹ ॥

ادنھکار دپیک داپیہِ۔۔
ਅਗਤਨ ਸੀਿ ਕਾ ਲਾਹਤਸ ਿੂਖ ॥

انگ سِیت اک السہ ُدوھک ۔۔
ਨਾਮੁ ਜਪਿ ਮਤਨ ਹੋਵਿ ਸੂਖ ॥੨॥

نام جپت نم وہوت سُؤھک ۔۔۲۔۔
ਉਿਤਰ ਜਾਇ ਿੇਰੇ ਮਨ ਕੀ ਤਪਆਸ ॥

اُرت اجۓ ریتے نم یک ایپس ۔۔
ਪੂਰਨ ਹੋਵੈ ਸਗਲੀ ਆਸ ॥

وہوے سگلی ا س ۔۔
ئُؤرن َ
ਿੋਲੈ ਨਾਹੀ ਿੁਮਰਾ ਚੀਿੁ ॥

دو لَے نایہ ُبمرا جپت ۔۔
ਅੰਤਮਰਿ ਨਾਮੁ ਜਤਪ ਗੁਰਮੁਤਖ ਮੀਿ ॥੩॥

ارمت نام جت ُگرمُکھ تیم ۔۔۳۔۔
ਨਾਮੁ ਅਉਖਧੁ ਸੋਈ ਜਨੁ ਪਾਵੈ ॥

نام اودھکھ وسیئ نج نا َوے ۔۔

ਕਤਰ ਤਕਰਪਾ ਤਜਸੁ ਆਤਪ ਤਿਵਾਵੈ ॥

رک کِرنا ِجس ا ت دِوا َوے ۔۔

ਹਤਰ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਜਾ ਕੈ ਤਹਰਿੈ ਵਸੈ ॥

ےک ہِر َدے و سَے ۔۔
ہر ہر نام اج َ

ਿੂਖੁ ਿਰਿੁ ਤਿਹ ਨਾਨਕ ਨਸੈ ॥੪॥੧੦॥੭੯॥

ُدوھک درد نِہ نانک ئ َسے ۔۔۴۔۔۱۱۔۔۷۹۔۔
ਗਉੜੀ ਗੁਆਰੇਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

گؤری ُگؤارریی ہلحم ۵۔۔

ਬਹੁਿੁ ਿਰਬੁ ਕਤਰ ਮਨੁ ਨ ਅਘਾਨਾ ॥

تہب درت رک نم ہن ااھگنا ۔۔
ਅਤਨਕ ਰੂਪ ਿੇਤਖ ਨਹ ਪਿੀਆਨਾ ॥

ان ِک ُروت دھکی ہن ایتپنا ۔۔
ਪੁਿਰ ਕਲਿਰ ਉਰਤਝਓ ਜਾਤਨ ਮੇਰੀ ॥

چ
ُنتر کلتر اُر ِ ھپؤ اجن ریمی ۔۔

ਓਹ ਤਬਨਸੈ ਓਇ ਭਸਮੈ ਢੇਰੀ ॥੧॥

ب
ھ
س
ے مَے دھتری ۔۔۱۔۔
اوہ نِیسے او ؑ
ਤਬਨੁ ਹਤਰ ਭਜਨ ਿੇਖਉ ਤਬਲਲਾਿੇ ॥

نک
پِں ہر نجھب د ھؤ نِلالےت ۔۔

ਤਧਰਗੁ ਿਨੁ ਤਧਰਗੁ ਧਨੁ ਮਾਇਆ ਸੰਤਗ ਰਾਿੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

درھِگ نت درھِگ دنھ امنا گنس راےت ۔۔۱۔۔راہو۔۔

ਤਜਉ ਤਬਗਾਰੀ ਕੈ ਤਸਤਰ ਿੀਜਤਹ ਿਾਮ ॥

ےک سِر دہجیِ دام ۔۔
ویج ِئگاری َ
ਓਇ ਖਸਮੈ ਕੈ ਤਗਰਤਹ ਉਨ ਿੂਖ ਸਹਾਮ ॥

کھ
س
گ
م
ِ
ےک رہِ اُن ُدوھک اہسم ۔۔
ے ےَ َ
او ؑ
ਤਜਉ ਸੁਪਨੈ ਹੋਇ ਬੈਸਿ ਰਾਜਾ ॥

ویج ُسی َپے وہۓ َنیست رااج ۔۔

ਨੇਿਰ ਪਸਾਰੈ ਿਾ ਤਨਰਾਰਥ ਕਾਜਾ ॥੨॥

پیتر ئسا َرے نا پِرارھت اکاج ۔۔۲۔۔
ਤਜਉ ਰਾਖਾ ਖੇਿ ਊਪਤਰ ਪਰਾਏ ॥

ِجپؤ رااھک تیھک اُورپ رپاےئ ۔۔

ਖੇਿੁ ਖਸਮ ਕਾ ਰਾਖਾ ਉਤਿ ਜਾਏ ॥

تیھک

کھ س

م اک رااھک اُھٹ اجےئ ۔۔

ਉਸੁ ਖੇਿ ਕਾਰਤਣ ਰਾਖਾ ਕੜੈ ॥

اُس تیھک اکرن رااھک ک َرے ۔۔
ਤਿਸ ਕੈ ਪਾਲੈ ਕਛੂ ਨ ਪੜੈ ॥੩॥

ل َ کج
ُ
ھ
ےک نا ے ؤ ہن ڑپَے ۔۔۳۔۔
ئِس َ
ਤਜਸ ਕਾ ਰਾਜੁ ਤਿਸੈ ਕਾ ਸੁਪਨਾ ॥

سج اک راچ ئ ِ َسے اک ُسییا ۔۔

ਤਜਤਨ ਮਾਇਆ ਿੀਨੀ ਤਿਤਨ ਲਾਈ ਤਿਰਸਨਾ ॥

ِجں امنا دِینی پِں الیئ رتِانس ۔۔

ਆਤਪ ਤਬਨਾਹੇ ਆਤਪ ਕਰੇ ਰਾਤਸ ॥

ا ت پِیاےہ ا ت رکے راس ۔۔
ਨਾਨਕ ਪਰਭ ਆਗੈ ਅਰਿਾਤਸ ॥੪॥੧੧॥੮੦॥

نانک رپَھب ا ےگ ارداس ۔۔۴۔۔۱۱۔۔۸۱۔۔
ਗਉੜੀ ਗੁਆਰੇਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

گؤری ُگؤارریی ہلحم ۵۔۔

ਬਹੁ ਰੰਗ ਮਾਇਆ ਬਹੁ ਤਬਤਧ ਪੇਖੀ ॥

پی ک
وہب رنگ امنا وہب نِدھ ھی ۔۔
ਕਲਮ ਕਾਗਿ ਤਸਆਨਪ ਲੇਖੀ ॥

س پ لی ک
ھ
ملق اکدگ ِ یا پ ی ۔۔

ਮਹਰ ਮਲੂਕ ਹੋਇ ਿੇਤਖਆ ਖਾਨ ॥

رہم ملُؤک وہۓ دنکھیا اھکن ۔۔
ਿਾ ਿੇ ਨਾਹੀ ਮਨੁ ਤਿਰਪਿਾਨ ॥੧॥

نا ےت نایہ نم ِرتنییان ۔۔۱۔۔
ਸੋ ਸੁਖੁ ਮੋ ਕਉ ਸੰਿ ਬਿਾਵਹੁ ॥

وس ُسکھ وم کؤ سیت اتبوہ ۔۔

ਤਿਰਸਨਾ ਬੂਝੈ ਮਨੁ ਤਿਰਪਿਾਵਹੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

چ
رتِانس وب َھے نم رتِاتپووہ ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਅਸੁ ਪਵਨ ਹਸਤਿ ਅਸਵਾਰੀ ॥

اس ئَؤن ہست اوساری ۔۔

ਚੋਆ ਚੰਿਨੁ ਸੇਜ ਸੁੰਿਤਰ ਨਾਰੀ ॥

وچا دنچن جیس ُسیدر ناری ۔۔
ਨਟ ਨਾਤਟਕ ਆਖਾਰੇ ਗਾਇਆ ॥

پپ نان ِک ا اھکرے اگنا ۔۔
ਿਾ ਮਤਹ ਮਤਨ ਸੰਿੋਖੁ ਨ ਪਾਇਆ ॥੨॥

نا ہہم نم وتنسھک ہن نانا ۔۔۲۔۔
ਿਖਿੁ ਸਭਾ ਮੰਿਨ ਿੋਲੀਚੇ ॥

تخت اھبس ڈنمن دوےچیل ۔۔
ਸਗਲ ਮੇਵੇ ਸੁੰਿਰ ਬਾਗੀਚੇ ॥

لگس ویمے ُسیدر ناگبجے ۔۔

ਆਖੇੜ ਤਬਰਤਿ ਰਾਜਨ ਕੀ ਲੀਲਾ ॥

ک
ا ھتر پِرت رانج یک لیال ۔۔

ਮਨੁ ਨ ਸੁਹੇਲਾ ਪਰਪੰਚੁ ਹੀਲਾ ॥੩॥

پب
نم ہن سُؤہیال رپ ج ہلیح ۔۔۳۔۔

ਕਤਰ ਤਕਰਪਾ ਸੰਿਨ ਸਚੁ ਕਤਹਆ ॥

س
رک کِرنا ییں چس کہیا ۔۔

ਸਰਬ ਸੂਖ ਇਹੁ ਆਨੰਿੁ ਲਤਹਆ ॥

رست سُؤھک اویہ ا دنن لہیا ۔۔
ਸਾਧਸੰਤਗ ਹਤਰ ਕੀਰਿਨੁ ਗਾਈਐ ॥

سادھسیگ ہر ریکنت اگ پ َپے ۔۔

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਵਿਭਾਗੀ ਪਾਈਐ ॥੪॥

وہک نانک وداھبیگ نا پپَے ۔۔۴۔۔
ਜਾ ਕੈ ਹਤਰ ਧਨੁ ਸੋਈ ਸੁਹੇਲਾ ॥

ےک ہر دنھ وسیئ سُؤہیال ۔۔
اج َ
ਪਰਭ ਤਕਰਪਾ ਿੇ ਸਾਧਸੰਤਗ ਮੇਲਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ਿੂਜਾ ॥੧੨॥੮੧॥

رپَھب کِرنا ےت سادھسیگ ہلیم ۔۔۱۔۔راہو دواج۔۔۱۲۔۔۸۱۔۔
ਗਉੜੀ ਗੁਆਰੇਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

گؤری ُگؤارریی ہلحم ۵۔۔

ਪਰਾਣੀ ਜਾਣੈ ਇਹੁ ਿਨੁ ਮੇਰਾ ॥

رپَاین اج ئَے اوہی نت ریما ۔۔
ਬਹੁਤਰ ਬਹੁਤਰ ਉਆਹੂ ਲਪਟੇਰਾ ॥

ب ُہر ب ُہر اُا وہُ لییترا ۔۔

ਪੁਿਰ ਕਲਿਰ ਤਗਰਸਿ ਕਾ ਿਾਸਾ ॥

ُنتر کلتر گِرست اک اھپسا ۔۔

ਹੋਨੁ ਨ ਪਾਈਐ ਰਾਮ ਕੇ ਿਾਸਾ ॥੧॥

وہن ہن نا پپَے رام ےک داسا ۔۔۱۔۔
ਕਵਨ ਸੁ ਤਬਤਧ ਤਜਿੁ ਰਾਮ ਗੁਣ ਗਾਇ ॥

وکَن وس نِدھ جت رام ُگں اگۓ ۔۔

ਕਵਨ ਸੁ ਮਤਿ ਤਜਿੁ ਿਰੈ ਇਹ ਮਾਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

وکَن وس مت ِجت رتَے اہہی امےئ ۔۔۱۔۔راہو۔۔

ਜੋ ਭਲਾਈ ਸੋ ਬੁਰਾ ਜਾਨੈ ॥

ب
وج ھالیئ وس ُپرا اج ئَے ۔۔
ਸਾਚੁ ਕਹੈ ਸੋ ਤਬਖੈ ਸਮਾਨੈ ॥

نک
ےہک وس ِ َھے امس ئَے ۔۔
ساچ َ
ਜਾਣੈ ਨਾਹੀ ਜੀਿ ਅਰੁ ਹਾਰ ॥

اج ئَے نایہ ِجپت ار اہر ۔۔

ਇਹੁ ਵਲੇਵਾ ਸਾਕਿ ਸੰਸਾਰ ॥੨॥

اویہ وویلا ساطق اسنسر ۔۔۲۔۔
ਜੋ ਹਲਾਹਲ ਸੋ ਪੀਵੈ ਬਉਰਾ ॥

وج ہاللہ وس ویپَے ئؤرا ۔۔
ਅੰਤਮਰਿੁ ਨਾਮੁ ਜਾਨੈ ਕਤਰ ਕਉਰਾ ॥

ارمت نام اج ئَے رک کؤرا ۔۔
ਸਾਧਸੰਗ ਕੈ ਨਾਹੀ ਨੇਤਰ ॥

سادھسیگ ےکَ نایہ َنتر ۔۔
ਲਖ ਚਉਰਾਸੀਹ ਭਰਮਿਾ ਿੇਤਰ ॥੩॥

ب
ھکل جؤرایس رھباتم َھتر ۔۔۳۔۔
ਏਕੈ ਜਾਤਲ ਿਹਾਏ ਪੰਖੀ ॥

اےکی اجل بھہاےئ یھکنپ ۔۔
ਰਤਸ ਰਤਸ ਭੋਗ ਕਰਤਹ ਬਹੁ ਰੰਗੀ ॥

رس رس وھبگ رکہِ وہب ریگن ۔۔

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਤਜਸੁ ਭਏ ਤਿਪਾਲ ॥

وہک نانک ِجس ےئھب کِرنال ۔۔

ਗੁਤਰ ਪੂਰੈ ਿਾ ਕੇ ਕਾਟੇ ਜਾਲ ॥੪॥੧੩॥੮੨॥

ُگر ئُؤ َرے نا ےک اکےٹ اجل ۔۔۴۔۔۱۳۔۔۸۲۔۔
ਗਉੜੀ ਗੁਆਰੇਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

گؤری ُگؤارریی ہلحم ۵۔۔

ਿਉ ਤਕਰਪਾ ਿੇ ਮਾਰਗੁ ਪਾਈਐ ॥

ئؤ کِرنا ےت امرگ نا پپَے ۔۔

ਪਰਭ ਤਕਰਪਾ ਿੇ ਨਾਮੁ ਤਧਆਈਐ ॥

رپَھب کِرنا ےت نام دایھ نیپے َ۔۔
ਪਰਭ ਤਕਰਪਾ ਿੇ ਬੰਧਨ ਛੁਟੈ ॥

چ
رپَھب کِرنا ےت دنبنھ ُھ َپے ۔۔
ਿਉ ਤਕਰਪਾ ਿੇ ਹਉਮੈ ਿੁਟੈ ॥੧॥

ئؤ کِرنا ےت ہؤ م َے ُپ َپے ۔۔۱۔۔
ਿੁਮ ਲਾਵਹੁ ਿਉ ਲਾਗਹ ਸੇਵ ॥

ُب
م الووہ ئؤ الہگ ویسَ ۔۔

ਹਮ ਿੇ ਕਛੂ ਨ ਹੋਵੈ ਿੇਵ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

کج
ُ
ھ
وہوے دویَ ۔۔۱۔۔راہو۔۔
مہ ےت ؤ ہن َ
ਿੁਧੁ ਭਾਵੈ ਿਾ ਗਾਵਾ ਬਾਣੀ ॥

ے نا اگوا ناین ۔۔
ُندھ اھبو َ

ਿੁਧੁ ਭਾਵੈ ਿਾ ਸਚੁ ਵਖਾਣੀ ॥

ُندھ اھبوے نا چس واھکین ۔۔
ਿੁਧੁ ਭਾਵੈ ਿਾ ਸਤਿਗੁਰ ਮਇਆ ॥

اھبوے نا سیگؤر ایم ۔۔
ُندھ َ

ਸਰਬ ਸੁਖਾ ਪਰਭ ਿੇਰੀ ਿਇਆ ॥੨॥

رست ُسکھا رپَھب ریتی دایئ ۔۔۲۔۔
ਜੋ ਿੁਧੁ ਭਾਵੈ ਸੋ ਤਨਰਮਲ ਕਰਮਾ ॥

اھبوے وس پِرلم رکام ۔۔
وج ُندھ َ
ਜੋ ਿੁਧੁ ਭਾਵੈ ਸੋ ਸਚੁ ਧਰਮਾ ॥

اھبوے وس چس درھام ۔۔
وج ُندھ َ
ਸਰਬ ਤਨਧਾਨ ਗੁਣ ਿੁਮ ਹੀ ਪਾਤਸ ॥

ُب
رست ن ِداھن ُگں م یہ ناس ۔۔
ਿੂੰ ਸਾਤਹਬੁ ਸੇਵਕ ਅਰਿਾਤਸ ॥੩॥

ئُؤن اصجِت ویسک ارداس ۔۔۳۔۔
ਮਨੁ ਿਨੁ ਤਨਰਮਲੁ ਹੋਇ ਹਤਰ ਰੰਤਗ ॥

نم نت پِرلم وہۓ ہر رنگ ۔۔
ਸਰਬ ਸੁਖਾ ਪਾਵਉ ਸਿਸੰਤਗ ॥

رست ُسکھا ناوو سیسیگ ۔۔
ਨਾਤਮ ਿੇਰੈ ਰਹੈ ਮਨੁ ਰਾਿਾ ॥

نام ریتَے ر َہے نم رانا ۔۔

ਇਹੁ ਕਤਲਆਣੁ ਨਾਨਕ ਕਤਰ ਜਾਿਾ ॥੪॥੧੪॥੮੩॥

اویہ ایلکن نانک رک اجنا ۔۔۴۔۔۱۴۔۔۸۳۔۔
ਗਉੜੀ ਗੁਆਰੇਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

گؤری ُگؤارریی ہلحم ۵۔۔

ਆਨ ਰਸਾ ਜੇਿੇ ਿੈ ਚਾਖੇ ॥

ا ن رسا ےتیج ئَے اچےھک ۔۔
ਤਨਮਖ ਨ ਤਿਰਸਨਾ ਿੇਰੀ ਲਾਥੇ ॥

ب
ِمکھ ہن رتِانس ریتی الےھت ۔۔

ਹਤਰ ਰਸ ਕਾ ਿੂੰ ਚਾਖਤਹ ਸਾਿੁ ॥

ہر رس اک ئُؤن اچکھ ِہ اصد ۔۔

ਚਾਖਿ ਹੋਇ ਰਹਤਹ ਤਬਸਮਾਿੁ ॥੧॥

اچتھک وہۓ رہہہ ِئسماد ۔۔۱۔۔
ਅੰਤਮਰਿੁ ਰਸਨਾ ਪੀਉ ਤਪਆਰੀ ॥

ارمِت رانس پِپؤ ایپری ۔۔

ਇਹ ਰਸ ਰਾਿੀ ਹੋਇ ਤਿਰਪਿਾਰੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

اہہی رس رایت وہۓ رتِاتپری ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਹੇ ਤਜਹਵੇ ਿੂੰ ਰਾਮ ਗੁਣ ਗਾਉ ॥

ےہ ِچہؤے ئُؤن رام ُگں اگو ۔۔
ਤਨਮਖ ਤਨਮਖ ਹਤਰ ਹਤਰ ਹਤਰ ਤਧਆਉ ॥

ب ب
ِمکھ ِمکھ ہر ہر ہر دایھو ۔۔

ਆਨ ਨ ਸੁਨੀਐ ਕਿਹੂੰ ਜਾਈਐ ॥

ا ن ہن ُسییپے کب ُہؤن اج پپَے ۔۔

ਸਾਧਸੰਗਤਿ ਵਿਭਾਗੀ ਪਾਈਐ ॥੨॥

سادھسیگت وداھبیگ نا پپَے ۔۔۲۔۔
ਆਿ ਪਹਰ ਤਜਹਵੇ ਆਰਾਤਧ ॥

ا ھٹ رہپ ِچہؤے ا رادھ ۔۔

ਪਾਰਬਰਹਮ ਿਾਕੁਰ ਆਗਾਤਧ ॥

نارپرمہ اھٹرک ا اگدھ ۔۔

ਈਹਾ ਊਹਾ ਸਿਾ ਸੁਹੇਲੀ ॥

سہ
اِاہی اُواہ دسا ُ یلی ۔۔

ਹਤਰ ਗੁਣ ਗਾਵਿ ਰਸਨ ਅਮੋਲੀ ॥੩॥

ہر ُگں اگوت رنس اومیل ۔۔۳۔۔

ਬਨਸਪਤਿ ਮਉਲੀ ਿਲ ਿੁਲ ਪੇਿੇ ॥

ب
نیسیت ؤمیل لھپ ُھل َپیدے ۔۔
ਇਹ ਰਸ ਰਾਿੀ ਬਹੁਤਰ ਨ ਛੋਿੇ ॥

اہہی رس رایت ب ُہر ہن وھچدے ۔۔
ਆਨ ਨ ਰਸ ਕਸ ਲਵੈ ਨ ਲਾਈ ॥

ا ن ہن رس سک ولَے ہن الیئ ۔۔
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਭਏ ਹੈ ਸਹਾਈ ॥੪॥੧੫॥੮੪॥

ےہ اہسیئ ۔۔۴۔۔۱۵۔۔۸۴۔۔
وہک نانک ُگر ےئھب َ

ਗਉੜੀ ਗੁਆਰੇਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

گؤری ُگؤارریی ہلحم ۵۔۔

ਮਨੁ ਮੰਿਰੁ ਿਨੁ ਸਾਜੀ ਬਾਤਰ ॥

نم دنمر نت سایج نار ۔۔
ਇਸ ਹੀ ਮਧੇ ਬਸਿੁ ਅਪਾਰ ॥

اس یہ دمےھ تسب انار ۔۔
ਇਸ ਹੀ ਭੀਿਤਰ ਸੁਨੀਅਿ ਸਾਹੁ ॥

اس یہ رتیھب ُسییپت ساوہ ۔۔

ਕਵਨੁ ਬਾਪਾਰੀ ਜਾ ਕਾ ਊਹਾ ਤਵਸਾਹੁ ॥੧॥

وکَن ناناری اج اک اُواہ وساوہ ۔۔۱۔۔
ਨਾਮ ਰਿਨ ਕੋ ਕੋ ਤਬਉਹਾਰੀ ॥

نام رنت وک وک ویباہری ۔۔
ਅੰਤਮਰਿ ਭੋਜਨੁ ਕਰੇ ਆਹਾਰੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ارمت وھبنج رکے ا اہری ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਮਨੁ ਿਨੁ ਅਰਪੀ ਸੇਵ ਕਰੀਜੈ ॥

ویس رک بج َے ۔۔
نم نت اریپ َ

ਕਵਨ ਸੁ ਜੁਗਤਿ ਤਜਿੁ ਕਤਰ ਭੀਜੈ ॥

ب
ھب
ج
وکَن س تگج جت رک َے ۔۔
ਪਾਇ ਲਗਉ ਿਤਜ ਮੇਰਾ ਿੇਰੈ ॥

ناۓ لگؤ جت ریما ریتَے ۔۔

ਕਵਨੁ ਸੁ ਜਨੁ ਜੋ ਸਉਿਾ ਜੋਰੈ ॥੨॥

وکَن وس نج وج سَؤدا وجرے ۔۔۲۔۔
ਮਹਲੁ ਸਾਹ ਕਾ ਤਕਨ ਤਬਤਧ ਪਾਵੈ ॥

لحم ساہ اک کِں نِدھ نا َوے ۔۔

ਕਵਨ ਸੁ ਤਬਤਧ ਤਜਿੁ ਭੀਿਤਰ ਬੁਲਾਵੈ ॥

الوے ۔۔
وکَن وس نِدھ ِجت رتیھب ن َ
ਿੂੰ ਵਿ ਸਾਹੁ ਜਾ ਕੇ ਕੋਤਟ ਵਣਜਾਰੇ ॥

ئُؤن ود ساوہ اج ےک وکت واجنرے ۔۔
ਕਵਨੁ ਸੁ ਿਾਿਾ ਲੇ ਸੰਚਾਰੇ ॥੩॥

وکَن وس دانا ےل سبچارے ۔۔۳۔۔
ਖੋਜਿ ਖੋਜਿ ਤਨਜ ਘਰੁ ਪਾਇਆ ॥

ِب
وھکجت وھکجت ج رھگ نانا ۔۔

ਅਮੋਲ ਰਿਨੁ ਸਾਚੁ ਤਿਖਲਾਇਆ ॥

ک
اومل رنت ساچ د ھالنا ۔۔

ਕਤਰ ਤਕਰਪਾ ਜਬ ਮੇਲੇ ਸਾਤਹ ॥

رک کِرنا جت ےلیم ساےہ ۔۔

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਕੈ ਵੇਸਾਤਹ ॥੪॥੧੬॥੮੫॥

ےک واسیےہ ۔۔۴۔۔۱۶۔۔۸۵۔۔
ہکُ نانک ُگر َ
ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ਗੁਆਰੇਰੀ ॥

گؤری ہلحم ُ ۵گؤارریی ۔۔

ਰੈਤਣ ਤਿਨਸੁ ਰਹੈ ਇਕ ਰੰਗਾ ॥

َرنی دِسن ر َہے اِک راگن ۔۔

ਪਰਭ ਕਉ ਜਾਣੈ ਸਿ ਹੀ ਸੰਗਾ ॥

رپَھب کؤ اج ئَے دص یہ اگنس ۔۔
ਿਾਕੁਰ ਨਾਮੁ ਕੀਓ ਉਤਨ ਵਰਿਤਨ ॥

اھٹرک نام کپؤ اُن ورنت ۔۔

ਤਿਰਪਤਿ ਅਘਾਵਨੁ ਹਤਰ ਕੈ ਿਰਸਤਨ ॥੧॥

رتِپپ ااھگون ہر ےکَ درنس ۔۔۱۔۔
ਹਤਰ ਸੰਤਗ ਰਾਿੇ ਮਨ ਿਨ ਹਰੇ ॥

ہر گنس راےت نم نت ہرے ۔۔
ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਕੀ ਸਰਨੀ ਪਰੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ُگر ئُؤرے یک رسین رپے ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਚਰਣ ਕਮਲ ਆਿਮ ਆਧਾਰ ॥

رچن لمک ا مت ا داھر ۔۔
ਏਕੁ ਤਨਹਾਰਤਹ ਆਤਗਆਕਾਰ ॥

انک بِہارہِ ا ایگاکر ۔۔
ਏਕੋ ਬਨਜੁ ਏਕੋ ਤਬਉਹਾਰੀ ॥

اوکی جنب اوکی ویباہری ۔۔
ਅਵਰੁ ਨ ਜਾਨਤਹ ਤਬਨੁ ਤਨਰੰਕਾਰੀ ॥੨॥

ہہن پِں پِراکنری ۔۔۲۔۔
ا َور ہن اج ِ

ਹਰਖ ਸੋਗ ਿੁਹਹੂੰ ਿੇ ਮੁਕਿੇ ॥

ہرھک وسگ ُدہہ ُؤن ےت مُکپے ۔۔
ਸਿਾ ਅਤਲਪਿੁ ਜੋਗ ਅਰੁ ਜੁਗਿੇ ॥

دسا ال ِپت وجگ ار ُچگپے ۔۔

ਿੀਸਤਹ ਸਭ ਮਤਹ ਸਭ ਿੇ ਰਹਿੇ ॥

ہسی سیھ ہہم سیھ ےت رےتہ ۔۔
د ِ
ਪਾਰਬਰਹਮ ਕਾ ਓਇ ਤਧਆਨੁ ਧਰਿੇ ॥੩॥

نارپرمہ اک اوےؑ دایھن درھےت ۔۔۳۔۔
ਸੰਿਨ ਕੀ ਮਤਹਮਾ ਕਵਨ ਵਖਾਨਉ ॥

س
ییں یک امہم وکَن واھکون ۔۔

ਅਗਾਤਧ ਬੋਤਧ ਤਕਛੁ ਤਮਤਿ ਨਹੀ ਜਾਨਉ ॥

ک
ااگدھ وبدھ ِچھ مِت یہن اجئؤ ۔۔
ਪਾਰਬਰਹਮ ਮੋਤਹ ਤਕਰਪਾ ਕੀਜੈ ॥

نارپرمہ ومہِ کِرنا کبج َے ۔۔

ਧੂਤਰ ਸੰਿਨ ਕੀ ਨਾਨਕ ਿੀਜੈ ॥੪॥੧੭॥੮੬॥

س
دھُؤر ییں یک نانک د بج َے ۔۔۴۔۔۱۷۔۔۸۶۔۔
ਗਉੜੀ ਗੁਆਰੇਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

گؤری ُگؤارریی ہلحم ۵۔۔

ਿੂੰ ਮੇਰਾ ਸਖਾ ਿੂੰਹੀ ਮੇਰਾ ਮੀਿੁ ॥

ئُؤن ریما اھکس ئُؤیہن ریما ِمپت ۔۔

ਿੂੰ ਮੇਰਾ ਪਰੀਿਮੁ ਿੁਮ ਸੰਤਗ ਹੀਿੁ ॥

ُب
ئُؤن ریما رپمتی م گنس ِہپت ۔۔
ਿੂੰ ਮੇਰੀ ਪਤਿ ਿੂਹੈ ਮੇਰਾ ਗਹਣਾ ॥

ئُؤن ریمی پپ ئُؤ َہے ریما انہگ ۔۔
ਿੁਝ ਤਬਨੁ ਤਨਮਖੁ ਨ ਜਾਈ ਰਹਣਾ ॥੧॥

ب
ُب
چھ پِں ِمکھ ہن اجیئ رانہ ۔۔۱۔۔
ਿੂੰ ਮੇਰੇ ਲਾਲਨ ਿੂੰ ਮੇਰੇ ਪਰਾਨ ॥

ئُؤن ریمے النل ئُؤن ریمے رپان ۔۔
ਿੂੰ ਮੇਰੇ ਸਾਤਹਬ ਿੂੰ ਮੇਰੇ ਖਾਨ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ئُؤن ریمے اصجِت ئُؤن ریمے اھکن ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਤਜਉ ਿੁਮ ਰਾਖਹੁ ਤਿਵ ਹੀ ਰਹਨਾ ॥

ُب ک
ویج م را ھہؤ ئِؤ یہ رانہ ۔۔

ਜੋ ਿੁਮ ਕਹਹੁ ਸੋਈ ਮੋਤਹ ਕਰਨਾ ॥

ُب
وج م وہک وسیئ ومہِ رکنا ۔۔

ਜਹ ਪੇਖਉ ਿਹਾ ਿੁਮ ਬਸਨਾ ॥

پی ک
ُب
ہہج ھؤ اہت م ئسیا ۔۔

ਤਨਰਭਉ ਨਾਮੁ ਜਪਉ ਿੇਰਾ ਰਸਨਾ ॥੨॥

ب
پِر ھؤ نام جپؤ ریتا رانس ۔۔۲۔۔
ਿੂੰ ਮੇਰੀ ਨਵ ਤਨਤਧ ਿੂੰ ਭੰਿਾਰੁ ॥

ئُؤن ریمی ونَ ن ِدھ ئُؤن ڈنھبار ۔۔

ਰੰਗ ਰਸਾ ਿੂੰ ਮਨਤਹ ਅਧਾਰੁ ॥

رنگ رسا ئُؤن مبہہ اداھر ۔۔
ਿੂੰ ਮੇਰੀ ਸੋਭਾ ਿੁਮ ਸੰਤਗ ਰਚੀਆ ॥

ُب
ئُؤن ریمی وساھب م گنس رایچ ۔۔
ਿੂੰ ਮੇਰੀ ਓਟ ਿੂੰ ਹੈ ਮੇਰਾ ਿਕੀਆ ॥੩॥

ےہ ریما ہیکت ۔۔۳۔۔
ئُؤن ریمی اوت ئُؤن َ
ਮਨ ਿਨ ਅੰਿਤਰ ਿੁਹੀ ਤਧਆਇਆ ॥

نم نت ارتن ُبہی دایھنا ۔۔

ਮਰਮੁ ਿੁਮਾਰਾ ਗੁਰ ਿੇ ਪਾਇਆ ॥

رمم ُبمارا ُگر ےت نانا ۔۔

ਸਤਿਗੁਰ ਿੇ ਤਿਰਤੜਆ ਇਕੁ ਏਕੈ ॥

سیگؤر ےت درِرنا اک اےکیَ ۔۔

ਨਾਨਕ ਿਾਸ ਹਤਰ ਹਤਰ ਹਤਰ ਟੇਕੈ ॥੪॥੧੮॥੮੭॥

نانک داس ہر ہر ہر پ َی َکے ۔۔۴۔۔۱۸۔۔۸۷۔۔
ਗਉੜੀ ਗੁਆਰੇਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

گؤری ُگؤارریی ہلحم ۵۔۔

ਤਬਆਪਿ ਹਰਖ ਸੋਗ ਤਬਸਥਾਰ ॥

ئ
ایبپپ ہرھک وسگ ِسبھار ۔۔

ਤਬਆਪਿ ਸੁਰਗ ਨਰਕ ਅਵਿਾਰ ॥

ایبپپ ُسرگ رنک اونار ۔۔

ਤਬਆਪਿ ਧਨ ਤਨਰਧਨ ਪੇਤਖ ਸੋਭਾ ॥

ایبپپ دنھ پِردنھ َپیکھ وساھب ۔۔

ਮੂਲੁ ਤਬਆਧੀ ਤਬਆਪਤਸ ਲੋਭਾ ॥੧॥

مُؤل ایبدیھ ایبسپ ولاھب ۔۔۱۔۔
ਮਾਇਆ ਤਬਆਪਿ ਬਹੁ ਪਰਕਾਰੀ ॥

امنا ایبپپ وہب رپاکری ۔۔
ਸੰਿ ਜੀਵਤਹ ਪਰਭ ਓਟ ਿੁਮਾਰੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

سیت ویجہِ رپَھب اوت ُبماری ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਤਬਆਪਿ ਅਹੰਬੁਤਧ ਕਾ ਮਾਿਾ ॥

ایبپپ اہم ُیدھ اک امنا ۔۔

ਤਬਆਪਿ ਪੁਿਰ ਕਲਿਰ ਸੰਤਗ ਰਾਿਾ ॥

ایبپپ ُنتر کلتر گنس رانا ۔۔

ਤਬਆਪਿ ਹਸਤਿ ਘੋੜੇ ਅਰੁ ਬਸਿਾ ॥

ایبپپ ہست وھگرے ار ئسیا ۔۔

ਤਬਆਪਿ ਰੂਪ ਜੋਬਨ ਮਿ ਮਸਿਾ ॥੨॥

ایبپپ ُروت وجنب دم اتسم ۔۔۲۔۔
ਤਬਆਪਿ ਭੂਤਮ ਰੰਕ ਅਰੁ ਰੰਗਾ ॥

ب
ایبپپ ُھؤم رنک ار راگن ۔۔

ਤਬਆਪਿ ਗੀਿ ਨਾਿ ਸੁਤਣ ਸੰਗਾ ॥

ایبپپ تیگ ناد ُسں اگنس ۔۔

ਤਬਆਪਿ ਸੇਜ ਮਹਲ ਸੀਗਾਰ ॥

سب
ایبپپ َ ج لحم اگیسر ۔۔

ਪੰਚ ਿੂਿ ਤਬਆਪਿ ਅੰਤਧਆਰ ॥੩॥

پب
ج ُدوت ایبپپ ادنایھر ۔۔۳۔۔

ਤਬਆਪਿ ਕਰਮ ਕਰੈ ਹਉ ਿਾਸਾ ॥

ایبپپ رکم رکَے ہؤ اھپسا ۔۔
ਤਬਆਪਤਿ ਤਗਰਸਿ ਤਬਆਪਿ ਉਿਾਸਾ ॥

ایبپپ گِرست ایبپپ اُداسا ۔۔

ਆਚਾਰ ਤਬਉਹਾਰ ਤਬਆਪਿ ਇਹ ਜਾਤਿ ॥

ا اچر ویباہر ایبپپ اہہی اجت ۔۔
ਸਭ ਤਕਛੁ ਤਬਆਪਿ ਤਬਨੁ ਹਤਰ ਰੰਗ ਰਾਿ ॥੪॥

ک
سیھ ِچھ ایبپپ پِں ہر رنگ رات ۔۔۴۔۔
ਸੰਿਨ ਕੇ ਬੰਧਨ ਕਾਟੇ ਹਤਰ ਰਾਇ ॥

س
ییں ےک دنبنھ اکےٹ ہر راےئ ۔۔
ਿਾ ਕਉ ਕਹਾ ਤਬਆਪੈ ਮਾਇ ॥

نا کؤ اہک ایب ئَے امےئ ۔۔

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਤਜਤਨ ਧੂਤਰ ਸੰਿ ਪਾਈ ॥

وہک نانک ِجں دھُؤر سیت نایئ ۔۔

ਿਾ ਕੈ ਤਨਕਤਟ ਨ ਆਵੈ ਮਾਈ ॥੫॥੧੯॥੮੮॥

ے امیئ ۔۔۵۔۔۱۹۔۔۸۸۔۔
نا َ
ےک نکِت ہن ا و َ

ਗਉੜੀ ਗੁਆਰੇਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

گؤری ُگؤارریی ہلحم ۵۔۔

ਨੈਨਹੁ ਨੀਿ ਪਰ ਤਿਰਸਤਟ ਤਵਕਾਰ ॥

نَیی ُہ دین رپ د ِرست وِاکر ۔۔
ਸਰਵਣ ਸੋਏ ਸੁਤਣ ਤਨੰਿ ਵੀਚਾਰ ॥

رسَون وسےئ ُسں پ ِید وبچار ۔۔
ਰਸਨਾ ਸੋਈ ਲੋਤਭ ਮੀਿੈ ਸਾਤਿ ॥

میب
رانس وسیئ ولھب َھے اصد ۔۔

ਮਨੁ ਸੋਇਆ ਮਾਇਆ ਤਬਸਮਾਤਿ ॥੧॥

نم وسنا امنا ِئسماد ۔۔۱۔۔

ਇਸੁ ਤਗਰਹ ਮਤਹ ਕੋਈ ਜਾਗਿੁ ਰਹੈ ॥

اس گِرہ ہہم وکیئ اجگپ ر َہے ۔۔

ਸਾਬਿੁ ਵਸਿੁ ਓਹੁ ਅਪਨੀ ਲਹੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ناپپ وطس او ُہ اینپ ل َہے ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਸਗਲ ਸਹੇਲੀ ਅਪਨੈ ਰਸ ਮਾਿੀ ॥

لگس یلیہس اےنپ رس امیت ۔۔
ਤਗਰਹ ਅਪੁਨੇ ਕੀ ਖਬਤਰ ਨ ਜਾਿੀ ॥

ک
گِرہ اےنپ یک ھتر ہن اجیت ۔۔
ਮੁਸਨਹਾਰ ਪੰਚ ਬਟਵਾਰੇ ॥

پب
مُسبہار ج وٹبارے ۔۔

ਸੂਨੇ ਨਗਤਰ ਪਰੇ ਿਗਹਾਰੇ ॥੨॥

ب
سُؤےن رگن رپے ھگہارے ۔۔۲۔۔
ਉਨ ਿੇ ਰਾਖੈ ਬਾਪੁ ਨ ਮਾਈ ॥

ک
اُن ےت را َھے نات ہن امیئ ۔۔
ਉਨ ਿੇ ਰਾਖੈ ਮੀਿੁ ਨ ਭਾਈ ॥

ک
اُن ےت را َھے تیم ہن اھبیئ ۔۔
ਿਰਤਬ ਤਸਆਣਪ ਨਾ ਓਇ ਰਹਿੇ ॥

درت ِسیاپپ ہن اوےؑ رےتہ ۔۔
ਸਾਧਸੰਤਗ ਓਇ ਿੁਸਟ ਵਤਸ ਹੋਿੇ ॥੩॥

سادھسیگ اوےؑ ُدست وس وہےت ۔۔۳۔۔
ਕਤਰ ਤਕਰਪਾ ਮੋਤਹ ਸਾਤਰੰਗਪਾਤਣ ॥

رک کِرنا ومہِ سا ِرنگیان ۔۔

ਸੰਿਨ ਧੂਤਰ ਸਰਬ ਤਨਧਾਨ ॥

س
ییں دھُؤر رست ن ِداھن ۔۔
ਸਾਬਿੁ ਪੂੰਜੀ ਸਤਿਗੁਰ ਸੰਤਗ ॥

ناپپ ئُؤیجن سیگؤر گنس ۔۔

ਨਾਨਕੁ ਜਾਗੈ ਪਾਰਬਰਹਮ ਕੈ ਰੰਤਗ ॥੪॥

نانک اج َگے نارپرمہ ےکَ رنگ ۔۔۴۔۔
ਸੋ ਜਾਗੈ ਤਜਸੁ ਪਰਭੁ ਤਕਰਪਾਲੁ ॥

وس اج َگے ِجس رپَھب کِرنال ۔۔

ਇਹ ਪੂੰਜੀ ਸਾਬਿੁ ਧਨੁ ਮਾਲੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ਿੂਜਾ ॥੨੦॥੮੯॥

اہہی ئُؤیجن ناپپ دنھ امل ۔۔۱۔۔راہو دواج۔۔۲۱۔۔۸۹۔۔
ਗਉੜੀ ਗੁਆਰੇਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

گؤری ُگؤارریی ہلحم ۵۔۔

ਜਾ ਕੈ ਵਤਸ ਖਾਨ ਸੁਲਿਾਨ ॥

ےک وس اھکن ُسلطان ۔۔
اج َ
ਜਾ ਕੈ ਵਤਸ ਹੈ ਸਗਲ ਜਹਾਨ ॥

ےک وس ےہَ لگس اہجن ۔۔
اج َ
ਜਾ ਕਾ ਕੀਆ ਸਭੁ ਤਕਛੁ ਹੋਇ ॥

ک
اج اک ک ِیا سیھ ِچھ وہۓ ۔۔

ਤਿਸ ਿੇ ਬਾਹਤਰ ਨਾਹੀ ਕੋਇ ॥੧॥

ئِس ےت ناہر نایہ وکۓ ۔۔۱۔۔

ਕਹੁ ਬੇਨੰਿੀ ਅਪੁਨੇ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਤਹ ॥

نی
ہکُ ییبی اےنپ سیگؤر ناہِ۔۔

ਕਾਜ ਿੁਮਾਰੇ ਿੇਇ ਤਨਬਾਤਹ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

اکچ ُبمارے دےئ پ ِیاہِ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਸਭ ਿੇ ਊਚ ਜਾ ਕਾ ਿਰਬਾਰੁ ॥

سیھ ےت اُوچ اج اک درنار ۔۔

ਸਗਲ ਭਗਿ ਜਾ ਕਾ ਨਾਮੁ ਅਧਾਰੁ ॥

لگس تگھب اج اک نام اداھر ۔۔

ਸਰਬ ਤਬਆਤਪਿ ਪੂਰਨ ਧਨੀ ॥

رست ایبپپ ئُؤرن دینھ ۔۔
ਜਾ ਕੀ ਸੋਭਾ ਘਤਟ ਘਤਟ ਬਨੀ ॥੨॥

اج یک وساھب ٹھگ ٹھگ ینب ۔۔۲۔۔
ਤਜਸੁ ਤਸਮਰਿ ਿੁਖ ਿੇਰਾ ਢਹੈ ॥

ِجس ِسمرت ُدھک دریہ د َھہے ۔۔
ਤਜਸੁ ਤਸਮਰਿ ਜਮੁ ਤਕਛੂ ਨ ਕਹੈ ॥

کِج
ُ
ھ
ِجس ِسمرت مج ؤ ہن ےہکَ ۔۔
ਤਜਸੁ ਤਸਮਰਿ ਹੋਿ ਸੂਕੇ ਹਰੇ ॥

ِجس ِسمرت وہت سُؤےک ہرے ۔۔
ਤਜਸੁ ਤਸਮਰਿ ਿੂਬਿ ਪਾਹਨ ਿਰੇ ॥੩॥

ِجس ِسمرت ُدوپپ نانہ رتے ۔۔۳۔۔
ਸੰਿ ਸਭਾ ਕਉ ਸਿਾ ਜੈਕਾਰੁ ॥

سیت اھبس کؤ دسا جپکار ۔۔
ਹਤਰ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਜਨ ਪਰਾਨ ਅਧਾਰੁ ॥

ہر ہر نام نج رپان اداھر ۔۔
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਮੇਰੀ ਸੁਣੀ ਅਰਿਾਤਸ ॥

وہک نانک ریمی ُسبی ارداس ۔۔

ਸੰਿ ਪਰਸਾਤਿ ਮੋ ਕਉ ਨਾਮ ਤਨਵਾਤਸ ॥੪॥੨੧॥੯੦॥

سیت رپساد وم کؤ نام ئِؤاس ۔۔۴۔۔۲۱۔۔۹۱۔۔

ਗਉੜੀ ਗੁਆਰੇਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

گؤری ُگؤارریی ہلحم ۵۔۔

ਸਤਿਗੁਰ ਿਰਸਤਨ ਅਗਤਨ ਤਨਵਾਰੀ ॥

سیگؤر درنس انگ ئِؤاری ۔۔

ਸਤਿਗੁਰ ਭੇਟਿ ਹਉਮੈ ਮਾਰੀ ॥

ب
سیگؤر ھیپت ہؤ م َے امری ۔۔

ਸਤਿਗੁਰ ਸੰਤਗ ਨਾਹੀ ਮਨੁ ਿੋਲੈ ॥

سیگؤر گنس نایہ نم دو لَے ۔۔
ਅੰਤਮਰਿ ਬਾਣੀ ਗੁਰਮੁਤਖ ਬੋਲੈ ॥੧॥

ارمِت ناین ُگرمُکھ وب لَے ۔۔۱۔۔

ਸਭੁ ਜਗੁ ਸਾਚਾ ਜਾ ਸਚ ਮਤਹ ਰਾਿੇ ॥

سیھ چگ سااچ اج چس ہہم راےت ۔۔
ਸੀਿਲ ਸਾਤਿ ਗੁਰ ਿੇ ਪਰਭ ਜਾਿੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

لتیس سات ُگر ےت رپَھب اجےت ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਸੰਿ ਪਰਸਾਤਿ ਜਪੈ ਹਤਰ ਨਾਉ ॥

سیت رپساد جپَے ہر ناو ۔۔

ਸੰਿ ਪਰਸਾਤਿ ਹਤਰ ਕੀਰਿਨੁ ਗਾਉ ॥

سیت رپساد ہر ریکنت اگو ۔۔
ਸੰਿ ਪਰਸਾਤਿ ਸਗਲ ਿੁਖ ਤਮਟੇ ॥

سیت رپساد لگس ُدھک ِمپے ۔۔

ਸੰਿ ਪਰਸਾਤਿ ਬੰਧਨ ਿੇ ਛੁਟੇ ॥੨॥

چ
سیت رپساد دنبنھ ےت ُھپے ۔۔۲۔۔
ਸੰਿ ਤਿਪਾ ਿੇ ਤਮਟੇ ਮੋਹ ਭਰਮ ॥

سیت کِرنا ےت ِمپے ومہ رھبم ۔۔
ਸਾਧ ਰੇਣ ਮਜਨ ਸਤਭ ਧਰਮ ॥

م
سادھ رنی چں سیھ درھم ۔۔
ਸਾਧ ਤਿਪਾਲ ਿਇਆਲ ਗੋਤਵੰਿੁ ॥

سادھ کِرنال دنال وگوِدن ۔۔

ਸਾਧਾ ਮਤਹ ਇਹ ਹਮਰੀ ਤਜੰਿੁ ॥੩॥

ساداھ ہہم اہہی رمہی دنج ۔۔۳۔۔
ਤਕਰਪਾ ਤਨਤਧ ਤਕਰਪਾਲ ਤਧਆਵਉ ॥

کِرنا ن ِدھ کِرنال دایھوو ۔۔

ਸਾਧਸੰਤਗ ਿਾ ਬੈਿਣੁ ਪਾਵਉ ॥

نی ب
ھ
سادھسیگ نا ں ناوو ۔۔

ਮੋਤਹ ਤਨਰਗੁਣ ਕਉ ਪਰਤਭ ਕੀਨੀ ਿਇਆ ॥

ومہِ پِر ُگں کؤ رپَھب کیبی دایئ ۔۔

ਸਾਧਸੰਤਗ ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਲਇਆ ॥੪॥੨੨॥੯੧॥

سادھسیگ نانک نام لییا ۔۔۴۔۔۲۲۔۔۹۱۔۔
ਗਉੜੀ ਗੁਆਰੇਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

گؤری ُگؤارریی ہلحم ۵۔۔

ਸਾਧਸੰਤਗ ਜਤਪਓ ਭਗਵੰਿੁ ॥

سادھسیگ چیپؤ وگھبپپ ۔۔

ਕੇਵਲ ਨਾਮੁ ਿੀਓ ਗੁਤਰ ਮੰਿੁ ॥

ویکل نام دئؤ ُگر تنم ۔۔

ਿਤਜ ਅਤਭਮਾਨ ਭਏ ਤਨਰਵੈਰ ॥

ب
جت ا ھبمان ےئھب پِر َوری ۔۔

ਆਿ ਪਹਰ ਪੂਜਹੁ ਗੁਰ ਪੈਰ ॥੧॥

ا ھٹ رہپ ئُؤہہج ُگر ریپ ۔۔۱۔۔

ਅਬ ਮਤਿ ਤਬਨਸੀ ਿੁਸਟ ਤਬਗਾਨੀ ॥

ن
ات مت ِیسی ُدست ِئگاین ۔۔

ਜਬ ਿੇ ਸੁਤਣਆ ਹਤਰ ਜਸੁ ਕਾਨੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

جت ےت ُسییا ہر سج اکین ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਸਹਜ ਸੂਖ ਆਨੰਿ ਤਨਧਾਨ ॥

سہ
ج سُؤھک ا دنن ن ِداھن ۔۔

ਰਾਖਨਹਾਰ ਰਤਖ ਲੇਇ ਤਨਿਾਨ ॥

راکھبہار رھک ےئل ن ِدان ۔۔

ਿੂਖ ਿਰਿ ਤਬਨਸੇ ਭੈ ਭਰਮ ॥

ب
ُدوھک درد نِیسے َھے رھبم ۔۔

ਆਵਣ ਜਾਣ ਰਖੇ ਕਤਰ ਕਰਮ ॥੨॥

ا ون اجن رےھک رک رکم ۔۔۲۔۔

ਪੇਖੈ ਬੋਲੈ ਸੁਣੈ ਸਭੁ ਆਤਪ ॥

پ َیک
سی
َ
س
ی
ل
ھ
ُ
ے وب ے ے َ ھ ا ت ۔۔
ਸਿਾ ਸੰਤਗ ਿਾ ਕਉ ਮਨ ਜਾਤਪ ॥

دسا گنس نا کؤ نم اجت ۔۔
ਸੰਿ ਪਰਸਾਤਿ ਭਇਓ ਪਰਗਾਸੁ ॥

سیت رپساد ویھب رپاگس ۔۔
ਪੂਤਰ ਰਹੇ ਏਕੈ ਗੁਣਿਾਸੁ ॥੩॥

ئُؤر رےہ اےکیَ ُگییاس ۔۔۳۔۔
ਕਹਿ ਪਤਵਿਰ ਸੁਣਿ ਪੁਨੀਿ ॥

کہت وپِرت ُسیت ُنیپت ۔۔
ਗੁਣ ਗੋਤਵੰਿ ਗਾਵਤਹ ਤਨਿ ਨੀਿ ॥

ُگں وگوِدن اگوہِ پِپ تین ۔۔

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਜਾ ਕਉ ਹੋਹੁ ਤਿਪਾਲ ॥

وہک نانک اج کؤ کِرنال ۔۔

ਤਿਸੁ ਜਨ ਕੀ ਸਭ ਪੂਰਨ ਘਾਲ ॥੪॥੨੩॥੯੨॥

ئِس نج یک سیھ ئُؤرن اھگل ۔۔۴۔۔۲۳۔۔۹۲۔۔
ਗਉੜੀ ਗੁਆਰੇਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

گؤری ُگؤارریی ہلحم ۵۔۔

ਬੰਧਨ ਿੋਤੜ ਬੋਲਾਵੈ ਰਾਮੁ ॥

وبالوے رام ۔۔
دنبنھ وتر َ

ਮਨ ਮਤਹ ਲਾਗੈ ਸਾਚੁ ਤਧਆਨੁ ॥

نم ہہم ال َگے ساچ دایھن ۔۔
ਤਮਟਤਹ ਕਲੇਸ ਸੁਖੀ ਹੋਇ ਰਹੀਐ ॥

سک
مِی ِہ کلیس ُ ھی وہۓ ر ہیپے ۔۔

ਐਸਾ ਿਾਿਾ ਸਤਿਗੁਰੁ ਕਹੀਐ ॥੧॥

ااسی دانا سیگؤر کہ ٔپے َ۔۔۱۔۔

ਸੋ ਸੁਖਿਾਿਾ ਤਜ ਨਾਮੁ ਜਪਾਵੈ ॥

سک
اپجوے ۔۔
وس ُ ھدانا ےج نام َ
ਕਤਰ ਤਕਰਪਾ ਤਿਸੁ ਸੰਤਗ ਤਮਲਾਵੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ئ
الوے ۔۔۱۔۔راہو۔۔
رک کِرنا ِس گنس م ِ َ

ਤਜਸੁ ਹੋਇ ਿਇਆਲੁ ਤਿਸੁ ਆਤਪ ਤਮਲਾਵੈ ॥

ئ
ج
الوے ۔۔
ِ س وہۓ دنال ِس ا ت م ِ َ
ਸਰਬ ਤਨਧਾਨ ਗੁਰੂ ਿੇ ਪਾਵੈ ॥

رست ن ِداھن ُگؤ ُرو ےت نا َوے ۔۔
ਆਪੁ ਤਿਆਤਗ ਤਮਟੈ ਆਵਣ ਜਾਣਾ ॥

ا ت پ ِیاگ ِمپے ا ون اجنا ۔۔

ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਤਗ ਪਾਰਬਰਹਮੁ ਪਛਾਣਾ ॥੨॥

ےک گنس نارپرمہ اھچپنا ۔۔۲۔۔
سادھ َ
ਜਨ ਊਪਤਰ ਪਰਭ ਭਏ ਿਇਆਲ ॥

نج اُورپ رپَھب ےئھب دنال ۔۔

ਜਨ ਕੀ ਟੇਕ ਏਕ ਗੋਪਾਲ ॥

نج یک کیٹ انک وگنال ۔۔
ਏਕਾ ਤਲਵ ਏਕੋ ਮਤਨ ਭਾਉ ॥

ااکی لِؤ اوکی نم اھبو ۔۔
ਸਰਬ ਤਨਧਾਨ ਜਨ ਕੈ ਹਤਰ ਨਾਉ ॥੩॥

ےک ہر ناو ۔۔۳۔۔
رست ن ِداھن نج َ
ਪਾਰਬਰਹਮ ਤਸਉ ਲਾਗੀ ਪਰੀਤਿ ॥

نارپرمہ سِیؤ الیگ رپپپ ۔۔

ਤਨਰਮਲ ਕਰਣੀ ਸਾਚੀ ਰੀਤਿ ॥

پِرلم رکین سایچ ِرپپ ۔۔

ਗੁਤਰ ਪੂਰੈ ਮੇਤਟਆ ਅੰਤਧਆਰਾ ॥

ُگر ئُؤ َرے ایٹیم ادنایھرا ۔۔

ਨਾਨਕ ਕਾ ਪਰਭੁ ਅਪਰ ਅਪਾਰਾ ॥੪॥੨੪॥੯੩॥

نانک اک رپَھب ارپ انارا ۔۔۴۔۔۲۴۔۔۹۳۔۔
ਗਉੜੀ ਗੁਆਰੇਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

گؤری ُگؤارریی ہلحم ۵۔۔

ਤਜਸੁ ਮਤਨ ਵਸੈ ਿਰੈ ਜਨੁ ਸੋਇ ॥

ِجس نم و سَے رتَے نج وسۓ ۔۔
ਜਾ ਕੈ ਕਰਤਮ ਪਰਾਪਤਿ ਹੋਇ ॥

ےک رکم رپاپپ وہۓ ۔۔
اج َ

ਿੂਖੁ ਰੋਗੁ ਕਛੁ ਭਉ ਨ ਤਬਆਪੈ ॥

ب
ُدوھک روگ ھچک ھؤ ہن ایب ئَے ۔۔
ਅੰਤਮਰਿ ਨਾਮੁ ਤਰਿੈ ਹਤਰ ਜਾਪੈ ॥੧॥

ارمِت نام ر َِدے ہر اج ئَے ۔۔۱۔۔
ਪਾਰਬਰਹਮੁ ਪਰਮੇਸੁਰੁ ਤਧਆਈਐ ॥

نارپرمہ رپمیسُر دایھ نیپے َ۔۔

ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਿੇ ਇਹ ਮਤਿ ਪਾਈਐ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ُگر ئُؤرے ےت اہہی مت نا پپَے ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਕਰਣ ਕਰਾਵਨਹਾਰ ਿਇਆਲ ॥

رکن رکاواہنر دنال ۔۔
ਜੀਅ ਜੰਿ ਸਗਲੇ ਪਰਤਿਪਾਲ ॥

ایج جپت ےلگس رپَپ ِیال ۔۔
ਅਗਮ ਅਗੋਚਰ ਸਿਾ ਬੇਅੰਿਾ ॥

امگ اوگرچ دسا ےبااتن ۔۔
ਤਸਮਤਰ ਮਨਾ ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਮੰਿਾ ॥੨॥

ِسمر انم ئُؤرے ُگر اتنم ۔۔۲۔۔
ਜਾ ਕੀ ਸੇਵਾ ਸਰਬ ਤਨਧਾਨੁ ॥

اج یک ویسا رست ن ِداھن ۔۔
ਪਰਭ ਕੀ ਪੂਜਾ ਪਾਈਐ ਮਾਨੁ ॥

رپَھب یک ئُؤاج نا پپَے امن ۔۔

ਜਾ ਕੀ ਟਹਲ ਨ ਤਬਰਥੀ ਜਾਇ ॥

اج یک لہٹ ہن پِریھت اجۓ ۔۔

ਸਿਾ ਸਿਾ ਹਤਰ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਇ ॥੩॥

دسا دسا ہر ےک ُگں اگۓ ۔۔۳۔۔
ਕਤਰ ਤਕਰਪਾ ਪਰਭ ਅੰਿਰਜਾਮੀ ॥

رک کِرنا رپَھب ارتناجیم ۔۔

ਸੁਖ ਤਨਧਾਨ ਹਤਰ ਅਲਖ ਸੁਆਮੀ ॥

ُسکھ ن ِداھن ہر اھکل سُؤا یم ۔۔
ਜੀਅ ਜੰਿ ਿੇਰੀ ਸਰਣਾਈ ॥

ِجیا جپت ریتی رسنایئ ۔۔
ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਤਮਲੈ ਵਤਿਆਈ ॥੪॥੨੫॥੯੪॥

نانک نام ملَ ِے ودنایئ ۔۔۴۔۔۲۵۔۔۹۴۔۔
ਗਉੜੀ ਗੁਆਰੇਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

گؤری ُگؤارریی ہلحم ۵۔۔

ਜੀਅ ਜੁਗਤਿ ਜਾ ਕੈ ਹੈ ਹਾਥ ॥

ےہ اہھت ۔۔
ایج تگج اج ےکَ َ
ਸੋ ਤਸਮਰਹੁ ਅਨਾਥ ਕੋ ਨਾਥੁ ॥

وس ِسمروہ اناھت وک ناھت ۔۔

ਪਰਭ ਤਚਤਿ ਆਏ ਸਭੁ ਿੁਖੁ ਜਾਇ ॥

رپَھب ِجت ا ےئ سیھ ُدھک اجۓ ۔۔

ਭੈ ਸਭ ਤਬਨਸਤਹ ਹਤਰ ਕੈ ਨਾਇ ॥੧॥

ب
ےک ناےئ ۔۔۱۔۔
َھے سیھ نِیس ِہ ہر َ
ਤਬਨੁ ਹਤਰ ਭਉ ਕਾਹੇ ਕਾ ਮਾਨਤਹ ॥

ب
پِں ہر ھؤ اکےہ اک امہہنِ ۔۔

ਹਤਰ ਤਬਸਰਿ ਕਾਹੇ ਸੁਖੁ ਜਾਨਤਹ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ہر ِئسرت اکےہ ُسکھ اجہہنِ ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਤਜਤਨ ਧਾਰੇ ਬਹੁ ਧਰਤਣ ਅਗਾਸ ॥

ِجں داھرے وہب درھن ااگس ۔۔
ਜਾ ਕੀ ਜੋਤਿ ਜੀਅ ਪਰਗਾਸ ॥

اج یک وجت ایج رپاگس ۔۔
ਜਾ ਕੀ ਬਖਸ ਨ ਮੇਟੈ ਕੋਇ ॥

نک
ھ
می
َ
پ
اج یک س ہن ے وکۓ ۔۔
ਤਸਮਤਰ ਤਸਮਤਰ ਪਰਭੁ ਤਨਰਭਉ ਹੋਇ ॥੨॥

ب
ِسمر ِسمر رپَھب پِر ھؤ وہۓ ۔۔۲۔۔
ਆਿ ਪਹਰ ਤਸਮਰਹੁ ਪਰਭ ਨਾਮੁ ॥

ا ھٹ رہپ ِسمر ُہ رپَھب نام ۔۔

ਅਤਨਕ ਿੀਰਥ ਮਜਨੁ ਇਸਨਾਨੁ ॥

م
چ
ان ِک ریتھت ں اانسن ۔۔

ਪਾਰਬਰਹਮ ਕੀ ਸਰਣੀ ਪਾਤਹ ॥

نارپرمہ یک رسین ناہِ۔۔

ਕੋਤਟ ਕਲੰਕ ਤਖਨ ਮਤਹ ਤਮਤਟ ਜਾਤਹ ॥੩॥

ک
ھ
ِ
م
ِ
وکت کنلک ں ہہم ت اجےہ ۔۔۳۔۔
ਬੇਮੁਹਿਾਜੁ ਪੂਰਾ ਪਾਤਿਸਾਹੁ ॥

ےباتحمچ ئُؤرا نائساوہ ۔۔
ਪਰਭ ਸੇਵਕ ਸਾਚਾ ਵੇਸਾਹੁ ॥

رپَھب ویسک سااچ واسیوہ ۔۔
ਗੁਤਰ ਪੂਰੈ ਰਾਖੇ ਿੇ ਹਾਥ ॥

ُگر ئُؤ َرے راےھک دے اہھت ۔۔
ਨਾਨਕ ਪਾਰਬਰਹਮ ਸਮਰਾਥ ॥੪॥੨੬॥੯੫॥

نانک نارپرمہ رمساھت ۔۔۴۔۔۲۶۔۔۹۵۔۔
ਗਉੜੀ ਗੁਆਰੇਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

گؤری ُگؤارریی ہلحم ۵۔۔

ਗੁਰ ਪਰਸਾਤਿ ਨਾਤਮ ਮਨੁ ਲਾਗਾ ॥

ُگر رپساد نام نم الاگ ۔۔

ਜਨਮ ਜਨਮ ਕਾ ਸੋਇਆ ਜਾਗਾ ॥

منج منج اک وسنا اجاگ ۔۔
ਅੰਤਮਰਿ ਗੁਣ ਉਚਰੈ ਪਰਭ ਬਾਣੀ ॥

ارمت ُگں اُج َِرے رپَھب ناین ۔۔
ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਕੀ ਸੁਮਤਿ ਪਰਾਣੀ ॥੧॥

ئُؤرے ُگر یک ُسمِت رپاین ۔۔۱۔۔

ਪਰਭ ਤਸਮਰਿ ਕੁਸਲ ਸਤਭ ਪਾਏ ॥

رپَھب ِسمرت ُکسل سیھ ناےئ ۔۔
ਘਤਰ ਬਾਹਤਰ ਸੁਖ ਸਹਜ ਸਬਾਏ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

سہ
رھگ ناہر ُسکھ ج ابسےئ ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਸੋਈ ਪਛਾਿਾ ਤਜਨਤਹ ਉਪਾਇਆ ॥

وسیئ اھچپنا جبہہ اُناِنا ۔۔
ਕਤਰ ਤਕਰਪਾ ਪਰਤਭ ਆਤਪ ਤਮਲਾਇਆ ॥

رک کِرنا رپَھب ا ت مِالنا ۔۔

ਬਾਹ ਪਕਤਰ ਲੀਨੋ ਕਤਰ ਅਪਨਾ ॥

ناہ رکپ ونیل رک اانپ ۔۔
ਹਤਰ ਹਤਰ ਕਥਾ ਸਿਾ ਜਪੁ ਜਪਨਾ ॥੨॥

ہر ہر اھتک دسا جت چییا ۔۔۲۔۔
ਮੰਿੁ ਿੰਿੁ ਅਉਖਧੁ ਪੁਨਹਚਾਰੁ ॥

میتر رتنت اودھکھ ُپبہچار ۔۔

ਹਤਰ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਜੀਅ ਪਰਾਨ ਅਧਾਰੁ ॥

ہر ہر نام ایج رپان اداھر ۔۔
ਸਾਚਾ ਧਨੁ ਪਾਇਓ ਹਤਰ ਰੰਤਗ ॥

سااچ دنھ ناویئ ہر رنگ ۔۔
ਿੁਿਰੁ ਿਰੇ ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਤਗ ॥੩॥

ےک گنس ۔۔۳۔۔
ُدرت رتے سادھ َ

ਸੁਤਖ ਬੈਸਹੁ ਸੰਿ ਸਜਨ ਪਰਵਾਰੁ ॥

ُسکھ َنیسہؤ سیت نجس رپوار ۔۔

ਹਤਰ ਧਨੁ ਖਤਟਓ ਜਾ ਕਾ ਨਾਤਹ ਸੁਮਾਰੁ ॥

ک
ہر دنھ ھیپؤ اج اک ناہِ ُسمار ۔۔

ਤਜਸਤਹ ਪਰਾਪਤਿ ਤਿਸੁ ਗੁਰੁ ਿੇਇ ॥

جسہہ رپاپپ ئِس ُگر دےئ ۔۔

ਨਾਨਕ ਤਬਰਥਾ ਕੋਇ ਨ ਹੇਇ ॥੪॥੨੭॥੯੬॥

نانک پِراھت وکۓ ہن وہۓ ۔۔۴۔۔۲۷۔۔۹۶۔۔
ਗਉੜੀ ਗੁਆਰੇਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

گؤری ُگؤارریی ہلحم ۵۔۔

ਹਸਿ ਪੁਨੀਿ ਹੋਤਹ ਿਿਕਾਲ ॥

ہست ُنیپت وہہِ اکتتل ۔۔

ਤਬਨਤਸ ਜਾਤਹ ਮਾਇਆ ਜੰਜਾਲ ॥

نِیس اجےہ امنا اجنجل ۔۔

ਰਸਨਾ ਰਮਹੁ ਰਾਮ ਗੁਣ ਨੀਿ ॥

رانس روہم رام ُگں تین ۔۔

ਸੁਖੁ ਪਾਵਹੁ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਮੀਿ ॥੧॥

ُسکھ ناووہ ریمے اھبیئ تیم ۔۔۱۔۔
ਤਲਖੁ ਲੇਖਤਣ ਕਾਗਤਿ ਮਸਵਾਣੀ ॥

لک ِ لیک
ھ
ھ ں اکدگ وسماین ۔۔

ਰਾਮ ਨਾਮ ਹਤਰ ਅੰਤਮਰਿ ਬਾਣੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

رام نام ہر ارمت ناین ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਇਹ ਕਾਰਤਜ ਿੇਰੇ ਜਾਤਹ ਤਬਕਾਰ ॥

اہہی اکرچ ریتے اجہِ ِئکار ۔۔
ਤਸਮਰਿ ਰਾਮ ਨਾਹੀ ਜਮ ਮਾਰ ॥

ِسمرت رام نایہ مج امر ۔۔

ਧਰਮ ਰਾਇ ਕੇ ਿੂਿ ਨ ਜੋਹੈ ॥

درھم راےئ ےک ُدوت ہن وج َہے ۔۔
ਮਾਇਆ ਮਗਨ ਨ ਕਛੂਐ ਮੋਹੈ ॥੨॥

ک
ج
ُ
ہ
ھ
امنا نگم ہن ؤاَے وم َ ے ۔۔۲۔۔
ਉਧਰਤਹ ਆਤਪ ਿਰੈ ਸੰਸਾਰੁ ॥

اُدرھہِ ا ت رتَے اسنسر ۔۔
ਰਾਮ ਨਾਮ ਜਤਪ ਏਕੰਕਾਰੁ ॥

رام نام جت انکپکار ۔۔
ਆਤਪ ਕਮਾਉ ਅਵਰਾ ਉਪਿੇਸ ॥

ا ت امکو اورا ا ُندسی ۔۔
ਰਾਮ ਨਾਮ ਤਹਰਿੈ ਪਰਵੇਸ ॥੩॥

رام نام ہِر َدے رپوسی ۔۔۳۔۔
ਜਾ ਕੈ ਮਾਥੈ ਏਹੁ ਤਨਧਾਨੁ ॥

َب
ےک ام ھے اویہ ن ِداھن ۔۔
اج َ

ਸੋਈ ਪੁਰਖੁ ਜਪੈ ਭਗਵਾਨੁ ॥

وسیئ ُپرھک جپَے وگھبان ۔۔

ਆਿ ਪਹਰ ਹਤਰ ਹਤਰ ਗੁਣ ਗਾਉ ॥

ا ھٹ رہپ ہر ہر ُگں اگو ۔۔

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਹਉ ਤਿਸੁ ਬਤਲ ਜਾਉ ॥੪॥੨੮॥੯੭॥

وہک نانک ہؤ ئِس نل اجو ۔۔۴۔۔۲۸۔۔۹۷۔۔

ੇਰਾਗੁ ਗਉੜੀ ਗੁਆਰੇਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ਚਉਪਿੇ ਿੁਪਿ

راگ گؤری ُگؤارریی ہلحم  ۵جؤندے ُدندے
ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪਰਸਾਤਿ ॥

اِک اواکنر سیگؤر رپساد ۔۔
ਜੋ ਪਰਾਇਓ ਸੋਈ ਅਪਨਾ ॥

وج رپاپپؤ وسیئ اانپ ۔۔

ਜੋ ਿਤਜ ਛੋਿਨ ਤਿਸੁ ਤਸਉ ਮਨੁ ਰਚਨਾ ॥੧॥

وج جت وھچدن ئِس سِیؤ نم رانچ ۔۔۱۔۔
ਕਹਹੁ ਗੁਸਾਈ ਤਮਲੀਐ ਕੇਹ ॥

وہک ُگسا ٔی مِلیپے کبہہ ۔۔

ਜੋ ਤਬਬਰਜਿ ਤਿਸ ਤਸਉ ਨੇਹ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

وج نِترجت ئِس سِیؤ پبہہ ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਝੂਿੁ ਬਾਿ ਸਾ ਸਚੁ ਕਤਰ ਜਾਿੀ ॥

چ
ُھؤھٹ نات سا چس رک اجیت ۔۔

ਸਤਿ ਹੋਵਨੁ ਮਤਨ ਲਗੈ ਨ ਰਾਿੀ ॥੨॥

َ
ست وہون نم لگے ہن رایت ۔۔۲۔۔
ਬਾਵੈ ਮਾਰਗੁ ਟੇਢਾ ਚਲਨਾ ॥

نا َوے امرگ پَیداھ انلچ ۔۔
ਸੀਧਾ ਛੋਤਿ ਅਪੂਿਾ ਬੁਨਨਾ ॥੩॥

دیساھ وھچد اوپاھٹ ُنییا ۔۔۳۔۔
ਿੁਹਾ ਤਸਤਰਆ ਕਾ ਖਸਮੁ ਪਰਭੁ ਸੋਈ ॥

ُداہ سِرنا اک

کھ س

م رپَھب وسیئ ۔۔

ਤਜਸੁ ਮੇਲੇ ਨਾਨਕ ਸੋ ਮੁਕਿਾ ਹੋਈ ॥੪॥੨੯॥੯੮॥

ِجس ےلیم نانک وس مُکیا وہیئ ۔۔۴۔۔۲۹۔۔۹۸۔۔
ਗਉੜੀ ਗੁਆਰੇਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

گؤری ُگؤارریی ہلحم ۵۔۔

ਕਤਲਜੁਗ ਮਤਹ ਤਮਤਲ ਆਏ ਸੰਜੋਗ ॥

کلچُگ ہہم مِل ا ےئ وجنسگ ۔۔

ਤਜਚਰੁ ਆਤਗਆ ਤਿਚਰੁ ਭੋਗਤਹ ਭੋਗ ॥੧॥

ب
چ
ِ چر ا ایگ ِچر وھبہہگ وھبگ ۔۔۱۔۔
ਜਲੈ ਨ ਪਾਈਐ ਰਾਮ ਸਨੇਹੀ ॥

چلَے ہن نا پپَے رام سیبہی ۔۔

ਤਕਰਤਿ ਸੰਜੋਤਗ ਸਿੀ ਉਤਿ ਹੋਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

کِرت وجنسگ یتس اُھٹ وہیئ ۔۔۱۔۔راہو۔۔

ਿੇਖਾ ਿੇਖੀ ਮਨਹਤਿ ਜਤਲ ਜਾਈਐ ॥

داھکی دیھکی مبہبھ لج اج پپَے ۔۔

ਤਪਰਅ ਸੰਗੁ ਨ ਪਾਵੈ ਬਹੁ ਜੋਤਨ ਭਵਾਈਐ ॥੨॥

پِرا گنس ہن نا َوے وہب وجن وھبا پ ٔپے ۔۔۲۔۔
ਸੀਲ ਸੰਜਤਮ ਤਪਰਅ ਆਤਗਆ ਮਾਨੈ ॥

سبج
پ
لیس م ِرِا ا ایگ امےن ۔۔

ਤਿਸੁ ਨਾਰੀ ਕਉ ਿੁਖੁ ਨ ਜਮਾਨੈ ॥੩॥

ئِس ناری کؤ ُدھک ہن امج ئَے ۔۔۳۔۔
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਤਜਤਨ ਤਪਰਉ ਪਰਮੇਸਰੁ ਕਤਰ ਜਾਤਨਆ ॥

وہک نانک ِجں پِرئؤ رپرسیم رک اجاین ۔۔

ਧੰਨੁ ਸਿੀ ਿਰਗਹ ਪਰਵਾਤਨਆ ॥੪॥੩੦॥੯੯॥

دنھّ یتس درہگ رپوااین ۔۔۴۔۔۳۱۔۔۹۹۔۔
ਗਉੜੀ ਗੁਆਰੇਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

گؤری ُگؤارریی ہلحم ۵۔۔

ਹਮ ਧਨਵੰਿ ਭਾਗਿ ਸਚ ਨਾਇ ॥

مہ دھپ َؤپپ اھبھٹگ چس ناےئ ۔۔

ਹਤਰ ਗੁਣ ਗਾਵਹ ਸਹਤਜ ਸੁਭਾਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

سہ
ب
س
ُ
ہر ُگں اگوہ ج ھاےئِ ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਪੀਊ ਿਾਿੇ ਕਾ ਖੋਤਲ ਤਿਿਾ ਖਜਾਨਾ ॥

پپ ُؤ دادے اک وھکل دِاھٹ اجھکنا ۔۔

ਿਾ ਮੇਰੈ ਮਤਨ ਭਇਆ ਤਨਧਾਨਾ ॥੧॥

نا ریمَے نم ایھب ن ِداھنا ۔۔۱۔۔
ਰਿਨ ਲਾਲ ਜਾ ਕਾ ਕਛੂ ਨ ਮੋਲੁ ॥

کج
رنت الل اج اک ُھؤ ہن ومل ۔۔
ਭਰੇ ਭੰਿਾਰ ਅਖੂਟ ਅਿੋਲ ॥੨॥

ک
رھبے ڈنھبار ا ُھؤت اوتل ۔۔۲۔۔
ਖਾਵਤਹ ਖਰਚਤਹ ਰਤਲ ਤਮਤਲ ਭਾਈ ॥

اھکوہِ رھکچہہ رل مِل اھبیئ ۔۔

ਿੋਤਟ ਨ ਆਵੈ ਵਧਿੋ ਜਾਈ ॥੩॥

ے ودھدو اجیئ ۔۔۳۔۔
وتت ہن ا و َ
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਤਜਸੁ ਮਸਿਤਕ ਲੇਖੁ ਤਲਖਾਇ ॥

وہک نانک ِجس کتسم ھکیل لک ِھا ئِے ۔۔

ਸੁ ਏਿੁ ਖਜਾਨੈ ਲਇਆ ਰਲਾਇ ॥੪॥੩੧॥੧੦੦॥

ےن لییا رال ئِے ۔۔۴۔۔۳۱۔۔۱۱۱۔۔
وس اَپپ اجھک َ
ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

گؤری ہلحم ۵۔۔
ਿਤਰ ਿਤਰ ਮਰਿੇ ਜਬ ਜਾਨੀਐ ਿੂਤਰ ॥

در در رمےت جت اج پ ٔپے ُدور ۔۔
ਿਰੁ ਚੂਕਾ ਿੇਤਖਆ ਭਰਪੂਤਰ ॥੧॥

در ُجؤاک دنکھیا رھبئُؤر ۔۔۱۔۔

ਸਤਿਗੁਰ ਅਪਨੇ ਕਉ ਬਤਲਹਾਰੈ ॥

اہلبرے ۔۔
سیگؤر اےنپ کؤ َ

ਛੋਤਿ ਨ ਜਾਈ ਸਰਪਰ ਿਾਰੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

وھچد ہن اجیئ رسرپ نا َرے ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਿੂਖੁ ਰੋਗੁ ਸੋਗੁ ਤਬਸਰੈ ਜਬ ਨਾਮੁ ॥

ُدوھک روگ وسگ ِئسرے جت نام ۔۔
ਸਿਾ ਅਨੰਿੁ ਜਾ ਹਤਰ ਗੁਣ ਗਾਮੁ ॥੨॥

دسا ادنن اج ہر ُگں اگم ۔۔۲۔۔
ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਕੋਈ ਨ ਕਹੀਜੈ ॥

ک
ب
ُپرا ھال وکیئ ہن ہبج َے ۔۔

ਛੋਤਿ ਮਾਨੁ ਹਤਰ ਚਰਨ ਗਹੀਜੈ ॥੩॥

گ
وھچد امن ہر رچن ہبج َے ۔۔۳۔۔
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਮੰਿੁ ਤਚਿਾਤਰ ॥

وہک نانک ُگر میتر ِجیار ۔۔

ਸੁਖੁ ਪਾਵਤਹ ਸਾਚੈ ਿਰਬਾਤਰ ॥੪॥੩੨॥੧੦੧॥

ُسکھ ناوہِ سا َچے درنار ۔۔۴۔۔۳۲۔۔۱۱۱۔۔
ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

گؤری ہلحم ۵۔۔
ਜਾ ਕਾ ਮੀਿੁ ਸਾਜਨੁ ਹੈ ਸਮੀਆ ॥

اج اک تیم سانج ےہَ سمییا ۔۔

ਤਿਸੁ ਜਨ ਕਉ ਕਹੁ ਕਾ ਕੀ ਕਮੀਆ ॥੧॥

ئِس نج کؤ وہک اک یک ایمک ۔۔۱۔۔

ਜਾ ਕੀ ਪਰੀਤਿ ਗੋਤਬੰਿ ਤਸਉ ਲਾਗੀ ॥

اج یک رپپپ وگپِید سِیؤ الیگ ۔۔

ਿੂਖੁ ਿਰਿੁ ਭਰਮੁ ਿਾ ਕਾ ਭਾਗੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ُدوھک درد رھبم نا اک اھبیگ ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਜਾ ਕਉ ਰਸੁ ਹਤਰ ਰਸੁ ਹੈ ਆਇਓ ॥

اج کؤ رس ہر رس ےہَ ا ویئ ۔۔
ਸੋ ਅਨ ਰਸ ਨਾਹੀ ਲਪਟਾਇਓ ॥੨॥

وس ان رس نایہ لییاویئ ۔۔۲۔۔
ਜਾ ਕਾ ਕਤਹਆ ਿਰਗਹ ਚਲੈ ॥

اج اک کہیا درہہگ چلَے ۔۔

ਸੋ ਤਕਸ ਕਉ ਨਿਤਰ ਲੈ ਆਵੈ ਿਲੈ ॥੩॥

کِ
ے نلَے ۔۔۳۔۔
وس س کؤ دنر لَے ا و َ
ਜਾ ਕਾ ਸਭੁ ਤਕਛੁ ਿਾ ਕਾ ਹੋਇ ॥

ک
اج اک سیھ ِچھ نا اک وہۓ ۔۔

ਨਾਨਕ ਿਾ ਕਉ ਸਿਾ ਸੁਖੁ ਹੋਇ ॥੪॥੩੩॥੧੦੨॥

نانک نا کؤ دسا ُسکھ وہۓ ۔۔۴۔۔۳۳۔۔۱۱۲۔۔
ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

گؤری ہلحم ۵۔۔

ਜਾ ਕੈ ਿੁਖੁ ਸੁਖੁ ਸਮ ਕਤਰ ਜਾਪੈ ॥

ےک ُدھک ُسکھ مس رک اج ئَے ۔۔
اج َ
ਿਾ ਕਉ ਕਾੜਾ ਕਹਾ ਤਬਆਪੈ ॥੧॥

نا کؤ اکرا اہک ایب ئَے ۔۔۱۔۔

ਸਹਜ ਅਨੰਿ ਹਤਰ ਸਾਧੂ ਮਾਤਹ ॥

سہ
ج ادنن ہر سا ُدوھ امہِ۔۔

ਆਤਗਆਕਾਰੀ ਹਤਰ ਹਤਰ ਰਾਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ا ایگاکری ہر ہر راےئ ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਜਾ ਕੈ ਅਤਚੰਿੁ ਵਸੈ ਮਤਨ ਆਇ ॥

ےک ا ِجپت و سَے نم ا ۓ ۔۔
اج َ
ਿਾ ਕਉ ਤਚੰਿਾ ਕਿਹੂੰ ਨਾਤਹ ॥੨॥

نا کؤ ِچییا کب ُہؤن ناہِ۔۔۲۔۔

ਜਾ ਕੈ ਤਬਨਤਸਓ ਮਨ ਿੇ ਭਰਮਾ ॥

ےک نِی ِسیؤ نم ےت رھبام ۔۔
اج َ

ਿਾ ਕੈ ਕਛੂ ਨਾਹੀ ਿਰੁ ਜਮਾ ॥੩॥

کج
ُ
ھ
ےک ؤ نایہ در امج ۔۔۳۔۔
نا َ
ਜਾ ਕੈ ਤਹਰਿੈ ਿੀਓ ਗੁਤਰ ਨਾਮਾ ॥

ےک ہِر َدے دئؤ ُگر ناہم ۔۔
اج َ

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਿਾ ਕੈ ਸਗਲ ਤਨਧਾਨਾ ॥੪॥੩੪॥੧੦੩॥

وہک نانک نا ےکَ لگس ن ِداھنا ۔۔۴۔۔۳۴۔۔۱۱۳۔۔

ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

گؤری ہلحم ۵۔۔
ਅਗਮ ਰੂਪ ਕਾ ਮਨ ਮਤਹ ਥਾਨਾ ॥

امگ ُروت اک نم ہہم اھتنا ۔۔
ਗੁਰ ਪਰਸਾਤਿ ਤਕਨੈ ਤਵਰਲੈ ਜਾਨਾ ॥੧॥

ُگر رپساد ک ِ َپے وِر لَے اجنا ۔۔۱۔۔
ਸਹਜ ਕਥਾ ਕੇ ਅੰਤਮਰਿ ਕੁੰਟਾ ॥

سہ
ج اھتک ےک ارمت ُکییا ۔۔

ਤਜਸਤਹ ਪਰਾਪਤਿ ਤਿਸੁ ਲੈ ਭੁੰਚਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ب
ِجسہہ رپاپپ ئِس لَے ُھبچا ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਅਨਹਿ ਬਾਣੀ ਥਾਨੁ ਤਨਰਾਲਾ ॥

ابہت ناین اھتن پِراال ۔۔

ਿਾ ਕੀ ਧੁਤਨ ਮੋਹੇ ਗੋਪਾਲਾ ॥੨॥

نا یک د ُھں ومےہ وگناال ۔۔۲۔۔
ਿਹ ਸਹਜ ਅਖਾਰੇ ਅਨੇਕ ਅਨੰਿਾ ॥

سہ
ہت ج ااھکرے اپیک انییا ۔۔
ਪਾਰਬਰਹਮ ਕੇ ਸੰਗੀ ਸੰਿਾ ॥੩॥

نارپرمہ ےک سیگی سییا ۔۔۳۔۔
ਹਰਖ ਅਨੰਿ ਸੋਗ ਨਹੀ ਬੀਆ ॥

ہرھک اپپت وسگ یہن پِیا ۔۔

ਸੋ ਘਰੁ ਗੁਤਰ ਨਾਨਕ ਕਉ ਿੀਆ ॥੪॥੩੫॥੧੦੪॥

وس رھگ ُگر نانک کؤ دِنا ۔۔۴۔۔۳۵۔۔۱۱۴۔۔
ਗਉੜੀ ਮਃ ੫ ॥

گؤری م۵ :۔۔
ਕਵਨ ਰੂਪੁ ਿੇਰਾ ਆਰਾਧਉ ॥

وکَن ُروت ریتا ا رادھؤ ۔۔
ਕਵਨ ਜੋਗ ਕਾਇਆ ਲੇ ਸਾਧਉ ॥੧॥

وکَن وجگ اکنا ےل سادوھ ۔۔۱۔۔
ਕਵਨ ਗੁਨੁ ਜੋ ਿੁਝੁ ਲੈ ਗਾਵਉ ॥

ُب
وکَن ُگں وج چھ لَے اگوو ۔۔

ਕਵਨ ਬੋਲ ਪਾਰਬਰਹਮ ਰੀਝਾਵਉ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ب
وکَن وبل نارپرمہ ر جھا َوو ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਕਵਨ ਸੁ ਪੂਜਾ ਿੇਰੀ ਕਰਉ ॥

وکَن وس ئُؤاج ریتی رکو ۔۔
ਕਵਨ ਸੁ ਤਬਤਧ ਤਜਿੁ ਭਵਜਲ ਿਰਉ ॥੨॥

ب
وکَن وس نِدھ ِجت َھؤلج رتو ۔۔۲۔۔
ਕਵਨ ਿਪੁ ਤਜਿੁ ਿਪੀਆ ਹੋਇ ॥

وکَن پپ ِجت نییا وہۓ ۔۔
ਕਵਨੁ ਸੁ ਨਾਮੁ ਹਉਮੈ ਮਲੁ ਖੋਇ ॥੩॥

وھکۓ ۔۔۳۔۔
وکَن وس نام ہؤ م َے لم
ِ

ਗੁਣ ਪੂਜਾ ਤਗਆਨ ਤਧਆਨ ਨਾਨਕ ਸਗਲ ਘਾਲ ॥

ُگں ئُؤاج گ ِیان دایھن نانک لگس اھگل ۔۔

ਤਜਸੁ ਕਤਰ ਤਕਰਪਾ ਸਤਿਗੁਰੁ ਤਮਲੈ ਿਇਆਲ ॥੪॥

ِجس رک کِرنا سیگؤر ملَ ِے دنال ۔۔۴۔۔
ਤਿਸ ਹੀ ਗੁਨੁ ਤਿਨ ਹੀ ਪਰਭੁ ਜਾਿਾ ॥

ئِس یہ ُگں پِں یہ رپَھب اجنا ۔۔
ਤਜਸ ਕੀ ਮਾਤਨ ਲੇਇ ਸੁਖਿਾਿਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ਿੂਜਾ ॥੩੬॥੧੦੫॥

سج یک امن ےئل ُسکھدانا ۔۔۱۔۔راہو دواج۔۔۳۶۔۔۱۱۵۔۔
ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

گؤری ہلحم ۵۔۔
ਆਪਨ ਿਨੁ ਨਹੀ ਜਾ ਕੋ ਗਰਬਾ ॥

ا نپ نت یہن اج وک رگنا ۔۔
ਰਾਜ ਤਮਲਖ ਨਹੀ ਆਪਨ ਿਰਬਾ ॥੧॥

راچ مل ِکھ یہن ا نپ درنا ۔۔۱۔۔

ਆਪਨ ਨਹੀ ਕਾ ਕਉ ਲਪਟਾਇਓ ॥

ا نپ یہن اک کؤ لییاویئ ۔۔
ਆਪਨ ਨਾਮੁ ਸਤਿਗੁਰ ਿੇ ਪਾਇਓ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ا نپ نام سیگؤر ےت ناویئ ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਸੁਿ ਬਤਨਿਾ ਆਪਨ ਨਹੀ ਭਾਈ ॥

ُست نییا ا نپ یہن اھبیئ ۔۔

ਇਸਟ ਮੀਿ ਆਪ ਬਾਪੁ ਨ ਮਾਈ ॥੨॥

است ِمپت ا ت نات ہن امیئ ۔۔۲۔۔
ਸੁਇਨਾ ਰੂਪਾ ਿੁਤਨ ਨਹੀ ਿਾਮ ॥

ب
وسانئ ُرونا ُھں یہن دام ۔۔

ਹੈਵਰ ਗੈਵਰ ਆਪਨ ਨਹੀ ਕਾਮ ॥੩॥

َجپؤر َگ َپؤر ا نپ یہن اکم ۔۔۳۔۔

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਜੋ ਗੁਤਰ ਬਖਤਸ ਤਮਲਾਇਆ ॥

نک
وہک نانک وج ُگر ھس مِالنا ۔۔

ਤਿਸ ਕਾ ਸਭੁ ਤਕਛੁ ਤਜਸ ਕਾ ਹਤਰ ਰਾਇਆ ॥੪॥੩੭॥੧੦੬॥

ک
ئِس اک سیھ ِچھ

ِجس اک ہر رانا ۔۔۴۔۔۳۷۔۔۱۱۶۔۔
ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

گؤری ہلحم ۵۔۔
ਗੁਰ ਕੇ ਚਰਣ ਊਪਤਰ ਮੇਰੇ ਮਾਥੇ ॥

ُگر ےک رچن اُورپ ریمے امےھت ۔۔
ਿਾ ਿੇ ਿੁਖ ਮੇਰੇ ਸਗਲੇ ਲਾਥੇ ॥੧॥

نا ےت ُدھک ریمے ےلگس الےھت ۔۔۱۔۔
ਸਤਿਗੁਰ ਅਪੁਨੇ ਕਉ ਕੁਰਬਾਨੀ ॥

سیگؤر اےنپ کؤ قُرناین ۔۔

ਆਿਮ ਚੀਤਨ ਪਰਮ ਰੰਗ ਮਾਨੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ا مت ِچیں رپم رنگ امین ۔۔۱۔۔راہو۔۔ا

ਚਰਣ ਰੇਣੁ ਗੁਰ ਕੀ ਮੁਤਖ ਲਾਗੀ ॥

رچن رنی ُگر یک مُکھ الیگ ۔۔

ਅਹੰਬੁਤਧ ਤਿਤਨ ਸਗਲ ਤਿਆਗੀ ॥੨॥

اہم ُیدھ پِں لگس ایتیگ ۔۔۲۔۔

ਗੁਰ ਕਾ ਸਬਿੁ ਲਗੋ ਮਤਨ ਮੀਿਾ ॥

ُگر اک دبس وگل نم اھٹیم ۔۔

ਪਾਰਬਰਹਮੁ ਿਾ ਿੇ ਮੋਤਹ ਿੀਿਾ ॥੩॥

نارپرمہ نا ےت ومہِ داھٹی ۔۔۳۔۔
ਗੁਰੁ ਸੁਖਿਾਿਾ ਗੁਰੁ ਕਰਿਾਰੁ ॥

ُگر ُسکھدانا ُگر رکنار ۔۔

ਜੀਅ ਪਰਾਣ ਨਾਨਕ ਗੁਰੁ ਆਧਾਰੁ ॥੪॥੩੮॥੧੦੭॥

ایج رپان نانک ُگر ا داھر ۔۔۴۔۔۳۸۔۔۱۱۷۔۔
ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

گؤری ہلحم ۵۔۔
ਰੇ ਮਨ ਮੇਰੇ ਿੂੰ ਿਾ ਕਉ ਆਤਹ ॥

رے نم ریمے ئُؤن نا کؤ ا ہِ۔۔
ਜਾ ਕੈ ਊਣਾ ਕਛਹੂ ਨਾਤਹ ॥੧॥

ُ کج
ھ
ہ
ِ
ےک اونا ُؤ ناہ ۔۔۱۔۔
اج َ

ਹਤਰ ਸਾ ਪਰੀਿਮੁ ਕਤਰ ਮਨ ਮੀਿ ॥

ہر سا رپمتی رک نم تیم ۔۔

ਪਰਾਨ ਅਧਾਰੁ ਰਾਖਹੁ ਸਿ ਚੀਿ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ک
رپان اداھر را ھہؤ دص جپت ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਰੇ ਮਨ ਮੇਰੇ ਿੂੰ ਿਾ ਕਉ ਸੇਤਵ ॥

رے نم ریمے ئُؤن نا کؤ ویسَ ۔۔
ਆਤਿ ਪੁਰਖ ਅਪਰੰਪਰ ਿੇਵ ॥੨॥

ا د ُپرھک ارپرپم دویَ ۔۔۲۔۔

ਤਿਸੁ ਊਪਤਰ ਮਨ ਕਤਰ ਿੂੰ ਆਸਾ ॥

ئِس اُورپ نم رک ئُؤن ا سا ۔۔

ਆਤਿ ਜੁਗਾਤਿ ਜਾ ਕਾ ਭਰਵਾਸਾ ॥੩॥

ا د اگجد اج اک رھبواسا ۔۔۳۔۔
ਜਾ ਕੀ ਪਰੀਤਿ ਸਿਾ ਸੁਖੁ ਹੋਇ ॥

اج یک رپپپ دسا ُسکھ وہۓ ۔۔
ਨਾਨਕੁ ਗਾਵੈ ਗੁਰ ਤਮਤਲ ਸੋਇ ॥੪॥੩੯॥੧੦੮॥

اگوے ُگر مِل وسۓ ۔۔۴۔۔۳۹۔۔۱۱۸۔۔
نانک َ
ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

گؤری ہلحم ۵۔۔
ਮੀਿੁ ਕਰੈ ਸੋਈ ਹਮ ਮਾਨਾ ॥

تیم رکَے وسیئ مہ امنا ۔۔
ਮੀਿ ਕੇ ਕਰਿਬ ਕੁਸਲ ਸਮਾਨਾ ॥੧॥

تیم ےک رکپپ ُکسل امسنا ۔۔۱۔۔

ਏਕਾ ਟੇਕ ਮੇਰੈ ਮਤਨ ਚੀਿ ॥

ااکی کیٹ ریمَے نم جپت ۔۔
ਤਜਸੁ ਤਕਛੁ ਕਰਣਾ ਸੁ ਹਮਰਾ ਮੀਿ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ک
ِجس ِچھ رکنا س رمہا تیم ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਮੀਿੁ ਹਮਾਰਾ ਵੇਪਰਵਾਹਾ ॥

تیم امہرا ورپیوااہ ۔۔
ਗੁਰ ਤਕਰਪਾ ਿੇ ਮੋਤਹ ਅਸਨਾਹਾ ॥੨॥

ُگر کِرنا ےت ومہِ اانساہ ۔۔۲۔۔
ਮੀਿੁ ਹਮਾਰਾ ਅੰਿਰਜਾਮੀ ॥

ِمپت امہرا ارتناجیم ۔۔
ਸਮਰਥ ਪੁਰਖੁ ਪਾਰਬਰਹਮੁ ਸੁਆਮੀ ॥੩॥

رمسھت ُپرھک نارپرمہ سُؤا یم ۔۔۳۔۔
ਹਮ ਿਾਸੇ ਿੁਮ ਿਾਕੁਰ ਮੇਰੇ ॥

ُب
مہ داےس م اھٹ ُکر ریمے ۔۔
ਮਾਨੁ ਮਹਿੁ ਨਾਨਕ ਪਰਭੁ ਿੇਰੇ ॥੪॥੪੦॥੧੦੯॥

امن تہم نانک رپَھب ریتے ۔۔۴۔۔۴۱۔۔۱۱۹۔۔
ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

گؤری ہلحم ۵۔۔
ਜਾ ਕਉ ਿੁਮ ਭਏ ਸਮਰਥ ਅੰਗਾ ॥

ُب
اج کؤ م ےئھب رمسھت ااگن ۔۔

ਿਾ ਕਉ ਕਛੁ ਨਾਹੀ ਕਾਲੰਗਾ ॥੧॥

نا کؤ ھچک نایہ اکاگنل ۔۔۱۔۔
ਮਾਧਉ ਜਾ ਕਉ ਹੈ ਆਸ ਿੁਮਾਰੀ ॥

امدھؤ اج کؤ ےہَ ا س ُبماری ۔۔

ਿਾ ਕਉ ਕਛੁ ਨਾਹੀ ਸੰਸਾਰੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

نا کؤ ھچک نایہ اسنسری ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਜਾ ਕੈ ਤਹਰਿੈ ਿਾਕੁਰੁ ਹੋਇ ॥

ےک ہِر َدے اھٹ ُکر وہۓ ۔۔
اج َ
ਿਾ ਕਉ ਸਹਸਾ ਨਾਹੀ ਕੋਇ ॥੨॥

نا کؤ سہسا نایہ وکۓ ۔۔۲۔۔

ਜਾ ਕਉ ਿੁਮ ਿੀਨੀ ਪਰਭ ਧੀਰ ॥

ُب
اج کؤ م دینی رپَھب دھتر ۔۔

ਿਾ ਕੈ ਤਨਕਤਟ ਨ ਆਵੈ ਪੀਰ ॥੩॥

ے نِتر ۔۔۳۔۔
نا َ
ےک نکِت ہن ا و َ
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਮੈ ਸੋ ਗੁਰੁ ਪਾਇਆ ॥

وہک نانک م َے وس ُگر نانا ۔۔

ਪਾਰਬਰਹਮ ਪੂਰਨ ਿੇਖਾਇਆ ॥੪॥੪੧॥੧੧੦॥

نارپرمہ ئُؤرن داھکینا ۔۔۴۔۔۴۱۔۔۱۱۱۔۔
ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

گؤری ہلحم ۵۔۔

ਿੁਲਭ ਿੇਹ ਪਾਈ ਵਿਭਾਗੀ ॥

ُدھبل دہہی نایئ وداھبیگ ۔۔
ਨਾਮੁ ਨ ਜਪਤਹ ਿੇ ਆਿਮ ਘਾਿੀ ॥੧॥

نام ہن جبہہ ےت ا مت اھگیت ۔۔۱۔۔
ਮਤਰ ਨ ਜਾਹੀ ਤਜਨਾ ਤਬਸਰਿ ਰਾਮ ॥

رم ہن اجیہ ِجیا ِئسرت رام ۔۔

ਨਾਮ ਤਬਹੂਨ ਜੀਵਨ ਕਉਨ ਕਾਮ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

نام ِب ُہؤن ویجن کؤن اکم ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਖਾਿ ਪੀਿ ਖੇਲਿ ਹਸਿ ਤਬਸਥਾਰ ॥

ئ
ک
اھکت تیپ ھیلت ہست ِسبھار ۔۔
ਕਵਨ ਅਰਥ ਤਮਰਿਕ ਸੀਗਾਰ ॥੨॥

وکَن ارھت مِرنک اگیسر ۔۔۲۔۔
ਜੋ ਨ ਸੁਨਤਹ ਜਸੁ ਪਰਮਾਨੰਿਾ ॥

وج ہن ُسبہ ِہ سج رپامدننا ۔۔
ਪਸੁ ਪੰਖੀ ਤਿਰਗਿ ਜੋਤਨ ਿੇ ਮੰਿਾ ॥੩॥

سپ یھکنپ رتِدگ وجن ےت دنما ۔۔۳۔۔
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਗੁਤਰ ਮੰਿੁ ਤਿਰੜਾਇਆ ॥

وہک نانک ُگر میتر درِرانا ۔۔

ਕੇਵਲ ਨਾਮੁ ਤਰਿ ਮਾਤਹ ਸਮਾਇਆ ॥੪॥੪੨॥੧੧੧॥

ویکل نام رِد امہِ امسنا ۔۔۴۔۔۴۲۔۔۱۱۱۔۔

ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

گؤری ہلحم ۵۔۔
ਕਾ ਕੀ ਮਾਈ ਕਾ ਕੋ ਬਾਪ ॥

اک یک امیئ اک وک نات ۔۔
ਨਾਮ ਧਾਰੀਕ ਝੂਿੇ ਸਤਭ ਸਾਕ ॥੧॥

چ
نام داھرنک ُھؤےھٹ سیھ ساک ۔۔۱۔۔
ਕਾਹੇ ਕਉ ਮੂਰਖ ਭਖਲਾਇਆ ॥

ک م بھ ھک
اکےہ ؤ ُؤرھک النا ۔۔

ਤਮਤਲ ਸੰਜੋਤਗ ਹੁਕਤਮ ਿੂੰ ਆਇਆ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ک
مِل وجنسگ ُچ م ئُؤن ا نا ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਏਕਾ ਮਾਟੀ ਏਕਾ ਜੋਤਿ ॥

ااکی امیٹ ااکی وجت ۔۔
ਏਕੋ ਪਵਨੁ ਕਹਾ ਕਉਨੁ ਰੋਤਿ ॥੨॥

اوکی وپَن اہک کؤن روت ۔۔۲۔۔
ਮੇਰਾ ਮੇਰਾ ਕਤਰ ਤਬਲਲਾਹੀ ॥

ریما ریما رک نِلالیہ ۔۔
ਮਰਣਹਾਰੁ ਇਹੁ ਜੀਅਰਾ ਨਾਹੀ ॥੩॥

رماہنر اویہ جیترا نایہ ۔۔۳۔۔

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਗੁਤਰ ਖੋਲੇ ਕਪਾਟ ॥

ہکُ نانک ُگر وھکےل اپکت ۔۔

ਮੁਕਿੁ ਭਏ ਤਬਨਸੇ ਭਰਮ ਥਾਟ ॥੪॥੪੩॥੧੧੨॥

مُکت ےئھب نِیسے رھبَم اھتت ۔۔۴۔۔۴۳۔۔۱۱۲۔۔
ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

گؤری ہلحم ۵۔۔
ਵਿੇ ਵਿੇ ਜੋ ਿੀਸਤਹ ਲੋਗ ॥

ودے ودے وج دہسیِ ولگ ۔۔
ਤਿਨ ਕਉ ਤਬਆਪੈ ਤਚੰਿਾ ਰੋਗ ॥੧॥

پِں کؤ ایب ئَے ِچییا روگ ۔۔۱۔۔

ਕਉਨ ਵਿਾ ਮਾਇਆ ਵਤਿਆਈ ॥

کؤن ودا امنا ودنایئ ۔۔
ਸੋ ਵਿਾ ਤਜਤਨ ਰਾਮ ਤਲਵ ਲਾਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

وس ودا ِجں رام لِؤ الیئ ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਭੂਮੀਆ ਭੂਤਮ ਊਪਤਰ ਤਨਿ ਲੁਝੈ ॥

پ ِ لُج
ب
ب
َ
ھ
ُھؤایم ُھؤم اُورپ پ ے ۔۔

ਛੋਤਿ ਚਲੈ ਤਿਰਸਨਾ ਨਹੀ ਬੁਝੈ ॥੨॥

بُج
ھ
َ
وھچد چلَے رتِانس یہن ے ۔۔۲۔۔
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਇਹੁ ਿਿੁ ਬੀਚਾਰਾ ॥

وہک نانک اویہ پپ اچیبرا ۔۔
ਤਬਨੁ ਹਤਰ ਭਜਨ ਨਾਹੀ ਛੁਟਕਾਰਾ ॥੩॥੪੪॥੧੧੩॥

پِں ہر نجھب نایہ چ ُھپکارا ۔۔۳۔۔۴۴۔۔۱۱۳۔۔

ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

گؤری ہلحم ۵۔۔
ਪੂਰਾ ਮਾਰਗੁ ਪੂਰਾ ਇਸਨਾਨੁ ॥

ئُؤرا امرگ ئُؤرا اانسن ۔۔
ਸਭੁ ਤਕਛੁ ਪੂਰਾ ਤਹਰਿੈ ਨਾਮੁ ॥੧॥

ک
سیھ ِچھ

ئُؤرا ہِر َدے نام ۔۔۱۔۔

ਪੂਰੀ ਰਹੀ ਜਾ ਪੂਰੈ ਰਾਖੀ ॥

ئُؤری ریہ اج ئُؤ َرے رایھک ۔۔
ਪਾਰਬਰਹਮ ਕੀ ਸਰਤਣ ਜਨ ਿਾਕੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

نارپرمہ یک رسن نج طایق ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਪੂਰਾ ਸੁਖੁ ਪੂਰਾ ਸੰਿੋਖੁ ॥

ئُؤرا ُسکھ ئُؤرا وتنسھک ۔۔
ਪੂਰਾ ਿਪੁ ਪੂਰਨ ਰਾਜੁ ਜੋਗੁ ॥੨॥

ئُؤرا پپ ئُؤرن راچ وجگ ۔۔۲۔۔
ਹਤਰ ਕੈ ਮਾਰਤਗ ਪਤਿਿ ਪੁਨੀਿ ॥

ہر ےکَ امرگ تتپ ُنیپت ۔۔
ਪੂਰੀ ਸੋਭਾ ਪੂਰਾ ਲੋਕੀਕ ॥੩॥

ئُؤری وساھب ئُؤرا ولک ِیک ۔۔۳۔۔
ਕਰਣਹਾਰੁ ਸਿ ਵਸੈ ਹਿੂਰਾ ॥

رکاہنر دص و سَے دحُورا ۔۔

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰੁ ਪੂਰਾ ॥੪॥੪੫॥੧੧੪॥

وہک نانک ریما سیگؤر ئُؤرا ۔۔۴۔۔۴۵۔۔۱۱۴۔۔
ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

گؤری ہلحم ۵۔۔
ਸੰਿ ਕੀ ਧੂਤਰ ਤਮਟੇ ਅਘ ਕੋਟ ॥

سیت یک دھُؤر ِمپے اھگ وکت ۔۔
ਸੰਿ ਪਰਸਾਤਿ ਜਨਮ ਮਰਣ ਿੇ ਛੋਟ ॥੧॥

سیت رپساد منج رمن ےت وھچت ۔۔۱۔۔
ਸੰਿ ਕਾ ਿਰਸੁ ਪੂਰਨ ਇਸਨਾਨੁ ॥

سیت اک درس ئُؤرن اِانسن ۔۔
ਸੰਿ ਤਿਪਾ ਿੇ ਜਪੀਐ ਨਾਮੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

سیت کِرنا ےت چیپَے نام ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਸੰਿ ਕੈ ਸੰਤਗ ਤਮਤਟਆ ਅਹੰਕਾਰੁ ॥

ےک گنس مِییا ااکنہر ۔۔
سیت َ
ਤਿਰਸਤਟ ਆਵੈ ਸਭੁ ਏਕੰਕਾਰੁ ॥੨॥

ے سیھ انکپکار ۔۔۲۔۔
د ِرست ا و َ
ਸੰਿ ਸੁਪਰਸੰਨ ਆਏ ਵਤਸ ਪੰਚਾ ॥

سیت ُسترنسّ ا ےئ وس اچنپ ۔۔
ਅੰਤਮਰਿੁ ਨਾਮੁ ਤਰਿੈ ਲੈ ਸੰਚਾ ॥੩॥

ارمت نام ر َِدے لَے سبچا ۔۔۳۔۔

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਜਾ ਕਾ ਪੂਰਾ ਕਰਮ ॥

وہک نانک اج اک ئُؤرا رکم ۔۔
ਤਿਸੁ ਭੇਟੇ ਸਾਧੂ ਕੇ ਚਰਨ ॥੪॥੪੬॥੧੧੫॥

ب
ئِس ھیپے سا ُدوھ ےک رچن ۔۔۴۔۔۴۶۔۔۱۱۵۔۔
ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

گؤری ہلحم ۵۔۔
ਹਤਰ ਗੁਣ ਜਪਿ ਕਮਲੁ ਪਰਗਾਸੈ ॥

ہر ُگں جپت لمک رپاگ سَے ۔۔

ਹਤਰ ਤਸਮਰਿ ਿਰਾਸ ਸਭ ਨਾਸੈ ॥੧॥

ہر ِسمرت رتاس سیھ نا سَے ۔۔۱۔۔
ਸਾ ਮਤਿ ਪੂਰੀ ਤਜਿੁ ਹਤਰ ਗੁਣ ਗਾਵੈ ॥

ُگ
اگوے ۔۔
سا مت ئُؤری ِجت ہر ں َ
ਵਿੈ ਭਾਤਗ ਸਾਧੂ ਸੰਗੁ ਪਾਵੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

و َدے اھبگ سا ُدوھ گنس نا َوے ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਸਾਧਸੰਤਗ ਪਾਈਐ ਤਨਤਧ ਨਾਮਾ ॥

سادھسیگ نا پپَے ن ِدھ ناہم ۔۔

ਸਾਧਸੰਤਗ ਪੂਰਨ ਸਤਭ ਕਾਮਾ ॥੨॥

سادھسیگ ئُؤرن سیھ اکام ۔۔۲۔۔
ਹਤਰ ਕੀ ਭਗਤਿ ਜਨਮੁ ਪਰਵਾਣੁ ॥

ہر یک تگھب منج رپوان ۔۔

ਗੁਰ ਤਕਰਪਾ ਿੇ ਨਾਮੁ ਵਖਾਣੁ ॥੩॥

ُگر کِرنا ےت نام واھکن ۔۔۳۔۔
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਸੋ ਜਨੁ ਪਰਵਾਨੁ ॥

وہک نانک وس نج رپوان ۔۔
ਜਾ ਕੈ ਤਰਿੈ ਵਸੈ ਭਗਵਾਨੁ ॥੪॥੪੭॥੧੧੬॥

ےک ر َِدے و سَے وگھبان ۔۔۴۔۔۴۷۔۔۱۱۶۔۔
اج َ
ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

گؤری ہلحم ۵۔۔
ਏਕਸੁ ਤਸਉ ਜਾ ਕਾ ਮਨੁ ਰਾਿਾ ॥

اسکی سِیؤ اج اک نم رانا ۔۔

ਤਵਸਰੀ ਤਿਸੈ ਪਰਾਈ ਿਾਿਾ ॥੧॥

وِرسی ئ ِ َسے رپایئ نانا ۔۔۱۔۔

ਤਬਨੁ ਗੋਤਬੰਿ ਨ ਿੀਸੈ ਕੋਈ ॥

پِں وگپِید ہن د ئ َسے وکیئ ۔۔

ਕਰਨ ਕਰਾਵਨ ਕਰਿਾ ਸੋਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

رکن رکاون رکنا وسیئ ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਮਨਤਹ ਕਮਾਵੈ ਮੁਤਖ ਹਤਰ ਹਤਰ ਬੋਲੈ ॥

امکوے مُکھ ہر ہر وب لَے ۔۔
مبہہ َ

ਸੋ ਜਨੁ ਇਿ ਉਿ ਕਿਤਹ ਨ ਿੋਲੈ ॥੨॥

وس نج اِت اُت ہتکِ ہن دو لَے ۔۔۲۔۔

ਜਾ ਕੈ ਹਤਰ ਧਨੁ ਸੋ ਸਚ ਸਾਹੁ ॥

ےک ہر دنھ وس چس ساوہ ۔۔
اج َ
ਗੁਤਰ ਪੂਰੈ ਕਤਰ ਿੀਨੋ ਤਵਸਾਹੁ ॥੩॥

ُگر ئُؤ َرے رک دونی وسا ُہ ۔۔۳۔۔

ਜੀਵਨ ਪੁਰਖੁ ਤਮਤਲਆ ਹਤਰ ਰਾਇਆ ॥

ویجن ُپرھک مل ِیا ہر رانا ۔۔

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਪਰਮ ਪਿੁ ਪਾਇਆ ॥੪॥੪੮॥੧੧੭॥

وہک نانک رپم ند نانا ۔۔۴۔۔۴۸۔۔۱۱۷۔۔
ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

گؤری ہلحم ۵۔۔
ਨਾਮੁ ਭਗਿ ਕੈ ਪਰਾਨ ਅਧਾਰੁ ॥

نام تگھب ےکَ رپان اداھر ۔۔
ਨਾਮੋ ਧਨੁ ਨਾਮੋ ਤਬਉਹਾਰੁ ॥੧॥

ناوم دنھ ناوم پِپؤاہر ۔۔۱۔۔

ਨਾਮ ਵਿਾਈ ਜਨੁ ਸੋਭਾ ਪਾਏ ॥

نام ودایئ نج وساھب ناےئ ۔۔
ਕਤਰ ਤਕਰਪਾ ਤਜਸੁ ਆਤਪ ਤਿਵਾਏ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

رک کِرنا ِجس ا ت دِواےئ ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਨਾਮੁ ਭਗਿ ਕੈ ਸੁਖ ਅਸਥਾਨੁ ॥

نام تگھب ےکَ ُسکھ ااھتسن ۔۔

ਨਾਮ ਰਿੁ ਸੋ ਭਗਿੁ ਪਰਵਾਨੁ ॥੨॥

نام رت وس تگھب رپوان ۔۔۲۔۔
ਹਤਰ ਕਾ ਨਾਮੁ ਜਨ ਕਉ ਧਾਰੈ ॥

اھرے ۔۔
ہر اک نام نج کؤ د َ
ਸਾਤਸ ਸਾਤਸ ਜਨੁ ਨਾਮੁ ਸਮਾਰੈ ॥੩॥

امسرے ۔۔۳۔۔
ساس ساس نج نام َ
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਤਜਸੁ ਪੂਰਾ ਭਾਗੁ ॥

وہک نانک ِجس ئُؤرا اھبگ ۔۔
ਨਾਮ ਸੰਤਗ ਿਾ ਕਾ ਮਨੁ ਲਾਗੁ ॥੪॥੪੯॥੧੧੮॥

نام گنس نا اک نم الگ ۔۔۴۔۔۴۹۔۔۱۱۸۔۔
ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

گؤری ہلحم ۵۔۔
ਸੰਿ ਪਰਸਾਤਿ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਤਧਆਇਆ ॥

سیت رپساد ہر نام دایھنا ۔۔
ਿਬ ਿੇ ਧਾਵਿੁ ਮਨੁ ਤਿਰਪਿਾਇਆ ॥੧॥

پپ ےت داھوت نم رتِاتپنا ۔۔۱۔۔
ਸੁਖ ਤਬਸਰਾਮੁ ਪਾਇਆ ਗੁਣ ਗਾਇ ॥

ُسکھ ِئسرام نانا ُگں اگۓ ۔۔

ਸਰਮੁ ਤਮਤਟਆ ਮੇਰੀ ਹਿੀ ਬਲਾਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

رسَم مِییا ریمی یتہ نال ِئے ۔۔۱۔۔راہو۔۔

ਚਰਨ ਕਮਲ ਅਰਾਤਧ ਭਗਵੰਿਾ ॥

رچن لمک ارادھ وگھباتن ۔۔
ਹਤਰ ਤਸਮਰਨ ਿੇ ਤਮਟੀ ਮੇਰੀ ਤਚੰਿਾ ॥੨॥

ہر ِسمرن ےت مِبی ریمی ِچییا ۔۔۲۔۔

ਸਭ ਿਤਜ ਅਨਾਥੁ ਏਕ ਸਰਤਣ ਆਇਓ ॥

سیھ جت اناھت انک رسن ا ویئ ۔۔

ਊਚ ਅਸਥਾਨੁ ਿਬ ਸਹਜੇ ਪਾਇਓ ॥੩॥

س
اُوچ ااھتسن پپ ہجے ناویئ ۔۔۳۔۔
ਿੂਖੁ ਿਰਿੁ ਭਰਮੁ ਭਉ ਨਤਸਆ ॥

ب
ُدوھک درد رھبم ھؤ ئسیا ۔۔

ਕਰਣਹਾਰੁ ਨਾਨਕ ਮਤਨ ਬਤਸਆ ॥੪॥੫੦॥੧੧੯॥

رکاہنر نانک نم ئسیا ۔۔۴۔۔۵۱۔۔۱۱۹۔۔
ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

گؤری ہلحم ۵۔۔
ਕਰ ਕਤਰ ਟਹਲ ਰਸਨਾ ਗੁਣ ਗਾਵਉ ॥

رک رک لہٹ رانس ُگں اگوو ۔۔

ਚਰਨ ਿਾਕੁਰ ਕੈ ਮਾਰਤਗ ਧਾਵਉ ॥੧॥

رچن اھٹرک ُکے َ امرگ داھوو ۔۔۱۔۔
ਭਲੋ ਸਮੋ ਤਸਮਰਨ ਕੀ ਬਰੀਆ ॥

ولھب ومس ِسمرن یک پرِنا ۔۔

ਤਸਮਰਿ ਨਾਮੁ ਭੈ ਪਾਤਰ ਉਿਰੀਆ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ب
ِسمرت نام َھے نار اُرتپیا ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਨੇਿਰ ਸੰਿਨ ਕਾ ਿਰਸਨੁ ਪੇਖੁ ॥

س
َپیتر ییں اک درنس َپیکھ ۔۔

ਪਰਭ ਅਤਵਨਾਸੀ ਮਨ ਮਤਹ ਲੇਖੁ ॥੨॥

رپَھب اوِنایس نم ہہم ل َیکھ ۔۔۲۔۔
ਸੁਤਣ ਕੀਰਿਨੁ ਸਾਧ ਪਤਹ ਜਾਇ ॥

ُسں ریکنت سادھ بہہ اجۓ ۔۔

ਜਨਮ ਮਰਣ ਕੀ ਿਰਾਸ ਤਮਟਾਇ ॥੩॥

منج رمن یک رتاس مِیا ئِے ۔۔۳۔۔
ਚਰਣ ਕਮਲ ਿਾਕੁਰ ਉਤਰ ਧਾਤਰ ॥

رچن لمک اھٹ ُکر اُر داھر ۔۔

ਿੁਲਭ ਿੇਹ ਨਾਨਕ ਤਨਸਿਾਤਰ ॥੪॥੫੧॥੧੨੦॥

ُدھبل دہہی نانک ئِسیار ۔۔۴۔۔۵۱۔۔۱۲۱۔۔
ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

گؤری ہلحم ۵۔۔
ਜਾ ਕਉ ਅਪਨੀ ਤਕਰਪਾ ਧਾਰੈ ॥

اھرے ۔۔
اج کؤ اینپ کِرنا د َ

ਸੋ ਜਨੁ ਰਸਨਾ ਨਾਮੁ ਉਚਾਰੈ ॥੧॥

اچرے ۔۔۱۔۔
وس نج رانس نام ا ُ َ

ਹਤਰ ਤਬਸਰਿ ਸਹਸਾ ਿੁਖੁ ਤਬਆਪੈ ॥

ہر ِئسرت سہسا ُدھک ایب ئَے ۔۔

ਤਸਮਰਿ ਨਾਮੁ ਭਰਮੁ ਭਉ ਭਾਗੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ب
ِسمرت نام رھبم ھؤ اھب َگے ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਹਤਰ ਕੀਰਿਨੁ ਸੁਣੈ ਹਤਰ ਕੀਰਿਨੁ ਗਾਵੈ ॥

اگوے ۔۔
ہر ریکنت ُسیے َ ہر ریکنت َ

ਤਿਸੁ ਜਨ ਿੂਖੁ ਤਨਕਤਟ ਨਹੀ ਆਵੈ ॥੨॥

ئ
ے ۔۔۲۔۔
ِس نج ُدوھک نکِت یہن ا و َ
ਹਤਰ ਕੀ ਟਹਲ ਕਰਿ ਜਨੁ ਸੋਹੈ ॥

ہر یک لہٹ رکت نج وس َہے ۔۔
ਿਾ ਕਉ ਮਾਇਆ ਅਗਤਨ ਨ ਪੋਹੈ ॥੩॥

نا کؤ امنا انگ ہن وپ َہے ۔۔۳۔۔

ਮਤਨ ਿਤਨ ਮੁਤਖ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਿਇਆਲ ॥

نم نت مُکھ ہر نام دنال ۔۔

ਨਾਨਕ ਿਜੀਅਲੇ ਅਵਤਰ ਜੰਜਾਲ ॥੪॥੫੨॥੧੨੧॥

ب
چ
ی
ل
ی
نانک ے ا َور اجنجل ۔۔۴۔۔۵۲۔۔۱۲۱۔۔
ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

گؤری ہلحم ۵۔۔
ਛਾਤਿ ਤਸਆਨਪ ਬਹੁ ਚਿੁਰਾਈ ॥

اھچد ِسیاپپ وہب چتُرایئ ۔۔

ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਕੀ ਟੇਕ ਤਟਕਾਈ ॥੧॥

ُگر ئُؤرے یک پَیک ئِکایئ ۔۔۱۔۔
ਿੁਖ ਤਬਨਸੇ ਸੁਖ ਹਤਰ ਗੁਣ ਗਾਇ ॥

ُدھک نِیسے ُسکھ ہر ُگں اگۓ ۔۔

ਗੁਰੁ ਪੂਰਾ ਭੇਤਟਆ ਤਲਵ ਲਾਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ب
ُگر ئُؤرا ھیییا لِؤ ال ئِے ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਹਤਰ ਕਾ ਨਾਮੁ ਿੀਓ ਗੁਤਰ ਮੰਿੁ ॥

ہر اک نام ِدئؤ ُگر میتر ۔۔

ਤਮਟੇ ਤਵਸੂਰੇ ਉਿਰੀ ਤਚੰਿ ॥੨॥

ِمپے وِسُؤرے اُرتی ِجپت ۔۔۲۔۔
ਅਨਿ ਭਏ ਗੁਰ ਤਮਲਿ ਤਿਪਾਲ ॥

ادن ےئھب ُگر مل ِت کِرنال ۔۔

ਕਤਰ ਤਕਰਪਾ ਕਾਟੇ ਜਮ ਜਾਲ ॥੩॥

رک کِرنا اکےٹ مج اجل ۔۔۳۔۔

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਗੁਰੁ ਪੂਰਾ ਪਾਇਆ ॥

وہک نانک ُگر ئُؤرا نانا ۔۔

ਿਾ ਿੇ ਬਹੁਤਰ ਨ ਤਬਆਪੈ ਮਾਇਆ ॥੪॥੫੩॥੧੨੨॥

نا ےت ب ُہر ہن ایب ئَے امنا ۔۔۴۔۔۵۳۔۔۱۲۲۔۔
ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

گؤری ہلحم ۵۔۔

ਰਾਤਖ ਲੀਆ ਗੁਤਰ ਪੂਰੈ ਆਤਪ ॥

راھک لِیا ُگر ئُؤ َرے ا ت ۔۔

ਮਨਮੁਖ ਕਉ ਲਾਗੋ ਸੰਿਾਪੁ ॥੧॥

مب
مُکھ کؤ الوگ سییات ۔۔۱۔۔

ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਜਤਪ ਮੀਿ ਹਮਾਰੇ ॥

ُگؤ ُرو ُگؤ ُرو جت تیم امہرے ۔۔
ਮੁਖ ਊਜਲ ਹੋਵਤਹ ਿਰਬਾਰੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

مُکھ اُولج وہوہِ درنارے ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਗੁਰ ਕੇ ਚਰਣ ਤਹਰਿੈ ਵਸਾਇ ॥

ُگر ےک رچن ہِر َدے وساےئ ۔۔
ਿੁਖ ਿੁਸਮਨ ਿੇਰੀ ਹਿੈ ਬਲਾਇ ॥੨॥

ُدھک ُدنمس ریتی ہ َپے َ نال ئِے ۔۔۲۔۔
ਗੁਰ ਕਾ ਸਬਿੁ ਿੇਰੈ ਸੰਤਗ ਸਹਾਈ ॥

ُگر اک دبس ریتَے گنس اہسیئ ۔۔

ਿਇਆਲ ਭਏ ਸਗਲੇ ਜੀਅ ਭਾਈ ॥੩॥

دنال ےئھب ےلگس یج اھبیئ ۔۔۳۔۔
ਗੁਤਰ ਪੂਰੈ ਜਬ ਤਕਰਪਾ ਕਰੀ ॥

ُگر ئُؤ َرے جت کِرنا رکی ۔۔

ਭਨਤਿ ਨਾਨਕ ਮੇਰੀ ਪੂਰੀ ਪਰੀ ॥੪॥੫੪॥੧੨੩॥

تنھب نانک ریمی ئُؤری رپی ۔۔۴۔۔۵۴۔۔۱۲۳۔۔

ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

گؤری ہلحم ۵۔۔
ਅਤਨਕ ਰਸਾ ਖਾਏ ਜੈਸੇ ਢੋਰ ॥

ان ِک رسا اھکےئ ےسیج دوھر ۔۔
ਮੋਹ ਕੀ ਜੇਵਰੀ ਬਾਤਧਓ ਚੋਰ ॥੧॥

ومہ یک َجپؤری نادھپؤ وچر ۔۔۱۔۔
ਤਮਰਿਕ ਿੇਹ ਸਾਧਸੰਗ ਤਬਹੂਨਾ ॥

مِرنک دہہی سادھسیگ ِب ُہؤنا ۔۔

ਆਵਿ ਜਾਿ ਜੋਨੀ ਿੁਖ ਖੀਨਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ک
ا وت اجت وجین ُدھک ھییا ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਅਤਨਕ ਬਸਿਰ ਸੁੰਿਰ ਪਤਹਰਾਇਆ ॥

ان ِک رتسب ُسیدر رہپانا ۔۔
ਤਜਉ ਿਰਨਾ ਖੇਿ ਮਾਤਹ ਿਰਾਇਆ ॥੨॥

ِجپؤ درنا تیھک امہِ دراپٔیا ۔۔۲۔۔

ਸਗਲ ਸਰੀਰ ਆਵਿ ਸਭ ਕਾਮ ॥

لگس رسری ا وت سیھ اکم ۔۔

ਤਨਹਿਲ ਮਾਨੁਖੁ ਜਪੈ ਨਹੀ ਨਾਮ ॥੩॥

بِہب
ن
ک
ج
ھ
ُ
پ
ل ام ھ َے یہن نام ۔۔۳۔۔

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਜਾ ਕਉ ਭਏ ਿਇਆਲਾ ॥

وہک نانک اج کؤ ےئھب دناال ۔۔

ਸਾਧਸੰਤਗ ਤਮਤਲ ਭਜਤਹ ਗੋੁਪਾਲਾ ॥੪॥੫੫॥੧੨੪॥

ب
سادھسیگ مِل ھچ ِہ ُگیاال ۔۔۴۔۔۵۵۔۔۱۲۴۔۔
ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

گؤری ہلحم ۵۔۔
ਕਤਲ ਕਲੇਸ ਗੁਰ ਸਬਤਿ ਤਨਵਾਰੇ ॥

لک کلیس ُگر دبس ئِؤارے ۔۔

ਆਵਣ ਜਾਣ ਰਹੇ ਸੁਖ ਸਾਰੇ ॥੧॥

ا ون اجن رےہ ُسکھ سارے ۔۔۱۔۔
ਭੈ ਤਬਨਸੇ ਤਨਰਭਉ ਹਤਰ ਤਧਆਇਆ ॥

ب
ب
َھے نِیسے پِر ھؤ ہر دایھنا ۔۔

ਸਾਧਸੰਤਗ ਹਤਰ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਇਆ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

سادھسیگ ہر ےک ُگں اگنا ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਚਰਨ ਕਵਲ ਤਰਿ ਅੰਿਤਰ ਧਾਰੇ ॥

رچن وکَل رِد ارتن داھرے ۔۔
ਅਗਤਨ ਸਾਗਰ ਗੁਤਰ ਪਾਤਰ ਉਿਾਰੇ ॥੨॥

انگ سارگ ُگر نار اُنارے ۔۔۲۔۔
ਬੂਿਿ ਜਾਿ ਪੂਰੈ ਗੁਤਰ ਕਾਢੇ ॥

ئُؤدت اجت ئُؤ َرے ُگر اکدےھ ۔۔
ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੇ ਟੂਟੇ ਗਾਢੇ ॥੩॥

منج منج ےک ئُؤےٹ اگدےھ ۔۔۳۔۔

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਤਿਸੁ ਗੁਰ ਬਤਲਹਾਰੀ ॥

وہک نانک ئِس ُگر اہلبری ۔۔

ਤਜਸੁ ਭੇਟਿ ਗਤਿ ਭਈ ਹਮਾਰੀ ॥੪॥੫੬॥੧੨੫॥

ب
سج ھیپت گپ یئھب امہری ۔۔۴۔۔۵۶۔۔۱۲۵۔۔
ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

گؤری ہلحم ۵۔۔
ਸਾਧਸੰਤਗ ਿਾ ਕੀ ਸਰਨੀ ਪਰਹੁ ॥

سادھسیگ نا یک رسین رپوہ ۔۔

ਮਨੁ ਿਨੁ ਅਪਨਾ ਆਗੈ ਧਰਹੁ ॥੧॥

نم نت اانپ ا ےگ درھوہ ۔۔۱۔۔
ਅੰਤਮਰਿ ਨਾਮੁ ਪੀਵਹੁ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ॥

ارمِت نام ویپ ُہ ریمے اھبیئ ۔۔
ਤਸਮਤਰ ਤਸਮਤਰ ਸਭ ਿਪਤਿ ਬੁਝਾਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ِسمر ِسمر سیھ تپت اھجبیئ ۔۔۱۔۔راہو۔۔

ਿਤਜ ਅਤਭਮਾਨੁ ਜਨਮ ਮਰਣੁ ਤਨਵਾਰਹੁ ॥

ب
جت ا ھبمان منج رمن ئِؤاروہ ۔۔

ਹਤਰ ਕੇ ਿਾਸ ਕੇ ਚਰਣ ਨਮਸਕਾਰਹੁ ॥੨॥

ہر ےک داس ےک رچن اکسمنروہ ۔۔۲۔۔
ਸਾਤਸ ਸਾਤਸ ਪਰਭੁ ਮਨਤਹ ਸਮਾਲੇ ॥

ساس ساس رپَھب مبہہ امسےل ۔۔

ਸੋ ਧਨੁ ਸੰਚਹੁ ਜੋ ਚਾਲੈ ਨਾਲੇ ॥੩॥

سب
وس دنھ جہؤ وج اچ لَے ناےل ۔۔۳۔۔
ਤਿਸਤਹ ਪਰਾਪਤਿ ਤਜਸੁ ਮਸਿਤਕ ਭਾਗੁ ॥

ئِسہہ رپاپپ ِجس کتسم اھبگ ۔۔

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਿਾ ਕੀ ਚਰਣੀ ਲਾਗੁ ॥੪॥੫੭॥੧੨੬॥

وہک نانک نا یک رچین الگ ۔۔۴۔۔۵۷۔۔۱۲۶۔۔
ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

گؤری ہلحم ۵۔۔
ਸੂਕੇ ਹਰੇ ਕੀਏ ਤਖਨ ਮਾਹੇ ॥

ک
ھ
ِ
سُؤےک ہرے ےئیک ں امےہ ۔۔
ਅੰਤਮਰਿ ਤਿਰਸਤਟ ਸੰਤਚ ਜੀਵਾਏ ॥੧॥

سب
ارمت د ِرست ج ویجاےئ ۔۔۱۔۔
ਕਾਟੇ ਕਸਟ ਪੂਰੇ ਗੁਰਿੇਵ ॥

اکےٹ ٹسک ئُؤرے ُگردوی ۔۔
ਸੇਵਕ ਕਉ ਿੀਨੀ ਅਪੁਨੀ ਸੇਵ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ویسک کؤ دِینی اینپ ویسَ ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਤਮਤਟ ਗਈ ਤਚੰਿ ਪੁਨੀ ਮਨ ਆਸਾ ॥

مِت یئگ ِجپت ُپبی نم ا سا ۔۔

ਕਰੀ ਿਇਆ ਸਤਿਗੁਤਰ ਗੁਣਿਾਸਾ ॥੨॥

رکی دایئ سیگؤر ُگییاسا ۔۔۲۔۔

ਿੁਖ ਨਾਿੇ ਸੁਖ ਆਇ ਸਮਾਏ ॥

ُدھک ناےھٹ ُسکھ ا ۓ امسےئ ۔۔
ਢੀਲ ਨ ਪਰੀ ਜਾ ਗੁਤਰ ਿੁਰਮਾਏ ॥੩॥

ب
دِلیھ ہن رپی اج ُگر ُھرامےئ ۔۔۳۔۔
ਇਛ ਪੁਨੀ ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਤਮਲੇ ॥

اھچ ُپبی ئُؤرے ُگر مل ِے ۔۔
ਨਾਨਕ ਿੇ ਜਨ ਸੁਿਲ ਿਲੇ ॥੪॥੫੮॥੧੨੭॥

سب
نانک ےت نج ُ ھل ےلھپ ۔۔۴۔۔۵۸۔۔۱۲۷۔۔
ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

گؤری ہلحم ۵۔۔
ਿਾਪ ਗਏ ਪਾਈ ਪਰਤਭ ਸਾਂਤਿ ॥

نات ےئگ نایئ رپَھب ساپپ ۔۔
ਸੀਿਲ ਭਏ ਕੀਨੀ ਪਰਭ ਿਾਤਿ ॥੧॥

سِییل ےئھب کیبی رپَھب دات ۔۔۱۔۔
ਪਰਭ ਤਕਰਪਾ ਿੇ ਭਏ ਸੁਹੇਲੇ ॥

رپَھب کِرنا ےت ےئھب سہیلے ۔۔
ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੇ ਤਬਛੁਰੇ ਮੇਲੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

بِج
ھ
منج منج ےک رے ےلیم ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਤਸਮਰਿ ਤਸਮਰਿ ਪਰਭ ਕਾ ਨਾਉ ॥

ِسمرت ِسمرت رپَھب اک ناو ۔۔

ਸਗਲ ਰੋਗ ਕਾ ਤਬਨਤਸਆ ਥਾਉ ॥੨॥

لگس روگ اک نِیسیا اھتو ۔۔۲۔۔

ਸਹਤਜ ਸੁਭਾਇ ਬੋਲੈ ਹਤਰ ਬਾਣੀ ॥

سہ
ج ُسبھاےئِ وب لَے ہر ناین ۔۔

ਆਿ ਪਹਰ ਪਰਭ ਤਸਮਰਹੁ ਪਰਾਣੀ ॥੩॥

ا ھٹ رہپ رپَھب ِسمروہ رپَاین ۔۔۳۔۔
ਿੂਖੁ ਿਰਿੁ ਜਮੁ ਨੇਤੜ ਨ ਆਵੈ ॥

ے ۔۔
ُدوھک درد مج ڑین ہن ا و َ
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਜੋ ਹਤਰ ਗੁਨ ਗਾਵੈ ॥੪॥੫੯॥੧੨੮॥

ُگ
اگوے ۔۔۴۔۔۵۹۔۔۱۲۸۔۔
وہک نانک وج ہر ں َ
ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

گؤری ہلحم ۵۔۔
ਭਲੇ ਤਿਨਸ ਭਲੇ ਸੰਜੋਗ ॥

ےلھب دِسن ےلھب وجنسگ ۔۔
ਤਜਿੁ ਭੇਟੇ ਪਾਰਬਰਹਮ ਤਨਰਜੋਗ ॥੧॥

ب
پ
پ
ھی
پ
ِ
ِجت ے نار رمہ روجگ ۔۔۱۔۔
ਓਹ ਬੇਲਾ ਕਉ ਹਉ ਬਤਲ ਜਾਉ ॥

اوہ پیال کؤ ہؤ نل اجو ۔۔

ਤਜਿੁ ਮੇਰਾ ਮਨੁ ਜਪੈ ਹਤਰ ਨਾਉ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ِجت ریما نم جپَے ہر ناو ۔۔۱۔۔راہو۔۔

ਸਿਲ ਮੂਰਿੁ ਸਿਲ ਓਹ ਘਰੀ ॥

سب
سب
ھ
ھ
م
ل ُؤرت ل اوہ رھگی ۔۔
ਤਜਿੁ ਰਸਨਾ ਉਚਰੈ ਹਤਰ ਹਰੀ ॥੨॥

ِجت رانس اُج َِرے ہر ہری ۔۔۲۔۔

ਸਿਲੁ ਓਹੁ ਮਾਥਾ ਸੰਿ ਨਮਸਕਾਰਤਸ ॥

سب
ھل او ُہ اماھت سیت اکسمنرس ۔۔

ਚਰਣ ਪੁਨੀਿ ਚਲਤਹ ਹਤਰ ਮਾਰਤਗ ॥੩॥

رچن ُنیپت چلہہ ہر امرگ ۔۔۳۔۔
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਭਲਾ ਮੇਰਾ ਕਰਮ ॥

ب
وہک نانک ھال ریما رکم ۔۔

ਤਜਿੁ ਭੇਟੇ ਸਾਧੂ ਕੇ ਚਰਨ ॥੪॥੬੦॥੧੨੯॥

ب
ِجت ھیپے سا ُدوھ ےک رچن ۔۔۴۔۔۶۱۔۔۱۲۹۔۔
ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

گؤری ہلحم ۵۔۔
ਗੁਰ ਕਾ ਸਬਿੁ ਰਾਖੁ ਮਨ ਮਾਤਹ ॥

ُگر اک دبس راھک نم امہِ۔۔

ਨਾਮੁ ਤਸਮਤਰ ਤਚੰਿਾ ਸਭ ਜਾਤਹ ॥੧॥

نام ِسمر

ِچییا سیھ اجہِ۔۔۱۔۔

ਤਬਨੁ ਭਗਵੰਿ ਨਾਹੀ ਅਨ ਕੋਇ ॥

پِں وگھبَپپ نایہ ان وکۓ ۔۔

ਮਾਰੈ ਰਾਖੈ ਏਕੋ ਸੋਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ک
امرے را َھے اوکی وسۓ ۔۔۱۔۔راہو۔۔
َ
ਗੁਰ ਕੇ ਚਰਣ ਤਰਿੈ ਉਤਰ ਧਾਤਰ ॥

ُگر ےک رچن ر َِدے اُر داھر ۔۔

ਅਗਤਨ ਸਾਗਰੁ ਜਤਪ ਉਿਰਤਹ ਪਾਤਰ ॥੨॥

انگ سارگ جت اُرتہِ نار ۔۔۲۔۔
ਗੁਰ ਮੂਰਤਿ ਤਸਉ ਲਾਇ ਤਧਆਨੁ ॥

ُگر مُؤرت سِیؤ ال ِئے دایھن ۔۔
ਈਹਾ ਊਹਾ ਪਾਵਤਹ ਮਾਨੁ ॥੩॥

اِاہی اُواہ ناوہِ امن ۔۔۳۔۔
ਸਗਲ ਤਿਆਤਗ ਗੁਰ ਸਰਣੀ ਆਇਆ ॥

لگس پ ِیاگ ُگر رسین ا نا ۔۔

ਤਮਟੇ ਅੰਿੇਸੇ ਨਾਨਕ ਸੁਖੁ ਪਾਇਆ ॥੪॥੬੧॥੧੩੦॥

ِمپے ادنےسی نانک ُسکھ نانا ۔۔۴۔۔۶۱۔۔۱۳۱۔۔
ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

گؤری ہلحم ۵۔۔
ਤਜਸੁ ਤਸਮਰਿ ਿੂਖੁ ਸਭੁ ਜਾਇ ॥

ِجس ِسمرت ُدوھک سیھ اجۓ ۔۔
ਨਾਮੁ ਰਿਨੁ ਵਸੈ ਮਤਨ ਆਇ ॥੧॥

نام رنت و سَے نم ا ۓ ۔۔۱۔۔

ਜਤਪ ਮਨ ਮੇਰੇ ਗੋਤਵੰਿ ਕੀ ਬਾਣੀ ॥

جت نم ریمے وگوِدن یک ناین ۔۔
ਸਾਧੂ ਜਨ ਰਾਮੁ ਰਸਨ ਵਖਾਣੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

سا ُدوھ نج رام رنس واھکین ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਇਕਸੁ ਤਬਨੁ ਨਾਹੀ ਿੂਜਾ ਕੋਇ ॥

اِسک پِں نایہ ُدواج وکۓ ۔۔

ਜਾ ਕੀ ਤਿਰਸਤਟ ਸਿਾ ਸੁਖੁ ਹੋਇ ॥੨॥

اج یک د ِرست دسا ُسکھ وہۓ ۔۔۲۔۔
ਸਾਜਨੁ ਮੀਿੁ ਸਖਾ ਕਤਰ ਏਕੁ ॥

سانج تیم اھکس رک انک ۔۔
ਹਤਰ ਹਤਰ ਅਖਰ ਮਨ ਮਤਹ ਲੇਖੁ ॥੩॥

ہر ہر ارھک نم ہہم ھکیل ۔۔۳۔۔
ਰਤਵ ਰਤਹਆ ਸਰਬਿ ਸੁਆਮੀ ॥

َروِ رایہ رسپپ سُؤا یم ۔۔
ਗੁਣ ਗਾਵੈ ਨਾਨਕੁ ਅੰਿਰਜਾਮੀ ॥੪॥੬੨॥੧੩੧॥

ُگ
اگوے نانک ارتناجیم ۔۔۴۔۔۶۲۔۔۱۳۱۔۔
ں َ
ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

گؤری ہلحم ۵۔۔
ਭੈ ਮਤਹ ਰਤਚਓ ਸਭੁ ਸੰਸਾਰਾ ॥

ب
َھے ہہم ر ِجپؤ سیھ اسنسرا

ਤਿਸੁ ਭਉ ਨਾਹੀ ਤਜਸੁ ਨਾਮੁ ਅਧਾਰਾ ॥੧॥

ب
ئِس ھؤ نایہ سج نام اداھرا ۔۔۱۔۔
ਭਉ ਨ ਤਵਆਪੈ ਿੇਰੀ ਸਰਣਾ ॥

ب
ھؤ ہن ونا ئَے ریتی رسنا ۔۔

ਜੋ ਿੁਧੁ ਭਾਵੈ ਸੋਈ ਕਰਣਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

وج ُندھ اھبوے وسیئ رکنا ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਸੋਗ ਹਰਖ ਮਤਹ ਆਵਣ ਜਾਣਾ ॥

وسگ ہرھک ہہم ا ون اجنا ۔۔
ਤਿਤਨ ਸੁਖੁ ਪਾਇਆ ਜੋ ਪਰਭ ਭਾਣਾ ॥੨॥

پِں ُسکھ نانا وج رپَھب اھبنا ۔۔۲۔۔

ਅਗਤਨ ਸਾਗਰੁ ਮਹਾ ਤਵਆਪੈ ਮਾਇਆ ॥

انگ سارگ اہم ونا ئَے امنا ۔۔

ਸੇ ਸੀਿਲ ਤਜਨ ਸਤਿਗੁਰੁ ਪਾਇਆ ॥੩॥

ےس لتیس نج سیگؤر نانا ۔۔۳۔۔
ਰਾਤਖ ਲੇਇ ਪਰਭੁ ਰਾਖਨਹਾਰਾ ॥

راھک ےئل رپَھب راکھبہارا ۔۔

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਤਕਆ ਜੰਿ ਤਵਚਾਰਾ ॥੪॥੬੩॥੧੩੨॥

وہک نانک ایک جپت وِاچرا ۔۔۴۔۔۶۳۔۔۱۳۲۔۔
ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

گؤری ہلحم ۵۔۔

ਿੁਮਰੀ ਤਿਪਾ ਿੇ ਜਪੀਐ ਨਾਉ ॥

ُبمری کِرنا ےت چیپَے ناو ۔۔

ਿੁਮਰੀ ਤਿਪਾ ਿੇ ਿਰਗਹ ਥਾਉ ॥੧॥

ُبمری کِرنا ےت درہگ اھتو ۔۔۱۔۔

ਿੁਝ ਤਬਨੁ ਪਾਰਬਰਹਮ ਨਹੀ ਕੋਇ ॥

ُب
چھ پِں نارپرمہ یہن وکۓ ۔۔

ਿੁਮਰੀ ਤਿਪਾ ਿੇ ਸਿਾ ਸੁਖੁ ਹੋਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ُبمری کِرنا ےت دسا ُسکھ وہۓ ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਿੁਮ ਮਤਨ ਵਸੇ ਿਉ ਿੂਖੁ ਨ ਲਾਗੈ ॥

ُب
م نم وےس ئؤ ُدوھک ہن ال َگے ۔۔
ਿੁਮਰੀ ਤਿਪਾ ਿੇ ਭਰਮੁ ਭਉ ਭਾਗੈ ॥੨॥

ب
ُبمری کِرنا ےت رھبم ھؤ اھب َگے ۔۔۲۔۔
ਪਾਰਬਰਹਮ ਅਪਰੰਪਰ ਸੁਆਮੀ ॥

نارپرمہ ارپرپم سُؤا یم ۔۔

ਸਗਲ ਘਟਾ ਕੇ ਅੰਿਰਜਾਮੀ ॥੩॥

لگس اٹھگ ےک ارتناجیم ۔۔۳۔۔
ਕਰਉ ਅਰਿਾਤਸ ਅਪਨੇ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਤਸ ॥

رکو ارداس اےنپ سیگؤر ناس ۔۔

ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਤਮਲੈ ਸਚੁ ਰਾਤਸ ॥੪॥੬੪॥੧੩੩॥

نانک نام ملَ ِے چس راس ۔۔۴۔۔۶۴۔۔۱۳۳۔۔

ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

گؤری ہلحم ۵۔۔
ਕਣ ਤਬਨਾ ਜੈਸੇ ਥੋਥਰ ਿੁਖਾ ॥

نک پِیا ےسیج وھترھت ُنکھا ۔۔

ਨਾਮ ਤਬਹੂਨ ਸੂਨੇ ਸੇ ਮੁਖਾ ॥੧॥

نام ِب ُہؤن سُؤےن ےس مُکھا ۔۔۱۔۔
ਹਤਰ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਜਪਹੁ ਤਨਿ ਪਰਾਣੀ ॥

ہر ہر نام جی ُہ پِپ رپَاین ۔۔
ਨਾਮ ਤਬਹੂਨ ਤਧਰਗੁ ਿੇਹ ਤਬਗਾਨੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

نام ِب ُہؤن درھِگ دہہی ِئگاین ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਨਾਮ ਤਬਨਾ ਨਾਹੀ ਮੁਤਖ ਭਾਗੁ ॥

نام پِیا نایہ مُکھ اھبگ ۔۔

ਭਰਿ ਤਬਹੂਨ ਕਹਾ ਸੋਹਾਗੁ ॥੨॥

رھبت ِب ُہؤن اہک وساہگ ۔۔۲۔۔
ਨਾਮੁ ਤਬਸਾਤਰ ਲਗੈ ਅਨ ਸੁਆਇ ॥

َ
نام ِئسار لگے

ان سُؤا ۓ ۔۔

ਿਾ ਕੀ ਆਸ ਨ ਪੂਜੈ ਕਾਇ ॥੩॥

نا یک ا س ہن ئُؤ َچے اکۓ ۔۔۳۔۔
ਕਤਰ ਤਕਰਪਾ ਪਰਭ ਅਪਨੀ ਿਾਤਿ ॥

رک کِرنا رپَھب اینپ دات ۔۔

ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਜਪੈ ਤਿਨ ਰਾਤਿ ॥੪॥੬੫॥੧੩੪॥

نانک نام جپَے دِن رات ۔۔۴۔۔۶۵۔۔۱۳۴۔۔
ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

گؤری ہلحم ۵۔۔
ਿੂੰ ਸਮਰਥੁ ਿੂੰਹੈ ਮੇਰਾ ਸੁਆਮੀ ॥

ئُؤن رمسھت ئُؤن َہے ریما سُؤا یم ۔۔
ਸਭੁ ਤਕਛੁ ਿੁਮ ਿੇ ਿੂੰ ਅੰਿਰਜਾਮੀ ॥੧॥

ک ُب
سیھ ِچھ م ےت ئُؤن ارتناجیم ۔۔۱۔۔
ਪਾਰਬਰਹਮ ਪੂਰਨ ਜਨ ਓਟ ॥

نارپرمہ ئُؤرن نج اوت ۔۔
ਿੇਰੀ ਸਰਤਣ ਉਧਰਤਹ ਜਨ ਕੋਤਟ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ریتی رسن اُدرھہِ نج وکت ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਜੇਿੇ ਜੀਅ ਿੇਿੇ ਸਤਭ ਿੇਰੇ ॥

ےتیج ایج نیپے سیھ ریتے ۔۔
ਿੁਮਰੀ ਤਿਪਾ ਿੇ ਸੂਖ ਘਨੇਰੇ ॥੨॥

ُبمری کِرنا ےت سُؤھک رینھگے ۔۔۲۔۔
ਜੋ ਤਕਛੁ ਵਰਿੈ ਸਭ ਿੇਰਾ ਭਾਣਾ ॥

ک
وج ِچھ ور ئَے سیھ ریتا اھبنا ۔۔
ਹੁਕਮੁ ਬੂਝੈ ਸੋ ਸਤਚ ਸਮਾਣਾ ॥੩॥

ک چ
ُچ م وب َھے وس چس امسنا ۔۔۳۔۔

ਕਤਰ ਤਕਰਪਾ ਿੀਜੈ ਪਰਭ ਿਾਨੁ ॥

رک کِرنا د بج َے رپَھب دان ۔۔

ਨਾਨਕ ਤਸਮਰੈ ਨਾਮੁ ਤਨਧਾਨੁ ॥੪॥੬੬॥੧੩੫॥

نانک ِسم َرے نام ن ِداھن ۔۔۴۔۔۶۶۔۔۱۳۵۔۔
ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

گؤری ہلحم ۵۔۔
ਿਾ ਕਾ ਿਰਸੁ ਪਾਈਐ ਵਿਭਾਗੀ ॥

نا اک درس نا پپَے وداھبیگ ۔۔

ਜਾ ਕੀ ਰਾਮ ਨਾਤਮ ਤਲਵ ਲਾਗੀ ॥੧॥

اج یک رام نام لِؤ الیگ ۔۔۱۔۔
ਜਾ ਕੈ ਹਤਰ ਵਤਸਆ ਮਨ ਮਾਹੀ ॥

ےک ہر وایس نم امیہ ۔۔
اج َ
ਿਾ ਕਉ ਿੁਖੁ ਸੁਪਨੈ ਭੀ ਨਾਹੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

نا کؤ ُدھک ُسی َپے یھب نایہ ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਸਰਬ ਤਨਧਾਨ ਰਾਖੇ ਜਨ ਮਾਤਹ ॥

رست ن ِداھن راےھک نج امہِ۔۔
ਿਾ ਕੈ ਸੰਤਗ ਤਕਲਤਵਖ ਿੁਖ ਜਾਤਹ ॥੨॥

ےک گنس کِلؤِھک ُدھک اجہِ۔۔۲۔۔
نا َ
ਜਨ ਕੀ ਮਤਹਮਾ ਕਥੀ ਨ ਜਾਇ ॥

کب
نج یک امہم ھی ہن اجۓ ۔۔

ਪਾਰਬਰਹਮੁ ਜਨੁ ਰਤਹਆ ਸਮਾਇ ॥੩॥

نارپرمہ نج رایہ امسۓ ۔۔۳۔۔

ਕਤਰ ਤਕਰਪਾ ਪਰਭ ਤਬਨਉ ਸੁਨੀਜੈ ॥

رک کِرنا رپَھب پِپؤ ُسیبج َے ۔۔

ਿਾਸ ਕੀ ਧੂਤਰ ਨਾਨਕ ਕਉ ਿੀਜੈ ॥੪॥੬੭॥੧੩੬॥

داس یک دھُؤر نانک کؤ د بج َے ۔۔۴۔۔۶۷۔۔۱۳۶۔۔
ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

گؤری ہلحم ۵۔۔
ਹਤਰ ਤਸਮਰਿ ਿੇਰੀ ਜਾਇ ਬਲਾਇ ॥

ہر ِسمرت ریتی اجۓ نال ئِے ۔۔

ਸਰਬ ਕਤਲਆਣ ਵਸੈ ਮਤਨ ਆਇ ॥੧॥

رست ایلکن و سَے نم ا ۓ ۔۔۱۔۔
ਭਜੁ ਮਨ ਮੇਰੇ ਏਕੋ ਨਾਮ ॥

جھب نم ریمے اوکی نام ۔۔
ਜੀਅ ਿੇਰੇ ਕੈ ਆਵੈ ਕਾਮ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ے اکم ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ایج ریتے ےکَ ا و َ
ਰੈਤਣ ਤਿਨਸੁ ਗੁਣ ਗਾਉ ਅਨੰਿਾ ॥

َرنی دِسن ُگں اگو انییا ۔۔

ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਕਾ ਤਨਰਮਲ ਮੰਿਾ ॥੨॥

ُگر ئُؤرے اک پِرلم اتنم ۔۔۲۔۔

ਛੋਤਿ ਉਪਾਵ ਏਕ ਟੇਕ ਰਾਖੁ ॥

وھچد اُناو انک کیٹ راھک ۔۔
ਮਹਾ ਪਿਾਰਥੁ ਅੰਤਮਰਿ ਰਸੁ ਚਾਖੁ ॥੩॥

اہم ندارھت ارمت رس اچھک ۔۔۳۔۔
ਤਬਖਮ ਸਾਗਰੁ ਿੇਈ ਜਨ ਿਰੇ ॥

نکھ
ِ م سارگ نیبی نج رتے ۔۔

ਨਾਨਕ ਜਾ ਕਉ ਨਿਤਰ ਕਰੇ ॥੪॥੬੮॥੧੩੭॥

نانک اج کؤ دنر رکے ۔۔۴۔۔۶۸۔۔۱۳۷۔۔
ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

گؤری ہلحم ۵۔۔
ਤਹਰਿੈ ਚਰਨ ਕਮਲ ਪਰਭ ਧਾਰੇ ॥

ہِر َدے رچن لمک رپَھب داھرے ۔۔
ਪੂਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਤਮਤਲ ਤਨਸਿਾਰੇ ॥੧॥

ئُؤرے سیگؤر مِل ئِسیارے ۔۔۱۔۔
ਗੋਤਵੰਿ ਗੁਣ ਗਾਵਹੁ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ॥

وگوِدن ُگں اگو ُہ ریمے اھبیئ ۔۔

ਤਮਤਲ ਸਾਧੂ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਤਧਆਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

مِل سا ُدوھ ہر نام دایھیئ ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਿੁਲਭ ਿੇਹ ਹੋਈ ਪਰਵਾਨੁ ॥

ُدھبل دہہی وہیئ رپوان ۔۔

ਸਤਿਗੁਰ ਿੇ ਪਾਇਆ ਨਾਮ ਨੀਸਾਨੁ ॥੨॥

سیگؤر ےت نانا نام اسینن ۔۔۲۔۔

ਹਤਰ ਤਸਮਰਿ ਪੂਰਨ ਪਿੁ ਪਾਇਆ ॥

ہر ِسمرت ئُؤرن ند نانا ۔۔

ਸਾਧਸੰਤਗ ਭੈ ਭਰਮ ਤਮਟਾਇਆ ॥੩॥

ب
سادھسیگ َھے رھبم مِیانا ۔۔۳۔۔

ਜਿ ਕਿ ਿੇਖਉ ਿਿ ਰਤਹਆ ਸਮਾਇ ॥

نک
جت تک د ھؤ پپ رایہ امسۓ ۔۔

ਨਾਨਕ ਿਾਸ ਹਤਰ ਕੀ ਸਰਣਾਇ ॥੪॥੬੯॥੧੩੮॥

نانک داس ہر یک رسناۓ ۔۔۴۔۔۶۹۔۔۱۳۸۔۔
ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

گؤری ہلحم ۵۔۔
ਗੁਰ ਜੀ ਕੇ ਿਰਸਨ ਕਉ ਬਤਲ ਜਾਉ ॥

ُگر یج ےک درنس کؤ نل اجو ۔۔

ਜਤਪ ਜਤਪ ਜੀਵਾ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਉ ॥੧॥

جت جت ویجا سیگؤر ناو ۔۔۱۔۔
ਪਾਰਬਰਹਮ ਪੂਰਨ ਗੁਰਿੇਵ ॥

نارپرمہ ئُؤرن ُگردوی ۔۔

ਕਤਰ ਤਕਰਪਾ ਲਾਗਉ ਿੇਰੀ ਸੇਵ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

رک کِرنا الگؤ ریتی ویسَ ۔۔۱۔۔راہو۔۔

ਚਰਨ ਕਮਲ ਤਹਰਿੈ ਉਰ ਧਾਰੀ ॥

رچن لمک ہِر َدے اُر داھری ۔۔
ਮਨ ਿਨ ਧਨ ਗੁਰ ਪਰਾਨ ਅਧਾਰੀ ॥੨॥

نم نت دنھ ُگر رپان اداھری ۔۔۲۔۔
ਸਿਲ ਜਨਮੁ ਹੋਵੈ ਪਰਵਾਣੁ ॥

سب
ھ
وہوے رپوان ۔۔
منج
ل
َ
ਗੁਰੁ ਪਾਰਬਰਹਮੁ ਤਨਕਤਟ ਕਤਰ ਜਾਣੁ ॥੩॥

ُگر نارپرمہ نکِت رک اجن ۔۔۳۔۔
ਸੰਿ ਧੂਤਰ ਪਾਈਐ ਵਿਭਾਗੀ ॥

سیت دھُؤر نا پپَے وداھبیگ ۔۔

ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਭੇਟਿ ਹਤਰ ਤਸਉ ਤਲਵ ਲਾਗੀ ॥੪॥੭੦॥੧੩੯॥

ب
نانک ُگر ھیپت ہر سِیؤ لِؤ الیگ ۔۔۴۔۔۷۱۔۔۱۳۹۔۔
ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

گؤری ہلحم ۵۔۔
ਕਰੈ ਿੁਹਕਰਮ ਤਿਖਾਵੈ ਹੋਰੁ ॥

ِاھکوے وہر ۔۔
رکَے ُدرکہم د َ
ਰਾਮ ਕੀ ਿਰਗਹ ਬਾਧਾ ਚੋਰੁ ॥੧॥

رام یک درہہگ ناداھ وچر ۔۔۱۔۔
ਰਾਮੁ ਰਮੈ ਸੋਈ ਰਾਮਾਣਾ ॥

رام ر م َے وسیئ راامنا ۔۔

ਜਤਲ ਥਤਲ ਮਹੀਅਤਲ ਏਕੁ ਸਮਾਣਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

م
لج لھت ہییل انک امسنا ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਅੰਿਤਰ ਤਬਖੁ ਮੁਤਖ ਅੰਤਮਰਿੁ ਸੁਣਾਵੈ ॥

ارتن نِکھ مُکھ ارمت ُسیا َوے ۔۔

ਜਮ ਪੁਤਰ ਬਾਧਾ ਚੋਟਾ ਖਾਵੈ ॥੨॥

اھکوے ۔۔۲۔۔
مج ُپر ناداھ وچنا َ
ਅਤਨਕ ਪੜਿੇ ਮਤਹ ਕਮਾਵੈ ਤਵਕਾਰ ॥

امکوے وِاکر ۔۔
ان ِک ڑپدے ہہم َ
ਤਖਨ ਮਤਹ ਪਰਗਟ ਹੋਤਹ ਸੰਸਾਰ ॥੩॥

ک
ھ
ِ
گ
ں ہہم رپَ پ وہہِ اسنسر ۔۔۳۔۔
ਅੰਿਤਰ ਸਾਤਚ ਨਾਤਮ ਰਤਸ ਰਾਿਾ ॥

ارتن ساچ نام رس رانا ۔۔
ਨਾਨਕ ਤਿਸੁ ਤਕਰਪਾਲੁ ਤਬਧਾਿਾ ॥੪॥੭੧॥੧੪੦॥

نانک ئِس کِرنال نِداھنا ۔۔۴۔۔۷۱۔۔۱۴۱۔۔
ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

گؤری ہلحم ۵۔۔
ਰਾਮ ਰੰਗੁ ਕਿੇ ਉਿਤਰ ਨ ਜਾਇ ॥

رام رنگ دکے اُرت ہن اجۓ ۔۔
ਗੁਰੁ ਪੂਰਾ ਤਜਸੁ ਿੇਇ ਬੁਝਾਇ ॥੧॥

ُگر ئُؤرا ِجس دےئ اھجب ِئے ۔۔۱۔۔

ਹਤਰ ਰੰਤਗ ਰਾਿਾ ਸੋ ਮਨੁ ਸਾਚਾ ॥

ہر رنگ رانا وس نم سااچ ۔۔
ਲਾਲ ਰੰਗ ਪੂਰਨ ਪੁਰਖੁ ਤਬਧਾਿਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

الل رنگ ئُؤرن ُپرھک نِداھنا ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਸੰਿਹ ਸੰਤਗ ਬੈਤਸ ਗੁਨ ਗਾਇ ॥

سیبہہ گنس َنیس ُگں اگۓ ۔۔
ਿਾ ਕਾ ਰੰਗੁ ਨ ਉਿਰੈ ਜਾਇ ॥੨॥

نا اک رنگ ہن اُرتَے اجۓ ۔۔۲۔۔
ਤਬਨੁ ਹਤਰ ਤਸਮਰਨ ਸੁਖੁ ਨਹੀ ਪਾਇਆ ॥

پِں ہر ِسمرن ُسکھ یہن نانا ۔۔

ਆਨ ਰੰਗ ਿੀਕੇ ਸਭ ਮਾਇਆ ॥੩॥

ا ن رنگ ےکیھپ سیھ امنا ۔۔۳۔۔
ਗੁਤਰ ਰੰਗੇ ਸੇ ਭਏ ਤਨਹਾਲ ॥

ُگر رےگن ےس ےئھب بِہال ۔۔
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਭਏ ਹੈ ਿਇਆਲ ॥੪॥੭੨॥੧੪੧॥

ےہ دنال ۔۔۴۔۔۷۲۔۔۱۴۱۔۔
وہک نانک ُگر ےئھب َ
ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

گؤری ہلحم ۵۔۔
ਤਸਮਰਿ ਸੁਆਮੀ ਤਕਲਤਵਖ ਨਾਸੇ ॥

ِسمرت سُؤا یم کِلؤِھک ناےس ۔۔

ਸੂਖ ਸਹਜ ਆਨੰਿ ਤਨਵਾਸੇ ॥੧॥

س سہ
ئ
ِ
ُؤھک ج ا دنن ؤاےس ۔۔۱۔۔

ਰਾਮ ਜਨਾ ਕਉ ਰਾਮ ਭਰੋਸਾ ॥

رام انج کؤ رام رھبوسا ۔۔
ਨਾਮੁ ਜਪਿ ਸਭੁ ਤਮਤਟਓ ਅੰਿੇਸਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

نام جپت سیھ مِیپؤ ادناسی ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਸਾਧਸੰਤਗ ਕਛੁ ਭਉ ਨ ਭਰਾਿੀ ॥

ب
سادھسیگ ھچک ھؤ ہن رھبایت ۔۔
ਗੁਣ ਗੋਪਾਲ ਗਾਈਅਤਹ ਤਿਨੁ ਰਾਿੀ ॥੨॥

ُگں وگنال اگنیی ِہ دِن رایت ۔۔۲۔۔
ਕਤਰ ਤਕਰਪਾ ਪਰਭ ਬੰਧਨ ਛੋਟ ॥

رک کِرنا رپَھب دنبنھ وھچت ۔۔
ਚਰਣ ਕਮਲ ਕੀ ਿੀਨੀ ਓਟ ॥੩॥

رچن لمک یک دِینی اوت ۔۔۳۔۔
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਮਤਨ ਭਈ ਪਰਿੀਤਿ ॥

وہک نانک نم یئھب رپتیت ۔۔
ਤਨਰਮਲ ਜਸੁ ਪੀਵਤਹ ਜਨ ਨੀਤਿ ॥੪॥੭੩॥੧੪੨॥

پِرلم سج ویپہِ نج تین ۔۔۴۔۔۷۳۔۔۱۴۲۔۔
ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

گؤری ہلحم ۵۔۔

ਹਤਰ ਚਰਣੀ ਜਾ ਕਾ ਮਨੁ ਲਾਗਾ ॥

ہر رچین اج اک نم الاگ ۔۔
ਿੂਖੁ ਿਰਿੁ ਭਰਮੁ ਿਾ ਕਾ ਭਾਗਾ ॥੧॥

ُدوھک درد رھبم نا اک اھباگ ۔۔۱۔۔
ਹਤਰ ਧਨ ਕੋ ਵਾਪਾਰੀ ਪੂਰਾ ॥

ہر دنھ وک واناری ئُؤرا ۔۔
ਤਜਸਤਹ ਤਨਵਾਜੇ ਸੋ ਜਨੁ ਸੂਰਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

جسہہ ئِؤاےج وس نج سُؤرا ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਜਾ ਕਉ ਭਏ ਤਿਪਾਲ ਗੁਸਾਈ ॥

اج کؤ ےئھب کِرنال ُگسا ٔی ۔۔

ਸੇ ਜਨ ਲਾਗੇ ਗੁਰ ਕੀ ਪਾਈ ॥੨॥

ےس نج الےگ ُگر یک نایئ ۔۔۲۔۔
ਸੂਖ ਸਹਜ ਸਾਂਤਿ ਆਨੰਿਾ ॥

سہ
سُؤھک ج ساپپ ا دننا ۔۔

ਜਤਪ ਜਤਪ ਜੀਵੇ ਪਰਮਾਨੰਿਾ ॥੩॥

جت جت ویجے رپامدننا ۔۔۳۔۔
ਨਾਮ ਰਾਤਸ ਸਾਧ ਸੰਤਗ ਖਾਟੀ ॥

نام راس سادھ گنس اھکیٹ ۔۔
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਪਰਤਭ ਅਪਿਾ ਕਾਟੀ ॥੪॥੭੪॥੧੪੩॥

وہک نانک رپَھب اندا اکیٹ ۔۔۴۔۔۷۴۔۔۱۴۳۔۔

ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

گؤری ہلحم ۵۔۔
ਹਤਰ ਤਸਮਰਿ ਸਤਭ ਤਮਟਤਹ ਕਲੇਸ ॥

ہر ِسمرت سیھ مِی ِہ کلیس ۔۔

ਚਰਣ ਕਮਲ ਮਨ ਮਤਹ ਪਰਵੇਸ ॥੧॥

رچن لمک نم ہہم رپوسی ۔۔۱۔۔
ਉਚਰਹੁ ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਲਖ ਬਾਰੀ ॥

اُرچہ رام نام ھکل ناری ۔۔
ਅੰਤਮਰਿ ਰਸੁ ਪੀਵਹੁ ਪਰਭ ਤਪਆਰੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ارمت رس ویپ ُہ رپَھب ایپری ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਸੂਖ ਸਹਜ ਰਸ ਮਹਾ ਅਨੰਿਾ ॥

سہ
سُؤھک ج رس اہم ادننا ۔۔

ਜਤਪ ਜਤਪ ਜੀਵੇ ਪਰਮਾਨੰਿਾ ॥੨॥

جت جت ویجے رپامدننا ۔۔۲۔۔
ਕਾਮ ਿੋਧ ਲੋਭ ਮਿ ਖੋਏ ॥

اکم رکودھ ولھب دم وھکےئ ۔۔
ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਤਗ ਤਕਲਤਬਖ ਸਭ ਧੋਏ ॥੩॥

ےک گنس کِل ِیکھ سیھ دوھےئ ۔۔۳۔۔
سادھ َ
ਕਤਰ ਤਕਰਪਾ ਪਰਭ ਿੀਨ ਿਇਆਲਾ ॥

رک کِرنا رپَھب دنی دناال ۔۔

ਨਾਨਕ ਿੀਜੈ ਸਾਧ ਰਵਾਲਾ ॥੪॥੭੫॥੧੪੪॥

نانک د بج َے سادھ رواال ۔۔۴۔۔۷۵۔۔۱۴۴۔۔
ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

گؤری ہلحم ۵۔۔
ਤਜਸ ਕਾ ਿੀਆ ਪੈਨੈ ਖਾਇ ॥

اھکۓ ۔۔
سج اک دِنا نی َپے
ِ

ਤਿਸੁ ਤਸਉ ਆਲਸੁ ਤਕਉ ਬਨੈ ਮਾਇ ॥੧॥

ئِس سِیؤ ا سل کپؤ پ َپے امےئ ۔۔۱۔۔
ਖਸਮੁ ਤਬਸਾਤਰ ਆਨ ਕੰਤਮ ਲਾਗਤਹ ॥

ک
ھ
س
ہگ ۔۔
م ِئسار ا ن م ال ِ
ّک

ਕਉਿੀ ਬਿਲੇ ਰਿਨੁ ਤਿਆਗਤਹ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

کؤدی دبےل رنت پِیاہہگ ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਪਰਭੂ ਤਿਆਤਗ ਲਾਗਿ ਅਨ ਲੋਭਾ ॥

ب
رپ ُھؤ پ ِیاگ الگپ ان ولاھب ۔۔

ਿਾਤਸ ਸਲਾਮੁ ਕਰਿ ਕਿ ਸੋਭਾ ॥੨॥

داس سالم رکت تک وساھب ۔۔۲۔۔
ਅੰਤਮਰਿ ਰਸੁ ਖਾਵਤਹ ਖਾਨ ਪਾਨ ॥

ارمِت رس اھکوہِ اھکن نان ۔۔
ਤਜਤਨ ਿੀਏ ਤਿਸਤਹ ਨ ਜਾਨਤਹ ਸੁਆਨ ॥੩॥

ِجں د پپے ئِسہہ ہن اجہہن سُؤا ن ۔۔۳۔۔

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਹਮ ਲੂਣ ਹਰਾਮੀ ॥

وہک نانک مہ لُؤن رحایم ۔۔
ਬਖਤਸ ਲੇਹੁ ਪਰਭ ਅੰਿਰਜਾਮੀ ॥੪॥੭੬॥੧੪੫॥

نک

ھس ہیلُ رپَھب ارتناجیم ۔۔۴۔۔۷۶۔۔۱۴۵۔۔
ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

گؤری ہلحم ۵۔۔
ਪਰਭ ਕੇ ਚਰਨ ਮਨ ਮਾਤਹ ਤਧਆਨੁ ॥

رپَھب ےک رچن نم امہِ دایھن ۔۔
ਸਗਲ ਿੀਰਥ ਮਜਨ ਇਸਨਾਨੁ ॥੧॥

م
لگس ریتھت چں اِانسن ۔۔۱۔۔

ਹਤਰ ਤਿਨੁ ਹਤਰ ਤਸਮਰਨੁ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ॥

ہر دِن ہر ِسمرن ریمے اھبیئ ۔۔

ਕੋਤਟ ਜਨਮ ਕੀ ਮਲੁ ਲਤਹ ਜਾਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

وکت منج یک لم ہہل اجیئ ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਹਤਰ ਕੀ ਕਥਾ ਤਰਿ ਮਾਤਹ ਬਸਾਈ ॥

ہر یک اھتک رِد امہِ اسبیئ ۔۔
ਮਨ ਬਾਂਛਿ ਸਗਲੇ ਿਲ ਪਾਈ ॥੨॥

ب
ج
ھ
نم نا ت ےلگس لھپ نایئ ۔۔۲۔۔
ਜੀਵਨ ਮਰਣੁ ਜਨਮੁ ਪਰਵਾਨੁ ॥

ویجن رمن منج رپوان ۔۔

ਜਾ ਕੈ ਤਰਿੈ ਵਸੈ ਭਗਵਾਨੁ ॥੩॥

ےک ر َِدے و سَے وگھبان ۔۔۳۔۔
اج َ
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਸੇਈ ਜਨ ਪੂਰੇ ॥

وہک نانک سیبی نج ئُؤرے ۔۔
ਤਜਨਾ ਪਰਾਪਤਿ ਸਾਧੂ ਧੂਰੇ ॥੪॥੭੭॥੧੪੬॥

ِجیا رپاپپ سا ُدوھ دھُؤرے ۔۔۴۔۔۷۷۔۔۱۴۶۔۔
ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

گؤری ہلحم ۵۔۔
ਖਾਿਾ ਪੈਨਿਾ ਮੂਕਤਰ ਪਾਇ ॥

اھکدا ن َییدا مُؤرک ناۓ ۔۔
ਤਿਸ ਨੋ ਜੋਹਤਹ ਿੂਿ ਧਰਮਰਾਇ ॥੧॥

ئِس ون وجہہ ِہ ُدوت درھرماۓ ۔۔۱۔۔
ਤਿਸੁ ਤਸਉ ਬੇਮੁਖੁ ਤਜਤਨ ਜੀਉ ਤਪੰਿੁ ਿੀਨਾ ॥

ئِس سِیؤ ےبھکم ِجں جپؤ پِید دانی ۔۔

ਕੋਤਟ ਜਨਮ ਭਰਮਤਹ ਬਹੁ ਜੂਨਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

وکت منج رھبہمِ وہب ُجؤنا ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਸਾਕਿ ਕੀ ਐਸੀ ਹੈ ਰੀਤਿ ॥

ساطق یک ایسی ےہَ ِرپپ ۔۔
ਜੋ ਤਕਛੁ ਕਰੈ ਸਗਲ ਤਬਪਰੀਤਿ ॥੨॥

ک
وج ِچھ رکَے لگس نِت ِرپپ ۔۔۲۔۔

ਜੀਉ ਪਰਾਣ ਤਜਤਨ ਮਨੁ ਿਨੁ ਧਾਤਰਆ ॥

جپؤ رپان ِجں نم نت داھرنا ۔۔

ਸੋਈ ਿਾਕੁਰੁ ਮਨਹੁ ਤਬਸਾਤਰਆ ॥੩॥

وسیئ اھٹ ُکر مبہؤن ِئسارنا ۔۔۳۔۔
ਬਧੇ ਤਬਕਾਰ ਤਲਖੇ ਬਹੁ ਕਾਗਰ ॥

لک
دبےھ ِئکار ِھے وہب اکرگ ۔۔

ਨਾਨਕ ਉਧਰੁ ਤਿਪਾ ਸੁਖ ਸਾਗਰ ॥੪॥

نانک اُدرھ کِرنا ُسکھ سارگ ۔۔۴۔۔
ਪਾਰਬਰਹਮ ਿੇਰੀ ਸਰਣਾਇ ॥

نارپرمہ ریتی رسناۓ ۔۔

ਬੰਧਨ ਕਾਤਟ ਿਰੈ ਹਤਰ ਨਾਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ਿੂਜਾ ॥੭੮॥੧੪੭॥

دنبنھ اکت رتَے ہر ناےئ ۔۔۱۔۔راہو دواج۔۔۷۸۔۔۱۴۷۔۔
ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

گؤری ہلحم ۵۔۔
ਅਪਨੇ ਲੋਭ ਕਉ ਕੀਨੋ ਮੀਿੁ ॥

اےنپ ولھب کؤ ونیک ِمپت ۔۔
ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਮੁਕਤਿ ਪਿੁ ਿੀਿੁ ॥੧॥

لگس ونمرھت مُکت ند ِدپپ ۔۔۱۔۔
ਐਸਾ ਮੀਿੁ ਕਰਹੁ ਸਭੁ ਕੋਇ ॥

ااسی تیم رکوہ سیھ وکۓ ۔۔

ਜਾ ਿੇ ਤਬਰਥਾ ਕੋਇ ਨ ਹੋਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

اج ےت پِراھت وکۓ ہن وہۓ ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਅਪੁਨੈ ਸੁਆਇ ਤਰਿੈ ਲੈ ਧਾਤਰਆ ॥

اےنپ سُؤا ۓ ر َِدے لَے داھرنا ۔۔
ਿੂਖ ਿਰਿ ਰੋਗ ਸਗਲ ਤਬਿਾਤਰਆ ॥੨॥

ُدوھک درد روگ لگس نِدارنا ۔۔۲۔۔
ਰਸਨਾ ਗੀਧੀ ਬੋਲਿ ਰਾਮ ॥

رانس دیگیھ وبلپ رام ۔۔
ਪੂਰਨ ਹੋਏ ਸਗਲੇ ਕਾਮ ॥੩॥

ئُؤرن وہےئ ےلگس اکم ۔۔۳۔۔
ਅਤਨਕ ਬਾਰ ਨਾਨਕ ਬਤਲਹਾਰਾ ॥

ان ِک نار نانک اہلبرا ۔۔
ਸਿਲ ਿਰਸਨੁ ਗੋਤਬੰਿੁ ਹਮਾਰਾ ॥੪॥੭੯॥੧੪੮॥

سب
ھل درنس وگپِید امہرا ۔۔۴۔۔۷۹۔۔۱۴۸۔۔
ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

گؤری ہلحم ۵۔۔
ਕੋਤਟ ਤਬਘਨ ਤਹਰੇ ਤਖਨ ਮਾਤਹ ॥

ک
نِگ
ھ
ھ
ِ
ہ
ِ
وکت ں ِرے ں امہ ۔۔
ਹਤਰ ਹਤਰ ਕਥਾ ਸਾਧਸੰਤਗ ਸੁਨਾਤਹ ॥੧॥

ہر ہر اھتک سادھسیگ ُسیاہِ۔۔۱۔۔

ਪੀਵਿ ਰਾਮ ਰਸੁ ਅੰਤਮਰਿ ਗੁਣ ਜਾਸੁ ॥

ویپت رام رس ارمِت ُگں اجس ۔۔
ਜਤਪ ਹਤਰ ਚਰਣ ਤਮਟੀ ਖੁਤਧ ਿਾਸੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

جت ہر رچن مِبی ک ُھدھ طاس ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਸਰਬ ਕਤਲਆਣ ਸੁਖ ਸਹਜ ਤਨਧਾਨ ॥

سہ
رست ایلکن ُسکھ ج ن ِداھن ۔۔

ਜਾ ਕੈ ਤਰਿੈ ਵਸਤਹ ਭਗਵਾਨ ॥੨॥

ےک ر َِدے وسہہ وگھبان ۔۔۲۔۔
اج َ
ਅਉਖਧ ਮੰਿਰ ਿੰਿ ਸਤਭ ਛਾਰੁ ॥

اودھکھ میتر تنت سیھ اھچر ۔۔
ਕਰਣੈਹਾਰੁ ਤਰਿੇ ਮਤਹ ਧਾਰੁ ॥੩॥

رک َپبہار رِدے ہہم داھر ۔۔۳۔۔
ਿਤਜ ਸਤਭ ਭਰਮ ਭਤਜਓ ਪਾਰਬਰਹਮੁ ॥

بھ
پ
چ
پ
جت سیھ رھبم ؤ نار رمہ ۔۔

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਅਟਲ ਇਹੁ ਧਰਮੁ ॥੪॥੮੦॥੧੪੯॥

وہک نانک انل اویہ درھم ۔۔۴۔۔۸۱۔۔۱۴۹۔۔
ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

گؤری ہلحم ۵۔۔
ਕਤਰ ਤਕਰਪਾ ਭੇਟੇ ਗੁਰ ਸੋਈ ॥

ب
رک کِرنا ھیپے ُگر وسیئ ۔۔

ਤਿਿੁ ਬਤਲ ਰੋਗੁ ਨ ਤਬਆਪੈ ਕੋਈ ॥੧॥

پِپ نل روگ ہن ایب ئَے وکیئ ۔۔۱۔۔
ਰਾਮ ਰਮਣ ਿਰਣ ਭੈ ਸਾਗਰ ॥

ب
رام رنم رتن َھے سارگ ۔۔

ਸਰਤਣ ਸੂਰ ਿਾਰੇ ਜਮ ਕਾਗਰ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

رسن سُؤر اھپرے مج اکرگ ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਸਤਿਗੁਤਰ ਮੰਿੁ ਿੀਓ ਹਤਰ ਨਾਮ ॥

سیگؤر میتر دئؤ ہر نام ۔۔

ਇਹ ਆਸਰ ਪੂਰਨ ਭਏ ਕਾਮ ॥੨॥

اہہی ا رس ئُؤرن ےئھب اکم ۔۔۲۔۔
ਜਪ ਿਪ ਸੰਜਮ ਪੂਰੀ ਵਤਿਆਈ ॥

سب
ج
ئ
جت پپ م ُؤری ودنایئ ۔۔

ਗੁਰ ਤਕਰਪਾਲ ਹਤਰ ਭਏ ਸਹਾਈ ॥੩॥

ُگر کِرنال ہر ےئھب اہسیئ ۔۔۳۔۔
ਮਾਨ ਮੋਹ ਖੋਏ ਗੁਤਰ ਭਰਮ ॥

امن ومہ وھکےئ ُگر رھبم ۔۔
ਪੇਖੁ ਨਾਨਕ ਪਸਰੇ ਪਾਰਬਰਹਮ ॥੪॥੮੧॥੧੫੦॥

َپیکھ نانک رسپے نارپرمہ ۔۔۴۔۔۸۱۔۔۱۵۱۔۔
ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

گؤری ہلحم ۵۔۔

ਤਬਖੈ ਰਾਜ ਿੇ ਅੰਧੁਲਾ ਭਾਰੀ ॥

نک
ِ َھے

راچ ےت ا ُدنھال اھبری ۔۔

ਿੁਤਖ ਲਾਗੈ ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਤਚਿਾਰੀ ॥੧॥

ُدھک ال َگے رام نام ِجیاری ۔۔۱۔۔
ਿੇਰੇ ਿਾਸ ਕਉ ਿੁਹੀ ਵਤਿਆਈ ॥

ریتے داس کؤ ُبہی ودنایئ ۔۔

ਮਾਇਆ ਮਗਨੁ ਨਰਤਕ ਲੈ ਜਾਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

امنا نگم رنک لَے اجیئ ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਰੋਗ ਤਗਰਸਿ ਤਚਿਾਰੇ ਨਾਉ ॥

روگ گِرست ِجیارے ناو ۔۔

ਤਬਖੁ ਮਾਿੇ ਕਾ ਿਉਰ ਨ ਿਾਉ ॥੨॥

ب
نِکھ امےت اک ھؤر ہن اھٹو ۔۔۲۔۔
ਚਰਨ ਕਮਲ ਤਸਉ ਲਾਗੀ ਪਰੀਤਿ ॥

رچن لمک سِیؤ الیگ ِرپپپ ۔۔

ਆਨ ਸੁਖਾ ਨਹੀ ਆਵਤਹ ਚੀਤਿ ॥੩॥

ا ن ُسکھا یہن ا وہِ ِجپت ۔۔۳۔۔

ਸਿਾ ਸਿਾ ਤਸਮਰਉ ਪਰਭ ਸੁਆਮੀ ॥

دسا دسا ِسمرو رپَھب سُؤا یم ۔۔

ਤਮਲੁ ਨਾਨਕ ਹਤਰ ਅੰਿਰਜਾਮੀ ॥੪॥੮੨॥੧੫੧॥

مِل نانک ہر ارتناجیم ۔۔۴۔۔۸۲۔۔۱۵۱۔۔

ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

گؤری ہلحم ۵۔۔
ਆਿ ਪਹਰ ਸੰਗੀ ਬਟਵਾਰੇ ॥

ا ھٹ رہپ سیگی وٹبارے ۔۔

ਕਤਰ ਤਕਰਪਾ ਪਰਤਭ ਲਏ ਤਨਵਾਰੇ ॥੧॥

رک کِرنا رپَھب ےئل ئِؤارے ۔۔۱۔۔
ਐਸਾ ਹਤਰ ਰਸੁ ਰਮਹੁ ਸਭੁ ਕੋਇ ॥

ااسی ہر رس روہم سیھ وکۓ ۔۔

ਸਰਬ ਕਲਾ ਪੂਰਨ ਪਰਭੁ ਸੋਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

رست کال ئُؤرن رپَھب وسۓ ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਮਹਾ ਿਪਤਿ ਸਾਗਰ ਸੰਸਾਰ ॥

اہم تپت سارگ اسنسر ۔۔
ਪਰਭ ਤਖਨ ਮਤਹ ਪਾਤਰ ਉਿਾਰਣਹਾਰ ॥੨॥

ک
ھ
ِ
رپَھب ں ہہم نار اُناراہنر ۔۔۲۔۔
ਅਤਨਕ ਬੰਧਨ ਿੋਰੇ ਨਹੀ ਜਾਤਹ ॥

ان ِک دنبنھ وترے یہن اجےہ ۔۔
ਤਸਮਰਿ ਨਾਮ ਮੁਕਤਿ ਿਲ ਪਾਤਹ ॥੩॥

ِسمرت نام مُکت لھپ ناےہ ۔۔۳۔۔

ਉਕਤਿ ਤਸਆਨਪ ਇਸ ਿੇ ਕਛੁ ਨਾਤਹ ॥

اُتک ِسیاپپ اِس ےت ھچک ناہِ۔۔

ਕਤਰ ਤਕਰਪਾ ਨਾਨਕ ਗੁਣ ਗਾਤਹ ॥੪॥੮੩॥੧੫੨॥

رک کِرنا نانک ُگں اگہِ۔۔۴۔۔۸۳۔۔۱۵۲۔۔
ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

گؤری ہلحم ۵۔۔
ਥਾਿੀ ਪਾਈ ਹਤਰ ਕੋ ਨਾਮ ॥

اھتیت نایئ ہر وک نام ۔۔
ਤਬਚਰੁ ਸੰਸਾਰ ਪੂਰਨ ਸਤਭ ਕਾਮ ॥੧॥

ب
ِچر اسنسر ئُؤرن سیھ اکم ۔۔۱۔۔

ਵਿਭਾਗੀ ਹਤਰ ਕੀਰਿਨੁ ਗਾਈਐ ॥

وداھبیگ ہر ریکنت اگ پ َپے ۔۔

ਪਾਰਬਰਹਮ ਿੂੰ ਿੇਤਹ ਿ ਪਾਈਐ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

نارپرمہ ئُؤن دہہی نا نا پپَے ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਹਤਰ ਕੇ ਚਰਣ ਤਹਰਿੈ ਉਤਰ ਧਾਤਰ ॥

ہر ےک رچن ہِر َدے اُر داھر ۔۔
ਭਵ ਸਾਗਰੁ ਚਤੜ ਉਿਰਤਹ ਪਾਤਰ ॥੨॥

ب
َھؤ سارگ ڑچ اُرتہِ نار ۔۔۲۔۔
ਸਾਧੂ ਸੰਗੁ ਕਰਹੁ ਸਭੁ ਕੋਇ ॥

سا ُدوھ گنس رکوہ سیھ وکۓ ۔۔
ਸਿਾ ਕਤਲਆਣ ਤਿਤਰ ਿੂਖੁ ਨ ਹੋਇ ॥੩॥

ب
دسا ایلکن ھِر ُدوھک ہن وہۓ ۔۔۳۔۔

ਪਰੇਮ ਭਗਤਿ ਭਜੁ ਗੁਣੀ ਤਨਧਾਨੁ ॥

رپمی تگھب جھب ُگبی ن ِداھن ۔۔

ਨਾਨਕ ਿਰਗਹ ਪਾਈਐ ਮਾਨੁ ॥੪॥੮੪॥੧੫੩॥

نانک درہہگ نا پپَے امن ۔۔۴۔۔۸۴۔۔۱۵۳۔۔
ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

گؤری ہلحم ۵۔۔
ਜਤਲ ਥਤਲ ਮਹੀਅਤਲ ਪੂਰਨ ਹਤਰ ਮੀਿ ॥

م
لج لھت ہییل ئُؤرن ہر ِمپت ۔۔
ਭਰਮ ਤਬਨਸੇ ਗਾਏ ਗੁਣ ਨੀਿ ॥੧॥

رھبم نِیسے اگےئ ُگں پِپت ۔۔۱۔۔
ਊਿਿ ਸੋਵਿ ਹਤਰ ਸੰਤਗ ਪਹਰੂਆ ॥

اُوبھت وسوت ہر گنس رہپُوا ۔۔

ਜਾ ਕੈ ਤਸਮਰਤਣ ਜਮ ਨਹੀ ਿਰੂਆ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ےک ِسمرن مج یہن د ُروا ۔۔۱۔۔راہو۔۔
اج َ
ਚਰਣ ਕਮਲ ਪਰਭ ਤਰਿੈ ਤਨਵਾਸੁ ॥

رچن لمک رپَھب ر َِدے ئِؤاس ۔۔
ਸਗਲ ਿੂਖ ਕਾ ਹੋਇਆ ਨਾਸੁ ॥੨॥

لگس ُدوھک اک وہنا ناس ۔۔۲۔۔
ਆਸਾ ਮਾਣੁ ਿਾਣੁ ਧਨੁ ਏਕ ॥

ا سا امن نان دنھ انک ۔۔

ਸਾਚੇ ਸਾਹ ਕੀ ਮਨ ਮਤਹ ਟੇਕ ॥੩॥

ساےچ ساہ یک نم ہہم کیٹ ۔۔۳۔۔
ਮਹਾ ਗਰੀਬ ਜਨ ਸਾਧ ਅਨਾਥ ॥

اہم رگبی نج سادھ اناھت ۔۔
ਨਾਨਕ ਪਰਤਭ ਰਾਖੇ ਿੇ ਹਾਥ ॥੪॥੮੫॥੧੫੪॥

نانک رپَھب راےھک دے اہھت ۔۔۴۔۔۸۵۔۔۱۵۴۔۔
ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

گؤری ہلحم ۵۔۔
ਹਤਰ ਹਤਰ ਨਾਤਮ ਮਜਨੁ ਕਤਰ ਸੂਚੇ ॥

م
ہر ہر نام چں رک سُؤےچ ۔۔

ਕੋਤਟ ਗਰਹਣ ਪੁੰਨ ਿਲ ਮੂਚੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

وکت رگنہ ُپ ّں لھپ مُؤےچ ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਹਤਰ ਕੇ ਚਰਣ ਤਰਿੇ ਮਤਹ ਬਸੇ ॥

ہر ےک رچن رِدے ہہم ےسب ۔۔
ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੇ ਤਕਲਤਵਖ ਨਸੇ ॥੧॥

منج منج ےک کِلؤِھک ےسن ۔۔۱۔۔
ਸਾਧਸੰਤਗ ਕੀਰਿਨ ਿਲੁ ਪਾਇਆ ॥

سادھسیگ ریکنت لھپ نانا ۔۔

ਜਮ ਕਾ ਮਾਰਗੁ ਤਿਰਸਤਟ ਨ ਆਇਆ ॥੨॥

مج اک امرگ د ِرست ہن ا نا ۔۔۲۔۔

ਮਨ ਬਚ ਿਮ ਗੋਤਵੰਿ ਅਧਾਰੁ ॥

نم چب رکم وگوِدن اداھر ۔۔
ਿਾ ਿੇ ਛੁਤਟਓ ਤਬਖੁ ਸੰਸਾਰੁ ॥੩॥

چ
نا ےت ُھیپؤ نِکھ اسنسر ۔۔۳۔۔
ਕਤਰ ਤਕਰਪਾ ਪਰਤਭ ਕੀਨੋ ਅਪਨਾ ॥

رک کِرنا رپَھب ونیک اانپ ۔۔

ਨਾਨਕ ਜਾਪੁ ਜਪੇ ਹਤਰ ਜਪਨਾ ॥੪॥੮੬॥੧੫੫॥

نانک اجت ےپج ہر چییا ۔۔۴۔۔۸۶۔۔۱۵۵۔۔
ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

گؤری ہلحم ۵۔۔
ਪਉ ਸਰਣਾਈ ਤਜਤਨ ਹਤਰ ਜਾਿੇ ॥

ئؤ رسنایئ ِجں ہر اجےت ۔۔

ਮਨੁ ਿਨੁ ਸੀਿਲੁ ਚਰਣ ਹਤਰ ਰਾਿੇ ॥੧॥

نم نت لتیس رچن ہر راےت ۔۔۱۔۔
ਭੈ ਭੰਜਨ ਪਰਭ ਮਤਨ ਨ ਬਸਾਹੀ ॥

ب
َھے نجنھب رپَھب نم ہن اسبیہ ۔۔
ਿਰਪਿ ਿਰਪਿ ਜਨਮ ਬਹੁਿੁ ਜਾਹੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

درپپ درپپ منج تہب اجیہ ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਜਾ ਕੈ ਤਰਿੈ ਬਤਸਓ ਹਤਰ ਨਾਮ ॥

ےک ر َِدے ئسیؤ ہر نام ۔۔
اج َ

ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਿਾ ਕੇ ਪੂਰਨ ਕਾਮ ॥੨॥

لگس ونمرھت نا ےک ئُؤرن اکم ۔۔۲۔۔
ਜਨਮੁ ਜਰਾ ਤਮਰਿੁ ਤਜਸੁ ਵਾਤਸ ॥

منج رجا مِرت سج واس ۔۔
ਸੋ ਸਮਰਥੁ ਤਸਮਤਰ ਸਾਤਸ ਤਗਰਾਤਸ ॥੩॥

وس رمسھت ِسمر ساس گِراس ۔۔۳۔۔
ਮੀਿੁ ਸਾਜਨੁ ਸਖਾ ਪਰਭੁ ਏਕ ॥

تیم سانج اھکس رپَھب انک ۔۔
ਨਾਮੁ ਸੁਆਮੀ ਕਾ ਨਾਨਕ ਟੇਕ ॥੪॥੮੭॥੧੫੬॥

نام سُؤا یم اک نانک کیٹ ۔۔۴۔۔۸۷۔۔۱۵۶۔۔
ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

گؤری ہلحم ۵۔۔
ਬਾਹਤਰ ਰਾਤਖਓ ਤਰਿੈ ਸਮਾਤਲ ॥

ک
ناہر را ھپؤ ر َِدے امسل ۔۔

ਘਤਰ ਆਏ ਗੋਤਵੰਿੁ ਲੈ ਨਾਤਲ ॥੧॥

رھگ ا ےئ وگوِدن لَے نال ۔۔۱۔۔
ਹਤਰ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਸੰਿਨ ਕੈ ਸੰਤਗ ॥

س
ےک گنس ۔۔
ہ ر ہ ر نا م یی ں َ

ਮਨੁ ਿਨੁ ਰਾਿਾ ਰਾਮ ਕੈ ਰੰਤਗ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

نم نت رانا رام ےکَ رنگ ۔۔۱۔۔راہو۔۔

ਗੁਰ ਪਰਸਾਿੀ ਸਾਗਰੁ ਿਤਰਆ ॥

ُگر رپسادی سارگ رتنا ۔۔

ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੇ ਤਕਲਤਵਖ ਸਤਭ ਤਹਤਰਆ ॥੨॥

منج منج ےک کِلؤِھک سیھ ہ ِ ِرنا ۔۔۲۔۔
ਸੋਭਾ ਸੁਰਤਿ ਨਾਤਮ ਭਗਵੰਿੁ ॥

وساھب ُسرت نام وگھبپپ ۔۔
ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਕਾ ਤਨਰਮਲ ਮੰਿੁ ॥੩॥

ئُؤرے ُگر اک پِرلم تنم ۔۔۳۔۔
ਚਰਣ ਕਮਲ ਤਹਰਿੇ ਮਤਹ ਜਾਪੁ ॥

رچن لمک ہِردے ہہم اجت ۔۔
ਨਾਨਕੁ ਪੇਤਖ ਜੀਵੈ ਪਰਿਾਪੁ ॥੪॥੮੮॥੧੫੭॥

نانک َپیکھ ویجَے رپنات ۔۔۴۔۔۸۸۔۔۱۵۷۔۔
ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

گؤری ہلحم ۵۔۔
ਧੰਨੁ ਇਹੁ ਥਾਨੁ ਗੋਤਵੰਿ ਗੁਣ ਗਾਏ ॥

دنھّ اِوہی اھتن وگوِدن ُگں اگےئ ۔۔
ਕੁਸਲ ਖੇਮ ਪਰਤਭ ਆਤਪ ਬਸਾਏ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ُکسل میھک رپَھب ا ت اسبےئ ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਤਬਪਤਿ ਿਹਾ ਜਹਾ ਹਤਰ ਤਸਮਰਨੁ ਨਾਹੀ ॥

پِپت اہت اہج ہر ِسمرن نایہ ۔۔

ਕੋਤਟ ਅਨੰਿ ਜਹ ਹਤਰ ਗੁਨ ਗਾਹੀ ॥੧॥

وکت ادنن ہہج ہر ُگں اگیہ ۔۔۱۔۔
ਹਤਰ ਤਬਸਤਰਐ ਿੁਖ ਰੋਗ ਘਨੇਰੇ ॥

ہر ِئسر پ َپے ُدھک روگ رینھگے ۔۔
ਪਰਭ ਸੇਵਾ ਜਮੁ ਲਗੈ ਨ ਨੇਰੇ ॥੨॥

َ
رپَھب ویسا مج لگے ہن رینے ۔۔۲۔۔
ਸੋ ਵਿਭਾਗੀ ਤਨਹਚਲ ਥਾਨੁ ॥

بہ
وس وداھبیگ ِ چل اھتن ۔۔

ਜਹ ਜਪੀਐ ਪਰਭ ਕੇਵਲ ਨਾਮੁ ॥੩॥

ہہج چیپَے رپَھب ویکل نام ۔۔۳۔۔

ਜਹ ਜਾਈਐ ਿਹ ਨਾਤਲ ਮੇਰਾ ਸੁਆਮੀ ॥

ہہج اج پپَے ہت نال ریما سُؤا یم ۔۔

ਨਾਨਕ ਕਉ ਤਮਤਲਆ ਅੰਿਰਜਾਮੀ ॥੪॥੮੯॥੧੫੮॥

نانک کؤ مل ِیا ارتناجیم ۔۔۴۔۔۸۹۔۔۱۵۸۔۔
ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

گؤری ہلحم ۵۔۔
ਜੋ ਪਰਾਣੀ ਗੋਤਵੰਿੁ ਤਧਆਵੈ ॥

ایھوے ۔۔
وج رپَاین وگوِدن د َ
ਪਤੜਆ ਅਣਪਤੜਆ ਪਰਮ ਗਤਿ ਪਾਵੈ ॥੧॥

ڑپنا اڑپننا رپم گپ نا َوے ۔۔۱۔۔

ਸਾਧੂ ਸੰਤਗ ਤਸਮਤਰ ਗੋਪਾਲ ॥

سا ُدوھ گنس ِسمر

وگنال ۔۔

ਤਬਨੁ ਨਾਵੈ ਝੂਿਾ ਧਨੁ ਮਾਲੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

چ
پِں نا َوے ُھؤاھٹ دنھ امل ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਰੂਪਵੰਿੁ ਸੋ ਚਿੁਰੁ ਤਸਆਣਾ ॥

ُرووپَپپ وس چتُر ِسیانا ۔۔
ਤਜਤਨ ਜਤਨ ਮਾਤਨਆ ਪਰਭ ਕਾ ਭਾਣਾ ॥੨॥

ِجں نج اماین رپَھب اک اھبنا ۔۔۲۔۔
ਜਗ ਮਤਹ ਆਇਆ ਸੋ ਪਰਵਾਣੁ ॥

چگ ہہم ا نا وس رپوان ۔۔
ਘਤਟ ਘਤਟ ਅਪਣਾ ਸੁਆਮੀ ਜਾਣੁ ॥੩॥

ٹھگ ٹھگ اانپ سُؤا یم اجن ۔۔۳۔۔
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਜਾ ਕੇ ਪੂਰਨ ਭਾਗ ॥

وہک نانک اج ےک ئُؤرن اھبگ ۔۔
ਹਤਰ ਚਰਣੀ ਿਾ ਕਾ ਮਨੁ ਲਾਗ ॥੪॥੯੦॥੧੫੯॥

ہر رچین نا اک نم الگ ۔۔۴۔۔۹۱۔۔۱۵۹۔۔
ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

گؤری ہلحم ۵۔۔
ਹਤਰ ਕੇ ਿਾਸ ਤਸਉ ਸਾਕਿ ਨਹੀ ਸੰਗੁ ॥

ہر ےک داس سِیؤ ساطق یہن گنس ۔۔

ਓਹੁ ਤਬਖਈ ਓਸੁ ਰਾਮ ਕੋ ਰੰਗੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

نِک
ھب
ن
او ُہ ی اوس رام وک ر گ ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਮਨ ਅਸਵਾਰ ਜੈਸੇ ਿੁਰੀ ਸੀਗਾਰੀ ॥

نم اوسار ےسیج ُپری اگیسری ۔۔

ਤਜਉ ਕਾਪੁਰਖੁ ਪੁਚਾਰੈ ਨਾਰੀ ॥੧॥

ویج اکرپُھک ُبچا َرے ناری ۔۔۱۔۔
ਬੈਲ ਕਉ ਨੇਿਰਾ ਪਾਇ ਿੁਹਾਵੈ ॥

پ
اہوے ۔۔
َیل کؤ پیترا ناۓ ُد َ

ਗਊ ਚਤਰ ਤਸੰਘ ਪਾਛੈ ਪਾਵੈ ॥੨॥

چ
وگٔ رچ ِسیگھ نا َھے نا َوے ۔۔۲۔۔
ਗਾਿਰ ਲੇ ਕਾਮਧੇਨੁ ਕਤਰ ਪੂਜੀ ॥

اگدر ےل اکدمھیں رک ئُؤیج ۔۔

ਸਉਿੇ ਕਉ ਧਾਵੈ ਤਬਨੁ ਪੂੰਜੀ ॥੩॥

اھوے پِں ئُؤیجن ۔۔۳۔۔
سؤدے کؤ د َ
ਨਾਨਕ ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਜਤਪ ਚੀਿ ॥

نانک رام نام جت جپت ۔۔
ਤਸਮਤਰ ਸੁਆਮੀ ਹਤਰ ਸਾ ਮੀਿ ॥੪॥੯੧॥੧੬੦॥

ِسمر

سُؤا یم ہر سا تیم ۔۔۴۔۔۹۱۔۔۱۶۱۔۔
ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

گؤری ہلحم ۵۔۔

ਸਾ ਮਤਿ ਤਨਰਮਲ ਕਹੀਅਿ ਧੀਰ ॥

سا مت پِرلم کہیپت دھتر ۔۔

ਰਾਮ ਰਸਾਇਣੁ ਪੀਵਿ ਬੀਰ ॥੧॥

رام رسانئ ویپت ریب ۔۔۱۔۔
ਹਤਰ ਕੇ ਚਰਣ ਤਹਰਿੈ ਕਤਰ ਓਟ ॥

ہر ےک رچن ہِر َدے رک اوت ۔۔
ਜਨਮ ਮਰਣ ਿੇ ਹੋਵਿ ਛੋਟ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

منج رمن ےت وہوت وھچت ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਸੋ ਿਨੁ ਤਨਰਮਲੁ ਤਜਿੁ ਉਪਜੈ ਨ ਪਾਪੁ ॥

وس نت پِرلم ِجت ا ُ بج َے ہن نات ۔۔
ਰਾਮ ਰੰਤਗ ਤਨਰਮਲ ਪਰਿਾਪੁ ॥੨॥

رام رنگ پِرلم رپنات ۔۔۲۔۔
ਸਾਧਸੰਤਗ ਤਮਤਟ ਜਾਿ ਤਬਕਾਰ ॥

سادھسیگ مِت اجت ِئکار ۔۔

ਸਭ ਿੇ ਊਚ ਏਹੋ ਉਪਕਾਰ ॥੩॥

سیھ ےت اُوچ اوہی اُاکپر ۔۔۳۔۔
ਪਰੇਮ ਭਗਤਿ ਰਾਿੇ ਗੋਪਾਲ ॥

رپمی تگھب راےت وگنال ۔۔
ਨਾਨਕ ਜਾਚੈ ਸਾਧ ਰਵਾਲ ॥੪॥੯੨॥੧੬੧॥

نانک اج َچے سادھ روال ۔۔۴۔۔۹۲۔۔۱۶۱۔۔

ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

گؤری ہلحم ۵۔۔
ਐਸੀ ਪਰੀਤਿ ਗੋਤਵੰਿ ਤਸਉ ਲਾਗੀ ॥

ایسی رپپپ وگوِدن سِیؤ الیگ ۔۔

ਮੇਤਲ ਲਏ ਪੂਰਨ ਵਿਭਾਗੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

لیم ےئل ئُؤرن وداھبیگ ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਭਰਿਾ ਪੇਤਖ ਤਬਗਸੈ ਤਜਉ ਨਾਰੀ ॥

رھبنا َپیکھ نِگ َسے ِجپؤ ناری ۔۔

ਤਿਉ ਹਤਰ ਜਨੁ ਜੀਵੈ ਨਾਮੁ ਤਚਿਾਰੀ ॥੧॥

پپؤ ہر نج ویجے نام ِجیاری ۔۔۱۔۔
ਪੂਿ ਪੇਤਖ ਤਜਉ ਜੀਵਿ ਮਾਿਾ ॥

ئُؤت پیکھ ویج ویجَت امنا ۔۔

ਓਤਿ ਪੋਤਿ ਜਨੁ ਹਤਰ ਤਸਉ ਰਾਿਾ ॥੨॥

اوت وپت نج ہر سِیؤ رانا ۔۔۲۔۔
ਲੋਭੀ ਅਨਿੁ ਕਰੈ ਪੇਤਖ ਧਨਾ ॥

ولیھب ادن رکَے پیکھ دانھ ۔۔
ਜਨ ਚਰਨ ਕਮਲ ਤਸਉ ਲਾਗੋ ਮਨਾ ॥੩॥

نج رچن لمک سِیؤ الوگ انم ۔۔۳۔۔
ਤਬਸਰੁ ਨਹੀ ਇਕੁ ਤਿਲੁ ਿਾਿਾਰ ॥

ِئسر یہن اِک نِل دانار ۔۔

ਨਾਨਕ ਕੇ ਪਰਭ ਪਰਾਨ ਅਧਾਰ ॥੪॥੯੩॥੧੬੨॥

نانک ےک رپَھب رپان اداھر ۔۔۴۔۔۹۳۔۔۱۶۲۔۔
ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

گؤری ہلحم ۵۔۔
ਰਾਮ ਰਸਾਇਤਣ ਜੋ ਜਨ ਗੀਧੇ ॥

رام رسانئ وج نج دیگےھ ۔۔
ਚਰਨ ਕਮਲ ਪਰੇਮ ਭਗਿੀ ਬੀਧੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ب
گب
ھ
رچن لمک رپمی ی دیبےھ ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਆਨ ਰਸਾ ਿੀਸਤਹ ਸਤਭ ਛਾਰੁ ॥

ہسی سیھ اھچر ۔۔
ا ن رسا د ِ

ਨਾਮ ਤਬਨਾ ਤਨਹਿਲ ਸੰਸਾਰ ॥੧॥

بِہب
ھ
نام پِیا ل اسنسر ۔۔۱۔۔
ਅੰਧ ਕੂਪ ਿੇ ਕਾਢੇ ਆਤਪ ॥

ادنھ ُکؤت ےت اکدےھ ا ت ۔۔
ਗੁਣ ਗੋਤਵੰਿ ਅਚਰਜ ਪਰਿਾਪ ॥੨॥

ُگں وگوِدن ارچچ رپنات ۔۔۲۔۔

ਵਤਣ ਤਿਰਤਣ ਤਿਰਭਵਤਣ ਪੂਰਨ ਗੋਪਾਲ ॥

ون رتِن رتِوھبن ئُؤرن وگنال ۔۔
ਬਰਹਮ ਪਸਾਰੁ ਜੀਅ ਸੰਤਗ ਿਇਆਲ ॥੩॥

پرمہ ئسار ایج گنس دنال ۔۔۳۔۔

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਸਾ ਕਥਨੀ ਸਾਰੁ ॥

وہک نانک سا ینھتک سار ۔۔
ਮਾਤਨ ਲੇਿੁ ਤਜਸੁ ਤਸਰਜਨਹਾਰੁ ॥੪॥੯੪॥੧੬੩॥

امن لَپت ِجس سِرجبہار ۔۔۴۔۔۹۴۔۔۱۶۳۔۔
ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

گؤری ہلحم ۵۔۔
ਤਨਿਪਰਤਿ ਨਾਵਣੁ ਰਾਮ ਸਤਰ ਕੀਜੈ ॥

ت ناون رام رس کبج َے ۔۔
پ ِیتر ِ

ਝੋਤਲ ਮਹਾ ਰਸੁ ਹਤਰ ਅੰਤਮਰਿੁ ਪੀਜੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

چ
َھؤل اہم رس ہر ارمِت پبج َے ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਤਨਰਮਲ ਉਿਕੁ ਗੋਤਵੰਿ ਕਾ ਨਾਮ ॥

پِرلم اُدک وگوِدن اک نام ۔۔

ਮਜਨੁ ਕਰਿ ਪੂਰਨ ਸਤਭ ਕਾਮ ॥੧॥

م
چ
سی
ئ
ں رکت ُؤرن ھ اکم ۔۔۱۔۔
ਸੰਿਸੰਤਗ ਿਹ ਗੋਸਤਟ ਹੋਇ ॥

سییسیگ ہت وگست وہۓ ۔۔
ਕੋਤਟ ਜਨਮ ਕੇ ਤਕਲਤਵਖ ਖੋਇ ॥੨॥

وھکۓ ۔۔۲۔۔
وکت منج ےک کِلؤِھک
ِ
ਤਸਮਰਤਹ ਸਾਧ ਕਰਤਹ ਆਨੰਿੁ ॥

ِسمرہِ سادھ رکہِ ا دنن ۔۔

ਮਤਨ ਿਤਨ ਰਤਵਆ ਪਰਮਾਨੰਿੁ ॥੩॥

نم نت رونا رپامدنن ۔۔۳۔۔
ਤਜਸਤਹ ਪਰਾਪਤਿ ਹਤਰ ਚਰਣ ਤਨਧਾਨ ॥

جسہہ رپاپپ ہر رچن ن ِداھن ۔۔

ਨਾਨਕ ਿਾਸ ਤਿਸਤਹ ਕੁਰਬਾਨ ॥੪॥੯੫॥੧੬੪॥

نانک داس ئِسہہ قُرنان ۔۔۴۔۔۹۵۔۔۱۶۴۔۔
ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

گؤری ہلحم ۵۔۔
ਸੋ ਤਕਛੁ ਕਤਰ ਤਜਿੁ ਮੈਲੁ ਨ ਲਾਗੈ ॥

ک
وس ِچھ

رک ِجت لیم ہن ال َگے ۔۔

ਹਤਰ ਕੀਰਿਨ ਮਤਹ ਏਹੁ ਮਨੁ ਜਾਗੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ہر ریکنت ہہم اویہ نم اج َگے ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਏਕੋ ਤਸਮਤਰ ਨ ਿੂਜਾ ਭਾਉ ॥

اوکی ِسمر ہن ُدواج اھبو ۔۔

ਸੰਿਸੰਤਗ ਜਤਪ ਕੇਵਲ ਨਾਉ ॥੧॥

سییسیگ جت ویکل ناو ۔۔۱۔۔
ਕਰਮ ਧਰਮ ਨੇਮ ਬਰਿ ਪੂਜਾ ॥

ب
رکم درھم پ َ م پرت ئُؤاج ۔۔
ਪਾਰਬਰਹਮ ਤਬਨੁ ਜਾਨੁ ਨ ਿੂਜਾ ॥੨॥

نارپرمہ پِں اجن ہن ُدواج ۔۔۲۔۔

ਿਾ ਕੀ ਪੂਰਨ ਹੋਈ ਘਾਲ ॥

نا یک ئُؤرن وہیئ اھگل ۔۔
ਜਾ ਕੀ ਪਰੀਤਿ ਅਪੁਨੇ ਪਰਭ ਨਾਤਲ ॥੩॥

اج یک رپِپپ اےنپ رپَھب نال ۔۔۳۔۔
ਸੋ ਬੈਸਨੋ ਹੈ ਅਪਰ ਅਪਾਰੁ ॥

وس َنیسیؤ ےہَ ارپ انار ۔۔

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਤਜਤਨ ਿਜੇ ਤਬਕਾਰ ॥੪॥੯੬॥੧੬੫॥

وہک نانک ِجں ےجت ِئکار ۔۔۴۔۔۹۶۔۔۱۶۵۔۔
ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

گؤری ہلحم ۵۔۔
ਜੀਵਿ ਛਾਤਿ ਜਾਤਹ ਿੇਵਾਨੇ ॥

ویجَت اھچد اجہِ دویاےن ۔۔
ਮੁਇਆ ਉਨ ਿੇ ਕੋ ਵਰਸਾਂਨੇ ॥੧॥

مُؤنا اُن ےت وک ورسانپے ۔۔۱۔۔

ਤਸਮਤਰ ਗੋਤਵੰਿੁ ਮਤਨ ਿਤਨ ਧੁਤਰ ਤਲਤਖਆ ॥

ِسمر وگوِدن نم نت د ُھر لک ِھیا ۔۔

ਕਾਹੂ ਕਾਜ ਨ ਆਵਿ ਤਬਤਖਆ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

اک ُہؤ اکچ ہن ا وت نِکھیا ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਤਬਖੈ ਿਗਉਰੀ ਤਜਤਨ ਤਜਤਨ ਖਾਈ ॥

نک ب
ِ َھے ھگؤری ِجں ِجں اھکیئ ۔۔

ਿਾ ਕੀ ਤਿਰਸਨਾ ਕਬਹੂੰ ਨ ਜਾਈ ॥੨॥

نا یک رتِانس کب ُہؤن ہن اجیئ ۔۔۲۔۔
ਿਾਰਨ ਿੁਖ ਿੁਿਰ ਸੰਸਾਰੁ ॥

دارن ُدھک ُدرت اسنسر ۔۔
ਰਾਮ ਨਾਮ ਤਬਨੁ ਕੈਸੇ ਉਿਰਤਸ ਪਾਤਰ ॥੩॥

رام نام پِں َ
کیسے اُرتس نار ۔۔۳۔۔
ਸਾਧਸੰਤਗ ਤਮਤਲ ਿੁਇ ਕੁਲ ਸਾਤਧ ॥

سادھسیگ مِل ُدےئ ُکل سادھ ۔۔

ਰਾਮ ਨਾਮ ਨਾਨਕ ਆਰਾਤਧ ॥੪॥੯੭॥੧੬੬॥

رام نام نانک ا رادھ ۔۔۴۔۔۹۷۔۔۱۶۶۔۔
ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

گؤری ہلحم ۵۔۔
ਗਰੀਬਾ ਉਪਤਰ ਤਜ ਤਖੰਜੈ ਿਾੜੀ ॥

کھ ِ
ب
ج
َے داری ۔۔
رگابی اُرپ ےج

ਪਾਰਬਰਹਤਮ ਸਾ ਅਗਤਨ ਮਤਹ ਸਾੜੀ ॥੧॥

نارپرمہ سا انگ ہہم ساری ۔۔۱۔۔
ਪੂਰਾ ਤਨਆਉ ਕਰੇ ਕਰਿਾਰੁ ॥

ئُؤرا اینو رکے رکنار ۔۔
ਅਪੁਨੇ ਿਾਸ ਕਉ ਰਾਖਨਹਾਰੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

اےنپ داس کؤ راکھبہار ۔۔۱۔۔راہو۔۔

ਆਤਿ ਜੁਗਾਤਿ ਪਰਗਤਟ ਪਰਿਾਪੁ ॥

ا د اگجد رپَگپ رپنات ۔۔
ਤਨੰਿਕੁ ਮੁਆ ਉਪਤਜ ਵਿ ਿਾਪੁ ॥੨॥

پ ِیدک مُؤا ُ اُجپ ود نات ۔۔۲۔۔
ਤਿਤਨ ਮਾਤਰਆ ਤਜ ਰਖੈ ਨ ਕੋਇ ॥

ک
پِں امرنا ےج ر َھے ہن وکۓ ۔۔
ਆਗੈ ਪਾਛੈ ਮੰਿੀ ਸੋਇ ॥੩॥

چ
ا ےگ نا َھے دنمی وسۓ ۔۔۳۔۔
ਅਪੁਨੇ ਿਾਸ ਰਾਖੈ ਕੰਤਿ ਲਾਇ ॥

ک
اےنپ داس را َھے کیبھ ال ئِے ۔۔
ਸਰਤਣ ਨਾਨਕ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਤਧਆਇ ॥੪॥੯੮॥੧੬੭॥

رسن نانک ہر نام دایھۓ ۔۔۴۔۔۹۸۔۔۱۶۷۔۔
ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

گؤری ہلحم ۵۔۔
ਮਹਜਰੁ ਝੂਿਾ ਕੀਿੋਨੁ ਆਤਪ ॥

مہ چ
چر ُھؤاھٹ کی َپؤن ا ت ۔۔

ਪਾਪੀ ਕਉ ਲਾਗਾ ਸੰਿਾਪੁ ॥੧॥

نایپ کؤ الاگ سییات ۔۔۱۔۔
ਤਜਸਤਹ ਸਹਾਈ ਗੋਤਬਿੁ ਮੇਰਾ ॥

جسہہ اہسیئ وگنِد ریما ۔۔

ਤਿਸੁ ਕਉ ਜਮੁ ਨਹੀ ਆਵੈ ਨੇਰਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ئ
ے رینا ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ِس کؤ مج یہن ا و َ
ਸਾਚੀ ਿਰਗਹ ਬੋਲੈ ਕੂੜੁ ॥

سایچ درہگ وب لَے ُکؤر ۔۔
ਤਸਰੁ ਹਾਥ ਪਛੋੜੈ ਅੰਧਾ ਮੂੜੁ ॥੨॥

وھچپرے ادناھ مُؤر ۔۔۲۔۔
سِر اہھت
َ
ਰੋਗ ਤਬਆਪੇ ਕਰਿੇ ਪਾਪ ॥

روگ ایبےپ رکدے نات ۔۔
ਅਿਲੀ ਹੋਇ ਬੈਿਾ ਪਰਭੁ ਆਤਪ ॥੩॥

دعیل وہۓ اھٹیب رپَھب ا ت ۔۔۳۔۔
ਅਪਨ ਕਮਾਇਐ ਆਪੇ ਬਾਧੇ ॥

انپ امک ئٔے َ ا ےپ نادےھ ۔۔

ਿਰਬੁ ਗਇਆ ਸਭੁ ਜੀਅ ਕੈ ਸਾਥੈ ॥੪॥

ب
ےک سا َھے ۔۔۴۔۔
درت ایگ سیھ ایج َ
ਨਾਨਕ ਸਰਤਨ ਪਰੇ ਿਰਬਾਤਰ ॥

نانک رسن رپے درنار ۔۔
ਰਾਖੀ ਪੈਜ ਮੇਰੈ ਕਰਿਾਤਰ ॥੫॥੯੯॥੧੬੮॥

پب
رایھک َ ج ریمَے رکنار ۔۔۵۔۔۹۹۔۔۱۶۸۔۔
ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

گؤری ہلحم ۵۔۔

ਜਨ ਕੀ ਧੂਤਰ ਮਨ ਮੀਿ ਖਟਾਨੀ ॥

نج یک دھُؤر نم ھٹیم اٹھکین ۔۔
ਪੂਰਤਬ ਕਰਤਮ ਤਲਤਖਆ ਧੁਤਰ ਪਰਾਨੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ئُؤرت رکم لک ِھیا د ُھر رپاین ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਅਹੰਬੁਤਧ ਮਨ ਪੂਤਰ ਤਥਧਾਈ ॥

اہم ُیدھ نم ئُؤر بھِداھیئ ۔۔

ਸਾਧ ਧੂਤਰ ਕਤਰ ਸੁਧ ਮੰਜਾਈ ॥੧॥

سادھ دھُؤر رک ُسدھ اجنمیئ ۔۔۱۔۔
ਅਤਨਕ ਜਲਾ ਜੇ ਧੋਵੈ ਿੇਹੀ ॥

وھوے دیہی ۔۔
ان ِک چال ےج د َ
ਮੈਲੁ ਨ ਉਿਰੈ ਸੁਧੁ ਨ ਿੇਹੀ ॥੨॥

لیم ہن اُرتَے ُسدھ ہن پ َبہی ۔۔۲۔۔
ਸਤਿਗੁਰੁ ਭੇਤਟਓ ਸਿਾ ਤਿਪਾਲ ॥

سیگ ب
ھ
ک
ی
ی
پ
ِ
ؤ دسا رنال ۔۔
ؤر

ਹਤਰ ਤਸਮਤਰ ਤਸਮਤਰ ਕਾਤਟਆ ਭਉ ਕਾਲ ॥੩॥

ب
ہر ِسمر ِسمر اکایٹ ھؤ اکل ۔۔۳۔۔

ਮੁਕਤਿ ਭੁਗਤਿ ਜੁਗਤਿ ਹਤਰ ਨਾਉ ॥

ب
مُکت ُھگت ُچگت ہر ناو ۔۔

ਪਰੇਮ ਭਗਤਿ ਨਾਨਕ ਗੁਣ ਗਾਉ ॥੪॥੧੦੦॥੧੬੯॥

رپمی تگھب نانک ُگں اگو ۔۔۴۔۔۱۱۱۔۔۱۶۹۔۔

ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

گؤری ہلحم ۵۔۔
ਜੀਵਨ ਪਿਵੀ ਹਤਰ ਕੇ ਿਾਸ ॥

ِجپؤن ندوی ہر ےک داس ۔۔

ਤਜਨ ਤਮਤਲਆ ਆਿਮ ਪਰਗਾਸੁ ॥੧॥

ِجں مل ِیا ا مت رپاگس ۔۔۱۔۔

ਹਤਰ ਕਾ ਤਸਮਰਨੁ ਸੁਤਨ ਮਨ ਕਾਨੀ ॥

ہر اک ِسمرن ُسں نم اکین ۔۔

ਸੁਖੁ ਪਾਵਤਹ ਹਤਰ ਿੁਆਰ ਪਰਾਨੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ُسکھ ناوہِ ہر ُدوار رپاین ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਆਿ ਪਹਰ ਤਧਆਈਐ ਗੋਪਾਲੁ ॥

ا ھٹ رہپ دایھ نیپے َ وگنال ۔۔

ਨਾਨਕ ਿਰਸਨੁ ਿੇਤਖ ਤਨਹਾਲੁ ॥੨॥੧੦੧॥੧੭੦॥

نانک درنس دھکی بِہال ۔۔۲۔۔۱۱۱۔۔۱۷۱۔۔
ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

گؤری ہلحم ۵۔۔
ਸਾਂਤਿ ਭਈ ਗੁਰ ਗੋਤਬਤਿ ਪਾਈ ॥

ساپپ یئھب ُگر وگنِد نایئ ۔۔

ਿਾਪ ਪਾਪ ਤਬਨਸੇ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

نات نات نِیسے ریمے اھبیئ ۔۔۱۔۔راہو۔۔

ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਤਨਿ ਰਸਨ ਬਖਾਨ ॥

رام نام پِپ رنس اھکبن ۔۔
ਤਬਨਸੇ ਰੋਗ ਭਏ ਕਤਲਆਨ ॥੧॥

نِیسے روگ ےئھب ایلکن ۔۔۱۔۔

ਪਾਰਬਰਹਮ ਗੁਣ ਅਗਮ ਬੀਚਾਰ ॥

نارپرمہ ُگں امگ اچیبر ۔۔

ਸਾਧੂ ਸੰਗਤਮ ਹੈ ਤਨਸਿਾਰ ॥੨॥

ےہ ئِسیار ۔۔۲۔۔
سا ُدوھ مگنس َ

ਤਨਰਮਲ ਗੁਣ ਗਾਵਹੁ ਤਨਿ ਨੀਿ ॥

پِرلم ُگں اگو ُہ پِپ تین ۔۔

ਗਈ ਤਬਆਤਧ ਉਬਰੇ ਜਨ ਮੀਿ ॥੩॥

یئگ ایبدھ اُپرے نج تیم ۔۔۳۔۔

ਮਨ ਬਚ ਿਮ ਪਰਭੁ ਅਪਨਾ ਤਧਆਈ ॥

نم چب رکم رپَھب اانپ دایھیئ ۔۔
ਨਾਨਕ ਿਾਸ ਿੇਰੀ ਸਰਣਾਈ ॥੪॥੧੦੨॥੧੭੧॥

نانک داس ریتی رسنایئ ۔۔۴۔۔۱۱۲۔۔۱۷۱۔۔
ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

گؤری ہلحم ۵۔۔
ਨੇਿਰ ਪਰਗਾਸੁ ਕੀਆ ਗੁਰਿੇਵ ॥

پیتر رپَاگس ایک ُگر َدوی ۔۔

ਭਰਮ ਗਏ ਪੂਰਨ ਭਈ ਸੇਵ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

رھبم ےئگ ئُؤرن یئھب ویسَ ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਸੀਿਲਾ ਿੇ ਰਤਖਆ ਤਬਹਾਰੀ ॥

سییال ےت رایھک ِبہاری ۔۔

ਪਾਰਬਰਹਮ ਪਰਭ ਤਕਰਪਾ ਧਾਰੀ ॥੧॥

نارپرمہ رپَھب کِرنا داھری ۔۔۱۔۔
ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਜਪੈ ਸੋ ਜੀਵੈ ॥

نانک نام جپَے وس ویجے ۔۔
ਸਾਧਸੰਤਗ ਹਤਰ ਅੰਤਮਰਿੁ ਪੀਵੈ ॥੨॥੧੦੩॥੧੭੨॥

سادھسیگ ہر ارمِت ویپَے ۔۔۲۔۔۱۱۳۔۔۱۷۲۔۔
ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

گؤری ہلحم ۵۔۔
ਧਨੁ ਓਹੁ ਮਸਿਕੁ ਧਨੁ ਿੇਰੇ ਨੇਿ ॥

دنھ او ُہ کتسم دنھ ریتے َپپت ۔۔
ਧਨੁ ਓਇ ਭਗਿ ਤਜਨ ਿੁਮ ਸੰਤਗ ਹੇਿ ॥੧॥

ُب
ے تگھب ِجں م گنس َہپت ۔۔۱۔۔
دنھ او ؑ
ਨਾਮ ਤਬਨਾ ਕੈਸੇ ਸੁਖੁ ਲਹੀਐ ॥

نام پِیا َ
کیسے ُسکھ لہی َپے ۔۔

ਰਸਨਾ ਰਾਮ ਨਾਮ ਜਸੁ ਕਹੀਐ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

رانس رام نام سج کہ ٔپے َ۔۔۱۔۔راہو۔۔

ਤਿਨ ਊਪਤਰ ਜਾਈਐ ਕੁਰਬਾਣੁ ॥

پِں اُورپ اج پپَے ُکرنان ۔۔

ਨਾਨਕ ਤਜਤਨ ਜਤਪਆ ਤਨਰਬਾਣੁ ॥੨॥੧੦੪॥੧੭੩॥

نانک ِجں چییا پِرنان ۔۔۲۔۔۱۱۴۔۔۱۷۳۔۔
ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

گؤری ہلحم ۵۔۔
ਿੂੰਹੈ ਮਸਲਤਿ ਿੂੰਹੈ ਨਾਤਲ ॥

ئُؤن َہے مسلت ئُؤن َہے نال ۔۔
ਿੂਹੈ ਰਾਖਤਹ ਸਾਤਰ ਸਮਾਤਲ ॥੧॥

ئُؤ َہے راکھہہ سار امسل ۔۔۱۔۔

ਐਸਾ ਰਾਮੁ ਿੀਨ ਿੁਨੀ ਸਹਾਈ ॥

ااسی رام دنی ُدین اہسیئ ۔۔
ਿਾਸ ਕੀ ਪੈਜ ਰਖੈ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

پب ک
داس یک َ ج ر َھے ریمے اھبیئ ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਆਗੈ ਆਤਪ ਇਹੁ ਥਾਨੁ ਵਤਸ ਜਾ ਕੈ ॥

ا ےگ ا ت اویہ اھتن وس اج ےکَ ۔۔
ਆਿ ਪਹਰ ਮਨੁ ਹਤਰ ਕਉ ਜਾਪੈ ॥੨॥

ا ھٹ رہپ نم ہر کؤ اج ئَے ۔۔۲۔
ਪਤਿ ਪਰਵਾਣੁ ਸਚੁ ਨੀਸਾਣੁ ॥

پپ رپوان چس اسینن ۔۔

ਜਾ ਕਉ ਆਤਪ ਕਰਤਹ ਿੁਰਮਾਨੁ ॥੩॥

ب
اج کؤ ا ت رکہِ ُھرامن ۔۔۳۔۔
ਆਪੇ ਿਾਿਾ ਆਤਪ ਪਰਤਿਪਾਤਲ ॥

ا ےپ دانا ا ت رپَپ ِیال ۔۔
ਤਨਿ ਤਨਿ ਨਾਨਕ ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਸਮਾਤਲ ॥੪॥੧੦੫॥੧੭੪॥

پِپ پِپ نانک رام نام امسل ۔۔۴۔۔۱۱۵۔۔۱۷۴۔۔
ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

گؤری ہلحم ۵۔۔
ਸਤਿਗੁਰੁ ਪੂਰਾ ਭਇਆ ਤਿਪਾਲੁ ॥

سیگؤر ئُؤرا ایھب کِرنال ۔۔

ਤਹਰਿੈ ਵਤਸਆ ਸਿਾ ਗੁਪਾਲੁ ॥੧॥

ہِر َدے وایس دسا ُگیال ۔۔۱۔۔
ਰਾਮੁ ਰਵਿ ਸਿ ਹੀ ਸੁਖੁ ਪਾਇਆ ॥

رام َروت دص یہ ُسکھ نانا ۔۔

ਮਇਆ ਕਰੀ ਪੂਰਨ ਹਤਰ ਰਾਇਆ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ایم رکی ئُؤرن ہر رانا ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਜਾ ਕੇ ਪੂਰੇ ਭਾਗ ॥

وہک نانک اج ےک ئُؤرے اھبگ ۔۔
ਹਤਰ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਅਸਤਥਰੁ ਸੋਹਾਗੁ ॥੨॥੧੦੬॥

سب
ہر ہر نام ا ِھر وساہگ ۔۔۲۔۔۱۱۶۔۔

ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

گؤری ہلحم ۵۔۔
ਧੋਿੀ ਖੋਤਲ ਤਵਛਾਏ ਹੇਤਿ ॥

دوھیت وھکل وِاھچےئ ھٹیہ ۔۔
ਗਰਧਪ ਵਾਂਗੂ ਲਾਹੇ ਪੇਤਟ ॥੧॥

رگدھت واوگنُ الےہ ٹیپ ۔۔۱۔۔
ਤਬਨੁ ਕਰਿੂਿੀ ਮੁਕਤਿ ਨ ਪਾਈਐ ॥

پِں رکئُؤیت مُکت ہن نا پپَے ۔۔

ਮੁਕਤਿ ਪਿਾਰਥੁ ਨਾਮੁ ਤਧਆਈਐ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

مُکت ندارھت نام دایھ نیپے َ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਪੂਜਾ ਤਿਲਕ ਕਰਿ ਇਸਨਾਨਾਂ ॥

ئُؤاج نِلک رکت اانسنان ۔۔
ਛੁਰੀ ਕਾਤਢ ਲੇਵੈ ਹਤਥ ਿਾਨਾ ॥੨॥

چ
ُھری اکدھ ویلَے ھتہ دانا ۔۔۲۔۔
ਬੇਿੁ ਪੜੈ ਮੁਤਖ ਮੀਿੀ ਬਾਣੀ ॥

َپید ڑپَے مُکھ یھٹیم ناین ۔۔

ਜੀਆਂ ਕੁਹਿ ਨ ਸੰਗੈ ਪਰਾਣੀ ॥੩॥

َ
ایجن ُکہت ہن سیگے َ رپاین ۔۔۳۔۔
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਤਜਸੁ ਤਕਰਪਾ ਧਾਰੈ ॥

اھرے ۔۔
وہک نانک سج کِرنا د َ

ਤਹਰਿਾ ਸੁਧੁ ਬਰਹਮੁ ਬੀਚਾਰੈ ॥੪॥੧੦੭॥

اچیبرے ۔۔۴۔۔۱۱۷۔۔
ہِردا ُسدھ پرمہ َ
ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

گؤری ہلحم ۵۔۔
ਤਥਰੁ ਘਤਰ ਬੈਸਹੁ ਹਤਰ ਜਨ ਤਪਆਰੇ ॥

ب
ھِر رھگ َنیسہؤ ہر نج ایپرے ۔۔

ਸਤਿਗੁਤਰ ਿੁਮਰੇ ਕਾਜ ਸਵਾਰੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

سیگؤر ُبمرے اکچ وسارے ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਿੁਸਟ ਿੂਿ ਪਰਮੇਸਤਰ ਮਾਰੇ ॥

ُدست ُدوت رپرسیم امرے ۔۔
ਜਨ ਕੀ ਪੈਜ ਰਖੀ ਕਰਿਾਰੇ ॥੧॥

پب
نج یک َ ج ریھک رکنارے ۔۔۱۔۔
ਬਾਤਿਸਾਹ ਸਾਹ ਸਭ ਵਤਸ ਕਤਰ ਿੀਨੇ ॥

نادساہ ساہ سیھ وس رک دےنی ۔۔
ਅੰਤਮਰਿ ਨਾਮ ਮਹਾ ਰਸ ਪੀਨੇ ॥੨॥

ارمِت نام اہم رس ےنیپ ۔۔۲۔۔
ਤਨਰਭਉ ਹੋਇ ਭਜਹੁ ਭਗਵਾਨ ॥

بھ
ب
ج
ہ
پِر ھؤ وہۓ ؤ وگھبان ۔۔

ਸਾਧਸੰਗਤਿ ਤਮਤਲ ਕੀਨੋ ਿਾਨੁ ॥੩॥

سادھسیگت مِل ونیک دان ۔۔۳۔۔

ਸਰਤਣ ਪਰੇ ਪਰਭ ਅੰਿਰਜਾਮੀ ॥

رسن رپے رپَھب ارتناجیم ۔۔
ਨਾਨਕ ਓਟ ਪਕਰੀ ਪਰਭ ਸੁਆਮੀ ॥੪॥੧੦੮॥

نانک اوت رکپی رپَھب سُؤا یم ۔۔۴۔۔۱۱۸۔۔
ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

گؤری ہلحم ۵۔۔
ਹਤਰ ਸੰਤਗ ਰਾਿੇ ਭਾਤਹ ਨ ਜਲੈ ॥

ہر گنس راےت اھبہِ ہن چلَے ۔۔

ਹਤਰ ਸੰਤਗ ਰਾਿੇ ਮਾਇਆ ਨਹੀ ਛਲੈ ॥

چ
ہر گنس راےت امنا یہن ھلَے ۔۔

ਹਤਰ ਸੰਤਗ ਰਾਿੇ ਨਹੀ ਿੂਬੈ ਜਲਾ ॥

ہر گنس راےت یہن ُدو ئَے چال ۔۔
ਹਤਰ ਸੰਤਗ ਰਾਿੇ ਸੁਿਲ ਿਲਾ ॥੧॥

سب ب
ہر گنس راےت ُ ھل ھال ۔۔۱۔۔
ਸਭ ਭੈ ਤਮਟਤਹ ਿੁਮਾਰੈ ਨਾਇ ॥

ب
سیھ َھے مِبہ ِہ ُبما َرے ناےئ ۔۔
ਭੇਟਿ ਸੰਤਗ ਹਤਰ ਹਤਰ ਗੁਨ ਗਾਇ ॥ ਰਹਾਉ ॥

ب
ھیپت گنس ہر ہر ُگں اگۓ ۔۔راہو۔۔
ਹਤਰ ਸੰਤਗ ਰਾਿੇ ਤਮਟੈ ਸਭ ਤਚੰਿਾ ॥

ہر گنس راےت ِم َپے سیھ ِچییا ۔۔

ਹਤਰ ਤਸਉ ਸੋ ਰਚੈ ਤਜਸੁ ਸਾਧ ਕਾ ਮੰਿਾ ॥

ہر سِیؤ وس ر َچے ِجس سادھ اک اتنم ۔۔
ਹਤਰ ਸੰਤਗ ਰਾਿੇ ਜਮ ਕੀ ਨਹੀ ਿਰਾਸ ॥

ہر گنس راےت مج یک یہن رتاس ۔۔
ਹਤਰ ਸੰਤਗ ਰਾਿੇ ਪੂਰਨ ਆਸ ॥੨॥

ہر گنس راےت ئُؤرن ا س ۔۔۲۔۔
ਹਤਰ ਸੰਤਗ ਰਾਿੇ ਿੂਖੁ ਨ ਲਾਗੈ ॥

ہر گنس راےت ُدوھک ہن ال َگے ۔۔
ਹਤਰ ਸੰਤਗ ਰਾਿਾ ਅਨਤਿਨੁ ਜਾਗੈ ॥

ہر گنس رانا ادنِن اج َگے ۔۔

ਹਤਰ ਸੰਤਗ ਰਾਿਾ ਸਹਜ ਘਤਰ ਵਸੈ ॥

سہ
ہر گنس رانا ج رھگ و سَے ۔۔

ਹਤਰ ਸੰਤਗ ਰਾਿੇ ਭਰਮੁ ਭਉ ਨਸੈ ॥੩॥

ب
ہر گنس راےت رھبم ھؤ ئ َسے ۔۔۳۔۔
ਹਤਰ ਸੰਤਗ ਰਾਿੇ ਮਤਿ ਊਿਮ ਹੋਇ ॥

ہر گنس راےت مت اُومت وہۓ ۔۔
ਹਤਰ ਸੰਤਗ ਰਾਿੇ ਤਨਰਮਲ ਸੋਇ ॥

ہر گنس راےت پِرلم وسۓ ۔۔

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਕਉ ਬਤਲ ਜਾਈ ॥

وہک نانک پِں کؤ نل اجیئ ۔۔

ਤਜਨ ਕਉ ਪਰਭੁ ਮੇਰਾ ਤਬਸਰਿ ਨਾਹੀ ॥੪॥੧੦੯॥

ِجں کؤ رپَھب ریما ِئسرت نایہ ۔۔۴۔۔۱۱۹۔۔
ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

گؤری ہلحم ۵۔۔
ਉਿਮੁ ਕਰਿ ਸੀਿਲ ਮਨ ਭਏ ॥

اُدم رکت لتیس نم ےئھب ۔۔
ਮਾਰਤਗ ਚਲਿ ਸਗਲ ਿੁਖ ਗਏ ॥

امرگ تلچ لگس ُدھک ےئگ ۔۔
ਨਾਮੁ ਜਪਿ ਮਤਨ ਭਏ ਅਨੰਿ ॥

نام جپت نم ےئھب ادنن ۔۔
ਰਤਸ ਗਾਏ ਗੁਨ ਪਰਮਾਨੰਿ ॥੧॥

رس اگےئ ُگں رپامدنن ۔۔۱۔۔

ਖੇਮ ਭਇਆ ਕੁਸਲ ਘਤਰ ਆਏ ॥

میھک ایھب ُکسل رھگ ا ےئ ۔۔

ਭੇਟਿ ਸਾਧਸੰਤਗ ਗਈ ਬਲਾਏ ॥ ਰਹਾਉ ॥

ب
ھیپت سادھسیگ یئگ نالےئ ۔۔راہو۔۔
ਨੇਿਰ ਪੁਨੀਿ ਪੇਖਿ ਹੀ ਿਰਸ ॥

پ
پیتر ُنیپت یکھت یہ درس ۔۔
ਧਤਨ ਮਸਿਕ ਚਰਨ ਕਮਲ ਹੀ ਪਰਸ ॥

دنھ کتسم رچن لمک یہ رپس ۔۔

ਗੋਤਬੰਿ ਕੀ ਟਹਲ ਸਿਲ ਇਹ ਕਾਂਇਆ ॥

سب
ھ
وگپِید یک لہٹ ل اہہی اکاین ۔۔

ਸੰਿ ਪਰਸਾਤਿ ਪਰਮ ਪਿੁ ਪਾਇਆ ॥੨॥

سیت رپساد رپم ند نانا ۔۔۲۔۔
ਜਨ ਕੀ ਕੀਨੀ ਆਤਪ ਸਹਾਇ ॥

نج یک کیبی ا ت اہسۓ ۔۔

ਸੁਖੁ ਪਾਇਆ ਲਤਗ ਿਾਸਹ ਪਾਇ ॥

ُسکھ نانا گل داسہہ ناۓ ۔۔

ਆਪੁ ਗਇਆ ਿਾ ਆਪਤਹ ਭਏ ॥

ا ت ایگ نا ا بہ ِے ےئھب ۔۔

ਤਿਪਾ ਤਨਧਾਨ ਕੀ ਸਰਨੀ ਪਏ ॥੩॥

کِرنا ن ِداھن یک رسین ےئپ ۔۔۳۔۔
ਜੋ ਚਾਹਿ ਸੋਈ ਜਬ ਪਾਇਆ ॥

وج اچہت وسیئ جت نانا ۔۔
ਿਬ ਢੂੰਢਨ ਕਹਾ ਕੋ ਜਾਇਆ ॥

پپ ُدوھندنھ اہک وک اجنا ۔۔
ਅਸਤਥਰ ਭਏ ਬਸੇ ਸੁਖ ਆਸਨ ॥

سب
ا ِھر ےئھب ےسب ُسکھ ا نس ۔۔

ਗੁਰ ਪਰਸਾਤਿ ਨਾਨਕ ਸੁਖ ਬਾਸਨ ॥੪॥੧੧੦॥

ُگر رپساد نانک ُسکھ نانس ۔۔۴۔۔۱۱۱۔۔

ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

گؤری ہلحم ۵۔۔
ਕੋਤਟ ਮਜਨ ਕੀਨੋ ਇਸਨਾਨ ॥

م
وکت چں ونیک اانسن ۔۔

ਲਾਖ ਅਰਬ ਖਰਬ ਿੀਨੋ ਿਾਨੁ ॥

الھک رعت رھکت دونی دان ۔۔
ਜਾ ਮਤਨ ਵਤਸਓ ਹਤਰ ਕੋ ਨਾਮੁ ॥੧॥

اج نم وویس ہر وک نام ۔۔۱۔۔
ਸਗਲ ਪਤਵਿ ਗੁਨ ਗਾਇ ਗੁਪਾਲ ॥

لگس وپِت ُگں اگۓ ُگیال ۔۔

ਪਾਪ ਤਮਟਤਹ ਸਾਧੂ ਸਰਤਨ ਿਇਆਲ ॥ ਰਹਾਉ ॥

نات مِبہ ِہ سا ُدوھ رسن دنال ۔۔راہو۔۔
ਬਹੁਿੁ ਉਰਧ ਿਪ ਸਾਧਨ ਸਾਧੇ ॥

تہب اُردھ پپ سادنھ سادےھ ۔۔
ਅਤਨਕ ਲਾਭ ਮਨੋਰਥ ਲਾਧੇ ॥

ان ِک الھب ونمرھت الدےھ ۔۔
ਹਤਰ ਹਤਰ ਨਾਮ ਰਸਨ ਆਰਾਧੇ ॥੨॥

ہر ہر نام رنس ا رادےھ ۔۔۲۔۔
ਤਸੰਤਮਰਤਿ ਸਾਸਿ ਬੇਿ ਬਖਾਨੇ ॥

ِسمرِت ساست دیب اھکبےن ۔۔

ਜੋਗ ਤਗਆਨ ਤਸਧ ਸੁਖ ਜਾਨੇ ॥

وجگ گ ِیان سِدھ ُسکھ اجےن ۔۔
ਨਾਮੁ ਜਪਿ ਪਰਭ ਤਸਉ ਮਨ ਮਾਨੇ ॥੩॥

نام جپت رپَھب سِیؤ نم امےن ۔۔۳۔۔
ਅਗਾਤਧ ਬੋਤਧ ਹਤਰ ਅਗਮ ਅਪਾਰੇ ॥

ااگدھ وبدھ ہر امگ انارے ۔۔
ਨਾਮੁ ਜਪਿ ਨਾਮੁ ਤਰਿੇ ਬੀਚਾਰੇ ॥

نام جپت نام رِدے اچیبرے ۔۔
ਨਾਨਕ ਕਉ ਪਰਭ ਤਕਰਪਾ ਧਾਰੇ ॥੪॥੧੧੧॥

نانک کؤ رپَھب کِرنا داھرے ۔۔۴۔۔۱۱۱۔۔
ਗਉੜੀ ਮਃ ੫ ॥

گؤری م۵ :۔۔
ਤਸਮਤਰ ਤਸਮਤਰ ਤਸਮਤਰ ਸੁਖੁ ਪਾਇਆ ॥

ِسمر ِسمر ِسمر ُسکھ نانا ۔۔

ਚਰਨ ਕਮਲ ਗੁਰ ਤਰਿੈ ਬਸਾਇਆ ॥੧॥

رچن لمک ُگر ر َِدے اسبنا ۔۔۱۔۔
ਗੁਰ ਗੋਤਬੰਿੁ ਪਾਰਬਰਹਮੁ ਪੂਰਾ ॥

ُگر وگپِید نارپرمہ ئُؤرا ۔۔

ਤਿਸਤਹ ਅਰਾਤਧ ਮੇਰਾ ਮਨੁ ਧੀਰਾ ॥ ਰਹਾਉ ॥

ئِسہہ ارادھ ریما نم دھترا ۔۔راہو۔۔

ਅਨਤਿਨੁ ਜਪਉ ਗੁਰੂ ਗੁਰ ਨਾਮ ॥

ادنِن جپؤ ُگؤ ُرو ُگر نام ۔۔

ਿਾ ਿੇ ਤਸਤਧ ਭਏ ਸਗਲ ਕਾਂਮ ॥੨॥

نا ےت سِدھ ےئھب لگس اکمن ۔۔۲۔۔
ਿਰਸਨ ਿੇਤਖ ਸੀਿਲ ਮਨ ਭਏ ॥

درنس دھکی لتیس نم ےئھب ۔۔
ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੇ ਤਕਲਤਬਖ ਗਏ ॥੩॥

منج منج ےک کِل ِیکھ ےئگ ۔۔۳۔۔
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਕਹਾ ਭੈ ਭਾਈ ॥

ب
وہک نانک اہک َھے اھبیئ ۔۔

ਅਪਨੇ ਸੇਵਕ ਕੀ ਆਤਪ ਪੈਜ ਰਖਾਈ ॥੪॥੧੧੨॥

پب
اےنپ ویسک یک ا ت َ ج راھکیئ ۔۔۴۔۔۱۱۲۔۔
ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

گؤری ہلحم ۵۔۔
ਅਪਨੇ ਸੇਵਕ ਕਉ ਆਤਪ ਸਹਾਈ ॥

اےنپ ویسک کؤ ا ت اہسیئ ۔۔
ਤਨਿ ਪਰਤਿਪਾਰੈ ਬਾਪ ਜੈਸੇ ਮਾਈ ॥੧॥

پِپ رپَپ ِیا َرے نات ےسیج امیئ ۔۔۱۔۔
ਪਰਭ ਕੀ ਸਰਤਨ ਉਬਰੈ ਸਭ ਕੋਇ ॥

رپَھب یک رسن اُپ َرے سیھ وکۓ ۔۔

ਕਰਨ ਕਰਾਵਨ ਪੂਰਨ ਸਚੁ ਸੋਇ ॥ ਰਹਾਉ ॥

رکن رکاون ئُؤرن چس وسۓ ۔۔راہو۔۔
ਅਬ ਮਤਨ ਬਤਸਆ ਕਰਨੈਹਾਰਾ ॥

ات نم ئسیا رک َپبہارا ۔۔

ਭੈ ਤਬਨਸੇ ਆਿਮ ਸੁਖ ਸਾਰਾ ॥੨॥

ب
َھے نِیسے ا مت ُسکھ سارا ۔۔۲۔۔

ਕਤਰ ਤਕਰਪਾ ਅਪਨੇ ਜਨ ਰਾਖੇ ॥

رک کِرنا اےنپ نج راےھک ۔۔

ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੇ ਤਕਲਤਬਖ ਲਾਥੇ ॥੩॥

منج منج ےک کِل ِیکھ الےھت ۔۔۳۔۔

ਕਹਨੁ ਨ ਜਾਇ ਪਰਭ ਕੀ ਵਤਿਆਈ ॥

کہں ہن اجۓ رپَھب یک ودنایئ ۔۔

ਨਾਨਕ ਿਾਸ ਸਿਾ ਸਰਨਾਈ ॥੪॥੧੧੩॥

نانک داس دسا رسنایئ ۔۔۴۔۔۱۱۳۔۔
ੇਰਾਗੁ ਗਉੜੀ ਚੇਿੀ ਮਹਲਾ ੫ ਿੁਪਿ

راگ گؤری یتیچ ہلحم ُ ۵دندے
ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪਰਸਾਤਿ ॥

اِک اواکنر سیگؤر رپساد ۔۔
ਰਾਮ ਕੋ ਬਲੁ ਪੂਰਨ ਭਾਈ ॥

رام وک نل ئُؤرن اھبیئ ۔۔

ਿਾ ਿੇ ਤਬਰਥਾ ਨ ਤਬਆਪੈ ਕਾਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

نا ےت پرِاھت ہن ایب ئَے اکیئ ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਜੋ ਜੋ ਤਚਿਵੈ ਿਾਸੁ ਹਤਰ ਮਾਈ ॥

وج وج ِجپ َؤے داس ہر امیئ ۔۔

ਸੋ ਸੋ ਕਰਿਾ ਆਤਪ ਕਰਾਈ ॥੧॥

وس وس رکنا ا ت رکایئ ۔۔۱۔۔
ਤਨੰਿਕ ਕੀ ਪਰਤਭ ਪਤਿ ਗਵਾਈ ॥

پ ِیدک یک رپَھب پپ وگَایئ ۔۔
ਨਾਨਕ ਹਤਰ ਗੁਣ ਤਨਰਭਉ ਗਾਈ ॥੨॥੧੧੪॥

ب
نانک ہر ُگں پِر ھؤ اگیئ ۔۔۲۔۔۱۱۴۔۔
ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

گؤری ہلحم ۵۔۔
ਭੁਜ ਬਲ ਬੀਰ ਬਰਹਮ ਸੁਖ ਸਾਗਰ ਗਰਿ ਪਰਿ ਗਤਹ ਲੇਹੁ ਅੰਗੁਰੀਆ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ب ُھ
نُ
س
ک
گ
پ
ن
ُ
ج ل ریب رمہ ھ سارگ رگت رپط ہہگِ وہیل ا رنا ۔۔۱۔۔راہو۔۔

ਸਰਵਤਨ ਨ ਸੁਰਤਿ ਨੈਨ ਸੁੰਿਰ ਨਹੀ ਆਰਿ ਿੁਆਤਰ ਰਟਿ ਤਪੰਗੁਰੀਆ ॥੧॥

ُ
رسَون ہن ُسرت نَیں ُسیدر یہن ا رت ُدوار رپپ پِیگرِنا ۔۔۱۔۔
ਿੀਨਾ ਨਾਥ ਅਨਾਥ ਕਰੁਣਾ ਮੈ ਸਾਜਨ ਮੀਿ ਤਪਿਾ ਮਹਿਰੀਆ ॥

دانی ناھت اناھت رکُنا م َے سانج تیم پِیا رتہمنا ۔۔

ਚਰਨ ਕਵਲ ਤਹਰਿੈ ਗਤਹ ਨਾਨਕ ਭੈ ਸਾਗਰ ਸੰਿ ਪਾਤਰ ਉਿਰੀਆ ॥੨॥੨॥੧੧੫॥

ب
ہہگ نانک َھے سارگ سیت نار اُرتپیا ۔۔۲۔۔۲۔۔۱۱۵۔۔
رچن وکَل ہِر َدے ِ

ਰਾਗੁ ਗਉੜੀ ਬੈਰਾਗਤਣ ਮਹਲਾ ੫

راگ گؤری ریبانگ ہلحم ۵
ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪਰਸਾਤਿ ॥

اِک اواکنر سیگؤر رپساد ۔۔
ਿਯ ਗੁਸਾਈ ਮੀਿੁਲਾ ਿੂੰ ਸੰਤਗ ਹਮਾਰੈ ਬਾਸੁ ਜੀਉ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

امہرے ناس جپؤ ۔۔۱۔۔راہو۔۔
دۓ ُگسا ٔی می ُیال ئُؤن گنس َ
ਿੁਝ ਤਬਨੁ ਘਰੀ ਨ ਜੀਵਨਾ ਤਧਰਗੁ ਰਹਣਾ ਸੰਸਾਤਰ ॥

ُب
چھ پِں رھگی ہن ویجنا درھِگ رانہ اسنسر ۔۔

ਜੀਅ ਪਰਾਣ ਸੁਖਿਾਤਿਆ ਤਨਮਖ ਤਨਮਖ ਬਤਲਹਾਤਰ ਜੀ ॥੧॥

ب ب
ایج رپان ُسکھداپ ِیا ِمکھ ِمکھ اہلبر یج ۔۔۱۔۔

ਹਸਿ ਅਲੰਬਨੁ ਿੇਹੁ ਪਰਭ ਗਰਿਹੁ ਉਧਰੁ ਗੋਪਾਲ ॥

ل
م
ی
ب
ّ
ہ
ہست ا ں دوہی رپَھب رگ ؤ اُدرھ وگنال ۔۔

ਮੋਤਹ ਤਨਰਗੁਨ ਮਤਿ ਥੋਰੀਆ ਿੂੰ ਸਿ ਹੀ ਿੀਨ ਿਇਆਲ ॥੨॥

ومہِ پِر ُگں مت وھترنا ئُؤن دص یہ دِنی دنال ۔۔۲۔۔
ਤਕਆ ਸੁਖ ਿੇਰੇ ਸੰਮਲਾ ਕਵਨ ਤਬਧੀ ਬੀਚਾਰ ॥

ایک ُسکھ ریتے سمال وکَن نِدیھ اچیبر ۔۔

ਸਰਤਣ ਸਮਾਈ ਿਾਸ ਤਹਿ ਊਚੇ ਅਗਮ ਅਪਾਰ ॥੩॥

رسن امسیئ داس ِہت اُوےچ امگ انار ۔۔۳۔۔
ਸਗਲ ਪਿਾਰਥ ਅਸਟ ਤਸਤਧ ਨਾਮ ਮਹਾ ਰਸ ਮਾਤਹ ॥

لگس ندارھت است سِدھ نام اہم رس امہِ۔۔

ਸੁਪਰਸੰਨ ਭਏ ਕੇਸਵਾ ਸੇ ਜਨ ਹਤਰ ਗੁਣ ਗਾਤਹ ॥੪॥

ُسترنسّ ےئھب َ
کیسؤا ےس نج ہر ُگں اگہِ۔۔۴۔۔
ਮਾਿ ਤਪਿਾ ਸੁਿ ਬੰਧਪੋ ਿੂੰ ਮੇਰੇ ਪਰਾਣ ਅਧਾਰ ॥

امت پِیا ُست دنبوپھ ئُؤن ریمے رپان اداھر ۔۔
ਸਾਧਸੰਤਗ ਨਾਨਕੁ ਭਜੈ ਤਬਖੁ ਿਤਰਆ ਸੰਸਾਰੁ ॥੫॥੧॥੧੧੬॥

ب
سادھسیگ نانک ھج َے نِکھ رتنا اسنسر ۔۔۵۔۔۱۔۔۱۱۶۔۔
ਗਉੜੀ ਬੈਰਾਗਤਣ ਰਹੋਏ ਕੇ ਛੰਿ ਕੇ ਘਤਰ ਮਃ ੫

گؤری ریبانگ روہےئ ےک چھپت ےک رھگ م۵ :
ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪਰਸਾਤਿ ॥

اِک اواکنر سیگؤر رپساد ۔۔
ਹੈ ਕੋਈ ਰਾਮ ਤਪਆਰੋ ਗਾਵੈ ॥

اگوے ۔۔
ےہَ وکیئ رام ایپرو َ
ਸਰਬ ਕਤਲਆਣ ਸੂਖ ਸਚੁ ਪਾਵੈ ॥ ਰਹਾਉ ॥

رست ایلکن سُؤھک چس نا َوے ۔۔راہو۔۔
ਬਨੁ ਬਨੁ ਖੋਜਿ ਤਿਰਿ ਬੈਰਾਗੀ ॥

ب
نب نب وھکجت ھِرت ریبایگ ۔۔
ਤਬਰਲੇ ਕਾਹੂ ਏਕ ਤਲਵ ਲਾਗੀ ॥

پِرےل اک ُہؤ انک لِؤ الیگ ۔۔

ਤਜਤਨ ਹਤਰ ਪਾਇਆ ਸੇ ਵਿਭਾਗੀ ॥੧॥

ِجں ہر نانا ےس وداھبیگ ۔۔۱۔۔

ਬਰਹਮਾਤਿਕ ਸਨਕਾਤਿਕ ਚਾਹੈ ॥

پرامہدِک اکنسدِک اچ َہے ۔۔

ਜੋਗੀ ਜਿੀ ਤਸਧ ਹਤਰ ਆਹੈ ॥

وجیگ یتج سِدھ ہر ا ےہَ ۔۔
ਤਜਸਤਹ ਪਰਾਪਤਿ ਸੋ ਹਤਰ ਗੁਣ ਗਾਹੈ ॥੨॥

جسہہ رپاپپ وس ہر ُگں اگ َہے ۔۔۲۔۔
ਿਾ ਕੀ ਸਰਤਣ ਤਜਨ ਤਬਸਰਿ ਨਾਹੀ ॥

نا یک رسن ِجں ِئسرت نایہ ۔۔
ਵਿਭਾਗੀ ਹਤਰ ਸੰਿ ਤਮਲਾਹੀ ॥

وداھبیگ ہر سیت مِالیہ ۔۔
ਜਨਮ ਮਰਣ ਤਿਹ ਮੂਲੇ ਨਾਹੀ ॥੩॥

منج رمن ہت مُؤےل نایہ ۔۔۳۔۔
ਕਤਰ ਤਕਰਪਾ ਤਮਲੁ ਪਰੀਿਮ ਤਪਆਰੇ ॥

رک کِرنا مِل رپمتی ایپرے ۔۔

ਤਬਨਉ ਸੁਨਹੁ ਪਰਭ ਊਚ ਅਪਾਰੇ ॥

پِپؤ ُسبہؤ رپَھب اُوچ انارے ۔۔

ਨਾਨਕੁ ਮਾਂਗਿੁ ਨਾਮੁ ਅਧਾਰੇ ॥੪॥੧॥੧੧੭॥

نانک امتگن نام اداھرے ۔۔۴۔۔۱۔۔۱۱۷۔۔
ਰਾਗੁ ਗਉੜੀ ਪੂਰਬੀ ਮਹਲਾ ੫

راگ گؤری ئُؤریب ہلحم ۵

ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪਰਸਾਤਿ ॥

اِک اواکنر سیگؤر رپساد ۔۔
ਕਵਨ ਗੁਨ ਪਰਾਨਪਤਿ ਤਮਲਉ ਮੇਰੀ ਮਾਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

وکَن ُگں رپَاتپن مل ِؤ ریمی امیئ ۔۔۱۔۔راہو۔۔

ਰੂਪ ਹੀਨ ਬੁਤਧ ਬਲ ਹੀਨੀ ਮੋਤਹ ਪਰਿੇਸਤਨ ਿੂਰ ਿੇ ਆਈ ॥੧॥

ُروت نیہ ُندھ نل ہیبی ومہِ رپدنسی ُدور ےت ا یئ ۔۔۱۔۔

ਨਾਤਹਨ ਿਰਬੁ ਨ ਜੋਬਨ ਮਾਿੀ ਮੋਤਹ ਅਨਾਥ ਕੀ ਕਰਹੁ ਸਮਾਈ ॥੨॥

نا ِہں درت ہن وجنب امیت ومہِ اناھت یک رکوہ امسیئ ۔۔۲۔۔

ਖੋਜਿ ਖੋਜਿ ਭਈ ਬੈਰਾਗਤਨ ਪਰਭ ਿਰਸਨ ਕਉ ਹਉ ਤਿਰਿ ਤਿਸਾਈ ॥੩॥

ب
وھکجت وھکجت یئھب ریبانگ رپَھب درنس کؤ ہؤ ھِرت ئِسایئ ۔۔۳۔۔

ਿੀਨ ਿਇਆਲ ਤਿਪਾਲ ਪਰਭ ਨਾਨਕ ਸਾਧਸੰਤਗ ਮੇਰੀ ਜਲਤਨ ਬੁਝਾਈ ॥੪॥੧॥੧੧੮॥

دنی دنال کِرنال رپَھب نانک سادھسیگ ریمی نلج اھجبیئ ۔۔۴۔۔۱۔۔۱۱۸۔۔
ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

گؤری ہلحم ۵۔۔
ਪਰਭ ਤਮਲਬੇ ਕਉ ਪਰੀਤਿ ਮਤਨ ਲਾਗੀ ॥

رپَھب مل ِپے کؤ رپپپ نم الیگ ۔۔

ਪਾਇ ਲਗਉ ਮੋਤਹ ਕਰਉ ਬੇਨਿੀ ਕੋਊ ਸੰਿੁ ਤਮਲੈ ਬਿਭਾਗੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

وکو سیت ملَ ِے نداھبیگ ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ناۓ لگؤ ومہِ رکو یتنیب ُ

ਮਨੁ ਅਰਪਉ ਧਨੁ ਰਾਖਉ ਆਗੈ ਮਨ ਕੀ ਮਤਿ ਮੋਤਹ ਸਗਲ ਤਿਆਗੀ ॥

ک
نم ارئؤ دنھ را ھؤ ا ےگ نم یک مت ومہِ لگس ایتیگ ۔۔

ਜੋ ਪਰਭ ਕੀ ਹਤਰ ਕਥਾ ਸੁਨਾਵੈ ਅਨਤਿਨੁ ਤਿਰਉ ਤਿਸੁ ਤਪਛੈ ਤਵਰਾਗੀ ॥੧॥

بھ ِ ئ ِ ِبج
َ
ھ
وج رپَھب یک ہر اھتک ُسیا َوے ادنِن رو س ے وِرایگ ۔۔۱۔۔
ਪੂਰਬ ਕਰਮ ਅੰਕੁਰ ਜਬ ਪਰਗਟੇ ਭੇਤਟਓ ਪੁਰਖੁ ਰਤਸਕ ਬੈਰਾਗੀ ॥

ب
ئُؤرت رکم ان ُکر جت رپےٹگ ھییپؤ ُپرھک رسِک ریبایگ ۔۔

ਤਮਤਟਓ ਅੰਧੇਰੁ ਤਮਲਿ ਹਤਰ ਨਾਨਕ ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੀ ਸੋਈ ਜਾਗੀ ॥੨॥੨॥੧੧੯॥

مِیپؤ ادنھتر مل ِت ہر نانک منج منج یک وسیئ اجیگ ۔۔۲۔۔۲۔۔۱۱۹۔۔
ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

گؤری ہلحم ۵۔۔
ਤਨਕਸੁ ਰੇ ਪੰਖੀ ਤਸਮਤਰ ਹਤਰ ਪਾਂਖ ॥

نکِس رے یھکنپ ِسمر ہر ناھکن ۔۔

ਤਮਤਲ ਸਾਧੂ ਸਰਤਣ ਗਹੁ ਪੂਰਨ ਰਾਮ ਰਿਨੁ ਹੀਅਰੇ ਸੰਤਗ ਰਾਖੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

مِل سا ُدوھ رسن وہگ ئُؤرن رام رنت ہیترے گنس راھک ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਭਰਮ ਕੀ ਕੂਈ ਤਿਰਸਨਾ ਰਸ ਪੰਕਜ ਅਤਿ ਿੀਖਯਣ ਮੋਹ ਕੀ ਿਾਸ ॥

پی ک
پی ک
ھی
رھبّم یک ُکؤیئ رتِانس رس ج ات ں ومہ یک اھپس ۔۔

ਕਾਟਨਹਾਰ ਜਗਿ ਗੁਰ ਗੋਤਬਿ ਚਰਨ ਕਮਲ ਿਾ ਕੇ ਕਰਹੁ ਤਨਵਾਸ ॥੧॥

اکپبہار تگج ُگر وگنِد رچن لمک نا ےک رک ُہ ئِؤاس ۔۔۱۔۔

ਕਤਰ ਤਕਰਪਾ ਗੋਤਬੰਿ ਪਰਭ ਪਰੀਿਮ ਿੀਨਾ ਨਾਥ ਸੁਨਹੁ ਅਰਿਾਤਸ ॥

رک کِرنا وگپِید رپَھب رپمتی دانی ناھت ُسبہؤ ارداس ۔۔

ਕਰੁ ਗਤਹ ਲੇਹੁ ਨਾਨਕ ਕੇ ਸੁਆਮੀ ਜੀਉ ਤਪੰਿੁ ਸਭੁ ਿੁਮਰੀ ਰਾਤਸ ॥੨॥੩॥੧੨੦॥

رک ہہگ َلبہؤ ہہِ نانک ےک سُؤا یم جپؤ پِید سیھ ُبمری راس ۔۔۲۔۔۳۔۔۱۲۱۔۔

ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

گؤری ہلحم ۵۔۔
ਹਤਰ ਪੇਖਨ ਕਉ ਤਸਮਰਿ ਮਨੁ ਮੇਰਾ ॥

ہ َپیک
س
ھ
ِ
ک
م
ر ں ؤ رت نم ریما ۔۔

ਆਸ ਤਪਆਸੀ ਤਚਿਵਉ ਤਿਨੁ ਰੈਨੀ ਹੈ ਕੋਈ ਸੰਿੁ ਤਮਲਾਵੈ ਨੇਰਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

الوے رینا ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ا س ایپیس ِجپؤو دِن رینی َ
ےہ وکیئ سیت م ِ َ
ਸੇਵਾ ਕਰਉ ਿਾਸ ਿਾਸਨ ਕੀ ਅਤਨਕ ਭਾਂਤਿ ਤਿਸੁ ਕਰਉ ਤਨਹੋਰਾ ॥

ویسا رکو داس دانس یک ان ِک اھبپپ ئِس رکو بِہؤرا ۔۔

ਿੁਲਾ ਧਾਤਰ ਿੋਲੇ ਸੁਖ ਸਗਲੇ ਤਬਨੁ ਹਤਰ ਿਰਸ ਸਭੋ ਹੀ ਥੋਰਾ ॥੧॥

سب
ُنال داھر وتےل ُسکھ ےلگس پِں ہر درس ھؤ یہ وھترا ۔۔۱۔۔
ਸੰਿ ਪਰਸਾਤਿ ਗਾਏ ਗੁਨ ਸਾਗਰ ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੋ ਜਾਿ ਬਹੋਰਾ ॥

سیت رپساد اگےئ ُگں سارگ منج منج وک اجت وہبرا ۔۔

ਆਨਿ ਸੂਖ ਭੇਟਿ ਹਤਰ ਨਾਨਕ ਜਨਮੁ ਤਿਿਾਰਥੁ ਸਿਲੁ ਸਵੇਰਾ ॥੨॥੪॥੧੨੧॥

سب
ب
ا َند سُؤھک ھیپت ہر نانک منج کِرنارھت ھل وسریا ۔۔۲۔۔۴۔۔۱۲۱۔۔
ਰਾਗੁ ਗਉੜੀ ਪੂਰਬੀ ਮਹਲਾ ੫

راگ گؤری ئُؤریب ہلحم ۵
ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪਰਸਾਤਿ ॥

اِک اواکنر سیگؤر رپساد ۔۔
ਤਕਨ ਤਬਤਧ ਤਮਲੈ ਗੁਸਾਈ ਮੇਰੇ ਰਾਮ ਰਾਇ ॥

کِں نِدھ ملَ ِے ُگسا ٔی ریمے رام راےئ ۔۔

ਕੋਈ ਐਸਾ ਸੰਿੁ ਸਹਜ ਸੁਖਿਾਿਾ ਮੋਤਹ ਮਾਰਗੁ ਿੇਇ ਬਿਾਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

سی سہ
ک
س
ُ
ھ
ِ
وکیئ ااسی ت ج دانا ومہ امرگ دےئ اتبیئ ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਅੰਿਤਰ ਅਲਖੁ ਨ ਜਾਈ ਲਤਖਆ ਤਵਤਚ ਪੜਿਾ ਹਉਮੈ ਪਾਈ ॥

ارتن اھکل ہن اجیئ ایھکل وِچ ڑپدا ہؤ م َے نایئ ۔۔

ਮਾਇਆ ਮੋਤਹ ਸਭੋ ਜਗੁ ਸੋਇਆ ਇਹੁ ਭਰਮੁ ਕਹਹੁ ਤਕਉ ਜਾਈ ॥੧॥

سب
امنا ومہِ ھؤ چگ وسنا اویہ رھبم وہک کپؤ اجیئ ۔۔۱۔۔

ਏਕਾ ਸੰਗਤਿ ਇਕਿੁ ਤਗਰਤਹ ਬਸਿੇ ਤਮਤਲ ਬਾਿ ਨ ਕਰਿੇ ਭਾਈ ॥

ااکی تگنس اِتک گِرہِ ےتسب مِل نات ہن رکےت اھبیئ ۔۔

ਏਕ ਬਸਿੁ ਤਬਨੁ ਪੰਚ ਿੁਹੇਲੇ ਓਹ ਬਸਿੁ ਅਗੋਚਰ ਿਾਈ ॥੨॥

پب
انک تسب پِں ج ُدہیلے اوہ تسب اوگرچ اھٹیئ ۔۔۲۔۔

ਤਜਸ ਕਾ ਤਗਰਹੁ ਤਿਤਨ ਿੀਆ ਿਾਲਾ ਕੁੰਜੀ ਗੁਰ ਸਉਪਾਈ ॥

ُکب
ِجس اک گِر ُہ پِں دنا ناال جی ُگر سؤنایئ ۔۔

ਅਤਨਕ ਉਪਾਵ ਕਰੇ ਨਹੀ ਪਾਵੈ ਤਬਨੁ ਸਤਿਗੁਰ ਸਰਣਾਈ ॥੩॥

ان ِک اُناو رکے یہن نا َوے پِں سیگؤر رسنایئ ۔۔۳۔۔

ਤਜਨ ਕੇ ਬੰਧਨ ਕਾਟੇ ਸਤਿਗੁਰ ਤਿਨ ਸਾਧਸੰਗਤਿ ਤਲਵ ਲਾਈ ॥

ِجں ےک دنبنھ اکےٹ سیگؤر پِں سادھسیگت لِؤ الیئ ۔۔

ਪੰਚ ਜਨਾ ਤਮਤਲ ਮੰਗਲੁ ਗਾਇਆ ਹਤਰ ਨਾਨਕ ਭੇਿੁ ਨ ਭਾਈ ॥੪॥

پب
ج انج مِل لگنم اگنا ہر نانک دیھب ہن اھبیئ ۔۔۴۔۔
ਮੇਰੇ ਰਾਮ ਰਾਇ ਇਨ ਤਬਤਧ ਤਮਲੈ ਗੁਸਾਈ ॥

ریمے رام راےئ اِن نِدھ ملَ ِے ُگسا ٔی ۔۔

ਸਹਜੁ ਭਇਆ ਭਰਮੁ ਤਖਨ ਮਤਹ ਨਾਿਾ ਤਮਤਲ ਜੋਿੀ ਜੋਤਿ ਸਮਾਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ਿੂਜਾ ॥੧॥੧੨੨॥

ک
سہ
ھ
م
ِ
ِ
ج ایھب رھبّم ں ہہم نااھٹ ل وجیت وجت امسیئ ۔۔۱۔۔راہو دواج۔۔۱۔۔۱۲۲۔۔
ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

گؤری ہلحم ۵۔۔
ਐਸੋ ਪਰਚਉ ਪਾਇਓ ॥

اوسی رپجؤ ناویئ ۔۔
ਕਰੀ ਤਿਪਾ ਿਇਆਲ ਬੀਿੁਲੈ ਸਤਿਗੁਰ ਮੁਝਤਹ ਬਿਾਇਓ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

م
نی ُب
رکی کِرنا دنال ھلَے سیگؤر ُجھہ ِہ اتبویئ ۔۔۱۔۔راہو۔۔

ਜਿ ਕਿ ਿੇਖਉ ਿਿ ਿਿ ਿੁਮ ਹੀ ਮੋਤਹ ਇਹੁ ਤਬਸੁਆਸੁ ਹੋਇ ਆਇਓ ॥

نک
ُب
جت تک د ھؤ پپ پپ م یہ ومہِ اویہ ِئسؤا س وہۓ ا ویئ ۔۔
ਕੈ ਪਤਹ ਕਰਉ ਅਰਿਾਤਸ ਬੇਨਿੀ ਜਉ ਸੁਨਿੋ ਹੈ ਰਘੁਰਾਇਓ ॥੧॥

گ
ےہ ر ُھراویئ ۔۔۱۔۔
ےک بہہ رکو ارداس یتنیب جؤ ُسیپؤ َ
َ

ਲਤਹਓ ਸਹਸਾ ਬੰਧਨ ਗੁਤਰ ਿੋਰੇ ਿਾਂ ਸਿਾ ਸਹਜ ਸੁਖੁ ਪਾਇਓ ॥

سہ
لہپؤ سہسا دنبنھ ُگر وترے نان دسا ج ُسکھ ناویئ ۔۔
ਹੋਣਾ ਸਾ ਸੋਈ ਿੁਤਨ ਹੋਸੀ ਸੁਖੁ ਿੁਖੁ ਕਹਾ ਤਿਖਾਇਓ ॥੨॥

ب
ھ
س
ک
ُ
ُ
وہنا سا وسیئ ں وہیس ھ ُدھک اہک دِاھکویئ ۔۔۲۔۔

ਖੰਿ ਬਰਹਮੰਿ ਕਾ ਏਕੋ ਿਾਣਾ ਗੁਤਰ ਪਰਿਾ ਖੋਤਲ ਤਿਖਾਇਓ ॥

ڈنھک پرہمید اک اَوکی اھٹنا ُگر رپدا وھکل دِاھکویئ ۔۔

ਨਉ ਤਨਤਧ ਨਾਮੁ ਤਨਧਾਨੁ ਇਕ ਿਾਈ ਿਉ ਬਾਹਤਰ ਕੈਿੈ ਜਾਇਓ ॥੩॥

کیب
ئؤ ن ِدھ نام ن ِداھن اِک اھٹیئ ئؤ ناہر َ َھے اجویئ ۔۔۳۔۔

ਏਕੈ ਕਤਨਕ ਅਤਨਕ ਭਾਤਿ ਸਾਜੀ ਬਹੁ ਪਰਕਾਰ ਰਚਾਇਓ ॥

اےکیَ کنک ان ِک اھبت سایج وہب رپاکر راچویئ ۔۔
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਭਰਮੁ ਗੁਤਰ ਖੋਈ ਹੈ ਇਵ ਿਿੈ ਿਿੁ ਤਮਲਾਇਓ ॥੪॥੨॥੧੨੩॥

وہک نانک رھبم ُگر وھکیئ ےہَ ا َو پ َپے پپ مِالویئ ۔۔۴۔۔۲۔۔۱۲۳۔۔
ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

ہلحم ۵۔۔ گؤری
ਅਉਧ ਘਟੈ ਤਿਨਸੁ ਰੈਨਾਰੇ ॥

گ
اودھ ھ َپے دِسن رانیرے ۔۔
ਮਨ ਗੁਰ ਤਮਤਲ ਕਾਜ ਸਵਾਰੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

نم ُگر مِل اکچ وسارے ۔۔۱۔۔راہو۔۔

ਕਰਉ ਬੇਨੰਿੀ ਸੁਨਹੁ ਮੇਰੇ ਮੀਿਾ ਸੰਿ ਟਹਲ ਕੀ ਬੇਲਾ ॥

نی
رکو ییبی ُسبہؤ ریمے مییا سیت لہٹ یک پیال ۔۔

ਈਹਾ ਖਾਤਟ ਚਲਹੁ ਹਤਰ ਲਾਹਾ ਆਗੈ ਬਸਨੁ ਸੁਹੇਲਾ ॥੧॥

ئ
اِاہی اھکت چلہؤ ہر الاہ ا ےگ سں سُؤہیال ۔۔۱۔۔

ਇਹੁ ਸੰਸਾਰੁ ਤਬਕਾਰੁ ਸਹਸੇ ਮਤਹ ਿਤਰਓ ਬਰਹਮ ਤਗਆਨੀ ॥

اویہ اسنسر ِئکار سہسے ہہم رتئؤ پرمہ گ ِیاین ۔۔

ਤਜਸਤਹ ਜਗਾਇ ਪੀਆਏ ਹਤਰ ਰਸੁ ਅਕਥ ਕਥਾ ਤਿਤਨ ਜਾਨੀ ॥੨॥

ِجسہہ اگجۓ ایپےئ ہر رس اکبھ اھتک پِں اجین ۔۔۲۔۔

ਜਾ ਕਉ ਆਏ ਸੋਈ ਤਵਹਾਝਹੁ ਹਤਰ ਗੁਰ ਿੇ ਮਨਤਹ ਬਸੇਰਾ ॥

چ
اج کؤ ا ےئ وسیئ وِاہ ھہؤ ہر ُگر ےت مبہہ ریسبا ۔۔

ਤਨਜ ਘਤਰ ਮਹਲੁ ਪਾਵਹੁ ਸੁਖ ਸਹਜੇ ਬਹੁਤਰ ਨ ਹੋਇਗੋ ਿੇਰਾ ॥੩॥

ِب
ُسک س
ہ
ب
ن
ج
گ
ہ
ج رھگ لحم ناووہ ھ ے ُ ر ہن وہ ؤ ریھپا ۔۔۳۔۔
ਅੰਿਰਜਾਮੀ ਪੁਰਖ ਤਬਧਾਿੇ ਸਰਧਾ ਮਨ ਕੀ ਪੂਰੇ ॥

ارتناجیم ُپرھک نِداھےت رسداھ نم یک ئُؤرے ۔۔
ਨਾਨਕੁ ਿਾਸੁ ਇਹੀ ਸੁਖੁ ਮਾਗੈ ਮੋ ਕਉ ਕਤਰ ਸੰਿਨ ਕੀ ਧੂਰੇ ॥੪॥੩॥੧੨੪॥

س
نانک داس ایہی ُسکھ ام َگے وم کؤ رک ییں یک دھُؤرے ۔۔۴۔۔۳۔۔۱۲۴۔۔
ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

گؤری ہلحم ۵۔۔
ਰਾਖੁ ਤਪਿਾ ਪਰਭ ਮੇਰੇ ॥

راھک پِیا رپَھب ریمے ۔۔
ਮੋਤਹ ਤਨਰਗੁਨੁ ਸਭ ਗੁਨ ਿੇਰੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ومہِ پِر ُگں سیھ ُگں ریتے ۔۔۱۔۔راہو۔۔

ਪੰਚ ਤਬਖਾਿੀ ਏਕੁ ਗਰੀਬਾ ਰਾਖਹੁ ਰਾਖਨਹਾਰੇ ॥

پب
ک
ج نِکھادی انک رگابی را ھہؤ راکھبہارے ۔۔

ਖੇਿੁ ਕਰਤਹ ਅਰੁ ਬਹੁਿੁ ਸੰਿਾਵਤਹ ਆਇਓ ਸਰਤਨ ਿੁਹਾਰੇ ॥੧॥

دیھک رکہِ ار تہب سییاوہِ ا ویئ رسن ُبہارے ۔۔۱۔۔
ਕਤਰ ਕਤਰ ਹਾਤਰਓ ਅਤਨਕ ਬਹੁ ਭਾਿੀ ਛੋਿਤਹ ਕਿਹੂੰ ਨਾਹੀ ॥

رک رک اہرِوی ان ِک وہب اھبیت وھچدہِ کب ُہؤن نایہ ۔۔

ਏਕ ਬਾਿ ਸੁਤਨ ਿਾਕੀ ਓਟਾ ਸਾਧਸੰਤਗ ਤਮਤਟ ਜਾਹੀ ॥੨॥

انک نات ُسں نایک اونا سادھسیگ مِت اجیہ ۔۔۲۔۔

ਕਤਰ ਤਕਰਪਾ ਸੰਿ ਤਮਲੇ ਮੋਤਹ ਤਿਨ ਿੇ ਧੀਰਜੁ ਪਾਇਆ ॥

رک کِرنا سیت مل ِے ومہِ پِں ےت دھترچ نانا ۔۔

ਸੰਿੀ ਮੰਿੁ ਿੀਓ ਮੋਤਹ ਤਨਰਭਉ ਗੁਰ ਕਾ ਸਬਿੁ ਕਮਾਇਆ ॥੩॥

ب
یتنس تنم دئؤ ومہِ پِر ھؤ ُگر اک دبس امکنا ۔۔۳۔۔

ਜੀਤਿ ਲਏ ਓਇ ਮਹਾ ਤਬਖਾਿੀ ਸਹਜ ਸੁਹੇਲੀ ਬਾਣੀ ॥

سہ سہ
جپت ےئل اوےؑ اہم نِکھادی ج ُ یلی ناین ۔۔

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਮਤਨ ਭਇਆ ਪਰਗਾਸਾ ਪਾਇਆ ਪਿੁ ਤਨਰਬਾਣੀ ॥੪॥੪॥੧੨੫॥

وہک نانک نم ایھب رپاگسا نانا ند پِرناین ۔۔۴۔۔۴۔۔۱۲۵۔۔
ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

گؤری ہلحم ۵۔۔
ਓਹੁ ਅਤਬਨਾਸੀ ਰਾਇਆ ॥

او ُہ اپِیایس رانا ۔۔
ਤਨਰਭਉ ਸੰਤਗ ਿੁਮਾਰੈ ਬਸਿੇ ਇਹੁ ਿਰਨੁ ਕਹਾ ਿੇ ਆਇਆ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ب
پِر ھؤ گنس ُبما َرے ےتسب اویہ درن اہک ےت ا نا ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਏਕ ਮਹਤਲ ਿੂੰ ਹੋਤਹ ਅਿਾਰੋ ਏਕ ਮਹਤਲ ਤਨਮਾਨੋ ॥

انک لحم ئُؤن وہہِ ااھپرو انک لحم بِماون ۔۔

ਏਕ ਮਹਤਲ ਿੂੰ ਆਪੇ ਆਪੇ ਏਕ ਮਹਤਲ ਗਰੀਬਾਨੋ ॥੧॥

انک لحم ئُؤن ا ےپ ا ےپ انک لحم رگابیون ۔۔۱۔۔

ਏਕ ਮਹਤਲ ਿੂੰ ਪੰਤਿਿੁ ਬਕਿਾ ਏਕ ਮਹਤਲ ਖਲੁ ਹੋਿਾ ॥

انک لحم ئُؤن ڈنپت اتکب انک لحم لھک وہنا ۔۔

ਏਕ ਮਹਤਲ ਿੂੰ ਸਭੁ ਤਕਛੁ ਗਰਾਹਜੁ ਏਕ ਮਹਤਲ ਕਛੂ ਨ ਲੇਿਾ ॥੨॥

ک
کج
ُ
ھ
لی
انک لحم ئُؤن سیھ ِچھ رگاجہ انک لحم ؤ ہن َیا ۔۔۲۔۔
ਕਾਿ ਕੀ ਪੁਿਰੀ ਕਹਾ ਕਰੈ ਬਪੁਰੀ ਤਖਲਾਵਨਹਾਰੋ ਜਾਨੈ ॥

ک
اکھٹ یک ُنتری اہک رکَے نتری ھِالواہنرو اج ئَے ۔۔

ਜੈਸਾ ਭੇਖੁ ਕਰਾਵੈ ਬਾਜੀਗਰੁ ਓਹੁ ਿੈਸੋ ਹੀ ਸਾਜੁ ਆਨੈ ॥੩॥

ب
اسیج ھیکھ رکا َوے ناجیگر او ُہ َنیسؤ یہ ساچ ا ئَے ۔۔۳۔۔
ਅਤਨਕ ਕੋਿਰੀ ਬਹੁਿੁ ਭਾਤਿ ਕਰੀਆ ਆਤਪ ਹੋਆ ਰਖਵਾਰਾ ॥

ان ِک وکرھٹی تہب اھبت رکِنا ا ت وہا روھکارا ۔۔
ਜੈਸੇ ਮਹਤਲ ਰਾਖੈ ਿੈਸੈ ਰਹਨਾ ਤਕਆ ਇਹੁ ਕਰੈ ਤਬਚਾਰਾ ॥੪॥

ک
ےسیج لحم را َھے َنی َسے رانہ ایک اویہ رکَے ِبچارا ۔۔۴۔۔

ਤਜਤਨ ਤਕਛੁ ਕੀਆ ਸੋਈ ਜਾਨੈ ਤਜਤਨ ਇਹ ਸਭ ਤਬਤਧ ਸਾਜੀ ॥

ک
ِجں ِچھ ایک وسیئ اج ئَے ِجں اہہی سیھ نِدھ سایج ۔۔

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਅਪਰੰਪਰ ਸੁਆਮੀ ਕੀਮਤਿ ਅਪੁਨੇ ਕਾਜੀ ॥੫॥੫॥੧੨੬॥

وہک نانک ارپرپم سُؤا یم تمیق اےنپ اقیج ۔۔۵۔۔۵۔۔۱۲۶۔۔
ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

ہلحم ۵۔۔ گؤری
ਛੋਤਿ ਛੋਤਿ ਰੇ ਤਬਤਖਆ ਕੇ ਰਸੂਆ ॥

وھچد وھچد رے نِکھیا ےک رسُؤا ۔۔
ਉਰਤਝ ਰਤਹਓ ਰੇ ਬਾਵਰ ਗਾਵਰ ਤਜਉ ਤਕਰਖੈ ਹਤਰਆਇਓ ਪਸੂਆ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

َک
اُرھج رویہ رے ناور اگور ویج کِر ھے

ہرناویئ ئسُؤا ۔۔۱۔۔راہو۔۔

ਜੋ ਜਾਨਤਹ ਿੂੰ ਅਪੁਨੇ ਕਾਜੈ ਸੋ ਸੰਤਗ ਨ ਚਾਲੈ ਿੇਰੈ ਿਸੂਆ ॥

وج اجہہنِ ئُؤن اےنپ اک َچے وس گنس ہن اچ لَے ریتَے وستا ۔۔
ਨਾਗੋ ਆਇਓ ਨਾਗ ਤਸਧਾਸੀ ਿੇਤਰ ਤਿਤਰਓ ਅਰੁ ਕਾਤਲ ਗਰਸੂਆ ॥੧॥

ب
ناوگ ا ویئ ناگ سِداھیس ریھپ ھِرئؤ ار اکل رگسُؤا ۔۔۱۔۔

ਪੇਤਖ ਪੇਤਖ ਰੇ ਕਸੁੰਭ ਕੀ ਲੀਲਾ ਰਾਤਚ ਮਾਤਚ ਤਿਨਹੂੰ ਲਉ ਹਸੂਆ ॥

پیکھ پیکھ رے ک ُسیبھ یک لیال راچ امچ پ ِبہؤن لؤ ہسُؤا ۔۔

ਛੀਜਿ ਿੋਤਰ ਤਿਨਸੁ ਅਰੁ ਰੈਨੀ ਜੀਅ ਕੋ ਕਾਜੁ ਨ ਕੀਨੋ ਕਛੂਆ ॥੨॥

چ
کج
ُ
ھ
ھبچت دور دِسن ار َرینی ایج وک اکچ ہن ونیک ؤا ۔۔۲۔۔

ਕਰਿ ਕਰਿ ਇਵ ਹੀ ਤਬਰਧਾਨੋ ਹਾਤਰਓ ਉਕਿੇ ਿਨੁ ਖੀਨਸੂਆ ॥

کھ
ی
ی
س
ُؤا ۔۔
رکت رکت اِو یہ پِرداھون اہرِوی اُےتک نت

ਤਜਉ ਮੋਤਹਓ ਉਤਨ ਮੋਹਨੀ ਬਾਲਾ ਉਸ ਿੇ ਘਟੈ ਨਾਹੀ ਰੁਚ ਚਸੂਆ ॥੩॥

گ
ویج ومویہ اُن ومینہ ناال اُس ےت ھ َپے نایہ ُرچ جسُؤا ۔۔۳۔۔

ਜਗੁ ਐਸਾ ਮੋਤਹ ਗੁਰਤਹ ਤਿਖਾਇਓ ਿਉ ਸਰਤਣ ਪਤਰਓ ਿਤਜ ਗਰਬਸੂਆ ॥

چگ ااسی ومہِ ُگرہِ دِاھکویئ ئؤ رسن رپوی جت رگئسُؤا ۔۔

ਮਾਰਗੁ ਪਰਭ ਕੋ ਸੰਤਿ ਬਿਾਇਓ ਤਿਰੜੀ ਨਾਨਕ ਿਾਸ ਭਗਤਿ ਹਤਰ ਜਸੂਆ ॥੪॥੬॥੧੨੭॥

امرگ رپَھب وک سیت اتبویئ درِری نانک داس تگھب ہر جسُؤا ۔۔۴۔۔۶۔۔۱۲۷۔۔
ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

گؤری ہلحم ۵۔۔
ਿੁਝ ਤਬਨੁ ਕਵਨੁ ਹਮਾਰਾ ॥

ُب
چھ پِں وکَن امہرا ۔۔

ਮੇਰੇ ਪਰੀਿਮ ਪਰਾਨ ਅਧਾਰਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ریمے رپمتی رپان اداھرا ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਅੰਿਰ ਕੀ ਤਬਤਧ ਿੁਮ ਹੀ ਜਾਨੀ ਿੁਮ ਹੀ ਸਜਨ ਸੁਹੇਲੇ ॥

ُب
ُب
ارتن یک نِدھ م یہ اجین م یہ نجس سہیلے ۔۔

ਸਰਬ ਸੁਖਾ ਮੈ ਿੁਝ ਿੇ ਪਾਏ ਮੇਰੇ ਿਾਕੁਰ ਅਗਹ ਅਿੋਲੇ ॥੧॥

ُب
رست ُسکھا م َے چھ ےت ناےئ ریمے اھٹرک اہہگ اوتےل ۔۔۱۔۔
ਬਰਤਨ ਨ ਸਾਕਉ ਿੁਮਰੇ ਰੰਗਾ ਗੁਣ ਤਨਧਾਨ ਸੁਖਿਾਿੇ ॥

پرن ہن ساکؤ ُبمرے راگن ُگں ن ِداھن ُسکھداےت ۔۔

ਅਗਮ ਅਗੋਚਰ ਪਰਭ ਅਤਬਨਾਸੀ ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਿੇ ਜਾਿੇ ॥੨॥

امگ اوگرچ رپَھب اپِیایس ئُؤرے ُگر ےت اجےت ۔۔۲۔۔

ਭਰਮੁ ਭਉ ਕਾਤਟ ਕੀਏ ਤਨਹਕੇਵਲ ਜਬ ਿੇ ਹਉਮੈ ਮਾਰੀ ॥

ب
رھبم ھؤ اکت ےئیک بِہکپؤل جت ےت ہؤ م َے امری ۔۔
ਜਨਮ ਮਰਣ ਕੋ ਚੂਕੋ ਸਹਸਾ ਸਾਧਸੰਗਤਿ ਿਰਸਾਰੀ ॥੩॥

منج رمن وک ُجؤوک سہسا سادھسیگت درساری ۔۔۳۔۔

ਚਰਣ ਪਖਾਤਰ ਕਰਉ ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਬਾਤਰ ਜਾਉ ਲਖ ਬਰੀਆ ॥

رچن اھکپر رکو ُگر ویسا نار اجو ھکل پرِنا ۔۔

ਤਜਹ ਪਰਸਾਤਿ ਇਹੁ ਭਉਜਲੁ ਿਤਰਆ ਜਨ ਨਾਨਕ ਤਪਰਅ ਸੰਤਗ ਤਮਰੀਆ ॥੪॥੭॥੧੨੮॥

ہہج رپساد اویہ وھبٔلج رتنا نج نانک رپِنا گنس مِرنا ۔۔۴۔۔۷۔۔۱۲۸۔۔
ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

ہلحم ۵۔۔ گؤری

ਿੁਝ ਤਬਨੁ ਕਵਨੁ ਰੀਝਾਵੈ ਿੋਹੀ ॥

ب
ُب
ج
چھ پِں وکَن ر ھا َوے وتیہ ۔۔
ਿੇਰੋ ਰੂਪੁ ਸਗਲ ਿੇਤਖ ਮੋਹੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ریتو ُروت لگس دھکی ومیہ ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਸੁਰਗ ਪਇਆਲ ਤਮਰਿ ਭੂਅ ਮੰਿਲ ਸਰਬ ਸਮਾਨੋ ਏਕੈ ਓਹੀ ॥

ب
ُسرگ ایپل مِرت ُھؤٔ ڈنمل رست امسون اےکیَ اویہ ۔۔

ਤਸਵ ਤਸਵ ਕਰਿ ਸਗਲ ਕਰ ਜੋਰਤਹ ਸਰਬ ਮਇਆ ਿਾਕੁਰ ਿੇਰੀ ਿੋਹੀ ॥੧॥

سِؤ سِؤ رکت لگس رک وجرہِ رست ایم اھٹ ُکر ریتی دویہ ۔۔۱۔۔

ਪਤਿਿ ਪਾਵਨ ਿਾਕੁਰ ਨਾਮੁ ਿੁਮਰਾ ਸੁਖਿਾਈ ਤਨਰਮਲ ਸੀਿਲੋਹੀ ॥

تتپ ناون اھٹ ُکر نام ُبمرا ُسکھدایئ پِرلم سییلؤیہ ۔۔

ਤਗਆਨ ਤਧਆਨ ਨਾਨਕ ਵਤਿਆਈ ਸੰਿ ਿੇਰੇ ਤਸਉ ਗਾਲ ਗਲੋਹੀ ॥੨॥੮॥੧੨੯॥

گ ِیان دایھن نانک ودنایئ سیت ریتے سِیؤ اگل ولگیہ ۔۔۲۔۔۸۔۔۱۲۹۔۔
ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

گؤری ہلحم ۵۔۔
ਤਮਲਹੁ ਤਪਆਰੇ ਜੀਆ ॥

ملِہؤ ایپرے ایج ۔۔

ਪਰਭ ਕੀਆ ਿੁਮਾਰਾ ਥੀਆ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

رپَھب ایک ُبمارا ایھت ۔۔۱۔۔راہو۔۔

ਅਤਨਕ ਜਨਮ ਬਹੁ ਜੋਨੀ ਭਰਤਮਆ ਬਹੁਤਰ ਬਹੁਤਰ ਿੁਖੁ ਪਾਇਆ ॥

ان ِک منج وہب وجین رھبایم ب ُہر ب ُہر ُدھک نانا ۔۔

ਿੁਮਰੀ ਤਿਪਾ ਿੇ ਮਾਨੁਖ ਿੇਹ ਪਾਈ ਹੈ ਿੇਹੁ ਿਰਸੁ ਹਤਰ ਰਾਇਆ ॥੧॥

ُبمری رکِنا ےت ام ُنکھ دہہی نایئ ےہَ دوہی درس ہر رانا ۔۔۱۔۔
ਸੋਈ ਹੋਆ ਜੋ ਤਿਸੁ ਭਾਣਾ ਅਵਰੁ ਨ ਤਕਨ ਹੀ ਕੀਿਾ ॥

وسیئ وہا وج ئِس اھبنا ا َور ہن کِں یہ کییا ۔۔

ਿੁਮਰੈ ਭਾਣੈ ਭਰਤਮ ਮੋਤਹ ਮੋਤਹਆ ਜਾਗਿੁ ਨਾਹੀ ਸੂਿਾ ॥੨॥

ُبم َرے اھب ئَے رھبم ومہِ ومایہ اجگپ نایہ سُؤنا ۔۔۲۔۔

ਤਬਨਉ ਸੁਨਹੁ ਿੁਮ ਪਰਾਨਪਤਿ ਤਪਆਰੇ ਤਕਰਪਾ ਤਨਤਧ ਿਇਆਲਾ ॥

ُب
پِپؤ ُسبہؤ م رپَاتپن ایپرے کِرنا ن ِدھ دناال ۔۔

ਰਾਤਖ ਲੇਹੁ ਤਪਿਾ ਪਰਭ ਮੇਰੇ ਅਨਾਥਹ ਕਤਰ ਪਰਤਿਪਾਲਾ ॥੩॥

راھک وہیل پِیا رپَھب ریمے انابھہ رک رپَپ ِیاال ۔۔۳۔۔

ਤਜਸ ਨੋ ਿੁਮਤਹ ਤਿਖਾਇਓ ਿਰਸਨੁ ਸਾਧਸੰਗਤਿ ਕੈ ਪਾਛੈ ॥

چ
سج ون ُبمہ ِہ دِاھکویئ درنس سادھسیگت ےکَ نا َھے ۔۔

ਕਤਰ ਤਕਰਪਾ ਧੂਤਰ ਿੇਹੁ ਸੰਿਨ ਕੀ ਸੁਖੁ ਨਾਨਕੁ ਇਹੁ ਬਾਛੈ ॥੪॥੯॥੧੩੦॥

س
رک کِرنا دھُؤر دوہی ییں یک ُسکھ نانک اویہ ناےھچ ۔۔۴۔۔۹۔۔۱۳۱۔۔
ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

گؤری ہلحم ۵۔۔
ਹਉ ਿਾ ਕੈ ਬਤਲਹਾਰੀ ॥

ےک اہلبری ۔۔
ہؤ نا َ
ਜਾ ਕੈ ਕੇਵਲ ਨਾਮੁ ਅਧਾਰੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ےک ک َپ َؤل نام اداھری ۔۔۱۔۔راہو۔۔
اج َ

ਮਤਹਮਾ ਿਾ ਕੀ ਕੇਿਕ ਗਨੀਐ ਜਨ ਪਾਰਬਰਹਮ ਰੰਤਗ ਰਾਿੇ ॥

کییک گی ٔپے َ نج نارپرمہ رنگ راےت ۔۔
امہم نا یک َ

ਸੂਖ ਸਹਜ ਆਨੰਿ ਤਿਨਾ ਸੰਤਗ ਉਨ ਸਮਸਤਰ ਅਵਰ ਨ ਿਾਿੇ ॥੧॥

سہ
س
سُؤھک ج ا دنن پ ِیا گنس اُن مسر اور ہن داےت ۔۔۱۔۔
ਜਗਿ ਉਧਾਰਣ ਸੇਈ ਆਏ ਜੋ ਜਨ ਿਰਸ ਤਪਆਸਾ ॥

تگج اُداھرن سیبی ا ےئ وج نج درس ایپسا ۔۔

ਉਨ ਕੀ ਸਰਤਣ ਪਰੈ ਸੋ ਿਤਰਆ ਸੰਿਸੰਤਗ ਪੂਰਨ ਆਸਾ ॥੨॥

اُن یک رسن رپَے وس رتنا سییسیگ ئُؤرن ا سا ۔۔۲۔۔
ਿਾ ਕੈ ਚਰਤਣ ਪਰਉ ਿਾ ਜੀਵਾ ਜਨ ਕੈ ਸੰਤਗ ਤਨਹਾਲਾ ॥

ےک رچن رپو نا ویجا نج ےکَ گنس بِہاال ۔۔
نا َ
ਭਗਿਨ ਕੀ ਰੇਣੁ ਹੋਇ ਮਨੁ ਮੇਰਾ ਹੋਹੁ ਪਰਭੂ ਤਕਰਪਾਲਾ ॥੩॥

ب
ب
ھ
گی
ں یک رنی وہۓ نم ریما رپ ُھؤ کِرناال ۔۔۳۔۔

ਰਾਜੁ ਜੋਬਨੁ ਅਵਧ ਜੋ ਿੀਸੈ ਸਭੁ ਤਕਛੁ ਜੁਗ ਮਤਹ ਘਾਤਟਆ ॥

ک
راچ وجنب ا َودھ وج د ئ َسے سیھ ِچھ چگ ہہم اھگایٹ ۔۔

ਨਾਮੁ ਤਨਧਾਨੁ ਸਿ ਨਵਿਨੁ ਤਨਰਮਲੁ ਇਹੁ ਨਾਨਕ ਹਤਰ ਧਨੁ ਖਾਤਟਆ ॥੪॥੧੦॥੧੩੧॥

نام ن ِداھن دص ونَنت پِرلم اویہ نانک ہر دنھ اھکایٹ ۔۔۴۔۔۱۱۔۔۱۳۱۔۔
ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

گؤری ہلحم ۵۔۔
ਜੋਗ ਜੁਗਤਿ ਸੁਤਨ ਆਇਓ ਗੁਰ ਿੇ ॥

وجگ ُچگت ُسں ا ویئ ُگر ےت ۔۔

ਮੋ ਕਉ ਸਤਿਗੁਰ ਸਬਤਿ ਬੁਝਾਇਓ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

وم کؤ سیگؤر دبس اھجبویئ ۔۔۱۔۔راہو۔۔

ਨਉ ਖੰਿ ਤਪਰਥਮੀ ਇਸੁ ਿਨ ਮਤਹ ਰਤਵਆ ਤਨਮਖ ਤਨਮਖ ਨਮਸਕਾਰਾ ॥

ب ب
ئؤ ڈنھک رپِیمھت اِس نت ہہم َر َونا ِمکھ ِمکھ اکسمنرا ۔۔

ਿੀਤਖਆ ਗੁਰ ਕੀ ਮੁੰਿਰਾ ਕਾਨੀ ਤਿਰਤੜਓ ਏਕੁ ਤਨਰੰਕਾਰਾ ॥੧॥

دنِکھیا ُگر یک مُیدرا اکین درِروی انک پِراکنرا ۔۔۱۔۔

ਪੰਚ ਚੇਲੇ ਤਮਤਲ ਭਏ ਇਕਿਰਾ ਏਕਸੁ ਕੈ ਵਤਸ ਕੀਏ ॥

پب
ج ےلیچ مِل ےئھب اِرتکا اسکی ےکَ وس ےئیک ۔۔

ਿਸ ਬੈਰਾਗਤਨ ਆਤਗਆਕਾਰੀ ਿਬ ਤਨਰਮਲ ਜੋਗੀ ਥੀਏ ॥੨॥

ب
دس ریبانگ ا ایگاکری پپ پِرلم وجیگ ھیپے ۔۔۲۔۔

ਭਰਮੁ ਜਰਾਇ ਚਰਾਈ ਤਬਭੂਿਾ ਪੰਥੁ ਏਕੁ ਕਤਰ ਪੇਤਖਆ ॥

پ
پب
رھبم رجاۓ رچایئ ِ ھ ُؤنا ھتنپ انک رک یکھیا ۔۔

ਸਹਜ ਸੂਖ ਸੋ ਕੀਨੀ ਭੁਗਿਾ ਜੋ ਿਾਕੁਤਰ ਮਸਿਤਕ ਲੇਤਖਆ ॥੩॥

سہ
ل
ب
ج سُؤھک وس کیبی ُھگیا وج اھٹ ُکر کتسم یکھیا ۔۔۳۔۔

ਜਹ ਭਉ ਨਾਹੀ ਿਹਾ ਆਸਨੁ ਬਾਤਧਓ ਤਸੰਗੀ ਅਨਹਿ ਬਾਨੀ ॥

ب
ہہج ھؤ نایہ اہت ا نس نادھپؤ ِسیگی ابہت ناین ۔۔

ਿਿੁ ਬੀਚਾਰੁ ਿੰਿਾ ਕਤਰ ਰਾਤਖਓ ਜੁਗਤਿ ਨਾਮੁ ਮਤਨ ਭਾਨੀ ॥੪॥

ک
پپ اچیبر دندا رک را ھپؤ ُچگت نام نم اھبین ۔۔۴۔۔
ਐਸਾ ਜੋਗੀ ਵਿਭਾਗੀ ਭੇਟੈ ਮਾਇਆ ਕੇ ਬੰਧਨ ਕਾਟੈ ॥

ب
ااسی وجیگ وداھبیگ ھی َپے امنا ےک دنبنھ اک ئَے ۔۔

ਸੇਵਾ ਪੂਜ ਕਰਉ ਤਿਸੁ ਮੂਰਤਿ ਕੀ ਨਾਨਕੁ ਤਿਸੁ ਪਗ ਚਾਟੈ ॥੫॥੧੧॥੧੩੨॥

ویسا ئُؤچ رکو ئِس مُؤرت یک نانک ئِس نگ اچ ئَے ۔۔۵۔۔۱۱۔۔۱۳۲۔۔
ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

گؤری ہلحم ۵۔۔
ਅਨੂਪ ਪਿਾਰਥੁ ਨਾਮੁ ਸੁਨਹੁ ਸਗਲ ਤਧਆਇਲੇ ਮੀਿਾ ॥

ائُؤت ندارھت نام ُسبہؤ لگس دایھےلئ مییا ۔۔

ਹਤਰ ਅਉਖਧੁ ਜਾ ਕਉ ਗੁਤਰ ਿੀਆ ਿਾ ਕੇ ਤਨਰਮਲ ਚੀਿਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ہر اودھکھ اج کؤ ُگر دنا نا ےک پِرلم اتیچ ۔۔۱۔۔راہو۔۔

ਅੰਧਕਾਰੁ ਤਮਤਟਓ ਤਿਹ ਿਨ ਿੇ ਗੁਤਰ ਸਬਤਿ ਿੀਪਕੁ ਪਰਗਾਸਾ ॥

ادنھکار مِیپؤ ہہت نت ےت ُگر دبس ِدپیک رپاگسا ۔۔

ਭਰਮ ਕੀ ਜਾਲੀ ਿਾ ਕੀ ਕਾਟੀ ਜਾ ਕਉ ਸਾਧਸੰਗਤਿ ਤਬਸਵਾਸਾ ॥੧॥

رھبّم یک اجیل نا یک اکیٹ اج کؤ سادھسیگت ِئسؤاسا ۔۔۱۔۔
ਿਾਰੀਲੇ ਭਵਜਲੁ ਿਾਰੂ ਤਬਖੜਾ ਬੋਤਹਥ ਸਾਧੂ ਸੰਗਾ ॥

ب
ک
نارےلی َھؤلج نا ُرو نِ ھرا وبھتہ سا ُدوھ اگنس ۔۔

ਪੂਰਨ ਹੋਈ ਮਨ ਕੀ ਆਸਾ ਗੁਰੁ ਭੇਤਟਓ ਹਤਰ ਰੰਗਾ ॥੨॥

ُگ ب
ھ
ی
ی
پ
ہ
ؤ ر راگن ۔۔۲۔۔
ئُؤرن وہیئ نم یک ا سا ر

ਨਾਮ ਖਜਾਨਾ ਭਗਿੀ ਪਾਇਆ ਮਨ ਿਨ ਤਿਰਪਤਿ ਅਘਾਏ ॥

ب
ک
گب
ھ
پ
نام ھراہن ی نانا نم نت رتِ پ ااھگےئ ۔۔

ਨਾਨਕ ਹਤਰ ਜੀਉ ਿਾ ਕਉ ਿੇਵੈ ਜਾ ਕਉ ਹੁਕਮੁ ਮਨਾਏ ॥੩॥੧੨॥੧੩੩॥

ک
نانک ہر جپؤ نا کؤ دویَے اج کؤ ُچ م انمےئ ۔۔۳۔۔۱۲۔۔۱۳۳۔۔

ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

ہلحم ۵۔۔ گؤری
ਿਇਆ ਮਇਆ ਕਤਰ ਪਰਾਨਪਤਿ ਮੋਰੇ ਮੋਤਹ ਅਨਾਥ ਸਰਤਣ ਪਰਭ ਿੋਰੀ ॥

دایئ ایم رک رپَاتپن ومرے ومہِ اناھت رسن رپَھب وتری ۔۔
ਅੰਧ ਕੂਪ ਮਤਹ ਹਾਥ ਿੇ ਰਾਖਹੁ ਕਛੂ ਤਸਆਨਪ ਉਕਤਿ ਨ ਮੋਰੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

کھ ک
ج
ُ
ھ
پ
ادنھ ُکؤت ہہم اہھت دے را ہؤ ؤ ِسیا پ اُتک ہن ومری ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਕਰਨ ਕਰਾਵਨ ਸਭ ਤਕਛੁ ਿੁਮ ਹੀ ਿੁਮ ਸਮਰਥ ਨਾਹੀ ਅਨ ਹੋਰੀ ॥

ُب
ک ُب
رکن رکاون سیھ ِچھ م یہ م رمسھت نایہ ان وہری ۔۔

ਿੁਮਰੀ ਗਤਿ ਤਮਤਿ ਿੁਮ ਹੀ ਜਾਨੀ ਸੇ ਸੇਵਕ ਤਜਨ ਭਾਗ ਮਥੋਰੀ ॥੧॥

ُب
ُبمری گپ مِت م یہ اجین ےس ویسک ِجں اھبگ وھتمری ۔۔۱۔۔
ਅਪੁਨੇ ਸੇਵਕ ਸੰਤਗ ਿੁਮ ਪਰਭ ਰਾਿੇ ਓਤਿ ਪੋਤਿ ਭਗਿਨ ਸੰਤਗ ਜੋਰੀ ॥

ب
ُب
ھ
گی
اےنپ َسیؤک گنس م رپَھب راےت اوت وپت ں گنس وجری ۔۔
ਤਪਰਉ ਤਪਰਉ ਨਾਮੁ ਿੇਰਾ ਿਰਸਨੁ ਚਾਹੈ ਜੈਸੇ ਤਿਰਸਤਟ ਓਹ ਚੰਿ ਚਕੋਰੀ ॥੨॥

پِرو پِرو نام ریتا درنس اچ َہے ےسیج د ِرست اوہ دنچ وکچری ۔۔۲۔۔
ਰਾਮ ਸੰਿ ਮਤਹ ਭੇਿੁ ਤਕਛੁ ਨਾਹੀ ਏਕੁ ਜਨੁ ਕਈ ਮਤਹ ਲਾਖ ਕਰੋਰੀ ॥

ک
رام سیت ہہم دیھب ِچھ نایہ انک نج یئک ہہم الھک رکوری ۔۔
ਜਾ ਕੈ ਹੀਐ ਪਰਗਟੁ ਪਰਭੁ ਹੋਆ ਅਨਤਿਨੁ ਕੀਰਿਨੁ ਰਸਨ ਰਮੋਰੀ ॥੩॥

ےک ہیپے َ رپَگپ رپَھب وہا ادنِن ریکنت رنس رومری ۔۔۳۔۔
اج َ
ਿੁਮ ਸਮਰਥ ਅਪਾਰ ਅਤਿ ਊਚੇ ਸੁਖਿਾਿੇ ਪਰਭ ਪਰਾਨ ਅਧੋਰੀ ॥

ُب
م رمسھت انار ات اُوےچ ُسکھداےت رپَھب رپان اد َھؤری ۔۔

ਨਾਨਕ ਕਉ ਪਰਭ ਕੀਜੈ ਤਕਰਪਾ ਉਨ ਸੰਿਨ ਕੈ ਸੰਤਗ ਸੰਗੋਰੀ ॥੪॥੧੩॥੧੩੪॥

س
نانک کؤ رپَھب کبج َے کِرنا اُن ییں ےکَ گنس وگنسری ۔۔۴۔۔۱۳۔۔۱۳۴۔۔
ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

گؤری ہلحم ۵۔۔
ਿੁਮ ਹਤਰ ਸੇਿੀ ਰਾਿੇ ਸੰਿਹੁ ॥

ُب
م ہر َسیبی راےت سیبہؤ ۔۔

ਤਨਬਾਤਹ ਲੇਹੁ ਮੋ ਕਉ ਪੁਰਖ ਤਬਧਾਿੇ ਓਤੜ ਪਹੁਚਾਵਹੁ ਿਾਿੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

پ ِیاہِ وہیل وم کؤ ُپرھک نِداھےت اور اچہپووہ داےت ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਿੁਮਰਾ ਮਰਮੁ ਿੁਮਾ ਹੀ ਜਾਤਨਆ ਿੁਮ ਪੂਰਨ ਪੁਰਖ ਤਬਧਾਿੇ ॥

ُب
ُبمرا رمم ُبما یہ اجاین م ئُؤرن ُپرھک نِداھےت ۔۔

ਰਾਖਹੁ ਸਰਤਣ ਅਨਾਥ ਿੀਨ ਕਉ ਕਰਹੁ ਹਮਾਰੀ ਗਾਿੇ ॥੧॥

ک
را ھہؤ رسن اناھت دِنی کؤ رک ُہ امہری اگےت ۔۔۱۔۔

ਿਰਣ ਸਾਗਰ ਬੋਤਹਥ ਚਰਣ ਿੁਮਾਰੇ ਿੁਮ ਜਾਨਹੁ ਅਪੁਨੀ ਭਾਿੇ ॥

ُب
رتن سارگ وبھتہ رچن ُبمارے م اجبہؤ اینپ اھبےت ۔۔
ਕਤਰ ਤਕਰਪਾ ਤਜਸੁ ਰਾਖਹੁ ਸੰਗੇ ਿੇ ਿੇ ਪਾਤਰ ਪਰਾਿੇ ॥੨॥

ک
رک کِرنا ِجس را ھہؤ ےگنس ےت ےت نار رپاےت ۔۔۲۔۔
ਈਿ ਊਿ ਪਰਭ ਿੁਮ ਸਮਰਥਾ ਸਭੁ ਤਕਛੁ ਿੁਮਰੈ ਹਾਥੇ ॥

ک
ُب
اِپپ اُوت رپَھب م رمساھت سیھ ِچھ ُبم َرے اہےھت ۔۔
ਐਸਾ ਤਨਧਾਨੁ ਿੇਹੁ ਮੋ ਕਉ ਹਤਰ ਜਨ ਚਲੈ ਹਮਾਰੈ ਸਾਥੇ ॥੩॥

امہرے ساےھت ۔۔۳۔۔
ااسی ن ِداھن دوہی وم کؤ ہر نج چلَے َ

ਤਨਰਗੁਨੀਆਰੇ ਕਉ ਗੁਨੁ ਕੀਜੈ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਮੇਰਾ ਮਨੁ ਜਾਪੇ ॥

پِر ُگییارے کؤ ُگں کبج َے ہر نام ریما نم اجےپ ۔۔

ਸੰਿ ਪਰਸਾਤਿ ਨਾਨਕ ਹਤਰ ਭੇਟੇ ਮਨ ਿਨ ਸੀਿਲ ਧਰਾਪੇ ॥੪॥੧੪॥੧੩੫॥

ب
سیت رپساد نانک ہر ھیپے نم نت لتیس درھاےپ ۔۔۴۔۔۱۴۔۔۱۳۵۔۔
ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

گؤری ہلحم ۵۔۔
ਸਹਤਜ ਸਮਾਇਓ ਿੇਵ ॥

سہ
ج امسویئ دویَ ۔۔

ਮੋ ਕਉ ਸਤਿਗੁਰ ਭਏ ਿਇਆਲ ਿੇਵ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

وم کؤ سیگؤر ےئھب دنال دویَ ۔۔۱۔۔راہو۔۔

ਕਾਤਟ ਜੇਵਰੀ ਕੀਓ ਿਾਸਰੋ ਸੰਿਨ ਟਹਲਾਇਓ ॥

س
اکت َجپؤری کپؤ دارسو ییں بہالویئ ۔۔

ਏਕ ਨਾਮ ਕੋ ਥੀਓ ਪੂਜਾਰੀ ਮੋ ਕਉ ਅਚਰਜੁ ਗੁਰਤਹ ਤਿਖਾਇਓ ॥੧॥

ب
انک نام وک ھپؤ ئُؤاجری وم کؤ ارچچ ُگرہِ دِاھکویئ ۔۔۱۔۔

ਭਇਓ ਪਰਗਾਸੁ ਸਰਬ ਉਜੀਆਰਾ ਗੁਰ ਤਗਆਨੁ ਮਨਤਹ ਪਰਗਟਾਇਓ ॥

ویھب رپَاگس رست اُایجرا ُگر گ ِیان مبہہ رپَاٹگویئ ۔۔

ਅੰਤਮਰਿੁ ਨਾਮੁ ਪੀਓ ਮਨੁ ਤਿਰਪਤਿਆ ਅਨਭੈ ਿਹਰਾਇਓ ॥੨॥

پب
ارمت نام ویپ نم رتِایتپ ا َھے رہھٹاویئ ۔۔۲۔۔

ਮਾਤਨ ਆਤਗਆ ਸਰਬ ਸੁਖ ਪਾਏ ਿੂਖਹ ਿਾਉ ਗਵਾਇਓ ॥

امن ا ایگ رست ُسکھ ناےئ ُدوکھہہ اھٹو وگَاویئ ۔۔

ਜਉ ਸੁਪਰਸੰਨ ਭਏ ਪਰਭ ਿਾਕੁਰ ਸਭੁ ਆਨਿ ਰੂਪੁ ਤਿਖਾਇਓ ॥੩॥

جؤ ُسترنسّ ےئھب رپَھب اھٹ ُکر سیھ ا َند ُروت دِاھکویئ ۔۔۳۔۔

ਨਾ ਤਕਛੁ ਆਵਿ ਨਾ ਤਕਛੁ ਜਾਵਿ ਸਭੁ ਖੇਲੁ ਕੀਓ ਹਤਰ ਰਾਇਓ ॥

ک
ک
ہن ِچھ ا وت ہن ِچھ اجوت سیھ لیھک کپؤ ہر راویئ ۔۔

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਅਗਮ ਅਗਮ ਹੈ ਿਾਕੁਰ ਭਗਿ ਟੇਕ ਹਤਰ ਨਾਇਓ ॥੪॥੧੫॥੧੩੬॥

ےہ اھٹ ُکر تگھب کیٹ ہر ناویئ ۔۔۴۔۔۱۵۔۔۱۳۶۔۔
وہک نانک امگ امگ َ
ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

ہلحم ۵۔۔ گؤری
ਪਾਰਬਰਹਮ ਪੂਰਨ ਪਰਮੇਸੁਰ ਮਨ ਿਾ ਕੀ ਓਟ ਗਹੀਜੈ ਰੇ ॥

گ
نارپرمہ ئُؤرن رپمیسُر نم نا یک اوت ہبج َے رے ۔۔

ਤਜਤਨ ਧਾਰੇ ਬਰਹਮੰਿ ਖੰਿ ਹਤਰ ਿਾ ਕੋ ਨਾਮੁ ਜਪੀਜੈ ਰੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ِجں داھرے پرہمید ڈنھک ہر نا وک نام چیبج َے رے ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਮਨ ਕੀ ਮਤਿ ਤਿਆਗਹੁ ਹਤਰ ਜਨ ਹੁਕਮੁ ਬੂਤਝ ਸੁਖੁ ਪਾਈਐ ਰੇ ॥

ک
نم یک مت پ ِیاوہگ ہر نج ُچ م ئُؤھج ُسکھ نا پپَے رے ۔۔

ਜੋ ਪਰਭੁ ਕਰੈ ਸੋਈ ਭਲ ਮਾਨਹੁ ਸੁਤਖ ਿੁਤਖ ਓਹੀ ਤਧਆਈਐ ਰੇ ॥੧॥

وج رپَھب رکَے وسیئ لھب امبہؤ ُسکھ ُدھک اویہ دایھ نیپے َ رے ۔۔۱۔۔
ਕੋਤਟ ਪਤਿਿ ਉਧਾਰੇ ਤਖਨ ਮਤਹ ਕਰਿੇ ਬਾਰ ਨ ਲਾਗੈ ਰੇ ॥

ک
وکت تتپ اُداھرے ھِں ہہم رکےت نار ہن ال َگے رے ۔۔
ਿੀਨ ਿਰਿ ਿੁਖ ਭੰਜਨ ਸੁਆਮੀ ਤਜਸੁ ਭਾਵੈ ਤਿਸਤਹ ਤਨਵਾਜੈ ਰੇ ॥੨॥

دِنی درد ُدھک نجنھب سُؤا یم ِجس اھبوے ئِسہہ ئِؤا َچے رے ۔۔۲۔۔

ਸਭ ਕੋ ਮਾਿ ਤਪਿਾ ਪਰਤਿਪਾਲਕ ਜੀਅ ਪਰਾਨ ਸੁਖ ਸਾਗਰੁ ਰੇ ॥

سیھ وک امت پِیا رپَپ ِیاکل ایج رپان ُسکھ سارگ رے ۔۔

ਿੇੈਂਿੇ ਿੋਤਟ ਨਾਹੀ ਤਿਸੁ ਕਰਿੇ ਪੂਤਰ ਰਤਹਓ ਰਿਨਾਗਰੁ ਰੇ ॥੩॥

ددنیے وتت نایہ ئِس رکےت ئُؤر رویہ رانترگ رے ۔۔۳۔۔
ਜਾਤਚਕੁ ਜਾਚੈ ਨਾਮੁ ਿੇਰਾ ਸੁਆਮੀ ਘਟ ਘਟ ਅੰਿਤਰ ਸੋਈ ਰੇ ॥

اج ِچک اج َچے نام ریتا سُؤا یم ٹھگ ٹھگ ارتن وسیئ رے ۔۔
ਨਾਨਕੁ ਿਾਸੁ ਿਾ ਕੀ ਸਰਣਾਈ ਜਾ ਿੇ ਤਬਰਥਾ ਨ ਕੋਈ ਰੇ ॥੪॥੧੬॥੧੩੭॥

نانک داس نا یک رسنایئ اج ےت پرِاھت ہن وکیئ رے ۔۔۴۔۔۱۶۔۔۱۳۷۔۔
ਰਾਗੁ ਗਉੜੀ ਪੂਰਬੀ ਮਹਲਾ ੫

راگ گؤری ئُؤریب ہلحم ۵
ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪਰਸਾਤਿ ॥

اِک اواکنر سیگؤر رپساد ۔۔
ਹਤਰ ਹਤਰ ਕਬਹੂ ਨ ਮਨਹੁ ਤਬਸਾਰੇ ॥

ہر ہر کب ُہؤ ہن مبہؤ ِئسارے ۔۔

ਈਹਾ ਊਹਾ ਸਰਬ ਸੁਖਿਾਿਾ ਸਗਲ ਘਟਾ ਪਰਤਿਪਾਰੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

اِاہی اُواہ رست ُسکھدانا لگس اٹھگ رپَپ ِیارے ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਮਹਾ ਕਸਟ ਕਾਟੈ ਤਖਨ ਭੀਿਤਰ ਰਸਨਾ ਨਾਮੁ ਤਚਿਾਰੇ ॥

ئَ ک
ھ
ِ
ج
اہم ٹسک اک ے ں رتیھب رانس نام ِ یارے ۔۔

ਸੀਿਲ ਸਾਂਤਿ ਸੂਖ ਹਤਰ ਸਰਣੀ ਜਲਿੀ ਅਗਤਨ ਤਨਵਾਰੇ ॥੧॥

لتیس ساپپ سُؤھک ہر رسین یتلج انگ ئِؤارے ۔۔۱۔۔

ਗਰਭ ਕੁੰਿ ਨਰਕ ਿੇ ਰਾਖੈ ਭਵਜਲੁ ਪਾਤਰ ਉਿਾਰੇ ॥

ک ب
رگھب ُکی ُد رنک ےت را َھے َھؤلج نار اُنارے ۔۔
ਚਰਨ ਕਮਲ ਆਰਾਧਿ ਮਨ ਮਤਹ ਜਮ ਕੀ ਿਰਾਸ ਤਬਿਾਰੇ ॥੨॥

رچن لمک ا رادھت نم ہہم مج یک رتاس نِدارے ۔۔۲۔۔
ਪੂਰਨ ਪਾਰਬਰਹਮ ਪਰਮੇਸੁਰ ਊਚਾ ਅਗਮ ਅਪਾਰੇ ॥

ئُؤرن نارپرمہ رپمیسُر اُواچ امگ انارے ۔۔

ਗੁਣ ਗਾਵਿ ਤਧਆਵਿ ਸੁਖ ਸਾਗਰ ਜੂਏ ਜਨਮੁ ਨ ਹਾਰੇ ॥੩॥

ُگں اگوت دایھوت ُسکھ سارگ ُجؤےئ منج ہن اہرے ۔۔۳۔۔
ਕਾਤਮ ਿੋਤਧ ਲੋਤਭ ਮੋਤਹ ਮਨੁ ਲੀਨੋ ਤਨਰਗੁਣ ਕੇ ਿਾਿਾਰੇ ॥

اکم رکودھ ولھب ومہِ نم ونیل پِر ُگں ےک دانارے ۔۔
ਕਤਰ ਤਕਰਪਾ ਅਪੁਨੋ ਨਾਮੁ ਿੀਜੈ ਨਾਨਕ ਸਿ ਬਤਲਹਾਰੇ ॥੪॥੧॥੧੩੮॥

رک کِرنا اونپ نام د بج َے نانک دص اہلبرے ۔۔۴۔۔۱۔۔۱۳۸۔۔
ਰਾਗੁ ਗਉੜੀ ਚੇਿੀ ਮਹਲਾ ੫

راگ گؤری یتیچ ہلحم ۵
ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪਰਸਾਤਿ ॥

اِک اواکنر سیگؤر رپساد ۔۔
ਸੁਖੁ ਨਾਹੀ ਰੇ ਹਤਰ ਭਗਤਿ ਤਬਨਾ ॥

ُسکھ نایہ رے ہر تگھب پِیا ۔۔

ਜੀਤਿ ਜਨਮੁ ਇਹੁ ਰਿਨੁ ਅਮੋਲਕੁ ਸਾਧਸੰਗਤਿ ਜਤਪ ਇਕ ਤਖਨਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

جپت منج اویہ رنت اومکل سادھسیگت جت اِک کھِیاِ۔۔۱۔۔راہو۔۔

ਸੁਿ ਸੰਪਤਿ ਬਤਨਿਾ ਤਬਨੋਿ ॥

ُست سیپت نییا پِپؤد ۔۔

ਛੋਤਿ ਗਏ ਬਹੁ ਲੋਗ ਭੋਗ ॥੧॥

وھچد ےئگ وہب ولگ وھبگ ۔۔۱۔۔
ਹੈਵਰ ਗੈਵਰ ਰਾਜ ਰੰਗ ॥

َجپؤر َگ َپؤر راچ رنگ ۔۔
ਤਿਆਤਗ ਚਤਲਓ ਹੈ ਮੂੜ ਨੰਗ ॥੨॥

ےہ مُؤر گنن ۔۔۲۔۔
پ ِیاگ چلپؤ َ
ਚੋਆ ਚੰਿਨ ਿੇਹ ਿੂਤਲਆ ॥

ب
وچا دنچن دہہی ُھؤایل ۔۔

ਸੋ ਿਨੁ ਧਰ ਸੰਤਗ ਰੂਤਲਆ ॥੩॥

وس نت درھ گنس ُروایل ۔۔۳۔۔
ਮੋਤਹ ਮੋਤਹਆ ਜਾਨੈ ਿੂਤਰ ਹੈ ॥

ومہِ ومایہ اج ئَے ُدور ےہَ ۔۔
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਸਿਾ ਹਿੂਤਰ ਹੈ ॥੪॥੧॥੧੩੯॥

وہک نانک دسا دحُور ےہَ ۔۔۴۔۔۱۔۔۱۳۹۔۔
ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

گؤری ہلحم ۵۔۔
ਮਨ ਧਰ ਿਰਬੇ ਹਤਰ ਨਾਮ ਨੋ ॥

نم درھ رتےب ہر نام ون ۔۔

ਸਾਗਰ ਲਹਤਰ ਸੰਸਾ ਸੰਸਾਰੁ ਗੁਰੁ ਬੋਤਹਥੁ ਪਾਰ ਗਰਾਮਨੋ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

سارگ رہل اسنس اسنسر ُگر وبھتہ نار رگاونم ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਕਤਲ ਕਾਲਖ ਅੰਤਧਆਰੀਆ ॥

لک اکھکل ادنایھرِنا ۔۔
ਗੁਰ ਤਗਆਨ ਿੀਪਕ ਉਤਜਆਰੀਆ ॥੧॥

ُگر گ ِیان دپیک اُایجرِنا ۔۔۱۔۔

ਤਬਖੁ ਤਬਤਖਆ ਪਸਰੀ ਅਤਿ ਘਨੀ ॥

گ
نِکھ نِکھیا رسپی ات ھبی ۔۔

ਉਬਰੇ ਜਤਪ ਜਤਪ ਹਤਰ ਗੁਨੀ ॥੨॥

اُپرے جت جت ہر ُگبی ۔۔۲۔۔
ਮਿਵਾਰੋ ਮਾਇਆ ਸੋਇਆ ॥

وتمارو امنا وسنا ۔۔
ਗੁਰ ਭੇਟਿ ਭਰਮੁ ਭਉ ਖੋਇਆ ॥੩॥

ب
ب
ُگر ھیپت رھبم ھؤ وھکنا ۔۔۳۔۔
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਏਕੁ ਤਧਆਇਆ ॥

وہک نانک انک دایھنا ۔۔
ਘਤਟ ਘਤਟ ਨਿਰੀ ਆਇਆ ॥੪॥੨॥੧੪੦॥

ٹھگ ٹھگ دنری ا نا ۔۔۴۔۔۲۔۔۱۴۱۔۔
ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

گؤری ہلحم ۵۔۔

ਿੀਬਾਨੁ ਹਮਾਰੋ ਿੁਹੀ ਏਕ ॥

دابین امہرو ُبہی انک ۔۔

ਸੇਵਾ ਥਾਰੀ ਗੁਰਤਹ ਟੇਕ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ویسا اھتری ُگرہِ کیٹ ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਅਤਨਕ ਜੁਗਤਿ ਨਹੀ ਪਾਇਆ ॥

ان ِک ُچگت یہن نانا ۔۔
ਗੁਤਰ ਚਾਕਰ ਲੈ ਲਾਇਆ ॥੧॥

ُگر اچرک لَے النا ۔۔۱۔۔
ਮਾਰੇ ਪੰਚ ਤਬਖਾਿੀਆ ॥

پب
امرے ج نِکھادِنا ۔۔

ਗੁਰ ਤਕਰਪਾ ਿੇ ਿਲੁ ਸਾਤਧਆ ॥੨॥

ُگر کِرنا ےت دل سادھِیا ۔۔۲۔۔

ਬਖਸੀਸ ਵਜਹੁ ਤਮਤਲ ਏਕੁ ਨਾਮ ॥

نک

ھ
سیس وچہؤ مِل انک نام ۔۔

ਸੂਖ ਸਹਜ ਆਨੰਿ ਤਬਸਰਾਮ ॥੩॥

سہ
سُؤھک ج ا دنن ِئسرام ۔۔۳۔۔
ਪਰਭ ਕੇ ਚਾਕਰ ਸੇ ਭਲੇ ॥

رپَھب ےک اچرک ےس ےلھب ۔۔
ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਮੁਖ ਊਜਲੇ ॥੪॥੩॥੧੪੧॥

نانک پِں مُکھ اُوےلج ۔۔۴۔۔۳۔۔۱۴۱۔۔

ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

گؤری ہلحم ۵۔۔
ਜੀਅਰੇ ਓਲਹਾ ਨਾਮ ਕਾ ॥

جیترے اولہھا نام اک ۔۔

ਅਵਰੁ ਤਜ ਕਰਨ ਕਰਾਵਨੋ ਤਿਨ ਮਤਹ ਭਉ ਹੈ ਜਾਮ ਕਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ب
ا َور ےج رکن رکاوون پِں ہہم ھؤ ےہَ اجم اک ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਅਵਰ ਜਿਤਨ ਨਹੀ ਪਾਈਐ ॥

اور نتج یہن نا پپَے ۔۔

ਵਿੈ ਭਾਤਗ ਹਤਰ ਤਧਆਈਐ ॥੧॥

و َدے اھبگ ہر دایھ نیپے َ۔۔۱۔۔
ਲਾਖ ਤਹਕਮਿੀ ਜਾਨੀਐ ॥

چک
الھک ِ مبی اج پ ٔپے ۔۔

ਆਗੈ ਤਿਲੁ ਨਹੀ ਮਾਨੀਐ ॥੨॥

ا ےگ نِل یہن ام نیپے ۔۔۲۔۔
ਅਹੰਬੁਤਧ ਕਰਮ ਕਮਾਵਨੇ ॥

اہم ُیدھ رکم امکوےن ۔۔

ਤਗਰਹ ਬਾਲੂ ਨੀਤਰ ਬਹਾਵਨੇ ॥੩॥

گِرہ نالُؤ رین اہبوےن ۔۔۳۔۔
ਪਰਭੁ ਤਿਪਾਲੁ ਤਕਰਪਾ ਕਰੈ ॥

رپَھب کِرنال کِرنا رکَے ۔۔

ਨਾਮੁ ਨਾਨਕ ਸਾਧੂ ਸੰਤਗ ਤਮਲੈ ॥੪॥੪॥੧੪੨॥

نام نانک سا ُدوھ گنس ملَ ِے ۔۔۴۔۔۴۔۔۱۴۲۔۔
ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

گؤری ہلحم ۵۔۔
ਬਾਰਨੈ ਬਤਲਹਾਰਨੈ ਲਖ ਬਰੀਆ ॥

نار ئَے اہلبر ئَے ھکل پرِنا ۔۔

ਨਾਮੋ ਹੋ ਨਾਮੁ ਸਾਤਹਬ ਕੋ ਪਰਾਨ ਅਧਰੀਆ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ناوم وہ نام اصجِت وک رپان ادرھنا ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਕਰਨ ਕਰਾਵਨ ਿੁਹੀ ਏਕ ॥

رکن رکاون ُبہی انک ۔۔

ਜੀਅ ਜੰਿ ਕੀ ਿੁਹੀ ਟੇਕ ॥੧॥

یج جپت یک ُبہی کیٹ ۔۔۱۔۔
ਰਾਜ ਜੋਬਨ ਪਰਭ ਿੂੰ ਧਨੀ ॥

راچ وجنب رپَھب ئُؤن دینھ ۔۔
ਿੂੰ ਤਨਰਗੁਨ ਿੂੰ ਸਰਗੁਨੀ ॥੨॥

ئُؤن پِر ُگں ئُؤن رس ُگبی ۔۔۲۔۔
ਈਹਾ ਊਹਾ ਿੁਮ ਰਖੇ ॥

ُب
اِاہی اُواہ م رےھک ۔۔

ਗੁਰ ਤਕਰਪਾ ਿੇ ਕੋ ਲਖੇ ॥੩॥

ُگر کِرنا ےت وک ےھکل ۔۔۳۔۔

ਅੰਿਰਜਾਮੀ ਪਰਭ ਸੁਜਾਨੁ ॥

ارتناجیم رپَھب سُچان ۔۔

ਨਾਨਕ ਿਕੀਆ ਿੁਹੀ ਿਾਣੁ ॥੪॥੫॥੧੪੩॥

نانک ہیکت ُبہی نان ۔۔۴۔۔۵۔۔۱۴۳۔۔
ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

گؤری ہلحم ۵۔۔
ਹਤਰ ਹਤਰ ਹਤਰ ਆਰਾਧੀਐ ॥

ہر ہر ہر ا رادھیپے ۔۔

ਸੰਿਸੰਤਗ ਹਤਰ ਮਤਨ ਵਸੈ ਭਰਮੁ ਮੋਹੁ ਭਉ ਸਾਧੀਐ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ب
سییسیگ ہر نم و سَے رھبم ومہ ھؤ سادھیپے ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਬੇਿ ਪੁਰਾਣ ਤਸਤਮਰਤਿ ਭਨੇ ॥

دیب ُپران ِسمرت ےنھب ۔۔

ਸਭ ਊਚ ਤਬਰਾਤਜਿ ਜਨ ਸੁਨੇ ॥੧॥

سیھ اُوچ پِرا ِجت نج ُسیے ۔۔۱۔۔
ਸਗਲ ਅਸਥਾਨ ਭੈ ਭੀਿ ਚੀਨ ॥

ب
لگس ااھتسن َھے تیھب نیچ ۔۔
ਰਾਮ ਸੇਵਕ ਭੈ ਰਹਿ ਕੀਨ ॥੨॥

ب
رام ویسک َھے رہت نیک ۔۔۲۔۔
ਲਖ ਚਉਰਾਸੀਹ ਜੋਤਨ ਤਿਰਤਹ ॥

ب
ھکل جؤرایس وجن ھِرہِ۔۔

ਗੋਤਬੰਿ ਲੋਕ ਨਹੀ ਜਨਤਮ ਮਰਤਹ ॥੩॥

وگپِید ولک یہن منج رمہِ۔۔۳۔۔
ਬਲ ਬੁਤਧ ਤਸਆਨਪ ਹਉਮੈ ਰਹੀ ॥

نل دبھ ِسیاپپ ہؤ م َے ریہ ۔۔

ਹਤਰ ਸਾਧ ਸਰਤਣ ਨਾਨਕ ਗਹੀ ॥੪॥੬॥੧੪੪॥

ہر سادھ رسن نانک یہگ ۔۔۴۔۔۶۔۔۱۴۴۔۔
ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

گؤری ہلحم ۵۔۔
ਮਨ ਰਾਮ ਨਾਮ ਗੁਨ ਗਾਈਐ ॥

نم رام نام ُگں اگ پ َپے ۔۔

ਨੀਿ ਨੀਿ ਹਤਰ ਸੇਵੀਐ ਸਾਤਸ ਸਾਤਸ ਹਤਰ ਤਧਆਈਐ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

تین تین ہر ویس پپے َ ساس ساس ہر دایھ نیپے َ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਸੰਿਸੰਤਗ ਹਤਰ ਮਤਨ ਵਸੈ ॥

سییسیگ ہر نم و سَے ۔۔

ਿੁਖੁ ਿਰਿੁ ਅਨੇਰਾ ਭਰਮੁ ਨਸੈ ॥੧॥

ُدھک درد ارینا رھبم ئ َسے ۔۔۱۔۔
ਸੰਿ ਪਰਸਾਤਿ ਹਤਰ ਜਾਪੀਐ ॥

سیت رپساد ہر اج پ َ ٔپے ۔۔

ਸੋ ਜਨੁ ਿੂਤਖ ਨ ਤਵਆਪੀਐ ॥੨॥

وس نج ُدوھک ہن وناےئیپ ۔۔۲۔۔

ਜਾ ਕਉ ਗੁਰੁ ਹਤਰ ਮੰਿੁ ਿੇ ॥

اج کؤ ُگر ہر میتر دے ۔۔

ਸੋ ਉਬਤਰਆ ਮਾਇਆ ਅਗਤਨ ਿੇ ॥੩॥

وس اُپرنا امنا انگ ےت ۔۔۳۔۔

ਨਾਨਕ ਕਉ ਪਰਭ ਮਇਆ ਕਤਰ ॥

نانک کؤ رپَھب ایم رک ۔۔
ਮੇਰੈ ਮਤਨ ਿਤਨ ਵਾਸੈ ਨਾਮੁ ਹਤਰ ॥੪॥੭॥੧੪੫॥

ریمَے نم نت وا سَے نام ہر ۔۔۴۔۔۷۔۔۱۴۵۔۔
ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

گؤری ہلحم ۵۔۔
ਰਸਨਾ ਜਪੀਐ ਏਕੁ ਨਾਮ ॥

رانس چیپَے انک نام ۔۔

ਈਹਾ ਸੁਖੁ ਆਨੰਿੁ ਘਨਾ ਆਗੈ ਜੀਅ ਕੈ ਸੰਤਗ ਕਾਮ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ےک گنس اکم ۔۔۱۔۔راہو۔۔
اِاہی ُسکھ ا دنن گھیا ا ےگ یج َ
ਕਟੀਐ ਿੇਰਾ ਅਹੰ ਰੋਗੁ ॥

کییپے ریتا اہں روگ ۔۔

ਿੂੰ ਗੁਰ ਪਰਸਾਤਿ ਕਤਰ ਰਾਜ ਜੋਗੁ ॥੧॥

ئُؤن ُگر رپساد رک راچ وجگ ۔۔۱۔۔
ਹਤਰ ਰਸੁ ਤਜਤਨ ਜਤਨ ਚਾਤਖਆ ॥

ہر رس ِجں نج اچایھک ۔۔

ਿਾ ਕੀ ਤਿਰਸਨਾ ਲਾਥੀਆ ॥੨॥

نا یک رتِانس البھِیا ۔۔۲۔۔

ਹਤਰ ਤਬਸਰਾਮ ਤਨਤਧ ਪਾਇਆ ॥

ہر ِئسرام ن ِدھ نانا ۔۔

ਸੋ ਬਹੁਤਰ ਨ ਕਿ ਹੀ ਧਾਇਆ ॥੩॥

وس ب ُہر ہن تک یہ داھنا ۔۔۳۔۔

ਹਤਰ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਜਾ ਕਉ ਗੁਤਰ ਿੀਆ ॥

ہر ہر نام اج کؤ ُگر دنا ۔۔

ਨਾਨਕ ਿਾ ਕਾ ਭਉ ਗਇਆ ॥੪॥੮॥੧੪੬॥

ب
نانک نا اک ھؤ ایگ ۔۔۴۔۔۸۔۔۱۴۶۔۔
ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

گؤری ہلحم ۵۔۔
ਜਾ ਕਉ ਤਬਸਰੈ ਰਾਮ ਨਾਮ ਿਾਹੂ ਕਉ ਪੀਰ ॥

اج کؤ ِئسرے رام نام نا ُہؤ کؤ نِتر ۔۔

ਸਾਧਸੰਗਤਿ ਤਮਤਲ ਹਤਰ ਰਵਤਹ ਸੇ ਗੁਣੀ ਗਹੀਰ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

سادھسیگت مِل ہر َروہِ ےس ُگبی ریہگ ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਜਾ ਕਉ ਗੁਰਮੁਤਖ ਤਰਿੈ ਬੁਤਧ ॥

اج کؤ ُگرمُکھ ر َِدے دبھ ۔۔

ਿਾ ਕੈ ਕਰ ਿਲ ਨਵ ਤਨਤਧ ਤਸਤਧ ॥੧॥

ےک رک نل ونَ ن ِدھ سِدھ ۔۔۱۔۔
نا َ

ਜੋ ਜਾਨਤਹ ਹਤਰ ਪਰਭ ਧਨੀ ॥

وج اج ِہن ہر رپَھب دینھ ۔۔
ਤਕਛੁ ਨਾਹੀ ਿਾ ਕੈ ਕਮੀ ॥੨॥

ک
ِچھ نایہ نا ےکَ یمک ۔۔۲۔۔
ਕਰਣੈਹਾਰੁ ਪਛਾਤਨਆ ॥

رک َپبہار اھچپاین ۔۔
ਸਰਬ ਸੂਖ ਰੰਗ ਮਾਤਣਆ ॥੩॥

رست سُؤھک رنگ اماین ۔۔۳۔۔
ਹਤਰ ਧਨੁ ਜਾ ਕੈ ਤਗਰਤਹ ਵਸੈ ॥

ےک گِرہِ و سَے ۔۔
ہر دنھ اج َ
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਸੰਤਗ ਿੁਖੁ ਨਸੈ ॥੪॥੯॥੧੪੭॥

ہکُ نانک پِں گنس ُدھک ئ َسے ۔۔۴۔۔۹۔۔۱۴۷۔۔
ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

گؤری ہلحم ۵۔۔
ਗਰਬੁ ਬਿੋ ਮੂਲੁ ਇਿਨੋ ॥

رگت ندو مُؤل اِونت ۔۔
ਰਹਨੁ ਨਹੀ ਗਹੁ ਤਕਿਨੋ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

رنہ یہن وہگ کِیپؤ ۔۔۱۔۔راہو۔۔

ਬੇਬਰਜਿ ਬੇਿ ਸੰਿਨਾ ਉਆਹੂ ਤਸਉ ਰੇ ਤਹਿਨੋ ॥

وہ سِیؤ رے ہِیپؤ ۔۔
پیترجت َپید سیییا اُا ُ

ਹਾਰ ਜੂਆਰ ਜੂਆ ਤਬਧੇ ਇੰਿਰੀ ਵਤਸ ਲੈ ਤਜਿਨੋ ॥੧॥

اہر ُجؤا ر ُجؤا نِدےھ اِدنری وس لَے ونتج ۔۔۱۔۔
ਹਰਨ ਭਰਨ ਸੰਪੂਰਨਾ ਚਰਨ ਕਮਲ ਰੰਤਗ ਤਰਿਨੋ ॥

ہرن رھبن سم ُپؤرنا رچن لمک رنگ رِونت ۔۔

ਨਾਨਕ ਉਧਰੇ ਸਾਧਸੰਤਗ ਤਕਰਪਾ ਤਨਤਧ ਮੈ ਤਿਿਨੋ ॥੨॥੧੦॥੧੪੮॥

نانک اُدرھے سادھسیگ کِرنا ن ِدھ م َے دِونت ۔۔۲۔۔۱۱۔۔۱۴۸۔۔
ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

گؤری ہلحم ۵۔۔
ਮੋਤਹ ਿਾਸਰੋ ਿਾਕੁਰ ਕੋ ॥

ومہِ دارسو اھٹ ُکر وک ۔۔

ਧਾਨੁ ਪਰਭ ਕਾ ਖਾਨਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

داھن رپَھب اک اھکنا ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਐਸੋ ਹੈ ਰੇ ਖਸਮੁ ਹਮਾਰਾ ॥

اوسی ےہَ رے

کھ س

م امہرا ۔۔

ਤਖਨ ਮਤਹ ਸਾਤਜ ਸਵਾਰਣਹਾਰਾ ॥੧॥

ک
ھ
ِ
ں ہہم ساچ وساراہنرا ۔۔۱۔۔
ਕਾਮੁ ਕਰੀ ਜੇ ਿਾਕੁਰ ਭਾਵਾ ॥

اکم رکی ےج اھٹ ُکر اھبوا ۔۔

ਗੀਿ ਚਤਰਿ ਪਰਭ ਕੇ ਗੁਨ ਗਾਵਾ ॥੨॥

تیگ رچِت رپَھب ےک ُگں اگوا ۔۔۲۔۔

ਸਰਤਣ ਪਤਰਓ ਿਾਕੁਰ ਵਜੀਰਾ ॥

رسن رپوی اھٹ ُکر وریجا ۔۔

ਤਿਨਾ ਿੇਤਖ ਮੇਰਾ ਮਨੁ ਧੀਰਾ ॥੩॥

پ ِیا دھکی ریما نم دھترا ۔۔۳۔۔
ਏਕ ਟੇਕ ਏਕੋ ਆਧਾਰਾ ॥

انک کیٹ اوکی ا داھرا ۔۔
ਜਨ ਨਾਨਕ ਹਤਰ ਕੀ ਲਾਗਾ ਕਾਰਾ ॥੪॥੧੧॥੧੪੯॥

نج نانک ہر یک الاگ اکرا ۔۔۴۔۔۱۱۔۔۱۴۹۔۔
ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

گؤری ہلحم ۵۔۔
ਹੈ ਕੋਈ ਐਸਾ ਹਉਮੈ ਿੋਰੈ ॥

وترے ۔۔
ےہَ وکیئ ااسی ہؤ م َے َ
ਇਸੁ ਮੀਿੀ ਿੇ ਇਹੁ ਮਨੁ ਹੋਰੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

وہرے ۔۔۱۔۔راہو۔۔
اِس یھٹیم ےت اویہ نم َ
ਅਤਗਆਨੀ ਮਾਨੁਖੁ ਭਇਆ ਜੋ ਨਾਹੀ ਸੋ ਲੋਰੈ ॥

ولرے ۔۔
اگ ِیاین ام ُنکھ ایھب وج نایہ وس َ

ਰੈਤਣ ਅੰਧਾਰੀ ਕਾਰੀਆ ਕਵਨ ਜੁਗਤਿ ਤਜਿੁ ਭੋਰੈ ॥੧॥

وھبرے ۔۔۱۔۔
َرنی ادناھری اکرِنا وکَن ُچگت ِجت َ
ਭਰਮਿੋ ਭਰਮਿੋ ਹਾਤਰਆ ਅਤਨਕ ਤਬਧੀ ਕਤਰ ਟੋਰੈ ॥

وٹرے ۔۔
رھبوتم رھبوتم اہرِنا ان ِک نِدیھ رک َ

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਤਕਰਪਾ ਭਈ ਸਾਧਸੰਗਤਿ ਤਨਤਧ ਮੋਰੈ ॥੨॥੧੨॥੧੫੦॥

ومرے ۔۔۲۔۔۱۲۔۔۱۵۱۔۔
وہک نانک کِرنا یئھب سادھسیگت ن ِدھ َ
ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

گؤری ہلحم ۵۔۔
ਤਚੰਿਾਮਤਣ ਕਰੁਣਾ ਮਏ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ِچییانم رکُنا ےئم ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਿੀਨ ਿਇਆਲਾ ਪਾਰਬਰਹਮ ॥

دِنی دناال نارپرمہ ۔۔

ਜਾ ਕੈ ਤਸਮਰਤਣ ਸੁਖ ਭਏ ॥੧॥

ےک ِسمرن ُسکھ ےئھب ۔۔۱۔۔
اج َ
ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਅਗਾਤਧ ਬੋਧ ॥

ااکل ُپرھک ااگدھ وبدھ ۔۔

ਸੁਨਿ ਜਸੋ ਕੋਤਟ ਅਘ ਖਏ ॥੨॥

ک
ُسیت وسج وکت اھگ ھپے ۔۔۲۔۔
ਤਕਰਪਾ ਤਨਤਧ ਪਰਭ ਮਇਆ ਧਾਤਰ ॥

کِرنا ن ِدھ رپَھب ایم داھر ۔۔

ਨਾਨਕ ਹਤਰ ਹਤਰ ਨਾਮ ਲਏ ॥੩॥੧੩॥੧੫੧॥

نانک ہر ہر نام ےئل ۔۔۳۔۔۱۳۔۔۱۵۱۔۔
ਗਉੜੀ ਪੂਰਬੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

گؤری ئُؤریب ہلحم ۵۔۔

ਮੇਰੇ ਮਨ ਸਰਤਣ ਪਰਭੂ ਸੁਖ ਪਾਏ ॥

ب
ریمے نم رسن رپ ُھؤ ُسکھ ناےئ ۔۔
ਜਾ ਤਿਤਨ ਤਬਸਰੈ ਪਰਾਨ ਸੁਖਿਾਿਾ ਸੋ ਤਿਨੁ ਜਾਿ ਅਜਾਏ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

اج دِن ِئسرے رپان ُسکھدانا وس دِن اجت ااجےئ ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਏਕ ਰੈਣ ਕੇ ਪਾਹੁਨ ਿੁਮ ਆਏ ਬਹੁ ਜੁਗ ਆਸ ਬਧਾਏ ॥

ُب
انک َرنی ےک نا ُہں م ا ےئ وہب ُچگ ا س دباھےئ ۔۔
ਤਗਰਹ ਮੰਿਰ ਸੰਪੈ ਜੋ ਿੀਸੈ ਤਜਉ ਿਰਵਰ ਕੀ ਛਾਏ ॥੧॥

گِرہ دنمر سمپَے وج د ئ َسے ویج رتور یک اھچےئ ۔۔۱۔۔
ਿਨੁ ਮੇਰਾ ਸੰਪੈ ਸਭ ਮੇਰੀ ਬਾਗ ਤਮਲਖ ਸਭ ਜਾਏ ॥

نت ریما سمپَے سیھ ریمی ناگ مل ِکھ سیھ اجےئ ۔۔
ਿੇਵਨਹਾਰਾ ਤਬਸਤਰਓ ਿਾਕੁਰੁ ਤਖਨ ਮਤਹ ਹੋਿ ਪਰਾਏ ॥੨॥

ُک ک
ھ
ِ
دویاہنرا ِئسروی اھٹ ر ں ہہم وہت رپاےئ ۔۔۲۔۔
ਪਤਹਰੈ ਬਾਗਾ ਕਤਰ ਇਸਨਾਨਾ ਚੋਆ ਚੰਿਨ ਲਾਏ ॥

رہپَے نااگ رک اانسنا وچا دنچن الےئ ۔۔
ਤਨਰਭਉ ਤਨਰੰਕਾਰ ਨਹੀ ਚੀਤਨਆ ਤਜਉ ਹਸਿੀ ਨਾਵਾਏ ॥੩॥

ب
پِر ھؤ پِراکنر یہن جیییا ج َپؤ یتسہ ناواےئ ۔۔۳۔۔

ਜਉ ਹੋਇ ਤਿਪਾਲ ਿ ਸਤਿਗੁਰੁ ਮੇਲੈ ਸਤਭ ਸੁਖ ਹਤਰ ਕੇ ਨਾਏ ॥

جؤ وہۓ کِرنال نا سیگؤر میلَے سیھ ُسکھ ہر ےک ناۓ ۔۔

ਮੁਕਿੁ ਭਇਆ ਬੰਧਨ ਗੁਤਰ ਖੋਲੇ ਜਨ ਨਾਨਕ ਹਤਰ ਗੁਣ ਗਾਏ ॥੪॥੧੪॥੧੫੨॥

مُکت ایھب دنبنھ ُگر وھکےل نج نانک ہر ُگں اگےئ ۔۔۴۔۔۱۴۔۔۱۵۲۔۔

ਗਉੜੀ ਪੂਰਬੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

گؤری ئُؤریب ہلحم ۵۔۔
ਮੇਰੇ ਮਨ ਗੁਰੁ ਗੁਰੁ ਗੁਰੁ ਸਿ ਕਰੀਐ ॥

ریمے نم ُگر ُگر ُگر دص رک پپے َ۔۔
ਰਿਨ ਜਨਮੁ ਸਿਲੁ ਗੁਤਰ ਕੀਆ ਿਰਸਨ ਕਉ ਬਤਲਹਰੀਐ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

سب
رنت منج ھل ُگر ایک درنس کؤ نلہر پ َپے ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਜੇਿੇ ਸਾਸ ਗਰਾਸ ਮਨੁ ਲੇਿਾ ਿੇਿੇ ਹੀ ਗੁਨ ਗਾਈਐ ॥

ےتیج ساس رگاس نم اتیل نیپے یہ ُگں اگ پ َپے ۔۔
ਜਉ ਹੋਇ ਿੈਆਲੁ ਸਤਿਗੁਰੁ ਅਪੁਨਾ ਿਾ ਇਹ ਮਤਿ ਬੁਤਧ ਪਾਈਐ ॥੧॥

جؤ وہۓ َدنال سیگؤر اانپ نا اہہی مت دبُھ نا پپَے ۔۔۱۔۔

ਮੇਰੇ ਮਨ ਨਾਤਮ ਲਏ ਜਮ ਬੰਧ ਿੇ ਛੂਟਤਹ ਸਰਬ ਸੁਖਾ ਸੁਖ ਪਾਈਐ ॥

چ
ریمے نم نام ےئل مج دنبھ ےت ُھؤ َبہہ رست ُسکھا ُسکھ نا پپَے ۔۔
ਸੇਤਵ ਸੁਆਮੀ ਸਤਿਗੁਰੁ ਿਾਿਾ ਮਨ ਬੰਛਿ ਿਲ ਆਈਐ ॥੨॥

پب
َسیؤ سُؤا یم سیگؤر دانا نم جھت لھپ ا نیپے ۔۔۲۔۔
ਨਾਮੁ ਇਸਟੁ ਮੀਿ ਸੁਿ ਕਰਿਾ ਮਨ ਸੰਤਗ ਿੁਹਾਰੈ ਚਾਲੈ ॥

نام اِست تیم ُست رکنا نم گنس ُبہا َرے اچ لَے ۔۔
ਕਤਰ ਸੇਵਾ ਸਤਿਗੁਰ ਅਪੁਨੇ ਕੀ ਗੁਰ ਿੇ ਪਾਈਐ ਪਾਲੈ ॥੩॥

رک ویسا سیگؤر اےنپ یک ُگر ےت نا پپَے نا لَے ۔۔۳۔۔

ਗੁਤਰ ਤਕਰਪਾਤਲ ਤਿਪਾ ਪਰਤਭ ਧਾਰੀ ਤਬਨਸੇ ਸਰਬ ਅੰਿੇਸਾ ॥

ُگر کِرنال کِرنا رپَھب داھری نِیسے رست ادناسی ۔۔

ਨਾਨਕ ਸੁਖੁ ਪਾਇਆ ਹਤਰ ਕੀਰਿਤਨ ਤਮਤਟਓ ਸਗਲ ਕਲੇਸਾ ॥੪॥੧੫॥੧੫੩॥

نانک ُسکھ نانا ہر ریکنت مِیپؤ لگس ک َلیسا ۔۔۴۔۔۱۵۔۔۱۵۳۔۔
ਰਾਗੁ ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫

راگ گؤری ہلحم ۵
ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪਰਸਾਤਿ ॥

اِک اواکنر سیگؤر رپساد ۔۔
ਤਿਰਸਨਾ ਤਬਰਲੇ ਹੀ ਕੀ ਬੁਝੀ ਹੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

بُج
ھ
رتِانس پِرےل یہ یک ی ےہ ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਕੋਤਟ ਜੋਰੇ ਲਾਖ ਿੋਰੇ ਮਨੁ ਨ ਹੋਰੇ ॥

وکت وجرے الھک رکورے نم ہن وہرے ۔۔
ਪਰੈ ਪਰੈ ਹੀ ਕਉ ਲੁਝੀ ਹੇ ॥੧॥

ک لُج
ھ
رپَے رپَے یہ ؤ ی ےہ ۔۔۱۔۔
ਸੁੰਿਰ ਨਾਰੀ ਅਤਨਕ ਪਰਕਾਰੀ ਪਰ ਤਗਰਹ ਤਬਕਾਰੀ ॥

ُسیدر ناری ان ِک رپاکری رپ گِرہ ِئکاری ۔۔
ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਨਹੀ ਸੁਝੀ ਹੇ ॥੨॥

ُسج
ب
ھ
ُپرا ھال یہن ی ےہ ۔۔۲۔۔
ਅਤਨਕ ਬੰਧਨ ਮਾਇਆ ਭਰਮਿੁ ਭਰਮਾਇਆ ਗੁਣ ਤਨਤਧ ਨਹੀ ਗਾਇਆ ॥

ان ِک دنبنھ امنا رھبمت رھبامنا ُگں ن ِدھ یہن اگنا ۔۔
ਮਨ ਤਬਖੈ ਹੀ ਮਤਹ ਲੁਝੀ ਹੇ ॥੩॥

لُج
نک
ھ
نم ِ َھے یہ ہہم ی ےہ ۔۔۳۔۔

ਜਾ ਕਉ ਰੇ ਤਕਰਪਾ ਕਰੈ ਜੀਵਿ ਸੋਈ ਮਰੈ ਸਾਧਸੰਤਗ ਮਾਇਆ ਿਰੈ ॥

اج کؤ رے کِرنا رکَے ویجَت وسیئ م َ َرے سادھسیگ امنا رتَے ۔۔
ਨਾਨਕ ਸੋ ਜਨੁ ਿਤਰ ਹਤਰ ਤਸਝੀ ਹੇ ॥੪॥੧॥੧੫੪॥

ہ ِسج
ھ
نانک وس نج در ر ی ےہ ۔۔۴۔۔۱۔۔۱۵۴۔۔
ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

گؤری ہلحم ۵۔۔
ਸਭਹੂ ਕੋ ਰਸੁ ਹਤਰ ਹੋ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

سب
ھہ ُؤ وک رس ہر وہ ۔۔۱۔۔راہو۔۔

ਕਾਹੂ ਜੋਗ ਕਾਹੂ ਭੋਗ ਕਾਹੂ ਤਗਆਨ ਕਾਹੂ ਤਧਆਨ ॥

اک ُہؤ وجگ اک ُہؤ وھبگ اک ُہؤ گ ِیان اک ُہؤ دایھن ۔۔
ਕਾਹੂ ਹੋ ਿੰਿ ਧਤਰ ਹੋ ॥੧॥

اک ُہؤ وہ دند درھ وہ ۔۔۱۔۔
ਕਾਹੂ ਜਾਪ ਕਾਹੂ ਿਾਪ ਕਾਹੂ ਪੂਜਾ ਹੋਮ ਨੇਮ ॥

ب
اک ُہؤ اجت اک ُہؤ نات اک ُہؤ ئُؤاج وہم َپ م ۔۔
ਕਾਹੂ ਹੋ ਗਉਨੁ ਕਤਰ ਹੋ ॥੨॥

اک ُہؤ وہ گؤن رک وہ ۔۔۲۔۔
ਕਾਹੂ ਿੀਰ ਕਾਹੂ ਨੀਰ ਕਾਹੂ ਬੇਿ ਬੀਚਾਰ ॥

اک ُہؤ ریت اک ُہؤ رین اک ُہؤ دیب اچیبر ۔۔
ਨਾਨਕਾ ਭਗਤਿ ਤਪਰਅ ਹੋ ॥੩॥੨॥੧੫੫॥

نااکن تگھب پِرِنا وہ ۔۔۳۔۔۲۔۔۱۵۵۔۔

ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

گؤری ہلحم ۵۔۔
ਗੁਨ ਕੀਰਤਿ ਤਨਤਧ ਮੋਰੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ُگں ریکت ن ِدھ ومری ۔۔۱۔۔راہو۔۔

ਿੂੰਹੀ ਰਸ ਿੂੰਹੀ ਜਸ ਿੂੰਹੀ ਰੂਪ ਿੂਹੀ ਰੰਗ ॥

ئُؤیہن رس ئُؤیہن سج ئُؤیہن ُروت ئُؤیہ رنگ ۔۔
ਆਸ ਓਟ ਪਰਭ ਿੋਰੀ ॥੧॥

ا س اوت رپَھب وتری ۔۔۱۔۔
ਿੂਹੀ ਮਾਨ ਿੂੰਹੀ ਧਾਨ ਿੂਹੀ ਪਤਿ ਿੂਹੀ ਪਰਾਨ ॥

ئُؤیہ امن ئُؤیہن داھن ئُؤیہ پپ ئُؤیہ رپان ۔۔
ਗੁਤਰ ਿੂਟੀ ਲੈ ਜੋਰੀ ॥੨॥

ُگر ئُؤیٹ لَے وجری ۔۔۲۔۔
ਿੂਹੀ ਤਗਰਤਹ ਿੂਹੀ ਬਤਨ ਿੂਹੀ ਗਾਉ ਿੂਹੀ ਸੁਤਨ ॥

ئُؤیہ گِرہِ ئُؤیہ نب ئُؤیہ اگو ئُؤیہ ُسں ۔۔
ਹੈ ਨਾਨਕ ਨੇਰ ਨੇਰੀ ॥੩॥੩॥੧੫੬॥

ےہَ نانک رین رینی ۔۔۳۔۔۳۔۔۱۵۶۔۔
ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

گؤری ہلحم ۵۔۔
ਮਾਿੋ ਹਤਰ ਰੰਤਗ ਮਾਿੋ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

اموت ہر رنگ اموت ۔۔۱۔۔راہو۔۔

ਓੁਹੀ ਪੀਓ ਓੁਹੀ ਖੀਓ ਗੁਰਤਹ ਿੀਓ ਿਾਨੁ ਕੀਓ ॥

ک
اُویہ پِپؤ اُویہ ھپؤ ُگرہِ ِدئؤ دان کِپؤ ۔۔
ਉਆਹੂ ਤਸਉ ਮਨੁ ਰਾਿੋ ॥੧॥

وہ سِیؤ نم راوت ۔۔۱۔۔
اُا ُ

ਓੁਹੀ ਭਾਿੀ ਓੁਹੀ ਪੋਚਾ ਉਹੀ ਤਪਆਰੋ ਉਹੀ ਰੂਚਾ ॥

اُویہ اھبیھٹ اُویہ وپاچ اویہ ایپرو اویہ ُرواچ ۔۔
ਮਤਨ ਓਹੋ ਸੁਖੁ ਜਾਿੋ ॥੨॥

نم اووہ ُسکھ اجوت ۔۔۲۔۔
ਸਹਜ ਕੇਲ ਅਨਿ ਖੇਲ ਰਹੇ ਿੇਰ ਭਏ ਮੇਲ ॥

سہ
ج لیک ا َند لیھک رےہ ریھپ ےئھب لیم ۔۔
ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਸਬਤਿ ਪਰਾਿੋ ॥੩॥੪॥੧੫੭॥

نانک ُگر دبس رپاوت ۔۔۳۔۔۴۔۔۱۵۷۔۔
ਰਾਗੁ ਗੌੜੀ ਮਾਲਵਾ ਮਹਲਾ ੫

راگ وگٔری امولا ہلحم ۵
ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪਰਸਾਤਿ ॥

اِک اواکنر سیگؤر رپساد ۔۔
ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਲੇਹੁ ਮੀਿਾ ਲੇਹੁ ਆਗੈ ਤਬਖਮ ਪੰਥੁ ਭੈਆਨ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

نِکھ
ب
ھ
َ
ہر نام وہیل مییا وہیل ا ےگ م ھتنپ یان ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਸੇਵਿ ਸੇਵਿ ਸਿਾ ਸੇਤਵ ਿੇਰੈ ਸੰਤਗ ਬਸਿੁ ਹੈ ਕਾਲੁ ॥

َسیؤت َسیؤت دسا ویسَ ریتَے گنس تسب ےہَ اکل ۔۔

ਕਤਰ ਸੇਵਾ ਿੂੰ ਸਾਧ ਕੀ ਹੋ ਕਾਟੀਐ ਜਮ ਜਾਲੁ ॥੧॥

رک ویسا ئُؤن سادھ یک وہ اک نیپے مج اجل ۔۔۱۔۔
ਹੋਮ ਜਗ ਿੀਰਥ ਕੀਏ ਤਬਤਚ ਹਉਮੈ ਬਧੇ ਤਬਕਾਰ ॥

ب
وہم چگ ریتھت ےئیک ِج ہؤ م َے دبےھ ِئکار ۔۔

ਨਰਕੁ ਸੁਰਗੁ ਿੁਇ ਭੁੰਚਨਾ ਹੋਇ ਬਹੁਤਰ ਬਹੁਤਰ ਅਵਿਾਰ ॥੨॥

ب
رنک ُسرگ ُدےئ ُھبچیا وہۓ ب ُہر ب ُہر اونار ۔۔۲۔۔
ਤਸਵ ਪੁਰੀ ਬਰਹਮ ਇੰਿਰ ਪੁਰੀ ਤਨਹਚਲੁ ਕੋ ਥਾਉ ਨਾਤਹ ॥

بہ
سِؤ ُپری پرمہ اِدنر ُپری ِ چل وک اھتو ناہِ۔۔

ਤਬਨੁ ਹਤਰ ਸੇਵਾ ਸੁਖੁ ਨਹੀ ਹੋ ਸਾਕਿ ਆਵਤਹ ਜਾਤਹ ॥੩॥

پِں ہر ویسا ُسکھ یہن وہ ساطق ا وہِ اجہِ۔۔۳۔۔

ਜੈਸੋ ਗੁਤਰ ਉਪਿੇਤਸਆ ਮੈ ਿੈਸੋ ਕਤਹਆ ਪੁਕਾਤਰ ॥

وسیج ُگر ا ُندئسیا م َے َنیسؤ کہیا ئُکار ۔۔

ਨਾਨਕੁ ਕਹੈ ਸੁਤਨ ਰੇ ਮਨਾ ਕਤਰ ਕੀਰਿਨੁ ਹੋਇ ਉਧਾਰੁ ॥੪॥੧॥੧੫੮॥

ےہک ُسں رے انم رک ریکنت وہۓ اُداھر ۔۔۴۔۔۱۔۔۱۵۸۔۔
نانک َ
ਰਾਗੁ ਗਉੜੀ ਮਾਲਾ ਮਹਲਾ ੫

راگ گؤری امال ہلحم ۵
ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪਰਸਾਤਿ ॥

اِک اواکنر سیگؤر رپساد ۔۔
ਪਾਇਓ ਬਾਲ ਬੁਤਧ ਸੁਖੁ ਰੇ ॥

ناویئ نال دبُھ ُسکھ رے ۔۔

ਹਰਖ ਸੋਗ ਹਾਤਨ ਤਮਰਿੁ ਿੂਖ ਸੁਖ ਤਚਤਿ ਸਮਸਤਰ ਗੁਰ ਤਮਲੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

س
ہرھک وسگ اہن مِرت ُدوھک ُسکھ ِجت مسر ُگر مل ِے ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਜਉ ਲਉ ਹਉ ਤਕਛੁ ਸੋਚਉ ਤਚਿਵਉ ਿਉ ਲਉ ਿੁਖਨੁ ਭਰੇ ॥

ک
وچ ِجپؤو ئؤ لؤ ُدنھک رھبے ۔۔
جؤ لؤ ہؤ ِچھ وس ٔ

ਜਉ ਤਿਪਾਲੁ ਗੁਰੁ ਪੂਰਾ ਭੇਤਟਆ ਿਉ ਆਨਿ ਸਹਜੇ ॥੧॥

ب
س
جؤ کِرنال ُگر ئُؤرا ھیییا ئؤ ا َند ہجے ۔۔۱۔۔

ਜੇਿੀ ਤਸਆਨਪ ਕਰਮ ਹਉ ਕੀਏ ਿੇਿੇ ਬੰਧ ਪਰੇ ॥

َچیبی ِسیاپپ رکم ہؤ ےئیک نیپے دنبھ رپے ۔۔
ਜਉ ਸਾਧੂ ਕਰੁ ਮਸਿਤਕ ਧਤਰਓ ਿਬ ਹਮ ਮੁਕਿ ਭਏ ॥੨॥

جؤ سا ُدوھ رک کتسم درھوی پپ مہ مُکت ےئھب ۔۔۲۔۔
ਜਉ ਲਉ ਮੇਰੋ ਮੇਰੋ ਕਰਿੋ ਿਉ ਲਉ ਤਬਖੁ ਘੇਰੇ ॥

گ
جؤ لؤ مَترو مَترو رکوت ئؤ لؤ نِکھ ھترے ۔۔

ਮਨੁ ਿਨੁ ਬੁਤਧ ਅਰਪੀ ਿਾਕੁਰ ਕਉ ਿਬ ਹਮ ਸਹਤਜ ਸੋਏ ॥੩॥

سہ
نم نت ُندھ اریپ اھٹ ُکر کؤ پپ مہ ج وسےئ ۔۔۳۔۔
ਜਉ ਲਉ ਪੋਟ ਉਿਾਈ ਚਤਲਅਉ ਿਉ ਲਉ ਿਾਨ ਭਰੇ ॥

جؤ لؤ وپت اُاھٹیئ چلپؤ ئؤ لؤ دان رھبے ۔۔

ਪੋਟ ਿਾਤਰ ਗੁਰੁ ਪੂਰਾ ਤਮਤਲਆ ਿਉ ਨਾਨਕ ਤਨਰਭਏ ॥੪॥੧॥੧੫੯॥

وپت دار ُگر ئُؤرا مل ِیا ئؤ نانک پِرےئھب ۔۔۴۔۔۱۔۔۱۵۹۔۔
ਗਉੜੀ ਮਾਲਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥

گؤری امال ہلحم ۵۔۔

ਭਾਵਨੁ ਤਿਆਤਗਓ ਰੀ ਤਿਆਤਗਓ ॥

اھبون ایتویگ ری ایتویگ ۔۔
ਤਿਆਤਗਓ ਮੈ ਗੁਰ ਤਮਤਲ ਤਿਆਤਗਓ ॥

ایتویگ م َے ُگر مِل ایتویگ ۔۔

ਸਰਬ ਸੁਖ ਆਨੰਿ ਮੰਗਲ ਰਸ ਮਾਤਨ ਗੋਤਬੰਿੈ ਆਤਗਓ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

رست ُسکھ ا دنن لگنم رس امن وگپِی َدے ا ویگ ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਮਾਨੁ ਅਤਭਮਾਨੁ ਿੋਊ ਸਮਾਨੇ ਮਸਿਕੁ ਿਾਤਰ ਗੁਰ ਪਾਤਗਓ ॥

ب
امن ا ھبمان دوو امسےن کتسم دار ُگر ناویگ ۔۔

ਸੰਪਿ ਹਰਖੁ ਨ ਆਪਿ ਿੂਖਾ ਰੰਗੁ ਿਾਕੁਰੈ ਲਾਤਗਓ ॥੧॥

سیپت ہرھک ہن ا پپ ُدواھک رنگ اھٹ ُک َرے الویگ ۔۔۱۔۔
ਬਾਸ ਬਾਸਰੀ ਏਕੈ ਸੁਆਮੀ ਉਤਿਆਨ ਤਿਰਸਟਾਤਗਓ ॥

ناس نارسی اےکی سُؤا یم اُدنان درِاٹسویگ ۔۔
ਤਨਰਭਉ ਭਏ ਸੰਿ ਭਰਮੁ ਿਾਤਰਓ ਪੂਰਨ ਸਰਬਾਤਗਓ ॥੨॥

ب
پِر ھؤ ےئھب سیت رھبم داروی ئُؤرن رسناگِپؤ ۔۔۲۔۔
ਜੋ ਤਕਛੁ ਕਰਿੈ ਕਾਰਣੁ ਕੀਨੋ ਮਤਨ ਬੁਰੋ ਨ ਲਾਤਗਓ ॥

ک
وج ِچھ رک ئَے اکرن ونیک نم ُپرو ہن الویگ ۔۔

ਸਾਧਸੰਗਤਿ ਪਰਸਾਤਿ ਸੰਿਨ ਕੈ ਸੋਇਓ ਮਨੁ ਜਾਤਗਓ ॥੩॥

س
سادھسیگت رپساد ییں ےکَ وسویئ نم اجویگ ۔۔۳۔۔

ਜਨ ਨਾਨਕ ਓਤੜ ਿੁਹਾਰੀ ਪਤਰਓ ਆਇਓ ਸਰਣਾਤਗਓ ॥

نج نانک اور ُبہاری رپوی ا ویئ رسناگِپؤ ۔۔

ਨਾਮ ਰੰਗ ਸਹਜ ਰਸ ਮਾਣੇ ਤਿਤਰ ਿੂਖੁ ਨ ਲਾਤਗਓ ॥੪॥੨॥੧੬੦॥

سہ
ب
ھ
ِ
نام رنگ ج رس امےن ر ُدوھک ہن الویگ ۔۔۴۔۔۲۔۔۱۶۱۔۔
ਗਉੜੀ ਮਾਲਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥

گؤری امال ہلحم ۵۔۔
ਪਾਇਆ ਲਾਲੁ ਰਿਨੁ ਮਤਨ ਪਾਇਆ ॥

نانا الل رنت نم نانا ۔۔
ਿਨੁ ਸੀਿਲੁ ਮਨੁ ਸੀਿਲੁ ਥੀਆ ਸਿਗੁਰ ਸਬਤਿ ਸਮਾਇਆ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

نت لتیس نم لتیس ایھت سیگؤر دبس امسنا ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਲਾਥੀ ਭੂਖ ਤਿਰਸਨ ਸਭ ਲਾਥੀ ਤਚੰਿਾ ਸਗਲ ਤਬਸਾਰੀ ॥

ب
الیھت ُھؤھک رتِنس سیھ الیھت ِچییا لگس ِئساری ۔۔

ਕਰੁ ਮਸਿਤਕ ਗੁਤਰ ਪੂਰੈ ਧਤਰਓ ਮਨੁ ਜੀਿੋ ਜਗੁ ਸਾਰੀ ॥੧॥

رک کتسم ُگر ئُؤ َرے درھوی نم وتیج چگ ساری ۔۔۱۔۔
ਤਿਰਪਤਿ ਅਘਾਇ ਰਹੇ ਤਰਿ ਅੰਿਤਰ ਿੋਲਨ ਿੇ ਅਬ ਚੂਕੇ ॥

رتِپپ ااھگۓ رےہ رِد ارتن دونل ےت ات ُجؤےک ۔۔
ਅਖੁਟੁ ਖਜਾਨਾ ਸਤਿਗੁਤਰ ਿੀਆ ਿੋਤਟ ਨਹੀ ਰੇ ਮੂਕੇ ॥੨॥

ا ُکھت اجھکہن سیگؤر دنا وتت یہن رے مُؤےک ۔۔۲۔۔

ਅਚਰਜੁ ਏਕੁ ਸੁਨਹੁ ਰੇ ਭਾਈ ਗੁਤਰ ਐਸੀ ਬੂਝ ਬੁਝਾਈ ॥

ئ ب
ُج
ارچچ انک ُسبہؤ رے اھبیئ ُگر ایسی ُؤھج ھایئ ۔۔

ਲਾਤਹ ਪਰਿਾ ਿਾਕੁਰੁ ਜਉ ਭੇਤਟਓ ਿਉ ਤਬਸਰੀ ਿਾਤਿ ਪਰਾਈ ॥੩॥

ب
الہِ رپدا اھٹ ُکر جؤ ھییپؤ ئؤ ِئسری نات رپایئ ۔۔۳۔۔

ਕਤਹਓ ਨ ਜਾਈ ਏਹੁ ਅਚੰਭਉ ਸੋ ਜਾਨੈ ਤਜਤਨ ਚਾਤਖਆ ॥

چمب
ج
َ
ئ
ھ
ِ
کہپؤ ہن اجیئ اویہ ا ؤ وس اج ے ں اچایھک ۔۔

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਸਚ ਭਏ ਤਬਗਾਸਾ ਗੁਤਰ ਤਨਧਾਨੁ ਤਰਿੈ ਲੈ ਰਾਤਖਆ ॥੪॥੩॥੧੬੧॥

وہک نانک چس ےئھب ِئگاسا ُگر ن ِداھن ر َِدے لَے راایھک ۔۔۴۔۔۳۔۔۱۶۱۔۔
ਗਉੜੀ ਮਾਲਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥

گؤری امال ہلحم ۵۔۔
ਉਬਰਿ ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਕੀ ਸਰਣੀ ॥

اُپرت رااج رام یک رسین ۔۔

ਸਰਬ ਲੋਕ ਮਾਇਆ ਕੇ ਮੰਿਲ ਤਗਤਰ ਤਗਤਰ ਪਰਿੇ ਧਰਣੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

رست ولک امنا ےک ڈنمل گِر گِر رپےت درھین ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਸਾਸਿ ਤਸੰਤਮਰਤਿ ਬੇਿ ਬੀਚਾਰੇ ਮਹਾ ਪੁਰਖਨ ਇਉ ਕਤਹਆ ॥

ِ
ساست سبمرِت دیب اچیبرے اہم ُپرنھک ائؤ کہیا ۔۔

ਤਬਨੁ ਹਤਰ ਭਜਨ ਨਾਹੀ ਤਨਸਿਾਰਾ ਸੂਖੁ ਨ ਤਕਨਹੂੰ ਲਤਹਆ ॥੧॥

پِں ہر نجھب نایہ ئِسیارا سُؤھک ہن کِب ُہؤن لہیا ۔۔۱۔۔
ਿੀਤਨ ਭਵਨ ਕੀ ਲਖਮੀ ਜੋਰੀ ਬੂਝਿ ਨਾਹੀ ਲਹਰੇ ॥

لک
ھ
چ
م
نیت وھبن یک ی وجری ئُؤ ھت نایہ رہلے ۔۔
ਤਬਨੁ ਹਤਰ ਭਗਤਿ ਕਹਾ ਤਥਤਿ ਪਾਵੈ ਤਿਰਿੋ ਪਹਰੇ ਪਹਰੇ ॥੨॥

ب
پِں ہر تگھب اہک بھِت نا َوے ھِروت رہپے رہپے ۔۔۲۔۔
ਅਤਨਕ ਤਬਲਾਸ ਕਰਿ ਮਨ ਮੋਹਨ ਪੂਰਨ ਹੋਿ ਨ ਕਾਮਾ ॥

ان ِک نِالس رکت نم ومنہ ئُؤرن وہت ہن اکام ۔۔

ਜਲਿੋ ਜਲਿੋ ਕਬਹੂ ਨ ਬੂਝਿ ਸਗਲ ਤਬਰਥੇ ਤਬਨੁ ਨਾਮਾ ॥੩॥

چلپؤ چلپؤ کب ُہؤ ہن ئُؤچھت لگس پرِےھت پِں ناہم ۔۔۳۔۔
ਹਤਰ ਕਾ ਨਾਮੁ ਜਪਹੁ ਮੇਰੇ ਮੀਿਾ ਇਹੈ ਸਾਰ ਸੁਖੁ ਪੂਰਾ ॥

ہر اک نام جبہؤ ریمے مییا اِےہ سار ُسکھ ئُؤرا ۔۔

ਸਾਧਸੰਗਤਿ ਜਨਮ ਮਰਣੁ ਤਨਵਾਰੈ ਨਾਨਕ ਜਨ ਕੀ ਧੂਰਾ ॥੪॥੪॥੧੬੨॥

سادھسیگت منج رمن ئِؤا َرے نانک نج یک دھُؤرا ۔۔۴۔۔۴۔۔۱۶۲۔۔
ਗਉੜੀ ਮਾਲਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥

گؤری امال ہلحم ۵۔۔
ਮੋ ਕਉ ਇਹ ਤਬਤਧ ਕੋ ਸਮਝਾਵੈ ॥

اھجمسوے ۔۔
وم کؤ اہہی نِدھ وک
َ
ਕਰਿਾ ਹੋਇ ਜਨਾਵੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

انجوے ۔۔۱۔۔راہو۔۔
رکنا وہۓ َ
ਅਨਜਾਨਿ ਤਕਛੁ ਇਨਤਹ ਕਮਾਨੋ ਜਪ ਿਪ ਕਛੂ ਨ ਸਾਧਾ ॥

ک
ج پ کج
ُ
ھ
ااجنپپ ِچھ اہنِ امکون ت پ ؤ ہن ساداھ ۔۔

ਿਹ ਤਿਤਸ ਲੈ ਇਹੁ ਮਨੁ ਿਉਰਾਇਓ ਕਵਨ ਕਰਮ ਕਤਰ ਬਾਧਾ ॥੧॥

دہ دِس لَے اویہ نم دوراویئ وکَن رکم رک ناداھ ۔۔۱۔۔
ਮਨ ਿਨ ਧਨ ਭੂਤਮ ਕਾ ਿਾਕੁਰੁ ਹਉ ਇਸ ਕਾ ਇਹੁ ਮੇਰਾ ॥

ب
نم نت دنھ ُھؤم اک اھٹ ُکر ہؤ اس اک اویہ ریما ۔۔

ਭਰਮ ਮੋਹ ਕਛੁ ਸੂਝਤਸ ਨਾਹੀ ਇਹ ਪੈਖਰ ਪਏ ਪੈਰਾ ॥੨॥

چ
پک
رھبم ومہ ھچک سُؤ ھس نایہ اہہی َی ھر ےئپ َنترا ۔۔۲۔۔

ਿਬ ਇਹੁ ਕਹਾ ਕਮਾਵਨ ਪਤਰਆ ਜਬ ਇਹੁ ਕਛੂ ਨ ਹੋਿਾ ॥

کج
ُ
ھ
پپ اویہ اہک امکون رپِنا جت اویہ ؤ ہن وہنا ۔۔

ਜਬ ਏਕ ਤਨਰੰਜਨ ਤਨਰੰਕਾਰ ਪਰਭ ਸਭੁ ਤਕਛੁ ਆਪਤਹ ਕਰਿਾ ॥੩॥

ک
جت انک پِرنجن پِراکنر رپَھب سیھ ِچھ ا بہ ِہ رکنا ۔۔۳۔۔
ਅਪਨੇ ਕਰਿਬ ਆਪੇ ਜਾਨੈ ਤਜਤਨ ਇਹੁ ਰਚਨੁ ਰਚਾਇਆ ॥

اےنپ رکپپ ا ےپ اج ئَے ِجں اویہ رنچ راچنا ۔۔

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਕਰਣਹਾਰੁ ਹੈ ਆਪੇ ਸਤਿਗੁਤਰ ਭਰਮੁ ਚੁਕਾਇਆ ॥੪॥੫॥੧੬੩॥

وہک نانک رکاہنر ےہَ ا ےپ سیگؤر رھبم ُجکانا ۔۔۴۔۔۵۔۔۱۶۳۔۔
ਗਉੜੀ ਮਾਲਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥

گؤری امال ہلحم ۵۔۔
ਹਤਰ ਤਬਨੁ ਅਵਰ ਤਿਆ ਤਬਰਥੇ ॥

ہر پِں ا َور کِرنا پِرےھت ۔۔

ਜਪ ਿਪ ਸੰਜਮ ਕਰਮ ਕਮਾਣੇ ਇਤਹ ਓਰੈ ਮੂਸੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

سب
ج
م
جت پپ م رکم امکےن اہِ او َرے ُؤےس ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਬਰਿ ਨੇਮ ਸੰਜਮ ਮਤਹ ਰਹਿਾ ਤਿਨ ਕਾ ਆਢੁ ਨ ਪਾਇਆ ॥

سبج
پ
ِ
پرت مین م ہہم راتہ ں اک ا دھ ہن نانا ۔۔

ਆਗੈ ਚਲਣੁ ਅਉਰੁ ਹੈ ਭਾਈ ਊੈਂਹਾ ਕਾਤਮ ਨ ਆਇਆ ॥੧॥

ا ےگ نلچ اور ےہَ اھبیئ اُواہن اکم ہن ا نا ۔۔۱۔۔
ਿੀਰਤਥ ਨਾਇ ਅਰੁ ਧਰਨੀ ਭਰਮਿਾ ਆਗੈ ਿਉਰ ਨ ਪਾਵੈ ॥

ب
ریتھت ناےئ ار درھین رھباتم ا ےگ ھؤر ہن نا َوے ۔۔

ਊਹਾ ਕਾਤਮ ਨ ਆਵੈ ਇਹ ਤਬਤਧ ਓਹੁ ਲੋਗਨ ਹੀ ਪਿੀਆਵੈ ॥੨॥

ایتپوے ۔۔۲۔۔
ے اہہی نِدھ او ُہ ولنگ یہ َ
اُواہ اکم ہن ا و َ
ਚਿੁਰ ਬੇਿ ਮੁਖ ਬਚਨੀ ਉਚਰੈ ਆਗੈ ਮਹਲੁ ਨ ਪਾਈਐ ॥

چتُر دیب مُکھ ینچب اُج َِرے ا ےگ لحم ہن نا پپَے ۔۔

ਬੂਝੈ ਨਾਹੀ ਏਕੁ ਸੁਧਾਖਰੁ ਓਹੁ ਸਗਲੀ ਝਾਖ ਝਖਾਈਐ ॥੩॥

چ
چ
ک
ھ
پ
پ
وب َھے نایہ انک ُسداھرھک اوہ سگلی اھجھک ھا َے ۔۔۳۔۔
ਨਾਨਕੁ ਕਹਿੋ ਇਹੁ ਬੀਚਾਰਾ ਤਜ ਕਮਾਵੈ ਸੁ ਪਾਰ ਗਰਾਮੀ ॥

امکوے وس نار رگایم ۔۔
نانک کہپؤ اویہ اچیبرا ِچ َ

ਗੁਰੁ ਸੇਵਹੁ ਅਰੁ ਨਾਮੁ ਤਧਆਵਹੁ ਤਿਆਗਹੁ ਮਨਹੁ ਗੁਮਾਨੀ ॥੪॥੬॥੧੬੪॥

ُ
ُگر ویس ُہ رع نام دایھووہ پ ِیاوہگ مبہؤ گماین ۔۔۴۔۔۶۔۔۱۶۴۔۔
ਗਉੜੀ ਮਾਲਾ ੫ ॥

گؤری امال ۵۔۔
ਮਾਧਉ ਹਤਰ ਹਤਰ ਹਤਰ ਮੁਤਖ ਕਹੀਐ ॥

امدھؤ ہر ہر ہر مُکھ کہ ٔپے َ۔۔

ਹਮ ਿੇ ਕਛੂ ਨ ਹੋਵੈ ਸੁਆਮੀ ਤਜਉ ਰਾਖਹੁ ਤਿਉ ਰਹੀਐ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ک
مہ ےت ج ؤُ
ھ

ک
وہوے سُؤا یم ج َپؤ را ھہؤ پپؤ ر ہیپے ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ہن َ

ਤਕਆ ਤਕਛੁ ਕਰੈ ਤਕ ਕਰਣੈਹਾਰਾ ਤਕਆ ਇਸੁ ਹਾਤਥ ਤਬਚਾਰੇ ॥

ک
ایک ِچھ رکَے ِک رکپ َبہارا ایک اس اہھت ِبچارے ۔۔

ਤਜਿੁ ਿੁਮ ਲਾਵਹੁ ਤਿਿ ਹੀ ਲਾਗਾ ਪੂਰਨ ਖਸਮ ਹਮਾਰੇ ॥੧॥

ُب
ِجت م الووہ پِپ یہ الاگ ئُؤرن

کھ س

م امہرے ۔۔۱۔۔

ਕਰਹੁ ਤਿਪਾ ਸਰਬ ਕੇ ਿਾਿੇ ਏਕ ਰੂਪ ਤਲਵ ਲਾਵਹੁ ॥

رکوہ کِرنا رست ےک داےت انک ُروت لِؤ الووہ ۔۔
ਨਾਨਕ ਕੀ ਬੇਨੰਿੀ ਹਤਰ ਪਤਹ ਅਪੁਨਾ ਨਾਮੁ ਜਪਾਵਹੁ ॥੨॥੭॥੧੬੫॥

نی
نانک یک ییبی ہر بہہ اانپ نام اپجووہ ۔۔۲۔۔۷۔۔۱۶۵۔۔
ਰਾਗੁ ਗਉੜੀ ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੫

راگ گؤری امھج ہلحم ۵
ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪਰਸਾਤਿ ॥

اِک اواکنر سیگؤر رپساد ۔۔
ਿੀਨ ਿਇਆਲ ਿਮੋਿਰ ਰਾਇਆ ਜੀਉ ॥

دنی دنال دومدر رانا جپؤ ۔۔

ਕੋਤਟ ਜਨਾ ਕਤਰ ਸੇਵ ਲਗਾਇਆ ਜੀਉ ॥

وکت انج رک ویسَ اگلنا جپؤ ۔۔

ਭਗਿ ਵਛਲੁ ਿੇਰਾ ਤਬਰਿੁ ਰਖਾਇਆ ਜੀਉ ॥

تگھب ولھچ ریتا پِرد راھکنا جپؤ ۔۔
ਪੂਰਨ ਸਭਨੀ ਜਾਈ ਜੀਉ ॥੧॥

سب
ھب
ج
پ
ی اجیئ ؤ ۔۔۱۔۔
ئُؤرن

ਤਕਉ ਪੇਖਾ ਪਰੀਿਮੁ ਕਵਣ ਸੁਕਰਣੀ ਜੀਉ ॥

پ
کپؤ یکھا رپمتی وکَن ُسکرین جپؤ ۔۔
ਸੰਿਾ ਿਾਸੀ ਸੇਵਾ ਚਰਣੀ ਜੀਉ ॥

سییا دایس ویسا رچین جپؤ ۔۔

ਇਹੁ ਜੀਉ ਵਿਾਈ ਬਤਲ ਬਤਲ ਜਾਈ ਜੀਉ ॥

اویہ جپؤ ونایئ نل نل اجیئ جپؤ ۔۔

ਤਿਸੁ ਤਨਤਵ ਤਨਤਵ ਲਾਗਉ ਪਾਈ ਜੀਉ ॥੨॥

ئِس ئِؤ ئِؤ الگؤ نایئ جپؤ ۔۔۲۔۔
ਪੋਥੀ ਪੰਤਿਿ ਬੇਿ ਖੋਜੰਿਾ ਜੀਉ ॥

وپیھت ڈنپت دیب وھکاتنج جپؤ ۔۔
ਹੋਇ ਬੈਰਾਗੀ ਿੀਰਤਥ ਨਾਵੰਿਾ ਜੀਉ ॥

وہۓ ریبایگ ریتھت ناواتن جپؤ ۔۔

ਗੀਿ ਨਾਿ ਕੀਰਿਨੁ ਗਾਵੰਿਾ ਜੀਉ ॥

تیگ ناد ریکنت اگواتن جپؤ ۔۔

ਹਤਰ ਤਨਰਭਉ ਨਾਮੁ ਤਧਆਈ ਜੀਉ ॥੩॥

ب
ہر پِر ھؤ نام دایھیئ جپؤ ۔۔۳۔۔
ਭਏ ਤਿਪਾਲ ਸੁਆਮੀ ਮੇਰੇ ਜੀਉ ॥

ےئھب کِرنال سُؤا یم ریمے جپؤ ۔۔
ਪਤਿਿ ਪਤਵਿ ਲਤਗ ਗੁਰ ਕੇ ਪੈਰੇ ਜੀਉ ॥

تتپ وپِت گل ُگر ےک ریپے جپؤ ۔۔
ਭਰਮੁ ਭਉ ਕਾਤਟ ਕੀਏ ਤਨਰਵੈਰੇ ਜੀਉ ॥

ب
رھبم ھؤ اکت ےئیک پِر َوریے جپؤ ۔۔
ਗੁਰ ਮਨ ਕੀ ਆਸ ਪੂਰਾਈ ਜੀਉ ॥੪॥

ُگر نم یک ا س ئُؤرایئ جپؤ ۔۔۴۔۔

ਤਜਤਨ ਨਾਉ ਪਾਇਆ ਸੋ ਧਨਵੰਿਾ ਜੀਉ ॥

ِجں ناو نانا وس دھپؤاتن جپؤ ۔۔

ਤਜਤਨ ਪਰਭੁ ਤਧਆਇਆ ਸੁ ਸੋਭਾਵੰਿਾ ਜੀਉ ॥

ِجں رپَھب دایھنا وس وساھبواتن جپؤ ۔۔

ਤਜਸੁ ਸਾਧੂ ਸੰਗਤਿ ਤਿਸੁ ਸਭ ਸੁਕਰਣੀ ਜੀਉ ॥

ِجس سا ُدوھ تگنس ئِس سیھ ُسکرین جپؤ ۔۔

ਜਨ ਨਾਨਕ ਸਹਤਜ ਸਮਾਈ ਜੀਉ ॥੫॥੧॥੧੬੬॥

سہ
نج نانک ج امسیئ جپؤ ۔۔۵۔۔۱۔۔۱۶۶۔۔
ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ਮਾਝ ॥

گؤری ہلحم  ۵امھج ۔۔
ਆਉ ਹਮਾਰੈ ਰਾਮ ਤਪਆਰੇ ਜੀਉ ॥

امہرے رام ایپرے جپؤ ۔۔
او َ

ਰੈਤਣ ਤਿਨਸੁ ਸਾਤਸ ਸਾਤਸ ਤਚਿਾਰੇ ਜੀਉ ॥

َرنی دِسن ساس ساس ِجیارے جپؤ ۔۔
ਸੰਿ ਿੇਉ ਸੰਿੇਸਾ ਪੈ ਚਰਣਾਰੇ ਜੀਉ ॥

سیت دئؤ دنساسی ئَے رچنارے جپؤ ۔۔
ਿੁਧੁ ਤਬਨੁ ਤਕਿੁ ਤਬਤਧ ਿਰੀਐ ਜੀਉ ॥੧॥

ُندھ پِں کِپ نِدھ رت پ َپے جپؤ ۔۔۱۔۔
ਸੰਤਗ ਿੁਮਾਰੈ ਮੈ ਕਰੇ ਅਨੰਿਾ ਜੀਉ ॥

گنس ُبما َرے م َے رکے ادننا جپؤ ۔۔

ਵਤਣ ਤਿਤਣ ਤਿਰਭਵਤਣ ਸੁਖ ਪਰਮਾਨੰਿਾ ਜੀਉ ॥

ون پِں رتِوھبن ُسکھ رپامدننا جپؤ ۔۔

ਸੇਜ ਸੁਹਾਵੀ ਇਹੁ ਮਨੁ ਤਬਗਸੰਿਾ ਜੀਉ ॥

جیس ُسہاوی اویہ نم نِگسیدا جپؤ ۔۔

ਪੇਤਖ ਿਰਸਨੁ ਇਹੁ ਸੁਖੁ ਲਹੀਐ ਜੀਉ ॥੨॥

پیکھ درنس اویہ ُسکھ لہی َپے جپؤ ۔۔۲۔۔

ਚਰਣ ਪਖਾਤਰ ਕਰੀ ਤਨਿ ਸੇਵਾ ਜੀਉ ॥

رچن اھکپر رکی پِپ ویسا جپؤ ۔۔
ਪੂਜਾ ਅਰਚਾ ਬੰਿਨ ਿੇਵਾ ਜੀਉ ॥

ئُؤاج اراچ دنبن َدویا جپؤ ۔۔

ਿਾਸਤਨ ਿਾਸੁ ਨਾਮੁ ਜਤਪ ਲੇਵਾ ਜੀਉ ॥

دانس داس نام جت لَپؤا جپؤ ۔۔

ਤਬਨਉ ਿਾਕੁਰ ਪਤਹ ਕਹੀਐ ਜੀਉ ॥੩॥

پِپؤ اھٹ ُکر بہہ کہ ٔپے َ جپؤ ۔۔۳۔۔

ਇਛ ਪੁੰਨੀ ਮੇਰੀ ਮਨੁ ਿਨੁ ਹਤਰਆ ਜੀਉ ॥

اِھچ ُپ ّبی ریمی نم نت ہ ِرنا جپؤ ۔۔

ਿਰਸਨ ਪੇਖਿ ਸਭ ਿੁਖ ਪਰਹਤਰਆ ਜੀਉ ॥

پ
درنس یکھت سیھ ُدھک رپہرنا جپؤ ۔۔

ਹਤਰ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਜਪੇ ਜਤਪ ਿਤਰਆ ਜੀਉ ॥

ہر ہر نام ےپج جت رتنا جپؤ ۔۔

ਇਹੁ ਅਜਰੁ ਨਾਨਕ ਸੁਖੁ ਸਹੀਐ ਜੀਉ ॥੪॥੨॥੧੬੭॥

اویہ ارج نانک ُسکھ سہپے َ جپؤ ۔۔۴۔۔۲۔۔۱۶۷۔۔
ਗਉੜੀ ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੫ ॥

گؤری امھج ہلحم ۵۔۔
ਸੁਤਣ ਸੁਤਣ ਸਾਜਨ ਮਨ ਤਮਿ ਤਪਆਰੇ ਜੀਉ ॥

ُسں ُسں سانج نم مِت ایپرے جپؤ ۔۔
ਮਨੁ ਿਨੁ ਿੇਰਾ ਇਹੁ ਜੀਉ ਤਭ ਵਾਰੇ ਜੀਉ ॥

ھب وارے جپؤ ۔۔
نم نت ریتا اویہ جپؤ ِ
ਤਵਸਰੁ ਨਾਹੀ ਪਰਭ ਪਰਾਣ ਅਧਾਰੇ ਜੀਉ ॥

وِرس نایہ رپَھب رپان اداھرے جپؤ ۔۔
ਸਿਾ ਿੇਰੀ ਸਰਣਾਈ ਜੀਉ ॥੧॥

دسا ریتی رسنایئ جپؤ ۔۔۱۔۔

ਤਜਸੁ ਤਮਤਲਐ ਮਨੁ ਜੀਵੈ ਭਾਈ ਜੀਉ ॥

سج مِلیپے نم ویجَے اھبیئ جپؤ ۔۔

ਗੁਰ ਪਰਸਾਿੀ ਸੋ ਹਤਰ ਹਤਰ ਪਾਈ ਜੀਉ ॥

ُگر رپسادی وس ہر ہر نایئ جپؤ ۔۔

ਸਭ ਤਕਛੁ ਪਰਭ ਕਾ ਪਰਭ ਕੀਆ ਜਾਈ ਜੀਉ ॥

ک
سیھ ِچھ رپَھب اک رپَھب ایک اجیئ جپؤ ۔۔
ਪਰਭ ਕਉ ਸਿ ਬਤਲ ਜਾਈ ਜੀਉ ॥੨॥

رپَھب کؤ دص نل اجیئ جپؤ ۔۔۲۔۔

ਏਹੁ ਤਨਧਾਨੁ ਜਪੈ ਵਿਭਾਗੀ ਜੀਉ ॥

اویہ ن ِداھن جپَے وداھبیگ جپؤ ۔۔

ਨਾਮ ਤਨਰੰਜਨ ਏਕ ਤਲਵ ਲਾਗੀ ਜੀਉ ॥

نام پِرنجن انک لِؤ الیگ جپؤ ۔۔

ਗੁਰੁ ਪੂਰਾ ਪਾਇਆ ਸਭੁ ਿੁਖੁ ਤਮਟਾਇਆ ਜੀਉ ॥

ُگر ئُؤرا نانا سیھ ُدھک مِیانا جپؤ ۔۔

ਆਿ ਪਹਰ ਗੁਣ ਗਾਇਆ ਜੀਉ ॥੩॥

ا ھٹ رہپ ُگں اگنا جپؤ ۔۔۳۔۔

ਰਿਨ ਪਿਾਰਥ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਿੁਮਾਰਾ ਜੀਉ ॥

رنت ندارھت ہر نام ُبمارا جپؤ ۔۔

ਿੂੰ ਸਚਾ ਸਾਹੁ ਭਗਿੁ ਵਣਜਾਰਾ ਜੀਉ ॥

ئُؤن اچس ساوہ تگھب واجنرا جپؤ ۔۔

ਹਤਰ ਧਨੁ ਰਾਤਸ ਸਚੁ ਵਾਪਾਰਾ ਜੀਉ ॥

ہر دنھ راس چس وانارا جپؤ ۔۔

ਜਨ ਨਾਨਕ ਸਿ ਬਤਲਹਾਰਾ ਜੀਉ ॥੪॥੩॥੧੬੮॥

نج نانک دص اہلبرا جپؤ ۔۔۴۔۔۳۔۔۱۶۸۔۔
ਰਾਗੁ ਗਉੜੀ ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੫

راگ گؤری امھج ہلحم ۵
ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪਰਸਾਤਿ ॥

اِک اواکنر سیگؤر رپساد ۔۔

ਿੂੰ ਮੇਰਾ ਬਹੁ ਮਾਣੁ ਕਰਿੇ ਿੂੰ ਮੇਰਾ ਬਹੁ ਮਾਣੁ ॥

ئُؤن ریما وہب امن رکےت ئُؤن ریما وہب امن ۔۔
ਜੋਤਰ ਿੁਮਾਰੈ ਸੁਤਖ ਵਸਾ ਸਚੁ ਸਬਿੁ ਨੀਸਾਣੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

وجر ُبما َرے ُسکھ وسا چس دبس اسینن ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਸਭੇ ਗਲਾ ਜਾਿੀਆ ਸੁਤਣ ਕੈ ਚੁਪ ਕੀਆ ॥

سب
ےک ُجت ایک ۔۔
ھے گال اجپِیا ُسں َ

ਕਿ ਹੀ ਸੁਰਤਿ ਨ ਲਧੀਆ ਮਾਇਆ ਮੋਹਤੜਆ ॥੧॥

دک یہ ُسرت ہن دلھِیا امنا ومہرنا ۔۔۱۔۔
ਿੇਇ ਬੁਝਾਰਿ ਸਾਰਿਾ ਸੇ ਅਖੀ ਤਿਿਤੜਆ ॥

ب
دےئ ُجھارت سارنا ےس ایھک دِڑھٹنا ۔۔

ਕੋਈ ਤਜ ਮੂਰਖੁ ਲੋਭੀਆ ਮੂਤਲ ਨ ਸੁਣੀ ਕਤਹਆ ॥੨॥

وکیئ ےج مُؤرھک ولبھِیا مُؤل ہن ُسبی کہیا ۔۔۲۔۔

ਇਕਸੁ ਿੁਹੁ ਚਹੁ ਤਕਆ ਗਣੀ ਸਭ ਇਕਿੁ ਸਾਤਿ ਮੁਿੀ ॥

مب
اِسک ُدوہ چہؤ ایک ینگ سیھ اِتک اصد ُ ھی ۔۔

ਇਕੁ ਅਧੁ ਨਾਇ ਰਸੀਅੜਾ ਕਾ ਤਵਰਲੀ ਜਾਇ ਵੁਿੀ ॥੩॥

اِک ادھ ناےئ رسیترا اک وِریل اجۓ ویھٹ ۔۔۳۔۔
ਭਗਿ ਸਚੇ ਿਤਰ ਸੋਹਿੇ ਅਨਿ ਕਰਤਹ ਤਿਨ ਰਾਤਿ ॥

تگھب ےچس در وسدہے ا َند رکہِ دِن رات ۔۔
ਰੰਤਗ ਰਿੇ ਪਰਮੇਸਰੈ ਜਨ ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਬਤਲ ਜਾਿ ॥੪॥੧॥੧੬੯॥

رنگ رےت رپرسیمَے نج نانک پِں نل اجت ۔۔۴۔۔۱۔۔۱۶۹۔۔

ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ਮਾਂਝ ॥

گؤری ہلحم  ۵امھجن ۔۔
ਿੁਖ ਭੰਜਨੁ ਿੇਰਾ ਨਾਮੁ ਜੀ ਿੁਖ ਭੰਜਨੁ ਿੇਰਾ ਨਾਮੁ ॥

ُدھک نجنھب ریتا نام یج ُدھک نجنھب ریتا نام ۔۔
ਆਿ ਪਹਰ ਆਰਾਧੀਐ ਪੂਰਨ ਸਤਿਗੁਰ ਤਗਆਨੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ا ھٹ رہپ ا رادھیپے ئُؤرن سیگؤر گ ِیان ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਤਜਿੁ ਘਤਟ ਵਸੈ ਪਾਰਬਰਹਮੁ ਸੋਈ ਸੁਹਾਵਾ ਥਾਉ ॥

ِجت ٹھگ و سَے نارپرمہ وسیئ ُسہاوا اھتو ۔۔

ਜਮ ਕੰਕਰੁ ਨੇਤੜ ਨ ਆਵਈ ਰਸਨਾ ਹਤਰ ਗੁਣ ਗਾਉ ॥੧॥

مج رکنک ڑین ہن ا ویئ رانس ہر ُگں اگو ۔۔۱۔۔

ਸੇਵਾ ਸੁਰਤਿ ਨ ਜਾਣੀਆ ਨਾ ਜਾਪੈ ਆਰਾਤਧ ॥

ویسا ُسرت ہن اجاین ہن اج ئَے ا رادھ ۔۔

ਓਟ ਿੇਰੀ ਜਗਜੀਵਨਾ ਮੇਰੇ ਿਾਕੁਰ ਅਗਮ ਅਗਾਤਧ ॥੨॥

چگ
اوت ریتی چپؤنا ریمے اھٹرک امگ ااگدھ ۔۔۲۔۔
ਭਏ ਤਿਪਾਲ ਗੁਸਾਈਆ ਨਿੇ ਸੋਗ ਸੰਿਾਪ ॥

پب
ےئھب کِرنال ُگساایئ ھے وسگ سییات ۔۔

ਿਿੀ ਵਾਉ ਨ ਲਗਈ ਸਤਿਗੁਤਰ ਰਖੇ ਆਤਪ ॥੩॥

یتت واو ہن لگبی سیگؤر رےھک ا ت ۔۔۳۔۔

ਗੁਰੁ ਨਾਰਾਇਣੁ ਿਯੁ ਗੁਰੁ ਗੁਰੁ ਸਚਾ ਤਸਰਜਣਹਾਰੁ ॥

ُگر نارانئ دئٔؤ ُگر ُگر اچس سِرجبہار ۔۔

ਗੁਤਰ ਿੁਿੈ ਸਭ ਤਕਛੁ ਪਾਇਆ ਜਨ ਨਾਨਕ ਸਿ ਬਤਲਹਾਰ ॥੪॥੨॥੧੭੦॥

پب
ُگر ُ َھے

ک
سیھ ِچھ نانا نج نانک دص اہلبر ۔۔۴۔۔۲۔۔۱۷۱۔۔
ਗਉੜੀ ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੫ ॥

گؤری امھج ہلحم ۵۔۔
ਹਤਰ ਰਾਮ ਰਾਮ ਰਾਮ ਰਾਮਾ ॥

ہر رام رام رام راام ۔۔
ਜਤਪ ਪੂਰਨ ਹੋਏ ਕਾਮਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

جت ئُؤرن وہےئ اکام ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਰਾਮ ਗੋਤਬੰਿ ਜਪੇਤਿਆ ਹੋਆ ਮੁਖੁ ਪਤਵਿੁ ॥

رام وگپِید چییدنا وہا مُکھ وپِرت ۔۔

ਹਤਰ ਜਸੁ ਸੁਣੀਐ ਤਜਸ ਿੇ ਸੋਈ ਭਾਈ ਤਮਿੁ ॥੧॥

ہر سج ُسییپے ِجس ےت وسیئ اھبیئ ِمتر ۔۔۱۔۔

ਸਤਭ ਪਿਾਰਥ ਸਤਭ ਿਲਾ ਸਰਬ ਗੁਣਾ ਤਜਸੁ ਮਾਤਹ ॥

ب
سیھ ندارھت سیھ ھال رست ُگیا ِجس امہِ۔۔

ਤਕਉ ਗੋਤਬੰਿੁ ਮਨਹੁ ਤਵਸਾਰੀਐ ਤਜਸੁ ਤਸਮਰਿ ਿੁਖ ਜਾਤਹ ॥੨॥

کپؤ وگپِید مبہؤ وِسار پپے ِجس ِسمرت ُدھک اجہِ۔۔۲۔۔
ਤਜਸੁ ਲਤੜ ਲਤਗਐ ਜੀਵੀਐ ਭਵਜਲੁ ਪਈਐ ਪਾਤਰ ॥

ب
ِجس ڑل لگیپے ویج ئَے َھؤلج پییپے َ نار ۔۔

ਤਮਤਲ ਸਾਧੂ ਸੰਤਗ ਉਧਾਰੁ ਹੋਇ ਮੁਖ ਊਜਲ ਿਰਬਾਤਰ ॥੩॥

مِل سا ُدوھ گنس اُداھر وہۓ مُکھ اُولج درنار ۔۔۳۔۔

ਜੀਵਨ ਰੂਪ ਗੋਪਾਲ ਜਸੁ ਸੰਿ ਜਨਾ ਕੀ ਰਾਤਸ ॥

ویجن ُروت وگنال سج سیت انج یک راس ۔۔
ਨਾਨਕ ਉਬਰੇ ਨਾਮੁ ਜਤਪ ਿਤਰ ਸਚੈ ਸਾਬਾਤਸ ॥੪॥੩॥੧੭੧॥

نانک اُپرے نام جت در سج َے ساناس ۔۔۴۔۔۳۔۔۱۷۱۔۔
ਗਉੜੀ ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੫ ॥

گؤری امھج ہلحم ۵۔۔
ਮੀਿੇ ਹਤਰ ਗੁਣ ਗਾਉ ਤਜੰਿੂ ਿੂੰ ਮੀਿੇ ਹਤਰ ਗੁਣ ਗਾਉ ॥

ےھٹیم ہر ُگں اگو ِجی ُدو ئُؤن ےھٹیم ہر ُگں اگو ۔۔

ਸਚੇ ਸੇਿੀ ਰਤਿਆ ਤਮਤਲਆ ਤਨਥਾਵੇ ਥਾਉ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ےچس َسیبی رایت مل ِیا پ ِبھاوے اھتو ۔۔۱۔۔راہو۔۔

ਹੋਤਰ ਸਾਿ ਸਤਭ ਤਿਤਕਆ ਿਨੁ ਮਨੁ ਤਿਕਾ ਹੋਇ ॥

ب
وہر اصد سیھ ھِکیا نت نم بھِکا وہۓ ۔۔

ਤਵਣੁ ਪਰਮੇਸਰ ਜੋ ਕਰੇ ਤਿਟੁ ਸੁ ਜੀਵਣੁ ਸੋਇ ॥੧॥

وِن رپرسیم وج رکے بھِت وس ویجن وسۓ ۔۔۱۔۔
ਅੰਚਲੁ ਗਤਹ ਕੈ ਸਾਧ ਕਾ ਿਰਣਾ ਇਹੁ ਸੰਸਾਰੁ ॥

ہہگ ےکَ سادھ اک رتنا اویہ اسنسر ۔۔
الچن ِ
ਪਾਰਬਰਹਮੁ ਆਰਾਧੀਐ ਉਧਰੈ ਸਭ ਪਰਵਾਰੁ ॥੨॥

نارپرمہ ا رادھیپے اُدرھَے سیھ رپوار ۔۔۲۔۔

ਸਾਜਨੁ ਬੰਧੁ ਸੁਤਮਿੁ ਸੋ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਤਹਰਿੈ ਿੇਇ ॥

س
سانج دنبھ ُ ِمتر وس ہر نام ہِر َدے دےئ ۔۔

ਅਉਗਣ ਸਤਭ ਤਮਟਾਇ ਕੈ ਪਰਉਪਕਾਰੁ ਕਰੇਇ ॥੩॥

اونگ سیھ مِیا ِئے ےکَ رپاُاکپر رکۓ ۔۔۳۔۔

ਮਾਲੁ ਖਜਾਨਾ ਥੇਹੁ ਘਰੁ ਹਤਰ ਕੇ ਚਰਣ ਤਨਧਾਨ ॥

ب
امل اجھکہن ھبہؤ رھگ ہر ےک رچن ن ِداھن ۔۔

ਨਾਨਕੁ ਜਾਚਕੁ ਿਤਰ ਿੇਰੈ ਪਰਭ ਿੁਧਨੋ ਮੰਗੈ ਿਾਨੁ ॥੪॥੪॥੧੭੨॥

َ
نانک اجچک در ریتَے رپَھب ُندھپؤ میگے دان ۔۔۴۔۔۴۔۔۱۷۲۔۔
ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪਰਸਾਤਿ ॥

اِک اواکنر سیگؤر رپساد ۔۔
ਰਾਗੁ ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੯ ॥

راگ گؤری ہلحم ۹۔۔
ਸਾਧੋ ਮਨ ਕਾ ਮਾਨੁ ਤਿਆਗਉ ॥

سادوھ نم اک امن پ ِیاگؤ ۔۔
ਕਾਮੁ ਿੋਧੁ ਸੰਗਤਿ ਿੁਰਜਨ ਕੀ ਿਾ ਿੇ ਅਤਹਤਨਤਸ ਭਾਗਉ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

اکم رکودھ تگنس ُدرنج یک نا ےت اہیِس اھبگؤ ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਸੁਖੁ ਿੁਖੁ ਿੋਨੋ ਸਮ ਕਤਰ ਜਾਨੈ ਅਉਰੁ ਮਾਨੁ ਅਪਮਾਨਾ ॥

ُسکھ ُدھک دوون مس رک اج ئَے اور امن اامپنا ۔۔

ਹਰਖ ਸੋਗ ਿੇ ਰਹੈ ਅਿੀਿਾ ਤਿਤਨ ਜਤਗ ਿਿੁ ਪਛਾਨਾ ॥੧॥

ہرھک وسگ ےت ر َہے انییا پِں چگ پپ اھچپنا ۔۔۱۔۔
ਉਸਿਤਿ ਤਨੰਿਾ ਿੋਊ ਤਿਆਗੈ ਖੋਜੈ ਪਿੁ ਤਨਰਬਾਨਾ ॥

ےگ وھک َچے ند پِرنانا ۔۔
اُسیت پ ِیدا دوو ایت َ

ਜਨ ਨਾਨਕ ਇਹੁ ਖੇਲੁ ਕਿਨੁ ਹੈ ਤਕਨਹੂੰ ਗੁਰਮੁਤਖ ਜਾਨਾ ॥੨॥੧॥

نج نانک اویہ لیھک نھٹک ےہَ کِب ُہؤن ُگرمُکھ اجنا ۔۔۲۔۔۱۔۔
ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੯ ॥

گؤری ہلحم ۹۔۔
ਸਾਧੋ ਰਚਨਾ ਰਾਮ ਬਨਾਈ ॥

سادوھ رانچ رام انبیئ ۔۔
ਇਤਕ ਤਬਨਸੈ ਇਕ ਅਸਤਥਰੁ ਮਾਨੈ ਅਚਰਜੁ ਲਤਖਓ ਨ ਜਾਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

لک
سب
اِک نِیسے اِک ا ِھر امےن ارچچ ھپؤ ہن اجیئ ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਕਾਮ ਿੋਧ ਮੋਹ ਬਤਸ ਪਰਾਨੀ ਹਤਰ ਮੂਰਤਿ ਤਬਸਰਾਈ ॥

اکم رکودھ ومہ سب رپاین ہر مُؤرت ِئسرایئ ۔۔

ਝੂਿਾ ਿਨੁ ਸਾਚਾ ਕਤਰ ਮਾਤਨਓ ਤਜਉ ਸੁਪਨਾ ਰੈਨਾਈ ॥੧॥

چ
ُھؤاھٹ نت سااچ رک اموین ج َپؤ ُسییا رانییئ ۔۔۱۔۔

ਜੋ ਿੀਸੈ ਸੋ ਸਗਲ ਤਬਨਾਸੈ ਤਜਉ ਬਾਿਰ ਕੀ ਛਾਈ ॥

وج د ئ َسے وس لگس پِیا سَے ج َپؤ نادر یک اھچیئ ۔۔

ਜਨ ਨਾਨਕ ਜਗੁ ਜਾਤਨਓ ਤਮਤਥਆ ਰਤਹਓ ਰਾਮ ਸਰਨਾਈ ॥੨॥੨॥

نج نانک چگ اجوین مِبھیا رویہ رام رسنایئ ۔۔۲۔۔۲۔۔
ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੯ ॥

گؤری ہلحم ۹۔۔
ਪਰਾਨੀ ਕਉ ਹਤਰ ਜਸੁ ਮਤਨ ਨਹੀ ਆਵੈ ॥

ے ۔۔
رپاین کؤ ہر سج نم یہن ا و َ

ਅਤਹਤਨਤਸ ਮਗਨੁ ਰਹੈ ਮਾਇਆ ਮੈ ਕਹੁ ਕੈਸੇ ਗੁਨ ਗਾਵੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

اہیِس نگم ر َہے امنا م َے وہک َ ُگ
اگوے ۔۔۱۔۔راہو۔۔
کیسے ں َ
ਪੂਿ ਮੀਿ ਮਾਇਆ ਮਮਿਾ ਤਸਉ ਇਹ ਤਬਤਧ ਆਪੁ ਬੰਧਾਵੈ ॥

دنباھوے ۔۔
ئُؤت تیم امنا اتمم سِیؤ اہہی نِدھ ا ت
َ

ਤਮਰਗ ਤਿਰਸਨਾ ਤਜਉ ਝੂਿੋ ਇਹੁ ਜਗ ਿੇਤਖ ਿਾਤਸ ਉਤਿ ਧਾਵੈ ॥੧॥

چ
اھوے ۔۔۱۔۔
رمِگ رتِانس ویج ُھؤوھٹ اویہ چگ دھکی طاس اُھٹ د َ
ਭੁਗਤਿ ਮੁਕਤਿ ਕਾ ਕਾਰਨੁ ਸੁਆਮੀ ਮੂੜ ਿਾਤਹ ਤਬਸਰਾਵੈ ॥

ب
ُھگت مُکت اک اکرن سُؤا یم مُؤر ناہِ ِئسرا َوے ۔۔

ਜਨ ਨਾਨਕ ਕੋਟਨ ਮੈ ਕੋਊ ਭਜਨੁ ਰਾਮ ਕੋ ਪਾਵੈ ॥੨॥੩॥

وکو نجھب رام وک نا َوے ۔۔۲۔۔۳۔۔
نج نانک وکنٹ م َے ُ
ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੯ ॥

گؤری ہلحم ۹۔۔
ਸਾਧੋ ਇਹੁ ਮਨੁ ਗਤਹਓ ਨ ਜਾਈ ॥

سادوھ اویہ نم گہپؤ ہن اجیئ ۔۔

ਚੰਚਲ ਤਿਰਸਨਾ ਸੰਤਗ ਬਸਿੁ ਹੈ ਯਾ ਿੇ ਤਥਰੁ ਨ ਰਹਾਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ب
ےہ نا ےت ھِر ہن راہیئ ۔۔۱۔۔راہو۔۔
لچنچ رتِانس گنس تسب َ
ਕਿਨ ਕਰੋਧ ਘਟ ਹੀ ਕੇ ਭੀਿਤਰ ਤਜਹ ਸੁਤਧ ਸਭ ਤਬਸਰਾਈ ॥

نھٹک رکودھ ٹھگ یہ ےک رتیھب ِچہہ ُسدھ سیھ ِئسرایئ ۔۔
ਰਿਨੁ ਤਗਆਨੁ ਸਭ ਕੋ ਤਹਤਰ ਲੀਨਾ ਿਾ ਤਸਉ ਕਛੁ ਨ ਬਸਾਈ ॥੧॥

رنت گ ِیان سیھ وک ہِر انیل نا سِیؤ ھچک ہن اسبیئ ۔۔۱۔۔

ਜੋਗੀ ਜਿਨ ਕਰਿ ਸਤਭ ਹਾਰੇ ਗੁਨੀ ਰਹੇ ਗੁਨ ਗਾਈ ॥

وجیگ نتج رکت سیھ اہرے ُگبی رےہ ُگں اگیئ ۔۔
ਜਨ ਨਾਨਕ ਹਤਰ ਭਏ ਿਇਆਲਾ ਿਉ ਸਭ ਤਬਤਧ ਬਤਨ ਆਈ ॥੨॥੪॥

نج نانک ہر ےئھب دناال ئؤ سیھ نِدھ نب ا یئ ۔۔۲۔۔۴۔۔
ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੯ ॥

گؤری ہلحم ۹۔۔
ਸਾਧੋ ਗੋਤਬੰਿ ਕੇ ਗੁਨ ਗਾਵਉ ॥

سادوھ وگپِید ےک ُگں اگوو ۔۔

ਮਾਨਸ ਜਨਮੁ ਅਮੋਲਕੁ ਪਾਇਓ ਤਬਰਥਾ ਕਾਤਹ ਗਵਾਵਉ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

امسن منج اومکل ناویئ پِراھت اکہِ وگاوو ۔۔۱۔۔راہو۔۔

ਪਤਿਿ ਪੁਨੀਿ ਿੀਨ ਬੰਧ ਹਤਰ ਸਰਤਨ ਿਾਤਹ ਿੁਮ ਆਵਉ ॥

ُب
تتپ ُنیپت دِنی دنبھ ہر رسن ناہِ م ا وو ۔۔

ਗਜ ਕੋ ਿਰਾਸੁ ਤਮਤਟਓ ਤਜਹ ਤਸਮਰਿ ਿੁਮ ਕਾਹੇ ਤਬਸਰਾਵਉ ॥੧॥

ُب
جگ وک رتاس مِیپؤ ہہج ِسمرت م اکےہ ِئسراوو ۔۔۱۔۔

ਿਤਜ ਅਤਭਮਾਨ ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਿੁਤਨ ਭਜਨ ਰਾਮ ਤਚਿੁ ਲਾਵਉ ॥

ب
ب
ھ
ُ
ج
جت ا ھبمان ومہ امنا ں نجھب رام ِ ت الوو ۔۔

ਨਾਨਕ ਕਹਿ ਮੁਕਤਿ ਪੰਥ ਇਹੁ ਗੁਰਮੁਤਖ ਹੋਇ ਿੁਮ ਪਾਵਉ ॥੨॥੫॥

ُب
نانک کہت مُکت ھتنپ اویہ ُگرمُکھ وہۓ م ناوو ۔۔۲۔۔۵۔۔
ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੯ ॥

گؤری ہلحم ۹۔۔

ਕੋਊ ਮਾਈ ਭੂਤਲਓ ਮਨੁ ਸਮਝਾਵੈ ॥

ب
اھجمسوے ۔۔
وکو امیئ ُھؤویل نم
َ
ُ

ਬੇਿ ਪੁਰਾਨ ਸਾਧ ਮਗ ਸੁਤਨ ਕਤਰ ਤਨਮਖ ਨ ਹਤਰ ਗੁਨ ਗਾਵੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

دیب ُپران سادھ گم ُسں رک بِمکھ ہن ہر ُگ
اگوے ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ں
َ
ਿੁਰਲਭ ਿੇਹ ਪਾਇ ਮਾਨਸ ਕੀ ਤਬਰਥਾ ਜਨਮੁ ਤਸਰਾਵੈ ॥

ُدرھبل دہہی ناۓ امسن یک پِراھت منج سِرا َوے ۔۔

ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਮਹਾ ਸੰਕਟ ਬਨ ਿਾ ਤਸਉ ਰੁਚ ਉਪਜਾਵੈ ॥੧॥

اجپوے ۔۔۱۔۔
امنا ومہ اہم ٹکنس نب نا سِیؤ ُرچ ا ُ َ

ਅੰਿਤਰ ਬਾਹਤਰ ਸਿਾ ਸੰਤਗ ਪਰਭੁ ਿਾ ਤਸਉ ਨੇਹੁ ਨ ਲਾਵੈ ॥

الوے ۔۔
ارتن ناہر دسا گنس رپَھب نا سِیؤ پبہؤ ہن َ

ਨਾਨਕ ਮੁਕਤਿ ਿਾਤਹ ਿੁਮ ਮਾਨਹੁ ਤਜਹ ਘਤਟ ਰਾਮੁ ਸਮਾਵੈ ॥੨॥੬॥

ُب
ب
ہ
امسوے ۔۔۲۔۔۶۔۔
م
ا
ر
ٹھگ
ہہج
ؤ
ام
م
نانک مُکت ناےہ
َ
ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੯ ॥

گؤری ہلحم ۹۔۔
ਸਾਧੋ ਰਾਮ ਸਰਤਨ ਤਬਸਰਾਮਾ ॥

سادوھ رام رسن ِئسراام ۔۔

ਬੇਿ ਪੁਰਾਨ ਪੜੇ ਕੋ ਇਹ ਗੁਨ ਤਸਮਰੇ ਹਤਰ ਕੋ ਨਾਮਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

دیب ُپران ڑپے وک اہہی ُگں ِسمرے ہر وک ناہم ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਲੋਭ ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਮਮਿਾ ਿੁਤਨ ਅਉ ਤਬਤਖਅਨ ਕੀ ਸੇਵਾ ॥

ب
نِکھ
ی
ی
ولھب ومہ امنا اتمم ُھں او ں یک ویسا ۔۔

ਹਰਖ ਸੋਗ ਪਰਸੈ ਤਜਹ ਨਾਹਤਨ ਸੋ ਮੂਰਤਿ ਹੈ ਿੇਵਾ ॥੧॥

ہرھک وسگ رپ سَے ہہج نانہ وس مُؤرت ےہَ َدویا ۔۔۱۔۔
ਸੁਰਗ ਨਰਕ ਅੰਤਮਰਿ ਤਬਖੁ ਏ ਸਭ ਤਿਉ ਕੰਚਨ ਅਰੁ ਪੈਸਾ ॥

ُسرگ رنک ارمت نِکھ اے سیھ پپؤ نچنک ار َنیسہ ۔۔
ਉਸਿਤਿ ਤਨੰਿਾ ਏ ਸਮ ਜਾ ਕੈ ਲੋਭੁ ਮੋਹੁ ਿੁਤਨ ਿੈਸਾ ॥੨॥

ب
اُسیت پ ِیدا اے مس اج ےکَ ولھب ومہ ُھں َنیسا ۔۔۲۔۔
ਿੁਖੁ ਸੁਖੁ ਏ ਬਾਧੇ ਤਜਹ ਨਾਹਤਨ ਤਿਹ ਿੁਮ ਜਾਨਉ ਤਗਆਨੀ ॥

ُب
ُدھک ُسکھ اے نادےھ چ ہہیانہ ہت م اجئؤ گ ِیاین ۔۔

ਨਾਨਕ ਮੁਕਤਿ ਿਾਤਹ ਿੁਮ ਮਾਨਉ ਇਹ ਤਬਤਧ ਕੋ ਜੋ ਪਰਾਨੀ ॥੩॥੭॥

ُب
نانک مُکت ناہِ م امئؤ اہہی نِدھ وک وج رپاین ۔۔۳۔۔۷۔۔
ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੯ ॥

گؤری ہلحم ۹۔۔
ਮਨ ਰੇ ਕਹਾ ਭਇਓ ਿੈ ਬਉਰਾ ॥

نم رے اہک ویھب ئَے ئؤرا ۔۔

ਅਤਹਤਨਤਸ ਅਉਧ ਘਟੈ ਨਹੀ ਜਾਨੈ ਭਇਓ ਲੋਭ ਸੰਤਗ ਹਉਰਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

گ
اہیِس اودھ ھ َپے یہن اج ئَے ویھب ولھب گنس ہؤرا ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਜੋ ਿਨੁ ਿੈ ਅਪਨੋ ਕਤਰ ਮਾਤਨਓ ਅਰੁ ਸੁੰਿਰ ਤਗਰਹ ਨਾਰੀ ॥

وج نت ئَے اونپ رک اموین ار ُسیدر گِرہ ناری ۔۔

ਇਨ ਮੈੈਂ ਕਛੁ ਿੇਰੋ ਰੇ ਨਾਹਤਨ ਿੇਖੋ ਸੋਚ ਤਬਚਾਰੀ ॥੧॥

اِن مَیں ھچک ریتو رے نانہ دوھکی وسچ ِبچاری ۔۔۱۔۔

ਰਿਨ ਜਨਮੁ ਅਪਨੋ ਿੈ ਹਾਤਰਓ ਗੋਤਬੰਿ ਗਤਿ ਨਹੀ ਜਾਨੀ ॥

رنت منج اونپ ئَے اہرِوی وگپِید گپ یہن اجین ۔۔

ਤਨਮਖ ਨ ਲੀਨ ਭਇਓ ਚਰਨਨ ਤਸੈਂਉ ਤਬਰਥਾ ਅਉਧ ਤਸਰਾਨੀ ॥੨॥

ب
ِمکھ ہن نیل ویھب رچنن سِیِؤ پِراھت اودھ سِراین ۔۔۲۔۔
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਸੋਈ ਨਰੁ ਸੁਖੀਆ ਰਾਮ ਨਾਮ ਗੁਨ ਗਾਵੈ ॥

سک
ُگ
اگوے ۔۔
وہک نانک وسیئ رن ُ ھییا رام نام ں َ

ਅਉਰ ਸਗਲ ਜਗੁ ਮਾਇਆ ਮੋਤਹਆ ਤਨਰਭੈ ਪਿੁ ਨਹੀ ਪਾਵੈ ॥੩॥੮॥

ب
اور لگس چگ امنا ومایہ پِر َھے ند یہن نا َوے ۔۔۳۔۔۸۔۔
ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੯ ॥

گؤری ہلحم ۹۔۔
ਨਰ ਅਚੇਿ ਪਾਪ ਿੇ ਿਰੁ ਰੇ ॥

رن اجپت نات ےت در رے ۔۔
ਿੀਨ ਿਇਆਲ ਸਗਲ ਭੈ ਭੰਜਨ ਸਰਤਨ ਿਾਤਹ ਿੁਮ ਪਰੁ ਰੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ب
ُب
دِنی دنال لگس َھے نجنھب رسن ناہِ م رپ رے ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਬੇਿ ਪੁਰਾਨ ਜਾਸ ਗੁਨ ਗਾਵਿ ਿਾ ਕੋ ਨਾਮੁ ਹੀਐ ਮੋ ਧਰੁ ਰੇ ॥

دیب ُپران اجس ُگں اگوت نا وک نام ہیپے َ وم درھ رے ۔۔
ਪਾਵਨ ਨਾਮੁ ਜਗਤਿ ਮੈ ਹਤਰ ਕੋ ਤਸਮਤਰ ਤਸਮਤਰ ਕਸਮਲ ਸਭ ਹਰੁ ਰੇ ॥੧॥

ناون نام تگج م َے ہر وک ِسمر

ِسمر

کس
سی
م
ہ
ل ھ ر رے ۔۔۱۔۔

ਮਾਨਸ ਿੇਹ ਬਹੁਤਰ ਨਹ ਪਾਵੈ ਕਛੂ ਉਪਾਉ ਮੁਕਤਿ ਕਾ ਕਰੁ ਰੇ ॥

کج
امسن دہہی ب ُہر ہن نا َوے ُھؤ اُناو مُکت اک رک رے ۔۔

ਨਾਨਕ ਕਹਿ ਗਾਇ ਕਰੁਨਾ ਮੈ ਭਵ ਸਾਗਰ ਕੈ ਪਾਤਰ ਉਿਰੁ ਰੇ ॥੨॥੯॥੨੫੧॥

ب
نانک کہت اگۓ رکُنا م َے َھؤ

ےک نار اُرت رے ۔۔۲۔۔۹۔۔۲۵۱۔۔
سارگ َ

ਰਾਗੁ ਗਉੜੀ ਅਸਟਪਿੀਆ ਮਹਲਾ ੧ ਗਉੜੀ ਗੁਆਰੇਰੀ

راگ گؤری اسییدنا ہلحم  ۱گؤری ُگؤارریی
ੴ ਸਤਿਨਾਮੁ ਕਰਿਾ ਪੁਰਖੁ ਗੁਰ ਪਰਸਾਤਿ ॥

اِک اواکنر سییام رکنا ُپرھک ُگر رپساد ۔۔
ਤਨਤਧ ਤਸਤਧ ਤਨਰਮਲ ਨਾਮੁ ਬੀਚਾਰੁ ॥

ن ِدھ سِدھ پِرلم نام اچیبر ۔۔

ਪੂਰਨ ਪੂਤਰ ਰਤਹਆ ਤਬਖੁ ਮਾਤਰ ॥

ئُؤرن ئُؤر رایہ نِکھ امر ۔۔

ਤਿਰਕੁਟੀ ਛੂਟੀ ਤਬਮਲ ਮਝਾਤਰ ॥

چ ب م
ِرت ُکبی ُھؤیٹ ِمل جھار ۔۔

ਗੁਰ ਕੀ ਮਤਿ ਜੀਇ ਆਈ ਕਾਤਰ ॥੧॥

ُگر یک مت جبی ا یئ اکر ۔۔۱۔۔

ਇਨ ਤਬਤਧ ਰਾਮ ਰਮਿ ਮਨੁ ਮਾਤਨਆ ॥

اِن نِدھ رام رمت نم اماین ۔۔
ਤਗਆਨ ਅੰਜਨੁ ਗੁਰ ਸਬਤਿ ਪਛਾਤਨਆ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

گ ِیان انجن ُگر دبس اھچپاین ۔۔۱۔۔راہو۔۔

ਇਕੁ ਸੁਖੁ ਮਾਤਨਆ ਸਹਤਜ ਤਮਲਾਇਆ ॥

سہ
اِک ُسکھ اماین ج مِالنا ۔۔

ਤਨਰਮਲ ਬਾਣੀ ਭਰਮੁ ਚੁਕਾਇਆ ॥

پِرلم ناین رھبم ُجکانا ۔۔

ਲਾਲ ਭਏ ਸੂਹਾ ਰੰਗੁ ਮਾਇਆ ॥

الل ےئھب سُؤاہ رنگ امنا ۔۔
ਨਿਤਰ ਭਈ ਤਬਖੁ ਿਾਤਕ ਰਹਾਇਆ ॥੨॥

دنر یئھب نِکھ اھٹک راہنا ۔۔۲۔۔

ਉਲਟ ਭਈ ਜੀਵਿ ਮਤਰ ਜਾਤਗਆ ॥

اُلپ یئھب ویجَت رم اجایگ ۔۔
ਸਬਤਿ ਰਵੇ ਮਨੁ ਹਤਰ ਤਸਉ ਲਾਤਗਆ ॥

دبس روے نم ہر سِیؤ الایگ ۔۔

ਰਸੁ ਸੰਗਰਤਹ ਤਬਖੁ ਪਰਹਤਰ ਤਿਆਤਗਆ ॥

رس رگنسہہی نِکھ رپہر ایتایگ ۔۔

ਭਾਇ ਬਸੇ ਜਮ ਕਾ ਭਉ ਭਾਤਗਆ ॥੩॥

ب
اھبےئ ےسب مج اک ھؤ اھبایگ ۔۔۳۔۔
ਸਾਿ ਰਹੇ ਬਾਿੰ ਅਹੰਕਾਰਾ ॥

اصد رےہ نادن ااکنہرا ۔۔
ਤਚਿੁ ਹਤਰ ਤਸਉ ਰਾਿਾ ਹੁਕਤਮ ਅਪਾਰਾ ॥

ک
ِجت ہر سِیؤ رانا ُچ م انارا ۔۔

ਜਾਤਿ ਰਹੇ ਪਤਿ ਕੇ ਆਚਾਰਾ ॥

اجت رےہ پپ ےک ا اچرا ۔۔

ਤਿਰਸਤਟ ਭਈ ਸੁਖੁ ਆਿਮ ਧਾਰਾ ॥੪॥

د ِرست یئھب ُسکھ ا مت داھرا ۔۔۴۔۔
ਿੁਝ ਤਬਨੁ ਕੋਇ ਨ ਿੇਖਉ ਮੀਿੁ ॥

ُب
نک
چھ پِں وکۓ ہن د ھؤ تیم ۔۔
ਤਕਸੁ ਸੇਵਉ ਤਕਸੁ ਿੇਵਉ ਚੀਿੁ ॥

کِس ویسو کِس دویو جپت ۔۔

ਤਕਸੁ ਪੂਛਉ ਤਕਸੁ ਲਾਗਉ ਪਾਇ ॥

چ
کِس ئُؤ ھؤ کِس الگؤ ناۓ ۔۔

ਤਕਸੁ ਉਪਿੇਤਸ ਰਹਾ ਤਲਵ ਲਾਇ ॥੫॥

کِس ا ُندسی راہ لِؤ ال ئِے ۔۔۵۔۔
ਗੁਰ ਸੇਵੀ ਗੁਰ ਲਾਗਉ ਪਾਇ ॥

ُگر ویسی ُگر الگؤ ناۓ ۔۔

ਭਗਤਿ ਕਰੀ ਰਾਚਉ ਹਤਰ ਨਾਇ ॥

تگھب رکی را ٔجؤ ہر ناےئ ۔۔
ਤਸਤਖਆ ਿੀਤਖਆ ਭੋਜਨ ਭਾਉ ॥

ِسکھِیا دنِکھیا وھبنج اھبو ۔۔

ਹੁਕਤਮ ਸੰਜੋਗੀ ਤਨਜ ਘਤਰ ਜਾਉ ॥੬॥

ِب
ک
ُچ م وجنسیگ ج رھگ اجو ۔۔۶۔۔

ਗਰਬ ਗਿੰ ਸੁਖ ਆਿਮ ਤਧਆਨਾ ॥

رگت گیں ُسکھ ا مت دایھنا ۔۔

ਜੋਤਿ ਭਈ ਜੋਿੀ ਮਾਤਹ ਸਮਾਨਾ ॥

وجت یئھب وجیت امہِ امسنا ۔۔
ਤਲਖਿੁ ਤਮਟੈ ਨਹੀ ਸਬਿੁ ਨੀਸਾਨਾ ॥

لک ِھت ِمپے یہن دبس اسیننا ۔۔

ਕਰਿਾ ਕਰਣਾ ਕਰਿਾ ਜਾਨਾ ॥੭॥

رکنا رکنا رکنا اجنا ۔۔۷۔۔
ਨਹ ਪੰਤਿਿੁ ਨਹ ਚਿੁਰੁ ਤਸਆਨਾ ॥

ہن ڈنپت ہن چتُر ِسیانا ۔۔
ਨਹ ਭੂਲੋ ਨਹ ਭਰਤਮ ਭੁਲਾਨਾ ॥

ب
ب
ہن ُھؤول ہن رھبم ھُالنا ۔۔

ਕਥਉ ਨ ਕਥਨੀ ਹੁਕਮੁ ਪਛਾਨਾ ॥

کب
ک
ھؤ ہن ینھتک ُچ م اھچپنا ۔۔

ਨਾਨਕ ਗੁਰਮਤਿ ਸਹਤਜ ਸਮਾਨਾ ॥੮॥੧॥

سہ
نانک ُگرمت ج امسنا ۔۔۸۔۔۱۔۔
ਗਉੜੀ ਗੁਆਰੇਰੀ ਮਹਲਾ ੧ ॥

گؤری ُگؤارریی ہلحم ۱۔۔

ਮਨੁ ਕੁੰਚਰੁ ਕਾਇਆ ਉਤਿਆਨੈ ॥

کب
نم ُ چر اکنا اُدنا ئَے ۔۔

ਗੁਰੁ ਅੰਕਸੁ ਸਚੁ ਸਬਿੁ ਨੀਸਾਨੈ ॥

ُگر اسکن چس دبس اسین ئَے ۔۔

ਰਾਜ ਿੁਆਰੈ ਸੋਭ ਸੁ ਮਾਨੈ ॥੧॥

راچ ُدوا َرے وسھب وس امےن ۔۔۱۔۔
ਚਿੁਰਾਈ ਨਹ ਚੀਤਨਆ ਜਾਇ ॥

چتُرایئ ہن جیییا اجۓ ۔۔

ਤਬਨੁ ਮਾਰੇ ਤਕਉ ਕੀਮਤਿ ਪਾਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

پِں امرے کپؤ تمیق ناۓ ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਘਰ ਮਤਹ ਅੰਤਮਰਿੁ ਿਸਕਰੁ ਲੇਈ ॥

رھگ ہہم ارمِت ئسکر یئیل ۔۔
ਨੰਨਾਕਾਰੁ ਨ ਕੋਇ ਕਰੇਈ ॥

پّیااکر ہن وکۓ رکپبی ۔۔

ਰਾਖੈ ਆਤਪ ਵਤਿਆਈ ਿੇਈ ॥੨॥

ک
را َھے ا ت ودنایئ دپبی ۔۔۲۔۔

ਨੀਲ ਅਨੀਲ ਅਗਤਨ ਇਕ ਿਾਈ ॥

لین الین انگ اِک اھٹیئ ۔۔
ਜਤਲ ਤਨਵਰੀ ਗੁਤਰ ਬੂਝ ਬੁਝਾਈ ॥

ب
لج ئِؤری ُگر ئُؤھج ُجھایئ ۔۔

ਮਨੁ ਿੇ ਲੀਆ ਰਹਤਸ ਗੁਣ ਗਾਈ ॥੩॥

نم دے ایل َرسہ ُگں اگیئ ۔۔۳۔۔
ਜੈਸਾ ਘਤਰ ਬਾਹਤਰ ਸੋ ਿੈਸਾ ॥

اسیج رھگ ناہر وس َنیسا ۔۔

ਬੈਤਸ ਗੁਿਾ ਮਤਹ ਆਖਉ ਕੈਸਾ ॥

ک
کیسا ۔۔
َنیس ُگبھا ہہم ا ھؤ َ

ਸਾਗਤਰ ਿੂਗਤਰ ਤਨਰਭਉ ਐਸਾ ॥੪॥

ب
سارگ ُدورگ پِر ھؤ ااسی ۔۔۴۔۔
ਮੂਏ ਕਉ ਕਹੁ ਮਾਰੇ ਕਉਨੁ ॥

مُؤےئ کؤ وہک امرے کؤن ۔۔
ਤਨਿਰੇ ਕਉ ਕੈਸਾ ਿਰੁ ਕਵਨੁ ॥

کیسا در وکَن ۔۔
ن ِدرے کؤ َ
ਸਬਤਿ ਪਛਾਨੈ ਿੀਨੇ ਭਉਨ ॥੫॥

دبس اھچپ ئَے ےنیت وھبٔن ۔۔۵۔۔

ਤਜਤਨ ਕਤਹਆ ਤਿਤਨ ਕਹਨੁ ਵਖਾਤਨਆ ॥

ِجں کہیا پِں کہں واھکاین ۔۔

ਤਜਤਨ ਬੂਤਝਆ ਤਿਤਨ ਸਹਤਜ ਪਛਾਤਨਆ ॥

سہ
ِجں ئُؤچھیا پِں ج اھچپاین ۔۔

ਿੇਤਖ ਬੀਚਾਤਰ ਮੇਰਾ ਮਨੁ ਮਾਤਨਆ ॥੬॥

دھکی اچیبر ریما نم اماین ۔۔۶۔۔
ਕੀਰਤਿ ਸੂਰਤਿ ਮੁਕਤਿ ਇਕ ਨਾਈ ॥

ریکت ُصؤرت مُکت اِک نایئ ۔۔
ਿਹੀ ਤਨਰੰਜਨੁ ਰਤਹਆ ਸਮਾਈ ॥

یہت پِرنجن رایہ امسیئ ۔۔

ਤਨਜ ਘਤਰ ਤਬਆਤਪ ਰਤਹਆ ਤਨਜ ਿਾਈ ॥੭॥

ِب

ِب
ج رھگ ایبت رایہ ج اھٹیئ ۔۔۷۔۔
ਉਸਿਤਿ ਕਰਤਹ ਕੇਿੇ ਮੁਤਨ ਪਰੀਤਿ ॥

اُسیت رکہِ کیپے مُں رپپپ ۔۔

ਿਤਨ ਮਤਨ ਸੂਚੈ ਸਾਚੁ ਸੁ ਚੀਤਿ ॥

نت نم سُؤ َچے ساچ وس جپت ۔۔
ਨਾਨਕ ਹਤਰ ਭਜੁ ਨੀਿਾ ਨੀਤਿ ॥੮॥੨॥

نانک ہر جھب اتین تین ۔۔۸۔۔۲۔۔
ਗਉੜੀ ਗੁਆਰੇਰੀ ਮਹਲਾ ੧ ॥

گؤری ُگؤارریی ہلحم ۱۔۔

ਨਾ ਮਨੁ ਮਰੈ ਨ ਕਾਰਜੁ ਹੋਇ ॥

ہن نم م َ َرے ہن اکرچ وہۓ ۔۔
ਮਨੁ ਵਤਸ ਿੂਿਾ ਿੁਰਮਤਿ ਿੋਇ ॥

نم وس ُدونا ُدرمت دوےئ ۔۔
ਮਨੁ ਮਾਨੈ ਗੁਰ ਿੇ ਇਕੁ ਹੋਇ ॥੧॥

نم امےن ُگر ےت اِک وہۓ ۔۔۱۔۔
ਤਨਰਗੁਣ ਰਾਮੁ ਗੁਣਹ ਵਤਸ ਹੋਇ ॥

پِر ُگں رام ُگبہہ وس وہۓ ۔۔

ਆਪੁ ਤਨਵਾਤਰ ਬੀਚਾਰੇ ਸੋਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ا ت ئِؤار اچیبرے وسۓ ۔۔۱۔۔راہو۔۔

ਮਨੁ ਭੂਲੋ ਬਹੁ ਤਚਿੈ ਤਵਕਾਰੁ ॥

ب
نم ُھؤول وہب ِج َپے وِاکر ۔۔

ਮਨੁ ਭੂਲੋ ਤਸਤਰ ਆਵੈ ਭਾਰੁ ॥

ب
ے اھبر ۔۔
نم ُھؤول سِر ا و َ
ਮਨੁ ਮਾਨੈ ਹਤਰ ਏਕੰਕਾਰੁ ॥੨॥

نم امےن ہر انکپکار ۔۔۲۔۔
ਮਨੁ ਭੂਲੋ ਮਾਇਆ ਘਤਰ ਜਾਇ ॥

ب
نم ُھؤول امنا رھگ اجۓ ۔۔

ਕਾਤਮ ਤਬਰੂਧਉ ਰਹੈ ਨ ਿਾਇ ॥

اکم پِ ُرودھؤ ر َہے ہن اھٹۓ ۔۔
ਹਤਰ ਭਜੁ ਪਰਾਣੀ ਰਸਨ ਰਸਾਇ ॥੩॥

ہر جھب رپَاین رنس رسا ئِے ۔۔۳۔۔
ਗੈਵਰ ਹੈਵਰ ਕੰਚਨ ਸੁਿ ਨਾਰੀ ॥

َگ َپؤر َجپؤر نچنک ُست ناری ۔۔
ਬਹੁ ਤਚੰਿਾ ਤਪੜ ਚਾਲੈ ਹਾਰੀ ॥

وہب ِچییا پِر اچ لَے اہری ۔۔

ਜੂਐ ਖੇਲਣੁ ਕਾਚੀ ਸਾਰੀ ॥੪॥

کھ
ل
ی
ُجؤےئ ں اکیچ ساری ۔۔۴۔۔
ਸੰਪਉ ਸੰਚੀ ਭਏ ਤਵਕਾਰ ॥

سب
سیپؤ جی ےئھب وِاکر ۔۔

ਹਰਖ ਸੋਕ ਉਭੇ ਿਰਵਾਤਰ ॥

ہرھک وسک اُےھب دروار ۔۔
ਸੁਖੁ ਸਹਜੇ ਜਤਪ ਤਰਿੈ ਮੁਰਾਤਰ ॥੫॥

س
ُسکھ ہجے جت ر َِدے مُرار ۔۔۵۔۔
ਨਿਤਰ ਕਰੇ ਿਾ ਮੇਤਲ ਤਮਲਾਏ ॥

دنر رکے نا مَیل مِالےئ ۔۔

ਗੁਣ ਸੰਗਰਤਹ ਅਉਗਣ ਸਬਤਿ ਜਲਾਏ ॥

ُگں رگنسہہی اونگ دبس چالےئ ۔۔

ਗੁਰਮੁਤਖ ਨਾਮੁ ਪਿਾਰਥੁ ਪਾਏ ॥੬॥

ُگرمُکھ نام ندارھت ناےئ ۔۔۶۔۔
ਤਬਨੁ ਨਾਵੈ ਸਭ ਿੂਖ ਤਨਵਾਸੁ ॥

پِں نا َوے سیھ ُدوھک ئِؤاس ۔۔
ਮਨਮੁਖ ਮੂੜ ਮਾਇਆ ਤਚਿ ਵਾਸੁ ॥

مب
مُکھ مُؤر امنا ِجت واس ۔۔

ਗੁਰਮੁਤਖ ਤਗਆਨੁ ਧੁਤਰ ਕਰਤਮ ਤਲਤਖਆਸੁ ॥੭॥

ُگرمُکھ گ ِیان د ُھر رکم لک ِھیاس ۔۔۷۔۔
ਮਨੁ ਚੰਚਲੁ ਧਾਵਿੁ ਿੁਤਨ ਧਾਵੈ ॥

ب
ھ
ُ
اھوے ۔۔
نم لچنچ داھوت ں د َ
ਸਾਚੇ ਸੂਚੇ ਮੈਲੁ ਨ ਭਾਵੈ ॥

ساےچ سُؤےچ لیم ہن اھبوے ۔۔

ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਤਖ ਹਤਰ ਗੁਣ ਗਾਵੈ ॥੮॥੩॥

ُگ
اگوے ۔۔۸۔۔۳۔۔
نانک ُگرمُکھ ہر ں َ
ਗਉੜੀ ਗੁਆਰੇਰੀ ਮਹਲਾ ੧ ॥

گؤری ُگؤارریی ہلحم ۱۔۔

ਹਉਮੈ ਕਰਤਿਆ ਨਹ ਸੁਖੁ ਹੋਇ ॥

ہؤ م َے رکایت ہن ُسکھ وہۓ ۔۔
ਮਨਮਤਿ ਝੂਿੀ ਸਚਾ ਸੋਇ ॥

چ
مبمت ُھؤیھٹ اچس وسۓ ۔۔
ਸਗਲ ਤਬਗੂਿੇ ਭਾਵੈ ਿੋਇ ॥

لگس نِگ ُؤےت اھبوے دوےئ ۔۔
ਸੋ ਕਮਾਵੈ ਧੁਤਰ ਤਲਤਖਆ ਹੋਇ ॥੧॥

امکوے د ُھر لک ِھیا وہۓ ۔۔۱۔۔
وس َ
ਐਸਾ ਜਗੁ ਿੇਤਖਆ ਜੂਆਰੀ ॥

ااسی چگ دنکھیا ُجؤا ری ۔۔

ਸਤਭ ਸੁਖ ਮਾਗੈ ਨਾਮੁ ਤਬਸਾਰੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

سیھ ُسکھ ام َگے نام ِئساری ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਅਤਿਸਟੁ ਤਿਸੈ ਿਾ ਕਤਹਆ ਜਾਇ ॥

ا ِدست ِد سَے نا کہیا اجۓ ۔۔

ਤਬਨੁ ਿੇਖੇ ਕਹਣਾ ਤਬਰਥਾ ਜਾਇ ॥

پِں دےھکی انہک پِراھت اجۓ ۔۔

ਗੁਰਮੁਤਖ ਿੀਸੈ ਸਹਤਜ ਸੁਭਾਇ ॥

ُگ مک ئس سہ
ب
س
ُ
ر ُ ھ د َ ے ج ھاےئِ ۔۔

ਸੇਵਾ ਸੁਰਤਿ ਏਕ ਤਲਵ ਲਾਇ ॥੨॥

ویسا ُسرت انک لِؤ ال ئِے ۔۔۲۔۔
ਸੁਖੁ ਮਾਂਗਿ ਿੁਖੁ ਆਗਲ ਹੋਇ ॥

ُسکھ امتگن ُدھک ا لگ وہۓ ۔۔
ਸਗਲ ਤਵਕਾਰੀ ਹਾਰੁ ਪਰੋਇ ॥

لگس وِاکری اہر رپو ئِے ۔۔

ਏਕ ਤਬਨਾ ਝੂਿੇ ਮੁਕਤਿ ਨ ਹੋਇ ॥

چ
انک پِیا ُھؤےھٹ مُکت ہن وہۓ ۔۔
ਕਤਰ ਕਤਰ ਕਰਿਾ ਿੇਖੈ ਸੋਇ ॥੩॥

رک رک رکنا دےھکی وسۓ ۔۔۳۔۔
ਤਿਰਸਨਾ ਅਗਤਨ ਸਬਤਿ ਬੁਝਾਏ ॥

ب
رتِانس انگ دبس ُجھاےئ ۔۔

ਿੂਜਾ ਭਰਮੁ ਸਹਤਜ ਸੁਭਾਏ ॥

سہ
ُدواج رھبم ج ُسبھاےئ ۔۔

ਗੁਰਮਿੀ ਨਾਮੁ ਤਰਿੈ ਵਸਾਏ ॥

ُگریتم نام ر َِدے وساےئ ۔۔

ਸਾਚੀ ਬਾਣੀ ਹਤਰ ਗੁਣ ਗਾਏ ॥੪॥

سایچ ناین ہر ُگں اگےئ ۔۔۴۔۔

ਿਨ ਮਤਹ ਸਾਚੋ ਗੁਰਮੁਤਖ ਭਾਉ ॥

نت ہہم ساوچ ُگرمُکھ اھبو ۔۔

ਨਾਮ ਤਬਨਾ ਨਾਹੀ ਤਨਜ ਿਾਉ ॥

ِب
نام پِیا نایہ ج اھٹو ۔۔

ਪਰੇਮ ਪਰਾਇਣ ਪਰੀਿਮ ਰਾਉ ॥

رپمی رپانئ رپمتی راو ۔۔
ਨਿਤਰ ਕਰੇ ਿਾ ਬੂਝੈ ਨਾਉ ॥੫॥

چ
دنر رکے نا وب َھے ناو ۔۔۵۔۔
ਮਾਇਆ ਮੋਹੁ ਸਰਬ ਜੰਜਾਲਾ ॥

امنا ومہ رست اجنجال ۔۔
ਮਨਮੁਖ ਕੁਚੀਲ ਕੁਤਛਿ ਤਬਕਰਾਲਾ ॥

مبمُک ُکچی ُک
ج
ن
ک
ِھ
ھ ل ت ِ راال ۔۔

ਸਤਿਗੁਰੁ ਸੇਵੇ ਚੂਕੈ ਜੰਜਾਲਾ ॥

سیگؤر ویسے ُجؤ َکے اجنجال ۔۔
ਅੰਤਮਰਿ ਨਾਮੁ ਸਿਾ ਸੁਖੁ ਨਾਲਾ ॥੬॥

ارمِت نام دسا ُسکھ ناہل ۔۔۶۔۔
ਗੁਰਮੁਤਖ ਬੂਝੈ ਏਕ ਤਲਵ ਲਾਏ ॥

چ
ُگرمُکھ وب َھے

انک لِؤ الےئ ۔۔

ਤਨਜ ਘਤਰ ਵਾਸੈ ਸਾਤਚ ਸਮਾਏ ॥

ِب
ج رھگ وا سَے ساچ امسےئ ۔۔

ਜੰਮਣੁ ਮਰਣਾ ਿਾਤਕ ਰਹਾਏ ॥

چ
مّں رمنا اھٹک راہےئ ۔۔

ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਿੇ ਇਹ ਮਤਿ ਪਾਏ ॥੭॥

ئُؤرے ُگر ےت اہہی مت ناےئ ۔۔۷۔۔
ਕਥਨੀ ਕਥਉ ਨ ਆਵੈ ਓਰੁ ॥

کب
ے اور ۔۔
ینھتک ھؤ ہن ا و َ

ਗੁਰੁ ਪੁਤਛ ਿੇਤਖਆ ਨਾਹੀ ਿਰੁ ਹੋਰੁ ॥

ب
ُگر ُچھ دنکھیا نایہ در وہر ۔۔
ਿੁਖੁ ਸੁਖੁ ਭਾਣੈ ਤਿਸੈ ਰਜਾਇ ॥

ُدھک ُسکھ اھب ئَے ئ ِ َسے راج ئِے ۔۔
ਨਾਨਕੁ ਨੀਚੁ ਕਹੈ ਤਲਵ ਲਾਇ ॥੮॥੪॥

ےہک لِؤ ال ئِے ۔۔۸۔۔۴۔۔
نانک چین َ
ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੧ ॥

گؤری ہلحم ۱۔۔
ਿੂਜੀ ਮਾਇਆ ਜਗਿ ਤਚਿ ਵਾਸੁ ॥

ُدویج امنا تگج ِجت واس ۔۔
ਕਾਮ ਿੋਧ ਅਹੰਕਾਰ ਤਬਨਾਸੁ ॥੧॥

اکم رکودھ ااکنہر پِیاس ۔۔۱۔۔
ਿੂਜਾ ਕਉਣੁ ਕਹਾ ਨਹੀ ਕੋਈ ॥

ُدواج کؤن اہک یہن وکیئ ۔۔

ਸਭ ਮਤਹ ਏਕੁ ਤਨਰੰਜਨੁ ਸੋਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

سیھ ہہم انک پِرنجن وسیئ ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਿੂਜੀ ਿੁਰਮਤਿ ਆਖੈ ਿੋਇ ॥

ُدویج ُدرمت ا ےھک دوےئ ۔۔
ਆਵੈ ਜਾਇ ਮਤਰ ਿੂਜਾ ਹੋਇ ॥੨॥

ے اجۓ رم ُدواج وہۓ ۔۔۲۔۔
او َ
ਧਰਤਣ ਗਗਨ ਨਹ ਿੇਖਉ ਿੋਇ ॥

نک
درھن نگگ ہہن د ھؤ دوےئ ۔۔
ਨਾਰੀ ਪੁਰਖ ਸਬਾਈ ਲੋਇ ॥੩॥

ناری ُپرھک ابسیئ ولےئ ۔۔۳۔۔
ਰਤਵ ਸਤਸ ਿੇਖਉ ਿੀਪਕ ਉਤਜਆਲਾ ॥

نک
َروِ سس د ھؤ دپیک اُایجال ۔۔

ਸਰਬ ਤਨਰੰਿਤਰ ਪਰੀਿਮੁ ਬਾਲਾ ॥੪॥

رست پِررتن رپمتی ناال ۔۔۴۔۔

ਕਤਰ ਤਕਰਪਾ ਮੇਰਾ ਤਚਿੁ ਲਾਇਆ ॥

رک کِرنا ریما ِجت النا ۔۔

ਸਤਿਗੁਤਰ ਮੋ ਕਉ ਏਕੁ ਬੁਝਾਇਆ ॥੫॥

سیگؤر وم کؤ انک اھجبنا ۔۔۵۔۔
ਏਕੁ ਤਨਰੰਜਨੁ ਗੁਰਮੁਤਖ ਜਾਿਾ ॥

انک پِرنجن ُگرمُکھ اجنا ۔۔

ਿੂਜਾ ਮਾਤਰ ਸਬਤਿ ਪਛਾਿਾ ॥੬॥

ُدواج امر دبس اھچپنا ۔۔۶۔۔
ਏਕੋ ਹੁਕਮੁ ਵਰਿੈ ਸਭ ਲੋਈ ॥

ک
اوکی ُچ م ور ئَے سیھ ولیئ ۔۔

ਏਕਸੁ ਿੇ ਸਭ ਓਪਤਿ ਹੋਈ ॥੭॥

اسکی ےت سیھ اوپپ وہیئ ۔۔۷۔۔
ਰਾਹ ਿੋਵੈ ਖਸਮੁ ਏਕੋ ਜਾਣੁ ॥

راہ دو َوے

کھ س

م اوکی اجن ۔۔

ਗੁਰ ਕੈ ਸਬਤਿ ਹੁਕਮੁ ਪਛਾਣੁ ॥੮॥

ک
ُگر ےکَ دبس ُچ م اھچپن ۔۔۸۔۔
ਸਗਲ ਰੂਪ ਵਰਨ ਮਨ ਮਾਹੀ ॥

لگس ُروت ورن نم امیہ ۔۔
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਏਕੋ ਸਾਲਾਹੀ ॥੯॥੫॥

وہک نانک اوکی اصالیح ۔۔۹۔۔۵۔۔
ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੧ ॥

گؤری ہلحم ۱۔۔
ਅਤਧਆਿਮ ਕਰਮ ਕਰੇ ਿਾ ਸਾਚਾ ॥

ادایھمت رکم رکے نا سااچ ۔۔
ਮੁਕਤਿ ਭੇਿੁ ਤਕਆ ਜਾਣੈ ਕਾਚਾ ॥੧॥

مُکت دیھب ایک اج ئَے اکاچ ۔۔۱۔۔

ਐਸਾ ਜੋਗੀ ਜੁਗਤਿ ਬੀਚਾਰੈ ॥

اچیبرے ۔۔
ااسی وجیگ ُچگت َ
ਪੰਚ ਮਾਤਰ ਸਾਚੁ ਉਤਰ ਧਾਰੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

پب
اھرے ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ج امر ساچ اُر د َ
ਤਜਸ ਕੈ ਅੰਿਤਰ ਸਾਚੁ ਵਸਾਵੈ ॥

ِجس ےکَ ارتن ساچ وسا َوے ۔۔
ਜੋਗ ਜੁਗਤਿ ਕੀ ਕੀਮਤਿ ਪਾਵੈ ॥੨॥

وجگ ُچگت یک تمیق نا َوے ۔۔۲۔۔
ਰਤਵ ਸਤਸ ਏਕੋ ਤਗਰਹ ਉਤਿਆਨੈ ॥

َروِ سس اوکی گِرہ اُدنا ئَے ۔۔

ਕਰਣੀ ਕੀਰਤਿ ਕਰਮ ਸਮਾਨੈ ॥੩॥

رکین ریکت رکم امس ئَے ۔۔۳۔۔

ਏਕ ਸਬਿ ਇਕ ਤਭਤਖਆ ਮਾਗੈ ॥

ب
ک
ھ
ِ
َ
گ
ھ
انک دبس اِک یا ام ے ۔۔

ਤਗਆਨੁ ਤਧਆਨੁ ਜੁਗਤਿ ਸਚੁ ਜਾਗੈ ॥੪॥

گ ِیان دایھن ُچگت چس اج َگے ۔۔۴۔۔
ਭੈ ਰਤਚ ਰਹੈ ਨ ਬਾਹਤਰ ਜਾਇ ॥

ب
َھے

رچ ر َہے ہن ناہر اجۓ ۔۔

ਕੀਮਤਿ ਕਉਣ ਰਹੈ ਤਲਵ ਲਾਇ ॥੫॥

تمیق کؤن ر َہے لِؤ ال ِئے ۔۔۵۔۔

ਆਪੇ ਮੇਲੇ ਭਰਮੁ ਚੁਕਾਏ ॥

ا ےپ ےلیم رھبم ُجکاےئ ۔۔
ਗੁਰ ਪਰਸਾਤਿ ਪਰਮ ਪਿੁ ਪਾਏ ॥੬॥

ُگر رپساد رپم ند ناےئ ۔۔۶۔۔
ਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਸਬਿੁ ਵੀਚਾਰੁ ॥

ُگر یک ویسا دبس وبچار ۔۔

ਹਉਮੈ ਮਾਰੇ ਕਰਣੀ ਸਾਰੁ ॥੭॥

ہؤ م َے امرے رکین سار ۔۔۷۔۔
ਜਪ ਿਪ ਸੰਜਮ ਪਾਿ ਪੁਰਾਣੁ ॥

ج پ سبج
پ
ت پ م ناھٹ ُران ۔۔
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਅਪਰੰਪਰ ਮਾਨੁ ॥੮॥੬॥

وہک نانک ارپرپم امن ۔۔۸۔۔۶۔۔
ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੧ ॥

گؤری ہلحم ۱۔۔
ਤਖਮਾ ਗਹੀ ਬਰਿੁ ਸੀਲ ਸੰਿੋਖੰ ॥

ک
ک
ھ
ھِما یہگ پ َرت لیس وتنس ں ۔۔
ਰੋਗੁ ਨ ਤਬਆਪੈ ਨਾ ਜਮ ਿੋਖੰ ॥

ک
ھ
روگ ہن ایب ئَے ہن مج دو ں ۔۔
ਮੁਕਿ ਭਏ ਪਰਭ ਰੂਪ ਨ ਰੇਖੰ ॥੧॥

نک
مُکت ےئھب رپَھب ُروت ہن ر ھں ۔۔۱۔۔

ਜੋਗੀ ਕਉ ਕੈਸਾ ਿਰੁ ਹੋਇ ॥

کیسا در وہۓ ۔۔
وجیگ کؤ َ
ਰੂਤਖ ਤਬਰਤਖ ਤਗਰਤਹ ਬਾਹਤਰ ਸੋਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ُروھک پِرھک گِرہِ ناہر وسۓ ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਤਨਰਭਉ ਜੋਗੀ ਤਨਰੰਜਨੁ ਤਧਆਵੈ ॥

ب
ایھوے ۔۔
پِر ھؤ وجیگ پِرنجن د َ

ਅਨਤਿਨੁ ਜਾਗੈ ਸਤਚ ਤਲਵ ਲਾਵੈ ॥

الوے ۔۔
ادنِن اج َگے چس لِؤ َ

ਸੋ ਜੋਗੀ ਮੇਰੈ ਮਤਨ ਭਾਵੈ ॥੨॥

وس وجیگ ریمَے نم اھبوے ۔۔۲۔۔
ਕਾਲੁ ਜਾਲੁ ਬਰਹਮ ਅਗਨੀ ਜਾਰੇ ॥

اکل اجل پرمہ اینگ اجرے ۔۔

ਜਰਾ ਮਰਣ ਗਿੁ ਗਰਬੁ ਤਨਵਾਰੇ ॥

رجا رمن گپ رگت ئِؤارے ۔۔
ਆਤਪ ਿਰੈ ਤਪਿਰੀ ਤਨਸਿਾਰੇ ॥੩॥

ا ت رتَے نِتری ئِسیارے ۔۔۳۔۔
ਸਤਿਗੁਰੁ ਸੇਵੇ ਸੋ ਜੋਗੀ ਹੋਇ ॥

سیگؤر ویسے وس وجیگ وہۓ ۔۔
ਭੈ ਰਤਚ ਰਹੈ ਸੁ ਤਨਰਭਉ ਹੋਇ ॥

ب
ب
َھے رچ ر َہے وس پِر ھؤ وہۓ ۔۔

ਜੈਸਾ ਸੇਵੈ ਿੈਸੋ ਹੋਇ ॥੪॥

اسیج ویسَے َنیسؤ وہۓ ۔۔۴۔۔
ਨਰ ਤਨਹਕੇਵਲ ਤਨਰਭਉ ਨਾਉ ॥

ب
رن بِہکپؤل پِر ھؤ ناو ۔۔

ਅਨਾਥਹ ਨਾਥ ਕਰੇ ਬਤਲ ਜਾਉ ॥

انابھہ ناھت رکے نل اجو ۔۔

ਪੁਨਰਤਪ ਜਨਮੁ ਨਾਹੀ ਗੁਣ ਗਾਉ ॥੫॥

ُنترت منج نایہ ُگں اگو ۔۔۵۔۔
ਅੰਿਤਰ ਬਾਹਤਰ ਏਕੋ ਜਾਣੈ ॥

ارتن ناہر اوکی اج ئَے ۔۔

ਗੁਰ ਕੈ ਸਬਿੇ ਆਪੁ ਪਛਾਣੈ ॥

ُگر ےکَ دبسے ا ت اھچپ ئَے ۔۔
ਸਾਚੈ ਸਬਤਿ ਿਤਰ ਨੀਸਾਣੈ ॥੬॥

سا َچے دبس در اسین ئَے ۔۔۶۔۔
ਸਬਤਿ ਮਰੈ ਤਿਸੁ ਤਨਜ ਘਤਰ ਵਾਸਾ ॥

ئ ِ ِب
دبس م َ َرے س ج رھگ واسا ۔۔
ਆਵੈ ਨ ਜਾਵੈ ਚੂਕੈ ਆਸਾ ॥

اجوے ُجؤ َکے ا سا ۔۔
ے ہن َ
او َ
ਗੁਰ ਕੈ ਸਬਤਿ ਕਮਲੁ ਪਰਗਾਸਾ ॥੭॥

ُگر ےکَ دبس لمک رپاگسا ۔۔۷۔۔

ਜੋ ਿੀਸੈ ਸੋ ਆਸ ਤਨਰਾਸਾ ॥

وج د ئ َسے وس ا س پِراسا ۔۔

ਕਾਮ ਿੋਧ ਤਬਖੁ ਭੂਖ ਤਪਆਸਾ ॥

ب
اکم رکودھ نِکھ ُھؤھک ایپسا ۔۔

ਨਾਨਕ ਤਬਰਲੇ ਤਮਲਤਹ ਉਿਾਸਾ ॥੮॥੭॥

نانک پِرےل ملِہہ اُداسا ۔۔۸۔۔۷۔۔
ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੧ ॥

گؤری ہلحم ۱۔۔
ਐਸੋ ਿਾਸੁ ਤਮਲੈ ਸੁਖੁ ਹੋਈ ॥

اوسی داس ملَ ِے ُسکھ وہیئ ۔۔
ਿੁਖੁ ਤਵਸਰੈ ਪਾਵੈ ਸਚੁ ਸੋਈ ॥੧॥

ُدھک وِرسَے نا َوے چس وسیئ ۔۔۱۔۔
ਿਰਸਨੁ ਿੇਤਖ ਭਈ ਮਤਿ ਪੂਰੀ ॥

درنس دھکی یئھب مت ئُؤری ۔۔
ਅਿਸਤਿ ਮਜਨੁ ਚਰਨਹ ਧੂਰੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

بھسی م
چ
ھ
ا ھ ں رچہن د ُؤری ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਨੇਿਰ ਸੰਿੋਖੇ ਏਕ ਤਲਵ ਿਾਰਾ ॥

پیتر وتنسےھک انک لِؤ نارہ ۔۔

ਤਜਹਵਾ ਸੂਚੀ ਹਤਰ ਰਸ ਸਾਰਾ ॥੨॥

چہؤا سُؤیچ ہر رس سارا ۔۔۲۔۔

ਸਚੁ ਕਰਣੀ ਅਭ ਅੰਿਤਰ ਸੇਵਾ ॥

چس رکین اھب ارتن ویسا ۔۔
ਮਨੁ ਤਿਰਪਿਾਤਸਆ ਅਲਖ ਅਭੇਵਾ ॥੩॥

نم رتِاتپایس اھکل اویھبا ۔۔۳۔۔
ਜਹ ਜਹ ਿੇਖਉ ਿਹ ਿਹ ਸਾਚਾ ॥

نک
ہج ہج د ھؤ ہت ہت سااچ ۔۔

ਤਬਨੁ ਬੂਝੇ ਝਗਰਿ ਜਗੁ ਕਾਚਾ ॥੪॥

چ
پِں وبےھج ھگرت چگ اکاچ ۔۔۴۔۔
ਗੁਰੁ ਸਮਝਾਵੈ ਸੋਝੀ ਹੋਈ ॥

اھجمسوے وسیھج وہیئ ۔۔
ُگر
َ
ਗੁਰਮੁਤਖ ਤਵਰਲਾ ਬੂਝੈ ਕੋਈ ॥੫॥

چ
ُگرمُکھ وِرال ئُؤ َھے وکیئ ۔۔۵۔۔

ਕਤਰ ਤਕਰਪਾ ਰਾਖਹੁ ਰਖਵਾਲੇ ॥

ک
رک کِرنا را ھہؤ روھکاےل ۔۔

ਤਬਨੁ ਬੂਝੇ ਪਸੂ ਭਏ ਬੇਿਾਲੇ ॥੬॥

پِں وبےھج ئسُؤ ےئھب اتیبےل ۔۔۶۔۔
ਗੁਤਰ ਕਤਹਆ ਅਵਰੁ ਨਹੀ ਿੂਜਾ ॥

ُگر کہیا ا َور یہن ُدواج ۔۔

ਤਕਸੁ ਕਹੁ ਿੇਤਖ ਕਰਉ ਅਨ ਪੂਜਾ ॥੭॥

کِس وہک دھکی رکو ان ئُؤاج ۔۔۷۔۔

ਸੰਿ ਹੇਤਿ ਪਰਤਭ ਤਿਰਭਵਣ ਧਾਰੇ ॥

سیت تیہ رپَھب رتِوھبن داھرے ۔۔
ਆਿਮੁ ਚੀਨੈ ਸੁ ਿਿੁ ਬੀਚਾਰੇ ॥੮॥

ا مت چی َپے وس پپ اچیبرے ۔۔۸۔۔
ਸਾਚੁ ਤਰਿੈ ਸਚੁ ਪਰੇਮ ਤਨਵਾਸ ॥

ساچ ر َِدے چس رپمی ئِؤاس ۔۔
ਪਰਣਵਤਿ ਨਾਨਕ ਹਮ ਿਾ ਕੇ ਿਾਸ ॥੯॥੮॥

رپونِت نانک مہ نا ےک داس ۔۔۹۔۔۸۔۔
ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੧ ॥

گؤری ہلحم ۱۔۔
ਬਰਹਮੈ ਗਰਬੁ ਕੀਆ ਨਹੀ ਜਾਤਨਆ ॥

پر ہمَے رگت ایک یہن اجاین ۔۔

ਬੇਿ ਕੀ ਤਬਪਤਿ ਪੜੀ ਪਛੁਿਾਤਨਆ ॥

ب
ج
ھ
دیب یک پِپت ڑپی ُیااین ۔۔

ਜਹ ਪਰਭ ਤਸਮਰੇ ਿਹੀ ਮਨੁ ਮਾਤਨਆ ॥੧॥

ہج رپَھب ِسمرے یہت نم اماین ۔۔۱۔۔
ਐਸਾ ਗਰਬੁ ਬੁਰਾ ਸੰਸਾਰੈ ॥

اسنسرے ۔۔
ااسی رگت ُپرا
َ
ਤਜਸੁ ਗੁਰੁ ਤਮਲੈ ਤਿਸੁ ਗਰਬੁ ਤਨਵਾਰੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

سج ُگر ملَ ِے ئِس رگت ئِؤا َرے ۔۔۱۔۔راہو۔۔

ਬਤਲ ਰਾਜਾ ਮਾਇਆ ਅਹੰਕਾਰੀ ॥

نل رااج امنا ااکنہری ۔۔

ਜਗਨ ਕਰੈ ਬਹੁ ਭਾਰ ਅਿਾਰੀ ॥

نگج رکَے وہب اھبر ااھپری ۔۔
ਤਬਨੁ ਗੁਰ ਪੂਛੇ ਜਾਇ ਪਇਆਰੀ ॥੨॥

پِں ُگر ئُؤےھچ اجۓ ایپری ۔۔۲۔۔
ਹਰੀਚੰਿੁ ਿਾਨੁ ਕਰੈ ਜਸੁ ਲੇਵੈ ॥

ہربچید دان رکَے سج ویلَے ۔۔
ਤਬਨੁ ਗੁਰ ਅੰਿੁ ਨ ਪਾਇ ਅਭੇਵੈ ॥

پِں ُگر اپپ ہن ناۓ اویھبے ۔۔
ਆਤਪ ਭੁਲਾਇ ਆਪੇ ਮਤਿ ਿੇਵੈ ॥੩॥

ب
ا ت ھُال ِئے ا ےپ مت دویَے ۔۔۳۔۔
ਿੁਰਮਤਿ ਹਰਣਾਖਸੁ ਿੁਰਾਚਾਰੀ ॥

ُدرمت ہرناسھک ُدرااچری ۔۔
ਪਰਭੁ ਨਾਰਾਇਣੁ ਗਰਬ ਪਰਹਾਰੀ ॥

رپَھب نارانئ رگت رپاہری ۔۔
ਪਰਹਲਾਿ ਉਧਾਰੇ ਤਕਰਪਾ ਧਾਰੀ ॥੪॥

رپہالد اُداھرے کِرنا داھری ۔۔۴۔۔
ਭੂਲੋ ਰਾਵਣੁ ਮੁਗਧੁ ਅਚੇਤਿ ॥

ب
ُھؤول راون مُگدھ ا َجپت ۔۔

ਲੂਟੀ ਲੰਕਾ ਸੀਸ ਸਮੇਤਿ ॥

لُؤیٹ لپکا سیس س َمپت ۔۔

ਗਰਤਬ ਗਇਆ ਤਬਨੁ ਸਤਿਗੁਰ ਹੇਤਿ ॥੫॥

رگت ایگ پِں سیگؤر تیہ ۔۔۵۔۔
ਸਹਸਬਾਹੁ ਮਧੁ ਕੀਟ ਮਤਹਖਾਸਾ ॥

م
ح دمھ ٹیک ہکھاسا ۔۔
س ہ س یا ُ

ਹਰਣਾਖਸੁ ਲੇ ਨਖਹੁ ਤਬਧਾਸਾ ॥

ہرناسھک ےل نک
ھہ نِداھسا ۔۔
ُ

ਿੈਿ ਸੰਘਾਰੇ ਤਬਨੁ ਭਗਤਿ ਅਤਭਆਸਾ ॥੬॥

َدپپ اھگنسرے پِں تگھب اایھبسا ۔۔۶۔۔
ਜਰਾਸੰਤਧ ਕਾਲਜਮੁਨ ਸੰਘਾਰੇ ॥

لج
م
ُ
رجادنسھ اک ں اھگنسرے ۔۔

ਰਕਿਬੀਜੁ ਕਾਲੁਨੇਮੁ ਤਬਿਾਰੇ ॥

کییب َب
ر ج اکلی م نِدارے ۔۔

ਿੈਿ ਸੰਘਾਤਰ ਸੰਿ ਤਨਸਿਾਰੇ ॥੭॥

َدپپ اھگنسر سیت ئِسیارے ۔۔۷۔۔
ਆਪੇ ਸਤਿਗੁਰੁ ਸਬਿੁ ਬੀਚਾਰੇ ॥

ا ےپ سیگؤر دبس اچیبرے ۔۔
ਿੂਜੈ ਭਾਇ ਿੈਿ ਸੰਘਾਰੇ ॥

ُدو َچے اھبےئ َدپپ اھگنسرے ۔۔

ਗੁਰਮੁਤਖ ਸਾਤਚ ਭਗਤਿ ਤਨਸਿਾਰੇ ॥੮॥

ُگرمُکھ ساچ تگھب ئِسیارے ۔۔۸۔۔
ਬੂਿਾ ਿੁਰਜੋਧਨੁ ਪਤਿ ਖੋਈ ॥

ئُؤدا ُدروجدنھ پپ وھکیئ ۔۔
ਰਾਮੁ ਨ ਜਾਤਨਆ ਕਰਿਾ ਸੋਈ ॥

رام ہن اجاین رکنا وسیئ ۔۔
ਜਨ ਕਉ ਿੂਤਖ ਪਚੈ ਿੁਖੁ ਹੋਈ ॥੯॥

نج کؤ ُدوھک بج َے ُدھک وہیئ ۔۔۹۔۔
ਜਨਮੇਜੈ ਗੁਰ ਸਬਿੁ ਨ ਜਾਤਨਆ ॥

جب
مبج َے ُگر دبس ہن اجاین ۔۔

ਤਕਉ ਸੁਖੁ ਪਾਵੈ ਭਰਤਮ ਭੁਲਾਤਨਆ ॥

ب
کپؤ ُسکھ نا َوے رھبم ھُالاین ۔۔

ਇਕੁ ਤਿਲੁ ਭੂਲੇ ਬਹੁਤਰ ਪਛੁਿਾਤਨਆ ॥੧੦॥

ب
اِک نِل ُھؤےل ب ُہر اتھچپاین ۔۔۱۱۔۔
ਕੰਸੁ ਕੇਸੁ ਚਾਂਿੂਰੁ ਨ ਕੋਈ ॥

سنک َکیس اچن ُدور ہن وکیئ ۔۔
ਰਾਮੁ ਨ ਚੀਤਨਆ ਅਪਨੀ ਪਤਿ ਖੋਈ ॥

رام ہن جیییا اینپ پپ وھکیئ ۔۔

ਤਬਨੁ ਜਗਿੀਸ ਨ ਰਾਖੈ ਕੋਈ ॥੧੧॥

ک
پِں چگدسی ہن را َھے وکیئ ۔۔۱۱۔۔

ਤਬਨੁ ਗੁਰ ਗਰਬੁ ਨ ਮੇਤਟਆ ਜਾਇ ॥

پِں ُگر رگت ہن ایٹیم اجۓ ۔۔

ਗੁਰਮਤਿ ਧਰਮੁ ਧੀਰਜੁ ਹਤਰ ਨਾਇ ॥

ُگرمت درھم دھترچ ہر ناےئ ۔۔

ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਤਮਲੈ ਗੁਣ ਗਾਇ ॥੧੨॥੯॥

نانک نام ملَ ِے ُگں اگۓ ۔۔۱۲۔۔۹۔۔
ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੧ ॥

گؤری ہلحم ۱۔۔
ਚੋਆ ਚੰਿਨੁ ਅੰਤਕ ਚੜਾਵਉ ॥

وچا دنچن انک ڑچاوو ۔۔
ਪਾਟ ਪਟੰਬਰ ਪਤਹਤਰ ਹਢਾਵਉ ॥

پب
نات متر رہپ ڈہاھوو ۔۔

ਤਬਨੁ ਹਤਰ ਨਾਮ ਕਹਾ ਸੁਖੁ ਪਾਵਉ ॥੧॥

پِں ہر نام اہک ُسکھ ناوو ۔۔۱۔۔

ਤਕਆ ਪਤਹਰਉ ਤਕਆ ਓਤਢ ਤਿਖਾਵਉ ॥

ایک رہپو ایک اودھ دِاھکوو ۔۔
ਤਬਨੁ ਜਗਿੀਸ ਕਹਾ ਸੁਖੁ ਪਾਵਉ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

پِں چگدسی اہک ُسکھ ناوو ۔۔۱۔۔راہو۔۔

ਕਾਨੀ ਕੁੰਿਲ ਗਤਲ ਮੋਿੀਅਨ ਕੀ ਮਾਲਾ ॥

پ
اکین ُکیدل لگ وم ییں یک امال ۔۔

ਲਾਲ ਤਨਹਾਲੀ ਿੂਲ ਗੁਲਾਲਾ ॥

ب
الل بِہایل ُھؤل گُالال ۔۔

ਤਬਨੁ ਜਗਿੀਸ ਕਹਾ ਸੁਖੁ ਭਾਲਾ ॥੨॥

پِں چگدسی اہک ُسکھ اھبال ۔۔۲۔۔
ਨੈਨ ਸਲੋਨੀ ਸੁੰਿਰ ਨਾਰੀ ॥

نَیں ولسین ُسیدر ناری ۔۔
ਖੋੜ ਸੀਗਾਰ ਕਰੈ ਅਤਿ ਤਪਆਰੀ ॥

وھکر اگیسر رکَے ات ایپری ۔۔
ਤਬਨੁ ਜਗਿੀਸ ਭਜੇ ਤਨਿ ਖੁਆਰੀ ॥੩॥

ک
پِں چگدسی ےجھب پِپ ُھؤاری ۔۔۳۔۔
ਿਰ ਘਰ ਮਹਲਾ ਸੇਜ ਸੁਖਾਲੀ ॥

در رھگ ہلحم جیس ُسکھایل ۔۔

ਅਤਹਤਨਤਸ ਿੂਲ ਤਬਛਾਵੈ ਮਾਲੀ ॥

ب
ب
اہیِس ُھؤل ِجھاوے امیل ۔۔

ਤਬਨੁ ਹਤਰ ਨਾਮ ਸੁ ਿੇਹ ਿੁਖਾਲੀ ॥੪॥

پِں ہر نام وس دہہی ُداھکیل ۔۔۴۔۔
ਹੈਵਰ ਗੈਵਰ ਨੇਜੇ ਵਾਜੇ ॥

َجپؤر َگ َپؤر پبجے واےج ۔۔
ਲਸਕਰ ਨੇਬ ਖਵਾਸੀ ਪਾਜੇ ॥

لسکر بین وھکایس ناےج ۔۔

ਤਬਨੁ ਜਗਿੀਸ ਝੂਿੇ ਤਿਵਾਜੇ ॥੫॥

چ
پِں چگدسی ُھؤےھٹ دِواےج ۔۔۵۔۔
ਤਸਧੁ ਕਹਾਵਉ ਤਰਤਧ ਤਸਤਧ ਬੁਲਾਵਉ ॥

سِدھ اہکوو رِدھ سِدھ نالوو ۔۔
ਿਾਜ ਕੁਲਹ ਤਸਤਰ ਛਿੁ ਬਨਾਵਉ ॥

ناچ ُکلہ سِر رتھچ انبوو ۔۔
ਤਬਨੁ ਜਗਿੀਸ ਕਹਾ ਸਚੁ ਪਾਵਉ ॥੬॥

پِں چگدسی اہک چس ناوو ۔۔۶۔۔
ਖਾਨੁ ਮਲੂਕੁ ਕਹਾਵਉ ਰਾਜਾ ॥

اھکن ملُؤک اہکوو رااج ۔۔
ਅਬੇ ਿਬੇ ਕੂੜੇ ਹੈ ਪਾਜਾ ॥

اےب ےبت ُکؤرے ےہَ نااج ۔۔
ਤਬਨੁ ਗੁਰ ਸਬਿ ਨ ਸਵਰਤਸ ਕਾਜਾ ॥੭॥

پِں ُگر دبس ہن وسَرس اکاج ۔۔۷۔۔

ਹਉਮੈ ਮਮਿਾ ਗੁਰ ਸਬਤਿ ਤਵਸਾਰੀ ॥

ہؤ م َے اتمم ُگر دبس وِساری ۔۔

ਗੁਰਮਤਿ ਜਾਤਨਆ ਤਰਿੈ ਮੁਰਾਰੀ ॥

ُگرمت اجاین ر َِدے مُراری ۔۔

ਪਰਣਵਤਿ ਨਾਨਕ ਸਰਤਣ ਿੁਮਾਰੀ ॥੮॥੧੦॥

رپونت نانک رسن ُبماری ۔۔۸۔۔۱۱۔۔
ِ

ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੧ ॥

گؤری ہلحم ۱۔۔
ਸੇਵਾ ਏਕ ਨ ਜਾਨਤਸ ਅਵਰੇ ॥

ویسا انک ہن اجسن اورے ۔۔
ਪਰਪੰਚ ਤਬਆਤਧ ਤਿਆਗੈ ਕਵਰੇ ॥

پب
رپ ج ایبدھ ایتےگَ وکَرے ۔۔

ਭਾਇ ਤਮਲੈ ਸਚੁ ਸਾਚੈ ਸਚੁ ਰੇ ॥੧॥

اھبےئ ملَ ِے چس سا َچے چس رے ۔۔۱۔۔
ਐਸਾ ਰਾਮ ਭਗਿੁ ਜਨੁ ਹੋਈ ॥

ااسی رام تگھب نج وہیئ ۔۔
ਹਤਰ ਗੁਣ ਗਾਇ ਤਮਲੈ ਮਲੁ ਧੋਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ہر ُگں اگۓ ملَ ِے لم دوھیئ ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਊੈਂਧੋ ਕਵਲੁ ਸਗਲ ਸੰਸਾਰੈ ॥

اُودنوھ وکَل لگس انسر َرے ۔۔
ਿੁਰਮਤਿ ਅਗਤਨ ਜਗਿ ਪਰਜਾਰੈ ॥

رپاجرے ۔۔
ُدرمت انگ تگج َ
ਸੋ ਉਬਰੈ ਗੁਰ ਸਬਿੁ ਬੀਚਾਰੈ ॥੨॥

اچیبرے ۔۔۲۔۔
وس اُپ َرے ُگر دبس َ
ਤਭਰੰਗ ਪਿੰਗੁ ਕੁੰਚਰੁ ਅਰੁ ਮੀਨਾ ॥

کب
رھبِنگ گنتپ ُ چر ار انیم ۔۔

ਤਮਰਗੁ ਮਰੈ ਸਤਹ ਅਪੁਨਾ ਕੀਨਾ ॥

ہس اانپ ہنیک ۔۔
مِرگ م َ َرے ِ
ਤਿਰਸਨਾ ਰਾਤਚ ਿਿੁ ਨਹੀ ਬੀਨਾ ॥੩॥

رتِانس راچ پپ یہن انیب ۔۔۳۔۔
ਕਾਮੁ ਤਚਿੈ ਕਾਮਤਣ ਤਹਿਕਾਰੀ ॥

اکم ِج َپے اکنم ِہپکاری ۔۔

ਿੋਧੁ ਤਬਨਾਸੈ ਸਗਲ ਤਵਕਾਰੀ ॥

رکودھ پِیا سَے لگس وِاکری ۔۔

ਪਤਿ ਮਤਿ ਖੋਵਤਹ ਨਾਮੁ ਤਵਸਾਰੀ ॥੪॥

پپ مت وھکوہِ نام وِساری ۔۔۴۔۔
ਪਰ ਘਤਰ ਚੀਿੁ ਮਨਮੁਤਖ ਿੋਲਾਇ ॥

مب
رپ رھگ َجپت مُکھ دوالۓ ۔۔
ਗਤਲ ਜੇਵਰੀ ਧੰਧੈ ਲਪਟਾਇ ॥

لگ َجپؤری ددنھَےھ لییا ئِے ۔۔
ਗੁਰਮੁਤਖ ਛੂਟਤਸ ਹਤਰ ਗੁਣ ਗਾਇ ॥੫॥

چ
ُگرمُکھ ُھؤسٹ ہر ُگں اگۓ ۔۔۵۔۔
ਤਜਉ ਿਨੁ ਤਬਧਵਾ ਪਰ ਕਉ ਿੇਈ ॥

ج ٔپؤ نت نِدوھا رپ کؤ دپبی ۔۔

ਕਾਤਮ ਿਾਤਮ ਤਚਿੁ ਪਰ ਵਤਸ ਸੇਈ ॥

اکم دام ِجت رپ وس سیبی ۔۔

ਤਬਨੁ ਤਪਰ ਤਿਰਪਤਿ ਨ ਕਬਹੂੰ ਹੋਈ ॥੬॥

پِں پِر رتِپپ ہن کب ُہؤن وہیئ ۔۔۶۔۔
ਪਤੜ ਪਤੜ ਪੋਥੀ ਤਸੰਤਮਰਤਿ ਪਾਿਾ ॥

ڑپ ڑپ وپیھت ِسمرِت نااھٹ ۔۔

ਬੇਿ ਪੁਰਾਣ ਪੜੈ ਸੁਤਣ ਥਾਟਾ ॥

دیب ُپران ڑپَے ُسں اھتنا ۔۔

ਤਬਨੁ ਰਸ ਰਾਿੇ ਮਨੁ ਬਹੁ ਨਾਟਾ ॥੭॥

پِں رس راےت نم وہب نانا ۔۔۷۔۔
ਤਜਉ ਚਾਤਿਰਕ ਜਲ ਪਰੇਮ ਤਪਆਸਾ ॥

ج ٔپؤ اچرتِک لج رپمی ایپسا ۔۔

ਤਜਉ ਮੀਨਾ ਜਲ ਮਾਤਹ ਉਲਾਸਾ ॥

ج ٔپؤ انیم لج امہِ اُالسا ۔۔

ਨਾਨਕ ਹਤਰ ਰਸੁ ਪੀ ਤਿਰਪਿਾਸਾ ॥੮॥੧੧॥

نانک ہر رس یپ رتِاتپسا ۔۔۸۔۔۱۱۔۔
ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੧ ॥

گؤری ہلحم ۱۔۔
ਹਿੁ ਕਤਰ ਮਰੈ ਨ ਲੇਖੈ ਪਾਵੈ ॥

لی ک
ھ
َ
ہبھ رک م َ َرے ہن ے نا َوے ۔۔
ਵੇਸ ਕਰੈ ਬਹੁ ਭਸਮ ਲਗਾਵੈ ॥

اگلوے ۔۔
وسی رکَے وہب مسھب َ

ਨਾਮੁ ਤਬਸਾਤਰ ਬਹੁਤਰ ਪਛੁਿਾਵੈ ॥੧॥

اتھچپوے ۔۔۱۔۔
نام ِئسار ب ُہر
َ

ਿੂੰ ਮਤਨ ਹਤਰ ਜੀਉ ਿੂੰ ਮਤਨ ਸੂਖ ॥

ئُؤن نم ہر جپؤ ئُؤن نم سُؤھک ۔۔
ਨਾਮੁ ਤਬਸਾਤਰ ਸਹਤਹ ਜਮ ਿੂਖ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

نام ِئسار سہی ِہ مج ُدوھک ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਚੋਆ ਚੰਿਨ ਅਗਰ ਕਪੂਤਰ ॥

وچا دنچن ارگ ک ُپؤر ۔۔

ਮਾਇਆ ਮਗਨੁ ਪਰਮ ਪਿੁ ਿੂਤਰ ॥

امنا نگم رپم ند ُدور ۔۔
ਨਾਤਮ ਤਬਸਾਤਰਐ ਸਭੁ ਕੂੜੋ ਕੂਤਰ ॥੨॥

نام ِئسار پ َپے سیھ ُکؤرو ُکؤر ۔۔۲۔۔
ਨੇਜੇ ਵਾਜੇ ਿਖਤਿ ਸਲਾਮੁ ॥

َپبجے واےج تخت سالم ۔۔

ਅਧਕੀ ਤਿਰਸਨਾ ਤਵਆਪੈ ਕਾਮੁ ॥

ادیکھ رتِانس ونا ئَے اکم ۔۔

ਤਬਨੁ ਹਤਰ ਜਾਚੇ ਭਗਤਿ ਨ ਨਾਮੁ ॥੩॥

پِں ہر اجےچ تگھب ہن نام ۔۔۳۔۔
ਵਾਤਿ ਅਹੰਕਾਤਰ ਨਾਹੀ ਪਰਭ ਮੇਲਾ ॥

واد ااکنہر نایہ رپَھب ہلیم ۔۔

ਮਨੁ ਿੇ ਪਾਵਤਹ ਨਾਮੁ ਸੁਹੇਲਾ ॥

نم دے ناوہِ نام سُؤہیال ۔۔

ਿੂਜੈ ਭਾਇ ਅਤਗਆਨੁ ਿੁਹੇਲਾ ॥੪॥

ُدو َچے اھبےئ اایگن ُدہیال ۔۔۴۔۔
ਤਬਨੁ ਿਮ ਕੇ ਸਉਿਾ ਨਹੀ ਹਾਟ ॥

پِں دم ےک سَؤدا یہن اہت ۔۔

ਤਬਨੁ ਬੋਤਹਥ ਸਾਗਰ ਨਹੀ ਵਾਟ ॥

پِں وبھتہ سارگ یہن وات ۔۔

ਤਬਨੁ ਗੁਰ ਸੇਵੇ ਘਾਟੇ ਘਾਤਟ ॥੫॥

پِں ُگر ویسے اھگےٹ اھگت ۔۔۵۔۔
ਤਿਸ ਕਉ ਵਾਹੁ ਵਾਹੁ ਤਜ ਵਾਟ ਤਿਖਾਵੈ ॥

ئ
ِاھکوے ۔۔
ِس کؤ واوہ واوہ ےج وات د َ
ਤਿਸ ਕਉ ਵਾਹੁ ਵਾਹੁ ਤਜ ਸਬਿੁ ਸੁਣਾਵੈ ॥

ئِس کؤ واوہ واوہ ےج دبس ُسیا َوے ۔۔
ਤਿਸ ਕਉ ਵਾਹੁ ਵਾਹੁ ਤਜ ਮੇਤਲ ਤਮਲਾਵੈ ॥੬॥

ئ
م
الوے ۔۔۶۔۔
ِس کؤ واوہ واوہ ےج َیل م ِ َ
ਵਾਹੁ ਵਾਹੁ ਤਿਸ ਕਉ ਤਜਸ ਕਾ ਇਹੁ ਜੀਉ ॥

واوہ واوہ ئِس کؤ ِجس اک اویہ جپؤ ۔۔
ਗੁਰ ਸਬਿੀ ਮਤਥ ਅੰਤਮਰਿੁ ਪੀਉ ॥

ُگر دبسی ھتم ارمت پِپؤ ۔۔

ਨਾਮ ਵਿਾਈ ਿੁਧੁ ਭਾਣੈ ਿੀਉ ॥੭॥

نام ودایئ ُندھ اھب ئَے ِدئؤ ۔۔۷۔۔
ਨਾਮ ਤਬਨਾ ਤਕਉ ਜੀਵਾ ਮਾਇ ॥

نام پِیا کپؤ ویجا امےئ ۔۔

ਅਨਤਿਨੁ ਜਪਿੁ ਰਹਉ ਿੇਰੀ ਸਰਣਾਇ ॥

ادنِن جپت رہؤ ریتی رسناۓ ۔۔
ਨਾਨਕ ਨਾਤਮ ਰਿੇ ਪਤਿ ਪਾਇ ॥੮॥੧੨॥

نانک نام رےت پپ ناۓ ۔۔۸۔۔۱۲۔۔
ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੧ ॥

گؤری ہلحم ۱۔۔
ਹਉਮੈ ਕਰਿ ਭੇਖੀ ਨਹੀ ਜਾਤਨਆ ॥

بھی ک
ھ
ی یہن اجاین ۔۔
ہؤ م َے رکت

ਗੁਰਮੁਤਖ ਭਗਤਿ ਤਵਰਲੇ ਮਨੁ ਮਾਤਨਆ ॥੧॥

ُگرمُکھ تگھب وِرےل نم اماین ۔۔۱۔۔

ਹਉ ਹਉ ਕਰਿ ਨਹੀ ਸਚੁ ਪਾਈਐ ॥

ہؤ ہؤ رکت یہن چس نا پپَے ۔۔

ਹਉਮੈ ਜਾਇ ਪਰਮ ਪਿੁ ਪਾਈਐ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ہؤ م َے اجۓ رپم ند نا پپَے ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਹਉਮੈ ਕਤਰ ਰਾਜੇ ਬਹੁ ਧਾਵਤਹ ॥

ہؤ م َے رک راےج وہب داھوہِ۔۔

ਹਉਮੈ ਖਪਤਹ ਜਨਤਮ ਮਤਰ ਆਵਤਹ ॥੨॥

ہؤ م َے کھبہ ِہ منج رم ا وہِ۔۔۲۔۔

ਹਉਮੈ ਤਨਵਰੈ ਗੁਰ ਸਬਿੁ ਵੀਚਾਰੈ ॥

ہؤ م َے ئِؤ َرے ُگر دبس وبچارے ۔۔

ਚੰਚਲ ਮਤਿ ਤਿਆਗੈ ਪੰਚ ਸੰਘਾਰੈ ॥੩॥

پب
اھگنسرے ۔۔۳۔۔
ج
لچنچ مت ایتےگَ
َ
ਅੰਿਤਰ ਸਾਚੁ ਸਹਜ ਘਤਰ ਆਵਤਹ ॥

سہ
ارتن ساچ ج رھگ ا وہِ۔۔

ਰਾਜਨੁ ਜਾਤਣ ਪਰਮ ਗਤਿ ਪਾਵਤਹ ॥੪॥

رانج اجن رپم گپ ناوہِ۔۔۴۔۔
ਸਚੁ ਕਰਣੀ ਗੁਰੁ ਭਰਮੁ ਚੁਕਾਵੈ ॥

چس رکین ُگر رھبم ُجکا َوے ۔۔

ਤਨਰਭਉ ਕੈ ਘਤਰ ਿਾੜੀ ਲਾਵੈ ॥੫॥

ب
الوے ۔۔۵۔۔
پِر ھؤ ےکَ رھگ ناری َ
ਹਉ ਹਉ ਕਤਰ ਮਰਣਾ ਤਕਆ ਪਾਵੈ ॥

ہؤ ہؤ رک رمنا ایک نا َوے ۔۔
ਪੂਰਾ ਗੁਰੁ ਭੇਟੇ ਸੋ ਝਗਰੁ ਚੁਕਾਵੈ ॥੬॥

چ
ئ ُگ ب
ھ
گ
ھی
پ
ج
ُؤرا ر ے وس ر ُ کا َوے ۔۔۶۔۔
ਜੇਿੀ ਹੈ ਿੇਿੀ ਤਕਹੁ ਨਾਹੀ ॥

ےہ نیبی کِہؤ نایہ ۔۔
یتیج َ

ਗੁਰਮੁਤਖ ਤਗਆਨ ਭੇਤਟ ਗੁਣ ਗਾਹੀ ॥੭॥

ُگرمُکھ گ ِیان ٹیھب ُگں اگیہ ۔۔۷۔۔
ਹਉਮੈ ਬੰਧਨ ਬੰਤਧ ਭਵਾਵੈ ॥

ہؤ م َے دنبنھ دنبھ وھبا َوے ۔۔
ਨਾਨਕ ਰਾਮ ਭਗਤਿ ਸੁਖੁ ਪਾਵੈ ॥੮॥੧੩॥

نانک رام تگھب ُسکھ نا َوے ۔۔۸۔۔۱۳۔۔
ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੧ ॥

گؤری ہلحم ۱۔۔
ਪਰਥਮੇ ਬਰਹਮਾ ਕਾਲੈ ਘਤਰ ਆਇਆ ॥

رپےمھت پرامہ اک لَے رھگ ا نا ۔۔

ਬਰਹਮ ਕਮਲੁ ਪਇਆਤਲ ਨ ਪਾਇਆ ॥

پرمہ لمک ایپل ہن نانا ۔۔

ਆਤਗਆ ਨਹੀ ਲੀਨੀ ਭਰਤਮ ਭੁਲਾਇਆ ॥੧॥

ب
ا ایگ یہن ینیل رھبم ھُالنا ۔۔۱۔۔
ਜੋ ਉਪਜੈ ਸੋ ਕਾਤਲ ਸੰਘਾਤਰਆ ॥

وج ا ُ بج َے وس اکل اھگنسرِنا ۔۔

ਹਮ ਹਤਰ ਰਾਖੇ ਗੁਰ ਸਬਿੁ ਬੀਚਾਤਰਆ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

مہ ہر راےھک ُگر دبس اچیبرنا ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਮਾਇਆ ਮੋਹੇ ਿੇਵੀ ਸਤਭ ਿੇਵਾ ॥

امنا ومےہ َدویی سیھ َدویا ۔۔

ਕਾਲੁ ਨ ਛੋਿੈ ਤਬਨੁ ਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ॥

وھچدے پِں ُگر یک ویسا ۔۔
اکل ہن َ
ਓਹੁ ਅਤਬਨਾਸੀ ਅਲਖ ਅਭੇਵਾ ॥੨॥

او ُہ اپِیایس اھکل اویھبا ۔۔۲۔۔
ਸੁਲਿਾਨ ਖਾਨ ਬਾਤਿਸਾਹ ਨਹੀ ਰਹਨਾ ॥

ُسلطان اھکن نادساہ یہن رانہ ۔۔
ਨਾਮਹੁ ਭੂਲੈ ਜਮ ਕਾ ਿੁਖੁ ਸਹਨਾ ॥

ب
ناوہم ُھؤ لَے مج اک ُدھک انہس ۔۔

ਮੈ ਧਰ ਨਾਮੁ ਤਜਉ ਰਾਖਹੁ ਰਹਨਾ ॥੩॥

ک
م َے درھ نام ج ٔپؤ را ھہؤ رانہ ۔۔۳۔۔
ਚਉਧਰੀ ਰਾਜੇ ਨਹੀ ਤਕਸੈ ਮੁਕਾਮੁ ॥

جؤدرھی راےج یہن کِسے َ مُقام ۔۔

ਸਾਹ ਮਰਤਹ ਸੰਚਤਹ ਮਾਇਆ ਿਾਮ ॥

ساہ رمہِ سبجہ ِہ امنا دام ۔۔

ਮੈ ਧਨੁ ਿੀਜੈ ਹਤਰ ਅੰਤਮਰਿ ਨਾਮੁ ॥੪॥

م َے دنھ د بج َے ہر ارمِت نام ۔۔۴۔۔
ਰਯਤਿ ਮਹਰ ਮੁਕਿਮ ਤਸਕਿਾਰੈ ॥

َر َپپ رہم مُکدم سِقدا َرے ۔۔
ਤਨਹਚਲੁ ਕੋਇ ਨ ਤਿਸੈ ਸੰਸਾਰੈ ॥

بہ
ِ چل وکۓ ہن ِد سَے انسر َرے ۔۔

ਅਿਤਰਉ ਕਾਲੁ ਕੂੜੁ ਤਸਤਰ ਮਾਰੈ ॥੫॥

امرے ۔۔۵۔۔
ارھپوی اکل ُکؤر سِر َ
ਤਨਹਚਲੁ ਏਕੁ ਸਚਾ ਸਚੁ ਸੋਈ ॥

بہ
ِ چل انک اچس چس وسیئ ۔۔

ਤਜਤਨ ਕਤਰ ਸਾਜੀ ਤਿਨਤਹ ਸਭ ਗੋਈ ॥

ِجں رک سایج پ ِبہہ سیھ وگیئ ۔۔

ਓਹੁ ਗੁਰਮੁਤਖ ਜਾਪੈ ਿਾਂ ਪਤਿ ਹੋਈ ॥੬॥

او ُہ ُگرمُکھ اج ئَے نان پپ وہیئ ۔۔۶۔۔
ਕਾਜੀ ਸੇਖ ਭੇਖ ਿਕੀਰਾ ॥

سیک َب
ھ
ی
ک
اقیج َ ھ ھ ریقفا ۔۔
ਵਿੇ ਕਹਾਵਤਹ ਹਉਮੈ ਿਤਨ ਪੀਰਾ ॥

ودے اہکو َہ ہؤ م َے نت ریپا ۔۔

ਕਾਲੁ ਨ ਛੋਿੈ ਤਬਨੁ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਧੀਰਾ ॥੭॥

وھچدے پِں سیگؤر یک دھترا ۔۔۷۔۔
اکل ہن َ
ਕਾਲੁ ਜਾਲੁ ਤਜਹਵਾ ਅਰੁ ਨੈਣੀ ॥

اکل اجل چہؤا ار نَیبی ۔۔

ਕਾਨੀ ਕਾਲੁ ਸੁਣੈ ਤਬਖੁ ਬੈਣੀ ॥

اکین اکل ُسیے َ نِکھ َنیبی ۔۔

ਤਬਨੁ ਸਬਿੈ ਮੂਿੇ ਤਿਨੁ ਰੈਣੀ ॥੮॥

پِں دبسَے مُؤےھٹ دِن رینی ۔۔۸۔۔

ਤਹਰਿੈ ਸਾਚੁ ਵਸੈ ਹਤਰ ਨਾਇ ॥

ہِر َدے ساچ و سَے ہر ناےئ ۔۔
ਕਾਲੁ ਨ ਜੋਤਹ ਸਕੈ ਗੁਣ ਗਾਇ ॥

ےکس ُگں اگۓ ۔۔
اکل ہن وجہِ َ

ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਤਖ ਸਬਤਿ ਸਮਾਇ ॥੯॥੧੪॥

نانک ُگرمُکھ دبس امسۓ ۔۔۹۔۔۱۴۔۔
ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੧ ॥

گؤری ہلحم ۱۔۔
ਬੋਲਤਹ ਸਾਚੁ ਤਮਤਥਆ ਨਹੀ ਰਾਈ ॥

وبہہلِ ساچ مِبھیا یہن رایئ ۔۔

ਚਾਲਤਹ ਗੁਰਮੁਤਖ ਹੁਕਤਮ ਰਜਾਈ ॥

ک
ہہل ُگرمُکھ ُچ م راجیئ ۔۔
اچ ِ

ਰਹਤਹ ਅਿੀਿ ਸਚੇ ਸਰਣਾਈ ॥੧॥

رہہہ اتیت ےچس رسنایئ ۔۔۱۔۔
ਸਚ ਘਤਰ ਬੈਸੈ ਕਾਲੁ ਨ ਜੋਹੈ ॥

چس رھگ نی َسے اکل ہن وج َہے ۔۔
ਮਨਮੁਖ ਕਉ ਆਵਿ ਜਾਵਿ ਿੁਖੁ ਮੋਹੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

مب
م
ک
ہ
ک
ُ
ھ ؤ ا وت اجوت ُدھک وم َ ے ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਅਤਪਉ ਪੀਅਉ ਅਕਥੁ ਕਤਥ ਰਹੀਐ ॥

اپپؤ نیپؤ اَکبھ کبھ ر ہیپے ۔۔

ਤਨਜ ਘਤਰ ਬੈਤਸ ਸਹਜ ਘਰੁ ਲਹੀਐ ॥

َنی سہ
ِب
ل
َ
ہی
پ
ج رھگ س ج رھگ ے ۔۔

ਹਤਰ ਰਤਸ ਮਾਿੇ ਇਹੁ ਸੁਖੁ ਕਹੀਐ ॥੨॥

ہر رس امےت اوہی ُسکھ کہ ٔپے َ۔۔۲۔۔
ਗੁਰਮਤਿ ਚਾਲ ਤਨਹਚਲ ਨਹੀ ਿੋਲੈ ॥

بہ
ُگرمت اچل ِ چل یہن دو لَے ۔۔

ਗੁਰਮਤਿ ਸਾਤਚ ਸਹਤਜ ਹਤਰ ਬੋਲੈ ॥

سہ
ُگرمت ساچ ج ہر وب لَے ۔۔

ਪੀਵੈ ਅੰਤਮਰਿੁ ਿਿੁ ਤਵਰੋਲੈ ॥੩॥

ویپَے ارمِت پپ وِرو لَے ۔۔۳۔۔
ਸਤਿਗੁਰੁ ਿੇਤਖਆ ਿੀਤਖਆ ਲੀਨੀ ॥

سیگؤر دنکھیا ِدنکھیا ینیل ۔۔

ਮਨੁ ਿਨੁ ਅਰਤਪਓ ਅੰਿਰ ਗਤਿ ਕੀਨੀ ॥

نم نت ارویپ ارتن گپ کیبی ۔۔

ਗਤਿ ਤਮਤਿ ਪਾਈ ਆਿਮੁ ਚੀਨੀ ॥੪॥

گپ مِت نایئ ا مت ینیچ ۔۔۴۔۔
ਭੋਜਨੁ ਨਾਮੁ ਤਨਰੰਜਨ ਸਾਰੁ ॥

وھبنج نام پِرنجن سار ۔۔

ਪਰਮ ਹੰਸੁ ਸਚੁ ਜੋਤਿ ਅਪਾਰ ॥

رپم سنہ چس وجت انار ۔۔

ਜਹ ਿੇਖਉ ਿਹ ਏਕੰਕਾਰੁ ॥੫॥

نک
ہہج د ھؤ ہہت انکپکار ۔۔۵۔۔

ਰਹੈ ਤਨਰਾਲਮੁ ਏਕਾ ਸਚੁ ਕਰਣੀ ॥

ر َہے پِرال اَاکی چس رکین ۔۔

ਪਰਮ ਪਿੁ ਪਾਇਆ ਸੇਵਾ ਗੁਰ ਚਰਣੀ ॥

رپم ند نانا ویسا ُگر رچین ۔۔

ਮਨ ਿੇ ਮਨੁ ਮਾਤਨਆ ਚੂਕੀ ਅਹੰ ਭਰਮਣੀ ॥੬॥

نم ےت نم اماین ُجؤیک اہں رھبَینم ۔۔۶۔۔
ਇਨ ਤਬਤਧ ਕਉਣੁ ਕਉਣੁ ਨਹੀ ਿਾਤਰਆ ॥

ان نِدھ کؤن کؤن یہن نارنا ۔۔
ਹਤਰ ਜਤਸ ਸੰਿ ਭਗਿ ਤਨਸਿਾਤਰਆ ॥

ہر سج سیت تگھب ئِسیارنا ۔۔

ਪਰਭ ਪਾਏ ਹਮ ਅਵਰੁ ਨ ਭਾਤਰਆ ॥੭॥

رپَھب ناےئ مہ اور ہن اھبرنا ۔۔۷۔۔
ਸਾਚ ਮਹਤਲ ਗੁਤਰ ਅਲਖੁ ਲਖਾਇਆ ॥

ساچ لحم ُگر اھکل اھکلنا ۔۔

ਤਨਹਚਲ ਮਹਲੁ ਨਹੀ ਛਾਇਆ ਮਾਇਆ ॥

بِہ
چ
ل لحم یہن اھچنا امنا ۔۔

ਸਾਤਚ ਸੰਿੋਖੇ ਭਰਮੁ ਚੁਕਾਇਆ ॥੮॥

ساچ وتنسےھک رھبم ُجکانا ۔۔۸۔۔

ਤਜਨ ਕੈ ਮਤਨ ਵਤਸਆ ਸਚੁ ਸੋਈ ॥

ِجں ےکَ نم وایس چس وسیئ ۔۔

ਤਿਨ ਕੀ ਸੰਗਤਿ ਗੁਰਮੁਤਖ ਹੋਈ ॥

پِں یک تگنس ُگرمُکھ وہیئ ۔۔

ਨਾਨਕ ਸਾਤਚ ਨਾਤਮ ਮਲੁ ਖੋਈ ॥੯॥੧੫॥

نانک ساچ نام لم وھکیئ ۔۔۹۔۔۱۵۔۔
ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੧ ॥

گؤری ہلحم ۱۔۔
ਰਾਤਮ ਨਾਤਮ ਤਚਿੁ ਰਾਪੈ ਜਾ ਕਾ ॥

رام نام ِجت را ئَے اج اک ۔۔

ਉਪਜੰਤਪ ਿਰਸਨੁ ਕੀਜੈ ਿਾ ਕਾ ॥੧॥

ب
ا ُ جمت درنس کبج َے نا اک ۔۔۱۔۔

ਰਾਮ ਨ ਜਪਹੁ ਅਭਾਗੁ ਿੁਮਾਰਾ ॥

رام ہن جبہؤ ااھبگ ُبمارا ۔۔

ਜੁਤਗ ਜੁਤਗ ਿਾਿਾ ਪਰਭੁ ਰਾਮੁ ਹਮਾਰਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ُچگ ُچگ دانا رپَھب رام امہرا ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਗੁਰਮਤਿ ਰਾਮੁ ਜਪੈ ਜਨੁ ਪੂਰਾ ॥

ُگرمت رام جپَے نج ئُؤرا ۔۔

ਤਿਿੁ ਘਟ ਅਨਹਿ ਬਾਜੇ ਿੂਰਾ ॥੨॥

پِپ ٹھگ ابہت ناےج ئُؤرا ۔۔۲۔۔

ਜੋ ਜਨ ਰਾਮ ਭਗਤਿ ਹਤਰ ਤਪਆਤਰ ॥

وج نج رام تگھب ہر ایپر ۔۔
ਸੇ ਪਰਤਭ ਰਾਖੇ ਤਕਰਪਾ ਧਾਤਰ ॥੩॥

ےس رپَھب راےھک کِرنا داھر ۔۔۳۔۔
ਤਜਨ ਕੈ ਤਹਰਿੈ ਹਤਰ ਹਤਰ ਸੋਈ ॥

ِجں ےکَ ہِر َدے ہر ہر وسیئ ۔۔

ਤਿਨ ਕਾ ਿਰਸੁ ਪਰਤਸ ਸੁਖੁ ਹੋਈ ॥੪॥

پِں اک درس رپس ُسکھ وہیئ ۔۔۴۔۔
ਸਰਬ ਜੀਆ ਮਤਹ ਏਕੋ ਰਵੈ ॥

رست ایج ہہم اوکی ر َوے ۔۔
ਮਨਮੁਤਖ ਅਹੰਕਾਰੀ ਤਿਤਰ ਜੂਨੀ ਭਵੈ ॥੫॥

مب ب
مُکھ ھِراھپکاری وجین وھبَے ۔۔۵۔۔
ਸੋ ਬੂਝੈ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੁ ਪਾਏ ॥

چ
وس وب َھے وج سیگؤر ناےئ ۔۔
ਹਉਮੈ ਮਾਰੇ ਗੁਰ ਸਬਿੇ ਪਾਏ ॥੬॥

ہؤ م َے امرے ُگر دبسے ناےئ ۔۔۶۔۔
ਅਰਧ ਉਰਧ ਕੀ ਸੰਤਧ ਤਕਉ ਜਾਨੈ ॥

اردھ اُردھ یک دنسھ کپؤ اج ئَے ۔۔
ਗੁਰਮੁਤਖ ਸੰਤਧ ਤਮਲੈ ਮਨੁ ਮਾਨੈ ॥੭॥

ُگرمُکھ دنسھ ملَ ِے نم امےن ۔۔۷۔۔

ਹਮ ਪਾਪੀ ਤਨਰਗੁਣ ਕਉ ਗੁਣੁ ਕਰੀਐ ॥

مہ نایپ پِر ُگں کؤ ُگں رک پپے َ۔۔

ਪਰਭ ਹੋਇ ਿਇਆਲੁ ਨਾਨਕ ਜਨ ਿਰੀਐ ॥੮॥੧੬॥

رپَھب وہۓ دنال نانک نج رت پ َپے ۔۔۸۔۔۱۶۔۔
ਸੋਲਹ ਅਸਟਪਿੀਆ ਗੁਆਰੇਰੀ ਗਉੜੀ ਕੀਆ ॥

وسہل اسییدنا ُگؤارریی گؤری ایک ۔۔
ਗਉੜੀ ਬੈਰਾਗਤਣ ਮਹਲਾ ੧

گؤری ریبانگ ہلحم ۱
ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪਰਸਾਤਿ ॥

اِک اواکنر سیگؤر رپساد ۔۔
ਤਜਉ ਗਾਈ ਕਉ ਗੋਇਲੀ ਰਾਖਤਹ ਕਤਰ ਸਾਰਾ ॥

ِج ٔپؤ اگیئ کؤ وگیلئ راکھہہ رک سارا ۔۔

ਅਤਹਤਨਤਸ ਪਾਲਤਹ ਰਾਤਖ ਲੇਤਹ ਆਿਮ ਸੁਖੁ ਧਾਰਾ ॥੧॥

اہیِس ناہلِ راھک ہیلِ ا مت ُسکھ داھرا ۔۔۱۔۔
ਇਿ ਉਿ ਰਾਖਹੁ ਿੀਨ ਿਇਆਲਾ ॥

ک
اِت اُت را ھہؤ دِنی دناال ۔۔

ਿਉ ਸਰਣਾਗਤਿ ਨਿਤਰ ਤਨਹਾਲਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ئؤ رسناگپ دنر بِہاال ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਜਹ ਿੇਖਉ ਿਹ ਰਤਵ ਰਹੇ ਰਖੁ ਰਾਖਨਹਾਰਾ ॥

نک
ہہج د ھؤ ہہت َروِ رےہ رھک راکھبہارا ۔۔

ਿੂੰ ਿਾਿਾ ਭੁਗਿਾ ਿੂੰਹੈ ਿੂੰ ਪਰਾਣ ਅਧਾਰਾ ॥੨॥

ب
ئُؤن دانا ُھگیا ئُؤن َہے ئُؤن رپان اداھرا ۔۔۲۔۔
ਤਕਰਿੁ ਪਇਆ ਅਧ ਊਰਧੀ ਤਬਨੁ ਤਗਆਨ ਬੀਚਾਰਾ ॥

کِرت ایپ ادھ اُوردیھ پِں گ ِیان اچیبرا ۔۔

ਤਬਨੁ ਉਪਮਾ ਜਗਿੀਸ ਕੀ ਤਬਨਸੈ ਨ ਅੰਤਧਆਰਾ ॥੩॥

پِں اُامپ چگدسی یک نِیسے ہن ادنایھرا ۔۔۳۔۔
ਜਗੁ ਤਬਨਸਿ ਹਮ ਿੇਤਖਆ ਲੋਭੇ ਅਹੰਕਾਰਾ ॥

چگ نِیست مہ دنکھیا ولےھب ااکنہرا ۔۔

ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਪਰਭੁ ਪਾਇਆ ਸਚੁ ਮੁਕਤਿ ਿੁਆਰਾ ॥੪॥

ُگر ویسا رپَھب نانا چس مُکت ُدوارا ۔۔۴۔۔

ਤਨਜ ਘਤਰ ਮਹਲੁ ਅਪਾਰ ਕੋ ਅਪਰੰਪਰੁ ਸੋਈ ॥

ِب
ج رھگ لحم انار وک ارپرپم وسیئ ۔۔

ਤਬਨੁ ਸਬਿੈ ਤਥਰੁ ਕੋ ਨਹੀ ਬੂਝੈ ਸੁਖੁ ਹੋਈ ॥੫॥

چ
ب
پِں دبسَے ھِر وک یہن ئُؤ َھے ُسکھ وہیئ ۔۔۵۔۔
ਤਕਆ ਲੈ ਆਇਆ ਲੇ ਜਾਇ ਤਕਆ ਿਾਸਤਹ ਜਮ ਜਾਲਾ ॥

ایک لَے ا نا ےل اجۓ ایک اھپسہ ِہ مج اجال ۔۔
ਿੋਲੁ ਬਧਾ ਕਤਸ ਜੇਵਰੀ ਆਕਾਤਸ ਪਿਾਲਾ ॥੬॥

دول دباھ سک َجپ َؤری ا اکس اتپال ۔۔۶۔۔

ਗੁਰਮਤਿ ਨਾਮੁ ਨ ਵੀਸਰੈ ਸਹਜੇ ਪਤਿ ਪਾਈਐ ॥

س
ُگرمت نام ہن ورسیَے ہجے پپ نا پپَے ۔۔

ਅੰਿਤਰ ਸਬਿੁ ਤਨਧਾਨੁ ਹੈ ਤਮਤਲ ਆਪੁ ਗਵਾਈਐ ॥੭॥

ےہ مِل ا ت وگَاےیئَ ۔۔۷۔۔
ارتن دبس ن ِداھن َ
ਨਿਤਰ ਕਰੇ ਪਰਭੁ ਆਪਣੀ ਗੁਣ ਅੰਤਕ ਸਮਾਵੈ ॥

ُگ
امسوے ۔۔
دنر رکے رپَھب ا ینپ ں انک َ

ਨਾਨਕ ਮੇਲੁ ਨ ਚੂਕਈ ਲਾਹਾ ਸਚੁ ਪਾਵੈ ॥੮॥੧॥੧੭॥

نانک لیم ہن ُجؤیئک الاہ چس نا َوے ۔۔۸۔۔۱۔۔۱۷۔۔
ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੧ ॥

گؤری ہلحم ۱۔۔
ਗੁਰ ਪਰਸਾਿੀ ਬੂਤਝ ਲੇ ਿਉ ਹੋਇ ਤਨਬੇਰਾ ॥

ُگر رپسادی ئُؤھج ےل ئؤ وہۓ پ ِیترا ۔۔

ਘਤਰ ਘਤਰ ਨਾਮੁ ਤਨਰੰਜਨਾ ਸੋ ਿਾਕੁਰੁ ਮੇਰਾ ॥੧॥

رھگ رھگ نام پِرانجن وس اھٹرکُ ریما ۔۔۱۔۔

ਤਬਨੁ ਗੁਰ ਸਬਿ ਨ ਛੂਟੀਐ ਿੇਖਹੁ ਵੀਚਾਰਾ ॥

چ
ک
پِں ُگر دبس ہن ُھؤ پپَے دن ھہؤ وبچارا ۔۔

ਜੇ ਲਖ ਕਰਮ ਕਮਾਵਹੀ ਤਬਨੁ ਗੁਰ ਅੰਤਧਆਰਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ےج ھکل رکم امکویہ پِں ُگر ادنایھرا ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਅੰਧੇ ਅਕਲੀ ਬਾਹਰੇ ਤਕਆ ਤਿਨ ਤਸਉ ਕਹੀਐ ॥

ادنےھ یلقع ناہرے ایک پِں سِیؤ کہ ٔپے َ۔۔

ਤਬਨੁ ਗੁਰ ਪੰਥੁ ਨ ਸੂਝਈ ਤਕਿੁ ਤਬਤਧ ਤਨਰਬਹੀਐ ॥੨॥

چ
پِں ُگر ھتنپ ہن سُؤ ھبی کِپ نِدھ پِربہیپے ۔۔۲۔۔

ਖੋਟੇ ਕਉ ਖਰਾ ਕਹੈ ਖਰੇ ਸਾਰ ਨ ਜਾਣੈ ॥

وھکےٹ کؤ رھکا ےہکَ رھکے سار ہن اج ئَے ۔۔
ਅੰਧੇ ਕਾ ਨਾਉ ਪਾਰਖੂ ਕਲੀ ਕਾਲ ਤਵਿਾਣੈ ॥੩॥

ک
ادنےھ اک ناو نار ُھؤ یلک اکل وِدا ئَے ۔۔۳۔۔
ਸੂਿੇ ਕਉ ਜਾਗਿੁ ਕਹੈ ਜਾਗਿ ਕਉ ਸੂਿਾ ॥

سُؤےت کؤ اجگپ ےہکَ اجگپ کؤ سُؤنا ۔۔
ਜੀਵਿ ਕਉ ਮੂਆ ਕਹੈ ਮੂਏ ਨਹੀ ਰੋਿਾ ॥੪॥

ویجَت کؤ مُؤا ےہکَ مُؤےئ یہن رونا ۔۔۴۔۔
ਆਵਿ ਕਉ ਜਾਿਾ ਕਹੈ ਜਾਿੇ ਕਉ ਆਇਆ ॥

ا وت کؤ اجنا ےہکَ اجےت کؤ ا نا ۔۔
ਪਰ ਕੀ ਕਉ ਅਪੁਨੀ ਕਹੈ ਅਪੁਨੋ ਨਹੀ ਭਾਇਆ ॥੫॥

ےہک اونپ یہن اھبنا ۔۔۵۔۔
رپ یک کؤ اینپ َ
ਮੀਿੇ ਕਉ ਕਉੜਾ ਕਹੈ ਕੜੂਏ ਕਉ ਮੀਿਾ ॥

ےہک کر ُوےئ کؤ اھٹیم ۔۔
ےھٹیم کؤ کؤرا َ

ਰਾਿੇ ਕੀ ਤਨੰਿਾ ਕਰਤਹ ਐਸਾ ਕਤਲ ਮਤਹ ਿੀਿਾ ॥੬॥

راےت یک پ ِیدا رکہِ ااسی لک ہہم داھٹی ۔۔۶۔۔
ਚੇਰੀ ਕੀ ਸੇਵਾ ਕਰਤਹ ਿਾਕੁਰੁ ਨਹੀ ਿੀਸੈ ॥

ریچی یک ویسا رکہِ اھٹرک یہن د ئ َسے ۔۔

ਪੋਖਰੁ ਨੀਰੁ ਤਵਰੋਲੀਐ ਮਾਖਨੁ ਨਹੀ ਰੀਸੈ ॥੭॥

وپرھک رین وِروےئیل امنھک یہن ر ئ َسے ۔۔۷۔۔

ਇਸੁ ਪਿ ਜੋ ਅਰਥਾਇ ਲੇਇ ਸੋ ਗੁਰੂ ਹਮਾਰਾ ॥

اس ند وج اراھتۓ ےئل وس ُگؤ ُرو امہرا ۔۔

ਨਾਨਕ ਚੀਨੈ ਆਪ ਕਉ ਸੋ ਅਪਰ ਅਪਾਰਾ ॥੮॥

نانک چی َپے ا ت کؤ وس ارپ انارا ۔۔۸۔۔

ਸਭੁ ਆਪੇ ਆਤਪ ਵਰਿਿਾ ਆਪੇ ਭਰਮਾਇਆ ॥

سیھ ا ےپ ا ت وردتا ا ےپ رھبامنا ۔۔

ਗੁਰ ਤਕਰਪਾ ਿੇ ਬੂਝੀਐ ਸਭੁ ਬਰਹਮੁ ਸਮਾਇਆ ॥੯॥੨॥੧੮॥

چ
ُگر کِرنا ےت وب ھیپے سیھ پرمہ امسنا ۔۔۹۔۔۲۔۔۱۸۔۔
ਰਾਗੁ ਗਉੜੀ ਗੁਆਰੇਰੀ ਮਹਲਾ ੩ ਅਸਟਪਿੀਆ

راگ گؤری ُگؤارریی ہلحم  ۳اسییدنا
ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪਰਸਾਤਿ ॥

اِک اواکنر سیگؤر رپساد ۔۔
ਮਨ ਕਾ ਸੂਿਕੁ ਿੂਜਾ ਭਾਉ ॥

نم اک سُؤنک ُدواج اھبو ۔۔
ਭਰਮੇ ਭੂਲੇ ਆਵਉ ਜਾਉ ॥੧॥

ب
رھبےم ُھؤےل ا وو اجو ۔۔۱۔۔
ਮਨਮੁਤਖ ਸੂਿਕੁ ਕਬਤਹ ਨ ਜਾਇ ॥

مب
م
ک
س
ُ
کب
ن
ھ ُؤ ک ہ ِہ ہن اجۓ ۔۔

ਤਜਚਰੁ ਸਬਤਿ ਨ ਭੀਜੈ ਹਤਰ ਕੈ ਨਾਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ب
چ
ِ چر دبس ہن ھبج َے ہر ےکَ ناےئ ۔۔۱۔۔راہو۔۔

ਸਭੋ ਸੂਿਕੁ ਜੇਿਾ ਮੋਹੁ ਆਕਾਰੁ ॥

سب
ھؤ سُؤنک َچییا ومہ ا اکر ۔۔

ਮਤਰ ਮਤਰ ਜੰਮੈ ਵਾਰੋ ਵਾਰ ॥੨॥

رم رم چمَ ّے وارو وار ۔۔۲۔۔

ਸੂਿਕੁ ਅਗਤਨ ਪਉਣੈ ਪਾਣੀ ਮਾਤਹ ॥

سُؤنک انگ ئؤ ئَے ناین امہِ۔۔

ਸੂਿਕੁ ਭੋਜਨੁ ਜੇਿਾ ਤਕਛੁ ਖਾਤਹ ॥੩॥

ک
سُؤنک وھبنج اتیج ِچھ اھکہِ۔۔۳۔۔
ਸੂਿਤਕ ਕਰਮ ਨ ਪੂਜਾ ਹੋਇ ॥

سُؤنک رکم ہن ئُؤاج وہۓ ۔۔
ਨਾਤਮ ਰਿੇ ਮਨੁ ਤਨਰਮਲੁ ਹੋਇ ॥੪॥

نام رےت نم پِرلم وہۓ ۔۔۴۔۔
ਸਤਿਗੁਰੁ ਸੇਤਵਐ ਸੂਿਕੁ ਜਾਇ ॥

سیگؤر ویس پپے سُؤنک اجۓ ۔۔

ਮਰੈ ਨ ਜਨਮੈ ਕਾਲੁ ਨ ਖਾਇ ॥੫॥

اھکۓ ۔۔۵۔۔
م َ َرے ہن جبمَے اکل ہن
ِ
ਸਾਸਿ ਤਸੰਤਮਰਤਿ ਸੋਤਧ ਿੇਖਹੁ ਕੋਇ ॥

ک
ساست ِسمرِت وسدھ دن ھہؤ وکۓ ۔۔
ਤਵਣੁ ਨਾਵੈ ਕੋ ਮੁਕਤਿ ਨ ਹੋਇ ॥੬॥

وِن نا َوے وک مُکت ہن وہۓ ۔۔۶۔۔

ਜੁਗ ਚਾਰੇ ਨਾਮੁ ਉਿਮੁ ਸਬਿੁ ਬੀਚਾਤਰ ॥

ُچگ اچرے نام اُمت دبس اچیبر ۔۔
ਕਤਲ ਮਤਹ ਗੁਰਮੁਤਖ ਉਿਰਤਸ ਪਾਤਰ ॥੭॥

لک ہہم ُگرمُکھ اُرتس نار ۔۔۷۔۔
ਸਾਚਾ ਮਰੈ ਨ ਆਵੈ ਜਾਇ ॥

ے اجۓ ۔۔
سااچ م َ َرے ہن ا و َ
ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਤਖ ਰਹੈ ਸਮਾਇ ॥੮॥੧॥

نانک ُگرمُکھ ر َہے امسۓ ۔۔۸۔۔۱۔۔
ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੩ ॥

گؤری ہلحم ۳۔۔
ਗੁਰਮੁਤਖ ਸੇਵਾ ਪਰਾਨ ਅਧਾਰਾ ॥

ُگرمُکھ ویسا رپان اداھرا ۔۔

ਹਤਰ ਜੀਉ ਰਾਖਹੁ ਤਹਰਿੈ ਉਰ ਧਾਰਾ ॥

ک
ہر جپؤ را ھہؤ ہِر َدے اُر داھرا ۔۔
ਗੁਰਮੁਤਖ ਸੋਭਾ ਸਾਚ ਿੁਆਰਾ ॥੧॥

ُگرمُکھ وساھب ساچ ُدوارا ۔۔۱۔۔

ਪੰਤਿਿ ਹਤਰ ਪੜੁ ਿਜਹੁ ਤਵਕਾਰਾ ॥

ب
ڈنپت ہر ڑپ جہ ُؤ

وِاکرا ۔۔

ਗੁਰਮੁਤਖ ਭਉਜਲੁ ਉਿਰਹੁ ਪਾਰਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ُگرمُکھ وھبٔلج اُرتوہ نارا ۔۔۱۔۔راہو۔۔

ਗੁਰਮੁਤਖ ਤਵਚਹੁ ਹਉਮੈ ਜਾਇ ॥

ُگرمُکھ وِچہؤہ ہؤ م َے اجۓ ۔۔

ਗੁਰਮੁਤਖ ਮੈਲੁ ਨ ਲਾਗੈ ਆਇ ॥

ُگرمُکھ مَیل ہن ال َگے ا ۓ ۔۔

ਗੁਰਮੁਤਖ ਨਾਮੁ ਵਸੈ ਮਤਨ ਆਇ ॥੨॥

ُگرمُکھ نام و سَے نم ا ۓ ۔۔۲۔۔

ਗੁਰਮੁਤਖ ਕਰਮ ਧਰਮ ਸਤਚ ਹੋਈ ॥

ُگرمُکھ رکم درھم چس وہیئ ۔۔

ਗੁਰਮੁਤਖ ਅਹੰਕਾਰੁ ਜਲਾਏ ਿੋਈ ॥

ُگرمُکھ ااکنہر چالےئ دویئ ۔۔

ਗੁਰਮੁਤਖ ਨਾਤਮ ਰਿੇ ਸੁਖੁ ਹੋਈ ॥੩॥

ُگرمُکھ نام رےت ُسکھ وہیئ ۔۔۳۔۔

ਆਪਣਾ ਮਨੁ ਪਰਬੋਧਹੁ ਬੂਝਹੁ ਸੋਈ ॥

چ
ا انپ نم رپوبھدوہ وب ھہؤ وسیئ ۔۔
ਲੋਕ ਸਮਝਾਵਹੁ ਸੁਣੇ ਨ ਕੋਈ ॥

ولک اھجمسووہ ُسیے ہن وکیئ ۔۔
ਗੁਰਮੁਤਖ ਸਮਝਹੁ ਸਿਾ ਸੁਖੁ ਹੋਈ ॥੪॥

ُگ مک سم
ج
س
ک
ھہ دسا ُ ھ وہیئ ۔۔۴۔۔
ر ُھ
ُ
ਮਨਮੁਤਖ ਿੰਿੁ ਬਹੁਿੁ ਚਿੁਰਾਈ ॥

مب
مُکھ دپبھ تہب چتُرایئ ۔۔

ਜੋ ਤਕਛੁ ਕਮਾਵੈ ਸੁ ਥਾਇ ਨ ਪਾਈ ॥

کِ
امکوے وس اھتےئ ہن نایئ ۔۔
وج چھ َ
ਆਵੈ ਜਾਵੈ ਿਉਰ ਨ ਕਾਈ ॥੫॥

ب
اجوے ھؤر ہن اکیئ ۔۔۵۔۔
ے َ
او َ
ਮਨਮੁਖ ਕਰਮ ਕਰੇ ਬਹੁਿੁ ਅਤਭਮਾਨਾ ॥

مب
ب
مُکھ رکم رکے تہب ا ھبمانا ۔۔

ਬਗ ਤਜਉ ਲਾਇ ਬਹੈ ਤਨਿ ਤਧਆਨਾ ॥

نگ ویج ال ئِے ب َہے پِپ دایھنا ۔۔

ਜਤਮ ਪਕਤੜਆ ਿਬ ਹੀ ਪਛੁਿਾਨਾ ॥੬॥

ب
مج ڑکپنا پپ یہ ج َھیانا ۔۔۶۔۔

ਤਬਨੁ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵੇ ਮੁਕਤਿ ਨ ਹੋਈ ॥

پِں سیگؤر ویسے مُکت ہن وہیئ ۔۔
ਗੁਰ ਪਰਸਾਿੀ ਤਮਲੈ ਹਤਰ ਸੋਈ ॥

ُگر رپسادی ملَ ِے ہر وسیئ ۔۔

ਗੁਰੁ ਿਾਿਾ ਜੁਗ ਚਾਰੇ ਹੋਈ ॥੭॥

ُگر دانا ُچگ اچرے وہیئ ۔۔۷۔۔
ਗੁਰਮੁਤਖ ਜਾਤਿ ਪਤਿ ਨਾਮੇ ਵਤਿਆਈ ॥

ُگرمُکھ اجت پپ ناےم ودنایئ ۔۔

ਸਾਇਰ ਕੀ ਪੁਿਰੀ ਤਬਿਾਤਰ ਗਵਾਈ ॥

ساپِر یک ُنتری نِدار وگَایئ ۔۔

ਨਾਨਕ ਤਬਨੁ ਨਾਵੈ ਝੂਿੀ ਚਿੁਰਾਈ ॥੮॥੨॥

چ
نانک پِں نا َوے ُھؤیھٹ چتُرایئ ۔۔۸۔۔۲۔۔
ਗਉੜੀ ਮਃ ੩ ॥

گؤری م۳ :۔۔
ਇਸੁ ਜੁਗ ਕਾ ਧਰਮੁ ਪੜਹੁ ਿੁਮ ਭਾਈ ॥

ُب
اس ُچگ اک درھم ڑپوہ م اھبیئ ۔۔
ਪੂਰੈ ਗੁਤਰ ਸਭ ਸੋਝੀ ਪਾਈ ॥

ئُؤ َرے ُگر سیھ وسیھج نایئ ۔۔
ਐਥੈ ਅਗੈ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਸਖਾਈ ॥੧॥

اےھتی ا َگے ہر نام اھکسیئ ۔۔۱۔۔

ਰਾਮ ਪੜਹੁ ਮਤਨ ਕਰਹੁ ਬੀਚਾਰੁ ॥

رام ڑپوہ نم رکوہ اچیبر ۔۔
ਗੁਰ ਪਰਸਾਿੀ ਮੈਲੁ ਉਿਾਰੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ُگر رپسادی مَیل اُنار ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਵਾਤਿ ਤਵਰੋਤਧ ਨ ਪਾਇਆ ਜਾਇ ॥

واد وِرودھ ہن نانا اجۓ ۔۔
ਮਨੁ ਿਨੁ ਿੀਕਾ ਿੂਜੈ ਭਾਇ ॥

نم نت اکیھپ ُدو َچے اھبےئ ۔۔
ਗੁਰ ਕੈ ਸਬਤਿ ਸਤਚ ਤਲਵ ਲਾਇ ॥੨॥

ُگر ےکَ دبس چس لِؤ ال ِئے ۔۔۲۔۔

ਹਉਮੈ ਮੈਲਾ ਇਹੁ ਸੰਸਾਰਾ ॥

ہؤ م َے میال اویہ اسنسرا ۔۔

ਤਨਿ ਿੀਰਤਥ ਨਾਵੈ ਨ ਜਾਇ ਅਹੰਕਾਰਾ ॥

پِپ ریتھت نا َوے ہن اجۓ ااکنہرا ۔۔
ਤਬਨੁ ਗੁਰ ਭੇਟੇ ਜਮੁ ਕਰੇ ਖੁਆਰਾ ॥੩॥

ب
ک
پِں ُگر ھیپے مج رکے ُھؤا را ۔۔۳۔۔
ਸੋ ਜਨੁ ਸਾਚਾ ਤਜ ਹਉਮੈ ਮਾਰੈ ॥

امرے ۔۔
وس نج سااچ ےج ہؤ م َے َ
ਗੁਰ ਕੈ ਸਬਤਿ ਪੰਚ ਸੰਘਾਰੈ ॥

پب
اھگنسرے ۔۔
ج
ُگر ےکَ دبس
َ
ਆਤਪ ਿਰੈ ਸਗਲੇ ਕੁਲ ਿਾਰੈ ॥੪॥

ا ت رتَے ےلگس ُکل نا َرے ۔۔۴۔۔
ਮਾਇਆ ਮੋਤਹ ਨਤਟ ਬਾਜੀ ਪਾਈ ॥

امنا ومہِ پپ نایج نایئ ۔۔
ਮਨਮੁਖ ਅੰਧ ਰਹੇ ਲਪਟਾਈ ॥

مب
مُکھ ادنھ رےہ لییایئ ۔۔

ਗੁਰਮੁਤਖ ਅਤਲਪਿ ਰਹੇ ਤਲਵ ਲਾਈ ॥੫॥

ُگرمُکھ ال ِپت رےہ لِؤ الیئ ۔۔۵۔۔
ਬਹੁਿੇ ਭੇਖ ਕਰੈ ਭੇਖਧਾਰੀ ॥

ب
بھ
ک
ی
بہپے ھیکھ رکَے ھداھری ۔۔

ਅੰਿਤਰ ਤਿਸਨਾ ਤਿਰੈ ਅਹੰਕਾਰੀ ॥

ب
ارتن ئِسیا ھ ِ َرے اھپکاری ۔۔

ਆਪੁ ਨ ਚੀਨੈ ਬਾਜੀ ਹਾਰੀ ॥੬॥

ا ت ہن چی َپے نایج اہری ۔۔۶۔۔
ਕਾਪੜ ਪਤਹਤਰ ਕਰੇ ਚਿੁਰਾਈ ॥

اکڑپ رہپ رکے چتُرایئ ۔۔
ਮਾਇਆ ਮੋਤਹ ਅਤਿ ਭਰਤਮ ਭੁਲਾਈ ॥

ب
امنا ومہِ ات رھبم ھُالیئ ۔۔

ਤਬਨੁ ਗੁਰ ਸੇਵੇ ਬਹੁਿੁ ਿੁਖੁ ਪਾਈ ॥੭॥

پِں ُگر ویسے تہب ُدھک نایئ ۔۔۷۔۔
ਨਾਤਮ ਰਿੇ ਸਿਾ ਬੈਰਾਗੀ ॥

نام رےت دسا ریبایگ ۔۔
ਤਗਰਹੀ ਅੰਿਤਰ ਸਾਤਚ ਤਲਵ ਲਾਗੀ ॥

گِریہ ارتن ساچ لِؤ الیگ ۔۔

ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰੁ ਸੇਵਤਹ ਸੇ ਵਿਭਾਗੀ ॥੮॥੩॥

نانک سیگؤر ویسہِ ےس وداھبیگ ۔۔۸۔۔۳۔۔
ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੩ ॥

گؤری ہلحم ۳۔۔
ਬਰਹਮਾ ਮੂਲੁ ਵੇਿ ਅਤਭਆਸਾ ॥

پرامہ مُؤل وند اایھبسا ۔۔

ਤਿਸ ਿੇ ਉਪਜੇ ਿੇਵ ਮੋਹ ਤਪਆਸਾ ॥

ئِس ےت اُےجپ َدوی ومہ ایپسا ۔۔

ਿਰੈ ਗੁਣ ਭਰਮੇ ਨਾਹੀ ਤਨਜ ਘਤਰ ਵਾਸਾ ॥੧॥

ِب
ے ُگں رھبےم نایہ ج رھگ واسا ۔۔۱۔۔
رتِ َ
ਹਮ ਹਤਰ ਰਾਖੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤਮਲਾਇਆ ॥

مہ ہر راےھک سیگؤرو مِالنا ۔۔

ਅਨਤਿਨੁ ਭਗਤਿ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਤਿਰੜਾਇਆ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ادنِن تگھب ہر نام درِرانا ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਿਰੈ ਗੁਣ ਬਾਣੀ ਬਰਹਮ ਜੰਜਾਲਾ ॥

ے ُگں ناین پرمہ اجنجال ۔۔
رتِ َ

ਪਤੜ ਵਾਿੁ ਵਖਾਣਤਹ ਤਸਤਰ ਮਾਰੇ ਜਮਕਾਲਾ ॥

ڑپ واد واھکہہن سِر امرے چمکاال ۔۔
ਿਿੁ ਨ ਚੀਨਤਹ ਬੰਨਤਹ ਪੰਿ ਪਰਾਲਾ ॥੨॥

پپ ہن چیی ِہ پی ِہ ڈنپ رپاال ۔۔۲۔۔
ਮਨਮੁਖ ਅਤਗਆਤਨ ਕੁਮਾਰਤਗ ਪਾਏ ॥

مب
مُکھ اایگن ُکمارگ ناےئ ۔۔

ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਤਬਸਾਤਰਆ ਬਹੁ ਕਰਮ ਤਿਰੜਾਏ ॥

ہر نام ِئسارنا وہب رکم درِراےئ ۔۔
ਭਵਜਤਲ ਿੂਬੇ ਿੂਜੈ ਭਾਏ ॥੩॥

ب
َھؤلج ُدوےب ُدو َچے اھبےئ ۔۔۳۔۔

ਮਾਇਆ ਕਾ ਮੁਹਿਾਜੁ ਪੰਤਿਿੁ ਕਹਾਵੈ ॥

م
اہکوے ۔۔
امنا اک ُچیاچ ڈنپت َ

ਤਬਤਖਆ ਰਾਿਾ ਬਹੁਿੁ ਿੁਖੁ ਪਾਵੈ ॥

نِکھیا رانا تہب ُدھک نا َوے ۔۔

ਜਮ ਕਾ ਗਤਲ ਜੇਵੜਾ ਤਨਿ ਕਾਲੁ ਸੰਿਾਵੈ ॥੪॥

مج اک لگ َجپؤرا پِپ اکل سییا َوے ۔۔۴۔۔
ਗੁਰਮੁਤਖ ਜਮਕਾਲੁ ਨੇਤੜ ਨ ਆਵੈ ॥

ُ
ے ۔۔
گرمُکھ چمکال ڑین ہن ا و َ
ਹਉਮੈ ਿੂਜਾ ਸਬਤਿ ਜਲਾਵੈ ॥

الوے ۔۔
ہؤ م َے ُدواج دبس چ َ

ਨਾਮੇ ਰਾਿੇ ਹਤਰ ਗੁਣ ਗਾਵੈ ॥੫॥

ُگ
اگوے ۔۔۵۔۔
ناےم راےت ہر ں َ
ਮਾਇਆ ਿਾਸੀ ਭਗਿਾ ਕੀ ਕਾਰ ਕਮਾਵੈ ॥

ب
امکوے ۔۔
امنا دایس ھگیا یک اکر َ
ਚਰਣੀ ਲਾਗੈ ਿਾ ਮਹਲੁ ਪਾਵੈ ॥

رچین ال َگے نا لحم نا َوے ۔۔

ਸਿ ਹੀ ਤਨਰਮਲੁ ਸਹਤਜ ਸਮਾਵੈ ॥੬॥

سہ
امسوے ۔۔۶۔۔
دص یہ پِرلم ج َ

ਹਤਰ ਕਥਾ ਸੁਣਤਹ ਸੇ ਧਨਵੰਿ ਤਿਸਤਹ ਜੁਗ ਮਾਹੀ ॥

ہر اھتک ُسبہہ ےس دھپ َؤپپ ِدسہہ چگ امیہ ۔۔

ਤਿਨ ਕਉ ਸਤਭ ਤਨਵਤਹ ਅਨਤਿਨੁ ਪੂਜ ਕਰਾਹੀ ॥

پِں کؤ سیھ ئِؤہِ ادنِن ئُؤچ رکایہ ۔۔

ਸਹਜੇ ਗੁਣ ਰਵਤਹ ਸਾਚੇ ਮਨ ਮਾਹੀ ॥੭॥

س
ہجے ُگں َروہِ ساےچ نم امیہ ۔۔۷۔۔
ਪੂਰੈ ਸਤਿਗੁਤਰ ਸਬਿੁ ਸੁਣਾਇਆ ॥

ئُؤ َرے سیگؤر دبس ُسیانا ۔۔

ਿਰੈ ਗੁਣ ਮੇਟੇ ਚਉਥੈ ਤਚਿੁ ਲਾਇਆ ॥

ب
ے ُگں ےٹیم جؤ َھے ِجت النا ۔۔
رتِ َ

ਨਾਨਕ ਹਉਮੈ ਮਾਤਰ ਬਰਹਮ ਤਮਲਾਇਆ ॥੮॥੪॥

نانک ہؤ م َے امر پرمہ مِالنا ۔۔۸۔۔۴۔۔
ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੩ ॥

گؤری ہلحم ۳۔۔
ਬਰਹਮਾ ਵੇਿੁ ਪੜੈ ਵਾਿੁ ਵਖਾਣੈ ॥

پرامہ وند ڑپَے واد واھک ئَے ۔۔
ਅੰਿਤਰ ਿਾਮਸੁ ਆਪੁ ਨ ਪਛਾਣੈ ॥

ارتن ناسم ا ت ہن اھچپ ئَے ۔۔

ਿਾ ਪਰਭੁ ਪਾਏ ਗੁਰ ਸਬਿੁ ਵਖਾਣੈ ॥੧॥

نا رپَھب ناےئ ُگر دبس واھک ئَے ۔۔۱۔۔
ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਕਰਉ ਤਿਤਰ ਕਾਲੁ ਨ ਖਾਇ ॥

ب
اھکۓ ۔۔
ُگر ویسا رکو ھِر اکل ہن
ِ

ਮਨਮੁਖ ਖਾਧੇ ਿੂਜੈ ਭਾਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

مب
م
ک
چ
ُ
ھ اھکدےھ ُدو َے اھبےئ ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਗੁਰਮੁਤਖ ਪਰਾਣੀ ਅਪਰਾਧੀ ਸੀਧੇ ॥

ُگرمُکھ رپَاین ارپادیھ دیسےھ ۔۔

ਗੁਰ ਕੈ ਸਬਤਿ ਅੰਿਤਰ ਸਹਤਜ ਰੀਧੇ ॥

سہ
ُگر ےکَ دبس ارتن ج رندےھ ۔۔

ਮੇਰਾ ਪਰਭੁ ਪਾਇਆ ਗੁਰ ਕੈ ਸਬਤਿ ਸੀਧੇ ॥੨॥

ریما رپَھب نانا ُگر ےکَ دبس دیسےھ ۔۔۲۔۔
ਸਤਿਗੁਤਰ ਮੇਲੇ ਪਰਤਭ ਆਤਪ ਤਮਲਾਏ ॥

سیگؤر ےلیم رپَھب ا ت مِالےئ ۔۔
ਮੇਰੇ ਪਰਭ ਸਾਚੇ ਕੈ ਮਤਨ ਭਾਏ ॥

ریمے رپَھب ساےچ ےکَ نم اھبےئ ۔۔
ਹਤਰ ਗੁਣ ਗਾਵਤਹ ਸਹਤਜ ਸੁਭਾਏ ॥੩॥

سہ
ہر ُگں اگوہِ ج ُسبھاےئ ۔۔۳۔۔
ਤਬਨੁ ਗੁਰ ਸਾਚੇ ਭਰਤਮ ਭੁਲਾਏ ॥

ب
پِں ُگر ساےچ رھبم ھُالےئ ۔۔
ਮਨਮੁਖ ਅੰਧੇ ਸਿਾ ਤਬਖੁ ਖਾਏ ॥

مب
ن
م
ک
ک
ُ
ِ
ھ ادنےھ دسا ھ اھکےئ ۔۔
ਜਮ ਿੰਿੁ ਸਹਤਹ ਸਿਾ ਿੁਖੁ ਪਾਏ ॥੪॥

مج دند سہی ِہ دسا ُدھک ناےئ ۔۔۴۔۔

ਜਮੂਆ ਨ ਜੋਹੈ ਹਤਰ ਕੀ ਸਰਣਾਈ ॥

چمُؤا ہن وج َہے ہر یک رسنایئ ۔۔
ਹਉਮੈ ਮਾਤਰ ਸਤਚ ਤਲਵ ਲਾਈ ॥

ہؤ م َے امر چس لِؤ الیئ ۔۔

ਸਿਾ ਰਹੈ ਹਤਰ ਨਾਤਮ ਤਲਵ ਲਾਈ ॥੫॥

دسا ر َہے ہر نام لِؤ الیئ ۔۔۵۔۔

ਸਤਿਗੁਰੁ ਸੇਵਤਹ ਸੇ ਜਨ ਤਨਰਮਲ ਪਤਵਿਾ ॥

سیگؤر ویسہِ ےس نج پِرلم وپِنا ۔۔

ਮਨ ਤਸਉ ਮਨੁ ਤਮਲਾਇ ਸਭੁ ਜਗੁ ਜੀਿਾ ॥

نم سِیؤ نم مِال ئِے سیھ چگ اتیج ۔۔
ਇਨ ਤਬਤਧ ਕੁਸਲੁ ਿੇਰੈ ਮੇਰੇ ਮੀਿਾ ॥੬॥

ان نِدھ ُکسل ریتَے ریمے مییا ۔۔۶۔۔
ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੇਵੇ ਸੋ ਿਲੁ ਪਾਏ ॥

سیگؤرو ویسے وس لھپ ناےئ ۔۔
ਤਹਰਿੈ ਨਾਮੁ ਤਵਚਹੁ ਆਪੁ ਗਵਾਏ ॥

ہِر َدے نام وِچہؤہ ا ت وگاےئ ۔۔

ਅਨਹਿ ਬਾਣੀ ਸਬਿੁ ਵਜਾਏ ॥੭॥

ابچد ناین دبس واجےئ ۔۔۷۔۔

ਸਤਿਗੁਰ ਿੇ ਕਵਨੁ ਕਵਨੁ ਨ ਸੀਧੋ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ॥

سیگؤر ےت وکَن وکَن ہن دیسوھ ریمے اھبیئ ۔۔

ਭਗਿੀ ਸੀਧੇ ਿਤਰ ਸੋਭਾ ਪਾਈ ॥

ب
گب
ھ
ی دیسےھ در وساھب نایئ ۔۔
ਨਾਨਕ ਰਾਮ ਨਾਤਮ ਵਤਿਆਈ ॥੮॥੫॥

نانک رام نام ودنایئ ۔۔۸۔۔۵۔۔
ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੩ ॥

گؤری ہلحم ۳۔۔
ਿਰੈ ਗੁਣ ਵਖਾਣੈ ਭਰਮੁ ਨ ਜਾਇ ॥

ے ُگں واھک ئَے رھبم ہن اجۓ ۔۔
رتِ َ
ਬੰਧਨ ਨ ਿੂਟਤਹ ਮੁਕਤਿ ਨ ਪਾਇ ॥

دنبنھ ہن ئُؤہٹِ مُکت ہن ناۓ ۔۔

ਮੁਕਤਿ ਿਾਿਾ ਸਤਿਗੁਰੁ ਜੁਗ ਮਾਤਹ ॥੧॥

مُکت دانا سیگؤر ُچگ امہِ۔۔۱۔۔

ਗੁਰਮੁਤਖ ਪਰਾਣੀ ਭਰਮੁ ਗਵਾਇ ॥

ُگرمُکھ رپَاین رھبم وگَاےی ۔۔

ਸਹਜ ਧੁਤਨ ਉਪਜੈ ਹਤਰ ਤਲਵ ਲਾਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

سہ
ج د ُھں ا ُ بج َے ہر لِؤ ال ئِے ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਿਰੈ ਗੁਣ ਕਾਲੈ ਕੀ ਤਸਤਰ ਕਾਰਾ ॥

ے ُگں اک لَے یک سِر اکرا ۔۔
رتِ َ
ਨਾਮੁ ਨ ਚੇਿਤਹ ਉਪਾਵਣਹਾਰਾ ॥

نام ہن چیبہہ اُناواہنرا ۔۔

ਮਤਰ ਜੰਮਤਹ ਤਿਤਰ ਵਾਰੋ ਵਾਰਾ ॥੨॥

ب
رم چم ّہہ ھِر وارو وارا ۔۔۲۔۔
ਅੰਧੇ ਗੁਰੂ ਿੇ ਭਰਮੁ ਨ ਜਾਈ ॥

ادنےھ ُگؤ ُرو ےت رھبم ہن اجیئ ۔۔
ਮੂਲੁ ਛੋਤਿ ਲਾਗੇ ਿੂਜੈ ਭਾਈ ॥

مُؤل وھچد الےگ ُدو َچے اھبیئ ۔۔
ਤਬਖੁ ਕਾ ਮਾਿਾ ਤਬਖੁ ਮਾਤਹ ਸਮਾਈ ॥੩॥

نِکھ اک امنا نِکھ امہِ امسیئ ۔۔۳۔۔

ਮਾਇਆ ਕਤਰ ਮੂਲੁ ਜੰਿਰ ਭਰਮਾਏ ॥

امنا رک مُؤل رتنج رھبامےئ ۔۔
ਹਤਰ ਜੀਉ ਤਵਸਤਰਆ ਿੂਜੈ ਭਾਏ ॥

ہر جپؤ وِرسنا ُدو َچے اھبےئ ۔۔

ਤਜਸੁ ਨਿਤਰ ਕਰੇ ਸੋ ਪਰਮ ਗਤਿ ਪਾਏ ॥੪॥

ِجس دنر رکے وس رپم گپ ناےئ ۔۔۴۔۔
ਅੰਿਤਰ ਸਾਚੁ ਬਾਹਤਰ ਸਾਚੁ ਵਰਿਾਏ ॥

ارتن ساچ ناہر ساچ ورناےئ ۔۔
ਸਾਚੁ ਨ ਛਪੈ ਜੇ ਕੋ ਰਖੈ ਛਪਾਏ ॥

چ
ک
ساچ ہن ھپَے ےج وک ر َھے اپھچےئ ۔۔
ਤਗਆਨੀ ਬੂਝਤਹ ਸਹਤਜ ਸੁਭਾਏ ॥੫॥

سہ
گ ِیاین ئُؤچھہہ ج ُسبھاےئ ۔۔۵۔۔

ਗੁਰਮੁਤਖ ਸਾਤਚ ਰਤਹਆ ਤਲਵ ਲਾਏ ॥

ُگرمُکھ ساچ رایہ لِؤ الےئ ۔۔

ਹਉਮੈ ਮਾਇਆ ਸਬਤਿ ਜਲਾਏ ॥

ہؤ م َے امنا دبس چالےئ ۔۔

ਮੇਰਾ ਪਰਭੁ ਸਾਚਾ ਮੇਤਲ ਤਮਲਾਏ ॥੬॥

ریما رپَھب سااچ لیم مِالےئ ۔۔۶۔۔
ਸਤਿਗੁਰੁ ਿਾਿਾ ਸਬਿੁ ਸੁਣਾਏ ॥

سیگؤر دانا دبس ُسیاےئ ۔۔

ਧਾਵਿੁ ਰਾਖੈ ਿਾਤਕ ਰਹਾਏ ॥

ک
داھوت را َھے اھٹک راہےئ ۔۔
ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਿੇ ਸੋਝੀ ਪਾਏ ॥੭॥

ئُؤرے ُگر ےت وسیھج ناےئ ۔۔۷۔۔
ਆਪੇ ਕਰਿਾ ਤਸਰਸਤਟ ਤਸਰਤਜ ਤਜਤਨ ਗੋਈ ॥

ا ےپ رکنا رسِست سِرچ ِجں وگیئ ۔۔
ਤਿਸੁ ਤਬਨੁ ਿੂਜਾ ਅਵਰੁ ਨ ਕੋਈ ॥

ئِس پِں ُدواج ا َور ہن وکیئ ۔۔

ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਤਖ ਬੂਝੈ ਕੋਈ ॥੮॥੬॥

چ
نانک ُگرمُکھ وب َھے وکیئ ۔۔۸۔۔۶۔۔
ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੩ ॥

گؤری ہلحم ۳۔۔

ਨਾਮੁ ਅਮੋਲਕੁ ਗੁਰਮੁਤਖ ਪਾਵੈ ॥

نام اومکل ُگرمُکھ نا َوے ۔۔

ਨਾਮੋ ਸੇਵੇ ਨਾਤਮ ਸਹਤਜ ਸਮਾਵੈ ॥

سہ
امسوے ۔۔
ج
ناوم ویسے نام
َ

ਅੰਤਮਰਿੁ ਨਾਮੁ ਰਸਨਾ ਤਨਿ ਗਾਵੈ ॥

اگوے ۔۔
ارمِت نام رانس پِپ َ
ਤਜਸ ਨੋ ਤਿਪਾ ਕਰੇ ਸੋ ਹਤਰ ਰਸੁ ਪਾਵੈ ॥੧॥

ِجس ون کِرنا رکے وس ہر رس نا َوے ۔۔۱۔۔
ਅਨਤਿਨੁ ਤਹਰਿੈ ਜਪਉ ਜਗਿੀਸਾ ॥

ادنِن ہِر َدے جپؤ چگداسی ۔۔

ਗੁਰਮੁਤਖ ਪਾਵਉ ਪਰਮ ਪਿੁ ਸੂਖਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ُگرمُکھ ناوو رپم ند سُؤاھک ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਤਹਰਿੈ ਸੂਖੁ ਭਇਆ ਪਰਗਾਸੁ ॥

ہِر َدے سُؤھک ایھب رپاگس ۔۔
ਗੁਰਮੁਤਖ ਗਾਵਤਹ ਸਚੁ ਗੁਣਿਾਸੁ ॥

ُگرمُکھ اگوہِ چس ُگییاس ۔۔

ਿਾਸਤਨ ਿਾਸ ਤਨਿ ਹੋਵਤਹ ਿਾਸੁ ॥

دانس داس پِپ وہوہِ داس ۔۔
ਤਗਰਹ ਕੁਟੰਬ ਮਤਹ ਸਿਾ ਉਿਾਸੁ ॥੨॥

گِرہ ُکیپت ہہم دسا اُداس ۔۔۲۔۔

ਜੀਵਨ ਮੁਕਿੁ ਗੁਰਮੁਤਖ ਕੋ ਹੋਈ ॥

ِجپ َؤن مُکت ُگرمُکھ وک وہیئ ۔۔
ਪਰਮ ਪਿਾਰਥੁ ਪਾਵੈ ਸੋਈ ॥

رپم ندارھت نا َوے وسیئ ۔۔
ਿਰੈ ਗੁਣ ਮੇਟੇ ਤਨਰਮਲੁ ਹੋਈ ॥

ے ُگں ےٹیم پِرلم وہیئ ۔۔
رتِ َ
ਸਹਜੇ ਸਾਤਚ ਤਮਲੈ ਪਰਭੁ ਸੋਈ ॥੩॥

س
ہج ے

ساچ ملَ ِے رپَھب وسیئ ۔۔۳۔۔

ਮੋਹ ਕੁਟੰਬ ਤਸਉ ਪਰੀਤਿ ਨ ਹੋਇ ॥

ومہ ُکیپت سِیؤ رپپپ ہن وہۓ ۔۔
ਜਾ ਤਹਰਿੈ ਵਤਸਆ ਸਚੁ ਸੋਇ ॥

اج ہِر َدے وایس چس وسۓ ۔۔
ਗੁਰਮੁਤਖ ਮਨੁ ਬੇਤਧਆ ਅਸਤਥਰੁ ਹੋਇ ॥

سب
ُگرمُکھ نم دیبایھ ا ِھر وہۓ ۔۔
ਹੁਕਮੁ ਪਛਾਣੈ ਬੂਝੈ ਸਚੁ ਸੋਇ ॥੪॥

چ
ک
ُچ م اھچپ ئَے وب َھے چس وسۓ ۔۔۴۔۔
ਿੂੰ ਕਰਿਾ ਮੈ ਅਵਰੁ ਨ ਕੋਇ ॥

ئُؤن رکنا م َے ا َور ہن وکۓ ۔۔
ਿੁਝੁ ਸੇਵੀ ਿੁਝ ਿੇ ਪਤਿ ਹੋਇ ॥

ُب
ُب
چھ َسیؤی چھ ےت پپ وہۓ ۔۔

ਤਕਰਪਾ ਕਰਤਹ ਗਾਵਾ ਪਰਭੁ ਸੋਇ ॥

کِرنا رکہِ اگوا رپَھب وسۓ ۔۔

ਨਾਮ ਰਿਨੁ ਸਭ ਜਗ ਮਤਹ ਲੋਇ ॥੫॥

نام رنت سیھ چگ ہہم ولےئ ۔۔۵۔۔
ਗੁਰਮੁਤਖ ਬਾਣੀ ਮੀਿੀ ਲਾਗੀ ॥

ُگرمُکھ ناین یھٹیم الیگ ۔۔

ਅੰਿਰੁ ਤਬਗਸੈ ਅਨਤਿਨੁ ਤਲਵ ਲਾਗੀ ॥

ارتن نِگ َسے ادنِن لِؤ الیگ ۔۔

ਸਹਜੇ ਸਚੁ ਤਮਤਲਆ ਪਰਸਾਿੀ ॥

س
ہج ے

چس مل ِیا رپسادی ۔۔

ਸਤਿਗੁਰੁ ਪਾਇਆ ਪੂਰੈ ਵਿਭਾਗੀ ॥੬॥

سیگؤر نانا ئُؤ َرے وداھبیگ ۔۔۶۔۔

ਹਉਮੈ ਮਮਿਾ ਿੁਰਮਤਿ ਿੁਖ ਨਾਸੁ ॥

ہؤ م َے اتمم ُدرمت ُدھک ناس ۔۔

ਜਬ ਤਹਰਿੈ ਰਾਮ ਨਾਮ ਗੁਣਿਾਸੁ ॥

جت ہِر َدے رام نام ُگییاس ۔۔

ਗੁਰਮੁਤਖ ਬੁਤਧ ਪਰਗਟੀ ਪਰਭ ਜਾਸੁ ॥

ُگرمُکھ ُندھ رپَیٹگ رپَھب اجس ۔۔

ਜਬ ਤਹਰਿੈ ਰਤਵਆ ਚਰਣ ਤਨਵਾਸੁ ॥੭॥

جت ہِر َدے رونا رچن ئِؤاس ۔۔۷۔۔

ਤਜਸੁ ਨਾਮੁ ਿੇਇ ਸੋਈ ਜਨੁ ਪਾਏ ॥

ِجس نام دےئ وسیئ نج ناےئ ۔۔
ਗੁਰਮੁਤਖ ਮੇਲੇ ਆਪੁ ਗਵਾਏ ॥

ُگرمُکھ ےلیم ا ت وگاےئ ۔۔

ਤਹਰਿੈ ਸਾਚਾ ਨਾਮੁ ਵਸਾਏ ॥

ہِر َدے سااچ نام وساےئ ۔۔
ਨਾਨਕ ਸਹਜੇ ਸਾਤਚ ਸਮਾਏ ॥੮॥੭॥

س
نانک ہجے ساچ امسےئ ۔۔۸۔۔۷۔۔
ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੩ ॥

گؤری ہلحم ۳۔۔
ਮਨ ਹੀ ਮਨੁ ਸਵਾਤਰਆ ਭੈ ਸਹਤਜ ਸੁਭਾਇ ॥

ب سہ
نم یہ نم وسارِنا َھے ج ُسبھاےئِ ۔۔
ਸਬਤਿ ਮਨੁ ਰੰਤਗਆ ਤਲਵ ਲਾਇ ॥

دبس نم رایگن لِؤ ال ِئے ۔۔

ਤਨਜ ਘਤਰ ਵਤਸਆ ਪਰਭ ਕੀ ਰਜਾਇ ॥੧॥

ِب
ئ
ِ
ج رھگ وایس رپَھب یک راج ے ۔۔۱۔۔
ਸਤਿਗੁਰੁ ਸੇਤਵਐ ਜਾਇ ਅਤਭਮਾਨੁ ॥

ب
سیگؤر ویس پپے اجۓ ا ھبمان ۔۔

ਗੋਤਵਿੁ ਪਾਈਐ ਗੁਣੀ ਤਨਧਾਨੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

وگوِد نا پپَے ُگبی ن ِداھن ۔۔۱۔۔راہو۔۔

ਮਨੁ ਬੈਰਾਗੀ ਜਾ ਸਬਤਿ ਭਉ ਖਾਇ ॥

ب
اھکۓ ۔۔
نم ریبایگ اج دبس ھؤ
ِ

ਮੇਰਾ ਪਰਭੁ ਤਨਰਮਲਾ ਸਭ ਿੈ ਰਤਹਆ ਸਮਾਇ ॥

ریما رپَھب پِرمال سیھ ئَے رایہ امسۓ ۔۔
ਗੁਰ ਤਕਰਪਾ ਿੇ ਤਮਲੈ ਤਮਲਾਇ ॥੨॥

ُگر کِرنا ےت ملَ ِے مِال ئِے ۔۔۲۔۔

ਹਤਰ ਿਾਸਨ ਕੋ ਿਾਸੁ ਸੁਖੁ ਪਾਏ ॥

ہر دانس وک داس ُسکھ ناےئ ۔۔

ਮੇਰਾ ਹਤਰ ਪਰਭੁ ਇਨ ਤਬਤਧ ਪਾਇਆ ਜਾਏ ॥

ریما ہر رپَھب اِن نِدھ نانا اجےئ ۔۔
ਹਤਰ ਤਕਰਪਾ ਿੇ ਰਾਮ ਗੁਣ ਗਾਏ ॥੩॥

ہر کِرنا ےت رام ُگں اگےئ ۔۔۳۔۔

ਤਧਰਗੁ ਬਹੁ ਜੀਵਣੁ ਤਜਿੁ ਹਤਰ ਨਾਤਮ ਨ ਲਗੈ ਤਪਆਰੁ ॥

َ
درھِگ وہب ِجپؤن ِجت ہر نام ہن لگے ایپر ۔۔
ਤਧਰਗੁ ਸੇਜ ਸੁਖਾਲੀ ਕਾਮਤਣ ਮੋਹ ਗੁਬਾਰੁ ॥

درھِگ جیس ُسکھایل اکنم ومہ ُگیار ۔۔

ਤਿਨ ਸਿਲੁ ਜਨਮੁ ਤਜਨ ਨਾਮੁ ਅਧਾਰੁ ॥੪॥

پ ِ سب
ج
ھ
ِ
ں ل منج ں نام اداھر ۔۔۴۔۔

ਤਧਰਗੁ ਤਧਰਗੁ ਤਗਰਹੁ ਕੁਟੰਬੁ ਤਜਿੁ ਹਤਰ ਪਰੀਤਿ ਨ ਹੋਇ ॥

درھِگ درھِگ گِر ُہ ُکیپت ِجت ہر رپپپ ہن وہۓ ۔۔

ਸੋਈ ਹਮਾਰਾ ਮੀਿੁ ਜੋ ਹਤਰ ਗੁਣ ਗਾਵੈ ਸੋਇ ॥

ُگ
اگوے وسۓ ۔۔
وسیئ امہرا تیم وج ہر ں َ
ਹਤਰ ਨਾਮ ਤਬਨਾ ਮੈ ਅਵਰੁ ਨ ਕੋਇ ॥੫॥

ہر نام پِیا م َے ا َور ہن وکۓ ۔۔۵۔۔
ਸਤਿਗੁਰ ਿੇ ਹਮ ਗਤਿ ਪਤਿ ਪਾਈ ॥

سیگؤر ےت مہ گپ پپ نایئ ۔۔

ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਤਧਆਇਆ ਿੂਖੁ ਸਗਲ ਤਮਟਾਈ ॥

ہر نام دایھنا ُدوھک لگس مِیایئ ۔۔
ਸਿਾ ਅਨੰਿੁ ਹਤਰ ਨਾਤਮ ਤਲਵ ਲਾਈ ॥੬॥

دسا ادنن ہر نام لِؤ الیئ ۔۔۶۔۔
ਗੁਤਰ ਤਮਤਲਐ ਹਮ ਕਉ ਸਰੀਰ ਸੁਤਧ ਭਈ ॥

ُگر مِلیپے مہ کؤ رسری ُسدھ یئھب ۔۔

ਹਉਮੈ ਤਿਰਸਨਾ ਸਭ ਅਗਤਨ ਬੁਝਈ ॥

بج
ھب
ہؤ م َے رتِانس سیھ انگ ی ۔۔

ਤਬਨਸੇ ਿੋਧ ਤਖਮਾ ਗਤਹ ਲਈ ॥੭॥

ک
ہگ یئل ۔۔۷۔۔
نِیسے رکودھ ھِما ِ

ਹਤਰ ਆਪੇ ਤਿਪਾ ਕਰੇ ਨਾਮੁ ਿੇਵੈ ॥

ہر ا ےپ کِرنا رکے نام دویَے ۔۔
ਗੁਰਮੁਤਖ ਰਿਨੁ ਕੋ ਤਵਰਲਾ ਲੇਵੈ ॥

ُگرمُکھ رنت وک وِرال ویلَے ۔۔

ਨਾਨਕੁ ਗੁਣ ਗਾਵੈ ਹਤਰ ਅਲਖ ਅਭੇਵੈ ॥੮॥੮॥

ُگ
اگوے ہر اھکل اویھبے ۔۔۸۔۔۸۔۔
نانک ں َ
ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪਰਸਾਤਿ ॥

اِک اواکنر سیگؤر رپساد ۔۔
ਰਾਗੁ ਗਉੜੀ ਬੈਰਾਗਤਣ ਮਹਲਾ ੩ ॥

راگ گؤری ریبانگ ہلحم ۳۔۔
ਸਤਿਗੁਰ ਿੇ ਜੋ ਮੁਹ ਿੇਰੇ ਿੇ ਵੇਮੁਖ ਬੁਰੇ ਤਿਸੰਤਨ ॥

ب
سیگؤر ےت وج مُؤہ ریھپے ےت و مکھ ُپرے ِدنسّ ۔۔
ਅਨਤਿਨੁ ਬਧੇ ਮਾਰੀਅਤਨ ਤਿਤਰ ਵੇਲਾ ਨਾ ਲਹੰਤਨ ॥੧॥

ب
ادنِن دبےھ امرنیں ھِر ونال ہن ہلّ ۔۔۱۔۔
ਹਤਰ ਹਤਰ ਰਾਖਹੁ ਤਿਪਾ ਧਾਤਰ ॥

ک
ہر ہر را ھہؤ کِرنا داھر ۔۔

ਸਿਸੰਗਤਿ ਮੇਲਾਇ ਪਰਭ ਹਤਰ ਤਹਰਿੈ ਹਤਰ ਗੁਣ ਸਾਤਰ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

سیسیگت میال ِئے رپَھب ہر ہِر َدے ہر ُگں سار ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਸੇ ਭਗਿ ਹਤਰ ਭਾਵਿੇ ਜੋ ਗੁਰਮੁਤਖ ਭਾਇ ਚਲੰਤਨ ॥

ےس تگھب ہر اھبودے وج ُگرمُکھ اھبےئ نلچّ ۔۔
ਆਪੁ ਛੋਤਿ ਸੇਵਾ ਕਰਤਨ ਜੀਵਿ ਮੁਏ ਰਹੰਤਨ ॥੨॥

ا ت وھچد ویسا رکن ِجپ َؤت مُؤےئ رنہّ ۔۔۲۔۔
ਤਜਸ ਿਾ ਤਪੰਿੁ ਪਰਾਣ ਹੈ ਤਿਸ ਕੀ ਤਸਤਰ ਕਾਰ ॥

ےہ ئِس یک سِر اکر ۔۔
ِجس دا پِید رپان َ

ਓਹੁ ਤਕਉ ਮਨਹੁ ਤਵਸਾਰੀਐ ਹਤਰ ਰਖੀਐ ਤਹਰਿੈ ਧਾਤਰ ॥੩॥

پپ ہ ک
ھی
پ
ہ
او ُہ کپؤ مبہؤ وِسار ے ر ر ے ِر َدے داھر ۔۔۳۔۔
ਨਾਤਮ ਤਮਤਲਐ ਪਤਿ ਪਾਈਐ ਨਾਤਮ ਮੰਤਨਐ ਸੁਖੁ ਹੋਇ ॥

نام مِلیپے پپ نا پپَے نام ِمی ٔپے ُسکھ وہۓ ۔۔

ਸਤਿਗੁਰ ਿੇ ਨਾਮੁ ਪਾਈਐ ਕਰਤਮ ਤਮਲੈ ਪਰਭੁ ਸੋਇ ॥੪॥

سیگؤر ےت نام نا پپَے رکم ملَ ِے رپَھب وسۓ ۔۔۴۔۔
ਸਤਿਗੁਰ ਿੇ ਜੋ ਮੁਹੁ ਿੇਰੇ ਓਇ ਭਰਮਿੇ ਨਾ ਤਟਕੰਤਨ ॥

سیگؤر ےت وج مُہؤ ریھپے اوےؑ رھبدمے ہن نکِ ّں ۔۔
ਧਰਤਿ ਅਸਮਾਨੁ ਨ ਝਲਈ ਤਵਤਚ ਤਵਸਟਾ ਪਏ ਪਚੰਤਨ ॥੫॥

چ
ب
چ
لب
ھ
درھت اامسن ہن ی وِچ وِاٹس ےئپ ّں ۔۔۵۔۔
ਇਹੁ ਜਗੁ ਭਰਤਮ ਭੁਲਾਇਆ ਮੋਹ ਿਗਉਲੀ ਪਾਇ ॥

ب
ب
اویہ چگ رھبم ھُالنا ومہ ھگؤیل ناۓ ۔۔

ਤਜਨਾ ਸਤਿਗੁਰੁ ਭੇਤਟਆ ਤਿਨ ਨੇਤੜ ਨ ਤਭਟੈ ਮਾਇ ॥੬॥

ب
ب
ِجیا سیگؤر ھیییا پِں ڑین ہن ِھ َپے امےئ ۔۔۶۔۔
ਸਤਿਗੁਰੁ ਸੇਵਤਨ ਸੋ ਸੋਹਣੇ ਹਉਮੈ ਮੈਲੁ ਗਵਾਇ ॥

سیگؤر َسیؤن وس وسےنہ ہؤ م َے مَیل وگَاےی ۔۔
ਸਬਤਿ ਰਿੇ ਸੇ ਤਨਰਮਲੇ ਚਲਤਹ ਸਤਿਗੁਰ ਭਾਇ ॥੭॥

دبس رےت ےس پِرےلم چلہہ سیگؤر اھبےئ ۔۔۷۔۔

ਹਤਰ ਪਰਭ ਿਾਿਾ ਏਕੁ ਿੂੰ ਿੂੰ ਆਪੇ ਬਖਤਸ ਤਮਲਾਇ ॥

نک
ہر رپَھب دانا انک ئُؤن ئُؤن ا ےپ ھس مِال ِئے ۔۔

ਜਨੁ ਨਾਨਕੁ ਸਰਣਾਗਿੀ ਤਜਉ ਭਾਵੈ ਤਿਵੈ ਛਿਾਇ ॥੮॥੧॥੯॥

نج نانک رسنایتگ ج ٔپؤ اھبوے ئ ِ َؤے چھداۓ ۔۔۸۔۔۱۔۔۹۔۔
ੇਰਾਗੁ ਗਉੜੀ ਪੂਰਬੀ ਮਹਲਾ ੪ ਕਰਹਲ

راگ گؤری ئُؤریب ہلحم  ۴رکےلہ
ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪਰਸਾਤਿ ॥

اِک اواکنر سیگؤر رپساد ۔۔
ਕਰਹਲੇ ਮਨ ਪਰਿੇਸੀਆ ਤਕਉ ਤਮਲੀਐ ਹਤਰ ਮਾਇ ॥

رکےلہ نم رپدئسیا کپؤ مِلیپے ہر امےئ ۔۔

ਗੁਰੁ ਭਾਤਗ ਪੂਰੈ ਪਾਇਆ ਗਤਲ ਤਮਤਲਆ ਤਪਆਰਾ ਆਇ ॥੧॥

ُگر اھبگ ئُؤ َرے نانا لگ مل ِیا ایپرا ا ۓ ۔۔۱۔۔

ਮਨ ਕਰਹਲਾ ਸਤਿਗੁਰੁ ਪੁਰਖੁ ਤਧਆਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

نم رکہال سیگؤر ُپرھک دایھۓ ۔۔۱۔۔راہو۔۔

ਮਨ ਕਰਹਲਾ ਵੀਚਾਰੀਆ ਹਤਰ ਰਾਮ ਨਾਮ ਤਧਆਇ ॥

نم رکہال وِبچارنا ہر رام نام دایھۓ ۔۔

ਤਜਥੈ ਲੇਖਾ ਮੰਗੀਐ ਹਤਰ ਆਪੇ ਲਏ ਛਿਾਇ ॥੨॥

جب
م
ِ َھے اھکیل یگیپِے ہر ا ےپ ےئل چھداۓ ۔۔۲۔۔

ਮਨ ਕਰਹਲਾ ਅਤਿ ਤਨਰਮਲਾ ਮਲੁ ਲਾਗੀ ਹਉਮੈ ਆਇ ॥

ت پِرمال لم الیگ ہؤ م َے ا ۓ ۔۔
نم رکہال ا ِ

ਪਰਿਤਖ ਤਪਰੁ ਘਤਰ ਨਾਤਲ ਤਪਆਰਾ ਤਵਛੁਤੜ ਚੋਟਾ ਖਾਇ ॥੩॥

اھکۓ ۔۔۳۔۔
رپنکھ پِر رھگ نال ایپرا وِڑھچ وچنا
ِ

ਮਨ ਕਰਹਲਾ ਮੇਰੇ ਪਰੀਿਮਾ ਹਤਰ ਤਰਿੈ ਭਾਤਲ ਭਾਲਾਇ ॥

نم رکہال ریمے رپپبما ہر ر َِدے اھبل اھبالےئ ۔۔

ਉਪਾਇ ਤਕਿੈ ਨ ਲਭਈ ਗੁਰੁ ਤਹਰਿੈ ਹਤਰ ਿੇਖਾਇ ॥੪॥

لب
اُناے ک ِ َپے ہن ھبی ُگر ہِر َدے ہر داھکیےئ ۔۔۴۔۔

ਮਨ ਕਰਹਲਾ ਮੇਰੇ ਪਰੀਿਮਾ ਤਿਨੁ ਰੈਤਣ ਹਤਰ ਤਲਵ ਲਾਇ ॥

نم رکہال ریمے رپپبما دِن َرنی ہر لِؤ ال ِئے ۔۔

ਘਰੁ ਜਾਇ ਪਾਵਤਹ ਰੰਗ ਮਹਲੀ ਗੁਰੁ ਮੇਲੇ ਹਤਰ ਮੇਲਾਇ ॥੫॥

رھگ اجۓ ناوہِ رنگ یلحم ُگر ےلیم ہر میال ئِے ۔۔۵۔۔
ਮਨ ਕਰਹਲਾ ਿੂੰ ਮੀਿੁ ਮੇਰਾ ਪਾਖੰਿੁ ਲੋਭੁ ਿਜਾਇ ॥

نم رکہال ئُؤن تیم ریما ناڈنھک ولھب اجتےئ ۔۔
ਪਾਖੰਤਿ ਲੋਭੀ ਮਾਰੀਐ ਜਮ ਿੰਿੁ ਿੇਇ ਸਜਾਇ ॥੬॥

ناڈنھک ولیھب امر پپے مج دند دےئ اجسۓ ۔۔۶۔۔
ਮਨ ਕਰਹਲਾ ਮੇਰੇ ਪਰਾਨ ਿੂੰ ਮੈਲੁ ਪਾਖੰਿੁ ਭਰਮੁ ਗਵਾਇ ॥

نم رکہال ریمے رپان ئُؤن مَیل ناڈنھک رھبم وگَاےی ۔۔
ਹਤਰ ਅੰਤਮਰਿ ਸਰੁ ਗੁਤਰ ਪੂਤਰਆ ਤਮਤਲ ਸੰਗਿੀ ਮਲੁ ਲਤਹ ਜਾਇ ॥੭॥

ہر ارمِت رس ُگر ئُؤرنا مِل یتگنس لم ہہل اجۓ ۔۔۷۔۔

ਮਨ ਕਰਹਲਾ ਮੇਰੇ ਤਪਆਤਰਆ ਇਕ ਗੁਰ ਕੀ ਤਸਖ ਸੁਣਾਇ ॥

نم رکہال ریمے ایپرنا اِک ُگر یک سِکھ ُسیاۓ ۔۔

ਇਹੁ ਮੋਹੁ ਮਾਇਆ ਪਸਤਰਆ ਅੰਤਿ ਸਾਤਥ ਨ ਕੋਈ ਜਾਇ ॥੮॥

اویہ ومہ امنا رسپنا اپپ ساھت ہن وکیئ اجۓ ۔۔۸۔۔

ਮਨ ਕਰਹਲਾ ਮੇਰੇ ਸਾਜਨਾ ਹਤਰ ਖਰਚੁ ਲੀਆ ਪਤਿ ਪਾਇ ॥

نم رکہال ریمے ساانج ہر رھکچ ایل پپ ناۓ ۔۔
ਹਤਰ ਿਰਗਹ ਪੈਨਾਇਆ ਹਤਰ ਆਤਪ ਲਇਆ ਗਤਲ ਲਾਇ ॥੯॥

ہر درہگ انیپنا ہر ا ت لییا لگ ال ئِے ۔۔۹۔۔

ਮਨ ਕਰਹਲਾ ਗੁਤਰ ਮੰਤਨਆ ਗੁਰਮੁਤਖ ਕਾਰ ਕਮਾਇ ॥

نم رکہال ُگر میّیا ُگرمُکھ اکر امکۓ ۔۔

ਗੁਰ ਆਗੈ ਕਤਰ ਜੋਿੜੀ ਜਨ ਨਾਨਕ ਹਤਰ ਮੇਲਾਇ ॥੧੦॥੧॥

ُگر ا ےگ رک وجدری نج نانک ہر میال ئِے ۔۔۱۱۔۔۱۔۔
ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੪ ॥

گؤری ہلحم ۴۔۔
ਮਨ ਕਰਹਲਾ ਵੀਚਾਰੀਆ ਵੀਚਾਤਰ ਿੇਖੁ ਸਮਾਤਲ ॥

نم رکہال وبچارنا وبچار دھکی امسل ۔۔

ਬਨ ਤਿਤਰ ਥਕੇ ਬਨ ਵਾਸੀਆ ਤਪਰੁ ਗੁਰਮਤਿ ਤਰਿੈ ਤਨਹਾਤਲ ॥੧॥

ب
نب ھِر ےکھت نب وا ِسیا پِر ُگرمت ر َِدے بِہال ۔۔۱۔۔
ਮਨ ਕਰਹਲਾ ਗੁਰ ਗੋਤਵੰਿੁ ਸਮਾਤਲ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

نم رکہال ُگر وگوِدن امسل ۔۔۱۔۔راہو۔۔

ਮਨ ਕਰਹਲਾ ਵੀਚਾਰੀਆ ਮਨਮੁਖ ਿਾਤਥਆ ਮਹਾ ਜਾਤਲ ॥

ب مب
ب
م
ک
ُ
ھ
نم رکہال و چارنا ھ اھپ ِیا اہم اجل ۔۔

ਗੁਰਮੁਤਖ ਪਰਾਣੀ ਮੁਕਿੁ ਹੈ ਹਤਰ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਸਮਾਤਲ ॥੨॥

ُگرمُکھ رپَاین مُکت ےہَ ہر ہر نام امسل ۔۔۲۔۔

ਮਨ ਕਰਹਲਾ ਮੇਰੇ ਤਪਆਤਰਆ ਸਿਸੰਗਤਿ ਸਤਿਗੁਰੁ ਭਾਤਲ ॥

نم رکہال ریمے ایپرنا سیسیگت سیگؤر اھبل ۔۔

ਸਿਸੰਗਤਿ ਲਤਗ ਹਤਰ ਤਧਆਈਐ ਹਤਰ ਹਤਰ ਚਲੈ ਿੇਰੈ ਨਾਤਲ ॥੩॥

سیسیگت گل ہر دایھ نیپے َ ہر ہر چلَے ریتَے نال ۔۔۳۔۔
ਮਨ ਕਰਹਲਾ ਵਿਭਾਗੀਆ ਹਤਰ ਏਕ ਨਿਤਰ ਤਨਹਾਤਲ ॥

نم رکہال وداھبایگ ہر انک دنر بِہال ۔۔
ਆਤਪ ਛਿਾਏ ਛੁਟੀਐ ਸਤਿਗੁਰ ਚਰਣ ਸਮਾਤਲ ॥੪॥

چ
ا ت چھداےئ ھُییپے سیگؤر رچن امسل ۔۔۴۔۔

ਮਨ ਕਰਹਲਾ ਮੇਰੇ ਤਪਆਤਰਆ ਤਵਤਚ ਿੇਹੀ ਜੋਤਿ ਸਮਾਤਲ ॥

نم رکہال ریمے ایپرنا وِچ دیہی وجت امسل ۔۔
ਗੁਤਰ ਨਉ ਤਨਤਧ ਨਾਮੁ ਤਵਖਾਤਲਆ ਹਤਰ ਿਾਤਿ ਕਰੀ ਿਇਆਤਲ ॥੫॥

ُگر ئؤ ن ِدھ نام وِاھکایل ہر دات رکی دنال ۔۔۵۔۔

ਮਨ ਕਰਹਲਾ ਿੂੰ ਚੰਚਲਾ ਚਿੁਰਾਈ ਛਤਿ ਤਵਕਰਾਤਲ ॥

نم رکہال ئُؤن جبچال چتُرایئ چھد وِرکال ۔۔

ਹਤਰ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਸਮਾਤਲ ਿੂੰ ਹਤਰ ਮੁਕਤਿ ਕਰੇ ਅੰਿ ਕਾਤਲ ॥੬॥

ہر ہر نام امسل ئُؤن ہر مُکت رکے اپپ اکل ۔۔۶۔۔

ਮਨ ਕਰਹਲਾ ਵਿਭਾਗੀਆ ਿੂੰ ਤਗਆਨੁ ਰਿਨੁ ਸਮਾਤਲ ॥

نم رکہال وداھبایگ ئُؤن گ ِیان رنت امسل ۔۔

ਗੁਰ ਤਗਆਨੁ ਖੜਗੁ ਹਤਥ ਧਾਤਰਆ ਜਮੁ ਮਾਤਰਅੜਾ ਜਮਕਾਤਲ ॥੭॥

ُگر گ ِیان ڑھکگ ھتہ داھرنا مج امرپرا چمکال ۔۔۷۔۔

ਅੰਿਤਰ ਤਨਧਾਨੁ ਮਨ ਕਰਹਲੇ ਭਰਤਮ ਭਵਤਹ ਬਾਹਤਰ ਭਾਤਲ ॥

ب
ارتن ن ِداھن نم رکےلہ رھبم َھؤہِ ناہر اھبل ۔۔

ਗੁਰੁ ਪੁਰਖੁ ਪੂਰਾ ਭੇਤਟਆ ਹਤਰ ਸਜਣੁ ਲਧੜਾ ਨਾਤਲ ॥੮॥

ب
ُگر ُپرھک ئُؤرا ھیییا ہر نجس دلڑھا نال ۔۔۸۔۔

ਰੰਤਗ ਰਿੜੇ ਮਨ ਕਰਹਲੇ ਹਤਰ ਰੰਗੁ ਸਿਾ ਸਮਾਤਲ ॥

رنگ رڑتے نم رکےلہ ہر رنگ دسا امسل ۔۔
ਹਤਰ ਰੰਗੁ ਕਿੇ ਨ ਉਿਰੈ ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਸਬਿੁ ਸਮਾਤਲ ॥੯॥

ہر رنگ دکے ہن اُرتَے ُگر ویسا دبس امسل ۔۔۹۔۔

ਹਮ ਪੰਖੀ ਮਨ ਕਰਹਲੇ ਹਤਰ ਿਰਵਰੁ ਪੁਰਖੁ ਅਕਾਤਲ ॥

مہ یھکنپ نم رکےلہ ہر رتور ُپرھک ااکل ۔۔

ਵਿਭਾਗੀ ਗੁਰਮੁਤਖ ਪਾਇਆ ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਸਮਾਤਲ ॥੧੦॥੨॥

وداھبیگ ُگرمُکھ نانا نج نانک نام امسل ۔۔۱۱۔۔۲۔۔
ਰਾਗੁ ਗਉੜੀ ਗੁਆਰੇਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ਅਸਟਪਿੀਆ

راگ گؤری ُگؤارریی ہلحم  ۵اسییدنا

ੴ ਸਤਿਨਾਮੁ ਕਰਿਾ ਪੁਰਖੁ ਗੁਰ ਪਰਸਾਤਿ ॥

اِک اواکنر سییام رکنا ُپرھک ُگر رپساد ۔۔
ਜਬ ਇਹੁ ਮਨ ਮਤਹ ਕਰਿ ਗੁਮਾਨਾ ॥

ُ
جت اویہ نم ہہم رکت گمانا ۔۔

ਿਬ ਇਹੁ ਬਾਵਰੁ ਤਿਰਿ ਤਬਗਾਨਾ ॥

ب
پپ اویہ ناور ھِرت ِئگاہن ۔۔

ਜਬ ਇਹੁ ਹੂਆ ਸਗਲ ਕੀ ਰੀਨਾ ॥

جت اویہ ُہؤا لگس یک رانی ۔۔
ਿਾ ਿੇ ਰਮਈਆ ਘਤਟ ਘਤਟ ਚੀਨਾ ॥੧॥

نا ےت رمییا ٹھگ ٹھگ چییا ۔۔۱۔۔
ਸਹਜ ਸੁਹੇਲਾ ਿਲੁ ਮਸਕੀਨੀ ॥

سہ
ج سُؤہیال لھپ ینیکسم ۔۔

ਸਤਿਗੁਰ ਅਪੁਨੈ ਮੋਤਹ ਿਾਨੁ ਿੀਨੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

سیگؤر اےنپ ومہِ دان دینی ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਜਬ ਤਕਸ ਕਉ ਇਹੁ ਜਾਨਤਸ ਮੰਿਾ ॥

جت کِس کؤ اویہ اجسن دنما ۔۔
ਿਬ ਸਗਲੇ ਇਸੁ ਮੇਲਤਹ ਿੰਿਾ ॥

پپ ےلگس اِس میلہہ دنھپا ۔۔

ਮੇਰ ਿੇਰ ਜਬ ਇਨਤਹ ਚੁਕਾਈ ॥

ریم َنتر جت اہہنِ ُجکایئ ۔۔

ਿਾ ਿੇ ਇਸੁ ਸੰਤਗ ਨਹੀ ਬੈਰਾਈ ॥੨॥

نا ےت اِس گنس یہن َنترایئ ۔۔۲۔۔
ਜਬ ਇਤਨ ਅਪੁਨੀ ਅਪਨੀ ਧਾਰੀ ॥

جت اِن اینپ اینپ داھری ۔۔
ਿਬ ਇਸ ਕਉ ਹੈ ਮੁਸਕਲੁ ਭਾਰੀ ॥

ےہ مُسکل اھبری ۔۔
پپ اِس کؤ َ

ਜਬ ਇਤਨ ਕਰਣੈਹਾਰੁ ਪਛਾਿਾ ॥

جت اِن رک َپبہار اھچپنا ۔۔
ਿਬ ਇਸ ਨੋ ਨਾਹੀ ਤਕਛੁ ਿਾਿਾ ॥੩॥

ک
پپ اِس ون نایہ ِچھ نانا ۔۔۳۔۔
ਜਬ ਇਤਨ ਅਪੁਨੋ ਬਾਤਧਓ ਮੋਹਾ ॥

جت اِن اونپ نادھپؤ وماہ ۔۔

ਆਵੈ ਜਾਇ ਸਿਾ ਜਤਮ ਜੋਹਾ ॥

ے اجۓ دسا مج وجاہ ۔۔
او َ
ਜਬ ਇਸ ਿੇ ਸਭ ਤਬਨਸੇ ਭਰਮਾ ॥

جت اِس ےت سیھ نِیسے رھبام ۔۔
ਭੇਿੁ ਨਾਹੀ ਹੈ ਪਾਰਬਰਹਮਾ ॥੪॥

دیھب نایہ ےہَ نارپرامہ ۔۔۴۔۔
ਜਬ ਇਤਨ ਤਕਛੁ ਕਤਰ ਮਾਨੇ ਭੇਿਾ ॥

ک
جت اِن ِچھ رک امےن دیھبا ۔۔
ਿਬ ਿੇ ਿੂਖ ਿੰਿ ਅਰੁ ਖੇਿਾ ॥

پپ ےت ُدوھک دند ار دیھکا ۔۔
ਜਬ ਇਤਨ ਏਕੋ ਏਕੀ ਬੂਤਝਆ ॥

جت اِن اوکی ایکی وبچھیا ۔۔

ਿਬ ਿੇ ਇਸ ਨੋ ਸਭੁ ਤਕਛੁ ਸੂਤਝਆ ॥੫॥

ک
پپ ےت اِس ون سیھ ِچھ سُؤچھیا ۔۔۵۔۔

ਜਬ ਇਹੁ ਧਾਵੈ ਮਾਇਆ ਅਰਥੀ ॥

اھوے امنا اریھت ۔۔
جت اویہ د َ
ਨਹ ਤਿਰਪਿਾਵੈ ਨਹ ਤਿਸ ਲਾਥੀ ॥

ِاتپوے ہن ئِس الیھت ۔۔
ہن رت َ

ਜਬ ਇਸ ਿੇ ਇਹੁ ਹੋਇਓ ਜਉਲਾ ॥

جت اِس ےت اویہ وہویئ جؤال ۔۔
ਪੀਛੈ ਲਾਤਗ ਚਲੀ ਉਤਿ ਕਉਲਾ ॥੬॥

پ بج
َ
ھ
ک
ے الگ یلچ اُھٹ ؤال ۔۔۶۔۔

ਕਤਰ ਤਕਰਪਾ ਜਉ ਸਤਿਗੁਰੁ ਤਮਤਲਓ ॥

رک کِرنا جؤ سیگؤر مل ِپؤ ۔۔

ਮਨ ਮੰਿਰ ਮਤਹ ਿੀਪਕੁ ਜਤਲਓ ॥

نم دنمر ہہم دپیک چلپؤ ۔۔
ਜੀਿ ਹਾਰ ਕੀ ਸੋਝੀ ਕਰੀ ॥

جپت اہر یک وسیھج رکی ۔۔
ਿਉ ਇਸੁ ਘਰ ਕੀ ਕੀਮਤਿ ਪਰੀ ॥੭॥

ئؤ اِس رھگ یک تمیق رپی ۔۔۷۔۔
ਕਰਨ ਕਰਾਵਨ ਸਭੁ ਤਕਛੁ ਏਕੈ ॥

ک
رکن رکاون سیھ ِچھ اےکیَ ۔۔
ਆਪੇ ਬੁਤਧ ਬੀਚਾਤਰ ਤਬਬੇਕੈ ॥

ا ےپ ُندھ اچیبر نِیی َکے ۔۔

ਿੂਤਰ ਨ ਨੇਰੈ ਸਭ ਕੈ ਸੰਗਾ ॥

ُدور ہن رینَے سیھ ےکَ اگنس ۔۔
ਸਚੁ ਸਾਲਾਹਣੁ ਨਾਨਕ ਹਤਰ ਰੰਗਾ ॥੮॥੧॥

چس ساالنہ نانک ہر راگن ۔۔۸۔۔۱۔۔
ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

گؤری ہلحم ۵۔۔
ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਿੇ ਨਾਮੇ ਲਾਗਾ ॥

ُگر ویسا ےت ناےم الاگ ۔۔

ਤਿਸ ਕਉ ਤਮਤਲਆ ਤਜਸੁ ਮਸਿਤਕ ਭਾਗਾ ॥

ئِس کؤ مل ِیا ِجس کتسم اھباگ ۔۔
ਤਿਸ ਕੈ ਤਹਰਿੈ ਰਤਵਆ ਸੋਇ ॥

ئِس ےکَ ہِر َدے رونا وسۓ ۔۔
ਮਨੁ ਿਨੁ ਸੀਿਲੁ ਤਨਹਚਲੁ ਹੋਇ ॥੧॥

بہ
نم نت لتیس ِ چل وہۓ ۔۔۱۔۔
ਐਸਾ ਕੀਰਿਨੁ ਕਤਰ ਮਨ ਮੇਰੇ ॥

ااسی ریکنت رک نم ریمے ۔۔
ਈਹਾ ਊਹਾ ਜੋ ਕਾਤਮ ਿੇਰੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

اِاہی اُواہ وج اکم ریتَے ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਜਾਸੁ ਜਪਿ ਭਉ ਅਪਿਾ ਜਾਇ ॥

ب
اجس جپت ھؤ اندا اجۓ ۔۔

ਧਾਵਿ ਮਨੂਆ ਆਵੈ ਿਾਇ ॥

ے اھٹۓ ۔۔
داھوت م ُپؤا ا و َ
ਜਾਸੁ ਜਪਿ ਤਿਤਰ ਿੂਖੁ ਨ ਲਾਗੈ ॥

ب
اجس جپت ھِر ُدوھک ہن ال َگے ۔۔
ਜਾਸੁ ਜਪਿ ਇਹ ਹਉਮੈ ਭਾਗੈ ॥੨॥

اجس جپت اہہی ہؤ م َے اھب َگے ۔۔۲۔۔
ਜਾਸੁ ਜਪਿ ਵਤਸ ਆਵਤਹ ਪੰਚਾ ॥

اجس جپت وس ا وہِ اچنپ ۔۔
ਜਾਸੁ ਜਪਿ ਤਰਿੈ ਅੰਤਮਰਿੁ ਸੰਚਾ ॥

اجس جپت ر َِدے ارمِت سبچا ۔۔
ਜਾਸੁ ਜਪਿ ਇਹ ਤਿਰਸਨਾ ਬੁਝੈ ॥

بُج
ھ
َ
اجس جپت اہہی رتِانس ے ۔۔

ਜਾਸੁ ਜਪਿ ਹਤਰ ਿਰਗਹ ਤਸਝੈ ॥੩॥

ِسج
ھ
َ
اجس جپت ہر درہگ ے ۔۔۳۔۔

ਜਾਸੁ ਜਪਿ ਕੋਤਟ ਤਮਟਤਹ ਅਪਰਾਧ ॥

اجس جپت وکت مِی ِہ ارپادھ ۔۔
ਜਾਸੁ ਜਪਿ ਹਤਰ ਹੋਵਤਹ ਸਾਧ ॥

اجس جپت ہر وہوہِ سادھ ۔۔
ਜਾਸੁ ਜਪਿ ਮਨੁ ਸੀਿਲੁ ਹੋਵੈ ॥

وہوے ۔۔
اجس جپت نم لتیس َ

ਜਾਸੁ ਜਪਿ ਮਲੁ ਸਗਲੀ ਖੋਵੈ ॥੪॥

سگل
وھکوے ۔۔۴۔۔
اجس جپت لم ی َ
ਜਾਸੁ ਜਪਿ ਰਿਨੁ ਹਤਰ ਤਮਲੈ ॥

اجس جپت رنت ہر ملَ ِے ۔۔

ਬਹੁਤਰ ਨ ਛੋਿੈ ਹਤਰ ਸੰਤਗ ਤਹਲੈ ॥

وھچدے ہر گنس ہِلَے َ۔۔
ب ُہر ہن َ
ਜਾਸੁ ਜਪਿ ਕਈ ਬੈਕੁੰਿ ਵਾਸੁ ॥

پ
اجس جپت یئک ی ُکیبھ واس ۔۔
ਜਾਸੁ ਜਪਿ ਸੁਖ ਸਹਤਜ ਤਨਵਾਸੁ ॥੫॥

سہ
اجس جپت ُسکھ ج ئِؤاس ۔۔۵۔۔

ਜਾਸੁ ਜਪਿ ਇਹ ਅਗਤਨ ਨ ਪੋਹਿ ॥

اجس جپت اہہی انگ ہن وپہت ۔۔
ਜਾਸੁ ਜਪਿ ਇਹੁ ਕਾਲੁ ਨ ਜੋਹਿ ॥

اجس جپت اویہ اکل ہن وجہت ۔۔
ਜਾਸੁ ਜਪਿ ਿੇਰਾ ਤਨਰਮਲ ਮਾਥਾ ॥

اجس جپت ریتا پِرلم اماھت ۔۔

ਜਾਸੁ ਜਪਿ ਸਗਲਾ ਿੁਖੁ ਲਾਥਾ ॥੬॥

اجس جپت سگال ُدھک الاھت ۔۔۶۔۔
ਜਾਸੁ ਜਪਿ ਮੁਸਕਲੁ ਕਛੂ ਨ ਬਨੈ ॥

کج
اجس جپت مُسکل ُھؤ ہن پ َپے ۔۔

ਜਾਸੁ ਜਪਿ ਸੁਤਣ ਅਨਹਿ ਧੁਨੈ ॥

اجس جپت ُسں ابہت د ُھ َپے ۔۔

ਜਾਸੁ ਜਪਿ ਇਹ ਤਨਰਮਲ ਸੋਇ ॥

اجس جپت اہہی پِرلم وسۓ ۔۔
ਜਾਸੁ ਜਪਿ ਕਮਲੁ ਸੀਧਾ ਹੋਇ ॥੭॥

اجس جپت لمک دیساھ وہۓ ۔۔۷۔۔
ਗੁਤਰ ਸੁਭ ਤਿਰਸਤਟ ਸਭ ਊਪਤਰ ਕਰੀ ॥

ُگر ُسیھ د ِرست سیھ اُورپ رکی ۔۔
ਤਜਸ ਕੈ ਤਹਰਿੈ ਮੰਿੁ ਿੇ ਹਰੀ ॥

سج ےکَ ہِر َدے میتر دے ہری ۔۔
ਅਖੰਿ ਕੀਰਿਨੁ ਤਿਤਨ ਭੋਜਨੁ ਚੂਰਾ ॥

اڈنھک ریکنت پِں وھبنج ُجؤرا ۔۔

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਤਜਸੁ ਸਤਿਗੁਰੁ ਪੂਰਾ ॥੮॥੨॥

ہکُ نانک ِجس سیگؤر ئُؤرا ۔۔۸۔۔۲۔۔
ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

گؤری ہلحم ۵۔۔
ਗੁਰ ਕਾ ਸਬਿੁ ਤਰਿ ਅੰਿਤਰ ਧਾਰੈ ॥

اھرے ۔۔
ُگر اک دبس رِد ارتن د َ
ਪੰਚ ਜਨਾ ਤਸਉ ਸੰਗੁ ਤਨਵਾਰੈ ॥

پب
ج انج سِیؤ گنس ئِؤا َرے ۔۔

ਿਸ ਇੰਿਰੀ ਕਤਰ ਰਾਖੈ ਵਾਤਸ ॥

ک
دس ادنری رک را َھے واس ۔۔
ਿਾ ਕੈ ਆਿਮੈ ਹੋਇ ਪਰਗਾਸੁ ॥੧॥

ےک ا ےمت وہۓ رپاگس ۔۔۱۔۔
نا َ
ਐਸੀ ਤਿਰੜਿਾ ਿਾ ਕੈ ਹੋਇ ॥

ےک وہۓ ۔۔
ایسی درِرنا نا َ
ਜਾ ਕਉ ਿਇਆ ਮਇਆ ਪਰਭ ਸੋਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

اج کؤ دایئ ایم رپَھب وسۓ ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਸਾਜਨੁ ਿੁਸਟੁ ਜਾ ਕੈ ਏਕ ਸਮਾਨੈ ॥

سانج ُدست اج ےکَ انک امس ئَے ۔۔
ਜੇਿਾ ਬੋਲਣੁ ਿੇਿਾ ਤਗਆਨੈ ॥

َچییا وبنل نییا گ ِیا ئَے ۔۔

ਜੇਿਾ ਸੁਨਣਾ ਿੇਿਾ ਨਾਮੁ ॥

َچییا ُسییا نییا نام ۔۔
ਜੇਿਾ ਪੇਖਨੁ ਿੇਿਾ ਤਧਆਨੁ ॥੨॥

پی ک
ھ
ن
ی
اتیج ں یا دایھن ۔۔۲۔۔
ਸਹਜੇ ਜਾਗਣੁ ਸਹਜੇ ਸੋਇ ॥

س
س
ہجے اجنگ ہجے وسۓ ۔۔

ਸਹਜੇ ਹੋਿਾ ਜਾਇ ਸੁ ਹੋਇ ॥

س
ہجے وہنا اجۓ وس وہۓ ۔۔

ਸਹਤਜ ਬੈਰਾਗੁ ਸਹਜੇ ਹੀ ਹਸਨਾ ॥

سہ
س
ہ
ہ
ج
س
ج ریباگ ے یہ یا ۔۔

ਸਹਜੇ ਚੂਪ ਸਹਜੇ ਹੀ ਜਪਨਾ ॥੩॥

س
س
ہجے ُجؤت ہجے یہ چییا ۔۔۳۔۔
ਸਹਜੇ ਭੋਜਨੁ ਸਹਜੇ ਭਾਉ ॥

س
س
ہجے وھبنج ہجے اھبو ۔۔

ਸਹਜੇ ਤਮਤਟਓ ਸਗਲ ਿੁਰਾਉ ॥

س
ہجے مِیپؤ لگس ُدراو ۔۔

ਸਹਜੇ ਹੋਆ ਸਾਧੂ ਸੰਗੁ ॥

س
ہجے وہا سا ُدوھ گنس ۔۔
ਸਹਤਜ ਤਮਤਲਓ ਪਾਰਬਰਹਮੁ ਤਨਸੰਗੁ ॥੪॥

سہ
ج مل ِپؤ نارپرمہ ئِسیگ ۔۔۴۔۔

ਸਹਜੇ ਤਗਰਹ ਮਤਹ ਸਹਤਜ ਉਿਾਸੀ ॥

سہ
س
ہجے گِرہ ہہم ج اُدایس ۔۔

ਸਹਜੇ ਿੁਤਬਧਾ ਿਨ ਕੀ ਨਾਸੀ ॥

س
ہجے ُددباھ نت یک نایس ۔۔

ਜਾ ਕੈ ਸਹਤਜ ਮਤਨ ਭਇਆ ਅਨੰਿੁ ॥

سہ
ےک ج نم ایھب ادنن ۔۔
اج َ

ਿਾ ਕਉ ਭੇਤਟਆ ਪਰਮਾਨੰਿੁ ॥੫॥

ب
نا کؤ ھیییا رپامدنن ۔۔۵۔۔

ਸਹਜੇ ਅੰਤਮਰਿੁ ਪੀਓ ਨਾਮੁ ॥

س
ہجے ارمت ویپ نام ۔۔

ਸਹਜੇ ਕੀਨੋ ਜੀਅ ਕੋ ਿਾਨੁ ॥

س
ہجے ونیک ایج وک دان ۔۔

ਸਹਜ ਕਥਾ ਮਤਹ ਆਿਮੁ ਰਤਸਆ ॥

سہ
ج اھتک ہہم ا مت رایس ۔۔

ਿਾ ਕੈ ਸੰਤਗ ਅਤਬਨਾਸੀ ਵਤਸਆ ॥੬॥

ےک گنس اپِیایس وایس ۔۔۶۔۔
نا َ
ਸਹਜੇ ਆਸਣੁ ਅਸਤਥਰੁ ਭਾਇਆ ॥

س
ہج ے

سب
ا نس ا ِھر اھبنا ۔۔

ਸਹਜੇ ਅਨਹਿ ਸਬਿੁ ਵਜਾਇਆ ॥

س
ہجے ابہت دبس واجنا ۔۔

ਸਹਜੇ ਰੁਣ ਝੁਣਕਾਰੁ ਸੁਹਾਇਆ ॥

س
ہجے ُرن چ ُھپکار ُسہانا ۔۔

ਿਾ ਕੈ ਘਤਰ ਪਾਰਬਰਹਮੁ ਸਮਾਇਆ ॥੭॥

ےک رھگ نارپرمہ امسنا ۔۔۷۔۔
نا َ
ਸਹਜੇ ਜਾ ਕਉ ਪਤਰਓ ਕਰਮਾ ॥

س
ہجے اج کؤ رپوی رکام ۔۔

ਸਹਜੇ ਗੁਰੁ ਭੇਤਟਓ ਸਚੁ ਧਰਮਾ ॥

ب
س
ہجے ُگر ھییپؤ چس درھام ۔۔

ਜਾ ਕੈ ਸਹਜੁ ਭਇਆ ਸੋ ਜਾਣੈ ॥

سہ
َ
ئ
ےک ج ایھب وس اج ے ۔۔
اج َ

ਨਾਨਕ ਿਾਸ ਿਾ ਕੈ ਕੁਰਬਾਣੈ ॥੮॥੩॥

نانک داس نا ےکَ ُکرایبےنَ ۔۔۸۔۔۳۔۔
ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

گؤری ہلحم ۵۔۔
ਪਰਥਮੇ ਗਰਭ ਵਾਸ ਿੇ ਟਤਰਆ ॥

رپےمھت رگھب واس ےت رٹنا ۔۔
ਪੁਿਰ ਕਲਿਰ ਕੁਟੰਬ ਸੰਤਗ ਜੁਤਰਆ ॥

ُنتر کلتر ُکیپت گنس ُجرنا ۔۔

ਭੋਜਨੁ ਅਤਨਕ ਪਰਕਾਰ ਬਹੁ ਕਪਰੇ ॥

وھبنج ان ِک رپاکر وہب کترے ۔۔
ਸਰਪਰ ਗਵਨੁ ਕਰਤਹਗੇ ਬਪੁਰੇ ॥੧॥

رسرپ وگَن رک ہِگے نتُرے ۔۔۱۔۔

ਕਵਨੁ ਅਸਥਾਨੁ ਜੋ ਕਬਹੁ ਨ ਟਰੈ ॥

وکَن ااھتسن وج کبہؤ ہن رٹَے ۔۔

ਕਵਨੁ ਸਬਿੁ ਤਜਿੁ ਿੁਰਮਤਿ ਹਰੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

وکَن دبس ِجت ُدرمت ہ َرے ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਇੰਿਰ ਪੁਰੀ ਮਤਹ ਸਰਪਰ ਮਰਣਾ ॥

ادنر ُپری ہہم رسرپ رمنا ۔۔

ਬਰਹਮ ਪੁਰੀ ਤਨਹਚਲੁ ਨਹੀ ਰਹਣਾ ॥

پ پ بِہ
چ
رمہ ُری ل یہن رانہ ۔۔

ਤਸਵ ਪੁਰੀ ਕਾ ਹੋਇਗਾ ਕਾਲਾ ॥

سِؤ ُپری اک وہاگئ اکال ۔۔

ਿਰੈ ਗੁਣ ਮਾਇਆ ਤਬਨਤਸ ਤਬਿਾਲਾ ॥੨॥

ے ُگں امنا نِیس پِیاال ۔۔۲۔۔
رتِ َ

ਤਗਤਰ ਿਰ ਧਰਤਣ ਗਗਨ ਅਰੁ ਿਾਰੇ ॥

گِررت درھن نگگ ار نارے ۔۔

ਰਤਵ ਸਤਸ ਪਵਣੁ ਪਾਵਕੁ ਨੀਰਾਰੇ ॥

َروِ سس وپَن ناوک رینارے ۔۔
ਤਿਨਸੁ ਰੈਤਣ ਬਰਿ ਅਰੁ ਭੇਿਾ ॥

دِسن َرنی پرت ار دیھبا ۔۔

ਸਾਸਿ ਤਸੰਤਮਰਤਿ ਤਬਨਸਤਹਗੇ ਬੇਿਾ ॥੩॥

نی
ساست ِسمرِت ِ سہگے دیبا ۔۔۳۔۔
ਿੀਰਥ ਿੇਵ ਿੇਹੁਰਾ ਪੋਥੀ ॥

ریتھت د َوی دب ُہرا وپیھت ۔۔
ਮਾਲਾ ਤਿਲਕੁ ਸੋਚ ਪਾਕ ਹੋਿੀ ॥

امال نِلک وسچ ناک وہیت ۔۔
ਧੋਿੀ ਿੰਿਉਤਿ ਪਰਸਾਿਨ ਭੋਗਾ ॥

دوھیت دندوت رپسادن وھباگ ۔۔

ਗਵਨੁ ਕਰੈਗੋ ਸਗਲੋ ਲੋਗਾ ॥੪॥

وگَن رکَوگی سگلؤ ولاگ ۔۔۴۔۔

ਜਾਤਿ ਵਰਨ ਿੁਰਕ ਅਰੁ ਤਹੰਿੂ ॥

اجت ورن ُپرک ار ِہی ُدو ۔۔

ਪਸੁ ਪੰਖੀ ਅਤਨਕ ਜੋਤਨ ਤਜੰਿੂ ॥

وسپ یھکنپ ان ِک رون ِجی ُدو ۔۔
ਸਗਲ ਪਾਸਾਰੁ ਿੀਸੈ ਪਾਸਾਰਾ ॥

لگس ناسار د ئ َسے ناسارا ۔۔

ਤਬਨਤਸ ਜਾਇਗੋ ਸਗਲ ਆਕਾਰਾ ॥੫॥

نِیس اجنگؤ لگس ا اکرا ۔۔۵۔۔

ਸਹਜ ਤਸਿਤਿ ਭਗਤਿ ਿਿੁ ਤਗਆਨਾ ॥

سہ
ج صِفت تگھب پپ گ ِیانا ۔۔

ਸਿਾ ਅਨੰਿੁ ਤਨਹਚਲੁ ਸਚੁ ਥਾਨਾ ॥

بہ
دسا ادنن ِ چل چس اھتنا ۔۔

ਿਹਾ ਸੰਗਤਿ ਸਾਧ ਗੁਣ ਰਸੈ ॥

اہت تگنس سادھ ُگں ر سَے ۔۔
ਅਨਭਉ ਨਗਰੁ ਿਹਾ ਸਿ ਵਸੈ ॥੬॥

پب
ا ھؤ رگن اہت دص و سَے ۔۔۶۔۔

ਿਹ ਭਉ ਭਰਮਾ ਸੋਗੁ ਨ ਤਚੰਿਾ ॥

ب
ہت ھؤ رھبام وسگ ہن ِچییا ۔۔

ਆਵਣੁ ਜਾਵਣੁ ਤਮਰਿੁ ਨ ਹੋਿਾ ॥

ا ون اجون مِرت ہن وہنا ۔۔
ਿਹ ਸਿਾ ਅਨੰਿ ਅਨਹਿ ਆਖਾਰੇ ॥

ہت دسا ادنن ابہت ا اھکرے ۔۔
ਭਗਿ ਵਸਤਹ ਕੀਰਿਨ ਆਧਾਰੇ ॥੭॥

تگھب وسہہ ریکنت ا داھرے ۔۔۷۔۔
ਪਾਰਬਰਹਮ ਕਾ ਅੰਿੁ ਨ ਪਾਰੁ ॥

نارپرمہ اک اپپ ہن نار ۔۔

ਕਉਣੁ ਕਰੈ ਿਾ ਕਾ ਬੀਚਾਰੁ ॥

کؤن رکَے نا اک اچیبر ۔۔
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਤਜਸੁ ਤਕਰਪਾ ਕਰੈ ॥

وہک نانک سج کِرنا رکَے ۔۔

ਤਨਹਚਲ ਥਾਨੁ ਸਾਧਸੰਤਗ ਿਰੈ ॥੮॥੪॥

بہ
ِ چل اھتن سادھسیگ رتَے ۔۔۸۔۔۴۔۔
ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

گؤری ہلحم ۵۔۔
ਜੋ ਇਸੁ ਮਾਰੇ ਸੋਈ ਸੂਰਾ ॥

وج اِس امرے وسیئ سُؤرا ۔۔
ਜੋ ਇਸੁ ਮਾਰੇ ਸੋਈ ਪੂਰਾ ॥

وج اِس امرے وسیئ ئُؤرا ۔۔

ਜੋ ਇਸੁ ਮਾਰੇ ਤਿਸਤਹ ਵਤਿਆਈ ॥

وج اِس امرے ئِسہہ ودنایئ ۔۔

ਜੋ ਇਸੁ ਮਾਰੇ ਤਿਸ ਕਾ ਿੁਖੁ ਜਾਈ ॥੧॥

وج اِس امرے ئِس اک ُدھک اجیئ ۔۔۱۔۔
ਐਸਾ ਕੋਇ ਤਜ ਿੁਤਬਧਾ ਮਾਤਰ ਗਵਾਵੈ ॥

ااسی وکۓ ےج ُددباھ امر وگا َوے ۔۔
ਇਸਤਹ ਮਾਤਰ ਰਾਜ ਜੋਗੁ ਕਮਾਵੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

امکوے ۔۔۱۔۔راہو۔۔
اسہ ِہ امر راچ وجگ َ
ਜੋ ਇਸੁ ਮਾਰੇ ਤਿਸ ਕਉ ਭਉ ਨਾਤਹ ॥

ب
وج اِس امرے ئِس کؤ ھؤ ناہِ۔۔
ਜੋ ਇਸੁ ਮਾਰੇ ਸੁ ਨਾਤਮ ਸਮਾਤਹ ॥

وج اِس امرے وس نام امسہِ۔۔
ਜੋ ਇਸੁ ਮਾਰੇ ਤਿਸ ਕੀ ਤਿਰਸਨਾ ਬੁਝੈ ॥

بُج
ھ
َ
وج اس امرے ئِس یک رتِانس ے ۔۔
ਜੋ ਇਸੁ ਮਾਰੇ ਸੁ ਿਰਗਹ ਤਸਝੈ ॥੨॥

ِسج
ھ
َ
وج اِس امرے وس درہگ ے ۔۔۲۔۔
ਜੋ ਇਸੁ ਮਾਰੇ ਸੋ ਧਨਵੰਿਾ ॥

وج اِس امرے وس دھپؤاتن ۔۔
ਜੋ ਇਸੁ ਮਾਰੇ ਸੋ ਪਤਿਵੰਿਾ ॥

وج اِس امرے وس وتپاتن ۔۔

ਜੋ ਇਸੁ ਮਾਰੇ ਸੋਈ ਜਿੀ ॥

وج اِس امرے وسیئ یتج ۔۔
ਜੋ ਇਸੁ ਮਾਰੇ ਤਿਸੁ ਹੋਵੈ ਗਿੀ ॥੩॥

ئ
وہوے یتگ ۔۔۳۔۔
وج اِس امرے ِس َ
ਜੋ ਇਸੁ ਮਾਰੇ ਤਿਸ ਕਾ ਆਇਆ ਗਨੀ ॥

وج اِس امرے ئِس اک ا نا ینگ ۔۔
ਜੋ ਇਸੁ ਮਾਰੇ ਸੁ ਤਨਹਚਲੁ ਧਨੀ ॥

بہ
وج اِس امرے وس ِ چل دینھ ۔۔
ਜੋ ਇਸੁ ਮਾਰੇ ਸੋ ਵਿਭਾਗਾ ॥

وج اِس امرے وس وداھباگ ۔۔
ਜੋ ਇਸੁ ਮਾਰੇ ਸੁ ਅਨਤਿਨੁ ਜਾਗਾ ॥੪॥

وج اِس امرے وس ادنن اجاگ ۔۔۴۔۔
ਜੋ ਇਸੁ ਮਾਰੇ ਸੁ ਜੀਵਨ ਮੁਕਿਾ ॥

وج اِس امرے وس ویجن مُکیا ۔۔
ਜੋ ਇਸੁ ਮਾਰੇ ਤਿਸ ਕੀ ਤਨਰਮਲ ਜੁਗਿਾ ॥

وج اِس امرے ئِس یک پِرلم ُچگیا ۔۔
ਜੋ ਇਸੁ ਮਾਰੇ ਸੋਈ ਸੁਤਗਆਨੀ ॥

وج اِس امرے وسیئ ُسگیاین ۔۔
ਜੋ ਇਸੁ ਮਾਰੇ ਸੁ ਸਹਜ ਤਧਆਨੀ ॥੫॥

سہ
وج اِس امرے وس ج دایھین ۔۔۵۔۔

ਇਸੁ ਮਾਰੀ ਤਬਨੁ ਥਾਇ ਨ ਪਰੈ ॥

اِس امری پِں اھتےئ ہن رپَے ۔۔
ਕੋਤਟ ਕਰਮ ਜਾਪ ਿਪ ਕਰੈ ॥

وکت رکم اجت پپ رکَے ۔۔
ਇਸੁ ਮਾਰੀ ਤਬਨੁ ਜਨਮੁ ਨ ਤਮਟੈ ॥

اِس امری پِں منج ہن ِمپے ۔۔

ਇਸੁ ਮਾਰੀ ਤਬਨੁ ਜਮ ਿੇ ਨਹੀ ਛੁਟੈ ॥੬॥

چ
اِس امری پِں مج ےت یہن ُھ َپے ۔۔۶۔۔
ਇਸੁ ਮਾਰੀ ਤਬਨੁ ਤਗਆਨੁ ਨ ਹੋਈ ॥

اِس امری پِں گ ِیان ہن وہیئ ۔۔
ਇਸੁ ਮਾਰੀ ਤਬਨੁ ਜੂਤਿ ਨ ਧੋਈ ॥

اِس امری پِں ُجؤھٹ ہن دوھیئ ۔۔
ਇਸੁ ਮਾਰੀ ਤਬਨੁ ਸਭੁ ਤਕਛੁ ਮੈਲਾ ॥

ک
اِس امری پِں سیھ ِچھ مَیال ۔۔

ਇਸੁ ਮਾਰੀ ਤਬਨੁ ਸਭੁ ਤਕਛੁ ਜਉਲਾ ॥੭॥

ک
اِس امری پِں سیھ ِچھ جؤال ۔۔۷۔۔
ਜਾ ਕਉ ਭਏ ਤਿਪਾਲ ਤਿਪਾ ਤਨਤਧ ॥

اج کؤ ےئھب کِرنال کِرنا ن ِدھ ۔۔

ਤਿਸੁ ਭਈ ਖਲਾਸੀ ਹੋਈ ਸਗਲ ਤਸਤਧ ॥

ک
ئِس یئھب ھالیص وہیئ لگس سِدھ ۔۔

ਗੁਤਰ ਿੁਤਬਧਾ ਜਾ ਕੀ ਹੈ ਮਾਰੀ ॥

ےہ امری ۔۔
ُگر ُددباھ اج یک َ

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਸੋ ਬਰਹਮ ਬੀਚਾਰੀ ॥੮॥੫॥

وہک نانک وس پرمہ اچیبری ۔۔۸۔۔۵۔۔
ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

گؤری ہلحم ۵۔۔
ਹਤਰ ਤਸਉ ਜੁਰੈ ਿ ਸਭੁ ਕੋ ਮੀਿੁ ॥

ہر سِیؤ ُجرے ت سیھ وک تیم ۔۔
ਹਤਰ ਤਸਉ ਜੁਰੈ ਿ ਤਨਹਚਲੁ ਚੀਿੁ ॥

بہ
ہر سِیؤ ُجرے ت ِ چل جپت ۔۔

ਹਤਰ ਤਸਉ ਜੁਰੈ ਨ ਤਵਆਪੈ ਕਾੜਹਾ ॥

ہر سِیؤ ُجرے ہن ونا ئَے اکرہھا ۔۔
ਹਤਰ ਤਸਉ ਜੁਰੈ ਿ ਹੋਇ ਤਨਸਿਾਰਾ ॥੧॥

ہر سِیؤ ُجرے ت وہۓ ئِسیارا ۔۔۱۔۔
ਰੇ ਮਨ ਮੇਰੇ ਿੂੰ ਹਤਰ ਤਸਉ ਜੋਰੁ ॥

رے نم ریمے ئُؤن ہر سِیؤ وجر ۔۔
ਕਾਤਜ ਿੁਹਾਰੈ ਨਾਹੀ ਹੋਰੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

اکچ ُبہا َرے نایہ وہر ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਵਿੇ ਵਿੇ ਜੋ ਿੁਨੀਆਿਾਰ ॥

ودے ودے وج ُدایندار ۔۔

ਕਾਹੂ ਕਾਤਜ ਨਾਹੀ ਗਾਵਾਰ ॥

اک ُہؤ اکچ نایہ اگوار ۔۔
ਹਤਰ ਕਾ ਿਾਸੁ ਨੀਚ ਕੁਲੁ ਸੁਣਤਹ ॥

ہر اک داس چین ُکل ُسبہہ ۔۔

ਤਿਸ ਕੈ ਸੰਤਗ ਤਖਨ ਮਤਹ ਉਧਰਤਹ ॥੨॥

ک
ئِس ےکَ گنس ھِں ہہم اُدرھہِ۔۔۲۔۔
ਕੋਤਟ ਮਜਨ ਜਾ ਕੈ ਸੁਤਣ ਨਾਮ ॥

م
ےک ُسں نام ۔۔
وکت چں اج َ
ਕੋਤਟ ਪੂਜਾ ਜਾ ਕੈ ਹੈ ਤਧਆਨ ॥

ےک ےہَ دایھن ۔۔
وکت ئُؤاج اج َ
ਕੋਤਟ ਪੁੰਨ ਸੁਤਣ ਹਤਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ॥

وکت ُپ ّں ُسں ہر یک ناین ۔۔

ਕੋਤਟ ਿਲਾ ਗੁਰ ਿੇ ਤਬਤਧ ਜਾਣੀ ॥੩॥

ب
وکت ھال ُگر ےت نِدھ اجین ۔۔۳۔۔
ਮਨ ਅਪੁਨੇ ਮਤਹ ਤਿਤਰ ਤਿਤਰ ਚੇਿ ॥

ب ب
نم اےنپ ہہم ھِر ھِر جپت ۔۔
ਤਬਨਤਸ ਜਾਤਹ ਮਾਇਆ ਕੇ ਹੇਿ ॥

نِیس اجےہ امنا ےک تیہ ۔۔

ਹਤਰ ਅਤਬਨਾਸੀ ਿੁਮਰੈ ਸੰਤਗ ॥

ہر اپِیایس ُبم َرے گنس ۔۔

ਮਨ ਮੇਰੇ ਰਚੁ ਰਾਮ ਕੈ ਰੰਤਗ ॥੪॥

نم ریمے رچ رام ےکَ رنگ ۔۔۴۔۔
ਜਾ ਕੈ ਕਾਤਮ ਉਿਰੈ ਸਭ ਭੂਖ ॥

ب
ےک اکم اُرتَے سیھ ُھؤھک ۔۔
اج َ
ਜਾ ਕੈ ਕਾਤਮ ਨ ਜੋਹਤਹ ਿੂਿ ॥

ےک اکم ہن وجہہِ ُدوت ۔۔
اج َ
ਜਾ ਕੈ ਕਾਤਮ ਿੇਰਾ ਵਿ ਗਮਰੁ ॥

ےک اکم ریتا ود رمگ ۔۔
اج َ
ਜਾ ਕੈ ਕਾਤਮ ਹੋਵਤਹ ਿੂੰ ਅਮਰੁ ॥੫॥

ےک اکم وہوہِ ئُؤن ارم ۔۔۵۔۔
اج َ
ਜਾ ਕੇ ਚਾਕਰ ਕਉ ਨਹੀ ਿਾਨ ॥

اج ےک اچرک کؤ یہن دان ۔۔
ਜਾ ਕੇ ਚਾਕਰ ਕਉ ਨਹੀ ਬਾਨ ॥

اج ےک اچرک کؤ یہن نان ۔۔
ਜਾ ਕੈ ਿਿਿਤਰ ਪੁਛੈ ਨ ਲੇਖਾ ॥

بھت بُج
َ
ھ
ےک د ر ے ہن اھکیل ۔۔
اج َ

ਿਾ ਕੀ ਚਾਕਰੀ ਕਰਹੁ ਤਬਸੇਖਾ ॥੬॥

ئ َس
ک
ی
نا یک اچرکی رک ُہ ھا ۔۔۶۔۔
ਜਾ ਕੈ ਊਨ ਨਾਹੀ ਕਾਹੂ ਬਾਿ ॥

ےک اُون نایہ اک ُہؤ نات ۔۔
اج َ

ਏਕਤਹ ਆਤਪ ਅਨੇਕਤਹ ਭਾਤਿ ॥

اہکیِ ا ت اپیک ِہ اھبت ۔۔

ਜਾ ਕੀ ਤਿਰਸਤਟ ਹੋਇ ਸਿਾ ਤਨਹਾਲ ॥

اج یک د ِرست وہۓ دسا بِہال ۔۔
ਮਨ ਮੇਰੇ ਕਤਰ ਿਾ ਕੀ ਘਾਲ ॥੭॥

نم ریمے رک نا یک اھگل ۔۔۷۔۔
ਨਾ ਕੋ ਚਿੁਰੁ ਨਾਹੀ ਕੋ ਮੂੜਾ ॥

ہن وک چتُر نایہ وک مُؤرا ۔۔
ਨਾ ਕੋ ਹੀਣੁ ਨਾਹੀ ਕੋ ਸੂਰਾ ॥

ہن وک نیہ نایہ وک سُؤرا ۔۔
ਤਜਿੁ ਕੋ ਲਾਇਆ ਤਿਿ ਹੀ ਲਾਗਾ ॥

ِجت وک النا پِپ یہ الاگ ۔۔
ਸੋ ਸੇਵਕੁ ਨਾਨਕ ਤਜਸੁ ਭਾਗਾ ॥੮॥੬॥

وس ویسک نانک ِجس اھباگ ۔۔۸۔۔۶۔۔
ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

گؤری ہلحم ۵۔۔
ਤਬਨੁ ਤਸਮਰਨ ਜੈਸੇ ਸਰਪ ਆਰਜਾਰੀ ॥

پِں ِسمرن ےسیج رست ا راجری ۔۔

ਤਿਉ ਜੀਵਤਹ ਸਾਕਿ ਨਾਮੁ ਤਬਸਾਰੀ ॥੧॥

پپؤ ویجہِ ساطق نام ِئساری ۔۔۱۔۔

ਏਕ ਤਨਮਖ ਜੋ ਤਸਮਰਨ ਮਤਹ ਜੀਆ ॥

ب
س
ِ
م
ِ
ک
م
انک ھ وج رن ہہم ایج ۔۔

ਕੋਤਟ ਤਿਨਸ ਲਾਖ ਸਿਾ ਤਥਰੁ ਥੀਆ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ب
وکت دِسن الھک دسا ھِر ایھت ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਤਬਨੁ ਤਸਮਰਨ ਤਧਰਗੁ ਕਰਮ ਕਰਾਸ ॥

پِں ِسمرن درھِگ رکم رکاس ۔۔

ਕਾਗ ਬਿਨ ਤਬਸਟਾ ਮਤਹ ਵਾਸ ॥੨॥

اکگ نطب ِئسیا ہہم واس ۔۔۲۔۔
ਤਬਨੁ ਤਸਮਰਨ ਭਏ ਕੂਕਰ ਕਾਮ ॥

پِں ِسمرن ےئھب ُکؤرک اکم ۔۔

ਸਾਕਿ ਬੇਸੁਆ ਪੂਿ ਤਨਨਾਮ ॥੩॥

ساطق وسیبا ئُؤت پ ِیام ۔۔۳۔۔
ਤਬਨੁ ਤਸਮਰਨ ਜੈਸੇ ਸੀਿ ਛਿਾਰਾ ॥

پِں ِسمرن ےسیج نیس اتھچرا ۔۔

ਬੋਲਤਹ ਕੂਰੁ ਸਾਕਿ ਮੁਖੁ ਕਾਰਾ ॥੪॥

ہل ُکؤر ساطق مُکھ اکرا ۔۔۴۔۔
وب ِ

ਤਬਨੁ ਤਸਮਰਨ ਗਰਧਭ ਕੀ ਤਨਆਈ ॥

پِں ِسمرن رگدھبھ یک اینیئ ۔۔

ਸਾਕਿ ਥਾਨ ਭਤਰਸਟ ਤਿਰਾਹੀ ॥੫॥

ب
ساطق اھتن رھبِست ھِرایہ ۔۔۵۔۔

ਤਬਨੁ ਤਸਮਰਨ ਕੂਕਰ ਹਰਕਾਇਆ ॥

پِں ِسمرن ُکؤرک ہراکنا ۔۔

ਸਾਕਿ ਲੋਭੀ ਬੰਧੁ ਨ ਪਾਇਆ ॥੬॥

ساطق ولیھب دنبھ ہن نانا ۔۔۶۔۔
ਤਬਨੁ ਤਸਮਰਨ ਹੈ ਆਿਮ ਘਾਿੀ ॥

پِں ِسمرن ےہَ ا مت اھگیت ۔۔

ਸਾਕਿ ਨੀਚ ਤਿਸੁ ਕੁਲੁ ਨਹੀ ਜਾਿੀ ॥੭॥

ساطق چین ئِس ُکل یہن اجیت ۔۔۷۔۔

ਤਜਸੁ ਭਇਆ ਤਿਪਾਲੁ ਤਿਸੁ ਸਿਸੰਤਗ ਤਮਲਾਇਆ ॥

ِجس ایھب کِرنال ئِس سیسیگ مِالنا ۔۔

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਗੁਤਰ ਜਗਿੁ ਿਰਾਇਆ ॥੮॥੭॥

وہک نانک ُگر تگج رتانا ۔۔۸۔۔۷۔۔
ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

گؤری ہلحم ۵۔۔
ਗੁਰ ਕੈ ਬਚਤਨ ਮੋਤਹ ਪਰਮ ਗਤਿ ਪਾਈ ॥

ُگر ےکَ نچب ومہِ رپم گپ نایئ ۔۔
ਗੁਤਰ ਪੂਰੈ ਮੇਰੀ ਪੈਜ ਰਖਾਈ ॥੧॥

پب
ُگر ئُؤ َرے ریمی َ ج راھکیئ ۔۔۱۔۔
ਗੁਰ ਕੈ ਬਚਤਨ ਤਧਆਇਓ ਮੋਤਹ ਨਾਉ ॥

ُگر ےکَ نچب دایھویئ ومہِ ناو ۔۔

ਗੁਰ ਪਰਸਾਤਿ ਮੋਤਹ ਤਮਤਲਆ ਥਾਉ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ُگر رپساد ومہِ مل ِیا اھتو ۔۔۱۔۔راہو۔۔

ਗੁਰ ਕੈ ਬਚਤਨ ਸੁਤਣ ਰਸਨ ਵਖਾਣੀ ॥

ُگر ےکَ نچب ُسں رنس واھکین ۔۔

ਗੁਰ ਤਕਰਪਾ ਿੇ ਅੰਤਮਰਿ ਮੇਰੀ ਬਾਣੀ ॥੨॥

ُگر کِرنا ےت ارمِت ریمی ناین ۔۔۲۔۔
ਗੁਰ ਕੈ ਬਚਤਨ ਤਮਤਟਆ ਮੇਰਾ ਆਪੁ ॥

ُگر ےکَ نچب مِییا ریما ا ت ۔۔

ਗੁਰ ਕੀ ਿਇਆ ਿੇ ਮੇਰਾ ਵਿ ਪਰਿਾਪੁ ॥੩॥

ُگر یک دایئ ےت ریما ود رپنات ۔۔۳۔۔
ਗੁਰ ਕੈ ਬਚਤਨ ਤਮਤਟਆ ਮੇਰਾ ਭਰਮੁ ॥

ُگر ےکَ نچب مِییا ریما رھبم ۔۔

ਗੁਰ ਕੈ ਬਚਤਨ ਪੇਤਖਓ ਸਭੁ ਬਰਹਮੁ ॥੪॥

پی ک
سی
پ
ھ
پ
ُگر ےکَ نچب ؤ ھ رمہ ۔۔۴۔۔
ਗੁਰ ਕੈ ਬਚਤਨ ਕੀਨੋ ਰਾਜੁ ਜੋਗੁ ॥

ُگر ےکَ نچب ونیک راچ وجگ ۔۔

ਗੁਰ ਕੈ ਸੰਤਗ ਿਤਰਆ ਸਭੁ ਲੋਗੁ ॥੫॥

ُگر ےکَ گنس رتنا سیھ ولگ ۔۔۵۔۔
ਗੁਰ ਕੈ ਬਚਤਨ ਮੇਰੇ ਕਾਰਜ ਤਸਤਧ ॥

ُگر ےکَ نچب ریمے اکرچ سِدھ ۔۔

ਗੁਰ ਕੈ ਬਚਤਨ ਪਾਇਆ ਨਾਉ ਤਨਤਧ ॥੬॥

ُگر ےکَ نچب نانا ناو ن ِدھ ۔۔۶۔۔

ਤਜਤਨ ਤਜਤਨ ਕੀਨੀ ਮੇਰੇ ਗੁਰ ਕੀ ਆਸਾ ॥

ِجں ِجں کیبی ریمے ُگر یک ا سا ۔۔
ਤਿਸ ਕੀ ਕਟੀਐ ਜਮ ਕੀ ਿਾਸਾ ॥੭॥

ئِس یک کییپے مج یک اھپسا ۔۔۷۔۔

ਗੁਰ ਕੈ ਬਚਤਨ ਜਾਤਗਆ ਮੇਰਾ ਕਰਮੁ ॥

ُگر ےکَ نچب اجایگ ریما رکم ۔۔

ਨਾਨਕ ਗੁਰੁ ਭੇਤਟਆ ਪਾਰਬਰਹਮੁ ॥੮॥੮॥

ب
نانک ُگر ھیییا نارپرمہ ۔۔۸۔۔۸۔۔
ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

گؤری ہلحم ۵۔۔
ਤਿਸੁ ਗੁਰ ਕਉ ਤਸਮਰਉ ਸਾਤਸ ਸਾਤਸ ॥

ئِس ُگر کؤ ِسمرو ساس ساس ۔۔

ਗੁਰੁ ਮੇਰੇ ਪਰਾਣ ਸਤਿਗੁਰੁ ਮੇਰੀ ਰਾਤਸ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ُگر ریمے رپان سیگؤر ریمی راس ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਗੁਰ ਕਾ ਿਰਸਨੁ ਿੇਤਖ ਿੇਤਖ ਜੀਵਾ ॥

ُگر اک درنس دھکی دھکی ویجا ۔۔

ਗੁਰ ਕੇ ਚਰਣ ਧੋਇ ਧੋਇ ਪੀਵਾ ॥੧॥

ُگر ےک رچن دوھےئ دوھےئ ویپا ۔۔۱۔۔

ਗੁਰ ਕੀ ਰੇਣੁ ਤਨਿ ਮਜਨੁ ਕਰਉ ॥

پ م
چ
ُگر یک رنی ِپ ں رکو ۔۔

ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੀ ਹਉਮੈ ਮਲੁ ਹਰਉ ॥੨॥

منج منج یک ہؤ م َے لم ہرو ۔۔۲۔۔
ਤਿਸੁ ਗੁਰ ਕਉ ਝੂਲਾਵਉ ਪਾਖਾ ॥

چ
ئِس ُگر کؤ ُھؤالوو نااھک ۔۔

ਮਹਾ ਅਗਤਨ ਿੇ ਹਾਥੁ ਿੇ ਰਾਖਾ ॥੩॥

اہم انگ ےت اہھت دے رااھک ۔۔۳۔۔
ਤਿਸੁ ਗੁਰ ਕੈ ਤਗਰਤਹ ਢੋਵਉ ਪਾਣੀ ॥

ےک گِرہِ دوھوو ناین ۔۔
ئِس ُگر َ

ਤਜਸੁ ਗੁਰ ਿੇ ਅਕਲ ਗਤਿ ਜਾਣੀ ॥੪॥

سج ُگر ےت لقع گپ اجین ۔۔۴۔۔
ਤਿਸੁ ਗੁਰ ਕੈ ਤਗਰਤਹ ਪੀਸਉ ਨੀਿ ॥

ےک گِرہِ نیسؤ تین ۔۔
ئِس ُگر َ

ਤਜਸੁ ਪਰਸਾਤਿ ਵੈਰੀ ਸਭ ਮੀਿ ॥੫॥

ِجس رپساد وریی سیھ تیم ۔۔۵۔۔
ਤਜਤਨ ਗੁਤਰ ਮੋ ਕਉ ਿੀਨਾ ਜੀਉ ॥

ِجں ُگر وم کؤ دانی جپؤ ۔۔

ਆਪੁਨਾ ਿਾਸਰਾ ਆਪੇ ਮੁਤਲ ਲੀਉ ॥੬॥

ا انپ دارسا ا ےپ م ُل لپؤ ۔۔۶۔۔

ਆਪੇ ਲਾਇਓ ਅਪਨਾ ਤਪਆਰੁ ॥

ا ےپ الویئ اانپ ایپر ۔۔
ਸਿਾ ਸਿਾ ਤਿਸੁ ਗੁਰ ਕਉ ਕਰੀ ਨਮਸਕਾਰੁ ॥੭॥

دسا دسا ئِس ُگر کؤ رکی اکسمنر ۔۔۷۔۔
ਕਤਲ ਕਲੇਸ ਭੈ ਭਰਮ ਿੁਖ ਲਾਥਾ ॥

ب
لک کلیس َھے رھبم ُدھک الاھت ۔۔
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਮੇਰਾ ਗੁਰੁ ਸਮਰਾਥਾ ॥੮॥੯॥

وہک نانک ریما ُگر رمسااھت ۔۔۸۔۔۹۔۔
ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

گؤری ہلحم ۵۔۔
ਤਮਲੁ ਮੇਰੇ ਗੋਤਬੰਿ ਅਪਨਾ ਨਾਮੁ ਿੇਹੁ ॥

مِل ریمے وگپِید اانپ نام دہیُ ۔۔

ਨਾਮ ਤਬਨਾ ਤਧਰਗੁ ਤਧਰਗੁ ਅਸਨੇਹੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

نام پِیا درھِگ درھِگ اسیی ُہ ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਨਾਮ ਤਬਨਾ ਜੋ ਪਤਹਰੈ ਖਾਇ ॥

اھکۓ ۔۔
نام پِیا وج رہپَے
ِ
ਤਜਉ ਕੂਕਰੁ ਜੂਿਨ ਮਤਹ ਪਾਇ ॥੧॥

ویج ُکؤرک وجنھٹ ہہم ناۓ ۔۔۱۔۔
ਨਾਮ ਤਬਨਾ ਜੇਿਾ ਤਬਉਹਾਰੁ ॥

نام پِیا َچییا ویباہر ۔۔

ਤਜਉ ਤਮਰਿਕ ਤਮਤਥਆ ਸੀਗਾਰੁ ॥੨॥

ویج مِرنک مِبھیا اگیسر ۔۔۲۔۔
ਨਾਮੁ ਤਬਸਾਤਰ ਕਰੇ ਰਸ ਭੋਗ ॥

نام ِئسار رکے رس وھبگ ۔۔
ਸੁਖੁ ਸੁਪਨੈ ਨਹੀ ਿਨ ਮਤਹ ਰੋਗ ॥੩॥

ُسکھ ُسی َپے یہن نت ہہم روگ ۔۔۳۔۔
ਨਾਮੁ ਤਿਆਤਗ ਕਰੇ ਅਨ ਕਾਜ ॥

نام پ ِیاگ رکے ان اکچ ۔۔
ਤਬਨਤਸ ਜਾਇ ਝੂਿੇ ਸਤਭ ਪਾਜ ॥੪॥

چ
نِیس اجۓ ُھؤےھٹ سیھ ناچ ۔۔۴۔۔
ਨਾਮ ਸੰਤਗ ਮਤਨ ਪਰੀਤਿ ਨ ਲਾਵੈ ॥

الوے ۔۔
نام گنس نم رپپپ ہن َ
ਕੋਤਟ ਕਰਮ ਕਰਿੋ ਨਰਤਕ ਜਾਵੈ ॥੫॥

اجوے ۔۔۵۔۔
وکت رکم رکوت رنک َ
ਹਤਰ ਕਾ ਨਾਮੁ ਤਜਤਨ ਮਤਨ ਨ ਆਰਾਧਾ ॥

ہر اک نام ِجں نم ہن ا راداھ ۔۔

ਚੋਰ ਕੀ ਤਨਆਈ ਜਮ ਪੁਤਰ ਬਾਧਾ ॥੬॥

وچر یک اینیئ مج ُپر ناداھ ۔۔۶۔۔
ਲਾਖ ਅਿੰਬਰ ਬਹੁਿੁ ਤਬਸਥਾਰਾ ॥

ئ
الھک ادربن تہب ِسبھارا ۔۔

ਨਾਮ ਤਬਨਾ ਝੂਿੇ ਪਾਸਾਰਾ ॥੭॥

چ
نام پِیا ُھؤےھٹ ناسارا ۔۔۷۔۔
ਹਤਰ ਕਾ ਨਾਮੁ ਸੋਈ ਜਨੁ ਲੇਇ ॥

ہر اک نام وسیئ نج ےئل ۔۔
ਕਤਰ ਤਕਰਪਾ ਨਾਨਕ ਤਜਸੁ ਿੇਇ ॥੮॥੧੦॥

رک کِرنا نانک ِجس دےئ ۔۔۸۔۔۱۱۔۔
ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

گؤری ہلحم ۵۔۔
ਆਤਿ ਮਤਧ ਜੋ ਅੰਤਿ ਤਨਬਾਹੈ ॥

ا د دمھ وج اپپ پ ِیا َہے ۔۔

ਸੋ ਸਾਜਨੁ ਮੇਰਾ ਮਨੁ ਚਾਹੈ ॥੧॥

وس سانج ریما نم اچ َہے ۔۔۱۔۔
ਹਤਰ ਕੀ ਪਰੀਤਿ ਸਿਾ ਸੰਤਗ ਚਾਲੈ ॥

ہر یک رپپپ دسا گنس اچ لَے ۔۔
ਿਇਆਲ ਪੁਰਖ ਪੂਰਨ ਪਰਤਿਪਾਲੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

دنال ُپرھک ئُؤرن رپَپ ِیاےل ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਤਬਨਸਿ ਨਾਹੀ ਛੋਤਿ ਨ ਜਾਇ ॥

نِیست نایہ وھچد ہن اجۓ ۔۔

ਜਹ ਪੇਖਾ ਿਹ ਰਤਹਆ ਸਮਾਇ ॥੨॥

پ
ہج یکھا ہت رایہ امسۓ ۔۔۲۔۔

ਸੁੰਿਰੁ ਸੁਘੜੁ ਚਿੁਰੁ ਜੀਅ ਿਾਿਾ ॥

گ
ُسیدر ُس ھر چتُر یج دانا ۔۔

ਭਾਈ ਪੂਿੁ ਤਪਿਾ ਪਰਭੁ ਮਾਿਾ ॥੩॥

اھبیئ ئُؤت پِیا رپَھب امنا ۔۔۳۔۔
ਜੀਵਨ ਪਰਾਨ ਅਧਾਰ ਮੇਰੀ ਰਾਤਸ ॥

ویجن رپان اداھر ریمی راس ۔۔
ਪਰੀਤਿ ਲਾਈ ਕਤਰ ਤਰਿੈ ਤਨਵਾਤਸ ॥੪॥

رپپپ الیئ رک ر َِدے ئِؤاس ۔۔۴۔۔
ਮਾਇਆ ਤਸਲਕ ਕਾਟੀ ਗੋਪਾਤਲ ॥

امنا سِلک اکیٹ وگنال ۔۔
ਕਤਰ ਅਪੁਨਾ ਲੀਨੋ ਨਿਤਰ ਤਨਹਾਤਲ ॥੫॥

رک اانپ ونیل دنر بِہال ۔۔۵۔۔
ਤਸਮਤਰ ਤਸਮਤਰ ਕਾਟੇ ਸਤਭ ਰੋਗ ॥

ِسمر ِسمر اکےٹ سیھ روگ ۔۔

ਚਰਣ ਤਧਆਨ ਸਰਬ ਸੁਖ ਭੋਗ ॥੬॥

رچن دایھن رست ُسکھ وھبگ ۔۔۶۔۔
ਪੂਰਨ ਪੁਰਖੁ ਨਵਿਨੁ ਤਨਿ ਬਾਲਾ ॥

ئُؤرن ُپرھک ونَنت پِپ ناال ۔۔

ਹਤਰ ਅੰਿਤਰ ਬਾਹਤਰ ਸੰਤਗ ਰਖਵਾਲਾ ॥੭॥

ہر ارتن ناہر گنس روھکاال ۔۔۷۔۔

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਹਤਰ ਹਤਰ ਪਿੁ ਚੀਨ ॥

وہک نانک ہر ہر ند نیچ ۔۔
ਸਰਬਸੁ ਨਾਮੁ ਭਗਿ ਕਉ ਿੀਨ ॥੮॥੧੧॥

رسسب نام تگھب کؤ دنی ۔۔۸۔۔۱۱۔۔
ਰਾਗੁ ਗਉੜੀ ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੫

راگ گؤری امھج ہلحم ۵
ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪਰਸਾਤਿ ॥

اِک اواکنر سیگؤر رپساد ۔۔
ਖੋਜਿ ਤਿਰੇ ਅਸੰਖ ਅੰਿੁ ਨ ਪਾਰੀਆ ॥

ب
وھکجت ھِرے اھکنس اپپ ہن نارنا ۔۔
ਸੇਈ ਹੋਏ ਭਗਿ ਤਜਨਾ ਤਕਰਪਾਰੀਆ ॥੧॥

سیبی وہےئ تگھب انج کِرنارنا ۔۔۱۔۔

ਹਉ ਵਾਰੀਆ ਹਤਰ ਵਾਰੀਆ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ہؤ وارِنا ہر وارِنا ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਸੁਤਣ ਸੁਤਣ ਪੰਥੁ ਿਰਾਉ ਬਹੁਿੁ ਭੈਹਾਰੀਆ ॥

ُسں ُسں ھتنپ دراو تہب َبھبہارنا ۔۔

ਮੈ ਿਕੀ ਓਟ ਸੰਿਾਹ ਲੇਹੁ ਉਬਾਰੀਆ ॥੨॥

م َے یکت اوت سییاہ وہیل اُنارنا ۔۔۲۔۔

ਮੋਹਨ ਲਾਲ ਅਨੂਪ ਸਰਬ ਸਾਧਾਰੀਆ ॥

ومنہ الل ائُؤت رست ساداھرپیا ۔۔

ਗੁਰ ਤਨਤਵ ਤਨਤਵ ਲਾਗਉ ਪਾਇ ਿੇਹੁ ਤਿਖਾਰੀਆ ॥੩॥

ُگر ئِؤ ئِؤ الگؤ ناۓ دوہی دِاھکرِنا ۔۔۳۔۔

ਮੈ ਕੀਏ ਤਮਿਰ ਅਨੇਕ ਇਕਸੁ ਬਤਲਹਾਰੀਆ ॥

م َے ےئیک ِمتراپیک اِسک اہلبرنا ۔۔

ਸਭ ਗੁਣ ਤਕਸ ਹੀ ਨਾਤਹ ਹਤਰ ਪੂਰ ਭੰਿਾਰੀਆ ॥੪॥

سیھ ُگں کِس یہ ناہِ ہر ئُؤر ڈنھبارِنا ۔۔۴۔۔
ਚਹੁ ਤਿਤਸ ਜਪੀਐ ਨਾਉ ਸੂਤਖ ਸਵਾਰੀਆ ॥

چہؤ دِس چیپَے ناو سُؤھک وسارنا ۔۔

ਮੈ ਆਹੀ ਓਤੜ ਿੁਹਾਤਰ ਨਾਨਕ ਬਤਲਹਾਰੀਆ ॥੫॥

م َے ا یہ اور ُبہار نانک اہلبرنا ۔۔۵۔۔

ਗੁਤਰ ਕਾਤਢਓ ਭੁਜਾ ਪਸਾਤਰ ਮੋਹ ਕੂਪਾਰੀਆ ॥

ب
ُگر اکدھپؤ ُھچا ئسار ومہ ُکؤنارنا ۔۔

ਮੈ ਜੀਤਿਓ ਜਨਮੁ ਅਪਾਰੁ ਬਹੁਤਰ ਨ ਹਾਰੀਆ ॥੬॥

م َے چییپؤ منج انار ب ُہر ہن اہرِنا ۔۔۶۔۔

ਮੈ ਪਾਇਓ ਸਰਬ ਤਨਧਾਨੁ ਅਕਥੁ ਕਥਾਰੀਆ ॥

م َے ناویئ رست ن ِداھن ا ّکبھ اھتکرنا ۔۔

ਹਤਰ ਿਰਗਹ ਸੋਭਾਵੰਿ ਬਾਹ ਲੁਿਾਰੀਆ ॥੭॥

ہر درہگ وساھبوپپ ناہ لُدارنا ۔۔۷۔۔
ਜਨ ਨਾਨਕ ਲਧਾ ਰਿਨੁ ਅਮੋਲੁ ਅਪਾਰੀਆ ॥

نج نانک دلاھ رنت اومل انارنا ۔۔

ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਭਉਜਲੁ ਿਰੀਐ ਕਹਉ ਪੁਕਾਰੀਆ ॥੮॥੧੨॥

ُگر ویسا وھبٔلج رت پ َپے کہؤ ئُکارِنا ۔۔۸۔۔۱۲۔۔
ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫

گؤری ہلحم ۵
ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪਰਸਾਤਿ ॥

اِک اواکنر سیگؤر رپساد ۔۔
ਨਾਰਾਇਣ ਹਤਰ ਰੰਗ ਰੰਗੋ ॥

نارانئ ہر رنگ روگن ۔۔
ਜਤਪ ਤਜਹਵਾ ਹਤਰ ਏਕ ਮੰਗੋ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

جت چہؤا ہر انک وگنم ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਿਤਜ ਹਉਮੈ ਗੁਰ ਤਗਆਨ ਭਜੋ ॥

جت ہؤ م َے ُگر گ ِیان وجھب ۔۔

ਤਮਤਲ ਸੰਗਤਿ ਧੁਤਰ ਕਰਮ ਤਲਤਖਓ ॥੧॥

لک
مِل تگنس د ُھر رکم ِھپؤ ۔۔۱۔۔
ਜੋ ਿੀਸੈ ਸੋ ਸੰਤਗ ਨ ਗਇਓ ॥

وج د ئ َسے وس گنس ہن گیپؤ ۔۔
ਸਾਕਿੁ ਮੂੜੁ ਲਗੇ ਪਤਚ ਮੁਇਓ ॥੨॥

ساطق مُؤر ےگل چپ مُیپؤ ۔۔۲۔۔

ਮੋਹਨ ਨਾਮੁ ਸਿਾ ਰਤਵ ਰਤਹਓ ॥

ومنہ نام دسا َروِ رویہ ۔۔

ਕੋਤਟ ਮਧੇ ਤਕਨੈ ਗੁਰਮੁਤਖ ਲਤਹਓ ॥੩॥

وکت دمےھ ک ِ َپے ُگرمُکھ لہپؤ ۔۔۳۔۔
ਹਤਰ ਸੰਿਨ ਕਤਰ ਨਮੋ ਨਮੋ ॥

س
ہر ییں رک ومن ومن ۔۔

ਨਉ ਤਨਤਧ ਪਾਵਤਹ ਅਿੁਲੁ ਸੁਖੋ ॥੪॥

سک
ئؤ ن ِدھ ناوہِ ا ُنل ُ ھؤ ۔۔۴۔۔
ਨੈਨ ਅਲੋਵਉ ਸਾਧ ਜਨੋ ॥

نَیں اولوو سادھ ونج ۔۔

ਤਹਰਿੈ ਗਾਵਹੁ ਨਾਮ ਤਨਧੋ ॥੫॥

ہِر َدے اگو ُہ نام ن ِدوھ ۔۔۵۔۔
ਕਾਮ ਿੋਧ ਲੋਭੁ ਮੋਹੁ ਿਜੋ ॥

اکم رکودھ ولھب ومہ وجت ۔۔
ਜਨਮ ਮਰਨ ਿੁਹੁ ਿੇ ਰਤਹਓ ॥੬॥

منج رمن ُدوہ ےت رویہ ۔۔۶۔۔
ਿੂਖੁ ਅੰਧੇਰਾ ਘਰ ਿੇ ਤਮਤਟਓ ॥

ُدوھک ادنھترا رھگ ےت مِیپؤ ۔۔

ਗੁਤਰ ਤਗਆਨੁ ਤਿਰੜਾਇਓ ਿੀਪ ਬਤਲਓ ॥੭॥

ُگر گ ِیان درِراویئ دپپ نلپؤ ۔۔۷۔۔
ਤਜਤਨ ਸੇਤਵਆ ਸੋ ਪਾਤਰ ਪਤਰਓ ॥

ِجں ویسنا وس نار رپوی ۔۔

ਜਨ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਤਖ ਜਗਿੁ ਿਤਰਓ ॥੮॥੧॥੧੩॥

نج نانک ُگرمُکھ تگج رتئؤ ۔۔۸۔۔۱۔۔۱۳۔۔
ਮਹਲਾ ੫ ਗਉੜੀ ॥

ہلحم  ۵گؤری ۔۔
ਹਤਰ ਹਤਰ ਗੁਰੁ ਗੁਰੁ ਕਰਿ ਭਰਮ ਗਏ ॥

ہر ہر ُگر ُگر رکت رھبم ےئگ ۔۔

ਮੇਰੈ ਮਤਨ ਸਤਭ ਸੁਖ ਪਾਇਓ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ریمَے نم سیھ ُسکھ ناویئ ۔۔۱۔۔راہو۔۔

ਬਲਿੋ ਜਲਿੋ ਿਉਤਕਆ ਗੁਰ ਚੰਿਨੁ ਸੀਿਲਾਇਓ ॥੧॥

وتلب چلپؤ ئؤایک ُگر دنچن سییالویئ ۔۔۱۔۔

ਅਤਗਆਨ ਅੰਧੇਰਾ ਤਮਤਟ ਗਇਆ ਗੁਰ ਤਗਆਨੁ ਿੀਪਾਇਓ ॥੨॥

اایگن ادنھترا مِت ایگ ُگر گ ِیان داپیویئ ۔۔۲۔۔

ਪਾਵਕੁ ਸਾਗਰੁ ਗਹਰੋ ਚਤਰ ਸੰਿਨ ਨਾਵ ਿਰਾਇਓ ॥੩॥

س
ناوک سارگ رہگو رچ ییں نا َو رتاویئ ۔۔۳۔۔

ਨਾ ਹਮ ਕਰਮ ਨ ਧਰਮ ਸੁਚ ਪਰਤਭ ਗਤਹ ਭੁਜਾ ਆਪਾਇਓ ॥੪॥

س
ب
ہہگ ُھچا ا ناویئ ۔۔۴۔۔
ہن مہ رکم ہن درھم ُ ج رپَھب ِ
ਭਉ ਖੰਿਨੁ ਿੁਖ ਭੰਜਨੋ ਭਗਤਿ ਵਛਲ ਹਤਰ ਨਾਇਓ ॥੫॥

ب
ھب
ب
چ
ھؤ ڈنھکن ُدھک پؤ تگھب ولھچ ہر ناویئ ۔۔۵۔۔

ਅਨਾਥਹ ਨਾਥ ਤਿਪਾਲ ਿੀਨ ਸੰਤਮਰਥ ਸੰਿ ਓਟਾਇਓ ॥੬॥

انابھہ ناھت کِرنال دِنی رمسِھت سیت اوناویئ ۔۔۶۔۔

ਤਨਰਗੁਨੀਆਰੇ ਕੀ ਬੇਨਿੀ ਿੇਹੁ ਿਰਸੁ ਹਤਰ ਰਾਇਓ ॥੭॥

پِر ُگییارے یک یتنیب دوہی درس ہر راویئ ۔۔۷۔۔

ਨਾਨਕ ਸਰਤਨ ਿੁਹਾਰੀ ਿਾਕੁਰ ਸੇਵਕੁ ਿੁਆਰੈ ਆਇਓ ॥੮॥੨॥੧੪॥

نانک رسن ُبہاری اھٹرک ویسک ُدوا َرے ا ویئ ۔۔۸۔۔۲۔۔۱۴۔۔
ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

گؤری ہلحم ۵۔۔
ਰੰਗ ਸੰਤਗ ਤਬਤਖਆ ਕੇ ਭੋਗਾ ਇਨ ਸੰਤਗ ਅੰਧ ਨ ਜਾਨੀ ॥੧॥

رنگ گنس نِکھیا ےک وھباگ اِن گنس ادنھ ہن اجین ۔۔۱۔۔
ਹਉ ਸੰਚਉ ਹਉ ਖਾਟਿਾ ਸਗਲੀ ਅਵਧ ਤਬਹਾਨੀ ॥ ਰਹਾਉ ॥

ہؤ سبچؤ ہؤ اھکاتٹ سگلی ا َودھ ِبہاین ۔۔راہو۔۔

ਹਉ ਸੂਰਾ ਪਰਧਾਨੁ ਹਉ ਕੋ ਨਾਹੀ ਮੁਝਤਹ ਸਮਾਨੀ ॥੨॥

م ُج
ھ
ہ
ِ
ہؤ سُؤرا رپداھن ہؤ وک نایہ ے امسین ۔۔۲۔۔

ਜੋਬਨਵੰਿ ਅਚਾਰ ਕੁਲੀਨਾ ਮਨ ਮਤਹ ਹੋਇ ਗੁਮਾਨੀ ॥੩॥

ُ
وج َپپؤپپ ااچر ُکلییا نم ہہم وہۓ گماین ۔۔۳۔۔

ਤਜਉ ਉਲਝਾਇਓ ਬਾਧ ਬੁਤਧ ਕਾ ਮਰਤਿਆ ਨਹੀ ਤਬਸਰਾਨੀ ॥੪॥

ج ٔپؤ اُاھجلویئ نادھ ُندھ اک رمایت یہن ِئسراین ۔۔۴۔۔

ਭਾਈ ਮੀਿ ਬੰਧਪ ਸਖੇ ਪਾਛੇ ਤਿਨਹੂ ਕਉ ਸੰਪਾਨੀ ॥੫॥

سک
اھبیئ تیم دنبھت ھے ناےھچ پ ِب ُہؤ کؤ اپنسین ۔۔۵۔۔
ਤਜਿੁ ਲਾਗੋ ਮਨੁ ਬਾਸਨਾ ਅੰਤਿ ਸਾਈ ਪਰਗਟਾਨੀ ॥੬॥

ِجت الوگ نم ناانس اپپ سایئ رپَاٹگین ۔۔۶۔۔

ਅਹੰਬੁਤਧ ਸੁਤਚ ਕਰਮ ਕਤਰ ਇਹ ਬੰਧਨ ਬੰਧਾਨੀ ॥੭॥

س
اہم ُیدھ ُ ج رکم رک اہہی دنبنھ دنباھین ۔۔۷۔۔

ਿਇਆਲ ਪੁਰਖ ਤਕਰਪਾ ਕਰਹੁ ਨਾਨਕ ਿਾਸ ਿਸਾਨੀ ॥੮॥੩॥੧੫॥੪੪॥ ਜੁਮਲਾ

دنال ُپرھک کِرنا رک ُہ نانک داس دساین ۔۔۸۔۔۳۔۔۱۵۔۔۴۴۔۔ہلمج
ੴ ਸਤਿਨਾਮੁ ਕਰਿਾ ਪੁਰਖੁ ਗੁਰਪਰਸਾਤਿ ॥

اِک اواکنر سییام رکنا ُپرھک ُگررپساد ۔۔
ਰਾਗੁ ਗਉੜੀ ਪੂਰਬੀ ਛੰਿ ਮਹਲਾ ੧ ॥

راگ گؤری ئُؤریب چھپت ہلحم ۱۔۔

ਮੁੰਧ ਰੈਤਣ ਿੁਹੇਲੜੀਆ ਜੀਉ ਨੀਿ ਨ ਆਵੈ ॥

ہ
ے ۔۔
مُیدھ َرنی ُد یلرنا جپؤ دین ہن ا و َ
ਸਾ ਧਨ ਿੁਬਲੀਆ ਜੀਉ ਤਪਰ ਕੈ ਹਾਵੈ ॥

اہوے ۔۔
سا دنھ ُدایلب جپؤ پِر ےکَ َ

ਧਨ ਥੀਈ ਿੁਬਤਲ ਕੰਿ ਹਾਵੈ ਕੇਵ ਨੈਣੀ ਿੇਖਏ ॥

ب
ِ
ب
ب
ن
َی
ھ
ن
ک
پ
ک
پ
اہوے َؤ ی دےئھکی ۔۔
دنھ ی ُد ل ت َ
ਸੀਗਾਰ ਤਮਿ ਰਸ ਭੋਗ ਭੋਜਨ ਸਭੁ ਝੂਿੁ ਤਕਿੈ ਨ ਲੇਖਏ ॥

ک ِ َپ لیک
چ
ھ
پ
اگیسر مِبھ رس وھبگ وھبنج سیھ ُھؤھٹ ے ہن ے ۔۔
ਮੈ ਮਿ ਜੋਬਤਨ ਗਰਤਬ ਗਾਲੀ ਿੁਧਾ ਥਣੀ ਨ ਆਵਏ ॥

م َے مت وجنب رگت اگیل ُدداھ ینھت ہن ا وےئ ۔۔

ਨਾਨਕ ਸਾ ਧਨ ਤਮਲੈ ਤਮਲਾਈ ਤਬਨੁ ਤਪਰ ਨੀਿ ਨ ਆਵਏ ॥੧॥

نانک سا دنھ ملَ ِے مِالیئ پِں پِر دین ہن ا وےئ ۔۔۱۔۔

ਮੁੰਧ ਤਨਮਾਨੜੀਆ ਜੀਉ ਤਬਨੁ ਧਨੀ ਤਪਆਰੇ ॥

مُیدھ بِماپرِنا جپؤ پِں دینھ ایپرے ۔۔
ਤਕਉ ਸੁਖੁ ਪਾਵੈਗੀ ਤਬਨੁ ਉਰ ਧਾਰੇ ॥

کپؤ ُسکھ نا َویگی پِں اُر داھرے ۔۔

ਨਾਹ ਤਬਨੁ ਘਰ ਵਾਸੁ ਨਾਹੀ ਪੁਛਹੁ ਸਖੀ ਸਹੇਲੀਆ ॥

بُج
ھ
ہ
ناہ پِں رھگ واس نایہ ؤ یھکس ایلیہس ۔۔

ਤਬਨੁ ਨਾਮ ਪਰੀਤਿ ਤਪਆਰੁ ਨਾਹੀ ਵਸਤਹ ਸਾਤਚ ਸੁਹੇਲੀਆ ॥

پِں نام رپپپ ایپر نایہ وسہہ ساچ ُسہیلییا ۔۔

ਸਚੁ ਮਤਨ ਸਜਨ ਸੰਿੋਤਖ ਮੇਲਾ ਗੁਰਮਿੀ ਸਹੁ ਜਾਤਣਆ ॥

چس نم نجس وتنسھک میال ُگریتم َسہؤ اجاین ۔۔

ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਨ ਛੋਿੈ ਸਾ ਧਨ ਨਾਤਮ ਸਹਤਜ ਸਮਾਣੀਆ ॥੨॥

سہ
وھچدے سا دنھ نام ج امساین ۔۔۲۔۔
نانک نام ہن َ
ਤਮਲੁ ਸਖੀ ਸਹੇਲੜੀਹੋ ਹਮ ਤਪਰੁ ਰਾਵੇਹਾ ॥

مِل یھکس سہیلروہی مہ پِر راواہی ۔۔

ਗੁਰ ਪੁਤਛ ਤਲਖਉਗੀ ਜੀਉ ਸਬਤਿ ਸਨੇਹਾ ॥

ب لک
ُگر ُچھ ِھٔؤیگ جپؤ دبس سیبہا ۔۔

ਸਬਿੁ ਸਾਚਾ ਗੁਤਰ ਤਿਖਾਇਆ ਮਨਮੁਖੀ ਪਛੁਿਾਣੀਆ ॥

مب
ک
م
ُ
ھ
ی اتھچپپ ِیا ۔۔
دبس سااچ ُگر دِاھکنا

ਤਨਕਤਸ ਜਾਿਉ ਰਹੈ ਅਸਤਥਰੁ ਜਾਤਮ ਸਚੁ ਪਛਾਤਣਆ ॥

سب
نکِس اجئؤ ر َہے ا ِھر اجم چس اھچپاین ۔۔

ਸਾਚ ਕੀ ਮਤਿ ਸਿਾ ਨਉਿਨ ਸਬਤਿ ਨੇਹੁ ਨਵੇਲਓ ॥

ساچ یک مت دسا ئؤنت دبس پبہؤ وننلؤ ۔۔

ਨਾਨਕ ਨਿਰੀ ਸਹਤਜ ਸਾਚਾ ਤਮਲਹੁ ਸਖੀ ਸਹੇਲੀਹੋ ॥੩॥

سہ
نانک دنری ج سااچ ملِہؤ یھکس سہیلبہؤ ۔۔۳۔۔

ਮੇਰੀ ਇਛ ਪੁਨੀ ਜੀਉ ਹਮ ਘਤਰ ਸਾਜਨੁ ਆਇਆ ॥

ریمی اِھچ ُپبی جپؤ مہ رھگ سانج ا نا ۔۔
ਤਮਤਲ ਵਰੁ ਨਾਰੀ ਮੰਗਲੁ ਗਾਇਆ ॥

مِل ور ناری لگنم اگنا ۔۔

ਗੁਣ ਗਾਇ ਮੰਗਲੁ ਪਰੇਤਮ ਰਹਸੀ ਮੁੰਧ ਮਤਨ ਓਮਾਹਓ ॥

ُگں اگۓ لگنم رپمی رہسی مُیدھ نم اوامہؤ ۔۔

ਸਾਜਨ ਰਹੰਸੇ ਿੁਸਟ ਤਵਆਪੇ ਸਾਚੁ ਜਤਪ ਸਚੁ ਲਾਹਓ ॥

سانج رےسنہ ُدست وناےپ ساچ جت چس ال ٔہؤ ۔۔
ਕਰ ਜੋਤੜ ਸਾ ਧਨ ਕਰੈ ਤਬਨਿੀ ਰੈਤਣ ਤਿਨੁ ਰਤਸ ਤਭੰਨੀਆ ॥

ب
رک وجر سا دنھ رکَے نِیبی َرنی دِن رس ِھیّیا ۔۔

ਨਾਨਕ ਤਪਰੁ ਧਨ ਕਰਤਹ ਰਲੀਆ ਇਛ ਮੇਰੀ ਪੁੰਨੀਆ ॥੪॥੧॥

نانک پِر دنھ رکہِ رلِیا اھچ ریمی ُنیِّیا ۔۔۴۔۔۱۔۔
ਗਉੜੀ ਛੰਿ ਮਹਲਾ ੧ ॥

گؤری چھپت ہلحم ۱۔۔

ਸੁਤਣ ਨਾਹ ਪਰਭੂ ਜੀਉ ਏਕਲੜੀ ਬਨ ਮਾਹੇ ॥

ب
ُسں ناہ رپ ُھؤ جپؤ ائکلری نب امےہ ۔۔

ਤਕਉ ਧੀਰੈਗੀ ਨਾਹ ਤਬਨਾ ਪਰਭ ਵੇਪਰਵਾਹੇ ॥

کپؤ دھت َریگی ناہ پِیا رپَھب ورپیواےہ ۔۔

ਧਨ ਨਾਹ ਬਾਝਹੁ ਰਤਹ ਨ ਸਾਕੈ ਤਬਖਮ ਰੈਤਣ ਘਣੇਰੀਆ ॥

نکھ
دنھ ناہ ناچ
ھہ رہِ ہن سا َکے ِ م َرنی رینھگِنا ۔۔
ُ
ਨਹ ਨੀਿ ਆਵੈ ਪਰੇਮੁ ਭਾਵੈ ਸੁਤਣ ਬੇਨੰਿੀ ਮੇਰੀਆ ॥

نی
اھبوے ُسں ییبی ریمنا ۔۔
ے رپمی َ
ہن دین ا و َ

ਬਾਝਹੁ ਤਪਆਰੇ ਕੋਇ ਨ ਸਾਰੇ ਏਕਲੜੀ ਕੁਰਲਾਏ ॥

نا چ
ھہ ایپرے وکۓ ہن سارے ائکلری ُکرالےئ ۔۔
ُ
ਨਾਨਕ ਸਾ ਧਨ ਤਮਲੈ ਤਮਲਾਈ ਤਬਨੁ ਪਰੀਿਮ ਿੁਖੁ ਪਾਏ ॥੧॥

نانک سا دنھ ملَ ِے مِالیئ پِں رپمتی ُدھک ناےئ ۔۔۱۔۔
ਤਪਤਰ ਛੋਤਿਅੜੀ ਜੀਉ ਕਵਣੁ ਤਮਲਾਵੈ ॥

الوے ۔۔
پِر وھچدپری جپؤ وکَن م ِ َ

ਰਤਸ ਪਰੇਤਮ ਤਮਲੀ ਜੀਉ ਸਬਤਿ ਸੁਹਾਵੈ ॥

رس رپمی ملِی جپؤ دبس ُسہا َوے ۔۔

ਸਬਿੇ ਸੁਹਾਵੈ ਿਾ ਪਤਿ ਪਾਵੈ ਿੀਪਕ ਿੇਹ ਉਜਾਰੈ ॥

اجرے ۔۔
دبسے ُسہا َوے نا پپ نا َوے دپیک دہہی ا ُ َ
ਸੁਤਣ ਸਖੀ ਸਹੇਲੀ ਸਾਤਚ ਸੁਹੇਲੀ ਸਾਚੇ ਕੇ ਗੁਣ ਸਾਰੈ ॥

سہ
ُسں یھکس یلیہس ساچ ُ یلی ساےچ ےک ُگں سا َرے ۔۔
ਸਤਿਗੁਤਰ ਮੇਲੀ ਿਾ ਤਪਤਰ ਰਾਵੀ ਤਬਗਸੀ ਅੰਤਮਰਿ ਬਾਣੀ ॥

ن
سیگؤر یلیم نا پِر راوی ِگسی ارمت ناین ۔۔

ਨਾਨਕ ਸਾ ਧਨ ਿਾ ਤਪਰੁ ਰਾਵੇ ਜਾ ਤਿਸ ਕੈ ਮਤਨ ਭਾਣੀ ॥੨॥

نانک سا دنھ نا پِر راوے اج ئِس ےکَ نم اھبین ۔۔۲۔۔
ਮਾਇਆ ਮੋਹਣੀ ਨੀਘਰੀਆ ਜੀਉ ਕੂਤੜ ਮੁਿੀ ਕੂਤੜਆਰੇ ॥

مب
پگ
امنا ومینہ ی ھرِنا جپؤ ُکؤر ُ ھی ُکؤرنارے ۔۔

ਤਕਉ ਖੂਲੈ ਗਲ ਜੇਵੜੀਆ ਜੀਉ ਤਬਨੁ ਗੁਰ ਅਤਿ ਤਪਆਰੇ ॥

ک
کپؤ ُھؤ لَے لگ ویجرنا جپؤ پِں ُگر ات ایپرے ۔۔

ਹਤਰ ਪਰੀਤਿ ਤਪਆਰੇ ਸਬਤਿ ਵੀਚਾਰੇ ਤਿਸ ਹੀ ਕਾ ਸੋ ਹੋਵੈ ॥

ئ
وہوے ۔۔
ہر رپِپپ ایپرے دبس وبچارے ِس یہ اک وس َ
ਪੁੰਨ ਿਾਨ ਅਨੇਕ ਨਾਵਣ ਤਕਉ ਅੰਿਰ ਮਲੁ ਧੋਵੈ ॥

پ
وھوے ۔۔
ُ ّں دان اپیک ناون کِپؤ ارتن لم د َ

ਨਾਮ ਤਬਨਾ ਗਤਿ ਕੋਇ ਨ ਪਾਵੈ ਹਤਿ ਤਨਗਰਤਹ ਬੇਬਾਣੈ ॥

نام پِیا گپ وکۓ ہن نا َوے ہبھ نگِرہِ ابیب ئَے ۔۔

ਨਾਨਕ ਸਚ ਘਰੁ ਸਬਤਿ ਤਸਞਾਪੈ ਿੁਤਬਧਾ ਮਹਲੁ ਤਕ ਜਾਣੈ ॥੩॥

نانک چس رھگ دبس سِییا ئَے ُددباھ لحم ےک اج ئَے ۔۔۳۔۔
ਿੇਰਾ ਨਾਮੁ ਸਚਾ ਜੀਉ ਸਬਿੁ ਸਚਾ ਵੀਚਾਰੋ ॥

ریتا نام اچس جپؤ دبس اچس وبچارو ۔۔

ਿੇਰਾ ਮਹਲੁ ਸਚਾ ਜੀਉ ਨਾਮੁ ਸਚਾ ਵਾਪਾਰੋ ॥

ریتا لحم اچس جپؤ نام اچس وانارو ۔۔

ਨਾਮ ਕਾ ਵਾਪਾਰੁ ਮੀਿਾ ਭਗਤਿ ਲਾਹਾ ਅਨਤਿਨੋ ॥

نام اک وانار اھٹیم تگھب الاہ ادنِون ۔۔

ਤਿਸੁ ਬਾਝੁ ਵਖਰੁ ਕੋਇ ਨ ਸੂਝੈ ਨਾਮੁ ਲੇਵਹੁ ਤਖਨੁ ਤਖਨੋ ॥

چ
ئِس ناھج ورھک وکۓ ہن سُؤ َھے

کھ ِ ک
ھ
پ
ِ
نام ویلوہ ں ؤ ۔۔

ਪਰਤਖ ਲੇਖਾ ਨਿਤਰ ਸਾਚੀ ਕਰਤਮ ਪੂਰੈ ਪਾਇਆ ॥

رپھک اھکیل دنر سایچ رکم ئُؤ َرے نانا ۔۔
ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਮਹਾ ਰਸੁ ਮੀਿਾ ਗੁਤਰ ਪੂਰੈ ਸਚੁ ਪਾਇਆ ॥੪॥੨॥

نانک نام اہم رس اھٹیم ُگر ئُؤ َرے چس نانا ۔۔۴۔۔۲۔۔
ਰਾਗੁ ਗਉੜੀ ਪੂਰਬੀ ਛੰਿ ਮਹਲਾ ੩

راگ گؤری ئُؤریب چھپت ہلحم ۳

ੴ ਸਤਿਨਾਮੁ ਕਰਿਾ ਪੁਰਖੁ ਗੁਰਪਰਸਾਤਿ ॥

اِک اواکنر سییام رکنا ُپرھک ُگررپساد ۔۔

ਸਾ ਧਨ ਤਬਨਉ ਕਰੇ ਜੀਉ ਹਤਰ ਕੇ ਗੁਣ ਸਾਰੇ ॥

سا دنھ پِپؤ رکے جپؤ ہر ےک ُگں سارے ۔۔
ਤਖਨੁ ਪਲੁ ਰਤਹ ਨ ਸਕੈ ਜੀਉ ਤਬਨੁ ਹਤਰ ਤਪਆਰੇ ॥

ک
پ
ھ
ن
ج
ِ
پ
ہ
ِ
ےکس ؤ ں ر ایپرے ۔۔
ں ل رہِ ہن َ

ਤਬਨੁ ਹਤਰ ਤਪਆਰੇ ਰਤਹ ਨ ਸਾਕੈ ਗੁਰ ਤਬਨੁ ਮਹਲੁ ਨ ਪਾਈਐ ॥

پِں ہر ایپرے رہِ ہن سا َکے ُگر پِں لحم ہن نا پپَے ۔۔

ਜੋ ਗੁਰੁ ਕਹੈ ਸੋਈ ਪਰੁ ਕੀਜੈ ਤਿਸਨਾ ਅਗਤਨ ਬੁਝਾਈਐ ॥

ےہک وسیئ رپ کبج َے ئِسیا انگ اھجب پ ٔپے ۔۔
وج ُگر َ

ਹਤਰ ਸਾਚਾ ਸੋਈ ਤਿਸੁ ਤਬਨੁ ਅਵਰੁ ਨ ਕੋਈ ਤਬਨੁ ਸੇਤਵਐ ਸੁਖੁ ਨ ਪਾਏ ॥

ہر سااچ وسیئ ئِس پِں ا َور ہن وکیئ پِں ویس پپے ُسکھ ہن ناےئ ۔۔

ਨਾਨਕ ਸਾ ਧਨ ਤਮਲੈ ਤਮਲਾਈ ਤਜਸ ਨੋ ਆਤਪ ਤਮਲਾਏ ॥੧॥

نانک سا دنھ ملَ ِے مِالیئ ِجس ون ا ت مِالےئ ۔۔۱۔۔
ਧਨ ਰੈਤਣ ਸੁਹੇਲੜੀਏ ਜੀਉ ਹਤਰ ਤਸਉ ਤਚਿੁ ਲਾਏ ॥

دنھ َرنی ُسہیلر پپے جپؤ ہر سِیؤ ِجت الےئ ۔۔

ਸਤਿਗੁਰੁ ਸੇਵੇ ਭਾਉ ਕਰੇ ਜੀਉ ਤਵਚਹੁ ਆਪੁ ਗਵਾਏ ॥

سیگؤر ویسے اھبو رکے جپؤ وِچہؤہ ا ت وگاےئ ۔۔
ਤਵਚਹੁ ਆਪੁ ਗਵਾਏ ਹਤਰ ਗੁਣ ਗਾਏ ਅਨਤਿਨੁ ਲਾਗਾ ਭਾਓ ॥

وِچہؤہ ا ت وگاےئ ہر ُگں اگےئ ادنِن الاگ اھبو ۔۔

ਸੁਤਣ ਸਖੀ ਸਹੇਲੀ ਜੀਅ ਕੀ ਮੇਲੀ ਗੁਰ ਕੈ ਸਬਤਿ ਸਮਾਓ ॥

ُسں یھکس یلیہس ایج یک یلیم ُگر ےکَ دبس امسو ۔۔

ਹਤਰ ਗੁਣ ਸਾਰੀ ਿਾ ਕੰਿ ਤਪਆਰੀ ਨਾਮੇ ਧਰੀ ਤਪਆਰੋ ॥

ہر ُگں ساری نا کپت ایپری ناےم درھی ایپرو ۔۔

ਨਾਨਕ ਕਾਮਤਣ ਨਾਹ ਤਪਆਰੀ ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਗਤਲ ਹਾਰੋ ॥੨॥

نانک اکنم ناہ ایپری رام نام لگ اہرو ۔۔۲۔۔
ਧਨ ਏਕਲੜੀ ਜੀਉ ਤਬਨੁ ਨਾਹ ਤਪਆਰੇ ॥

دنھ ائکلری جپؤ پِں ناہ ایپرے ۔۔

ਿੂਜੈ ਭਾਇ ਮੁਿੀ ਜੀਉ ਤਬਨੁ ਗੁਰ ਸਬਿ ਕਰਾਰੇ ॥

مب
ُدو َچے اھبےئ ُ ھی جپؤ پِں ُگر دبس رکارے ۔۔
ਤਬਨੁ ਸਬਿ ਤਪਆਰੇ ਕਉਣੁ ਿੁਿਰੁ ਿਾਰੇ ਮਾਇਆ ਮੋਤਹ ਖੁਆਈ ॥

ک
پِں دبس ایپرے کؤن ُدرت نارے امنا ومہِ ُھؤا یئ ۔۔

ਕੂਤੜ ਤਵਗੁਿੀ ਿਾ ਤਪਤਰ ਮੁਿੀ ਸਾ ਧਨ ਮਹਲੁ ਨ ਪਾਈ ॥

ُکؤر وِ ُگبی نا پِر مُبی سا دنھ لحم ہن نایئ ۔۔

ਗੁਰ ਸਬਿੇ ਰਾਿੀ ਸਹਜੇ ਮਾਿੀ ਅਨਤਿਨੁ ਰਹੈ ਸਮਾਏ ॥

س
ُگر دبسے رایت ہجے امیت ادنِن ر َہے امسےئ ۔۔

ਨਾਨਕ ਕਾਮਤਣ ਸਿਾ ਰੰਤਗ ਰਾਿੀ ਹਤਰ ਜੀਉ ਆਤਪ ਤਮਲਾਏ ॥੩॥

نانک اکنم دسا رنگ رایت ہر جپؤ ا ت مِالےئ ۔۔۳۔۔
ਿਾ ਤਮਲੀਐ ਹਤਰ ਮੇਲੇ ਜੀਉ ਹਤਰ ਤਬਨੁ ਕਵਣੁ ਤਮਲਾਏ ॥

نا مِلیپے ہر ےلیم جپؤ ہر پِں وکَن مِالےئ ۔۔

ਤਬਨੁ ਗੁਰ ਪਰੀਿਮ ਆਪਣੇ ਜੀਉ ਕਉਣੁ ਭਰਮੁ ਚੁਕਾਏ ॥

پِں ُگر رپمتی ا ےنپ جپؤ کؤن رھبم ُجکاےئ ۔۔

ਗੁਰੁ ਭਰਮੁ ਚੁਕਾਏ ਇਉ ਤਮਲੀਐ ਮਾਏ ਿਾ ਸਾ ਧਨ ਸੁਖੁ ਪਾਏ ॥

ُگر رھبم ُجکاےئ ائؤ مِلیپے امےئ نا سا دنھ ُسکھ ناےئ ۔۔
ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਤਬਨੁ ਘੋਰ ਅੰਧਾਰੁ ਤਬਨੁ ਗੁਰ ਮਗੁ ਨ ਪਾਏ ॥

ُگر ویسا پِں وھگر ادناھر پِں ُگر گم ہن ناےئ ۔۔

ਕਾਮਤਣ ਰੰਤਗ ਰਾਿੀ ਸਹਜੇ ਮਾਿੀ ਗੁਰ ਕੈ ਸਬਤਿ ਵੀਚਾਰੇ ॥

س
ےک دبس وبچارے ۔۔
اکنم رنگ رایت ہجے امیت ُگر َ

ਨਾਨਕ ਕਾਮਤਣ ਹਤਰ ਵਰੁ ਪਾਇਆ ਗੁਰ ਕੈ ਭਾਇ ਤਪਆਰੇ ॥੪॥੧॥

نانک اکنم ہر ور نانا ُگر ےکَ اھبےئ ایپرے ۔۔۴۔۔۱۔۔
ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੩ ॥

گؤری ہلحم ۳۔۔

ਤਪਰ ਤਬਨੁ ਖਰੀ ਤਨਮਾਣੀ ਜੀਉ ਤਬਨੁ ਤਪਰ ਤਕਉ ਜੀਵਾ ਮੇਰੀ ਮਾਈ ॥

پِر پِں رھکی بِماین جپؤ پِں پِر کپؤ ویجا ریمی امیئ ۔۔
ਤਪਰ ਤਬਨੁ ਨੀਿ ਨ ਆਵੈ ਜੀਉ ਕਾਪੜੁ ਿਤਨ ਨ ਸੁਹਾਈ ॥

پ
ے جپؤ اکڑپ نت ہن ُسہایئ ۔۔
پِر ِں دین ہن ا و َ

ਕਾਪਰੁ ਿਤਨ ਸੁਹਾਵੈ ਜਾ ਤਪਰ ਭਾਵੈ ਗੁਰਮਿੀ ਤਚਿੁ ਲਾਈਐ ॥

اکرپ نت ُسہا َوے اج پِر اھبوے ُگریتم ِجت ال پ ٔپے ۔۔

ਸਿਾ ਸੁਹਾਗਤਣ ਜਾ ਸਤਿਗੁਰੁ ਸੇਵੇ ਗੁਰ ਕੈ ਅੰਤਕ ਸਮਾਈਐ ॥

دسا ُسہانگ اج سیگؤر ویسے ُگر ےکَ انک امس پ ٔپے ۔۔
ਗੁਰ ਸਬਿੈ ਮੇਲਾ ਿਾ ਤਪਰੁ ਰਾਵੀ ਲਾਹਾ ਨਾਮੁ ਸੰਸਾਰੇ ॥

ُگر دبسَے ہلیم نا پِر راوی الاہ نام اسنسرے ۔۔

ਨਾਨਕ ਕਾਮਤਣ ਨਾਹ ਤਪਆਰੀ ਜਾ ਹਤਰ ਕੇ ਗੁਣ ਸਾਰੇ ॥੧॥

نانک اکنم ناہ ایپری اج ہر ےک ُگں سارے ۔۔۱۔۔
ਸਾ ਧਨ ਰੰਗੁ ਮਾਣੇ ਜੀਉ ਆਪਣੇ ਨਾਤਲ ਤਪਆਰੇ ॥

سا دنھ رنگ امےن جپؤ ا ےنپ نال ایپرے ۔۔
ਅਤਹਤਨਤਸ ਰੰਤਗ ਰਾਿੀ ਜੀਉ ਗੁਰ ਸਬਿੁ ਵੀਚਾਰੇ ॥

اہیِس رنگ رایت جپؤ ُگر دبس وبچارے ۔۔

ਗੁਰ ਸਬਿੁ ਵੀਚਾਰੇ ਹਉਮੈ ਮਾਰੇ ਇਨ ਤਬਤਧ ਤਮਲਹੁ ਤਪਆਰੇ ॥

ُگر دبس وبچارے ہؤ م َے امرے ان نِدھ ملِہؤ ایپرے ۔۔

ਸਾ ਧਨ ਸੋਹਾਗਤਣ ਸਿਾ ਰੰਤਗ ਰਾਿੀ ਸਾਚੈ ਨਾਤਮ ਤਪਆਰੇ ॥

سا دنھ وساہنگ دسا رنگ رایت سا َچے نام ایپرے ۔۔

ਅਪੁਨੇ ਗੁਰ ਤਮਤਲ ਰਹੀਐ ਅੰਤਮਰਿੁ ਗਹੀਐ ਿੁਤਬਧਾ ਮਾਤਰ ਤਨਵਾਰੇ ॥

اےنپ ُگر مِل ر ہیپے ارمِت گہ ٔپے ُددباھ امر ئِؤارے ۔۔

ਨਾਨਕ ਕਾਮਤਣ ਹਤਰ ਵਰੁ ਪਾਇਆ ਸਗਲੇ ਿੂਖ ਤਵਸਾਰੇ ॥੨॥

نانک اکنم ہر ور نانا ےلگس ُدوھک وِسارے ۔۔۲۔۔
ਕਾਮਤਣ ਤਪਰਹੁ ਭੁਲੀ ਜੀਉ ਮਾਇਆ ਮੋਤਹ ਤਪਆਰੇ ॥

پ ب
ھ
ل
ُ
ج
پ
اکنم ِروہ ی ؤ امنا ومہِ ایپرے ۔۔

ਝੂਿੀ ਝੂਤਿ ਲਗੀ ਜੀਉ ਕੂਤੜ ਮੁਿੀ ਕੂਤੜਆਰੇ ॥

مب
چ
چ
ُھؤیھٹ ُھؤھٹ یگل جپؤ ُکؤر ُ ھی ُکؤرنارے ۔۔
ਕੂੜੁ ਤਨਵਾਰੇ ਗੁਰਮਤਿ ਸਾਰੇ ਜੂਐ ਜਨਮੁ ਨ ਹਾਰੇ ॥

ُکؤر ئِؤارے ُگرمت سارے ُجؤےئ منج ہن اہرے ۔۔
ਗੁਰ ਸਬਿੁ ਸੇਵੇ ਸਤਚ ਸਮਾਵੈ ਤਵਚਹੁ ਹਉਮੈ ਮਾਰੇ ॥

امسوے وِچہؤہ ہؤ م َے امرے ۔۔
ُگر دبس ویسے چس َ
ਹਤਰ ਕਾ ਨਾਮੁ ਤਰਿੈ ਵਸਾਏ ਐਸਾ ਕਰੇ ਸੀਗਾਰੋ ॥

ہر اک نام ر َِدے وساےئ ااسی رکے اگیسرو ۔۔
ਨਾਨਕ ਕਾਮਤਣ ਸਹਤਜ ਸਮਾਣੀ ਤਜਸੁ ਸਾਚਾ ਨਾਮੁ ਅਧਾਰੋ ॥੩॥

سہ
نانک اکنم ج امسین ِجس سااچ نام اداھرو ۔۔۳۔۔
ਤਮਲੁ ਮੇਰੇ ਪਰੀਿਮਾ ਜੀਉ ਿੁਧੁ ਤਬਨੁ ਖਰੀ ਤਨਮਾਣੀ ॥

مِل ریمے رپپبما جپؤ ُندھ پِں رھکی بِماین ۔۔

ਮੈ ਨੈਣੀ ਨੀਿ ਨ ਆਵੈ ਜੀਉ ਭਾਵੈ ਅੰਨੁ ਨ ਪਾਣੀ ॥

نَیب
ے جپؤ اھبوے ا ّن ہن ناین ۔۔
م َے ی دین ہن ا و َ

ਪਾਣੀ ਅੰਨੁ ਨ ਭਾਵੈ ਮਰੀਐ ਹਾਵੈ ਤਬਨੁ ਤਪਰ ਤਕਉ ਸੁਖੁ ਪਾਈਐ ॥

اہوے پِں پِر کپؤ ُسکھ نا پپَے ۔۔
ناین ا ّن ہن اھبوے رم پپے َ

ਗੁਰ ਆਗੈ ਕਰਉ ਤਬਨੰਿੀ ਜੇ ਗੁਰ ਭਾਵੈ ਤਜਉ ਤਮਲੈ ਤਿਵੈ ਤਮਲਾਈਐ ॥

پ
ُگر ا ےگ رکو ِییبی ےج ُگر اھبوے ویج ملَ ِے ئ ِ َؤے مِالا پ ٔپے ۔۔
ਆਪੇ ਮੇਤਲ ਲਏ ਸੁਖਿਾਿਾ ਆਤਪ ਤਮਤਲਆ ਘਤਰ ਆਏ ॥

ا ےپ لیم ےئل ُسکھدانا ا ت مل ِیا رھگ ا ےئ ۔۔

ਨਾਨਕ ਕਾਮਤਣ ਸਿਾ ਸੁਹਾਗਤਣ ਨਾ ਤਪਰੁ ਮਰੈ ਨ ਜਾਏ ॥੪॥੨॥

نانک اکنم دسا ُسہانگ ہن پِر م َ َرے ہن اجےئ ۔۔۴۔۔۲۔۔
ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੩ ॥

گؤری ہلحم ۳۔۔
ਕਾਮਤਣ ਹਤਰ ਰਤਸ ਬੇਧੀ ਜੀਉ ਹਤਰ ਕੈ ਸਹਤਜ ਸੁਭਾਏ ॥

سہ
ےک ج ُسبھاےئ ۔۔
اکنم ہر رس پ َیدیھ جپؤ ہر َ

ਮਨੁ ਮੋਹਤਨ ਮੋਤਹ ਲੀਆ ਜੀਉ ਿੁਤਬਧਾ ਸਹਤਜ ਸਮਾਏ ॥

سہ
نم ومنہ ومہِ لِیا جپؤ ُددباھ ج امسےئ ۔۔

ਿੁਤਬਧਾ ਸਹਤਜ ਸਮਾਏ ਕਾਮਤਣ ਵਰੁ ਪਾਏ ਗੁਰਮਿੀ ਰੰਗੁ ਲਾਏ ॥

سہ
ُددباھ ج امسےئ اکنم ور ناےئ ُگریتم رنگ الےئ ۔۔

ਇਹੁ ਸਰੀਰੁ ਕੂਤੜ ਕੁਸਤਿ ਭਤਰਆ ਗਲ ਿਾਈ ਪਾਪ ਕਮਾਏ ॥

اویہ رسری ُکؤر ُکست رھبنا لگ نایئ نات امکےئ ۔۔

ਗੁਰਮੁਤਖ ਭਗਤਿ ਤਜਿੁ ਸਹਜ ਧੁਤਨ ਉਪਜੈ ਤਬਨੁ ਭਗਿੀ ਮੈਲੁ ਨ ਜਾਏ ॥

ب
سہ
ُگرمُکھ تگھب ِجت ج د ُھں ا ُ بج َے پِں ھگبی لیم ہن اجےئ ۔۔

ਨਾਨਕ ਕਾਮਤਣ ਤਪਰਤਹ ਤਪਆਰੀ ਤਵਚਹੁ ਆਪੁ ਗਵਾਏ ॥੧॥

نانک اکنم پِرہ ایپری وِچہؤہ ا ت وگاےئ ۔۔۱۔۔

ਕਾਮਤਣ ਤਪਰੁ ਪਾਇਆ ਜੀਉ ਗੁਰ ਕੈ ਭਾਇ ਤਪਆਰੇ ॥

اکنم پِر نانا جپؤ ُگر ےکَ اھبےئ ایپرے ۔۔
ਰੈਤਣ ਸੁਤਖ ਸੁਿੀ ਜੀਉ ਅੰਿਤਰ ਉਤਰ ਧਾਰੇ ॥

َرنی ُسکھ ُسبی جپؤ ارتن اُر داھرے ۔۔

ਅੰਿਤਰ ਉਤਰ ਧਾਰੇ ਤਮਲੀਐ ਤਪਆਰੇ ਅਨਤਿਨੁ ਿੁਖੁ ਤਨਵਾਰੇ ॥

ارتن اُر داھرے مِلیپے َ ایپرے ادنِن ُدھک ئِؤارے ۔۔

ਅੰਿਤਰ ਮਹਲੁ ਤਪਰੁ ਰਾਵੇ ਕਾਮਤਣ ਗੁਰਮਿੀ ਵੀਚਾਰੇ ॥

ارتن لحم پِر راوے اکنم ُگریتم وبچارے ۔۔

ਅੰਤਮਰਿੁ ਨਾਮੁ ਪੀਆ ਤਿਨ ਰਾਿੀ ਿੁਤਬਧਾ ਮਾਤਰ ਤਨਵਾਰੇ ॥

ارمِت نام پِیا دِن رایت ُددباھ امر ئِؤارے ۔۔
ਨਾਨਕ ਸਤਚ ਤਮਲੀ ਸੋਹਾਗਤਣ ਗੁਰ ਕੈ ਹੇਤਿ ਅਪਾਰੇ ॥੨॥

ےک تیہ انارے ۔۔۲۔۔
نانک چس ملِی وساہنگ ُگر َ
ਆਵਹੁ ਿਇਆ ਕਰੇ ਜੀਉ ਪਰੀਿਮ ਅਤਿ ਤਪਆਰੇ ॥

ا و ُہ دایئ رکے جپؤ رپمتی ات ایپرے ۔۔

ਕਾਮਤਣ ਤਬਨਉ ਕਰੇ ਜੀਉ ਸਤਚ ਸਬਤਿ ਸੀਗਾਰੇ ॥

اکنم پِپؤ رکے جپؤ چس دبس اگیسرے ۔۔

ਸਤਚ ਸਬਤਿ ਸੀਗਾਰੇ ਹਉਮੈ ਮਾਰੇ ਗੁਰਮੁਤਖ ਕਾਰਜ ਸਵਾਰੇ ॥

چس دبس اگیسرے ہؤ م َے امرے ُگرمُکھ اکرچ وسارے ۔۔

ਜੁਤਗ ਜੁਤਗ ਏਕੋ ਸਚਾ ਸੋਈ ਬੂਝੈ ਗੁਰ ਬੀਚਾਰੇ ॥

چ
ُچگ ُچگ ا َنکؤ اچس وسیئ وب َھے ُگر اچیبرے ۔۔
ਮਨਮੁਤਖ ਕਾਤਮ ਤਵਆਪੀ ਮੋਤਹ ਸੰਿਾਪੀ ਤਕਸੁ ਆਗੈ ਜਾਇ ਪੁਕਾਰੇ ॥

مب
مُکھ اکم ونایپ ومہِ سییایپ کِس ا ےگ اجۓ ئُکارے ۔۔

ਨਾਨਕ ਮਨਮੁਤਖ ਥਾਉ ਨ ਪਾਏ ਤਬਨੁ ਗੁਰ ਅਤਿ ਤਪਆਰੇ ॥੩॥

مب
نانک مُکھ اھتو ہن ناےئ پِں ُگر ات ایپرے ۔۔۳۔۔

ਮੁੰਧ ਇਆਣੀ ਭੋਲੀ ਤਨਗੁਣੀਆ ਜੀਉ ਤਪਰੁ ਅਗਮ ਅਪਾਰਾ ॥

مُیدھ اناین وھبیل ن ِ ُگییا جپؤ پِر امگ انارا ۔۔

ਆਪੇ ਮੇਤਲ ਤਮਲੀਐ ਜੀਉ ਆਪੇ ਬਖਸਣਹਾਰਾ ॥

نک
ا ےپ لیم مِلیپے جپؤ ا ےپ ھسبہارا ۔۔

ਅਵਗਣ ਬਖਸਣਹਾਰਾ ਕਾਮਤਣ ਕੰਿੁ ਤਪਆਰਾ ਘਤਟ ਘਤਟ ਰਤਹਆ ਸਮਾਈ ॥

نک
اونگ ھسبہارا اکنم کپت ایپرا ٹھگ ٹھگ رایہ امسیئ ۔۔
ਪਰੇਮ ਪਰੀਤਿ ਭਾਇ ਭਗਿੀ ਪਾਈਐ ਸਤਿਗੁਤਰ ਬੂਝ ਬੁਝਾਈ ॥

بھگب پپ سیگ ئ ب
ُج
رپمی رپپپ اھبےئ ی نا َے ؤر ُؤھج ھایئ ۔۔

ਸਿਾ ਅਨੰਤਿ ਰਹੈ ਤਿਨ ਰਾਿੀ ਅਨਤਿਨੁ ਰਹੈ ਤਲਵ ਲਾਈ ॥

دسا ادنن ر َہے دِن رایت ان ِدن ر َہے لِؤ الیئ ۔۔

ਨਾਨਕ ਸਹਜੇ ਹਤਰ ਵਰੁ ਪਾਇਆ ਸਾ ਧਨ ਨਉ ਤਨਤਧ ਪਾਈ ॥੪॥੩॥

س
نانک ہجے ہر ور نانا سا دنھ ئؤ ن ِدھ نایئ ۔۔۴۔۔۳۔۔
ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੩ ॥

گؤری ہلحم ۳۔۔

ਮਾਇਆ ਸਰੁ ਸਬਲੁ ਵਰਿੈ ਜੀਉ ਤਕਉ ਕਤਰ ਿੁਿਰੁ ਿਤਰਆ ਜਾਇ ॥

امنا رس لبس ور َئے جپؤ کپؤ رک ُدرت رتنا اجۓ ۔۔

ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਕਤਰ ਬੋਤਹਥਾ ਜੀਉ ਸਬਿੁ ਖੇਵਟੁ ਤਵਤਚ ਪਾਇ ॥

ک
رام نام رک وباھتہ جپؤ دبس ھپؤت وِچ ناۓ ۔۔

ਸਬਿੁ ਖੇਵਟੁ ਤਵਤਚ ਪਾਏ ਹਤਰ ਆਤਪ ਲਘਾਏ ਇਨ ਤਬਤਧ ਿੁਿਰੁ ਿਰੀਐ ॥

ک
دبس َھپؤت وِچ ناےئ ہر ا ت لگھاےئ ان نِدھ ُدرت رت پ َپے ۔۔
ਗੁਰਮੁਤਖ ਭਗਤਿ ਪਰਾਪਤਿ ਹੋਵੈ ਜੀਵਤਿਆ ਇਉ ਮਰੀਐ ॥

وہوے ِجپؤایت ائؤ رم پپے ۔۔
ُگرمُکھ تگھب رپاپپ َ

ਤਖਨ ਮਤਹ ਰਾਮ ਨਾਤਮ ਤਕਲਤਵਖ ਕਾਟੇ ਭਏ ਪਤਵਿੁ ਸਰੀਰਾ ॥

ک
ھ
ِ
ل
ِ
ک
ں ہہم رام نام ؤِھک اکےٹ ےئھب وپِت رسریا ۔۔

ਨਾਨਕ ਰਾਮ ਨਾਤਮ ਤਨਸਿਾਰਾ ਕੰਚਨ ਭਏ ਮਨੂਰਾ ॥੧॥

نانک رام نام ئِسیارا نچنک ےئھب م ُپؤرا ۔۔۱۔۔

ਇਸਿਰੀ ਪੁਰਖ ਕਾਤਮ ਤਵਆਪੇ ਜੀਉ ਰਾਮ ਨਾਮ ਕੀ ਤਬਤਧ ਨਹੀ ਜਾਣੀ ॥

ارتسی ُپرھک اکم وناےپ جپؤ رام نام یک نِدھ یہن اجین ۔۔

ਮਾਿ ਤਪਿਾ ਸੁਿ ਭਾਈ ਖਰੇ ਤਪਆਰੇ ਜੀਉ ਿੂਤਬ ਮੁਏ ਤਬਨੁ ਪਾਣੀ ॥

امت پِیا ُست اھبیئ رھکے ایپرے جپؤ ُدوت مُؤےئ پِں ناین ۔۔
ਿੂਤਬ ਮੁਏ ਤਬਨੁ ਪਾਣੀ ਗਤਿ ਨਹੀ ਜਾਣੀ ਹਉਮੈ ਧਾਿੁ ਸੰਸਾਰੇ ॥

ُدوت مُؤےئ پِں ناین گپ یہن اجین ہؤ م َے داھت اسنسرے ۔۔
ਜੋ ਆਇਆ ਸੋ ਸਭੁ ਕੋ ਜਾਸੀ ਉਬਰੇ ਗੁਰ ਵੀਚਾਰੇ ॥

وج ا نا وس سیھ وک اجیس اُپرے ُگر وبچارے ۔۔

ਗੁਰਮੁਤਖ ਹੋਵੈ ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਵਖਾਣੈ ਆਤਪ ਿਰੈ ਕੁਲ ਿਾਰੇ ॥

وہوے رام نام واھک ئَے ا ت رتَے ُکل نارے ۔۔
ُگرمُکھ َ
ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਵਸੈ ਘਟ ਅੰਿਤਰ ਗੁਰਮਤਿ ਤਮਲੇ ਤਪਆਰੇ ॥੨॥

نانک نام و سَے ٹھگ ارتن ُگرمت مل ِے ایپرے ۔۔۲۔۔
ਰਾਮ ਨਾਮ ਤਬਨੁ ਕੋ ਤਥਰੁ ਨਾਹੀ ਜੀਉ ਬਾਜੀ ਹੈ ਸੰਸਾਰਾ ॥

ب
رام نام پِں وک ھِر نایہ جپؤ نایج ےہَ اسنسرا ۔۔
ਤਿਰੜੁ ਭਗਤਿ ਸਚੀ ਜੀਉ ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਵਾਪਾਰਾ ॥

درِرھ تگھب یچس جپؤ رام نام وانارا ۔۔

ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਵਾਪਾਰਾ ਅਗਮ ਅਪਾਰਾ ਗੁਰਮਿੀ ਧਨੁ ਪਾਈਐ ॥

رام نام وانارا امگ انارا ُگریتم دنھ نا پپَے ۔۔

ਸੇਵਾ ਸੁਰਤਿ ਭਗਤਿ ਇਹ ਸਾਚੀ ਤਵਚਹੁ ਆਪੁ ਗਵਾਈਐ ॥

ویسا ُسرت تگھب اہہی سایچ وِچہؤہ ا ت وگَاےیئَ ۔۔

ਹਮ ਮਤਿ ਹੀਣ ਮੂਰਖ ਮੁਗਧ ਅੰਧੇ ਸਤਿਗੁਤਰ ਮਾਰਤਗ ਪਾਏ ॥

مہ مت نیہ مُؤرھک مُگدھ ادنےھ سیگؤر امرگ ناےئ ۔۔

ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਤਖ ਸਬਤਿ ਸੁਹਾਵੇ ਅਨਤਿਨੁ ਹਤਰ ਗੁਣ ਗਾਏ ॥੩॥

نانک ُگرمُکھ دبس ُسہاوے ادنِن ہر ُگں اگےئ ۔۔۳۔۔
ਆਤਪ ਕਰਾਏ ਕਰੇ ਆਤਪ ਜੀਉ ਆਪੇ ਸਬਤਿ ਸਵਾਰੇ ॥

ا ت رکاےئ رکے ا ت جپؤ ا ےپ دبس وسارے ۔۔

ਆਪੇ ਸਤਿਗੁਰੁ ਆਤਪ ਸਬਿੁ ਜੀਉ ਜੁਗੁ ਜੁਗੁ ਭਗਿ ਤਪਆਰੇ ॥

ا ےپ سیگؤر ا ت دبس جپؤ ُچگ ُچگ تگھب ایپرے ۔۔

ਜੁਗੁ ਜੁਗੁ ਭਗਿ ਤਪਆਰੇ ਹਤਰ ਆਤਪ ਸਵਾਰੇ ਆਪੇ ਭਗਿੀ ਲਾਏ ॥

ب
گب
ھ
ُچگ ُچگ تگھب ایپرے ہر ا ت وسارے ا ےپ ی الےئ ۔۔
ਆਪੇ ਿਾਨਾ ਆਪੇ ਬੀਨਾ ਆਪੇ ਸੇਵ ਕਰਾਏ ॥

ا ےپ دانا ا ےپ انیب ا ےپ َسیؤ رکاےئ ۔۔

ਆਪੇ ਗੁਣਿਾਿਾ ਅਵਗੁਣ ਕਾਟੇ ਤਹਰਿੈ ਨਾਮੁ ਵਸਾਏ ॥

ا ےپ ُگیدانا اونگ اکےٹ ہِر َدے نام وساےئ ۔۔

ਨਾਨਕ ਸਿ ਬਤਲਹਾਰੀ ਸਚੇ ਤਵਟਹੁ ਆਪੇ ਕਰੇ ਕਰਾਏ ॥੪॥੪॥

نانک دص اہلبری ےچس وِوہٹ ا ےپ رکے رکاےئ ۔۔۴۔۔۴۔۔
ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੩ ॥

گؤری ہلحم ۳۔۔
ਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਕਤਰ ਤਪਰਾ ਜੀਉ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਤਧਆਏ ॥

ُگر یک ویسا رک پِرا جپؤ ہر نام دایھےئ ۔۔

ਮੰਞਹੁ ਿੂਤਰ ਨ ਜਾਤਹ ਤਪਰਾ ਜੀਉ ਘਤਰ ਬੈਤਿਆ ਹਤਰ ਪਾਏ ॥

میب
جہؤ ُدور ہن اجہِ پِرا جپؤ رھگ نیبھیا ہر ناےئ ۔۔

ਘਤਰ ਬੈਤਿਆ ਹਤਰ ਪਾਏ ਸਿਾ ਤਚਿੁ ਲਾਏ ਸਹਜੇ ਸਤਿ ਸੁਭਾਏ ॥

س
رھگ نیبھیا ہر ناےئ دسا ِجت الےئ ہجے ست ُسبھاےئ ۔۔
ਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਖਰੀ ਸੁਖਾਲੀ ਤਜਸ ਨੋ ਆਤਪ ਕਰਾਏ ॥

ُگر یک ویسا رھکی ُسکھایل ِجس ون ا ت رکاےئ ۔۔
ਨਾਮੋ ਬੀਜੇ ਨਾਮੋ ਜੰਮੈ ਨਾਮੋ ਮੰਤਨ ਵਸਾਏ ॥

ناوم ےجیب ناوم چمَ ّے ناوم نمّ وساےئ ۔۔

ਨਾਨਕ ਸਤਚ ਨਾਤਮ ਵਤਿਆਈ ਪੂਰਤਬ ਤਲਤਖਆ ਪਾਏ ॥੧॥

نانک چس نام ودنایئ ئُؤرت لک ِھیا ناےئ ۔۔۱۔۔

ਹਤਰ ਕਾ ਨਾਮੁ ਮੀਿਾ ਤਪਰਾ ਜੀਉ ਜਾ ਚਾਖਤਹ ਤਚਿੁ ਲਾਏ ॥

ہر اک نام اھٹیم پِرا جپؤ اج اچکھ ِہ ِجت الےئ ۔۔

ਰਸਨਾ ਹਤਰ ਰਸੁ ਚਾਖੁ ਮੁਯੇ ਜੀਉ ਅਨ ਰਸ ਸਾਿ ਗਵਾਏ ॥

رانس ہر رس اچھک مُپے جپؤ ان رس اصد وگاےئ ۔۔

ਸਿਾ ਹਤਰ ਰਸੁ ਪਾਏ ਜਾ ਹਤਰ ਭਾਏ ਰਸਨਾ ਸਬਤਿ ਸੁਹਾਏ ॥

دسا ہر رس ناےئ اج ہر اھبےئ رانس دبس ُسہاےئ ۔۔
ਨਾਮੁ ਤਧਆਏ ਸਿਾ ਸੁਖੁ ਪਾਏ ਨਾਤਮ ਰਹੈ ਤਲਵ ਲਾਏ ॥

نام دایھےئ دسا ُسکھ ناےئ نام ر َہے لِؤ الےئ ۔۔
ਨਾਮੇ ਉਪਜੈ ਨਾਮੇ ਤਬਨਸੈ ਨਾਮੇ ਸਤਚ ਸਮਾਏ ॥

ناےم ا ُ بج َے ناےم نِیسے ناےم چس امسےئ ۔۔

ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਗੁਰਮਿੀ ਪਾਈਐ ਆਪੇ ਲਏ ਲਵਾਏ ॥੨॥

نانک نام ُگریتم نا پپَے ا ےپ ےئل ولاےئ ۔۔۲۔۔

ਏਹ ਤਵਿਾਣੀ ਚਾਕਰੀ ਤਪਰਾ ਜੀਉ ਧਨ ਛੋਤਿ ਪਰਿੇਤਸ ਤਸਧਾਏ ॥

اہہی وِداین اچرکی پِرا جپؤ دنھ وھچد رپدسی سِداھےئ ۔۔

ਿੂਜੈ ਤਕਨੈ ਸੁਖੁ ਨ ਪਾਇਓ ਤਪਰਾ ਜੀਉ ਤਬਤਖਆ ਲੋਤਭ ਲੁਭਾਏ ॥

ُدو َچے ک ِ َپے ُسکھ ہن ناویئ پِرا جپؤ نِکھیا ولھب لُبھاےئ ۔۔

ਤਬਤਖਆ ਲੋਤਭ ਲੁਭਾਏ ਭਰਤਮ ਭੁਲਾਏ ਓਹੁ ਤਕਉ ਕਤਰ ਸੁਖੁ ਪਾਏ ॥

ب
نِکھیا ولھب لُبھاےئ رھبم ھُالےئ او ُہ کپؤ رک ُسکھ ناےئ ۔۔

ਚਾਕਰੀ ਤਵਿਾਣੀ ਖਰੀ ਿੁਖਾਲੀ ਆਪੁ ਵੇਤਚ ਧਰਮੁ ਗਵਾਏ ॥

اچرکی وِداین رھکی ُداھکیل ا ت وچی درھم وگاےئ ۔۔
ਮਾਇਆ ਬੰਧਨ ਤਟਕੈ ਨਾਹੀ ਤਖਨੁ ਤਖਨੁ ਿੁਖੁ ਸੰਿਾਏ ॥

ک ک
امنا دنبنھ ن َکِے نایہ ِھِں ِھِں ُدھک سییاےئ ۔۔

ਨਾਨਕ ਮਾਇਆ ਕਾ ਿੁਖੁ ਿਿੇ ਚੂਕੈ ਜਾ ਗੁਰ ਸਬਿੀ ਤਚਿੁ ਲਾਏ ॥੩॥

نانک امنا اک ُدھک دتے ُجؤ َکے اج ُگر دبسی ِجت الےئ ۔۔۳۔۔
ਮਨਮੁਖ ਮੁਗਧ ਗਾਵਾਰੁ ਤਪਰਾ ਜੀਉ ਸਬਿੁ ਮਤਨ ਨ ਵਸਾਏ ॥

مب
مُکھ مُگدھ اگوار پِرا جپؤ دبس نم ہن وساےئ ۔۔

ਮਾਇਆ ਕਾ ਭਰਮੁ ਅੰਧੁ ਤਪਰਾ ਜੀਉ ਹਤਰ ਮਾਰਗੁ ਤਕਉ ਪਾਏ ॥

امنا اک رھبم ادنھ پِرا جپؤ ہر امرگ کپؤ ناےئ ۔۔

ਤਕਉ ਮਾਰਗੁ ਪਾਏ ਤਬਨੁ ਸਤਿਗੁਰ ਭਾਏ ਮਨਮੁਤਖ ਆਪੁ ਗਣਾਏ ॥

مب
کپؤ امرگ ناےئ پِں سیگؤر اھبےئ مُکھ ا ت گیاےئ ۔۔
ਹਤਰ ਕੇ ਚਾਕਰ ਸਿਾ ਸੁਹੇਲੇ ਗੁਰ ਚਰਣੀ ਤਚਿੁ ਲਾਏ ॥

ہر ےک اچرک دسا سہیلے ُگر رچین ِجت الےئ ۔۔

ਤਜਸ ਨੋ ਹਤਰ ਜੀਉ ਕਰੇ ਤਕਰਪਾ ਸਿਾ ਹਤਰ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਏ ॥

ِجس ون ہر جپؤ رکے کِرنا دسا ہر ےک ُگں اگےئ ۔۔

ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਰਿਨੁ ਜਤਗ ਲਾਹਾ ਗੁਰਮੁਤਖ ਆਤਪ ਬੁਝਾਏ ॥੪॥੫॥੭॥

نانک نام رنت چگ الاہ ُگرمُکھ ا ت اھجبےئ ۔۔۴۔۔۵۔۔۷۔۔
ਰਾਗੁ ਗਉੜੀ ਛੰਿ ਮਹਲਾ ੫

راگ گؤری چھپت ہلحم ۵

ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪਰਸਾਤਿ ॥

اِک اواکنر سیگؤر رپساد ۔۔
ਮੇਰੈ ਮਤਨ ਬੈਰਾਗੁ ਭਇਆ ਜੀਉ ਤਕਉ ਿੇਖਾ ਪਰਭ ਿਾਿੇ ॥

ریمَے نم ریباگ ایھب جپؤ کپؤ داھکی رپَھب داےت ۔۔
ਮੇਰੇ ਮੀਿ ਸਖਾ ਹਤਰ ਜੀਉ ਗੁਰ ਪੁਰਖ ਤਬਧਾਿੇ ॥

ریمے تیم اھکس ہر جپؤ ُگر ُپرھک نِداھےت ۔۔
ਪੁਰਖੋ ਤਬਧਾਿਾ ਏਕੁ ਸਰੀਧਰੁ ਤਕਉ ਤਮਲਹ ਿੁਝੈ ਉਿੀਣੀਆ ॥

ن کپ ملِ ُبج
پ
ھ
ی
ی
َ
رس درھ ؤ ہہ ے اُد یا ۔۔
ُپروھک نِداھنا انک ِ

ਕਰ ਕਰਤਹ ਸੇਵਾ ਸੀਸੁ ਚਰਣੀ ਮਤਨ ਆਸ ਿਰਸ ਤਨਮਾਣੀਆ ॥

رک رکہِ ویسا سیس رچین نم ا س درس بِماپ ِیا ۔۔

ਸਾਤਸ ਸਾਤਸ ਨ ਘੜੀ ਤਵਸਰੈ ਪਲੁ ਮੂਰਿੁ ਤਿਨੁ ਰਾਿੇ ॥

ساس ساس ہن ڑھگی وِرسَے نل مُؤرت دِن راےت ۔۔
ਨਾਨਕ ਸਾਤਰੰਗ ਤਜਉ ਤਪਆਸੇ ਤਕਉ ਤਮਲੀਐ ਪਰਭ ਿਾਿੇ ॥੧॥

نانک سا ِرنگ ج ٔپؤ ایپےس کپؤ مِلیپے رپَھب داےت ۔۔۱۔۔
ਇਕ ਤਬਨਉ ਕਰਉ ਜੀਉ ਸੁਤਣ ਕੰਿ ਤਪਆਰੇ ॥

اِک پِپؤ رکو جپؤ ُسں کپت ایپرے ۔۔

ਮੇਰਾ ਮਨੁ ਿਨੁ ਮੋਤਹ ਲੀਆ ਜੀਉ ਿੇਤਖ ਚਲਿ ਿੁਮਾਰੇ ॥

ریما نم نت ومہِ لِیا جپؤ دھکی تلچ ُبمارے ۔۔

ਚਲਿਾ ਿੁਮਾਰੇ ਿੇਤਖ ਮੋਹੀ ਉਿਾਸ ਧਨ ਤਕਉ ਧੀਰਏ ॥

اتلچ ُبمارے دھکی ومیہ اُداس دنھ کپؤ دھترےئ ۔۔

ਗੁਣਵੰਿ ਨਾਹ ਿਇਆਲੁ ਬਾਲਾ ਸਰਬ ਗੁਣ ਭਰਪੂਰਏ ॥

ُگپؤپپ ناہ دنال ناال رست ُگں رھبوپُرۓ ۔۔

ਤਪਰ ਿੋਸੁ ਨਾਹੀ ਸੁਖਹ ਿਾਿੇ ਹਉ ਤਵਛੁੜੀ ਬੁਤਰਆਰੇ ॥

پِر دوس نایہ ُسکھہ داےت ہؤ وِڑھچی ُپرنارے ۔۔

ਤਬਨਵੰਤਿ ਨਾਨਕ ਿਇਆ ਧਾਰਹੁ ਘਤਰ ਆਵਹੁ ਨਾਹ ਤਪਆਰੇ ॥੨॥

پِپ َؤپپ نانک دایئ داھروہ رھگ ا ووہ ناہ ایپرے ۔۔۲۔۔
ਹਉ ਮਨੁ ਅਰਪੀ ਸਭੁ ਿਨੁ ਅਰਪੀ ਅਰਪੀ ਸਤਭ ਿੇਸਾ ॥

ہؤ نم اریپ سیھ نت اریپ اریپ سیھ َداسی ۔۔

ਹਉ ਤਸਰੁ ਅਰਪੀ ਤਿਸੁ ਮੀਿ ਤਪਆਰੇ ਜੋ ਪਰਭ ਿੇਇ ਸਿੇਸਾ ॥

ہؤ سِر اریپ ئِس تیم ایپرے وج رپَھب دےئ دساسی ۔۔

ਅਰਤਪਆ ਿ ਸੀਸੁ ਸੁਥਾਤਨ ਗੁਰ ਪਤਹ ਸੰਤਗ ਪਰਭੂ ਤਿਖਾਇਆ ॥

ب
ارایپ ت سیس ُسبھان ُگر بہہ گنس رپ ُھؤ دِاھکنا ۔۔

ਤਖਨ ਮਾਤਹ ਸਗਲਾ ਿੂਖੁ ਤਮਤਟਆ ਮਨਹੁ ਤਚੰਤਿਆ ਪਾਇਆ ॥

ک
ھ
ِ
ج
س
م
م
ی
گ
ِ
ں امہِ ال ُدوھک یا ی ُہ ِ یدنا نانا ۔۔

ਤਿਨੁ ਰੈਤਣ ਰਲੀਆ ਕਰੈ ਕਾਮਤਣ ਤਮਟੇ ਸਗਲ ਅੰਿੇਸਾ ॥

دِن َرنی رایل رکَے اکنم ِمپے لگس ادناسی ۔۔

ਤਬਨਵੰਤਿ ਨਾਨਕੁ ਕੰਿੁ ਤਮਤਲਆ ਲੋੜਿੇ ਹਮ ਜੈਸਾ ॥੩॥

پِپ َؤپپ نانک کپت مل ِیا ولرےت مہ َچیسا ۔۔۳۔۔
ਮੇਰੈ ਮਤਨ ਅਨਿੁ ਭਇਆ ਜੀਉ ਵਜੀ ਵਾਧਾਈ ॥

ریمَے نم ا َند ایھب جپؤ ویج واداھیئ ۔۔

ਘਤਰ ਲਾਲੁ ਆਇਆ ਤਪਆਰਾ ਸਭ ਤਿਖਾ ਬੁਝਾਈ ॥

سی نکِ ب
ُج
رھگ الل ا نا ایپرا ھ ھا ھایئ ۔۔

ਤਮਤਲਆ ਿ ਲਾਲੁ ਗੁਪਾਲੁ ਿਾਕੁਰੁ ਸਖੀ ਮੰਗਲੁ ਗਾਇਆ ॥

مل ِیا ت الل ُگیال اھٹ ُکر یھکس لگنم اگنا ۔۔

ਸਭ ਮੀਿ ਬੰਧਪ ਹਰਖੁ ਉਪਤਜਆ ਿੂਿ ਥਾਉ ਗਵਾਇਆ ॥

سیھ تیم دنبھت ہرھک اُبچِیا ُدوت اھتو وگَانا ۔۔

ਅਨਹਿ ਵਾਜੇ ਵਜਤਹ ਘਰ ਮਤਹ ਤਪਰ ਸੰਤਗ ਸੇਜ ਤਵਛਾਈ ॥

سب
ابہت واےج وہجِ رھگ ہہم پِر گنس َ ج وِاھچیئ ۔۔

ਤਬਨਵੰਤਿ ਨਾਨਕੁ ਸਹਤਜ ਰਹੈ ਹਤਰ ਤਮਤਲਆ ਕੰਿੁ ਸੁਖਿਾਈ ॥੪॥੧॥

سہ
پِپ َؤپپ نانک ج ر َہے ہر مل ِیا کپت ُسکھدایئ ۔۔۴۔۔۱۔۔
ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

گؤری ہلحم ۵۔۔
ਮੋਹਨ ਿੇਰੇ ਊਚੇ ਮੰਿਰ ਮਹਲ ਅਪਾਰਾ ॥

ومنہ ریتے اُوےچ دنمر لحم انارا ۔۔
ਮੋਹਨ ਿੇਰੇ ਸੋਹਤਨ ਿੁਆਰ ਜੀਉ ਸੰਿ ਧਰਮ ਸਾਲਾ ॥

ومنہ ریتے وسنہ ُدوار جپؤ سیت درھم ساال ۔۔
ਧਰਮ ਸਾਲ ਅਪਾਰ ਿੈਆਰ ਿਾਕੁਰ ਸਿਾ ਕੀਰਿਨੁ ਗਾਵਹੇ ॥

درھم سال انار َدنار اھٹ ُکر دسا ریکنت اگوےہ ۔۔

ਜਹ ਸਾਧ ਸੰਿ ਇਕਿਰ ਹੋਵਤਹ ਿਹਾ ਿੁਝਤਹ ਤਧਆਵਹੇ ॥

ُب
ہہج سادھ سیت اِرتک وہوہِ اہت جھہ دایھوےہ ۔۔

ਕਤਰ ਿਇਆ ਮਇਆ ਿਇਆਲ ਸੁਆਮੀ ਹੋਹੁ ਿੀਨ ਤਿਪਾਰਾ ॥

رک دایئ ایم دنال سُؤا یم دِنی کِرنارا ۔۔

ਤਬਨਵੰਤਿ ਨਾਨਕ ਿਰਸ ਤਪਆਸੇ ਤਮਤਲ ਿਰਸਨ ਸੁਖੁ ਸਾਰਾ ॥੧॥

پِپ َؤپپ نانک درس ایپےس مِل درنس ُسکھ سارا ۔۔۱۔۔
ਮੋਹਨ ਿੇਰੇ ਬਚਨ ਅਨੂਪ ਚਾਲ ਤਨਰਾਲੀ ॥

ومنہ ریتے نچب ائُؤت اچل پِرایل ۔۔

ਮੋਹਨ ਿੂੰ ਮਾਨਤਹ ਏਕੁ ਜੀ ਅਵਰ ਸਭ ਰਾਲੀ ॥

ومنہ ئُؤن امہنِ انک یج ا َور سیھ رایل ۔۔

ਮਾਨਤਹ ਿ ਏਕੁ ਅਲੇਖੁ ਿਾਕੁਰੁ ਤਜਨਤਹ ਸਭ ਕਲ ਧਾਰੀਆ ॥

امہنِ ت انک اھکیل اھٹ ُکر جبہہ سیھ لک داھرِنا ۔۔

ਿੁਧੁ ਬਚਤਨ ਗੁਰ ਕੈ ਵਤਸ ਕੀਆ ਆਤਿ ਪੁਰਖੁ ਬਨਵਾਰੀਆ ॥

ےک وس ک ِیا ا د ُپرھک ونبارِنا ۔۔
ُندھ نچب ُگر َ

ਿੂੰ ਆਤਪ ਚਤਲਆ ਆਤਪ ਰਤਹਆ ਆਤਪ ਸਭ ਕਲ ਧਾਰੀਆ ॥

ئُؤن ا ت ایلچ ا ت رایہ ا ت سیھ لک داھرِنا ۔۔

ਤਬਨਵੰਤਿ ਨਾਨਕ ਪੈਜ ਰਾਖਹੁ ਸਭ ਸੇਵਕ ਸਰਤਨ ਿੁਮਾਰੀਆ ॥੨॥

پب ک
پِپ َؤپپ نانک َ ج را ھہؤ سیھ َسیؤک رسن ُبمارِنا ۔۔۲۔۔
ਮੋਹਨ ਿੁਧੁ ਸਿਸੰਗਤਿ ਤਧਆਵੈ ਿਰਸ ਤਧਆਨਾ ॥

سی
ایھوے درس دایھنا ۔۔
ومنہ ُندھ سیگت د َ
ਮੋਹਨ ਜਮੁ ਨੇਤੜ ਨ ਆਵੈ ਿੁਧੁ ਜਪਤਹ ਤਨਿਾਨਾ ॥

ے ُندھ جبہہ ن ِدانا ۔۔
ومنہ مج ڑین ہن ا و َ

ਜਮਕਾਲੁ ਤਿਨ ਕਉ ਲਗੈ ਨਾਹੀ ਜੋ ਇਕ ਮਤਨ ਤਧਆਵਹੇ ॥

َ
چمکال پِں کؤ لگے نایہ وج اِک نم دایھوےہ ۔۔

ਮਤਨ ਬਚਤਨ ਕਰਤਮ ਤਜ ਿੁਧੁ ਅਰਾਧਤਹ ਸੇ ਸਭੇ ਿਲ ਪਾਵਹੇ ॥

سب
نم نچب رکم ےج ُندھ ارادھ ِہ ےس ھے لھپ ناوےہ ۔۔
ਮਲ ਮੂਿ ਮੂੜ ਤਜ ਮੁਗਧ ਹੋਿੇ ਤਸ ਿੇਤਖ ਿਰਸੁ ਸੁਤਗਆਨਾ ॥

س دھکی درس ُسگیانا ۔۔
لم مُؤت مُؤر چ مُگدھ وہےت ِ
ਤਬਨਵੰਤਿ ਨਾਨਕ ਰਾਜੁ ਤਨਹਚਲੁ ਪੂਰਨ ਪੁਰਖ ਭਗਵਾਨਾ ॥੩॥

بہ
پِپ َؤپپ نانک راچ ِ چل ئُؤرن ُپرھک وگھبانا ۔۔۳۔۔
ਮੋਹਨ ਿੂੰ ਸੁਿਲੁ ਿਤਲਆ ਸਣੁ ਪਰਵਾਰੇ ॥

سب
ومنہ ئُؤن ُ ھل ایلھپ نس رپوارے ۔۔
ਮੋਹਨ ਪੁਿਰ ਮੀਿ ਭਾਈ ਕੁਟੰਬ ਸਤਭ ਿਾਰੇ ॥

ومنہ ُنتر تیم اھبیئ ُکیپت سیھ نارے ۔۔
ਿਾਤਰਆ ਜਹਾਨੁ ਲਤਹਆ ਅਤਭਮਾਨੁ ਤਜਨੀ ਿਰਸਨੁ ਪਾਇਆ ॥

ب
نارنا اہجن لہیا ا ھبمان ینج درنس نانا ۔۔

ਤਜਨੀ ਿੁਧਨੋ ਧੰਨੁ ਕਤਹਆ ਤਿਨ ਜਮੁ ਨੇਤੜ ਨ ਆਇਆ ॥

نھ کہیا پِں مج ڑین ہن ا نا ۔۔
ینج ُندھپؤ د ّ

ਬੇਅੰਿ ਗੁਣ ਿੇਰੇ ਕਥੇ ਨ ਜਾਹੀ ਸਤਿਗੁਰ ਪੁਰਖ ਮੁਰਾਰੇ ॥

ےباپپ ُگں ریتے ےھتک ہن اجیہ سیگؤر ُپرھک مُرارے ۔۔
ਤਬਨਵੰਤਿ ਨਾਨਕ ਟੇਕ ਰਾਖੀ ਤਜਿੁ ਲਤਗ ਿਤਰਆ ਸੰਸਾਰੇ ॥੪॥੨॥

پِپ َؤپپ نانک کیٹ رایھک ِجت گل رتنا اسنسرے ۔۔۴۔۔۲۔۔

ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

گؤری ہلحم ۵۔۔
ਸਲੋਕੁ ॥

ولسک ۔۔
ਪਤਿਿ ਅਸੰਖ ਪੁਨੀਿ ਕਤਰ ਪੁਨਹ ਪੁਨਹ ਬਤਲਹਾਰ ॥

تتپ اھکنس ُنیپت رک ُپیہ ُپیہ اہلبر ۔۔
ਨਾਨਕ ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਜਤਪ ਪਾਵਕੋ ਤਿਨ ਤਕਲਤਬਖ ਿਾਹਨਹਾਰ ॥੧॥

نانک رام نام جت ناووک پِں کِل ِیکھ داہبہار ۔۔۱۔۔
ਛੰਿ ॥

چھپت ۔۔
ਜਤਪ ਮਨਾ ਿੂੰ ਰਾਮ ਨਰਾਇਣੁ ਗੋਤਵੰਿਾ ਹਤਰ ਮਾਧੋ ॥

جت انم ئُؤن رام رنانئ وگوِدنا ہر امدوھ ۔۔

ਤਧਆਇ ਮਨਾ ਮੁਰਾਤਰ ਮੁਕੰਿੇ ਕਟੀਐ ਕਾਲ ਿੁਖ ਿਾਧੋ ॥

دایھۓ انم مُرار مُکیدے کییپے اکل ُدھک اھپدوھ ۔۔

ਿੁਖਹਰਣ ਿੀਨ ਸਰਣ ਸਰੀਧਰ ਚਰਨ ਕਮਲ ਅਰਾਧੀਐ ॥

ک
ُد ھہرن دنی رسن رسِندرھ رچن لمک ارادھیپے ۔۔

ਜਮ ਪੰਥੁ ਤਬਖੜਾ ਅਗਤਨ ਸਾਗਰੁ ਤਨਮਖ ਤਸਮਰਿ ਸਾਧੀਐ ॥

ب
ک
س
ِ
م
ِ
ک
ھی
پ
م
مج ھتنپ نِ ھرا انگ سارگ ھ رت ساد ے ۔۔

ਕਤਲਮਲਹ ਿਹਿਾ ਸੁਧੁ ਕਰਿਾ ਤਿਨਸੁ ਰੈਤਣ ਅਰਾਧੋ ॥

کلِملہ داتہ ُسدھ رکنا دِسن َرنی ارادوھ ۔۔

ਤਬਨਵੰਤਿ ਨਾਨਕ ਕਰਹੁ ਤਕਰਪਾ ਗੋਪਾਲ ਗੋਤਬੰਿ ਮਾਧੋ ॥੧॥

پِپ َؤپپ نانک رک ُہ کِرنا وگنال وگپِید امدوھ ۔۔۱۔۔

ਤਸਮਤਰ ਮਨਾ ਿਾਮੋਿਰੁ ਿੁਖਹਰੁ ਭੈ ਭੰਜਨੁ ਹਤਰ ਰਾਇਆ ॥

ک
ب
ِسمر انم داومدر ُد ھہر َھے نجنھب ہر رانا ۔۔

ਸਰੀਰੰਗੋ ਿਇਆਲ ਮਨੋਹਰੁ ਭਗਤਿ ਵਛਲੁ ਤਬਰਿਾਇਆ ॥

رسریوگن دنال ونمہر تگھب ولھچ پِردانا ۔۔

ਭਗਤਿ ਵਛਲ ਪੁਰਖ ਪੂਰਨ ਮਨਤਹ ਤਚੰਤਿਆ ਪਾਈਐ ॥

تگھب ولھچ ُپرھک ئُؤرن مَبہہ ِجیدنا نا پپَے ۔۔

ਿਮ ਅੰਧ ਕੂਪ ਿੇ ਉਧਾਰੈ ਨਾਮੁ ਮੰਤਨ ਵਸਾਈਐ ॥

نم وسا پ ِ ٔپے ۔۔
اھرے نام ّ
مت ادنھ ُکؤت ےت اُد َ
ਸੁਰ ਤਸਧ ਗਣ ਗੰਧਰਬ ਮੁਤਨ ਜਨ ਗੁਣ ਅਤਨਕ ਭਗਿੀ ਗਾਇਆ ॥

ب
گب
ھ
ُسر سِدھ نگ دنگرھت مُں نج ُگں ان ِک ی اگنا ۔۔

ਤਬਨਵੰਤਿ ਨਾਨਕ ਕਰਹੁ ਤਕਰਪਾ ਪਾਰਬਰਹਮ ਹਤਰ ਰਾਇਆ ॥੨॥

پِپ َؤپپ نانک رکوہ کِرنا نارپرمہ ہر رانا ۔۔۲۔۔

ਚੇਤਿ ਮਨਾ ਪਾਰਬਰਹਮੁ ਪਰਮੇਸਰੁ ਸਰਬ ਕਲਾ ਤਜਤਨ ਧਾਰੀ ॥

ج َپت انم نارپرمہ رپرسیم رست کال ِجں داھری ۔۔

ਕਰੁਣਾ ਮੈ ਸਮਰਥੁ ਸੁਆਮੀ ਘਟ ਘਟ ਪਰਾਣ ਅਧਾਰੀ ॥

رکُنا م َے رمسھت سُؤا یم ٹھگ ٹھگ رپان اداھری ۔۔
ਪਰਾਣ ਮਨ ਿਨ ਜੀਅ ਿਾਿਾ ਬੇਅੰਿ ਅਗਮ ਅਪਾਰੋ ॥

رپان نم نت یج دانا ےباپپ امگ انارو ۔۔

ਸਰਤਣ ਜੋਗੁ ਸਮਰਥੁ ਮੋਹਨੁ ਸਰਬ ਿੋਖ ਤਬਿਾਰੋ ॥

رسن وجگ رمسھت ومنہ رست دوھک نِدارو ۔۔
ਰੋਗ ਸੋਗ ਸਤਭ ਿੋਖ ਤਬਨਸਤਹ ਜਪਿ ਨਾਮੁ ਮੁਰਾਰੀ ॥

روگ وسگ سیھ دوھک نِیس ِہ جپت نام مُراری ۔۔

ਤਬਨਵੰਤਿ ਨਾਨਕ ਕਰਹੁ ਤਕਰਪਾ ਸਮਰਥ ਸਭ ਕਲ ਧਾਰੀ ॥੩॥

پِپ َؤپپ نانک رک ُہ کِرنا رمسھت سیھ لک داھری ۔۔۳۔۔

ਗੁਣ ਗਾਉ ਮਨਾ ਅਚੁਿ ਅਤਬਨਾਸੀ ਸਭ ਿੇ ਊਚ ਿਇਆਲਾ ॥

ُگں اگو انم ا ُجت اپِیایس سیھ ےت اُوچ دناال ۔۔

ਤਬਸੰਭਰੁ ਿੇਵਨ ਕਉ ਏਕੈ ਸਰਬ ਕਰੈ ਪਰਤਿਪਾਲਾ ॥

ِئسمب
َ
ن
ک
ک
ھ
پ
ر َدوین ؤ ا ے رست رکَے رپَ ِیاال ۔۔

ਪਰਤਿਪਾਲ ਮਹਾ ਿਇਆਲ ਿਾਨਾ ਿਇਆ ਧਾਰੇ ਸਭ ਤਕਸੈ ॥

رپَپ ِیال اہم دنال دانا دایئ داھرے سیھ کِسے َ۔۔

ਕਾਲੁ ਕੰਟਕੁ ਲੋਭੁ ਮੋਹੁ ਨਾਸੈ ਜੀਅ ਜਾ ਕੈ ਪਰਭੁ ਬਸੈ ॥

ےک رپَھب ئ َسے ۔۔
اکل کییک ولھب ومہ نا سَے یج اج َ
ਸੁਪਰਸੰਨ ਿੇਵਾ ਸਿਲ ਸੇਵਾ ਭਈ ਪੂਰਨ ਘਾਲਾ ॥

سب
ھ
ئ
ُسترنسّ َدویا ل ویسا یئھب ُؤرن اھگال ۔۔

ਤਬਨਵੰਿ ਨਾਨਕ ਇਛ ਪੁਨੀ ਜਪਿ ਿੀਨ ਿੈਆਲਾ ॥੪॥੩॥

پِپ َؤپپ نانک اھچ ُپبی جپت دِنی َدناال ۔۔۴۔۔۳۔۔
ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

گؤری ہلحم ۵۔۔

ਸੁਤਣ ਸਖੀਏ ਤਮਤਲ ਉਿਮੁ ਕਰੇਹਾ ਮਨਾਇ ਲੈਤਹ ਹਤਰ ਕੰਿੈ ॥

س سک
َ
کی
ھی
م
پ
ئ
پ
ہ
ِ
ِ
لب
ُ
ہ
ے ل ادم رکاہی انم ے ِہ ر ے ۔۔
ُں

ਮਾਨੁ ਤਿਆਤਗ ਕਤਰ ਭਗਤਿ ਿਗਉਰੀ ਮੋਹਹ ਸਾਧੂ ਮੰਿੈ ॥

ب
امن پ ِیاگ رک تگھب ھگؤری ومہہہ سا ُدوھ می َپے ۔۔

ਸਖੀ ਵਤਸ ਆਇਆ ਤਿਤਰ ਛੋਤਿ ਨ ਜਾਈ ਇਹ ਰੀਤਿ ਭਲੀ ਭਗਵੰਿੈ ॥

ب
ب
ھل
َ
پ
پ
یھکس وس ا نا ھِر وھچد ہن اجیئ اہہی ِرپپ ی وگھب ے ۔۔

ਨਾਨਕ ਜਰਾ ਮਰਣ ਭੈ ਨਰਕ ਤਨਵਾਰੈ ਪੁਨੀਿ ਕਰੈ ਤਿਸੁ ਜੰਿੈ ॥੧॥

ب
نانک رجا رمن َھے رنک ئِؤا َرے ُنیپت رکَے ئِس چی َپے ۔۔۱۔۔
ਸੁਤਣ ਸਖੀਏ ਇਹ ਭਲੀ ਤਬਨੰਿੀ ਏਹੁ ਮਿਾਂਿੁ ਪਕਾਈਐ ॥

سک
بھل پ
ب
ی
ی
ِ
پ
ُسں ھیپے اہہی ی ی اویہ اتم پ اکپےیئَ ۔۔

ਸਹਤਜ ਸੁਭਾਇ ਉਪਾਤਧ ਰਹਿ ਹੋਇ ਗੀਿ ਗੋਤਵੰਿਤਹ ਗਾਈਐ ॥

سہ
ج ُسبھاےئِ اُنادھ رہت وہۓ تیگ وگوِدنہِ اگ پ َپے ۔۔

ਕਤਲ ਕਲੇਸ ਤਮਟਤਹ ਭਰਮ ਨਾਸਤਹ ਮਤਨ ਤਚੰਤਿਆ ਿਲੁ ਪਾਈਐ ॥

لک کلیس مِی ِہ رھبم ناحصِ نم ِجیدنا لھپ نا پپَے ۔۔

ਪਾਰਬਰਹਮ ਪੂਰਨ ਪਰਮੇਸਰ ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਤਧਆਈਐ ॥੨॥

نارپرمہ ئُؤرن رپرسیم نانک نام دایھ نیپے َ۔۔۲۔۔

ਸਖੀ ਇਛ ਕਰੀ ਤਨਿ ਸੁਖ ਮਨਾਈ ਪਰਭ ਮੇਰੀ ਆਸ ਪੁਜਾਏ ॥

یھکس اِھچ رکی پِپ ُسکھ انمیئ رپَھب ریمی ا س ُبچاےئ ۔۔
ਚਰਨ ਤਪਆਸੀ ਿਰਸ ਬੈਰਾਗਤਨ ਪੇਖਉ ਥਾਨ ਸਬਾਏ ॥

پی ک
رچن ایپیس درس ریبانگ ھؤ اھتن ابسےئ ۔۔

ਖੋਤਜ ਲਹਉ ਹਤਰ ਸੰਿ ਜਨਾ ਸੰਗੁ ਸੰਤਮਰਥ ਪੁਰਖ ਤਮਲਾਏ ॥

وھکچ لہؤ ہر سیت انج گنس رمسِھت ُپرھک مِالےئ ۔۔

ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਤਮਤਲਆ ਸੁਤਰਜਨੁ ਸੁਖਿਾਿਾ ਸੇ ਵਿਭਾਗੀ ਮਾਏ ॥੩॥

نانک پِں مل ِیا ُسرنج ُسکھدانا ےس وداھبیگ امےئ ۔۔۳۔۔

ਸਖੀ ਨਾਤਲ ਵਸਾ ਅਪੁਨੇ ਨਾਹ ਤਪਆਰੇ ਮੇਰਾ ਮਨੁ ਿਨੁ ਹਤਰ ਸੰਤਗ ਤਹਤਲਆ ॥

یھکس نال وسا اےنپ ناہ ایپرے ریما نم نت ہر گنس ہِل ِیا ۔۔
ਸੁਤਣ ਸਖੀਏ ਮੇਰੀ ਨੀਿ ਭਲੀ ਮੈ ਆਪਨੜਾ ਤਪਰੁ ਤਮਤਲਆ ॥

ب
سک
ھل
پ
م
ن
ت
ل
ُسں ھیپے ریمی دین ی َے ا را ِر م ِیا ۔۔

ਭਰਮੁ ਖੋਇਓ ਸਾਂਤਿ ਸਹਤਜ ਸੁਆਮੀ ਪਰਗਾਸੁ ਭਇਆ ਕਉਲੁ ਤਖਤਲਆ ॥

سہ
رھبم وھکویئ ساپپ ج سُؤا یم رپاگس ایھب کؤل کھِل ِیا ۔۔

ਵਰੁ ਪਾਇਆ ਪਰਭੁ ਅੰਿਰਜਾਮੀ ਨਾਨਕ ਸੋਹਾਗੁ ਨ ਟਤਲਆ ॥੪॥੪॥੨॥੫॥੧੧॥

ور نانا رپَھب ارتناجیم نانک وساہگ ہن نلیا ۔۔۴۔۔۴۔۔۲۔۔۵۔۔۱۱۔۔
ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪਰਸਾਤਿ ॥

اِک اواکنر سیگؤر رپساد ۔۔
ਗਉੜੀ ਬਾਵਨ ਅਖਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

گؤری ناون ارھکی ہلحم ۵۔۔
ਸਲੋਕੁ ॥

ولسک ۔۔
ਗੁਰਿੇਵ ਮਾਿਾ ਗੁਰਿੇਵ ਤਪਿਾ ਗੁਰਿੇਵ ਸੁਆਮੀ ਪਰਮੇਸੁਰਾ ॥

ُگردوی امنا ُگردوی پِیا ُگردوی سُؤا یم رپمیسُرا ۔۔

ਗੁਰਿੇਵ ਸਖਾ ਅਤਗਆਨ ਭੰਜਨੁ ਗੁਰਿੇਵ ਬੰਤਧਪ ਸਹੋਿਰਾ ॥

ُگردوی اھکس اایگن نجنھب ُگردوی دنبھِت وہسدرا ۔۔

ਗੁਰਿੇਵ ਿਾਿਾ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਉਪਿੇਸੈ ਗੁਰਿੇਵ ਮੰਿੁ ਤਨਰੋਧਰਾ ॥

ُگردوی دانا ہر نام ا ُند ئ َسے ُگردوی تنم پِرودرھا ۔۔

ਗੁਰਿੇਵ ਸਾਂਤਿ ਸਤਿ ਬੁਤਧ ਮੂਰਤਿ ਗੁਰਿੇਵ ਪਾਰਸ ਪਰਸ ਪਰਾ ॥

ُگردوی ساپپ ست دبُھ مُؤرت ُگردوی نارس رپس رپا ۔۔

ਗੁਰਿੇਵ ਿੀਰਥੁ ਅੰਤਮਰਿ ਸਰੋਵਰੁ ਗੁਰ ਤਗਆਨ ਮਜਨੁ ਅਪਰੰਪਰਾ ॥

م
ُگردوی ریتھت ارمِت رسوور ُگر گ ِیان چں ارپرپما ۔۔

ਗੁਰਿੇਵ ਕਰਿਾ ਸਤਭ ਪਾਪ ਹਰਿਾ ਗੁਰਿੇਵ ਪਤਿਿ ਪਤਵਿ ਕਰਾ ॥

ُگردوی رکنا سیھ نات ہرنا ُگردوی تتپ وپِت رکا ۔۔

ਗੁਰਿੇਵ ਆਤਿ ਜੁਗਾਤਿ ਜੁਗੁ ਜੁਗੁ ਗੁਰਿੇਵ ਮੰਿੁ ਹਤਰ ਜਤਪ ਉਧਰਾ ॥

ُگردوی ا د ُجگاد ُچگ ُچگ ُگردوی تنم ہر جت اُدرھا ۔۔

ਗੁਰਿੇਵ ਸੰਗਤਿ ਪਰਭ ਮੇਤਲ ਕਤਰ ਤਕਰਪਾ ਹਮ ਮੂੜ ਪਾਪੀ ਤਜਿੁ ਲਤਗ ਿਰਾ ॥

ُگردوی تگنس رپَھب لیم رک کِرنا مہ مُؤر نایپ ِجت گل رتا ۔۔

ਗੁਰਿੇਵ ਸਤਿਗੁਰੁ ਪਾਰਬਰਹਮੁ ਪਰਮੇਸਰੁ ਗੁਰਿੇਵ ਨਾਨਕ ਹਤਰ ਨਮਸਕਰਾ ॥੧॥

ب
ُگردوی سیگؤر نارپرمہ رپرسیم ُگردوی نانک ہر مسکرا ۔۔۱۔۔
ਸਲੋਕੁ ॥

ولسک ۔۔
ਆਪਤਹ ਕੀਆ ਕਰਾਇਆ ਆਪਤਹ ਕਰਨੈ ਜੋਗੁ ॥

ہپ رک ئَے وجگ ۔۔
ا ہپِ ایک رکانا ا ِ

ਨਾਨਕ ਏਕੋ ਰਤਵ ਰਤਹਆ ਿੂਸਰ ਹੋਆ ਨ ਹੋਗੁ ॥੧॥

نانک اوکی َروِ رایہ ُدورس وہا ہن وہگ ۔۔۱۔۔
ਪਉੜੀ ॥

ئؤری ۔۔
ਓਅੰ ਸਾਧ ਸਤਿਗੁਰ ਨਮਸਕਾਰੰ ॥

اوپں سادھ سیگؤر اکسمنرن ۔۔
ਆਤਿ ਮਤਧ ਅੰਤਿ ਤਨਰੰਕਾਰੰ ॥

ا د دمھ اپپ پِراکنرن ۔۔

ਆਪਤਹ ਸੁੰਨ ਆਪਤਹ ਸੁਖ ਆਸਨ ॥

ہپ ُس ّں ا ہپِ ُسکھ ا نس ۔۔
ا ِ

ਆਪਤਹ ਸੁਨਿ ਆਪ ਹੀ ਜਾਸਨ ॥

ا ہپِ ُسیت ا ت یہ اجنس ۔۔
ਆਪਨ ਆਪੁ ਆਪਤਹ ਉਪਾਇਓ ॥

ا نپ ا ت ا ہپِ اُناِویئ ۔۔
ਆਪਤਹ ਬਾਪ ਆਪ ਹੀ ਮਾਇਓ ॥

ا ہپِ نات ا ت یہ امویئ ۔۔
ਆਪਤਹ ਸੂਖਮ ਆਪਤਹ ਅਸਥੂਲਾ ॥

سب
ا ہپِ سُؤمھک ا ہپِ ا ُ ھؤال ۔۔

ਲਖੀ ਨ ਜਾਈ ਨਾਨਕ ਲੀਲਾ ॥੧॥

یھکل ہن اجیئ نانک لیال ۔۔۱۔۔

ਕਤਰ ਤਕਰਪਾ ਪਰਭ ਿੀਨ ਿਇਆਲਾ ॥

رک کِرنا رپَھب دنی دناال ۔۔

ਿੇਰੇ ਸੰਿਨ ਕੀ ਮਨੁ ਹੋਇ ਰਵਾਲਾ ॥ ਰਹਾਉ ॥

س
ریتے ییں یک نم وہۓ رواال ۔۔راہو۔۔
ਸਲੋਕੁ ॥

ولسک ۔۔
ਤਨਰੰਕਾਰ ਆਕਾਰ ਆਤਪ ਤਨਰਗੁਨ ਸਰਗੁਨ ਏਕ ॥

پِراکنر ا اکر ا ت پِر ُگں رس ُگں انک ۔۔

ਏਕਤਹ ਏਕ ਬਖਾਨਨੋ ਨਾਨਕ ਏਕ ਅਨੇਕ ॥੧॥

اہکیِ انک اھکبونن نانک انک اپیک ۔۔۱۔۔
ਪਉੜੀ ॥

ئؤری ۔۔
ਓਅੰ ਗੁਰਮੁਤਖ ਕੀਓ ਅਕਾਰਾ ॥

اوپں ُگرمُکھ کپؤ ااکرا ۔۔

ਏਕਤਹ ਸੂਤਿ ਪਰੋਵਨਹਾਰਾ ॥

اہکیِ سُؤت رپوواہنرا ۔۔
ਤਭੰਨ ਤਭੰਨ ਿਰੈ ਗੁਣ ਤਬਸਥਾਰੰ ॥

بھ ِ ب
ُگ ِئ
ھ
سب
ِ
ے ں ھارن ۔۔
ّں ّں رتِ َ
ਤਨਰਗੁਨ ਿੇ ਸਰਗੁਨ ਤਿਰਸਟਾਰੰ ॥

پِر ُگں ےت رس ُگں درِاٹسرن ۔۔

ਸਗਲ ਭਾਤਿ ਕਤਰ ਕਰਤਹ ਉਪਾਇਓ ॥

لگس اھبت رک رکہِ اُناِویئ ۔۔
ਜਨਮ ਮਰਨ ਮਨ ਮੋਹੁ ਬਢਾਇਓ ॥

منج رمن نم ومہ نداھویئ ۔۔
ਿੁਹੂ ਭਾਤਿ ਿੇ ਆਤਪ ਤਨਰਾਰਾ ॥

ُد ُہؤ اھبت ےت ا ت پِرارا ۔۔

ਨਾਨਕ ਅੰਿੁ ਨ ਪਾਰਾਵਾਰਾ ॥੨॥

نانک اپپ ہن ناراوارا ۔۔۲۔۔
ਸਲੋਕੁ ॥

ولسک ۔۔
ਸੇਈ ਸਾਹ ਭਗਵੰਿ ਸੇ ਸਚੁ ਸੰਪੈ ਹਤਰ ਰਾਤਸ ॥

سیبی ساہ وگھبپپ ےس چس سمپَے ہر راس ۔۔
ਨਾਨਕ ਸਚੁ ਸੁਤਚ ਪਾਈਐ ਤਿਹ ਸੰਿਨ ਕੈ ਪਾਤਸ ॥੧॥

س
س
نانک چس ُ ج نا پپَے ہت ییں ےکَ ناس ۔۔۱۔۔
ਪਵੜੀ ॥

وپَری ۔۔
ਸਸਾ ਸਤਿ ਸਤਿ ਸਤਿ ਸੋਊ ॥

اسس ست ست ست وسؤ ۔۔
ਸਤਿ ਪੁਰਖ ਿੇ ਤਭੰਨ ਨ ਕੋਊ ॥

ست ُپرھک ےت بھ
ِ
وکو ۔۔
ہن
ں
ُ
ّ

ਸੋਊ ਸਰਤਨ ਪਰੈ ਤਜਹ ਪਾਯੰ ॥

وسؤ رسن رپَے ہج ناںی ۔۔
ਤਸਮਤਰ ਤਸਮਤਰ ਗੁਨ ਗਾਇ ਸੁਨਾਯੰ ॥

ِسمر ِسمر ُگں اگۓ ُسیاںی ۔۔

ਸੰਸੈ ਭਰਮੁ ਨਹੀ ਕਛੁ ਤਬਆਪਿ ॥

سی َسے رھبم یہن ھچک ایبپپ ۔۔

ਪਰਗਟ ਪਰਿਾਪੁ ਿਾਹੂ ਕੋ ਜਾਪਿ ॥

رپَگپ رپَنات نا ُہؤ وک اجپپ ۔۔
ਸੋ ਸਾਧੂ ਇਹ ਪਹੁਚਨਹਾਰਾ ॥

وس سا ُدوھ اہہی بہچبہارا ۔۔

ਨਾਨਕ ਿਾ ਕੈ ਸਿ ਬਤਲਹਾਰਾ ॥੩॥

نانک نا ےکَ دص اہلبرا ۔۔۳۔۔
ਸਲੋਕੁ ॥

ولسک ۔۔
ਧਨੁ ਧਨੁ ਕਹਾ ਪੁਕਾਰਿੇ ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਸਭ ਕੂਰ ॥

دنھ دنھ اہک ئُکارےت امنا ومہ سیھ ُکؤر ۔۔
ਨਾਮ ਤਬਹੂਨੇ ਨਾਨਕਾ ਹੋਿ ਜਾਿ ਸਭੁ ਧੂਰ ॥੧॥

نام ِب ُہؤےن نااکن وہت اجت سیھ دھُؤر ۔۔۱۔۔
ਪਵੜੀ ॥

وپَری ۔۔

ਧਧਾ ਧੂਤਰ ਪੁਨੀਿ ਿੇਰੇ ਜਨੂਆ ॥

دھداھ دھُؤر ُنیپت ریتے ج ُپؤا ۔۔
ਧਤਨ ਿੇਊ ਤਜਹ ਰੁਚ ਇਆ ਮਨੂਆ ॥

دنھ پپؤ ہج ُرچ اِنا م ُپؤا ۔۔

ਧਨੁ ਨਹੀ ਬਾਛਤਹ ਸੁਰਗ ਨ ਆਛਤਹ ॥

دنھ یہن ناہھچِ ُسرگ ہن ا ہھچِ ۔۔
ਅਤਿ ਤਪਰਅ ਪਰੀਤਿ ਸਾਧ ਰਜ ਰਾਚਤਹ ॥

ات پِرنا رپپپ سادھ رچ راچہہ ۔۔
ਧੰਧੇ ਕਹਾ ਤਬਆਪਤਹ ਿਾਹੂ ॥

ددنھےھ اہک ایببہہ نا ُہؤ ۔۔
ਜੋ ਏਕ ਛਾਤਿ ਅਨ ਕਿਤਹ ਨ ਜਾਹੂ ॥

وج انک اھچد ان ہتکِ ہن اج ُہؤ ۔۔
ਜਾ ਕੈ ਹੀਐ ਿੀਓ ਪਰਭ ਨਾਮ ॥

ےک ہیپے َ ِدئؤ رپَھب نام ۔۔
اج َ
ਨਾਨਕ ਸਾਧ ਪੂਰਨ ਭਗਵਾਨ ॥੪॥

نانک سادھ ئُؤرن وگھبان ۔۔۴۔۔
ਸਲੋਕ ॥

ولسک ۔۔
ਅਤਨਕ ਭੇਖ ਅਰੁ ਤਿਆਨ ਤਧਆਨ ਮਨਹਤਿ ਤਮਤਲਅਉ ਨ ਕੋਇ ॥

ب
ان ِک ھیکھ ار ایگن دایھن مبہبھ مل ِٔؤ ہن وکۓ ۔۔

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਤਕਰਪਾ ਭਈ ਭਗਿੁ ਤਿਆਨੀ ਸੋਇ ॥੧॥

وہک نانک کِرنا یئھب تگھب گ ِیاین وسۓ ۔۔۱۔۔
ਪਉੜੀ ॥

ئؤری ۔۔
ਿੰਿਾ ਤਿਆਨੁ ਨਹੀ ਮੁਖ ਬਾਿਉ ॥

گیگہ ایگن یہن مُکھ نائؤ ۔۔

ਅਤਨਕ ਜੁਗਤਿ ਸਾਸਿਰ ਕਤਰ ਭਾਿਉ ॥

ان ِک ُچگت سارتس رک اھبئؤ ۔۔
ਤਿਆਨੀ ਸੋਇ ਜਾ ਕੈ ਤਿਰੜ ਸੋਊ ॥

ےک درِرھ وسؤ ۔۔
گ ِیاین وسۓ اج َ
ਕਹਿ ਸੁਨਿ ਕਛੁ ਜੋਗੁ ਨ ਹੋਊ ॥

وہو ۔۔
کہت ُسیت ھچک وجگ ہن ُ
ਤਿਆਨੀ ਰਹਿ ਆਤਗਆ ਤਿਰੜੁ ਜਾ ਕੈ ॥

گ ِیاین رہت ا ایگ درِرھ اج ےکَ ۔۔
ਉਸਨ ਸੀਿ ਸਮਸਤਰ ਸਭ ਿਾ ਕੈ ॥

س
اُنس سِیت مسر سیھ نا ےکَ ۔۔

ਤਿਆਨੀ ਿਿੁ ਗੁਰਮੁਤਖ ਬੀਚਾਰੀ ॥

گ ِیاین پپ ُگرمُکھ اچیبری ۔۔

ਨਾਨਕ ਜਾ ਕਉ ਤਕਰਪਾ ਧਾਰੀ ॥੫॥

نانک اج کؤ کِرنا داھری ۔۔۵۔۔

ਸਲੋਕੁ ॥

ولسک ۔۔
ਆਵਨ ਆਏ ਤਸਰਸਤਟ ਮਤਹ ਤਬਨੁ ਬੂਝੇ ਪਸੁ ਢੋਰ ॥

ا ون ا ےئ رسِست ہہم پِں وبےھج وسپ دوھر ۔۔
ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਤਖ ਸੋ ਬੁਝੈ ਜਾ ਕੈ ਭਾਗ ਮਥੋਰ ॥੧॥

ب َُج
ھ
نانک ُگرمُکھ وس ے اج ےکَ اھبگ وھتمر ۔۔۱۔۔
ਪਉੜੀ ॥

ئؤری ۔۔
ਯਾ ਜੁਗ ਮਤਹ ਏਕਤਹ ਕਉ ਆਇਆ ॥

ہکی کؤ ا نا ۔۔
نا ُچگ ہہم ا ِ
ਜਨਮਿ ਮੋਤਹਓ ਮੋਹਨੀ ਮਾਇਆ ॥

جبمت ومویہ ومینہ امنا ۔۔

ਗਰਭ ਕੁੰਟ ਮਤਹ ਉਰਧ ਿਪ ਕਰਿੇ ॥

رگھب کُپت ہہم اُردھ پپ رکےت ۔۔
ਸਾਤਸ ਸਾਤਸ ਤਸਮਰਿ ਪਰਭੁ ਰਹਿੇ ॥

ساس ساس ِسمرت رپَھب رےتہ ۔۔
ਉਰਤਝ ਪਰੇ ਜੋ ਛੋਤਿ ਛਿਾਨਾ ॥

اُرھج رپے وج وھچد چھدانا ۔۔
ਿੇਵਨਹਾਰੁ ਮਨਤਹ ਤਬਸਰਾਨਾ ॥

دویاہنر مبہہ ِئسرانا ۔۔

ਧਾਰਹੁ ਤਕਰਪਾ ਤਜਸਤਹ ਗੁਸਾਈ ॥

داھروہ کِرنا جسہہ ُگسا ٔی ۔۔

ਇਿ ਉਿ ਨਾਨਕ ਤਿਸੁ ਤਬਸਰਹੁ ਨਾਹੀ ॥੬॥

ات اُت نانک ئِس ِئسر ُہ نایہ ۔۔۶۔۔
ਸਲੋਕੁ ॥

ولسک ۔۔
ਆਵਿ ਹੁਕਤਮ ਤਬਨਾਸ ਹੁਕਤਮ ਆਤਗਆ ਤਭੰਨ ਨ ਕੋਇ ॥

ب
ک
ک
ا وت ُچ م پِیاس ُچ م ا ایگ ھ ِ ّں ہن وکۓ ۔۔

ਆਵਨ ਜਾਨਾ ਤਿਹ ਤਮਟੈ ਨਾਨਕ ਤਜਹ ਮਤਨ ਸੋਇ ॥੧॥

ا ون اجنا ہت ِمپے نانک ہج نم وسۓ ۔۔۱۔۔
ਪਉੜੀ ॥

ئؤری ۔۔
ਏਊ ਜੀਅ ਬਹੁਿੁ ਗਰਭ ਵਾਸੇ ॥

ائؤ یج تہب رگھب واےس ۔۔
ਮੋਹ ਮਗਨ ਮੀਿ ਜੋਤਨ ਿਾਸੇ ॥

ومہ نگم ھٹیم وجن اھپےس ۔۔
ਇਤਨ ਮਾਇਆ ਿਰੈ ਗੁਣ ਬਤਸ ਕੀਨੇ ॥

ے ُگں سب کیپے ۔۔
اِن امنا ِرت َ
ਆਪਨ ਮੋਹ ਘਟੇ ਘਤਟ ਿੀਨੇ ॥

گ
ا نپ ومہ ھپے ٹھگ دےنی ۔۔

ਏ ਸਾਜਨ ਕਛੁ ਕਹਹੁ ਉਪਾਇਆ ॥

اے سانج ھچک ہہکُ اُناِنا ۔۔
ਜਾ ਿੇ ਿਰਉ ਤਬਖਮ ਇਹ ਮਾਇਆ ॥

نکھ
اج ےت رتئَؤ ِ م اہہی امنا ۔۔

ਕਤਰ ਤਕਰਪਾ ਸਿਸੰਤਗ ਤਮਲਾਏ ॥

رک کِرنا سیسیگ مِالےئ ۔۔

ਨਾਨਕ ਿਾ ਕੈ ਤਨਕਤਟ ਨ ਮਾਏ ॥੭॥

نانک نا ےکَ نکِت ہن امےئ ۔۔۷۔۔
ਸਲੋਕੁ ॥

ولسک ۔۔
ਤਕਰਿ ਕਮਾਵਨ ਸੁਭ ਅਸੁਭ ਕੀਨੇ ਤਿਤਨ ਪਰਤਭ ਆਤਪ ॥

کِرت امکون ُسیھ ا ُسیھ کیپے پِں رپَھب ا ت ۔۔

ਪਸੁ ਆਪਨ ਹਉ ਹਉ ਕਰੈ ਨਾਨਕ ਤਬਨੁ ਹਤਰ ਕਹਾ ਕਮਾਤਿ ॥੧॥

وسپ ا نپ ہؤ ہؤ رکَے نانک پِں ہر اہک امکت ۔۔۱۔۔
ਪਉੜੀ ॥

ئؤری ۔۔
ਏਕਤਹ ਆਤਪ ਕਰਾਵਨਹਾਰਾ ॥

اہکیِ ا ت رکاواہنرا ۔۔
ਆਪਤਹ ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਤਬਸਥਾਰਾ ॥

ئ
ا ہپِ نات ُپ ّں ِسبھارا ۔۔

ਇਆ ਜੁਗ ਤਜਿੁ ਤਜਿੁ ਆਪਤਹ ਲਾਇਓ ॥

اِنا ُچگ ِجت ِجت ا ہپِ الویئ ۔۔
ਸੋ ਸੋ ਪਾਇਓ ਜੁ ਆਤਪ ਤਿਵਾਇਓ ॥

وس وس ناویئ وج ا ت دِواویئ ۔۔
ਉਆ ਕਾ ਅੰਿੁ ਨ ਜਾਨੈ ਕੋਊ ॥

وکو ۔۔
اُوا اک اپپ ہن اج ئَے ُ
ਜੋ ਜੋ ਕਰੈ ਸੋਊ ਿੁਤਨ ਹੋਊ ॥

وج وج رکَے وسو ب ُھ
وہو ۔۔
ں
ُ
ٔ
ਏਕਤਹ ਿੇ ਸਗਲਾ ਤਬਸਥਾਰਾ ॥

ئ
اہکیِ ےت سگال ِسبھارا ۔۔

ਨਾਨਕ ਆਤਪ ਸਵਾਰਨਹਾਰਾ ॥੮॥

نانک ا ت وساراہنرا ۔۔۸۔۔
ਸਲੋਕੁ ॥

ولسک ۔۔
ਰਾਤਚ ਰਹੇ ਬਤਨਿਾ ਤਬਨੋਿ ਕੁਸਮ ਰੰਗ ਤਬਖ ਸੋਰ ॥

ُکس
راچ رےہ نییا پِپؤد م رنگ نِکھ وسر ۔۔

ਨਾਨਕ ਤਿਹ ਸਰਨੀ ਪਰਉ ਤਬਨਤਸ ਜਾਇ ਮੈ ਮੋਰ ॥੧॥

نانک ہت رسین رپو نِیس اجۓ م َے ومر ۔۔۱۔۔
ਪਉੜੀ ॥

ئؤری ۔۔

ਰੇ ਮਨ ਤਬਨੁ ਹਤਰ ਜਹ ਰਚਹੁ ਿਹ ਿਹ ਬੰਧਨ ਪਾਤਹ ॥

رے نم پِں ہر ہج رچہؤ ہت ہت دنبنھ ناہِ۔۔

ਤਜਹ ਤਬਤਧ ਕਿਹੂ ਨ ਛੂਟੀਐ ਸਾਕਿ ਿੇਊ ਕਮਾਤਹ ॥

چ
ہج نِدھ کبہ ُؤ ہن ُھؤ پپَے ساطق پپؤ امکہِ۔۔

ਹਉ ਹਉ ਕਰਿੇ ਕਰਮ ਰਿ ਿਾ ਕੋ ਭਾਰੁ ਅਿਾਰ ॥

ہؤ ہؤ رکےت رکم رت نا وک اھبر ااھپر ۔۔
ਪਰੀਤਿ ਨਹੀ ਜਉ ਨਾਮ ਤਸਉ ਿਉ ਏਊ ਕਰਮ ਤਬਕਾਰ ॥

رپپپ یہن جؤ نام سِیؤ ئؤ ائؤ رکم ِئکار ۔۔
ਬਾਧੇ ਜਮ ਕੀ ਜੇਵਰੀ ਮੀਿੀ ਮਾਇਆ ਰੰਗ ॥

نادےھ مج یک َجپؤری یھٹیم امنا رنگ ۔۔

ਭਰਮ ਕੇ ਮੋਹੇ ਨਹ ਬੁਝਤਹ ਸੋ ਪਰਭੁ ਸਿਹੂ ਸੰਗ ॥

ب
رھبَم ےک ومےہ ہن جھہہ وس رپَھب دس ُہؤ گنس ۔۔
ਲੇਖੈ ਗਣਿ ਨ ਛੂਟੀਐ ਕਾਚੀ ਭੀਤਿ ਨ ਸੁਤਧ ॥

لی ک
چ
َھے تنگ ہن ُھؤ پپَے اکیچ تیھب ہن ُسدھ ۔۔
ਤਜਸਤਹ ਬੁਝਾਏ ਨਾਨਕਾ ਤਿਹ ਗੁਰਮੁਤਖ ਤਨਰਮਲ ਬੁਤਧ ॥੯॥

جسہہ اھجبےئ نااکن ہت ُگرمُکھ پِرلم ُندھ ۔۔۹۔۔
ਸਲੋਕੁ ॥

ولسک ۔۔
ਟੂਟੇ ਬੰਧਨ ਜਾਸੁ ਕੇ ਹੋਆ ਸਾਧੂ ਸੰਗੁ ॥

ئُؤےٹ دنبنھ اجس ےک وہا سا ُدوھ گنس ۔۔

ਜੋ ਰਾਿੇ ਰੰਗ ਏਕ ਕੈ ਨਾਨਕ ਗੂੜਾ ਰੰਗੁ ॥੧॥

وج راےت رنگ انک ےکَ نانک ُگؤرا رنگ ۔۔۱۔۔
ਪਉੜੀ ॥

ئؤری ۔۔
ਰਾਰਾ ਰੰਗਹੁ ਇਆ ਮਨੁ ਅਪਨਾ ॥

رارا رنگہؤ اِنا نم اانپ ۔۔

ਹਤਰ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਜਪਹੁ ਜਪੁ ਰਸਨਾ ॥

ہر ہر نام جی ُہ جت رانس ۔۔
ਰੇ ਰੇ ਿਰਗਹ ਕਹੈ ਨ ਕੋਊ ॥

وکو ۔۔
رے رے درہگ ےہکَ ہن ُ
ਆਉ ਬੈਿੁ ਆਿਰੁ ਸੁਭ ਿੇਊ ॥

ا و نیبھ ا در ُسیھ دئ ُؤ ۔۔

ਉਆ ਮਹਲੀ ਪਾਵਤਹ ਿੂ ਬਾਸਾ ॥

اُوا یلحم ناوہِ ئُؤ ناسا ۔۔

ਜਨਮ ਮਰਨ ਨਹ ਹੋਇ ਤਬਨਾਸਾ ॥

منج رمن ہن وہۓ پِیاسا ۔۔
ਮਸਿਤਕ ਕਰਮੁ ਤਲਤਖਓ ਧੁਤਰ ਜਾ ਕੈ ॥

لک
کتسم رکم ِھپؤ د ُھر اج ےکَ ۔۔

ਹਤਰ ਸੰਪੈ ਨਾਨਕ ਘਤਰ ਿਾ ਕੈ ॥੧੦॥

ہر سمپَے نانک رھگ نا ےکَ ۔۔۱۱۔۔

ਸਲੋਕੁ ॥

ولسک ۔۔
ਲਾਲਚ ਝੂਿ ਤਬਕਾਰ ਮੋਹ ਤਬਆਪਿ ਮੂੜੇ ਅੰਧ ॥

چ
الچل ُھؤھٹ ِئکار ومہ ایبپپ مُؤرے ادنھ ۔۔

ਲਾਤਗ ਪਰੇ ਿੁਰਗੰਧ ਤਸਉ ਨਾਨਕ ਮਾਇਆ ਬੰਧ ॥੧॥

الگ رپے ُدردنگھ سِیؤ نانک امنا دنبھ ۔۔۱۔۔
ਪਉੜੀ ॥

ئؤری ۔۔
ਲਲਾ ਲਪਤਟ ਤਬਖੈ ਰਸ ਰਾਿੇ ॥

نک
لال ٹپل ِ َھے رس راےت ۔۔

ਅਹੰਬੁਤਧ ਮਾਇਆ ਮਿ ਮਾਿੇ ॥

اہم ُیدھ امنا دم امےت ۔۔

ਇਆ ਮਾਇਆ ਮਤਹ ਜਨਮਤਹ ਮਰਨਾ ॥

اِنا امنا ہہم جبم ِہ رمنا ۔۔

ਤਜਉ ਤਜਉ ਹੁਕਮੁ ਤਿਵੈ ਤਿਉ ਕਰਨਾ ॥

ِج ٔپؤ

ک
ِج ٔپؤ ُچ م ئ ِ َؤے پپؤ رکنا ۔۔
ਕੋਊ ਊਨ ਨ ਕੋਊ ਪੂਰਾ ॥

وکو ئُؤرا ۔۔
وکو اُون ہن ُ
ُ
ਕੋਊ ਸੁਘਰੁ ਨ ਕੋਊ ਮੂਰਾ ॥

سگ
وکو مُؤرا ۔۔
وکو ُ ھر ہن ُ
ُ

ਤਜਿੁ ਤਜਿੁ ਲਾਵਹੁ ਤਿਿੁ ਤਿਿੁ ਲਗਨਾ ॥

ِجت ِجت الووہ پِپ پِپ انگل ۔۔
ਨਾਨਕ ਿਾਕੁਰ ਸਿਾ ਅਤਲਪਨਾ ॥੧੧॥

نانک اھٹ ُکر دسا الِییا ۔۔۱۱۔۔
ਸਲੋਕੁ ॥

ولسک ۔۔
ਲਾਲ ਗੁਪਾਲ ਗੋਤਬੰਿ ਪਰਭ ਗਤਹਰ ਗੰਭੀਰ ਅਥਾਹ ॥

الل وگُنال وگپِید رپَھب رہگ ریھبمگ ااھتہ ۔۔
ਿੂਸਰ ਨਾਹੀ ਅਵਰ ਕੋ ਨਾਨਕ ਬੇਪਰਵਾਹ ॥੧॥

ُدورس نایہ ا َور وک نانک ےبرپواہ ۔۔۱۔۔
ਪਉੜੀ ॥

ئؤری ۔۔
ਲਲਾ ਿਾ ਕੈ ਲਵੈ ਨ ਕੋਊ ॥

وکو ۔۔
لال نا ےکَ ولَے ہن ُ
ਏਕਤਹ ਆਤਪ ਅਵਰ ਨਹ ਹੋਊ ॥

وہو ۔۔
اہکیِ ا ت ا َور ہن ُ
ਹੋਵਨਹਾਰੁ ਹੋਿ ਸਿ ਆਇਆ ॥

وہواہنر وہت دص ا نا ۔۔
ਉਆ ਕਾ ਅੰਿੁ ਨ ਕਾਹੂ ਪਾਇਆ ॥

اُوا اک اپپ ہن اک ُہؤ نانا ۔۔

ਕੀਟ ਹਸਤਿ ਮਤਹ ਪੂਰ ਸਮਾਨੇ ॥

ٹیک ہست ہہم ئُؤر امسےن ۔۔
ਪਰਗਟ ਪੁਰਖ ਸਭ ਿਾਊ ਜਾਨੇ ॥

اھٹو اجےن ۔۔
رپَگپ ُپرھک سیھ ُ
ਜਾ ਕਉ ਿੀਨੋ ਹਤਰ ਰਸੁ ਅਪਨਾ ॥

اج کؤ دونی ہر رس اانپ ۔۔
ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਤਖ ਹਤਰ ਹਤਰ ਤਿਹ ਜਪਨਾ ॥੧੨॥

نانک ُگرمُکھ ہر ہر ہت چییا ۔۔۱۲۔۔
ਸਲੋਕੁ ॥

ولسک ۔۔
ਆਿਮ ਰਸੁ ਤਜਹ ਜਾਤਨਆ ਹਤਰ ਰੰਗ ਸਹਜੇ ਮਾਣੁ ॥

س
ا مت رس ہج اجاین ہر رنگ ہجے امن ۔۔

ਨਾਨਕ ਧਤਨ ਧਤਨ ਧੰਤਨ ਜਨ ਆਏ ਿੇ ਪਰਵਾਣੁ ॥੧॥

نانک دنھ دنھ دنھّ نج ا ےئ ےت رپوان ۔۔۱۔۔
ਪਉੜੀ ॥

ئؤری ۔۔
ਆਇਆ ਸਿਲ ਿਾਹੂ ਕੋ ਗਨੀਐ ॥

سب
گی
ھ
پ
ہ
ا نا ل نا ُؤ وک ٔے َ۔۔

ਜਾਸੁ ਰਸਨ ਹਤਰ ਹਤਰ ਜਸੁ ਭਨੀਐ ॥

ب
اجس رنس ہر ہر سج ھیی َپے ۔۔

ਆਇ ਬਸਤਹ ਸਾਧੂ ਕੈ ਸੰਗੇ ॥

ا ۓ ئس ِہ سا ُدوھ ےکَ ےگنس ۔۔
ਅਨਤਿਨੁ ਨਾਮੁ ਤਧਆਵਤਹ ਰੰਗੇ ॥

ادنِن نام دایھوہِ رےگن ۔۔
ਆਵਿ ਸੋ ਜਨੁ ਨਾਮਤਹ ਰਾਿਾ ॥

ہم رانا ۔۔
ا وت وس نج نا ِ
ਜਾ ਕਉ ਿਇਆ ਮਇਆ ਤਬਧਾਿਾ ॥

اج کؤ دایئ ایم نِداھنا ۔۔
ਏਕਤਹ ਆਵਨ ਤਿਤਰ ਜੋਤਨ ਨ ਆਇਆ ॥

ب
اہکیِ ا ون ھِروجن ہن ا نا ۔۔

ਨਾਨਕ ਹਤਰ ਕੈ ਿਰਤਸ ਸਮਾਇਆ ॥੧੩॥

نانک ہر ےکَ درس امسنا ۔۔۱۳۔۔
ਸਲੋਕੁ ॥

ولسک ۔۔
ਯਾਸੁ ਜਪਿ ਮਤਨ ਹੋਇ ਅਨੰਿੁ ਤਬਨਸੈ ਿੂਜਾ ਭਾਉ ॥

ناس جپت نم وہۓ ادنن نِی َسے ُدواج اھبو ۔۔

ਿੂਖ ਿਰਿ ਤਿਰਸਨਾ ਬੁਝੈ ਨਾਨਕ ਨਾਤਮ ਸਮਾਉ ॥੧॥

ب
ھ
ُدوھک درد رتِانس ُج ےَ

نانک نام امسو ۔۔۱۔۔
ਪਉੜੀ ॥

ئؤری ۔۔

ਯਯਾ ਜਾਰਉ ਿੁਰਮਤਿ ਿੋਊ ॥

پیا اجرو ُدرمت دوو ۔۔
ਤਿਸਤਹ ਤਿਆਤਗ ਸੁਖ ਸਹਜੇ ਸੋਊ ॥

س
ئِسہہ پ ِیاگ ُسکھ ہجے وسؤ ۔۔

ਯਯਾ ਜਾਇ ਪਰਹੁ ਸੰਿ ਸਰਨਾ ॥

پیا اجۓ رپ ُہ سیت رسنا ۔۔
ਤਜਹ ਆਸਰ ਇਆ ਭਵਜਲੁ ਿਰਨਾ ॥

ب
ہج ا رس اِنا َھؤلج رتنا ۔۔

ਯਯਾ ਜਨਤਮ ਨ ਆਵੈ ਸੋਊ ॥

ے وسؤ ۔۔
پیا منج ہن ا و َ
ਏਕ ਨਾਮ ਲੇ ਮਨਤਹ ਪਰੋਊ ॥

انک نام ےل مبہہ رپو ُو ۔۔
ਯਯਾ ਜਨਮੁ ਨ ਹਾਰੀਐ ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਕੀ ਟੇਕ ॥

پیا منج ہن اہر پپے ُگر ئُؤرے یک کیٹ ۔۔

ਨਾਨਕ ਤਿਹ ਸੁਖੁ ਪਾਇਆ ਜਾ ਕੈ ਹੀਅਰੈ ਏਕ ॥੧੪॥

نانک ہت ُسکھ نانا اج ےکَ ہیت َرے انک ۔۔۱۴۔۔
ਸਲੋਕੁ ॥

ولسک ۔۔
ਅੰਿਤਰ ਮਨ ਿਨ ਬਤਸ ਰਹੇ ਈਿ ਊਿ ਕੇ ਮੀਿ ॥

ارتن نم نت سب رےہ اِپپ اُوت ےک تیم ۔۔

ਗੁਤਰ ਪੂਰੈ ਉਪਿੇਤਸਆ ਨਾਨਕ ਜਪੀਐ ਨੀਿ ॥੧॥

ُگر ئُؤ َرے ا ُندئسیا نانک چیپَے تین ۔۔۱۔۔
ਪਉੜੀ ॥

ئؤری ۔۔
ਅਨਤਿਨੁ ਤਸਮਰਹੁ ਿਾਸੁ ਕਉ ਜੋ ਅੰਤਿ ਸਹਾਈ ਹੋਇ ॥

ادنِن ِسمروہ طاس کؤ وج اپپ اہسیئ وہۓ ۔۔

ਇਹ ਤਬਤਖਆ ਤਿਨ ਚਾਤਰ ਤਛਅ ਛਾਤਿ ਚਤਲਓ ਸਭੁ ਕੋਇ ॥

ھچ اھچد چلپؤ سیھ وکۓ ۔۔
اہہی نِکھیا دِن اچر ٕ
ਕਾ ਕੋ ਮਾਿ ਤਪਿਾ ਸੁਿ ਧੀਆ ॥

اک وک امت پِیا ُست دھییا ۔۔
ਤਗਰਹ ਬਤਨਿਾ ਕਛੁ ਸੰਤਗ ਨ ਲੀਆ ॥

گِرہ نییا ھچک گنس ہن لِیا ۔۔

ਐਸੀ ਸੰਤਚ ਜੁ ਤਬਨਸਿ ਨਾਹੀ ॥

سب
ایسی ج چ نِیست نایہ ۔۔

ਪਤਿ ਸੇਿੀ ਅਪੁਨੈ ਘਤਰ ਜਾਹੀ ॥

پپ یتیس اےنپ رھگ اجیہ ۔۔
ਸਾਧਸੰਤਗ ਕਤਲ ਕੀਰਿਨੁ ਗਾਇਆ ॥

سادھسیگ لک ریکنت اگنا ۔۔

ਨਾਨਕ ਿੇ ਿੇ ਬਹੁਤਰ ਨ ਆਇਆ ॥੧੫॥

نانک ےت ےت ب ُہر ہن ا نا ۔۔۱۵۔۔

ਸਲੋਕੁ ॥

ولسک ۔۔
ਅਤਿ ਸੁੰਿਰ ਕੁਲੀਨ ਚਿੁਰ ਮੁਤਖ ਤਿਆਨੀ ਧਨਵੰਿ ॥

ات ُسیدر ُکلیں چتُر مُکھ گ ِیاین دھپؤپپ ۔۔

ਤਮਰਿਕ ਕਹੀਅਤਹ ਨਾਨਕਾ ਤਜਹ ਪਰੀਤਿ ਨਹੀ ਭਗਵੰਿ ॥੧॥

مِرنک کہیبہہ نااکن ہج رپپپ یہن وگھبپپ ۔۔۱۔۔
ਪਉੜੀ ॥

ئؤری ۔۔
ਿੰਿਾ ਖਟੁ ਸਾਸਿਰ ਹੋਇ ਤਿਆਿਾ ॥

گیگہ ٹھک سارتس وہۓ گ ِیانا ۔۔
ਪੂਰਕੁ ਕੁੰਭਕ ਰੇਚਕ ਕਰਮਾਿਾ ॥

ُک
ئُؤرک مبھک ر َبچک رکامنا ۔۔

ਤਿਆਨ ਤਧਆਨ ਿੀਰਥ ਇਸਨਾਨੀ ॥

ایگن دایھن ریتھت اِانسین ۔۔
ਸੋਮਪਾਕ ਅਪਰਸ ਉਤਿਆਨੀ ॥

وساپمک ارپس اُدناین ۔۔
ਰਾਮ ਨਾਮ ਸੰਤਗ ਮਤਨ ਨਹੀ ਹੇਿਾ ॥

رام نام گنس نم یہن ہَییا ۔۔
ਜੋ ਕਛੁ ਕੀਨੋ ਸੋਊ ਅਨੇਿਾ ॥

وج ھچک ونیک وسؤ انَییا ۔۔

ਉਆ ਿੇ ਊਿਮੁ ਗਨਉ ਚੰਿਾਲਾ ॥

اُوا ےت اُومت گپؤ ڈنچاال ۔۔

ਨਾਨਕ ਤਜਹ ਮਤਨ ਬਸਤਹ ਗੁਪਾਲਾ ॥੧੬॥

نانک ہج نم ئس ِہ ُگیاال ۔۔۱۶۔۔
ਸਲੋਕੁ ॥

ولسک ۔۔
ਕੁੰਟ ਚਾਤਰ ਿਹ ਤਿਤਸ ਭਰਮੇ ਕਰਮ ਤਕਰਤਿ ਕੀ ਰੇਖ ॥

کُپت اچر دہ دِس رھبےم رکم کِرت یک رھکی ۔۔
ਸੂਖ ਿੂਖ ਮੁਕਤਿ ਜੋਤਨ ਨਾਨਕ ਤਲਤਖਓ ਲੇਖ ॥੧॥

لک
سُؤھک ُدوھک مُکت وجن نانک ِھپؤ ھکیل ۔۔۱۔۔
ਪਵੜੀ ॥

وپَری ۔۔
ਕਕਾ ਕਾਰਨ ਕਰਿਾ ਸੋਊ ॥

اکک اکرن رکنا وسؤ ۔۔
ਤਲਤਖਓ ਲੇਖੁ ਨ ਮੇਟਿ ਕੋਊ ॥

لک ِ
وکو ۔۔
ھپؤ ھکیل ہن میپت ُ

ਨਹੀ ਹੋਿ ਕਛੁ ਿੋਊ ਬਾਰਾ ॥

یہن وہت ھچک دوو نارا ۔۔
ਕਰਨੈਹਾਰੁ ਨ ਭੂਲਨਹਾਰਾ ॥

ب
رک َپبہار ہن ُھؤاہنلرا ۔۔

ਕਾਹੂ ਪੰਥੁ ਤਿਖਾਰੈ ਆਪੈ ॥

ِاھکرے ا ےپ ۔۔
اک ُہؤ ھتنپ د َ
ਕਾਹੂ ਉਤਿਆਨ ਭਰਮਿ ਪਛੁਿਾਪੈ ॥

اک ُہؤ اُدنان رھبمت اتھچپ ئَے ۔۔
ਆਪਨ ਖੇਲੁ ਆਪ ਹੀ ਕੀਨੋ ॥

ا نپ لیھک ا ت یہ ونیک ۔۔
ਜੋ ਜੋ ਿੀਨੋ ਸੁ ਨਾਨਕ ਲੀਨੋ ॥੧੭॥

وج وج دونی وس نانک ونیل ۔۔۱۷۔۔
ਸਲੋਕੁ ॥

ولسک ۔۔
ਖਾਿ ਖਰਚਿ ਤਬਲਛਿ ਰਹੇ ਟੂਤਟ ਨ ਜਾਤਹ ਭੰਿਾਰ ॥

نل
اھکت رھکجت ِ جھت رےہ ئُؤت ہن اجہِ ڈنھبار ۔۔
ਹਤਰ ਹਤਰ ਜਪਿ ਅਨੇਕ ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਤਹ ਸੁਮਾਰ ॥੧॥

ہر ہر جپت اپیک نج نانک ناہِ ُسمار ۔۔۱۔۔
ਪਉੜੀ ॥

ئؤری ۔۔
ਖਖਾ ਖੂਨਾ ਕਛੁ ਨਹੀ ਤਿਸੁ ਸੰਮਰਥ ਕੈ ਪਾਤਹ ॥

ک
اھکھک ُھؤنا ھچک یہن ئِس رمسھت ےکَ ناہِ۔۔
ਜੋ ਿੇਨਾ ਸੋ ਿੇ ਰਤਹਓ ਭਾਵੈ ਿਹ ਿਹ ਜਾਤਹ ॥

وج َدانی وس دے رویہ اھبوے ہت ہت اجہِ۔۔

ਖਰਚੁ ਖਜਾਨਾ ਨਾਮ ਧਨੁ ਇਆ ਭਗਿਨ ਕੀ ਰਾਤਸ ॥

ب
ھ
گی
رھکچ اجھکنا نام دنھ اِنا ں یک راس ۔۔

ਤਖਮਾ ਗਰੀਬੀ ਅਨਿ ਸਹਜ ਜਪਿ ਰਹਤਹ ਗੁਣਿਾਸ ॥

سہ
ک
ھِما رگیبی ا َند ج جپت رہہہ ُگییاس ۔۔

ਖੇਲਤਹ ਤਬਗਸਤਹ ਅਨਿ ਤਸਉ ਜਾ ਕਉ ਹੋਿ ਤਿਪਾਲ ॥

کھیل ِہ نِگس ِہ ا َند سِیؤ اج کؤ وہت کِرنال ۔۔

ਸਿੀਵ ਗਨੀਵ ਸੁਹਾਵਨੇ ਰਾਮ ਨਾਮ ਤਗਰਤਹ ਮਾਲ ॥

دسِوی ِ
گیپؤ ُسہاوےن رام نام گِرہِ امل ۔۔

ਖੇਿੁ ਨ ਿੂਖੁ ਨ ਿਾਨੁ ਤਿਹ ਜਾ ਕਉ ਨਿਤਰ ਕਰੀ ॥

دیھک ہن ُدوھک ہن دان ہت اج کؤ دنر رکی ۔۔
ਨਾਨਕ ਜੋ ਪਰਭ ਭਾਤਣਆ ਪੂਰੀ ਤਿਨਾ ਪਰੀ ॥੧੮॥

نانک وج رپَھب اھباین ئُؤری پ ِیا رپی ۔۔۱۸۔۔
ਸਲੋਕੁ ॥

ولسک ۔۔
ਗਤਨ ਤਮਤਨ ਿੇਖਹੁ ਮਨੈ ਮਾਤਹ ਸਰਪਰ ਚਲਨੋ ਲੋਗ ॥

ک
نگ مِں دن ھہؤ م َپے امہِ رسرپ چلپؤ ولگ ۔۔

ਆਸ ਅਤਨਿ ਗੁਰਮੁਤਖ ਤਮਟੈ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਅਰੋਗ ॥੧॥

ا س اپِپ ُگرمُکھ ِمپے نانک نام اروگ ۔۔۱۔۔
ਪਉੜੀ ॥

ئؤری ۔۔

ਗਗਾ ਗੋਤਬਿ ਗੁਣ ਰਵਹੁ ਸਾਤਸ ਸਾਤਸ ਜਤਪ ਨੀਿ ॥

گگا وگنِد ُگں َرووہ ساس ساس جت تین ۔۔

ਕਹਾ ਤਬਸਾਸਾ ਿੇਹ ਕਾ ਤਬਲਮ ਨ ਕਤਰਹੋ ਮੀਿ ॥

نل
اہک اسبسا دہہی اک ِ م ہن کِروہ تیم ۔۔

ਨਹ ਬਾਤਰਕ ਨਹ ਜੋਬਨੈ ਨਹ ਤਬਰਧੀ ਕਛੁ ਬੰਧੁ ॥

ہن نارِک ہن وج پ َپے ہن پِردیھ ھچک دنبھ ۔۔

ਓਹ ਬੇਰਾ ਨਹ ਬੂਝੀਐ ਜਉ ਆਇ ਪਰੈ ਜਮ ਿੰਧੁ ॥

چ
اوہ ریبا ہن وب ھیپے جؤ ا ۓ رپَے مج دنھپھ ۔۔

ਤਗਆਨੀ ਤਧਆਨੀ ਚਿੁਰ ਪੇਤਖ ਰਹਨੁ ਨਹੀ ਇਹ ਿਾਇ ॥

گ ِیاین دایھین چتُر َپیکھ رنہ یہن اہہی اھٹۓ ۔۔
ਛਾਤਿ ਛਾਤਿ ਸਗਲੀ ਗਈ ਮੂੜ ਿਹਾ ਲਪਟਾਤਹ ॥

اھچد اھچد سگلی یئگ مُؤر اہت لییاہِ۔۔

ਗੁਰ ਪਰਸਾਤਿ ਤਸਮਰਿ ਰਹੈ ਜਾਹੂ ਮਸਿਤਕ ਭਾਗ ॥

ُگر رپساد ِسمرت ر َہے اج ُہؤ کتسم اھبگ ۔۔

ਨਾਨਕ ਆਏ ਸਿਲ ਿੇ ਜਾ ਕਉ ਤਪਰਅਤਹ ਸੁਹਾਗ ॥੧੯॥

سب
پ
ھ
ک
ب
س
نانک ا ےئ ل ےت اج ؤ ِر ہہ ُ ہاگ ۔۔۱۹۔۔
ਸਲੋਕੁ ॥

ولسک ۔۔
ਘੋਖੇ ਸਾਸਿਰ ਬੇਿ ਸਭ ਆਨ ਨ ਕਥਿਉ ਕੋਇ ॥

کب
وھگےھک سارتس دیب سیھ ا ن ہن ھپؤ وکۓ ۔۔

ਆਤਿ ਜੁਗਾਿੀ ਹੁਤਣ ਹੋਵਿ ਨਾਨਕ ਏਕੈ ਸੋਇ ॥੧॥

ا د اگجدی ُہں وہوت نانک ا ن َکے وسۓ ۔۔۱۔۔
ਪਉੜੀ ॥

ئؤری ۔۔
ਘਘਾ ਘਾਲਹੁ ਮਨਤਹ ਏਹ ਤਬਨੁ ਹਤਰ ਿੂਸਰ ਨਾਤਹ ॥

گ
پ
گ
ھ
ہ
ِ
ہل مبہہ اہہی ں ر ُدورس ناہِ۔۔
ھا اھگ ُ

ਨਹ ਹੋਆ ਨਹ ਹੋਵਨਾ ਜਿ ਕਿ ਓਹੀ ਸਮਾਤਹ ॥

ہن وہا ہن وہونا جت تک اویہ امسہِ۔۔
ਘੂਲਤਹ ਿਉ ਮਨ ਜਉ ਆਵਤਹ ਸਰਨਾ ॥

گ
ہل ئؤ نم جؤ ا وہِ رسنا ۔۔
ُھؤ ِ

ਨਾਮ ਿਿੁ ਕਤਲ ਮਤਹ ਪੁਨਹਚਰਨਾ ॥

پب ہ
نام پپ لک ہہم ُ چرنا ۔۔

ਘਾਤਲ ਘਾਤਲ ਅਤਨਕ ਪਛੁਿਾਵਤਹ ॥

اھگل اھگل ان ِک اتھچپوہِ۔۔
ਤਬਨੁ ਹਤਰ ਭਗਤਿ ਕਹਾ ਤਥਤਿ ਪਾਵਤਹ ॥

پِں ہر تگھب اہک بھِت ناوہِ۔۔

ਘੋਤਲ ਮਹਾ ਰਸੁ ਅੰਤਮਰਿੁ ਤਿਹ ਪੀਆ ॥

وھگل اہم رس ارمت ہت پِیا ۔۔
ਨਾਨਕ ਹਤਰ ਗੁਤਰ ਜਾ ਕਉ ਿੀਆ ॥੨੦॥

نانک ہر ُگر اج کؤ دنا ۔۔۲۱۔۔

ਸਲੋਕੁ ॥

ولسک ۔۔
ਿਤਣ ਘਾਲੇ ਸਭ ਤਿਵਸ ਸਾਸ ਨਹ ਬਢਨ ਘਟਨ ਤਿਲੁ ਸਾਰ ॥

گبھ اھگےل سیھ دِوس ساس ہن ندنھ نٹھگ نِل سار ۔۔
ਜੀਵਨ ਲੋਰਤਹ ਭਰਮ ਮੋਹ ਨਾਨਕ ਿੇਊ ਗਵਾਰ ॥੧॥

ِجپؤن ولرہِ رھبم ومہ نانک پپؤ وگار ۔۔۱۔۔
ਪਉੜੀ ॥

ئؤری ۔۔
ਿੰਿਾ ਿਰਾਸੈ ਕਾਲੁ ਤਿਹ ਜੋ ਸਾਕਿ ਪਰਤਭ ਕੀਨ ॥

گیگہ گِراےسَ اکل ہت وج ساطق رپَھب نیک ۔۔

ਅਤਨਕ ਜੋਤਨ ਜਨਮਤਹ ਮਰਤਹ ਆਿਮ ਰਾਮੁ ਨ ਚੀਨ ॥

ان ِک وجن جبم ِہ رمہِ ا مت رام ہن نیچ ۔۔
ਤਿਆਨ ਤਧਆਨ ਿਾਹੂ ਕਉ ਆਏ ॥

ایگن دایھن نا ُہؤ کؤ ا ےئ ۔۔
ਕਤਰ ਤਕਰਪਾ ਤਜਹ ਆਤਪ ਤਿਵਾਏ ॥

رک کِرنا ہج ا ت دِواےئ ۔۔

ਿਣਿੀ ਿਣੀ ਨਹੀ ਕੋਊ ਛੂਟੈ ॥

چ
وکو ُھؤ ئَے ۔۔
یتنگ ینگ یہن ُ

ਕਾਚੀ ਗਾਗਤਰ ਸਰਪਰ ਿੂਟੈ ॥

ب
اکیچ اگرگ رسرپ ُھؤ ئَے ۔۔

ਸੋ ਜੀਵਿ ਤਜਹ ਜੀਵਿ ਜਤਪਆ ॥

وس ِجپ َؤت ہج ِجپ َؤت چییا ۔۔

ਪਰਗਟ ਭਏ ਨਾਨਕ ਨਹ ਛਤਪਆ ॥੨੧॥

چ
رپَگپ ےئھب نانک ہن ھییا ۔۔۲۱۔۔
ਸਲੋਕੁ ॥

ولسک ۔۔
ਤਚਤਿ ਤਚਿਵਉ ਚਰਣਾਰਤਬੰਿ ਊਧ ਕਵਲ ਤਬਗਸਾਂਿ ॥

ِجت ِجپؤو رچنارپِید اُودھ وکَل نِگساپپ ۔۔

ਪਰਗਟ ਭਏ ਆਪਤਹ ਗੋੁਤਬੰਿ ਨਾਨਕ ਸੰਿ ਮਿਾਂਿ ॥੧॥

ہپ گیید نانک سیت اتمپپ ۔۔۱۔۔
رپَگپ ےئھب ا ِ
ਪਉੜੀ ॥

ئؤری ۔۔
ਚਚਾ ਚਰਨ ਕਮਲ ਗੁਰ ਲਾਗਾ ॥

اچچ رچن لمک ُگر الاگ ۔۔

ਧਤਨ ਧਤਨ ਉਆ ਤਿਨ ਸੰਜੋਗ ਸਭਾਗਾ ॥

دنھ دنھ اُوا دِن وجنسگ اھبساگ ۔۔
ਚਾਤਰ ਕੁੰਟ ਿਹ ਤਿਤਸ ਭਰਤਮ ਆਇਓ ॥

اچر کُپت دہ دِس رھبم ا ویئ ۔۔
ਭਈ ਤਿਪਾ ਿਬ ਿਰਸਨੁ ਪਾਇਓ ॥

یئھب کِرنا پپ درنس ناویئ ۔۔

ਚਾਰ ਤਬਚਾਰ ਤਬਨਤਸਓ ਸਭ ਿੂਆ ॥

اچر ِبچار نِیسیؤ سیھ ُدوا ۔۔

ਸਾਧਸੰਤਗ ਮਨੁ ਤਨਰਮਲ ਹੂਆ ॥

سادھسیگ نم پِرلم ُہؤا ۔۔

ਤਚੰਿ ਤਬਸਾਰੀ ਏਕ ਤਿਰਸਟੇਿਾ ॥

ِجپت ِئساری انک د ِرسیییا ۔۔

ਨਾਨਕ ਤਗਆਨ ਅੰਜਨੁ ਤਜਹ ਨੇਿਰਾ ॥੨੨॥

نانک گ ِیان انجن ہج پیترا ۔۔۲۲۔۔
ਸਲੋਕੁ ॥

ولسک ۔۔
ਛਾਿੀ ਸੀਿਲ ਮਨੁ ਸੁਖੀ ਛੰਿ ਗੋਤਬਿ ਗੁਨ ਗਾਇ ॥

سک
اھچیت لتیس نم ُ ھی چھپت وگنِد ُگں اگۓ ۔۔
ਐਸੀ ਤਕਰਪਾ ਕਰਹੁ ਪਰਭ ਨਾਨਕ ਿਾਸ ਿਸਾਇ ॥੧॥

ایسی کِرنا رک ُہ رپَھب نانک داس دساےئ ۔۔۱۔۔
ਪਉੜੀ ॥

ئؤری ۔۔
ਛਛਾ ਛੋਹਰੇ ਿਾਸ ਿੁਮਾਰੇ ॥

چ
ھ
ج
ُ
ب
ھا وھچہرے داس مارے ۔۔
ਿਾਸ ਿਾਸਨ ਕੇ ਪਾਨੀਹਾਰੇ ॥

داس دانس ےک نااہینرے ۔۔

ਛਛਾ ਛਾਰੁ ਹੋਿ ਿੇਰੇ ਸੰਿਾ ॥

چھ
ج
ھا اھچر وہت ریتے سییا ۔۔
ਅਪਨੀ ਤਿਪਾ ਕਰਹੁ ਭਗਵੰਿਾ ॥

اینپ کِرنا رکوہ وگھباتن ۔۔

ਛਾਤਿ ਤਸਆਨਪ ਬਹੁ ਚਿੁਰਾਈ ॥

اھچد ِسیاپپ وہب چتُرایئ ۔۔
ਸੰਿਨ ਕੀ ਮਨ ਟੇਕ ਤਟਕਾਈ ॥

س
ییں یک نم کیٹ ئِکایئ ۔۔

ਛਾਰੁ ਕੀ ਪੁਿਰੀ ਪਰਮ ਗਤਿ ਪਾਈ ॥

اھچر یک ُنتری رپم گپ نایئ ۔۔
ਨਾਨਕ ਜਾ ਕਉ ਸੰਿ ਸਹਾਈ ॥੨੩॥

نانک اج کؤ سیت اہسیئ ۔۔۲۳۔۔
ਸਲੋਕੁ ॥

ولسک ۔۔
ਜੋਰ ਜੁਲਮ ਿੂਲਤਹ ਘਨੋ ਕਾਚੀ ਿੇਹ ਤਬਕਾਰ ॥

گ
چل ب
وجر ُ م ُھؤہہل ھپؤ اکیچ دہہی ِئکار ۔۔

ਅਹੰਬੁਤਧ ਬੰਧਨ ਪਰੇ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਛੁਟਾਰ ॥੧॥

اہم ُیدھ دنبنھ رپے نانک نام چھُیار ۔۔۱۔۔
ਪਉੜੀ ॥

ئؤری ۔۔

ਜਜਾ ਜਾਨੈ ਹਉ ਕਛੁ ਹੂਆ ॥

اجج اج ئَے ہؤ ھچک ُہؤا ۔۔

ਬਾਤਧਓ ਤਜਉ ਨਤਲਨੀ ਭਰਤਮ ਸੂਆ ॥

نادھپؤ ویج نل ِبی رھبم سُؤا ۔۔

ਜਉ ਜਾਨੈ ਹਉ ਭਗਿੁ ਤਗਆਨੀ ॥

جؤ اج ئَے ہؤ تگھب گ ِیاین ۔۔

ਆਗੈ ਿਾਕੁਤਰ ਤਿਲੁ ਨਹੀ ਮਾਨੀ ॥

ا ےگ اھٹ ُکر نِل یہن امین ۔۔

ਜਉ ਜਾਨੈ ਮੈ ਕਥਨੀ ਕਰਿਾ ॥

جؤ اج ئَے م َے ینھتک رکنا ۔۔

ਤਬਆਪਾਰੀ ਬਸੁਧਾ ਤਜਉ ਤਿਰਿਾ ॥

ب
ایبناری ئ ُسداھ ِج ٔپؤ ھِرنا ۔۔

ਸਾਧਸੰਤਗ ਤਜਹ ਹਉਮੈ ਮਾਰੀ ॥

سادھسیگ ہج ہؤ م َے امری ۔۔
ਨਾਨਕ ਿਾ ਕਉ ਤਮਲੇ ਮੁਰਾਰੀ ॥੨੪॥

نانک نا کؤ مل ِے مُراری ۔۔۲۴۔۔
ਸਲੋਕੁ ॥

ولسک ۔۔
ਝਾਲਾਘੇ ਉਤਿ ਨਾਮੁ ਜਤਪ ਤਨਤਸ ਬਾਸੁਰ ਆਰਾਤਧ ॥

اھجالےھگ اُھٹ نام جت ئِس نا ُسر ا رادھ ۔۔

ਕਾਰਹਾ ਿੁਝੈ ਨ ਤਬਆਪਈ ਨਾਨਕ ਤਮਟੈ ਉਪਾਤਧ ॥੧॥

ُب َج
ھ
اکراھ ے

ہن ایبیئپ نانک ِمپے اُنادھ ۔۔۱۔۔
ਪਉੜੀ ॥

ئؤری ۔۔
ਝਝਾ ਝੂਰਨੁ ਤਮਟੈ ਿੁਮਾਰੋ ॥

چھ
چ
ج
ُ
ب
م
پ
ھ
ِ
ھا ُؤرن ے مارو ۔۔
ਰਾਮ ਨਾਮ ਤਸਉ ਕਤਰ ਤਬਉਹਾਰੋ ॥

رام نام سِیؤ رک ویباہرو ۔۔

ਝੂਰਿ ਝੂਰਿ ਸਾਕਿ ਮੂਆ ॥

چ
چ
ُھؤرت ُھؤرت ساطق مُؤا ۔۔
ਜਾ ਕੈ ਤਰਿੈ ਹੋਿ ਭਾਉ ਬੀਆ ॥

ےک ر َِدے وہت اھبو ایب ۔۔
اج َ
ਝਰਤਹ ਕਸੰਮਲ ਪਾਪ ਿੇਰੇ ਮਨੂਆ ॥

کس
ّم
م
پ
ُ
رھجہِ ل نات ریتے ؤا ۔۔
ਅੰਤਮਰਿ ਕਥਾ ਸੰਿਸੰਤਗ ਸੁਨੂਆ ॥

ارمت اھتک سییسیگ ُسیؤا ۔۔
ਝਰਤਹ ਕਾਮ ਿੋਧ ਿੁਸਟਾਈ ॥

رھجہِ اکم رکودھ د َراٹسیئ ۔۔
ਨਾਨਕ ਜਾ ਕਉ ਤਿਪਾ ਗੁਸਾਈ ॥੨੫॥

نانک اج کؤ کِرنا ُگسا ٔی ۔۔۲۵۔۔

ਸਲੋਕੁ ॥

ولسک ۔۔
ਞਿਨ ਕਰਹੁ ਿੁਮ ਅਤਨਕ ਤਬਤਧ ਰਹਨੁ ਨ ਪਾਵਹੁ ਮੀਿ ॥

ُب
نیں رک ُہ م ان ِک نِدھ رنہ ہن ناووہ تیم ۔۔

ਜੀਵਿ ਰਹਹੁ ਹਤਰ ਹਤਰ ਭਜਹੁ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਪਰੀਤਿ ॥੧॥

ب
ھ
ج
ہ
پ
ویجَت رہہؤ ہر ہر ؤ نانک نام رپ پ ۔۔۱۔۔
ਪਵੜੀ ॥

وپَری ۔۔
ਞੰਞਾ ਞਾਣਹੁ ਤਿਰੜੁ ਸਹੀ ਤਬਨਤਸ ਜਾਿ ਏਹ ਹੇਿ ॥

ص
ن ِییا نٔابہ ُؤ درِرھ جی نِیس اجت اہہی تیہ ۔۔
ਗਣਿੀ ਗਣਉ ਨ ਗਤਣ ਸਕਉ ਊਤਿ ਤਸਧਾਰੇ ਕੇਿ ॥

یتنگ گپؤ ہن نگ سکؤ اُوھٹ سِداھرے تیک ۔۔

ਞੋ ਪੇਖਉ ਸੋ ਤਬਨਸਿਉ ਕਾ ਤਸਉ ਕਰੀਐ ਸੰਗੁ ॥

پی ک
ئٔؤ ھؤ وس نِیسیؤ اک سِیؤ رک پپے َ گنس ۔۔

ਞਾਣਹੁ ਇਆ ਤਬਤਧ ਸਹੀ ਤਚਿ ਝੂਿਉ ਮਾਇਆ ਰੰਗੁ ॥

ص
چ ب
نٔابہ ُؤ انا نِدھ جی ِجت ُھؤ ھؤ امنا رنگ ۔۔
ਞਾਣਿ ਸੋਈ ਸੰਿੁ ਸੁਇ ਭਰਮ ਿੇ ਕੀਤਚਿ ਤਭੰਨ ॥

کب ب
ھ
ِ
نٔاپپ وسیئ سیت سُے ٔ رھبم ےت چِت ّں ۔۔
ਅੰਧ ਕੂਪ ਿੇ ਤਿਹ ਕਢਹੁ ਤਜਹ ਹੋਵਹੁ ਸੁਪਰਸੰਨ ॥

ادنھ ُکؤت ےت ہت ڈکھہؤ ہج وہو ُہ ُسترنسّ ۔۔

ਞਾ ਕੈ ਹਾਤਥ ਸਮਰਥ ਿੇ ਕਾਰਨ ਕਰਨੈ ਜੋਗ ॥

ےک اہھت رمسھت ےت اکرن رک ئَے وجگ ۔۔
نا َ
ਨਾਨਕ ਤਿਹ ਉਸਿਤਿ ਕਰਉ ਞਾਹੂ ਕੀਓ ਸੰਜੋਗ ॥੨੬॥

نانک ہت اُسیت رکو نٔا ُہؤ کپؤ وجنسگ ۔۔۲۶۔۔
ਸਲੋਕੁ ॥

ولسک ۔۔
ਟੂਟੇ ਬੰਧਨ ਜਨਮ ਮਰਨ ਸਾਧ ਸੇਵ ਸੁਖੁ ਪਾਇ ॥

ئُؤےٹ دنبنھ منج رمن سادھ َسیؤ ُسکھ ناۓ ۔۔
ਨਾਨਕ ਮਨਹੁ ਨ ਬੀਸਰੈ ਗੁਣ ਤਨਤਧ ਗੋਤਬਿ ਰਾਇ ॥੧॥

نانک می ُہ ہن رسیبَے ُگں ن ِدھ وگنِد راےئ ۔۔۱۔۔
ਪਉੜੀ ॥

ئؤری ۔۔
ਟਹਲ ਕਰਹੁ ਿਉ ਏਕ ਕੀ ਜਾ ਿੇ ਤਬਰਥਾ ਨ ਕੋਇ ॥

لہٹ رک ُہ ئؤ انک یک اج ےت پرِاھت ہن وکۓ ۔۔
ਮਤਨ ਿਤਨ ਮੁਤਖ ਹੀਐ ਬਸੈ ਜੋ ਚਾਹਹੁ ਸੋ ਹੋਇ ॥

نم نت مُکھ ہیپے َ ئ َسے وج اچہہؤ وس وہۓ ۔۔
ਟਹਲ ਮਹਲ ਿਾ ਕਉ ਤਮਲੈ ਜਾ ਕਉ ਸਾਧ ਤਿਪਾਲ ॥

لہٹ لحم نا کؤ ملَ ِے اج کؤ سادھ کِرنال ۔۔

ਸਾਧੂ ਸੰਗਤਿ ਿਉ ਬਸੈ ਜਉ ਆਪਨ ਹੋਤਹ ਿਇਆਲ ॥

سا ُدوھ تگنس ئؤ ئ َسے جؤ ا نپ وھےہ دنال ۔۔

ਟੋਹੇ ਟਾਹੇ ਬਹੁ ਭਵਨ ਤਬਨੁ ਨਾਵੈ ਸੁਖੁ ਨਾਤਹ ॥

وٹےہ ناےہ وہب وھبَن پِں نا َوے ُسکھ ناہِ۔۔
ਟਲਤਹ ਜਾਮ ਕੇ ਿੂਿ ਤਿਹ ਜੁ ਸਾਧੂ ਸੰਤਗ ਸਮਾਤਹ ॥

نل ِہ اجم ےک ُدوت ہت چ سا ُدوھ گنس امسہِ۔۔
ਬਾਤਰ ਬਾਤਰ ਜਾਉ ਸੰਿ ਸਿਕੇ ॥

نار نار اجو سیت دصےق ۔۔
ਨਾਨਕ ਪਾਪ ਤਬਨਾਸੇ ਕਤਿ ਕੇ ॥੨੭॥

نانک نات پِیاےس دک ےک ۔۔۲۷۔۔
ਸਲੋਕੁ ॥

ولسک ۔۔
ਿਾਕ ਨ ਹੋਿੀ ਤਿਨਹੁ ਿਤਰ ਤਜਹ ਹੋਵਹੁ ਸੁਪਰਸੰਨ ॥

اھٹک ہن وہیت پ ِبہؤ در ہج وہووہ ُسترنسّ ۔۔

ਜੋ ਜਨ ਪਰਤਭ ਅਪੁਨੇ ਕਰੇ ਨਾਨਕ ਿੇ ਧਤਨ ਧੰਤਨ ॥੧॥

وج نج رپَھب اےنپ رکے نانک ےت دنھ دنھّ ۔۔۱۔۔
ਪਉੜੀ ॥

ئؤری ۔۔
ਿਿਾ ਮਨੂਆ ਿਾਹਤਹ ਨਾਹੀ ॥

اھٹھٹ م ُپؤا اھٹہہِ نایہ ۔۔

ਜੋ ਸਗਲ ਤਿਆਤਗ ਏਕਤਹ ਲਪਟਾਹੀ ॥

ہکی لییایہ ۔۔
وج لگس پ ِیاگ ا ِ

ਿਹਤਕ ਿਹਤਕ ਮਾਇਆ ਸੰਤਗ ਮੂਏ ॥

بھہک بھہک امنا گنس مُؤےئ ۔۔
ਉਆ ਕੈ ਕੁਸਲ ਨ ਕਿਹੂ ਹੂਏ ॥

ےک ُکسل ہن کبہ ُؤ ُہؤےئ ۔۔
اُوا َ

ਿਾਂਤਢ ਪਰੀ ਸੰਿਹ ਸੰਤਗ ਬਤਸਆ ॥

اھٹندھ رپی سیبہہ گنس ئسیا ۔۔

ਅੰਤਮਰਿ ਨਾਮੁ ਿਹਾ ਜੀਅ ਰਤਸਆ ॥

ارمِت نام اہت یج رایس ۔۔
ਿਾਕੁਰ ਅਪੁਨੇ ਜੋ ਜਨੁ ਭਾਇਆ ॥

اھٹ ُکر اےنپ وج نج اھبنا ۔۔

ਨਾਨਕ ਉਆ ਕਾ ਮਨੁ ਸੀਿਲਾਇਆ ॥੨੮॥

نانک اُوا اک نم سییالنا ۔۔۲۸۔۔
ਸਲੋਕੁ ॥

ولسک ۔۔
ਿੰਿਉਤਿ ਬੰਿਨ ਅਤਨਕ ਬਾਰ ਸਰਬ ਕਲਾ ਸਮਰਥ ॥

دندوت دنبن ان ِک نار رست کال رمسھت ۔۔
ਿੋਲਨ ਿੇ ਰਾਖਹੁ ਪਰਭੂ ਨਾਨਕ ਿੇ ਕਤਰ ਹਥ ॥੧॥

ب
ک
دونل ےت را ھہؤ رپ ُھؤ نانک دے رک ھتہ ۔۔۱۔۔
ਪਉੜੀ ॥

ئؤری ۔۔

ਿਿਾ ਿੇਰਾ ਇਹੁ ਨਹੀ ਜਹ ਿੇਰਾ ਿਹ ਜਾਨੁ ॥

ددا دریہ اویہ یہن ہج دریہ ہت اجن ۔۔
ਉਆ ਿੇਰਾ ਕਾ ਸੰਜਮੋ ਗੁਰ ਕੈ ਸਬਤਿ ਪਛਾਨੁ ॥

سب
اُوا دریہ اک جمؤ ُگر ےکَ دبس اھچپن ۔۔
ਇਆ ਿੇਰਾ ਕਉ ਸਰਮੁ ਕਤਰ ਘਾਲੈ ॥

اِنا دریہ کؤ رسَم رک اھگ لَے ۔۔
ਜਾ ਕਾ ਿਸੂ ਨਹੀ ਸੰਤਗ ਚਾਲੈ ॥

اج اک ئسُؤ یہن گنس اچ لَے ۔۔
ਉਆ ਿੇਰਾ ਕੀ ਸੋ ਤਮਤਿ ਜਾਨੈ ॥

اُوا دریہ یک وس مِت اج ئَے ۔۔

ਜਾ ਕਉ ਤਿਰਸਤਟ ਪੂਰਨ ਭਗਵਾਨੈ ॥

اج کؤ د ِرست ئُؤرن وگھبا ئَے ۔۔

ਿੇਰਾ ਤਨਹਚਲੁ ਸਚੁ ਸਾਧਸੰਗ ਪਾਇਆ ॥

بہ
دریہ ِ چل چس سادھسیگ نانا ۔۔

ਨਾਨਕ ਿੇ ਜਨ ਨਹ ਿੋਲਾਇਆ ॥੨੯॥

نانک ےت نج ہن دوالنا ۔۔۲۹۔۔
ਸਲੋਕੁ ॥

ولسک ۔۔
ਢਾਹਨ ਲਾਗੇ ਧਰਮ ਰਾਇ ਤਕਨਤਹ ਨ ਘਾਤਲਓ ਬੰਧ ॥

داھنہ الےگ درھم راےئ ک ِی ِہ ہن اھگویل دنبھ ۔۔

ਨਾਨਕ ਉਬਰੇ ਜਤਪ ਹਰੀ ਸਾਧਸੰਤਗ ਸਨਬੰਧ ॥੧॥

نانک اُپرے جت ہری سادھسیگ سیییدھ ۔۔۱۔۔
ਪਉੜੀ ॥

ئؤری ۔۔
ਢਢਾ ਢੂਢਿ ਕਹ ਤਿਰਹੁ ਢੂਢਨੁ ਇਆ ਮਨ ਮਾਤਹ ॥

ب
دھداھ ُدوھدھت ہک ھِروہ ُدوھدنھ اِنا نم امہِ۔۔
ਸੰਤਗ ਿੁਹਾਰੈ ਪਰਭੁ ਬਸੈ ਬਨੁ ਬਨੁ ਕਹਾ ਤਿਰਾਤਹ ॥

ب
گنس ُبہا َرے رپَھب ئ َسے نب نب اہک ھِراہِ۔۔
ਢੇਰੀ ਢਾਹਹੁ ਸਾਧਸੰਤਗ ਅਹੰਬੁਤਧ ਤਬਕਰਾਲ ॥

دھتری داھوہ سادھسیگ اہم ُیدھ نِکرال ۔۔

ਸੁਖੁ ਪਾਵਹੁ ਸਹਜੇ ਬਸਹੁ ਿਰਸਨੁ ਿੇਤਖ ਤਨਹਾਲ ॥

س
ُسکھ ناووہ ہجے ئسہؤ درنس دھکی بِہال ۔۔

ਢੇਰੀ ਜਾਮੈ ਜਤਮ ਮਰੈ ਗਰਭ ਜੋਤਨ ਿੁਖ ਪਾਇ ॥

دھتری اج م َے مج م َ َرے رگھب وجن ُدھک ناۓ ۔۔
ਮੋਹ ਮਗਨ ਲਪਟਿ ਰਹੈ ਹਉ ਹਉ ਆਵੈ ਜਾਇ ॥

ے اجۓ ۔۔
ومہ نگم لیپت ر َہے ہؤ ہؤ ا و َ

ਢਹਿ ਢਹਿ ਅਬ ਢਤਹ ਪਰੇ ਸਾਧ ਜਨਾ ਸਰਨਾਇ ॥

دھہت دھہت ات دھبہہ رپے سادھ انج رسناۓ ۔۔
ਿੁਖ ਕੇ ਿਾਹੇ ਕਾਤਟਆ ਨਾਨਕ ਲੀਏ ਸਮਾਇ ॥੩੦॥

ُدھک ےک اھپےہ اکایٹ نانک ےئیل امسۓ ۔۔۳۱۔۔

ਸਲੋਕੁ ॥

ولسک ۔۔
ਜਹ ਸਾਧੂ ਗੋਤਬਿ ਭਜਨੁ ਕੀਰਿਨੁ ਨਾਨਕ ਨੀਿ ॥

ہج سا ُدوھ وگنِد نجھب ریکنت نانک تین ۔۔
ਣਾ ਹਉ ਣਾ ਿੂੰ ਣਹ ਛੁਟਤਹ ਤਨਕਤਟ ਨ ਜਾਈਅਹੁ ਿੂਿ ॥੧॥

نا ہؤ نا ئُؤن ہن چھُی ِہ نکِت ہن اجپبہؤ ُدوت ۔۔۱۔۔
ਪਉੜੀ ॥

ئؤری ۔۔
ਣਾਣਾ ਰਣ ਿੇ ਸੀਝੀਐ ਆਿਮ ਜੀਿੈ ਕੋਇ ॥

سبج
ھ
نانا رن ےت ٔے ا مت ےتیج وکۓ ۔۔

ਹਉਮੈ ਅਨ ਤਸਉ ਲਤਰ ਮਰੈ ਸੋ ਸੋਭਾ ਿੂ ਹੋਇ ॥

ہؤ م َے ان سِیؤ رل م َ َرے وس وساھب ُدو وہۓ ۔۔
ਮਣੀ ਤਮਟਾਇ ਜੀਵਿ ਮਰੈ ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਉਪਿੇਸ ॥

ینم مِیا ِئے ویجَت م َ َرے ُگر ئُؤرے ا ُندسی ۔۔
ਮਨੂਆ ਜੀਿੈ ਹਤਰ ਤਮਲੈ ਤਿਹ ਸੂਰਿਣ ਵੇਸ ॥

م ُپؤا چی َپے ہر ملَ ِے ہت سُؤرنت وسی ۔۔

ਣਾ ਕੋ ਜਾਣੈ ਆਪਣੋ ਏਕਤਹ ਟੇਕ ਅਧਾਰ ॥

نا وک اج ئَے ا ونپ اہکیِ پ َیک اداھر ۔۔

ਰੈਤਣ ਤਿਣਸੁ ਤਸਮਰਿ ਰਹੈ ਸੋ ਪਰਭੁ ਪੁਰਖੁ ਅਪਾਰ ॥

َرنی دِسن ِسمرت ر َہے وس رپَھب ُپرھک انار ۔۔

ਰੇਣ ਸਗਲ ਇਆ ਮਨੁ ਕਰੈ ਏਊ ਕਰਮ ਕਮਾਇ ॥

رنی لگس اِنا نم رکَے ائؤ رکم امکۓ ۔۔
ਹੁਕਮੈ ਬੂਝੈ ਸਿਾ ਸੁਖੁ ਨਾਨਕ ਤਲਤਖਆ ਪਾਇ ॥੩੧॥

چ
ُچکمے َ ئُؤ َھے دسا ُسکھ نانک لک ِھیا ناۓ ۔۔۳۱۔۔
ਸਲੋਕੁ ॥

ولسک ۔۔
ਿਨੁ ਮਨੁ ਧਨੁ ਅਰਪਉ ਤਿਸੈ ਪਰਭੂ ਤਮਲਾਵੈ ਮੋਤਹ ॥

ب
الوے ومہِ۔۔
نت نم دنھ ارپ ٔپؤ ئ ِ َسے رپ ُھؤ م ِ َ

ਨਾਨਕ ਭਰਮ ਭਉ ਕਾਟੀਐ ਚੂਕੈ ਜਮ ਕੀ ਜੋਹ ॥੧॥

ب
نانک رھبم ھؤ اک نیپے ُجؤ َکے مج یک وجہ ۔۔۱۔۔
ਪਉੜੀ ॥

ئؤری ۔۔
ਿਿਾ ਿਾ ਤਸਉ ਪਰੀਤਿ ਕਤਰ ਗੁਣ ਤਨਤਧ ਗੋਤਬਿ ਰਾਇ ॥

اتت نا سِیؤ رپپپ رک ُگں ن ِدھ وگنِد راےئ ۔۔

ਿਲ ਪਾਵਤਹ ਮਨ ਬਾਛਿੇ ਿਪਤਿ ਿੁਹਾਰੀ ਜਾਇ ॥

لھپ ناوہِ نم ناےتھچ تپت ُبہاری اجۓ ۔۔
ਿਰਾਸ ਤਮਟੈ ਜਮ ਪੰਥ ਕੀ ਜਾਸੁ ਬਸੈ ਮਤਨ ਨਾਉ ॥

رتاس ِم َپے مج ھتنپ یک اجس ئ َسے نم ناو ۔۔

ਗਤਿ ਪਾਵਤਹ ਮਤਿ ਹੋਇ ਪਰਗਾਸ ਮਹਲੀ ਪਾਵਤਹ ਿਾਉ ॥

گپ ناوہِ مت وہۓ رپَاگس یلحم ناوہِ اھٹو ۔۔

ਿਾਹੂ ਸੰਤਗ ਨ ਧਨੁ ਚਲੈ ਤਗਰਹ ਜੋਬਨ ਨਹ ਰਾਜ ॥

نا ُہؤ گنس ہن دنھ چلَے گِرہ وجنب ہن راچ ۔۔
ਸੰਿਸੰਤਗ ਤਸਮਰਿ ਰਹਹੁ ਇਹੈ ਿੁਹਾਰੈ ਕਾਜ ॥

سییسیگ ِسمرت رہہؤ ا ِ َہے ُبہا َرے اکچ ۔۔

ਿਾਿਾ ਕਛੂ ਨ ਹੋਈ ਹੈ ਜਉ ਿਾਪ ਤਨਵਾਰੈ ਆਪ ॥

ک
ج
ُ
ئ
ج
ھ
ےہ ؤ نات ِؤا َرے ا ت ۔۔
نانا ؤ ہن وہیئ َ
ਪਰਤਿਪਾਲੈ ਨਾਨਕ ਹਮਤਹ ਆਪਤਹ ਮਾਈ ਬਾਪ ॥੩੨॥

رپَپ ِیاےل نانک ہمہ ِہ ا بہ ِہ امیئ نات ۔۔۳۲۔۔
ਸਲੋਕੁ ॥

ولسک ۔۔
ਥਾਕੇ ਬਹੁ ਤਬਤਧ ਘਾਲਿੇ ਤਿਰਪਤਿ ਨ ਤਿਰਸਨਾ ਲਾਥ ॥

اھتےک وہب نِدھ اھگےتل رتِپپ ہن رتِانس الھت ۔۔
ਸੰਤਚ ਸੰਤਚ ਸਾਕਿ ਮੂਏ ਨਾਨਕ ਮਾਇਆ ਨ ਸਾਥ ॥੧॥

سب سب
ج ج ساطق مُؤےئ نانک امنا ہن ساھت ۔۔۱۔۔
ਪਉੜੀ ॥

ئؤری ۔۔
ਥਥਾ ਤਥਰੁ ਕੋਊ ਨਹੀ ਕਾਇ ਪਸਾਰਹੁ ਪਾਵ ॥

بھب ب
ھ
ئ
ِ
وکو یہن اکۓ ساروہ نا َو ۔۔
ھا ر ُ

ਅਤਨਕ ਬੰਚ ਬਲ ਛਲ ਕਰਹੁ ਮਾਇਆ ਏਕ ਉਪਾਵ ॥

ان ِک چنب نل لھچ رک ُہ امنا انک اُناو ۔۔

ਥੈਲੀ ਸੰਚਹੁ ਸਰਮੁ ਕਰਹੁ ਥਾਤਕ ਪਰਹੁ ਗਾਵਾਰ ॥

ب
ھ
َ
سب
ی
ل
ی ج ُہہ رسَم رکوہ اھتک رپوہ اگوار ۔۔

ਮਨ ਕੈ ਕਾਤਮ ਨ ਆਵਈ ਅੰਿੇ ਅਉਸਰ ਬਾਰ ॥

نم ےکَ اکم ہن ا ویئ اےتن اورس نار ۔۔
ਤਥਤਿ ਪਾਵਹੁ ਗੋਤਬਿ ਭਜਹੁ ਸੰਿਹ ਕੀ ਤਸਖ ਲੇਹੁ ॥

ب
ھ
س
ِ
ک
ج
ہ
بھِت ناووہ وگنِد ؤ سیبہہ یک ھ وہیل ۔۔

ਪਰੀਤਿ ਕਰਹੁ ਸਿ ਏਕ ਤਸਉ ਇਆ ਸਾਚਾ ਅਸਨੇਹੁ ॥

رپِپپ رکوہ دص انک سِیؤ اِنا سااچ اسیبہؤ ۔۔
ਕਾਰਨ ਕਰਨ ਕਰਾਵਨੋ ਸਭ ਤਬਤਧ ਏਕੈ ਹਾਥ ॥

اکرن رکن رکاوون سیھ نِدھ ا ن َکے اہھت ۔۔

ਤਜਿੁ ਤਜਿੁ ਲਾਵਹੁ ਤਿਿੁ ਤਿਿੁ ਲਗਤਹ ਨਾਨਕ ਜੰਿ ਅਨਾਥ ॥੩੩॥

ِجت ِجت الووہ پِپ پِپ لگ ِہ نانک جپت اناھت ۔۔۳۳۔۔
ਸਲੋਕੁ ॥

ولسک ۔۔
ਿਾਸਹ ਏਕੁ ਤਨਹਾਤਰਆ ਸਭੁ ਕਛੁ ਿੇਵਨਹਾਰ ॥

داسہہ انک بِہارِنا سیھ ھچک دویاہنر ۔۔

ਸਾਤਸ ਸਾਤਸ ਤਸਮਰਿ ਰਹਤਹ ਨਾਨਕ ਿਰਸ ਅਧਾਰ ॥੧॥

ساس ساس ِسمرت رہہہ نانک درس اداھر ۔۔۱۔۔
ਪਉੜੀ ॥

ئؤری ۔۔

ਿਿਾ ਿਾਿਾ ਏਕੁ ਹੈ ਸਭ ਕਉ ਿੇਵਨਹਾਰ ॥

ددا دانا انک ےہَ سیھ کؤ دویاہنر ۔۔

ਿੇੈਂਿੇ ਿੋਤਟ ਨ ਆਵਈ ਅਗਨਿ ਭਰੇ ਭੰਿਾਰ ॥

ددنیے وتت ہن ا ویئ اتنگ رھبے ڈنھبار ۔۔
ਿੈਨਹਾਰੁ ਸਿ ਜੀਵਨਹਾਰਾ ॥

َدپبہار دص ِجپؤاہنرا ۔۔

ਮਨ ਮੂਰਖ ਤਕਉ ਿਾਤਹ ਤਬਸਾਰਾ ॥

نم مُؤرھک کپؤ ناہِ ِئسارا ۔۔

ਿੋਸੁ ਨਹੀ ਕਾਹੂ ਕਉ ਮੀਿਾ ॥

َدوس یہن اک ُہؤ کؤ مییا ۔۔
ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਬੰਧੁ ਪਰਤਭ ਕੀਿਾ ॥

امنا ومہ دنبھ رپَھب کییا ۔۔
ਿਰਿ ਤਨਵਾਰਤਹ ਜਾ ਕੇ ਆਪੇ ॥

درد ئِؤارہِ اج ےک ا ےپ ۔۔
ਨਾਨਕ ਿੇ ਿੇ ਗੁਰਮੁਤਖ ਧਰਾਪੇ ॥੩੪॥

نانک ےت ےت ُگرمُکھ درھاےپ ۔۔۳۴۔۔
ਸਲੋਕੁ ॥

ولسک ۔۔
ਧਰ ਜੀਅਰੇ ਇਕ ਟੇਕ ਿੂ ਲਾਤਹ ਤਬਿਾਨੀ ਆਸ ॥

درھ جیترے اِک کیٹ ئُؤ الہِ نِداین ا س ۔۔

ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਤਧਆਈਐ ਕਾਰਜੁ ਆਵੈ ਰਾਤਸ ॥੧॥

ے راس ۔۔۱۔۔
نانک نام دایھ نیپے َ اکرچ ا و َ
ਪਉੜੀ ॥

ئؤری ۔۔
ਧਧਾ ਧਾਵਿ ਿਉ ਤਮਟੈ ਸੰਿਸੰਤਗ ਹੋਇ ਬਾਸੁ ॥

دھداھ داھوت ئؤ ِمپے سییسیگ وہۓ ناس ۔۔
ਧੁਰ ਿੇ ਤਕਰਪਾ ਕਰਹੁ ਆਤਪ ਿਉ ਹੋਇ ਮਨਤਹ ਪਰਗਾਸੁ ॥

د ُھر ےت کِرنا رکوہ ا ت ئؤ وہۓ مبہہ رپاگس ۔۔
ਧਨੁ ਸਾਚਾ ਿੇਊ ਸਚ ਸਾਹਾ ॥

دنھ سااچ پپؤ چس اصاح ۔۔

ਹਤਰ ਹਤਰ ਪੂੰਜੀ ਨਾਮ ਤਬਸਾਹਾ ॥

ہر ہر ئُؤیجن نام ِئسااہ ۔۔
ਧੀਰਜੁ ਜਸੁ ਸੋਭਾ ਤਿਹ ਬਤਨਆ ॥

دھترچ سج وساھب نِہ اینب ۔۔
ਹਤਰ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਸਰਵਨ ਤਜਹ ਸੁਤਨਆ ॥

ہر ہر نام رسَون ِچہ ُسییا ۔۔
ਗੁਰਮੁਤਖ ਤਜਹ ਘਤਟ ਰਹੇ ਸਮਾਈ ॥

ُگرمُکھ ِچہ ٹھگ رےہ امسیئ ۔۔

ਨਾਨਕ ਤਿਹ ਜਨ ਤਮਲੀ ਵਿਾਈ ॥੩੫॥

نانک نِہ نج ملِی ودایئ ۔۔۳۵۔۔

ਸਲੋਕੁ ॥

ولسک ۔۔ہ
ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਨਾਮੁ ਜਪੁ ਜਤਪਆ ਅੰਿਤਰ ਬਾਹਤਰ ਰੰਤਗ ॥

نانک نام نام جت چییا ارتن ناہر رنگ ۔۔
ਗੁਤਰ ਪੂਰੈ ਉਪਿੇਤਸਆ ਨਰਕੁ ਨਾਤਹ ਸਾਧਸੰਤਗ ॥੧॥

ُگر ئُؤ َرے ا ُندئسیا رنک ناہِ سادھسیگ ۔۔۱۔۔
ਪਉੜੀ ॥

ئؤری ۔۔
ਨੰਨਾ ਨਰਤਕ ਪਰਤਹ ਿੇ ਨਾਹੀ ॥

پّیا رنک رپہِ ےت نایہ ۔۔
ਜਾ ਕੈ ਮਤਨ ਿਤਨ ਨਾਮੁ ਬਸਾਹੀ ॥

ےک نم نت نام اسبیہ ۔۔
اج َ
ਨਾਮੁ ਤਨਧਾਨੁ ਗੁਰਮੁਤਖ ਜੋ ਜਪਿੇ ॥

نام ن ِداھن ُگرمُکھ وج ےتپج ۔۔

ਤਬਖੁ ਮਾਇਆ ਮਤਹ ਨਾ ਓਇ ਖਪਿੇ ॥

ک
ھی
پ
نِکھ امنا ہہم ہن اوےؑ ے ۔۔
ਨੰਨਾਕਾਰੁ ਨ ਹੋਿਾ ਿਾ ਕਹੁ ॥

پّیااکر ہن وہنا نا ہہکُ ۔۔
ਨਾਮੁ ਮੰਿੁ ਗੁਤਰ ਿੀਨੋ ਜਾ ਕਹੁ ॥

نام میتر ُگر دونی اج ہہکُ ۔۔

ਤਨਤਧ ਤਨਧਾਨ ਹਤਰ ਅੰਤਮਰਿ ਪੂਰੇ ॥

ن ِدھ ن ِداھن ہر ارمت ئُؤرے ۔۔
ਿਹ ਬਾਜੇ ਨਾਨਕ ਅਨਹਿ ਿੂਰੇ ॥੩੬॥

ہت ناےج نانک ابچد ئُؤرے ۔۔۳۶۔۔
ਸਲੋਕੁ ॥

ولسک ۔۔
ਪਤਿ ਰਾਖੀ ਗੁਤਰ ਪਾਰਬਰਹਮ ਿਤਜ ਪਰਪੰਚ ਮੋਹ ਤਬਕਾਰ ॥

پب
پپ رایھک ُگر نارپرمہ جت رپ ج ومہ ِئکار ۔۔

ਨਾਨਕ ਸੋਊ ਆਰਾਧੀਐ ਅੰਿੁ ਨ ਪਾਰਾਵਾਰੁ ॥੧॥

نانک وسؤ ا رادھیپے اپپ ہن نارا وار ۔۔۱۔۔
ਪਉੜੀ ॥

ئؤری ۔۔
ਪਪਾ ਪਰਤਮਤਿ ਪਾਰੁ ਨ ਪਾਇਆ ॥

پیا رپمِت نار ہن نانا ۔۔
ਪਤਿਿ ਪਾਵਨ ਅਗਮ ਹਤਰ ਰਾਇਆ ॥

تتپ ناون امگ ہر رانا ۔۔
ਹੋਿ ਪੁਨੀਿ ਕੋਟ ਅਪਰਾਧੂ ॥

وہت ُنیپت وکت ارپادھُؤ ۔۔
ਅੰਤਮਰਿ ਨਾਮੁ ਜਪਤਹ ਤਮਤਲ ਸਾਧੂ ॥

ارمِت نام جبہہ مِل سا ُدوھ ۔۔

ਪਰਪਚ ਧਰੋਹ ਮੋਹ ਤਮਟਨਾਈ ॥

رپچپ درھوہ ومہ مِییایئ ۔۔
ਜਾ ਕਉ ਰਾਖਹੁ ਆਤਪ ਗੁਸਾਈ ॥

ک
اج کؤ را ھہؤ ا ت ُگسا ٔی ۔۔
ਪਾਤਿਸਾਹੁ ਛਿਰ ਤਸਰ ਸੋਊ ॥

نائساوہ رتھچ سِر وسؤ ۔۔
ਨਾਨਕ ਿੂਸਰ ਅਵਰੁ ਨ ਕੋਊ ॥੩੭॥

وکو ۔۔۳۷۔۔
نانک ُدورس ا َور ہن ُ
ਸਲੋਕੁ ॥

ولسک ۔۔
ਿਾਹੇ ਕਾਟੇ ਤਮਟੇ ਗਵਨ ਿਤਿਹ ਭਈ ਮਤਨ ਜੀਿ ॥

اھپےہ اکےٹ ِمپے وگَن حتف یئھب نم جپت ۔۔

ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਿੇ ਤਥਿ ਪਾਈ ਤਿਰਨ ਤਮਟੇ ਤਨਿ ਨੀਿ ॥੧॥

ب
نانک ُگر ےت بھِت نایئ ھِرن ِمپے پِپ تین ۔۔۱۔۔
ਪਉੜੀ ॥

ئؤری ۔۔
ਿਿਾ ਤਿਰਿ ਤਿਰਿ ਿੂ ਆਇਆ ॥

بھب بھ ِ ب
ُ
ئ
ھ
ِ
ھا رت رت ؤ ا نا ۔۔

ਿੁਲਭ ਿੇਹ ਕਤਲਜੁਗ ਮਤਹ ਪਾਇਆ ॥

درھبل دہہی کلچُگ ہہم نانا ۔۔

ਤਿਤਰ ਇਆ ਅਉਸਰੁ ਚਰੈ ਨ ਹਾਥਾ ॥

ب
ھِر اِنا اورس رچَے ہن اہاھت ۔۔

ਨਾਮੁ ਜਪਹੁ ਿਉ ਕਟੀਅਤਹ ਿਾਸਾ ॥

نام جبہؤ ئؤ کییی ِہ اھپسا ۔۔

ਤਿਤਰ ਤਿਤਰ ਆਵਨ ਜਾਨੁ ਨ ਹੋਈ ॥

ب ب
ھِر ھِر ا ون اجن ہن وہیئ ۔۔
ਏਕਤਹ ਏਕ ਜਪਹੁ ਜਪੁ ਸੋਈ ॥

اہکیِ انک جی ُہ جت وسیئ ۔۔
ਕਰਹੁ ਤਿਪਾ ਪਰਭ ਕਰਨੈਹਾਰੇ ॥

رکوہ کِرنا رپَھب رک َپبہارے ۔۔
ਮੇਤਲ ਲੇਹੁ ਨਾਨਕ ਬੇਚਾਰੇ ॥੩੮॥

لیم وہیل نانک اچیبرے ۔۔۳۸۔۔
ਸਲੋਕੁ ॥

ولسک ۔۔
ਤਬਨਉ ਸੁਨਹੁ ਿੁਮ ਪਾਰਬਰਹਮ ਿੀਨ ਿਇਆਲ ਗੁਪਾਲ ॥

ُب
پِپؤ ُسبہؤ م نارپرمہ دنی دنال ُگیال ۔۔

ਸੁਖ ਸੰਪੈ ਬਹੁ ਭੋਗ ਰਸ ਨਾਨਕ ਸਾਧ ਰਵਾਲ ॥੧॥

ُسکھ سمپَے وہب وھبگ رس نانک سادھ روال ۔۔۱۔۔
ਪਉੜੀ ॥

ئؤری ۔۔

ਬਬਾ ਬਰਹਮੁ ਜਾਨਿ ਿੇ ਬਰਹਮਾ ॥

ابب پرمہ اجپپ ےت پرامہ ۔۔

ਬੈਸਨੋ ਿੇ ਗੁਰਮੁਤਖ ਸੁਚ ਧਰਮਾ ॥

س
َنیسیؤ ےت ُگرمُکھ ُ ج درھام ۔۔
ਬੀਰਾ ਆਪਨ ਬੁਰਾ ਤਮਟਾਵੈ ॥

نِترا ا نپ ُپرا مِیا َوے ۔۔

ਿਾਹੂ ਬੁਰਾ ਤਨਕਤਟ ਨਹੀ ਆਵੈ ॥

ے ۔۔
نا ُہؤ ُپرا نِکت یہن ا و َ

ਬਾਤਧਓ ਆਪਨ ਹਉ ਹਉ ਬੰਧਾ ॥

نادھپؤ ا نپ ہؤ ہؤ دنباھ ۔۔

ਿੋਸੁ ਿੇਿ ਆਗਹ ਕਉ ਅੰਧਾ ॥

دوس دپپ ا ہگ کؤ ادناھ ۔۔
ਬਾਿ ਚੀਿ ਸਭ ਰਹੀ ਤਸਆਨਪ ॥

نات جپت سیھ ریہ ِسیاپپ ۔۔
ਤਜਸਤਹ ਜਨਾਵਹੁ ਸੋ ਜਾਨੈ ਨਾਨਕ ॥੩੯॥

جسہہ انجووہ وس اج ئَے نانک ۔۔۳۹۔۔
ਸਲੋਕੁ ॥

ولسک ۔۔
ਭੈ ਭੰਜਨ ਅਘ ਿੂਖ ਨਾਸ ਮਨਤਹ ਅਰਾਤਧ ਹਰੇ ॥

ب
َھے نجنھب اھگ ُدوھک ناس مبہہ ارادھ ہرے ۔۔

ਸੰਿਸੰਗ ਤਜਹ ਤਰਿ ਬਤਸਓ ਨਾਨਕ ਿੇ ਨ ਭਰਮੇ ॥੧॥

سییسیگ ہج رِد ئسیؤ نانک ےت ہن رھبےم ۔۔۱۔۔
ਪਉੜੀ ॥

ئؤری ۔۔
ਭਭਾ ਭਰਮੁ ਤਮਟਾਵਹੁ ਅਪਨਾ ॥

ب
ھبھا رھبم مِیاووہ اانپ ۔۔

ਇਆ ਸੰਸਾਰੁ ਸਗਲ ਹੈ ਸੁਪਨਾ ॥

ےہ ُسییا ۔۔
اِنا اسنسر لگس َ
ਭਰਮੇ ਸੁਤਰ ਨਰ ਿੇਵੀ ਿੇਵਾ ॥

رھبےم ُسر رن دویی دویا ۔۔
ਭਰਮੇ ਤਸਧ ਸਾਤਧਕ ਬਰਹਮੇਵਾ ॥

رھبےم سِدھ سادِکھ پرہ َمپؤا ۔۔
ਭਰਤਮ ਭਰਤਮ ਮਾਨੁਖ ਿਹਕਾਏ ॥

رھبم رھبم ام ُنکھ داکہےئ ۔۔

ਿੁਿਰ ਮਹਾ ਤਬਖਮ ਇਹ ਮਾਏ ॥

نِکھ

ُدرت اہم م اہہی امےئ ۔۔
ਗੁਰਮੁਤਖ ਭਰਮ ਭੈ ਮੋਹ ਤਮਟਾਇਆ ॥

ب
ُگرمُکھ رھبم َھے

ومہ مِیانا ۔۔

ਨਾਨਕ ਿੇਹ ਪਰਮ ਸੁਖ ਪਾਇਆ ॥੪੦॥

نانک پبہہ رپم ُسکھ نانا ۔۔۴۱۔۔

ਸਲੋਕੁ ॥

ولسک ۔۔
ਮਾਇਆ ਿੋਲੈ ਬਹੁ ਤਬਧੀ ਮਨੁ ਲਪਤਟਓ ਤਿਹ ਸੰਗ ॥

امنا دو لَے وہب نِدیھ نم لییپؤ ہت گنس ۔۔

ਮਾਗਨ ਿੇ ਤਜਹ ਿੁਮ ਰਖਹੁ ਸੁ ਨਾਨਕ ਨਾਮਤਹ ਰੰਗ ॥੧॥

ُب ک
ہم رنگ ۔۔۱۔۔
امنگ ےت ِچہ م ر ھہؤ س نانک نا ِ
ਪਉੜੀ ॥

ئؤری ۔۔
ਮਮਾ ਮਾਗਨਹਾਰ ਇਆਨਾ ॥

مما امگبہار انانا ۔۔

ਿੇਨਹਾਰ ਿੇ ਰਤਹਓ ਸੁਜਾਨਾ ॥

دپبہار دے رویہ سُچانا ۔۔
ਜੋ ਿੀਨੋ ਸੋ ਏਕਤਹ ਬਾਰ ॥

وج دِونی وس اہکیِ نار ۔۔
ਮਨ ਮੂਰਖ ਕਹ ਕਰਤਹ ਪੁਕਾਰ ॥

نم مُؤرھک ہک رکہِ ئُکار ۔۔
ਜਉ ਮਾਗਤਹ ਿਉ ਮਾਗਤਹ ਬੀਆ ॥

ہگ پِیا ۔۔
ہگ ئؤ ام ِ
جؤ ام ِ
ਜਾ ਿੇ ਕੁਸਲ ਨ ਕਾਹੂ ਥੀਆ ॥

اج ےت ُکسل ہن اک ُہؤ ایھت ۔۔

ਮਾਗਤਨ ਮਾਗ ਿ ਏਕਤਹ ਮਾਗ ॥

امنگ امگ ت اہکیِ امگ ۔۔
ਨਾਨਕ ਜਾ ਿੇ ਪਰਤਹ ਪਰਾਗ ॥੪੧॥

نانک اج ےت رپہِ رپاگ ۔۔۴۱۔۔
ਸਲੋਕ ॥

ولسک ۔۔
ਮਤਿ ਪੂਰੀ ਪਰਧਾਨ ਿੇ ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਮਨ ਮੰਿ ॥

مت ئُؤری رپداھن ےت ُگر ئُؤرے نم تنم ۔۔
ਤਜਹ ਜਾਤਨਓ ਪਰਭੁ ਆਪੁਨਾ ਨਾਨਕ ਿੇ ਭਗਵੰਿ ॥੧॥

ِچہ اجوین رپَھب ا انپ نانک ےت وگھبپپ ۔۔۱۔۔
ਪਉੜੀ ॥

ئؤری ۔۔
ਮਮਾ ਜਾਹੂ ਮਰਮੁ ਪਛਾਨਾ ॥

مما اج ُہؤ رمم اھچپنا ۔۔

ਭੇਟਿ ਸਾਧਸੰਗ ਪਿੀਆਨਾ ॥

ب
ھیپت سادھسیگ ایتپنا ۔۔

ਿੁਖ ਸੁਖ ਉਆ ਕੈ ਸਮਿ ਬੀਚਾਰਾ ॥

ُدھک ُسکھ اُوا ےکَ تمس پِبچارا ۔۔

ਨਰਕ ਸੁਰਗ ਰਹਿ ਅਉਿਾਰਾ ॥

رنک ُسرگ رہت اونارا ۔۔

ਿਾਹੂ ਸੰਗ ਿਾਹੂ ਤਨਰਲੇਪਾ ॥

نا ُہؤ گنس نا ُہؤ پِرلییا ۔۔

ਪੂਰਨ ਘਟ ਘਟ ਪੁਰਖ ਤਬਸੇਖਾ ॥

ئس
ئُؤرن ٹھگ ٹھگ ُپرھک ِ َ یکھا ۔۔
ਉਆ ਰਸ ਮਤਹ ਉਆਹੂ ਸੁਖੁ ਪਾਇਆ ॥

اُوا رس ہہم اُا وہُ ُسکھ نانا ۔۔

ਨਾਨਕ ਤਲਪਿ ਨਹੀ ਤਿਹ ਮਾਇਆ ॥੪੨॥

نانک ل ِپت یہن ہت امنا ۔۔۴۲۔۔
ਸਲੋਕੁ ॥

ولسک ۔۔
ਯਾਰ ਮੀਿ ਸੁਤਨ ਸਾਜਨਹੁ ਤਬਨੁ ਹਤਰ ਛੂਟਨੁ ਨਾਤਹ ॥

چ
نار تیم ُسں ساوہنج پِں ہر ُھؤنٹ ناہِ۔۔

ਨਾਨਕ ਤਿਹ ਬੰਧਨ ਕਟੇ ਗੁਰ ਕੀ ਚਰਨੀ ਪਾਤਹ ॥੧॥

نانک ہت دنبنھ ےٹک ُگر یک رچین ناہِ۔۔۱۔۔
ਪਵੜੀ ॥

وپَری ۔۔
ਯਯਾ ਜਿਨ ਕਰਿ ਬਹੁ ਤਬਧੀਆ ॥

پیا نتج رکت وہب نِدایھ ۔۔
ਏਕ ਨਾਮ ਤਬਨੁ ਕਹ ਲਉ ਤਸਧੀਆ ॥

انک نام پِں ہک لؤ سِدایھ ۔۔

ਯਾਹੂ ਜਿਨ ਕਤਰ ਹੋਿ ਛੁਟਾਰਾ ॥

ناوہ نتج رک وہت چھُیارا ۔۔
ਉਆਹੂ ਜਿਨ ਸਾਧ ਸੰਗਾਰਾ ॥

اُا وہُ نتج سادھ اگنسرا ۔۔
ਯਾ ਉਬਰਨ ਧਾਰੈ ਸਭੁ ਕੋਊ ॥

وکو ۔۔
نا اُپرن د َ
اھرے سیھ ُ
ਉਆਤਹ ਜਪੇ ਤਬਨੁ ਉਬਰ ਨ ਹੋਊ ॥

پ
وہو ۔۔
اُا ہِ ےپج ِں اُپر ہن ُ

ਯਾਹੂ ਿਰਨ ਿਾਰਨ ਸਮਰਾਥਾ ॥

ناوہ رتن نارن رمسااھت ۔۔
ਰਾਤਖ ਲੇਹੁ ਤਨਰਗੁਨ ਨਰਨਾਥਾ ॥

ہیل پِر ُگں رننااھت ۔۔
راھک ُ

ਮਨ ਬਚ ਿਮ ਤਜਹ ਆਤਪ ਜਨਾਈ ॥

نم چب رکم ہج ا ت انجیئ ۔۔
ਨਾਨਕ ਤਿਹ ਮਤਿ ਪਰਗਟੀ ਆਈ ॥੪੩॥

نانک ہت مت رپَیٹگ ا یئ ۔۔۴۳۔۔
ਸਲੋਕੁ ॥

ولسک ۔۔
ਰੋਸੁ ਨ ਕਾਹੂ ਸੰਗ ਕਰਹੁ ਆਪਨ ਆਪੁ ਬੀਚਾਤਰ ॥

روس ہن اک ُہؤ گنس رکوہ ا نپ ا ت اچیبر ۔۔

ਹੋਇ ਤਨਮਾਨਾ ਜਤਗ ਰਹਹੁ ਨਾਨਕ ਨਿਰੀ ਪਾਤਰ ॥੧॥

وہۓ بِمانا چگ رہہؤ نانک دنری نار ۔۔۱۔۔
ਪਉੜੀ ॥

ئؤری ۔۔
ਰਾਰਾ ਰੇਨ ਹੋਿ ਸਭ ਜਾ ਕੀ ॥

رارا ر َپں وہت سیھ اج یک ۔۔
ਿਤਜ ਅਤਭਮਾਨੁ ਛੁਟੈ ਿੇਰੀ ਬਾਕੀ ॥

ب
چ
جت ا ھبمان ُھ َپے ریتی نایق ۔۔

ਰਤਣ ਿਰਗਤਹ ਿਉ ਸੀਝਤਹ ਭਾਈ ॥

ئ سبج
ھ
رن درہہگ ؤ ھِ اھبیئ ۔۔

ਜਉ ਗੁਰਮੁਤਖ ਰਾਮ ਨਾਮ ਤਲਵ ਲਾਈ ॥

جؤ ُگرمُکھ رام نام لِؤ الیئ ۔۔

ਰਹਿ ਰਹਿ ਰਤਹ ਜਾਤਹ ਤਬਕਾਰਾ ॥

رہت رہت رہِ اجہِ ِئکارا ۔۔
ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਕੈ ਸਬਤਿ ਅਪਾਰਾ ॥

ُگر ئُؤرے ےکَ دبس انارا ۔۔
ਰਾਿੇ ਰੰਗ ਨਾਮ ਰਸ ਮਾਿੇ ॥

راےت رنگ نام رس امےت ۔۔
ਨਾਨਕ ਹਤਰ ਗੁਰ ਕੀਨੀ ਿਾਿੇ ॥੪੪॥

نانک ہر ُگر کیبی داےت ۔۔۴۴۔۔

ਸਲੋਕੁ ॥

ولسک ۔۔
ਲਾਲਚ ਝੂਿ ਤਬਖੈ ਤਬਆਤਧ ਇਆ ਿੇਹੀ ਮਤਹ ਬਾਸ ॥

نک
چ
الچل ُھؤھٹ ِ َھے ایبدھ اِنا دیہی ہہم ناس ۔۔

ਹਤਰ ਹਤਰ ਅੰਤਮਰਿੁ ਗੁਰਮੁਤਖ ਪੀਆ ਨਾਨਕ ਸੂਤਖ ਤਨਵਾਸ ॥੧॥

ہر ہر ارمِت ُگرمُکھ پِیا نانک سُؤھک ئِؤاس ۔۔۱۔۔
ਪਉੜੀ ॥

ئؤری ۔۔
ਲਲਾ ਲਾਵਉ ਅਉਖਧ ਜਾਹੂ ॥

لال الوو اودھکھ اج ُہؤ ۔۔
ਿੂਖ ਿਰਿ ਤਿਹ ਤਮਟਤਹ ਤਖਨਾਹੂ ॥

ُدوھک درد ہت مِی ِہ کھِیا ُہؤ ۔۔

ਨਾਮ ਅਉਖਧੁ ਤਜਹ ਤਰਿੈ ਤਹਿਾਵੈ ॥

نام اودھکھ ہج ر َِدے ِہیا َوے ۔۔
ਿਾਤਹ ਰੋਗੁ ਸੁਪਨੈ ਨਹੀ ਆਵੈ ॥

ے ۔۔
ناہِ روگ ُسی َپے یہن ا و َ

ਹਤਰ ਅਉਖਧੁ ਸਭ ਘਟ ਹੈ ਭਾਈ ॥

ہر اودھکھ سیھ ٹھگ ےہَ اھبیئ ۔۔
ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਤਬਨੁ ਤਬਤਧ ਨ ਬਨਾਈ ॥

ُگر ئُؤرے پِں نِدھ ہن انبیئ ۔۔

ਗੁਤਰ ਪੂਰੈ ਸੰਜਮੁ ਕਤਰ ਿੀਆ ॥

ُگر ئُؤ َرے

سبج

م رک دِنا ۔۔

ਨਾਨਕ ਿਉ ਤਿਤਰ ਿੂਖ ਨ ਥੀਆ ॥੪੫॥

ب
نانک ئؤ ھِر ُدوھک ہن بھِیا ۔۔۴۵۔۔
ਸਲੋਕੁ ॥

ولسک ۔۔
ਵਾਸੁਿੇਵ ਸਰਬਿਰ ਮੈ ਊਨ ਨ ਕਿਹੂ ਿਾਇ ॥

وادسوی رسرتب م َے اُون ہن کبہ ُؤ اھٹۓ ۔۔
ਅੰਿਤਰ ਬਾਹਤਰ ਸੰਤਗ ਹੈ ਨਾਨਕ ਕਾਇ ਿੁਰਾਇ ॥੧॥

ارتن ناہر گنس ےہَ نانک اکۓ ُدراۓ ۔۔۱۔۔
ਪਉੜੀ ॥

ئؤری ۔۔
ਵਵਾ ਵੈਰੁ ਨ ਕਰੀਐ ਕਾਹੂ ॥

ووا َوری ہن رک پپے َ اک ُہؤ ۔۔

ਘਟ ਘਟ ਅੰਿਤਰ ਬਰਹਮ ਸਮਾਹੂ ॥

ٹھگ ٹھگ ارتن پرمہ امسوہ ۔۔

ਵਾਸੁਿੇਵ ਜਲ ਥਲ ਮਤਹ ਰਤਵਆ ॥

وادسوی لج لھت ہہم رونا ۔۔
ਗੁਰ ਪਰਸਾਤਿ ਤਵਰਲੈ ਹੀ ਗਤਵਆ ॥

ُگر رپساد وِر لَے یہ وگِنا ۔۔

ਵੈਰ ਤਵਰੋਧ ਤਮਟੇ ਤਿਹ ਮਨ ਿੇ ॥

َوری وِرودھ ِمپے ہت نم ےت ۔۔
ਹਤਰ ਕੀਰਿਨੁ ਗੁਰਮੁਤਖ ਜੋ ਸੁਨਿੇ ॥

ہر ریکنت ُگرمُکھ وج ُسیپے ۔۔

ਵਰਨ ਤਚਹਨ ਸਗਲਹ ਿੇ ਰਹਿਾ ॥

ورن ِچہں سگلہہ ےت راتہ ۔۔

ਨਾਨਕ ਹਤਰ ਹਤਰ ਗੁਰਮੁਤਖ ਜੋ ਕਹਿਾ ॥੪੬॥

نانک ہر ہر ُگرمُکھ وج اتہک ۔۔۴۶۔۔
ਸਲੋਕੁ ॥

ولسک ۔۔
ਹਉ ਹਉ ਕਰਿ ਤਬਹਾਨੀਆ ਸਾਕਿ ਮੁਗਧ ਅਜਾਨ ॥

ہؤ ہؤ رکت ِبہااین ساطق مُگدھ ااجن ۔۔
ੜੜਤਕ ਮੁਏ ਤਜਉ ਤਿਰਖਾਵੰਿ ਨਾਨਕ ਤਕਰਤਿ ਕਮਾਨ ॥੧॥

ررک مُؤےئ ِج ٔپؤ رتِاھکوپپ نانک کِرت امکن ۔۔۱۔۔
ਪਉੜੀ ॥

ئؤری ۔۔
ੜਾੜਾ ੜਾਤੜ ਤਮਟੈ ਸੰਤਗ ਸਾਧੂ ॥

رارا رار ِمپے گنس سا ُدوھ ۔۔

ਕਰਮ ਧਰਮ ਿਿੁ ਨਾਮ ਅਰਾਧੂ ॥

رکم درھم پپ نام ارادھُؤ ۔۔

ਰੂੜੋ ਤਜਹ ਬਤਸਓ ਤਰਿ ਮਾਹੀ ॥

ُرورو ہج ئسیؤ رِد امیہ ۔۔

ਉਆ ਕੀ ੜਾਤੜ ਤਮਟਿ ਤਬਨਸਾਹੀ ॥

اُوا یک رار ِمپت نِیسایہ ۔۔
ੜਾਤੜ ਕਰਿ ਸਾਕਿ ਗਾਵਾਰਾ ॥

رار رکت ساطق اگوارا ۔۔
ਜੇਹ ਹੀਐ ਅਹੰਬੁਤਧ ਤਬਕਾਰਾ ॥

ہیج ہیپے َ اہم ُیدھ ِئکارا ۔۔

ੜਾੜਾ ਗੁਰਮੁਤਖ ੜਾਤੜ ਤਮਟਾਈ ॥

رارا ُگرمُکھ رار مِیایئ ۔۔

ਤਨਮਖ ਮਾਤਹ ਨਾਨਕ ਸਮਝਾਈ ॥੪੭॥

ب
ِمکھ امہِ نانک اھجمسیئ ۔۔۴۷۔۔
ਸਲੋਕੁ ॥

ولسک ۔۔
ਸਾਧੂ ਕੀ ਮਨ ਓਟ ਗਹੁ ਉਕਤਿ ਤਸਆਨਪ ਤਿਆਗੁ ॥

سا ُدوھ یک نم اوت وہگ اُتک ِسیاپپ پ ِیاگ ۔۔
ਗੁਰ ਿੀਤਖਆ ਤਜਹ ਮਤਨ ਬਸੈ ਨਾਨਕ ਮਸਿਤਕ ਭਾਗੁ ॥੧॥

ُگر ِدنکھیا ہج نم ئ َسے نانک کتسم اھبگ ۔۔۱۔۔
ਪਉੜੀ ॥

ئؤری ۔۔

ਸਸਾ ਸਰਤਨ ਪਰੇ ਅਬ ਹਾਰੇ ॥

اسس رسن رپے ات اہرے ۔۔
ਸਾਸਿਰ ਤਸਤਮਰਤਿ ਬੇਿ ਪੂਕਾਰੇ ॥

سارتس ِسمرت دیب ئُؤاکرے ۔۔
ਸੋਧਿ ਸੋਧਿ ਸੋਤਧ ਬੀਚਾਰਾ ॥

وسدھت وسدھت وسدھ اچیبرا ۔۔
ਤਬਨੁ ਹਤਰ ਭਜਨ ਨਹੀ ਛੁਟਕਾਰਾ ॥

پِں ہر نجھب یہن چ ُھپکارا ۔۔

ਸਾਤਸ ਸਾਤਸ ਹਮ ਭੂਲਨਹਾਰੇ ॥

ب
ساس ساس مہ ُھؤاہنلرے ۔۔
ਿੁਮ ਸਮਰਥ ਅਗਨਿ ਅਪਾਰੇ ॥

ُب

م رمسھت اتنگ انارے ۔۔

ਸਰਤਨ ਪਰੇ ਕੀ ਰਾਖੁ ਿਇਆਲਾ ॥

رسن رپے یک راھک دناال ۔۔
ਨਾਨਕ ਿੁਮਰੇ ਬਾਲ ਗੁਪਾਲਾ ॥੪੮॥

نانک ُبمرے نال ُگیاال ۔۔۴۸۔۔
ਸਲੋਕੁ ॥

ولسک ۔۔
ਖੁਿੀ ਤਮਟੀ ਿਬ ਸੁਖ ਭਏ ਮਨ ਿਨ ਭਏ ਅਰੋਗ ॥

ک ُھدی مِبی پپ ُسکھ ےئھب نم نت ےئھب اروگ ۔۔

ਨਾਨਕ ਤਿਰਸਟੀ ਆਇਆ ਉਸਿਤਿ ਕਰਨੈ ਜੋਗੁ ॥੧॥

نانک درِیٹس ا نا اُسیت رک ئَے وجگ ۔۔۱۔۔
ਪਉੜੀ ॥

ئؤری ۔۔
ਖਖਾ ਖਰਾ ਸਰਾਹਉ ਿਾਹੂ ॥

اھکھک رھکا رساوۂ نا ُہؤ ۔۔
ਜੋ ਤਖਨ ਮਤਹ ਊਨੇ ਸੁਭਰ ਭਰਾਹੂ ॥

ک
ب
وج ھِں ہہم اُوےن ُس ھر رھبا ُہؤ ۔۔
ਖਰਾ ਤਨਮਾਨਾ ਹੋਿ ਪਰਾਨੀ ॥

رھکا بِمانا وہت رپاین ۔۔

ਅਨਤਿਨੁ ਜਾਪੈ ਪਰਭ ਤਨਰਬਾਨੀ ॥

ادنِن اج ئَے رپَھب پِرناین ۔۔

ਭਾਵੈ ਖਸਮ ਿ ਉਆ ਸੁਖੁ ਿੇਿਾ ॥

کھ
س
س
ک
اھبوے م ت اُوا ُ ھ داتی ۔۔
َ
ਪਾਰਬਰਹਮੁ ਐਸੋ ਆਗਨਿਾ ॥

نارپرمہ اوسی ا اتنگ ۔۔

ਅਸੰਖ ਖਿੇ ਤਖਨ ਬਖਸਨਹਾਰਾ ॥

کھ ِ ن ک
ھ
سب
ہارا ۔۔
اھکنس ےتھک ں

ਨਾਨਕ ਸਾਤਹਬ ਸਿਾ ਿਇਆਰਾ ॥੪੯॥

نانک اصجت دسا دنارا ۔۔۴۹۔۔

ਸਲੋਕੁ ॥

ولسک ۔۔
ਸਤਿ ਕਹਉ ਸੁਤਨ ਮਨ ਮੇਰੇ ਸਰਤਨ ਪਰਹੁ ਹਤਰ ਰਾਇ ॥

ست کہؤ ُسں نم ریمے رسن رپوہ ہر راےئ ۔۔

ਉਕਤਿ ਤਸਆਨਪ ਸਗਲ ਤਿਆਤਗ ਨਾਨਕ ਲਏ ਸਮਾਇ ॥੧॥

اُتک ِسیاپپ لگس پ ِیاگ نانک ےئل امسۓ ۔۔۱۔۔
ਪਉੜੀ ॥

ئؤری ۔۔
ਸਸਾ ਤਸਆਨਪ ਛਾਿੁ ਇਆਨਾ ॥

اسس ِسیاپپ اھچد انانا ۔۔
ਤਹਕਮਤਿ ਹੁਕਤਮ ਨ ਪਰਭੁ ਪਿੀਆਨਾ ॥

ک
چِکمت ُچ م ہن رپَھب ایتپنا ۔۔

ਸਹਸ ਭਾਤਿ ਕਰਤਹ ਚਿੁਰਾਈ ॥

سہس اھبت رکہِ چتُرایئ ۔۔

ਸੰਤਗ ਿੁਹਾਰੈ ਏਕ ਨ ਜਾਈ ॥

گنس ُبہا َرے انک ہن اجیئ ۔۔
ਸੋਊ ਸੋਊ ਜਤਪ ਤਿਨ ਰਾਿੀ ॥

وسؤ وسؤ جت دِن رایت ۔۔
ਰੇ ਜੀਅ ਚਲੈ ਿੁਹਾਰੈ ਸਾਥੀ ॥

رے یج چلَے ُبہا َرے سایھت ۔۔

ਸਾਧ ਸੇਵਾ ਲਾਵੈ ਤਜਹ ਆਪੈ ॥

الوے ہج ا ئَے ۔۔
سادھ ویسا َ
ਨਾਨਕ ਿਾ ਕਉ ਿੂਖੁ ਨ ਤਬਆਪੈ ॥੫੦॥

نانک نا کؤ ُدوھک ہن ایب ئَے ۔۔۵۱۔۔
ਸਲੋਕੁ ॥

ولسک ۔۔
ਹਤਰ ਹਤਰ ਮੁਖ ਿੇ ਬੋਲਨਾ ਮਤਨ ਵੂਿੈ ਸੁਖੁ ਹੋਇ ॥

ب
ہر ہر مُکھ ےت وبانل نم ُوو َھے ُسکھ وہۓ ۔۔
ਨਾਨਕ ਸਭ ਮਤਹ ਰਤਵ ਰਤਹਆ ਥਾਨ ਥਨੰਿਤਰ ਸੋਇ ॥੧॥

ب
ھی
ی
ت
نانک سیھ ہہم َروِ رایہ اھتن ر وسۓ ۔۔۱۔۔
ਪਉੜੀ ॥

ئؤری ۔۔
ਹੇਰਉ ਘਤਟ ਘਤਟ ਸਗਲ ਕੈ ਪੂਤਰ ਰਹੇ ਭਗਵਾਨ ॥

ےک ئُؤر رےہ وگھبان ۔۔
َہترو ٹھگ ٹھگ لگس َ
ਹੋਵਿ ਆਏ ਸਿ ਸਿੀਵ ਿੁਖ ਭੰਜਨ ਗੁਰ ਤਗਆਨ ॥

وہوت ا ےئ دص دسوی ُدھک نجنھب ُگر گ ِیان ۔۔

ਹਉ ਛੁਟਕੈ ਹੋਇ ਅਨੰਿੁ ਤਿਹ ਹਉ ਨਾਹੀ ਿਹ ਆਤਪ ॥

ہ چ
ھ
َ
ُی
ک
ہ
ؤ ے وہۓ ادنن ہت ؤ نایہ ہت ا ت ۔۔
ਹਿੇ ਿੂਖ ਜਨਮਹ ਮਰਨ ਸੰਿਸੰਗ ਪਰਿਾਪ ॥

ےتہ ُدوھک جبمہ رمن سییسیگ رپنات ۔۔

ਤਹਿ ਕਤਰ ਨਾਮ ਤਿਰੜੈ ਿਇਆਲਾ ॥

ِہت رک نام در َِرے دناال ۔۔
ਸੰਿਹ ਸੰਤਗ ਹੋਿ ਤਕਰਪਾਲਾ ॥

سیبہہ گنس وہت کِرناال ۔۔
ਓਰੈ ਕਛੂ ਨ ਤਕਨਹੂ ਕੀਆ ॥

کج
ِ
ب
ک
ُ
ہ
ھ
او َرے ؤ ہن ُؤ ایک ۔۔

ਨਾਨਕ ਸਭੁ ਕਛੁ ਪਰਭ ਿੇ ਹੂਆ ॥੫੧॥

نانک سیھ ھچک رپَھب ےت ُہؤا ۔۔۵۱۔۔
ਸਲੋਕੁ ॥

ولسک ۔۔
ਲੇਖੈ ਕਿਤਹ ਨ ਛੂਟੀਐ ਤਖਨੁ ਤਖਨੁ ਭੂਲਨਹਾਰ ॥

لی ک
چ ُھ پپ کھ ِ کھ ِ ُب
ھ
ہتک ہن ؤ َے ں ں ؤاہنلر ۔۔
َھے ِ

ਬਖਸਨਹਾਰ ਬਖਤਸ ਲੈ ਨਾਨਕ ਪਾਤਰ ਉਿਾਰ ॥੧॥

نک
نک
ھ
َ
ل
ھسبہار س ے نانک نار اُنار ۔۔۱۔۔
ਪਉੜੀ ॥

ئؤری ۔۔
ਲੂਣ ਹਰਾਮੀ ਗੁਨਹਗਾਰ ਬੇਗਾਨਾ ਅਲਪ ਮਤਿ ॥

لُؤن رحایم ُگبہگار اگیبہن الپ مت ۔۔
ਜੀਉ ਤਪੰਿੁ ਤਜਤਨ ਸੁਖ ਿੀਏ ਿਾਤਹ ਨ ਜਾਨਿ ਿਿ ॥

جپؤ پِید ِجں ُسکھ د پپے ناہِ ہن اجپپ پپ ۔۔

ਲਾਹਾ ਮਾਇਆ ਕਾਰਨੇ ਿਹ ਤਿਤਸ ਢੂਢਨ ਜਾਇ ॥

الاہ امنا اکرےن دہ دِس ُدوھدنھ اجۓ ۔۔
ਿੇਵਨਹਾਰ ਿਾਿਾਰ ਪਰਭ ਤਨਮਖ ਨ ਮਨਤਹ ਬਸਾਇ ॥

ب
دویاہنر دانار رپَھب ِمکھ ہن مبہہ اسب ئِے ۔۔

ਲਾਲਚ ਝੂਿ ਤਬਕਾਰ ਮੋਹ ਇਆ ਸੰਪੈ ਮਨ ਮਾਤਹ ॥

چ
الچل ُھؤھٹ ِئکار ومہ اِنا سمپَے نم امہِ۔۔

ਲੰਪਟ ਚੋਰ ਤਨੰਿਕ ਮਹਾ ਤਿਨਹੂ ਸੰਤਗ ਤਬਹਾਇ ॥

لمپت وچر پِیدک اہم پب ُہؤ گنس ِبہا ئِے ۔۔
ਿੁਧੁ ਭਾਵੈ ਿਾ ਬਖਤਸ ਲੈਤਹ ਖੋਟੇ ਸੰਤਗ ਖਰੇ ॥

نک
ھ
ہیل وھکےٹ گنس رھکے ۔۔
ُندھ اھبوے نا س ِ
ਨਾਨਕ ਭਾਵੈ ਪਾਰਬਰਹਮ ਪਾਹਨ ਨੀਤਰ ਿਰੇ ॥੫੨॥

نانک اھبوے نارپرمہ نانہ رین رتے ۔۔۵۲۔۔
ਸਲੋਕੁ ॥

ولسک ۔۔
ਖਾਿ ਪੀਿ ਖੇਲਿ ਹਸਿ ਭਰਮੇ ਜਨਮ ਅਨੇਕ ॥

ک
اھکت تیپ ھیلت ہست رھبےم منج اپیک ۔۔
ਭਵਜਲ ਿੇ ਕਾਢਹੁ ਪਰਭੂ ਨਾਨਕ ਿੇਰੀ ਟੇਕ ॥੧॥

ب
ب
َھؤلج ےت اکد َھہؤ رپ ُھؤ نانک ریتی کیٹ ۔۔۱۔۔
ਪਉੜੀ ॥

ئؤری ۔۔

ਖੇਲਿ ਖੇਲਿ ਆਇਓ ਅਤਨਕ ਜੋਤਨ ਿੁਖ ਪਾਇ ॥

ک
ک
ھیلت ھیلت ا ویئ ان ِک وجن ُدھک ناۓ ۔۔

ਖੇਿ ਤਮਟੇ ਸਾਧੂ ਤਮਲਿ ਸਤਿਗੁਰ ਬਚਨ ਸਮਾਇ ॥

دیھک ِمپے سا ُدوھ مل ِت سیگؤر نچب امسۓ ۔۔

ਤਖਮਾ ਗਹੀ ਸਚੁ ਸੰਤਚਓ ਖਾਇਓ ਅੰਤਮਰਿੁ ਨਾਮ ॥

ک
سب
ھِما یہگ چس چِپؤ اھکویئ ارمِت نام ۔۔

ਖਰੀ ਤਿਪਾ ਿਾਕੁਰ ਭਈ ਅਨਿ ਸੂਖ ਤਬਸਰਾਮ ॥

رھکی کِرنا اھٹرک یئھب ا َند سُؤھک ِئسرام ۔۔

ਖੇਪ ਤਨਬਾਹੀ ਬਹੁਿੁ ਲਾਭ ਘਤਰ ਆਏ ਪਤਿਵੰਿ ॥

پیھک پ ِیایہ تہب الھب رھگ ا ےئ وتپپپ ۔۔
ਖਰਾ ਤਿਲਾਸਾ ਗੁਤਰ ਿੀਆ ਆਇ ਤਮਲੇ ਭਗਵੰਿ ॥

رھکا دِالہس ُگر دنا ا ۓ مل ِے وگھبپپ ۔۔

ਆਪਨ ਕੀਆ ਕਰਤਹ ਆਤਪ ਆਗੈ ਪਾਛੈ ਆਤਪ ॥

چ
ا نپ ایک رکہِ ا ت ا ےگ نا َھے ا ت ۔۔

ਨਾਨਕ ਸੋਊ ਸਰਾਹੀਐ ਤਜ ਘਤਟ ਘਤਟ ਰਤਹਆ ਤਬਆਤਪ ॥੫੩॥

نانک وسؤ رسا ہیپے َ ےج ٹھگ ٹھگ رایہ ایبت ۔۔۵۳۔۔
ਸਲੋਕੁ ॥

ولسک ۔۔
ਆਏ ਪਰਭ ਸਰਨਾਗਿੀ ਤਕਰਪਾ ਤਨਤਧ ਿਇਆਲ ॥

ا ےئ رپَھب رسنایتگ کِرنا ن ِدھ دنال ۔۔

ਏਕ ਅਖਰੁ ਹਤਰ ਮਤਨ ਬਸਿ ਨਾਨਕ ਹੋਿ ਤਨਹਾਲ ॥੧॥

انک ارھک ہر نم تسب نانک وہت بِہال ۔۔۱۔۔
ਪਉੜੀ ॥

ئؤری ۔۔
ਅਖਰ ਮਤਹ ਤਿਰਭਵਨ ਪਰਤਭ ਧਾਰੇ ॥

ب
ارھک ہہم ِرت َھؤن رپَھب داھرے ۔۔
ਅਖਰ ਕਤਰ ਕਤਰ ਬੇਿ ਬੀਚਾਰੇ ॥

ارھک رک رک پ َید اچیبرے ۔۔
ਅਖਰ ਸਾਸਿਰ ਤਸੰਤਮਰਤਿ ਪੁਰਾਨਾ ॥

ارھک سارتس ِسمرِت ُپرانا ۔۔

ਅਖਰ ਨਾਿ ਕਥਨ ਵਖਯਾਨਾ ॥

کب
ھ
ارھک ناد ں وایھکنا ۔۔

ਅਖਰ ਮੁਕਤਿ ਜੁਗਤਿ ਭੈ ਭਰਮਾ ॥

ب
ارھک مُکت ُچگت َھے رھبام ۔۔

ਅਖਰ ਕਰਮ ਤਕਰਤਿ ਸੁਚ ਧਰਮਾ ॥

س
ارھک رکم کِرت ُ ج درھام ۔۔
ਤਿਰਸਤਟਮਾਨ ਅਖਰ ਹੈ ਜੇਿਾ ॥

ےہ َچییا ۔۔
درِامٹسن ارھک َ
ਨਾਨਕ ਪਾਰਬਰਹਮ ਤਨਰਲੇਪਾ ॥੫੪॥

نانک نارپرمہ پِرلییا ۔۔۵۴۔۔

ਸਲੋਕੁ ॥

ولسک ۔۔
ਹਤਥ ਕਲੰਮ ਅਗੰਮ ਮਸਿਤਕ ਤਲਖਾਵਿੀ ॥

مگ کتسم لک ِھاویت ۔۔
لک ا ّ
ھتہ ّ

ਉਰਤਝ ਰਤਹਓ ਸਭ ਸੰਤਗ ਅਨੂਪ ਰੂਪਾਵਿੀ ॥

اُرھج رویہ سیھ گنس ائُؤت ُروناویت ۔۔

ਉਸਿਤਿ ਕਹਨੁ ਨ ਜਾਇ ਮੁਖਹੁ ਿੁਹਾਰੀਆ ॥

اُسیت کہں ہن اجے مُک
ھہ ُبہارپیا ۔۔
ٔ ُ

ਮੋਹੀ ਿੇਤਖ ਿਰਸੁ ਨਾਨਕ ਬਤਲਹਾਰੀਆ ॥੧॥

ومیہ دھکی درس نانک اہلبرنا ۔۔۱۔۔
ਪਉੜੀ ॥

ئؤری ۔۔
ਹੇ ਅਚੁਿ ਹੇ ਪਾਰਬਰਹਮ ਅਤਬਨਾਸੀ ਅਘਨਾਸ ॥

ےہ ا ُجت ےہ نارپرمہ اپِیایس اگھیاس ۔۔

ਹੇ ਪੂਰਨ ਹੇ ਸਰਬ ਮੈ ਿੁਖ ਭੰਜਨ ਗੁਣਿਾਸ ॥

ےہ ئُؤرن ےہ رست م َے ُدھک نجنھب ُگییاس ۔۔
ਹੇ ਸੰਗੀ ਹੇ ਤਨਰੰਕਾਰ ਹੇ ਤਨਰਗੁਣ ਸਭ ਟੇਕ ॥

ےہ سیگی ےہ پِراکنر ےہ پِر ُگں سیھ پَیک ۔۔
ਹੇ ਗੋਤਬਿ ਹੇ ਗੁਣ ਤਨਧਾਨ ਜਾ ਕੈ ਸਿਾ ਤਬਬੇਕ ॥

ےہ وگنِد ےہ ُگں ن ِداھن اج ےکَ دسا نِییک ۔۔

ਹੇ ਅਪਰੰਪਰ ਹਤਰ ਹਰੇ ਹਤਹ ਭੀ ਹੋਵਨਹਾਰ ॥

ےہ ارپرپم ہر ہرے ہہہ یھب وہواہنر ۔۔
ਹੇ ਸੰਿਹ ਕੈ ਸਿਾ ਸੰਤਗ ਤਨਧਾਰਾ ਆਧਾਰ ॥

ےہ سیبہہ ےکَ دسا گنس ن ِداھرا ا داھر ۔۔
ਹੇ ਿਾਕੁਰ ਹਉ ਿਾਸਰੋ ਮੈ ਤਨਰਗੁਨ ਗੁਨੁ ਨਹੀ ਕੋਇ ॥

ےہ اھٹرک ہؤ دارسو م َے پِر ُگں ُگں یہن وکۓ ۔۔

ਨਾਨਕ ਿੀਜੈ ਨਾਮ ਿਾਨੁ ਰਾਖਉ ਹੀਐ ਪਰੋਇ ॥੫੫॥

ک
نانک د بج َے نام دان را ھؤ ہیپے َ رپو ئِے ۔۔۵۵۔۔
ਸਲੋਕੁ ॥

ولسک ۔۔
ਗੁਰਿੇਵ ਮਾਿਾ ਗੁਰਿੇਵ ਤਪਿਾ ਗੁਰਿੇਵ ਸੁਆਮੀ ਪਰਮੇਸੁਰਾ ॥

ُگردوی امنا ُگردوی پِیا ُگردوی سُؤا یم رپمیسُرا ۔۔

ਗੁਰਿੇਵ ਸਖਾ ਅਤਗਆਨ ਭੰਜਨੁ ਗੁਰਿੇਵ ਬੰਤਧਪ ਸਹੋਿਰਾ ॥

ُگردوی اھکس اایگن نجنھب ُگردوی دنبھِت وہسدرا ۔۔

ਗੁਰਿੇਵ ਿਾਿਾ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਉਪਿੇਸੈ ਗੁਰਿੇਵ ਮੰਿੁ ਤਨਰੋਧਰਾ ॥

ُگردوی دانا ہر نام ا ُند ئ َسے ُگردوی تنم پِرودرھا ۔۔

ਗੁਰਿੇਵ ਸਾਂਤਿ ਸਤਿ ਬੁਤਧ ਮੂਰਤਿ ਗੁਰਿੇਵ ਪਾਰਸ ਪਰਸ ਪਰਾ ॥

ُگردوی ساپپ ست ُندھ مُؤرت ُگردوی نارس رپس رپا ۔۔

ਗੁਰਿੇਵ ਿੀਰਥੁ ਅੰਤਮਰਿ ਸਰੋਵਰੁ ਗੁਰ ਤਗਆਨ ਮਜਨੁ ਅਪਰੰਪਰਾ ॥

م
ُگردوی ریتھت ارمِت رسوور ُگر گ ِیان چں ارپرپما ۔۔

ਗੁਰਿੇਵ ਕਰਿਾ ਸਤਭ ਪਾਪ ਹਰਿਾ ਗੁਰਿੇਵ ਪਤਿਿ ਪਤਵਿ ਕਰਾ ॥

ُگردوی رکنا سیھ نات ہرنا ُگردوی تتپ وپِت رکا ۔۔

ਗੁਰਿੇਵ ਆਤਿ ਜੁਗਾਤਿ ਜੁਗੁ ਜੁਗੁ ਗੁਰਿੇਵ ਮੰਿੁ ਹਤਰ ਜਤਪ ਉਧਰਾ ॥

ُگردوی ا د ُجگاد ُچگ ُچگ ُگردوی تنم ہر جت اُدرھا ۔۔

ਗੁਰਿੇਵ ਸੰਗਤਿ ਪਰਭ ਮੇਤਲ ਕਤਰ ਤਕਰਪਾ ਹਮ ਮੂੜ ਪਾਪੀ ਤਜਿੁ ਲਤਗ ਿਰਾ ॥

ُگردوی تگنس رپَھب م َیل رک کِرنا مہ مُؤر نایپ ِجت گل رتا ۔۔

ਗੁਰਿੇਵ ਸਤਿਗੁਰੁ ਪਾਰਬਰਹਮੁ ਪਰਮੇਸਰੁ ਗੁਰਿੇਵ ਨਾਨਕ ਹਤਰ ਨਮਸਕਰਾ ॥੧॥

ب
ُگردوی سیگؤر نارپرمہ رپرسیم ُگردوی نانک ہر مسکرا ۔۔۱۔۔
ਏਹੁ ਸਲੋਕੁ ਆਤਿ ਅੰਤਿ ਪੜਣਾ ॥

اویہ ولسک ا د اپپ ڑپنا ۔۔
ਗਉੜੀ ਸੁਖਮਨੀ ਮਃ ੫ ॥

ُسکھ
مب
ی م۵ :۔۔
گؤری
ਸਲੋਕੁ ॥

ولسک ۔۔
ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪਰਸਾਤਿ ॥

اِک اواکنر سیگؤر رپساد ۔۔
ਆਤਿ ਗੁਰਏ ਨਮਹ ॥

ا د ُگرےئ بمہ ۔۔

ਜੁਗਾਤਿ ਗੁਰਏ ਨਮਹ ॥

اگجد ُگرےئ بمہ ۔۔

ਸਤਿਗੁਰਏ ਨਮਹ ॥

سیگؤرے بمہ ۔۔

ਸਰੀ ਗੁਰਿੇਵਏ ਨਮਹ ॥੧॥

رسی ُگردویےئ بمہ ۔۔۱۔۔
ਅਸਟਪਿੀ ॥

اسییدی ۔۔
ਤਸਮਰਉ ਤਸਮਤਰ ਤਸਮਤਰ ਸੁਖੁ ਪਾਵਉ ॥

ِسمرو ِسمر ِسمر ُسکھ ناوو ۔۔

ਕਤਲ ਕਲੇਸ ਿਨ ਮਾਤਹ ਤਮਟਾਵਉ ॥

لک ک َلیس نت امہِ مِیاوو ۔۔

ਤਸਮਰਉ ਜਾਸੁ ਤਬਸੁੰਭਰ ਏਕੈ ॥

ِئسمب
ھ
ر اےکیَ ۔۔
ِسمرو اجس

ਨਾਮੁ ਜਪਿ ਅਗਨਿ ਅਨੇਕੈ ॥

نام جپت اگ َپت انییکے َ۔۔

ਬੇਿ ਪੁਰਾਨ ਤਸੰਤਮਰਤਿ ਸੁਧਾਖਯਰ ॥

ک
دیب ُپران ِسمرِت ُسداھ ِھتَر ۔۔

ਕੀਨੇ ਰਾਮ ਨਾਮ ਇਕ ਆਖਯਰ ॥

ک
کیپے رام نام اک ا ھتر ۔۔

ਤਕਨਕਾ ਏਕ ਤਜਸੁ ਜੀਅ ਬਸਾਵੈ ॥

ج
اسبوے ۔۔
کِپکا انک ِ س یج َ

ਿਾ ਕੀ ਮਤਹਮਾ ਗਨੀ ਨ ਆਵੈ ॥

ے ۔۔
نا یک امہم ینگ ہن ا و َ
ਕਾਂਖੀ ਏਕੈ ਿਰਸ ਿੁਹਾਰੋ ॥

ےکی درس ُبہارو ۔۔
اکیھکن ا َ
ਨਾਨਕ ਉਨ ਸੰਤਗ ਮੋਤਹ ਉਧਾਰੋ ॥੧॥

نانک اُن گنس ومہِ اُداھرو ۔۔۱۔۔
ਸੁਖਮਨੀ ਸੁਖ ਅੰਤਮਰਿ ਪਰਭ ਨਾਮੁ ॥

ُسک
ھ
مب
س
ک
ی ُ ھ ارمِت رپَھب نام ۔۔

ਭਗਿ ਜਨਾ ਕੈ ਮਤਨ ਤਬਸਰਾਮ ॥ ਰਹਾਉ ॥

تگھب انج ےکَ نم ِئسرام ۔۔راہو۔۔
ਪਰਭ ਕੈ ਤਸਮਰਤਨ ਗਰਤਭ ਨ ਬਸੈ ॥

رپَھب ےکَ ِسمرن رگھب ہن ئ َسے ۔۔
ਪਰਭ ਕੈ ਤਸਮਰਤਨ ਿੂਖੁ ਜਮੁ ਨਸੈ ॥

رپَھب ےکَ ِسمرن ُدوھک مج ئ َسے ۔۔
ਪਰਭ ਕੈ ਤਸਮਰਤਨ ਕਾਲੁ ਪਰਹਰੈ ॥

رپَھب ےکَ ِسمرن اکل رپہ َرے ۔۔
ਪਰਭ ਕੈ ਤਸਮਰਤਨ ਿੁਸਮਨੁ ਟਰੈ ॥

رپَھب ےکَ ِسمرن ُدنمس رٹَے ۔۔
ਪਰਭ ਤਸਮਰਿ ਕਛੁ ਤਬਘਨੁ ਨ ਲਾਗੈ ॥

نگ
رپَھب ِسمرت ھچک ِ ھں ہن ال َگے َ۔۔

ਪਰਭ ਕੈ ਤਸਮਰਤਨ ਅਨਤਿਨੁ ਜਾਗੈ ॥

رپَھب ےکَ ِسمرن ادنِن اج َگے َ۔۔

ਪਰਭ ਕੈ ਤਸਮਰਤਨ ਭਉ ਨ ਤਬਆਪੈ ॥

ب
رپَھب ےکَ ِسمرن ھؤ ہن ایب ئَے ۔۔
ਪਰਭ ਕੈ ਤਸਮਰਤਨ ਿੁਖੁ ਨ ਸੰਿਾਪੈ ॥

رپَھب ےکَ ِسمرن ُدھک ہن سییاےپَ ۔۔
ਪਰਭ ਕਾ ਤਸਮਰਨੁ ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਤਗ ॥

رپَھب اک ِسمرن سادھ ےکَ گنس ۔۔
ਸਰਬ ਤਨਧਾਨ ਨਾਨਕ ਹਤਰ ਰੰਤਗ ॥੨॥

رست ن ِداھن نانک ہر رنگ ۔۔۲۔۔
ਪਰਭ ਕੈ ਤਸਮਰਤਨ ਤਰਤਧ ਤਸਤਧ ਨਉ ਤਨਤਧ ॥

رپَھب ےکَ ِسمرن رِدھ سِدھ ئؤ ن ِدھ ۔۔

ਪਰਭ ਕੈ ਤਸਮਰਤਨ ਤਗਆਨੁ ਤਧਆਨੁ ਿਿੁ ਬੁਤਧ ॥

رپَھب ےکَ ِسمرن گ ِیان دایھن پپ ُندھ ۔۔
ਪਰਭ ਕੈ ਤਸਮਰਤਨ ਜਪ ਿਪ ਪੂਜਾ ॥

رپَھب ےکَ ِسمرن جت پپ ئُؤاج ۔۔
ਪਰਭ ਕੈ ਤਸਮਰਤਨ ਤਬਨਸੈ ਿੂਜਾ ॥

رپَھب ےکَ ِسمرن نِیسے ُدواج ۔۔

ਪਰਭ ਕੈ ਤਸਮਰਤਨ ਿੀਰਥ ਇਸਨਾਨੀ ॥

رپَھب ےکَ ِسمرن ریتھت اانسین ۔۔

ਪਰਭ ਕੈ ਤਸਮਰਤਨ ਿਰਗਹ ਮਾਨੀ ॥

رپَھب ےکَ ِسمرن درہگ امین ۔۔

ਪਰਭ ਕੈ ਤਸਮਰਤਨ ਹੋਇ ਸੁ ਭਲਾ ॥

ب
رپَھب ےکَ ِسمرن وہۓ س ھال ۔۔
ਪਰਭ ਕੈ ਤਸਮਰਤਨ ਸੁਿਲ ਿਲਾ ॥

سب ب
رپَھب ےکَ ِسمرن ُ ھل ھال ۔۔
ਸੇ ਤਸਮਰਤਹ ਤਜਨ ਆਤਪ ਤਸਮਰਾਏ ॥

ےس ِسمرہِ ِجں ا ت ِسمراےئ ۔۔

ਨਾਨਕ ਿਾ ਕੈ ਲਾਗਉ ਪਾਏ ॥੩॥

نانک نا ےکَ الگؤ ناےئ ۔۔۳۔۔
ਪਰਭ ਕਾ ਤਸਮਰਨੁ ਸਭ ਿੇ ਊਚਾ ॥

رپَھب اک ِسمرن سیھ ےت اُواچ ۔۔
ਪਰਭ ਕੈ ਤਸਮਰਤਨ ਉਧਰੇ ਮੂਚਾ ॥

رپَھب ےکَ ِسمرن اُدرھے مُؤاچ ۔۔
ਪਰਭ ਕੈ ਤਸਮਰਤਨ ਤਿਰਸਨਾ ਬੁਝੈ ॥

بُج
ھ
َ
رپَھب ےکَ ِسمرن رتِانس ے ۔۔

ਪਰਭ ਕੈ ਤਸਮਰਤਨ ਸਭੁ ਤਕਛੁ ਸੁਝੈ ॥

ِسم سی کِچ ُسج
ھ
رپَھب ےکَ رن ھ ھ ے َ۔۔
ਪਰਭ ਕੈ ਤਸਮਰਤਨ ਨਾਹੀ ਜਮ ਿਰਾਸਾ ॥

رپَھب ےکَ ِسمرن نایہ مج رتاسا ۔۔

ਪਰਭ ਕੈ ਤਸਮਰਤਨ ਪੂਰਨ ਆਸਾ ॥

رپَھب ےکَ ِسمرن ئُؤرن ا سا ۔۔

ਪਰਭ ਕੈ ਤਸਮਰਤਨ ਮਨ ਕੀ ਮਲੁ ਜਾਇ ॥

رپَھب ےکَ ِسمرن نم یک لم اجۓ ۔۔
ਅੰਤਮਰਿ ਨਾਮੁ ਤਰਿ ਮਾਤਹ ਸਮਾਇ ॥

ارمِت نام رِد امہِ امسۓ ۔۔
ਪਰਭ ਜੀ ਬਸਤਹ ਸਾਧ ਕੀ ਰਸਨਾ ॥

رپَھب یج ئس ِہ سادھ یک رانس ۔۔
ਨਾਨਕ ਜਨ ਕਾ ਿਾਸਤਨ ਿਸਨਾ ॥੪॥

نانک نج اک دانس دانس ۔۔۴۔۔
ਪਰਭ ਕਉ ਤਸਮਰਤਹ ਸੇ ਧਨਵੰਿੇ ॥

رپَھب کؤ ِسمرہِ ےس دھپؤےتن ۔۔

ਪਰਭ ਕਉ ਤਸਮਰਤਹ ਸੇ ਪਤਿਵੰਿੇ ॥

رپَھب کؤ ِسمرہِ ےس وتپےتن ۔۔

ਪਰਭ ਕਉ ਤਸਮਰਤਹ ਸੇ ਜਨ ਪਰਵਾਨ ॥

رپَھب کؤ ِسمرہِ ےس نج رپوان ۔۔

ਪਰਭ ਕਉ ਤਸਮਰਤਹ ਸੇ ਪੁਰਖ ਪਰਧਾਨ ॥

رپَھب کؤ ِسمرہِ ےس ُپرھک رپداھن ۔۔
ਪਰਭ ਕਉ ਤਸਮਰਤਹ ਤਸ ਬੇਮੁਹਿਾਜੇ ॥

س
س ےباتحمےج ۔۔
رپَھب کؤ ِ مرہِ ِ

ਪਰਭ ਕਉ ਤਸਮਰਤਹ ਤਸ ਸਰਬ ਕੇ ਰਾਜੇ ॥

س
س رست ےک راےج ۔۔
رپَھب کؤ ِ مرہِ ِ
ਪਰਭ ਕਉ ਤਸਮਰਤਹ ਸੇ ਸੁਖਵਾਸੀ ॥

سک
رپَھب کؤ ِسمرہِ ےس ُ ھؤایس ۔۔

ਪਰਭ ਕਉ ਤਸਮਰਤਹ ਸਿਾ ਅਤਬਨਾਸੀ ॥

رپَھب کؤ ِسمرہِ دسا اپِیایس ۔۔

ਤਸਮਰਨ ਿੇ ਲਾਗੇ ਤਜਨ ਆਤਪ ਿਇਆਲਾ ॥

ِسمرن ےت الےگ ِجں ا ت دناال ۔۔
ਨਾਨਕ ਜਨ ਕੀ ਮੰਗੈ ਰਵਾਲਾ ॥੫॥

َ
نانک نج یک میگے َ رواال ۔۔۵۔۔

ਪਰਭ ਕਉ ਤਸਮਰਤਹ ਸੇ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ॥

رپَھب کؤ ِسمرہِ ےس رپاُاکپری ۔۔

ਪਰਭ ਕਉ ਤਸਮਰਤਹ ਤਿਨ ਸਿ ਬਤਲਹਾਰੀ ॥

رپَھب کؤ ِسمرہِ پِں دص اہلبری ۔۔

ਪਰਭ ਕਉ ਤਸਮਰਤਹ ਸੇ ਮੁਖ ਸੁਹਾਵੇ ॥

رپَھب کؤ ِسمرہِ ےس مُکھ ُسہاوے ۔۔

ਪਰਭ ਕਉ ਤਸਮਰਤਹ ਤਿਨ ਸੂਤਖ ਤਬਹਾਵੈ ॥

رپَھب کؤ ِسمرہِ پِں سُؤھک ِبہا َوے ۔۔

ਪਰਭ ਕਉ ਤਸਮਰਤਹ ਤਿਨ ਆਿਮੁ ਜੀਿਾ ॥

رپَھب کؤ ِسمرہِ پِں ا مت اتیج ۔۔

ਪਰਭ ਕਉ ਤਸਮਰਤਹ ਤਿਨ ਤਨਰਮਲ ਰੀਿਾ ॥

رپَھب کؤ ِسمرہِ پِں پِرلم رِاتی ۔۔

ਪਰਭ ਕਉ ਤਸਮਰਤਹ ਤਿਨ ਅਨਿ ਘਨੇਰੇ ॥

رپَھب کؤ ِسمرہِ پِں ا َند رینھگے ۔۔

ਪਰਭ ਕਉ ਤਸਮਰਤਹ ਬਸਤਹ ਹਤਰ ਨੇਰੇ ॥

رپَھب کؤ ِسمرہِ ئس ِہ ہر رینے ۔۔
ਸੰਿ ਤਿਪਾ ਿੇ ਅਨਤਿਨੁ ਜਾਤਗ ॥

سیت کِرنا ےت ادنِن اجگ ۔۔

ਨਾਨਕ ਤਸਮਰਨੁ ਪੂਰੈ ਭਾਤਗ ॥੬॥

نانک ِسمرن ئُؤ َرے اھبگ ۔۔۶۔۔
ਪਰਭ ਕੈ ਤਸਮਰਤਨ ਕਾਰਜ ਪੂਰੇ ॥

رپَھب ےکَ ِسمرن اکرچ ئُؤرے ۔۔
ਪਰਭ ਕੈ ਤਸਮਰਤਨ ਕਬਹੁ ਨ ਝੂਰੇ ॥

چ
رپَھب ےکَ ِسمرن کبہؤ ہن ُھؤرے ۔۔
ਪਰਭ ਕੈ ਤਸਮਰਤਨ ਹਤਰ ਗੁਨ ਬਾਨੀ ॥

رپَھب ےکَ ِسمرن ہر ُگں ناین ۔۔

ਪਰਭ ਕੈ ਤਸਮਰਤਨ ਸਹਤਜ ਸਮਾਨੀ ॥

ِسم سہ
رپَھب ےکَ رن ج امسین ۔۔

ਪਰਭ ਕੈ ਤਸਮਰਤਨ ਤਨਹਚਲ ਆਸਨੁ ॥

بہ
رپَھب ےکَ ِسمرن ِ چل ا نس ۔۔

ਪਰਭ ਕੈ ਤਸਮਰਤਨ ਕਮਲ ਤਬਗਾਸਨੁ ॥

رپَھب ےکَ ِسمرن لمک ِئگانس ۔۔

ਪਰਭ ਕੈ ਤਸਮਰਤਨ ਅਨਹਿ ਝੁਨਕਾਰ ॥

رپَھب ےکَ ِسمرن ابچد چ ُھپکار ۔۔

ਸੁਖੁ ਪਰਭ ਤਸਮਰਨ ਕਾ ਅੰਿੁ ਨ ਪਾਰ ॥

ُسکھ رپَھب ِسمرن اک اپپ ہن نار ۔۔

ਤਸਮਰਤਹ ਸੇ ਜਨ ਤਜਨ ਕਉ ਪਰਭ ਮਇਆ ॥

ِسمرہِ ےس نج ِجں کؤ رپَھب ایم ۔۔

ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਜਨ ਸਰਨੀ ਪਇਆ ॥੭॥

نانک پِں نج رسین ایپ ۔۔۷۔۔

ਹਤਰ ਤਸਮਰਨੁ ਕਤਰ ਭਗਿ ਪਰਗਟਾਏ ॥

ہر ِسمرن رک تگھب رپَاٹگےئ ۔۔

ਹਤਰ ਤਸਮਰਤਨ ਲਤਗ ਬੇਿ ਉਪਾਏ ॥

ہر ِسمرن گل دیب اُناےئ ۔۔

ਹਤਰ ਤਸਮਰਤਨ ਭਏ ਤਸਧ ਜਿੀ ਿਾਿੇ ॥

ہر ِسمرن ےئھب سِدھ یتج داےت ۔۔

ਹਤਰ ਤਸਮਰਤਨ ਨੀਚ ਚਹੁ ਕੁੰਟ ਜਾਿੇ ॥

ہر ِسمرن چین چہؤ کُپت اجےت ۔۔

ਹਤਰ ਤਸਮਰਤਨ ਧਾਰੀ ਸਭ ਧਰਨਾ ॥

ہر ِسمرن داھری سیھ درھنا ۔۔

ਤਸਮਤਰ ਤਸਮਤਰ ਹਤਰ ਕਾਰਨ ਕਰਨਾ ॥

ِسمر ِسمر ہر اکرن رکنا ۔۔

ਹਤਰ ਤਸਮਰਤਨ ਕੀਓ ਸਗਲ ਅਕਾਰਾ ॥

ہر ِسمرن کپؤ لگس ااکرا ۔۔

ਹਤਰ ਤਸਮਰਨ ਮਤਹ ਆਤਪ ਤਨਰੰਕਾਰਾ ॥

ہر ِسمرن ہہم ا ت پِراکنرا ۔۔

ਕਤਰ ਤਕਰਪਾ ਤਜਸੁ ਆਤਪ ਬੁਝਾਇਆ ॥

رک کِرنا ِجس ا ت اھجبنا ۔۔

ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਤਖ ਹਤਰ ਤਸਮਰਨੁ ਤਿਤਨ ਪਾਇਆ ॥੮॥੧॥

نانک ُگرمُکھ ہر ِسمرن پِں نانا ۔۔۸۔۔۱۔۔
ਸਲੋਕੁ ॥

ولسک ۔۔
ਿੀਨ ਿਰਿ ਿੁਖ ਭੰਜਨਾ ਘਤਟ ਘਤਟ ਨਾਥ ਅਨਾਥ ॥

ب
ھب
چ
دِنی درد ُدھک یا ٹھگ ٹھگ ناھت اناھت ۔۔

ਸਰਤਣ ਿੁਮਹਾਰੀ ਆਇਓ ਨਾਨਕ ਕੇ ਪਰਭ ਸਾਥ ॥੧॥

ُب
م
ہ
ن
رسن ھاری ا ویئ نا ک ےک رپَھب ساھت ۔۔۱۔۔
ਅਸਟਪਿੀ ॥

اسییدی ۔۔
ਜਹ ਮਾਿ ਤਪਿਾ ਸੁਿ ਮੀਿ ਨ ਭਾਈ ॥

ہج امت پِیا ُست تیم ہن اھبیئ ۔۔

ਮਨ ਊਹਾ ਨਾਮੁ ਿੇਰੈ ਸੰਤਗ ਸਹਾਈ ॥

نم اُواہ نام ریتَے گنس اہسیئ ۔۔
ਜਹ ਮਹਾ ਭਇਆਨ ਿੂਿ ਜਮ ਿਲੈ ॥

ہج اہم ایھبن ُدوت مج د لَے ۔۔
ਿਹ ਕੇਵਲ ਨਾਮੁ ਸੰਤਗ ਿੇਰੈ ਚਲੈ ॥

ہت ویکل نام گنس ریتَے چلَے ۔۔
ਜਹ ਮੁਸਕਲ ਹੋਵੈ ਅਤਿ ਭਾਰੀ ॥

م
وہوے ات اھبری ۔۔
ہج ُسکل َ
ਹਤਰ ਕੋ ਨਾਮੁ ਤਖਨ ਮਾਤਹ ਉਧਾਰੀ ॥

ک
ھ
ِ
ہر وک نام ں امہِ اُداھری ۔۔

ਅਤਨਕ ਪੁਨਹਚਰਨ ਕਰਿ ਨਹੀ ਿਰੈ ॥

پب ہ
ان ِک ُ چرن رکت یہن رتَے ۔۔

ਹਤਰ ਕੋ ਨਾਮੁ ਕੋਤਟ ਪਾਪ ਪਰਹਰੈ ॥

ہر وک نام وکت نات رپہ َرے ۔۔
ਗੁਰਮੁਤਖ ਨਾਮੁ ਜਪਹੁ ਮਨ ਮੇਰੇ ॥

ُگرمُکھ نام جبہؤ نم ریمے ۔۔
ਨਾਨਕ ਪਾਵਹੁ ਸੂਖ ਘਨੇਰੇ ॥੧॥

نانک ناووہ سُؤھک رینھگے ۔۔۱۔۔
ਸਗਲ ਤਸਰਸਤਟ ਕੋ ਰਾਜਾ ਿੁਖੀਆ ॥

لگس رسِست وک رااج ُدایھک ۔۔

ਹਤਰ ਕਾ ਨਾਮੁ ਜਪਿ ਹੋਇ ਸੁਖੀਆ ॥

سک
ہر اک نام جپت وہۓ ُ ھییا ۔۔
ਲਾਖ ਕਰੋਰੀ ਬੰਧੁ ਨ ਪਰੈ ॥

الھک رکوری دنبھ ہن رپَے ۔۔
ਹਤਰ ਕਾ ਨਾਮੁ ਜਪਿ ਤਨਸਿਰੈ ॥

ہر اک نام جپت ئِست َرے ۔۔

ਅਤਨਕ ਮਾਇਆ ਰੰਗ ਤਿਖ ਨ ਬੁਝਾਵੈ ॥

ب
ان ِک امنا رنگ نکِھ ہن ُجھا َوے ۔۔
ਹਤਰ ਕਾ ਨਾਮੁ ਜਪਿ ਆਘਾਵੈ ॥

اھگوے ۔۔
ہر اک نام جپت ا َ
ਤਜਹ ਮਾਰਤਗ ਇਹੁ ਜਾਿ ਇਕੇਲਾ ॥

ہج امرگ اویہ اجت اِکیال ۔۔

ਿਹ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਸੰਤਗ ਹੋਿ ਸੁਹੇਲਾ ॥

ہت ہر نام گنس وہت سُؤہیال ۔۔

ਐਸਾ ਨਾਮੁ ਮਨ ਸਿਾ ਤਧਆਈਐ ॥

ااسی نام نم دسا دایھ نیپے َ۔۔

ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਤਖ ਪਰਮ ਗਤਿ ਪਾਈਐ ॥੨॥

نانک ُگرمُکھ رپم گپ نا پپَے ۔۔۲۔۔
ਛੂਟਿ ਨਹੀ ਕੋਤਟ ਲਖ ਬਾਹੀ ॥

چ
ُھؤپپ یہن وکت ھکل نایہ ۔۔

ਨਾਮੁ ਜਪਿ ਿਹ ਪਾਤਰ ਪਰਾਹੀ ॥

نام جپت ہت نار رپایہ ۔۔
ਅਤਨਕ ਤਬਘਨ ਜਹ ਆਇ ਸੰਘਾਰੈ ॥

ان ِک نِگھ
اھگنسرے ۔۔
ے
ا
ہج
ں
َ
ٔ
ਹਤਰ ਕਾ ਨਾਮੁ ਿਿਕਾਲ ਉਧਾਰੈ ॥

اھرے ۔۔
ہر اک نام اکتتل اُد َ
ਅਤਨਕ ਜੋਤਨ ਜਨਮੈ ਮਤਰ ਜਾਮ ॥

ان ِک وجن جبمَے رم اجم ۔۔
ਨਾਮੁ ਜਪਿ ਪਾਵੈ ਤਬਸਰਾਮ ॥

نام جپت نا َوے ِئسرام ۔۔

ਹਉ ਮੈਲਾ ਮਲੁ ਕਬਹੁ ਨ ਧੋਵੈ ॥

وھوے ۔۔
ہؤ میال لم کبہؤ ہن د َ
ਹਤਰ ਕਾ ਨਾਮੁ ਕੋਤਟ ਪਾਪ ਖੋਵੈ ॥

وھکوے ۔۔
ہر اک نام وکت نات َ
ਐਸਾ ਨਾਮੁ ਜਪਹੁ ਮਨ ਰੰਤਗ ॥

ااسی نام جبہؤ نم رنگ ۔۔

ਨਾਨਕ ਪਾਈਐ ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਤਗ ॥੩॥

ےک گنس ۔۔۳۔۔
نانک نا پپَے سادھ َ
ਤਜਹ ਮਾਰਗ ਕੇ ਗਨੇ ਜਾਤਹ ਨ ਕੋਸਾ ॥

ہج امرگ ےک ےنگ اجہِ ہن وکسا ۔۔

ਹਤਰ ਕਾ ਨਾਮੁ ਊਹਾ ਸੰਤਗ ਿੋਸਾ ॥

ہر اک نام اُواہ گنس وتسا ۔۔
ਤਜਹ ਪੈਿੈ ਮਹਾ ਅੰਧ ਗੁਬਾਰਾ ॥

ہج َپی َدے اہم ادنھ ُگیارا ۔۔
ਹਤਰ ਕਾ ਨਾਮੁ ਸੰਤਗ ਉਜੀਆਰਾ ॥

ہر اک نام گنس اُایجرا ۔۔
ਜਹਾ ਪੰਤਥ ਿੇਰਾ ਕੋ ਨ ਤਸਞਾਨੂ ॥

اہج ھتنپ ریتا وک ہن سِییاونُ ۔۔
ਹਤਰ ਕਾ ਨਾਮੁ ਿਹ ਨਾਤਲ ਪਛਾਨੂ ॥

ہر اک نام ہت نال اھچپئُؤ ۔۔

ਜਹ ਮਹਾ ਭਇਆਨ ਿਪਤਿ ਬਹੁ ਘਾਮ ॥

ہج اہم ایھبن تپت وہب اھگم ۔۔
ਿਹ ਹਤਰ ਕੇ ਨਾਮ ਕੀ ਿੁਮ ਊਪਤਰ ਛਾਮ ॥

ُب
ہت ہر ےک نام یک م اُورپ اھچم ۔۔
ਜਹਾ ਤਿਰਖਾ ਮਨ ਿੁਝੁ ਆਕਰਖੈ ॥

ُب
اہج رتِاھک نم چھ ا رکےھک ۔۔

ਿਹ ਨਾਨਕ ਹਤਰ ਹਤਰ ਅੰਤਮਰਿੁ ਬਰਖੈ ॥੪॥

ک
ہت نانک ہر ہر ارمت پر َھے ۔۔۴۔۔
ਭਗਿ ਜਨਾ ਕੀ ਬਰਿਤਨ ਨਾਮੁ ॥

تگھب انج یک پرنت نام ۔۔

ਸੰਿ ਜਨਾ ਕੈ ਮਤਨ ਤਬਸਰਾਮੁ ॥

سیت انج ےکَ نم ِئسرام ۔۔
ਹਤਰ ਕਾ ਨਾਮੁ ਿਾਸ ਕੀ ਓਟ ॥

ہر اک نام داس یک اوت ۔۔
ਹਤਰ ਕੈ ਨਾਤਮ ਉਧਰੇ ਜਨ ਕੋਤਟ ॥

ہر ےکَ نام اُدرھے نج وکت ۔۔
ਹਤਰ ਜਸੁ ਕਰਿ ਸੰਿ ਤਿਨੁ ਰਾਤਿ ॥

ہر سج رکت سیت دِن رات ۔۔
ਹਤਰ ਹਤਰ ਅਉਖਧੁ ਸਾਧ ਕਮਾਤਿ ॥

ہر ہر اودھکھ سادھ امکت ۔۔
ਹਤਰ ਜਨ ਕੈ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਤਨਧਾਨੁ ॥

ےک ہر نام ن ِداھن ۔۔
ہر نج َ
ਪਾਰਬਰਹਤਮ ਜਨ ਕੀਨੋ ਿਾਨ ॥

نارپرمہ نج ونیک دان ۔۔

ਮਨ ਿਨ ਰੰਤਗ ਰਿੇ ਰੰਗ ਏਕੈ ॥

نم نت رنگ رےت رنگ اےکیَ ۔۔
ਨਾਨਕ ਜਨ ਕੈ ਤਬਰਤਿ ਤਬਬੇਕੈ ॥੫॥

نانک نج ےکَ پِرت نِیی َکے ۔۔۵۔۔

ਹਤਰ ਕਾ ਨਾਮੁ ਜਨ ਕਉ ਮੁਕਤਿ ਜੁਗਤਿ ॥

ہر اک نام نج کؤ مُکت ُچگت ۔۔

ਹਤਰ ਕੈ ਨਾਤਮ ਜਨ ਕਉ ਤਿਰਪਤਿ ਭੁਗਤਿ ॥

ب
ہر ےکَ نام نج کؤ رتِپپ ُھگت ۔۔
ਹਤਰ ਕਾ ਨਾਮੁ ਜਨ ਕਾ ਰੂਪ ਰੰਗੁ ॥

ہر اک نام نج اک ُروت رنگ ۔۔
ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਜਪਿ ਕਬ ਪਰੈ ਨ ਭੰਗੁ ॥

ہر نام جپت بک رپَے ہن گنھب ۔۔
ਹਤਰ ਕਾ ਨਾਮੁ ਜਨ ਕੀ ਵਤਿਆਈ ॥

ہر اک نام نج یک ودنایئ ۔۔
ਹਤਰ ਕੈ ਨਾਤਮ ਜਨ ਸੋਭਾ ਪਾਈ ॥

ہر ےکَ نام نج وساھب نایئ ۔۔
ਹਤਰ ਕਾ ਨਾਮੁ ਜਨ ਕਉ ਭੋਗ ਜੋਗ ॥

ہر اک نام نج کؤ وھبگ وجگ ۔۔
ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਜਪਿ ਕਛੁ ਨਾਤਹ ਤਬਓਗੁ ॥

ہر نام جپت ھچک ناہِ ویبگ ۔۔
ਜਨੁ ਰਾਿਾ ਹਤਰ ਨਾਮ ਕੀ ਸੇਵਾ ॥

نج رانا ہر نام یک ویسا ۔۔
ਨਾਨਕ ਪੂਜੈ ਹਤਰ ਹਤਰ ਿੇਵਾ ॥੬॥

نانک ئُؤ َچے ہر ہر دویا ۔۔۶۔۔

ਹਤਰ ਹਤਰ ਜਨ ਕੈ ਮਾਲੁ ਖਜੀਨਾ ॥

ک
ہر ہر نج ےکَ امل ھچییا ۔۔

ਹਤਰ ਧਨੁ ਜਨ ਕਉ ਆਤਪ ਪਰਤਭ ਿੀਨਾ ॥

ہر دنھ نج کؤ ا ت رپَھب دانی ۔۔
ਹਤਰ ਹਤਰ ਜਨ ਕੈ ਓਟ ਸਿਾਣੀ ॥

ہر ہر نج ےکَ اوت اتسین ۔۔
ਹਤਰ ਪਰਿਾਤਪ ਜਨ ਅਵਰ ਨ ਜਾਣੀ ॥

ہر رپَنات نج ا َور ہن اجین ۔۔
ਓਤਿ ਪੋਤਿ ਜਨ ਹਤਰ ਰਤਸ ਰਾਿੇ ॥

اوت وپت نج ہر رس راےت ۔۔
ਸੁੰਨ ਸਮਾਤਧ ਨਾਮ ਰਸ ਮਾਿੇ ॥

ُس ّں امسدھ نام رس امےت ۔۔
ਆਿ ਪਹਰ ਜਨੁ ਹਤਰ ਹਤਰ ਜਪੈ ॥

ا ھٹ رہپ نج ہر ہر جپَے ۔۔

ਹਤਰ ਕਾ ਭਗਿੁ ਪਰਗਟ ਨਹੀ ਛਪੈ ॥

چ
ہر اک تگھب رپَگپ یہن ھپَے ۔۔

ਹਤਰ ਕੀ ਭਗਤਿ ਮੁਕਤਿ ਬਹੁ ਕਰੇ ॥

ہر یک تگھب مُکت وہب رکے ۔۔
ਨਾਨਕ ਜਨ ਸੰਤਗ ਕੇਿੇ ਿਰੇ ॥੭॥

نانک نج گنس کیپے رتے ۔۔۷۔۔
ਪਾਰਜਾਿੁ ਇਹੁ ਹਤਰ ਕੋ ਨਾਮ ॥

ناراجت اویہ ہر وک نام ۔۔

ਕਾਮਧੇਨ ਹਤਰ ਹਤਰ ਗੁਣ ਗਾਮ ॥

اکدمھیں ہر ہر ُگں اگم ۔۔

ਸਭ ਿੇ ਊਿਮ ਹਤਰ ਕੀ ਕਥਾ ॥

سیھ ےت اُومت ہر یک اھتک ۔۔

ਨਾਮੁ ਸੁਨਿ ਿਰਿ ਿੁਖ ਲਥਾ ॥

نام ُسیت درد ُدھک اھتل ۔۔
ਨਾਮ ਕੀ ਮਤਹਮਾ ਸੰਿ ਤਰਿ ਵਸੈ ॥

نام یک امہم سیت رِد و سَے ۔۔
ਸੰਿ ਪਰਿਾਤਪ ਿੁਰਿੁ ਸਭੁ ਨਸੈ ॥

سیت رپَنات ُدرت سیھ ئ َسے ۔۔
ਸੰਿ ਕਾ ਸੰਗੁ ਵਿਭਾਗੀ ਪਾਈਐ ॥

سیت اک گنس وداھبیگ نا پپَے ۔۔

ਸੰਿ ਕੀ ਸੇਵਾ ਨਾਮੁ ਤਧਆਈਐ ॥

سیت یک ویسا نام دایھ نیپے َ۔۔

ਨਾਮ ਿੁਤਲ ਕਛੁ ਅਵਰੁ ਨ ਹੋਇ ॥

نام ُنل ھچک اور ہن وہۓ ۔۔

ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਤਖ ਨਾਮੁ ਪਾਵੈ ਜਨੁ ਕੋਇ ॥੮॥੨॥

نانک ُگرمُکھ نام نا َوے نج وکۓ ۔۔۸۔۔۲۔۔
ਸਲੋਕੁ ॥

ولسک ۔۔

ਬਹੁ ਸਾਸਿਰ ਬਹੁ ਤਸਤਮਰਿੀ ਪੇਖੇ ਸਰਬ ਢਢੋਤਲ ॥

ِسم َپیک
ھ
ھ
وہب سارتس وہب ریت ے رست د دوھل ۔۔
ਪੂਜਤਸ ਨਾਹੀ ਹਤਰ ਹਰੇ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਅਮੋਲ ॥੧॥

ئُؤسج نایہ ہر ہرے نانک نام اومل ۔۔۱۔۔
ਅਸਟਪਿੀ ॥

اسییدی ۔۔
ਜਾਪ ਿਾਪ ਤਗਆਨ ਸਤਭ ਤਧਆਨ ॥

اجت نات گ ِیان سیھ دایھن ۔۔
ਖਟ ਸਾਸਿਰ ਤਸਤਮਰਤਿ ਵਤਖਆਨ ॥

ٹھک سارتس ِسمرت وایھکن ۔۔

ਜੋਗ ਅਤਭਆਸ ਕਰਮ ਧਰਮ ਤਕਤਰਆ ॥

وجگ اایھبس رکم درھم کِرنا ۔۔

ਸਗਲ ਤਿਆਤਗ ਬਨ ਮਧੇ ਤਿਤਰਆ ॥

ب
لگس پ ِیاگ نب دمےھ ھِرنا ۔۔

ਅਤਨਕ ਪਰਕਾਰ ਕੀਏ ਬਹੁ ਜਿਨਾ ॥

ان ِک رپاکر ےئیک وہب انتج ۔۔
ਪੁੰਨ ਿਾਨ ਹੋਮੇ ਬਹੁ ਰਿਨਾ ॥

ُپ ّں دان وہےم وہب رانت ۔۔
ਸਰੀਰੁ ਕਟਾਇ ਹੋਮੈ ਕਤਰ ਰਾਿੀ ॥

ےم رک رایت ۔۔
رسری اٹکۓ وہ َ

ਵਰਿ ਨੇਮ ਕਰੈ ਬਹੁ ਭਾਿੀ ॥

ورت مین رکَے وہب اھبیت ۔۔
ਨਹੀ ਿੁਤਲ ਰਾਮ ਨਾਮ ਬੀਚਾਰ ॥

یہن ُنل رام نام اچیبر ۔۔

ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਤਖ ਨਾਮੁ ਜਪੀਐ ਇਕ ਬਾਰ ॥੧॥

نانک ُگرمُکھ نام چیپَے اِک نار ۔۔۱۔۔
ਨਉ ਖੰਿ ਤਪਰਥਮੀ ਤਿਰੈ ਤਚਰੁ ਜੀਵੈ ॥

ب
ئؤ ڈنھک رپِیمھت ھ ِ َرے جِر ویجَے ۔۔
ਮਹਾ ਉਿਾਸੁ ਿਪੀਸਰੁ ਥੀਵੈ ॥

پ
اہم اُداس ییسر ویھتَے ۔۔

ਅਗਤਨ ਮਾਤਹ ਹੋਮਿ ਪਰਾਨ ॥

انگ امہِ وہمت رپان ۔۔
ਕਤਨਕ ਅਸਵ ਹੈਵਰ ਭੂਤਮ ਿਾਨ ॥

ب
کنک اوسَ َجپؤر ُھؤم دان ۔۔

ਤਨਉਲੀ ਕਰਮ ਕਰੈ ਬਹੁ ਆਸਨ ॥

وینیل رکم رکَے وہب ا نس ۔۔
ਜੈਨ ਮਾਰਗ ਸੰਜਮ ਅਤਿ ਸਾਧਨ ॥

َچیں امرگ

سبج

م ات سادنھ ۔۔

ਤਨਮਖ ਤਨਮਖ ਕਤਰ ਸਰੀਰੁ ਕਟਾਵੈ ॥

بِمکھ ب ِ
م
ک
اٹکوے ۔۔
رسری
رک
ھ
َ

ਿਉ ਭੀ ਹਉਮੈ ਮੈਲੁ ਨ ਜਾਵੈ ॥

اجوے ۔۔
ئؤ یھب ہؤ م َے لیم ہن َ
ਹਤਰ ਕੇ ਨਾਮ ਸਮਸਤਰ ਕਛੁ ਨਾਤਹ ॥

س
ہر ےک نام مسر ھچک ناہِ۔۔

ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਤਖ ਨਾਮੁ ਜਪਿ ਗਤਿ ਪਾਤਹ ॥੨॥

نانک ُگرمُکھ نام جپت گپ ناہِ۔۔۲۔۔
ਮਨ ਕਾਮਨਾ ਿੀਰਥ ਿੇਹ ਛੁਟੈ ॥

چ
نم اکانم ریتھت دہہی ُھ َپے ۔۔
ਗਰਬੁ ਗੁਮਾਨੁ ਨ ਮਨ ਿੇ ਹੁਟੈ ॥

ُ
رگت گمان ہن نم ےت ُہپے َ۔۔
ਸੋਚ ਕਰੈ ਤਿਨਸੁ ਅਰੁ ਰਾਤਿ ॥

وسچ رکَے دِسن ار رات ۔۔
ਮਨ ਕੀ ਮੈਲੁ ਨ ਿਨ ਿੇ ਜਾਤਿ ॥

نم یک مَیل ہن نت ےت اجت ۔۔
ਇਸੁ ਿੇਹੀ ਕਉ ਬਹੁ ਸਾਧਨਾ ਕਰੈ ॥

اِس دیہی کؤ وہب سادانھ رکَے ۔۔
ਮਨ ਿੇ ਕਬਹੂ ਨ ਤਬਤਖਆ ਟਰੈ ॥

نم ےت کب ُہؤ ہن نِکھیا رٹَے ۔۔
ਜਤਲ ਧੋਵੈ ਬਹੁ ਿੇਹ ਅਨੀਤਿ ॥

وھوے وہب دہہی اتین ۔۔
لج د َ

ਸੁਧ ਕਹਾ ਹੋਇ ਕਾਚੀ ਭੀਤਿ ॥

ُسدھ اہک وہۓ اکیچ تیھب ۔۔
ਮਨ ਹਤਰ ਕੇ ਨਾਮ ਕੀ ਮਤਹਮਾ ਊਚ ॥

نم ہر ےک نام یک امہم اُوچ ۔۔
ਨਾਨਕ ਨਾਤਮ ਉਧਰੇ ਪਤਿਿ ਬਹੁ ਮੂਚ ॥੩॥

نانک نام اُدرھے تتپ وہب مُؤچ ۔۔۳۔۔
ਬਹੁਿੁ ਤਸਆਣਪ ਜਮ ਕਾ ਭਉ ਤਬਆਪੈ ॥

ب
تہب ِسیاپپ مج اک ھؤ ایب ئَے ۔۔

ਅਤਨਕ ਜਿਨ ਕਤਰ ਤਿਰਸਨ ਨਾ ਧਰਾਪੈ ॥

ان ِک نتج رک رتِنس ہن درھا ئَے ۔۔
ਭੇਖ ਅਨੇਕ ਅਗਤਨ ਨਹੀ ਬੁਝੈ ॥

ب
بُج
ھ
َ
ی
ک
ھ
پ
َ
ھ ا یک انگ یہن ے ۔۔

ਕੋਤਟ ਉਪਾਵ ਿਰਗਹ ਨਹੀ ਤਸਝੈ ॥

ِسج
ھ
َ
وکت اُناو درہگ یہن ے ۔۔

ਛੂਟਤਸ ਨਾਹੀ ਊਭ ਪਇਆਤਲ ॥

چ
ُھؤسٹ نایہ اُوھب ایپل ۔۔

ਮੋਤਹ ਤਬਆਪਤਹ ਮਾਇਆ ਜਾਤਲ ॥

ومہِ ایببہہ امنا اجل ۔۔
ਅਵਰ ਕਰਿੂਤਿ ਸਗਲੀ ਜਮੁ ਿਾਨੈ ॥

ا َور رکئُؤت سگلی مج دا ئَے ۔۔

ਗੋਤਵੰਿ ਭਜਨ ਤਬਨੁ ਤਿਲੁ ਨਹੀ ਮਾਨੈ ॥

وگوِدن نجھب پِں نِل یہن ام ئَے ۔۔
ਹਤਰ ਕਾ ਨਾਮੁ ਜਪਿ ਿੁਖੁ ਜਾਇ ॥

ہر اک نام جپت ُدھک اجۓ ۔۔
ਨਾਨਕ ਬੋਲੈ ਸਹਤਜ ਸੁਭਾਇ ॥੪॥

سہ
نانک وب لَے ج ُسبھاےئِ ۔۔۴۔۔
ਚਾਤਰ ਪਿਾਰਥ ਜੇ ਕੋ ਮਾਗੈ ॥

اچر ندارھت ےج وک ام َگے َ۔۔
ਸਾਧ ਜਨਾ ਕੀ ਸੇਵਾ ਲਾਗੈ ॥

سادھ انج یک ویسا ال َگے َ۔۔
ਜੇ ਕੋ ਆਪੁਨਾ ਿੂਖੁ ਤਮਟਾਵੈ ॥

ےج وک ا انپ ُدوھک مِیا َوے ۔۔
ਹਤਰ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਤਰਿੈ ਸਿ ਗਾਵੈ ॥

اگوے ۔۔
ہر ہر نام ر َِدے دص َ
ਜੇ ਕੋ ਅਪੁਨੀ ਸੋਭਾ ਲੋਰੈ ॥

ولرے ۔۔
ےج وک اینپ وساھب َ
ਸਾਧਸੰਤਗ ਇਹ ਹਉਮੈ ਛੋਰੈ ॥

وھچرے ۔۔
سادھسیگ اہہی ہؤ م َے َ
ਜੇ ਕੋ ਜਨਮ ਮਰਣ ਿੇ ਿਰੈ ॥

ےج وک منج رمن ےت د َرے ۔۔

ਸਾਧ ਜਨਾ ਕੀ ਸਰਨੀ ਪਰੈ ॥

سادھ انج یک رسین رپَے ۔۔
ਤਜਸੁ ਜਨ ਕਉ ਪਰਭ ਿਰਸ ਤਪਆਸਾ ॥

ِجس نج کؤ رپَھب درس ایپسا ۔۔

ਨਾਨਕ ਿਾ ਕੈ ਬਤਲ ਬਤਲ ਜਾਸਾ ॥੫॥

نانک نا ےکَ نل نل اجسا ۔۔۵۔۔
ਸਗਲ ਪੁਰਖ ਮਤਹ ਪੁਰਖੁ ਪਰਧਾਨੁ ॥

لگس ُپرھک ہہم ُپرھک رپداھن ۔۔

ਸਾਧਸੰਤਗ ਜਾ ਕਾ ਤਮਟੈ ਅਤਭਮਾਨੁ ॥

ب
سادھسیگ اج اک ِمپے ا ھبمان ۔۔
ਆਪਸ ਕਉ ਜੋ ਜਾਣੈ ਨੀਚਾ ॥

ا سپ کؤ وج اج ئَے اچین ۔۔

ਸੋਊ ਗਨੀਐ ਸਭ ਿੇ ਊਚਾ ॥

وسؤ گی ٔپے َ سیھ ےت اُواچ ۔۔

ਜਾ ਕਾ ਮਨੁ ਹੋਇ ਸਗਲ ਕੀ ਰੀਨਾ ॥

اج اک نم وہۓ لگس یک رِانی ۔۔
ਹਤਰ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਤਿਤਨ ਘਤਟ ਘਤਟ ਚੀਨਾ ॥

ہر ہر نام پِں ٹھگ ٹھگ چییا ۔۔
ਮਨ ਅਪੁਨੇ ਿੇ ਬੁਰਾ ਤਮਟਾਨਾ ॥

نم اےنپ ےت ُپرا مِیانا ۔۔

ਪੇਖੈ ਸਗਲ ਤਸਰਸਤਟ ਸਾਜਨਾ ॥

پ َیک
ھ
س
ے لگس رسِ ت ساانج ۔۔

ਸੂਖ ਿੂਖ ਜਨ ਸਮ ਤਿਰਸਟੇਿਾ ॥

سُؤھک ُدوھک نج مس د ِرسیییا ۔۔
ਨਾਨਕ ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਨਹੀ ਲੇਪਾ ॥੬॥

نانک نات ُپ ّں یہن لییا ۔۔۶۔۔
ਤਨਰਧਨ ਕਉ ਧਨੁ ਿੇਰੋ ਨਾਉ ॥

پِردنھ کؤ دنھ ریتو ناو ۔۔

ਤਨਥਾਵੇ ਕਉ ਨਾਉ ਿੇਰਾ ਥਾਉ ॥

پ ِبھاوے کؤ ناو ریتا اھتو ۔۔

ਤਨਮਾਨੇ ਕਉ ਪਰਭ ਿੇਰੋ ਮਾਨੁ ॥

بِماےن کؤ رپَھب ریتو امن ۔۔
ਸਗਲ ਘਟਾ ਕਉ ਿੇਵਹੁ ਿਾਨੁ ॥

لگس اٹھگ کؤ دویوہ دان ۔۔
ਕਰਨ ਕਰਾਵਨਹਾਰ ਸੁਆਮੀ ॥

رکن رکاواہنر سُؤا یم ۔۔
ਸਗਲ ਘਟਾ ਕੇ ਅੰਿਰਜਾਮੀ ॥

لگس اٹھگ ےک ارتناجیم ۔۔
ਅਪਨੀ ਗਤਿ ਤਮਤਿ ਜਾਨਹੁ ਆਪੇ ॥

اینپ گپ مِت اجبہؤ ا ےپ ۔۔

ਆਪਨ ਸੰਤਗ ਆਤਪ ਪਰਭ ਰਾਿੇ ॥

ا نپ گنس ا ت رپَھب راےت ۔۔
ُب

ਿੁਮਹਰੀ ਉਸਿਤਿ ਿੁਮ ਿੇ ਹੋਇ ॥

مہ
ھری اُسیت م ےت وہۓ ۔۔
ُب

ਨਾਨਕ ਅਵਰੁ ਨ ਜਾਨਤਸ ਕੋਇ ॥੭॥

َ
نانک ا َور ہن اجئس وکۓ ۔۔۷۔۔
ਸਰਬ ਧਰਮ ਮਤਹ ਸਰੇਸਟ ਧਰਮੁ ॥

رست درھم ہہم رسٹسی درھم ۔۔
ਹਤਰ ਕੋ ਨਾਮੁ ਜਤਪ ਤਨਰਮਲ ਕਰਮੁ ॥

ہر وک نام جت پِرلم رکم ۔۔

ਸਗਲ ਤਿਆ ਮਤਹ ਊਿਮ ਤਕਤਰਆ ॥

لگس کِرنا ہہم اُومت کِرنا ۔۔

ਸਾਧਸੰਤਗ ਿੁਰਮਤਿ ਮਲੁ ਤਹਤਰਆ ॥

سادھسیگ ُدرمت لم ہ ِ ِرنا ۔۔

ਸਗਲ ਉਿਮ ਮਤਹ ਉਿਮੁ ਭਲਾ ॥

ب
لگس اُدم ہہم اُدم ھال ۔۔

ਹਤਰ ਕਾ ਨਾਮੁ ਜਪਹੁ ਜੀਅ ਸਿਾ ॥

ہر اک نام جبہؤ یج دسا ۔۔

ਸਗਲ ਬਾਨੀ ਮਤਹ ਅੰਤਮਰਿ ਬਾਨੀ ॥

لگس ناین ہہم ارمِت ناین ۔۔

ਹਤਰ ਕੋ ਜਸੁ ਸੁਤਨ ਰਸਨ ਬਖਾਨੀ ॥

ہر وک سج ُسں رنس اھکبین ۔۔

ਸਗਲ ਥਾਨ ਿੇ ਓਹੁ ਊਿਮ ਥਾਨੁ ॥

لگس اھتن ےت او ُہ اُومت اھتن ۔۔
ਨਾਨਕ ਤਜਹ ਘਤਟ ਵਸੈ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ॥੮॥੩॥

نانک ہج ٹھگ و سَے ہر نام ۔۔۸۔۔۳۔۔
ਸਲੋਕੁ ॥

ولسک ۔۔
ਤਨਰਗੁਨੀਆਰ ਇਆਤਨਆ ਸੋ ਪਰਭੁ ਸਿਾ ਸਮਾਤਲ ॥

پِر ُگییار انااین وس رپَھب دسا امسل ۔۔

ਤਜਤਨ ਕੀਆ ਤਿਸੁ ਚੀਤਿ ਰਖੁ ਨਾਨਕ ਤਨਬਹੀ ਨਾਤਲ ॥੧॥

ِجں ایک ئِس جپت رھک نانک پ ِبہی نال ۔۔۱۔۔
ਅਸਟਪਿੀ ॥

اسییدی ۔۔
ਰਮਈਆ ਕੇ ਗੁਨ ਚੇਤਿ ਪਰਾਨੀ ॥

رمییا ےک ُگں َجپت رپاین ۔۔

ਕਵਨ ਮੂਲ ਿੇ ਕਵਨ ਤਿਰਸਟਾਨੀ ॥

وکَن مُؤل ےت وکَن درِاٹسین ۔۔
ਤਜਤਨ ਿੂੰ ਸਾਤਜ ਸਵਾਤਰ ਸੀਗਾਤਰਆ ॥

ِجں ئُؤن ساچ وسار اگیسرِنا ۔۔

ਗਰਭ ਅਗਤਨ ਮਤਹ ਤਜਨਤਹ ਉਬਾਤਰਆ ॥

رگھب انگ ہہم جبہہ اُنارنا ۔۔
ਬਾਰ ਤਬਵਸਥਾ ਿੁਝਤਹ ਤਪਆਰੈ ਿੂਧ ॥

ُب
ج
ایپرے ُدودھ ۔۔
ھہ
نار ِئؤاھتس
َ
ਭਤਰ ਜੋਬਨ ਭੋਜਨ ਸੁਖ ਸੂਧ ॥

رھب وجنب وھبنج ُسکھ سُؤدھ ۔۔
ਤਬਰਤਧ ਭਇਆ ਊਪਤਰ ਸਾਕ ਸੈਨ ॥

پِردھ ایھب اُورپ ساک َسیں ۔۔

ਮੁਤਖ ਅਤਪਆਉ ਬੈਿ ਕਉ ਿੈਨ ॥

مُکھ اایپو نیبھ کؤ َدنی ۔۔

ਇਹੁ ਤਨਰਗੁਨੁ ਗੁਨੁ ਕਛੂ ਨ ਬੂਝੈ ॥

چ
پِ ُگ ُگ کج
ُ
ھ
ھ
َ
اویہ ر ں ں ؤ ہن وب ے ۔۔
ਬਖਤਸ ਲੇਹੁ ਿਉ ਨਾਨਕ ਸੀਝੈ ॥੧॥

نک
ئ ن سبج
ھ
ھ
ہیل ؤ نا ک ے َ۔۔۱۔۔
س ُ

ਤਜਹ ਪਰਸਾਤਿ ਧਰ ਊਪਤਰ ਸੁਤਖ ਬਸਤਹ ॥

ہج رپساد درھ اُورپ ُسکھ ئس ِہ ۔۔

ਸੁਿ ਭਰਾਿ ਮੀਿ ਬਤਨਿਾ ਸੰਤਗ ਹਸਤਹ ॥

ُست رھبات تیم نییا گنس ہس ِہ ۔۔
ਤਜਹ ਪਰਸਾਤਿ ਪੀਵਤਹ ਸੀਿਲ ਜਲਾ ॥

ہج رپساد ویپہِ لتیس چال ۔۔

ਸੁਖਿਾਈ ਪਵਨੁ ਪਾਵਕੁ ਅਮੁਲਾ ॥

ُسکھدایئ وپَن ناوک امُال ۔۔

ਤਜਹ ਪਰਸਾਤਿ ਭੋਗਤਹ ਸਤਭ ਰਸਾ ॥

ہج رپساد وھبہہگ سیھ رسا ۔۔

ਸਗਲ ਸਮਗਰੀ ਸੰਤਗ ਸਾਤਥ ਬਸਾ ॥

س
لگس مگری گنس ساھت اسب ۔۔

ਿੀਨੇ ਹਸਿ ਪਾਵ ਕਰਨ ਨੇਿਰ ਰਸਨਾ ॥

دےنی ہست نا َو رکن پیتر رانس ۔۔

ਤਿਸਤਹ ਤਿਆਤਗ ਅਵਰ ਸੰਤਗ ਰਚਨਾ ॥

ئِسہہ پ ِیاگ اور گنس رانچ ۔۔

ਐਸੇ ਿੋਖ ਮੂੜ ਅੰਧ ਤਬਆਪੇ ॥

اےسی دوھک مُؤر ادنھ ایبےپ ۔۔
ਨਾਨਕ ਕਾਤਢ ਲੇਹੁ ਪਰਭ ਆਪੇ ॥੨॥

نانک اکدھ وہیل رپَھب ا ےپ ۔۔۲۔۔
ਆਤਿ ਅੰਤਿ ਜੋ ਰਾਖਨਹਾਰੁ ॥

ا د اپپ وج راکھبہار ۔۔

ਤਿਸ ਤਸਉ ਪਰੀਤਿ ਨ ਕਰੈ ਗਵਾਰੁ ॥

ئِس سِیؤ رپپپ ہن رکَے وگار ۔۔
ਜਾ ਕੀ ਸੇਵਾ ਨਵ ਤਨਤਧ ਪਾਵੈ ॥

اج یک ویسا ونَ ن ِدھ نا َوے ۔۔

ਿਾ ਤਸਉ ਮੂੜਾ ਮਨੁ ਨਹੀ ਲਾਵੈ ॥

الوے ۔۔
نا سِیؤ مُؤرا نم یہن َ
ਜੋ ਿਾਕੁਰੁ ਸਿ ਸਿਾ ਹਜੂਰੇ ॥

وج اھٹرک دص دسا ہچُؤرے ۔۔
ਿਾ ਕਉ ਅੰਧਾ ਜਾਨਿ ਿੂਰੇ ॥

نا کؤ ادناھ اجپپ ُدورے ۔۔
ਜਾ ਕੀ ਟਹਲ ਪਾਵੈ ਿਰਗਹ ਮਾਨੁ ॥

اج یک لہٹ نا َوے درہگ امن ۔۔
ਤਿਸਤਹ ਤਬਸਾਰੈ ਮੁਗਧੁ ਅਜਾਨੁ ॥

ئِسہہ ِئسا َرے مُگدھ ا اجن ۔۔

ਸਿਾ ਸਿਾ ਇਹੁ ਭੂਲਨਹਾਰੁ ॥

ب
دسا دسا اویہ ُھؤاہنلر ۔۔

ਨਾਨਕ ਰਾਖਨਹਾਰੁ ਅਪਾਰੁ ॥੩॥

نانک راکھبہار انار ۔۔۳۔۔

ਰਿਨੁ ਤਿਆਤਗ ਕਉਿੀ ਸੰਤਗ ਰਚੈ ॥

رنت پ ِیاگ کؤدی گنس ر َچے ۔۔
ਸਾਚੁ ਛੋਤਿ ਝੂਿ ਸੰਤਗ ਮਚੈ ॥

چ
ساچ وھچد ُھؤھٹ گنس مج َے ۔۔
ਜੋ ਛਿਨਾ ਸੁ ਅਸਤਥਰੁ ਕਤਰ ਮਾਨੈ ॥

سب
وج چھدنا وس ا ِھر رک امےن ۔۔

ਜੋ ਹੋਵਨੁ ਸੋ ਿੂਤਰ ਪਰਾਨੈ ॥

وج وہون وس ُدور رپا ئَے ۔۔
ਛੋਤਿ ਜਾਇ ਤਿਸ ਕਾ ਸਰਮੁ ਕਰੈ ॥

وھچد اجۓ ئِس اک رسَم رکَے ۔۔
ਸੰਤਗ ਸਹਾਈ ਤਿਸੁ ਪਰਹਰੈ ॥

گنس اہسیئ ئِس رپہ َرے ۔۔
ਚੰਿਨ ਲੇਪੁ ਉਿਾਰੈ ਧੋਇ ॥

دنچن پیل اُنا َرے دوھےئ ۔۔
ਗਰਧਬ ਪਰੀਤਿ ਭਸਮ ਸੰਤਗ ਹੋਇ ॥

رگدھت رپپپ مسھب گنس وہۓ ۔۔
ਅੰਧ ਕੂਪ ਮਤਹ ਪਤਿਿ ਤਬਕਰਾਲ ॥

ادنھ ُکؤت ہہم تتپ نِکرال ۔۔

ਨਾਨਕ ਕਾਤਢ ਲੇਹੁ ਪਰਭ ਿਇਆਲ ॥੪॥

نانک اکدھ وہیل رپَھب دنال ۔۔۴۔۔
ਕਰਿੂਤਿ ਪਸੂ ਕੀ ਮਾਨਸ ਜਾਤਿ ॥

رکئُؤت ئسُؤ یک امسن اجت ۔۔
ਲੋਕ ਪਚਾਰਾ ਕਰੈ ਤਿਨੁ ਰਾਤਿ ॥

ولک اچپرا رکَے دِن رات ۔۔
ਬਾਹਤਰ ਭੇਖ ਅੰਿਤਰ ਮਲੁ ਮਾਇਆ ॥

ب
ناہر َھیکھ ارتن لم امنا ۔۔

ਛਪਤਸ ਨਾਤਹ ਕਛੁ ਕਰੈ ਛਪਾਇਆ ॥

چ
ھی
س ناہِ ھچک رکَے اپھچنا ۔۔

ਬਾਹਤਰ ਤਗਆਨ ਤਧਆਨ ਇਸਨਾਨ ॥

ناہر گ ِیان دِایھن اِانسن ۔۔
ਅੰਿਤਰ ਤਬਆਪੈ ਲੋਭੁ ਸੁਆਨੁ ॥

ارتن ایب ئَے ولھب سُؤا ن ۔۔

ਅੰਿਤਰ ਅਗਤਨ ਬਾਹਤਰ ਿਨੁ ਸੁਆਹ ॥

ارتن انگ ناہر نت سُؤاہ ۔۔
ਗਤਲ ਪਾਥਰ ਕੈਸੇ ਿਰੈ ਅਥਾਹ ॥

لگ نارھت َ
کیسے رتَے ااھتہ ۔۔

ਜਾ ਕੈ ਅੰਿਤਰ ਬਸੈ ਪਰਭੁ ਆਤਪ ॥

ےک ارتن ئ َسے رپَھب ا ت ۔۔
اج َ

ਨਾਨਕ ਿੇ ਜਨ ਸਹਤਜ ਸਮਾਤਿ ॥੫॥

سہ
نانک ےت نج ج امست ۔۔۵۔۔
ਸੁਤਨ ਅੰਧਾ ਕੈਸੇ ਮਾਰਗੁ ਪਾਵੈ ॥

ُسں ادناھ َ
کیسے امرگ نا َوے ۔۔
ਕਰੁ ਗਤਹ ਲੇਹੁ ਓਤੜ ਤਨਬਹਾਵੈ ॥

رک ہگِ ہیلُ اور پ ِبہا َوے ۔۔
ਕਹਾ ਬੁਝਾਰਤਿ ਬੂਝੈ ਿੋਰਾ ॥

چ
اہک اھجبرت وب َھے دورا ۔۔

ਤਨਤਸ ਕਹੀਐ ਿਉ ਸਮਝੈ ਭੋਰਾ ॥

سم
ج
ئِس کہ ٔپے َ ئؤ َھے وھبرا ۔۔

ਕਹਾ ਤਬਸਨਪਿ ਗਾਵੈ ਗੁੰਗ ॥

اگوے ُگیگ ۔۔
اہک ِئسیید َ

ਜਿਨ ਕਰੈ ਿਉ ਭੀ ਸੁਰ ਭੰਗ ॥

نتج رکَے ئؤ یھب ُسر گنھب ۔۔
ਕਹ ਤਪੰਗੁਲ ਪਰਬਿ ਪਰ ਭਵਨ ॥

ہک پِپ ُگل رپپپ رپ وھبن ۔۔

ਨਹੀ ਹੋਿ ਊਹਾ ਉਸੁ ਗਵਨ ॥

یہن وہت اُواہ اُس وگَن ۔۔
ਕਰਿਾਰ ਕਰੁਣਾ ਮੈ ਿੀਨੁ ਬੇਨਿੀ ਕਰੈ ॥

رکنار رکُنا م َے دنی یتنیب رکَے ۔۔
ਨਾਨਕ ਿੁਮਰੀ ਤਕਰਪਾ ਿਰੈ ॥੬॥

نانک ُبمری کِرنا رتَے ۔۔۶۔۔

ਸੰਤਗ ਸਹਾਈ ਸੁ ਆਵੈ ਨ ਚੀਤਿ ॥

ے ہن جپت ۔۔
گنس اہسیئ وس ا و َ
ਜੋ ਬੈਰਾਈ ਿਾ ਤਸਉ ਪਰੀਤਿ ॥

وج َنترایئ نا سِیؤ رپپپ ۔۔

ਬਲੂਆ ਕੇ ਤਗਰਹ ਭੀਿਤਰ ਬਸੈ ॥

نلُؤا ےک گِرہ رتیھب ئ َسے ۔۔

ਅਨਿ ਕੇਲ ਮਾਇਆ ਰੰਤਗ ਰਸੈ ॥

ا َند لیک امنا رنگ ر سَے ۔۔

ਤਿਰੜੁ ਕਤਰ ਮਾਨੈ ਮਨਤਹ ਪਰਿੀਤਿ ॥

درِرھ رک ام ئَے مبہہ رپتیت ۔۔
ਕਾਲੁ ਨ ਆਵੈ ਮੂੜੇ ਚੀਤਿ ॥

ے مُؤرے ِجپت ۔۔
اکل ہن ا و َ
ਬੈਰ ਤਬਰੋਧ ਕਾਮ ਿੋਧ ਮੋਹ ॥

َنتر پِرودھ اکم رکودھ ومہ ۔۔
ਝੂਿ ਤਬਕਾਰ ਮਹਾ ਲੋਭ ਧਰੋਹ ॥

چ
ُھؤھٹ ِئکار اہم ولھب درھوہ ۔۔
ਇਆਹੂ ਜੁਗਤਿ ਤਬਹਾਨੇ ਕਈ ਜਨਮ ॥

اناوہ ُچگت بہ ِاےن یئک منج ۔۔
ਨਾਨਕ ਰਾਤਖ ਲੇਹੁ ਆਪਨ ਕਤਰ ਕਰਮ ॥੭॥

نانک راھک ہیلُ ا نپ رک رکم ۔۔۷۔۔
ਿੂ ਿਾਕੁਰੁ ਿੁਮ ਪਤਹ ਅਰਿਾਤਸ ॥

ُب
ئُؤ اھٹرک م بہہ ارداس ۔۔

ਜੀਉ ਤਪੰਿੁ ਸਭੁ ਿੇਰੀ ਰਾਤਸ ॥

جپؤ پِید سیھ ریتی راس ۔۔

ਿੁਮ ਮਾਿ ਤਪਿਾ ਹਮ ਬਾਤਰਕ ਿੇਰੇ ॥

ُب

م امت پِیا مہ نارِک ریتے ۔۔

ਿੁਮਰੀ ਤਿਪਾ ਮਤਹ ਸੂਖ ਘਨੇਰੇ ॥

ُبمری کِرنا ہہم سُؤھک رینھگے ۔۔
ਕੋਇ ਨ ਜਾਨੈ ਿੁਮਰਾ ਅੰਿੁ ॥

وکۓ ہن اج ئَے ُبمرا اپپ ۔۔
ਊਚੇ ਿੇ ਊਚਾ ਭਗਵੰਿ ॥

اُوےچ ےت اُواچ وگھبپپ ۔۔
ਸਗਲ ਸਮਗਰੀ ਿੁਮਰੈ ਸੂਤਿਰ ਧਾਰੀ ॥

س
لگس مگری ُبم َرے سُؤرت داھری ۔۔
ਿੁਮ ਿੇ ਹੋਇ ਸੁ ਆਤਗਆਕਾਰੀ ॥

ُب

م ےت وہۓ وس ا ایگاکری ۔۔

ਿੁਮਰੀ ਗਤਿ ਤਮਤਿ ਿੁਮ ਹੀ ਜਾਨੀ ॥

ُب
ُبمری گپ مِت م یہ اجین ۔۔

ਨਾਨਕ ਿਾਸ ਸਿਾ ਕੁਰਬਾਨੀ ॥੮॥੪॥

نانک داس دسا قُرناین ۔۔۸۔۔۴۔۔
ਸਲੋਕੁ ॥

ولسک ۔۔
ਿੇਨਹਾਰੁ ਪਰਭ ਛੋਤਿ ਕੈ ਲਾਗਤਹ ਆਨ ਸੁਆਇ ॥

ہگ ا ن سُؤا ۓ ۔۔
دپبہار رپَھب وھچد ےکَ ال ِ
ਨਾਨਕ ਕਹੂ ਨ ਸੀਝਈ ਤਬਨੁ ਨਾਵੈ ਪਤਿ ਜਾਇ ॥੧॥

کہ سبج
پ
ھب
پ
ی ِں نا َوے پ اجۓ ۔۔۱۔۔
نانک ُؤ ہن

ਅਸਟਪਿੀ ॥

اسییدی ۔۔
ਿਸ ਬਸਿੂ ਲੇ ਪਾਛੈ ਪਾਵੈ ॥

چ
دس وتسبُ ےل نا َھے نا َوے ۔۔
ਏਕ ਬਸਿੁ ਕਾਰਤਨ ਤਬਖੋਤਟ ਗਵਾਵੈ ॥

نک
انک تسب اکرن ِ ھؤت وگا َوے ۔۔

ਏਕ ਭੀ ਨ ਿੇਇ ਿਸ ਭੀ ਤਹਤਰ ਲੇਇ ॥

انک یھب ہن دےئ دس یھب ہِر ےئل ۔۔
ਿਉ ਮੂੜਾ ਕਹੁ ਕਹਾ ਕਰੇਇ ॥

ئؤ مُؤرا وہک اہک رکۓ ۔۔
ਤਜਸੁ ਿਾਕੁਰ ਤਸਉ ਨਾਹੀ ਚਾਰਾ ॥

سج اھٹ ُکر سِیؤ نایہ اچرہ ۔۔

ਿਾ ਕਉ ਕੀਜੈ ਸਿ ਨਮਸਕਾਰਾ ॥

نا کؤ کبج َے دص اکسمنرا ۔۔

ਜਾ ਕੈ ਮਤਨ ਲਾਗਾ ਪਰਭੁ ਮੀਿਾ ॥

ےک نم الاگ رپَھب اھٹیم ۔۔
اج َ
ਸਰਬ ਸੂਖ ਿਾਹੂ ਮਤਨ ਵੂਿਾ ॥

رست سُؤھک نا ُہؤ نم ُوواھٹ ۔۔
ਤਜਸੁ ਜਨ ਅਪਨਾ ਹੁਕਮੁ ਮਨਾਇਆ ॥

ک
ِجس نج اانپ ُچ م انمنا ۔۔

ਸਰਬ ਥੋਕ ਨਾਨਕ ਤਿਤਨ ਪਾਇਆ ॥੧॥

رست وھتک نانک پِں نانا ۔۔۱۔۔
ਅਗਨਿ ਸਾਹੁ ਅਪਨੀ ਿੇ ਰਾਤਸ ॥

اتنگ ساوہ اینپ دے راس ۔۔
ਖਾਿ ਪੀਿ ਬਰਿੈ ਅਨਿ ਉਲਾਤਸ ॥

اھکت تیپ پر ئَے ا َند اُالس ۔۔

ਅਪੁਨੀ ਅਮਾਨ ਕਛੁ ਬਹੁਤਰ ਸਾਹੁ ਲੇਇ ॥

اینپ اامن ھچک ب ُہر ساوہ ےئل ۔۔
ਅਤਗਆਨੀ ਮਤਨ ਰੋਸੁ ਕਰੇਇ ॥

اگ ِیاین نم روس رکۓ ۔۔
ਅਪਨੀ ਪਰਿੀਤਿ ਆਪ ਹੀ ਖੋਵੈ ॥

وھکوے ۔۔
اینپ رپتیت ا ت یہ َ
ਬਹੁਤਰ ਉਸ ਕਾ ਤਬਸਵਾਸੁ ਨ ਹੋਵੈ ॥

وہوے ۔۔
ب ُہر اُس اک ِئسؤاس ہن َ
ਤਜਸ ਕੀ ਬਸਿੁ ਤਿਸੁ ਆਗੈ ਰਾਖੈ ॥

ک
ِجس یک تسب ئِس ا ےگ را َھے ۔۔
ਪਰਭ ਕੀ ਆਤਗਆ ਮਾਨੈ ਮਾਥੈ ॥

َب
رپَھب یک ا ایگ امےن ام ھے ۔۔

ਉਸ ਿੇ ਚਉਗੁਨ ਕਰੈ ਤਨਹਾਲੁ ॥

اُس ےت جؤ ُگں رکَے بِہال ۔۔

ਨਾਨਕ ਸਾਤਹਬੁ ਸਿਾ ਿਇਆਲੁ ॥੨॥

نانک اصجت دسا دنال ۔۔۲۔۔
ਅਤਨਕ ਭਾਤਿ ਮਾਇਆ ਕੇ ਹੇਿ ॥

ان ِک اھبت امنا ےک َہپت ۔۔
ਸਰਪਰ ਹੋਵਿ ਜਾਨੁ ਅਨੇਿ ॥

رسرپ وہوت اجن ا َپپت ۔۔
ਤਬਰਖ ਕੀ ਛਾਇਆ ਤਸਉ ਰੰਗੁ ਲਾਵੈ ॥

الوے ۔۔
پِرھک یک اھچنا سِیؤ رنگ َ
ਓਹ ਤਬਨਸੈ ਉਹੁ ਮਤਨ ਪਛੁਿਾਵੈ ॥

اتھچپوے ۔۔
اوہ نِی َسے اووہ نم
َ
ਜੋ ਿੀਸੈ ਸੋ ਚਾਲਨਹਾਰੁ ॥

وج د ئ َسے وس اچاہنلر ۔۔

ਲਪਤਟ ਰਤਹਓ ਿਹ ਅੰਧ ਅੰਧਾਰੁ ॥

ل ِپت رویہ ہت ادنھ ادناھر ۔۔
ਬਟਾਊ ਤਸਉ ਜੋ ਲਾਵੈ ਨੇਹ ॥

الوے ہین ۔۔
اٹبو سِیؤ وج َ
ُ

ਿਾ ਕਉ ਹਾਤਥ ਨ ਆਵੈ ਕੇਹ ॥

ے ک َیہ ۔۔
نا کؤ اہھت ہن ا و َ
ਮਨ ਹਤਰ ਕੇ ਨਾਮ ਕੀ ਪਰੀਤਿ ਸੁਖਿਾਈ ॥

نم ہر ےک نام یک رپپپ ُسکھدایئ ۔۔

ਕਤਰ ਤਕਰਪਾ ਨਾਨਕ ਆਤਪ ਲਏ ਲਾਈ ॥੩॥

رک کِرنا نانک ا ت ےئل الیئ ۔۔۳۔۔

ਤਮਤਥਆ ਿਨੁ ਧਨੁ ਕੁਟੰਬੁ ਸਬਾਇਆ ॥

مِبھیا نت دنھ ُکیپت ابسنا ۔۔

ਤਮਤਥਆ ਹਉਮੈ ਮਮਿਾ ਮਾਇਆ ॥

مِبھیا ہؤ م َے اتمم امنا ۔۔

ਤਮਤਥਆ ਰਾਜ ਜੋਬਨ ਧਨ ਮਾਲ ॥

مِبھیا راچ وجنب دنھ امل ۔۔
ਤਮਤਥਆ ਕਾਮ ਿੋਧ ਤਬਕਰਾਲ ॥

مِبھیا اکم رکودھ نِکرال ۔۔

ਤਮਤਥਆ ਰਥ ਹਸਿੀ ਅਸਵ ਬਸਿਰਾ ॥

مِبھیا رھت یتسہ اسَؤ رتسبا ۔۔

ਤਮਤਥਆ ਰੰਗ ਸੰਤਗ ਮਾਇਆ ਪੇਤਖ ਹਸਿਾ ॥

مِبھیا رنگ گنس امنا پیکھ اتسہ ۔۔
ਤਮਤਥਆ ਧਰੋਹ ਮੋਹ ਅਤਭਮਾਨੁ ॥

ب
مِبھیا درھوہ ومہ ا ھبمان ۔۔

ਤਮਤਥਆ ਆਪਸ ਊਪਤਰ ਕਰਿ ਗੁਮਾਨੁ ॥

ُ
مِبھیا ا سپ اُورپ رکت گمان ۔۔

ਅਸਤਥਰੁ ਭਗਤਿ ਸਾਧ ਕੀ ਸਰਨ ॥

سب
ا ِھر تگھب سادھ یک رسن ۔۔

ਨਾਨਕ ਜਤਪ ਜਤਪ ਜੀਵੈ ਹਤਰ ਕੇ ਚਰਨ ॥੪॥

نانک جت جت ویجَے ہر ےک رچن ۔۔۴۔۔
ਤਮਤਥਆ ਸਰਵਨ ਪਰ ਤਨੰਿਾ ਸੁਨਤਹ ॥

مِبھیا رسَون رپ پ ِیدا ُسبہ ِہ ۔۔

ਤਮਤਥਆ ਹਸਿ ਪਰ ਿਰਬ ਕਉ ਤਹਰਤਹ ॥

مِبھیا ہست رپ درت کؤ ہِرہِ۔۔

ਤਮਤਥਆ ਨੇਿਰ ਪੇਖਿ ਪਰ ਤਿਰਅ ਰੂਪਾਿ ॥

پ
مِبھیا پیتر َیکھت رپ پِرہی ُروناد ۔۔

ਤਮਤਥਆ ਰਸਨਾ ਭੋਜਨ ਅਨ ਸਵਾਿ ॥

مِبھیا رانس وھبنج ان وساد ۔۔

ਤਮਤਥਆ ਚਰਨ ਪਰ ਤਬਕਾਰ ਕਉ ਧਾਵਤਹ ॥

مِبھیا رچن رپ ِئکار کؤ داھوہِ۔۔

ਤਮਤਥਆ ਮਨ ਪਰ ਲੋਭ ਲੁਭਾਵਤਹ ॥

مِبھیا نم رپ ولھب لُبھاوہِ۔۔

ਤਮਤਥਆ ਿਨ ਨਹੀ ਪਰਉਪਕਾਰਾ ॥

مِبھیا نت یہن رپاُاکپرا ۔۔

ਤਮਤਥਆ ਬਾਸੁ ਲੇਿ ਤਬਕਾਰਾ ॥

مِبھیا ناس لَپت ِئکارا ۔۔

ਤਬਨੁ ਬੂਝੇ ਤਮਤਥਆ ਸਭ ਭਏ ॥

پِں وبےھج مِبھیا سیھ ےئھب ۔۔

ਸਿਲ ਿੇਹ ਨਾਨਕ ਹਤਰ ਹਤਰ ਨਾਮ ਲਏ ॥੫॥

سب
ھ
ہ
ہ
ن
ل دہہی نا ک ر ر نام ےئل ۔۔۵۔۔
ਤਬਰਥੀ ਸਾਕਿ ਕੀ ਆਰਜਾ ॥

پِریھت ساطق یک ا راج ۔۔

ਸਾਚ ਤਬਨਾ ਕਹ ਹੋਵਿ ਸੂਚਾ ॥

ساچ پِیا ہک وہوت سُؤاچ ۔۔
ਤਬਰਥਾ ਨਾਮ ਤਬਨਾ ਿਨੁ ਅੰਧ ॥

پِراھت نام پِیا نت ادنھ ۔۔

ਮੁਤਖ ਆਵਿ ਿਾ ਕੈ ਿੁਰਗੰਧ ॥

مُکھ ا وت نا ےکَ ُدردنگھ ۔۔

ਤਬਨੁ ਤਸਮਰਨ ਤਿਨੁ ਰੈਤਨ ਤਬਰਥਾ ਤਬਹਾਇ ॥

پِں ِسمرن دِن َرنی پرِاھت ِبہا ئِے ۔۔
ਮੇਘ ਤਬਨਾ ਤਜਉ ਖੇਿੀ ਜਾਇ ॥

ھگیم پِیا ج ٔپؤ یتیھک اجۓ ۔۔

ਗੋਤਬਿ ਭਜਨ ਤਬਨੁ ਤਬਰਥੇ ਸਭ ਕਾਮ ॥

وگنِد نجھب پِں پرِےھت سیھ اکم ۔۔
ਤਜਉ ਤਕਰਪਨ ਕੇ ਤਨਰਾਰਥ ਿਾਮ ॥

ج ٔپؤ کِرنپ ےک پِرارھت دام ۔۔

ਧੰਤਨ ਧੰਤਨ ਿੇ ਜਨ ਤਜਹ ਘਤਟ ਬਤਸਓ ਹਤਰ ਨਾਉ ॥

نھ ےت نج ہج ٹھگ ئسیؤ ہر ناو ۔۔
دنھّ د ّ

ਨਾਨਕ ਿਾ ਕੈ ਬਤਲ ਬਤਲ ਜਾਉ ॥੬॥

نانک نا ےکَ نل نل اجو ۔۔۶۔۔

ਰਹਿ ਅਵਰ ਕਛੁ ਅਵਰ ਕਮਾਵਿ ॥

رہت ا َور ھچک ا َور امکوت ۔۔
ਮਤਨ ਨਹੀ ਪਰੀਤਿ ਮੁਖਹੁ ਗੰਢ ਲਾਵਿ ॥

ک
نم یہن رپپپ م ُ ھہؤ ڈنگھ الوت ۔۔
ਜਾਨਨਹਾਰ ਪਰਭੂ ਪਰਬੀਨ ॥

ب
اجاہننر رپ ُھؤ رپنِیں ۔۔

ਬਾਹਤਰ ਭੇਖ ਨ ਕਾਹੂ ਭੀਨ ॥

ب
ب
ھ
ھ
ی
ِ
ی
ک
ہ
ناہر ھ ہن اک ُؤ ں ۔۔
ਅਵਰ ਉਪਿੇਸੈ ਆਤਪ ਨ ਕਰੈ ॥

ا َور ا ُند ئ َسے ا ت ہن رکَے ۔۔
ਆਵਿ ਜਾਵਿ ਜਨਮੈ ਮਰੈ ॥

ا وت اجوت جبمَے م َ َرے ۔۔

ਤਜਸ ਕੈ ਅੰਿਤਰ ਬਸੈ ਤਨਰੰਕਾਰੁ ॥

سج ےکَ ارتن ئ َسے پِراکنر ۔۔
ਤਿਸ ਕੀ ਸੀਖ ਿਰੈ ਸੰਸਾਰੁ ॥

ئِس یک ھکیس رتَے اسنسر ۔۔
ਜੋ ਿੁਮ ਭਾਨੇ ਤਿਨ ਪਰਭੁ ਜਾਿਾ ॥

ُب
وج م اھبےن پِں رپَھب اجنا ۔۔

ਨਾਨਕ ਉਨ ਜਨ ਚਰਨ ਪਰਾਿਾ ॥੭॥

نانک اُن نج رچن رپانا ۔۔۷۔۔
ਕਰਉ ਬੇਨਿੀ ਪਾਰਬਰਹਮੁ ਸਭੁ ਜਾਨੈ ॥

رکو یتنیب نارپرمہ سیھ اج ئَے ۔۔
ਅਪਨਾ ਕੀਆ ਆਪਤਹ ਮਾਨੈ ॥

ہپ امےن ۔۔
اانپ ایک ا ِ
ਆਪਤਹ ਆਪ ਆਤਪ ਕਰਿ ਤਨਬੇਰਾ ॥

ا ہپِ ا ت ا ت رکت پِیترا ۔۔

ਤਕਸੈ ਿੂਤਰ ਜਨਾਵਿ ਤਕਸੈ ਬੁਝਾਵਿ ਨੇਰਾ ॥

کِسے َ ُدور انجوت کِسے َ اھجبوت رینا ۔۔
ਉਪਾਵ ਤਸਆਨਪ ਸਗਲ ਿੇ ਰਹਿ ॥

اُناو ِسیاپپ لگس ےت رہت ۔۔
ਸਭੁ ਕਛੁ ਜਾਨੈ ਆਿਮ ਕੀ ਰਹਿ ॥

سیھ ھچک اج ئَے ا مت یک رہت ۔۔

ਤਜਸੁ ਭਾਵੈ ਤਿਸੁ ਲਏ ਲਤੜ ਲਾਇ ॥

سج اھبوے ئِس ےئل ڑل ال ئِے ۔۔
ਥਾਨ ਥਨੰਿਤਰ ਰਤਹਆ ਸਮਾਇ ॥

ب
ھی
ی
ت
اھتن ر رایہ امسۓ ۔۔

ਸੋ ਸੇਵਕੁ ਤਜਸੁ ਤਕਰਪਾ ਕਰੀ ॥

وس َسیؤک ِجس کِرنا رکی ۔۔

ਤਨਮਖ ਤਨਮਖ ਜਤਪ ਨਾਨਕ ਹਰੀ ॥੮॥੫॥

بِمک ب
ِ
م
ک
ہ
ج
ن
ھ ھ ت نا ک ری ۔۔۸۔۔۵۔۔
ਸਲੋਕੁ ॥

ولسک ۔۔
ਕਾਮ ਿੋਧ ਅਰੁ ਲੋਭ ਮੋਹ ਤਬਨਤਸ ਜਾਇ ਅਹੰਮੇਵ ॥

اکم رکودھ ارولھب ومہ نِیس اجۓ اہ َب َمپؤ ۔۔

ਨਾਨਕ ਪਰਭ ਸਰਣਾਗਿੀ ਕਤਰ ਪਰਸਾਿੁ ਗੁਰਿੇਵ ॥੧॥

نانک رپَھب رسنایتگ رک رپساد ُگردوی ۔۔۱۔۔
ਅਸਟਪਿੀ ॥

اسییدی ۔۔
ਤਜਹ ਪਰਸਾਤਿ ਛਿੀਹ ਅੰਤਮਰਿ ਖਾਤਹ ॥

چ
ہج رپساد ھییہ ارمت اھکہِ۔۔

ਤਿਸੁ ਿਾਕੁਰ ਕਉ ਰਖੁ ਮਨ ਮਾਤਹ ॥

ئِس اھٹ ُکر کؤ رھک نم امہِ۔۔

ਤਜਹ ਪਰਸਾਤਿ ਸੁਗੰਧਿ ਿਤਨ ਲਾਵਤਹ ॥

ہج رپساد ُسگیدھت نت الوہِ۔۔
ਤਿਸ ਕਉ ਤਸਮਰਿ ਪਰਮ ਗਤਿ ਪਾਵਤਹ ॥

ئِس کؤ ِسمرت رپم گپ ناوہِ۔۔

ਤਜਹ ਪਰਸਾਤਿ ਬਸਤਹ ਸੁਖ ਮੰਿਤਰ ॥

ہج رپساد ئس ِہ ُسکھ دنمر ۔۔

ਤਿਸਤਹ ਤਧਆਇ ਸਿਾ ਮਨ ਅੰਿਤਰ ॥

ئِسہہ دایھ ۓ دسا نم ادنر ۔۔

ਤਜਹ ਪਰਸਾਤਿ ਤਗਰਹ ਸੰਤਗ ਸੁਖ ਬਸਨਾ ॥

ہج رپساد گِرہ گنس ُسکھ ئسیا ۔۔

ਆਿ ਪਹਰ ਤਸਮਰਹੁ ਤਿਸੁ ਰਸਨਾ ॥

ا ھٹ رہپ ِسمروھ ئِس رانس ۔۔

ਤਜਹ ਪਰਸਾਤਿ ਰੰਗ ਰਸ ਭੋਗ ॥

ہج رپساد رنگ رس وھبگ ۔۔
ਨਾਨਕ ਸਿਾ ਤਧਆਈਐ ਤਧਆਵਨ ਜੋਗ ॥੧॥

نانک دسا دایھ نیپے َ دایھون وجگ ۔۔۱۔۔
ਤਜਹ ਪਰਸਾਤਿ ਪਾਟ ਪਟੰਬਰ ਹਢਾਵਤਹ ॥

پب
ہج رپساد نات متر ڈہاھوہِ۔۔

ਤਿਸਤਹ ਤਿਆਤਗ ਕਿ ਅਵਰ ਲੁਭਾਵਤਹ ॥

ئِسہہ پ ِیاگ تک اور لُبھاوہِ۔۔

ਤਜਹ ਪਰਸਾਤਿ ਸੁਤਖ ਸੇਜ ਸੋਈਜੈ ॥

سب
ہج رپساد ُسکھ َ ج وسپبج َے ۔۔

ਮਨ ਆਿ ਪਹਰ ਿਾ ਕਾ ਜਸੁ ਗਾਵੀਜੈ ॥

نم ا ھٹ رہپ نا اک سج اگو بج َے ۔۔
ਤਜਹ ਪਰਸਾਤਿ ਿੁਝੁ ਸਭੁ ਕੋਊ ਮਾਨੈ ॥

ُب
وکو ام ئَے ۔۔
ہج رپساد چھ سیھ ُ

ਮੁਤਖ ਿਾ ਕੋ ਜਸੁ ਰਸਨ ਬਖਾਨੈ ॥

مُکھ نا وک سج رنس اھکب ئَے ۔۔
ਤਜਹ ਪਰਸਾਤਿ ਿੇਰੋ ਰਹਿਾ ਧਰਮੁ ॥

ہج رپساد ریتو راتہ درھم ۔۔
ਮਨ ਸਿਾ ਤਧਆਇ ਕੇਵਲ ਪਾਰਬਰਹਮੁ ॥

نم دسا دایھۓ ک َپؤل نارپرمہ ۔۔

ਪਰਭ ਜੀ ਜਪਿ ਿਰਗਹ ਮਾਨੁ ਪਾਵਤਹ ॥

رپَھب یج جپت درہگ امن ناوہِ۔۔
ਨਾਨਕ ਪਤਿ ਸੇਿੀ ਘਤਰ ਜਾਵਤਹ ॥੨॥

نانک پپ یتیس رھگ اجوہِ۔۔۲۔۔
ਤਜਹ ਪਰਸਾਤਿ ਆਰੋਗ ਕੰਚਨ ਿੇਹੀ ॥

ہج رپساد ا روگ نچنک دیہی ۔۔
ਤਲਵ ਲਾਵਹੁ ਤਿਸੁ ਰਾਮ ਸਨੇਹੀ ॥

لِؤ الووہ ئِس رام سیبہی ۔۔

ਤਜਹ ਪਰਸਾਤਿ ਿੇਰਾ ਓਲਾ ਰਹਿ ॥

ہج رپساد ریتا اوال رہت ۔۔
ਮਨ ਸੁਖੁ ਪਾਵਤਹ ਹਤਰ ਹਤਰ ਜਸੁ ਕਹਿ ॥

نم ُسکھ ناوہِ ہر ہر سج کہت ۔۔

ਤਜਹ ਪਰਸਾਤਿ ਿੇਰੇ ਸਗਲ ਤਛਿਰ ਢਾਕੇ ॥

ہج رپساد ریتے لگس چھِدر داھےک ۔۔

ਮਨ ਸਰਨੀ ਪਰੁ ਿਾਕੁਰ ਪਰਭ ਿਾ ਕੈ ॥

نم رسین رپ اھٹ ُکر رپَھب نا ےکَ ۔۔
ਤਜਹ ਪਰਸਾਤਿ ਿੁਝੁ ਕੋ ਨ ਪਹੂਚੈ ॥

ُب
ہج رپساد چھ وک ہن بہؤ َچے ۔۔

ਮਨ ਸਾਤਸ ਸਾਤਸ ਤਸਮਰਹੁ ਪਰਭ ਊਚੇ ॥

نم ساس ساس ِسمر ُہ رپَھب اُوےچ ۔۔
ਤਜਹ ਪਰਸਾਤਿ ਪਾਈ ਿੁਲਭ ਿੇਹ ॥

ہج رپساد نایئ درھبل دہہی ۔۔
ਨਾਨਕ ਿਾ ਕੀ ਭਗਤਿ ਕਰੇਹ ॥੩॥

نانک نا یک تگھب رکہی ۔۔۳۔۔
ਤਜਹ ਪਰਸਾਤਿ ਆਭੂਖਨ ਪਤਹਰੀਜੈ ॥

ب
ہج رپساد ا ُھؤنھک رہپ بج َے ۔۔

ਮਨ ਤਿਸੁ ਤਸਮਰਿ ਤਕਉ ਆਲਸੁ ਕੀਜੈ ॥

نم ئِس ِسمرت کپؤ ا سل کبج َے ۔۔

ਤਜਹ ਪਰਸਾਤਿ ਅਸਵ ਹਸਤਿ ਅਸਵਾਰੀ ॥

ہج رپساد اسَؤ ہست اوساری ۔۔

ਮਨ ਤਿਸੁ ਪਰਭ ਕਉ ਕਬਹੂ ਨ ਤਬਸਾਰੀ ॥

نم ئِس رپَھب کؤ کب ُہؤ ہن ِئساری ۔۔
ਤਜਹ ਪਰਸਾਤਿ ਬਾਗ ਤਮਲਖ ਧਨਾ ॥

ہج رپساد ناگ مل ِکھ دانھ ۔۔

ਰਾਖੁ ਪਰੋਇ ਪਰਭੁ ਅਪੁਨੇ ਮਨਾ ॥

راھک رپو ِئے رپَھب اےنپ انم ۔۔

ਤਜਤਨ ਿੇਰੀ ਮਨ ਬਨਿ ਬਨਾਈ ॥

ِجں ریتی نم تنب انبیئ ۔۔

ਊਿਿ ਬੈਿਿ ਸਿ ਤਿਸਤਹ ਤਧਆਈ ॥

اُوبھت نیبھت دص ئِسہہ دایھیئ ۔۔
ਤਿਸਤਹ ਤਧਆਇ ਜੋ ਏਕ ਅਲਖੈ ॥

ئِسہہ دایھۓ وج انک اےھکل ۔۔

ਈਹਾ ਊਹਾ ਨਾਨਕ ਿੇਰੀ ਰਖੈ ॥੪॥

ک
اِاہی اُواہ نانک ریتی ر َھے ۔۔۴۔۔
ਤਜਹ ਪਰਸਾਤਿ ਕਰਤਹ ਪੁੰਨ ਬਹੁ ਿਾਨ ॥

ہج رپساد رکہِ ُپ ّں وہب دان ۔۔

ਮਨ ਆਿ ਪਹਰ ਕਤਰ ਤਿਸ ਕਾ ਤਧਆਨ ॥

نم ا ھٹ رہپ رک ئِس اک دایھن ۔۔

ਤਜਹ ਪਰਸਾਤਿ ਿੂ ਆਚਾਰ ਤਬਉਹਾਰੀ ॥

ہج رپساد ئُؤ ا اچر ویباہری ۔۔

ਤਿਸੁ ਪਰਭ ਕਉ ਸਾਤਸ ਸਾਤਸ ਤਚਿਾਰੀ ॥

ئِس رپَھب کؤ ساس ساس ِجیاری ۔۔
ਤਜਹ ਪਰਸਾਤਿ ਿੇਰਾ ਸੁੰਿਰ ਰੂਪੁ ॥

ہج رپساد ریتا ُسیدر ُروت ۔۔

ਸੋ ਪਰਭੁ ਤਸਮਰਹੁ ਸਿਾ ਅਨੂਪੁ ॥

وس رپَھب ِسمر ُہ دسا ائُؤت ۔۔

ਤਜਹ ਪਰਸਾਤਿ ਿੇਰੀ ਨੀਕੀ ਜਾਤਿ ॥

ہج رپساد ریتی پ ِیکی اجت ۔۔

ਸੋ ਪਰਭੁ ਤਸਮਤਰ ਸਿਾ ਤਿਨ ਰਾਤਿ ॥

وس رپَھب ِسمر دسا دِن رات ۔۔
ਤਜਹ ਪਰਸਾਤਿ ਿੇਰੀ ਪਤਿ ਰਹੈ ॥

ہج رپساد ریتی پپ ر َہے ۔۔

ਗੁਰ ਪਰਸਾਤਿ ਨਾਨਕ ਜਸੁ ਕਹੈ ॥੫॥

۔۔۵ُگر رپساد نانک سج ےہکَ ۔۔

ਤਜਹ ਪਰਸਾਤਿ ਸੁਨਤਹ ਕਰਨ ਨਾਿ ॥

ہج رپساد ُسبہ ِہ رکن ناد ۔۔
ਤਜਹ ਪਰਸਾਤਿ ਪੇਖਤਹ ਤਬਸਮਾਿ ॥

پ
ہج رپساد یکھ ِہ ِئسماد ۔۔

ਤਜਹ ਪਰਸਾਤਿ ਬੋਲਤਹ ਅੰਤਮਰਿ ਰਸਨਾ ॥

ہج رپساد وبہلِ ارمت رانس ۔۔
ਤਜਹ ਪਰਸਾਤਿ ਸੁਤਖ ਸਹਜੇ ਬਸਨਾ ॥

س
ہج رپساد ُسکھ ہجے ئسیا ۔۔

ਤਜਹ ਪਰਸਾਤਿ ਹਸਿ ਕਰ ਚਲਤਹ ॥

ہج رپساد ہست رک چلہہ ۔۔

ਤਜਹ ਪਰਸਾਤਿ ਸੰਪੂਰਨ ਿਲਤਹ ॥

ہج رپساد سم ُپؤرن بھل ِہ ۔۔

ਤਜਹ ਪਰਸਾਤਿ ਪਰਮ ਗਤਿ ਪਾਵਤਹ ॥

ہج رپساد رپم گپ ناوہِ۔۔
ਤਜਹ ਪਰਸਾਤਿ ਸੁਤਖ ਸਹਤਜ ਸਮਾਵਤਹ ॥

سہ
ہج رپساد ُسکھ ج امسوہِ۔۔

ਐਸਾ ਪਰਭੁ ਤਿਆਤਗ ਅਵਰ ਕਿ ਲਾਗਹੁ ॥

ااسی رپَھب پِیاگ ا َور تک الوہگ ۔۔
ਗੁਰ ਪਰਸਾਤਿ ਨਾਨਕ ਮਤਨ ਜਾਗਹੁ ॥੬॥

ُگر رپساد نانک نم اجوہگ ۔۔۶۔۔
ਤਜਹ ਪਰਸਾਤਿ ਿੂੰ ਪਰਗਟੁ ਸੰਸਾਤਰ ॥

ہج رپساد ئُؤن رپَگپ اسنسر ۔۔

ਤਿਸੁ ਪਰਭ ਕਉ ਮੂਤਲ ਨ ਮਨਹੁ ਤਬਸਾਤਰ ॥

ئِس رپَھب کؤ مُؤل ہن مبہؤ ِئسار ۔۔
ਤਜਹ ਪਰਸਾਤਿ ਿੇਰਾ ਪਰਿਾਪੁ ॥

ہج رپساد ریتا رپنات ۔۔
ਰੇ ਮਨ ਮੂੜ ਿੂ ਿਾ ਕਉ ਜਾਪੁ ॥

رے نم مُؤر ئُؤ نا کؤ اجت ۔۔
ਤਜਹ ਪਰਸਾਤਿ ਿੇਰੇ ਕਾਰਜ ਪੂਰੇ ॥

ہج رپساد ریتے اکرچ ئُؤرے ۔۔

ਤਿਸਤਹ ਜਾਨੁ ਮਨ ਸਿਾ ਹਜੂਰੇ ॥

ئِسہہ اجن نم دسا ہچُؤرے ۔۔
ਤਜਹ ਪਰਸਾਤਿ ਿੂੰ ਪਾਵਤਹ ਸਾਚੁ ॥

ہج رپساد ئُؤن ناوہِ ساچ ۔۔

ਰੇ ਮਨ ਮੇਰੇ ਿੂੰ ਿਾ ਤਸਉ ਰਾਚੁ ॥

رے نم ریمے ئُؤن نا سِیؤ راچ ۔۔
ਤਜਹ ਪਰਸਾਤਿ ਸਭ ਕੀ ਗਤਿ ਹੋਇ ॥

ہج رپساد سیھ یک گپ وہۓ ۔۔
ਨਾਨਕ ਜਾਪੁ ਜਪੈ ਜਪੁ ਸੋਇ ॥੭॥

نانک اجت جپَے جت وسۓ ۔۔۷۔۔
ਆਤਪ ਜਪਾਏ ਜਪੈ ਸੋ ਨਾਉ ॥

ا ت اپجےئ جپَے وس ناو ۔۔

ਆਤਪ ਗਾਵਾਏ ਸੁ ਹਤਰ ਗੁਨ ਗਾਉ ॥

ا ت اگواےئ وس ہر ُگں اگو ۔۔
ਪਰਭ ਤਕਰਪਾ ਿੇ ਹੋਇ ਪਰਗਾਸੁ ॥

رپَھب کِرنا ےت وہۓ رپَاگس ۔۔
ਪਰਭੂ ਿਇਆ ਿੇ ਕਮਲ ਤਬਗਾਸੁ ॥

ب
رپ ُھؤ دایئ ےت لمک ِئگاس ۔۔

ਪਰਭ ਸੁਪਰਸੰਨ ਬਸੈ ਮਤਨ ਸੋਇ ॥

نس ئ َسے نم وسۓ ۔۔
رپَھب ُستر ّ

ਪਰਭ ਿਇਆ ਿੇ ਮਤਿ ਊਿਮ ਹੋਇ ॥

رپَھب دایئ ےت مت اُومت وہۓ ۔۔
ਸਰਬ ਤਨਧਾਨ ਪਰਭ ਿੇਰੀ ਮਇਆ ॥

رست ن ِداھن رپَھب ریتی ایم ۔۔
ਆਪਹੁ ਕਛੂ ਨ ਤਕਨਹੂ ਲਇਆ ॥

ب ک
ج
ِ
ب
ک
ُ
ہ
ھ
ا ہؤ ؤ ہن ُؤ لییا ۔۔

ਤਜਿੁ ਤਜਿੁ ਲਾਵਹੁ ਤਿਿੁ ਲਗਤਹ ਹਤਰ ਨਾਥ ॥

ِجت ِجت الووہ پِپ لگ ِہ ہر ناھت ۔۔
ਨਾਨਕ ਇਨ ਕੈ ਕਛੂ ਨ ਹਾਥ ॥੮॥੬॥

کج
ُ
ھ
ےک ؤ ہن اہھت ۔۔۸۔۔۶۔۔
نانک اِن َ
ਸਲੋਕੁ ॥

ولسک ۔۔
ਅਗਮ ਅਗਾਤਧ ਪਾਰਬਰਹਮੁ ਸੋਇ ॥

امگ ااگدھ نارپرمہ وسۓ ۔۔
ਜੋ ਜੋ ਕਹੈ ਸੁ ਮੁਕਿਾ ਹੋਇ ॥

ےہک وس مُکیا وہۓ ۔۔
وج وج َ
ਸੁਤਨ ਮੀਿਾ ਨਾਨਕੁ ਤਬਨਵੰਿਾ ॥

ُسں مییا نانک پِپ َؤاتن ۔۔

ਸਾਧ ਜਨਾ ਕੀ ਅਚਰਜ ਕਥਾ ॥੧॥

سادھ انج یک ارچچ اھتک ۔۔۱۔۔

ਅਸਟਪਿੀ ॥

اسییدی ۔۔
ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਤਗ ਮੁਖ ਊਜਲ ਹੋਿ ॥

ےک گنس مُکھ اُولج وہت ۔۔
سادھ َ
ਸਾਧਸੰਤਗ ਮਲੁ ਸਗਲੀ ਖੋਿ ॥

سادھسیگ لم سگلی وھکت ۔۔
ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਤਗ ਤਮਟੈ ਅਤਭਮਾਨੁ ॥

ب
ےک گنس ِمپے ا ھبمان ۔۔
سادھ َ
ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਤਗ ਪਰਗਟੈ ਸੁਤਗਆਨੁ ॥

ےک گنس َرپ گ َپے ُسگیان ۔۔
سادھ َ
ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਤਗ ਬੁਝੈ ਪਰਭੁ ਨੇਰਾ ॥

بُج
ھ
َ
ےک گنس ے رپَھب رینا ۔۔
سادھ َ
ਸਾਧਸੰਤਗ ਸਭੁ ਹੋਿ ਤਨਬੇਰਾ ॥

سادھسیگ سیھ وہت پ ِیترا ۔۔
ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਤਗ ਪਾਏ ਨਾਮ ਰਿਨੁ ॥

ےک گنس ناےئ نام رنت ۔۔
سادھ َ
ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਤਗ ਏਕ ਊਪਤਰ ਜਿਨੁ ॥

ےک گنس انک اُورپ نتج ۔۔
سادھ َ
ਸਾਧ ਕੀ ਮਤਹਮਾ ਬਰਨੈ ਕਉਨੁ ਪਰਾਨੀ ॥

سادھ یک امہم پر ئَے کؤن رپاین ۔۔

ਨਾਨਕ ਸਾਧ ਕੀ ਸੋਭਾ ਪਰਭ ਮਾਤਹ ਸਮਾਨੀ ॥੧॥

نانک سادھ یک وساھب رپَھب امہِ امسین ۔۔۱۔۔
ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਤਗ ਅਗੋਚਰੁ ਤਮਲੈ ॥

ےک گنس اوگرچ ملَ ِے ۔۔
سادھ َ
ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਤਗ ਸਿਾ ਪਰਿੁਲੈ ॥

ب
ےک گنس دسا رپ ُھلَے ۔۔
سادھ َ
ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਤਗ ਆਵਤਹ ਬਤਸ ਪੰਚਾ ॥

ےک گنس ا وہِ سب اچنپ ۔۔
سادھ َ
ਸਾਧਸੰਤਗ ਅੰਤਮਰਿ ਰਸੁ ਭੁੰਚਾ ॥

ب
سادھسیگ ارمِت رس ُھبچا ۔۔
ਸਾਧਸੰਤਗ ਹੋਇ ਸਭ ਕੀ ਰੇਨ ॥

سادھسیگ وہۓ سیھ یک رنی ۔۔
ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਤਗ ਮਨੋਹਰ ਬੈਨ ॥

ےک گنس ونمہر َنیں ۔۔
سادھ َ
ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਤਗ ਨ ਕਿਹੂੰ ਧਾਵੈ ॥

اھوے ۔۔
سادھ َ
ےک گنس ہن کب ُہؤن د َ
ਸਾਧਸੰਤਗ ਅਸਤਥਤਿ ਮਨੁ ਪਾਵੈ ॥

سادھسیگ اسب ِھت نم نا َوے ۔۔
ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਤਗ ਮਾਇਆ ਿੇ ਤਭੰਨ ॥

ب
ےک گنس امنا ےت ھ ِ ّں ۔۔
سادھ َ

ਸਾਧਸੰਤਗ ਨਾਨਕ ਪਰਭ ਸੁਪਰਸੰਨ ॥੨॥

سادھسیگ نانک رپَھب ُسترنسّ ۔۔۲۔۔
ਸਾਧਸੰਤਗ ਿੁਸਮਨ ਸਤਭ ਮੀਿ ॥

سادھسیگ ُدنمس سیھ ِمپت ۔۔
ਸਾਧੂ ਕੈ ਸੰਤਗ ਮਹਾ ਪੁਨੀਿ ॥

ےک گنس اہم ُنیپت ۔۔
سا ُدوھ َ
ਸਾਧਸੰਤਗ ਤਕਸ ਤਸਉ ਨਹੀ ਬੈਰੁ ॥

سادھسیگ کِس سِیؤ یہن َنتر ۔۔
ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਤਗ ਨ ਬੀਗਾ ਪੈਰੁ ॥

ےک گنس ہن اگیب َنتر ۔۔
سادھ َ
ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਤਗ ਨਾਹੀ ਕੋ ਮੰਿਾ ॥

ےک گنس نایہ وک دنما ۔۔
سادھ َ
ਸਾਧਸੰਤਗ ਜਾਨੇ ਪਰਮਾਨੰਿਾ ॥

سادھسیگ اجےن رپامدننا ۔۔

ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਤਗ ਨਾਹੀ ਹਉ ਿਾਪੁ ॥

ےک گنس نایہ ہؤ نات ۔۔
سادھ َ
ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਤਗ ਿਜੈ ਸਭੁ ਆਪੁ ॥

ےک گنس بج َے سیھ ا ت ۔۔
سادھ َ
ਆਪੇ ਜਾਨੈ ਸਾਧ ਬਿਾਈ ॥

ا ےپ اج ئَے سادھ ندایئ ۔۔

ਨਾਨਕ ਸਾਧ ਪਰਭੂ ਬਤਨ ਆਈ ॥੩॥

ب
نانک سادھ رپ ُھؤ نب ا یئ ۔۔۳۔۔
ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਤਗ ਨ ਕਬਹੂ ਧਾਵੈ ॥

اھوے ۔۔
سادھ َ
ےک گنس ہن کب ُہؤ د َ
ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਤਗ ਸਿਾ ਸੁਖੁ ਪਾਵੈ ॥

ےک گنس دسا ُسکھ نا َوے ۔۔
سادھ َ
ਸਾਧਸੰਤਗ ਬਸਿੁ ਅਗੋਚਰ ਲਹੈ ॥

سادھسیگ تسب اوگرچ ل َہے ۔۔
ਸਾਧੂ ਕੈ ਸੰਤਗ ਅਜਰੁ ਸਹੈ ॥

ےک گنس ارج س َہے ۔۔
سا ُدوھ َ
ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਤਗ ਬਸੈ ਥਾਤਨ ਊਚੈ ॥

ےک گنس ئ َسے اھتن اُو َچے ۔۔
سادھ َ
ਸਾਧੂ ਕੈ ਸੰਤਗ ਮਹਤਲ ਪਹੂਚੈ ॥

ےک گنس لحم بہؤ َچے ۔۔
سا ُدوھ َ
ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਤਗ ਤਿਰੜੈ ਸਤਭ ਧਰਮ ॥

ےک گنس در َِرے سیھ درھم ۔۔
سادھ َ
ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਤਗ ਕੇਵਲ ਪਾਰਬਰਹਮ ॥

ےک گنس ویکل نارپرمہ ۔۔
سادھ َ
ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਤਗ ਪਾਏ ਨਾਮ ਤਨਧਾਨ ॥

ےک گنس ناےئ نام ن ِداھن ۔۔
سادھ َ

ਨਾਨਕ ਸਾਧੂ ਕੈ ਕੁਰਬਾਨ ॥੪॥

نانک سا ُدوھ ےکَ قُرنان ۔۔۴۔۔
ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਤਗ ਸਭ ਕੁਲ ਉਧਾਰੈ ॥

اھرے ۔۔
سادھ َ
ےک گنس سیھ ُکل اُد َ
ਸਾਧਸੰਤਗ ਸਾਜਨ ਮੀਿ ਕੁਟੰਬ ਤਨਸਿਾਰੈ ॥

سادھسیگ سانج تیم ُکیپت ئِسیا َرے ۔۔
ਸਾਧੂ ਕੈ ਸੰਤਗ ਸੋ ਧਨੁ ਪਾਵੈ ॥

ےک گنس وس دنھ نا َوے ۔۔
سا ُدوھ َ
ਤਜਸੁ ਧਨ ਿੇ ਸਭੁ ਕੋ ਵਰਸਾਵੈ ॥

سج دنھ ےت سیھ وک ورسا َوے ۔۔
ਸਾਧਸੰਤਗ ਧਰਮ ਰਾਇ ਕਰੇ ਸੇਵਾ ॥

سادھسیگ درھم راےئ رکے ویسا ۔۔
ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਤਗ ਸੋਭਾ ਸੁਰਿੇਵਾ ॥

ےک گنس وساھب ُسردویا ۔۔
سادھ َ
ਸਾਧੂ ਕੈ ਸੰਤਗ ਪਾਪ ਪਲਾਇਨ ॥

ےک گنس نات نالنئ ۔۔
سا ُدوھ َ
ਸਾਧਸੰਤਗ ਅੰਤਮਰਿ ਗੁਨ ਗਾਇਨ ॥

سادھسیگ ارمِت ُگں اگنئ ۔۔

ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਤਗ ਸਰਬ ਥਾਨ ਗੰਤਮ ॥

ےک گنس رست اھتن مگّ ۔۔
سادھ َ

ਨਾਨਕ ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਤਗ ਸਿਲ ਜਨੰਮ ॥੫॥

سب
ھ
نانک سادھ ےکَ گنس ل منجّ ۔۔۵۔۔
ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਤਗ ਨਹੀ ਕਛੁ ਘਾਲ ॥

ےک گنس یہن ھچک اھگل ۔۔
سادھ َ
ਿਰਸਨੁ ਭੇਟਿ ਹੋਿ ਤਨਹਾਲ ॥

ب
درنس ھیپت وہت بِہال ۔۔
ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਤਗ ਕਲੂਖਿ ਹਰੈ ॥

ےک گنس کلُؤتھک ہ َرے ۔۔
سادھ َ
ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਤਗ ਨਰਕ ਪਰਹਰੈ ॥

ےک گنس رنک رپہ َرے ۔۔
سادھ َ
ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਤਗ ਈਹਾ ਊਹਾ ਸੁਹੇਲਾ ॥

ےک گنس اِاہی اُواہ سُؤہیال ۔۔
سادھ َ
ਸਾਧਸੰਤਗ ਤਬਛੁਰਿ ਹਤਰ ਮੇਲਾ ॥

ھسی بِج
ہ
ھ
ساد گ رت ر ہلیم ۔۔
ਜੋ ਇਛੈ ਸੋਈ ਿਲੁ ਪਾਵੈ ॥

چ
وج ا ِ َھے وسیئ لھپ نا َوے ۔۔
ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਤਗ ਨ ਤਬਰਥਾ ਜਾਵੈ ॥

اجوے ۔۔
سادھ َ
ےک گنس ہن پِراھت َ
ਪਾਰਬਰਹਮੁ ਸਾਧ ਤਰਿ ਬਸੈ ॥

نارپرمہ سادھ رِد ئ َسے ۔۔

ਨਾਨਕ ਉਧਰੈ ਸਾਧ ਸੁਤਨ ਰਸੈ ॥੬॥

نانک اُدرھَے سادھ ُسں ر سَے ۔۔۶۔۔
ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਤਗ ਸੁਨਉ ਹਤਰ ਨਾਉ ॥

ےک گنس ُسیؤ ہر ناو ۔۔
سادھ َ
ਸਾਧਸੰਤਗ ਹਤਰ ਕੇ ਗੁਨ ਗਾਉ ॥

سادھسیگ ہر ےک ُگں اگو ۔۔

ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਤਗ ਨ ਮਨ ਿੇ ਤਬਸਰੈ ॥

ےک گنس ہن نم ےت ِئسرے ۔۔
سادھ َ
ਸਾਧਸੰਤਗ ਸਰਪਰ ਤਨਸਿਰੈ ॥

سادھسیگ رسرپ ئِست َرے ۔۔

ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਤਗ ਲਗੈ ਪਰਭੁ ਮੀਿਾ ॥

َ
ےک گنس لگے رپَھب اھٹیم ۔۔
سادھ َ
ਸਾਧੂ ਕੈ ਸੰਤਗ ਘਤਟ ਘਤਟ ਿੀਿਾ ॥

ےک گنس ٹھگ ٹھگ داھٹی ۔۔
سا ُدوھ َ
ਸਾਧਸੰਤਗ ਭਏ ਆਤਗਆਕਾਰੀ ॥

سادھسیگ ےئھب ا ایگاکری ۔۔

ਸਾਧਸੰਤਗ ਗਤਿ ਭਈ ਹਮਾਰੀ ॥

سادھسیگ گپ یئھب امہری ۔۔
ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਤਗ ਤਮਟੇ ਸਤਭ ਰੋਗ ॥

ےک گنس ِمپے سیھ روگ ۔۔
سادھ َ

ਨਾਨਕ ਸਾਧ ਭੇਟੇ ਸੰਜੋਗ ॥੭॥

ب
ھی
پ
نانک سادھ ے وجنسگ ۔۔۷۔۔
ਸਾਧ ਕੀ ਮਤਹਮਾ ਬੇਿ ਨ ਜਾਨਤਹ ॥

سادھ یک امہم دیب ہن اجہنِ ۔۔
ਜੇਿਾ ਸੁਨਤਹ ਿੇਿਾ ਬਤਖਆਨਤਹ ॥

َچییا ُسبہ ِہ َنییا نکھیاہنِ ۔۔

ਸਾਧ ਕੀ ਉਪਮਾ ਤਿਹੁ ਗੁਣ ਿੇ ਿੂਤਰ ॥

سادھ یک اُامپ بِہ ُؤ ُگں ےت ُدور ۔۔
ਸਾਧ ਕੀ ਉਪਮਾ ਰਹੀ ਭਰਪੂਤਰ ॥

سادھ یک اُامپ ریہ رھبئُؤر ۔۔
ਸਾਧ ਕੀ ਸੋਭਾ ਕਾ ਨਾਹੀ ਅੰਿ ॥

سادھ یک وساھب اک نایہ اپپ ۔۔
ਸਾਧ ਕੀ ਸੋਭਾ ਸਿਾ ਬੇਅੰਿ ॥

سادھ یک وساھب دسا ےباپپ ۔۔
ਸਾਧ ਕੀ ਸੋਭਾ ਊਚ ਿੇ ਊਚੀ ॥

سادھ یک وساھب اُوچ ےت اُویچ ۔۔
ਸਾਧ ਕੀ ਸੋਭਾ ਮੂਚ ਿੇ ਮੂਚੀ ॥

سادھ یک وساھب مُؤچ ےت مُؤیچ ۔۔
ਸਾਧ ਕੀ ਸੋਭਾ ਸਾਧ ਬਤਨ ਆਈ ॥

سادھ یک وساھب سادھ نب ا یئ ۔۔

ਨਾਨਕ ਸਾਧ ਪਰਭ ਭੇਿੁ ਨ ਭਾਈ ॥੮॥੭॥

نانک سادھ رپَھب ب َھید ہن اھبیئ ۔۔۸۔۔۷۔۔
ਸਲੋਕੁ ॥

ولسک ۔۔
ਮਤਨ ਸਾਚਾ ਮੁਤਖ ਸਾਚਾ ਸੋਇ ॥

نم سااچ مُکھ سااچ وسۓ ۔۔

ਅਵਰੁ ਨ ਪੇਖੈ ਏਕਸੁ ਤਬਨੁ ਕੋਇ ॥

پ َیک
ا َور ہن ھے

اسکی پِں وکۓ ۔۔

ਨਾਨਕ ਇਹ ਲਛਣ ਬਰਹਮ ਤਗਆਨੀ ਹੋਇ ॥੧॥

نانک اہہی نھچل پرمہ گ ِیاین وہۓ ۔۔۱۔۔
ਅਸਟਪਿੀ ॥

اسییدی ۔۔
ਬਰਹਮ ਤਗਆਨੀ ਸਿਾ ਤਨਰਲੇਪ ॥

پرمہ گ ِیاین دسا پِرپیل ۔۔

ਜੈਸੇ ਜਲ ਮਤਹ ਕਮਲ ਅਲੇਪ ॥

ےسیج لج ہہم لمک اپیل ۔۔
ਬਰਹਮ ਤਗਆਨੀ ਸਿਾ ਤਨਰਿੋਖ ॥

پرمہ گ ِیاین دسا پِر َدوھک ۔۔

ਜੈਸੇ ਸੂਰੁ ਸਰਬ ਕਉ ਸੋਖ ॥

ےسیج سُؤر رست کؤ وسھک ۔۔

ਬਰਹਮ ਤਗਆਨੀ ਕੈ ਤਿਰਸਤਟ ਸਮਾਤਨ ॥

پرمہ گ ِیاین ےکَ د ِرست امسن ۔۔

ਜੈਸੇ ਰਾਜ ਰੰਕ ਕਉ ਲਾਗੈ ਿੁਤਲ ਪਵਾਨ ॥

ےسیج راچ رنک کؤ ال َگے ُنل وپان ۔۔
ਬਰਹਮ ਤਗਆਨੀ ਕੈ ਧੀਰਜੁ ਏਕ ॥

پرمہ گ ِیاین ےکَ دھترچ انک ۔۔

ਤਜਉ ਬਸੁਧਾ ਕੋਊ ਖੋਿੈ ਕੋਊ ਚੰਿਨ ਲੇਪ ॥

وکو دنچن پیل ۔۔
وکو َ
وھکدے ُ
ج ٔپؤ ئ ُسداھ ُ
ਬਰਹਮ ਤਗਆਨੀ ਕਾ ਇਹੈ ਗੁਨਾਉ ॥

پرمہ گ ِیاین اک اےہ ُگیاو ۔۔

ਨਾਨਕ ਤਜਉ ਪਾਵਕ ਕਾ ਸਹਜ ਸੁਭਾਉ ॥੧॥

سہ
نانک ج ٔپؤ ناوک اک ج ُسبھاو ۔۔۱۔۔

ਬਰਹਮ ਤਗਆਨੀ ਤਨਰਮਲ ਿੇ ਤਨਰਮਲਾ ॥

پرمہ گ ِیاین پِرلم ےت پِرمال ۔۔
ਜੈਸੇ ਮੈਲੁ ਨ ਲਾਗੈ ਜਲਾ ॥

ےسیج مَیل ہن ال َگے چال ۔۔
ਬਰਹਮ ਤਗਆਨੀ ਕੈ ਮਤਨ ਹੋਇ ਪਰਗਾਸੁ ॥

پرمہ گ ِیاین ےکَ نم وہۓ رپَاگس ۔۔
ਜੈਸੇ ਧਰ ਊਪਤਰ ਆਕਾਸੁ ॥

ےسیج درھ اُورپ ا اکس ۔۔

ਬਰਹਮ ਤਗਆਨੀ ਕੈ ਤਮਿਰ ਸਿੁ ਸਮਾਤਨ ॥

ےک ِمتر رتس امسن ۔۔
پرمہ گ ِیاین َ

ਬਰਹਮ ਤਗਆਨੀ ਕੈ ਨਾਹੀ ਅਤਭਮਾਨ ॥

ب
پرمہ گ ِیاین ےکَ نایہ ا ھبمان ۔۔
ਬਰਹਮ ਤਗਆਨੀ ਊਚ ਿੇ ਊਚਾ ॥

پرمہ گ ِیاین اُوچ ےت اُواچ ۔۔

ਮਤਨ ਅਪਨੈ ਹੈ ਸਭ ਿੇ ਨੀਚਾ ॥

ےہ سیھ ےت اچین ۔۔
نم اےنپ َ
ਬਰਹਮ ਤਗਆਨੀ ਸੇ ਜਨ ਭਏ ॥

پرمہ گ ِیاین ےس نج ےئھب ۔۔

ਨਾਨਕ ਤਜਨ ਪਰਭੁ ਆਤਪ ਕਰੇਇ ॥੨॥

نانک نج رپَھب ا ت رکۓ ۔۔۲۔۔
ਬਰਹਮ ਤਗਆਨੀ ਸਗਲ ਕੀ ਰੀਨਾ ॥

پرمہ گ ِیاین لگس یک رانی ۔۔

ਆਿਮ ਰਸੁ ਬਰਹਮ ਤਗਆਨੀ ਚੀਨਾ ॥

ا مت رس پرمہ گ ِیاین چییا ۔۔

ਬਰਹਮ ਤਗਆਨੀ ਕੀ ਸਭ ਊਪਤਰ ਮਇਆ ॥

پرمہ گ ِیاین یک سیھ اُورپ ایم ۔۔

ਬਰਹਮ ਤਗਆਨੀ ਿੇ ਕਛੁ ਬੁਰਾ ਨ ਭਇਆ ॥

پرمہ گ ِیاین ےت ھچک ُپرا ہن ایھب ۔۔

ਬਰਹਮ ਤਗਆਨੀ ਸਿਾ ਸਮਿਰਸੀ ॥

پرمہ گ ِیاین دسا دمسریس ۔۔

ਬਰਹਮ ਤਗਆਨੀ ਕੀ ਤਿਰਸਤਟ ਅੰਤਮਰਿੁ ਬਰਸੀ ॥

پرمہ گ ِیاین یک د ِرست ارمِت پریس ۔۔
ਬਰਹਮ ਤਗਆਨੀ ਬੰਧਨ ਿੇ ਮੁਕਿਾ ॥

پرمہ گ ِیاین دنبنھ ےت مُکیا ۔۔

ਬਰਹਮ ਤਗਆਨੀ ਕੀ ਤਨਰਮਲ ਜੁਗਿਾ ॥

پرمہ گ ِیاین یک پِرلم ُچگیا ۔۔

ਬਰਹਮ ਤਗਆਨੀ ਕਾ ਭੋਜਨੁ ਤਗਆਨ ॥

پرمہ گ ِیاین اک وھبنج گ ِیان ۔۔

ਨਾਨਕ ਬਰਹਮ ਤਗਆਨੀ ਕਾ ਬਰਹਮ ਤਧਆਨੁ ॥੩॥

نانک پرمہ گ ِیاین اک پرمہ دایھن ۔۔۳۔۔
ਬਰਹਮ ਤਗਆਨੀ ਏਕ ਊਪਤਰ ਆਸ ॥

پرمہ گ ِیاین انک اُورپ ا س ۔۔

ਬਰਹਮ ਤਗਆਨੀ ਕਾ ਨਹੀ ਤਬਨਾਸ ॥

پرمہ گ ِیاین اک یہن پِیاس ۔۔

ਬਰਹਮ ਤਗਆਨੀ ਕੈ ਗਰੀਬੀ ਸਮਾਹਾ ॥

پرمہ گ ِیاین ےکَ رگیبی امساہ ۔۔

ਬਰਹਮ ਤਗਆਨੀ ਪਰਉਪਕਾਰ ਉਮਾਹਾ ॥

پرمہ گ ِیاین رپاُاکپر اُاماہ ۔۔

ਬਰਹਮ ਤਗਆਨੀ ਕੈ ਨਾਹੀ ਧੰਧਾ ॥

پرمہ گ ِیاین ےکَ نایہ ددنھاھ ۔۔
ਬਰਹਮ ਤਗਆਨੀ ਲੇ ਧਾਵਿੁ ਬੰਧਾ ॥

پرمہ گ ِیاین ےل داھوت دنباھ ۔۔
ਬਰਹਮ ਤਗਆਨੀ ਕੈ ਹੋਇ ਸੁ ਭਲਾ ॥

ب
پرمہ گ ِیاین ےکَ وہۓ وس ھال ۔۔
ਬਰਹਮ ਤਗਆਨੀ ਸੁਿਲ ਿਲਾ ॥

سب ب
پرمہ گ ِیاین ُ ھل ھال ۔۔

ਬਰਹਮ ਤਗਆਨੀ ਸੰਤਗ ਸਗਲ ਉਧਾਰੁ ॥

پرمہ گ ِیاین گنس لگس اُداھر ۔۔

ਨਾਨਕ ਬਰਹਮ ਤਗਆਨੀ ਜਪੈ ਸਗਲ ਸੰਸਾਰੁ ॥੪॥

نانک پرمہ گ ِیاین جپَے لگس اسنسر ۔۔۴۔۔
ਬਰਹਮ ਤਗਆਨੀ ਕੈ ਏਕੈ ਰੰਗ ॥

ےکی رنگ ۔۔
پرمہ گ ِیاین ےکَ ا َ
ਬਰਹਮ ਤਗਆਨੀ ਕੈ ਬਸੈ ਪਰਭੁ ਸੰਗ ॥

ےک ئ َسے رپَھب گنس ۔۔
پرمہ گ ِیاین َ
ਬਰਹਮ ਤਗਆਨੀ ਕੈ ਨਾਮੁ ਆਧਾਰੁ ॥

پرمہ گ ِیاین ےکَ نام ا داھر ۔۔

ਬਰਹਮ ਤਗਆਨੀ ਕੈ ਨਾਮੁ ਪਰਵਾਰੁ ॥

پرمہ گ ِیاین ےکَ نام رپوار ۔۔

ਬਰਹਮ ਤਗਆਨੀ ਸਿਾ ਸਿ ਜਾਗਿ ॥

پرمہ گ ِیاین دسا دص اجگپ ۔۔

ਬਰਹਮ ਤਗਆਨੀ ਅਹੰਬੁਤਧ ਤਿਆਗਿ ॥

پرمہ گ ِیاین اہم ُیدھ پ ِیاگپ ۔۔

ਬਰਹਮ ਤਗਆਨੀ ਕੈ ਮਤਨ ਪਰਮਾਨੰਿ ॥

پرمہ گ ِیاین ےکَ نم رپامدنن ۔۔

ਬਰਹਮ ਤਗਆਨੀ ਕੈ ਘਤਰ ਸਿਾ ਅਨੰਿ ॥

پرمہ گ ِیاین ےکَ رھگ دسا ادنن ۔۔

ਬਰਹਮ ਤਗਆਨੀ ਸੁਖ ਸਹਜ ਤਨਵਾਸ ॥

سہ
پرمہ گ ِیاین ُسکھ ج ئِؤاس ۔۔

ਨਾਨਕ ਬਰਹਮ ਤਗਆਨੀ ਕਾ ਨਹੀ ਤਬਨਾਸ ॥੫॥

نانک پرمہ گ ِیاین اک یہن پِیاس ۔۔۵۔۔
ਬਰਹਮ ਤਗਆਨੀ ਬਰਹਮ ਕਾ ਬੇਿਾ ॥

پرمہ گ ِیاین پرمہ اک ن َییا ۔۔

ਬਰਹਮ ਤਗਆਨੀ ਏਕ ਸੰਤਗ ਹੇਿਾ ॥

پرمہ گ ِیاین انک گنس ہ َییا ۔۔

ਬਰਹਮ ਤਗਆਨੀ ਕੈ ਹੋਇ ਅਤਚੰਿ ॥

پرمہ گ ِیاین ےکَ وہۓ ا ِجپت ۔۔

ਬਰਹਮ ਤਗਆਨੀ ਕਾ ਤਨਰਮਲ ਮੰਿ ॥

پرمہ گ ِیاین اک پِرلم تنم ۔۔

ਬਰਹਮ ਤਗਆਨੀ ਤਜਸੁ ਕਰੈ ਪਰਭੁ ਆਤਪ ॥

پرمہ گ ِیاین ِجس رکَے رپَھب ا ت ۔۔
ਬਰਹਮ ਤਗਆਨੀ ਕਾ ਬਿ ਪਰਿਾਪ ॥

پرمہ گ ِیاین اک ند رپنات ۔۔

ਬਰਹਮ ਤਗਆਨੀ ਕਾ ਿਰਸੁ ਬਿਭਾਗੀ ਪਾਈਐ ॥

پرمہ گ ِیاین اک درس نداھبیگ نا پپَے ۔۔

ਬਰਹਮ ਤਗਆਨੀ ਕਉ ਬਤਲ ਬਤਲ ਜਾਈਐ ॥

پرمہ گ ِیاین کؤ نل نل اج پپَے ۔۔

ਬਰਹਮ ਤਗਆਨੀ ਕਉ ਖੋਜਤਹ ਮਹੇਸੁਰ ॥

م
پرمہ گ ِیاین کؤ وھکہجِ ہیسُر ۔۔

ਨਾਨਕ ਬਰਹਮ ਤਗਆਨੀ ਆਤਪ ਪਰਮੇਸੁਰ ॥੬॥

نانک پرمہ گ ِیاین ا ت رپمیسُر ۔۔۶۔۔
ਬਰਹਮ ਤਗਆਨੀ ਕੀ ਕੀਮਤਿ ਨਾਤਹ ॥

پرمہ گ ِیاین یک تمیق ناہِ۔۔

ਬਰਹਮ ਤਗਆਨੀ ਕੈ ਸਗਲ ਮਨ ਮਾਤਹ ॥

پرمہ گ ِیاین ےکَ لگس نم امہِ۔۔

ਬਰਹਮ ਤਗਆਨੀ ਕਾ ਕਉਨ ਜਾਨੈ ਭੇਿੁ ॥

پرمہ گ ِیاین اک کؤن اج ئَے دیھب ۔۔

ਬਰਹਮ ਤਗਆਨੀ ਕਉ ਸਿਾ ਅਿੇਸੁ ॥

پرمہ گ ِیاین کؤ دسا ادسی ۔۔

ਬਰਹਮ ਤਗਆਨੀ ਕਾ ਕਤਥਆ ਨ ਜਾਇ ਅਧਾਖਯਰੁ ॥

ک
ھ
ت
پرمہ گ ِیاین اک کبھیا ہن اجۓ اداھ َر ۔۔
ਬਰਹਮ ਤਗਆਨੀ ਸਰਬ ਕਾ ਿਾਕੁਰੁ ॥

پرمہ گ ِیاین رست اک اھٹ ُکر ۔۔

ਬਰਹਮ ਤਗਆਨੀ ਕੀ ਤਮਤਿ ਕਉਨੁ ਬਖਾਨੈ ॥

پرمہ گ ِیاین یک مِت کؤن اھکب ئَے ۔۔

ਬਰਹਮ ਤਗਆਨੀ ਕੀ ਗਤਿ ਬਰਹਮ ਤਗਆਨੀ ਜਾਨੈ ॥

پرمہ گ ِیاین یک گپ پرمہ گ ِیاین اج ئَے ۔۔
ਬਰਹਮ ਤਗਆਨੀ ਕਾ ਅੰਿੁ ਨ ਪਾਰੁ ॥

پرمہ گ ِیاین اک اپپ ہن نار ۔۔

ਨਾਨਕ ਬਰਹਮ ਤਗਆਨੀ ਕਉ ਸਿਾ ਨਮਸਕਾਰੁ ॥੭॥

نانک پرمہ گ ِیاین کؤ دسا اکسمنر ۔۔۷۔۔

ਬਰਹਮ ਤਗਆਨੀ ਸਭ ਤਸਰਸਤਟ ਕਾ ਕਰਿਾ ॥

پرمہ گ ِیاین سیھ رسِست اک رکنا ۔۔

ਬਰਹਮ ਤਗਆਨੀ ਸਿ ਜੀਵੈ ਨਹੀ ਮਰਿਾ ॥

پرمہ گ ِیاین دص ویجے یہن رمنا ۔۔

ਬਰਹਮ ਤਗਆਨੀ ਮੁਕਤਿ ਜੁਗਤਿ ਜੀਅ ਕਾ ਿਾਿਾ ॥

پرمہ گ ِیاین مُکت ُچگت یج اک دانا ۔۔

ਬਰਹਮ ਤਗਆਨੀ ਪੂਰਨ ਪੁਰਖੁ ਤਬਧਾਿਾ ॥

پرمہ گ ِیاین ئُؤرن ُپرھک نِداھنا ۔۔

ਬਰਹਮ ਤਗਆਨੀ ਅਨਾਥ ਕਾ ਨਾਥੁ ॥

پرمہ گ ِیاین اناھت اک ناھت ۔۔

ਬਰਹਮ ਤਗਆਨੀ ਕਾ ਸਭ ਊਪਤਰ ਹਾਥੁ ॥

پرمہ گ ِیاین اک سیھ اُورپ اہھت ۔۔

ਬਰਹਮ ਤਗਆਨੀ ਕਾ ਸਗਲ ਅਕਾਰੁ ॥

پرمہ گ ِیاین اک لگس ااکر ۔۔

ਬਰਹਮ ਤਗਆਨੀ ਆਤਪ ਤਨਰੰਕਾਰੁ ॥

پرمہ گ ِیاین ا ت پِراکنر ۔۔

ਬਰਹਮ ਤਗਆਨੀ ਕੀ ਸੋਭਾ ਬਰਹਮ ਤਗਆਨੀ ਬਨੀ ॥

پرمہ گ ِیاین یک وساھب پرمہ گ ِیاین ینب ۔۔

ਨਾਨਕ ਬਰਹਮ ਤਗਆਨੀ ਸਰਬ ਕਾ ਧਨੀ ॥੮॥੮॥

نانک پرمہ گ ِیاین رست اک دینھ ۔۔۸۔۔۸۔۔
ਸਲੋਕੁ ॥

ولسک ۔۔
ਉਤਰ ਧਾਰੈ ਜੋ ਅੰਿਤਰ ਨਾਮੁ ॥

اھرے وج ارتن نام ۔۔
اُر د َ
ਸਰਬ ਮੈ ਪੇਖੈ ਭਗਵਾਨੁ ॥

م پ َیک
ھ
رست َے ے وگھبان ۔۔
ਤਨਮਖ ਤਨਮਖ ਿਾਕੁਰ ਨਮਸਕਾਰੈ ॥

بِمکھ ب ِ
م
ک
ک
ُ
اکسمنرے ۔۔
ر
اھٹ
ھ
َ

ਨਾਨਕ ਓਹੁ ਅਪਰਸੁ ਸਗਲ ਤਨਸਿਾਰੈ ॥੧॥

نانک او ُہ ارپس لگس ئِسیا َرے ۔۔۱۔۔
ਅਸਟਪਿੀ ॥

اسییدی ۔۔
ਤਮਤਥਆ ਨਾਹੀ ਰਸਨਾ ਪਰਸ ॥

مِبھیا نایہ رانس رپس ۔۔

ਮਨ ਮਤਹ ਪਰੀਤਿ ਤਨਰੰਜਨ ਿਰਸ ॥

نم ہہم رپپپ پِرنجن درس ۔۔
ਪਰ ਤਿਰਅ ਰੂਪੁ ਨ ਪੇਖੈ ਨੇਿਰ ॥

پ َیک
رپ پِرہی ُروت ہن ھے پیتر ۔۔
ਸਾਧ ਕੀ ਟਹਲ ਸੰਿਸੰਤਗ ਹੇਿ ॥

سادھ یک لہٹ سییسیگ تیہ ۔۔
ਕਰਨ ਨ ਸੁਨੈ ਕਾਹੂ ਕੀ ਤਨੰਿਾ ॥

رکن ہن ُس َیے اک ُہؤ یک پِیدا ۔۔

ਸਭ ਿੇ ਜਾਨੈ ਆਪਸ ਕਉ ਮੰਿਾ ॥

سیھ ےت اج ئَے ا سپ کؤ دنما ۔۔
ਗੁਰ ਪਰਸਾਤਿ ਤਬਤਖਆ ਪਰਹਰੈ ॥

ُگر رپساد نِکھیا رپہ َرے ۔۔

ਮਨ ਕੀ ਬਾਸਨਾ ਮਨ ਿੇ ਟਰੈ ॥

نم یک ناانس نم ےت رٹَے ۔۔

ਇੰਿਰੀ ਤਜਿ ਪੰਚ ਿੋਖ ਿੇ ਰਹਿ ॥

پب
اِدنری ِجت ج دوھک ےت رہت ۔۔
ਨਾਨਕ ਕੋਤਟ ਮਧੇ ਕੋ ਐਸਾ ਅਪਰਸ ॥੧॥

نانک وکت دمےھ وک ااسی ارپس ۔۔۱۔۔
ਬੈਸਨੋ ਸੋ ਤਜਸੁ ਊਪਤਰ ਸੁਪਰਸੰਨ ॥

َنیسیؤ وس ِجس اُورپ ُسترنسّ ۔۔

ਤਬਸਨ ਕੀ ਮਾਇਆ ਿੇ ਹੋਇ ਤਭੰਨ ॥

ب
ئ
ِسں یک امنا ےت وہۓ ھ ِ ّں ۔۔
ਕਰਮ ਕਰਿ ਹੋਵੈ ਤਨਹਕਰਮ ॥

وہوے بِہکرم ۔۔
رکم رکت َ

ਤਿਸੁ ਬੈਸਨੋ ਕਾ ਤਨਰਮਲ ਧਰਮ ॥

ئِس َنیسیؤ اک پِرلم درھم ۔۔

ਕਾਹੂ ਿਲ ਕੀ ਇਛਾ ਨਹੀ ਬਾਛੈ ॥

اک ُہؤ لھپ یک اِاھچ یہن ناےھچ ۔۔
ਕੇਵਲ ਭਗਤਿ ਕੀਰਿਨ ਸੰਤਗ ਰਾਚੈ ॥

ویکل تگھب ریکنت گنس را َچے ۔۔
ਮਨ ਿਨ ਅੰਿਤਰ ਤਸਮਰਨ ਗੋਪਾਲ ॥

نم نت ارتن ِسمرن وگنال ۔۔
ਸਭ ਊਪਤਰ ਹੋਵਿ ਤਕਰਪਾਲ ॥

سیھ اُورپ وہوت کِرنال ۔۔

ਆਤਪ ਤਿਰੜੈ ਅਵਰਹ ਨਾਮੁ ਜਪਾਵੈ ॥

اپجوے ۔۔
ا ت در َِرے اورہ نام َ
ਨਾਨਕ ਓਹੁ ਬੈਸਨੋ ਪਰਮ ਗਤਿ ਪਾਵੈ ॥੨॥

نانک او ُہ َنیسیؤ رپم گپ نا َوے ۔۔۲۔۔
ਭਗਉਿੀ ਭਗਵੰਿ ਭਗਤਿ ਕਾ ਰੰਗੁ ॥

ب
ھگؤیت وگھبَپپ تگھب اک رنگ ۔۔
ਸਗਲ ਤਿਆਗੈ ਿੁਸਟ ਕਾ ਸੰਗੁ ॥

لگس ایتےگَ ُدست اک گنس ۔۔
ਮਨ ਿੇ ਤਬਨਸੈ ਸਗਲਾ ਭਰਮੁ ॥

نم ےت نِیسے سگال رھبم ۔۔

ਕਤਰ ਪੂਜੈ ਸਗਲ ਪਾਰਬਰਹਮੁ ॥

رک ئُؤ َچے لگس نارپرمہ ۔۔

ਸਾਧਸੰਤਗ ਪਾਪਾ ਮਲੁ ਖੋਵੈ ॥

وھکوے ۔۔
سادھسیگ نانا لم َ
ਤਿਸੁ ਭਗਉਿੀ ਕੀ ਮਤਿ ਊਿਮ ਹੋਵੈ ॥

ئ ب
وہوے ۔۔
ِس ھگؤیت یک مت اُومت َ
ਭਗਵੰਿ ਕੀ ਟਹਲ ਕਰੈ ਤਨਿ ਨੀਤਿ ॥

وگھبَپپ یک لہٹ رکَے پِپ تین ۔۔
ਮਨੁ ਿਨੁ ਅਰਪੈ ਤਬਸਨ ਪਰੀਤਿ ॥

ئ
نم نت ار ئَے ِسں رپِپپ ۔۔

ਹਤਰ ਕੇ ਚਰਨ ਤਹਰਿੈ ਬਸਾਵੈ ॥

اسبوے ۔۔
ہر ےک رچن ہِر َدے َ
ਨਾਨਕ ਐਸਾ ਭਗਉਿੀ ਭਗਵੰਿ ਕਉ ਪਾਵੈ ॥੩॥

ب
نانک ااسی ھگؤیت وگھبَپپ کؤ نا َوے ۔۔۳۔۔
ਸੋ ਪੰਤਿਿੁ ਜੋ ਮਨੁ ਪਰਬੋਧੈ ॥

رپوبدےھ ۔۔
وس ڈنپت وج نم َ
ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਆਿਮ ਮਤਹ ਸੋਧੈ ॥

رام نام ا مت ہہم وسد َھے ۔۔
ਰਾਮ ਨਾਮ ਸਾਰੁ ਰਸੁ ਪੀਵੈ ॥

رام نام سار رس ویپَے ۔۔
ਉਸੁ ਪੰਤਿਿ ਕੈ ਉਪਿੇਤਸ ਜਗੁ ਜੀਵੈ ॥

اُس ڈنپت ےکَ ا ُندسی چگ ویجَے ۔۔
ਹਤਰ ਕੀ ਕਥਾ ਤਹਰਿੈ ਬਸਾਵੈ ॥

اسبوے ۔۔
ہر یک اھتک ہِر َدے َ
ਸੋ ਪੰਤਿਿੁ ਤਿਤਰ ਜੋਤਨ ਨ ਆਵੈ ॥

ب
ے ۔۔
وس ڈنپت ھِر وجن ہن ا و َ
ਬੇਿ ਪੁਰਾਨ ਤਸਤਮਰਤਿ ਬੂਝੈ ਮੂਲ ॥

چ
َپید ُپران ِسمرت وب َھے مُؤل ۔۔
ਸੂਖਮ ਮਤਹ ਜਾਨੈ ਅਸਥੂਲੁ ॥

سب
سُؤمھک ہہم اج ئَے ا ُ ھؤل ۔۔

ਚਹੁ ਵਰਨਾ ਕਉ ਿੇ ਉਪਿੇਸੁ ॥

چہؤ ورہن کؤ دے ا ُندسی ۔۔

ਨਾਨਕ ਉਸੁ ਪੰਤਿਿ ਕਉ ਸਿਾ ਅਿੇਸੁ ॥੪॥

نانک اُس ڈنپت کؤ دسا ادسی ۔۔۴۔۔
ਬੀਜ ਮੰਿੁ ਸਰਬ ਕੋ ਤਗਆਨੁ ॥

جیب میتر رست وک گ ِیان ۔۔

ਚਹੁ ਵਰਨਾ ਮਤਹ ਜਪੈ ਕੋਊ ਨਾਮੁ ॥

وکو نام ۔۔
چہؤ ورہن ہہم جپَے ُ

ਜੋ ਜੋ ਜਪੈ ਤਿਸ ਕੀ ਗਤਿ ਹੋਇ ॥

وج وج جپَے ئِس یک گپ وہۓ ۔۔
ਸਾਧਸੰਤਗ ਪਾਵੈ ਜਨੁ ਕੋਇ ॥

سادھسیگ نا َوے نج وکۓ ۔۔
ਕਤਰ ਤਕਰਪਾ ਅੰਿਤਰ ਉਰ ਧਾਰੈ ॥

اھرے ۔۔
رک کِرنا ارتن اُر د َ

ਪਸੁ ਪਰੇਿ ਮੁਘਿ ਪਾਥਰ ਕਉ ਿਾਰੈ ॥

وسپ رپپپ مُگھد نارھت کؤ نا َرے ۔۔
ਸਰਬ ਰੋਗ ਕਾ ਅਉਖਿੁ ਨਾਮੁ ॥

رست روگ اک اودھک نام ۔۔
ਕਤਲਆਣ ਰੂਪ ਮੰਗਲ ਗੁਣ ਗਾਮ ॥

ایلکن ُروت لگنم ُگں اگم ۔۔

ਕਾਹੂ ਜੁਗਤਿ ਤਕਿੈ ਨ ਪਾਈਐ ਧਰਤਮ ॥

اک ُہؤ ُچگت ک ِ َپے ہن نا پپَے درھم ۔۔

ਨਾਨਕ ਤਿਸੁ ਤਮਲੈ ਤਜਸੁ ਤਲਤਖਆ ਧੁਤਰ ਕਰਤਮ ॥੫॥

نانک ئِس ملَ ِے ِجس لک ِھیا د ُھر رکم ۔۔۵۔۔
ਤਜਸ ਕੈ ਮਤਨ ਪਾਰਬਰਹਮ ਕਾ ਤਨਵਾਸੁ ॥

سج ےکَ نم نارپرمہ اک ئِؤاس ۔۔
ਤਿਸ ਕਾ ਨਾਮੁ ਸਤਿ ਰਾਮਿਾਸੁ ॥

ئِس اک نام ست رادماس ۔۔

ਆਿਮ ਰਾਮੁ ਤਿਸੁ ਨਿਰੀ ਆਇਆ ॥

ا مت رام ئِس دنری ا نا ۔۔

ਿਾਸ ਿਸੰਿਣ ਭਾਇ ਤਿਤਨ ਪਾਇਆ ॥

س
داس د ییں اھبےئ پِں نانا ۔۔

ਸਿਾ ਤਨਕਤਟ ਤਨਕਤਟ ਹਤਰ ਜਾਨੁ ॥

دسا نکِت نِکت ہر اجن ۔۔
ਸੋ ਿਾਸੁ ਿਰਗਹ ਪਰਵਾਨੁ ॥

وس داس درہگ رپوان ۔۔
ਅਪੁਨੇ ਿਾਸ ਕਉ ਆਤਪ ਤਕਰਪਾ ਕਰੈ ॥

اےنپ داس کؤ ا ت کِرنا رکَے ۔۔
ਤਿਸੁ ਿਾਸ ਕਉ ਸਭ ਸੋਝੀ ਪਰੈ ॥

ئِس داس کؤ سیھ وسیھج رپَے ۔۔

ਸਗਲ ਸੰਤਗ ਆਿਮ ਉਿਾਸੁ ॥

لگس گنس ا مت اُداس ۔۔
ਐਸੀ ਜੁਗਤਿ ਨਾਨਕ ਰਾਮਿਾਸੁ ॥੬॥

ایسی ُچگت نانک رادماس ۔۔۶۔۔
ਪਰਭ ਕੀ ਆਤਗਆ ਆਿਮ ਤਹਿਾਵੈ ॥

رپَھب یک ا ایگ ا مت ِہیا َوے ۔۔
ਜੀਵਨ ਮੁਕਤਿ ਸੋਊ ਕਹਾਵੈ ॥

اہکوے ۔۔
ِجپؤن مُکت وسؤ َ

ਿੈਸਾ ਹਰਖੁ ਿੈਸਾ ਉਸੁ ਸੋਗੁ ॥

َنیسا ہرھک َنیسا اُس وسگ ۔۔
ਸਿਾ ਅਨੰਿੁ ਿਹ ਨਹੀ ਤਬਓਗੁ ॥

دسا ادنن ہت یہن ویبگ ۔۔
ਿੈਸਾ ਸੁਵਰਨੁ ਿੈਸੀ ਉਸੁ ਮਾਟੀ ॥

َن
َنیسا سُؤرن یسی اُس امیٹ ۔۔

ਿੈਸਾ ਅੰਤਮਰਿੁ ਿੈਸੀ ਤਬਖੁ ਖਾਟੀ ॥

َن
َنیسا ارمِت یسی نِکھ اھکیٹ ۔۔
ਿੈਸਾ ਮਾਨੁ ਿੈਸਾ ਅਤਭਮਾਨੁ ॥

ب
َنیسا امن َنیسا ا ھبمان ۔۔
ਿੈਸਾ ਰੰਕੁ ਿੈਸਾ ਰਾਜਾਨੁ ॥

َنیسا رنک َنیسا رااجن ۔۔

ਜੋ ਵਰਿਾਏ ਸਾਈ ਜੁਗਤਿ ॥

وج ورناےئ سایئ ُچگت ۔۔
ਨਾਨਕ ਓਹੁ ਪੁਰਖੁ ਕਹੀਐ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤਿ ॥੭॥

نانک او ُہ ُپرھک کہ ٔپے َ ویجن مُکت ۔۔۷۔۔
ਪਾਰਬਰਹਮ ਕੇ ਸਗਲੇ ਿਾਉ ॥

نارپرمہ ےک ےلگس اھٹو ۔۔

ਤਜਿੁ ਤਜਿੁ ਘਤਰ ਰਾਖੈ ਿੈਸਾ ਤਿਨ ਨਾਉ ॥

ک
ِجت ِجت رھگ را َھے َنیسا پِں ناو ۔۔
ਆਪੇ ਕਰਨ ਕਰਾਵਨ ਜੋਗੁ ॥

ا ےپ رکن رکاون وجگ ۔۔
ਪਰਭ ਭਾਵੈ ਸੋਈ ਿੁਤਨ ਹੋਗੁ ॥

ب
ھ
ُ
رپَھب اھبوے وسیئ ں وہگ ۔۔
ਪਸਤਰਓ ਆਤਪ ਹੋਇ ਅਨਿ ਿਰੰਗ ॥

رسپئؤ ا ت وہۓ اپپ رتنگ ۔۔
ਲਖੇ ਨ ਜਾਤਹ ਪਾਰਬਰਹਮ ਕੇ ਰੰਗ ॥

ےھکل ہن اجہِ نارپرمہ ےک رنگ ۔۔
ਜੈਸੀ ਮਤਿ ਿੇਇ ਿੈਸਾ ਪਰਗਾਸ ॥

یسیج مت دےئ َنیسا رپاگس ۔۔
ਪਾਰਬਰਹਮੁ ਕਰਿਾ ਅਤਬਨਾਸ ॥

نارپرمہ رکنا اپِیاس ۔۔

ਸਿਾ ਸਿਾ ਸਿਾ ਿਇਆਲ ॥

دسا دسا دسا دنال ۔۔
ਤਸਮਤਰ ਤਸਮਤਰ ਨਾਨਕ ਭਏ ਤਨਹਾਲ ॥੮॥੯॥

ِسمر ِسمر نانک ےئھب بِہال ۔۔۸۔۔۹۔۔
ਸਲੋਕੁ ॥

ولسک ۔۔
ਉਸਿਤਿ ਕਰਤਹ ਅਨੇਕ ਜਨ ਅੰਿੁ ਨ ਪਾਰਾਵਾਰ ॥

اُسیت رکہِ اپیک نج اپپ ہن ناراوار ۔۔
ਨਾਨਕ ਰਚਨਾ ਪਰਤਭ ਰਚੀ ਬਹੁ ਤਬਤਧ ਅਤਨਕ ਪਰਕਾਰ ॥੧॥

نانک رانچ رپَھب ریچ وہب نِدھ ان ِک رپاکر ۔۔۱۔۔
ਅਸਟਪਿੀ ॥

اسییدی ۔۔
ਕਈ ਕੋਤਟ ਹੋਏ ਪੂਜਾਰੀ ॥

یئک وکت وہےئ ئُؤاجری ۔۔
ਕਈ ਕੋਤਟ ਆਚਾਰ ਤਬਉਹਾਰੀ ॥

یئک وکت ا اچر ویباہری ۔۔
ਕਈ ਕੋਤਟ ਭਏ ਿੀਰਥ ਵਾਸੀ ॥

یئک وکت ےئھب ریتھت وایس ۔۔
ਕਈ ਕੋਤਟ ਬਨ ਭਰਮਤਹ ਉਿਾਸੀ ॥

یئک وکت نب رھبہمِ اُدایس ۔۔

ਕਈ ਕੋਤਟ ਬੇਿ ਕੇ ਸਰੋਿੇ ॥

یئک وکت َپید ےک رسوےت ۔۔
ਕਈ ਕੋਤਟ ਿਪੀਸੁਰ ਹੋਿੇ ॥

پ
یئک وکت ییسر وہےت ۔۔

ਕਈ ਕੋਤਟ ਆਿਮ ਤਧਆਨੁ ਧਾਰਤਹ ॥

یئک وکت ا مت دایھن داھرہِ۔۔
ਕਈ ਕੋਤਟ ਕਤਬ ਕਾਤਬ ਬੀਚਾਰਤਹ ॥

یئک وکت بک اقت اچیبرہِ۔۔
ਕਈ ਕੋਤਟ ਨਵਿਨ ਨਾਮ ਤਧਆਵਤਹ ॥

یئک وکت ونَنت نام دایھوہِ۔۔
ਨਾਨਕ ਕਰਿੇ ਕਾ ਅੰਿੁ ਨ ਪਾਵਤਹ ॥੧॥

نانک رکےت اک اپپ ہن ناوہِ۔۔۱۔۔
ਕਈ ਕੋਤਟ ਭਏ ਅਤਭਮਾਨੀ ॥

ب
یئک وکت ےئھب ا ھبماین ۔۔

ਕਈ ਕੋਤਟ ਅੰਧ ਅਤਗਆਨੀ ॥

یئک وکت ادنھ اگ ِیاین ۔۔
ਕਈ ਕੋਤਟ ਤਕਰਪਨ ਕਿੋਰ ॥

یئک وکت کِرنپ وھٹکر ۔۔

ਕਈ ਕੋਤਟ ਅਤਭਗ ਆਿਮ ਤਨਕੋਰ ॥

یئک وکت ابھِگ ا مت نِکؤر ۔۔

ਕਈ ਕੋਤਟ ਪਰ ਿਰਬ ਕਉ ਤਹਰਤਹ ॥

یئک وکت رپ درت کؤ ہِرہِ۔۔
ਕਈ ਕੋਤਟ ਪਰ ਿੂਖਨਾ ਕਰਤਹ ॥

یئک وکت رپ ُدوانھک رکہِ۔۔
ਕਈ ਕੋਤਟ ਮਾਇਆ ਸਰਮ ਮਾਤਹ ॥

یئک وکت امنا رسَم امہِ۔۔
ਕਈ ਕੋਤਟ ਪਰਿੇਸ ਭਰਮਾਤਹ ॥

یئک وکت رپدسی رھبامہِ۔۔
ਤਜਿੁ ਤਜਿੁ ਲਾਵਹੁ ਤਿਿੁ ਤਿਿੁ ਲਗਨਾ ॥

ِجت ِجت الووہ پِپ پِپ انگل ۔۔
ਨਾਨਕ ਕਰਿੇ ਕੀ ਜਾਨੈ ਕਰਿਾ ਰਚਨਾ ॥੨॥

نانک رکےت یک اج ئَے رکنا رانچ ۔۔۲۔۔
ਕਈ ਕੋਤਟ ਤਸਧ ਜਿੀ ਜੋਗੀ ॥

یئک وکت سِدھ یتج وجیگ ۔۔
ਕਈ ਕੋਤਟ ਰਾਜੇ ਰਸ ਭੋਗੀ ॥

یئک وکت راےج رس وھبیگ ۔۔
ਕਈ ਕੋਤਟ ਪੰਖੀ ਸਰਪ ਉਪਾਏ ॥

یئک وکت یھکنپ رست اُناےئ ۔۔
ਕਈ ਕੋਤਟ ਪਾਥਰ ਤਬਰਖ ਤਨਪਜਾਏ ॥

یئک وکت نارھت پِرھک پ ِبچاےئ ۔۔

ਕਈ ਕੋਤਟ ਪਵਣ ਪਾਣੀ ਬੈਸੰਿਰ ॥

ن
یئک وکت وپَن ناین َ یسیتر ۔۔
ਕਈ ਕੋਤਟ ਿੇਸ ਭੂ ਮੰਿਲ ॥

ب
یئک وکت دسی ُھؤ ڈنمل ۔۔
ਕਈ ਕੋਤਟ ਸਸੀਅਰ ਸੂਰ ਨਖਯਿਰ ॥

نک
یئک وکت سسیتر سُؤر ھ َیتر ۔۔

ਕਈ ਕੋਤਟ ਿੇਵ ਿਾਨਵ ਇੰਿਰ ਤਸਤਰ ਛਿਰ ॥

یئک وکت َد َوی دائَؤ اِدنر سِر رتھچ ۔۔
ਸਗਲ ਸਮਗਰੀ ਅਪਨੈ ਸੂਤਿ ਧਾਰੈ ॥

س
م
گ
س
اھرے ۔۔
د
ت
ُؤ
ےنپ
ا
ی
ر
لگس
َ
ਨਾਨਕ ਤਜਸੁ ਤਜਸੁ ਭਾਵੈ ਤਿਸੁ ਤਿਸੁ ਤਨਸਿਾਰੈ ॥੩॥

نانک ِجس ِجس اھبوے ئِس ئِس ئِسیا َرے ۔۔۳۔۔
ਕਈ ਕੋਤਟ ਰਾਜਸ ਿਾਮਸ ਸਾਿਕ ॥

یئک وکت راسج ناسم سانک ۔۔
ਕਈ ਕੋਤਟ ਬੇਿ ਪੁਰਾਨ ਤਸਤਮਰਤਿ ਅਰੁ ਸਾਸਿ ॥

یئک وکت پ َید ُپران ِسمرت ار ساست ۔۔
ਕਈ ਕੋਤਟ ਕੀਏ ਰਿਨ ਸਮੁਿ ॥

یئک وکت ےئیک رنت سمُد ۔۔

ਕਈ ਕੋਤਟ ਨਾਨਾ ਪਰਕਾਰ ਜੰਿ ॥

یئک وکت نانا رپاکر جپت ۔۔

ਕਈ ਕੋਤਟ ਕੀਏ ਤਚਰ ਜੀਵੇ ॥

یئک وکت ےئیک جِر ویجے ۔۔
ਕਈ ਕੋਤਟ ਤਗਰੀ ਮੇਰ ਸੁਵਰਨ ਥੀਵੇ ॥

یئک وکت گِری مَتر سُؤرن ویھتے ۔۔
ਕਈ ਕੋਤਟ ਜਖਯ ਤਕੰਨਰ ਤਪਸਾਚ ॥

چک
یئک وکت ٔھی کِتر ِئساچ ۔۔

ਕਈ ਕੋਤਟ ਭੂਿ ਪਰੇਿ ਸੂਕਰ ਤਮਰਗਾਚ ॥

ب
یئک وکت ُھؤت رپَپپ سُؤرک رمِاگچ ۔۔
ਸਭ ਿੇ ਨੇਰੈ ਸਭਹੂ ਿੇ ਿੂਤਰ ॥

سب
سیھ ےت رینَے ھہ ُؤ ےت ُدور ۔۔
ਨਾਨਕ ਆਤਪ ਅਤਲਪਿੁ ਰਤਹਆ ਭਰਪੂਤਰ ॥੪॥

نانک ا ت ال ِپت رایہ رھبئُؤر ۔۔۴۔۔
ਕਈ ਕੋਤਟ ਪਾਿਾਲ ਕੇ ਵਾਸੀ ॥

یئک وکت نانال ےک وایس ۔۔
ਕਈ ਕੋਤਟ ਨਰਕ ਸੁਰਗ ਤਨਵਾਸੀ ॥

یئک وکت رنک ُسرگ ئِؤایس ۔۔
ਕਈ ਕੋਤਟ ਜਨਮਤਹ ਜੀਵਤਹ ਮਰਤਹ ॥

یئک وکت جبم ِہ ویجہِ رمہِ۔۔

ਕਈ ਕੋਤਟ ਬਹੁ ਜੋਨੀ ਤਿਰਤਹ ॥

ب
یئک وکت وہب وجین ھِرہِ۔۔

ਕਈ ਕੋਤਟ ਬੈਿਿ ਹੀ ਖਾਤਹ ॥

یئک وکت نیبھت یہ اھکہِ۔۔
ਕਈ ਕੋਤਟ ਘਾਲਤਹ ਥਤਕ ਪਾਤਹ ॥

یئک وکت اھگہلِ کھت ناہِ۔۔
ਕਈ ਕੋਤਟ ਕੀਏ ਧਨਵੰਿ ॥

یئک وکت ےئیک دھپ َؤپپ ۔۔
ਕਈ ਕੋਤਟ ਮਾਇਆ ਮਤਹ ਤਚੰਿ ॥

یئک وکت امنا ہہم ِجپت ۔۔
ਜਹ ਜਹ ਭਾਣਾ ਿਹ ਿਹ ਰਾਖੇ ॥

ہج ہج اھبنا ہت ہت راےھک ۔۔
ਨਾਨਕ ਸਭੁ ਤਕਛੁ ਪਰਭ ਕੈ ਹਾਥੇ ॥੫॥

ک
نانک سیھ ِچھ رپَھب ےکَ اہےھت ۔۔۵۔۔
ਕਈ ਕੋਤਟ ਭਏ ਬੈਰਾਗੀ ॥

یئک وکت ےئھب ریبایگ ۔۔
ਰਾਮ ਨਾਮ ਸੰਤਗ ਤਿਤਨ ਤਲਵ ਲਾਗੀ ॥

رام نام گنس پِں لِؤ الیگ ۔۔
ਕਈ ਕੋਤਟ ਪਰਭ ਕਉ ਖੋਜੰਿੇ ॥

یئک وکت رپَھب کؤ وھکےتنج ۔۔
ਆਿਮ ਮਤਹ ਪਾਰਬਰਹਮੁ ਲਹੰਿੇ ॥

ا مت ہہم نارپرمہ لہیپے ۔۔

ਕਈ ਕੋਤਟ ਿਰਸਨ ਪਰਭ ਤਪਆਸ ॥

یئک وکت درنس رپَھب ایپس ۔۔
ਤਿਨ ਕਉ ਤਮਤਲਓ ਪਰਭੁ ਅਤਬਨਾਸ ॥

پِں کؤ مل ِپؤ رپَھب اپِیاس ۔۔

ਕਈ ਕੋਤਟ ਮਾਗਤਹ ਸਿਸੰਗੁ ॥

یئک وکت امہگِ سیسیگ ۔۔

ਪਾਰਬਰਹਮ ਤਿਨ ਲਾਗਾ ਰੰਗੁ ॥

نارپرمہ پِں الاگ رنگ ۔۔

ਤਜਨ ਕਉ ਹੋਏ ਆਤਪ ਸੁਪਰਸੰਨ ॥

ِجں کؤ وہےئ ا ت ُسترنسّ ۔۔

ਨਾਨਕ ਿੇ ਜਨ ਸਿਾ ਧਤਨ ਧੰਤਨ ॥੬॥

نانک ےت نج دسا دنھ دنھّ ۔۔۶۔۔
ਕਈ ਕੋਤਟ ਖਾਣੀ ਅਰੁ ਖੰਿ ॥

یئک وکت اھکین ار ڈنھک ۔۔
ਕਈ ਕੋਤਟ ਅਕਾਸ ਬਰਹਮੰਿ ॥

یئک وکت ااکس پرہمید ۔۔

ਕਈ ਕੋਤਟ ਹੋਏ ਅਵਿਾਰ ॥

یئک وکت وہےئ اونار ۔۔
ਕਈ ਜੁਗਤਿ ਕੀਨੋ ਤਬਸਥਾਰ ॥

ئ
یئک ُچگت ونیک ِسبھار ۔۔

ਕਈ ਬਾਰ ਪਸਤਰਓ ਪਾਸਾਰ ॥

یئک نار رسپئؤ ناسار ۔۔
ਸਿਾ ਸਿਾ ਇਕੁ ਏਕੰਕਾਰ ॥

دسا دسا اِک انکپکار ۔۔
ਕਈ ਕੋਤਟ ਕੀਨੇ ਬਹੁ ਭਾਤਿ ॥

یئک وکت کیپے وہب اھبت ۔۔
ਪਰਭ ਿੇ ਹੋਏ ਪਰਭ ਮਾਤਹ ਸਮਾਤਿ ॥

رپَھب ےت وہےئ رپَھب امہِ امست ۔۔
ਿਾ ਕਾ ਅੰਿੁ ਨ ਜਾਨੈ ਕੋਇ ॥

نا اک اپپ ہن اج ئَے وکۓ ۔۔
ਆਪੇ ਆਤਪ ਨਾਨਕ ਪਰਭੁ ਸੋਇ ॥੭॥

ا ےپ ا ت نانک رپَھب وسۓ ۔۔۷۔۔
ਕਈ ਕੋਤਟ ਪਾਰਬਰਹਮ ਕੇ ਿਾਸ ॥

یئک وکت نارپرمہ ےک داس ۔۔
ਤਿਨ ਹੋਵਿ ਆਿਮ ਪਰਗਾਸ ॥

پِں وہوت ا مت رپاگس ۔۔
ਕਈ ਕੋਤਟ ਿਿ ਕੇ ਬੇਿੇ ॥

یئک وکت پپ ےک ےتیب ۔۔
ਸਿਾ ਤਨਹਾਰਤਹ ਏਕੋ ਨੇਿਰੇ ॥

دسا بِہارہِ اوکی پیترے ۔۔

ਕਈ ਕੋਤਟ ਨਾਮ ਰਸੁ ਪੀਵਤਹ ॥

یئک وکت نام رس ویپہِ۔۔
ਅਮਰ ਭਏ ਸਿ ਸਿ ਹੀ ਜੀਵਤਹ ॥

ارم ےئھب دص دص یہ ویجہِ۔۔
ਕਈ ਕੋਤਟ ਨਾਮ ਗੁਨ ਗਾਵਤਹ ॥

یئک وکت نام ُگں اگوہِ۔۔

ਆਿਮ ਰਤਸ ਸੁਤਖ ਸਹਤਜ ਸਮਾਵਤਹ ॥

سہ
ا مت رس ُسکھ ج امسوہِ۔۔

ਅਪੁਨੇ ਜਨ ਕਉ ਸਾਤਸ ਸਾਤਸ ਸਮਾਰੇ ॥

اےنپ نج کؤ ساس ساس امسرے ۔۔
ਨਾਨਕ ਓਇ ਪਰਮੇਸੁਰ ਕੇ ਤਪਆਰੇ ॥੮॥੧੦॥

ے رپمیسُر ےک ایپرے ۔۔۸۔۔۱۱۔۔
نانک او ؑ
ਸਲੋਕੁ ॥

ولسک ۔۔
ਕਰਣ ਕਾਰਣ ਪਰਭੁ ਏਕੁ ਹੈ ਿੂਸਰ ਨਾਹੀ ਕੋਇ ॥

ےہ ُدورس نایہ وکۓ ۔۔
رکن اکرن رپَھب انک َ
ਨਾਨਕ ਤਿਸੁ ਬਤਲਹਾਰਣੈ ਜਤਲ ਥਤਲ ਮਹੀਅਤਲ ਸੋਇ ॥੧॥

م
نانک ئِس اہلبر ئَے لج لھت ہییل وسۓ ۔۔۱۔۔
ਅਸਟਪਿੀ ॥

اسییدی ۔۔

ਕਰਨ ਕਰਾਵਨ ਕਰਨੈ ਜੋਗੁ ॥

رکن رکاون رک ئَے وجگ ۔۔
ਜੋ ਤਿਸੁ ਭਾਵੈ ਸੋਈ ਹੋਗੁ ॥

وج ئِس اھبوے وسیئ وہگ ۔۔
ਤਖਨ ਮਤਹ ਥਾਤਪ ਉਥਾਪਨਹਾਰਾ ॥

ک
ھِں ہہم اھتت اُاھتاہنپرا ۔۔

ਅੰਿੁ ਨਹੀ ਤਕਛੁ ਪਾਰਾਵਾਰਾ ॥

ک
اپپ یہن ِچھ نارا وارا ۔۔

ਹੁਕਮੇ ਧਾਤਰ ਅਧਰ ਰਹਾਵੈ ॥

چک
اہوے ۔۔
ُ مے داھر ادرھ ر َ

ਹੁਕਮੇ ਉਪਜੈ ਹੁਕਤਮ ਸਮਾਵੈ ॥

ُچکم ُ بج ُچک
امسوے ۔۔
م
ے ا َے
َ

ਹੁਕਮੇ ਊਚ ਨੀਚ ਤਬਉਹਾਰ ॥

ُچکمے

اُوچ چین ویباہر ۔۔

ਹੁਕਮੇ ਅਤਨਕ ਰੰਗ ਪਰਕਾਰ ॥

ُچکمے ان ِک رنگ رپاکر ۔۔

ਕਤਰ ਕਤਰ ਿੇਖੈ ਅਪਨੀ ਵਤਿਆਈ ॥

نک
رک رک د َھے اینپ ودنایئ ۔۔

ਨਾਨਕ ਸਭ ਮਤਹ ਰਤਹਆ ਸਮਾਈ ॥੧॥

نانک سیھ ہہم رایہ امسیئ ۔۔۱۔۔

ਪਰਭ ਭਾਵੈ ਮਾਨੁਖ ਗਤਿ ਪਾਵੈ ॥

رپَھب اھبوے ام ُنکھ گپ نا َوے ۔۔
ਪਰਭ ਭਾਵੈ ਿਾ ਪਾਥਰ ਿਰਾਵੈ ॥

اھبوے نا نارھت رتا َوے ۔۔
رپَھب َ
ਪਰਭ ਭਾਵੈ ਤਬਨੁ ਸਾਸ ਿੇ ਰਾਖੈ ॥

ک
رپَھب اھبوے پِں ساس ےت را َھے ۔۔
ਪਰਭ ਭਾਵੈ ਿਾ ਹਤਰ ਗੁਣ ਭਾਖੈ ॥

ک
رپَھب اھبوے نا ہر ُگں اھب َھے ۔۔
ਪਰਭ ਭਾਵੈ ਿਾ ਪਤਿਿ ਉਧਾਰੈ ॥

اھرے ۔۔
رپَھب اھبوے نا تتپ اُد َ
ਆਤਪ ਕਰੈ ਆਪਨ ਬੀਚਾਰੈ ॥

ا ت رکَے ا نپ پِبچا َرے ۔۔

ਿੁਹਾ ਤਸਤਰਆ ਕਾ ਆਤਪ ਸੁਆਮੀ ॥

ُداہ سِرنا اک ا ت سُؤا یم ۔۔
ਖੇਲੈ ਤਬਗਸੈ ਅੰਿਰਜਾਮੀ ॥

ک
ن
گ
َ
ھ
س
ل
ی
ِ
ے َ ے ارتناجیم ۔۔

ਜੋ ਭਾਵੈ ਸੋ ਕਾਰ ਕਰਾਵੈ ॥

وج اھبوے وس اکر رکا َوے ۔۔
ਨਾਨਕ ਤਿਰਸਟੀ ਅਵਰੁ ਨ ਆਵੈ ॥੨॥

ے ۔۔۲۔۔
نانک درِیٹس ا َور ہن ا و َ

ਕਹੁ ਮਾਨੁਖ ਿੇ ਤਕਆ ਹੋਇ ਆਵੈ ॥

ے ۔۔
وہک ام ُنکھ ےت ایک وہۓ ا و َ
ਜੋ ਤਿਸੁ ਭਾਵੈ ਸੋਈ ਕਰਾਵੈ ॥

وج ئِس اھبوے وسیئ رکا َوے ۔۔
ਇਸ ਕੈ ਹਾਤਥ ਹੋਇ ਿਾ ਸਭੁ ਤਕਛੁ ਲੇਇ ॥

ک
اِس ےکَ اہھت وہۓ نا سیھ ِچھ ےئل ۔۔
ਜੋ ਤਿਸੁ ਭਾਵੈ ਸੋਈ ਕਰੇਇ ॥

وج ئِس اھبوے وسیئ رکۓ ۔۔
ਅਨਜਾਨਿ ਤਬਤਖਆ ਮਤਹ ਰਚੈ ॥

ااجنپپ نِکھیا ہہم ر َچے ۔۔

ਜੇ ਜਾਨਿ ਆਪਨ ਆਪ ਬਚੈ ॥

ےج اجپپ ا نپ ا ت بج َے ۔۔
ਭਰਮੇ ਭੂਲਾ ਿਹ ਤਿਤਸ ਧਾਵੈ ॥

ب
اھوے ۔۔
رھبےم ُھؤال دہ دِس د َ
ਤਨਮਖ ਮਾਤਹ ਚਾਤਰ ਕੁੰਟ ਤਿਤਰ ਆਵੈ ॥

ب
بِ
ے ۔۔
مکھ امہِ اچر کُپت ھِر ا و َ

ਕਤਰ ਤਕਰਪਾ ਤਜਸੁ ਅਪਨੀ ਭਗਤਿ ਿੇਇ ॥

رک کِرنا ِجس اینپ تگھب دےئ ۔۔

ਨਾਨਕ ਿੇ ਜਨ ਨਾਤਮ ਤਮਲੇਇ ॥੩॥

نانک ےت نج نام مل ِ ٔپے ۔۔۳۔۔

ਤਖਨ ਮਤਹ ਨੀਚ ਕੀਟ ਕਉ ਰਾਜ ॥

ک
ھ
ِ
ک
ں ہہم چین ٹیک ؤ راچ ۔۔
ਪਾਰਬਰਹਮ ਗਰੀਬ ਤਨਵਾਜ ॥

نارپرمہ رگبی ئِؤاچ ۔۔

ਜਾ ਕਾ ਤਿਰਸਤਟ ਕਛੂ ਨ ਆਵੈ ॥

س کج
ُ
ھ
ے ۔۔
اج اک د ِر ت ؤ ہن ا و َ
ਤਿਸੁ ਿਿਕਾਲ ਿਹ ਤਿਸ ਪਰਗਟਾਵੈ ॥

ئ
َاٹگوے ۔۔
ِس اکتتل دہ دِس رپ َ
ਜਾ ਕਉ ਅਪੁਨੀ ਕਰੈ ਬਖਸੀਸ ॥

ن کھ
سی
اج کؤ اینپ رکَے س ۔۔

ਿਾ ਕਾ ਲੇਖਾ ਨ ਗਨੈ ਜਗਿੀਸ ॥

نا اک اھکیل ہن گ َپے چگدسی ۔۔

ਜੀਉ ਤਪੰਿੁ ਸਭ ਤਿਸ ਕੀ ਰਾਤਸ ॥

جپؤ پِید سیھ ئِس یک راس ۔۔

ਘਤਟ ਘਤਟ ਪੂਰਨ ਬਰਹਮ ਪਰਗਾਸ ॥

ٹھگ ٹھگ ئُؤرن پرمہ رپَاگس ۔۔
ਅਪਨੀ ਬਣਿ ਆਤਪ ਬਨਾਈ ॥

اینپ تنب ا ت انبیئ ۔۔
ਨਾਨਕ ਜੀਵੈ ਿੇਤਖ ਬਿਾਈ ॥੪॥

نانک ویجے دھکی ندایئ ۔۔۴۔۔

ਇਸ ਕਾ ਬਲੁ ਨਾਹੀ ਇਸੁ ਹਾਥ ॥

اِس اک نل نایہ اس اہھت ۔۔

ਕਰਨ ਕਰਾਵਨ ਸਰਬ ਕੋ ਨਾਥ ॥

رکن رکاون رست وک ناھت ۔۔
ਆਤਗਆਕਾਰੀ ਬਪੁਰਾ ਜੀਉ ॥

ا ایگاکری نترا جپؤ ۔۔

ਜੋ ਤਿਸੁ ਭਾਵੈ ਸੋਈ ਿੁਤਨ ਥੀਉ ॥

ب ب
ئ
اھبوے وسیئ ُھں ھپؤ ۔۔
وج ِس َ
ਕਬਹੂ ਊਚ ਨੀਚ ਮਤਹ ਬਸੈ ॥

کب ُہؤ اُوچ چین ہہم ئ َسے ۔۔

ਕਬਹੂ ਸੋਗ ਹਰਖ ਰੰਤਗ ਹਸੈ ॥

کب ُہؤ وسگ ہرھک رنگ ہ َسے ۔۔
ਕਬਹੂ ਤਨੰਿ ਤਚੰਿ ਤਬਉਹਾਰ ॥

کب ُہؤ پ ِید ِجید ویباہر ۔۔

ਕਬਹੂ ਊਭ ਅਕਾਸ ਪਇਆਲ ॥

کب ُہؤ اُوھب ااکس ایپل ۔۔

ਕਬਹੂ ਬੇਿਾ ਬਰਹਮ ਬੀਚਾਰ ॥

کب ُہؤ ن َییا پرمہ اچیبر ۔۔

ਨਾਨਕ ਆਤਪ ਤਮਲਾਵਣਹਾਰ ॥੫॥

نانک ا ت مِالواہنر ۔۔۵۔۔

ਕਬਹੂ ਤਨਰਤਿ ਕਰੈ ਬਹੁ ਭਾਤਿ ॥

کب ُہؤ پِرت رکَے وہب اھبت ۔۔
ਕਬਹੂ ਸੋਇ ਰਹੈ ਤਿਨੁ ਰਾਤਿ ॥

کب ُہؤ وسۓ ر َہے دِن رات ۔۔
ਕਬਹੂ ਮਹਾ ਿੋਧ ਤਬਕਰਾਲ ॥

کب ُہؤ اہم رکودھ نِکرال ۔۔

ਕਬਹੂੰ ਸਰਬ ਕੀ ਹੋਿ ਰਵਾਲ ॥

کب ُہؤن رست یک وہت روال ۔۔
ਕਬਹੂ ਹੋਇ ਬਹੈ ਬਿ ਰਾਜਾ ॥

کب ُہؤ وہۓ ب َہے ند رااج ۔۔

ਕਬਹੁ ਭੇਖਾਰੀ ਨੀਚ ਕਾ ਸਾਜਾ ॥

کبہ بھ
ک
ی
ؤ ھاری چین اک سااج ۔۔

ਕਬਹੂ ਅਪਕੀਰਤਿ ਮਤਹ ਆਵੈ ॥

ے ۔۔
کب ُہؤ انکترت ہہم ا و َ
ਕਬਹੂ ਭਲਾ ਭਲਾ ਕਹਾਵੈ ॥

ب ب
اہکوے ۔۔
کب ُہؤ ھال ھال َ

ਤਜਉ ਪਰਭੁ ਰਾਖੈ ਤਿਵ ਹੀ ਰਹੈ ॥

ک
ج ٔپؤ رپَھب را َھے ئِؤ یہ ر َہے ۔۔
ਗੁਰ ਪਰਸਾਤਿ ਨਾਨਕ ਸਚੁ ਕਹੈ ॥੬॥

ُگر رپساد نانک چس ےہکَ ۔۔۶۔۔

ਕਬਹੂ ਹੋਇ ਪੰਤਿਿੁ ਕਰੇ ਬਖਯਾਨੁ ॥

کب ُہؤ وہۓ ڈنپت رکے نکھیان ۔۔
ਕਬਹੂ ਮੋਤਨਧਾਰੀ ਲਾਵੈ ਤਧਆਨੁ ॥

الوے دایھن ۔۔
کب ُہؤ ومدناھری َ
ਕਬਹੂ ਿਟ ਿੀਰਥ ਇਸਨਾਨ ॥

کب ُہؤ ٹت ریتھت اانسن ۔۔

ਕਬਹੂ ਤਸਧ ਸਾਤਧਕ ਮੁਤਖ ਤਗਆਨ ॥

کب ُہؤ سِدھ سادِکھ مُکھ گ ِیان ۔۔

ਕਬਹੂ ਕੀਟ ਹਸਤਿ ਪਿੰਗ ਹੋਇ ਜੀਆ ॥

کب ُہؤ ٹیک ہست گنتپ وہۓ ایج ۔۔
ਅਤਨਕ ਜੋਤਨ ਭਰਮੈ ਭਰਮੀਆ ॥

ان ِک وجن رھب م َے رھبمِیا ۔۔

ਨਾਨਾ ਰੂਪ ਤਜਉ ਸਵਾਗੀ ਤਿਖਾਵੈ ॥

ِاھکوے ۔۔
نانا ُروت ج ٔپؤ سَؤایگ د َ
ج ٔپؤ

ਤਜਉ ਪਰਭ ਭਾਵੈ ਤਿਵੈ ਨਚਾਵੈ ॥

اچنوے ۔۔
رپَھب اھبوے ئ ِ َؤے َ
ਜੋ ਤਿਸੁ ਭਾਵੈ ਸੋਈ ਹੋਇ ॥

وج ئِس اھبوے وسیئ وہۓ ۔۔
ਨਾਨਕ ਿੂਜਾ ਅਵਰੁ ਨ ਕੋਇ ॥੭॥

نانک ُدواج ا َور ہن وکۓ ۔۔۷۔۔

ਕਬਹੂ ਸਾਧਸੰਗਤਿ ਇਹੁ ਪਾਵੈ ॥

کب ُہؤ سادھسیگت اویہ نا َوے ۔۔

ਉਸੁ ਅਸਥਾਨ ਿੇ ਬਹੁਤਰ ਨ ਆਵੈ ॥

ب
ے ۔۔
اُس ااھتسن ےت ُہر ہن ا و َ
ਅੰਿਤਰ ਹੋਇ ਤਗਆਨ ਪਰਗਾਸੁ ॥

ارتن وہۓ گ ِیان رپاگس ۔۔
ਉਸੁ ਅਸਥਾਨ ਕਾ ਨਹੀ ਤਬਨਾਸੁ ॥

اُس ااھتسن اک یہن پِیاس ۔۔
ਮਨ ਿਨ ਨਾਤਮ ਰਿੇ ਇਕ ਰੰਤਗ ॥

نم نت نام رےت اِک رنگ ۔۔
ਸਿਾ ਬਸਤਹ ਪਾਰਬਰਹਮ ਕੈ ਸੰਤਗ ॥

دسا ئس ِہ نارپرمہ ےکَ گنس ۔۔

ਤਜਉ ਜਲ ਮਤਹ ਜਲੁ ਆਇ ਖਟਾਨਾ ॥

ج ٔپؤ لج ہہم لج ا ۓ اٹھکنا ۔۔
ਤਿਉ ਜੋਿੀ ਸੰਤਗ ਜੋਤਿ ਸਮਾਨਾ ॥

پپؤ وجیت گنس وجت امسنا ۔۔

ਤਮਤਟ ਗਏ ਗਵਨ ਪਾਏ ਤਬਸਰਾਮ ॥

مِت ےئگ وگَن ناےئ ِئسرام ۔۔

ਨਾਨਕ ਪਰਭ ਕੈ ਸਿ ਕੁਰਬਾਨ ॥੮॥੧੧॥

نانک رپَھب ےکَ دص قُرنان ۔۔۸۔۔۱۱۔۔

ਸਲੋਕੁ ॥

ولسک ۔۔
ਸੁਖੀ ਬਸੈ ਮਸਕੀਨੀਆ ਆਪੁ ਤਨਵਾਤਰ ਿਲੇ ॥

سک
ُ ھی ئ َسے مسکیییا ا ت ئِؤار ےلت ۔۔

ਬਿੇ ਬਿੇ ਅਹੰਕਾਰੀਆ ਨਾਨਕ ਗਰਤਬ ਗਲੇ ॥੧॥

ندے ندے ااکنہرپیا نانک رگت ےلگ ۔۔۱۔۔
ਅਸਟਪਿੀ ॥

اسییدی ۔۔
ਤਜਸ ਕੈ ਅੰਿਤਰ ਰਾਜ ਅਤਭਮਾਨੁ ॥

ب
ِجس ےکَ ارتن راچ ا ھبمان ۔۔
ਸੋ ਨਰਕਪਾਿੀ ਹੋਵਿ ਸੁਆਨੁ ॥

وس رناپکیت وہوت سُؤا ن ۔۔
ਜੋ ਜਾਨੈ ਮੈ ਜੋਬਨਵੰਿੁ ॥

وج اج ئَے م َے وجونبپپ ۔۔
ਸੋ ਹੋਵਿ ਤਬਸਟਾ ਕਾ ਜੰਿੁ ॥

وس وہوت ِئسیا اک جپت ۔۔
ਆਪਸ ਕਉ ਕਰਮਵੰਿੁ ਕਹਾਵੈ ॥

اہکوے ۔۔
ا سپ کؤ رکومَپپ َ
ਜਨਤਮ ਮਰੈ ਬਹੁ ਜੋਤਨ ਭਰਮਾਵੈ ॥

رھباموے ۔۔
منج م َ َرے وہب وجن
َ

ਧਨ ਭੂਤਮ ਕਾ ਜੋ ਕਰੈ ਗੁਮਾਨੁ ॥

ب
ُ
دنھ ُھؤم اک وج رکَے گمان ۔۔
ਸੋ ਮੂਰਖੁ ਅੰਧਾ ਅਤਗਆਨੁ ॥

وس مُؤرھک ادناھ اایگن ۔۔
ਕਤਰ ਤਕਰਪਾ ਤਜਸ ਕੈ ਤਹਰਿੈ ਗਰੀਬੀ ਬਸਾਵੈ ॥

ج
اسبوے ۔۔
رک کِرنا ِ س ےکَ ہِر َدے رگیبی َ
ਨਾਨਕ ਈਹਾ ਮੁਕਿੁ ਆਗੈ ਸੁਖੁ ਪਾਵੈ ॥੧॥

نانک اِاہی مُکت ا ےگ ُسکھ نا َوے ۔۔۱۔۔
ਧਨਵੰਿਾ ਹੋਇ ਕਤਰ ਗਰਬਾਵੈ ॥

دھپؤاتن وہۓ رک رگنا َوے ۔۔

ਤਿਰਣ ਸਮਾਤਨ ਕਛੁ ਸੰਤਗ ਨ ਜਾਵੈ ॥

اجوے ۔۔
رتِن امسن ھچک گنس ہن َ
ਬਹੁ ਲਸਕਰ ਮਾਨੁਖ ਊਪਤਰ ਕਰੇ ਆਸ ॥

وہب لسکر ام ُنکھ اُورپ رکے ا س ۔۔

ਪਲ ਭੀਿਤਰ ਿਾ ਕਾ ਹੋਇ ਤਬਨਾਸ ॥

نل رتیھب نا اک وہۓ پِیاس ۔۔
ਸਭ ਿੇ ਆਪ ਜਾਨੈ ਬਲਵੰਿੁ ॥

سیھ ےت ا ت اج ئَے ولبپپ ۔۔
ਤਖਨ ਮਤਹ ਹੋਇ ਜਾਇ ਭਸਮੰਿੁ ॥

ب
ک
ھِں ہہم وہۓ اجۓ ھسمپت ۔۔

ਤਕਸੈ ਨ ਬਿੈ ਆਤਪ ਅਹੰਕਾਰੀ ॥

کِسے َ ہن دبَے ا ت ااکنہری ۔۔

ਧਰਮ ਰਾਇ ਤਿਸੁ ਕਰੇ ਖੁਆਰੀ ॥

ک
درھم راےئ ئِس رکے ُھؤاری ۔۔
ਗੁਰ ਪਰਸਾਤਿ ਜਾ ਕਾ ਤਮਟੈ ਅਤਭਮਾਨੁ ॥

ب
ُگر رپساد اج اک ِمپے ا ھبمان ۔۔

ਸੋ ਜਨੁ ਨਾਨਕ ਿਰਗਹ ਪਰਵਾਨੁ ॥੨॥

وس نج نانک درہگ رپوان ۔۔۲۔۔
ਕੋਤਟ ਕਰਮ ਕਰੈ ਹਉ ਧਾਰੇ ॥

وکت رکم رکَے ہؤ داھرے ۔۔
ਸਰਮੁ ਪਾਵੈ ਸਗਲੇ ਤਬਰਥਾਰੇ ॥

رسَم نا َوے ےلگس پِراھترے ۔۔
ਅਤਨਕ ਿਪਤਸਆ ਕਰੇ ਅਹੰਕਾਰ ॥

ان ِک ایسپت رکے ااکنہر ۔۔
ਨਰਕ ਸੁਰਗ ਤਿਤਰ ਤਿਤਰ ਅਵਿਾਰ ॥

ب ب
رنک ُسرگ ھِر ھِر اونار ۔۔

ਅਤਨਕ ਜਿਨ ਕਤਰ ਆਿਮ ਨਹੀ ਿਰਵੈ ॥

ان ِک نتج رک ا مت یہن د َر َوے ۔۔
ਹਤਰ ਿਰਗਹ ਕਹੁ ਕੈਸੇ ਗਵੈ ॥

ہر درہگ ہکُ َ
کیسے وگَے ۔۔

ਆਪਸ ਕਉ ਜੋ ਭਲਾ ਕਹਾਵੈ ॥

ب
اہکوے ۔۔
ا سپ کؤ وج ھال َ

ਤਿਸਤਹ ਭਲਾਈ ਤਨਕਤਟ ਨ ਆਵੈ ॥

ب
ے ۔۔
ئِسہہ ھالیئ نکِت ہن ا و َ

ਸਰਬ ਕੀ ਰੇਨ ਜਾ ਕਾ ਮਨੁ ਹੋਇ ॥

رست یک َرنی اج اک نم وہۓ ۔۔
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਿਾ ਕੀ ਤਨਰਮਲ ਸੋਇ ॥੩॥

ہکُ نانک نا یک پِرلم وسۓ ۔۔۳۔۔
ਜਬ ਲਗੁ ਜਾਨੈ ਮੁਝ ਿੇ ਕਛੁ ਹੋਇ ॥

م
جت گل اج ئَے ُچھ ےت ھچک وہۓ ۔۔
ਿਬ ਇਸ ਕਉ ਸੁਖੁ ਨਾਹੀ ਕੋਇ ॥

پپ اس کؤ ُسکھ نایہ وکۓ ۔۔

ਜਬ ਇਹ ਜਾਨੈ ਮੈ ਤਕਛੁ ਕਰਿਾ ॥

ک
جت اہہی اج ئَے م َے ِچھ رکنا ۔۔
ਿਬ ਲਗੁ ਗਰਭ ਜੋਤਨ ਮਤਹ ਤਿਰਿਾ ॥

ب
پپ گل رگت وجن ہہم ھِرنا ۔۔
ਜਬ ਧਾਰੈ ਕੋਊ ਬੈਰੀ ਮੀਿੁ ॥

وکو ریبی تیم ۔۔
جت د َ
اھرے ُ
ਿਬ ਲਗੁ ਤਨਹਚਲੁ ਨਾਹੀ ਚੀਿੁ ॥

بہ
پپ گل ِ چل نایہ جپت ۔۔

ਜਬ ਲਗੁ ਮੋਹ ਮਗਨ ਸੰਤਗ ਮਾਇ ॥

جت گل ومہ نگم گنس امےئ ۔۔
ਿਬ ਲਗੁ ਧਰਮ ਰਾਇ ਿੇਇ ਸਜਾਇ ॥

پپ گل درھم راےئ دےئ اجسۓ ۔۔
ਪਰਭ ਤਕਰਪਾ ਿੇ ਬੰਧਨ ਿੂਟੈ ॥

رپَھب کِرنا ےت دنبنھ ئُؤ ئَے ۔۔
ਗੁਰ ਪਰਸਾਤਿ ਨਾਨਕ ਹਉ ਛੂਟੈ ॥੪॥

چ
ُگر رپساد نانک ہؤ ُھؤ ئَے ۔۔۴۔۔
ਸਹਸ ਖਟੇ ਲਖ ਕਉ ਉਤਿ ਧਾਵੈ ॥

سہ ک
ھ
پ
ک
ُ
اھوے ۔۔
د
ھٹ
ا
ؤ
ھکل
ے
س
َ
ਤਿਰਪਤਿ ਨ ਆਵੈ ਮਾਇਆ ਪਾਛੈ ਪਾਵੈ ॥

چ
ے امنا نا َھے نا َوے ۔۔
رتِپپ ہن ا و َ
ਅਤਨਕ ਭੋਗ ਤਬਤਖਆ ਕੇ ਕਰੈ ॥

ان ِک وھبگ نِکھیا ےک رکَے ۔۔
ਨਹ ਤਿਰਪਿਾਵੈ ਖਤਪ ਖਤਪ ਮਰੈ ॥

ِاتپوے پھک پھک م َ َرے ۔۔
ہن رت َ
ਤਬਨਾ ਸੰਿੋਖ ਨਹੀ ਕੋਊ ਰਾਜੈ ॥

وکو را َچے ۔۔
پِیا وتنسھک یہن ُ

ਸੁਪਨ ਮਨੋਰਥ ਤਬਰਥੇ ਸਭ ਕਾਜੈ ॥

ُسیں ونمرھت پرِےھت سیھ اک َچے ۔۔

ਨਾਮ ਰੰਤਗ ਸਰਬ ਸੁਖੁ ਹੋਇ ॥

نام رنگ رست ُسکھ وہۓ ۔۔
ਬਿਭਾਗੀ ਤਕਸੈ ਪਰਾਪਤਿ ਹੋਇ ॥

نداھبیگ کِسے َ رپاپپ وہۓ ۔۔

ਕਰਨ ਕਰਾਵਨ ਆਪੇ ਆਤਪ ॥

رکن رکاون ا ےپ ا ت ۔۔
ਸਿਾ ਸਿਾ ਨਾਨਕ ਹਤਰ ਜਾਤਪ ॥੫॥

دسا دسا نانک ہر اجت ۔۔۵۔۔
ਕਰਨ ਕਰਾਵਨ ਕਰਨੈਹਾਰੁ ॥

رکن رکاون رک َپبہار ۔۔
ਇਸ ਕੈ ਹਾਤਥ ਕਹਾ ਬੀਚਾਰੁ ॥

اس ےکَ اہھت اہک اچیبر ۔۔
ਜੈਸੀ ਤਿਰਸਤਟ ਕਰੇ ਿੈਸਾ ਹੋਇ ॥

یسیج د ِرست رکے َنیسا وہۓ ۔۔
ਆਪੇ ਆਤਪ ਆਤਪ ਪਰਭੁ ਸੋਇ ॥

ا ےپ ا ت ا ت رپَھب وسۓ ۔۔
ਜੋ ਤਕਛੁ ਕੀਨੋ ਸੁ ਅਪਨੈ ਰੰਤਗ ॥

ک
وج ِچھ ونیک وس اےنپ رنگ ۔۔
ਸਭ ਿੇ ਿੂਤਰ ਸਭਹੂ ਕੈ ਸੰਤਗ ॥

سب
سیھ ےت ُدور ھہ ُؤ ےکَ گنس ۔۔

ਬੂਝੈ ਿੇਖੈ ਕਰੈ ਤਬਬੇਕ ॥

چ
وب َھے

نک
د َھے

رکَے نِییک ۔۔

ਆਪਤਹ ਏਕ ਆਪਤਹ ਅਨੇਕ ॥

ا ہپِ انک ا ہپِ اپیک ۔۔
ਮਰੈ ਨ ਤਬਨਸੈ ਆਵੈ ਨ ਜਾਇ ॥

نی
ے ہن اجۓ ۔۔
م َ َرے ہن ِ سے ا و َ
ਨਾਨਕ ਸਿ ਹੀ ਰਤਹਆ ਸਮਾਇ ॥੬॥

نانک دص یہ رایہ امسۓ ۔۔۶۔۔
ਆਤਪ ਉਪਿੇਸੈ ਸਮਝੈ ਆਤਪ ॥

ئ سم
ج
ا ت ا ُند َسے َھے ا ت ۔۔

ਆਪੇ ਰਤਚਆ ਸਭ ਕੈ ਸਾਤਥ ॥

ا ےپ رایچ سیھ ےکَ ساھت ۔۔

ਆਤਪ ਕੀਨੋ ਆਪਨ ਤਬਸਥਾਰੁ ॥

ئ
ا ت ونیک ا نپ ِسبھار ۔۔

ਸਭੁ ਕਛੁ ਉਸ ਕਾ ਓਹੁ ਕਰਨੈਹਾਰੁ ॥

سیھ ھچک اُس اک او ُہ رک َپبہار ۔۔

ਉਸ ਿੇ ਤਭੰਨ ਕਹਹੁ ਤਕਛੁ ਹੋਇ ॥

بھ ِ کہہ ک
ِ
چ
اُس ےت ّں ؤ ھ وہۓ ۔۔
ਥਾਨ ਥਨੰਿਤਰ ਏਕੈ ਸੋਇ ॥

ب
اھتن ھییتر اےکی وسۓ ۔۔

ਅਪੁਨੇ ਚਤਲਿ ਆਤਪ ਕਰਣੈਹਾਰ ॥

اےنپ تلچ ا ت رک َپبہار ۔۔
ਕਉਿਕ ਕਰੈ ਰੰਗ ਆਪਾਰ ॥

کؤنک رکَے رنگ ا نار ۔۔
ਮਨ ਮਤਹ ਆਤਪ ਮਨ ਅਪੁਨੇ ਮਾਤਹ ॥

نم ہہم ا ت نم اےنپ امہِ۔۔
ਨਾਨਕ ਕੀਮਤਿ ਕਹਨੁ ਨ ਜਾਇ ॥੭॥

نانک تمیق کہں ہن اجۓ ۔۔۷۔۔
ਸਤਿ ਸਤਿ ਸਤਿ ਪਰਭੁ ਸੁਆਮੀ ॥

ست ست ست رپَھب سُؤا یم ۔۔
ਗੁਰ ਪਰਸਾਤਿ ਤਕਨੈ ਵਤਖਆਨੀ ॥

ُگر رپساد ک ِ َپے وایھکین ۔۔

ਸਚੁ ਸਚੁ ਸਚੁ ਸਭੁ ਕੀਨਾ ॥

چس چس چس سیھ انیک ۔۔

ਕੋਤਟ ਮਧੇ ਤਕਨੈ ਤਬਰਲੈ ਚੀਨਾ ॥

وکت دمےھ ک ِ َپے پِر لَے چییا ۔۔
ਭਲਾ ਭਲਾ ਭਲਾ ਿੇਰਾ ਰੂਪ ॥

ب ب ب
ھال ھال ھال ریتا ُروت ۔۔
ਅਤਿ ਸੁੰਿਰ ਅਪਾਰ ਅਨੂਪ ॥

ات ُسیدر انار ائُؤت ۔۔

ਤਨਰਮਲ ਤਨਰਮਲ ਤਨਰਮਲ ਿੇਰੀ ਬਾਣੀ ॥

پِرلم پِرلم پِرلم ریتی ناین ۔۔
ਘਤਟ ਘਤਟ ਸੁਨੀ ਸਰਵਨ ਬਖਯਾਣੀ ॥

ٹھگ ٹھگ ُسبی رسَون نکھیاین ۔۔
ਪਤਵਿਰ ਪਤਵਿਰ ਪਤਵਿਰ ਪੁਨੀਿ ॥

وپِرت وپِرت وپِرت ُنیپت ۔۔
ਨਾਮੁ ਜਪੈ ਨਾਨਕ ਮਤਨ ਪਰੀਤਿ ॥੮॥੧੨॥

نام جپَے نانک نم رپپپ ۔۔۸۔۔۱۲۔۔
ਸਲੋਕੁ ॥

ولسک ۔۔
ਸੰਿ ਸਰਤਨ ਜੋ ਜਨੁ ਪਰੈ ਸੋ ਜਨੁ ਉਧਰਨਹਾਰ ॥

سیت رسن وج نج رپَے وس نج اُدرھاہنر ۔۔
ਸੰਿ ਕੀ ਤਨੰਿਾ ਨਾਨਕਾ ਬਹੁਤਰ ਬਹੁਤਰ ਅਵਿਾਰ ॥੧॥

سیت یک پ ِیدا نااکن ب ُہر ب ُہر اونار ۔۔۱۔۔
ਅਸਟਪਿੀ ॥

اسییدی ۔۔
ਸੰਿ ਕੈ ਿੂਖਤਨ ਆਰਜਾ ਘਟੈ ॥

گ
ےک ُدونھک ا راج ھ َپے ۔۔
سیت َ
ਸੰਿ ਕੈ ਿੂਖਤਨ ਜਮ ਿੇ ਨਹੀ ਛੁਟੈ ॥

چ
ےک ُدونھک مج ےت یہن ُھ َپے ۔۔
سیت َ

ਸੰਿ ਕੈ ਿੂਖਤਨ ਸੁਖੁ ਸਭੁ ਜਾਇ ॥

ےک ُدونھک ُسکھ سیھ اجۓ ۔۔
سیت َ
ਸੰਿ ਕੈ ਿੂਖਤਨ ਨਰਕ ਮਤਹ ਪਾਇ ॥

ےک ُدونھک رنک ہہم ناۓ ۔۔
سیت َ
ਸੰਿ ਕੈ ਿੂਖਤਨ ਮਤਿ ਹੋਇ ਮਲੀਨ ॥

ےک ُدونھک مت وہۓ نیلم ۔۔
سیت َ
ਸੰਿ ਕੈ ਿੂਖਤਨ ਸੋਭਾ ਿੇ ਹੀਨ ॥

ےک ُدونھک وساھب ےت نیہ ۔۔
سیت َ
ਸੰਿ ਕੇ ਹਿੇ ਕਉ ਰਖੈ ਨ ਕੋਇ ॥

ک
سیت ےک ےتہ کؤ ر َھے ہن وکۓ ۔۔
ਸੰਿ ਕੈ ਿੂਖਤਨ ਥਾਨ ਭਰਸਟੁ ਹੋਇ ॥

ےک ُدونھک اھتن رھبست وہۓ ۔۔
سیت َ
ਸੰਿ ਤਿਪਾਲ ਤਿਪਾ ਜੇ ਕਰੈ ॥

سیت کِرنال کِرنا ےج رکَے ۔۔
ਨਾਨਕ ਸੰਿਸੰਤਗ ਤਨੰਿਕੁ ਭੀ ਿਰੈ ॥੧॥

نانک سییسیگ پ ِیدک یھب رتَے ۔۔۱۔۔
ਸੰਿ ਕੇ ਿੂਖਨ ਿੇ ਮੁਖੁ ਭਵੈ ॥

سیت ےک ُدونھک ےت مُکھ وھبَے ۔۔
ਸੰਿਨ ਕੈ ਿੂਖਤਨ ਕਾਗ ਤਜਉ ਲਵੈ ॥

س
ےک ُدونھک اکگ ج ٔپؤ ولَے ۔۔
یی ں َ

ਸੰਿਨ ਕੈ ਿੂਖਤਨ ਸਰਪ ਜੋਤਨ ਪਾਇ ॥

س
ےک ُدونھک رست وجن ناۓ ۔۔
یی ں َ
ਸੰਿ ਕੈ ਿੂਖਤਨ ਤਿਰਗਿ ਜੋਤਨ ਤਕਰਮਾਇ ॥

ےک ُدونھک رتِدگ وجن کِرامۓ ۔۔
سیت َ
ਸੰਿਨ ਕੈ ਿੂਖਤਨ ਤਿਰਸਨਾ ਮਤਹ ਜਲੈ ॥

س
ےک ُدونھک رتِانس ہہم چلَے ۔۔
یی ں َ
ਸੰਿ ਕੈ ਿੂਖਤਨ ਸਭੁ ਕੋ ਛਲੈ ॥

چ
ےک ُدونھک سیھ وک ھلَے ۔۔
سیت َ
ਸੰਿ ਕੈ ਿੂਖਤਨ ਿੇਜੁ ਸਭੁ ਜਾਇ ॥

پب
ےک ُدونھک ج سیھ اجۓ ۔۔
سیت َ
ਸੰਿ ਕੈ ਿੂਖਤਨ ਨੀਚੁ ਨੀਚਾਇ ॥

ےک ُدونھک چین اچینےئ ۔۔
سیت َ
ਸੰਿ ਿੋਖੀ ਕਾ ਥਾਉ ਕੋ ਨਾਤਹ ॥

سیت دویھک اک اھتو وک ناہِ۔۔
ਨਾਨਕ ਸੰਿ ਭਾਵੈ ਿਾ ਓਇ ਭੀ ਗਤਿ ਪਾਤਹ ॥੨॥

اھبوے نا اوےؑ یھب گپ ناہِ۔۔۲۔۔
نانک سیت َ
ਸੰਿ ਕਾ ਤਨੰਿਕੁ ਮਹਾ ਅਿਿਾਈ ॥

سیت اک پ ِیدک اہم ااتتیئ ۔۔
ਸੰਿ ਕਾ ਤਨੰਿਕੁ ਤਖਨੁ ਤਟਕਨੁ ਨ ਪਾਈ ॥

ک
سیت اک پ ِیدک ھِں نِکں ہن نایئ ۔۔

ਸੰਿ ਕਾ ਤਨੰਿਕੁ ਮਹਾ ਹਤਿਆਰਾ ॥

سیت اک پ ِیدک اہم ہ ِییارا ۔۔
ਸੰਿ ਕਾ ਤਨੰਿਕੁ ਪਰਮੇਸੁਤਰ ਮਾਰਾ ॥

سیت اک پ ِیدک رپمیسُر امرا ۔۔

ਸੰਿ ਕਾ ਤਨੰਿਕੁ ਰਾਜ ਿੇ ਹੀਨੁ ॥

سیت اک پ ِیدک راچ ےت نیہ ۔۔
ਸੰਿ ਕਾ ਤਨੰਿਕੁ ਿੁਖੀਆ ਅਰੁ ਿੀਨੁ ॥

سیت اک پ ِیدک ُدایھک ار دنی ۔۔
ਸੰਿ ਕੇ ਤਨੰਿਕ ਕਉ ਸਰਬ ਰੋਗ ॥

سیت ےک پِیدک کؤ رست روگ ۔۔
ਸੰਿ ਕੇ ਤਨੰਿਕ ਕਉ ਸਿਾ ਤਬਜੋਗ ॥

سیت ےک پِیدک کؤ دسا ِبچؤگ ۔۔
ਸੰਿ ਕੀ ਤਨੰਿਾ ਿੋਖ ਮਤਹ ਿੋਖੁ ॥

سیت یک پ ِیدا دوھک ہہم دوھک ۔۔
ਨਾਨਕ ਸੰਿ ਭਾਵੈ ਿਾ ਉਸ ਕਾ ਭੀ ਹੋਇ ਮੋਖੁ ॥੩॥

اھبوے نا اُس اک یھب وہۓ ومھک ۔۔۳۔۔
نانک سیت َ
ਸੰਿ ਕਾ ਿੋਖੀ ਸਿਾ ਅਪਤਵਿੁ ॥

سیت اک دویھک دسا اوپِت ۔۔
ਸੰਿ ਕਾ ਿੋਖੀ ਤਕਸੈ ਕਾ ਨਹੀ ਤਮਿੁ ॥

سیت اک دویھک کِسے َ اک یہن مِت ۔۔

ਸੰਿ ਕੇ ਿੋਖੀ ਕਉ ਿਾਨੁ ਲਾਗੈ ॥

سیت ےک دویھک کؤ دان ال َگے ۔۔
ਸੰਿ ਕੇ ਿੋਖੀ ਕਉ ਸਭ ਤਿਆਗੈ ॥

سیت ےک دویھک کؤ سیھ ایتےگَ ۔۔
ਸੰਿ ਕਾ ਿੋਖੀ ਮਹਾ ਅਹੰਕਾਰੀ ॥

سیت اک دویھک اہم اھپکاری ۔۔
ਸੰਿ ਕਾ ਿੋਖੀ ਸਿਾ ਤਬਕਾਰੀ ॥

سیت اک دویھک دسا ِئکاری ۔۔
ਸੰਿ ਕਾ ਿੋਖੀ ਜਨਮੈ ਮਰੈ ॥

سیت اک دویھک جبمَے م َ َرے ۔۔
ਸੰਿ ਕੀ ਿੂਖਨਾ ਸੁਖ ਿੇ ਟਰੈ ॥

سیت یک ُدوانھک ُسکھ ےت رٹَے ۔۔
ਸੰਿ ਕੇ ਿੋਖੀ ਕਉ ਨਾਹੀ ਿਾਉ ॥

سیت ےک دویھک کؤ نایہ اھٹو ۔۔
ਨਾਨਕ ਸੰਿ ਭਾਵੈ ਿਾ ਲਏ ਤਮਲਾਇ ॥੪॥

نانک سیت اھبوے نا ےئل مِال ئِے ۔۔۴۔۔
ਸੰਿ ਕਾ ਿੋਖੀ ਅਧ ਬੀਚ ਿੇ ਟੂਟੈ ॥

سیت اک دویھک ادھ چیب ےت ئُؤ ئَے ۔۔
ਸੰਿ ਕਾ ਿੋਖੀ ਤਕਿੈ ਕਾਤਜ ਨ ਪਹੂਚੈ ॥

سیت اک دویھک ک ِ َپے اکچ ہن بہؤ َچے ۔۔

ਸੰਿ ਕੇ ਿੋਖੀ ਕਉ ਉਤਿਆਨ ਭਰਮਾਈਐ ॥

سیت ےک دویھک کؤ اُدنان رھبام پ ٔپے ۔۔
ਸੰਿ ਕਾ ਿੋਖੀ ਉਝਤੜ ਪਾਈਐ ॥

سیت اک دویھک اُڑھج نا پپَے ۔۔

ਸੰਿ ਕਾ ਿੋਖੀ ਅੰਿਰ ਿੇ ਥੋਥਾ ॥

سیت اک دویھک ارتن ےت وھتاھت ۔۔
ਤਜਉ ਸਾਸ ਤਬਨਾ ਤਮਰਿਕ ਕੀ ਲੋਥਾ ॥

ج ٔپؤ ساس پِیا مِرنک یک ولاھت ۔۔

ਸੰਿ ਕੇ ਿੋਖੀ ਕੀ ਜੜ ਤਕਛੁ ਨਾਤਹ ॥

ک
سیت ےک دویھک یک ڑج ِچھ ناہِ۔۔
ਆਪਨ ਬੀਤਜ ਆਪੇ ਹੀ ਖਾਤਹ ॥

ا نپ جیب ا ےپ یہ اھکہِ۔۔
ਸੰਿ ਕੇ ਿੋਖੀ ਕਉ ਅਵਰੁ ਨ ਰਾਖਨਹਾਰੁ ॥

سیت ےک دویھک کؤ ا َور ہن راکھبہار ۔۔
ਨਾਨਕ ਸੰਿ ਭਾਵੈ ਿਾ ਲਏ ਉਬਾਤਰ ॥੫॥

اھبوے نا ےئل اُنار ۔۔۵۔۔
نانک سیت َ
ਸੰਿ ਕਾ ਿੋਖੀ ਇਉ ਤਬਲਲਾਇ ॥

سیت اک دویھک ائؤ نِلال ِئے ۔۔

ਤਜਉ ਜਲ ਤਬਹੂਨ ਮਛੁਲੀ ਿੜਿੜਾਇ ॥

ج ٔپؤ لج ِب ُہؤن یلھچم ڑتڑھپاےئ ۔۔

ਸੰਿ ਕਾ ਿੋਖੀ ਭੂਖਾ ਨਹੀ ਰਾਜੈ ॥

ب
سیت اک دویھک ُھؤاھک یہن را َچے ۔۔
ਤਜਉ ਪਾਵਕੁ ਈਧਤਨ ਨਹੀ ਧਰਾਪੈ ॥

ج ٔپؤ ناوک اندنھ یہن درھا ئَے ۔۔
ਸੰਿ ਕਾ ਿੋਖੀ ਛੁਟੈ ਇਕੇਲਾ ॥

چ
سیت اک دویھک ُھ َپے اِکیال ۔۔
ਤਜਉ ਬੂਆੜੁ ਤਿਲੁ ਖੇਿ ਮਾਤਹ ਿੁਹੇਲਾ ॥

ج ٔپؤ وبا ر نِل تیھک امہِ ُدہیال ۔۔
ਸੰਿ ਕਾ ਿੋਖੀ ਧਰਮ ਿੇ ਰਹਿ ॥

سیت اک دویھک درھم ےت رہت ۔۔
ਸੰਿ ਕਾ ਿੋਖੀ ਸਿ ਤਮਤਥਆ ਕਹਿ ॥

سیت اک دویھک دص مِبھیا کہت ۔۔

ਤਕਰਿੁ ਤਨੰਿਕ ਕਾ ਧੁਤਰ ਹੀ ਪਇਆ ॥

کِرت پ ِیدک اک د ُھر یہ ایپ ۔۔

ਨਾਨਕ ਜੋ ਤਿਸੁ ਭਾਵੈ ਸੋਈ ਤਥਆ ॥੬॥

نانک وج ئِس اھبوے وسیئ ایھت ۔۔۶۔۔
ਸੰਿ ਕਾ ਿੋਖੀ ਤਬਗੜ ਰੂਪੁ ਹੋਇ ਜਾਇ ॥

سیت اک دویھک نِگر ُروت وہۓ اجۓ ۔۔
ਸੰਿ ਕੇ ਿੋਖੀ ਕਉ ਿਰਗਹ ਤਮਲੈ ਸਜਾਇ ॥

سیت ےک دویھک کؤ درہگ ملَ ِے اجسۓ ۔۔

ਸੰਿ ਕਾ ਿੋਖੀ ਸਿਾ ਸਹਕਾਈਐ ॥

سیت اک دویھک دسا سچکا پپَے ۔۔

ਸੰਿ ਕਾ ਿੋਖੀ ਨ ਮਰੈ ਨ ਜੀਵਾਈਐ ॥

سیت اک دویھک ہن م َ َرے ہن ویجا نی َپے ۔۔
ਸੰਿ ਕੇ ਿੋਖੀ ਕੀ ਪੁਜੈ ਨ ਆਸਾ ॥

سیت ےک دویھک یک بُج َے ہن ا سا ۔۔
ਸੰਿ ਕਾ ਿੋਖੀ ਉਤਿ ਚਲੈ ਤਨਰਾਸਾ ॥

سیت اک دویھک اُھٹ چلَے پِراسا ۔۔
ਸੰਿ ਕੈ ਿੋਤਖ ਨ ਤਿਰਸਟੈ ਕੋਇ ॥

ےک دوھک ہن ِرت سیَے وکۓ ۔۔
سیت َ
ਜੈਸਾ ਭਾਵੈ ਿੈਸਾ ਕੋਈ ਹੋਇ ॥

اسیج اھبوے َنیسا وکیئ وہۓ ۔۔
ਪਇਆ ਤਕਰਿੁ ਨ ਮੇਟੈ ਕੋਇ ॥

ایپ کِرت ہن می َپے وکۓ ۔۔

ਨਾਨਕ ਜਾਨੈ ਸਚਾ ਸੋਇ ॥੭॥

نانک اج ئَے اچس وسۓ ۔۔۷۔۔
ਸਭ ਘਟ ਤਿਸ ਕੇ ਓਹੁ ਕਰਨੈਹਾਰੁ ॥

سیھ ٹھگ ئِس ےک او ُہ رک َپبہار ۔۔
ਸਿਾ ਸਿਾ ਤਿਸ ਕਉ ਨਮਸਕਾਰੁ ॥

دسا دسا ئِس کؤ اکسمنر ۔۔

ਪਰਭ ਕੀ ਉਸਿਤਿ ਕਰਹੁ ਤਿਨੁ ਰਾਤਿ ॥

رپَھب یک اُسیت رک ُہ دِن رات ۔۔
ਤਿਸਤਹ ਤਧਆਵਹੁ ਸਾਤਸ ਤਗਰਾਤਸ ॥

ئِسہہ دایھو ُہ ساس گِراس ۔۔

ਸਭੁ ਕਛੁ ਵਰਿੈ ਤਿਸ ਕਾ ਕੀਆ ॥

سیھ ھچک ور ئَے ئِس اک ایک ۔۔
ਜੈਸਾ ਕਰੇ ਿੈਸਾ ਕੋ ਥੀਆ ॥

اسیج رکے َنیسا وک ایھت ۔۔
ਅਪਨਾ ਖੇਲੁ ਆਤਪ ਕਰਨੈਹਾਰੁ ॥

اانپ لیھک ا ت رک َپبہار ۔۔
ਿੂਸਰ ਕਉਨੁ ਕਹੈ ਬੀਚਾਰੁ ॥

ُدورس کؤن ےہکَ اچیبر ۔۔
ਤਜਸ ਨੋ ਤਿਪਾ ਕਰੈ ਤਿਸੁ ਆਪਨ ਨਾਮੁ ਿੇਇ ॥

ِجس ون کِرنا رکَے ئِس ا نپ نام دےئ ۔۔
ਬਿਭਾਗੀ ਨਾਨਕ ਜਨ ਸੇਇ ॥੮॥੧੩॥

نداھبیگ نانک نج ےسِٔ ۔۔۸۔۔۱۳۔۔
ਸਲੋਕੁ ॥

ولسک ۔۔
ਿਜਹੁ ਤਸਆਨਪ ਸੁਤਰ ਜਨਹੁ ਤਸਮਰਹੁ ਹਤਰ ਹਤਰ ਰਾਇ ॥

ب
جہؤ ِسیاپپ ُسر وہنج ِسمروہ ہر ہر راےئ ۔۔

ਏਕ ਆਸ ਹਤਰ ਮਤਨ ਰਖਹੁ ਨਾਨਕ ਿੂਖੁ ਭਰਮੁ ਭਉ ਜਾਇ ॥੧॥

ب
ک
انک ا س ہر نم ر ھہؤ نانک ُدوھک رھبم ھؤ اجۓ ۔۔۱۔۔
ਅਸਟਪਿੀ ॥

اسییدی ۔۔
ਮਾਨੁਖ ਕੀ ਟੇਕ ਤਬਰਥੀ ਸਭ ਜਾਨੁ ॥

ام ُنکھ یک پ َیک پرِیھت سیھ اجن ۔۔
ਿੇਵਨ ਕਉ ਏਕੈ ਭਗਵਾਨੁ ॥

دوین کؤ اےکی وگھبان ۔۔
ਤਜਸ ਕੈ ਿੀਐ ਰਹੈ ਅਘਾਇ ॥

سج ےکَ د پپے َ ر َہے ااھگےئ ۔۔
ਬਹੁਤਰ ਨ ਤਿਰਸਨਾ ਲਾਗੈ ਆਇ ॥

ب ُہر ہن رتِانس ال َگے ا ۓ ۔۔
ਮਾਰੈ ਰਾਖੈ ਏਕੋ ਆਤਪ ॥

ک
امرے را َھے اوکی ا ت ۔۔
َ
ਮਾਨੁਖ ਕੈ ਤਕਛੁ ਨਾਹੀ ਹਾਤਥ ॥

ک
ےک ِچھ نایہ اہھت ۔۔
ام ُنکھ َ

ਤਿਸ ਕਾ ਹੁਕਮੁ ਬੂਤਝ ਸੁਖੁ ਹੋਇ ॥

ک
ئِس اک ُچ م ئُؤھج ُسکھ وہۓ ۔۔

ਤਿਸ ਕਾ ਨਾਮੁ ਰਖੁ ਕੰਤਿ ਪਰੋਇ ॥

ئِس اک نام رھک کیبھ رپو ِئے ۔۔

ਤਸਮਤਰ ਤਸਮਤਰ ਤਸਮਤਰ ਪਰਭੁ ਸੋਇ ॥

ِسمر

ِسمر

ِسمر

رپَھب وسۓ ۔۔

ਨਾਨਕ ਤਬਘਨੁ ਨ ਲਾਗੈ ਕੋਇ ॥੧॥

نگ
نانک ِ ھں ہن ال َگے وکۓ ۔۔۱۔۔
ਉਸਿਤਿ ਮਨ ਮਤਹ ਕਤਰ ਤਨਰੰਕਾਰ ॥

اُسیت نم ہہم رک پِراکنر ۔۔

ਕਤਰ ਮਨ ਮੇਰੇ ਸਤਿ ਤਬਉਹਾਰ ॥

رک نم ریمے ست ویباہر ۔۔
ਤਨਰਮਲ ਰਸਨਾ ਅੰਤਮਰਿੁ ਪੀਉ ॥

پِرلم رانس ارمِت پِپؤ ۔۔

ਸਿਾ ਸੁਹੇਲਾ ਕਤਰ ਲੇਤਹ ਜੀਉ ॥

ہیل جپؤ ۔۔
دسا سُؤہیال رک ِ

ਨੈਨਹੁ ਪੇਖੁ ਿਾਕੁਰ ਕਾ ਰੰਗੁ ॥

نَیی ُہ پیکھ اھٹ ُکر اک رنگ ۔۔

ਸਾਧਸੰਤਗ ਤਬਨਸੈ ਸਭ ਸੰਗੁ ॥

سادھسیگ نِی َسے سیھ گنس ۔۔
ਚਰਨ ਚਲਉ ਮਾਰਤਗ ਗੋਤਬੰਿ ॥

رچن چلؤ امرگ وگپِید ۔۔
ਤਮਟਤਹ ਪਾਪ ਜਪੀਐ ਹਤਰ ਤਬੰਿ ॥

مِی ِہ نات چیپَے ہر پِید ۔۔

ਕਰ ਹਤਰ ਕਰਮ ਸਰਵਤਨ ਹਤਰ ਕਥਾ ॥

رک ہر رکم رسَون ہر اھتک ۔۔
ਹਤਰ ਿਰਗਹ ਨਾਨਕ ਊਜਲ ਮਥਾ ॥੨॥

ہر درہگ نانک اُولج اھتم ۔۔۲۔۔
ਬਿਭਾਗੀ ਿੇ ਜਨ ਜਗ ਮਾਤਹ ॥

نداھبیگ ےت نج چگ امہِ۔۔
ਸਿਾ ਸਿਾ ਹਤਰ ਕੇ ਗੁਨ ਗਾਤਹ ॥

دسا دسا ہر ےک ُگں اگہِ۔۔

ਰਾਮ ਨਾਮ ਜੋ ਕਰਤਹ ਬੀਚਾਰ ॥

رام نام وج رکہِ اچیبر ۔۔
ਸੇ ਧਨਵੰਿ ਗਨੀ ਸੰਸਾਰ ॥

ےس دھپؤپپ ینگ اسنسر ۔۔
ਮਤਨ ਿਤਨ ਮੁਤਖ ਬੋਲਤਹ ਹਤਰ ਮੁਖੀ ॥

مک
ہل ہر ُ ھی ۔۔
نم نت مُکھ وب ِ
ਸਿਾ ਸਿਾ ਜਾਨਹੁ ਿੇ ਸੁਖੀ ॥

سک
دسا دسا اجبہؤ ےت ُ ھی ۔۔
ਏਕੋ ਏਕੁ ਏਕੁ ਪਛਾਨੈ ॥

اوکی انک انک اھچپ ئَے ۔۔
ਇਿ ਉਿ ਕੀ ਓਹੁ ਸੋਝੀ ਜਾਨੈ ॥

اِت اُت یک او ُہ وسیھج اج ئَے ۔۔

ਨਾਮ ਸੰਤਗ ਤਜਸ ਕਾ ਮਨੁ ਮਾਤਨਆ ॥

نام گنس ِجس اک نم اماین ۔۔

ਨਾਨਕ ਤਿਨਤਹ ਤਨਰੰਜਨੁ ਜਾਤਨਆ ॥੩॥

نانک پ ِبہہ پِرنجن اجاین ۔۔۳۔۔

ਗੁਰ ਪਰਸਾਤਿ ਆਪਨ ਆਪੁ ਸੁਝੈ ॥

ُسج
ھ
ُگر رپساد ا نپ ا ت ے َ۔۔

ਤਿਸ ਕੀ ਜਾਨਹੁ ਤਿਰਸਨਾ ਬੁਝੈ ॥

بُج
ھ
َ
ئِس یک اجبہؤ رتِانس ے ۔۔

ਸਾਧਸੰਤਗ ਹਤਰ ਹਤਰ ਜਸੁ ਕਹਿ ॥

سادھسیگ ہر ہر سج کہت ۔۔

ਸਰਬ ਰੋਗ ਿੇ ਓਹੁ ਹਤਰ ਜਨੁ ਰਹਿ ॥

رست روگ ےت او ُہ ہر نج رہت ۔۔
ਅਨਤਿਨੁ ਕੀਰਿਨੁ ਕੇਵਲ ਬਖਯਾਨੁ ॥

ادنِن ریکنت ویکل نکھیان ۔۔

ਤਗਰਹਸਿ ਮਤਹ ਸੋਈ ਤਨਰਬਾਨੁ ॥

رگِہست ہہم وسیئ پِرنان ۔۔

ਏਕ ਊਪਤਰ ਤਜਸੁ ਜਨ ਕੀ ਆਸਾ ॥

انک اُورپ ِجس نج یک ا سا ۔۔

ਤਿਸ ਕੀ ਕਟੀਐ ਜਮ ਕੀ ਿਾਸਾ ॥

ئِس یک کییپے مج یک اھپسا ۔۔

ਪਾਰਬਰਹਮ ਕੀ ਤਜਸੁ ਮਤਨ ਭੂਖ ॥

ب
نارپرمہ یک ِجس نم ُھؤھک ۔۔
ਨਾਨਕ ਤਿਸਤਹ ਨ ਲਾਗਤਹ ਿੂਖ ॥੪॥

ہگ ُدوھک ۔۔۴۔۔
نانک ئِسہہ ہن ال ِ

ਤਜਸ ਕਉ ਹਤਰ ਪਰਭੁ ਮਤਨ ਤਚਤਿ ਆਵੈ ॥

ج
ے ۔۔
ِ س کؤ ہر رپَھب نم ِجت ا و َ
ਸੋ ਸੰਿੁ ਸੁਹੇਲਾ ਨਹੀ ਿੁਲਾਵੈ ॥

الوے ۔۔
وس سیت سُؤہیال یہن ُد َ
ਤਜਸੁ ਪਰਭੁ ਅਪੁਨਾ ਤਕਰਪਾ ਕਰੈ ॥

ِجس رپَھب اانپ کِرنا رکَے ۔۔
ਸੋ ਸੇਵਕੁ ਕਹੁ ਤਕਸ ਿੇ ਿਰੈ ॥

وس ویسک وہک کِس ےت د َرے ۔۔
ਜੈਸਾ ਸਾ ਿੈਸਾ ਤਿਰਸਟਾਇਆ ॥

َچیسا سا َنیسا درِاٹسنا ۔۔
ਅਪੁਨੇ ਕਾਰਜ ਮਤਹ ਆਤਪ ਸਮਾਇਆ ॥

اےنپ اکرچ ہہم ا ت امسنا ۔۔
ਸੋਧਿ ਸੋਧਿ ਸੋਧਿ ਸੀਤਝਆ ॥

سب
ج
ھ
وسدھت وسدھت وسدھت یا ۔۔
ਗੁਰ ਪਰਸਾਤਿ ਿਿੁ ਸਭੁ ਬੂਤਝਆ ॥

ُگر رپساد پپ سیھ وبچھیا ۔۔

ਜਬ ਿੇਖਉ ਿਬ ਸਭੁ ਤਕਛੁ ਮੂਲੁ ॥

ک
نک
جت د ھؤ پپ سیھ ِچھ مُؤل ۔۔
ਨਾਨਕ ਸੋ ਸੂਖਮੁ ਸੋਈ ਅਸਥੂਲੁ ॥੫॥

سب
نانک وس سُؤمھک وسیئ ا ُ ھؤل ۔۔۵۔۔
ਨਹ ਤਕਛੁ ਜਨਮੈ ਨਹ ਤਕਛੁ ਮਰੈ ॥

ک
ک
ہن ِچھ جبمَے ہن ِچھ م َ َرے ۔۔

ਆਪਨ ਚਤਲਿੁ ਆਪ ਹੀ ਕਰੈ ॥

ا نپ تلچ ا ت یہ رکَے ۔۔
ਆਵਨੁ ਜਾਵਨੁ ਤਿਰਸਤਟ ਅਨਤਿਰਸਤਟ ॥

ا ون اجون د ِرست ا ِ
دنرست ۔۔
ਆਤਗਆਕਾਰੀ ਧਾਰੀ ਸਭ ਤਸਰਸਤਟ ॥

ا ایگاکری داھری سیھ رسِست ۔۔

ਆਪੇ ਆਤਪ ਸਗਲ ਮਤਹ ਆਤਪ ॥

ا ےپ ا ت لگس ہہم ا ت ۔۔
ਅਤਨਕ ਜੁਗਤਿ ਰਤਚ ਥਾਤਪ ਉਥਾਤਪ ॥

ان ِک ُچگت رچ اھتت اُاھتت ۔۔
ਅਤਬਨਾਸੀ ਨਾਹੀ ਤਕਛੁ ਖੰਿ ॥

ک
اپِیایس نایہ ِچھ ڈنھک ۔۔

ਧਾਰਣ ਧਾਤਰ ਰਤਹਓ ਬਰਹਮੰਿ ॥

داھرن داھر رویہ پرہمید ۔۔

ਅਲਖ ਅਭੇਵ ਪੁਰਖ ਪਰਿਾਪ ॥

اھکل اویھبَ ُپرھک رپنات ۔۔

ਆਤਪ ਜਪਾਏ ਿ ਨਾਨਕ ਜਾਪ ॥੬॥

ا ت اپجےئ ت نانک اجت ۔۔۶۔۔
ਤਜਨ ਪਰਭੁ ਜਾਿਾ ਸੁ ਸੋਭਾਵੰਿ ॥

ِجں رپَھب اجنا س وساھبوپپ ۔۔
ਸਗਲ ਸੰਸਾਰੁ ਉਧਰੈ ਤਿਨ ਮੰਿ ॥

لگس اسنسر اُدرھَے پِں تنم ۔۔
ਪਰਭ ਕੇ ਸੇਵਕ ਸਗਲ ਉਧਾਰਨ ॥

رپَھب ےک َسیؤک لگس اُداھرن ۔۔
ਪਰਭ ਕੇ ਸੇਵਕ ਿੂਖ ਤਬਸਾਰਨ ॥

رپَھب ےک ویسک ُدوھک ِئسارن ۔۔
ਆਪੇ ਮੇਤਲ ਲਏ ਤਕਰਪਾਲ ॥

ا ےپ لیم ےئل کِرنال ۔۔

ਗੁਰ ਕਾ ਸਬਿੁ ਜਤਪ ਭਏ ਤਨਹਾਲ ॥

ُگر اک دبس جت ےئھب بِہال ۔۔
ਉਨ ਕੀ ਸੇਵਾ ਸੋਈ ਲਾਗੈ ॥

اُن یک ویسا وسیئ ال َگے ۔۔
ਤਜਸ ਨੋ ਤਿਪਾ ਕਰਤਹ ਬਿਭਾਗੈ ॥

ِجس ون کِرنا رکہِ نداھب َگے ۔۔

ਨਾਮੁ ਜਪਿ ਪਾਵਤਹ ਤਬਸਰਾਮੁ ॥

نام جپت ناوہِ ِئسرام ۔۔

ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਪੁਰਖ ਕਉ ਊਿਮ ਕਤਰ ਮਾਨੁ ॥੭॥

نانک پِں ُپرھک کؤ اُومت رک امن ۔۔۷۔۔
ਜੋ ਤਕਛੁ ਕਰੈ ਸੁ ਪਰਭ ਕੈ ਰੰਤਗ ॥

ک
وج ِچھ رکَے س رپَھب ےکَ رنگ ۔۔
ਸਿਾ ਸਿਾ ਬਸੈ ਹਤਰ ਸੰਤਗ ॥

دسا دسا ئ َسے ہر گنس ۔۔

ਸਹਜ ਸੁਭਾਇ ਹੋਵੈ ਸੋ ਹੋਇ ॥

سہج ُسب
وہوے وس وہۓ ۔۔
ےئ
ِ
ھا
َ
ਕਰਣੈਹਾਰੁ ਪਛਾਣੈ ਸੋਇ ॥

رک َپبہار اھچپ ئَے وسۓ ۔۔

ਪਰਭ ਕਾ ਕੀਆ ਜਨ ਮੀਿ ਲਗਾਨਾ ॥

رپَھب اک ایک نج ھٹیم اگلنا ۔۔
ਜੈਸਾ ਸਾ ਿੈਸਾ ਤਿਰਸਟਾਨਾ ॥

اسیج سا َنیسا درِاٹسنا ۔۔
ਤਜਸ ਿੇ ਉਪਜੇ ਤਿਸੁ ਮਾਤਹ ਸਮਾਏ ॥

سج ےت اُےجپ ئِس امہِ امسےئ ۔۔

ਓਇ ਸੁਖ ਤਨਧਾਨ ਉਨਹੂ ਬਤਨ ਆਏ ॥

اوےؑ ُسکھ ن ِداھن اُب ُہؤ نب ا ےئ ۔۔

ਆਪਸ ਕਉ ਆਤਪ ਿੀਨੋ ਮਾਨੁ ॥

ا سپ کؤ ا ت دونی امن ۔۔
ਨਾਨਕ ਪਰਭ ਜਨੁ ਏਕੋ ਜਾਨੁ ॥੮॥੧੪॥

نانک رپَھب نج اوکی اجن ۔۔۸۔۔۱۴۔۔
ਸਲੋਕੁ ॥

ولسک ۔۔
ਸਰਬ ਕਲਾ ਭਰਪੂਰ ਪਰਭ ਤਬਰਥਾ ਜਾਨਨਹਾਰ ॥

رست کال رھبئُؤر رپَھب پِراھت اجاہننر ۔۔

ਜਾ ਕੈ ਤਸਮਰਤਨ ਉਧਰੀਐ ਨਾਨਕ ਤਿਸੁ ਬਤਲਹਾਰ ॥੧॥

ےک ِسمرن ادرھ پپے نانک ئِس اہلبر ۔۔۱۔۔
اج َ
ਅਸਟਪਿੀ ॥

اسییدی ۔۔
ਟੂਟੀ ਗਾਢਨਹਾਰ ਗੋੁਪਾਲ ॥

ئُؤیٹ اگدھبہار وگنال ۔۔

ਸਰਬ ਜੀਆ ਆਪੇ ਪਰਤਿਪਾਲ ॥

رست ایج ا ےپ رپَپ ِیال ۔۔
ਸਗਲ ਕੀ ਤਚੰਿਾ ਤਜਸੁ ਮਨ ਮਾਤਹ ॥

لگس یک ِچییا ِجس نم امہِ۔۔
ਤਿਸ ਿੇ ਤਬਰਥਾ ਕੋਈ ਨਾਤਹ ॥

ئِس ےت پِراھت وکیئ ناہِ۔۔

ਰੇ ਮਨ ਮੇਰੇ ਸਿਾ ਹਤਰ ਜਾਤਪ ॥

رے نم ریمے دسا ہر اجت ۔۔
ਅਤਬਨਾਸੀ ਪਰਭੁ ਆਪੇ ਆਤਪ ॥

اپِیایس رپَھب ا ےپ ا ت ۔۔
ਆਪਨ ਕੀਆ ਕਛੂ ਨ ਹੋਇ ॥

کج
ُ
ھ
ا نپ ایک ؤ ہن وہۓ ۔۔
ਜੇ ਸਉ ਪਰਾਨੀ ਲੋਚੈ ਕੋਇ ॥

ےج رپاین ول َچے وکۓ ۔۔
ਤਿਸੁ ਤਬਨੁ ਨਾਹੀ ਿੇਰੈ ਤਕਛੁ ਕਾਮ ॥

ک
ئِس پِں نایہ ریتَے ِچھ اکم ۔۔

ਗਤਿ ਨਾਨਕ ਜਤਪ ਏਕ ਹਤਰ ਨਾਮ ॥੧॥

گپ نانک جت انک ہر نام ۔۔۱۔۔
ਰੂਪਵੰਿੁ ਹੋਇ ਨਾਹੀ ਮੋਹੈ ॥

ُرووپَپپ وہۓ نایہ وم َہے ۔۔
ਪਰਭ ਕੀ ਜੋਤਿ ਸਗਲ ਘਟ ਸੋਹੈ ॥

رپَھب یک وجت لگس ٹھگ وس َہے ۔۔
ਧਨਵੰਿਾ ਹੋਇ ਤਕਆ ਕੋ ਗਰਬੈ ॥

دھپؤاتن وہۓ ایک وک رگ ئَے ۔۔

ਜਾ ਸਭੁ ਤਕਛੁ ਤਿਸ ਕਾ ਿੀਆ ਿਰਬੈ ॥

ک
اج سیھ ِچھ ئِس اک دنا در ئَے ۔۔

ਅਤਿ ਸੂਰਾ ਜੇ ਕੋਊ ਕਹਾਵੈ ॥

اہکوے ۔۔
وکو َ
ات سُؤرا ےج ُ
ਪਰਭ ਕੀ ਕਲਾ ਤਬਨਾ ਕਹ ਧਾਵੈ ॥

اھوے ۔۔
رپَھب یک کال پِیا ہک د َ
ਜੇ ਕੋ ਹੋਇ ਬਹੈ ਿਾਿਾਰੁ ॥

ےج وک وہۓ ب َہے دانار ۔۔
ਤਿਸੁ ਿੇਨਹਾਰੁ ਜਾਨੈ ਗਾਵਾਰੁ ॥

ئِس دپبہار اج ئَے اگوار ۔۔

ਤਜਸੁ ਗੁਰ ਪਰਸਾਤਿ ਿੂਟੈ ਹਉ ਰੋਗੁ ॥

ِجس ُگر رپساد ئُؤ ئَے ہؤ روگ ۔۔
ਨਾਨਕ ਸੋ ਜਨੁ ਸਿਾ ਅਰੋਗੁ ॥੨॥

نانک وس نج دسا اروگ ۔۔۲۔۔
ਤਜਉ ਮੰਿਰ ਕਉ ਥਾਮੈ ਥੰਮਨੁ ॥

م بھ
م
ّ
ج ٔپؤ دنمر کؤ اھت َے ں ۔۔

ਤਿਉ ਗੁਰ ਕਾ ਸਬਿੁ ਮਨਤਹ ਅਸਥੰਮਨੁ ॥

مب سبھ
م
پپؤ ُگر اک دبس ہہ ا ں ۔۔
ਤਜਉ ਪਾਖਾਣੁ ਨਾਵ ਚਤੜ ਿਰੈ ॥

ج ٔپؤ نااھکن نا َو ڑچ رتَے ۔۔

ਪਰਾਣੀ ਗੁਰ ਚਰਣ ਲਗਿੁ ਤਨਸਿਰੈ ॥

رپَاین ُگر رچن تگل ئِست َرے ۔۔

ਤਜਉ ਅੰਧਕਾਰ ਿੀਪਕ ਪਰਗਾਸੁ ॥

ج ٔپؤ ادنھکار دپیک رپاگس ۔۔

ਗੁਰ ਿਰਸਨੁ ਿੇਤਖ ਮਤਨ ਹੋਇ ਤਬਗਾਸੁ ॥

ُگر درنس دھکی نم وہۓ ِئگاس ۔۔

ਤਜਉ ਮਹਾ ਉਤਿਆਨ ਮਤਹ ਮਾਰਗੁ ਪਾਵੈ ॥

ویجٔ اہم اُدنان ہہم امرگ نا َوے ۔۔
ਤਿਉ ਸਾਧੂ ਸੰਤਗ ਤਮਤਲ ਜੋਤਿ ਪਰਗਟਾਵੈ ॥

َاٹگوے ۔۔
پپؤ سا ُدوھ گنس مِل وجت رپ َ
ਤਿਨ ਸੰਿਨ ਕੀ ਬਾਛਉ ਧੂਤਰ ॥

س
چ
پِں ییں یک نا ھؤ دھُؤر ۔۔

ਨਾਨਕ ਕੀ ਹਤਰ ਲੋਚਾ ਪੂਤਰ ॥੩॥

نانک یک ہر ولاچ ئُؤر ۔۔۳۔۔
ਮਨ ਮੂਰਖ ਕਾਹੇ ਤਬਲਲਾਈਐ ॥

نم مُؤرھک اکےہ نِلال پ َ ٔپے ۔۔

ਪੁਰਬ ਤਲਖੇ ਕਾ ਤਲਤਖਆ ਪਾਈਐ ॥

لک
ُپرت ِھے اک لک ِھیا نا پپَے ۔۔
ਿੂਖ ਸੂਖ ਪਰਭ ਿੇਵਨਹਾਰੁ ॥

ُدوھک سُؤھک رپَھب دویاہنر ۔۔
ਅਵਰ ਤਿਆਤਗ ਿੂ ਤਿਸਤਹ ਤਚਿਾਰੁ ॥

ا َور پ ِیاگ ئُؤ ئِسہہ ِجیار ۔۔

ਜੋ ਕਛੁ ਕਰੈ ਸੋਈ ਸੁਖੁ ਮਾਨੁ ॥

وج ھچک رکَے وسیئ ُسکھ امن ۔۔
ਭੂਲਾ ਕਾਹੇ ਤਿਰਤਹ ਅਜਾਨ ॥

ب
ب
ُھؤال اکےہ ھِرہِ ااجن ۔۔

ਕਉਨ ਬਸਿੁ ਆਈ ਿੇਰੈ ਸੰਗ ॥

کؤن تسب ا یئ ریتَے گنس ۔۔
ਲਪਤਟ ਰਤਹਓ ਰਤਸ ਲੋਭੀ ਪਿੰਗ ॥

ٹپل رویہ رس ولیھب گنتپ ۔۔
ਰਾਮ ਨਾਮ ਜਤਪ ਤਹਰਿੇ ਮਾਤਹ ॥

رام نام جت ہِردے امہِ۔۔
ਨਾਨਕ ਪਤਿ ਸੇਿੀ ਘਤਰ ਜਾਤਹ ॥੪॥

نانک پپ یتیس رھگ اجہِ۔۔۴۔۔
ਤਜਸੁ ਵਖਰ ਕਉ ਲੈਤਨ ਿੂ ਆਇਆ ॥

ِجس ورھک کؤ لَیں ئُؤ ا نا ۔۔

ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਸੰਿਨ ਘਤਰ ਪਾਇਆ ॥

س
رام نام ییں رھگ نانا ۔۔

ਿਤਜ ਅਤਭਮਾਨੁ ਲੇਹੁ ਮਨ ਮੋਤਲ ॥

ب
ہیل نم ومل ۔۔
جت ا ھبمان ُ

ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਤਹਰਿੇ ਮਤਹ ਿੋਤਲ ॥

رام نام ہِردے ہہم وتل ۔۔

ਲਾਤਿ ਖੇਪ ਸੰਿਹ ਸੰਤਗ ਚਾਲੁ ॥

الد پیھک سیبہہ گنس اچل ۔۔
ਅਵਰ ਤਿਆਤਗ ਤਬਤਖਆ ਜੰਜਾਲ ॥

ا َور پ ِیاگ نِکھیا اجنجل ۔۔

ਧੰਤਨ ਧੰਤਨ ਕਹੈ ਸਭੁ ਕੋਇ ॥

ےہک سیھ وکۓ ۔۔
نھ َ
دنھّ د ّ
ਮੁਖ ਊਜਲ ਹਤਰ ਿਰਗਹ ਸੋਇ ॥

مُکھ اُولج ہر درہگ وسۓ ۔۔

ਇਹੁ ਵਾਪਾਰੁ ਤਵਰਲਾ ਵਾਪਾਰੈ ॥

اویہ وانار وِرال وانا َرے ۔۔
ਨਾਨਕ ਿਾ ਕੈ ਸਿ ਬਤਲਹਾਰੈ ॥੫॥

اہلبرے ۔۔۵۔۔
نانک نا ےکَ دص َ
ਚਰਨ ਸਾਧ ਕੇ ਧੋਇ ਧੋਇ ਪੀਉ ॥

رچن سادھ ےک دوھےئ دوھےئ پِپؤ ۔۔
ਅਰਤਪ ਸਾਧ ਕਉ ਅਪਨਾ ਜੀਉ ॥

ارت سادھ کؤ اانپ جپؤ ۔۔

ਸਾਧ ਕੀ ਧੂਤਰ ਕਰਹੁ ਇਸਨਾਨੁ ॥

سادھ یک دھُؤر رکوہ اانسن ۔۔
ਸਾਧ ਊਪਤਰ ਜਾਈਐ ਕੁਰਬਾਨੁ ॥

سادھ اُورپ اج پپَے قُرنان ۔۔

ਸਾਧ ਸੇਵਾ ਵਿਭਾਗੀ ਪਾਈਐ ॥

سادھ ویسا وداھبیگ نا پپَے ۔۔

ਸਾਧਸੰਤਗ ਹਤਰ ਕੀਰਿਨੁ ਗਾਈਐ ॥

سادھسیگ ہر ریکنت اگ پ َپے ۔۔

ਅਤਨਕ ਤਬਘਨ ਿੇ ਸਾਧੂ ਰਾਖੈ ॥

نگ
ک
ان ِک ِ ھں ےت سا ُدوھ را َھے ۔۔
ਹਤਰ ਗੁਨ ਗਾਇ ਅੰਤਮਰਿ ਰਸੁ ਚਾਖੈ ॥

ک
ہر ُگں اگۓ ارمِت رس اچ َھے ۔۔
ਓਟ ਗਹੀ ਸੰਿਹ ਿਤਰ ਆਇਆ ॥

اوت یہگ سیبہہ در ا نا ۔۔
ਸਰਬ ਸੂਖ ਨਾਨਕ ਤਿਹ ਪਾਇਆ ॥੬॥

رست سُؤھک نانک ہت نانا ۔۔۶۔۔
ਤਮਰਿਕ ਕਉ ਜੀਵਾਲਨਹਾਰ ॥

مِرنک کؤ ِجپؤااہنلر ۔۔

ਭੂਖੇ ਕਉ ਿੇਵਿ ਅਧਾਰ ॥

ب
ُھؤےھک کؤ دویَت اداھر ۔۔
ਸਰਬ ਤਨਧਾਨ ਜਾ ਕੀ ਤਿਰਸਟੀ ਮਾਤਹ ॥

رست ن ِداھن اج یک درِیٹس امہِ۔۔
ਪੁਰਬ ਤਲਖੇ ਕਾ ਲਹਣਾ ਪਾਤਹ ॥

لک
ُپرت ِھے اک انہل ناہِ۔۔

ਸਭੁ ਤਕਛੁ ਤਿਸ ਕਾ ਓਹੁ ਕਰਨੈ ਜੋਗੁ ॥

ک
سیھ ِچھ ئِس اک او ُہ رک ئَے وجگ ۔۔
ਤਿਸੁ ਤਬਨੁ ਿੂਸਰ ਹੋਆ ਨ ਹੋਗੁ ॥

ئِس پِں ُدورس وہا ہن وہگ ۔۔
ਜਤਪ ਜਨ ਸਿਾ ਸਿਾ ਤਿਨੁ ਰੈਣੀ ॥

جت نج دسا دسا دِن رینی ۔۔
ਸਭ ਿੇ ਊਚ ਤਨਰਮਲ ਇਹ ਕਰਣੀ ॥

سیھ ےت اُوچ پِرلم اہہی رکین ۔۔

ਕਤਰ ਤਕਰਪਾ ਤਜਸ ਕਉ ਨਾਮੁ ਿੀਆ ॥

رک کِرنا سج کؤ نام دنا ۔۔

ਨਾਨਕ ਸੋ ਜਨੁ ਤਨਰਮਲੁ ਥੀਆ ॥੭॥

نانک وس نج پِرلم بھِیا ۔۔۷۔۔
ਜਾ ਕੈ ਮਤਨ ਗੁਰ ਕੀ ਪਰਿੀਤਿ ॥

ےک نم ُگر یک رپتیت ۔۔
اج َ

ਤਿਸੁ ਜਨ ਆਵੈ ਹਤਰ ਪਰਭੁ ਚੀਤਿ ॥

ئ
ے ہر رپَھب جپت ۔۔
ِس نج ا و َ
ਭਗਿੁ ਭਗਿੁ ਸੁਨੀਐ ਤਿਹੁ ਲੋਇ ॥

تگھب تگھب ُسییپے بِہ ُؤ

ولےئ ۔۔

ਜਾ ਕੈ ਤਹਰਿੈ ਏਕੋ ਹੋਇ ॥

ےک ہِر َدے اوکی وہۓ ۔۔
اج َ

ਸਚੁ ਕਰਣੀ ਸਚੁ ਿਾ ਕੀ ਰਹਿ ॥

چس رکین چس نا یک رہت ۔۔
ਸਚੁ ਤਹਰਿੈ ਸਤਿ ਮੁਤਖ ਕਹਿ ॥

چس ہِر َدے ست مُکھ کہت ۔۔

ਸਾਚੀ ਤਿਰਸਤਟ ਸਾਚਾ ਆਕਾਰੁ ॥

سایچ د ِرست سااچ ا اکر ۔۔
ਸਚੁ ਵਰਿੈ ਸਾਚਾ ਪਾਸਾਰੁ ॥

چس ور ئَے سااچ ناسار ۔۔

ਪਾਰਬਰਹਮੁ ਤਜਤਨ ਸਚੁ ਕਤਰ ਜਾਿਾ ॥

نارپرمہ ِجں چس رک اجنا ۔۔

ਨਾਨਕ ਸੋ ਜਨੁ ਸਤਚ ਸਮਾਿਾ ॥੮॥੧੫॥

نانک وس نج چس امسنا ۔۔۸۔۔۱۵۔۔
ਸਲੋਕੁ ॥

ولسک ۔۔
ਰੂਪੁ ਨ ਰੇਖ ਨ ਰੰਗੁ ਤਕਛੁ ਤਿਰਹੁ ਗੁਣ ਿੇ ਪਰਭ ਤਭੰਨ ॥

ب
ک
ھ
ِ
ُروت ہن رھکی ہن رنگ ِچھ رتِوہ ُگں ےت رپَھب ّں ۔۔
ਤਿਸਤਹ ਬੁਝਾਏ ਨਾਨਕਾ ਤਜਸੁ ਹੋਵੈ ਸੁਪਰਸੰਨ ॥੧॥

ئِس ب
ُج
س
ت
وہوے ُ رنسّ ۔۔۱۔۔
ہہ ھاےئ نااکن سج َ
ਅਸਟਪਿੀ ॥

اسییدی ۔۔

ਅਤਬਨਾਸੀ ਪਰਭੁ ਮਨ ਮਤਹ ਰਾਖੁ ॥

اپِیایس رپَھب نم ہہم راھک ۔۔
ਮਾਨੁਖ ਕੀ ਿੂ ਪਰੀਤਿ ਤਿਆਗੁ ॥

ام ُنکھ یک ئُؤ رپِپپ پ ِیاگ ۔۔

ਤਿਸ ਿੇ ਪਰੈ ਨਾਹੀ ਤਕਛੁ ਕੋਇ ॥

ک
ئِس ےت رپَے نایہ ِچھ وکۓ ۔۔
ਸਰਬ ਤਨਰੰਿਤਰ ਏਕੋ ਸੋਇ ॥

رست پِررتن اوکی وسۓ ۔۔
ਆਪੇ ਬੀਨਾ ਆਪੇ ਿਾਨਾ ॥

ا ےپ انیب ا ےپ دانا ۔۔
ਗਤਹਰ ਗੰਭੀਰੁ ਗਹੀਰੁ ਸੁਜਾਨਾ ॥

رہگ ریھبمگ ریہگ سُچانا ۔۔

ਪਾਰਬਰਹਮ ਪਰਮੇਸੁਰ ਗੋਤਬੰਿ ॥

نارپرمہ رپمیسُر وگپِید ۔۔

ਤਿਪਾ ਤਨਧਾਨ ਿਇਆਲ ਬਖਸੰਿ ॥

نک
کِرنا ن ِداھن دنال ھسید ۔۔
ਸਾਧ ਿੇਰੇ ਕੀ ਚਰਨੀ ਪਾਉ ॥

سادھ ریتے یک رچین ناو ۔۔
ਨਾਨਕ ਕੈ ਮਤਨ ਇਹੁ ਅਨਰਾਉ ॥੧॥

ےک نم اویہ ارناو ۔۔۱۔۔
نانک َ

ਮਨਸਾ ਪੂਰਨ ਸਰਨਾ ਜੋਗ ॥

اسنم ئُؤرن رسنا وجگ ۔۔
ਜੋ ਕਤਰ ਪਾਇਆ ਸੋਈ ਹੋਗੁ ॥

وج رک نانا وسیئ وہگ ۔۔
ਹਰਨ ਭਰਨ ਜਾ ਕਾ ਨੇਿਰ ਿੋਰੁ ॥

ہرن رھبن اج اک پیتر وھپر ۔۔
ਤਿਸ ਕਾ ਮੰਿੁ ਨ ਜਾਨੈ ਹੋਰੁ ॥

ئِس اک میتر ہن اج ئَے وہر ۔۔
ਅਨਿ ਰੂਪ ਮੰਗਲ ਸਿ ਜਾ ਕੈ ॥

ادن ُروت لگنم دص اج ےکَ ۔۔
ਸਰਬ ਥੋਕ ਸੁਨੀਅਤਹ ਘਤਰ ਿਾ ਕੈ ॥

رست وھتک ُسییی ِہ رھگ نا ےکَ ۔۔
ਰਾਜ ਮਤਹ ਰਾਜੁ ਜੋਗ ਮਤਹ ਜੋਗੀ ॥

راچ ہہم راچ وجگ ہہم وجیگ ۔۔
ਿਪ ਮਤਹ ਿਪੀਸਰੁ ਤਗਰਹਸਿ ਮਤਹ ਭੋਗੀ ॥

پ
پپ ہہم ییسر رگِہست ہہم وھبیگ ۔۔

ਤਧਆਇ ਤਧਆਇ ਭਗਿਹ ਸੁਖੁ ਪਾਇਆ ॥

ب
دایھۓ دایھۓ ھگیہ ُسکھ نانا ۔۔

ਨਾਨਕ ਤਿਸੁ ਪੁਰਖ ਕਾ ਤਕਨੈ ਅੰਿੁ ਨ ਪਾਇਆ ॥੨॥

نانک ئِس ُپرھک اک ک ِ َپے اپپ ہن نانا ۔۔۲۔۔

ਜਾ ਕੀ ਲੀਲਾ ਕੀ ਤਮਤਿ ਨਾਤਹ ॥

اج یک لیال یک مِت ناہِ۔۔

ਸਗਲ ਿੇਵ ਹਾਰੇ ਅਵਗਾਤਹ ॥

لگس دویَ اہرے اواگہِ۔۔
ਤਪਿਾ ਕਾ ਜਨਮੁ ਤਕ ਜਾਨੈ ਪੂਿੁ ॥

پِیا اک منج ک اج ئَے ئُؤت ۔۔
ਸਗਲ ਪਰੋਈ ਅਪੁਨੈ ਸੂਤਿ ॥

لگس رپویئ اےنپ سُؤت ۔۔
ਸੁਮਤਿ ਤਗਆਨੁ ਤਧਆਨੁ ਤਜਨ ਿੇਇ ॥

ُسمِت گ ِیان دایھن ِجں دےئ ۔۔

ਜਨ ਿਾਸ ਨਾਮੁ ਤਧਆਵਤਹ ਸੇਇ ॥

نج داس نام دایھوہِ ےسِٔ ۔۔
ਤਿਹੁ ਗੁਣ ਮਤਹ ਜਾ ਕਉ ਭਰਮਾਏ ॥

بِہ ُؤ ُگں ہہم اج کؤ رھبامےئ ۔۔
ਜਨਤਮ ਮਰੈ ਤਿਤਰ ਆਵੈ ਜਾਏ ॥

ب
ے اجےئ ۔۔
منج م َ َرے ھِر ا و َ
ਊਚ ਨੀਚ ਤਿਸ ਕੇ ਅਸਥਾਨ ॥

اُوچ چین ئِس ےک ااھتسن ۔۔

ਜੈਸਾ ਜਨਾਵੈ ਿੈਸਾ ਨਾਨਕ ਜਾਨ ॥੩॥

انجوے َنیسا نانک اجن ۔۔۳۔۔
َچیسا َ

ਨਾਨਾ ਰੂਪ ਨਾਨਾ ਜਾ ਕੇ ਰੰਗ ॥

نانا ُروت نانا اج ےک رنگ ۔۔
ਨਾਨਾ ਭੇਖ ਕਰਤਹ ਇਕ ਰੰਗ ॥

ب
نانا ھیکھ رکہِ اِک رنگ ۔۔

ਨਾਨਾ ਤਬਤਧ ਕੀਨੋ ਤਬਸਥਾਰੁ ॥

ئ
نانا نِدھ ونیک ِسبھار ۔۔

ਪਰਭੁ ਅਤਬਨਾਸੀ ਏਕੰਕਾਰੁ ॥

رپَھب اپِیایس انکپکار ۔۔
ਨਾਨਾ ਚਤਲਿ ਕਰੇ ਤਖਨ ਮਾਤਹ ॥

ک
ھ
ِ
نانا تلچ رکے ں امہِ۔۔

ਪੂਤਰ ਰਤਹਓ ਪੂਰਨੁ ਸਭ ਿਾਇ ॥

ئُؤر رویہ ئُؤرن سیھ اھٹۓ ۔۔

ਨਾਨਾ ਤਬਤਧ ਕਤਰ ਬਨਿ ਬਨਾਈ ॥

نانا نِدھ رک تنب انبیئ ۔۔
ਅਪਨੀ ਕੀਮਤਿ ਆਪੇ ਪਾਈ ॥

اینپ تمیق ا ےپ نایئ ۔۔
ਸਭ ਘਟ ਤਿਸ ਕੇ ਸਭ ਤਿਸ ਕੇ ਿਾਉ ॥

سیھ ٹھگ ئِس ےک سیھ ئِس ےک اھٹو ۔۔
ਜਤਪ ਜਤਪ ਜੀਵੈ ਨਾਨਕ ਹਤਰ ਨਾਉ ॥੪॥

جت جت ویجے نانک ہر ناو ۔۔۴۔۔

ਨਾਮ ਕੇ ਧਾਰੇ ਸਗਲੇ ਜੰਿ ॥

نام ےک داھرے ےلگس جپت ۔۔
ਨਾਮ ਕੇ ਧਾਰੇ ਖੰਿ ਬਰਹਮੰਿ ॥

نام ےک داھرے ڈنھک پرہمید ۔۔
ਨਾਮ ਕੇ ਧਾਰੇ ਤਸਤਮਰਤਿ ਬੇਿ ਪੁਰਾਨ ॥

نام ےک داھرے ِسمرت دیب ُپران ۔۔
ਨਾਮ ਕੇ ਧਾਰੇ ਸੁਨਨ ਤਗਆਨ ਤਧਆਨ ॥

نام ےک داھرے ُسیں گ ِیان دایھن ۔۔
ਨਾਮ ਕੇ ਧਾਰੇ ਆਗਾਸ ਪਾਿਾਲ ॥

نام ےک داھرے ا اگس نانال ۔۔
ਨਾਮ ਕੇ ਧਾਰੇ ਸਗਲ ਆਕਾਰ ॥

نام ےک داھرے لگس ا اکر ۔۔
ਨਾਮ ਕੇ ਧਾਰੇ ਪੁਰੀਆ ਸਭ ਭਵਨ ॥

ب
نام ےک داھرے ُپرِنا سیھ َھؤن ۔۔
ਨਾਮ ਕੈ ਸੰਤਗ ਉਧਰੇ ਸੁਤਨ ਸਰਵਨ ॥

ےک گنس اُدرھے ُسں رسَون ۔۔
نا م َ
ਕਤਰ ਤਕਰਪਾ ਤਜਸੁ ਆਪਨੈ ਨਾਤਮ ਲਾਏ ॥

رک کِرنا ِجس ا پ َپے نام الےئ ۔۔

ਨਾਨਕ ਚਉਥੇ ਪਿ ਮਤਹ ਸੋ ਜਨੁ ਗਤਿ ਪਾਏ ॥੫॥

نانک جؤےھت ند ہہم وس نج گپ ناےئ ۔۔۵۔۔

ਰੂਪੁ ਸਤਿ ਜਾ ਕਾ ਸਤਿ ਅਸਥਾਨੁ ॥

ُروت ست اج اک ست ااھتسن ۔۔
ਪੁਰਖੁ ਸਤਿ ਕੇਵਲ ਪਰਧਾਨੁ ॥

ُپرھک ست ویکل رپداھن ۔۔

ਕਰਿੂਤਿ ਸਤਿ ਸਤਿ ਜਾ ਕੀ ਬਾਣੀ ॥

رکئُؤت ست ست اج یک ناین ۔۔
ਸਤਿ ਪੁਰਖ ਸਭ ਮਾਤਹ ਸਮਾਣੀ ॥

ست ُپرھک سیھ امہِ امسین ۔۔

ਸਤਿ ਕਰਮੁ ਜਾ ਕੀ ਰਚਨਾ ਸਤਿ ॥

ست رکم اج یک رانچ ست ۔۔
ਮੂਲੁ ਸਤਿ ਸਤਿ ਉਿਪਤਿ ॥

مُؤل ست ست اُتپتِ ۔۔
ਸਤਿ ਕਰਣੀ ਤਨਰਮਲ ਤਨਰਮਲੀ ॥

ست رکین پِرلم پِریلم ۔۔

ਤਜਸਤਹ ਬੁਝਾਏ ਤਿਸਤਹ ਸਭ ਭਲੀ ॥

سی ب
ھل
جسہہ اھجبےئ ئِسہہ ھ ی ۔۔
ਸਤਿ ਨਾਮੁ ਪਰਭ ਕਾ ਸੁਖਿਾਈ ॥

ست نام رپَھب اک ُسکھدایئ ۔۔

ਤਬਸਵਾਸੁ ਸਤਿ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਿੇ ਪਾਈ ॥੬॥

ِئسؤاس ست نانک ُگر ےت نایئ ۔۔۶۔۔

ਸਤਿ ਬਚਨ ਸਾਧੂ ਉਪਿੇਸ ॥

ست نچب سا ُدوھ ا ُندسی ۔۔
ਸਤਿ ਿੇ ਜਨ ਜਾ ਕੈ ਤਰਿੈ ਪਰਵੇਸ ॥

ےک ر َِدے رپَوسی ۔۔
ست ےت نج اج َ
ਸਤਿ ਤਨਰਤਿ ਬੂਝੈ ਜੇ ਕੋਇ ॥

چ
ست پِرت وب َھے ےج وکۓ ۔۔
ਨਾਮੁ ਜਪਿ ਿਾ ਕੀ ਗਤਿ ਹੋਇ ॥

نام جپت نا یک گپ وہۓ ۔۔
ਆਤਪ ਸਤਿ ਕੀਆ ਸਭੁ ਸਤਿ ॥

ا ت ست ایک سیھ ست ۔۔

ਆਪੇ ਜਾਨੈ ਅਪਨੀ ਤਮਤਿ ਗਤਿ ॥

ا ےپ اج ئَے اینپ مِت گپ ۔۔

ਤਜਸ ਕੀ ਤਸਰਸਤਟ ਸੁ ਕਰਣੈਹਾਰੁ ॥

رسست س رک َپبہار ۔۔
ِجس یک ِ
ਅਵਰ ਨ ਬੂਤਝ ਕਰਿ ਬੀਚਾਰੁ ॥

ا َور ہن ئُؤھج رکت اچیبر ۔۔
ਕਰਿੇ ਕੀ ਤਮਤਿ ਨ ਜਾਨੈ ਕੀਆ ॥

رکےت یک مِت ہن اج ئَے ک ِیا ۔۔

ਨਾਨਕ ਜੋ ਤਿਸੁ ਭਾਵੈ ਸੋ ਵਰਿੀਆ ॥੭॥

نانک وج ئِس اھبوے وس ورپ ِیا ۔۔۷۔۔

ਤਬਸਮਨ ਤਬਸਮ ਭਏ ਤਬਸਮਾਿ ॥

ِئسم ِئس
ئ
س
ِ
ں م ےئھب ماد ۔۔

ਤਜਤਨ ਬੂਤਝਆ ਤਿਸੁ ਆਇਆ ਸਵਾਿ ॥

نج وبچھیا ئِس ا نا وساد ۔۔

ਪਰਭ ਕੈ ਰੰਤਗ ਰਾਤਚ ਜਨ ਰਹੇ ॥

رپَھب ےکَ رنگ راچ نج رےہ ۔۔
ਗੁਰ ਕੈ ਬਚਤਨ ਪਿਾਰਥ ਲਹੇ ॥

ُگر ےکَ نچب ندارھت ےہل ۔۔

ਓਇ ਿਾਿੇ ਿੁਖ ਕਾਟਨਹਾਰ ॥

اوےؑ داےت ُدھک اکپبہار ۔۔
ਜਾ ਕੈ ਸੰਤਗ ਿਰੈ ਸੰਸਾਰ ॥

ےک گنس رتَے اسنسر ۔۔
اج َ
ਜਨ ਕਾ ਸੇਵਕੁ ਸੋ ਵਿਭਾਗੀ ॥

نج اک ویسک وس وداھبیگ ۔۔
ਜਨ ਕੈ ਸੰਤਗ ਏਕ ਤਲਵ ਲਾਗੀ ॥

نج ےکَ گنس انک لِؤ الیگ ۔۔
ਗੁਨ ਗੋਤਬਿ ਕੀਰਿਨੁ ਜਨੁ ਗਾਵੈ ॥

ُگ
اگوے ۔۔
ں وگنِد ریکنت نج َ

ਗੁਰ ਪਰਸਾਤਿ ਨਾਨਕ ਿਲੁ ਪਾਵੈ ॥੮॥੧੬॥

ُگر رپساد نانک لھپ نا َوے ۔۔۸۔۔۱۶۔۔

ਸਲੋਕੁ ॥

ولسک ۔۔
ਆਤਿ ਸਚੁ ਜੁਗਾਤਿ ਸਚੁ ॥

ا د چس اگجد چس ۔۔
ਹੈ ਤਭ ਸਚੁ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਤਭ ਸਚੁ ॥੧॥

ےہَ ھب چس نانک وہیس ھب چس ۔۔۱۔۔
ਅਸਟਪਿੀ ॥

اسییدی ۔۔
ਚਰਨ ਸਤਿ ਸਤਿ ਪਰਸਨਹਾਰ ॥

رچن ست ست رپاہنسر ۔۔
ਪੂਜਾ ਸਤਿ ਸਤਿ ਸੇਵਿਾਰ ॥

ئُؤاج ست ست َسیؤدار ۔۔

ਿਰਸਨੁ ਸਤਿ ਸਤਿ ਪੇਖਨਹਾਰ ॥

پ
درنس ست ست یکھبہار ۔۔

ਨਾਮੁ ਸਤਿ ਸਤਿ ਤਧਆਵਨਹਾਰ ॥

نام ست ست دایھواہنر ۔۔
ਆਤਪ ਸਤਿ ਸਤਿ ਸਭ ਧਾਰੀ ॥

ا ت ست ست سیھ داھری ۔۔
ਆਪੇ ਗੁਣ ਆਪੇ ਗੁਣਕਾਰੀ ॥

ا ےپ ُگں ا ےپ ُگپکاری ۔۔

ਸਬਿੁ ਸਤਿ ਸਤਿ ਪਰਭੁ ਬਕਿਾ ॥

دبس ست ست رپَھب اتکب ۔۔
ਸੁਰਤਿ ਸਤਿ ਸਤਿ ਜਸੁ ਸੁਨਿਾ ॥

ُسرت ست ست سج ُسییا ۔۔
ਬੁਝਨਹਾਰ ਕਉ ਸਤਿ ਸਭ ਹੋਇ ॥

ب
جھبہار کؤ ست سیھ وہۓ ۔۔

ਨਾਨਕ ਸਤਿ ਸਤਿ ਪਰਭੁ ਸੋਇ ॥੧॥

نانک ست ست رپَھب وسۓ ۔۔۱۔۔
ਸਤਿ ਸਰੂਪੁ ਤਰਿੈ ਤਜਤਨ ਮਾਤਨਆ ॥

ست رسُوت ر َِدے ِجں اماین ۔۔

ਕਰਨ ਕਰਾਵਨ ਤਿਤਨ ਮੂਲੁ ਪਛਾਤਨਆ ॥

رکن رکاون پِں مُؤل اھچپاین ۔۔

ਜਾ ਕੈ ਤਰਿੈ ਤਬਸਵਾਸੁ ਪਰਭ ਆਇਆ ॥

ےک ر َِدے ِئسؤاس رپَھب ا نا ۔۔
اج َ

ਿਿੁ ਤਗਆਨੁ ਤਿਸੁ ਮਤਨ ਪਰਗਟਾਇਆ ॥

پپ گ ِیان ئِس نم رپَاٹگنا ۔۔
ਭੈ ਿੇ ਤਨਰਭਉ ਹੋਇ ਬਸਾਨਾ ॥

ب
َھے

ب
ےت پِر ھؤ وہۓ اسبنا ۔۔

ਤਜਸ ਿੇ ਉਪਤਜਆ ਤਿਸੁ ਮਾਤਹ ਸਮਾਨਾ ॥

ِجس ےت اُبچِیا ئِس امہِ امسنا ۔۔

ਬਸਿੁ ਮਾਤਹ ਲੇ ਬਸਿੁ ਗਿਾਈ ॥

تسب امہِ ےل تسب ڈگایئ ۔۔
ਿਾ ਕਉ ਤਭੰਨ ਨ ਕਹਨਾ ਜਾਈ ॥

ب
نا کؤ ھ ِ ّں ہن انہک اجیئ ۔۔
ਬੂਝੈ ਬੂਝਨਹਾਰੁ ਤਬਬੇਕ ॥

چ
وب َھے وبچھبہار نِییک ۔۔
ਨਾਰਾਇਨ ਤਮਲੇ ਨਾਨਕ ਏਕ ॥੨॥

نارانئ مل ِے نانک انک ۔۔۲۔۔

ਿਾਕੁਰ ਕਾ ਸੇਵਕੁ ਆਤਗਆਕਾਰੀ ॥

اھٹ ُکر اک ویسک ا ایگاکری ۔۔

ਿਾਕੁਰ ਕਾ ਸੇਵਕੁ ਸਿਾ ਪੂਜਾਰੀ ॥

اھٹ ُکر اک ویسک دسا ئُؤاجری ۔۔

ਿਾਕੁਰ ਕੇ ਸੇਵਕ ਕੈ ਮਤਨ ਪਰਿੀਤਿ ॥

اھٹ ُکر ےک ویسک ےکَ نم رپتیت ۔۔
ਿਾਕੁਰ ਕੇ ਸੇਵਕ ਕੀ ਤਨਰਮਲ ਰੀਤਿ ॥

اھٹ ُکر ےک ویسک یک پِرلم ِرپپ ۔۔
ਿਾਕੁਰ ਕਉ ਸੇਵਕੁ ਜਾਨੈ ਸੰਤਗ ॥

اھٹ ُکر کؤ ویسک اج ئَے گنس ۔۔
ਪਰਭ ਕਾ ਸੇਵਕੁ ਨਾਮ ਕੈ ਰੰਤਗ ॥

رپَھب اک ویسک نام ےکَ رنگ ۔۔

ਸੇਵਕ ਕਉ ਪਰਭ ਪਾਲਨਹਾਰਾ ॥

ویسک کؤ رپَھب نااہنلرا ۔۔
ਸੇਵਕ ਕੀ ਰਾਖੈ ਤਨਰੰਕਾਰਾ ॥

ک
ویسک یک را َھے پِراکنرا ۔۔

ਸੋ ਸੇਵਕੁ ਤਜਸੁ ਿਇਆ ਪਰਭੁ ਧਾਰੈ ॥

ج
اھرے ۔۔
وس ویسک ِ س دایئ رپَھب د َ
ਨਾਨਕ ਸੋ ਸੇਵਕੁ ਸਾਤਸ ਸਾਤਸ ਸਮਾਰੈ ॥੩॥

امسرے ۔۔۳۔۔
نانک وس ویسک ساس ساس َ
ਅਪੁਨੇ ਜਨ ਕਾ ਪਰਿਾ ਢਾਕੈ ॥

اےنپ نج اک رپدا داھ َکے ۔۔

ਅਪਨੇ ਸੇਵਕ ਕੀ ਸਰਪਰ ਰਾਖੈ ॥

ک
اےنپ ویسک یک رسرپ را َھے ۔۔

ਅਪਨੇ ਿਾਸ ਕਉ ਿੇਇ ਵਿਾਈ ॥

اےنپ داس کؤ دےئ ودایئ ۔۔
ਅਪਨੇ ਸੇਵਕ ਕਉ ਨਾਮੁ ਜਪਾਈ ॥

اےنپ ویسک کؤ نام اپجیئ ۔۔
ਅਪਨੇ ਸੇਵਕ ਕੀ ਆਤਪ ਪਤਿ ਰਾਖੈ ॥

ک
اےنپ ویسک یک ا ت پپ را َھے ۔۔
ਿਾ ਕੀ ਗਤਿ ਤਮਤਿ ਕੋਇ ਨ ਲਾਖੈ ॥

ک
نا یک گپ مِت وکۓ ہن ال َھے ۔۔

ਪਰਭ ਕੇ ਸੇਵਕ ਕਉ ਕੋ ਨ ਪਹੂਚੈ ॥

رپَھب ےک ویسک کؤ وک ہن بہؤ َچے ۔۔
ਪਰਭ ਕੇ ਸੇਵਕ ਊਚ ਿੇ ਊਚੇ ॥

رپَھب ےک ویسک اُوچ ےت اُوےچ ۔۔
ਜੋ ਪਰਤਭ ਅਪਨੀ ਸੇਵਾ ਲਾਇਆ ॥

وج رپَھب اینپ ویسا النا ۔۔
ਨਾਨਕ ਸੋ ਸੇਵਕੁ ਿਹ ਤਿਤਸ ਪਰਗਟਾਇਆ ॥੪॥

نانک وس ویسک دہ دِس رپَاٹگنا ۔۔۴۔۔
ਨੀਕੀ ਕੀਰੀ ਮਤਹ ਕਲ ਰਾਖੈ ॥

ک
پ ِیکی کِتری ہہم لک را َھے ۔۔
ਭਸਮ ਕਰੈ ਲਸਕਰ ਕੋਤਟ ਲਾਖੈ ॥

ک
مسھب رکَے لسکر وکت ال َھے ۔۔
ਤਜਸ ਕਾ ਸਾਸੁ ਨ ਕਾਢਿ ਆਤਪ ॥

ِجس اک ساس ہن اکدھت ا ت ۔۔
ਿਾ ਕਉ ਰਾਖਿ ਿੇ ਕਤਰ ਹਾਥ ॥

نا کؤ راتھک دے رک اہھت ۔۔
ਮਾਨਸ ਜਿਨ ਕਰਿ ਬਹੁ ਭਾਤਿ ॥

امسن نتج رکت وہب اھبت ۔۔
ਤਿਸ ਕੇ ਕਰਿਬ ਤਬਰਥੇ ਜਾਤਿ ॥

ئِس ےک رکپپ پِرےھت اجت ۔۔

ਮਾਰੈ ਨ ਰਾਖੈ ਅਵਰੁ ਨ ਕੋਇ ॥

ک
امرے ہن را َھے ا َور ہن وکۓ ۔۔
َ
ਸਰਬ ਜੀਆ ਕਾ ਰਾਖਾ ਸੋਇ ॥

رست ایج اک رااھک وسۓ ۔۔
ਕਾਹੇ ਸੋਚ ਕਰਤਹ ਰੇ ਪਰਾਣੀ ॥

اکےہ وسچ رکہِ رے رپَاین ۔۔
ਜਤਪ ਨਾਨਕ ਪਰਭ ਅਲਖ ਤਵਿਾਣੀ ॥੫॥

جت نانک رپَھب اھکل وِداین ۔۔۵۔۔
ਬਾਰੰ ਬਾਰ ਬਾਰ ਪਰਭੁ ਜਪੀਐ ॥

نارن نار نار رپَھب چیپَے ۔۔

ਪੀ ਅੰਤਮਰਿੁ ਇਹੁ ਮਨੁ ਿਨੁ ਧਰਪੀਐ ॥

ےئیپ ۔۔
یپ ارمِت اویہ نم نت درھ َ
ਨਾਮ ਰਿਨੁ ਤਜਤਨ ਗੁਰਮੁਤਖ ਪਾਇਆ ॥

نام رنت ِجں ُگرمُکھ نانا ۔۔

ਤਿਸੁ ਤਕਛੁ ਅਵਰੁ ਨਾਹੀ ਤਿਰਸਟਾਇਆ ॥

ک
ئِس ِچھ ا َور نایہ درِاٹسنا ۔۔
ਨਾਮੁ ਧਨੁ ਨਾਮੋ ਰੂਪੁ ਰੰਗੁ ॥

نام دنھ ناوم ُروت رنگ ۔۔
ਨਾਮੋ ਸੁਖੁ ਹਤਰ ਨਾਮ ਕਾ ਸੰਗੁ ॥

ناوم ُسکھ ہر نام اک گنس ۔۔

ਨਾਮ ਰਤਸ ਜੋ ਜਨ ਤਿਰਪਿਾਨੇ ॥

نام رس وج نج رتِاتپےن ۔۔
ਮਨ ਿਨ ਨਾਮਤਹ ਨਾਤਮ ਸਮਾਨੇ ॥

نم نت ناہمِ نام امسےن ۔۔
ਊਿਿ ਬੈਿਿ ਸੋਵਿ ਨਾਮ ॥

اُوبھت نیبھت وسوت نام ۔۔
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਜਨ ਕੈ ਸਿ ਕਾਮ ॥੬॥

ہکُ نانک نج ےکَ دص اکم ۔۔۶۔۔
ਬੋਲਹੁ ਜਸੁ ਤਜਹਬਾ ਤਿਨੁ ਰਾਤਿ ॥

وبہلُ سج چہیا دِن رات ۔۔
ਪਰਤਭ ਅਪਨੈ ਜਨ ਕੀਨੀ ਿਾਤਿ ॥

رپَھب اےنپ نج کیبی دات ۔۔
ਕਰਤਹ ਭਗਤਿ ਆਿਮ ਕੈ ਚਾਇ ॥

رکہِ تگھب ا مت ےکَ اچۓ ۔۔
ਪਰਭ ਅਪਨੇ ਤਸਉ ਰਹਤਹ ਸਮਾਇ ॥

رپَھب اےنپ سِیؤ رہہہ امسۓ ۔۔
ਜੋ ਹੋਆ ਹੋਵਿ ਸੋ ਜਾਨੈ ॥

وج وہا وہوت وس اج ئَے ۔۔
ਪਰਭ ਅਪਨੇ ਕਾ ਹੁਕਮੁ ਪਛਾਨੈ ॥

ک
رپَھب اےنپ اک ُچ م اھچپ ئَے ۔۔

ਤਿਸ ਕੀ ਮਤਹਮਾ ਕਉਨ ਬਖਾਨਉ ॥

ئِس یک امہم کؤن اھکبئؤ ۔۔

ਤਿਸ ਕਾ ਗੁਨੁ ਕਤਹ ਏਕ ਨ ਜਾਨਉ ॥

ئِس اک ُگں ہہک انک ہن اجئؤ ۔۔
ਆਿ ਪਹਰ ਪਰਭ ਬਸਤਹ ਹਜੂਰੇ ॥

ا ھٹ رہپ رپَھب ئس ِہ ہچُؤرے ۔۔

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਸੇਈ ਜਨ ਪੂਰੇ ॥੭॥

وہک نانک سیبی نج ئُؤرے ۔۔۷۔۔
ਮਨ ਮੇਰੇ ਤਿਨ ਕੀ ਓਟ ਲੇਤਹ ॥

نم ریمے پِں یک اوت ہیلِ ۔۔
ਮਨੁ ਿਨੁ ਅਪਨਾ ਤਿਨ ਜਨ ਿੇਤਹ ॥

نم نت اانپ پِں نج دہہی ۔۔

ਤਜਤਨ ਜਤਨ ਅਪਨਾ ਪਰਭੂ ਪਛਾਿਾ ॥

ب
ِجں نج اانپ رپ ُھؤ اھچپنا ۔۔

ਸੋ ਜਨੁ ਸਰਬ ਥੋਕ ਕਾ ਿਾਿਾ ॥

وس نج رست وھتک اک دانا ۔۔
ਤਿਸ ਕੀ ਸਰਤਨ ਸਰਬ ਸੁਖ ਪਾਵਤਹ ॥

ئِس یک رسن رست ُسکھ ناوہِ۔۔

ਤਿਸ ਕੈ ਿਰਤਸ ਸਭ ਪਾਪ ਤਮਟਾਵਤਹ ॥

ئِس ےکَ درس سیھ نات مِیاوہِ۔۔

ਅਵਰ ਤਸਆਨਪ ਸਗਲੀ ਛਾਿੁ ॥

اور ِسیاپپ سگلی اھچد ۔۔

ਤਿਸੁ ਜਨ ਕੀ ਿੂ ਸੇਵਾ ਲਾਗੁ ॥

ئِس نج یک ئُؤ ویسا الگ ۔۔
ਆਵਨੁ ਜਾਨੁ ਨ ਹੋਵੀ ਿੇਰਾ ॥

ا ون اجن ہن وہوی ریتا ۔۔
ਨਾਨਕ ਤਿਸੁ ਜਨ ਕੇ ਪੂਜਹੁ ਸਿ ਪੈਰਾ ॥੮॥੧੭॥

نانک ئِس نج ےک ئُؤہہج دص َنترا ۔۔۸۔۔۱۷۔۔
ਸਲੋਕੁ ॥

ولسک ۔۔
ਸਤਿ ਪੁਰਖੁ ਤਜਤਨ ਜਾਤਨਆ ਸਤਿਗੁਰੁ ਤਿਸ ਕਾ ਨਾਉ ॥

ست ُپرھک ِجں اجاین سیگؤر ئِس اک ناو ۔۔

ਤਿਸ ਕੈ ਸੰਤਗ ਤਸਖੁ ਉਧਰੈ ਨਾਨਕ ਹਤਰ ਗੁਨ ਗਾਉ ॥੧॥

ئِس ےکَ گنس ِسکھ اُدرھَے نانک ہر ُگں اگو ۔۔۱۔۔
ਅਸਟਪਿੀ ॥

اسییدی ۔۔
ਸਤਿਗੁਰੁ ਤਸਖ ਕੀ ਕਰੈ ਪਰਤਿਪਾਲ ॥

سیگؤر سِکھ یک رکَے رپَپ ِیال ۔۔

ਸੇਵਕ ਕਉ ਗੁਰੁ ਸਿਾ ਿਇਆਲ ॥

ویسک کؤ ُگر دسا دنال ۔۔

ਤਸਖ ਕੀ ਗੁਰੁ ਿੁਰਮਤਿ ਮਲੁ ਤਹਰੈ ॥

ِسکھ یک ُگر ُدرمت لم ہ ِ َرے ۔۔
ਗੁਰ ਬਚਨੀ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਉਚਰੈ ॥

ُگر ینچب ہر نام اُج َِرے ۔۔

ਸਤਿਗੁਰੁ ਤਸਖ ਕੇ ਬੰਧਨ ਕਾਟੈ ॥

سیگؤر سِکھ ےک دنبنھ اک ئَے ۔۔
ਗੁਰ ਕਾ ਤਸਖੁ ਤਬਕਾਰ ਿੇ ਹਾਟੈ ॥

ُگر اک ِسکھ ِئکار ےت اہ ئَے ۔۔

ਸਤਿਗੁਰੁ ਤਸਖ ਕਉ ਨਾਮ ਧਨੁ ਿੇਇ ॥

سیگؤر سِکھ کؤ نام دنھ دےئ ۔۔
ਗੁਰ ਕਾ ਤਸਖੁ ਵਿਭਾਗੀ ਹੇ ॥

ُگر اک ِسکھ وداھبیگ ےہ ۔۔

ਸਤਿਗੁਰੁ ਤਸਖ ਕਾ ਹਲਿੁ ਪਲਿੁ ਸਵਾਰੈ ॥

سیگؤر سِکھ اک ہلت نلت وسا َرے ۔۔

ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰੁ ਤਸਖ ਕਉ ਜੀਅ ਨਾਤਲ ਸਮਾਰੈ ॥੧॥

امسرے ۔۔۱۔۔
نانک سیگؤر سِکھ کؤ یج نال َ
ਗੁਰ ਕੈ ਤਗਰਤਹ ਸੇਵਕੁ ਜੋ ਰਹੈ ॥

ےک گِرہِ ویسک وج ر َہے ۔۔
ُگر َ
ਗੁਰ ਕੀ ਆਤਗਆ ਮਨ ਮਤਹ ਸਹੈ ॥

ُگر یک ا ایگ نم ہہم س َہے ۔۔

ਆਪਸ ਕਉ ਕਤਰ ਕਛੁ ਨ ਜਨਾਵੈ ॥

انجوے ۔۔
ا سپ کؤ رک ھچک ہن َ
ਹਤਰ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਤਰਿੈ ਸਿ ਤਧਆਵੈ ॥

ایھوے ۔۔
ہر ہر نام ر َِدے دص د َ
ਮਨੁ ਬੇਚੈ ਸਤਿਗੁਰ ਕੈ ਪਾਤਸ ॥

نم ےچیب سیگؤر ےکَ ناس ۔۔

ਤਿਸੁ ਸੇਵਕ ਕੇ ਕਾਰਜ ਰਾਤਸ ॥

ئِس ویسک ےک اکرچ راس ۔۔
ਸੇਵਾ ਕਰਿ ਹੋਇ ਤਨਹਕਾਮੀ ॥

ویسا رکت وہۓ بِہکایم ۔۔
ਤਿਸ ਕਉ ਹੋਿ ਪਰਾਪਤਿ ਸੁਆਮੀ ॥

ئِس کؤ وہت رپاپپ سُؤا یم ۔۔

ਅਪਨੀ ਤਿਪਾ ਤਜਸੁ ਆਤਪ ਕਰੇਇ ॥

اینپ کِرنا ِجس ا ت رکۓ ۔۔

ਨਾਨਕ ਸੋ ਸੇਵਕੁ ਗੁਰ ਕੀ ਮਤਿ ਲੇਇ ॥੨॥

نانک وس ویسک ُگر یک مت ےئل ۔۔۲۔۔
ਬੀਸ ਤਬਸਵੇ ਗੁਰ ਕਾ ਮਨੁ ਮਾਨੈ ॥

سیب ِئسؤے ُگر اک نم امےن ۔۔
ਸੋ ਸੇਵਕੁ ਪਰਮੇਸੁਰ ਕੀ ਗਤਿ ਜਾਨੈ ॥

وس ویسک رپمیسُر یک گپ اج ئَے ۔۔

ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੁ ਤਜਸੁ ਤਰਿੈ ਹਤਰ ਨਾਉ ॥

وس سیگؤر ِجس ر َِدے ہر ناو ۔۔

ਅਤਨਕ ਬਾਰ ਗੁਰ ਕਉ ਬਤਲ ਜਾਉ ॥

ان ِک نار ُگر کؤ نل اجو ۔۔

ਸਰਬ ਤਨਧਾਨ ਜੀਅ ਕਾ ਿਾਿਾ ॥

رست ن ِداھن یج اک دانا ۔۔
ਆਿ ਪਹਰ ਪਾਰਬਰਹਮ ਰੰਤਗ ਰਾਿਾ ॥

ا ھٹ رہپ نارپرمہ رنگ رانا ۔۔

ਬਰਹਮ ਮਤਹ ਜਨੁ ਜਨ ਮਤਹ ਪਾਰਬਰਹਮੁ ॥

پرمہ ہہم نج نج ہہم نارپرمہ ۔۔
ਏਕਤਹ ਆਤਪ ਨਹੀ ਕਛੁ ਭਰਮੁ ॥

اہکیِ ا ت یہن ھچک رھبم ۔۔
ਸਹਸ ਤਸਆਨਪ ਲਇਆ ਨ ਜਾਈਐ ॥

سہس ِسیاپپ لییا ہن اج پپَے ۔۔

ਨਾਨਕ ਐਸਾ ਗੁਰੁ ਬਿਭਾਗੀ ਪਾਈਐ ॥੩॥

نانک ااسی ُگر نداھبیگ نا پپَے ۔۔۳۔۔
ਸਿਲ ਿਰਸਨੁ ਪੇਖਿ ਪੁਨੀਿ ॥

سب
پ
ک
ی
ھ
ن
ی
پ
ھ
ل درنس ت ُ ت ۔۔

ਪਰਸਿ ਚਰਨ ਗਤਿ ਤਨਰਮਲ ਰੀਤਿ ॥

رپست رچن گپ پِرلم ِرپپ ۔۔

ਭੇਟਿ ਸੰਤਗ ਰਾਮ ਗੁਨ ਰਵੇ ॥

ب
ھیپت گنس رام ُگں روے ۔۔
ਪਾਰਬਰਹਮ ਕੀ ਿਰਗਹ ਗਵੇ ॥

نارپرمہ یک درہگ وگَے ۔۔

ਸੁਤਨ ਕਤਰ ਬਚਨ ਕਰਨ ਆਘਾਨੇ ॥

ُسں رک نچب رکن ا اھگےن ۔۔

ਮਤਨ ਸੰਿੋਖੁ ਆਿਮ ਪਿੀਆਨੇ ॥

نم وتنسھک ا مت ایتپےن ۔۔
ਪੂਰਾ ਗੁਰੁ ਅਖਯਓ ਜਾ ਕਾ ਮੰਿਰ ॥

ک
ئُؤرا ُگر ا ھپؤ اج اک میتر ۔۔

ਅੰਤਮਰਿ ਤਿਰਸਤਟ ਪੇਖੈ ਹੋਇ ਸੰਿ ॥

پ َیک
ارمت د ِرست ھے وہۓ سیت ۔۔
ਗੁਣ ਤਬਅੰਿ ਕੀਮਤਿ ਨਹੀ ਪਾਇ ॥

ُگں ےباپپ تمیق یہن ناۓ ۔۔

ਨਾਨਕ ਤਜਸੁ ਭਾਵੈ ਤਿਸੁ ਲਏ ਤਮਲਾਇ ॥੪॥

نانک ِجس اھبوے ئِس ےئل مِال ئِے ۔۔۴۔۔
ਤਜਹਬਾ ਏਕ ਉਸਿਤਿ ਅਨੇਕ ॥

چہیا انک اُسیت اپیک ۔۔
ਸਤਿ ਪੁਰਖ ਪੂਰਨ ਤਬਬੇਕ ॥

ست ُپرھک ئُؤرن نِییک ۔۔

ਕਾਹੂ ਬੋਲ ਨ ਪਹੁਚਿ ਪਰਾਨੀ ॥

اک ُہؤ وبل ہن بہچت رپاین ۔۔

ਅਗਮ ਅਗੋਚਰ ਪਰਭ ਤਨਰਬਾਨੀ ॥

امگ اوگرچ رپَھب پِرناین ۔۔

ਤਨਰਾਹਾਰ ਤਨਰਵੈਰ ਸੁਖਿਾਈ ॥

پِرااہر پِر َوری ُسکھدایئ ۔۔

ਿਾ ਕੀ ਕੀਮਤਿ ਤਕਨੈ ਨ ਪਾਈ ॥

نا یک تمیق ک ِ َپے ہن نایئ ۔۔

ਅਤਨਕ ਭਗਿ ਬੰਿਨ ਤਨਿ ਕਰਤਹ ॥

ان ِک تگھب دنبن پِپ رکہِ۔۔
ਚਰਨ ਕਮਲ ਤਹਰਿੈ ਤਸਮਰਤਹ ॥

رچن لمک ہِر َدے ِسمرہِ۔۔

ਸਿ ਬਤਲਹਾਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਅਪਨੇ ॥

دص اہلبری سیگؤر اےنپ ۔۔

ਨਾਨਕ ਤਜਸੁ ਪਰਸਾਤਿ ਐਸਾ ਪਰਭੁ ਜਪਨੇ ॥੫॥

نانک ِجس رپساد ااسی رپَھب ےنپج ۔۔۵۔۔
ਇਹੁ ਹਤਰ ਰਸੁ ਪਾਵੈ ਜਨੁ ਕੋਇ ॥

اویہ ہر رس نا َوے نج وکۓ ۔۔
ਅੰਤਮਰਿੁ ਪੀਵੈ ਅਮਰੁ ਸੋ ਹੋਇ ॥

ارمت ویپَے ارم وس وہۓ ۔۔

ਉਸੁ ਪੁਰਖ ਕਾ ਨਾਹੀ ਕਿੇ ਤਬਨਾਸ ॥

اُس ُپرھک اک نایہ دکے پِیاس ۔۔
ਜਾ ਕੈ ਮਤਨ ਪਰਗਟੇ ਗੁਨਿਾਸ ॥

ےک نم رپےٹگ ُگییاس ۔۔
اج َ
ਆਿ ਪਹਰ ਹਤਰ ਕਾ ਨਾਮੁ ਲੇਇ ॥

ا ھٹ رہپ ہر اک نام ےئل ۔۔
ਸਚੁ ਉਪਿੇਸੁ ਸੇਵਕ ਕਉ ਿੇਇ ॥

چس ا ُندسی ویسک کؤ دےئ ۔۔
ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਕੈ ਸੰਤਗ ਨ ਲੇਪੁ ॥

ومہ امنا ےکَ گنس ہن پیل ۔۔
ਮਨ ਮਤਹ ਰਾਖੈ ਹਤਰ ਹਤਰ ਏਕੁ ॥

ک
نم ہہم را َھے ہر ہر انک ۔۔
ਅੰਧਕਾਰ ਿੀਪਕ ਪਰਗਾਸੇ ॥

ادنھکار دپیک رپاگےس ۔۔
ਨਾਨਕ ਭਰਮ ਮੋਹ ਿੁਖ ਿਹ ਿੇ ਨਾਸੇ ॥੬॥

نانک رھبم ومہ ُدھک ہت ےت ناےس ۔۔۶۔۔
ਿਪਤਿ ਮਾਤਹ ਿਾਤਢ ਵਰਿਾਈ ॥

تپت امہِ اھٹدھ ورنایئ ۔۔
ਅਨਿੁ ਭਇਆ ਿੁਖ ਨਾਿੇ ਭਾਈ ॥

ا َند ایھب ُدھک ناےھٹ اھبیئ ۔۔

ਜਨਮ ਮਰਨ ਕੇ ਤਮਟੇ ਅੰਿੇਸੇ ॥

منج رمن ےک ِمپے ادنےسی ۔۔
ਸਾਧੂ ਕੇ ਪੂਰਨ ਉਪਿੇਸੇ ॥

سا ُدوھ ےک ئُؤرن ا ُندےسی ۔۔
ਭਉ ਚੂਕਾ ਤਨਰਭਉ ਹੋਇ ਬਸੇ ॥

ب
ب
ھؤ ُجؤاک پِر ھؤ وہۓ ےسب ۔۔

ਸਗਲ ਤਬਆਤਧ ਮਨ ਿੇ ਖੈ ਨਸੇ ॥

ک
لگس ایبدھ نم ےت َھے ےسن ۔۔
ਤਜਸ ਕਾ ਸਾ ਤਿਤਨ ਤਕਰਪਾ ਧਾਰੀ ॥

ِجس اک سا پِں کِرنا داھری ۔۔
ਸਾਧਸੰਤਗ ਜਤਪ ਨਾਮੁ ਮੁਰਾਰੀ ॥

سادھسیگ جت نام مُراری ۔۔
ਤਥਤਿ ਪਾਈ ਚੂਕੇ ਭਰਮ ਗਵਨ ॥

بھِت نایئ ُجؤےک رھبم وگَن ۔۔
ਸੁਤਨ ਨਾਨਕ ਹਤਰ ਹਤਰ ਜਸੁ ਸਰਵਨ ॥੭॥

ُسں نانک ہر ہر سج رسَون ۔۔۷۔۔
ਤਨਰਗੁਨੁ ਆਤਪ ਸਰਗੁਨੁ ਭੀ ਓਹੀ ॥

پِر ُگں ا ت رس ُگں یھب اویہ ۔۔

ਕਲਾ ਧਾਤਰ ਤਜਤਨ ਸਗਲੀ ਮੋਹੀ ॥

کال داھر ِجں سگلی ومیہ ۔۔

ਅਪਨੇ ਚਤਰਿ ਪਰਤਭ ਆਤਪ ਬਨਾਏ ॥

اےنپ رچِت رپَھب ا ت انبےئ ۔۔
ਅਪੁਨੀ ਕੀਮਤਿ ਆਪੇ ਪਾਏ ॥

اینپ تمیق ا ےپ ناےئ ۔۔
ਹਤਰ ਤਬਨੁ ਿੂਜਾ ਨਾਹੀ ਕੋਇ ॥

ہر پِں ُدواج نایہ وکۓ ۔۔

ਸਰਬ ਤਨਰੰਿਤਰ ਏਕੋ ਸੋਇ ॥

رست پِررتن اوکی وسۓ ۔۔

ਓਤਿ ਪੋਤਿ ਰਤਵਆ ਰੂਪ ਰੰਗ ॥

اوت وپت رونا ُروت رنگ ۔۔
ਭਏ ਪਰਗਾਸ ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ॥

ےئھب رپَاگس سادھ ےکَ گنس ۔۔
ਰਤਚ ਰਚਨਾ ਅਪਨੀ ਕਲ ਧਾਰੀ ॥

رچ رانچ اینپ لک داھری ۔۔
ਅਤਨਕ ਬਾਰ ਨਾਨਕ ਬਤਲਹਾਰੀ ॥੮॥੧੮॥

ان ِک نار نانک اہلبری ۔۔۸۔۔۱۸۔۔
ਸਲੋਕੁ ॥

ولسک ۔۔
ਸਾਤਥ ਨ ਚਾਲੈ ਤਬਨੁ ਭਜਨ ਤਬਤਖਆ ਸਗਲੀ ਛਾਰੁ ॥

ساھت ہن اچ لَے پِں نجھب نِکھیا سگلی اھچر ۔۔

ਹਤਰ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਕਮਾਵਨਾ ਨਾਨਕ ਇਹੁ ਧਨੁ ਸਾਰੁ ॥੧॥

ہر ہر نام امکونا نانک اویہ دنھ سار ۔۔۱۔۔
ਅਸਟਪਿੀ ॥

اسییدی ۔۔
ਸੰਿ ਜਨਾ ਤਮਤਲ ਕਰਹੁ ਬੀਚਾਰੁ ॥

سیت انج مِل رک ُہ اچیبر ۔۔

ਏਕੁ ਤਸਮਤਰ ਨਾਮ ਆਧਾਰੁ ॥

انک ِسمر نام ا داھر ۔۔

ਅਵਤਰ ਉਪਾਵ ਸਤਭ ਮੀਿ ਤਬਸਾਰਹੁ ॥

ا َور اُناو سیھ تیم ِئساروہ ۔۔

ਚਰਨ ਕਮਲ ਤਰਿ ਮਤਹ ਉਤਰ ਧਾਰਹੁ ॥

رچن لمک رِد ہہم اُر داھر ُہ ۔۔
ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਸੋ ਪਰਭੁ ਸਮਰਥੁ ॥

رکن اکرن وس رپَھب رمسھت ۔۔
ਤਿਰੜੁ ਕਤਰ ਗਹਹੁ ਨਾਮੁ ਹਤਰ ਵਥੁ ॥

درِرھ رک گہہؤ نام ہر وھت ۔۔

ਇਹੁ ਧਨੁ ਸੰਚਹੁ ਹੋਵਹੁ ਭਗਵੰਿ ॥

سب
ابھ دنھ جہؤ وہووہ وگھبپپ ۔۔
ਸੰਿ ਜਨਾ ਕਾ ਤਨਰਮਲ ਮੰਿ ॥

سیت انج اک پِرلم تنم ۔۔

ਏਕ ਆਸ ਰਾਖਹੁ ਮਨ ਮਾਤਹ ॥

ک
انک ا س را ھہؤ نم امہِ۔۔

ਸਰਬ ਰੋਗ ਨਾਨਕ ਤਮਤਟ ਜਾਤਹ ॥੧॥

رست روگ نانک مِت اجہِ۔۔۱۔۔
ਤਜਸੁ ਧਨ ਕਉ ਚਾਤਰ ਕੁੰਟ ਉਤਿ ਧਾਵਤਹ ॥

ِجس دنھ کؤ اچر کُپت اُھٹ داھوہِ۔۔
ਸੋ ਧਨੁ ਹਤਰ ਸੇਵਾ ਿੇ ਪਾਵਤਹ ॥

وس دنھ ہر ویسا ےت ناوہِ۔۔
ਤਜਸੁ ਸੁਖ ਕਉ ਤਨਿ ਬਾਛਤਹ ਮੀਿ ॥

ِجس ُسکھ کؤ پِپ ناہھچِ تیم ۔۔
ਸੋ ਸੁਖੁ ਸਾਧੂ ਸੰਤਗ ਪਰੀਤਿ ॥

وس ُسکھ سا ُدوھ گنس ِرپپپ ۔۔
ਤਜਸੁ ਸੋਭਾ ਕਉ ਕਰਤਹ ਭਲੀ ਕਰਨੀ ॥

ب
ھل
ِجس وساھب کؤ رکہِ ی رکین ۔۔
ਸਾ ਸੋਭਾ ਭਜੁ ਹਤਰ ਕੀ ਸਰਨੀ ॥

سا وساھب جھب ہر یک رسین ۔۔
ਅਤਨਕ ਉਪਾਵੀ ਰੋਗੁ ਨ ਜਾਇ ॥

ان ِک اُناوی روگ ہن اجۓ ۔۔
ਰੋਗੁ ਤਮਟੈ ਹਤਰ ਅਵਖਧੁ ਲਾਇ ॥

روگ ِمپے ہر ا َودھکھ ال ِئے ۔۔

ਸਰਬ ਤਨਧਾਨ ਮਤਹ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਤਨਧਾਨੁ ॥

رست ن ِداھن ہہم ہر نام ن ِداھن ۔۔
ਜਤਪ ਨਾਨਕ ਿਰਗਤਹ ਪਰਵਾਨੁ ॥੨॥

جت نانک درہہگ رپوان ۔۔۲۔۔
ਮਨੁ ਪਰਬੋਧਹੁ ਹਤਰ ਕੈ ਨਾਇ ॥

ےک ناےئ ۔۔
ھہ ہر َ
نم رپوبد ُ
ਿਹ ਤਿਤਸ ਧਾਵਿ ਆਵੈ ਿਾਇ ॥

ے اھٹۓ ۔۔
دہ دِس داھوت ا و َ
ਿਾ ਕਉ ਤਬਘਨੁ ਨ ਲਾਗੈ ਕੋਇ ॥

ک نِگ
ھ
َ
گ
نا ؤ ں ہن ال ے َ وکۓ ۔۔
ਜਾ ਕੈ ਤਰਿੈ ਬਸੈ ਹਤਰ ਸੋਇ ॥

ےک ر َِدے ئ َسے ہر وسۓ ۔۔
اج َ
ਕਤਲ ਿਾਿੀ ਿਾਂਢਾ ਹਤਰ ਨਾਉ ॥

لک نایت اھٹنداھ ہر ناو ۔۔
ਤਸਮਤਰ ਤਸਮਤਰ ਸਿਾ ਸੁਖ ਪਾਉ ॥

ِسمر ِسمر دسا ُسکھ ناو ۔۔

ਭਉ ਤਬਨਸੈ ਪੂਰਨ ਹੋਇ ਆਸ ॥

ب
ھؤ نِیسے ئُؤرن وہۓ ا س ۔۔

ਭਗਤਿ ਭਾਇ ਆਿਮ ਪਰਗਾਸ ॥

تگھب اھبےئ ا مت رپاگس ۔۔

ਤਿਿੁ ਘਤਰ ਜਾਇ ਬਸੈ ਅਤਬਨਾਸੀ ॥

پِپ رھگ اجۓ ئ َسے اپِیایس ۔۔

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਕਾਟੀ ਜਮ ਿਾਸੀ ॥੩॥

وہک نانک اکیٹ مج اھپیس ۔۔۳۔۔
ਿਿੁ ਬੀਚਾਰੁ ਕਹੈ ਜਨੁ ਸਾਚਾ ॥

پپ اچیبر ےہکَ نج سااچ ۔۔
ਜਨਤਮ ਮਰੈ ਸੋ ਕਾਚੋ ਕਾਚਾ ॥

منج م َ َرے وس اکوچ اکاچ ۔۔
ਆਵਾ ਗਵਨੁ ਤਮਟੈ ਪਰਭ ਸੇਵ ॥

ا وا وگَن ِمپے رپَھب َسیؤ ۔۔

ਆਪੁ ਤਿਆਤਗ ਸਰਤਨ ਗੁਰਿੇਵ ॥

ا ت پ ِیاگ رسن ُگردوی ۔۔

ਇਉ ਰਿਨ ਜਨਮ ਕਾ ਹੋਇ ਉਧਾਰੁ ॥

ائؤ رنت منج اک وہۓ اُداھر ۔۔
ਹਤਰ ਹਤਰ ਤਸਮਤਰ ਪਰਾਨ ਆਧਾਰੁ ॥

ہر ہر ِسمر رپان ا داھر ۔۔

ਅਤਨਕ ਉਪਾਵ ਨ ਛੂਟਨਹਾਰੇ ॥

چ
ان ِک اُناو ہن ُھؤپبہارے ۔۔

ਤਸੰਤਮਰਤਿ ਸਾਸਿ ਬੇਿ ਬੀਚਾਰੇ ॥

ِسمرِت ساست دیب اچیبرے ۔۔

ਹਤਰ ਕੀ ਭਗਤਿ ਕਰਹੁ ਮਨੁ ਲਾਇ ॥

ہر یک تگھب رک ُہ نم ال ِئے ۔۔

ਮਤਨ ਬੰਛਿ ਨਾਨਕ ਿਲ ਪਾਇ ॥੪॥

پب
نم جھت نانک لھپ ناۓ ۔۔۴۔۔
ਸੰਤਗ ਨ ਚਾਲਤਸ ਿੇਰੈ ਧਨਾ ॥

گنس ہن اچسل ریتَے دانھ ۔۔
ਿੂੰ ਤਕਆ ਲਪਟਾਵਤਹ ਮੂਰਖ ਮਨਾ ॥

ئُؤن ایک لییاوہِ مُؤرھک انم ۔۔

ਸੁਿ ਮੀਿ ਕੁਟੰਬ ਅਰੁ ਬਤਨਿਾ ॥

ُست تیم ُکیپت ار نییا ۔۔
ਇਨ ਿੇ ਕਹਹੁ ਿੁਮ ਕਵਨ ਸਨਾਥਾ ॥

ُب
اِن ےت کہہؤ م وکَن انساھت ۔۔
ਰਾਜ ਰੰਗ ਮਾਇਆ ਤਬਸਥਾਰ ॥

ئ
راچ رنگ امنا ِسبھار ۔۔

ਇਨ ਿੇ ਕਹਹੁ ਕਵਨ ਛੁਟਕਾਰ ॥

اِن ےت ہہکُ وکَن چ ُھپکار ۔۔

ਅਸੁ ਹਸਿੀ ਰਥ ਅਸਵਾਰੀ ॥

اس یتسہ رھت اوساری ۔۔
ਝੂਿਾ ਿੰਿੁ ਝੂਿੁ ਪਾਸਾਰੀ ॥

چ
چ
ُھؤاھٹ دپبھ ُھؤھٹ ناساری ۔۔

ਤਜਤਨ ਿੀਏ ਤਿਸੁ ਬੁਝੈ ਨ ਤਬਗਾਨਾ ॥

ب
ھ
ِجں د پپے ئِس ُج ےَ

ہن ِئگاہن ۔۔

ਨਾਮੁ ਤਬਸਾਤਰ ਨਾਨਕ ਪਛੁਿਾਨਾ ॥੫॥

نام ِئسار نانک اتھچپنا ۔۔۵۔۔
ਗੁਰ ਕੀ ਮਤਿ ਿੂੰ ਲੇਤਹ ਇਆਨੇ ॥

ُگر یک مت ئُؤن ہیلِ اناےن ۔۔

ਭਗਤਿ ਤਬਨਾ ਬਹੁ ਿੂਬੇ ਤਸਆਨੇ ॥

تگھب پِیا وہب ُدوےب ِسیاےن ۔۔
ਹਤਰ ਕੀ ਭਗਤਿ ਕਰਹੁ ਮਨ ਮੀਿ ॥

ہر یک تگھب رک ُہ نم تیم ۔۔
ਤਨਰਮਲ ਹੋਇ ਿੁਮਹਾਰੋ ਚੀਿ ॥

ُب
م
ہ
ج
پ
پِرلم وہۓ ھارو ت ۔۔
ਚਰਨ ਕਮਲ ਰਾਖਹੁ ਮਨ ਮਾਤਹ ॥

ک
رچن لمک را ھہؤ نم امہِ۔۔

ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੇ ਤਕਲਤਬਖ ਜਾਤਹ ॥

منج منج ےک کِل ِیکھ اجہِ۔۔

ਆਤਪ ਜਪਹੁ ਅਵਰਾ ਨਾਮੁ ਜਪਾਵਹੁ ॥

ا ت جی ُہ ا َورا نام اپجو ُہ ۔۔
ਸੁਨਿ ਕਹਿ ਰਹਿ ਗਤਿ ਪਾਵਹੁ ॥

ُسیت کہت رہت گپ ناووہ ۔۔

ਸਾਰ ਭੂਿ ਸਤਿ ਹਤਰ ਕੋ ਨਾਉ ॥

ب
سار ُھؤت ست ہر وک ناو ۔۔

ਸਹਤਜ ਸੁਭਾਇ ਨਾਨਕ ਗੁਨ ਗਾਉ ॥੬॥

سہ
ج ُسبھاےئِ نانک ُگں اگو ۔۔۶۔۔
ਗੁਨ ਗਾਵਿ ਿੇਰੀ ਉਿਰਤਸ ਮੈਲੁ ॥

ُگں اگوت ریتی اُرتس مَیل ۔۔

ਤਬਨਤਸ ਜਾਇ ਹਉਮੈ ਤਬਖੁ ਿੈਲੁ ॥

ب
نِیس اجۓ ہؤ م َے نِکھ َھیل ۔۔
ਹੋਤਹ ਅਤਚੰਿੁ ਬਸੈ ਸੁਖ ਨਾਤਲ ॥

وہہِ ا ِجپت ئ َسے ُسکھ نال ۔۔

ਸਾਤਸ ਗਰਾਤਸ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਸਮਾਤਲ ॥

ساس رگاس ہر نام امسل ۔۔
ਛਾਤਿ ਤਸਆਨਪ ਸਗਲੀ ਮਨਾ ॥

اھچد ِسیاپپ سگلی انم ۔۔

ਸਾਧਸੰਤਗ ਪਾਵਤਹ ਸਚੁ ਧਨਾ ॥

سادھسیگ ناوہِ چس دانھ ۔۔

ਹਤਰ ਪੂੰਜੀ ਸੰਤਚ ਕਰਹੁ ਤਬਉਹਾਰੁ ॥

سب
ہر ئُؤیجن ج رک ُہ ویباہر ۔۔

ਈਹਾ ਸੁਖੁ ਿਰਗਹ ਜੈਕਾਰੁ ॥

اِاہی ُسکھ درہگ جپکار ۔۔

ਸਰਬ ਤਨਰੰਿਤਰ ਏਕੋ ਿੇਖੁ ॥

رست پِررتن اوکی دھکی ۔۔

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਜਾ ਕੈ ਮਸਿਤਕ ਲੇਖੁ ॥੭॥

ےک کتسم ھکیل ۔۔۷۔۔
وہک نانک اج َ
ਏਕੋ ਜਤਪ ਏਕੋ ਸਾਲਾਤਹ ॥

اوکی جت اوکی ساالہِ۔۔
ਏਕੁ ਤਸਮਤਰ ਏਕੋ ਮਨ ਆਤਹ ॥

انک ِسمر اوکی نم ا ہِ۔۔

ਏਕਸ ਕੇ ਗੁਨ ਗਾਉ ਅਨੰਿ ॥

اسکی ےک ُگں اگو اپپت ۔۔

ਮਤਨ ਿਤਨ ਜਾਤਪ ਏਕ ਭਗਵੰਿ ॥

نم نت اجت انک وگھبپپ ۔۔
ਏਕੋ ਏਕੁ ਏਕੁ ਹਤਰ ਆਤਪ ॥

اوکی انک انک ہر ا ت ۔۔
ਪੂਰਨ ਪੂਤਰ ਰਤਹਓ ਪਰਭੁ ਤਬਆਤਪ ॥

ئُؤرن ئُؤر رویہ رپَھب ایبت ۔۔
ਅਤਨਕ ਤਬਸਥਾਰ ਏਕ ਿੇ ਭਏ ॥

ئ
ان ِک ِسبھار انک ےت ےئھب ۔۔
ਏਕੁ ਅਰਾਤਧ ਪਰਾਛਿ ਗਏ ॥

انک ارادھ رپاتھچ ےئگ ۔۔

ਮਨ ਿਨ ਅੰਿਤਰ ਏਕੁ ਪਰਭੁ ਰਾਿਾ ॥

نم نت ارتن انک رپَھب رانا ۔۔
ਗੁਰ ਪਰਸਾਤਿ ਨਾਨਕ ਇਕੁ ਜਾਿਾ ॥੮॥੧੯॥

ُگر رپساد نانک اِک اجنا ۔۔۸۔۔۱۹۔۔
ਸਲੋਕੁ ॥

ولسک ۔۔
ਤਿਰਿ ਤਿਰਿ ਪਰਭ ਆਇਆ ਪਤਰਆ ਿਉ ਸਰਨਾਇ ॥

ب
ب
ھِرت ھِرت رپَھب ا نا رپِنا ئؤ رسناۓ ۔۔

ਨਾਨਕ ਕੀ ਪਰਭ ਬੇਨਿੀ ਅਪਨੀ ਭਗਿੀ ਲਾਇ ॥੧॥

ب
گب
ھ
ئ
ِ
نانک یک رپَھب یتنیب اینپ ی ال ے ۔۔۱۔۔
ਅਸਟਪਿੀ ॥

اسییدی ۔۔
ਜਾਚਕ ਜਨੁ ਜਾਚੈ ਪਰਭ ਿਾਨੁ ॥

اجچک نج اج َچے رپَھب دان ۔۔
ਕਤਰ ਤਕਰਪਾ ਿੇਵਹੁ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ॥

رک کِرنا دویوہ ہر نام ۔۔

ਸਾਧ ਜਨਾ ਕੀ ਮਾਗਉ ਧੂਤਰ ॥

سادھ انج یک امگؤ دھُؤر ۔۔
ਪਾਰਬਰਹਮ ਮੇਰੀ ਸਰਧਾ ਪੂਤਰ ॥

نارپرمہ ریمی رسداھ ئُؤر ۔۔

ਸਿਾ ਸਿਾ ਪਰਭ ਕੇ ਗੁਨ ਗਾਵਉ ॥

دسا دسا رپَھب ےک ُگں اگوو ۔۔

ਸਾਤਸ ਸਾਤਸ ਪਰਭ ਿੁਮਤਹ ਤਧਆਵਉ ॥

ساس ساس رپَھب ُبم ِہ دایھوو ۔۔
ਚਰਨ ਕਮਲ ਤਸਉ ਲਾਗੈ ਪਰੀਤਿ ॥

رچن لمک سِیؤ ال َگے رپپپ ۔۔

ਭਗਤਿ ਕਰਉ ਪਰਭ ਕੀ ਤਨਿ ਨੀਤਿ ॥

تگھب رکو رپَھب یک پِپ تین ۔۔
ਏਕ ਓਟ ਏਕੋ ਆਧਾਰੁ ॥

انک اوت اوکی ا داھر ۔۔
ਨਾਨਕੁ ਮਾਗੈ ਨਾਮੁ ਪਰਭ ਸਾਰੁ ॥੧॥

نانک ام َگے نام رپَھب سار ۔۔۱۔۔
ਪਰਭ ਕੀ ਤਿਰਸਤਟ ਮਹਾ ਸੁਖੁ ਹੋਇ ॥

رپَھب یک د ِرست اہم ُسکھ وہۓ ۔۔
ਹਤਰ ਰਸੁ ਪਾਵੈ ਤਬਰਲਾ ਕੋਇ ॥

ہر رس نا َوے پِرال وکۓ ۔۔

ਤਜਨ ਚਾਤਖਆ ਸੇ ਜਨ ਤਿਰਪਿਾਨੇ ॥

ِجں اچایھک ےس نج رتِاتپےن ۔۔
ਪੂਰਨ ਪੁਰਖ ਨਹੀ ਿੋਲਾਨੇ ॥

ئُؤرن ُپرھک یہن دوالےن ۔۔

ਸੁਭਰ ਭਰੇ ਪਰੇਮ ਰਸ ਰੰਤਗ ॥

ب
ُس ھر رھبے رپمی رس رنگ ۔۔
ਉਪਜੈ ਚਾਉ ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਤਗ ॥

ےک گنس ۔۔
ا ُ بج َے اچو سادھ َ
ਪਰੇ ਸਰਤਨ ਆਨ ਸਭ ਤਿਆਤਗ ॥

رپے رسن ا ن سیھ پِیاگ ۔۔

ਅੰਿਤਰ ਪਰਗਾਸ ਅਨਤਿਨੁ ਤਲਵ ਲਾਤਗ ॥

ارتن رپَاگس ادنِن لِؤ الگ ۔۔
ਬਿਭਾਗੀ ਜਤਪਆ ਪਰਭੁ ਸੋਇ ॥

نداھبیگ چییا رپَھب وسۓ ۔۔
ਨਾਨਕ ਨਾਤਮ ਰਿੇ ਸੁਖੁ ਹੋਇ ॥੨॥

نانک نام رےت ُسکھ وہۓ ۔۔۲۔۔
ਸੇਵਕ ਕੀ ਮਨਸਾ ਪੂਰੀ ਭਈ ॥

ویسک یک اسنم ئُؤری یئھب ۔۔
ਸਤਿਗੁਰ ਿੇ ਤਨਰਮਲ ਮਤਿ ਲਈ ॥

سیگؤر ےت پِرلم مت یئل ۔۔

ਜਨ ਕਉ ਪਰਭੁ ਹੋਇਓ ਿਇਆਲੁ ॥

نج کؤ رپَھب وہویئ دنال ۔۔
ਸੇਵਕੁ ਕੀਨੋ ਸਿਾ ਤਨਹਾਲੁ ॥

ویسک ونیک دسا بِہال ۔۔

ਬੰਧਨ ਕਾਤਟ ਮੁਕਤਿ ਜਨੁ ਭਇਆ ॥

دنبنھ اکت مُکت نج ایھب ۔۔
ਜਨਮ ਮਰਨ ਿੂਖੁ ਭਰਮੁ ਗਇਆ ॥

منج رمن ُدوھک رھبم ایگ ۔۔
ਇਛ ਪੁਨੀ ਸਰਧਾ ਸਭ ਪੂਰੀ ॥

اِھچ ُپبی رسداھ سیھ ئُؤری ۔۔
ਰਤਵ ਰਤਹਆ ਸਿ ਸੰਤਗ ਹਜੂਰੀ ॥

َروِ رایہ دص گنس ہچُؤری ۔۔

ਤਜਸ ਕਾ ਸਾ ਤਿਤਨ ਲੀਆ ਤਮਲਾਇ ॥

سج اک سا پِں ایل مِال ئِے ۔۔

ਨਾਨਕ ਭਗਿੀ ਨਾਤਮ ਸਮਾਇ ॥੩॥

ب
گب
ھ
نانک ی نام امسۓ ۔۔۳۔۔

ਸੋ ਤਕਉ ਤਬਸਰੈ ਤਜ ਘਾਲ ਨ ਭਾਨੈ ॥

وس کپؤ ِئسرے چ اھگل ہن اھب ئَے ۔۔
ਸੋ ਤਕਉ ਤਬਸਰੈ ਤਜ ਕੀਆ ਜਾਨੈ ॥

وس کپؤ ِئسرے چ ایک اج ئَے ۔۔

ਸੋ ਤਕਉ ਤਬਸਰੈ ਤਜਤਨ ਸਭੁ ਤਕਛੁ ਿੀਆ ॥

ک
وس کپؤ ِئسرے ِجں سیھ ِچھ دنا ۔۔
ਸੋ ਤਕਉ ਤਬਸਰੈ ਤਜ ਜੀਵਨ ਜੀਆ ॥

وس کپؤ ِئس َرے چ ویجن ایج ۔۔

ਸੋ ਤਕਉ ਤਬਸਰੈ ਤਜ ਅਗਤਨ ਮਤਹ ਰਾਖੈ ॥

ک
وس کپؤ ِئس َرے چ انگ ہہم را َھے ۔۔
ਗੁਰ ਪਰਸਾਤਿ ਕੋ ਤਬਰਲਾ ਲਾਖੈ ॥

ک
ُگر رپساد وک پِرال ال َھے ۔۔

ਸੋ ਤਕਉ ਤਬਸਰੈ ਤਜ ਤਬਖੁ ਿੇ ਕਾਢੈ ॥

اکدےھ ۔۔
وس کپؤ ِئس َرے چ نِکھ ےت َ
ਜਨਮ ਜਨਮ ਕਾ ਟੂਟਾ ਗਾਢੈ ॥

اگدےھ ۔۔
منج منج اک ئُؤنا َ

ਗੁਤਰ ਪੂਰੈ ਿਿੁ ਇਹੈ ਬੁਝਾਇਆ ॥

ب
ُگر ئُؤ َرے پپ اِےہ ُجھانا ۔۔

ਪਰਭੁ ਅਪਨਾ ਨਾਨਕ ਜਨ ਤਧਆਇਆ ॥੪॥

رپَھب اانپ نانک نج دایھنا ۔۔۴۔۔
ਸਾਜਨ ਸੰਿ ਕਰਹੁ ਇਹੁ ਕਾਮੁ ॥

سانج سیت رکوہ اویہ اکم ۔۔
ਆਨ ਤਿਆਤਗ ਜਪਹੁ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ॥

ا ن پ ِیاگ جی ُہ ہر نام ۔۔
ਤਸਮਤਰ ਤਸਮਤਰ ਤਸਮਤਰ ਸੁਖ ਪਾਵਹੁ ॥

ِسمر

ِسمر

ِسمر ُسکھ ناووہ ۔۔

ਆਤਪ ਜਪਹੁ ਅਵਰਹ ਨਾਮੁ ਜਪਾਵਹੁ ॥

ا ت جبہؤ ا َورہ نام اپجووہ ۔۔

ਭਗਤਿ ਭਾਇ ਿਰੀਐ ਸੰਸਾਰੁ ॥

تگھب اھبےئ رت پ َپے اسنسر ۔۔

ਤਬਨੁ ਭਗਿੀ ਿਨੁ ਹੋਸੀ ਛਾਰੁ ॥

ب
پِں ھگبی نت وہیس اھچر ۔۔

ਸਰਬ ਕਤਲਆਣ ਸੂਖ ਤਨਤਧ ਨਾਮੁ ॥

رست ایلکن سُؤھک ن ِدھ نام ۔۔
ਬੂਿਿ ਜਾਿ ਪਾਏ ਤਬਸਰਾਮੁ ॥

ئُؤدت اجت ناےئ ِئسرام ۔۔
ਸਗਲ ਿੂਖ ਕਾ ਹੋਵਿ ਨਾਸੁ ॥

لگس ُدوھک اک وہوت ناس ۔۔
ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਜਪਹੁ ਗੁਨਿਾਸੁ ॥੫॥

نانک نام جی ُہ ُگییاس ۔۔۵۔۔

ਉਪਜੀ ਪਰੀਤਿ ਪਰੇਮ ਰਸੁ ਚਾਉ ॥

اُیجپ رپپپ رپمی رس اچو ۔۔
ਮਨ ਿਨ ਅੰਿਤਰ ਇਹੀ ਸੁਆਉ ॥

نم نت ارتن ایہی سُؤا و ۔۔
ਨੇਿਰਹੁ ਪੇਤਖ ਿਰਸੁ ਸੁਖੁ ਹੋਇ ॥

پیترہ َپیکھ درس ُسکھ وہۓ ۔۔
ਮਨੁ ਤਬਗਸੈ ਸਾਧ ਚਰਨ ਧੋਇ ॥

نم نِگ َسے سادھ رچن دوھےئ ۔۔

ਭਗਿ ਜਨਾ ਕੈ ਮਤਨ ਿਤਨ ਰੰਗੁ ॥

تگھب انج ےکَ نم نت رنگ ۔۔
ਤਬਰਲਾ ਕੋਊ ਪਾਵੈ ਸੰਗੁ ॥

وکو نا َوے گنس ۔۔
پِرال ُ

ਏਕ ਬਸਿੁ ਿੀਜੈ ਕਤਰ ਮਇਆ ॥

انک تسب د بج َے رک ایم ۔۔

ਗੁਰ ਪਰਸਾਤਿ ਨਾਮੁ ਜਤਪ ਲਇਆ ॥

ُگر رپساد نام جت لییا ۔۔

ਿਾ ਕੀ ਉਪਮਾ ਕਹੀ ਨ ਜਾਇ ॥

نا یک اُامپ یہک ہن اجۓ ۔۔
ਨਾਨਕ ਰਤਹਆ ਸਰਬ ਸਮਾਇ ॥੬॥

نانک رایہ رست امسۓ ۔۔۶۔۔
ਪਰਭ ਬਖਸੰਿ ਿੀਨ ਿਇਆਲ ॥

نک
رپَھب ھسید دنی دنال ۔۔

ਭਗਤਿ ਵਛਲ ਸਿਾ ਤਕਰਪਾਲ ॥

تگھب ولھچ دسا کِرنال ۔۔

ਅਨਾਥ ਨਾਥ ਗੋਤਬੰਿ ਗੁਪਾਲ ॥

اناھت ناھت وگپِید ُگیال ۔۔
ਸਰਬ ਘਟਾ ਕਰਿ ਪਰਤਿਪਾਲ ॥

رست اٹھگ رکت رپَپ ِیال ۔۔

ਆਤਿ ਪੁਰਖ ਕਾਰਣ ਕਰਿਾਰ ॥

ا د ُپرھک اکرن رکنار ۔۔

ਭਗਿ ਜਨਾ ਕੇ ਪਰਾਨ ਅਧਾਰ ॥

تگھب انج ےک رپان اداھر ۔۔
ਜੋ ਜੋ ਜਪੈ ਸੁ ਹੋਇ ਪੁਨੀਿ ॥

وج وج جپَے س وہۓ ُنیپت ۔۔
ਭਗਤਿ ਭਾਇ ਲਾਵੈ ਮਨ ਹੀਿ ॥

الوے نم ِہپت ۔۔
تگھب اھبےئ َ
ਹਮ ਤਨਰਗੁਨੀਆਰ ਨੀਚ ਅਜਾਨ ॥

مہ پِر ُگییار چین ااجن ۔۔

ਨਾਨਕ ਿੁਮਰੀ ਸਰਤਨ ਪੁਰਖ ਭਗਵਾਨ ॥੭॥

نانک ُبمری رسن ُپرھک وگھبان ۔۔۷۔۔
ਸਰਬ ਬੈਕੁੰਿ ਮੁਕਤਿ ਮੋਖ ਪਾਏ ॥

پ
رست یکیبھ مُکت ومھک ناےئ ۔۔
ਏਕ ਤਨਮਖ ਹਤਰ ਕੇ ਗੁਨ ਗਾਏ ॥

ب
انک ِمکھ ہر ےک ُگں اگےئ ۔۔
ਅਤਨਕ ਰਾਜ ਭੋਗ ਬਤਿਆਈ ॥

ان ِک راچ وھبگ ندنایئ ۔۔
ਹਤਰ ਕੇ ਨਾਮ ਕੀ ਕਥਾ ਮਤਨ ਭਾਈ ॥

ہر ےک نام یک اھتک نم اھبیئ ۔۔

ਬਹੁ ਭੋਜਨ ਕਾਪਰ ਸੰਗੀਿ ॥

وہب وھبنج اکرپ تیگنس ۔۔
ਰਸਨਾ ਜਪਿੀ ਹਤਰ ਹਤਰ ਨੀਿ ॥

رانس یتپج ہر ہر تین ۔۔
ਭਲੀ ਸੁ ਕਰਨੀ ਸੋਭਾ ਧਨਵੰਿ ॥

ب
ھل
ھ
پ
پ
ی س رکین وساھب د ؤ پ ۔۔
ਤਹਰਿੈ ਬਸੇ ਪੂਰਨ ਗੁਰ ਮੰਿ ॥

ہِر َدے ےسب ئُؤرن ُگر تنم ۔۔
ਸਾਧਸੰਤਗ ਪਰਭ ਿੇਹੁ ਤਨਵਾਸ ॥

سادھسیگ رپَھب دوہی ئِؤاس ۔۔
ਸਰਬ ਸੂਖ ਨਾਨਕ ਪਰਗਾਸ ॥੮॥੨੦॥

رست سُؤھک نانک رپاگس ۔۔۸۔۔۲۱۔۔
ਸਲੋਕੁ ॥

ولسک ۔۔
ਸਰਗੁਨ ਤਨਰਗੁਨ ਤਨਰੰਕਾਰ ਸੁੰਨ ਸਮਾਧੀ ਆਤਪ ॥

رس ُگں پِر ُگں پِراکنر ُس ّں امسدیھ ا ت ۔۔

ਆਪਨ ਕੀਆ ਨਾਨਕਾ ਆਪੇ ਹੀ ਤਿਤਰ ਜਾਤਪ ॥੧॥

ب
ا نپ ک ِیا نااکن ا ےپ یہ ھِر اجت ۔۔۱۔۔
ਅਸਟਪਿੀ ॥

اسییدی ۔۔

ਜਬ ਅਕਾਰੁ ਇਹੁ ਕਛੁ ਨ ਤਿਰਸਟੇਿਾ ॥

جت ااکر اویہ ھچک ہن د ِرسیییا ۔۔
ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਿਬ ਕਹ ਿੇ ਹੋਿਾ ॥

نات ُپ ّں پپ ہک ےت وہنا ۔۔
ਜਬ ਧਾਰੀ ਆਪਨ ਸੁੰਨ ਸਮਾਤਧ ॥

جت داھری ا نپ ُس ّں امسدھ ۔۔

ਿਬ ਬੈਰ ਤਬਰੋਧ ਤਕਸੁ ਸੰਤਗ ਕਮਾਤਿ ॥

پپ َنتر پِرودھ کِس گنس امکت ۔۔

ਜਬ ਇਸ ਕਾ ਬਰਨੁ ਤਚਹਨੁ ਨ ਜਾਪਿ ॥

جت اِس اک پرن ِچہں ہن اجپپ ۔۔

ਿਬ ਹਰਖ ਸੋਗ ਕਹੁ ਤਕਸਤਹ ਤਬਆਪਿ ॥

پپ ہرھک وسگ وہک کسہ ِہ ایبپپ ۔۔

ਜਬ ਆਪਨ ਆਪ ਆਤਪ ਪਾਰਬਰਹਮ ॥

جت ا نپ ا ت ا ت نارپرمہ ۔

ਿਬ ਮੋਹ ਕਹਾ ਤਕਸੁ ਹੋਵਿ ਭਰਮ ॥

پپ ومہ اہک کِس وہوت رھبم ۔۔
ਆਪਨ ਖੇਲੁ ਆਤਪ ਵਰਿੀਜਾ ॥

ا نپ لیھک ا ت وراجیت ۔۔
ਨਾਨਕ ਕਰਨੈਹਾਰੁ ਨ ਿੂਜਾ ॥੧॥

نانک رک َپبہار ہن ُدواج ۔۔۱۔۔

ਜਬ ਹੋਵਿ ਪਰਭ ਕੇਵਲ ਧਨੀ ॥

جت وہوت رپَھب ویکل دینھ ۔۔
ਿਬ ਬੰਧ ਮੁਕਤਿ ਕਹੁ ਤਕਸ ਕਉ ਗਨੀ ॥

پپ دنبھ مُکت وہک کِس کؤ ینگ ۔۔
ਜਬ ਏਕਤਹ ਹਤਰ ਅਗਮ ਅਪਾਰ ॥

ہکی ہر امگ انار ۔۔
جت ا ِ
ਿਬ ਨਰਕ ਸੁਰਗ ਕਹੁ ਕਉਨ ਅਉਿਾਰ ॥

پپ رنک ُسرگ وہک کؤن اونار ۔۔
ਜਬ ਤਨਰਗੁਨ ਪਰਭ ਸਹਜ ਸੁਭਾਇ ॥

سہ
جت پِر ُگں رپَھب ج ُسبھاےئِ ۔۔

ਿਬ ਤਸਵ ਸਕਤਿ ਕਹਹੁ ਤਕਿੁ ਿਾਇ ॥

پپ سِؤ تکس کہہؤ کِپ اھٹۓ ۔۔

ਜਬ ਆਪਤਹ ਆਤਪ ਅਪਨੀ ਜੋਤਿ ਧਰੈ ॥

جت ا بہ ِہ ا ت اینپ وجت درھَے ۔۔
ਿਬ ਕਵਨ ਤਨਿਰੁ ਕਵਨ ਕਿ ਿਰੈ ॥

پپ وکَن ن ِدر وکَن تک د َرے ۔۔
ਆਪਨ ਚਤਲਿ ਆਤਪ ਕਰਨੈਹਾਰ ॥

ا نپ تلچ ا ت رک َپبہار ۔۔
ਨਾਨਕ ਿਾਕੁਰ ਅਗਮ ਅਪਾਰ ॥੨॥

نانک اھٹرک امگ انار ۔۔۲۔۔

ਅਤਬਨਾਸੀ ਸੁਖ ਆਪਨ ਆਸਨ ॥

اپِیایس ُسکھ ا نپ ا نس ۔۔

ਿਹ ਜਨਮ ਮਰਨ ਕਹੁ ਕਹਾ ਤਬਨਾਸਨ ॥

ہت منج رمن وہک اہک پِیانس ۔۔
ਜਬ ਪੂਰਨ ਕਰਿਾ ਪਰਭੁ ਸੋਇ ॥

جت ئُؤرن رکنا رپَھب وسۓ ۔۔
ਿਬ ਜਮ ਕੀ ਿਰਾਸ ਕਹਹੁ ਤਕਸੁ ਹੋਇ ॥

پپ مج یک رتاس وہک کِس وہۓ ۔۔
ਜਬ ਅਤਬਗਿ ਅਗੋਚਰ ਪਰਭ ਏਕਾ ॥

جت انِگت اوگرچ رپَھب ااکی ۔۔
ਿਬ ਤਚਿਰ ਗੁਪਿ ਤਕਸੁ ਪੂਛਿ ਲੇਖਾ ॥

پپ ِچتر ُگپت کِس ئُؤتھچ اھکیل ۔۔
ਜਬ ਨਾਥ ਤਨਰੰਜਨ ਅਗੋਚਰ ਅਗਾਧੇ ॥

جت ناھت پِرنجن اوگرچ ااگدےھ ۔۔

ਿਬ ਕਉਨ ਛੁਟੇ ਕਉਨ ਬੰਧਨ ਬਾਧੇ ॥

چ
پپ کؤن ُھپے کؤن دنبنھ نادےھ ۔۔
ਆਪਨ ਆਪ ਆਪ ਹੀ ਅਚਰਜਾ ॥

ا نپ ا ت ا ت یہ ارچاج ۔۔
ਨਾਨਕ ਆਪਨ ਰੂਪ ਆਪ ਹੀ ਉਪਰਜਾ ॥੩॥

نانک ا نپ ُروت ا ت یہ اُرپاج ۔۔۳۔۔

ਜਹ ਤਨਰਮਲ ਪੁਰਖੁ ਪੁਰਖ ਪਤਿ ਹੋਿਾ ॥

ہج پِرلم ُپرھک ُپرھک پپ وہنا ۔۔

ਿਹ ਤਬਨੁ ਮੈਲੁ ਕਹਹੁ ਤਕਆ ਧੋਿਾ ॥

ہہک ایک دوھنا ۔۔
ہت پِں مَیل ُ

ਜਹ ਤਨਰੰਜਨ ਤਨਰੰਕਾਰ ਤਨਰਬਾਨ ॥

ہج پِرنجن پِراکنر پِرنان ۔۔

ਿਹ ਕਉਨ ਕਉ ਮਾਨ ਕਉਨ ਅਤਭਮਾਨ ॥

ب
ہت کؤن کؤ امن کؤن ا ھبمان ۔۔
ਜਹ ਸਰੂਪ ਕੇਵਲ ਜਗਿੀਸ ॥

ہج رسُوت ک َپؤل چگدسی ۔۔

ਿਹ ਛਲ ਤਛਿਰ ਲਗਿ ਕਹੁ ਕੀਸ ॥

ہت لھچ چھِدر تگل وہک کِیس ۔۔
ਜਹ ਜੋਤਿ ਸਰੂਪੀ ਜੋਤਿ ਸੰਤਗ ਸਮਾਵੈ ॥

امسوے ۔۔
ہج وجت رسُویپ وجت گنس َ
ਿਹ ਤਕਸਤਹ ਭੂਖ ਕਵਨੁ ਤਿਰਪਿਾਵੈ ॥

ب
ِاتپوے ۔۔
ہت کس ِہ ُھؤھک وکَن رت َ
ਕਰਨ ਕਰਾਵਨ ਕਰਨੈਹਾਰੁ ॥

رکن رکاون رک َپبہار ۔۔
ਨਾਨਕ ਕਰਿੇ ਕਾ ਨਾਤਹ ਸੁਮਾਰੁ ॥੪॥

نانک رکےت اک ناہِ ُسمار ۔۔۴۔۔

ਜਬ ਅਪਨੀ ਸੋਭਾ ਆਪਨ ਸੰਤਗ ਬਨਾਈ ॥

جت اینپ وساھب ا نپ گنس انبیئ ۔۔
ਿਬ ਕਵਨ ਮਾਇ ਬਾਪ ਤਮਿਰ ਸੁਿ ਭਾਈ ॥

پپ وکَن امےئ نات ِمتر ُست اھبیئ ۔۔
ਜਹ ਸਰਬ ਕਲਾ ਆਪਤਹ ਪਰਬੀਨ ॥

ہج رست کال ا ہپِ رپنیب ۔۔
ਿਹ ਬੇਿ ਕਿੇਬ ਕਹਾ ਕੋਊ ਚੀਨ ॥

وکو نیچ ۔۔
ہت دیب کیپت اہک ُ
ਜਬ ਆਪਨ ਆਪੁ ਆਤਪ ਉਤਰ ਧਾਰੈ ॥

اھرے ۔۔
جت ا نپ ا ت ا ت اُر د َ
ਿਉ ਸਗਨ ਅਪਸਗਨ ਕਹਾ ਬੀਚਾਰੈ ॥

سگ ئسگ
اچیبرے ۔۔
ئؤ ں ا ں اہک َ

ਜਹ ਆਪਨ ਊਚ ਆਪਨ ਆਤਪ ਨੇਰਾ ॥

ہج ا نپ اُوچ ا نپ ا ت رینا ۔۔
ਿਹ ਕਉਨ ਿਾਕੁਰੁ ਕਉਨੁ ਕਹੀਐ ਚੇਰਾ ॥

ہت کؤن اھٹ ُکر کؤن کہ ٔپے َ ریچا ۔۔
ਤਬਸਮਨ ਤਬਸਮ ਰਹੇ ਤਬਸਮਾਿ ॥

ِئسم ِئس
ئ
س
ِ
ں م رےہ ماد ۔۔

ਨਾਨਕ ਅਪਨੀ ਗਤਿ ਜਾਨਹੁ ਆਤਪ ॥੫॥

نانک اینپ گپ اجبہؤ ا ت ۔۔۵۔۔

ਜਹ ਅਛਲ ਅਛੇਿ ਅਭੇਿ ਸਮਾਇਆ ॥

ہج الھچ ادیھچ ادیھب امسنا ۔۔
ਊਹਾ ਤਕਸਤਹ ਤਬਆਪਿ ਮਾਇਆ ॥

اُواہ کسہ ِہ ایبپپ امنا ۔۔

ਆਪਸ ਕਉ ਆਪਤਹ ਆਿੇਸੁ ॥

ا سپ کؤ ا ہپِ ا دسی ۔۔
ਤਿਹੁ ਗੁਣ ਕਾ ਨਾਹੀ ਪਰਵੇਸੁ ॥

بِہ ُؤ ُگں اک نایہ رپوسی ۔۔

ਜਹ ਏਕਤਹ ਏਕ ਏਕ ਭਗਵੰਿਾ ॥

ہج اہکیِ انک انک وگھباتن ۔۔
ਿਹ ਕਉਨੁ ਅਤਚੰਿੁ ਤਕਸੁ ਲਾਗੈ ਤਚੰਿਾ ॥

ہت کؤن اتنچ کِس ال َگے ِچییا ۔۔

ਜਹ ਆਪਨ ਆਪੁ ਆਤਪ ਪਿੀਆਰਾ ॥

ہج ا نپ ا ت ا ت ایتپرا ۔۔
ਿਹ ਕਉਨੁ ਕਥੈ ਕਉਨੁ ਸੁਨਨੈਹਾਰਾ ॥

کب
ہت کؤن َھے کؤن ُسییَبہارا ۔۔
ਬਹੁ ਬੇਅੰਿ ਊਚ ਿੇ ਊਚਾ ॥

وہب ےباپپ اُوچ ےت اُواچ ۔۔
ਨਾਨਕ ਆਪਸ ਕਉ ਆਪਤਹ ਪਹੂਚਾ ॥੬॥

نانک ا سپ کؤ ا ہپِ بہؤاچ ۔۔۶۔۔

ਜਹ ਆਤਪ ਰਤਚਓ ਪਰਪੰਚੁ ਅਕਾਰੁ ॥

پب
ہج ا ت رویچ رپ ج ااکر ۔۔

ਤਿਹੁ ਗੁਣ ਮਤਹ ਕੀਨੋ ਤਬਸਥਾਰੁ ॥

ئ
بِہ ُؤ ُگں ہہم ونیک ِسبھار ۔۔

ਪਾਪੁ ਪੁੰਨੁ ਿਹ ਭਈ ਕਹਾਵਿ ॥

نات ُپ ّں ہت یئھب اہکوت ۔۔

ਕੋਊ ਨਰਕ ਕੋਊ ਸੁਰਗ ਬੰਛਾਵਿ ॥

پب
وکو ُسرگ جھاوت ۔۔
وکو رنک ُ
ُ
ਆਲ ਜਾਲ ਮਾਇਆ ਜੰਜਾਲ ॥

ا ل اجل امنا اجنجل ۔۔
ਹਉਮੈ ਮੋਹ ਭਰਮ ਭੈ ਭਾਰ ॥

ب
ہؤ م َے ومہ رھبم َھے اھبر ۔۔
ਿੂਖ ਸੂਖ ਮਾਨ ਅਪਮਾਨ ॥

ُدوھک سُؤھک امن اامپن ۔۔
ਅਤਨਕ ਪਰਕਾਰ ਕੀਓ ਬਖਯਾਨ ॥

ان ِک رپاکر کپؤ نکھیان ۔۔

ਆਪਨ ਖੇਲੁ ਆਤਪ ਕਤਰ ਿੇਖੈ ॥

نک
ا نپ لیھک ا ت رک د َھے ۔۔

ਖੇਲੁ ਸੰਕੋਚੈ ਿਉ ਨਾਨਕ ਏਕੈ ॥੭॥

لیھک وکنس َچے ئؤ نانک اےکی ۔۔۷۔۔

ਜਹ ਅਤਬਗਿੁ ਭਗਿੁ ਿਹ ਆਤਪ ॥

ہج انِگت تگھب ہت ا ت ۔۔
ਜਹ ਪਸਰੈ ਪਾਸਾਰੁ ਸੰਿ ਪਰਿਾਤਪ ॥

ہج رسپَے ناسار سیت رپنات ۔۔
ਿੁਹੂ ਪਾਖ ਕਾ ਆਪਤਹ ਧਨੀ ॥

ُد ُہؤ ناھک اک ا ہپِ دینھ ۔۔
ਉਨ ਕੀ ਸੋਭਾ ਉਨਹੂ ਬਨੀ ॥

اُن یک وساھب اُب ُہؤ ینب ۔۔

ਆਪਤਹ ਕਉਿਕ ਕਰੈ ਅਨਿ ਚੋਜ ॥

ا ہپِ کؤنک رکَے ا َند وچچ ۔۔
ਆਪਤਹ ਰਸ ਭੋਗਨ ਤਨਰਜੋਗ ॥

ا ہپِ رس وھبنگ پِروجگ ۔۔

ਤਜਸੁ ਭਾਵੈ ਤਿਸੁ ਆਪਨ ਨਾਇ ਲਾਵੈ ॥

ئ
الوے ۔۔
سج اھبوے ِس ا نپ ناےئ َ
ਤਜਸੁ ਭਾਵੈ ਤਿਸੁ ਖੇਲ ਤਖਲਾਵੈ ॥

ک
ئ
الوے ۔۔
سج اھبوے ِس لیھک ھ ِ َ
ਬੇਸੁਮਾਰ ਅਥਾਹ ਅਗਨਿ ਅਿੋਲੈ ॥

ےب ُسمار ااھتہ اتنگ اوتےل ۔۔

ਤਜਉ ਬੁਲਾਵਹੁ ਤਿਉ ਨਾਨਕ ਿਾਸ ਬੋਲੈ ॥੮॥੨੧॥

ج ٔپؤ نالو ُہ پپؤ نانک داس وب لَے ۔۔۸۔۔۲۱۔۔

ਸਲੋਕੁ ॥

ولسک ۔۔
ਜੀਅ ਜੰਿ ਕੇ ਿਾਕੁਰਾ ਆਪੇ ਵਰਿਣਹਾਰ ॥

یج جپت ےک اھٹ ُکرا ا ےپ وراہنتر ۔۔

ਨਾਨਕ ਏਕੋ ਪਸਤਰਆ ਿੂਜਾ ਕਹ ਤਿਰਸਟਾਰ ॥੧॥

نانک اوکی رسپنا ُدواج ہک درِاٹسر ۔۔۱۔۔
ਅਸਟਪਿੀ ॥

اسییدی ۔۔
ਆਤਪ ਕਥੈ ਆਤਪ ਸੁਨਨੈਹਾਰੁ ॥

کب
ا ت َھے ا ت ُسییَبہار ۔۔

ਆਪਤਹ ਏਕੁ ਆਤਪ ਤਬਸਥਾਰੁ ॥

ئ
ا ہپِ انک ا ت ِسبھار ۔۔

ਜਾ ਤਿਸੁ ਭਾਵੈ ਿਾ ਤਸਰਸਤਟ ਉਪਾਏ ॥

اج ئِس اھبوے نا رسِست اُناےئ ۔۔
ਆਪਨੈ ਭਾਣੈ ਲਏ ਸਮਾਏ ॥

ا پ َپے اھب ئَے ےئل امسےئ ۔۔
ਿੁਮ ਿੇ ਤਭੰਨ ਨਹੀ ਤਕਛੁ ਹੋਇ ॥

ب
ک
ُب
ِ
ھ
چ
ِ
م ےت ّں یہن ھ وہۓ ۔۔
ਆਪਨ ਸੂਤਿ ਸਭੁ ਜਗਿੁ ਪਰੋਇ ॥

ا نپ سُؤت سیھ تگج رپو ِئے ۔۔

ਜਾ ਕਉ ਪਰਭ ਜੀਉ ਆਤਪ ਬੁਝਾਏ ॥

اج کؤ رپَھب جپؤ ا ت اھجبےئ ۔۔
ਸਚੁ ਨਾਮੁ ਸੋਈ ਜਨੁ ਪਾਏ ॥

چس نام وسیئ نج ناےئ ۔۔
ਸੋ ਸਮਿਰਸੀ ਿਿ ਕਾ ਬੇਿਾ ॥

وس دمسریس پپ اک ن َییا ۔۔
ਨਾਨਕ ਸਗਲ ਤਸਰਸਤਟ ਕਾ ਜੇਿਾ ॥੧॥

نانک لگس رسِست اک اتیج ۔۔۱۔۔
ਜੀਅ ਜੰਿਰ ਸਭ ਿਾ ਕੈ ਹਾਥ ॥

ایج رتنج سیھ نا ےکَ اہھت ۔۔
ਿੀਨ ਿਇਆਲ ਅਨਾਥ ਕੋ ਨਾਥੁ ॥

دنی دنال اناھت وک ناھت ۔۔
ਤਜਸੁ ਰਾਖੈ ਤਿਸੁ ਕੋਇ ਨ ਮਾਰੈ ॥

ک ئ
ج
امرے ۔۔
ِ س را َھے ِس وکۓ ہن َ
ਸੋ ਮੂਆ ਤਜਸੁ ਮਨਹੁ ਤਬਸਾਰੈ ॥

وس مُؤا ِجس می ُہ ِئسا َرے ۔۔

ਤਿਸੁ ਿਤਜ ਅਵਰ ਕਹਾ ਕੋ ਜਾਇ ॥

ئِس جت اور اہک وک اجۓ ۔۔

ਸਭ ਤਸਤਰ ਏਕੁ ਤਨਰੰਜਨ ਰਾਇ ॥

سیھ سِر انک پِرنجن راےئ ۔۔

ਜੀਅ ਕੀ ਜੁਗਤਿ ਜਾ ਕੈ ਸਭ ਹਾਤਥ ॥

ےک سیھ اہھت ۔۔
ایج یک ُچگت اج َ
ਅੰਿਤਰ ਬਾਹਤਰ ਜਾਨਹੁ ਸਾਤਥ ॥

ارتن ناہر اجبہؤ ساھت ۔۔

ਗੁਨ ਤਨਧਾਨ ਬੇਅੰਿ ਅਪਾਰ ॥

ُگں ن ِداھن ےباپپ انار ۔۔

ਨਾਨਕ ਿਾਸ ਸਿਾ ਬਤਲਹਾਰ ॥੨॥

نانک داس دسا اہلبر ۔۔۲۔۔
ਪੂਰਨ ਪੂਤਰ ਰਹੇ ਿਇਆਲ ॥

ئُؤرن ئُؤر رےہ دنال ۔۔
ਸਭ ਊਪਤਰ ਹੋਵਿ ਤਕਰਪਾਲ ॥

سیھ اُورپ وہوت کِرنال ۔۔

ਅਪਨੇ ਕਰਿਬ ਜਾਨੈ ਆਤਪ ॥

اےنپ رکپپ اج ئَے ا ت ۔۔

ਅੰਿਰਜਾਮੀ ਰਤਹਓ ਤਬਆਤਪ ॥

ارتناجیم رویہ ایبت ۔۔
ਪਰਤਿਪਾਲੈ ਜੀਅਨ ਬਹੁ ਭਾਤਿ ॥

ج
رپَپ ِیاےل ییں وہب اھبت ۔۔

ਜੋ ਜੋ ਰਤਚਓ ਸੁ ਤਿਸਤਹ ਤਧਆਤਿ ॥

وج وج ر ِجپؤ س ئِسہہ دایھت ۔۔

ਤਜਸੁ ਭਾਵੈ ਤਿਸੁ ਲਏ ਤਮਲਾਇ ॥

ِجس اھبوے ئِس ےئل مِال ِئے ۔۔
ਭਗਤਿ ਕਰਤਹ ਹਤਰ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਇ ॥

تگھب رکہِ ہر ےک ُگں اگۓ ۔۔

ਮਨ ਅੰਿਤਰ ਤਬਸਵਾਸੁ ਕਤਰ ਮਾਤਨਆ ॥

نم ارتن ِئسؤاس رک اماین ۔۔

ਕਰਨਹਾਰੁ ਨਾਨਕ ਇਕੁ ਜਾਤਨਆ ॥੩॥

رکاہنر نانک اِک اجاین ۔۔۳۔۔
ਜਨੁ ਲਾਗਾ ਹਤਰ ਏਕੈ ਨਾਇ ॥

نج الاگ ہر اےکیَ ناےئ ۔۔
ਤਿਸ ਕੀ ਆਸ ਨ ਤਬਰਥੀ ਜਾਇ ॥

ئِس یک ا س ہن پِریھت اجۓ ۔۔
ਸੇਵਕ ਕਉ ਸੇਵਾ ਬਤਨ ਆਈ ॥

ویسک کؤ ویسا نب ا یئ ۔۔
ਹੁਕਮੁ ਬੂਤਝ ਪਰਮ ਪਿੁ ਪਾਈ ॥

ک
ُچ م ئُؤھج رپم ند نایئ ۔۔

ਇਸ ਿੇ ਊਪਤਰ ਨਹੀ ਬੀਚਾਰੁ ॥

اِس ےت اُورپ یہن اچیبر ۔۔
ਜਾ ਕੈ ਮਤਨ ਬਤਸਆ ਤਨਰੰਕਾਰੁ ॥

ےک نم ئسیا پِراکنر ۔۔
اج َ

ਬੰਧਨ ਿੋਤਰ ਭਏ ਤਨਰਵੈਰ ॥

دنبنھ وتر ےئھب پِر َوری ۔۔

ਅਨਤਿਨੁ ਪੂਜਤਹ ਗੁਰ ਕੇ ਪੈਰ ॥

ادنن ئُؤہہج ُگر ےک َنتر ۔۔

ਇਹ ਲੋਕ ਸੁਖੀਏ ਪਰਲੋਕ ਸੁਹੇਲੇ ॥

سک
اہہی ولک ُ ھیپے رپولک ُسہیلے ۔۔
ਨਾਨਕ ਹਤਰ ਪਰਤਭ ਆਪਤਹ ਮੇਲੇ ॥੪॥

نانک ہر رپَھب ا ہپِ ےلیم ۔۔۴۔۔
ਸਾਧਸੰਤਗ ਤਮਤਲ ਕਰਹੁ ਅਨੰਿ ॥

سادھسیگ مِل رک ُہ ادنن ۔۔

ਗੁਨ ਗਾਵਹੁ ਪਰਭ ਪਰਮਾਨੰਿ ॥

ُگں اگو ُہ رپَھب رپامدنن ۔۔

ਰਾਮ ਨਾਮ ਿਿੁ ਕਰਹੁ ਬੀਚਾਰੁ ॥

رام نام پپ رک ُہ اچیبر ۔۔
ਿੁਲਭ ਿੇਹ ਕਾ ਕਰਹੁ ਉਧਾਰੁ ॥

درھبل دہہی اک رک ُہ اُداھر ۔۔
ਅੰਤਮਰਿ ਬਚਨ ਹਤਰ ਕੇ ਗੁਨ ਗਾਉ ॥

ارمت نچب ہر ےک ُگں اگو ۔۔

ਪਰਾਨ ਿਰਨ ਕਾ ਇਹੈ ਸੁਆਉ ॥

رپان رتن اک ا ِ َہے سُؤا و ۔۔

ਆਿ ਪਹਰ ਪਰਭ ਪੇਖਹੁ ਨੇਰਾ ॥

پی ک
ھ
ہ
ا ھٹ رہپ رپَھب ؤ رینا ۔۔

ਤਮਟੈ ਅਤਗਆਨੁ ਤਬਨਸੈ ਅੰਧੇਰਾ ॥

ِمپے اایگن نِیسے ادنھترا ۔۔

ਸੁਤਨ ਉਪਿੇਸੁ ਤਹਰਿੈ ਬਸਾਵਹੁ ॥

ُسں ا ُندسی ہِر َدے اسبووہ ۔۔

ਮਨ ਇਛੇ ਨਾਨਕ ਿਲ ਪਾਵਹੁ ॥੫॥

نم اےھچ نانک لھپ ناووہ ۔۔۵۔۔
ਹਲਿੁ ਪਲਿੁ ਿੁਇ ਲੇਹੁ ਸਵਾਤਰ ॥

ہلت نلت ُدےئ وہیل وسار ۔۔
ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਅੰਿਤਰ ਉਤਰ ਧਾਤਰ ॥

رام نام ارتن اُر داھر ۔۔
ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਕੀ ਪੂਰੀ ਿੀਤਖਆ ॥

ئُؤرے ُگر یک ئُؤری ِدنکھیا ۔۔
ਤਜਸੁ ਮਤਨ ਬਸੈ ਤਿਸੁ ਸਾਚੁ ਪਰੀਤਖਆ ॥

ِجس نم ئ َسے ئِس ساچ رپنکھیا ۔۔

ਮਤਨ ਿਤਨ ਨਾਮੁ ਜਪਹੁ ਤਲਵ ਲਾਇ ॥

نم نت نام جبہؤ لِؤ ال ِئے ۔۔
ਿੂਖੁ ਿਰਿੁ ਮਨ ਿੇ ਭਉ ਜਾਇ ॥

ب
ُدوھک درد نم ےت ھؤ اجۓ ۔۔

ਸਚੁ ਵਾਪਾਰੁ ਕਰਹੁ ਵਾਪਾਰੀ ॥

چس وانار رکوہ واناری ۔۔
ਿਰਗਹ ਤਨਬਹੈ ਖੇਪ ਿੁਮਾਰੀ ॥

درہگ پ ِب َہے ک َھپت ُبماری ۔۔

ਏਕਾ ਟੇਕ ਰਖਹੁ ਮਨ ਮਾਤਹ ॥

ک
ااکی کیٹ ر ھہؤ نم امہِ۔۔

ਨਾਨਕ ਬਹੁਤਰ ਨ ਆਵਤਹ ਜਾਤਹ ॥੬॥

نانک ب ُہر ہن ا وہِ اجہِ۔۔۶۔۔
ਤਿਸ ਿੇ ਿੂਤਰ ਕਹਾ ਕੋ ਜਾਇ ॥

ئِس ےت ُدور اہک وک اجۓ ۔۔
ਉਬਰੈ ਰਾਖਨਹਾਰੁ ਤਧਆਇ ॥

اُپ َرے راکھبہار دایھۓ ۔۔

ਤਨਰਭਉ ਜਪੈ ਸਗਲ ਭਉ ਤਮਟੈ ॥

ب
ب
پِر ھؤ جپَے لگس ھؤ ِمپے َ۔۔
ਪਰਭ ਤਕਰਪਾ ਿੇ ਪਰਾਣੀ ਛੁਟੈ ॥

چ
رپَھب کِرنا ےت رپَاین ُھ َپے ۔۔
ਤਜਸੁ ਪਰਭੁ ਰਾਖੈ ਤਿਸੁ ਨਾਹੀ ਿੂਖ ॥

ک
ِجس رپَھب را َھے ئِس نایہ ُدوھک ۔۔
ਨਾਮੁ ਜਪਿ ਮਤਨ ਹੋਵਿ ਸੂਖ ॥

نام جپت نم وہوت سُؤھک ۔۔

ਤਚੰਿਾ ਜਾਇ ਤਮਟੈ ਅਹੰਕਾਰੁ ॥

ِچییا اجۓ ِمپے ااکنہر ۔۔

ਤਿਸੁ ਜਨ ਕਉ ਕੋਇ ਨ ਪਹੁਚਨਹਾਰੁ ॥

ئِس نج کؤ وکۓ ہن بہچبہار ۔۔
ਤਸਰ ਊਪਤਰ ਿਾਢਾ ਗੁਰੁ ਸੂਰਾ ॥

سِر اُورپ اھٹداھ ُگر سُؤرا ۔۔

ਨਾਨਕ ਿਾ ਕੇ ਕਾਰਜ ਪੂਰਾ ॥੭॥

نانک نا ےک اکرچ ئُؤرا ۔۔۷۔۔
ਮਤਿ ਪੂਰੀ ਅੰਤਮਰਿੁ ਜਾ ਕੀ ਤਿਰਸਤਟ ॥

مت ئُؤری ارمِت اج یک د ِرست ۔۔
ਿਰਸਨੁ ਪੇਖਿ ਉਧਰਿ ਤਸਰਸਤਟ ॥

پ
درنس یکھت اُدرھت رسِست ۔۔
ਚਰਨ ਕਮਲ ਜਾ ਕੇ ਅਨੂਪ ॥

رچن لمک اج ےک ائُؤت ۔۔

ਸਿਲ ਿਰਸਨੁ ਸੁੰਿਰ ਹਤਰ ਰੂਪ ॥

سب
ھ
ہ
س
ی
ل درنس ُ در ر ُروت ۔۔
ਧੰਨੁ ਸੇਵਾ ਸੇਵਕੁ ਪਰਵਾਨੁ ॥

دنھّ ویسا ویسک رپوان ۔۔
ਅੰਿਰਜਾਮੀ ਪੁਰਖੁ ਪਰਧਾਨੁ ॥

ارتناجیم ُپرھک رپداھن ۔۔

ਤਜਸੁ ਮਤਨ ਬਸੈ ਸੁ ਹੋਿ ਤਨਹਾਲੁ ॥

ِجس نم ئ َسے س وہت بِہال ۔۔
ਿਾ ਕੈ ਤਨਕਤਟ ਨ ਆਵਿ ਕਾਲੁ ॥

ےک نکِت ہن ا وت اکل ۔۔
نا َ
ਅਮਰ ਭਏ ਅਮਰਾ ਪਿੁ ਪਾਇਆ ॥

ارم ےئھب ارما ند نانا ۔۔
ਸਾਧਸੰਤਗ ਨਾਨਕ ਹਤਰ ਤਧਆਇਆ ॥੮॥੨੨॥

سادھسیگ نانک ہر دایھنا ۔۔۸۔۔۲۲۔۔
ਸਲੋਕੁ ॥

ولسک ۔۔
ਤਗਆਨ ਅੰਜਨੁ ਗੁਤਰ ਿੀਆ ਅਤਗਆਨ ਅੰਧੇਰ ਤਬਨਾਸੁ ॥

گ ِیان انجن ُگر دنا اایگن ادنھتر پِیاس ۔۔

ਹਤਰ ਤਕਰਪਾ ਿੇ ਸੰਿ ਭੇਤਟਆ ਨਾਨਕ ਮਤਨ ਪਰਗਾਸੁ ॥੧॥

ب
ہر کِرنا ےت سیت ھیییا نانک نم رپاگس ۔۔۱۔۔
ਅਸਟਪਿੀ ॥

اسییدی ۔۔
ਸੰਿਸੰਤਗ ਅੰਿਤਰ ਪਰਭੁ ਿੀਿਾ ॥

سییسیگ ارتن رپَھب داھٹی ۔۔
ਨਾਮੁ ਪਰਭੂ ਕਾ ਲਾਗਾ ਮੀਿਾ ॥

ب
نام رپ ُھؤ اک الاگ اھٹیم ۔۔

ਸਗਲ ਸਤਮਗਰੀ ਏਕਸੁ ਘਟ ਮਾਤਹ ॥

س
م
گ
ِ
ِ
لگس ری اسکی ٹھگ امہ ۔۔
ਅਤਨਕ ਰੰਗ ਨਾਨਾ ਤਿਰਸਟਾਤਹ ॥

ان ِک رنگ نانا درِاٹسہِ۔۔
ਨਉ ਤਨਤਧ ਅੰਤਮਰਿੁ ਪਰਭ ਕਾ ਨਾਮੁ ॥

ئؤ ن ِدھ ارمِت رپَھب اک نام ۔۔
ਿੇਹੀ ਮਤਹ ਇਸ ਕਾ ਤਬਸਰਾਮੁ ॥

دیہی ہہم اس اک ِئسرام ۔۔

ਸੁੰਨ ਸਮਾਤਧ ਅਨਹਿ ਿਹ ਨਾਿ ॥

ُس ّں امسدھ ابہت ہت ناد ۔۔

ਕਹਨੁ ਨ ਜਾਈ ਅਚਰਜ ਤਬਸਮਾਿ ॥

کہں ہن اجیئ ارچچ ِئسماد ۔۔

ਤਿਤਨ ਿੇਤਖਆ ਤਜਸੁ ਆਤਪ ਤਿਖਾਏ ॥

پِں دنکھیا ِجس ا ت دِاھکےئ ۔۔

ਨਾਨਕ ਤਿਸੁ ਜਨ ਸੋਝੀ ਪਾਏ ॥੧॥

نانک ئِس نج وسیھج ناےئ ۔۔۱۔۔
ਸੋ ਅੰਿਤਰ ਸੋ ਬਾਹਤਰ ਅਨੰਿ ॥

وس ارتن وس ناہر اپپت ۔۔
ਘਤਟ ਘਤਟ ਤਬਆਤਪ ਰਤਹਆ ਭਗਵੰਿ ॥

ٹھگ ٹھگ ایبت رایہ وگھبپپ ۔۔

ਧਰਤਨ ਮਾਤਹ ਆਕਾਸ ਪਇਆਲ ॥

درھن امہِ ا اکس ایپل ۔۔
ਸਰਬ ਲੋਕ ਪੂਰਨ ਪਰਤਿਪਾਲ ॥

رست ولک ئُؤرن رپَپ ِیال ۔۔
ਬਤਨ ਤਿਤਨ ਪਰਬਤਿ ਹੈ ਪਾਰਬਰਹਮੁ ॥

نب پِں رپپپ ےہَ نارپرمہ ۔۔
ਜੈਸੀ ਆਤਗਆ ਿੈਸਾ ਕਰਮੁ ॥

یسیج ا ایگ َنیسا رکم ۔۔
ਪਉਣ ਪਾਣੀ ਬੈਸੰਿਰ ਮਾਤਹ ॥

ن
ئؤن ناین َیسیتر امہِ۔۔

ਚਾਤਰ ਕੁੰਟ ਿਹ ਤਿਸੇ ਸਮਾਤਹ ॥

اچر کُپت دہ دِےس امسہِ۔۔
ਤਿਸ ਿੇ ਤਭੰਨ ਨਹੀ ਕੋ ਿਾਉ ॥

ب
ھ
ِ
ئِس ےت ّں یہن وک اھٹو ۔۔
ਗੁਰ ਪਰਸਾਤਿ ਨਾਨਕ ਸੁਖੁ ਪਾਉ ॥੨॥

ُگر رپساد نانک ُسکھ ناو ۔۔۲۔۔

ਬੇਿ ਪੁਰਾਨ ਤਸੰਤਮਰਤਿ ਮਤਹ ਿੇਖੁ ॥

دیب ُپران ِسمرِت ہہم دھکی ۔۔

ਸਸੀਅਰ ਸੂਰ ਨਖਯਿਰ ਮਤਹ ਏਕੁ ॥

نک
سسیتر سُؤر ھیتر ہہم انک ۔۔

ਬਾਣੀ ਪਰਭ ਕੀ ਸਭੁ ਕੋ ਬੋਲੈ ॥

ناین رپَھب یک سیھ وک وب لَے ۔۔
ਆਤਪ ਅਿੋਲੁ ਨ ਕਬਹੂ ਿੋਲੈ ॥

ا ت ادول ہن کب ُہؤ دو لَے ۔۔
ਸਰਬ ਕਲਾ ਕਤਰ ਖੇਲੈ ਖੇਲ ॥

ک
رست کال رک ھیلَے لیھک ۔۔

ਮੋਤਲ ਨ ਪਾਈਐ ਗੁਣਹ ਅਮੋਲ ॥

ومل ہن نا پپَے ُگیہ اومل ۔۔

ਸਰਬ ਜੋਤਿ ਮਤਹ ਜਾ ਕੀ ਜੋਤਿ ॥

رست وجت ہہم اج یک وجت ۔۔
ਧਾਤਰ ਰਤਹਓ ਸੁਆਮੀ ਓਤਿ ਪੋਤਿ ॥

داھر رویہ سُؤا یم اوت وپت ۔۔
ਗੁਰ ਪਰਸਾਤਿ ਭਰਮ ਕਾ ਨਾਸੁ ॥

ُگر رپساد رھبم اک ناس ۔۔

ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਮਤਹ ਏਹੁ ਤਬਸਾਸੁ ॥੩॥

نانک پِں ہہم اویہ ِئساس ۔۔۳۔۔
ਸੰਿ ਜਨਾ ਕਾ ਪੇਖਨੁ ਸਭੁ ਬਰਹਮ ॥

َپیک
ھ
سی
پ
سیت انج اک ں ھ رمہ ۔۔
ਸੰਿ ਜਨਾ ਕੈ ਤਹਰਿੈ ਸਤਭ ਧਰਮ ॥

سیت انج ےکَ ہِر َدے سیھ درھم ۔۔

ਸੰਿ ਜਨਾ ਸੁਨਤਹ ਸੁਭ ਬਚਨ ॥

سیت انج ُسبہ ِہ ُسیھ نچب ۔۔

ਸਰਬ ਤਬਆਪੀ ਰਾਮ ਸੰਤਗ ਰਚਨ ॥

رست ایبیپ رام گنس رنچ ۔۔
ਤਜਤਨ ਜਾਿਾ ਤਿਸ ਕੀ ਇਹ ਰਹਿ ॥

ِجں اجنا ئِس یک اہہی رہت ۔۔
ਸਤਿ ਬਚਨ ਸਾਧੂ ਸਤਭ ਕਹਿ ॥

ست نچب سا ُدوھ سیھ کہت ۔۔
ਜੋ ਜੋ ਹੋਇ ਸੋਈ ਸੁਖੁ ਮਾਨੈ ॥

وج وج وہۓ وسیئ ُسکھ امےن ۔۔
ਕਰਨ ਕਰਾਵਨਹਾਰੁ ਪਰਭੁ ਜਾਨੈ ॥

رکن رکاواہنر رپَھب اج ئَے ۔۔

ਅੰਿਤਰ ਬਸੇ ਬਾਹਤਰ ਭੀ ਓਹੀ ॥

ارتن ےسب ناہر یھب اویہ ۔۔
ਨਾਨਕ ਿਰਸਨੁ ਿੇਤਖ ਸਭ ਮੋਹੀ ॥੪॥

نانک درنس دھکی سیھ ومیہ ۔۔۴۔۔
ਆਤਪ ਸਤਿ ਕੀਆ ਸਭੁ ਸਤਿ ॥

ا ت ست ایک سیھ ست ۔۔

ਤਿਸੁ ਪਰਭ ਿੇ ਸਗਲੀ ਉਿਪਤਿ ॥

ئِس رپَھب ےت سگلی اُتپتِ ۔۔

ਤਿਸੁ ਭਾਵੈ ਿਾ ਕਰੇ ਤਬਸਥਾਰੁ ॥

ئ
ئِس اھبوے نا رکے ِسبھار ۔۔
ਤਿਸੁ ਭਾਵੈ ਿਾ ਏਕੰਕਾਰੁ ॥

ئ
اھبوے نا انکپکار ۔۔
ِس َ

ਅਤਨਕ ਕਲਾ ਲਖੀ ਨਹ ਜਾਇ ॥

ان ِک کال یھکل ہن اجۓ ۔۔
ਤਜਸੁ ਭਾਵੈ ਤਿਸੁ ਲਏ ਤਮਲਾਇ ॥

سج اھبوے ئِس ےئل مِال ئِے ۔۔
ਕਵਨ ਤਨਕਤਟ ਕਵਨ ਕਹੀਐ ਿੂਤਰ ॥

وکَن نکِت وکَن کہ ٔپے َ ُدور ۔۔

ਆਪੇ ਆਤਪ ਆਪ ਭਰਪੂਤਰ ॥

ا ےپ ا ت ا ت رھبئُؤر ۔۔
ਅੰਿਰਗਤਿ ਤਜਸੁ ਆਤਪ ਜਨਾਏ ॥

ارتنگپ ِجس ا ت انجےئ ۔۔

ਨਾਨਕ ਤਿਸੁ ਜਨ ਆਤਪ ਬੁਝਾਏ ॥੫॥

ب
نانک ئِس نج ا ت ُجھاےئ ۔۔۵۔۔
ਸਰਬ ਭੂਿ ਆਤਪ ਵਰਿਾਰਾ ॥

ب
رست ُھؤت ا ت ورنارا ۔۔

ਸਰਬ ਨੈਨ ਆਤਪ ਪੇਖਨਹਾਰਾ ॥

پ
رست نَیں ا ت یکھبہارا ۔۔

ਸਗਲ ਸਮਗਰੀ ਜਾ ਕਾ ਿਨਾ ॥

س
م
گ
لگس ری اج اک انت ۔۔

ਆਪਨ ਜਸੁ ਆਪ ਹੀ ਸੁਨਾ ॥

ا نپ سج ا ت یہ ُسیا ۔۔
ਆਵਨ ਜਾਨੁ ਇਕੁ ਖੇਲੁ ਬਨਾਇਆ ॥

ا ون اجن اِک لیھک انبنا ۔۔
ਆਤਗਆਕਾਰੀ ਕੀਨੀ ਮਾਇਆ ॥

ا ایگاکری کیبی امنا ۔۔

ਸਭ ਕੈ ਮਤਧ ਅਤਲਪਿੋ ਰਹੈ ॥

سیھ ےکَ دمھ الِیپؤ ر َہے ۔۔
ਜੋ ਤਕਛੁ ਕਹਣਾ ਸੁ ਆਪੇ ਕਹੈ ॥

ک
وج ِچھ انہک س ا ےپ ےہکَ ۔۔

ਆਤਗਆ ਆਵੈ ਆਤਗਆ ਜਾਇ ॥

ے ا ایگ اجۓ ۔۔
ا ایگ ا و َ
ਨਾਨਕ ਜਾ ਭਾਵੈ ਿਾ ਲਏ ਸਮਾਇ ॥੬॥

نانک اج اھبوے نا ےئل امسۓ ۔۔۶۔۔
ਇਸ ਿੇ ਹੋਇ ਸੁ ਨਾਹੀ ਬੁਰਾ ॥

اِس ےت وہۓ س نایہ ُپرا ۔۔
ਓਰੈ ਕਹਹੁ ਤਕਨੈ ਕਛੁ ਕਰਾ ॥

ہہک ک ِ َپے ھچک رکا ۔۔
او َرے ُ

ਆਤਪ ਭਲਾ ਕਰਿੂਤਿ ਅਤਿ ਨੀਕੀ ॥

ب
ا ت ھال رکئُؤت ات پ ِیکی ۔۔
ਆਪੇ ਜਾਨੈ ਅਪਨੇ ਜੀ ਕੀ ॥

ا ےپ اج ئَے اےنپ یج یک ۔۔
ਆਤਪ ਸਾਚੁ ਧਾਰੀ ਸਭ ਸਾਚੁ ॥

ا ت ساچ داھری سیھ ساچ ۔۔
ਓਤਿ ਪੋਤਿ ਆਪਨ ਸੰਤਗ ਰਾਚੁ ॥

اوت وپت ا نپ گنس راچ ۔۔
ਿਾ ਕੀ ਗਤਿ ਤਮਤਿ ਕਹੀ ਨ ਜਾਇ ॥

نا یک گپ مِت یہک ہن اجۓ ۔۔
ਿੂਸਰ ਹੋਇ ਿ ਸੋਝੀ ਪਾਇ ॥

ُدورس وہۓ ت وسیھج ناۓ ۔۔
ਤਿਸ ਕਾ ਕੀਆ ਸਭੁ ਪਰਵਾਨੁ ॥

ئِس اک ایک سیھ رپوان ۔۔

ਗੁਰ ਪਰਸਾਤਿ ਨਾਨਕ ਇਹੁ ਜਾਨੁ ॥੭॥

ُگر رپساد نانک اویہ اجن ۔۔۷۔۔
ਜੋ ਜਾਨੈ ਤਿਸੁ ਸਿਾ ਸੁਖੁ ਹੋਇ ॥

وج اج ئَے ئِس دسا ُسکھ وہۓ ۔۔
ਆਤਪ ਤਮਲਾਇ ਲਏ ਪਰਭੁ ਸੋਇ ॥

ا ت مِال ِئے ےئل رپَھب وسۓ ۔۔

ਓਹੁ ਧਨਵੰਿੁ ਕੁਲਵੰਿੁ ਪਤਿਵੰਿੁ ॥

او ُہ دھپؤپپ ُکلؤپپ وتپپپ ۔۔

ਜੀਵਨ ਮੁਕਤਿ ਤਜਸੁ ਤਰਿੈ ਭਗਵੰਿੁ ॥

ویجن مُکت ِجس ر َِدے وگھبپپ ۔۔
ਧੰਨੁ ਧੰਨੁ ਧੰਨੁ ਜਨੁ ਆਇਆ ॥

نھ نج ا نا ۔۔
نھ د ّ
دنھّ د ّ
ਤਜਸੁ ਪਰਸਾਤਿ ਸਭੁ ਜਗਿੁ ਿਰਾਇਆ ॥

سج رپساد سیھ تگج رتانا ۔۔

ਜਨ ਆਵਨ ਕਾ ਇਹੈ ਸੁਆਉ ॥

نج ا ون اک ا ِ َہے سُؤا و ۔۔

ਜਨ ਕੈ ਸੰਤਗ ਤਚਤਿ ਆਵੈ ਨਾਉ ॥

ے ناو ۔۔
نج ےکَ گنس ِجت ا و َ
ਆਤਪ ਮੁਕਿੁ ਮੁਕਿੁ ਕਰੈ ਸੰਸਾਰੁ ॥

ا ت مُکت مُکت رکَے اسنسر ۔۔
ਨਾਨਕ ਤਿਸੁ ਜਨ ਕਉ ਸਿਾ ਨਮਸਕਾਰੁ ॥੮॥੨੩॥

نانک ئِس نج کؤ دسا اکسمنر ۔۔۸۔۔۲۳۔۔
ਸਲੋਕੁ ॥

ولسک ۔۔
ਪੂਰਾ ਪਰਭੁ ਆਰਾਤਧਆ ਪੂਰਾ ਜਾ ਕਾ ਨਾਉ ॥

ئُؤرا رپَھب ا رادایھ ئُؤرا اج اک ناو ۔۔

ਨਾਨਕ ਪੂਰਾ ਪਾਇਆ ਪੂਰੇ ਕੇ ਗੁਨ ਗਾਉ ॥੧॥

نانک ئُؤرا نانا ئُؤرے ےک ُگں اگو ۔۔۱۔۔
ਅਸਟਪਿੀ ॥

اسییدی ۔۔
ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਕਾ ਸੁਤਨ ਉਪਿੇਸੁ ॥

ئُؤرے ُگر اک ُسں ا ُندسی ۔۔
ਪਾਰਬਰਹਮੁ ਤਨਕਤਟ ਕਤਰ ਪੇਖੁ ॥

نارپرمہ نِکت رک پیکھ ۔۔

ਸਾਤਸ ਸਾਤਸ ਤਸਮਰਹੁ ਗੋਤਬੰਿ ॥

ساس ساس ِسمر ُہ وگپِید ۔۔

ਮਨ ਅੰਿਰ ਕੀ ਉਿਰੈ ਤਚੰਿ ॥

نم ارتن یک اُرتَے ِجید ۔۔
ਆਸ ਅਤਨਿ ਤਿਆਗਹੁ ਿਰੰਗ ॥

ا س اپِپ پِیاوہگ رتنگ ۔۔
ਸੰਿ ਜਨਾ ਕੀ ਧੂਤਰ ਮਨ ਮੰਗ ॥

سیت انج یک دھُؤر نم گنم ۔۔
ਆਪੁ ਛੋਤਿ ਬੇਨਿੀ ਕਰਹੁ ॥

ا ت وھچد یتنیب رکوہ ۔۔
ਸਾਧਸੰਤਗ ਅਗਤਨ ਸਾਗਰੁ ਿਰਹੁ ॥

سادھسیگ انگ سارگ رتوہ ۔۔

ਹਤਰ ਧਨ ਕੇ ਭਤਰ ਲੇਹੁ ਭੰਿਾਰ ॥

ہر دنھ ےک رھب وہیل ڈنھبار ۔۔
ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਨਮਸਕਾਰ ॥੧॥

نانک ُگر ئُؤرے اکسمنر ۔۔۱۔۔
ਖੇਮ ਕੁਸਲ ਸਹਜ ਆਨੰਿ ॥

سہ
میھک ُکسل ج ا دنن ۔۔

ਸਾਧਸੰਤਗ ਭਜੁ ਪਰਮਾਨੰਿ ॥

سادھسیگ جھب رپامدنن ۔۔

ਨਰਕ ਤਨਵਾਤਰ ਉਧਾਰਹੁ ਜੀਉ ॥

رنک ئِؤار اُداھروہ ویجٔ ۔۔
ਗੁਨ ਗੋਤਬੰਿ ਅੰਤਮਰਿ ਰਸੁ ਪੀਉ ॥

ُگں وگپِید ارمت رس پِپؤ ۔۔

ਤਚਤਿ ਤਚਿਵਹੁ ਨਾਰਾਇਣ ਏਕ ॥

ِجت ِجپؤ ُہ نارانئ انک ۔۔

ਏਕ ਰੂਪ ਜਾ ਕੇ ਰੰਗ ਅਨੇਕ ॥

انک ُروت اج ےک رنگ اپیک ۔۔
ਗੋਪਾਲ ਿਾਮੋਿਰ ਿੀਨ ਿਇਆਲ ॥

وگنال داومدر دِنی دنال ۔۔
ਿੁਖ ਭੰਜਨ ਪੂਰਨ ਤਕਰਪਾਲ ॥

ُدھک نجنھب ئُؤرن کِرنال ۔۔

ਤਸਮਤਰ ਤਸਮਤਰ ਨਾਮੁ ਬਾਰੰ ਬਾਰ ॥

ِسمر

ِسمر

نام نارن نار ۔۔

ਨਾਨਕ ਜੀਅ ਕਾ ਇਹੈ ਅਧਾਰ ॥੨॥

نانک ایج اک اےہ اداھر ۔۔۲۔۔
ਉਿਮ ਸਲੋਕ ਸਾਧ ਕੇ ਬਚਨ ॥

اُمت ولسک سادھ ےک نچب ۔۔
ਅਮੁਲੀਕ ਲਾਲ ਏਤਹ ਰਿਨ ॥

امُلیک الل اہیِ رنت ۔۔
ਸੁਨਿ ਕਮਾਵਿ ਹੋਿ ਉਧਾਰ ॥

ُسیت امکوت وہت اُداھر ۔۔
ਆਤਪ ਿਰੈ ਲੋਕਹ ਤਨਸਿਾਰ ॥

ا ت رتَے ولہک ئِسیار ۔۔

ਸਿਲ ਜੀਵਨੁ ਸਿਲੁ ਿਾ ਕਾ ਸੰਗੁ ॥

سب
سب
ھل ِجپؤن ھل نا اک گنس ۔۔
ਜਾ ਕੈ ਮਤਨ ਲਾਗਾ ਹਤਰ ਰੰਗੁ ॥

ےک نم الاگ ہر رنگ ۔۔
اج َ
ਜੈ ਜੈ ਸਬਿੁ ਅਨਾਹਿੁ ਵਾਜੈ ॥

ےج دبس انادہ وا َچے ۔۔
ےجَ َ
ਸੁਤਨ ਸੁਤਨ ਅਨਿ ਕਰੇ ਪਰਭੁ ਗਾਜੈ ॥

ُسں ُسں ا َند رکے رپَھب اگ َچے ۔۔

ਪਰਗਟੇ ਗੁਪਾਲ ਮਹਾਂਿ ਕੈ ਮਾਥੇ ॥

رپےٹگ ُگیال اہمپپ ےکَ امےھت ۔۔
ਨਾਨਕ ਉਧਰੇ ਤਿਨ ਕੈ ਸਾਥੇ ॥੩॥

نانک اُدرھے پِں ےکَ ساےھت ۔۔۳۔۔
ਸਰਤਨ ਜੋਗੁ ਸੁਤਨ ਸਰਨੀ ਆਏ ॥

رسن وجگ ُسں رسین ا ےئ ۔۔

ਕਤਰ ਤਕਰਪਾ ਪਰਭ ਆਪ ਤਮਲਾਏ ॥

رک کِرنا رپَھب ا ت مِالےئ ۔۔

ਤਮਤਟ ਗਏ ਬੈਰ ਭਏ ਸਭ ਰੇਨ ॥

مِت ےئگ َنتر ےئھب سیھ رنی ۔۔
ਅੰਤਮਰਿ ਨਾਮੁ ਸਾਧਸੰਤਗ ਲੈਨ ॥

ارمِت نام سادھسیگ لَیں ۔۔
ਸੁਪਰਸੰਨ ਭਏ ਗੁਰਿੇਵ ॥

ُسترنسّ ےئھب ُگردوی ۔۔

ਪੂਰਨ ਹੋਈ ਸੇਵਕ ਕੀ ਸੇਵ ॥

ئُؤرن وہیئ ویسک یک ویسَ ۔۔
ਆਲ ਜੰਜਾਲ ਤਬਕਾਰ ਿੇ ਰਹਿੇ ॥

ا ل اجنجل ِئکار ےت رےتہ ۔۔
ਰਾਮ ਨਾਮ ਸੁਤਨ ਰਸਨਾ ਕਹਿੇ ॥

رام نام ُسں رانس ےتہک ۔۔

ਕਤਰ ਪਰਸਾਿੁ ਿਇਆ ਪਰਤਭ ਧਾਰੀ ॥

رک رپساد دایئ رپَھب داھری ۔۔
ਨਾਨਕ ਤਨਬਹੀ ਖੇਪ ਹਮਾਰੀ ॥੪॥

نانک پ ِبہی پیھک امہری ۔۔۴۔۔

ਪਰਭ ਕੀ ਉਸਿਤਿ ਕਰਹੁ ਸੰਿ ਮੀਿ ॥

رپَھب یک اُسیت رکوہ سیت تیم ۔۔
ਸਾਵਧਾਨ ਏਕਾਗਰ ਚੀਿ ॥

ساوداھن ااکیرگ ِجپت ۔۔
ਸੁਖਮਨੀ ਸਹਜ ਗੋਤਬੰਿ ਗੁਨ ਨਾਮ ॥

ُسکھمب سہ
ُ
گ
پ
ی ج وگ ِید ں نام ۔۔

ਤਜਸੁ ਮਤਨ ਬਸੈ ਸੁ ਹੋਿ ਤਨਧਾਨ ॥

ِجس نم ئ َسے س وہت ن ِداھن ۔۔
ਸਰਬ ਇਛਾ ਿਾ ਕੀ ਪੂਰਨ ਹੋਇ ॥

رست اِاھچ نا یک ئُؤرن وہۓ ۔۔
ਪਰਧਾਨ ਪੁਰਖੁ ਪਰਗਟੁ ਸਭ ਲੋਇ ॥

رپداھن ُپرھک رپَگپ سیھ ولےئ ۔۔
ਸਭ ਿੇ ਊਚ ਪਾਏ ਅਸਥਾਨੁ ॥

سیھ ےت اُوچ ناےئ ااھتسن ۔۔
ਬਹੁਤਰ ਨ ਹੋਵੈ ਆਵਨ ਜਾਨੁ ॥

وہوے ا ون اجن ۔۔
ب ُہر ہن َ

ਹਤਰ ਧਨੁ ਖਾਤਟ ਚਲੈ ਜਨੁ ਸੋਇ ॥

ہر دنھ اھکت چلَے نج وسۓ ۔۔
ਨਾਨਕ ਤਜਸਤਹ ਪਰਾਪਤਿ ਹੋਇ ॥੫॥

نانک جسہہ رپاپپ وہۓ ۔۔۵۔۔
ਖੇਮ ਸਾਂਤਿ ਤਰਤਧ ਨਵ ਤਨਤਧ ॥

میھک ساپپ رِدھ ونَ ن ِدھ ۔۔
ਬੁਤਧ ਤਗਆਨੁ ਸਰਬ ਿਹ ਤਸਤਧ ॥

ُندھ گ ِیان رست ہت سِدھ ۔۔
ਤਬਤਿਆ ਿਪੁ ਜੋਗੁ ਪਰਭ ਤਧਆਨੁ ॥

نِدنا پپ وجگ رپَھب دایھن ۔۔
ਤਗਆਨੁ ਸਰੇਸਟ ਊਿਮ ਇਸਨਾਨੁ ॥

گ ِیان رسَٹسی اُومت اانسن ۔۔
ਚਾਤਰ ਪਿਾਰਥ ਕਮਲ ਪਰਗਾਸ ॥

اچر ندارھت لمک رپَاگس ۔۔
ਸਭ ਕੈ ਮਤਧ ਸਗਲ ਿੇ ਉਿਾਸ ॥

سیھ ےکَ دمھ لگس ےت اُداس ۔۔
ਸੁੰਿਰੁ ਚਿੁਰੁ ਿਿ ਕਾ ਬੇਿਾ ॥

ُسیدر چتُر پپ اک ن َییا ۔۔
ਸਮਿਰਸੀ ਏਕ ਤਿਰਸਟੇਿਾ ॥

دمسریس انک د ِرسیییا ۔۔

ਇਹ ਿਲ ਤਿਸੁ ਜਨ ਕੈ ਮੁਤਖ ਭਨੇ ॥

ےک مُکھ ےنھب ۔۔
اہہی لھپ ئِس نج َ
ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਬਚਨ ਮਤਨ ਸੁਨੇ ॥੬॥

ُگر نانک نام نچب نم ُسیے ۔۔۶۔۔
ਇਹੁ ਤਨਧਾਨੁ ਜਪੈ ਮਤਨ ਕੋਇ ॥

اویہ ن ِداھن جپَے نم وکۓ ۔۔
ਸਭ ਜੁਗ ਮਤਹ ਿਾ ਕੀ ਗਤਿ ਹੋਇ ॥

سیھ چگ ہہم نا یک گپ وہۓ ۔۔
ਗੁਣ ਗੋਤਬੰਿ ਨਾਮ ਧੁਤਨ ਬਾਣੀ ॥

ُگں وگپِید نام د ُھں ناین ۔۔

ਤਸਤਮਰਤਿ ਸਾਸਿਰ ਬੇਿ ਬਖਾਣੀ ॥

ِسمرت سارتس دیب اھکبین ۔۔

ਸਗਲ ਮਿਾਂਿ ਕੇਵਲ ਹਤਰ ਨਾਮ ॥

لگس اتمپپ ویکل ہر نام ۔۔
ਗੋਤਬੰਿ ਭਗਿ ਕੈ ਮਤਨ ਤਬਸਰਾਮ ॥

وگپِید تگھب ےکَ نم ِئسرام ۔۔
ਕੋਤਟ ਅਪਰਾਧ ਸਾਧਸੰਤਗ ਤਮਟੈ ॥

وکت ارپادھ سادھسیگ ِمپے ۔۔
ਸੰਿ ਤਿਪਾ ਿੇ ਜਮ ਿੇ ਛੁਟੈ ॥

چ
سیت کِرنا ےت مج ےت ُھ َپے ۔۔

ਜਾ ਕੈ ਮਸਿਤਕ ਕਰਮ ਪਰਤਭ ਪਾਏ ॥

ےک کتسم رکم رپَھب ناےئ ۔۔
اج َ
ਸਾਧ ਸਰਤਣ ਨਾਨਕ ਿੇ ਆਏ ॥੭॥

سادھ رسن نانک ےت ا ےئ ۔۔۷۔۔
ਤਜਸੁ ਮਤਨ ਬਸੈ ਸੁਨੈ ਲਾਇ ਪਰੀਤਿ ॥

ِجس نم ئ َسے ُس َیے ال ِئے رپپپ ۔۔
ਤਿਸੁ ਜਨ ਆਵੈ ਹਤਰ ਪਰਭੁ ਚੀਤਿ ॥

ئ
ے ہر رپَھب جپت ۔۔
ِس نج ا و َ
ਜਨਮ ਮਰਨ ਿਾ ਕਾ ਿੂਖੁ ਤਨਵਾਰੈ ॥

منج رمن نا اک ُدوھک ئِؤا َرے ۔۔
ਿੁਲਭ ਿੇਹ ਿਿਕਾਲ ਉਧਾਰੈ ॥

اھرے ۔۔
ُدھبل دہہی اکتتل اُد َ
ਤਨਰਮਲ ਸੋਭਾ ਅੰਤਮਰਿ ਿਾ ਕੀ ਬਾਨੀ ॥

پِرلم وساھب ارمِت نا یک ناین ۔۔
ਏਕੁ ਨਾਮੁ ਮਨ ਮਾਤਹ ਸਮਾਨੀ ॥

انک نام نم امہِ امسین ۔۔
ਿੂਖ ਰੋਗ ਤਬਨਸੇ ਭੈ ਭਰਮ ॥

ب
ُدوھک روگ نِیسے َھے رھبم ۔۔
ਸਾਧ ਨਾਮ ਤਨਰਮਲ ਿਾ ਕੇ ਕਰਮ ॥

سادھ نام پِرلم نا ےک رکم ۔۔

ਸਭ ਿੇ ਊਚ ਿਾ ਕੀ ਸੋਭਾ ਬਨੀ ॥

سیھ ےت اُوچ نا یک وساھب ینب ۔۔
ਨਾਨਕ ਇਹ ਗੁਤਣ ਨਾਮੁ ਸੁਖਮਨੀ ॥੮॥੨੪॥

نانک اہہی ُگں نام

ُسکھ

مبی ۔۔۸۔۔۲۴۔۔

ਤਥਿੀ ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

ب
ھِبی گؤری ہلحم ۵۔۔
ਸਲੋਕੁ ॥

ولسک ۔۔
ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪਰਸਾਤਿ ॥

اِک اواکنر سیگؤر رپساد ۔۔
ਜਤਲ ਥਤਲ ਮਹੀਅਤਲ ਪੂਤਰਆ ਸੁਆਮੀ ਤਸਰਜਨਹਾਰੁ ॥

م
لج لھت ہییل ئُؤرنا سُؤا یم سِرجبہار ۔۔

ਅਤਨਕ ਭਾਂਤਿ ਹੋਇ ਪਸਤਰਆ ਨਾਨਕ ਏਕੰਕਾਰੁ ॥੧॥

ان ِک اھبپپ وہۓ رسپنا نانک انکپکار ۔۔۱۔۔
ਪਉੜੀ ॥

ئؤری ۔۔
ਏਕਮ ਏਕੰਕਾਰੁ ਪਰਭੁ ਕਰਉ ਬੰਿਨਾ ਤਧਆਇ ॥

امکی انکپکار رپَھب رکو دنبنا دایھۓ ۔۔
ਗੁਣ ਗੋਤਬੰਿ ਗੁਪਾਲ ਪਰਭ ਸਰਤਨ ਪਰਉ ਹਤਰ ਰਾਇ ॥

ُگں وگپِید ُگیال رپَھب رسن رپو ہر راےئ ۔۔

ਿਾ ਕੀ ਆਸ ਕਤਲਆਣ ਸੁਖ ਜਾ ਿੇ ਸਭੁ ਕਛੁ ਹੋਇ ॥

نا یک ا س ایلکن ُسکھ اج ےت سیھ ھچک وہۓ ۔۔

ਚਾਤਰ ਕੁੰਟ ਿਹ ਤਿਤਸ ਭਰਤਮਓ ਤਿਸੁ ਤਬਨੁ ਅਵਰੁ ਨ ਕੋਇ ॥

اچر کُپت دہ دِس رھبویم ئِس پِں ا َور ہن وکۓ ۔۔

ਬੇਿ ਪੁਰਾਨ ਤਸਤਮਰਤਿ ਸੁਨੇ ਬਹੁ ਤਬਤਧ ਕਰਉ ਬੀਚਾਰੁ ॥

دیب ُپران ِسمرت ُسیے وہب نِدھ رکو اچیبر ۔۔

ਪਤਿਿ ਉਧਾਰਨ ਭੈ ਹਰਨ ਸੁਖ ਸਾਗਰ ਤਨਰੰਕਾਰ ॥

ب
تتپ اُداھرن َھے ہرن ُسکھ سارگ پِراکنر ۔۔

ਿਾਿਾ ਭੁਗਿਾ ਿੇਨਹਾਰੁ ਤਿਸੁ ਤਬਨੁ ਅਵਰੁ ਨ ਜਾਇ ॥

ب
دانا ُھگیا دپبہار ئِس پِں ا َور ہن اجۓ ۔۔

ਜੋ ਚਾਹਤਹ ਸੋਈ ਤਮਲੈ ਨਾਨਕ ਹਤਰ ਗੁਨ ਗਾਇ ॥੧॥

ہہ وسیئ ملَ ِے نانک ہر ُگں اگۓ ۔۔۱۔۔
وج اچ ِ
ਗੋਤਬੰਿ ਜਸੁ ਗਾਈਐ ਹਤਰ ਨੀਿ ॥

وگپِید سج اگ پ َپے ہر تین ۔۔

ਤਮਤਲ ਭਜੀਐ ਸਾਧਸੰਤਗ ਮੇਰੇ ਮੀਿ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

م ِ بھ
ھ
چ
ی
پ
س
ی
ل ے ساد گ ریمے تیم ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਸਲੋਕੁ ॥

ولسک ۔۔
ਕਰਉ ਬੰਿਨਾ ਅਤਨਕ ਵਾਰ ਸਰਤਨ ਪਰਉ ਹਤਰ ਰਾਇ ॥

رکو دنبنا ان ِک وار رسن رپو ہر راےئ ۔۔

ਭਰਮੁ ਕਟੀਐ ਨਾਨਕ ਸਾਧਸੰਤਗ ਿੁਿੀਆ ਭਾਉ ਤਮਟਾਇ ॥੨॥

رھبم کییپے نانک سادھسیگ ُدایت اھبو مِیا ِئے ۔۔۲۔۔
ਪਉੜੀ ॥

ئؤری ۔۔
ਿੁਿੀਆ ਿੁਰਮਤਿ ਿੂਤਰ ਕਤਰ ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਕਤਰ ਨੀਿ ॥

ُدایت ُدرمت ُدور رک ُگر ویسا رک تین ۔۔

ਰਾਮ ਰਿਨੁ ਮਤਨ ਿਤਨ ਬਸੈ ਿਤਜ ਕਾਮੁ ਿੋਧੁ ਲੋਭੁ ਮੀਿ ॥

رام رنت نم نت ئ َسے جت اکم رکودھ ولھب تیم ۔۔
ਮਰਣੁ ਤਮਟੈ ਜੀਵਨੁ ਤਮਲੈ ਤਬਨਸਤਹ ਸਗਲ ਕਲੇਸ ॥

رمن ِمپے ویجن ملَ ِے نِیس ِہ لگس کلیس ۔۔

ਆਪੁ ਿਜਹੁ ਗੋਤਬੰਿ ਭਜਹੁ ਭਾਉ ਭਗਤਿ ਪਰਵੇਸ ॥

بجہ پی بھ
ج
ہ
ا ت ؤوگ ِ د ؤ اھبو تگھب رپوسی ۔۔

ਲਾਭੁ ਤਮਲੈ ਿੋਟਾ ਤਹਰੈ ਹਤਰ ਿਰਗਹ ਪਤਿਵੰਿ ॥

الھب ملَ ِے وتنا ہ ِ َرے ہر درہگ وتپپپ ۔۔

ਰਾਮ ਨਾਮ ਧਨੁ ਸੰਚਵੈ ਸਾਚ ਸਾਹ ਭਗਵੰਿ ॥

رام نام دنھ سبچ َؤے ساچ ساہ وگھبپپ ۔۔
ਊਿਿ ਬੈਿਿ ਹਤਰ ਭਜਹੁ ਸਾਧੂ ਸੰਤਗ ਪਰੀਤਿ ॥

ُ بھ نیبھ ہ بھ
ج
ہ
پ
او ت ت ر ؤ سا ُدوھ گنس رپ پ ۔۔
ਨਾਨਕ ਿੁਰਮਤਿ ਛੁਤਟ ਗਈ ਪਾਰਬਰਹਮ ਬਸੇ ਚੀਤਿ ॥੨॥

نانک ُدرمت چ ُھت یئگ نارپرمہ ےسب جپت ۔۔۲۔۔

ਸਲੋਕੁ ॥

ولسک ۔۔
ਿੀਤਨ ਤਬਆਪਤਹ ਜਗਿ ਕਉ ਿੁਰੀਆ ਪਾਵੈ ਕੋਇ ॥

نیت ایببہہ تگج کؤ ُپرنا نا َوے وکۓ ۔۔

ਨਾਨਕ ਸੰਿ ਤਨਰਮਲ ਭਏ ਤਜਨ ਮਤਨ ਵਤਸਆ ਸੋਇ ॥੩॥

نانک سیت پِرلم ےئھب ِجں نم وایس وسۓ ۔۔۳۔۔
ਪਉੜੀ ॥

ئؤری ۔۔
ਤਿਰਿੀਆ ਿਰੈ ਗੁਣ ਤਬਖੈ ਿਲ ਕਬ ਉਿਮ ਕਬ ਨੀਚੁ ॥

نک
ے ُگں ِ َھے لھپ بک اُمت بک چین ۔۔
رتِایت ِرت َ

ਨਰਕ ਸੁਰਗ ਭਰਮਿਉ ਘਣੋ ਸਿਾ ਸੰਘਾਰੈ ਮੀਚੁ ॥

گ
مِب
اھگنسرے ج ۔۔
رنک ُسرگ رھبمپؤ ھپؤ دسا
َ
ਹਰਖ ਸੋਗ ਸਹਸਾ ਸੰਸਾਰੁ ਹਉ ਹਉ ਕਰਿ ਤਬਹਾਇ ॥

ہرھک وسگ سہسا اسنسر ہؤ ہؤ رکت ِبہا ئِے ۔۔

ਤਜਤਨ ਕੀਏ ਤਿਸਤਹ ਨ ਜਾਣਨੀ ਤਚਿਵਤਹ ਅਤਨਕ ਉਪਾਇ ॥

ِجں ےئیک ئِسہہ ہن اجینن ِجپؤہِ ان ِک اُناے ۔۔

ਆਤਧ ਤਬਆਤਧ ਉਪਾਤਧ ਰਸ ਕਬਹੁ ਨ ਿੂਟੈ ਿਾਪ ॥

ا دھ ایبدھ اُنادھ رس کبہؤ ہن ئُؤ ئَے نات ۔۔
ਪਾਰਬਰਹਮ ਪੂਰਨ ਧਨੀ ਨਹ ਬੂਝੈ ਪਰਿਾਪ ॥

چ
نارپرمہ ئُؤرن دینھ ہن وب َھے رپنات ۔۔

ਮੋਹ ਭਰਮ ਬੂਿਿ ਘਣੋ ਮਹਾ ਨਰਕ ਮਤਹ ਵਾਸ ॥

گ
ومہ رھبم ئُؤدت ھپؤ اہم رنک ہہم واس ۔۔
ਕਤਰ ਤਕਰਪਾ ਪਰਭ ਰਾਤਖ ਲੇਹੁ ਨਾਨਕ ਿੇਰੀ ਆਸ ॥੩॥

رک کِرنا رپَھب راھک وہیل نانک ریتی ا س ۔۔۳۔۔
ਸਲੋਕੁ ॥

ولسک ۔۔
ਚਿੁਰ ਤਸਆਣਾ ਸੁਘੜੁ ਸੋਇ ਤਜਤਨ ਿਤਜਆ ਅਤਭਮਾਨੁ ॥

ب
گ
چتُر ِسیانا ُس ھر وسۓ ِجں بچیا ا ھبمان ۔۔

ਚਾਤਰ ਪਿਾਰਥ ਅਸਟ ਤਸਤਧ ਭਜੁ ਨਾਨਕ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ॥੪॥

اچر ندارھت است سِدھ جھب نانک ہر نام ۔۔۴۔۔
ਪਉੜੀ ॥

ئؤری ۔۔
ਚਿੁਰਤਥ ਚਾਰੇ ਬੇਿ ਸੁਤਣ ਸੋਤਧਓ ਿਿੁ ਬੀਚਾਰੁ ॥

چتُرھت اچرے دیب ُسں ِ
وسدھپؤ پپ اچیبر ۔۔

ਸਰਬ ਖੇਮ ਕਤਲਆਣ ਤਨਤਧ ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਜਤਪ ਸਾਰੁ ॥

رست میھک ایلکن ن ِدھ رام نام جت سار ۔۔
ਨਰਕ ਤਨਵਾਰੈ ਿੁਖ ਹਰੈ ਿੂਟਤਹ ਅਤਨਕ ਕਲੇਸ ॥

رنک ئِؤا َرے ُدھک ہ َرے ئُؤہٹِ ان ِک کلیس ۔۔

ਮੀਚੁ ਹੁਟੈ ਜਮ ਿੇ ਛੁਟੈ ਹਤਰ ਕੀਰਿਨ ਪਰਵੇਸ ॥

چ
مِب
ج ُہپے َ مج ےت ُھ َپے ہر ریکنت رپوسی ۔۔

ਭਉ ਤਬਨਸੈ ਅੰਤਮਰਿੁ ਰਸੈ ਰੰਤਗ ਰਿੇ ਤਨਰੰਕਾਰ ॥

ب
ھؤ نِیسے ارمِت ر سَے رنگ رےت پِراکنر ۔۔

ਿੁਖ ਿਾਤਰਿ ਅਪਤਵਿਰਿਾ ਨਾਸਤਹ ਨਾਮ ਅਧਾਰ ॥

ُدھک دارِد اوپِرتنا ناحصِ نام اداھر ۔۔
ਸੁਤਰ ਨਰ ਮੁਤਨ ਜਨ ਖੋਜਿੇ ਸੁਖ ਸਾਗਰ ਗੋਪਾਲ ॥

ُسر رن مُں نج وھکےتج ُسکھ سارگ وگنال ۔۔

ਮਨੁ ਤਨਰਮਲੁ ਮੁਖੁ ਊਜਲਾ ਹੋਇ ਨਾਨਕ ਸਾਧ ਰਵਾਲ ॥੪॥

نم پِرلم مُکھ اُوچال وہۓ نانک سادھ روال ۔۔۴۔۔
ਸਲੋਕੁ ॥

ولسک ۔۔
ਪੰਚ ਤਬਕਾਰ ਮਨ ਮਤਹ ਬਸੇ ਰਾਚੇ ਮਾਇਆ ਸੰਤਗ ॥

پب
ج ِئکار نم ہہم ےسب راےچ امنا گنس ۔۔

ਸਾਧਸੰਤਗ ਹੋਇ ਤਨਰਮਲਾ ਨਾਨਕ ਪਰਭ ਕੈ ਰੰਤਗ ॥੫॥

سادھسیگ وہۓ پِرمال نانک رپَھب ےکَ رنگ ۔۔۵۔۔
ਪਉੜੀ ॥

ئؤری ۔۔
ਪੰਚਤਮ ਪੰਚ ਪਰਧਾਨ ਿੇ ਤਜਹ ਜਾਤਨਓ ਪਰਪੰਚੁ ॥

پب
پ بج پ ب
م ج رپداھن ےت ہج اجوین رپ ج ۔۔

ਕੁਸਮ ਬਾਸ ਬਹੁ ਰੰਗੁ ਘਣੋ ਸਭ ਤਮਤਥਆ ਬਲਬੰਚੁ ॥

گ
نلیب
ُکس
م ناس وہب رنگ ھپؤ سیھ مِبھیا ج ۔۔

ਨਹ ਜਾਪੈ ਨਹ ਬੂਝੀਐ ਨਹ ਕਛੁ ਕਰਿ ਬੀਚਾਰੁ ॥

چ
ھی
پ
ہن اج ئَے ہن وب ے ہن ھچک رکت اچیبر ۔۔

ਸੁਆਿ ਮੋਹ ਰਸ ਬੇਤਧਓ ਅਤਗਆਤਨ ਰਤਚਓ ਸੰਸਾਰੁ ॥

سُؤاد ومہ رس دیبھپؤ اایگن رویچ اسنسر ۔۔

ਜਨਮ ਮਰਣ ਬਹੁ ਜੋਤਨ ਭਰਮਣ ਕੀਨੇ ਕਰਮ ਅਨੇਕ ॥

منج رمن وہب وجن رھبنم کیپے رکم اپیک ۔۔

ਰਚਨਹਾਰੁ ਨਹ ਤਸਮਤਰਓ ਮਤਨ ਨ ਬੀਚਾਤਰ ਤਬਬੇਕ ॥

رجبہار ہن ِسمرِوی نم ہن اچیبر نِییک ۔۔

ਭਾਉ ਭਗਤਿ ਭਗਵਾਨ ਸੰਤਗ ਮਾਇਆ ਤਲਪਿ ਨ ਰੰਚ ॥

اھبو تگھب وگھبان گنس امنا ل ِپت ہن رچن ۔۔
ਨਾਨਕ ਤਬਰਲੇ ਪਾਈਅਤਹ ਜੋ ਨ ਰਚਤਹ ਪਰਪੰਚ ॥੫॥

پب
ہچ رپ ج ۔۔۵۔۔
نانک پِرےل ناپ ٔبہہ وج ہن ر ِ
ਸਲੋਕੁ ॥

ولسک ۔۔
ਖਟ ਸਾਸਿਰ ਊਚੌ ਕਹਤਹ ਅੰਿੁ ਨ ਪਾਰਾਵਾਰ ॥

ٹھک سارتس اُو َجؤ کہہہ اپپ ہن ناراوار ۔۔
ਭਗਿ ਸੋਹਤਹ ਗੁਣ ਗਾਵਿੇ ਨਾਨਕ ਪਰਭ ਕੈ ਿੁਆਰ ॥੬॥

تگھب وس ہہے ُگں اگوےت نانک رپَھب ےکَ ُدوار ۔۔۶۔۔
ਪਉੜੀ ॥

ئؤری ۔۔

ਖਸਟਤਮ ਖਟ ਸਾਸਿਰ ਕਹਤਹ ਤਸੰਤਮਰਤਿ ਕਥਤਹ ਅਨੇਕ ॥

ک
ھ
سب
س
کب
ِ
ک
م ٹھک سارتس ہہہ مرِت ھ ِہ اپیک ۔۔

ਊਿਮੁ ਊਚੌ ਪਾਰਬਰਹਮੁ ਗੁਣ ਅੰਿੁ ਨ ਜਾਣਤਹ ਸੇਖ ॥

اُومت اُو َجؤ نارپرمہ ُگں اپپ ہن اجہنِ َسیکھ ۔۔

ਨਾਰਿ ਮੁਤਨ ਜਨ ਸੁਕ ਤਬਆਸ ਜਸੁ ਗਾਵਿ ਗੋਤਬੰਿ ॥

نارد مُں نج ُسک ایبس سج اگوت وگپِید ۔۔
ਰਸ ਗੀਧੇ ਹਤਰ ਤਸਉ ਬੀਧੇ ਭਗਿ ਰਚੇ ਭਗਵੰਿ ॥

رس دیگےھ ہر سِیؤ دیبےھ تگھب رےچ وگھبپپ ۔۔
ਮੋਹ ਮਾਨ ਭਰਮੁ ਤਬਨਤਸਓ ਪਾਈ ਸਰਤਨ ਿਇਆਲ ॥

ومہ امن رھبم نِیسیؤ نایئ رسن دنال ۔۔

ਚਰਨ ਕਮਲ ਮਤਨ ਿਤਨ ਬਸੇ ਿਰਸਨੁ ਿੇਤਖ ਤਨਹਾਲ ॥

رچن لمک نم نت ےسب درنس دھکی بِہال ۔۔
ਲਾਭੁ ਤਮਲੈ ਿੋਟਾ ਤਹਰੈ ਸਾਧਸੰਤਗ ਤਲਵ ਲਾਇ ॥

الھب ملَ ِے وتنا ہ ِ َرے سادھسیگ لِؤ ال ئِے ۔۔

ਖਾਤਟ ਖਜਾਨਾ ਗੁਣ ਤਨਤਧ ਹਰੇ ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਤਧਆਇ ॥੬॥

اھکت اجھکہن ُگں ن ِدھ ہرے نانک نام دایھۓ ۔۔۶۔۔
ਸਲੋਕੁ ॥

ولسک ۔۔
ਸੰਿ ਮੰਿਲ ਹਤਰ ਜਸੁ ਕਥਤਹ ਬੋਲਤਹ ਸਤਿ ਸੁਭਾਇ ॥

سیت ڈنمل ہر سج کبھ ِہ وبہلِ ست ُسبھاےئِ ۔۔

ਨਾਨਕ ਮਨੁ ਸੰਿੋਖੀਐ ਏਕਸੁ ਤਸਉ ਤਲਵ ਲਾਇ ॥੭॥

ک
ھی
ئ
پ
س
ل
ِی
ِ
ِ
نانک نم وتنس ے اسکی ؤ ؤ ال ے ۔۔۷۔۔
ਪਉੜੀ ॥

ئؤری ۔۔
ਸਪਿਤਮ ਸੰਚਹੁ ਨਾਮ ਧਨੁ ਟੂਤਟ ਨ ਜਾਤਹ ਭੰਿਾਰ ॥

ب
سی م سبج ُہہ نام دنھ ئُؤت ہن اجہِ ڈنھبار ۔۔
ਸੰਿਸੰਗਤਿ ਮਤਹ ਪਾਈਐ ਅੰਿੁ ਨ ਪਾਰਾਵਾਰ ॥

سییسیگت ہہم نا پپَے اپپ ہن ناراوار ۔۔

ਆਪੁ ਿਜਹੁ ਗੋਤਬੰਿ ਭਜਹੁ ਸਰਤਨ ਪਰਹੁ ਹਤਰ ਰਾਇ ॥

ب پی بھ
ج
ہ
ہ
ا ت چ ُہ وگ ِ د ؤ رسن رپوہ ر راےئ ۔۔

ਿੂਖ ਹਰੈ ਭਵਜਲੁ ਿਰੈ ਮਨ ਤਚੰਤਿਆ ਿਲੁ ਪਾਇ ॥

ب
ُدوھک ہ َرے َھؤلج رتَے نم ِجیدنا لھپ ناۓ ۔۔
ਆਿ ਪਹਰ ਮਤਨ ਹਤਰ ਜਪੈ ਸਿਲੁ ਜਨਮੁ ਪਰਵਾਣੁ ॥

سب
ا ھٹ رہپ نم ہر جپَے ھل منج رپوان ۔۔

ਅੰਿਤਰ ਬਾਹਤਰ ਸਿਾ ਸੰਤਗ ਕਰਨੈਹਾਰੁ ਪਛਾਣੁ ॥

ارتن ناہر دسا گنس رک َپبہار اھچپن ۔۔
ਸੋ ਸਾਜਨੁ ਸੋ ਸਖਾ ਮੀਿੁ ਜੋ ਹਤਰ ਕੀ ਮਤਿ ਿੇਇ ॥

وس سانج وس اھکس تیم وج ہر یک مت دےئ ۔۔
ਨਾਨਕ ਤਿਸੁ ਬਤਲਹਾਰਣੈ ਹਤਰ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਜਪੇਇ ॥੭॥

نانک ئِس اہلبر ئَے ہر ہر نام چی ٔپے ۔۔۷۔۔

ਸਲੋਕੁ ॥

ولسک ۔۔
ਆਿ ਪਹਰ ਗੁਨ ਗਾਈਅਤਹ ਿਜੀਅਤਹ ਅਵਤਰ ਜੰਜਾਲ ॥

ا ھٹ رہپ ُگں اگنیی ِہ بچیی ِہ ا َور اجنجل ۔۔

ਜਮਕੰਕਰੁ ਜੋਤਹ ਨ ਸਕਈ ਨਾਨਕ ਪਰਭੂ ਿਇਆਲ ॥੮॥

چ
ُب
م
ک
کب
س
ی
ک
ھ
ر وجہِ ہن ی نانک رپ ؤ دنال ۔۔۸۔۔
ਪਉੜੀ ॥

ئؤری ۔۔
ਅਸਟਮੀ ਅਸਟ ਤਸਤਧ ਨਵ ਤਨਤਧ ॥

سب
ا می است سِدھ ونَ ن ِدھ ۔۔

ਸਗਲ ਪਿਾਰਥ ਪੂਰਨ ਬੁਤਧ ॥

لگس ندارھت ئُؤرن ُندھ ۔۔
ਕਵਲ ਪਰਗਾਸ ਸਿਾ ਆਨੰਿ ॥

وکَل رپَاگس دسا ا دنن ۔۔
ਤਨਰਮਲ ਰੀਤਿ ਤਨਰੋਧਰ ਮੰਿ ॥

پِرلم ِرپپ پِرودرھ تنم ۔۔

ਸਗਲ ਧਰਮ ਪਤਵਿਰ ਇਸਨਾਨੁ ॥

لگس درھم وپِرت اانسن ۔۔
ਸਭ ਮਤਹ ਊਚ ਤਬਸੇਖ ਤਗਆਨੁ ॥

ئ
سیھ ہہم اُوچ ِ َسیکھ گ ِیان ۔۔

ਹਤਰ ਹਤਰ ਭਜਨੁ ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਸੰਤਗ ॥

ہر ہر نجھب ئُؤرے ُگر گنس ۔۔

ਜਤਪ ਿਰੀਐ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਹਤਰ ਰੰਤਗ ॥੮॥

جت رت پ َپے نانک نام ہر رنگ ۔۔۸۔۔
ਸਲੋਕੁ ॥

ولسک ۔۔
ਨਾਰਾਇਣੁ ਨਹ ਤਸਮਤਰਓ ਮੋਤਹਓ ਸੁਆਿ ਤਬਕਾਰ ॥

نارانئ ہن ِسمرِوی ومویہ سُؤاد ِئکار ۔۔

ਨਾਨਕ ਨਾਤਮ ਤਬਸਾਤਰਐ ਨਰਕ ਸੁਰਗ ਅਵਿਾਰ ॥੯॥

نانک نام ِئسار پ َپے رنک ُسرگ اونار ۔۔۹۔۔
ਪਉੜੀ ॥

ئؤری ۔۔
ਨਉਮੀ ਨਵੇ ਤਛਿਰ ਅਪਵੀਿ ॥

ئؤیم ونے چھِدر اوپپپ ۔۔

ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਨ ਜਪਤਹ ਕਰਿ ਤਬਪਰੀਤਿ ॥

ہر نام ہن جبہہ رکت نِترپپ ۔۔
ਪਰ ਤਿਰਅ ਰਮਤਹ ਬਕਤਹ ਸਾਧ ਤਨੰਿ ॥

ہہم نکہ ِہ سادھ پ ِید ۔۔
رپ پِرہی ر ِ

ਕਰਨ ਨ ਸੁਨਹੀ ਹਤਰ ਜਸੁ ਤਬੰਿ ॥

رکن ہن ُسبہی ہر سج پِید ۔۔

ਤਹਰਤਹ ਪਰ ਿਰਬੁ ਉਿਰ ਕੈ ਿਾਈ ॥

ےک نایئ ۔۔
ہِرہِ رپ درت اُدر َ
ਅਗਤਨ ਨ ਤਨਵਰੈ ਤਿਰਸਨਾ ਨ ਬੁਝਾਈ ॥

انگ ہن ئِؤ َرے رتِانس ہن اھجبیئ ۔۔
ਹਤਰ ਸੇਵਾ ਤਬਨੁ ਏਹ ਿਲ ਲਾਗੇ ॥

ہر ویسا پِں اہہی لھپ الےگ ۔۔

ਨਾਨਕ ਪਰਭ ਤਬਸਰਿ ਮਤਰ ਜਮਤਹ ਅਭਾਗੇ ॥੯॥

ہمج ااھبےگ ۔۔۹۔۔
نانک رپَھب ِئسرت رم ِ
ਸਲੋਕੁ ॥

ولسک ۔۔
ਿਸ ਤਿਸ ਖੋਜਿ ਮੈ ਤਿਤਰਓ ਜਿ ਿੇਖਉ ਿਿ ਸੋਇ ॥

نک
ب
دس دِس وھکجت م َے ھِرئؤ جت د ھؤ پپ وسۓ ۔۔
ਮਨੁ ਬਤਸ ਆਵੈ ਨਾਨਕਾ ਜੇ ਪੂਰਨ ਤਕਰਪਾ ਹੋਇ ॥੧੦॥

ے نااکن ےج ئُؤرن کِرنا وہۓ ۔۔۱۱۔۔
نم سب ا و َ
ਪਉੜੀ ॥

ئؤری ۔۔
ਿਸਮੀ ਿਸ ਿੁਆਰ ਬਤਸ ਕੀਨੇ ॥

دیمس دس ُدوار سب کیپے ۔۔

ਮਤਨ ਸੰਿੋਖੁ ਨਾਮ ਜਤਪ ਲੀਨੇ ॥

نم وتنسھک نام جت ےنیل ۔۔

ਕਰਨੀ ਸੁਨੀਐ ਜਸੁ ਗੋਪਾਲ ॥

رکین ُسییپے سج وگنال ۔۔

ਨੈਨੀ ਪੇਖਿ ਸਾਧ ਿਇਆਲ ॥

پ
نَیبی یکھت سادھ دنال ۔۔
ਰਸਨਾ ਗੁਨ ਗਾਵੈ ਬੇਅੰਿ ॥

ُگ
اگوے ےباپپ ۔۔
رانس ں َ
ਮਨ ਮਤਹ ਤਚਿਵੈ ਪੂਰਨ ਭਗਵੰਿ ॥

نم ہہم ِجپ َؤے ئُؤرن وگھبپپ ۔۔
ਹਸਿ ਚਰਨ ਸੰਿ ਟਹਲ ਕਮਾਈਐ ॥

ہست رچن سیت لہٹ امک پپَے ۔۔

ਨਾਨਕ ਇਹੁ ਸੰਜਮੁ ਪਰਭ ਤਕਰਪਾ ਪਾਈਐ ॥੧੦॥

سبج
ک
پ
پ
ِ
نانک اویہ م رپَھب رنا نا َے ۔۔۱۱۔۔
ਸਲੋਕੁ ॥

ولسک ۔۔
ਏਕੋ ਏਕੁ ਬਖਾਨੀਐ ਤਬਰਲਾ ਜਾਣੈ ਸਵਾਿੁ ॥

اوکی انک اھکب نی َپے پِرال اج ئَے وساد ۔۔

ਗੁਣ ਗੋਤਬੰਿ ਨ ਜਾਣੀਐ ਨਾਨਕ ਸਭੁ ਤਬਸਮਾਿੁ ॥੧੧॥

ُگں وگپِید ہن اج پپَے نانک سیھ ِئسماد ۔۔۱۱۔۔
ਪਉੜੀ ॥

ئؤری ۔۔

ਏਕਾਿਸੀ ਤਨਕਤਟ ਪੇਖਹੁ ਹਤਰ ਰਾਮੁ ॥

نکِ پیک
ھ
ہ
ہ
ااکیدیس ت ؤ ر رام ۔۔

ਇੰਿਰੀ ਬਤਸ ਕਤਰ ਸੁਣਹੁ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ॥

اِدنری سب رک ُسبہؤ ہر نام ۔۔

ਮਤਨ ਸੰਿੋਖੁ ਸਰਬ ਜੀਅ ਿਇਆ ॥

نم وتنسھک رست یج دایئ ۔۔
ਇਨ ਤਬਤਧ ਬਰਿੁ ਸੰਪੂਰਨ ਭਇਆ ॥

اِن نِدھ پرت سم ُپؤرن ایھب ۔۔
ਧਾਵਿ ਮਨੁ ਰਾਖੈ ਇਕ ਿਾਇ ॥

ک
داھوت نم را َھے اِک اھٹۓ ۔۔
ਮਨੁ ਿਨੁ ਸੁਧੁ ਜਪਿ ਹਤਰ ਨਾਇ ॥

نم نت ُسدھ جپت ہر ناےئ ۔۔
ਸਭ ਮਤਹ ਪੂਤਰ ਰਹੇ ਪਾਰਬਰਹਮ ॥

سیھ ہہم ئُؤر رےہ نارپرمہ ۔۔

ਨਾਨਕ ਹਤਰ ਕੀਰਿਨੁ ਕਤਰ ਅਟਲ ਏਹੁ ਧਰਮ ॥੧੧॥

نانک ہر ریکنت رک انل اویہ درھم ۔۔۱۱۔۔
ਸਲੋਕੁ ॥

ولسک ۔۔
ਿੁਰਮਤਿ ਹਰੀ ਸੇਵਾ ਕਰੀ ਭੇਟੇ ਸਾਧ ਤਿਪਾਲ ॥

ب
ُدرمت ہری ویسا رکی ھیپے سادھ کِرنال ۔۔

ਨਾਨਕ ਪਰਭ ਤਸਉ ਤਮਤਲ ਰਹੇ ਤਬਨਸੇ ਸਗਲ ਜੰਜਾਲ ॥੧੨॥

نانک رپَھب سِیؤ مِل رےہ نِیسے لگس اجنجل ۔۔۱۲۔۔
ਪਉੜੀ ॥

ئؤری ۔۔
ਿੁਆਿਸੀ ਿਾਨੁ ਨਾਮੁ ਇਸਨਾਨੁ ॥

ُدوادیس دان نام اانسن ۔۔
ਹਤਰ ਕੀ ਭਗਤਿ ਕਰਹੁ ਿਤਜ ਮਾਨੁ ॥

ہر یک تگھب رکوہ جت امن ۔۔
ਹਤਰ ਅੰਤਮਰਿ ਪਾਨ ਕਰਹੁ ਸਾਧਸੰਤਗ ॥

ہر ارمت نان رکوہ سادھسیگ ۔۔

ਮਨ ਤਿਰਪਿਾਸੈ ਕੀਰਿਨ ਪਰਭ ਰੰਤਗ ॥

نم رتِاتپ سَے ریکنت رپَھب رنگ ۔۔
ਕੋਮਲ ਬਾਣੀ ਸਭ ਕਉ ਸੰਿੋਖੈ ॥

ک
وکلم ناین سیھ کؤ وتنس َھے ۔۔
ਪੰਚ ਭੂ ਆਿਮਾ ਹਤਰ ਨਾਮ ਰਤਸ ਪੋਖੈ ॥

ک
پب ب
ج ُھؤ ا امت ہر نام رس وپ َھے ۔۔

ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਿੇ ਏਹ ਤਨਹਚਉ ਪਾਈਐ ॥

ب
ُگر ئُؤرے ےت اہہی ِہچؤ

نا پپَے ۔۔

ਨਾਨਕ ਰਾਮ ਰਮਿ ਤਿਤਰ ਜੋਤਨ ਨ ਆਈਐ ॥੧੨॥

ب
نانک رام رمت ھِر وجن ہن ا نیپے ۔۔۱۲۔۔

ਸਲੋਕੁ ॥

ولسک ۔۔
ਿੀਤਨ ਗੁਣਾ ਮਤਹ ਤਬਆਤਪਆ ਪੂਰਨ ਹੋਿ ਨ ਕਾਮ ॥

نیت ُگیا ہہم ایبایپ ئُؤرن وہت ہن اکم ۔۔
ਪਤਿਿ ਉਧਾਰਣੁ ਮਤਨ ਬਸੈ ਨਾਨਕ ਛੂਟੈ ਨਾਮ ॥੧੩॥

چ
تتپ اُداھرن نم ئ َسے نانک ُھؤ ئَے نام ۔۔۱۳۔۔
ਪਉੜੀ ॥

ئؤری ۔۔
ਿਰਉਿਸੀ ਿੀਤਨ ਿਾਪ ਸੰਸਾਰ ॥

رتودیس نیت نات اسنسر ۔۔
ਆਵਿ ਜਾਿ ਨਰਕ ਅਵਿਾਰ ॥

ا وت اجت رنک اونار ۔۔
ਹਤਰ ਹਤਰ ਭਜਨੁ ਨ ਮਨ ਮਤਹ ਆਇਓ ॥

ہر ہر نجھب ہن نم ہہم ا ویئ ۔۔
ਸੁਖ ਸਾਗਰ ਪਰਭੁ ਤਨਮਖ ਨ ਗਾਇਓ ॥

ب
ُسکھ سارگ رپَھب ِمکھ ہن اگویئ ۔۔

ਹਰਖ ਸੋਗ ਕਾ ਿੇਹ ਕਤਰ ਬਾਤਧਓ ॥

ہرھک وسگ اک دہہی رک نادھپؤ ۔۔

ਿੀਰਘ ਰੋਗੁ ਮਾਇਆ ਆਸਾਤਧਓ ॥

دریھگ روگ امنا ا سادھپؤ ۔۔

ਤਿਨਤਹ ਤਬਕਾਰ ਕਰਿ ਸਰਮੁ ਪਾਇਓ ॥

ِدہہنِ ِئکار رکت رسَم ناویئ ۔۔
ਨੈਨੀ ਨੀਿ ਸੁਪਨ ਬਰੜਾਇਓ ॥

نَیبی دین ُسیں پرراویئ ۔۔

ਹਤਰ ਤਬਸਰਿ ਹੋਵਿ ਏਹ ਹਾਲ ॥

ہر ِئسرت وہوت اہہی احلَ ۔۔

ਸਰਤਨ ਨਾਨਕ ਪਰਭ ਪੁਰਖ ਿਇਆਲ ॥੧੩॥

رسن نانک رپَھب ُپرھک دنال ۔۔۱۳۔۔
ਸਲੋਕੁ ॥

ولسک ۔۔
ਚਾਤਰ ਕੁੰਟ ਚਉਿਹ ਭਵਨ ਸਗਲ ਤਬਆਪਿ ਰਾਮ ॥

اچر کُپت جؤدہ وھبَن لگس ایبپپ رام ۔۔
ਨਾਨਕ ਊਨ ਨ ਿੇਖੀਐ ਪੂਰਨ ਿਾ ਕੇ ਕਾਮ ॥੧੪॥

نک
ھی
پ
ئ
نانک اُون ہن د ے َ ُؤرن نا ےک اکم ۔۔۱۴۔۔
ਪਉੜੀ ॥

ئؤری ۔۔
ਚਉਿਤਹ ਚਾਤਰ ਕੁੰਟ ਪਰਭ ਆਪ ॥

جؤدہِ اچر کُپت رپَھب ا ت ۔۔
ਸਗਲ ਭਵਨ ਪੂਰਨ ਪਰਿਾਪ ॥

لگس وھبَن ئُؤرن رپنات ۔۔

ਿਸੇ ਤਿਸਾ ਰਤਵਆ ਪਰਭੁ ਏਕੁ ॥

دےس دِسا رونا رپَھب انک ۔۔
ਧਰਤਨ ਅਕਾਸ ਸਭ ਮਤਹ ਪਰਭ ਪੇਖੁ ॥

درھن ااکس سیھ ہہم رپَھب پ َیکھ ۔۔
ਜਲ ਥਲ ਬਨ ਪਰਬਿ ਪਾਿਾਲ ॥

لج لھت نب رپپپ نانال ۔۔
ਪਰਮੇਸਵਰ ਿਹ ਬਸਤਹ ਿਇਆਲ ॥

رپوسیمر ہت ئس ِہ دنال ۔۔
ਸੂਖਮ ਅਸਥੂਲ ਸਗਲ ਭਗਵਾਨ ॥

سب
سُؤمھک ا ُ ھؤل لگس وگھبان ۔۔

ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਤਖ ਬਰਹਮੁ ਪਛਾਨ ॥੧੪॥

نانک ُگرمُکھ پرمہ اھچپن ۔۔۱۴۔۔
ਸਲੋਕੁ ॥

ولسک ۔۔
ਆਿਮੁ ਜੀਿਾ ਗੁਰਮਿੀ ਗੁਣ ਗਾਏ ਗੋਤਬੰਿ ॥

ا مت اتیج ُگریتم ُگں اگےئ وگپِید ۔۔

ਸੰਿ ਪਰਸਾਿੀ ਭੈ ਤਮਟੇ ਨਾਨਕ ਤਬਨਸੀ ਤਚੰਿ ॥੧੫॥

ب
ن
سیت رپسادی َھے ِمپے نانک ِیسی ِجید ۔۔۱۵۔۔
ਪਉੜੀ ॥

ئؤری ۔۔

ਅਮਾਵਸ ਆਿਮ ਸੁਖੀ ਭਏ ਸੰਿੋਖੁ ਿੀਆ ਗੁਰਿੇਵ ॥

ُسک
ھ
ُ
گ
ااموس ا مت ی ےئھب وتنسھک دنا ردوی ۔۔

ਮਨੁ ਿਨੁ ਸੀਿਲੁ ਸਾਂਤਿ ਸਹਜ ਲਾਗਾ ਪਰਭ ਕੀ ਸੇਵ ॥

سہ
نم نت لتیس ساپپ ج الاگ رپَھب یک ویسَ ۔۔

ਟੂਟੇ ਬੰਧਨ ਬਹੁ ਤਬਕਾਰ ਸਿਲ ਪੂਰਨ ਿਾ ਕੇ ਕਾਮ ॥

سب
ئُؤےٹ دنبنھ وہب ِئکار ھل ئُؤرن نا ےک اکم ۔۔
ਿੁਰਮਤਿ ਤਮਟੀ ਹਉਮੈ ਛੁਟੀ ਤਸਮਰਿ ਹਤਰ ਕੋ ਨਾਮ ॥

چ
ُدرمت مِبی ہؤ م َے ُھبی ِسمرت ہر وک نام ۔۔

ਸਰਤਨ ਗਹੀ ਪਾਰਬਰਹਮ ਕੀ ਤਮਤਟਆ ਆਵਾ ਗਵਨ ॥

رسن یہگ نارپرمہ یک مِییا ا وا وگَن ۔۔

ਆਤਪ ਿਤਰਆ ਕੁਟੰਬ ਤਸਉ ਗੁਣ ਗੁਤਬੰਿ ਪਰਭ ਰਵਨ ॥

ا ت رتنا ُکیپت سِیؤ ُگں ُگ ِیید رپَھب ر َون ۔۔

ਹਤਰ ਕੀ ਟਹਲ ਕਮਾਵਣੀ ਜਪੀਐ ਪਰਭ ਕਾ ਨਾਮੁ ॥

ہر یک لہٹ امکوین چیپَے رپَھب اک نام ۔۔

ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਿੇ ਪਾਇਆ ਨਾਨਕ ਸੁਖ ਤਬਸਰਾਮੁ ॥੧੫॥

ُگر ئُؤرے ےت نانا نانک ُسکھ ِئسرام ۔۔۱۵۔۔
ਸਲੋਕੁ ॥

ولسک ۔۔
ਪੂਰਨੁ ਕਬਹੁ ਨ ਿੋਲਿਾ ਪੂਰਾ ਕੀਆ ਪਰਭ ਆਤਪ ॥

ئُؤرن کبہؤ ہن دواتل ئُؤرا ایک رپَھب ا ت ۔۔

ਤਿਨੁ ਤਿਨੁ ਚੜੈ ਸਵਾਇਆ ਨਾਨਕ ਹੋਿ ਨ ਘਾਤਟ ॥੧੬॥

دِن دِن ڑچَے سَؤانا نانک وہت ہن اھگت ۔۔۱۶۔۔
ਪਉੜੀ ॥

ئؤری ۔۔
ਪੂਰਨਮਾ ਪੂਰਨ ਪਰਭ ਏਕੁ ਕਰਣ ਕਾਰਣ ਸਮਰਥੁ ॥

ئُؤرامن ئُؤرن رپَھب انک رکن اکرن رمسھت ۔۔
ਜੀਅ ਜੰਿ ਿਇਆਲ ਪੁਰਖੁ ਸਭ ਊਪਤਰ ਜਾ ਕਾ ਹਥੁ ॥

یج جپت دنال ُپرھک سیھ اُورپ اج اک ھتہ ۔۔

ਗੁਣ ਤਨਧਾਨ ਗੋਤਬੰਿ ਗੁਰ ਕੀਆ ਜਾ ਕਾ ਹੋਇ ॥

ُگں ن ِداھن وگپِید ُگر ک ِیا اج اک وہۓ ۔۔

ਅੰਿਰਜਾਮੀ ਪਰਭੁ ਸੁਜਾਨੁ ਅਲਖ ਤਨਰੰਜਨ ਸੋਇ ॥

ارتناجیم رپَھب سُچان اھکل پِرنجن وسۓ ۔۔

ਪਾਰਬਰਹਮੁ ਪਰਮੇਸਰੋ ਸਭ ਤਬਤਧ ਜਾਨਣਹਾਰ ॥

نارپرمہ رپرسیمو سیھ نِدھ اجاہننر ۔۔

ਸੰਿ ਸਹਾਈ ਸਰਤਨ ਜੋਗੁ ਆਿ ਪਹਰ ਨਮਸਕਾਰ ॥

سیت اہسیئ رسن وجگ ا ھٹ رہپ اکسمنر ۔۔
ਅਕਥ ਕਥਾ ਨਹ ਬੂਝੀਐ ਤਸਮਰਹੁ ਹਤਰ ਕੇ ਚਰਨ ॥

ئچ
س
ِ
ھی
پ
ہ
م
اکبھ اھتک ہن ُؤ ے ر ُہ ر ےک رچن ۔۔

ਪਤਿਿ ਉਧਾਰਨ ਅਨਾਥ ਨਾਥ ਨਾਨਕ ਪਰਭ ਕੀ ਸਰਨ ॥੧੬॥

تتپ اُداھرن اناھت ناھت نانک رپَھب یک رسن ۔۔۱۶۔۔

ਸਲੋਕੁ ॥

ولسک ۔۔
ਿੁਖ ਤਬਨਸੇ ਸਹਸਾ ਗਇਓ ਸਰਤਨ ਗਹੀ ਹਤਰ ਰਾਇ ॥

ُدھک نِیسے سہسا گیپؤ رسن یہگ ہر راےئ ۔۔

ਮਤਨ ਤਚੰਿੇ ਿਲ ਪਾਇਆ ਨਾਨਕ ਹਤਰ ਗੁਨ ਗਾਇ ॥੧੭॥

نم ِجیدے لھپ نانا نانک ہر ُگں اگۓ ۔۔۱۷۔۔
ਪਉੜੀ ॥

ئؤری ۔۔
ਕੋਈ ਗਾਵੈ ਕੋ ਸੁਣੈ ਕੋਈ ਕਰੈ ਬੀਚਾਰੁ ॥

اگوے وک ُسیے َ وکیئ رکَے اچیبر ۔۔
وکیئ َ
ਕੋ ਉਪਿੇਸੈ ਕੋ ਤਿਰੜੈ ਤਿਸ ਕਾ ਹੋਇ ਉਧਾਰੁ ॥

وک ا ُند ئ َسے وک در َِرے ئِس اک وہۓ اُداھر ۔۔
ਤਕਲਤਬਖ ਕਾਟੈ ਹੋਇ ਤਨਰਮਲਾ ਜਨਮ ਜਨਮ ਮਲੁ ਜਾਇ ॥

کِل ِیکھ اک ئَے وہۓ پِرمال منج منج لم اجۓ ۔۔

ਹਲਤਿ ਪਲਤਿ ਮੁਖੁ ਊਜਲਾ ਨਹ ਪੋਹੈ ਤਿਸੁ ਮਾਇ ॥

ہلت نلت مُکھ اُوچال ہن وپ َہے ئِس امےئ ۔۔
ਸੋ ਸੁਰਿਾ ਸੋ ਬੈਸਨੋ ਸੋ ਤਗਆਨੀ ਧਨਵੰਿੁ ॥

وس ُسرنا وس َنیسیؤ وس گ ِیاین دھپ َؤپپ ۔۔

ਸੋ ਸੂਰਾ ਕੁਲਵੰਿੁ ਸੋਇ ਤਜਤਨ ਭਤਜਆ ਭਗਵੰਿੁ ॥

وس سُؤرا ُکلؤپپ وسۓ ِجں ایجھب وگھبپپ ۔۔

ਖਿਰੀ ਬਰਾਹਮਣੁ ਸੂਿੁ ਬੈਸੁ ਉਧਰੈ ਤਸਮਤਰ ਚੰਿਾਲ ॥

ک
س
ن
ی
ِ
پ
س
ھ
ت
م
َ
ُ
ری رانمہ ُؤد س ادرھَے ر ڈنچال ۔۔
ਤਜਤਨ ਜਾਤਨਓ ਪਰਭੁ ਆਪਨਾ ਨਾਨਕ ਤਿਸਤਹ ਰਵਾਲ ॥੧੭॥

ِجں اجوین رپَھب ا انپ نانک ئِسہہ روال ۔۔۱۷۔۔
ਗਉੜੀ ਕੀ ਵਾਰ ਮਹਲਾ ੪ ॥

گؤری یک وار ہلحم ۴۔۔
ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪਰਸਾਤਿ ॥

اِک اواکنر سیگؤر رپساد ۔۔
ਸਲੋਕ ਮਃ ੪ ॥

ولسک م۴ :۔۔
ਸਤਿਗੁਰੁ ਪੁਰਖੁ ਿਇਆਲੁ ਹੈ ਤਜਸ ਨੋ ਸਮਿੁ ਸਭੁ ਕੋਇ ॥

سیگؤر ُپرھک دنال ےہَ سج ون تمس سیھ وکۓ ۔۔

ਏਕ ਤਿਰਸਤਟ ਕਤਰ ਿੇਖਿਾ ਮਨ ਭਾਵਨੀ ਿੇ ਤਸਤਧ ਹੋਇ ॥

انک د ِرست رک دنکھدا نم اھبوین ےت سِدھ وہۓ ۔۔
ਸਤਿਗੁਰ ਤਵਤਚ ਅੰਤਮਰਿੁ ਹੈ ਹਤਰ ਉਿਮੁ ਹਤਰ ਪਿੁ ਸੋਇ ॥

ےہ ہر اُمت ہر ند وسۓ ۔۔
سیگؤر وِچ ارمِت َ

ਨਾਨਕ ਤਕਰਪਾ ਿੇ ਹਤਰ ਤਧਆਈਐ ਗੁਰਮੁਤਖ ਪਾਵੈ ਕੋਇ ॥੧॥

نانک کِرنا ےت ہر دایھ نیپے َ ُگرمُکھ نا َوے وکۓ ۔۔۱۔۔
ਮਃ ੪ ॥

م۴ :۔۔

ਹਉਮੈ ਮਾਇਆ ਸਭ ਤਬਖੁ ਹੈ ਤਨਿ ਜਤਗ ਿੋਟਾ ਸੰਸਾਤਰ ॥

ہؤ م َے امنا سیھ نِکھ ےہَ پِپ چگ وتنا اسنسر ۔۔

ਲਾਹਾ ਹਤਰ ਧਨੁ ਖਤਟਆ ਗੁਰਮੁਤਖ ਸਬਿੁ ਵੀਚਾਤਰ ॥

الاہ ہر دنھ ایٹھک ُگرمُکھ دبس وبچار ۔۔

ਹਉਮੈ ਮੈਲੁ ਤਬਖੁ ਉਿਰੈ ਹਤਰ ਅੰਤਮਰਿੁ ਹਤਰ ਉਰ ਧਾਤਰ ॥

ہؤ م َے مَیل نِکھ اُرتَے ہر ارمِت ہر اُر داھر ۔۔

ਸਤਭ ਕਾਰਜ ਤਿਨ ਕੇ ਤਸਤਧ ਹਤਹ ਤਜਨ ਗੁਰਮੁਤਖ ਤਕਰਪਾ ਧਾਤਰ ॥

سیھ اکرچ پِں ےک سِدھ ہہہ ِجں ُگرمُکھ کِرنا داھر ۔۔

ਨਾਨਕ ਜੋ ਧੁਤਰ ਤਮਲੇ ਸੇ ਤਮਤਲ ਰਹੇ ਹਤਰ ਮੇਲੇ ਤਸਰਜਣਹਾਤਰ ॥੨॥

نانک وج د ُھر مل ِے ےس مِل رےہ ہر ےلیم سِرجبہار ۔۔۲۔۔
ਪਉੜੀ ॥

ئؤری ۔۔
ਿੂ ਸਚਾ ਸਾਤਹਬੁ ਸਚੁ ਹੈ ਸਚੁ ਸਚਾ ਗੋਸਾਈ ॥

ےہ چس اچس وگسایئ ۔۔
ئُؤ اچس اصجت چس َ

ਿੁਧੁਨੋ ਸਭ ਤਧਆਇਿੀ ਸਭ ਲਗੈ ਿੇਰੀ ਪਾਈ ॥

َ
ُندھپؤ سیھ دایھدئی سیھ لگے َ ریتی نایئ ۔۔

ਿੇਰੀ ਤਸਿਤਿ ਸੁਆਤਲਉ ਸਰੂਪ ਹੈ ਤਜਤਨ ਕੀਿੀ ਤਿਸੁ ਪਾਤਰ ਲਘਾਈ ॥

ےہ ِجں یتیک ئِس نار لگھایئ ۔۔
ریتی صِفت سُؤا ِویل رسُوت َ
ਗੁਰਮੁਖਾ ਨੋ ਿਲੁ ਪਾਇਿਾ ਸਤਚ ਨਾਤਮ ਸਮਾਈ ॥

ُگرمُکھا ون لھپ نادئا چس نام امسیئ ۔۔

ਵਿੇ ਮੇਰੇ ਸਾਤਹਬਾ ਵਿੀ ਿੇਰੀ ਵਤਿਆਈ ॥੧॥

ودے ریمے اصہبح ودی ریتی ودنایئ ۔۔۱۔۔
ਸਲੋਕ ਮਃ ੪ ॥

ولسک م۴ :۔۔
ਤਵਣੁ ਨਾਵੈ ਹੋਰੁ ਸਲਾਹਣਾ ਸਭੁ ਬੋਲਣੁ ਤਿਕਾ ਸਾਿੁ ॥

وِن نا َوے وہر سالانہ سیھ وبنل بھِکا اصد ۔۔

ਮਨਮੁਖ ਅਹੰਕਾਰੁ ਸਲਾਹਿੇ ਹਉਮੈ ਮਮਿਾ ਵਾਿੁ ॥

مب
مُکھ ااکنہر سالدہے ہؤ م َے اتمم واد ۔۔

ਤਜਨ ਸਾਲਾਹਤਨ ਸੇ ਮਰਤਹ ਖਤਪ ਜਾਵੈ ਸਭੁ ਅਪਵਾਿੁ ॥

ج
ج
اجوے سیھ اوپاد ۔۔
ِ ں اصال ں ےس رمہِ پھک َ

ਜਨ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਤਖ ਉਬਰੇ ਜਤਪ ਹਤਰ ਹਤਰ ਪਰਮਾਨਾਿੁ ॥੧॥

ِجں نانک ُگرمُکھ اُپرے جت ہر ہر رپامناد ۔۔۱۔۔
ਮਃ ੪ ॥

م۴ :۔۔
ਸਤਿਗੁਰ ਹਤਰ ਪਰਭੁ ਿਤਸ ਨਾਮੁ ਤਧਆਈ ਮਤਨ ਹਰੀ ॥

سیگؤر ہر رپَھب دس نام دایھیئ نم ہری ۔۔

ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਪਤਵਿੁ ਹਤਰ ਮੁਤਖ ਬੋਲੀ ਸਤਭ ਿੁਖ ਪਰਹਰੀ ॥੨॥

نانک نام وپِت ہر مُکھ وبیل سیھ ُدھک رپہری ۔۔۲۔۔
ਪਉੜੀ ॥

ئؤری ۔۔

ਿੂ ਆਪੇ ਆਤਪ ਤਨਰੰਕਾਰੁ ਹੈ ਤਨਰੰਜਨ ਹਤਰ ਰਾਇਆ ॥

ئُؤ ا ےپ ا ت پِراکنر ےہَ پِرنجن ہر رانا ۔۔

ਤਜਨੀ ਿੂ ਇਕ ਮਤਨ ਸਚੁ ਤਧਆਇਆ ਤਿਨ ਕਾ ਸਭੁ ਿੁਖੁ ਗਵਾਇਆ ॥

ِجبی ئُؤ اِک نم چس دایھنا پِں اک سیھ ُدھک وگَانا ۔۔

ਿੇਰਾ ਸਰੀਕੁ ਕੋ ਨਾਹੀ ਤਜਸ ਨੋ ਲਵੈ ਲਾਇ ਸੁਣਾਇਆ ॥

ریتا رسنک وک نایہ ِجس ون ولَے ال ِئے ُسیانا ۔۔

ਿੁਧੁ ਜੇਵਿੁ ਿਾਿਾ ਿੂਹੈ ਤਨਰੰਜਨਾ ਿੂਹੈ ਸਚੁ ਮੇਰੈ ਮਤਨ ਭਾਇਆ ॥

ُندھ ویجَد دانا ئُؤ َہے پِرانجن ئُؤ َہے چس ریمَے نم اھبنا ۔۔
ਸਚੇ ਮੇਰੇ ਸਾਤਹਬਾ ਸਚੇ ਸਚੁ ਨਾਇਆ ॥੨॥

ےچس ریمے اصہبح ےچس چس نانا ۔۔۲۔۔
ਸਲੋਕ ਮਃ ੪ ॥

ولسک م۴ :۔۔
ਮਨ ਅੰਿਤਰ ਹਉਮੈ ਰੋਗੁ ਹੈ ਭਰਤਮ ਭੂਲੇ ਮਨਮੁਖ ਿੁਰਜਨਾ ॥

مب
ب
نم ارتن ہؤ م َے روگ ےہَ رھبم ُھؤےل مُکھ ُدرانج ۔۔
ਨਾਨਕ ਰੋਗੁ ਗਵਾਇ ਤਮਤਲ ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਧੂ ਸਜਨਾ ॥੧॥

نانک روگ وگَاےی مِل سیگؤر سا ُدوھ انجس ۔۔۱۔۔
ਮਃ ੪ ॥

م۴ :۔۔
ਮਨੁ ਿਨੁ ਰਿਾ ਰੰਗ ਤਸਉ ਗੁਰਮੁਤਖ ਹਤਰ ਗੁਣਿਾਸੁ ॥

نم نت رنا رنگ سِیؤ ُگرمُکھ ہر ُگییاس ۔۔

ਜਨ ਨਾਨਕ ਹਤਰ ਸਰਣਾਗਿੀ ਹਤਰ ਮੇਲੇ ਗੁਰ ਸਾਬਾਤਸ ॥੨॥

نج نانک ہر رسنایتگ ہر ےلیم ُگر ساناس ۔۔۲۔۔
ਪਉੜੀ ॥

ئؤری ۔۔
ਿੂ ਕਰਿਾ ਪੁਰਖੁ ਅਗੰਮੁ ਹੈ ਤਕਸੁ ਨਾਤਲ ਿੂ ਵੜੀਐ ॥

ےہ کِس نال ئُؤ ور پپے ۔۔
ئُؤ رکنا ُپرھک امگّ َ

ਿੁਧੁ ਜੇਵਿੁ ਹੋਇ ਸੁ ਆਖੀਐ ਿੁਧੁ ਜੇਹਾ ਿੂਹੈ ਪੜੀਐ ॥

ک
ُندھ ویجَد وہۓ س ا ھیپے ُندھ اہیج ئُؤ َہے ڑپ پ َپے ۔۔
ਿੂ ਘਤਟ ਘਤਟ ਇਕੁ ਵਰਿਿਾ ਗੁਰਮੁਤਖ ਪਰਗੜੀਐ ॥

ئُؤ ٹھگ ٹھگ اِک وردتا ُگرمُکھ رپگر پ َپے ۔۔

ਿੂ ਸਚਾ ਸਭਸ ਿਾ ਖਸਮੁ ਹੈ ਸਭ ਿੂ ਿੂ ਚੜੀਐ ॥

ک
سب
ھ
س
ھ
ُ
سی
پ
پ
ئ
ےہ ھ ُدو ؤ ڑچ ے َ۔۔
ئُؤ اچس س دا م َ
ਿੂ ਕਰਤਹ ਸੁ ਸਚੇ ਹੋਇਸੀ ਿਾ ਕਾਇਿੁ ਕੜੀਐ ॥੩॥

ئُؤ رکہِ س ےچس وہیسئ نا اکپپ کر پپے َ۔۔۳۔۔
ਸਲੋਕ ਮਃ ੪ ॥

ولسک م۴ :۔۔
ਮੈ ਮਤਨ ਿਤਨ ਪਰੇਮੁ ਤਪਰੰਮ ਕਾ ਅਿੇ ਪਹਰ ਲਗੰਤਨ ॥

م َے نم نت رپمی ِرپ ّم اک اےھٹ رہپ نگلّ ۔۔

ਜਨ ਨਾਨਕ ਤਕਰਪਾ ਧਾਤਰ ਪਰਭ ਸਤਿਗੁਰ ਸੁਤਖ ਵਸੰਤਨ ॥੧॥

نج نانک کِرنا داھر رپَھب سیگؤر ُسکھ ونسّ ۔۔۱۔۔

ਮਃ ੪ ॥

م۴ :۔۔
ਤਜਨ ਅੰਿਤਰ ਪਰੀਤਿ ਤਪਰੰਮ ਕੀ ਤਜਉ ਬੋਲਤਨ ਤਿਵੈ ਸੋਹੰਤਨ ॥

نج ادنر رپپپ پِر ّم یک ج ٔپؤ وبنل ئ ِ َؤے وسنہّ ۔۔

ਨਾਨਕ ਹਤਰ ਆਪੇ ਜਾਣਿਾ ਤਜਤਨ ਲਾਈ ਪਰੀਤਿ ਤਪਰੰਤਨ ॥੨॥

نانک ہر ا ےپ اجدنا ِجں الیئ رپپپ رپ ِّن ۔۔۲۔۔
ਪਉੜੀ ॥

ئؤری ۔۔
ਿੂ ਕਰਿਾ ਆਤਪ ਅਭੁਲੁ ਹੈ ਭੁਲਣ ਤਵਤਚ ਨਾਹੀ ॥

ب
ب
ل
ھ
ُ
ےہ ں وِچ نایہ ۔۔
ئُؤ رکنا ا ت ا ُھل َ

ਿੂ ਕਰਤਹ ਸੁ ਸਚੇ ਭਲਾ ਹੈ ਗੁਰ ਸਬਤਿ ਬੁਝਾਹੀ ॥

ب
ےہ ُگر دبس اھجبیہ ۔۔
ئُؤ رکہِ س ےچس ھال َ
ਿੂ ਕਰਣ ਕਾਰਣ ਸਮਰਥੁ ਹੈ ਿੂਜਾ ਕੋ ਨਾਹੀ ॥

ئُؤ رکن اکرن رمسھت ےہَ ُدواج وک نایہ ۔۔
ਿੂ ਸਾਤਹਬੁ ਅਗਮੁ ਿਇਆਲੁ ਹੈ ਸਤਭ ਿੁਧੁ ਤਧਆਹੀ ॥

ےہ سیھ ُندھ دایھیہ ۔۔
ئُؤ اصجت امگ دنال َ

ਸਤਭ ਜੀਅ ਿੇਰੇ ਿੂ ਸਭਸ ਿਾ ਿੂ ਸਭ ਛਿਾਹੀ ॥੪॥

ئُ سب
چ
ھ
ُ
سی
ئ
ھ
سیھ یج ریتے ؤ س دا ؤ ھ دایہ ۔۔۴۔۔
ਸਲੋਕ ਮਃ ੪ ॥

ولسک م۴ :۔۔

ਸੁਤਣ ਸਾਜਨ ਪਰੇਮ ਸੰਿੇਸਰਾ ਅਖੀ ਿਾਰ ਲਗੰਤਨ ॥

ُسں سانج رپمی دنسرسیا ایھک نار نگلّ ۔۔

ਗੁਤਰ ਿੁਿੈ ਸਜਣੁ ਮੇਤਲਆ ਜਨ ਨਾਨਕ ਸੁਤਖ ਸਵੰਤਨ ॥੧॥

پب
ُگر ُ َھے نجس ایلیم نج نانک ُسکھ وس َّن ۔۔۱۔۔
ਮਃ ੪ ॥

م۴ :۔۔
ਸਤਿਗੁਰੁ ਿਾਿਾ ਿਇਆਲੁ ਹੈ ਤਜਸ ਨੋ ਿਇਆ ਸਿਾ ਹੋਇ ॥

سیگؤر دانا دنال ےہَ ِجس ون دایئ دسا وہۓ ۔۔

ਸਤਿਗੁਰੁ ਅੰਿਰਹੁ ਤਨਰਵੈਰੁ ਹੈ ਸਭੁ ਿੇਖੈ ਬਰਹਮੁ ਇਕੁ ਸੋਇ ॥

ےہ سیھ دےھکی پرمہ اِک وسۓ ۔۔
سیگؤر ادنروہ پِروری َ

ਤਨਰਵੈਰਾ ਨਾਤਲ ਤਜ ਵੈਰੁ ਚਲਾਇਿੇ ਤਿਨ ਤਵਚਹੁ ਤਿਸਤਟਆ ਨ ਕੋਇ ॥

پِر َوریا نال چ وری چالدئے پِں وِچہؤہ ئِسییا ہن وکۓ ۔۔

ਸਤਿਗੁਰੁ ਸਭਨਾ ਿਾ ਭਲਾ ਮਨਾਇਿਾ ਤਿਸ ਿਾ ਬੁਰਾ ਤਕਉ ਹੋਇ ॥

ب
سیگؤر سبھیا دا ھال انمدئا ئِس دا ُپرا کپؤ وہۓ ۔۔
ਸਤਿਗੁਰ ਨੋ ਜੇਹਾ ਕੋ ਇਛਿਾ ਿੇਹਾ ਿਲੁ ਪਾਏ ਕੋਇ ॥

سیگؤر ون اہیج وک ادھچا اہیت لھپ ناےئ وکۓ ۔۔

ਨਾਨਕ ਕਰਿਾ ਸਭੁ ਤਕਛੁ ਜਾਣਿਾ ਤਜਿੂ ਤਕਛੁ ਗੁਝਾ ਨ ਹੋਇ ॥੨॥

کِچ ُگ
ک
ج
نانک رکنا سیھ ِچھ اجدنا ِچد ُو ھ ھا ہن وہۓ ۔۔۲۔۔
ਪਉੜੀ ॥

ئؤری ۔۔

ਤਜਸ ਨੋ ਸਾਤਹਬੁ ਵਿਾ ਕਰੇ ਸੋਈ ਵਿ ਜਾਣੀ ॥

ِجس ون اصجت ودا رکے وسیئ ود اجین ۔۔
ਤਜਸੁ ਸਾਤਹਬ ਭਾਵੈ ਤਿਸੁ ਬਖਤਸ ਲਏ ਸੋ ਸਾਤਹਬ ਮਤਨ ਭਾਣੀ ॥

نک
ِجس اصجت اھبوے ئِس ھس ےئل وس اصجِت نم اھبین ۔۔
ਜੇ ਕੋ ਓਸ ਿੀ ਰੀਸ ਕਰੇ ਸੋ ਮੂੜ ਅਜਾਣੀ ॥

ےج وک اوس دی رسی رکے وس مُؤر ااجین ۔۔
ਤਜਸ ਨੋ ਸਤਿਗੁਰੁ ਮੇਲੇ ਸੁ ਗੁਣ ਰਵੈ ਗੁਣ ਆਤਖ ਵਖਾਣੀ ॥

ِجس ون سیگؤر ےلیم س ُگں ر َوے ُگں ا ھک واھکین ۔۔
ਨਾਨਕ ਸਚਾ ਸਚੁ ਹੈ ਬੁਤਝ ਸਤਚ ਸਮਾਣੀ ॥੫॥

ب
ےہ ُچھ چس امسین ۔۔۵۔۔
نانک اچس چس َ
ਸਲੋਕ ਮਃ ੪ ॥

ولسک م۴ :۔۔
ਹਤਰ ਸਤਿ ਤਨਰੰਜਨ ਅਮਰੁ ਹੈ ਤਨਰਭਉ ਤਨਰਵੈਰੁ ਤਨਰੰਕਾਰੁ ॥

ب
ےہ پِر ھؤ پِروری پِراکنر ۔۔
ہر ست پِرنجن ارم َ

ਤਜਨ ਜਤਪਆ ਇਕ ਮਤਨ ਇਕ ਤਚਤਿ ਤਿਨ ਲਥਾ ਹਉਮੈ ਭਾਰੁ ॥

ِجں چییا اِک نم اِک ِجت پِں اھتل ہؤ م َے اھبر ۔۔

ਤਜਨ ਗੁਰਮੁਤਖ ਹਤਰ ਆਰਾਤਧਆ ਤਿਨ ਸੰਿ ਜਨਾ ਜੈਕਾਰੁ ॥

ِجں ُگرمُکھ ہر ا رادایھ پِں سیت انج جپکار ۔۔

ਕੋਈ ਤਨੰਿਾ ਕਰੇ ਪੂਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੀ ਤਿਸ ਨੋ ਤਿਟੁ ਤਿਟੁ ਕਹੈ ਸਭੁ ਸੰਸਾਰੁ ॥

ےہک سیھ اسنسر ۔۔
وکیئ پ ِیدا رکے ئُؤرے سیگؤرو یک ئِس ون بھِت بھِت َ

ਸਤਿਗੁਰ ਤਵਤਚ ਆਤਪ ਵਰਿਿਾ ਹਤਰ ਆਪੇ ਰਖਣਹਾਰੁ ॥

سیگؤر وِچ ا ت وردتا ہر ا ےپ رکھبہار ۔۔

ਧਨੁ ਧੰਨੁ ਗੁਰੂ ਗੁਣ ਗਾਵਿਾ ਤਿਸ ਨੋ ਸਿਾ ਸਿਾ ਨਮਸਕਾਰੁ ॥

نھ ُگؤ ُرو ُگں اگودا ئِس ون دسا دسا اکسمنر ۔۔
دنھ د ّ

ਜਨ ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਕਉ ਵਾਤਰਆ ਤਜਨ ਜਤਪਆ ਤਸਰਜਣਹਾਰੁ ॥੧॥

نج نانک پِں کؤ وارنا ِجں چییا سِرجبہار ۔۔۱۔۔
ਮਃ ੪ ॥

م۴ :۔۔
ਆਪੇ ਧਰਿੀ ਸਾਜੀਅਨੁ ਆਪੇ ਆਕਾਸੁ ॥

ج
ا ےپ درھیت سا ییں ا ےپ ا اکس ۔۔

ਤਵਤਚ ਆਪੇ ਜੰਿ ਉਪਾਇਅਨੁ ਮੁਤਖ ਆਪੇ ਿੇਇ ਤਗਰਾਸੁ ॥

وِچ ا ےپ جپت اُنانیئ مُکھ ا ےپ دےئ گِراس ۔۔
ਸਭੁ ਆਪੇ ਆਤਪ ਵਰਿਿਾ ਆਪੇ ਹੀ ਗੁਣਿਾਸੁ ॥

سیھ ا ےپ ا ت وردتا ا ےپ یہ ُگییاس ۔۔

ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਤਧਆਇ ਿੂ ਸਤਭ ਤਕਲਤਵਖ ਕਟੇ ਿਾਸੁ ॥੨॥

نج نانک نام دایھۓ ئُؤ سیھ کِلؤِھک ےٹک طاس ۔۔۲۔۔
ਪਉੜੀ ॥

ئؤری ۔۔
ਿੂ ਸਚਾ ਸਾਤਹਬੁ ਸਚੁ ਹੈ ਸਚੁ ਸਚੇ ਭਾਵੈ ॥

اھبوے ۔۔
ئُؤ اچس اصجت چس َ
ےہ چس ےچس َ

ਜੋ ਿੁਧੁ ਸਚੁ ਸਲਾਹਿੇ ਤਿਨ ਜਮ ਕੰਕਰੁ ਨੇਤੜ ਨ ਆਵੈ ॥

وج ُندھ چس سالدہے پِں مج رکنک ڑین ہن ا َوے ۔۔

ਤਿਨ ਕੇ ਮੁਖ ਿਤਰ ਉਜਲੇ ਤਜਨ ਹਤਰ ਤਹਰਿੈ ਸਚਾ ਭਾਵੈ ॥

پِں ےک مُکھ در اُےلج ِجں ہر ہِر َدے اچس اھبوے ۔۔

ਕੂਤੜਆਰ ਤਪਛਾਹਾ ਸਟੀਅਤਨ ਕੂੜੁ ਤਹਰਿੈ ਕਪਟੁ ਮਹਾ ਿੁਖੁ ਪਾਵੈ ॥

ب سی
ُکؤرنار ِجھااہ ییں ُکؤر ہِر َدے ٹپک اہم ُدھک نا َوے ۔۔
ਮੁਹ ਕਾਲੇ ਕੂਤੜਆਰੀਆ ਕੂਤੜਆਰ ਕੂੜੋ ਹੋਇ ਜਾਵੈ ॥੬॥

اجوے ۔۔۶۔۔
مُہ اکےل ُکؤرنارنا ُکؤرنار ُکؤرو وہۓ َ
ਸਲੋਕ ਮਃ ੪ ॥

ولسک م۴ :۔۔
ਸਤਿਗੁਰੁ ਧਰਿੀ ਧਰਮ ਹੈ ਤਿਸੁ ਤਵਤਚ ਜੇਹਾ ਕੋ ਬੀਜੇ ਿੇਹਾ ਿਲੁ ਪਾਏ ॥

ےہ ئِس وِچ اہیج وک ےجیب اہیت لھپ ناےئ ۔۔
سیگؤر درھیت درھم َ
ਗੁਰਤਸਖੀ ਅੰਤਮਰਿੁ ਬੀਤਜਆ ਤਿਨ ਅੰਤਮਰਿ ਿਲੁ ਹਤਰ ਪਾਏ ॥

ِسک
ُگر ھی ارمِت پبچیا پِں ارمِت لھپ ہر ناےئ ۔۔

ਓਨਾ ਹਲਤਿ ਪਲਤਿ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਓਇ ਹਤਰ ਿਰਗਹ ਸਚੀ ਪੈਨਾਏ ॥

ے ہر درہگ یچس َنییاےئ ۔۔
اونا ہلت نلت مُکھ اُےلج او ؑ

ਇਕਨਹਾ ਅੰਿਤਰ ਖੋਟੁ ਤਨਿ ਖੋਟੁ ਕਮਾਵਤਹ ਓਹੁ ਜੇਹਾ ਬੀਜੇ ਿੇਹਾ ਿਲੁ ਖਾਏ ॥

اِاھنک ادنر وھکت پِپ وھکت امکوہِ اوہ اہیج ےجیب اہیت لھپ اھکےئ ۔۔
ਜਾ ਸਤਿਗੁਰੁ ਸਰਾਿੁ ਨਿਤਰ ਕਤਰ ਿੇਖੈ ਸੁਆਵਗੀਰ ਸਤਭ ਉਘਤੜ ਆਏ ॥

نک
اج سیگؤر رصاف دنر رک د َھے سُؤا وریگ سیھ اُڑھگ ا ےئ ۔۔

ਓਇ ਜੇਹਾ ਤਚਿਵਤਹ ਤਨਿ ਿੇਹਾ ਪਾਇਤਨ ਓਇ ਿੇਹੋ ਜੇਹੇ ਿਤਯ ਵਜਾਏ ॥

پ
ج
پب جبہ
اوہ اہیج ِ پؤہِ پِپ اہیت نا ٔں اوۓ ہؤ ے دۓ واجۓ

ਨਾਨਕ ਿੁਹੀ ਤਸਰੀ ਖਸਮੁ ਆਪੇ ਵਰਿੈ ਤਨਿ ਕਤਰ ਕਤਰ ਿੇਖੈ ਚਲਿ ਸਬਾਏ ॥੧॥

ک
ھ
ن َک
س
َ
ھ
ئ
پ
نانک ُدیہ سِری م ا ےپ ور ے ِپ رک رک د ے تلچ ابسےئ ۔۔۱۔۔
ਮਃ ੪ ॥

م۴ :۔۔
ਇਕੁ ਮਨੁ ਇਕੁ ਵਰਿਿਾ ਤਜਿੁ ਲਗੈ ਸੋ ਥਾਇ ਪਾਇ ॥

َ
اِک نم اِک وردتا ِجت لگے وس اھتےئ ناۓ ۔۔

ਕੋਈ ਗਲਾ ਕਰੇ ਘਨੇਰੀਆ ਤਜ ਘਤਰ ਵਥੁ ਹੋਵੈ ਸਾਈ ਖਾਇ ॥

اھکۓ ۔۔
وہوے سایئ
ِ
وکیئ گال رکے رینھگِنا چ رھگ وھت َ
ਤਬਨੁ ਸਤਿਗੁਰ ਸੋਝੀ ਨਾ ਪਵੈ ਅਹੰਕਾਰੁ ਨ ਤਵਚਹੁ ਜਾਇ ॥

پِں سیگؤر وسیھج ہن وپَے ااکنہر ہن وِچہؤہ اجۓ ۔۔

ਅਹੰਕਾਰੀਆ ਨੋ ਿੁਖ ਭੁਖ ਹੈ ਹਥੁ ਿਿਤਹ ਘਤਰ ਘਤਰ ਮੰਗਾਇ ॥

ب
ھ
ک
ئ
ُ
ِ
ااکنہرپیا ون ُدھک ھ ےہَ ھتہ ڈتہِ رھگ رھگ اگنم ے ۔۔
ਕੂੜੁ ਿਗੀ ਗੁਝੀ ਨਾ ਰਹੈ ਮੁਲੰਮਾ ਪਾਜੁ ਲਤਹ ਜਾਇ ॥

ُ
گ
ج
ُکؤر یگھٹ ھی ہن ر َہے مُلمّا ناچ ہہل اجۓ ۔۔

ਤਜਸੁ ਹੋਵੈ ਪੂਰਤਬ ਤਲਤਖਆ ਤਿਸੁ ਸਤਿਗੁਰੁ ਤਮਲੈ ਪਰਭੁ ਆਇ ॥

وہوے ئُؤرت لک ِھیا ئِس سیگؤر ملَ ِے رپَھب ا ۓ ۔۔
سج َ

ਤਜਉ ਲੋਹਾ ਪਾਰਤਸ ਭੇਟੀਐ ਤਮਤਲ ਸੰਗਤਿ ਸੁਵਰਨੁ ਹੋਇ ਜਾਇ ॥

ب
ھی
ی
ی
م
پ
س
ے ِل تگنس َُؤرن وہۓ اجۓ ۔۔
ج ٔپؤ ولاہ نارس

ਜਨ ਨਾਨਕ ਕੇ ਪਰਭ ਿੂ ਧਣੀ ਤਜਉ ਭਾਵੈ ਤਿਵੈ ਚਲਾਇ ॥੨॥

نج نانک ےک رپَھب ئُؤ دینھ ج ٔپؤ اھبوے ئ ِ َؤے چالۓ ۔۔۲۔۔
ਪਉੜੀ ॥

ئؤری ۔۔
ਤਜਨ ਹਤਰ ਤਹਰਿੈ ਸੇਤਵਆ ਤਿਨ ਹਤਰ ਆਤਪ ਤਮਲਾਏ ॥

ِجں ہر ہِر َدے ویسنا پِں ہر ا ت مِالےئ ۔۔

ਗੁਣ ਕੀ ਸਾਤਝ ਤਿਨ ਤਸਉ ਕਰੀ ਸਤਭ ਅਵਗਣ ਸਬਤਿ ਜਲਾਏ ॥

ُگں یک ساھج پِں سِیؤ رکی سیھ ا َونگ دبس چالےئ ۔۔
ਅਉਗਣ ਤਵਕਤਣ ਪਲਰੀ ਤਜਸੁ ਿੇਤਹ ਸੁ ਸਚੇ ਪਾਏ ॥

اونگ وِنک نلری ِجس دہہی س ےچس ناےئ ۔۔

ਬਤਲਹਾਰੀ ਗੁਰ ਆਪਣੇ ਤਜਤਨ ਅਉਗਣ ਮੇਤਟ ਗੁਣ ਪਰਗਟੀਆਏ ॥

اہلبری ُگر ا ےنپ ِجں اونگ مَپت ُگں رپگییاےئ ۔۔
ਵਿੀ ਵਤਿਆਈ ਵਿੇ ਕੀ ਗੁਰਮੁਤਖ ਆਲਾਏ ॥੭॥

ودی ودنایئ ودے یک ُگرمُکھ ا الےئ ۔۔۷۔۔
ਸਲੋਕ ਮਃ ੪ ॥

ولسک م۴ :۔۔
ਸਤਿਗੁਰ ਤਵਤਚ ਵਿੀ ਵਤਿਆਈ ਜੋ ਅਨਤਿਨੁ ਹਤਰ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਤਧਆਵੈ ॥

ایھوے ۔۔
سیگؤر وِچ ودی ودنایئ وج ادنِن ہر ہر نام د َ

ਹਤਰ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਰਮਿ ਸੁਚ ਸੰਜਮੁ ਹਤਰ ਨਾਮੇ ਹੀ ਤਿਰਪਿਾਵੈ ॥

م ُس سبج
ہ
ِاتپوے ۔۔
رت
یہ
ےم
ا
ن
ر
م
ہ ر ہ ر نا م ر ت ج
َ

ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਿਾਣੁ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਿੀਬਾਣੁ ਹਤਰ ਨਾਮੋ ਰਖ ਕਰਾਵੈ ॥

ہر نام نان ہر نام دابین ہر ناوم رھک رکا َوے ۔۔
ਜੋ ਤਚਿੁ ਲਾਇ ਪੂਜੇ ਗੁਰ ਮੂਰਤਿ ਸੋ ਮਨ ਇਛੇ ਿਲ ਪਾਵੈ ॥

وج ِجت ال ِئے ئُؤےج ُگر مُؤرت وس نم اِےھچ لھپ نا َوے ۔۔
ਜੋ ਤਨੰਿਾ ਕਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰੇ ਕੀ ਤਿਸੁ ਕਰਿਾ ਮਾਰ ਤਿਵਾਵੈ ॥

وج پ ِیدا رکے سیگؤر ئُؤرے یک ئِس رکنا امر دِوا َوے ۔۔

ਿੇਤਰ ਓਹ ਵੇਲਾ ਓਸੁ ਹਤਥ ਨ ਆਵੈ ਓਹੁ ਆਪਣਾ ਬੀਤਜਆ ਆਪੇ ਖਾਵੈ ॥

پب
اھکوے ۔۔
ے او ُہ ا انپ چیا ا ےپ َ
ریھپ اوہ ونال اوس ھتہ ہن ا و َ
ਨਰਤਕ ਘੋਤਰ ਮੁਤਹ ਕਾਲੈ ਖਤੜਆ ਤਜਉ ਿਸਕਰੁ ਪਾਇ ਗਲਾਵੈ ॥

ئ
الوے ۔۔
رنک وھگر مُؤہِ اک لَے ڑھکنا ج ٔپؤ سکر ناۓ گ َ

ਤਿਤਰ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਸਰਣੀ ਪਵੈ ਿਾ ਉਬਰੈ ਜਾ ਹਤਰ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਤਧਆਵੈ ॥

ب
س
پ
ی
گ
ہ
ہ
ھ
ِ
ُ
ایھوے ۔۔
د
م
ا
ن
ر
ر
اج
ے
ر
ا
ا
ن
َے
وپ
رسین
یک
ر
ؤ
ر
َ
َ
ਹਤਰ ਬਾਿਾ ਆਤਖ ਸੁਣਾਏ ਨਾਨਕੁ ਹਤਰ ਕਰਿੇ ਏਵੈ ਭਾਵੈ ॥੧॥

اھبوے ۔۔۱۔۔
ے َ
ہر نانا ا ھک ُسیاےئ نانک ہر رکےت اوی َ
ਮਃ ੪ ॥

م۴ :۔۔
ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਕਾ ਹੁਕਮੁ ਨ ਮੰਨੈ ਓਹੁ ਮਨਮੁਖੁ ਅਤਗਆਨੁ ਮੁਿਾ ਤਬਖੁ ਮਾਇਆ ॥

َ
ک
ئُؤرے ُگر اک ُچ م ہن مپّے

مب
ب
م
ن
م
ک
ک
ُ
ُ
ِ
او ُہ ھ اایگن ھا ھ امنا ۔۔

ਓਸੁ ਅੰਿਤਰ ਕੂੜੁ ਕੂੜੋ ਕਤਰ ਬੁਝੈ ਅਣਹੋਿੇ ਝਗੜੇ ਿਤਯ ਓਸ ਿੈ ਗਤਲ ਪਾਇਆ ॥

بُج
اوس ادنر ُکؤر ُکؤرو رک َھے ابہؤدے ڑگھجۓ دۓ اوس َدے لگ نانا ۔۔

ਓਹੁ ਗਲ ਿਰੋਸੀ ਕਰੇ ਬਹੁਿੇਰੀ ਓਸ ਿਾ ਬੋਤਲਆ ਤਕਸੈ ਨ ਭਾਇਆ ॥

او ُہ لگ رھپویس رکے ریتہبی اوس دا وبایل کِسے َ ہن اھبنا ۔۔

ਓਹੁ ਘਤਰ ਘਤਰ ਹੰਢੈ ਤਜਉ ਰੰਨ ਿੋੁਹਾਗਤਣ ਓਸੁ ਨਾਤਲ ਮੁਹੁ ਜੋੜੇ ਓਸੁ ਭੀ ਲਛਣੁ ਲਾਇਆ ॥

او ُہ رھگ رھگ ڈنہ َھے ج ٔپؤ ر ّن داہنگ اوس نال مُہؤ وجرے اوس یھب نھچل النا ۔۔
ਗੁਰਮੁਤਖ ਹੋਇ ਸੁ ਅਤਲਪਿੋ ਵਰਿੈ ਓਸ ਿਾ ਪਾਸੁ ਛਤਿ ਗੁਰ ਪਾਤਸ ਬਤਹ ਜਾਇਆ ॥

ُگرمُکھ وہۓ س الیپؤ ور ئَے اوس دا ناس چھد ُگر ناس ہہب اجنا ۔۔

ਜੋ ਗੁਰੁ ਗੋਪੇ ਆਪਣਾ ਸੁ ਭਲਾ ਨਾਹੀ ਪੰਚਹੁ ਓਤਨ ਲਾਹਾ ਮੂਲੁ ਸਭੁ ਗਵਾਇਆ ॥

پب
ب
وج ُگر وگےپ ا انپ س ھال نایہ جہؤ اون الاہ مُؤل سیھ وگَانا ۔۔

ਪਤਹਲਾ ਆਗਮੁ ਤਨਗਮੁ ਨਾਨਕੁ ਆਤਖ ਸੁਣਾਏ ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਕਾ ਬਚਨੁ ਉਪਤਰ ਆਇਆ ॥

گ
الہپ ا مگ ن ِم نانک ا ھک ُسیاےئ ئُؤرے ُگر اک نچب اُرپ ا نا ۔۔

ਗੁਰਤਸਖਾ ਵਤਿਆਈ ਭਾਵੈ ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਕੀ ਮਨਮੁਖਾ ਓਹ ਵੇਲਾ ਹਤਥ ਨ ਆਇਆ ॥੨॥

مب
ک
اھبوے ُگر ئُؤرے یک مُکھا اوہ ونال ھتہ ہن ا نا ۔۔۲۔۔
ُگر ِس ھا ودنایئ َ
ਪਉੜੀ ॥

ئؤری ۔۔
ਸਚੁ ਸਚਾ ਸਭ ਿੂ ਵਿਾ ਹੈ ਸੋ ਲਏ ਤਜਸੁ ਸਤਿਗੁਰੁ ਤਟਕੇ ॥

چس اچس سیھ ُدو ودا ےہَ وس ےئل ِجس سیگؤر نکِے ۔۔

ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੁ ਤਜ ਸਚੁ ਤਧਆਇਿਾ ਸਚੁ ਸਚਾ ਸਤਿਗੁਰੁ ਇਕੇ ॥

وس سیگؤر چ چس دایھدئا چس اچس سیگؤر اِےک ۔۔

ਸੋਈ ਸਤਿਗੁਰੁ ਪੁਰਖੁ ਹੈ ਤਜਤਨ ਪੰਜੇ ਿੂਿ ਕੀਿੇ ਵਤਸ ਤਛਕੇ ॥

چ
ےہ ِجں ےجنپ ُدوت کیپے وس ھِکے ۔۔
وسیئ سیگؤر ُپرھک َ

ਤਜ ਤਬਨੁ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵੇ ਆਪੁ ਗਣਾਇਿੇ ਤਿਨ ਅੰਿਤਰ ਕੂੜੁ ਤਿਟੁ ਤਿਟੁ ਮੁਹ ਤਿਕੇ ॥

ب
ھ
ک
ِ
ےج پِں سیگؤر ویسے ا ت گیادئے پِں ادنر ُکؤر بھِت بھِت مُہ ے ۔۔
ਓਇ ਬੋਲੇ ਤਕਸੈ ਨ ਭਾਵਨੀ ਮੁਹ ਕਾਲੇ ਸਤਿਗੁਰ ਿੇ ਚੁਕੇ ॥੮॥

اوےؑ وبےل کِسے َ ہن اھبوین مُؤہ اکےل سیگؤر ےت ُچکے ۔۔۸۔۔
ਸਲੋਕ ਮਃ ੪ ॥

ولسک م۴ :۔۔
ਹਤਰ ਪਰਭ ਕਾ ਸਭੁ ਖੇਿੁ ਹੈ ਹਤਰ ਆਤਪ ਤਕਰਸਾਣੀ ਲਾਇਆ ॥

ےہ ہر ا ت کِرساین النا ۔۔
ہر رپَھب اک سیھ تیھک َ

ਗੁਰਮੁਤਖ ਬਖਤਸ ਜਮਾਈਅਨੁ ਮਨਮੁਖੀ ਮੂਲੁ ਗਵਾਇਆ ॥

ُگ مک نک
پیی مبمُک
ھ
ھ
م
ی ُؤل وگَانا ۔۔
ر ُ ھ س امج ں

ਸਭੁ ਕੋ ਬੀਜੇ ਆਪਣੇ ਭਲੇ ਨੋ ਹਤਰ ਭਾਵੈ ਸੋ ਖੇਿੁ ਜਮਾਇਆ ॥

اھبوے وس تیھک امجنا ۔۔
سیھ وک ےجیب ا ےنپ ےلھب ون ہر َ

ਗੁਰਤਸਖੀ ਹਤਰ ਅੰਤਮਰਿੁ ਬੀਤਜਆ ਹਤਰ ਅੰਤਮਰਿ ਨਾਮੁ ਿਲੁ ਅੰਤਮਰਿੁ ਪਾਇਆ ॥

ِسک
ُگر ھی ہر ارمِت پبچیا ہر ارمِت نام لھپ ارمِت نانا ۔۔

ਜਮੁ ਚੂਹਾ ਤਕਰਸ ਤਨਿ ਕੁਰਕਿਾ ਹਤਰ ਕਰਿੈ ਮਾਤਰ ਕਢਾਇਆ ॥

مج ُجؤاہ کِرس پِپ ُکردکا ہر رک ئَے امر ڈکاھنا ۔۔

ਤਕਰਸਾਣੀ ਜੰਮੀ ਭਾਉ ਕਤਰ ਹਤਰ ਬੋਹਲ ਬਖਸ ਜਮਾਇਆ ॥

کِرساین چمیّ

نک
ھ
اھبو رک ہر وبلہ س امجنا ۔۔

ਤਿਨ ਕਾ ਕਾੜਾ ਅੰਿੇਸਾ ਸਭੁ ਲਾਤਹਓਨੁ ਤਜਨੀ ਸਤਿਗੁਰੁ ਪੁਰਖੁ ਤਧਆਇਆ ॥

پِں اک اکرا ادناسی سیھ الویہن ِجبی سیگؤر ُپرھک دایھنا ۔۔

ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਅਰਾਤਧਆ ਆਤਪ ਿਤਰਆ ਸਭੁ ਜਗਿੁ ਿਰਾਇਆ ॥੧॥

نج نانک نام ارادایھ ا ت رتنا سیھ تگج رتانا ۔۔۱۔۔
ਮਃ ੪ ॥

م۴ :۔۔
ਸਾਰਾ ਤਿਨੁ ਲਾਲਤਚ ਅਤਟਆ ਮਨਮੁਤਖ ਹੋਰੇ ਗਲਾ ॥

مب
سارا دِن الچل اایٹ مُکھ وہرے گال ۔۔

ਰਾਿੀ ਊਘੈ ਿਤਬਆ ਨਵੇ ਸੋਿ ਸਤਭ ਤਢਲਾ ॥

گ
رایت اُو َھے دایب ونے وست سیھ دھِال ۔۔

ਮਨਮੁਖਾ ਿੈ ਤਸਤਰ ਜੋਰਾ ਅਮਰੁ ਹੈ ਤਨਿ ਿੇਵਤਹ ਭਲਾ ॥

مب
ب
ےہ پِپ دویہِ ھال ۔۔
مُکھا َدے سِر وجرا ارم َ

ਜੋਰਾ ਿਾ ਆਤਖਆ ਪੁਰਖ ਕਮਾਵਿੇ ਸੇ ਅਪਤਵਿ ਅਮੇਧ ਖਲਾ ॥

ک
وجرا دا ا ایھک ُپرھک امکودے ےس اوپِت ادیمھ ھال ۔۔
ਕਾਤਮ ਤਵਆਪੇ ਕੁਸੁਧ ਨਰ ਸੇ ਜੋਰਾ ਪੁਤਛ ਚਲਾ ॥

ب
اکم وناےپ ُک ُسدھ رن ےس وجرا ُچھ چال ۔۔

ਸਤਿਗੁਰ ਕੈ ਆਤਖਐ ਜੋ ਚਲੈ ਸੋ ਸਤਿ ਪੁਰਖੁ ਭਲ ਭਲਾ ॥

ک
ب
َ
پ
ھی
ل
پ
چ
ھ
س
سیگؤر ےکَ ا ے وج ے وس ت ُرھک لھب ال ۔۔

ਜੋਰਾ ਪੁਰਖ ਸਤਭ ਆਤਪ ਉਪਾਇਅਨੁ ਹਤਰ ਖੇਲ ਸਤਭ ਤਖਲਾ ॥

ک
وجرا ُپرھک سیھ ا ت اُنانیئ ہر لیھک سیھ ھِال ۔۔
ਸਭ ਿੇਰੀ ਬਣਿ ਬਣਾਵਣੀ ਨਾਨਕ ਭਲ ਭਲਾ ॥੨॥

ب
سیھ ریتی تنب انبوین نانک لھب ھال ۔۔۲۔۔

ਪਉੜੀ ॥

ئؤری ۔۔
ਿੂ ਵੇਪਰਵਾਹੁ ਅਥਾਹੁ ਹੈ ਅਿੁਲੁ ਤਕਉ ਿੁਲੀਐ ॥

ئُؤ ورپیوا ُہ ااھت ُہ ےہَ ا ُنل کپؤ نُلی َپے ۔۔

ਸੇ ਵਿਭਾਗੀ ਤਜ ਿੁਧੁ ਤਧਆਇਿੇ ਤਜਨ ਸਤਿਗੁਰੁ ਤਮਲੀਐ ॥

ےس وداھبیگ چ ُندھ دایھدئے ِجں سیگؤر مِلیپے ۔۔

ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਸਤਿ ਸਰੂਪੁ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਬਣੀਐ ॥

سیگؤر یک ناین ست رسُوت ےہَ ُگرناین پیی َپے ۔۔

ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਰੀਸੈ ਹੋਤਰ ਕਚੁ ਤਪਚੁ ਬੋਲਿੇ ਸੇ ਕੂਤੜਆਰ ਕੂੜੇ ਝਤੜ ਪੜੀਐ ॥

ب
سیگؤر یک ر ئ َسے وہر چک ِج وبدلے ےس ُکؤرنار ُکؤرے ڑھج ڑپ پ َپے ۔۔

ਓਨਹਾ ਅੰਿਤਰ ਹੋਰੁ ਮੁਤਖ ਹੋਰੁ ਹੈ ਤਬਖੁ ਮਾਇਆ ਨੋ ਝਤਖ ਮਰਿੇ ਕੜੀਐ ॥੯॥

چ
ھ
ک
ک
پ
پ
ےہ نِکھ امنا ون ھ رمدے ر ے َ۔۔۹۔۔
اوبہھا ادنر وہر مُکھ وہر َ
ਸਲੋਕ ਮਃ ੪ ॥

ولسک م۴ :۔۔
ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਤਨਰਮਲੀ ਤਨਰਮਲ ਜਨੁ ਹੋਇ ਸੁ ਸੇਵਾ ਘਾਲੇ ॥

سیگؤر یک ویسا پِریلم پِرلم نج وہۓ س ویسا اھگےل ۔۔

ਤਜਨ ਅੰਿਤਰ ਕਪਟੁ ਤਵਕਾਰੁ ਝੂਿੁ ਓਇ ਆਪੇ ਸਚੈ ਵਤਖ ਕਢੇ ਜਜਮਾਲੇ ॥

چ
ے ا ےپ سج َے وھک ڈکےھ امججےل ۔۔
ِجں ادنر ٹپک وِاکر ُھؤھٹ او ؑ

ਸਤਚਆਰ ਤਸਖ ਬਤਹ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਤਸ ਘਾਲਤਨ ਕੂਤੜਆਰ ਨ ਲਭਨੀ ਤਕਿੈ ਥਾਇ ਭਾਲੇ ॥

لب
سچیار سِکھ ہہب سیگؤر ناس اھگنل ُکؤرنار ہن ھبی ک ِ َپے اھتےئ اھبےل ۔۔

ਤਜਨਾ ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਆਤਖਆ ਸੁਖਾਵੈ ਨਾਹੀ ਤਿਨਾ ਮੁਹ ਭਲੇਰੇ ਤਿਰਤਹ ਿਤਯ ਗਾਲੇ ॥

پ م ب
ب
َ
ھ
ل
ل
ت
ھ
ِ
ِ
انج سیگؤر اک ا ایھک ُسکھا َوے نایہ ِیا ُؤہ رے رہ دۓ اگ ے ۔۔

ਤਜਨ ਅੰਿਤਰ ਪਰੀਤਿ ਨਹੀ ਹਤਰ ਕੇਰੀ ਸੇ ਤਕਚਰਕੁ ਵੇਰਾਈਅਤਨ ਮਨਮੁਖ ਬੇਿਾਲੇ ॥

پ مب
ک
ِجں ادنر ِرپپپ یہن ہر ریکی ےس ِچرک وریا ییں مُکھ َنییاےل ۔۔

ਸਤਿਗੁਰ ਨੋ ਤਮਲੈ ਸੁ ਆਪਣਾ ਮਨੁ ਥਾਇ ਰਖੈ ਓਹੁ ਆਤਪ ਵਰਿੈ ਆਪਣੀ ਵਥੁ ਨਾਲੇ ॥

ک
سیگؤر ون ملَ ِے س ا انپ نم اھتےئ ر َھے او ُہ ا ت ور ئَے ا ینپ وھت ناےل ۔۔
ਜਨ ਨਾਨਕ ਇਕਨਾ ਗੁਰੁ ਮੇਤਲ ਸੁਖੁ ਿੇਵੈ ਇਤਕ ਆਪੇ ਵਤਖ ਕਢੈ ਿਗਵਾਲੇ ॥੧॥

نج نانک اِانک ُگر لیم ُسکھ دویَے اِک ا ےپ وھک ڈک َھے وگھٹاےل ۔۔۱۔۔
ਮਃ ੪ ॥

م۴ :۔۔
ਤਜਨਾ ਅੰਿਤਰ ਨਾਮੁ ਤਨਧਾਨੁ ਹਤਰ ਤਿਨ ਕੇ ਕਾਜ ਿਤਯ ਆਿੇ ਰਾਤਸ ॥

ِجیا ادنر نام ن ِداھن ہر پِں ےک اکچ دۓ ا دے راس ۔۔

ਤਿਨ ਚੂਕੀ ਮੁਹਿਾਜੀ ਲੋਕਨ ਕੀ ਹਤਰ ਪਰਭੁ ਅੰਗੁ ਕਤਰ ਬੈਿਾ ਪਾਤਸ ॥

پِں ُجؤیک م ُچیایج ولنک یک ہر رپَھب انگ رک اھٹیب ناس ۔۔

ਜਾਂ ਕਰਿਾ ਵਤਲ ਿਾ ਸਭੁ ਕੋ ਵਤਲ ਸਤਭ ਿਰਸਨੁ ਿੇਤਖ ਕਰਤਹ ਸਾਬਾਤਸ ॥

اجن رکنا ول نا سیھ وک ول سیھ درنس دھکی رکہِ ساناس ۔۔

ਸਾਹੁ ਪਾਤਿਸਾਹੁ ਸਭੁ ਹਤਰ ਕਾ ਕੀਆ ਸਤਭ ਜਨ ਕਉ ਆਇ ਕਰਤਹ ਰਹਰਾਤਸ ॥

ساوہ نائساوہ سیھ ہر اک ک ِیا سیھ نج کؤ ا ۓ رکہِ رہراس ۔۔

ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਕੀ ਵਿੀ ਵਤਿਆਈ ਹਤਰ ਵਿਾ ਸੇਤਵ ਅਿੁਲੁ ਸੁਖੁ ਪਾਇਆ ॥

ُگر ئُؤرے یک ودی ودنایئ ہر ودا َسی َؤ ا ُنل ُسکھ نانا ۔۔

ਗੁਤਰ ਪੂਰੈ ਿਾਨੁ ਿੀਆ ਹਤਰ ਤਨਹਚਲੁ ਤਨਿ ਬਖਸੇ ਚੜੈ ਸਵਾਇਆ ॥

ہ بِہچ پ نک
ھ
س
س
ُگر ئُؤ َرے دان دِنا ر ل ِپ ے ڑچَے َؤانا ۔۔

ਕੋਈ ਤਨੰਿਕੁ ਵਤਿਆਈ ਿੇਤਖ ਨ ਸਕੈ ਸੋ ਕਰਿੈ ਆਤਪ ਪਚਾਇਆ ॥

وکیئ پ ِیدک ودنایئ دھکی ہن ےکسَ وس رک ئَے ا ت اچپنا ۔۔

ਜਨੁ ਨਾਨਕੁ ਗੁਣ ਬੋਲੈ ਕਰਿੇ ਕੇ ਭਗਿਾ ਨੋ ਸਿਾ ਰਖਿਾ ਆਇਆ ॥੨॥

ب
نج نانک ُگں وب لَے رکےت ےک ھگیا ون دسا ردھکا ا نا ۔۔۲۔۔
ਪਉੜੀ ॥

ئؤری ۔۔
ਿੂ ਸਾਤਹਬੁ ਅਗਮ ਿਇਆਲੁ ਹੈ ਵਿ ਿਾਿਾ ਿਾਣਾ ॥

ئُؤ اصجت امگ دنال ےہَ ود دانا دانا ۔۔

ਿੁਧੁ ਜੇਵਿੁ ਮੈ ਹੋਰੁ ਕੋ ਤਿਤਸ ਨ ਆਵਈ ਿੂਹੈੈਂ ਸੁਘੜੁ ਮੇਰੈ ਮਤਨ ਭਾਣਾ ॥

گ
ُندھ ویجد م َے وہر وک دِس ہن ا ویئ ئُؤہَیں ُس ھر ریمَے نم اھبنا ۔۔
ਮੋਹੁ ਕੁਟੰਬੁ ਤਿਤਸ ਆਵਿਾ ਸਭੁ ਚਲਣਹਾਰਾ ਆਵਣ ਜਾਣਾ ॥

ومہ ُکیپت دِس ا ودا سیھ چلبہارا ا ون اجنا ۔۔

ਜੋ ਤਬਨੁ ਸਚੇ ਹੋਰਿੁ ਤਚਿੁ ਲਾਇਿੇ ਸੇ ਕੂਤੜਆਰ ਕੂੜਾ ਤਿਨ ਮਾਣਾ ॥

وج پِں ےچس وہرت ِجت الدئے ےس ُکؤرنار ُکؤرا پِں امنا ۔۔

ਨਾਨਕ ਸਚੁ ਤਧਆਇ ਿੂ ਤਬਨੁ ਸਚੇ ਪਤਚ ਪਤਚ ਮੁਏ ਅਜਾਣਾ ॥੧੦॥

نانک چس دایھۓ ئُؤ پِں ےچس چپ چپ مُؤےئ ااجنا ۔۔۱۱۔۔
ਸਲੋਕ ਮਃ ੪ ॥

ولسک م۴ :۔۔

ਅਗੋ ਿੇ ਸਿ ਭਾਉ ਨ ਤਿਚੈ ਤਪਛੋ ਿੇ ਆਤਖਆ ਕੰਤਮ ਨ ਆਵੈ ॥

چ ِبج
ھ
ے ۔۔
اوگ دے ست اھبو ہن ِد َے ؤ دے ا ایھک م ہن ا و َ
ّک

ਅਧ ਤਵਤਚ ਤਿਰੈ ਮਨਮੁਖੁ ਵੇਚਾਰਾ ਗਲੀ ਤਕਉ ਸੁਖੁ ਪਾਵੈ ॥

مب
ب
ادھ وِچ ھ ِ َرے مُکھ وبچارا یلگ کپؤ ُسکھ نا َوے ۔۔

ਤਜਸੁ ਅੰਿਤਰ ਪਰੀਤਿ ਨਹੀ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਸੁ ਕੂੜੀ ਆਵੈ ਕੂੜੀ ਜਾਵੈ ॥

ج
س
اجوے ۔۔
ے ُکؤری َ
ِ س ادنر رپپپ یہن یگؤر یک س ُکؤری ا و َ
ਜੇ ਤਿਪਾ ਕਰੇ ਮੇਰਾ ਹਤਰ ਪਰਭੁ ਕਰਿਾ ਿਾਂ ਸਤਿਗੁਰੁ ਪਾਰਬਰਹਮੁ ਨਿਰੀ ਆਵੈ ॥

س
ے ۔۔
ےج کِرنا رکے ریما ہر رپَھب رکنا نان یگؤر نارپرمہ دنری ا و َ
ਿਾ ਅਤਪਉ ਪੀਵੈ ਸਬਿੁ ਗੁਰ ਕੇਰਾ ਸਭੁ ਕਾੜਾ ਅੰਿੇਸਾ ਭਰਮੁ ਚੁਕਾਵੈ ॥

نا اپپؤ ویپَے دبس ُگر ریکا سیھ اکرا ادناسی رھبم ُجکا َوے ۔۔

ਸਿਾ ਅਨੰਤਿ ਰਹੈ ਤਿਨੁ ਰਾਿੀ ਜਨ ਨਾਨਕ ਅਨਤਿਨੁ ਹਤਰ ਗੁਣ ਗਾਵੈ ॥੧॥

ُگ
اگوے ۔۔۱۔۔
دسا ادنن ر َہے دِن رایت نج نانک ادنِن ہر ں َ
ਮਃ ੪ ॥

م۴ :۔۔
ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਜੋ ਤਸਖੁ ਅਖਾਏ ਸੁ ਭਲਕੇ ਉਤਿ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਤਧਆਵੈ ॥

ب
ھ
ل
ک
ہ
ُ
ایھوے ۔۔
ُگر سیگؤر اک وج ِسکھ ااھکےئ س ے اھٹ ر نام د َ
ਉਿਮੁ ਕਰੇ ਭਲਕੇ ਪਰਭਾਿੀ ਇਸਨਾਨੁ ਕਰੇ ਅੰਤਮਰਿ ਸਤਰ ਨਾਵੈ ॥

ب
ھ
ل
ک
ِ
اُدم رکے ے رپاھبیت اانسن رکے ارمِت رس نا َوے ۔۔

ਉਪਿੇਤਸ ਗੁਰੂ ਹਤਰ ਹਤਰ ਜਪੁ ਜਾਪੈ ਸਤਭ ਤਕਲਤਵਖ ਪਾਪ ਿੋਖ ਲਤਹ ਜਾਵੈ ॥

اجوے ۔۔
ا ُندسی ُگؤ ُرو ہر ہر جت اج ئَے سیھ کِلؤِھک نات دوھک ہہل َ

ਤਿਤਰ ਚੜੈ ਤਿਵਸੁ ਗੁਰਬਾਣੀ ਗਾਵੈ ਬਹਤਿਆ ਉਿਤਿਆ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਤਧਆਵੈ ॥

ب
بُ
ایھوے ۔۔
اگوے بہدنا ا ُ ھ ِدنا ہر نام د َ
ھِر ڑچَے دِوس ُگرناین َ

ਜੋ ਸਾਤਸ ਤਗਰਾਤਸ ਤਧਆਏ ਮੇਰਾ ਹਤਰ ਹਤਰ ਸੋ ਗੁਰਤਸਖੁ ਗੁਰੂ ਮਤਨ ਭਾਵੈ ॥

اھبوے ۔۔
وج ساس گِراس دایھےئ ریما ہر ہر وس ُگرسِکھ ُگؤ ُرو نم َ

ਤਜਸ ਨੋ ਿਇਆਲੁ ਹੋਵੈ ਮੇਰਾ ਸੁਆਮੀ ਤਿਸੁ ਗੁਰਤਸਖ ਗੁਰੂ ਉਪਿੇਸੁ ਸੁਣਾਵੈ ॥

ج
وہوے ریما سُؤا یم ئِس ُگر ِسکھ ُگؤ ُرو ا ُندسی ُسیا َوے ۔۔
ِ س ون دنال َ

ਜਨੁ ਨਾਨਕੁ ਧੂਤੜ ਮੰਗੈ ਤਿਸੁ ਗੁਰਤਸਖ ਕੀ ਜੋ ਆਤਪ ਜਪੈ ਅਵਰਹ ਨਾਮੁ ਜਪਾਵੈ ॥੨॥

مَ ئ
اپجوے ۔۔۲۔۔
نج نانک دھُؤر یگے ِس ُگرسِکھ یک وج ا ت جپَے ا َورہ نام َ
ਪਉੜੀ ॥

ئؤری ۔۔
ਜੋ ਿੁਧੁ ਸਚੁ ਤਧਆਇਿੇ ਸੇ ਤਵਰਲੇ ਥੋੜੇ ॥

وج ُندھ چس دایھدئے ےس وِرےل وھترے ۔۔
ਜੋ ਮਤਨ ਤਚਤਿ ਇਕੁ ਅਰਾਧਿੇ ਤਿਨ ਕੀ ਬਰਕਤਿ ਖਾਤਹ ਅਸੰਖ ਕਰੋੜੇ ॥

وج نم ِجت اِک ارادھدے پِں یک پرتک اھکہِ اھکنس رکورے ۔۔
ਿੁਧੁਨੋ ਸਭ ਤਧਆਇਿੀ ਸੇ ਥਾਇ ਪਏ ਜੋ ਸਾਤਹਬ ਲੋੜੇ ॥

ُندھپؤ سیھ دایھدئی ےس اھتےئ ےئپ وج اصجِت ولرے ۔۔
ਜੋ ਤਬਨੁ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵੇ ਖਾਿੇ ਪੈਨਿੇ ਸੇ ਮੁਏ ਮਤਰ ਜੰਮੇ ਕੋੜਹੇ ॥

وج پِں سیگؤر ویسے اھکدے ن َییدے ےس مُؤےئ رم چمّے

وکرےھ ۔۔

ਓਇ ਹਾਜਰੁ ਤਮਿਾ ਬੋਲਿੇ ਬਾਹਤਰ ਤਵਸੁ ਕਢਤਹ ਮੁਤਖ ਘੋਲੇ ॥

اوےؑ اح ُجر مِبھا وبدلے ناہر وِس ڈکھ ِہ مُکھ وھگےل ۔۔

ਮਤਨ ਖੋਟੇ ਿਤਯ ਤਵਛੋੜੇ ॥੧੧॥

نم وھکےٹ دۓ وِوھچرے ۔۔۱۱۔۔
ਸਲੋਕ ਮਃ ੪ ॥

ولسک م۴ :۔۔
ਮਲੁ ਜੂਈ ਭਤਰਆ ਨੀਲਾ ਕਾਲਾ ਤਖਧੋਲੜਾ ਤਿਤਨ ਵੇਮੁਤਖ ਵੇਮੁਖੈ ਨੋ ਪਾਇਆ ॥

پ ِ بمک بمُ َک
ھ
لم وجیئ رھبنا پیال اکال کھِدوھڑلا ں و ھ و ے ون نانا ۔۔

ਪਾਤਸ ਨ ਿੇਈ ਕੋਈ ਬਹਤਣ ਜਗਿ ਮਤਹ ਗੂਹ ਪਤੜ ਸਗਵੀ ਮਲੁ ਲਾਇ ਮਨਮੁਖੁ ਆਇਆ ॥

مب
ناس ہن دپبی وکیئ نہب تگج ہہم ُگؤہ ڑپ وگسی لم ال ِئے مُکھ ا نا ۔۔

ਪਰਾਈ ਜੋ ਤਨੰਿਾ ਚੁਗਲੀ ਨੋ ਵੇਮੁਖੁ ਕਤਰ ਕੈ ਭੇਤਜਆ ਓਥੈ ਭੀ ਮੁਹੁ ਕਾਲਾ ਿੁਹਾ ਵੇਮੁਖਾ ਿਾ ਕਰਾਇਆ ॥

ب
ب
ب
ب
ےک ھبچیا او َھے یھب مُہؤ اکال ُداہ و مکھا دا رکانا ۔۔
رپایئ وج پ ِیدا ُجگلی ون و مکھ رک َ

ਿੜ ਸੁਤਣਆ ਸਭਿੁ ਜਗਿ ਤਵਤਚ ਭਾਈ ਵੇਮੁਖੁ ਸਣੈ ਨਿਰੈ ਪਉਲੀ ਪਉਿੀ ਿਾਵਾ ਹੋਇ ਕੈ ਉਤਿ ਘਤਰ
ਆਇਆ ॥

ب
سی پب
م
ک
َ
ئ
ئ
ھ
ُ
ڑت ُسییا سبھت تگج وِچ اھبیئ و ھ ے َرے ؤیل ؤدی اھپوا وہۓ ےکَ اھٹ رھگ ا نا ۔۔
ਅਗੈ ਸੰਗਿੀ ਕੁੜਮੀ ਵੇਮੁਖੁ ਰਲਣਾ ਨ ਤਮਲੈ ਿਾ ਵਹੁਟੀ ਭਿੀਜੀ ਤਿਤਰ ਆਤਣ ਘਤਰ ਪਾਇਆ ॥

بھیب
ب
ب
چ
ی
ں ھِر ا ن رھگ نانا ۔۔
ا َگے َ یتگنس ُکریم و مکھ رانل ہن ملَ ِے نا ووہیٹ
ਹਲਿੁ ਪਲਿੁ ਿੋਵੈ ਗਏ ਤਨਿ ਭੁਖਾ ਕੂਕੇ ਤਿਹਾਇਆ ॥

ب
ک
ھ
ُ
ک
ُ
ہلت نلت دو َوے ےئگ پِپ ھا ؤےک بِہانا ۔۔

ਧਨੁ ਧਨੁ ਸੁਆਮੀ ਕਰਿਾ ਪੁਰਖੁ ਹੈ ਤਜਤਨ ਤਨਆਉ ਸਚੁ ਬਤਹ ਆਤਪ ਕਰਾਇਆ ॥

ےہ ِجں اینو چس ہہب ا ت رکانا ۔۔
دنھ دنھ سُؤا یم رکنا ُپرھک َ
ਜੋ ਤਨੰਿਾ ਕਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰੇ ਕੀ ਸੋ ਸਾਚੈ ਮਾਤਰ ਪਚਾਇਆ ॥

وج پ ِیدا رکے سیگؤر ئُؤرے یک وس سا َچے امر اچپنا ۔۔

ਏਹੁ ਅਖਰੁ ਤਿਤਨ ਆਤਖਆ ਤਜਤਨ ਜਗਿੁ ਸਭੁ ਉਪਾਇਆ ॥੧॥

اویہ ارھک پِں ا ایھک ِجں تگج سیھ اُناِنا ۔۔۱۔۔
ਮਃ ੪ ॥

م۴ :۔۔
ਸਾਤਹਬੁ ਤਜਸ ਕਾ ਨੰਗਾ ਭੁਖਾ ਹੋਵੈ ਤਿਸ ਿਾ ਨਿਰੁ ਤਕਥਹੁ ਰਤਜ ਖਾਏ ॥

ب
پبھ کِب
ئ
ج
ک
ھ
ِ
ھ
ُ
ہ
وہوے س دا ر ؤ رچ اھکےئ ۔۔
اصجِت ِ س اک اگنن ھا َ
ਤਜ ਸਾਤਹਬ ਕੈ ਘਤਰ ਵਥੁ ਹੋਵੈ ਸੁ ਨਿਰੈ ਹਤਥ ਆਵੈ ਅਣਹੋਿੀ ਤਕਥਹੁ ਪਾਏ ॥

ِب
پب
ے ابہؤدی ک ھہؤ ناےئ ۔۔
چ اصجِت ےکَ رھگ وھت َ
وہوے س ھ َرے ھتہ ا و َ
ਤਜਸ ਿੀ ਸੇਵਾ ਕੀਿੀ ਤਿਤਰ ਲੇਖਾ ਮੰਗੀਐ ਸਾ ਸੇਵਾ ਅਉਖੀ ਹੋਈ ॥

ب
م
ِجس دی ویسا یتیک ھِر اھکیل یگیپِے سا ویسا اویھک وہیئ ۔۔

ਨਾਨਕ ਸੇਵਾ ਕਰਹੁ ਹਤਰ ਗੁਰ ਸਿਲ ਿਰਸਨ ਕੀ ਤਿਤਰ ਲੇਖਾ ਮੰਗੈ ਨ ਕੋਈ ॥੨॥

سب
َ
ب
نانک ویسا رک ُہ ہر ُگر ھل درنس یک ھِر اھکیل میگے ہن وکیئ ۔۔۲۔۔
ਪਉੜੀ ॥

ئؤری ۔۔
ਨਾਨਕ ਵੀਚਾਰਤਹ ਸੰਿ ਜਨ ਚਾਤਰ ਵੇਿ ਕਹੰਿੇ ॥

نانک وبچارہِ سیت نج اچر وند کہیدے ۔۔
ਭਗਿ ਮੁਖੈ ਿੇ ਬੋਲਿੇ ਸੇ ਵਚਨ ਹੋਵੰਿੇ ॥

مک
تگھب ُ َھے ےت وبدلے ےس ونچ وہودنے ۔۔
ਪਰਗਟ ਪਹਾਰਾ ਜਾਪਿਾ ਸਤਭ ਲੋਕ ਸੁਣੰਿੇ ॥

رپَگپ اہپرا اجندا سیھ ولک ُسییدے ۔۔

ਸੁਖੁ ਨ ਪਾਇਤਨ ਮੁਗਧ ਨਰ ਸੰਿ ਨਾਤਲ ਖਹੰਿੇ ॥

ُسکھ ہن نانئ مُگدھ رن سیت نال کھہیدے ۔۔
ਓਇ ਲੋਚਤਨ ਓਨਾ ਗੁਣੈ ਨੋ ਓਇ ਅਹੰਕਾਤਰ ਸੜੰਿੇ ॥

ے ااکنہر ڑسدنے ۔۔
اوےؑ ولنچ اونا ُگ َپے ون او ؑ
ਓਇ ਤਵਚਾਰੇ ਤਕਆ ਕਰਤਹ ਜਾ ਭਾਗ ਧੁਤਰ ਮੰਿੇ ॥

اوےؑ وِاچرے ایک رکہِ اج اھبگ د ُھر دنمے ۔۔
ਜੋ ਮਾਰੇ ਤਿਤਨ ਪਾਰਬਰਹਤਮ ਸੇ ਤਕਸੈ ਨ ਸੰਿੇ ॥

وج امرے پِں نارپرمہ ےس کِسے َ ہن دنسے ۔۔
ਵੈਰੁ ਕਰਤਹ ਤਨਰਵੈਰ ਨਾਤਲ ਧਰਮ ਤਨਆਇ ਪਚੰਿੇ ॥

وری رکہِ پِر َوری نال درھم اینےئ بچیدے ۔۔
ਜੋ ਜੋ ਸੰਤਿ ਸਰਾਤਪਆ ਸੇ ਤਿਰਤਹ ਭਵੰਿੇ ॥

ب ب
وج وج سیت رساپِیا ےس ھِرہِ َھؤدنے ۔۔
ਪੇਿੁ ਮੁੰਢਾਹੂੰ ਕਤਟਆ ਤਿਸੁ ਿਾਲ ਸੁਕੰਿੇ ॥੧੨॥

یپ مُیداھ ُہؤن ایٹک ئِس دال ُسکیدے ۔۔۱۲۔۔
ਸਲੋਕ ਮਃ ੪ ॥

ولسک م۴ :۔۔
ਅੰਿਤਰ ਹਤਰ ਗੁਰੂ ਤਧਆਇਿਾ ਵਿੀ ਵਤਿਆਈ ॥

ارتن ہر ُگؤ ُرو دایھدئا ودی ودنایئ ۔۔

ਿੁਤਸ ਤਿਿੀ ਪੂਰੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਘਟੈ ਨਾਹੀ ਇਕੁ ਤਿਲੁ ਤਕਸੈ ਿੀ ਘਟਾਈ ॥

گ
ُ
ئس دِیت ئُؤ َرے سیگؤرو ھ َپے نایہ اک نِل کِسے َ دی اٹھگیئ ۔۔

ਸਚੁ ਸਾਤਹਬੁ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੈ ਵਤਲ ਹੈ ਿਾਂ ਝਤਖ ਝਤਖ ਮਰੈ ਸਭ ਲੋੁਕਾਈ ॥

چھک چ
ھ
سی
ک
م
ےک ول ےہَ نان ھ ھ َ َرے ھ اکلیئ ۔۔
چس اصجِت سیگؤرو َ
ਤਨੰਿਕਾ ਕੇ ਮੁਹ ਕਾਲੇ ਕਰੇ ਹਤਰ ਕਰਿੈ ਆਤਪ ਵਧਾਈ ॥

پ ِیداک ےک مُہ اکےل رکے ہر رک ئَے ا ت وداھیئ ۔۔

ਤਜਉ ਤਜਉ ਤਨੰਿਕ ਤਨੰਿ ਕਰਤਹ ਤਿਉ ਤਿਉ ਤਨਿ ਤਨਿ ਚੜੈ ਸਵਾਈ ॥

ج ٔپؤ ج ٔپؤ پ ِیدک پ ِید رکہِ پپؤ پپؤ پِپ پِپ ڑچَے سَؤایئ ۔۔

ਜਨ ਨਾਨਕ ਹਤਰ ਆਰਾਤਧਆ ਤਿਤਨ ਪੈਰੀ ਆਤਣ ਸਭ ਪਾਈ ॥੧॥

نج نانک ہر ا رادایھ پِں ریپی ا ن سیھ نایئ ۔۔۱۔۔
ਮਃ ੪ ॥

م۴ :۔۔
ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਿੀ ਗਣਿ ਤਜ ਰਖੈ ਹਲਿੁ ਪਲਿੁ ਸਭੁ ਤਿਸ ਕਾ ਗਇਆ ॥

ک
سیگؤر یتیس تنگ چ ر َھے ہلت نلت سیھ ئِس اک ایگ ۔۔

ਤਨਿ ਝਹੀਆ ਪਾਏ ਝਗੂ ਸੁਟੇ ਝਖਿਾ ਝਖਿਾ ਝਤੜ ਪਇਆ ॥

چھک چ
چ
ک
ھ
پِپ چھہیا ناےئ ھ ُگ ُؤ ُسیے ھدا ھدا ڑھج ایپ ۔۔

ਤਨਿ ਉਪਾਵ ਕਰੈ ਮਾਇਆ ਧਨ ਕਾਰਤਣ ਅਗਲਾ ਧਨੁ ਭੀ ਉਤਿ ਗਇਆ ॥

پِپ اُناو رکَے امنا دنھ اکرن اگال دنھ یھب ا ُ ُد ایگ ۔۔
ਤਕਆ ਓਹੁ ਖਟੇ ਤਕਆ ਓਹੁ ਖਾਵੈ ਤਜਸੁ ਅੰਿਤਰ ਸਹਸਾ ਿੁਖੁ ਪਇਆ ॥

ک
اھکوے ِجس ادنر سہسا ُدھک ایپ ۔۔
ایک او ُہ ھپے ایک او ُہ َ

ਤਨਰਵੈਰੈ ਨਾਤਲ ਤਜ ਵੈਰੁ ਰਚਾਏ ਸਭੁ ਪਾਪੁ ਜਗਿੈ ਕਾ ਤਿਤਨ ਤਸਤਰ ਲਇਆ ॥

پِر َوریَے نال چ َوری راچےئ سیھ نات چگ َپے اک پِں سِر لییا ۔۔

ਓਸੁ ਅਗੈ ਤਪਛੈ ਢੋਈ ਨਾਹੀ ਤਜਸੁ ਅੰਿਤਰ ਤਨੰਿਾ ਮੁਤਹ ਅੰਬੁ ਪਇਆ ॥

َگ ِبج
ج
َ
ھ
م
ِ
پ
م
ِی
ِ
اوس ا ے َ ے دوھیئ نایہ س ادنر دا ُؤہ ا ت ایپ ۔۔
ਜੇ ਸੁਇਨੇ ਨੋ ਓਹੁ ਹਥੁ ਪਾਏ ਿਾ ਖੇਹੂ ਸੇਿੀ ਰਤਲ ਗਇਆ ॥

ک
ےج وسےنئ ون او ُہ ھتہ ناےئ نا ھبہؤ یتیس رل ایگ ۔۔

ਜੇ ਗੁਰ ਕੀ ਸਰਣੀ ਤਿਤਰ ਓਹੁ ਆਵੈ ਿਾ ਤਪਛਲੇ ਅਉਗਣ ਬਖਤਸ ਲਇਆ ॥

ِب
نک
ج
ب
ھ
ُ
ل
ھ
ے نا ے اونگ س لییا ۔۔
ےج گر یک رسین ھِر او ُہ ا و َ

ਜਨ ਨਾਨਕ ਅਨਤਿਨੁ ਨਾਮੁ ਤਧਆਇਆ ਹਤਰ ਤਸਮਰਿ ਤਕਲਤਵਖ ਪਾਪ ਗਇਆ ॥੨॥

نج نانک ادنِن نام دایھنا ہر ِسمرت کِلؤِھک نات ایگ ۔۔۲۔۔
ਪਉੜੀ ॥

ئؤری ۔۔
ਿੂਹੈ ਸਚਾ ਸਚੁ ਿੂ ਸਭ ਿੂ ਉਪਤਰ ਿੂ ਿੀਬਾਣੁ ॥

ئُؤ َہے اچس چس ئُؤ سیھ ُدو اُرپ ئُؤ دابین ۔۔

ਜੋ ਿੁਧੁ ਸਚੁ ਤਧਆਇਿੇ ਸਚੁ ਸੇਵਤਨ ਸਚੇ ਿੇਰਾ ਮਾਣੁ ॥

وج ُندھ چس دایھدئے چس َسیؤن ےچس ریتا امن ۔۔

ਓਨਾ ਅੰਿਤਰ ਸਚੁ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਸਚੁ ਬੋਲਤਨ ਸਚੇ ਿੇਰਾ ਿਾਣੁ ॥

اونا ادنر چس مُکھ اُےلج چس وبنل ےچس ریتا نان ۔۔

ਸੇ ਭਗਿ ਤਜਨੀ ਗੁਰਮੁਤਖ ਸਾਲਾਤਹਆ ਸਚੁ ਸਬਿੁ ਨੀਸਾਣੁ ॥

ےس تگھب ِجبی ُگرمُکھ ساال ِہیا چس دبس اسینن ۔۔

ਸਚੁ ਤਜ ਸਚੇ ਸੇਵਿੇ ਤਿਨ ਵਾਰੀ ਸਿ ਕੁਰਬਾਣੁ ॥੧੩॥

چس چ ےچس َسیؤدے پِں واری دص ُکرنان ۔۔۱۳۔۔

ਸਲੋਕ ਮਃ ੪ ॥

ولسک م۴ :۔۔
ਧੁਤਰ ਮਾਰੇ ਪੂਰੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੇਈ ਹੁਤਣ ਸਤਿਗੁਤਰ ਮਾਰੇ ॥

د ُھر امرے ئُؤ َرے سیگؤرو سیبی ُہں سیگؤر امرے ۔۔
ਜੇ ਮੇਲਣ ਨੋ ਬਹੁਿੇਰਾ ਲੋਚੀਐ ਨ ਿੇਈ ਤਮਲਣ ਕਰਿਾਰੇ ॥

م
ےج َیلں ون ریتہبا ولچیپے ہن دپبی مل ِں رکنارے ۔۔

ਸਿਸੰਗਤਿ ਢੋਈ ਨਾ ਲਹਤਨ ਤਵਤਚ ਸੰਗਤਿ ਗੁਤਰ ਵੀਚਾਰੇ ॥

سیسیگت دوھیئ ہن ہل وِچ تگنس ُگر وبچارے ۔۔

ਕੋਈ ਜਾਇ ਤਮਲੈ ਹੁਤਣ ਓਨਾ ਨੋ ਤਿਸੁ ਮਾਰੇ ਜਮੁ ਜੰਿਾਰੇ ॥

وکیئ اجۓ ملَ ِے ُہں اونا ون ئِس امرے مج دنجارے ۔۔
ਗੁਤਰ ਬਾਬੈ ਤਿਟਕੇ ਸੇ ਤਿਟੇ ਗੁਤਰ ਅੰਗਤਿ ਕੀਿੇ ਕੂਤੜਆਰੇ ॥

ئ ب
ب
ھ
ُ
گ
کی
ھ
ِی
پ
پ
ک
ک
ِ
ُ
ُگر نا َے ے ےس ے ر ادگن ے ؤرنارے ۔۔

ਗੁਤਰ ਿੀਜੀ ਪੀੜੀ ਵੀਚਾਤਰਆ ਤਕਆ ਹਤਥ ਏਨਾ ਵੇਚਾਰੇ ॥

ُگر یجیت ڑیپی وبچارنا ایک ھتہ ا َپیا وبچارے ۔۔

ਗੁਰੁ ਚਉਥੀ ਪੀੜੀ ਤਟਤਕਆ ਤਿਤਨ ਤਨੰਿਕ ਿੁਸਟ ਸਤਭ ਿਾਰੇ ॥

ُگر جؤیھت ڑیپی نکِیا پِں پ ِیدک ُدست سیھ نارے ۔۔

ਕੋਈ ਪੁਿੁ ਤਸਖੁ ਸੇਵਾ ਕਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੀ ਤਿਸੁ ਕਾਰਜ ਸਤਭ ਸਵਾਰੇ ॥

وکیئ ُپپ ِسکھ ویسا رکے سیگؤرو یک ئِس اکرچ سیھ وسارے ۔۔
ਜੋ ਇਛੈ ਸੋ ਿਲੁ ਪਾਇਸੀ ਪੁਿੁ ਧਨੁ ਲਖਮੀ ਖਤੜ ਮੇਲੇ ਹਤਰ ਤਨਸਿਾਰੇ ॥

لک
ھ
م
ئ
ہ
ِ
وج اےھچ وس لھپ نایسئ ُپپ دنھ ی ڑھک ےلیم ر سیارے ۔۔

ਸਤਭ ਤਨਧਾਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤਵਤਚ ਤਜਸੁ ਅੰਿਤਰ ਹਤਰ ਉਰ ਧਾਰੇ ॥

سیھ ن ِداھن سیگؤرو وِچ سج ادنر ہر اُر داھرے ۔۔

ਸੋ ਪਾਏ ਪੂਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤਜਸੁ ਤਲਤਖਆ ਤਲਖਿੁ ਤਲਲਾਰੇ ॥

وس ناےئ ئُؤرا سیگؤرو ِجس لک ِھیا لک ِھت لِالرے ۔۔

ਜਨੁ ਨਾਨਕੁ ਮਾਗੈ ਧੂਤੜ ਤਿਨ ਜੋ ਗੁਰਤਸਖ ਤਮਿ ਤਪਆਰੇ ॥੧॥

نج نانک ام َگے دھُؤر پِں وج ُگر ِسکھ مِت ایپرے ۔۔۱۔۔
ਮਃ ੪ ॥

م۴ :۔۔
ਤਜਨ ਕਉ ਆਤਪ ਿੇਇ ਵਤਿਆਈ ਜਗਿੁ ਭੀ ਆਪੇ ਆਤਣ ਤਿਨ ਕਉ ਪੈਰੀ ਪਾਏ ॥

ِجں کؤ ا ت دےئ ودنایئ تگج یھب ا ےپ ا ن پِں کؤ ریپی ناےئ ۔۔
ਿਰੀਐ ਿਾਂ ਜੇ ਤਕਛੁ ਆਪ ਿੂ ਕੀਚੈ ਸਭੁ ਕਰਿਾ ਆਪਣੀ ਕਲਾ ਵਧਾਏ ॥

ک
درےیٔ نان ےج ِچھ ا ت ُدو کبج َے سیھ رکنا ا ینپ کال وداھےئ ۔۔

ਿੇਖਹੁ ਭਾਈ ਏਹੁ ਅਖਾੜਾ ਹਤਰ ਪਰੀਿਮ ਸਚੇ ਕਾ ਤਜਤਨ ਆਪਣੈ ਜੋਤਰ ਸਤਭ ਆਤਣ ਤਨਵਾਏ ॥

ک
دن ھہؤ اھبیئ اویہ ااھکرا ہر رپمتی ےچس اک ِجں ا پ َپے وجر سیھ ا ن ئِؤاےئ ۔۔

ਆਪਤਣਆ ਭਗਿਾ ਕੀ ਰਖ ਕਰੇ ਹਤਰ ਸੁਆਮੀ ਤਨੰਿਕਾ ਿੁਸਟਾ ਕੇ ਮੁਹ ਕਾਲੇ ਕਰਾਏ ॥

ب
ا اینپ ھگیا یک رھک رکے ہر سُؤا یم پ ِیداک ُداٹس ےک مُہہ اکےل رکاےئ ۔۔

ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਵਤਿਆਈ ਤਨਿ ਚੜੈ ਸਵਾਈ ਹਤਰ ਕੀਰਤਿ ਭਗਤਿ ਤਨਿ ਆਤਪ ਕਰਾਏ ॥

سیگؤر یک ودنایئ پِپ ڑچَے سَؤایئ ہر ریکت تگھب پِپ ا ت رکاےئ ۔۔
ਅਨਤਿਨੁ ਨਾਮੁ ਜਪਹੁ ਗੁਰਤਸਖਹੁ ਹਤਰ ਕਰਿਾ ਸਤਿਗੁਰੁ ਘਰੀ ਵਸਾਏ ॥

ک
ادنِن نام جی ُہ ُگر ِس ھہؤ ہر رکنا سیگؤر رھگی وساےئ ۔۔

ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਸਤਿ ਸਤਿ ਕਤਰ ਜਾਣਹੁ ਗੁਰਤਸਖਹੁ ਹਤਰ ਕਰਿਾ ਆਤਪ ਮੁਹਹੁ ਕਢਾਏ ॥

ک
سیگؤر یک ناین ست ست رک اجبہؤ ُگر ِس ھہؤ ہر رکنا ا ت مُہہؤ ڈکاھےئ ۔۔

ਗੁਰਤਸਖਾ ਕੇ ਮੁਹ ਉਜਲੇ ਕਰੇ ਹਤਰ ਤਪਆਰਾ ਗੁਰ ਕਾ ਜੈਕਾਰੁ ਸੰਸਾਤਰ ਸਭਿੁ ਕਰਾਏ ॥

ُگر ِسکھا ےک مُؤہ اُےلج رکے ہر ایپرا ُگر اک َجپکار اسنسر سبھت رکاےئ ۔۔
ਜਨੁ ਨਾਨਕੁ ਹਤਰ ਕਾ ਿਾਸੁ ਹੈ ਹਤਰ ਿਾਸਨ ਕੀ ਹਤਰ ਪੈਜ ਰਖਾਏ ॥੨॥

پب
ےہ ہر دانس یک ہر َ ج راھکےئ ۔۔۲۔۔
نج نانک ہر اک داس َ
ਪਉੜੀ ॥

ئؤری ۔۔
ਿੂ ਸਚਾ ਸਾਤਹਬੁ ਆਤਪ ਹੈ ਸਚੁ ਸਾਹ ਹਮਾਰੇ ॥

ئُؤ اچس اصجت ا ت ےہَ چس ساہ امہرے ۔۔

ਸਚੁ ਪੂਜੀ ਨਾਮੁ ਤਿਰੜਾਇ ਪਰਭ ਵਣਜਾਰੇ ਥਾਰੇ ॥

ےئ رپَھب واجنرے اھترے ۔۔
چس ئُؤیج نام درِرا ِ
ਸਚੁ ਸੇਵਤਹ ਸਚੁ ਵਣੰਤਜ ਲੈਤਹ ਗੁਣ ਕਥਹ ਤਨਰਾਰੇ ॥

پب
چس ویسہِ چس و ج ہیلِ ُگں کبھہ پِرارے ۔۔

ਸੇਵਕ ਭਾਇ ਸੇ ਜਨ ਤਮਲੇ ਗੁਰ ਸਬਤਿ ਸਵਾਰੇ ॥

ویسک اھبےئ ےس نج مل ِے ُگر دبس وسارے ۔۔
ਿੂ ਸਚਾ ਸਾਤਹਬੁ ਅਲਖੁ ਹੈ ਗੁਰ ਸਬਤਿ ਲਖਾਰੇ ॥੧੪॥

ےہ ُگر دبس اھکلرے ۔۔۱۴۔۔
ئُؤ اچس اصجِت اھکل َ
ਸਲੋਕ ਮਃ ੪ ॥

ولسک م۴ :۔۔

ਤਜਸੁ ਅੰਿਤਰ ਿਾਤਿ ਪਰਾਈ ਹੋਵੈ ਤਿਸ ਿਾ ਕਿੇ ਨ ਹੋਵੀ ਭਲਾ ॥

ب
ج
وہوے ئِس دا دکے ہن وہوی ھال ۔۔
ِ س ادنر نات رپایئ َ
ਓਸ ਿੈ ਆਤਖਐ ਕੋਈ ਨ ਲਗੈ ਤਨਿ ਓਜਾੜੀ ਪੂਕਾਰੇ ਖਲਾ ॥

ک
َ
ک
اُس َدے ا ھیپے وکیئ ہن لگے َ پِپ اواجری ئُؤاکرے ھال ۔۔
ਤਜਸੁ ਅੰਿਤਰ ਚੁਗਲੀ ਚੁਗਲੋ ਵਜੈ ਕੀਿਾ ਕਰਤਿਆ ਓਸ ਿਾ ਸਭੁ ਗਇਆ ॥

سج ادنر ُجگلی ُجگلؤ و َچے کییا رکایت اوس دا سیھ ایگ ۔۔

ਤਨਿ ਚੁਗਲੀ ਕਰੇ ਅਣਹੋਿੀ ਪਰਾਈ ਮੁਹੁ ਕਤਢ ਨ ਸਕੈ ਓਸ ਿਾ ਕਾਲਾ ਭਇਆ ॥

پِپ ُجگلی رکے ابہؤدی رپایئ مُہؤ ڈکھ ہن ےکسَ اوس دا اکال ایھب ۔۔
ਕਰਮ ਧਰਿੀ ਸਰੀਰੁ ਕਤਲਜੁਗ ਤਵਤਚ ਜੇਹਾ ਕੋ ਬੀਜੇ ਿੇਹਾ ਕੋ ਖਾਏ ॥

رکم درھیت رسری کلچُگ وِچ اہیج وک ےجیب اہیت وک اھکےئ ۔۔

ਗਲਾ ਉਪਤਰ ਿਪਾਵਸੁ ਨ ਹੋਈ ਤਵਸੁ ਖਾਧੀ ਿਿਕਾਲ ਮਤਰ ਜਾਏ ॥

گال اُرپ اپتوس ہن وہیئ وِس اھکدیھ اکتتل رم اجےئ ۔۔
ਭਾਈ ਵੇਖਹੁ ਤਨਆਉ ਸਚੁ ਕਰਿੇ ਕਾ ਜੇਹਾ ਕੋਈ ਕਰੇ ਿੇਹਾ ਕੋਈ ਪਾਏ ॥

ک
اھبیئ ون ھہؤ اینو چس رکےت اک اہیج وکیئ رکے اہیت وکیئ ناےئ ۔۔

ਜਨ ਨਾਨਕ ਕਉ ਸਭ ਸੋਝੀ ਪਾਈ ਹਤਰ ਿਰ ਕੀਆ ਬਾਿਾ ਆਤਖ ਸੁਣਾਏ ॥੧॥

نج نانک کؤ سیھ وسیھج نایئ ہر در ایک نانا ا ھک ُسیاےئ ۔۔۱۔۔
ਮਃ ੪ ॥

م۴ :۔۔
ਹੋਿੈ ਪਰਿਤਖ ਗੁਰੂ ਜੋ ਤਵਛੁੜੇ ਤਿਨ ਕਉ ਿਤਰ ਢੋਈ ਨਾਹੀ ॥

وہدے رپنکھ ُگؤ ُرو وج وِڑھچے پِں کؤ در دوھیئ نایہ ۔۔
َ

ਕੋਈ ਜਾਇ ਤਮਲੈ ਤਿਨ ਤਨੰਿਕਾ ਮੁਹ ਤਿਕੇ ਥੁਕ ਥੁਕ ਮੁਤਹ ਪਾਹੀ ॥

ملَ پ ِ پ م ب
ُ
ُ
ب
ب
ھ
ک
ِ
م
ھ
ھ
ِ
وکیئ اجۓ ِے ں ِیداک ُؤہ ے ک ک ُؤہ نایہ ۔۔

ਜੋ ਸਤਿਗੁਤਰ ਤਿਟਕੇ ਸੇ ਸਭ ਜਗਤਿ ਤਿਟਕੇ ਤਨਿ ਭੰਭਲ ਭੂਸੇ ਖਾਹੀ ॥

بھ
ب
ب
مب
ب
وج سیگؤر ھِیکے ےس سیھ تگج ھِیکے پِپ ھل ُھؤےس اھکیہ ۔۔
ਤਜਨ ਗੁਰੁ ਗੋਤਪਆ ਆਪਣਾ ਸੇ ਲੈਿੇ ਢਹਾ ਤਿਰਾਹੀ ॥

ب
ِجں ُگر وگپِیا ا انپ ےس لَیدے داہھ ھِرایہ ۔۔

ਤਿਨ ਕੀ ਭੁਖ ਕਿੇ ਨ ਉਿਰੈ ਤਨਿ ਭੁਖਾ ਭੁਖ ਕੂਕਾਹੀ ॥

پ ب ُھک ب
ب
ھ
ک
ک
ُ
ُ
پِں یک ُھکھ دکے ہن اُرتَے ِپ ھا ھ ؤاکیہ ۔۔
ਓਨਾ ਿਾ ਆਤਖਆ ਕੋ ਨਾ ਸੁਣੈ ਤਨਿ ਹਉਲੇ ਹਉਤਲ ਮਰਾਹੀ ॥

اونا دا ا ایھک وک ہن ُسیے َ پِپ ہؤےل ہؤل رمایہ ۔۔

ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਵਤਿਆਈ ਵੇਤਖ ਨ ਸਕਨੀ ਓਨਾ ਅਗੈ ਤਪਛੈ ਥਾਉ ਨਾਹੀ ॥

َگ ِبج
َ
ھ
سیگؤر یک ودنایئ وھکی ہن ینکس اونا ا ے َ ے اھتو نایہ ۔۔

ਜੋ ਸਤਿਗੁਤਰ ਮਾਰੇ ਤਿਨ ਜਾਇ ਤਮਲਤਹ ਰਹਿੀ ਖੁਹਿੀ ਸਭ ਪਤਿ ਗਵਾਹੀ ॥

وج سیگؤر امرے پِں اجۓ ملِہہ ردہی ک ُھہدی سیھ پپ وگایہ ۔۔

ਓਇ ਅਗੈ ਕੁਸਟੀ ਗੁਰ ਕੇ ਤਿਟਕੇ ਤਜ ਓਸੁ ਤਮਲੈ ਤਿਸੁ ਕੁਸਟੁ ਉਿਾਹੀ ॥

ب
ک
ئ
ھ
ِ
َ
ِی
ل
ک
ک
م
ُ
ِ
س
ُ
ُ
اوےؑ ا َگے ُ سبی ُگر ےک ے چ اس ے س ت ااھٹیہ ۔۔
ਹਤਰ ਤਿਨ ਕਾ ਿਰਸਨੁ ਨਾ ਕਰਹੁ ਜੋ ਿੂਜੈ ਭਾਇ ਤਚਿੁ ਲਾਹੀ ॥

ہر پِں اک درنس ہن رکوہ وج ُدو َچے اھبےئ ِجت الیہ ۔۔

ਧੁਤਰ ਕਰਿੈ ਆਤਪ ਤਲਤਖ ਪਾਇਆ ਤਿਸੁ ਨਾਤਲ ਤਕਹੁ ਚਾਰਾ ਨਾਹੀ ॥

د ُھر رک َئے ا ت لک ِھ نانا ئِس نال ک ِ ُہہ اچرہ نایہ ۔۔

ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਅਰਾਤਧ ਿੂ ਤਿਸੁ ਅਪਤੜ ਕੋ ਨ ਸਕਾਹੀ ॥

نج نانک نام ارادھ ئُؤ ئِس اڑپ وک ہن اکسیہ ۔۔

ਨਾਵੈ ਕੀ ਵਤਿਆਈ ਵਿੀ ਹੈ ਤਨਿ ਸਵਾਈ ਚੜੈ ਚੜਾਹੀ ॥੨॥

نا َوے یک ودنایئ ودی ےہَ پِپ سَؤایئ ڑچَے ڑچایہ ۔۔۲۔۔
ਮਃ ੪ ॥

م۴ :۔۔
ਤਜ ਹੋੈਂਿੈ ਗੁਰੂ ਬਤਹ ਤਟਤਕਆ ਤਿਸੁ ਜਨ ਕੀ ਵਤਿਆਈ ਵਿੀ ਹੋਈ ॥

چ وہدنَے ُگؤ ُرو ہہب نِکیا ئِس نج یک ودنایئ ودی وہیئ ۔۔

ਤਿਸੁ ਕਉ ਜਗਿੁ ਤਨਤਵਆ ਸਭੁ ਪੈਰੀ ਪਇਆ ਜਸੁ ਵਰਤਿਆ ਲੋਈ ॥

ئِس کؤ تگج ئِؤنا سیھ َنتری ایپ سج ورایت ولیئ ۔۔

ਤਿਸ ਕਉ ਖੰਿ ਬਰਹਮੰਿ ਨਮਸਕਾਰੁ ਕਰਤਹ ਤਜਸ ਕੈ ਮਸਿਤਕ ਹਥੁ ਧਤਰਆ ਗੁਤਰ ਪੂਰੈ ਸੋ ਪੂਰਾ ਹੋਈ ॥

ےک کتسم ھتہ درھنا ُگر ئُؤ َرے وس ئُؤرا وہیئ ۔۔
ئِس کؤ ڈنھک پرہمید اکسمنر رکہِ ِجس َ
ਗੁਰ ਕੀ ਵਤਿਆਈ ਤਨਿ ਚੜੈ ਸਵਾਈ ਅਪਤੜ ਕੋ ਨ ਸਕੋਈ ॥

ُگر یک ودنایئ پِپ ڑچَے سَؤایئ اڑپ وک ہن وکسیئ ۔۔

ਜਨੁ ਨਾਨਕੁ ਹਤਰ ਕਰਿੈ ਆਤਪ ਬਤਹ ਤਟਤਕਆ ਆਪੇ ਪੈਜ ਰਖੈ ਪਰਭੁ ਸੋਈ ॥੩॥

پب ک
نج نانک ہر رک ئَے ا ت ہہب نکِیا ا ےپ َ ج ر َھے رپَھب وسیئ ۔۔۳۔۔
ਪਉੜੀ ॥

ئؤری ۔۔
ਕਾਇਆ ਕੋਟੁ ਅਪਾਰੁ ਹੈ ਅੰਿਤਰ ਹਟਨਾਲੇ ॥

اکنا وکت انار ےہَ ادنر ہییاےل ۔۔

ਗੁਰਮੁਤਖ ਸਉਿਾ ਜੋ ਕਰੇ ਹਤਰ ਵਸਿੁ ਸਮਾਲੇ ॥

ُگرمُکھ سَؤدا وج رکے ہر وطس امسےل ۔۔

ਨਾਮੁ ਤਨਧਾਨੁ ਹਤਰ ਵਣਜੀਐ ਹੀਰੇ ਪਰਵਾਲੇ ॥

ب
نام ن ِداھن ہر و چیپے ریہے رپواےل ۔۔

ਤਵਣੁ ਕਾਇਆ ਤਜ ਹੋਰ ਥੈ ਧਨੁ ਖੋਜਿੇ ਸੇ ਮੂੜ ਬੇਿਾਲੇ ॥

ب
وِن اکنا چ وہر َھے دنھ وھکچدے ےس مُؤر اتیبےل ۔۔
ਸੇ ਉਝਤੜ ਭਰਤਮ ਭਵਾਈਅਤਹ ਤਜਉ ਝਾੜ ਤਮਰਗੁ ਭਾਲੇ ॥੧੫॥

ےس اُڑھج رھبم وھباپ ٔبہہ ج ٔپؤ اھجر مِرگ اھبےل ۔۔۱۵۔۔
ਸਲੋਕ ਮਃ ੪ ॥

ولسک م۴ :۔۔
ਜੋ ਤਨੰਿਾ ਕਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰੇ ਕੀ ਸੁ ਅਉਖਾ ਜਗ ਮਤਹ ਹੋਇਆ ॥

وج پ ِیدا رکے سیگؤر ئُؤرے یک س اواھک چگ ہہم وہنا ۔۔
ਨਰਕ ਘੋਰੁ ਿੁਖ ਖੂਹੁ ਹੈ ਓਥੈ ਪਕਤੜ ਓਹੁ ਢੋਇਆ ॥

ب
ک
رنک وھگر ُدھک ُھؤ ُہ ےہَ او َھے ڑکپ اووہ دوھنا ۔۔
ਕੂਕ ਪੁਕਾਰ ਕੋ ਨ ਸੁਣੇ ਓਹੁ ਅਉਖਾ ਹੋਇ ਹੋਇ ਰੋਇਆ ॥

ُکؤک ئُکار وک ہن ُسیے او ُہ اواھک وہۓ وہۓ رونا ۔۔

ਓਤਨ ਹਲਿੁ ਪਲਿੁ ਸਭੁ ਗਵਾਇਆ ਲਾਹਾ ਮੂਲੁ ਸਭੁ ਖੋਇਆ ॥

اون ہلت نلت سیھ وگَانا الاہ مُؤل سیھ وھکنا ۔۔

ਓਹੁ ਿੇਲੀ ਸੰਿਾ ਬਲਿੁ ਕਤਰ ਤਨਿ ਭਲਕੇ ਉਤਿ ਪਰਤਭ ਜੋਇਆ ॥

ب
او ُہ یلیت دنسا دلب رک پِپ ھلکے اُھٹ رپَھب وجنا ۔۔

ਹਤਰ ਵੇਖੈ ਸੁਣੈ ਤਨਿ ਸਭੁ ਤਕਛੁ ਤਿਿੂ ਤਕਛੁ ਗੁਝਾ ਨ ਹੋਇਆ ॥

کِچ ُگ
ک
ج
ہر وےھکی ُسیے َ پِپ سیھ ِچھ دتُو ھ ھا ہن وہنا ۔۔
ਜੈਸਾ ਬੀਜੇ ਸੋ ਲੁਣੈ ਜੇਹਾ ਪੁਰਤਬ ਤਕਨੈ ਬੋਇਆ ॥

اسیج ےجیب وس ل َُپے اہیج ُپرت ک ِ َپے وبنا ۔۔

ਤਜਸੁ ਤਿਪਾ ਕਰੇ ਪਰਭੁ ਆਪਣੀ ਤਿਸੁ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਚਰਣ ਧੋਇਆ ॥

ِجس کِرنا رکے رپَھب ا ینپ ئِس سیگؤر ےک رچن دوھنا ۔۔

ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਤਪਛੈ ਿਤਰ ਗਇਆ ਤਜਉ ਲੋਹਾ ਕਾਿ ਸੰਗੋਇਆ ॥

ُگ سیگ ِبج
َ
ج
ھ
پ
ر ؤر ے رت ایگ ٔؤ ولاہ اکھٹ وگنسنا ۔۔

ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਤਧਆਇ ਿੂ ਜਤਪ ਹਤਰ ਹਤਰ ਨਾਤਮ ਸੁਖੁ ਹੋਇਆ ॥੧॥

نج نانک نام دایھۓ ئُؤ جت ہر ہر نام ُسکھ وہنا ۔۔۱۔۔
ਮਃ ੪ ॥

م۴ :۔۔
ਵਿਭਾਗੀਆ ਸੋਹਾਗਣੀ ਤਜਨਾ ਗੁਰਮੁਤਖ ਤਮਤਲਆ ਹਤਰ ਰਾਇ ॥

وداھبایگ وساہینگ ِجیا ُگرمُکھ مل ِیا ہر راےئ ۔۔

ਅੰਿਰ ਜੋਤਿ ਪਰਗਾਸੀਆ ਨਾਨਕ ਨਾਤਮ ਸਮਾਇ ॥੨॥

ارتن وجت رپَاگایس نانک نام امسۓ ۔۔۲۔۔
ਪਉੜੀ ॥

ئؤری ۔۔
ਇਹੁ ਸਰੀਰੁ ਸਭੁ ਧਰਮੁ ਹੈ ਤਜਸੁ ਅੰਿਤਰ ਸਚੇ ਕੀ ਤਵਤਚ ਜੋਤਿ ॥

اویہ رسری سیھ درھم ےہَ ِجس ادنر ےچس یک وِچ وجت ۔۔

ਗੁਹਜ ਰਿਨ ਤਵਤਚ ਲੁਤਕ ਰਹੇ ਕੋਈ ਗੁਰਮੁਤਖ ਸੇਵਕੁ ਕਢੈ ਖੋਤਿ ॥

ُگ
ہ
ُ
م
ک
گ
ھ
ج رنت وِچ لُک رےہ وکیئ ر ُ ھ ویسک ڈک َ ے وھکت ۔۔

ਸਭੁ ਆਿਮ ਰਾਮੁ ਪਛਾਤਣਆ ਿਾਂ ਇਕੁ ਰਤਵਆ ਇਕੋ ਓਤਿ ਪੋਤਿ ॥

سیھ ا مت رام اھچپاین نان اِک رونا اوک اوت وپت ۔۔

ਇਕੁ ਿੇਤਖਆ ਇਕੁ ਮੰਤਨਆ ਇਕੋ ਸੁਤਣਆ ਸਰਵਣ ਸਰੋਤਿ ॥

اِک دنکھیا اِک مییا اِوک ُسییا رسَون رسوت ۔۔

ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਸਲਾਤਹ ਿੂ ਸਚੁ ਸਚੇ ਸੇਵਾ ਿੇਰੀ ਹੋਤਿ ॥੧੬॥

نج نانک نام سالہِ ئُؤ چس ےچس ویسا ریتی وہت ۔۔۱۶۔۔
ਸਲੋਕ ਮਃ ੪ ॥

ولسک م۴ :۔۔
ਸਤਭ ਰਸ ਤਿਨ ਕੈ ਤਰਿੈ ਹਤਹ ਤਜਨ ਹਤਰ ਵਤਸਆ ਮਨ ਮਾਤਹ ॥

سیھ رس پِں ےکَ ر َِدے ہہہ نج ہر وایس نم امہِ۔۔

ਹਤਰ ਿਰਗਤਹ ਿੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਤਿਨ ਕਉ ਸਤਭ ਿੇਖਣ ਜਾਤਹ ॥

پ ک سی نک
ھ
ہر درہہگ ےت مُکھ اُےلج ِں ؤ ھ د ں اجہِ۔۔

ਤਜਨ ਤਨਰਭਉ ਨਾਮੁ ਤਧਆਇਆ ਤਿਨ ਕਉ ਭਉ ਕੋਈ ਨਾਤਹ ॥

ب
ب
ِجں پِر ھؤ نام دایھنا پِں کؤ ھؤ وکیئ ناہِ۔۔

ਹਤਰ ਉਿਮੁ ਤਿਨੀ ਸਰੇਤਵਆ ਤਜਨ ਕਉ ਧੁਤਰ ਤਲਤਖਆ ਆਤਹ ॥

ہر اُمت پ ِبی رسویِنا ِجں کؤ د ُھر لک ِھیا ا ہِ۔۔

ਿੇ ਹਤਰ ਿਰਗਤਹ ਪੈਨਾਈਅਤਹ ਤਜਨ ਹਤਰ ਵੁਿਾ ਮਨ ਮਾਤਹ ॥

ےت ہر درہہگ انیپنیی ِہ ِجں ہر ُواھ نم امہِ۔۔

ਓਇ ਆਤਪ ਿਰੇ ਸਭ ਕੁਟੰਬ ਤਸਉ ਤਿਨ ਤਪਛੈ ਸਭੁ ਜਗਿੁ ਛਿਾਤਹ ॥

سی ُکیپ سِی پ ِ ِبج
چ
َ
سی
ھ
ھ
ِ
اوےؑ ا ت رتے ھ ت ؤ ں ے ھ تگج داہ ۔۔
ਜਨ ਨਾਨਕ ਕਉ ਹਤਰ ਮੇਤਲ ਜਨ ਤਿਨ ਵੇਤਖ ਵੇਤਖ ਹਮ ਜੀਵਾਤਹ ॥੧॥

نج نانک کؤ ہر لیم نج پِں وھکی وھکی مہ ویجاہِ۔۔۱۔۔
ਮਃ ੪ ॥

م۴ :۔۔
ਸਾ ਧਰਿੀ ਭਈ ਹਰੀਆਵਲੀ ਤਜਥੈ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰੁ ਬੈਿਾ ਆਇ ॥

جب
سا درھیت یئھب ہ ِرناویل ِ ھے ریما سیگؤر اھٹیب ا ۓ ۔۔

ਸੇ ਜੰਿ ਭਏ ਹਰੀਆਵਲੇ ਤਜਨੀ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰੁ ਿੇਤਖਆ ਜਾਇ ॥

ےس جپت ےئھب ہ ِرناوےل ِجبی ریما سیگؤر دنکھیا اجۓ ۔۔

ਧਨੁ ਧੰਨੁ ਤਪਿਾ ਧਨੁ ਧੰਨੁ ਕੁਲੁ ਧਨੁ ਧਨੁ ਸੁ ਜਨਨੀ ਤਜਤਨ ਗੁਰੂ ਜਤਣਆ ਮਾਇ ॥

نھ ُکل دنھ دنھ س یننج ِجں ُگؤ ُرو چییا امےئ ۔۔
نھ پِیا دنھ د ّ
دنھ د ّ
ਧਨੁ ਧੰਨੁ ਗੁਰੂ ਤਜਤਨ ਨਾਮੁ ਅਰਾਤਧਆ ਆਤਪ ਿਤਰਆ ਤਜਨੀ ਤਿਿਾ ਤਿਨਾ ਲਏ ਛਿਾਇ ॥

نھ ُگؤ ُرو ِجں نام ارادایھ ا ت رتنا ِجبی دِاھٹ پ ِیا ےئل چھداۓ ۔۔
دنھ د ّ
ਹਤਰ ਸਤਿਗੁਰੁ ਮੇਲਹੁ ਿਇਆ ਕਤਰ ਜਨੁ ਨਾਨਕੁ ਧੋਵੈ ਪਾਇ ॥੨॥

م
وھوے ناۓ ۔۔۲۔۔
ہر سیگؤر یلہؤ دایئ رک نج نانک د َ
ਪਉੜੀ ॥

ئؤری ۔۔
ਸਚੁ ਸਚਾ ਸਤਿਗੁਰੁ ਅਮਰੁ ਹੈ ਤਜਸੁ ਅੰਿਤਰ ਹਤਰ ਉਤਰ ਧਾਤਰਆ ॥

ےہ ِجس ادنر ہر اُر داھرنا ۔۔
چس اچس سیگؤر ارم َ

ਸਚੁ ਸਚਾ ਸਤਿਗੁਰੁ ਪੁਰਖੁ ਹੈ ਤਜਤਨ ਕਾਮੁ ਿੋਧੁ ਤਬਖੁ ਮਾਤਰਆ ॥

ےہ ِجں اکم رکودھ نِکھ امرنا ۔۔
چس اچس سیگؤر ُپرھک َ

ਜਾ ਤਿਿਾ ਪੂਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਿਾਂ ਅੰਿਰਹੁ ਮਨੁ ਸਾਧਾਤਰਆ ॥

اج دِاھٹ ئُؤرا سیگؤرو نان ادنروہ نم ساداھرِنا ۔۔

ਬਤਲਹਾਰੀ ਗੁਰ ਆਪਣੇ ਸਿਾ ਸਿਾ ਘੁਤਮ ਵਾਤਰਆ ॥

گھ
اہلبری ُگر ا ےنپ دسا دسا ُ م وارنا ۔۔

ਗੁਰਮੁਤਖ ਤਜਿਾ ਮਨਮੁਤਖ ਹਾਤਰਆ ॥੧੭॥

مب
ُگرمُکھ ِجیا مُکھ اہرِنا ۔۔۱۷۔۔
ਸਲੋਕ ਮਃ ੪ ॥

ولسک م۴ :۔۔
ਕਤਰ ਤਕਰਪਾ ਸਤਿਗੁਰੁ ਮੇਤਲਓਨੁ ਮੁਤਖ ਗੁਰਮੁਤਖ ਨਾਮੁ ਤਧਆਇਸੀ ॥

رک کِرنا سیگؤر میلپؤن مُکھ ُگرمُکھ نام دایھیسئ ۔۔

ਸੋ ਕਰੇ ਤਜ ਸਤਿਗੁਰ ਭਾਵਸੀ ਗੁਰੁ ਪੂਰਾ ਘਰੀ ਵਸਾਇਸੀ ॥

وس رکے چ سیگؤر اھبویس ُگر ئُؤرا رھگی وسایسئ ۔۔

ਤਜਨ ਅੰਿਤਰ ਨਾਮੁ ਤਨਧਾਨੁ ਹੈ ਤਿਨ ਕਾ ਭਉ ਸਭੁ ਗਵਾਇਸੀ ॥

ب
ےہ پِں اک ھؤ سیھ وگَایسئ ۔۔
ِجں ادنر نام ن ِداھن َ

ਤਜਨ ਰਖਣ ਕਉ ਹਤਰ ਆਤਪ ਹੋਇ ਹੋਰ ਕੇਿੀ ਝਤਖ ਝਤਖ ਜਾਇਸੀ ॥

کیب چھک چ
ھ
ک
ِجں رنھک کؤ ہر ا ت وہۓ وہر َ ی ھ ھ اجیسئ ۔۔

ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਤਧਆਇ ਿੂ ਹਤਰ ਹਲਤਿ ਪਲਤਿ ਛੋਿਾਇਸੀ ॥੧॥

ِجں نانک نام دایھۓ ئُؤ ہر ہلت نلت وھچدایسئ ۔۔۱۔۔

ਮਃ ੪ ॥

م۴ :۔۔
ਗੁਰਤਸਖਾ ਕੈ ਮਤਨ ਭਾਵਿੀ ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਵਤਿਆਈ ॥

ےک نم اھبودی ُگر سیگؤر یک ودنایئ ۔۔
ُگر ِسکھا َ

ਹਤਰ ਰਾਖਹੁ ਪੈਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੀ ਤਨਿ ਚੜੈ ਸਵਾਈ ॥

ک پب
ہ ر ر ا ھہ ؤ َ ج

سیگؤرو یک پِپ ڑچَے سَؤایئ ۔۔

ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਕੈ ਮਤਨ ਪਾਰਬਰਹਮੁ ਹੈ ਪਾਰਬਰਹਮੁ ਛਿਾਈ ॥

ےہ نارپرمہ چھدایئ ۔۔
ُگر سیگؤر ےکَ نم نارپرمہ َ

ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਿਾਣੁ ਿੀਬਾਣੁ ਹਤਰ ਤਿਤਨ ਸਭ ਆਤਣ ਤਨਵਾਈ ॥

ُگر سیگؤر نان دابین ہر پِں سیھ ا ن ئِؤایئ ۔۔

ਤਜਨੀ ਤਿਿਾ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰੁ ਭਾਉ ਕਤਰ ਤਿਨ ਕੇ ਸਤਭ ਪਾਪ ਗਵਾਈ ॥

ِجبی دِاھٹ ریما سیگؤر اھبو رک پِں ےک سیھ نات وگَایئ ۔۔
ਹਤਰ ਿਰਗਹ ਿੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਬਹੁ ਸੋਭਾ ਪਾਈ ॥

ہر درہہگ ےت مُکھ اُےلج وہب وساھب نایئ ۔۔

ਜਨੁ ਨਾਨਕੁ ਮੰਗੈ ਧੂਤੜ ਤਿਨ ਜੋ ਗੁਰ ਕੇ ਤਸਖ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ॥੨॥

َ
نج نانک میگے

دھُؤر پِں وج ُگر ےک سِکھ ریمے اھبیئ ۔۔۲۔۔
ਪਉੜੀ ॥

ئؤری ۔۔
ਹਉ ਆਤਖ ਸਲਾਹੀ ਤਸਿਤਿ ਸਚੁ ਸਚੁ ਸਚੇ ਕੀ ਵਤਿਆਈ ॥

ہؤ ا ھک صالیح صِفت چس چس ےچس یک ودنایئ ۔۔

ਸਾਲਾਹੀ ਸਚੁ ਸਲਾਹ ਸਚੁ ਸਚੁ ਕੀਮਤਿ ਤਕਨੈ ਨ ਪਾਈ ॥

اصالیح چس ص َ
الچ چس چس تمیق ک ِ َپے ہن نایئ ۔۔

ਸਚੁ ਸਚਾ ਰਸੁ ਤਜਨੀ ਚਤਖਆ ਸੇ ਤਿਰਪਤਿ ਰਹੇ ਆਘਾਈ ॥

چس اچس رس ِجبی چکھیا ےس رتِپپ رےہ ا اھگیئ ۔۔

ਇਹੁ ਹਤਰ ਰਸੁ ਸੇਈ ਜਾਣਿੇ ਤਜਉ ਗੂੰਗੈ ਤਮਤਿਆਈ ਖਾਈ ॥

اویہ ہر رس سیبی اجدنے ج ٔپؤ ُگؤےگنَ مِبھیایئ اھکیئ ۔۔
ਗੁਤਰ ਪੂਰੈ ਹਤਰ ਪਰਭੁ ਸੇਤਵਆ ਮਤਨ ਵਜੀ ਵਾਧਾਈ ॥੧੮॥

ُگر ئُؤ َرے ہر رپَھب ویسنا نم ویج واداھیئ ۔۔۱۸۔۔
ਸਲੋਕ ਮਃ ੪ ॥

ولسک م۴ :۔۔
ਤਜਨਾ ਅੰਿਤਰ ਉਮਰਥਲ ਸੇਈ ਜਾਣਤਨ ਸੂਲੀਆ ॥

ِجیا ادنر ع ُمرلھت سیبی اجنن سُؤلِیا ۔۔

ਹਤਰ ਜਾਣਤਹ ਸੇਈ ਤਬਰਹੁ ਹਉ ਤਿਨ ਤਵਟਹੁ ਸਿ ਘੁਤਮ ਘੋਲੀਆ ॥

گ ُھ
وہ پِں وِوہٹ دص م وھگایل ۔۔
ہہن سیبی پِر ُ
ہر اج ِ

ਹਤਰ ਮੇਲਹੁ ਸਜਣੁ ਪੁਰਖੁ ਮੇਰਾ ਤਸਰੁ ਤਿਨ ਤਵਟਹੁ ਿਲ ਰੋਲੀਆ ॥

ہر میلہؤ نجس ُپرھک ریما سِر پِں وِوہٹ نل روایل ۔۔

ਜੋ ਤਸਖ ਗੁਰ ਕਾਰ ਕਮਾਵਤਹ ਹਉ ਗੁਲਮੁ ਤਿਨਾ ਕਾ ਗੋਲੀਆ ॥

ِ ہ ُگل
پ
وج سِکھ ُگر اکر امکوہ ؤ م ِیا اک وگایل ۔۔

ਹਤਰ ਰੰਤਗ ਚਲੂਲੈ ਜੋ ਰਿੇ ਤਿਨ ਤਭਨੀ ਹਤਰ ਰੰਤਗ ਚੋਲੀਆ ॥

ب
ہر رنگ چلُؤ لَے وج رےت پِں ھِبی ہر رنگ وچایل ۔۔

ਕਤਰ ਤਕਰਪਾ ਨਾਨਕ ਮੇਤਲ ਗੁਰ ਪਤਹ ਤਸਰੁ ਵੇਤਚਆ ਮੋਲੀਆ ॥੧॥

رک کِرنا نانک لیم ُگر بہہ سِر وبچیا ومایل ۔۔۱۔۔
ਮਃ ੪ ॥

م۴ :۔۔
ਅਉਗਣੀ ਭਤਰਆ ਸਰੀਰੁ ਹੈ ਤਕਉ ਸੰਿਹੁ ਤਨਰਮਲੁ ਹੋਇ ॥

ےہ کپؤ سیبہؤ پِرلم وہۓ ۔۔
اوینگ رھبنا رسری َ

ਗੁਰਮੁਤਖ ਗੁਣ ਵੇਹਾਝੀਅਤਹ ਮਲੁ ਹਉਮੈ ਕਢੈ ਧੋਇ ॥

چ
ُگرمُکھ ُگں واہی ھیبہہ لم ہؤ م َے ڈک َھے دوھےئ ۔۔
ਸਚੁ ਵਣੰਜਤਹ ਰੰਗ ਤਸਉ ਸਚੁ ਸਉਿਾ ਹੋਇ ॥

چس وپبجہ ِہ رنگ سِیؤ چس سَؤدا وہۓ ۔۔

ਿੋਟਾ ਮੂਤਲ ਨ ਆਵਈ ਲਾਹਾ ਹਤਰ ਭਾਵੈ ਸੋਇ ॥

وتنا مُؤل ہن ا ویئ الاہ ہر اھبوے وسۓ ۔۔
ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਸਚੁ ਵਣੰਤਜਆ ਤਜਨਾ ਧੁਤਰ ਤਲਤਖਆ ਪਰਾਪਤਿ ਹੋਇ ॥੨॥

نانک پِں چس وپبچیا ِجیا د ُھر لک ِھیا رپاپپ وہۓ ۔۔۲۔۔
ਪਉੜੀ ॥

ئؤری ۔۔
ਸਾਲਾਹੀ ਸਚੁ ਸਾਲਾਹਣਾ ਸਚੁ ਸਚਾ ਪੁਰਖੁ ਤਨਰਾਲੇ ॥

اصالیح چس ساالانہ چس اچس ُپرھک پِراےل ۔۔

ਸਚੁ ਸੇਵੀ ਸਚੁ ਮਤਨ ਵਸੈ ਸਚੁ ਸਚਾ ਹਤਰ ਰਖਵਾਲੇ ॥

چس َسیؤی چس نم و سَے چس اچس ہر روھکاےل ۔۔

ਸਚੁ ਸਚਾ ਤਜਨੀ ਅਰਾਤਧਆ ਸੇ ਜਾਇ ਰਲੇ ਸਚ ਨਾਲੇ ॥

چس اچس ِجبی ارادایھ ےس اجۓ رےل چس ناےل ۔۔

ਸਚੁ ਸਚਾ ਤਜਨੀ ਨ ਸੇਤਵਆ ਸੇ ਮਨਮੁਖ ਮੂੜ ਬੇਿਾਲੇ ॥

مب
چس اچس ِجبی ہن ویسنا ےس مُکھ مُؤر اتیبےل ۔۔

ਓਹ ਆਲੁ ਪਿਾਲੁ ਮੁਹਹੁ ਬੋਲਿੇ ਤਜਉ ਪੀਿੈ ਮਤਿ ਮਿਵਾਲੇ ॥੧੯॥

اوہ ا ل اتپل مُہؤ وبدلے ج ٔپؤ نی َپے دم وتماےل ۔۔۱۹۔۔
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ੩ ॥

ولسک ہلحم ۳۔۔
ਗਉੜੀ ਰਾਤਗ ਸੁਲਖਣੀ ਜੇ ਖਸਮੈ ਤਚਤਿ ਕਰੇਇ ॥

ک
سلک
ھ
س
م
گؤری راگ ُ ھبی ےج ے َ ِجت رکۓ ۔۔
ਭਾਣੈ ਚਲੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੈ ਐਸਾ ਸੀਗਾਰੁ ਕਰੇਇ ॥

ےک ااسی اگیسر رکۓ ۔۔
اھب ئَے چلَے سیگؤرو َ
ਸਚਾ ਸਬਿੁ ਭਿਾਰੁ ਹੈ ਸਿਾ ਸਿਾ ਰਾਵੇਇ ॥

اچس دبس اتھبر ےہَ دسا دسا راوۓ ۔۔
ਤਜਉ ਉਬਲੀ ਮਜੀਿੈ ਰੰਗੁ ਗਹਗਹਾ ਤਿਉ ਸਚੇ ਨੋ ਜੀਉ ਿੇਇ ॥

م
ب
چ
ی
گ
ج
پ
ویج اُیلب َھے رنگ ہگہا پؤ ےچس ون پؤ دےئ ۔۔
ਰੰਤਗ ਚਲੂਲੈ ਅਤਿ ਰਿੀ ਸਚੇ ਤਸਉ ਲਗਾ ਨੇਹੁ ॥

رنگ چلُؤ لَے ات ریت ےچس سِیؤ اگل پبہؤ ۔۔

ਕੂੜੁ ਿਗੀ ਗੁਝੀ ਨਾ ਰਹੈ ਕੂੜੁ ਮੁਲੰਮਾ ਪਲੇਤਟ ਧਰੇਹੁ ॥

ُ
گ
ج
ُکؤر یگھٹ ھی ہن ر َہے ُکؤر مُلمّا ٹیلپ درھوہی ۔۔

ਕੂੜੀ ਕਰਤਨ ਵਿਾਈਆ ਕੂੜੇ ਤਸਉ ਲਗਾ ਨੇਹੁ ॥

ُکؤری رکن وداایئ ُکؤرے سِیؤ اگل پبہؤ ۔۔

ਨਾਨਕ ਸਚਾ ਆਤਪ ਹੈ ਆਪੇ ਨਿਤਰ ਕਰੇਇ ॥੧॥

ےہ ا ےپ دنر رکۓ ۔۔۱۔۔
نانک اچس ا ت َ
ਮਃ ੪ ॥

م۴ :۔۔
ਸਿਸੰਗਤਿ ਮਤਹ ਹਤਰ ਉਸਿਤਿ ਹੈ ਸੰਤਗ ਸਾਧੂ ਤਮਲੇ ਤਪਆਤਰਆ ॥

ےہ گنس سا ُدوھ مل ِے ایپرنا ۔۔
سیسیگت ہہم ہر اُسیت َ

ਓਇ ਪੁਰਖ ਪਰਾਣੀ ਧੰਤਨ ਜਨ ਹਤਹ ਉਪਿੇਸੁ ਕਰਤਹ ਪਰਉਪਕਾਤਰਆ ॥

نھ نج ہہہ ا ُندسی رکہِ رپاُاکپرنا ۔۔
اوےؑ ُپرھک رپَاین د ّ

ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਤਿਰੜਾਵਤਹ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਸੁਣਾਵਤਹ ਹਤਰ ਨਾਮੇ ਜਗੁ ਤਨਸਿਾਤਰਆ ॥

ہر نام درِدا َوہ ہر نام ُسیاوہِ ہر ناےم چگ ئِسیارنا ۔۔

ਗੁਰ ਵੇਖਣ ਕਉ ਸਭੁ ਕੋਈ ਲੋਚੈ ਨਵ ਖੰਿ ਜਗਤਿ ਨਮਸਕਾਤਰਆ ॥

ُگ نک
ھ
سی
چ
ک
ر و ں ؤ ھ وکیئ ول َے َون ڈنھک تگج اکسمنرنا ۔۔

ਿੁਧੁ ਆਪੇ ਆਪੁ ਰਤਖਆ ਸਤਿਗੁਰ ਤਵਤਚ ਗੁਰੁ ਆਪੇ ਿੁਧੁ ਸਵਾਤਰਆ ॥

ُندھ ا ےپ ا ت رایھک سیگؤر وِچ ُگر ا ےپ ُندھ وسارِنا ۔۔

ਿੂ ਆਪੇ ਪੂਜਤਹ ਪੂਜ ਕਰਾਵਤਹ ਸਤਿਗੁਰ ਕਉ ਤਸਰਜਣਹਾਤਰਆ ॥

ئُؤ ا ےپ ئُؤہہج ئُؤچ رکاوہِ سیگؤر کؤ سِرجبہارِنا ۔۔

ਕੋਈ ਤਵਛੁਤੜ ਜਾਇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਸਹੁ ਤਿਸੁ ਕਾਲਾ ਮੁਹੁ ਜਤਮ ਮਾਤਰਆ ॥

وکیئ وِڑھچ اجۓ سیگؤرو ناوہس ئِس اکال مُہؤ مج امرنا ۔۔

ਤਿਸੁ ਅਗੈ ਤਪਛੈ ਢੋਈ ਨਾਹੀ ਗੁਰਤਸਖੀ ਮਤਨ ਵੀਚਾਤਰਆ ॥

ُگ ِسک
َگ ِبج
ھ
ب
َ
ھ
ئِس ا ے ے دوھیئ نایہ ر ی نم و چارنا ۔۔

ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੋ ਤਮਲੇ ਸੇਈ ਜਨ ਉਬਰੇ ਤਜਨ ਤਹਰਿੈ ਨਾਮੁ ਸਮਾਤਰਆ ॥

سیگؤرو ون مل ِے سیبی نج اُپرے ِجں ہِر َدے نام امسرِنا ۔۔

ਜਨ ਨਾਨਕ ਕੇ ਗੁਰਤਸਖ ਪੁਿਹਹੁ ਹਤਰ ਜਤਪਅਹੁ ਹਤਰ ਤਨਸਿਾਤਰਆ ॥੨॥

نج نانک ےک ُگرسِکھ ُپبہہؤ ہر چیپؤہ ہر ئِسیارنا ۔۔۲۔۔
ਮਹਲਾ ੩ ॥

ہلحم ۳۔۔
ਹਉਮੈ ਜਗਿੁ ਭੁਲਾਇਆ ਿੁਰਮਤਿ ਤਬਤਖਆ ਤਬਕਾਰ ॥

ب
ہؤ م َے تگج ھُالنا ُدرمت نِکھیا ِئکار ۔۔

ਸਤਿਗੁਰੁ ਤਮਲੈ ਿ ਨਿਤਰ ਹੋਇ ਮਨਮੁਖ ਅੰਧ ਅੰਤਧਆਰ ॥

مب
سیگؤر ملَ ِے ت دنر وہۓ مُکھ ادنھ ادنایھر ۔۔

ਨਾਨਕ ਆਪੇ ਮੇਤਲ ਲਏ ਤਜਸ ਨੋ ਸਬਤਿ ਲਾਏ ਤਪਆਰੁ ॥੩॥

نانک ا ےپ لیم ےئل ِجس ون دبس الےئ ایپر ۔۔۳۔۔
ਪਉੜੀ ॥

ئؤری ۔۔
ਸਚੁ ਸਚੇ ਕੀ ਤਸਿਤਿ ਸਲਾਹ ਹੈ ਸੋ ਕਰੇ ਤਜਸੁ ਅੰਿਰੁ ਤਭਜੈ ॥

ب
ھ
ِ
ج
چس ےچس یک ِصبھت ص َ
الچ ےہَ وس رکے ِجس ادنر َے ۔۔
ਤਜਨੀ ਇਕ ਮਤਨ ਇਕੁ ਅਰਾਤਧਆ ਤਿਨ ਕਾ ਕੰਧੁ ਨ ਕਬਹੂ ਤਛਜੈ ॥

چ
ِجبی اِک نم اِک ارادایھ پِں اک دنکھ ہن کب ُہؤ ِھج َے ۔۔

ਧਨੁ ਧਨੁ ਪੁਰਖ ਸਾਬਾਤਸ ਹੈ ਤਜਨ ਸਚੁ ਰਸਨਾ ਅੰਤਮਰਿੁ ਤਪਜੈ ॥

ےہ ِجں چس رانس ارمت ِبج َے ۔۔
دنھ دنھ ُپرھک ساناس َ
ਸਚੁ ਸਚਾ ਤਜਨ ਮਤਨ ਭਾਵਿਾ ਸੇ ਮਤਨ ਸਚੀ ਿਰਗਹ ਤਲਜੈ ॥

چس اچس ِجں نم اھبودا ےس نم یچس درہگ لِج َے ۔۔

ਧਨੁ ਧੰਨੁ ਜਨਮੁ ਸਤਚਆਰੀਆ ਮੁਖ ਉਜਲ ਸਚੁ ਕਤਰਜੈ ॥੨੦॥

نھ منج سچِیارنا مُکھ اُلج چس رکِ َچے ۔۔۲۱۔۔
دنھ د ّ
ਸਲੋਕ ਮਃ ੪ ॥

ولسک م۴ :۔۔
ਸਾਕਿ ਜਾਇ ਤਨਵਤਹ ਗੁਰ ਆਗੈ ਮਤਨ ਖੋਟੇ ਕੂਤੜ ਕੂਤੜਆਰੇ ॥

ساطق اجۓ ئِؤہِ ُگر ا ےگَ نم وھکےٹ ُکؤر ُکؤرنارے ۔۔

ਜਾ ਗੁਰੁ ਕਹੈ ਉਿਹੁ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਬਤਹ ਜਾਤਹ ਘੁਸਤਰ ਬਗੁਲਾਰੇ ॥

گ
ھ
ُ
ُس
ئ
گ
اج ُگر ےہکَ اُبھہ ریمے اھبیئ ہہب اجہِ ر الرے ۔۔
ਗੁਰਤਸਖਾ ਅੰਿਤਰ ਸਤਿਗੁਰੁ ਵਰਿੈ ਚੁਤਣ ਕਢੇ ਲਧੋਵਾਰੇ ॥

ُگر ِسکھا ادنر سیگؤر ور ئَے ُجں ڈکےھ دلوھوارے ۔۔

ਓਇ ਅਗੈ ਤਪਛੈ ਬਤਹ ਮੁਹੁ ਛਪਾਇਤਨ ਨ ਰਲਨੀ ਖੋਟੇਆਰੇ ॥

اوےؑ ا َگے ِبج ےَ
ھ

ہہب مُہؤ اپھچنئ ہن رینل وھکایٹرے ۔۔

ਓਨਾ ਿਾ ਭਖੁ ਸੁ ਓਥੈ ਨਾਹੀ ਜਾਇ ਕੂੜੁ ਲਹਤਨ ਭੇਿਾਰੇ ॥

ب
ھ
اونا دا ھکھ س او ب ےَ

نایہ اجۓ ُکؤر بھیدارے ۔۔

ਜੇ ਸਾਕਿੁ ਨਰੁ ਖਾਵਾਈਐ ਲੋਚੀਐ ਤਬਖੁ ਕਢੈ ਮੁਤਖ ਉਗਲਾਰੇ ॥

ےج ساطق رن اھکوا پ ٔپے ولچیپے نِکھ ڈک َھے مُکھ اُگالرے ۔۔

ਹਤਰ ਸਾਕਿ ਸੇਿੀ ਸੰਗੁ ਨ ਕਰੀਅਹੁ ਓਇ ਮਾਰੇ ਤਸਰਜਣਹਾਰੇ ॥

ہر ساطق َ
سیبی گنس ہن رکوہی اوےؑ امرے سِرجبہارے ۔۔
ਤਜਸ ਕਾ ਇਹੁ ਖੇਲੁ ਸੋਈ ਕਤਰ ਵੇਖੈ ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਸਮਾਰੇ ॥੧॥

ےھکی نج نانک نام امسرے ۔۔۱۔۔
ِجس اک اویہ لیھک وسیئ رک و َ
ਮਃ ੪ ॥

م۴ :۔۔
ਸਤਿਗੁਰੁ ਪੁਰਖੁ ਅਗੰਮੁ ਹੈ ਤਜਸੁ ਅੰਿਤਰ ਹਤਰ ਉਤਰ ਧਾਤਰਆ ॥

سیگؤر ُپرھک امگّ ےہَ ِجس ادنر ہر اُر داھرنا ۔۔

ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੋ ਅਪਤੜ ਕੋਇ ਨ ਸਕਈ ਤਜਸੁ ਵਤਲ ਤਸਰਜਣਹਾਤਰਆ ॥

سیگؤرو ون اڑپ وکۓ ہن سکبی ِجس ول سِرجبہارِنا ۔۔

ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਾ ਖੜਗੁ ਸੰਜੋਉ ਹਤਰ ਭਗਤਿ ਹੈ ਤਜਿੁ ਕਾਲੁ ਕੰਟਕੁ ਮਾਤਰ ਤਵਿਾਤਰਆ ॥

سیگؤرو اک ڑھکگ وجنسو ہر تگھب ےہَ ِجت اکل کییک امر وِدارنا ۔۔

ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਾ ਰਖਣਹਾਰਾ ਹਤਰ ਆਤਪ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੈ ਤਪਛੈ ਹਤਰ ਸਤਭ ਉਬਾਤਰਆ ॥

ِبج
َ
سی
ھ
ہ
سیگؤرو اک رکھبہارا ہر ا ت ےہَ سیگؤرو ےکَ ے ر ھ اُنارنا ۔۔

ਜੋ ਮੰਿਾ ਤਚਿਵੈ ਪੂਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਾ ਸੋ ਆਤਪ ਉਪਾਵਣਹਾਰੈ ਮਾਤਰਆ ॥

اہنرے امرنا ۔۔
وج دنما ِجپ َؤے ئُؤرے سیگؤرو اک وس ا ت اُناو َ

ਏਹ ਗਲ ਹੋਵੈ ਹਤਰ ਿਰਗਹ ਸਚੇ ਕੀ ਜਨ ਨਾਨਕ ਅਗਮੁ ਵੀਚਾਤਰਆ ॥੨॥

وہوے ہر درہہگ ےچس یک نج نانک امگ وبچارنا ۔۔۲۔۔
اہہی لگ َ
ਪਉੜੀ ॥

ئؤری ۔۔

ਸਚੁ ਸੁਤਿਆ ਤਜਨੀ ਅਰਾਤਧਆ ਜਾ ਉਿੇ ਿਾ ਸਚੁ ਚਵੇ ॥

چس ُس ِییا ِجبی ارادایھ اج اُےھٹ نا چس َجؤے ۔۔

ਸੇ ਤਵਰਲੇ ਜੁਗ ਮਤਹ ਜਾਣੀਅਤਹ ਜੋ ਗੁਰਮੁਤਖ ਸਚੁ ਰਵੇ ॥

ےس وِرےل ُچگ ہہم اجنیی ِہ وج ُگرمُکھ چس ر َوے ۔۔
ਹਉ ਬਤਲਹਾਰੀ ਤਿਨ ਕਉ ਤਜ ਅਨਤਿਨੁ ਸਚੁ ਲਵੇ ॥

ہؤ اہلبری پِں کؤ چ ان ِدن چس ولے ۔۔

ਤਜਨ ਮਤਨ ਿਤਨ ਸਚਾ ਭਾਵਿਾ ਸੇ ਸਚੀ ਿਰਗਹ ਗਵੇ ॥

ِجں نم نت اچس اھبودا ےس یچس درہگ وگے ۔۔

ਜਨੁ ਨਾਨਕੁ ਬੋਲੈ ਸਚੁ ਨਾਮੁ ਸਚੁ ਸਚਾ ਸਿਾ ਨਵੇ ॥੨੧॥

نج نانک وب لَے چس نام چس اچس دسا ونے ۔۔۲۱۔۔
ਸਲੋਕੁ ਮਃ ੪ ॥

ولسک م۴ :۔۔
ਤਕਆ ਸਵਣਾ ਤਕਆ ਜਾਗਣਾ ਗੁਰਮੁਤਖ ਿੇ ਪਰਵਾਣੁ ॥

ایک وسنا ایک اجگیا ُگرمُکھ ےت رپوان ۔۔

ਤਜਨਾ ਸਾਤਸ ਤਗਰਾਤਸ ਨ ਤਵਸਰੈ ਸੇ ਪੂਰੇ ਪੁਰਖ ਪਰਧਾਨ ॥

ِجیا ساس گِراس ہن وِرسَے ےس ئُؤرے ُپرھک رپداھن ۔۔
ਕਰਮੀ ਸਤਿਗੁਰੁ ਪਾਈਐ ਅਨਤਿਨੁ ਲਗੈ ਤਧਆਨੁ ॥

َ
رکیم سیگؤر نا پپَے ادنِن لگے دایھن ۔۔

ਤਿਨ ਕੀ ਸੰਗਤਿ ਤਮਤਲ ਰਹਾ ਿਰਗਹ ਪਾਈ ਮਾਨੁ ॥

پِں یک تگنس مِل راہ درہگ نایئ امن ۔۔

ਸਉਿੇ ਵਾਹੁ ਵਾਹੁ ਉਚਰਤਹ ਉਿਿੇ ਭੀ ਵਾਹੁ ਕਰੇਤਨ ॥

سؤدے واوہ واوہ اُرچہِ اُبھدے یھب واوہ رکنی ۔۔
ਨਾਨਕ ਿੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਤਜ ਤਨਿ ਉਤਿ ਸੰਮਾਲੇਤਨ ॥੧॥

نانک ےت مُکھ اُےلج چ پِپ اُھٹ سبما َلیں ۔۔۱۔۔
ਮਃ ੪ ॥

م۴ :۔۔
ਸਤਿਗੁਰੁ ਸੇਵੀਐ ਆਪਣਾ ਪਾਈਐ ਨਾਮੁ ਅਪਾਰੁ ॥

سیگؤر ویس پپے َ ا انپ نا پپَے نام انار ۔۔

ਭਉਜਤਲ ਿੁਬਤਿਆ ਕਤਢ ਲਏ ਹਤਰ ਿਾਤਿ ਕਰੇ ਿਾਿਾਰੁ ॥

وھبٔلج ُددبنا ڈکھ ےئل ہر دات رکے دانار ۔۔
ਧੰਨੁ ਧੰਨੁ ਸੇ ਸਾਹ ਹੈ ਤਜ ਨਾਤਮ ਕਰਤਹ ਵਾਪਾਰੁ ॥

نھ ےس ساہ ےہَ چ نام رکہِ وانار ۔۔
دنھّ د ّ
ਵਣਜਾਰੇ ਤਸਖ ਆਵਿੇ ਸਬਤਿ ਲਘਾਵਣਹਾਰੁ ॥

واجنرے سِکھ ا ودے دبس لگھاواہنر ۔۔

ਜਨ ਨਾਨਕ ਤਜਨ ਕਉ ਤਿਪਾ ਭਈ ਤਿਨ ਸੇਤਵਆ ਤਸਰਜਣਹਾਰੁ ॥੨॥

نج نانک ِجں کؤ کِرنا یئھب پِں َسیؤنا سِرجبہار ۔۔۲۔۔
ਪਉੜੀ ॥

ئؤری ۔۔
ਸਚੁ ਸਚੇ ਕੇ ਜਨ ਭਗਿ ਹਤਹ ਸਚੁ ਸਚਾ ਤਜਨੀ ਅਰਾਤਧਆ ॥

چس ےچس ےک نج تگھب ہہہ چس اچس ِجبی ارادایھ ۔۔

ਤਜਨ ਗੁਰਮੁਤਖ ਖੋਤਜ ਢੰਢੋਤਲਆ ਤਿਨ ਅੰਿਰਹੁ ਹੀ ਸਚੁ ਲਾਤਧਆ ॥

ِجں ُگرمُکھ وھکچ دڈنھوھایل پِں ادنروہ یہ چس الدایھ ۔۔

ਸਚੁ ਸਾਤਹਬੁ ਸਚੁ ਤਜਨੀ ਸੇਤਵਆ ਕਾਲੁ ਕੰਟਕੁ ਮਾਤਰ ਤਿਨੀ ਸਾਤਧਆ ॥

چس اصجت چس ینج ویسنا اکل کییک امر پ ِبی سادھِیا ۔۔

ਸਚੁ ਸਚਾ ਸਭ ਿੂ ਵਿਾ ਹੈ ਸਚੁ ਸੇਵਤਨ ਸੇ ਸਤਚ ਰਲਾਤਧਆ ॥

چس اچس سیھ ُدو ودا ےہَ چس َسیؤن ےس چس رالدایھ ۔۔

ਸਚੁ ਸਚੇ ਨੋ ਸਾਬਾਤਸ ਹੈ ਸਚੁ ਸਚਾ ਸੇਤਵ ਿਲਾਤਧਆ ॥੨੨॥

ب
چس ےچس ون ساناس ےہَ چس اچس َسی َؤ ھالدایھ ۔۔۲۲۔۔
ਸਲੋਕ ਮਃ ੪ ॥

ولسک م۴ :۔۔
ਮਨਮੁਖੁ ਪਰਾਣੀ ਮੁਗਧੁ ਹੈ ਨਾਮਹੀਣ ਭਰਮਾਇ ॥

مب
ےہ نانیہم رھبامےئ ۔۔
مُکھ رپَاین مُگدھ َ

ਤਬਨੁ ਗੁਰ ਮਨੂਆ ਨਾ ਤਟਕੈ ਤਿਤਰ ਤਿਤਰ ਜੂਨੀ ਪਾਇ ॥

ب ب
پِں ُگر م ُپؤا ہن ن َکِے ھِر ھِر ُجؤین ناۓ ۔۔

ਹਤਰ ਪਰਭੁ ਆਤਪ ਿਇਆਲ ਹੋਤਹ ਿਾਂ ਸਤਿਗੁਰੁ ਤਮਤਲਆ ਆਇ ॥

ہر رپَھب ا ت دنال وہےہ نان سیگؤر مل ِیا ا ۓ ۔۔

ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਸਲਾਤਹ ਿੂ ਜਨਮ ਮਰਣ ਿੁਖੁ ਜਾਇ ॥੧॥

نج نانک نام سالہِ ئُؤ منج رمن ُدھک اجۓ ۔۔۱۔۔
ਮਃ ੪ ॥

م۴ :۔۔

ਗੁਰੁ ਸਾਲਾਹੀ ਆਪਣਾ ਬਹੁ ਤਬਤਧ ਰੰਤਗ ਸੁਭਾਇ ॥

ُگر اصالیح ا انپ وہب نِدھ رنگ ُسبھاےئِ ۔۔

ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਿੀ ਮਨੁ ਰਿਾ ਰਤਖਆ ਬਣਿ ਬਣਾਇ ॥

سیگؤر َسیبی نم رنا رایھک تنب انب ئِے ۔۔

ਤਜਹਵਾ ਸਾਲਾਤਹ ਨ ਰਜਈ ਹਤਰ ਪਰੀਿਮ ਤਚਿੁ ਲਾਇ ॥

چہؤا ساالہِ ہن ریئج ہر رپمتی ِجت ال ئِے ۔۔

ਨਾਨਕ ਨਾਵੈ ਕੀ ਮਤਨ ਭੁਖ ਹੈ ਮਨੁ ਤਿਰਪਿੈ ਹਤਰ ਰਸੁ ਖਾਇ ॥੨॥

ب
اھکۓ ۔۔۲۔۔
نانک نا َوے یک نم ُھکھ ےہَ نم ِرت پ َپے ہر رس
ِ
ਪਉੜੀ ॥

ئؤری ۔۔
ਸਚੁ ਸਚਾ ਕੁਿਰਤਿ ਜਾਣੀਐ ਤਿਨੁ ਰਾਿੀ ਤਜਤਨ ਬਣਾਈਆ ॥

چس اچس قُدرت اج پپَے دِن رایت ِجں انبایئ ۔۔

ਸੋ ਸਚੁ ਸਲਾਹੀ ਸਿਾ ਸਿਾ ਸਚੁ ਸਚੇ ਕੀਆ ਵਤਿਆਈਆ ॥

وس چس صالیح دسا دسا چس ےچس ک ِیا ودناایئ ۔۔
ਸਾਲਾਹੀ ਸਚੁ ਸਲਾਹ ਸਚੁ ਸਚੁ ਕੀਮਤਿ ਤਕਨੈ ਨ ਪਾਈਆ ॥

اصالیح چس ص َ
الچ چس چس تمیق ک ِ َپے ہن ناایئ ۔۔

ਜਾ ਤਮਤਲਆ ਪੂਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਿਾ ਹਾਜਰੁ ਨਿਰੀ ਆਈਆ ॥

اج مل ِیا ئُؤرا سیگؤرو نا احرج دنری ا ایئ ۔۔

ਸਚੁ ਗੁਰਮੁਤਖ ਤਜਨੀ ਸਲਾਤਹਆ ਤਿਨਾ ਭੁਖਾ ਸਤਭ ਗਵਾਈਆ ॥੨੩॥

ب
چس ُگرمُکھ ِجبی سال ِہیا پِیا ُھکھا سیھ وگَاایئ ۔۔۲۳۔۔

ਸਲੋਕ ਮਃ ੪ ॥

ولسک م۴ :۔۔
ਮੈ ਮਨੁ ਿਨੁ ਖੋਤਜ ਖੋਜੇਤਿਆ ਸੋ ਪਰਭੁ ਲਧਾ ਲੋਤੜ ॥

م َے نم نت وھکچ وھکج َی ِدنا وس رپَھب دلاھ ۔۔

ਤਵਸਟੁ ਗੁਰੂ ਮੈ ਪਾਇਆ ਤਜਤਨ ਹਤਰ ਪਰਭੁ ਤਿਿਾ ਜੋਤੜ ॥੧॥

وِست ُگؤ ُرو م َے نانا ِجں ہر رپَھب دِنا وجر ۔۔۱۔۔
ਮਃ ੩ ॥

م۳ :۔۔
ਮਾਇਆਧਾਰੀ ਅਤਿ ਅੰਨਾ ਬੋਲਾ ॥

امناداھری ات ااھن وبال ۔۔
ਸਬਿੁ ਨ ਸੁਣਈ ਬਹੁ ਰੋਲ ਘਚੋਲਾ ॥

دبس ہن ُسیبی وہب رول وچھگال ۔۔

ਗੁਰਮੁਤਖ ਜਾਪੈ ਸਬਤਿ ਤਲਵ ਲਾਇ ॥

ُگرمُکھ اج ئَے دبس لِؤ ال ئِے ۔۔

ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਸੁਤਣ ਮੰਨੇ ਹਤਰ ਨਾਤਮ ਸਮਾਇ ॥

ہر نام ُسں مپّے ہر نام امسۓ ۔۔
ਜੋ ਤਿਸੁ ਭਾਵੈ ਸੁ ਕਰੇ ਕਰਾਇਆ ॥

ئ
اھبوے وس رکے رکانا ۔۔
وج ِس َ
ਨਾਨਕ ਵਜਿਾ ਜੰਿੁ ਵਜਾਇਆ ॥੨॥

نانک وچدا جپت واجنا ۔۔۲۔۔

ਪਉੜੀ ॥

ئؤری ۔۔
ਿੂ ਕਰਿਾ ਸਭੁ ਤਕਛੁ ਜਾਣਿਾ ਜੋ ਜੀਆ ਅੰਿਤਰ ਵਰਿੈ ॥

ک
ئُؤ رکنا سیھ ِچھ اجدنا وج ِجیا ادنر ور ئَے ۔۔

ਿੂ ਕਰਿਾ ਆਤਪ ਅਗਣਿੁ ਹੈ ਸਭੁ ਜਗੁ ਤਵਤਚ ਗਣਿੈ ॥

ےہ سیھ چگ وِچ گی َپے ۔۔
ئُؤ رکنا ا ت ا َگپت َ
ਸਭੁ ਕੀਿਾ ਿੇਰਾ ਵਰਿਿਾ ਸਭ ਿੇਰੀ ਬਣਿੈ ॥

سیھ کِییا ریتا وردتا سیھ ریتی نی َپے ۔۔

ਿੂ ਘਤਟ ਘਤਟ ਇਕੁ ਵਰਿਿਾ ਸਚੁ ਸਾਤਹਬ ਚਲਿੈ ॥

ئُؤ ٹھگ ٹھگ اِک وردتا چس اصجِت چل َپے ۔۔

ਸਤਿਗੁਰ ਨੋ ਤਮਲੇ ਸੁ ਹਤਰ ਤਮਲੇ ਨਾਹੀ ਤਕਸੈ ਪਰਿੈ ॥੨੪॥

سیگؤر ون مل ِے وس ہر مل ِے نایہ کِسے َ رپ ئَے ۔۔۲۴۔۔
ਸਲੋਕੁ ਮਃ ੪ ॥

ولسک م۴ :۔۔
ਇਹੁ ਮਨੂਆ ਤਿਰੜੁ ਕਤਰ ਰਖੀਐ ਗੁਰਮੁਤਖ ਲਾਈਐ ਤਚਿੁ ॥

ک
ُ
م
ک
گ
پ
ھی
پ
پ
ج
اہہی م ُپؤا درِرھ رک ر ے ر ُ ھ ال ٔے ِ ت ۔۔

ਤਕਉ ਸਾਤਸ ਤਗਰਾਤਸ ਤਵਸਾਰੀਐ ਬਹਤਿਆ ਉਿਤਿਆ ਤਨਿ ॥

کپؤ ساس گِراس وِسار پپے بہ ِدنا اُبُھ ِدنا پِپ ۔۔

ਮਰਣ ਜੀਵਣ ਕੀ ਤਚੰਿਾ ਗਈ ਇਹੁ ਜੀਅੜਾ ਹਤਰ ਪਰਭ ਵਤਸ ॥

رمن ِجپؤن یک ِچییا یئگ اہہی جیترا ہر رپَھب وس ۔۔

ਤਜਉ ਭਾਵੈ ਤਿਉ ਰਖੁ ਿੂ ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਬਖਤਸ ॥੧॥

نک
ھ
ج ٔپؤ اھبوے پپؤ رھک ئُؤ نج نانک نام س ۔۔۱۔۔
ਮਃ ੩ ॥

م۳ :۔۔
ਮਨਮੁਖੁ ਅਹੰਕਾਰੀ ਮਹਲੁ ਨ ਜਾਣੈ ਤਖਨੁ ਆਗੈ ਤਖਨੁ ਪੀਛੈ ॥

ک
مب
ک ھ ِ پ بج
َ
ھ
مُکھ ااکنہری لحم ہن اج ئَے ھِں ا ےگ ں ے ۔۔

ਸਿਾ ਬੁਲਾਈਐ ਮਹਤਲ ਨ ਆਵੈ ਤਕਉ ਕਤਰ ਿਰਗਹ ਸੀਝੈ ॥

سبج
ھ
ے کپؤ رک درہگ ے َ۔۔
دسا ُنال پ ٔپے لحم ہن ا و َ

ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਮਹਲੁ ਤਵਰਲਾ ਜਾਣੈ ਸਿਾ ਰਹੈ ਕਰ ਜੋਤੜ ॥

سیگؤر اک لحم وِرال اج ئَے دسا ر َہے رک وجر ۔۔

ਆਪਣੀ ਤਿਪਾ ਕਰੇ ਹਤਰ ਮੇਰਾ ਨਾਨਕ ਲਏ ਬਹੋਤੜ ॥੨॥

ا ینپ کِرنا رکے ہر ریما نانک ےئل وہبر ۔۔۲۔۔
ਪਉੜੀ ॥

ئؤری ۔۔
ਸਾ ਸੇਵਾ ਕੀਿੀ ਸਿਲ ਹੈ ਤਜਿੁ ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਮਨੁ ਮੰਨੇ ॥

سب
س
م
ھ
پ
ی
گ
ّ
ج
ےہ ِ ت ؤر اک نم ے ۔۔
سا ویسا یتیک ل َ

ਜਾ ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਮਨੁ ਮੰਤਨਆ ਿਾ ਪਾਪ ਕਸੰਮਲ ਭੰਨੇ ॥

کسّم ب
ھ
پ
ّ
اج سیگؤر اک نم میّیا نا نات ل ے ۔۔

ਉਪਿੇਸੁ ਤਜ ਤਿਿਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੋ ਸੁਤਣਆ ਤਸਖੀ ਕੰਨੇ ॥

ِسک
ا ُندسی چ دِنا سیگؤرو وس ُسییا ھی کپّے ۔۔

ਤਜਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਭਾਣਾ ਮੰਤਨਆ ਤਿਨ ਚੜੀ ਚਵਗਤਣ ਵੰਨੇ ॥

نج سیگؤر اک اھبنا میّیا پِں ڑچی َجؤنگ و ئّے ۔۔

ਇਹ ਚਾਲ ਤਨਰਾਲੀ ਗੁਰਮੁਖੀ ਗੁਰ ਿੀਤਖਆ ਸੁਤਣ ਮਨੁ ਤਭੰਨੇ ॥੨੫॥

مک
ب
اہہی اچل پِرایل ُگر ُ ھی ُگر ِدنکھیا ُسں نم ِھپّے ۔۔۲۵۔۔
ਸਲੋਕੁ ਮਃ ੩ ॥

ولسک م۳ :۔۔
ਤਜਤਨ ਗੁਰੁ ਗੋਤਪਆ ਆਪਣਾ ਤਿਸੁ ਿਉਰ ਨ ਿਾਉ ॥

ب
ِجں ُگر وگپِیا ا انپ ئِس ھؤر ہن اھٹو ۔۔

ਹਲਿੁ ਪਲਿੁ ਿੋਵੈ ਗਏ ਿਰਗਹ ਨਾਹੀ ਥਾਉ ॥

ہلت نلت دو َوے ےئگ درہگ نایہ اھتو ۔۔
ਓਹ ਵੇਲਾ ਹਤਥ ਨ ਆਵਈ ਤਿਤਰ ਸਤਿਗੁਰ ਲਗਤਹ ਪਾਇ ॥

ب
اوہ ونال ھتہ ہن ا ویئ ھِر سیگؤر لگ ِہ ناۓ ۔۔

ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਗਣਿੈ ਘੁਸੀਐ ਿੁਖੇ ਿੁਤਖ ਤਵਹਾਇ ॥

گی َپ گ
ھ
ُ
س
ئ
ی
ِ
ِ
سیگؤر یک ے ے َ ُدےھک ُدھک وِاہ ے ۔۔

ਸਤਿਗੁਰੁ ਪੁਰਖੁ ਤਨਰਵੈਰੁ ਹੈ ਆਪੇ ਲਏ ਤਜਸੁ ਲਾਇ ॥

ےہ ا ےپ ےئل ِجس ال ئِے ۔۔
سیگؤر ُپرھک پِر َوری َ

ਨਾਨਕ ਿਰਸਨੁ ਤਜਨਾ ਵੇਖਾਤਲਓਨੁ ਤਿਨਾ ਿਰਗਹ ਲਏ ਛਿਾਇ ॥੧॥

نانک درنس ِجیا واھکیل ٔپؤن پ ِیا درہگ ےئل چھداۓ ۔۔۱۔۔
ਮਃ ੩ ॥

م۳ :۔۔

ਮਨਮੁਖੁ ਅਤਗਆਨੁ ਿੁਰਮਤਿ ਅਹੰਕਾਰੀ ॥

مب
م
ک
ُ
م
ھ اایگن ُدر ت ااکنہری ۔۔
ਅੰਿਤਰ ਿੋਧੁ ਜੂਐ ਮਤਿ ਹਾਰੀ ॥

ارتن رکودھ ُجؤےئ مت اہری ۔۔
ਕੂੜੁ ਕੁਸਿੁ ਓਹੁ ਪਾਪ ਕਮਾਵੈ ॥

امکوے ۔۔
ُکؤر ُکست او ُہ نات َ

ਤਕਆ ਓਹੁ ਸੁਣੈ ਤਕਆ ਆਤਖ ਸੁਣਾਵੈ ॥

ایک او ُہ ُسیے َ ایک ا ھک ُسیا َوے ۔۔

ਅੰਨਾ ਬੋਲਾ ਖੁਇ ਉਝਤੜ ਪਾਇ ॥

ک
ااھن وبال ُھٔے ٔ اُڑھج ناۓ ۔۔

ਮਨਮੁਖੁ ਅੰਧਾ ਆਵੈ ਜਾਇ ॥

مب
مُکھ ادناھ ا َوے اجۓ ۔۔

ਤਬਨੁ ਸਤਿਗੁਰ ਭੇਟੇ ਥਾਇ ਨ ਪਾਇ ॥

پ سی گ ب
ھی
پ
ِں ؤر ے اھتےئ ہن ناۓ ۔۔

ਨਾਨਕ ਪੂਰਤਬ ਤਲਤਖਆ ਕਮਾਇ ॥੨॥

نانک ئُؤرت لک ِھیا امکۓ ۔۔۲۔۔
ਪਉੜੀ ॥

ئؤری ۔۔
ਤਜਨ ਕੇ ਤਚਿ ਕਿੋਰ ਹਤਹ ਸੇ ਬਹਤਹ ਨ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਤਸ ॥

ِجں ےک ِجت وھٹکر ہہہ ےس بہہہ ہن سیگؤر ناس ۔۔

ਓਥੈ ਸਚੁ ਵਰਿਿਾ ਕੂਤੜਆਰਾ ਤਚਿ ਉਿਾਤਸ ॥

ب
او َھے

چس وردتا ُکؤرنارا ِجت اُداس ۔۔

ਓਇ ਵਲੁ ਛਲੁ ਕਤਰ ਝਤਿ ਕਢਿੇ ਤਿਤਰ ਜਾਇ ਬਹਤਹ ਕੂਤੜਆਰਾ ਪਾਤਸ ॥

ب
اوےؑ ول لھچ رک چھت ڈکھدے ھِر اجۓ بہہہ ُکؤرنارا ناس ۔۔
ਤਵਤਚ ਸਚੇ ਕੂੜੁ ਨ ਗਿਈ ਮਤਨ ਵੇਖਹੁ ਕੋ ਤਨਰਜਾਤਸ ॥

ک
وِچ ےچس ُکؤر ہن ڈگیئ نم ون ھہؤ وک پِراجس ۔۔

ਕੂਤੜਆਰ ਕੂਤੜਆਰੀ ਜਾਇ ਰਲੇ ਸਤਚਆਰ ਤਸਖ ਬੈਿੇ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਤਸ ॥੨੬॥

ُکؤرنار ُکؤرناری اجۓ رےل سچیار سِکھ ےھٹیب سیگؤر ناس ۔۔۲۶۔۔
ਸਲੋਕ ਮਃ ੫ ॥

ولسک م۵ :۔۔
ਰਹਿੇ ਖੁਹਿੇ ਤਨੰਿਕ ਮਾਤਰਅਨੁ ਕਤਰ ਆਪੇ ਆਹਰੁ ॥

ردہے ک ُھہدے پ ِیدک امرنئ رک ا ےپ ا ہر ۔۔
ਸੰਿ ਸਹਾਈ ਨਾਨਕਾ ਵਰਿੈ ਸਭ ਜਾਹਰੁ ॥੧॥

سیت اہسیئ نااکن ور َئے سیھ اجہر ۔۔۱۔۔
ਮਃ ੫ ॥

م۵ :۔۔
ਮੁੰਢਹੁ ਭੁਲੇ ਮੁੰਢ ਿੇ ਤਕਥੈ ਪਾਇਤਨ ਹਥੁ ॥

ب
ک ِ َب
مُیدوہ ُھلے مُیدھ ےت ھے نانئ ھتہ ۔۔
ਤਿੰਨੈ ਮਾਰੇ ਨਾਨਕਾ ਤਜ ਕਰਣ ਕਾਰਣ ਸਮਰਥੁ ॥੨॥

َ
پِپّے َ امرے نااکن چ رکن اکرن رمسھت ۔۔۲۔۔

ਪਉੜੀ ੫ ॥

ئؤری ۵۔۔
ਲੈ ਿਾਹੇ ਰਾਿੀ ਿੁਰਤਹ ਪਰਭੁ ਜਾਣੈ ਪਰਾਣੀ ॥

لَے اھپےہ رایت ُپرہِ رپَھب اج ئَے رپَاین ۔۔
ਿਕਤਹ ਨਾਤਰ ਪਰਾਈਆ ਲੁਤਕ ਅੰਿਤਰ ਿਾਣੀ ॥

ہکتِ نار رپاپِیا لُک ادنر اھٹین ۔۔
ਸੰਨਹੀ ਿੇਤਨਹ ਤਵਖੰਮ ਥਾਇ ਤਮਿਾ ਮਿੁ ਮਾਣੀ ॥

سبہ
ھی دپبہھِ وِمھکّ اھتےئ مِبھا دم امین ۔۔
ਕਰਮੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਆਪੇ ਪਛੁਿਾਣੀ ॥

رکیم ا وپ ا ینپ ا ےپ اتھچپین ۔۔
ਅਜਰਾਈਲੁ ਿਰੇਸਿਾ ਤਿਲ ਪੀੜੇ ਘਾਣੀ ॥੨੭॥

ع
چرالیئ رھپاتسی نِل ڑیپے اھگین ۔۔۲۷۔۔
ਸਲੋਕ ਮਃ ੫ ॥

ولسک م۵ :۔۔
ਸੇਵਕ ਸਚੇ ਸਾਹ ਕੇ ਸੇਈ ਪਰਵਾਣੁ ॥

َسیؤک ےچس ساہ ےک سیبی رپوان ۔۔
ਿੂਜਾ ਸੇਵਤਨ ਨਾਨਕਾ ਸੇ ਪਤਚ ਪਤਚ ਮੁਏ ਅਜਾਣ ॥੧॥

ُدواج ویسن نااکن ےس چپ چپ مُؤےئ ااجن ۔۔۱۔۔
ਮਃ ੫ ॥

م۵ :۔۔

ਜੋ ਧੁਤਰ ਤਲਤਖਆ ਲੇਖੁ ਪਰਭ ਮੇਟਣਾ ਨ ਜਾਇ ॥

وج د ُھر لک ِھیا ھکیل رپَھب انٹیم ہن اجۓ ۔۔

ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਧਨੁ ਵਖਰੋ ਨਾਨਕ ਸਿਾ ਤਧਆਇ ॥੨॥

رام نام دنھ ورھکو نانک دسا دایھۓ ۔۔۲۔۔
ਪਉੜੀ ੫ ॥

ئؤری ۵۔۔
ਨਾਰਾਇਤਣ ਲਇਆ ਨਾਿੂੰਗੜਾ ਪੈਰ ਤਕਥੈ ਰਖੈ ॥

ک ِ َب
ب
نارانئ لییا نا ُھؤڑگنا َنتر ھے

ک
ر َھے ۔۔

ਕਰਿਾ ਪਾਪ ਅਤਮਤਿਆ ਤਨਿ ਤਵਸੋ ਚਖੈ ॥

َچک
رکدا نات امِییا پِپ وِوس ھے ۔۔

ਤਨੰਿਾ ਕਰਿਾ ਪਤਚ ਮੁਆ ਤਵਤਚ ਿੇਹੀ ਭਖੈ ॥

بھ َھک
پ ِیدا رکدا چپ مُؤا ُ وِچ دیہی ے ۔۔

ਸਚੈ ਸਾਤਹਬ ਮਾਤਰਆ ਕਉਣੁ ਤਿਸ ਨੋ ਰਖੈ ॥

ک
سج َے اصجِت امرنا کؤن ئِس ون ر َھے ۔۔

ਨਾਨਕ ਤਿਸੁ ਸਰਣਾਗਿੀ ਜੋ ਪੁਰਖੁ ਅਲਖੈ ॥੨੮॥

لک
نانک ئِس رسنایتگ وج ُپرھک ا َھے ۔۔۲۸۔۔
ਸਲੋਕ ਮਃ ੫ ॥

ولسک م۵ :۔۔
ਨਰਕ ਘੋਰ ਬਹੁ ਿੁਖ ਘਣੇ ਅਤਕਰਿਘਣਾ ਕਾ ਥਾਨੁ ॥

گ
رنک وھگر وہب ُدھک ھپے اکِرنگھیا اک اھتن ۔۔

ਤਿਤਨ ਪਰਤਭ ਮਾਰੇ ਨਾਨਕਾ ਹੋਇ ਹੋਇ ਮੁਏ ਹਰਾਮੁ ॥੧॥

پِں رپَھب امرے نااکن وہۓ وہۓ مُؤےئ رحام ۔۔۱۔۔
ਮਃ ੫ ॥

م۵ :۔۔
ਅਵਖਧ ਸਭੇ ਕੀਤਿਅਨੁ ਤਨੰਿਕ ਕਾ ਿਾਰੂ ਨਾਤਹ ॥

سب کی
اودھکھ ھے ییں پ ِیدک اک دا ُرو ناہِ۔۔

ਆਤਪ ਭੁਲਾਏ ਨਾਨਕਾ ਪਤਚ ਪਤਚ ਜੋਨੀ ਪਾਤਹ ॥੨॥

ب
ا ت ھُالےئ نااکن چپ چپ وجین ناہِ۔۔۲۔۔
ਪਉੜੀ ੫ ॥

ئؤری ۵۔۔
ਿੁਤਸ ਤਿਿਾ ਪੂਰੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਤਰ ਧਨੁ ਸਚੁ ਅਖੁਟੁ ॥

ُ
ئس دِنا ئُؤ َرے سیگؤرو ہر دنھ چس ا ُکھت ۔۔
ਸਤਭ ਅੰਿੇਸੇ ਤਮਤਟ ਗਏ ਜਮ ਕਾ ਭਉ ਛੁਟੁ ॥

ب
سیھ ادنےسی مِت ےئگ مج اک ھؤ چ ُھت ۔۔
ਕਾਮ ਿੋਧ ਬੁਤਰਆਈਆਂ ਸੰਤਗ ਸਾਧੂ ਿੁਟੁ ॥

اکم رکودھ ُپرناایئن گنس سا ُدوھ ُپپ ۔۔

ਤਵਣੁ ਸਚੇ ਿੂਜਾ ਸੇਵਿੇ ਹੁਇ ਮਰਸਤਨ ਬੁਟੁ ॥

وِن ےچس ُدواج ویسدے ُہؤۓ رمنس ُپپ ۔۔
ਨਾਨਕ ਕਉ ਗੁਤਰ ਬਖਤਸਆ ਨਾਮੈ ਸੰਤਗ ਜੁਟੁ ॥੨੯॥

نک
نانک کؤ ُگر ھسیا نا م َے گنس ُجت ۔۔۲۹۔۔

ਸਲੋਕ ਮਃ ੪ ॥

ولسک م۴ :۔۔
ਿਪਾ ਨ ਹੋਵੈ ਅੰਿਰਹੁ ਲੋਭੀ ਤਨਿ ਮਾਇਆ ਨੋ ਤਿਰੈ ਜਜਮਾਤਲਆ ॥

ب
وہوے ادنروہ ولیھب پِپ امنا ون ھ ِ َرے امججایل ۔۔
اپت ہن َ

ਅਗੋ ਿੇ ਸਤਿਆ ਸਿੈ ਿੀ ਤਭਤਖਆ ਲਏ ਨਾਹੀ ਤਪਛੋ ਿੇ ਪਛੁਿਾਇ ਕੈ ਆਤਣ ਿਪੈ ਪੁਿੁ ਤਵਤਚ ਬਹਾਤਲਆ
॥

ب
ِبج
ک
ھ
ِ
اوگ دے دسنا َ
پ
پ
ھ
پ
ھ
ےک ا ن َے ُپ وِچ اہبایل ۔۔
سیے دی یا ےئل نایہ ؤ دے اتھچپےئ َ
ਪੰਚ ਲੋਗ ਸਤਭ ਹਸਣ ਲਗੇ ਿਪਾ ਲੋਤਭ ਲਹਤਰ ਹੈ ਗਾਤਲਆ ॥

پب
ہ
ےہ اگایل ۔۔
ج ولگ سیھ سں ےگل اپت ولھب رہل َ

ਤਜਥੈ ਥੋੜਾ ਧਨੁ ਵੇਖੈ ਤਿਥੈ ਿਪਾ ਤਭਟੈ ਨਾਹੀ ਧਤਨ ਬਹੁਿੈ ਤਿਿੈ ਿਪੈ ਧਰਮੁ ਹਾਤਰਆ ॥

جب
ِ َھے

پ ِب
وھترا دنھ وےھکی َھے

ب
ب
اپت ِھ َپے نایہ دنھ ب ُہ َپے ِد َھے پپَے درھم اہرِنا ۔۔

ਭਾਈ ਏਹੁ ਿਪਾ ਨ ਹੋਵੀ ਬਗੁਲਾ ਹੈ ਬਤਹ ਸਾਧ ਜਨਾ ਵੀਚਾਤਰਆ ॥

اھبیئ اویہ اپت ہن وہوی ئگال ےہَ ہہب سادھ انج وبچارنا ۔۔

ਸਿ ਪੁਰਖ ਕੀ ਿਪਾ ਤਨੰਿਾ ਕਰੈ ਸੰਸਾਰੈ ਕੀ ਉਸਿਿੀ ਤਵਤਚ ਹੋਵੈ ਏਿੁ ਿੋਖੈ ਿਪਾ ਿਤਯ ਮਾਤਰਆ ॥

ک
وہوے اپپ دو َھے اپت ٔدۓ امرنا ۔۔
ست ُپرھک یک اپت پ ِیدا رکَے
َ
اسنسرے یک اُیتتس وِچ َ
ਮਹਾ ਪੁਰਖਾਂ ਕੀ ਤਨੰਿਾ ਕਾ ਵੇਖੁ ਤਜ ਿਪੇ ਨੋ ਿਲੁ ਲਗਾ ਸਭੁ ਗਇਆ ਿਪੇ ਕਾ ਘਾਤਲਆ ॥

اہم ُپراھکن یک پ ِیدا اک وھکی چ ےپت ون لھپ اگل سیھ ایگ ےپت اک اھگایل ۔۔
ਬਾਹਤਰ ਬਹੈ ਪੰਚਾ ਤਵਤਚ ਿਪਾ ਸਿਾਏ ॥

ناہر ب َہے اچنپ وِچ اپت دساےئ ۔۔
ਅੰਿਤਰ ਬਹੈ ਿਪਾ ਪਾਪ ਕਮਾਏ ॥

ادنر ب َہے اپت نات امکےئ ۔۔

ਹਤਰ ਅੰਿਰਲਾ ਪਾਪੁ ਪੰਚਾ ਨੋ ਉਘਾ ਕਤਰ ਵੇਖਾਤਲਆ ॥

ہر ادنرال نات اچنپ ون اُاھگ رک واھکیایل ۔۔
ਂਧਰਮ ਰਾਇ ਜਮਕੰਕਰਾ ਨੋ ਆਤਖ ਛਤਿਆ ਏਸੁ ਿਪੇ ਨੋ ਤਿਥੈ ਖਤੜ ਪਾਇਹੁ ਤਜਥੈ ਮਹਾ ਮਹਾ
ਹਤਿਆਤਰਆ ॥

چ
بہ ِجب
پ ِب
م
چ
ک
ی
ک
ھ
ھ
ہ
ی
َ
درھم راےئ را ون ا ھک ھدنا اسی ےپت ون ے ڑھک نا ؤ ے اہم اہمن ِیارِنا ۔۔
ਤਿਤਰ ਏਸੁ ਿਪੇ ਿੈ ਮੁਤਹ ਕੋਈ ਲਗਹੁ ਨਾਹੀ ਏਹੁ ਸਤਿਗੁਤਰ ਹੈ ਤਿਟਕਾਤਰਆ ॥

ب
ےہ ب ِھپکارنا ۔۔
ھِر اسی ےپت َدے مُؤہِ وکیئ لگہؤ نایہ اویہ سیگؤر َ
ਹਤਰ ਕੈ ਿਤਰ ਵਰਤਿਆ ਸੁ ਨਾਨਤਕ ਆਤਖ ਸੁਣਾਇਆ ॥

ہر ےکَ در ورایت س نانک ا ھک ُسیانا ۔۔
ਸੋ ਬੂਝੈ ਜੁ ਿਤਯ ਸਵਾਤਰਆ ॥੧॥

چ
وس وب َھے چ ٔدۓ وسارِنا ۔۔۱۔۔
ਮਃ ੪ ॥

م۴ :۔۔
ਹਤਰ ਭਗਿਾਂ ਹਤਰ ਆਰਾਤਧਆ ਹਤਰ ਕੀ ਵਤਿਆਈ ॥

ب
ہر ھگیان ہر ا رادایھ ہر یک ودنایئ ۔۔

ਹਤਰ ਕੀਰਿਨੁ ਭਗਿ ਤਨਿ ਗਾਂਵਿੇ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਸੁਖਿਾਈ ॥

ہر ریکنت تگھب پِپ اگوندے ہر نام ُسکھدایئ ۔۔

ਹਤਰ ਭਗਿਾਂ ਨੋ ਤਨਿ ਨਾਵੈ ਿੀ ਵਤਿਆਈ ਬਖਸੀਅਨੁ ਤਨਿ ਚੜੈ ਸਵਾਈ ॥

نک
ھ
ب
س
ی
ی
ں پِپ ڑچَے سَؤایئ ۔۔
ہر ھگیان ون پِپ نا َوے دی ودنایئ
ਹਤਰ ਭਗਿਾਂ ਨੋ ਤਥਰੁ ਘਰੀ ਬਹਾਤਲਅਨੁ ਅਪਣੀ ਪੈਜ ਰਖਾਈ ॥

پب
ب
ب
ہر ھگیان ون ھِر رھگی اہبلیں اینپ َ ج راھکیئ ۔۔

ਤਨੰਿਕਾਂ ਪਾਸਹੁ ਹਤਰ ਲੇਖਾ ਮੰਗਸੀ ਬਹੁ ਿੇਇ ਸਜਾਈ ॥

می
گ
س
پ ِیداکن ناوہس ہر اھکیل ی وہب دےئ اجسی ۔۔

ਜੇਹਾ ਤਨੰਿਕ ਅਪਣੈ ਜੀਇ ਕਮਾਵਿੇ ਿੇਹੋ ਿਲੁ ਪਾਈ ॥

ےیج امکودے پبہؤ لھپ نایئ ۔۔
اہیج پ ِیدک اےنپ ٔ

ਅੰਿਤਰ ਕਮਾਣਾ ਸਰਪਰ ਉਘੜੈ ਭਾਵੈ ਕੋਈ ਬਤਹ ਧਰਿੀ ਤਵਤਚ ਕਮਾਈ ॥

اھبوے وکیئ ہہب درھیت وِچ امکیئ ۔۔
ادنر امکنا رسرپ اُڑھگَے َ
ਜਨ ਨਾਨਕੁ ਿੇਤਖ ਤਵਗਤਸਆ ਹਤਰ ਕੀ ਵਤਿਆਈ ॥੨॥

نج نانک دھکی وِگسیا ہر یک ودنایئ ۔۔۲۔۔
ਪਉੜੀ ਮਃ ੫ ॥

ئؤری م۵ :۔۔
ਭਗਿ ਜਨਾਂ ਕਾ ਰਾਖਾ ਹਤਰ ਆਤਪ ਹੈ ਤਕਆ ਪਾਪੀ ਕਰੀਐ ॥

تگھب انجن اک رااھک ہر ا ت ےہَ ایک نایپ رک پپے َ۔۔
ਗੁਮਾਨੁ ਕਰਤਹ ਮੂੜ ਗੁਮਾਨੀਆ ਤਵਸੁ ਖਾਧੀ ਮਰੀਐ ॥

ُ
ُ
گمان رکہِ مُؤر گماپ ِیا وِس اھکدیھ رم پپے ۔۔

ਆਇ ਲਗੇ ਨੀ ਤਿਹ ਥੋੜੜੇ ਤਜਉ ਪਕਾ ਖੇਿੁ ਲੁਣੀਐ ॥

ا ۓ ےگل ین دِہ وھتررے ِجپؤ اکپ تیھک لُییپے ۔۔
ਜੇਹੇ ਕਰਮ ਕਮਾਵਿੇ ਿੇਵੇਹੋ ਭਣੀਐ ॥

ب
ھ
َ
ی
ی
پ
ے ۔۔
جبہے رکم امکودے ویتوہی

ਜਨ ਨਾਨਕ ਕਾ ਖਸਮੁ ਵਿਾ ਹੈ ਸਭਨਾ ਿਾ ਧਣੀਐ ॥੩੦॥

ک
ھ
س
سب
ھ
ی
ی
پ
ےہ ھیا دا د ے َ۔۔۳۱۔۔
نج نانک اک م ودا َ

ਸਲੋਕ ਮਃ ੪ ॥

ولسک م۴ :۔۔
ਮਨਮੁਖ ਮੂਲਹੁ ਭੁਤਲਆ ਤਵਤਚ ਲਬੁ ਲੋਭੁ ਅਹੰਕਾਰੁ ॥

مب
مُکھ مُؤوہل ب ُھلیا وِچ لپ ولھب ااکنہر ۔۔

ਝਗੜਾ ਕਰਤਿਆ ਅਨਤਿਨੁ ਗੁਿਰੈ ਸਬਤਿ ਨ ਕਰਤਹ ਵੀਚਾਰੁ ॥

ڑگھجا رکدنا ادنِن ُگد َرے دبس ہن رکہِ وبچار ۔۔

ਸੁਤਧ ਮਤਿ ਕਰਿੈ ਸਭ ਤਹਤਰ ਲਈ ਬੋਲਤਨ ਸਭੁ ਤਵਕਾਰੁ ॥

ُسدھ مت رک ئَے سیھ ہِر یئل وبنل سیھ وِاکر ۔۔

ਤਿਿੈ ਤਕਿੈ ਨ ਸੰਿੋਖੀਅਤਹ ਅੰਿਤਰ ਤਿਸਨਾ ਬਹੁ ਅਤਗਆਨੁ ਅੰਧਯਾਰੁ ॥

ِد ئَے ک ِ َپے ہن وتنسکھبہ ِہ ارتن ئِسیا وہب اایگن ادنایھر ۔۔

ਨਾਨਕ ਮਨਮੁਖਾ ਨਾਲੋ ਿੁਟੀ ਭਲੀ ਤਜਨ ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਤਪਆਰੁ ॥੧॥

ُپب ب
مب
ج
ھل
ِ
نانک مُکھا ناول ی ی ں امنا ومہ ایپر ۔۔۱۔۔
ਮਃ ੪ ॥

م۴ :۔۔
ਤਜਨਾ ਅੰਿਤਰ ਿੂਜਾ ਭਾਉ ਹੈ ਤਿਨਹਾ ਗੁਰਮੁਤਖ ਪਰੀਤਿ ਨ ਹੋਇ ॥

ےہ پ ِبہھا ُگرمُکھ رپِپپ ہن وہۓ ۔۔
انج ادنر ُدواج اھبو َ
ਓਹੁ ਆਵੈ ਜਾਇ ਭਵਾਈਐ ਸੁਪਨੈ ਸੁਖੁ ਨ ਕੋਇ ॥

ے اجۓ وھبا پ ٔپے ُسی َپے ُسکھ ہن وکۓ ۔۔
او ُہ ا و َ

ਕੂੜੁ ਕਮਾਵੈ ਕੂੜੁ ਉਚਰੈ ਕੂਤੜ ਲਤਗਆ ਕੂੜੁ ਹੋਇ ॥

امکوے ُکؤر اُج َِرے ُکؤر لگیا ُکؤر وہۓ ۔۔
ُکؤر َ

ਮਾਇਆ ਮੋਹੁ ਸਭੁ ਿੁਖੁ ਹੈ ਿੁਤਖ ਤਬਨਸੈ ਿੁਖੁ ਰੋਇ ॥

امنا ومہ سیھ ُدھک ےہَ ُدھک نِی َسے ُدھک رو ِئے ۔۔

ਨਾਨਕ ਧਾਿੁ ਤਲਵੈ ਜੋੜੁ ਨ ਆਵਈ ਜੇ ਲੋਚੈ ਸਭੁ ਕੋਇ ॥

نانک داھت ل ِ َؤے وجر ہن ا ویئ ےج ول َچے سیھ وکۓ ۔۔
ਤਜਨ ਕਉ ਪੋਿੈ ਪੁੰਨੁ ਪਇਆ ਤਿਨਾ ਗੁਰ ਸਬਿੀ ਸੁਖੁ ਹੋਇ ॥੨॥

ِجں کؤ وپےتَ ُپ ّں ایپ پ ِیا ُگر دبسی ُسکھ وہۓ ۔۔۲۔۔
ਪਉੜੀ ਮਃ ੫ ॥

ئؤری م۵ :۔۔
ਨਾਨਕ ਵੀਚਾਰਤਹ ਸੰਿ ਮੁਤਨ ਜਨਾਂ ਚਾਤਰ ਵੇਿ ਕਹੰਿੇ ॥

نانک وبچارہِ سیت مُں انجن اچر وند کہیدے ۔۔
ਭਗਿ ਮੁਖੈ ਿੇ ਬੋਲਿੇ ਸੇ ਵਚਨ ਹੋਵੰਿੇ ॥

مُک
ھ
َ
وہودنے ۔۔
نچ
و
ےس
وبدلے
ےت
ے
تگھب
َ
ਪਰਗਟ ਪਾਹਾਰੈ ਜਾਪਿੇ ਸਤਭ ਲੋਕ ਸੁਣੰਿੇ ॥

رپگپ نا َاہرے اجندے سیھ ولک ُسییدے ۔۔
ਸੁਖੁ ਨ ਪਾਇਤਨ ਮੁਗਧ ਨਰ ਸੰਿ ਨਾਤਲ ਖਹੰਿੇ ॥

ُسکھ ہن نانئ مُگدھ رن سیت نال کھہیدے ۔۔
ਓਇ ਲੋਚਤਨ ਓਨਾ ਗੁਣਾ ਨੋ ਓਇ ਅਹੰਕਾਤਰ ਸੜੰਿੇ ॥

اوےؑ ولنچ اونا ُگیا ون اوےؑ ااکنہر ڑسدنے ۔۔
ਓਇ ਵੇਚਾਰੇ ਤਕਆ ਕਰਤਹ ਜਾਂ ਭਾਗ ਧੁਤਰ ਮੰਿੇ ॥

اوےؑ وبچارے ایک رکہِ اجن اھبگ د ُھر دنمے ۔۔

ਜੋ ਮਾਰੇ ਤਿਤਨ ਪਾਰਬਰਹਤਮ ਸੇ ਤਕਸੈ ਨ ਸੰਿੇ ॥

وج امرے پِں نارپرمہ ےس کِسے َ ہن دنسے ۔۔
ਵੈਰੁ ਕਰਤਨ ਤਨਰਵੈਰ ਨਾਤਲ ਧਰਤਮ ਤਨਆਇ ਪਚੰਿੇ ॥

َوری رکن پِر َوری نال درھم اینےئ بچیدے ۔۔
ਜੋ ਜੋ ਸੰਤਿ ਸਰਾਤਪਆ ਸੇ ਤਿਰਤਹ ਭਵੰਿੇ ॥

ب ب
وج وج سیت رساپِیا ےس ھِرہِ َھؤدنے ۔۔
ਪੇਿੁ ਮੁੰਢਾਹੂ ਕਤਟਆ ਤਿਸੁ ਿਾਲ ਸੁਕੰਿੇ ॥੩੧॥

پ َید مُیداھ ُہؤ ایٹک ئِس دال ُسکیدے ۔۔۳۱۔۔
ਸਲੋਕ ਮਃ ੫ ॥

ولسک م۵ :۔۔
ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਤਿਰੜਾਇਆ ਭੰਨਣ ਘੜਣ ਸਮਰਥੁ ॥

ب
ھی
ُگر نانک ہر نام درِرانا ں ڑھگن رمسھت ۔۔

ਪਰਭੁ ਸਿਾ ਸਮਾਲਤਹ ਤਮਿਰ ਿੂ ਿੁਖੁ ਸਬਾਇਆ ਲਥੁ ॥੧॥

رپَھب دسا امسہہلِ ِمتر ئُؤ ُدھک ابسنا ھتل ۔۔۱۔۔
ਮਃ ੫ ॥

م۵ :۔۔
ਖੁਤਧਆਵੰਿੁ ਨ ਜਾਣਈ ਲਾਜ ਕੁਲਾਜ ਕੁਬੋਲੁ ॥

ک ُھدایھوپپ ہن اجیئن الچ ُکالچ ک َُپؤل ۔۔

ਨਾਨਕੁ ਮਾਂਗੈ ਨਾਮੁ ਹਤਰ ਕਤਰ ਤਕਰਪਾ ਸੰਜੋਗੁ ॥੨॥

َ
نانک ام نگے نام ہر رک کِرنا وجنسگ ۔۔۲۔۔

ਪਉੜੀ ॥

ئؤری ۔۔
ਜੇਵੇਹੇ ਕਰਮ ਕਮਾਵਿਾ ਿੇਵੇਹੇ ਿਲਿੇ ॥

ج َپؤ بہے رکم امکودا پ َپؤ بہے ےتلھپ ۔۔

ਚਬੇ ਿਿਾ ਲੋਹ ਸਾਰੁ ਤਵਤਚ ਸੰਘੈ ਪਲਿੇ ॥

سی گ
ےبچ اتت ولچ سار وِچ َھے ےتلپ ۔۔

ਘਤਿ ਗਲਾਵਾਂ ਚਾਤਲਆ ਤਿਤਨ ਿੂਤਿ ਅਮਲ ਿੇ ॥

گھت گالوان اچایل پِں ُدوت لمع ےت ۔۔

ਕਾਈ ਆਸ ਨ ਪੁੰਨੀਆ ਤਨਿ ਪਰ ਮਲੁ ਤਹਰਿੇ ॥

اکیئ ا س ہن ُن ِیّیا پِپ رپ لم ہِرےت ۔۔
ਕੀਆ ਨ ਜਾਣੈ ਅਤਕਰਿਘਣ ਤਵਤਚ ਜੋਨੀ ਤਿਰਿੇ ॥

ئ َ ک ِ نگ
ب
ھ
ھ
ایک ہن اج ے ا ر ں وِچ وجین ِرےت ۔۔

ਸਭੇ ਤਧਰਾਂ ਤਨਖੁਟੀਅਸੁ ਤਹਤਰ ਲਈਅਸੁ ਧਰ ਿੇ ॥

نکِ ُھییی ہ لی
سب
ی
ی
س ِر س درھ ےت ۔۔
ھے دِرھان
ਤਵਝਣ ਕਲਹ ਨ ਿੇਵਿਾ ਿਾਂ ਲਇਆ ਕਰਿੇ ॥

وِنھج ہلک ہن َدویدا نان لییا رکےت ۔۔
ਜੋ ਜੋ ਕਰਿੇ ਅਹੰਮੇਉ ਝਤੜ ਧਰਿੀ ਪੜਿੇ ॥੩੨॥

وج وج رکےت اہبمپؤ ڑھج درھیت ڑپےت ۔۔۳۲۔۔
ਸਲੋਕ ਮਃ ੩ ॥

ولسک م۳ :۔۔

ਗੁਰਮੁਤਖ ਤਗਆਨੁ ਤਬਬੇਕ ਬੁਤਧ ਹੋਇ ॥

ُگرمُکھ گ ِیان نِییک ُندھ وہۓ ۔۔

ਹਤਰ ਗੁਣ ਗਾਵੈ ਤਹਰਿੈ ਹਾਰੁ ਪਰੋਇ ॥

ُگ
اگوے ہِر َدے اہر رپو ئِے ۔۔
ہر ں َ
ਪਤਵਿੁ ਪਾਵਨੁ ਪਰਮ ਬੀਚਾਰੀ ॥

وپِت ناون رپم اچیبری ۔۔
ਤਜ ਓਸੁ ਤਮਲੈ ਤਿਸੁ ਪਾਤਰ ਉਿਾਰੀ ॥

چ اوس ملَ ِے ئِس نار اُناری ۔۔

ਅੰਿਤਰ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਬਾਸਨਾ ਸਮਾਣੀ ॥

ارتن ہر نام ناانس امسین ۔۔
ਹਤਰ ਿਤਰ ਸੋਭਾ ਮਹਾ ਉਿਮ ਬਾਣੀ ॥

ہر در وساھب اہم اُمت ناین ۔۔
ਤਜ ਪੁਰਖੁ ਸੁਣੈ ਸੁ ਹੋਇ ਤਨਹਾਲੁ ॥

چ ُپرھک ُسیے َ س وہۓ بِہال ۔۔
ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਤਮਤਲਐ ਪਾਇਆ ਨਾਮੁ ਧਨੁ ਮਾਲੁ ॥੧॥

نانک سیگؤر مِلیپے نانا نام دنھ امل ۔۔۱۔۔
ਮਃ ੪ ॥

م۴ :۔۔
ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਜੀਅ ਕੀ ਸਾਰ ਨ ਜਾਪੈ ਤਕ ਪੂਰੈ ਸਤਿਗੁਰ ਭਾਵੈ ॥

اھبوے ۔۔
سیگؤر ےک یج یک سار ہن اج ئَے ک ئُؤ َرے سیگؤر َ

ਗੁਰਤਸਖਾਂ ਅੰਿਤਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਵਰਿੈ ਜੋ ਤਸਖਾਂ ਨੋ ਲੋਚੈ ਸੋ ਗੁਰ ਖੁਸੀ ਆਵੈ ॥

ُ ُک
ھ
ِسک
ُ ِسک
س
َ
س
ے ۔۔
گر ھان ادنر یگؤرو ور ئے وج ھان ون ول َچے وس گر ی ا و َ
ਸਤਿਗੁਰੁ ਆਖੈ ਸੁ ਕਾਰ ਕਮਾਵਤਨ ਸੁ ਜਪੁ ਕਮਾਵਤਹ ਗੁਰਤਸਖਾਂ ਕੀ ਘਾਲ ਸਚਾ ਥਾਇ ਪਾਵੈ ॥

سیگؤر ا ےھک س اکر امکون س جت امکوہِ ُگر ِسکھان یک اھگل اچس اھتےئ نا َوے ۔۔

ਤਵਣੁ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਹੁਕਮੈ ਤਜ ਗੁਰਤਸਖਾਂ ਪਾਸਹੁ ਕੰਮੁ ਕਰਾਇਆ ਲੋੜੇ ਤਿਸੁ ਗੁਰਤਸਖੁ ਤਿਤਰ ਨੇਤੜ ਨ
ਆਵੈ ॥

ّک
ئ ِ ُگ سِک ب
وِن سیگؤر ےک ُچکمے چ ُگر ِسک
ھ
ِ
ے ۔۔
و
ا
ہن
ڑین
ر
ھ
ر
س
ے
ولر
ا
ن
رکا
م
وہس
ا
ن
ن
ھا
َ
َ
ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਅਗੈ ਕੋ ਜੀਉ ਲਾਇ ਘਾਲੈ ਤਿਸੁ ਅਗੈ ਗੁਰਤਸਖੁ ਕਾਰ ਕਮਾਵੈ ॥

ئ
امکوے ۔۔
ُگر سیگؤر ا َگے وک جپؤ ال ِئے اھگ لَے ِس ا َگے ُگرسِکھ اکر َ
ਤਜ ਿਗੀ ਆਵੈ ਿਗੀ ਉਤਿ ਜਾਇ ਤਿਸੁ ਨੇੜੈ ਗੁਰਤਸਖੁ ਮੂਤਲ ਨ ਆਵੈ ॥

ئ
ُ
ے ۔۔
ے یگھٹ اُھٹ اجۓ ِس ڑینَے گر ِسکھ مُؤل ہن ا و َ
چ یگھٹ ا و َ
ਬਰਹਮੁ ਬੀਚਾਰੁ ਨਾਨਕੁ ਆਤਖ ਸੁਣਾਵੈ ॥

پرمہ اچیبر نانک ا ھک ُسیا َوے ۔۔

ਤਜ ਤਵਣੁ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਮਨੁ ਮੰਨੇ ਕੰਮੁ ਕਰਾਏ ਸੋ ਜੰਿੁ ਮਹਾ ਿੁਖੁ ਪਾਵੈ ॥੨॥

ّک
چ وِن سیگؤر ےک نم مپّے م رکاےئ وس جپت اہم ُدھک نا َوے ۔۔۲۔۔
ਪਉੜੀ ॥

ئؤری ۔۔
ਿੂੰ ਸਚਾ ਸਾਤਹਬੁ ਅਤਿ ਵਿਾ ਿੁਤਹ ਜੇਵਿੁ ਿੂੰ ਵਿ ਵਿੇ ॥

ئُؤن اچس اصجِت ات ودا ُن ِہ َجپ َؤد ئُؤن ود ودے ۔۔
ਤਜਸੁ ਿੂੰ ਮੇਲਤਹ ਸੋ ਿੁਧੁ ਤਮਲੈ ਿੂੰ ਆਪੇ ਬਖਤਸ ਲੈਤਹ ਲੇਖਾ ਛਿੇ ॥

نک
چ
ھ
ہیل اھکیل ھدے ۔۔
ِجس ئُؤن میلہہ وس ُندھ ملَ ِے ئُؤن ا ےپ س ِ

ਤਜਸ ਨੋ ਿੂੰ ਆਤਪ ਤਮਲਾਇਿਾ ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੁ ਸੇਵੇ ਮਨੁ ਗਿ ਗਿੇ ॥

ِجس ون ئُؤن ا ت مِالدئا وس سیگؤر ویسے نم ڈگ ڈگے ۔۔
ਿੂੰ ਸਚਾ ਸਾਤਹਬੁ ਸਚੁ ਿੂ ਸਭੁ ਜੀਉ ਤਪੰਿੁ ਚੰਮੁ ਿੇਰਾ ਹਿੇ ॥

چ ریتا ڈہے ۔۔
ئُؤن اچس اصجت چس ئُؤ سیھ جپؤ پِید ّ
ਤਜਉ ਭਾਵੈ ਤਿਉ ਰਖੁ ਿੂੰ ਸਤਚਆ ਨਾਨਕ ਮਤਨ ਆਸ ਿੇਰੀ ਵਿ ਵਿੇ ॥੩੩॥੧॥ ਸੁਧੁ ॥

اھبوے پپؤ رھک ئُؤن سچِیا نانک نم ا س ریتی ود ودے ۔۔۳۳۔۔۱۔۔دسھ۔۔
ج ٔپؤ َ
ਗਉੜੀ ਕੀ ਵਾਰ ਮਹਲਾ ੫ ਰਾਇ ਕਮਾਲਿੀ ਮੋਜਿੀ ਕੀ ਵਾਰ ਕੀ ਧੁਤਨ ਉਪਤਰ ਗਾਵਣੀ

گؤری یک وار ہلحم  ۵راےئ امکدلی ومچدی یک وار یک د ُھں اُرپ اگوین
ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪਰਸਾਤਿ ॥

اِک اواکنر سیگؤر رپساد ۔۔
ਸਲੋਕ ਮਃ ੫ ॥

ولسک م۵ :۔۔
ਹਤਰ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਜੋ ਜਨੁ ਜਪੈ ਸੋ ਆਇਆ ਪਰਵਾਣੁ ॥

ہر ہر نام وج نج جپَے وس ا نا رپوان ۔۔

ਤਿਸੁ ਜਨ ਕੈ ਬਤਲਹਾਰਣੈ ਤਜਤਨ ਭਤਜਆ ਪਰਭੁ ਤਨਰਬਾਣੁ ॥

ئِس نج ےکَ اہلبر ئَے ِجں ایجھب رپَھب پِرنان ۔۔

ਜਨਮ ਮਰਨ ਿੁਖੁ ਕਤਟਆ ਹਤਰ ਭੇਤਟਆ ਪੁਰਖੁ ਸੁਜਾਣੁ ॥

ب
منج رمن ُدھک ایٹک ہر ھیییا ُپرھک سُچان ۔۔

ਸੰਿ ਸੰਤਗ ਸਾਗਰੁ ਿਰੇ ਜਨ ਨਾਨਕ ਸਚਾ ਿਾਣੁ ॥੧॥

سیت گنس سارگ رتے نج نانک اچس نان ۔۔۱۔۔

ਮਃ ੫ ॥

م۵ :۔۔
ਭਲਕੇ ਉਤਿ ਪਰਾਹੁਣਾ ਮੇਰੈ ਘਤਰ ਆਵਉ ॥

ب
ھلکے اُھٹ رپا ُہیا ریمَے رھگ ا وو ۔۔

ਪਾਉ ਪਖਾਲਾ ਤਿਸ ਕੇ ਮਤਨ ਿਤਨ ਤਨਿ ਭਾਵਉ ॥

ناو اھکپال ئِس ےک نم نت پِپ اھبوو ۔۔
ਨਾਮੁ ਸੁਣੇ ਨਾਮੁ ਸੰਗਰਹੈ ਨਾਮੇ ਤਲਵ ਲਾਵਉ ॥

نام ُسیے نام رگنسےہَ ناےم لِؤ الوو ۔۔

ਤਗਰਹੁ ਧਨੁ ਸਭੁ ਪਤਵਿੁ ਹੋਇ ਹਤਰ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਵਉ ॥

گِر ُہ دنھ سیھ وپِرت وہۓ ہر ےک ُگں اگوو ۔۔

ਹਤਰ ਨਾਮ ਵਾਪਾਰੀ ਨਾਨਕਾ ਵਿਭਾਗੀ ਪਾਵਉ ॥੨॥

ہر نام واناری نااکن وداھبیگ ناوو ۔۔۲۔۔
ਪਉੜੀ ॥

ئؤری ۔۔
ਜੋ ਿੁਧੁ ਭਾਵੈ ਸੋ ਭਲਾ ਸਚੁ ਿੇਰਾ ਭਾਣਾ ॥

ب
اھبوے وس ھال چس ریتا اھبنا ۔۔
وج ُندھ َ
ਿੂ ਸਭ ਮਤਹ ਏਕੁ ਵਰਿਿਾ ਸਭ ਮਾਤਹ ਸਮਾਣਾ ॥

ئُؤ سیھ ہہم انک وردتا سیھ امہِ امسنا ۔۔

ਥਾਨ ਥਨੰਿਤਰ ਰਤਵ ਰਤਹਆ ਜੀਅ ਅੰਿਤਰ ਜਾਣਾ ॥

ب
اھتن ھییتر َروِ رایہ یج ادنر اجنا ۔۔

ਸਾਧਸੰਤਗ ਤਮਤਲ ਪਾਈਐ ਮਤਨ ਸਚੇ ਭਾਣਾ ॥

سادھسیگ مِل نا پپَے نم ےچس اھبنا ۔۔

ਨਾਨਕ ਪਰਭ ਸਰਣਾਗਿੀ ਸਿ ਸਿ ਕੁਰਬਾਣਾ ॥੧॥

نانک رپَھب رسنایتگ دص دص قُرنانا ۔۔۱۔۔
ਸਲੋਕ ਮਃ ੫ ॥

ولسک م۵ :۔۔
ਚੇਿਾ ਈ ਿਾਂ ਚੇਤਿ ਸਾਤਹਬੁ ਸਚਾ ਸੋ ਧਣੀ ॥

َچییا ای نان َجپت اصجِت اچس وس دینھ ۔۔
ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰੁ ਸੇਤਵ ਚਤੜ ਬੋਤਹਤਥ ਭਉਜਲੁ ਪਾਤਰ ਪਉ ॥੧॥

نانک سیگؤر َسی َؤ ڑچ وبھتہ وھبٔلج نار ئؤ ۔۔۱۔۔
ਮਃ ੫ ॥

م۵ :۔۔
ਵਾਊ ਸੰਿੇ ਕਪੜੇ ਪਤਹਰਤਹ ਗਰਤਬ ਗਵਾਰ ॥

وا ُو دنسے ڑپکے رہپہِ رگت وگار ۔۔
ਨਾਨਕ ਨਾਤਲ ਨ ਚਲਨੀ ਜਤਲ ਬਤਲ ਹੋਏ ਛਾਰੁ ॥੨॥

نانک نال ہن ینلچ لج نل وہےئ اھچر ۔۔۲۔۔
ਪਉੜੀ ॥

ئؤری ۔۔
ਸੇਈ ਉਬਰੇ ਜਗੈ ਤਵਤਚ ਜੋ ਸਚੈ ਰਖੇ ॥

َ
سیبی اُپرے چگے َ وِچ وج سج َے رےھک ۔۔

ਮੁਤਹ ਤਿਿੈ ਤਿਨ ਕੈ ਜੀਵੀਐ ਹਤਰ ਅੰਤਮਰਿੁ ਚਖੇ ॥

ب
ےی ہر ارمت ےھکچ ۔۔
مُؤہِ ِد َھے پِں ےکَ ویج ٔ
ਕਾਮੁ ਿੋਧੁ ਲੋਭੁ ਮੋਹੁ ਸੰਤਗ ਸਾਧਾ ਭਖੇ ॥

بھک
ھ
اکم رکودھ ولھب ومہ گنس ساداھ ے ۔۔
ਕਤਰ ਤਕਰਪਾ ਪਰਤਭ ਆਪਣੀ ਹਤਰ ਆਤਪ ਪਰਖੇ ॥

رک کِرنا رپَھب ا ینپ ہر ا ت رپےھک ۔۔

ਨਾਨਕ ਚਲਿ ਨ ਜਾਪਨੀ ਕੋ ਸਕੈ ਨ ਲਖੇ ॥੨॥

ےکس ہن ےھکل ۔۔۲۔۔
نانک تلچ ہن اجینپ وک َ
ਸਲੋਕ ਮਃ ੫ ॥

ولسک م۵ :۔۔
ਨਾਨਕ ਸੋਈ ਤਿਨਸੁ ਸੁਹਾਵੜਾ ਤਜਿੁ ਪਰਭੁ ਆਵੈ ਤਚਤਿ ॥

ے ِجت ۔۔
نانک وسیئ دِسن ُسہاورا ِجت رپَھب ا و َ
ਤਜਿੁ ਤਿਤਨ ਤਵਸਰੈ ਪਾਰਬਰਹਮੁ ਤਿਟੁ ਭਲੇਰੀ ਰੁਤਿ ॥੧॥

ب
ِجت دِن وِرسَے نارپرمہ بھِت ھلتری ُرت ۔۔۱۔۔
ਮਃ ੫ ॥

م۵ :۔۔
ਨਾਨਕ ਤਮਿਰਾਈ ਤਿਸੁ ਤਸਉ ਸਭ ਤਕਛੁ ਤਜਸ ਕੈ ਹਾਤਥ ॥

ک
نانک ِمترایئ ئِس سِیؤ سیھ ِچھ ِجس ےکَ اہھت ۔۔

ਕੁਤਮਿਰਾ ਸੇਈ ਕਾਂਢੀਅਤਹ ਇਕ ਤਵਖ ਨ ਚਲਤਹ ਸਾਤਥ ॥੨॥

ُک
ِمترا سیبی اکندھیی ِہ اِک وِھک ہن چلہہ ساھت ۔۔۲۔۔

ਪਉੜੀ ॥

ئؤری ۔۔
ਅੰਤਮਰਿੁ ਨਾਮੁ ਤਨਧਾਨੁ ਹੈ ਤਮਤਲ ਪੀਵਹੁ ਭਾਈ ॥

ےہ مِل ویپوہ اھبیئ ۔۔
ارمت نام ن ِداھن َ

ਤਜਸੁ ਤਸਮਰਿ ਸੁਖੁ ਪਾਈਐ ਸਭ ਤਿਖਾ ਬੁਝਾਈ ॥

ب
ِجس ِسمرت ُسکھ نا پپَے سیھ نِکھا ُجھایئ ۔۔

ਕਤਰ ਸੇਵਾ ਪਾਰਬਰਹਮ ਗੁਰ ਭੁਖ ਰਹੈ ਨ ਕਾਈ ॥

ب
رک ویسا نارپرمہ ُگر ُھکھ ر َہے ہن اکیئ ۔۔

ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਪੁੰਤਨਆ ਅਮਰਾ ਪਿੁ ਪਾਈ ॥

لگس ونمرھت ُنیّیا ارما ند نایئ ۔۔
ਿੁਧੁ ਜੇਵਿੁ ਿੂਹੈ ਪਾਰਬਰਹਮ ਨਾਨਕ ਸਰਣਾਈ ॥੩॥

ُندھ َجپ َؤد ئُؤ َہے نارپرمہ نانک رسنایئ ۔۔۳۔۔
ਸਲੋਕ ਮਃ ੫ ॥

ولسک م۵ :۔۔
ਤਿਿੜੋ ਹਭ ਿਾਇ ਊਣ ਨ ਕਾਈ ਜਾਇ ॥

دِڑھٹو ہبھ اھٹۓ اُون ہن اکیئ اجۓ ۔۔
ਨਾਨਕ ਲਧਾ ਤਿਨ ਸੁਆਉ ਤਜਨਾ ਸਤਿਗੁਰੁ ਭੇਤਟਆ ॥੧॥

ب
نانک دلاھ پِں سُؤا و ِجیا سیگؤر ھیییا ۔۔۱۔۔
ਮਃ ੫ ॥

م۵ :۔۔

ਿਾਮਨੀ ਚਮਿਕਾਰ ਤਿਉ ਵਰਿਾਰਾ ਜਗ ਖੇ ॥

داینم اکتمچر پپؤ ورنارا چگ ےھک ۔۔

ਵਥੁ ਸੁਹਾਵੀ ਸਾਇ ਨਾਨਕ ਨਾਉ ਜਪੰਿੋ ਤਿਸੁ ਧਣੀ ॥੨॥

وھت ُسہاوی ساۓ نانک ناو چییدو ئِس دینھ ۔۔۲۔۔
ਪਉੜੀ ॥

ئؤری ۔۔
ਤਸਤਮਰਤਿ ਸਾਸਿਰ ਸੋਤਧ ਸਤਭ ਤਕਨੈ ਕੀਮ ਨ ਜਾਣੀ ॥

ِب
ِسمرت سارتس وسدھ سیھ ک ِ َپے ق م ہن اجین ۔۔
ਜੋ ਜਨੁ ਭੇਟੈ ਸਾਧਸੰਤਗ ਸੋ ਹਤਰ ਰੰਗੁ ਮਾਣੀ ॥

ب
وج نج ھی َپے سادھسیگ وس ہر رنگ امین ۔۔
ਸਚੁ ਨਾਮੁ ਕਰਿਾ ਪੁਰਖੁ ਏਹ ਰਿਨਾ ਖਾਣੀ ॥

چس نام رکنا ُپرھک اہہی رانت اھکین ۔۔

ਮਸਿਤਕ ਹੋਵੈ ਤਲਤਖਆ ਹਤਰ ਤਸਮਤਰ ਪਰਾਣੀ ॥

وہوے لک ِھیا ہر ِسمر رپاین ۔۔
کتسم َ

ਿੋਸਾ ਤਿਚੈ ਸਚੁ ਨਾਮੁ ਨਾਨਕ ਤਮਹਮਾਣੀ ॥੪॥

وتسا ِد َچے چس نام نانک امہمین ۔۔۴۔۔
ਸਲੋਕ ਮਃ ੫ ॥

ولسک م۵ :۔۔
ਅੰਿਤਰ ਤਚੰਿਾ ਨੈਣੀ ਸੁਖੀ ਮੂਤਲ ਨ ਉਿਰੈ ਭੁਖ ॥

ب
سک
ارتن ِچییا نَیبی ُ ھی مُؤل ہن اُرتَے ُھکھ ۔۔

ਨਾਨਕ ਸਚੇ ਨਾਮ ਤਬਨੁ ਤਕਸੈ ਨ ਲਥੋ ਿੁਖੁ ॥੧॥

لب
نانک ےچس نام پِں کِسے َ ہن ھؤ ُدھک ۔۔۱۔۔
ਮਃ ੫ ॥

م۵ :۔۔
ਮੁਿੜੇ ਸੇਈ ਸਾਥ ਤਜਨੀ ਸਚੁ ਨ ਲਤਿਆ ॥

ب
مُ ھرے سیبی ساھت ِجبی چس ہن دلنا ۔۔
ਨਾਨਕ ਸੇ ਸਾਬਾਤਸ ਤਜਨੀ ਗੁਰ ਤਮਤਲ ਇਕੁ ਪਛਾਤਣਆ ॥੨॥

نانک ےس ساناس ِجبی ُگر مِل اِک اھچپاین ۔۔۲۔۔
ਪਉੜੀ ॥

ئؤری ۔۔
ਤਜਥੈ ਬੈਸਤਨ ਸਾਧ ਜਨ ਸੋ ਥਾਨੁ ਸੁਹੰਿਾ ॥

ج ب نی
ِ َھے َ سں سادھ نج وس اھتن سُؤدنہا ۔۔
ਓਇ ਸੇਵਤਨ ਸੰਤਮਰਥੁ ਆਪਣਾ ਤਬਨਸੈ ਸਭੁ ਮੰਿਾ ॥

ھت ا انپ نِیسے سیھ دنما ۔۔
اوےؑ سیَؤن رمسِ ِ

ਪਤਿਿ ਉਧਾਰਣ ਪਾਰਬਰਹਮ ਸੰਿ ਬੇਿੁ ਕਹੰਿਾ ॥

تتپ اُداھرن نارپرمہ سیت دیب کہیدا ۔۔

ਭਗਤਿ ਵਛਲੁ ਿੇਰਾ ਤਬਰਿੁ ਹੈ ਜੁਤਗ ਜੁਤਗ ਵਰਿੰਿਾ ॥

ےہ ُچگ ُچگ وردنتا ۔۔
تگھب ولھچ ریتا پِرد َ
ਨਾਨਕੁ ਜਾਚੈ ਏਕੁ ਨਾਮੁ ਮਤਨ ਿਤਨ ਭਾਵੰਿਾ ॥੫॥

نانک اج َچے انک نام نم نت اھبودنا ۔۔۵۔۔

ਸਲੋਕ ਮਃ ੫ ॥

ولسک م۵ :۔۔
ਤਚੜੀ ਚੁਹਕੀ ਪਹੁ ਿੁਟੀ ਵਗਤਨ ਬਹੁਿੁ ਿਰੰਗ ॥

ب
چ
جِری ُہکی بہ ُؤ ُھبی ونگ تہب رتنگ ۔۔

ਅਚਰਜ ਰੂਪ ਸੰਿਨ ਰਚੇ ਨਾਨਕ ਨਾਮਤਹ ਰੰਗ ॥੧॥

س
ارچچ ُروت ییں رےچ نانک ناہمِ رنگ ۔۔۱۔۔
ਮਃ ੫ ॥

م۵ :۔۔
ਘਰ ਮੰਿਰ ਖੁਸੀਆ ਿਹੀ ਜਹ ਿੂ ਆਵਤਹ ਤਚਤਿ ॥

ُک
رھگ دنمر ھسیا یہت ہج ئُؤ ا وہِ ِجت ۔۔

ਿੁਨੀਆ ਕੀਆ ਵਤਿਆਈਆ ਨਾਨਕ ਸਤਭ ਕੁਤਮਿ ॥੨॥

ُداین ک ِیا ودناایئ نانک سیھ ُکمت ۔۔۲۔۔
ਪਉੜੀ ॥

ئؤری ۔۔
ਹਤਰ ਧਨੁ ਸਚੀ ਰਾਤਸ ਹੈ ਤਕਨੈ ਤਵਰਲੈ ਜਾਿਾ ॥

ےہ ک ِ َپے وِر لَے اجنا ۔۔
ہر دنھ یچس راس َ

ਤਿਸੈ ਪਰਾਪਤਿ ਭਾਇਰਹੁ ਤਜਸੁ ਿੇਇ ਤਬਧਾਿਾ ॥

ئ ِ َسے رپاپپ اھبۓروہ ِجس دےئ نِداھنا ۔۔

ਮਨ ਿਨ ਭੀਿਤਰ ਮਉਤਲਆ ਹਤਰ ਰੰਤਗ ਜਨੁ ਰਾਿਾ ॥

نم نت رتیھب ؤمایل ہر رنگ نج رانا ۔۔

ਸਾਧਸੰਤਗ ਗੁਣ ਗਾਇਆ ਸਤਭ ਿੋਖਹ ਖਾਿਾ ॥

سادھسیگ ُگں اگنا سیھ دوکھہ اھکہت ۔۔

ਨਾਨਕ ਸੋਈ ਜੀਤਵਆ ਤਜਤਨ ਇਕੁ ਪਛਾਿਾ ॥੬॥

نانک وسیئ ویجنا ِجں اک اھچپنا ۔۔۶۔۔
ਸਲੋਕ ਮਃ ੫ ॥

ولسک م۵ :۔۔
ਖਖੜੀਆ ਸੁਹਾਵੀਆ ਲਗੜੀਆ ਅਕ ਕੰਤਿ ॥

کھک
ب
کی
ھ
س
رنا ُ ہاونا ڑگلنا اک ھ ۔۔

ਤਬਰਹ ਤਵਛੋੜਾ ਧਣੀ ਤਸਉ ਨਾਨਕ ਸਹਸੈ ਗੰਤਿ ॥੧॥

پِرہ وِوھچرا دینھ سِیؤ نانک سہ َسے گیبھ ۔۔۱۔۔
ਮਃ ੫ ॥

م۵ :۔۔
ਤਵਸਾਰੇਿੇ ਮਤਰ ਗਏ ਮਤਰ ਤਭ ਨ ਸਕਤਹ ਮੂਤਲ ॥

وِسارندے رم ےئگ رم ھب ہن سکہہ مُؤل ۔۔
ਵੇਮੁਖ ਹੋਏ ਰਾਮ ਿੇ ਤਜਉ ਿਸਕਰ ਉਪਤਰ ਸੂਤਲ ॥੨॥

ب
و مکھ وہےئ رام ےت ج ٔپؤ ئسکر اُرپ سُؤل ۔۔۲۔۔
ਪਉੜੀ ॥

ئؤری ۔۔
ਸੁਖ ਤਨਧਾਨੁ ਪਰਭੁ ਏਕੁ ਹੈ ਅਤਬਨਾਸੀ ਸੁਤਣਆ ॥

ُسکھ ن ِداھن رپَھب انک ےہَ اپِیایس ُسییا ۔۔

ਜਤਲ ਥਤਲ ਮਹੀਅਤਲ ਪੂਤਰਆ ਘਤਟ ਘਤਟ ਹਤਰ ਭਤਣਆ ॥

م
ب
لج لھت ہییل ئُؤرنا ٹھگ ٹھگ ہر ھییا ۔۔

ਊਚ ਨੀਚ ਸਭ ਇਕ ਸਮਾਤਨ ਕੀਟ ਹਸਿੀ ਬਤਣਆ ॥

اُوچ چین سیھ اِک امسن ٹیک یتسہ اینب ۔۔

ਮੀਿ ਸਖਾ ਸੁਿ ਬੰਤਧਪੋ ਸਤਭ ਤਿਸ ਿੇ ਜਤਣਆ ॥

تیم اھکس ُست دنب ِھپؤ سیھ ئِس دے چییا ۔۔
ਿੁਤਸ ਨਾਨਕੁ ਿੇਵੈ ਤਜਸੁ ਨਾਮੁ ਤਿਤਨ ਹਤਰ ਰੰਗੁ ਮਤਣਆ ॥੭॥

ُ
ئس نانک دویَے ِجس نام پِں ہر رنگ مییا ۔۔۷۔۔
ਸਲੋਕ ਮਃ ੫ ॥

ولسک م۵ :۔۔
ਤਜਨਾ ਸਾਤਸ ਤਗਰਾਤਸ ਨ ਤਵਸਰੈ ਹਤਰ ਨਾਮਾਂ ਮਤਨ ਮੰਿੁ ॥

ِجیا ساس گِراس ہن وِرسَے ہر ناامن نم تنم ۔۔
ਧੰਨੁ ਤਸ ਸੇਈ ਨਾਨਕਾ ਪੂਰਨੁ ਸੋਈ ਸੰਿੁ ॥੧॥

س سیبی نااکن ئُؤرن وسیئ سیت ۔۔۱۔۔
دنھّ ِ
ਮਃ ੫ ॥

م۵ :۔۔
ਅਿੇ ਪਹਰ ਭਉਿਾ ਤਿਰੈ ਖਾਵਣ ਸੰਿੜੈ ਸੂਤਲ ॥

ب ب
دنسرے سُؤل ۔۔
اےھٹ رہپ ھؤدا ھ ِ َرے اھکون َ
ਿੋਜਤਕ ਪਉਿਾ ਤਕਉ ਰਹੈ ਜਾ ਤਚਤਿ ਨ ਹੋਇ ਰਸੂਤਲ ॥੨॥

دوچک ئؤدا کپؤ ر َہے اج ِجت ہن وہۓ رسُؤل ۔۔۲۔۔

ਪਉੜੀ ॥

ئؤری ۔۔
ਤਿਸੈ ਸਰੇਵਹੁ ਪਰਾਣੀਹੋ ਤਜਸ ਿੈ ਨਾਉ ਪਲੈ ॥

ئ ِ َسے رسوی ُہ رپاپبہؤ سج َدے ناو نلَے ۔۔

ਐਥੈ ਰਹਹੁ ਸੁਹੇਤਲਆ ਅਗੈ ਨਾਤਲ ਚਲੈ ॥

اےھتی رہہؤ ُسہ ِیلیا ا َگے نال چلَے ۔۔

ਘਰੁ ਬੰਧਹੁ ਸਚ ਧਰਮ ਕਾ ਗਤਿ ਥੰਮੁ ਅਹਲੈ ॥

رھگ دنبھہ ُؤ چس درھم اک ڈگ مھت اَ ہلَے ۔۔
ਓਟ ਲੈਹੁ ਨਾਰਾਇਣੈ ਿੀਨ ਿੁਨੀਆ ਝਲੈ ॥

چ
اوت ہیلُ نارا پ َپے دپِں ُداین ھلَے ۔۔

ਨਾਨਕ ਪਕੜੇ ਚਰਣ ਹਤਰ ਤਿਸੁ ਿਰਗਹ ਮਲੈ ॥੮॥

نانک ڑکپے رچن ہر ئِس درہگ ملَے ۔۔۸۔۔
ਸਲੋਕ ਮਃ ੫ ॥

ولسک م۵ :۔۔
ਜਾਚਕੁ ਮੰਗੈ ਿਾਨੁ ਿੇਤਹ ਤਪਆਤਰਆ ॥

َ
اجچک میگے دان دہہی ایپرنا ۔۔

ਿੇਵਣਹਾਰੁ ਿਾਿਾਰੁ ਮੈ ਤਨਿ ਤਚਿਾਤਰਆ ॥

َدویاہنر دانار م َے پِپ ِجیارنا ۔۔

ਤਨਖੁਤਟ ਨ ਜਾਈ ਮੂਤਲ ਅਿੁਲ ਭੰਿਾਤਰਆ ॥

نکِ ُھت ہن اجیئ مُؤل ا ُنل ڈنھبارنا ۔۔

ਨਾਨਕ ਸਬਿੁ ਅਪਾਰੁ ਤਿਤਨ ਸਭੁ ਤਕਛੁ ਸਾਤਰਆ ॥੧॥

ک
نانک دبس انار پِں سیھ ِچھ سارِنا ۔۔۱۔۔
ਮਃ ੫ ॥

م۵ :۔۔
ਤਸਖਹੁ ਸਬਿੁ ਤਪਆਤਰਹੋ ਜਨਮ ਮਰਨ ਕੀ ਟੇਕ ॥

ک
ِس ھہؤ دبس ایپروہ منج رمن یک کیٹ ۔۔

ਮੁਖ ਊਜਲ ਸਿਾ ਸੁਖੀ ਨਾਨਕ ਤਸਮਰਿ ਏਕ ॥੨॥

سک
مُکھ اُولج دسا ُ ھی نانک ِسمرت انک ۔۔۲۔۔
ਪਉੜੀ ॥

ئؤری ۔۔
ਓਥੈ ਅੰਤਮਰਿੁ ਵੰਿੀਐ ਸੁਖੀਆ ਹਤਰ ਕਰਣੇ ॥

ب
سک
او َھے ارمت وند پپے ُ ھییا ہر رکےن ۔۔

ਜਮ ਕੈ ਪੰਤਥ ਨ ਪਾਈਅਤਹ ਤਿਤਰ ਨਾਹੀ ਮਰਣੇ ॥

ب
ےک ھتنپ ہن ناپ ٔبہہ ھِر نایہ رمےن ۔۔
مج َ

ਤਜਸ ਨੋ ਆਇਆ ਪਰੇਮ ਰਸੁ ਤਿਸੈ ਹੀ ਜਰਣੇ ॥

ِجس ون ا نا رپمی رس ئ ِ َسے یہ رجےن ۔۔

ਬਾਣੀ ਉਚਰਤਹ ਸਾਧ ਜਨ ਅਤਮਉ ਚਲਤਹ ਝਰਣੇ ॥

ناین اُرچہِ سادھ نج ا ِمپؤ چلہہ رھجےن ۔۔

ਪੇਤਖ ਿਰਸਨੁ ਨਾਨਕੁ ਜੀਤਵਆ ਮਨ ਅੰਿਤਰ ਧਰਣੇ ॥੯॥

پ َیکھ درنس نانک ِجپؤنا نم ادنر درھےن ۔۔۹۔۔

ਸਲੋਕ ਮਃ ੫ ॥

ولسک م۵ :۔۔
ਸਤਿਗੁਤਰ ਪੂਰੈ ਸੇਤਵਐ ਿੂਖਾ ਕਾ ਹੋਇ ਨਾਸੁ ॥

سیگؤر ئُؤ َرے ویس پپے ُدواھک اک وہۓ ناس ۔۔
ਨਾਨਕ ਨਾਤਮ ਅਰਾਤਧਐ ਕਾਰਜੁ ਆਵੈ ਰਾਤਸ ॥੧॥

ے راس ۔۔۱۔۔
نانک نام ارادھیپے اکرچ ا و َ
ਮਃ ੫ ॥

م۵ :۔۔
ਤਜਸੁ ਤਸਮਰਿ ਸੰਕਟ ਛੁਟਤਹ ਅਨਿ ਮੰਗਲ ਤਬਸਰਾਮ ॥

ِجس ِسمرت ٹکنس چھُی ِہ ا َند لگنم ِئسرام ۔۔

ਨਾਨਕ ਜਪੀਐ ਸਿਾ ਹਤਰ ਤਨਮਖ ਨ ਤਬਸਰਉ ਨਾਮੁ ॥੨॥

ب
نانک چیپَے دسا ہر ِمکھ ہن ِئسرو نام ۔۔۲۔۔
ਪਉੜੀ ॥

ئؤری ۔۔
ਤਿਨ ਕੀ ਸੋਭਾ ਤਕਆ ਗਣੀ ਤਜਨੀ ਹਤਰ ਹਤਰ ਲਧਾ ॥

پِں یک وساھب ایک ینگ ِجبی ہر ہر دلاھ ۔۔
ਸਾਧਾ ਸਰਣੀ ਜੋ ਪਵੈ ਸੋ ਛੁਟੈ ਬਧਾ ॥

چ
ساداھ رسین وج وپَے وس ُھ َپے دباھ ۔۔
ਗੁਣ ਗਾਵੈ ਅਤਬਨਾਸੀਐ ਜੋਤਨ ਗਰਤਭ ਨ ਿਧਾ ॥

ُگ
اگوے اپِیاسی َپے وجن رگھب ہن دداھ ۔۔
ں َ

ਗੁਰੁ ਭੇਤਟਆ ਪਾਰਬਰਹਮੁ ਹਤਰ ਪਤੜ ਬੁਤਝ ਸਮਧਾ ॥

ب
ب
ُگر ھیییا نارپرمہ ہر ڑپ ُچھ دمساھ ۔۔

ਨਾਨਕ ਪਾਇਆ ਸੋ ਧਣੀ ਹਤਰ ਅਗਮ ਅਗਧਾ ॥੧੦॥

نانک نانا وس دینھ ہر امگ ادگاھ ۔۔۱۱۔۔
ਸਲੋਕ ਮਃ ੫ ॥

ولسک م۵ :۔۔
ਕਾਮੁ ਨ ਕਰਹੀ ਆਪਣਾ ਤਿਰਤਹ ਅਵਿਾ ਲੋਇ ॥

ب
اکم ہن رکیہ ا انپ ھِرہِ اَونا ولےئ ۔۔

ਨਾਨਕ ਨਾਇ ਤਵਸਾਤਰਐ ਸੁਖੁ ਤਕਨੇਹਾ ਹੋਇ ॥੧॥

نانک ناےئ وِسار پپے ُسکھ کِیبہا وہۓ ۔۔۱۔۔
ਮਃ ੫ ॥

م۵ :۔۔
ਤਬਖੈ ਕਉੜਿਤਣ ਸਗਲ ਮਾਤਹ ਜਗਤਿ ਰਹੀ ਲਪਟਾਇ ॥

نک
ِ َھے

کؤرنت لگس امہِ تگج ریہ لییا ئِے ۔۔

ਨਾਨਕ ਜਤਨ ਵੀਚਾਤਰਆ ਮੀਿਾ ਹਤਰ ਕਾ ਨਾਉ ॥੨॥

نانک نج وبچارنا اھٹیم ہر اک ناو ۔۔۲۔۔
ਪਉੜੀ ॥

ئؤری ۔۔
ਇਹ ਨੀਸਾਣੀ ਸਾਧ ਕੀ ਤਜਸੁ ਭੇਟਿ ਿਰੀਐ ॥

ب
اہہی اسینین سادھ یک ِجس ھیپت رت پ َپے ۔۔

ਜਮਕੰਕਰੁ ਨੇਤੜ ਨ ਆਵਈ ਤਿਤਰ ਬਹੁਤੜ ਨ ਮਰੀਐ ॥

چ
ب
م
ک
ہ
ی
ک
پ
پ
ہ
ھ
َ
ِ
ر ڑین ہن ا ویئ ر ر ہن رم ے ۔۔

ਭਵ ਸਾਗਰੁ ਸੰਸਾਰੁ ਤਬਖੁ ਸੋ ਪਾਤਰ ਉਿਰੀਐ ॥

ب
َھؤ سارگ اسنسر نِکھ وس نار اُرت پپے ۔۔

ਹਤਰ ਗੁਣ ਗੁੰਿਹੁ ਮਤਨ ਮਾਲ ਹਤਰ ਸਭ ਮਲੁ ਪਰਹਰੀਐ ॥

ہر ُگں ُگیب
ھہ نم امل ہر سیھ لم رپہر پ َپے ۔۔
ُ

ਨਾਨਕ ਪਰੀਿਮ ਤਮਤਲ ਰਹੇ ਪਾਰਬਰਹਮ ਨਰਹਰੀਐ ॥੧੧॥

نانک رپمتی مِل رےہ نارپرمہ رنہر پپے َ۔۔۱۱۔۔
ਸਲੋਕ ਮਃ ੫ ॥

ولسک م۵ :۔۔
ਨਾਨਕ ਆਏ ਸੇ ਪਰਵਾਣੁ ਹੈ ਤਜਨ ਹਤਰ ਵੁਿਾ ਤਚਤਿ ॥

نانک ا ےئ ےس رپوان ےہَ ِجں ہر ُواھٹ ِجت ۔۔

ਗਾਲਹੀ ਅਲ ਪਲਾਲੀਆ ਕੰਤਮ ਨ ਆਵਤਹ ਤਮਿ ॥੧॥

لہ
ن ّ
ک
ھ
م
ِ
اگ ی ال الایل م ہن ا وہِ ت ۔۔۱۔۔
ਮਃ ੫ ॥

م۵ :۔۔
ਪਾਰਬਰਹਮੁ ਪਰਭੁ ਤਿਰਸਟੀ ਆਇਆ ਪੂਰਨ ਅਗਮ ਤਬਸਮਾਿ ॥

نارپرمہ رپَھب درِیٹس ا نا ئُؤرن امگ ِئسماد ۔۔

ਨਾਨਕ ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਧਨੁ ਕੀਿਾ ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਪਰਸਾਤਿ ॥੨॥

نانک رام نام دنھ کِییا ئُؤرے ُگر رپساد ۔۔۲۔۔

ਪਉੜੀ ॥

ئؤری ۔۔
ਧੋਹੁ ਨ ਚਲੀ ਖਸਮ ਨਾਤਲ ਲਤਬ ਮੋਤਹ ਤਵਗੁਿੇ ॥

کھ
س
ُ
گ
پ
ل
دوھ ہن یلچ م نال پ ومہِ وِ ے ۔۔

ਕਰਿਬ ਕਰਤਨ ਭਲੇਤਰਆ ਮਤਿ ਮਾਇਆ ਸੁਿੇ ॥

ب
رکپپ رکن ھلتَرنا دم امنا ُسیے ۔۔

ਤਿਤਰ ਤਿਤਰ ਜੂਤਨ ਭਵਾਈਅਤਨ ਜਮ ਮਾਰਤਗ ਮੁਿੇ ॥

پ
ب ب
ھِر ھِر ُجؤن وھبا ییں مج امرگ مُپے ۔۔
ਕੀਿਾ ਪਾਇਤਨ ਆਪਣਾ ਿੁਖ ਸੇਿੀ ਜੁਿੇ ॥

کییا نانئ ا انپ ُدھک َسیبی ُجپے ۔۔

ਨਾਨਕ ਨਾਇ ਤਵਸਾਤਰਐ ਸਭ ਮੰਿੀ ਰੁਿੇ ॥੧੨॥

نانک ناےئ وِسار پپے سیھ دنمی ُرےت ۔۔۱۲۔۔
ਸਲੋਕ ਮਃ ੫ ॥

ولسک م۵ :۔۔
ਉਿੰਤਿਆ ਬਹੰਤਿਆ ਸਵੰਤਿਆ ਸੁਖੁ ਸੋਇ ॥

اُدنھٹِنا بہیدنا وسَدنِنا ُسکھ وسۓ ۔۔

ਨਾਨਕ ਨਾਤਮ ਸਲਾਤਹਐ ਮਨੁ ਿਨੁ ਸੀਿਲੁ ਹੋਇ ॥੧॥

نانک نام سال ہیپے نم نت لتیس وہۓ ۔۔۱۔۔
ਮਃ ੫ ॥

م۵ :۔۔

ਲਾਲਤਚ ਅਤਟਆ ਤਨਿ ਤਿਰੈ ਸੁਆਰਥੁ ਕਰੇ ਨ ਕੋਇ ॥

ب
الچل اایٹ پِپ ھ ِ َرے سُؤارھت رکے ہن وکۓ ۔۔

ਤਜਸੁ ਗੁਰੁ ਭੇਟੈ ਨਾਨਕਾ ਤਿਸੁ ਮਤਨ ਵਤਸਆ ਸੋਇ ॥੨॥

ب
ِجس ُگر ھی َپے نااکن ئِس نم وایس وسۓ ۔۔۲۔۔
ਪਉੜੀ ॥

ئؤری ۔۔
ਸਭੇ ਵਸਿੂ ਕਉੜੀਆ ਸਚੇ ਨਾਉ ਤਮਿਾ ॥

سبھے و ُ
سیؤ کؤرنا ےچس ناو مِبھا ۔۔

ਸਾਿੁ ਆਇਆ ਤਿਨ ਹਤਰ ਜਨਾਂ ਚਤਖ ਸਾਧੀ ਤਿਿਾ ॥

اصد ا نا پِں ہر انجن ھکچ سادیھ دِاھٹ ۔۔

ਪਾਰਬਰਹਤਮ ਤਜਸੁ ਤਲਤਖਆ ਮਤਨ ਤਿਸੈ ਵੁਿਾ ॥

نارپرمہ ِجس لک ِھیا نم ئ ِ َسے واھٹ ۔۔

ਇਕੁ ਤਨਰੰਜਨੁ ਰਤਵ ਰਤਹਆ ਭਾਉ ਿੁਯਾ ਕੁਿਾ ॥

اک پِرنجن َروے رایہ اھبو ُدنا ُکبھا ۔۔

ਹਤਰ ਨਾਨਕੁ ਮੰਗੈ ਜੋਤੜ ਕਰ ਪਰਭੁ ਿੇਵੈ ਿੁਿਾ ॥੧੩॥

َ
ہر نانک میگے َ وجر رک رپَھب دویَے ُپبھا ۔۔۱۳۔۔
ਸਲੋਕ ਮਃ ੫ ॥

ولسک م۵ :۔۔
ਜਾਚੜੀ ਸਾ ਸਾਰੁ ਜੋ ਜਾਚੰਿੀ ਹੇਕੜੋ ॥

اجڑچی سا سار وج اجدنچی ہیکرو ۔۔

ਗਾਲਹੀ ਤਬਆ ਤਵਕਾਰ ਨਾਨਕ ਧਣੀ ਤਵਹੂਣੀਆ ॥੧॥

لہ
ھ
پ
ن
ِ
اگ ی ِیا وِاکر نا ک دینھ ووہُاین ۔۔۱۔۔
ਮਃ ੫ ॥

م۵ :۔۔
ਨੀਤਹ ਤਜ ਤਵਧਾ ਮੰਨੁ ਪਛਾਣੂ ਤਵਰਲੋ ਤਥਓ ॥

ب
پبہ ِہ چ وِداھ نمّ اھچپئُؤ وِرول ھیپؤ ۔۔

ਜੋੜਣਹਾਰਾ ਸੰਿੁ ਨਾਨਕ ਪਾਧਰੁ ਪਧਰੋ ॥੨॥

وجراہنرا سیت نانک نادرھ ندرھو ۔۔۲۔۔
ਪਉੜੀ ॥

ئؤری ۔۔
ਸੋਈ ਸੇਤਵਹੁ ਜੀਅੜੇ ਿਾਿਾ ਬਖਤਸੰਿੁ ॥

نک
وسیئ َسیؤوہ جیترے دانا ھ ِسید ۔۔

ਤਕਲਤਵਖ ਸਤਭ ਤਬਨਾਸੁ ਹੋਤਨ ਤਸਮਰਿ ਗੋਤਵੰਿੁ ॥

کِلؤِھک سیھ پِیاس وہن ِسمرت وگوِدن ۔۔

ਹਤਰ ਮਾਰਗੁ ਸਾਧੂ ਿਤਸਆ ਜਪੀਐ ਗੁਰਮੰਿੁ ॥

ہر امرگ سا ُدوھ دایس چی ٔپے ُگرتنم ۔۔

ਮਾਇਆ ਸੁਆਿ ਸਤਭ ਤਿਤਕਆ ਹਤਰ ਮਤਨ ਭਾਵੰਿੁ ॥

ب
امنا سُؤاد سیھ ھِکیا ہر نم اھبودن ۔۔

ਤਧਆਇ ਨਾਨਕ ਪਰਮੇਸਰੈ ਤਜਤਨ ਤਿਿੀ ਤਜੰਿੁ ॥੧੪॥

دایھۓ نانک رپرسیمَے ِجں دِیت ِجید ۔۔۱۴۔۔

ਸਲੋਕ ਮਃ ੫ ॥

ولسک م۵ :۔۔
ਵਿ ਲਗੀ ਸਚੇ ਨਾਮ ਕੀ ਜੋ ਬੀਜੇ ਸੋ ਖਾਇ ॥

اھکۓ ۔۔
وت یگل ےچس نام یک وج ےجیب وس
ِ
ਤਿਸਤਹ ਪਰਾਪਤਿ ਨਾਨਕਾ ਤਜਸ ਨੋ ਤਲਤਖਆ ਆਇ ॥੧॥

ئِسہہ رپاپپ نااکن ِجس ون لک ِھیا ا ۓ ۔۔۱۔۔
ਮਃ ੫ ॥

م۵ :۔۔
ਮੰਗਣਾ ਿ ਸਚੁ ਇਕੁ ਤਜਸੁ ਿੁਤਸ ਿੇਵੈ ਆਤਪ ॥

ُ
انگنم ت چس اِک ِجس ئس دویَے ا ت ۔۔

ਤਜਿੁ ਖਾਧੈ ਮਨੁ ਤਿਰਪਿੀਐ ਨਾਨਕ ਸਾਤਹਬ ਿਾਤਿ ॥੨॥

ِجت اھکد َھے َ نم ِرتنیی َپے َ نانک اصجِت دات ۔۔۲۔۔
ਪਉੜੀ ॥

ئؤری ۔۔
ਲਾਹਾ ਜਗ ਮਤਹ ਸੇ ਖਟਤਹ ਤਜਨ ਹਤਰ ਧਨੁ ਰਾਤਸ ॥

الاہ چگ ہہم ےس کھی ِہ ِجں ہر دنھ راس ۔۔
ਿੁਿੀਆ ਭਾਉ ਨ ਜਾਣਨੀ ਸਚੇ ਿੀ ਆਸ ॥

ُدایت اھبو ہن اجینن ےچس دی ا س ۔۔
ਤਨਹਚਲੁ ਏਕੁ ਸਰੇਤਵਆ ਹੋਰੁ ਸਭ ਤਵਣਾਸੁ ॥

بہ
ِ چل انک رسویِنا وہر سیھ وِناس ۔۔

ਪਾਰਬਰਹਮੁ ਤਜਸੁ ਤਵਸਰੈ ਤਿਸੁ ਤਬਰਥਾ ਸਾਸੁ ॥

نارپرمہ ِجس وِرسَے ئِس پِراھت ساس ۔۔

ਕੰਤਿ ਲਾਇ ਜਨ ਰਤਖਆ ਨਾਨਕ ਬਤਲ ਜਾਸੁ ॥੧੫॥

کیبھ ال ِئے نج رایھک نانک نل اجس ۔۔۱۵۔۔
ਸਲੋਕ ਮਃ ੫ ॥

ولسک م۵ :۔۔
ਪਾਰਬਰਹਤਮ ਿੁਰਮਾਇਆ ਮੀਹੁ ਵੁਿਾ ਸਹਤਜ ਸੁਭਾਇ ॥

سہ
ب
نارپرمہ ُھرامنا مبہہ واھٹ ج ُسبھاےئِ ۔۔

ਅੰਨੁ ਧੰਨੁ ਬਹੁਿੁ ਉਪਤਜਆ ਤਪਰਥਮੀ ਰਜੀ ਤਿਪਤਿ ਅਘਾਇ ॥

نھ تہب اُبچِیا رپِیمھت ریج پِپت ااھگۓ ۔۔
ا ّن د ّ

ਸਿਾ ਸਿਾ ਗੁਣ ਉਚਰੈ ਿੁਖੁ ਿਾਲਿੁ ਗਇਆ ਤਬਲਾਇ ॥

دسا دسا ُگں اُج َِرے ُدھک دادل ایگ نِال ئِے ۔۔

ਪੂਰਤਬ ਤਲਤਖਆ ਪਾਇਆ ਤਮਤਲਆ ਤਿਸੈ ਰਜਾਇ ॥

ئُؤرت لک ِھیا نانا مل ِیا ئ ِ َسے راج ئِے ۔۔

ਪਰਮੇਸਤਰ ਜੀਵਾਤਲਆ ਨਾਨਕ ਤਿਸੈ ਤਧਆਇ ॥੧॥

رپرسیم ِجپؤاایل نانک ئ ِ َسے دایھۓ ۔۔۱۔۔
ਮਃ ੫ ॥

م۵ :۔۔
ਜੀਵਨ ਪਿੁ ਤਨਰਬਾਣੁ ਇਕੋ ਤਸਮਰੀਐ ॥

ِجپؤن ند پِرنان اِوک ِسمر پپے ۔۔

ਿੂਜੀ ਨਾਹੀ ਜਾਇ ਤਕਤਨ ਤਬਤਧ ਧੀਰੀਐ ॥

ُدویج نایہ اجۓ کِں نِدھ دھتر پپے َ۔۔
ਤਿਿਾ ਸਭੁ ਸੰਸਾਰੁ ਸੁਖੁ ਨ ਨਾਮ ਤਬਨੁ ॥

دِاھٹ سیھ اسنسر ُسکھ ہن نام پِں ۔۔

ਿਨੁ ਧਨੁ ਹੋਸੀ ਛਾਰੁ ਜਾਣੈ ਕੋਇ ਜਨੁ ॥

نت دنھ وہیس اھچر اج ئَے وکۓ نج ۔۔
ਰੰਗ ਰੂਪ ਰਸ ਬਾਤਿ ਤਕ ਕਰਤਹ ਪਰਾਣੀਆ ॥

رنگ ُروت رس ناد ک رکہِ رپااین ۔۔
ਤਜਸੁ ਭੁਲਾਏ ਆਤਪ ਤਿਸੁ ਕਲ ਨਹੀ ਜਾਣੀਆ ॥

ب
ِجس ھُالےئ ا ت ئِس لک یہن اجاین ۔۔
ਰੰਤਗ ਰਿੇ ਤਨਰਬਾਣੁ ਸਚਾ ਗਾਵਹੀ ॥

رنگ رےت پِرنان اچس اگویہ ۔۔

ਨਾਨਕ ਸਰਤਣ ਿੁਆਤਰ ਜੇ ਿੁਧੁ ਭਾਵਹੀ ॥੨॥

نانک رسن ُدوار ےج ُندھ اھبویہ ۔۔۲۔۔
ਪਉੜੀ ॥

ئؤری ۔۔
ਜੰਮਣੁ ਮਰਣੁ ਨ ਤਿਨਹ ਕਉ ਜੋ ਹਤਰ ਲਤੜ ਲਾਗੇ ॥

چ
مّں رمن ہن پ ِبہھ کؤ وج ہر ڑل الےگ ۔۔

ਜੀਵਿ ਸੇ ਪਰਵਾਣੁ ਹੋਏ ਹਤਰ ਕੀਰਿਤਨ ਜਾਗੇ ॥

ویجَت ےس رپوان وہےئ ہر ریکنت اجےگ ۔۔

ਸਾਧਸੰਗੁ ਤਜਨ ਪਾਇਆ ਸੇਈ ਵਿਭਾਗੇ ॥

سادھسیگ ِجں نانا سیبی وداھبےگ ۔۔

ਨਾਇ ਤਵਸਤਰਐ ਤਧਰਗੁ ਜੀਵਣਾ ਿੂਟੇ ਕਚ ਧਾਗੇ ॥

ناےئ وِرس پپے درھِگ ِجپؤنا ئُؤےٹ چک داھےگ ۔۔
ਨਾਨਕ ਧੂਤੜ ਪੁਨੀਿ ਸਾਧ ਲਖ ਕੋਤਟ ਤਪਰਾਗੇ ॥੧੬॥

نانک دھُؤر ُنیپت سادھ ھکل وکت پِراےگ ۔۔۱۶۔۔
ਸਲੋਕੁ ਮਃ ੫ ॥

ولسک م۵ :۔۔
ਧਰਤਣ ਸੁਵੰਨੀ ਖੜ ਰਿਨ ਜੜਾਵੀ ਹਤਰ ਪਰੇਮ ਪੁਰਖੁ ਮਤਨ ਵੁਿਾ ॥

درھن سُؤین ڑھک رنت ڑجاوی ہر رپمی ُپرھک نم ُواھٹ ۔۔
ਸਭੇ ਕਾਜ ਸੁਹੇਲੜੇ ਥੀਏ ਗੁਰੁ ਨਾਨਕੁ ਸਤਿਗੁਰੁ ਿੁਿਾ ॥੧॥

ب
سب
ھے اکچ ُسہیلرے ھیپے ُگر نانک سیگؤر ُپبھا ۔۔۱۔۔
ਮਃ ੫ ॥

م۵ :۔۔
ਤਿਰਿੀ ਤਿਰਿੀ ਿਹ ਤਿਸਾ ਜਲ ਪਰਬਿ ਬਨਰਾਇ ॥

ب
ب
ھِردی ھِردی دہ دِسا لج رپپپ رنبا ئِے ۔۔

ਤਜਥੈ ਤਿਿਾ ਤਮਰਿਕੋ ਇਲ ਬਤਹਿੀ ਆਇ ॥੨॥

ِ بہب
جب
ھ
ِ ھے دِاھٹ مِروکت ال ی ا ۓ ۔۔۲۔۔
ਪਉੜੀ ॥

ئؤری ۔۔

ਤਜਸੁ ਸਰਬ ਸੁਖਾ ਿਲ ਲੋੜੀਅਤਹ ਸੋ ਸਚੁ ਕਮਾਵਉ ॥

ِجس رست ُسکھا لھپ ولرپبہہ وس چس امکوو ۔۔
ਨੇੜੈ ਿੇਖਉ ਪਾਰਬਰਹਮੁ ਇਕੁ ਨਾਮੁ ਤਧਆਵਉ ॥

نک
ڑینَے د ھؤ نارپرمہ اِک نام دایھوو ۔۔

ਹੋਇ ਸਗਲ ਕੀ ਰੇਣੁਕਾ ਹਤਰ ਸੰਤਗ ਸਮਾਵਉ ॥

وہۓ لگس یک رپپُکا ہر گنس امسوو ۔۔
ਿੂਖੁ ਨ ਿੇਈ ਤਕਸੈ ਜੀਅ ਪਤਿ ਤਸਉ ਘਤਰ ਜਾਵਉ ॥

ُدوھک ہن دپبی کِسے َ ِجیا پپ سِیؤ رھگ اجوو ۔۔

ਪਤਿਿ ਪੁਨੀਿ ਕਰਿਾ ਪੁਰਖੁ ਨਾਨਕ ਸੁਣਾਵਉ ॥੧੭॥

تتپ ُنیپت رکنا ُپرھک نانک ُسیاوؤ ۔۔۱۷۔۔
ਸਲੋਕ ਿੋਹਾ ਮਃ ੫ ॥

ولسک دواہ م۵ :۔۔
ਏਕੁ ਤਜ ਸਾਜਨੁ ਮੈ ਕੀਆ ਸਰਬ ਕਲਾ ਸਮਰਥੁ ॥

انک چ سانج م َے ایک رست کال رمسھت ۔۔

ਜੀਉ ਹਮਾਰਾ ਖੰਨੀਐ ਹਤਰ ਮਨ ਿਨ ਸੰਿੜੀ ਵਥੁ ॥੧॥

ک
ھ
ی
ی
پ
ہ
ے ر نم نت دنسری وھت ۔۔۱۔۔
جپؤ امہرا
ਮਃ ੫ ॥

م۵ :۔۔
ਜੇ ਕਰੁ ਗਹਤਹ ਤਪਆਰੜੇ ਿੁਧੁ ਨ ਛੋਿਾ ਮੂਤਲ ॥

ہہگ ایپررے ُندھ ہن وھچدا مُؤل ۔۔
ےج رک ِ

ਹਤਰ ਛੋਿਤਨ ਸੇ ਿੁਰਜਨਾ ਪੜਤਹ ਿੋਜਕ ਕੈ ਸੂਤਲ ॥੨॥

ہر وھچدن ےس ُدرانج ڑپہِ دوچک ےکَ سُؤل ۔۔۲۔۔
ਪਉੜੀ ॥

ئؤری ۔۔
ਸਤਭ ਤਨਧਾਨ ਘਤਰ ਤਜਸ ਿੈ ਹਤਰ ਕਰੇ ਸੁ ਹੋਵੈ ॥

ج
وہوے ۔۔
سیھ ن ِداھن رھگ ِ س َدے ہر رکے وس َ
ਜਤਪ ਜਤਪ ਜੀਵਤਹ ਸੰਿ ਜਨ ਪਾਪਾ ਮਲੁ ਧੋਵੈ ॥

وھوے ۔۔
جت جت ویجہِ سیت نج نانا لم د َ
ਚਰਨ ਕਮਲ ਤਹਰਿੈ ਵਸਤਹ ਸੰਕਟ ਸਤਭ ਖੋਵੈ ॥

وھکوے ۔۔
رچن لمک ہِر َدے وسہہ ٹکنس سیھ َ
ਗੁਰੁ ਪੂਰਾ ਤਜਸੁ ਭੇਟੀਐ ਮਤਰ ਜਨਤਮ ਨ ਰੋਵੈ ॥

ج ب
ھی
ی
ی
پ
ے رم منج ہن رو َوے ۔۔
ُگر ئُؤرا ِ س

ਪਰਭ ਿਰਸ ਤਪਆਸ ਨਾਨਕ ਘਣੀ ਤਕਰਪਾ ਕਤਰ ਿੇਵੈ ॥੧੮॥

گ
ھب
ک
ِ
رپَھب درس ایپس نانک ی رنا رک دویَے ۔۔۱۸۔۔
ਸਲੋਕ ਿਖਣਾ ਮਃ ੫ ॥

ولسک دانھک م۵ :۔۔
ਭੋਰੀ ਭਰਮੁ ਵਞਾਇ ਤਪਰੀ ਮੁਹਬਤਿ ਤਹਕੁ ਿੂ ॥

وھبری رھبم واجنےئ پِری م ُچپت ہِک ئُؤ ۔۔

ਤਜਥਹੁ ਵੰਞੈ ਜਾਇ ਤਿਥਾਊ ਮਉਜੂਿੁ ਸੋਇ ॥੧॥

ِجب
ھہ وےجن اجۓ پ ِبھا ُو ؤموجد وسۓ ۔۔۱۔۔
ُ

ਮਃ ੫ ॥

م۵ :۔۔
ਚਤੜ ਕੈ ਘੋੜੜੈ ਕੁੰਿੇ ਪਕੜਤਹ ਖੂੰਿੀ ਿੀ ਖੇਿਾਰੀ ॥

ک
ےک وھگر َرے ُکیدے ڑکپہِ ُھؤندی دی کھیداری ۔۔
ڑچ َ
ਹੰਸਾ ਸੇਿੀ ਤਚਿੁ ਉਲਾਸਤਹ ਕੁਕੜ ਿੀ ਓਿਾਰੀ ॥੨॥

اسنہ َ
سیبی ِجت اُالسہ ِہ ُککر دی اوداری ۔۔۲۔۔
ਪਉੜੀ ॥

ئؤری ۔۔
ਰਸਨਾ ਉਚਰੈ ਹਤਰ ਸਰਵਣੀ ਸੁਣੈ ਸੋ ਉਧਰੈ ਤਮਿਾ ॥

رانس اُج َِرے ہر رسَوین ُسیے َ وس اُدرھَے مِیا ۔۔

ਹਤਰ ਜਸੁ ਤਲਖਤਹ ਲਾਇ ਭਾਵਨੀ ਸੇ ਹਸਿ ਪਤਵਿਾ ॥

ہر سج لک ِھ ِہ ال ِئے اھبوین ےس ہست وپِنا ۔۔

ਅਿਸਤਿ ਿੀਰਥ ਮਜਨਾ ਸਤਭ ਪੁੰਨ ਤਿਤਨ ਤਕਿਾ ॥

ب
ھ
م
پ
پ
سی
سی
ِ
ک
چ
ا ھ ریتھت یا ھ ُ ّں ں ِیا ۔۔

ਸੰਸਾਰ ਸਾਗਰ ਿੇ ਉਧਰੇ ਤਬਤਖਆ ਗੜੁ ਤਜਿਾ ॥

اسنسر سارگ ےت اُدرھے نِکھیا گر ِجیا ۔۔

ਨਾਨਕ ਲਤੜ ਲਾਇ ਉਧਾਤਰਅਨੁ ਿਯੁ ਸੇਤਵ ਅਤਮਿਾ ॥੧੯॥

ویس امِیا ۔۔۱۹۔۔
نانک ڑل ال ِئے اُداھرنئ دِوی َ
ਸਲੋਕ ਮਃ ੫ ॥

ولسک م۵ :۔۔

ਧੰਧੜੇ ਕੁਲਾਹ ਤਚਤਿ ਨ ਆਵੈ ਹੇਕੜੋ ॥

ے ہ َیکرو ۔۔
ددنھڑھے ُکالہ ِجت ہن ا و َ
ਨਾਨਕ ਸੇਈ ਿੰਨ ਿੁਟੰਤਨ ਤਜਨਾ ਸਾਂਈ ਤਵਸਰੈ ॥੧॥

ب
ھ
ی
ُ
ّں ِجیا سایئن وِرسَے ۔۔۱۔۔
نت
نانک سیبی ّ
ਮਃ ੫ ॥

م۵ :۔۔
ਪਰੇਿਹੁ ਕੀਿੋਨੁ ਿੇਵਿਾ ਤਿਤਨ ਕਰਣੈਹਾਰੇ ॥

َرپپبہؤ کی َپؤن دوینا پِں رکپ َبہارے ۔۔

ਸਭੇ ਤਸਖ ਉਬਾਤਰਅਨੁ ਪਰਤਭ ਕਾਜ ਸਵਾਰੇ ॥

سب
ھے ِسکھ اُنارنئ رپَھب اکچ وسارے ۔۔

ਤਨੰਿਕ ਪਕਤੜ ਪਛਾਤੜਅਨੁ ਝੂਿੇ ਿਰਬਾਰੇ ॥

چ
پ ِیدک ڑکپ اھچپرِنئ ُھؤےھٹ درنارے ۔۔

ਨਾਨਕ ਕਾ ਪਰਭੁ ਵਿਾ ਹੈ ਆਤਪ ਸਾਤਜ ਸਵਾਰੇ ॥੨॥

ےہ ا ت ساچ وسارے ۔۔۲۔۔
نانک اک رپَھب ودا َ
ਪਉੜੀ ॥

ئؤری ۔۔
ਪਰਭੁ ਬੇਅੰਿੁ ਤਕਛੁ ਅੰਿੁ ਨਾਤਹ ਸਭੁ ਤਿਸੈ ਕਰਣਾ ॥

ک
رپَھب ےباپپ ِچھ اپپ ناہِ سیھ ئ ِ َسے رکنا ۔۔
ਅਗਮ ਅਗੋਚਰੁ ਸਾਤਹਬੋ ਜੀਆਂ ਕਾ ਪਰਣਾ ॥

امگ اوگرچ اصوبح ایجن اک رپنا ۔۔

ਹਸਿ ਿੇਇ ਪਰਤਿਪਾਲਿਾ ਭਰਣ ਪੋਖਣੁ ਕਰਣਾ ॥

ہست دےئ رپَپ ِیادلا رھبن وپنھک رکنا ۔۔

ਤਮਹਰਵਾਨੁ ਬਖਤਸੰਿੁ ਆਤਪ ਜਤਪ ਸਚੇ ਿਰਣਾ ॥

نک
رہموان ھ ِسید ا ت جت ےچس رتنا ۔۔

ਜੋ ਿੁਧੁ ਭਾਵੈ ਸੋ ਭਲਾ ਨਾਨਕ ਿਾਸ ਸਰਣਾ ॥੨੦॥

ب
وج ُندھ اھبوے وس ھال نانک داس رسنا ۔۔۲۱۔۔
ਸਲੋਕ ਮਃ ੫ ॥

ولسک م۵ :۔۔
ਤਿੰਨਾ ਭੁਖ ਨ ਕਾ ਰਹੀ ਤਜਸ ਿਾ ਪਰਭੁ ਹੈ ਸੋਇ ॥

ب
ےہ وسۓ ۔۔
پ ِیّا ُھکھ ہن اک ریہ ِجس دا رپَھب َ
ਨਾਨਕ ਚਰਣੀ ਲਤਗਆ ਉਧਰੈ ਸਭੋ ਕੋਇ ॥੧॥

سب
نانک رچین لگیا اُدرھَے َھؤ وکۓ ۔۔۱۔۔
ਮਃ ੫ ॥

م۵ :۔۔
ਜਾਤਚਕੁ ਮੰਗੈ ਤਨਿ ਨਾਮੁ ਸਾਤਹਬੁ ਕਰੇ ਕਬੂਲੁ ॥

َ
اج ِچک میگے

پِپ نام اصجِت رکے ق ُپؤل ۔۔

ਨਾਨਕ ਪਰਮੇਸਰੁ ਜਜਮਾਨੁ ਤਿਸਤਹ ਭੁਖ ਨ ਮੂਤਲ ॥੨॥

ئ ب
ھ
ک
م
ُ
نانک رپرسیم امججن ِسہہ ھ ہن ُؤل ۔۔۲۔۔
ਪਉੜੀ ॥

ئؤری ۔۔

ਮਨੁ ਰਿਾ ਗੋਤਵੰਿ ਸੰਤਗ ਸਚੁ ਭੋਜਨੁ ਜੋੜੇ ॥

نم رنا وگوِدن گنس چس وھبنج وجرے ۔۔
ਪਰੀਤਿ ਲਗੀ ਹਤਰ ਨਾਮ ਤਸਉ ਏ ਹਸਿੀ ਘੋੜੇ ॥

یگل رھ نام سِیؤ اے ھسیے وھگرے رپپِپ

ਰਾਜ ਤਮਲਖ ਖੁਸੀਆ ਘਣੀ ਤਧਆਇ ਮੁਖੁ ਨ ਮੋੜੇ ॥

ُک گ
راچ مل ِکھ ھسیا ھبی دایھۓ مُکھ ہن ومرے ۔۔
ਢਾਢੀ ਿਤਰ ਪਰਭ ਮੰਗਣਾ ਿਰੁ ਕਿੇ ਨ ਛੋੜੇ ॥

داھدیھ در رپَھب انگنم در دکے ہن وھچرے ۔۔
ੇਨਾਨਕ ਮਤਨ ਿਤਨ ਚਾਉ ਏਹੁ ਤਨਿ ਪਰਭ ਕਉ ਲੋੜੇ ॥੨੧॥੧॥ ਸੁਧੁ ਕੀਚ

نانک نم نت اچو اویہ پِپ رپَھب کؤ ولرے ۔۔۲۱۔۔۱۔۔دسھ کبجے
ਰਾਗੁ ਗਉੜੀ ਭਗਿਾਂ ਕੀ ਬਾਣੀ

ب
راگ گؤری ھگیان یک ناین

ੴ ਸਤਿਨਾਮੁ ਕਰਿਾ ਪੁਰਖੁ ਗੁਰ ਪਰਸਾਤਿ ॥

اِک اواکنر سییام رکنا ُپرھک ُگر رپساد ۔۔

ਗਉੜੀ ਗੁਆਰੇਰੀ ਸਰੀ ਕਬੀਰ ਜੀਉ ਕੇ ਚਉਪਿੇ ੧੪ ॥

گؤری ُگؤارریی رسی ریبک جپؤ ےک جؤندے ۴ ۱۔۔
ਅਬ ਮੋਤਹ ਜਲਿ ਰਾਮ ਜਲੁ ਪਾਇਆ ॥

ات ومہِ چلت رام لج نانا ۔۔
ਰਾਮ ਉਿਤਕ ਿਨੁ ਜਲਿ ਬੁਝਾਇਆ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ب
رام اُدک نت چلت ُجھانا ۔۔۱۔۔راہو۔۔

ਮਨੁ ਮਾਰਣ ਕਾਰਤਣ ਬਨ ਜਾਈਐ ॥

نم امرن اکرن نب اج پپَے ۔۔

ਸੋ ਜਲੁ ਤਬਨੁ ਭਗਵੰਿ ਨ ਪਾਈਐ ॥੧॥

وس لج پِں وگھبپپ ہن نا پپَے ۔۔۱۔۔
ਤਜਹ ਪਾਵਕ ਸੁਤਰ ਨਰ ਹੈ ਜਾਰੇ ॥

ےہ اجرے ۔۔
ہج ناوک ُسر رن َ
ਰਾਮ ਉਿਤਕ ਜਨ ਜਲਿ ਉਬਾਰੇ ॥੨॥

رام اُدک نج چلت اُنارے ۔۔۲۔۔
ਭਵ ਸਾਗਰ ਸੁਖ ਸਾਗਰ ਮਾਹੀ ॥

ب
َھؤ سارگ ُسکھ سارگ امیہ ۔۔

ਪੀਤਵ ਰਹੇ ਜਲ ਤਨਖੁਟਿ ਨਾਹੀ ॥੩॥

پِپؤ رےہ لج نکِ ُھپت نایہ ۔۔۳۔۔
ਕਤਹ ਕਬੀਰ ਭਜੁ ਸਾਤਰੰਗਪਾਨੀ ॥

ہہک ریبک جھب سا ِرنگیاین ۔۔
ਰਾਮ ਉਿਤਕ ਮੇਰੀ ਤਿਖਾ ਬੁਝਾਨੀ ॥੪॥੧॥

رام اُدک ریمی نکِھا اھجبین ۔۔۴۔۔۱۔۔
ਗਉੜੀ ਕਬੀਰ ਜੀ ॥

گؤری ریبک یج ۔۔
ਮਾਧਉ ਜਲ ਕੀ ਤਪਆਸ ਨ ਜਾਇ ॥

امدھؤ لج یک ایپس ہن اجۓ ۔۔

ਜਲ ਮਤਹ ਅਗਤਨ ਉਿੀ ਅਤਧਕਾਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

لج ہہم انگ اُیھٹ ا ِدھکاےئ ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਿੂੰ ਜਲਤਨਤਧ ਹਉ ਜਲ ਕਾ ਮੀਨੁ ॥

ئُؤن چلی ِدھ ہؤ لج اک مِیں ۔۔

ਜਲ ਮਤਹ ਰਹਉ ਜਲਤਹ ਤਬਨੁ ਖੀਨੁ ॥੧॥

پ ک
ھ
ی
ِ
لج ہہم رہؤ چلہہ ِں ں ۔۔۱۔۔
ਿੂੰ ਤਪੰਜਰੁ ਹਉ ਸੂਅਟਾ ਿੋਰ ॥

پب
ئُؤن ِ چر ہؤ سُؤانا وتر ۔۔

ਜਮੁ ਮੰਜਾਰੁ ਕਹਾ ਕਰੈ ਮੋਰ ॥੨॥

مج اجنمر اہک رکَے ومر ۔۔۲۔۔
ਿੂੰ ਿਰਵਰੁ ਹਉ ਪੰਖੀ ਆਤਹ ॥

ئُؤن رتور ہؤ یھکنپ ا ہِ۔۔

ਮੰਿਭਾਗੀ ਿੇਰੋ ਿਰਸਨੁ ਨਾਤਹ ॥੩॥

دنماھبیگ ریتو درنس ناہِ۔۔۳۔۔
ਿੂੰ ਸਤਿਗੁਰੁ ਹਉ ਨਉਿਨੁ ਚੇਲਾ ॥

ئُؤن سیگؤر ہؤ ئؤنت َجیال ۔۔

ਕਤਹ ਕਬੀਰ ਤਮਲੁ ਅੰਿ ਕੀ ਬੇਲਾ ॥੪॥੨॥

ہہک ریبک مِل اپپ یک پیال ۔۔۴۔۔۲۔۔
ਗਉੜੀ ਕਬੀਰ ਜੀ ॥

گؤری ریبک یج ۔۔

ਜਬ ਹਮ ਏਕੋ ਏਕੁ ਕਤਰ ਜਾਤਨਆ ॥

جت مہ اوکی انک رک اجاین ۔۔
ਿਬ ਲੋਗਹ ਕਾਹੇ ਿੁਖੁ ਮਾਤਨਆ ॥੧॥

پپ ولہگ اکےہ ُدھک اماین ۔۔۱۔۔
ਹਮ ਅਪਿਹ ਅਪੁਨੀ ਪਤਿ ਖੋਈ ॥

مہ اہتپ اینپ پپ وھکیئ ۔۔
ਹਮਰੈ ਖੋਤਜ ਪਰਹੁ ਮਤਿ ਕੋਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

رمہَے وھکچ رپوہ مت وکیئ ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਹਮ ਮੰਿੇ ਮੰਿੇ ਮਨ ਮਾਹੀ ॥

مہ دنمے دنمے نم امیہ ۔۔
ਸਾਝ ਪਾਤਿ ਕਾਹੂ ਤਸਉ ਨਾਹੀ ॥੨॥

ساھج نات اک ُہؤ سِیؤ نایہ ۔۔۲۔۔
ਪਤਿ ਅਪਤਿ ਿਾ ਕੀ ਨਹੀ ਲਾਜ ॥

پپ اپپ نا یک یہن الچ ۔۔
ਿਬ ਜਾਨਹੁਗੇ ਜਬ ਉਘਰੈਗੋ ਪਾਜ ॥੩॥

پپ اج ب ُہگے جت اُرھگَوگی ناچ ۔۔۳۔۔
ਕਹੁ ਕਬੀਰ ਪਤਿ ਹਤਰ ਪਰਵਾਨੁ ॥

وہک ریبک پپ ہر رپوان ۔۔
ਸਰਬ ਤਿਆਤਗ ਭਜੁ ਕੇਵਲ ਰਾਮੁ ॥੪॥੩॥

رست پ ِیاگ جھب ویکل رام ۔۔۴۔۔۳۔۔

ਗਉੜੀ ਕਬੀਰ ਜੀ ॥

گؤری ریبک یج ۔۔
ਨਗਨ ਤਿਰਿ ਜੌ ਪਾਈਐ ਜੋਗੁ ॥

ب
نگن ھِرت ٔجؤ نا پپَے وجگ ۔۔
ਬਨ ਕਾ ਤਮਰਗੁ ਮੁਕਤਿ ਸਭੁ ਹੋਗੁ ॥੧॥

نب اک مِرگ مُکت سیھ وہگ ۔۔۱۔۔
ਤਕਆ ਨਾਗੇ ਤਕਆ ਬਾਧੇ ਚਾਮ ॥

ایک ناےگ ایک نادےھ اچم ۔۔
ਜਬ ਨਹੀ ਚੀਨਤਸ ਆਿਮ ਰਾਮ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ج
جت یہن ییس ا مت رام ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਮੂਿ ਮੁੰਿਾਏ ਜੌ ਤਸਤਧ ਪਾਈ ॥

مُؤد مُیداےئ ٔجؤ سِدھ نایئ ۔۔
ਮੁਕਿੀ ਭੇਿ ਨ ਗਈਆ ਕਾਈ ॥੨॥

مُکبی بھید ہن گییا اکیئ ۔۔۲۔۔

ਤਬੰਿੁ ਰਾਤਖ ਜੌ ਿਰੀਐ ਭਾਈ ॥

پِید راھک ٔجؤ رت پ َپے اھبیئ ۔۔

ਖੁਸਰੈ ਤਕਉ ਨ ਪਰਮ ਗਤਿ ਪਾਈ ॥੩॥

ک
ھ
ک
پ
ُس
گ
َرے ؤ ہن رپم پ نایئ ۔۔۳۔۔
ਕਹੁ ਕਬੀਰ ਸੁਨਹੁ ਨਰ ਭਾਈ ॥

وہک ریبک ُسبہؤ رن اھبیئ ۔۔

ਰਾਮ ਨਾਮ ਤਬਨੁ ਤਕਤਨ ਗਤਿ ਪਾਈ ॥੪॥੪॥

رام نام پِں کِں گپ نایئ ۔۔۴۔۔۴۔۔
ਗਉੜੀ ਕਬੀਰ ਜੀ ॥

گؤری ریبک یج ۔۔
ਸੰਤਧਆ ਪਰਾਿ ਇਸਨਾਨੁ ਕਰਾਹੀ ॥

دنسِایھ رپات اانسن رکایہ ۔۔
ਤਜਉ ਭਏ ਿਾਿੁਰ ਪਾਨੀ ਮਾਹੀ ॥੧॥

ویج ےئھب دا ُدر ناین امیہ ۔۔۱۔۔
ਜਉ ਪੈ ਰਾਮ ਰਾਮ ਰਤਿ ਨਾਹੀ ॥

جؤ ئَے رام رام رت نایہ ۔۔
ਿੇ ਸਤਭ ਧਰਮ ਰਾਇ ਕੈ ਜਾਹੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ےت سیھ درھم راےئ ےکَ اجیہ ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਕਾਇਆ ਰਤਿ ਬਹੁ ਰੂਪ ਰਚਾਹੀ ॥

اکنا رت وہب ُروت راچیہ ۔۔
ਤਿਨ ਕਉ ਿਇਆ ਸੁਪਨੈ ਭੀ ਨਾਹੀ ॥੨॥

پِں کؤ دایئ ُسی َپے یھب نایہ ۔۔۲۔۔
ਚਾਤਰ ਚਰਨ ਕਹਤਹ ਬਹੁ ਆਗਰ ॥

اچر رچن کہہہ وہب ا رگ ۔۔
ਸਾਧੂ ਸੁਖੁ ਪਾਵਤਹ ਕਤਲ ਸਾਗਰ ॥੩॥

سا ُدوھ ُسکھ ناوہِ لک سارگ ۔۔۳۔۔

ਕਹੁ ਕਬੀਰ ਬਹੁ ਕਾਇ ਕਰੀਜੈ ॥

وہک ریبک وہب اکۓ رک بج َے ۔۔

ਸਰਬਸੁ ਛੋਤਿ ਮਹਾ ਰਸੁ ਪੀਜੈ ॥੪॥੫॥

رسسب وھچد اہم رس پبج َے ۔۔۴۔۔۵۔۔
ਕਬੀਰ ਜੀ ਗਉੜੀ ॥

ریبک یج گؤری ۔۔
ਤਕਆ ਜਪੁ ਤਕਆ ਿਪੁ ਤਕਆ ਬਰਿ ਪੂਜਾ ॥

ایک جت ایک پپ ایک پرت ئُؤاج ۔۔
ਜਾ ਕੈ ਤਰਿੈ ਭਾਉ ਹੈ ਿੂਜਾ ॥੧॥

ےک ر َِدے اھبو ےہَ ُدواج ۔۔۱۔۔
اج َ
ਰੇ ਜਨ ਮਨੁ ਮਾਧਉ ਤਸਉ ਲਾਈਐ ॥

رے نج نم امدھؤ سِیؤ ال پ ٔپے ۔۔
ਚਿੁਰਾਈ ਨ ਚਿੁਰਭੁਜੁ ਪਾਈਐ ॥ ਰਹਾਉ ॥

چتُ ُبھ
پ
پ
چتُرایئ ہن ر ج نا َے ۔۔راہو۔۔
ਪਰਹਰੁ ਲੋਭੁ ਅਰੁ ਲੋਕਾਚਾਰੁ ॥

رپہر ولھب ار ولاکاچر ۔۔
ਪਰਹਰੁ ਕਾਮੁ ਿੋਧੁ ਅਹੰਕਾਰੁ ॥੨॥

رپہر اکم رکودھ ااکنہر ۔۔۲۔۔
ਕਰਮ ਕਰਿ ਬਧੇ ਅਹੰਮੇਵ ॥

رکم رکت دبےھ اہبم َپؤ ۔۔

ਤਮਤਲ ਪਾਥਰ ਕੀ ਕਰਹੀ ਸੇਵ ॥੩॥

مِل نارھت یک رکیہ ویسَ ۔۔۳۔۔

ਕਹੁ ਕਬੀਰ ਭਗਤਿ ਕਤਰ ਪਾਇਆ ॥

ہکُ ریبک تگھب رک نانا ۔۔
ਭੋਲੇ ਭਾਇ ਤਮਲੇ ਰਘੁਰਾਇਆ ॥੪॥੬॥

گ
وھبےل اھبےئ مل ِے ر ُھرانا ۔۔۴۔۔۶۔۔
ਗਉੜੀ ਕਬੀਰ ਜੀ ॥

گؤری ریبک یج ۔۔
ਗਰਭ ਵਾਸ ਮਤਹ ਕੁਲੁ ਨਹੀ ਜਾਿੀ ॥

رگھب واس ہہم ُکل یہن اجیت ۔۔

ਬਰਹਮ ਤਬੰਿੁ ਿੇ ਸਭ ਉਿਪਾਿੀ ॥੧॥

پرمہ پِید ےت سیھ اُاپتیت ۔۔۱۔۔

ਕਹੁ ਰੇ ਪੰਤਿਿ ਬਾਮਨ ਕਬ ਕੇ ਹੋਏ ॥

وہک رے ڈنپت نانم بک ےک وہےئ ۔۔
ਬਾਮਨ ਕਤਹ ਕਤਹ ਜਨਮੁ ਮਿ ਖੋਏ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

نانم ہہک ہہک منج مت وھکےئ ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਜੌ ਿੂੰ ਬਰਾਹਮਣੁ ਬਰਹਮਣੀ ਜਾਇਆ ॥

ٔجؤ ئُؤن پرانمہ پرینمہ اجنا ۔۔

ਿਉ ਆਨ ਬਾਟ ਕਾਹੇ ਨਹੀ ਆਇਆ ॥੨॥

ئؤ ا ن نات اکےہ یہن ا نا ۔۔۲۔۔

ਿੁਮ ਕਿ ਬਰਾਹਮਣ ਹਮ ਕਿ ਸੂਿ ॥

ُب
م تک پرانمہ مہ تک سُؤد ۔۔
ਹਮ ਕਿ ਲੋਹੂ ਿੁਮ ਕਿ ਿੂਧ ॥੩॥

ُب
مہ تک ول ُہؤ م تک ُدودھ ۔۔۳۔۔
ਕਹੁ ਕਬੀਰ ਜੋ ਬਰਹਮੁ ਬੀਚਾਰੈ ॥

اچیبرے ۔۔
ہکُ ریبک وج پرمہ َ

ਸੋ ਬਰਾਹਮਣੁ ਕਹੀਅਿੁ ਹੈ ਹਮਾਰੈ ॥੪॥੭॥

امہرے ۔۔۴۔۔۷۔۔
وس پرانمہ کہیپت ےہَ َ
ਗਉੜੀ ਕਬੀਰ ਜੀ ॥

گؤری ریبک یج ۔۔
ਅੰਧਕਾਰ ਸੁਤਖ ਕਬਤਹ ਨ ਸੋਈ ਹੈ ॥

ادنھکار ُسکھ کبہ ِہ ہن وسیئ ےہَ ۔۔

ਰਾਜਾ ਰੰਕੁ ਿੋਊ ਤਮਤਲ ਰੋਈ ਹੈ ॥੧॥

رااج رنک دوو مِل رویئ ےہَ ۔۔۱۔۔
ਜਉ ਪੈ ਰਸਨਾ ਰਾਮੁ ਨ ਕਤਹਬੋ ॥

جؤ ئَے رانس رام ہن کہِپؤ ۔۔

ਉਪਜਿ ਤਬਨਸਿ ਰੋਵਿ ਰਤਹਬੋ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

اُبچت نِیست رووت ر ِہپؤ ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਜਸ ਿੇਖੀਐ ਿਰਵਰ ਕੀ ਛਾਇਆ ॥

نک
سج د ھیپے َ رتور یک اھچنا ۔۔

ਪਰਾਨ ਗਏ ਕਹੁ ਕਾ ਕੀ ਮਾਇਆ ॥੨॥

رپان ےئگ ہکُ اک یک امنا ۔۔۲۔۔
ਜਸ ਜੰਿੀ ਮਤਹ ਜੀਉ ਸਮਾਨਾ ॥

سج یتنج ہہم جپؤ امسنا ۔۔

ਮੂਏ ਮਰਮੁ ਕੋ ਕਾ ਕਰ ਜਾਨਾ ॥੩॥

مُؤےئ رمم وک اک رک اجنا ۔۔۳۔۔
ਹੰਸਾ ਸਰਵਰੁ ਕਾਲੁ ਸਰੀਰ ॥

اسنہ رسور اکل رسری ۔۔
ਰਾਮ ਰਸਾਇਨ ਪੀਉ ਰੇ ਕਬੀਰ ॥੪॥੮॥

رام رسانئ پِپؤ رے ریبک ۔۔۴۔۔۸۔۔
ਗਉੜੀ ਕਬੀਰ ਜੀ ॥

گؤری ریبک یج ۔۔
ਜੋਤਿ ਕੀ ਜਾਤਿ ਜਾਤਿ ਕੀ ਜੋਿੀ ॥

وجت یک اجت اجت یک وجیت ۔۔
ਤਿਿੁ ਲਾਗੇ ਕੰਚੂਆ ਿਲ ਮੋਿੀ ॥੧॥

پِپ الےگ کبچؤا لھپ ومیت ۔۔۱۔۔
ਕਵਨੁ ਸੁ ਘਰੁ ਜੋ ਤਨਰਭਉ ਕਹੀਐ ॥

ب
وکَن وس رھگ وج پِر ھؤ کہ ٔپے َ۔۔

ਭਉ ਭਤਜ ਜਾਇ ਅਭੈ ਹੋਇ ਰਹੀਐ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ب
ھؤ جھب اجۓ اےھب وہۓ ر ہیپے ۔۔۱۔۔راہو۔۔

ਿਤਟ ਿੀਰਤਥ ਨਹੀ ਮਨੁ ਪਿੀਆਇ ॥

ٹت ریتھت یہن نم ایتپ ِئے ۔۔

ਚਾਰ ਅਚਾਰ ਰਹੇ ਉਰਝਾਇ ॥੨॥

اچر ااچر رےہ اُراھجۓ ۔۔۲۔۔
ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਿੁਇ ਏਕ ਸਮਾਨ ॥

نات ُپ ّں ُدےئ انک امسن ۔۔
ਤਨਜ ਘਤਰ ਪਾਰਸੁ ਿਜਹੁ ਗੁਨ ਆਨ ॥੩॥

ِب
ب
ج رھگ نارس جہؤ ُگں ا ن ۔۔۳۔۔
ਕਬੀਰ ਤਨਰਗੁਣ ਨਾਮ ਨ ਰੋਸੁ ॥

ریبک پِر ُگں نام ہن روس ۔۔

ਇਸੁ ਪਰਚਾਇ ਪਰਤਚ ਰਹੁ ਏਸੁ ॥੪॥੯॥

اس رپاچ ِئے رپچ روہ اسی ۔۔۴۔۔۹۔۔
ਗਉੜੀ ਕਬੀਰ ਜੀ ॥

گؤری ریبک یج ۔۔
ਜੋ ਜਨ ਪਰਤਮਤਿ ਪਰਮਨੁ ਜਾਨਾ ॥

وج نج رپمِت رپنم اجنا ۔۔
ਬਾਿਨ ਹੀ ਬੈਕੁੰਿ ਸਮਾਨਾ ॥੧॥

پ
نانط یہ یکیبھ امسنا ۔۔۱۔۔
ਨਾ ਜਾਨਾ ਬੈਕੁੰਿ ਕਹਾ ਹੀ ॥

پ
ہن اجنا ی ُکیبھ اہک یہ ۔۔

ਜਾਨੁ ਜਾਨੁ ਸਤਭ ਕਹਤਹ ਿਹਾ ਹੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

اجن اجن سیھ کہہہ اہت یہ ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਕਹਨ ਕਹਾਵਨ ਨਹ ਪਿੀਅਈ ਹੈ ॥

کہں اہکون ہن ایتپٔیئ ےہَ ۔۔

ਿਉ ਮਨੁ ਮਾਨੈ ਜਾ ਿੇ ਹਉਮੈ ਜਈ ਹੈ ॥੨॥

ئؤ نم ام ئَے اج ےت ہؤ م َے یئج ےہَ ۔۔۲۔۔
ਜਬ ਲਗੁ ਮਤਨ ਬੈਕੁੰਿ ਕੀ ਆਸ ॥

پ
جت گل نم ی ُکیبھ یک ا س ۔۔
ਿਬ ਲਗੁ ਹੋਇ ਨਹੀ ਚਰਨ ਤਨਵਾਸੁ ॥੩॥

پپ گل وہۓ یہن رچن ئِؤاس ۔۔۳۔۔
ਕਹੁ ਕਬੀਰ ਇਹ ਕਹੀਐ ਕਾਤਹ ॥

وہک ریبک اہہی کہ ٔپے َ اکہِ۔۔

ਸਾਧਸੰਗਤਿ ਬੈਕੁੰਿੈ ਆਤਹ ॥੪॥੧੦॥

ھسیگ پی ُکیب
ھ
َ
ے ا ہِ۔۔۴۔۔۱۱۔۔
ساد ت
ਗਉੜੀ ਕਬੀਰ ਜੀ ॥

گؤری ریبک یج ۔۔
ਉਪਜੈ ਤਨਪਜੈ ਤਨਪਤਜ ਸਮਾਈ ॥

پ ِب
ا ُ بج َے پ ِبج َے ج امسیئ ۔۔

ਨੈਨਹ ਿੇਖਿ ਇਹੁ ਜਗੁ ਜਾਈ ॥੧॥

نَیبہہ دتھکی اویہ چگ اجیئ ۔۔۱۔۔

ਲਾਜ ਨ ਮਰਹੁ ਕਹਹੁ ਘਰੁ ਮੇਰਾ ॥

الچ ہن رموہ وہک رھگ ریما ۔۔
ਅੰਿ ਕੀ ਬਾਰ ਨਹੀ ਕਛੁ ਿੇਰਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

اپپ یک نار یہن ھچک ریتا ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਅਤਨਕ ਜਿਨ ਕਤਰ ਕਾਇਆ ਪਾਲੀ ॥

ان ِک نتج رک اکنا نایل ۔۔
ਮਰਿੀ ਬਾਰ ਅਗਤਨ ਸੰਤਗ ਜਾਲੀ ॥੨॥

رمیت نار انگ گنس اجیل ۔۔۲۔۔
ਚੋਆ ਚੰਿਨੁ ਮਰਿਨ ਅੰਗਾ ॥

وچا دنچن رمدن ااگن ۔۔
ਸੋ ਿਨੁ ਜਲੈ ਕਾਿ ਕੈ ਸੰਗਾ ॥੩॥

وس نت چلَے اکھٹ ےکَ اگنس ۔۔۳۔۔
ਕਹੁ ਕਬੀਰ ਸੁਨਹੁ ਰੇ ਗੁਨੀਆ ॥

وہک ریبک ُسبہؤ رے ُگ ِییا ۔۔

ਤਬਨਸੈਗੋ ਰੂਪੁ ਿੇਖੈ ਸਭ ਿੁਨੀਆ ॥੪॥੧੧॥

نی
ِ َسیگؤ ُروت دےھکی سیھ ُداین ۔۔۴۔۔۱۱۔۔
ਗਉੜੀ ਕਬੀਰ ਜੀ ॥

گؤری ریبک یج ۔۔
ਅਵਰ ਮੂਏ ਤਕਆ ਸੋਗੁ ਕਰੀਜੈ ॥

ا َور مُؤےئ ایک وسگ رک بج َے ۔۔

ਿਉ ਕੀਜੈ ਜਉ ਆਪਨ ਜੀਜੈ ॥੧॥

ئؤ کبج َے جؤ ا نپ جبج َے ۔۔۱۔۔

ਮੈ ਨ ਮਰਉ ਮਤਰਬੋ ਸੰਸਾਰਾ ॥

م َے ہن رمو رموب اسنسرا ۔۔

ਅਬ ਮੋਤਹ ਤਮਤਲਓ ਹੈ ਜੀਆਵਨਹਾਰਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ےہ ِجیاواہنرا ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ات ومہِ مل ِپؤ َ
ਇਆ ਿੇਹੀ ਪਰਮਲ ਮਹਕੰਿਾ ॥

اِنا دیہی رپلم مہکیدا ۔۔

ਿਾ ਸੁਖ ਤਬਸਰੇ ਪਰਮਾਨੰਿਾ ॥੨॥

نا ُسکھ رسبے رپامدننا ۔۔۲۔۔
ਕੂਅਟਾ ਏਕੁ ਪੰਚ ਪਤਨਹਾਰੀ ॥

پب
ُکؤانا انک ج اہنپری ۔۔

ਟੂਟੀ ਲਾਜੁ ਭਰੈ ਮਤਿ ਹਾਰੀ ॥੩॥

ئُؤیٹ الچ رھبَے مت اہری ۔۔۳۔۔
ਕਹੁ ਕਬੀਰ ਇਕ ਬੁਤਧ ਬੀਚਾਰੀ ॥

وہک ریبک اِک دبھ اچیبری ۔۔
ਨਾ ਓਹੁ ਕੂਅਟਾ ਨਾ ਪਤਨਹਾਰੀ ॥੪॥੧੨॥

ہن او ُہ ُکؤانا ہن اہنپری ۔۔۴۔۔۱۲۔۔
ਗਉੜੀ ਕਬੀਰ ਜੀ ॥

گؤری ریبک یج ۔۔

ਅਸਥਾਵਰ ਜੰਗਮ ਕੀਟ ਪਿੰਗਾ ॥

ااھتسور مگنج ٹیک اگنتپ ۔۔
ਅਤਨਕ ਜਨਮ ਕੀਏ ਬਹੁ ਰੰਗਾ ॥੧॥

ان ِک منج ےئیک وہب راگن ۔۔۱۔۔
ਐਸੇ ਘਰ ਹਮ ਬਹੁਿੁ ਬਸਾਏ ॥

اےسی رھگ مہ تہب اسبےئ ۔۔
ਜਬ ਹਮ ਰਾਮ ਗਰਭ ਹੋਇ ਆਏ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

جت مہ رام رگھب وہۓ ا ےئ ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਜੋਗੀ ਜਿੀ ਿਪੀ ਬਰਹਮਚਾਰੀ ॥

وجیگ یتج یپت پراچمہری ۔۔

ਕਬਹੂ ਰਾਜਾ ਛਿਰਪਤਿ ਕਬਹੂ ਭੇਖਾਰੀ ॥੨॥

پ کبہ بھ
ک
ی
کب ُہؤ رااج رتھچ پ ُؤ ھاری ۔۔۲۔۔
ਸਾਕਿ ਮਰਤਹ ਸੰਿ ਸਤਭ ਜੀਵਤਹ ॥

ساطق رمہِ سیت سیھ ویجہِ۔۔

ਰਾਮ ਰਸਾਇਨੁ ਰਸਨਾ ਪੀਵਤਹ ॥੩॥

رام رسانئ رانس ویپہِ۔۔۳۔۔
ਕਹੁ ਕਬੀਰ ਪਰਭ ਤਕਰਪਾ ਕੀਜੈ ॥

وہک ریبک رپَھب کِرنا کبج َے ۔۔

ਹਾਤਰ ਪਰੇ ਅਬ ਪੂਰਾ ਿੀਜੈ ॥੪॥੧੩॥

اہر رپے ات ئُؤرا د بج َے ۔۔۴۔۔۱۳۔۔

ਗਉੜੀ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕੀ ਨਾਤਲ ਰਲਾਇ ਤਲਤਖਆ ਮਹਲਾ ੫ ॥

گؤری ریبک یج یک نال رال ِئے لک ِھیا ہلحم ۵۔۔
ਐਸੋ ਅਚਰਜੁ ਿੇਤਖਓ ਕਬੀਰ ॥

اوسی ارچچ دویھکی ریبک ۔۔
ਿਤਧ ਕੈ ਭੋਲੈ ਤਬਰੋਲੈ ਨੀਰੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ےک وھب لَے پِرو لَے رین ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ددھ َ
ਹਰੀ ਅੰਗੂਰੀ ਗਿਹਾ ਚਰੈ ॥

ہری اوگنُری دگاہ رچَے ۔۔
ਤਨਿ ਉਤਿ ਹਾਸੈ ਹੀਗੈ ਮਰੈ ॥੧॥

َ
پِپ اُھٹ اہ سَے ہیگ ِے م َ َرے ۔۔۱۔۔
ਮਾਿਾ ਭੈਸਾ ਅੰਮੁਹਾ ਜਾਇ ॥

ب
امنا ھیسا امُہا اجۓ ۔۔

ਕੁਤਿ ਕੁਤਿ ਚਰੈ ਰਸਾਿਤਲ ਪਾਇ ॥੨॥

ُکد ُکد رچَے رسانل ناۓ ۔۔۲۔۔
ਕਹੁ ਕਬੀਰ ਪਰਗਟੁ ਭਈ ਖੇਿ ॥

ہکُ ریبک رپگپ یئھب کھید ۔۔

ਲੇਲੇ ਕਉ ਚੂਘੈ ਤਨਿ ਭੇਿ ॥੩॥

لیلے کؤ ُجؤےھگ پِپ بھید ۔۔۳۔۔
ਰਾਮ ਰਮਿ ਮਤਿ ਪਰਗਟੀ ਆਈ ॥

رام رمت مت رپیٹگ ا یئ ۔۔

ਕਹੁ ਕਬੀਰ ਗੁਤਰ ਸੋਝੀ ਪਾਈ ॥੪॥੧॥੧੪॥

وہک ریبک ُگر وسیھج نایئ ۔۔۴۔۔۱۔۔۱۴۔۔
ਗਉੜੀ ਕਬੀਰ ਜੀ ਪੰਚਪਿੇ ॥

گؤری ریبک یج پبچیدے ۔۔

ਤਜਉ ਜਲ ਛੋਤਿ ਬਾਹਤਰ ਭਇਓ ਮੀਨਾ ॥

ب
ج ٔپؤ لج وھچد ناہر ھ َپؤ انیم ۔۔

ਪੂਰਬ ਜਨਮ ਹਉ ਿਪ ਕਾ ਹੀਨਾ ॥੧॥

ئُؤرت منج ہؤ پپ اک ہییا ۔۔۱۔۔
ਅਬ ਕਹੁ ਰਾਮ ਕਵਨ ਗਤਿ ਮੋਰੀ ॥

ات وہک رام وکَن گپ ومری ۔۔
ਿਜੀ ਲੇ ਬਨਾਰਸ ਮਤਿ ਭਈ ਥੋਰੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

یجت ےل انبرس مت یئھب وھتری ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਸਗਲ ਜਨਮੁ ਤਸਵ ਪੁਰੀ ਗਵਾਇਆ ॥

لگس منج سِؤ ُپری وگَانا ۔۔

ਮਰਿੀ ਬਾਰ ਮਗਹਤਰ ਉਤਿ ਆਇਆ ॥੨॥

رمیت نار مگہر اُھٹ ا نا ۔۔۲۔۔

ਬਹੁਿੁ ਬਰਸ ਿਪੁ ਕੀਆ ਕਾਸੀ ॥

تہب پرس پپ ایک اکیس ۔۔

ਮਰਨੁ ਭਇਆ ਮਗਹਰ ਕੀ ਬਾਸੀ ॥੩॥

رمن ایھب مگہر یک نایس ۔۔۳۔۔

ਕਾਸੀ ਮਗਹਰ ਸਮ ਬੀਚਾਰੀ ॥

اکیس مگہر مس اچیبری ۔۔

ਓਛੀ ਭਗਤਿ ਕੈਸੇ ਉਿਰਤਸ ਪਾਰੀ ॥੪॥

اویھچ تگھب َ
کیسے اُرتس ناری ۔۔۴۔۔
ਕਹੁ ਗੁਰ ਗਜ ਤਸਵ ਸਭੁ ਕੋ ਜਾਨੈ ॥

۔۱۵۔۔ وہک وہک ُگر جگ سِؤ سیھ وک اج ئَے ۔۔
ਮੁਆ ਕਬੀਰੁ ਰਮਿ ਸਰੀ ਰਾਮੈ ॥੫॥੧੫॥

مُؤا ریبک رمت رسی را م َے
ਗਉੜੀ ਕਬੀਰ ਜੀ ॥

گؤری ریبک یج ۔۔
ਚੋਆ ਚੰਿਨ ਮਰਿਨ ਅੰਗਾ ॥

وچا دنچن رمدن ااگن ۔۔
ਸੋ ਿਨੁ ਜਲੈ ਕਾਿ ਕੈ ਸੰਗਾ ॥੧॥

وس نت چلَے اکھٹ ےکَ اگنس ۔۔۱۔۔
ਇਸੁ ਿਨ ਧਨ ਕੀ ਕਵਨ ਬਿਾਈ ॥

اس نت دنھ یک وکَن ندایئ ۔۔
ਧਰਤਨ ਪਰੈ ਉਰਵਾਤਰ ਨ ਜਾਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

درھن رپَے اُروار ہن اجیئ ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਰਾਤਿ ਤਜ ਸੋਵਤਹ ਤਿਨ ਕਰਤਹ ਕਾਮ ॥

رات چ وسوہِ دِن رکہِ اکم ۔۔

ਇਕੁ ਤਖਨੁ ਲੇਤਹ ਨ ਹਤਰ ਕੋ ਨਾਮ ॥੨॥

ک
ھ
ِ
ہ
ہیل ہن ر وک نام ۔۔۲۔۔
اِک ں ِ
ਹਾਤਥ ਿ ਿੋਰ ਮੁਤਖ ਖਾਇਓ ਿੰਬੋਰ ॥

اہھت ت دور مُکھ اھکویئ وبمتر ۔۔

ਮਰਿੀ ਬਾਰ ਕਤਸ ਬਾਤਧਓ ਚੋਰ ॥੩॥

رمیت نار سک نادھپؤ وچر ۔۔۳۔۔

ਗੁਰਮਤਿ ਰਤਸ ਰਤਸ ਹਤਰ ਗੁਨ ਗਾਵੈ ॥

ُگ
اگوے ۔۔
ُگرمت رس رس ہر ں َ
ਰਾਮੈ ਰਾਮ ਰਮਿ ਸੁਖੁ ਪਾਵੈ ॥੪॥

را م َے رام رمت ُسکھ نا َوے ۔۔۴۔۔
ਤਕਰਪਾ ਕਤਰ ਕੈ ਨਾਮੁ ਤਿਰੜਾਈ ॥

ےک نام درِرایئ ۔۔
کِرنا رک َ

ਹਤਰ ਹਤਰ ਬਾਸੁ ਸੁਗੰਧ ਬਸਾਈ ॥੫॥

ہر ہر ناس ُسگیدھ اسبیئ ۔۔۵۔۔
ਕਹਿ ਕਬੀਰ ਚੇਤਿ ਰੇ ਅੰਧਾ ॥

کہت ریبک َجپت رے ادناھ ۔۔
ਸਤਿ ਰਾਮੁ ਝੂਿਾ ਸਭੁ ਧੰਧਾ ॥੬॥੧੬॥

چ
ست رام ُھؤاھٹ سیھ ددنھاھ ۔۔۶۔۔۱۶۔۔
ਗਉੜੀ ਕਬੀਰ ਜੀ ਤਿਪਿੇ ਚਾਰਿੁਕੇ ॥

گؤری ریبک یج پ ِیدےاچ ر نُکے ۔۔

ਜਮ ਿੇ ਉਲਤਟ ਭਏ ਹੈ ਰਾਮ ॥

مج ےت اُلپ ےئھب ےہَ رام ۔۔
ਿੁਖ ਤਬਨਸੇ ਸੁਖ ਕੀਓ ਤਬਸਰਾਮ ॥

ُدھک نِیسے ُسکھ کپؤ ِئسرام ۔۔

ਬੈਰੀ ਉਲਤਟ ਭਏ ਹੈ ਮੀਿਾ ॥

ےہ مییا ۔۔
ریبی اُلپ ےئھب َ
ਸਾਕਿ ਉਲਤਟ ਸੁਜਨ ਭਏ ਚੀਿਾ ॥੧॥

س
ساطق اُلپ ُچَں ےئھب اتیچ ۔۔۱۔۔

ਅਬ ਮੋਤਹ ਸਰਬ ਕੁਸਲ ਕਤਰ ਮਾਤਨਆ ॥

ات ومہِ رست ُکسل رک اماین ۔۔

ਸਾਂਤਿ ਭਈ ਜਬ ਗੋਤਬਿੁ ਜਾਤਨਆ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ساپپ یئھب جت وگنِد اجاین ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਿਨ ਮਤਹ ਹੋਿੀ ਕੋਤਟ ਉਪਾਤਧ ॥

نت ہہم وہیت وکت اُنادھ ۔۔
ਉਲਤਟ ਭਈ ਸੁਖ ਸਹਤਜ ਸਮਾਤਧ ॥

سہ
اُلپ یئھب ُسکھ ج امسدھ ۔۔
ਆਪੁ ਪਛਾਨੈ ਆਪੈ ਆਪ ॥

ا ت اھچپ ئَے ا ےپ ا ت ۔۔
ਰੋਗੁ ਨ ਤਬਆਪੈ ਿੀਨੌ ਿਾਪ ॥੨॥

روگ ہن ایب ئَے نی ٔپؤ نات ۔۔۲۔۔

ਅਬ ਮਨੁ ਉਲਤਟ ਸਨਾਿਨੁ ਹੂਆ ॥

ات نم اُلپ انسنت ُہؤا ۔۔
ਿਬ ਜਾਤਨਆ ਜਬ ਜੀਵਿ ਮੂਆ ॥

پپ اجاین جت ویجَت مُؤا ۔۔
ਕਹੁ ਕਬੀਰ ਸੁਤਖ ਸਹਤਜ ਸਮਾਵਉ ॥

سہ
وہک ریبک ُسکھ ج امسوو ۔۔

ਆਤਪ ਨ ਿਰਉ ਨ ਅਵਰ ਿਰਾਵਉ ॥੩॥੧੭॥

ا ت ہن درو ہن اور دراوو ۔۔۳۔۔۱۷۔۔
ਗਉੜੀ ਕਬੀਰ ਜੀ ॥

گؤری ریبک یج ۔۔
ਤਪੰਤਿ ਮੂਐ ਜੀਉ ਤਕਹ ਘਤਰ ਜਾਿਾ ॥

پِید مُؤ َ
ۓ جپؤ ک ِہ رھگ اجنا ۔۔

ਸਬਤਿ ਅਿੀਤਿ ਅਨਾਹਤਿ ਰਾਿਾ ॥

دبس اتیت انادہ رانا ۔۔
ਤਜਤਨ ਰਾਮੁ ਜਾਤਨਆ ਤਿਨਤਹ ਪਛਾਤਨਆ ॥

ِجں رام اجاین پ ِبہہ اھچپاین ۔۔

ਤਜਉ ਗੂੰਗੇ ਸਾਕਰ ਮਨੁ ਮਾਤਨਆ ॥੧॥

ج ٔپؤ ُگؤےگن سارک نم اماین ۔۔۱۔۔
ਐਸਾ ਤਗਆਨੁ ਕਥੈ ਬਨਵਾਰੀ ॥

کب
ااسی گ ِیان َھے ونباری ۔۔

ਮਨ ਰੇ ਪਵਨ ਤਿਰੜ ਸੁਖਮਨ ਨਾਰੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ُسکھ
م
نم رے وپَن درِرھ ں ناری ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਸੋ ਗੁਰੁ ਕਰਹੁ ਤਜ ਬਹੁਤਰ ਨ ਕਰਨਾ ॥

وس ُگر رک ُہ چ ب ُہر ہن رکنا ۔۔

ਸੋ ਪਿੁ ਰਵਹੁ ਤਜ ਬਹੁਤਰ ਨ ਰਵਨਾ ॥

وس ند َرووہ چ ب ُہر ہن َرونا ۔۔

ਸੋ ਤਧਆਨੁ ਧਰਹੁ ਤਜ ਬਹੁਤਰ ਨ ਧਰਨਾ ॥

وس دایھن درھ ُہ چ ب ُہر ہن درھنا ۔۔
ਐਸੇ ਮਰਹੁ ਤਜ ਬਹੁਤਰ ਨ ਮਰਨਾ ॥੨॥

اےسی رموہ چ ب ُہر ہن رمنا ۔۔۲۔۔
ਉਲਟੀ ਗੰਗਾ ਜਮੁਨ ਤਮਲਾਵਉ ॥

اُیٹل گپگا نمج مِالوو ۔۔
ਤਬਨੁ ਜਲ ਸੰਗਮ ਮਨ ਮਤਹ ਨਹਾਵਉ ॥

پِں لج مگنس نم ہہم بہھاوو ۔۔
ਲੋਚਾ ਸਮਸਤਰ ਇਹੁ ਤਬਉਹਾਰਾ ॥

س
ولاچ مسر اویہ ویباہرا ۔۔

ਿਿੁ ਬੀਚਾਤਰ ਤਕਆ ਅਵਤਰ ਬੀਚਾਰਾ ॥੩॥

پپ اچیبر ایک اور اچیبرا ۔۔۳۔۔
ਅਪੁ ਿੇਜੁ ਬਾਇ ਤਪਰਥਮੀ ਆਕਾਸਾ ॥

َب
ات ج نا ِئے رپِیمھت ا اکسا ۔۔

ਐਸੀ ਰਹਿ ਰਹਉ ਹਤਰ ਪਾਸਾ ॥

ایسی رہت رہؤ ہر ناہس ۔۔
ਕਹੈ ਕਬੀਰ ਤਨਰੰਜਨ ਤਧਆਵਉ ॥

ےہکَ ریبک پِرنجن دایھوو ۔۔

ਤਿਿੁ ਘਤਰ ਜਾਉ ਤਜ ਬਹੁਤਰ ਨ ਆਵਉ ॥੪॥੧੮॥

پِپ رھگ اجو چ ب ُہر ہن ا وو ۔۔۴۔۔۱۸۔۔
ਗਉੜੀ ਕਬੀਰ ਜੀ ਤਿਪਿੇ ॥

گؤری ریبک یج پ ِیدے ۔۔
ਕੰਚਨ ਤਸਉ ਪਾਈਐ ਨਹੀ ਿੋਤਲ ॥

نچنک سِیؤ نا پپَے یہن وتل ۔۔

ਮਨੁ ਿੇ ਰਾਮੁ ਲੀਆ ਹੈ ਮੋਤਲ ॥੧॥

ےہ ومل ۔۔۱۔۔
نم دے رام ایل َ
ਅਬ ਮੋਤਹ ਰਾਮੁ ਅਪੁਨਾ ਕਤਰ ਜਾਤਨਆ ॥

ات ومہِ رام اانپ رک اجاین ۔۔
ਸਹਜ ਸੁਭਾਇ ਮੇਰਾ ਮਨੁ ਮਾਤਨਆ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

سہ
ج ُسبھاےئِ ریما نم اماین ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਬਰਹਮੈ ਕਤਥ ਕਤਥ ਅੰਿੁ ਨ ਪਾਇਆ ॥

پر ہمَے

کبھ کبھ اپپ ہن نانا ۔۔

ਰਾਮ ਭਗਤਿ ਬੈਿੇ ਘਤਰ ਆਇਆ ॥੨॥

رام تگھب ےھٹیب رھگ ا نا ۔۔۲۔۔

ਕਹੁ ਕਬੀਰ ਚੰਚਲ ਮਤਿ ਤਿਆਗੀ ॥

وہک ریبک لچنچ مت ایتیگ ۔۔
ਕੇਵਲ ਰਾਮ ਭਗਤਿ ਤਨਜ ਭਾਗੀ ॥੩॥੧॥੧੯॥

ِب
ک َپؤل رام تگھب ج اھبیگ ۔۔۳۔۔۱۔۔۱۹۔۔
ਗਉੜੀ ਕਬੀਰ ਜੀ ॥

گؤری ریبک یج ۔۔
ਤਜਹ ਮਰਨੈ ਸਭੁ ਜਗਿੁ ਿਰਾਤਸਆ ॥

ِچہہ رم ئَے سیھ تگج رتاایس ۔۔

ਸੋ ਮਰਨਾ ਗੁਰ ਸਬਤਿ ਪਰਗਾਤਸਆ ॥੧॥

وس رمنا ُگر دبس رپَاگایس ۔۔۱۔۔

ਅਬ ਕੈਸੇ ਮਰਉ ਮਰਤਨ ਮਨੁ ਮਾਤਨਆ ॥

ات َ
کیسے رمو رمن نم اماین ۔۔

ਮਤਰ ਮਤਰ ਜਾਿੇ ਤਜਨ ਰਾਮੁ ਨ ਜਾਤਨਆ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

رم رم اجےت ِجں رام ہن اجاین ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਮਰਨੋ ਮਰਨੁ ਕਹੈ ਸਭੁ ਕੋਈ ॥

ےہک سیھ وکیئ ۔۔
رمون رمن َ
ਸਹਜੇ ਮਰੈ ਅਮਰੁ ਹੋਇ ਸੋਈ ॥੨॥

س
ہجے م َ َرے ارم وہۓ وسیئ ۔۔۲۔۔
ਕਹੁ ਕਬੀਰ ਮਤਨ ਭਇਆ ਅਨੰਿਾ ॥

وہک ریبک نم ایھب ادننا ۔۔

ਗਇਆ ਭਰਮੁ ਰਤਹਆ ਪਰਮਾਨੰਿਾ ॥੩॥੨੦॥

ایگ رھبم رایہ رپامدننا ۔۔۳۔۔۲۱۔۔
ਗਉੜੀ ਕਬੀਰ ਜੀ ॥

گؤری ریبک یج ۔۔
ਕਿ ਨਹੀ ਿਉਰ ਮੂਲੁ ਕਿ ਲਾਵਉ ॥

ب
تک یہن ھؤر مُؤل تک الوو ۔۔

ਖੋਜਿ ਿਨ ਮਤਹ ਿਉਰ ਨ ਪਾਵਉ ॥੧॥

ب
وھکجت نت ہہم ھؤر ہن ناوو ۔۔۱۔۔
ਲਾਗੀ ਹੋਇ ਸੁ ਜਾਨੈ ਪੀਰ ॥

الیگ وہۓ س اج ئَے ریپ ۔۔
ਰਾਮ ਭਗਤਿ ਅਨੀਆਲੇ ਿੀਰ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

رام تگھب اپ ِیاےل ریت ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਏਕ ਭਾਇ ਿੇਖਉ ਸਭ ਨਾਰੀ ॥

نک
انک اھبےئ د ھؤ سیھ ناری ۔۔
ਤਕਆ ਜਾਨਉ ਸਹ ਕਉਨ ਤਪਆਰੀ ॥੨॥

ایک اجئؤ سہہ کؤن ایپری ۔۔۲۔۔
ਕਹੁ ਕਬੀਰ ਜਾ ਕੈ ਮਸਿਤਕ ਭਾਗੁ ॥

وہک ریبک اج ےکَ کتسم اھبگ ۔۔
ਸਭ ਪਰਹਤਰ ਿਾ ਕਉ ਤਮਲੈ ਸੁਹਾਗੁ ॥੩॥੨੧॥

سیھ رپہر نا کؤ ملَ ِے ُسہاگ ۔۔۳۔۔۲۱۔۔

ਗਉੜੀ ਕਬੀਰ ਜੀ ॥

گؤری ریبک یج ۔۔
ਜਾ ਕੈ ਹਤਰ ਸਾ ਿਾਕੁਰੁ ਭਾਈ ॥

ےک ہر سا اھٹرک اھبیئ ۔۔
اج َ
ਮੁਕਤਿ ਅਨੰਿ ਪੁਕਾਰਤਣ ਜਾਈ ॥੧॥

مُکت اپپت ئُکارن اجیئ ۔۔۱۔۔
ਅਬ ਕਹੁ ਰਾਮ ਭਰੋਸਾ ਿੋਰਾ ॥

ات وہک رام رھبوسا وترا ۔۔
ਿਬ ਕਾਹੂ ਕਾ ਕਵਨੁ ਤਨਹੋਰਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

پپ اک ُہؤ اک وکَن بِہؤرا ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਿੀਤਨ ਲੋਕ ਜਾ ਕੈ ਹਤਹ ਭਾਰ ॥

ےک ہہہ اھبر ۔۔
نیت ولک اج َ
ਸੋ ਕਾਹੇ ਨ ਕਰੈ ਪਰਤਿਪਾਰ ॥੨॥

وس اکےہ ہن رکَے رپَپ ِیار ۔۔۲۔۔
ਕਹੁ ਕਬੀਰ ਇਕ ਬੁਤਧ ਬੀਚਾਰੀ ॥

وہک ریبک اِک ُندھ اچیبری ۔۔
ਤਕਆ ਬਸੁ ਜਉ ਤਬਖੁ ਿੇ ਮਹਿਾਰੀ ॥੩॥੨੨॥

ایک سب جؤ نِکھ دے اتہمری ۔۔۳۔۔۲۲۔۔
ਗਉੜੀ ਕਬੀਰ ਜੀ ॥

گؤری ریبک یج ۔۔

ਤਬਨੁ ਸਿ ਸਿੀ ਹੋਇ ਕੈਸੇ ਨਾਤਰ ॥

پِں ست یتس وہۓ َ
کیسے نار ۔۔
ਪੰਤਿਿ ਿੇਖਹੁ ਤਰਿੈ ਬੀਚਾਤਰ ॥੧॥

ک
ڈنپت دن ھہؤ ر َِدے اچیبر ۔۔۱۔۔
ਪਰੀਤਿ ਤਬਨਾ ਕੈਸੇ ਬਧੈ ਸਨੇਹੁ ॥

رپِپپ پِیا َ
کیسے دب َھے سیبہؤ ۔۔
ਜਬ ਲਗੁ ਰਸੁ ਿਬ ਲਗੁ ਨਹੀ ਨੇਹੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ہین ۔۔۱۔۔راہو۔۔
جت گل رس پپ گل یہن ُ
ਸਾਹਤਨ ਸਿੁ ਕਰੈ ਜੀਅ ਅਪਨੈ ॥

سانہ ست رکَے یج اےنپ ۔۔
ਸੋ ਰਮਯੇ ਕਉ ਤਮਲੈ ਨ ਸੁਪਨੈ ॥੨॥

وس ر مپے کؤ ملَ ِے ہن ُسی َپے ۔۔۲۔۔

ਿਨੁ ਮਨੁ ਧਨੁ ਤਗਰਹੁ ਸਉਤਪ ਸਰੀਰੁ ॥

نت نم دنھ گِر ُہ

سؤت رسری ۔۔

ਸੋਈ ਸੁਹਾਗਤਨ ਕਹੈ ਕਬੀਰੁ ॥੩॥੨੩॥

وسیئ ُسہانگ ےہکَ ریبک ۔۔۳۔۔۲۳۔۔
ਗਉੜੀ ਕਬੀਰ ਜੀ ॥

گؤری ریبک یج ۔۔
ਤਬਤਖਆ ਤਬਆਤਪਆ ਸਗਲ ਸੰਸਾਰੁ ॥

نِکھیا ایبایپ لگس اسنسر ۔۔

ਤਬਤਖਆ ਲੈ ਿੂਬੀ ਪਰਵਾਰੁ ॥੧॥

نِکھیا لَے ُدویب رپوار ۔۔۱۔۔

ਰੇ ਨਰ ਨਾਵ ਚਉਤੜ ਕਿ ਬੋੜੀ ॥

رے رن نا َو جؤر تک وبری ۔۔
ਹਤਰ ਤਸਉ ਿੋਤੜ ਤਬਤਖਆ ਸੰਤਗ ਜੋੜੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ہر سِیؤ وتر نِکھیا گنس وجری ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਸੁਤਰ ਨਰ ਿਾਧੇ ਲਾਗੀ ਆਤਗ ॥

ُسر رن دادےھ الیگ ا گ ۔۔
ਤਨਕਤਟ ਨੀਰੁ ਪਸੁ ਪੀਵਤਸ ਨ ਝਾਤਗ ॥੨॥

نکِت رین سپ پِپؤس ہن اھجگ ۔۔۲۔۔
ਚੇਿਿ ਚੇਿਿ ਤਨਕਤਸਓ ਨੀਰੁ ॥

َچیپت َچیپت نکِسیؤ رین ۔۔

ਸੋ ਜਲੁ ਤਨਰਮਲੁ ਕਥਿ ਕਬੀਰੁ ॥੩॥੨੪॥

وس لج پِرلم کبھت ریبک ۔۔۳۔۔۲۴۔۔
ਗਉੜੀ ਕਬੀਰ ਜੀ ॥

گؤری ریبک یج ۔۔
ਤਜਹ ਕੁਤਲ ਪੂਿੁ ਨ ਤਗਆਨ ਬੀਚਾਰੀ ॥

ہج ُکل ئُؤت ہن گ ِیان اچیبری ۔۔

ਤਬਧਵਾ ਕਸ ਨ ਭਈ ਮਹਿਾਰੀ ॥੧॥

نِدوھا سک ہن یئھب اتہمری ۔۔۱۔۔

ਤਜਹ ਨਰ ਰਾਮ ਭਗਤਿ ਨਤਹ ਸਾਧੀ ॥

ہج رن رام تگھب ہنِ سادیھ ۔۔
ਜਨਮਿ ਕਸ ਨ ਮੁਓ ਅਪਰਾਧੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

جبمت سک ہن مُؤ ارپادیھ ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਮੁਚੁ ਮੁਚੁ ਗਰਭ ਗਏ ਕੀਨ ਬਤਚਆ ॥

م م
ُج ُج رگھب ےئگ نیک ایچب ۔۔

ਬੁਿਭੁਜ ਰੂਪ ਜੀਵੇ ਜਗ ਮਤਝਆ ॥੨॥

ب ُھ
ُند ج

م
ُروت ویجے چگ جھیا ۔۔۲۔۔
ਕਹੁ ਕਬੀਰ ਜੈਸੇ ਸੁੰਿਰ ਸਰੂਪ ॥

وہک ریبک ےسیج ُسیدر رسُوت ۔۔
ਨਾਮ ਤਬਨਾ ਜੈਸੇ ਕੁਬਜ ਕੁਰੂਪ ॥੩॥੨੫॥

کب
نام پِیا ےسیج ُ ج ُک ُروت ۔۔۳۔۔۲۵۔۔
ਗਉੜੀ ਕਬੀਰ ਜੀ ॥

گؤری ریبک یج ۔۔
ਜੋ ਜਨ ਲੇਤਹ ਖਸਮ ਕਾ ਨਾਉ ॥

وج نج ہیلِ

کھ س

م اک ناو ۔۔

ਤਿਨ ਕੈ ਸਿ ਬਤਲਹਾਰੈ ਜਾਉ ॥੧॥

پ
اہلبرے اجو ۔۔۱۔۔
ِں ےکَ دص َ

ਸੋ ਤਨਰਮਲੁ ਤਨਰਮਲ ਹਤਰ ਗੁਨ ਗਾਵੈ ॥

ُگ
اگوے ۔۔
وس پِرلم پِرلم ہر ں َ

ਸੋ ਭਾਈ ਮੇਰੈ ਮਤਨ ਭਾਵੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

وس اھبیئ ریمَے نم اھبوے ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਤਜਹ ਘਟ ਰਾਮੁ ਰਤਹਆ ਭਰਪੂਤਰ ॥

ہج ٹھگ رام رایہ رھبئُؤر ۔۔
ਤਿਨ ਕੀ ਪਗ ਪੰਕਜ ਹਮ ਧੂਤਰ ॥੨॥

پی ک
پِں یک نگ ج مہ دھُؤر ۔۔۲۔۔
ਜਾਤਿ ਜੁਲਾਹਾ ਮਤਿ ਕਾ ਧੀਰੁ ॥

اجت ُچالاہ مت اک دھتر ۔۔
ਸਹਤਜ ਸਹਤਜ ਗੁਣ ਰਮੈ ਕਬੀਰੁ ॥੩॥੨੬॥

سہ سہ
ج ج ُگں ر م َے ریبک ۔۔۳۔۔۲۶۔۔
ਗਉੜੀ ਕਬੀਰ ਜੀ ॥

گؤری ریبک یج ۔۔
ਗਗਤਨ ਰਸਾਲ ਚੁਐ ਮੇਰੀ ਭਾਿੀ ॥

نگگ رسال ُچے َ ٔ ریمی اھبیھٹ ۔۔
ਸੰਤਚ ਮਹਾ ਰਸੁ ਿਨੁ ਭਇਆ ਕਾਿੀ ॥੧॥

سب
ج اہم رس نت ایھب اکیھٹ ۔۔۱۔۔

ਉਆ ਕਉ ਕਹੀਐ ਸਹਜ ਮਿਵਾਰਾ ॥

ک کہپ سہ
اُوا ؤ ٔے َ ج وتمارا ۔۔

ਪੀਵਿ ਰਾਮ ਰਸੁ ਤਗਆਨ ਬੀਚਾਰਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ویپت رام رس گ ِیان اچیبرا ۔۔۱۔۔راہو۔۔

ਸਹਜ ਕਲਾਲਤਨ ਜਉ ਤਮਤਲ ਆਈ ॥

سہ
م
ج
ِ
ک
ج النل ؤ ل ا یئ ۔۔

ਆਨੰਤਿ ਮਾਿੇ ਅਨਤਿਨੁ ਜਾਈ ॥੨॥

ا دنن امےت ادنِن اجیئ ۔۔۲۔۔
ਚੀਨਿ ਚੀਿੁ ਤਨਰੰਜਨ ਲਾਇਆ ॥

چیپت جپت پِرنجن النا ۔۔

ਕਹੁ ਕਬੀਰ ਿੌ ਅਨਭਉ ਪਾਇਆ ॥੩॥੨੭॥

پب
وہک ریبک ئٔؤ ا ھؤ نانا ۔۔۳۔۔۲۷۔۔
ਗਉੜੀ ਕਬੀਰ ਜੀ ॥

گؤری ریبک یج ۔۔
ਮਨ ਕਾ ਸੁਭਾਉ ਮਨਤਹ ਤਬਆਪੀ ॥

نم اک ُسبھاو مبہہ ایبیپ ۔۔

ਮਨਤਹ ਮਾਤਰ ਕਵਨ ਤਸਤਧ ਥਾਪੀ ॥੧॥

مبہہ امر وکَن سِدھ اھتیپ ۔۔۱۔۔
ਕਵਨੁ ਸੁ ਮੁਤਨ ਜੋ ਮਨੁ ਮਾਰੈ ॥

م
امرے ۔۔
وکَن س ُں وج نم َ
ਮਨ ਕਉ ਮਾਤਰ ਕਹਹੁ ਤਕਸੁ ਿਾਰੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ہہک کِس نا َرے ۔۔۱۔۔راہو۔۔
نم کؤ امر ُ
ਮਨ ਅੰਿਤਰ ਬੋਲੈ ਸਭੁ ਕੋਈ ॥

نم ارتن وب لَے سیھ وکیئ ۔۔

ਮਨ ਮਾਰੇ ਤਬਨੁ ਭਗਤਿ ਨ ਹੋਈ ॥੨॥

نم امرے پِں تگھب ہن وہیئ ۔۔۲۔۔
ਕਹੁ ਕਬੀਰ ਜੋ ਜਾਨੈ ਭੇਉ ॥

ب
وہک ریبک وج اج ئَے ھپؤ ۔۔
ਮਨੁ ਮਧੁਸੂਿਨੁ ਤਿਰਭਵਣ ਿੇਉ ॥੩॥੨੮॥

نم دم ُھسؤدن رتِوھبن دئؤ ۔۔۳۔۔۲۸۔۔
ਗਉੜੀ ਕਬੀਰ ਜੀ ॥

گؤری ریبک یج ۔۔
ਓਇ ਜੁ ਿੀਸਤਹ ਅੰਬਤਰ ਿਾਰੇ ॥

اوےؑ چ دہسیِ اربم نارے ۔۔
ਤਕਤਨ ਓਇ ਚੀਿੇ ਚੀਿਨਹਾਰੇ ॥੧॥

کِں اوےؑ ِچیپے ِچییبہارے ۔۔۱۔۔

ਕਹੁ ਰੇ ਪੰਤਿਿ ਅੰਬਰੁ ਕਾ ਤਸਉ ਲਾਗਾ ॥

وہک رے ڈنپت اربم اک سِیؤ الاگ ۔۔

ਬੂਝੈ ਬੂਝਨਹਾਰੁ ਸਭਾਗਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

چ
وب َھے وبچھبہار اھبساگ ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਸੂਰਜ ਚੰਿੁ ਕਰਤਹ ਉਜੀਆਰਾ ॥

سُؤرچ دنچ رکہِ اُایجرا ۔۔
ਸਭ ਮਤਹ ਪਸਤਰਆ ਬਰਹਮ ਪਸਾਰਾ ॥੨॥

سیھ ہہم رسپنا پرمہ ئسارا ۔۔۲۔۔

ਕਹੁ ਕਬੀਰ ਜਾਨੈਗਾ ਸੋਇ ॥

ہکُ ریبک اجپ َپگا وسۓ ۔۔
ਤਹਰਿੈ ਰਾਮੁ ਮੁਤਖ ਰਾਮੈ ਹੋਇ ॥੩॥੨੯॥

ہِر َدے رام مُکھ را م َے وہۓ ۔۔۳۔۔۲۹۔۔
ਗਉੜੀ ਕਬੀਰ ਜੀ ॥

گؤری ریبک یج ۔۔
ਬੇਿ ਕੀ ਪੁਿਰੀ ਤਸੰਤਮਰਤਿ ਭਾਈ ॥

دیب یک ُنتری ِسمرِت اھبیئ ۔۔

ਸਾਂਕਲ ਜੇਵਰੀ ਲੈ ਹੈ ਆਈ ॥੧॥

ےہ ا یئ ۔۔۱۔۔
سالکن َجپؤری لَے َ
ਆਪਨ ਨਗਰੁ ਆਪ ਿੇ ਬਾਤਧਆ ॥

ا نپ رگن ا ت ےت نادایھ ۔۔
ਮੋਹ ਕੈ ਿਾਤਧ ਕਾਲ ਸਰੁ ਸਾਂਤਧਆ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ےک اھپدھ اکل رس سادنھِیا ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ومہ َ
ਕਟੀ ਨ ਕਟੈ ਿੂਤਟ ਨਹ ਜਾਈ ॥

کبی ہن ک َپے ئُؤت ہن اجیئ ۔۔

ਸਾ ਸਾਪਤਨ ਹੋਇ ਜਗ ਕਉ ਖਾਈ ॥੨॥

سا سانپ وہۓ چگ کؤ اھکیئ ۔۔۲۔۔
ਹਮ ਿੇਖਿ ਤਜਤਨ ਸਭੁ ਜਗੁ ਲੂਤਟਆ ॥

مہ دتھکی ِجں سیھ چگ لُؤایٹ ۔۔

ਕਹੁ ਕਬੀਰ ਮੈ ਰਾਮ ਕਤਹ ਛੂਤਟਆ ॥੩॥੩੦॥

چ
ہکُ ریبک م َے رام ہہک ُھؤایٹ ۔۔۳۔۔۳۱۔۔
ਗਉੜੀ ਕਬੀਰ ਜੀ ॥

گؤری ریبک یج ۔۔
ਿੇਇ ਮੁਹਾਰ ਲਗਾਮੁ ਪਤਹਰਾਵਉ ॥

دےئ مُہار اگلم رہپاوو ۔۔
ਸਗਲ ਿ ਜੀਨੁ ਗਗਨ ਿਉਰਾਵਉ ॥੧॥

لگس ت ِچیں نگگ دوراوو ۔۔۱۔۔
ਅਪਨੈ ਬੀਚਾਤਰ ਅਸਵਾਰੀ ਕੀਜੈ ॥

اےنپ اچیبر اوساری کبج َے ۔۔

ਸਹਜ ਕੈ ਪਾਵੜੈ ਪਗੁ ਧਤਰ ਲੀਜੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

سہ
ج ےکَ ناو َرے نگ درھ لبج َے ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਚਲੁ ਰੇ ਬੈਕੁੰਿ ਿੁਝਤਹ ਲੇ ਿਾਰਉ ॥

ُب
پ
لچ رے یکیبھ جھہ ےل نارو ۔۔
ਤਹਚਤਹ ਿ ਪਰੇਮ ਕੈ ਚਾਬੁਕ ਮਾਰਉ ॥੨॥

ہِچ ِہ ت رپمی ےکَ اچ ُنک امرو ۔۔۲۔۔
ਕਹਿ ਕਬੀਰ ਭਲੇ ਅਸਵਾਰਾ ॥

کہت ریبک ےلھب اوسارا ۔۔
ਬੇਿ ਕਿੇਬ ਿੇ ਰਹਤਹ ਤਨਰਾਰਾ ॥੩॥੩੧॥

دیب کیپت ےت رہہہ پِرارا ۔۔۳۔۔۳۱۔۔

ਗਉੜੀ ਕਬੀਰ ਜੀ ॥

گؤری ریبک یج ۔۔
ਤਜਹ ਮੁਤਖ ਪਾਂਚਉ ਅੰਤਮਰਿ ਖਾਏ ॥

ہج مُکھ نابچؤ ارمت اھکےئ ۔۔

ਤਿਹ ਮੁਖ ਿੇਖਿ ਲੂਕਟ ਲਾਏ ॥੧॥

ہت مُکھ دتھکی لُؤٹک الےئ ۔۔۱۔۔
ਇਕੁ ਿੁਖੁ ਰਾਮ ਰਾਇ ਕਾਟਹੁ ਮੇਰਾ ॥

اِک ُدھک رام راےئ اکوہٹ ریما ۔۔
ਅਗਤਨ ਿਹੈ ਅਰੁ ਗਰਭ ਬਸੇਰਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

انگ د َہے ار رگھب ریسبا ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਕਾਇਆ ਤਬਗੂਿੀ ਬਹੁ ਤਬਤਧ ਭਾਿੀ ॥

اکنا نِگ ُؤیت وہب نِدھ اھبیت ۔۔

ਕੋ ਜਾਰੇ ਕੋ ਗਤਿ ਲੇ ਮਾਟੀ ॥੨॥

وک اجرے وک ڈگ ےل امیٹ ۔۔۲۔۔
ਕਹੁ ਕਬੀਰ ਹਤਰ ਚਰਣ ਤਿਖਾਵਹੁ ॥

وہک ریبک ہر رچن دِاھکووہ ۔۔
ਪਾਛੈ ਿੇ ਜਮੁ ਤਕਉ ਨ ਪਿਾਵਹੁ ॥੩॥੩੨॥

چ
نا َھے ےت مج کپؤ ہن پبھاووہ ۔۔۳۔۔۳۲۔۔
ਗਉੜੀ ਕਬੀਰ ਜੀ ॥

گؤری ریبک یج ۔۔

ਆਪੇ ਪਾਵਕੁ ਆਪੇ ਪਵਨਾ ॥

ا ےپ ناوک ا ےپ وپَنا ۔۔
ਜਾਰੈ ਖਸਮੁ ਿ ਰਾਖੈ ਕਵਨਾ ॥੧॥

ک
ھ
ک
س
ھ
اجرے م ت را َے وکَنا ۔۔۱۔۔
َ
ਰਾਮ ਜਪਿ ਿਨੁ ਜਤਰ ਕੀ ਨ ਜਾਇ ॥

رام جپت نت رج یک ہن اجۓ ۔۔
ਰਾਮ ਨਾਮ ਤਚਿੁ ਰਤਹਆ ਸਮਾਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

رام نام ِجت رایہ امسۓ ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਕਾ ਕੋ ਜਰੈ ਕਾਤਹ ਹੋਇ ਹਾਤਨ ॥

اک وک رجَے اکہِ وہۓ اہن ۔۔
ਨਟ ਵਟ ਖੇਲੈ ਸਾਤਰਗਪਾਤਨ ॥੨॥

ک
پپ وت ھیلَے ساِراپگن ۔۔۲۔۔
ਕਹੁ ਕਬੀਰ ਅਖਰ ਿੁਇ ਭਾਤਖ ॥

وہک ریبک ارھک ُدےئ اھبھک ۔۔
ਹੋਇਗਾ ਖਸਮੁ ਿ ਲੇਇਗਾ ਰਾਤਖ ॥੩॥੩੩॥

وہاگئ

کھ س

م ت لیپگا راھک ۔۔۳۔۔۳۳۔۔
ਗਉੜੀ ਕਬੀਰ ਜੀ ਿੁਪਿੇ ॥

گؤری ریبک یج ُدندے ۔۔
ਨਾ ਮੈ ਜੋਗ ਤਧਆਨ ਤਚਿੁ ਲਾਇਆ ॥

ہن م َے وجگ دایھن ِجت النا ۔۔

ਤਬਨੁ ਬੈਰਾਗ ਨ ਛੂਟਤਸ ਮਾਇਆ ॥੧॥

چ
پِں ریباگ ہن ُھؤسٹ امنا ۔۔۱۔۔
ਕੈਸੇ ਜੀਵਨੁ ਹੋਇ ਹਮਾਰਾ ॥

َ
کیسے ویجن وہۓ امہرا ۔۔
ਜਬ ਨ ਹੋਇ ਰਾਮ ਨਾਮ ਅਧਾਰਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

جت ہن وہۓ رام نام اداھرا ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਕਹੁ ਕਬੀਰ ਖੋਜਉ ਅਸਮਾਨ ॥

وہک ریبک وھکجؤ اامسن ۔۔
ਰਾਮ ਸਮਾਨ ਨ ਿੇਖਉ ਆਨ ॥੨॥੩੪॥

نک
رام امسن ہن د ھؤ ا ن ۔۔۲۔۔۳۴۔۔
ਗਉੜੀ ਕਬੀਰ ਜੀ ॥

گؤری ریبک یج ۔۔
ਤਜਹ ਤਸਤਰ ਰਤਚ ਰਤਚ ਬਾਧਿ ਪਾਗ ॥

ہج سِر رچ رچ نادھت ناگ ۔۔
ਸੋ ਤਸਰੁ ਚੁੰਚ ਸਵਾਰਤਹ ਕਾਗ ॥੧॥

جب
ہہ اکگ ۔۔۱۔۔
وس سِر ُ ج وسار َ

ਇਸੁ ਿਨ ਧਨ ਕੋ ਤਕਆ ਗਰਬਈਆ ॥

اس نت دنھ وک ایک رگنییا ۔۔
ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਕਾਹੇ ਨ ਤਿਰੜਹੀਆ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

رام نام اکےہ ہن درِرہھیا ۔۔۱۔۔راہو۔۔

ਕਹਿ ਕਬੀਰ ਸੁਨਹੁ ਮਨ ਮੇਰੇ ॥

کہت ریبک ُسبہؤ نم ریمے ۔۔
ਇਹੀ ਹਵਾਲ ਹੋਤਹਗੇ ਿੇਰੇ ॥੨॥੩੫॥

ایہی حال وہ ہیگے ریتے ۔۔۲۔۔۳۵۔۔
ਗਉੜੀ ਗੁਆਰੇਰੀ ਕੇ ਪਿੇ ਪੈਿੀਸ ॥

نی
گؤری ُگؤارریی ےک ندے َ ییس ۔۔
ਰਾਗੁ ਗਉੜੀ ਗੁਆਰੇਰੀ ਅਸਟਪਿੀ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕੀ

راگ گؤری ُگؤارریی اسییدی ریبک یج یک
ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪਰਸਾਤਿ ॥

اِک اواکنر سیگؤر رپساد ۔۔
ਸੁਖੁ ਮਾਂਗਿ ਿੁਖੁ ਆਗੈ ਆਵੈ ॥

ے ۔۔
ُسکھ امتگن ُدھک ا ےگ ا و َ
ਸੋ ਸੁਖੁ ਹਮਹੁ ਨ ਮਾਂਤਗਆ ਭਾਵੈ ॥੧॥

اھبوے ۔۔۱۔۔
وس ُسکھ ُ
مہ ہن امایگن َ

ਤਬਤਖਆ ਅਜਹੁ ਸੁਰਤਿ ਸੁਖ ਆਸਾ ॥

نِکھیا اچہؤ ُسرت ُسکھ ا سا ۔۔

ਕੈਸੇ ਹੋਈ ਹੈ ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਤਨਵਾਸਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

َ
کیسے وہیئ ےہَ رااج رام ئِؤاسا ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਇਸੁ ਸੁਖ ਿੇ ਤਸਵ ਬਰਹਮ ਿਰਾਨਾ ॥

اس ُسکھ ےت سِؤ پرمہ درانا ۔۔

ਸੋ ਸੁਖੁ ਹਮਹੁ ਸਾਚੁ ਕਤਰ ਜਾਨਾ ॥੨॥

مہ ساچ رک اجنا ۔۔۲۔۔
وس ُسکھ ُ
ਸਨਕਾਤਿਕ ਨਾਰਿ ਮੁਤਨ ਸੇਖਾ ॥

س
اکنسدِک نارد مُں َ یکھا ۔۔

ਤਿਨ ਭੀ ਿਨ ਮਤਹ ਮਨੁ ਨਹੀ ਪੇਖਾ ॥੩॥

پ
پِں یھب نت ہہم نم یہن َیکھا ۔۔۳۔۔
ਇਸੁ ਮਨ ਕਉ ਕੋਈ ਖੋਜਹੁ ਭਾਈ ॥

اس نم کؤ وکیئ وھکہجُ اھبیئ ۔۔
ਿਨ ਛੂਟੇ ਮਨੁ ਕਹਾ ਸਮਾਈ ॥੪॥

چ
نت ُھؤےٹ نم اہک امسیئ ۔۔۴۔۔
ਗੁਰ ਪਰਸਾਿੀ ਜੈਿੇਉ ਨਾਮਾਂ ॥

ُگر رپسادی دیجئؤ ناامن ۔۔

ਭਗਤਿ ਕੈ ਪਰੇਤਮ ਇਨ ਹੀ ਹੈ ਜਾਨਾਂ ॥੫॥

ےک رپمی ان یہ ےہَ اجنان ۔۔۵۔۔
تگھب َ
ਇਸੁ ਮਨ ਕਉ ਨਹੀ ਆਵਨ ਜਾਨਾ ॥

اس نم کؤ یہن ا ون اجنا ۔۔
ਤਜਸ ਕਾ ਭਰਮੁ ਗਇਆ ਤਿਤਨ ਸਾਚੁ ਪਛਾਨਾ ॥੬॥

ِجس اک رھبم ایگ پِں ساچ اھچپنا ۔۔۶۔۔
ਇਸੁ ਮਨ ਕਉ ਰੂਪੁ ਨ ਰੇਤਖਆ ਕਾਈ ॥

اس نم کؤ ُروت ہن رنکھیا اکیئ ۔۔

ਹੁਕਮੇ ਹੋਇਆ ਹੁਕਮੁ ਬੂਤਝ ਸਮਾਈ ॥੭॥

ُچکمے

ک
وہنا ُچ م ئُؤھج امسیئ ۔۔۷۔۔

ਇਸ ਮਨ ਕਾ ਕੋਈ ਜਾਨੈ ਭੇਉ ॥

ب
اس نم اک وکیئ اج ئَے ھپؤ ۔۔
ਇਹ ਮਤਨ ਲੀਣ ਭਏ ਸੁਖਿੇਉ ॥੮॥

اہہی نم نیل ےئھب ُسکھدئؤ ۔۔۸۔۔
ਜੀਉ ਏਕੁ ਅਰੁ ਸਗਲ ਸਰੀਰਾ ॥

جپؤ انک ار لگس رسریا ۔۔

ਇਸੁ ਮਨ ਕਉ ਰਤਵ ਰਹੇ ਕਬੀਰਾ ॥੯॥੧॥੩੬॥

اس نم کؤ َروِ رےہ ریبکا ۔۔۹۔۔۱۔۔۳۶۔۔
ਗਉੜੀ ਗੁਆਰੇਰੀ ॥

گؤری ُگؤارریی ۔۔

ਅਤਹਤਨਤਸ ਏਕ ਨਾਮ ਜੋ ਜਾਗੇ ॥

اہیِس انک نام وج اجےگ ۔۔

ਕੇਿਕ ਤਸਧ ਭਏ ਤਲਵ ਲਾਗੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

کییک سِدھ ےئھب لِؤ الےگ ۔۔۱۔۔راہو۔۔
َ
ਸਾਧਕ ਤਸਧ ਸਗਲ ਮੁਤਨ ਹਾਰੇ ॥

سادکھ سِدھ لگس مُں اہرے ۔۔
ਏਕ ਨਾਮ ਕਤਲਪ ਿਰ ਿਾਰੇ ॥੧॥

انک نام کلِت رت نارے ۔۔۱۔۔

ਜੋ ਹਤਰ ਹਰੇ ਸੁ ਹੋਤਹ ਨ ਆਨਾ ॥

وج ہر ہرے س وہہِ ہن ا نا ۔۔
ਕਤਹ ਕਬੀਰ ਰਾਮ ਨਾਮ ਪਛਾਨਾ ॥੨॥੩੭॥

ہہک ریبک رام نام اھچپنا ۔۔۲۔۔۳۷۔۔
ਗਉੜੀ ਭੀ ਸੋਰਤਿ ਭੀ ॥

گؤری یھب وسرھٹ یھب ۔۔
ਰੇ ਜੀਅ ਤਨਲਜ ਲਾਜ ਿੋੁਤਹ ਨਾਹੀ ॥

نل
رے یج ِ ج الچ ہتِ نایہ ۔۔

ਹਤਰ ਿਤਜ ਕਿ ਕਾਹੂ ਕੇ ਜਾਂਹੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ہر جت تک اک ُہؤ ےک اجیہن ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਜਾ ਕੋ ਿਾਕੁਰੁ ਊਚਾ ਹੋਈ ॥

اج وک اھٹ ُکر اُواچ وہیئ ۔۔

ਸੋ ਜਨੁ ਪਰ ਘਰ ਜਾਿ ਨ ਸੋਹੀ ॥੧॥

وس نج رپ رھگ اجت ہن وسیہ ۔۔۱۔۔
ਸੋ ਸਾਤਹਬੁ ਰਤਹਆ ਭਰਪੂਤਰ ॥

وس اصجِت رایہ رھبئُؤر ۔۔
ਸਿਾ ਸੰਤਗ ਨਾਹੀ ਹਤਰ ਿੂਤਰ ॥੨॥

دسا گنس نایہ ہر ُدور ۔۔۲۔۔
ਕਵਲਾ ਚਰਨ ਸਰਨ ਹੈ ਜਾ ਕੇ ॥

وکَال رچن رسن ےہَ اج ےک ۔۔

ਕਹੁ ਜਨ ਕਾ ਨਾਹੀ ਘਰ ਿਾ ਕੇ ॥੩॥

وہک نج اک نایہ رھگ نا ےک ۔۔۳۔۔
ਸਭੁ ਕੋਊ ਕਹੈ ਜਾਸੁ ਕੀ ਬਾਿਾ ॥

وکو ےہکَ اجس یک نانا ۔۔
سیھ ُ

ਸੋ ਸੰਮਰਥੁ ਤਨਜ ਪਤਿ ਹੈ ਿਾਿਾ ॥੪॥

ِب
ےہ دانا ۔۔۴۔۔
وس رمسھت ج پپ َ
ਕਹੈ ਕਬੀਰੁ ਪੂਰਨ ਜਗ ਸੋਈ ॥

ےہکَ ریبک ئُؤرن چگ وسیئ ۔۔
ਜਾ ਕੇ ਤਹਰਿੈ ਅਵਰੁ ਨ ਹੋਈ ॥੫॥੩੮॥

اج ےک ہِر َدے ا َور ہن وہیئ ۔۔۵۔۔۳۸۔۔
ਕਉਨੁ ਕੋ ਪੂਿੁ ਤਪਿਾ ਕੋ ਕਾ ਕੋ ॥

کؤن وک ئُؤت پِیا وک اک وک ۔۔
ਕਉਨੁ ਮਰੈ ਕੋ ਿੇਇ ਸੰਿਾਪੋ ॥੧॥

کؤن م َ َرے وک دےئ سییاوپ ۔۔۱۔۔
ਹਤਰ ਿਗ ਜਗ ਕਉ ਿਗਉਰੀ ਲਾਈ ॥

ب
ہر گھٹ چگ کؤ ھگؤری الیئ ۔۔

ਹਤਰ ਕੇ ਤਬਓਗ ਕੈਸੇ ਜੀਅਉ ਮੇਰੀ ਮਾਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ہر ےک ویبگ َ
کیسے چیپؤ ریمی امیئ ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਕਉਨ ਕੋ ਪੁਰਖੁ ਕਉਨ ਕੀ ਨਾਰੀ ॥

کؤن وک ُپرھک کؤن یک ناری ۔۔

ਇਆ ਿਿ ਲੇਹੁ ਸਰੀਰ ਤਬਚਾਰੀ ॥੨॥

اِنا پپ وہیل رسری ِبچاری ۔۔۲۔۔

ਕਤਹ ਕਬੀਰ ਿਗ ਤਸਉ ਮਨੁ ਮਾਤਨਆ ॥

ہہک ریبک گھٹ سِیؤ نم اماین ۔۔

ਗਈ ਿਗਉਰੀ ਿਗੁ ਪਤਹਚਾਤਨਆ ॥੩॥੩੯॥

ب
یئگ ھگؤری گھٹ اچہپاین ۔۔۳۔۔۳۹۔۔

ਅਬ ਮੋ ਕਉ ਭਏ ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਸਹਾਈ ॥

ات وم کؤ ےئھب رااج رام اہسیئ ۔۔
ਜਨਮ ਮਰਨ ਕਤਟ ਪਰਮ ਗਤਿ ਪਾਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

منج رمن ٹک رپم گپ نایئ ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਸਾਧੂ ਸੰਗਤਿ ਿੀਓ ਰਲਾਇ ॥

سا ُدوھ تگنس ِدئؤ رال ئِے ۔۔
ਪੰਚ ਿੂਿ ਿੇ ਲੀਓ ਛਿਾਇ ॥

پب
ج ُدوت ےت ل ِپؤ چھداۓ ۔۔
ਅੰਤਮਰਿ ਨਾਮੁ ਜਪਉ ਜਪੁ ਰਸਨਾ ॥

ارمت نام وپج جت رانس ۔۔
ਅਮੋਲ ਿਾਸੁ ਕਤਰ ਲੀਨੋ ਅਪਨਾ ॥੧॥

اومل داس رک لِیپؤ اانپ ۔۔۱۔۔
ਸਤਿਗੁਰ ਕੀਨੋ ਪਰਉਪਕਾਰੁ ॥

سیگؤر ونیک رپاُاکپر ۔۔

ਕਾਤਢ ਲੀਨ ਸਾਗਰ ਸੰਸਾਰ ॥

اکدھ لِیں سارگ اسنسر ۔۔

ਚਰਨ ਕਮਲ ਤਸਉ ਲਾਗੀ ਪਰੀਤਿ ॥

رچن لمک سِیؤ الیگ رپپپ ۔۔

ਗੋਤਬੰਿੁ ਬਸੈ ਤਨਿਾ ਤਨਿ ਚੀਿ ॥੨॥

وگپِید ئ َسے پِیا پِپ ِجپت ۔۔۲۔۔

ਮਾਇਆ ਿਪਤਿ ਬੁਤਝਆ ਅੰਤਗਆਰੁ ॥

ب
امنا تپت ُجھیا انگ ِیار ۔۔

ਮਤਨ ਸੰਿੋਖੁ ਨਾਮੁ ਆਧਾਰੁ ॥

نم وتنسھک نام ا داھر ۔۔
ਜਤਲ ਥਤਲ ਪੂਤਰ ਰਹੇ ਪਰਭ ਸੁਆਮੀ ॥

لج لھت ئُؤر رےہ رپَھب سُؤا یم ۔۔
ਜਿ ਪੇਖਉ ਿਿ ਅੰਿਰਜਾਮੀ ॥੩॥

پی ک
جت ھؤ پپ ارتناجیم ۔۔۳۔۔

ਅਪਨੀ ਭਗਤਿ ਆਪ ਹੀ ਤਿਰੜਾਈ ॥

اینپ تگھب ا ت یہ درِرایئ ۔۔
ਪੂਰਬ ਤਲਖਿੁ ਤਮਤਲਆ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ॥

ئُؤرت لک ِھت مل ِیا ریمے اھبیئ ۔۔

ਤਜਸੁ ਤਿਪਾ ਕਰੇ ਤਿਸੁ ਪੂਰਨ ਸਾਜ ॥

سج کِرنا رکے ئِس ئُؤرن ساچ ۔۔

ਕਬੀਰ ਕੋ ਸੁਆਮੀ ਗਰੀਬ ਤਨਵਾਜ ॥੪॥੪੦॥

ریبک وک سُؤا یم رگبی ئِؤاچ ۔۔۴۔۔۴۱۔۔
ਜਤਲ ਹੈ ਸੂਿਕੁ ਥਤਲ ਹੈ ਸੂਿਕੁ ਸੂਿਕ ਓਪਤਿ ਹੋਈ ॥

ےہ سُؤنک لھت ےہَ سُؤنک سُؤنک اوپپ وہیئ ۔۔
لج َ
ਜਨਮੇ ਸੂਿਕੁ ਮੂਏ ਿੁਤਨ ਸੂਿਕੁ ਸੂਿਕ ਪਰਜ ਤਬਗੋਈ ॥੧॥

ب
جبمے سُؤنک مُؤےئ ُھں سُؤنک سُؤنک رپچ نِگؤیئ ۔۔۱۔۔
ਕਹੁ ਰੇ ਪੰਿੀਆ ਕਉਨ ਪਵੀਿਾ ॥

وہک رے ڈنپنا کؤن وپاتی ۔۔
ਐਸਾ ਤਗਆਨੁ ਜਪਹੁ ਮੇਰੇ ਮੀਿਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ااسی گ ِیان جبہؤ ریمے مییا ۔۔۱۔۔راہو۔۔

ਨੈਨਹੁ ਸੂਿਕੁ ਬੈਨਹੁ ਸੂਿਕੁ ਸੂਿਕੁ ਸਰਵਨੀ ਹੋਈ ॥

نَیبہؤ سُؤنک َنیبہؤ سُؤنک سُؤنک رسَوین وہیئ ۔۔
ਊਿਿ ਬੈਿਿ ਸੂਿਕੁ ਲਾਗੈ ਸੂਿਕੁ ਪਰੈ ਰਸੋਈ ॥੨॥

اُوبھت نیبھت سُؤنک ال َگے َ سُؤنک رپَے روسیئ ۔۔۲۔۔
ਿਾਸਨ ਕੀ ਤਬਤਧ ਸਭੁ ਕੋਊ ਜਾਨੈ ਛੂਟਨ ਕੀ ਇਕੁ ਕੋਈ ॥

چ
وکو اج ئَے ُھؤنٹ یک اِک وکیئ ۔۔
اھپنس یک نِدھ سیھ ُ
ਕਤਹ ਕਬੀਰ ਰਾਮੁ ਤਰਿੈ ਤਬਚਾਰੈ ਸੂਿਕੁ ਤਿਨੈ ਨ ਹੋਈ ॥੩॥੪੧॥

ہہک ریبک رام ر َِدے ِبچا َرے سُؤنک پ ِ َپے ہن وہیئ ۔۔۳۔۔۴۱۔۔
ਗਉੜੀ ॥

گؤری ۔۔

ਝਗਰਾ ਏਕੁ ਤਨਬੇਰਹੁ ਰਾਮ ॥

چ
پ
ھ
گ
ِی
ت
ن
را ا ک ر ُہ رام ۔۔

ਜਉ ਿੁਮ ਅਪਨੇ ਜਨ ਸੌ ਕਾਮੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ُب
جؤ م اےنپ نج سَؤ اکم ۔۔۱۔۔راہو۔۔

ਇਹੁ ਮਨੁ ਬਿਾ ਤਕ ਜਾ ਸਉ ਮਨੁ ਮਾਤਨਆ ॥

اویہ نم ندا ِک اج سَؤ نم اماین ۔۔
ਰਾਮੁ ਬਿਾ ਕੈ ਰਾਮਤਹ ਜਾਤਨਆ ॥੧॥

رام ندا ےکَ راہہمِ اجاین ۔۔۱۔۔
ਬਰਹਮਾ ਬਿਾ ਤਕ ਜਾਸੁ ਉਪਾਇਆ ॥

پرامہ ندا ک اجس اُناِنا ۔۔

ਬੇਿੁ ਬਿਾ ਤਕ ਜਹਾਂ ਿੇ ਆਇਆ ॥੨॥

دیب ندا ک اہجن ےت ا نا ۔۔۲۔۔
ਕਤਹ ਕਬੀਰ ਹਉ ਭਇਆ ਉਿਾਸੁ ॥

ہہک ریبک ہؤ ایھب اُداس ۔۔
ਿੀਰਥੁ ਬਿਾ ਤਕ ਹਤਰ ਕਾ ਿਾਸੁ ॥੩॥੪੨॥

ریتھت ندا ک ہر اک داس ۔۔۳۔۔۴۲۔۔
ਰਾਗੁ ਗਉੜੀ ਚੇਿੀ ॥

راگ گؤری یتیچ ۔۔
ਿੇਖੌ ਭਾਈ ਗਯਾਨ ਕੀ ਆਈ ਆਂਧੀ ॥

نک
د ھٔؤ اھبیئ ایگن یک ا یئ ا دنیھ ۔۔

ਸਭੈ ਉਿਾਨੀ ਭਰਮ ਕੀ ਟਾਟੀ ਰਹੈ ਨ ਮਾਇਆ ਬਾਂਧੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

سب
َھے

اُداین رھبم یک نایٹ ر َہے ہن امنا نادنیھ ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਿੁਤਚਿੇ ਕੀ ਿੁਇ ਥੂਤਨ ਤਗਰਾਨੀ ਮੋਹ ਬਲੇਿਾ ਟੂਟਾ ॥

ُب
ُد ِجپے یک ُدےئ ھؤن گِراین ومہ ڈیلبا ئُؤنا ۔۔

ਤਿਸਨਾ ਛਾਤਨ ਪਰੀ ਧਰ ਊਪਤਰ ਿੁਰਮਤਿ ਭਾਂਿਾ ਿੂਟਾ ॥੧॥

ب
ئِسیا اھچن رپی درھ اُورپ ُدرمت اھبندا ُھؤنا ۔۔۱۔۔
ਆਂਧੀ ਪਾਛੇ ਜੋ ਜਲੁ ਬਰਖੈ ਤਿਤਹ ਿੇਰਾ ਜਨੁ ਭੀਨਾਂ ॥

ک
ب
ا دنیھ ناےھچ وج لج پر َھے ہتِ ریتا نج ھییان ۔۔
ਕਤਹ ਕਬੀਰ ਮਤਨ ਭਇਆ ਪਰਗਾਸਾ ਉਿੈ ਭਾਨੁ ਜਬ ਚੀਨਾ ॥੨॥੪੩॥

ہہک ریبک نم ایھب رپَاگسا ا ُ َدے اھبن جت چییا ۔۔۲۔۔۴۳۔۔
ਗਉੜੀ ਚੇਿੀ

گؤری یتیچ
ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪਰਸਾਤਿ ॥

اِک اواکنر سیگؤر رپساد ۔۔
ਹਤਰ ਜਸੁ ਸੁਨਤਹ ਨ ਹਤਰ ਗੁਨ ਗਾਵਤਹ ॥

ہر سج ُسبہ ِہ ہن ہر ُگں اگوہِ۔۔

ਬਾਿਨ ਹੀ ਅਸਮਾਨੁ ਤਗਰਾਵਤਹ ॥੧॥

نانط یہ اامسن گِراوہِ۔۔۱۔۔

ਐਸੇ ਲੋਗਨ ਤਸਉ ਤਕਆ ਕਹੀਐ ॥

اےسی ولنگ سِیؤ ایک کہ ٔپے َ۔۔

ਜੋ ਪਰਭ ਕੀਏ ਭਗਤਿ ਿੇ ਬਾਹਜ ਤਿਨ ਿੇ ਸਿਾ ਿਰਾਨੇ ਰਹੀਐ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

وج رپَھب ےئیک تگھب ےت ناجہ پِں ےت دسا دراےن ر ہیپے ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਆਤਪ ਨ ਿੇਤਹ ਚੁਰੂ ਭਤਰ ਪਾਨੀ ॥

ا ت ہن دہہی ُج ُرو رھب ناین ۔۔

ਤਿਹ ਤਨੰਿਤਹ ਤਜਹ ਗੰਗਾ ਆਨੀ ॥੨॥

ہت پ ِیدہِ ہج گپگا ا ین ۔۔۲۔۔
ਬੈਿਿ ਉਿਿ ਕੁਤਟਲਿਾ ਚਾਲਤਹ ॥

نیبھت اُبھت ُکیِلیا اچہلِ ۔۔

ਆਪੁ ਗਏ ਅਉਰਨ ਹੂ ਘਾਲਤਹ ॥੩॥

ا ت ےئگ اورن ُہؤ اھگہلِ ۔۔۳۔۔
ਛਾਤਿ ਕੁਚਰਚਾ ਆਨ ਨ ਜਾਨਤਹ ॥

ُک
اھچد چراچ ا ن ہن اجہنِ ۔۔

ਬਰਹਮਾ ਹੂ ਕੋ ਕਤਹਓ ਨ ਮਾਨਤਹ ॥੪॥

پرامہ ُہؤ وک کہپؤ ہن امہنِ ۔۔۴۔۔
ਆਪੁ ਗਏ ਅਉਰਨ ਹੂ ਖੋਵਤਹ ॥

ا ت ےئگ اورن ُہؤ وھکوہِ۔۔
ਆਤਗ ਲਗਾਇ ਮੰਿਰ ਮੈ ਸੋਵਤਹ ॥੫॥

ا گ اگل ِئے دنمر م َے وسوہِ۔۔۵۔۔
ਅਵਰਨ ਹਸਿ ਆਪ ਹਤਹ ਕਾਂਨੇ ॥

ا َورن ہست ا ت ہہہ اکےنن ۔۔

ਤਿਨ ਕਉ ਿੇਤਖ ਕਬੀਰ ਲਜਾਨੇ ॥੬॥੧॥੪੪॥

پِں کؤ دھکی ریبک اجلےن ۔۔۶۔۔۱۔۔۴۴۔۔
ਰਾਗੁ ਗਉੜੀ ਬੈਰਾਗਤਣ ਕਬੀਰ ਜੀ

راگ گؤری نتَرانگ ریبک یج
ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪਰਸਾਤਿ ॥

اِک اواکنر سیگؤر رپساد ۔۔
ਜੀਵਿ ਤਪਿਰ ਨ ਮਾਨੈ ਕੋਊ ਮੂਏੈਂ ਤਸਰਾਧ ਕਰਾਹੀ ॥

وکو مُؤںیئ سِرادھ رکایہ ۔۔
ویجَت نِتر ہن امےن ُ
ਤਪਿਰ ਭੀ ਬਪੁਰੇ ਕਹੁ ਤਕਉ ਪਾਵਤਹ ਕਊਆ ਕੂਕਰ ਖਾਹੀ ॥੧॥

نِتر یھب نترے وہک کپؤ ناوہِ کؤا ُکؤرک اھکیہ ۔۔۱۔۔
ਮੋ ਕਉ ਕੁਸਲੁ ਬਿਾਵਹੁ ਕੋਈ ॥

وم کؤ ُکسل اتبوہ وکیئ ۔۔

ਕੁਸਲੁ ਕੁਸਲੁ ਕਰਿੇ ਜਗੁ ਤਬਨਸੈ ਕੁਸਲੁ ਭੀ ਕੈਸੇ ਹੋਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ُکسل ُکسل رکےت چگ نِیسے ُکسل یھب َ
کیسے وہیئ ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਮਾਟੀ ਕੇ ਕਤਰ ਿੇਵੀ ਿੇਵਾ ਤਿਸੁ ਆਗੈ ਜੀਉ ਿੇਹੀ ॥

امیٹ ےک رک دویی دویا ئِس ا ےگ جپؤ دیہی ۔۔

ਐਸੇ ਤਪਿਰ ਿੁਮਾਰੇ ਕਹੀਅਤਹ ਆਪਨ ਕਤਹਆ ਨ ਲੇਹੀ ॥੨॥

اےسی نِتر ُبمارے کہیبہہ ا نپ کہیا ہن یہیل ۔۔۲۔۔

ਸਰਜੀਉ ਕਾਟਤਹ ਤਨਰਜੀਉ ਪੂਜਤਹ ਅੰਿ ਕਾਲ ਕਉ ਭਾਰੀ ॥

ہٹ پِرجپؤ ئُؤہہج اپپ اکل کؤ اھبری ۔۔
رسجپؤ اک ِ

ਰਾਮ ਨਾਮ ਕੀ ਗਤਿ ਨਹੀ ਜਾਨੀ ਭੈ ਿੂਬੇ ਸੰਸਾਰੀ ॥੩॥

ب
رام نام یک گپ یہن اجین َھے ُدوےب اسنسری ۔۔۳۔۔
ਿੇਵੀ ਿੇਵਾ ਪੂਜਤਹ ਿੋਲਤਹ ਪਾਰਬਰਹਮੁ ਨਹੀ ਜਾਨਾ ॥

ہل نارپرمہ یہن اجنا ۔۔
دویی دویا ئُؤہہج دو ِ

ਕਹਿ ਕਬੀਰ ਅਕੁਲੁ ਨਹੀ ਚੇਤਿਆ ਤਬਤਖਆ ਤਸਉ ਲਪਟਾਨਾ ॥੪॥੧॥੪੫॥

کہت ریبک لقع یہن چیییا نِکھیا سِیؤ لییانا ۔۔۴۔۔۱۔۔۴۵۔۔
ਗਉੜੀ ॥

گؤری ۔۔
ਜੀਵਿ ਮਰੈ ਮਰੈ ਿੁਤਨ ਜੀਵੈ ਐਸੇ ਸੁੰਤਨ ਸਮਾਇਆ ॥

ب
س
ھ
ُ
ُ
ویجَت م َ َرے م َ َرے ں ویجے اےسی ّں امسنا ۔۔
ਅੰਜਨ ਮਾਤਹ ਤਨਰੰਜਤਨ ਰਹੀਐ ਬਹੁਤੜ ਨ ਭਵਜਤਲ ਪਾਇਆ ॥੧॥

ب
انجن امہِ پِرنجن ر ہیپے َہہر ہن َھؤلج نانا ۔۔۱۔۔
ਮੇਰੇ ਰਾਮ ਐਸਾ ਖੀਰੁ ਤਬਲੋਈਐ ॥

ک
ریمے رام ااسی ھتر نِلؤ پ ٔپے ۔۔

ਗੁਰਮਤਿ ਮਨੂਆ ਅਸਤਥਰੁ ਰਾਖਹੁ ਇਨ ਤਬਤਧ ਅੰਤਮਰਿੁ ਪੀਓਈਐ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

سب ک
ُگرمت م ُپؤا ا ِھر را ھہؤ اِن نِدھ ارمت پپؤ ئَے ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਗੁਰ ਕੈ ਬਾਤਣ ਬਜਰ ਕਲ ਛੇਿੀ ਪਰਗਤਟਆ ਪਿੁ ਪਰਗਾਸਾ ॥

ُگر ےکَ نان رجب لک دیھچی رپَگییا ند رپاگسا ۔۔

ਸਕਤਿ ਅਧੇਰ ਜੇਵੜੀ ਭਰਮੁ ਚੂਕਾ ਤਨਹਚਲੁ ਤਸਵ ਘਤਰ ਬਾਸਾ ॥੨॥

بہ
تکس ادھتر َجپؤری رھبم ُجؤاک ِ چل سِؤ رھگ ناسا ۔۔۲۔۔

ਤਿਤਨ ਤਬਨੁ ਬਾਣੈ ਧਨਖੁ ਚਢਾਈਐ ਇਹੁ ਜਗੁ ਬੇਤਧਆ ਭਾਈ ॥

پِں پِں نا ئَے دھیکھ چداھ پپَے اویہ چگ دیبایھ اھبیئ ۔۔
ਿਹ ਤਿਸ ਬੂਿੀ ਪਵਨੁ ਝੁਲਾਵੈ ਿੋਤਰ ਰਹੀ ਤਲਵ ਲਾਈ ॥੩॥

چ
ُالوے دور ریہ لِؤ الیئ ۔۔۳۔۔
دہ دِس وبدی وپَن ھ َ

ਉਨਮਤਨ ਮਨੂਆ ਸੁੰਤਨ ਸਮਾਨਾ ਿੁਤਬਧਾ ਿੁਰਮਤਿ ਭਾਗੀ ॥

اُنمن م ُپؤا ُس ّں امسنا ُددباھ ُدرمت اھبیگ ۔۔

ਕਹੁ ਕਬੀਰ ਅਨਭਉ ਇਕੁ ਿੇਤਖਆ ਰਾਮ ਨਾਤਮ ਤਲਵ ਲਾਗੀ ॥੪॥੨॥੪੬॥

پب
وہک ریبک ا ھؤ اِک دنکھیا رام نام لِؤ الیگ ۔۔۴۔۔۲۔۔۴۶۔۔
ਗਉੜੀ ਬੈਰਾਗਤਣ ਤਿਪਿੇ ॥

گؤری ریبانگ پ ِیدے ۔۔
ਉਲਟਿ ਪਵਨ ਚਿ ਖਟੁ ਭੇਿੇ ਸੁਰਤਿ ਸੁੰਨ ਅਨਰਾਗੀ ॥

اُلپت ئَؤن رکچ ٹھک دیھبے ُسرت ُس ّں ارنایگ ۔۔
ਆਵੈ ਨ ਜਾਇ ਮਰੈ ਨ ਜੀਵੈ ਿਾਸੁ ਖੋਜੁ ਬੈਰਾਗੀ ॥੧॥

ے ہن اجۓ م َ َرے ہن ویجے طاس وھکچ ریبایگ ۔۔۱۔۔
او َ
ਮੇਰੇ ਮਨ ਮਨ ਹੀ ਉਲਤਟ ਸਮਾਨਾ ॥

ریمے نم نم یہ اُلپ امسنا ۔۔
ਗੁਰ ਪਰਸਾਤਿ ਅਕਤਲ ਭਈ ਅਵਰੈ ਨਾਿਰੁ ਥਾ ਬੇਗਾਨਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ُگر رپساد لقع یئھب او َرے نارت اھت اگیبہن ۔۔۱۔۔راہو۔۔

ਤਨਵਰੈ ਿੂਤਰ ਿੂਤਰ ਿੁਤਨ ਤਨਵਰੈ ਤਜਤਨ ਜੈਸਾ ਕਤਰ ਮਾਤਨਆ ॥

ب
ئِؤ َرے ُدور ُدور ُھں ئِؤ َرے ِجں َچیسا رک اماین ۔۔

ਅਲਉਿੀ ਕਾ ਜੈਸੇ ਭਇਆ ਬਰੇਿਾ ਤਜਤਨ ਪੀਆ ਤਿਤਨ ਜਾਤਨਆ ॥੨॥

الؤیت اک َچیسے ایھب پرندا ِجں پِیا پِں اجاین ۔۔۲۔۔

ਿੇਰੀ ਤਨਰਗੁਨ ਕਥਾ ਕਾਇ ਤਸਉ ਕਹੀਐ ਐਸਾ ਕੋਇ ਤਬਬੇਕੀ ॥

ن
ریتی پِر ُگں اھتک اکۓ سِیؤ کہ ٔپے َ ااسی وکۓ ِییکی ۔۔

ਕਹੁ ਕਬੀਰ ਤਜਤਨ ਿੀਆ ਪਲੀਿਾ ਤਿਤਨ ਿੈਸੀ ਝਲ ਿੇਖੀ ॥੩॥੩॥੪੭॥

َن
ہکُ ریبک نج دنا اتیلپ پِں یسی لھج دیھکی ۔۔۳۔۔۳۔۔۴۷۔۔
ਗਉੜੀ ॥

گؤری ۔۔
ਿਹ ਪਾਵਸ ਤਸੰਧੁ ਧੂਪ ਨਹੀ ਛਹੀਆ ਿਹ ਉਿਪਤਿ ਪਰਲਉ ਨਾਹੀ ॥

تپت رپلؤ نایہ ۔۔
ہت ناوس ِسید ِھ دھُؤت یہن چھہیا ہت ا ُ ِ

ਜੀਵਨ ਤਮਰਿੁ ਨ ਿੁਖੁ ਸੁਖੁ ਤਬਆਪੈ ਸੁੰਨ ਸਮਾਤਧ ਿੋਊ ਿਹ ਨਾਹੀ ॥੧॥

ویجن مِرت ہن ُدھک ُسکھ ایب ئَے ُس ّں امسدھ دوو ہت نایہ ۔۔۱۔۔
ਸਹਜ ਕੀ ਅਕਥ ਕਥਾ ਹੈ ਤਨਰਾਰੀ ॥

سہ
ےہ پِراری ۔۔
ج یک اکبھ اھتک َ

ਿੁਤਲ ਨਹੀ ਚਢੈ ਜਾਇ ਨ ਮੁਕਾਿੀ ਹਲੁਕੀ ਲਗੈ ਨ ਭਾਰੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

َ
ُنل یہن چد َھے اجۓ ہن مُکایت ہ ُلکی لگے َ ہن اھبری ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਅਰਧ ਉਰਧ ਿੋਊ ਿਹ ਨਾਹੀ ਰਾਤਿ ਤਿਨਸੁ ਿਹ ਨਾਹੀ ॥

اردھ اُردھ دوو ہت نایہ رات دِسن ہت نایہ ۔۔
ਜਲੁ ਨਹੀ ਪਵਨੁ ਪਾਵਕੁ ਿੁਤਨ ਨਾਹੀ ਸਤਿਗੁਰ ਿਹਾ ਸਮਾਹੀ ॥੨॥

ب
لج یہن وپَن ناوک ُھں نایہ سیگؤر اہت امسیہ ۔۔۲۔۔

ਅਗਮ ਅਗੋਚਰੁ ਰਹੈ ਤਨਰੰਿਤਰ ਗੁਰ ਤਕਰਪਾ ਿੇ ਲਹੀਐ ॥

امگ اوگرچ ر َہے پِررتن ُگر کِرنا ےت لہی َپے ۔۔

ਕਹੁ ਕਬੀਰ ਬਤਲ ਜਾਉ ਗੁਰ ਅਪੁਨੇ ਸਿਸੰਗਤਿ ਤਮਤਲ ਰਹੀਐ ॥੩॥੪॥੪੮॥

وہک ریبک نل اجو ُگر اےنپ سیسیگت مِل ر ہیپے ۔۔۳۔۔۴۔۔۴۸۔۔
ਗਉੜੀ ॥

گؤری ۔۔
ਪਾਪੁ ਪੁੰਨੁ ਿੁਇ ਬੈਲ ਤਬਸਾਹੇ ਪਵਨੁ ਪੂਜੀ ਪਰਗਾਤਸਓ ॥

نات ُپ ّں ُدےئ َپیل ِئساےہ وپَن ئُؤیج رپاگویس ۔۔

ਤਿਰਸਨਾ ਗੂਤਣ ਭਰੀ ਘਟ ਭੀਿਤਰ ਇਨ ਤਬਤਧ ਟਾਂਿ ਤਬਸਾਤਹਓ ॥੧॥

رتِانس ُگؤن رھبی ٹھگ رتیھب ان نِدھ ناند ِئساویہ ۔۔۱۔۔
ਐਸਾ ਨਾਇਕੁ ਰਾਮੁ ਹਮਾਰਾ ॥

ااسی نانک رام امہرا ۔۔
ਸਗਲ ਸੰਸਾਰੁ ਕੀਓ ਬਨਜਾਰਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

لگس اسنسر کپؤ اجنبرا ۔۔۱۔۔راہو۔۔

ਕਾਮੁ ਿੋਧੁ ਿੁਇ ਭਏ ਜਗਾਿੀ ਮਨ ਿਰੰਗ ਬਟਵਾਰਾ ॥

اکم رکودھ ُدےئ ےئھب اگجیت نم رتنگ وٹبارا ۔۔
ਪੰਚ ਿਿੁ ਤਮਤਲ ਿਾਨੁ ਤਨਬੇਰਤਹ ਟਾਂਿਾ ਉਿਤਰਓ ਪਾਰਾ ॥੨॥

پب
ج پپ مِل دان پ ِیترہِ ناندا اُرتِوی نارا ۔۔۲۔۔

ਕਹਿ ਕਬੀਰੁ ਸੁਨਹੁ ਰੇ ਸੰਿਹੁ ਅਬ ਐਸੀ ਬਤਨ ਆਈ ॥

کہت ریبک ُسبہؤ رے سیبہؤ ات ایسی نب ا یئ ۔۔

ਘਾਟੀ ਚਢਿ ਬੈਲੁ ਇਕੁ ਥਾਕਾ ਚਲੋ ਗੋਤਨ ਤਛਟਕਾਈ ॥੩॥੫॥੪੯॥

اھگیٹ چدھت َپیل اِک اھتاک ولچ وگن چ ِھپکایئ ۔۔۳۔۔۵۔۔۴۹۔۔
ਗਉੜੀ ਪੰਚਪਿਾ ॥

َگؤری پبچیدا

ਪੇਵਕੜੈ ਤਿਨ ਚਾਤਰ ਹੈ ਸਾਹੁਰੜੈ ਜਾਣਾ ॥

ےہ ساہُر َرے اجنا ۔۔
َپپؤک َرے دِن اچر َ
ਅੰਧਾ ਲੋਕੁ ਨ ਜਾਣਈ ਮੂਰਖੁ ਏਆਣਾ ॥੧॥

ادناھ ولک ہن اجیئن مُؤرھک انانا ۔۔۱۔۔
ਕਹੁ ਿਿੀਆ ਬਾਧੈ ਧਨ ਖੜੀ ॥

وہک ددنا ناد َھے دنھ ڑھکی ۔۔
ਪਾਹੂ ਘਤਰ ਆਏ ਮੁਕਲਾਊ ਆਏ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

الو ا ےئ ۔۔۱۔۔راہو۔۔
نا ُہؤ رھگ ا ےئ مُک ُ
ਓਹ ਤਜ ਤਿਸੈ ਖੂਹੜੀ ਕਉਨ ਲਾਜੁ ਵਹਾਰੀ ॥

ک
اوہ چ ِد سَے ُھؤہری کؤن الچ واہری ۔۔

ਲਾਜੁ ਘੜੀ ਤਸਉ ਿੂਤਟ ਪੜੀ ਉਤਿ ਚਲੀ ਪਤਨਹਾਰੀ ॥੨॥

الچ ڑھگی سِیؤ ئُؤت ڑپی اُھٹ یلچ اہنپری ۔۔۲۔۔

ਸਾਤਹਬੁ ਹੋਇ ਿਇਆਲੁ ਤਿਪਾ ਕਰੇ ਅਪੁਨਾ ਕਾਰਜੁ ਸਵਾਰੇ ॥

اصجِت وہۓ دنال کِرنا رکے اانپ اکرچ وسارے ۔۔
ਿਾ ਸੋਹਾਗਤਣ ਜਾਣੀਐ ਗੁਰ ਸਬਿੁ ਬੀਚਾਰੇ ॥੩॥

نا وساہنگ اج پپَے ُگر دبس اچیبرے ۔۔۳۔۔

ਤਕਰਿ ਕੀ ਬਾਂਧੀ ਸਭ ਤਿਰੈ ਿੇਖਹੁ ਬੀਚਾਰੀ ॥

کِرت یک نادنیھ سیھ بھِرے دنک
ھہ اچیبری ۔۔
َ
ُ
ਏਸ ਨੋ ਤਕਆ ਆਖੀਐ ਤਕਆ ਕਰੇ ਤਵਚਾਰੀ ॥੪॥

ک
ائَس ون ایک ا ھیپے ایک رکے وِاچری ۔۔۴۔۔

ਭਈ ਤਨਰਾਸੀ ਉਤਿ ਚਲੀ ਤਚਿ ਬੰਤਧ ਨ ਧੀਰਾ ॥

یئھب پِرایس اُھٹ یلچ ِجت دنبھ ہن دھترا ۔۔

ਹਤਰ ਕੀ ਚਰਣੀ ਲਾਤਗ ਰਹੁ ਭਜੁ ਸਰਤਣ ਕਬੀਰਾ ॥੫॥੬॥੫੦॥

ہر یک رچین الگ روہ جھب رسن ریبکا ۔۔۵۔۔۶۔۔۵۱۔۔
ਗਉੜੀ ॥

گؤری ۔۔
ਜੋਗੀ ਕਹਤਹ ਜੋਗੁ ਭਲ ਮੀਿਾ ਅਵਰੁ ਨ ਿੂਜਾ ਭਾਈ ॥

وجیگ کہہہ وجگ لھب اھٹیم اور ہن ُدواج اھبیئ ۔۔
ਰੁੰਤਿਿ ਮੁੰਤਿਿ ਏਕੈ ਸਬਿੀ ਏਇ ਕਹਤਹ ਤਸਤਧ ਪਾਈ ॥੧॥

ُرن ِدت مُی ُدت اےکی دبسی انی کہہہ سِدھ نایئ ۔۔۱۔۔
ਹਤਰ ਤਬਨੁ ਭਰਤਮ ਭੁਲਾਨੇ ਅੰਧਾ ॥

ب
ہر پِں رھبم ھُالےن ادناھ ۔۔

ਜਾ ਪਤਹ ਜਾਉ ਆਪੁ ਛੁਟਕਾਵਤਨ ਿੇ ਬਾਧੇ ਬਹੁ ਿੰਧਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

اج بہہ اجو ا ت چ ُھپکاون ےت نادےھ وہب دنھپاھ ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਜਹ ਿੇ ਉਪਜੀ ਿਹੀ ਸਮਾਨੀ ਇਹ ਤਬਤਧ ਤਬਸਰੀ ਿਬ ਹੀ ॥

ہج ےت اُیجپ یہت امسین اہہی نِدھ ِئسری پپ یہ ۔۔

ਪੰਤਿਿ ਗੁਣੀ ਸੂਰ ਹਮ ਿਾਿੇ ਏਤਹ ਕਹਤਹ ਬਿ ਹਮ ਹੀ ॥੨॥

ڈنپت ُگبی سُؤر مہ داےت اہیِ کہہہ ند مہ یہ ۔۔۲۔۔
ਤਜਸਤਹ ਬੁਝਾਏ ਸੋਈ ਬੂਝੈ ਤਬਨੁ ਬੂਝੇ ਤਕਉ ਰਹੀਐ ॥

چ
جسہہ اھجبےئ وسیئ وب َھے پِں وبےھج کپؤ ر ہیپے ۔۔
ਸਤਿਗੁਰੁ ਤਮਲੈ ਅੰਧੇਰਾ ਚੂਕੈ ਇਨ ਤਬਤਧ ਮਾਣਕੁ ਲਹੀਐ ॥੩॥

سیگؤر ملَ ِے ادنھترا ُجؤ َکے اِن نِدھ امنک لہی َپے ۔۔۳۔۔

ਿਤਜ ਬਾਵੇ ਿਾਹਨੇ ਤਬਕਾਰਾ ਹਤਰ ਪਿੁ ਤਿਰੜੁ ਕਤਰ ਰਹੀਐ ॥

جت ناوے داےنہ ِئکارا ہر ند درِرھ رک ر ہیپے ۔۔

ਕਹੁ ਕਬੀਰ ਗੂੰਗੈ ਗੁੜੁ ਖਾਇਆ ਪੂਛੇ ਿੇ ਤਕਆ ਕਹੀਐ ॥੪॥੭॥੫੧॥

ےگن ُگر اھکنا ئُؤےھچ ےت ایک کہ ٔپے َ۔۔۴۔۔۷۔۔۵۱۔۔
وھک ریبک ُگؤ َ
ਰਾਗੁ ਗਉੜੀ ਪੂਰਬੀ ਕਬੀਰ ਜੀ ॥

راگ گؤری ئُؤریب ریبک یج ۔۔
ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪਰਸਾਤਿ ॥

اِک اواکنر سیگؤر رپساد ۔۔
ਜਹ ਕਛੁ ਅਹਾ ਿਹਾ ਤਕਛੁ ਨਾਹੀ ਪੰਚ ਿਿੁ ਿਹ ਨਾਹੀ ॥

پب
ک
ہج ھچک ااہ اہت ِچھ نایہ ج پپ ہت نایہ ۔۔

ਇੜਾ ਤਪੰਗੁਲਾ ਸੁਖਮਨ ਬੰਿੇ ਏ ਅਵਗਨ ਕਿ ਜਾਹੀ ॥੧॥

ِ پپگ ُسکھ
م
ارا ِ ال ں دنبے اے ا َونگ تک اجیہ ۔۔۱۔۔

ਿਾਗਾ ਿੂਟਾ ਗਗਨੁ ਤਬਨਤਸ ਗਇਆ ਿੇਰਾ ਬੋਲਿੁ ਕਹਾ ਸਮਾਈ ॥

نااگ ئُؤنا نگگ نِیس ایگ ریتا وبلپ اہک امسیئ ۔۔

ਏਹ ਸੰਸਾ ਮੋ ਕਉ ਅਨਤਿਨੁ ਤਬਆਪੈ ਮੋ ਕਉ ਕੋ ਨ ਕਹੈ ਸਮਝਾਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

اہہی اسنس وم کؤ ادنِن ایب ئَے وم کؤ وک ہن ےہکَ اھجمسیئ ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਜਹ ਬਰਭੰਿੁ ਤਪੰਿੁ ਿਹ ਨਾਹੀ ਰਚਨਹਾਰੁ ਿਹ ਨਾਹੀ ॥

ہج پرڈنھب پِید ہت نایہ رجبہار ہت نایہ ۔۔

ਜੋੜਨਹਾਰੋ ਸਿਾ ਅਿੀਿਾ ਇਹ ਕਹੀਐ ਤਕਸੁ ਮਾਹੀ ॥੨॥

وجراہنرو دسا انییا اہہی کہ ٔپے َ کِس امیہ ۔۔۲۔۔

ਜੋੜੀ ਜੁੜੈ ਨ ਿੋੜੀ ਿੂਟੈ ਜਬ ਲਗੁ ਹੋਇ ਤਬਨਾਸੀ ॥

وجری ُج َرے ہن وتری ئُؤ ئَے جت گل وہۓ پِیایس ۔۔
ਕਾ ਕੋ ਿਾਕੁਰੁ ਕਾ ਕੋ ਸੇਵਕੁ ਕੋ ਕਾਹੂ ਕੈ ਜਾਸੀ ॥੩॥

اک وک اھٹ ُکر اک وک ویسک وک اک ُہؤ ےکَ اجیس ۔۔۳۔۔
ਕਹੁ ਕਬੀਰ ਤਲਵ ਲਾਤਗ ਰਹੀ ਹੈ ਜਹਾ ਬਸੇ ਤਿਨ ਰਾਿੀ ॥

وہک ریبک لِؤ الگ ریہ ےہَ اہج ےسب دِن رایت ۔۔
ਉਆ ਕਾ ਮਰਮੁ ਓਹੀ ਪਰੁ ਜਾਨੈ ਓਹੁ ਿਉ ਸਿਾ ਅਤਬਨਾਸੀ ॥੪॥੧॥੫੨॥

اُوا اک رمم اویہ رپ اج ئَے اوہ ئؤ دسا اپِیایس ۔۔۴۔۔۱۔۔۵۲۔۔
ਗਉੜੀ ॥

گؤری ۔۔
ਸੁਰਤਿ ਤਸਤਮਰਤਿ ਿੁਇ ਕੰਨੀ ਮੁੰਿਾ ਪਰਤਮਤਿ ਬਾਹਤਰ ਤਖੰਥਾ ॥

ک
ب
ھ
ی
ِ
ُسرت ِسمرت ُدےئ ّکبی مُیدا رپمِت ناہر ھا ۔۔

ਸੁੰਨ ਗੁਿਾ ਮਤਹ ਆਸਣੁ ਬੈਸਣੁ ਕਲਪ ਤਬਬਰਤਜਿ ਪੰਥਾ ॥੧॥

نی
ُس ّں ُگبھا ہہم ا نس َ سں پلک نِتر ِجت نیبھا ۔۔۱۔۔

ਮੇਰੇ ਰਾਜਨ ਮੈ ਬੈਰਾਗੀ ਜੋਗੀ ॥

ریمے رانج م َے ریبایگ وجیگ ۔۔
ਮਰਿ ਨ ਸੋਗ ਤਬਓਗੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

رمت ہن وسگ پِپؤیگ ۔۔۱۔۔راہو۔۔

ਖੰਿ ਬਰਹਮੰਿ ਮਤਹ ਤਸੰਿੀ ਮੇਰਾ ਬਟੂਆ ਸਭੁ ਜਗੁ ਭਸਮਾਧਾਰੀ ॥

ب
ڈنھک پرہمید ہہم ِسیگی مَترا وٹبا سیھ چگ ھسماداھری ۔۔
ਿਾੜੀ ਲਾਗੀ ਤਿਰਪਲੁ ਪਲਟੀਐ ਛੂਟੈ ਹੋਇ ਪਸਾਰੀ ॥੨॥

چ
ناری الیگ رتِنل نلیی َپے ُھؤ ئَے وہۓ ئساری ۔۔۲۔۔

ਮਨੁ ਪਵਨੁ ਿੁਇ ਿੂੰਬਾ ਕਰੀ ਹੈ ਜੁਗ ਜੁਗ ਸਾਰਿ ਸਾਜੀ ॥

نم وپَن ُدےئ ئُؤابم رکی ےہَ ُچگ ُچگ سارد سایج ۔۔
ਤਥਰੁ ਭਈ ਿੰਿੀ ਿੂਟਤਸ ਨਾਹੀ ਅਨਹਿ ਤਕੰਗੁਰੀ ਬਾਜੀ ॥੩॥

ُ
ب
ھِر یئھب یتنت ئُؤسٹ نایہ ابچد ک ِیگری نایج ۔۔۳۔۔

ਸੁਤਨ ਮਨ ਮਗਨ ਭਏ ਹੈ ਪੂਰੇ ਮਾਇਆ ਿੋਲ ਨ ਲਾਗੀ ॥

ُسں نم نگم ےئھب ےہَ ئُؤرے امنا دول ہن الیگ ۔۔
ਕਹੁ ਕਬੀਰ ਿਾ ਕਉ ਪੁਨਰਤਪ ਜਨਮੁ ਨਹੀ ਖੇਤਲ ਗਇਓ ਬੈਰਾਗੀ ॥੪॥੨॥੫੩॥

وہک ریبک نا کؤ ُنترت منج یہن لیھک گیپؤ ریبایگ ۔۔۴۔۔۲۔۔۵۳۔۔
ਗਉੜੀ ॥

گؤری ۔۔
ਗਜ ਨਵ ਗਜ ਿਸ ਗਜ ਇਕੀਸ ਪੁਰੀਆ ਏਕ ਿਨਾਈ ॥

جگ ونَ جگ دس جگ اِسیک ُپرِنا انک انتیئ ۔۔

ਸਾਿ ਸੂਿ ਨਵ ਖੰਿ ਬਹਿਤਰ ਪਾਟੁ ਲਗੋ ਅਤਧਕਾਈ ॥੧॥

ساھٹ سُؤت ونَ ڈنھک رتہب نات وگل ا ِدھکایئ ۔۔۱۔۔
ਗਈ ਬੁਨਾਵਨ ਮਾਹੋ ॥

یئگ ُپیاون اموہ ۔۔
ਘਰ ਛੋਤਿਐ ਜਾਇ ਜੁਲਾਹੋ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

رھگ ِ
وھچد ئَے اجۓ ُچالوہ ۔۔۱۔۔راہو۔۔

ਗਜੀ ਨ ਤਮਨੀਐ ਿੋਤਲ ਨ ਿੁਲੀਐ ਪਾਚਨੁ ਸੇਰ ਅਢਾਈ ॥

یجگ ہن مِییپے وتل ہن نُلی َپے نانچ ریس اداھیئ ۔۔

ਜੌ ਕਤਰ ਪਾਚਨੁ ਬੇਤਗ ਨ ਪਾਵੈ ਝਗਰੁ ਕਰੈ ਘਰਹਾਈ ॥੨॥

چ
وجٔ رک نانچ َپیگ ہن نا َوے ھگر رکَے رھگاہیئ ۔۔۲۔۔
ਤਿਨ ਕੀ ਬੈਿ ਖਸਮ ਕੀ ਬਰਕਸ ਇਹ ਬੇਲਾ ਕਿ ਆਈ ॥

ک
ھ
س
دِن یک نیبھ م یک پرسک اہہی پیال تک ا یئ ۔۔
ਛੂਟੇ ਕੂੰਿੇ ਭੀਗੈ ਪੁਰੀਆ ਚਤਲਓ ਜੁਲਾਹੋ ਰੀਸਾਈ ॥੩॥

چ
بھی َ
پ
ل
گ
چ
پ
چ
ُھؤےٹ ُکؤندے ے َ ُرِنا ؤ ُ الوہ راسییئ ۔۔۳۔۔
ਛੋਛੀ ਨਲੀ ਿੰਿੁ ਨਹੀ ਤਨਕਸੈ ਨਿਰ ਰਹੀ ਉਰਝਾਈ ॥

وھچیھچ یلن تنت یہن نکِ َسے رتن ریہ اُراھجیئ ۔۔

ਛੋਤਿ ਪਸਾਰੁ ਈਹਾ ਰਹੁ ਬਪੁਰੀ ਕਹੁ ਕਬੀਰ ਸਮਝਾਈ ॥੪॥੩॥੫੪॥

وھچد ئسار اِاہی ر ُہ نتُری وہک ریبک اھجمسیئ ۔۔۴۔۔۳۔۔۵۴۔۔
ਗਉੜੀ ॥

گؤری ۔۔

ਏਕ ਜੋਤਿ ਏਕਾ ਤਮਲੀ ਤਕੰਬਾ ਹੋਇ ਮਹੋਇ ॥

انک وجت ااکی ملِی کِمیا وہۓ وہم ِئے ۔۔

ਤਜਿੁ ਘਤਟ ਨਾਮੁ ਨ ਊਪਜੈ ਿੂਤਟ ਮਰੈ ਜਨੁ ਸੋਇ ॥੧॥

ب
ِجت ٹھگ نام ہن اُو بج َے ُھؤت م َ َرے نج وسۓ ۔۔۱۔۔
ਸਾਵਲ ਸੁੰਿਰ ਰਾਮਈਆ ॥

ساول ُسیدر رامییا ۔۔
ਮੇਰਾ ਮਨੁ ਲਾਗਾ ਿੋਤਹ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ریما نم الاگ وتہِ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਸਾਧੁ ਤਮਲੈ ਤਸਤਧ ਪਾਈਐ ਤਕ ਏਹੁ ਜੋਗੁ ਤਕ ਭੋਗੁ ॥

سادھ ملَ ِے سِدھ نا پپَے ک اویہ وجگ ک وھبگ ۔۔
ਿੁਹੁ ਤਮਤਲ ਕਾਰਜੁ ਊਪਜੈ ਰਾਮ ਨਾਮ ਸੰਜੋਗੁ ॥੨॥

وہ مِل اکرچ اُو بج َے رام نام وجنسگ ۔۔۲۔۔
ُد ُ

ਲੋਗੁ ਜਾਨੈ ਇਹੁ ਗੀਿੁ ਹੈ ਇਹੁ ਿਉ ਬਰਹਮ ਬੀਚਾਰ ॥

ولگ اج ئَے اویہ تیگ ےہَ اویہ ئؤ پرمہ اچیبر ۔۔

ਤਜਉ ਕਾਸੀ ਉਪਿੇਸੁ ਹੋਇ ਮਾਨਸ ਮਰਿੀ ਬਾਰ ॥੩॥

ج ٔپؤ اکیس ا ُندسی وہۓ امسن رمیت نار ۔۔۳۔۔
ਕੋਈ ਗਾਵੈ ਕੋ ਸੁਣੈ ਹਤਰ ਨਾਮਾ ਤਚਿੁ ਲਾਇ ॥

اگوے وک ُسیے َ ہر ناہم ِجت ال ِئے ۔۔
وکیئ َ
ਕਹੁ ਕਬੀਰ ਸੰਸਾ ਨਹੀ ਅੰਤਿ ਪਰਮ ਗਤਿ ਪਾਇ ॥੪॥੧॥੪॥੫੫॥

وہک ریبک اسنس یہن اپپ رپم گپ ناۓ ۔۔۴۔۔۱۔۔۴۔۔۵۵۔۔

ਗਉੜੀ ॥

گؤری ۔۔
ਜੇਿੇ ਜਿਨ ਕਰਿ ਿੇ ਿੂਬੇ ਭਵ ਸਾਗਰੁ ਨਹੀ ਿਾਤਰਓ ਰੇ ॥

ب
چ َیپے نتج رکت ےت ُدوےب َھؤ سارگ یہن ناروی رے ۔۔
ਕਰਮ ਧਰਮ ਕਰਿੇ ਬਹੁ ਸੰਜਮ ਅਹੰਬੁਤਧ ਮਨੁ ਜਾਤਰਓ ਰੇ ॥੧॥

سب
ج
ہ
م
رکم درھم رکےت وہب م ا ُیدھ نم اجروی رے ۔۔۱۔۔
ਸਾਸ ਗਰਾਸ ਕੋ ਿਾਿੋ ਿਾਕੁਰੁ ਸੋ ਤਕਉ ਮਨਹੁ ਤਬਸਾਤਰਓ ਰੇ ॥

ساس رگاس وک داوت اھٹ ُکر وس کپؤ مب ُہؤ ِئساروی رے ۔۔

ਹੀਰਾ ਲਾਲੁ ਅਮੋਲੁ ਜਨਮੁ ਹੈ ਕਉਿੀ ਬਿਲੈ ਹਾਤਰਓ ਰੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ریہا الل اومل منج ےہَ کؤدی دب لَے اہرِوی رے ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਤਿਰਸਨਾ ਤਿਰਖਾ ਭੂਖ ਭਰਤਮ ਲਾਗੀ ਤਹਰਿੈ ਨਾਤਹ ਬੀਚਾਤਰਓ ਰੇ ॥

ب
رتِانس رتِاھک ُھؤھک رھبم الیگ ہِر َدے ناہِ اچیبروی رے ۔۔

ਉਨਮਿ ਮਾਨ ਤਹਤਰਓ ਮਨ ਮਾਹੀ ਗੁਰ ਕਾ ਸਬਿੁ ਨ ਧਾਤਰਓ ਰੇ ॥੨॥

اُبمت امن ہ ِ ِرئؤ نم امیہ ُگر اک دبس ہن داھروی رے ۔۔۲۔۔

ਸੁਆਿ ਲੁਭਿ ਇੰਿਰੀ ਰਸ ਪਰੇਤਰਓ ਮਿ ਰਸ ਲੈਿ ਤਬਕਾਤਰਓ ਰੇ ॥

سُؤاد لُبھت اِدنری رس رپریئؤ دم رس لَپت ِئکاروی رے ۔۔
ਕਰਮ ਭਾਗ ਸੰਿਨ ਸੰਗਾਨੇ ਕਾਸਟ ਲੋਹ ਉਧਾਤਰਓ ਰੇ ॥੩॥

س
رکم اھبگ ییں اگنسےن اکست ولچ اُداھروی رے ۔۔۳۔۔
ਧਾਵਿ ਜੋਤਨ ਜਨਮ ਭਰਤਮ ਥਾਕੇ ਅਬ ਿੁਖ ਕਤਰ ਹਮ ਹਾਤਰਓ ਰੇ ॥

داھوت وجن منج رھبم اھتےک ات ُدھک رک مہ اہرِوی رے ۔۔

ਕਤਹ ਕਬੀਰ ਗੁਰ ਤਮਲਿ ਮਹਾ ਰਸੁ ਪਰੇਮ ਭਗਤਿ ਤਨਸਿਾਤਰਓ ਰੇ ॥੪॥੧॥੫॥੫੬॥

ہہک ریبک ُگر مل ِت اہم رس رپمی تگھب ئِسیاروی رے ۔۔۴۔۔۱۔۔۵۔۔۵۶۔۔
ਗਉੜੀ ॥

گؤری ۔۔
ਕਾਲਬੂਿ ਕੀ ਹਸਿਨੀ ਮਨ ਬਉਰਾ ਰੇ ਚਲਿੁ ਰਤਚਓ ਜਗਿੀਸ ॥

اکل ُپؤت یک ینتسہ نم ئؤرا رے تلچ رویچ چگدسی ۔۔

ਕਾਮ ਸੁਆਇ ਗਜ ਬਤਸ ਪਰੇ ਮਨ ਬਉਰਾ ਰੇ ਅੰਕਸੁ ਸਤਹਓ ਸੀਸ ॥੧॥

اکم سُؤا ۓ جگ سب رپے نم ئؤرا رے اسکن سہپؤ سیس ۔۔۱۔۔
ਤਬਖੈ ਬਾਚੁ ਹਤਰ ਰਾਚੁ ਸਮਝੁ ਮਨ ਬਉਰਾ ਰੇ ॥

نک
ِ َھے ناچ ہر راچ ھجمس نم ئؤرا رے ۔۔

ਤਨਰਭੈ ਹੋਇ ਨ ਹਤਰ ਭਜੇ ਮਨ ਬਉਰਾ ਰੇ ਗਤਹਓ ਨ ਰਾਮ ਜਹਾਜੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ب
پِر َھے وہۓ ہن ہر ےجھب نم ئؤرا رے گہپؤ ہن رام اہجچ ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਮਰਕਟ ਮੁਸਟੀ ਅਨਾਜ ਕੀ ਮਨ ਬਉਰਾ ਰੇ ਲੀਨੀ ਹਾਥੁ ਪਸਾਤਰ ॥

م
رمٹک ُسبی اناچ یک نم ئؤرا رے ینیل اہھت ئسار ۔۔

ਛੂਟਨ ਕੋ ਸਹਸਾ ਪਤਰਆ ਮਨ ਬਉਰਾ ਰੇ ਨਾਤਚਓ ਘਰ ਘਰ ਬਾਤਰ ॥੨॥

چ
ُھؤنٹ وک سہسا رپِنا نم ئؤرا رے ناویچ رھگ رھگ نار ۔۔۲۔۔

ਤਜਉ ਨਲਨੀ ਸੂਅਟਾ ਗਤਹਓ ਮਨ ਬਉਰਾ ਰੇ ਮਾਯਾ ਇਹੁ ਤਬਉਹਾਰੁ ॥

ویج نلبی سُؤانا گہپؤ نم ئؤرا رے امنا اویہ ویباہر ۔۔

ਜੈਸਾ ਰੰਗੁ ਕਸੁੰਭ ਕਾ ਮਨ ਬਉਰਾ ਰੇ ਤਿਉ ਪਸਤਰਓ ਪਾਸਾਰੁ ॥੩॥

اسیج رنگ ک ُسیبھ اک نم ئؤرا رے پپؤ رسپئؤ ناسار ۔۔۳۔۔

ਨਾਵਨ ਕਉ ਿੀਰਥ ਘਨੇ ਮਨ ਬਉਰਾ ਰੇ ਪੂਜਨ ਕਉ ਬਹੁ ਿੇਵ ॥

گ
ناون کؤ ریتھت ھپے نم ئؤرا رے ئُؤنج کؤ وہب دویَ ۔۔

ਕਹੁ ਕਬੀਰ ਛੂਟਨੁ ਨਹੀ ਮਨ ਬਉਰਾ ਰੇ ਛੂਟਨੁ ਹਤਰ ਕੀ ਸੇਵ ॥੪॥੧॥੬॥੫੭॥

چ
چ
وہک ریبک ُھؤنٹ یہن نم ئؤرا رے ُھؤنٹ ہر یک ویسَ ۔۔۴۔۔۱۔۔۶۔۔۵۷۔۔
ਗਉੜੀ ॥

گؤری ۔۔
ਅਗਤਨ ਨ ਿਹੈ ਪਵਨੁ ਨਹੀ ਮਗਨੈ ਿਸਕਰੁ ਨੇਤਰ ਨ ਆਵੈ ॥

ئ
ے ۔۔
انگ ہن د َہے وپَن یہن مگ َپے سکر رین ہن ا و َ

ਰਾਮ ਨਾਮ ਧਨੁ ਕਤਰ ਸੰਚਉਨੀ ਸੋ ਧਨੁ ਕਿ ਹੀ ਨ ਜਾਵੈ ॥੧॥

سب
اجوے ۔۔۱۔۔
رام نام دنھ رک چؤین وس دنھ تک یہ ہن َ
ਹਮਰਾ ਧਨੁ ਮਾਧਉ ਗੋਤਬੰਿੁ ਧਰਣੀਧਰੁ ਇਹੈ ਸਾਰ ਧਨੁ ਕਹੀਐ ॥

رمہا دنھ امدھؤ وگپِید درھدینرھ اِےہ سار دنھ کہ ٔپے َ۔۔

ਜੋ ਸੁਖੁ ਪਰਭ ਗੋਤਬੰਿ ਕੀ ਸੇਵਾ ਸੋ ਸੁਖੁ ਰਾਤਜ ਨ ਲਹੀਐ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

وج ُسکھ رپَھب وگپِید یک ویسا وس ُسکھ راچ ہن لہی َپے ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਇਸੁ ਧਨ ਕਾਰਤਣ ਤਸਵ ਸਨਕਾਤਿਕ ਖੋਜਿ ਭਏ ਉਿਾਸੀ ॥

اِس دنھ اکرن سِؤ اکنسدِک وھکجت ےئھب اُدایس ۔۔
ਮਤਨ ਮੁਕੰਿੁ ਤਜਹਬਾ ਨਾਰਾਇਨੁ ਪਰੈ ਨ ਜਮ ਕੀ ਿਾਸੀ ॥੨॥

نم مُکید چہیا نارانئ رپَے ہن مج یک اھپیس ۔۔۲۔۔
ਤਨਜ ਧਨੁ ਤਗਆਨੁ ਭਗਤਿ ਗੁਤਰ ਿੀਨੀ ਿਾਸੁ ਸੁਮਤਿ ਮਨੁ ਲਾਗਾ ॥

ِب
ج دنھ گ ِیان تگھب ُگر دینی ناس ُسمِت نم الاگ ۔۔

ਜਲਿ ਅੰਭ ਥੰਤਭ ਮਨੁ ਧਾਵਿ ਭਰਮ ਬੰਧਨ ਭਉ ਭਾਗਾ ॥੩॥

مب ب
ب
ھ
مب
ھ
چلت ا ھ ھ نم داھوت رھبم دنبنھ ؤ اھباگ ۔۔۳۔۔
ਕਹੈ ਕਬੀਰੁ ਮਿਨ ਕੇ ਮਾਿੇ ਤਹਰਿੈ ਿੇਖੁ ਬੀਚਾਰੀ ॥

ےہکَ ریبک دمن ےک امےت ہِر َدے دھکی اچیبری ۔۔
ਿੁਮ ਘਤਰ ਲਾਖ ਕੋਤਟ ਅਸਵ ਹਸਿੀ ਹਮ ਘਤਰ ਏਕੁ ਮੁਰਾਰੀ ॥੪॥੧॥੭॥੫੮॥

ُب
م رھگ الھک وکت اوسَ یتسہ مہ رھگ انک مُراری ۔۔۴۔۔۱۔۔۷۔۔۵۸۔۔
ਗਉੜੀ ॥

گؤری ۔۔
ਤਜਉ ਕਤਪ ਕੇ ਕਰ ਮੁਸਤਟ ਚਨਨ ਕੀ ਲੁਬਤਧ ਨ ਤਿਆਗੁ ਿਇਓ ॥

ج ٔپؤ پک ےک رک مُست چیں یک لُیدھ ہن پ ِیاگ دویئ ۔۔

ਜੋ ਜੋ ਕਰਮ ਕੀਏ ਲਾਲਚ ਤਸਉ ਿੇ ਤਿਤਰ ਗਰਤਹ ਪਤਰਓ ॥੧॥

ب
وج وج رکم ےئیک الچل سِیؤ ےت ھِر رگہِ رپوی ۔۔۱۔۔
ਭਗਤਿ ਤਬਨੁ ਤਬਰਥੇ ਜਨਮੁ ਗਇਓ ॥

تگھب پِں پِرےھت منج گیپؤ ۔۔

ਸਾਧਸੰਗਤਿ ਭਗਵਾਨ ਭਜਨ ਤਬਨੁ ਕਹੀ ਨ ਸਚੁ ਰਤਹਓ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

سادھسیگت وگھبان نجھب پِں یہک ہن چس رویہ ۔۔۱۔۔راہو۔۔

ਤਜਉ ਉਤਿਆਨ ਕੁਸਮ ਪਰਿੁਤਲਿ ਤਕਨਤਹ ਨ ਘਰਾਉ ਲਇਓ ॥

ُکس
ب
لی
پ
ُ
ک
ل
ھ
ج ٔپؤ اُدنان م رپ ت ِی ِہ ہن رھگاو ؤ ۔۔

ਿੈਸੇ ਭਰਮਿ ਅਨੇਕ ਜੋਤਨ ਮਤਹ ਤਿਤਰ ਤਿਤਰ ਕਾਲ ਹਇਓ ॥੨॥

ب ب
َنیسے رھبمت اپیک وجن ہہم ھِر ھِر اکل ہیپؤ ۔۔۲۔۔

ਇਆ ਧਨ ਜੋਬਨ ਅਰੁ ਸੁਿ ਿਾਰਾ ਪੇਖਨ ਕਉ ਜੁ ਿਇਓ ॥

َپیک
ھ
ک
اِنا دنھ وجنب ار ُست دارا ں ؤ چ دویئ ۔۔

ਤਿਨ ਹੀ ਮਾਤਹ ਅਟਤਕ ਜੋ ਉਰਝੇ ਇੰਿਰੀ ਪਰੇਤਰ ਲਇਓ ॥੩॥

پِں یہ امہِ انک وج اُرےھج اِدنری رپری لیپؤ ۔۔۳۔۔

ਅਉਧ ਅਨਲ ਿਨੁ ਤਿਨ ਕੋ ਮੰਿਰੁ ਚਹੁ ਤਿਸ ਿਾਟੁ ਿਇਓ ॥

ب
اودھ الن نت پِں وک دنمر چہؤ دِس اھٹت ھیپؤ ۔۔

ਕਤਹ ਕਬੀਰ ਭੈ ਸਾਗਰ ਿਰਨ ਕਉ ਮੈ ਸਤਿਗੁਰ ਓਟ ਲਇਓ ॥੪॥੧॥੮॥੫੯॥

ب
ہہک ریبک َھے سارگ رتن کؤ م َے سیگؤر اوت لیپؤ ۔۔۴۔۔۱۔۔۸۔۔۵۹۔۔
ਗਉੜੀ ॥

گؤری ۔۔
ਪਾਨੀ ਮੈਲਾ ਮਾਟੀ ਗੋਰੀ ॥

ناین مَیال امیٹ وگری ۔۔

ਇਸ ਮਾਟੀ ਕੀ ਪੁਿਰੀ ਜੋਰੀ ॥੧॥

اس امیٹ یک ُنتری وجری ۔۔۱۔۔
ਮੈ ਨਾਹੀ ਕਛੁ ਆਤਹ ਨ ਮੋਰਾ ॥

م َے نایہ ھچک ا ہِ ہن ومرا ۔۔

ਿਨੁ ਧਨੁ ਸਭੁ ਰਸੁ ਗੋਤਬੰਿ ਿੋਰਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

نت دنھ سیھ رس وگپِید وترا ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਇਸ ਮਾਟੀ ਮਤਹ ਪਵਨੁ ਸਮਾਇਆ ॥

اِس امیٹ ہہم وپَن امسنا ۔۔

ਝੂਿਾ ਪਰਪੰਚੁ ਜੋਤਰ ਚਲਾਇਆ ॥੨॥

پب
چ
ُھؤاھٹ رپ ج وجر چالنا ۔۔۲۔۔
ਤਕਨਹੂ ਲਾਖ ਪਾਂਚ ਕੀ ਜੋਰੀ ॥

کِب ُہؤ الھک ناچن یک وجری ۔۔

ਅੰਿ ਕੀ ਬਾਰ ਗਗਰੀਆ ਿੋਰੀ ॥੩॥

اپپ یک نار رگگنا وھپری ۔۔۳۔۔
ਕਤਹ ਕਬੀਰ ਇਕ ਨੀਵ ਉਸਾਰੀ ॥

ہہک ریبک اک پ ِپؤ اُساری ۔۔

ਤਖਨ ਮਤਹ ਤਬਨਤਸ ਜਾਇ ਅਹੰਕਾਰੀ ॥੪॥੧॥੯॥੬੦॥

ک
ن
ی
ھ
ِ
ِ
ں ہہم س اجۓ اھپکاری ۔۔۴۔۔۱۔۔۹۔۔۶۱۔۔
ਗਉੜੀ ॥

گؤری ۔۔
ਰਾਮ ਜਪਉ ਜੀਅ ਐਸੇ ਐਸੇ ॥

رام جپؤ یج اےسی اےسی ۔۔

ਧੂ ਪਰਤਹਲਾਿ ਜਤਪਓ ਹਤਰ ਜੈਸੇ ॥੧॥

درھو رپہالد چیپؤ ہر ےسیج ۔۔۱۔۔
ਿੀਨ ਿਇਆਲ ਭਰੋਸੇ ਿੇਰੇ ॥

دِنی دنال رھبوےس ریتے ۔۔
ਸਭੁ ਪਰਵਾਰੁ ਚੜਾਇਆ ਬੇੜੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

سیھ رپوار ڑچانا ڑیبے ۔۔۱۔۔راہو۔۔

ਜਾ ਤਿਸੁ ਭਾਵੈ ਿਾ ਹੁਕਮੁ ਮਨਾਵੈ ॥

چک
ئ
انموے ۔۔
اج ِس اھبوے نا ُ م َ
ਇਸ ਬੇੜੇ ਕਉ ਪਾਤਰ ਲਘਾਵੈ ॥੨॥

اس ڑیبے کؤ نار لگھا َوے ۔۔۲۔۔
ਗੁਰ ਪਰਸਾਤਿ ਐਸੀ ਬੁਤਧ ਸਮਾਨੀ ॥

ُگر رپساد ایسی ُندھ امسین ۔۔

ਚੂਤਕ ਗਈ ਤਿਤਰ ਆਵਨ ਜਾਨੀ ॥੩॥

ب
ُجؤک یئگ ھِر ا ون اجین ۔۔۳۔۔
ਕਹੁ ਕਬੀਰ ਭਜੁ ਸਾਤਰਗਪਾਨੀ ॥

وہک ریبک جھب سارِاپگین ۔۔
ਉਰਵਾਤਰ ਪਾਤਰ ਸਭ ਏਕੋ ਿਾਨੀ ॥੪॥੨॥੧੦॥੬੧॥

اُروار نار سیھ اوکی داین ۔۔۴۔۔۲۔۔۱۱۔۔۶۱۔۔
ਗਉੜੀ ੯ ॥

گؤری ۹۔۔
ਜੋਤਨ ਛਾਤਿ ਜਉ ਜਗ ਮਤਹ ਆਇਓ ॥

وجن اھچد جؤ چگ ہہم ا ویئ ۔۔
ਲਾਗਿ ਪਵਨ ਖਸਮੁ ਤਬਸਰਾਇਓ ॥੧॥

ک
ھ
س
ئ
الگپ ئَؤن م ِسراویئ ۔۔۱۔۔

ਜੀਅਰਾ ਹਤਰ ਕੇ ਗੁਨਾ ਗਾਉ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

جیترا ہر ےک ُگیا اگو ۔۔۱۔۔راہو۔۔

ਗਰਭ ਜੋਤਨ ਮਤਹ ਉਰਧ ਿਪੁ ਕਰਿਾ ॥

رگھب وجنج ہہم اُردھ پپ رکنا ۔۔
ਿਉ ਜਿਰ ਅਗਤਨ ਮਤਹ ਰਹਿਾ ॥੨॥

ب
ئؤ ج ھر انگ ہہم راتہ ۔۔۲۔۔

ਲਖ ਚਉਰਾਸੀਹ ਜੋਤਨ ਭਰਤਮ ਆਇਓ ॥

ھکل جؤرایس وجن رھبم ا ویئ ۔۔
ਅਬ ਕੇ ਛੁਟਕੇ ਿਉਰ ਨ ਿਾਇਓ ॥੩॥

چ ب
ات ےک ھُیکے ھؤر ہن اھٹویئ ۔۔۳۔۔
ਕਹੁ ਕਬੀਰ ਭਜੁ ਸਾਤਰਗਪਾਨੀ ॥

وہک ریبک جھب سارِاپگین ۔۔
ਆਵਿ ਿੀਸੈ ਜਾਿ ਨ ਜਾਨੀ ॥੪॥੧॥੧੧॥੬੨॥

ا وت د ئ َسے اجت ہن اجین ۔۔۴۔۔۱۔۔۱۱۔۔۶۲۔۔
ਗਉੜੀ ਪੂਰਬੀ ॥

گؤری ئُؤریب ۔۔
ਸੁਰਗ ਬਾਸੁ ਨ ਬਾਛੀਐ ਿਰੀਐ ਨ ਨਰਤਕ ਤਨਵਾਸੁ ॥

چ
َ
ھی
پ
ئ
ِ
ُسرگ ناس ہن نا ے درےیٔ ہن رنک ؤاس ۔۔
ਹੋਨਾ ਹੈ ਸੋ ਹੋਈ ਹੈ ਮਨਤਹ ਨ ਕੀਜੈ ਆਸ ॥੧॥

ےہ مبہ ِہ ہن کبج َے ا س ۔۔۱۔۔
وہنا ےہَ وس وہیئ َ
ਰਮਈਆ ਗੁਨ ਗਾਈਐ ॥

رمییا ُگں اگ پ َپے ۔۔

ਜਾ ਿੇ ਪਾਈਐ ਪਰਮ ਤਨਧਾਨੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

اج ےت نا پپَے رپم ن ِداھن ۔۔۱۔۔راہو۔۔

ਤਕਆ ਜਪੁ ਤਕਆ ਿਪੁ ਸੰਜਮੋ ਤਕਆ ਬਰਿੁ ਤਕਆ ਇਸਨਾਨੁ ॥

سب
ایک جت ایک پپ جمؤ ایک پرت ایک اِانسن ۔۔

ਜਬ ਲਗੁ ਜੁਗਤਿ ਨ ਜਾਨੀਐ ਭਾਉ ਭਗਤਿ ਭਗਵਾਨ ॥੨॥

جت گل ُچگت ہن اج پ ٔپے اھبو تگھب وگھبان ۔۔۲۔۔
ਸੰਪੈ ਿੇਤਖ ਨ ਹਰਖੀਐ ਤਬਪਤਿ ਿੇਤਖ ਨ ਰੋਇ ॥

ک
سمپَے دھکی ہن ہر ھیپے َ پِپت دھکی ہن رو ئِے ۔۔

ਤਜਉ ਸੰਪੈ ਤਿਉ ਤਬਪਤਿ ਹੈ ਤਬਧ ਨੇ ਰਤਚਆ ਸੋ ਹੋਇ ॥੩॥

ےہ نِدھ ےن رایچ وس وہۓ ۔۔۳۔۔
ج ٔپؤ سمپَے پپؤ پِپت َ
ਕਤਹ ਕਬੀਰ ਅਬ ਜਾਤਨਆ ਸੰਿਨ ਤਰਿੈ ਮਝਾਤਰ ॥

م
س
ہہک ریبک ات اجاین ییں ر َِدے جھار ۔۔

ਸੇਵਕ ਸੋ ਸੇਵਾ ਭਲੇ ਤਜਹ ਘਟ ਬਸੈ ਮੁਰਾਤਰ ॥੪॥੧॥੧੨॥੬੩॥

ویسک وس ویسا ےلھب ہج ٹھگ ئ َسے مُرار ۔۔۴۔۔۱۔۔۱۲۔۔۶۳۔۔
ਗਉੜੀ ॥

گؤری ۔۔
ਰੇ ਮਨ ਿੇਰੋ ਕੋਇ ਨਹੀ ਤਖੰਤਚ ਲੇਇ ਤਜਤਨ ਭਾਰੁ ॥

ک
ِ
ب
ھ
ج
رے نم ریتو وکۓ یہن ج ےئل ِ ں اھبر ۔۔
ਤਬਰਖ ਬਸੇਰੋ ਪੰਤਖ ਕੋ ਿੈਸੋ ਇਹੁ ਸੰਸਾਰੁ ॥੧॥

پِرھک ریسبو ھکنپ وک َنیسؤ اویہ اسنسر ۔۔۱۔۔

ਰਾਮ ਰਸੁ ਪੀਆ ਰੇ ॥

رام رس پِیا رے ۔۔
ਤਜਹ ਰਸ ਤਬਸਤਰ ਗਏ ਰਸ ਅਉਰ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ہج رس ِئسر ےئگ رس اور ۔۔۱۔۔راہو۔۔

ਅਉਰ ਮੁਏ ਤਕਆ ਰੋਈਐ ਜਉ ਆਪਾ ਤਥਰੁ ਨ ਰਹਾਇ ॥

ب
اور مُؤےئ ایک رو پ ٔپے جؤ ا نا ھِر ہن راہ ئِے ۔۔

ਜੋ ਉਪਜੈ ਸੋ ਤਬਨਤਸ ਹੈ ਿੁਖੁ ਕਤਰ ਰੋਵੈ ਬਲਾਇ ॥੨॥

وج ا ُ بج َے وس نِیس ےہَ ُدھک رک رو َوے نال ئِے ۔۔۲۔۔
ਜਹ ਕੀ ਉਪਜੀ ਿਹ ਰਚੀ ਪੀਵਿ ਮਰਿਨ ਲਾਗ ॥

ہج یک اُیجپ ہت ریچ ویپت رمدن الگ ۔۔
ਕਤਹ ਕਬੀਰ ਤਚਤਿ ਚੇਤਿਆ ਰਾਮ ਤਸਮਤਰ ਬੈਰਾਗ ॥੩॥੨॥੧੩॥੬੪॥

ہہک ریبک ِجت چیییا رام ِسمر ریباگ ۔۔۳۔۔۲۔۔۱۳۔۔۶۴۔۔
ਰਾਗੁ ਗਉੜੀ ॥

راگ گؤری ۔۔
ਪੰਥੁ ਤਨਹਾਰੈ ਕਾਮਨੀ ਲੋਚਨ ਭਰੀ ਲੇ ਉਸਾਸਾ ॥

ھتنپ بِہا َرے اکینم ولنچ رھبی ےل اُساسا ۔۔
ਉਰ ਨ ਭੀਜੈ ਪਗੁ ਨਾ ਤਖਸੈ ਹਤਰ ਿਰਸਨ ਕੀ ਆਸਾ ॥੧॥

ب
ک
ھب
ِ
ھ
س
ج
ہ
ن
اُر ہن َے گ ہن ے َ ر درنس یک ا سا ۔۔۱۔۔
ਉਿਹੁ ਨ ਕਾਗਾ ਕਾਰੇ ॥

اُد ُہ ہن اکاگ اکرے ۔۔

ਬੇਤਗ ਤਮਲੀਜੈ ਅਪੁਨੇ ਰਾਮ ਤਪਆਰੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

گیب مِلبج َے اےنپ رام ایپرے ۔۔۱۔۔راہو۔۔

ਕਤਹ ਕਬੀਰ ਜੀਵਨ ਪਿ ਕਾਰਤਨ ਹਤਰ ਕੀ ਭਗਤਿ ਕਰੀਜੈ ॥

ہہک ریبک ِجپؤن ند اکرن ہر یک تگھب رک بج َے ۔۔

ਏਕੁ ਆਧਾਰੁ ਨਾਮੁ ਨਾਰਾਇਨ ਰਸਨਾ ਰਾਮੁ ਰਵੀਜੈ ॥੨॥੧॥੧੪॥੬੫॥

انک ا داھر نام نارانئ رانس رام رو بج َے ۔۔۲۔۔۱۔۔۱۴۔۔۶۵۔۔
ਰਾਗੁ ਗਉੜੀ ੧੧ ॥

راگ گؤری ۱ ۱۔۔
ਆਸ ਪਾਸ ਘਨ ਿੁਰਸੀ ਕਾ ਤਬਰਵਾ ਮਾਝ ਬਨਾ ਰਤਸ ਗਾਊੈਂ ਰੇ ॥

اگون رے ۔۔
ا س ناس نھگ ُپریس اک پِروا امھج انب رس ُ

ਉਆ ਕਾ ਸਰੂਪੁ ਿੇਤਖ ਮੋਹੀ ਗੁਆਰਤਨ ਮੋ ਕਉ ਛੋਤਿ ਨ ਆਉ ਨ ਜਾਹੂ ਰੇ ॥੧॥

اُوا اک رسُوت دھکی ومیہ ُگؤارن وم کؤ وھچد ہن ا و ہن اج ُہؤ رے ۔۔۱۔۔
ਿੋਤਹ ਚਰਨ ਮਨੁ ਲਾਗੋ ਸਾਤਰੰਗਧਰ ॥

وتہِ رچن نم الوگ سارِدگنرھ ۔۔
ਸੋ ਤਮਲੈ ਜੋ ਬਿਭਾਗੋ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

وس ملَ ِے وج نداھبوگ ۔۔۱۔۔راہو۔۔

ਤਬੰਿਰਾਬਨ ਮਨ ਹਰਨ ਮਨੋਹਰ ਤਿਸਨ ਚਰਾਵਿ ਗਾਊ ਰੇ ॥

اگو رے ۔۔
پِیدرانب نم ہرن ونمہر کِرنس رچاوت ُ

ਜਾ ਕਾ ਿਾਕੁਰੁ ਿੁਹੀ ਸਾਤਰੰਗਧਰ ਮੋਤਹ ਕਬੀਰਾ ਨਾਊ ਰੇ ॥੨॥੨॥੧੫॥੬੬॥

اج اک اھٹ ُکر ُبہی سارِدگنرھ ومہِ ریبکا نا ُؤ رے ۔۔۲۔۔۲۔۔۱۵۔۔۶۶۔۔

ਗਉੜੀ ਪੂਰਬੀ ੧੨ ॥

گؤری ئُؤریب ۲ ۱۔۔
ਤਬਪਲ ਬਸਿਰ ਕੇਿੇ ਹੈ ਪਤਹਰੇ ਤਕਆ ਬਨ ਮਧੇ ਬਾਸਾ ॥

پِیل رتسب کیپے ےہَ رہپے ایک نب دمےھ ناسا ۔۔

ਕਹਾ ਭਇਆ ਨਰ ਿੇਵਾ ਧੋਖੇ ਤਕਆ ਜਤਲ ਬੋਤਰਓ ਤਗਆਿਾ ॥੧॥

اہک ایھب رن َدویا دوھےھک ایک لج وبروی گ ِیانا ۔۔۱۔۔
ਜੀਅਰੇ ਜਾਤਹਗਾ ਮੈ ਜਾਨਾਂ ॥

جیترے اج ِہگا م َے اجنان ۔۔
ਅਤਬਗਿ ਸਮਝੁ ਇਆਨਾ ॥

انِگت ھجمس انانا ۔۔
ਜਿ ਜਿ ਿੇਖਉ ਬਹੁਤਰ ਨ ਪੇਖਉ ਸੰਤਗ ਮਾਇਆ ਲਪਟਾਨਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

پی ک
نک
جت جت د ھؤ ب ُہر ہن ھؤ گنس امنا لییانا ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਤਗਆਨੀ ਤਧਆਨੀ ਬਹੁ ਉਪਿੇਸੀ ਇਹੁ ਜਗੁ ਸਗਲੋ ਧੰਧਾ ॥

گ ِیاین دایھین وہب ا ُندیسی اویہ چگ سگلؤ ددنھاھ ۔۔

ਕਤਹ ਕਬੀਰ ਇਕ ਰਾਮ ਨਾਮ ਤਬਨੁ ਇਆ ਜਗੁ ਮਾਇਆ ਅੰਧਾ ॥੨॥੧॥੧੬॥੬੭॥

ہہک ریبک اک رام نام پِں اِنا چگ امنا ادناھ ۔۔۲۔۔۱۔۔۱۶۔۔۶۷۔۔
ਗਉੜੀ ੧੨ ॥

گؤری ۲ ۱۔۔
ਮਨ ਰੇ ਛਾਿਹੁ ਭਰਮੁ ਪਰਗਟ ਹੋਇ ਨਾਚਹੁ ਇਆ ਮਾਇਆ ਕੇ ਿਾਂਿੇ ॥

ہچ اِنا امنا ےک داندے ۔۔
نم رے اھچد ُہ رھبم رپَگپ وہۓ نا ُ

ਸੂਰੁ ਤਕ ਸਨਮੁਖ ਰਨ ਿੇ ਿਰਪੈ ਸਿੀ ਤਕ ਸਾਂਚੈ ਭਾਂਿੇ ॥੧॥

سب
ب
م
ک
ج
ئ
ُ
َ
ن
سُؤر ک ھ رن ےت در ے یتس ک سا َے اھب دے ۔۔۱۔۔
ਿਗਮਗ ਛਾਤਿ ਰੇ ਮਨ ਬਉਰਾ ॥

دگمگ اھچد رے نم ئؤرا ۔۔
ਅਬ ਿਉ ਜਰੇ ਮਰੇ ਤਸਤਧ ਪਾਈਐ ਲੀਨੋ ਹਾਤਥ ਸੰਧਉਰਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ات ئؤ رجے رمے سِدھ نا پپَے لِیپؤ اہھت دنسھؤرا ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਕਾਮ ਿੋਧ ਮਾਇਆ ਕੇ ਲੀਨੇ ਇਆ ਤਬਤਧ ਜਗਿੁ ਤਬਗੂਿਾ ॥

اکم رکودھ امنا ےک ےنیل اِنا نِدھ تگج نِگ ُؤنا ۔۔

ਕਤਹ ਕਬੀਰ ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਨ ਛੋਿਉ ਸਗਲ ਊਚ ਿੇ ਊਚਾ ॥੨॥੨॥੧੭॥੬੮॥

ہہک ریبک رااج رام ہن وھچدو لگس اُوچ ےت اُواچ ۔۔۲۔۔۲۔۔۱۷۔۔۶۸۔۔
ਗਉੜੀ ੧੩ ॥

گؤری ۳ ۱۔۔
ਿੁਰਮਾਨੁ ਿੇਰਾ ਤਸਰੈ ਊਪਤਰ ਤਿਤਰ ਨ ਕਰਿ ਬੀਚਾਰ ॥

ب
ب
ُھرامن ریتا س ِ َرے اُورپ ھِر ہن رکت اچیبر ۔۔

ਿੁਹੀ ਿਰੀਆ ਿੁਹੀ ਕਰੀਆ ਿੁਝੈ ਿੇ ਤਨਸਿਾਰ ॥੧॥

ُبج
ئ
ھ
ِ
س
َ
ُبہی درنا ُبہی رکِنا ے ےت یار ۔۔۱۔۔
ਬੰਿੇ ਬੰਿਗੀ ਇਕਿੀਆਰ ॥

دنبے دنبیگ اِایتکر ۔۔
ਸਾਤਹਬੁ ਰੋਸੁ ਧਰਉ ਤਕ ਤਪਆਰੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

اصجِت روس درھو ک ایپر ۔۔۱۔۔راہو۔۔

ਨਾਮੁ ਿੇਰਾ ਆਧਾਰੁ ਮੇਰਾ ਤਜਉ ਿੂਲੁ ਜਈ ਹੈ ਨਾਤਰ ॥

ب
نام ریتا ا داھر ریما ج ٔپؤ ُھؤل یئج ےہَ نار ۔۔

ਕਤਹ ਕਬੀਰ ਗੁਲਾਮੁ ਘਰ ਕਾ ਜੀਆਇ ਭਾਵੈ ਮਾਤਰ ॥੨॥੧੮॥੬੯॥

ہہک ریبک گُالم رھگ اک ایجۓ اھبوے امر ۔۔۲۔۔۱۸۔۔۶۹۔۔
ਗਉੜੀ ॥

گؤری ۔۔
ਲਖ ਚਉਰਾਸੀਹ ਜੀਅ ਜੋਤਨ ਮਤਹ ਭਰਮਿ ਨੰਿੁ ਬਹੁ ਥਾਕੋ ਰੇ ॥

ھکل جؤرایس ِجیا وجن ہہم رھبمت دنن وہب اھتوک رے ۔۔
ਭਗਤਿ ਹੇਤਿ ਅਵਿਾਰੁ ਲੀਓ ਹੈ ਭਾਗੁ ਬਿੋ ਬਪੁਰਾ ਕੋ ਰੇ ॥੧॥

تگھب ہ َپت اونار ویل ےہَ اھبگ ندو نترا وک رے ۔۔۱۔۔
ਿੁਮਹ ਜੁ ਕਹਿ ਹਉ ਨੰਿ ਕੋ ਨੰਿਨੁ ਨੰਿ ਸੁ ਨੰਿਨੁ ਕਾ ਕੋ ਰੇ ॥

ُب
مہھ چ کہت ہؤ دنن وک دننن دنن س دننن اک وک رے ۔۔
ਧਰਤਨ ਅਕਾਸੁ ਿਸੋ ਤਿਸ ਨਾਹੀ ਿਬ ਇਹੁ ਨੰਿੁ ਕਹਾ ਥੋ ਰੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

درھن ااکس دوس دِس نایہ پپ اویہ دنن اہک وھت رے ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਸੰਕਤਟ ਨਹੀ ਪਰੈ ਜੋਤਨ ਨਹੀ ਆਵੈ ਨਾਮੁ ਤਨਰੰਜਨ ਜਾ ਕੋ ਰੇ ॥

ے نام پِرنجن اج وک رے ۔۔
ٹکنس یہن رپَے وجن یہن ا و َ
ਕਬੀਰ ਕੋ ਸੁਆਮੀ ਐਸੋ ਿਾਕੁਰੁ ਜਾ ਕੈ ਮਾਈ ਨ ਬਾਪੋ ਰੇ ॥੨॥੧੯॥੭੦॥

ریبک وک سُؤا یم اوسی اھٹ ُکر اج ےکَ امیئ ہن ناوپ رے ۔۔۲۔۔۱۹۔۔۷۱۔۔
ਗਉੜੀ ॥

گؤری ۔۔

ਤਨੰਿਉ ਤਨੰਿਉ ਮੋ ਕਉ ਲੋਗੁ ਤਨੰਿਉ ॥

پ ِیدو پ ِیدو وم کؤ ولگ پ ِیدو ۔۔
ਤਨੰਿਾ ਜਨ ਕਉ ਖਰੀ ਤਪਆਰੀ ॥

پ ِیدا نج کؤ رھکی ایپری ۔۔
ਤਨੰਿਾ ਬਾਪੁ ਤਨੰਿਾ ਮਹਿਾਰੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

پ ِیدا نات پِیدا اتہمری ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਤਨੰਿਾ ਹੋਇ ਿ ਬੈਕੁੰਤਿ ਜਾਈਐ ॥

پ
پ ِیدا وہۓ ت ی ُکیبھ اج پپَے ۔۔
ਨਾਮੁ ਪਿਾਰਥੁ ਮਨਤਹ ਬਸਾਈਐ ॥

نام ندارھت مبہہ اسب پ ٔپے ۔۔
ਤਰਿੈ ਸੁਧ ਜਉ ਤਨੰਿਾ ਹੋਇ ॥

ر َِدے ُسدھ جؤ پ ِیدا وہۓ ۔۔
ਹਮਰੇ ਕਪਰੇ ਤਨੰਿਕੁ ਧੋਇ ॥੧॥

رمہے کترے پ ِیدک دوھےئ ۔۔۱۔۔
ਤਨੰਿਾ ਕਰੈ ਸੁ ਹਮਰਾ ਮੀਿੁ ॥

پ ِیدا رکَے س رمہا تیم ۔۔
ਤਨੰਿਕ ਮਾਤਹ ਹਮਾਰਾ ਚੀਿੁ ॥

پ ِیدک امہِ امہرا جپت ۔۔
ਤਨੰਿਕੁ ਸੋ ਜੋ ਤਨੰਿਾ ਹੋਰੈ ॥

وہرے ۔۔
پ ِیدک وس وج پ ِیدا َ

ਹਮਰਾ ਜੀਵਨੁ ਤਨੰਿਕੁ ਲੋਰੈ ॥੨॥

ولرے ۔۔۲۔۔
رمہا ویجن پِیدک َ
ਤਨੰਿਾ ਹਮਰੀ ਪਰੇਮ ਤਪਆਰੁ ॥

پ ِیدا رمہی رپمی ایپر ۔۔
ਤਨੰਿਾ ਹਮਰਾ ਕਰੈ ਉਧਾਰੁ ॥

پ ِیدا رمہا رکَے اُداھر ۔۔
ਜਨ ਕਬੀਰ ਕਉ ਤਨੰਿਾ ਸਾਰੁ ॥

نج ریبک کؤ پ ِیدا سار ۔۔
ਤਨੰਿਕੁ ਿੂਬਾ ਹਮ ਉਿਰੇ ਪਾਤਰ ॥੩॥੨੦॥੭੧॥

پ ِیدک ُدونا مہ اُرتے نار ۔۔۳۔۔۲۱۔۔۷۱۔۔
ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਿੂੰ ਐਸਾ ਤਨਰਭਉ ਿਰਨ ਿਾਰਨ ਰਾਮ ਰਾਇਆ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ب
رااج رام ئُؤن ااسی پِر ھؤ رتن نارن رام رانا ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਜਬ ਹਮ ਹੋਿੇ ਿਬ ਿੁਮ ਨਾਹੀ ਅਬ ਿੁਮ ਹਹੁ ਹਮ ਨਾਹੀ ॥

ُب
ُب
جت مہ وہےت پپ م نایہ ات م ہ ُہہ مہ نایہ ۔۔

ਅਬ ਹਮ ਿੁਮ ਏਕ ਭਏ ਹਤਹ ਏਕੈ ਿੇਖਿ ਮਨੁ ਪਿੀਆਹੀ ॥੧॥

ُب
ات مہ م انک ےئھب ہہہ اےکی دتھکی نم ایتپیہ ۔۔۱۔۔
ਜਬ ਬੁਤਧ ਹੋਿੀ ਿਬ ਬਲੁ ਕੈਸਾ ਅਬ ਬੁਤਧ ਬਲੁ ਨ ਖਟਾਈ ॥

کیسا ات دبھ نل ہن اٹھکیئ ۔۔
جت ُندھ وہیت پپ نل َ
ਕਤਹ ਕਬੀਰ ਬੁਤਧ ਹਤਰ ਲਈ ਮੇਰੀ ਬੁਤਧ ਬਿਲੀ ਤਸਤਧ ਪਾਈ ॥੨॥੨੧॥੭੨॥

ہہک ریبک ُندھ ہر یئل ریمی ُندھ دبیل سِدھ نایئ ۔۔۲۔۔۲۱۔۔۷۲۔۔

ਗਉੜੀ ॥

گؤری ۔۔
ਖਟ ਨੇਮ ਕਤਰ ਕੋਿੜੀ ਬਾਂਧੀ ਬਸਿੁ ਅਨੂਪੁ ਬੀਚ ਪਾਈ ॥

ب
ٹھک َپ م رک وکڑھٹی نادنیھ تسب ائُؤت چیب نایئ ۔۔

ਕੁੰਜੀ ਕੁਲਿੁ ਪਰਾਨ ਕਤਰ ਰਾਖੇ ਕਰਿੇ ਬਾਰ ਨ ਲਾਈ ॥੧॥

ُکب
جی کُلبھ رپان رک راےھک رکےت نار ہن الیئ ۔۔۱۔۔
ਅਬ ਮਨ ਜਾਗਿ ਰਹੁ ਰੇ ਭਾਈ ॥

ات نم اجگپ روہ رے اھبیئ ۔۔
ਗਾਿਲੁ ਹੋਇ ਕੈ ਜਨਮੁ ਗਵਾਇਓ ਚੋਰੁ ਮੁਸੈ ਘਰੁ ਜਾਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ےک منج وگَاویئ وچر مُ َسے رھگ اجیئ ۔۔۱۔۔راہو۔۔
اگلھپ وہۓ َ
ਪੰਚ ਪਹਰੂਆ ਿਰ ਮਤਹ ਰਹਿੇ ਤਿਨ ਕਾ ਨਹੀ ਪਿੀਆਰਾ ॥

پب
ج رہپُوا در ہہم رےتہ پِں اک یہن ایتپرا ۔۔

ਚੇਤਿ ਸੁਚੇਿ ਤਚਿ ਹੋਇ ਰਹੁ ਿਉ ਲੈ ਪਰਗਾਸੁ ਉਜਾਰਾ ॥੨॥

َجپت سُچَپت ِجت وہۓ روہ ئؤ لَے رپاگس اُاجرا ۔۔۲۔۔
ਨਉ ਘਰ ਿੇਤਖ ਜੁ ਕਾਮਤਨ ਭੂਲੀ ਬਸਿੁ ਅਨੂਪ ਨ ਪਾਈ ॥

ب
ئؤ رھگ دھکی چ اکنم ُھؤیل تسب ائُؤت ہن نایئ ۔۔

ਕਹਿੁ ਕਬੀਰ ਨਵੈ ਘਰ ਮੂਸੇ ਿਸਵੈੈਂ ਿਿੁ ਸਮਾਈ ॥੩॥੨੨॥੭੩॥

کہت ریبک ونَے رھگ مُؤےس دوسَںی پپ امسیئ ۔۔۳۔۔۲۲۔۔۷۳۔۔
ਗਉੜੀ ॥

گؤری ۔۔

ਮਾਈ ਮੋਤਹ ਅਵਰੁ ਨ ਜਾਤਨਓ ਆਨਾਨਾਂ ॥

امیئ ومہِ ا َور ہن اجوین ا نانان ۔۔
ਤਸਵ ਸਨਕਾਤਿ ਜਾਸੁ ਗੁਨ ਗਾਵਤਹ ਿਾਸੁ ਬਸਤਹ ਮੋਰੇ ਪਰਾਨਾਨਾਂ ॥ ਰਹਾਉ ॥

سِؤ اکنسد اجس ُگں اگوہِ طاس ئس ِہ ومرے رپَانانان ۔۔راہو۔۔

ਤਹਰਿੇ ਪਰਗਾਸੁ ਤਗਆਨ ਗੁਰ ਗੰਤਮਿ ਗਗਨ ਮੰਿਲ ਮਤਹ ਤਧਆਨਾਨਾਂ ॥

ہِردے رپَاگس گ ِیان ُگر گمِت نگگ ڈنمل ہہم دایھنانان ۔۔
ਤਬਖੈ ਰੋਗ ਭੈ ਬੰਧਨ ਭਾਗੇ ਮਨ ਤਨਜ ਘਤਰ ਸੁਖੁ ਜਾਨਾਨਾ ॥੧॥

نک
ِ َھے

ِب
ب
روگ َھے دنبنھ اھبےگ نم ج رھگ ُسکھ اجنانا ۔۔۱۔۔

ਏਕ ਸੁਮਤਿ ਰਤਿ ਜਾਤਨ ਮਾਤਨ ਪਰਭ ਿੂਸਰ ਮਨਤਹ ਨ ਆਨਾਨਾ ॥

انک ُسمِت رت اجن امن رپَھب ُدورس مبہہ ہن ا نانا ۔۔

ਚੰਿਨ ਬਾਸੁ ਭਏ ਮਨ ਬਾਸਨ ਤਿਆਤਗ ਘਤਟਓ ਅਤਭਮਾਨਾਨਾ ॥੨॥

گ
ب
دنچن ناس ےئھب نم نانس پ ِیاگ ھیپؤ ا ھبمانانا ۔۔۲۔۔
ਜੋ ਜਨ ਗਾਇ ਤਧਆਇ ਜਸੁ ਿਾਕੁਰ ਿਾਸੁ ਪਰਭੂ ਹੈ ਥਾਨਾਨਾਂ ॥

ب
وج نج اگۓ دایھۓ سج اھٹ ُکر طاس رپ ُھؤ ےہَ اھتنانان ۔۔
ਤਿਹ ਬਿ ਭਾਗ ਬਤਸਓ ਮਤਨ ਜਾ ਕੈ ਕਰਮ ਪਰਧਾਨ ਮਥਾਨਾਨਾ ॥੩॥

ےک رکم رپداھن اھتمنانا ۔۔۳۔۔
ہت ند اھبگ ئسیؤ نم اج َ
ਕਾਤਟ ਸਕਤਿ ਤਸਵ ਸਹਜੁ ਪਰਗਾਤਸਓ ਏਕੈ ਏਕ ਸਮਾਨਾਨਾ ॥

س ِ سہ
ن
ےکی ا ک امسنانا ۔۔
اکت تکس ؤ ج رپَاگویس ا َ

ਕਤਹ ਕਬੀਰ ਗੁਰ ਭੇਤਟ ਮਹਾ ਸੁਖ ਭਰਮਿ ਰਹੇ ਮਨੁ ਮਾਨਾਨਾਂ ॥੪॥੨੩॥੭੪॥

ہہک ریبک ُگر ٹیھب اہم ُسکھ رھبَمت رےہ نم امنانان ۔۔۴۔۔۲۳۔۔۷۴۔۔

ਰਾਗੁ ਗਉੜੀ ਪੂਰਬੀ ਬਾਵਨ ਅਖਰੀ ਕਬੀਰ ਜੀਉ ਕੀ

راگ گؤری ئُؤریب ناون ارھکی ریبک جپؤ یک
ੴ ਸਤਿਨਾਮੁ ਕਰਿਾ ਪੁਰਖੁ ਗੁਰਪਰਸਾਤਿ ॥

اِک اواکنر سییام رکنا ُپرھک ُگررپساد ۔۔

ਬਾਵਨ ਅਛਰ ਲੋਕ ਿਰੈ ਸਭੁ ਕਛੁ ਇਨ ਹੀ ਮਾਤਹ ॥

ے سیھ ھچک ان یہ امہِ۔۔
ناون ارھچ ولک رتِ َ
ਏ ਅਖਰ ਤਖਤਰ ਜਾਤਹਗੇ ਓਇ ਅਖਰ ਇਨ ਮਤਹ ਨਾਤਹ ॥੧॥

ک
اے ارھک ھِر اج ہِگے اوےؑ ارھک اِن ہہم ناہِ۔۔۱۔۔
ਜਹਾ ਬੋਲ ਿਹ ਅਛਰ ਆਵਾ ॥

اہج وبل ہت ارھچ ا وا ۔۔
ਜਹ ਅਬੋਲ ਿਹ ਮਨੁ ਨ ਰਹਾਵਾ ॥

ہج اوبل ہت نم ہن راہوا ۔۔
ਬੋਲ ਅਬੋਲ ਮਤਧ ਹੈ ਸੋਈ ॥

وبل اوبل دمھ ےہَ وسیئ ۔۔
ਜਸ ਓਹੁ ਹੈ ਿਸ ਲਖੈ ਨ ਕੋਈ ॥੨॥

لک
سج او ُہ ےہَ ست َھے ہن وکیئ ۔۔۲۔۔
ਅਲਹ ਲਹਉ ਿਉ ਤਕਆ ਕਹਉ ਕਹਉ ਿ ਕੋ ਉਪਕਾਰ ॥

وہل ٔوت ک ِیا وہک ت وک اُاکبر ﷲ
ਬਟਕ ਬੀਜ ਮਤਹ ਰਤਵ ਰਤਹਓ ਜਾ ਕੋ ਿੀਤਨ ਲੋਕ ਤਬਸਥਾਰ ॥੩॥

ئ
کٹب جیب ہہم َروِ رویہ اج وک نیت ولک ِسبھار ۔۔۳۔۔

ਅਲਹ ਲਹੰਿਾ ਭੇਿ ਛੈ ਕਛੁ ਕਛੁ ਪਾਇਓ ਭੇਿ ॥

ل
ھییا دیھب ےھچَ ھچکُ ھچکُ نائٔؤ دیھب اﷲ ۔۔

ਉਲਤਟ ਭੇਿ ਮਨੁ ਬੇਤਧਓ ਪਾਇਓ ਅਭੰਗ ਅਛੇਿ ॥੪॥

اُلپ دیھب نم دیبھپؤ ناویئ اگنھب ادیھچ ۔۔۴۔۔
ਿੁਰਕ ਿਰੀਕਤਿ ਜਾਨੀਐ ਤਹੰਿੂ ਬੇਿ ਪੁਰਾਨ ॥

ُپرک رطتقی اج پ ٔپے ِہی ُدو دیب ُپران ۔۔

ਮਨ ਸਮਝਾਵਨ ਕਾਰਨੇ ਕਛੂਅਕ ਪੜੀਐ ਤਗਆਨ ॥੫॥

ک
ج
َ
پ
ُ
پ
ھ
گ
نم اھجمسون اکرےن ؤنک ڑپ ے ِیان ۔۔۵۔۔
ਓਅੰਕਾਰ ਆਤਿ ਮੈ ਜਾਨਾ ॥

اوااکنر ا د م َے اجنا ۔۔

ਤਲਤਖ ਅਰੁ ਮੇਟੈ ਿਾਤਹ ਨ ਮਾਨਾ ॥

لک ِھ ار می َپے ناہِ ہن امنا ۔۔

ਓਅੰਕਾਰ ਲਖੈ ਜਉ ਕੋਈ ॥

لک
اوااکنر َھے جؤ وکیئ ۔۔

ਸੋਈ ਲਤਖ ਮੇਟਣਾ ਨ ਹੋਈ ॥੬॥

وسیئ ھکل انٹیم ہن وہیئ ۔۔۶۔۔
ਕਕਾ ਤਕਰਤਣ ਕਮਲ ਮਤਹ ਪਾਵਾ ॥

اکک کِرن لمک ہہم ناوا ۔۔

ਸਤਸ ਤਬਗਾਸ ਸੰਪਟ ਨਹੀ ਆਵਾ ॥

سس ِئگاس سیپت یہن ا وا ۔۔

ਅਰੁ ਜੇ ਿਹਾ ਕੁਸਮ ਰਸੁ ਪਾਵਾ ॥

ُکس

ار ےج اہت م رس ناوا ۔۔
ਅਕਹ ਕਹਾ ਕਤਹ ਕਾ ਸਮਝਾਵਾ ॥੭॥

اہک اہک ہہک اک اھجمسوا ۔۔۷۔۔
ਖਖਾ ਇਹੈ ਖੋਤੜ ਮਨ ਆਵਾ ॥

اھکھک اِےہ وھکر نم ا وا ۔۔
ਖੋੜੇ ਛਾਤਿ ਨ ਿਹ ਤਿਸ ਧਾਵਾ ॥

وھکرے اھچد ہن دہ دِس داھوا ۔۔
ਖਸਮਤਹ ਜਾਤਣ ਤਖਮਾ ਕਤਰ ਰਹੈ ॥

ک
ک
ھ
س
ھ
ہ
ِ
م
ہہ اجن ما رک ر َ ے ۔۔

ਿਉ ਹੋਇ ਤਨਤਖਅਉ ਅਖੈ ਪਿੁ ਲਹੈ ॥੮॥

نک ک
ئؤ وہۓ ِھپؤ ا َھے ند ل َہے ۔۔۸۔۔
ਗਗਾ ਗੁਰ ਕੇ ਬਚਨ ਪਛਾਨਾ ॥

گگا ُگر ےک نچب اھچپنا ۔۔

ਿੂਜੀ ਬਾਿ ਨ ਧਰਈ ਕਾਨਾ ॥

ُدویج نات ہن درھیئ اکنا ۔۔
ਰਹੈ ਤਬਹੰਗਮ ਕਿਤਹ ਨ ਜਾਈ ॥

ہ ِبہیگ
ہتک ہن اجیئ ۔۔
ر َے م ِ

ਅਗਹ ਗਹੈ ਗਤਹ ਗਗਨ ਰਹਾਈ ॥੯॥

اہہگ گ َہے ہگِ نگگ راہیئ ۔۔۹۔۔

ਘਘਾ ਘਤਟ ਘਤਟ ਤਨਮਸੈ ਸੋਈ ॥

گ
ب
ِ
گ
م
ھ
س
َ
ھا ٹھگ ٹھگ ے وسیئ ۔۔

ਘਟ ਿੂਟੇ ਘਤਟ ਕਬਤਹ ਨ ਹੋਈ ॥

ب
ٹھگ ُھؤےٹ ٹھگ کی ِہ ہن وہیئ ۔۔
ਿਾ ਘਟ ਮਾਤਹ ਘਾਟ ਜਉ ਪਾਵਾ ॥

نا ٹھگ امہِ اھگت جؤ ناوا ۔۔
ਸੋ ਘਟੁ ਛਾਤਿ ਅਵਘਟ ਕਿ ਧਾਵਾ ॥੧੦॥

وس ٹھگ اھچد اَوٹھگ تک داھوا ۔۔۱۱۔۔
ਿੰਿਾ ਤਨਗਰਤਹ ਸਨੇਹੁ ਕਤਰ ਤਨਰਵਾਰੋ ਸੰਿੇਹ ॥

گیگہ نگِرہِ سیبہؤ رک پِروارو دنسےھ ۔۔

ਨਾਹੀ ਿੇਤਖ ਨ ਭਾਜੀਐ ਪਰਮ ਤਸਆਨਪ ਏਹ ॥੧੧॥

نایہ دھکی ہن اھبچیپے رپم ِسیاپپ اہہی ۔۔۱۱۔۔
ਚਚਾ ਰਤਚਿ ਤਚਿਰ ਹੈ ਭਾਰੀ ॥

اچچ رجت ِچتر ےہَ اھبری ۔۔
ਿਤਜ ਤਚਿਰੈ ਚੇਿਹੁ ਤਚਿਕਾਰੀ ॥

جت ِچت َرے چیی ُہ ِجپکاری ۔۔
ਤਚਿਰ ਬਤਚਿਰ ਇਹੈ ਅਵਝੇਰਾ ॥

ب
ِچتر چِتر اِےہَ اوریھجا ۔۔

ਿਤਜ ਤਚਿਰੈ ਤਚਿੁ ਰਾਤਖ ਤਚਿੇਰਾ ॥੧੨॥

جت ِچت َرے ِجت راھک ریتچا ۔۔۱۲۔۔

ਛਛਾ ਇਹੈ ਛਿਰਪਤਿ ਪਾਸਾ ॥

چھ
ج
ہ
پ
ھا ا ِ َ ے رتھچ پ ناہس ۔۔
ਛਤਕ ਤਕ ਨ ਰਹਹੁ ਛਾਤਿ ਤਕ ਨ ਆਸਾ ॥

کھچ ک ہن رہہؤ اھچد ک ہن ا سا ۔۔
ਰੇ ਮਨ ਮੈ ਿਉ ਤਛਨ ਤਛਨ ਸਮਝਾਵਾ ॥

چ چ
رے نم م َے ئؤ ھِں ھِں اھجمسوا ۔۔
ਿਾਤਹ ਛਾਤਿ ਕਿ ਆਪੁ ਬਧਾਵਾ ॥੧੩॥

ناہِ اھچد تک ا ت دباھوا ۔۔۱۳۔۔
ਜਜਾ ਜਉ ਿਨ ਜੀਵਿ ਜਰਾਵੈ ॥

اجج جؤ نت ویجَت رجا َوے ۔۔
ਜੋਬਨ ਜਾਤਰ ਜੁਗਤਿ ਸੋ ਪਾਵੈ ॥

وجنب اجر ُچگت وس نا َوے ۔۔
ਅਸ ਜਤਰ ਪਰ ਜਤਰ ਜਤਰ ਜਬ ਰਹੈ ॥

اس رج رپ رج رج جت ر َہے ۔۔

ਿਬ ਜਾਇ ਜੋਤਿ ਉਜਾਰਉ ਲਹੈ ॥੧੪॥

پپ اجۓ وجت اُاجرو ل َہے ۔۔۱۴۔۔
ਝਝਾ ਉਰਤਝ ਸੁਰਤਝ ਨਹੀ ਜਾਨਾ ॥

چ
ھ
ج
ھا اُرھج ُسرھج یہن اجنا ۔۔

ਰਤਹਓ ਝਝਤਕ ਨਾਹੀ ਪਰਵਾਨਾ ॥

رویہ کھجھج نایہ رپوانا ۔۔

ਕਿ ਝਤਖ ਝਤਖ ਅਉਰਨ ਸਮਝਾਵਾ ॥

چھک چ
ھ
ک
تک ھ ھ اورن اھجمسوا ۔۔

ਝਗਰੁ ਕੀਏ ਝਗਰਉ ਹੀ ਪਾਵਾ ॥੧੫॥

چ
چ
ھگر ےئیک ھگرو یہ ناوا ۔۔۱۵۔۔

ਞੰਞਾ ਤਨਕਤਟ ਜੁ ਘਟ ਰਤਹਓ ਿੂਤਰ ਕਹਾ ਿਤਜ ਜਾਇ ॥

ن ِییاا نکِت چ ٹھگ رویہ ُدور اہک جت اجۓ ۔۔
ਜਾ ਕਾਰਤਣ ਜਗੁ ਢੂਤਢਅਉ ਨੇਰਉ ਪਾਇਅਉ ਿਾਤਹ ॥੧੬॥

اج اکرن چگ ُدوھدھپؤ رینو نائٔؤ ناہِ۔۔۱۶۔۔
ਟਟਾ ਤਬਕਟ ਘਾਟ ਘਟ ਮਾਹੀ ॥

پیا نِکت اھگت ٹھگ امیہ ۔۔
ਖੋਤਲ ਕਪਾਟ ਮਹਤਲ ਤਕ ਨ ਜਾਹੀ ॥

وھکل اپکت لحم ک ہن اجیہ ۔۔
ਿੇਤਖ ਅਟਲ ਟਤਲ ਕਿਤਹ ਨ ਜਾਵਾ ॥

ہتک ہن اجوا ۔۔
دھکی انل نل ِ

ਰਹੈ ਲਪਤਟ ਘਟ ਪਰਚਉ ਪਾਵਾ ॥੧੭॥

ر َہے ٹپل ٹھگ رپجؤ ناوا ۔۔۱۷۔۔
ਿਿਾ ਇਹੈ ਿੂਤਰ ਿਗ ਨੀਰਾ ॥

اھٹھٹ اےہ ُدور گھٹ نِترا ۔۔
ਨੀਤਿ ਨੀਤਿ ਮਨੁ ਕੀਆ ਧੀਰਾ ॥

نیبھ نیبھ نم ایک دھترا ۔۔

ਤਜਤਨ ਿਤਗ ਿਤਗਆ ਸਗਲ ਜਗੁ ਖਾਵਾ ॥

ب
ِجں گھٹ ھگیا لگس چگ اھکوا ۔۔

ਸੋ ਿਗੁ ਿਤਗਆ ਿਉਰ ਮਨੁ ਆਵਾ ॥੧੮॥

ب ب
وس گھٹ ھگیا ھؤر نم ا وا ۔۔۱۸۔۔
ਿਿਾ ਿਰ ਉਪਜੇ ਿਰੁ ਜਾਈ ॥

ددا در اُےجپ در اجیئ ۔۔
ਿਾ ਿਰ ਮਤਹ ਿਰੁ ਰਤਹਆ ਸਮਾਈ ॥

نا در ہہم در رایہ امسیئ ۔۔
ਜਉ ਿਰ ਿਰੈ ਿ ਤਿਤਰ ਿਰੁ ਲਾਗੈ ॥

ب
جؤ در د َرے ت ھِر در ال َگے ۔۔
ਤਨਿਰ ਹੂਆ ਿਰੁ ਉਰ ਹੋਇ ਭਾਗੈ ॥੧੯॥

ن ِدر ُہؤا در اُر وہۓ اھب َگے ۔۔۱۹۔۔
ਢਢਾ ਤਢਗ ਢੂਢਤਹ ਕਿ ਆਨਾ ॥

دھداھ دھ ِگ ُدوھدھ ِہ تک ا نا ۔۔
ਢੂਢਿ ਹੀ ਢਤਹ ਗਏ ਪਰਾਨਾ ॥

ُدوھدھت یہ دھبہہ ےئگ رپانا ۔۔
ਚਤੜ ਸੁਮੇਤਰ ਢੂਤਢ ਜਬ ਆਵਾ ॥

س
ڑچ ُ متر ُدوھدھ جت ا وا ۔۔

ਤਜਹ ਗੜੁ ਗਤੜਓ ਸੁ ਗੜ ਮਤਹ ਪਾਵਾ ॥੨੦॥

ہہج گر گرِوی س گر ہہم ناوا ۔۔۲۱۔۔

ਣਾਣਾ ਰਤਣ ਰੂਿਉ ਨਰ ਨੇਹੀ ਕਰੈ ॥

نانا رن ُروئؤ رن پبہی رکَے ۔۔
ਨਾ ਤਨਵੈ ਨਾ ਿੁਤਨ ਸੰਚਰੈ ॥

ب
ہن ئ ِ َؤے ہن ُھں رچنسَے ۔۔
ਧੰਤਨ ਜਨਮੁ ਿਾਹੀ ਕੋ ਗਣੈ ॥

دنھّ منج نایہ وک گ َپے ۔۔

ਮਾਰੈ ਏਕਤਹ ਿਤਜ ਜਾਇ ਘਣੈ ॥੨੧॥

گ
ہکی جت اجۓ ھ َپے ۔۔۲۱۔۔
امرے ا ِ
َ
ਿਿਾ ਅਿਰ ਿਤਰਓ ਨਹ ਜਾਈ ॥

اتت ا َپر رتئؤ ہن اجیئ ۔۔

ਿਨ ਤਿਰਭਵਣ ਮਤਹ ਰਤਹਓ ਸਮਾਈ ॥

ب
نت رتِ َھؤن ہہم رویہ امسیئ ۔۔

ਜਉ ਤਿਰਭਵਣ ਿਨ ਮਾਤਹ ਸਮਾਵਾ ॥

ب
جؤ رتِ َھؤن نت امہِ امسوا ۔۔

ਿਉ ਿਿਤਹ ਿਿ ਤਮਤਲਆ ਸਚੁ ਪਾਵਾ ॥੨੨॥

ئؤ پی ِہ پپ مل ِیا چس ناوا ۔۔۲۲۔۔
ਥਥਾ ਅਥਾਹ ਥਾਹ ਨਹੀ ਪਾਵਾ ॥

ب
ھب
ھا ااھتہ اھتہ یہن ناوا ۔۔

ਓਹੁ ਅਥਾਹ ਇਹੁ ਤਥਰੁ ਨ ਰਹਾਵਾ ॥

ب
او ُہ ااھتہ اویہ ھِر ہن راہوا ۔۔

ਥੋੜੈ ਥਤਲ ਥਾਨਕ ਆਰੰਭੈ ॥

مب
وھترے لھت اھت َنک ا ر ھے َ۔۔
َ
ਤਬਨੁ ਹੀ ਥਾਭਹ ਮੰਤਿਰੁ ਥੰਭੈ ॥੨੩॥

بھ
مب
ھ
َے ۔۔۲۳۔۔
پِں یہ اھتبھہ دنمر
ਿਿਾ ਿੇਤਖ ਜੁ ਤਬਨਸਨਹਾਰਾ ॥

ددا دھکی چ نیسبہارا ۔۔

ਜਸ ਅਿੇਤਖ ਿਸ ਰਾਤਖ ਤਬਚਾਰਾ ॥

سج ادھکی ست راھک ِبچارا ۔۔

ਿਸਵੈ ਿੁਆਤਰ ਕੁੰਚੀ ਜਬ ਿੀਜੈ ॥

ُکب
دوسَے ُدوار جی جت د بج َے ۔۔
ਿਉ ਿਇਆਲ ਕੋ ਿਰਸਨੁ ਕੀਜੈ ॥੨੪॥

ئؤ دنال وک درنس کبج َے ۔۔۲۴۔۔
ਧਧਾ ਅਰਧਤਹ ਉਰਧ ਤਨਬੇਰਾ ॥

دھداھ اردھ ِہ اُردھ پ ِیترا ۔۔

ਅਰਧਤਹ ਉਰਧਹ ਮੰਤਝ ਬਸੇਰਾ ॥

اردھ ِہ اُردھہ ھجنم ریسبا ۔۔
ਅਰਧਹ ਛਾਤਿ ਉਰਧ ਜਉ ਆਵਾ ॥

اردھہ اھچد اُردھ جؤ ا وا ۔۔
ਿਉ ਅਰਧਤਹ ਉਰਧ ਤਮਤਲਆ ਸੁਖ ਪਾਵਾ ॥੨੫॥

ئؤ اردھ ِہ اُردھ مل ِیا ُسکھ ناوا ۔۔۲۵۔۔

ਨੰਨਾ ਤਨਤਸ ਤਿਨੁ ਤਨਰਖਿ ਜਾਈ ॥

پّیا ئِس دِن پِرتھک اجیئ ۔۔

ਤਨਰਖਿ ਨੈਨ ਰਹੇ ਰਿਵਾਈ ॥

پِرتھک نَیں رےہ روتایئ ۔۔

ਤਨਰਖਿ ਤਨਰਖਿ ਜਬ ਜਾਇ ਪਾਵਾ ॥

پِرتھک پِرتھک جت اجۓ ناوا ۔۔

ਿਬ ਲੇ ਤਨਰਖਤਹ ਤਨਰਖ ਤਮਲਾਵਾ ॥੨੬॥

پپ ےل پِرکھ ِہ پِرھک مِالوا ۔۔۲۶۔۔
ਪਪਾ ਅਪਰ ਪਾਰੁ ਨਹੀ ਪਾਵਾ ॥

پیا ارپ نار یہن ناوا ۔۔
ਪਰਮ ਜੋਤਿ ਤਸਉ ਪਰਚਉ ਲਾਵਾ ॥

رپم وجت سِیؤ رپجؤ الوا ۔۔

ਪਾਂਚਉ ਇੰਿਰੀ ਤਨਗਰਹ ਕਰਈ ॥

نابچؤ ادنری نِگرہ رکیئ ۔۔

ਪਾਪੁ ਪੁੰਨੁ ਿੋਊ ਤਨਰਵਰਈ ॥੨੭॥

نات ُپ ّں دوو پِروریئ ۔۔۲۷۔۔
ਿਿਾ ਤਬਨੁ ਿੂਲਹ ਿਲੁ ਹੋਈ ॥

بھب پِ ُب
ھ
ھا ں ؤہل لھپ وہیئ ۔۔
ਿਾ ਿਲ ਿੰਕ ਲਖੈ ਜਉ ਕੋਈ ॥

لک
نا لھپ کنھپ َھے جؤ وکیئ ۔۔

ਿੂਤਣ ਨ ਪਰਈ ਿੰਕ ਤਬਚਾਰੈ ॥

ُدون ہن رپیئ کنھپ ِبچا َرے ۔۔
ਿਾ ਿਲ ਿੰਕ ਸਭੈ ਿਨ ਿਾਰੈ ॥੨੮॥

سب
اھپرے ۔۔۲۸۔۔
نا لھپ کنھپ َھے نت َ
ਬਬਾ ਤਬੰਿਤਹ ਤਬੰਿ ਤਮਲਾਵਾ ॥

ابب پِیدہِ پِید مِالوا ۔۔
ਤਬੰਿਤਹ ਤਬੰਤਿ ਨ ਤਬਛੁਰਨ ਪਾਵਾ ॥

بِج
ھ
پِیدہِ پِید ہن رن ناوا ۔۔
ਬੰਿਉ ਹੋਇ ਬੰਿਗੀ ਗਹੈ ॥

دنبو وہۓ دنبیگ گ َہے ۔۔

ਬੰਿਕ ਹੋਇ ਬੰਧ ਸੁਤਧ ਲਹੈ ॥੨੯॥

دنبک وہۓ دنبھ ُسدھ ل َہے ۔۔۲۹۔۔
ਭਭਾ ਭੇਿਤਹ ਭੇਿ ਤਮਲਾਵਾ ॥

ب
ھب
م
ِ
ھا دیھبہِ دیھب الوا ۔۔

ਅਬ ਭਉ ਭਾਤਨ ਭਰੋਸਉ ਆਵਾ ॥

ب
ات ھؤ اھبن رھبوسؤ ا وا ۔۔

ਜੋ ਬਾਹਤਰ ਸੋ ਭੀਿਤਰ ਜਾਤਨਆ ॥

وج ناہر وس رتیھب اجاین ۔۔
ਭਇਆ ਭੇਿੁ ਭੂਪਤਿ ਪਤਹਚਾਤਨਆ ॥੩੦॥

ب
ایھب دیھب ُھؤپپ اچہپاین ۔۔۳۱۔۔

ਮਮਾ ਮੂਲ ਗਤਹਆ ਮਨੁ ਮਾਨੈ ॥

مما مُؤل گہیا نم ام ئَے ۔۔

ਮਰਮੀ ਹੋਇ ਸੁ ਮਨ ਕਉ ਜਾਨੈ ॥

رمیم وہۓ س نم کؤ اج ئَے ۔۔
ਮਿ ਕੋਈ ਮਨ ਤਮਲਿਾ ਤਬਲਮਾਵੈ ॥

مت وکیئ نم مل ِیا نِلما َوے ۔۔

ਮਗਨ ਭਇਆ ਿੇ ਸੋ ਸਚੁ ਪਾਵੈ ॥੩੧॥

نگم ایھب ےت وس چس نا َوے ۔۔۳۱۔۔
ਮਮਾ ਮਨ ਤਸਉ ਕਾਜੁ ਹੈ ਮਨ ਸਾਧੇ ਤਸਤਧ ਹੋਇ ॥

مما نم سِیؤ اکچ ےہَ نم سادےھ سِدھ وہۓ ۔۔
ਮਨ ਹੀ ਮਨ ਤਸਉ ਕਹੈ ਕਬੀਰਾ ਮਨ ਸਾ ਤਮਤਲਆ ਨ ਕੋਇ ॥੩੨॥

نم یہ نم سِیؤ ےہکَ ریبکا نم سا مل ِیا ہن وکۓ ۔۔۳۲۔۔
ਇਹੁ ਮਨੁ ਸਕਿੀ ਇਹੁ ਮਨੁ ਸੀਉ ॥

اویہ نم یتکس اویہ نم سیؤ ۔۔
ਇਹੁ ਮਨੁ ਪੰਚ ਿਿ ਕੋ ਜੀਉ ॥

پب
اویہ نم ج پپ وک جپؤ ۔۔

ਇਹੁ ਮਨੁ ਲੇ ਜਉ ਉਨਮਤਨ ਰਹੈ ॥

اویہ نم ےل جؤ اُنمن ر َہے ۔۔
ਿਉ ਿੀਤਨ ਲੋਕ ਕੀ ਬਾਿੈ ਕਹੈ ॥੩੩॥

ےہک ۔۔۳۳۔۔
ئؤ نیت ولک یک نا َئے َ

ਯਯਾ ਜਉ ਜਾਨਤਹ ਿਉ ਿੁਰਮਤਿ ਹਤਨ ਕਤਰ ਬਤਸ ਕਾਇਆ ਗਾਉ ॥

پیا جؤ اج ِہن ئؤ ُدرمت نہ رک سب اکنا اگو ۔۔
ਰਤਣ ਰੂਿਉ ਭਾਜੈ ਨਹੀ ਸੂਰਉ ਥਾਰਉ ਨਾਉ ॥੩੪॥

رن ُروئؤ اھب َچے یہن سُؤرو اھترو ناو ۔۔۳۴۔۔
ਰਾਰਾ ਰਸੁ ਤਨਰਸ ਕਤਰ ਜਾਤਨਆ ॥

رارا رس پِرس رک اجاین ۔۔

ਹੋਇ ਤਨਰਸ ਸੁ ਰਸੁ ਪਤਹਚਾਤਨਆ ॥

وہۓ پِرس س رس اچہپاین ۔۔

ਇਹ ਰਸ ਛਾਿੇ ਉਹ ਰਸੁ ਆਵਾ ॥

اہہی رس اھچدے اوہ رس ا وا ۔۔
ਉਹ ਰਸੁ ਪੀਆ ਇਹ ਰਸੁ ਨਹੀ ਭਾਵਾ ॥੩੫॥

اوہ رس پِیا اہہی رس یہن اھبوا ۔۔۳۵۔۔
ਲਲਾ ਐਸੇ ਤਲਵ ਮਨੁ ਲਾਵੈ ॥

الوے ۔۔
لال اےسی لِؤ نم َ
ਅਨਿ ਨ ਜਾਇ ਪਰਮ ਸਚੁ ਪਾਵੈ ॥

اپپ ہن اجۓ رپم چس نا َوے ۔۔
ਅਰੁ ਜਉ ਿਹਾ ਪਰੇਮ ਤਲਵ ਲਾਵੈ ॥

الوے ۔۔
ار جؤ اہت رپمی لِؤ َ
ਿਉ ਅਲਹ ਲਹੈ ਲਤਹ ਚਰਨ ਸਮਾਵੈ ॥੩੬॥

امسوے ۔۔  ۳۶۔۔ اﷲ ٔوت
ل َہہ ہل رچن َ

ਵਵਾ ਬਾਰ ਬਾਰ ਤਬਸਨ ਸਮਹਾਤਰ ॥

ِئس س
م
ووا نار نار ں ھار ۔۔

ਤਬਸਨ ਸੰਮਹਾਤਰ ਨ ਆਵੈ ਹਾਤਰ ॥

ِئسں سم
ے اہر ۔۔
و
ا
ہن
ر
ھا
َ

ਬਤਲ ਬਤਲ ਜੇ ਤਬਸਨਿਨਾ ਜਸੁ ਗਾਵੈ ॥

ج
اگوے ۔۔
نل نل ےج ِئسیییا َ س َ

ਤਵਸਨ ਤਮਲੇ ਸਭ ਹੀ ਸਚੁ ਪਾਵੈ ॥੩੭॥

وِنس مل ِے سیھ یہ چس نا َوے ۔۔۳۷۔۔
ਵਾਵਾ ਵਾਹੀ ਜਾਨੀਐ ਵਾ ਜਾਨੇ ਇਹੁ ਹੋਇ ॥

واوا وایہ اج پ ٔپے وا اجےن اویہ وہۓ ۔۔

ਇਹੁ ਅਰੁ ਓਹੁ ਜਬ ਤਮਲੈ ਿਬ ਤਮਲਿ ਨ ਜਾਨੈ ਕੋਇ ॥੩੮॥

اویہ ار او ُہ جت ملَ ِے پپ مل ِت ہن اج ئَے وکۓ ۔۔۳۸۔۔
ਸਸਾ ਸੋ ਨੀਕਾ ਕਤਰ ਸੋਧਹੁ ॥

ھہ ۔۔
اسس وس پِپکا رک وسد ُ
ਘਟ ਪਰਚਾ ਕੀ ਬਾਿ ਤਨਰੋਧਹੁ ॥

ٹھگ رپہچ یک نات پِ
ھہ ۔۔
د
و
ر
ُ
ਘਟ ਪਰਚੈ ਜਉ ਉਪਜੈ ਭਾਉ ॥

ٹھگ رپ َچے جؤ ا ُ بج َے اھبو ۔۔

ਪੂਤਰ ਰਤਹਆ ਿਹ ਤਿਰਭਵਣ ਰਾਉ ॥੩੯॥

ب
ئُؤر رایہ ہت رتِ َھؤن راو ۔۔۳۹۔۔

ਖਖਾ ਖੋਤਜ ਪਰੈ ਜਉ ਕੋਈ ॥

اھکھک وھکچ رپَے جؤ وکیئ ۔۔
ਜੋ ਖੋਜੈ ਸੋ ਬਹੁਤਰ ਨ ਹੋਈ ॥

وج وھک َچے وس ب ُہر ہن وہیئ ۔۔
ਖੋਜ ਬੂਤਝ ਜਉ ਕਰੈ ਬੀਚਾਰਾ ॥

وھکچ ئُؤھج جؤ رکَے اچیبرا ۔۔
ਿਉ ਭਵਜਲ ਿਰਿ ਨ ਲਾਵੈ ਬਾਰਾ ॥੪੦॥

ب
الوے نارا ۔۔۴۱۔۔
ئؤ َھؤلج رتت ہن َ
ਸਸਾ ਸੋ ਸਹ ਸੇਜ ਸਵਾਰੈ ॥

اسس وس سہہ جیس وسا َرے ۔۔
ਸੋਈ ਸਹੀ ਸੰਿੇਹ ਤਨਵਾਰੈ ॥

ص
وسیئ جی دنسےھ ئِؤا َرے ۔۔
ਅਲਪ ਸੁਖ ਛਾਤਿ ਪਰਮ ਸੁਖ ਪਾਵਾ ॥

الپ ُسکھ اھچد رپم ُسکھ ناوا ۔۔

ਿਬ ਇਹ ਿਰੀਅ ਓੁਹੁ ਕੰਿੁ ਕਹਾਵਾ ॥੪੧॥

پپ اہہی رتِہی او ُہ کپت اہکوا ۔۔۴۱۔۔
ਹਾਹਾ ਹੋਿ ਹੋਇ ਨਹੀ ਜਾਨਾ ॥

اہاہ وہت وہۓ یہن اجنا ۔۔
ਜਬ ਹੀ ਹੋਇ ਿਬਤਹ ਮਨੁ ਮਾਨਾ ॥

جت یہ وہۓ ہبتِ نم امنا ۔۔

ਹੈ ਿਉ ਸਹੀ ਲਖੈ ਜਉ ਕੋਈ ॥

ھ
ےہ ئؤ صجی لک ےَ
َ

جؤ وکیئ ۔۔

ਿਬ ਓਹੀ ਉਹੁ ਏਹੁ ਨ ਹੋਈ ॥੪੨॥

پپ اویہ اووہ اویہ ہن وہیئ ۔۔۴۲۔۔
ਤਲੰਉ ਤਲੰਉ ਕਰਿ ਤਿਰੈ ਸਭੁ ਲੋਗੁ ॥

ب
لیپؤ لیپؤ رکت ھ ِ َرے سیھ ولگ ۔۔
ਿਾ ਕਾਰਤਣ ਤਬਆਪੈ ਬਹੁ ਸੋਗੁ ॥

نا اکرن ایب ئَے وہب وسگ ۔۔

ਲਤਖਮੀ ਬਰ ਤਸਉ ਜਉ ਤਲਉ ਲਾਵੈ ॥

لکھ
م
پ
ل
س
پ
ج
ِی
الوے ۔۔
ی ر ؤ ؤ ٔؤ َ

ਸੋਗੁ ਤਮਟੈ ਸਭ ਹੀ ਸੁਖ ਪਾਵੈ ॥੪੩॥

وسگ ِمپے سیھ یہ ُسکھ نا َوے ۔۔۴۳۔۔
ਖਖਾ ਤਖਰਿ ਖਪਿ ਗਏ ਕੇਿੇ ॥

ک
اھکھک ھِرت تپھک ےئگ کیپے ۔۔
ਤਖਰਿ ਖਪਿ ਅਜਹੂੰ ਨਹ ਚੇਿੇ ॥

ک
ھِرت تپھک اچہ ُؤن ہن َچیپے ۔۔
ਅਬ ਜਗੁ ਜਾਤਨ ਜਉ ਮਨਾ ਰਹੈ ॥

ات چگ اجن جؤ انم ر َہے ۔۔

ਜਹ ਕਾ ਤਬਛੁਰਾ ਿਹ ਤਥਰੁ ਲਹੈ ॥੪੪॥

ب
بِج
ہج اک ھرا ہت ھِر ل َہے ۔۔۴۴۔۔

ਬਾਵਨ ਅਖਰ ਜੋਰੇ ਆਤਨ ॥

ناون ارھک وجرے ا ن ۔۔
ਸਤਕਆ ਨ ਅਖਰੁ ਏਕੁ ਪਛਾਤਨ ॥

سکیا ہن ارھک انک اھچپن ۔۔
ਸਿ ਕਾ ਸਬਿੁ ਕਬੀਰਾ ਕਹੈ ॥

ست اک دبس ریبکا ےہکَ ۔۔
ਪੰਤਿਿ ਹੋਇ ਸੁ ਅਨਭੈ ਰਹੈ ॥

ڈنپت وہۓ س اےھبن ر َہے ۔۔
ਪੰਤਿਿ ਲੋਗਹ ਕਉ ਤਬਉਹਾਰ ॥

ڈنپت ولہگ کؤ ویباہر ۔۔
ਤਗਆਨਵੰਿ ਕਉ ਿਿੁ ਬੀਚਾਰ ॥

گ ِیاونپپ کؤ پپ اچیبر ۔۔
ਜਾ ਕੈ ਜੀਅ ਜੈਸੀ ਬੁਤਧ ਹੋਈ ॥

ےک یج یسیج دبھ وہیئ ۔۔
اج َ
ਕਤਹ ਕਬੀਰ ਜਾਨੈਗਾ ਸੋਈ ॥੪੫॥

ہہک ریبک اجپ َپگا وسیئ ۔۔۴۵۔۔
ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪਰਸਾਤਿ ॥

اِک اواکنر سیگؤر رپساد ۔۔
ਰਾਗੁ ਗਉੜੀ ਤਥਿੀ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕੀ ॥

بھ
ِی
ی
راگ گؤری ں ریبک یج یک ۔۔

ਸਲੋਕੁ ॥

ولسک ۔۔
ਪੰਿਰਹ ਤਥਿੀ ਸਾਿ ਵਾਰ ॥

بھ
ِی
ی
دنپرہ ں سات وار ۔۔
ਕਤਹ ਕਬੀਰ ਉਰਵਾਰ ਨ ਪਾਰ ॥

ہہک ریبک اُروار ہن نار ۔۔
ਸਾਤਧਕ ਤਸਧ ਲਖੈ ਜਉ ਭੇਉ ॥

ب
لک
سادِکھ سِدھ َھے جؤ ھپؤ ۔۔
ਆਪੇ ਕਰਿਾ ਆਪੇ ਿੇਉ ॥੧॥

ا ےپ رکنا ا ےپ دئؤ ۔۔۱۔۔
ਤਥਿੀ ॥

بھ
ِی
ی
ں ۔۔
ਅੰਮਾਵਸ ਮਤਹ ਆਸ ਤਨਵਾਰਹੁ ॥

اامنوس ہہم ا س ئِؤاروہ ۔۔
ਅੰਿਰਜਾਮੀ ਰਾਮੁ ਸਮਾਰਹੁ ॥

ارتناجیم رام امسروہ ۔۔
ਜੀਵਿ ਪਾਵਹੁ ਮੋਖ ਿੁਆਰ ॥

ویجَت ناووہ ومھک ُدوار ۔۔
ਅਨਭਉ ਸਬਿੁ ਿਿੁ ਤਨਜੁ ਸਾਰ ॥੧॥

ِب
پب
ا ھؤ دبس پپ ج سار ۔۔۱۔۔

ਚਰਨ ਕਮਲ ਗੋਤਬੰਿ ਰੰਗੁ ਲਾਗਾ ॥

رچن لمک وگپِید رنگ الاگ ۔۔
ਸੰਿ ਪਰਸਾਤਿ ਭਏ ਮਨ ਤਨਰਮਲ ਹਤਰ ਕੀਰਿਨ ਮਤਹ ਅਨਤਿਨੁ ਜਾਗਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

سیت رپساد ےئھب نم پِرلم ہر ریکنت ہہم ادنِن اجاگ ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਪਤਰਵਾ ਪਰੀਿਮ ਕਰਹੁ ਬੀਚਾਰ ॥

رپِوا رپمتی رکوہ اچیبر ۔۔
ਘਟ ਮਤਹ ਖੇਲੈ ਅਘਟ ਅਪਾਰ ॥

ک
ٹھگ ہہم ھیلَے اٹھگ انار ۔۔

ਕਾਲ ਕਲਪਨਾ ਕਿੇ ਨ ਖਾਇ ॥

اھکۓ ۔۔
اکل انپلک دکے ہن
ِ
ਆਤਿ ਪੁਰਖ ਮਤਹ ਰਹੈ ਸਮਾਇ ॥੨॥

ا د ُپرھک ہہم ر َہے امسۓ ۔۔۲۔۔
ਿੁਿੀਆ ਿੁਹ ਕਤਰ ਜਾਨੈ ਅੰਗ ॥

ُدایت ُدہ رک اج ئَے انگ ۔۔

ਮਾਇਆ ਬਰਹਮ ਰਮੈ ਸਭ ਸੰਗ ॥

امنا پرمہ ر م َے سیھ گنس ۔۔

ਨਾ ਓਹੁ ਬਢੈ ਨ ਘਟਿਾ ਜਾਇ ॥

گ
ہن او ُہ ند َھے ہن ھییا اجۓ ۔۔
ਅਕੁਲ ਤਨਰੰਜਨ ਏਕੈ ਭਾਇ ॥੩॥

ع ُقل پِرنجن اےکی اھبےئ ۔۔۳۔۔

ਤਿਰਿੀਆ ਿੀਨੇ ਸਮ ਕਤਰ ਤਲਆਵੈ ॥

رتِایت ےنیت مس رک ل ِیا َوے ۔۔
ਆਨਿ ਮੂਲ ਪਰਮ ਪਿੁ ਪਾਵੈ ॥

ا َند مُؤل رپم ند نا َوے ۔۔
ਸਾਧਸੰਗਤਿ ਉਪਜੈ ਤਬਸਵਾਸ ॥

سادھسیگت ا ُ بج َے ِئسؤاس ۔۔

ਬਾਹਤਰ ਭੀਿਤਰ ਸਿਾ ਪਰਗਾਸ ॥੪॥

ناہر رتیھب دسا رپَاگس ۔۔۴۔۔
ਚਉਥਤਹ ਚੰਚਲ ਮਨ ਕਉ ਗਹਹੁ ॥

جؤبھ ِہ لچنچ نم کؤ گہہؤ ۔۔

ਕਾਮ ਿੋਧ ਸੰਤਗ ਕਬਹੁ ਨ ਬਹਹੁ ॥

اکم رکودھ گنس کبہؤ ہن بہہؤ ۔۔
ਜਲ ਥਲ ਮਾਹੇ ਆਪਤਹ ਆਪ ॥

ہپ ا ت ۔۔
لج لھت امےہ ا ِ
ਆਪੈ ਜਪਹੁ ਆਪਨਾ ਜਾਪ ॥੫॥

ا ےپ جی ُہ ا انپ اجت ۔۔۵۔۔
ਪਾਂਚੈ ਪੰਚ ਿਿ ਤਬਸਥਾਰ ॥

پب
ئ
نا بج َے ج پپ ِسبھار ۔۔

ਕਤਨਕ ਕਾਤਮਨੀ ਜੁਗ ਤਬਉਹਾਰ ॥

کنک اکینم ُچگ ویباہر ۔۔

ਪਰੇਮ ਸੁਧਾ ਰਸੁ ਪੀਵੈ ਕੋਇ ॥

رپمی ُسداھ رس ویپَے وکۓ ۔۔
ਜਰਾ ਮਰਣ ਿੁਖੁ ਿੇਤਰ ਨ ਹੋਇ ॥੬॥

رجا رمن ُدھک ریھپ ہن وہۓ ۔۔۶۔۔
ਛਤਿ ਖਟੁ ਚਿ ਛਹੂੰ ਤਿਸ ਧਾਇ ॥

چ
چ
ھبھ ٹھک رکچ ھہؤن دِس داھےئ ۔۔
ਤਬਨੁ ਪਰਚੈ ਨਹੀ ਤਥਰਾ ਰਹਾਇ ॥

ب
پِں رپ َچے یہن ھِرا راہ ئِے ۔۔

ਿੁਤਬਧਾ ਮੇਤਟ ਤਖਮਾ ਗਤਹ ਰਹਹੁ ॥

ک
ُددباھ مَپت ھِما ہگِ رہہؤ ۔۔

ਕਰਮ ਧਰਮ ਕੀ ਸੂਲ ਨ ਸਹਹੁ ॥੭॥

سہ
رکم درھم یک سُؤل ہن ھؤ ۔۔۷۔۔
ਸਾਿੈੈਂ ਸਤਿ ਕਤਰ ਬਾਚਾ ਜਾਤਣ ॥

سان َیں ست رک نااچ اجن ۔۔

ਆਿਮ ਰਾਮੁ ਲੇਹੁ ਪਰਵਾਤਣ ॥

ا مت رام وہیل رپوان ۔۔
ਛੂਟੈ ਸੰਸਾ ਤਮਤਟ ਜਾਤਹ ਿੁਖ ॥

چ
ُھؤ ئَے اسنس مِت اجہِ ُدھک ۔۔
ਸੁੰਨ ਸਰੋਵਤਰ ਪਾਵਹੁ ਸੁਖ ॥੮॥

ُس ّں رسوور ناووہ ُسکھ ۔۔۸۔۔

ਅਸਟਮੀ ਅਸਟ ਧਾਿੁ ਕੀ ਕਾਇਆ ॥

سب
م
س
ا ی ا ت داھت یک اکنا ۔۔

ਿਾ ਮਤਹ ਅਕੁਲ ਮਹਾ ਤਨਤਧ ਰਾਇਆ ॥

نا ہہم ع ُقل اہم ن ِدھ رانا ۔۔

ਗੁਰ ਗਮ ਤਗਆਨ ਬਿਾਵੈ ਭੇਿ ॥

اتبوے دیھب ۔۔
ُگر مگ گ ِیان َ

ਉਲਟਾ ਰਹੈ ਅਭੰਗ ਅਛੇਿ ॥੯॥

اُاٹل ر َہے اگنھب ادیھچ ۔۔۹۔۔

ਨਉਮੀ ਨਵੈ ਿੁਆਰ ਕਉ ਸਾਤਧ ॥

ئؤیم ونَے ُدوار کؤ سادھ ۔۔
ਬਹਿੀ ਮਨਸਾ ਰਾਖਹੁ ਬਾਂਤਧ ॥

ک
یتہب اسنم را ھہؤ نادنھ ۔۔

ਲੋਭ ਮੋਹ ਸਭ ਬੀਸਤਰ ਜਾਹੁ ॥

ولھب ومہ سیھ رسیب اجوہ ۔۔
ਜੁਗੁ ਜੁਗੁ ਜੀਵਹੁ ਅਮਰ ਿਲ ਖਾਹੁ ॥੧੦॥

ُچگ ُچگ ویجوہ ارم لھپ اھکوہ ۔۔۱۱۔۔
ਿਸਮੀ ਿਹ ਤਿਸ ਹੋਇ ਅਨੰਿ ॥

دیمس دہ دِس وہۓ ادنن ۔۔
ਛੂਟੈ ਭਰਮੁ ਤਮਲੈ ਗੋਤਬੰਿ ॥

چ
ُھؤ ئَے رھبم ملَ ِے وگپِید ۔۔

ਜੋਤਿ ਸਰੂਪੀ ਿਿ ਅਨੂਪ ॥

وجت رسُویپ پپ ائُؤت ۔۔
ਅਮਲ ਨ ਮਲ ਨ ਛਾਹ ਨਹੀ ਧੂਪ ॥੧੧॥

لمع ہن لم ہن اھچہ یہن دھُؤت ۔۔۱۱۔۔
ਏਕਾਿਸੀ ਏਕ ਤਿਸ ਧਾਵੈ ॥

اھوے ۔۔
ااکیدیس انک دِس د َ
ਿਉ ਜੋਨੀ ਸੰਕਟ ਬਹੁਤਰ ਨ ਆਵੈ ॥

ب
ے ۔۔
ئؤ وجین ٹکنس ُہر ہن ا و َ

ਸੀਿਲ ਤਨਰਮਲ ਭਇਆ ਸਰੀਰਾ ॥

لتیس پِرلم ایھب رسریا ۔۔

ਿੂਤਰ ਬਿਾਵਿ ਪਾਇਆ ਨੀਰਾ ॥੧੨॥

ُدور اتبوت نانا رینا ۔۔۱۲۔۔
ਬਾਰਤਸ ਬਾਰਹ ਉਗਵੈ ਸੂਰ ॥

نارس نارہ اُوگَے سُؤر ۔۔
ਅਤਹਤਨਤਸ ਬਾਜੇ ਅਨਹਿ ਿੂਰ ॥

اہیِس ناےج ابچد ُطؤر ۔۔

ਿੇਤਖਆ ਤਿਹੂੰ ਲੋਕ ਕਾ ਪੀਉ ॥

دنکھیا ب ِ ُہؤن ولک اک پِپؤ ۔۔

ਅਚਰਜੁ ਭਇਆ ਜੀਵ ਿੇ ਸੀਉ ॥੧੩॥

ارچچ ایھب ِج ِپؤ ےت سیؤ ۔۔۱۳۔۔

ਿੇਰਤਸ ਿੇਰਹ ਅਗਮ ਬਖਾਤਣ ॥

ریتس ریتہ امگ اھکبن ۔۔
ਅਰਧ ਉਰਧ ਤਬਤਚ ਸਮ ਪਤਹਚਾਤਣ ॥

ب
اردھ اُردھ ِج عمس اچہپن ۔۔

ਨੀਚ ਊਚ ਨਹੀ ਮਾਨ ਅਮਾਨ ॥

چین اُوچ یہن امن اامن ۔۔
ਤਬਆਤਪਕ ਰਾਮ ਸਗਲ ਸਾਮਾਨ ॥੧੪॥

ایبنک رام لگس ساامن ۔۔۱۴۔۔
ਚਉਿਤਸ ਚਉਿਹ ਲੋਕ ਮਝਾਤਰ ॥

م
جؤدس جؤدہ ولک جھار ۔۔

ਰੋਮ ਰੋਮ ਮਤਹ ਬਸਤਹ ਮੁਰਾਤਰ ॥

روم روم ہہم ئس ِہ مُرار ۔۔
ਸਿ ਸੰਿੋਖ ਕਾ ਧਰਹੁ ਤਧਆਨ ॥

ست وتنسھک اک درھ ُہ دایھن ۔۔
ਕਥਨੀ ਕਥੀਐ ਬਰਹਮ ਤਗਆਨ ॥੧੫॥

کب
پ
ھی
پ
گ
ے رمہ ِیان ۔۔۱۵۔۔
ینھتک
ਪੂਤਨਉ ਪੂਰਾ ਚੰਿ ਅਕਾਸ ॥

ئُؤوین ئُؤرا دنچ ااکس ۔۔
ਪਸਰਤਹ ਕਲਾ ਸਹਜ ਪਰਗਾਸ ॥

سہ
رسپہِ کال ج رپاگس ۔۔

ਆਤਿ ਅੰਤਿ ਮਤਧ ਹੋਇ ਰਤਹਆ ਥੀਰ ॥

ا د اپپ دمھ وہۓ رایہ ریھت ۔۔
ਸੁਖ ਸਾਗਰ ਮਤਹ ਰਮਤਹ ਕਬੀਰ ॥੧੬॥

ُسکھ سارگ ہہم رہمِ ریبک ۔۔۱۶۔۔
ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪਰਸਾਤਿ ॥

اِک اواکنر سیگؤر رپساد ۔۔
ਰਾਗੁ ਗਉੜੀ ਵਾਰ ਕਬੀਰ ਜੀਉ ਕੇ ੭ ॥

راگ گؤری وار ریبک جپؤ ےک ۷۔۔
ਬਾਰ ਬਾਰ ਹਤਰ ਕੇ ਗੁਨ ਗਾਵਉ ॥

نار نار ہر ےک ُگں اگوو ۔۔

ਗੁਰ ਗਤਮ ਭੇਿੁ ਸੁ ਹਤਰ ਕਾ ਪਾਵਉ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ُگر مگ دیھب س ہر اک ناوو ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਆਤਿਿ ਕਰੈ ਭਗਤਿ ਆਰੰਭ ॥

اعدت رکَے تگھب ا رھبن ۔۔
ਕਾਇਆ ਮੰਿਰ ਮਨਸਾ ਥੰਭ ॥

ب
ھ
مب
اکنا دنمر اسنم ھ ۔۔

ਅਤਹਤਨਤਸ ਅਖੰਿ ਸੁਰਹੀ ਜਾਇ ॥

اہیِس اڈنھک ُسریہ اجۓ ۔۔

ਿਉ ਅਨਹਿ ਬੇਣੁ ਸਹਜ ਮਤਹ ਬਾਇ ॥੧॥

سہ
ئؤ ابچد ن َیں ج ہہم نا ِئے ۔۔۱۔۔

ਸੋਮਵਾਤਰ ਸਤਸ ਅੰਤਮਰਿੁ ਝਰੈ ॥

وسومار سس ارمت رھجَے ۔۔
ਚਾਖਿ ਬੇਤਗ ਸਗਲ ਤਬਖ ਹਰੈ ॥

اچتھک پ َیگ لگس نِکھ ہ َرے ۔۔
ਬਾਣੀ ਰੋਤਕਆ ਰਹੈ ਿੁਆਰ ॥

ناین روایک ر َہے ُدوار ۔۔

ਿਉ ਮਨੁ ਮਿਵਾਰੋ ਪੀਵਨਹਾਰ ॥੨॥

ئؤ نم وتمارو ویپاہنر ۔۔۲۔۔
ਮੰਗਲਵਾਰੇ ਲੇ ਮਾਹੀਤਿ ॥

ولگنمارے ےل امتیہ ۔۔
ਪੰਚ ਚੋਰ ਕੀ ਜਾਣੈ ਰੀਤਿ ॥

پب
ج وچر یک اج ئَے ِرپپ ۔۔
ਘਰ ਛੋਿੇੈਂ ਬਾਹਤਰ ਤਜਤਨ ਜਾਇ ॥

رھگ وھچدںی ناہر ِجں اجۓ ۔۔

ਨਾਿਰੁ ਖਰਾ ਤਰਸੈ ਹੈ ਰਾਇ ॥੩॥

نارت رھکا ِر سَے ےہَ راےئ ۔۔۳۔۔
ਬੁਧਵਾਤਰ ਬੁਤਧ ਕਰੈ ਪਰਗਾਸ ॥

دبوھار دبھ رکَے رپَاگس ۔۔
ਤਹਰਿੈ ਕਮਲ ਮਤਹ ਹਤਰ ਕਾ ਬਾਸ ॥

ہِر َدے لمک ہہم ہر اک ناس ۔۔

ਗੁਰ ਤਮਤਲ ਿੋਊ ਏਕ ਸਮ ਧਰੈ ॥

ُگر مِل دوو انک مس درھَے ۔۔
ਉਰਧ ਪੰਕ ਲੈ ਸੂਧਾ ਕਰੈ ॥੪॥

اُردھ کنپ لَے سُؤداھ رکَے ۔۔۴۔۔
ਤਬਰਹਸਪਤਿ ਤਬਤਖਆ ਿੇਇ ਬਹਾਇ ॥

پِرہسیت نِکھیا دےئ اہب ئِے ۔۔
ਿੀਤਨ ਿੇਵ ਏਕ ਸੰਤਗ ਲਾਇ ॥

نیت َدوی انک گنس ال ئِے ۔۔
ਿੀਤਨ ਨਿੀ ਿਹ ਤਿਰਕੁਟੀ ਮਾਤਹ ॥

نیت دنی ہت ِرت ُکبی امہِ۔۔

ਅਤਹਤਨਤਸ ਕਸਮਲ ਧੋਵਤਹ ਨਾਤਹ ॥੫॥

کس
اہیِس مل دوھوہِ ناہِ۔۔۵۔۔

ਸੁਤਿਿੁ ਸਹਾਰੈ ਸੁ ਇਹ ਬਰਤਿ ਚੜੈ ॥

اہسرے س اہہی پ َرت ڑچَے ۔۔
ُسکسِرت َ
ਅਨਤਿਨ ਆਤਪ ਆਪ ਤਸਉ ਲੜੈ ॥

ادنن ا ت ا ت سِیؤ ڑلَے ۔۔
ਸੁਰਖੀ ਪਾਂਚਉ ਰਾਖੈ ਸਬੈ ॥

ک
ُسریخ نابچؤ را َھے َ
سیے ۔۔
ਿਉ ਿੂਜੀ ਤਿਰਸਤਟ ਨ ਪੈਸੈ ਕਬੈ ॥੬॥

ئؤ ُدویج د ِرست ہن َنی َسے کپَے ۔۔۶۔۔

ਥਾਵਰ ਤਥਰੁ ਕਤਰ ਰਾਖੈ ਸੋਇ ॥

ک
ب
اھتور ھِر رک را َھے وسۓ ۔۔

ਜੋਤਿ ਿੀ ਵਟੀ ਘਟ ਮਤਹ ਜੋਇ ॥

وجت دی ویٹ ٹھگ ہہم وجۓ ۔۔
ਬਾਹਤਰ ਭੀਿਤਰ ਭਇਆ ਪਰਗਾਸੁ ॥

ناہر رتیھب ایھب رپَاگس ۔۔
ਿਬ ਹੂਆ ਸਗਲ ਕਰਮ ਕਾ ਨਾਸੁ ॥੭॥

پپ ُہؤا لگس رکم اک ناس ۔۔۷۔۔
ਜਬ ਲਗੁ ਘਟ ਮਤਹ ਿੂਜੀ ਆਨ ॥

جت گل ٹھگ ہہم ُدویج ا ن ۔۔
ਿਉ ਲਉ ਮਹਤਲ ਨ ਲਾਭੈ ਜਾਨ ॥

ب
ئؤ لؤ لحم ہن ال َھے اجن ۔۔

ਰਮਿ ਰਾਮ ਤਸਉ ਲਾਗੋ ਰੰਗੁ ॥

رمت رام سِیؤ الوگ رنگ ۔۔

ਕਤਹ ਕਬੀਰ ਿਬ ਤਨਰਮਲ ਅੰਗ ॥੮॥੧॥

ہہک ریبک پپ پِرلم انگ ۔۔۸۔۔۱۔۔

ਰਾਗੁ ਗਉੜੀ ਚੇਿੀ ਬਾਣੀ ਨਾਮਿੇਉ ਜੀਉ ਕੀ

راگ گؤری یتیچ ناین نادمئؤ جپؤ یک
ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪਰਸਾਤਿ ॥

اِک اواکنر سیگؤر رپساد ۔۔

ਿੇਵਾ ਪਾਹਨ ਿਾਰੀਅਲੇ ॥

َدویا نانہ نارپیلے ۔۔

ਰਾਮ ਕਹਿ ਜਨ ਕਸ ਨ ਿਰੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

رام کہت نج سک ہن رتے ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਿਾਰੀਲੇ ਗਤਨਕਾ ਤਬਨੁ ਰੂਪ ਕੁਤਬਜਾ ਤਬਆਤਧ ਅਜਾਮਲੁ ਿਾਰੀਅਲੇ ॥

نارےلی گپِکا پِں ُروت ُک ِبچا ایبدھ ااجلم نارپیلے ۔۔
ਚਰਨ ਬਤਧਕ ਜਨ ਿੇਊ ਮੁਕਤਿ ਭਏ ॥

رچن دبھ ِک ِجں پپؤ مُکت ےئھب ۔۔

ਹਉ ਬਤਲ ਬਤਲ ਤਜਨ ਰਾਮ ਕਹੇ ॥੧॥

ہؤ نل نل ِجں رام ےہک ۔۔۱۔۔

ਿਾਸੀ ਸੁਿ ਜਨੁ ਤਬਿਰੁ ਸੁਿਾਮਾ ਉਗਰਸੈਨ ਕਉ ਰਾਜ ਿੀਏ ॥

دایس ُست نج نِدر ُسداام اُرگ َسیں کؤ راچ د پپے ۔۔

ਜਪ ਹੀਨ ਿਪ ਹੀਨ ਕੁਲ ਹੀਨ ਿਮ ਹੀਨ ਨਾਮੇ ਕੇ ਸੁਆਮੀ ਿੇਊ ਿਰੇ ॥੨॥੧॥

جت نیہ پپ نیہ ُکل نیہ رکم نیہ ناےم ےک سُؤا یم پپؤ رتے ۔۔۲۔۔۱۔۔
ਰਾਗੁ ਗਉੜੀ ਰਤਵਿਾਸ ਜੀ ਕੇ ਪਿੇ ਗਉੜੀ ਗੁਆਰੇਰੀ

راگ گؤری رونداس یج ےک ندے گؤری ُگؤارریی
ੴ ਸਤਿਨਾਮੁ ਕਰਿਾ ਪੁਰਖੁ ਗੁਰਪਰਸਾਤਿ ॥

اِک اواکنر سییام رکنا ُپرھک ُگررپساد ۔۔
ਮੇਰੀ ਸੰਗਤਿ ਪੋਚ ਸੋਚ ਤਿਨੁ ਰਾਿੀ ॥

ریمی تگنس وپچ وسچ دِن رایت ۔۔

ਮੇਰਾ ਕਰਮੁ ਕੁਤਟਲਿਾ ਜਨਮੁ ਕੁਭਾਂਿੀ ॥੧॥

ریما رکم ُکیِلیا منج ُکبھایتن ۔۔۱۔۔

ਰਾਮ ਗੁਸਈਆ ਜੀਅ ਕੇ ਜੀਵਨਾ ॥

رام ُگسییا یج ےک ویجنا ۔۔

ਮੋਤਹ ਨ ਤਬਸਾਰਹੁ ਮੈ ਜਨੁ ਿੇਰਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ومہِ ہن ِئساروہ م َے نج ریتا ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਮੇਰੀ ਹਰਹੁ ਤਬਪਤਿ ਜਨ ਕਰਹੁ ਸੁਭਾਈ ॥

ریمی ہروہ پِپت نج رک ُہ ُسبھایئ ۔۔

ਚਰਣ ਨ ਛਾਿਉ ਸਰੀਰ ਕਲ ਜਾਈ ॥੨॥

رچن ہن اھچدو رسری لک اجیئ ۔۔۲۔۔
ਕਹੁ ਰਤਵਿਾਸ ਪਰਉ ਿੇਰੀ ਸਾਭਾ ॥

وہک رونداس رپو ریتی سااھب ۔۔
ਬੇਤਗ ਤਮਲਹੁ ਜਨ ਕਤਰ ਨ ਤਬਲਾਂਬਾ ॥੩॥੧॥

پ َیگ ملِہؤ نج رک ہن نِالابم ۔۔۳۔۔۱۔۔
ਬੇਗਮ ਪੁਰਾ ਸਹਰ ਕੋ ਨਾਉ ॥

مگیب ُپرا رہس وک ناو ۔۔

ਿੂਖੁ ਅੰਿੋਹੁ ਨਹੀ ਤਿਤਹ ਿਾਉ ॥

ہت اھٹو ۔۔
ُدوھک ادنوہ یہن ِ
ਨਾਂ ਿਸਵੀਸ ਤਖਰਾਜੁ ਨ ਮਾਲੁ ॥

ک
نان وستِسی ھِراچ ہن امل ۔۔

ਖਉਿੁ ਨ ਖਿਾ ਨ ਿਰਸੁ ਜਵਾਲੁ ॥੧॥

ک
ھؤھپ ہن کھطا ہن رتس وجال ۔۔۱۔۔
ਅਬ ਮੋਤਹ ਖੂਬ ਵਿਨ ਗਹ ਪਾਈ ॥

ک
ات ومہِ ُھؤت ونط ہگ نایئ ۔۔
ਊਹਾਂ ਖੈਤਰ ਸਿਾ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ک
اُواہن َھتر دسا ریمے اھبیئ ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਕਾਇਮੁ ਿਾਇਮੁ ਸਿਾ ਪਾਤਿਸਾਹੀ ॥

اقمی دامئ دسا نائسایہ ۔۔
ਿੋਮ ਨ ਸੇਮ ਏਕ ਸੋ ਆਹੀ ॥

ب
دوم ہن َس م انک وس ا یہ ۔۔
ਆਬਾਿਾਨੁ ਸਿਾ ਮਸਹੂਰ ॥

ا نادان دسا مس ُہؤر ۔۔

ਊਹਾਂ ਗਨੀ ਬਸਤਹ ਮਾਮੂਰ ॥੨॥

اُواہن ینگ ئس ِہ اممُؤر ۔۔۲۔۔
ਤਿਉ ਤਿਉ ਸੈਲ ਕਰਤਹ ਤਜਉ ਭਾਵੈ ॥

پپؤ پپؤ َسیل رکہِ ج ٔپؤ

اھبوے ۔۔

ਮਹਰਮ ਮਹਲ ਨ ਕੋ ਅਟਕਾਵੈ ॥

اکٹوے ۔۔
رہمم لحم ہن وک ا َ
ਕਤਹ ਰਤਵਿਾਸ ਖਲਾਸ ਚਮਾਰਾ ॥

ک
ہہک رونداس ھالص امچرا ۔۔

ਜੋ ਹਮ ਸਹਰੀ ਸੁ ਮੀਿੁ ਹਮਾਰਾ ॥੩॥੨॥

وج مہ رحسی س تیم امہرا ۔۔۳۔۔۲۔۔
ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪਰਸਾਤਿ ॥

اِک اواکنر سیگؤر رپساد ۔۔
ਗਉੜੀ ਬੈਰਾਗਤਣ ਰਤਵਿਾਸ ਜੀਉ ॥

گؤری ریبانگ رونداس جپؤ ۔۔

ਘਟ ਅਵਘਟ ਿੂਗਰ ਘਣਾ ਇਕੁ ਤਨਰਗੁਣੁ ਬੈਲੁ ਹਮਾਰ ॥

ٹھگ ا َوٹھگ ُدورگ گھیا اِک پِر ُگں َپیل امہر ۔۔

ਰਮਈਏ ਤਸਉ ਇਕ ਬੇਨਿੀ ਮੇਰੀ ਪੂੰਜੀ ਰਾਖੁ ਮੁਰਾਤਰ ॥੧॥

رمییپے سِیؤ اِک یتنیب ریمی ئُؤیجن راھک مُرار ۔۔۱۔۔

ਕੋ ਬਨਜਾਰੋ ਰਾਮ ਕੋ ਮੇਰਾ ਟਾਂਿਾ ਲਾਤਿਆ ਜਾਇ ਰੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

وک اجنبرو رام وک ریما ناندا الدنا اجۓ رے ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਹਉ ਬਨਜਾਰੋ ਰਾਮ ਕੋ ਸਹਜ ਕਰਉ ਬਯਾਪਾਰੁ ॥

سہ
ہؤ اجنبرو رام وک ج رکو ایبنار ۔۔

ਮੈ ਰਾਮ ਨਾਮ ਧਨੁ ਲਾਤਿਆ ਤਬਖੁ ਲਾਿੀ ਸੰਸਾਤਰ ॥੨॥

م َے رام نام دنھ الدنا نِکھ الدی اسنسر ۔۔۲۔۔

ਉਰਵਾਰ ਪਾਰ ਕੇ ਿਾਨੀਆ ਤਲਤਖ ਲੇਹੁ ਆਲ ਪਿਾਲੁ ॥

اُروار نار ےک داپ ِیا لک ِھ وہیل ا ل اتپل ۔۔

ਮੋਤਹ ਜਮ ਿੰਿੁ ਨ ਲਾਗਈ ਿਜੀਲੇ ਸਰਬ ਜੰਜਾਲ ॥੩॥

ب
ومہِ مج دند ہن الیئگ چیلے رست اجنجل ۔۔۳۔۔

ਜੈਸਾ ਰੰਗੁ ਕਸੁੰਭ ਕਾ ਿੈਸਾ ਇਹੁ ਸੰਸਾਰੁ ॥

اسیج رنگ ک ُسیبھ اک َنیسا اویہ اسنسر ۔۔

ਮੇਰੇ ਰਮਈਏ ਰੰਗੁ ਮਜੀਿ ਕਾ ਕਹੁ ਰਤਵਿਾਸ ਚਮਾਰ ॥੪॥੧॥

م
ریمے رمییپے رنگ چیبھ اک وہک رونداس امچر ۔۔۴۔۔۱۔۔
ਗਉੜੀ ਪੂਰਬੀ ਰਤਵਿਾਸ ਜੀਉ

گؤری ئُؤریب رونداس جپؤ
ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪਰਸਾਤਿ ॥

اِک اواکنر سیگؤر رپساد ۔۔
ਕੂਪੁ ਭਤਰਓ ਜੈਸੇ ਿਾਤਿਰਾ ਕਛੁ ਿੇਸੁ ਤਬਿੇਸੁ ਨ ਬੂਝ ॥

ُکؤت رھبوی ےسیج دادِرا ھچک دسی نِدسی ہن ئُؤھج ۔۔
ਐਸੇ ਮੇਰਾ ਮਨੁ ਤਬਤਖਆ ਤਬਮੋਤਹਆ ਕਛੁ ਆਰਾ ਪਾਰੁ ਨ ਸੂਝ ॥੧॥

اےسی ریما نم نِکھیا ِبمؤایہ ھچک ا را نار ہن سُؤھج ۔۔۱۔۔

ਸਗਲ ਭਵਨ ਕੇ ਨਾਇਕਾ ਇਕੁ ਤਛਨੁ ਿਰਸੁ ਤਿਖਾਇ ਜੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

چ
ھ
ِ
لگس وھبن ےک نااکئ اِک ں درس دِاھکےئ یج ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਮਤਲਨ ਭਈ ਮਤਿ ਮਾਧਵਾ ਿੇਰੀ ਗਤਿ ਲਖੀ ਨ ਜਾਇ ॥

نلم یئھب مت امدوھا ریتی گپ یھکل ہن اجۓ ۔۔
ਕਰਹੁ ਤਿਪਾ ਭਰਮੁ ਚੂਕਈ ਮੈ ਸੁਮਤਿ ਿੇਹੁ ਸਮਝਾਇ ॥੨॥

رکوہ کِرنا رھبَم ُجؤیئک م َے ُسمت دوہی اھجمسٔۓ ۔۔۲۔۔
ਜੋਗੀਸਰ ਪਾਵਤਹ ਨਹੀ ਿੁਅ ਗੁਣ ਕਥਨੁ ਅਪਾਰ ॥

کب
وجرسیگ ناوہِ یہن وتۓ ُگں ھں انار ۔۔

ਪਰੇਮ ਭਗਤਿ ਕੈ ਕਾਰਣੈ ਕਹੁ ਰਤਵਿਾਸ ਚਮਾਰ ॥੩॥੧॥

رپمی تگھب ےکَ اکرےنَ وہک رونداس امچر ۔۔۳۔۔۱۔۔
ਗਉੜੀ ਬੈਰਾਗਤਣ

گؤری ریبانگ
ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪਰਸਾਤਿ ॥

اِک اواکنر سیگؤر رپساد ۔۔
ਸਿਜੁਤਗ ਸਿੁ ਿੇਿਾ ਜਗੀ ਿੁਆਪਤਰ ਪੂਜਾਚਾਰ ॥

سبچُگ ست َنییا یگج ُدوارپ ئُؤاجاچر ۔۔

ਿੀਨੌ ਜੁਗ ਿੀਨੌ ਤਿੜੇ ਕਤਲ ਕੇਵਲ ਨਾਮ ਅਧਾਰ ॥੧॥

نی ٔپؤ ُچگ نی ٔپؤ دِرے لک ک َپؤل نام اداھر ۔۔۱۔۔
ਪਾਰੁ ਕੈਸੇ ਪਾਇਬੋ ਰੇ ॥

نا ر َ
کیسے ناوبئ رے ۔۔
ਮੋ ਸਉ ਕੋਊ ਨ ਕਹੈ ਸਮਝਾਇ ॥

ےہک اھجمسٔۓ ۔۔
وکو ہن َ
وم ٔ
وس ُ
ਜਾ ਿੇ ਆਵਾ ਗਵਨੁ ਤਬਲਾਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

اج ےت ا وا وگَن نِال ِئے ۔۔۱۔۔راہو۔۔

ਬਹੁ ਤਬਤਧ ਧਰਮ ਤਨਰੂਪੀਐ ਕਰਿਾ ਿੀਸੈ ਸਭ ਲੋਇ ॥

وہب نِدھ درھم پِ ُروےئیپَ رکنا د ئ َسے سیھ ولےئ ۔۔

ਕਵਨ ਕਰਮ ਿੇ ਛੂਟੀਐ ਤਜਹ ਸਾਧੇ ਸਭ ਤਸਤਧ ਹੋਇ ॥੨॥

چ
وکَن رکم ےت ُھؤ پپَے ہج سادےھ سیھ سِدھ وہۓ ۔۔۲۔۔

ਕਰਮ ਅਕਰਮ ਬੀਚਾਰੀਐ ਸੰਕਾ ਸੁਤਨ ਬੇਿ ਪੁਰਾਨ ॥

رکم ارکم اچیبر پ َپے اکنس ُسں دیب ُپران ۔۔

ਸੰਸਾ ਸਿ ਤਹਰਿੈ ਬਸੈ ਕਉਨੁ ਤਹਰੈ ਅਤਭਮਾਨੁ ॥੩॥

ب
اسنس دص ہِر َدے ئ َسے کؤن ہ ِ َرے ا ھبمان ۔۔۳۔۔
ਬਾਹਰੁ ਉਿਤਕ ਪਖਾਰੀਐ ਘਟ ਭੀਿਤਰ ਤਬਤਬਤਧ ਤਬਕਾਰ ॥

ناہر اُدک اھکپر پپے َ ٹھگ رتیھب پِیدھ ِئکار ۔۔

ਸੁਧ ਕਵਨ ਪਰ ਹੋਇਬੋ ਸੁਚ ਕੁੰਚਰ ਤਬਤਧ ਤਬਉਹਾਰ ॥੪॥

س کب
ُسدھ وکَن رپ وہوبئ ُ ج ُ چر نِدھ ویباہر ۔۔۴۔۔

ਰਤਵ ਪਰਗਾਸ ਰਜਨੀ ਜਥਾ ਗਤਿ ਜਾਨਿ ਸਭ ਸੰਸਾਰ ॥

َروِ رپَاگس رینج اھتج گپ اجپپ سیھ اسنسر ۔۔

ਪਾਰਸ ਮਾਨੋ ਿਾਬੋ ਛੁਏ ਕਨਕ ਹੋਿ ਨਹੀ ਬਾਰ ॥੫॥

چ
نارس امون ناوب ُھپے کنک وہت یہن نار ۔۔۵۔۔
ਪਰਮ ਪਰਸ ਗੁਰੁ ਭੇਟੀਐ ਪੂਰਬ ਤਲਖਿ ਤਲਲਾਟ ॥

ُ ب
ھی
ک
ل
ِ
ی
ی
پ
ئ
ل
ھ
ِ
ے ُؤرت ت الت ۔۔
رپم رپس گر

ਉਨਮਨ ਮਨ ਮਨ ਹੀ ਤਮਲੇ ਛੁਟਕਿ ਬਜਰ ਕਪਾਟ ॥੬॥

چ
اُنمن نم نم یہ مل ِے ھُیکت رجب اپکت ۔۔۶۔۔

ਭਗਤਿ ਜੁਗਤਿ ਮਤਿ ਸਤਿ ਕਰੀ ਭਰਮ ਬੰਧਨ ਕਾਤਟ ਤਬਕਾਰ ॥

تگھب ُچگت مت ست رکی رھبَم دنبنھ اکت ِئکار ۔۔
ਸੋਈ ਬਤਸ ਰਤਸ ਮਨ ਤਮਲੇ ਗੁਨ ਤਨਰਗੁਨ ਏਕ ਤਬਚਾਰ ॥੭॥

وسیئ سب رس نم مل ِے ُگں پِر ُگں انک ِبچار ۔۔۷۔۔

ਅਤਨਕ ਜਿਨ ਤਨਗਰਹ ਕੀਏ ਟਾਰੀ ਨ ਟਰੈ ਭਰਮ ਿਾਸ ॥

ان ِک نتج نگِرہ ےئیک ناری ہن رٹَے رھبَم اھپس ۔۔

ਪਰੇਮ ਭਗਤਿ ਨਹੀ ਊਪਜੈ ਿਾ ਿੇ ਰਤਵਿਾਸ ਉਿਾਸ ॥੮॥੧॥

رپمی تگھب یہن اُو بج َے نا ےت رونداس اُداس ۔۔۸۔۔۱۔۔
ੴ ਸਤਿ ਨਾਮੁ ਕਰਿਾ ਪੁਰਖੁ ਤਨਰਭਉ ਤਨਰਵੈਰੁ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤਿ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪਰਸਾਤਿ ॥

َسیب
ب
اِک اواکنر ست نام رکنا ُپرھک پِر ھؤ پِروری ااکل مُؤرت اوجین ھں ُگر رپساد ۔۔
ਰਾਗੁ ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੧ ਘਰੁ ੧ ਸੋ ਿਰੁ ॥

راگ ا سا ہلحم  ۱رھگ  ۱وس در ۔۔
ਸੋ ਿਰੁ ਿੇਰਾ ਕੇਹਾ ਸੋ ਘਰੁ ਕੇਹਾ ਤਜਿੁ ਬਤਹ ਸਰਬ ਸਮਹਾਲੇ ॥

س
وس در ریتا اہیک وس رھگ اہیک ِجت ہہب رست مہھاےل ۔۔
ਵਾਜੇ ਿੇਰੇ ਨਾਿ ਅਨੇਕ ਅਸੰਖਾ ਕੇਿੇ ਿੇਰੇ ਵਾਵਣਹਾਰੇ ॥

واےج ریتے ناد ا َپیک اسیکھا َ
کیپے ریتے واواہنرے ۔۔
ਕੇਿੇ ਿੇਰੇ ਰਾਗ ਪਰੀ ਤਸਉ ਕਹੀਅਤਹ ਕੇਿੇ ਿੇਰੇ ਗਾਵਣਹਾਰੇ ॥

کیپے ریتے راگ رپی سِیؤ کہیبہہ کیپے ریتے اگواہنرے ۔۔
ਗਾਵਤਨਹ ਿੁਧਨੋ ਪਉਣੁ ਪਾਣੀ ਬੈਸੰਿਰੁ ਗਾਵੈ ਰਾਜਾ ਧਰਮ ਿੁਆਰੇ ॥

نی
اگوے رااج درھم ُدوارے ۔۔
اگوبہھِ ُندھپؤ ئؤن ناین َ سیتر َ

ਗਾਵਤਨਹ ਿੁਧਨੋ ਤਚਿੁ ਗੁਪਿੁ ਤਲਤਖ ਜਾਣਤਨ ਤਲਤਖ ਤਲਤਖ ਧਰਮੁ ਵੀਚਾਰੇ ॥

اگوبہھِ ُندھپؤ ِجت ُگپت لک ِھ اجنن لک ِھ لک ِھ درھم وبچارے ۔۔
ਗਾਵਤਨਹ ਿੁਧਨੋ ਈਸਰੁ ਬਰਹਮਾ ਿੇਵੀ ਸੋਹਤਨ ਿੇਰੇ ਸਿਾ ਸਵਾਰੇ ॥

اگوبہھِ ُندھپؤ اِرسی پرامہ دویی وسنہ ریتے دسا وسارے ۔۔

ਗਾਵਤਨਹ ਿੁਧਨੋ ਇੰਿਰ ਇੰਿਰਾਸਤਣ ਬੈਿੇ ਿੇਵਤਿਆ ਿਤਰ ਨਾਲੇ ॥

اگوبہھِ ُندھپؤ اِدنر اِدنرانس ےھٹیب دویایت در ناےل ۔۔

ਗਾਵਤਨਹ ਿੁਧਨੋ ਤਸਧ ਸਮਾਧੀ ਅੰਿਤਰ ਗਾਵਤਨਹ ਿੁਧਨੋ ਸਾਧ ਬੀਚਾਰੇ ॥

اگوبہھِ ُندھپؤ سِدھ امسدیھ ادنر اگوبہھِ ُندھپؤ سادھ اچیبرے ۔۔
ਗਾਵਤਨਹ ਿੁਧਨੋ ਜਿੀ ਸਿੀ ਸੰਿੋਖੀ ਗਾਵਤਨ ਿੁਧਨੋ ਵੀਰ ਕਰਾਰੇ ॥

اگوبہھِ ُندھپؤ یتج یتس وتنسیھک اگون ُندھپؤ وری رکارے ۔۔
ਗਾਵਤਨ ਿੁਧਨੋ ਪੰਤਿਿ ਪੜੇ ਰਖੀਸੁਰ ਜੁਗੁ ਜੁਗੁ ਬੇਿਾ ਨਾਲੇ ॥

ک
ھی
س
اگون ُندھپؤ ڈنپت ڑپے ر ر ُچگ ُچگ دیبا ناےل ۔۔
ਗਾਵਤਨ ਿੁਧਨੋ ਮੋਹਣੀਆ ਮਨੁ ਮੋਹਤਨ ਸੁਰਗੁ ਮਛੁ ਪਇਆਲੇ ॥

اگون ُندھپؤ وماینہ نم ومنہ ُسرگ ھچم پٔیاےل ۔۔

ਗਾਵਤਨਹ ਿੁਧਨੋ ਰਿਨ ਉਪਾਏ ਿੇਰੇ ਜੇਿੇ ਅਿਸਤਿ ਿੀਰਥ ਨਾਲੇ ॥

ب
ھ
سی
اگوبہھِ ُندھپؤ رنت اُناےئ ریتے ےتیج ا ھ ریتھت ناےل ۔۔
ਗਾਵਤਨਹ ਿੁਧਨੋ ਜੋਧ ਮਹਾਬਲ ਸੂਰਾ ਗਾਵਤਨਹ ਿੁਧਨੋ ਖਾਣੀ ਚਾਰੇ ॥

اگوبہھِ ُندھپؤ وجدھ اہمنل سُؤرا اگوبہھِ ُندھپؤ اھکین اچرے ۔۔
ਗਾਵਤਨਹ ਿੁਧਨੋ ਖੰਿ ਮੰਿਲ ਬਰਹਮੰਿਾ ਕਤਰ ਕਤਰ ਰਖੇ ਿੇਰੇ ਧਾਰੇ ॥

اگوبہھِ ُندھپؤ ڈنھک ڈنمل پرہمیدا رک رک رےھک ریتے داھرے ۔۔
ਸੇਈ ਿੁਧਨੋ ਗਾਵਤਨਹ ਜੋ ਿੁਧੁ ਭਾਵਤਨਹ ਰਿੇ ਿੇਰੇ ਭਗਿ ਰਸਾਲੇ ॥

سیبی ُندھپؤ اگوبہھِ وج ُندھ اھبوبہھِ رےت ریتے تگھب رساےل ۔۔
ਹੋਤਰ ਕੇਿੇ ਿੁਧਨੋ ਗਾਵਤਨ ਸੇ ਮੈ ਤਚਤਿ ਨ ਆਵਤਨ ਨਾਨਕੁ ਤਕਆ ਬੀਚਾਰੇ ॥

وہر کیپے ُندھپؤ اگون ےس م َے ِجت ہن ا ون نانک ایک اچیبرے ۔۔

ਸੋਈ ਸੋਈ ਸਿਾ ਸਚੁ ਸਾਤਹਬੁ ਸਾਚਾ ਸਾਚੀ ਨਾਈ ॥

وسیئ وسیئ دسا چس اصجِت سااچ سایچ نایئ ۔۔
ਹੈ ਭੀ ਹੋਸੀ ਜਾਇ ਨ ਜਾਸੀ ਰਚਨਾ ਤਜਤਨ ਰਚਾਈ ॥

ےہَ یھب وہیس اجۓ ہن اجیس رانچ ِجں راچیئ ۔۔
ਰੰਗੀ ਰੰਗੀ ਭਾਿੀ ਤਜਨਸੀ ਮਾਇਆ ਤਜਤਨ ਉਪਾਈ ॥

چ
ُُنایئ ۔۔gریگن ریگن اھبیت رک رک ِ یسی امنا ِجں ال
ਕਤਰ ਕਤਰ ਿੇਖੈ ਕੀਿਾ ਅਪਣਾ ਤਜਉ ਤਿਸ ਿੀ ਵਤਿਆਈ ॥

نک
رک رک د َھے کییا اانپ ِجپؤ ئِس دی ودنایئ ۔۔

ਜੋ ਤਿਸੁ ਭਾਵੈ ਸੋਈ ਕਰਸੀ ਤਿਤਰ ਹੁਕਮੁ ਨ ਕਰਣਾ ਜਾਈ ॥

ب ک
ئ
اھبوے وسیئ رکیس ھِر ُچ م ہن رکنا اجیئ ۔۔
وج ِس َ

ਸੋ ਪਾਤਿਸਾਹੁ ਸਾਹਾ ਪਤਿ ਸਾਤਹਬੁ ਨਾਨਕ ਰਹਣੁ ਰਜਾਈ ॥੧॥੧॥

وس نائساوہ اصاح پپ اصجت نانک رنہ راجیئ ۔۔۱۔۔۱۔۔
ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੪ ॥

ا سا ہلحم ۴۔۔
ਸੋ ਪੁਰਖੁ ਤਨਰੰਜਨੁ ਹਤਰ ਪੁਰਖੁ ਤਨਰੰਜਨੁ ਹਤਰ ਅਗਮਾ ਅਗਮ ਅਪਾਰਾ ॥

وس ُپرھک پِرنجن ہر ُپرھک پِرنجن ہر اامگ امگ انارا ۔۔

ਸਤਭ ਤਧਆਵਤਹ ਸਤਭ ਤਧਆਵਤਹ ਿੁਧੁ ਜੀ ਹਤਰ ਸਚੇ ਤਸਰਜਣਹਾਰਾ ॥

سیھ دایھوہِ سیھ دایھوہِ ُندھ یج ہر ےچس سِرجبہارا ۔۔
ਸਤਭ ਜੀਅ ਿੁਮਾਰੇ ਜੀ ਿੂੰ ਜੀਆ ਕਾ ਿਾਿਾਰਾ ॥

سیھ یج ُبمارے یج ئُؤن ایج اک دانارا ۔۔

ਹਤਰ ਤਧਆਵਹੁ ਸੰਿਹੁ ਜੀ ਸਤਭ ਿੂਖ ਤਵਸਾਰਣਹਾਰਾ ॥

ہر دایھووہ سیبہؤ یج سیھ ُدوھک وِساراہنرا ۔۔

ਹਤਰ ਆਪੇ ਿਾਕੁਰੁ ਹਤਰ ਆਪੇ ਸੇਵਕੁ ਜੀ ਤਕਆ ਨਾਨਕ ਜੰਿ ਤਵਚਾਰਾ ॥੧॥

ہر ا ےپ اھٹرک ہر ا ےپ ویسک یج ایک نانک جپت وِاچرا ۔۔۱۔۔
ਿੂੰ ਘਟ ਘਟ ਅੰਿਤਰ ਸਰਬ ਤਨਰੰਿਤਰ ਜੀ ਹਤਰ ਏਕੋ ਪੁਰਖੁ ਸਮਾਣਾ ॥

ئُؤن ٹھگ ٹھگ ارتن رست پِررتن یج ہر اوکی ُپرھک امسنا ۔۔
ਇਤਕ ਿਾਿੇ ਇਤਕ ਭੇਖਾਰੀ ਜੀ ਸਤਭ ਿੇਰੇ ਚੋਜ ਤਵਿਾਣਾ ॥

بھ
ک
ی
سی
اِک داےت اک ھاری یج ھ ریتے وچچ وِدانا ۔۔
ਿੂੰ ਆਪੇ ਿਾਿਾ ਆਪੇ ਭੁਗਿਾ ਜੀ ਹਉ ਿੁਧੁ ਤਬਨੁ ਅਵਰੁ ਨ ਜਾਣਾ ॥

ب
ئُؤن ا ےپ دانا ا ےپ ُھگیا یج ہؤ ُندھ پِں اور ہن اجنا ۔۔

ਿੂੰ ਪਾਰਬਰਹਮੁ ਬੇਅੰਿੁ ਬੇਅੰਿੁ ਜੀ ਿੇਰੇ ਤਕਆ ਗੁਣ ਆਤਖ ਵਖਾਣਾ ॥

ئُؤن نارپرمہ ےباپپ ےباپپ یج ریتے ایک ُگں ا ھک واھکنا ۔۔
ਜੋ ਸੇਵਤਹ ਜੋ ਸੇਵਤਹ ਿੁਧੁ ਜੀ ਜਨੁ ਨਾਨਕੁ ਤਿਨਹ ਕੁਰਬਾਣਾ ॥੨॥

وج ویسہِ وج ویسہِ ُندھ یج نج نانک پ ِبہھ قُرنانا ۔۔۲۔۔

ਹਤਰ ਤਧਆਵਤਹ ਹਤਰ ਤਧਆਵਤਹ ਿੁਧੁ ਜੀ ਸੇ ਜਨ ਜੁਗ ਮਤਹ ਸੁਖ ਵਾਸੀ ॥

ہر دایھوہِ ہر دایھوہِ ُندھ یج ےس نج ُچگ ہہم ُسکھ وایس ۔۔

ਸੇ ਮੁਕਿੁ ਸੇ ਮੁਕਿੁ ਭਏ ਤਜਨਹ ਹਤਰ ਤਧਆਇਆ ਜੀਉ ਤਿਨ ਟੂਟੀ ਜਮ ਕੀ ਿਾਸੀ ॥

جب
ےس مُکت ےس مُکت ےئھب ِ ھے ہر دایھنا جپؤ پِں ئُؤیٹ مج یک اھپیس ۔۔

ਤਜਨ ਤਨਰਭਉ ਤਜਨਹ ਹਤਰ ਤਨਰਭਉ ਤਧਆਇਆ ਜੀਉ ਤਿਨ ਕਾ ਭਉ ਸਭੁ ਗਵਾਸੀ ॥

ب
ب
ب
ِجں پِر ھؤ ِجبھ ہر پِر ھؤ دایھنا جپؤ پِں اک ھؤ سیھ وگایس ۔۔

ਤਜਨਹ ਸੇਤਵਆ ਤਜਨਹ ਸੇਤਵਆ ਮੇਰਾ ਹਤਰ ਜੀਉ ਿੇ ਹਤਰ ਹਤਰ ਰੂਤਪ ਸਮਾਸੀ ॥

جب
جب
ِ ھے ویسنا ِ ھےویسنا ریما ہر جپؤ ےت ہر ہر ُروت امسیس ۔۔

ਸੇ ਧੰਨੁ ਸੇ ਧੰਨੁ ਤਜਨ ਹਤਰ ਤਧਆਇਆ ਜੀਉ ਜਨੁ ਨਾਨਕੁ ਤਿਨ ਬਤਲ ਜਾਸੀ ॥੩॥

ےس دنھّ ےس دنھّ ِجں ہر دایھنا جپؤ نج نانک پِں نل اجیس ۔۔۳۔۔
ਿੇਰੀ ਭਗਤਿ ਿੇਰੀ ਭਗਤਿ ਭੰਿਾਰ ਜੀ ਭਰੇ ਬੇਅੰਿ ਬੇਅੰਿਾ ॥

ریتی تگھب ریتی تگھب ڈنھبار یج رھبے ےباپپ ےبااتن ۔۔
ਿੇਰੇ ਭਗਿ ਿੇਰੇ ਭਗਿ ਸਲਾਹਤਨ ਿੁਧੁ ਜੀ ਹਤਰ ਅਤਨਕ ਅਨੇਕ ਅਨੰਿਾ ॥

ریتے تگھب ریتے تگھب سالنہ ُندھ یج ہر ان ِک اپیک انییا ۔۔
ਿੇਰੀ ਅਤਨਕ ਿੇਰੀ ਅਤਨਕ ਕਰਤਹ ਹਤਰ ਪੂਜਾ ਜੀ ਿਪੁ ਿਾਪਤਹ ਜਪਤਹ ਬੇਅੰਿਾ ॥

ریتی ان ِک ریتی ان ِک رکہِ ہر ئُؤاج یج پپ نابہہ جبہہ ےبااتن ۔۔
ਿੇਰੇ ਅਨੇਕ ਿੇਰੇ ਅਨੇਕ ਪੜਤਹ ਬਹੁ ਤਸੰਤਮਰਤਿ ਸਾਸਿ ਜੀ ਕਤਰ ਤਕਤਰਆ ਖਟੁ ਕਰਮ ਕਰੰਿਾ ॥

ریتے اپیک ریتے اپیک ڑپہِ وہب ِسمرِت ساست یج رک کِرنا ٹھک رکم رکاتن ۔۔
ਸੇ ਭਗਿ ਸੇ ਭਗਿ ਭਲੇ ਜਨ ਨਾਨਕ ਜੀ ਜੋ ਭਾਵਤਹ ਮੇਰੇ ਹਤਰ ਭਗਵੰਿਾ ॥੪॥

ےس تگھب ےس تگھب ےلھب نج نانک یج وج اھبوہِ ریمے ہر وگھباتن ۔۔۴۔۔
ਿੂੰ ਆਤਿ ਪੁਰਖੁ ਅਪਰੰਪਰੁ ਕਰਿਾ ਜੀ ਿੁਧੁ ਜੇਵਿੁ ਅਵਰੁ ਨ ਕੋਈ ॥

ئُؤن ا د ُپرھک ارپرپم رکنا یج ُندھ َجپؤد ا َور ہن وکیئ ۔۔

ਿੂੰ ਜੁਗੁ ਜੁਗੁ ਏਕੋ ਸਿਾ ਸਿਾ ਿੂੰ ਏਕੋ ਜੀ ਿੂੰ ਤਨਹਚਲੁ ਕਰਿਾ ਸੋਈ ॥

ئُ بِہ
چ
ئُؤن ُچگ ُچگ اوکی دسا دسا ئُؤن اوکی یج ؤن ل رکنا وسیئ ۔۔
ਿੁਧੁ ਆਪੇ ਭਾਵੈ ਸੋਈ ਵਰਿੈ ਜੀ ਿੂੰ ਆਪੇ ਕਰਤਹ ਸੁ ਹੋਈ ॥

اھبوے وسیئ ور َئے یج ئُؤن ا ےپ رکہِ وس وہیئ ۔۔
ُندھ ا ےپ َ

ਿੁਧੁ ਆਪੇ ਤਸਰਸਤਟ ਸਭ ਉਪਾਈ ਜੀ ਿੁਧੁ ਆਪੇ ਤਸਰਤਜ ਸਭ ਗੋਈ ॥

ُندھ ا ےپ رسِست سیھ اُنایئ یج ُندھ ا ےپ سِرچ سیھ وگیئ ۔۔
ਜਨੁ ਨਾਨਕੁ ਗੁਣ ਗਾਵੈ ਕਰਿੇ ਕੇ ਜੀ ਜੋ ਸਭਸੈ ਕਾ ਜਾਣੋਈ ॥੫॥੨॥

سب
ُگ
اگوے رکےت ےک یج وج ھ َسے اک اجونیئ ۔۔۵۔۔۲۔۔
نج نانک ں َ
ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪਰਸਾਤਿ ॥

اِک اواکنر سیگؤر رپساد ۔۔
ਰਾਗੁ ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੧ ਚਉਪਿੇ ਘਰੁ ੨ ॥

راگ ا سا ہلحم  ۱جؤندے رھگ ۲۔۔
ਸੁਤਣ ਵਿਾ ਆਖੈ ਸਭ ਕੋਈ ॥

ُسں ودا ا ےھک سیھ وکیئ ۔۔
ਕੇਵਿੁ ਵਿਾ ਿੀਿਾ ਹੋਈ ॥

ویکَد ودا داھٹی وہیئ ۔۔
ਕੀਮਤਿ ਪਾਇ ਨ ਕਤਹਆ ਜਾਇ ॥

تمیق ناۓ ہن کہیا اجۓ ۔۔
ਕਹਣੈ ਵਾਲੇ ਿੇਰੇ ਰਹੇ ਸਮਾਇ ॥੧॥

کہ َپے واےل ریتے رےہ امسۓ ۔۔۱۔۔
ਵਿੇ ਮੇਰੇ ਸਾਤਹਬਾ ਗਤਹਰ ਗੰਭੀਰਾ ਗੁਣੀ ਗਹੀਰਾ ॥

ودے ریمے اصجِیہ رہگ ریھبمگا ُگبی ریہگا ۔۔

ਕੋਈ ਨ ਜਾਣੈ ਿੇਰਾ ਕੇਿਾ ਕੇਵਿੁ ਚੀਰਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

کییا ویکد ریچا ۔۔۱۔۔راہو۔۔
وکیئ ہن اج ئَے ریتا َ

ਸਤਭ ਸੁਰਿੀ ਤਮਤਲ ਸੁਰਤਿ ਕਮਾਈ ॥

سیھ ُسریت مِل ُسرت امکیئ ۔۔

ਸਭ ਕੀਮਤਿ ਤਮਤਲ ਕੀਮਤਿ ਪਾਈ ॥

سیھ تمیق مِل تمیق نایئ ۔۔

ਤਗਆਨੀ ਤਧਆਨੀ ਗੁਰ ਗੁਰ ਹਾਈ ॥

گ ِیاین دایھین ُگر ُگر اہیئ ۔۔

ਕਹਣੁ ਨ ਜਾਈ ਿੇਰੀ ਤਿਲੁ ਵਤਿਆਈ ॥੨॥

کہں ہن اجیئ ریتی نِل ودنایئ ۔۔۲۔۔

ਸਤਭ ਸਿ ਸਤਭ ਿਪ ਸਤਭ ਚੰਤਗਆਈਆ ॥

سیھ ست سیھ پپ سیھ ایگنچایئ ۔۔
ਤਸਧਾ ਪੁਰਖਾ ਕੀਆ ਵਤਿਆਈਆਂ ॥

سِداھ ُپراھک ک ِیا ودناایئن ۔۔

ਿੁਧੁ ਤਵਣੁ ਤਸਧੀ ਤਕਨੈ ਨ ਪਾਈਆ ॥

ُندھ وِن سِدیھ ک ِ َپے ہن ناایئ ۔۔

ਕਰਤਮ ਤਮਲੈ ਨਾਹੀ ਿਾਤਕ ਰਹਾਈਆ ॥੩॥

رکم ملَ ِے نایہ اھٹک راہپ ِیا ۔۔۳۔۔
ਆਖਣ ਵਾਲਾ ਤਕਆ ਬੇਚਾਰਾ ॥

ا نھک واال ایک پبَچارا ۔۔

ਤਸਿਿੀ ਭਰੇ ਿੇਰੇ ਭੰਿਾਰਾ ॥

صِفبی رھبے ریتے ڈنھبارا ۔۔

ਤਜਸੁ ਿੂੰ ਿੇਤਹ ਤਿਸੈ ਤਕਆ ਚਾਰਾ ॥

سج ئُؤن دہہی ئ ِ َسے ایک اچرہ ۔۔

ਨਾਨਕ ਸਚੁ ਸਵਾਰਣਹਾਰਾ ॥੪॥੧॥

نانک چس وساراہنرا ۔۔۴۔۔۱۔۔
ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੧ ॥

ا سا ہلحم ۱۔۔
ਆਖਾ ਜੀਵਾ ਤਵਸਰੈ ਮਤਰ ਜਾਉ ॥

ا اھک ویجا وِرسَے رم اجو ۔۔
ਆਖਤਣ ਅਉਖਾ ਸਾਚਾ ਨਾਉ ॥

ا نھک اواھک سااچ ناو ۔۔
ਸਾਚੇ ਨਾਮ ਕੀ ਲਾਗੈ ਭੂਖ ॥

ب
ساےچ نام یک ال َگے ُھؤھک ۔۔
ਤਿਿੁ ਭੂਖੈ ਖਾਇ ਚਲੀਅਤਹ ਿੂਖ ॥੧॥

ب َک
اھکۓ چلیبہہ ُدوھک ۔۔۱۔۔
پِپ ُھؤ ھے
ِ
ਸੋ ਤਕਉ ਤਵਸਰੈ ਮੇਰੀ ਮਾਇ ॥

وس کپؤ وِرسَے ریمی امےئ ۔۔
ਸਾਚਾ ਸਾਤਹਬੁ ਸਾਚੈ ਨਾਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

سااچ اصجِت سا َچے ناےئ ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਸਾਚੇ ਨਾਮ ਕੀ ਤਿਲੁ ਵਤਿਆਈ ॥

ساےچ نام یک نِل ودنایئ ۔۔

ਆਤਖ ਥਕੇ ਕੀਮਤਿ ਨਹੀ ਪਾਈ ॥

ا ھک ےکھت تمیق یہن نایئ ۔۔
ਜੇ ਸਤਭ ਤਮਤਲ ਕੈ ਆਖਣ ਪਾਤਹ ॥

ےج سیھ مِل ےکَ ا نھک ناہِ۔۔

ਵਿਾ ਨ ਹੋਵੈ ਘਾਤਟ ਨ ਜਾਇ ॥੨॥

وہوے اھگت ہن اجۓ ۔۔۲۔۔
ودا ہن َ
ਨਾ ਓਹੁ ਮਰੈ ਨ ਹੋਵੈ ਸੋਗੁ ॥

وہوے وسگ ۔۔
ہن او ُہ م َ َرے ہن َ
ਿੇੈਂਿਾ ਰਹੈ ਨ ਚੂਕੈ ਭੋਗੁ ॥

ددنیا ر َہے ہن ُجؤ َکے وھبگ ۔۔
ਗੁਣੁ ਏਹੋ ਹੋਰੁ ਨਾਹੀ ਕੋਇ ॥

ُگں اوہی وہر نایہ وکۓ ۔۔
ਨਾ ਕੋ ਹੋਆ ਨਾ ਕੋ ਹੋਇ ॥੩॥

ہن وک وہا ہن وک وہۓ ۔۔۳۔۔
ਜੇਵਿੁ ਆਤਪ ਿੇਵਿ ਿੇਰੀ ਿਾਤਿ ॥

ویجَد ا ت ویتَد ریتی دات ۔۔
ਤਜਤਨ ਤਿਨੁ ਕਤਰ ਕੈ ਕੀਿੀ ਰਾਤਿ ॥

ِجں دِن رک ےکَ یتیک رات ۔۔

ਖਸਮੁ ਤਵਸਾਰਤਹ ਿੇ ਕਮਜਾਤਿ ॥

کھ
ک
س
م
م وِسارہِ ےت چات ۔۔

ਨਾਨਕ ਨਾਵੈ ਬਾਝੁ ਸਨਾਤਿ ॥੪॥੨॥

نانک نا َوے ناھج انست ۔۔۴۔۔۲۔۔
ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੧ ॥

ا سا ہلحم ۱۔۔
ਜੇ ਿਤਰ ਮਾਂਗਿੁ ਕੂਕ ਕਰੇ ਮਹਲੀ ਖਸਮੁ ਸੁਣੇ ॥

کھ
س
س
ی
ےج در امتگن ُکؤک رکے یلحم م ُ ے ۔۔
ਭਾਵੈ ਧੀਰਕ ਭਾਵੈ ਧਕੇ ਏਕ ਵਿਾਈ ਿੇਇ ॥੧॥

اھبوے دھترک اھبوے دےکھ انک ودایئ دےئ ۔۔۱۔۔
ਜਾਣਹੁ ਜੋਤਿ ਨ ਪੂਛਹੁ ਜਾਿੀ ਆਗੈ ਜਾਤਿ ਨ ਹੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

چ
اجبہؤ وجت ہن ئُؤ ھہؤ اجیت ا ےگ اجت ہن ےہ ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਆਤਪ ਕਰਾਏ ਆਤਪ ਕਰੇਇ ॥

ا ت رکاےئ ا ت رکۓ ۔۔
ਆਤਪ ਉਲਾਮਹੇ ਤਚਤਿ ਧਰੇਇ ॥

مہ
ا ت اُال ھے ِجت درھےی ۔۔
ਜਾ ਿੂੰ ਕਰਣਹਾਰੁ ਕਰਿਾਰੁ ॥

اج ئُؤن رکاہنر رکنار ۔۔

ਤਕਆ ਮੁਹਿਾਜੀ ਤਕਆ ਸੰਸਾਰੁ ॥੨॥

ایک م ُچیایج ایک اسنسر ۔۔۲۔۔
ਆਤਪ ਉਪਾਏ ਆਪੇ ਿੇਇ ॥

ا ت اُناےئ ا ےپ دےئ ۔۔

ਆਪੇ ਿੁਰਮਤਿ ਮਨਤਹ ਕਰੇਇ ॥

ا ےپ ُدرمت مبہہ رکۓ ۔۔
ਗੁਰ ਪਰਸਾਤਿ ਵਸੈ ਮਤਨ ਆਇ ॥

ُگر رپساد و سَے نم ا ۓ ۔۔

ਿੁਖੁ ਅਨਹੇਰਾ ਤਵਚਹੁ ਜਾਇ ॥੩॥

ب
ُدھک ا ھترا وِچہؤ اجۓ ۔۔۳۔۔

ਸਾਚੁ ਤਪਆਰਾ ਆਤਪ ਕਰੇਇ ॥

ساچ ایپرا ا ت رکۓ ۔۔
ਅਵਰੀ ਕਉ ਸਾਚੁ ਨ ਿੇਇ ॥

ا َوری کؤ ساچ ہن دےئ ۔۔
ਜੇ ਤਕਸੈ ਿੇਇ ਵਖਾਣੈ ਨਾਨਕੁ ਆਗੈ ਪੂਛ ਨ ਲੇਇ ॥੪॥੩॥

ےج کِسے َ دےئ واھک ئَے نانک ا ےگ ئُؤھچ ہن ےئل ۔۔۴۔۔۳۔۔
ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੧ ॥

ا سا ہلحم ۱۔۔
ਿਾਲ ਮਿੀਰੇ ਘਟ ਕੇ ਘਾਟ ॥

نال دمریے ٹھگ ےک اھگت ۔۔
ਿੋਲਕ ਿੁਨੀਆ ਵਾਜਤਹ ਵਾਜ ॥

دوکل ُداین واہہج واچ ۔۔
ਨਾਰਿੁ ਨਾਚੈ ਕਤਲ ਕਾ ਭਾਉ ॥

نارد نا َچے لک اک اھبو ۔۔

ਜਿੀ ਸਿੀ ਕਹ ਰਾਖਤਹ ਪਾਉ ॥੧॥

یتج یتس ہہک راکھہہ ناو ۔۔۱۔۔
ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਤਵਟਹੁ ਕੁਰਬਾਣੁ ॥

نانک نام وِوہٹ قُرنان ۔۔
ਅੰਧੀ ਿੁਨੀਆ ਸਾਤਹਬੁ ਜਾਣੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ادنیھ ُداین اصجِت اجن ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਗੁਰੂ ਪਾਸਹੁ ਤਿਤਰ ਚੇਲਾ ਖਾਇ ॥

ب
اھکۓ ۔۔
ُگؤ ُرو ناوہس ھِر جیال
ِ

ਿਾਤਮ ਪਰੀਤਿ ਵਸੈ ਘਤਰ ਆਇ ॥

نام رپپپ و سَے رھگ ا ۓ ۔۔

ਜੇ ਸਉ ਵਤਰਹਆ ਜੀਵਣ ਖਾਣੁ ॥

وس ورایھ ویجن اھکن ۔۔
ےج ٔ
ਖਸਮ ਪਛਾਣੈ ਸੋ ਤਿਨੁ ਪਰਵਾਣੁ ॥੨॥

ک
ھ
س
َ
م اھچپ ئے وس دِن رپوان ۔۔۲۔۔
ਿਰਸਤਨ ਿੇਤਖਐ ਿਇਆ ਨ ਹੋਇ ॥

نک
ھی
پ
درنس د ے َ دایئ ہن وہۓ ۔۔
ਲਏ ਤਿਿੇ ਤਵਣੁ ਰਹੈ ਨ ਕੋਇ ॥

ےئل دِےت وِن ر َہے ہن وکۓ ۔۔
ਰਾਜਾ ਤਨਆਉ ਕਰੇ ਹਤਥ ਹੋਇ ॥

رااج اینو رکے ھتہ وہۓ ۔۔

ਕਹੈ ਖੁਿਾਇ ਨ ਮਾਨੈ ਕੋਇ ॥੩॥

ۓ ہن امےن وکۓ ۔۔۳۔۔
ےہکَ ک ُھدا ِ
ਮਾਣਸ ਮੂਰਤਿ ਨਾਨਕੁ ਨਾਮੁ ॥

امسن مُؤرت نانک نام ۔۔
ਕਰਣੀ ਕੁਿਾ ਿਤਰ ਿੁਰਮਾਨੁ ॥

رکین ُکیا در فُرامن ۔۔
ਗੁਰ ਪਰਸਾਤਿ ਜਾਣੈ ਤਮਹਮਾਨੁ ॥

ُگر رپساد اج ئَے امہمن ۔۔

ਿਾ ਤਕਛੁ ਿਰਗਹ ਪਾਵੈ ਮਾਨੁ ॥੪॥੪॥

ک
نا ِچھ درہگ نا َوے امن ۔۔۴۔۔۴۔۔
ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੧ ॥

ا سا ہلحم ۱۔۔
ਜੇਿਾ ਸਬਿੁ ਸੁਰਤਿ ਧੁਤਨ ਿੇਿੀ ਜੇਿਾ ਰੂਪੁ ਕਾਇਆ ਿੇਰੀ ॥

َچییا دبس ُسرت د ُھں نیبی َچییا ُروت اکنا ریتی ۔۔

ਿੂੰ ਆਪੇ ਰਸਨਾ ਆਪੇ ਬਸਨਾ ਅਵਰੁ ਨ ਿੂਜਾ ਕਹਉ ਮਾਈ ॥੧॥

ئُؤن ا ےپ رانس ا ےپ ئسیا ا َور ہن ُدواج کہؤ امیئ ۔۔۱۔۔
ਸਾਤਹਬੁ ਮੇਰਾ ਏਕੋ ਹੈ ॥

اصجِت ریما اوکی ےہَ ۔۔
ਏਕੋ ਹੈ ਭਾਈ ਏਕੋ ਹੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

اوکی ےہَ اھبیئ اوکی ےہَ ۔۔۱۔۔راہو۔۔

ਆਪੇ ਮਾਰੇ ਆਪੇ ਛੋਿੈ ਆਪੇ ਲੇਵੈ ਿੇਇ ॥

وھچدے ا ےپ ویلَے دےئ ۔۔
ا ےپ امرے ا ےپ َ
ਆਪੇ ਵੇਖੈ ਆਪੇ ਤਵਗਸੈ ਆਪੇ ਨਿਤਰ ਕਰੇਇ ॥੨॥

نک
ا ےپ و َھے ا ےپ وِ گ َسے ا ےپ دنر رکۓ ۔۔۲۔۔

ਜੋ ਤਕਛੁ ਕਰਣਾ ਸੋ ਕਤਰ ਰਤਹਆ ਅਵਰੁ ਨ ਕਰਣਾ ਜਾਈ ॥

ک
وج ِچھ رکنا وس رک رایہ ا َور ہن رکنا اجیئ ۔۔

ਜੈਸਾ ਵਰਿੈ ਿੈਸੋ ਕਹੀਐ ਸਭ ਿੇਰੀ ਵਤਿਆਈ ॥੩॥

اسیج ور ئَے َنیسؤ کہ ٔپے َ سیھ ریتی ودنایئ ۔۔۳۔۔

ਕਤਲ ਕਲਵਾਲੀ ਮਾਇਆ ਮਿੁ ਮੀਿਾ ਮਨੁ ਮਿਵਾਲਾ ਪੀਵਿੁ ਰਹੈ ॥

لک ولکایل امنا دم اھٹیم نم وتماہل ویپت ر َہے ۔۔

ਆਪੇ ਰੂਪ ਕਰੇ ਬਹੁ ਭਾਂਿੀੈਂ ਨਾਨਕੁ ਬਪੁੜਾ ਏਵ ਕਹੈ ॥੪॥੫॥

ا ےپ ُروت رکے وہب اھبںیتن نانک نتُرا اوی ےہکَ ۔۔۴۔۔۵۔۔
ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੧ ॥

ا سا ہلحم ۱۔۔
ਵਾਜਾ ਮਤਿ ਪਖਾਵਜੁ ਭਾਉ ॥

وااج مت اھکپوچ اھبو ۔۔
ਹੋਇ ਅਨੰਿੁ ਸਿਾ ਮਤਨ ਚਾਉ ॥

وہۓ ا َپید دسا نم اچو ۔۔
ਏਹਾ ਭਗਤਿ ਏਹੋ ਿਪ ਿਾਉ ॥

ااہی تگھب اوہی پپ ناو ۔۔

ਇਿੁ ਰੰਤਗ ਨਾਚਹੁ ਰਤਖ ਰਤਖ ਪਾਉ ॥੧॥

ات رنگ ناچہؤ رھک رھک ناو ۔۔۱۔۔
ਪੂਰੇ ਿਾਲ ਜਾਣੈ ਸਾਲਾਹ ॥

ئُؤرے نال اج ئَے اصالچ ۔۔
ਹੋਰੁ ਨਚਣਾ ਖੁਸੀਆ ਮਨ ਮਾਹ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ُک
وہر انچن ھ ِسیا نم امہ ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਸਿੁ ਸੰਿੋਖੁ ਵਜਤਹ ਿੁਇ ਿਾਲ ॥

ہج ُدےئ نال ۔۔
ست وتنسھک و ِ
ਪੈਰੀ ਵਾਜਾ ਸਿਾ ਤਨਹਾਲ ॥

َنتری وااج دسا بِہال ۔۔
ਰਾਗੁ ਨਾਿੁ ਨਹੀ ਿੂਜਾ ਭਾਉ ॥

راگ ناد یہن ُدواج اھبو ۔۔
ਇਿੁ ਰੰਤਗ ਨਾਚਹੁ ਰਤਖ ਰਤਖ ਪਾਉ ॥੨॥

ات رنگ ناچہؤ رھک رھک ناو ۔۔۲۔۔
ਭਉ ਿੇਰੀ ਹੋਵੈ ਮਨ ਚੀਤਿ ॥

ب ب
وہوے نم ِجپت ۔۔
ھؤ َھتری َ
ਬਹਤਿਆ ਉਿਤਿਆ ਨੀਿਾ ਨੀਤਿ ॥

بہدنا اُبُھ ِدنا اتین تین ۔۔

ਲੇਟਤਣ ਲੇਤਟ ਜਾਣੈ ਿਨੁ ਸੁਆਹੁ ॥

لَ
ییں لَپت اج ئَے نت سُؤا وہ ۔۔

ਇਿੁ ਰੰਤਗ ਨਾਚਹੁ ਰਤਖ ਰਤਖ ਪਾਉ ॥੩॥

ات رنگ ناچہؤ رھک رھک ناو ۔۔۳۔۔
ਤਸਖ ਸਭਾ ਿੀਤਖਆ ਕਾ ਭਾਉ ॥

ِسکھ اھبس ِدنکھیا اک اھبو ۔۔

ਗੁਰਮੁਤਖ ਸੁਣਣਾ ਸਾਚਾ ਨਾਉ ॥

ُگرمُکھ ُسییا سااچ ناو ۔۔

ਨਾਨਕ ਆਖਣੁ ਵੇਰਾ ਵੇਰ ॥

نانک ا نھک َوریا َوری ۔۔
ਇਿੁ ਰੰਤਗ ਨਾਚਹੁ ਰਤਖ ਰਤਖ ਪੈਰ ॥੪॥੬॥

ات رنگ ناچہؤ رھک رھک َنتر ۔۔۴۔۔۶۔۔
ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੧ ॥

ا سا ہلحم ۱۔۔
ਪਉਣੁ ਉਪਾਇ ਧਰੀ ਸਭ ਧਰਿੀ ਜਲ ਅਗਨੀ ਕਾ ਬੰਧੁ ਕੀਆ ॥

ئؤن اُناے درھی سیھ درھیت لج اینگ اک دنبھ ایک ۔۔

ਅੰਧੁਲੈ ਿਹਤਸਤਰ ਮੂੰਿੁ ਕਟਾਇਆ ਰਾਵਣੁ ਮਾਤਰ ਤਕਆ ਵਿਾ ਭਇਆ ॥੧॥

ادن ھلَے دہسِر مُؤند اٹکنا راون امر ایک ودا ایھب ۔۔۱۔۔
ਤਕਆ ਉਪਮਾ ਿੇਰੀ ਆਖੀ ਜਾਇ ॥

ایک اُامپ ریتی ا یھک اجۓ ۔۔
ਿੂੰ ਸਰਬੇ ਪੂਤਰ ਰਤਹਆ ਤਲਵ ਲਾਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ئُؤن رسےب ئُؤر رایہ لِؤ ال ِئے ۔۔۱۔۔راہو۔۔

ਜੀਅ ਉਪਾਇ ਜੁਗਤਿ ਹਤਥ ਕੀਨੀ ਕਾਲੀ ਨਤਥ ਤਕਆ ਵਿਾ ਭਇਆ ॥

جبی اُناے ُچگت ھتہ کیبی اکیل ھتن ایک ودا ایھب ۔۔

ਤਕਸੁ ਿੂੰ ਪੁਰਖੁ ਜੋਰੂ ਕਉਣ ਕਹੀਐ ਸਰਬ ਤਨਰੰਿਤਰ ਰਤਵ ਰਤਹਆ ॥੨॥

کِ
وجرو کؤن کہ ٔپے َ رست پِررتن َروِ رایہ ۔۔۲۔۔
س ئُؤن ُپرھک ُ

ਨਾਤਲ ਕੁਟੰਬੁ ਸਾਤਥ ਵਰਿਾਿਾ ਬਰਹਮਾ ਭਾਲਣ ਤਸਰਸਤਟ ਗਇਆ ॥

رسست ایگ ۔۔
نال ُکیپت ساھت وردانا پرامہ اھبنل ِ

ਆਗੈ ਅੰਿੁ ਨ ਪਾਇਓ ਿਾ ਕਾ ਕੰਸੁ ਛੇਤਿ ਤਕਆ ਵਿਾ ਭਇਆ ॥੩॥

ا ےگَ اپپ ہن ناویئ نا اک سنک َچھید ایک ودا ایھب ۔۔۳۔۔

ਰਿਨ ਉਪਾਇ ਧਰੇ ਖੀਰੁ ਮਤਥਆ ਹੋਤਰ ਭਖਲਾਏ ਤਜ ਅਸੀ ਕੀਆ ॥

ک
بھک
ھ
رنت اُناے درھے ِھتر مبھیا وہر الےئ ےج ایس ایک ۔۔
ਕਹੈ ਨਾਨਕੁ ਛਪੈ ਤਕਉ ਛਤਪਆ ਏਕੀ ਏਕੀ ਵੰਤਿ ਿੀਆ ॥੪॥੭॥

چ
چ
ےہکَ نانک ھپَے کپؤ ھییا ایکی ایکی وند دِنا ۔۔۴۔۔۷۔۔
ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੧ ॥

ا سا ہلحم ۱۔۔
ਕਰਮ ਕਰਿੂਤਿ ਬੇਤਲ ਤਬਸਥਾਰੀ ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਿਲੁ ਹੂਆ ॥

ئ
رکم رکئُؤت لیب ِسبھاری رام نام لھپ ُہؤا ۔۔

ਤਿਸੁ ਰੂਪੁ ਨ ਰੇਖ ਅਨਾਹਿੁ ਵਾਜੈ ਸਬਿੁ ਤਨਰੰਜਤਨ ਕੀਆ ॥੧॥

ئِس ُروت ہن رھکی انادہ وا َچے دبس پِرنجن ک ِیا ۔۔۱۔۔
ਕਰੇ ਵਤਖਆਣੁ ਜਾਣੈ ਜੇ ਕੋਈ ॥

رکے وایھکن اج ئَے ےج وکیئ ۔۔

ਅੰਤਮਰਿੁ ਪੀਵੈ ਸੋਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ارمت ویپَے وسیئ ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਤਜਨਹ ਪੀਆ ਸੇ ਮਸਿ ਭਏ ਹੈ ਿੂਟੇ ਬੰਧਨ ਿਾਹੇ ॥

جبہ
ِ ھے پِیا ےس تسم ےئھب ےہَ ئُؤےٹ دنبنھ اھپےہ ۔۔
ਜੋਿੀ ਜੋਤਿ ਸਮਾਣੀ ਭੀਿਤਰ ਿਾ ਛੋਿੇ ਮਾਇਆ ਕੇ ਲਾਹੇ ॥੨॥

وجیت وجت امسین رتیھب نا وھچدے امنا ےک الےہ ۔۔۲۔۔
ਸਰਬ ਜੋਤਿ ਰੂਪੁ ਿੇਰਾ ਿੇਤਖਆ ਸਗਲ ਭਵਨ ਿੇਰੀ ਮਾਇਆ ॥

رست َجؤت ُروت ریتا دنکھیا لگس وھبن ریتی امنا ۔۔

ਰਾਰੈ ਰੂਤਪ ਤਨਰਾਲਮੁ ਬੈਿਾ ਨਿਤਰ ਕਰੇ ਤਵਤਚ ਛਾਇਆ ॥੩॥

را َرے ُروت پِرال اھٹیب دنر رکے وِچ اھچنا ۔۔۳۔۔
ਬੀਣਾ ਸਬਿੁ ਵਜਾਵੈ ਜੋਗੀ ਿਰਸਤਨ ਰੂਤਪ ਅਪਾਰਾ ॥

اجوے وجیگ درنس ُروت انارا ۔۔
نِییا دبس و َ
ਸਬਤਿ ਅਨਾਹਤਿ ਸੋ ਸਹੁ ਰਾਿਾ ਨਾਨਕੁ ਕਹੈ ਤਵਚਾਰਾ ॥੪॥੮॥

ےہک وِاچرا ۔۔۴۔۔۸۔۔
دبس انادہ وس س َہؤ رانا نانک َ
ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੧ ॥

ا سا ہلحم ۱۔۔
ਮੈ ਗੁਣ ਗਲਾ ਕੇ ਤਸਤਰ ਭਾਰ ॥

م َے ُگں گال ےک سِر اھبر ۔۔
ਗਲੀ ਗਲਾ ਤਸਰਜਣਹਾਰ ॥

یلگ گال سِرجبہار ۔۔

ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਹਸਣਾ ਬਾਤਿ ॥

اھکنا نِییا ہسیا ناد ۔۔

ਜਬ ਲਗੁ ਤਰਿੈ ਨ ਆਵਤਹ ਯਾਤਿ ॥੧॥

جت گل ر َِدے ہن ا وہِ ناد ۔۔۱۔۔
ਿਉ ਪਰਵਾਹ ਕੇਹੀ ਤਕਆ ਕੀਜੈ ॥

ئؤ رپواہ کبہی ایک کبج َے ۔۔

ਜਨਤਮ ਜਨਤਮ ਤਕਛੁ ਲੀਜੀ ਲੀਜੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ک لب
منج منج ِچھ جی لبج َے ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਮਨ ਕੀ ਮਤਿ ਮਿਾਗਲੁ ਮਿਾ ॥

نم یک مت اتملگ اتم ۔۔
ਜੋ ਤਕਛੁ ਬੋਲੀਐ ਸਭੁ ਖਿੋ ਖਿਾ ॥

ک
ک
وج ِچھ وبےئیل سیھ ھپؤ کھیا ۔۔
ਤਕਆ ਮੁਹੁ ਲੈ ਕੀਚੈ ਅਰਿਾਤਸ ॥

ایک مُہؤ لَے کبج َے ارداس ۔۔

ਪਾਪੁ ਪੁੰਨੁ ਿੁਇ ਸਾਖੀ ਪਾਤਸ ॥੨॥

نات ُپ ّں ُدےئ سایھک ناس ۔۔۲۔۔
ਜੈਸਾ ਿੂੰ ਕਰਤਹ ਿੈਸਾ ਕੋ ਹੋਇ ॥

اسیج ئُؤن رکہِ َنیسا وک وہۓ ۔۔
ਿੁਝ ਤਬਨੁ ਿੂਜਾ ਨਾਹੀ ਕੋਇ ॥

ُب
چھ پِں ُدواج نایہ وکۓ ۔۔

ਜੇਹੀ ਿੂੰ ਮਤਿ ਿੇਤਹ ਿੇਹੀ ਕੋ ਪਾਵੈ ॥

یہیج ئُؤن مت دہہی پبہی وک نا َوے ۔۔
ਿੁਧੁ ਆਪੇ ਭਾਵੈ ਤਿਵੈ ਚਲਾਵੈ ॥੩॥

الوے ۔۔۳۔۔
ُندھ ا ےپ اھبوے ئ ِ َؤے چ َ
ਰਾਗ ਰਿਨ ਪਰੀਆ ਪਰਵਾਰ ॥

راگ رنت رپِنا رپوار ۔۔
ਤਿਸੁ ਤਵਤਚ ਉਪਜੈ ਅੰਤਮਰਿੁ ਸਾਰ ॥

ئِس وِچ ا ُ بج َے ارمت سار ۔۔

ਨਾਨਕ ਕਰਿੇ ਕਾ ਇਹੁ ਧਨੁ ਮਾਲੁ ॥

نانک رکےت اک اِوہی دنھ امل ۔۔
ਜੇ ਕੋ ਬੂਝੈ ਏਹੁ ਬੀਚਾਰੁ ॥੪॥੯॥

چ
ےج وک وب َھے اوہی اچیبر ۔۔۴۔۔۹۔۔
ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੧ ॥

ا سا ہلحم ۱۔۔
ਕਤਰ ਤਕਰਪਾ ਅਪਨੈ ਘਤਰ ਆਇਆ ਿਾ ਤਮਤਲ ਸਖੀਆ ਕਾਜੁ ਰਚਾਇਆ ॥

رک کِرنا اےنپ رھگ ا نا نا مِل سکھِیا اکچ راچنا ۔۔

ਖੇਲੁ ਿੇਤਖ ਮਤਨ ਅਨਿੁ ਭਇਆ ਸਹੁ ਵੀਆਹਣ ਆਇਆ ॥੧॥

لیھک دھکی نم ا َند ایھب َسہؤ وِنانہ ا نا ۔۔۱۔۔
ਗਾਵਹੁ ਗਾਵਹੁ ਕਾਮਣੀ ਤਬਬੇਕ ਬੀਚਾਰੁ ॥

اگووہ اگووہ اکینم نِییک اچیبر ۔۔

ਹਮਰੈ ਘਤਰ ਆਇਆ ਜਗਜੀਵਨੁ ਭਿਾਰੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

چگ
رمہَے رھگ ا نا چپؤن اتھبر ۔۔۱۔۔راہو۔۔

ਗੁਰੂ ਿੁਆਰੈ ਹਮਰਾ ਵੀਆਹੁ ਤਜ ਹੋਆ ਜਾਂ ਸਹੁ ਤਮਤਲਆ ਿਾਂ ਜਾਤਨਆ ॥

ُگؤ ُرو ُدوا َرے رمہا وِناوہ ےج وہا اجن َسہؤ مل ِیا نان اجاین ۔۔

ਤਿਹੁ ਲੋਕਾ ਮਤਹ ਸਬਿੁ ਰਤਵਆ ਹੈ ਆਪੁ ਗਇਆ ਮਨੁ ਮਾਤਨਆ ॥੨॥

بِہؤ ولاک ہہم دبس روِنا ےہَ ا ت ایگ نم اماین ۔۔۲۔۔

ਆਪਣਾ ਕਾਰਜੁ ਆਤਪ ਸਵਾਰੇ ਹੋਰਤਨ ਕਾਰਜੁ ਨ ਹੋਈ ॥

ا انپ اکرچ ا ت وسارے وہرن اکرچ ہن وہیئ ۔۔
ਤਜਿੁ ਕਾਰਤਜ ਸਿੁ ਸੰਿੋਖੁ ਿਇਆ ਧਰਮੁ ਹੈ ਗੁਰਮੁਤਖ ਬੂਝੈ ਕੋਈ ॥੩॥

چ
ےہ ُگرمُکھ وب َھے وکیئ ۔۔۳۔۔
ِجت اکرچ ست وتنسھک دایئ درھم َ
ਭਨਤਿ ਨਾਨਕੁ ਸਭਨਾ ਕਾ ਤਪਰੁ ਏਕੋ ਸੋਇ ॥

تنھب نانک سبھیا اک پِر اوکی وسۓ ۔۔

ਤਜਸ ਨੋ ਨਿਤਰ ਕਰੇ ਸਾ ਸੋਹਾਗਤਣ ਹੋਇ ॥੪॥੧੦॥

ِجس ون دنر رکے سا وساہنگ وہۓ ۔۔۴۔۔۱۱۔۔
ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੧ ॥

ا سا ہلحم ۱۔۔
ਤਗਰਹੁ ਬਨੁ ਸਮਸਤਰ ਸਹਤਜ ਸੁਭਾਇ ॥

سمس سہ
ب
س
ُ
گِر ُہ نب ر ج ھاےئِ ۔۔

ਿੁਰਮਤਿ ਗਿੁ ਭਈ ਕੀਰਤਿ ਿਾਇ ॥

ُدرمت گپ یئھب ریکت اھٹۓ ۔۔

ਸਚ ਪਉੜੀ ਸਾਚਉ ਮੁਤਖ ਨਾਂਉ ॥

چس ئؤری ساجؤ مُکھ نائؤ ۔۔

ਸਤਿਗੁਰੁ ਸੇਤਵ ਪਾਏ ਤਨਜ ਥਾਉ ॥੧॥

ِب
سیگؤر َسیؤ ناےئ ج اھتو ۔۔۱۔۔
ਮਨ ਚੂਰੇ ਖਟੁ ਿਰਸਨ ਜਾਣੁ ॥

نم ُجؤرے ٹھک درنس اجن ۔۔
ਸਰਬ ਜੋਤਿ ਪੂਰਨ ਭਗਵਾਨੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

رست َجؤت ئُؤرن وگھبان ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਅਤਧਕ ਤਿਆਸ ਭੇਖ ਬਹੁ ਕਰੈ ॥

ب
ھ
َ
ی
ک
ادِکھ پ ِیاس ھ وہب رکَے ۔۔
ਿੁਖੁ ਤਬਤਖਆ ਸੁਖੁ ਿਤਨ ਪਰਹਰੈ ॥

ُدھک نِکھیا ُسکھ نت رپہ َرے ۔۔

ਕਾਮੁ ਿੋਧੁ ਅੰਿਤਰ ਧਨੁ ਤਹਰੈ ॥

اکم رکودھ ارتن دنھ ہ ِ َرے ۔۔
ਿੁਤਬਧਾ ਛੋਤਿ ਨਾਤਮ ਤਨਸਿਰੈ ॥੨॥

ُددباھ وھچد نام ئِست َرے ۔۔۲۔۔

ਤਸਿਤਿ ਸਲਾਹਣੁ ਸਹਜ ਅਨੰਿ ॥

سہ
پ
َ
ی
صِفت سالنہ ج ا د ۔۔
ਸਖਾ ਸੈਨੁ ਪਰੇਮੁ ਗੋਤਬੰਿ ॥

اھکس َسیں رپمی وگپِید ۔۔

ਆਪੇ ਕਰੇ ਆਪੇ ਬਖਤਸੰਿੁ ॥

نک
ھ
س
ِ
ی
د ۔۔
ا ےپ رکے ا ےپ
ਿਨੁ ਮਨੁ ਹਤਰ ਪਤਹ ਆਗੈ ਤਜੰਿੁ ॥੩॥

نت نم ہر بہہ ا ےگَ ِجید ۔۔۳۔۔
ਝੂਿ ਤਵਕਾਰ ਮਹਾ ਿੁਖੁ ਿੇਹ ॥

چ
ُھؤھٹ وِاکر اہم ُدھک دہہی ۔۔

ਭੇਖ ਵਰਨ ਿੀਸਤਹ ਸਤਭ ਖੇਹ ॥

ب
ھ
ک
َ
ی
سی
ک
ئ
ھب
س
ھ ورن د ہ ِہ ھ ہہ ۔۔
ਜੋ ਉਪਜੈ ਸੋ ਆਵੈ ਜਾਇ ॥

ب
ے اجۓ ۔۔
وج ا ُ ج َے وس ا و َ
ਨਾਨਕ ਅਸਤਥਰੁ ਨਾਮੁ ਰਜਾਇ ॥੪॥੧੧॥

سب
نانک ا ِھر نام راج ِئے ۔۔۴۔۔۱۱۔۔
ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੧ ॥

ا سا ہلحم ۱۔۔
ਏਕੋ ਸਰਵਰੁ ਕਮਲ ਅਨੂਪ ॥

اوکی رسور لمک ائُؤت ۔۔

ਸਿਾ ਤਬਗਾਸੈ ਪਰਮਲ ਰੂਪ ॥

دسا ِئگا سَے رپلم ُروت ۔۔
ਊਜਲ ਮੋਿੀ ਚੂਗਤਹ ਹੰਸ ॥

ہگ سنہ ۔۔
اُولج ومیت ُجؤ ِ

ਸਰਬ ਕਲਾ ਜਗਿੀਸੈ ਅੰਸ ॥੧॥

رست کال چگد ئ َسے اسن ۔۔۱۔۔
ਜੋ ਿੀਸੈ ਸੋ ਉਪਜੈ ਤਬਨਸੈ ॥

وج د ئ َسے وس ا ُ بج َے نِیسے ۔۔
ਤਬਨੁ ਜਲ ਸਰਵਤਰ ਕਮਲੁ ਨ ਿੀਸੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

پِں لج َسر َور لمک ہن د ئ َسے ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਤਬਰਲਾ ਬੂਝੈ ਪਾਵੈ ਭੇਿੁ ॥

چ
پِرال وب َھے نا َوے دیھب ۔۔
ਸਾਖਾ ਿੀਤਨ ਕਹੈ ਤਨਿ ਬੇਿੁ ॥

سااھک نیت ےہکَ پِپ دیب ۔۔
ਨਾਿ ਤਬੰਿ ਕੀ ਸੁਰਤਿ ਸਮਾਇ ॥

ناد پِید یک ُسرت امسۓ ۔۔
ਸਤਿਗੁਰੁ ਸੇਤਵ ਪਰਮ ਪਿੁ ਪਾਇ ॥੨॥

سیگؤر َسیؤ رپم ند ناۓ ۔۔۲۔۔
ਮੁਕਿੋ ਰਾਿਉ ਰੰਤਗ ਰਵਾਂਿਉ ॥

مُکپؤ راوت رنگ رواپپؤ ۔۔

ਰਾਜਨ ਰਾਤਜ ਸਿਾ ਤਬਗਸਾਂਿਉ ॥

رانج راچ دسا نِگساپپؤ ۔۔

ਤਜਸੁ ਿੂੰ ਰਾਖਤਹ ਤਕਰਪਾ ਧਾਤਰ ॥

ِجس ئُؤن راکھہہ کِرنا داھر ۔۔

ਬੂਿਿ ਪਾਹਨ ਿਾਰਤਹ ਿਾਤਰ ॥੩॥

ئُؤدت نانہ نارہِ نار ۔۔۳۔۔
ਤਿਰਭਵਣ ਮਤਹ ਜੋਤਿ ਤਿਰਭਵਣ ਮਤਹ ਜਾਤਣਆ ॥

رتِوھبَن ہہم وجت ِرتوھبَن ہہم اجاین ۔۔
ਉਲਟ ਭਈ ਘਰੁ ਘਰ ਮਤਹ ਆਤਣਆ ॥

اُلپ یئھب رھگ رھگ ہہم ا این ۔۔
ਅਤਹਤਨਤਸ ਭਗਤਿ ਕਰੇ ਤਲਵ ਲਾਇ ॥

اہیِس تگھب رکے لِؤ ال ئِے ۔۔

ਨਾਨਕੁ ਤਿਨ ਕੈ ਲਾਗੈ ਪਾਇ ॥੪॥੧੨॥

نانک پِں ےکَ ال َگے َ ناۓ ۔۔۴۔۔۱۲۔۔
ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੧ ॥

ا سا ہلحم ۱۔۔
ਗੁਰਮਤਿ ਸਾਚੀ ਹੁਜਤਿ ਿੂਤਰ ॥

ُگرمت سایچ ُہچت ُدور ۔۔

ਬਹੁਿੁ ਤਸਆਣਪ ਲਾਗੈ ਧੂਤਰ ॥

تہب ِسیاپپ ال َگے دھُؤر ۔۔

ਲਾਗੀ ਮੈਲੁ ਤਮਟੈ ਸਚ ਨਾਇ ॥

الیگ مَیل ِمپے چس ناےئ ۔۔

ਗੁਰ ਪਰਸਾਤਿ ਰਹੈ ਤਲਵ ਲਾਇ ॥੧॥

ُگر رپساد ر َہے لِؤ ال ِئے ۔۔۱۔۔

ਹੈ ਹਜੂਤਰ ਹਾਜਰੁ ਅਰਿਾਤਸ ॥

ےہ چچُؤر احرج ارداس ۔۔
َ

ਿੁਖੁ ਸੁਖੁ ਸਾਚੁ ਕਰਿੇ ਪਰਭ ਪਾਤਸ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ُدھک ُسکھ ساچ رکےت رپَھب ناس ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਕੂੜੁ ਕਮਾਵੈ ਆਵੈ ਜਾਵੈ ॥

اجوے ۔۔
ے َ
ُکؤر َ
امکوے ا و َ
ਕਹਤਣ ਕਥਤਨ ਵਾਰਾ ਨਹੀ ਆਵੈ ॥

کہں کبھ
ے ۔۔
و
ا
یہن
ا
ر
ا
و
ں
َ

ਤਕਆ ਿੇਖਾ ਸੂਝ ਬੂਝ ਨ ਪਾਵੈ ॥

ایک داھکی سُؤھج ئُؤھج ہن نا َوے ۔۔
ਤਬਨੁ ਨਾਵੈ ਮਤਨ ਤਿਰਪਤਿ ਨ ਆਵੈ ॥੨॥

پ
ے ۔۔۲۔۔
ِں نا َوے نم رتِپپ ہن ا و َ
ਜੋ ਜਨਮੇ ਸੇ ਰੋਤਗ ਤਵਆਪੇ ॥

وج جبمے ےس روگ وناےپ ۔۔
ਹਉਮੈ ਮਾਇਆ ਿੂਤਖ ਸੰਿਾਪੇ ॥

ہؤ م َے امنا ُدوھک سییاےپ ۔۔
ਸੇ ਜਨ ਬਾਚੇ ਜੋ ਪਰਤਭ ਰਾਖੇ ॥

ےس نج ناےچ وج رپَھب راےھک ۔۔
ਸਤਿਗੁਰੁ ਸੇਤਵ ਅੰਤਮਰਿ ਰਸੁ ਚਾਖੇ ॥੩॥

سیگؤر َسیؤ ارمِت رس اچےھک ۔۔۳۔۔

ਚਲਿਉ ਮਨੁ ਰਾਖੈ ਅੰਤਮਰਿੁ ਚਾਖੈ ॥

ک
چلپؤ نم را َھے

ک
ارمِت اچ َھے ۔۔

ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਤਵ ਅੰਤਮਰਿ ਸਬਿੁ ਭਾਖੈ ॥

ک
ویس ارمِت دبس اھب َھے ۔۔
سیگؤر َ
ਸਾਚੈ ਸਬਤਿ ਮੁਕਤਿ ਗਤਿ ਪਾਏ ॥

سا َچے دبس مُکت گپ ناےئ ۔۔

ਨਾਨਕ ਤਵਚਹੁ ਆਪੁ ਗਵਾਏ ॥੪॥੧੩॥

نانک وِچہؤہ ا ت وگاےئ ۔۔۴۔۔۱۳۔۔
ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੧ ॥

ا سا ہلحم ۱۔۔
ਜੋ ਤਿਤਨ ਕੀਆ ਸੋ ਸਚੁ ਥੀਆ ॥

وج پِں ایک وس چس بھِیا ۔۔

ਅੰਤਮਰਿ ਨਾਮੁ ਸਤਿਗੁਤਰ ਿੀਆ ॥

ارمِت نام سیگؤر دنا ۔۔

ਤਹਰਿੈ ਨਾਮੁ ਨਾਹੀ ਮਤਨ ਭੰਗੁ ॥

ہِر َدے نام نایہ نم گنھب ۔۔
ਅਨਤਿਨੁ ਨਾਤਲ ਤਪਆਰੇ ਸੰਗੁ ॥੧॥

ادنِن نال ایپرے گنس ۔۔۱۔۔
ਹਤਰ ਜੀਉ ਰਾਖਹੁ ਅਪਨੀ ਸਰਣਾਈ ॥

ک
ہر جپؤ را ھہؤ اینپ رسنایئ ۔۔

ਗੁਰ ਪਰਸਾਿੀ ਹਤਰ ਰਸੁ ਪਾਇਆ ਨਾਮੁ ਪਿਾਰਥੁ ਨਉ ਤਨਤਧ ਪਾਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ُگر رپسادی ہر رس نانا نام ندارھت ئؤ ن ِدھ نایئ ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਕਰਮ ਧਰਮ ਸਚੁ ਸਾਚਾ ਨਾਉ ॥

رکم درھم چس سااچ ناو ۔۔
ਿਾ ਕੈ ਸਿ ਬਤਲਹਾਰੈ ਜਾਉ ॥

اہلبرے اجو ۔۔
نا َ
ےک دص َ
ਜੋ ਹਤਰ ਰਾਿੇ ਸੇ ਜਨ ਪਰਵਾਣੁ ॥

وج ہر راےت ےس نج رپوان ۔۔
ਤਿਨ ਕੀ ਸੰਗਤਿ ਪਰਮ ਤਨਧਾਨੁ ॥੨॥

پِں یک تگنس رپم ن ِداھن ۔۔۲۔۔

ਹਤਰ ਵਰੁ ਤਜਤਨ ਪਾਇਆ ਧਨ ਨਾਰੀ ॥

ہر ور ِجں نانا دنھ ناری ۔۔

ਹਤਰ ਤਸਉ ਰਾਿੀ ਸਬਿੁ ਵੀਚਾਰੀ ॥

ہر سِیؤ رایت دبس وبچاری ۔۔

ਆਤਪ ਿਰੈ ਸੰਗਤਿ ਕੁਲ ਿਾਰੈ ॥

ا ت رتَے تگنس ُکل نا َرے ۔۔
ਸਤਿਗੁਰੁ ਸੇਤਵ ਿਿੁ ਵੀਚਾਰੈ ॥੩॥

سیگؤر َسیؤ پپ وبچا َرے ۔۔۳۔۔
ਹਮਰੀ ਜਾਤਿ ਪਤਿ ਸਚੁ ਨਾਉ ॥

رمہی اجت پپ چس ناو ۔۔

ਕਰਮ ਧਰਮ ਸੰਜਮੁ ਸਿ ਭਾਉ ॥

سبج
س
رکم درھم م ت اھبو ۔۔
ਨਾਨਕ ਬਖਸੇ ਪੂਛ ਨ ਹੋਇ ॥

نک
نانک ھسے ئُؤھچ ہن وہۓ ۔۔
ਿੂਜਾ ਮੇਟੇ ਏਕੋ ਸੋਇ ॥੪॥੧੪॥

ُدواج مَیپے اوکی وسۓ ۔۔۴۔۔۱۴۔۔
ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੧ ॥

ا سا ہلحم ۱۔۔
ਇਤਕ ਆਵਤਹ ਇਤਕ ਜਾਵਤਹ ਆਈ ॥

اِک ا وہِ اِک اجوہِ ا یئ ۔۔
ਇਤਕ ਹਤਰ ਰਾਿੇ ਰਹਤਹ ਸਮਾਈ ॥

اِک ہر راےت رہہہ امسیئ ۔۔
ਇਤਕ ਧਰਤਨ ਗਗਨ ਮਤਹ ਿਉਰ ਨ ਪਾਵਤਹ ॥

ب
اِک درھن نگگ ہہم ھؤر ہن ناوہِ۔۔

ਸੇ ਕਰਮਹੀਣ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਨ ਤਧਆਵਤਹ ॥੧॥

ےس رکنیہم ہر نام ہن دایھوہِ۔۔۱۔۔
ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਿੇ ਗਤਿ ਤਮਤਿ ਪਾਈ ॥

ُگر ئُؤرے ےت گپ مِت نایئ ۔۔
ਇਹੁ ਸੰਸਾਰੁ ਤਬਖੁ ਵਿ ਅਤਿ ਭਉਜਲੁ ਗੁਰ ਸਬਿੀ ਹਤਰ ਪਾਤਰ ਲੰਘਾਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

اویہ اسنسر نِکھ وت ات وھبٔلج ُگر دبسی ہر نار اھگنلیئ ۔۔۱۔۔راہو۔۔

ਤਜਨਹ ਕਉ ਆਤਪ ਲਏ ਪਰਭੁ ਮੇਤਲ ॥

جب
ِ ھے کؤ ا ت ےئل رپَھب لیم ۔۔
ਤਿਨ ਕਉ ਕਾਲੁ ਨ ਸਾਕੈ ਪੇਤਲ ॥

پِں کؤ اکل ہن سا َکے پ َیل ۔۔

ਗੁਰਮੁਤਖ ਤਨਰਮਲ ਰਹਤਹ ਤਪਆਰੇ ॥

ُگرمُکھ پِرلم رہہہ ایپرے ۔۔

ਤਜਉ ਜਲ ਅੰਭ ਊਪਤਰ ਕਮਲ ਤਨਰਾਰੇ ॥੨॥

ویجٔ لج امبھ اُورپ لمک پِرارے ۔۔۲۔۔
ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਕਹੁ ਤਕਸ ਨੋ ਕਹੀਐ ॥

ب
ُپرا ھال وہک کِس ون کہ ٔپے َ۔۔

ਿੀਸੈ ਬਰਹਮੁ ਗੁਰਮੁਤਖ ਸਚੁ ਲਹੀਐ ॥

د ئ َسے پرمہ ُگرمُکھ چس لہی َپے ۔۔

ਅਕਥੁ ਕਥਉ ਗੁਰਮਤਿ ਵੀਚਾਰੁ ॥

کب
اکبھ ھؤ ُگرمت وبچار ۔۔

ਤਮਤਲ ਗੁਰ ਸੰਗਤਿ ਪਾਵਉ ਪਾਰੁ ॥੩॥

مِل ُگر تگنس ناوو نار ۔۔۳۔۔

ਸਾਸਿ ਬੇਿ ਤਸੰਤਮਰਤਿ ਬਹੁ ਭੇਿ ॥

ساست دیب ِسمرِت وہب َبھید ۔۔
ਅਿਸਤਿ ਮਜਨੁ ਹਤਰ ਰਸੁ ਰੇਿ ॥

ب
م
ا ھسیھ چں ہر رس َرند ۔۔

ਗੁਰਮੁਤਖ ਤਨਰਮਲੁ ਮੈਲੁ ਨ ਲਾਗੈ ॥

ُگرمُکھ پِرلم مَیل ہن ال َگے ۔۔

ਨਾਨਕ ਤਹਰਿੈ ਨਾਮੁ ਵਿੇ ਧੁਤਰ ਭਾਗੈ ॥੪॥੧੫॥

نانک ہِر َدے نام ودے د ُھر اھب َگے َ۔۔۴۔۔۱۵۔۔
ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੧ ॥

ا سا ہلحم ۱۔۔
ਤਨਤਵ ਤਨਤਵ ਪਾਇ ਲਗਉ ਗੁਰ ਅਪੁਨੇ ਆਿਮ ਰਾਮੁ ਤਨਹਾਤਰਆ ॥

ئِؤ ئِؤ ناۓ لگؤ ُگر اےنپ ا مت رام بِہارِنا ۔۔

ਕਰਿ ਬੀਚਾਰੁ ਤਹਰਿੈ ਹਤਰ ਰਤਵਆ ਤਹਰਿੈ ਿੇਤਖ ਬੀਚਾਤਰਆ ॥੧॥

رکت اچیبر ہِر َدے ہر َرونا ہِر َدے دھکی اچیبرِنا ۔۔۱۔۔
ਬੋਲਹੁ ਰਾਮੁ ਕਰੇ ਤਨਸਿਾਰਾ ॥

وبوہل رام رکے ئِسیارا ۔۔

ਗੁਰ ਪਰਸਾਤਿ ਰਿਨੁ ਹਤਰ ਲਾਭੈ ਤਮਟੈ ਅਤਗਆਨੁ ਹੋਇ ਉਜੀਆਰਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ب
ُگر رپساد رنت ہر ال َھے ِمپے َ اایگن وہۓ ا ُ ِجیارا ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਰਵਨੀ ਰਵੈ ਬੰਧਨ ਨਹੀ ਿੂਟਤਹ ਤਵਤਚ ਹਉਮੈ ਭਰਮੁ ਨ ਜਾਈ ॥

َروین ر َوے دنبنھ یہن ئُؤبہ ِہ وِچ ہؤ م َے رھبم ہن اجیئ ۔۔
ਸਤਿਗੁਰੁ ਤਮਲੈ ਿ ਹਉਮੈ ਿੂਟੈ ਿਾ ਕੋ ਲੇਖੈ ਪਾਈ ॥੨॥

لی ک
ھ
َ
سیگؤر ملَ ِے ت ہؤ م َے ئُؤ ئَے نا وک ے نایئ ۔۔۲۔۔
ਹਤਰ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਭਗਤਿ ਤਪਰਅ ਪਰੀਿਮੁ ਸੁਖ ਸਾਗਰੁ ਉਰ ਧਾਰੇ ॥

ہر ہر نام تگھب پِرۓ رپمتی ُسکھ سارگ اُر داھرے ۔۔

ਭਗਤਿ ਵਛਲੁ ਜਗਜੀਵਨੁ ਿਾਿਾ ਮਤਿ ਗੁਰਮਤਿ ਹਤਰ ਤਨਸਿਾਰੇ ॥੩॥

چگ
تگھب ولھچ چپؤن دانا مت ُگرمت ہر ئِسیارے ۔۔۳۔۔
ਮਨ ਤਸਉ ਜੂਤਝ ਮਰੈ ਪਰਭੁ ਪਾਏ ਮਨਸਾ ਮਨਤਹ ਸਮਾਏ ॥

نم سِیؤ ُجؤھج م َ َرے رپَھب ناےئ اسنم مبہہ امسےئ ۔۔
ਨਾਨਕ ਤਿਪਾ ਕਰੇ ਜਗਜੀਵਨੁ ਸਹਜ ਭਾਇ ਤਲਵ ਲਾਏ ॥੪॥੧੬॥

سہ
چگ
نانک رکِنا رکے چپؤن ج اھبےئ لِؤ الےئ ۔۔۴۔۔۱۶۔۔
ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੧ ॥

ا سا ہلحم ۱۔۔
ਤਕਸ ਕਉ ਕਹਤਹ ਸੁਣਾਵਤਹ ਤਕਸ ਕਉ ਤਕਸੁ ਸਮਝਾਵਤਹ ਸਮਤਝ ਰਹੇ ॥

کِس کؤ کہہہ ُسیاوہِ کِس کؤ کِس اھجمسوہِ ھجمس رےہ ۔۔

ਤਕਸੈ ਪੜਾਵਤਹ ਪਤੜ ਗੁਤਣ ਬੂਝੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸਬਤਿ ਸੰਿੋਤਖ ਰਹੇ ॥੧॥

کِسے َ ڑپاوہِ ڑپ ُگں وبےھج سیگؤر دبس وتنسھک رےہ ۔۔۱۔۔
ਐਸਾ ਗੁਰਮਤਿ ਰਮਿੁ ਸਰੀਰਾ ॥

ااسی ُگرمت رمت رسریا ۔۔

ਹਤਰ ਭਜੁ ਮੇਰੇ ਮਨ ਗਤਹਰ ਗੰਭੀਰਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ہر جھب ریمے نم رہگ ریھبمگا ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਅਨਿ ਿਰੰਗ ਭਗਤਿ ਹਤਰ ਰੰਗਾ ॥

اپپ رتنگ تگھب ہر راگن ۔۔
ਅਨਤਿਨੁ ਸੂਚੇ ਹਤਰ ਗੁਣ ਸੰਗਾ ॥

ادنِن سُؤےچ ہر ُگں اگنس ۔۔

ਤਮਤਥਆ ਜਨਮੁ ਸਾਕਿ ਸੰਸਾਰਾ ॥

مِبھیا منج ساطق اسنسرا ۔۔

ਰਾਮ ਭਗਤਿ ਜਨੁ ਰਹੈ ਤਨਰਾਰਾ ॥੨॥

رام تگھب نج ر َہے پِرارا ۔۔۲۔۔

ਸੂਚੀ ਕਾਇਆ ਹਤਰ ਗੁਣ ਗਾਇਆ ॥

سُؤیچ اکنا ہر ُگں اگنا ۔۔

ਆਿਮੁ ਚੀਤਨ ਰਹੈ ਤਲਵ ਲਾਇਆ ॥

ا مت ِچیں ر َہے لِؤ النا ۔۔

ਆਤਿ ਅਪਾਰੁ ਅਪਰੰਪਰੁ ਹੀਰਾ ॥

ا د انار ارپرپم ریہا ۔۔
ਲਾਤਲ ਰਿਾ ਮੇਰਾ ਮਨੁ ਧੀਰਾ ॥੩॥

الل رنا ریما نم دھِترا ۔۔۳۔۔
ਕਥਨੀ ਕਹਤਹ ਕਹਤਹ ਸੇ ਮੂਏ ॥

ینھتک کہہہ کہہہ ےس مُؤےئ ۔۔
ਸੋ ਪਰਭੁ ਿੂਤਰ ਨਾਹੀ ਪਰਭੁ ਿੂੰ ਹੈ ॥

وس رپَھب ُدور نایہ رپَھب ئُؤن ےہَ ۔۔
ਸਭੁ ਜਗੁ ਿੇਤਖਆ ਮਾਇਆ ਛਾਇਆ ॥

سیھ چگ دنکھیا امنا اھچنا ۔۔

ਨਾਨਕ ਗੁਰਮਤਿ ਨਾਮੁ ਤਧਆਇਆ ॥੪॥੧੭॥

نانک ُگرمت نام دایھنا ۔۔۴۔۔۱۷۔۔

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੧ ਤਿਿੁਕਾ ॥

ا سا ہلحم  ۱پ ِ ُپکا ۔۔
ਕੋਈ ਭੀਖਕੁ ਭੀਤਖਆ ਖਾਇ ॥

بھی ک ب
ھ
ک
ی
اھکۓ ۔۔
وکیئ ھک ھیا
ِ
ਕੋਈ ਰਾਜਾ ਰਤਹਆ ਸਮਾਇ ॥

وکیئ رااج رایہ امسۓ ۔۔
ਤਕਸ ਹੀ ਮਾਨੁ ਤਕਸੈ ਅਪਮਾਨੁ ॥

کِس یہ امن کِسے َ اامپن ۔۔

ਢਾਤਹ ਉਸਾਰੇ ਧਰੇ ਤਧਆਨੁ ॥

داھہِ اُسارے درھے دایھن ۔۔
ਿੁਝ ਿੇ ਵਿਾ ਨਾਹੀ ਕੋਇ ॥

ُب
چھ ےت ودا نایہ وکۓ ۔۔
ਤਕਸੁ ਵੇਖਾਲੀ ਚੰਗਾ ਹੋਇ ॥੧॥

کِس واھکییل اگنچ وہۓ ۔۔۱۔۔
ਮੈ ਿਾਂ ਨਾਮੁ ਿੇਰਾ ਆਧਾਰੁ ॥

م َے نان نام ریتا ا داھر ۔۔

ਿੂੰ ਿਾਿਾ ਕਰਣਹਾਰੁ ਕਰਿਾਰੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ئُؤن دانا رکاہنر رکنار ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਵਾਟ ਨ ਪਾਵਉ ਵੀਗਾ ਜਾਉ ॥

وات ہن ناوو وِاگی اجو ۔۔

ਿਰਗਹ ਬੈਸਣ ਨਾਹੀ ਥਾਉ ॥

نی
درہگ َ سں نایہ اھتو ۔۔

ਮਨ ਕਾ ਅੰਧੁਲਾ ਮਾਇਆ ਕਾ ਬੰਧੁ ॥

نم اک ادنُھال امنا اک دنبھ ۔۔
ਖੀਨ ਖਰਾਬੁ ਹੋਵੈ ਤਨਿ ਕੰਧੁ ॥

ک
ھ
ی
ِ
پ
وہوے ِپ دنکھ ۔۔
ں رھکات َ
ਖਾਣ ਜੀਵਣ ਕੀ ਬਹੁਿੀ ਆਸ ॥

اھکن ِجپؤن یک یتہب ا س ۔۔
ਲੇਖੈ ਿੇਰੈ ਸਾਸ ਤਗਰਾਸ ॥੨॥

لی ک
َھے ریتَے ساس گِراس ۔۔۲۔۔
ਅਤਹਤਨਤਸ ਅੰਧੁਲੇ ਿੀਪਕੁ ਿੇਇ ॥

اہیِس ادنُےلھ دپیک دےئ ۔۔

ਭਉਜਲ ਿੂਬਿ ਤਚੰਿ ਕਰੇਇ ॥

وھبٔلج ُدوپپ ِجپت رکۓ ۔۔
ਕਹਤਹ ਸੁਣਤਹ ਜੋ ਮਾਨਤਹ ਨਾਉ ॥

ہہن ناو ۔۔
کہہہ ُسبہہ وج ام ِ
ਹਉ ਬਤਲਹਾਰੈ ਿਾ ਕੈ ਜਾਉ ॥

اہلبرے نا ےکَ اجو ۔۔
ہؤ َ
ਨਾਨਕੁ ਏਕ ਕਹੈ ਅਰਿਾਤਸ ॥

ےہک ارداس ۔۔
نانک انک َ

ਜੀਉ ਤਪੰਿੁ ਸਭੁ ਿੇਰੈ ਪਾਤਸ ॥੩॥

ِجپؤ پِید سیھ ریتَے ناس ۔۔۳۔۔
ਜਾਂ ਿੂੰ ਿੇਤਹ ਜਪੀ ਿੇਰਾ ਨਾਉ ॥

اجن ئُؤن دہہی یپج ریتا ناو ۔۔
ਿਰਗਹ ਬੈਸਣ ਹੋਵੈ ਥਾਉ ॥

نی س
وہوے اھتو ۔۔
درہہگ َ ں َ
ਜਾਂ ਿੁਧੁ ਭਾਵੈ ਿਾ ਿੁਰਮਤਿ ਜਾਇ ॥

اھبوے نا ُدرمت اجۓ ۔۔
اجن ُندھ َ
ਤਗਆਨ ਰਿਨੁ ਮਤਨ ਵਸੈ ਆਇ ॥

گ ِیان رنت نم و سَے ا ۓ ۔۔

ਨਿਤਰ ਕਰੇ ਿਾ ਸਤਿਗੁਰੁ ਤਮਲੈ ॥

دنر رکے نا سیگؤر ملَ ِے ۔۔

ਪਰਣਵਤਿ ਨਾਨਕੁ ਭਵਜਲੁ ਿਰੈ ॥੪॥੧੮॥

ب
رپونِت نانک َھؤلج رتَے ۔۔۴۔۔۱۸۔۔
ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੧ ਪੰਚਪਿੇ ॥

ا سا ہلحم  ۱پبچیدے ۔۔

ਿੁਧ ਤਬਨੁ ਧੇਨੁ ਪੰਖ ਤਬਨੁ ਪੰਖੀ ਜਲ ਤਬਨੁ ਉਿਭੁਜ ਕਾਤਮ ਨਾਹੀ ॥

پِ پ ُبھ
ُددھ پِں د َھیں ھکنپ پِں یھکنپ لج ں ا ُ ج اکم نایہ ۔۔

ਤਕਆ ਸੁਲਿਾਨੁ ਸਲਾਮ ਤਵਹੂਣਾ ਅੰਧੀ ਕੋਿੀ ਿੇਰਾ ਨਾਮੁ ਨਾਹੀ ॥੧॥

ایک ُسلطان سالم وِوہُنا ادنیھ وکیھٹ ریتا نام نایہ ۔۔۱۔۔

ਕੀ ਤਵਸਰਤਹ ਿੁਖੁ ਬਹੁਿਾ ਲਾਗੈ ॥

یک وِرسہِ ُدھک ب ُہیا ال َگے َ۔۔

ਿੁਖੁ ਲਾਗੈ ਿੂੰ ਤਵਸਰੁ ਨਾਹੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ُدھک ال َگے َ ئُؤن وِرس نایہ ۔۔۱۔۔راہو۔۔

ਅਖੀ ਅੰਧੁ ਜੀਭ ਰਸੁ ਨਾਹੀ ਕੰਨੀ ਪਵਣੁ ਨ ਵਾਜੈ ॥

ایھک ادنھ چیبھ رس نایہ ّکبی وپَن ہن وا َچے ۔۔
ਚਰਣੀ ਚਲੈ ਪਜੂਿਾ ਆਗੈ ਤਵਣੁ ਸੇਵਾ ਿਲ ਲਾਗੇ ॥੨॥

رچین چلَے بچُؤنا ا ےگَ وِن ویسا لھپ الےگ ۔۔۲۔۔

ਅਖਰ ਤਬਰਖ ਬਾਗ ਭੁਇ ਚੋਖੀ ਤਸੰਤਚਿ ਭਾਉ ਕਰੇਹੀ ॥

ب
ارھک پِرھک ناگ ُھپے وچیھک سِبچت اھبو رکیہی ۔۔

ਸਭਨਾ ਿਲੁ ਲਾਗੈ ਨਾਮੁ ਏਕੋ ਤਬਨੁ ਕਰਮਾ ਕੈਸੇ ਲੇਹੀ ॥੩॥

سبھیا لھپ ال َگے نام اوکی پِں رکام َ
کیسے یہیل ۔۔۳۔۔
ਜੇਿੇ ਜੀਅ ਿੇਿੇ ਸਤਭ ਿੇਰੇ ਤਵਣੁ ਸੇਵਾ ਿਲੁ ਤਕਸੈ ਨਾਹੀ ॥

َچیپے یج نیپے سیھ ریتے وِن ویسا لھپ کِسے َ نایہ ۔۔
ਿੁਖੁ ਸੁਖੁ ਭਾਣਾ ਿੇਰਾ ਹੋਵੈ ਤਵਣੁ ਨਾਵੈ ਜੀਉ ਰਹੈ ਨਾਹੀ ॥੪॥

وہوے وِن نا َوے جپؤ ر َہے نایہ ۔۔۴۔۔
ُدھک ُسکھ اھبنا ریتا َ
ਮਤਿ ਤਵਤਚ ਮਰਣੁ ਜੀਵਣੁ ਹੋਰੁ ਕੈਸਾ ਜਾ ਜੀਵਾ ਿਾਂ ਜੁਗਤਿ ਨਾਹੀ ॥

کیسا اج ِجپؤا نان ُچگت نایہ ۔۔
مت وِچ رمن ویجن وہر َ

ਕਹੈ ਨਾਨਕੁ ਜੀਵਾਲੇ ਜੀਆ ਜਹ ਭਾਵੈ ਿਹ ਰਾਖੁ ਿੁਹੀ ॥੫॥੧੯॥

ےہکَ نانک ویجاےل ایج ہج اھبوے ہت راھک ُبہی ۔۔۵۔۔۱۹۔۔

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੧ ॥

ا سا ہلحم ۱۔۔
ਕਾਇਆ ਬਰਹਮਾ ਮਨੁ ਹੈ ਧੋਿੀ ॥

ےہ دوھیت ۔۔
اکنا پرامہ نم َ

ਤਗਆਨੁ ਜਨੇਊ ਤਧਆਨੁ ਕੁਸਪਾਿੀ ॥

گ ِیان چیپ ُؤ دایھن ُکسیایت ۔۔

ਹਤਰ ਨਾਮਾ ਜਸੁ ਜਾਚਉ ਨਾਉ ॥

ہر ناہم سج اججؤ ناو ۔۔
ਗੁਰ ਪਰਸਾਿੀ ਬਰਹਤਮ ਸਮਾਉ ॥੧॥

ُگر رپسادی پرمہ امسو ۔۔۱۔۔
ਪਾਂਿੇ ਐਸਾ ਬਰਹਮ ਬੀਚਾਰੁ ॥

ناندے ااسی پرمہ اچیبر ۔۔

ਨਾਮੇ ਸੁਤਚ ਨਾਮੋ ਪੜਉ ਨਾਮੇ ਚਜੁ ਆਚਾਰੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

چ
س
ناےم ُ ج ناوم ڑپو ناےم ج ا اچر ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਬਾਹਤਰ ਜਨੇਊ ਤਜਚਰੁ ਜੋਤਿ ਹੈ ਨਾਤਲ ॥

چ
ناہر چیپ ُؤ ِ چر وجت ےہَ نال ۔۔
ਧੋਿੀ ਤਟਕਾ ਨਾਮੁ ਸਮਾਤਲ ॥

دوھیت ئِکا نام امسل ۔۔
ਐਥੈ ਓਥੈ ਤਨਬਹੀ ਨਾਤਲ ॥

ب
اَےھتی او َھے پ ِبہی نال ۔۔

ਤਵਣੁ ਨਾਵੈ ਹੋਤਰ ਕਰਮ ਨ ਭਾਤਲ ॥੨॥

وِن نا َوے وہر رکم ہن اھبل ۔۔۲۔۔
ਪੂਜਾ ਪਰੇਮ ਮਾਇਆ ਪਰਜਾਤਲ ॥

ئُؤاج رپمی امنا رپاجل ۔۔
ਏਕੋ ਵੇਖਹੁ ਅਵਰੁ ਨ ਭਾਤਲ ॥

ک
اوکی ون ھہؤ ا َور ہن اھبل ۔۔

ਚੀਨਹੈ ਿਿੁ ਗਗਨ ਿਸ ਿੁਆਰ ॥

چیبہ
َھے پپ نگگ دس ُدوار ۔۔

ਹਤਰ ਮੁਤਖ ਪਾਿ ਪੜੈ ਬੀਚਾਰ ॥੩॥

ہر مُکھ ناھٹ ڑپَے اچیبر ۔۔۳۔۔
ਭੋਜਨੁ ਭਾਉ ਭਰਮੁ ਭਉ ਭਾਗੈ ॥

ب
وھبنج اھبو رھبم ھؤ اھب َگے ۔۔
ਪਾਹਰੂਅਰਾ ਛਤਬ ਚੋਰੁ ਨ ਲਾਗੈ ॥

ناہ ُروپرا بھچ وچر ہن ال َگے ۔۔

ਤਿਲਕੁ ਤਲਲਾਤਟ ਜਾਣੈ ਪਰਭੁ ਏਕੁ ॥

نِلک لِالت اج ئَے رپَھب انک ۔۔
ਬੂਝੈ ਬਰਹਮੁ ਅੰਿਤਰ ਤਬਬੇਕੁ ॥੪॥

چ
وب َھے

پرمہ ارتن نِییک ۔۔۴۔۔

ਆਚਾਰੀ ਨਹੀ ਜੀਤਿਆ ਜਾਇ ॥

ا اچری یہن چیییا اجۓ ۔۔

ਪਾਿ ਪੜੈ ਨਹੀ ਕੀਮਤਿ ਪਾਇ ॥

ناھٹ ڑپَے یہن تمیق ناۓ ۔۔
ਅਸਟ ਿਸੀ ਚਹੁ ਭੇਿੁ ਨ ਪਾਇਆ ॥

است دیس چہؤ َبھید ہن نانا ۔۔

ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਤਰ ਬਰਹਮੁ ਤਿਖਾਇਆ ॥੫॥੨੦॥

نانک سیگؤر پرمہ دِاھکنا ۔۔۵۔۔۲۱۔۔
ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੧ ॥

ا سا ہلحم ۱۔۔
ਸੇਵਕੁ ਿਾਸੁ ਭਗਿੁ ਜਨੁ ਸੋਈ ॥

َسیؤک داس تگھب نج وسیئ ۔۔
ਿਾਕੁਰ ਕਾ ਿਾਸੁ ਗੁਰਮੁਤਖ ਹੋਈ ॥

اھٹ ُکر اک داس ُگرمُکھ وہیئ ۔۔

ਤਜਤਨ ਤਸਤਰ ਸਾਜੀ ਤਿਤਨ ਿੁਤਨ ਗੋਈ ॥

پ ب
ھ
ُ
ِجں سِر سایج ِں ں وگیئ ۔۔

ਤਿਸੁ ਤਬਨੁ ਿੂਜਾ ਅਵਰੁ ਨ ਕੋਈ ॥੧॥

ئِس پِں ُدواج ا َور ہن وکیئ ۔۔۱۔۔
ਸਾਚੁ ਨਾਮੁ ਗੁਰ ਸਬਤਿ ਵੀਚਾਤਰ ॥

ساچ نام ُگر دبس وبچار ۔۔

ਗੁਰਮੁਤਖ ਸਾਚੇ ਸਾਚੈ ਿਰਬਾਤਰ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ُگرمُکھ ساےچ سا َچے درنار ۔۔۱۔۔راہو۔۔

ਸਚਾ ਅਰਜੁ ਸਚੀ ਅਰਿਾਤਸ ॥

اچس رعچ یچس ارداس ۔۔
ਮਹਲੀ ਖਸਮੁ ਸੁਣੇ ਸਾਬਾਤਸ ॥

کھ
س
س
ی
یلحم م ُ ے ساناس ۔۔

ਸਚੈ ਿਖਤਿ ਬੁਲਾਵੈ ਸੋਇ ॥

س
الوے وسۓ ۔۔
ج َے تخت ن َ
ਿੇ ਵਤਿਆਈ ਕਰੇ ਸੁ ਹੋਇ ॥੨॥

دے ودنایئ رکے س وہۓ ۔۔۲۔۔
ਿੇਰਾ ਿਾਣੁ ਿੂਹੈ ਿੀਬਾਣੁ ॥

ریتا نان ئُؤ َہے دابین ۔۔
ਗੁਰ ਕਾ ਸਬਿੁ ਸਚੁ ਨੀਸਾਣੁ ॥

ُگر اک دبس چس اسینن ۔۔

ਮੰਨੇ ਹੁਕਮੁ ਸੁ ਪਰਗਟੁ ਜਾਇ ॥

ک
مپّے ُچ م س رپگپ اجۓ ۔۔

ਸਚੁ ਨੀਸਾਣੈ ਿਾਕ ਨ ਪਾਇ ॥੩॥

چس اسین ئَے اھٹک ہن ناۓ ۔۔۳۔۔
ਪੰਤਿਿ ਪੜਤਹ ਵਖਾਣਤਹ ਵੇਿੁ ॥

ڈنپت ڑپہِ واھکہہن وند ۔۔
ਅੰਿਤਰ ਵਸਿੁ ਨ ਜਾਣਤਹ ਭੇਿੁ ॥

ارتن وطس ہن اجہنِ دیھب ۔۔

ਗੁਰ ਤਬਨੁ ਸੋਝੀ ਬੂਝ ਨ ਹੋਇ ॥

ُگر پِں وسیھج ئُؤھج ہن وہۓ ۔۔
ਸਾਚਾ ਰਤਵ ਰਤਹਆ ਪਰਭੁ ਸੋਇ ॥੪॥

سااچ َروِ رایہ رپَھب وسۓ ۔۔۴۔۔
ਤਕਆ ਹਉ ਆਖਾ ਆਤਖ ਵਖਾਣੀ ॥

ایک ہؤ ا اھک ا ھک واھکین ۔۔
ਿੂੰ ਆਪੇ ਜਾਣਤਹ ਸਰਬ ਤਵਿਾਣੀ ॥

ئُؤن ا ےپ اجہنِ رست وِداین ۔۔
ਨਾਨਕ ਏਕੋ ਿਰੁ ਿੀਬਾਣੁ ॥

نانک اوکی در دابین ۔۔
ਗੁਰਮੁਤਖ ਸਾਚੁ ਿਹਾ ਗੁਿਰਾਣੁ ॥੫॥੨੧॥

ُگرمُکھ ساچ اہت ُگدران ۔۔۵۔۔۲۱۔۔
ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੧ ॥

ا سا ہلحم ۱۔۔
ਕਾਚੀ ਗਾਗਤਰ ਿੇਹ ਿੁਹੇਲੀ ਉਪਜੈ ਤਬਨਸੈ ਿੁਖੁ ਪਾਈ ॥

اکیچ اگرگ دہہی ُدیلیہ ا ُ بج َے نِیسے ُدھک نایئ ۔۔

ਇਹੁ ਜਗੁ ਸਾਗਰੁ ਿੁਿਰੁ ਤਕਉ ਿਰੀਐ ਤਬਨੁ ਹਤਰ ਗੁਰ ਪਾਤਰ ਨ ਪਾਈ ॥੧॥

اویہ چگ سارگ ُدرت کپؤ رت پ َپے پِں ہر ُگر نار ہن نایئ ۔۔۱۔۔

ਿੁਝ ਤਬਨੁ ਅਵਰੁ ਨ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਤਪਆਰੇ ਿੁਝ ਤਬਨੁ ਅਵਰੁ ਨ ਕੋਇ ਹਰੇ ॥

ُب
ُب
چھ پِں ا َور ہن وکیئ ریمے ایپرے چھ پِں ا َور ہن وکۓ ہرے ۔۔

ਸਰਬੀ ਰੰਗੀ ਰੂਪੀ ਿੂੰਹੈ ਤਿਸੁ ਬਖਸੇ ਤਜਸੁ ਨਿਤਰ ਕਰੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ئ ُ ہ ئ ِ نک
ج
ھ
س
ِ
رسیب ریگن ُرویپ ؤن َ ے س ے س دنر رکے ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਸਾਸੁ ਬੁਰੀ ਘਤਰ ਵਾਸੁ ਨ ਿੇਵੈ ਤਪਰ ਤਸਉ ਤਮਲਣ ਨ ਿੇਇ ਬੁਰੀ ॥

ساس ُپری رھگ واس ہن دویَے پِر سِیؤ مل ِں ہن دےئ ُپری ۔۔
ਸਖੀ ਸਾਜਨੀ ਕੇ ਹਉ ਚਰਨ ਸਰੇਵਉ ਹਤਰ ਗੁਰ ਤਕਰਪਾ ਿੇ ਨਿਤਰ ਧਰੀ ॥੨॥

یھکس ساینج ےک ہؤ رچن رسویو ہر ُگر کِرنا ےت دنر درھی ۔۔۲۔۔
ਆਪੁ ਬੀਚਾਤਰ ਮਾਤਰ ਮਨੁ ਿੇਤਖਆ ਿੁਮ ਸਾ ਮੀਿੁ ਨ ਅਵਰੁ ਕੋਈ ॥

ُب
ا ت اچیبر امر نم دنکھیا م سا تیم ہن ا َور وکیئ ۔۔

ਤਜਉ ਿੂੰ ਰਾਖਤਹ ਤਿਵ ਹੀ ਰਹਣਾ ਿੁਖੁ ਸੁਖੁ ਿੇਵਤਹ ਕਰਤਹ ਸੋਈ ॥੩॥

ویجٔ ئُؤن راکھہہ ئِؤ یہ رانہ ُدھک ُسکھ دویہِ رکہِ وسیئ ۔۔۳۔۔
ਆਸਾ ਮਨਸਾ ਿੋਊ ਤਬਨਾਸਿ ਤਿਰਹੁ ਗੁਣ ਆਸ ਤਨਰਾਸ ਭਈ ॥

ا سا اسنم دوو پِیاست رتِوہ ُگں ا س پِراس یئھب ۔۔

ਿੁਰੀਆਵਸਥਾ ਗੁਰਮੁਤਖ ਪਾਈਐ ਸੰਿ ਸਭਾ ਕੀ ਓਟ ਲਹੀ ॥੪॥

ُپرنااواھتس ُگرمُکھ نا پپَے سیت اھبس یک اوت لہی ۔۔۴۔۔

ਤਗਆਨ ਤਧਆਨ ਸਗਲੇ ਸਤਭ ਜਪ ਿਪ ਤਜਸੁ ਹਤਰ ਤਹਰਿੈ ਅਲਖ ਅਭੇਵਾ ॥

گ ِیان دایھن ےلگس سیھ جت پپ ِجس ہر ہِر َدے اھکل اویھبا ۔۔

ਨਾਨਕ ਰਾਮ ਨਾਤਮ ਮਨੁ ਰਾਿਾ ਗੁਰਮਤਿ ਪਾਏ ਸਹਜ ਸੇਵਾ ॥੫॥੨੨॥

سہ

نانک رام نام نم رانا ُگرمت ناےئ ج ویسا ۔۔۵۔۔۲۲۔۔
ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੧ ਪੰਚਪਿੇ ॥

ا سا ہلحم  ۱پبچیدے ۔۔

ਮੋਹੁ ਕੁਟੰਬੁ ਮੋਹੁ ਸਭ ਕਾਰ ॥

ومہ ُکیپت ومہ سیھ اکر ۔۔
ਮੋਹੁ ਿੁਮ ਿਜਹੁ ਸਗਲ ਵੇਕਾਰ ॥੧॥

ُب ب
ومہ م جہؤ لگس َواکیر ۔۔۱۔۔

ਮੋਹੁ ਅਰੁ ਭਰਮੁ ਿਜਹੁ ਿੁਮਹ ਬੀਰ ॥

ب ُب
ومہ رع رھبم جہؤ مہھ نِتر ۔۔

ਸਾਚੁ ਨਾਮੁ ਤਰਿੇ ਰਵੈ ਸਰੀਰ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ساچ نام رِدے ر َوے رسری ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਸਚੁ ਨਾਮੁ ਜਾ ਨਵ ਤਨਤਧ ਪਾਈ ॥

چس نام اج ئَؤ ن ِدھ نایئ ۔۔

ਰੋਵੈ ਪੂਿੁ ਨ ਕਲਪੈ ਮਾਈ ॥੨॥

رو َوے ئُؤت ہن کلپَے امیئ ۔۔۲۔۔
ਏਿੁ ਮੋਤਹ ਿੂਬਾ ਸੰਸਾਰੁ ॥

اپپ ومہِ ُدونا اسنسر ۔۔
ਗੁਰਮੁਤਖ ਕੋਈ ਉਿਰੈ ਪਾਤਰ ॥੩॥

ُگرمُکھ وکیئ اُرتَے نار ۔۔۳۔۔
ਏਿੁ ਮੋਤਹ ਤਿਤਰ ਜੂਨੀ ਪਾਤਹ ॥

ب
اپپ ومہِ ھِر وجین ناہِ۔۔

ਮੋਹੇ ਲਾਗਾ ਜਮ ਪੁਤਰ ਜਾਤਹ ॥੪॥

ومےہ الاگ مج ُپر اجےہ ۔۔۴۔۔

ਗੁਰ ਿੀਤਖਆ ਲੇ ਜਪੁ ਿਪੁ ਕਮਾਤਹ ॥

ُگر دنکھیا ےل جت پپ امکےہ ۔۔
ਨਾ ਮੋਹੁ ਿੂਟੈ ਨਾ ਥਾਇ ਪਾਤਹ ॥੫॥

ہن ومہ ئُؤ ئَے ہن اھتےئ ناہِ۔۔۵۔۔
ਨਿਤਰ ਕਰੇ ਿਾ ਏਹੁ ਮੋਹੁ ਜਾਇ ॥

دنر رکے نا اوہی ومہ اجۓ ۔۔
ਨਾਨਕ ਹਤਰ ਤਸਉ ਰਹੈ ਸਮਾਇ ॥੬॥੨੩॥

نانک ہر سِیؤ ر َہے امسۓ ۔۔۶۔۔۲۳۔۔
ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੧ ॥

ا سا ہلحم ۱۔۔
ਆਤਪ ਕਰੇ ਸਚੁ ਅਲਖ ਅਪਾਰੁ ॥

ا ت رکے چس اھکل انار ۔۔
ਹਉ ਪਾਪੀ ਿੂੰ ਬਖਸਣਹਾਰੁ ॥੧॥

نک
ہؤ نایپ ئُؤن ھسبہار ۔۔۱۔۔
ਿੇਰਾ ਭਾਣਾ ਸਭੁ ਤਕਛੁ ਹੋਵੈ ॥

کِ
وہوے ۔۔
ریتا اھبنا سیھ چھ َ
ਮਨਹਤਿ ਕੀਚੈ ਅੰਤਿ ਤਵਗੋਵੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

کب
ِوگوے ۔۔۱۔۔راہو۔۔
مبہبھ ج َے اپپ و َ
ਮਨਮੁਖ ਕੀ ਮਤਿ ਕੂਤੜ ਤਵਆਪੀ ॥

مب
مُکھ یک مت ُکؤر ونایپ ۔۔

ਤਬਨੁ ਹਤਰ ਤਸਮਰਣ ਪਾਤਪ ਸੰਿਾਪੀ ॥੨॥

پِں ہر ِسمرن نات سییایپ ۔۔۲۔۔

ਿੁਰਮਤਿ ਤਿਆਤਗ ਲਾਹਾ ਤਕਛੁ ਲੇਵਹੁ ॥

ک
ُدرمت پ ِیاگ الاہ ِچھ وہیل ۔۔

ਜੋ ਉਪਜੈ ਸੋ ਅਲਖ ਅਭੇਵਹੁ ॥੩॥

ب
وج ا ُ بج َے وس اھکل ا ھبہؤ ۔۔۳۔۔
ਐਸਾ ਹਮਰਾ ਸਖਾ ਸਹਾਈ ॥

ااسی رمہا اھکس اہسیئ ۔۔
ਗੁਰ ਹਤਰ ਤਮਤਲਆ ਭਗਤਿ ਤਿਰੜਾਈ ॥੪॥

ُگر ہر مل ِیا تگھب درِرایئ ۔۔۴۔۔
ਸਗਲੀ ਸਉਿੀ ਿੋਟਾ ਆਵੈ ॥

سگل
ے ۔۔
ی سؤدںی وتنا ا و َ

ਨਾਨਕ ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਮਤਨ ਭਾਵੈ ॥੫॥੨੪॥

نانک رام نام نم اھبوے ۔۔۵۔۔۲۴۔۔
ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੧ ਚਉਪਿੇ ॥

ا سا ہلحم  ۱جؤندے ۔۔
ਤਵਤਿਆ ਵੀਚਾਰੀ ਿਾਂ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ॥

وِدنا وبچاری نان رپاُاکپری ۔۔

ਜਾਂ ਪੰਚ ਰਾਸੀ ਿਾਂ ਿੀਰਥ ਵਾਸੀ ॥੧॥

پب
اجن ج رایس نان ریتھت وایس ۔۔۱۔۔

ਘੁੰਘਰੂ ਵਾਜੈ ਜੇ ਮਨੁ ਲਾਗੈ ॥

گھُی ھگ
َ
گ
چ
رو وا َے ےج نم ال ے ۔۔
ਿਉ ਜਮੁ ਕਹਾ ਕਰੇ ਮੋ ਤਸਉ ਆਗੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ئؤ مج اہک رکے وم سِیؤ ا ےگَ ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਆਸ ਤਨਰਾਸੀ ਿਉ ਸੰਤਨਆਸੀ ॥

سییایس ۔۔
ا س پِرایس ئؤ ِ

ਜਾਂ ਜਿੁ ਜੋਗੀ ਿਾਂ ਕਾਇਆ ਭੋਗੀ ॥੨॥

اجن جت وجیگ نان اکنا وھبیگ ۔۔۲۔۔
ਿਇਆ ਤਿਗੰਬਰੁ ਿੇਹ ਬੀਚਾਰੀ ॥

گ
دایئ ِد متر دہہی اچیبری ۔۔

ਆਤਪ ਮਰੈ ਅਵਰਾ ਨਹ ਮਾਰੀ ॥੩॥

ا ت م َ َرے ا َورا ہن امری ۔۔۳۔۔
ਏਕੁ ਿੂ ਹੋਤਰ ਵੇਸ ਬਹੁਿੇਰੇ ॥

انک ئُؤ وہر وئَس ریتہبے ۔۔
ਨਾਨਕੁ ਜਾਣੈ ਚੋਜ ਨ ਿੇਰੇ ॥੪॥੨੫॥

نانک اج ئَے وچچ ہن ریتے ۔۔۴۔۔۲۵۔۔
ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੧ ॥

ا سا ہلحم ۱۔۔
ਏਕ ਨ ਭਰੀਆ ਗੁਣ ਕਤਰ ਧੋਵਾ ॥

انک ہن رھبِنا ُگں رک دوھوا ۔۔

ਮੇਰਾ ਸਹੁ ਜਾਗੈ ਹਉ ਤਨਤਸ ਭਤਰ ਸੋਵਾ ॥੧॥

ریما َسہؤ اج َگے َ ہؤ ئِس رھب وسوا ۔۔۱۔۔
ਇਉ ਤਕਉ ਕੰਿ ਤਪਆਰੀ ਹੋਵਾ ॥

ائؤ کپؤ کپت ایپری وہوا ۔۔

ਸਹੁ ਜਾਗੈ ਹਉ ਤਨਸ ਭਤਰ ਸੋਵਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

َسہؤ اج َگے َ ہؤ ئِس رھب وسوا ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਆਸ ਤਪਆਸੀ ਸੇਜੈ ਆਵਾ ॥

ا س ایپیس سبج َے ا وا ۔۔

ਆਗੈ ਸਹ ਭਾਵਾ ਤਕ ਨ ਭਾਵਾ ॥੨॥

ا ےگ سہہ اھبوا ِک ہن اھبوا ۔۔۲۔۔
ਤਕਆ ਜਾਨਾ ਤਕਆ ਹੋਇਗਾ ਰੀ ਮਾਈ ॥

ایک اجنا ایک وہاگئ ری امیئ ۔۔
ਹਤਰ ਿਰਸਨ ਤਬਨੁ ਰਹਨੁ ਨ ਜਾਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ہر درنس پِں رنہ ہن اجیئ ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਪਰੇਮੁ ਨ ਚਾਤਖਆ ਮੇਰੀ ਤਿਸ ਨ ਬੁਝਾਨੀ ॥

ب
رپمی ہن اچایھک ریمی ئِس ہن ُجھاین ۔۔
ਗਇਆ ਸੁ ਜੋਬਨੁ ਧਨ ਪਛੁਿਾਨੀ ॥੩॥

ایگ وس وجنب دنھ اتھچپین ۔۔۳۔۔
ਅਜੈ ਸੁ ਜਾਗਉ ਆਸ ਤਪਆਸੀ ॥

اےج وس اجگؤ ا س ایپیس ۔۔

ਭਈਲੇ ਉਿਾਸੀ ਰਹਉ ਤਨਰਾਸੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ب
ھی
پ
ل
ہ
ی
ِ
ُ
ے ادایس ر ؤ رایس ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਹਉਮੈ ਖੋਇ ਕਰੇ ਸੀਗਾਰੁ ॥

وھکۓ رکے اگیسر ۔۔
ہؤ م َے
ِ
ਿਉ ਕਾਮਤਣ ਸੇਜੈ ਰਵੈ ਭਿਾਰੁ ॥੪॥

ئؤ اکنم سبج َے ر َوے اتھبر ۔۔۴۔۔
ਿਉ ਨਾਨਕ ਕੰਿੈ ਮਤਨ ਭਾਵੈ ॥

اھبوے ۔۔
ئؤ نانک کی َپے نم َ
ਛੋਤਿ ਵਿਾਈ ਅਪਣੇ ਖਸਮ ਸਮਾਵੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥੨੬॥

وھچد ودایئ اےنپ

کھ س

امسوے ۔۔۱۔۔راہو۔۔۲۶۔۔
م َ
ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੧ ॥

ا سا ہلحم ۱۔۔
ਪੇਵਕੜੈ ਧਨ ਖਰੀ ਇਆਣੀ ॥

َپپؤک َرے دنھ رھکی اناین ۔۔
ਤਿਸੁ ਸਹ ਕੀ ਮੈ ਸਾਰ ਨ ਜਾਣੀ ॥੧॥

ئِس سہہ یک م َے سار ہن اجین ۔۔۱۔۔
ਸਹੁ ਮੇਰਾ ਏਕੁ ਿੂਜਾ ਨਹੀ ਕੋਈ ॥

َسہؤ ریما انک ُدواج یہن وکیئ ۔۔
ਨਿਤਰ ਕਰੇ ਮੇਲਾਵਾ ਹੋਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

دنر رکے میالوا وہیئ ۔۔۱۔۔راہو۔۔

ਸਾਹੁਰੜੈ ਧਨ ਸਾਚੁ ਪਛਾਤਣਆ ॥

ساہُررے دنھ ساچ اھچپاین ۔۔
ਸਹਤਜ ਸੁਭਾਇ ਅਪਣਾ ਤਪਰੁ ਜਾਤਣਆ ॥੨॥

سہ
ج ُسبھاےئِ اانپ پِر اجاین ۔۔۲۔۔

ਗੁਰ ਪਰਸਾਿੀ ਐਸੀ ਮਤਿ ਆਵੈ ॥

ُگر رپسادی ایسی مت ا َوے ۔۔

ਿਾਂ ਕਾਮਤਣ ਕੰਿੈ ਮਤਨ ਭਾਵੈ ॥੩॥

اھبوے ۔۔۳۔۔
نان اکنم کی َپے نم َ
ਕਹਿੁ ਨਾਨਕੁ ਭੈ ਭਾਵ ਕਾ ਕਰੇ ਸੀਗਾਰੁ ॥

کہ ن ب
ھ
َ
اھبو اک رکے اگیسر ۔۔
ے
ت نا ک
َ
ਸਿ ਹੀ ਸੇਜੈ ਰਵੈ ਭਿਾਰੁ ॥੪॥੨੭॥

دص یہ سبج َے ر َوے اتھبر ۔۔۴۔۔۲۷۔۔
ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੧ ॥

ا سا ہلحم ۱۔۔
ਨ ਤਕਸ ਕਾ ਪੂਿੁ ਨ ਤਕਸ ਕੀ ਮਾਈ ॥

ہن کِس اک ئُؤت ہن کِس یک امیئ ۔۔
ਝੂਿੈ ਮੋਤਹ ਭਰਤਮ ਭੁਲਾਈ ॥੧॥

چ ب
ُھؤ َھے

ب
ومہِ رھبم ھُالیئ ۔۔۱۔۔

ਮੇਰੇ ਸਾਤਹਬ ਹਉ ਕੀਿਾ ਿੇਰਾ ॥

ریمے اصجِت ہؤ کِییا ریتا ۔۔

ਜਾਂ ਿੂੰ ਿੇਤਹ ਜਪੀ ਨਾਉ ਿੇਰਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

اجن ئُؤن دہہی یپج ناو ریتا ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਬਹੁਿੇ ਅਉਗਣ ਕੂਕੈ ਕੋਈ ॥

ب ُہپے اونگ ُکؤےکَ وکیئ ۔۔

ਜਾ ਤਿਸੁ ਭਾਵੈ ਬਖਸੇ ਸੋਈ ॥੨॥

نک
اج ئِس اھبوے ھسے وسیئ ۔۔۲۔۔
ਗੁਰ ਪਰਸਾਿੀ ਿੁਰਮਤਿ ਖੋਈ ॥

ُگر رپسادی ُدرمت وھکیئ ۔۔

ਜਹ ਿੇਖਾ ਿਹ ਏਕੋ ਸੋਈ ॥੩॥

ہج داھکی ہت اوکی وسیئ ۔۔۳۔۔
ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਐਸੀ ਮਤਿ ਆਵੈ ॥

ے ۔۔
کہت نانک ایسی مت ا و َ
ਿਾਂ ਕੋ ਸਚੇ ਸਤਚ ਸਮਾਵੈ ॥੪॥੨੮॥

امسوے ۔۔۴۔۔۲۸۔۔
نان وک ےچس چس َ
ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੧ ਿੁਪਿੇ ॥

ا سا ہلحم ُ ۱دندے ۔۔
ਤਿਿੁ ਸਰਵਰੜੈ ਭਈਲੇ ਤਨਵਾਸਾ ਪਾਣੀ ਪਾਵਕੁ ਤਿਨਤਹ ਕੀਆ ॥

ب
ھی
ل
ئ
ی
ِب
پ
ِ
پِپ رسور َرے ے ؤاسا ناین ناوک ہہ ایک ۔۔

ਪੰਕਜੁ ਮੋਹ ਪਗੁ ਨਹੀ ਚਾਲੈ ਹਮ ਿੇਖਾ ਿਹ ਿੂਬੀਅਲੇ ॥੧॥

پی ک
ج ومہ نگ یہن اچ لَے مہ داھکی ہت ُدوایبےل ۔۔۱۔۔

ਮਨ ਏਕੁ ਨ ਚੇਿਤਸ ਮੂੜ ਮਨਾ ॥

ج
نم انک ہن ییس مُؤر انم ۔۔
ਹਤਰ ਤਬਸਰਿ ਿੇਰੇ ਗੁਣ ਗਤਲਆ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ہر ِئسرت ریتے ُگں ایلگ ۔۔۱۔۔راہو۔۔

ਨਾ ਹਉ ਜਿੀ ਸਿੀ ਨਹੀ ਪਤੜਆ ਮੂਰਖ ਮੁਗਧਾ ਜਨਮੁ ਭਇਆ ॥

ہن ہؤ یتج یتس یہن ڑپنا مُؤرھک مُگداھ منج ایھب ۔۔
ਪਰਣਵਤਿ ਨਾਨਕ ਤਿਨਹ ਕੀ ਸਰਣਾ ਤਜਨਹ ਿੂੰ ਨਾਹੀ ਵੀਸਤਰਆ ॥੨॥੨੯॥

رپَونِت نانک پ ِبہھ یک رسنا ِجبھ ئُؤن نایہ ورسینا ۔۔۲۔۔۲۹۔۔
ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੧ ॥

ا سا ہلحم ۱۔۔
ਤਛਅ ਘਰ ਤਛਅ ਗੁਰ ਤਛਅ ਉਪਿੇਸ ॥

ھچ ُگر ھچٕ ا ُندسی ۔۔
ھچٕ رھگ ٕ

ਗੁਰ ਗੁਰੁ ਏਕੋ ਵੇਸ ਅਨੇਕ ॥੧॥

ُگر ُگر اوکی وسی اپیک ۔۔۱۔۔

ਜੈ ਘਤਰ ਕਰਿੇ ਕੀਰਤਿ ਹੋਇ ॥

ےجَ رھگ رکےت ریکت وہۓ ۔۔
ਸੋ ਘਰੁ ਰਾਖੁ ਵਿਾਈ ਿੋਤਹ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

وس رھگ راھک ودایئ وتہِ ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਤਵਸੁਏ ਚਤਸਆ ਘੜੀਆ ਪਹਰਾ ਤਥਿੀ ਵਾਰੀ ਮਾਹੁ ਭਇਆ ॥

ب
وِ ُسیے ج ِسیا ڑھگنا رہپا ھِبی واری اموہ ایھب ۔۔

ਸੂਰਜੁ ਏਕੋ ਰੁਤਿ ਅਨੇਕ ॥

سُؤرچ اوکی ُرت اپیک ۔۔
ਨਾਨਕ ਕਰਿੇ ਕੇ ਕੇਿੇ ਵੇਸ ॥੨॥੩੦॥

نانک رکےت ےک کیپے وسی ۔۔۲۔۔۳۱۔۔
ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪਰਸਾਤਿ ॥

اِک اواکنر سیگؤر رپساد ۔۔
ਆਸਾ ਘਰੁ ੩ ਮਹਲਾ ੧ ॥

ا سا رھگ  ۳ہلحم ۱۔۔
ਲਖ ਲਸਕਰ ਲਖ ਵਾਜੇ ਨੇਜੇ ਲਖ ਉਤਿ ਕਰਤਹ ਸਲਾਮੁ ॥

ھکل لسکر ھکل واےج پبجے ھکل اُھٹ رکہِ سالم ۔۔

ਲਖਾ ਉਪਤਰ ਿੁਰਮਾਇਤਸ ਿੇਰੀ ਲਖ ਉਤਿ ਰਾਖਤਹ ਮਾਨੁ ॥

اھکل اُرپ فُرامسئ ریتی ھکل اُھٹ راکھہہ امن ۔۔

ਜਾਂ ਪਤਿ ਲੇਖੈ ਨਾ ਪਵੈ ਿਾਂ ਸਤਭ ਤਨਰਾਿਲ ਕਾਮ ॥੧॥

لی ک
اجن پپ َھے ہن وپَے نان سیھ پِرالھپ اکم ۔۔۱۔۔
ਹਤਰ ਕੇ ਨਾਮ ਤਬਨਾ ਜਗੁ ਧੰਧਾ ॥

ہر ےک نام پِیا چگ ددنھاھ ۔۔
ਜੇ ਬਹੁਿਾ ਸਮਝਾਈਐ ਭੋਲਾ ਭੀ ਸੋ ਅੰਧੋ ਅੰਧਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ےج اتہب اھجمس پ ٔپے وھبال یھب وس ادنوھ ادناھ ۔۔۱۔۔راہو۔۔

ਲਖ ਖਟੀਅਤਹ ਲਖ ਸੰਜੀਅਤਹ ਖਾਜਤਹ ਲਖ ਆਵਤਹ ਲਖ ਜਾਤਹ ॥

ک
ہج ھکل ا وہِ ھکل اجہِ۔۔
ھکل ھییی ِہ ھکل سبچیبہ ِہ اھک ِ

ਜਾਂ ਪਤਿ ਲੇਖੈ ਨਾ ਪਵੈ ਿਾਂ ਜੀਅ ਤਕਥੈ ਤਿਤਰ ਪਾਤਹ ॥੨॥

ل
ھ
اجن پپ یک ےَ

ک ِ َب ب
ہن وپَے نان ایج ھے ھِر ناہِ۔۔۲۔۔

ਲਖ ਸਾਸਿ ਸਮਝਾਵਣੀ ਲਖ ਪੰਤਿਿ ਪੜਤਹ ਪੁਰਾਣ ॥

ھکل ساست اھجمسوین ھکل ڈنپت ڑپہِ ُپران ۔۔

ਜਾਂ ਪਤਿ ਲੇਖੈ ਨਾ ਪਵੈ ਿਾਂ ਸਭੇ ਕੁਪਰਵਾਣ ॥੩॥

سب
لی ک
اجن پپ َھے ہن وپَے نان ھے ُکتروان ۔۔۳۔۔
ਸਚ ਨਾਤਮ ਪਤਿ ਊਪਜੈ ਕਰਤਮ ਨਾਮੁ ਕਰਿਾਰੁ ॥

چس نام پپ اُو بج َے رکم نام رکنار ۔۔

ਅਤਹਤਨਤਸ ਤਹਰਿੈ ਜੇ ਵਸੈ ਨਾਨਕ ਨਿਰੀ ਪਾਰੁ ॥੪॥੧॥੩੧॥

اہیِس ہِر َدے ےج و سَے نانک دنری نار ۔۔۴۔۔۱۔۔۳۱۔۔
ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੧ ॥

ا سا ہلحم ۱۔۔
ਿੀਵਾ ਮੇਰਾ ਏਕੁ ਨਾਮੁ ਿੁਖੁ ਤਵਤਚ ਪਾਇਆ ਿੇਲੁ ॥

دِویا ریما انک نام ُدھک وِچ نانا لیت ۔۔
ਉਤਨ ਚਾਨਤਣ ਓਹੁ ਸੋਤਖਆ ਚੂਕਾ ਜਮ ਤਸਉ ਮੇਲੁ ॥੧॥

اُن اچنن او ُہ وسکھِیا ُجؤاک مج سِیؤ لیم ۔۔۱۔۔
ਲੋਕਾ ਮਿ ਕੋ ਿਕਤੜ ਪਾਇ ॥

ب
ھ
ک
ولاک مت وک ر ناۓ ۔۔

ਲਖ ਮਤੜਆ ਕਤਰ ਏਕਿੇ ਏਕ ਰਿੀ ਲੇ ਭਾਤਹ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

نکب
ھکل مرنا رک ا ھے انک ریت ےل اھبہِ۔۔۱۔۔راہو۔۔

ਤਪੰਿੁ ਪਿਤਲ ਮੇਰੀ ਕੇਸਉ ਤਕਤਰਆ ਸਚੁ ਨਾਮੁ ਕਰਿਾਰੁ ॥

پِید لتپ ریمی کیسؤ کِرنا چس نام رکنار ۔۔

ਐਥੈ ਓਥੈ ਆਗੈ ਪਾਛੈ ਏਹੁ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰੁ ॥੨॥

چ
ب
اےھتی او َھے ا ےگَ نا َھے اویہ ریما ا داھر ۔۔۲۔۔
ਗੰਗ ਬਨਾਰਤਸ ਤਸਿਤਿ ਿੁਮਾਰੀ ਨਾਵੈ ਆਿਮ ਰਾਉ ॥

گنگ انبرس صِفت ُبماری نا َوے ا مت راو ۔۔

ਸਚਾ ਨਾਵਣੁ ਿਾਂ ਥੀਐ ਜਾਂ ਅਤਹਤਨਤਸ ਲਾਗੈ ਭਾਉ ॥੩॥

ب
اچس ناون نان ھیپے اجن اہیِس ال َگے اھبو ۔۔۳۔۔

ਇਕ ਲੋਕੀ ਹੋਰੁ ਛਤਮਛਰੀ ਬਰਾਹਮਣੁ ਵਤਟ
 ਤਪੰਿੁ ਖਾਇ ॥چ

اِک ولیک وہر

ھم
ج
ھ

اھکۓ ۔۔
ری پرانمہ وت پِید
ِ

ਨਾਨਕ ਤਪੰਿੁ ਬਖਸੀਸ ਕਾ ਕਬਹੂੰ ਤਨਖੂਟਤਸ ਨਾਤਹ ॥੪॥੨॥੩੨॥

پ ن کھ
کبہ ن ُک
ِ
سی
ھ
نانک ِید س اک ُؤن ؤسٹ ناہِ۔۔۴۔۔۲۔۔۳۲۔۔
ਆਸਾ ਘਰੁ ੪ ਮਹਲਾ ੧

ا سا رھگ  ۴ہلحم ۱
ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪਰਸਾਤਿ ॥

اِک اواکنر سیگؤر رپساد ۔۔
ਿੇਵਤਿਆ ਿਰਸਨ ਕੈ ਿਾਈ ਿੂਖ ਭੂਖ ਿੀਰਥ ਕੀਏ ॥

ب
َدویایت درنس ےکَ نایئ ُدوھک ُھؤھک ریتھت ےئیک ۔۔

ਜੋਗੀ ਜਿੀ ਜੁਗਤਿ ਮਤਹ ਰਹਿੇ ਕਤਰ ਕਤਰ ਭਗਵੇ ਭੇਖ ਭਏ ॥੧॥

َب
وجیگ یتج ُچگت ہہم رےتہ رک رک وگھبے ھیکھ ےئھب ۔۔۱۔۔

ਿਉ ਕਾਰਤਣ ਸਾਤਹਬਾ ਰੰਤਗ ਰਿੇ ॥

ئؤ اکرن اصجِیہ رنگ رےت ۔۔
ਿੇਰੇ ਨਾਮ ਅਨੇਕਾ ਰੂਪ ਅਨੰਿਾ ਕਹਣੁ ਨ ਜਾਹੀ ਿੇਰੇ ਗੁਣ ਕੇਿੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ریتے نام ااکین ُروت انییا کہں ہن اجیہ ریتے ُگں َ
کیپے ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਿਰ ਘਰ ਮਹਲਾ ਹਸਿੀ ਘੋੜੇ ਛੋਤਿ ਤਵਲਾਇਤਿ ਿੇਸ ਗਏ ॥

در رھگ ہلحم یتسہ وھگرے وھچد وِالپپ دسی ےئگ ۔۔
ਪੀਰ ਪੇਕਾਂਬਰ ਸਾਤਲਕ ਸਾਤਿਕ ਛੋਿੀ ਿੁਨੀਆ ਥਾਇ ਪਏ ॥੨॥

نِتر اکیپربم سالِک اصدِق وھچدی ُداین اھتےئ ےئپ ۔۔۲۔۔
ਸਾਿ ਸਹਜ ਸੁਖ ਰਸ ਕਸ ਿਜੀਅਲੇ ਕਾਪੜ ਛੋਿੇ ਚਮੜ ਲੀਏ ॥

ب
سہ
اصد ج ُسکھ رس سک چییلے اکڑپ وھچدے ڑمچ ےئیل ۔۔

ਿੁਖੀਏ ਿਰਿਵੰਿ ਿਤਰ ਿੇਰੈ ਨਾਤਮ ਰਿੇ ਿਰਵੇਸ ਭਏ ॥੩॥

ک
ُد ھیپے دردودن در ریتَے نام رےت دروسی ےئھب ۔۔۳۔۔
ਖਲੜੀ ਖਪਰੀ ਲਕੜੀ ਚਮੜੀ ਤਸਖਾ ਸੂਿੁ ਧੋਿੀ ਕੀਨਹੀ ॥

ک
کیبہ
ک
ھ
ی ۔۔
ھلری ھتری ڑکلی ڑمچی ِسکھا سُؤت دوھیت
ਿੂੰ ਸਾਤਹਬੁ ਹਉ ਸਾਂਗੀ ਿੇਰਾ ਪਰਣਵੈ ਨਾਨਕੁ ਜਾਤਿ ਕੈਸੀ ॥੪॥੧॥੩੩॥

ئُؤن اصجِت ہؤ سایگن ریتا َرپونَے نانک اجت َ
کیسی ۔۔۴۔۔۱۔۔۳۳۔۔
ਆਸਾ ਘਰੁ ੫ ਮਹਲਾ ੧

ا سا رھگ  ۵ہلحم ۱
ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪਰਸਾਤਿ ॥

اِک اواکنر سیگؤر رپساد ۔۔

ਭੀਿਤਰ ਪੰਚ ਗੁਪਿ ਮਤਨ ਵਾਸੇ ॥

پب
رتیھب ج ُگپت نم واےس ۔۔

ਤਥਰੁ ਨ ਰਹਤਹ ਜੈਸੇ ਭਵਤਹ ਉਿਾਸੇ ॥੧॥

ب
ب
ھِر ہن رہہہ ےسیج َھؤہِ اُداےس ۔۔۱۔۔

ਮਨੁ ਮੇਰਾ ਿਇਆਲ ਸੇਿੀ ਤਥਰੁ ਨ ਰਹੈ ॥

ب
نم ریما دنال یتیس ھِر ہن ر َہے ۔۔

ਲੋਭੀ ਕਪਟੀ ਪਾਪੀ ਪਾਖੰਿੀ ਮਾਇਆ ਅਤਧਕ ਲਗੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

َ
ولیھب یٹپک نایپ ناڈنھکی امنا ادِکھ لگے َ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਿੂਲ ਮਾਲਾ ਗਤਲ ਪਤਹਰਉਗੀ ਹਾਰੋ ॥

ب
ُھؤل امال لگ رہپویگ اہرو ۔۔

ਤਮਲੈਗਾ ਪਰੀਿਮੁ ਿਬ ਕਰਉਗੀ ਸੀਗਾਰੋ ॥੨॥

مل ِ َپگا رپمتی پپ رکویگ اگیسرو ۔۔۲۔۔
ਪੰਚ ਸਖੀ ਹਮ ਏਕੁ ਭਿਾਰੋ ॥

پب
ج یھکس مہ انک اتھبرو ۔۔

ਪੇਤਿ ਲਗੀ ਹੈ ਜੀਅੜਾ ਚਾਲਣਹਾਰੋ ॥੩॥

ےہ جیترا اچاہنلرو ۔۔۳۔۔
َپید یگل َ
ਪੰਚ ਸਖੀ ਤਮਤਲ ਰੁਿਨੁ ਕਰੇਹਾ ॥

پب
ج یھکس مِل ُردن رکاہی ۔۔

ਸਾਹੁ ਪਜੂਿਾ ਪਰਣਵਤਿ ਨਾਨਕ ਲੇਖਾ ਿੇਹਾ ॥੪॥੧॥੩੪॥

ساوہ بچُؤنا رپونِت نانک اھکیل داہی ۔۔۴۔۔۱۔۔۳۴۔۔

ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪਰਸਾਤਿ ॥

اِک اواکنر سیگؤر رپساد ۔۔
ਆਸਾ ਘਰੁ ੬ ਮਹਲਾ ੧ ॥

ا سا رھگ  ۶ہلحم ۱۔۔
ਮਨੁ ਮੋਿੀ ਜੇ ਗਹਣਾ ਹੋਵੈ ਪਉਣੁ ਹੋਵੈ ਸੂਿ ਧਾਰੀ ॥

وہوے سُؤت داھری ۔۔
وہوے ئؤن َ
نم ومیت ےج انہگ َ
ਤਖਮਾ ਸੀਗਾਰੁ ਕਾਮਤਣ ਿਤਨ ਪਤਹਰੈ ਰਾਵੈ ਲਾਲ ਤਪਆਰੀ ॥੧॥

ک
ھِما اگیسر اکنم نت رہپَے را َوے الل ایپری ۔۔۱۔۔
ਲਾਲ ਬਹੁ ਗੁਤਣ ਕਾਮਤਣ ਮੋਹੀ ॥

الل وہب ُگں اکنم ومیہ ۔۔

ਿੇਰੇ ਗੁਣ ਹੋਤਹ ਨ ਅਵਰੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ریتے ُگں وہہِ ہن ا َوری ۔۔۱۔۔راہو۔۔

ਹਤਰ ਹਤਰ ਹਾਰੁ ਕੰਤਿ ਲੇ ਪਤਹਰੈ ਿਾਮੋਿਰੁ ਿੰਿੁ ਲੇਈ ॥

ہر ہر اہر کیبھ ےل رہپَے داومدر دپپ یئیل ۔۔

ਕਰ ਕਤਰ ਕਰਿਾ ਕੰਗਨ ਪਤਹਰੈ ਇਨ ਤਬਤਧ ਤਚਿੁ ਧਰੇਈ ॥੨॥

رک رک رکنا نگنک رہپَے اِن نِدھ ِجت درھپبی ۔۔۲۔۔
ਮਧੁਸੂਿਨੁ ਕਰ ਮੁੰਿਰੀ ਪਤਹਰੈ ਪਰਮੇਸਰੁ ਪਟੁ ਲੇਈ ॥

دم ُھسُؤدن رک مُیدری رہپَے رپرسیم پپ یئیل ۔۔

ਧੀਰਜੁ ਧੜੀ ਬੰਧਾਵੈ ਕਾਮਤਣ ਸਰੀਰੰਗੁ ਸੁਰਮਾ ਿੇਈ ॥੩॥

دنباھوے اکنم رسرینگ ُسرہم دپبی ۔۔۳۔۔
دھترچ دڑھی
َ

ਮਨ ਮੰਿਤਰ ਜੇ ਿੀਪਕੁ ਜਾਲੇ ਕਾਇਆ ਸੇਜ ਕਰੇਈ ॥

نم دنمر ےج دپیک اجےل اکنا جیس رکپبی ۔۔

ਤਗਆਨ ਰਾਉ ਜਬ ਸੇਜੈ ਆਵੈ ਿ ਨਾਨਕ ਭੋਗੁ ਕਰੇਈ ॥੪॥੧॥੩੫॥

سب
ے ت نانک وھبگ رکپبی ۔۔۴۔۔۱۔۔۳۵۔۔
گ ِیان راو جت ج َے ا و َ
ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੧ ॥

ا سا ہلحم ۱۔۔
ਕੀਿਾ ਹੋਵੈ ਕਰੇ ਕਰਾਇਆ ਤਿਸੁ ਤਕਆ ਕਹੀਐ ਭਾਈ ॥

وہوے رکے رکانا ئِس ایک کہ ٔپے َ اھبیئ ۔۔
کِییا َ

ਜੋ ਤਕਛੁ ਕਰਣਾ ਸੋ ਕਤਰ ਰਤਹਆ ਕੀਿੇ ਤਕਆ ਚਿੁਰਾਈ ॥੧॥

ک
وج ِچھ

رکنا وس رک رایہ کِیپے ایک چتُرایئ ۔۔۱۔۔
ਿੇਰਾ ਹੁਕਮੁ ਭਲਾ ਿੁਧੁ ਭਾਵੈ ॥

ک ب
ریتا ُچ م ھال ُندھ اھبوے ۔۔
ਨਾਨਕ ਿਾ ਕਉ ਤਮਲੈ ਵਿਾਈ ਸਾਚੇ ਨਾਤਮ ਸਮਾਵੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

امسوے ۔۔۱۔۔راہو۔۔
نانک نا کؤ ملَ ِے ودایئ ساےچ نام َ

ਤਕਰਿੁ ਪਇਆ ਪਰਵਾਣਾ ਤਲਤਖਆ ਬਾਹੁਤੜ ਹੁਕਮੁ ਨ ਹੋਈ ॥

ک
کِرت ایپ رپوانا لک ِھیا ناہُر ُچ م ہن وہیئ ۔۔

ਜੈਸਾ ਤਲਤਖਆ ਿੈਸਾ ਪਤੜਆ ਮੇਤਟ ਨ ਸਕੈ ਕੋਈ ॥੨॥

ےکس وکیئ ۔۔۲۔۔
َچیسا لک ِھیا َنیسا ڑپنا مَپت ہن َ

ਜੇ ਕੋ ਿਰਗਹ ਬਹੁਿਾ ਬੋਲੈ ਨਾਉ ਪਵੈ ਬਾਜਾਰੀ ॥

ےج وک درہگ اتہب وب لَے ناو وپَے نااجری ۔۔

ਸਿਰੰਜ ਬਾਜੀ ਪਕੈ ਨਾਹੀ ਕਚੀ ਆਵੈ ਸਾਰੀ ॥੩॥

رطسجن نایج ن َکے َ نایہ یچک ا َوے ساری ۔۔۳۔۔
ਨਾ ਕੋ ਪਤੜਆ ਪੰਤਿਿੁ ਬੀਨਾ ਨਾ ਕੋ ਮੂਰਖੁ ਮੰਿਾ ॥

ہن وک ڑپنا ڈنپت نِییا ہن وک مُؤرھک دنما ۔۔
ਬੰਿੀ ਅੰਿਤਰ ਤਸਿਤਿ ਕਰਾਏ ਿਾ ਕਉ ਕਹੀਐ ਬੰਿਾ ॥੪॥੨॥੩੬॥

دنبی ادنر صِفت رکاےئ نا کؤ کہ ٔپے َ دنبہ ۔۔۴۔۔۲۔۔۳۶۔۔
ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੧ ॥

ا سا ہلحم ۱۔۔
ਗੁਰ ਕਾ ਸਬਿੁ ਮਨੈ ਮਤਹ ਮੁੰਿਰਾ ਤਖੰਥਾ ਤਖਮਾ ਹਢਾਵਉ ॥

می ک ِھیب ک
ھ
ِ
ُگر اک دبس م َپے ہہم ُ درا ھا ما ڈہاھوو ۔۔

ਜੋ ਤਕਛੁ ਕਰੈ ਭਲਾ ਕਤਰ ਮਾਨਉ ਸਹਜ ਜੋਗ ਤਨਤਧ ਪਾਵਉ ॥੧॥

سہ
ک
ب
وج ِچھ رکَے ھال رک امئؤ ج وجگ ن ِدھ ناوو ۔۔۱۔۔

ਬਾਬਾ ਜੁਗਿਾ ਜੀਉ ਜੁਗਹ ਜੁਗ ਜੋਗੀ ਪਰਮ ਿੰਿ ਮਤਹ ਜੋਗੰ ॥

نانا ُچگیا جپؤ ُچگہ ُچگ وجیگ رپم تنت ہہم وجگں ۔۔

ਅੰਤਮਰਿੁ ਨਾਮੁ ਤਨਰੰਜਨ ਪਾਇਆ ਤਗਆਨ ਕਾਇਆ ਰਸ ਭੋਗੰ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ارمِت نام پِرنجن نانا گ ِیان اکنا رس وھبگں ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਤਸਵ ਨਗਰੀ ਮਤਹ ਆਸਤਣ ਬੈਸਉ ਕਲਪ ਤਿਆਗੀ ਬਾਿੰ ॥

سِؤ رگنی ہہم ا نس َنیسؤ پلک ایتیگ نادن ۔۔

ਤਸੰਿੀ ਸਬਿੁ ਸਿਾ ਧੁਤਨ ਸੋਹੈ ਅਤਹਤਨਤਸ ਪੂਰੈ ਨਾਿੰ ॥੨॥

ِسیگی دبس دسا د ُھں وس َہے اہیِس ئُؤ َرے نادن ۔۔۲۔۔

ਪਿੁ ਵੀਚਾਰੁ ਤਗਆਨ ਮਤਿ ਿੰਿਾ ਵਰਿਮਾਨ ਤਬਭੂਿੰ ॥

پب
پپ وبچار گ ِیان مت دندا ورامتن ِ ھ ُؤپں ۔۔

ਹਤਰ ਕੀਰਤਿ ਰਹਰਾਤਸ ਹਮਾਰੀ ਗੁਰਮੁਤਖ ਪੰਥੁ ਅਿੀਿੰ ॥੩॥

پ
ہر ریکت رہراس امہری ُگرمُکھ ھتنپ ا ییں ۔۔۳۔۔

ਸਗਲੀ ਜੋਤਿ ਹਮਾਰੀ ਸੰਤਮਆ ਨਾਨਾ ਵਰਨ ਅਨੇਕੰ ॥

پ
سگلی وجت امہری سبمِیا نانا ورن ا یکں ۔۔

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਸੁਤਣ ਭਰਥਤਰ ਜੋਗੀ ਪਾਰਬਰਹਮ ਤਲਵ ਏਕੰ ॥੪॥੩॥੩੭॥

وہک نانک ُسں رھبرھت وجیگ نارپرمہ لِؤ انکں ۔۔۴۔۔۳۔۔۳۷۔۔
ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੧ ॥

ا سا ہلحم ۱۔۔
ਗੁੜੁ ਕਤਰ ਤਗਆਨੁ ਤਧਆਨੁ ਕਤਰ ਧਾਵੈ ਕਤਰ ਕਰਣੀ ਕਸੁ ਪਾਈਐ ॥

اھوے رک رکین سک نا پپَے ۔۔
ُگر رک گ ِیان دایھن رک د َ

ਭਾਿੀ ਭਵਨੁ ਪਰੇਮ ਕਾ ਪੋਚਾ ਇਿੁ ਰਤਸ ਅਤਮਉ ਚੁਆਈਐ ॥੧॥

اھبیھٹ وھبَن رپمی اک وپاچ اِت رس ا ِمپؤ ُجؤا پٔپَے ۔۔۱۔۔

ਬਾਬਾ ਮਨੁ ਮਿਵਾਰੋ ਨਾਮ ਰਸੁ ਪੀਵੈ ਸਹਜ ਰੰਗ ਰਤਚ ਰਤਹਆ ॥

سہ
نانا نم وتمارو نام رس ویپَے ج رنگ رچ رایہ ۔۔

ਅਤਹਤਨਤਸ ਬਨੀ ਪਰੇਮ ਤਲਵ ਲਾਗੀ ਸਬਿੁ ਅਨਾਹਿ ਗਤਹਆ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

اہیِس ینب رپمی لِؤ الیگ دبس انادہ گہیا ۔۔۱۔۔راہو۔۔

ਪੂਰਾ ਸਾਚੁ ਤਪਆਲਾ ਸਹਜੇ ਤਿਸਤਹ ਪੀਆਏ ਜਾ ਕਉ ਨਿਤਰ ਕਰੇ ॥

س
ئُؤرا ساچ ایپہل ہجے ئِسہہ ایپےئ اج کؤ دنر رکے ۔۔

ਅੰਤਮਰਿ ਕਾ ਵਾਪਾਰੀ ਹੋਵੈ ਤਕਆ ਮਤਿ ਛੂਛੈ ਭਾਉ ਧਰੇ ॥੨॥

چ چ
وہوے ایک دم ُھؤ َھے اھبو درھے ۔۔۲۔۔
ارمِت اک واناری َ
ਗੁਰ ਕੀ ਸਾਖੀ ਅੰਤਮਰਿ ਬਾਣੀ ਪੀਵਿ ਹੀ ਪਰਵਾਣੁ ਭਇਆ ॥

ُگر یک سایھک ارمِت ناین پِپؤت یہ رپوان ایھب ۔۔

ਿਰ ਿਰਸਨ ਕਾ ਪਰੀਿਮੁ ਹੋਵੈ ਮੁਕਤਿ ਬੈਕੁੰਿੈ ਕਰੈ ਤਕਆ ॥੩॥

پ
ی
ب
کی
ھ
َے رکَے ایک ۔۔۳۔۔
وہوے مُکت
در درنس اک رپمتی َ
ਤਸਿਿੀ ਰਿਾ ਸਿ ਬੈਰਾਗੀ ਜੂਐ ਜਨਮੁ ਨ ਹਾਰੈ ॥

صِفبی رنا دص ریبایگ ُجؤےئ منج ہن َاہرے ۔۔

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਸੁਤਣ ਭਰਥਤਰ ਜੋਗੀ ਖੀਵਾ ਅੰਤਮਰਿ ਧਾਰੈ ॥੪॥੪॥੩੮॥

ک
ھ
پ
ِ
اھرے ۔۔۴۔۔۴۔۔۳۸۔۔
د
ِت
رم
ا
ا
ؤ
وہکنانک ُسں رھبرھت وجیگ
َ
ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੧ ॥

ا سا ہلحم ۱۔۔
ਖੁਰਾਸਾਨ ਖਸਮਾਨਾ ਕੀਆ ਤਹੰਿੁਸਿਾਨੁ ਿਰਾਇਆ ॥

ک
ک
ھ
س
ہ
پ
ُھراسان مانا ایک ِ ی ُداتسن درا ٔیا ۔۔

ਆਪੈ ਿੋਸੁ ਨ ਿੇਈ ਕਰਿਾ ਜਮੁ ਕਤਰ ਮੁਗਲੁ ਚੜਾਇਆ ॥

ا ےپ دوس ہن دپبی رکنا مج رک مُگل ڑچانا ۔۔

ਏਿੀ ਮਾਰ ਪਈ ਕਰਲਾਣੇ ਿੈੈਂ ਕੀ ਿਰਿੁ ਨ ਆਇਆ ॥੧॥

ایتی امر یئپ رکالےن َنیں یک درد ہن ا نا ۔۔۱۔۔
ਕਰਿਾ ਿੂੰ ਸਭਨਾ ਕਾ ਸੋਈ ॥

رکنا ئُؤن سبھیا اک وسیئ ۔۔

ਜੇ ਸਕਿਾ ਸਕਿੇ ਕਉ ਮਾਰੇ ਿਾ ਮਤਨ ਰੋਸੁ ਨ ਹੋਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ےج اتکس سکپے کؤ امرے نا نم روس ہن وہیئ ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਸਕਿਾ ਸੀਹੁ ਮਾਰੇ ਪੈ ਵਗੈ ਖਸਮੈ ਸਾ ਪੁਰਸਾਈ ॥

ئَ َگ کھ
س
پ
م
اتکس سبہہ امرے ے و ے َ ے َ سا ُرسایئ ۔۔
ਰਿਨ ਤਵਗਾਤੜ ਤਵਗੋਏ ਕੁਿੀ ਮੁਇਆ ਸਾਰ ਨ ਕਾਈ ॥

رنت وِاگر وِوگےئ ُکبی مُؤنا سار ہن اکیئ ۔۔

ਆਪੇ ਜੋਤੜ ਤਵਛੋੜੇ ਆਪੇ ਵੇਖੁ ਿੇਰੀ ਵਤਿਆਈ ॥੨॥

ا ےپ وجر وِوھچرے ا ےپ وھکی ریتی ودنایئ ۔۔۲۔۔
ਜੇ ਕੋ ਨਾਉ ਧਰਾਏ ਵਿਾ ਸਾਿ ਕਰੇ ਮਤਨ ਭਾਣੇ ॥

ےج وک ناو درھاےئ ودا اصد رکے نم اھبےن ۔۔
ਖਸਮੈ ਨਿਰੀ ਕੀੜਾ ਆਵੈ ਜੇਿੇ ਚੁਗੈ ਿਾਣੇ ॥

ک
ھ
َچیپ چگَ
س
ے ے ُ ے داےن ۔۔
مے َ دنری کِترا ا و َ
ਮਤਰ ਮਤਰ ਜੀਵੈ ਿਾ ਤਕਛੁ ਪਾਏ ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਵਖਾਣੇ ॥੩॥੫॥੩੯॥

ک
رم رم ویجَے نا ِچھ ناےئ نانک نام واھکےن ۔۔۳۔۔۵۔۔۳۹۔۔
ਰਾਗੁ ਆਸਾ ਘਰੁ ੨ ਮਹਲਾ ੩

راگ ا سا رھگ  ۲ہلحم ۳
ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪਰਸਾਤਿ ॥

اِک اواکنر سیگؤر رپساد ۔۔
ਹਤਰ ਿਰਸਨੁ ਪਾਵੈ ਵਿਭਾਤਗ ॥

ہر درنس نا َوے وداھبگ ۔۔

ਗੁਰ ਕੈ ਸਬਤਿ ਸਚੈ ਬੈਰਾਤਗ ॥

ُگر ےکَ دبس سج َے َنتراگ ۔۔

ਖਟੁ ਿਰਸਨੁ ਵਰਿੈ ਵਰਿਾਰਾ ॥

ٹھک درنس ور ئَے ورنارا ۔۔

ਗੁਰ ਕਾ ਿਰਸਨੁ ਅਗਮ ਅਪਾਰਾ ॥੧॥

ُگر اک درنس امگ انارا ۔۔۱۔۔

ਗੁਰ ਕੈ ਿਰਸਤਨ ਮੁਕਤਿ ਗਤਿ ਹੋਇ ॥

ُگر ےکَ درنس مُکت گپ وہۓ ۔۔

ਸਾਚਾ ਆਤਪ ਵਸੈ ਮਤਨ ਸੋਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

سااچ ا ت و سَے نم وسۓ ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਗੁਰ ਿਰਸਤਨ ਉਧਰੈ ਸੰਸਾਰਾ ॥

ُگر درنس اُدرھَے اسنسرا ۔۔
ਜੇ ਕੋ ਲਾਏ ਭਾਉ ਤਪਆਰਾ ॥

ےج وک الےئ اھبو ایپرا ۔۔
ਭਾਉ ਤਪਆਰਾ ਲਾਏ ਤਵਰਲਾ ਕੋਇ ॥

اھبو ایپرا الےئ وِرال وکۓ ۔۔
ਗੁਰ ਕੈ ਿਰਸਤਨ ਸਿਾ ਸੁਖੁ ਹੋਇ ॥੨॥

ُگر ےکَ درنس دسا ُسکھ وہۓ ۔۔۲۔۔
ਗੁਰ ਕੈ ਿਰਸਤਨ ਮੋਖ ਿੁਆਰੁ ॥

ُگر ےکَ درنس ومھک ُدوار ۔۔

ਸਤਿਗੁਰੁ ਸੇਵੈ ਪਰਵਾਰ ਸਾਧਾਰੁ ॥

سیگؤر ویسَے رپوار ساداھر ۔۔

ਤਨਗੁਰੇ ਕਉ ਗਤਿ ਕਾਈ ਨਾਹੀ ॥

ُ
نگِرے کؤ گپ اکیئ نایہ ۔۔

ਅਵਗਤਣ ਮੁਿੇ ਚੋਟਾ ਖਾਹੀ ॥੩॥

مب
ا َونگ ُ ھے وچنا اھکیہ ۔۔۳۔۔

ਗੁਰ ਕੈ ਸਬਤਿ ਸੁਖੁ ਸਾਂਤਿ ਸਰੀਰ ॥

ُگر ےکَ دبس ُسکھ ساپپ رسری ۔۔
ਗੁਰਮੁਤਖ ਿਾ ਕਉ ਲਗੈ ਨ ਪੀਰ ॥

َ
ُگرمُکھ نا کؤ لگے ہن نِتر ۔۔

ਜਮਕਾਲੁ ਤਿਸੁ ਨੇਤੜ ਨ ਆਵੈ ॥

ئ
ے ۔۔
چمکال ِس ڑین ہن ا و َ

ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਤਖ ਸਾਤਚ ਸਮਾਵੈ ॥੪॥੧॥੪੦॥

امسوے ۔۔۴۔۔۱۔۔۴۱۔۔
نانک ُگرمُکھ ساچ َ
ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੩ ॥

ا سا ہلحم ۳۔۔
ਸਬਤਿ ਮੁਆ ਤਵਚਹੁ ਆਪੁ ਗਵਾਇ ॥

دبس مُؤا ُ وِچہؤہ ا ت وگَاےی ۔۔

ਸਤਿਗੁਰੁ ਸੇਵੇ ਤਿਲੁ ਨ ਿਮਾਇ ॥

سیگؤر ویسے نِل ہن امتےئ ۔۔

ਤਨਰਭਉ ਿਾਿਾ ਸਿਾ ਮਤਨ ਹੋਇ ॥

ب
پِر ھؤ دانا دسا نم وہۓ ۔۔

ਸਚੀ ਬਾਣੀ ਪਾਏ ਭਾਤਗ ਕੋਇ ॥੧॥

یچس ناین ناےئ اھبگ وکۓ ۔۔۱۔۔
ਗੁਣ ਸੰਗਰਹੁ ਤਵਚਹੁ ਅਉਗੁਣ ਜਾਤਹ ॥

ُگں رگنس ُہ وِچہؤہ او ُگں اجےہ ۔۔

ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਕੈ ਸਬਤਿ ਸਮਾਤਹ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ئُؤرے ُگر ےکَ دبس امسےہ ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਗੁਣਾ ਕਾ ਗਾਹਕੁ ਹੋਵੈ ਸੋ ਗੁਣ ਜਾਣੈ ॥

وہوے وس ُگں اج ئَے ۔۔
ُگیا اک اگکہ َ
ਅੰਤਮਰਿ ਸਬਤਿ ਨਾਮੁ ਵਖਾਣੈ ॥

ارمِت دبس نام واھک ئَے ۔۔
ਸਾਚੀ ਬਾਣੀ ਸੂਚਾ ਹੋਇ ॥

سایچ ناین سُؤاچ وہۓ ۔۔
ਗੁਣ ਿੇ ਨਾਮੁ ਪਰਾਪਤਿ ਹੋਇ ॥੨॥

ُگں ےت نام رپاپپ وہۓ ۔۔۲۔۔
ਗੁਣ ਅਮੋਲਕ ਪਾਏ ਨ ਜਾਤਹ ॥

ُگں اومکل ناےئ ہن اجہِ۔۔

ਮਤਨ ਤਨਰਮਲ ਸਾਚੈ ਸਬਤਿ ਸਮਾਤਹ ॥

نم پِرلم سا َچے دبس امسہِ۔۔

ਸੇ ਵਿਭਾਗੀ ਤਜਨਹ ਨਾਮੁ ਤਧਆਇਆ ॥

ےس وداھبیگ ِجبہھ نام دایھنا ۔۔

ਸਿਾ ਗੁਣਿਾਿਾ ਮੰਤਨ ਵਸਾਇਆ ॥੩॥

دسا ُگیدانا نمّ وسانا ۔۔۳۔۔

ਜੋ ਗੁਣ ਸੰਗਰਹੈ ਤਿਨਹ ਬਤਲਹਾਰੈ ਜਾਉ ॥

اہلبرے اجو ۔۔
وج ُگں رگنس َ
ےہ پ ِبہھ َ
ਿਤਰ ਸਾਚੈ ਸਾਚੇ ਗੁਣ ਗਾਉ ॥

در سا َچے ساےچ ُگں اگو ۔۔
ਆਪੇ ਿੇਵੈ ਸਹਤਜ ਸੁਭਾਇ ॥

سہ
ا ےپ دویَے ج ُسبھاےئِ ۔۔
ਨਾਨਕ ਕੀਮਤਿ ਕਹਣੁ ਨ ਜਾਇ ॥੪॥੨॥੪੧॥

نانک تمیق کہں ہن اجۓ ۔۔۴۔۔۲۔۔۴۱۔۔
ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੩ ॥

ا سا ہلحم ۳۔۔
ਸਤਿਗੁਰ ਤਵਤਚ ਵਿੀ ਵਤਿਆਈ ॥

سیگؤر وِچ ودی ودنایئ ۔۔

ਤਚਰੀ ਤਵਛੁੰਨੇ ਮੇਤਲ ਤਮਲਾਈ ॥

چ
جِری وِ ُھپے لیم مِالیئ ۔۔

ਆਪੇ ਮੇਲੇ ਮੇਤਲ ਤਮਲਾਏ ॥

ا ےپ ےلیم لیم مِالےئ ۔۔

ਆਪਣੀ ਕੀਮਤਿ ਆਪੇ ਪਾਏ ॥੧॥

ا ینپ تمیق ا ےپ ناےئ ۔۔۱۔۔
ਹਤਰ ਕੀ ਕੀਮਤਿ ਤਕਨ ਤਬਤਧ ਹੋਇ ॥

ہر یک تمیق کِں نِدھ وہۓ ۔۔

ਹਤਰ ਅਪਰੰਪਰੁ ਅਗਮ ਅਗੋਚਰੁ ਗੁਰ ਕੈ ਸਬਤਿ ਤਮਲੈ ਜਨੁ ਕੋਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ہر ارپرپم امگ اوگرچ ُگر ےکَ دبس ملَ ِے نج وکۓ ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਗੁਰਮੁਤਖ ਕੀਮਤਿ ਜਾਣੈ ਕੋਇ ॥

ُگرمُکھ تمیق اج ئَے وکۓ ۔۔

ਤਵਰਲੇ ਕਰਤਮ ਪਰਾਪਤਿ ਹੋਇ ॥

وِرےل رکم رپاپپ وہۓ ۔۔
ਊਚੀ ਬਾਣੀ ਊਚਾ ਹੋਇ ॥

اُویچ ناین اُواچ وہۓ ۔۔
ਗੁਰਮੁਤਖ ਸਬਤਿ ਵਖਾਣੈ ਕੋਇ ॥੨॥

ُگرمُکھ دبس واھک ئَے وکۓ ۔۔۲۔۔
ਤਵਣੁ ਨਾਵੈ ਿੁਖੁ ਿਰਿੁ ਸਰੀਤਰ ॥

وِن نا َوے ُدھک درد رسری ۔۔
ਸਤਿਗੁਰੁ ਭੇਟੇ ਿਾ ਉਿਰੈ ਪੀਰ ॥

سیگ ب
ھی
پ
ن
ت
ُ
ؤر ے نا ارتَے ِ ر ۔۔

ਤਬਨੁ ਗੁਰ ਭੇਟੇ ਿੁਖੁ ਕਮਾਇ ॥

ب
پِں ُگر ھیپے ُدھک امکۓ ۔۔

ਮਨਮੁਤਖ ਬਹੁਿੀ ਤਮਲੈ ਸਜਾਇ ॥੩॥

مب
َ
م
ک
ل
م
ُ
ِ
ھ یتہب ے اجسۓ ۔۔۳۔۔

ਹਤਰ ਕਾ ਨਾਮੁ ਮੀਿਾ ਅਤਿ ਰਸੁ ਹੋਇ ॥

ہر اک نام اھٹیم ات رس وہۓ ۔۔
ਪੀਵਿ ਰਹੈ ਪੀਆਏ ਸੋਇ ॥

ویپت ر َہے ایپےئ وسۓ ۔۔
ਗੁਰ ਤਕਰਪਾ ਿੇ ਹਤਰ ਰਸੁ ਪਾਏ ॥

ُگر کِرنا ےت ہر رس ناےئ ۔۔

ਨਾਨਕ ਨਾਤਮ ਰਿੇ ਗਤਿ ਪਾਏ ॥੪॥੩॥੪੨॥

نانک نام رےت گپ ناےئ ۔۔۴۔۔۳۔۔۴۲۔۔
ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੩ ॥

ا سا ہلحم ۳۔۔
ਮੇਰਾ ਪਰਭੁ ਸਾਚਾ ਗਤਹਰ ਗੰਭੀਰ ॥

ریما رپَھب سااچ رہگ ریھبمگ ۔۔
ਸੇਵਿ ਹੀ ਸੁਖੁ ਸਾਂਤਿ ਸਰੀਰ ॥

َسیؤت یہ ُسکھ ساپپ رسری ۔۔
ਸਬਤਿ ਿਰੇ ਜਨ ਸਹਤਜ ਸੁਭਾਇ ॥

سہ
ب
س
ُ
دبس رتے نج ج ھاےئِ ۔۔

ਤਿਨ ਕੈ ਹਮ ਸਿ ਲਾਗਹ ਪਾਇ ॥੧॥

پِں ےکَ مہ دص الہگ ناۓ ۔۔۱۔۔

ਜੋ ਮਤਨ ਰਾਿੇ ਹਤਰ ਰੰਗੁ ਲਾਇ ॥

وج نم راےت ہر رنگ ال ِئے ۔۔
ਤਿਨ ਕਾ ਜਨਮ ਮਰਣ ਿੁਖੁ ਲਾਥਾ ਿੇ ਹਤਰ ਿਰਗਹ ਤਮਲੇ ਸੁਭਾਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

پِں اک منج رمن ُدھک الاھت ےت ہر درہگ مل ِے ُسبھاےئِ ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਸਬਿੁ ਚਾਖੈ ਸਾਚਾ ਸਾਿੁ ਪਾਏ ॥

ک
دبس اچ َھے سااچ اصد ناےئ ۔۔
ਹਤਰ ਕਾ ਨਾਮੁ ਮੰਤਨ ਵਸਾਏ ॥

ہر اک نام نمّ وساےئ ۔۔
ਹਤਰ ਪਰਭੁ ਸਿਾ ਰਤਹਆ ਭਰਪੂਤਰ ॥

ہر رپَھب دسا رایہ رھبئُؤر ۔۔
ਆਪੇ ਨੇੜੈ ਆਪੇ ਿੂਤਰ ॥੨॥

ا ےپ ڑینَے ا ےپ ُدور ۔۔۲۔۔
ਆਖਤਣ ਆਖੈ ਬਕੈ ਸਭੁ ਕੋਇ ॥

ا نھک ا ےھک ن َکے َ سیھ وکۓ ۔۔
ਆਪੇ ਬਖਤਸ ਤਮਲਾਏ ਸੋਇ ॥

نک
ھ
م
ِ
ا ےپ س الےئ وسۓ ۔۔

ਕਹਣੈ ਕਥਤਨ ਨ ਪਾਇਆ ਜਾਇ ॥

ئَ کب
ھ
رک ے ں ہن نانا اجۓ ۔۔

ਗੁਰ ਪਰਸਾਤਿ ਵਸੈ ਮਤਨ ਆਇ ॥੩॥

ُگر رپساد و سَے نم ا ۓ ۔۔۳۔۔

ਗੁਰਮੁਤਖ ਤਵਚਹੁ ਆਪੁ ਗਵਾਇ ॥

ُگرمُکھ وِچہؤہ ا ت وگَاےی ۔۔

ਹਤਰ ਰੰਤਗ ਰਾਿੇ ਮੋਹੁ ਚੁਕਾਇ ॥

ہر رنگ راےت ومہ ُجکاۓ ۔۔
ਅਤਿ ਤਨਰਮਲੁ ਗੁਰ ਸਬਿ ਵੀਚਾਰ ॥

ات پِرلم ُگر دبس وبچار ۔۔

ਨਾਨਕ ਨਾਤਮ ਸਵਾਰਣਹਾਰ ॥੪॥੪॥੪੩॥

نانک نام وساراہنر ۔۔۴۔۔۴۔۔۴۳۔۔
ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੩ ॥

ا سا ہلحم ۳۔۔
ਿੂਜੈ ਭਾਇ ਲਗੇ ਿੁਖੁ ਪਾਇਆ ॥

ُدو َچے اھبےئ ےگل ُدھک نانا ۔۔

ਤਬਨੁ ਸਬਿੈ ਤਬਰਥਾ ਜਨਮੁ ਗਵਾਇਆ ॥

پِں دبسَے پِراھت منج وگَانا ۔۔
ਸਤਿਗੁਰੁ ਸੇਵੈ ਸੋਝੀ ਹੋਇ ॥

سیگؤر ویسَے وسیھج وہۓ ۔۔
ਿੂਜੈ ਭਾਇ ਨ ਲਾਗੈ ਕੋਇ ॥੧॥

ُدو َچے اھبےئ ہن ال َگے وکۓ ۔۔۱۔۔
ਮੂਤਲ ਲਾਗੇ ਸੇ ਜਨ ਪਰਵਾਣੁ ॥

مُؤل الےگ ےس نج رپوان ۔۔

ਅਨਤਿਨੁ ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਜਤਪ ਤਹਰਿੈ ਗੁਰ ਸਬਿੀ ਹਤਰ ਏਕੋ ਜਾਣੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ادنِن رام نام جت ہِر َدے ُگر دبسی ہر اوکی اجن ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਿਾਲੀ ਲਾਗੈ ਤਨਹਿਲੁ ਜਾਇ ॥

بِہب
دایل ال َگے ھل اجۓ ۔۔
ਅੰਧੀ ਕੰਮੀ ਅੰਧ ਸਜਾਇ ॥

ک
ادنںیھ مّی ادنھ اجسۓ ۔۔
ਮਨਮੁਖੁ ਅੰਧਾ ਿਉਰ ਨ ਪਾਇ ॥

مب
ب
مُکھ ادناھ ھؤر ہن ناۓ ۔۔

ਤਬਸਟਾ ਕਾ ਕੀੜਾ ਤਬਸਟਾ ਮਾਤਹ ਪਚਾਇ ॥੨॥

ِئسیا اک ڑیکا ِئسیا امہِ اچپےئ ۔۔۲۔۔
ਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਸਿਾ ਸੁਖੁ ਪਾਏ ॥

ُگر یک ویسا دسا ُسکھ ناےئ ۔۔

ਸੰਿਸੰਗਤਿ ਤਮਤਲ ਹਤਰ ਗੁਣ ਗਾਏ ॥

سییسیگت مِل ہر ُگں اگےئ ۔۔
ਨਾਮੇ ਨਾਤਮ ਕਰੇ ਵੀਚਾਰੁ ॥

ناےم نام رکے وبچار ۔۔
ਆਤਪ ਿਰੈ ਕੁਲ ਉਧਰਣਹਾਰੁ ॥੩॥

ا ت رتَے ُکل اُدرھاہنر ۔۔۳۔۔
ਗੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਨਾਤਮ ਵਜਾਏ ॥

ُگر یک ناین نام واجےئ ۔۔

ਨਾਨਕ ਮਹਲੁ ਸਬਤਿ ਘਰੁ ਪਾਏ ॥

نانک لحم دبس رھگ ناےئ ۔۔
ਗੁਰਮਤਿ ਸਿ ਸਤਰ ਹਤਰ ਜਤਲ ਨਾਇਆ ॥

ُگرمت ست رس ہر لج نانا ۔۔

ਿੁਰਮਤਿ ਮੈਲੁ ਸਭੁ ਿੁਰਿੁ ਗਵਾਇਆ ॥੪॥੫॥੪੪॥

ُدرمت لیم سیھ ُدرت وگَانا ۔۔۴۔۔۵۔۔۴۴۔۔
ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੩ ॥

ا سا ہلحم ۳۔۔
ਮਨਮੁਖ ਮਰਤਹ ਮਤਰ ਮਰਣੁ ਤਵਗਾੜਤਹ ॥

مب
مُکھ رمہِ رم رمن وِاگرہِ۔۔

ਿੂਜੈ ਭਾਇ ਆਿਮ ਸੰਘਾਰਤਹ ॥

ُدو َچے اھبےئ ا مت اھگنسرہِ۔۔

ਮੇਰਾ ਮੇਰਾ ਕਤਰ ਕਤਰ ਤਵਗੂਿਾ ॥

ریما ریما رک رک وِ ُگؤنا ۔۔

ਆਿਮੁ ਨ ਚੀਨਹੈ ਭਰਮੈ ਤਵਤਚ ਸੂਿਾ ॥੧॥

چیبہ
َھے رھب م َے وِچ سُؤنا ۔۔۱۔۔
ا مت ہن
ਮਰੁ ਮੁਇਆ ਸਬਿੇ ਮਤਰ ਜਾਇ ॥

رم مُؤنا دبسے رم اجۓ ۔۔
ਉਸਿਤਿ ਤਨੰਿਾ ਗੁਤਰ ਸਮ ਜਾਣਾਈ ਇਸੁ ਜੁਗ ਮਤਹ ਲਾਹਾ ਹਤਰ ਜਤਪ ਲੈ ਜਾਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

اُسیت پ ِیدا ُگر مس اجنایئ اِس ُچگ ہہم الاہ ہر جت لَے اجۓ ۔۔۱۔۔راہو۔۔

ਨਾਮ ਤਵਹੂਣ ਗਰਭ ਗਤਲ ਜਾਇ ॥

نام وِ ُہؤن رگھب لگ اجۓ ۔۔
ਤਬਰਥਾ ਜਨਮੁ ਿੂਜੈ ਲੋਭਾਇ ॥

پِراھت منج ُدو َچے ولاھبےئ ۔۔

ਨਾਮ ਤਬਹੂਣੀ ਿੁਤਖ ਜਲੈ ਸਬਾਈ ॥

نام ِب ُہؤین ُدھک چلَے ابسیئ ۔۔

ਸਤਿਗੁਤਰ ਪੂਰੈ ਬੂਝ ਬੁਝਾਈ ॥੨॥

ب
سیگؤر ئُؤ َرے ئُؤھج ُجھایئ ۔۔۲۔۔
ਮਨੁ ਚੰਚਲੁ ਬਹੁ ਚੋਟਾ ਖਾਇ ॥

اھکۓ ۔۔
نم لچنچ وہب وچنا
ِ
ਏਥਹੁ ਛੁੜਤਕਆ ਿਉਰ ਨ ਪਾਇ ॥

ب
ب چ
اپ ھہؤ ُھرایک ھؤر ہن ناۓ ۔۔
ਗਰਭ ਜੋਤਨ ਤਵਸਟਾ ਕਾ ਵਾਸੁ ॥

رگھب وجن وِاٹس اک واس ۔۔
ਤਿਿੁ ਘਤਰ ਮਨਮੁਖੁ ਕਰੇ ਤਨਵਾਸੁ ॥੩॥

مب
پِپ رھگ مُکھ رکے ئِؤاس ۔۔۳۔۔

ਅਪੁਨੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕਉ ਸਿਾ ਬਤਲ ਜਾਈ ॥

اےنپ سیگؤر کؤ دسا نل اجیئ ۔۔
ਗੁਰਮੁਤਖ ਜੋਿੀ ਜੋਤਿ ਤਮਲਾਈ ॥

ُگرمُکھ وجیت وجت مِالیئ ۔۔

ਤਨਰਮਲ ਬਾਣੀ ਤਨਜ ਘਤਰ ਵਾਸਾ ॥

ِب
پِرلم ناین ج رھگ واسا ۔۔

ਨਾਨਕ ਹਉਮੈ ਮਾਰੇ ਸਿਾ ਉਿਾਸਾ ॥੪॥੬॥੪੫॥

نانک ہؤ م َے امرے دسا اُداسا ۔۔۴۔۔۶۔۔۴۵۔۔
ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੩ ॥

ا سا ہلحم ۳۔۔
ਲਾਲੈ ਆਪਣੀ ਜਾਤਿ ਗਵਾਈ ॥

ال لَے ا ینپ اجت وگَایئ ۔۔

ਿਨੁ ਮਨੁ ਅਰਪੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸਰਣਾਈ ॥

نت نم ارےپ سیگؤر رسنایئ ۔۔
ਤਹਰਿੈ ਨਾਮੁ ਵਿੀ ਵਤਿਆਈ ॥

ہِر َدے نام ودی ودنایئ ۔۔
ਸਿਾ ਪਰੀਿਮੁ ਪਰਭੁ ਹੋਇ ਸਖਾਈ ॥੧॥

دسا رپمتی رپَھب وہۓ اھکسیئ ۔۔۱۔۔
ਸੋ ਲਾਲਾ ਜੀਵਿੁ ਮਰੈ ॥

وس الال ویجَت م َ َرے ۔۔
ਸੋਗੁ ਹਰਖੁ ਿੁਇ ਸਮ ਕਤਰ ਜਾਣੈ ਗੁਰ ਪਰਸਾਿੀ ਸਬਤਿ ਉਧਰੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

وسگ ہرھک ُدےئ مس رک اج ئَے ُگر رپسادی دبس اُدرھَے ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਕਰਣੀ ਕਾਰ ਧੁਰਹੁ ਿੁਰਮਾਈ ॥

رکین اکر د ُھروہ فُرامیئ ۔۔

ਤਬਨੁ ਸਬਿੈ ਕੋ ਥਾਇ ਨ ਪਾਈ ॥

پِں دبسَے وک اھتےئ ہن نایئ ۔۔
ਕਰਣੀ ਕੀਰਤਿ ਨਾਮੁ ਵਸਾਈ ॥

رکین ریکت نام وسایئ ۔۔
ਆਪੇ ਿੇਵੈ ਤਢਲ ਨ ਪਾਈ ॥੨॥

ا ےپ دویَے دھِل ہن نایئ ۔۔۲۔۔
ਮਨਮੁਤਖ ਭਰਤਮ ਭੁਲੈ ਸੰਸਾਰੁ ॥

مب
ب
مُکھ رھبم ُھلَے اسنسر ۔۔

ਤਬਨੁ ਰਾਸੀ ਕੂੜਾ ਕਰੇ ਵਾਪਾਰੁ ॥

پِں رایس ُکؤرا رکے وانار ۔۔

ਤਵਣੁ ਰਾਸੀ ਵਖਰੁ ਪਲੈ ਨ ਪਾਇ ॥

وِن رایس ورھک نلَے ہن ناۓ ۔۔

ਮਨਮੁਤਖ ਭੁਲਾ ਜਨਮੁ ਗਵਾਇ ॥੩॥

مب ب
مُکھ ھُال منج وگَاےی ۔۔۳۔۔
ਸਤਿਗੁਰੁ ਸੇਵੇ ਸੁ ਲਾਲਾ ਹੋਇ ॥

سیگؤر ویسے وس الال وہۓ ۔۔
ਊਿਮ ਜਾਿੀ ਊਿਮੁ ਸੋਇ ॥

اُومت اجیت اُومت وسۓ ۔۔
ਗੁਰ ਪਉੜੀ ਸਭ ਿੂ ਊਚਾ ਹੋਇ ॥

ُگر ئؤری سیھ ُدو اُواچ وہۓ ۔۔

ਨਾਨਕ ਨਾਤਮ ਵਿਾਈ ਹੋਇ ॥੪॥੭॥੪੬॥

نانک نام ودایئ وہۓ ۔۔۴۔۔۷۔۔۴۶۔۔
ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੩ ॥

ا سا ہلحم ۳۔۔
ਮਨਮੁਤਖ ਝੂਿੋ ਝੂਿੁ ਕਮਾਵੈ ॥

مبمُک چ ُھ چ
ھ
ُ
امکوے ۔۔
ھٹ
ؤ
ھ ؤوھٹ
َ
ک

ਖਸਮੈ ਕਾ ਮਹਲੁ ਕਿੇ ਨ ਪਾਵੈ ॥

ھ
سمے َ اک لحم دکے ہن نا َوے ۔۔
ਿੂਜੈ ਲਗੀ ਭਰਤਮ ਭੁਲਾਵੈ ॥

ب
ُالوے ۔۔
ُدو َچے یگل رھبم ھ َ
ਮਮਿਾ ਬਾਧਾ ਆਵੈ ਜਾਵੈ ॥੧॥

اجوے ۔۔۱۔۔
اتمم ناداھ ا َوے َ
ਿੋਹਾਗਣੀ ਕਾ ਮਨ ਿੇਖੁ ਸੀਗਾਰੁ ॥

دواہینگ اک نم دھکی اگیسر ۔۔
ਪੁਿਰ ਕਲਤਿ ਧਤਨ ਮਾਇਆ ਤਚਿੁ ਲਾਏ ਝੂਿੁ ਮੋਹੁ ਪਾਖੰਿ ਤਵਕਾਰੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

چ
ُنتر تلک دنھ امنا ِجت الےئ ُھؤھٹ ومہ ناڈنھک وِاکر ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਸਿਾ ਸੋਹਾਗਤਣ ਜੋ ਪਰਭ ਭਾਵੈ ॥

دسا وساہنگ وج رپَھب اھبوے ۔۔
ਗੁਰ ਸਬਿੀ ਸੀਗਾਰੁ ਬਣਾਵੈ ॥

انبوے ۔۔
ُگر دبسی اگیسر َ

ਸੇਜ ਸੁਖਾਲੀ ਅਨਤਿਨੁ ਹਤਰ ਰਾਵੈ ॥

جیس ُسکھایل ادنِن ہر را َوے ۔۔

ਤਮਤਲ ਪਰੀਿਮ ਸਿਾ ਸੁਖੁ ਪਾਵੈ ॥੨॥

مِل رپمتی دسا ُسکھ نا َوے ۔۔۲۔۔

ਸਾ ਸੋਹਾਗਤਣ ਸਾਚੀ ਤਜਸੁ ਸਾਤਚ ਤਪਆਰੁ ॥

سا وساہنگ سایچ ِجس ساچ ایپر ۔۔

ਅਪਣਾ ਤਪਰੁ ਰਾਖੈ ਸਿਾ ਉਰ ਧਾਤਰ ॥

ک
اانپ پِر را َھے دسا اُر داھر ۔۔
ਨੇੜੈ ਵੇਖੈ ਸਿਾ ਹਿੂਤਰ ॥

ڑینَے وےھکیَ دسا دحُور ۔۔
ਮੇਰਾ ਪਰਭੁ ਸਰਬ ਰਤਹਆ ਭਰਪੂਤਰ ॥੩॥

ریما رپَھب رست رایہ رھبئُؤر ۔۔۳۔۔
ਆਗੈ ਜਾਤਿ ਰੂਪੁ ਨ ਜਾਇ ॥

ا ےگ اجت ُروت ہن اجۓ ۔۔
ਿੇਹਾ ਹੋਵੈ ਜੇਹੇ ਕਰਮ ਕਮਾਇ ॥

وہوے جبہے رکم امکۓ ۔۔
اہیت َ
ਸਬਿੇ ਊਚੋ ਊਚਾ ਹੋਇ ॥

دبسے اووچ اُواچ وہۓ ۔۔
ਨਾਨਕ ਸਾਤਚ ਸਮਾਵੈ ਸੋਇ ॥੪॥੮॥੪੭॥

امسوے وسۓ ۔۔۴۔۔۸۔۔۴۷۔۔
نانک ساچ َ

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੩ ॥

ا سا ہلحم ۳۔۔
ਭਗਤਿ ਰਿਾ ਜਨੁ ਸਹਤਜ ਸੁਭਾਇ ॥

سہ
تگھب رنا نج ج ُسبھاےئِ ۔۔

ਗੁਰ ਕੈ ਭੈ ਸਾਚੈ ਸਾਤਚ ਸਮਾਇ ॥

ب
ےک َھے سا َچے ساچ امسۓ ۔۔
ُگر َ
ਤਬਨੁ ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਭਗਤਿ ਨ ਹੋਇ ॥

پِں ُگر ئُؤرے تگھب ہن وہۓ ۔۔
ਮਨਮੁਖ ਰੁੰਨੇ ਅਪਨੀ ਪਤਿ ਖੋਇ ॥੧॥

مب
وھکۓ ۔۔۱۔۔
مُکھ ُر ئّے اینپ پپ
ِ

ਮੇਰੇ ਮਨ ਹਤਰ ਜਤਪ ਸਿਾ ਤਧਆਇ ॥

ریمے نم ہر جت دسا دایھۓ ۔۔
ਸਿਾ ਅਨੰਿੁ ਹੋਵੈ ਤਿਨੁ ਰਾਿੀ ਜੋ ਇਛੈ ਸੋਈ ਿਲੁ ਪਾਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

چ
وہوے دِن رایت وج ا ِ َھے وسیئ لھپ ناۓ ۔۔۱۔۔راہو۔۔
دسا ادنن َ
ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਿੇ ਪੂਰਾ ਪਾਏ ॥

ُگر ئُؤرے ےت ئُؤرا ناےئ ۔۔
ਤਹਰਿੈ ਸਬਿੁ ਸਚੁ ਨਾਮੁ ਵਸਾਏ ॥

ہِر َدے دبس چس نام وساےئ ۔۔
ਅੰਿਰੁ ਤਨਰਮਲੁ ਅੰਤਮਰਿ ਸਤਰ ਨਾਏ ॥

ارتن پِرلم ارمِت رس ناۓ ۔۔

ਸਿਾ ਸੂਚੇ ਸਾਤਚ ਸਮਾਏ ॥੨॥

دسا سُؤےچ ساچ امسےئ ۔۔۲۔۔
ਹਤਰ ਪਰਭੁ ਵੇਖੈ ਸਿਾ ਹਜੂਤਰ ॥

نک
ہر رپَھب و َھے دسا چچ ُؤر ۔۔

ਗੁਰ ਪਰਸਾਤਿ ਰਤਹਆ ਭਰਪੂਤਰ ॥

ُگر رپساد رایہ رھبئُؤر ۔۔

ਜਹਾ ਜਾਉ ਿਹ ਵੇਖਾ ਸੋਇ ॥

اہج اجو ہت واھکی وسۓ ۔۔
ਗੁਰ ਤਬਨੁ ਿਾਿਾ ਅਵਰੁ ਨ ਕੋਇ ॥੩॥

ُگر پِں دانا ا َور ہن وکۓ ۔۔۳۔۔
ਗੁਰੁ ਸਾਗਰੁ ਪੂਰਾ ਭੰਿਾਰ ॥

ُگر سارگ ئُؤرا ڈنھبار ۔۔

ਊਿਮ ਰਿਨ ਜਵਾਹਰ ਅਪਾਰ ॥

اُومت رنت وجاہر انار ۔۔
ਗੁਰ ਪਰਸਾਿੀ ਿੇਵਣਹਾਰੁ ॥

ُگر رپسادی دویاہنر ۔۔

ਨਾਨਕ ਬਖਸੇ ਬਖਸਣਹਾਰੁ ॥੪॥੯॥੪੮॥

ن کھس ن ک
ھ
سب
ہار ۔۔۴۔۔۹۔۔۴۸۔۔
نانک ے
ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੩ ॥

ا سا ہلحم ۳۔۔

ਗੁਰੁ ਸਾਇਰੁ ਸਤਿਗੁਰੁ ਸਚੁ ਸੋਇ ॥

ُگر ساپِر سیگؤر چس وسۓ ۔۔
ਪੂਰੈ ਭਾਤਗ ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਹੋਇ ॥

ئُؤ َرے اھبگ ُگر ویسا وہۓ ۔۔
ਸੋ ਬੂਝੈ ਤਜਸੁ ਆਤਪ ਬੁਝਾਏ ॥

چ
وس وب َھے ِجس ا ت اھجبےئ ۔۔
ਗੁਰ ਪਰਸਾਿੀ ਸੇਵ ਕਰਾਏ ॥੧॥

ُگر رپسادی سیَؤ رکاےئ ۔۔۱۔۔

ਤਗਆਨ ਰਿਤਨ ਸਭ ਸੋਝੀ ਹੋਇ ॥

گ ِیان رنت سیھ وسیھج وہۓ ۔۔
ਗੁਰ ਪਰਸਾਤਿ ਅਤਗਆਨੁ ਤਬਨਾਸੈ ਅਨਤਿਨੁ ਜਾਗੈ ਵੇਖੈ ਸਚੁ ਸੋਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

نک
ُگر رپساد اایگن پِیا سَے ادنِن اج َگے َ و َھے چس وسۓ ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਮੋਹੁ ਗੁਮਾਨੁ ਗੁਰ ਸਬਤਿ ਜਲਾਏ ॥

ُ
ومہ گمان ُگر دبس چالےئ ۔۔
ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਿੇ ਸੋਝੀ ਪਾਏ ॥

ئُؤرے ُگر ےت وسیھج ناےئ ۔۔
ਅੰਿਤਰ ਮਹਲੁ ਗੁਰ ਸਬਤਿ ਪਛਾਣੈ ॥

ارتن لحم ُگر دبس اھچپ ئَے ۔۔

ਆਵਣ ਜਾਣੁ ਰਹੈ ਤਥਰੁ ਨਾਤਮ ਸਮਾਣੇ ॥੨॥

ب
ا ون اجن ر َہے ھِر نام امسےن ۔۔۲۔۔

ਜੰਮਣੁ ਮਰਣਾ ਹੈ ਸੰਸਾਰੁ ॥

چ
مّں رمنا ےہَ اسنسر ۔۔

ਮਨਮੁਖੁ ਅਚੇਿੁ ਮਾਇਆ ਮੋਹੁ ਗੁਬਾਰੁ ॥

مب
مُکھ ا َجپت امنا ومہ ُگیار ۔۔
ਪਰ ਤਨੰਿਾ ਬਹੁ ਕੂੜੁ ਕਮਾਵੈ ॥

امکوے ۔۔
رپ پ ِیدا وہب ُکؤر َ
ਤਵਸਟਾ ਕਾ ਕੀੜਾ ਤਵਸਟਾ ਮਾਤਹ ਸਮਾਵੈ ॥੩॥

امسوے ۔۔۳۔۔
وِاٹس اک ڑیکا وِاٹس امہِ َ
ਸਿਸੰਗਤਿ ਤਮਤਲ ਸਭ ਸੋਝੀ ਪਾਏ ॥

سیسیگت مِل سیھ وسیھج ناےئ ۔۔
ਗੁਰ ਕਾ ਸਬਿੁ ਹਤਰ ਭਗਤਿ ਤਿਰੜਾਏ ॥

ُگر اک دبس ہر تگھب درِراےئ ۔۔
ਭਾਣਾ ਮੰਨੇ ਸਿਾ ਸੁਖੁ ਹੋਇ ॥

اھبنا مپّے دسا ُسکھ وہۓ ۔۔
ਨਾਨਕ ਸਤਚ ਸਮਾਵੈ ਸੋਇ ॥੪॥੧੦॥੪੯॥

امسوے وسۓ ۔۔۴۔۔۱۱۔۔۴۹۔۔
نانک چس َ
ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੩ ਪੰਚਪਿੇ ॥

ا سا ہلحم  ۳پبچیدے ۔۔

ਸਬਤਿ ਮਰੈ ਤਿਸੁ ਸਿਾ ਅਨੰਿ ॥

دبس م َ َرے ئِس دسا ادنن ۔۔

ਸਤਿਗੁਰ ਭੇਟੇ ਗੁਰ ਗੋਤਬੰਿ ॥

سیگ ب
ُ
گ
ھی
پ
پ
ی
ؤر ے ر وگ ِ د ۔۔

ਨਾ ਤਿਤਰ ਮਰੈ ਨ ਆਵੈ ਜਾਇ ॥

ب
ے اجۓ ۔۔
ہن ھِر م َ َرے ہن ا و َ
ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਿੇ ਸਾਤਚ ਸਮਾਇ ॥੧॥

ئُؤرے ُگر ےت ساچ امسۓ ۔۔۱۔۔
ਤਜਨਹ ਕਉ ਨਾਮੁ ਤਲਤਖਆ ਧੁਤਰ ਲੇਖੁ ॥

ِجبہھ کؤ نام لک ِھیا د ُھر ھکیل ۔۔

ਿੇ ਅਨਤਿਨੁ ਨਾਮੁ ਸਿਾ ਤਧਆਵਤਹ ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਿੇ ਭਗਤਿ ਤਵਸੇਖੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ےت ادنِن نام دسا دایھوہِ ُگر ئُؤرے ےت تگھب وِ َسیکھ ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਤਜਨਹ ਕਉ ਹਤਰ ਪਰਭੁ ਲਏ ਤਮਲਾਇ ॥

ِجبہھ کؤ ہر رپَھب ےئل مِال ئِے ۔۔

ਤਿਨਹ ਕੀ ਗਹਣ ਗਤਿ ਕਹੀ ਨ ਜਾਇ ॥

پ ِبہھ یک گہں گپ یہک ہن اجۓ ۔۔
ਪੂਰੈ ਸਤਿਗੁਰ ਤਿਿੀ ਵਤਿਆਈ ॥

ئُؤ َرے سیگؤر دِیت ودنایئ ۔۔

ਊਿਮ ਪਿਵੀ ਹਤਰ ਨਾਤਮ ਸਮਾਈ ॥੨॥

اُومت ندوی ہر نام امسیئ ۔۔۲۔۔
ਜੋ ਤਕਛੁ ਕਰੇ ਸੁ ਆਪੇ ਆਤਪ ॥

ک
وج ِچھ رکے وس ا ےپ ا ت ۔۔

ਏਕ ਘੜੀ ਮਤਹ ਥਾਤਪ ਉਥਾਤਪ ॥

انک ڑھگی ہہم اھتت اُاھتت ۔۔
ਕਤਹ ਕਤਹ ਕਹਣਾ ਆਤਖ ਸੁਣਾਏ ॥

ہہک ہہک انہک ا ھک ُسیاےئ ۔۔
ਜੇ ਸਉ ਘਾਲੇ ਥਾਇ ਨ ਪਾਏ ॥੩॥

وس اھگےل اھتےئ ہن ناےئ ۔۔۳۔۔
ےج ٔ
ਤਜਨਹ ਕੈ ਪੋਿੈ ਪੁੰਨੁ ਤਿਨਹਾ ਗੁਰੂ ਤਮਲਾਏ ॥

ِجبہھ ےکَ وپےتَ ُپ ّں پبہھا ُگؤ ُرو مِالےئ ۔۔
ਸਚੁ ਬਾਣੀ ਗੁਰੁ ਸਬਿੁ ਸੁਣਾਏ ॥

چس ناین ُگر دبس ُسیاےئ ۔۔

ਜਹਾਂ ਸਬਿੁ ਵਸੈ ਿਹਾਂ ਿੁਖੁ ਜਾਏ ॥

اہجن دبس و سَے اہتن ُدھک اجےئ ۔۔
ਤਗਆਤਨ ਰਿਤਨ ਸਾਚੈ ਸਹਤਜ ਸਮਾਏ ॥੪॥

سہ
گ ِیان رنت سا َچے ج امسےئ ۔۔۴۔۔
ਨਾਵੈ ਜੇਵਿੁ ਹੋਰੁ ਧਨੁ ਨਾਹੀ ਕੋਇ ॥

نا َوے ویجَد وہر دنھ نایہ وکۓ ۔۔
ਤਜਸ ਨੋ ਬਖਸੇ ਸਾਚਾ ਸੋਇ ॥

نک
ھ
س
ِجس ون ے سااچ وسۓ ۔۔
ਪੂਰੈ ਸਬਤਿ ਮੰਤਨ ਵਸਾਏ ॥

ئُؤ َرے دبس نمّ وساےئ ۔۔

ਨਾਨਕ ਨਾਤਮ ਰਿੇ ਸੁਖੁ ਪਾਏ ॥੫॥੧੧॥੫੦॥

نانک نام رےت ُسکھ ناےئ ۔۔۵۔۔۱۱۔۔۵۱۔۔
ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੩ ॥

ا سا ہلحم ۳۔۔
ਤਨਰਤਿ ਕਰੇ ਬਹੁ ਵਾਜੇ ਵਜਾਏ ॥

پِرت رکے وہب واےج واجےئ ۔۔
ਇਹੁ ਮਨੁ ਅੰਧਾ ਬੋਲਾ ਹੈ ਤਕਸੁ ਆਤਖ ਸੁਣਾਏ ॥

ےہ کِس ا ھک ُسیاےئ ۔۔
اویہ نم ادناھ وبال َ
ਅੰਿਤਰ ਲੋਭੁ ਭਰਮੁ ਅਨਲ ਵਾਉ ॥

ارتن ولھب رھبم الن واو ۔۔
ਿੀਵਾ ਬਲੈ ਨ ਸੋਝੀ ਪਾਇ ॥੧॥

دِویا نلَے ہن وسیھج ناۓ ۔۔۱۔۔
ਗੁਰਮੁਤਖ ਭਗਤਿ ਘਤਟ ਚਾਨਣੁ ਹੋਇ ॥

ُگرمُکھ تگھب ٹھگ اچنن وہۓ ۔۔

ਆਪੁ ਪਛਾਤਣ ਤਮਲੈ ਪਰਭੁ ਸੋਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ا ت اھچپن ملَ ِے رپَھب وسۓ ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਗੁਰਮੁਤਖ ਤਨਰਤਿ ਹਤਰ ਲਾਗੈ ਭਾਉ ॥

ُگرمُکھ پِرت ہر ال َگے اھبو ۔۔

ਪੂਰੇ ਿਾਲ ਤਵਚਹੁ ਆਪੁ ਗਵਾਇ ॥

ئُؤرے نال وِچہؤہ ا ت وگَاۓ ۔۔

ਮੇਰਾ ਪਰਭੁ ਸਾਚਾ ਆਪੇ ਜਾਣੁ ॥

ریما رپَھب سااچ ا ےپ اجن ۔۔
ਗੁਰ ਕੈ ਸਬਤਿ ਅੰਿਤਰ ਬਰਹਮੁ ਪਛਾਣੁ ॥੨॥

ُگر ےکَ دبس ارتن پرمہ اھچپن ۔۔۲۔۔

ਗੁਰਮੁਤਖ ਭਗਤਿ ਅੰਿਤਰ ਪਰੀਤਿ ਤਪਆਰੁ ॥

ُگرمُکھ تگھب ارتن رپپپ ایپر ۔۔

ਗੁਰ ਕਾ ਸਬਿੁ ਸਹਤਜ ਵੀਚਾਰੁ ॥

سہ
ُگر اک دبس ج وبچار ۔۔

ਗੁਰਮੁਤਖ ਭਗਤਿ ਜੁਗਤਿ ਸਚੁ ਸੋਇ ॥

ُگرمُکھ تگھب ُچگت چس وسۓ ۔۔

ਪਾਖੰਤਿ ਭਗਤਿ ਤਨਰਤਿ ਿੁਖੁ ਹੋਇ ॥੩॥

ناڈنھک تگھب پِرت ُدھک وہۓ ۔۔۳۔۔
ਏਹਾ ਭਗਤਿ ਜਨੁ ਜੀਵਿ ਮਰੈ ॥

ااہی تگھب نج ویجَت م َ َرے ۔۔
ਗੁਰ ਪਰਸਾਿੀ ਭਵਜਲੁ ਿਰੈ ॥

ب
ُگر رپسادی َھؤلج رتَے ۔۔

ਗੁਰ ਕੈ ਬਚਤਨ ਭਗਤਿ ਥਾਇ ਪਾਇ ॥

ُگر ےکَ نچب تگھب اھتےئ ناۓ ۔۔

ਹਤਰ ਜੀਉ ਆਤਪ ਵਸੈ ਮਤਨ ਆਇ ॥੪॥

ہر جپؤ ا ت و سَے نم ا ۓ ۔۔۴۔۔

ਹਤਰ ਤਿਪਾ ਕਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤਮਲਾਏ ॥

ہر کِرنا رکے سیگؤرو مِالےئ ۔۔

ਤਨਹਚਲ ਭਗਤਿ ਹਤਰ ਤਸਉ ਤਚਿੁ ਲਾਏ ॥

بہ
ِ چل تگھب ہر سِیؤ ِجت الےئ ۔۔
ਭਗਤਿ ਰਿੇ ਤਿਨਹ ਸਚੀ ਸੋਇ ॥

تگھب رےت پ ِبہھ یچس وسۓ ۔۔
ਨਾਨਕ ਨਾਤਮ ਰਿੇ ਸੁਖੁ ਹੋਇ ॥੫॥੧੨॥੫੧॥

نانک نام رےت ُسکھ وہۓ ۔۔۵۔۔۱۲۔۔۵۱۔۔
ਆਸਾ ਘਰੁ ੮ ਕਾਿੀ ਮਹਲਾ ੩

ا سا رھگ  ۸اکیف ہلحم ۳
ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪਰਸਾਤਿ ॥

اِک اواکنر سیگؤر رپساد ۔۔
ਹਤਰ ਕੈ ਭਾਣੈ ਸਤਿਗੁਰੁ ਤਮਲੈ ਸਚੁ ਸੋਝੀ ਹੋਈ ॥

ہر ےکَ اھب ئَے سیگؤر ملَ ِے چس وسیھج وہیئ ۔۔
ਗੁਰ ਪਰਸਾਿੀ ਮਤਨ ਵਸੈ ਹਤਰ ਬੂਝੈ ਸੋਈ ॥੧॥

چ
ُگر رپسادی نم و سَے ہر وب َھے وسیئ ۔۔۱۔ ُ۔

ਮੈ ਸਹੁ ਿਾਿਾ ਏਕੁ ਹੈ ਅਵਰੁ ਨਾਹੀ ਕੋਈ ॥

ےہ ا َور نایہ وکیئ ۔۔
م َے َسہؤ دانا انک َ

ਗੁਰ ਤਕਰਪਾ ਿੇ ਮਤਨ ਵਸੈ ਿਾ ਸਿਾ ਸੁਖੁ ਹੋਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ُگر کِرنا ےت نم و سَے نا دسا ُسکھ وہیئ ۔۔۱۔۔راہو۔۔

ਇਸੁ ਜੁਗ ਮਤਹ ਤਨਰਭਉ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਹੈ ਪਾਈਐ ਗੁਰ ਵੀਚਾਤਰ ॥

ب
اس ُچگ ہہم پِر ھؤ ہر نام ےہَ نا پپَے ُگر وبچار ۔۔

ਤਬਨੁ ਨਾਵੈ ਜਮ ਕੈ ਵਤਸ ਹੈ ਮਨਮੁਤਖ ਅੰਧ ਗਵਾਤਰ ॥੨॥

مب
ےک وس ےہَ مُکھ ادنھ وگار ۔۔۲۔۔
پِں نا َوے مج َ
ਹਤਰ ਕੈ ਭਾਣੈ ਜਨੁ ਸੇਵਾ ਕਰੈ ਬੂਝੈ ਸਚੁ ਸੋਈ ॥

چ
ہر ےکَ اھب ئَے نج ویسا رکَے ئُؤ َھے چس وسیئ ۔۔
ਹਤਰ ਕੈ ਭਾਣੈ ਸਾਲਾਹੀਐ ਭਾਣੈ ਮੰਤਨਐ ਸੁਖੁ ਹੋਈ ॥੩॥

ہر ےکَ اھب ئَے ساال ہیپے اھب ئَے ِمی ٔپے ُسکھ وہیئ ۔۔۳۔۔
ਹਤਰ ਕੈ ਭਾਣੈ ਜਨਮੁ ਪਿਾਰਥੁ ਪਾਇਆ ਮਤਿ ਊਿਮ ਹੋਈ ॥

ہر ےکَ اھب ئَے منج ندارھت نانا مت اُومت وہیئ ۔۔

ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਸਲਾਤਹ ਿੂੰ ਗੁਰਮੁਤਖ ਗਤਿ ਹੋਈ ॥੪॥੩੯॥੧੩॥੫੨॥

نانک نام سالہِ ئُؤن ُگرمُکھ گپ وہیئ ۔۔۴۔۔۳۹۔۔۱۳۔۔۵۲۔۔
ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੪ ਘਰੁ ੨

ا سا ہلحم  ۴رھگ ۲
ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪਰਸਾਤਿ ॥

اِک اواکنر سیگؤر رپساد ۔۔
ਿੂੰ ਕਰਿਾ ਸਤਚਆਰੁ ਮੈਿਾ ਸਾਂਈ ॥

ئُؤن رکنا سچِیار مَیدا سایئن ۔۔

ਜੋ ਿਉ ਭਾਵੈ ਸੋਈ ਥੀਸੀ ਜੋ ਿੂੰ ਿੇਤਹ ਸੋਈ ਹਉ ਪਾਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ب
ھی
س
ُ
ہ
ئ
وج ئؤ اھبوے وسیئ ی وج ؤن دہہی وسیئ ؤ نایئ ۔۔۱۔۔راہو۔۔

ਸਭ ਿੇਰੀ ਿੂੰ ਸਭਨੀ ਤਧਆਇਆ ॥

ئُ سب
ھب
ی دایھنا ۔۔
سیھ ریتی ؤن

ਤਜਸ ਨੋ ਤਿਪਾ ਕਰਤਹ ਤਿਤਨ ਨਾਮ ਰਿਨੁ ਪਾਇਆ ॥

ِجس ون کِرنا رکہِ پِں نام رنت نانا ۔۔
ਗੁਰਮੁਤਖ ਲਾਧਾ ਮਨਮੁਤਖ ਗਵਾਇਆ ॥

مب
ُگرمُکھ الداھ مُکھ وگَانا ۔۔

ਿੁਧੁ ਆਤਪ ਤਵਛੋਤੜਆ ਆਤਪ ਤਮਲਾਇਆ ॥੧॥

ُندھ ا ت وِوھچرنا ا ت مِالنا ۔۔۱۔۔
ਿੂੰ ਿਰੀਆਉ ਸਭ ਿੁਝ ਹੀ ਮਾਤਹ ॥

ُب
ئُؤن درناو سیھ چھ یہ امہِ۔۔
ਿੁਝ ਤਬਨੁ ਿੂਜਾ ਕੋਈ ਨਾਤਹ ॥

ُب
چھ پِں ُدواج وکیئ ناہِ۔۔

ਜੀਅ ਜੰਿ ਸਤਭ ਿੇਰਾ ਖੇਲੁ ॥

ایج جپت سیھ ریتا لیھک ۔۔
ਤਵਜੋਤਗ ਤਮਤਲ ਤਵਛੁਤੜਆ ਸੰਜੋਗੀ ਮੇਲੁ ॥੨॥

وِوجگ مِل وِڑھچنا وجنسیگ لیم ۔۔۲۔۔

ਤਜਸ ਨੋ ਿੂ ਜਾਣਾਇਤਹ ਸੋਈ ਜਨੁ ਜਾਣੈ ॥

ِجس ون ئُؤ اجنابہ ِہ وسیئ نج اج ئَے ۔۔
ਹਤਰ ਗੁਣ ਸਿ ਹੀ ਆਤਖ ਵਖਾਣੈ ॥

ہر ُگں دص یہ ا ھک واھک ئَے ۔۔

ਤਜਤਨ ਹਤਰ ਸੇਤਵਆ ਤਿਤਨ ਸੁਖੁ ਪਾਇਆ ॥

ِجں ہر ویسنا پِں ُسکھ نانا ۔۔

ਸਹਜੇ ਹੀ ਹਤਰ ਨਾਤਮ ਸਮਾਇਆ ॥੩॥

س
ہجے یہ ہر نام امسنا ۔۔۳۔۔

ਿੂ ਆਪੇ ਕਰਿਾ ਿੇਰਾ ਕੀਆ ਸਭੁ ਹੋਇ ॥

ئُؤ ا ےپ رکنا ریتا ک ِیا سیھ وہۓ ۔۔
ਿੁਧੁ ਤਬਨੁ ਿੂਜਾ ਅਵਰੁ ਨ ਕੋਇ ॥

ُندھ پِں ُدواج ا َور ہن وکۓ ۔۔

ਿੂ ਕਤਰ ਕਤਰ ਵੇਖਤਹ ਜਾਣਤਹ ਸੋਇ ॥

ئُؤ رک رک ونکھہہ اجہہنِ وسۓ ۔۔

ਜਨ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਤਖ ਪਰਗਟੁ ਹੋਇ ॥੪॥੧॥੫੩॥

نج نانک ُگرمُکھ رپگپ وہۓ ۔۔۴۔۔۱۔۔۵۳۔۔
ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪਰਸਾਤਿ ॥

اِک اواکنر سیگؤر رپساد ۔۔
ਰਾਗੁ ਆਸਾ ਘਰੁ ੨ ਮਹਲਾ ੪ ॥

راگ ا سا رھگ  ۲ہلحم ۴۔۔
ਤਕਸ ਹੀ ਧੜਾ ਕੀਆ ਤਮਿਰ ਸੁਿ ਨਾਤਲ ਭਾਈ ॥

کِس یہ دڑھا ک ِیا ِمتر ُست نال اھبیئ ۔۔

ਤਕਸ ਹੀ ਧੜਾ ਕੀਆ ਕੁੜਮ ਸਕੇ ਨਾਤਲ ਜਵਾਈ ॥

کِس یہ دڑھا ک ِیا ُکرم ےکس نال وجایئ ۔۔

ਤਕਸ ਹੀ ਧੜਾ ਕੀਆ ਤਸਕਿਾਰ ਚਉਧਰੀ ਨਾਤਲ ਆਪਣੈ ਸੁਆਈ ॥

کِس یہ دڑھا ک ِیا ِسکدار جؤدرھی نال ا پ َپے سُؤا یئ ۔۔
ਹਮਾਰਾ ਧੜਾ ਹਤਰ ਰਤਹਆ ਸਮਾਈ ॥੧॥

امہرا دڑھا ہر رایہ امسیئ ۔۔۱۔۔
ਹਮ ਹਤਰ ਤਸਉ ਧੜਾ ਕੀਆ ਮੇਰੀ ਹਤਰ ਟੇਕ ॥

مہ ہر سِیؤ دڑھا ک ِیا ریمی ہر پ َیک ۔۔

ਮੈ ਹਤਰ ਤਬਨੁ ਪਖੁ ਧੜਾ ਅਵਰੁ ਨ ਕੋਈ ਹਉ ਹਤਰ ਗੁਣ ਗਾਵਾ ਅਸੰਖ ਅਨੇਕ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

م َے ہر پِں ھکپ دڑھا ا َور ہن وکیئ ہؤ ہر ُگں اگوا اھکنس ا َپیک ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਤਜਨਹ ਤਸਉ ਧੜੇ ਕਰਤਹ ਸੇ ਜਾਤਹ ॥

ِجبہھ سِیؤ دڑھے رکہِ ےس اجہِ۔۔
ਝੂਿੁ ਧੜੇ ਕਤਰ ਪਛੋਿਾਤਹ ॥

چ
ُھؤھٹ دڑھے رک وھچپناہِ۔۔
ਤਥਰੁ ਨ ਰਹਤਹ ਮਤਨ ਖੋਟੁ ਕਮਾਤਹ ॥

ب
ھِر ہن رہہہ نم وھکت امکہِ۔۔

ਹਮ ਹਤਰ ਤਸਉ ਧੜਾ ਕੀਆ ਤਜਸ ਕਾ ਕੋਈ ਸਮਰਥੁ ਨਾਤਹ ॥੨॥

مہ ہر سِیؤ دڑھا ک ِیا ِجس اک وکیئ رمسھت ناہِ۔۔۲۔۔
ਏਹ ਸਤਭ ਧੜੇ ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਪਸਾਰੀ ॥

اہہی سیھ دڑھے امنا ومہ ئساری ۔۔
ਮਾਇਆ ਕਉ ਲੂਝਤਹ ਗਾਵਾਰੀ ॥

امنا کؤ لُؤچھہہ اگواری ۔۔

ਜਨਤਮ ਮਰਤਹ ਜੂਐ ਬਾਜੀ ਹਾਰੀ ॥

منج رمہِ ُجؤےئ نایج اہری ۔۔
ਹਮਰੈ ਹਤਰ ਧੜਾ ਤਜ ਹਲਿੁ ਪਲਿੁ ਸਭੁ ਸਵਾਰੀ ॥੩॥

رمہَے ہر دڑھا ےج ہلت نلت سیھ وساری ۔۔۳۔۔
ਕਤਲਜੁਗ ਮਤਹ ਧੜੇ ਪੰਚ ਚੋਰ ਝਗੜਾਏ ॥

پب
کلچُگ ہہم دڑھے ج وچر ڑگھجاےئ ۔۔
ਕਾਮੁ ਿੋਧੁ ਲੋਭੁ ਮੋਹੁ ਅਤਭਮਾਨੁ ਵਧਾਏ ॥

ب
اکم رکودھ ولھب ومہ ا ھبمان وداھےئ ۔۔
ਤਜਸ ਨੋ ਤਿਪਾ ਕਰੇ ਤਿਸੁ ਸਿਸੰਤਗ ਤਮਲਾਏ ॥

ِجس ون کِرنا رکے ئِس سیسیگ مِالےئ ۔۔

ਹਮਰਾ ਹਤਰ ਧੜਾ ਤਜਤਨ ਏਹ ਧੜੇ ਸਤਭ ਗਵਾਏ ॥੪॥

رمہا ہر دڑھا ِجں اہہی دڑھے سیھ وگاےئ ۔۔۴۔۔
ਤਮਤਥਆ ਿੂਜਾ ਭਾਉ ਧੜੇ ਬਤਹ ਪਾਵੈ ॥

مِبھیا ُدواج اھبو دڑھے ہہب نا َوے ۔۔
ਪਰਾਇਆ ਤਛਿੁ ਅਟਕਲੈ ਆਪਣਾ ਅਹੰਕਾਰੁ ਵਧਾਵੈ ॥

چ
اھوے ۔۔
رپانا ھِدر اےلکٹَ ا انپ ااکنہر ود َ
ਜੈਸਾ ਬੀਜੈ ਿੈਸਾ ਖਾਵੈ ॥

پب
اھکوے ۔۔
اسیج ِج َے َنیسا َ
ਜਨ ਨਾਨਕ ਕਾ ਹਤਰ ਧੜਾ ਧਰਮੁ ਸਭ ਤਸਰਸਤਟ ਤਜਤਣ ਆਵੈ ॥੫॥੨॥੫੪॥

ج
ے ۔۔۵۔۔۲۔۔۵۴۔۔
نج نانک اک ہر دڑھا درھم سیھ رسِست ِ ں ا و َ

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੪ ॥

ا سا ہلحم ۴۔۔
ਤਹਰਿੈ ਸੁਤਣ ਸੁਤਣ ਮਤਨ ਅੰਤਮਰਿੁ ਭਾਇਆ ॥

ہِر َدے ُسں ُسں نم ارمِت اھبنا ۔۔

ਗੁਰਬਾਣੀ ਹਤਰ ਅਲਖੁ ਲਖਾਇਆ ॥੧॥

ُگرناین ہر اھکل اھکلنا ۔۔۱۔۔

ਗੁਰਮੁਤਖ ਨਾਮੁ ਸੁਨਹੁ ਮੇਰੀ ਭੈਨਾ ॥

ب
ُگرمُکھ نام ُسبہؤ ریمی ھییا ۔۔

ਏਕੋ ਰਤਵ ਰਤਹਆ ਘਟ ਅੰਿਤਰ ਮੁਤਖ ਬੋਲਹੁ ਗੁਰ ਅੰਤਮਰਿ ਬੈਨਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

اوکی َروِ رایہ ٹھگ ارتن مُکھ وبوہل ُگر ارمت َنییا ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਮੈ ਮਤਨ ਿਤਨ ਪਰੇਮੁ ਮਹਾ ਬੈਰਾਗੁ ॥

م َے نم نت رپمی اہم َنتراگ ۔۔

ਸਤਿਗੁਰੁ ਪੁਰਖੁ ਪਾਇਆ ਵਿਭਾਗੁ ॥੨॥

سیگؤر ُپرھک نانا وداھبگ ۔۔۲۔۔

ਿੂਜੈ ਭਾਇ ਭਵਤਹ ਤਬਖੁ ਮਾਇਆ ॥

ب
ُدو َچے اھبےئ َھؤہِ نِکھ امنا ۔۔

ਭਾਗਹੀਨ ਨਹੀ ਸਤਿਗੁਰੁ ਪਾਇਆ ॥੩॥

گ
اھب ہیں یہن سیگؤر نانا ۔۔۳۔۔

ਅੰਤਮਰਿੁ ਹਤਰ ਰਸੁ ਹਤਰ ਆਤਪ ਪੀਆਇਆ ॥

ارمت ہر رس ہر ا ت ایپایئ ۔۔

ਗੁਤਰ ਪੂਰੈ ਨਾਨਕ ਹਤਰ ਪਾਇਆ ॥੪॥੩॥੫੫॥

ُگر ئُؤ َرے نانک ہر نانا ۔۔۴۔۔۳۔۔۵۵۔۔
ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੪ ॥

ا سا ہلحم ۴۔۔
ਮੇਰੈ ਮਤਨ ਿਤਨ ਪਰੇਮੁ ਨਾਮੁ ਆਧਾਰੁ ॥

ریمَے نم نت رپمی نام ا داھر ۔۔
ਨਾਮੁ ਜਪੀ ਨਾਮੋ ਸੁਖ ਸਾਰੁ ॥੧॥

نام یپج ناوم ُسکھ سار ۔۔۱۔۔

ਨਾਮੁ ਜਪਹੁ ਮੇਰੇ ਸਾਜਨ ਸੈਨਾ ॥

نام جبہؤ ریمے سانج َسییا ۔۔
ਨਾਮ ਤਬਨਾ ਮੈ ਅਵਰੁ ਨ ਕੋਈ ਵਿੈ ਭਾਤਗ ਗੁਰਮੁਤਖ ਹਤਰ ਲੈਨਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

نام پِیا م َے ا َور ہن وکیئ و َدے اھبگ ُگرمُکھ ہر لَییا ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਨਾਮ ਤਬਨਾ ਨਹੀ ਜੀਤਵਆ ਜਾਇ ॥

نام پِیا یہن ویجنا اجۓ ۔۔
ਵਿੈ ਭਾਤਗ ਗੁਰਮੁਤਖ ਹਤਰ ਪਾਇ ॥੨॥

و َدے اھبگ ُگرمُکھ ہر ناۓ ۔۔۲۔۔
ਨਾਮਹੀਨ ਕਾਲਖ ਮੁਤਖ ਮਾਇਆ ॥

نانیہم اکھکل مُکھ امنا ۔۔

ਨਾਮ ਤਬਨਾ ਤਧਰਗੁ ਤਧਰਗੁ ਜੀਵਾਇਆ ॥੩॥

نام پِیا درھِگ درھِگ ویجانا ۔۔۳۔۔

ਵਿਾ ਵਿਾ ਹਤਰ ਭਾਗ ਕਤਰ ਪਾਇਆ ॥

ودا ودا ہر اھبگ رک نانا ۔۔
ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਤਖ ਨਾਮੁ ਤਿਵਾਇਆ ॥੪॥੪॥੫੬॥

نانک ُگرمُکھ نام دِوانا ۔۔۴۔۔۴۔۔۵۶۔۔
ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੪ ॥

ا سا ہلحم ۴۔۔
ਗੁਣ ਗਾਵਾ ਗੁਣ ਬੋਲੀ ਬਾਣੀ ॥

ُگں اگوا ُگں وبیل ناین ۔۔

ਗੁਰਮੁਤਖ ਹਤਰ ਗੁਣ ਆਤਖ ਵਖਾਣੀ ॥੧॥

ُگرمُکھ ہر ُگں ا ھک واھکین ۔۔۱۔۔

ਜਤਪ ਜਤਪ ਨਾਮੁ ਮਤਨ ਭਇਆ ਅਨੰਿਾ ॥

جت جت نام نم ایھب ادننا ۔۔
ਸਤਿ ਸਤਿ ਸਤਿਗੁਤਰ ਨਾਮੁ ਤਿੜਾਇਆ ਰਤਸ ਗਾਏ ਗੁਣ ਪਰਮਾਨੰਿਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ست ست سیگؤر نام دِرانا رس اگےئ ُگں رپامدننا ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਹਤਰ ਗੁਣ ਗਾਵੈ ਹਤਰ ਜਨ ਲੋਗਾ ॥

ُگ
اگوے ہر نج ولاگ ۔۔
ہر ں َ

ਵਿੈ ਭਾਤਗ ਪਾਏ ਹਤਰ ਤਨਰਜੋਗਾ ॥੨॥

و َدے اھبگ ناےئ ہر پِروجاگ ۔۔۲۔۔
ਗੁਣ ਤਵਹੂਣ ਮਾਇਆ ਮਲੁ ਧਾਰੀ ॥

ُگں وِ ُہؤن امنا لم داھری ۔۔

ਤਵਣੁ ਗੁਣ ਜਨਤਮ ਮੁਏ ਅਹੰਕਾਰੀ ॥੩॥

وِن ُگں منج مُؤےئ ۔۔۳۔۔

ਸਰੀਤਰ ਸਰੋਵਤਰ ਗੁਣ ਪਰਗਤਟ ਕੀਏ ॥

رسری رسوور ُگں رپگپ ےئیک ۔۔

ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਤਖ ਮਤਥ ਿਿੁ ਕਢੀਏ ॥੪॥੫॥੫੭॥

نانک ُگرمُکھ ھتم پپ ڈکےیھ ۔۔۴۔۔۵۔۔۵۷۔۔
ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੪ ॥

ا سا ہلحم ۴۔۔
ਨਾਮੁ ਸੁਣੀ ਨਾਮੋ ਮਤਨ ਭਾਵੈ ॥

ب
اھبوے ۔۔
نام ُس ی ناوم نم َ
ਵਿੈ ਭਾਤਗ ਗੁਰਮੁਤਖ ਹਤਰ ਪਾਵੈ ॥੧॥

و َدے اھبگ ُگرمُکھ ہر نا َوے ۔۔۱۔۔
ਨਾਮੁ ਜਪਹੁ ਗੁਰਮੁਤਖ ਪਰਗਾਸਾ ॥

نام جبہؤ ُگرمُکھ رپاگسا ۔۔

ਨਾਮ ਤਬਨਾ ਮੈ ਧਰ ਨਹੀ ਕਾਈ ਨਾਮੁ ਰਤਵਆ ਸਭ ਸਾਸ ਤਗਰਾਸਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

نام پِیا م َے درھ یہن اکیئ نام روِنا سیھ ساس گِراسا ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਨਾਮੈ ਸੁਰਤਿ ਸੁਨੀ ਮਤਨ ਭਾਈ ॥

نا م َے ُسرت ُسبی نم اھبیئ ۔۔
ਜੋ ਨਾਮੁ ਸੁਨਾਵੈ ਸੋ ਮੇਰਾ ਮੀਿੁ ਸਖਾਈ ॥੨॥

وج نام ُسیا َوے وس ریما تیم اھکسیئ ۔۔۲۔۔

ਨਾਮਹੀਣ ਗਏ ਮੂੜ ਨੰਗਾ ॥

نانیہم ےئگ مُؤر اگنن ۔۔
ਪਤਚ ਪਤਚ ਮੁਏ ਤਬਖੁ ਿੇਤਖ ਪਿੰਗਾ ॥੩॥

چپ چپ مُؤےئ نِکھ دھکی اگنتپ ۔۔۳۔۔
ਆਪੇ ਥਾਪੇ ਥਾਤਪ ਉਥਾਪੇ ॥

ا ےپ اھتےپ اھتت اُاھتےپ ۔۔
ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਿੇਵੈ ਹਤਰ ਆਪੇ ॥੪॥੬॥੫੮॥

نانک نام دویَے ہر ا ےپ ۔۔۴۔۔۶۔۔۵۸۔۔
ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੪ ॥

ا سا ہلحم ۴۔۔
ਗੁਰਮੁਤਖ ਹਤਰ ਹਤਰ ਵੇਤਲ ਵਧਾਈ ॥

ُگرمُکھ ہر ہر ولی وداھیئ ۔۔

ਿਲ ਲਾਗੇ ਹਤਰ ਰਸਕ ਰਸਾਈ ॥੧॥

لھپ الےگ ہر رکس رسایئ ۔۔۱۔۔
ਹਤਰ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਜਤਪ ਅਨਿ ਿਰੰਗਾ ॥

ہر ہر نام جت اپپ رتَاگن ۔۔
ਜਤਪ ਜਤਪ ਨਾਮੁ ਗੁਰਮਤਿ ਸਾਲਾਹੀ ਮਾਤਰਆ ਕਾਲੁ ਜਮਕੰਕਰ ਭੁਇਅੰਗਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

چ
ب
م
ک
ی
ک
ھ
ی
پ
جت جت نام ُگرمت اصالیح امرنا اکل ر ُ گا ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਹਤਰ ਹਤਰ ਗੁਰ ਮਤਹ ਭਗਤਿ ਰਖਾਈ ॥

ہر ہر ُگر ہہم تگھب راھکیئ ۔۔

ਗੁਰੁ ਿੁਿਾ ਤਸਖ ਿੇਵੈ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ॥੨॥

ُگر ُپبھا سِکھ دویَے ریمے اھبیئ ۔۔۲۔۔
ਹਉਮੈ ਕਰਮ ਤਕਛੁ ਤਬਤਧ ਨਹੀ ਜਾਣੈ ॥

ک
ہؤ م َے رکم ِچھ نِدھ یہن اج ئَے ۔۔

ਤਜਉ ਕੁੰਚਰੁ ਨਾਇ ਖਾਕੁ ਤਸਤਰ ਛਾਣੈ ॥੩॥

کب
ِجپؤٔ ُ چر ناےئ اھکک سِر اھچ ئَے ۔۔۳۔۔
ਜੇ ਵਿ ਭਾਗ ਹੋਵਤਹ ਵਿ ਊਚੇ ॥

ےج ود اھبگ وہوہِ ود اُوےچ ۔۔
ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਜਪਤਹ ਸਤਚ ਸੂਚੇ ॥੪॥੭॥੫੯॥

نانک نام جبہہ چس سُؤےچ ۔۔۴۔۔۷۔۔۵۹۔۔
ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੪ ॥

ا سا ہلحم ۴۔۔
ਹਤਰ ਹਤਰ ਨਾਮ ਕੀ ਮਤਨ ਭੂਖ ਲਗਾਈ ॥

ب
ہر ہر نام یک نم ُھؤھک اگلیئ ۔۔

ਨਾਤਮ ਸੁਤਨਐ ਮਨੁ ਤਿਰਪਿੈ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ॥੧॥

نام ُسییپے نم ِرت پ َپے ریمے اھبیئ ۔۔۱۔۔
ਨਾਮੁ ਜਪਹੁ ਮੇਰੇ ਗੁਰਤਸਖ ਮੀਿਾ ॥

نام جبہؤ ریمے ُگرسِکھ مییا ۔۔

ਨਾਮੁ ਜਪਹੁ ਨਾਮੇ ਸੁਖੁ ਪਾਵਹੁ ਨਾਮੁ ਰਖਹੁ ਗੁਰਮਤਿ ਮਤਨ ਚੀਿਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ک
نام جبہؤ ناےم ُسکھ ناووہ نام ر ھہؤ ُگرمت نم ِچییا ۔۔۱۔۔راہو۔۔

ਨਾਮੋ ਨਾਮੁ ਸੁਣੀ ਮਨੁ ਸਰਸਾ ॥

ناوم نام ُسبی نم رسسا ۔۔

ਨਾਮੁ ਲਾਹਾ ਲੈ ਗੁਰਮਤਿ ਤਬਗਸਾ ॥੨॥

نام الاہ لَے ُگرمت نِگسا ۔۔۲۔۔
ਨਾਮ ਤਬਨਾ ਕੁਸਟੀ ਮੋਹ ਅੰਧਾ ॥

ک
نام پِیا ُ سبی ومہ ادناھ ۔۔

ਸਭ ਤਨਹਿਲ ਕਰਮ ਕੀਏ ਿੁਖੁ ਧੰਧਾ ॥੩॥

بِہب
سیھ ھل رکم ےئیک ُدھک ددنھاھ ۔۔۳۔۔
ਹਤਰ ਹਤਰ ਹਤਰ ਜਸੁ ਜਪੈ ਵਿਭਾਗੀ ॥

ہر ہر ہر سج جپَے وداھبیگ ۔۔

ਨਾਨਕ ਗੁਰਮਤਿ ਨਾਤਮ ਤਲਵ ਲਾਗੀ ॥੪॥੮॥੬੦॥

نانک ُگرمت نام لِؤ الیگ ۔۔۴۔۔۸۔۔۶۱۔۔
ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪਰਸਾਤਿ ॥

اِک اواکنر سیگؤر رپساد ۔۔
ਮਹਲਾ ੪ ਰਾਗੁ ਆਸਾ ਘਰੁ ੬ ਕੇ ੩ ॥

ہلحم  ۴راگ ا سا رھگ  ۶ےک ۳۔۔
ਹਤਥ ਕਤਰ ਿੰਿੁ ਵਜਾਵੈ ਜੋਗੀ ਥੋਥਰ ਵਾਜੈ ਬੇਨ ॥

اجوے وجیگ وھترھت وا َچے َنیں ۔۔
ھتہ رک تنت و َ
ਗੁਰਮਤਿ ਹਤਰ ਗੁਣ ਬੋਲਹੁ ਜੋਗੀ ਇਹੁ ਮਨੂਆ ਹਤਰ ਰੰਤਗ ਭੇਨ ॥੧॥

ب
ھ
ی
َ
ہل وجیگ اویہ م ُپؤا ہر رنگ ں ۔۔۱۔۔
ُگرمت ہر ُگں وب ُ

ਜੋਗੀ ਹਤਰ ਿੇਹੁ ਮਿੀ ਉਪਿੇਸੁ ॥

وجیگ ہر دوہی یتم ا ُندسی ۔۔
ਜੁਗੁ ਜੁਗੁ ਹਤਰ ਹਤਰ ਏਕੋ ਵਰਿੈ ਤਿਸੁ ਆਗੈ ਹਮ ਆਿੇਸੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ُچگ ُچگ ہر ہر اوکی ور ئَے ئِس ا ےگ مہ ا دسی ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਗਾਵਤਹ ਰਾਗ ਭਾਤਿ ਬਹੁ ਬੋਲਤਹ ਇਹੁ ਮਨੂਆ ਖੇਲੈ ਖੇਲ ॥

ک
اگوہِ راگ اھبت وہب وبہلِ اویہ م ُپؤا ھیلَے لیھک ۔۔

ਜੋਵਤਹ ਕੂਪ ਤਸੰਚਨ ਕਉ ਬਸੁਧਾ ਉਤਿ ਬੈਲ ਗਏ ਚਤਰ ਬੇਲ ॥੨॥

ک سِب
پ
چ
ی
ک
ئ
وجوہِ ُ ؤت ں ؤ ُسداھ اُھٹ َ ل ےئگ رچ لیب ۔۔۲۔۔

ਕਾਇਆ ਨਗਰ ਮਤਹ ਕਰਮ ਹਤਰ ਬੋਵਹੁ ਹਤਰ ਜਾਮੈ ਹਤਰਆ ਖੇਿੁ ॥

اکنا رگن ہہم رکم ہر وبووہ ہر اج م َے ہ ِرنا تیھک ۔۔

ਮਨੂਆ ਅਸਤਥਰੁ ਬੈਲੁ ਮਨੁ ਜੋਵਹੁ ਹਤਰ ਤਸੰਚਹੁ ਗੁਰਮਤਿ ਜੇਿੁ ॥੩॥

سِب
سب
م ُپؤا ا ِھر َپیل نم وجووہ ہر جہؤ ُگرمت َجپت ۔۔۳۔۔
ਜੋਗੀ ਜੰਗਮ ਤਸਰਸਤਟ ਸਭ ਿੁਮਰੀ ਜੋ ਿੇਹੁ ਮਿੀ ਤਿਿੁ ਚੇਲ ॥

وجیگ مگنج رسِست سیھ ُبمری وج دوہی یتم پِپ ج َیل ۔۔
ਜਨ ਨਾਨਕ ਕੇ ਪਰਭ ਅੰਿਰਜਾਮੀ ਹਤਰ ਲਾਵਹੁ ਮਨੂਆ ਪੇਲ ॥੪॥੯॥੬੧॥

نج نانک ےک رپَھب ارتناجیم ہر الووہ م ُپؤا پ َیل ۔۔۴۔۔۹۔۔۶۱۔۔
ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੪ ॥

ا سا ہلحم ۴۔۔
ਕਬ ਕੋ ਭਾਲੈ ਘੁੰਘਰੂ ਿਾਲਾ ਕਬ ਕੋ ਬਜਾਵੈ ਰਬਾਬੁ ॥

لَ گھُیگ
ھ
اجبوے رنات ۔۔
بک وک اھب ے
رو ناال بک وک َ

ਆਵਿ ਜਾਿ ਬਾਰ ਤਖਨੁ ਲਾਗੈ ਹਉ ਿਬ ਲਗੁ ਸਮਾਰਉ ਨਾਮੁ ॥੧॥

ک
ھ
َ
گ
ِ
ہ
پ
ا وت اجت نار ں ال ے َ ؤ پ گل امسرو نام ۔۔۱۔۔
ਮੇਰੈ ਮਤਨ ਐਸੀ ਭਗਤਿ ਬਤਨ ਆਈ ॥

ریمَے نم ایسی تگھب نب ا یئ ۔۔
ਹਉ ਹਤਰ ਤਬਨੁ ਤਖਨੁ ਪਲੁ ਰਤਹ ਨ ਸਕਉ ਜੈਸੇ ਜਲ ਤਬਨੁ ਮੀਨੁ ਮਤਰ ਜਾਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ک
ہؤ ہر پِں ھِں نل رہِ ہن سکؤ ےسیج لج پِں مِیں رم اجیئ ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਕਬ ਕੋਊ ਮੇਲੈ ਪੰਚ ਸਿ ਗਾਇਣ ਕਬ ਕੋ ਰਾਗ ਧੁਤਨ ਉਿਾਵੈ ॥

بک وکو میلَے پبج ست اگنئ بک وک راگ د ُھ
ُ
اھٹوے ۔۔
ا
ں
َ
ُ
ਮੇਲਿ ਚੁਨਿ ਤਖਨੁ ਪਲੁ ਚਸਾ ਲਾਗੈ ਿਬ ਲਗੁ ਮੇਰਾ ਮਨੁ ਰਾਮ ਗੁਨ ਗਾਵੈ ॥੨॥

ک
ُ
گ
ھ
َ
ن
گ
ِ
پ
اگوے ۔۔۲۔۔
مَیلت ُجپت ں ل اسچ ال ے پ گل ریما نم رام ں َ
ਕਬ ਕੋ ਨਾਚੈ ਪਾਵ ਪਸਾਰੈ ਕਬ ਕੋ ਹਾਥ ਪਸਾਰੈ ॥

بک وک نا َچے نا َو ئسا َرے بک وک اہھت ئسا َرے ۔۔
ਹਾਥ ਪਾਵ ਪਸਾਰਿ ਤਬਲਮੁ ਤਿਲੁ ਲਾਗੈ ਿਬ ਲਗੁ ਮੇਰਾ ਮਨੁ ਰਾਮ ਸਮਹਾਰੈ ॥੩॥

س
نل
م
ہ
اہھت نا َو ئسارت ِ م نِل ال َگے َ پپ گل ریما نم رام ھا َرے ۔۔۳۔۔
ਕਬ ਕੋਊ ਲੋਗਨ ਕਉ ਪਿੀਆਵੈ ਲੋਤਕ ਪਿੀਣੈ ਨਾ ਪਤਿ ਹੋਇ ॥

ایتپوے ولک نیی َپے ہن پپ وہۓ ۔۔
وکو ولنگ کؤ َ
بک ُ

ਜਨ ਨਾਨਕ ਹਤਰ ਤਹਰਿੈ ਸਿ ਤਧਆਵਹੁ ਿਾ ਜੈ ਜੈ ਕਰੇ ਸਭੁ ਕੋਇ ॥੪॥੧੦॥੬੨॥

ےج ےجَ رکے سیھ وکۓ ۔۔۴۔۔۱۱۔۔۶۲۔۔
نج نانک ہر ہِر َدے دص دایھووہ نا َ
ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੪ ॥

ا سا ہلحم ۴۔۔

ਸਿਸੰਗਤਿ ਤਮਲੀਐ ਹਤਰ ਸਾਧੂ ਤਮਤਲ ਸੰਗਤਿ ਹਤਰ ਗੁਣ ਗਾਇ ॥

سیسیگت مِلیپے ہر سا ُدوھ مِل تگنس ہر ُگں اگۓ ۔۔

ਤਗਆਨ ਰਿਨੁ ਬਤਲਆ ਘਤਟ ਚਾਨਣੁ ਅਤਗਆਨੁ ਅੰਧੇਰਾ ਜਾਇ ॥੧॥

گ ِیان رنت ایلب ٹھگ اچنن اایگن ادنھترا اجۓ ۔۔۱۔۔
ਹਤਰ ਜਨ ਨਾਚਹੁ ਹਤਰ ਹਤਰ ਤਧਆਇ ॥

ہر نج ناچہؤ ہر ہر دایھۓ ۔۔

ਐਸੇ ਸੰਿ ਤਮਲਤਹ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਹਮ ਜਨ ਕੇ ਧੋਵਹ ਪਾਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

اےسی سیت ملِہہ ریمے اھبیئ مہ نج ےک دوھوہ ناۓ ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਹਤਰ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਜਪਹੁ ਮਨ ਮੇਰੇ ਅਨਤਿਨੁ ਹਤਰ ਤਲਵ ਲਾਇ ॥

ہر ہر نام جبہؤ نم ریمے ادنِن ہر لِؤ ال ئِے ۔۔

ਜੋ ਇਛਹੁ ਸੋਈ ਿਲੁ ਪਾਵਹੁ ਤਿਤਰ ਭੂਖ ਨ ਲਾਗੈ ਆਇ ॥੨॥

ب ب
وج اہھچُ وسیئ لھپ ناووہ ھِر ُھؤھک ہن ال َگے ا ۓ ۔۔۲۔۔
ਆਪੇ ਹਤਰ ਅਪਰੰਪਰੁ ਕਰਿਾ ਹਤਰ ਆਪੇ ਬੋਤਲ ਬੁਲਾਇ ॥

ا ےپ ہر ارپرپم رکنا ہر ا ےپ وبل ُنال ئِے ۔۔

ਸੇਈ ਸੰਿ ਭਲੇ ਿੁਧੁ ਭਾਵਤਹ ਤਜਨਹ ਕੀ ਪਤਿ ਪਾਵਤਹ ਥਾਇ ॥੩॥

سیبی سیت ےلھب ُندھ اھبوہِ جبہھ یک پپ ناوہِ اھتےئ ۔۔۳۔۔
ਨਾਨਕੁ ਆਤਖ ਨ ਰਾਜੈ ਹਤਰ ਗੁਣ ਤਜਉ ਆਖੈ ਤਿਉ ਸੁਖੁ ਪਾਇ ॥

نانک ا ھک ہن را َچے ہر ُگں ج ٔپؤ ا ےھک پپؤ ُسکھ ناۓ ۔۔

ਭਗਤਿ ਭੰਿਾਰ ਿੀਏ ਹਤਰ ਅਪੁਨੇ ਗੁਣ ਗਾਹਕੁ ਵਣਤਜ ਲੈ ਜਾਇ ॥੪॥੧੧॥੬੩॥

تگھب ڈنھبار د پپے ہر اےنپ ُگں اگکہ وجن لَے اجۓ ۔۔۴۔۔۱۱۔۔۶۳۔۔

ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪਰਸਾਤਿ ॥

اِک اواکنر سیگؤر رپساد ۔۔
ਰਾਗੁ ਆਸਾ ਘਰੁ ੮ ਕੇ ਕਾਿੀ ਮਹਲਾ ੪ ॥

راگ ا سا رھگ  ۸ےک اکیف ہلحم ۴۔۔
ਆਇਆ ਮਰਣੁ ਧੁਰਾਹੁ ਹਉਮੈ ਰੋਈਐ ॥

ا نا رمن د ُھراوہ ہؤ م َے رو پ ٔپے ۔۔

ਗੁਰਮੁਤਖ ਨਾਮੁ ਤਧਆਇ ਅਸਤਥਰੁ ਹੋਈਐ ॥੧॥

سب
ُگرمُکھ نام دایھۓ ا ِھر وہےیئَ ۔۔۱۔۔
ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਸਾਬਾਤਸ ਚਲਣੁ ਜਾਤਣਆ ॥

ُگر ئُؤرے ساناس نلچ اجاین ۔۔

ਲਾਹਾ ਨਾਮੁ ਸੁ ਸਾਰੁ ਸਬਤਿ ਸਮਾਤਣਆ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

الاہ نام وس سار دبس امسِانی ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਪੂਰਤਬ ਤਲਖੇ ਿੇਹ ਤਸ ਆਏ ਮਾਇਆ ॥

لک
ئُؤرت ِھے دہہی ےس ا ےئ امنا ۔۔

ਚਲਣੁ ਅਜੁ ਤਕ ਕਤਲਹ ਧੁਰਹੁ ਿੁਰਮਾਇਆ ॥੨॥

نلچ اچ ےک کلہھِ د ُھروہ فُرامنا ۔۔۲۔۔

ਤਬਰਥਾ ਜਨਮੁ ਤਿਨਾ ਤਜਨਹੀ ਨਾਮੁ ਤਵਸਾਤਰਆ ॥

جب
پِراھت منج پ ِیا ِ ھی نام وِسارنا ۔۔

ਜੂਐ ਖੇਲਣੁ ਜਤਗ ਤਕ ਇਹੁ ਮਨੁ ਹਾਤਰਆ ॥੩॥

ک
ھ
ل
ی
ُجؤےئ ں چگ ےک اویہ نم اہرِنا ۔۔۳۔۔

ਜੀਵਤਣ ਮਰਤਣ ਸੁਖੁ ਹੋਇ ਤਜਨਹਾ ਗੁਰੁ ਪਾਇਆ ॥

ِجپؤن رمن ُسکھ وہۓ جبہھا ُگر نانا ۔۔

ਨਾਨਕ ਸਚੇ ਸਤਚ ਸਤਚ ਸਮਾਇਆ ॥੪॥੧੨॥੬੪॥

نانک ےچس چس چس امسنا ۔۔۴۔۔۱۲۔۔۶۴۔۔
ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੪ ॥

ا سا ہلحم ۴۔۔
ਜਨਮੁ ਪਿਾਰਥੁ ਪਾਇ ਨਾਮੁ ਤਧਆਇਆ ॥

منج ندارھت ناۓ نام دایھنا ۔۔
ਗੁਰ ਪਰਸਾਿੀ ਬੁਤਝ ਸਤਚ ਸਮਾਇਆ ॥੧॥

ب
ُگر رپسادی ُچھ چس امسنا ۔۔۱۔۔

ਤਜਨਹ ਧੁਤਰ ਤਲਤਖਆ ਲੇਖੁ ਤਿਨਹੀ ਨਾਮੁ ਕਮਾਇਆ ॥

پ ِبہ
ِچہبھ د ُھر لک ِھیا ل َیکھ ھی نام امکنا ۔۔

ਿਤਰ ਸਚੈ ਸਤਚਆਰ ਮਹਤਲ ਬੁਲਾਇਆ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

در سج َے سچیار لحم ُنالنا ۔۔۱۔۔راہو۔۔

ਅੰਿਤਰ ਨਾਮੁ ਤਨਧਾਨੁ ਗੁਰਮੁਤਖ ਪਾਈਐ ॥

ارتن نام ن ِداھن ُگرمُکھ نا پپَے ۔۔

ਅਨਤਿਨੁ ਨਾਮੁ ਤਧਆਇ ਹਤਰ ਗੁਣ ਗਾਈਐ ॥੨॥

ادنِن نام دایھۓ ہر ُگں اگ پ َپے ۔۔۲۔۔

ਅੰਿਤਰ ਵਸਿੁ ਅਨੇਕ ਮਨਮੁਤਖ ਨਹੀ ਪਾਈਐ ॥

مب
ارتن وطس اپیک مُکھ یہن نا پپَے ۔۔

ਹਉਮੈ ਗਰਬੈ ਗਰਬੁ ਆਤਪ ਖੁਆਈਐ ॥੩॥

ک
ہؤ م َے رگ ئَے رگت ا ت ُھؤا پ ٔپے ۔۔۳۔۔
ਨਾਨਕ ਆਪੇ ਆਤਪ ਆਤਪ ਖੁਆਈਐ ॥

ک
نانک ا ےپ ا ت ا ت ُھؤا پ ٔپے ۔۔

ਗੁਰਮਤਿ ਮਤਨ ਪਰਗਾਸੁ ਸਚਾ ਪਾਈਐ ॥੪॥੧੩॥੬੫॥

ُگرمت نم رپاگس اچس نا پپَے ۔۔۴۔۔۱۳۔۔۶۵۔۔
ਰਾਗੁ ਆਸਾਵਰੀ ਘਰੁ ੧੬ ਕੇ ੨ ਮਹਲਾ ੪ ਸੁਧੰਗ

راگ ا ساوری رھگ ۱۶ےک  ۲ہلحم ُ ۴سدھیگ
ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪਰਸਾਤਿ ॥

اِک اواکنر سیگؤر رپساد ۔۔
ਹਉ ਅਨਤਿਨੁ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਕੀਰਿਨੁ ਕਰਉ ॥

ہؤ ادنِن ہر نام ریکنت رکو ۔۔
ਸਤਿਗੁਤਰ ਮੋ ਕਉ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਬਿਾਇਆ ਹਉ ਹਤਰ ਤਬਨੁ ਤਖਨੁ ਪਲੁ ਰਤਹ ਨ ਸਕਉ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ہ ہ پ ک
ھ
ن
س
ِ
ک
سیگؤر وم کؤ ہر نام اتبنا ؤ ر ِں ں ل رہِ ہن ؤ ۔۔۱۔۔راہو۔۔

ਹਮਰੈ ਸਰਵਣੁ ਤਸਮਰਨੁ ਹਤਰ ਕੀਰਿਨੁ ਹਉ ਹਤਰ ਤਬਨੁ ਰਤਹ ਨ ਸਕਉ ਹਉ ਇਕੁ ਤਖਨੁ ॥

ک
ھ
ِ
رمہَے رسَون ِسمرن ہر ریکنت ہؤ ہر پِں رہِ ہن سکؤ ہؤ اِک ں ۔۔

ਜੈਸੇ ਹੰਸੁ ਸਰਵਰ ਤਬਨੁ ਰਤਹ ਨ ਸਕੈ ਿੈਸੇ ਹਤਰ ਜਨੁ ਤਕਉ ਰਹੈ ਹਤਰ ਸੇਵਾ ਤਬਨੁ ॥੧॥

ےسیج سنہ رسور پِں رہِ ہن ےکسَ َنیسے ہر نج کپؤ ر َہے ہر ویسا پِں ۔۔۱۔۔

ਤਕਨਹੂੰ ਪਰੀਤਿ ਲਾਈ ਿੂਜਾ ਭਾਉ ਤਰਿ ਧਾਤਰ ਤਕਨਹੂੰ ਪਰੀਤਿ ਲਾਈ ਮੋਹ ਅਪਮਾਨ ॥

کِب ُہؤن رپِپپ الیئ ُدواج اھبو رِد داھر کِب ُہؤن رپِپپ الیئ ومہ اامپن ۔۔

ਹਤਰ ਜਨ ਪਰੀਤਿ ਲਾਈ ਹਤਰ ਤਨਰਬਾਣ ਪਿ ਨਾਨਕ ਤਸਮਰਿ ਹਤਰ ਹਤਰ ਭਗਵਾਨ ॥੨॥੧੪॥੬੬॥

ہر نج رپپپ الیئ ہر پِرنان ند نانک ِسمرت ہر ہر وگھبان ۔۔۲۔۔۱۴۔۔۶۶۔۔
ਆਸਾਵਰੀ ਮਹਲਾ ੪ ॥

ا ساوری ہلحم ۴۔۔
ਮਾਈ ਮੋਰੋ ਪਰੀਿਮੁ ਰਾਮੁ ਬਿਾਵਹੁ ਰੀ ਮਾਈ ॥

امیئ ومرو رپمتی رام اتبووہ ری امیئ ۔۔
ਹਉ ਹਤਰ ਤਬਨੁ ਤਖਨੁ ਪਲੁ ਰਤਹ ਨ ਸਕਉ ਜੈਸੇ ਕਰਹਲੁ ਬੇਤਲ ਰੀਝਾਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ک
ب
ہؤ ہر پِں ھِں نل رہِ ہن سکؤ ےسیج رکلہ لیب ر جھایئ ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਹਮਰਾ ਮਨੁ ਬੈਰਾਗ ਤਬਰਕਿੁ ਭਇਓ ਹਤਰ ਿਰਸਨ ਮੀਿ ਕੈ ਿਾਈ ॥

رمہا نم ریباگ پِرتک ویھب ہر درنس تیم ےکَ نایئ ۔۔

ਜੈਸੇ ਅਤਲ ਕਮਲਾ ਤਬਨੁ ਰਤਹ ਨ ਸਕੈ ਿੈਸੇ ਮੋਤਹ ਹਤਰ ਤਬਨੁ ਰਹਨੁ ਨ ਜਾਈ ॥੧॥

ےکس َنیسے ومہِ ہر پِں رنہ ہن اجیئ ۔۔۱۔۔
ےسیج ال کمال پِں رہِ ہن َ
ਰਾਖੁ ਸਰਤਣ ਜਗਿੀਸੁਰ ਤਪਆਰੇ ਮੋਤਹ ਸਰਧਾ ਪੂਤਰ ਹਤਰ ਗੁਸਾਈ ॥

راھک رسن چگدئسُر ایپرے ومہِ رسداھ ئُؤر ہر ُگسا ٔی ۔۔

ਜਨ ਨਾਨਕ ਕੈ ਮਤਨ ਅਨਿੁ ਹੋਿ ਹੈ ਹਤਰ ਿਰਸਨੁ ਤਨਮਖ ਤਿਖਾਈ ॥੨॥੩੯॥੧੩॥੧੫॥੬੭॥

ب
ےہ ہر درنس ِمکھ دِاھکیئ ۔۔۲۔۔۳۹۔۔۱۳۔۔۱۵۔۔۶۷۔۔
نج نانک ےکَ نم ا َند وہت َ
ਰਾਗੁ ਆਸਾ ਘਰੁ ੨ ਮਹਲਾ ੫

راگ ا سا رھگ  ۲ہلحم ۵
ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪਰਸਾਤਿ ॥

اِک اواکنر سیگؤر رپساد ۔۔

ਤਜਤਨ ਲਾਈ ਪਰੀਤਿ ਸੋਈ ਤਿਤਰ ਖਾਇਆ ॥

ب
ِجں الیئ ِرپپپ وسیئ ھِر اھکنا ۔۔

ਤਜਤਨ ਸੁਤਖ ਬੈਿਾਲੀ ਤਿਸੁ ਭਉ ਬਹੁਿੁ ਤਿਖਾਇਆ ॥

ب
ِجں ُسکھ ن َیبھایل ئِس ھؤ تہب دِاھکنا ۔۔
ਭਾਈ ਮੀਿ ਕੁਟੰਬ ਿੇਤਖ ਤਬਬਾਿੇ ॥

اھبیئ تیم ُکیپت دھکی پِیادے ۔۔
ਹਮ ਆਈ ਵਸਗਤਿ ਗੁਰ ਪਰਸਾਿੇ ॥੧॥

مہ ا یئ وسگت ُگر رپسادے ۔۔۱۔۔
ਐਸਾ ਿੇਤਖ ਤਬਮੋਤਹਿ ਹੋਏ ॥

ااسی دھکی ِبمؤہت وہےئ ۔۔

ਸਾਤਧਕ ਤਸਧ ਸੁਰਿੇਵ ਮਨੁਖਾ ਤਬਨੁ ਸਾਧੂ ਸਤਭ ਧਰੋਹਤਨ ਧਰੋਹੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

م
سادِکھ سِدھ ُسردوی ُیکھا پِں سا ُدوھ سیھ درھونہ درھوےہ ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਇਤਕ ਤਿਰਤਹ ਉਿਾਸੀ ਤਿਨਹ ਕਾਤਮ ਤਵਆਪੈ ॥

ب
اِک ھِرہِ اُدایس پ ِبہھ اکم ونا ئَے ۔۔

ਇਤਕ ਸੰਚਤਹ ਤਗਰਹੀ ਤਿਨਹ ਹੋਇ ਨ ਆਪੈ ॥

اِک سبجہ ِہ گِریہ پ ِبہھ وہۓ ہن ا ےپ ۔۔

ਇਤਕ ਸਿੀ ਕਹਾਵਤਹ ਤਿਨਹ ਬਹੁਿੁ ਕਲਪਾਵੈ ॥

اپلکوے ۔۔
اِک یتس اہکو َہ پ ِبہھ تہب َ

ਹਮ ਹਤਰ ਰਾਖੇ ਲਤਗ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਵੈ ॥੨॥

مہ ہر راےھک گل سیگؤر نا َوے ۔۔۲۔۔

ਿਪੁ ਕਰਿੇ ਿਪਸੀ ਭੂਲਾਏ ॥

ن ب
پپ رکےت یسی ُھؤالےئ ۔۔
ਪੰਤਿਿ ਮੋਹੇ ਲੋਤਭ ਸਬਾਏ ॥

ڈنپت ومےہ ولھب ابسےئ ۔۔
ਿਰੈ ਗੁਣ ਮੋਹੇ ਮੋਤਹਆ ਆਕਾਸੁ ॥

ے ُگں ومےہ ومایہ ا اکس ۔۔
رتَ َ
ਹਮ ਸਤਿਗੁਰ ਰਾਖੇ ਿੇ ਕਤਰ ਹਾਥੁ ॥੩॥

مہ سیگؤر راےھک دے رک اہھت ۔۔۳۔۔
ਤਗਆਨੀ ਕੀ ਹੋਇ ਵਰਿੀ ਿਾਤਸ ॥

گ ِیاین یک وہۓ وریت داس ۔۔
ਕਰ ਜੋੜੇ ਸੇਵਾ ਕਰੇ ਅਰਿਾਤਸ ॥

رک وجرے ویسا رکے ارداس ۔۔
ਜੋ ਿੂੰ ਕਹਤਹ ਸੁ ਕਾਰ ਕਮਾਵਾ ॥

وج ئُؤن کہہہ وس اکر امکوا ۔۔

ਜਨ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਨੇਤੜ ਨ ਆਵਾ ॥੪॥੧॥

نج نانک ُگرمُکھ ڑین ہن ا وا ۔۔۴۔۔۱۔۔
ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥

ا سا ہلحم ۵۔۔
ਸਸੂ ਿੇ ਤਪਤਰ ਕੀਨੀ ਵਾਤਖ ॥

سسُؤ ےت پِر کیبی واھک ۔۔

ਿੇਰ ਤਜਿਾਣੀ ਮੁਈ ਿੂਤਖ ਸੰਿਾਤਪ ॥

َدری اھٹجین مُبی ُدوھک سییات ۔۔
ਘਰ ਕੇ ਤਜਿੇਰੇ ਕੀ ਚੂਕੀ ਕਾਤਣ ॥

جب
رھگ ےک ھترے یک ُجؤیک اکن ۔۔
ਤਪਤਰ ਰਤਖਆ ਕੀਨੀ ਸੁਘੜ ਸੁਜਾਤਣ ॥੧॥

گ
پِر رایھک کیبی ُس ھر سُچان ۔۔۱۔۔

ਸੁਨਹੁ ਲੋਕਾ ਮੈ ਪਰੇਮ ਰਸੁ ਪਾਇਆ ॥

ُسبہؤ ولاک م َے رپمی رس نانا ۔۔

ਿੁਰਜਨ ਮਾਰੇ ਵੈਰੀ ਸੰਘਾਰੇ ਸਤਿਗੁਤਰ ਮੋ ਕਉ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਤਿਵਾਇਆ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ُدرنج امرے وریی اھگنسرے سیگؤر وم کؤ ہر نام دِوانا ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਪਰਥਮੇ ਤਿਆਗੀ ਹਉਮੈ ਪਰੀਤਿ ॥

رپےمھت ایتیگ ہؤ م َے رپِپپ ۔۔

ਿੁਿੀਆ ਤਿਆਗੀ ਲੋਗਾ ਰੀਤਿ ॥

ُدایت ایتیگ ولاگ ِرپپ ۔۔
ਿਰੈ ਗੁਣ ਤਿਆਤਗ ਿੁਰਜਨ ਮੀਿ ਸਮਾਨੇ ॥

ے ُگں پِیاگ ُدرنج تیم امسےن ۔۔
رتَ َ
ਿੁਰੀਆ ਗੁਣੁ ਤਮਤਲ ਸਾਧ ਪਛਾਨੇ ॥੨॥

ُپرنا ُگں مِل سادھ اھچپےن ۔۔۲۔۔

ਸਹਜ ਗੁਿਾ ਮਤਹ ਆਸਣੁ ਬਾਤਧਆ ॥

سہ
ج ُگبھا ہہم ا نس نادایھ ۔۔

ਜੋਤਿ ਸਰੂਪ ਅਨਾਹਿੁ ਵਾਤਜਆ ॥

وجت رسُوت انادہ وا ِجیا ۔۔
ਮਹਾ ਅਨੰਿੁ ਗੁਰ ਸਬਿੁ ਵੀਚਾਤਰ ॥

اہم ا َپید ُگر دبس وبچار ۔۔

ਤਪਰਅ ਤਸਉ ਰਾਿੀ ਧਨ ਸੋਹਾਗਤਣ ਨਾਤਰ ॥੩॥

رپِء سِیؤ رایت دنھ وساہنگ نار ۔۔۳۔۔
ਜਨ ਨਾਨਕੁ ਬੋਲੇ ਬਰਹਮ ਬੀਚਾਰੁ ॥

نج نانک وبےل پرمہ اچیبر ۔۔

ਜੋ ਸੁਣੇ ਕਮਾਵੈ ਸੁ ਉਿਰੈ ਪਾਤਰ ॥

امکوے وس اُرتَے نار ۔۔
وج ُسیے َ
ਜਨਤਮ ਨ ਮਰੈ ਨ ਆਵੈ ਨ ਜਾਇ ॥

ے ہن اجۓ ۔۔
منج ہن م َ َرے ہن ا و َ
ਹਤਰ ਸੇਿੀ ਓਹੁ ਰਹੈ ਸਮਾਇ ॥੪॥੨॥

ہر َسیبی او ُہ ر َہے امسۓ ۔۔۴۔۔۲۔۔
ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥

ا سا ہلحم ۵۔۔
ਤਨਜ ਭਗਿੀ ਸੀਲਵੰਿੀ ਨਾਤਰ ॥

ِب ب
گب
ھ
س
ِ
ل
ی
ج ی ؤیتن نار ۔۔

ਰੂਤਪ ਅਨੂਪ ਪੂਰੀ ਆਚਾਤਰ ॥

ُروت ائُؤت ئُؤری ا اچر ۔۔

ਤਜਿੁ ਤਗਰਤਹ ਵਸੈ ਸੋ ਤਗਰਹੁ ਸੋਭਾਵੰਿਾ ॥

ِجت گِرہِ و سَے وس گِر ُہ وساھبواتن ۔۔

ਗੁਰਮੁਤਖ ਪਾਈ ਤਕਨੈ ਤਵਰਲੈ ਜੰਿਾ ॥੧॥

ُگرمُکھ نایئ ک ِ َپے وِر لَے اتنج ۔۔۱۔۔

ਸੁਕਰਣੀ ਕਾਮਤਣ ਗੁਰ ਤਮਤਲ ਹਮ ਪਾਈ ॥

ُسکرین اکنم ُگر مِل مہ نایئ ۔۔

ਜਤਜ ਕਾਤਜ ਪਰਥਾਇ ਸੁਹਾਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

جج اکچ رپاھتےئ ُسہایئ ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਤਜਚਰੁ ਵਸੀ ਤਪਿਾ ਕੈ ਸਾਤਥ ॥

چ
ِ چر

ویص پِیا ےکَ ساھت ۔۔

ਤਿਚਰੁ ਕੰਿੁ ਬਹੁ ਤਿਰੈ ਉਿਾਤਸ ॥

ب
ِچر

ب
کپت وہب ھ ِ َرے اُداس ۔۔

ਕਤਰ ਸੇਵਾ ਸਿ ਪੁਰਖੁ ਮਨਾਇਆ ॥

رک ویسا ست ُپرھک انمنا ۔۔

ਗੁਤਰ ਆਣੀ ਘਰ ਮਤਹ ਿਾ ਸਰਬ ਸੁਖ ਪਾਇਆ ॥੨॥

ُگر ا ین رھگ ہہم نا رست ُسکھ نانا ۔۔۲۔۔
ਬਿੀਹ ਸੁਲਖਣੀ ਸਚੁ ਸੰਿਤਿ ਪੂਿ ॥

ُسلک
ھب
ئ
سی
پ
ُ
ی چس ت ؤت ۔۔
نیبہہ
ਆਤਗਆਕਾਰੀ ਸੁਘੜ ਸਰੂਪ ॥

گ
ا ایگاکری ُس ھر رسُوت ۔۔

ਇਛ ਪੂਰੇ ਮਨ ਕੰਿ ਸੁਆਮੀ ॥

اِھچ ئُؤرے نم کپت سُؤا یم ۔۔
ਸਗਲ ਸੰਿੋਖੀ ਿੇਰ ਜੇਿਾਨੀ ॥੩॥

لگس وتنسیھک َدری اھٹیجین ۔۔۳۔۔
ਸਭ ਪਰਵਾਰੈ ਮਾਤਹ ਸਰੇਸਟ ॥

سیھ رپوا َرے امہِ رسٹسی ۔۔
ਮਿੀ ਿੇਵੀ ਿੇਵਰ ਜੇਸਟ ॥

یتم دویی َدویر چیست ۔۔
ਧੰਨੁ ਸੁ ਤਗਰਹੁ ਤਜਿੁ ਪਰਗਟੀ ਆਇ ॥

دنھّ وس گِر ُہ ِجت رپَیٹگ ا ۓ ۔۔

ਜਨ ਨਾਨਕ ਸੁਖੇ ਸੁਤਖ ਤਵਹਾਇ ॥੪॥੩॥

سک
نج نانک ُ ھے ُسکھ وِاہ ئِے ۔۔۴۔۔۳۔۔
ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥

ا سا ہلحم ۵۔۔
ਮਿਾ ਕਰਉ ਸੋ ਪਕਤਨ ਨ ਿੇਈ ॥

اتم رکو وس نکں ہن دپبی ۔۔

ਸੀਲ ਸੰਜਮ ਕੈ ਤਨਕਤਟ ਖਲੋਈ ॥

ِسی سبج
ن
ک
ِ
ےک ت ولھکیئ ۔۔
ل م َ
ਵੇਸ ਕਰੇ ਬਹੁ ਰੂਪ ਤਿਖਾਵੈ ॥

ِاھکوے ۔۔
َوسی رکے وہب ُروت د َ

ਤਗਰਤਹ ਬਸਤਨ ਨ ਿੇਈ ਵਤਖ ਵਤਖ ਭਰਮਾਵੈ ॥੧॥

ئ
رھباموے ۔۔۱۔۔
گِرہِ سں ہن دپبی وھک وھک
َ
ਘਰ ਕੀ ਨਾਇਤਕ ਘਰ ਵਾਸੁ ਨ ਿੇਵੈ ॥

رھگ یک نانک رھگ واس ہن دویَے ۔۔
ਜਿਨ ਕਰਉ ਉਰਝਾਇ ਪਰੇਵੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

نتج رکو اُراھجۓ رپویَے ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਧੁਰ ਕੀ ਭੇਜੀ ਆਈ ਆਮਤਰ ॥

د ُھر یک یجیھب ا یئ ا رم ۔۔

ਨਉ ਖੰਿ ਜੀਿੇ ਸਤਭ ਥਾਨ ਥਨੰਿਰ ॥

ب
ھی
ی
ت
ئؤ ڈنھک ِچیپے سیھ اھتن ر ۔۔

ਿਤਟ ਿੀਰਤਥ ਨ ਛੋਿੈ ਜੋਗ ਸੰਤਨਆਸ ॥

سییاس ۔۔
وھچدے وجگ ِ
ٹت ریتھت ہن َ
ਪਤੜ ਥਾਕੇ ਤਸੰਤਮਰਤਿ ਬੇਿ ਅਤਭਆਸ ॥੨॥

ڑپ اھتےک ِسمرِت دیب اایھبس ۔۔۲۔۔
ਜਹ ਬੈਸਉ ਿਹ ਨਾਲੇ ਬੈਸੈ ॥

ہج َنیسؤ ہت ناےل نی َسے ۔۔

ਸਗਲ ਭਵਨ ਮਤਹ ਸਬਲ ਪਰਵੇਸੈ ॥

ب
لگس َھؤن ہہم لبس رپَو ئ َسے ۔۔

ਹੋਛੀ ਸਰਤਣ ਪਇਆ ਰਹਣੁ ਨ ਪਾਈ ॥

وہیھچ رسن ایپ رنہ ہن نایئ ۔۔

ਕਹੁ ਮੀਿਾ ਹਉ ਕੈ ਪਤਹ ਜਾਈ ॥੩॥

ےک بہہ اجیئ ۔۔۳۔۔
وہک مییا ہؤ َ
ਸੁਤਣ ਉਪਿੇਸੁ ਸਤਿਗੁਰ ਪਤਹ ਆਇਆ ॥

ُسں ا ُندسی سیگؤر بہہ ا نا ۔۔

ਗੁਤਰ ਹਤਰ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਮੋਤਹ ਮੰਿੁ ਤਿਰੜਾਇਆ ॥

ُگر ہر ہر نام ومہِ میتر درِرانا ۔۔

ਤਨਜ ਘਤਰ ਵਤਸਆ ਗੁਣ ਗਾਇ ਅਨੰਿਾ ॥

ِب
ج رھگ وایس ُگں اگۓ انییا ۔۔

ਪਰਭੁ ਤਮਤਲਓ ਨਾਨਕ ਭਏ ਅਤਚੰਿਾ ॥੪॥

رپَھب مل ِپؤ نانک ےئھب ا ِچییا ۔۔۴۔۔
ਘਰੁ ਮੇਰਾ ਇਹ ਨਾਇਤਕ ਹਮਾਰੀ ॥

رھگ ریما اہہی نانک امہری ۔۔
ਇਹ ਆਮਤਰ ਹਮ ਗੁਤਰ ਕੀਏ ਿਰਬਾਰੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ਿੂਜਾ ॥੪॥੪॥

اہہی ا رم مہ ُگر ےئیک درناری ۔۔۱۔۔راہو دواج۔۔۴۔۔۴۔۔
ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥

ا سا ہلحم ۵۔۔
ਪਰਥਮੇ ਮਿਾ ਤਜ ਪਿਰੀ ਚਲਾਵਉ ॥

رپےمھت اتم ےج رتپی چالوو ۔۔
ਿੁਿੀਏ ਮਿਾ ਿੁਇ ਮਾਨੁਖ ਪਹੁਚਾਵਉ ॥

ُد نیپے اتم ُدےئ ام ُنکھ اچہپوو ۔۔

ਤਿਰਿੀਏ ਮਿਾ ਤਕਛੁ ਕਰਉ ਉਪਾਇਆ ॥

ک
ِرت نیپے اتم ِچھ رکو اُناِنا ۔۔

ਮੈ ਸਭੁ ਤਕਛੁ ਛੋਤਿ ਪਰਭ ਿੁਹੀ ਤਧਆਇਆ ॥੧॥

ک
م َے سیھ ِچھ وھچد رپَھب ُبہی دایھنا ۔۔۱۔۔
ਮਹਾ ਅਨੰਿ ਅਤਚੰਿ ਸਹਜਾਇਆ ॥

اہم ا َپید ا ِجپت سہچانا ۔۔

ਿੁਸਮਨ ਿੂਿ ਮੁਏ ਸੁਖੁ ਪਾਇਆ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ُدنمس ُدوت مُؤےئ ُسکھ نانا ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਸਤਿਗੁਤਰ ਮੋ ਕਉ ਿੀਆ ਉਪਿੇਸੁ ॥

سیگؤر وم کؤ دِنا ا ُندسی ۔۔

ਜੀਉ ਤਪੰਿੁ ਸਭੁ ਹਤਰ ਕਾ ਿੇਸੁ ॥

جپؤ پِید سیھ ہر اک َدسی ۔۔

ਜੋ ਤਕਛੁ ਕਰੀ ਸੁ ਿੇਰਾ ਿਾਣੁ ॥

ک
وج ِچھ رکی وس ریتا نان ۔۔
ਿੂੰ ਮੇਰੀ ਓਟ ਿੂੰਹੈ ਿੀਬਾਣੁ ॥੨॥

ئُؤن ریمی اوت ئُؤن َہے دابین ۔۔۲۔۔
ਿੁਧਨੋ ਛੋਤਿ ਜਾਈਐ ਪਰਭ ਕੈੈਂ ਧਤਰ ॥

ُندھپؤ وھچد اج پپَے رپَھب َ
کیں درھ ۔۔
ਆਨ ਨ ਬੀਆ ਿੇਰੀ ਸਮਸਤਰ ॥

س
ا ن ہن پِیا ریتی مسر ۔۔

ਿੇਰੇ ਸੇਵਕ ਕਉ ਤਕਸ ਕੀ ਕਾਤਣ ॥

ریتے ویسک کؤ کِس یک اکن ۔۔
ਸਾਕਿੁ ਭੂਲਾ ਤਿਰੈ ਬੇਬਾਤਣ ॥੩॥

ب ب
ساطق ُھؤال ھ ِ َرے ابیبن ۔۔۳۔۔
ਿੇਰੀ ਵਤਿਆਈ ਕਹੀ ਨ ਜਾਇ ॥

ریتی ودنایئ یہک ہن اجۓ ۔۔
ਜਹ ਕਹ ਰਾਤਖ ਲੈਤਹ ਗਤਲ ਲਾਇ ॥

ہیل لگ ال ئِے ۔۔
ہج ہک راھک ِ

ਨਾਨਕ ਿਾਸ ਿੇਰੀ ਸਰਣਾਈ ॥

نانک داس ریتی رسنایئ ۔۔
ਪਰਤਭ ਰਾਖੀ ਪੈਜ ਵਜੀ ਵਾਧਾਈ ॥੪॥੫॥

پب
رپَھب رایھک َ ج ویج واداھیئ ۔۔۴۔۔۵۔۔
ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥

ا سا ہلحم ۵۔۔
ਪਰਿੇਸੁ ਝਾਤਗ ਸਉਿੇ ਕਉ ਆਇਆ ॥

رپدسی اھجگ سؤدے کؤ ا نا ۔۔
ਵਸਿੁ ਅਨੂਪ ਸੁਣੀ ਲਾਭਾਇਆ ॥

وطس ائُؤت ُسبی الاھبنا ۔۔

ਗੁਣ ਰਾਤਸ ਬੰਤਨਹ ਪਲੈ ਆਨੀ ॥

ُگں راس پبہھِ نلَے ا ین ۔۔

ਿੇਤਖ ਰਿਨੁ ਇਹੁ ਮਨੁ ਲਪਟਾਨੀ ॥੧॥

دھکی رنت اویہ نم لییاین ۔۔۱۔۔
ਸਾਹ ਵਾਪਾਰੀ ਿੁਆਰੈ ਆਏ ॥

ساہ واناری ُدوا َرے ا ےئ ۔۔
ਵਖਰੁ ਕਾਢਹੁ ਸਉਿਾ ਕਰਾਏ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ورھک اکد َھہ سَؤدا رکاےئ ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਸਾਤਹ ਪਿਾਇਆ ਸਾਹੈ ਪਾਤਸ ॥

ساہِ پبھانا سا َہے ناس ۔۔

ਅਮੋਲ ਰਿਨ ਅਮੋਲਾ ਰਾਤਸ ॥

اومل رنت اومال راس ۔۔
ਤਵਸਟੁ ਸੁਭਾਈ ਪਾਇਆ ਮੀਿ ॥

وِست ُسبھایئ نانا ِمپت ۔۔

ਸਉਿਾ ਤਮਤਲਆ ਤਨਹਚਲ ਚੀਿ ॥੨॥

بہ
سَؤدا مل ِیا ِ چل ِجپت ۔۔۲۔۔

ਭਉ ਨਹੀ ਿਸਕਰ ਪਉਣ ਨ ਪਾਨੀ ॥

ب
ھؤ یہن ئسکر ئؤن ہن ناین ۔۔

ਸਹਤਜ ਤਵਹਾਝੀ ਸਹਤਜ ਲੈ ਜਾਨੀ ॥

سہ
سہ
َ
ل
ج وِاہیھج ج ے اجین ۔۔

ਸਿ ਕੈ ਖਤਟਐ ਿੁਖੁ ਨਹੀ ਪਾਇਆ ॥

ک
ست ےکَ ھیپے ٔ ُدھک یہن نانا ۔۔

ਸਹੀ ਸਲਾਮਤਿ ਘਤਰ ਲੈ ਆਇਆ ॥੩॥

ص
ج
َ
ل
س
م
ی ال ت رھگ ے ا نا ۔۔۳۔۔
ਤਮਤਲਆ ਲਾਹਾ ਭਏ ਅਨੰਿ ॥

مل ِیا الاہ ےئھب ا َپید ۔۔
ਧੰਨੁ ਸਾਹ ਪੂਰੇ ਬਖਤਸੰਿ ॥

نک
دنھّ ساہ ئُؤرے ھ ِسید ۔۔
ਇਹੁ ਸਉਿਾ ਗੁਰਮੁਤਖ ਤਕਨੈ ਤਵਰਲੈ ਪਾਇਆ ॥

اویہ سَؤدا ُگرمُکھ ک ِ َپے وِر لَے نانا ۔۔

ਸਹਲੀ ਖੇਪ ਨਾਨਕੁ ਲੈ ਆਇਆ ॥੪॥੬॥

یلہس ک َھپت نانک لَے ا نا ۔۔۴۔۔۶۔۔
ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥

ا سا ہلحم ۵۔۔
ਗੁਨੁ ਅਵਗਨੁ ਮੇਰੋ ਕਛੁ ਨ ਬੀਚਾਰੋ ॥

کج
ھ
ُ
ُگں اونگ ریمو ؤ ہن اچیبرو ۔۔
ਨਹ ਿੇਤਖਓ ਰੂਪ ਰੰਗ ਸੀ ਗਾਰੋ ॥

ہن دویھکی ُروت رنگ اگیسرو ۔۔
ਚਜ ਅਚਾਰ ਤਕਛੁ ਤਬਤਧ ਨਹੀ ਜਾਨੀ ॥

ک
چ
ج ااچر ِچھ نِدھ یہن اجین ۔۔

ਬਾਹ ਪਕਤਰ ਤਪਰਅ ਸੇਜੈ ਆਨੀ ॥੧॥

ناہ رکپ پِرنا سبج َے ا ین ۔۔۱۔۔

ਸੁਤਨਬੋ ਸਖੀ ਕੰਤਿ ਹਮਾਰੋ ਕੀਅਲੋ ਖਸਮਾਨਾ ॥

کی ک
ھ
س
ُسیپؤ یھکس کپت امہرو یلؤ مانا ۔۔

ਕਰੁ ਮਸਿਤਕ ਧਾਤਰ ਰਾਤਖਓ ਕਤਰ ਅਪੁਨਾ ਤਕਆ ਜਾਨੈ ਇਹੁ ਲੋਕੁ ਅਜਾਨਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ک
رک کتسم داھر را ھپؤ رک اانپ ایک اج ئَے اویہ ولک ااجنا ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਸੁਹਾਗੁ ਹਮਾਰੋ ਅਬ ਹੁਤਣ ਸੋਤਹਓ ॥

ُسہاگ امہرو ات ُہں وس ِہپؤ ۔۔

ਕੰਿੁ ਤਮਤਲਓ ਮੇਰੋ ਸਭੁ ਿੁਖੁ ਜੋਤਹਓ ॥

کپت مل ِپؤ ریمو سیھ ُدھک وجویہ ۔۔
ਆਂਗਤਨ ਮੇਰੈ ਸੋਭਾ ਚੰਿ ॥

ا نگن ریمَے وساھب دنچ ۔۔
ਤਨਤਸ ਬਾਸੁਰ ਤਪਰਅ ਸੰਤਗ ਅਨੰਿ ॥੨॥

ئِس نا ُسر پِرء گنس ا َپید ۔۔۲۔۔
ਬਸਿਰ ਹਮਾਰੇ ਰੰਤਗ ਚਲੂਲ ॥

رتسب امہرے رنگ چلُؤل ۔۔
ਸਗਲ ਆਭਰਣ ਸੋਭਾ ਕੰਤਿ ਿੂਲ ॥

ب
ب
لگس ا َھرن وساھب کیبھ ُھؤل ۔۔
ਤਪਰਅ ਪੇਖੀ ਤਿਰਸਤਟ ਪਾਏ ਸਗਲ ਤਨਧਾਨ ॥

پ پی ک
ھ
س
ن
ِرنا ی د ِر ت ناےئ لگس ِداھن ۔۔
ਿੁਸਟ ਿੂਿ ਕੀ ਚੂਕੀ ਕਾਤਨ ॥੩॥

ُدست ُدوت یک ُجؤیک اقن ۔۔۳۔۔

ਸਿ ਖੁਸੀਆ ਸਿਾ ਰੰਗ ਮਾਣੇ ॥

ُک
ھ
س
ن
ِ
دص یا دسا ر گ امےن ۔۔
ਨਉ ਤਨਤਧ ਨਾਮੁ ਤਗਰਹ ਮਤਹ ਤਿਰਪਿਾਨੇ ॥

ئؤ ن ِدھ نام گِرہ ہہم رتِاتپےن ۔۔

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਜਉ ਤਪਰਤਹ ਸੀਗਾਰੀ ॥

وہک نانک جؤ پِرہِ اگیسری ۔۔

ਤਥਰੁ ਸੋਹਾਗਤਨ ਸੰਤਗ ਭਿਾਰੀ ॥੪॥੭॥

ب
ھِر وساہنگ گنس اتھبری ۔۔۴۔۔۷۔۔
ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥

ا سا ہلحم ۵۔۔
ਿਾਨੁ ਿੇਇ ਕਤਰ ਪੂਜਾ ਕਰਨਾ ॥

دان دےئ رک ئُؤاج رکنا ۔۔
ਲੈਿ ਿੇਿ ਉਨਹ ਮੂਕਤਰ ਪਰਨਾ ॥

لَپت َدپپ اُبہھ مُؤرک رپنا ۔۔

ਤਜਿੁ ਿਤਰ ਿੁਮਹ ਹੈ ਬਰਾਹਮਣ ਜਾਣਾ ॥

ُب
جت در مہھ ےہَ پرانمہ اجنا ۔۔
ਤਿਿੁ ਿਤਰ ਿੂੰਹੀ ਹੈ ਪਛੁਿਾਣਾ ॥੧॥

ےہ اتھچپنا ۔۔۱۔۔
پِپ در ئُؤیہن َ
ਐਸੇ ਬਰਾਹਮਣ ਿੂਬੇ ਭਾਈ ॥

اَےسی پرانمہ ُدوےب اھبیئ ۔۔

ਤਨਰਾਪਰਾਧ ਤਚਿਵਤਹ ਬੁਤਰਆਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

پِرارپادھ ِجپؤہِ ُپرنایئ ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਅੰਿਤਰ ਲੋਭੁ ਤਿਰਤਹ ਹਲਕਾਏ ॥

ب
ارتن ولھب ھِرہِ اکلہےئ ۔۔

ਤਨੰਿਾ ਕਰਤਹ ਤਸਤਰ ਭਾਰੁ ਉਿਾਏ ॥

پ ِیدا رکہِ سِر اھبر اُاھٹےئ ۔۔
ਮਾਇਆ ਮੂਿਾ ਚੇਿੈ ਨਾਹੀ ॥

امنا مُؤاھٹ چی َپے نایہ ۔۔

ਭਰਮੇ ਭੂਲਾ ਬਹੁਿੀ ਰਾਹੀ ॥੨॥

ب
رھبےم ُھؤال ب ُہبی رایہ ۔۔۲۔۔
ਬਾਹਤਰ ਭੇਖ ਕਰਤਹ ਘਨੇਰੇ ॥

ب
ھ
َ
ی
ک
ناہر ھ رکہِ رینھگے ۔۔

ਅੰਿਤਰ ਤਬਤਖਆ ਉਿਰੀ ਘੇਰੇ ॥

گ
ارتن نِکھیا اُرتی ھترے ۔۔

ਅਵਰ ਉਪਿੇਸੈ ਆਤਪ ਨ ਬੂਝੈ ॥

چ
ا َور ا ُند ئ َسے ا ت ہن وب َھے ۔۔

ਐਸਾ ਬਰਾਹਮਣੁ ਕਹੀ ਨ ਸੀਝੈ ॥੩॥

سبج
ھ
ااسی پرانمہ یہک ہن ے َ۔۔۳۔۔
ਮੂਰਖ ਬਾਮਣ ਪਰਭੂ ਸਮਾਤਲ ॥

ب
مُؤرھک نانم رپ ُھؤ امسل ۔۔

ਿੇਖਿ ਸੁਨਿ ਿੇਰੈ ਹੈ ਨਾਤਲ ॥

دتھکی ُسیت ریتَے ےہَ نال ۔۔
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਜੇ ਹੋਵੀ ਭਾਗੁ ॥

وہک نانک ےج وہوی اھبگ ۔۔
ਮਾਨੁ ਛੋਤਿ ਗੁਰ ਚਰਣੀ ਲਾਗੁ ॥੪॥੮॥

امن وھچد ُگر رچین الگ ۔۔۴۔۔۸۔۔
ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥

ا سا ہلحم ۵۔۔
ਿੂਖ ਰੋਗ ਭਏ ਗਿੁ ਿਨ ਿੇ ਮਨੁ ਤਨਰਮਲੁ ਹਤਰ ਹਤਰ ਗੁਣ ਗਾਇ ॥

ُدوھک روگ ےئھب گپ نت ےت نم پِرلم ہر ہر ُگں اگۓ ۔۔
ਭਏ ਅਨੰਿ ਤਮਤਲ ਸਾਧੂ ਸੰਤਗ ਅਬ ਮੇਰਾ ਮਨੁ ਕਿ ਹੀ ਨ ਜਾਇ ॥੧॥

ےئھب ا َپید مِل سا ُدوھ گنس ات ریما نم تک یہ ہن اجۓ ۔۔۱۔۔
ਿਪਤਿ ਬੁਝੀ ਗੁਰ ਸਬਿੀ ਮਾਇ ॥

بُج
ھ
ُ
گ
تپت ی ر دبسی امےئ ۔۔

ਤਬਨਤਸ ਗਇਓ ਿਾਪ ਸਭ ਸਹਸਾ ਗੁਰੁ ਸੀਿਲੁ ਤਮਤਲਓ ਸਹਤਜ ਸੁਭਾਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

سہ
ےئ ۔۔۱۔۔راہو۔۔
نِیس گیپؤ نات سیھ سہسا ُگر سِییل مل ِپؤ ج ُسبھا ِ
ਧਾਵਿ ਰਹੇ ਏਕੁ ਇਕੁ ਬੂਤਝਆ ਆਇ ਬਸੇ ਅਬ ਤਨਹਚਲੁ ਥਾਇ ॥

بِہ
چ
داھوت رےہ انک اِک ئُؤچھیا ا ۓ ےسب ات ل اھتےئ ۔۔
ਜਗਿੁ ਉਧਾਰਨ ਸੰਿ ਿੁਮਾਰੇ ਿਰਸਨੁ ਪੇਖਿ ਰਹੇ ਅਘਾਇ ॥੨॥

پ
تگج اُداھرن سیت ُبمارے درنس َیکھت رےہ ااھگۓ ۔۔۲۔۔

ਜਨਮ ਿੋਖ ਪਰੇ ਮੇਰੇ ਪਾਛੈ ਅਬ ਪਕਰੇ ਤਨਹਚਲੁ ਸਾਧੂ ਪਾਇ ॥

بِہ
چ
چ
منج دوھک رپے ریمے نا َھے ات رکپے ل سا ُدوھ ناۓ ۔۔
ਸਹਜ ਧੁਤਨ ਗਾਵੈ ਮੰਗਲ ਮਨੂਆ ਅਬ ਿਾ ਕਉ ਿੁਤਨ ਕਾਲੁ ਨ ਖਾਇ ॥੩॥

ب
سہج د ُھ
اھکۓ ۔۔۳۔۔
اگوے لگنم م ُپؤا ات نا کؤ ُھں اکل ہن
ں
ِ
َ
ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਸਮਰਥ ਹਮਾਰੇ ਸੁਖਿਾਈ ਮੇਰੇ ਹਤਰ ਹਤਰ ਰਾਇ ॥

رکن اکرن رمسھت امہرے ُسکھدایئ ریمے ہر ہر راےئ ۔۔

ਨਾਮੁ ਿੇਰਾ ਜਤਪ ਜੀਵੈ ਨਾਨਕੁ ਓਤਿ ਪੋਤਿ ਮੇਰੈ ਸੰਤਗ ਸਹਾਇ ॥੪॥੯॥

نام ریتا جت ویجَے نانک اوت وپت ریمَے گنس اہسۓ ۔۔۴۔۔۹۔۔
ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥

ا سا ہلحم ۵۔۔
ਅਰੜਾਵੈ ਤਬਲਲਾਵੈ ਤਨੰਿਕੁ ॥

الوے پ ِیدک ۔۔
اررا َوے نِل َ
ਪਾਰਬਰਹਮੁ ਪਰਮੇਸਰੁ ਤਬਸਤਰਆ ਅਪਣਾ ਕੀਿਾ ਪਾਵੈ ਤਨੰਿਕੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

نارپرمہ رپرسیم ِئسرنا اانپ کِییا نا َوے پ ِیدک ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਜੇ ਕੋਈ ਉਸ ਕਾ ਸੰਗੀ ਹੋਵੈ ਨਾਲੇ ਲਏ ਤਸਧਾਵੈ ॥

سگ
اھوے ۔۔
وہوے ناےل ےئل سِد َ
ےج وکیئ اُس اک ی ی َ
ਅਣਹੋਿਾ ਅਜਗਰੁ ਭਾਰੁ ਉਿਾਏ ਤਨੰਿਕੁ ਅਗਨੀ ਮਾਤਹ ਜਲਾਵੈ ॥੧॥

الوے ۔۔۱۔۔
ابہؤدا ارگج اھبر اُاھٹےئ پ ِیدک اینگ امہِ چ َ

ਪਰਮੇਸਰ ਕੈ ਿੁਆਰੈ ਤਜ ਹੋਇ ਤਬਿੀਿੈ ਸੁ ਨਾਨਕੁ ਆਤਖ ਸੁਣਾਵੈ ॥

رپرسیم ےکَ ُدوا َرے ےج وہۓ نِییپے َ وس نانک ا ھک ُسیا َوے ۔۔

ਭਗਿ ਜਨਾ ਕਉ ਸਿਾ ਅਨੰਿੁ ਹੈ ਹਤਰ ਕੀਰਿਨੁ ਗਾਇ ਤਬਗਸਾਵੈ ॥੨॥੧੦॥

ےہ ہر ریکنت اگۓ نِگسا َوے ۔۔۲۔۔۱۱۔۔
تگھب انج کؤ دسا ادنن َ
ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥

ا سا ہلحم ۵۔۔
ਜਉ ਮੈ ਕੀਓ ਸਗਲ ਸੀਗਾਰਾ ॥

جؤ م َے کپؤ لگس اگیسرا ۔۔

ਿਉ ਭੀ ਮੇਰਾ ਮਨੁ ਨ ਪਿੀਆਰਾ ॥

ئؤ یھب ریما نم ہن ن ِییارا ۔۔
ਅਤਨਕ ਸੁਗੰਧਿ ਿਨ ਮਤਹ ਲਾਵਉ ॥

ان ِک ُسگیدھت نت ہہم الوو ۔۔
ਓਹੁ ਸੁਖੁ ਤਿਲੁ ਸਮਾਤਨ ਨਹੀ ਪਾਵਉ ॥

او ُہ ُسکھ نِل امسن یہن ناوو ۔۔

ਮਨ ਮਤਹ ਤਚਿਵਉ ਐਸੀ ਆਸਾਈ ॥

نم ہہم ِجپؤو ایسی ا سایئ ۔۔

ਤਪਰਅ ਿੇਖਿ ਜੀਵਉ ਮੇਰੀ ਮਾਈ ॥੧॥

پِرء َدتھکی ویجو ریمی امیئ ۔۔۱۔۔

ਮਾਈ ਕਹਾ ਕਰਉ ਇਹੁ ਮਨੁ ਨ ਧੀਰੈ ॥

امیئ اہک رکو اویہ نم ہن دھت َرے ۔۔
ਤਪਰਅ ਪਰੀਿਮ ਬੈਰਾਗੁ ਤਹਰੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

پِرنا رپمتی ریباگ ہ ِ َرے ۔۔۱۔۔راہو۔۔

ਬਸਿਰ ਤਬਭੂਖਨ ਸੁਖ ਬਹੁਿ ਤਬਸੇਖੈ ॥

ِئس َیک
پب
ھ
َ
رتسب ِ ھ ُؤنھک ُسکھ تہب ے ۔۔
ਓਇ ਭੀ ਜਾਨਉ ਤਕਿੈ ਨ ਲੇਖੈ ॥

لی ک
اوےؑ یھب اجئؤ ک ِ َپے ہن َھے ۔۔
ਪਤਿ ਸੋਭਾ ਅਰੁ ਮਾਨੁ ਮਹਿੁ ॥

پپ وساھب رع امن تہم ۔۔
ਆਤਗਆਕਾਰੀ ਸਗਲ ਜਗਿੁ ॥

ا ایگاکری لگس تگج ۔۔
ਤਗਰਹੁ ਐਸਾ ਹੈ ਸੁੰਿਰ ਲਾਲ ॥

گِر ُہ ااسی ےہَ ُسیدر الل ۔۔

ਪਰਭ ਭਾਵਾ ਿਾ ਸਿਾ ਤਨਹਾਲ ॥੨॥

رپَھب اھبوا نا دسا بِہال ۔۔۲۔۔
ਤਬੰਜਨ ਭੋਜਨ ਅਤਨਕ ਪਰਕਾਰ ॥

پِب
چ
ں وھبنج ان ِک رپاکر ۔۔

ਰੰਗ ਿਮਾਸੇ ਬਹੁਿੁ ਤਬਸਥਾਰ ॥

ئ
رنگ امتےس تہب ِسبھار ۔۔

ਰਾਜ ਤਮਲਖ ਅਰੁ ਬਹੁਿੁ ਿੁਰਮਾਇਤਸ ॥

راچ مل ِکھ رع تہب فُرامسئ ۔۔

ਮਨੁ ਨਹੀ ਧਰਾਪੈ ਤਿਰਸਨਾ ਨ ਜਾਇਤਸ ॥

نم یہن درھا ئَے رتِانس ہن اجسئ ۔۔

ਤਬਨੁ ਤਮਲਬੇ ਇਹੁ ਤਿਨੁ ਨ ਤਬਹਾਵੈ ॥

پِں مل ِپے اویہ دِن ہن ِبہا َوے ۔۔

ਤਮਲੈ ਪਰਭੂ ਿਾ ਸਭ ਸੁਖ ਪਾਵੈ ॥੩॥

ب
ملَ ِے رپ ُھؤ نا سیھ ُسکھ نا َوے ۔۔۳۔۔
ਖੋਜਿ ਖੋਜਿ ਸੁਨੀ ਇਹ ਸੋਇ ॥

وھکجت وھکجت ُسبی اہہی وسۓ ۔۔
ਸਾਧਸੰਗਤਿ ਤਬਨੁ ਿਤਰਓ ਨ ਕੋਇ ॥

سادھسیگت پِں رتئؤ ہن وکۓ ۔۔

ਤਜਸੁ ਮਸਿਤਕ ਭਾਗੁ ਤਿਤਨ ਸਤਿਗੁਰੁ ਪਾਇਆ ॥

ِجس کتسم اھبگ پِں سیگؤر نانا ۔۔
ਪੂਰੀ ਆਸਾ ਮਨੁ ਤਿਰਪਿਾਇਆ ॥

ئُؤری ا سا نم رتِاتپنا ۔۔
ਪਰਭ ਤਮਤਲਆ ਿਾ ਚੂਕੀ ਿੰਝਾ ॥

رپَھب مل ِیا نا ُجؤیک داھجن ۔۔
ਨਾਨਕ ਲਧਾ ਮਨ ਿਨ ਮੰਝਾ ॥੪॥੧੧॥

نانک دلاھ نم نت اھجنم ۔۔۴۔۔۱۱۔۔
ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ਪੰਚਪਿੇ ॥

ا سا ہلحم  ۵پبچیدے ۔۔

ਪਰਥਮੇ ਿੇਰੀ ਨੀਕੀ ਜਾਤਿ ॥

رپےمھت ریتی پ ِیکی اجت ۔۔

ਿੁਿੀਆ ਿੇਰੀ ਮਨੀਐ ਪਾਂਤਿ ॥

ُدایت ریتی مییپے ناپپ ۔۔

ਤਿਰਿੀਆ ਿੇਰਾ ਸੁੰਿਰ ਥਾਨੁ ॥

رتِایت ریتا ُسیدر اھتن ۔۔
ਤਬਗੜ ਰੂਪੁ ਮਨ ਮਤਹ ਅਤਭਮਾਨੁ ॥੧॥

ب
نِگر ُروت نم ہہم ا ھبمان ۔۔۱۔۔
ਸੋਹਨੀ ਸਰੂਤਪ ਸੁਜਾਤਣ ਤਬਚਖਤਨ ॥

س ِبچک
ھ
وسینہ رسُوت ُچان ں ۔۔

ਅਤਿ ਗਰਬੈ ਮੋਤਹ ਿਾਕੀ ਿੂੰ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ات رگ ئَے ومہِ اھپیک ئُؤن ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਅਤਿ ਸੂਚੀ ਿੇਰੀ ਪਾਕਸਾਲ ॥

ات سُؤیچ ریتی نااسکل ۔۔
ਕਤਰ ਇਸਨਾਨੁ ਪੂਜਾ ਤਿਲਕੁ ਲਾਲ ॥

رک اِانسن ئُؤاج نِلک الل ۔۔
ਗਲੀ ਗਰਬਤਹ ਮੁਤਖ ਗੋਵਤਹ ਤਗਆਨ ॥

ہہب مُکھ وگوہِ گ ِیان ۔۔
یلگ رگ ِ

ਸਭ ਤਬਤਧ ਖੋਈ ਲੋਤਭ ਸੁਆਨ ॥੨॥

سیھ نِدھ وھکیئ ولھب سُؤا ن ۔۔۲۔۔
ਕਾਪਰ ਪਤਹਰਤਹ ਭੋਗਤਹ ਭੋਗ ॥

اکرپ رہپہِ وھبہہگ وھبگ ۔۔

ਆਚਾਰ ਕਰਤਹ ਸੋਭਾ ਮਤਹ ਲੋਗ ॥

ا اچر رکہِ وساھب ہہم ولگ ۔۔
ਚੋਆ ਚੰਿਨ ਸੁਗੰਧ ਤਬਸਥਾਰ ॥

ئ
وچا دنچن ُسگیدھ ِسبھار ۔۔
ਸੰਗੀ ਖੋਟਾ ਿੋਧੁ ਚੰਿਾਲ ॥੩॥

سیگی وھکنا رکودھ ڈنچال ۔۔۳۔۔
ਅਵਰ ਜੋਤਨ ਿੇਰੀ ਪਤਨਹਾਰੀ ॥

اور وجن ریتی پبِہاری ۔۔
ਇਸੁ ਧਰਿੀ ਮਤਹ ਿੇਰੀ ਤਸਕਿਾਰੀ ॥

اِس درھیت ہہم ریتی ِسکداری ۔۔
ਸੁਇਨਾ ਰੂਪਾ ਿੁਝ ਪਤਹ ਿਾਮ ॥

ُب
وسانئ ُرونا چھ بہہ دام ۔۔

ਸੀਲੁ ਤਬਗਾਤਰਓ ਿੇਰਾ ਕਾਮ ॥੪॥

ِسیل ِئگاروی ریتا اکم ۔۔۴۔۔

ਜਾ ਕਉ ਤਿਰਸਤਟ ਮਇਆ ਹਤਰ ਰਾਇ ॥

اج کؤ د ِرست ایم ہر راےئ ۔۔
ਸਾ ਬੰਿੀ ਿੇ ਲਈ ਛਿਾਇ ॥

سا دنبی ےت یئل چھداۓ ۔۔
ਸਾਧਸੰਤਗ ਤਮਤਲ ਹਤਰ ਰਸੁ ਪਾਇਆ ॥

سادھسیگ مِل ہر رس نانا ۔۔

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਸਿਲ ਓਹ ਕਾਇਆ ॥੫॥

سب
ھ
وہک نانک ل اوہ اکنا ۔۔۵۔۔

ਸਤਭ ਰੂਪ ਸਤਭ ਸੁਖ ਬਨੇ ਸੁਹਾਗਤਨ ॥

سیھ ُروت سیھ ُسکھ ےنب ُسہانگ ۔۔
ਅਤਿ ਸੁੰਿਤਰ ਤਬਚਖਤਨ ਿੂੰ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ਿੂਜਾ ॥੧੨॥

ِب
ک
چ
ھ
ات ُسیدر ں ئُؤن ۔۔۱۔۔راہو دواج۔۔۱۲۔۔
ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ਇਕਿੁਕੇ ੨ ॥

ا سا ہلحم  ۵اِک ُیکے ۲۔۔

ਜੀਵਿ ਿੀਸੈ ਤਿਸੁ ਸਰਪਰ ਮਰਣਾ ॥

ِجپ َؤت د ئ َسے ئِس رسرپ رمنا ۔۔

ਮੁਆ ਹੋਵੈ ਤਿਸੁ ਤਨਹਚਲੁ ਰਹਣਾ ॥੧॥

بہ
وہوے ئِس ِ چل رانہ ۔۔۱۔۔
مُؤا ُ َ
ਜੀਵਿ ਮੁਏ ਮੁਏ ਸੇ ਜੀਵੇ ॥

ِجپ َؤت مُؤےئ مُؤےئ ےس ِجپؤے ۔۔
ਹਤਰ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਅਵਖਧੁ ਮੁਤਖ ਪਾਇਆ ਗੁਰ ਸਬਿੀ ਰਸੁ ਅੰਤਮਰਿੁ ਪੀਵੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ہر ہر نام ا َودھکھ مُکھ نانا ُگر دبسی رس ارمت ویپے ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਕਾਚੀ ਮਟੁਕੀ ਤਬਨਤਸ ਤਬਨਾਸਾ ॥

اکیچ میُکی نِیس پِیاسا ۔۔

ਤਜਸੁ ਛੂਟੈ ਤਿਰਕੁਟੀ ਤਿਸੁ ਤਨਜ ਘਤਰ ਵਾਸਾ ॥੨॥

ِب
چ
ِجس ُھؤ ئَے رتِ ُکبی ئِس ج رھگ واسا ۔۔۲۔۔

ਊਚਾ ਚੜੈ ਸੁ ਪਵੈ ਪਇਆਲਾ ॥

اُواچ ڑچَے وس وپَے ایپال ۔۔
ਧਰਤਨ ਪੜੈ ਤਿਸੁ ਲਗੈ ਨ ਕਾਲਾ ॥੩॥

َ
درھن ڑپَے ئِس لگے َ ہن اکال ۔۔۳۔۔
ਭਰਮਿ ਤਿਰੇ ਤਿਨ ਤਕਛੂ ਨ ਪਾਇਆ ॥

م بھ ِ پ ِ کِج
ُ
ھ
رھب ت رے ں ؤ ہن نانا ۔۔

ਸੇ ਅਸਤਥਰ ਤਜਨ ਗੁਰ ਸਬਿੁ ਕਮਾਇਆ ॥੪॥

سب
ےس ا ِھر ِجں ُگر دبس امکنا ۔۔۴۔۔
ਜੀਉ ਤਪੰਿੁ ਸਭੁ ਹਤਰ ਕਾ ਮਾਲੁ ॥

جپؤ پِید سیھ ہر اک امل ۔۔

ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਤਮਤਲ ਭਏ ਤਨਹਾਲ ॥੫॥੧੩॥

نانک ُگر مِل ےئھب بِہال ۔۔۵۔۔۱۳۔۔
ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥

ا سا ہلحم ۵۔۔
ਪੁਿਰੀ ਿੇਰੀ ਤਬਤਧ ਕਤਰ ਥਾਟੀ ॥

ُنتری ریتی نِدھ رک اھتیٹ ۔۔
ਜਾਨੁ ਸਤਿ ਕਤਰ ਹੋਇਗੀ ਮਾਟੀ ॥੧॥

اجن ست رک وہنگی امیٹ ۔۔۱۔۔
ਮੂਲੁ ਸਮਾਲਹੁ ਅਚੇਿ ਗਵਾਰਾ ॥

مُؤل امسوہل ا َجپت وگارا ۔۔

ਇਿਨੇ ਕਉ ਿੁਮਹ ਤਕਆ ਗਰਬੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ک ُب
م
ہ
اےنت ؤ ھ ایک رگےب ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਿੀਤਨ ਸੇਰ ਕਾ ਤਿਹਾੜੀ ਤਮਹਮਾਨੁ ॥

نیت َستر اک دِاہری امہمن ۔۔
ਅਵਰ ਵਸਿੁ ਿੁਝ ਪਾਤਹ ਅਮਾਨ ॥੨॥

ُب
ا َور وطس چھ ناہِ اامن ۔۔۲۔۔

ਤਬਸਟਾ ਅਸਿ ਰਕਿੁ ਪਰੇਟੇ ਚਾਮ ॥

ِئسیا است رقپ رپ پپے اچم ۔۔

ਇਸੁ ਊਪਤਰ ਲੇ ਰਾਤਖਓ ਗੁਮਾਨ ॥੩॥

ک ُ
اِس اُورپ ےل را ھپؤ گمان ۔۔۳۔۔

ਏਕ ਵਸਿੁ ਬੂਝਤਹ ਿਾ ਹੋਵਤਹ ਪਾਕ ॥

انک وطس وبچھہہ نا وہوہِ ناک ۔۔
ਤਬਨੁ ਬੂਝੇ ਿੂੰ ਸਿਾ ਨਾਪਾਕ ॥੪॥

پِں وبےھج ئُؤن دسا ناناک ۔۔۴۔۔
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਕਉ ਕੁਰਬਾਨੁ ॥

وہک نانک ُگر کؤ قُرنان ۔۔

ਤਜਸ ਿੇ ਪਾਈਐ ਹਤਰ ਪੁਰਖੁ ਸੁਜਾਨੁ ॥੫॥੧੪॥

ِجس ےت نا پپَے ہر ُپرھک سُچان ۔۔۵۔۔۱۴۔۔
ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ਇਕਿੁਕੇ ਚਉਪਿੇ ॥

ا سا ہلحم  ۵اِک ُیکے جؤندے ۔۔

ਇਕ ਘੜੀ ਤਿਨਸੁ ਮੋ ਕਉ ਬਹੁਿੁ ਤਿਹਾਰੇ ॥

اِک ڑھگی دِسن وم کؤ تہب دِاہرے ۔۔
ਮਨੁ ਨ ਰਹੈ ਕੈਸੇ ਤਮਲਉ ਤਪਆਰੇ ॥੧॥

نم ہن ر َہے َ
کیسے مل ِؤ ایپرے ۔۔۱۔۔

ਇਕੁ ਪਲੁ ਤਿਨਸੁ ਮੋ ਕਉ ਕਬਹੁ ਨ ਤਬਹਾਵੈ ॥

اِک نل دِسن وم کؤ کبہؤ ہن ِبہا َوے ۔۔

ਿਰਸਨ ਕੀ ਮਤਨ ਆਸ ਘਨੇਰੀ ਕੋਈ ਐਸਾ ਸੰਿੁ ਮੋ ਕਉ ਤਪਰਤਹ ਤਮਲਾਵੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

الوے ۔۔۱۔۔راہو۔۔
درنس یک نم ا س رینھگی وکیئ ااسی سیت وم کؤ پِرہِ م ِ َ
ਚਾਤਰ ਪਹਰ ਚਹੁ ਜੁਗਹ ਸਮਾਨੇ ॥

اچر رہپ چہؤ ُچگہہ امسےن ۔۔

ਰੈਤਣ ਭਈ ਿਬ ਅੰਿੁ ਨ ਜਾਨੇ ॥੨॥

َرنی یئھب پپ اپپ ہن اجےن ۔۔۲۔۔
ਪੰਚ ਿੂਿ ਤਮਤਲ ਤਪਰਹੁ ਤਵਛੋੜੀ ॥

پب
ج ُدوت مِل پِروہ وِوھچری ۔۔

ਭਰਤਮ ਭਰਤਮ ਰੋਵੈ ਹਾਥ ਪਛੋੜੀ ॥੩॥

رھبم رھبم رو َوے اہھت وھچپری ۔۔۳۔۔
ਜਨ ਨਾਨਕ ਕਉ ਹਤਰ ਿਰਸੁ ਤਿਖਾਇਆ ॥

نج نانک کؤ ہر درس دِاھکنا ۔۔
ਆਿਮੁ ਚੀਤਨਹ ਪਰਮ ਸੁਖੁ ਪਾਇਆ ॥੪॥੧੫॥

ا مت ِچیبہھِ رپم ُسکھ نانا ۔۔۴۔۔۱۵۔۔

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥

ا سا ہلحم ۵۔۔
ਹਤਰ ਸੇਵਾ ਮਤਹ ਪਰਮ ਤਨਧਾਨੁ ॥

ہر ویسا ہہم رپم ن ِداھن ۔۔
ਹਤਰ ਸੇਵਾ ਮੁਤਖ ਅੰਤਮਰਿ ਨਾਮੁ ॥੧॥

ہر ویسا مُکھ ارمِت نام ۔۔۱۔۔

ਹਤਰ ਮੇਰਾ ਸਾਥੀ ਸੰਤਗ ਸਖਾਈ ॥

ہر ریما سایھت گنس اھکسیئ ۔۔
ਿੁਤਖ ਸੁਤਖ ਤਸਮਰੀ ਿਹ ਮਉਜੂਿੁ ਜਮੁ ਬਪੁਰਾ ਮੋ ਕਉ ਕਹਾ ਿਰਾਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ُدھک ُسکھ ِسمری ہت ؤموجد مج نتُرا وم کؤ اہک درایئ ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਹਤਰ ਮੇਰੀ ਓਟ ਮੈ ਹਤਰ ਕਾ ਿਾਣੁ ॥

ہر ریمی اوت م َے ہر اک نان ۔۔

ਹਤਰ ਮੇਰਾ ਸਖਾ ਮਨ ਮਾਤਹ ਿੀਬਾਣੁ ॥੨॥

ہر ریما اھکس نم امہِ دابین ۔۔۲۔۔
ਹਤਰ ਮੇਰੀ ਪੂੰਜੀ ਮੇਰਾ ਹਤਰ ਵੇਸਾਹੁ ॥

ہر ریمی ئُؤیجن ریما ہر واسیوہ ۔۔
ਗੁਰਮੁਤਖ ਧਨੁ ਖਟੀ ਹਤਰ ਮੇਰਾ ਸਾਹੁ ॥੩॥

ُگرمُکھ دنھ یٹھک ہر ریما ساوہ ۔۔۳۔۔
ਗੁਰ ਤਕਰਪਾ ਿੇ ਇਹ ਮਤਿ ਆਵੈ ॥

ُ
ے ۔۔
گر کِرنا ےت اہہی مت ا و َ

ਜਨ ਨਾਨਕੁ ਹਤਰ ਕੈ ਅੰਤਕ ਸਮਾਵੈ ॥੪॥੧੬॥

امسوے ۔۔۴۔۔۱۶۔۔
نج نانک ہر ےکَ انک َ
ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥

ا سا ہلحم ۵۔۔
ਪਰਭੁ ਹੋਇ ਤਿਪਾਲੁ ਿ ਇਹੁ ਮਨੁ ਲਾਈ ॥

رپَھب وہۓ کِرنال ت اویہ نم الیئ ۔۔
ਸਤਿਗੁਰੁ ਸੇਤਵ ਸਭੈ ਿਲ ਪਾਈ ॥੧॥

سب
ویس َھے لھپ نایئ ۔۔۱۔۔
سیگؤر َ

ਮਨ ਤਕਉ ਬੈਰਾਗੁ ਕਰਤਹਗਾ ਸਤਿਗੁਰੁ ਮੇਰਾ ਪੂਰਾ ॥

نم کپؤ ریباگ رک ِہگا سیگؤر ریما ئُؤرا ۔۔

ਮਨਸਾ ਕਾ ਿਾਿਾ ਸਭ ਸੁਖ ਤਨਧਾਨੁ ਅੰਤਮਰਿ ਸਤਰ ਸਿ ਹੀ ਭਰਪੂਰਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

اسنم اک دانا سیھ ُسکھ ن ِداھن ارمِت رس دص یہ رھبوپُرا ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਚਰਣ ਕਮਲ ਤਰਿ ਅੰਿਤਰ ਧਾਰੇ ॥

رچن لمک رِد ارتن داھرے ۔۔
ਪਰਗਟੀ ਜੋਤਿ ਤਮਲੇ ਰਾਮ ਤਪਆਰੇ ॥੨॥

رپَیٹگ وجت مل ِے رام ایپرے ۔۔۲۔۔
ਪੰਚ ਸਖੀ ਤਮਤਲ ਮੰਗਲੁ ਗਾਇਆ ॥

پب
ج یھکس مِل لگنم اگنا ۔۔

ਅਨਹਿ ਬਾਣੀ ਨਾਿੁ ਵਜਾਇਆ ॥੩॥

ابچد ناین ناد واجنا ۔۔۳۔۔

ਗੁਰੁ ਨਾਨਕੁ ਿੁਿਾ ਤਮਤਲਆ ਹਤਰ ਰਾਇ ॥

ُگر نانک ُپبھا مل ِیا ہر راےئ ۔۔

ਸੁਤਖ ਰੈਤਣ ਤਵਹਾਣੀ ਸਹਤਜ ਸੁਭਾਇ ॥੪॥੧੭॥

سہ
ُسکھ َرنی وِاہین ج ُسبھاےئِ ۔۔۴۔۔۱۷۔۔
ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥

ا سا ہلحم ۵۔۔
ਕਤਰ ਤਕਰਪਾ ਹਤਰ ਪਰਗਟੀ ਆਇਆ ॥

رک کِرنا ہر رپیٹگ ا نا ۔۔

ਤਮਤਲ ਸਤਿਗੁਰ ਧਨੁ ਪੂਰਾ ਪਾਇਆ ॥੧॥

مِل سیگؤر دنھ ئُؤرا نانا ۔۔۱۔۔
ਐਸਾ ਹਤਰ ਧਨੁ ਸੰਚੀਐ ਭਾਈ ॥

سب
ااسی ہر دنھ چپے َ اھبیئ ۔۔

ਭਾਤਹ ਨ ਜਾਲੈ ਜਤਲ ਨਹੀ ਿੂਬੈ ਸੰਗੁ ਛੋਤਿ ਕਤਰ ਕਿਹੁ ਨ ਜਾਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

اھبہِ ہن اج لَے لج یہن ُدو ئَے گنس وھچد رک کبہؤ ہن اجیئ ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਿੋਤਟ ਨ ਆਵੈ ਤਨਖੁਤਟ ਨ ਜਾਇ ॥

ے نکِ ُھت ہن اجۓ ۔۔
وتت ہن ا و َ
ਖਾਇ ਖਰਤਚ ਮਨੁ ਰਤਹਆ ਅਘਾਇ ॥੨॥

اھکۓ رھکچ نم رایہ ااھگۓ ۔۔۲۔۔
ِ
ਸੋ ਸਚੁ ਸਾਹੁ ਤਜਸੁ ਘਤਰ ਹਤਰ ਧਨੁ ਸੰਚਾਣਾ ॥

وس چس ساوہ ِجس رھگ ہر دنھ سبچانا ۔۔

ਇਸੁ ਧਨ ਿੇ ਸਭੁ ਜਗੁ ਵਰਸਾਣਾ ॥੩॥

اس دنھ ےت سیھ چگ ورسانا ۔۔۳۔۔
ਤਿਤਨ ਹਤਰ ਧਨੁ ਪਾਇਆ ਤਜਸੁ ਪੁਰਬ ਤਲਖੇ ਕਾ ਲਹਣਾ ॥

لک
پِں ہر دنھ نانا ِجس ُپرت ِھے اک انہل ۔۔

ਜਨ ਨਾਨਕ ਅੰਤਿ ਵਾਰ ਨਾਮੁ ਗਹਣਾ ॥੪॥੧੮॥

نج نانک اپپ وار نام انہگ ۔۔۴۔۔۱۸۔۔
ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥

ا سا ہلحم ۵۔۔
ਜੈਸੇ ਤਕਰਸਾਣੁ ਬੋਵੈ ਤਕਰਸਾਨੀ ॥

چ
وبوے کِرساین ۔۔
َ یسے کِرسان َ

ਕਾਚੀ ਪਾਕੀ ਬਾਤਢ ਪਰਾਨੀ ॥੧॥

اکیچ نایک نادھ رپاین ۔۔۱۔۔
ਜੋ ਜਨਮੈ ਸੋ ਜਾਨਹੁ ਮੂਆ ॥

وج جبمَے وس اجبہؤ مُؤا ۔۔

ਗੋਤਵੰਿ ਭਗਿੁ ਅਸਤਥਰੁ ਹੈ ਥੀਆ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

سب
ےہ بِھیا ۔۔۱۔۔راہو۔
وگوِدن تگھب ا ِھر َ
ਤਿਨ ਿੇ ਸਰਪਰ ਪਉਸੀ ਰਾਤਿ ॥

دِن ےت رسرپ ئؤیس رات ۔۔
ਰੈਤਣ ਗਈ ਤਿਤਰ ਹੋਇ ਪਰਭਾਤਿ ॥੨॥

ب
َرنی یئگ ھِر وہۓ رپاھبت ۔۔۲۔۔

ਮਾਇਆ ਮੋਤਹ ਸੋਇ ਰਹੇ ਅਭਾਗੇ ॥

امنا ومہِ وسۓ رےہ ااھبےگ ۔۔
ਗੁਰ ਪਰਸਾਤਿ ਕੋ ਤਵਰਲਾ ਜਾਗੇ ॥੩॥

ُگر رپساد وک وِرال اجےگ ۔۔۳۔۔

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਗੁਣ ਗਾਈਅਤਹ ਨੀਿ ॥

وہک نانک ُگں اگنیی ِہ تین ۔۔

ਮੁਖ ਊਜਲ ਹੋਇ ਤਨਰਮਲ ਚੀਿ ॥੪॥੧੯॥

مُکھ اُولج وہۓ پِرلم ِجپت ۔۔۴۔۔۱۹۔۔
ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥

ا سا ہلحم ۵۔۔
ਨਉ ਤਨਤਧ ਿੇਰੈ ਸਗਲ ਤਨਧਾਨ ॥

ئؤ ن ِدھ ریتَے لگس ن ِداھن ۔۔
ਇਛਾ ਪੂਰਕੁ ਰਖੈ ਤਨਿਾਨ ॥੧॥

ک
اِاھچ ئُؤرک ر َھے ن ِدان ۔۔۱۔۔
ਿੂੰ ਮੇਰੋ ਤਪਆਰੋ ਿਾ ਕੈਸੀ ਭੂਖਾ ॥

َ ب
کیسی ُھؤاھک ۔۔
ئُؤن ریمو ایپرو نا
ਿੂੰ ਮਤਨ ਵਤਸਆ ਲਗੈ ਨ ਿੂਖਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

َ
ئُؤن نم وایس لگے ہن ُدواھک ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਜੋ ਿੂੰ ਕਰਤਹ ਸੋਈ ਪਰਵਾਣੁ ॥

وج ئُؤن رکہِ وسیئ رپوان ۔۔

ਸਾਚੇ ਸਾਤਹਬ ਿੇਰਾ ਸਚੁ ਿੁਰਮਾਣੁ ॥੨॥

ب
ساےچ اصجت ریتا چس ُھرامن ۔۔۲۔۔
ਜਾ ਿੁਧੁ ਭਾਵੈ ਿਾ ਹਤਰ ਗੁਣ ਗਾਉ ॥

اج ُندھ اھبوے نا ہر ُگں اگو ۔۔

ਿੇਰੈ ਘਤਰ ਸਿਾ ਸਿਾ ਹੈ ਤਨਆਉ ॥੩॥

ریتَے رھگ دسا دسا ےہَ اینو ۔۔۳۔۔
ਸਾਚੇ ਸਾਤਹਬ ਅਲਖ ਅਭੇਵ ॥

ساےچ اصجت اھکل اویھبَ ۔۔
ਨਾਨਕ ਲਾਇਆ ਲਾਗਾ ਸੇਵ ॥੪॥੨੦॥

نانک النا الاگ َسیؤ ۔۔۴۔۔۲۱۔۔
ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥

ا سا ہلحم ۵۔۔
ਤਨਕਤਟ ਜੀਅ ਕੈ ਸਿ ਹੀ ਸੰਗਾ ॥

نکِت ِجیا ےکَ دص یہ اگنس ۔۔
ਕੁਿਰਤਿ ਵਰਿੈ ਰੂਪ ਅਰੁ ਰੰਗਾ ॥੧॥

قُدرت ور ئَے ُروت رع راگن ۔۔۱۔۔
ਕਰਹੈ ਨ ਝੁਰੈ ਨਾ ਮਨੁ ਰੋਵਨਹਾਰਾ ॥

ہ
چ
رک َھے ہن ُھ َرے ہن نم روواہنرا ۔۔
ਅਤਵਨਾਸੀ ਅਤਵਗਿੁ ਅਗੋਚਰੁ ਸਿਾ ਸਲਾਮਤਿ ਖਸਮੁ ਹਮਾਰਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

اوِنایس اوگپ اوگرچ دسا سالمت

کھ س

م امہرا ۔۔۱۔۔راہو۔۔

ਿੇਰੇ ਿਾਸਰੇ ਕਉ ਤਕਸ ਕੀ ਕਾਤਣ ॥

ریتے دارسے کؤ کِس یک اکن ۔۔
ਤਜਸ ਕੀ ਮੀਰਾ ਰਾਖੈ ਆਤਣ ॥੨॥

ک
سج یک ِمترا را َھے ا ن ۔۔۲۔۔

ਜੋ ਲਉਿਾ ਪਰਤਭ ਕੀਆ ਅਜਾਤਿ ॥

وج لؤدا رپَھب ک ِیا ااجت ۔۔
ਤਿਸੁ ਲਉਿੇ ਕਉ ਤਕਸ ਕੀ ਿਾਤਿ ॥੩॥

ئِس لؤدے کؤ کِس یک نات ۔۔۳۔۔
ਵੇਮੁਹਿਾਜਾ ਵੇਪਰਵਾਹੁ ॥

وبمُرنااج ورپیوا ُہ ۔۔

ਨਾਨਕ ਿਾਸ ਕਹਹੁ ਗੁਰ ਵਾਹੁ ॥੪॥੨੧॥

نانک داس کہہؤ ُگر وا ُہ ۔۔۴۔۔۲۱۔۔
ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥

ا سا ہلحم ۵۔۔
ਹਤਰ ਰਸੁ ਛੋਤਿ ਹੋਛੈ ਰਤਸ ਮਾਿਾ ॥

چ
ہر رس وھچد وہ َھے رس امنا ۔۔
ਘਰ ਮਤਹ ਵਸਿੁ ਬਾਹਤਰ ਉਤਿ ਜਾਿਾ ॥੧॥

رھگ ہہم وطس ناہر اُھٹ اجنا ۔۔۱۔۔
ਸੁਨੀ ਨ ਜਾਈ ਸਚੁ ਅੰਤਮਰਿ ਕਾਥਾ ॥

ُسبی ہن اجیئ چس ارمت اکاھت ۔۔

ਰਾਤਰ ਕਰਿ ਝੂਿੀ ਲਤਗ ਗਾਥਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

چ
رار رکت ُھؤیھٹ گل اگاھت ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਵਜਹੁ ਸਾਤਹਬ ਕਾ ਸੇਵ ਤਬਰਾਨੀ ॥

ویس پِراین ۔۔
وچہؤ اصجِت اک َ

ਐਸੇ ਗੁਨਹ ਅਛਾਤਿਓ ਪਰਾਨੀ ॥੨॥

اےسی ُگبہہ ااھچدِوی رپاین ۔۔۲۔۔
ਤਿਸੁ ਤਸਉ ਲੂਕ ਜੋ ਸਿ ਹੀ ਸੰਗੀ ॥

ئِس سِیؤ لُؤک وج دص یہ سیگی ۔۔
ਕਾਤਮ ਨ ਆਵੈ ਸੋ ਤਿਤਰ ਤਿਤਰ ਮੰਗੀ ॥੩॥

ب ب
ے وس ھِر ھِر یگنم ۔۔۳۔۔
اکم ہن ا و َ
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਪਰਭ ਿੀਨ ਿਇਆਲਾ ॥

وہک نانک رپَھب دنی دناال ۔۔
ਤਜਉ ਭਾਵੈ ਤਿਉ ਕਤਰ ਪਰਤਿਪਾਲਾ ॥੪॥੨੨॥

ویج اھبوے پپؤ رک رپَپ ِیاال ۔۔۴۔۔۲۲۔۔
ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥

ا سا ہلحم ۵۔۔
ਜੀਅ ਪਰਾਨ ਧਨੁ ਹਤਰ ਕੋ ਨਾਮੁ ॥

ِجیا رپان دنھ ہر وک نام ۔۔
ਈਹਾ ਊਹਾਂ ਉਨ ਸੰਤਗ ਕਾਮੁ ॥੧॥

اِاہی اُواہن اُن گنس اکم ۔۔۱۔۔

ਤਬਨੁ ਹਤਰ ਨਾਮ ਅਵਰੁ ਸਭੁ ਥੋਰਾ ॥

پِں ہر نام ا َور سیھ وھترا ۔۔

ਤਿਰਪਤਿ ਅਘਾਵੈ ਹਤਰ ਿਰਸਤਨ ਮਨੁ ਮੋਰਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

رتِپپ ااھگوے ہر درنس نم ومرا ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਭਗਤਿ ਭੰਿਾਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਲਾਲ ॥

تگھب ڈنھبار ُگرناین الل ۔۔

ਗਾਵਿ ਸੁਨਿ ਕਮਾਵਿ ਤਨਹਾਲ ॥੨॥

اگوت ُسیت امکوت بِہال ۔۔۲۔۔
ਚਰਣ ਕਮਲ ਤਸਉ ਲਾਗੋ ਮਾਨੁ ॥

رچن لمک سِیؤ الوگ امن ۔۔

ਸਤਿਗੁਤਰ ਿੂਿੈ ਕੀਨੋ ਿਾਨੁ ॥੩॥

ب
سیگؤر ئُؤ َھے ونیک دان ۔۔۳۔۔

ਨਾਨਕ ਕਉ ਗੁਤਰ ਿੀਤਖਆ ਿੀਨਹ ॥

نانک کؤ ُگر دنکھیا دپبہر ۔۔

ਪਰਭ ਅਤਬਨਾਸੀ ਘਤਟ ਘਤਟ ਚੀਨਹ ॥੪॥੨੩॥

رپَھب اپِیایس ٹھگ ٹھگ

چیبہ

ھر ۔۔۴۔۔۲۳۔۔

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥

ا سا ہلحم ۵۔۔
ਅਨਿ ਤਬਨੋਿ ਭਰੇਪੁਤਰ ਧਾਤਰਆ ॥

ا َند پِپؤد رھبنتُر داھرنا ۔۔

ਅਪੁਨਾ ਕਾਰਜੁ ਆਤਪ ਸਵਾਤਰਆ ॥੧॥

اانپ اکرچ ا ت وسارِنا ۔۔۱۔۔
ਪੂਰ ਸਮਗਰੀ ਪੂਰੇ ਿਾਕੁਰ ਕੀ ॥

س
اھٹ ُکر یک ۔۔
ئُؤر مگری ئُؤرے ُ
ਭਤਰਪੁਤਰ ਧਾਤਰ ਰਹੀ ਸੋਭ ਜਾ ਕੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

رھب ُپر داھر ریہ وسھب اج یک ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਨਾਮੁ ਤਨਧਾਨੁ ਜਾ ਕੀ ਤਨਰਮਲ ਸੋਇ ॥

نام ن ِداھن اج یک پِرلم وسۓ ۔۔
ਆਪੇ ਕਰਿਾ ਅਵਰੁ ਨ ਕੋਇ ॥੨॥

ا ےپ رکنا ا َور ہن وکۓ ۔۔۲۔۔
ਜੀਅ ਜੰਿ ਸਤਭ ਿਾ ਕੈ ਹਾਤਥ ॥

ایج جپت سیھ نا ےکَ اہھت ۔۔
ਰਤਵ ਰਤਹਆ ਪਰਭੁ ਸਭ ਕੈ ਸਾਤਥ ॥੩॥

َروِ رایہ رپَھب سیھ ےکَ ساھت ۔۔۳۔۔
ਪੂਰਾ ਗੁਰੁ ਪੂਰੀ ਬਣਿ ਬਣਾਈ ॥

ئُؤرا ُگر ئُؤری تنب انبیئ ۔۔

ਨਾਨਕ ਭਗਿ ਤਮਲੀ ਵਤਿਆਈ ॥੪॥੨੪॥

نانک تگھب ملِی ودنایئ ۔۔۴۔۔۲۴۔۔
ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥

ا سا ہلحم ۵۔۔

ਗੁਰ ਕੈ ਸਬਤਿ ਬਨਾਵਹੁ ਇਹੁ ਮਨੁ ॥

ُگر ےکَ دبس انبووہ اویہ نم ۔۔

ਗੁਰ ਕਾ ਿਰਸਨੁ ਸੰਚਹੁ ਹਤਰ ਧਨੁ ॥੧॥

سب
ُگر اک درنس جہؤ ہر دنھ ۔۔۱۔۔
ਊਿਮ ਮਤਿ ਮੇਰੈ ਤਰਿੈ ਿੂੰ ਆਉ ॥

اُومت مت ریمَے ر َِدے ئُؤن ا و ۔۔
ਤਧਆਵਉ ਗਾਵਉ ਗੁਣ ਗੋਤਵੰਿਾ ਅਤਿ ਪਰੀਿਮ ਮੋਤਹ ਲਾਗੈ ਨਾਉ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

دایھوو اگوو ُگں وگوِدنا ات رپمتی ومہِ ال َگے َ ناو ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਤਿਰਪਤਿ ਅਘਾਵਨੁ ਸਾਚੈ ਨਾਇ ॥

رتِپپ ااھگون سا َچے ناےئ ۔۔

ਅਿਸਤਿ ਮਜਨੁ ਸੰਿ ਧੂਰਾਇ ॥੨॥

بھسی م
چ
ھ
سی
ا ھ ں ت د ُؤراےئ ۔۔۲۔۔
ਸਭ ਮਤਹ ਜਾਨਉ ਕਰਿਾ ਏਕ ॥

سیھ ہہم اجئؤ رکنا انک ۔۔

ਸਾਧਸੰਗਤਿ ਤਮਤਲ ਬੁਤਧ ਤਬਬੇਕ ॥੩॥

سادھسیگت مِل ُندھ نِییک ۔۔۳۔۔
ਿਾਸੁ ਸਗਲ ਕਾ ਛੋਤਿ ਅਤਭਮਾਨੁ ॥

ب
داس لگس اک وھچد ا ھبمان ۔۔

ਨਾਨਕ ਕਉ ਗੁਤਰ ਿੀਨੋ ਿਾਨੁ ॥੪॥੨੫॥

نانک کؤ ُگر دونی دان ۔۔۴۔۔۲۵۔۔

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥

ا سا ہلحم ۵۔۔
ਬੁਤਧ ਪਰਗਾਸ ਭਈ ਮਤਿ ਪੂਰੀ ॥

ُندھ رپَاگس یئھب مت ئُؤری ۔۔
ਿਾ ਿੇ ਤਬਨਸੀ ਿੁਰਮਤਿ ਿੂਰੀ ॥੧॥

ن
نا ےت ِیسی ُدرمت ُدوری ۔۔۱۔۔
ਐਸੀ ਗੁਰਮਤਿ ਪਾਈਅਲੇ ॥

ایسی ُگرمت ناپ ٔیلے ۔۔

ਬੂਿਿ ਘੋਰ ਅੰਧ ਕੂਪ ਮਤਹ ਤਨਕਤਸਓ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਰੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ئُؤدت وھگر ادنھ ُکؤت ہہم نِکسیؤ ریمے اھبیئ رے ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਮਹਾ ਅਗਾਹ ਅਗਤਨ ਕਾ ਸਾਗਰੁ ॥

اہم ااگہ انگ اک سارگ ۔۔
ਗੁਰੁ ਬੋਤਹਥੁ ਿਾਰੇ ਰਿਨਾਗਰੁ ॥੨॥

ُگر وبھتہ نارے رانترگ ۔۔۲۔۔

ਿੁਿਰ ਅੰਧ ਤਬਖਮ ਇਹ ਮਾਇਆ ॥

نِکھ
ُدرت ادنھ م اہہی امنا ۔۔

ਗੁਤਰ ਪੂਰੈ ਪਰਗਟੁ ਮਾਰਗੁ ਤਿਖਾਇਆ ॥੩॥

ُگر ئُؤ َرے رپگپ امرگ دِاھکنا ۔۔۳۔۔
ਜਾਪ ਿਾਪ ਕਛੁ ਉਕਤਿ ਨ ਮੋਰੀ ॥

اجت نات ھچک اُتک ہن ومری ۔۔

ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਸਰਣਾਗਤਿ ਿੋਰੀ ॥੪॥੨੬॥

ُگر نانک رسناگپ وتری ۔۔۴۔۔۲۶۔۔
ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ਤਿਪਿੇ ੨ ॥

ا سا ہلحم  ۵پ ِیدے ۲۔۔
ਹਤਰ ਰਸੁ ਪੀਵਿ ਸਿ ਹੀ ਰਾਿਾ ॥

ہر رس پِپؤت دص یہ رانا ۔۔

ਆਨ ਰਸਾ ਤਖਨ ਮਤਹ ਲਤਹ ਜਾਿਾ ॥

ک
ا ن رسا ھِں ہہم ہہل اجنا ۔۔

ਹਤਰ ਰਸ ਕੇ ਮਾਿੇ ਮਤਨ ਸਿਾ ਅਨੰਿ ॥

ہر رس ےک امےت نم دسا ا َپید ۔۔
ਆਨ ਰਸਾ ਮਤਹ ਤਵਆਪੈ ਤਚੰਿ ॥੧॥

ا ن رسا ہہم ونا ئَے ِجید ۔۔۱۔۔

ਹਤਰ ਰਸੁ ਪੀਵੈ ਅਲਮਸਿੁ ਮਿਵਾਰਾ ॥

ہر رس ویپَے اتسمل وتمارا ۔۔
ਆਨ ਰਸਾ ਸਤਭ ਹੋਛੇ ਰੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ا ن رسا سیھ وہےھچ رے ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਹਤਰ ਰਸ ਕੀ ਕੀਮਤਿ ਕਹੀ ਨ ਜਾਇ ॥

ہر رس یک تمیق یہک ہن اجۓ ۔۔
ਹਤਰ ਰਸੁ ਸਾਧੂ ਹਾਤਟ ਸਮਾਇ ॥

ہر رس سا ُدوھ اہت امسۓ ۔۔

ਲਾਖ ਕਰੋਰੀ ਤਮਲੈ ਨ ਕੇਹ ॥

الھک رکوری ملَ ِے ہن ہیک ۔۔
ਤਜਸਤਹ ਪਰਾਪਤਿ ਤਿਸ ਹੀ ਿੇਤਹ ॥੨॥

جسہہ رپاپپ ئِس یہ دہہی ۔۔۲۔۔
ਨਾਨਕ ਚਾਤਖ ਭਏ ਤਬਸਮਾਿੁ ॥

نانک اچھک ےئھب امسبد ۔۔
ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਿੇ ਆਇਆ ਸਾਿੁ ॥

نانک ُگر ےت ا نا اصد ۔۔

ਈਿ ਊਿ ਕਿ ਛੋਤਿ ਨ ਜਾਇ ॥

اِپپ اُوت تک وھچد ہن اجۓ ۔۔
ਨਾਨਕ ਗੀਧਾ ਹਤਰ ਰਸ ਮਾਤਹ ॥੩॥੨੭॥

نانک دیگاھ ہر رس امہِ۔۔۳۔۔۲۷۔۔
ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥

ا سا ہلحم ۵۔۔
ਕਾਮੁ ਿੋਧੁ ਲੋਭੁ ਮੋਹੁ ਤਮਟਾਵੈ ਛੁਟਕੈ ਿੁਰਮਤਿ ਅਪੁਨੀ ਧਾਰੀ ॥

چ
ھ
َ
ُی
ک
م
اکم رکودھ ولھب ومہ مِیا َوے ے ُدر ت اینپ داھری ۔۔
ਹੋਇ ਤਨਮਾਣੀ ਸੇਵ ਕਮਾਵਤਹ ਿਾ ਪਰੀਿਮ ਹੋਵਤਹ ਮਤਨ ਤਪਆਰੀ ॥੧॥

ویس امکوہِ نا رپمتی وہوہِ نم ایپری ۔۔۱۔۔
وہۓ بِماین َ
ਸੁਤਣ ਸੁੰਿਤਰ ਸਾਧੂ ਬਚਨ ਉਧਾਰੀ ॥

ُسں ُسیدر سا ُدوھ نچب اُداھری ۔۔

ਿੂਖ ਭੂਖ ਤਮਟੈ ਿੇਰੋ ਸਹਸਾ ਸੁਖ ਪਾਵਤਹ ਿੂੰ ਸੁਖਮਤਨ ਨਾਰੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ُسکھ
ب
م
ُدوھک ُھؤھک ِمپے ریتو سہسا ُسکھ ناوہِ ئُؤن ں ناری ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਚਰਣ ਪਖਾਤਰ ਕਰਉ ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਆਿਮ ਸੁਧੁ ਤਬਖੁ ਤਿਆਸ ਤਨਵਾਰੀ ॥

رچن اھکپر رکو ُگر ویسا ا مت ُسدھ نِکھ پ ِیاس ئِؤاری ۔۔

ਿਾਸਨ ਕੀ ਹੋਇ ਿਾਤਸ ਿਾਸਰੀ ਿਾ ਪਾਵਤਹ ਸੋਭਾ ਹਤਰ ਿੁਆਰੀ ॥੨॥

دانس یک وہۓ داس دارسی نا ناوہِ وساھب ہر ُدواری ۔۔۲۔۔
ਇਹੀ ਅਚਾਰ ਇਹੀ ਤਬਉਹਾਰਾ ਆਤਗਆ ਮਾਤਨ ਭਗਤਿ ਹੋਇ ਿੁਮਹਾਰੀ ॥

ُب
ایہی ااچر ایہی ویباہرا ا ایگ امن تگھب وہۓ مہھاری ۔۔

ਜੋ ਇਹੁ ਮੰਿੁ ਕਮਾਵੈ ਨਾਨਕ ਸੋ ਭਉਜਲੁ ਪਾਤਰ ਉਿਾਰੀ ॥੩॥੨੮॥

امکوے نانک وس وھبٔلج نار انارےیَ ۔۔۳۔۔۲۸۔۔
وج اویہ میتر َ
ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ਿੁਪਿੇ ॥

ا سا ہلحم ُ ۵دندے ۔۔
ਭਈ ਪਰਾਪਤਿ ਮਾਨੁਖ ਿੇਹੁਰੀਆ ॥

یئھب رپاپپ ام ُنکھ دب ُہرنا ۔۔

ਗੋਤਬੰਿ ਤਮਲਣ ਕੀ ਇਹ ਿੇਰੀ ਬਰੀਆ ॥

وگپِید مل ِں یک اہہی ریتی پرِنا ۔۔
ਅਵਤਰ ਕਾਜ ਿੇਰੈ ਤਕਿੈ ਨ ਕਾਮ ॥

ا َور اکچ ریتَے ک ِ َپے ہن اکم ۔۔

ਤਮਲੁ ਸਾਧਸੰਗਤਿ ਭਜੁ ਕੇਵਲ ਨਾਮ ॥੧॥

مِل سادھسیگت جھب ویکل نام ۔۔۱۔۔

ਸਰੰਜਾਤਮ ਲਾਗੁ ਭਵਜਲ ਿਰਨ ਕੈ ॥

ب
رسااجنم الگ َھؤلج رتن ےکَ ۔۔

ਜਨਮੁ ਤਬਰਥਾ ਜਾਿ ਰੰਤਗ ਮਾਇਆ ਕੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

منج پرِاھت اجت رنگ امنا ےکَ ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਜਪੁ ਿਪੁ ਸੰਜਮੁ ਧਰਮੁ ਨ ਕਮਾਇਆ ॥

جت پپ

سبج

م درھم ہن امکنا ۔۔

ਸੇਵਾ ਸਾਧ ਨ ਜਾਤਨਆ ਹਤਰ ਰਾਇਆ ॥

ویسا سادھ ہن اجاین ہر رانا ۔۔
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਹਮ ਨੀਚ ਕਰੰਮਾ ॥

وہک نانک مہ چین رکّام ۔۔
ਸਰਤਣ ਪਰੇ ਕੀ ਰਾਖਹੁ ਸਰਮਾ ॥੨॥੨੯॥

ک
رسن رپے یک را ھہؤ رسام ۔۔۲۔۔۲۹۔۔
ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥

ا سا ہلحم ۵۔۔
ਿੁਝ ਤਬਨੁ ਅਵਰੁ ਨਾਹੀ ਮੈ ਿੂਜਾ ਿੂੰ ਮੇਰੇ ਮਨ ਮਾਹੀ ॥

ُب
چھ پِں ا َور نایہ م َے ُدواج ئُؤن ریمے نم امیہ ۔۔
ਿੂੰ ਸਾਜਨੁ ਸੰਗੀ ਪਰਭੁ ਮੇਰਾ ਕਾਹੇ ਜੀਅ ਿਰਾਹੀ ॥੧॥

ئُؤن سانج سیگی رپَھب ریما اکےہ یج درایہ ۔۔۱۔۔
ਿੁਮਰੀ ਓਟ ਿੁਮਾਰੀ ਆਸਾ ॥

ُبمری اوت ُبماری ا سا ۔۔

ਬੈਿਿ ਊਿਿ ਸੋਵਿ ਜਾਗਿ ਤਵਸਰੁ ਨਾਹੀ ਿੂੰ ਸਾਸ ਤਗਰਾਸਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

نیبھت اُوبھت وسوت اجگپ وِرس نایہ ئُؤن ساس گِراسا ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਰਾਖੁ ਰਾਖੁ ਸਰਤਣ ਪਰਭ ਅਪਨੀ ਅਗਤਨ ਸਾਗਰ ਤਵਕਰਾਲਾ ॥

راھک راھک رسن رپَھب اینپ انگ سارگ وِرکاال ۔۔
ਨਾਨਕ ਕੇ ਸੁਖਿਾਿੇ ਸਤਿਗੁਰ ਹਮ ਿੁਮਰੇ ਬਾਲ ਗੁਪਾਲਾ ॥੨॥੩੦॥

نانک ےک ُسکھداےت سیگؤر مہ ُبمرے نال ُگیاال ۔۔۲۔۔۳۱۔۔
ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥

ا سا ہلحم ۵۔۔
ਹਤਰ ਜਨ ਲੀਨੇ ਪਰਭੂ ਛਿਾਇ ॥

ب
ہر نج ےنیل رپ ُھؤ چھداۓ ۔۔
ਪਰੀਿਮ ਤਸਉ ਮੇਰੋ ਮਨੁ ਮਾਤਨਆ ਿਾਪੁ ਮੁਆ ਤਬਖੁ ਖਾਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

اھکۓ ۔۔۱۔۔راہو۔۔
رپمتی سِیؤ ریمو نم اماین نات مُؤا ُ نِکھ
ِ
ਪਾਲਾ ਿਾਊ ਕਛੂ ਨ ਤਬਆਪੈ ਰਾਮ ਨਾਮ ਗੁਨ ਗਾਇ ॥

کج
ُ
گ
ُ
ئ
ھ
َ
ناال نا ُو ؤ ہن ایب ے رام نام ں اگۓ ۔۔

ਿਾਕੀ ਕੋ ਤਚਤਿ ਕਛੂ ਨ ਲਾਗੈ ਚਰਨ ਕਮਲ ਸਰਨਾਇ ॥੧॥

ک
دایک وک ِجت ج ؤُ
ھ

ہن ال َگے رچن لمک رسناۓ ۔۔۱۔۔

ਸੰਿ ਪਰਸਾਤਿ ਭਏ ਤਕਰਪਾਲਾ ਹੋਏ ਆਤਪ ਸਹਾਇ ॥

سیت رپساد ےئھب کِرناال وہےئ ا ت اہسۓ ۔۔

ਗੁਨ ਤਨਧਾਨ ਤਨਤਿ ਗਾਵੈ ਨਾਨਕੁ ਸਹਸਾ ਿੁਖੁ ਤਮਟਾਇ ॥੨॥੩੧॥

ُگ
اگوے نانک سہسا ُدھک مِیا ِئے ۔۔۲۔۔۳۱۔۔
ں ن ِداھن پِپ َ

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥

ا سا ہلحم ۵۔۔
ਅਉਖਧੁ ਖਾਇਓ ਹਤਰ ਕੋ ਨਾਉ ॥

اودھکھ اھکویئ ہر وک ناو ۔۔
ਸੁਖ ਪਾਏ ਿੁਖ ਤਬਨਤਸਆ ਥਾਉ ॥੧॥

ُسکھ ناےئ ُدھک نِیسیا اھتو ۔۔۱۔۔

ਿਾਪੁ ਗਇਆ ਬਚਤਨ ਗੁਰ ਪੂਰੇ ॥

نات ایگ نچب ُگر ئُؤرے ۔۔

ਅਨਿੁ ਭਇਆ ਸਤਭ ਤਮਟੇ ਤਵਸੂਰੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ا َند ایھب سیھ ِمپے وِسُؤرے ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਜੀਅ ਜੰਿ ਸਗਲ ਸੁਖੁ ਪਾਇਆ ॥

ایج جپت لگس ُسکھ نانا ۔۔

ਪਾਰਬਰਹਮੁ ਨਾਨਕ ਮਤਨ ਤਧਆਇਆ ॥੨॥੩੨॥

نارپرمہ نانک نم دایھنا ۔۔۲۔۔۳۲۔۔
ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥

ا سا ہلحم ۵۔۔
ਬਾਂਛਿ ਨਾਹੀ ਸੁ ਬੇਲਾ ਆਈ ॥

ب
ج
پ
ی
ھ
نا ت نایہ وس ال ا یئ ۔۔

ਤਬਨੁ ਹੁਕਮੈ ਤਕਉ ਬੁਝੈ ਬੁਝਾਈ ॥੧॥

بُج ب
پِں ُچکمے َ کپؤ َھے ُجھایئ ۔۔۱۔۔

ਿੰਢੀ ਿਾਿੀ ਤਮਟੀ ਖਾਈ ॥

ڈنھٹیھ نایت مِبی اھکیئ ۔۔
ਓਹੁ ਨ ਬਾਲਾ ਬੂਢਾ ਭਾਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

او ُہ ہن ناال وبداھ اھبیئ ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਨਾਨਕ ਿਾਸ ਸਾਧ ਸਰਣਾਈ ॥

نانک داس سادھ رسنایئ ۔۔
ਗੁਰ ਪਰਸਾਤਿ ਭਉ ਪਾਤਰ ਪਰਾਈ ॥੨॥੩੩॥

ب
ُگر رپساد ھؤ نار رپایئ ۔۔۲۔۔۳۳۔۔
ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥

ا سا ہلحم ۵۔۔
ਸਿਾ ਸਿਾ ਆਿਮ ਪਰਗਾਸੁ ॥

دسا دسا ا مت رپاگس ۔۔
ਸਾਧਸੰਗਤਿ ਹਤਰ ਚਰਣ ਤਨਵਾਸੁ ॥੧॥

سادھسیگت ہر رچن ئِؤاس ۔۔۱۔۔
ਰਾਮ ਨਾਮ ਤਨਤਿ ਜਤਪ ਮਨ ਮੇਰੇ ॥

رام نام پِپ جت نم ریمے ۔۔
ਸੀਿਲ ਸਾਂਤਿ ਸਿਾ ਸੁਖ ਪਾਵਤਹ ਤਕਲਤਵਖ ਜਾਤਹ ਸਭੇ ਮਨ ਿੇਰੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

سب
سِییل ساپپ دسا ُسکھ ناوہِ کِلؤِھک اجہِ ھے نم ریتے ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਜਾ ਕੇ ਪੂਰਨ ਕਰਮ ॥

ہکُ نانک اج ےک ئُؤرن رکم ۔۔

ਸਤਿਗੁਰ ਭੇਟੇ ਪੂਰਨ ਪਾਰਬਰਹਮ ॥੨॥੩੪॥

سیگ ب
پ
ھی
پ
ئ
ُ
ؤر ے ؤرن نار رمہ ۔۔۲۔۔۳۴۔۔
ਿੂਜੇ ਘਰ ਕੇ ਚਉਿੀਸ ॥

ُدوےج رھگ ےک جؤسیت ۔۔
ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥

ا سا ہلحم ۵۔۔
ਜਾ ਕਾ ਹਤਰ ਸੁਆਮੀ ਪਰਭੁ ਬੇਲੀ ॥

اج اک ہر سُؤا یم رپَھب یلیب ۔۔
ਪੀੜ ਗਈ ਤਿਤਰ ਨਹੀ ਿੁਹੇਲੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ب
ڑیپ یئگ ھِر یہن ُدیلیہ ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਕਤਰ ਤਕਰਪਾ ਚਰਨ ਸੰਤਗ ਮੇਲੀ ॥

رک کِرنا رچن گنس یلیم ۔۔

ਸੂਖ ਸਹਜ ਆਨੰਿ ਸੁਹੇਲੀ ॥੧॥

سہ
سہ
سُؤھک ج ا دنن ُ یلی ۔۔۱۔۔

ਸਾਧਸੰਤਗ ਗੁਣ ਗਾਇ ਅਿੋਲੀ ॥

سادھسیگ ُگں اگۓ اوتیل ۔۔

ਹਤਰ ਤਸਮਰਿ ਨਾਨਕ ਭਈ ਅਮੋਲੀ ॥੨॥੩੫॥

ہر ِسمرت نانک یئھب اومیل ۔۔۲۔۔۳۵۔۔
ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥

ا سا ہلحم ۵۔۔

ਕਾਮ ਿੋਧ ਮਾਇਆ ਮਿ ਮਿਸਰ ਏ ਖੇਲਿ ਸਤਭ ਜੂਐ ਹਾਰੇ ॥

ک
اکم رکودھ امنا دم میسر اے ھیلت سیھ ُجؤےئَ اہرے ۔۔
ਸਿੁ ਸੰਿੋਖੁ ਿਇਆ ਧਰਮੁ ਸਚੁ ਇਹ ਅਪੁਨੈ ਤਗਰਹ ਭੀਿਤਰ ਵਾਰੇ ॥੧॥

ست وتنسھک دایئ درھم چس اہہی اےنپ گِرہ رتیھب وارے ۔۔۱۔۔
ਜਨਮ ਮਰਨ ਚੂਕੇ ਸਤਭ ਭਾਰੇ ॥

منج رمن ُجؤےک سیھ اھبرے ۔۔
ਤਮਲਿ ਸੰਤਗ ਭਇਓ ਮਨੁ ਤਨਰਮਲੁ ਗੁਤਰ ਪੂਰੈ ਲੈ ਤਖਨ ਮਤਹ ਿਾਰੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ک
مل ِت گنس ویھب نم پِرلم ُگر ئُؤ َرے لَے ھِں ہہم نارے ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਸਭ ਕੀ ਰੇਨੁ ਹੋਇ ਰਹੈ ਮਨੂਆ ਸਗਲੇ ਿੀਸਤਹ ਮੀਿ ਤਪਆਰੇ ॥

سیھ یک رنی وہۓ ر َہے م ُپؤا ےلگس دئسہ ِہ ِمپت ایپرے ۔۔
ਸਭ ਮਧੇ ਰਤਵਆ ਮੇਰਾ ਿਾਕੁਰੁ ਿਾਨੁ ਿੇਿ ਸਤਭ ਜੀਅ ਸਮਹਾਰੇ ॥੨॥

س
م
ہ
سیھ دمےھ روِنا ریما اھٹ ُکر دان دپپ سیھ یج ھارے ۔۔۲۔۔
ਏਕੋ ਏਕੁ ਆਤਪ ਇਕੁ ਏਕੈ ਏਕੈ ਹੈ ਸਗਲਾ ਪਾਸਾਰੇ ॥

ےہ سگال ناسارے ۔۔
اوکی انک ا ت اِک اےکی اےکی َ
ਜਤਪ ਜਤਪ ਹੋਏ ਸਗਲ ਸਾਧ ਜਨ ਏਕੁ ਨਾਮੁ ਤਧਆਇ ਬਹੁਿੁ ਉਧਾਰੇ ॥੩॥

جت جت وہےئ لگس سادھ نج انک نام دایھۓ تہب اُداھرے ۔۔۳۔۔
ਗਤਹਰ ਗੰਭੀਰ ਤਬਅੰਿ ਗੁਸਾਈ ਅੰਿੁ ਨਹੀ ਤਕਛੁ ਪਾਰਾਵਾਰੇ ॥

ک
رہگ ریھبمگ ےباپپ ُگسا ٔی اپپ یہن ِچھ ناراوارے ۔۔

ਿੁਮਹਰੀ ਤਿਪਾ ਿੇ ਗੁਨ ਗਾਵੈ ਨਾਨਕ ਤਧਆਇ ਤਧਆਇ ਪਰਭ ਕਉ ਨਮਸਕਾਰੇ ॥੪॥੩੬॥

ُبم
ہ
ُ
گ
ک
ک
ِ
ھ
اگوے نانک دایھۓ دایھۓ رپَھب ؤ اکسمنرے ۔۔۴۔۔۳۶۔۔
ری رنا ےت ں َ

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥

ا سا ہلحم ۵۔۔
ਿੂ ਤਬਅੰਿੁ ਅਤਵਗਿੁ ਅਗੋਚਰੁ ਇਹੁ ਸਭੁ ਿੇਰਾ ਆਕਾਰੁ ॥

ئُؤ ےباپپ ا َوگپ اوگرچ اویہ سیھ ریتا ا اکر ۔۔

ਤਕਆ ਹਮ ਜੰਿ ਕਰਹ ਚਿੁਰਾਈ ਜਾਂ ਸਭੁ ਤਕਛੁ ਿੁਝੈ ਮਝਾਤਰ ॥੧॥

سی کِچ ُبجھ م
ج
ایک مہ جپت رکہ چتُرایئ اجن ھ ھ َ ے ھار ۔۔۱۔۔
ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਅਪਨੇ ਬਾਤਲਕ ਰਾਖਹੁ ਲੀਲਾ ਧਾਤਰ ॥

ک
ریمے سیگؤر اےنپ ناکل را ھہؤ لیال داھر ۔۔

ਿੇਹੁ ਸੁਮਤਿ ਸਿਾ ਗੁਣ ਗਾਵਾ ਮੇਰੇ ਿਾਕੁਰ ਅਗਮ ਅਪਾਰ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

دوہی ُسمِت دسا ُگں اگوا ریمے اھٹ ُکر امگ انار ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਜੈਸੇ ਜਨਤਨ ਜਿਰ ਮਤਹ ਪਰਾਨੀ ਓਹੁ ਰਹਿਾ ਨਾਮ ਅਧਾਤਰ ॥

ب
ےسیج چیں ج ھر ہہم رپاین اووہ راتہ نام اداھر ۔۔

ਅਨਿੁ ਕਰੈ ਸਾਤਸ ਸਾਤਸ ਸਮਹਾਰੈ ਨਾ ਪੋਹੈ ਅਗਨਾਤਰ ॥੨॥

س
م
ہ
ہ
گ
ا َند رکَے ساس ساس ھا َرے ہن وپ َ ے ا یار ۔۔۲۔۔
ਪਰ ਧਨ ਪਰ ਿਾਰਾ ਪਰ ਤਨੰਿਾ ਇਨ ਤਸਉ ਪਰੀਤਿ ਤਨਵਾਤਰ ॥

رپ دنھ رپ دارا رپ پ ِیدا اِن سِیؤ رپپپ ئِؤار ۔۔

ਚਰਨ ਕਮਲ ਸੇਵੀ ਤਰਿ ਅੰਿਤਰ ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਕੈ ਆਧਾਤਰ ॥੩॥

ےک ا داھر ۔۔۳۔۔
رچن لمک ویسی رِد ارتن ُگر ئُؤرے َ
ਤਗਰਹੁ ਮੰਿਰ ਮਹਲਾ ਜੋ ਿੀਸਤਹ ਨਾ ਕੋਈ ਸੰਗਾਤਰ ॥

گِر ُہ دنمر ہلحم وج دئسہ ِہ ہن وکیئ اگنسر ۔۔

ਜਬ ਲਗੁ ਜੀਵਤਹ ਕਲੀ ਕਾਲ ਮਤਹ ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਸਮਹਾਤਰ ॥੪॥੩੭॥

جت گل ویجہِ یلک اکل ہہم نج نانک نام اہمسر ۔۔۴۔۔۳۷۔۔
ਆਸਾ ਘਰੁ ੩ ਮਹਲਾ ੫

ا سا رھگ  ۳ہلحم ۵
ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪਰਸਾਤਿ ॥

اِک اواکنر سیگؤر رپساد ۔۔
ਰਾਜ ਤਮਲਕ ਜੋਬਨ ਤਗਰਹ ਸੋਭਾ ਰੂਪਵੰਿੁ ਜੋੁਆਨੀ ॥

راچ مل ِک وجنب گِرہ وساھب ُرووپَپپ وجاین ۔۔

ਬਹੁਿੁ ਿਰਬੁ ਹਸਿੀ ਅਰੁ ਘੋੜੇ ਲਾਲ ਲਾਖ ਬੈ ਆਨੀ ॥

تہب درت یتسہ رع وھگرے الل الھک ئَے ا ین ۔۔

ਆਗੈ ਿਰਗਤਹ ਕਾਤਮ ਨ ਆਵੈ ਛੋਤਿ ਚਲੈ ਅਤਭਮਾਨੀ ॥੧॥

ب
ے وھچد چلَے ا ھبماین ۔۔۱۔۔
ا ےگ درہہگ اکم ہن ا و َ
ਕਾਹੇ ਏਕ ਤਬਨਾ ਤਚਿੁ ਲਾਈਐ ॥

اکےہ انک پِیا ِجت ال پ ٔپے ۔۔

ਊਿਿ ਬੈਿਿ ਸੋਵਿ ਜਾਗਿ ਸਿਾ ਸਿਾ ਹਤਰ ਤਧਆਈਐ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

اُوبھت نیبھت وسوت اجگپ دسا دسا ہر دایھ نیپے َ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਮਹਾ ਬਤਚਿਰ ਸੁੰਿਰ ਆਖਾੜੇ ਰਣ ਮਤਹ ਤਜਿੇ ਪਵਾੜੇ ॥

ب
اہم چِتر ُسیدر ا اھکرے رن ہہم ِجپے وپارے ۔۔

ਹਉ ਮਾਰਉ ਹਉ ਬੰਧਉ ਛੋਿਉ ਮੁਖ ਿੇ ਏਵ ਬਬਾੜੇ ॥

ہؤ امرو ہؤ دنبھؤ وھچدو مُکھ ےت اَوی اببرے ۔۔

ਆਇਆ ਹੁਕਮੁ ਪਾਰਬਰਹਮ ਕਾ ਛੋਤਿ ਚਤਲਆ ਏਕ ਤਿਹਾੜੇ ॥੨॥

ک
ا نا ُچ م نارپرمہ اک وھچد ایلچ انک دِاہرے ۔۔۲۔۔

ਕਰਮ ਧਰਮ ਜੁਗਤਿ ਬਹੁ ਕਰਿਾ ਕਰਣੈਹਾਰੁ ਨ ਜਾਨੈ ॥

رکم درھم ُچگت وہب رکنا رک َپبہار ہن اج ئَے ۔۔

ਉਪਿੇਸੁ ਕਰੈ ਆਤਪ ਨ ਕਮਾਵੈ ਿਿੁ ਸਬਿੁ ਨ ਪਛਾਨੈ ॥

امکوے پپ دبس ہن اھچپ ئَے ۔۔
ا ُندسی رکَے ا ت ہن َ
ਨਾਂਗਾ ਆਇਆ ਨਾਂਗੋ ਜਾਸੀ ਤਜਉ ਹਸਿੀ ਖਾਕੁ ਛਾਨੈ ॥੩॥

نااگن ا نا ناوگن اجیس ویج یتسہ اھکک اھچ ئَے ۔۔۳۔۔
ਸੰਿ ਸਜਨ ਸੁਨਹੁ ਸਤਭ ਮੀਿਾ ਝੂਿਾ ਏਹੁ ਪਸਾਰਾ ॥

چ
سیت نجس ُسبہؤ سیھ مِییا ُھؤاھٹ اویہ ئسارا ۔۔

ਮੇਰੀ ਮੇਰੀ ਕਤਰ ਕਤਰ ਿੂਬੇ ਖਤਪ ਖਤਪ ਮੁਏ ਗਵਾਰਾ ॥

ریمی ریمی رک رک ُدوےب پھک پھک مُؤےئ وگارا ۔۔
ਗੁਰ ਤਮਤਲ ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਤਧਆਇਆ ਸਾਤਚ ਨਾਤਮ ਤਨਸਿਾਰਾ ॥੪॥੧॥੩੮॥

ُگر مِل نانک نام دایھنا ساچ نام ئِسیارا ۔۔۴۔۔۱۔۔۳۸۔۔
ਰਾਗੁ ਆਸਾ ਘਰੁ ੫ ਮਹਲਾ ੫

راگ ا سا رھگ  ۵ہلحم ۵
ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪਰਸਾਤਿ ॥

اِک اواکنر سیگؤر رپساد ۔۔
ਭਰਮ ਮਤਹ ਸੋਈ ਸਗਲ ਜਗਿ ਧੰਧ ਅੰਧ ॥

رھبم ہہم وسیئ لگس تگج ددنھھ ادنھ ۔۔

ਕੋਊ ਜਾਗੈ ਹਤਰ ਜਨੁ ॥੧॥

وکو اج َگے ہر نج ۔۔۱۔۔
ُ

ਮਹਾ ਮੋਹਨੀ ਮਗਨ ਤਪਰਅ ਪਰੀਤਿ ਪਰਾਨ ॥

اہم ومینہ نگم پِرنا رپِپپ رپان ۔۔
ਕੋਊ ਤਿਆਗੈ ਤਵਰਲਾ ॥੨॥

وکو ایتےگَ وِرال ۔۔۲۔۔
ُ
ਚਰਨ ਕਮਲ ਆਨੂਪ ਹਤਰ ਸੰਿ ਮੰਿ ॥

رچن لمک ا ونت ہر سیت تنم ۔۔
ਕੋਊ ਲਾਗੈ ਸਾਧੂ ॥੩॥

وکو ال َگے سا ُدوھ ۔۔۳۔۔
ُ
ਨਾਨਕ ਸਾਧੂ ਸੰਤਗ ਜਾਗੇ ਤਗਆਨ ਰੰਤਗ ॥

نانک سا ُدوھ گنس اجےگ گ ِیان رنگ ۔۔
ਵਿਭਾਗੇ ਤਕਰਪਾ ॥੪॥੧॥੩੯॥

وداھبےگ کِرنا ۔۔۴۔۔۱۔۔۳۹۔۔
ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪਰਸਾਤਿ ॥

اِک اواکنر سیگؤر رپساد ۔۔
ਰਾਗੁ ਆਸਾ ਘਰੁ ੬ ਮਹਲਾ ੫ ॥

راگ ا سا رھگ  ۶ہلحم ۵۔۔
ਜੋ ਿੁਧੁ ਭਾਵੈ ਸੋ ਪਰਵਾਨਾ ਸੂਖੁ ਸਹਜੁ ਮਤਨ ਸੋਈ ॥

سہ
وج ُندھ اھبوے وس رپوانا سُؤھک ج نم وسیئ ۔۔

ਕਰਣ ਕਾਰਣ ਸਮਰਥ ਅਪਾਰਾ ਅਵਰੁ ਨਾਹੀ ਰੇ ਕੋਈ ॥੧॥

رکن اکرن رمسھت انارا ا َور نایہ رے وکیئ ۔۔۱۔۔
ਿੇਰੇ ਜਨ ਰਸਤਕ ਰਸਤਕ ਗੁਣ ਗਾਵਤਹ ॥

ریتے نج رکس رکس ُگں اگوہِ۔۔

ਮਸਲਤਿ ਮਿਾ ਤਸਆਣਪ ਜਨ ਕੀ ਜੋ ਿੂੰ ਕਰਤਹ ਕਰਾਵਤਹ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

مسلت اتم ِسیاپپ نج یک وج ئُؤن رکہِ رکاوہِ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਅੰਤਮਰਿੁ ਨਾਮੁ ਿੁਮਾਰਾ ਤਪਆਰੇ ਸਾਧਸੰਤਗ ਰਸੁ ਪਾਇਆ ॥

ارمت نام ُبمارا ایپرے سادھسیگ رس نانا ۔۔

ਤਿਰਪਤਿ ਅਘਾਇ ਸੇਈ ਜਨ ਪੂਰੇ ਸੁਖ ਤਨਧਾਨੁ ਹਤਰ ਗਾਇਆ ॥੨॥

رتِپپ ااھگےئ سیبی نج ئُؤرے ُسکھ ن ِداھن ہر اگنا ۔۔۲۔۔
ਜਾ ਕਉ ਟੇਕ ਿੁਮਹਾਰੀ ਸੁਆਮੀ ਿਾ ਕਉ ਨਾਹੀ ਤਚੰਿਾ ॥

ُب
م
ہ
ک
س
چ
ی
اج کؤ کیٹ ھاری ُؤا یم نا ؤ نایہ ِ یا ۔۔

ਜਾ ਕਉ ਿਇਆ ਿੁਮਾਰੀ ਹੋਈ ਸੇ ਸਾਹ ਭਲੇ ਭਗਵੰਿਾ ॥੩॥

اج کؤ دایئ ُبماری وہیئ ےس ساہ ےلھب وگھبَاتن ۔۔۳۔۔

ਭਰਮ ਮੋਹ ਧਰੋਹ ਸਤਭ ਤਨਕਸੇ ਜਬ ਕਾ ਿਰਸਨੁ ਪਾਇਆ ॥

رھبم ومہ درھوہ سیھ نکِسے جت اک درنس نانا ۔۔

ਵਰਿਤਣ ਨਾਮੁ ਨਾਨਕ ਸਚੁ ਕੀਨਾ ਹਤਰ ਨਾਮੇ ਰੰਤਗ ਸਮਾਇਆ ॥੪॥੧॥੪੦॥

ورنت نام نانک چس انیک ہر ناےم رنگ امسنا ۔۔۴۔۔۱۔۔۴۱۔۔
ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥

ا سا ہلحم ۵۔۔

ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੀ ਮਲੁ ਧੋਵੈ ਪਰਾਈ ਆਪਣਾ ਕੀਿਾ ਪਾਵੈ ॥

وھوے رپایئ ا انپ کییا نا َوے ۔۔
منج منج یک لم د َ
ਈਹਾ ਸੁਖੁ ਨਹੀ ਿਰਗਹ ਢੋਈ ਜਮ ਪੁਤਰ ਜਾਇ ਪਚਾਵੈ ॥੧॥

اچپوے ۔۔۱۔۔
اِاہی ُسکھ یہن درہگ دوھیئ مج ُپر اجۓ َ
ਤਨੰਿਤਕ ਅਤਹਲਾ ਜਨਮੁ ਗਵਾਇਆ ॥

پ ِیدک اَہال منج وگَانا ۔۔
ਪਹੁਤਚ ਨ ਸਾਕੈ ਕਾਹੂ ਬਾਿੈ ਆਗੈ ਿਉਰ ਨ ਪਾਇਆ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

بہ
ب
ج ہن سا َکے اک ُہؤ نا َئے ا ےگ ھؤر ہن نانا ۔۔۱۔۔راہو۔۔

ਤਕਰਿੁ ਪਇਆ ਤਨੰਿਕ ਬਪੁਰੇ ਕਾ ਤਕਆ ਓਹੁ ਕਰੈ ਤਬਚਾਰਾ ॥

کِرت ایپ پ ِیدک نتُرے اک ایک او ُہ رکَے ِبچارا ۔۔

ਿਹਾ ਤਬਗੂਿਾ ਜਹ ਕੋਇ ਨ ਰਾਖੈ ਓਹੁ ਤਕਸੁ ਪਤਹ ਕਰੇ ਪੁਕਾਰਾ ॥੨॥

ک
اہت نِگ ُؤنا ہج وکۓ ہن را َھے او ُہ کِس بہہ رکے ئُکارا ۔۔۲۔۔
ਤਨੰਿਕ ਕੀ ਗਤਿ ਕਿਹੂੰ ਨਾਹੀ ਖਸਮੈ ਏਵੈ ਭਾਣਾ ॥

ک
ھ
س
ے اھبنا ۔۔
پ ِیدک یک گپ کب ُہؤن نایہ مے َ اوی َ
ਜੋ ਜੋ ਤਨੰਿ ਕਰੇ ਸੰਿਨ ਕੀ ਤਿਉ ਸੰਿਨ ਸੁਖੁ ਮਾਨਾ ॥੩॥

س
س
وج وج پ ِید رکے ییں یک پپؤ ییں ُسکھ امنا ۔۔۳۔۔
ਸੰਿਾ ਟੇਕ ਿੁਮਾਰੀ ਸੁਆਮੀ ਿੂੰ ਸੰਿਨ ਕਾ ਸਹਾਈ ॥

س
سییا کیٹ ُبماری سُؤا یم ئُؤن ییں اک اہسیئ ۔۔

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਸੰਿ ਹਤਰ ਰਾਖੇ ਤਨੰਿਕ ਿੀਏ ਰੁੜਾਈ ॥੪॥੨॥੪੧॥

وہک نانک سیت ہر راےھک پ ِیدک د پپے ُررایئ ۔۔۴۔۔۲۔۔۴۱۔۔

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥

ا سا ہلحم ۵۔۔
ਬਾਹਰੁ ਧੋਇ ਅੰਿਰੁ ਮਨੁ ਮੈਲਾ ਿੁਇ ਿਉਰ ਅਪੁਨੇ ਖੋਏ ॥

ب
ناہر دوھےئ ارتن نم میال ُدےئ ھؤر اےنپ وھکےئ ۔۔

ਈਹਾ ਕਾਤਮ ਿੋਤਧ ਮੋਤਹ ਤਵਆਤਪਆ ਆਗੈ ਮੁਤਸ ਮੁਤਸ ਰੋਏ ॥੧॥

اِاہی اکم رکودھ ومہِ وناایپ ا ےگ مُس مُس روےئ ۔۔۱۔۔
ਗੋਤਵੰਿ ਭਜਨ ਕੀ ਮਤਿ ਹੈ ਹੋਰਾ ॥

وگوِدن نجھب یک مت ےہَ وہرا ۔۔
ਵਰਮੀ ਮਾਰੀ ਸਾਪੁ ਨ ਮਰਈ ਨਾਮੁ ਨ ਸੁਨਈ ਿੋਰਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

وریم امری سات ہن رمیئ نام ہن ُسیبی دورا ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਮਾਇਆ ਕੀ ਤਕਰਤਿ ਛੋਤਿ ਗਵਾਈ ਭਗਿੀ ਸਾਰ ਨ ਜਾਨੈ ॥

ب
گب
ھ
َ
ئ
امنا یک کِرت وھچد وگَایئ ی سار ہن اج ے ۔۔

ਬੇਿ ਸਾਸਿਰ ਕਉ ਿਰਕਤਨ ਲਾਗਾ ਿਿੁ ਜੋਗੁ ਨ ਪਛਾਨੈ ॥੨॥

دیب سارتس کؤ رتنک الاگ پپ وجگ ہن اھچپ ئَے ۔۔۲۔۔

ਉਘਤਰ ਗਇਆ ਜੈਸਾ ਖੋਟਾ ਢਬੂਆ ਨਿਤਰ ਸਰਾਿਾ ਆਇਆ ॥

اُرھگ ایگ اسیج وھکنا دھ ُپؤا دنر رصاہف ا نا ۔۔

ਅੰਿਰਜਾਮੀ ਸਭੁ ਤਕਛੁ ਜਾਨੈ ਉਸ ਿੇ ਕਹਾ ਛਪਾਇਆ ॥੩॥

ک
ارتناجیم سیھ ِچھ اج ئَے اُس ےت اہک اپھچنا ۔۔۳۔۔

ਕੂਤੜ ਕਪਤਟ ਬੰਤਚ ਤਨੰਮੁਨੀਆਿਾ ਤਬਨਤਸ ਗਇਆ ਿਿਕਾਲੇ ॥

ُکؤر ٹپک چنب بِمُ ِییادا نِیس ایگ اکتتےل ۔۔

ਸਤਿ ਸਤਿ ਸਤਿ ਨਾਨਤਕ ਕਤਹਆ ਅਪਨੈ ਤਹਰਿੈ ਿੇਖੁ ਸਮਾਲੇ ॥੪॥੩॥੪੨॥

ست ست ست نانک کہیا اےنپ ہِر َدے دھکی امسےل ۔۔۴۔۔۳۔۔۴۲۔۔
ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥

ا سا ہلحم ۵۔۔
ਉਿਮੁ ਕਰਿ ਹੋਵੈ ਮਨੁ ਤਨਰਮਲੁ ਨਾਚੈ ਆਪੁ ਤਨਵਾਰੇ ॥

وہوے نم پِرلم نا َچے ا ت ئِؤارے ۔۔
اُدم رکت َ
ਪੰਚ ਜਨਾ ਲੇ ਵਸਗਤਿ ਰਾਖੈ ਮਨ ਮਤਹ ਏਕੰਕਾਰੇ ॥੧॥

پب
ک
ج انج ےل وسگت را َھے نم ہہم انکپکارے ۔۔۱۔۔
ਿੇਰਾ ਜਨੁ ਤਨਰਤਿ ਕਰੇ ਗੁਨ ਗਾਵੈ ॥

ُگ
اگوے ۔۔
ریتا نج پِرت رکے ں َ
ਰਬਾਬੁ ਪਖਾਵਜ ਿਾਲ ਘੁੰਘਰੂ ਅਨਹਿ ਸਬਿੁ ਵਜਾਵੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

گ
ھ
گ
ُی
ب
اجوے ۔۔۱۔۔راہو۔۔
اھکپوچ نال ھرو ا چد دبس و َ
رنات َ
ਪਰਥਮੇ ਮਨੁ ਪਰਬੋਧੈ ਅਪਨਾ ਪਾਛੈ ਅਵਰ ਰੀਝਾਵੈ ॥

چ
رپوبدےھ اانپ نا َھے
رپےمھت نم َ

ب
ا َور ر جھا َوے ۔۔

ਰਾਮ ਨਾਮ ਜਪੁ ਤਹਰਿੈ ਜਾਪੈ ਮੁਖ ਿੇ ਸਗਲ ਸੁਨਾਵੈ ॥੨॥

رام نام جت ہِر َدے اج ئَے مُکھ ےت لگس ُسیا َوے ۔۔۲۔۔
ਕਰ ਸੰਤਗ ਸਾਧੂ ਚਰਨ ਪਖਾਰੈ ਸੰਿ ਧੂਤਰ ਿਤਨ ਲਾਵੈ ॥

الوے ۔۔
رک گنس سا ُدوھ رچن َ
اھکپرے سیت دھُؤر نت َ
ਮਨੁ ਿਨੁ ਅਰਤਪ ਧਰੇ ਗੁਰ ਆਗੈ ਸਤਿ ਪਿਾਰਥੁ ਪਾਵੈ ॥੩॥

نم نت ارت درھے ُگر ا ےگ ست ندارھت نا َوے ۔۔۳۔۔

ਜੋ ਜੋ ਸੁਨੈ ਪੇਖੈ ਲਾਇ ਸਰਧਾ ਿਾ ਕਾ ਜਨਮ ਮਰਨ ਿੁਖੁ ਭਾਗੈ ॥

س َی پ َیک
َ
گ
ئ
ھ
ِ
وج وج ُ ے ے ال ے رسداھ نا اک منج رمن ُدھک اھب ے ۔۔
ਐਸੀ ਤਨਰਤਿ ਨਰਕ ਤਨਵਾਰੈ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਤਖ ਜਾਗੈ ॥੪॥੪॥੪੩॥

ایسی پِرت رنک ئِؤا َرے نانک ُگرمُکھ اج َگے َ۔۔۴۔۔۴۔۔۴۳۔۔
ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥

ا سا ہلحم ۵۔۔
ਅਧਮ ਚੰਿਾਲੀ ਭਈ ਬਰਹਮਣੀ ਸੂਿੀ ਿੇ ਸਰੇਸਟਾਈ ਰੇ ॥

ادمھ ڈنچایل یئھب پرینمہ سُؤدی ےت رسئسیایئ رے ۔۔
ਪਾਿਾਲੀ ਆਕਾਸੀ ਸਖਨੀ ਲਹਬਰ ਬੂਝੀ ਖਾਈ ਰੇ ॥੧॥

سک
نانایل ا اکیس ھبی لہتر وبُیھج اھکیئ رے ۔۔۱۔۔

ਘਰ ਕੀ ਤਬਲਾਈ ਅਵਰ ਤਸਖਾਈ ਮੂਸਾ ਿੇਤਖ ਿਰਾਈ ਰੇ ॥

رھگ یک نِالیئ ا َور ِسکھایئ مُؤٰیس دھکی درایئ رے ۔۔

ਅਜ ਕੈ ਵਤਸ ਗੁਤਰ ਕੀਨੋ ਕੇਹਤਰ ਕੂਕਰ ਤਿਨਤਹ ਲਗਾਈ ਰੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

اچ ےکَ وس ُگر ونیک کبہر ُکؤرک پ ِبہہ اگلیئ رے ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਬਾਝੁ ਥੂਨੀਆ ਛਪਰਾ ਥਾਤਮਹਆ ਨੀਘਤਰਆ ਘਰੁ ਪਾਇਆ ਰੇ ॥

ُب
م پگ
ناھج ھؤاین رپھچا اھت ہھیا ی ھرنا رھگ نانا رے ۔۔

ਤਬਨੁ ਜੜੀਏ ਲੈ ਜਤੜਓ ਜੜਾਵਾ ਥੇਵਾ ਅਚਰਜੁ ਲਾਇਆ ਰੇ ॥੨॥

َب
ھ
پ
پِں ڑج پپے لَے ڑجوی ڑجاوا ؤا ارچچ النا رے ۔۔۲۔۔

ਿਾਿੀ ਿਾਤਿ ਨ ਪਹੁਚਨਹਾਰਾ ਚੂਪੀ ਤਨਰਨਉ ਪਾਇਆ ਰੇ ॥

دادی داد ہن بہچبہارا ُجؤیپ پِرئؤ نانا رے ۔۔

ਮਾਤਲ ਿੁਲੀਚੈ ਬੈਿੀ ਲੇ ਤਮਰਿਕੁ ਨੈਨ ਤਿਖਾਲਨੁ ਧਾਇਆ ਰੇ ॥੩॥

امل ُدلبج َے یھٹیب ےل مِرنک نَیں دِاھکنل داھنا رے ۔۔۳۔۔
ਸੋਈ ਅਜਾਣੁ ਕਹੈ ਮੈ ਜਾਨਾ ਜਾਨਣਹਾਰੁ ਨ ਛਾਨਾ ਰੇ ॥

ےہک م َے اجنا اجاہننر ہن اھچنا رے ۔۔
وسیئ ااجن َ

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਗੁਤਰ ਅਤਮਉ ਪੀਆਇਆ ਰਸਤਕ ਰਸਤਕ ਤਬਗਸਾਨਾ ਰੇ ॥੪॥੫॥੪੪॥

وہک نانک ُگر ا ِمپؤ ایپایئ رکس رکس نِگسانا رے ۔۔۴۔۔۵۔۔۴۴۔۔
ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥

ا سا ہلحم ۵۔۔
ਬੰਧਨ ਕਾਤਟ ਤਬਸਾਰੇ ਅਉਗਨ ਅਪਨਾ ਤਬਰਿੁ ਸਮਹਾਤਰਆ ॥

س
دنبنھ اکت ِئسارے اونگ اانپ پِرد مہھارِنا ۔۔

ਹੋਏ ਤਿਪਾਲ ਮਾਿ ਤਪਿ ਤਨਆਈ ਬਾਤਰਕ ਤਜਉ ਪਰਤਿਪਾਤਰਆ ॥੧॥

وہےئ کِرنال امت پِپ اینیئ نارِک ج ٔپؤ رپَپ ِیارنا ۔۔۱۔۔
ਗੁਰਤਸਖ ਰਾਖੇ ਗੁਰ ਗੋਪਾਤਲ ॥

ُگر ِسکھ راےھک ُگر وگنال ۔۔

ਕਾਤਢ ਲੀਏ ਮਹਾ ਭਵਜਲ ਿੇ ਅਪਨੀ ਨਿਤਰ ਤਨਹਾਤਲ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ب
اکدھ ےئیل اہم َھؤلج ےت اینپ دنر بِہال ۔۔۱۔۔راہو۔۔

ਜਾ ਕੈ ਤਸਮਰਤਣ ਜਮ ਿੇ ਛੁਟੀਐ ਹਲਤਿ ਪਲਤਿ ਸੁਖੁ ਪਾਈਐ ॥

چ
ھ
س
ک
ُی
پ
ی
پ
پ
ُ
ل
ل
ن
ہ
ے ت ت ھ نا َے ۔۔
ےک ِسمرن مج ےت
اج َ

ਸਾਤਸ ਤਗਰਾਤਸ ਜਪਹੁ ਜਪੁ ਰਸਨਾ ਨੀਿ ਨੀਿ ਗੁਣ ਗਾਈਐ ॥੨॥

ساس گِراس جبہؤ جت رانس پِپت پِپت ُگں اگ پ َپے ۔۔۲۔۔

ਭਗਤਿ ਪਰੇਮ ਪਰਮ ਪਿੁ ਪਾਇਆ ਸਾਧਸੰਤਗ ਿੁਖ ਨਾਿੇ ॥

تگھب رپمی رپم ند نانا سادھسیگ ُدھک ناےھٹ ۔۔

ਤਛਜੈ ਨ ਜਾਇ ਤਕਛੁ ਭਉ ਨ ਤਬਆਪੇ ਹਤਰ ਧਨੁ ਤਨਰਮਲੁ ਗਾਿੇ ॥੩॥

چ
ک ب
ِھج َے ہن اجۓ ِچھ ھؤ ہن ایبےپ ہر دنھ پِرلم اگےھٹ ۔۔۳۔۔
ਅੰਤਿ ਕਾਲ ਪਰਭ ਭਏ ਸਹਾਈ ਇਿ ਉਿ ਰਾਖਨਹਾਰੇ ॥

اپپ اکل رپَھب ےئھب اہسیئ اِت اُت راکھبہارے ۔۔
ਪਰਾਨ ਮੀਿ ਹੀਿ ਧਨੁ ਮੇਰੈ ਨਾਨਕ ਸਿ ਬਤਲਹਾਰੇ ॥੪॥੬॥੪੫॥

رپان ِمپت ِہپت دنھ ریمَے نانک دس اہلبرے ۔۔  ۶۔۔ ۴۔۔
ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥

ا سا ہلحم ۵۔۔
ਜਾ ਿੂੰ ਸਾਤਹਬੁ ਿਾ ਭਉ ਕੇਹਾ ਹਉ ਿੁਧੁ ਤਬਨੁ ਤਕਸੁ ਸਾਲਾਹੀ ॥

ب
اج ئُؤن اصجِت نا ھؤ اہیک ہؤ ُندھ پِں کِس اصالیح ۔۔
ਏਕੁ ਿੂੰ ਿਾ ਸਭੁ ਤਕਛੁ ਹੈ ਮੈ ਿੁਧੁ ਤਬਨੁ ਿੂਜਾ ਨਾਹੀ ॥੧॥

ک
ےہ م َے ُندھ پِں ُدواج نایہ ۔۔۱۔۔
انک ئُؤن نا سیھ ِچھ َ
ਬਾਬਾ ਤਬਖੁ ਿੇਤਖਆ ਸੰਸਾਰੁ ॥

نانا نِکھ دنکھیا اسنسر ۔۔

ਰਤਖਆ ਕਰਹੁ ਗੁਸਾਈ ਮੇਰੇ ਮੈ ਨਾਮੁ ਿੇਰਾ ਆਧਾਰੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

رایھک رکوہ ُگسا ٔی ریمے م َے نام ریتا ا داھر ۔۔۱۔۔راہو۔۔

ਜਾਣਤਹ ਤਬਰਥਾ ਸਭਾ ਮਨ ਕੀ ਹੋਰੁ ਤਕਸੁ ਪਤਹ ਆਤਖ ਸੁਣਾਈਐ ॥

اجہہنِ پِراھت اھبس نم یک وہر کِس بہہ ا ھک ُسیا نیپے ۔۔

ਤਵਣੁ ਨਾਵੈ ਸਭੁ ਜਗੁ ਬਉਰਾਇਆ ਨਾਮੁ ਤਮਲੈ ਸੁਖੁ ਪਾਈਐ ॥੨॥

وِن نا َوے سیھ چگ ئؤرانا نام ملَ ِے ُسکھ نا پپَے ۔۔۲۔۔

ਤਕਆ ਕਹੀਐ ਤਕਸੁ ਆਤਖ ਸੁਣਾਈਐ ਤਜ ਕਹਣਾ ਸੁ ਪਰਭ ਜੀ ਪਾਤਸ ॥

ایک کہ ٔپے َ کِس ا ھک ُسیا نیپے ےج انہک وس رپَھب یج ناس ۔۔
ਸਭੁ ਤਕਛੁ ਕੀਿਾ ਿੇਰਾ ਵਰਿੈ ਸਿਾ ਸਿਾ ਿੇਰੀ ਆਸ ॥੩॥

ک
سیھ ِچھ

کییا ریتا ور ئَے دسا دسا ریتی ا س ۔۔۳۔۔

ਜੇ ਿੇਤਹ ਵਤਿਆਈ ਿਾ ਿੇਰੀ ਵਤਿਆਈ ਇਿ ਉਿ ਿੁਝਤਹ ਤਧਆਉ ॥

ُب
ےج دہہی ودنایئ نا ریتی ودنایئ اِت اُت جھہ دایھو ۔۔

ਨਾਨਕ ਕੇ ਪਰਭ ਸਿਾ ਸੁਖਿਾਿੇ ਮੈ ਿਾਣੁ ਿੇਰਾ ਇਕੁ ਨਾਉ ॥੪॥੭॥੪੬॥

نانک ےک رپَھب دسا ُسکھداےت م َے نان ریتا اِک ناو ۔۔۴۔۔۷۔۔۴۶۔۔
ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥

ا سا ہلحم ۵۔۔
ਅੰਤਮਰਿੁ ਨਾਮੁ ਿੁਮਹਾਰਾ ਿਾਕੁਰ ਏਹੁ ਮਹਾ ਰਸੁ ਜਨਤਹ ਪੀਓ ॥

ُب
م
ہ
ب
ج
ارمِت نام ھارا اھٹرک اویہ اہم رس ہ ِہ ویپ ۔۔

ਜਨਮ ਜਨਮ ਚੂਕੇ ਭੈ ਭਾਰੇ ਿੁਰਿੁ ਤਬਨਾਤਸਓ ਭਰਮੁ ਬੀਓ ॥੧॥

ب
منج منج ُجؤےک َھے اھبرے ُدرت پِیاسِیؤ رھبم پپؤ ۔۔۱۔۔
ਿਰਸਨੁ ਪੇਖਿ ਮੈ ਜੀਓ ॥

پ
درنس یکھت م َے ج ٔپؤ ۔۔
ਸੁਤਨ ਕਤਰ ਬਚਨ ਿੁਮਹਾਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਮਨੁ ਿਨੁ ਮੇਰਾ ਿਾਰੁ ਥੀਓ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ُب
ب
ُسں رک نچب مہھارے سیگؤر نم نت ریما اھٹر ھپؤ ۔۔۱۔۔راہو۔۔

ਿੁਮਹਰੀ ਤਿਪਾ ਿੇ ਭਇਓ ਸਾਧਸੰਗੁ ਏਹੁ ਕਾਜੁ ਿੁਮਹ ਆਤਪ ਕੀਓ ॥

ُب
ُب
م
ب
ہ
م
ھ
ہ
ک
ک
ھ
پ
پ
ِ
ھری رنا ےت َ ؤ ساد سیگ اوہی اکچ ھ ا ت ؤ ۔۔

ਤਿੜੁ ਕਤਰ ਚਰਣ ਗਹੇ ਪਰਭ ਿੁਮਹਰੇ ਸਹਜੇ ਤਬਤਖਆ ਭਈ ਖੀਓ ॥੨॥

ُب
م
ک
س
ہ
ہ
ک
ن
ھ
ج
پ
ھ
دِر رک رچن ےہگ رپَھب رے ے ِ ھیا یئھب ؤ ۔۔۲۔۔
ਸੁਖ ਤਨਧਾਨ ਨਾਮੁ ਪਰਭ ਿੁਮਰਾ ਏਹੁ ਅਤਬਨਾਸੀ ਮੰਿੁ ਲੀਓ ॥

ُسکھ ن ِداھن نام رپَھب ُبمرا اوہی اپِیایس میتر ویل ۔۔

ਕਤਰ ਤਕਰਪਾ ਮੋਤਹ ਸਤਿਗੁਤਰ ਿੀਨਾ ਿਾਪੁ ਸੰਿਾਪੁ ਮੇਰਾ ਬੈਰੁ ਗੀਓ ॥੩॥

رک کِرنا ومہِ سیگؤر دِانی نات سییات ریما َنتر گِپؤ ۔۔۳۔۔
ਧੰਨੁ ਸੁ ਮਾਣਸ ਿੇਹੀ ਪਾਈ ਤਜਿੁ ਪਰਤਭ ਅਪਨੈ ਮੇਤਲ ਲੀਓ ॥

دنھّ وس امسن دیہی نایئ ِجت رپَھب اےنپ لیم ویل ۔۔
ਧੰਨੁ ਸੁ ਕਤਲਜੁਗੁ ਸਾਧਸੰਤਗ ਕੀਰਿਨੁ ਗਾਈਐ ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਅਧਾਰੁ ਹੀਓ ॥੪॥੮॥੪੭॥

دنھّ وس کلچُگ سادھسیگ ریکنت اگ پ َپے نانک نام اداھر ہپؤ ۔۔۴۔۔۸۔۔۴۷۔۔
ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥

ا سا ہلحم ۵۔۔
ਆਗੈ ਹੀ ਿੇ ਸਭੁ ਤਕਛੁ ਹੂਆ ਅਵਰੁ ਤਕ ਜਾਣੈ ਤਗਆਨਾ ॥

ک
ا ےگَ یہ ےت سیھ ِچھ ُہؤا ا َورےکاج ئَے گ ِیانا ۔۔

ਭੂਲ ਚੂਕ ਅਪਨਾ ਬਾਤਰਕੁ ਬਖਤਸਆ ਪਾਰਬਰਹਮ ਭਗਵਾਨਾ ॥੧॥

نک
ب
ُھؤل ُجؤک اانپ نارِک ھسیا نارپرمہ وگھبانا ۔۔۱۔۔

ਸਤਿਗੁਰੁ ਮੇਰਾ ਸਿਾ ਿਇਆਲਾ ਮੋਤਹ ਿੀਨ ਕਉ ਰਾਤਖ ਲੀਆ ॥

سیگؤر ریما دسا دناال ومہِ دنی کؤ راھک ایل ۔۔

ਕਾਤਟਆ ਰੋਗੁ ਮਹਾ ਸੁਖੁ ਪਾਇਆ ਹਤਰ ਅੰਤਮਰਿੁ ਮੁਤਖ ਨਾਮੁ ਿੀਆ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

اکایٹ روگ اہم ُسکھ نانا ہر ارمِت مُکھ نام دنا ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਅਤਨਕ ਪਾਪ ਮੇਰੇ ਪਰਹਤਰਆ ਬੰਧਨ ਕਾਟੇ ਮੁਕਿ ਭਏ ॥

ان ِک نات ریمے رپہرنا دنبنھ اکےٹ مُکت ےئھب ۔۔
ਅੰਧ ਕੂਪ ਮਹਾ ਘੋਰ ਿੇ ਬਾਹ ਪਕਤਰ ਗੁਤਰ ਕਾਤਢ ਲੀਏ ॥੨॥

ادنھ ُکؤت اہم وھگر ےت ناہ رکپ ُگر اکدھ ےئیل ۔۔۲۔۔
ਤਨਰਭਉ ਭਏ ਸਗਲ ਭਉ ਤਮਤਟਆ ਰਾਖੇ ਰਾਖਨਹਾਰੇ ॥

ب
ب
پِر ھؤ ےئھب لگس ھؤ مِییا راےھک راکھبہارے ۔۔

ਐਸੀ ਿਾਤਿ ਿੇਰੀ ਪਰਭ ਮੇਰੇ ਕਾਰਜ ਸਗਲ ਸਵਾਰੇ ॥੩॥

ایسی دات ریتی رپَھب ریمے اکرچ لگس وسارے ۔۔۳۔۔
ਗੁਣ ਤਨਧਾਨ ਸਾਤਹਬ ਮਤਨ ਮੇਲਾ ॥

ُگں ن ِداھن اصجت نم ہلیم ۔۔
ਸਰਤਣ ਪਇਆ ਨਾਨਕ ਸੋੁਹੇਲਾ ॥੪॥੯॥੪੮॥

رسن ایپ نانک سہیال ۔۔۴۔۔۹۔۔۴۸۔۔
ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥

ا سا ہلحم ۵۔۔
ਿੂੰ ਤਵਸਰਤਹ ਿਾਂ ਸਭੁ ਕੋ ਲਾਗੂ ਚੀਤਿ ਆਵਤਹ ਿਾਂ ਸੇਵਾ ॥

وگ جپت ا وہِ نان ویسا ۔۔
ئُؤن وِرسہِ نان سیھ وک ال ُ
ਅਵਰੁ ਨ ਕੋਊ ਿੂਜਾ ਸੂਝੈ ਸਾਚੇ ਅਲਖ ਅਭੇਵਾ ॥੧॥

وکو ُدواج سُؤےھج ساےچ اھکل اویھبا ۔۔۱۔۔
ا َور ہن ُ

ਚੀਤਿ ਆਵੈ ਿਾਂ ਸਿਾ ਿਇਆਲਾ ਲੋਗਨ ਤਕਆ ਵੇਚਾਰੇ ॥

ے نان دسا دناال ولنگ ایک وبچارے ۔۔
جپ ت ا و َ

ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਕਹੁ ਤਕਸ ਨੋ ਕਹੀਐ ਸਗਲੇ ਜੀਅ ਿੁਮਹਾਰੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ُب
ب
ُپرا ھال وہک کِس ون کہ ٔپے َ ےلگس یج مہھارے ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਿੇਰੀ ਟੇਕ ਿੇਰਾ ਆਧਾਰਾ ਹਾਥ ਿੇਇ ਿੂੰ ਰਾਖਤਹ ॥

ریتی کیٹ ریتا ا داھرا اہھت دےئ ئُؤن راکھہہ ۔۔
ਤਜਸੁ ਜਨ ਊਪਤਰ ਿੇਰੀ ਤਕਰਪਾ ਤਿਸ ਕਉ ਤਬਪੁ ਨ ਕੋਊ ਭਾਖੈ ॥੨॥

ک
ج
ئِ
وکو اھب َھے ۔۔۲۔۔
ِ س نج اُورپ ریتی کِرنا س کؤ پِپ ہن ُ
ਓਹੋ ਸੁਖੁ ਓਹਾ ਵਤਿਆਈ ਜੋ ਪਰਭ ਜੀ ਮਤਨ ਭਾਣੀ ॥

اووہ ُسکھ اواہ ودنایئ وج رپَھب یج نم اھبین ۔۔

ਿੂੰ ਿਾਨਾ ਿੂੰ ਸਿ ਤਮਹਰਵਾਨਾ ਨਾਮੁ ਤਮਲੈ ਰੰਗੁ ਮਾਣੀ ॥੩॥

ئُؤن دانا ئُؤن دص رہموانا نام ملَ ِے رنگ امین ۔۔۳۔۔
ਿੁਧੁ ਆਗੈ ਅਰਿਾਤਸ ਹਮਾਰੀ ਜੀਉ ਤਪੰਿੁ ਸਭੁ ਿੇਰਾ ॥

ُندھ ا ےگ ارداس امہری جپؤ پِید سیھ ریتا ۔۔

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਸਭ ਿੇਰੀ ਵਤਿਆਈ ਕੋਈ ਨਾਉ ਨ ਜਾਣੈ ਮੇਰਾ ॥੪॥੧੦॥੪੯॥

وہک نانک سیھ ریتی ودنایئ وکیئ ناو ہن اج ئَے ریما ۔۔۴۔۔۱۱۔۔۴۹۔۔
ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥

ا سا ہلحم ۵۔۔
ਕਤਰ ਤਕਰਪਾ ਪਰਭ ਅੰਿਰਜਾਮੀ ਸਾਧਸੰਤਗ ਹਤਰ ਪਾਈਐ ॥

رک کِرنا رپَھب ارتناجیم سادھسیگ ہر نا پپَے ۔۔

ਖੋਤਲ ਤਕਵਾਰ ਤਿਖਾਲੇ ਿਰਸਨੁ ਪੁਨਰਤਪ ਜਨਤਮ ਨ ਆਈਐ ॥੧॥

وھکل کِؤار دِاھکےل درنس ُنترت منج ہن ا نیپے ۔۔۱۔۔

ਤਮਲਉ ਪਰੀਿਮ ਸੁਆਮੀ ਅਪੁਨੇ ਸਗਲੇ ਿੂਖ ਹਰਉ ਰੇ ॥

مل ِؤ رپمتی سُؤا یم اےنپ ےلگس ُدوھک ہرو رے ۔۔
ਪਾਰਬਰਹਮੁ ਤਜਤਨਹ ਤਰਿੈ ਅਰਾਤਧਆ ਿਾ ਕੈ ਸੰਤਗ ਿਰਉ ਰੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

نارپرمہ جبہھِ ر َِدے ارادایھ نا ےکَ گنس رتو رے ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਮਹਾ ਉਤਿਆਨ ਪਾਵਕ ਸਾਗਰ ਭਏ ਹਰਖ ਸੋਗ ਮਤਹ ਬਸਨਾ ॥

اہم اُدنان ناوک سارگ ےئھب ہرھک وسگ ہہم ئسیا ۔۔

ਸਤਿਗੁਰੁ ਭੇਤਟ ਭਇਆ ਮਨੁ ਤਨਰਮਲੁ ਜਤਪ ਅੰਤਮਰਿੁ ਹਤਰ ਰਸਨਾ ॥੨॥

سیگؤر ٹیھب ایھب نم پِرلم جت ارمِت ہر رانس ۔۔۲۔۔
ਿਨੁ ਧਨੁ ਥਾਤਪ ਕੀਓ ਸਭੁ ਅਪਨਾ ਕੋਮਲ ਬੰਧਨ ਬਾਂਤਧਆ ॥

نت دنھ اھتت کپؤ سیھ اانپ وکلم دنبنھ نادنایھ ۔۔

ਗੁਰ ਪਰਸਾਤਿ ਭਏ ਜਨ ਮੁਕਿੇ ਹਤਰ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਅਰਾਤਧਆ ॥੩॥

ُگر رپساد ےئھب نج مُکپے ہر ہر نام ارادایھ ۔۔۳۔۔
ਰਾਤਖ ਲੀਏ ਪਰਤਭ ਰਾਖਨਹਾਰੈ ਜੋ ਪਰਭ ਅਪੁਨੇ ਭਾਣੇ ॥

راھک ےئیل رپَھب راکھبہا َرے وج رپَھب اےنپ اھبےن ۔۔
ਜੀਉ ਤਪੰਿੁ ਸਭੁ ਿੁਮਹਰਾ ਿਾਿੇ ਨਾਨਕ ਸਿ ਕੁਰਬਾਣੇ ॥੪॥੧੧॥੫੦॥

ُب
م
ہ
ک
ُ
جپؤ پِید سیھ ھرا داےت نانک دص رناےن ۔۔۴۔۔۱۱۔۔۵۱۔۔
ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥

ا سا ہلحم ۵۔۔

ਮੋਹ ਮਲਨ ਨੀਿ ਿੇ ਛੁਟਕੀ ਕਉਨੁ ਅਨੁਗਰਹੁ ਭਇਓ ਰੀ ॥

چ
ھ
ک
ُی
ن
گ
ُ
ک
ومہ نلم دین ےت ی ؤن ا ر ُہ ویھب ری ۔۔

ਮਹਾ ਮੋਹਨੀ ਿੁਧੁ ਨ ਤਵਆਪੈ ਿੇਰਾ ਆਲਸੁ ਕਹਾ ਗਇਓ ਰੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

اہم ومینہ ُندھ ہن ونا ئَے ریتا ا سل اہک گیپؤ ری ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਕਾਮੁ ਿੋਧੁ ਅਹੰਕਾਰੁ ਗਾਖਰੋ ਸੰਜਤਮ ਕਉਨ ਛੁਤਟਓ ਰੀ ॥

سبج ک چ
ھ
ی
پ
ُ
اکم رکودھ ااکنہر اگرھکو م ؤن ؤ ری ۔۔

ਸੁਤਰ ਨਰ ਿੇਵ ਅਸੁਰ ਿਰੈ ਗੁਨੀਆ ਸਗਲੋ ਭਵਨੁ ਲੁਤਟਓ ਰੀ ॥੧॥

ب
ے ُگ ِییا سگلؤ َھؤن لُیپؤ ری ۔۔۱۔۔
ُسر رن د َوی ا ُسر ِرت َ

ਿਾਵਾ ਅਗਤਨ ਬਹੁਿੁ ਤਿਰਣ ਜਾਲੇ ਕੋਈ ਹਤਰਆ ਬੂਟੁ ਰਤਹਓ ਰੀ ॥

دوعا انگ تہب رتِن اجےل وکیئ ہ ِرنا ئُؤوٹ رویہ ری ۔۔
ਐਸੋ ਸਮਰਥੁ ਵਰਤਨ ਨ ਸਾਕਉ ਿਾ ਕੀ ਉਪਮਾ ਜਾਿ ਨ ਕਤਹਓ ਰੀ ॥੨॥

اوسی رمسھت ورن ہن ساکؤ نا یک اُامپ اجت ہن کہپؤ ری ۔۔۲۔۔
ਕਾਜਰ ਕੋਿ ਮਤਹ ਭਈ ਨ ਕਾਰੀ ਤਨਰਮਲ ਬਰਨੁ ਬਤਨਓ ਰੀ ॥

اکرج وکھٹ ہہم یئھب ہن اکری پِرلم پرن نیپؤ ری ۔۔

ਮਹਾ ਮੰਿੁ ਗੁਰ ਤਹਰਿੈ ਬਤਸਓ ਅਚਰਜ ਨਾਮੁ ਸੁਤਨਓ ਰੀ ॥੩॥

اہم میتر ُگر ہِر َدے ئسیؤ ارچچ نام ُسیپؤ ری ۔۔۳۔۔

ਕਤਰ ਤਕਰਪਾ ਪਰਭ ਨਿਤਰ ਅਵਲੋਕਨ ਅਪੁਨੈ ਚਰਤਣ ਲਗਾਈ ॥

رک کِرنا رپَھب دنر ا َوولنک اےنپ رچن اگلیئ ۔۔

ਪਰੇਮ ਭਗਤਿ ਨਾਨਕ ਸੁਖੁ ਪਾਇਆ ਸਾਧੂ ਸੰਤਗ ਸਮਾਈ ॥੪॥੧੨॥੫੧॥

رپمی تگھب نانک ُسکھ نانا سا ُدوھ گنس امسیئ ۔۔۴۔۔۱۲۔۔۵۱۔۔

ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪਰਸਾਤਿ ॥

اِک اواکنر سیگؤر رپساد ۔۔
ਰਾਗੁ ਆਸਾ ਘਰੁ ੭ ਮਹਲਾ ੫ ॥

راگ ا سا رھگ  ۷ہلحم ۵۔۔
ਲਾਲੁ ਚੋਲਨਾ ਿੈ ਿਤਨ ਸੋਤਹਆ ॥

الل وچانل ئَے نت وس ِہیا ۔۔

ਸੁਤਰਜਨ ਭਾਨੀ ਿਾਂ ਮਨੁ ਮੋਤਹਆ ॥੧॥

ُسرنج اھبین نان نم ومایہ ۔۔۱۔۔
ਕਵਨ ਬਨੀ ਰੀ ਿੇਰੀ ਲਾਲੀ ॥

وکَن ینب ری ریتی الیل ۔۔
ਕਵਨ ਰੰਤਗ ਿੂੰ ਭਈ ਗੁਲਾਲੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

وکَن رنگ ئُؤن یئھب گُالیل ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਿੁਮ ਹੀ ਸੁੰਿਤਰ ਿੁਮਤਹ ਸੁਹਾਗੁ ॥

ُب
م یہ ُسیدر ُبم ِہ ُسہاگ ۔۔

ਿੁਮ ਘਤਰ ਲਾਲਨੁ ਿੁਮ ਘਤਰ ਭਾਗੁ ॥੨॥

ُب
ُب
م رھگ النل م رھگ اھبگ ۔۔۲۔۔
ਿੂੰ ਸਿਵੰਿੀ ਿੂੰ ਪਰਧਾਤਨ ॥

ئُؤن وتسَیتن ئُؤن رپداھن ۔۔
ਿੂੰ ਪਰੀਿਮ ਭਾਨੀ ਿੁਹੀ ਸੁਰ ਤਗਆਤਨ ॥੩॥

ئُؤن رپمتی اھبین ُبہی ُسر گ ِیان ۔۔۳۔۔

ਪਰੀਿਮ ਭਾਨੀ ਿਾਂ ਰੰਤਗ ਗੁਲਾਲ ॥

رپمتی اھبین نان رنگ گُالل ۔۔

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਸੁਭ ਤਿਰਸਤਟ ਤਨਹਾਲ ॥੪॥

وہک نانک ُسیھ د ِرست بِہال ۔۔۴۔۔
ਸੁਤਨ ਰੀ ਸਖੀ ਇਹ ਹਮਰੀ ਘਾਲ ॥

ُسں ری یھکس اہہی رمہی اھگل ۔۔
ਪਰਭ ਆਤਪ ਸੀਗਾਤਰ ਸਵਾਰਨਹਾਰ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ਿੂਜਾ ॥੧॥੫੨॥

رپَھب ا ت اگیسر وساراہنر ۔۔۱۔۔راہو دواج۔۔۱۔۔۵۲۔۔
ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥

ا سا ہلحم ۵۔۔
ਿੂਖੁ ਘਨੋ ਜਬ ਹੋਿੇ ਿੂਤਰ ॥

گ
ُدوھک ھپؤ جت وہےت ُدور ۔۔
ਅਬ ਮਸਲਤਿ ਮੋਤਹ ਤਮਲੀ ਹਿੂਤਰ ॥੧॥

ات مسلت ومہِ ملِی دحُور ۔۔۱۔۔
ਚੁਕਾ ਤਨਹੋਰਾ ਸਖੀ ਸਹੇਰੀ ॥

ُجکا بِہؤرا یھکس سہتری ۔۔

ਭਰਮੁ ਗਇਆ ਗੁਤਰ ਤਪਰ ਸੰਤਗ ਮੇਰੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

رھبم ایگ ُگر پِر گنس ریمی ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਤਨਕਤਟ ਆਤਨ ਤਪਰਅ ਸੇਜ ਧਰੀ ॥

نکِت ا ن پِرنا جیس درھی ۔۔

ਕਾਤਣ ਕਢਨ ਿੇ ਛੂਤਟ ਪਰੀ ॥੨॥

چ
اکن ڈکنھ ےت ُھؤت رپی ۔۔۲۔۔
ਮੰਿਤਰ ਮੇਰੈ ਸਬਤਿ ਉਜਾਰਾ ॥

دنمر ریمَے دبس اُاجرا ۔۔
ਅਨਿ ਤਬਨੋਿੀ ਖਸਮੁ ਹਮਾਰਾ ॥੩॥

ا َند پِپؤدی

کھ س

م امہرا ۔۔۳۔۔

ਮਸਿਤਕ ਭਾਗੁ ਮੈ ਤਪਰੁ ਘਤਰ ਆਇਆ ॥

کتسم اھبگ م َے پِر رھگ ا نا ۔۔

ਤਥਰੁ ਸੋਹਾਗੁ ਨਾਨਕ ਜਨ ਪਾਇਆ ॥੪॥੨॥੫੩॥

ب
ھِر وساہگ نانک نج نانا ۔۔۴۔۔۲۔۔۵۳۔۔
ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥

ا سا ہلحم ۵۔۔
ਸਾਤਚ ਨਾਤਮ ਮੇਰਾ ਮਨੁ ਲਾਗਾ ॥

ساچ نام ریما نم الاگ ۔۔
ਲੋਗਨ ਤਸਉ ਮੇਰਾ ਿਾਿਾ ਬਾਗਾ ॥੧॥

ولنگ سِیؤ ریما اھٹاھٹ نااگ ۔۔۱۔۔

ਬਾਹਤਰ ਸੂਿੁ ਸਗਲ ਤਸਉ ਮਉਲਾ ॥

ناہر سُؤت لگس سِیؤ ؤمال ۔۔

ਅਤਲਪਿੁ ਰਹਉ ਜੈਸੇ ਜਲ ਮਤਹ ਕਉਲਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

اتپل رہؤ ےسیج لج ہہم کؤال ۔۔۱۔۔راہو۔۔

ਮੁਖ ਕੀ ਬਾਿ ਸਗਲ ਤਸਉ ਕਰਿਾ ॥

مُکھ یک نات لگس سِیؤ رکنا ۔۔

ਜੀਅ ਸੰਤਗ ਪਰਭੁ ਅਪੁਨਾ ਧਰਿਾ ॥੨॥

یج گنس رپَھب اانپ درھنا ۔۔۲۔۔
ਿੀਤਸ ਆਵਿ ਹੈ ਬਹੁਿੁ ਭੀਹਾਲਾ ॥

دِسی ا وت ےہَ تہب بھبہاال ۔۔

ਸਗਲ ਚਰਨ ਕੀ ਇਹੁ ਮਨੁ ਰਾਲਾ ॥੩॥

لگس رچن یک اویہ نم راال ۔۔۳۔۔
ਨਾਨਕ ਜਤਨ ਗੁਰੁ ਪੂਰਾ ਪਾਇਆ ॥

نانک نج ُگر ئُؤرا نانا ۔۔

ਅੰਿਤਰ ਬਾਹਤਰ ਏਕੁ ਤਿਖਾਇਆ ॥੪॥੩॥੫੪॥

ارتن ناہر انک دِاھکنا ۔۔۴۔۔۳۔۔۵۴۔۔
ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥

ا سا ہلحم ۵۔۔
ਪਾਵਿੁ ਰਲੀਆ ਜੋਬਤਨ ਬਲੀਆ ॥

ناوت رایل وجنب نل ِیا ۔۔
ਨਾਮ ਤਬਨਾ ਮਾਟੀ ਸੰਤਗ ਰਲੀਆ ॥੧॥

نام پِیا امیٹ گنس رایل ۔۔۱۔۔
ਕਾਨ ਕੁੰਿਲੀਆ ਬਸਿਰ ਓਢਲੀਆ ॥

اکن ُکیدایل رتسب اودھلییا ۔۔

ਸੇਜ ਸੁਖਲੀਆ ਮਤਨ ਗਰਬਲੀਆ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

سک
جیس ُ ھلییا نم رگایلب ۔۔۱۔۔راہو۔۔

ਿਲੈ ਕੁੰਚਰੀਆ ਤਸਤਰ ਕਤਨਕ ਛਿਰੀਆ ॥

کب
نلَے ُ چرنا سِر کنک رتھچپیا ۔۔

ਹਤਰ ਭਗਤਿ ਤਬਨਾ ਲੇ ਧਰਤਨ ਗਿਲੀਆ ॥੨॥

ہر تگھب پِیا ےل درھن ڈگلِیا ۔۔۲۔۔
ਰੂਪ ਸੁੰਿਰੀਆ ਅਤਨਕ ਇਸਿਰੀਆ ॥

ُروت ُسیدرِنا ان ِک ارتسنا ۔۔
ਹਤਰ ਰਸ ਤਬਨੁ ਸਤਭ ਸੁਆਿ ਤਿਕਰੀਆ ॥੩॥

ب
ہر رس پِں سیھ سُؤاد ھِکرنا ۔۔۳۔۔

ਮਾਇਆ ਛਲੀਆ ਤਬਕਾਰ ਤਬਖਲੀਆ ॥

چ
امنا ھلییا ِئکار نِکھلیا ۔۔

ਸਰਤਣ ਨਾਨਕ ਪਰਭ ਪੁਰਖ ਿਇਅਲੀਆ ॥੪॥੪॥੫੫॥

رسن نانک رپَھب ُپرھک دپیلیا ۔۔۴۔۔۴۔۔۵۵۔۔
ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥

ا سا ہلحم ۵۔۔
ਏਕੁ ਬਗੀਚਾ ਪੇਿ ਘਨ ਕਤਰਆ ॥

انک نگبچا یپ نھگ رکَنا ۔۔

ਅੰਤਮਰਿ ਨਾਮੁ ਿਹਾ ਮਤਹ ਿਤਲਆ ॥੧॥

ارمت نام اہت ہہم ایلھپ ۔۔۱۔۔

ਐਸਾ ਕਰਹੁ ਬੀਚਾਰੁ ਤਗਆਨੀ ॥

ااسی رکوہ اچیبر گ ِیاین ۔۔
ਜਾ ਿੇ ਪਾਈਐ ਪਿੁ ਤਨਰਬਾਨੀ ॥

اج ےت نا پپَے ند پِرناین ۔۔

ਆਤਸ ਪਾਤਸ ਤਬਖੂਆ ਕੇ ਕੁੰਟਾ ਬੀਤਚ ਅੰਤਮਰਿੁ ਹੈ ਭਾਈ ਰੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

نک
ےہ اھبیئ رے ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ا س ناس ِ ُھؤا ےک ُکییا چیب ارمت َ
ਤਸੰਚਨਹਾਰੇ ਏਕੈ ਮਾਲੀ ॥

سِبچبہارے اےکیَ امیل ۔۔
ਖਬਤਰ ਕਰਿੁ ਹੈ ਪਾਿ ਪਿ ਿਾਲੀ ॥੨॥

ک
ےہ نات پپ دایل ۔۔۲۔۔
ھتر رکت َ
ਸਗਲ ਬਨਸਪਤਿ ਆਤਣ ਜੜਾਈ ॥

لگس نیسیت ا ن ڑجایئ ۔۔

ਸਗਲੀ ਿੂਲੀ ਤਨਿਲ ਨ ਕਾਈ ॥੩॥

ب پ ِب
سگلی ُھؤیل ھل ہن اکیئ ۔۔۳۔۔

ਅੰਤਮਰਿ ਿਲੁ ਨਾਮੁ ਤਜਤਨ ਗੁਰ ਿੇ ਪਾਇਆ ॥

ارمت لھپ نام ِجں ُگر ےت نانا ۔۔

ਨਾਨਕ ਿਾਸ ਿਰੀ ਤਿਤਨ ਮਾਇਆ ॥੪॥੫॥੫੬॥

نانک داس رتی پِں امنا ۔۔۴۔۔۵۔۔۵۶۔۔
ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥

ا سا ہلحم ۵۔۔

ਰਾਜ ਲੀਲਾ ਿੇਰੈ ਨਾਤਮ ਬਨਾਈ ॥

راچ لیال ریتَے نام انبیئ ۔۔

ਜੋਗੁ ਬਤਨਆ ਿੇਰਾ ਕੀਰਿਨੁ ਗਾਈ ॥੧॥

وجگ اینب ریتا ریکنت اگیئ ۔۔۱۔۔
ਸਰਬ ਸੁਖਾ ਬਨੇ ਿੇਰੈ ਓਲਹੈ ॥

لہ
رست ُسکھا ےنب ریتَے او َھے ۔۔
ਭਰਮ ਕੇ ਪਰਿੇ ਸਤਿਗੁਰ ਖੋਲਹੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

لہ
رھبم ےک رپدے سیگؤر وھک ھے ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਹੁਕਮੁ ਬੂਤਝ ਰੰਗ ਰਸ ਮਾਣੇ ॥

ک
ُچ م

ئُؤھج رنگ رس امےن ۔۔

ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵਾ ਮਹਾ ਤਨਰਬਾਣੇ ॥੨॥

سیگؤر ویسا اہم پِرناےن ۔۔۲۔۔

ਤਜਤਨ ਿੂੰ ਜਾਿਾ ਸੋ ਤਗਰਸਿ ਉਿਾਸੀ ਪਰਵਾਣੁ ॥

ِجں ئُؤن اجنا وس گِرست اُدایس رپوان ۔۔
ਨਾਤਮ ਰਿਾ ਸੋਈ ਤਨਰਬਾਣੁ ॥੩॥

نام رنا وسیئ پِرنان ۔۔۳۔۔

ਜਾ ਕਉ ਤਮਤਲਓ ਨਾਮੁ ਤਨਧਾਨਾ ॥

اج کؤ مل ِپؤ نام ن ِداھنا ۔۔

ਭਨਤਿ ਨਾਨਕ ਿਾ ਕਾ ਪੂਰ ਖਜਾਨਾ ॥੪॥੬॥੫੭॥

بھپِت نانک نا اک ئُؤر اجھکہن ۔۔۴۔۔۶۔۔۵۷۔۔

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥

ا سا ہلحم ۵۔۔
ਿੀਰਤਥ ਜਾਉ ਿ ਹਉ ਹਉ ਕਰਿੇ ॥

ریتھت اجو ت ہؤ ہؤ رکےت ۔۔
ਪੰਤਿਿ ਪੂਛਉ ਿ ਮਾਇਆ ਰਾਿੇ ॥੧॥

چ
ڈنپت ئُؤ ھؤ ت امنا راےت ۔۔۱۔۔
ਸੋ ਅਸਥਾਨੁ ਬਿਾਵਹੁ ਮੀਿਾ ॥

وس ااھتسن اتبووہ مییا ۔۔
ਜਾ ਕੈ ਹਤਰ ਹਤਰ ਕੀਰਿਨੁ ਨੀਿਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ےک ہر ہر ریکنت اتین ۔۔۱۔۔راہو۔۔
اج َ
ਸਾਸਿਰ ਬੇਿ ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਵੀਚਾਰ ॥

سارتس دیب نات ُپ ّں وبچار ۔۔

ਨਰਤਕ ਸੁਰਤਗ ਤਿਤਰ ਤਿਤਰ ਅਉਿਾਰ ॥੨॥

ب ب
رنک ُسرگ ھِر ھِر اونار ۔۔۲۔۔

ਤਗਰਸਿ ਮਤਹ ਤਚੰਿ ਉਿਾਸ ਅਹੰਕਾਰ ॥

گِرست ہہم ِجپت اُداس ااکنہر ۔۔

ਕਰਮ ਕਰਿ ਜੀਅ ਕਉ ਜੰਜਾਰ ॥੩॥

رکم رکت ایج کؤ اجنجر ۔۔۳۔۔
ਪਰਭ ਤਕਰਪਾ ਿੇ ਮਨੁ ਵਤਸ ਆਇਆ ॥

رپَھب کِرنا ےت نم وس ا نا ۔۔

ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਤਖ ਿਰੀ ਤਿਤਨ ਮਾਇਆ ॥੪॥

نانک ُگرمُکھ رتی پِں امنا ۔۔۴۔۔

ਸਾਧਸੰਤਗ ਹਤਰ ਕੀਰਿਨੁ ਗਾਈਐ ॥

سادھسیگ ہر ریکنت اگ پ َپے ۔۔

ਇਹੁ ਅਸਥਾਨੁ ਗੁਰੂ ਿੇ ਪਾਈਐ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ਿੂਜਾ ॥੭॥੫੮॥

اوہی ااھتسن ُگؤ ُرو ےت نا پپَے ۔۔۱۔۔راہو دواج۔۔۷۔۔۵۸۔۔
ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥

ا سا ہلحم ۵۔۔
ਘਰ ਮਤਹ ਸੂਖ ਬਾਹਤਰ ਿੁਤਨ ਸੂਖਾ ॥

ہ ب
ھ
ُ
س
رھگ ہہم سُؤھک نا ر ں ُؤاھک ۔۔

ਹਤਰ ਤਸਮਰਿ ਸਗਲ ਤਬਨਾਸੇ ਿੂਖਾ ॥੧॥

ہر ِسمرت لگس پِیاےس ُدواھک ۔۔۱۔۔
ਸਗਲ ਸੂਖ ਜਾਂ ਿੂੰ ਤਚਤਿ ਆਂਵੈੈਂ ॥

لگس سُؤھک اجن ئُؤن ِجت ا ونںی ۔۔
ਸੋ ਨਾਮੁ ਜਪੈ ਜੋ ਜਨੁ ਿੁਧੁ ਭਾਵੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

اھبوے ۔۔۱۔۔راہو۔۔
وس نام جپَے وج نج ُندھ َ
ਿਨੁ ਮਨੁ ਸੀਿਲੁ ਜਤਪ ਨਾਮੁ ਿੇਰਾ ॥

نت نم لتیس جت نام ریتا ۔۔
ਹਤਰ ਹਤਰ ਜਪਿ ਢਹੈ ਿੁਖ ਿੇਰਾ ॥੨॥

ہر ہر جپت د َھہے ُدھک دریا ۔۔۲۔۔

ਹੁਕਮੁ ਬੂਝੈ ਸੋਈ ਪਰਵਾਨੁ ॥

ک چ
ُچ م وب َھے وسیئ رپوان ۔۔

ਸਾਚੁ ਸਬਿੁ ਜਾ ਕਾ ਨੀਸਾਨੁ ॥੩॥

ساچ دبس اج اک اسینن ۔۔۳۔۔
ਗੁਤਰ ਪੂਰੈ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਤਿਰੜਾਇਆ ॥

ُگر ئُؤ َرے ہر نام درِرانا ۔۔

ਭਨਤਿ ਨਾਨਕੁ ਮੇਰੈ ਮਤਨ ਸੁਖੁ ਪਾਇਆ ॥੪॥੮॥੫੯॥

بھپِت نانک ریمَے نم ُسکھ نانا ۔۔۴۔۔۸۔۔۵۹۔۔
ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥

ا سا ہلحم ۵۔۔
ਜਹਾ ਪਿਾਵਹੁ ਿਹ ਿਹ ਜਾਈ ॥

اہج پبھاو ُہ ہت ہت اجںیئ ۔۔

ਜੋ ਿੁਮ ਿੇਹੁ ਸੋਈ ਸੁਖੁ ਪਾਈ ॥੧॥

ُب
وج م دوہی وسیئ ُسکھ ناںیئ ۔۔۱۔۔
ਸਿਾ ਚੇਰੇ ਗੋਤਵੰਿ ਗੋਸਾਈ ॥

دسا َچترے وگوِدن وگسایئ ۔۔
ਿੁਮਹਰੀ ਤਿਪਾ ਿੇ ਤਿਰਪਤਿ ਅਘਾਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ُب

مہ
ھری کِرنا ےت رتِپپ ااھگںیئ ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਿੁਮਰਾ ਿੀਆ ਪੈਨਹਉ ਖਾਈ ॥

نیبہ
ُبمرا دِنا ھؤ اھکںیئ ۔۔

ਿਉ ਪਰਸਾਤਿ ਪਰਭ ਸੁਖੀ ਵਲਾਈ ॥੨॥

ُسک
ھ
ئؤ رپساد رپَھب ی والیئ ۔۔۲۔۔
ਮਨ ਿਨ ਅੰਿਤਰ ਿੁਝੈ ਤਧਆਈ ॥

ُب َج
ھ
نم نت ارتن ے دایھںیئ ۔۔

ُب

ਿੁਮਹਰੈ ਲਵੈ ਨ ਕੋਊ ਲਾਈ ॥੩॥

مہ
ھ
وکو الںیئ ۔۔۳۔۔
ہن
َے
ول
ے
ر
ُ
َ
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਤਨਿ ਇਵੈ ਤਧਆਈ ॥

وہک نانک پِپ ا ِ َوے دایھںیئ ۔۔
ਗਤਿ ਹੋਵੈ ਸੰਿਹ ਲਤਗ ਪਾਈ ॥੪॥੯॥੬੦॥

وہوے سیبہہ گل ناںیئ ۔۔۴۔۔۹۔۔۶۱۔۔
گپ َ
ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥

ا سا ہلحم ۵۔۔
ਊਿਿ ਬੈਿਿ ਸੋਵਿ ਤਧਆਈਐ ॥

اُوبھت نیبھت وسوت دایھ نیپے َ۔۔
ਮਾਰਤਗ ਚਲਿ ਹਰੇ ਹਤਰ ਗਾਈਐ ॥੧॥

امرگ تلچ ہرے ہر اگ پ َپے ۔۔۱۔۔
ਸਰਵਨ ਸੁਨੀਜੈ ਅੰਤਮਰਿ ਕਥਾ ॥

رسَون ُسیبج َے ارمِت اھتک ۔۔

ਜਾਸੁ ਸੁਨੀ ਮਤਨ ਹੋਇ ਅਨੰਿਾ ਿੂਖ ਰੋਗ ਮਨ ਸਗਲੇ ਲਥਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

اجس ُسبی نم وہۓ ا َپیدا ُدوھک روگ نم ےلگس اھتل ۔۔۱۔۔راہو۔۔

ਕਾਰਤਜ ਕਾਤਮ ਬਾਟ ਘਾਟ ਜਪੀਜੈ ॥

اکرچ اکم نات اھگت چیبج َے ۔۔

ਗੁਰ ਪਰਸਾਤਿ ਹਤਰ ਅੰਤਮਰਿੁ ਪੀਜੈ ॥੨॥

ُگر رپساد ہر ارمت پبج َے ۔۔۲۔۔

ਤਿਨਸੁ ਰੈਤਨ ਹਤਰ ਕੀਰਿਨੁ ਗਾਈਐ ॥

دِسن َرنی ہر ریکنت اگ پ َپے ۔۔

ਸੋ ਜਨੁ ਜਮ ਕੀ ਵਾਟ ਨ ਪਾਈਐ ॥੩॥

وس نج مج یک وات ہن نا پپَے ۔۔۳۔۔
ਆਿ ਪਹਰ ਤਜਸੁ ਤਵਸਰਤਹ ਨਾਹੀ ॥

ا ھٹ رہپ ِجس وِرسہِ نایہ ۔۔

ਗਤਿ ਹੋਵੈ ਨਾਨਕ ਤਿਸੁ ਲਤਗ ਪਾਈ ॥੪॥੧੦॥੬੧॥

وہوے نانک ئِس گل نایئ ۔۔۴۔۔۱۱۔۔۶۱۔۔
گپ َ
ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥

ا سا ہلحم ۵۔۔
ਜਾ ਕੈ ਤਸਮਰਤਨ ਸੂਖ ਤਨਵਾਸੁ ॥

ےک ِسمرن سُؤھک ئِؤاس ۔۔
اج َ

ਭਈ ਕਤਲਆਣ ਿੁਖ ਹੋਵਿ ਨਾਸੁ ॥੧॥

یئھب ایلکن ُدھک وہوت ناس ۔۔۱۔۔
ਅਨਿੁ ਕਰਹੁ ਪਰਭ ਕੇ ਗੁਨ ਗਾਵਹੁ ॥

ا َند رکوہ رپَھب ےک ُگں اگووہ ۔۔

ਸਤਿਗੁਰੁ ਅਪਨਾ ਸਿ ਸਿਾ ਮਨਾਵਹੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

سیگؤر اانپ دص دسا انمووہ ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਸਚੁ ਸਬਿੁ ਕਮਾਵਹੁ ॥

سیگؤر اک چس دبس امکووہ ۔۔

ਤਥਰੁ ਘਤਰ ਬੈਿੇ ਪਰਭੁ ਅਪਨਾ ਪਾਵਹੁ ॥੨॥

ب
ھِر رھگ ےھٹیب رپَھب اانپ ناووہ ۔۔۲۔۔
ਪਰ ਕਾ ਬੁਰਾ ਨ ਰਾਖਹੁ ਚੀਿ ॥

ک
رپ اک ُپرا ہن را ھہؤ ِجپت ۔۔

ਿੁਮ ਕਉ ਿੁਖੁ ਨਹੀ ਭਾਈ ਮੀਿ ॥੩॥

ُب
م کؤ ُدھک یہن اھبیئ ِمپت ۔۔۳۔۔ِ
ਹਤਰ ਹਤਰ ਿੰਿੁ ਮੰਿੁ ਗੁਤਰ ਿੀਨਹਾ ॥

ہر ہر تنت تنم ُگر دپبہھا ۔۔

ਇਹੁ ਸੁਖੁ ਨਾਨਕ ਅਨਤਿਨੁ ਚੀਨਹਾ ॥੪॥੧੧॥੬੨॥

اوہی ُسکھ نانک ان ِدن چیبہھا ۔۔۴۔۔۱۱۔۔۶۲۔۔
ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥

ا سا ہلحم ۵۔۔
ਤਜਸੁ ਨੀਚ ਕਉ ਕੋਈ ਨ ਜਾਨੈ ॥

ِجس چین کؤ وکیئ ہن اج ئَے ۔۔

ਨਾਮੁ ਜਪਿ ਉਹੁ ਚਹੁ ਕੁੰਟ ਮਾਨੈ ॥੧॥

نام جپت اُووہ چہؤ کُپت ام ئَے ۔۔۱۔۔

ਿਰਸਨੁ ਮਾਗਉ ਿੇਤਹ ਤਪਆਰੇ ॥

درنس امگؤ دہہی ایپرے ۔۔
ਿੁਮਰੀ ਸੇਵਾ ਕਉਨ ਕਉਨ ਨ ਿਾਰੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ُبمری ویسا کؤن کؤن ہن نارے ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਜਾ ਕੈ ਤਨਕਤਟ ਨ ਆਵੈ ਕੋਈ ॥

ے وکیئ ۔۔
اج َ
ےک نکِت ہن ا و َ
ਸਗਲ ਤਸਰਸਤਟ ਉਆ ਕੇ ਚਰਨ ਮਤਲ ਧੋਈ ॥੨॥

لگس رسِست اُوا ےک رچن لم دوھیئ ۔۔۲۔۔
ਜੋ ਪਰਾਨੀ ਕਾਹੂ ਨ ਆਵਿ ਕਾਮ ॥

وج رپاین اک ُہؤ ہن ا وت اکم ۔۔
ਸੰਿ ਪਰਸਾਤਿ ਿਾ ਕੋ ਜਪੀਐ ਨਾਮ ॥੩॥

سیت رپساد نا وک چیپَے نام ۔۔۳۔۔
ਸਾਧਸੰਤਗ ਮਨ ਸੋਵਿ ਜਾਗੇ ॥

سادھسیگ نم وسوت اجےگ ۔۔
ਿਬ ਪਰਭ ਨਾਨਕ ਮੀਿੇ ਲਾਗੇ ॥੪॥੧੨॥੬੩॥

پپ رپَھب نانک ےھٹیم الےگ ۔۔۴۔۔۱۲۔۔۶۳۔۔
ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥

ا سا ہلحم ۵۔۔
ਏਕੋ ਏਕੀ ਨੈਨ ਤਨਹਾਰਉ ॥

اوکی ایکی نَیں بِہارو ۔۔

ਸਿਾ ਸਿਾ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਸਮਹਾਰਉ ॥੧॥

س
م
ہ
دسا دسا ہر نام ھارو ۔۔۱۔۔
ਰਾਮ ਰਾਮਾ ਰਾਮਾ ਗੁਨ ਗਾਵਉ ॥

رام راام راام ُگں اگوو ۔۔

ਸੰਿ ਪਰਿਾਤਪ ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗੇ ਹਤਰ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਤਧਆਵਉ ਰੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

سیت رپَنات سادھ ےکَ ےگنس ہر ہر نام دایھوو رے ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਸਗਲ ਸਮਗਰੀ ਜਾ ਕੈ ਸੂਤਿ ਪਰੋਈ ॥

س
ےک سُؤت رپویئ ۔۔
لگس مگری اج َ
ਘਟ ਘਟ ਅੰਿਤਰ ਰਤਵਆ ਸੋਈ ॥੨॥

ٹھگ ٹھگ ارتن روِنا وسیئ ۔۔۲۔۔
ਓਪਤਿ ਪਰਲਉ ਤਖਨ ਮਤਹ ਕਰਿਾ ॥

ل ک
ھ
ِ
اوپپ رپ ؤ ں ہہم رکنا ۔۔

ਆਤਪ ਅਲੇਪਾ ਤਨਰਗੁਨੁ ਰਹਿਾ ॥੩॥

ا ت الییا پِر ُگں راتہ ۔۔۳۔۔

ਕਰਨ ਕਰਾਵਨ ਅੰਿਰਜਾਮੀ ॥

رکن رکاون ارتناجیم ۔۔
ਅਨੰਿ ਕਰੈ ਨਾਨਕ ਕਾ ਸੁਆਮੀ ॥੪॥੧੩॥੬੪॥

ا َپید رکَے نانک اک سُؤا یم ۔۔۴۔۔۱۳۔۔۶۴۔۔
ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥

ا سا ہلحم ۵۔۔

ਕੋਤਟ ਜਨਮ ਕੇ ਰਹੇ ਭਵਾਰੇ ॥

وکت منج ےک رےہ وھبارے ۔۔
ਿੁਲਭ ਿੇਹ ਜੀਿੀ ਨਹੀ ਹਾਰੇ ॥੧॥

ُدھبل دہہی ِچیبی یہن اہرے ۔۔۱۔۔
ਤਕਲਤਬਖ ਤਬਨਾਸੇ ਿੁਖ ਿਰਿ ਿੂਤਰ ॥

کِل ِیکھ پِیاےس ُدھک درد ُدور ۔۔

ਭਏ ਪੁਨੀਿ ਸੰਿਨ ਕੀ ਧੂਤਰ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

س
ےئھب ُنیپت ییں یک دھُؤر ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਪਰਭ ਕੇ ਸੰਿ ਉਧਾਰਨ ਜੋਗ ॥

رپَھب ےک سیت اُداھرن وجگ ۔۔
ਤਿਸੁ ਭੇਟੇ ਤਜਸੁ ਧੁਤਰ ਸੰਜੋਗ ॥੨॥

ب
ئِس ھیپے ِجس د ُھر وجنسگ ۔۔۲۔۔
ਮਤਨ ਆਨੰਿੁ ਮੰਿੁ ਗੁਤਰ ਿੀਆ ॥

نم ا دنن میتر ُگر دِنا ۔۔

ਤਿਰਸਨ ਬੁਝੀ ਮਨੁ ਤਨਹਚਲੁ ਥੀਆ ॥੩॥

بہ
رتِنس یھجب نم ِ چل ایھت ۔۔۳۔۔
ਨਾਮੁ ਪਿਾਰਥੁ ਨਉ ਤਨਤਧ ਤਸਤਧ ॥

نام ندارھت ئؤ ن ِدھ سِدھ ۔۔
ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਿੇ ਪਾਈ ਬੁਤਧ ॥੪॥੧੪॥੬੫॥

نانک ُگر ےت نایئ ُندھ ۔۔۴۔۔۱۴۔۔۶۵۔۔

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥

ا سا ہلحم ۵۔۔
ਤਮਟੀ ਤਿਆਸ ਅਤਗਆਨ ਅੰਧੇਰੇ ॥

مِبی پ ِیاس اایگن ادنھترے ۔۔

ਸਾਧ ਸੇਵਾ ਅਘ ਕਟੇ ਘਨੇਰੇ ॥੧॥

سادھ ویسا اھگ ےٹک رینھگے ۔۔۱۔۔
ਸੂਖ ਸਹਜ ਆਨੰਿੁ ਘਨਾ ॥

سہ
سُؤھک ج ا دنن گھیا ۔۔

ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਿੇ ਭਏ ਮਨ ਤਨਰਮਲ ਹਤਰ ਹਤਰ ਹਤਰ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਸੁਨਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ُگر ویسا ےت ےئھب نم پِرلم ہر ہر ہر ہر نام ُسیا ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਤਬਨਤਸਓ ਮਨ ਕਾ ਮੂਰਖੁ ਢੀਿਾ ॥

نِیسیؤ نم اک مُؤرھک دھیبھا ۔۔

ਪਰਭ ਕਾ ਭਾਣਾ ਲਾਗਾ ਮੀਿਾ ॥੨॥

رپَھب اک اھبنا الاگ اھٹیم ۔۔۲۔۔
ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਕੇ ਚਰਣ ਗਹੇ ॥

ُگر ئُؤرے ےک رچن ےہگ ۔۔
ਕੋਤਟ ਜਨਮ ਕੇ ਪਾਪ ਲਹੇ ॥੩॥

وکت منج ےک نات ےہل ۔۔۳۔۔
ਰਿਨ ਜਨਮੁ ਇਹੁ ਸਿਲ ਭਇਆ ॥

سب
رنت منج اویہ ھل ایھب ۔۔

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਪਰਭ ਕਰੀ ਮਇਆ ॥੪॥੧੫॥੬੬॥

وہک نانک رپَھب رکی ایم ۔۔۴۔۔۱۵۔۔۶۶۔۔
ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥

ا سا ہلحم ۵۔۔
ਸਤਿਗੁਰੁ ਅਪਨਾ ਸਿ ਸਿਾ ਸਮਹਾਰੇ ॥

س
سیگؤر اانپ دص دسا مہھارے ۔۔

ਗੁਰ ਕੇ ਚਰਨ ਕੇਸ ਸੰਤਗ ਝਾਰੇ ॥੧॥

ُگر ےک رچن سیک گنس اھجرے ۔۔۱۔۔
ਜਾਗੁ ਰੇ ਮਨ ਜਾਗਨਹਾਰੇ ॥

اجگ رے نم اجگبہارے ۔۔
ਤਬਨੁ ਹਤਰ ਅਵਰੁ ਨ ਆਵਤਸ ਕਾਮਾ ਝੂਿਾ ਮੋਹੁ ਤਮਤਥਆ ਪਸਾਰੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

چ
پِں ہر ا َور ہن ا وس اکام ُھؤاھٹ ومہ مِبھیا ئسارے ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਗੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਤਸਉ ਰੰਗੁ ਲਾਇ ॥

ُگر یک ناین سِیؤ رنگ ال ئِے ۔۔

ਗੁਰੁ ਤਕਰਪਾਲੁ ਹੋਇ ਿੁਖੁ ਜਾਇ ॥੨॥

ُگر کِرنال وہۓ ُدھک اجۓ ۔۔۲۔۔
ਗੁਰ ਤਬਨੁ ਿੂਜਾ ਨਾਹੀ ਥਾਉ ॥

ُگر پِں ُدواج نایہ اھتو ۔۔

ਗੁਰੁ ਿਾਿਾ ਗੁਰੁ ਿੇਵੈ ਨਾਉ ॥੩॥

ُگر دانا ُگر دویَے ناو ۔۔۳۔۔

ਗੁਰੁ ਪਾਰਬਰਹਮੁ ਪਰਮੇਸਰੁ ਆਤਪ ॥

ُگر نارپرمہ رپرسیم ا ت ۔۔

ਆਿ ਪਹਰ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਜਾਤਪ ॥੪॥੧੬॥੬੭॥

ا ھٹ رہپ نانک ُگر اجت ۔۔۴۔۔۱۶۔۔۶۷۔۔
ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥

ا سا ہلحم ۵۔۔
ਆਪੇ ਪੇਿੁ ਤਬਸਥਾਰੀ ਸਾਖ ॥

ئ
ا ےپ پ َید ِسبھاری ساھک ۔۔

ਅਪਨੀ ਖੇਿੀ ਆਪੇ ਰਾਖ ॥੧॥

اینپ یتیھک ا ےپ راھک ۔۔۱۔۔
ਜਿ ਕਿ ਪੇਖਉ ਏਕੈ ਓਹੀ ॥

پی ک
جت تک ھؤ اےکی اویہ ۔۔
ਘਟ ਘਟ ਅੰਿਤਰ ਆਪੇ ਸੋਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ٹھگ ٹھگ ارتن ا ےپ وسیئ ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਆਪੇ ਸੂਰੁ ਤਕਰਤਣ ਤਬਸਥਾਰੁ ॥

ئ
ا ےپ سُؤر کِرن ِسبھار ۔۔

ਸੋਈ ਗੁਪਿੁ ਸੋਈ ਆਕਾਰੁ ॥੨॥

وسیئ ُگپت وسیئ ا اکر ۔۔۲۔۔
ਸਰਗੁਣ ਤਨਰਗੁਣ ਥਾਪੈ ਨਾਉ ॥

رس ُگں پِر ُگں اھت ئَے ناو ۔۔

ਿੁਹ ਤਮਤਲ ਏਕੈ ਕੀਨੋ ਿਾਉ ॥੩॥

ےکی ونیک اھٹو ۔۔۳۔۔
ُدہ مِل ا َ

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਗੁਤਰ ਭਰਮੁ ਭਉ ਖੋਇਆ ॥

ب
وہک نانک ُگر رھبم ھؤ وھکنا ۔۔

ਅਨਿ ਰੂਪੁ ਸਭੁ ਨੈਨ ਅਲੋਇਆ ॥੪॥੧੭॥੬੮॥

ادن ُروت سیھ نَیں اولنا ۔۔۴۔۔۱۷۔۔۶۸۔۔
ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥

ا سا ہلحم ۵۔۔
ਉਕਤਿ ਤਸਆਨਪ ਤਕਛੂ ਨ ਜਾਨਾ ॥

ِس پ کِج
ُ
ھ
اُتک یا پ ؤ ہن اجنا ۔۔

ਤਿਨੁ ਰੈਤਣ ਿੇਰਾ ਨਾਮੁ ਵਖਾਨਾ ॥੧॥

دِن َرنی ریتا نام واھکنا ۔۔۱۔۔
ਮੈ ਤਨਰਗੁਨ ਗੁਣੁ ਨਾਹੀ ਕੋਇ ॥

م َے پِر ُگں ُگں نایہ وکۓ ۔۔

ਕਰਨ ਕਰਾਵਨਹਾਰ ਪਰਭ ਸੋਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

رکن رکاواہنر رپَھب وسۓ ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਮੂਰਖ ਮੁਗਧ ਅਤਗਆਨ ਅਵੀਚਾਰੀ ॥

مُؤرھک مُگدھ اایگن اوبچاری ۔۔

ਨਾਮ ਿੇਰੇ ਕੀ ਆਸ ਮਤਨ ਧਾਰੀ ॥੨॥

نام ریتے یک ا س نم داھری ۔۔۲۔۔

ਜਪੁ ਿਪੁ ਸੰਜਮੁ ਕਰਮ ਨ ਸਾਧਾ ॥

جت پپ

سبج

م رکم ہن ساداھ ۔۔

ਨਾਮੁ ਪਰਭੂ ਕਾ ਮਨਤਹ ਅਰਾਧਾ ॥੩॥

ب
نام رپ ُھؤ اک مبہہ اراداھ ۔۔۳۔۔
ਤਕਛੂ ਨ ਜਾਨਾ ਮਤਿ ਮੇਰੀ ਥੋਰੀ ॥

کِ
ج
ُ
ھ
ؤ ہن اجنا مت ریمی وھتری ۔۔
ਤਬਨਵਤਿ ਨਾਨਕ ਓਟ ਪਰਭ ਿੋਰੀ ॥੪॥੧੮॥੬੯॥

پِپ َؤت نانک اوت رپَھب وتری ۔۔۴۔۔۱۸۔۔۶۹۔۔
ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥

ا سا ہلحم ۵۔۔
ਹਤਰ ਹਤਰ ਅਖਰ ਿੁਇ ਇਹ ਮਾਲਾ ॥

ہر ہر ارھک ُدےئ اہہی امال ۔۔
ਜਪਿ ਜਪਿ ਭਏ ਿੀਨ ਿਇਆਲਾ ॥੧॥

جپت جپت ےئھب دِنی دناال ۔۔۱۔۔
ਕਰਉ ਬੇਨਿੀ ਸਤਿਗੁਰ ਅਪੁਨੀ ॥

رکو یتنیب سیگؤر اینپ ۔۔

ਕਤਰ ਤਕਰਪਾ ਰਾਖਹੁ ਸਰਣਾਈ ਮੋ ਕਉ ਿੇਹੁ ਹਰੇ ਹਤਰ ਜਪਨੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ک
رک کِرنا را ھہؤ رسنایئ وم کؤ دوہی ہرے ہر ینپج ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਹਤਰ ਮਾਲਾ ਉਰ ਅੰਿਤਰ ਧਾਰੈ ॥

اھرے ۔۔
ہر امال اُر ارتن د َ

ਜਨਮ ਮਰਣ ਕਾ ਿੂਖੁ ਤਨਵਾਰੈ ॥੨॥

منج رمن اک ُدوھک ئِؤا َرے ۔۔۲۔۔
ਤਹਰਿੈ ਸਮਾਲੈ ਮੁਤਖ ਹਤਰ ਹਤਰ ਬੋਲੈ ॥

ہِر َدے امس لَے َ مُکھ ہر ہر وب لَے ۔۔

ਸੋ ਜਨੁ ਇਿ ਉਿ ਕਿਤਹ ਨ ਿੋਲੈ ॥੩॥

وس نج اِت اُت کِبہ ِہ ہن دو لَے ۔۔۳۔۔
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਜੋ ਰਾਚੈ ਨਾਇ ॥

وہک نانک وج را َچے ناےئ ۔۔
ਹਤਰ ਮਾਲਾ ਿਾ ਕੈ ਸੰਤਗ ਜਾਇ ॥੪॥੧੯॥੭੦॥

ہر امال نا ےکَ گنس اجۓ ۔۔۴۔۔۱۹۔۔۷۱۔۔
ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥

ا سا ہلحم ۵۔۔
ਤਜਸ ਕਾ ਸਭੁ ਤਕਛੁ ਤਿਸ ਕਾ ਹੋਇ ॥

ک
سج اک سیھ ِچھ ئِس اک وہۓ ۔۔

ਤਿਸੁ ਜਨ ਲੇਪੁ ਨ ਤਬਆਪੈ ਕੋਇ ॥੧॥

ئِس نج پیل ہن ایب ئَے وکۓ ۔۔۱۔۔
ਹਤਰ ਕਾ ਸੇਵਕੁ ਸਿ ਹੀ ਮੁਕਿਾ ॥

ہر اک ویسک دص یہ مُکیا ۔۔
ਜੋ ਤਕਛੁ ਕਰੈ ਸੋਈ ਭਲ ਜਨ ਕੈ ਅਤਿ ਤਨਰਮਲ ਿਾਸ ਕੀ ਜੁਗਿਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ک
وج ِچھ رکَے وسیئ لھب نج ےکَ ات پِرلم داس یک ُچگیا ۔۔۱۔۔راہو۔۔

ਸਗਲ ਤਿਆਤਗ ਹਤਰ ਸਰਣੀ ਆਇਆ ॥

لگس پ ِیاگ ہر رسین ا نا ۔۔
ਤਿਸੁ ਜਨ ਕਹਾ ਤਬਆਪੈ ਮਾਇਆ ॥੨॥

ئِس نج اہک ایب ئَے امنا ۔۔۲۔۔
ਨਾਮੁ ਤਨਧਾਨੁ ਜਾ ਕੇ ਮਨ ਮਾਤਹ ॥

نام ن ِداھن اج ےک نم امہِ۔۔
ਤਿਸ ਕਉ ਤਚੰਿਾ ਸੁਪਨੈ ਨਾਤਹ ॥੩॥

ئِس کؤ ِچییا ُسی َپے ناہِ۔۔۳۔۔

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਗੁਰੁ ਪੂਰਾ ਪਾਇਆ ॥

ہکُ نانک ُگر ئُؤرا نانا ۔۔

ਭਰਮੁ ਮੋਹੁ ਸਗਲ ਤਬਨਸਾਇਆ ॥੪॥੨੦॥੭੧॥

رھبم ومہ لگس نِیسانا ۔۔۴۔۔۲۱۔۔۷۱۔۔
ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥

ا سا ہلحم ۵۔۔
ਜਉ ਸੁਪਰਸੰਨ ਹੋਇਓ ਪਰਭੁ ਮੇਰਾ ॥

جؤ ُسترنسّ وہویئ رپَھب ریما ۔۔
ਿਾਂ ਿੂਖੁ ਭਰਮੁ ਕਹੁ ਕੈਸੇ ਨੇਰਾ ॥੧॥

نان ُدوھک رھبم وہک َ
کیسے رینا ۔۔۱۔۔
ਸੁਤਨ ਸੁਤਨ ਜੀਵਾ ਸੋਇ ਿੁਮਹਾਰੀ ॥

ُب
ُسں ُسں ویجا وسۓ مہھاری ۔۔

ਮੋਤਹ ਤਨਰਗੁਨ ਕਉ ਲੇਹੁ ਉਧਾਰੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ومہِ پِر ُگں کؤ وہیل اُداھری ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਤਮਤਟ ਗਇਆ ਿੂਖੁ ਤਬਸਾਰੀ ਤਚੰਿਾ ॥

مِت ایگ ُدوھک ِئساری ِچییا ۔۔
ਿਲੁ ਪਾਇਆ ਜਤਪ ਸਤਿਗੁਰ ਮੰਿਾ ॥੨॥

لھپ نانا جت سیگؤر اتنم ۔۔۲۔۔
ਸੋਈ ਸਤਿ ਸਤਿ ਹੈ ਸੋਇ ॥

وسیئ ست ست ےہَ وسۓ ۔۔
ਤਸਮਤਰ ਤਸਮਤਰ ਰਖੁ ਕੰਤਿ ਪਰੋਇ ॥੩॥

ِسمر ِسمر رھک کیبھ رپو ئِے ۔۔۳۔۔
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਕਉਨ ਉਹ ਕਰਮਾ ॥

وہک نانک کؤن اوہ رکام ۔۔
ਜਾ ਕੈ ਮਤਨ ਵਤਸਆ ਹਤਰ ਨਾਮਾ ॥੪॥੨੧॥੭੨॥

ےک نم وایس ہر ناہم ۔۔۴۔۔۲۱۔۔۷۲۔۔
اج َ
ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥

ا سا ہلحم ۵۔۔
ਕਾਤਮ ਿੋਤਧ ਅਹੰਕਾਤਰ ਤਵਗੂਿੇ ॥

اکم رکودھ ااکنہر وِوگُےت ۔۔
ਹਤਰ ਤਸਮਰਨੁ ਕਤਰ ਹਤਰ ਜਨ ਛੂਟੇ ॥੧॥

چ
ہر ِسمرن رک ہر نج ُھؤےٹ ۔۔۱۔۔

ਸੋਇ ਰਹੇ ਮਾਇਆ ਮਿ ਮਾਿੇ ॥

وسۓ رےہ امنا دم امےت ۔۔
ਜਾਗਿ ਭਗਿ ਤਸਮਰਿ ਹਤਰ ਰਾਿੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

اجگپ تگھب ِسمرت ہر راےت ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਮੋਹ ਭਰਤਮ ਬਹੁ ਜੋਤਨ ਭਵਾਇਆ ॥

ومہ رھبم وہب َجؤن وھبانا ۔۔
ਅਸਤਥਰੁ ਭਗਿ ਹਤਰ ਚਰਣ ਤਧਆਇਆ ॥੨॥

سب
ا ِھر تگھب ہر رچن دایھنا ۔۔۲۔۔
ਬੰਧਨ ਅੰਧ ਕੂਪ ਤਗਰਹ ਮੇਰਾ ॥

دنبنھ ادنھ ُکؤت گِرہ ریما ۔۔
ਮੁਕਿੇ ਸੰਿ ਬੁਝਤਹ ਹਤਰ ਨੇਰਾ ॥੩॥

ب
مُکپے سیت ُجھہہ ہر رینا ۔۔۳۔۔
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਜੋ ਪਰਭ ਸਰਣਾਈ ॥

وہک نانک وج رپَھب رسنایئ ۔۔
ਈਹਾ ਸੁਖੁ ਆਗੈ ਗਤਿ ਪਾਈ ॥੪॥੨੨॥੭੩॥

اِاہی ُسکھ ا ےگَ گپ نایئ ۔۔۴۔۔۲۲۔۔۷۳۔۔
ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥

ا سا ہلحم ۵۔۔
ਿੂ ਮੇਰਾ ਿਰੰਗੁ ਹਮ ਮੀਨ ਿੁਮਾਰੇ ॥

ئُؤ ریما رتنگ مہ مِیں ُبمارے ۔۔

ਿੂ ਮੇਰਾ ਿਾਕੁਰੁ ਹਮ ਿੇਰੈ ਿੁਆਰੇ ॥੧॥

ئُؤ ریما اھٹ ُکر مہ ریتَے ُدوارے ۔۔۱۔۔
ਿੂੰ ਮੇਰਾ ਕਰਿਾ ਹਉ ਸੇਵਕੁ ਿੇਰਾ ॥

ئُؤن ریما رکنا ہؤ ویسک ریتا ۔۔
ਸਰਤਣ ਗਹੀ ਪਰਭ ਗੁਨੀ ਗਹੇਰਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

رسن یہگ رپَھب ُگبی ریہگا ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਿੂ ਮੇਰਾ ਜੀਵਨੁ ਿੂ ਆਧਾਰੁ ॥

ئُؤ ریما ِجپؤن ئُؤ ا داھر ۔۔

ਿੁਝਤਹ ਪੇਤਖ ਤਬਗਸੈ ਕਉਲਾਰੁ ॥੨॥

ُب
جھہ پیکھ نِگ َسے کؤالر ۔۔۲۔۔

ਿੂ ਮੇਰੀ ਗਤਿ ਪਤਿ ਿੂ ਪਰਵਾਨੁ ॥

ئُؤ ریمی گپ پپ ئُؤ رپوان ۔۔
ਿੂ ਸਮਰਥੁ ਮੈ ਿੇਰਾ ਿਾਣੁ ॥੩॥

ئُؤ رمسھت م َے ریتا نان ۔۔۳۔۔
ਅਨਤਿਨੁ ਜਪਉ ਨਾਮ ਗੁਣਿਾਤਸ ॥

ادنِن جپؤ نام ُگییاس ۔۔

ਨਾਨਕ ਕੀ ਪਰਭ ਪਤਹ ਅਰਿਾਤਸ ॥੪॥੨੩॥੭੪॥

نانک یک رپَھب بہہ ارداس ۔۔۴۔۔۲۳۔۔۷۴۔۔
ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥

ا سا ہلحم ۵۔۔

ਰੋਵਨਹਾਰੈ ਝੂਿੁ ਕਮਾਨਾ ॥

چ
اہنرے ُھؤھٹ امکنا ۔۔
روو َ
ਹਤਸ ਹਤਸ ਸੋਗੁ ਕਰਿ ਬੇਗਾਨਾ ॥੧॥

سہ سہ وسگ رکت اگیبہن ۔۔۱۔۔
ਕੋ ਮੂਆ ਕਾ ਕੈ ਘਤਰ ਗਾਵਨੁ ॥

وک مُؤا اک ےکَ رھگ اگون ۔۔
ਕੋ ਰੋਵੈ ਕੋ ਹਤਸ ਹਤਸ ਪਾਵਨੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

وک رو َوے وک سہ سہ ناون ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਬਾਲ ਤਬਵਸਥਾ ਿੇ ਤਬਰਧਾਨਾ ॥

نال ِئؤاھتس ےت پِرداھنا ۔۔

ਪਹੁਤਚ ਨ ਮੂਕਾ ਤਿਤਰ ਪਛੁਿਾਨਾ ॥੨॥

بہ
ب
ج ہن مُؤاک ھِر اتھچپنا ۔۔۲۔۔

ਤਿਰਹੁ ਗੁਣ ਮਤਹ ਵਰਿੈ ਸੰਸਾਰਾ ॥

رتِوہ ُگں ہہم ور ئَے اسنسرا ۔۔

ਨਰਕ ਸੁਰਗ ਤਿਤਰ ਤਿਤਰ ਅਉਿਾਰਾ ॥੩॥

ب ب
رنک ُسرگ ھِر ھِر اونارا ۔۔۳۔۔
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਜੋ ਲਾਇਆ ਨਾਮ ॥

وہک نانک وج النا نام ۔۔
ਸਿਲ ਜਨਮੁ ਿਾ ਕਾ ਪਰਵਾਨ ॥੪॥੨੪॥੭੫॥

لفس منج نا اک رپوان ۔۔۴۔۔۲۴۔۔۷۵۔۔

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥

ا سا ہلحم ۵۔۔
ਸੋਇ ਰਹੀ ਪਰਭ ਖਬਤਰ ਨ ਜਾਨੀ ॥

ک
وسۓ ریہ رپَھب ھتر ہن اجین ۔۔
ਭੋਰੁ ਭਇਆ ਬਹੁਤਰ ਪਛੁਿਾਨੀ ॥੧॥

ب
َھؤر ایھب ب ُہر اتھچپین ۔۔۱۔۔

ਤਪਰਅ ਪਰੇਮ ਸਹਤਜ ਮਤਨ ਅਨਿੁ ਧਰਉ ਰੀ ॥

سہ
پِرنا رپمی ج نم ا َند درھو ری ۔۔

ਪਰਭ ਤਮਲਬੇ ਕੀ ਲਾਲਸਾ ਿਾ ਿੇ ਆਲਸੁ ਕਹਾ ਕਰਉ ਰੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

رپَھب مل ِپے یک الاسل نا ےت ا سل اہک رکو ری ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਕਰ ਮਤਹ ਅੰਤਮਰਿੁ ਆਤਣ ਤਨਸਾਤਰਓ ॥

رک ہہم ارمِت ا ن ئِساروی ۔۔
ਤਖਸਤਰ ਗਇਓ ਭੂਮ ਪਤਰ ਿਾਤਰਓ ॥੨॥

کھِس گیپ ب
ھ
ُ
ر ؤ ؤم رپ داروی ۔۔۲۔۔
ਸਾਤਿ ਮੋਤਹ ਲਾਿੀ ਅਹੰਕਾਰੇ ॥

اصد ومہِ الدی ااکنہرے ۔۔
ਿੋਸੁ ਨਾਹੀ ਪਰਭ ਕਰਣੈਹਾਰੇ ॥੩॥

دوس نایہ رپَھب رکپ َبہارے ۔۔۳۔۔
ਸਾਧਸੰਤਗ ਤਮਟੇ ਭਰਮ ਅੰਧਾਰੇ ॥

سادھسیگ ِمپے رھبم ادناھرے ۔۔

ਨਾਨਕ ਮੇਲੀ ਤਸਰਜਣਹਾਰੇ ॥੪॥੨੫॥੭੬॥

نانک یلیم سِرجبہارے ۔۔۴۔۔۲۵۔۔۷۶۔۔
ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥

ا سا ہلحم ۵۔۔
ਚਰਨ ਕਮਲ ਕੀ ਆਸ ਤਪਆਰੇ ॥

رچن لمک یک ا س ایپرے ۔۔
ਜਮਕੰਕਰ ਨਤਸ ਗਏ ਤਵਚਾਰੇ ॥੧॥

چ
م
ک
ی
ک
ر سن ےئگ وِاچرے ۔۔۱۔۔

ਿੂ ਤਚਤਿ ਆਵਤਹ ਿੇਰੀ ਮਇਆ ॥

ئُؤ ِجت ا وہِ ریتی ایم ۔۔

ਤਸਮਰਿ ਨਾਮ ਸਗਲ ਰੋਗ ਖਇਆ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ِسمرت نام لگس روگ ایھک ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਅਤਨਕ ਿੂਖ ਿੇਵਤਹ ਅਵਰਾ ਕਉ ॥

ان ِک ُدوھک دویہِ ا َورا کؤ ۔۔
ਪਹੁਤਚ ਨ ਸਾਕਤਹ ਜਨ ਿੇਰੇ ਕਉ ॥੨॥

بہ
ہک نج ریتے کؤ ۔۔۲۔۔
ج ہن سا ِ

ਿਰਸ ਿੇਰੇ ਕੀ ਤਪਆਸ ਮਤਨ ਲਾਗੀ ॥

درس ریتے یک ایپس نم الیگ ۔۔
ਸਹਜ ਅਨੰਿ ਬਸੈ ਬੈਰਾਗੀ ॥੩॥

سہ
ج ا َپید ئ َسے ریبایگ ۔۔۳۔۔

ਨਾਨਕ ਕੀ ਅਰਿਾਤਸ ਸੁਣੀਜੈ ॥

نانک یک ارداس ُسیبج َے ۔۔

ਕੇਵਲ ਨਾਮੁ ਤਰਿੇ ਮਤਹ ਿੀਜੈ ॥੪॥੨੬॥੭੭॥

ویکل نام رِدے ہہم د بج َے ۔۔۴۔۔۲۶۔۔۷۷۔۔
ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥

ا سا ہلحم ۵۔۔
ਮਨੁ ਤਿਰਪਿਾਨੋ ਤਮਟੇ ਜੰਜਾਲ ॥

نم رتِاتپون ِمپے اجنجل ۔۔

ਪਰਭੁ ਅਪੁਨਾ ਹੋਇਆ ਤਕਰਪਾਲ ॥੧॥

رپَھب اانپ وہنا کِرنال ۔۔۱۔۔
ਸੰਿ ਪਰਸਾਤਿ ਭਲੀ ਬਨੀ ॥

ب
ھل
سیت رپساد ی ینب ۔۔

ਜਾ ਕੈ ਤਗਰਤਹ ਸਭੁ ਤਕਛੁ ਹੈ ਪੂਰਨੁ ਸੋ ਭੇਤਟਆ ਤਨਰਭੈ ਧਨੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ب
ک
ب
ےک گِرہِ سیھ ِچھ ےہَ ئُؤرن وس ھیییا پِر َھے دینھ ۔۔۱۔۔راہو۔۔
اج َ
ਨਾਮੁ ਤਿਰੜਾਇਆ ਸਾਧ ਤਿਪਾਲ ॥

نام درِرانا سادھ کِرنال ۔۔

ਤਮਤਟ ਗਈ ਭੂਖ ਮਹਾ ਤਬਕਰਾਲ ॥੨॥

ب
مِت یئگ ُھؤھک اہم نِکرال ۔۔۲۔۔
ਿਾਕੁਤਰ ਅਪੁਨੈ ਕੀਨੀ ਿਾਤਿ ॥

اھٹ ُکر اےنپ کیبی دات ۔۔

ਜਲਤਨ ਬੁਝੀ ਮਤਨ ਹੋਈ ਸਾਂਤਿ ॥੩॥

بَج
ھ
پ
نلج ی نم وہیئ سا پ ۔۔۳۔۔
ਤਮਤਟ ਗਈ ਭਾਲ ਮਨੁ ਸਹਤਜ ਸਮਾਨਾ ॥

سہ
مِت یئگ اھبل نم ج امسنا ۔۔

ਨਾਨਕ ਪਾਇਆ ਨਾਮ ਖਜਾਨਾ ॥੪॥੨੭॥੭੮॥

نانک نانا نام اجھکہن ۔۔۴۔۔۲۷۔۔۷۸۔۔
ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥

ا سا ہلحم ۵۔۔
ਿਾਕੁਰ ਤਸਉ ਜਾ ਕੀ ਬਤਨ ਆਈ ॥

اھٹ ُکر سِیؤ اج یک نب ا یئ ۔۔

ਭੋਜਨ ਪੂਰਨ ਰਹੇ ਅਘਾਈ ॥੧॥

وھبنج ئُؤرن رےہ ااھگیئ ۔۔۱۔۔
ਕਛੂ ਨ ਥੋਰਾ ਹਤਰ ਭਗਿਨ ਕਉ ॥

ب
کج
ھ
گی
ُ
ک
ھ
ہ
ؤ ہن وھترا ر ں ؤ ۔۔

ਖਾਿ ਖਰਚਿ ਤਬਲਛਿ ਿੇਵਨ ਕਉ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

نِل
ج
ک
ھ
اھکت رھکجت ت َدوین ؤ ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਜਾ ਕਾ ਧਨੀ ਅਗਮ ਗੁਸਾਈ ॥

اج اک دینھ امگ ُگسا ٔی ۔۔

ਮਾਨੁਖ ਕੀ ਕਹੁ ਕੇਿ ਚਲਾਈ ॥੨॥

ام ُنکھ یک وہک تیک چالیئ ۔۔۲۔۔

ਜਾ ਕੀ ਸੇਵਾ ਿਸ ਅਸਟ ਤਸਧਾਈ ॥

اج یک ویسا دس است سِداھیئ ۔۔
ਪਲਕ ਤਿਸਤਟ ਿਾ ਕੀ ਲਾਗਹੁ ਪਾਈ ॥੩॥

کلپ ِدست نا یک الوہگ نایئ ۔۔۳۔۔
ਜਾ ਕਉ ਿਇਆ ਕਰਹੁ ਮੇਰੇ ਸੁਆਮੀ ॥

اج کؤ دایئ رکوہ ریمے سُؤا یم ۔۔
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਨਾਹੀ ਤਿਨ ਕਾਮੀ ॥੪॥੨੮॥੭੯॥

وہک نانک نایہ پِں اکیم ۔۔۴۔۔۲۸۔۔۷۹۔۔
ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥

ا سا ہلحم ۵۔۔
ਜਉ ਮੈ ਅਪੁਨਾ ਸਤਿਗੁਰੁ ਤਧਆਇਆ ॥

جؤ م َے اانپ سیگؤر دایھنا ۔۔

ਿਬ ਮੇਰੈ ਮਤਨ ਮਹਾ ਸੁਖੁ ਪਾਇਆ ॥੧॥

پپ ریمَے نم اہم ُسکھ نانا ۔۔۱۔۔
ਤਮਤਟ ਗਈ ਗਣਿ ਤਬਨਾਤਸਉ ਸੰਸਾ ॥

مِت یئگ تنگ پِیاویس اسنس ۔۔
ਨਾਤਮ ਰਿੇ ਜਨ ਭਏ ਭਗਵੰਿਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

نام رےت نج ےئھب وگھباتن ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਜਉ ਮੈ ਅਪੁਨਾ ਸਾਤਹਬੁ ਚੀਤਿ ॥

جؤ م َے اانپ اصجت جپت ۔۔

ਿਉ ਭਉ ਤਮਤਟਓ ਮੇਰੇ ਮੀਿ ॥੨॥

ب
ئؤ ھؤ مِیپؤ ریمے تیم ۔۔۲۔۔
ਜਉ ਮੈ ਓਟ ਗਹੀ ਪਰਭ ਿੇਰੀ ॥

جؤ م َے اوت یہگ رپَھب ریتی ۔۔
ਿਾਂ ਪੂਰਨ ਹੋਈ ਮਨਸਾ ਮੇਰੀ ॥੩॥

نان ئُؤرن وہیئ اسنم ریمی ۔۔۳۔۔
ਿੇਤਖ ਚਤਲਿ ਮਤਨ ਭਏ ਤਿਲਾਸਾ ॥

دھکی تلچ نم ےئھب دِالہس ۔۔
ਨਾਨਕ ਿਾਸ ਿੇਰਾ ਭਰਵਾਸਾ ॥੪॥੨੯॥੮੦॥

نانک داس ریتا رھبواسا ۔۔۴۔۔۲۹۔۔۸۱۔۔
ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥

ا سا ہلحم ۵۔۔
ਅਨਤਿਨੁ ਮੂਸਾ ਲਾਜੁ ਟੁਕਾਈ ॥

ادنِن مُؤٰیس الچ ئُکایئ ۔۔
ਤਗਰਿ ਕੂਪ ਮਤਹ ਖਾਤਹ ਤਮਿਾਈ ॥੧॥

گِرت ُکؤت ہہم اھکہِ مِبھأی ۔۔۱۔۔
ਸੋਚਿ ਸਾਚਿ ਰੈਤਨ ਤਬਹਾਨੀ ॥

وسجت ساجت َرنی ِبہاین ۔۔
ਅਤਨਕ ਰੰਗ ਮਾਇਆ ਕੇ ਤਚਿਵਿ ਕਬਹੂ ਨ ਤਸਮਰੈ ਸਾਤਰੰਗਪਾਨੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ان ِک رنگ امنا ےک ِجپؤت کب ُہؤ ہن ِسم َرے ساِرنگیاین ۔۔۱۔۔راہو۔۔

ਿੁਮ ਕੀ ਛਾਇਆ ਤਨਹਚਲ ਤਗਰਹੁ ਬਾਂਤਧਆ ॥

بِہ
گ
چ
ِ
د َرم یک اھچنا ل ر ُہ نادنایھ ۔۔

ਕਾਲ ਕੈ ਿਾਂਤਸ ਸਕਿ ਸਰੁ ਸਾਂਤਧਆ ॥੨॥

اکل ےکَ اھپسن تکس رس سادنھِیا ۔۔۲۔۔
ਬਾਲੂ ਕਨਾਰਾ ਿਰੰਗ ਮੁਤਖ ਆਇਆ ॥

نالُؤ انکرا رتنگ مُکھ ا نا ۔۔

ਸੋ ਥਾਨੁ ਮੂਤੜ ਤਨਹਚਲੁ ਕਤਰ ਪਾਇਆ ॥੩॥

بہ
وس اھتن مُؤر ِ چل رک نانا ۔۔۳۔۔
ਸਾਧਸੰਤਗ ਜਤਪਓ ਹਤਰ ਰਾਇ ॥

سادھسیگ چیپؤٔ ہر راےئ ۔۔

ਨਾਨਕ ਜੀਵੈ ਹਤਰ ਗੁਣ ਗਾਇ ॥੪॥੩੦॥੮੧॥

نانک ویجَے ہر ُگں اگۓ ۔۔۴۔۔۳۱۔۔۸۱۔۔
ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ਿੁਿੁਕੇ ੯ ॥

ا سا ہلحم ُ ۵د نُکے ۹۔۔

ਉਨ ਕੈ ਸੰਤਗ ਿੂ ਕਰਿੀ ਕੇਲ ॥

اُن ےکَ گنس ئُؤ رکیت لیک ۔۔
ਉਨ ਕੈ ਸੰਤਗ ਹਮ ਿੁਮ ਸੰਤਗ ਮੇਲ ॥

ُب
اُن ےکَ گنس مہ م گنس لیم ۔۔
ਉਨਹ ਕੈ ਸੰਤਗ ਿੁਮ ਸਭੁ ਕੋਊ ਲੋਰੈ ॥

ُب
ب
ولرے ۔۔
وکو َ
ا ُ ہھ ےکَ گنس م سیھ ُ

ਓਸੁ ਤਬਨਾ ਕੋਊ ਮੁਖੁ ਨਹੀ ਜੋਰੈ ॥੧॥

وکو مُکھ یہن وجرے ۔۔۱۔۔
اوس پِیا ُ
ਿੇ ਬੈਰਾਗੀ ਕਹਾ ਸਮਾਏ ॥

ےت ریبایگ اہک امسےئ ۔۔
ਤਿਸੁ ਤਬਨੁ ਿੁਹੀ ਿੁਹੇਰੀ ਰੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ئِس پِں ُبہی ُدریہی ری ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਉਨਹ ਕੈ ਸੰਤਗ ਿੂ ਤਗਰਹ ਮਤਹ ਮਾਹਤਰ ॥

اُبھ ےکَ گنس ئُؤ گِرہ ہہم امہر ۔۔
ਉਨਹ ਕੈ ਸੰਤਗ ਿੂ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਹਤਰ ॥

ےہ اجہر ۔۔
اُبہھ ےکَ گنس ئُؤ وہیئ َ
ਉਨਹ ਕੈ ਸੰਤਗ ਿੂ ਰਖੀ ਪਪੋਤਲ ॥

اُبہھ ےکَ گنس ئُؤ ریھک وپپل ۔۔
ਓਸੁ ਤਬਨਾ ਿੂੰ ਛੁਟਕੀ ਰੋਤਲ ॥੨॥

ُ چ
ھ
ک
ُی
اوس پِیا ئؤن ی رول ۔۔۲۔۔
ਉਨਹ ਕੈ ਸੰਤਗ ਿੇਰਾ ਮਾਨੁ ਮਹਿੁ ॥

اُبہھ ےکَ گنس ریتا امن تہم ۔۔
ਉਨਹ ਕੈ ਸੰਤਗ ਿੁਮ ਸਾਕੁ ਜਗਿੁ ॥

ُب
اُبہھ ےکَ گنس م ساک تگج ۔۔
ਉਨਹ ਕੈ ਸੰਤਗ ਿੇਰੀ ਸਭ ਤਬਤਧ ਥਾਟੀ ॥

اُبہھ ےکَ گنس ریتی سیھ نِدھ اھتیٹ ۔۔

ਓਸੁ ਤਬਨਾ ਿੂੰ ਹੋਈ ਹੈ ਮਾਟੀ ॥੩॥

اوس پِیا ئُؤن وہیئ ےہَ امیٹ ۔۔۳۔۔
ਓਹੁ ਬੈਰਾਗੀ ਮਰੈ ਨ ਜਾਇ ॥

اووہ ریبایگ م َ َرے ہن اجۓ ۔۔
ਹੁਕਮੇ ਬਾਧਾ ਕਾਰ ਕਮਾਇ ॥

ُچکمے ناداھ اکر امکۓ ۔۔

ਜੋਤੜ ਤਵਛੋੜੇ ਨਾਨਕ ਥਾਤਪ ॥

وجر وِوھچرے نانک اھتت ۔۔
ਅਪਨੀ ਕੁਿਰਤਿ ਜਾਣੈ ਆਤਪ ॥੪॥੩੧॥੮੨॥

اینپ قُدرت اج ئَے ا ت ۔۔۴۔۔۳۱۔۔۸۲۔۔
ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥

ا سا ہلحم ۵۔۔
ਨਾ ਓਹੁ ਮਰਿਾ ਨਾ ਹਮ ਿਤਰਆ ॥

ہن او ُہ رمنا ہن مہ درنا ۔۔
ਨਾ ਓਹੁ ਤਬਨਸੈ ਨਾ ਹਮ ਕਤੜਆ ॥

ہن او ُہ نِی َسے ہن مہ کرنا ۔۔

ਨਾ ਓਹੁ ਤਨਰਧਨੁ ਨਾ ਹਮ ਭੂਖੇ ॥

ب
ہن او ُہ پِردنھ ہن مہ ُھؤےھک ۔۔
ਨਾ ਓਸੁ ਿੂਖੁ ਨ ਹਮ ਕਉ ਿੂਖੇ ॥੧॥

ہن اوس ُدوھک ہن مہ کؤ ُدوےھک ۔۔۱۔۔

ਅਵਰੁ ਨ ਕੋਊ ਮਾਰਨਵਾਰਾ ॥

وکو امرونارا ۔۔
ا َور ہن ُ
ਜੀਅਉ ਹਮਾਰਾ ਜੀਉ ਿੇਨਹਾਰਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

چیپؤ امہرا جپؤ دپبہارا ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਨਾ ਉਸੁ ਬੰਧਨ ਨਾ ਹਮ ਬਾਧੇ ॥

ہن اُس دنبنھ ہن مہ نادےھ ۔۔
ਨਾ ਉਸੁ ਧੰਧਾ ਨਾ ਹਮ ਧਾਧੇ ॥

ہن اُس ددنھاھ ہن مہ داھدےھ ۔۔
ਨਾ ਉਸੁ ਮੈਲੁ ਨ ਹਮ ਕਉ ਮੈਲਾ ॥

ہن اُس مَیل ہن مہ کؤ میال ۔۔

ਓਸੁ ਅਨੰਿੁ ਿ ਹਮ ਸਿ ਕੇਲਾ ॥੨॥

اوس ا َپید ت مہ دص کیال ۔۔۲۔۔
ਨਾ ਉਸੁ ਸੋਚੁ ਨ ਹਮ ਕਉ ਸੋਚਾ ॥

ہن اُس وسچ ہن مہ کؤ وساچ ۔۔
ਨਾ ਉਸੁ ਲੇਪੁ ਨ ਹਮ ਕਉ ਪੋਚਾ ॥

ہن اُس ل َپت ہن مہ کؤ وپاچ ۔۔
ਨਾ ਉਸੁ ਭੂਖ ਨ ਹਮ ਕਉ ਤਿਰਸਨਾ ॥

ب
ہن اُس ُھؤھک ہن مہ کؤ رتِانس ۔۔

ਜਾ ਉਹੁ ਤਨਰਮਲੁ ਿਾਂ ਹਮ ਜਚਨਾ ॥੩॥

اج اووہ پِرلم نان مہ انچج ۔۔۳۔۔

ਹਮ ਤਕਛੁ ਨਾਹੀ ਏਕੈ ਓਹੀ ॥

ک
ےکی اویہ ۔۔
مہ ِچھ نایہ ا َ
ਆਗੈ ਪਾਛੈ ਏਕੋ ਸੋਈ ॥

چ
ا َگے نا َھے اوکی وسیئ ۔۔
ਨਾਨਕ ਗੁਤਰ ਖੋਏ ਭਰਮ ਭੰਗਾ ॥

نانک ُگر وھکےئ رھبَم اگنھب ۔۔
ਹਮ ਓਇ ਤਮਤਲ ਹੋਏ ਇਕ ਰੰਗਾ ॥੪॥੩੨॥੮੩॥

ے مِل وہےئ اِک راگن ۔۔۴۔۔۳۲۔۔۸۳۔۔
مہ او ؑ
ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥

ا سا ہلحم ۵۔۔
ਅਤਨਕ ਭਾਂਤਿ ਕਤਰ ਸੇਵਾ ਕਰੀਐ ॥

ان ِک اھبپپ رک ویسا رک پپے َ۔۔
ਜੀਉ ਪਰਾਨ ਧਨੁ ਆਗੈ ਧਰੀਐ ॥

جپؤ رپان دنھ ا ےگ درھ پپے َ۔۔
ਪਾਨੀ ਪਖਾ ਕਰਉ ਿਤਜ ਅਤਭਮਾਨੁ ॥

ب
ناین اھکپ رکو جت ا ھبمان ۔۔

ਅਤਨਕ ਬਾਰ ਜਾਈਐ ਕੁਰਬਾਨੁ ॥੧॥

ان ِک نار اج پپَے قُرنان ۔۔۱۔۔

ਸਾਈ ਸੁਹਾਗਤਣ ਜੋ ਪਰਭ ਭਾਈ ॥

سایئ ُسہانگ وج رپَھب اھبیئ ۔۔

ਤਿਸ ਕੈ ਸੰਤਗ ਤਮਲਉ ਮੇਰੀ ਮਾਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ئِس ےکَ گنس مل ِؤ ریمی امیئ ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਿਾਸਤਨ ਿਾਸੀ ਕੀ ਪਤਨਹਾਤਰ ॥

دانس دایس یک اہنپر ۔۔
ਉਨਹ ਕੀ ਰੇਣੁ ਬਸੈ ਜੀਅ ਨਾਤਲ ॥

اُبہھ یک ر َپں ئ َسے یج نال ۔۔
ਮਾਥੈ ਭਾਗੁ ਿ ਪਾਵਉ ਸੰਗੁ ॥

َب
ام ھے اھبگ ت ناوو گنس ۔۔
ਤਮਲੈ ਸੁਆਮੀ ਅਪੁਨੈ ਰੰਤਗ ॥੨॥

ملَ ِے سُؤا یم اےنپ رنگ ۔۔۲۔۔

ਜਾਪ ਿਾਪ ਿੇਵਉ ਸਭ ਨੇਮਾ ॥

اجت نات دویو سیھ امین ۔۔

ਕਰਮ ਧਰਮ ਅਰਪਉ ਸਭ ਹੋਮਾ ॥

رکم درھم ارئؤ سیھ وہام ۔۔
ਗਰਬੁ ਮੋਹੁ ਿਤਜ ਹੋਵਉ ਰੇਨ ॥

رگت ومہ جت وہوو ر َپں ۔۔

ਉਨਹ ਕੈ ਸੰਤਗ ਿੇਖਉ ਪਰਭੁ ਨੈਨ ॥੩॥

نک
اُبہھ ےکَ گنس د ھؤ رپَھب نَیں ۔۔۳۔۔
ਤਨਮਖ ਤਨਮਖ ਏਹੀ ਆਰਾਧਉ ॥

ب ب
ِمکھ ِمکھ ایہی ا رادھؤ ۔۔

ਤਿਨਸੁ ਰੈਤਣ ਏਹ ਸੇਵਾ ਸਾਧਉ ॥

دِسن َرنی اہہی ویسا سادوھ ۔۔
ਭਏ ਤਿਪਾਲ ਗੁਪਾਲ ਗੋਤਬੰਿ ॥

ےئھب کِرنال ُگیال وگپِید ۔۔

ਸਾਧਸੰਤਗ ਨਾਨਕ ਬਖਤਸੰਿ ॥੪॥੩੩॥੮੪॥

نک
سادھسیگ نانک ھ ِسید ۔۔۴۔۔۳۳۔۔۸۴۔۔
ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥

ا سا ہلحم ۵۔۔
ਪਰਭ ਕੀ ਪਰੀਤਿ ਸਿਾ ਸੁਖੁ ਹੋਇ ॥

رپَھب یک رپپپ دسا ُسکھ وہۓ ۔۔
ਪਰਭ ਕੀ ਪਰੀਤਿ ਿੁਖੁ ਲਗੈ ਨ ਕੋਇ ॥

َ
رپَھب یک رپپپ ُدھک لگے ہن وکۓ ۔۔
ਪਰਭ ਕੀ ਪਰੀਤਿ ਹਉਮੈ ਮਲੁ ਖੋਇ ॥

وھکۓ ۔۔
رپَھب یک رپپپ ہؤ م َے لم
ِ
ਪਰਭ ਕੀ ਪਰੀਤਿ ਸਿ ਤਨਰਮਲ ਹੋਇ ॥੧॥

رپَھب یک رپپپ دص پِرلم وہۓ ۔۔۱۔۔
ਸੁਨਹੁ ਮੀਿ ਐਸਾ ਪਰੇਮ ਤਪਆਰੁ ॥

ُسبہؤ تیم ااسی رپمی ایپر ۔۔

ਜੀਅ ਪਰਾਨ ਘਟ ਘਟ ਆਧਾਰੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ایج رپان ٹھگ ٹھگ ا داھر ۔۔۱۔۔راہو۔۔

ਪਰਭ ਕੀ ਪਰੀਤਿ ਭਏ ਸਗਲ ਤਨਧਾਨ ॥

رپَھب یک رپپپ ےئھب لگس ن ِداھن ۔۔
ਪਰਭ ਕੀ ਪਰੀਤਿ ਤਰਿੈ ਤਨਰਮਲ ਨਾਮ ॥

رپَھب یک رپپپ ر َِدے پِرلم نام ۔۔
ਪਰਭ ਕੀ ਪਰੀਤਿ ਸਿ ਸੋਭਾਵੰਿ ॥

رپَھب یک رپپپ دص وساھبوپپ ۔۔
ਪਰਭ ਕੀ ਪਰੀਤਿ ਸਭ ਤਮਟੀ ਹੈ ਤਚੰਿ ॥੨॥

ےہ ِجپت ۔۔۲۔۔
رپَھب یک رپپپ سیھ مِبی َ
ਪਰਭ ਕੀ ਪਰੀਤਿ ਇਹੁ ਭਵਜਲੁ ਿਰੈ ॥

ب
رپَھب یک رپپپ اویہ َھؤلج رتَے ۔۔
ਪਰਭ ਕੀ ਪਰੀਤਿ ਜਮ ਿੇ ਨਹੀ ਿਰੈ ॥

رپَھب یک رپپپ مج ےت یہن د َرے ۔۔
ਪਰਭ ਕੀ ਪਰੀਤਿ ਸਗਲ ਉਧਾਰੈ ॥

اھرے ۔۔
رپَھب یک رپپپ لگس اُد َ
ਪਰਭ ਕੀ ਪਰੀਤਿ ਚਲੈ ਸੰਗਾਰੈ ॥੩॥

رپَھب یک رپپپ چلَے اگنس ََرے ۔۔۳۔۔
ਆਪਹੁ ਕੋਈ ਤਮਲੈ ਨ ਭੂਲੈ ॥

ب
ا بہؤ وکیئ ملَ ِے ہن ُھؤ لَے ۔۔
ਤਜਸੁ ਤਿਪਾਲੁ ਤਿਸੁ ਸਾਧਸੰਤਗ ਘੂਲੈ ॥

گ
ِجس کِرنال ئِس سادھسیگ ُھؤ لَے ۔۔

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਿੇਰੈ ਕੁਰਬਾਣੁ ॥

وہک نانک ریتَے ُکرنان ۔۔

ਸੰਿ ਓਟ ਪਰਭ ਿੇਰਾ ਿਾਣੁ ॥੪॥੩੪॥੮੫॥

سیت اوت رپَھب ریتا نان ۔۔۴۔۔۳۴۔۔۸۵۔۔
ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥

ا سا ہلحم ۵۔۔
ਭੂਪਤਿ ਹੋਇ ਕੈ ਰਾਜੁ ਕਮਾਇਆ ॥

ب
ےک راچ امکنا ۔۔
ُھؤپپ وہۓ َ

ਕਤਰ ਕਤਰ ਅਨਰਥ ਤਵਹਾਝੀ ਮਾਇਆ ॥

رک رک ارنھت وِاہیھج امنا ۔۔
ਸੰਚਿ ਸੰਚਿ ਥੈਲੀ ਕੀਨਹੀ ॥

سب سب ب َھیل کیبہ
ھ
ی ۔۔
چت چت ی
ਪਰਤਭ ਉਸ ਿੇ ਿਾਤਰ ਅਵਰ ਕਉ ਿੀਨਹੀ ॥੧॥

ک پب ہ
ھ
رپَھب اُس ےت دار ا َور ؤ د ی ۔۔۱۔۔
ਕਾਚ ਗਗਰੀਆ ਅੰਭ ਮਝਰੀਆ ॥

مب مج
ھ
اکچ رگگنا ا ھ رنا ۔۔

ਗਰਤਬ ਗਰਤਬ ਉਆਹੂ ਮਤਹ ਪਰੀਆ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

رگت رگت اُا وہُ ہہم رپنا ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਤਨਰਭਉ ਹੋਇਓ ਭਇਆ ਤਨਹੰਗਾ ॥

ب
پِر ھؤ وہویئ ایھب بِہپگا ۔۔

ਚੀਤਿ ਨ ਆਇਓ ਕਰਿਾ ਸੰਗਾ ॥

ِجپت ہن ا ویئ رکنا اگنس ۔۔
ਲਸਕਰ ਜੋੜੇ ਕੀਆ ਸੰਬਾਹਾ ॥

لسکر وجرے ایک ابمساہ ۔۔

ਤਨਕਤਸਆ ਿੂਕ ਿ ਹੋਇ ਗਇਓ ਸੁਆਹਾ ॥੨॥

ب
نکِسیا ُھؤک ت وہۓ گیپؤ سُؤا اہ ۔۔۲۔۔
ਊਚੇ ਮੰਿਰ ਮਹਲ ਅਰੁ ਰਾਨੀ ॥

اُوےچ دنمر لحم رع راین ۔۔
ਹਸਤਿ ਘੋੜੇ ਜੋੜੇ ਮਤਨ ਭਾਨੀ ॥

ہست وھگرے وجرے نم اھبین ۔۔
ਵਿ ਪਰਵਾਰੁ ਪੂਿ ਅਰੁ ਧੀਆ ॥

ود رپوار ئُؤت رع دھییا ۔۔
ਮੋਤਹ ਪਚੇ ਪਤਚ ਅੰਧਾ ਮੂਆ ॥੩॥

ومہِ ےچپ چپ ادناھ مُؤا ۔۔۳۔۔
ਤਜਨਤਹ ਉਪਾਹਾ ਤਿਨਤਹ ਤਬਨਾਹਾ ॥

ِجبہہ اُنااہ پ ِبہہ پِیااہ ۔۔
ਰੰਗ ਰਸਾ ਜੈਸੇ ਸੁਪਨਾਹਾ ॥

رنگ رسا ےسیج ُسییااہ ۔۔
ਸੋਈ ਮੁਕਿਾ ਤਿਸੁ ਰਾਜੁ ਮਾਲੁ ॥

وسیئ مُکیا ئِس راچ امل ۔۔

ਨਾਨਕ ਿਾਸ ਤਜਸੁ ਖਸਮੁ ਿਇਆਲੁ ॥੪॥੩੫॥੮੬॥

نانک داس ِجس

کھ س

م دنال ۔۔۴۔۔۳۵۔۔۸۶۔۔
ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥

ا سا ہلحم ۵۔۔
ਇਨਹ ਤਸਉ ਪਰੀਤਿ ਕਰੀ ਘਨੇਰੀ ॥

ابہھ سِیؤ رپپپ رکی رینھگی ۔۔
ਜਉ ਤਮਲੀਐ ਿਉ ਵਧੈ ਵਧੇਰੀ ॥

جؤ مِلیپے ئؤ و َدےھ ودھتری ۔۔
ਗਤਲ ਚਮੜੀ ਜਉ ਛੋਿੈ ਨਾਹੀ ॥

وھچدے نایہ ۔۔
لگ ڑمچی جؤ َ
ਲਾਤਗ ਛੁਟੋ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਪਾਈ ॥੧॥

چ
الگ ُھپؤ سیگؤر یک نایئ ۔۔۱۔۔

ਜਗ ਮੋਹਨੀ ਹਮ ਤਿਆਤਗ ਗਵਾਈ ॥

چگ ومینہ مہ پ ِیاگ وگَایئ ۔۔
ਤਨਰਗੁਨੁ ਤਮਤਲਓ ਵਜੀ ਵਧਾਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

پِر ُگں مل ِپؤ ویج وداھیئ ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਐਸੀ ਸੁੰਿਤਰ ਮਨ ਕਉ ਮੋਹੈ ॥

ایسی ُسیدر نم کؤ وم َہے ۔۔
ਬਾਤਟ ਘਾਤਟ ਤਗਰਤਹ ਬਤਨ ਬਤਨ ਜੋਹੈ ॥

نات اھگت گِرہِ نب نب وج َہے ۔۔

ਮਤਨ ਿਤਨ ਲਾਗੈ ਹੋਇ ਕੈ ਮੀਿੀ ॥

نم نت ال َگے وہۓ ےکَ یھٹیم ۔۔
ਗੁਰ ਪਰਸਾਤਿ ਮੈ ਖੋਟੀ ਿੀਿੀ ॥੨॥

پب
ُگر رپساد م َے وھکیٹ د ھی ۔۔۲۔۔
ਅਗਰਕ ਉਸ ਕੇ ਵਿੇ ਿਗਾਊ ॥

ارگک اُس ےک ودے ُ
اگھٹؤ ۔۔
ਛੋਿਤਹ ਨਾਹੀ ਬਾਪ ਨ ਮਾਊ ॥

امو ۔۔
وھچدہِ نایہ نات ہن ُ
ਮੇਲੀ ਅਪਨੇ ਉਤਨ ਲੇ ਬਾਂਧੇ ॥

یلیم اےنپ اُن ےل نادنےھ ۔۔
ਗੁਰ ਤਕਰਪਾ ਿੇ ਮੈ ਸਗਲੇ ਸਾਧੇ ॥੩॥

ُگر کِرنا ےت م َے ےلگس سادےھ ۔۔۳۔۔
ਅਬ ਮੋਰੈ ਮਤਨ ਭਇਆ ਅਨੰਿ ॥

ومرے نم ایھب ادنن ۔۔
ات َ
ਭਉ ਚੂਕਾ ਟੂਟੇ ਸਤਭ ਿੰਿ ॥

ب
ھؤ ُجؤاک ئُؤےٹ سیھ دنھپ ۔۔
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਜਾ ਸਤਿਗੁਰੁ ਪਾਇਆ ॥

وہک نانک اج سیگؤر نانا ۔۔

ਘਰੁ ਸਗਲਾ ਮੈ ਸੁਖੀ ਬਸਾਇਆ ॥੪॥੩੬॥੮੭॥

سک
رھگ سگال م َے ُ ھی اسبنا ۔۔۴۔۔۳۶۔۔۸۷۔۔

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥

ا سا ہلحم ۵۔۔
ਆਿ ਪਹਰ ਤਨਕਤਟ ਕਤਰ ਜਾਨੈ ॥

ا ھٹ رہپ نِکت رک اج ئَے ۔۔

ਪਰਭ ਕਾ ਕੀਆ ਮੀਿਾ ਮਾਨੈ ॥

رپَھب اک ایک اھٹیم امےن ۔۔
ਏਕੁ ਨਾਮੁ ਸੰਿਨ ਆਧਾਰੁ ॥

س
انک نام ییں ا داھر ۔۔

ਹੋਇ ਰਹੇ ਸਭ ਕੀ ਪਗ ਛਾਰੁ ॥੧॥

وہۓ رےہ سیھ یک نگ اھچر ۔۔۱۔۔
ਸੰਿ ਰਹਿ ਸੁਨਹੁ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ॥

سیت رہت ُسبہؤ ریمے اھبیئ ۔۔
ਉਆ ਕੀ ਮਤਹਮਾ ਕਥਨੁ ਨ ਜਾਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

کب
ھ
اُوا یک امہم ں ہن اجیئ ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਵਰਿਤਣ ਜਾ ਕੈ ਕੇਵਲ ਨਾਮ ॥

ورنت اج ےکَ ویکل نام ۔۔
ਅਨਿ ਰੂਪ ਕੀਰਿਨੁ ਤਬਸਰਾਮ ॥

ا َند ُروت ریکنت ِئسرام ۔۔

ਤਮਿਰ ਸਿੁ ਜਾ ਕੈ ਏਕ ਸਮਾਨੈ ॥

ِمتر رتس اج ےکَ انک امس ئَے ۔۔

ਪਰਭ ਅਪੁਨੇ ਤਬਨੁ ਅਵਰੁ ਨ ਜਾਨੈ ॥੨॥

رپَھب اےنپ پِں ا َور ہن اج ئَے ۔۔۲۔۔
ਕੋਤਟ ਕੋਤਟ ਅਘ ਕਾਟਨਹਾਰਾ ॥

وکت وکت اھگ اکپبہارا ۔۔
ਿੁਖ ਿੂਤਰ ਕਰਨ ਜੀਅ ਕੇ ਿਾਿਾਰਾ ॥

ُدھک ُدور رکن ایج ےک دانارا ۔۔
ਸੂਰਬੀਰ ਬਚਨ ਕੇ ਬਲੀ ॥

سُؤرریب نچب ےک یلب ۔۔
ਕਉਲਾ ਬਪੁਰੀ ਸੰਿੀ ਛਲੀ ॥੩॥

کؤال نتری یتنس یلھچ ۔۔۳۔۔
ਿਾ ਕਾ ਸੰਗੁ ਬਾਛਤਹ ਸੁਰਿੇਵ ॥

نا اک گنس ناہھچِ ُسردوی ۔۔
ਅਮੋਘ ਿਰਸੁ ਸਿਲ ਜਾ ਕੀ ਸੇਵ ॥

سب
اومھگ درس ھل اج یک ویسَ ۔۔
ਕਰ ਜੋਤੜ ਨਾਨਕੁ ਕਰੇ ਅਰਿਾਤਸ ॥

رک وجر نانک رکے ارداس ۔۔
ਮੋਤਹ ਸੰਿਹ ਟਹਲ ਿੀਜੈ ਗੁਣਿਾਤਸ ॥੪॥੩੭॥੮੮॥

ومہِ سیبہہ لہٹ د بج َے ُگییاس ۔۔۴۔۔۳۷۔۔۸۸۔۔
ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥

ا سا ہلحم ۵۔۔

ਸਗਲ ਸੂਖ ਜਤਪ ਏਕੈ ਨਾਮ ॥

لگس سُؤھک جت ا ن َکے نام ۔۔
ਸਗਲ ਧਰਮ ਹਤਰ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਮ ॥

لگس درھم ہر ےک ُگں اگم ۔۔
ਮਹਾ ਪਤਵਿਰ ਸਾਧ ਕਾ ਸੰਗੁ ॥

اہم وپِرت سادھ اک گنس ۔۔
ਤਜਸੁ ਭੇਟਿ ਲਾਗੈ ਪਰਭ ਰੰਗੁ ॥੧॥

ب
ِجس ھیپت ال َگے رپَھب رنگ ۔۔۱۔۔
ਗੁਰ ਪਰਸਾਤਿ ਓਇ ਆਨੰਿ ਪਾਵੈ ॥

ُگر رپساد اوےؑ ا دنن نا َوے ۔۔

ਤਜਸੁ ਤਸਮਰਿ ਮਤਨ ਹੋਇ ਪਰਗਾਸਾ ਿਾ ਕੀ ਗਤਿ ਤਮਤਿ ਕਹਨੁ ਨ ਜਾਵੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ج س
کہ
اجوے ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ِ س ِ مرت نم وہۓ رپَاگسا نا یک گپ مِت ں ہن َ
ਵਰਿ ਨੇਮ ਮਜਨ ਤਿਸੁ ਪੂਜਾ ॥

َپب م
ئ
چ
ِ
ئ
ورت م ں س ُؤاج ۔۔

ਬੇਿ ਪੁਰਾਨ ਤਿਤਨ ਤਸੰਤਮਰਤਿ ਸੁਨੀਜਾ ॥

دیب ُپران پِں ِسمرِت ُسیبچا ۔۔

ਮਹਾ ਪੁਨੀਿ ਜਾ ਕਾ ਤਨਰਮਲ ਥਾਨੁ ॥

اہم ُنیپت اج اک پِرلم اھتن ۔۔

ਸਾਧਸੰਗਤਿ ਜਾ ਕੈ ਹਤਰ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ॥੨॥

ےک ہر ہر نام ۔۔۲۔۔
سادھسیگت اج َ

ਪਰਗਤਟਓ ਸੋ ਜਨੁ ਸਗਲੇ ਭਵਨ ॥

َرپگیپؤ وس نج ےلگس وھبَن ۔۔

ਪਤਿਿ ਪੁਨੀਿ ਿਾ ਕੀ ਪਗ ਰੇਨ ॥

تتپ ُنیپت نا یک نگ رنی ۔۔
ਜਾ ਕਉ ਭੇਤਟਓ ਹਤਰ ਹਤਰ ਰਾਇ ॥

ب
اج کؤ ھییپؤ ہر ہر راےئ ۔۔

ਿਾ ਕੀ ਗਤਿ ਤਮਤਿ ਕਥਨੁ ਨ ਜਾਇ ॥੩॥

کب
نا یک گپ مِت ھں ہن اجۓ ۔۔۳۔۔
ਆਿ ਪਹਰ ਕਰ ਜੋਤੜ ਤਧਆਵਉ ॥

ا ھٹ رہپ رک وجر دایھوو ۔۔
ਉਨ ਸਾਧਾ ਕਾ ਿਰਸਨੁ ਪਾਵਉ ॥

اُن ساداھ اک درنس ناوو ۔۔
ਮੋਤਹ ਗਰੀਬ ਕਉ ਲੇਹੁ ਰਲਾਇ ॥

ومہِ رگبی کؤ وہیل رال ئِے ۔۔

ਨਾਨਕ ਆਇ ਪਏ ਸਰਣਾਇ ॥੪॥੩੮॥੮੯॥

نانک ا ۓ ےئپ رسناۓ ۔۔۴۔۔۳۸۔۔۸۹۔۔
ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥

ا سا ہلحم ۵۔۔
ਆਿ ਪਹਰ ਉਿਕ ਇਸਨਾਨੀ ॥

ا ھٹ رہپ اُدک اِانسین ۔۔

ਸਿ ਹੀ ਭੋਗੁ ਲਗਾਇ ਸੁਤਗਆਨੀ ॥

دص یہ وھبگ اگل ِئے ُسگیاین ۔۔
ਤਬਰਥਾ ਕਾਹੂ ਛੋਿੈ ਨਾਹੀ ॥

وھچدے نایہ ۔۔
پِراھت اک ُہؤ َ
ਬਹੁਤਰ ਬਹੁਤਰ ਤਿਸੁ ਲਾਗਹ ਪਾਈ ॥੧॥

ب ُہر ب ُہر ئِس الہگ نایئ ۔۔۱۔۔
ਸਾਲਤਗਰਾਮੁ ਹਮਾਰੈ ਸੇਵਾ ॥

امہرے ویسا ۔۔
سالگِرام َ

ਪੂਜਾ ਅਰਚਾ ਬੰਿਨ ਿੇਵਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ئُؤاج اراچ دنبن َدویا ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਘੰਟਾ ਜਾ ਕਾ ਸੁਨੀਐ ਚਹੁ ਕੁੰਟ ॥

گ
ھییا اج اک ُسییپے چہؤ کُپت ۔۔
ਆਸਨੁ ਜਾ ਕਾ ਸਿਾ ਬੈਕੁੰਿ ॥

پ
ا نس اج اک دسا ی ُکیبھ ۔۔

ਜਾ ਕਾ ਚਵਰੁ ਸਭ ਊਪਤਰ ਝੂਲੈ ॥

چ
اج اک َج َؤر سیھ اُورپ ُھؤ لَے ۔۔
ਿਾ ਕਾ ਧੂਪੁ ਸਿਾ ਪਰਿੁਲੈ ॥੨॥

ب
نا اک دھُؤت دسا رپ ُھلَے ۔۔۲۔۔
ਘਤਟ ਘਤਟ ਸੰਪਟੁ ਹੈ ਰੇ ਜਾ ਕਾ ॥

ٹھگ ٹھگ سیپت ےہَ رے اج اک ۔۔

ਅਭਗ ਸਭਾ ਸੰਤਗ ਹੈ ਸਾਧਾ ॥

اگھب اھبس گنس ےہَ ساداھ ۔۔
ਆਰਿੀ ਕੀਰਿਨੁ ਸਿਾ ਅਨੰਿ ॥

ا ریت ریکنت دسا ادنن ۔۔
ਮਤਹਮਾ ਸੁੰਿਰ ਸਿਾ ਬੇਅੰਿ ॥੩॥

امہم ُسیدر دسا ےباپپ ۔۔۳۔۔
ਤਜਸਤਹ ਪਰਾਪਤਿ ਤਿਸ ਹੀ ਲਹਨਾ ॥

ِجسہہ رپاپپ ئِس یہ انہل ۔۔

ਸੰਿ ਚਰਨ ਓਹੁ ਆਇਓ ਸਰਨਾ ॥

سیت رچن او ُہ ا ویئ رسنا ۔۔
ਹਾਤਥ ਚਤੜਓ ਹਤਰ ਸਾਲਤਗਰਾਮੁ ॥

اہھت ڑچوی ہر سالگِرام ۔۔

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਗੁਤਰ ਕੀਨੋ ਿਾਨੁ ॥੪॥੩੯॥੯੦॥

وہک نانک ُگر ونیک دان ۔۔۴۔۔۳۹۔۔۹۱۔۔
ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ਪੰਚਪਿਾ ॥

ا سا ہلحم  ۵پبچیدا ۔۔

ਤਜਹ ਪੈਿੈ ਲੂਟੀ ਪਤਨਹਾਰੀ ॥

ِچہہ َپی َدے لُؤیٹ اہنپری ۔۔
ਸੋ ਮਾਰਗੁ ਸੰਿਨ ਿੂਰਾਰੀ ॥੧॥

س
وس امرگ ییں ُدوراری ۔۔۱۔۔

ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰੈ ਸਾਚੁ ਕਤਹਆ ॥

سیگؤر ئُؤ َرے ساچ کہیا ۔۔

ਨਾਮ ਿੇਰੇ ਕੀ ਮੁਕਿੇ ਬੀਥੀ ਜਮ ਕਾ ਮਾਰਗੁ ਿੂਤਰ ਰਤਹਆ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ن یب
نام ریتے یک مُکپے ھی مج اک امرگ ُدور رایہ ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਜਹ ਲਾਲਚ ਜਾਗਾਿੀ ਘਾਟ ॥

ہج الچل اجاگیت اھگت ۔۔
ਿੂਤਰ ਰਹੀ ਉਹ ਜਨ ਿੇ ਬਾਟ ॥੨॥

ُدور ریہ اوہ نج ےت نات ۔۔۲۔۔
ਜਹ ਆਵਟੇ ਬਹੁਿ ਘਨ ਸਾਥ ॥

ہج ا وےٹ تہب نھگ ساھت ۔۔
ਪਾਰਬਰਹਮ ਕੇ ਸੰਗੀ ਸਾਧ ॥੩॥

نارپرمہ ےک سیگی سادھ ۔۔۳۔۔
ਤਚਿਰ ਗੁਪਿੁ ਸਭ ਤਲਖਿੇ ਲੇਖਾ ॥

لک
ِچتر ُگپت سیھ ِھپے

اھکیل ۔۔

ਭਗਿ ਜਨਾ ਕਉ ਤਿਰਸਤਟ ਨ ਪੇਖਾ ॥੪॥

پ
تگھب انج کؤ د ِرست ہن یکھا ۔۔۴۔۔
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਤਜਸੁ ਸਤਿਗੁਰੁ ਪੂਰਾ ॥

وہک نانک ِجس سیگؤر ئُؤرا ۔۔

ਵਾਜੇ ਿਾ ਕੈ ਅਨਹਿ ਿੂਰਾ ॥੫॥੪੦॥੯੧॥

واےج نا ےکَ ابچد ئُؤرا ۔۔۵۔۔۴۱۔۔۹۱۔۔

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ਿੁਪਿਾ ੧ ॥

ا سا ہلحم ُ ۵دندا ۱۔۔
ਸਾਧੂ ਸੰਤਗ ਤਸਖਾਇਓ ਨਾਮੁ ॥

سا ُدوھ گنس ِسکھاویئ نام ۔۔

ਸਰਬ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰਨ ਕਾਮ ॥

رست ونمرھت ئُؤرن اکم ۔۔
ਬੁਤਝ ਗਈ ਤਿਰਸਨਾ ਹਤਰ ਜਸਤਹ ਅਘਾਨੇ ॥

ب
ُچھ یئگ رتِانس ہر جس ِہ ااھگےن ۔۔

ਜਤਪ ਜਤਪ ਜੀਵਾ ਸਾਤਰਗਪਾਨੇ ॥੧॥

جت جت ویجا سارِاپگےن ۔۔۱۔۔
ਕਰਨ ਕਰਾਵਨ ਸਰਤਨ ਪਤਰਆ ॥

رکن رکاون رسن رپِنا ۔۔
ਗੁਰ ਪਰਸਾਤਿ ਸਹਜ ਘਰੁ ਪਾਇਆ ਤਮਤਟਆ ਅੰਧੇਰਾ ਚੰਿੁ ਚਤੜਆ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

سہ
ُگر رپساد ج رھگ نانا مِییا ادنھترا دنچ ڑچایھ ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਲਾਲ ਜਵੇਹਰ ਭਰੇ ਭੰਿਾਰ ॥

الل وجرہی رھبے ڈنھبار ۔۔
ਿੋਤਟ ਨ ਆਵੈ ਜਤਪ ਤਨਰੰਕਾਰ ॥

ے جت پِراکنر ۔۔
وتت ہن ا و َ

ਅੰਤਮਰਿ ਸਬਿੁ ਪੀਵੈ ਜਨੁ ਕੋਇ ॥

ارمِت دبس ویپَے نج وکۓ ۔۔

ਨਾਨਕ ਿਾ ਕੀ ਪਰਮ ਗਤਿ ਹੋਇ ॥੨॥੪੧॥੯੨॥

نانک نا یک رپم گپ وہۓ ۔۔۲۔۔۴۱۔۔۹۲۔۔
ਆਸਾ ਘਰੁ ੭ ਮਹਲਾ ੫ ॥

ا سا رھگ  ۷ہلحم ۵۔۔
ਹਤਰ ਕਾ ਨਾਮੁ ਤਰਿੈ ਤਨਿ ਤਧਆਈ ॥

ہر اک نام ر َِدے پِپ دایھیئ ۔۔
ਸੰਗੀ ਸਾਥੀ ਸਗਲ ਿਰਾਂਈ ॥੧॥

سیگی سایھت لگس رتایئن ۔۔۱۔۔
ਗੁਰੁ ਮੇਰੈ ਸੰਤਗ ਸਿਾ ਹੈ ਨਾਲੇ ॥

ُگر ریمَے گنس دسا ےہَ ناےل ۔۔
ਤਸਮਤਰ ਤਸਮਤਰ ਤਿਸੁ ਸਿਾ ਸਮਹਾਲੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

س
م
ہ
ِسمر ِسمر ئِس دسا ھاےل ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਿੇਰਾ ਕੀਆ ਮੀਿਾ ਲਾਗੈ ॥

ریتا ایک اھٹیم ال َگے ۔۔

ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਪਿਾਰਥੁ ਨਾਨਕੁ ਮਾਂਗੈ ॥੨॥੪੨॥੯੩॥

َ
ہر نام ندارھت نانک ام نگے َ۔۔۲۔۔۴۲۔۔۹۳۔۔
ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥

ا سا ہلحم ۵۔۔
ਸਾਧੂ ਸੰਗਤਿ ਿਤਰਆ ਸੰਸਾਰੁ ॥

سا ُدوھ تگنس رتنا اسنسر ۔۔

ਹਤਰ ਕਾ ਨਾਮੁ ਮਨਤਹ ਆਧਾਰੁ ॥੧॥

ہر اک نام مبہہ ا داھر ۔۔۱۔۔
ਚਰਨ ਕਮਲ ਗੁਰਿੇਵ ਤਪਆਰੇ ॥

رچن لمک ُگردوی ایپرے ۔۔

ਪੂਜਤਹ ਸੰਿ ਹਤਰ ਪਰੀਤਿ ਤਪਆਰੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ئُؤہہج سیت ہر رپپپ ایپرے ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਜਾ ਕੈ ਮਸਿਤਕ ਤਲਤਖਆ ਭਾਗੁ ॥

ےک کتسم لک ِھیا اھبگ ۔۔
اج َ

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਿਾ ਕਾ ਤਥਰੁ ਸੋਹਾਗੁ ॥੨॥੪੩॥੯੪॥

ب
وہک نانک نا اک ھِر وساہگ ۔۔۲۔۔۴۳۔۔۹۴۔۔
ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥

ا سا ہلحم ۵۔۔
ਮੀਿੀ ਆਤਗਆ ਤਪਰ ਕੀ ਲਾਗੀ ॥

یھٹیم ا ایگ پِر یک الیگ ۔۔

ਸਉਕਤਨ ਘਰ ਕੀ ਕੰਤਿ ਤਿਆਗੀ ॥

سؤنک رھگ یک کپت ایتیگ ۔۔
ਤਪਰਅ ਸੋਹਾਗਤਨ ਸੀਗਾਤਰ ਕਰੀ ॥

رپِنا وساہنگ اگیسر رکی ۔۔
ਮਨ ਮੇਰੇ ਕੀ ਿਪਤਿ ਹਰੀ ॥੧॥

نم ریمے یک تپت ہری ۔۔۱۔۔

ਭਲੋ ਭਇਓ ਤਪਰਅ ਕਤਹਆ ਮਾਤਨਆ ॥

ولھب ویھب رپِنا کہیا اماین ۔۔
ਸੂਖੁ ਸਹਜੁ ਇਸੁ ਘਰ ਕਾ ਜਾਤਨਆ ॥ ਰਹਾਉ ॥

سہ
سُؤھک ج اِس رھگ اک اجاین ۔۔راہو۔۔
ਹਉ ਬੰਿੀ ਤਪਰਅ ਤਖਜਮਿਿਾਰ ॥

ک ِھ
ج
م
ہؤ دنبی رپِنا یدار ۔۔

ਓਹੁ ਅਤਬਨਾਸੀ ਅਗਮ ਅਪਾਰ ॥

او ُہ اپِیایس امگ انار ۔۔
ਲੇ ਪਖਾ ਤਪਰਅ ਝਲਉ ਪਾਏ ॥

چ
ےل اھکپ رپِنا ھلؤ ناےئ ۔۔
ਭਾਤਗ ਗਏ ਪੰਚ ਿੂਿ ਲਾਵੇ ॥੨॥

پب
اھبگ ےئگ ج ُدوت الوے ۔۔۲۔۔
ਨਾ ਮੈ ਕੁਲੁ ਨਾ ਸੋਭਾਵੰਿ ॥

ہن م َے ُکل ہن وساھبوپپ ۔۔
ਤਕਆ ਜਾਨਾ ਤਕਉ ਭਾਨੀ ਕੰਿ ॥

ایک اجنا کپؤ اھبین کپت ۔۔

ਮੋਤਹ ਅਨਾਥ ਗਰੀਬ ਤਨਮਾਨੀ ॥

ومہِ اناھت رگبی بِماین ۔۔

ਕੰਿ ਪਕਤਰ ਹਮ ਕੀਨੀ ਰਾਨੀ ॥੩॥

کپت رکپ مہ کیبی راین ۔۔۳۔۔

ਜਬ ਮੁਤਖ ਪਰੀਿਮੁ ਸਾਜਨੁ ਲਾਗਾ ॥

جت مُکھ رپمتی سانج الاگ ۔۔

ਸੂਖ ਸਹਜ ਮੇਰਾ ਧਨੁ ਸੋਹਾਗਾ ॥

سہ
سُؤھک ج ریما دنھ وساہاگ ۔۔

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਮੋਰੀ ਪੂਰਨ ਆਸਾ ॥

وہک نانک ومری ئُؤرن ا سا ۔۔
ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਲੀ ਪਰਭ ਗੁਣਿਾਸਾ ॥੪॥੧॥੯੫॥

سیگؤر یلیم رپَھب ُگییاسا ۔۔۴۔۔۱۔۔۹۵۔۔
ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥

ا سا ہلحم ۵۔۔
ਮਾਥੈ ਤਿਰਕੁਟੀ ਤਿਰਸਤਟ ਕਰੂਤਰ ॥

َب
ام ھے ِرت ُکبی د ِرست رکُور ۔۔

ਬੋਲੈ ਕਉੜਾ ਤਜਹਬਾ ਕੀ ਿੂਤੜ ॥

ب
وب لَے کؤرا چہیا یک ُھؤر ۔۔

ਸਿਾ ਭੂਖੀ ਤਪਰੁ ਜਾਨੈ ਿੂਤਰ ॥੧॥

ب
دسا ُھؤیھک پِر اج ئَے ُدور ۔۔۱۔۔
ਐਸੀ ਇਸਿਰੀ ਇਕ ਰਾਤਮ ਉਪਾਈ ॥

ایسی ارتسی اِک رام اُنایئ ۔۔
ਉਤਨ ਸਭੁ ਜਗੁ ਖਾਇਆ ਹਮ ਗੁਤਰ ਰਾਖੇ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ॥ ਰਹਾਉ ॥

اُن سیھ چگ اھکنا مہ ُگر راےھک ریمے اھبیئ ۔۔راہو۔۔

ਪਾਇ ਿਗਉਲੀ ਸਭੁ ਜਗੁ ਜੋਤਹਆ ॥

ب
سی
ھ
گ
چ
ناۓ ؤیل ھ گ وجایہ ۔۔

ਬਰਹਮਾ ਤਬਸਨੁ ਮਹਾਿੇਉ ਮੋਤਹਆ ॥

ئ
پرامہ ِسں اہمدئؤ ومایہ ۔۔

ਗੁਰਮੁਤਖ ਨਾਤਮ ਲਗੇ ਸੇ ਸੋਤਹਆ ॥੨॥

ُگرمُکھ نام ےگل ےس وس ِہیا ۔۔۲۔۔

ਵਰਿ ਨੇਮ ਕਤਰ ਥਾਕੇ ਪੁਨਹਚਰਨਾ ॥

پبہ
ورت مین رک اھتےک ُ چرنا ۔۔
ਿਟ ਿੀਰਥ ਭਵੇ ਸਭ ਧਰਨਾ ॥

ٹت ریتھت وھبے سیھ درھنا ۔۔
ਸੇ ਉਬਰੇ ਤਜ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਸਰਨਾ ॥੩॥

ےس اُپرے چ سیگؤر یک رسنا ۔۔۳۔۔
ਮਾਇਆ ਮੋਤਹ ਸਭੋ ਜਗੁ ਬਾਧਾ ॥

سب
امنا ومہِ ھؤ چگ ناداھ ۔۔

ਹਉਮੈ ਪਚੈ ਮਨਮੁਖ ਮੂਰਾਖਾ ॥

مب
ہؤ م َے بج َے مُکھ مُؤرااھک ۔۔
ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਬਾਹ ਪਕਤਰ ਹਮ ਰਾਖਾ ॥੪॥੨॥੯੬॥

ُگر نانک ناہ رکپ مہ رااھک ۔۔۴۔۔۲۔۔۹۶۔۔
ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥

ا سا ہلحم ۵۔۔

ਸਰਬ ਿੂਖ ਜਬ ਤਬਸਰਤਹ ਸੁਆਮੀ ॥

رست ُدوھک جت ِئسرہِ سُؤا یم ۔۔
ਈਹਾ ਊਹਾ ਕਾਤਮ ਨ ਪਰਾਨੀ ॥੧॥

اِاہی اُواہ اکم ہن رپاین ۔۔۱۔۔
ਸੰਿ ਤਿਰਪਿਾਸੇ ਹਤਰ ਹਤਰ ਧਯਾਇ ॥

سیت رتِاتپےس ہر ہر دایھےئ ۔۔
ਕਤਰ ਤਕਰਪਾ ਅਪੁਨੈ ਨਾਇ ਲਾਏ ਸਰਬ ਸੂਖ ਪਰਭ ਿੁਮਰੀ ਰਜਾਇ ॥ ਰਹਾਉ ॥

رک کِرنا اےنپ ناےئ الےئ رست سُؤھک رپَھب ُبمری راج ئِے ۔۔راہو۔۔
ਸੰਤਗ ਹੋਵਿ ਕਉ ਜਾਨਿ ਿੂਤਰ ॥

گنس وہوت کؤ اجپپ ُدور ۔۔
ਸੋ ਜਨੁ ਮਰਿਾ ਤਨਿ ਤਨਿ ਝੂਤਰ ॥੨॥

چ
وس نج رمنا پِپ پِپ ُھؤر ۔۔۲۔۔
ਤਜਤਨ ਸਭੁ ਤਕਛੁ ਿੀਆ ਤਿਸੁ ਤਚਿਵਿ ਨਾਤਹ ॥

ک
ِجں سیھ ِچھ دِنا ئِس ِجپؤت ناہِ۔۔

ਮਹਾ ਤਬਤਖਆ ਮਤਹ ਤਿਨੁ ਰੈਤਨ ਜਾਤਹ ॥੩॥

اہم نِکھیا ہہم دِن َرنی اجہِ۔۔۳۔۔
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਪਰਭੁ ਤਸਮਰਹੁ ਏਕ ॥

وہک نانک رپَھب ِسمروہ انک ۔۔

ਗਤਿ ਪਾਈਐ ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਟੇਕ ॥੪॥੩॥੯੭॥

گپ نا پپَے ُگر ئُؤرے کیٹ ۔۔۴۔۔۳۔۔۹۷۔۔

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥

ا سا ہلحم ۵۔۔
ਨਾਮੁ ਜਪਿ ਮਨੁ ਿਨੁ ਸਭੁ ਹਤਰਆ ॥

نام جپت نم نت سیھ ہ ِرنا ۔۔

ਕਲਮਲ ਿੋਖ ਸਗਲ ਪਰਹਤਰਆ ॥੧॥

کل
مل دوھک لگس رپہ ِرنا ۔۔۱۔۔

ਸੋਈ ਤਿਵਸੁ ਭਲਾ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ॥

ب
وسیئ دِوس ھال ریمے اھبیئ ۔۔
ਹਤਰ ਗੁਨ ਗਾਇ ਪਰਮ ਗਤਿ ਪਾਈ ॥ ਰਹਾਉ ॥

ہر ُگں اگۓ رپم گپ نایئ ۔۔راہو۔۔
ਸਾਧ ਜਨਾ ਕੇ ਪੂਜੇ ਪੈਰ ॥

سادھ انج ےک ئُؤےج ریپ ۔۔
ਤਮਟੇ ਉਪਿਰਹ ਮਨ ਿੇ ਬੈਰ ॥੨॥

ِمپے ا ُندرِہ نم ےت َنتر ۔۔۲۔۔

ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਤਮਤਲ ਝਗਰੁ ਚੁਕਾਇਆ ॥

م چ
ھ
گ
ج
ُگر ئُؤرے ِل ر ُ کانا ۔۔

ਪੰਚ ਿੂਿ ਸਤਭ ਵਸਗਤਿ ਆਇਆ ॥੩॥

پب
ج ُدوت سیھ وسگت ا نا ۔۔۳۔۔

ਤਜਸੁ ਮਤਨ ਵਤਸਆ ਹਤਰ ਕਾ ਨਾਮੁ ॥

ِجس نم وایس ہر اک نام ۔۔

ਨਾਨਕ ਤਿਸੁ ਊਪਤਰ ਕੁਰਬਾਨ ॥੪॥੪॥੯੮॥

نانک ئِس اُورپ قُرنان ۔۔۴۔۔۴۔۔۹۸۔۔
ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥

ا سا ہلحم ۵۔۔
ਗਾਤਵ ਲੇਤਹ ਿੂ ਗਾਵਨਹਾਰੇ ॥

ہیل ئُؤ اگواہنرے ۔۔
اگو ِ

ਜੀਅ ਤਪੰਿ ਕੇ ਪਰਾਨ ਅਧਾਰੇ ॥

ِجیا پِید ےک رپان اداھرے ۔۔
ਜਾ ਕੀ ਸੇਵਾ ਸਰਬ ਸੁਖ ਪਾਵਤਹ ॥

اج یک ویسا رست ُسکھ ناوہِ۔۔

ਅਵਰ ਕਾਹੂ ਪਤਹ ਬਹੁਤੜ ਨ ਜਾਵਤਹ ॥੧॥

ا َور اک ُہؤ بہہ َہ ُہر ہن اجوہِ۔۔۱۔۔

ਸਿਾ ਅਨੰਿ ਅਨੰਿੀ ਸਾਤਹਬੁ ਗੁਨ ਤਨਧਾਨ ਤਨਿ ਤਨਿ ਜਾਪੀਐ ॥

دسا ا َپید ا َپیدی اصجت ُگں ن ِداھن پِپ پِپ اج پ َ ٔپے ۔۔

ਬਤਲਹਾਰੀ ਤਿਸੁ ਸੰਿ ਤਪਆਰੇ ਤਜਸੁ ਪਰਸਾਤਿ ਪਰਭੁ ਮਤਨ ਵਾਸੀਐ ॥ ਰਹਾਉ ॥

اہلبری ئِس سیت ایپرے ِجس رپساد رپَھب نم واسیپے ۔۔راہو۔۔
ਜਾ ਕਾ ਿਾਨੁ ਤਨਖੂਟੈ ਨਾਹੀ ॥

نک
اج اک دان ِ ُھؤےٹ نایہ ۔۔

ਭਲੀ ਭਾਤਿ ਸਭ ਸਹਤਜ ਸਮਾਹੀ ॥

ب
سہ
ھلی اھبت سیھ ج امسیہ ۔۔

ਜਾ ਕੀ ਬਖਸ ਨ ਮੇਟੈ ਕੋਈ ॥

نک
ھ
می
َ
پ
اج یک س ہن ے وکیئ ۔۔
ਮਤਨ ਵਾਸਾਈਐ ਸਾਚਾ ਸੋਈ ॥੨॥

نم واسا پ ٔپے سااچ وسیئ ۔۔۲۔۔

ਸਗਲ ਸਮਗਰੀ ਤਗਰਹ ਜਾ ਕੈ ਪੂਰਨ ॥

س
لگس مگری گِرہ اج ےکَ ئُؤرن ۔۔
ਪਰਭ ਕੇ ਸੇਵਕ ਿੂਖ ਨ ਝੂਰਨ ॥

چ
رپَھب ےک ویسک ُدوھک ہن ُھؤرن ۔۔
ਓਤਟ ਗਹੀ ਤਨਰਭਉ ਪਿੁ ਪਾਈਐ ॥

ب
اوت یہگ پِر ھؤ ند نا پپَے ۔۔

ਸਾਤਸ ਸਾਤਸ ਸੋ ਗੁਨ ਤਨਤਧ ਗਾਈਐ ॥੩॥

ساس ساس وس ُگں ن ِدھ اگ پ َپے ۔۔۳۔۔
ਿੂਤਰ ਨ ਹੋਈ ਕਿਹੂ ਜਾਈਐ ॥

ُدور ہن وہیئ کبہ ُؤ اج پپَے ۔۔

ਨਿਤਰ ਕਰੇ ਿਾ ਹਤਰ ਹਤਰ ਪਾਈਐ ॥

دنر رکے نا ہر ہر نا پپَے ۔۔

ਅਰਿਾਤਸ ਕਰੀ ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਪਾਤਸ ॥

ارداس رکی ئُؤرے ُگر ناس ۔۔

ਨਾਨਕੁ ਮੰਗੈ ਹਤਰ ਧਨੁ ਰਾਤਸ ॥੪॥੫॥੯੯॥

َ
نانک میگے ہر دنھ راس ۔۔۴۔۔۵۔۔۹۹۔۔

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥

ا سا ہلحم ۵۔۔
ਪਰਥਮੇ ਤਮਤਟਆ ਿਨ ਕਾ ਿੂਖ ॥

رپےمھت مِییا نت اک ُدوھک ۔۔
ਮਨ ਸਗਲ ਕਉ ਹੋਆ ਸੂਖੁ ॥

نم لگس کؤ وہا سُؤھک ۔۔
ਕਤਰ ਤਕਰਪਾ ਗੁਰ ਿੀਨੋ ਨਾਉ ॥

رک کِرنا ُگر دونی ناو ۔۔

ਬਤਲ ਬਤਲ ਤਿਸੁ ਸਤਿਗੁਰ ਕਉ ਜਾਉ ॥੧॥

نل نل ئِس سیگؤر کؤ اجو ۔۔۱۔۔
ਗੁਰੁ ਪੂਰਾ ਪਾਇਓ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ॥

ُگر ئُؤرا ناویئ ریمے اھبیئ ۔۔

ਰੋਗ ਸੋਗ ਸਭ ਿੂਖ ਤਬਨਾਸੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਸਰਣਾਈ ॥ ਰਹਾਉ ॥

روگ وسگ سیھ ُدوھک پِیاےس سیگؤر یک رسنایئ ۔۔راہو۔۔
ਗੁਰ ਕੇ ਚਰਨ ਤਹਰਿੈ ਵਸਾਏ ॥

ُگر ےک رچن ہِر َدے وساےئ ۔۔
ਮਨ ਤਚੰਿਿ ਸਗਲੇ ਿਲ ਪਾਏ ॥

نم ِچیپت ےلگس لھپ ناےئ ۔۔
ਅਗਤਨ ਬੁਝੀ ਸਭ ਹੋਈ ਸਾਂਤਿ ॥

بُج
ھ
سی
پ
انگ ی ھ وہیئ سا پ ۔۔

ਕਤਰ ਤਕਰਪਾ ਗੁਤਰ ਕੀਨੀ ਿਾਤਿ ॥੨॥

رک کِرنا ُگر کیبی دات ۔۔۲۔۔
ਤਨਥਾਵੇ ਕਉ ਗੁਤਰ ਿੀਨੋ ਥਾਨੁ ॥

پ ِبھاوے کؤ ُگر دونی اھتن ۔۔

ਤਨਮਾਨੇ ਕਉ ਗੁਤਰ ਕੀਨੋ ਮਾਨੁ ॥

بِماےن کؤ ُگر ونیک امن ۔۔

ਬੰਧਨ ਕਾਤਟ ਸੇਵਕ ਕਤਰ ਰਾਖੇ ॥

دنبنھ اکت ویسک رک راےھک ۔۔
ਅੰਤਮਰਿ ਬਾਨੀ ਰਸਨਾ ਚਾਖੇ ॥੩॥

ارمت ناین رانس اچےھک ۔۔۳۔۔
ਵਿੈ ਭਾਤਗ ਪੂਜ ਗੁਰ ਚਰਨਾ ॥

و َدے اھبگ ئُؤچ ُگر رچنا ۔۔
ਸਗਲ ਤਿਆਤਗ ਪਾਈ ਪਰਭ ਸਰਨਾ ॥

لگس پ ِیاگ نایئ رپَھب رسنا ۔۔
ਗੁਰੁ ਨਾਨਕ ਜਾ ਕਉ ਭਇਆ ਿਇਆਲਾ ॥

ُگر نانک اج کؤ ایھب دناال ۔۔

ਸੋ ਜਨੁ ਹੋਆ ਸਿਾ ਤਨਹਾਲਾ ॥੪॥੬॥੧੦੦॥

وس نج وہا دسا بِہاال ۔۔۴۔۔۶۔۔۱۱۱۔۔
ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥

ا سا ہلحم ۵۔۔

ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਚੈ ਿੀਆ ਭੇਤਜ ॥

سیگؤر سا َچے دنا جیھب ۔۔

ਤਚਰੁ ਜੀਵਨੁ ਉਪਤਜਆ ਸੰਜੋਤਗ ॥

جِر ویجن اُبچِیا وجنسگ ۔۔

ਉਿਰੈ ਮਾਤਹ ਆਇ ਕੀਆ ਤਨਵਾਸੁ ॥

اُد َرے امہِ ا ۓ ک ِیا ئِؤاس ۔۔
ਮਾਿਾ ਕੈ ਮਤਨ ਬਹੁਿੁ ਤਬਗਾਸੁ ॥੧॥

امنا ےکَ نم تہب ِئگاس ۔۔۱۔۔
ਜੰਤਮਆ ਪੂਿੁ ਭਗਿੁ ਗੋਤਵੰਿ ਕਾ ॥

چمّیا ئُؤت تگھب وگوِدن اک ۔۔

ਪਰਗਤਟਆ ਸਭ ਮਤਹ ਤਲਤਖਆ ਧੁਰ ਕਾ ॥ ਰਹਾਉ ॥

رپَگییا سیھ ہہم لک ِھیا د ُھر اک ۔۔راہو۔۔

ਿਸੀ ਮਾਸੀ ਹੁਕਤਮ ਬਾਲਕ ਜਨਮੁ ਲੀਆ ॥

ک
دیس امیس ُچ م ناکل منج لِیا ۔۔

ਤਮਤਟਆ ਸੋਗੁ ਮਹਾ ਅਨੰਿੁ ਥੀਆ ॥

مِییا وسگ اہم ادنن بھِیا ۔۔

ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਖੀ ਅਨੰਿੁ ਗਾਵੈ ॥

اگوے ۔۔
ُگرناین یھکس ا َپید َ

ਸਾਚੇ ਸਾਤਹਬ ਕੈ ਮਤਨ ਭਾਵੈ ॥੨॥

اھبوے ۔۔۲۔۔
ساےچ اصجت ےکَ نم َ

ਵਧੀ ਵੇਤਲ ਬਹੁ ਪੀੜੀ ਚਾਲੀ ॥

ودیھ ولی وہب ڑیپی اچیل ۔۔
ਧਰਮ ਕਲਾ ਹਤਰ ਬੰਤਧ ਬਹਾਲੀ ॥

درھم کال ہر دنبھ احبیل ۔۔
ਮਨ ਤਚੰਤਿਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤਿਵਾਇਆ ॥

نم ِجیدنا سیگؤرو دِوانا ۔۔

ਭਏ ਅਤਚੰਿ ਏਕ ਤਲਵ ਲਾਇਆ ॥੩॥

ےئھب ا ِجپت انک لِؤ النا ۔۔۳۔۔
ਤਜਉ ਬਾਲਕੁ ਤਪਿਾ ਊਪਤਰ ਕਰੇ ਬਹੁ ਮਾਣੁ ॥

ج ٔپؤ ناکل پِیا اُورپ رکے وہب امن ۔۔
ਬੁਲਾਇਆ ਬੋਲੈ ਗੁਰ ਕੈ ਭਾਤਣ ॥

ُنالنا وب لَے ُگر ےکَ اھبن ۔۔
ਗੁਝੀ ਛੰਨੀ ਨਾਹੀ ਬਾਿ ॥

ُگج
ھ
ی ینھچ نایہ نات ۔۔
ਗੁਰੁ ਨਾਨਕੁ ਿੁਿਾ ਕੀਨੀ ਿਾਤਿ ॥੪॥੭॥੧੦੧॥

ُگر نانک ُپبھا کیبی دات ۔۔۴۔۔۷۔۔۱۱۱۔۔
ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥

ا سا ہلحم ۵۔۔
ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਰਾਤਖਆ ਿੇ ਹਾਥ ॥

ُگر ئُؤرے راایھک دے اہھت ۔۔

ਪਰਗਟੁ ਭਇਆ ਜਨ ਕਾ ਪਰਿਾਪੁ ॥੧॥

رپَگپ ایھب نج اک رپنات ۔۔۱۔۔
ਗੁਰੁ ਗੁਰੁ ਜਪੀ ਗੁਰੂ ਗੁਰੁ ਤਧਆਈ ॥

ُگر ُگر یپج ُگؤ ُرو ُگر دایھیئ ۔۔

ਜੀਅ ਕੀ ਅਰਿਾਤਸ ਗੁਰੂ ਪਤਹ ਪਾਈ ॥ ਰਹਾਉ ॥

ایج یک ارداس ُگؤ ُرو بہہ نایئ ۔۔راہو۔۔
ਸਰਤਨ ਪਰੇ ਸਾਚੇ ਗੁਰਿੇਵ ॥

رسن رپے ساےچ ُگردوی ۔۔
ਪੂਰਨ ਹੋਈ ਸੇਵਕ ਸੇਵ ॥੨॥

ئُؤرن وہیئ ویسک ویسَ ۔۔۲۔۔
ਜੀਉ ਤਪੰਿੁ ਜੋਬਨੁ ਰਾਖੈ ਪਰਾਨ ॥

ک
جپؤ پِید وجنب را َھے رپان ۔۔
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਕਉ ਕੁਰਬਾਨ ॥੩॥੮॥੧੦੨॥

وہک نانک ُگر کؤ قُرنان ۔۔۳۔۔۸۔۔۱۱۲۔۔
ਆਸਾ ਘਰੁ ੮ ਕਾਿੀ ਮਹਲਾ ੫

ا سا رھگ  ۸اکیف ہلحم ۵
ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪਰਸਾਤਿ ॥

اِک اواکنر سیگؤر رپساد ۔۔
ਮੈ ਬੰਿਾ ਬੈ ਖਰੀਿੁ ਸਚੁ ਸਾਤਹਬੁ ਮੇਰਾ ॥

م َے دنبہ ئَے رھکند چس اصجت ریما ۔۔

ਜੀਉ ਤਪੰਿੁ ਸਭੁ ਤਿਸ ਿਾ ਸਭੁ ਤਕਛੁ ਹੈ ਿੇਰਾ ॥੧॥

ک
جپؤ پِید سیھ ئِس دا سیھ ِچھ ےہَ ریتا ۔۔۱۔۔
ਮਾਣੁ ਤਨਮਾਣੇ ਿੂੰ ਧਣੀ ਿੇਰਾ ਭਰਵਾਸਾ ॥

امن بِماےن ئُؤن دینھ ریتا رھبواسا ۔۔
ਤਬਨੁ ਸਾਚੇ ਅਨ ਟੇਕ ਹੈ ਸੋ ਜਾਣਹੁ ਕਾਚਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

پِں ساےچ ان کیٹ ےہَ وس اجبہؤ اکاچ ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਿੇਰਾ ਹੁਕਮੁ ਅਪਾਰ ਹੈ ਕੋਈ ਅੰਿੁ ਨ ਪਾਏ ॥

ک
ریتا ُچ م انار ےہَ وکیئ اپپ ہن ناےئ ۔۔

ਤਜਸੁ ਗੁਰੁ ਪੂਰਾ ਭੇਟਸੀ ਸੋ ਚਲੈ ਰਜਾਏ ॥੨॥

ب
ھ
ی
ی
س
َ
ی وس چلے راجےئ ۔۔۲۔۔
ِجس ُگر ئُؤرا
ਚਿੁਰਾਈ ਤਸਆਣਪਾ ਤਕਿੈ ਕਾਤਮ ਨ ਆਈਐ ॥

چتُرایئ ِسیااپن ک ِ َپے اکم ہن ا نیپے ۔۔

ਿੁਿਾ ਸਾਤਹਬੁ ਜੋ ਿੇਵੈ ਸੋਈ ਸੁਖੁ ਪਾਈਐ ॥੩॥

ُپبھا اصجِت وج دویَے وسیئ ُسکھ نا پپَے ۔۔۳۔۔
ਜੇ ਲਖ ਕਰਮ ਕਮਾਈਅਤਹ ਤਕਛੁ ਪਵੈ ਨ ਬੰਧਾ ॥

ک
ےج ھکل رکم امکپ َبہہ ِچھ وپَے ہن دنباھ ۔۔

ਜਨ ਨਾਨਕ ਕੀਿਾ ਨਾਮੁ ਧਰ ਹੋਰੁ ਛੋਤਿਆ ਧੰਧਾ ॥੪॥੧॥੧੦੩॥

نج نانک کییا نام درھ وہر وھچدنا ددنھاھ ۔۔۴۔۔۱۔۔۱۱۳۔۔
ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥

ا سا ہلحم ۵۔۔

ਸਰਬ ਸੁਖਾ ਮੈ ਭਾਤਲਆ ਹਤਰ ਜੇਵਿੁ ਨ ਕੋਈ ॥

رست ُسکھا م َے اھبایل ہر َجپؤد ہن وکیئ ۔۔

ਗੁਰ ਿੁਿੇ ਿੇ ਪਾਈਐ ਸਚੁ ਸਾਤਹਬੁ ਸੋਈ ॥੧॥

پب
ُگر ُ ھے ےت نا پپَے چس اصجت وسیئ ۔۔۱۔۔

ਬਤਲਹਾਰੀ ਗੁਰ ਆਪਣੇ ਸਿ ਸਿ ਕੁਰਬਾਨਾ ॥

اہلبری ُگر ا ےنپ دص دص قُرنانا ۔۔

ਨਾਮੁ ਨ ਤਵਸਰਉ ਇਕੁ ਤਖਨੁ ਚਸਾ ਇਹੁ ਕੀਜੈ ਿਾਨਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ک
نام ہن وِرسو اِک ھِں اسچ اویہ کبج َے دانا ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਭਾਗਿੁ ਸਚਾ ਸੋਇ ਹੈ ਤਜਸੁ ਹਤਰ ਧਨੁ ਅੰਿਤਰ ॥

ےہ ِجس ہر دنھ ارتن ۔۔
اھبھٹگ اچس وسۓ َ

ਸੋ ਛੂਟੈ ਮਹਾ ਜਾਲ ਿੇ ਤਜਸੁ ਗੁਰ ਸਬਿੁ ਤਨਰੰਿਤਰ ॥੨॥

چ
وس ُھؤ ئَے اہم اجل ےت ِجس ُگر دبس پِررتن ۔۔۲۔۔
ਗੁਰ ਕੀ ਮਤਹਮਾ ਤਕਆ ਕਹਾ ਗੁਰੁ ਤਬਬੇਕ ਸਿ ਸਰੁ ॥

ُگر یک امہم ایک اہک ُگر نِییک ست رس ۔۔

ਓਹੁ ਆਤਿ ਜੁਗਾਿੀ ਜੁਗਹ ਜੁਗੁ ਪੂਰਾ ਪਰਮੇਸਰੁ ॥੩॥

او ُہ ا د ُجگادی ُچگہ ُچگ ئُؤرا رپرسیم ۔۔۳۔۔
ਨਾਮੁ ਤਧਆਵਹੁ ਸਿ ਸਿਾ ਹਤਰ ਹਤਰ ਮਨੁ ਰੰਗੇ ॥

نام دایھووہ دص دسا ہر ہر نم رےگن ۔۔
ਜੀਉ ਪਰਾਣ ਧਨੁ ਗੁਰੂ ਹੈ ਨਾਨਕ ਕੈ ਸੰਗੇ ॥੪॥੨॥੧੦੪॥

جپؤ رپان دنھ ُگؤ ُرو ےہَ نانک ےکَ ےگنس ۔۔۴۔۔۲۔۔۱۱۴۔۔

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥

ا سا ہلحم ۵۔۔
ਸਾਈ ਅਲਖੁ ਅਪਾਰੁ ਭੋਰੀ ਮਤਨ ਵਸੈ ॥

سایئ اھکل انار وھبری نم و سَے ۔۔

ਿੂਖੁ ਿਰਿੁ ਰੋਗੁ ਮਾਇ ਮੈਿਾ ਹਭੁ ਨਸੈ ॥੧॥

ُدوھک درد روگ امےئ مَیدا ہبھ ئ َسے ۔۔۱۔۔
ਹਉ ਵੰਞਾ ਕੁਰਬਾਣੁ ਸਾਈ ਆਪਣੇ ॥

ہؤ واجن قُرنان سایئ ا ےنپ ۔۔
ਹੋਵੈ ਅਨਿੁ ਘਣਾ ਮਤਨ ਿਤਨ ਜਾਪਣੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

وہوے ا َند گھیا نم نت اجےنپ ۔۔۱۔۔راہو۔۔
َ
ਤਬੰਿਕ ਗਾਤਲਹ ਸੁਣੀ ਸਚੇ ਤਿਸੁ ਧਣੀ ॥

پِیدک اگلہھِ ُسبی ےچس ئِس دینھ ۔۔
ਸੂਖੀ ਹੂੰ ਸੁਖੁ ਪਾਇ ਮਾਇ ਨ ਕੀਮ ਗਣੀ ॥੨॥

ِب
سُؤیھک ُہؤن ُسکھ ناۓ امےئ ہن ق م ینگ ۔۔۲۔۔
ਨੈਣ ਪਸੰਿੋ ਸੋਇ ਪੇਤਖ ਮੁਸਿਾਕ ਭਈ ॥

نَیں دنسپو وسۓ َپیکھ مُسیاک یئھب ۔۔
ਮੈ ਤਨਰਗੁਤਣ ਮੇਰੀ ਮਾਇ ਆਤਪ ਲਤੜ ਲਾਇ ਲਈ ॥੩॥

م َے پِر ُگں ریمی امےئ ا ت ڑل ال ِئے یئل ۔۔۳۔۔
ਬੇਿ ਕਿੇਬ ਸੰਸਾਰ ਹਭਾ ਹੂੰ ਬਾਹਰਾ ॥

دیب کیپت اسنسر ہبھا ُہؤن ناہرا ۔۔

ਨਾਨਕ ਕਾ ਪਾਤਿਸਾਹੁ ਤਿਸੈ ਜਾਹਰਾ ॥੪॥੩॥੧੦੫॥

نانک اک نائساوہ ِد سَے اجہرا ۔۔۴۔۔۳۔۔۱۱۵۔۔
ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥

ا سا ہلحم ۵۔۔
ਲਾਖ ਭਗਿ ਆਰਾਧਤਹ ਜਪਿੇ ਪੀਉ ਪੀਉ ॥

الھک تگھب ا رادھ ِہ ےتپج پِپؤ پِپؤ ۔۔

ਕਵਨ ਜੁਗਤਿ ਮੇਲਾਵਉ ਤਨਰਗੁਣ ਤਬਖਈ ਜੀਉ ॥੧॥

نک
وکَن ُچگت میالوو پِر ُگں ِ ھبی جپؤ ۔۔۱۔۔
ਿੇਰੀ ਟੇਕ ਗੋਤਵੰਿ ਗੁਪਾਲ ਿਇਆਲ ਪਰਭ ॥

ریتی کیٹ وگوِدن ُگیال دنال رپَھب ۔۔
ਿੂੰ ਸਭਨਾ ਕੇ ਨਾਥ ਿੇਰੀ ਤਸਰਸਤਟ ਸਭ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ئُؤن سبھیا ےک ناھت ریتی رسِست سیھ ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਸਿਾ ਸਹਾਈ ਸੰਿ ਪੇਖਤਹ ਸਿਾ ਹਜੂਤਰ ॥

پ
دسا اہسیئ سیت یکھ ِہ دسا چچ ُؤر ۔۔

ਨਾਮ ਤਬਹੂਨਤੜਆ ਸੇ ਮਰਤਨਹ ਤਵਸੂਤਰ ਤਵਸੂਤਰ ॥੨॥

نام ِبہ ُؤپرنا ےس رمبہھِ وِسُؤر وِسُؤر ۔۔۲۔۔

ਿਾਸ ਿਾਸਿਣ ਭਾਇ ਤਮਤਟਆ ਤਿਨਾ ਗਉਣੁ ॥

داس دانتس اھبےئ مِییا پ ِیا گؤن ۔۔
ਤਵਸਤਰਆ ਤਜਨਹਾ ਨਾਮੁ ਤਿਨਾੜਾ ਹਾਲੁ ਕਉਣੁ ॥੩॥

وِرسنا ِجبھا نام پ ِیارا احلَ کؤن ۔۔۳۔۔

ਜੈਸੇ ਪਸੁ ਹਤਰਹਆਉ ਿੈਸਾ ਸੰਸਾਰੁ ਸਭ ॥

ےسیج سپ ہربہھاو َنیسا اسنسر سیھ ۔۔

ਨਾਨਕ ਬੰਧਨ ਕਾਤਟ ਤਮਲਾਵਹੁ ਆਤਪ ਪਰਭ ॥੪॥੪॥੧੦੬॥

نانک دنبنھ اکت مِالو ُہ ا ت رپَھب ۔۔۴۔۔۴۔۔۱۱۶۔۔
ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥

ا سا ہلحم ۵۔۔
ਹਭੇ ਥੋਕ ਤਵਸਾਤਰ ਤਹਕੋ ਤਖਆਲੁ ਕਤਰ ॥

ہب
ھے وھتک وِسار ہِکؤ کھِیال رک ۔۔

ਝੂਿਾ ਲਾਤਹ ਗੁਮਾਨੁ ਮਨੁ ਿਨੁ ਅਰਤਪ ਧਤਰ ॥੧॥

چ
ُ
ُھؤاھٹ الہِ گمان نم نت ارت درھ ۔۔۱۔۔
ਆਿ ਪਹਰ ਸਾਲਾਤਹ ਤਸਰਜਨਹਾਰ ਿੂੰ ॥

ا ھٹ رہپ ساالہِ سِرجبہار ئُؤن ۔۔

ਜੀਵਾਂ ਿੇਰੀ ਿਾਤਿ ਤਕਰਪਾ ਕਰਹੁ ਮੂੰ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ویجان ریتی دات کِرنا رکوہ مُؤن ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਸੋਈ ਕੰਮੁ ਕਮਾਇ ਤਜਿੁ ਮੁਖੁ ਉਜਲਾ ॥

ّک
وسیئ م امکۓ ِجت مُکھ اُچال ۔۔

ਸੋਈ ਲਗੈ ਸਤਚ ਤਜਸੁ ਿੂੰ ਿੇਤਹ ਅਲਾ ॥੨॥

َ
وسیئ لگے چس ِجس ئُؤن دہہی اال ۔۔۲۔۔
ਜੋ ਨ ਢਹੰਿੋ ਮੂਤਲ ਸੋ ਘਰੁ ਰਾਤਸ ਕਤਰ ॥

وج ہن دھہیدو مُؤل وس رھگ راس رک ۔۔

ਤਹਕੋ ਤਚਤਿ ਵਸਾਇ ਕਿੇ ਨ ਜਾਇ ਮਤਰ ॥੩॥

ہِکؤ ِجت وساےئ دکے ہن اجۓ رم ۔۔۳۔۔
ਤਿਨਹਾ ਤਪਆਰਾ ਰਾਮੁ ਜੋ ਪਰਭ ਭਾਤਣਆ ॥

پبہھا ایپرا رام وج رپَھب اھباین ۔۔

ਗੁਰ ਪਰਸਾਤਿ ਅਕਥੁ ਨਾਨਤਕ ਵਖਾਤਣਆ ॥੪॥੫॥੧੦੭॥

ُگر رپساد اَکبھ نانک واھکاین ۔۔۴۔۔۵۔۔۱۱۷۔۔
ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥

ا سا ہلحم ۵۔۔
ਤਜਨਹਾ ਨ ਤਵਸਰੈ ਨਾਮੁ ਸੇ ਤਕਨੇਤਹਆ ॥

ِجبہھا ہن وِرسَے نام ےس کِیبہیا ۔۔

ਭੇਿੁ ਨ ਜਾਣਹੁ ਮੂਤਲ ਸਾਂਈ ਜੇਤਹਆ ॥੧॥

دیھب ہن اجبہؤ مُؤل سایئن جبہیا ۔۔۱۔۔

ਮਨੁ ਿਨੁ ਹੋਇ ਤਨਹਾਲੁ ਿੁਮਹ ਸੰਤਗ ਭੇਤਟਆ ॥

ُب
ب
نم نت وہۓ بِہال مہھ گنس َھیییا ۔۔
ਸੁਖੁ ਪਾਇਆ ਜਨ ਪਰਸਾਤਿ ਿੁਖੁ ਸਭੁ ਮੇਤਟਆ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ُسکھ نانا نج رپساد ُدھک سیھ ایٹیم ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਜੇਿੇ ਖੰਿ ਬਰਹਮੰਿ ਉਧਾਰੇ ਤਿੰਨਹ ਖੇ ॥

ےتیج ڈنھک پرہمید اُداھرے پ ِب ّہھ ےھک ۔۔
ਤਜਨਹ ਮਤਨ ਵੁਿਾ ਆਤਪ ਪੂਰੇ ਭਗਿ ਸੇ ॥੨॥

ِجبہھ نم ُواھٹ ا ت ئُؤرے تگھب ےس ۔۔۲۔۔

ਤਜਸ ਨੋ ਮੰਨੇ ਆਤਪ ਸੋਈ ਮਾਨੀਐ ॥

ِجس ون مپّے ا ت وسیئ ام نیپے ۔۔

ਪਰਗਟ ਪੁਰਖੁ ਪਰਵਾਣੁ ਸਭ ਿਾਈ ਜਾਨੀਐ ॥੩॥

رپَگپ ُپرھک رپوان سیھ اھٹیئ اج پ ٔپے ۔۔۳۔۔
ਤਿਨਸੁ ਰੈਤਣ ਆਰਾਤਧ ਸਮਹਾਲੇ ਸਾਹ ਸਾਹ ॥

س
دِسن َرنی ا رادھ مہھاےل ساہ ساہ ۔۔

ਨਾਨਕ ਕੀ ਲੋਚਾ ਪੂਤਰ ਸਚੇ ਪਾਤਿਸਾਹ ॥੪॥੬॥੧੦੮॥

نانک یک ولاچ ئُؤر ےچس نائساہ ۔۔۴۔۔۶۔۔۱۱۸۔۔
ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥

ا سا ہلحم ۵۔۔
ਪੂਤਰ ਰਤਹਆ ਸਰਬ ਿਾਇ ਹਮਾਰਾ ਖਸਮੁ ਸੋਇ ॥

ئُؤر رایہ رست اھٹۓ امہرا

کھ س

م وسۓ ۔۔

ਏਕੁ ਸਾਤਹਬੁ ਤਸਤਰ ਛਿੁ ਿੂਜਾ ਨਾਤਹ ਕੋਇ ॥੧॥

انک اصجِت سِر تھچ ُدواج ناہِ وکۓ ۔۔۱۔۔
ਤਜਉ ਭਾਵੈ ਤਿਉ ਰਾਖੁ ਰਾਖਣਹਾਤਰਆ ॥

ج ٔپؤ

اھبوے پپؤ راھک راکھبہارنا ۔۔

ਿੁਝ ਤਬਨੁ ਅਵਰੁ ਨ ਕੋਇ ਨਿਤਰ ਤਨਹਾਤਰਆ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ُب
چھ پِں ا َور ہن وکۓ دنر بِہارِنا ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਪਰਤਿਪਾਲੇ ਪਰਭੁ ਆਤਪ ਘਤਟ ਘਤਟ ਸਾਰੀਐ ॥

رپَپ ِیاےل رپَھب ا ت ٹھگ ٹھگ سار پپے ۔۔

ਤਜਸੁ ਮਤਨ ਵੁਿਾ ਆਤਪ ਤਿਸੁ ਨ ਤਵਸਾਰੀਐ ॥੨॥

ِجس نم واھٹ ا ت ئِس ہن وِسار پپے ۔۔۲۔۔
ਜੋ ਤਕਛੁ ਕਰੇ ਸੁ ਆਤਪ ਆਪਣ ਭਾਤਣਆ ॥

ک
وج ِچھ رکے وس ا ت ا نپ اھباین ۔۔

ਭਗਿਾ ਕਾ ਸਹਾਈ ਜੁਤਗ ਜੁਤਗ ਜਾਤਣਆ ॥੩॥

ب
ھگیا اک اہسیئ ُچگ ُچگ اجاین ۔۔۳۔۔

ਜਤਪ ਜਤਪ ਹਤਰ ਕਾ ਨਾਮੁ ਕਿੇ ਨ ਝੂਰੀਐ ॥

چ
جت جت ہر اک نام دکے ہن ُھؤر ئٔے َ۔۔
ਨਾਨਕ ਿਰਸ ਤਪਆਸ ਲੋਚਾ ਪੂਰੀਐ ॥੪॥੭॥੧੦੯॥

نانک درس ایپس ولاچ ئُؤر پپے ۔۔۴۔۔۷۔۔۱۱۹۔۔
ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥

ا سا ہلحم ۵۔۔
ਤਕਆ ਸੋਵਤਹ ਨਾਮੁ ਤਵਸਾਤਰ ਗਾਿਲ ਗਤਹਤਲਆ ॥

ایک وسوہِ نام وِسار اگلھپ گہلیا ۔۔

ਤਕਿੀ ਇਿੁ ਿਰੀਆਇ ਵੰਞਤਨਹ ਵਹਤਿਆ ॥੧॥

ب
کِبی اِت درناےئ و چبہھِ ودہنا ۔۔۱۔۔

ਬੋਤਹਥੜਾ ਹਤਰ ਚਰਣ ਮਨ ਚਤੜ ਲੰਘੀਐ ॥

لی گ
ب
ھی
پ
ے ۔۔
وبہ ھرا ہر رچن نم ڑچ

ਆਿ ਪਹਰ ਗੁਣ ਗਾਇ ਸਾਧੂ ਸੰਗੀਐ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

س
ا ھٹ رہپ ُگں اگۓ سا ُدوھ یگیپے ۔۔۱۔۔راہو۔۔

ਭੋਗਤਹ ਭੋਗ ਅਨੇਕ ਤਵਣੁ ਨਾਵੈ ਸੁੰਤਞਆ ॥

وھبہہگ وھبگ اپیک وِن نا َوے ُسیبچیا ۔۔
ਹਤਰ ਕੀ ਭਗਤਿ ਤਬਨਾ ਮਤਰ ਮਤਰ ਰੁੰਤਨਆ ॥੨॥

ہر یک تگھب پِیا رم رم ُرپّیا ۔۔۲۔۔
ਕਪੜ ਭੋਗ ਸੁਗੰਧ ਿਤਨ ਮਰਿਨ ਮਾਲਣਾ ॥

ڑپک وھبگ ُسگیدھ نت رمدن امانل ۔۔
ਤਬਨੁ ਤਸਮਰਨ ਿਨੁ ਛਾਰੁ ਸਰਪਰ ਚਾਲਣਾ ॥੩॥

پِں ِسمرن نت اھچر رسرپ اچانل ۔۔۳۔۔
ਮਹਾ ਤਬਖਮੁ ਸੰਸਾਰੁ ਤਵਰਲੈ ਪੇਤਖਆ ॥

لَ پ
نِکھ
ک
ی
ھ
اہم م اسنسر وِر ے یا ۔۔

ਛੂਟਨੁ ਹਤਰ ਕੀ ਸਰਤਣ ਲੇਖੁ ਨਾਨਕ ਲੇਤਖਆ ॥੪॥੮॥੧੧੦॥

ل
چ
ُھؤنٹ ہر یک رسن ھکیل نانک َیکھیا ۔۔۴۔۔۸۔۔۱۱۱۔۔
ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥

ا سا ہلحم ۵۔۔
ਕੋਇ ਨ ਤਕਸ ਹੀ ਸੰਤਗ ਕਾਹੇ ਗਰਬੀਐ ॥

وکۓ ہن کِس یہ گنس اکےہ رگ نی َپے ۔۔
ਏਕੁ ਨਾਮੁ ਆਧਾਰੁ ਭਉਜਲੁ ਿਰਬੀਐ ॥੧॥

انک نام ا داھر وھبٔلج رت نیپے َ۔۔۱۔۔

ਮੈ ਗਰੀਬ ਸਚੁ ਟੇਕ ਿੂੰ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰੇ ॥

م َے رگبی چس کیٹ ئُؤن ریمے سیگؤر ئُؤرے ۔۔

ਿੇਤਖ ਿੁਮਹਾਰਾ ਿਰਸਨੋ ਮੇਰਾ ਮਨੁ ਧੀਰੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ُب
م
ہ
ھ
ت
دھکی ھارا درونس ریما نم د رے ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਰਾਜੁ ਮਾਲੁ ਜੰਜਾਲੁ ਕਾਤਜ ਨ ਤਕਿੈ ਗਨੋੁ ॥

راچ امل اجنجل اکچ ہن ک ِ َپے نگ ۔۔

ਹਤਰ ਕੀਰਿਨੁ ਆਧਾਰੁ ਤਨਹਚਲੁ ਏਹੁ ਧਨੋੁ ॥੨॥

بہ
ہر ریکنت ا داھر ِ چل اویہ دنھ ۔۔۲۔۔
ਜੇਿੇ ਮਾਇਆ ਰੰਗ ਿੇਿ ਪਛਾਤਵਆ ॥

ےتیج امنا رنگ پَپت اھچپونا ۔۔
ਸੁਖ ਕਾ ਨਾਮੁ ਤਨਧਾਨੁ ਗੁਰਮੁਤਖ ਗਾਤਵਆ ॥੩॥

ُسکھ اک نام ن ِداھن ُگرمُکھ اگونا ۔۔۳۔۔

ਸਚਾ ਗੁਣੀ ਤਨਧਾਨੁ ਿੂੰ ਪਰਭ ਗਤਹਰ ਗੰਭੀਰੇ ॥

اچس ُگبی ن ِداھن ئُؤن رپَھب رہگ ریھبمگے ۔۔
ਆਸ ਭਰੋਸਾ ਖਸਮ ਕਾ ਨਾਨਕ ਕੇ ਜੀਅਰੇ ॥੪॥੯॥੧੧੧॥

ک
ھ
س
ج
ا س رھبوسا م اک نانک ےک یترے ۔۔۴۔۔۹۔۔۱۱۱۔۔
ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥

ا سا ہلحم ۵۔۔
ਤਜਸੁ ਤਸਮਰਿ ਿੁਖੁ ਜਾਇ ਸਹਜ ਸੁਖੁ ਪਾਈਐ ॥

سہ
س
ک
پ
پ
ُ
ِجس ِسمرت ُدھک اجۓ ج ھ نا َے ۔۔

ਰੈਤਣ ਤਿਨਸੁ ਕਰ ਜੋਤੜ ਹਤਰ ਹਤਰ ਤਧਆਈਐ ॥੧॥

َرنی دِسن رک وجر ہر ہر دایھ نیپے َ۔۔۱۔۔

ਨਾਨਕ ਕਾ ਪਰਭੁ ਸੋਇ ਤਜਸ ਕਾ ਸਭੁ ਕੋਇ ॥

نانک اک رپَھب وسۓ ِجس اک سیھ وکۓ ۔۔
ਸਰਬ ਰਤਹਆ ਭਰਪੂਤਰ ਸਚਾ ਸਚੁ ਸੋਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

رست رایہ رھبئُؤر اچس چس وسۓ ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਅੰਿਤਰ ਬਾਹਤਰ ਸੰਤਗ ਸਹਾਈ ਤਗਆਨ ਜੋਗੁ ॥

ارتن ناہر گنس اہسیئ گ ِیان وجگ ۔۔
ਤਿਸਤਹ ਅਰਾਤਧ ਮਨਾ ਤਬਨਾਸੈ ਸਗਲ ਰੋਗੁ ॥੨॥

ئِسہہ ارادھ انم پِیا سَے لگس روگ ۔۔۲۔۔
ਰਾਖਨਹਾਰੁ ਅਪਾਰੁ ਰਾਖੈ ਅਗਤਨ ਮਾਤਹ ॥

ک
راکھبہار انار را َھے انگ امہِ۔۔

ਸੀਿਲੁ ਹਤਰ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਤਸਮਰਿ ਿਪਤਿ ਜਾਇ ॥੩॥

لتیس ہر ہر نام ِسمرت تپت اجۓ ۔۔۳۔۔
ਸੂਖ ਸਹਜ ਆਨੰਿ ਘਣਾ ਨਾਨਕ ਜਨ ਧੂਰਾ ॥

سہ
سُؤھک ج ا دنن گھیا نانک نج دھُؤرا ۔۔

ਕਾਰਜ ਸਗਲੇ ਤਸਤਧ ਭਏ ਭੇਤਟਆ ਗੁਰੁ ਪੂਰਾ ॥੪॥੧੦॥੧੧੨॥

ب
اکرچ ےلگس سِدھ ےئھب ھیییا ُگر ئُؤرا ۔۔۴۔۔۱۱۔۔۱۱۲۔۔
ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥

ا سا ہلحم ۵۔۔
ਗੋਤਬੰਿੁ ਗੁਣੀ ਤਨਧਾਨੁ ਗੁਰਮੁਤਖ ਜਾਣੀਐ ॥

وگپِید ُگبی ن ِداھن ُگرمُکھ اج پپَے ۔۔

ਹੋਇ ਤਿਪਾਲੁ ਿਇਆਲੁ ਹਤਰ ਰੰਗੁ ਮਾਣੀਐ ॥੧॥

وہۓ کِرنال دنال ہر رنگ ام نیپے ۔۔۱۔۔

ਆਵਹੁ ਸੰਿ ਤਮਲਾਹ ਹਤਰ ਕਥਾ ਕਹਾਣੀਆ ॥

ا و ُہ سیت مِالہ ہر اھتک اہکاین ۔۔
ਅਨਤਿਨੁ ਤਸਮਰਹ ਨਾਮੁ ਿਤਜ ਲਾਜ ਲੋਕਾਣੀਆ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ادنِن ِسمرہ نام جت الچ ولاکپ ِیا ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਜਤਪ ਜਤਪ ਜੀਵਾ ਨਾਮੁ ਹੋਵੈ ਅਨਿੁ ਘਣਾ ॥

وہوے ا َند گھیا ۔۔
جت جت ِجپؤا نام َ

ਤਮਤਥਆ ਮੋਹੁ ਸੰਸਾਰੁ ਝੂਿਾ ਤਵਣਸਣਾ ॥੨॥

چ
مِبھیا ومہ اسنسر ُھؤاھٹ وِئسیا ۔۔۲۔۔

ਚਰਣ ਕਮਲ ਸੰਤਗ ਨੇਹੁ ਤਕਨੈ ਤਵਰਲੈ ਲਾਇਆ ॥

ہین ک ِ َپے وِر لَے النا ۔۔
رچن لمک گنس ُ

ਧੰਨੁ ਸੁਹਾਵਾ ਮੁਖੁ ਤਜਤਨ ਹਤਰ ਤਧਆਇਆ ॥੩॥

دنھّ ُسہاوا مُکھ ِجں ہر دایھنا ۔۔۳۔۔

ਜਨਮ ਮਰਣ ਿੁਖ ਕਾਲ ਤਸਮਰਿ ਤਮਤਟ ਜਾਵਈ ॥

منج رمن ُدھک اکل ِسمرت مِت اجویئ ۔۔

ਨਾਨਕ ਕੈ ਸੁਖੁ ਸੋਇ ਜੋ ਪਰਭ ਭਾਵਈ ॥੪॥੧੧॥੧੧੩॥

ےک ُسکھ وسۓ وج رپَھب اھبویئ ۔۔۴۔۔۱۱۔۔۱۱۳۔۔
نانک َ
ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥

ا سا ہلحم ۵۔۔

ਆਵਹੁ ਮੀਿ ਇਕਿਰ ਹੋਇ ਰਸ ਕਸ ਸਤਭ ਭੁੰਚਹ ॥

سی ب
ب
ھ
ُ
چ
ا و ُہ تیم اکِتر وہۓ رس سک ھ ہ ۔۔

ਅੰਤਮਰਿ ਨਾਮੁ ਹਤਰ ਹਤਰ ਜਪਹ ਤਮਤਲ ਪਾਪਾ ਮੁੰਚਹ ॥੧॥

ارمت نام ہر ہر جیہ مِل نانا مُبچہ ۔۔۱۔۔

ਿਿੁ ਵੀਚਾਰਹੁ ਸੰਿ ਜਨਹੁ ਿਾ ਿੇ ਤਬਘਨੁ ਨ ਲਾਗੈ ॥

نگ
پپ وبچاروہ سیت وہنج نا ےت ِ ھں ہن ال َگے ۔۔
ਖੀਨ ਭਏ ਸਤਭ ਿਸਕਰਾ ਗੁਰਮੁਤਖ ਜਨੁ ਜਾਗੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ک
ئ
ھی
ُ
َ
م
س
ک
سی
گ
ک
گ
ں ےئھب ھ را ر ُ ھ نج اج ے ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਬੁਤਧ ਗਰੀਬੀ ਖਰਚੁ ਲੈਹੁ ਹਉਮੈ ਤਬਖੁ ਜਾਰਹੁ ॥

دبُھ رگیبی رھکچ وہیل ہؤ م َے نِکھ اجروہ ۔۔

ਸਾਚਾ ਹਟੁ ਪੂਰਾ ਸਉਿਾ ਵਖਰੁ ਨਾਮੁ ਵਾਪਾਰਹੁ ॥੨॥

سااچ ہت ئُؤرا سَؤدا ورھک نام واناروہ ۔۔۲۔۔
ਜੀਉ ਤਪੰਿੁ ਧਨੁ ਅਰਤਪਆ ਸੇਈ ਪਤਿਵੰਿੇ ॥

ِجپؤ پِید دنھ ارایپ سیبی وتپےتن ۔۔

ਆਪਨੜੇ ਪਰਭ ਭਾਤਣਆ ਤਨਿ ਕੇਲ ਕਰੰਿੇ ॥੩॥

ا نترے رپَھب اھباین پِپ ک َیل رکےتن ۔۔۳۔۔

ਿੁਰਮਤਿ ਮਿੁ ਜੋ ਪੀਵਿੇ ਤਬਖਲੀ ਪਤਿ ਕਮਲੀ ॥

نِک
ھل
پ
ُدرمت دم وج ویپےت ی پ یلمک ۔۔

ਰਾਮ ਰਸਾਇਤਣ ਜੋ ਰਿੇ ਨਾਨਕ ਸਚ ਅਮਲੀ ॥੪॥੧੨॥੧੧੪॥

رام رسانئ وج رےت نانک چس یلمع ۔۔۴۔۔۱۲۔۔۱۱۴۔۔

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥

ا سا ہلحم ۵۔۔
ਉਿਮੁ ਕੀਆ ਕਰਾਇਆ ਆਰੰਭੁ ਰਚਾਇਆ ॥

اُدم ک ِیا رکانا ا رھبن راچنا ۔۔
ਨਾਮੁ ਜਪੇ ਜਤਪ ਜੀਵਣਾ ਗੁਤਰ ਮੰਿੁ ਤਿਰੜਾਇਆ ॥੧॥

نام ےپج جت ِجپؤنا ُگر میتر درِرانا ۔۔۱۔۔

ਪਾਇ ਪਰਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੈ ਤਜਤਨ ਭਰਮੁ ਤਬਿਾਤਰਆ ॥

ےک ِجں رھبم نِدارنا ۔۔
ناۓ رپہ سیگؤرو َ

ਕਤਰ ਤਕਰਪਾ ਪਰਤਭ ਆਪਣੀ ਸਚੁ ਸਾਤਜ ਸਵਾਤਰਆ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

رک کِرنا رپَھب ا ینپ چس ساچ وسارِنا ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਕਰੁ ਗਤਹ ਲੀਨੇ ਆਪਣੇ ਸਚੁ ਹੁਕਤਮ ਰਜਾਈ ॥

ک
رک ہگِ ےنیل ا ےنپ چس ُچ م راجیئ ۔۔

ਜੋ ਪਰਤਭ ਤਿਿੀ ਿਾਤਿ ਸਾ ਪੂਰਨ ਵਤਿਆਈ ॥੨॥

وج رپَھب دِیت دات سا ئُؤرن ودنایئ ۔۔۲۔۔
ਸਿਾ ਸਿਾ ਗੁਣ ਗਾਈਅਤਹ ਜਤਪ ਨਾਮੁ ਮੁਰਾਰੀ ॥

دسا دسا ُگں اگنیی ِہ جت نام مُراری ۔۔

ਨੇਮੁ ਤਨਬਾਤਹਓ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਰਤਭ ਤਕਰਪਾ ਧਾਰੀ ॥੩॥

ب
َپ م پ ِیاویہ سیگؤرو رپَھب کِرنا داھری ۔۔۳۔۔
ਨਾਮੁ ਧਨੁ ਗੁਣ ਗਾਉ ਲਾਭੁ ਪੂਰੈ ਗੁਤਰ ਤਿਿਾ ॥

نام دنھ ُگں اگو الھب ئُؤ َرے ُگر دِنا ۔۔

ਵਣਜਾਰੇ ਸੰਿ ਨਾਨਕਾ ਪਰਭੁ ਸਾਹੁ ਅਤਮਿਾ ॥੪॥੧੩॥੧੧੫॥

واجنرے سیت نااکن رپَھب ساوہ امِیا ۔۔۴۔۔۱۳۔۔۱۱۵۔۔
ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥

ا سا ہلحم ۵۔۔
ਜਾ ਕਾ ਿਾਕੁਰੁ ਿੁਹੀ ਪਰਭ ਿਾ ਕੇ ਵਿਭਾਗਾ ॥

اج اک اھٹ ُکر ُبہی رپَھب نا ےک وداھباگ ۔۔

ਓਹੁ ਸੁਹੇਲਾ ਸਿ ਸੁਖੀ ਸਭੁ ਭਰਮੁ ਭਉ ਭਾਗਾ ॥੧॥

سک
ب
اوہ سُؤہیال دص ُ ھی سیھ رھبم ھؤ اھباگ ۔۔۱۔۔
ਹਮ ਚਾਕਰ ਗੋਤਬੰਿ ਕੇ ਿਾਕੁਰੁ ਮੇਰਾ ਭਾਰਾ ॥

مہ اچرک وگپِید ےک اھٹ ُکر ریما اھبرا ۔۔

ਕਰਨ ਕਰਾਵਨ ਸਗਲ ਤਬਤਧ ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਮਾਰਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

رکن رکاون لگس نِدھ وس سیگؤرو امہرا ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਿੂਜਾ ਨਾਹੀ ਅਉਰੁ ਕੋ ਿਾ ਕਾ ਭਉ ਕਰੀਐ ॥

ب
ُدواج نایہ اور وک نا اک ھؤ رک پپے َ۔۔

ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਮਹਲੁ ਪਾਈਐ ਜਗੁ ਿੁਿਰੁ ਿਰੀਐ ॥੨॥

ُگر ویسا لحم نا پپَے چگ ُدرت رت پ َپے ۔۔۲۔۔

ਤਿਰਸਤਟ ਿੇਰੀ ਸੁਖੁ ਪਾਈਐ ਮਨ ਮਾਤਹ ਤਨਧਾਨਾ ॥

د ِرست ریتی ُسکھ نا پپَے نم امہِ ن ِداھنا ۔۔

ਜਾ ਕਉ ਿੁਮ ਤਕਰਪਾਲ ਭਏ ਸੇਵਕ ਸੇ ਪਰਵਾਨਾ ॥੩॥

ُب
اج کؤ م کِرنال ےئھب ویسک ےس رپوانا ۔۔۳۔۔

ਅੰਤਮਰਿ ਰਸੁ ਹਤਰ ਕੀਰਿਨੋ ਕੋ ਤਵਰਲਾ ਪੀਵੈ ॥

ارمِت رس ہر ریکونت وک وِرال ویپَے ۔۔
ਵਜਹੁ ਨਾਨਕ ਤਮਲੈ ਏਕੁ ਨਾਮੁ ਤਰਿ ਜਤਪ ਜਤਪ ਜੀਵੈ ॥੪॥੧੪॥੧੧੬॥

وچہؤ نانک ملَ ِے انک نام رِد جت جت ویجَے ۔۔۴۔۔۱۴۔۔۱۱۶۔۔
ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥

ا سا ہلحم ۵۔۔
ਜਾ ਪਰਭ ਕੀ ਹਉ ਚੇਰੁਲੀ ਸੋ ਸਭ ਿੇ ਊਚਾ ॥

اج رپَھب یک ہؤ ریچُیل وس سیھ ےت اُواچ ۔۔
ਸਭੁ ਤਕਛੁ ਿਾ ਕਾ ਕਾਂਢੀਐ ਥੋਰਾ ਅਰੁ ਮੂਚਾ ॥੧॥

ک
سیھ ِچھ

نا اک اکندھیپے وھترا رع مُؤاچ ۔۔۱۔۔

ਜੀਅ ਪਰਾਨ ਮੇਰਾ ਧਨੋ ਸਾਤਹਬ ਕੀ ਮਨੀਆ ॥

ایج رپان ریما دھپؤ اصجت یک مییا ۔۔

ਨਾਤਮ ਤਜਸੈ ਕੈ ਊਜਲੀ ਤਿਸੁ ਿਾਸੀ ਗਨੀਆ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

گییا ۔۔۱۔۔راہو۔۔
نام ِج َسے ےکَ اُویلج ئِس دایس ِ
ਵੇਪਰਵਾਹੁ ਅਨੰਿ ਮੈ ਨਾਉ ਮਾਣਕ ਹੀਰਾ ॥

ورپیوا ُہ ا َپید م َے ناو امنک ِہترا ۔۔

ਰਜੀ ਧਾਈ ਸਿਾ ਸੁਖੁ ਜਾ ਕਾ ਿੂੰ ਮੀਰਾ ॥੨॥

ریج داھیئ دسا ُسکھ اج اک ئُؤن ِمترا ۔۔۲۔۔
ਸਖੀ ਸਹੇਰੀ ਸੰਗ ਕੀ ਸੁਮਤਿ ਤਿਰੜਾਵਉ ॥

یھکس سہتری گنس یک ُسمِت درِراوو ۔۔

ਸੇਵਹੁ ਸਾਧੂ ਭਾਉ ਕਤਰ ਿਉ ਤਨਤਧ ਹਤਰ ਪਾਵਉ ॥੩॥

ویسوہ سا ُدوھ اھبو رک ئؤ ن ِدھ ہر ناوو ۔۔۳۔۔
ਸਗਲੀ ਿਾਸੀ ਿਾਕੁਰੈ ਸਭ ਕਹਿੀ ਮੇਰਾ ॥

سگلی دایس اھٹ ُک َرے سیھ یتہک ریما ۔۔

ਤਜਸਤਹ ਸੀਗਾਰੇ ਨਾਨਕਾ ਤਿਸੁ ਸੁਖਤਹ ਬਸੇਰਾ ॥੪॥੧੫॥੧੧੭॥

جسہہ اگیسرے نااکن ئِس ُسکھ ِہ ریسبا ۔۔۴۔۔۱۵۔۔۱۱۷۔۔
ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥

ا سا ہلحم ۵۔۔
ਸੰਿਾ ਕੀ ਹੋਇ ਿਾਸਰੀ ਏਹੁ ਅਚਾਰਾ ਤਸਖੁ ਰੀ ॥

سییا یک وہۓ دارسی اویہ ااچرا ِسکھ ری ۔۔

ਸਗਲ ਗੁਣਾ ਗੁਣ ਊਿਮੋ ਭਰਿਾ ਿੂਤਰ ਨ ਤਪਖੁ ਰੀ ॥੧॥

لگس ُگیا ُگں اُوومت رھبنا ُدور ہن نِکھ ری ۔۔۱۔۔

ਇਹੁ ਮਨੁ ਸੁੰਿਤਰ ਆਪਣਾ ਹਤਰ ਨਾਤਮ ਮਜੀਿੈ ਰੰਤਗ ਰੀ ॥

م
ب
چ
ی
ھ
َ
اویہ نم ُسیدر ا انپ ہر نام ے رنگ ری ۔۔

ਤਿਆਤਗ ਤਸਆਣਪ ਚਾਿੁਰੀ ਿੂੰ ਜਾਣੁ ਗੁਪਾਲਤਹ ਸੰਤਗ ਰੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

پ ِیاگ ِسیاپپ اچ ُپری ئُؤن اجن ُگیاہلِ گنس ری ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਭਰਿਾ ਕਹੈ ਸੁ ਮਾਨੀਐ ਏਹੁ ਸੀਗਾਰੁ ਬਣਾਇ ਰੀ ॥

رھبنا ےہکَ وس ام نیپے اویہ اگیسر انب ِئے ری ۔۔

ਿੂਜਾ ਭਾਉ ਤਵਸਾਰੀਐ ਏਹੁ ਿੰਬੋਲਾ ਖਾਇ ਰੀ ॥੨॥

اھکۓ ری ۔۔۲۔۔
ُدواج اھبو وِسار پپے اویہ وبمتال
ِ

ਗੁਰ ਕਾ ਸਬਿੁ ਕਤਰ ਿੀਪਕੋ ਇਹ ਸਿ ਕੀ ਸੇਜ ਤਬਛਾਇ ਰੀ ॥

ب
ِج
ُگر اک دبس رک دپیکؤ اہہی ست یک جیس ھاےئ ری ۔۔

ਆਿ ਪਹਰ ਕਰ ਜੋਤੜ ਰਹੁ ਿਉ ਭੇਟੈ ਹਤਰ ਰਾਇ ਰੀ ॥੩॥

ب
ا ھٹ رہپ رک وجر روہ ئؤ ھی َپے ہر راےئ ری ۔۔۳۔۔
ਤਿਸ ਹੀ ਚਜੁ ਸੀਗਾਰੁ ਸਭੁ ਸਾਈ ਰੂਤਪ ਅਪਾਤਰ ਰੀ ॥

چ
ئِس یہ ج اگیسر سیھ سایئ ُروت انار ری ۔۔

ਸਾਈ ਸੋੁਹਾਗਤਣ ਨਾਨਕਾ ਜੋ ਭਾਣੀ ਕਰਿਾਤਰ ਰੀ ॥੪॥੧੬॥੧੧੮॥

سایئ ُسہانگ نااکن وج اھبین رکنار ری ۔۔۴۔۔۱۶۔۔۱۱۸۔۔
ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥

ا سا ہلحم ۵۔۔
ਿੀਗਨ ਿੋਲਾ ਿਊ ਲਉ ਜਉ ਮਨ ਕੇ ਭਰਮਾ ॥

دنگی دوال ئؤ لؤ جؤ نم ےک رھبام ۔۔
ਭਰਮ ਕਾਟੇ ਗੁਤਰ ਆਪਣੈ ਪਾਏ ਤਬਸਰਾਮਾ ॥੧॥

رھبم اکےٹ ُگر ا پ َپے ناےئ ِئسراام ۔۔۱۔۔
ਓਇ ਤਬਖਾਿੀ ਿੋਖੀਆ ਿੇ ਗੁਰ ਿੇ ਹੂਟੇ ॥

اوےؑ نِکھادی دوایھک ےت ُگر ےت ُہؤےٹ ۔۔
ਹਮ ਛੂਟੇ ਅਬ ਉਨਹਾ ਿੇ ਓਇ ਹਮ ਿੇ ਛੂਟੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

چ
چ
مہ ُھؤےٹ ات اُبہھا ےت اوےؑ مہ ےت ُھؤےٹ ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਮੇਰਾ ਿੇਰਾ ਜਾਨਿਾ ਿਬ ਹੀ ਿੇ ਬੰਧਾ ॥

ریما ریتا اجاتن پپ یہ ےت دنباھ ۔۔

ਗੁਤਰ ਕਾਟੀ ਅਤਗਆਨਿਾ ਿਬ ਛੁਟਕੇ ਿੰਧਾ ॥੨॥

پ چ
ھ
ُی
ک
ُگر اکیٹ اایگاتن پ ے دنھپاھ ۔۔۲۔۔

ਜਬ ਲਗੁ ਹੁਕਮੁ ਨ ਬੂਝਿਾ ਿਬ ਹੀ ਲਉ ਿੁਖੀਆ ॥

ک
جت گل ُچ م ہن ئُؤاتھج پپ یہ لؤ ُدایھک ۔۔

ਗੁਰ ਤਮਤਲ ਹੁਕਮੁ ਪਛਾਤਣਆ ਿਬ ਹੀ ਿੇ ਸੁਖੀਆ ॥੩॥

سک
ک
ُگر مِل ُچ م اھچپاین پپ یہ ےت ُ ھییا ۔۔۳۔۔
ਨਾ ਕੋ ਿੁਸਮਨੁ ਿੋਖੀਆ ਨਾਹੀ ਕੋ ਮੰਿਾ ॥

ہن وک ُدنمس دوایھک نایہ وک دنما ۔۔
ਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਸੇਵਕੋ ਨਾਨਕ ਖਸਮੈ ਬੰਿਾ ॥੪॥੧੭॥੧੧੯॥

کھ
س
م
ُگر یک ویسا َسیؤوک نانک ے َ دنبہ ۔۔۴۔۔۱۷۔۔۱۱۹۔۔
ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥

ا سا ہلحم ۵۔۔
ਸੂਖ ਸਹਜ ਆਨਿੁ ਘਣਾ ਹਤਰ ਕੀਰਿਨੁ ਗਾਉ ॥

سہ
سُؤھک ج ا َند گھیا ہر ریکنت اگو ۔۔

ਗਰਹ ਤਨਵਾਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਿੇ ਅਪਣਾ ਨਾਉ ॥੧॥

رگہ ئِؤارے سیگؤرو دے اانپ ناو ۔۔۱۔۔

ਬਤਲਹਾਰੀ ਗੁਰ ਆਪਣੇ ਸਿ ਸਿ ਬਤਲ ਜਾਉ ॥

اہلبری ُگر ا ےنپ دص دص نل اجو ۔۔

ਗੁਰੂ ਤਵਟਹੁ ਹਉ ਵਾਤਰਆ ਤਜਸੁ ਤਮਤਲ ਸਚੁ ਸੁਆਉ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ُگؤ ُرو وِوہٹ ہؤ وارنا ِجس مِل چس سُؤا و ۔۔۱۔۔راہو۔۔

ਸਗੁਨ ਅਪਸਗੁਨ ਤਿਸ ਕਉ ਲਗਤਹ ਤਜਸੁ ਚੀਤਿ ਨ ਆਵੈ ॥

سگ ئسگ ئ
ے ۔۔
ں ا ں ِس کؤ لگ ِہ سج جپت ہن ا و َ

ਤਿਸੁ ਜਮੁ ਨੇਤੜ ਨ ਆਵਈ ਜੋ ਹਤਰ ਪਰਤਭ ਭਾਵੈ ॥੨॥

ئِس مج ڑین ہن ا ویئ وج ہر رپَھب اھبوے ۔۔۲۔۔
ਪੁੰਨ ਿਾਨ ਜਪ ਿਪ ਜੇਿੇ ਸਭ ਊਪਤਰ ਨਾਮੁ ॥

ُپ ّں دان جت پپ َچیپے سیھ اُورپ نام ۔۔

ਹਤਰ ਹਤਰ ਰਸਨਾ ਜੋ ਜਪੈ ਤਿਸੁ ਪੂਰਨ ਕਾਮੁ ॥੩॥

ہر ہر رانس وج جپَے ئِس ئُؤرن اکم ۔۔۳۔۔
ਭੈ ਤਬਨਸੇ ਭਰਮ ਮੋਹ ਗਏ ਕੋ ਤਿਸੈ ਨ ਬੀਆ ॥

ب
َھے نِیسے رھبم ومہ ےئگ وک ِد سَے ہن پِیا ۔۔
ਨਾਨਕ ਰਾਖੇ ਪਾਰਬਰਹਤਮ ਤਿਤਰ ਿੂਖੁ ਨ ਥੀਆ ॥੪॥੧੮॥੧੨੦॥

ب
نانک راےھک نارپرمہ ھِر ُدوھک ہن بھِیا ۔۔۴۔۔۱۸۔۔۱۲۱۔۔
ਆਸਾ ਘਰੁ ੯ ਮਹਲਾ ੫

ا سا رھگ  ۹ہلحم ۵
ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪਰਸਾਤਿ ॥

اِک اواکنر سیگؤر رپساد ۔۔
ਤਚਿਵਉ ਤਚਿਤਵ ਸਰਬ ਸੁਖ ਪਾਵਉ ਆਗੈ ਭਾਵਉ ਤਕ ਨ ਭਾਵਉ ॥

ِجپؤو ِجپِؤ رست ُسکھ ناوو ا ےگ اھبوو ےک ہن اھبوو ۔۔

ਏਕੁ ਿਾਿਾਰੁ ਸਗਲ ਹੈ ਜਾਤਚਕ ਿੂਸਰ ਕੈ ਪਤਹ ਜਾਵਉ ॥੧॥

ےہ اج ِچک ُدورس ےکَ بہہ اجوو ۔۔۱۔۔
انک دانار لگس َ

ਹਉ ਮਾਗਉ ਆਨ ਲਜਾਵਉ ॥

ہؤ امگؤ ا ن اجلوو ۔۔
ਸਗਲ ਛਿਰਪਤਿ ਏਕੋ ਿਾਕੁਰੁ ਕਉਨੁ ਸਮਸਤਰ ਲਾਵਉ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

س
لگس رتھچپپ اوکی اھٹرک کؤن مسر الوو ۔۔۱۔۔راہو۔۔

ਊਿਉ ਬੈਸਉ ਰਤਹ ਤਭ ਨ ਸਾਕਉ ਿਰਸਨੁ ਖੋਤਜ ਖੋਜਾਵਉ ॥

ب
اُو ھؤ َنیسؤ رہِ ھب ہن ساکؤ درنس وھکچ وھکاجوو ۔۔

ਬਰਹਮਾਤਿਕ ਸਨਕਾਤਿਕ ਸਨਕ ਸਨੰਿਨ ਸਨਾਿਨ ਸਨਿਕੁਮਾਰ ਤਿਨਹ ਕਉ ਮਹਲੁ ਿੁਲਭਾਵਉ ॥੨॥

پرامہدِک اکنسدِک کنس سییدن انسنت سییُکمار پ ِبہھ کؤ لحم ُداھبلوو ۔۔۲۔۔
ਅਗਮ ਅਗਮ ਆਗਾਤਧ ਬੋਧ ਕੀਮਤਿ ਪਰੈ ਨ ਪਾਵਉ ॥

امگ امگ ا اگدھ وبدھ تمیق رپَے ہن ناوو ۔۔
ਿਾਕੀ ਸਰਤਣ ਸਤਿ ਪੁਰਖ ਕੀ ਸਤਿਗੁਰੁ ਪੁਰਖੁ ਤਧਆਵਉ ॥੩॥

نایک رسن ست ُپرھک یک سیگؤر ُپرھک دایھوو ۔۔۳۔۔

ਭਇਓ ਤਿਪਾਲੁ ਿਇਆਲੁ ਪਰਭੁ ਿਾਕੁਰੁ ਕਾਤਟਓ ਬੰਧੁ ਗਰਾਵਉ ॥

ویھب کِرنال دنال رپَھب اھٹ ُکر اکپپؤ دنبھ رگاوو ۔۔

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਜਉ ਸਾਧਸੰਗੁ ਪਾਇਓ ਿਉ ਤਿਤਰ ਜਨਤਮ ਨ ਆਵਉ ॥੪॥੧॥੧੨੧॥

ب
ہکُ نانک جؤ سادھسیگ ناویئ ئؤ ھِر منج ہن ا وو ۔۔۴۔۔۱۔۔۱۲۱۔۔
ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥

ا سا ہلحم ۵۔۔
ਅੰਿਤਰ ਗਾਵਉ ਬਾਹਤਰ ਗਾਵਉ ਗਾਵਉ ਜਾਤਗ ਸਵਾਰੀ ॥

ارتن اگوو ناہر اگوو اگوو اجگ وساری ۔۔

ਸੰਤਗ ਚਲਨ ਕਉ ਿੋਸਾ ਿੀਨਹਾ ਗੋਤਬੰਿ ਨਾਮ ਕੇ ਤਬਉਹਾਰੀ ॥੧॥

گنس نلچ کؤ وتسا دپبہھا وگپِید نام ےک ویباہری ۔۔۱۔۔
ਅਵਰ ਤਬਸਾਰੀ ਤਬਸਾਰੀ ॥

ا َور ِئساری ِئساری ۔۔
ਨਾਮ ਿਾਨੁ ਗੁਤਰ ਪੂਰੈ ਿੀਓ ਮੈ ਏਹੋ ਆਧਾਰੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

نام دان ُگر ئُؤ َرے ِدئؤ م َے اوہی ا داھری ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਿੂਖਤਨ ਗਾਵਉ ਸੁਤਖ ਭੀ ਗਾਵਉ ਮਾਰਤਗ ਪੰਤਥ ਸਮਹਾਰੀ ॥

س
ُدونھک اگوو ُسکھ یھب اگوو امرگ ھتنپ مہھاری ۔۔

ਨਾਮ ਤਿਰੜੁ ਗੁਤਰ ਮਨ ਮਤਹ ਿੀਆ ਮੋਰੀ ਤਿਸਾ ਬੁਝਾਰੀ ॥੨॥

نام درِرھ ُگر نم ہہم دِنا ومری ئِسا اھجبری ۔۔۲۔۔

ਤਿਨੁ ਭੀ ਗਾਵਉ ਰੈਨੀ ਗਾਵਉ ਗਾਵਉ ਸਾਤਸ ਸਾਤਸ ਰਸਨਾਰੀ ॥

دِن یھب اگوو َرینی اگوو اگوو ساس ساس رانسری ۔۔
ਸਿਸੰਗਤਿ ਮਤਹ ਤਬਸਾਸੁ ਹੋਇ ਹਤਰ ਜੀਵਿ ਮਰਿ ਸੰਗਾਰੀ ॥੩॥

سیسیگت ہہم ِئساس وہۓ ہر ویجَت رمت اگنسری ۔۔۳۔۔

ਜਨ ਨਾਨਕ ਕਉ ਇਹੁ ਿਾਨੁ ਿੇਹੁ ਪਰਭ ਪਾਵਉ ਸੰਿ ਰੇਨ ਉਤਰ ਧਾਰੀ ॥

نج نانک کؤ اویہ دان دوہی رپَھب ناوو سیت رنی اُر داھری ۔۔
ਸਰਵਨੀ ਕਥਾ ਨੈਨ ਿਰਸੁ ਪੇਖਉ ਮਸਿਕੁ ਗੁਰ ਚਰਨਾਰੀ ॥੪॥੨॥੧੨੨॥

پی ک
ُ
گ
ھ
رسَوین اھتک نَیں درس ؤ کتسم ر رچناری ۔۔۴۔۔۲۔۔۱۲۲۔۔
ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪਰਸਾਤਿ ॥

اِک اواکنر سیگؤر رپساد ۔۔

ਆਸਾ ਘਰੁ ੧੦ ਮਹਲਾ ੫ ॥

ا سا رھگ ہلحم ۵۔۔
ਤਜਸ ਨੋ ਿੂੰ ਅਸਤਥਰੁ ਕਤਰ ਮਾਨਤਹ ਿੇ ਪਾਹੁਨ ਿੋ ਿਾਹਾ ॥

سب
ِجس ون ئُؤن ا ِھر رک امہنِ ےت نا ُہں دو دااہ ۔۔

ਪੁਿਰ ਕਲਿਰ ਤਗਰਹ ਸਗਲ ਸਮਗਰੀ ਸਭ ਤਮਤਥਆ ਅਸਨਾਹਾ ॥੧॥

س
ُنتر کلتر گِرہ لگس مگری سیھ مِبھیا اانساہ ۔۔۱۔۔
ਰੇ ਮਨ ਤਕਆ ਕਰਤਹ ਹੈ ਹਾ ਹਾ ॥

ےہ اہ اہ ۔۔
رے نم ایک رکہِ َ
ਤਿਰਸਤਟ ਿੇਖੁ ਜੈਸੇ ਹਤਰਚੰਿਉਰੀ ਇਕੁ ਰਾਮ ਭਜਨੁ ਲੈ ਲਾਹਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

د ِرست دھکی ےسیج ہردنچوری اِک رام نجھب لَے الاہ ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਜੈਸੇ ਬਸਿਰ ਿੇਹ ਓਢਾਨੇ ਤਿਨ ਿੋਇ ਚਾਤਰ ਭੋਰਾਹਾ ॥

ےسیج رتسب دہہی اوداھےن دِن دوےئ اچر وھبرااہ ۔۔
ਭੀਤਿ ਊਪਰੇ ਕੇਿਕੁ ਧਾਈਐ ਅੰਤਿ ਓਰਕੋ ਆਹਾ ॥੨॥

تیھب اُورپے کتیک داھ نیپے َ اپپ اوروک ا اہ ۔۔۲۔۔

ਜੈਸੇ ਅੰਭ ਕੁੰਿ ਕਤਰ ਰਾਤਖਓ ਪਰਿ ਤਸੰਧੁ ਗਤਲ ਜਾਹਾ ॥

ک
ےسیج امبھ ُکی ُد رک را ھپؤ رپت ِسید ِھ لگ اجاہ ۔۔

ਆਵਤਗ ਆਤਗਆ ਪਾਰਬਰਹਮ ਕੀ ਉਤਿ ਜਾਸੀ ਮੁਹਿ ਚਸਾਹਾ ॥੩॥

ا وگ ا ایگ نارپرمہ یک اُھٹ اجیس مُہت اسچاہ ۔۔۳۔۔
ਰੇ ਮਨ ਲੇਖੈ ਚਾਲਤਹ ਲੇਖੈ ਬੈਸਤਹ ਲੇਖੈ ਲੈਿਾ ਸਾਹਾ ॥

لی ک
ل یک
لی ک
ہل َھے َنیس ِہ َھے لَیدا اصاح ۔۔
رے نم َھے اچ ِ

ਸਿਾ ਕੀਰਤਿ ਕਤਰ ਨਾਨਕ ਹਤਰ ਕੀ ਉਬਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਚਰਣ ਓਟਾਹਾ ॥੪॥੧॥੧੨੩॥

دسا ریکت رک نانک ہر یک اُپرے سیگؤر رچن اونااہ ۔۔۴۔۔۱۔۔۱۲۳۔۔
ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥

ا سا ہلحم ۵۔۔
ਅਪੁਸਟ ਬਾਿ ਿੇ ਭਈ ਸੀਧਰੀ ਿੂਿ ਿੁਸਟ ਸਜਨਈ ॥

س
ائُست نات ےت یئھب دیسرھی ُدوت ُدست چیبی ۔۔
ਅੰਧਕਾਰ ਮਤਹ ਰਿਨੁ ਪਰਗਾਤਸਓ ਮਲੀਨ ਬੁਤਧ ਹਛਨਈ ॥੧॥

ہج
ب
ھی
ی ۔۔۱۔۔
ادنھکار ہہم رنت رپَاگویس نیلم ُندھ
ਜਉ ਤਕਰਪਾ ਗੋਤਬੰਿ ਭਈ ॥

جؤ کِرنا وگپِید یئھب ۔۔

ਸੁਖ ਸੰਪਤਿ ਹਤਰ ਨਾਮ ਿਲ ਪਾਏ ਸਤਿਗੁਰ ਤਮਲਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ُسکھ سیپت ہر نام لھپ ناےئ سیگؤر مِلبی ۔۔۱۔۔راہو۔۔

ਮੋਤਹ ਤਕਰਪਨ ਕਉ ਕੋਇ ਨ ਜਾਨਿ ਸਗਲ ਭਵਨ ਪਰਗਟਈ ॥

ب
ومہِ کِرنپ کؤ وکۓ ہن اجپپ لگس َھؤن رپَگیبی ۔۔

ਸੰਤਗ ਬੈਿਨੋ ਕਹੀ ਨ ਪਾਵਿ ਹੁਤਣ ਸਗਲ ਚਰਣ ਸੇਵਈ ॥੨॥

نی ب
گنس ھپؤ یہک ہن ناوت ُہں لگس رچن ویسیئ ۔۔۲۔۔

ਆਢ ਆਢ ਕਉ ਤਿਰਿ ਢੂੰਢਿੇ ਮਨ ਸਗਲ ਤਿਰਸਨ ਬੁਤਝ ਗਈ ॥

ب
ب
ا دھ ا دھ کؤ ھِرت ُدوھندےتھ نم لگس رتِنس ُچھ یئگ ۔۔
ਏਕੁ ਬੋਲੁ ਭੀ ਖਵਿੋ ਨਾਹੀ ਸਾਧਸੰਗਤਿ ਸੀਿਲਈ ॥੩॥

ک
انک وبل یھب َھؤوت نایہ سادھسیگت سییلب ٔی ۔۔۳۔۔

ਏਕ ਜੀਹ ਗੁਣ ਕਵਨ ਵਖਾਨੈ ਅਗਮ ਅਗਮ ਅਗਮਈ ॥

گ
انک ہیج ُگں وکَن واھک ئَے امگ امگ ا مبی ۔۔

ਿਾਸੁ ਿਾਸ ਿਾਸ ਕੋ ਕਰੀਅਹੁ ਜਨ ਨਾਨਕ ਹਤਰ ਸਰਣਈ ॥੪॥੨॥੧੨੪॥

داس داس داس وک رکہہی نج نانک ہر رسیئن ۔۔۴۔۔۲۔۔۱۲۴۔۔
ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥

ا سا ہلحم ۵۔۔
ਰੇ ਮੂੜੇ ਲਾਹੇ ਕਉ ਿੂੰ ਢੀਲਾ ਢੀਲਾ ਿੋਟੇ ਕਉ ਬੇਤਗ ਧਾਇਆ ॥

رے مُؤرے الےہ کؤ ئُؤن دھیال دھیال وتےٹ کؤ پ َیگ داھنا ۔۔
ਸਸਿ ਵਖਰੁ ਿੂੰ ਤਘੰਨਤਹ ਨਾਹੀ ਪਾਪੀ ਬਾਧਾ ਰੇਨਾਇਆ ॥੧॥

تسس ورھک ئُؤن گھِی ِہ نایہ نایپ ناداھ رانینا ۔۔۱۔۔
ਸਤਿਗੁਰ ਿੇਰੀ ਆਸਾਇਆ ॥

سیگؤر ریتی ا سانا ۔۔

ਪਤਿਿ ਪਾਵਨੁ ਿੇਰੋ ਨਾਮੁ ਪਾਰਬਰਹਮ ਮੈ ਏਹਾ ਓਟਾਇਆ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

تتپ ناون ریتو نام نارپرمہ م َے ااہی اوناِنا ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਗੰਧਣ ਵੈਣ ਸੁਣਤਹ ਉਰਝਾਵਤਹ ਨਾਮੁ ਲੈਿ ਅਲਕਾਇਆ ॥

دنگنھ ونی ُسبہہ اُراھجوہِ نام لَپت ااکلنا ۔۔
ਤਨੰਿ ਤਚੰਿ ਕਉ ਬਹੁਿੁ ਉਮਾਤਹਓ ਬੂਝੀ ਉਲਟਾਇਆ ॥੨॥

پ ِید ِجید کؤ تہب اُام ِہپؤ ئُؤیھج اُاٹلنا ۔۔۲۔۔

ਪਰ ਧਨ ਪਰ ਿਨ ਪਰ ਿੀ ਤਨੰਿਾ ਅਖਾਤਧ ਖਾਤਹ ਹਰਕਾਇਆ ॥

رپ دنھ رپ نت رپ یت پ ِیدا ااھکدھ اھکہِ ہراکنا ۔۔

ਸਾਚ ਧਰਮ ਤਸਉ ਰੁਤਚ ਨਹੀ ਆਵੈ ਸਤਿ ਸੁਨਿ ਛੋਹਾਇਆ ॥੩॥

ے ست ُسیت وھچاہنا ۔۔۳۔۔
ساچ درھم سِیؤ ُرچ یہن ا و َ

ਿੀਨ ਿਇਆਲ ਤਿਪਾਲ ਪਰਭ ਿਾਕੁਰ ਭਗਿ ਟੇਕ ਹਤਰ ਨਾਇਆ ॥

رک تگھب کیٹ ہر نانا ۔۔
دِنی دنال کِرنال رپَھب اھٹ ُ

ਨਾਨਕ ਆਤਹ ਸਰਣ ਪਰਭ ਆਇਓ ਰਾਖੁ ਲਾਜ ਅਪਨਾਇਆ ॥੪॥੩॥੧੨੫॥

نانک ا ہِ رسن رپَھب ا ویئ راھک الچ اانپنا ۔۔۴۔۔۳۔۔۱۲۵۔۔
ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥

ا سا ہلحم ۵۔۔
ਤਮਤਥਆ ਸੰਤਗ ਸੰਤਗ ਲਪਟਾਏ ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਕਤਰ ਬਾਧੇ ॥

مِبھیا گنس گنس لییاےئ ومہ امنا رک نادےھ ۔۔

ਜਹ ਜਾਨੋ ਸੋ ਚੀਤਿ ਨ ਆਵੈ ਅਹੰਬੁਤਧ ਭਏ ਆਂਧੇ ॥੧॥

ے اہم ُیدھ ےئھب ا دنےھ ۔۔۱۔۔
ہج اجون وس ِجپت ہن ا و َ
ਮਨ ਬੈਰਾਗੀ ਤਕਉ ਨ ਅਰਾਧੇ ॥

نم ریبایگ کپؤ ہن ارادےھ ۔۔

ਕਾਚ ਕੋਿਰੀ ਮਾਤਹ ਿੂੰ ਬਸਿਾ ਸੰਤਗ ਸਗਲ ਤਬਖੈ ਕੀ ਤਬਆਧੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

نک
اکچ وکرھٹی امہِ ئُؤن ئسیا گنس لگس ِ َھے یک ایبدےھ ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਮੇਰੀ ਮੇਰੀ ਕਰਿ ਤਿਨੁ ਰੈਤਨ ਤਬਹਾਵੈ ਪਲੁ ਤਖਨੁ ਛੀਜੈ ਅਰਜਾਧੇ ॥

کھ چ
ھب
ج
َے اراجدےھ ۔۔
ریمی ریمی رکت دِن َرنی ِبہا َوے نل ِں
ਜੈਸੇ ਮੀਿੈ ਸਾਤਿ ਲੋਭਾਏ ਝੂਿ ਧੰਤਧ ਿੁਰਗਾਧੇ ॥੨॥

میب
چ
ےسیج َھے اصد ولاھبےئ ُھؤھٹ ددنھھ ُدراگدےھ ۔۔۲۔۔

ਕਾਮ ਿੋਧ ਅਰੁ ਲੋਭ ਮੋਹ ਇਹ ਇੰਿਰੀ ਰਤਸ ਲਪਟਾਧੇ ॥

اکم رکودھ رع ولھب ومہ اہہی اِدنری رس لییادےھ ۔۔
ਿੀਈ ਭਵਾਰੀ ਪੁਰਤਖ ਤਬਧਾਿੈ ਬਹੁਤਰ ਬਹੁਤਰ ਜਨਮਾਧੇ ॥੩॥

دپبی وھباری ُپرھک نِداھےتَ ب ُہر ب ُہر جبمادےھ ۔۔۳۔۔

ਜਉ ਭਇਓ ਤਿਪਾਲੁ ਿੀਨ ਿੁਖ ਭੰਜਨੁ ਿਉ ਗੁਰ ਤਮਤਲ ਸਭ ਸੁਖ ਲਾਧੇ ॥

جؤ ویھب کِرنال دِنی ُدھک نجنھب ئؤ ُگر مِل سیھ ُسکھ الدےھ ۔۔

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਤਿਨੁ ਰੈਤਨ ਤਧਆਵਉ ਮਾਤਰ ਕਾਢੀ ਸਗਲ ਉਪਾਧੇ ॥੪॥

وہک نانک دِن َرنی دایھوو امر اکدیھ لگس اُنادےھ ۔۔۴۔۔
ਇਉ ਜਤਪਓ ਭਾਈ ਪੁਰਖੁ ਤਬਧਾਿੇ ॥

ائؤ چی ٔپؤ اھبیئ ُپرھک نِداھےت ۔۔

ਭਇਓ ਤਿਪਾਲੁ ਿੀਨ ਿੁਖ ਭੰਜਨੁ ਜਨਮ ਮਰਣ ਿੁਖ ਲਾਥੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ਿੂਜਾ ॥੪॥੪॥੧੨੬॥

ب
ھ ٔپؤ کِرنال دِنی ُدھک نجنھب منج رمن ُدھک الےھت ۔۔۱۔۔راہو دواج۔۔۴۔۔۴۔۔۱۲۶۔۔
ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥

ا سا ہلحم ۵۔۔
ਤਨਮਖ ਕਾਮ ਸੁਆਿ ਕਾਰਤਣ ਕੋਤਟ ਤਿਨਸ ਿੁਖੁ ਪਾਵਤਹ ॥

ب
ِمکھ اکم سُؤاد اکرن وکت دِسن ُدھک ناوہِ۔۔

ਘਰੀ ਮੁਹਿ ਰੰਗ ਮਾਣਤਹ ਤਿਤਰ ਬਹੁਤਰ ਬਹੁਤਰ ਪਛੁਿਾਵਤਹ ॥੧॥

ب
رھگی مُہت رنگ امہہن ھِر ب ُہر ب ُہر اتھچپوہِ۔۔۱۔۔
ਅੰਧੇ ਚੇਤਿ ਹਤਰ ਹਤਰ ਰਾਇਆ ॥

ادنےھ َجپت ہر ہر رانا ۔۔

ਿੇਰਾ ਸੋ ਤਿਨੁ ਨੇੜੈ ਆਇਆ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ریتا سَؤ دِن ڑینَے ا نا ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਪਲਕ ਤਿਰਸਤਟ ਿੇਤਖ ਭੂਲੋ ਆਕ ਨੀਮ ਕੋ ਿੂੰਮਰੁ ॥

ب
کلپ د ِرست دھکی ُھؤول ا ک مین وک ئُؤرم ۔۔

ਜੈਸਾ ਸੰਗੁ ਤਬਸੀਅਰ ਤਸਉ ਹੈ ਰੇ ਿੈਸੋ ਹੀ ਇਹੁ ਪਰ ਤਗਰਹੁ ॥੨॥

اسیج گنس ِئسیتر سِیؤ ےہَ رے َنیسؤ یہ اویہ رپ گِر ُہ ۔۔۲۔۔
ਬੈਰੀ ਕਾਰਤਣ ਪਾਪ ਕਰਿਾ ਬਸਿੁ ਰਹੀ ਅਮਾਨਾ ॥

ریبی اکرن نات رکنا تسب ریہ اامہن ۔۔
ਛੋਤਿ ਜਾਤਹ ਤਿਨ ਹੀ ਤਸਉ ਸੰਗੀ ਸਾਜਨ ਤਸਉ ਬੈਰਾਨਾ ॥੩॥

وھچد اجہِ پِں یہ سِیؤ سیگی سانج سِیؤ ریبانا ۔۔۳۔۔

ਸਗਲ ਸੰਸਾਰੁ ਇਹੈ ਤਬਤਧ ਤਬਆਤਪਓ ਸੋ ਉਬਤਰਓ ਤਜਸੁ ਗੁਰੁ ਪੂਰਾ ॥

لگس اسنسر اِےہ نِدھ ایبویپ وس اُپروی ِجس ُگر ئُؤرا ۔۔

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਭਵ ਸਾਗਰੁ ਿਤਰਓ ਭਏ ਪੁਨੀਿ ਸਰੀਰਾ ॥੪॥੫॥੧੨੭॥

ب
وہک نانک َھؤ سارگ رتئؤ ےئھب ُنیپت رسریا ۔۔۴۔۔۵۔۔۱۲۷۔۔
ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ਿੁਪਿੇ ॥

ا سا ہلحم ُ ۵دندے ۔۔
ਲੂਤਕ ਕਮਾਨੋ ਸੋਈ ਿੁਮਹ ਪੇਤਖਓ ਮੂੜ ਮੁਗਧ ਮੁਕਰਾਨੀ ॥

ُبمہ پیک
م
ک
ھ
م
پ
م
گ
لُؤک امکون وسیئ ھ ؤ ُؤر ُ دھ ُ راین ۔۔

ਆਪ ਕਮਾਨੇ ਕਉ ਲੇ ਬਾਂਧੇ ਤਿਤਰ ਪਾਛੈ ਪਛੁਿਾਨੀ ॥੧॥

چ
ب
ا ت امکےن کؤ ےل نادنےھ ھِر نا َھے اتھچپین ۔۔۱۔۔

ਪਰਭ ਮੇਰੇ ਸਭ ਤਬਤਧ ਆਗੈ ਜਾਨੀ ॥

رپَھب ریمے سیھ نِدھ ا ےگ اجین ۔۔
ਭਰਮ ਕੇ ਮੂਸੇ ਿੂੰ ਰਾਖਿ ਪਰਿਾ ਪਾਛੈ ਜੀਅ ਕੀ ਮਾਨੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

چ
رھبم ےک مُؤےس ئُؤن راتھک رپدا نا َھے یج یک امین ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਤਜਿੁ ਤਜਿੁ ਲਾਏ ਤਿਿੁ ਤਿਿੁ ਲਾਗੇ ਤਕਆ ਕੋ ਕਰੈ ਪਰਾਨੀ ॥

ِجت ِجت الےئ پِپ پِپ الےگ ایک وک رکَے رپاین ۔۔
ਬਖਤਸ ਲੈਹੁ ਪਾਰਬਰਹਮ ਸੁਆਮੀ ਨਾਨਕ ਸਿ ਕੁਰਬਾਨੀ ॥੨॥੬॥੧੨੮॥

نک
ھس وہیل نارپرمہ سُؤا یم نانک دص قُرناین ۔۔۲۔۔۶۔۔۱۲۸۔۔
ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥

ا سا ہلحم ۵۔۔
ਅਪੁਨੇ ਸੇਵਕ ਕੀ ਆਪੇ ਰਾਖੈ ਆਪੇ ਨਾਮੁ ਜਪਾਵੈ ॥

ک
ھ
َ
اپجوے ۔۔
م
ا
ن
ےپ
ا
ے
اےنپ ویسک یک ا ےپ را
َ
ਜਹ ਜਹ ਕਾਜ ਤਕਰਤਿ ਸੇਵਕ ਕੀ ਿਹਾ ਿਹਾ ਉਤਿ ਧਾਵੈ ॥੧॥

اھوے ۔۔۱۔۔
ہج ہج اکچ کِرت ویسک یک اہت اہت اُھٹ د َ
ਸੇਵਕ ਕਉ ਤਨਕਟੀ ਹੋਇ ਤਿਖਾਵੈ ॥

کب
ِاھکوے ۔۔
ویسک کؤ ن ِ ی وہۓ د َ
ਜੋ ਜੋ ਕਹੈ ਿਾਕੁਰ ਪਤਹ ਸੇਵਕੁ ਿਿਕਾਲ ਹੋਇ ਆਵੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ے ۔۔۱۔۔راہو۔۔
وج وج َ
ےہک اھٹرک بہہ ویسک اکتتل وہۓ ا و َ
ਤਿਸੁ ਸੇਵਕ ਕੈ ਹਉ ਬਤਲਹਾਰੀ ਜੋ ਅਪਨੇ ਪਰਭ ਭਾਵੈ ॥

ےک ہؤ اہلبری وج اےنپ رپَھب اھبوے ۔۔
ئِس ویسک َ

ਤਿਸ ਕੀ ਸੋਇ ਸੁਣੀ ਮਨੁ ਹਤਰਆ ਤਿਸੁ ਨਾਨਕ ਪਰਸਤਣ ਆਵੈ ॥੨॥੭॥੧੨੯॥

ئ
ئ
سب
ے ۔۔۲۔۔۷۔۔۱۲۹۔۔
ِس یک وسۓ ُ ی نم ہ ِرنا ِس نانک رپنس ا و َ
ਆਸਾ ਘਰੁ ੧੧ ਮਹਲਾ ੫

ا سا رھگ ہلحم ۵
ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪਰਸਾਤਿ ॥

اِک اواکنر سیگؤر رپساد ۔۔
ਨਟੂਆ ਭੇਖ ਤਿਖਾਵੈ ਬਹੁ ਤਬਤਧ ਜੈਸਾ ਹੈ ਓਹੁ ਿੈਸਾ ਰੇ ॥

پ ب
ھ
َ
ی
ک
َ
ن
ی
ےہ او ُہ سا رے ۔۔
ِاھکوے وہب نِدھ اسیج َ
پُؤا ھ د َ
ਅਤਨਕ ਜੋਤਨ ਭਰਤਮਓ ਭਰਮ ਭੀਿਤਰ ਸੁਖਤਹ ਨਾਹੀ ਪਰਵੇਸਾ ਰੇ ॥੧॥

ان ِک وجن رھبویم رھبم رتیھب ُسکھ ِہ نایہ رپواسی رے ۔۔۱۔۔
ਸਾਜਨ ਸੰਿ ਹਮਾਰੇ ਮੀਿਾ ਤਬਨੁ ਹਤਰ ਹਤਰ ਆਨੀਿਾ ਰੇ ॥

سانج سیت امہرے مییا پِں ہر ہر ا اتین رے ۔۔

ਸਾਧਸੰਤਗ ਤਮਤਲ ਹਤਰ ਗੁਣ ਗਾਏ ਇਹੁ ਜਨਮੁ ਪਿਾਰਥੁ ਜੀਿਾ ਰੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

سادھسیگ مِل ہر ُگں اگےئ اویہ منج ندارھت اتیج رے ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਿਰੈ ਗੁਣ ਮਾਇਆ ਬਰਹਮ ਕੀ ਕੀਨਹੀ ਕਹਹੁ ਕਵਨ ਤਬਤਧ ਿਰੀਐ ਰੇ ॥

کیبہ
ھ
ک
َ
ہ
پ
پ
ہ
ن
ی ؤ وکَن ِدھ رت ے رے ۔۔
ے ُگں امنا پرمہ یک
رتِ َ
ਘੂਮਨ ਘੇਰ ਅਗਾਹ ਗਾਖਰੀ ਗੁਰ ਸਬਿੀ ਪਾਤਰ ਉਿਰੀਐ ਰੇ ॥੨॥

گ
گ
ُھؤنم ھتر ااگہ اگرھکی ُگر دبسی نار اُرت پپے رے ۔۔۲۔۔
ਖੋਜਿ ਖੋਜਿ ਖੋਤਜ ਬੀਚਾਤਰਓ ਿਿੁ ਨਾਨਕ ਇਹੁ ਜਾਨਾ ਰੇ ॥

وھکجت وھکجت وھکچ اچیبروی پپ نانک اویہ اجنا رے ۔۔

ਤਸਮਰਿ ਨਾਮੁ ਤਨਧਾਨੁ ਤਨਰਮੋਲਕੁ ਮਨੁ ਮਾਣਕੁ ਪਿੀਆਨਾ ਰੇ ॥੩॥੧॥੧੩੦॥

ِسمرت نام ن ِداھن پِرومکل نم امنک ایتپنا رے ۔۔۳۔۔۱۔۔۱۳۱۔۔
ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ਿੁਪਿੇ ॥

ا سا ہلحم ُ ۵دندے ۔۔
ਗੁਰ ਪਰਸਾਤਿ ਮੇਰੈ ਮਤਨ ਵਤਸਆ ਜੋ ਮਾਗਉ ਸੋ ਪਾਵਉ ਰੇ ॥

ُگر رپساد ریمَے نم وایس وج امگؤ وس ناوو رے ۔۔

ਨਾਮ ਰੰਤਗ ਇਹੁ ਮਨੁ ਤਿਰਪਿਾਨਾ ਬਹੁਤਰ ਨ ਕਿਹੂੰ ਧਾਵਉ ਰੇ ॥੧॥

نام رنگ اویہ نم رتِاتپنا ب ُہر ہن کب ُہؤن داھوو رے ۔۔۱۔۔
ਹਮਰਾ ਿਾਕੁਰੁ ਸਭ ਿੇ ਊਚਾ ਰੈਤਣ ਤਿਨਸੁ ਤਿਸੁ ਗਾਵਉ ਰੇ ॥

رمہا اھٹ ُکر سیھ ےت اُواچ َرنی دِسن ئِس اگوو رے ۔۔

ਤਖਨ ਮਤਹ ਥਾਤਪ ਉਥਾਪਨਹਾਰਾ ਤਿਸ ਿੇ ਿੁਝਤਹ ਿਰਾਵਉ ਰੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ک
ُب
ئ
ھ
ج
ِ
ِ
ں ہہم اھتت اُاھتاہنپرا س ےت ھہ دراوو رے ۔۔۱۔۔راہو۔۔

ਜਬ ਿੇਖਉ ਪਰਭੁ ਅਪੁਨਾ ਸੁਆਮੀ ਿਉ ਅਵਰਤਹ ਚੀਤਿ ਨ ਪਾਵਉ ਰੇ ॥

نک
جت د ھؤ رپَھب اانپ سُؤا یم ئؤ اورہِ جپت ہن ناوو رے ۔۔

ਨਾਨਕੁ ਿਾਸੁ ਪਰਤਭ ਆਤਪ ਪਤਹਰਾਇਆ ਭਰਮੁ ਭਉ ਮੇਤਟ ਤਲਖਾਵਉ ਰੇ ॥੨॥੨॥੧੩੧॥

ب
نانک داس رپَھب ا ت رہپانا رھبم ھؤ مَپت لک ِھاوو رے ۔۔۲۔۔۲۔۔۱۳۱۔۔
ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥

ا سا ہلحم ۵۔۔
ਚਾਤਰ ਬਰਨ ਚਉਹਾ ਕੇ ਮਰਿਨ ਖਟੁ ਿਰਸਨ ਕਰ ਿਲੀ ਰੇ ॥

اچر پرن جؤاہ ےک رمدن ٹھک درنس رک یلت رے ۔۔

ਸੁੰਿਰ ਸੁਘਰ ਸਰੂਪ ਤਸਆਨੇ ਪੰਚਹੁ ਹੀ ਮੋਤਹ ਛਲੀ ਰੇ ॥੧॥

پب
گ
ُسیدر ُس ھر رسُوت ِسیاےن جہؤ یہ ومہِ یلھچ رے ۔۔۱۔۔
ਤਜਤਨ ਤਮਤਲ ਮਾਰੇ ਪੰਚ ਸੂਰਬੀਰ ਐਸੋ ਕਉਨੁ ਬਲੀ ਰੇ ॥

پب
ِجں مِل امرے ج سُؤرریب اوسی کؤن یلب رے ۔۔

ਤਜਤਨ ਪੰਚ ਮਾਤਰ ਤਬਿਾਤਰ ਗੁਿਾਰੇ ਸੋ ਪੂਰਾ ਇਹ ਕਲੀ ਰੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

پب
ِجں ج امر نِدار ُگدارے وس ئُؤرا اہہی یلک رے ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਵਿੀ ਕੋਮ ਵਤਸ ਭਾਗਤਹ ਨਾਹੀ ਮੁਹਕਮ ਿਉਜ ਹਿਲੀ ਰੇ ॥

مُچک

ہگ نایہ م
ودی وقم وس اھب ِ

ہب
ھل
فؤچ ی رے ۔۔

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਤਿਤਨ ਜਤਨ ਤਨਰਿਤਲਆ ਸਾਧਸੰਗਤਿ ਕੈ ਝਲੀ ਰੇ ॥੨॥੩॥੧੩੨॥

وہک نانک پِں نج پِردلِیا سادھسیگت ےکَ یلھج رے ۔۔۲۔۔۳۔۔۱۳۲۔۔
ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥

ا سا ہلحم ۵۔۔
ਨੀਕੀ ਜੀਅ ਕੀ ਹਤਰ ਕਥਾ ਊਿਮ ਆਨ ਸਗਲ ਰਸ ਿੀਕੀ ਰੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

یکین یج یک ہر اھتک اُومت ا ن لگس رس یکیھپ رے ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਬਹੁ ਗੁਤਨ ਧੁਤਨ ਮੁਤਨ ਜਨ ਖਟੁ ਬੇਿੇ ਅਵਰੁ ਨ ਤਕਛੁ ਲਾਈਕੀ ਰੇ ॥੧॥

ک
وہب ُگں د ُھں مُں نج ٹھک ےتیب اور ہن ِچھ الیکیئ رے ۔۔۱۔۔
ਤਬਖਾਰੀ ਤਨਰਾਰੀ ਅਪਾਰੀ ਸਹਜਾਰੀ ਸਾਧਸੰਤਗ ਨਾਨਕ ਪੀਕੀ ਰੇ ॥੨॥੪॥੧੩੩॥

نِکھاری پِراری اناری سہچاری سادھسیگ نانک پِیکی رے ۔۔۲۔۔۴۔۔۱۳۳۔۔
ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥

ا سا ہلحم ۵۔۔

ਹਮਾਰੀ ਤਪਆਰੀ ਅੰਤਮਰਿ ਧਾਰੀ ਗੁਤਰ ਤਨਮਖ ਨ ਮਨ ਿੇ ਟਾਰੀ ਰੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ُگ ب
ِ
م
ک
امہری ایپری ارمِت داھری ر ھ ہن نم ےت ناری رے ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਿਰਸਨ ਪਰਸਨ ਸਰਸਨ ਹਰਸਨ ਰੰਤਗ ਰੰਗੀ ਕਰਿਾਰੀ ਰੇ ॥੧॥

درنس رپنس رسنس ہرنس رنگ ریگن رکناری رے ۔۔۱۔۔
ਤਖਨੁ ਰਮ ਗੁਰ ਗਮ ਹਤਰ ਿਮ ਨਹ ਜਮ ਹਤਰ ਕੰਤਿ ਨਾਨਕ ਉਤਰ ਹਾਰੀ ਰੇ ॥੨॥੫॥੧੩੪॥

ک
ھِں رم ُگر مگ ہر دم ہن مج ہر کیبھ نانک اُر اہری رے ۔۔۲۔۔۵۔۔۱۳۴۔۔
ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥

ا سا ہلحم ۵۔۔
ਨੀਕੀ ਸਾਧ ਸੰਗਾਨੀ ॥ ਰਹਾਉ ॥

یکین سادھ اگنسین ۔۔راہو۔۔
ਪਹਰ ਮੂਰਿ ਪਲ ਗਾਵਿ ਗਾਵਿ ਗੋਤਵੰਿ ਗੋਤਵੰਿ ਵਖਾਨੀ ॥੧॥

رہپ مُؤرت نل اگوت اگوت وگوِدن وگوِدن واھکین ۔۔۱۔۔

ਚਾਲਿ ਬੈਸਿ ਸੋਵਿ ਹਤਰ ਜਸੁ ਮਤਨ ਿਤਨ ਚਰਨ ਖਟਾਨੀ ॥੨॥

اچلپ َنیست وسوت ہر سج نم نت رچن اٹھکین ۔۔۲۔۔

ਹੈਂਉ ਹਉਰੋ ਿੂ ਿਾਕੁਰੁ ਗਉਰੋ ਨਾਨਕ ਸਰਤਨ ਪਛਾਨੀ ॥੩॥੬॥੧੩੫॥

ہپؤ ہؤرو ئُؤ اھٹرک گؤرو نانک رسن اھچپین ۔۔۳۔۔۶۔۔۱۳۵۔۔
ਰਾਗੁ ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ਘਰੁ ੧੨

راگ ا سا ہلحم  ۵رھگ
ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪਰਸਾਤਿ ॥

اِک اواکنر سیگؤر رپساد ۔۔

ਤਿਆਤਗ ਸਗਲ ਤਸਆਨਪਾ ਭਜੁ ਪਾਰਬਰਹਮ ਤਨਰੰਕਾਰੁ ॥

پ ِیاگ لگس ِسیااپن جھب نارپرمہ پِراکنر ۔۔

ਏਕ ਸਾਚੇ ਨਾਮ ਬਾਝਹੁ ਸਗਲ ਿੀਸੈ ਛਾਰੁ ॥੧॥

چ
انک ساےچ نام نا ھہؤ لگس د ئ َسے اھچر ۔۔۱۔۔
ਸੋ ਪਰਭੁ ਜਾਣੀਐ ਸਿ ਸੰਤਗ ॥

وس رپَھب اج پپَے دص گنس ۔۔
ਗੁਰ ਪਰਸਾਿੀ ਬੂਝੀਐ ਏਕ ਹਤਰ ਕੈ ਰੰਤਗ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

چ
ُگر رپسادی وب ھیپے انک ہر ےکَ رنگ ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਸਰਤਣ ਸਮਰਥ ਏਕ ਕੇਰੀ ਿੂਜਾ ਨਾਹੀ ਿਾਉ ॥

رسن رمسھت انک ریکی ُدواج نایہ اھٹو ۔۔
ਮਹਾ ਭਉਜਲੁ ਲੰਘੀਐ ਸਿਾ ਹਤਰ ਗੁਣ ਗਾਉ ॥੨॥

لی گ
ُ
گ
ھی
پ
ہ
ے دسا ر ں اگو ۔۔۲۔۔
اہم وھبٔلج

ਜਨਮ ਮਰਣੁ ਤਨਵਾਰੀਐ ਿੁਖੁ ਨ ਜਮ ਪੁਤਰ ਹੋਇ ॥

منج رمن ئِؤار پپے َ ُدھک ہن مج ُپر وہۓ ۔۔

ਨਾਮੁ ਤਨਧਾਨੁ ਸੋਈ ਪਾਏ ਤਿਪਾ ਕਰੇ ਪਰਭੁ ਸੋਇ ॥੩॥

نام ن ِداھن وسیئ ناےئ کِرنا رکے رپَھب وسۓ ۔۔۳۔۔
ਏਕ ਟੇਕ ਅਧਾਰੁ ਏਕੋ ਏਕ ਕਾ ਮਤਨ ਜੋਰੁ ॥

انک کیٹ اداھر اوکی انک اک نم وجر ۔۔
ਨਾਨਕ ਜਪੀਐ ਤਮਤਲ ਸਾਧਸੰਗਤਿ ਹਤਰ ਤਬਨੁ ਅਵਰੁ ਨ ਹੋਰੁ ॥੪॥੧॥੧੩੬॥

نانک چیپَے مِل سادھسیگت ہر پِں ا َور ہن وہر ۔۔۴۔۔۱۔۔۱۳۶۔۔

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥

ا سا ہلحم ۵۔۔
ਜੀਉ ਮਨੁ ਿਨੁ ਪਰਾਨ ਪਰਭ ਕੇ ਿੀਏ ਸਤਭ ਰਸ ਭੋਗ ॥

جپؤ نم نت رپان رپَھب ےک د پپے سیھ رس وھبگ ۔۔
ਿੀਨ ਬੰਧਪ ਜੀਅ ਿਾਿਾ ਸਰਤਣ ਰਾਖਣ ਜੋਗੁ ॥੧॥

دنی دنبھت ایج دانا رسن رانھک وجگ ۔۔۱۔۔
ਮੇਰੇ ਮਨ ਤਧਆਇ ਹਤਰ ਹਤਰ ਨਾਉ ॥

ریمے نم دایھی ہر ہر ناو ۔۔
ਹਲਤਿ ਪਲਤਿ ਸਹਾਇ ਸੰਗੇ ਏਕ ਤਸਉ ਤਲਵ ਲਾਉ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ہلت نلت اہسۓ ےگنس انک سِیؤ لِؤ الو ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਬੇਿ ਸਾਸਿਰ ਜਨ ਤਧਆਵਤਹ ਿਰਣ ਕਉ ਸੰਸਾਰੁ ॥

دیب سارتس نج دایھوہِ رتن کؤ اسنسر ۔۔
ਕਰਮ ਧਰਮ ਅਨੇਕ ਤਕਤਰਆ ਸਭ ਊਪਤਰ ਨਾਮੁ ਅਚਾਰੁ ॥੨॥

رکم درھم اپیک کِرنا سیھ اُورپ نام ااچر ۔۔۲۔۔
ਕਾਮੁ ਿੋਧੁ ਅਹੰਕਾਰੁ ਤਬਨਸੈ ਤਮਲੈ ਸਤਿਗੁਰ ਿੇਵ ॥

اکم رکودھ ااکنہر نِیسے ملَ ِے سیگؤر دویَ ۔۔

ਨਾਮੁ ਤਿਰੜੁ ਕਤਰ ਭਗਤਿ ਹਤਰ ਕੀ ਭਲੀ ਪਰਭ ਕੀ ਸੇਵ ॥੩॥

ب
ھل
نام درِرھ رک تگھب ہر یک ی رپَھب یک ویسَ ۔۔۳۔۔
ਚਰਣ ਸਰਣ ਿਇਆਲ ਿੇਰੀ ਿੂੰ ਤਨਮਾਣੇ ਮਾਣੁ ॥

رچن رسن دنال ریتی ئُؤن بِماےن امن ۔۔

ਜੀਅ ਪਰਾਣ ਅਧਾਰੁ ਿੇਰਾ ਨਾਨਕ ਕਾ ਪਰਭੁ ਿਾਣੁ ॥੪॥੨॥੧੩੭॥

ایج رپان اداھر ریتا نانک اک رپَھب نان ۔۔۴۔۔۲۔۔۱۳۷۔۔
ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥

ا سا ہلحم ۵۔۔
ਿੋਤਲ ਿੋਤਲ ਮਹਾ ਿੁਖੁ ਪਾਇਆ ਤਬਨਾ ਸਾਧੂ ਸੰਗ ॥

دول دول اہم ُدھک نانا پِیا سا ُدوھ گنس ۔۔
ਖਾਤਟ ਲਾਭੁ ਗੋਤਬੰਿ ਹਤਰ ਰਸੁ ਪਾਰਬਰਹਮ ਇਕ ਰੰਗ ॥੧॥

اھکت الھب وگپِید ہر رس نارپرمہ اِک رنگ ۔۔۱۔۔
ਹਤਰ ਕੋ ਨਾਮੁ ਜਪੀਐ ਨੀਤਿ ॥

ہر وک نام چیپَے تین ۔۔

ਸਾਤਸ ਸਾਤਸ ਤਧਆਇ ਸੋ ਪਰਭੁ ਤਿਆਤਗ ਅਵਰ ਪਰੀਤਿ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ساس ساس دایھۓ وس رپَھب پ ِیاگ اور رپپپ ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਕਰਣ ਕਾਰਣ ਸਮਰਥ ਸੋ ਪਰਭੁ ਜੀਅ ਿਾਿਾ ਆਤਪ ॥

رکن اکرن رمسھت وس رپَھب یج دانا ا ت ۔۔
ਤਿਆਤਗ ਸਗਲ ਤਸਆਣਪਾ ਆਿ ਪਹਰ ਪਰਭੁ ਜਾਤਪ ॥੨॥

پ ِیاگ لگس ِسیااپن ا ھٹ رہپ رپَھب اجت ۔۔۲۔۔
ਮੀਿੁ ਸਖਾ ਸਹਾਇ ਸੰਗੀ ਊਚ ਅਗਮ ਅਪਾਰੁ ॥

تیم اھکس اہسۓ سیگی اُوچ امگ انار ۔۔

ਚਰਣ ਕਮਲ ਬਸਾਇ ਤਹਰਿੈ ਜੀਅ ਕੋ ਆਧਾਰੁ ॥੩॥

رچن لمک اسب ِئے ہِر َدے ایج وک ا داھر ۔۔۳۔۔

ਕਤਰ ਤਕਰਪਾ ਪਰਭ ਪਾਰਬਰਹਮ ਗੁਣ ਿੇਰਾ ਜਸੁ ਗਾਉ ॥

رک کِرنا رپَھب نارپرمہ ُگں ریتا َجس اگو ۔۔

ਸਰਬ ਸੂਖ ਵਿੀ ਵਤਿਆਈ ਜਤਪ ਜੀਵੈ ਨਾਨਕੁ ਨਾਉ ॥੪॥੩॥੧੩੮॥

رست سُؤھک ودی ودنایئ جت ویجَے نانک ناو ۔۔۴۔۔۳۔۔۱۳۸۔۔
ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥

ا سا ہلحم ۵۔۔
ਉਿਮੁ ਕਰਉ ਕਰਾਵਹੁ ਿਾਕੁਰ ਪੇਖਿ ਸਾਧੂ ਸੰਤਗ ॥

پ
اُدم رکو رکاو ُہ اھٹ ُکر َیکھت سا ُدوھ گنس ۔۔

ਹਤਰ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਚਰਾਵਹੁ ਰੰਗਤਨ ਆਪੇ ਹੀ ਪਰਭ ਰੰਤਗ ॥੧॥

ہر ہر نام رچاو ُہ رنگن ا ےپ یہ رپَھب رنگ ۔۔۱۔۔
ਮਨ ਮਤਹ ਰਾਮ ਨਾਮਾ ਜਾਤਪ ॥

نم ہہم رام ناہم اجت ۔۔
ਕਤਰ ਤਕਰਪਾ ਵਸਹੁ ਮੇਰੈ ਤਹਰਿੈ ਹੋਇ ਸਹਾਈ ਆਤਪ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

رک کِرنا ووہس ریمَے ہِر َدے وہۓ اہسیئ ا ت ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਸੁਤਣ ਸੁਤਣ ਨਾਮੁ ਿੁਮਾਰਾ ਪਰੀਿਮ ਪਰਭੁ ਪੇਖਨ ਕਾ ਚਾਉ ॥

پ َیک
ھ
ُسں ُسں نام ُبمارا رپمتی رپَھب ں اک اچو ۔۔

ਿਇਆ ਕਰਹੁ ਤਕਰਮ ਅਪੁਨੇ ਕਉ ਇਹੈ ਮਨੋਰਥੁ ਸੁਆਉ ॥੨॥

دایئ رک ُہ کِرم اےنپ کؤ اِےہَ ونمرھت سُؤا و ۔۔۲۔۔

ਿਨੁ ਧਨੁ ਿੇਰਾ ਿੂੰ ਪਰਭੁ ਮੇਰਾ ਹਮਰੈ ਵਤਸ ਤਕਛੁ ਨਾਤਹ ॥

ک
نت دنھ ریتا ئُؤن رپَھب ریما رمہَے وس ِچھ ناہِ۔۔

ਤਜਉ ਤਜਉ ਰਾਖਤਹ ਤਿਉ ਤਿਉ ਰਹਣਾ ਿੇਰਾ ਿੀਆ ਖਾਤਹ ॥੩॥

ج ٔپؤ ج ٔپؤ راکھہہ پپؤ پپؤ رانہ ریتا دِنا اھکہِ۔۔۳۔۔

ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੇ ਤਕਲਤਵਖ ਕਾਟੈ ਮਜਨੁ ਹਤਰ ਜਨ ਧੂਤਰ ॥

م
منج منج ےک کِلؤِھک اک ئَے چں ہر نج دھُؤر ۔۔

ਭਾਇ ਭਗਤਿ ਭਰਮ ਭਉ ਨਾਸੈ ਹਤਰ ਨਾਨਕ ਸਿਾ ਹਜੂਤਰ ॥੪॥੪॥੧੩੯॥

ب
اھبےئ تگھب رھبم ھؤ نا سَے ہر نانک دسا چچ ُؤر ۔۔۴۔۔۴۔۔۱۳۹۔۔
ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥

ا سا ہلحم ۵۔۔
ਅਗਮ ਅਗੋਚਰੁ ਿਰਸੁ ਿੇਰਾ ਸੋ ਪਾਏ ਤਜਸੁ ਮਸਿਤਕ ਭਾਗੁ ॥

امگ اوگرچ درس ریتا وس ناےئ ِجس کتسم اھبگ ۔۔

ਆਤਪ ਤਿਪਾਤਲ ਤਿਪਾ ਪਰਤਭ ਧਾਰੀ ਸਤਿਗੁਤਰ ਬਖਤਸਆ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ॥੧॥

نک
ا ت کِرنال کِرنا رپَھب داھری سیگؤر ھسیا ہر نام ۔۔۱۔۔
ਕਤਲਜੁਗੁ ਉਧਾਤਰਆ ਗੁਰਿੇਵ ॥

کلچُگ اُداھرِنا ُگردوی ۔۔

ਮਲ ਮੂਿ ਮੂੜ ਤਜ ਮੁਘਿ ਹੋਿੇ ਸਤਭ ਲਗੇ ਿੇਰੀ ਸੇਵ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

لم مُؤت مُؤر ےج مُگھد وہےت سیھ ےگل ریتی ویسَ ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਿੂ ਆਤਪ ਕਰਿਾ ਸਭ ਤਸਰਸਤਟ ਧਰਿਾ ਸਭ ਮਤਹ ਰਤਹਆ ਸਮਾਇ ॥

ئُؤ ا ت رکنا سیھ رسِست درھنا سیھ ہہم رایہ امسۓ ۔۔
ਧਰਮ ਰਾਜਾ ਤਬਸਮਾਿੁ ਹੋਆ ਸਭ ਪਈ ਪੈਰੀ ਆਇ ॥੨॥

درھم رااج امسبد وہا سیھ یئپ َنتری ا ۓ ۔۔۲۔۔

ਸਿਜੁਗੁ ਿਰੇਿਾ ਿੁਆਪਰੁ ਭਣੀਐ ਕਤਲਜੁਗੁ ਊਿਮੋ ਜੁਗਾ ਮਾਤਹ ॥

ب
ھ
کل
َ
ی
ی
پ
چ
ج
ُ
ِ
ے ُگ اوومت ُ گا امہ ۔۔
سبچُگ رتاتی ُدوارپ

ਅਤਹ ਕਰੁ ਕਰੇ ਸੁ ਅਤਹ ਕਰੁ ਪਾਏ ਕੋਈ ਨ ਪਕੜੀਐ ਤਕਸੈ ਥਾਇ ॥੩॥

اےہ رک رکے وس اےہ رک ناےئ وکیئ ہن ڑکپ پپے َ کِسے َ اھتےئ ۔۳
ਹਤਰ ਜੀਉ ਸੋਈ ਕਰਤਹ ਤਜ ਭਗਿ ਿੇਰੇ ਜਾਚਤਹ ਏਹੁ ਿੇਰਾ ਤਬਰਿੁ ॥

ہر جپؤ وسیئ رکہِ ےج تگھب ریتے اجہچِ اویہ ریتا پِرد ۔۔

ਕਰ ਜੋਤੜ ਨਾਨਕ ਿਾਨੁ ਮਾਗੈ ਅਪਤਣਆ ਸੰਿਾ ਿੇਤਹ ਹਤਰ ਿਰਸੁ ॥੪॥੫॥੧੪੦॥

رک وجر نانک دان ام َگے َ ااینپ سییا دہہی ہر درس ۔۔۴۔۔۵۔۔۱۴۱۔۔
ਰਾਗੁ ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ਘਰੁ ੧੩

راگ ا سا ہلحم  ۵رھگ
ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪਰਸਾਤਿ ॥

اِک اواکنر سیگؤر رپساد ۔۔
ਸਤਿਗੁਰ ਬਚਨ ਿੁਮਹਾਰੇ ॥

ُب
م
ہ
سیگؤر نچب ھارے ۔۔

ਤਨਰਗੁਣ ਤਨਸਿਾਰੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

پِر ُگں ئِسیارے ۔۔۱۔۔راہو۔۔

ਮਹਾ ਤਬਖਾਿੀ ਿੁਸਟ ਅਪਵਾਿੀ ਿੇ ਪੁਨੀਿ ਸੰਗਾਰੇ ॥੧॥

اہم نِکھادی ُدست ائَؤادی ےت ُنیپت اگنسرے ۔۔۱۔۔
ਜਨਮ ਭਵੰਿੇ ਨਰਤਕ ਪੜੰਿੇ ਤਿਨਹ ਕੇ ਕੁਲ ਉਧਾਰੇ ॥੨॥

ب
منج َھؤےتن رنک ڑپےتن پ ِبہھ ےک ُکل اُداھرے ۔۔۲۔۔

ਕੋਇ ਨ ਜਾਨੈ ਕੋਇ ਨ ਮਾਨੈ ਸੇ ਪਰਗਟੁ ਹਤਰ ਿੁਆਰੇ ॥੩॥

وکۓ ہن اج ئَے وکۓ ہن ام ئَے ےس رپگپ ہر ُدوارے ۔۔۳۔۔
ਕਵਨ ਉਪਮਾ ਿੇਉ ਕਵਨ ਵਿਾਈ ਨਾਨਕ ਤਖਨੁ ਤਖਨੁ ਵਾਰੇ ॥੪॥੧॥੧੪੧॥

ک ک
وکَن اُامپ دئؤ وکَن ودایئ نانک ھِں ھِں وارے ۔۔۴۔۔۱۔۔۱۴۱۔۔
ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥

ا سا ہلحم ۵۔۔
ਬਾਵਰ ਸੋਇ ਰਹੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ناور وسۓ رےہ ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਮੋਹ ਕੁਟੰਬ ਤਬਖੈ ਰਸ ਮਾਿੇ ਤਮਤਥਆ ਗਹਨ ਗਹੇ ॥੧॥

نک
ومہ ُکیپت ِ َھے رس امےت مِبھیا گہں ےہگ ۔۔۱۔۔

ਤਮਥਨ ਮਨੋਰਥ ਸੁਪਨ ਆਨੰਿ ਉਲਾਸ ਮਤਨ ਮੁਤਖ ਸਤਿ ਕਹੇ ॥੨॥

مِب
س
ی
ھ
م
ک
ُ
س
ں ونمرھت ں ا دنن اُالس نم ُ ھ ت ےہک ۔۔۲۔۔
ਅੰਤਮਰਿੁ ਨਾਮੁ ਪਿਾਰਥੁ ਸੰਗੇ ਤਿਲੁ ਮਰਮੁ ਨ ਲਹੇ ॥੩॥

ارمِت نام ندارھت ےگنس نِل رمم ہن ےہل ۔۔۳۔۔

ਕਤਰ ਤਕਰਪਾ ਰਾਖੇ ਸਿਸੰਗੇ ਨਾਨਕ ਸਰਤਣ ਆਹੇ ॥੪॥੨॥੧੪੨॥

سی
رک کِرنا راےھک سیگے نانک رسن ا ےہ ۔۔۴۔۔۲۔۔۱۴۲۔۔
ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ਤਿਪਿੇ ॥

ا سا ہلحم  ۵پ ِیدے ۔۔
ਓਹਾ ਪਰੇਮ ਤਪਰੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

اواہ رپمی پِری ۔۔۱۔۔راہو۔۔

ਕਤਨਕ ਮਾਤਣਕ ਗਜ ਮੋਿੀਅਨ ਲਾਲਨ ਨਹ ਨਾਹ ਨਹੀ ॥੧॥

پ
کنک امنک جگ وم ییں النل ہن ناہ یہن ۔۔۱۔۔
ਰਾਜ ਨ ਭਾਗ ਨ ਹੁਕਮ ਨ ਸਾਿਨ ॥

ک
راچ ہن اھبگ ہن ُچ م ہن اصدن ۔۔
ਤਕਛੁ ਤਕਛੁ ਨ ਚਾਹੀ ॥੨॥

ک ک
ِچھ ِچھ ہن اچیہ ۔۔۲۔۔
ਚਰਨਨ ਸਰਨਨ ਸੰਿਨ ਬੰਿਨ ॥

س
رچنن رسنن ییں دنبن ۔۔
ਸੁਖੋ ਸੁਖੁ ਪਾਹੀ ॥

سک
ُ ھؤ ُسکھ نایہ ۔۔
ਨਾਨਕ ਿਪਤਿ ਹਰੀ ॥

نانک تپت ہری ۔۔
ਤਮਲੇ ਪਰੇਮ ਤਪਰੀ ॥੩॥੩॥੧੪੩॥

مل ِے رپمی پِری ۔۔۳۔۔۳۔۔۱۴۳۔۔
ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥

ا سا ہلحم ۵۔۔
ਗੁਰਤਹ ਤਿਖਾਇਓ ਲੋਇਨਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ُگرہِ دِاھکویئ ولانئ ۔۔۱۔۔راہو۔۔

ਈਿਤਹ ਊਿਤਹ ਘਤਟ ਘਤਟ ਘਤਟ ਘਤਟ ਿੂੰਹੀ ਿੂੰਹੀ ਮੋਤਹਨਾ ॥੧॥

اِپی ِہ اُوہتِ ٹھگ ٹھگ ٹھگ ٹھگ ئُؤیہن ئُؤیہن وم ِہیا ۔۔۱۔۔

ਕਾਰਨ ਕਰਨਾ ਧਾਰਨ ਧਰਨਾ ਏਕੈ ਏਕੈ ਸੋਤਹਨਾ ॥੨॥

ےکی اےکیَ وس ِہیا ۔۔۲۔۔
اکرن رکنا داھرن درھنا ا َ
ਸੰਿਨ ਪਰਸਨ ਬਤਲਹਾਰੀ ਿਰਸਨ ਨਾਨਕ ਸੁਤਖ ਸੁਤਖ ਸੋਇਨਾ ॥੩॥੪॥੧੪੪॥

س
ییں رپنس اہلبری درنس نانک ُسکھ ُسکھ وسپ ِیا ۔۔۳۔۔۴۔۔۱۴۴۔۔
ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥

ا سا ہلحم ۵۔۔
ਹਤਰ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਅਮੋਲਾ ॥

ہر ہر نام اومال ۔۔
ਓਹੁ ਸਹਤਜ ਸੁਹੇਲਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

سہ
او ُہ ج سُؤہیال ۔۔۱۔۔راہو۔۔

ਸੰਤਗ ਸਹਾਈ ਛੋਤਿ ਨ ਜਾਈ ਓਹੁ ਅਗਹ ਅਿੋਲਾ ॥੧॥

گنس اہسیئ وھچد ہن اجیئ او ُہ اہہگ اوتال ۔۔۱۔۔
ਪਰੀਿਮੁ ਭਾਈ ਬਾਪੁ ਮੋਰੋ ਮਾਈ ਭਗਿਨ ਕਾ ਓਲਹਾ ॥੨॥

ب
ھ
ل
گی
ہ
رپمتی اھبیئ نات ومرو امیئ ں اک او ھا ۔۔۲۔۔

ਅਲਖੁ ਲਖਾਇਆ ਗੁਰ ਿੇ ਪਾਇਆ ਨਾਨਕ ਇਹੁ ਹਤਰ ਕਾ ਚੋਲਹਾ ॥੩॥੫॥੧੪੫॥

اھکل اھکلنا ُگر ےت نانا نانک اویہ ہر اک وچلہھا ۔۔۳۔۔۵۔۔۱۴۵۔۔
ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥

ا سا ہلحم ۵۔۔
ਆਪੁਨੀ ਭਗਤਿ ਤਨਬਾਤਹ ॥

ا ینپ تگھب پ ِیاہِ۔۔

ਿਾਕੁਰ ਆਇਓ ਆਤਹ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

اھٹ ُکر ا ویئ ا ہِ۔۔۱۔۔راہو۔۔

ਨਾਮੁ ਪਿਾਰਥੁ ਹੋਇ ਸਕਾਰਥੁ ਤਹਰਿੈ ਚਰਨ ਬਸਾਤਹ ॥੧॥

نام ندارھت وہۓ اکسرھت ہِر َدے رچن اسبہِ۔۔۱۔۔
ਏਹ ਮੁਕਿਾ ਏਹ ਜੁਗਿਾ ਰਾਖਹੁ ਸੰਿ ਸੰਗਾਤਹ ॥੨॥

ک
اہہی مُکیا اہہی ُچگیا را ھہؤ سیت اگنسہِ۔۔۲۔۔

ਨਾਮੁ ਤਧਆਵਉ ਸਹਤਜ ਸਮਾਵਉ ਨਾਨਕ ਹਤਰ ਗੁਨ ਗਾਤਹ ॥੩॥੬॥੧੪੬॥

سہ
نام دایھوو ج امسوو نانک ہر ُگں اگہِ۔۔۳۔۔۶۔۔۱۴۶۔۔
ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥

ا سا ہلحم ۵۔۔
ਿਾਕੁਰ ਚਰਣ ਸੁਹਾਵੇ ॥

اھٹ ُکر رچن ُسہاوے ۔۔

ਹਤਰ ਸੰਿਨ ਪਾਵੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

س
ہر ییں ناوے ۔۔۱۔۔راہو۔۔

ਆਪੁ ਗਵਾਇਆ ਸੇਵ ਕਮਾਇਆ ਗੁਨ ਰਤਸ ਰਤਸ ਗਾਵੇ ॥੧॥

ا ت وگَانا ویسَ امکنا ُگں رس رس اگوے ۔۔۱۔۔

ਏਕਤਹ ਆਸਾ ਿਰਸ ਤਪਆਸਾ ਆਨ ਨ ਭਾਵੇ ॥੨॥

اہکیِ ا سا درس ایپسا ا ن ہن اھبوے ۔۔۲۔۔
ਿਇਆ ਿੁਹਾਰੀ ਤਕਆ ਜੰਿ ਤਵਚਾਰੀ ਨਾਨਕ ਬਤਲ ਬਤਲ ਜਾਵੇ ॥੩॥੭॥੧੪੭॥

دایئ ُبہاری ایک جپت وِاچری نانک نل نل اجوے ۔۔۳۔۔۷۔۔۱۴۷۔۔

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥

ا سا ہلحم ۵۔۔
ਏਕੁ ਤਸਮਤਰ ਮਨ ਮਾਹੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

انک ِسمر نم امیہ ۔۔۱۔۔راہو۔۔

ਨਾਮੁ ਤਧਆਵਹੁ ਤਰਿੈ ਬਸਾਵਹੁ ਤਿਸੁ ਤਬਨੁ ਕੋ ਨਾਹੀ ॥੧॥

نام دایھووہ ر َِدے اسبووہ ئِس پِں وک نایہ ۔۔۱۔۔

ਪਰਭ ਸਰਨੀ ਆਈਐ ਸਰਬ ਿਲ ਪਾਈਐ ਸਗਲੇ ਿੁਖ ਜਾਹੀ ॥੨॥

رپَھب رسین ا نیپے رست لھپ نا پپَے ےلگس ُدھک اجیہ ۔۔۲۔۔

ਜੀਅਨ ਕੋ ਿਾਿਾ ਪੁਰਖੁ ਤਬਧਾਿਾ ਨਾਨਕ ਘਤਟ ਘਤਟ ਆਹੀ ॥੩॥੮॥੧੪੮॥

ج
ییں وک دانا ُپرھک نِداھنا نانک ٹھگ ٹھگ ا یہ ۔۔۳۔۔۸۔۔۱۴۸۔۔
ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥

ا سا ہلحم ۵۔۔
ਹਤਰ ਤਬਸਰਿ ਸੋ ਮੂਆ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ہر ِئسرت وس مُؤا ۔۔۱۔۔راہو۔۔

ਨਾਮੁ ਤਧਆਵੈ ਸਰਬ ਿਲ ਪਾਵੈ ਸੋ ਜਨੁ ਸੁਖੀਆ ਹੂਆ ॥੧॥

سک
ایھوے رست لھپ نا َوے وس نج ُ ھییا ُہؤا ۔۔۱۔۔
نا م د َ
ਰਾਜੁ ਕਹਾਵੈ ਹਉ ਕਰਮ ਕਮਾਵੈ ਬਾਤਧਓ ਨਤਲਨੀ ਭਰਤਮ ਸੂਆ ॥੨॥

امکوے نادھپؤ نل ِبی رھبم سُؤا ۔۔۲۔۔
اہکوے ہؤ رکم َ
راچ َ

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਤਜਸੁ ਸਤਿਗੁਰੁ ਭੇਤਟਆ ਸੋ ਜਨੁ ਤਨਹਚਲੁ ਥੀਆ ॥੩॥੯॥੧੪੯॥

ب
بہ
وہک نانک ِجس سیگؤر ھیییا وس نج ِ چل ایھت ۔۔۳۔۔۹۔۔۱۴۹۔۔

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ਘਰੁ ੧੪

ا سا ہلحم  ۵رھگ
ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪਰਸਾਤਿ ॥

اِک اواکنر سیگؤر رپساد ۔۔
ਓਹੁ ਨੇਹੁ ਨਵੇਲਾ ॥

اووہ پبہؤ وننال ۔۔

ਅਪੁਨੇ ਪਰੀਿਮ ਤਸਉ ਲਾਤਗ ਰਹੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

اےنپ رپمتی سِیؤ الگ ر َہے ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਜੋ ਪਰਭ ਭਾਵੈ ਜਨਤਮ ਨ ਆਵੈ ॥

ے ۔۔
وج رپَھب اھبوے منج ہن ا و َ
ਹਤਰ ਪਰੇਮ ਭਗਤਿ ਹਤਰ ਪਰੀਤਿ ਰਚੈ ॥੧॥

ہر رپمی تگھب ہر رپپپ ر َچے ۔۔۱۔۔
ਪਰਭ ਸੰਤਗ ਤਮਲੀਜੈ ਇਹੁ ਮਨੁ ਿੀਜੈ ॥

رپَھب گنس مِلبج َے اِوہی نم د بج َے ۔۔
ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਤਮਲੈ ਅਪਨੀ ਿਇਆ ਕਰਹੁ ॥੨॥੧॥੧੫੦॥

نانک نام ملَ ِے اینپ دایئ رکوھ ۔۔۲۔۔۱۔۔۱۵۱۔۔
ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥

ا سا ہلحم ۵۔۔
ਤਮਲੁ ਰਾਮ ਤਪਆਰੇ ਿੁਮ ਤਬਨੁ ਧੀਰਜੁ ਕੋ ਨ ਕਰੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ُب
مِل رام ایپرے م پِں دھترچ وک ہن رکَے ۔۔۱۔۔راہو۔۔

ਤਸੰਤਮਰਤਿ ਸਾਸਿਰ ਬਹੁ ਕਰਮ ਕਮਾਏ ਪਰਭ ਿੁਮਰੇ ਿਰਸ ਤਬਨੁ ਸੁਖੁ ਨਾਹੀ ॥੧॥

ِسمرِت سارتس وہب رکم امکےئ رپَھب ُبمرے درس پِں ُسکھ نایہ ۔۔۱۔۔

ਵਰਿ ਨੇਮ ਸੰਜਮ ਕਤਰ ਥਾਕੇ ਨਾਨਕ ਸਾਧ ਸਰਤਨ ਪਰਭ ਸੰਤਗ ਵਸੈ ॥੨॥੨॥੧੫੧॥

ب سبج
ورت پ َ م م رک اھتےک نانک سادھ رسن رپَھب گنس و سَے ۔۔۲۔۔۲۔۔۱۵۱۔۔
ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ਘਰੁ ੧੫ ਪੜਿਾਲ

ا سا ہلحم  ۵رھگ ڑپنال
ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪਰਸਾਤਿ ॥

اِک اواکنر سیگؤر رپساد ۔۔
ਤਬਕਾਰ ਮਾਇਆ ਮਾਤਿ ਸੋਇਓ ਸੂਝ ਬੂਝ ਨ ਆਵੈ ॥

ے ۔۔
ِئکار امنا امد وسویئ سُؤھج ئُؤھج ہن ا و َ
ਪਕਤਰ ਕੇਸ ਜਤਮ ਉਿਾਤਰਓ ਿਿ ਹੀ ਘਤਰ ਜਾਵੈ ॥੧॥

کی
اجوے ۔۔۱۔۔
رکپ َس مج اُاھٹِروی دت یہ رھگ َ

ਲੋਭ ਤਬਤਖਆ ਤਬਖੈ ਲਾਗੇ ਤਹਤਰ ਤਵਿ ਤਚਿ ਿੁਖਾਹੀ ॥

نک
ولھب نِکھیا ِ َھے

الےگ ہِر وِت ِجت ُداھکیہ ۔۔

ਤਖਨ ਭੰਗੁਨਾ ਕੈ ਮਾਤਨ ਮਾਿੇ ਅਸੁਰ ਜਾਣਤਹ ਨਾਹੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

کھ ِ ب
ھ
س
ی
گ
ں یا ےکَ امن امےت ا ُ ر اج ِہن نایہ ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਬੇਿ ਸਾਸਿਰ ਜਨ ਪੁਕਾਰਤਹ ਸੁਨੈ ਨਾਹੀ ਿੋਰਾ ॥

پ َید سارتس نج ئُکارہِ ُس َیے نایہ دورا ۔۔

ਤਨਪਤਟ ਬਾਜੀ ਹਾਤਰ ਮੂਕਾ ਪਛੁਿਾਇਓ ਮਤਨ ਭੋਰਾ ॥੨॥

پِپت نایج اہر مُؤاک اتھچپویئ نم وھبرا ۔۔۲۔۔

ਿਾਨੁ ਸਗਲ ਗੈਰ ਵਜਤਹ ਭਤਰਆ ਿੀਵਾਨ ਲੇਖੈ ਨ ਪਤਰਆ ॥

لی ک
ھ
َ
ہج رھبنا دویان ے ہن رپِنا ۔۔
دان لگس گتَر و ِ

ਜੇੈਂਹ ਕਾਰਤਜ ਰਹੈ ਓਲਹਾ ਸੋਇ ਕਾਮੁ ਨ ਕਤਰਆ ॥੩॥

چیبہہ اکرچ ر َہے اولہھا وسۓ اکم ہن رکَنا ۔۔۳۔۔
ਐਸੋ ਜਗੁ ਮੋਤਹ ਗੁਤਰ ਤਿਖਾਇਓ ਿਉ ਏਕ ਕੀਰਤਿ ਗਾਇਆ ॥

اَوسی چگ ومہِ ُگر دِاھکویئ ئؤ انک ریکت اگنا ۔۔

ਮਾਨੁ ਿਾਨੁ ਿਤਜ ਤਸਆਨਪ ਸਰਤਣ ਨਾਨਕੁ ਆਇਆ ॥੪॥੧॥੧੫੨॥

امن نان جت ِسیاپپ رسن نانک ا نا ۔۔۴۔۔۱۔۔۱۵۲۔۔
ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥

ا سا ہلحم ۵۔۔
ਬਾਪਾਤਰ ਗੋਤਵੰਿ ਨਾਏ ॥

نانار وگوِدن ناۓ ۔۔
ਸਾਧ ਸੰਿ ਮਨਾਏ ਤਪਰਅ ਪਾਏ ਗੁਨ ਗਾਏ ਪੰਚ ਨਾਿ ਿੂਰ ਬਜਾਏ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

پب
سادھ سیت انمےئ پِرِنا ناےئ ُگں اگےئ ج ناد ُطؤر اجبےئ ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਤਕਰਪਾ ਪਾਏ ਸਹਜਾਏ ਿਰਸਾਏ ਅਬ ਰਾਤਿਆ ਗੋਤਵੰਿ ਤਸਉ ॥

کِرنا ناےئ سہچاےئ درساےئ ات راایت وگوِدن سِیؤ ۔۔
ਸੰਿ ਸੇਤਵ ਪਰੀਤਿ ਨਾਥ ਰੰਗੁ ਲਾਲਨ ਲਾਏ ॥੧॥

سیت َسیؤ رپِپپ ناھت رنگ النل الےئ ۔۔۱۔۔
ਗੁਰ ਤਗਆਨੁ ਮਤਨ ਤਿਰੜਾਏ ਰਹਸਾਏ ਨਹੀ ਆਏ ਸਹਜਾਏ ਮਤਨ ਤਨਧਾਨੁ ਪਾਏ ॥

ُگر گ ِیان نم درِراےئ رہساےئ یہن ا ےئ سہچاےئ نم ن ِداھن ناےئ ۔۔

ਸਭ ਿਜੀ ਮਨੈ ਕੀ ਕਾਮ ਕਰਾ ॥

سیھ یجت م َپے یک اکم رکا ۔۔

ਤਚਰੁ ਤਚਰੁ ਤਚਰੁ ਤਚਰੁ ਭਇਆ ਮਤਨ ਬਹੁਿੁ ਤਪਆਸ ਲਾਗੀ ॥

جِر جِر جِر جِر ایھب نم تہب ایپس الیگ ۔۔
ਹਤਰ ਿਰਸਨੋ ਤਿਖਾਵਹੁ ਮੋਤਹ ਿੁਮ ਬਿਾਵਹੁ ॥

ُب
ہر درونس دِاھکووی ومےہ م اتبووہ ۔۔

ਨਾਨਕ ਿੀਨ ਸਰਤਣ ਆਏ ਗਤਲ ਲਾਏ ॥੨॥੨॥੧੫੩॥

نانک دِنی رسن ا ےئ لگ الےئ ۔۔۲۔۔۲۔۔۱۵۳۔۔
ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥

ا سا ہلحم ۵۔۔
ਕੋਊ ਤਬਖਮ ਗਾਰ ਿੋਰੈ ॥

نِکھ
وترے ۔۔
وکو م اگر َ
ُ

ਆਸ ਤਪਆਸ ਧੋਹ ਮੋਹ ਭਰਮ ਹੀ ਿੇ ਹੋਰੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

وہرے ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ا س ایپس دوھہ ومہ رھبم یہ ےت َ
ਕਾਮ ਿੋਧ ਲੋਭ ਮਾਨ ਇਹ ਤਬਆਤਧ ਛੋਰੈ ॥੧॥

وھچرے ۔۔۱۔۔
اکم رکودھ ولھب امن اہہی ایبدھ َ
ਸੰਿਸੰਤਗ ਨਾਮ ਰੰਤਗ ਗੁਨ ਗੋਤਵੰਿ ਗਾਵਉ ॥

سییسیگ نام رنگ ُگں وگوِدن اگوو ۔۔
ਅਨਤਿਨੋ ਪਰਭ ਤਧਆਵਉ ॥

اَن ِدون رپَھب دایھوو ۔۔

ਭਰਮ ਭੀਤਿ ਜੀਤਿ ਤਮਟਾਵਉ ॥

رھبم ب ِھپت ِجپت مِیاوو ۔۔

ਤਨਤਧ ਨਾਮੁ ਨਾਨਕ ਮੋਰੈ ॥੨॥੩॥੧੫੪॥

ومرے ۔۔۲۔۔۳۔۔۱۵۴۔۔
ن ِدھ نام نانک َ
ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥

ا سا ہلحم ۵۔۔
ਕਾਮੁ ਿੋਧੁ ਲੋਭੁ ਤਿਆਗੁ ॥

اکم رکودھ ولھب پ ِیاگ ۔۔
ਮਤਨ ਤਸਮਤਰ ਗੋਤਬੰਿ ਨਾਮ ॥

نم ِسمر وگپِید نام ۔۔

ਹਤਰ ਭਜਨ ਸਿਲ ਕਾਮ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

سب
ہر نجھب ھل اکم ۔۔۱۔۔راہو۔۔

ਿਤਜ ਮਾਨ ਮੋਹ ਤਵਕਾਰ ਤਮਤਥਆ ਜਤਪ ਰਾਮ ਰਾਮ ਰਾਮ ॥

جت امن ومہ وِاکر مِبھیا جت رام رام رام ۔۔
ਮਨ ਸੰਿਨਾ ਕੈ ਚਰਤਨ ਲਾਗੁ ॥੧॥

نم سیییا ےکَ رچن الگ ۔۔۱۔۔
ਪਰਭ ਗੋਪਾਲ ਿੀਨ ਿਇਆਲ ਪਤਿਿ ਪਾਵਨ ਪਾਰਬਰਹਮ ਹਤਰ ਚਰਣ ਤਸਮਤਰ ਜਾਗੁ ॥

رپَھب وگنال دِنی دنال تتپ ناون نارپرمہ ہر رچن ِسمر

اجگ ۔۔

ਕਤਰ ਭਗਤਿ ਨਾਨਕ ਪੂਰਨ ਭਾਗੁ ॥੨॥੪॥੧੫੫॥

رک تگھب نانک ئُؤرن اھبگ ۔۔۲۔۔۴۔۔۱۵۵۔۔

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥

ا سا ہلحم ۵۔۔
ਹਰਖ ਸੋਗ ਬੈਰਾਗ ਅਨੰਿੀ ਖੇਲੁ ਰੀ ਤਿਖਾਇਓ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ہرھک وسگ ریباگ ا َپیدی لیھک ری دِاھکویئ ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਤਖਨਹੂੰ ਭੈ ਤਨਰਭੈ ਤਖਨਹੂੰ ਤਖਨਹੂੰ ਉਤਿ ਧਾਇਓ ॥

ک
ب ک
ک
ب
ھِبہ ُؤن َھے پِر َھے ھِبہ ُؤن ھِبہ ُؤن اُھٹ داھویئ ۔۔
ਤਖਨਹੂੰ ਰਸ ਭੋਗਨ ਤਖਨਹੂੰ ਤਖਨਹੂ ਿਤਜ ਜਾਇਓ ॥੧॥

ک
ک
ک
ھِبہ ُؤن رس وھبنگ ھِبہ ُؤن ھِبہؤ جت اجویئ ۔۔۱۔۔
ਤਖਨਹੂੰ ਜੋਗ ਿਾਪ ਬਹੁ ਪੂਜਾ ਤਖਨਹੂੰ ਭਰਮਾਇਓ ॥

ک
ک
ھِبہ ُؤن وجگ نات وہب ئُؤاج ھِبہ ُؤن رھبامویئ ۔۔
ਤਖਨਹੂੰ ਤਕਰਪਾ ਸਾਧੂ ਸੰਗ ਨਾਨਕ ਹਤਰ ਰੰਗੁ ਲਾਇਓ ॥੨॥੫॥੧੫੬॥

ک
ھِبہ ُؤن کِرنا سا ُدوھ گنس نانک ہر رنگ الویئ ۔۔۲۔۔۵۔۔۱۵۶۔۔
ਰਾਗੁ ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ਘਰੁ ੧੭ ਆਸਾਵਰੀ

راگ ا سا ہلحم  ۵رھگ ا ساوری
ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪਰਸਾਤਿ ॥

اِک اواکنر سیگؤر رپساد ۔۔
ਗੋਤਬੰਿ ਗੋਤਬੰਿ ਕਤਰ ਹਾਂ ॥

وگپِید وگپِید رک اہن ۔۔
ਹਤਰ ਹਤਰ ਮਤਨ ਤਪਆਤਰ ਹਾਂ ॥

ہر ہر نم ایپر اہن ۔۔

ਗੁਤਰ ਕਤਹਆ ਸੁ ਤਚਤਿ ਧਤਰ ਹਾਂ ॥

ُگر کہیا وس ِجت درھ اہن ۔۔
ਅਨ ਤਸਉ ਿੋਤਰ ਿੇਤਰ ਹਾਂ ॥

ب
ان سِیؤ وتر َھتر اہن ۔۔

ਐਸੇ ਲਾਲਨੁ ਪਾਇਓ ਰੀ ਸਖੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

اےسی النل ناویئ ری یھکس ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਪੰਕਜ ਮੋਹ ਸਤਰ ਹਾਂ ॥

پی ک
ج ومہ رس اہن ۔۔

ਪਗੁ ਨਹੀ ਚਲੈ ਹਤਰ ਹਾਂ ॥

نگ یہن چلَے ہر اہن ۔۔

ਗਹਤਿਓ ਮੂੜ ਨਤਰ ਹਾਂ ॥

گہ ِدوی مُؤر رن اہن ۔۔
ਅਤਨਨ ਉਪਾਵ ਕਤਰ ਹਾਂ ॥

اپِں اُناو رک اہن ۔۔

ਿਉ ਤਨਕਸੈ ਸਰਤਨ ਪੈ ਰੀ ਸਖੀ ॥੧॥

ئؤ نکِ َسے رسن ئَے ری یھکس ۔۔۱۔۔
ਤਥਰ ਤਥਰ ਤਚਿ ਤਥਰ ਹਾਂ ॥

ب
ب ب
ھِر ھِر ِجت ھِر اہن ۔۔
ਬਨੁ ਤਗਰਹੁ ਸਮਸਤਰ ਹਾਂ ॥

س
نب گِروہ مسر اہن ۔۔

ਅੰਿਤਰ ਏਕ ਤਪਰ ਹਾਂ ॥

ارتن انک پِر اہن ۔۔

ਬਾਹਤਰ ਅਨੇਕ ਧਤਰ ਹਾਂ ॥

ناہر اپیک درھ اہن ۔۔
ਰਾਜਨ ਜੋਗੁ ਕਤਰ ਹਾਂ ॥

رانج وجگ رک اہن ۔۔
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਲੋਗ ਅਲੋਗੀ ਰੀ ਸਖੀ ॥੨॥੧॥੧੫੭॥

وہک نانک ولگ اولیگ ری یھکس ۔۔۲۔۔۱۔۔۱۵۷۔۔
ਆਸਾਵਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

ا ساوری ہلحم ۵۔۔
ਮਨਸਾ ਏਕ ਮਾਤਨ ਹਾਂ ॥

اسنم انک امن اہن ۔۔
ਗੁਰ ਤਸਉ ਨੇਿ ਤਧਆਤਨ ਹਾਂ ॥

ُگر سِیؤ َپپت دایھن اہن ۔۔

ਤਿਰੜੁ ਸੰਿ ਮੰਿ ਤਗਆਤਨ ਹਾਂ ॥

درِرھ سیت تنم گ ِیان اہن ۔۔
ਸੇਵਾ ਗੁਰ ਚਰਾਤਨ ਹਾਂ ॥

ویسا ُگر رچان اہن ۔۔

ਿਉ ਤਮਲੀਐ ਗੁਰ ਤਿਪਾਤਨ ਮੇਰੇ ਮਨਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ئؤ مِلیپے ُگر کِرنان ریمے انم ۔۔۱۔۔راہو۔۔

ਟੂਟੇ ਅਨ ਭਰਾਤਨ ਹਾਂ ॥

ئُؤےٹ ان رھبان اہن ۔۔
ਰਤਵਓ ਸਰਬ ਥਾਤਨ ਹਾਂ ॥

رووی رست اھتن اہن ۔۔
ਲਤਹਓ ਜਮ ਭਇਆਤਨ ਹਾਂ ॥

لہپؤ مج ایھبن اہن ۔۔

ਪਾਇਓ ਪੇਿ ਥਾਤਨ ਹਾਂ ॥

ناویئ َپید اھتن اہن ۔۔
ਿਉ ਚੂਕੀ ਸਗਲ ਕਾਤਨ ॥੧॥

ئؤ ُجؤیک لگس اقن ۔۔۱۔۔
ਲਹਨੋ ਤਜਸੁ ਮਥਾਤਨ ਹਾਂ ॥

ونہل ِجس اھتمن اہن ۔۔

ਭੈ ਪਾਵਕ ਪਾਤਰ ਪਰਾਤਨ ਹਾਂ ॥

ب
َھے ناوک نار رپان اہن ۔۔

ਤਨਜ ਘਤਰ ਤਿਸਤਹ ਥਾਤਨ ਹਾਂ ॥

ِب
ئ
ِ
س
ج رھگ ہہ اھتن اہن ۔۔

ਹਤਰ ਰਸ ਰਸਤਹ ਮਾਤਨ ਹਾਂ ॥

ہر رس رسہ ِہ امن اہن ۔۔
ਲਾਥੀ ਤਿਸ ਭੁਖਾਤਨ ਹਾਂ ॥

ب
الیھت ئِس ُھکھان اہن ۔۔

ਨਾਨਕ ਸਹਤਜ ਸਮਾਇਓ ਰੇ ਮਨਾ ॥੨॥੨॥੧੫੮॥

سہ
نانک ج امسویئ رے انم ۔۔۲۔۔۲۔۔۱۵۸۔۔
ਆਸਾਵਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

ا ساوری ہلحم ۵۔۔
ਹਤਰ ਹਤਰ ਹਤਰ ਗੁਨੀ ਹਾਂ ॥

ہر ہر ہر ُگبی اہن ۔۔

ਜਪੀਐ ਸਹਜ ਧੁਨੀ ਹਾਂ ॥

سہ
چیپَے ج د ُھبی اہن ۔۔
ਸਾਧੂ ਰਸਨ ਭਨੀ ਹਾਂ ॥

سا ُدوھ رنس ینھب اہن ۔۔
ਛੂਟਨ ਤਬਤਧ ਸੁਨੀ ਹਾਂ ॥

چ
ُھؤنٹ نِدھ ُسبی اہن ۔۔
ਪਾਈਐ ਵਿ ਪੁਨੀ ਮੇਰੇ ਮਨਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

نا پپَے ود ُپبی ریمے انم ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਖੋਜਤਹ ਜਨ ਮੁਨੀ ਹਾਂ ॥

وھکہجِ نج مُبی اہن ۔۔
ਸਰਬ ਕਾ ਪਰਭ ਧਨੀ ਹਾਂ ॥

رست اک رپَھب دینھ اہن ۔۔
ਿੁਲਭ ਕਤਲ ਿੁਨੀ ਹਾਂ ॥

ُدھبل لک ُدین اہن ۔۔

ਿੂਖ ਤਬਨਾਸਨੀ ਹਾਂ ॥

ُدوھک پِیاینس اہن ۔۔
ਪਰਭ ਪੂਰਨ ਆਸਨੀ ਮੇਰੇ ਮਨਾ ॥੧॥

رپَھب ئُؤرن ا ینس ریمے انم ۔۔۱۔۔
ਮਨ ਸੋ ਸੇਵੀਐ ਹਾਂ ॥

نم وس ویس پپے َ اہن ۔۔
ਅਲਖ ਅਭੇਵੀਐ ਹਾਂ ॥

اھکل اویھب ئٔے اہن ۔۔

ਿਾਂ ਤਸਉ ਪਰੀਤਿ ਕਤਰ ਹਾਂ ॥

نان سِیؤ ِرپپپ رک اہن ۔۔
ਤਬਨਤਸ ਨ ਜਾਇ ਮਤਰ ਹਾਂ ॥

نِیس ہن اجۓ رم اہن ۔۔
ਗੁਰ ਿੇ ਜਾਤਨਆ ਹਾਂ ॥

ُگر ےت اجاین اہن ۔۔

ਨਾਨਕ ਮਨੁ ਮਾਤਨਆ ਮੇਰੇ ਮਨਾ ॥੨॥੩॥੧੫੯॥

نانک نم اماین ریمے انم ۔۔۲۔۔۳۔۔۱۵۹۔۔
ਆਸਾਵਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

ا ساوری ہلحم ۵۔۔
ਏਕਾ ਓਟ ਗਹੁ ਹਾਂ ॥

ااکی اوت ہہگ اہن ۔۔

ਗੁਰ ਕਾ ਸਬਿੁ ਕਹੁ ਹਾਂ ॥

ُگر اک دبس وہکُ اہن ۔۔

ਆਤਗਆ ਸਤਿ ਸਹੁ ਹਾਂ ॥

ا ایگ ست َسہؤ اہن ۔۔

ਮਨਤਹ ਤਨਧਾਨੁ ਲਹੁ ਹਾਂ ॥

مبہہ ن ِداھن وہل اہن ۔۔
ਸੁਖਤਹ ਸਮਾਈਐ ਮੇਰੇ ਮਨਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ُسکھ ِہ امس پ ٔپے ریمے انم ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਜੀਵਿ ਜੋ ਮਰੈ ਹਾਂ ॥

ِجپ َؤت وج م َ َرے اہن ۔۔
ਿੁਿਰੁ ਸੋ ਿਰੈ ਹਾਂ ॥

ُدرت وس رتَے اہن ۔۔
ਸਭ ਕੀ ਰੇਨੁ ਹੋਇ ਹਾਂ ॥

سیھ یک َرنی وہۓ اہن ۔۔
ਤਨਰਭਉ ਕਹਉ ਸੋਇ ਹਾਂ ॥

ب
پِر ھؤ کہؤ وسۓ اہن ۔۔
ਤਮਟੇ ਅੰਿੇਤਸਆ ਹਾਂ ॥

ِمپے ادنئ ِسیا اہن ۔۔

ਸੰਿ ਉਪਿੇਤਸਆ ਮੇਰੇ ਮਨਾ ॥੧॥

سیت ا ُندئسیا ریمے انم ۔۔۱۔۔

ਤਜਸੁ ਜਨ ਨਾਮ ਸੁਖੁ ਹਾਂ ॥

ِجس نج نام ُسکھ اہن ۔۔
ਤਿਸੁ ਤਨਕਤਟ ਨ ਕਿੇ ਿੁਖੁ ਹਾਂ ॥

ئِس نکِت ہن دکے ُدھک اہن ۔۔
ਜੋ ਹਤਰ ਹਤਰ ਜਸੁ ਸੁਨੇ ਹਾਂ ॥

وج ہر ہر سج ُسیے اہن ۔۔
ਸਭੁ ਕੋ ਤਿਸੁ ਮੰਨੇ ਹਾਂ ॥

سیھ وک ئِس مپّے اہن ۔۔
ਸਿਲੁ ਸੁ ਆਇਆ ਹਾਂ ॥

سب
ھل وس ا نا اہن ۔۔

ਨਾਨਕ ਪਰਭ ਭਾਇਆ ਮੇਰੇ ਮਨਾ ॥੨॥੪॥੧੬੦॥

نانک رپَھب اھبنا ریمے انم ۔۔۲۔۔۴۔۔۱۶۱۔۔
ਆਸਾਵਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

ا ساوری ہلحم ۵۔۔
ਤਮਤਲ ਹਤਰ ਜਸੁ ਗਾਈਐ ਹਾਂ ॥

مِل ہر سج اگ پ َپے اہن ۔۔
ਪਰਮ ਪਿੁ ਪਾਈਐ ਹਾਂ ॥

رپم ند نا پپَے اہن ۔۔

ਉਆ ਰਸ ਜੋ ਤਬਧੇ ਹਾਂ ॥

اُوا رس وج نِدےھ اہن ۔۔

ਿਾ ਕਉ ਸਗਲ ਤਸਧੇ ਹਾਂ ॥

نا کؤ لگس سِدےھ اہن ۔۔
ਅਨਤਿਨੁ ਜਾਤਗਆ ਹਾਂ ॥

ادنِن اجایگ اہن ۔۔
ਨਾਨਕ ਬਿਭਾਤਗਆ ਮੇਰੇ ਮਨਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

نانک نداھبایگ ریمے انم ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਸੰਿ ਪਗ ਧੋਈਐ ਹਾਂ ॥

سیت نگ دوھ نیپے َ اہن ۔۔
ਿੁਰਮਤਿ ਖੋਈਐ ਹਾਂ ॥

ُدرمت وھک نیپے اہن ۔۔
ਿਾਸਹ ਰੇਨੁ ਹੋਇ ਹਾਂ ॥

داہس َرنی وہۓ اہن ۔۔
ਤਬਆਪੈ ਿੁਖੁ ਨ ਕੋਇ ਹਾਂ ॥

ایب ئَے ُدھک ہن وکۓ اہن ۔۔
ਭਗਿਾਂ ਸਰਤਨ ਪਰੁ ਹਾਂ ॥

ب
ھگیان رسن رپ اہن ۔۔

ਜਨਤਮ ਨ ਕਿੇ ਮਰੁ ਹਾਂ ॥

منج ہن دکے رم اہن ۔۔
ਅਸਤਥਰੁ ਸੇ ਭਏ ਹਾਂ ॥

سب
ا ِھر ےس ےئھب اہن ۔۔

ਹਤਰ ਹਤਰ ਤਜਨਹ ਜਤਪ ਲਏ ਮੇਰੇ ਮਨਾ ॥੧॥

ہر ہر ِجبہھ جت ےئل ریمے انم ۔۔۱۔۔
ਸਾਜਨੁ ਮੀਿੁ ਿੂੰ ਹਾਂ ॥

سانج تیم ئُؤن اہن ۔۔
ਨਾਮੁ ਤਿਰੜਾਇ ਮੂੰ ਹਾਂ ॥

نام درِراےئِ مُؤن اہن ۔۔
ਤਿਸੁ ਤਬਨੁ ਨਾਤਹ ਕੋਇ ਹਾਂ ॥

ئِس پِں ناہِ وکۓ اہن ۔۔
ਮਨਤਹ ਅਰਾਤਧ ਸੋਇ ਹਾਂ ॥

مبہہ ارادھ وسۓ اہن ۔۔
ਤਨਮਖ ਨ ਵੀਸਰੈ ਹਾਂ ॥

ب
ِمکھ ہن ورسیے اہن ۔۔
ਤਿਸੁ ਤਬਨੁ ਤਕਉ ਸਰੈ ਹਾਂ ॥

ئِس پِں کپؤ رسَے اہن ۔۔
ਗੁਰ ਕਉ ਕੁਰਬਾਨੁ ਜਾਉ ਹਾਂ ॥

ُگر کؤ قُرنان اجو اہن ۔۔

ਨਾਨਕੁ ਜਪੇ ਨਾਉ ਮੇਰੇ ਮਨਾ ॥੨॥੫॥੧੬੧॥

نانک ےپج ناو ریمے انم ۔۔۲۔۔۵۔۔۱۶۱۔۔
ਆਸਾਵਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

ا ساوری ہلحم ۵۔۔

ਕਾਰਨ ਕਰਨ ਿੂੰ ਹਾਂ ॥

اکرن رکن ئُؤن اہن ۔۔
ਅਵਰੁ ਨਾ ਸੁਝੈ ਮੂੰ ਹਾਂ ॥

ُسج
ھ
م
اور ہن ے َ ُؤن اہن ۔۔
ਕਰਤਹ ਸੁ ਹੋਈਐ ਹਾਂ ॥

رکہِ وس وہےیئَ اہن ۔۔
ਸਹਤਜ ਸੁਤਖ ਸੋਈਐ ਹਾਂ ॥

سہ
ج ُسکھ وس پپَے اہن ۔۔
ਧੀਰਜ ਮਤਨ ਭਏ ਹਾਂ ॥

دھترچ نم ےئھب اہن ۔۔
ਪਰਭ ਕੈ ਿਤਰ ਪਏ ਮੇਰੇ ਮਨਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

رپَھب ےکَ در ےئپ ریمے انم ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਸਾਧੂ ਸੰਗਮੇ ਹਾਂ ॥

س
سا ُدوھ یگمے

اہن ۔۔

ਪੂਰਨ ਸੰਜਮੇ ਹਾਂ ॥

سب
ج
م
ئُؤرن ے اہن ۔۔
ਜਬ ਿੇ ਛੁਟੇ ਆਪ ਹਾਂ ॥

چ
جت ےت ُھپے ا ت اہن ۔۔
ਿਬ ਿੇ ਤਮਟੇ ਿਾਪ ਹਾਂ ॥

پپ ےت ِمپے نات اہن ۔۔

ਤਕਰਪਾ ਧਾਰੀਆ ਹਾਂ ॥

کِرنا داھرِنا اہن ۔۔

ਪਤਿ ਰਖੁ ਬਨਵਾਰੀਆ ਮੇਰੇ ਮਨਾ ॥੧॥

پپ رھک ونبارِنا ریمے انم ۔۔۱۔۔
ਇਹੁ ਸੁਖੁ ਜਾਨੀਐ ਹਾਂ ॥

اَویہ ُسکھ اج پ ٔپے اہن ۔۔

ਹਤਰ ਕਰੇ ਸੁ ਮਾਨੀਐ ਹਾਂ ॥

ہر رکے وس ام نیپے اہن ۔۔
ਮੰਿਾ ਨਾਤਹ ਕੋਇ ਹਾਂ ॥

دنما ناہِ وکۓ اہن ۔۔
ਸੰਿ ਕੀ ਰੇਨ ਹੋਇ ਹਾਂ ॥

سیت یک َرنی وہۓ اہن ۔۔
ਆਪੇ ਤਜਸੁ ਰਖੈ ਹਾਂ ॥

ک
ا ےپ ِجس ر َھے اہن ۔۔
ਹਤਰ ਅੰਤਮਰਿੁ ਸੋ ਚਖੈ ਮੇਰੇ ਮਨਾ ॥੨॥

َچک
ہر ارمت وس ھے ریمے انم ۔۔۲۔۔
ਤਜਸ ਕਾ ਨਾਤਹ ਕੋਇ ਹਾਂ ॥

ِجس اک ناہِ وکۓ اہن ۔۔
ਤਿਸ ਕਾ ਪਰਭੂ ਸੋਇ ਹਾਂ ॥

ب
ئِس اک رپ ُھؤ وسۓ اہن ۔۔

ਅੰਿਰਗਤਿ ਬੁਝੈ ਹਾਂ ॥

گ بُج
ھ
َ
ارتن پ ے اہن ۔۔

ਸਭੁ ਤਕਛੁ ਤਿਸੁ ਸੁਝੈ ਹਾਂ ॥

سی کِچ ئ ِ ُسج
ھ
ھ ھ س ے َ اہن ۔۔
ਪਤਿਿ ਉਧਾਤਰ ਲੇਹੁ ਹਾਂ ॥

تتپ اُداھر وہیل اہن ۔۔
ਨਾਨਕ ਅਰਿਾਤਸ ਏਹੁ ਮੇਰੇ ਮਨਾ ॥੩॥੬॥੧੬੨॥

نانک ارداس اویہ ریمے انم ۔۔۳۔۔۶۔۔۱۶۲۔۔
ਆਸਾਵਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ਇਕਿੁਕਾ ॥

ا ساوری ہلحم  ۵اِک ُپکا ۔۔
ਓਇ ਪਰਿੇਸੀਆ ਹਾਂ ॥

اوےؑ رپدئسیا اہن ۔۔

ਸੁਨਿ ਸੰਿੇਤਸਆ ਹਾਂ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ُسیت دنسئسیا اہن ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਜਾ ਤਸਉ ਰਤਚ ਰਹੇ ਹਾਂ ॥

اج سِیؤ رچ رےہ اہن ۔۔
ਸਭ ਕਉ ਿਤਜ ਗਏ ਹਾਂ ॥

سیھ کؤ جت ےئگ اہن ۔۔
ਸੁਪਨਾ ਤਜਉ ਭਏ ਹਾਂ ॥

ُسییا ویج ےئھب اہن ۔۔

ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਤਜਤਨਹ ਲਏ ॥੧॥

ہر نام ِجبہھِ ےئل ۔۔۱۔۔

ਹਤਰ ਿਤਜ ਅਨ ਲਗੇ ਹਾਂ ॥

ہر جت ان ےگل اہن ۔۔
ਜਨਮਤਹ ਮਤਰ ਭਗੇ ਹਾਂ ॥

جبم ِہ رم ےگھب اہن ۔۔

ਹਤਰ ਹਤਰ ਜਤਨ ਲਹੇ ਹਾਂ ॥

ہر ہر نج ےہل اہن ۔۔
ਜੀਵਿ ਸੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ॥

ِجپ َؤت ےس رےہ اہن ۔۔
ਤਜਸਤਹ ਤਿਪਾਲੁ ਹੋਇ ਹਾਂ ॥

ِجسہہ کِرنال وہۓ اہن ۔۔
ਨਾਨਕ ਭਗਿੁ ਸੋਇ ॥੨॥੭॥੧੬੩॥੨੩੨॥

نانک تگھب وسۓ ۔۔۲۔۔۷۔۔۱۶۳۔۔۲۳۲۔۔
ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪਰਸਾਤਿ ॥

اِک اواکنر سیگؤر رپساد ۔۔
ਰਾਗੁ ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੯ ॥

راگ ا سا ہلحم ۹۔۔
ਤਬਰਥਾ ਕਹਉ ਕਉਨ ਤਸਉ ਮਨ ਕੀ ॥

پِراھت کہؤ کؤن سِیؤ نم یک ۔۔

ਲੋਤਭ ਗਰਤਸਓ ਿਸ ਹੂ ਤਿਸ ਧਾਵਿ ਆਸਾ ਲਾਤਗਓ ਧਨ ਕੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ولھب رگسِیؤ دس ُہؤ دِس داھوت ا سا الویگ دنھ یک ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਸੁਖ ਕੈ ਹੇਤਿ ਬਹੁਿੁ ਿੁਖੁ ਪਾਵਿ ਸੇਵ ਕਰਿ ਜਨ ਜਨ ਕੀ ॥

ُسکھ ےکَ َہپت تہب ُدھک ناوت ویسَ رکت نج نج یک ۔۔
ਿੁਆਰਤਹ ਿੁਆਤਰ ਸੁਆਨ ਤਜਉ ਿੋਲਿ ਨਹ ਸੁਧ ਰਾਮ ਭਜਨ ਕੀ ॥੧॥

ُدوارہِ ُدوار سُؤا ن ِج ٔپؤ دولپ ہن ُسدھ رام نجھب یک ۔۔۱۔۔
ਮਾਨਸ ਜਨਮ ਅਕਾਰਥ ਖੋਵਿ ਲਾਜ ਨ ਲੋਕ ਹਸਨ ਕੀ ॥

امسن منج ااکرھت وھکوت الچ ہن ولک نسح یک ۔۔
ਨਾਨਕ ਹਤਰ ਜਸੁ ਤਕਉ ਨਹੀ ਗਾਵਿ ਕੁਮਤਿ ਤਬਨਾਸੈ ਿਨ ਕੀ ॥੨॥੧॥੨੩੩॥

نانک ہر سج ئؤ یہن اگوت ُکمت پِیا سَے نت یک ۔۔۲۔۔۱۔۔۲۳۳۔۔
ਰਾਗੁ ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੧ ਅਸਟਪਿੀਆ ਘਰੁ ੨

راگ ا سا ہلحم  ۱اسییدنا رھگ ۲
ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪਰਸਾਤਿ ॥

اِک اواکنر سیگؤر رپساد ۔۔
ਉਿਤਰ ਅਵਘਤਟ ਸਰਵਤਰ ਨਹਾਵੈ ॥

اُرت ا َوٹھگ رسور بہھا َوے ۔۔

ਬਕੈ ਨ ਬੋਲੈ ਹਤਰ ਗੁਣ ਗਾਵੈ ॥

ُگ
َ
اگوے ۔۔
نکے ہن وب لَے ہر ں َ
ਜਲੁ ਆਕਾਸੀ ਸੁੰਤਨ ਸਮਾਵੈ ॥

س
امسوے ۔۔
لج ا اکیس ُ ّں َ

ਰਸੁ ਸਿੁ ਝੋਤਲ ਮਹਾ ਰਸੁ ਪਾਵੈ ॥੧॥

چ
رس ست َھؤل اہم رس نا َوے ۔۔۱۔۔
ਐਸਾ ਤਗਆਨੁ ਸੁਨਹੁ ਅਭ ਮੋਰੇ ॥

ااسی گ ِیان ُسبہؤ اھب ومرے ۔۔

ਭਤਰਪੁਤਰ ਧਾਤਰ ਰਤਹਆ ਸਭ ਿਉਰੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ب
رھب ُپر داھر رایہ سیھ ھؤرے ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਸਚੁ ਬਰਿੁ ਨੇਮੁ ਨ ਕਾਲੁ ਸੰਿਾਵੈ ॥

ب
چس پرت َپ م ہن اکل سییا َوے ۔۔
ਸਤਿਗੁਰ ਸਬਤਿ ਕਰੋਧੁ ਜਲਾਵੈ ॥

الوے ۔۔
سیگؤر دبس رکودھ چ َ

ਗਗਤਨ ਤਨਵਾਤਸ ਸਮਾਤਧ ਲਗਾਵੈ ॥

اگلوے ۔۔
نگگ ئِؤاس امسدھ َ
ਪਾਰਸੁ ਪਰਤਸ ਪਰਮ ਪਿੁ ਪਾਵੈ ॥੨॥

نارس رپس رپم ند نا َوے ۔۔۲۔۔
ਸਚੁ ਮਨ ਕਾਰਤਣ ਿਿੁ ਤਬਲੋਵੈ ॥

چس نم اکرن پپ نِلؤ َوے ۔۔
ਸੁਭਰ ਸਰਵਤਰ ਮੈਲੁ ਨ ਧੋਵੈ ॥

سب
م
وھوے ۔۔
ُ ھر رسور َیل ہن د َ
ਜੈ ਤਸਉ ਰਾਿਾ ਿੈਸੋ ਹੋਵੈ ॥

َ
وہوے ۔۔
َ
ےج سِیؤ رانا نیسؤ َ

ਆਪੇ ਕਰਿਾ ਕਰੇ ਸੁ ਹੋਵੈ ॥੩॥

وہوے ۔۔۳۔۔
ا ےپ رکنا رکے وس َ
ਗੁਰ ਤਹਵ ਸੀਿਲੁ ਅਗਤਨ ਬੁਝਾਵੈ ॥

ب
ُگر ِہؤ لتیس انگ ُجھا َوے ۔۔
ਸੇਵਾ ਸੁਰਤਿ ਤਬਭੂਿ ਚੜਾਵੈ ॥

پب
ویسا ُسرت ِ ھ ُؤت ڑچا َوے ۔۔
ਿਰਸਨੁ ਆਤਪ ਸਹਜ ਘਤਰ ਆਵੈ ॥

سہ
ے ۔۔
و
ا
رھگ
ج
درنس ا ت
َ

ਤਨਰਮਲ ਬਾਣੀ ਨਾਿੁ ਵਜਾਵੈ ॥੪॥

اجوے ۔۔۴۔۔
پِرلم ناین ناد و َ

ਅੰਿਤਰ ਤਗਆਨੁ ਮਹਾ ਰਸੁ ਸਾਰਾ ॥

ارتن گ ِیان اہم رس سارا ۔۔
ਿੀਰਥ ਮਜਨੁ ਗੁਰ ਵੀਚਾਰਾ ॥

م
چ
ُ
ب
گ
ریتھت ں ر و چارا ۔۔

ਅੰਿਤਰ ਪੂਜਾ ਥਾਨੁ ਮੁਰਾਰਾ ॥

ارتن ئُؤاج اھتن مُرارا ۔۔
ਜੋਿੀ ਜੋਤਿ ਤਮਲਾਵਣਹਾਰਾ ॥੫॥

وجیت وجت مِالواہنرا ۔۔۵۔۔
ਰਤਸ ਰਤਸਆ ਮਤਿ ਏਕੈ ਭਾਇ ॥

رس رایس مت اےکیَ اھبےئ ۔۔

ਿਖਿ ਤਨਵਾਸੀ ਪੰਚ ਸਮਾਇ ॥

پب
تخت ئِؤایس ج امسۓ ۔۔

ਕਾਰ ਕਮਾਈ ਖਸਮ ਰਜਾਇ ॥

کھ س
ئ
ِ
اکر امکیئ م راج ے ۔۔

ਅਤਵਗਿ ਨਾਥੁ ਨ ਲਤਖਆ ਜਾਇ ॥੬॥

اَ َوگپ ناھت ہن ایھکل اجۓ ۔۔۶۔۔
ਜਲ ਮਤਹ ਉਪਜੈ ਜਲ ਿੇ ਿੂਤਰ ॥

لج ہہم ا ُ بج َے لج ےت ُدور ۔۔
ਜਲ ਮਤਹ ਜੋਤਿ ਰਤਹਆ ਭਰਪੂਤਰ ॥

لج ہہم وجت رایہ رھبئُؤر ۔۔
ਤਕਸੁ ਨੇੜੈ ਤਕਸੁ ਆਖਾ ਿੂਤਰ ॥

کِس ڑینَے کِس ا اھک ُدور ۔۔
ਤਨਤਧ ਗੁਣ ਗਾਵਾ ਿੇਤਖ ਹਿੂਤਰ ॥੭॥

ن ِدھ ُگں اگوا دھکی دحُور ۔۔۷۔۔
ਅੰਿਤਰ ਬਾਹਤਰ ਅਵਰੁ ਨ ਕੋਇ ॥

ارتن ناہر اَور ہن وکۓ ۔۔
ਜੋ ਤਿਸੁ ਭਾਵੈ ਸੋ ਿੁਤਨ ਹੋਇ ॥

ب
ھ
ُ
وج ئِس اھبوے وس ں وہۓ ۔۔
ਸੁਤਣ ਭਰਥਤਰ ਨਾਨਕੁ ਕਹੈ ਬੀਚਾਰੁ ॥

ےہک اچیبر ۔۔
ُسں رھبرھت نانک َ

ਤਨਰਮਲ ਨਾਮੁ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰੁ ॥੮॥੧॥

پِرلم نام ریما ا داھر ۔۔۸۔۔۱۔۔
ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੧ ॥

ا سا ہلحم ۱۔۔
ਸਤਭ ਜਪ ਸਤਭ ਿਪ ਸਭ ਚਿੁਰਾਈ ॥

سیھ جت سیھ پپ سیھ چتُرایئ ۔۔
ਊਝਤੜ ਭਰਮੈ ਰਾਤਹ ਨ ਪਾਈ ॥

اُوڑھج رھب م َے راہِ ہن نایئ ۔۔

ਤਬਨੁ ਬੂਝੇ ਕੋ ਥਾਇ ਨ ਪਾਈ ॥

پِں وبےھج وک اھتےئ ہن نایئ ۔۔
ਨਾਮ ਤਬਹੂਣੈ ਮਾਥੇ ਛਾਈ ॥੧॥

نام ِب ُہؤ ئَے امےھت اھچیئ ۔۔۱۔۔
ਸਾਚ ਧਣੀ ਜਗੁ ਆਇ ਤਬਨਾਸਾ ॥

ساچ دینھ چگ ا ۓ پِیاسا ۔۔
ਛੂਟਤਸ ਪਰਾਣੀ ਗੁਰਮੁਤਖ ਿਾਸਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

چ
ُھؤسٹ رپَاین ُگرمُکھ داسا ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਜਗੁ ਮੋਤਹ ਬਾਧਾ ਬਹੁਿੀ ਆਸਾ ॥

چگ ومہِ ناداھ یتہب ا سا ۔۔
ਗੁਰਮਿੀ ਇਤਕ ਭਏ ਉਿਾਸਾ ॥

ُگریتم اِک ےئھب اُداسا ۔۔

ਅੰਿਤਰ ਨਾਮੁ ਕਮਲੁ ਪਰਗਾਸਾ ॥

ارتن نام لمک رپاگسا ۔۔
ਤਿਨਹ ਕਉ ਨਾਹੀ ਜਮ ਕੀ ਿਰਾਸਾ ॥੨॥

پ ِبہھ کؤ نایہ مج یک رتاسا ۔۔۲۔۔

ਜਗੁ ਤਿਰਅ ਤਜਿੁ ਕਾਮਤਣ ਤਹਿਕਾਰੀ ॥

چگ پِرہی ِجت اکنم ِہپکاری ۔۔

ਪੁਿਰ ਕਲਿਰ ਲਤਗ ਨਾਮੁ ਤਵਸਾਰੀ ॥

ُنتر کلتر گل نام وِساری ۔۔

ਤਬਰਥਾ ਜਨਮੁ ਗਵਾਇਆ ਬਾਜੀ ਹਾਰੀ ॥

پِراھت منج وگَانا نایج اہری ۔۔

ਸਤਿਗੁਰੁ ਸੇਵੇ ਕਰਣੀ ਸਾਰੀ ॥੩॥

سیگؤر ویسے رکین ساری ۔۔۳۔۔
ਬਾਹਰਹੁ ਹਉਮੈ ਕਹੈ ਕਹਾਏ ॥

ناہر ُہ ہؤ م َے ےہکَ اہکےئ ۔۔

ਅੰਿਰਹੁ ਮੁਕਿੁ ਲੇਪੁ ਕਿੇ ਨ ਲਾਏ ॥

ادنروہ مُکت پیل دکے ہن الےئ ۔۔
ਮਾਇਆ ਮੋਹੁ ਗੁਰ ਸਬਤਿ ਜਲਾਏ ॥

امنا ومہ ُگر دبس چالےئ ۔۔

ਤਨਰਮਲ ਨਾਮੁ ਸਿ ਤਹਰਿੈ ਤਧਆਏ ॥੪॥

پِرلم نام دص ہِر َدے دایھےئ ۔۔۴۔۔

ਧਾਵਿੁ ਰਾਖੈ ਿਾਤਕ ਰਹਾਏ ॥

ک
داھوت را َھے اھٹک راہےئ ۔۔
ਤਸਖ ਸੰਗਤਿ ਕਰਤਮ ਤਮਲਾਏ ॥

ِسکھ تگنس رکم مِالےئ ۔۔

ਗੁਰ ਤਬਨੁ ਭੂਲੋ ਆਵੈ ਜਾਏ ॥

ُ پ ب
ے اجےئ ۔۔
گر ِں ُھؤول ا و َ
ਨਿਤਰ ਕਰੇ ਸੰਜੋਤਗ ਤਮਲਾਏ ॥੫॥

دنر رکے وجنسگ مِالےئ ۔۔۵۔۔
ਰੂੜੋ ਕਹਉ ਨ ਕਤਹਆ ਜਾਈ ॥

ُرورو کہؤ ہن کہیا اجیئ ۔۔

ਅਕਥ ਕਥਉ ਨਹ ਕੀਮਤਿ ਪਾਈ ॥

کب
اکبھ ھؤ ہن تمیق نایئ ۔۔

ਸਭ ਿੁਖ ਿੇਰੇ ਸੂਖ ਰਜਾਈ ॥

سیھ ُدھک ریتے سُؤھک راجیئ ۔۔
ਸਤਭ ਿੁਖ ਮੇਟੇ ਸਾਚੈ ਨਾਈ ॥੬॥

سیھ ُدھک ےٹیم سا َچے نایئ ۔۔۶۔۔
ਕਰ ਤਬਨੁ ਵਾਜਾ ਪਗ ਤਬਨੁ ਿਾਲਾ ॥

رک پِں وااج نگ پِں ناال ۔۔

ਜੇ ਸਬਿੁ ਬੁਝੈ ਿਾ ਸਚੁ ਤਨਹਾਲਾ ॥

بُج
ےج دبس َھے نا چس بِہاال ۔۔

ਅੰਿਤਰ ਸਾਚੁ ਸਭੇ ਸੁਖ ਨਾਲਾ ॥

سب
ارتن ساچ ھے ُسکھ ناال ۔۔

ਨਿਤਰ ਕਰੇ ਰਾਖੈ ਰਖਵਾਲਾ ॥੭॥

ک
دنر رکے را َھے روھکاال ۔۔۷۔۔
ਤਿਰਭਵਣ ਸੂਝੈ ਆਪੁ ਗਵਾਵੈ ॥

ب
رتِ َھؤن سُؤےھج ا ت وگا َوے ۔۔
ਬਾਣੀ ਬੂਝੈ ਸਤਚ ਸਮਾਵੈ ॥

چ
ھ
َ
امسوے ۔۔
چس
ے
ناین وب
َ
ਸਬਿੁ ਵੀਚਾਰੇ ਏਕ ਤਲਵ ਿਾਰਾ ॥

دبس وبچارے انک لِؤ نارا ۔۔

ਨਾਨਕ ਧੰਨੁ ਸਵਾਰਣਹਾਰਾ ॥੮॥੨॥

نھ وساراہنرا ۔۔۸۔۔۲۔۔
نانک د ّ
ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੧ ॥

ا سا ہلحم ۱۔۔
ਲੇਖ ਅਸੰਖ ਤਲਤਖ ਤਲਤਖ ਮਾਨੁ ॥

ھکیل اھکنس لک ِھ لک ِھ امن ۔۔

ਮਤਨ ਮਾਤਨਐ ਸਚੁ ਸੁਰਤਿ ਵਖਾਨੁ ॥

نم ام نیپے چس ُسرت واھکن ۔۔
ਕਥਨੀ ਬਿਨੀ ਪਤੜ ਪਤੜ ਭਾਰੁ ॥

ینھتک دبین ڑپ ڑپ اھبر ۔۔

ਲੇਖ ਅਸੰਖ ਅਲੇਖੁ ਅਪਾਰੁ ॥੧॥

ل َیکھ اھکنس اھکیل انار ۔۔۱۔۔

ਐਸਾ ਸਾਚਾ ਿੂੰ ਏਕੋ ਜਾਣੁ ॥

ااسی سااچ ئُؤن اوکی اجن ۔۔

ਜੰਮਣੁ ਮਰਣਾ ਹੁਕਮੁ ਪਛਾਣੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

چ
ک
مّں رمنا ُچ م اھچپن ۔۔۱۔۔راہو۔۔

ਮਾਇਆ ਮੋਤਹ ਜਗੁ ਬਾਧਾ ਜਮਕਾਤਲ ॥

امنا ومہِ چگ ناداھ چمکال ۔۔
ਬਾਂਧਾ ਛੂਟੈ ਨਾਮੁ ਸਮਹਾਤਲ ॥

س
چ
نادناھ ُھؤ ئَے نام مہھال ۔۔
ਗੁਰੁ ਸੁਖਿਾਿਾ ਅਵਰੁ ਨ ਭਾਤਲ ॥

ُگر ُسکھدانا ا َور ہن اھبل ۔۔

ਹਲਤਿ ਪਲਤਿ ਤਨਬਹੀ ਿੁਧੁ ਨਾਤਲ ॥੨॥

ہلت نلت پ ِبہی ُندھ نال ۔۔۲۔۔
ਸਬਤਿ ਮਰੈ ਿਾਂ ਏਕ ਤਲਵ ਲਾਏ ॥

دبس م َ َرے نان انک لِؤ الےئ ۔۔
ਅਚਰੁ ਚਰੈ ਿਾਂ ਭਰਮੁ ਚੁਕਾਏ ॥

ارچ رچَے نان رھبم ُجکاےئ ۔۔
ਜੀਵਨ ਮੁਕਿੁ ਮਤਨ ਨਾਮੁ ਵਸਾਏ ॥

ِجپؤن مُکت نم نام وساےئ ۔۔

ਗੁਰਮੁਤਖ ਹੋਇ ਿ ਸਤਚ ਸਮਾਏ ॥੩॥

ُگرمُکھ وہۓ ت چس امسےئ ۔۔۳۔۔
ਤਜਤਨ ਧਰ ਸਾਜੀ ਗਗਨੁ ਅਕਾਸੁ ॥

ِجں درھ سایج نگگ ااکس ۔۔

ਤਜਤਨ ਸਭ ਥਾਪੀ ਥਾਤਪ ਉਥਾਤਪ ॥

ِجں سیھ اھتیپ اھتت اُاھتت ۔۔
ਸਰਬ ਤਨਰੰਿਤਰ ਆਪੇ ਆਤਪ ॥

رست پِررتن ا ےپ ا ت ۔۔

ਤਕਸੈ ਨ ਪੂਛੇ ਬਖਸੇ ਆਤਪ ॥੪॥

نک
کِسے َ ہن ئُؤےھچ ھسے ا ت ۔۔۴۔۔
ਿੂ ਪੁਰੁ ਸਾਗਰੁ ਮਾਣਕ ਹੀਰੁ ॥

ئُؤ ُپر سارگ امنک ریہ ۔۔

ਿੂ ਤਨਰਮਲੁ ਸਚੁ ਗੁਣੀ ਗਹੀਰੁ ॥

ئُؤ پِرلم چس ُگبی ریہگ ۔۔

ਸੁਖੁ ਮਾਨੈ ਭੇਟੈ ਗੁਰ ਪੀਰੁ ॥

ئَ ب
ُ
گ
ھی
َ
پ
ن
ت
ُسکھ ام ے ے ر ِ ر ۔۔
ਏਕੋ ਸਾਤਹਬੁ ਏਕੁ ਵਜੀਰੁ ॥੫॥

اوکی اصجِت انک وریج ۔۔۵۔۔
ਜਗੁ ਬੰਿੀ ਮੁਕਿੇ ਹਉ ਮਾਰੀ ॥

چگ دنبی مُکپے ہؤ امری ۔۔

ਜਤਗ ਤਗਆਨੀ ਤਵਰਲਾ ਆਚਾਰੀ ॥

چگ گ ِیاین وِرال ا اچری ۔۔
ਜਤਗ ਪੰਤਿਿੁ ਤਵਰਲਾ ਵੀਚਾਰੀ ॥

چگ ڈنپت وِرال وبچاری ۔۔

ਤਬਨੁ ਸਤਿਗੁਰੁ ਭੇਟੇ ਸਭ ਤਿਰੈ ਅਹੰਕਾਰੀ ॥੬॥

ب
ب
پِں سیگؤر ھیپے سیھ ھ ِ َرے اھپکاری ۔۔۶۔۔
ਜਗੁ ਿੁਖੀਆ ਸੁਖੀਆ ਜਨੁ ਕੋਇ ॥

سک
چگ ُدایھک ُ ھییا نج وکۓ ۔۔
ਜਗੁ ਰੋਗੀ ਭੋਗੀ ਗੁਣ ਰੋਇ ॥

چگ رویگ وھبیگ ُگں رو ئِے ۔۔
ਜਗੁ ਉਪਜੈ ਤਬਨਸੈ ਪਤਿ ਖੋਇ ॥

وھکۓ ۔۔
چگ ا ُ بج َے نِیسے پپ
ِ
ਗੁਰਮੁਤਖ ਹੋਵੈ ਬੂਝੈ ਸੋਇ ॥੭॥

چ
وہوے وب َھے وسۓ ۔۔۷۔۔
ُگرمُکھ َ
ਮਹਘੋ ਮੋਤਲ ਭਾਤਰ ਅਿਾਰੁ ॥

مہگ
ھ
ؤ ومل اھبر ااھپر ۔۔

ਅਟਲ ਅਛਲੁ ਗੁਰਮਿੀ ਧਾਰੁ ॥

انل الھچ ُگریتم داھر ۔۔

ਭਾਇ ਤਮਲੈ ਭਾਵੈ ਭਇਕਾਰੁ ॥

اھبےئ ملَ ِے اھبوے بھیپکار ۔۔

ਨਾਨਕੁ ਨੀਚੁ ਕਹੈ ਬੀਚਾਰੁ ॥੮॥੩॥

نانک چین ےہکَ اچیبر ۔۔۸۔۔۳۔۔
ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੧ ॥

ا سا ہلحم ۱۔۔
ਏਕੁ ਮਰੈ ਪੰਚੇ ਤਮਤਲ ਰੋਵਤਹ ॥

انک م َ َرے پبجے مِل رووہِ۔۔

ਹਉਮੈ ਜਾਇ ਸਬਤਿ ਮਲੁ ਧੋਵਤਹ ॥

ہؤ م َے اجۓ دبس لم دوھوہِ۔۔

ਸਮਤਝ ਸੂਤਝ ਸਹਜ ਘਤਰ ਹੋਵਤਹ ॥

سہ
ھجمس سُؤھج ج رھگ وہوہِ۔۔

ਤਬਨੁ ਬੂਝੇ ਸਗਲੀ ਪਤਿ ਖੋਵਤਹ ॥੧॥

پِں وبےھج سگلی پپ وھکوہِ۔۔۱۔۔
ਕਉਣੁ ਮਰੈ ਕਉਣੁ ਰੋਵੈ ਓਹੀ ॥

کؤن م َ َرے کؤن رو َوے اویہ ۔۔
ਕਰਣ ਕਾਰਣ ਸਭਸੈ ਤਸਤਰ ਿੋਹੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

سب
ھ
س
س
ِ
َ ے ر وتیہ ۔۔۱۔۔راہو۔۔
رکن اکرن
ਮੂਏ ਕਉ ਰੋਵੈ ਿੁਖੁ ਕੋਇ ॥

مُؤےئ کؤ رو َوے ُدھک وکۓ ۔۔
ਸੋ ਰੋਵੈ ਤਜਸੁ ਬੇਿਨ ਹੋਇ ॥

وس رو َوے ِجس َپیدن وہۓ ۔۔

ਤਜਸੁ ਬੀਿੀ ਜਾਣੈ ਪਰਭ ਸੋਇ ॥

ِجس یتیب اج ئَے رپَھب وسۓ ۔۔
ਆਪੇ ਕਰਿਾ ਕਰੇ ਸੁ ਹੋਇ ॥੨॥

ا ےپ رکنا رکے وس وہۓ ۔۔۲۔۔
ਜੀਵਿ ਮਰਣਾ ਿਾਰੇ ਿਰਣਾ ॥

ویجَت رمنا نارے رتنا ۔۔
ਜੈ ਜਗਿੀਸ ਪਰਮ ਗਤਿ ਸਰਣਾ ॥

ےجَ چگدسی رپم گپ رسنا ۔۔
ਹਉ ਬਤਲਹਾਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਚਰਣਾ ॥

ہؤ اہلبری سیگؤر رچنا ۔۔

ਗੁਰੁ ਬੋਤਹਥੁ ਸਬਤਿ ਭੈ ਿਰਣਾ ॥੩॥

ب
ُگر وبھتہ دبس َھے رتنا ۔۔۳۔۔

ਤਨਰਭਉ ਆਤਪ ਤਨਰੰਿਤਰ ਜੋਤਿ ॥

ب
پِر ھؤ ا ت پِررتن وجت ۔۔

ਤਬਨੁ ਨਾਵੈ ਸੂਿਕੁ ਜਤਗ ਛੋਤਿ ॥

پِں نا َوے سُؤنک چگ وھچت ۔۔
ਿੁਰਮਤਿ ਤਬਨਸੈ ਤਕਆ ਕਤਹ ਰੋਤਿ ॥

ُدرمت نِیسے ایک ہہک روت ۔۔

ਜਨਤਮ ਮੂਏ ਤਬਨੁ ਭਗਤਿ ਸਰੋਤਿ ॥੪॥

منج مُؤےئ پِں تگھب رسوت ۔۔۴۔۔

ਮੂਏ ਕਉ ਸਚੁ ਰੋਵਤਹ ਮੀਿ ॥

مُؤےئ کؤ چس رووہِ تیم ۔۔
ਿਰੈ ਗੁਣ ਰੋਵਤਹ ਨੀਿਾ ਨੀਿ ॥

ے ُگں رووہِ اتین تین ۔۔
رتِ َ

ਿੁਖੁ ਸੁਖੁ ਪਰਹਤਰ ਸਹਤਜ ਸੁਚੀਿ ॥

سہ
ُدھک ُسکھ رپہر ج سُچپت ۔۔

ਿਨੁ ਮਨੁ ਸਉਪਉ ਤਿਸਨ ਪਰੀਤਿ ॥੫॥

نت نم سؤوپ کِرنس رپپپ ۔۔۵۔۔
ਭੀਿਤਰ ਏਕੁ ਅਨੇਕ ਅਸੰਖ ॥

رتیھب انک اپیک اھکنس ۔۔
ਕਰਮ ਧਰਮ ਬਹੁ ਸੰਖ ਅਸੰਖ ॥

رکم درھم وہب ھکنس اھکنس ۔۔
ਤਬਨੁ ਭੈ ਭਗਿੀ ਜਨਮੁ ਤਬਰੰਥ ॥

پ ب ب
گب
ھ
پ
ِں َھے ی منج ِرھتن ۔۔

ਹਤਰ ਗੁਣ ਗਾਵਤਹ ਤਮਤਲ ਪਰਮਾਰੰਥ ॥੬॥

ہر ُگں اگوہِ مِل رپامرھتن ۔۔۶۔۔
ਆਤਪ ਮਰੈ ਮਾਰੇ ਭੀ ਆਤਪ ॥

ا ت م َ َرے امرے یھب ا ت ۔۔
ਆਤਪ ਉਪਾਏ ਥਾਤਪ ਉਥਾਤਪ ॥

ا ت اُناےئ اھتت اُاھتت ۔۔

ਤਸਰਸਤਟ ਉਪਾਈ ਜੋਿੀ ਿੂ ਜਾਤਿ ॥

رسِست اُنایئ وجیت ئُؤ اجت ۔۔

ਸਬਿੁ ਵੀਚਾਤਰ ਤਮਲਣੁ ਨਹੀ ਭਰਾਤਿ ॥੭॥

دبس وبچار مل ِں یہن رھبات ۔۔۷۔۔
ਸੂਿਕੁ ਅਗਤਨ ਭਖੈ ਜਗੁ ਖਾਇ ॥

ب
ک
ھ
ھ
اھکۓ ۔۔
سُؤنک انگ َے چگ
ِ
ਸੂਿਕੁ ਜਤਲ ਥਤਲ ਸਭ ਹੀ ਥਾਇ ॥

سُؤنک لج لھت سیھ یہ اھتےئ ۔۔
ਨਾਨਕ ਸੂਿਤਕ ਜਨਤਮ ਮਰੀਜੈ ॥

نانک سُؤنک منج رم بج َے ۔۔

ਗੁਰ ਪਰਸਾਿੀ ਹਤਰ ਰਸੁ ਪੀਜੈ ॥੮॥੪॥

ُگر رپسادی ہر رس پبج َے ۔۔۸۔۔۴۔۔
ਰਾਗੁ ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੧ ॥

راگ ا سا ہلحم ۱۔۔
ਆਪੁ ਵੀਚਾਰੈ ਸੁ ਪਰਖੇ ਹੀਰਾ ॥

ا ت وبچارے وس رپےھک ریہا ۔۔
ਏਕ ਤਿਰਸਤਟ ਿਾਰੇ ਗੁਰ ਪੂਰਾ ॥

انک د ِرست نارے ُگر ئُؤرا ۔۔
ਗੁਰੁ ਮਾਨੈ ਮਨ ਿੇ ਮਨੁ ਧੀਰਾ ॥੧॥

ُگر امےن نم ےت نم دھترا ۔۔۱۔۔

ਐਸਾ ਸਾਹੁ ਸਰਾਿੀ ਕਰੈ ॥

ااسی ساوہ رصایف رکَے ۔۔
ਸਾਚੀ ਨਿਤਰ ਏਕ ਤਲਵ ਿਰੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

سایچ دنر انک لِؤ رتَے ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਪੂੰਜੀ ਨਾਮੁ ਤਨਰੰਜਨ ਸਾਰੁ ॥

ئُؤیجن نام پِرنجن سار ۔۔

ਤਨਰਮਲੁ ਸਾਤਚ ਰਿਾ ਪੈਕਾਰੁ ॥

پِرلم ساچ رنا َپپکار ۔۔

ਤਸਿਤਿ ਸਹਜ ਘਤਰ ਗੁਰੁ ਕਰਿਾਰੁ ॥੨॥

سہ
صِفت ج رھگ ُگر رکنار ۔۔۲۔۔
ਆਸਾ ਮਨਸਾ ਸਬਤਿ ਜਲਾਏ ॥

ا سا اسنم دبس چالےئ ۔۔
ਰਾਮ ਨਰਾਇਣੁ ਕਹੈ ਕਹਾਏ ॥

رام رنانئ ےہکَ اہکےئ ۔۔
ਗੁਰ ਿੇ ਵਾਟ ਮਹਲੁ ਘਰੁ ਪਾਏ ॥੩॥

ُگر ےت وات لحم رھگ ناےئ ۔۔۳۔۔
ਕੰਚਨ ਕਾਇਆ ਜੋਤਿ ਅਨੂਪੁ ॥

نچنک اکنا وجت ائُؤت ۔۔

ਤਿਰਭਵਣ ਿੇਵਾ ਸਗਲ ਸਰੂਪੁ ॥

رتِوھبن دویا لگس رسُوت ۔۔

ਮੈ ਸੋ ਧਨੁ ਪਲੈ ਸਾਚੁ ਅਖੂਟੁ ॥੪॥

ک
م َے وس دنھ نلَے ساچ ا ُھؤت ۔۔۴۔۔
ਪੰਚ ਿੀਤਨ ਨਵ ਚਾਤਰ ਸਮਾਵੈ ॥

پب
امسوے ۔۔
ج نیت ونَ اچر َ

ਧਰਤਣ ਗਗਨੁ ਕਲ ਧਾਤਰ ਰਹਾਵੈ ॥

اہوے ۔۔
درھن نگگ لک داھر ر َ
ਬਾਹਤਰ ਜਾਿਉ ਉਲਤਟ ਪਰਾਵੈ ॥੫॥

ناہر اجئؤ اُلپ رپا َوے ۔۔۵۔۔
ਮੂਰਖੁ ਹੋਇ ਨ ਆਖੀ ਸੂਝੈ ॥

چ
مُؤرھک وہۓ ہن ا یھک سُؤ َھے ۔۔
ਤਜਹਵਾ ਰਸੁ ਨਹੀ ਕਤਹਆ ਬੂਝੈ ॥

چ
چہؤا رس یہن کہیا ئُؤ َھے ۔۔

ਤਬਖੁ ਕਾ ਮਾਿਾ ਜਗ ਤਸਉ ਲੂਝੈ ॥੬॥

چ
نِکھ اک امنا چگ سِیؤ لُؤ َھے ۔۔۶۔۔
ਊਿਮ ਸੰਗਤਿ ਊਿਮੁ ਹੋਵੈ ॥

وہوے ۔۔
اُومت تگنس اُومت َ
ਗੁਣ ਕਉ ਧਾਵੈ ਅਵਗਣ ਧੋਵੈ ॥

ُگ
وھوے ۔۔
اھوے ا َونگ د َ
ں کؤ د َ
ਤਬਨੁ ਗੁਰ ਸੇਵੇ ਸਹਜੁ ਨ ਹੋਵੈ ॥੭॥

سہ
وہوے ۔۔۷۔۔
ہن
ج
پِں ُگر ویسے
َ

ਹੀਰਾ ਨਾਮੁ ਜਵੇਹਰ ਲਾਲੁ ॥

ریہا نام وجرہی الل ۔۔
ਮਨੁ ਮੋਿੀ ਹੈ ਤਿਸ ਕਾ ਮਾਲੁ ॥

ےہ ئِس اک امل ۔۔
نم ومیت َ
ਨਾਨਕ ਪਰਖੈ ਨਿਤਰ ਤਨਹਾਲੁ ॥੮॥੫॥

َک
نانک رپ َھے دنر بِہال ۔۔۸۔۔۵۔۔
ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੧ ॥

ا سا ہلحم ۱۔۔
ਗੁਰਮੁਤਖ ਤਗਆਨੁ ਤਧਆਨੁ ਮਤਨ ਮਾਨੁ ॥

ُگرمُکھ گ ِیان دایھن نم امن ۔۔
ਗੁਰਮੁਤਖ ਮਹਲੀ ਮਹਲੁ ਪਛਾਨੁ ॥

ُگرمُکھ یلحم لحم اھچپن ۔۔

ਗੁਰਮੁਤਖ ਸੁਰਤਿ ਸਬਿੁ ਨੀਸਾਨੁ ॥੧॥

ُگرمُکھ ُسرت دبس اسینن ۔۔۱۔۔
ਐਸੇ ਪਰੇਮ ਭਗਤਿ ਵੀਚਾਰੀ ॥

اےسی رپمی تگھب وبچاری ۔۔

ਗੁਰਮੁਤਖ ਸਾਚਾ ਨਾਮੁ ਮੁਰਾਰੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ُگرمُکھ سااچ نام مُراری ۔۔۱۔۔راہو۔۔

ਅਤਹਤਨਤਸ ਤਨਰਮਲੁ ਥਾਤਨ ਸੁਥਾਨੁ ॥

اہیِس پِرلم اھتن ُسبھان ۔۔

ਿੀਨ ਭਵਨ ਤਨਹਕੇਵਲ ਤਗਆਨੁ ॥

نیت وھبن بِہکپؤل گ ِیان ۔۔

ਸਾਚੇ ਗੁਰ ਿੇ ਹੁਕਮੁ ਪਛਾਨੁ ॥੨॥

ک
ساےچ ُگر ےت ُچ م اھچپن ۔۔۲۔۔
ਸਾਚਾ ਹਰਖੁ ਨਾਹੀ ਤਿਸੁ ਸੋਗੁ ॥

سااچ ہرھک نایہ ئِس وسگ ۔۔

ਅੰਤਮਰਿੁ ਤਗਆਨੁ ਮਹਾ ਰਸੁ ਭੋਗੁ ॥

ارمت گ ِیان اہم رس وھبگ ۔۔
ਪੰਚ ਸਮਾਈ ਸੁਖੀ ਸਭੁ ਲੋਗੁ ॥੩॥

سک
پب
ج امسیئ ُ ھی سیھ ولگ ۔۔۳۔۔
ਸਗਲੀ ਜੋਤਿ ਿੇਰਾ ਸਭੁ ਕੋਈ ॥

سگلی وجت ریتا سیھ وکیئ ۔۔
ਆਪੇ ਜੋਤੜ ਤਵਛੋੜੇ ਸੋਈ ॥

ا ےپ وجر وِوھچرے وسیئ ۔۔
ਆਪੇ ਕਰਿਾ ਕਰੇ ਸੁ ਹੋਈ ॥੪॥

ا ےپ رکنا رکے وس وہیئ ۔۔۴۔۔
ਢਾਤਹ ਉਸਾਰੇ ਹੁਕਤਮ ਸਮਾਵੈ ॥

چک
امسوے ۔۔
داھےہ اُسارے ُ م َ
ਹੁਕਮੋ ਵਰਿੈ ਜੋ ਤਿਸੁ ਭਾਵੈ ॥

ُچکمؤ ور َئے وج ئِس اھبوے ۔۔

ਗੁਰ ਤਬਨੁ ਪੂਰਾ ਕੋਇ ਨ ਪਾਵੈ ॥੫॥

ُگر پِں ئُؤرا وکۓ ہن نا َوے ۔۔۵۔۔
ਬਾਲਕ ਤਬਰਤਧ ਨ ਸੁਰਤਿ ਪਰਾਤਨ ॥

ناکل پِردھ ہن ُسرت رپان ۔۔
ਭਤਰ ਜੋਬਤਨ ਬੂਿੈ ਅਤਭਮਾਤਨ ॥

ب
وبدے ا ھبمان ۔۔
رھب وجنب َ

ਤਬਨੁ ਨਾਵੈ ਤਕਆ ਲਹਤਸ ਤਨਿਾਤਨ ॥੬॥

پِں نا َوے ایک لہس ن ِدان ۔۔۶۔۔

ਤਜਸ ਕਾ ਅਨੁ ਧਨੁ ਸਹਤਜ ਨ ਜਾਨਾ ॥

سہ
سج اک ان دنھ ج ہن اجنا ۔۔
ਭਰਤਮ ਭੁਲਾਨਾ ਤਿਤਰ ਪਛੁਿਾਨਾ ॥

ب بھ ب
ج
َ
ھ
رھبم ھُالنا ِر یانا ۔۔

ਗਤਲ ਿਾਹੀ ਬਉਰਾ ਬਉਰਾਨਾ ॥੭॥

لگ اھپیہ ئؤرا ئؤرانا ۔۔۷۔۔
ਬੂਿਿ ਜਗੁ ਿੇਤਖਆ ਿਉ ਿਤਰ ਭਾਗੇ ॥

ئُؤدت چگ دنکھیا ئؤ در اھبےگ ۔۔
ਸਤਿਗੁਤਰ ਰਾਖੇ ਸੇ ਵਿਭਾਗੇ ॥

سیگؤر راےھک ےس وداھبےگ ۔۔
ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਕੀ ਚਰਣੀ ਲਾਗੇ ॥੮॥੬॥

نانک ُگر یک رچین الےگ ۔۔۸۔۔۶۔۔

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੧ ॥

ا سا ہلحم ۱۔۔
ਗਾਵਤਹ ਗੀਿੇ ਚੀਤਿ ਅਨੀਿੇ ॥

اگوہِ گیپے چیپت ا نیپے ۔۔

ਰਾਗ ਸੁਣਾਇ ਕਹਾਵਤਹ ਬੀਿੇ ॥

راگ ُسیاۓ اہکو َہ ن ِیپے ۔۔

ਤਬਨੁ ਨਾਵੈ ਮਤਨ ਝੂਿੁ ਅਨੀਿੇ ॥੧॥

چ
پِں نا َوے نم ُھؤھٹ ا نیپے ۔۔۱۔۔
ਕਹਾ ਚਲਹੁ ਮਨ ਰਹਹੁ ਘਰੇ ॥

اہک چلہؤ نم رہہؤ رھگے ۔۔

ਗੁਰਮੁਤਖ ਰਾਮ ਨਾਤਮ ਤਿਰਪਿਾਸੇ ਖੋਜਿ ਪਾਵਹੁ ਸਹਤਜ ਹਰੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

سہ
ُگرمُکھ رام نام رتِاتپےس وھکجت ناووہ ج ہرے ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਕਾਮੁ ਿੋਧੁ ਮਤਨ ਮੋਹੁ ਸਰੀਰਾ ॥

اکم رکودھ نم ومہ رسریا ۔۔
ਲਬੁ ਲੋਭੁ ਅਹੰਕਾਰੁ ਸੁ ਪੀਰਾ ॥

لپ ولھب ااکنہر وس نِترا ۔۔
ਰਾਮ ਨਾਮ ਤਬਨੁ ਤਕਉ ਮਨੁ ਧੀਰਾ ॥੨॥

رام نام پِں کپؤ نم دھترا ۔۔۲۔۔
ਅੰਿਤਰ ਨਾਵਣੁ ਸਾਚੁ ਪਛਾਣੈ ॥

ارتن ناون ساچ اھچپ ئَے ۔۔

ਅੰਿਰ ਕੀ ਗਤਿ ਗੁਰਮੁਤਖ ਜਾਣੈ ॥

ارتن یک گپ ُگرمُکھ اج ئَے ۔۔

ਸਾਚ ਸਬਿ ਤਬਨੁ ਮਹਲੁ ਨ ਪਛਾਣੈ ॥੩॥

ساچ دبس پِں لحم ہن اھچپ ئَے ۔۔۳۔۔
ਤਨਰੰਕਾਰ ਮਤਹ ਆਕਾਰੁ ਸਮਾਵੈ ॥

امسوے ۔۔
پِراکنر ہہم ا اکر َ

ਅਕਲ ਕਲਾ ਸਚੁ ਸਾਤਚ ਤਟਕਾਵੈ ॥

لقع کال چس ساچ ئِکا َوے ۔۔
ਸੋ ਨਰੁ ਗਰਭ ਜੋਤਨ ਨਹੀ ਆਵੈ ॥੪॥

ے ۔۔۴۔۔
وس رن رگھب وجن یہن ا و َ
ਜਹਾਂ ਨਾਮੁ ਤਮਲੈ ਿਹ ਜਾਉ ॥

اہجن نام ملَ ِے ہت اجو ۔۔

ਗੁਰ ਪਰਸਾਿੀ ਕਰਮ ਕਮਾਉ ॥

ُگر رپسادی رکم امکو ۔۔

ਨਾਮੇ ਰਾਿਾ ਹਤਰ ਗੁਣ ਗਾਉ ॥੫॥

ناےم رانا ہر ُگں اگو ۔۔۵۔۔
ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਿੇ ਆਪੁ ਪਛਾਿਾ ॥

ُگر ویسا ےت ا ت اھچپنا ۔۔

ਅੰਤਮਰਿ ਨਾਮੁ ਵਤਸਆ ਸੁਖਿਾਿਾ ॥

ارمِت نام وایس ُسکھدانا ۔۔

ਅਨਤਿਨੁ ਬਾਣੀ ਨਾਮੇ ਰਾਿਾ ॥੬॥

ادنِن ناین ناےم رانا ۔۔۶۔۔
ਮੇਰਾ ਪਰਭੁ ਲਾਏ ਿਾ ਕੋ ਲਾਗੈ ॥

ریما رپَھب الےئ نا وک ال َگے ۔۔
ਹਉਮੈ ਮਾਰੇ ਸਬਿੇ ਜਾਗੈ ॥

ہؤ م َے امرے دبسے اج َگے ۔۔
ਐਥੈ ਓਥੈ ਸਿਾ ਸੁਖੁ ਆਗੈ ॥੭॥

ب
اےھتی او َھے دسا ُسکھ ا ےگ ۔۔۷۔۔
ਮਨੁ ਚੰਚਲੁ ਤਬਤਧ ਨਾਹੀ ਜਾਣੈ ॥

نم لچنچ نِدھ نایہ اج ئَے ۔۔
ਮਨਮੁਤਖ ਮੈਲਾ ਸਬਿੁ ਨ ਪਛਾਣੈ ॥

مب
مُکھ مَیال دبس ہن اھچپ ئَے ۔۔

ਗੁਰਮੁਤਖ ਤਨਰਮਲੁ ਨਾਮੁ ਵਖਾਣੈ ॥੮॥

ُگرمُکھ پِرلم نام واھک ئَے ۔۔۸۔۔

ਹਤਰ ਜੀਉ ਆਗੈ ਕਰੀ ਅਰਿਾਤਸ ॥

ہر جپؤ ا ےگ رکی ارداس ۔۔

ਸਾਧੂ ਜਨ ਸੰਗਤਿ ਹੋਇ ਤਨਵਾਸੁ ॥

سا ُدوھ نج تگنس وہۓ ئِؤاس ۔۔
ਤਕਲਤਵਖ ਿੁਖ ਕਾਟੇ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਪਰਗਾਸੁ ॥੯॥

کِلؤِھک ُدھک اکےٹ ہر نام رپَاگس ۔۔۹۔۔

ਕਤਰ ਬੀਚਾਰੁ ਆਚਾਰੁ ਪਰਾਿਾ ॥

رک اچیبر ا اچر رپانا ۔۔
ਸਤਿਗੁਰ ਬਚਨੀ ਏਕੋ ਜਾਿਾ ॥

سیگؤر ینچب اوکی اجنا ۔۔

ਨਾਨਕ ਰਾਮ ਨਾਤਮ ਮਨੁ ਰਾਿਾ ॥੧੦॥੭॥

نانک رام نام نم رانا ۔۔۱۱۔۔۷۔۔
ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੧ ॥

ا سا ہلحم ۱۔۔
ਮਨੁ ਮੈਗਲੁ ਸਾਕਿੁ ਿੇਵਾਨਾ ॥

نم مَپگل ساطق دویانا ۔۔

ਬਨ ਖੰਤਿ ਮਾਇਆ ਮੋਤਹ ਹੈਰਾਨਾ ॥

نب ڈنھک امنا ومہِ َچترانا ۔۔
ਇਿ ਉਿ ਜਾਤਹ ਕਾਲ ਕੇ ਚਾਪੇ ॥

اِت اُت اجہِ اکل ےک اچےپ ۔۔
ਗੁਰਮੁਤਖ ਖੋਤਜ ਲਹੈ ਘਰੁ ਆਪੇ ॥੧॥

ُگرمُکھ وھکچ ل َہے رھگ ا ےپ ۔۔۱۔۔

ਤਬਨੁ ਗੁਰ ਸਬਿੈ ਮਨੁ ਨਹੀ ਿਉਰਾ ॥

ب
پِں ُگر دبسَے نم یہن ھؤرا ۔۔

ਤਸਮਰਹੁ ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਅਤਿ ਤਨਰਮਲੁ ਅਵਰ ਤਿਆਗਹੁ ਹਉਮੈ ਕਉਰਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ِسمر ُہ رام نام ات پِرلم ا َور پ ِیاوہگ ہؤ م َے کؤرا ۔۔۱۔۔راہو۔۔

ਇਹੁ ਮਨੁ ਮੁਗਧੁ ਕਹਹੁ ਤਕਉ ਰਹਸੀ ॥

اویہ نم مُگدھ کہہؤ کپؤ رہسی ۔۔

ਤਬਨੁ ਸਮਝੇ ਜਮ ਕਾ ਿੁਖੁ ਸਹਸੀ ॥

س
پِں ےھجمس مج اک ُدھک ہسی ۔۔
ਆਪੇ ਬਖਸੇ ਸਤਿਗੁਰੁ ਮੇਲੈ ॥

نک
ا ےپ ھسے سیگؤر میلَے ۔۔

ਕਾਲੁ ਕੰਟਕੁ ਮਾਰੇ ਸਚੁ ਪੇਲੈ ॥੨॥

اکل کییک امرے چس پیلَے ۔۔۲۔۔
ਇਹੁ ਮਨੁ ਕਰਮਾ ਇਹੁ ਮਨੁ ਧਰਮਾ ॥

اِوہ نم رکام اِوہ نم درھام ۔۔
ਇਹੁ ਮਨੁ ਪੰਚ ਿਿੁ ਿੇ ਜਨਮਾ ॥

پب
اِوہ نم ج پپ ےت جبما ۔۔
ਸਾਕਿੁ ਲੋਭੀ ਇਹੁ ਮਨੁ ਮੂੜਾ ॥

ساطق ولیھب اِوہ نم مُؤرا ۔۔
ਗੁਰਮੁਤਖ ਨਾਮੁ ਜਪੈ ਮਨੁ ਰੂੜਾ ॥੩॥

ُگرمُکھ نام جپَے نم ُرورا ۔۔۳۔۔
ਗੁਰਮੁਤਖ ਮਨੁ ਅਸਥਾਨੇ ਸੋਈ ॥

ُگرمُکھ نم ااھتسےن وسیئ ۔۔

ਗੁਰਮੁਤਖ ਤਿਰਭਵਤਣ ਸੋਝੀ ਹੋਈ ॥

ب
ُگرمُکھ رتِ َھؤن وسیھج وہیئ ۔۔

ਇਹੁ ਮਨੁ ਜੋਗੀ ਭੋਗੀ ਿਪੁ ਿਾਪੈ ॥

اِوہ نم وجیگ وھبیگ پپ نا ئَے ۔۔
ਗੁਰਮੁਤਖ ਚੀਨਹੈ ਹਤਰ ਪਰਭੁ ਆਪੈ ॥੪॥

ُگ مک چیبہ
َھے ہر رپَھب ا ےپَ ۔۔۴۔۔
ر ُھ
ਮਨੁ ਬੈਰਾਗੀ ਹਉਮੈ ਤਿਆਗੀ ॥

نم ریبایگ ہؤ م َے ایتیگ ۔۔

ਘਤਟ ਘਤਟ ਮਨਸਾ ਿੁਤਬਧਾ ਲਾਗੀ ॥

ٹھگ ٹھگ اسنم ُددباھ الیگ ۔۔
ਰਾਮ ਰਸਾਇਣੁ ਗੁਰਮੁਤਖ ਚਾਖੈ ॥

ک
رام رسانئ ُگرمُکھ اچ َھے ۔۔

ਿਤਰ ਘਤਰ ਮਹਲੀ ਹਤਰ ਪਤਿ ਰਾਖੈ ॥੫॥

ک
در رھگ یلحم ہر پپ را َھے ۔۔۵۔۔
ਇਹੁ ਮਨੁ ਰਾਜਾ ਸੂਰ ਸੰਗਰਾਤਮ ॥

اِوہ نم رااج سُؤر رگنسام ۔۔
ਇਹੁ ਮਨੁ ਤਨਰਭਉ ਗੁਰਮੁਤਖ ਨਾਤਮ ॥

ب
اِوپ نم پِر ھؤ ُگرمُکھ نام ۔۔

ਮਾਰੇ ਪੰਚ ਅਪੁਨੈ ਵਤਸ ਕੀਏ ॥

پب
امرے ج اےنپ وس ےئیک ۔۔
ਹਉਮੈ ਗਰਾਤਸ ਇਕਿੁ ਥਾਇ ਕੀਏ ॥੬॥

ہؤ م َے رگاس اِتک اھتےئ ےئیک ۔۔۶۔۔

ਗੁਰਮੁਤਖ ਰਾਗ ਸੁਆਿ ਅਨ ਤਿਆਗੇ ॥

ُگرمُکھ راگ سُؤاد ان ایتےگ ۔۔

ਗੁਰਮੁਤਖ ਇਹੁ ਮਨੁ ਭਗਿੀ ਜਾਗੇ ॥

ب
ُگرمُکھ اِوہ نم ھگبی اجےگ ۔۔

ਅਨਹਿ ਸੁਤਣ ਮਾਤਨਆ ਸਬਿੁ ਵੀਚਾਰੀ ॥

ابچد ُسں اماین دبس وبچاری ۔۔

ਆਿਮੁ ਚੀਤਨਹ ਭਏ ਤਨਰੰਕਾਰੀ ॥੭॥

ا مت چیبہھِ ےئھب پِراکنری ۔۔۷۔۔

ਇਹੁ ਮਨੁ ਤਨਰਮਲੁ ਿਤਰ ਘਤਰ ਸੋਈ ॥

اِوہ نم پِرلم در رھگ وسیئ ۔۔

ਗੁਰਮੁਤਖ ਭਗਤਿ ਭਾਉ ਧੁਤਨ ਹੋਈ ॥

ُگرمُکھ تگھب اھبو د ُھں وہیئ ۔۔

ਅਤਹਤਨਤਸ ਹਤਰ ਜਸੁ ਗੁਰ ਪਰਸਾਤਿ ॥

اہیِس ہر سج ُگر رپساد ۔۔

ਘਤਟ ਘਤਟ ਸੋ ਪਰਭੁ ਆਤਿ ਜੁਗਾਤਿ ॥੮॥

ٹھگ ٹھگ وس رپَھب ا د ُجگاد ۔۔۸۔۔
ਰਾਮ ਰਸਾਇਤਣ ਇਹੁ ਮਨੁ ਮਾਿਾ ॥

رام رسانئ اِوہ نم امنا ۔۔
ਸਰਬ ਰਸਾਇਣੁ ਗੁਰਮੁਤਖ ਜਾਿਾ ॥

رست رسانئ ُگرمُکھ اجنا ۔۔

ਭਗਤਿ ਹੇਿੁ ਗੁਰ ਚਰਣ ਤਨਵਾਸਾ ॥

تگھب َہپت ُگر رچن ئِؤاسا ۔۔

ਨਾਨਕ ਹਤਰ ਜਨ ਕੇ ਿਾਸਤਨ ਿਾਸਾ ॥੯॥੮॥

نانک ہر نج ےک دانس داسا ۔۔۹۔۔۸۔۔
ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੧ ॥

ا سا ہلحم ۱۔۔
ਿਨੁ ਤਬਨਸੈ ਧਨੁ ਕਾ ਕੋ ਕਹੀਐ ॥

نت نِیسے دنھ اک وک کہ ٔپے َ۔۔

ਤਬਨੁ ਗੁਰ ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਕਿ ਲਹੀਐ ॥

پِں ُگر رام نام تک لہی َپے ۔۔

ਰਾਮ ਨਾਮ ਧਨੁ ਸੰਤਗ ਸਖਾਈ ॥

رام نام دنھ گنس اھکسیئ ۔۔
ਅਤਹਤਨਤਸ ਤਨਰਮਲੁ ਹਤਰ ਤਲਵ ਲਾਈ ॥੧॥

اہیِس پِرلم ہر لِؤ الیئ ۔۔۱۔۔

ਰਾਮ ਨਾਮ ਤਬਨੁ ਕਵਨੁ ਹਮਾਰਾ ॥

رام نام پِں وکَن امہرا ۔۔

ਸੁਖ ਿੁਖ ਸਮ ਕਤਰ ਨਾਮੁ ਨ ਛੋਿਉ ਆਪੇ ਬਖਤਸ ਤਮਲਾਵਣਹਾਰਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

نک
ھ
م
ِ
ُسکھ ُدھک عمس رک نام ہن وھچدو ا ےپ س الواہنرا ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਕਤਨਕ ਕਾਮਨੀ ਹੇਿੁ ਗਵਾਰਾ ॥

کنک اکینم تیہ وگارا ۔۔

ਿੁਤਬਧਾ ਲਾਗੇ ਨਾਮੁ ਤਵਸਾਰਾ ॥

ُددباھ الےگ نام وِسارا ۔۔
ਤਜਸੁ ਿੂੰ ਬਖਸਤਹ ਨਾਮੁ ਜਪਾਇ ॥

نک
ِجس ئُؤن ھسہہ نام اپجۓ ۔۔

ਿੂਿੁ ਨ ਲਾਤਗ ਸਕੈ ਗੁਨ ਗਾਇ ॥੨॥

ےکس ُگں اگۓ ۔۔۲۔۔
ُدوت ہن الگ َ
ਹਤਰ ਗੁਰੁ ਿਾਿਾ ਰਾਮ ਗੁਪਾਲਾ ॥

ہر ُگر دانا رام ُگیاال ۔۔

ਤਜਉ ਭਾਵੈ ਤਿਉ ਰਾਖੁ ਿਇਆਲਾ ॥

ج ٔپؤ اھبوے پپؤ راھک دناال ۔۔

ਗੁਰਮੁਤਖ ਰਾਮੁ ਮੇਰੈ ਮਤਨ ਭਾਇਆ ॥

ُگرمُکھ رام ریمَے نم اھبنا ۔۔

ਰੋਗ ਤਮਟੇ ਿੁਖੁ ਿਾਤਕ ਰਹਾਇਆ ॥੩॥

روگ ِمپے ُدھک اھٹک راہنا ۔۔۳۔۔
ਅਵਰੁ ਨ ਅਉਖਧੁ ਿੰਿ ਨ ਮੰਿਾ ॥

ا َور ہن اودھکھ تنت ہن اتنم ۔۔
ਹਤਰ ਹਤਰ ਤਸਮਰਣੁ ਤਕਲਤਵਖ ਹੰਿਾ ॥

ہر ہر ِسمرن کِلؤِھک ہییا ۔۔

ਿੂੰ ਆਤਪ ਭੁਲਾਵਤਹ ਨਾਮੁ ਤਵਸਾਤਰ ॥

ب
ئُؤن ا ت ھُالوہِ نام وِسار ۔۔

ਿੂੰ ਆਪੇ ਰਾਖਤਹ ਤਕਰਪਾ ਧਾਤਰ ॥੪॥

ئُؤن ا ےپ راکھہہ کِرنا داھر ۔۔۴۔۔
ਰੋਗੁ ਭਰਮੁ ਭੇਿੁ ਮਤਨ ਿੂਜਾ ॥

روگ رھبم ب َھید نم ُدواج ۔۔
ਗੁਰ ਤਬਨੁ ਭਰਤਮ ਜਪਤਹ ਜਪੁ ਿੂਜਾ ॥

ُگر پِں رھبم جبہہ جت ُدواج ۔۔

ਆਤਿ ਪੁਰਖ ਗੁਰ ਿਰਸ ਨ ਿੇਖਤਹ ॥

ا د ُپرھک ُگر درس ہن دنکھہہ ۔۔

ਤਵਣੁ ਗੁਰ ਸਬਿੈ ਜਨਮੁ ਤਕ ਲੇਖਤਹ ॥੫॥

ل
وِن ُگر دبسَے منج ک یکھ ِہ ۔۔۵۔۔
ਿੇਤਖ ਅਚਰਜੁ ਰਹੇ ਤਬਸਮਾਤਿ ॥

دھکی ارچچ رےہ ِئسماد ۔۔

ਘਤਟ ਘਤਟ ਸੁਰ ਨਰ ਸਹਜ ਸਮਾਤਧ ॥

سہ
ٹھگ ٹھگ ُسر رن ج امسدھ ۔۔
ਭਤਰਪੁਤਰ ਧਾਤਰ ਰਹੇ ਮਨ ਮਾਹੀ ॥

رھب ُپر داھر رےہ نم امیہ ۔۔

ਿੁਮ ਸਮਸਤਰ ਅਵਰੁ ਕੋ ਨਾਹੀ ॥੬॥

ُب س
م مسر ا َور وک نایہ ۔۔۶۔۔

ਜਾ ਕੀ ਭਗਤਿ ਹੇਿੁ ਮੁਤਖ ਨਾਮੁ ॥

اج یک تگھب َہپت مُکھ نام ۔۔

ਸੰਿ ਭਗਿ ਕੀ ਸੰਗਤਿ ਰਾਮੁ ॥

سیت تگھب یک تگنس رام ۔۔
ਬੰਧਨ ਿੋਰੇ ਸਹਤਜ ਤਧਆਨੁ ॥

سہ
دنبنھ وترے ج دایھن ۔۔
ਛੂਟੈ ਗੁਰਮੁਤਖ ਹਤਰ ਗੁਰ ਤਗਆਨੁ ॥੭॥

چ
ُھؤ ئَے ُگرمُکھ ہر ُگر گ ِیان ۔۔۷۔۔
ਨਾ ਜਮਿੂਿ ਿੂਖੁ ਤਿਸੁ ਲਾਗੈ ॥

ہن چم ُدوت ُدوھک ئِس ال َگے َ۔۔
ਜੋ ਜਨੁ ਰਾਮ ਨਾਤਮ ਤਲਵ ਜਾਗੈ ॥

وج نج رام نام لِؤ اج َگے َ۔۔

ਭਗਤਿ ਵਛਲੁ ਭਗਿਾ ਹਤਰ ਸੰਤਗ ॥

ب
تگھب ولھچ ھگیا ہر گنس ۔۔

ਨਾਨਕ ਮੁਕਤਿ ਭਏ ਹਤਰ ਰੰਤਗ ॥੮॥੯॥

نانک مُکت ےئھب ہر رنگ ۔۔۸۔۔۹۔۔
ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੧ ਇਕਿੁਕੀ ॥

ا سا ہلحم  ۱اِکیُکی ۔۔

ਗੁਰੁ ਸੇਵੇ ਸੋ ਿਾਕੁਰ ਜਾਨੈ ॥

ُگر ویسے وس اھٹ ُکر اج ئَے ۔۔
ਿੂਖੁ ਤਮਟੈ ਸਚੁ ਸਬਤਿ ਪਛਾਨੈ ॥੧॥

ُدوھک ِمپے چس دبس اھچپ ئَے ۔۔۱۔۔

ਰਾਮੁ ਜਪਹੁ ਮੇਰੀ ਸਖੀ ਸਖੈਨੀ ॥

سک
ب
ھ
ی
َ
ی ۔۔
رام جبہؤ ریمی یھکس
ਸਤਿਗੁਰੁ ਸੇਤਵ ਿੇਖਹੁ ਪਰਭੁ ਨੈਨੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ک
ویس دن ھہؤ رپَھب نَیبی ۔۔۱۔۔راہو۔۔
سیگؤر َ
ਬੰਧਨ ਮਾਿ ਤਪਿਾ ਸੰਸਾਤਰ ॥

دنبنھ امت پِیا اسنسر ۔۔
ਬੰਧਨ ਸੁਿ ਕੰਤਨਆ ਅਰੁ ਨਾਤਰ ॥੨॥

دنبنھ ُست کیّیا ار نار ۔۔۲۔۔
ਬੰਧਨ ਕਰਮ ਧਰਮ ਹਉ ਕੀਆ ॥

دنبنھ رکم درھم ہؤ ایک ۔۔
ਬੰਧਨ ਪੁਿੁ ਕਲਿੁ ਮਤਨ ਬੀਆ ॥੩॥

دنبنھ ُپپ تلک نم ایب ۔۔۳۔۔
ਬੰਧਨ ਤਕਰਖੀ ਕਰਤਹ ਤਕਰਸਾਨ ॥

دنبنھ کِریھک رکہِ کِرسان ۔۔

ਹਉਮੈ ਿੰਨੁ ਸਹੈ ਰਾਜਾ ਮੰਗੈ ਿਾਨ ॥੪॥

َ
ہؤ م َے د ّن س َہے رااج میگے َ دان ۔۔۴۔۔
ਬੰਧਨ ਸਉਿਾ ਅਣਵੀਚਾਰੀ ॥

دنبنھ سَؤدا اونِاچری وبچاری ۔۔
ਤਿਪਤਿ ਨਾਹੀ ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਪਸਾਰੀ ॥੫॥

پِپت نایہ امنا ومہ ئساری ۔۔۵۔۔

ਬੰਧਨ ਸਾਹ ਸੰਚਤਹ ਧਨੁ ਜਾਇ ॥

دنبنھ ساہ سبجہ ِہ دنھ اجۓ ۔۔
ਤਬਨੁ ਹਤਰ ਭਗਤਿ ਨ ਪਵਈ ਥਾਇ ॥੬॥

پِں ہر تگھب ہن وپیئ اھتےئ ۔۔۶۔۔
ਬੰਧਨ ਬੇਿੁ ਬਾਿੁ ਅਹੰਕਾਰ ॥

دنبنھ پ َید ناد ااکنہر ۔۔
ਬੰਧਤਨ ਤਬਨਸੈ ਮੋਹ ਤਵਕਾਰ ॥੭॥

دنبنھ نِی َسے ومہ وِاکر ۔۔۷۔۔
ਨਾਨਕ ਰਾਮ ਨਾਮ ਸਰਣਾਈ ॥

نانک رام نام رسنایئ ۔۔
ਸਤਿਗੁਤਰ ਰਾਖੇ ਬੰਧੁ ਨ ਪਾਈ ॥੮॥੧੦॥

سیگؤر راےھک دنبھ ہن نایئ ۔۔۸۔۔۱۱۔۔
ਰਾਗੁ ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੧ ਅਸਟਪਿੀਆ ਘਰੁ ੩

راگ ا سا ہلحم  ۱اسییدنا رھگ ۳
ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪਰਸਾਤਿ ॥

اِک اواکنر سیگؤر رپساد ۔۔
ਤਜਨ ਤਸਤਰ ਸੋਹਤਨ ਪਟੀਆ ਮਾਂਗੀ ਪਾਇ ਸੰਧੂਰੁ ॥

ِجں سِر وسنہ ن ِییا امیگن ناۓ دنسُوھر ۔۔

ਸੇ ਤਸਰ ਕਾਿੀ ਮੁੰਨੀਅਤਨਹ ਗਲ ਤਵਤਚ ਆਵੈ ਧੂਤੜ ॥

ب
ے دھُؤر ۔۔
ےس سِر اکیت مُنیی ہھِ لگ وِچ ا و َ

ਮਹਲਾ ਅੰਿਤਰ ਹੋਿੀਆ ਹੁਤਣ ਬਹਤਣ ਨ ਤਮਲਤਨਹ ਹਿੂਤਰ ॥੧॥

ہلحم ادنر وہدپیا ُہں نہب ہن مِلبِہھ دحُور ۔۔۱۔۔
ਆਿੇਸੁ ਬਾਬਾ ਆਿੇਸੁ ॥

ا دسی نانا ا دسی ۔۔
ਆਤਿ ਪੁਰਖ ਿੇਰਾ ਅੰਿੁ ਨ ਪਾਇਆ ਕਤਰ ਕਤਰ ਿੇਖਤਹ ਵੇਸ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ا د ُپرھک ریتا اپپ ہن نانا رک رک دنکھہہ وسی ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਜਿਹੁ ਸੀਆ ਵੀਆਹੀਆ ਲਾੜੇ ਸੋਹਤਨ ਪਾਤਸ ॥

سییا وِناایہ الرے وسنہ ناس ۔۔
چدوہ ِ
ਹੀਿੋਲੀ ਚਤੜ ਆਈਆ ਿੰਿ ਖੰਿ ਕੀਿੇ ਰਾਤਸ ॥

ڈیہویل ڑچ ا ایئ ددن ڈنھک کیپے راس ۔۔

ਉਪਰਹੁ ਪਾਣੀ ਵਾਰੀਐ ਝਲੇ ਤਝਮਕਤਨ ਪਾਤਸ ॥੨॥

چھِ
م
ک
اُرپوہ ناین وار پپے ےلھج ں ناس ۔۔۲۔۔

ਇਕੁ ਲਖੁ ਲਹਤਨਹ ਬਤਹਿੀਆ ਲਖੁ ਲਹਤਨਹ ਖੜੀਆ ॥

اِک ھکل لہبہھِ بہبھیا ھکل لہبہھِ ڑھکناِ۔۔

ਗਰੀ ਛੁਹਾਰੇ ਖਾਂਿੀਆ ਮਾਣਤਨਹ ਸੇਜੜੀਆ ॥

سب
چ
رگی ُھؤاہرے اھکدنپیا امپبہھِ چرنا ۔۔

ਤਿਨਹ ਗਤਲ ਤਸਲਕਾ ਪਾਈਆ ਿੁਟਤਨਹ ਮੋਿਸਰੀਆ ॥੩॥

نُیب
پ ِبہھ لگ سِلکا ناایئ ھھِ ومرستنا ۔۔۳۔۔

ਧਨੁ ਜੋਬਨੁ ਿੁਇ ਵੈਰੀ ਹੋਏ ਤਜਨਹੀ ਰਖੇ ਰੰਗੁ ਲਾਇ ॥

جبہ
دنھ وجنب ُدےئ وریی وہےئ ھی رےھک رنگ ال ِئے ۔۔

ਿੂਿਾ ਨੋ ਿੁਰਮਾਇਆ ਲੈ ਚਲੇ ਪਤਿ ਗਵਾਇ ॥

ُدونا ون فُرامنا لَے ےلچ پپ وگَاےی ۔۔

ਜੇ ਤਿਸੁ ਭਾਵੈ ਿੇ ਵਤਿਆਈ ਜੇ ਭਾਵੈ ਿੇਇ ਸਜਾਇ ॥੪॥

ئ
اھبوے دےئ اجسۓ ۔۔۴۔۔
اھبوے دے ودنایئ ےج َ
ےج ِس َ
ਅਗੋ ਿੇ ਜੇ ਚੇਿੀਐ ਿਾਂ ਕਾਇਿੁ ਤਮਲੈ ਸਜਾਇ ॥

اوگ دے ےج چییپَے نان اکپپ ملَ ِے اجسۓ ۔۔
ਸਾਹਾਂ ਸੁਰਤਿ ਗਵਾਈਆ ਰੰਤਗ ਿਮਾਸੈ ਚਾਇ ॥

سااہن ُسرت وگَاایئ رنگ امت سَے اچۓ ۔۔

ਬਾਬਰਵਾਣੀ ਤਿਤਰ ਗਈ ਕੁਇਰੁ ਨ ਰੋਟੀ ਖਾਇ ॥੫॥

ب
اھکۓ ۔۔۵۔۔
ناپرواین ھِر یئگ وک بہے ہن رویٹ
ِ

ਇਕਨਾ ਵਖਿ ਖੁਆਈਅਤਹ ਇਕਨਹਾ ਪੂਜਾ ਜਾਇ ॥

ک
اِانک وتھک ُھؤاپ ٔبہہ اِاھنک ئُؤاج اجۓ ۔۔

ਚਉਕੇ ਤਵਣੁ ਤਹੰਿਵਾਣੀਆ ਤਕਉ ਤਟਕੇ ਕਢਤਹ ਨਾਇ ॥

جؤےک وِن ِہیدوااین کپؤ نکِے ڈکھ ِہ ناےئ ۔۔

ਰਾਮੁ ਨ ਕਬਹੂ ਚੇਤਿਓ ਹੁਤਣ ਕਹਤਣ ਨ ਤਮਲੈ ਖੁਿਾਇ ॥੬॥

ۓ ۔۔۶۔۔
رام ہن کب ُہؤچی ِیپؤ ُہں کہں ہن ملَ ِے ک ُھدا ِ

ਇਤਕ ਘਤਰ ਆਵਤਹ ਆਪਣੈ ਇਤਕ ਤਮਤਲ ਤਮਤਲ ਪੁਛਤਹ ਸੁਖ ॥

مِ مِ ب
ُج
س
ک
ُ
اِک رھگ ا وہِ ا پ َپے اِک ل ل ھ ِہ ھ ۔۔

ਇਕਨਹਾ ਏਹੋ ਤਲਤਖਆ ਬਤਹ ਬਤਹ ਰੋਵਤਹ ਿੁਖ ॥

اِکبہھا اوہی لک ِھیا ہہب ہہب رووہِ ُدھک ۔۔

ਜੋ ਤਿਸੁ ਭਾਵੈ ਸੋ ਥੀਐ ਨਾਨਕ ਤਕਆ ਮਾਨੁਖ ॥੭॥੧੧॥

ب
ئ
ن
ک
ھی
ُ
پ
ن
اھبوے وس ے نا ک ایک ام ھ ۔۔۷۔۔۱۱۔۔
وج ِس َ
ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੧ ॥

ا سا ہلحم ۱۔۔
ਕਹਾ ਸੁ ਖੇਲ ਿਬੇਲਾ ਘੋੜੇ ਕਹਾ ਭੇਰੀ ਸਹਨਾਈ ॥

اہک وس لیھک طییلہ وھگرے اہک ریھبی انہسیئ ۔۔
ਕਹਾ ਸੁ ਿੇਗਬੰਿ ਗਾਿੇਰਤੜ ਕਹਾ ਸੁ ਲਾਲ ਕਵਾਈ ॥

اہک وس پیگیید اگدریر اہک وس الل وکَایئ ۔۔

ਕਹਾ ਸੁ ਆਰਸੀਆ ਮੁਹ ਬੰਕੇ ਐਥੈ ਤਿਸਤਹ ਨਾਹੀ ॥੧॥

اہک وس ا رایس مُؤہ پیکے اےھتی ِدسہہ نایہ ۔۔۱۔۔
ਇਹੁ ਜਗੁ ਿੇਰਾ ਿੂ ਗੋਸਾਈ ॥

اِویہ چگ ریتا ئُؤ وگسایئ ۔۔

ਏਕ ਘੜੀ ਮਤਹ ਥਾਤਪ ਉਥਾਪੇ ਜਰੁ ਵੰਤਿ ਿੇਵੈ ਭਾਂਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

انک ڑھگی ہہم اھتت اُاھتےپ رج وند دویَے اھبیئن ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਕਹਾਂ ਸੁ ਘਰ ਿਰ ਮੰਿਪ ਮਹਲਾ ਕਹਾ ਸੁ ਬੰਕ ਸਰਾਈ ॥

اہکن وس رھگ در ڈنمت ہلحم اہک وس کنب رسایئ ۔۔
ਕਹਾਂ ਸੁ ਸੇਜ ਸੁਖਾਲੀ ਕਾਮਤਣ ਤਜਸੁ ਵੇਤਖ ਨੀਿ ਨ ਪਾਈ ॥

اہکن وس جیس ُسکھایل اکنم ِجس وھکی دین ہن نایئ ۔۔

ਕਹਾ ਸੁ ਪਾਨ ਿੰਬੋਲੀ ਹਰਮਾ ਹੋਈਆ ਛਾਈ ਮਾਈ ॥੨॥

اہک وس نان وبمتیل ہرام وہایئ اھچیئ امیئ ۔۔۲۔۔

ਇਸੁ ਜਰ ਕਾਰਤਣ ਘਣੀ ਤਵਗੁਿੀ ਇਤਨ ਜਰ ਘਣੀ ਖੁਆਈ ॥

گ
گھب ک
ُ
ب
ھب
گ
ھ
ِ
ُ
ِ
اِس رج اکرن ی و ی ان رج ی ؤا یئ ۔۔
ਪਾਪਾ ਬਾਝਹੁ ਹੋਵੈ ਨਾਹੀ ਮੁਇਆ ਸਾਤਥ ਨ ਜਾਈ ॥

چ
وہوے نایہ مُؤنا ساھت ہن اجیئ ۔۔
نانا نا ھہؤ َ

ਤਜਸ ਨੋ ਆਤਪ ਖੁਆਏ ਕਰਿਾ ਖੁਤਸ ਲਏ ਚੰਤਗਆਈ ॥੩॥

ُک
ک
ِجس ون ا ت ُھؤاۓ رکنا ھس ےئل ایگنچیئ ۔۔۳۔۔

ਕੋਟੀ ਹੂ ਪੀਰ ਵਰਤਜ ਰਹਾਏ ਜਾ ਮੀਰੁ ਸੁਤਣਆ ਧਾਇਆ ॥

وکیٹ ُہؤ نِتر ورچ راہےئ اج ِمتر ُسییا داھنا ۔۔

ਥਾਨ ਮੁਕਾਮ ਜਲੇ ਤਬਜ ਮੰਿਰ ਮੁਤਛ ਮੁਤਛ ਕੁਇਰ ਰੁਲਾਇਆ ॥

م م
ب
اھتن مُقام ےلج ِج دنمر ُج ُج ُ ٔک ٔر

ُرالنا ۔۔

ਕੋਈ ਮੁਗਲੁ ਨ ਹੋਆ ਅੰਧਾ ਤਕਨੈ ਨ ਪਰਚਾ ਲਾਇਆ ॥੪॥

وکیئ مُغل ہن وہا ادناھ ک ِ َپے ہن رپہچ النا ۔۔۴۔۔

ਮੁਗਲ ਪਿਾਣਾ ਭਈ ਲੜਾਈ ਰਣ ਮਤਹ ਿੇਗ ਵਗਾਈ ॥

مُغل پبھانا یئھب ڑلایئ رن ہہم پ َیگ واگیئ ۔۔

ਓਨਹੀ ਿੁਪਕ ਿਾਤਣ ਚਲਾਈ ਓਨਹੀ ਹਸਤਿ ਤਚੜਾਈ ॥

اویھن ُپیک نان چالیئ اویھن ہست جِرایئ ۔۔

ਤਜਨਹ ਕੀ ਚੀਰੀ ਿਰਗਹ ਪਾਟੀ ਤਿਨਹਾ ਮਰਣਾ ਭਾਈ ॥੫॥

ِجبہھ یک ریچی درہگ نایٹ پ ِبہھا رمنا اھبیئ ۔۔۵۔۔

ਇਕ ਤਹੰਿਵਾਣੀ ਅਵਰ ਿੁਰਕਾਣੀ ਭਤਟਆਣੀ ਿਕੁਰਾਣੀ ॥

ب
ب
اِک ِہیدواین ا َور ُپراکین ھییاین ھ ُکراین ۔۔

ਇਕਨਹਾ ਪੇਰਣ ਤਸਰ ਖੁਰ ਪਾਟੇ ਇਕਨਹਾ ਵਾਸੁ ਮਸਾਣੀ ॥

ک
اِکبہھا نتَرن سِر ُھر ناےٹ اِکبہھا واس اسمین ۔۔

ਤਜਨਹ ਕੇ ਬੰਕੇ ਘਰੀ ਨ ਆਇਆ ਤਿਨਹ ਤਕਉ ਰੈਤਣ ਤਵਹਾਣੀ ॥੬॥

ِجبہھ ےک پیکے رھگی ہن ا نا پ ِبہھ کپؤ َرنی وِاہین ۔۔۶۔۔
ਆਪੇ ਕਰੇ ਕਰਾਏ ਕਰਿਾ ਤਕਸ ਨੋ ਆਤਖ ਸੁਣਾਈਐ ॥

ا ےپ رکے رکاےئ رکنا کِس ون ا ھک ُسیا نیپے ۔۔

ਿੁਖੁ ਸੁਖੁ ਿੇਰੈ ਭਾਣੈ ਹੋਵੈ ਤਕਸ ਥੈ ਜਾਇ ਰੂਆਈਐ ॥

ب
وہوے کِس َھے اجۓ ُروا پ ٔپے ۔۔
ُدھک ُسکھ ریتَے اھب ئَے َ
ਹੁਕਮੀ ਹੁਕਤਮ ਚਲਾਏ ਤਵਗਸੈ ਨਾਨਕ ਤਲਤਖਆ ਪਾਈਐ ॥੭॥੧੨॥

چک ک
ُ می ُچ م

چالۓ وِ گ َسے نانک لک ِھیا نا پپَے ۔۔۷۔۔۱۲۔۔
ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪਰਸਾਤਿ ॥

اِک اواکنر سیگؤر رپساد ۔۔
ਆਸਾ ਕਾਿੀ ਮਹਲਾ ੧ ਘਰੁ ੮ ਅਸਟਪਿੀਆ ॥

ا سا اکیف ہلحم  ۱رھگ  ۸اسییدنا ۔۔
ਜੈਸੇ ਗੋਇਤਲ ਗੋਇਲੀ ਿੈਸੇ ਸੰਸਾਰਾ ॥

َچیسے وگلئ وگیلئ َنیسے اسنسرا ۔۔

ਕੂੜੁ ਕਮਾਵਤਹ ਆਿਮੀ ਬਾਂਧਤਹ ਘਰ ਬਾਰਾ ॥੧॥

ُکؤر امکوہِ ا دیم نادنھ ِہ رھگ نارا ۔۔۱۔۔
ਜਾਗਹੁ ਜਾਗਹੁ ਸੂਤਿਹੋ ਚਤਲਆ ਵਣਜਾਰਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

اجوہگ اجوہگ سُؤبِہؤ ایلچ واجنرا ۔۔۱۔۔راہو۔۔

ਨੀਿ ਨੀਿ ਘਰ ਬਾਂਧੀਅਤਹ ਜੇ ਰਹਣਾ ਹੋਈ ॥

پِپت پِپت رھگ نادنھیبہہ ےج رانہ وہیئ ۔۔
ਤਪੰਿੁ ਪਵੈ ਜੀਉ ਚਲਸੀ ਜੇ ਜਾਣੈ ਕੋਈ ॥੨॥

پِید وپَے ِجپؤ چلسی ےج اج ئَے وکیئ ۔۔۲۔۔
ਓਹੀ ਓਹੀ ਤਕਆ ਕਰਹੁ ਹੈ ਹੋਸੀ ਸੋਈ ॥

اویہ اویہ ایک رکوہ ےہَ وہیس وسیئ ۔۔
ਿੁਮ ਰੋਵਹੁਗੇ ਓਸ ਨੋ ਿੁਮਹ ਕਉ ਕਉਣੁ ਰੋਈ ॥੩॥

ُب
ُب
م روووہےگ اوس ون مہھ کؤ کؤن رویئ ۔۔۳۔۔
ਧੰਧਾ ਤਪਤਟਹੁ ਭਾਈਹੋ ਿੁਮਹ ਕੂੜੁ ਕਮਾਵਹੁ ॥

ُب
ددنھاھ پِبہؤ اھبپبہؤ مہھ ُکؤر امکووہ ۔۔

ਓਹੁ ਨ ਸੁਣਈ ਕਿ ਹੀ ਿੁਮਹ ਲੋਕ ਸੁਣਾਵਹੁ ॥੪॥

ُب
اووہ ہن ُسیبی تک یہ مہھ ولک ُسیاووہ ۔۔۴۔۔
ਤਜਸ ਿੇ ਸੁਿਾ ਨਾਨਕਾ ਜਾਗਾਏ ਸੋਈ ॥

ِجس ےت ُسیا نااکن اجاگےئ وسیئ ۔۔

ਜੇ ਘਰੁ ਬੂਝੈ ਆਪਣਾ ਿਾਂ ਨੀਿ ਨ ਹੋਈ ॥੫॥

چ
ےج رھگ ئُؤ َھے ا انپ نان دین ہن وہیئ ۔۔۵۔۔
ਜੇ ਚਲਿਾ ਲੈ ਚਤਲਆ ਤਕਛੁ ਸੰਪੈ ਨਾਲੇ ॥

ک
ےج دلچا لَے ایلچ ِچھ سمپَے ناےل ۔۔
ਿਾ ਧਨੁ ਸੰਚਹੁ ਿੇਤਖ ਕੈ ਬੂਝਹੁ ਬੀਚਾਰੇ ॥੬॥

سب
چ
نا دنھ جہؤ دھکی ےکَ ئُؤ ھہؤ اچیبرے ۔۔۶۔۔

ਵਣਜੁ ਕਰਹੁ ਮਖਸੂਿੁ ਲੈਹੁ ਮਿ ਪਛੋਿਾਵਹੁ ॥

مک
ھ
س
م
وجن رکوہ ُؤد وہیل ت وھچپناووہ ۔۔

ਅਉਗਣ ਛੋਿਹੁ ਗੁਣ ਕਰਹੁ ਐਸੇ ਿਿੁ ਪਰਾਵਹੁ ॥੭॥

اونگ وھچدوہ ُگں رکوہ اےسی پپ رپاووہ ۔۔۷۔۔

ਧਰਮੁ ਭੂਤਮ ਸਿੁ ਬੀਜੁ ਕਤਰ ਐਸੀ ਤਕਰਸ ਕਮਾਵਹੁ ॥

ب
درھم ُھؤم ست جیب رک ایسی کِرس امکووہ ۔۔
ਿਾਂ ਵਾਪਾਰੀ ਜਾਣੀਅਹੁ ਲਾਹਾ ਲੈ ਜਾਵਹੁ ॥੮॥

نان واناری اجنیبہؤ الاہ لَے اجووہ ۔۔۸۔۔
ਕਰਮੁ ਹੋਵੈ ਸਤਿਗੁਰੁ ਤਮਲੈ ਬੂਝੈ ਬੀਚਾਰਾ ॥

چ
وہوے سیگؤر ملَ ِے وب َھے پِبچارا ۔۔
رکم َ

ਨਾਮੁ ਵਖਾਣੈ ਸੁਣੇ ਨਾਮੁ ਨਾਮੇ ਤਬਉਹਾਰਾ ॥੯॥

نام واھک ئَے ُسیے نام ناےم ویباہرا ۔۔۹۔۔

ਤਜਉ ਲਾਹਾ ਿੋਟਾ ਤਿਵੈ ਵਾਟ ਚਲਿੀ ਆਈ ॥

ِج ٔپؤ الاہ وتنا ئ ِ َؤے وات دلچی ا یئ ۔۔

ਜੋ ਤਿਸੁ ਭਾਵੈ ਨਾਨਕਾ ਸਾਈ ਵਤਿਆਈ ॥੧੦॥੧੩॥

وج ئِس اھبوے نااکن سایئ ودنایئ ۔۔۱۱۔۔۱۳۔۔
ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੧ ॥

ا سا ہلحم ۱۔۔
ਚਾਰੇ ਕੁੰਿਾ ਢੂਢੀਆ ਕੋ ਨੀਮਹੀ ਮੈਿਾ ॥

پب
م
ہ
ھ
اچرے ُکیدا ُدوھدِنا وک ی مَیدا ۔۔

ਜੇ ਿੁਧੁ ਭਾਵੈ ਸਾਤਹਬਾ ਿੂ ਮੈ ਹਉ ਿੈਿਾ ॥੧॥

ےج ُندھ اھبوے اصجِیہ ئُؤ م َے ہؤ َپیدا ۔۔۱۔۔
ਿਰੁ ਬੀਭਾ ਮੈ ਨੀਤਮਹ ਕੋ ਕੈ ਕਰੀ ਸਲਾਮੁ ॥

پ ِب
م
ہ
ھ
در نِیبھا م َے ؤ وک ےکَ رکی سالم ۔۔
ਤਹਕੋ ਮੈਿਾ ਿੂ ਧਣੀ ਸਾਚਾ ਮੁਤਖ ਨਾਮੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ہِکؤ مَیدا ئُؤ دینھ سااچ مُکھ نام ۔۔۱۔۔راہو۔۔

ਤਸਧਾ ਸੇਵਤਨ ਤਸਧ ਪੀਰ ਮਾਗਤਹ ਤਰਤਧ ਤਸਤਧ ॥

سِداھ ویسن سِدھ نِتر امہگِ رِدھ سِدھ ۔۔
ਮੈ ਇਕੁ ਨਾਮੁ ਨ ਵੀਸਰੈ ਸਾਚੇ ਗੁਰ ਬੁਤਧ ॥੨॥

م َے اِک نام ہن ورسیَے ساےچ ُگر ُندھ ۔۔۲۔۔
ਜੋਗੀ ਭੋਗੀ ਕਾਪੜੀ ਤਕਆ ਭਵਤਹ ਤਿਸੰਿਰ ॥

ب
وجیگ وھبیگ اکڑپی ایک َھؤہِ دِرتنس ۔۔

ਗੁਰ ਕਾ ਸਬਿੁ ਨ ਚੀਨਹਹੀ ਿਿੁ ਸਾਰੁ ਤਨਰੰਿਰ ॥੩॥

چی ب ہ
ھ
ہ
پ
پ
ِ
ی پ سار ررتن ۔۔۳۔۔
ُگر اک دبس ہن
ਪੰਤਿਿ ਪਾਧੇ ਜੋਇਸੀ ਤਨਿ ਪੜਹਤਹ ਪੁਰਾਣਾ ॥

ڈنپت نادےھ وجیسئ پِپ ڑپہھ ِہ ُپرانا ۔۔

ਅੰਿਤਰ ਵਸਿੁ ਨ ਜਾਣਨਹੀ ਘਤਟ ਬਰਹਮੁ ਲੁਕਾਣਾ ॥੪॥

پب ہ
ھ
پ
ل
ُ
ارتن وطس ہن اج ی ٹھگ رمہ کانا ۔۔۴۔۔

ਇਤਕ ਿਪਸੀ ਬਨ ਮਤਹ ਿਪੁ ਕਰਤਹ ਤਨਿ ਿੀਰਥ ਵਾਸਾ ॥

ن
اِک یسی نب ہہم پپ رکہِ پِپ ریتھت واسا ۔۔

ਆਪੁ ਨ ਚੀਨਤਹ ਿਾਮਸੀ ਕਾਹੇ ਭਏ ਉਿਾਸਾ ॥੫॥

ا ت ہن چیی ِہ نایسم اکےہ ےئھب اُداسا ۔۔۵۔۔
ਇਤਕ ਤਬੰਿੁ ਜਿਨ ਕਤਰ ਰਾਖਿੇ ਸੇ ਜਿੀ ਕਹਾਵਤਹ ॥

اِک پِید نتج رک رادھکے ےس یتج اہکو َہ ۔۔
ਤਬਨੁ ਗੁਰ ਸਬਿ ਨ ਛੂਟਹੀ ਭਰਤਮ ਆਵਤਹ ਜਾਵਤਹ ॥੬॥

چ
پِں ُگر دبس ہن ُھؤبہی رھبم ا وہِ اجوہِ۔۔۶۔۔
ਇਤਕ ਤਗਰਹੀ ਸੇਵਕ ਸਾਤਧਕਾ ਗੁਰਮਿੀ ਲਾਗੇ ॥

اِک گِریہ َسیؤک سا ِدھکا ُگریتم الےگ ۔۔

ਨਾਮੁ ਿਾਨੁ ਇਸਨਾਨੁ ਤਿਰੜੁ ਹਤਰ ਭਗਤਿ ਸੁ ਜਾਗੇ ॥੭॥

نام دان اانسن درِرھ ہر تگھب وس اجےگ ۔۔۷۔۔
ਗੁਰ ਿੇ ਿਰੁ ਘਰੁ ਜਾਣੀਐ ਸੋ ਜਾਇ ਤਸਞਾਣੈ ॥

ُگر ےت در رھگ اج پپَے وس اجۓ سِبچا ئَے ۔۔
ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਨ ਵੀਸਰੈ ਸਾਚੇ ਮਨੁ ਮਾਨੈ ॥੮॥੧੪॥

نانک نام ہن ورسیے ساےچ نم امےن ۔۔۸۔۔۱۴۔۔
ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੧ ॥

ا سا ہلحم ۱۔۔
ਮਨਸਾ ਮਨਤਹ ਸਮਾਇਲੇ ਭਉਜਲੁ ਸਤਚ ਿਰਣਾ ॥

اسنم مبہہ امسےلئ وھبٔلج چس رتنا ۔۔
ਆਤਿ ਜੁਗਾਤਿ ਿਇਆਲੁ ਿੂ ਿਾਕੁਰ ਿੇਰੀ ਸਰਣਾ ॥੧॥

ا د ُجگاد دنال ئُؤ اھٹ ُکر ریتی رسنا ۔۔۱۔۔

ਿੂ ਿਾਿੌ ਹਮ ਜਾਤਚਕਾ ਹਤਰ ਿਰਸਨੁ ਿੀਜੈ ॥

ئُؤ دائٔؤ مہ اج ِجکا ہر درنس د بج َے ۔۔

ਗੁਰਮੁਤਖ ਨਾਮੁ ਤਧਆਈਐ ਮਨ ਮੰਿਰੁ ਭੀਜੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ب
ُگرمُکھ نام دایھ نیپے َ نم دنمر ھبج َے ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਕੂੜਾ ਲਾਲਚੁ ਛੋਿੀਐ ਿਉ ਸਾਚੁ ਪਛਾਣੈ ॥

ُکؤرا الچل ِ
ےی ئؤ ساچ اھچپ ئَے ۔۔
وھچد َ

ਗੁਰ ਕੈ ਸਬਤਿ ਸਮਾਈਐ ਪਰਮਾਰਥੁ ਜਾਣੈ ॥੨॥

ُگر ےکَ دبس امس پ ٔپے رپامرھت اج ئَے ۔۔۲۔۔

ਇਹੁ ਮਨੁ ਰਾਜਾ ਲੋਭੀਆ ਲੁਭਿਉ ਲੋਭਾਈ ॥

لُب
اویہ نم رااج ولبھِیا ھپؤ ولاھبیئ ۔۔

ਗੁਰਮੁਤਖ ਲੋਭੁ ਤਨਵਾਰੀਐ ਹਤਰ ਤਸਉ ਬਤਣ ਆਈ ॥੩॥

ُگرمُکھ ولھب ئِؤار پپے َ ہر سِیؤ نب ا یئ ۔۔۳۔۔
ਕਲਤਰ ਖੇਿੀ ਬੀਜੀਐ ਤਕਉ ਲਾਹਾ ਪਾਵੈ ॥

پب
رلک یتیھک چی َپے کپؤ الاہ نا َوے ۔۔

ਮਨਮੁਖੁ ਸਤਚ ਨ ਭੀਜਈ ਕੂੜੁ ਕੂਤੜ ਗਿਾਵੈ ॥੪॥

ب
ھب
مب
ب
چ
ی ُکؤر ُکؤر ڈگا َوے ۔۔۴۔۔
مُکھ چس ہن
ਲਾਲਚੁ ਛੋਿਹੁ ਅੰਤਧਹੋ ਲਾਲਤਚ ਿੁਖੁ ਭਾਰੀ ॥

الچل وھچدوہ ادنوھ الچل ُدھک اھبری ۔۔
ਸਾਚੌ ਸਾਤਹਬੁ ਮਤਨ ਵਸੈ ਹਉਮੈ ਤਬਖੁ ਮਾਰੀ ॥੫॥

سا ٔجؤ اصجِت نم و سَے ہؤ م َے نِکھ امری ۔۔۵۔۔

ਿੁਤਬਧਾ ਛੋਤਿ ਕੁਵਾਟੜੀ ਮੂਸਹੁਗੇ ਭਾਈ ॥

ُددباھ وھچد ُکؤاپری مُس َہؤےگ اھبیئ ۔۔

ਅਤਹਤਨਤਸ ਨਾਮੁ ਸਲਾਹੀਐ ਸਤਿਗੁਰ ਸਰਣਾਈ ॥੬॥

اہیِس نام سال ہیپے سیگؤر رسنایئ ۔۔۶۔۔

ਮਨਮੁਖ ਪਥਰੁ ਸੈਲੁ ਹੈ ਤਧਰਗੁ ਜੀਵਣੁ ਿੀਕਾ ॥

مب
مُکھ رھتپ َسیل ےہَ درھِگ ویجن اکیھپ ۔۔
ਜਲ ਮਤਹ ਕੇਿਾ ਰਾਖੀਐ ਅਭ ਅੰਿਤਰ ਸੂਕਾ ॥੭॥

ک
کییا را ھیپے اھب ارتن سُؤاک ۔۔۷۔۔
لج ہہم َ
ਹਤਰ ਕਾ ਨਾਮੁ ਤਨਧਾਨੁ ਹੈ ਪੂਰੈ ਗੁਤਰ ਿੀਆ ॥

ےہ ئُؤ َرے ُگر دِنا ۔۔
ہر اک نام ن ِداھن َ

ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਨ ਵੀਸਰੈ ਮਤਥ ਅੰਤਮਰਿੁ ਪੀਆ ॥੮॥੧੫॥

نانک نام ہن ورسیَے ھتم ارمت پِیا ۔۔۸۔۔۱۵۔۔
ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੧ ॥

ا سا ہلحم ۱۔۔
ਚਲੇ ਚਲਣਹਾਰ ਵਾਟ ਵਟਾਇਆ ॥

ےلچ چلبہار وات ونانا ۔۔
ਧੰਧੁ ਤਪਟੇ ਸੰਸਾਰੁ ਸਚੁ ਨ ਭਾਇਆ ॥੧॥

ددنھھ پِپے اسنسر چس ہن اھبنا ۔۔۱۔۔

ਤਕਆ ਭਵੀਐ ਤਕਆ ਢੂਢੀਐ ਗੁਰ ਸਬਤਿ ਤਿਖਾਇਆ ॥

ایک وھب پپے ایک ُدوھد ھ ٔپے ُگر دبس دِاھکنا ۔۔

ਮਮਿਾ ਮੋਹੁ ਤਵਸਰਤਜਆ ਅਪਨੈ ਘਤਰ ਆਇਆ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

اتمم ومہ وِرس ِجیا اےنپ رھگ ا نا ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਸਤਚ ਤਮਲੈ ਸਤਚਆਰੁ ਕੂਤੜ ਨ ਪਾਈਐ ॥

چس ملَ ِے سچِیار ُکؤر ہن نا پپَے ۔۔

ਸਚੇ ਤਸਉ ਤਚਿੁ ਲਾਇ ਬਹੁਤੜ ਨ ਆਈਐ ॥੨॥

ےچس سِیؤ ِجت ال ئِے ب ُہر ہن ا نیپے ۔۔۲۔۔

ਮੋਇਆ ਕਉ ਤਕਆ ਰੋਵਹੁ ਰੋਇ ਨ ਜਾਣਹੂ ॥

ومنا کؤ ایک روووہ رو ِئے ہن اجب ُہؤ ۔۔

ਰੋਵਹੁ ਸਚੁ ਸਲਾਤਹ ਹੁਕਮੁ ਪਛਾਣਹੂ ॥੩॥

ک
روووہ چس سالہِ ُچ م

اھچپب ُہؤ ۔۔۳۔۔

ਹੁਕਮੀ ਵਜਹੁ ਤਲਖਾਇ ਆਇਆ ਜਾਣੀਐ ॥

چک
ُ می وچہؤ لک ِھا ِئے ا نا اج پپَے ۔۔

ਲਾਹਾ ਪਲੈ ਪਾਇ ਹੁਕਮੁ ਤਸਞਾਣੀਐ ॥੪॥

ک
الاہ نلَے ناۓ ُچ م سِبچا نیپے ۔۔۴۔۔

ਹੁਕਮੀ ਪੈਧਾ ਜਾਇ ਿਰਗਹ ਭਾਣੀਐ ॥

چک
ُ می َپیداھ اجۓ درہگ اھب نیپے ۔۔

ਹੁਕਮੇ ਹੀ ਤਸਤਰ ਮਾਰ ਬੰਤਿ ਰਬਾਣੀਐ ॥੫॥

ُچکمے

یہ سِر امر دنب رنا نیپے ۔۔۵۔۔

ਲਾਹਾ ਸਚੁ ਤਨਆਉ ਮਤਨ ਵਸਾਈਐ ॥

الاہ چس اینو نم وسا پ ِ ٔپے ۔۔

ਤਲਤਖਆ ਪਲੈ ਪਾਇ ਗਰਬੁ ਵਞਾਈਐ ॥੬॥

لک ِھیا نلَے ناۓ رگت واجن پ ٔپے ۔۔۶۔۔

ਮਨਮੁਖੀਆ ਤਸਤਰ ਮਾਰ ਵਾਤਿ ਖਪਾਈਐ ॥

مب

مُکھیا سِر امر واد کھیاےیٔ ۔۔

ਿਤਗ ਮੁਿੀ ਕੂਤੜਆਰ ਬੰਤਨਹ ਚਲਾਈਐ ॥੭॥

مب
گھٹ ُ ھی ُکؤرنار پبہھِ چالےیئَ ۔۔۷۔۔
ਸਾਤਹਬੁ ਤਰਿੈ ਵਸਾਇ ਨ ਪਛੋਿਾਵਹੀ ॥

اصجت ر َِدے وساےئ ہن وھچپناویہ ۔۔
ਗੁਨਹਾਂ ਬਖਸਣਹਾਰੁ ਸਬਿੁ ਕਮਾਵਹੀ ॥੮॥

نک
ُگبہان ھسبہار دبس امکویہ ۔۔۸۔۔

ਨਾਨਕੁ ਮੰਗੈ ਸਚੁ ਗੁਰਮੁਤਖ ਘਾਲੀਐ ॥

َ
نانک میگے

چس ُگرمُکھ اھگےیلَ ۔۔

ਮੈ ਿੁਝ ਤਬਨੁ ਅਵਰੁ ਨ ਕੋਇ ਨਿਤਰ ਤਨਹਾਲੀਐ ॥੯॥੧੬॥

ُب
م َے چھ پِں ا َور ہن وکۓ دنر بِہاےئیلَ ۔۔۹۔۔۱۶۔۔
ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੧ ॥

ا سا ہلحم ۱۔۔
ਤਕਆ ਜੰਗਲੁ ਢੂਢੀ ਜਾਇ ਮੈ ਘਤਰ ਬਨੁ ਹਰੀਆਵਲਾ ॥

ایک لگنج ُدوھدیھ اجۓ م َے رھگ نب ہ ِرناوال ۔۔
ਸਤਚ ਤਟਕੈ ਘਤਰ ਆਇ ਸਬਤਿ ਉਿਾਵਲਾ ॥੧॥

چس ن َِکے رھگ ا ۓ دبس اُناوال ۔۔۱۔۔

ਜਹ ਿੇਖਾ ਿਹ ਸੋਇ ਅਵਰੁ ਨ ਜਾਣੀਐ ॥

ہج داھکی ہت وسۓ اَ َور ہن اج پپَے ۔۔

ਗੁਰ ਕੀ ਕਾਰ ਕਮਾਇ ਮਹਲੁ ਪਛਾਣੀਐ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ُگر یک اکر امکۓ لحم اھچپ نی َپے ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਆਤਪ ਤਮਲਾਵੈ ਸਚੁ ਿਾ ਮਤਨ ਭਾਵਈ ॥

الوے چس نا نم اھبویئ ۔۔
ات م ِ َ
ਚਲੈ ਸਿਾ ਰਜਾਇ ਅੰਤਕ ਸਮਾਵਈ ॥੨॥

چلَے دسا راج ِئے اَنک امسویئ ۔۔۲۔۔

ਸਚਾ ਸਾਤਹਬੁ ਮਤਨ ਵਸੈ ਵਤਸਆ ਮਤਨ ਸੋਈ ॥

اچس اصجِت نم و سَے وایس نم وسیئ ۔۔

ਆਪੇ ਿੇ ਵਤਿਆਈਆ ਿੇ ਿੋਤਟ ਨ ਹੋਈ ॥੩॥

ا ےپ دے ودناایئ دے وتت ہن وہیئ ۔۔۳۔۔
ਅਬੇ ਿਬੇ ਕੀ ਚਾਕਰੀ ਤਕਉ ਿਰਗਹ ਪਾਵੈ ॥

اےب ےبت یک اچرکی کپؤ درہگ نا َوے ۔۔

ਪਥਰ ਕੀ ਬੇੜੀ ਜੇ ਚੜੈ ਭਰ ਨਾਤਲ ਬੁਿਾਵੈ ॥੪॥

رھتپ یک ڑیبی ےج ڑچَے رھب نال ُندا َوے ۔۔۴۔۔
ਆਪਨੜਾ ਮਨੁ ਵੇਚੀਐ ਤਸਰੁ ਿੀਜੈ ਨਾਲੇ ॥

ب
ا نترا نم و چیپے سِر د بج َے ناےل ۔۔

ਗੁਰਮੁਤਖ ਵਸਿੁ ਪਛਾਣੀਐ ਅਪਨਾ ਘਰੁ ਭਾਲੇ ॥੫॥

ُگرمُکھ وطس اھچپ نی َپے اانپ رھگ اھبےل ۔۔۵۔۔

ਜੰਮਣ ਮਰਣਾ ਆਖੀਐ ਤਿਤਨ ਕਰਿੈ ਕੀਆ ॥

ک
چ
پ
َ
ھی
ئ
پ
ِ
ک
مّں رمنا ا ے ں رک ے ِیا ۔۔

ਆਪੁ ਗਵਾਇਆ ਮਤਰ ਰਹੇ ਤਿਤਰ ਮਰਣੁ ਨ ਥੀਆ ॥੬॥

ب
ا ت وگَانا رم رےہ ھِر رمن ہن بھِیا ۔۔۶۔۔
ਸਾਈ ਕਾਰ ਕਮਾਵਣੀ ਧੁਰ ਕੀ ਿੁਰਮਾਈ ॥

سایئ اکر امکوین د ُھر یک فُرامیئ ۔۔

ਜੇ ਮਨੁ ਸਤਿਗੁਰ ਿੇ ਤਮਲੈ ਤਕਤਨ ਕੀਮਤਿ ਪਾਈ ॥੭॥

ےج نم سیگؤر دے ملَ ِے کِں تمیق نایئ ۔۔۷۔۔
ਰਿਨਾ ਪਾਰਖੁ ਸੋ ਧਣੀ ਤਿਤਨ ਕੀਮਤਿ ਪਾਈ ॥

رانت نارھک وس دینھ پِں تمیق نایئ ۔۔

ਨਾਨਕ ਸਾਤਹਬੁ ਮਤਨ ਵਸੈ ਸਚੀ ਵਤਿਆਈ ॥੮॥੧੭॥

نانک اصجِت نم و سَے یچس ودنایئ ۔۔۸۔۔۱۷۔۔
ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੧ ॥

ا سا ہلحم ۱۔۔
ਤਜਨਹੀ ਨਾਮੁ ਤਵਸਾਤਰਆ ਿੂਜੈ ਭਰਤਮ ਭੁਲਾਈ ॥

ِجبہ
ب
ھ
چ
ھ
ی نام وِسارنا ُدو َے رھبم ُالیئ ۔۔

ਮੂਲੁ ਛੋਤਿ ਿਾਲੀ ਲਗੇ ਤਕਆ ਪਾਵਤਹ ਛਾਈ ॥੧॥

مُؤل وھچد دایل ےگل ایک ناوہِ اھچیئ ۔۔۱۔۔
ਤਬਨੁ ਨਾਵੈ ਤਕਉ ਛੂਟੀਐ ਜੇ ਜਾਣੈ ਕੋਈ ॥

چ
پِں نا َوے کپؤ ُھؤ پپَے ےج اج ئَے وکیئ ۔۔

ਗੁਰਮੁਤਖ ਹੋਇ ਿ ਛੂਟੀਐ ਮਨਮੁਤਖ ਪਤਿ ਖੋਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

چھ پپ مب
م
ک
پ
ُ
ُگرمُکھ وہۓ ت ُؤ َے ھ پ وھکیئ ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਤਜਨਹੀ ਏਕੋ ਸੇਤਵਆ ਪੂਰੀ ਮਤਿ ਭਾਈ ॥

جبہ
ِ ھی اوکی َسیؤنا ئُؤری مت اھبیئ ۔۔

ਆਤਿ ਜੁਗਾਤਿ ਤਨਰੰਜਨਾ ਜਨ ਹਤਰ ਸਰਣਾਈ ॥੨॥

ا د ُجگاد پِرانجن نج ہر رسنایئ ۔۔۲۔۔

ਸਾਤਹਬੁ ਮੇਰਾ ਏਕੁ ਹੈ ਅਵਰੁ ਨਹੀ ਭਾਈ ॥

اصجِت ریما انک ےہَ ا َور یہن اھبیئ ۔۔
ਤਕਰਪਾ ਿੇ ਸੁਖੁ ਪਾਇਆ ਸਾਚੇ ਪਰਥਾਈ ॥੩॥

کِرنا ےت ُسکھ نانا ساےچ رپاھتیئ ۔۔۳۔۔

ਗੁਰ ਤਬਨੁ ਤਕਨੈ ਨ ਪਾਇਓ ਕੇਿੀ ਕਹੈ ਕਹਾਏ ॥

ُگر پِں ک ِ َپے ہن ناویئ یتیک ےہکَ اہکےئ ۔۔

ਆਤਪ ਤਿਖਾਵੈ ਵਾਟੜੀੈਂ ਸਚੀ ਭਗਤਿ ਤਿਰੜਾਏ ॥੪॥

ِاھکوے واپرںی یچس تگھب درِراےئ ۔۔۴۔۔
ات د َ
ਮਨਮੁਖੁ ਜੇ ਸਮਝਾਈਐ ਭੀ ਉਝਤੜ ਜਾਏ ॥

مب
مُکھ ےج اھجمس پ ٔپے یھب اُڑھج اجےئ ۔۔

ਤਬਨੁ ਹਤਰ ਨਾਮ ਨ ਛੂਟਸੀ ਮਤਰ ਨਰਕ ਸਮਾਏ ॥੫॥

چ
پِں ہر نام ہن ُھؤئسی رم رنک امسےئ ۔۔۵۔۔
ਜਨਤਮ ਮਰੈ ਭਰਮਾਈਐ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਨ ਲੇਵੈ ॥

منج م َ َرے رھبام پ ٔپے ہر نام ہن ویلَے ۔۔

ਿਾ ਕੀ ਕੀਮਤਿ ਨਾ ਪਵੈ ਤਬਨੁ ਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵੈ ॥੬॥

نا یک تمیق ہن وپَے پِں ُگر یک ویسَے ۔۔۶۔۔
ਜੇਹੀ ਸੇਵ ਕਰਾਈਐ ਕਰਣੀ ਭੀ ਸਾਈ ॥

یہیج ویسَ رکا پ ٔپے رکین یھب سایئ ۔۔

ਆਤਪ ਕਰੇ ਤਕਸੁ ਆਖੀਐ ਵੇਖੈ ਵਤਿਆਈ ॥੭॥

ک
ا ت رکے کِس ا ھیپے وےھکیَ ودنایئ ۔۔۷۔۔
ਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਸੋ ਕਰੇ ਤਜਸੁ ਆਤਪ ਕਰਾਏ ॥

ُگر یک ویسا وس رکے ِجس ا ت رکاےئ ۔۔
ਨਾਨਕ ਤਸਰੁ ਿੇ ਛੂਟੀਐ ਿਰਗਹ ਪਤਿ ਪਾਏ ॥੮॥੧੮॥

چ
نانک سِر دے ُھؤ پپَے درہگ پپ ناےئ ۔۔۸۔۔۱۸۔۔
ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੧ ॥

ا سا ہلحم ۱۔۔
ਰੂੜੋ ਿਾਕੁਰ ਮਾਹਰੋ ਰੂੜੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ॥

ُرورو اھٹ ُکر امہرو ُروری ُگرناین ۔۔

ਵਿੈ ਭਾਤਗ ਸਤਿਗੁਰੁ ਤਮਲੈ ਪਾਈਐ ਪਿੁ ਤਨਰਬਾਣੀ ॥੧॥

و َدے اھبگ سیگؤر ملَ ِے نا پپَے ند پِرناین ۔۔۱۔۔
ਮੈ ਓਲਹਗੀਆ ਓਲਹਗੀ ਹਮ ਛੋਰੂ ਥਾਰੇ ॥

لہ
لہ
گ
ھ
وھچرو اھترے ۔۔
م َے او ھگیا او ی مہ ُ
ਤਜਉ ਿੂੰ ਰਾਖਤਹ ਤਿਉ ਰਹਾ ਮੁਤਖ ਨਾਮੁ ਹਮਾਰੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ِج ٔپؤ ئُؤن راکھہہ پِپؤ راہ مُکھ نام امہرے ۔۔۱۔۔راہو۔۔

ਿਰਸਨ ਕੀ ਤਪਆਸਾ ਘਣੀ ਭਾਣੈ ਮਤਨ ਭਾਈਐ ॥

گ
ھب
َ
پ
پ
ئ
درنس یک ایپسا ی اھب ے نم اھب ٔے ۔۔

ਮੇਰੇ ਿਾਕੁਰ ਹਾਤਥ ਵਤਿਆਈਆ ਭਾਣੈ ਪਤਿ ਪਾਈਐ ॥੨॥

ریمے اھٹ ُکر اہھت ودناایئ اھب ئَے پپ نا پپَے ۔۔۲۔۔
ਸਾਚਉ ਿੂਤਰ ਨ ਜਾਣੀਐ ਅੰਿਤਰ ਹੈ ਸੋਈ ॥

ساجؤ ُدور ہن اج پپَے ارتن ےہَ وسیئ ۔۔

ਜਹ ਿੇਖਾ ਿਹ ਰਤਵ ਰਹੇ ਤਕਤਨ ਕੀਮਤਿ ਹੋਈ ॥੩॥

ہج داھکی ہت َروِ رےہ کِں تمیق وہیئ ۔۔۳۔۔
ਆਤਪ ਕਰੇ ਆਪੇ ਹਰੇ ਵੇਖੈ ਵਤਿਆਈ ॥

ا ت رکے ا ےپ ہرے وےھکیَ ودنایئ ۔۔
ਗੁਰਮੁਤਖ ਹੋਇ ਤਨਹਾਲੀਐ ਇਉ ਕੀਮਤਿ ਪਾਈ ॥੪॥

ُگرمُکھ وہۓ بِہاےئیلَ ائؤ تمیق نایئ ۔۔۴۔۔
ਜੀਵਤਿਆ ਲਾਹਾ ਤਮਲੈ ਗੁਰ ਕਾਰ ਕਮਾਵੈ ॥

امکوے ۔۔
ِجپؤدنا الاہ ملَ ِے ُگر اکر َ

ਪੂਰਤਬ ਹੋਵੈ ਤਲਤਖਆ ਿਾ ਸਤਿਗੁਰੁ ਪਾਵੈ ॥੫॥

وہوے لک ِھیا نا سیگؤر نا َوے ۔۔۵۔۔
ئُؤرت َ
ਮਨਮੁਖ ਿੋਟਾ ਤਨਿ ਹੈ ਭਰਮਤਹ ਭਰਮਾਏ ॥

مب
م
ک
پ
ُ
ِ
ھ وتنا پ ےہَ رھبہہمِ رھبامےئ ۔۔

ਮਨਮੁਖੁ ਅੰਧੁ ਨ ਚੇਿਈ ਤਕਉ ਿਰਸਨੁ ਪਾਏ ॥੬॥

مب
مُکھ ادنھ ہن چییبی کپؤ درنس ناےئ ۔۔۶۔۔

ਿਾ ਜਤਗ ਆਇਆ ਜਾਣੀਐ ਸਾਚੈ ਤਲਵ ਲਾਏ ॥

نا چگ ا نا اج پپَے سا َچے لِؤ الےئ ۔۔

ਗੁਰ ਭੇਟੇ ਪਾਰਸੁ ਭਏ ਜੋਿੀ ਜੋਤਿ ਤਮਲਾਏ ॥੭॥

ب
ُگر ھیپے نارس ےئھب وجیت وجت مِالےئ ۔۔۷۔۔
ਅਤਹਤਨਤਸ ਰਹੈ ਤਨਰਾਲਮੋ ਕਾਰ ਧੁਰ ਕੀ ਕਰਣੀ ॥

اہیِس ر َہے پِراومل اکر د ُھر یک رکین ۔۔

ਨਾਨਕ ਨਾਤਮ ਸੰਿੋਖੀਆ ਰਾਿੇ ਹਤਰ ਚਰਣੀ ॥੮॥੧੯॥

نانک نام وتنسکِھیا راےت ہر رچین ۔۔۸۔۔۱۹۔۔
ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੧ ॥

ا سا ہلحم ۱۔۔
ਕੇਿਾ ਆਖਣੁ ਆਖੀਐ ਿਾ ਕੇ ਅੰਿ ਨ ਜਾਣਾ ॥

ک
کییا ا نھک ا ھیپے نا ےک اپپ ہن اجنا ۔۔
َ

ਮੈ ਤਨਧਤਰਆ ਧਰ ਏਕ ਿੂੰ ਮੈ ਿਾਣੁ ਸਿਾਣਾ ॥੧॥

م َے ن ِدرھنا درھ انک ئُؤن م َے نان اتسنا ۔۔۱۔۔
ਨਾਨਕ ਕੀ ਅਰਿਾਤਸ ਹੈ ਸਚ ਨਾਤਮ ਸੁਹੇਲਾ ॥

نانک یک ارداس ےہَ چس نام سُؤہیال ۔۔

ਆਪੁ ਗਇਆ ਸੋਝੀ ਪਈ ਗੁਰ ਸਬਿੀ ਮੇਲਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ا ت ایگ وسیھج یئپ ُگر دبسی ہلیم ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਹਉਮੈ ਗਰਬੁ ਗਵਾਈਐ ਪਾਈਐ ਵੀਚਾਰੁ ॥

ہؤ م َے رگت وگَاےیئَ نا پپَے وبچار ۔۔

ਸਾਤਹਬ ਤਸਉ ਮਨੁ ਮਾਤਨਆ ਿੇ ਸਾਚੁ ਅਧਾਰੁ ॥੨॥

اصجت سِیؤ نم اماین دے ساچ اداھر ۔۔۲۔۔
ਅਤਹਤਨਤਸ ਨਾਤਮ ਸੰਿੋਖੀਆ ਸੇਵਾ ਸਚੁ ਸਾਈ ॥

اہیِس نام وتنسکِھیا ویسا چس سایئ ۔۔

ਿਾ ਕਉ ਤਬਘਨੁ ਨ ਲਾਗਈ ਚਾਲੈ ਹੁਕਤਮ ਰਜਾਈ ॥੩॥

نگ
ک
نا کؤ ِ ھں ہن الیئگ اچ لَے ُچ م راجیئ ۔۔۳۔۔
ਹੁਕਤਮ ਰਜਾਈ ਜੋ ਚਲੈ ਸੋ ਪਵੈ ਖਜਾਨੈ ॥

ک
ُچ م راجیئ وج چلَے وس وپَے اجھکےنَ ۔۔
ਖੋਟੇ ਿਵਰ ਨ ਪਾਇਨੀ ਰਲੇ ਜੂਿਾਨੈ ॥੪॥

وھکےٹ وھٹَر ہن ناینئ رےل ُجؤاھٹےن ۔۔۴۔۔
ਤਨਿ ਤਨਿ ਖਰਾ ਸਮਾਲੀਐ ਸਚੁ ਸਉਿਾ ਪਾਈਐ ॥

پِپ پِپ رھکا امسےئیل چس سَؤدا نا پپَے ۔۔

ਖੋਟੇ ਨਿਤਰ ਨ ਆਵਨੀ ਲੇ ਅਗਤਨ ਜਲਾਈਐ ॥੫॥

وھکےٹ دنر ہن ا وین ےل انگ چال پ ٔپے ۔۔۵۔۔
ਤਜਨੀ ਆਿਮੁ ਚੀਤਨਆ ਪਰਮਾਿਮੁ ਸੋਈ ॥

ِجبی ا مت جیییا رپاممت وسیئ ۔۔

ਏਕੋ ਅੰਤਮਰਿ ਤਬਰਖੁ ਹੈ ਿਲੁ ਅੰਤਮਰਿੁ ਹੋਈ ॥੬॥

اوکی ارمت پِرھک ےہَ لھپ ارمت وہیئ ۔۔۶۔۔
ਅੰਤਮਰਿ ਿਲੁ ਤਜਨੀ ਚਾਤਖਆ ਸਤਚ ਰਹੇ ਅਘਾਈ ॥

ارمِت لھپ ِجبی اچایھک چس رےہ ااھگیئ ۔۔

ਤਿੰਨਾ ਭਰਮੁ ਨ ਭੇਿੁ ਹੈ ਹਤਰ ਰਸਨ ਰਸਾਈ ॥੭॥

ےہ ہر رنس رسایئ ۔۔۷۔۔
پ ِیّا رھبم ہن دیھب َ
ਹੁਕਤਮ ਸੰਜੋਗੀ ਆਇਆ ਚਲੁ ਸਿਾ ਰਜਾਈ ॥

ک
ُچ م وجنسیگ ا نا لچ دسا راجیئ ۔۔

ਅਉਗਤਣਆਰੇ ਕਉ ਗੁਣੁ ਨਾਨਕੈ ਸਚੁ ਤਮਲੈ ਵਿਾਈ ॥੮॥੨੦॥

اواینگرے کؤ ُگں نا ن َکے چس ملَ ِے ودایئ ۔۔۸۔۔۲۱۔۔
ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੧ ॥

ا سا ہلحم ۱۔۔
ਮਨੁ ਰਾਿਉ ਹਤਰ ਨਾਇ ਸਚੁ ਵਖਾਤਣਆ ॥

نم راوت ہر ناےئ چس واھکاین ۔۔
ਲੋਕਾ ਿਾ ਤਕਆ ਜਾਇ ਜਾ ਿੁਧੁ ਭਾਤਣਆ ॥੧॥

ولاک دا ایک اجۓ اج ُندھ اھباین ۔۔۱۔۔
ਜਉ ਲਗੁ ਜੀਉ ਪਰਾਣ ਸਚੁ ਤਧਆਈਐ ॥

جؤ گل جپؤ رپان چس دایھ نیپے َ۔۔

ਲਾਹਾ ਹਤਰ ਗੁਣ ਗਾਇ ਤਮਲੈ ਸੁਖੁ ਪਾਈਐ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

الاہ ہر ُگں اگۓ ملَ ِے ُسکھ نا پپَے ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਸਚੀ ਿੇਰੀ ਕਾਰ ਿੇਤਹ ਿਇਆਲ ਿੂੰ ॥

یچس ریتی اکر دہہی دنال ئُؤن ۔۔

ਹਉ ਜੀਵਾ ਿੁਧੁ ਸਾਲਾਤਹ ਮੈ ਟੇਕ ਅਧਾਰੁ ਿੂੰ ॥੨॥

ہؤ ویجا ُندھ ساالہِ م َے کیٹ اداھر ئُؤن ۔۔۲۔۔

ਿਤਰ ਸੇਵਕੁ ਿਰਵਾਨੁ ਿਰਿੁ ਿੂੰ ਜਾਣਹੀ ॥

در ویسک دروان درد ئُؤن اجیہن ۔۔

ਭਗਤਿ ਿੇਰੀ ਹੈਰਾਨੁ ਿਰਿੁ ਗਵਾਵਹੀ ॥੩॥

تگھب ریتی َچتران درد وگاویہ ۔۔۳۔۔
ਿਰਗਹ ਨਾਮੁ ਹਿੂਤਰ ਗੁਰਮੁਤਖ ਜਾਣਸੀ ॥

درہگ نام دحُور ُگرمُکھ اجیسن ۔۔

ਵੇਲਾ ਸਚੁ ਪਰਵਾਣੁ ਸਬਿੁ ਪਛਾਣਸੀ ॥੪॥

ونال چس رپوان دبس اھچپیسن ۔۔۴۔۔
ਸਿੁ ਸੰਿੋਖੁ ਕਤਰ ਭਾਉ ਿੋਸਾ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਸੇਇ ॥

ست وتنسھک رک اھبو وتسا ہر نام ےسِٔ ۔۔
ਮਨਹੁ ਛੋਤਿ ਤਵਕਾਰ ਸਚਾ ਸਚੁ ਿੇਇ ॥੫॥

مبہؤ وھچد وِاکر اچس چس دےئ ۔۔۵۔۔
ਸਚੇ ਸਚਾ ਨੇਹੁ ਸਚੈ ਲਾਇਆ ॥

ےچس اچس پبہؤ سج َے النا ۔۔

ਆਪੇ ਕਰੇ ਤਨਆਉ ਜੋ ਤਿਸੁ ਭਾਇਆ ॥੬॥

ا ےپ رکے اینو وج ئِس اھبنا ۔۔۶۔۔
ਸਚੇ ਸਚੀ ਿਾਤਿ ਿੇਤਹ ਿਇਆਲੁ ਹੈ ॥

ےچس یچس دات دہہی دنال ےہَ ۔۔
ਤਿਸੁ ਸੇਵੀ ਤਿਨੁ ਰਾਤਿ ਨਾਮੁ ਅਮੋਲੁ ਹੈ ॥੭॥

ئِس ویسی دِن رات نام اومل ےہَ ۔۔۷۔۔

ਿੂੰ ਉਿਮੁ ਹਉ ਨੀਚੁ ਸੇਵਕੁ ਕਾਂਢੀਆ ॥

ئُؤن اُمت ہؤ چین ویسک اکندایھ ۔۔

ਨਾਨਕ ਨਿਤਰ ਕਰੇਹੁ ਤਮਲੈ ਸਚੁ ਵਾਂਢੀਆ ॥੮॥੨੧॥

نانک دنر رکوہی ملَ ِے چس واندایھ ۔۔۸۔۔۲۱۔۔
ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੧ ॥

ا سا ہلحم ۱۔۔
ਆਵਣ ਜਾਣਾ ਤਕਉ ਰਹੈ ਤਕਉ ਮੇਲਾ ਹੋਈ ॥

ا ون اجنا کپؤ ر َہے کپؤ ہلیم وہیئ ۔۔

ਜਨਮ ਮਰਣ ਕਾ ਿੁਖੁ ਘਣੋ ਤਨਿ ਸਹਸਾ ਿੋਈ ॥੧॥

گ
منج رمن اک ُدھک ھپؤ پِپ سہسا دویئ ۔۔۱۔۔

ਤਬਨੁ ਨਾਵੈ ਤਕਆ ਜੀਵਨਾ ਤਿਟੁ ਤਧਰਗੁ ਚਿੁਰਾਈ ॥

پِں نا َوے ایک ویجنا بھِت درھِگ چتُرایئ ۔۔

ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਧੁ ਨ ਸੇਤਵਆ ਹਤਰ ਭਗਤਿ ਨ ਭਾਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

سیگؤر سادھ ہن ویسنا ہر تگھب ہن اھبیئ ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਆਵਣੁ ਜਾਵਣੁ ਿਉ ਰਹੈ ਪਾਈਐ ਗੁਰੁ ਪੂਰਾ ॥

ا ون اجون ئؤ ر َہے نا پپَے ُگر ئُؤرا ۔۔

ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਧਨੁ ਰਾਤਸ ਿੇਇ ਤਬਨਸੈ ਭਰਮੁ ਕੂਰਾ ॥੨॥

رام نام دنھ راس دےئ نِی َسے رھبم ُکؤرا ۔۔۲۔۔
ਸੰਿ ਜਨਾ ਕਉ ਤਮਤਲ ਰਹੈ ਧਨੁ ਧਨੁ ਜਸੁ ਗਾਏ ॥

سیت انج کؤ مِل ر َہے دنھ دنھ سج اگےئ ۔۔

ਆਤਿ ਪੁਰਖੁ ਅਪਰੰਪਰਾ ਗੁਰਮੁਤਖ ਹਤਰ ਪਾਏ ॥੩॥

ا د ُپرھک ارپرپما ُگرمُکھ ہر ناےئ ۔۔۳۔۔

ਨਟੂਐ ਸਾਂਗੁ ਬਣਾਇਆ ਬਾਜੀ ਸੰਸਾਰਾ ॥

ےئ سانگ انبنا نایج اسنسرا ۔۔
پپُؤ َ

ਤਖਨੁ ਪਲੁ ਬਾਜੀ ਿੇਖੀਐ ਉਝਰਿ ਨਹੀ ਬਾਰਾ ॥੪॥

ک
نک
ھِں نل نایج د ھیپے َ اُرھجت یہن نارا ۔۔۴۔۔
ਹਉਮੈ ਚਉਪਤੜ ਖੇਲਣਾ ਝੂਿੇ ਅਹੰਕਾਰਾ ॥

چ
ہؤ م َے جؤڑپ انلیھک ُھؤےھٹ ااکنہرا ۔۔

ਸਭੁ ਜਗੁ ਹਾਰੈ ਸੋ ਤਜਣੈ ਗੁਰ ਸਬਿੁ ਵੀਚਾਰਾ ॥੫॥

سیھ چگ َاہرے وس ج َپے ُگر دبس وبچارا ۔۔۵۔۔
ਤਜਉ ਅੰਧੁਲੈ ਹਤਥ ਟੋਹਣੀ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਹਮਾਰੈ ॥

امہرے ۔۔
ویج ادن ھلَے ھتہ وٹینہ ہر نام َ

ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਹਤਰ ਟੇਕ ਹੈ ਤਨਤਸ ਿਉਿ ਸਵਾਰੈ ॥੬॥

ےہ ئِس دوت وسا َرے ۔۔۶۔۔
رام نام ہر کیٹ َ
ਤਜਉ ਿੂੰ ਰਾਖਤਹ ਤਿਉ ਰਹਾ ਹਤਰ ਨਾਮ ਅਧਾਰਾ ॥

ِج ٔپؤ

ئُؤن راکھہہ پپؤ راہ ہر نام اداھرا ۔۔

ਅੰਤਿ ਸਖਾਈ ਪਾਇਆ ਜਨ ਮੁਕਤਿ ਿੁਆਰਾ ॥੭॥

اپپ اھکسیئ نانا نج مُکت ُدوارا ۔۔۷۔۔
ਜਨਮ ਮਰਣ ਿੁਖ ਮੇਤਟਆ ਜਤਪ ਨਾਮੁ ਮੁਰਾਰੇ ॥

منج رمن ُدھک ایٹیم جت نام مُرارے ۔۔

ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਨ ਵੀਸਰੈ ਪੂਰਾ ਗੁਰੁ ਿਾਰੇ ॥੮॥੨੨॥

نانک نام ہن ورسیے ئُؤرا ُگر نارے ۔۔۸۔۔۲۲۔۔
ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੩ ਅਸਟਪਿੀਆ ਘਰੁ ੨

ا سا ہلحم  ۳اسییدنا رھگ ۲
ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪਰਸਾਤਿ ॥

اِک اواکنر سیگؤر رپساد ۔۔
ਸਾਸਿੁ ਬੇਿੁ ਤਸੰਤਮਰਤਿ ਸਰੁ ਿੇਰਾ ਸੁਰਸਰੀ ਚਰਣ ਸਮਾਣੀ ॥

ساست َپید ِسمرِت رس ریتا ُسررسی رچن امسین ۔۔

ਸਾਖਾ ਿੀਤਨ ਮੂਲੁ ਮਤਿ ਰਾਵੈ ਿੂੰ ਿਾਂ ਸਰਬ ਤਵਿਾਣੀ ॥੧॥

سااھک نیت مُؤل مت را َوے ئُؤن نان رست وِداین ۔۔۱۔۔
ਿਾ ਕੇ ਚਰਣ ਜਪੈ ਜਨੁ ਨਾਨਕੁ ਬੋਲੇ ਅੰਤਮਰਿ ਬਾਣੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

نا ےک رچن جپَے نج نانک وبےل ارمت ناین ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਿੇਿੀਸ ਕਰੋੜੀ ਿਾਸ ਿੁਮਹਾਰੇ ਤਰਤਧ ਤਸਤਧ ਪਰਾਣ ਅਧਾਰੀ ॥

ُب
نی
م
ہ
ِ
ییس رکوری داس ھارے رِدھ سدھ رپان اداھری ۔۔
ਿਾ ਕੇ ਰੂਪ ਨ ਜਾਹੀ ਲਖਣੇ ਤਕਆ ਕਤਰ ਆਤਖ ਵੀਚਾਰੀ ॥੨॥

نا ےک ُروت ہن اجیہ ےنھکل ایک رک ا ھک وبچاری ۔۔۲۔۔
ਿੀਤਨ ਗੁਣਾ ਿੇਰੇ ਜੁਗ ਹੀ ਅੰਿਤਰ ਚਾਰੇ ਿੇਰੀਆ ਖਾਣੀ ॥

نیت ُگیا ریتے ُچگ یہ ارتن اچرے ریتِنا اھکین ۔۔
ਕਰਮੁ ਹੋਵੈ ਿਾ ਪਰਮ ਪਿੁ ਪਾਈਐ ਕਥੇ ਅਕਥ ਕਹਾਣੀ ॥੩॥

وہوے نا رپم ند نا پپَے ےھتک اکبھ اہکین ۔۔۳۔۔
رکم َ

ਿੂੰ ਕਰਿਾ ਕੀਆ ਸਭੁ ਿੇਰਾ ਤਕਆ ਕੋ ਕਰੇ ਪਰਾਣੀ ॥

ئُؤن رکنا ک ِیا سیھ ریتا ایک وک رکے رپاین ۔۔

ਜਾ ਕਉ ਨਿਤਰ ਕਰਤਹ ਿੂੰ ਅਪਣੀ ਸਾਈ ਸਤਚ ਸਮਾਣੀ ॥੪॥

اج کؤ دنر رکہِ ئُؤن اینپ سایئ چس امسین ۔۔۴۔۔

ਨਾਮੁ ਿੇਰਾ ਸਭੁ ਕੋਈ ਲੇਿੁ ਹੈ ਜੇਿੀ ਆਵਣ ਜਾਣੀ ॥

ےہ یتیج ا ون اجین ۔۔
نام ریتا سیھ وکیئ ل َپت َ

ਜਾ ਿੁਧੁ ਭਾਵੈ ਿਾ ਗੁਰਮੁਤਖ ਬੂਝੈ ਹੋਰ ਮਨਮੁਤਖ ਤਿਰੈ ਇਆਣੀ ॥੫॥

چ
مب ب
اج ُندھ اھبوے نا ُگرمُکھ وب َھے وہر مُکھ ھ ِ َرے اناین ۔۔۵۔۔
ਚਾਰੇ ਵੇਿ ਬਰਹਮੇ ਕਉ ਿੀਏ ਪਤੜ ਪਤੜ ਕਰੇ ਵੀਚਾਰੀ ॥

اچرے وند پرےمہ کؤ د پپے ڑپ ڑپ رکے وبچاری ۔۔

ਿਾ ਕਾ ਹੁਕਮੁ ਨ ਬੂਝੈ ਬਪੁੜਾ ਨਰਤਕ ਸੁਰਤਗ ਅਵਿਾਰੀ ॥੬॥

چ
ک
نا اک ُچ م ہن وبُ َھے نتُرا رنک ُسرگ اوناری ۔۔۶۔۔
ਜੁਗਹ ਜੁਗਹ ਕੇ ਰਾਜੇ ਕੀਏ ਗਾਵਤਹ ਕਤਰ ਅਵਿਾਰੀ ॥

ُچگہ ُچگہ ےک راےج ےئیک اگوہِ رک اوناری ۔۔
ਤਿਨ ਭੀ ਅੰਿੁ ਨ ਪਾਇਆ ਿਾ ਕਾ ਤਕਆ ਕਤਰ ਆਤਖ ਵੀਚਾਰੀ ॥੭॥

پِں یھب اپپ ہن نانا نا اک ایک رک ا ھک وبچاری ۔۔۷۔۔
ਿੂੰ ਸਚਾ ਿੇਰਾ ਕੀਆ ਸਭੁ ਸਾਚਾ ਿੇਤਹ ਿ ਸਾਚੁ ਵਖਾਣੀ ॥

ئُؤن اچس ریتا ایک سیھ سااچ دہہی ت ساچ واھکین ۔۔

ਜਾ ਕਉ ਸਚੁ ਬੁਝਾਵਤਹ ਅਪਣਾ ਸਹਜੇ ਨਾਤਮ ਸਮਾਣੀ ॥੮॥੧॥੨੩॥

س
اج کؤ چس اھجبوہِ اانپ ہجے نام امسین ۔۔۸۔۔۱۔۔۲۳۔۔

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੩ ॥

ا سا ہلحم ۳۔۔
ਸਤਿਗੁਰ ਹਮਰਾ ਭਰਮੁ ਗਵਾਇਆ ॥

سیگؤر رمہا رھبم وگَانا ۔۔

ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਤਨਰੰਜਨੁ ਮੰਤਨ ਵਸਾਇਆ ॥

نم وسانا ۔۔
ہر نام پِرنجن ّ

ਸਬਿੁ ਚੀਤਨ ਸਿਾ ਸੁਖੁ ਪਾਇਆ ॥੧॥

دبس ِچیں دسا ُسکھ نانا ۔۔۱۔۔
ਸੁਤਣ ਮਨ ਮੇਰੇ ਿਿੁ ਤਗਆਨੁ ॥

ُسں نم ریمے پپ گ ِیان ۔۔
ਿੇਵਣ ਵਾਲਾ ਸਭ ਤਬਤਧ ਜਾਣੈ ਗੁਰਮੁਤਖ ਪਾਈਐ ਨਾਮੁ ਤਨਧਾਨੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

دئَؤن واال سیھ نِدھ اج ئَے ُگرمُکھ نا پپَے نام ن ِداھن ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਸਤਿਗੁਰ ਭੇਟੇ ਕੀ ਵਤਿਆਈ ॥

سیگ ب
ھی
پ
ؤر ے یک ودنایئ ۔۔

ਤਜਤਨ ਮਮਿਾ ਅਗਤਨ ਤਿਰਸਨਾ ਬੁਝਾਈ ॥

ب
ِجں اتمم انگ رتِانس ُجھایئ ۔۔

ਸਹਜੇ ਮਾਿਾ ਹਤਰ ਗੁਣ ਗਾਈ ॥੨॥

س
ہجے امنا ہر ُگں اگیئ ۔۔۲۔۔

ਤਵਣੁ ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਕੋਇ ਨ ਜਾਣੀ ॥

وِن ُگر ئُؤرے وکۓ ہن اجین ۔۔

ਮਾਇਆ ਮੋਤਹ ਿੂਜੈ ਲੋਭਾਣੀ ॥

امنا ومہِ ُدو َچے ولاھبین ۔۔

ਗੁਰਮੁਤਖ ਨਾਮੁ ਤਮਲੈ ਹਤਰ ਬਾਣੀ ॥੩॥

ُگرمُکھ نام ملَ ِے ہر ناین ۔۔۳۔۔

ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਿਪਾਂ ਤਸਤਰ ਿਪੁ ਸਾਰੁ ॥

ُگر ویسا اپتن سِر پپ سار ۔۔

ਹਤਰ ਜੀਉ ਮਤਨ ਵਸੈ ਸਭ ਿੂਖ ਤਵਸਾਰਣਹਾਰੁ ॥

ہر ِجپؤ نم و سَے سیھ ُدوھک وِساراہنر ۔۔
ਿਤਰ ਸਾਚੈ ਿੀਸੈ ਸਤਚਆਰੁ ॥੪॥

در سا َچے د ئ َسے سچِیار ۔۔۴۔۔

ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਿੇ ਤਿਰਭਵਣ ਸੋਝੀ ਹੋਇ ॥

ب
ُگر ویسا ےت رتِ َھؤن وسیھج وہۓ ۔۔
ਆਪੁ ਪਛਾਤਣ ਹਤਰ ਪਾਵੈ ਸੋਇ ॥

ا ت اھچپن ہر نا َوے وسۓ ۔۔
ਸਾਚੀ ਬਾਣੀ ਮਹਲੁ ਪਰਾਪਤਿ ਹੋਇ ॥੫॥

سایچ ناین لحم رپاپپ وہۓ ۔۔۵۔۔
ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਿੇ ਸਭ ਕੁਲ ਉਧਾਰੇ ॥

ُگر ویسا ےت سیھ ُکل اُداھرے ۔۔
ਤਨਰਮਲ ਨਾਮੁ ਰਖੈ ਉਤਰ ਧਾਰੇ ॥

ک
پِرلم نام ر َھے اُر داھرے ۔۔

ਸਾਚੀ ਸੋਭਾ ਸਾਤਚ ਿੁਆਰੇ ॥੬॥

سایچ وساھب ساچ ُدوارے ۔۔۶۔۔
ਸੇ ਵਿਭਾਗੀ ਤਜ ਗੁਤਰ ਸੇਵਾ ਲਾਏ ॥

ےس وداھبیگ ےج ُگر ویسا الےئ ۔۔
ਅਨਤਿਨੁ ਭਗਤਿ ਸਚੁ ਨਾਮੁ ਤਿਰੜਾਏ ॥

ادنِن تگھب چس نام درِراےئ ۔۔
ਨਾਮੇ ਉਧਰੇ ਕੁਲ ਸਬਾਏ ॥੭॥

ناےم اُدرھے ُکل ابسےئ ۔۔۷۔۔
ਨਾਨਕੁ ਸਾਚੁ ਕਹੈ ਵੀਚਾਰੁ ॥

ےہک وبچار ۔۔
نانک ساچ َ

ਹਤਰ ਕਾ ਨਾਮੁ ਰਖਹੁ ਉਤਰ ਧਾਤਰ ॥

ک
ہر اک نام ر ھہؤ اُر داھر ۔۔

ਹਤਰ ਭਗਿੀ ਰਾਿੇ ਮੋਖ ਿੁਆਰੁ ॥੮॥੨॥੨੪॥

ب
گب
ھ
ہر ی راےت ومھک ُدوار ۔۔۸۔۔۲۔۔۲۴۔۔
ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੩ ॥

ا سا ہلحم ۳۔۔
ਆਸਾ ਆਸ ਕਰੇ ਸਭੁ ਕੋਈ ॥

ا سا ا س رکے سیھ وکیئ ۔۔
ਹੁਕਮੈ ਬੂਝੈ ਤਨਰਾਸਾ ਹੋਈ ॥

چ
ُچکمے َ وب َھے پِراسا وہیئ ۔۔

ਆਸਾ ਤਵਤਚ ਸੁਿੇ ਕਈ ਲੋਈ ॥

ا سا وِچ ُسیے یئک ولیئ ۔۔

ਸੋ ਜਾਗੈ ਜਾਗਾਵੈ ਸੋਈ ॥੧॥

اجاگوے وسیئ ۔۔۱۔۔
وس اج َگے َ َ
ਸਤਿਗੁਤਰ ਨਾਮੁ ਬੁਝਾਇਆ ਤਵਣੁ ਨਾਵੈ ਭੁਖ ਨ ਜਾਈ ॥

ب
ب
سیگؤر نام ُجھانا وِن نا َوے ُھکھ ہن اجیئ ۔۔

ਨਾਮੇ ਤਿਰਸਨਾ ਅਗਤਨ ਬੁਝੈ ਨਾਮੁ ਤਮਲੈ ਤਿਸੈ ਰਜਾਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

بُج
ئ
َ
ِ
س
ل
ھ
م
ِ
َ
ناےم رتِانس انگ ے نام ے َ ے راجیئ ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਕਤਲ ਕੀਰਤਿ ਸਬਿੁ ਪਛਾਨੁ ॥

لک ریکت دبس اھچپن ۔۔
ਏਹਾ ਭਗਤਿ ਚੂਕੈ ਅਤਭਮਾਨੁ ॥

ب
ااہی تگھب ُجؤ َکے ا ھبمان ۔۔

ਸਤਿਗੁਰੁ ਸੇਤਵਐ ਹੋਵੈ ਪਰਵਾਨੁ ॥

وہوے رپوان ۔۔
سیگؤر ویس پپے َ

ਤਜਤਨ ਆਸਾ ਕੀਿੀ ਤਿਸ ਨੋ ਜਾਨੁ ॥੨॥

ِجں ا سا یتیک ئِس ون اجن ۔۔۲۔۔

ਤਿਸੁ ਤਕਆ ਿੀਜੈ ਤਜ ਸਬਿੁ ਸੁਣਾਏ ॥

ئِس ایک د بج َے ےج دبس ُسیاےئ ۔۔
ਕਤਰ ਤਕਰਪਾ ਨਾਮੁ ਮੰਤਨ ਵਸਾਏ ॥

رک کِرنا نام نمّ وساےئ ۔۔

ਇਹੁ ਤਸਰੁ ਿੀਜੈ ਆਪੁ ਗਵਾਏ ॥

اویہ سِر د بج َے ا ت وگاےئ ۔۔
ਹੁਕਮੈ ਬੂਝੇ ਸਿਾ ਸੁਖੁ ਪਾਏ ॥੩॥

ُچکمے َ وبےھج دسا ُسکھ ناےئ ۔۔۳۔۔
ਆਤਪ ਕਰੇ ਿੈ ਆਤਪ ਕਰਾਏ ॥

ا ت رکے ئَے ا ت رکاےئ ۔۔
ਆਪੇ ਗੁਰਮੁਤਖ ਨਾਮੁ ਵਸਾਏ ॥

ا ےپ ُگرمُکھ نام وساےئ ۔۔

ਆਤਪ ਭੁਲਾਵੈ ਆਤਪ ਮਾਰਤਗ ਪਾਏ ॥

ب
ُالوے ا ت امرگ ناےئ ۔۔
ات ھ َ
ਸਚੈ ਸਬਤਿ ਸਤਚ ਸਮਾਏ ॥੪॥

سج َے دبس چس امسےئ ۔۔۴۔۔

ਸਚਾ ਸਬਿੁ ਸਚੀ ਹੈ ਬਾਣੀ ॥

ےہ ناین ۔۔
اچس دبس یچس َ
ਗੁਰਮੁਤਖ ਜੁਤਗ ਜੁਤਗ ਆਤਖ ਵਖਾਣੀ ॥

ُگرمُکھ ُچگ ُچگ ا ھک واھکین ۔۔

ਮਨਮੁਤਖ ਮੋਤਹ ਭਰਤਮ ਭੋਲਾਣੀ ॥

مب
م
ک
ُ
ِ
ھ ومہ رھبم وھبالین ۔۔

ਤਬਨੁ ਨਾਵੈ ਸਭ ਤਿਰੈ ਬਉਰਾਣੀ ॥੫॥

ب
پِں نا َوے سیھ ھ ِ َرے ئؤراین ۔۔۵۔۔

ਿੀਤਨ ਭਵਨ ਮਤਹ ਏਕਾ ਮਾਇਆ ॥

ب
نیت َھؤن ہہم ااکی امنا ۔۔

ਮੂਰਤਖ ਪਤੜ ਪਤੜ ਿੂਜਾ ਭਾਉ ਤਿਰੜਾਇਆ ॥

مُؤرھک ڑپ ڑپ ُدواج اھبو درِرانا ۔۔
ਬਹੁ ਕਰਮ ਕਮਾਵੈ ਿੁਖੁ ਸਬਾਇਆ ॥

امکوے ُدھک ابسنا ۔۔
وہب رکم َ
ਸਤਿਗੁਰੁ ਸੇਤਵ ਸਿਾ ਸੁਖੁ ਪਾਇਆ ॥੬॥

سیگؤر سیَؤ دسا ُسکھ نانا ۔۔۶۔۔
ਅੰਤਮਰਿੁ ਮੀਿਾ ਸਬਿੁ ਵੀਚਾਤਰ ॥

ارمت اھٹیم دبس وبچار ۔۔

ਅਨਤਿਨੁ ਭੋਗੇ ਹਉਮੈ ਮਾਤਰ ॥

ادنِن وھبےگ ہؤ م َے امر ۔۔

ਸਹਤਜ ਅਨੰਤਿ ਤਕਰਪਾ ਧਾਤਰ ॥

سہ
ج ا َپید کِرنا داھر ۔۔

ਨਾਤਮ ਰਿੇ ਸਿਾ ਸਤਚ ਤਪਆਤਰ ॥੭॥

نام رےت دسا چس ایپر ۔۔۷۔۔
ਹਤਰ ਜਤਪ ਪੜੀਐ ਗੁਰ ਸਬਿੁ ਵੀਚਾਤਰ ॥

ہر جت ڑپ پ َپے ُگر دبس وبچار ۔۔

ਹਤਰ ਜਤਪ ਪੜੀਐ ਹਉਮੈ ਮਾਤਰ ॥

ہر جت ڑپ پ َپے ہؤ م َے امر ۔۔

ਹਤਰ ਜਪੀਐ ਭਇ ਸਤਚ ਤਪਆਤਰ ॥

ہر چیپَے ےئھبِ چس ایپر ۔۔

ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਗੁਰਮਤਿ ਉਰ ਧਾਤਰ ॥੮॥੩॥੨੫॥

نانک نام ُگرمت اُر داھر ۔۔۸۔۔۳۔۔۲۵۔۔
ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪਰਸਾਤਿ ॥

اِک اواکنر سیگؤر رپساد ۔۔
ਰਾਗੁ ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੩ ਅਸਟਪਿੀਆ ਘਰੁ ੮ ਕਾਿੀ ॥

راگ ا سا ہلحم  ۳اسییدنا رھگ  ۸اکیف ۔۔
ਗੁਰ ਿੇ ਸਾਂਤਿ ਊਪਜੈ ਤਜਤਨ ਤਿਰਸਨਾ ਅਗਤਨ ਬੁਝਾਈ ॥

ُگر ےت ساپپ اُو بج َے ِجں رتِانس انگ اھجبیئ ۔۔
ਗੁਰ ਿੇ ਨਾਮੁ ਪਾਈਐ ਵਿੀ ਵਤਿਆਈ ॥੧॥

ُگر ےت نام نا پپَے ودی ودنایئ ۔۔۱۔۔
ਏਕੋ ਨਾਮੁ ਚੇਤਿ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ॥

اوکی نام ج َپت ریمے اھبیئ ۔۔
ਜਗਿੁ ਜਲੰਿਾ ਿੇਤਖ ਕੈ ਭਤਜ ਪਏ ਸਰਣਾਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ےک جھب ےئپ رسنایئ ۔۔۱۔۔راہو۔۔
تگج دنلجا دھکی َ
ਗੁਰ ਿੇ ਤਗਆਨੁ ਊਪਜੈ ਮਹਾ ਿਿੁ ਬੀਚਾਰਾ ॥

ُگر ےت گ ِیان اُو بج َے اہم پپ اچیبرا ۔۔

ਗੁਰ ਿੇ ਘਰੁ ਿਰੁ ਪਾਇਆ ਭਗਿੀ ਭਰੇ ਭੰਿਾਰਾ ॥੨॥

ب
ُگر ےت رھگ در نانا ھگبی رھبے ڈنھبارا ۔۔۲۔۔

ਗੁਰਮੁਤਖ ਨਾਮੁ ਤਧਆਈਐ ਬੂਝੈ ਵੀਚਾਰਾ ॥

چ
ُگرمُکھ نام دایھ نیپے َ ئُؤ َھے

وبچارا ۔۔

ਗੁਰਮੁਤਖ ਭਗਤਿ ਸਲਾਹ ਹੈ ਅੰਿਤਰ ਸਬਿੁ ਅਪਾਰਾ ॥੩॥

ُگرمُکھ تگھب ص َ
الچ ےہَ ارتن دبس انارا ۔۔۳۔۔
ਗੁਰਮੁਤਖ ਸੂਖੁ ਊਪਜੈ ਿੁਖੁ ਕਿੇ ਨ ਹੋਈ ॥

ُگرمُکھ سُؤھک اُو بج َے ُدھک دکے ہن وہیئ ۔۔
ਗੁਰਮੁਤਖ ਹਉਮੈ ਮਾਰੀਐ ਮਨੁ ਤਨਰਮਲੁ ਹੋਈ ॥੪॥

ُگرمُکھ ہؤ م َے امر پپے نم پِرلم وہیئ ۔۔۴۔۔

ਸਤਿਗੁਤਰ ਤਮਤਲਐ ਆਪੁ ਗਇਆ ਤਿਰਭਵਣ ਸੋਝੀ ਪਾਈ ॥

ب
سیگؤر مِلیپے ا ت ایگ رتِ َھؤن وسیھج نایئ ۔۔

ਤਨਰਮਲ ਜੋਤਿ ਪਸਤਰ ਰਹੀ ਜੋਿੀ ਜੋਤਿ ਤਮਲਾਈ ॥੫॥

پِرلم وجت رسپ ریہ وجیت وجت مِالیئ ۔۔۵۔۔
ਪੂਰੈ ਗੁਤਰ ਸਮਝਾਇਆ ਮਤਿ ਊਿਮ ਹੋਈ ॥

ئُؤ َرے ُگر اھجمسنا مت اُومت وہیئ ۔۔

ਅੰਿਰੁ ਸੀਿਲੁ ਸਾਂਤਿ ਹੋਇ ਨਾਮੇ ਸੁਖੁ ਹੋਈ ॥੬॥

ارتن لتیس ساپپ وہۓ ناےم ُسکھ وہیئ ۔۔۶۔۔
ਪੂਰਾ ਸਤਿਗੁਰੁ ਿਾਂ ਤਮਲੈ ਜਾਂ ਨਿਤਰ ਕਰੇਈ ॥

ئُؤرا سیگؤر نان ملَ ِے اجن دنر رکپبی ۔۔

ਤਕਲਤਵਖ ਪਾਪ ਸਭ ਕਟੀਅਤਹ ਤਿਤਰ ਿੁਖੁ ਤਬਘਨੁ ਨ ਹੋਈ ॥੭॥

نگ
ب
کِلؤِھک نات سیھ کییی ِہ ھِر ُدھک ِ ھں ہن وہیئ ۔۔۷۔۔

ਆਪਣੈ ਹਤਥ ਵਤਿਆਈਆ ਿੇ ਨਾਮੇ ਲਾਏ ॥

ا پ َپے ھتہ ودناایئ دے ناےم الےئ ۔۔

ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਤਨਧਾਨੁ ਮਤਨ ਵਤਸਆ ਵਤਿਆਈ ਪਾਏ ॥੮॥੪॥੨੬॥

نانک نام ن ِداھن نم وایس ودنایئ ناےئ ۔۔۸۔۔۴۔۔۲۶۔۔
ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੩ ॥

ا سا ہلحم ۳۔۔
ਸੁਤਣ ਮਨ ਮੰਤਨ ਵਸਾਇ ਿੂੰ ਆਪੇ ਆਇ ਤਮਲੈ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ॥

ُسں نم نمّ وساےئ ئُؤن ا ےپ ا ۓ ملَ ِے ریمے اھبیئ ۔۔
ਅਨਤਿਨੁ ਸਚੀ ਭਗਤਿ ਕਤਰ ਸਚੈ ਤਚਿੁ ਲਾਈ ॥੧॥

ادنِن یچس تگھب رک سج َے ِجت الیئ ۔۔۱۔۔

ਏਕੋ ਨਾਮੁ ਤਧਆਇ ਿੂੰ ਸੁਖੁ ਪਾਵਤਹ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ॥

اوکی نام دایھۓ ئُؤن ُسکھ ناوہِ ریمے اھبیئ ۔۔
ਹਉਮੈ ਿੂਜਾ ਿੂਤਰ ਕਤਰ ਵਿੀ ਵਤਿਆਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ہؤ م َے ُدواج ُدور رک ودی ودنایئ ۔۔۱۔۔راہو۔۔

ਇਸੁ ਭਗਿੀ ਨੋ ਸੁਤਰ ਨਰ ਮੁਤਨ ਜਨ ਲੋਚਿੇ ਤਵਣੁ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਈ ਨ ਜਾਇ ॥

ب
م
گب
ھ
س
ی
گ
س
ُ
چ
اس ی ون ُ ر رن ں نج ول دے وِن ؤر نایئ ہن اجۓ ۔۔
ਪੰਤਿਿ ਪੜਿੇ ਜੋਤਿਕੀ ਤਿਨ ਬੂਝ ਨ ਪਾਇ ॥੨॥

ڈنپت ڑپدے وجیکت پِں ئُؤھج ہن ناۓ ۔۔۲۔۔
ਆਪੈ ਥੈ ਸਭੁ ਰਤਖਓਨੁ ਤਕਛੁ ਕਹਣੁ ਨ ਜਾਈ ॥

ک
ک
ب
ا ےپ َھے سیھ ر ھپؤن ِچھ کہں ہن اجیئ ۔۔

ਆਪੇ ਿੇਇ ਸੁ ਪਾਈਐ ਗੁਤਰ ਬੂਝ ਬੁਝਾਈ ॥੩॥

پپ ُگ ئ ب
ُج
ا ےپ دےئ وس نا َے ر ُؤھج ھایئ ۔۔۳۔۔
ਜੀਅ ਜੰਿ ਸਤਭ ਤਿਸ ਿੇ ਸਭਨਾ ਕਾ ਸੋਈ ॥

ایج جپت سیھ ئِس دے سبھیا اک وسیئ ۔۔
ਮੰਿਾ ਤਕਸ ਨੋ ਆਖੀਐ ਜੇ ਿੂਜਾ ਹੋਈ ॥੪॥

ک
دنما کِس ون ا ھیپے ےج ُدواج وہیئ ۔۔۴۔۔
ਇਕੋ ਹੁਕਮੁ ਵਰਿਿਾ ਏਕਾ ਤਸਤਰ ਕਾਰਾ ॥

ک
اِوک ُچ م وردتا ااکی سِر اکرا ۔۔

ਆਤਪ ਭਵਾਲੀ ਤਿਿੀਅਨੁ ਅੰਿਤਰ ਲੋਭੁ ਤਵਕਾਰਾ ॥੫॥

پ
ا ت وھبایل ِد ییں ارتن ولھب وِاکرا ۔۔۵۔۔

ਇਕ ਆਪੇ ਗੁਰਮੁਤਖ ਕੀਤਿਅਨੁ ਬੂਝਤਨ ਵੀਚਾਰਾ ॥

کی
اک ا ےپ ُگرمُکھ ییں ئُؤنھج وبچارا ۔۔

ਭਗਤਿ ਭੀ ਓਨਾ ਨੋ ਬਖਸੀਅਨੁ ਅੰਿਤਰ ਭੰਿਾਰਾ ॥੬॥

ن کھس
ی
ی
ں ارتن ڈنھبارا ۔۔۶۔۔
تگھب یھب اونا ون
ਤਗਆਨੀਆ ਨੋ ਸਭੁ ਸਚੁ ਹੈ ਸਚੁ ਸੋਝੀ ਹੋਈ ॥

گ ِیاپ ِیا ون سیھ چس ےہَ چس وسیھج وہیئ ۔۔

ਓਇ ਭੁਲਾਏ ਤਕਸੈ ਿੇ ਨ ਭੁਲਨਹੀ ਸਚੁ ਜਾਣਤਨ ਸੋਈ ॥੭॥

ب ُھلبہ
ب
ھ
ی چس اجنن وسیئ ۔۔۷۔۔
اوےؑ ھُالےئ کِسے َ دے ہن
ਘਰ ਮਤਹ ਪੰਚ ਵਰਿਿੇ ਪੰਚੇ ਵੀਚਾਰੀ ॥

پب
رھگ ہہم ج وردتے پبجے وبچاری ۔۔

ਨਾਨਕ ਤਬਨੁ ਸਤਿਗੁਰ ਵਤਸ ਨ ਆਵਨਹੀ ਨਾਤਮ ਹਉਮੈ ਮਾਰੀ ॥੮॥੫॥੨੭॥

بہ
ھ
م
ہ
نانک پِں سیگؤر وس ہن ا و ی نام ؤ َے امری ۔۔۸۔۔۵۔۔۲۷۔۔
ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੩ ॥

ا سا ہلحم ۳۔۔
ਘਰੈ ਅੰਿਤਰ ਸਭੁ ਵਥੁ ਹੈ ਬਾਹਤਰ ਤਕਛੁ ਨਾਹੀ ॥

ک
ےہ ناہر ِچھ نایہ ۔۔
رھگَے ادنر سیھ وھت َ
ਗੁਰ ਪਰਸਾਿੀ ਪਾਈਐ ਅੰਿਤਰ ਕਪਟ ਖੁਲਾਹੀ ॥੧॥

ک
ُگر رپسادی نا پپَے ارتن ٹپک ھُالیہ ۔۔۱۔۔
ਸਤਿਗੁਰ ਿੇ ਹਤਰ ਪਾਈਐ ਭਾਈ ॥

سیگؤر ےت ہر نا پپَے اھبیئ ۔۔

ਅੰਿਤਰ ਨਾਮੁ ਤਨਧਾਨੁ ਹੈ ਪੂਰੈ ਸਤਿਗੁਤਰ ਿੀਆ ਤਿਖਾਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ارتن نام ن ِداھن ےہَ ئُؤ َرے سیگؤر دِنا دِاھکیئ ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਹਤਰ ਕਾ ਗਾਹਕੁ ਹੋਵੈ ਸੋ ਲਏ ਪਾਏ ਰਿਨੁ ਵੀਚਾਰਾ ॥

وہوے وس ےئل ناےئ رنت وبچارا ۔۔
ہر اک اگکہ َ

ਅੰਿਰੁ ਖੋਲੈ ਤਿਬ ਤਿਸਤਟ ਿੇਖੈ ਮੁਕਤਿ ਭੰਿਾਰਾ ॥੨॥

نک
ادنر وھک لَے دِت ِدست د َھے مُکت ڈنھبارا ۔۔۲۔۔
ਅੰਿਤਰ ਮਹਲ ਅਨੇਕ ਹਤਹ ਜੀਉ ਕਰੇ ਵਸੇਰਾ ॥

ادنر لحم اپیک ہہہ ِجپؤ رکے وریسا ۔۔

ਮਨ ਤਚੰਤਿਆ ਿਲੁ ਪਾਇਸੀ ਤਿਤਰ ਹੋਇ ਨ ਿੇਰਾ ॥੩॥

ب
نم ِجیدنا لھپ نایسئ ھِر وہۓ ہن ریھپا ۔۔۳۔۔

ਪਾਰਖੀਆ ਵਥੁ ਸਮਾਤਲ ਲਈ ਗੁਰ ਸੋਝੀ ਹੋਈ ॥

نارایھک وھت امسل یئل ُگر وسیھج وہیئ ۔۔

ਨਾਮੁ ਪਿਾਰਥੁ ਅਮੁਲੁ ਸਾ ਗੁਰਮੁਤਖ ਪਾਵੈ ਕੋਈ ॥੪॥

نام ندارھت ام ُل سا ُگرمُکھ نا َوے وکیئ ۔۔۴۔۔

ਬਾਹਰੁ ਭਾਲੇ ਸੁ ਤਕਆ ਲਹੈ ਵਥੁ ਘਰੈ ਅੰਿਤਰ ਭਾਈ ॥

ناہر اھبےل وس ایک ل َہے وھت رھگَے ادنر اھبیئ ۔۔

ਭਰਮੇ ਭੂਲਾ ਸਭੁ ਜਗੁ ਤਿਰੈ ਮਨਮੁਤਖ ਪਤਿ ਗਵਾਈ ॥੫॥

مب
ب
ب
رھبےم ُھؤال سیھ چگ ھ ِ َرے مُکھ پپ وگَایئ ۔۔۵۔۔
ਘਰੁ ਿਰੁ ਛੋਿੇ ਆਪਣਾ ਪਰ ਘਤਰ ਝੂਿਾ ਜਾਈ ॥

چ
رھگ در وھچدے ا انپ رپ رھگ ُھؤاھٹ اجیئ ۔۔

ਚੋਰੈ ਵਾਂਗੂ ਪਕੜੀਐ ਤਬਨੁ ਨਾਵੈ ਚੋਟਾ ਖਾਈ ॥੬॥

وچرے واوگنُ ڑکپ پپے َ پِں نا َوے وچنا اھکیئ ۔۔۶۔۔
َ
ਤਜਨਹੀ ਘਰੁ ਜਾਿਾ ਆਪਣਾ ਸੇ ਸੁਖੀਏ ਭਾਈ ॥

ُسک
ِجبہ
ھ
ھی
پ
ے اھبیئ ۔۔
ی رھگ اجنا ا انپ ےس

ਅੰਿਤਰ ਬਰਹਮੁ ਪਛਾਤਣਆ ਗੁਰ ਕੀ ਵਤਿਆਈ ॥੭॥

ارتن پرمہ اھچپاین ُگر یک ودنایئ ۔۔۷۔۔

ਆਪੇ ਿਾਨੁ ਕਰੇ ਤਕਸੁ ਆਖੀਐ ਆਪੇ ਿੇਇ ਬੁਝਾਈ ॥

کِ ک
ب
ُج
ھی
پ
ا ےپ دان رکے س ا ے ا ےپ دےئ ھایئ ۔۔

ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਤਧਆਇ ਿੂੰ ਿਤਰ ਸਚੈ ਸੋਭਾ ਪਾਈ ॥੮॥੬॥੨੮॥

نانک نام دایھۓ ئُؤن در سج َے وساھب نایئ ۔۔۸۔۔۶۔۔۲۸۔۔

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੩ ॥

ا سا ہلحم ۳۔۔
ਆਪੈ ਆਪੁ ਪਛਾਤਣਆ ਸਾਿੁ ਮੀਿਾ ਭਾਈ ॥

ا ےپ ا ت اھچپاین اصد اھٹیم اھبیئ ۔۔
ਹਤਰ ਰਤਸ ਚਾਤਖਐ ਮੁਕਿੁ ਭਏ ਤਜਨਹਾ ਸਾਚੋ ਭਾਈ ॥੧॥

ک
ہر رس اچ ھپَے مُکت ےئھب ِجبھا ساوچ اھبیئ ۔۔۱۔۔

ਹਤਰ ਜੀਉ ਤਨਰਮਲ ਤਨਰਮਲਾ ਤਨਰਮਲ ਮਤਨ ਵਾਸਾ ॥

ہر ِجپؤ پِرلم پِرمال پِرلم نم واسا ۔۔

ਗੁਰਮਿੀ ਸਾਲਾਹੀਐ ਤਬਤਖਆ ਮਾਤਹ ਉਿਾਸਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ُگریتم ساال ہیپے نِکھیا امہِ اُداسا ۔۔۱۔۔راہو۔۔

ਤਬਨੁ ਸਬਿੈ ਆਪੁ ਨ ਜਾਪਈ ਸਭ ਅੰਧੀ ਭਾਈ ॥

پِں دبسَے ا ت ہن اجیئپ سیھ ادنیھ اھبیئ ۔۔
ਗੁਰਮਿੀ ਘਤਟ ਚਾਨਣਾ ਨਾਮੁ ਅੰਤਿ ਸਖਾਈ ॥੨॥

ُگریتم ٹھگ اچانن نام اپپ اھکسیئ ۔۔۲۔۔
ਨਾਮੇ ਹੀ ਨਾਤਮ ਵਰਿਿੇ ਨਾਮੇ ਵਰਿਾਰਾ ॥

ناےم یہ نام وردتے ناےم ورنارا ۔۔
ਅੰਿਤਰ ਨਾਮੁ ਮੁਤਖ ਨਾਮੁ ਹੈ ਨਾਮੇ ਸਬਤਿ ਵੀਚਾਰਾ ॥੩॥

ارتن نام مُکھ نام ےہَ ناےم دبس وبچارا ۔۔۳۔۔
ਨਾਮੁ ਸੁਣੀਐ ਨਾਮੁ ਮੰਨੀਐ ਨਾਮੇ ਵਤਿਆਈ ॥

نام ُسییپے نام میّیپے ناےم ودنایئ ۔۔

ਨਾਮੁ ਸਲਾਹੇ ਸਿਾ ਸਿਾ ਨਾਮੇ ਮਹਲੁ ਪਾਈ ॥੪॥

نام صالےح دسا دسا ناےم لحم نایئ ۔۔۴۔۔
ਨਾਮੇ ਹੀ ਘਤਟ ਚਾਨਣਾ ਨਾਮੇ ਸੋਭਾ ਪਾਈ ॥

ناےم یہ ٹھگ اچانن ناےم وساھب نایئ ۔۔
ਨਾਮੇ ਹੀ ਸੁਖੁ ਊਪਜੈ ਨਾਮੇ ਸਰਣਾਈ ॥੫॥

ناےم یہ ُسکھ اُو بج َے ناےم رسنایئ ۔۔۵۔۔
ਤਬਨੁ ਨਾਵੈ ਕੋਇ ਨ ਮੰਨੀਐ ਮਨਮੁਤਖ ਪਤਿ ਗਵਾਈ ॥

مب
پِں نا َوے وکۓ ہن میّیپے مُکھ پپ وگَایئ ۔۔

ਜਮ ਪੁਤਰ ਬਾਧੇ ਮਾਰੀਅਤਹ ਤਬਰਥਾ ਜਨਮੁ ਗਵਾਈ ॥੬॥

مج ُپر نادےھ امرپبہہ پِراھت منج وگَایئ ۔۔۶۔۔

ਨਾਮੈ ਕੀ ਸਭ ਸੇਵਾ ਕਰੈ ਗੁਰਮੁਤਖ ਨਾਮੁ ਬੁਝਾਈ ॥

ب
نا م َے یک سیھ ویسا رکَے ُگرمُکھ نام ُجھایئ ۔۔
ਨਾਮਹੁ ਹੀ ਨਾਮੁ ਮੰਨੀਐ ਨਾਮੇ ਵਤਿਆਈ ॥੭॥

ناوہم یہ نام میّیپے ناےم ودنایئ ۔۔۷۔۔

ਤਜਸ ਨੋ ਿੇਵੈ ਤਿਸੁ ਤਮਲੈ ਗੁਰਮਿੀ ਨਾਮੁ ਬੁਝਾਈ ॥

ب
ِجس ون دویَے ئِس ملَ ِے ُگریتم نام ُجھایئ ۔۔

ਨਾਨਕ ਸਭ ਤਕਛੁ ਨਾਵੈ ਕੈ ਵਤਸ ਹੈ ਪੂਰੈ ਭਾਤਗ ਕੋ ਪਾਈ ॥੮॥੭॥੨੯॥

ک
نانک سیھ ِچھ نا َوے ےکَ وس ےہَ ئُؤ َرے اھبگ وک نایئ ۔۔۸۔۔۷۔۔۲۹۔۔
ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੩ ॥

ا سا ہلحم ۳۔۔

ਿੋਹਾਗਣੀ ਮਹਲੁ ਨ ਪਾਇਨਹੀ ਨ ਜਾਣਤਨ ਤਪਰ ਕਾ ਸੁਆਉ ॥

پبہ
ھ
پ
س
دواہینگ لحم ہن نا ی ہن اجنن ِر اک ُؤا و ۔۔

ਤਿਕਾ ਬੋਲਤਹ ਨਾ ਤਨਵਤਹ ਿੂਜਾ ਭਾਉ ਸੁਆਉ ॥੧॥

بھِکا وبہلِ ہن ئِؤہِ ُدواج اھبو سُؤا و ۔۔۱۔۔
ਇਹੁ ਮਨੂਆ ਤਕਉ ਕਤਰ ਵਤਸ ਆਵੈ ॥

ے ۔۔
اِوہ م ُپؤا کپؤ رک وس ا و َ

ਗੁਰ ਪਰਸਾਿੀ ਿਾਕੀਐ ਤਗਆਨ ਮਿੀ ਘਤਰ ਆਵੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ُ
ے ۔۔۱۔۔راہو۔۔
گر رپسادی اھٹےیکٔ گ ِیان یتم رھگ ا و َ
ਸੋਹਾਗਣੀ ਆਤਪ ਸਵਾਰੀਓਨੁ ਲਾਇ ਪਰੇਮ ਤਪਆਰੁ ॥

وساہینگ ا ت وسارئؤن ال ِئے رپمی ایپر ۔۔

ਸਤਿਗੁਰ ਕੈ ਭਾਣੈ ਚਲਿੀਆ ਨਾਮੇ ਸਹਤਜ ਸੀਗਾਰੁ ॥੨॥

سہ
سیگؤر ےکَ اھب ئَے دلچنا ناےم ج اگیسر ۔۔۲۔۔
ਸਿਾ ਰਾਵਤਹ ਤਪਰੁ ਆਪਣਾ ਸਚੀ ਸੇਜ ਸੁਭਾਇ ॥

سب
دسا راوہِ پِر ا انپ یچس َ ج ُسبھاےئِ ۔۔

ਤਪਰ ਕੈ ਪਰੇਤਮ ਮੋਹੀਆ ਤਮਤਲ ਪਰੀਿਮ ਸੁਖੁ ਪਾਇ ॥੩॥

ےک رپمی وم ِہیا مِل رپمتی ُسکھ ناۓ ۔۔۳۔۔
پِر َ
ਤਗਆਨ ਅਪਾਰੁ ਸੀਗਾਰੁ ਹੈ ਸੋਭਾਵੰਿੀ ਨਾਤਰ ॥

ےہ وساھبویتن نار ۔۔
گ ِیان انار اگیسر َ
ਸਾ ਸਭਰਾਈ ਸੁੰਿਰੀ ਤਪਰ ਕੈ ਹੇਤਿ ਤਪਆਤਰ ॥੪॥

سب
سا ھرایئ ُسیدری پِر ےکَ تیہ ایپر ۔۔۴۔۔

ਸੋਹਾਗਣੀ ਤਵਤਚ ਰੰਗੁ ਰਤਖਓਨੁ ਸਚੈ ਅਲਤਖ ਅਪਾਤਰ ॥

ک
وساہینگ وِچ رنگ ر ھ َپؤن سج َے اھکل انار ۔۔

ਸਤਿਗੁਰੁ ਸੇਵਤਨ ਆਪਣਾ ਸਚੈ ਭਾਇ ਤਪਆਤਰ ॥੫॥

سیگؤر َسیؤن ا انپ سج َے اھبےئ ایپر ۔۔۵۔۔

ਸੋਹਾਗਣੀ ਸੀਗਾਰੁ ਬਣਾਇਆ ਗੁਣ ਕਾ ਗਤਲ ਹਾਰੁ ॥

وساہینگ اگیسر انبنا ُگں اک لگ اہر ۔۔

ਪਰੇਮ ਤਪਰਮਲੁ ਿਤਨ ਲਾਵਣਾ ਅੰਿਤਰ ਰਿਨੁ ਵੀਚਾਰੁ ॥੬॥

رپمی پِرلم نت الونا ارتن رنت وبچار ۔۔۶۔۔

ਭਗਤਿ ਰਿੇ ਸੇ ਊਿਮਾ ਜਤਿ ਪਤਿ ਸਬਿੇ ਹੋਇ ॥

تگھب رےت ےس اُوامت ِجت پپ دبسے وہۓ ۔۔
ਤਬਨੁ ਨਾਵੈ ਸਭ ਨੀਚ ਜਾਤਿ ਹੈ ਤਬਸਟਾ ਕਾ ਕੀੜਾ ਹੋਇ ॥੭॥

ےہ ِئسیا اک ڑیکا وہۓ ۔۔۷۔۔
پِں نا َوے سیھ چین اجت َ
ਹਉ ਹਉ ਕਰਿੀ ਸਭ ਤਿਰੈ ਤਬਨੁ ਸਬਿੈ ਹਉ ਨ ਜਾਇ ॥

ب
ہؤ ہؤ رکدی سیھ ھ ِ َرے پِں دبسَے ہؤ ہن اجۓ ۔۔
ਨਾਨਕ ਨਾਤਮ ਰਿੇ ਤਿਨ ਹਉਮੈ ਗਈ ਸਚੈ ਰਹੇ ਸਮਾਇ ॥੮॥੮॥੩੦॥

نانک نام رےت پِں ہؤ م َے یئگ سج َے رےہ امسۓ ۔۔۸۔۔۸۔۔۳۱۔۔
ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੩ ॥

ا سا ہلحم ۳۔۔
ਸਚੇ ਰਿੇ ਸੇ ਤਨਰਮਲੇ ਸਿਾ ਸਚੀ ਸੋਇ ॥

ےچس رےت ےس پِرےلم دسا یچس وسۓ ۔۔

ਐਥੈ ਘਤਰ ਘਤਰ ਜਾਪਿੇ ਆਗੈ ਜੁਤਗ ਜੁਤਗ ਪਰਗਟੁ ਹੋਇ ॥੧॥

اَےھتی رھگ رھگ اجندے ا ےگ ُچگ ُچگ رپگپ وہۓ
ਏ ਮਨ ਰੂੜਹੇ ਰੰਗੁਲੇ ਿੂੰ ਸਚਾ ਰੰਗੁ ਚੜਾਇ ॥

ہ
اے نم ُرور ھے رےلگن ئُؤن اچس رنگ ڑچاۓ ۔۔
ਰੂੜੀ ਬਾਣੀ ਜੇ ਰਪੈ ਨਾ ਇਹੁ ਰੰਗੁ ਲਹੈ ਨ ਜਾਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ُروری ناین ےج ر ئَے ہن اویہ رنگ ل َہے ہن اجۓ ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਹਮ ਨੀਚ ਮੈਲੇ ਅਤਿ ਅਤਭਮਾਨੀ ਿੂਜੈ ਭਾਇ ਤਵਕਾਰ ॥

ب
مہ چین مَیلے ات ا ھبماین ُدو َچے اھبےئ وِاکر ۔۔

ਗੁਤਰ ਪਾਰਤਸ ਤਮਤਲਐ ਕੰਚਨੁ ਹੋਏ ਤਨਰਮਲ ਜੋਤਿ ਅਪਾਰ ॥੨॥

ُگر نارس مِلیپے نچنک وہےئ پِرلم وجت انار ۔۔۲۔۔

ਤਬਨੁ ਗੁਰ ਕੋਇ ਨ ਰੰਗੀਐ ਗੁਤਰ ਤਮਤਲਐ ਰੰਗੁ ਚੜਾਉ ॥

پِں ُگر وکۓ ہن رنگیپے ُگر مِلیپے رنگ ڑچاو ۔۔

ਗੁਰ ਕੈ ਭੈ ਭਾਇ ਜੋ ਰਿੇ ਤਸਿਿੀ ਸਤਚ ਸਮਾਉ ॥੩॥

ب
ےک َھے اھبےئ وج رےت صِفبی چس امسو ۔۔۳۔۔
ُگر َ
ਭੈ ਤਬਨੁ ਲਾਤਗ ਨ ਲਗਈ ਨਾ ਮਨੁ ਤਨਰਮਲੁ ਹੋਇ ॥

ب
َھے پِں الگ ہن لگبی ہن نم پِرلم وہۓ ۔۔
ਤਬਨੁ ਭੈ ਕਰਮ ਕਮਾਵਣੇ ਝੂਿੇ ਿਾਉ ਨ ਕੋਇ ॥੪॥

ب
پِں َھے

چ
رکم امکوےن ُھؤےھٹ اھٹو ہن وکۓ ۔۔۴۔۔

ਤਜਸ ਨੋ ਆਪੇ ਰੰਗੇ ਸੁ ਰਪਸੀ ਸਿਸੰਗਤਿ ਤਮਲਾਇ ॥

ِجس ون ا ےپ رےگن وس ریسپ سیسیگت مِال ِئے ۔۔

ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਿੇ ਸਿਸੰਗਤਿ ਊਪਜੈ ਸਹਜੇ ਸਤਚ ਸੁਭਾਇ ॥੫॥

س
ئُؤرے ُگر ےت سیسیگت اُو بج َے ہجے چس ُسبھاےئِ ۔۔۵۔۔
ਤਬਨੁ ਸੰਗਿੀ ਸਤਭ ਐਸੇ ਰਹਤਹ ਜੈਸੇ ਪਸੁ ਢੋਰ ॥

پِں یتگنس سیھ اےسی رہہہ ےسیج وسپ دوھر ۔۔

ਤਜਤਨਹ ਕੀਿੇ ਤਿਸੈ ਨ ਜਾਣਨਹੀ ਤਬਨੁ ਨਾਵੈ ਸਤਭ ਚੋਰ ॥੬॥

پبہ
ِجبہھِ کیپے ئ ِ َسے ہن اج ھی پِں نا َوے سیھ وچر ۔۔۶۔۔
ਇਤਕ ਗੁਣ ਤਵਹਾਝਤਹ ਅਉਗਣ ਤਵਕਣਤਹ ਗੁਰ ਕੈ ਸਹਤਜ ਸੁਭਾਇ ॥

سہ
ےک ج ُسبھاےئِ ۔۔
اِک ُگں وِاہچھ ِہ اونگ وِکبہ ِہ ُگر َ

ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਿੇ ਨਾਉ ਪਾਇਆ ਵੁਿਾ ਅੰਿਤਰ ਆਇ ॥੭॥

ُگر ویسا ےت ناو نانا ُواھٹ ادنر ا ۓ ۔۔۷۔۔
ਸਭਨਾ ਕਾ ਿਾਿਾ ਏਕੁ ਹੈ ਤਸਤਰ ਧੰਧੈ ਲਾਇ ॥

ےہ سِر ددنھَےھ ال ئِے ۔۔
سبھیا اک دانا انک َ
ਨਾਨਕ ਨਾਮੇ ਲਾਇ ਸਵਾਤਰਅਨੁ ਸਬਿੇ ਲਏ ਤਮਲਾਇ ॥੮॥੯॥੩੧॥

نانک ناےم ال ِئے وسارِنئ دبسے ےئل مِال ئِے ۔۔۸۔۔۹۔۔۳۱۔۔
ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੩ ॥

ا سا ہلحم ۳۔۔
ਸਭ ਨਾਵੈ ਨੋ ਲੋਚਿੀ ਤਜਸੁ ਤਿਪਾ ਕਰੇ ਸੋ ਪਾਏ ॥

سیھ نا َوے ون ولچدی ِجس کِرنا رکے وس ناےئ ۔۔
ਤਬਨੁ ਨਾਵੈ ਸਭੁ ਿੁਖੁ ਹੈ ਸੁਖੁ ਤਿਸੁ ਤਜਸੁ ਮੰਤਨ ਵਸਾਏ ॥੧॥

پِں نا َوے سیھ ُدھک ےہَ ُسکھ ئِس ِجس نمّ وساےئ ۔۔۱۔۔

ਿੂੰ ਬੇਅੰਿੁ ਿਇਆਲੁ ਹੈ ਿੇਰੀ ਸਰਣਾਈ ॥

ئُؤن ےباپپ دنال ےہَ ریتی رسنایئ ۔۔
ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਿੇ ਪਾਈਐ ਨਾਮੇ ਵਤਿਆਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ُگر ئُؤرے ےت نا پپَے ناےم ودنایئ ۔۔۱۔۔راہو۔۔

ਅੰਿਤਰ ਬਾਹਤਰ ਏਕੁ ਹੈ ਬਹੁ ਤਬਤਧ ਤਸਰਸਤਟ ਉਪਾਈ ॥

ارتن ناہر انک ےہَ وہب نِدھ رسِست اُنایئ ۔۔
ਹੁਕਮੇ ਕਾਰ ਕਰਾਇਿਾ ਿੂਜਾ ਤਕਸੁ ਕਹੀਐ ਭਾਈ ॥੨॥

ُچکمے اکر رکادئا ُدواج کِس کہ ٔپے َ اھبیئ ۔۔۲۔۔

ਬੁਝਣਾ ਅਬੁਝਣਾ ਿੁਧੁ ਕੀਆ ਇਹ ਿੇਰੀ ਤਸਤਰ ਕਾਰ ॥

ب ب
ُجھیا ا ُجھیا ُندھ ک ِیا اہہی ریتی سِر اکر ۔۔

ਇਕਨਹਾ ਬਖਤਸਤਹ ਮੇਤਲ ਲੈਤਹ ਇਤਕ ਿਰਗਹ ਮਾਤਰ ਕਢੇ ਕੂਤੜਆਰ ॥੩॥

نک
اِکبہھا ھسہہ لیم لبہ ِہ اِک درہگ امر ڈکےھ ُکؤرنار ۔۔۳۔۔
ਇਤਕ ਧੁਤਰ ਪਤਵਿ ਪਾਵਨ ਹਤਹ ਿੁਧੁ ਨਾਮੇ ਲਾਏ ॥

اِک د ُھر وپِت ناون ہہہ ُندھ ناےم الےئ ۔۔

ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਿੇ ਸੁਖੁ ਊਪਜੈ ਸਚੈ ਸਬਤਿ ਬੁਝਾਏ ॥੪॥

ب
ُگر ویسا ےت ُسکھ اُو بج َے سج َے دبس ُجھاےئ ۔۔۴۔۔
ਇਤਕ ਕੁਚਲ ਕੁਚੀਲ ਤਵਖਲੀ ਪਿੇ ਨਾਵਹੁ ਆਤਪ ਖੁਆਏ ॥

ُکچ ُک
ک
چ
ی
ھ
ُ
اِک ل ل وِیلھک ےتپ ناووہ ا ت ؤاۓ ۔۔

ਨਾ ਓਨ ਤਸਤਧ ਨ ਬੁਤਧ ਹੈ ਨ ਸੰਜਮੀ ਤਿਰਤਹ ਉਿਵਿਾਏ ॥੫॥

سبج
ب
م
ھ
ہن اون سِدھ ہن دبھ ےہَ ہن ی ِرہِ اُوتَناےئ ۔۔۵۔۔

ਨਿਤਰ ਕਰੇ ਤਜਸੁ ਆਪਣੀ ਤਿਸ ਨੋ ਭਾਵਨੀ ਲਾਏ ॥

دنر رکے ِجس ا ینپ ئِس ون اھبوین الےئ ۔۔

ਸਿੁ ਸੰਿੋਖੁ ਇਹ ਸੰਜਮੀ ਮਨੁ ਤਨਰਮਲੁ ਸਬਿੁ ਸੁਣਾਏ ॥੬॥

سب
ج
م
پ
ِ
ست وتنسھک اہہی ی نم رلم دبس ُسیاےئ ۔۔۶۔۔
ਲੇਖਾ ਪਤੜ ਨ ਪਹੂਚੀਐ ਕਤਥ ਕਹਣੈ ਅੰਿੁ ਨ ਪਾਇ ॥

اھکیل ڑپ ہن بہؤچی َپے کبھ ےنہکَ اپپ ہن ناۓ ۔۔

ਗੁਰ ਿੇ ਕੀਮਤਿ ਪਾਈਐ ਸਤਚ ਸਬਤਿ ਸੋਝੀ ਪਾਇ ॥੭॥

ُگر ےت تمیق نا پپَے چس دبس وسیھج ناۓ ۔۔۷۔۔
ਇਹੁ ਮਨੁ ਿੇਹੀ ਸੋਤਧ ਿੂੰ ਗੁਰ ਸਬਤਿ ਵੀਚਾਤਰ ॥

اوہی نم دیہی وسدھ ئُؤن ُگر دبس وبچار ۔۔

ਨਾਨਕ ਇਸੁ ਿੇਹੀ ਤਵਤਚ ਨਾਮੁ ਤਨਧਾਨੁ ਹੈ ਪਾਈਐ ਗੁਰ ਕੈ ਹੇਤਿ ਅਪਾਤਰ ॥੮॥੧੦॥੩੨॥

نانک اِس دیہی وِچ نام ن ِداھن ےہَ نا پپَے ُگر ےکَ َہپت انار ۔۔۸۔۔۱۱۔۔۳۲۔۔
ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੩ ॥

ا سا ہلحم ۳۔۔
ਸਤਚ ਰਿੀਆ ਸੋਹਾਗਣੀ ਤਜਨਾ ਗੁਰ ਕੈ ਸਬਤਿ ਸੀਗਾਤਰ ॥

چس رپ ِیا وساہینگ ِجیا ُگر ےکَ دبس اگیسر ۔۔

ਘਰ ਹੀ ਸੋ ਤਪਰੁ ਪਾਇਆ ਸਚੈ ਸਬਤਿ ਵੀਚਾਤਰ ॥੧॥

رھگ یہ وس پِر نانا سج َے دبس وبچار ۔۔۱۔۔

ਅਵਗਣ ਗੁਣੀ ਬਖਸਾਇਆ ਹਤਰ ਤਸਉ ਤਲਵ ਲਾਈ ॥

ا َونگ ُگبی نکھسانا ہر سِیؤ لِؤ الیئ ۔۔

ਹਤਰ ਵਰੁ ਪਾਇਆ ਕਾਮਣੀ ਗੁਤਰ ਮੇਤਲ ਤਮਲਾਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ہر ور نانا اکینم ُگر لیم مِالیئ ۔۔۱۔۔راہو۔۔

ਇਤਕ ਤਪਰੁ ਹਿੂਤਰ ਨ ਜਾਣਨਹੀ ਿੂਜੈ ਭਰਤਮ ਭੁਲਾਇ ॥

پب ہ
ب
اِک پِر دحُور ہن اج ھی ُدو َچے رھبم ھُال ئِے ۔۔
ਤਕਉ ਪਾਇਤਨਹ ਿੋਹਾਗਣੀ ਿੁਖੀ ਰੈਤਣ ਤਵਹਾਇ ॥੨॥

کپؤ ناپبہھِ دواہینگ ُدیھک َرنی وِاہ ئِے ۔۔۲۔۔

ਤਜਨ ਕੈ ਮਤਨ ਸਚੁ ਵਤਸਆ ਸਚੀ ਕਾਰ ਕਮਾਇ ॥

ِجں ےکَ نم چس وایس یچس اکر امکۓ ۔۔

ਅਨਤਿਨੁ ਸੇਵਤਹ ਸਹਜ ਤਸਉ ਸਚੇ ਮਾਤਹ ਸਮਾਇ ॥੩॥

سہ
ادنِن ویسہِ ج سِیؤ ےچس امہِ امسۓ ۔۔۳۔۔

ਿੋਹਾਗਣੀ ਭਰਤਮ ਭੁਲਾਈਆ ਕੂੜੁ ਬੋਤਲ ਤਬਖੁ ਖਾਤਹ ॥

ب
دواہینگ رھبم ھُالپ ِیا ُکؤر وبل نِکھ اھکہِ۔۔

ਤਪਰੁ ਨ ਜਾਣਤਨ ਆਪਣਾ ਸੁੰਞੀ ਸੇਜ ਿੁਖੁ ਪਾਤਹ ॥੪॥

سب
پِر ہن اجنن ا انپ ُ جی جیس ُدھک ناےہ ۔۔۴۔۔

ਸਚਾ ਸਾਤਹਬੁ ਏਕੁ ਹੈ ਮਿੁ ਮਨ ਭਰਤਮ ਭੁਲਾਤਹ ॥

ب
اچس اصجِت انک ےہَ مت نم رھبم ھُالےہ ۔۔
ਗੁਰ ਪੂਤਛ ਸੇਵਾ ਕਰਤਹ ਸਚੁ ਤਨਰਮਲੁ ਮੰਤਨ ਵਸਾਤਹ ॥੫॥

ُگر ئُؤھچ ویسا رکہِ چس پِرلم نمّ وساےہ

ਸੋਹਾਗਣੀ ਸਿਾ ਤਪਰੁ ਪਾਇਆ ਹਉਮੈ ਆਪੁ ਗਵਾਇ ॥

وساہینگ دسا پِر نانا ہؤ م َے ا ت وگَاےی ۔۔

ਤਪਰ ਸੇਿੀ ਅਨਤਿਨੁ ਗਤਹ ਰਹੀ ਸਚੀ ਸੇਜ ਸੁਖੁ ਪਾਇ ॥੬॥

سب
ہہگ ریہ یچس َ ج ُسکھ ناۓ ۔۔۶۔۔
پِر َسیبی ادنِن ِ
ਮੇਰੀ ਮੇਰੀ ਕਤਰ ਗਏ ਪਲੈ ਤਕਛੁ ਨ ਪਾਇ ॥

کِج
ریمی ریمی رک ےئگ نلَے ھؤ ہن ناۓ ۔۔
ਮਹਲੁ ਨਾਹੀ ਿੋਹਾਗਣੀ ਅੰਤਿ ਗਈ ਪਛੁਿਾਇ ॥੭॥

لحم نایہ دواہینگ اپپ یئگ اتھچپےئ ۔۔۷۔۔
ਸੋ ਤਪਰੁ ਮੇਰਾ ਏਕੁ ਹੈ ਏਕਸੁ ਤਸਉ ਤਲਵ ਲਾਇ ॥

وس پِر ریما انک ےہَ اسکی سِیؤ لِؤ ال ئِے ۔۔

ਨਾਨਕ ਜੇ ਸੁਖੁ ਲੋੜਤਹ ਕਾਮਣੀ ਹਤਰ ਕਾ ਨਾਮੁ ਮੰਤਨ ਵਸਾਇ ॥੮॥੧੧॥੩੩॥

نم وساےئ ۔۔۸۔۔۱۱۔۔۳۳۔۔
نانک ےج ُسکھ ولرےہ اکینم ہر اک نام ّ
ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੩ ॥

ا سا ہلحم ۳۔۔
ਅੰਤਮਰਿੁ ਤਜਨਹਾ ਚਖਾਇਓਨੁ ਰਸੁ ਆਇਆ ਸਹਤਜ ਸੁਭਾਇ ॥

سہ
ارمِت ِجبہھا اھکچویئن رس ا نا ج ُسبھاےئِ ۔۔
ਸਚਾ ਵੇਪਰਵਾਹੁ ਹੈ ਤਿਸ ਨੋ ਤਿਲੁ ਨ ਿਮਾਇ ॥੧॥

ےہ ئِس ون نِل ہن امتےئ ۔۔۱۔۔
اچس ورپیواوہ َ
ਅੰਤਮਰਿੁ ਸਚਾ ਵਰਸਿਾ ਗੁਰਮੁਖਾ ਮੁਤਖ ਪਾਇ ॥

ارمِت اچس وردسا ُگرمُکھا مُکھ ناۓ ۔۔

ਮਨੁ ਸਿਾ ਹਰੀਆਵਲਾ ਸਹਜੇ ਹਤਰ ਗੁਣ ਗਾਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

س
نم دسا ہ ِرناوال ہجے ہر ُگں اگۓ ۔۔۱۔۔راہو۔۔

ਮਨਮੁਤਖ ਸਿਾ ਿੋਹਾਗਣੀ ਿਤਰ ਖੜੀਆ ਤਬਲਲਾਤਹ ॥

مب
م
ک
ُ
ن
ل
ِ
ِ
ھ دسا دواہینگ در ڑھکنا ِ الہ ۔۔

ਤਜਨਹਾ ਤਪਰ ਕਾ ਸੁਆਿੁ ਨ ਆਇਓ ਜੋ ਧੁਤਰ ਤਲਤਖਆ ਸੋੁ ਕਮਾਤਹ ॥੨॥

ِجبہھا پِر اک سُؤاد ہن ا ویئ وج د ُھر لک ِھیا س امکہِ۔۔۲۔۔
ਗੁਰਮੁਤਖ ਬੀਜੇ ਸਚੁ ਜਮੈ ਸਚੁ ਨਾਮੁ ਵਾਪਾਰੁ ॥

ُگرمُکھ ےجیب چس چمَے چس نام وانار ۔۔

ਜੋ ਇਿੁ ਲਾਹੈ ਲਾਇਅਨੁ ਭਗਿੀ ਿੇਇ ਭੰਿਾਰ ॥੩॥

ب
گب
ھ
وج اِت ال َہے النیئ ی دےئ ڈنھبار ۔۔۳۔۔
ਗੁਰਮੁਤਖ ਸਿਾ ਸੋਹਾਗਣੀ ਭੈ ਭਗਤਿ ਸੀਗਾਤਰ ॥

ب
ُگرمُکھ دسا وساہینگ َھے تگھب اگیسر ۔۔

ਅਨਤਿਨੁ ਰਾਵਤਹ ਤਪਰੁ ਆਪਣਾ ਸਚੁ ਰਖਤਹ ਉਰ ਧਾਤਰ ॥੪॥

ادنِن راوہِ پِر ا انپ چس رکھہہ اُر داھر ۔۔۴۔۔

ਤਜਨਹਾ ਤਪਰੁ ਰਾਤਵਆ ਆਪਣਾ ਤਿਨਹਾ ਤਵਟਹੁ ਬਤਲ ਜਾਉ ॥

ِجبہھا پِر راونا ا انپ پ ِبہھا وِوہٹ نل اجو ۔۔

ਸਿਾ ਤਪਰ ਕੈ ਸੰਤਗ ਰਹਤਹ ਤਵਚਹੁ ਆਪੁ ਗਵਾਇ ॥੫॥

ےک گنس رہہہ وِچہؤہ ا ت وگَاےی ۔۔۵۔۔
دسا پِر َ

ਿਨੁ ਮਨੁ ਸੀਿਲੁ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਤਪਰ ਕੈ ਭਾਇ ਤਪਆਤਰ ॥

ےک اھبےئ ایپر ۔۔
نت نم سِییل مُکھ اُےلج پِر َ

ਸੇਜ ਸੁਖਾਲੀ ਤਪਰੁ ਰਵੈ ਹਉਮੈ ਤਿਰਸਨਾ ਮਾਤਰ ॥੬॥

جیس ُسکھایل پِر ر َوے ہؤ م َے رتِانس امر ۔۔۶۔۔

ਕਤਰ ਤਕਰਪਾ ਘਤਰ ਆਇਆ ਗੁਰ ਕੈ ਹੇਤਿ ਅਪਾਤਰ ॥

ےک ہ َپت انار ۔۔
رک کِرنا رھگ ا نا ُگر َ

ਵਰੁ ਪਾਇਆ ਸੋਹਾਗਣੀ ਕੇਵਲ ਏਕੁ ਮੁਰਾਤਰ ॥੭॥

ور نانا وساہینگ ک َپؤل انک مُرار ۔۔۷۔۔

ਸਭੇ ਗੁਨਹ ਬਖਸਾਇ ਲਇਓਨੁ ਮੇਲੇ ਮੇਲਣਹਾਤਰ ॥

سب
ھے ُگبہہ نکھسا ِئے لیپؤن ےلیم میلبہار ۔۔

ਨਾਨਕ ਆਖਣੁ ਆਖੀਐ ਜੇ ਸੁਤਣ ਧਰੇ ਤਪਆਰੁ ॥੮॥੧੨॥੩੪॥

ک
نانک ا نھک ا ھیپے ےج ُسں درھے ایپر ۔۔۸۔۔۱۲۔۔۳۴۔۔
ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੩ ॥

ا سا ہلحم ۳۔۔
ਸਤਿਗੁਰ ਿੇ ਗੁਣ ਊਪਜੈ ਜਾ ਪਰਭੁ ਮੇਲੈ ਸੋਇ ॥

سیگؤر ےت ُگں اُو بج َے اج رپَھب میلَے وسۓ ۔۔
ਸਹਜੇ ਨਾਮੁ ਤਧਆਈਐ ਤਗਆਨੁ ਪਰਗਟੁ ਹੋਇ ॥੧॥

س
ہجے نام دایھ نیپے َ گ ِیان رپگپ وہۓ ۔۔۱۔۔ و َنکھ دحُور ۔۔
ਏ ਮਨ ਮਿ ਜਾਣਤਹ ਹਤਰ ਿੂਤਰ ਹੈ ਸਿਾ ਵੇਖੁ ਹਿੂਤਰ ॥

ےہ دسا
ہہن ہر ُدور َ
اے نم مت اج ِ
ਸਿ ਸੁਣਿਾ ਸਿ ਵੇਖਿਾ ਸਬਤਿ ਰਤਹਆ ਭਰਪੂਤਰ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

دص ُسیدا دص ونکھدا دبس رایہ رھبئُؤر ۔۔۱۔۔راہو۔۔

ਗੁਰਮੁਤਖ ਆਪੁ ਪਛਾਤਣਆ ਤਿਨਹੀ ਇਕ ਮਤਨ ਤਧਆਇਆ ॥

پ ِبہ
ُگرمُکھ ا ت اھچپاین ھی اِک نم دایھنا ۔۔

ਸਿਾ ਰਵਤਹ ਤਪਰੁ ਆਪਣਾ ਸਚੈ ਨਾਤਮ ਸੁਖੁ ਪਾਇਆ ॥੨॥

دسا َروہِ پِر ا انپ سج َے نام ُسکھ نانا ۔۔۲۔۔

ਏ ਮਨ ਿੇਰਾ ਕੋ ਨਹੀ ਕਤਰ ਵੇਖੁ ਸਬਤਿ ਵੀਚਾਰੁ ॥

اے نم ریتا وک یہن رک وھکی دبس وبچار ۔۔

ਹਤਰ ਸਰਣਾਈ ਭਤਜ ਪਉ ਪਾਇਤਹ ਮੋਖ ਿੁਆਰੁ ॥੩॥

ہر رسنایئ جھب ئؤ نابہ ِہ ومھک ُدوار ۔۔۳۔۔
ਸਬਤਿ ਸੁਣੀਐ ਸਬਤਿ ਬੁਝੀਐ ਸਤਚ ਰਹੈ ਤਲਵ ਲਾਇ ॥

بُج
ھی
ئ
ہ
پ
ل
ِ
ِ
ے چس ر َ ے ؤ ال ے ۔۔
دبس ُسییپے دبس

ਸਬਿੇ ਹਉਮੈ ਮਾਰੀਐ ਸਚੈ ਮਹਤਲ ਸੁਖੁ ਪਾਇ ॥੪॥

دبسے ہؤ م َے امر پپے سج َے لحم ُسکھ ناۓ ۔۔۴۔۔
ਇਸੁ ਜੁਗ ਮਤਹ ਸੋਭਾ ਨਾਮ ਕੀ ਤਬਨੁ ਨਾਵੈ ਸੋਭ ਨ ਹੋਇ ॥

اِس ُچگ ہہم وساھب نام یک پِں نا َوے وسھب ہن وہۓ ۔۔
ਇਹ ਮਾਇਆ ਕੀ ਸੋਭਾ ਚਾਤਰ ਤਿਹਾੜੇ ਜਾਿੀ ਤਬਲਮੁ ਨ ਹੋਇ ॥੫॥

نل
اہہی امنا یک وساھب اچر دِاہرے اجدی ِ م ہن وہۓ ۔۔۵۔۔
ਤਜਨੀ ਨਾਮੁ ਤਵਸਾਤਰਆ ਸੇ ਮੁਏ ਮਤਰ ਜਾਤਹ ॥

ِجبی نام وِسارنا ےس مُؤےئ رم اجےہ ۔۔

ਹਤਰ ਰਸ ਸਾਿੁ ਨ ਆਇਓ ਤਬਸਟਾ ਮਾਤਹ ਸਮਾਤਹ ॥੬॥

ہر رس اصد ہن ا ویئ ِئسیا امےہ امسےہ ۔۔۶۔۔

ਇਤਕ ਆਪੇ ਬਖਤਸ ਤਮਲਾਇਅਨੁ ਅਨਤਿਨੁ ਨਾਮੇ ਲਾਇ ॥

نک
اِک ا ےپ ھس مِالنیئ ادنِن ناےم ال ِئے ۔۔

ਸਚੁ ਕਮਾਵਤਹ ਸਤਚ ਰਹਤਹ ਸਚੇ ਸਤਚ ਸਮਾਤਹ ॥੭॥

چس امکوہِ چس رہہہ ےچس چس امسہِ۔۔۷۔۔
ਤਬਨੁ ਸਬਿੈ ਸੁਣੀਐ ਨ ਿੇਖੀਐ ਜਗੁ ਬੋਲਾ ਅੰਨਹਾ ਭਰਮਾਇ ॥

نک
پِں دبسَے ُسییپے ہن د ھیپے َ چگ وبال اّبہھا رھبامےئ ۔۔
ਤਬਨੁ ਨਾਵੈ ਿੁਖੁ ਪਾਇਸੀ ਨਾਮੁ ਤਮਲੈ ਤਿਸੈ ਰਜਾਇ ॥੮॥

پِں نا َوے ُدھک نایسئ نام ملَ ِے ئ ِ َسے راج ئِے ۔۔۸۔۔

ਤਜਨ ਬਾਣੀ ਤਸਉ ਤਚਿੁ ਲਾਇਆ ਸੇ ਜਨ ਤਨਰਮਲ ਪਰਵਾਣੁ ॥

ِجں ناین سِیؤ ِجت النا ےس نج پِرلم رپوان ۔۔

ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਤਿਨਹਾ ਕਿੇ ਨ ਵੀਸਰੈ ਸੇ ਿਤਰ ਸਚੇ ਜਾਣੁ ॥੯॥੧੩॥੩੫॥

نانک نام پ ِبہھا دکے ہن وِرسیَے ےس در ےچس اجن ۔۔۹۔۔۱۳۔۔۳۵۔۔
ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੩ ॥

ا سا ہلحم ۳۔۔
ਸਬਿੌ ਹੀ ਭਗਿ ਜਾਪਿੇ ਤਜਨਹ ਕੀ ਬਾਣੀ ਸਚੀ ਹੋਇ ॥

دبسَو یہ تگھب اجندے ِجبہھ یک ناین یچس وہۓ ۔۔
ਤਵਚਹੁ ਆਪੁ ਗਇਆ ਨਾਉ ਮੰਤਨਆ ਸਤਚ ਤਮਲਾਵਾ ਹੋਇ ॥੧॥

وِچہؤہ ا ت ایگ ناو مییا چس مِالوا وہۓ ۔۔۱۔۔
ਹਤਰ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਜਨ ਕੀ ਪਤਿ ਹੋਇ ॥

ہر ہر نام نج یک پپ وہۓ ۔۔
ਸਿਲੁ ਤਿਨਹਾ ਕਾ ਜਨਮੁ ਹੈ ਤਿਨਹ ਮਾਨੈ ਸਭੁ ਕੋਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

سب
ےہ پ ِبہھ امےن سیھ وکۓ ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ھل پ ِبہھا اک منج َ

ਹਉਮੈ ਮੇਰਾ ਜਾਤਿ ਹੈ ਅਤਿ ਿੋਧੁ ਅਤਭਮਾਨੁ ॥

ب
ھب
ہؤ م َے ریما اجت ےہَ ات رکودھ ا مان ۔۔
ਸਬਤਿ ਮਰੈ ਿਾ ਜਾਤਿ ਜਾਇ ਜੋਿੀ ਜੋਤਿ ਤਮਲੈ ਭਗਵਾਨੁ ॥੨॥

دبس م َ َرے نا اجت اجۓ َجؤیت وجت ملَ ِے وگھبان ۔۔۲۔۔
ਪੂਰਾ ਸਤਿਗੁਰੁ ਭੇਤਟਆ ਸਿਲ ਜਨਮੁ ਹਮਾਰਾ ॥

ب سب
ئُؤرا سیگؤر ھیییا ھل منج امہرا ۔۔

ਨਾਮੁ ਨਵੈ ਤਨਤਧ ਪਾਇਆ ਭਰੇ ਅਖੁਟ ਭੰਿਾਰਾ ॥੩॥

نام ونَے ن ِدھ نانا رھبے ا ُکھت ڈنھبارا ۔۔۳۔۔
ਆਵਤਹ ਇਸੁ ਰਾਸੀ ਕੇ ਵਾਪਾਰੀਏ ਤਜਨਹਾ ਨਾਮੁ ਤਪਆਰਾ ॥

ا وہِ اِس رایس ےک وانار پپے جبھا نام ایپرا ۔۔

ਗੁਰਮੁਤਖ ਹੋਵੈ ਸੋ ਧਨੁ ਪਾਏ ਤਿਨਹਾ ਅੰਿਤਰ ਸਬਿੁ ਵੀਚਾਰਾ ॥੪॥

وہوے وس دنھ ناےئ پ ِبہھا ارتن دبس وبچارا ۔۔۴۔۔
ُگرمُکھ َ
ਭਗਿੀ ਸਾਰ ਨ ਜਾਣਨਹੀ ਮਨਮੁਖ ਅਹੰਕਾਰੀ ॥

ب
پبہھ مب
گب
ھ
م
ک
ُ
ھ
ی سار ہن اج ی ھ ا پکاری ۔۔

ਧੁਰਹੁ ਆਤਪ ਖੁਆਇਅਨੁ ਜੂਐ ਬਾਜੀ ਹਾਰੀ ॥੫॥

ک
د ُھروہ ا ت ُھؤانیئ ُجؤےئ نایج اہری ۔۔۵۔۔

ਤਬਨੁ ਤਪਆਰੈ ਭਗਤਿ ਨ ਹੋਵਈ ਨਾ ਸੁਖੁ ਹੋਇ ਸਰੀਤਰ ॥

پ
ایپرے تگھب ہن وہویئ ہن ُسکھ وہۓ رسری ۔۔
ِں َ
ਪਰੇਮ ਪਿਾਰਥੁ ਪਾਈਐ ਗੁਰ ਭਗਿੀ ਮਨ ਧੀਤਰ ॥੬॥

ب
رپمی ندارھت نا پپَے ُگر ھگبی نم دھتر ۔۔۶۔۔

ਤਜਸ ਨੋ ਭਗਤਿ ਕਰਾਏ ਸੋ ਕਰੇ ਗੁਰ ਸਬਿ ਵੀਚਾਤਰ ॥

ِجس ون تگھب رکاےئ وس رکے ُگر دبس وبچار ۔۔
ਤਹਰਿੈ ਏਕੋ ਨਾਮੁ ਵਸੈ ਹਉਮੈ ਿੁਤਬਧਾ ਮਾਤਰ ॥੭॥

ہِر َدے اوکی نام و سَے ہؤ م َے ُددباھ امر ۔۔۷۔۔

ਭਗਿਾ ਕੀ ਜਤਿ ਪਤਿ ਏਕੋੁ ਨਾਮੁ ਹੈ ਆਪੇ ਲਏ ਸਵਾਤਰ ॥

ب
ھگیا یک جت پپ انک نام ےہَ ا ےپ ےئل وسار ۔۔

ਸਿਾ ਸਰਣਾਈ ਤਿਸ ਕੀ ਤਜਉ ਭਾਵੈ ਤਿਉ ਕਾਰਜੁ ਸਾਤਰ ॥੮॥

دسا رسنایئ ئِس یک ِج ُپؤ اھبوے پپؤ اکرچ سار ۔۔۸۔۔
ਭਗਤਿ ਤਨਰਾਲੀ ਅਲਾਹ ਿੀ ਜਾਪੈ ਗੁਰ ਵੀਚਾਤਰ ॥

تگھب رنایل الّا دی اج ئَے ُگر وٰاچر

ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਤਹਰਿੈ ਵਸੈ ਭੈ ਭਗਿੀ ਨਾਤਮ ਸਵਾਤਰ ॥੯॥੧੪॥੩੬॥

ب ب
گب
ھ
نانک نام ہِر َدے و سَے َھے ی نام وسار ۔۔۹۔۔۱۴۔۔۳۶۔۔
ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੩ ॥

ا سا ہلحم ۳۔۔
ਅਨ ਰਸ ਮਤਹ ਭੋਲਾਇਆ ਤਬਨੁ ਨਾਮੈ ਿੁਖ ਪਾਇ ॥

ب
ان رس ہہم َھؤالنا پِں نا م َے ُدھک ناۓ ۔۔

ਸਤਿਗੁਰੁ ਪੁਰਖੁ ਨ ਭੇਤਟਓ ਤਜ ਸਚੀ ਬੂਝ ਬੁਝਾਇ ॥੧॥

ب
ئ ب
ھ
ُج
ی
ی
ئ
پ
ِ
ُ
ؤ چ یچس ؤھج ھا ے ۔۔۱۔۔
سیگؤر ُپرھک ہن
ਏ ਮਨ ਮੇਰੇ ਬਾਵਲੇ ਹਤਰ ਰਸੁ ਚਤਖ ਸਾਿੁ ਪਾਇ ॥

اے نم ریمے ناوےل ہر رس ھکچ اصد ناۓ ۔۔

ਅਨ ਰਤਸ ਲਾਗਾ ਿੂੰ ਤਿਰਤਹ ਤਬਰਥਾ ਜਨਮੁ ਗਵਾਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ب
ان رس الاگ ئُؤن ھِرہِ پِراھت منج وگَاےی ۔۔۱۔۔راہو۔۔

ਇਸੁ ਜੁਗ ਮਤਹ ਗੁਰਮੁਖ ਤਨਰਮਲੇ ਸਤਚ ਨਾਤਮ ਰਹਤਹ ਤਲਵ ਲਾਇ ॥

اس چگ ہہم ُگرمُکھ پِرےلم چس نام رہہہ لِؤ ال ئِے ۔۔

ਤਵਣੁ ਕਰਮਾ ਤਕਛੁ ਪਾਈਐ ਨਹੀ ਤਕਆ ਕਤਰ ਕਤਹਆ ਜਾਇ ॥੨॥

ک
وِن رکام ِچھ

نا پپَے یہن ایک رک کہیا اجۓ ۔۔۲۔۔

ਆਪੁ ਪਛਾਣਤਹ ਸਬਤਿ ਮਰਤਹ ਮਨਹੁ ਿਤਜ ਤਵਕਾਰ ॥

ا ت اھچپہہن دبس رمہِ مبہؤ جت وِاکر ۔۔

ਗੁਰ ਸਰਣਾਈ ਭਤਜ ਪਏ ਬਖਸੇ ਬਖਸਣਹਾਰ ॥੩॥

ن ک نک
ُگر رسنایئ جھب ےئپ ھسے ھسبہار ۔۔۳۔۔

ਤਬਨੁ ਨਾਵੈ ਸੁਖੁ ਨ ਪਾਈਐ ਨਾ ਿੁਖੁ ਤਵਚਹੁ ਜਾਇ ॥

پِں نا َوے ُسکھ ہن نا پپَے ہن ُدھک وِچہؤہ اجۓ ۔۔

ਇਹੁ ਜਗੁ ਮਾਇਆ ਮੋਤਹ ਤਵਆਤਪਆ ਿੂਜੈ ਭਰਤਮ ਭੁਲਾਇ ॥੪॥

ب
اویہ چگ امنا ومہِ وناایپ ُدو َچے رھبم ھُال ئِے ۔۔۴۔۔

ਿੋਹਾਗਣੀ ਤਪਰ ਕੀ ਸਾਰ ਨ ਜਾਣਹੀ ਤਕਆ ਕਤਰ ਕਰਤਹ ਸੀਗਾਰੁ ॥

دواہینگ پِر یک سار ہن اجیہن ایک رک رکہِ اگیسر ۔۔

ਅਨਤਿਨੁ ਸਿਾ ਜਲਿੀਆ ਤਿਰਤਹ ਸੇਜੈ ਰਵੈ ਨ ਭਿਾਰੁ ॥੫॥

ادنِن دسا دلجِنا بھِرہِ َ
سبج َے

ر َوے ہن اتھبر ۔۔۵۔۔

ਸੋਹਾਗਣੀ ਮਹਲੁ ਪਾਇਆ ਤਵਚਹੁ ਆਪੁ ਗਵਾਇ ॥

وساہینگ لحم نانا وِچہؤہ ا ت وگَاےی ۔۔

ਗੁਰ ਸਬਿੀ ਸੀਗਾਰੀਆ ਅਪਣੇ ਸਤਹ ਲਈਆ ਤਮਲਾਇ ॥੬॥

ہس لییا مِال ِئے ۔۔۶۔۔
ُگر دبسی اگیسرپیا اےنپ ِ

ਮਰਣਾ ਮਨਹੁ ਤਵਸਾਤਰਆ ਮਾਇਆ ਮੋਹੁ ਗੁਬਾਰੁ ॥

رمنا مبہؤ وِسارنا امنا ومہ ُگیار ۔۔

ਮਨਮੁਖ ਮਤਰ ਮਤਰ ਜੰਮਤਹ ਭੀ ਮਰਤਹ ਜਮ ਿਤਰ ਹੋਤਹ ਖੁਆਰੁ ॥੭॥

مب
ک
مُکھ رم رم چم ّہہ یھب رمہِ مج در وہہِ ُھؤار ۔۔۷۔۔
ਆਤਪ ਤਮਲਾਇਅਨੁ ਸੇ ਤਮਲੇ ਗੁਰ ਸਬਤਿ ਵੀਚਾਤਰ ॥

ا ت مِالنیئ ےس مل ِے ُگر دبس وبچار ۔۔

ਨਾਨਕ ਨਾਤਮ ਸਮਾਣੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਤਿਿੁ ਸਚੈ ਿਰਬਾਤਰ ॥੮॥੨੨॥੧੫॥੩੭॥

نانک نام امسےن مُکھ اُےلج پِپ سج َے درنار ۔۔۸۔۔۲۲۔۔۱۵۔۔۳۷۔۔
ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ਅਸਟਪਿੀਆ ਘਰੁ ੨

ا سا ہلحم  ۵اسییدنا رھگ ۲
ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪਰਸਾਤਿ ॥

اِک اواکنر سیگؤر رپساد ۔۔
ਪੰਚ ਮਨਾਏ ਪੰਚ ਰੁਸਾਏ ॥

پب
پب
ج انمےئ ج ُرساےئ ۔۔

ਪੰਚ ਵਸਾਏ ਪੰਚ ਗਵਾਏ ॥੧॥

پب
پب
ج وساےئ ج وگاےئ ۔۔۱۔۔

ਇਨਹ ਤਬਤਧ ਨਗਰੁ ਵੁਿਾ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ॥

اِبہھ نِدھ رگن ُواھٹ ریمے اھبیئ ۔۔

ਿੁਰਿੁ ਗਇਆ ਗੁਤਰ ਤਗਆਨੁ ਤਿਰੜਾਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ُدرت ایگ ُگر گ ِیان درِرایئ ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਸਾਚ ਧਰਮ ਕੀ ਕਤਰ ਿੀਨੀ ਵਾਤਰ ॥

ساچ درھم یک رک دینی وار ۔۔
ਿਰਹੇ ਮੁਹਕਮ ਗੁਰ ਤਗਆਨੁ ਬੀਚਾਤਰ ॥੨॥

م
ُ
ک
چ
ُ
گ
رھپےہ م ر گ ِیان اچیبر ۔۔۲۔۔
ਨਾਮੁ ਖੇਿੀ ਬੀਜਹੁ ਭਾਈ ਮੀਿ ॥

پب
نام یتیھک جہؤ اھبیئ تیم ۔۔

ਸਉਿਾ ਕਰਹੁ ਗੁਰੁ ਸੇਵਹੁ ਨੀਿ ॥੩॥

سَؤدا رک ُہ ُگر ویسوہ تین ۔۔۳۔۔
ਸਾਂਤਿ ਸਹਜ ਸੁਖ ਕੇ ਸਤਭ ਹਾਟ ॥

سہ
ساپپ ج ُسکھ ےک سیھ اہت ۔۔
ਸਾਹ ਵਾਪਾਰੀ ਏਕੈ ਥਾਟ ॥੪॥

ساہ واناری اےکیَ اھتت ۔۔۴۔۔
ਜੇਜੀਆ ਿੰਨੁ ਕੋ ਲਏ ਨ ਜਗਾਤਿ ॥

ج َبچِیا د ّن وک ےئل ہن اگجت ۔۔

ਸਤਿਗੁਤਰ ਕਤਰ ਿੀਨੀ ਧੁਰ ਕੀ ਛਾਪ ॥੫॥

سیگؤر رک دِینی د ُھر یک اھچت ۔۔۵۔۔
ਵਖਰੁ ਨਾਮੁ ਲਤਿ ਖੇਪ ਚਲਾਵਹੁ ॥

ورھک نام دل ک َھپت چالووہ ۔۔

ਲੈ ਲਾਹਾ ਗੁਰਮੁਤਖ ਘਤਰ ਆਵਹੁ ॥੬॥

لَے الاہ ُگرمُکھ رھگ ا ووہ ۔۔۶۔۔

ਸਤਿਗੁਰੁ ਸਾਹੁ ਤਸਖ ਵਣਜਾਰੇ ॥

سیگؤر ساوہ ِسکھ واجنرے ۔۔

ਪੂੰਜੀ ਨਾਮੁ ਲੇਖਾ ਸਾਚੁ ਸਮਹਾਰੇ ॥੭॥

س
ل
ئُؤیجن نام َیکھا ساچ مھارے ۔۔۷۔۔
ਸੋ ਵਸੈ ਇਿੁ ਘਤਰ ਤਜਸੁ ਗੁਰੁ ਪੂਰਾ ਸੇਵ ॥

وس و سَے اِت رھگ ِجس ُگر ئُؤرا ویسَ ۔۔
ਅਤਬਚਲ ਨਗਰੀ ਨਾਨਕ ਿੇਵ ॥੮॥੧॥

ب
ا ِچل رگنی نانک دویَ ۔۔۸۔۔۱۔۔
ਆਸਾਵਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ਘਰੁ ੩

ا ساوری ہلحم  ۵رھگ ۳
ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪਰਸਾਤਿ ॥

اِک اواکنر سیگؤر رپساد ۔۔
ਮੇਰੇ ਮਨ ਹਤਰ ਤਸਉ ਲਾਗੀ ਪਰੀਤਿ ॥

ریمے نم ہر سِیؤ الیگ رپِپپ ۔۔
ਸਾਧਸੰਤਗ ਹਤਰ ਹਤਰ ਜਪਿ ਤਨਰਮਲ ਸਾਚੀ ਰੀਤਿ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

سادھسیگ ہر ہر جپت پِرلم سایچ ِرپپ ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਿਰਸਨ ਕੀ ਤਪਆਸ ਘਣੀ ਤਚਿਵਿ ਅਤਨਕ ਪਰਕਾਰ ॥

گ
درنس یک ایپس ھبی ِجپؤت ان ِک رپاکر ۔۔

ਕਰਹੁ ਅਨੁਗਰਹੁ ਪਾਰਬਰਹਮ ਹਤਰ ਤਕਰਪਾ ਧਾਤਰ ਮੁਰਾਤਰ ॥੧॥

رکوہ ا ُنگروہ نارپرمہ ہر کِرنا داھر مُرار ۔۔۱۔۔

ਮਨੁ ਪਰਿੇਸੀ ਆਇਆ ਤਮਤਲਓ ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਤਗ ॥

نم رپدیسی ا نا مل ِپؤ سادھ ےکَ گنس ۔۔

ਤਜਸੁ ਵਖਰ ਕਉ ਚਾਹਿਾ ਸੋ ਪਾਇਓ ਨਾਮਤਹ ਰੰਤਗ ॥੨॥

ِجس ورھک کؤ اچاتہ وس ناویئ ناہمِ رنگ ۔۔۲۔۔

ਜੇਿੇ ਮਾਇਆ ਰੰਗ ਰਸ ਤਬਨਤਸ ਜਾਤਹ ਤਖਨ ਮਾਤਹ ॥

ک
ےتیج امنا رنگ رس نِیس اجہِ ھِں امہِ۔۔

ਭਗਿ ਰਿੇ ਿੇਰੇ ਨਾਮ ਤਸਉ ਸੁਖੁ ਭੁੰਚਤਹ ਸਭ ਿਾਇ ॥੩॥

ب
تگھب رےت ریتے نام سِیؤ ُسکھ ُھبچ ِہ سیھ اھٹۓ ۔۔۳۔۔
ਸਭੁ ਜਗੁ ਚਲਿਉ ਪੇਖੀਐ ਤਨਹਚਲੁ ਹਤਰ ਕੋ ਨਾਉ ॥

چلپ پیکھیپ بِہ
چ
ہ
ے ل ر وک ناو ۔۔
سیھ چگ ؤ

ਕਤਰ ਤਮਿਰਾਈ ਸਾਧ ਤਸਉ ਤਨਹਚਲੁ ਪਾਵਤਹ ਿਾਉ ॥੪॥

بہ
رک ِمترایئ سادھ سِیؤ ِ چل ناوہِ اھٹو ۔۔۴۔۔
ਮੀਿ ਸਾਜਨ ਸੁਿ ਬੰਧਪਾ ਕੋਊ ਹੋਿ ਨ ਸਾਥ ॥

وکو وہت ہن ساھت ۔۔
تیم سانج ُست دنباپھ ُ
ਏਕੁ ਤਨਵਾਹੂ ਰਾਮ ਨਾਮ ਿੀਨਾ ਕਾ ਪਰਭੁ ਨਾਥ ॥੫॥

انک ئِؤا ُہؤ رام نام دِانی اک رپَھب ناھت ۔۔۵۔۔
ਚਰਨ ਕਮਲ ਬੋਤਹਥ ਭਏ ਲਤਗ ਸਾਗਰੁ ਿਤਰਓ ਿੇਹ ॥

رچن لمک وبھتہ ےئھب گل سارگ رتئؤ پبہہ ۔۔

ਭੇਤਟਓ ਪੂਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਚਾ ਪਰਭ ਤਸਉ ਨੇਹ ॥੬॥

ب
ھ
س
ی
ی
ی
س
ِی
گ
ئ
پ
ب
پ
ُ
ؤ ؤرا ؤرو سااچ رپَھب ؤ ہہ ۔۔۶۔۔

ਸਾਧ ਿੇਰੇ ਕੀ ਜਾਚਨਾ ਤਵਸਰੁ ਨ ਸਾਤਸ ਤਗਰਾਤਸ ॥

سادھ ریتے یک اجانچ وِرس ہن ساس گِراس ۔۔

ਜੋ ਿੁਧੁ ਭਾਵੈ ਸੋ ਭਲਾ ਿੇਰੈ ਭਾਣੈ ਕਾਰਜ ਰਾਤਸ ॥੭॥

ب
اھبوے وس ھال ریتَے اھب ئَے اکرچ راس ۔۔۷۔۔
وج ُندھ َ
ਸੁਖ ਸਾਗਰ ਪਰੀਿਮ ਤਮਲੇ ਉਪਜੇ ਮਹਾ ਅਨੰਿ ॥

ُسکھ سارگ رپمتی مل ِے اُےجپ اہم ادنن ۔۔

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਸਭ ਿੁਖ ਤਮਟੇ ਪਰਭ ਭੇਟੇ ਪਰਮਾਨੰਿ ॥੮॥੧॥੨॥

ب
وہک نانک سیھ ُدھک ِمپے رپَھب ھیپے رپامدنن ۔۔۸۔۔۱۔۔۲۔۔
ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ਤਬਰਹੜੇ ਘਰੁ ੪ ਛੰਿਾ ਕੀ ਜਤਿ

ا سا ہلحم  ۵پِرہرے رھگ  ۴اتنھچ یک جت
ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪਰਸਾਤਿ ॥

اِک اواکنر سیگؤر رپساد ۔۔
ਪਾਰਬਰਹਮੁ ਪਰਭੁ ਤਸਮਰੀਐ ਤਪਆਰੇ ਿਰਸਨ ਕਉ ਬਤਲ ਜਾਉ ॥੧॥

نارپرمہ رپَھب ِسمر پپے ایپرے درنس کؤ نل اجو ۔۔۱۔۔

ਤਜਸੁ ਤਸਮਰਿ ਿੁਖ ਬੀਸਰਤਹ ਤਪਆਰੇ ਸੋ ਤਕਉ ਿਜਣਾ ਜਾਇ ॥੨॥

ِجس ِسمرت ُدھک رسیبہِ ایپرے وس کپؤ انجت اجۓ ۔۔۲۔۔

ਇਹੁ ਿਨੁ ਵੇਚੀ ਸੰਿ ਪਤਹ ਤਪਆਰੇ ਪਰੀਿਮੁ ਿੇਇ ਤਮਲਾਇ ॥੩॥

ب
اوہی نت و جی سیت بہہ ایپرے رپمتی دےئ مِال ِئے ۔۔۳۔۔

ਸੁਖ ਸੀਗਾਰ ਤਬਤਖਆ ਕੇ ਿੀਕੇ ਿਤਜ ਛੋਿੇ ਮੇਰੀ ਮਾਇ ॥੪॥

ُسکھ اگیسر نِکھیا ےک ےکیھپ جت وھچدے ریمی امےئ ۔۔۴۔۔
ਕਾਮੁ ਿੋਧੁ ਲੋਭੁ ਿਤਜ ਗਏ ਤਪਆਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਚਰਨੀ ਪਾਇ ॥੫॥

اکم رکودھ ولھب جت ےئگ ایپرے سیگؤر رچین ناۓ ۔۔۵۔۔
ਜੋ ਜਨ ਰਾਿੇ ਰਾਮ ਤਸਉ ਤਪਆਰੇ ਅਨਿ ਨ ਕਾਹੂ ਜਾਇ ॥੬॥

وج نج راےت رام سِیؤ ایپرے اپپ ہن اک ُہؤ اجۓ ۔۔۶۔۔
ਹਤਰ ਰਸੁ ਤਜਨਹੀ ਚਾਤਖਆ ਤਪਆਰੇ ਤਿਰਪਤਿ ਰਹੇ ਆਘਾਇ ॥੭॥

جب
ہر رس ِ ھی اچایھک ایپرے رتِپپ رےہ ا اھگۓ ۔۔۷۔۔

ਅੰਚਲੁ ਗਤਹਆ ਸਾਧ ਕਾ ਨਾਨਕ ਭੈ ਸਾਗਰੁ ਪਾਤਰ ਪਰਾਇ ॥੮॥੧॥੩॥

ب
الچن گہیا سادھ اک نانک َھے سارگ نار رپا ئِے ۔۔۸۔۔۱۔۔۳۔۔
ਜਨਮ ਮਰਣ ਿੁਖੁ ਕਟੀਐ ਤਪਆਰੇ ਜਬ ਭੇਟੈ ਹਤਰ ਰਾਇ ॥੧॥

ب
منج رمن ُدھک کییپے ایپرے جت ھی َپے ہر راےئ ۔۔۱۔۔

ਸੁੰਿਰੁ ਸੁਘਰੁ ਸੁਜਾਣੁ ਪਰਭੁ ਮੇਰਾ ਜੀਵਨੁ ਿਰਸੁ ਤਿਖਾਇ ॥੨॥

گ
ُسیدر ُس ھر سُچان رپَھب ریما ِجپؤن درس دِاھکےئ ۔۔۲۔۔

ਜੋ ਜੀਅ ਿੁਝ ਿੇ ਬੀਛੁਰੇ ਤਪਆਰੇ ਜਨਤਮ ਮਰਤਹ ਤਬਖੁ ਖਾਇ ॥੩॥

پب
ُب
ج
ن
ک
ھ
ِ
اھکۓ ۔۔۳۔۔
وج یج چھ ےت رے ایپرے منج رمہِ ھ
ِ
ਤਜਸੁ ਿੂੰ ਮੇਲਤਹ ਸੋ ਤਮਲੈ ਤਪਆਰੇ ਤਿਸ ਕੈ ਲਾਗਉ ਪਾਇ ॥੪॥

ِجس ئُؤن میلہہ وس ملَ ِے ایپرے ئِس ےکَ الگؤ ناۓ ۔۔۴۔۔
ਜੋ ਸੁਖੁ ਿਰਸਨੁ ਪੇਖਿੇ ਤਪਆਰੇ ਮੁਖ ਿੇ ਕਹਣੁ ਨ ਜਾਇ ॥੫॥

پی ک
وج ُسکھ درنس ھپے ایپرے مُکھ ےت کہں ہن اجۓ ۔۔۵۔۔

ਸਾਚੀ ਪਰੀਤਿ ਨ ਿੁਟਈ ਤਪਆਰੇ ਜੁਗੁ ਜੁਗੁ ਰਹੀ ਸਮਾਇ ॥੬॥

پ
سایچ رپپپ ہن ُییبی ایپرے ُچگ ُچگ ریہ امسۓ ۔۔۶۔۔
ਜੋ ਿੁਧੁ ਭਾਵੈ ਸੋ ਭਲਾ ਤਪਆਰੇ ਿੇਰੀ ਅਮਰੁ ਰਜਾਇ ॥੭॥

ب
وج ُندھ اھبوے وس ھال ایپرے ریتی ارم راج ئِے ۔۔۷۔۔
ਨਾਨਕ ਰੰਤਗ ਰਿੇ ਨਾਰਾਇਣੈ ਤਪਆਰੇ ਮਾਿੇ ਸਹਤਜ ਸੁਭਾਇ ॥੮॥੨॥੪॥

سہ
نانک رنگ رےت نارا پ َپے ایپرے امےت ج ُسبھاےئِ ۔۔۸۔۔۲۔۔۴۔۔
ਸਭ ਤਬਤਧ ਿੁਮ ਹੀ ਜਾਨਿੇ ਤਪਆਰੇ ਤਕਸੁ ਪਤਹ ਕਹਉ ਸੁਨਾਇ ॥੧॥

ُب
سیھ نِدھ م یہ اجےتن ایپرے کِس بہہ کہؤ ُسیاۓ ۔۔۱۔۔
ਿੂੰ ਿਾਿਾ ਜੀਆ ਸਭਨਾ ਕਾ ਿੇਰਾ ਤਿਿਾ ਪਤਹਰਤਹ ਖਾਇ ॥੨॥

اھکۓ ۔۔۲۔۔
ئُؤن دانا ِجیا سبھیا اک ریتا دِنا بہہرے
ِ

ਸੁਖੁ ਿੁਖੁ ਿੇਰੀ ਆਤਗਆ ਤਪਆਰੇ ਿੂਜੀ ਨਾਹੀ ਜਾਇ ॥੩॥

ُسکھ ُدھک ریتی ا ایگ ایپرے ُدویج نایہ اجۓ ۔۔۳۔۔

ਜੋ ਿੂੰ ਕਰਾਵਤਹ ਸੋ ਕਰੀ ਤਪਆਰੇ ਅਵਰੁ ਤਕਛੁ ਕਰਣੁ ਨ ਜਾਇ ॥੪॥

ک
وج ئُؤن رکاوہِ وس رکی ایپرے اور ِچھ رکن ہن اجۓ ۔۔۴۔۔
ਤਿਨੁ ਰੈਤਣ ਸਭ ਸੁਹਾਵਣੇ ਤਪਆਰੇ ਤਜਿੁ ਜਪੀਐ ਹਤਰ ਨਾਉ ॥੫॥

دِن َرنی سیھ ُسہاوےن ایپرے ِجت چیپَے ہر ناو ۔۔۵۔۔

ਸਾਈ ਕਾਰ ਕਮਾਵਣੀ ਤਪਆਰੇ ਧੁਤਰ ਮਸਿਤਕ ਲੇਖੁ ਤਲਖਾਇ ॥੬॥

سایئ اکر امکوین ایپرے د ُھر کتسم ھکیل لک ِھا ِئے ۔۔۶۔۔

ਏਕੋ ਆਤਪ ਵਰਿਿਾ ਤਪਆਰੇ ਘਤਟ ਘਤਟ ਰਤਹਆ ਸਮਾਇ ॥੭॥

اوکی ا ت وردتا ایپرے ٹھگ ٹھگ رایہ امسۓ ۔۔۷۔۔

ਸੰਸਾਰ ਕੂਪ ਿੇ ਉਧਤਰ ਲੈ ਤਪਆਰੇ ਨਾਨਕ ਹਤਰ ਸਰਣਾਇ ॥੮॥੩॥੨੨॥੧੫॥੨॥੪੨॥

اسنسر ُکؤت ےت اُدرھ لَے ایپرے نانک ہر رسناۓ ۔۔۸۔۔۳۔۔۲۲۔۔۱۵۔۔۲۔۔۴۲۔۔
ਰਾਗੁ ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੧ ਪਟੀ ਤਲਖੀ

لک ِ
راگ ا سا ہلحم  ۱یٹپ ھی
ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪਰਸਾਤਿ ॥

اِک اواکنر سیگؤر رپساد ۔۔
ਸਸੈ ਸੋਇ ਤਸਰਸਤਟ ਤਜਤਨ ਸਾਜੀ ਸਭਨਾ ਸਾਤਹਬੁ ਏਕੁ ਭਇਆ ॥

س َسے وسۓ رسِست ِجں سایج سبھیا اصجت انک ایھب ۔۔

ਸੇਵਿ ਰਹੇ ਤਚਿੁ ਤਜਨਹ ਕਾ ਲਾਗਾ ਆਇਆ ਤਿਨਹ ਕਾ ਸਿਲੁ ਭਇਆ ॥੧॥

سب
ویست رےہ ِجت ِجبہھ اک الاگ ا نا پ ِبہھ اک ھل ایھب ۔۔۱۔۔
ਮਨ ਕਾਹੇ ਭੂਲੇ ਮੂੜ ਮਨਾ ॥

ب
نم اکےہ ُھؤےل مُؤر انم ۔۔
ਜਬ ਲੇਖਾ ਿੇਵਤਹ ਬੀਰਾ ਿਉ ਪਤੜਆ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

جت اھکیل دویہِ ریبا ئؤ ڑپنا ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਈਵੜੀ ਆਤਿ ਪੁਰਖੁ ਹੈ ਿਾਿਾ ਆਪੇ ਸਚਾ ਸੋਈ ॥

اِویری ا د ُپرھک ےہَ دانا ا ےپ اچس وسیئ ۔۔

ਏਨਾ ਅਖਰਾ ਮਤਹ ਜੋ ਗੁਰਮੁਤਖ ਬੂਝੈ ਤਿਸੁ ਤਸਤਰ ਲੇਖੁ ਨ ਹੋਈ ॥੨॥

چ
ا َپیا ارھکا ہہم وج ُگرمُکھ وب َھے

ئِس سِر ھکیل ہن وہیئ ۔۔۲۔۔

ਊੜੈ ਉਪਮਾ ਿਾ ਕੀ ਕੀਜੈ ਜਾ ਕਾ ਅੰਿੁ ਨ ਪਾਇਆ ॥

اُو َرے اُامپ نا یک کبج َے اج اک اپپ ہن نانا ۔۔

ਸੇਵਾ ਕਰਤਹ ਸੇਈ ਿਲੁ ਪਾਵਤਹ ਤਜਨਹੀ ਸਚੁ ਕਮਾਇਆ ॥੩॥

ِجبہ
ھ
ویسا رکہِ سیبی لھپ ناوہِ ی چس امکنا ۔۔۳۔۔
ਿੰਿੈ ਤਿਆਨੁ ਬੂਝੈ ਜੇ ਕੋਈ ਪਤੜਆ ਪੰਤਿਿੁ ਸੋਈ ॥

چ
ےگنگَ ایگن وب َھے ےج وکیئ ڑپنا ڈنپت وسیئ ۔۔

ਸਰਬ ਜੀਆ ਮਤਹ ਏਕੋ ਜਾਣੈ ਿਾ ਹਉਮੈ ਕਹੈ ਨ ਕੋਈ ॥੪॥

رست ِجیا ہہم اوکی اج ئَے نا ہؤ م َے ےہکَ ہن وکیئ ۔۔۴۔۔
ਕਕੈ ਕੇਸ ਪੁੰਿਰ ਜਬ ਹੂਏ ਤਵਣੁ ਸਾਬੂਣੈ ਉਜਤਲਆ ॥

ےککَ سیک ُپیدر جت ُہؤےئ وِن اص ُپپے اُچل ِیا ۔۔

ਜਮ ਰਾਜੇ ਕੇ ਹੇਰੂ ਆਏ ਮਾਇਆ ਕੈ ਸੰਗਤਲ ਬੰਤਧ ਲਇਆ ॥੫॥

مج راےج ےک َہت ُرو ا ےئ امنا ےکَ لگنس دنبھ لییا ۔۔۵۔۔
ਖਖੈ ਖੁੰਿਕਾਰੁ ਸਾਹ ਆਲਮੁ ਕਤਰ ਖਰੀਤਿ ਤਜਤਨ ਖਰਚੁ ਿੀਆ ॥

ک
ک
ھ
ک
ج
َھے ھُیداکر ساہ اعل رک رھکند ِ ں رھکچ دنا ۔۔

ਬੰਧਤਨ ਜਾ ਕੈ ਸਭੁ ਜਗੁ ਬਾਤਧਆ ਅਵਰੀ ਕਾ ਨਹੀ ਹੁਕਮੁ ਪਇਆ ॥੬॥

ک
ےک سیھ چگ نادایھ ا َوری اک یہن ُچ م ایپ ۔۔۶۔۔
دنبنھ اج َ
ਗਗੈ ਗੋਇ ਗਾਇ ਤਜਤਨ ਛੋਿੀ ਗਲੀ ਗੋਤਬਿੁ ਗਰਤਬ ਭਇਆ ॥

گگے َ وگۓ اگۓ ِجں وھچدی یلگ وگنِد رگت ایھب ۔۔

ਘਤੜ ਭਾਂਿੇ ਤਜਤਨ ਆਵੀ ਸਾਜੀ ਚਾੜਣ ਵਾਹੈ ਿਈ ਕੀਆ ॥੭॥

ڑھگ اھبندے ِجں ا وی سایج اچرن وا َہے یئت ک ِیا ۔۔۷۔۔
ਘਘੈ ਘਾਲ ਸੇਵਕੁ ਜੇ ਘਾਲੈ ਸਬਤਿ ਗੁਰੂ ਕੈ ਲਾਤਗ ਰਹੈ ॥

گھ َگ
ُ
َ
ہ
ل
ھ
گ
ے اھگل ویسک ےج اھگ ے دبس ؤ ُرو ےکَ الگ ر َ ے ۔۔

ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਜੇ ਸਮ ਕਤਰ ਜਾਣੈ ਇਨ ਤਬਤਧ ਸਾਤਹਬੁ ਰਮਿੁ ਰਹੈ ॥੮॥

ب
ُپرا ھال ےج عمس رک اج ئَے اِن نِدھ اصجِت رمت ر َہے ۔۔۸۔۔
ਚਚੈ ਚਾਤਰ ਵੇਿ ਤਜਤਨ ਸਾਜੇ ਚਾਰੇ ਖਾਣੀ ਚਾਤਰ ਜੁਗਾ ॥

چج َے اچر وند ِجں ساےج اچرے اھکین اچر ُجگا ۔۔

ਜੁਗੁ ਜੁਗੁ ਜੋਗੀ ਖਾਣੀ ਭੋਗੀ ਪਤੜਆ ਪੰਤਿਿੁ ਆਤਪ ਥੀਆ ॥੯॥

ُچگ ُچگ وجیگ اھکین وھبیگ ڑپنا ڈنپت ا ت ایھت ۔۔۹۔۔
ਛਛੈ ਛਾਇਆ ਵਰਿੀ ਸਭ ਅੰਿਤਰ ਿੇਰਾ ਕੀਆ ਭਰਮੁ ਹੋਆ ॥

چ
ھ
ج
َھے اھچنا وریت سیھ ارتن ریتا ک ِیا رھبم ھُؤا ۔

ਭਰਮੁ ਉਪਾਇ ਭੁਲਾਈਅਨੁ ਆਪੇ ਿੇਰਾ ਕਰਮੁ ਹੋਆ ਤਿਨਹ ਗੁਰੂ ਤਮਤਲਆ ॥੧੦॥

ب پ
رھبم اُناے ھُال ییں ا ےپ ریتا رکم وہا پ ِبہھ ُگؤ ُرو مل ِیا ۔۔۱۱۔۔
ਜਜੈ ਜਾਨੁ ਮੰਗਿ ਜਨੁ ਜਾਚੈ ਲਖ ਚਉਰਾਸੀਹ ਭੀਖ ਭਤਵਆ ॥

ب ب
چج َے اجن میگت نج اج َچے ھکل جؤرایس ھبھ َھؤنا ۔۔
ਏਕੋ ਲੇਵੈ ਏਕੋ ਿੇਵੈ ਅਵਰੁ ਨ ਿੂਜਾ ਮੈ ਸੁਤਣਆ ॥੧੧॥

اوکی ویلَے اوکی دویَے اور ہن ُدواج م َے ُسییا ۔۔۱۱۔۔

ਝਝੈ ਝੂਤਰ ਮਰਹੁ ਤਕਆ ਪਰਾਣੀ ਜੋ ਤਕਛੁ ਿੇਣਾ ਸੁ ਿੇ ਰਤਹਆ ॥

چھ
ک
ج
چ
ِ
چ
َھے ُھؤر رموہ ایک رپَاین وج ھ دانی وس دے رایہ ۔۔

ਿੇ ਿੇ ਵੇਖੈ ਹੁਕਮੁ ਚਲਾਏ ਤਜਉ ਜੀਆ ਕਾ ਤਰਜਕੁ ਪਇਆ ॥੧੨॥

ک
دے دے وےھکی ُچ م چالۓ ویج ایج اک ِرجق ایپ ۔۔۱۲۔۔
ਞੰਞੈ ਨਿਤਰ ਕਰੇ ਜਾ ਿੇਖਾ ਿੂਜਾ ਕੋਈ ਨਾਹੀ ॥

ننپَے دنر رکے اج داھکی ُدواج وکیئ نایہ ۔۔

ਏਕੋ ਰਤਵ ਰਤਹਆ ਸਭ ਥਾਈ ਏਕੁ ਵਤਸਆ ਮਨ ਮਾਹੀ ॥੧੩॥

اوکی َروِ رایہ سیھ اھتیئ انک وایس نم امیہ ۔۔۱۳۔۔

ਟਟੈ ਟੰਚੁ ਕਰਹੁ ਤਕਆ ਪਰਾਣੀ ਘੜੀ ਤਕ ਮੁਹਤਿ ਤਕ ਉਤਿ ਚਲਣਾ ॥

پ َپے چنٹ رک ُہ ایک رپَاین ڑھگی ےک مُہت ےک اُھٹ انلچ ۔۔

ਜੂਐ ਜਨਮੁ ਨ ਹਾਰਹੁ ਅਪਣਾ ਭਾਤਜ ਪੜਹੁ ਿੁਮ ਹਤਰ ਸਰਣਾ ॥੧੪॥

ُب
ُجؤےئ منج ہن اہروہ اانپ اھبچ ڑپوہ م ہر انس ۔۔۱۴۔۔

ਿਿੈ ਿਾਤਢ ਵਰਿੀ ਤਿਨ ਅੰਿਤਰ ਹਤਰ ਚਰਣੀ ਤਜਨਹ ਕਾ ਤਚਿੁ ਲਾਗਾ ॥

ب
ھب
پ
ب
ج
ھ
ہ
ِ
َ
ے اھٹدھ وریت ں ارتن ر رچین ِ ھ اک ِجت الاگ ۔۔

ਤਚਿੁ ਲਾਗਾ ਸੇਈ ਜਨ ਤਨਸਿਰੇ ਿਉ ਪਰਸਾਿੀ ਸੁਖੁ ਪਾਇਆ ॥੧੫॥

ِجت الاگ سیبی نج ئِسترے ئؤ رپسادی ُسکھ نانا ۔۔۱۵۔۔

ਿਿੈ ਿੰਿੁ ਕਰਹੁ ਤਕਆ ਪਰਾਣੀ ਜੋ ਤਕਛੁ ਹੋਆ ਸੁ ਸਭੁ ਚਲਣਾ ॥

ک
د َدے دپبھ رک ُہ ایک رپَاین وج ِچھ وہا وس سیھ انلچ ۔۔

ਤਿਸੈ ਸਰੇਵਹੁ ਿਾ ਸੁਖੁ ਪਾਵਹੁ ਸਰਬ ਤਨਰੰਿਤਰ ਰਤਵ ਰਤਹਆ ॥੧੬॥

ئ ِ َسے رسویوہ نا ُسکھ ناووہ رست پِررتن َروِ رایہ ۔۔۱۶۔۔
ਢਢੈ ਢਾਤਹ ਉਸਾਰੈ ਆਪੇ ਤਜਉ ਤਿਸੁ ਭਾਵੈ ਤਿਵੈ ਕਰੇ ॥

ے داھہِ اُسا َرے ا ےپ ِج ٔپؤ ئِس اھبوے ئ ِ َؤے رکے ۔۔
دھ َد َ
ਕਤਰ ਕਤਰ ਵੇਖੈ ਹੁਕਮੁ ਚਲਾਏ ਤਿਸੁ ਤਨਸਿਾਰੇ ਜਾ ਕਉ ਨਿਤਰ ਕਰੇ ॥੧੭॥

نک ک
رک رک و َھے ُچ م چالۓ ئِس ئِسیارے اج کؤ دنر رکے ۔۔۱۷۔۔
ਣਾਣੈ ਰਵਿੁ ਰਹੈ ਘਟ ਅੰਿਤਰ ਹਤਰ ਗੁਣ ਗਾਵੈ ਸੋਈ ॥

ُگ
اگوے وسیئ ۔۔
نا ئَے َروت ر َہے ٹھگ ارتن ہر ں َ

ਆਪੇ ਆਤਪ ਤਮਲਾਏ ਕਰਿਾ ਪੁਨਰਤਪ ਜਨਮੁ ਨ ਹੋਈ ॥੧੮॥

ا ےپ ا ت مِالےئ رکنا ُنترت منج ہن وہیئ ۔۔۱۸۔۔
ਿਿੈ ਿਾਰੂ ਭਵਜਲੁ ਹੋਆ ਿਾ ਕਾ ਅੰਿੁ ਨ ਪਾਇਆ ॥

ب
پ َپے نا ُرو َھؤلج وہا نا اک اپپ ہن نانا ۔۔

ਨਾ ਿਰ ਨਾ ਿੁਲਹਾ ਹਮ ਬੂਿਤਸ ਿਾਤਰ ਲੇਤਹ ਿਾਰਣ ਰਾਇਆ ॥੧੯॥

ہن رت ہن نُلہا مہ وبدس نار لبہ ِہ نارن رانا ۔۔۱۹۔۔
ਥਥੈ ਥਾਤਨ ਥਾਨੰਿਤਰ ਸੋਈ ਜਾ ਕਾ ਕੀਆ ਸਭੁ ਹੋਆ ॥

بھب
پ
سی
ھ
ی
ت
ک
َ
ے اھتن اھت ر وسیئ اج اک ِیا ھ وہا ۔۔

ਤਕਆ ਭਰਮੁ ਤਕਆ ਮਾਇਆ ਕਹੀਐ ਜੋ ਤਿਸੁ ਭਾਵੈ ਸੋਈ ਭਲਾ ॥੨੦॥

ب
ایک رھبم ایک امنا کہ ٔپے َ وج ئِس اھبوے وسیئ ھال ۔۔۲۱۔۔
ਿਿੈ ਿੋਸੁ ਨ ਿੇਊ ਤਕਸੈ ਿੋਸੁ ਕਰੰਮਾ ਆਪਤਣਆ ॥

د َدے دوس ہن دئ ُؤ کِسے َ دوس رکّام ا اینپ ۔۔

ਜੋ ਮੈ ਕੀਆ ਸੋ ਮੈ ਪਾਇਆ ਿੋਸੁ ਨ ਿੀਜੈ ਅਵਰ ਜਨਾ ॥੨੧॥

وج م َے ایک وس م َے نانا دوس ہن د بج َے اور انج ۔۔۲۱۔۔

ਧਧੈ ਧਾਤਰ ਕਲਾ ਤਜਤਨ ਛੋਿੀ ਹਤਰ ਚੀਜੀ ਤਜਤਨ ਰੰਗ ਕੀਆ ॥

جب
دھ َدےھ داھر کال ِجں وھچدی ہر جی ِجں رنگ ایک ۔۔

ਤਿਸ ਿਾ ਿੀਆ ਸਭਨੀ ਲੀਆ ਕਰਮੀ ਕਰਮੀ ਹੁਕਮੁ ਪਇਆ ॥੨੨॥

سب
ھب
ل
ِ
ی یا رکیم رکیم م ایپ ۔۔۲۲۔۔
ئِس دا دِنا
ُچک

ਨੰਨੈ ਨਾਹ ਭੋਗ ਤਨਿ ਭੋਗੈ ਨਾ ਿੀਿਾ ਨਾ ਸੰਮਹਤਲਆ ॥

س
پّپے ناہ وھبگ پِپ وھب َگے َ ہن داھٹی ہن مھلیا ۔۔

ਗਲੀ ਹਉ ਸੋਹਾਗਤਣ ਭੈਣੇ ਕੰਿੁ ਨ ਕਬਹੂੰ ਮੈ ਤਮਤਲਆ ॥੨੩॥

ب
کب
ھ
ی
م
پ
َ
ہ
ل
ک
م
پ
ِ
یلگ ہؤ وساہنگ ے ت ہن ُؤن َے یا ۔۔۲۳۔۔
ਪਪੈ ਪਾਤਿਸਾਹੁ ਪਰਮੇਸਰੁ ਵੇਖਣ ਕਉ ਪਰਪੰਚੁ ਕੀਆ ॥

نک
پب
پپَے نائساوہ رپرسیم و ھں کؤ رپ ج ایک ۔۔

ਿੇਖੈ ਬੂਝੈ ਸਭੁ ਤਕਛੁ ਜਾਣੈ ਅੰਿਤਰ ਬਾਹਤਰ ਰਤਵ ਰਤਹਆ ॥੨੪॥

ک
چ
نک
د َھے ئُؤ َھے سیھ ِچھ

اج ئَے ارتن ناہر َروِ رایہ ۔۔۲۴۔۔

ਿਿੈ ਿਾਹੀ ਸਭੁ ਜਗੁ ਿਾਸਾ ਜਮ ਕੈ ਸੰਗਤਲ ਬੰਤਧ ਲਇਆ ॥

ب
ھب
سی
ھ
لی
َ
ے اھپیہ ھ چگ اھپسا مج ےکَ لگنس دنبھ یا ۔۔

ਗੁਰ ਪਰਸਾਿੀ ਸੇ ਨਰ ਉਬਰੇ ਤਜ ਹਤਰ ਸਰਣਾਗਤਿ ਭਤਜ ਪਇਆ ॥੨੫॥

ُگر رپسادی ےس رن اُپرے ےج ہر رسناگپ جھب ایپ ۔۔۲۵۔۔
ਬਬੈ ਬਾਜੀ ਖੇਲਣ ਲਾਗਾ ਚਉਪਤੜ ਕੀਿੇ ਚਾਤਰ ਜੁਗਾ ॥

ک
ھ
ل
َ
ی
کی
پ
ج
پپَے نایج ں الاگ ؤڑپ ے اچر ُجگا ۔۔

ਜੀਅ ਜੰਿ ਸਭ ਸਾਰੀ ਕੀਿੇ ਪਾਸਾ ਢਾਲਤਣ ਆਤਪ ਲਗਾ ॥੨੬॥

ایج جپت سیھ ساری کِیپے ناہس داھنل ا ت اگل ۔۔۲۶۔۔

ਭਭੈ ਭਾਲਤਹ ਸੇ ਿਲੁ ਪਾਵਤਹ ਗੁਰ ਪਰਸਾਿੀ ਤਜਨਹ ਕਉ ਭਉ ਪਇਆ ॥

بھب
ِجبہ ک ب
ُ
گ
ھ
ھ
َ
ے اھبہہل ےس لھپ ناوہِ ر رپسادی ھ ؤ ؤ ایپ ۔۔

ਮਨਮੁਖ ਤਿਰਤਹ ਨ ਚੇਿਤਹ ਮੂੜੇ ਲਖ ਚਉਰਾਸੀਹ ਿੇਰੁ ਪਇਆ ॥੨੭॥

مبمُک ب
ج
م
ھ
ب
چ
ی
ِ
ِ
ھ رہ ہن ہہ ُؤرے ھکل ؤرایس ریھپ ایپ ۔۔۲۷۔۔
ਮੰਮੈ ਮੋਹੁ ਮਰਣੁ ਮਧੁਸੂਿਨੁ ਮਰਣੁ ਭਇਆ ਿਬ ਚੇਿਤਵਆ ॥

مّمَے ومہ رمن دمھسُؤدن رمن ایھب پپ وتیچنا ۔۔

ਕਾਇਆ ਭੀਿਤਰ ਅਵਰੋ ਪਤੜਆ ਮੰਮਾ ਅਖਰੁ ਵੀਸਤਰਆ ॥੨੮॥

اکنا رتیھب ا َورو ڑپنا مّما ارھک ورسینا ۔۔۲۸۔۔

ਯਯੈ ਜਨਮੁ ਨ ਹੋਵੀ ਕਿ ਹੀ ਜੇ ਕਤਰ ਸਚੁ ਪਛਾਣੈ ॥

نیپے منج ہن وہوی دک یہ ےج رک چس اھچپ ئَے ۔۔
ਗੁਰਮੁਤਖ ਆਖੈ ਗੁਰਮੁਤਖ ਬੂਝੈ ਗੁਰਮੁਤਖ ਏਕੋ ਜਾਣੈ ॥੨੯॥

چ
ک
ُگرمُکھ ا َھے ُگرمُکھ ئُؤ َھے ُگرمُکھ اوکی اج ئَے ۔۔۲۹۔۔
ਰਾਰੈ ਰਤਵ ਰਤਹਆ ਸਭ ਅੰਿਤਰ ਜੇਿੇ ਕੀਏ ਜੰਿਾ ॥

را َرے َروِ رایہ سیھ ارتن َچیپے ےئیک اتنج ۔۔

ਜੰਿ ਉਪਾਇ ਧੰਧੈ ਸਭ ਲਾਏ ਕਰਮੁ ਹੋਆ ਤਿਨ ਨਾਮੁ ਲਇਆ ॥੩੦॥

جپت اُناے ددنھَےھ سیھ الےئ رکم وہا پِں نام لییا ۔۔۳۱۔۔
ਲਲੈ ਲਾਇ ਧੰਧੈ ਤਜਤਨ ਛੋਿੀ ਮੀਿਾ ਮਾਇਆ ਮੋਹੁ ਕੀਆ ॥

للَے ال ِئے ددنھَےھ ِجں وھچدی اھٹیم امنا ومہ ایک ۔۔

ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਸਮ ਕਤਰ ਸਹਣਾ ਭਾਣੈ ਿਾ ਕੈ ਹੁਕਮੁ ਪਇਆ ॥੩੧॥

ک
ےک ُچ م ایپ ۔۔۳۱۔۔
اھکنا انیپ مس رک انہس اھب ئَے نا َ

ਵਵੈ ਵਾਸੁਿੇਉ ਪਰਮੇਸਰੁ ਵੇਖਣ ਕਉ ਤਜਤਨ ਵੇਸੁ ਕੀਆ ॥

نک
ئ
ج
ھ
َ
ک
ِ
و َوے وادسئٔؤ رپرسیم و ں ؤ ں و س ایک ۔۔

ਵੇਖੈ ਚਾਖੈ ਸਭੁ ਤਕਛੁ ਜਾਣੈ ਅੰਿਤਰ ਬਾਹਤਰ ਰਤਵ ਰਤਹਆ ॥੩੨॥

نک
و َھے

ک
اچ َھے

ک
سیھ ِچھ اج ئَے ارتن ناہر َروِ رایہ ۔۔۳۲۔۔

ੜਾੜੈ ਰਾਤੜ ਕਰਤਹ ਤਕਆ ਪਰਾਣੀ ਤਿਸਤਹ ਤਧਆਵਹੁ ਤਜ ਅਮਰੁ ਹੋਆ ॥

را َرے رار رکہِ ایک رپَاین ئِسہہ دایھووہ چ ارم وہا ۔۔

ਤਿਸਤਹ ਤਧਆਵਹੁ ਸਤਚ ਸਮਾਵਹੁ ਓਸੁ ਤਵਟਹੁ ਕੁਰਬਾਣੁ ਕੀਆ ॥੩੩॥

ئِسہہ دایھووہ چس امسووہ اوس وِوہٹ قُرنان ک ِیا ۔۔۳۳۔۔

ਹਾਹੈ ਹੋਰੁ ਨ ਕੋਈ ਿਾਿਾ ਜੀਅ ਉਪਾਇ ਤਜਤਨ ਤਰਜਕੁ ਿੀਆ ॥

اہ َہے وہر ہن وکیئ دانا یج اُناے ِجں ِرجق دنا ۔۔

ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਤਧਆਵਹੁ ਹਤਰ ਨਾਤਮ ਸਮਾਵਹੁ ਅਨਤਿਨੁ ਲਾਹਾ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਲੀਆ ॥੩੪॥

ہر نام دایھووہ ہر نام امسووہ ادنِن الاہ ہر نام ایل ۔۔۳۴۔۔
ਆਇੜੈ ਆਤਪ ਕਰੇ ਤਜਤਨ ਛੋਿੀ ਜੋ ਤਕਛੁ ਕਰਣਾ ਸੁ ਕਤਰ ਰਤਹਆ ॥

ک
ا پ َرے ا ت رکے ِجں وھچدی وج ِچھ رکنا وس رک رایہ ۔۔

ਕਰੇ ਕਰਾਏ ਸਭ ਤਕਛੁ ਜਾਣੈ ਨਾਨਕ ਸਾਇਰ ਇਵ ਕਤਹਆ ॥੩੫॥੧॥

ک
رکے رکاےئ سیھ ِچھ

اج ئَے نانک ساپِر اِو کہیا ۔۔۳۵۔۔۱۔۔
ਰਾਗੁ ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੩ ਪਟੀ

راگ ا سا ہلحم  ۳یٹپ
ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪਰਸਾਤਿ ॥

اِک اواکنر سیگؤر رپساد ۔۔
ਅਯੋ ਅੰਿੈ ਸਭੁ ਜਗੁ ਆਇਆ ਕਾਖੈ ਘੰਿੈ ਕਾਲੁ ਭਇਆ ॥

کھ گ
ھ
ی
گ
ائَؤ اےنگن سیھ چگ ا نا اک َے ے َ اکل ایھب ۔۔

ਰੀਰੀ ਲਲੀ ਪਾਪ ਕਮਾਣੇ ਪਤੜ ਅਵਗਣ ਗੁਣ ਵੀਸਤਰਆ ॥੧॥

رِریی للی نات امکےن ڑپ ا َونگ ُگں ورسینا ۔۔۱۔۔
ਮਨ ਐਸਾ ਲੇਖਾ ਿੂੰ ਕੀ ਪਤੜਆ ॥

نم ااسی اھکیل ئُؤن یک ڑپنا ۔۔

ਲੇਖਾ ਿੇਣਾ ਿੇਰੈ ਤਸਤਰ ਰਤਹਆ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ل
َیکھا د َپیا ریتَے سِر رایہ ۔۔۱۔۔راہو۔۔

ਤਸਧੰਿਾਇਐ ਤਸਮਰਤਹ ਨਾਹੀ ਨੰਨੈ ਨਾ ਿੁਧੁ ਨਾਮੁ ਲਇਆ ॥

ھی
سِد یگھا نیپے َ ِسمرہِ نایہ پّپے ہن ُندھ نام لییا ۔۔

ਛਛੈ ਛੀਜਤਹ ਅਤਹਤਨਤਸ ਮੂੜੇ ਤਕਉ ਛੂਟਤਹ ਜਤਮ ਪਾਕਤੜਆ ॥੨॥

چ
ھ
چ
ج
چ
ہ
ی
َھے ھبچ ِہ ا ِس مُؤرے کپؤ ُھؤنَہ مج ناکرنا ۔۔۲۔۔

ਬਬੈ ਬੂਝਤਹ ਨਾਹੀ ਮੂੜੇ ਭਰਤਮ ਭੁਲੇ ਿੇਰਾ ਜਨਮੁ ਗਇਆ ॥

ب
پپَے وبچھہہ نایہ مُؤرے رھبم ُھلے ریتا منج ایگ ۔۔

ਅਣਹੋਿਾ ਨਾਉ ਧਰਾਇਓ ਪਾਧਾ ਅਵਰਾ ਕਾ ਭਾਰੁ ਿੁਧੁ ਲਇਆ ॥੩॥

ابہؤدا ناو درھاویئ ناداھ ا َورا اک اھبر ُندھ لییا ۔۔۳۔۔

ਜਜੈ ਜੋਤਿ ਤਹਤਰ ਲਈ ਿੇਰੀ ਮੂੜੇ ਅੰਤਿ ਗਇਆ ਪਛੁਿਾਵਤਹਗਾ ॥

چج َے وجت ہِر یئل ریتی مُؤرے اپپ ایگ اتھچپوہگا ۔۔

ਏਕੁ ਸਬਿੁ ਿੂੰ ਚੀਨਤਹ ਨਾਹੀ ਤਿਤਰ ਤਿਤਰ ਜੂਨੀ ਆਵਤਹਗਾ ॥੪॥

ب ب
انک دبس ئُؤن چیبہ ِہ نایہ ھِر ھِر وجین ا و ِہگا ۔۔۴۔۔

ਿੁਧੁ ਤਸਤਰ ਤਲਤਖਆ ਸੋ ਪੜੁ ਪੰਤਿਿ ਅਵਰਾ ਨੋ ਨ ਤਸਖਾਤਲ ਤਬਤਖਆ ॥

ُندھ سِر لک ِھیا وس ڑپ ڈنپت ا َورا ون ہن ِسکھال نِکھیا ۔۔

ਪਤਹਲਾ ਿਾਹਾ ਪਇਆ ਪਾਧੇ ਤਪਛੋ ਿੇ ਗਤਲ ਚਾਟਤੜਆ ॥੫॥

ِبج
پ
ھ
الہپ اھپاہ ایپ نادےھ ؤ دے لگ اچ رنا ۔۔۵۔۔

ਸਸੈ ਸੰਜਮੁ ਗਇਓ ਮੂੜੇ ਏਕੁ ਿਾਨੁ ਿੁਧੁ ਕੁਥਾਇ ਲਇਆ ॥

سبج
س َسے م گیپؤ مُؤرے انک دان ُندھ ُکبھاۓ لییا ۔۔

ਸਾਈ ਪੁਿਰੀ ਜਜਮਾਨ ਕੀ ਸਾ ਿੇਰੀ ਏਿੁ ਧਾਤਨ ਖਾਧੈ ਿੇਰਾ ਜਨਮੁ ਗਇਆ ॥੬॥

سایئ ُنتری امججن یک سا ریتی اَپپ داھن اھکد َھے َ ریتا منج ایگ ۔۔۶۔۔
ਮੰਮੈ ਮਤਿ ਤਹਤਰ ਲਈ ਿੇਰੀ ਮੂੜੇ ਹਉਮੈ ਵਿਾ ਰੋਗੁ ਪਇਆ ॥

مّمَے مت ہِر یئل ریتی مُؤرے ہؤ م َے ودا روگ ایپ ۔۔

ਅੰਿਰ ਆਿਮੈ ਬਰਹਮੁ ਨ ਚੀਤਨਹਆ ਮਾਇਆ ਕਾ ਮੁਹਿਾਜੁ ਭਇਆ ॥੭॥

ب
ارتن ا بمَے پرمہ ہن چی ہھیا امنا اک م ُچیاچ ایھب ۔۔۷۔۔

ਕਕੈ ਕਾਤਮ ਿੋਤਧ ਭਰਤਮਓਹੁ ਮੂੜੇ ਮਮਿਾ ਲਾਗੇ ਿੁਧੁ ਹਤਰ ਤਵਸਤਰਆ ॥

ےککَ اکم رکودھ رھبویموہ مُؤرے اتمم الےگ ُندھ ہر وِرسنا ۔۔
ਪੜਤਹ ਗੁਣਤਹ ਿੂੰ ਬਹੁਿੁ ਪੁਕਾਰਤਹ ਤਵਣੁ ਬੂਝੇ ਿੂੰ ਿੂਤਬ ਮੁਆ ॥੮॥

ڑپہِ ُگبہہ ئُؤن تہب ئُکارہِ وِن ئُؤےھج ئُؤن ُدوت مُؤا ُ۔۔۸۔۔
ਿਿੈ ਿਾਮਤਸ ਜਤਲਓਹੁ ਮੂੜੇ ਥਥੈ ਥਾਨ ਭਤਰਸਟੁ ਹੋਆ ॥

بھب
ھ
َ
س
رھب ت وہا ۔۔
پ َپے ناسم چلہپؤ مُؤرے ے اھتن ِ

ਘਘੈ ਘਤਰ ਘਤਰ ਤਿਰਤਹ ਿੂੰ ਮੂੜੇ ਿਿੈ ਿਾਨੁ ਨ ਿੁਧੁ ਲਇਆ ॥੯॥

گ
گ
ھ
ب
ُ
َھے رھگ رھگ ھِرہِ ئؤن مُؤرے د َدے دان ہن ُندھ لییا ۔۔۹۔۔
ਪਪੈ ਪਾਤਰ ਨ ਪਵਹੀ ਮੂੜੇ ਪਰਪੰਤਚ ਿੂੰ ਪਲਤਚ ਰਤਹਆ ॥

نل
پب
پپَے نار ہن وپَیھ مُؤرے رپ ج ئُؤن ج رایہ ۔۔

ਸਚੈ ਆਤਪ ਖੁਆਇਓਹੁ ਮੂੜੇ ਇਹੁ ਤਸਤਰ ਿੇਰੈ ਲੇਖੁ ਪਇਆ ॥੧੦॥

ک
سج َے ا ت ُھؤاۓاوہ مُؤرے اویہ سِر ریتَے ل َیکھ ایپ ۔۔۱۱۔۔
ਭਭੈ ਭਵਜਤਲ ਿੁਬੋਹੁ ਮੂੜੇ ਮਾਇਆ ਤਵਤਚ ਗਲਿਾਨੁ ਭਇਆ ॥

ب
ھب
ب
ھ
م
ھ
َے َ ؤلج ُدوہب ُؤرے امنا وِچ گلطان ایھب ۔۔

ਗੁਰ ਪਰਸਾਿੀ ਏਕੋ ਜਾਣੈ ਏਕ ਘੜੀ ਮਤਹ ਪਾਤਰ ਪਇਆ ॥੧੧॥

ُگر رپسادی اوکی اج ئَے انک ڑھگی ہہم نار ایپ ۔۔۱۱۔۔
ਵਵੈ ਵਾਰੀ ਆਈਆ ਮੂੜੇ ਵਾਸੁਿੇਉ ਿੁਧੁ ਵੀਸਤਰਆ ॥

و َوے واری ا ایئ مُؤرے وادسئٔؤ ُندھ ورسینا ۔۔
ਏਹ ਵੇਲਾ ਨ ਲਹਸਤਹ ਮੂੜੇ ਤਿਤਰ ਿੂੰ ਜਮ ਕੈ ਵਤਸ ਪਇਆ ॥੧੨॥

ب
ےک وس ایپ ۔۔۱۲۔۔
اہہی ونال ہن لہس ِہ مُؤرے ھِر ئُؤن مج َ

ਝਝੈ ਕਿੇ ਨ ਝੂਰਤਹ ਮੂੜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਉਪਿੇਸੁ ਸੁਤਣ ਿੂੰ ਤਵਖਾ ॥

چ
ھ
ج
چ
س
س
َھے دکے ہن ُھؤرہِ مُؤرے یگؤر اک ا ُندسی ُ ں ئُؤن وِاھک ۔۔
ਸਤਿਗੁਰ ਬਾਝਹੁ ਗੁਰੁ ਨਹੀ ਕੋਈ ਤਨਗੁਰੇ ਕਾ ਹੈ ਨਾਉ ਬੁਰਾ ॥੧੩॥

ُ
چ
ےہ ناو ُپرا ۔۔۱۳۔۔
سیگؤر نا ھہؤ ُگر یہن وکیئ نِگرے اک َ

ਧਧੈ ਧਾਵਿ ਵਰਤਜ ਰਖੁ ਮੂੜੇ ਅੰਿਤਰ ਿੇਰੈ ਤਨਧਾਨੁ ਪਇਆ ॥

دھ َدےھ داھوت ورچ رھک مُؤرے ارتن ریتَے ن ِداھن ایپ ۔۔
ਗੁਰਮੁਤਖ ਹੋਵਤਹ ਿਾ ਹਤਰ ਰਸੁ ਪੀਵਤਹ ਜੁਗਾ ਜੁਗੰਿਤਰ ਖਾਤਹ ਪਇਆ ॥੧੪॥

ُگرمُکھ وہوہِ نا ہر رس ویپہِ ُجگا ُچگیتر اھکہِ ایپ ۔۔۱۴۔۔
ਗਗੈ ਗੋਤਬਿੁ ਤਚਤਿ ਕਤਰ ਮੂੜੇ ਗਲੀ ਤਕਨੈ ਨ ਪਾਇਆ ॥

گگے َ وگنِد ِجت رک مُؤرے یلگ ک ِ َپے ہن نانا ۔۔

ਗੁਰ ਕੇ ਚਰਨ ਤਹਰਿੈ ਵਸਾਇ ਮੂੜੇ ਤਪਛਲੇ ਗੁਨਹ ਸਭ ਬਖਤਸ ਲਇਆ ॥੧੫॥

ِب
سی نک
ج
ھ
ل
ُگر ےک رچن ہِر َدے وساےئ مُؤرے ھ ے ُگیاہ ھ س لییا ۔۔۱۵۔۔
ਹਾਹੈ ਹਤਰ ਕਥਾ ਬੂਝੁ ਿੂੰ ਮੂੜੇ ਿਾ ਸਿਾ ਸੁਖੁ ਹੋਈ ॥

اہ َہے ہر اھتک ئُؤھج ئُؤن مُؤرے نا دسا ُسکھ وہیئ ۔۔

ਮਨਮੁਤਖ ਪੜਤਹ ਿੇਿਾ ਿੁਖੁ ਲਾਗੈ ਤਵਣੁ ਸਤਿਗੁਰ ਮੁਕਤਿ ਨ ਹੋਈ ॥੧੬॥

مب
س
َ
م
ک
ی
گ
گ
ُ
ن
ی
م
ک
ِ
ھ ڑپہ َیا ُدھک ال ے وِن ؤر ُ ت ہن وہیئ ۔۔۱۶۔۔
ਰਾਰੈ ਰਾਮੁ ਤਚਤਿ ਕਤਰ ਮੂੜੇ ਤਹਰਿੈ ਤਜਨਹ ਕੈ ਰਤਵ ਰਤਹਆ ॥

را َرے رام ِجت رک مُؤرے ہِر َدے ِجبہھ ےکَ َروِ رایہ ۔۔
ਗੁਰ ਪਰਸਾਿੀ ਤਜਨਹੀ ਰਾਮੁ ਪਛਾਿਾ ਤਨਰਗੁਣ ਰਾਮੁ ਤਿਨਹੀ ਬੂਤਝ ਲਤਹਆ ॥੧੭॥

پ ِبہ
جب
ُگر رپسادی ِ ھی رام اھچپنا پِر ُگں رام ھی ئُؤھج لہیا ۔۔۱۷۔۔
ਿੇਰਾ ਅੰਿੁ ਨ ਜਾਈ ਲਤਖਆ ਅਕਥੁ ਨ ਜਾਈ ਹਤਰ ਕਤਥਆ ॥

ریتا اپپ ہن اجیئ ایھکل اکبھ ہن اجیئ ہر کبھِیا ۔۔

ਨਾਨਕ ਤਜਨਹ ਕਉ ਸਤਿਗੁਰੁ ਤਮਤਲਆ ਤਿਨਹ ਕਾ ਲੇਖਾ ਤਨਬਤੜਆ ॥੧੮॥੧॥੨॥

ل
نانک ِجبہھ کؤ سیگؤر مل ِیا پ ِبہھ اک َیکھا نِترنا ۔۔۱۸۔۔۱۔۔۲۔۔
ਰਾਗੁ ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੧ ਛੰਿ ਘਰੁ ੧

راگ ا سا ہلحم  ۱چھپت رھگ ۱
ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪਰਸਾਤਿ ॥

اِک اواکنر سیگؤر رپساد ۔۔
ਮੁੰਧ ਜੋਬਤਨ ਬਾਲੜੀਏ ਮੇਰਾ ਤਪਰੁ ਰਲੀਆਲਾ ਰਾਮ ॥

مُیدھ وجنب ناڑل پپے ریما پِر رایلال رام ۔۔

ਧਨ ਤਪਰ ਨੇਹੁ ਘਣਾ ਰਤਸ ਪਰੀਤਿ ਿਇਆਲਾ ਰਾਮ ॥

دنھ پِر پبہؤ گھیا رس رپِپپ دناال رام ۔۔

ਧਨ ਤਪਰਤਹ ਮੇਲਾ ਹੋਇ ਸੁਆਮੀ ਆਤਪ ਪਰਭੁ ਤਕਰਪਾ ਕਰੇ ॥

دنھ پِرہِ ہلیم وہۓ سُؤا یم ا ت رپَھب کِرنا رکے ۔۔

ਸੇਜਾ ਸੁਹਾਵੀ ਸੰਤਗ ਤਪਰ ਕੈ ਸਾਿ ਸਰ ਅੰਤਮਰਿ ਭਰੇ ॥

سبَچا ُسہاوی گنس پِر ےکَ سات رس ارمت رھبے ۔۔
ਕਤਰ ਿਇਆ ਮਇਆ ਿਇਆਲ ਸਾਚੇ ਸਬਤਿ ਤਮਤਲ ਗੁਣ ਗਾਵਓ ॥

رک دایئ ایم دنال ساےچ دبس مِل ُگں اگوو ۔۔

ਨਾਨਕਾ ਹਤਰ ਵਰੁ ਿੇਤਖ ਤਬਗਸੀ ਮੁੰਧ ਮਤਨ ਓਮਾਹਓ ॥੧॥

ن
نااکن ہر ور دھکی ِگسی مُیدھ نم اوامہؤ ۔۔۱۔۔

ਮੁੰਧ ਸਹਤਜ ਸਲੋਨੜੀਏ ਇਕ ਪਰੇਮ ਤਬਨੰਿੀ ਰਾਮ ॥

سہ
پ
مُیدھ ج ولسپر پپے اِک رپمی ِییبی رام ۔۔

ਮੈ ਮਤਨ ਿਤਨ ਹਤਰ ਭਾਵੈ ਪਰਭ ਸੰਗਤਮ ਰਾਿੀ ਰਾਮ ॥

م َے نم نت ہر اھبوے رپَھب مگنس رایت رام ۔۔

ਪਰਭ ਪਰੇਤਮ ਰਾਿੀ ਹਤਰ ਤਬਨੰਿੀ ਨਾਤਮ ਹਤਰ ਕੈ ਸੁਤਖ ਵਸੈ ॥

پ
ےک ُسکھ و سَے ۔۔
رپَھب رپمی رایت ہر ِییبی نام ہر َ

ਿਉ ਗੁਣ ਪਛਾਣਤਹ ਿਾ ਪਰਭੁ ਜਾਣਤਹ ਗੁਣਹ ਵਤਸ ਅਵਗਣ ਨਸੈ ॥

ہہن ُگبہہ وس اونگ ئ َسے ۔۔
ئؤ ُگں اھچپہہن نا رپَھب اج ِ

ਿੁਧੁ ਬਾਝੁ ਇਕੁ ਤਿਲੁ ਰਤਹ ਨ ਸਾਕਾ ਕਹਤਣ ਸੁਨਤਣ ਨ ਧੀਜਏ ॥

ھب
ُندھ ناھج اِک نِل رہِ ہن سااک کہں ُسیں ہن د چپے ۔۔

ਨਾਨਕਾ ਤਪਰਉ ਤਪਰਉ ਕਤਰ ਪੁਕਾਰੇ ਰਸਨ ਰਤਸ ਮਨੁ ਭੀਜਏ ॥੨॥

ب
ھب
ج
ٔے ۔۔۲۔۔
نااکن پِرو پِرو رک ئُکارے رنس رس نم
ਸਖੀਹੋ ਸਹੇਲੜੀਹੋ ਮੇਰਾ ਤਪਰੁ ਵਣਜਾਰਾ ਰਾਮ ॥

سک
ھبہؤ سہیلروہی ریما پِر واجنرا رام ۔۔

ਹਤਰ ਨਾਮੋੁ ਵਣੰਜਤੜਆ ਰਤਸ ਮੋਤਲ ਅਪਾਰਾ ਰਾਮ ॥

پب
ہر نام و چرنا رس ومل انارا رام ۔۔

ਮੋਤਲ ਅਮੋਲੋ ਸਚ ਘਤਰ ਢੋਲੋ ਪਰਭ ਭਾਵੈ ਿਾ ਮੁੰਧ ਭਲੀ ॥

ب
ھل
اھبوے نا مُیدھ ی ۔۔
ومل اومول چس رھگ دوھول رپَھب َ
ਇਤਕ ਸੰਤਗ ਹਤਰ ਕੈ ਕਰਤਹ ਰਲੀਆ ਹਉ ਪੁਕਾਰੀ ਿਤਰ ਖਲੀ ॥

اِک گنس ہر ےکَ رکہِ رلِیا ہؤ ئُکاری در یلھک ۔۔
ਕਰਣ ਕਾਰਣ ਸਮਰਥ ਸਰੀਧਰ ਆਤਪ ਕਾਰਜੁ ਸਾਰਏ ॥

رکن اکرن رمسھت رسِندرھ ا ت اکرچ سارےئ ۔۔
ਨਾਨਕ ਨਿਰੀ ਧਨ ਸੋਹਾਗਤਣ ਸਬਿੁ ਅਭ ਸਾਧਾਰਏ ॥੩॥

نانک دنری دنھ وساہنگ دبس اھب ساداھرۓ ۔۔۳۔۔
ਹਮ ਘਤਰ ਸਾਚਾ ਸੋਤਹਲੜਾ ਪਰਭ ਆਇਅੜੇ ਮੀਿਾ ਰਾਮ ॥

مہ رھگ سااچ وسہِلرا رپَھب ا پٔرے مییا رام ۔۔

ਰਾਵੇ ਰੰਤਗ ਰਾਿਤੜਆ ਮਨੁ ਲੀਅੜਾ ਿੀਿਾ ਰਾਮ ॥

راوے رنگ راڑتنا نم لیترا داتی رام ۔۔

ਆਪਣਾ ਮਨੁ ਿੀਆ ਹਤਰ ਵਰੁ ਲੀਆ ਤਜਉ ਭਾਵੈ ਤਿਉ ਰਾਵਏ ॥

ا انپ نم دنا ہر ور لِیا ِج ٔپؤ

اھبوے پپؤ راوےئ ۔۔

ਿਨੁ ਮਨੁ ਤਪਰ ਆਗੈ ਸਬਤਿ ਸਭਾਗੈ ਘਤਰ ਅੰਤਮਰਿ ਿਲੁ ਪਾਵਏ ॥

نت نم پِر ا ےگ دبس اھبسےگَ رھگ ارمِت لھپ ناوےئ ۔۔

ਬੁਤਧ ਪਾਤਿ ਨ ਪਾਈਐ ਬਹੁ ਚਿੁਰਾਈਐ ਭਾਇ ਤਮਲੈ ਮਤਨ ਭਾਣੇ ॥

دبھ ناھٹ ہن نا پپَے وہب چتُرا پپَے اھبےئ ملَ ِے نم اھبےن ۔۔

ਨਾਨਕ ਿਾਕੁਰ ਮੀਿ ਹਮਾਰੇ ਹਮ ਨਾਹੀ ਲੋਕਾਣੇ ॥੪॥੧॥

نانک اھٹ ُکر تیم امہرے مہ نایہ ولاکےن ۔۔۴۔۔۱۔۔
ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੧ ॥

ا سا ہلحم ۱۔۔
ਅਨਹਿੋ ਅਨਹਿੁ ਵਾਜੈ ਰੁਣ ਝੁਣਕਾਰੇ ਰਾਮ ॥

ادہنو ابچد وا َچے ُرن چ ُھپکارے رام ۔۔

ਮੇਰਾ ਮਨੋ ਮੇਰਾ ਮਨੁ ਰਾਿਾ ਲਾਲ ਤਪਆਰੇ ਰਾਮ ॥

ریما ونم ریما نم رانا الل ایپرے رام ۔۔
ਅਨਤਿਨੁ ਰਾਿਾ ਮਨੁ ਬੈਰਾਗੀ ਸੁੰਨ ਮੰਿਤਲ ਘਰੁ ਪਾਇਆ ॥

ان ِدن رانا نم ریبایگ ُس ّں ڈنمل رھگ نانا ۔۔

ਆਤਿ ਪੁਰਖੁ ਅਪਰੰਪਰੁ ਤਪਆਰਾ ਸਤਿਗੁਤਰ ਅਲਖੁ ਲਖਾਇਆ ॥

ا د ُپرھک ارپرپم ایپرا سیگؤر اھکل اھکلنا ۔۔

ਆਸਤਣ ਬੈਸਤਣ ਤਥਰੁ ਨਾਰਾਇਣੁ ਤਿਿੁ ਮਨੁ ਰਾਿਾ ਵੀਚਾਰੇ ॥

نی ب
ا نس َ سں ھِر نارانئ پِپ نم رانا وبچارے ۔۔

ਨਾਨਕ ਨਾਤਮ ਰਿੇ ਬੈਰਾਗੀ ਅਨਹਿ ਰੁਣ ਝੁਣਕਾਰੇ ॥੧॥

نانک نام رےت ریبایگ ابچد ُرن چ ُھپکارے ۔۔۱۔۔

ਤਿਿੁ ਅਗਮ ਤਿਿੁ ਅਗਮ ਪੁਰੇ ਕਹੁ ਤਕਿੁ ਤਬਤਧ ਜਾਈਐ ਰਾਮ ॥

پِپ امگ پِپ امگ ُپرے وہک کِپ نِدھ اج پپَے رام ۔۔
ਸਚੁ ਸੰਜਮੋ ਸਾਤਰ ਗੁਣਾ ਗੁਰ ਸਬਿੁ ਕਮਾਈਐ ਰਾਮ ॥

سب
چس جمؤ سار ُگیا ُگر دبس امک پپَے رام ۔۔

ਸਚੁ ਸਬਿੁ ਕਮਾਈਐ ਤਨਜ ਘਤਰ ਜਾਈਐ ਪਾਈਐ ਗੁਣੀ ਤਨਧਾਨਾ ॥

پپ ِب
ُ
ب
گ
پ
پ
پ
پ
ن
چس دبس امک َے ج رھگ اج َے نا َے ی ِداھنا ۔۔

ਤਿਿੁ ਸਾਖਾ ਮੂਲੁ ਪਿੁ ਨਹੀ ਿਾਲੀ ਤਸਤਰ ਸਭਨਾ ਪਰਧਾਨਾ ॥

پِپ سااھک مُؤل پپ یہن دایل سِر سبھیا رپداھنا ۔۔

ਜਪੁ ਿਪੁ ਕਤਰ ਕਤਰ ਸੰਜਮ ਥਾਕੀ ਹਤਿ ਤਨਗਰਤਹ ਨਹੀ ਪਾਈਐ ॥

سب
ج
ن
ب
گ
پ
ہ
پ
ِ
جت پپ رک رک م اھتیک ھ رہِ یہن نا َے ۔۔

ਨਾਨਕ ਸਹਤਜ ਤਮਲੇ ਜਗਜੀਵਨ ਸਤਿਗੁਰ ਬੂਝ ਬੁਝਾਈਐ ॥੨॥

ب
سہ
چگ
نانک ج مل ِے چپؤن سیگؤر ئُؤھج ُجھا پ ٔپے ۔۔۲۔۔
ਗੁਰੁ ਸਾਗਰੋ ਰਿਨਾਗਰੁ ਤਿਿੁ ਰਿਨ ਘਣੇਰੇ ਰਾਮ ॥

ُگر سارگو رانترگ پِپ رنت رینھگے رام ۔۔

ਕਤਰ ਮਜਨੋ ਸਪਿ ਸਰੇ ਮਨ ਤਨਰਮਲ ਮੇਰੇ ਰਾਮ ॥

رک ونجم سیت رسے نم پِرلم ریمے رام ۔۔
ਤਨਰਮਲ ਜਤਲ ਨਹਾਏ ਜਾ ਪਰਭ ਭਾਏ ਪੰਚ ਤਮਲੇ ਵੀਚਾਰੇ ॥

پب
پِرلم لج بہھا ئٔے َ اج رپَھب اھبےئ ج مل ِے وبچارے ۔۔
ਕਾਮੁ ਕਰੋਧੁ ਕਪਟੁ ਤਬਤਖਆ ਿਤਜ ਸਚੁ ਨਾਮੁ ਉਤਰ ਧਾਰੇ ॥

اکم رکودھ ٹپک نِکھیا جت چس نام اُر داھرے ۔۔

ਹਉਮੈ ਲੋਭ ਲਹਤਰ ਲਬ ਥਾਕੇ ਪਾਏ ਿੀਨ ਿਇਆਲਾ ॥

ہؤ م َے ولھب رہل لپ اھتےک ناےئ دِنی دناال ۔۔

ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਸਮਾਤਨ ਿੀਰਥੁ ਨਹੀ ਕੋਈ ਸਾਚੇ ਗੁਰ ਗੋਪਾਲਾ ॥੩॥

نانک ُگر امسن ریتھت یہن وکیئ ساےچ ُگر وگناال ۔۔۳۔۔

ਹਉ ਬਨੁ ਬਨੋ ਿੇਤਖ ਰਹੀ ਤਿਰਣੁ ਿੇਤਖ ਸਬਾਇਆ ਰਾਮ ॥

ہؤ نب ونب دھکی ریہ رتِن دھکی ابسنا رام ۔۔
ਤਿਰਭਵਣੋ ਿੁਝਤਹ ਕੀਆ ਸਭੁ ਜਗਿੁ ਸਬਾਇਆ ਰਾਮ ॥

ُب
ب
رتِ َھؤون جھہ ایک سیھ تگج ابسنا رام ۔۔

ਿੇਰਾ ਸਭੁ ਕੀਆ ਿੂੰ ਤਥਰੁ ਥੀਆ ਿੁਧੁ ਸਮਾਤਨ ਕੋ ਨਾਹੀ ॥

ب
ریتا سیھ ایک ئُؤن ھِر ایھت ُندھ امسن وک نایہ ۔۔

ਿੂੰ ਿਾਿਾ ਸਭ ਜਾਤਚਕ ਿੇਰੇ ਿੁਧੁ ਤਬਨੁ ਤਕਸੁ ਸਾਲਾਹੀ ॥

ئُؤن دانا سیھ اج ِچک ریتے ُندھ پِں کِس اصالیح ۔۔
ਅਣਮੰਤਗਆ ਿਾਨੁ ਿੀਜੈ ਿਾਿੇ ਿੇਰੀ ਭਗਤਿ ਭਰੇ ਭੰਿਾਰਾ ॥

ابمیگیا دان د بج َے داےت ریتی تگھب رھبے ڈنھبارا ۔۔

ਰਾਮ ਨਾਮ ਤਬਨੁ ਮੁਕਤਿ ਨ ਹੋਈ ਨਾਨਕੁ ਕਹੈ ਵੀਚਾਰਾ ॥੪॥੨॥

رام نام پِں مُکت ہن وہیئ نانک ےہکَ وبچارا ۔۔۴۔۔۲۔۔
ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੧ ॥

ا سا ہلحم ۱۔۔
ਮੇਰਾ ਮਨੋ ਮੇਰਾ ਮਨੁ ਰਾਿਾ ਰਾਮ ਤਪਆਰੇ ਰਾਮ ॥

ریما ونم ریما نم رانا رام ایپرے رام ۔۔
ਸਚੁ ਸਾਤਹਬੋ ਆਤਿ ਪੁਰਖੁ ਅਪਰੰਪਰੋ ਧਾਰੇ ਰਾਮ ॥

چس اصوبح ا د ُپرھک ارپرپمو داھرے رام ۔۔

ਅਗਮ ਅਗੋਚਰੁ ਅਪਰ ਅਪਾਰਾ ਪਾਰਬਰਹਮੁ ਪਰਧਾਨੋ ॥

امگ اوگرچ ارپ انارا نارپرمہ رپداھون ۔۔

ਆਤਿ ਜੁਗਾਿੀ ਹੈ ਭੀ ਹੋਸੀ ਅਵਰੁ ਝੂਿਾ ਸਭੁ ਮਾਨੋ ॥

چ
ا د اگجدی ےہَ یھب وہیس ا َور ُھؤاھٹ سیھ امون ۔۔
ਕਰਮ ਧਰਮ ਕੀ ਸਾਰ ਨ ਜਾਣੈ ਸੁਰਤਿ ਮੁਕਤਿ ਤਕਉ ਪਾਈਐ ॥

رکم درھم یک سار ہن اج ئَے ُسرت مُکت کپؤ نا پپَے ۔۔

ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਤਖ ਸਬਤਿ ਪਛਾਣੈ ਅਤਹਤਨਤਸ ਨਾਮੁ ਤਧਆਈਐ ॥੧॥

نانک ُگرمُکھ دبس اھچپ ئَے اہیِس نام دایھ نیپے َ۔۔۱۔۔
ਮੇਰਾ ਮਨੋ ਮੇਰਾ ਮਨੁ ਮਾਤਨਆ ਨਾਮੁ ਸਖਾਈ ਰਾਮ ॥

ریما ونم ریما نم اماین نام اھکسیئ رام ۔۔
ਹਉਮੈ ਮਮਿਾ ਮਾਇਆ ਸੰਤਗ ਨ ਜਾਈ ਰਾਮ ॥

ہؤ م َے اتمم امنا گنس ہن اجیئ رام ۔۔

ਮਾਿਾ ਤਪਿ ਭਾਈ ਸੁਿ ਚਿੁਰਾਈ ਸੰਤਗ ਨ ਸੰਪੈ ਨਾਰੇ ॥

امنا پِپ اھبیئ ُست چتُرایئ گنس ہن سمپَے نارے ۔۔

ਸਾਇਰ ਕੀ ਪੁਿਰੀ ਪਰਹਤਰ ਤਿਆਗੀ ਚਰਣ ਿਲੈ ਵੀਚਾਰੇ ॥

ساپِر یک ُنتری رپہر ایتیگ رچن نلَے وبچارے ۔۔

ਆਤਿ ਪੁਰਤਖ ਇਕੁ ਚਲਿੁ ਤਿਖਾਇਆ ਜਹ ਿੇਖਾ ਿਹ ਸੋਈ ॥

ا د ُپرھک اک تلچ دِاھکنا ہج داھکی ہت وسیئ ۔۔

ਨਾਨਕ ਹਤਰ ਕੀ ਭਗਤਿ ਨ ਛੋਿਉ ਸਹਜੇ ਹੋਇ ਸੁ ਹੋਈ ॥੨॥

س
نانک ہر یک تگھب ہن وھچدو ہجے وہۓ وس وہیئ ۔۔۲۔۔
ਮੇਰਾ ਮਨੋ ਮੇਰਾ ਮਨੁ ਤਨਰਮਲੁ ਸਾਚੁ ਸਮਾਲੇ ਰਾਮ ॥

ریما ونم ریما نم پِرلم ساچ امسےل رام ۔۔

ਅਵਗਣ ਮੇਤਟ ਚਲੇ ਗੁਣ ਸੰਗਮ ਨਾਲੇ ਰਾਮ ॥

اونگ ٹیم ےلچ ُگں مگنس ناےل رام ۔۔

ਅਵਗਣ ਪਰਹਤਰ ਕਰਣੀ ਸਾਰੀ ਿਤਰ ਸਚੈ ਸਤਚਆਰੋ ॥

ا َونگ رپہر رکین ساری در سج َے سچِیارو ۔۔

ਆਵਣੁ ਜਾਵਣੁ ਿਾਤਕ ਰਹਾਏ ਗੁਰਮੁਤਖ ਿਿੁ ਵੀਚਾਰੋ ॥

ا ون اجون اھٹک راہےئ ُگرمُکھ پپ وبچارو ۔۔

ਸਾਜਨੁ ਮੀਿੁ ਸੁਜਾਣੁ ਸਖਾ ਿੂੰ ਸਤਚ ਤਮਲੈ ਵਤਿਆਈ ॥

سانج تیم سُچان اھکس ئُؤن چس ملَ ِے ودنایئ ۔۔

ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਰਿਨੁ ਪਰਗਾਤਸਆ ਐਸੀ ਗੁਰਮਤਿ ਪਾਈ ॥੩॥

نانک نام رنت رپاگایس ایسی ُگرمت نایئ ۔۔۳۔۔
ਸਚੁ ਅੰਜਨੋ ਅੰਜਨੁ ਸਾਤਰ ਤਨਰੰਜਤਨ ਰਾਿਾ ਰਾਮ ॥

چس اونجن انجن سار پِرنجن رانا رام ۔۔

ਮਤਨ ਿਤਨ ਰਤਵ ਰਤਹਆ ਜਗਜੀਵਨੋ ਿਾਿਾ ਰਾਮ ॥

چگ
نم نت َروِ رایہ چپؤون دانا رام ۔۔

ਜਗਜੀਵਨੁ ਿਾਿਾ ਹਤਰ ਮਤਨ ਰਾਿਾ ਸਹਤਜ ਤਮਲੈ ਮੇਲਾਇਆ ॥

سہ
چگ
چپؤن دانا ہر نم رانا ج ملَ ِے میالنا ۔۔

ਸਾਧ ਸਭਾ ਸੰਿਾ ਕੀ ਸੰਗਤਿ ਨਿਤਰ ਪਰਭੂ ਸੁਖੁ ਪਾਇਆ ॥

ب
سادھ اھبس سییا یک تگنس دنر رپ ُھؤ ُسکھ نانا ۔۔
ਹਤਰ ਕੀ ਭਗਤਿ ਰਿੇ ਬੈਰਾਗੀ ਚੂਕੇ ਮੋਹ ਤਪਆਸਾ ॥

ہر یک تگھب رےت ریبایگ ُجؤےک ومہ ایپسا ۔۔

ਨਾਨਕ ਹਉਮੈ ਮਾਤਰ ਪਿੀਣੇ ਤਵਰਲੇ ਿਾਸ ਉਿਾਸਾ ॥੪॥੩॥

نانک ہؤ م َے امر نییپے وِرےل داس اُداسا ۔۔۴۔۔۳۔۔
ਰਾਗੁ ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੧ ਛੰਿ ਘਰੁ ੨

راگ ا سا ہلحم  ۱چھپت رھگ ۲
ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪਰਸਾਤਿ ॥

اِک اواکنر سیگؤر رپساد ۔۔
ਿੂੰ ਸਭਨੀ ਥਾਈ ਤਜਥੈ ਹਉ ਜਾਈ ਸਾਚਾ ਤਸਰਜਣਹਾਰੁ ਜੀਉ ॥

سب
جب
ئُؤن ھبی اھتیئ ِ ھے ہؤ اجیئ سااچ سِرجبہار جپؤ ۔۔

ਸਭਨਾ ਕਾ ਿਾਿਾ ਕਰਮ ਤਬਧਾਿਾ ਿੂਖ ਤਬਸਾਰਣਹਾਰੁ ਜੀਉ ॥

سبھیا اک دانا رکم نِداھنا ُدوھک ِئساراہنر جپؤ ۔۔

ਿੂਖ ਤਬਸਾਰਣਹਾਰੁ ਸੁਆਮੀ ਕੀਿਾ ਜਾ ਕਾ ਹੋਵੈ ॥

وہوے ۔۔
ُدوھک ِئساراہنر سُؤا یم کِییا اج اک َ
ਕੋਟ ਕੋਟੰਿਰ ਪਾਪਾ ਕੇਰੇ ਏਕ ਘੜੀ ਮਤਹ ਖੋਵੈ ॥

وھکوے ۔۔
وکت وکپیتر نانا ریکے انک ڑھگی ہہم َ
ਹੰਸ ਤਸ ਹੰਸਾ ਬਗ ਤਸ ਬਗਾ ਘਟ ਘਟ ਕਰੇ ਬੀਚਾਰੁ ਜੀਉ ॥

س اگب ٹھگ ٹھگ رکے اچیبر جپؤ ۔۔
س اسنہ نگ ِ
سنہ ِ
ਿੂੰ ਸਭਨੀ ਥਾਈ ਤਜਥੈ ਹਉ ਜਾਈ ਸਾਚਾ ਤਸਰਜਣਹਾਰੁ ਜੀਉ ॥੧॥

ئُ سب
ِجب
ھب
ج
ھ
پ
ہ
س
ب
ج
ِ
ی اھتیئ ے ؤ اجیئ سااچ ر ہار ؤ ۔۔۱۔۔
ؤن

ਤਜਨਹ ਇਕ ਮਤਨ ਤਧਆਇਆ ਤਿਨਹ ਸੁਖੁ ਪਾਇਆ ਿੇ ਤਵਰਲੇ ਸੰਸਾਤਰ ਜੀਉ ॥

ِجبہھ اِک نم دایھنا پ ِبہھ ُسکھ نانا ےت وِرےل اسنسر جپؤ ۔۔

ਤਿਨ ਜਮੁ ਨੇਤੜ ਨ ਆਵੈ ਗੁਰ ਸਬਿੁ ਕਮਾਵੈ ਕਬਹੁ ਨ ਆਵਤਹ ਹਾਤਰ ਜੀਉ ॥

پ
امکوے کبہؤ ہن ا وہِ اہر جپؤ ۔۔
ے ُگر دبس َ
ِں مج ڑین ہن ا و َ

ਿੇ ਕਬਹੁ ਨ ਹਾਰਤਹ ਹਤਰ ਹਤਰ ਗੁਣ ਸਾਰਤਹ ਤਿਨਹ ਜਮੁ ਨੇਤੜ ਨ ਆਵੈ ॥

ُگ
ِب
ے ۔۔
ےت کبہؤ ہن اہرہِ ہر ہر ں سارِہ پ ہھ مج ڑین ہن ا و َ
ਜੰਮਣੁ ਮਰਣੁ ਤਿਨਹਾ ਕਾ ਚੂਕਾ ਜੋ ਹਤਰ ਲਾਗੇ ਪਾਵੈ ॥

چ
مّں رمن پ ِبہھا اک ُجؤاک وج ہر الےگ نا َوے ۔۔

ਗੁਰਮਤਿ ਹਤਰ ਰਸੁ ਹਤਰ ਿਲੁ ਪਾਇਆ ਹਤਰ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਉਰ ਧਾਤਰ ਜੀਉ ॥

ُگرمت ہر رس ہر لھپ نانا ہر ہر نام اُر داھر جپؤ ۔۔

ਤਜਨਹ ਇਕ ਮਤਨ ਤਧਆਇਆ ਤਿਨਹ ਸੁਖੁ ਪਾਇਆ ਿੇ ਤਵਰਲੇ ਸੰਸਾਤਰ ਜੀਉ ॥੨॥

ِجبہھ اک نم دایھنا پ ِبہھ ُسکھ نانا ےت وِرےل اسنسر جپؤ ۔۔۲۔۔
ਤਜਤਨ ਜਗਿੁ ਉਪਾਇਆ ਧੰਧੈ ਲਾਇਆ ਤਿਸੈ ਤਵਟਹੁ ਕੁਰਬਾਣੁ ਜੀਉ ॥

نج تگج اُناِنا ددنھَےھ النا ئ ِ َسے وِوہٹ ُکرنان جپؤ ۔۔

ਿਾ ਕੀ ਸੇਵ ਕਰੀਜੈ ਲਾਹਾ ਲੀਜੈ ਹਤਰ ਿਰਗਹ ਪਾਈਐ ਮਾਣੁ ਜੀਉ ॥

ویس رک بج َے الاہ لبج َے ہر درہگ نا پپَے امن جپؤ ۔۔
نا یک َ
ਹਤਰ ਿਰਗਹ ਮਾਨੁ ਸੋਈ ਜਨੁ ਪਾਵੈ ਜੋ ਨਰੁ ਏਕੁ ਪਛਾਣੈ ॥

ہر درہہگ امن وسیئ نج نا َوے وج رن انک اھچپ ئَے ۔۔
ਓਹੁ ਨਵ ਤਨਤਧ ਪਾਵੈ ਗੁਰਮਤਿ ਹਤਰ ਤਧਆਵੈ ਤਨਿ ਹਤਰ ਗੁਣ ਆਤਖ ਵਖਾਣੈ ॥

ایھوے پِپ ہر ُگں ا ھک واھک ئَے ۔۔
اوہ ونَ ن ِدھ نا َوے ُگرمت ہر د َ
ਅਤਹਤਨਤਸ ਨਾਮੁ ਤਿਸੈ ਕਾ ਲੀਜੈ ਹਤਰ ਊਿਮੁ ਪੁਰਖੁ ਪਰਧਾਨੁ ਜੀਉ ॥

اہیِس نام ئ ِ َسے اک لبج َے ہر اُومت ُپرھک رپداھن جپؤ ۔۔

ਤਜਤਨ ਜਗਿੁ ਉਪਾਇਆ ਧੰਧੈ ਲਾਇਆ ਹਉ ਤਿਸੈ ਤਵਟਹੁ ਕੁਰਬਾਨੁ ਜੀਉ ॥੩॥

ِجں تگج اُناِنا ددنھَےھ النا ہؤ ئ ِ َسے وِوہٹ قُرنان جپؤ ۔۔۳۔۔

ਨਾਮੁ ਲੈਤਨ ਤਸ ਸੋਹਤਹ ਤਿਨ ਸੁਖ ਿਲ ਹੋਵਤਹ ਮਾਨਤਹ ਸੇ ਤਜਤਣ ਜਾਤਹ ਜੀਉ ॥

ل
ہہن ےس نج اجہِ جپؤ ۔۔
س وہوےہ پِں ُسکھ لھپ وہوہِ ام ِ
نام َیں ِ
ਤਿਨ ਿਲ ਿੋਤਟ ਨ ਆਵੈ ਜਾ ਤਿਸੁ ਭਾਵੈ ਜੇ ਜੁਗ ਕੇਿੇ ਜਾਤਹ ਜੀਉ ॥

ئ
پ
اھبوے ےج ُچگ َ
کیپے اجہِ جپؤ ۔۔
ے اج ِس َ
ِں لھپ وتت ہن ا و َ
ਜੇ ਜੁਗ ਕੇਿੇ ਜਾਤਹ ਸੁਆਮੀ ਤਿਨ ਿਲ ਿੋਤਟ ਨ ਆਵੈ ॥

پ
ےج ُچگ َ
ے ۔۔
کیپے اجہِ سُؤا یم ِں لھپ وتت ہن ا و َ
ਤਿਨਹ ਜਰਾ ਨ ਮਰਣਾ ਨਰਤਕ ਨ ਪਰਣਾ ਜੋ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਤਧਆਵੈ ॥

ایھوے ۔۔
پ ِبہھ رجا ہن رمنا رنک ہن رپنا وج ہر نام د َ

ਹਤਰ ਹਤਰ ਕਰਤਹ ਤਸ ਸੂਕਤਹ ਨਾਹੀ ਨਾਨਕ ਪੀੜ ਨ ਖਾਤਹ ਜੀਉ ॥

س سُؤہہک نایہ نانک ڑیپ ہن اھکہِ جپؤ ۔۔
ہر ہر رکہِ ِ

ਨਾਮੁ ਲੈਤਨਹ ਤਸ ਸੋਹਤਹ ਤਿਨਹ ਸੁਖ ਿਲ ਹੋਵਤਹ ਮਾਨਤਹ ਸੇ ਤਜਤਣ ਜਾਤਹ ਜੀਉ ॥੪॥੧॥੪॥

س وسہھِ پ ِبہھ ُسکھ لھپ وہوےہِ امہہنِ ےس نج اجہِ جپؤ ۔۔۴۔۔۱۔۔۴۔۔
نام لَیبہھِ ِ
ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪਰਸਾਤਿ ॥

اِک اواکنر سیگؤر رپساد ۔۔
ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੧ ਛੰਿ ਘਰੁ ੩ ॥

ا سا ہلحم  ۱چھپت رھگ ۳۔۔

ਿੂੰ ਸੁਤਣ ਹਰਣਾ ਕਾਤਲਆ ਕੀ ਵਾੜੀਐ ਰਾਿਾ ਰਾਮ ॥

ئُؤن ُسں ہرنا اکایل یک وار پپے رانا رام ۔۔

ਤਬਖੁ ਿਲੁ ਮੀਿਾ ਚਾਤਰ ਤਿਨ ਤਿਤਰ ਹੋਵੈ ਿਾਿਾ ਰਾਮ ॥

ب
وہوے نانا رام ۔۔
نِکھ لھپ اھٹیم اچر دِن ھِر َ

ਤਿਤਰ ਹੋਇ ਿਾਿਾ ਖਰਾ ਮਾਿਾ ਨਾਮ ਤਬਨੁ ਪਰਿਾਪਏ ॥

ب
ھِر وہۓ نانا رھکا امنا نام پِں رپنا ئٔے ۔۔

ਓਹੁ ਜੇਵ ਸਾਇਰ ਿੇਇ ਲਹਰੀ ਤਬਜੁਲ ਤਜਵੈ ਚਮਕਏ ॥

ب
او ُہ َج َپؤ ساپِر دےئ رہلی ِچُل ج َِؤے ےئکمچ ۔۔

ਹਤਰ ਬਾਝੁ ਰਾਖਾ ਕੋਇ ਨਾਹੀ ਸੋਇ ਿੁਝਤਹ ਤਬਸਾਤਰਆ ॥

ُب
ہر ناھج رااھک وکۓ نایہ وسےئ جھہہ ِئسارنا ۔۔

ਸਚੁ ਕਹੈ ਨਾਨਕੁ ਚੇਤਿ ਰੇ ਮਨ ਮਰਤਹ ਹਰਣਾ ਕਾਤਲਆ ॥੧॥

ےہک نانک ج َپت رے نم رمہِ ہرنا اکایل ۔۔۱۔۔
چس َ
ਭਵਰਾ ਿੂਤਲ ਭਵੰਤਿਆ ਿੁਖੁ ਅਤਿ ਭਾਰੀ ਰਾਮ ॥

ب
ب
وھبرا ُھؤل َھؤنییا ُدھک ات اھبری رام ۔۔

ਮੈ ਗੁਰੁ ਪੂਤਛਆ ਆਪਣਾ ਸਾਚਾ ਬੀਚਾਰੀ ਰਾਮ ॥

م َے ُگر ئُؤایھچ ا انپ سااچ اچیبری رام ۔۔

ਬੀਚਾਤਰ ਸਤਿਗੁਰੁ ਮੁਝੈ ਪੂਤਛਆ ਭਵਰੁ ਬੇਲੀ ਰਾਿਓ ॥

سیگ م ُج
ب
ھ
ئ
ھ
ئ
َ
َ
اچیبر ؤر ے ُؤایھچ ؤر یلیب را ؤ ۔۔

ਸੂਰਜੁ ਚਤੜਆ ਤਪੰਿੁ ਪਤੜਆ ਿੇਲੁ ਿਾਵਤਣ ਿਾਿਓ ॥

سُؤرچ ڑچایھ پِید ڑپنا پ َیل ناون نائؤ ۔۔

ਜਮ ਮਤਗ ਬਾਧਾ ਖਾਤਹ ਚੋਟਾ ਸਬਿ ਤਬਨੁ ਬੇਿਾਤਲਆ ॥

مج گم ناداھ اھکہِ وچنا دبس پِں َنییاایل ۔۔

ਸਚੁ ਕਹੈ ਨਾਨਕੁ ਚੇਤਿ ਰੇ ਮਨ ਮਰਤਹ ਭਵਰਾ ਕਾਤਲਆ ॥੨॥

ےہک نانک َجپت رے نم رمہِ وھبرا اکایل ۔۔۲۔۔
چس َ
ਮੇਰੇ ਜੀਅਤੜਆ ਪਰਿੇਸੀਆ ਤਕਿੁ ਪਵਤਹ ਜੰਜਾਲੇ ਰਾਮ ॥

ریمے جیترنا رپدئسیا کِپ ئَؤہِ اجنجےل رام ۔۔

ਸਾਚਾ ਸਾਤਹਬੁ ਮਤਨ ਵਸੈ ਕੀ ਿਾਸਤਹ ਜਮ ਜਾਲੇ ਰਾਮ ॥

سااچ اصجِت نم و سَے یک اھپہسِ مج اجےل رام ۔۔
ਮਛੁਲੀ ਤਵਛੁੰਨੀ ਨੈਣ ਰੁੰਨੀ ਜਾਲੁ ਬਤਧਤਕ ਪਾਇਆ ॥

ّ
یلھچم وِچ ّ
ُھبی نَیں ُرنی اجل دبھ ِک نانا ۔۔

ਸੰਸਾਰੁ ਮਾਇਆ ਮੋਹੁ ਮੀਿਾ ਅੰਤਿ ਭਰਮੁ ਚੁਕਾਇਆ ॥

اسنسر امنا ومہ اھٹیم اپپ رھبم ُجکانا ۔۔
ਭਗਤਿ ਕਤਰ ਤਚਿੁ ਲਾਇ ਹਤਰ ਤਸਉ ਛੋਤਿ ਮਨਹੁ ਅੰਿੇਤਸਆ ॥

تگھب رک ِجت ال ِئے ہر سِیؤ وھچد مبہؤ ادنئ ِسیا ۔۔

ਸਚੁ ਕਹੈ ਨਾਨਕੁ ਚੇਤਿ ਰੇ ਮਨ ਜੀਅਤੜਆ ਪਰਿੇਸੀਆ ॥੩॥

ےہک نانک جپت رے نم ِجیترنا رپدئسیا ۔۔۳۔۔
چس َ
ਨਿੀਆ ਵਾਹ ਤਵਛੁੰਤਨਆ ਮੇਲਾ ਸੰਜੋਗੀ ਰਾਮ ॥

چ
دننا واہ وِ ُھیّیا ہلیم وجنسیگ رام ۔۔

ਜੁਗੁ ਜੁਗੁ ਮੀਿਾ ਤਵਸੁ ਭਰੇ ਕੋ ਜਾਣੈ ਜੋਗੀ ਰਾਮ ॥

ُچگ ُچگ اھٹیم وِس رھبے وک اج ئَے وجیگ رام ۔۔
ਕੋਈ ਸਹਤਜ ਜਾਣੈ ਹਤਰ ਪਛਾਣੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤਜਤਨ ਚੇਤਿਆ ॥

سہ
وکیئ ج اج ئَے ہر اھچپ ئَے سیگؤرو ِجں چیییا ۔۔

ਤਬਨੁ ਨਾਮ ਹਤਰ ਕੇ ਭਰਤਮ ਭੂਲੇ ਪਚਤਹ ਮੁਗਧ ਅਚੇਤਿਆ ॥

ب
پِں نام ہر ےک رھبم ُھؤےل بجہہ مُگدھ ا َچیییا ۔۔

ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਭਗਤਿ ਨ ਤਰਿੈ ਸਾਚਾ ਸੇ ਅੰਤਿ ਧਾਹੀ ਰੁੰਤਨਆ ॥

ہر نام تگھب ہن ر َِدے سااچ ےس اپپ داھیہ ُرپّیا ۔۔
ਸਚੁ ਕਹੈ ਨਾਨਕੁ ਸਬਤਿ ਸਾਚੈ ਮੇਤਲ ਤਚਰੀ ਤਵਛੁੰਤਨਆ ॥੪॥੧॥੫॥

چ
ےہک نانک دبس سا َچے م َیل جِری وِ ُھیّیا ۔۔۴۔۔۱۔۔۵۔۔
چس َ
ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪਰਸਾਤਿ ॥

اِک اواکنر سیگؤر رپساد ۔۔
ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੩ ਛੰਿ ਘਰੁ ੧ ॥

ا سا ہلحم  ۳چھپت رھگ ۱۔۔

ਹਮ ਘਰੇ ਸਾਚਾ ਸੋਤਹਲਾ ਸਾਚੈ ਸਬਤਿ ਸੁਹਾਇਆ ਰਾਮ ॥

مہ رھگے سااچ وسہِال سا َچے دبس ُسہانا رام ۔۔

ਧਨ ਤਪਰ ਮੇਲੁ ਭਇਆ ਪਰਤਭ ਆਤਪ ਤਮਲਾਇਆ ਰਾਮ ॥

دنھ پِر لیم ایھب رپَھب ا ت مِالنا رام ۔۔

ਪਰਤਭ ਆਤਪ ਤਮਲਾਇਆ ਸਚੁ ਮੰਤਨ ਵਸਾਇਆ ਕਾਮਤਣ ਸਹਜੇ ਮਾਿੀ ॥

س
رپَھب ا ت مِالنا چس نمّ وسانا اکنم ہجے امیت ۔۔

ਗੁਰ ਸਬਤਿ ਸੀਗਾਰੀ ਸਤਚ ਸਵਾਰੀ ਸਿਾ ਰਾਵੇ ਰੰਤਗ ਰਾਿੀ ॥

ُگر دبس اگیسری چس وساری دسا راوے رنگ رایت ۔۔

ਆਪੁ ਗਵਾਏ ਹਤਰ ਵਰੁ ਪਾਏ ਿਾ ਹਤਰ ਰਸੁ ਮੰਤਨ ਵਸਾਇਆ ॥

ا ت وگاےئ ہر ور ناےئ نا ہر رس نمّ وسانا ۔۔

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਸਬਤਿ ਸਵਾਰੀ ਸਿਤਲਉ ਜਨਮੁ ਸਬਾਇਆ ॥੧॥

سب
ل
ھ
پ
ِ
ؤ منج ابسنا ۔۔۱۔۔
وہک نانک ُگر دبس وساری

ਿੂਜੜੈ ਕਾਮਤਣ ਭਰਤਮ ਭੁਲੀ ਹਤਰ ਵਰੁ ਨ ਪਾਏ ਰਾਮ ॥

ب
ھ
ل
ُ
ہ
ُدوڑجَے اکنم رھبم ی ر ور ہن ناےئ رام ۔۔
ਕਾਮਤਣ ਗੁਣੁ ਨਾਹੀ ਤਬਰਥਾ ਜਨਮੁ ਗਵਾਏ ਰਾਮ ॥

اکنم ُگں نایہ پِراھت منج وگاےئ رام ۔۔

ਤਬਰਥਾ ਜਨਮੁ ਗਵਾਏ ਮਨਮੁਤਖ ਇਆਣੀ ਅਉਗਣਵੰਿੀ ਝੂਰੇ ॥

مب
چ
پِراھت منج وگاےئ مُکھ اناین اوونگیتن ُھؤرے ۔۔

ਆਪਣਾ ਸਤਿਗੁਰੁ ਸੇਤਵ ਸਿਾ ਸੁਖੁ ਪਾਇਆ ਿਾ ਤਪਰੁ ਤਮਤਲਆ ਹਿੂਰੇ ॥

ا انپ سیگؤر ویسَ دسا ُسکھ نانا نا پِر مل ِیا دحُورے ۔۔

ਿੇਤਖ ਤਪਰੁ ਤਵਗਸੀ ਅੰਿਰਹੁ ਸਰਸੀ ਸਚੈ ਸਬਤਿ ਸੁਭਾਏ ॥

دھکی پِر وِگسی ادنروہ رسیس سج َے دبس ُسبھاےئ ۔۔

ਨਾਨਕ ਤਵਣੁ ਨਾਵੈ ਕਾਮਤਣ ਭਰਤਮ ਭੁਲਾਣੀ ਤਮਤਲ ਪਰੀਿਮ ਸੁਖੁ ਪਾਏ ॥੨॥

ب
نانک وِن نا َوے اکنم رھبم ھُالین مِل رپمتی ُسکھ ناےئ ۔۔۲۔۔
ਤਪਰੁ ਸੰਤਗ ਕਾਮਤਣ ਜਾਤਣਆ ਗੁਤਰ ਮੇਤਲ ਤਮਲਾਈ ਰਾਮ ॥

پِر گنس اکنم اجاین ُگر م َیل مِالیئ رام ۔۔

ਅੰਿਤਰ ਸਬਤਿ ਤਮਲੀ ਸਹਜੇ ਿਪਤਿ ਬੁਝਾਈ ਰਾਮ ॥

س
ارتن دبس ملِی ہجے تپت اھجبیئ رام ۔۔

ਸਬਤਿ ਿਪਤਿ ਬੁਝਾਈ ਅੰਿਤਰ ਸਾਂਤਿ ਆਈ ਸਹਜੇ ਹਤਰ ਰਸੁ ਚਾਤਖਆ ॥

س
دبس تپت اھجبیئ ارتن ساپپ ا یئ ہجے ہر رس اچایھک ۔۔

ਤਮਤਲ ਪਰੀਿਮ ਅਪਣੇ ਸਿਾ ਰੰਗੁ ਮਾਣੇ ਸਚੈ ਸਬਤਿ ਸੁਭਾਤਖਆ ॥

مِل رپمتی اےنپ دسا رنگ امےن سج َے دبس ُسبھاایھک ۔۔
ਪਤੜ ਪਤੜ ਪੰਤਿਿ ਮੋਨੀ ਥਾਕੇ ਭੇਖੀ ਮੁਕਤਿ ਨ ਪਾਈ ॥

ب َھیک
ھ
ی مُکت ہن نایئ ۔۔
ڑپ ڑپ ڈنپت ومین اھتےک

ਨਾਨਕ ਤਬਨੁ ਭਗਿੀ ਜਗੁ ਬਉਰਾਨਾ ਸਚੈ ਸਬਤਿ ਤਮਲਾਈ ॥੩॥

پ ب
س
گب
ھ
ج
ئ
نانک ِں ی چگ ؤرانا َے دبس مِالیئ ۔۔۳۔۔

ਸਾ ਧਨ ਮਤਨ ਅਨਿੁ ਭਇਆ ਹਤਰ ਜੀਉ ਮੇਤਲ ਤਪਆਰੇ ਰਾਮ ॥

سا دنھ نم ا َند ایھب ہر جپؤ لیم ایپرے رام ۔۔

ਸਾ ਧਨ ਹਤਰ ਕੈ ਰਤਸ ਰਸੀ ਗੁਰ ਕੈ ਸਬਤਿ ਅਪਾਰੇ ਰਾਮ ॥

سا دنھ ہر ےکَ رس ریس ُگر ےکَ دبس انارے رام ۔۔
ਸਬਤਿ ਅਪਾਰੇ ਤਮਲੇ ਤਪਆਰੇ ਸਿਾ ਗੁਣ ਸਾਰੇ ਮਤਨ ਵਸੇ ॥

دبس انارے مل ِے ایپرے دسا ُگں سارے نم وےس ۔۔
ਸੇਜ ਸੁਹਾਵੀ ਜਾ ਤਪਤਰ ਰਾਵੀ ਤਮਤਲ ਪਰੀਿਮ ਅਵਗਣ ਨਸੇ ॥

جیس ُسہاوی اج پِر راوی مِل رپمتی ا َونگ ےسن ۔۔

ਤਜਿੁ ਘਤਰ ਨਾਮੁ ਹਤਰ ਸਿਾ ਤਧਆਈਐ ਸੋਤਹਲੜਾ ਜੁਗ ਚਾਰੇ ॥

ِجت رھگ نام ہر دسا دایھ نیپے َ وسہِلرا ُچگ اچرے ۔۔

ਨਾਨਕ ਨਾਤਮ ਰਿੇ ਸਿਾ ਅਨਿੁ ਹੈ ਹਤਰ ਤਮਤਲਆ ਕਾਰਜ ਸਾਰੇ ॥੪॥੧॥੬॥

نانک نام رےت دسا ا َند ےہَ ہر مل ِیا اکرچ سارے ۔۔۴۔۔۱۔۔۶۔۔
ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪਰਸਾਤਿ ॥

اِک اواکنر سیگؤر رپساد ۔۔

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੩ ਛੰਿ ਘਰੁ ੩ ॥

ا سا ہلحم  ۳چھپت رھگ ۳۔۔

ਸਾਜਨ ਮੇਰੇ ਪਰੀਿਮਹੁ ਿੁਮ ਸਹ ਕੀ ਭਗਤਿ ਕਰੇਹੋ ॥

ُب
سانج ریمے رپپبمہہ م سہہ یک تگھب رکوہی ۔۔
ਗੁਰੁ ਸੇਵਹੁ ਸਿਾ ਆਪਣਾ ਨਾਮੁ ਪਿਾਰਥੁ ਲੇਹੋ ॥

ُگر َسیؤوہ دسا ا انپ نام ندارھت وہیل ۔۔

ਭਗਤਿ ਕਰਹੁ ਿੁਮ ਸਹੈ ਕੇਰੀ ਜੋ ਸਹ ਤਪਆਰੇ ਭਾਵਏ ॥

ُب
تگھب رکوہ م س َہے ریکی وج سہہ ایپرے اھبوےئ ۔۔
ਆਪਣਾ ਭਾਣਾ ਿੁਮ ਕਰਹੁ ਿਾ ਤਿਤਰ ਸਹ ਖੁਸੀ ਨ ਆਵਏ ॥

ُک
ُب
ب
ھ
س
ا انپ اھبنا م رکوہ نا ھِر سہہ ی ہن ا وےئ ۔۔

ਭਗਤਿ ਭਾਵ ਇਹੁ ਮਾਰਗੁ ਤਬਖੜਾ ਗੁਰ ਿੁਆਰੈ ਕੋ ਪਾਵਏ ॥

ک
اھبو اویہ امرگ نِ ھرا ُگر ُدوا َرے وک ناوےئ ۔۔
تگھب َ

ਕਹੈ ਨਾਨਕੁ ਤਜਸੁ ਕਰੇ ਤਕਰਪਾ ਸੋ ਹਤਰ ਭਗਿੀ ਤਚਿੁ ਲਾਵਏ ॥੧॥

ب
گب
ھ
ج
ےہکَ نانک ِجس رکے کِرنا وس ہر ی ِ ت الوےئ ۔۔۱۔۔
ਮੇਰੇ ਮਨ ਬੈਰਾਗੀਆ ਿੂੰ ਬੈਰਾਗੁ ਕਤਰ ਤਕਸੁ ਤਿਖਾਵਤਹ ॥

ریمے نم ریباایگ ئُؤن ریباگ رک کِس دِاھکوہِ۔۔
ਹਤਰ ਸੋਤਹਲਾ ਤਿਨਹ ਸਿ ਸਿਾ ਜੋ ਹਤਰ ਗੁਣ ਗਾਵਤਹ ॥

ہر وسہِال پ ِبہھ دص دسا وج ہر ُگں اگوہِ۔۔

ਕਤਰ ਬੈਰਾਗੁ ਿੂੰ ਛੋਤਿ ਪਾਖੰਿੁ ਸੋ ਸਹੁ ਸਭੁ ਤਕਛੁ ਜਾਣਏ ॥

ک
رک ریباگ ئُؤن وھچد ناڈنھک وس َسہؤ سیھ ِچھ اجےئن ۔۔

ਜਤਲ ਥਤਲ ਮਹੀਅਤਲ ਏਕੋ ਸੋਈ ਗੁਰਮੁਤਖ ਹੁਕਮੁ ਪਛਾਣਏ ॥

م
ک
لج لھت ہییل اوکی وسیئ ُگرمُکھ ُچ م اھچپےئن ۔۔

ਤਜਤਨ ਹੁਕਮੁ ਪਛਾਿਾ ਹਰੀ ਕੇਰਾ ਸੋਈ ਸਰਬ ਸੁਖ ਪਾਵਏ ॥

ک
ِجں ُچ م اھچپنا ہری ریکا وسیئ رست ُسکھ ناوےئ ۔۔

ਇਵ ਕਹੈ ਨਾਨਕੁ ਸੋ ਬੈਰਾਗੀ ਅਨਤਿਨੁ ਹਤਰ ਤਲਵ ਲਾਵਏ ॥੨॥

ےہک نانک وس ریبایگ ادنِن ہر لِؤ الوےئ ۔۔۲۔۔
اِو َ
ਜਹ ਜਹ ਮਨ ਿੂੰ ਧਾਵਿਾ ਿਹ ਿਹ ਹਤਰ ਿੇਰੈ ਨਾਲੇ ॥

ہہج ہہج نم ئُؤن داھودا ہہت ہہت ہر ریتَے ناےل ۔۔
ਮਨ ਤਸਆਣਪ ਛੋਿੀਐ ਗੁਰ ਕਾ ਸਬਿੁ ਸਮਾਲੇ ॥

نم ِسیاپپ ِ
ےی ُگر اک دبس امسےل ۔۔
وھچد َ

ਸਾਤਥ ਿੇਰੈ ਸੋ ਸਹੁ ਸਿਾ ਹੈ ਇਕੁ ਤਖਨੁ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਸਮਾਲਹੇ ॥

ک
ھ
ِ
ہ
ےہ اِک ں ر نام امسےہل ۔۔
ساھت ریتَے وس َسہؤ دسا َ
ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੇ ਿੇਰੇ ਪਾਪ ਕਟੇ ਅੰਤਿ ਪਰਮ ਪਿੁ ਪਾਵਹੇ ॥

منج منج ےک ریتے نات ےٹک اپپ رپم ند ناوےہ ۔۔
ਸਾਚੇ ਨਾਤਲ ਿੇਰਾ ਗੰਢੁ ਲਾਗੈ ਗੁਰਮੁਤਖ ਸਿਾ ਸਮਾਲੇ ॥

ساےچ نال ریتا ڈنگھ ال َگے َ ُگرمُکھ دسا امسےل ۔۔

ਇਉ ਕਹੈ ਨਾਨਕੁ ਜਹ ਮਨ ਿੂੰ ਧਾਵਿਾ ਿਹ ਹਤਰ ਿੇਰੈ ਸਿਾ ਨਾਲੇ ॥੩॥

ےہک نانک ہہج نم ئُؤن داھودا ہہت ہر ریتَے دسا ناےل ۔۔۳۔۔
ائؤ َ
ਸਤਿਗੁਰ ਤਮਤਲਐ ਧਾਵਿੁ ਥੰਤਮਹਆ ਤਨਜ ਘਤਰ ਵਤਸਆ ਆਏ ॥

بھمّہھ ِب
یا ج رھگ وایس ا ےئ ۔۔
سیگؤر مِلیپے داھوت

ਨਾਮੁ ਤਵਹਾਝੇ ਨਾਮੁ ਲਏ ਨਾਤਮ ਰਹੇ ਸਮਾਏ ॥

نام وِاہےھج نام ےئل نام رےہ امسےئ ۔۔
ਧਾਵਿੁ ਥੰਤਮਹਆ ਸਤਿਗੁਤਰ ਤਮਤਲਐ ਿਸਵਾ ਿੁਆਰੁ ਪਾਇਆ ॥

بھ
م
ہ
س
ّ
م
لی
ِ
پ
ی
س
گ
داھوت ھیا ؤر ے د َؤا ُدوار نانا ۔۔

ਤਿਥੈ ਅੰਤਮਰਿ ਭੋਜਨੁ ਸਹਜ ਧੁਤਨ ਉਪਜੈ ਤਜਿੁ ਸਬਤਿ ਜਗਿੁ ਥੰਤਮਹ ਰਹਾਇਆ ॥

بھ
سہ
پ ِب
م
ہ
ّ
َھے ارمِت وھبنج ج د ُھں ا ُ بج َے ِجت دبس تگج ھِ راہنا ۔۔
ਿਹ ਅਨੇਕ ਵਾਜੇ ਸਿਾ ਅਨਿੁ ਹੈ ਸਚੇ ਰਤਹਆ ਸਮਾਏ ॥

ےہ ےچس رایہ امسےئ ۔۔
ہت اپیک واےج دسا ا َند َ
ਇਉ ਕਹੈ ਨਾਨਕੁ ਸਤਿਗੁਤਰ ਤਮਤਲਐ ਧਾਵਿੁ ਥੰਤਮਹਆ ਤਨਜ ਘਤਰ ਵਤਸਆ ਆਏ ॥੪॥

بھمّہھ ِب
یا ج رھگ وایس ا ےئ ۔۔۴۔۔
ےہک نانک سیگؤر مِلیپے داھوت
ائؤ َ
ਮਨ ਿੂੰ ਜੋਤਿ ਸਰੂਪੁ ਹੈ ਆਪਣਾ ਮੂਲੁ ਪਛਾਣੁ ॥

ےہ ا انپ مُؤل اھچپن ۔۔
نم ئُؤن وجت رسُوت َ
ਮਨ ਹਤਰ ਜੀ ਿੇਰੈ ਨਾਤਲ ਹੈ ਗੁਰਮਿੀ ਰੰਗੁ ਮਾਣੁ ॥

نم ہر یج ریتَے نال ےہَ ُگریتم رنگ امن ۔۔
ਮੂਲੁ ਪਛਾਣਤਹ ਿਾਂ ਸਹੁ ਜਾਣਤਹ ਮਰਣ ਜੀਵਣ ਕੀ ਸੋਝੀ ਹੋਈ ॥

ہہن رمن ِجپؤن یک وسیھج وہیئ ۔۔
مُؤل اھچپہہن نان َسہؤ اج ِ
ਗੁਰ ਪਰਸਾਿੀ ਏਕੋ ਜਾਣਤਹ ਿਾਂ ਿੂਜਾ ਭਾਉ ਨ ਹੋਈ ॥

ہہن نان ُدواج اھبو ہن وہیئ ۔۔
ُگر رپسادی اوکی اج ِ

ਮਤਨ ਸਾਂਤਿ ਆਈ ਵਜੀ ਵਧਾਈ ਿਾ ਹੋਆ ਪਰਵਾਣੁ ॥

نم ساپپ ا یئ ویج وداھیئ نا وہا رپوان ۔۔

ਇਉ ਕਹੈ ਨਾਨਕੁ ਮਨ ਿੂੰ ਜੋਤਿ ਸਰੂਪੁ ਹੈ ਅਪਣਾ ਮੂਲੁ ਪਛਾਣੁ ॥੫॥

ےہ اانپ مُؤل اھچپن ۔۔۵۔۔
ےہک نانک نم ئُؤن وجت رسُوت َ
ائؤ َ
ਮਨ ਿੂੰ ਗਾਰਤਬ ਅਤਟਆ ਗਾਰਤਬ ਲਤਿਆ ਜਾਤਹ ॥

نم ئُؤن اگرت اایٹ اگرت دلنا اجہِ۔۔

ਮਾਇਆ ਮੋਹਣੀ ਮੋਤਹਆ ਤਿਤਰ ਤਿਤਰ ਜੂਨੀ ਭਵਾਤਹ ॥

ب ب
امنا ومینہ ومایہ ھِر ھِر وجین وھباہِ۔۔

ਗਾਰਤਬ ਲਾਗਾ ਜਾਤਹ ਮੁਗਧ ਮਨ ਅੰਤਿ ਗਇਆ ਪਛੁਿਾਵਹੇ ॥

اگرت الاگ اجہِ مُگدھ نم اپپ ایگ اتھچپوےہ ۔۔
ਅਹੰਕਾਰੁ ਤਿਸਨਾ ਰੋਗੁ ਲਗਾ ਤਬਰਥਾ ਜਨਮੁ ਗਵਾਵਹੇ ॥

ااکنہر ئِسیا روگ اگل پِراھت منج وگاوےہ ۔۔

ਮਨਮੁਖ ਮੁਗਧ ਚੇਿਤਹ ਨਾਹੀ ਅਗੈ ਗਇਆ ਪਛੁਿਾਵਹੇ ॥

مب
مُکھ مُگدھ چیبہہ نایہ ا َگے ایگ اتھچپوےہ ۔۔

ਇਉ ਕਹੈ ਨਾਨਕੁ ਮਨ ਿੂੰ ਗਾਰਤਬ ਅਤਟਆ ਗਾਰਤਬ ਲਤਿਆ ਜਾਵਹੇ ॥੬॥

ےہک نانک نم ئُؤن اگرت اایٹ اگرت دلنا اجوےہ ۔۔۶۔۔
ائؤ َ

ਮਨ ਿੂੰ ਮਿ ਮਾਣੁ ਕਰਤਹ ਤਜ ਹਉ ਤਕਛੁ ਜਾਣਿਾ ਗੁਰਮੁਤਖ ਤਨਮਾਣਾ ਹੋਹੁ ॥

ک
نم ئُؤن مت امن رکہِ ےج ہؤ ِچھ اجدنا ُگرمُکھ بِمانا وہ ۔۔
ਅੰਿਤਰ ਅਤਗਆਨੁ ਹਉ ਬੁਤਧ ਹੈ ਸਤਚ ਸਬਤਿ ਮਲੁ ਖੋਹੁ ॥

ک
ارتن اایگن ہؤ ُندھ ےہَ چس دبس لم َھؤوہ ۔۔

ਹੋਹੁ ਤਨਮਾਣਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਗੈ ਮਿ ਤਕਛੁ ਆਪੁ ਲਖਾਵਹੇ ॥

ک
وہوھ بِمانا سیگؤرو ا َگے مت ِچھ ا ت اھکلوےہ ۔۔

ਆਪਣੈ ਅਹੰਕਾਤਰ ਜਗਿੁ ਜਤਲਆ ਮਿ ਿੂੰ ਆਪਣਾ ਆਪੁ ਗਵਾਵਹੇ ॥

ا پ َپے ااکنہر تگج ایلج مت ئُؤن ا انپ ا ت وگاوےہ ۔۔

ਸਤਿਗੁਰ ਕੈ ਭਾਣੈ ਕਰਤਹ ਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਕੈ ਭਾਣੈ ਲਾਤਗ ਰਹੁ ॥

سیگؤر ےکَ اھب ئَے رکہِ اکر سیگؤر ےکَ اھب ئَے الگ روہ ۔۔

ਇਉ ਕਹੈ ਨਾਨਕੁ ਆਪੁ ਛਤਿ ਸੁਖ ਪਾਵਤਹ ਮਨ ਤਨਮਾਣਾ ਹੋਇ ਰਹੁ ॥੭॥

ےہک نانک ا ت چھد ُسکھ ناوہِ نم بِمانا وہۓ روہ ۔۔۷۔۔
ائؤ َ
ਧੰਨੁ ਸੁ ਵੇਲਾ ਤਜਿੁ ਮੈ ਸਤਿਗੁਰੁ ਤਮਤਲਆ ਸੋ ਸਹੁ ਤਚਤਿ ਆਇਆ ॥

دنھّ وس ونال ِجت م َے سیگؤر مل ِیا وس َسہؤ ِجت ا نا ۔۔
ਮਹਾ ਅਨੰਿੁ ਸਹਜੁ ਭਇਆ ਮਤਨ ਿਤਨ ਸੁਖੁ ਪਾਇਆ ॥

سہ
اہم ادنن ج ایھب نم نت ُسکھ نانا ۔۔

ਸੋ ਸਹੁ ਤਚਤਿ ਆਇਆ ਮੰਤਨ ਵਸਾਇਆ ਅਵਗਣ ਸਤਭ ਤਵਸਾਰੇ ॥

نم وسانا ا َونگ سیھ وِسارے ۔۔
وس َسہؤ ِجت ا نا ّ

ਜਾ ਤਿਸੁ ਭਾਣਾ ਗੁਣ ਪਰਗਟ ਹੋਏ ਸਤਿਗੁਰ ਆਤਪ ਸਵਾਰੇ ॥

اج ئِس اھبنا ُگں رپگپ وہےئ سیگؤر ا ت وسارے ۔۔

ਸੇ ਜਨ ਪਰਵਾਣੁ ਹੋਏ ਤਜਨਹੀ ਇਕੁ ਨਾਮੁ ਤਿਤੜਆ ਿੁਿੀਆ ਭਾਉ ਚੁਕਾਇਆ ॥

جب
ےس نج رپوان وہےئ ِ ھی اِک نام دِرنا ُدپ ِیا اھبو ُجکانا ۔۔

ਇਉ ਕਹੈ ਨਾਨਕੁ ਧੰਨੁ ਸੁ ਵੇਲਾ ਤਜਿੁ ਮੈ ਸਤਿਗੁਰੁ ਤਮਤਲਆ ਸੋ ਸਹੁ ਤਚਤਿ ਆਇਆ ॥੮॥

ےہک نانک دنھّ وس ونال ِجت م َے سیگؤر مل ِیا وس َسہؤ ِجت ا نا ۔۔۸۔۔
ائؤ َ
ਇਤਕ ਜੰਿ ਭਰਤਮ ਭੁਲੇ ਤਿਤਨ ਸਤਹ ਆਤਪ ਭੁਲਾਏ ॥

ب
ب
اِک جپت رھبم ُھلے پِں سہ ِہ ا ت ھُالےئ ۔۔

ਿੂਜੈ ਭਾਇ ਤਿਰਤਹ ਹਉਮੈ ਕਰਮ ਕਮਾਏ ॥

ب
ُدو َچے اھبےئ ھِرہِ ہؤ م َے رکم امکےئ ۔۔
ਤਿਤਨ ਸਤਹ ਆਤਪ ਭੁਲਾਏ ਕੁਮਾਰਤਗ ਪਾਏ ਤਿਨ ਕਾ ਤਕਛੁ ਨ ਵਸਾਈ ॥

ک
ب
پِں سہ ِہ ا ت ھُالےئ ُکمارگ ناےئ پِں اک ِچھ ہن وسایئ ۔۔

ਤਿਨ ਕੀ ਗਤਿ ਅਵਗਤਿ ਿੂੰਹੈ ਜਾਣਤਹ ਤਜਤਨ ਇਹ ਰਚਨ ਰਚਾਈ ॥

ہہن ِجں اہہی رنچ راچیئ ۔۔
پِں یک گپ اوگپ ئُؤن َہے اج ِ
ਹੁਕਮੁ ਿੇਰਾ ਖਰਾ ਭਾਰਾ ਗੁਰਮੁਤਖ ਤਕਸੈ ਬੁਝਾਏ ॥

ب
ک
ُچ م ریتا رھکا اھبرا ُگرمُکھ کِسے َ ُجھاےئ ۔۔

ਇਉ ਕਹੈ ਨਾਨਕੁ ਤਕਆ ਜੰਿ ਤਵਚਾਰੇ ਜਾ ਿੁਧੁ ਭਰਤਮ ਭੁਲਾਏ ॥੯॥

ب
ےہک نانک ایک جپت وِاچرے اج ُندھ رھبم ھُالےئ ۔۔۹۔۔
ائؤ َ
ਸਚੇ ਮੇਰੇ ਸਾਤਹਬਾ ਸਚੀ ਿੇਰੀ ਵਤਿਆਈ ॥

ےچس ریمے اصجِیہ یچس ریتی ودنایئ ۔۔
ਿੂੰ ਪਾਰਬਰਹਮੁ ਬੇਅੰਿੁ ਸੁਆਮੀ ਿੇਰੀ ਕੁਿਰਤਿ ਕਹਣੁ ਨ ਜਾਈ ॥

ئُؤن نارپرمہ ےباپپ سُؤا یم ریتی قُدرت کہں ہن اجیئ ۔۔
ਸਚੀ ਿੇਰੀ ਵਤਿਆਈ ਜਾ ਕਉ ਿੁਧੁ ਮੰਤਨ ਵਸਾਈ ਸਿਾ ਿੇਰੇ ਗੁਣ ਗਾਵਹੇ ॥

یچس ریتی ودنایئ اج کؤ ُندھ نمّ وسایئ دسا ریتے ُگں اگوےہ ۔۔
ਿੇਰੇ ਗੁਣ ਗਾਵਤਹ ਜਾ ਿੁਧੁ ਭਾਵਤਹ ਸਚੇ ਤਸਉ ਤਚਿੁ ਲਾਵਹੇ ॥

ریتے ُگں اگوہِ اج ُندھ اھبوہِ ےچس سِیؤ ِجت الوےہ ۔۔
ਤਜਸ ਨੋ ਿੂੰ ਆਪੇ ਮੇਲਤਹ ਸੁ ਗੁਰਮੁਤਖ ਰਹੈ ਸਮਾਈ ॥

ِجس ون ئُؤن ا ےپ میلہہ وس ُگرمُکھ ر َہے امسیئ ۔۔

ਇਉ ਕਹੈ ਨਾਨਕੁ ਸਚੇ ਮੇਰੇ ਸਾਤਹਬਾ ਸਚੀ ਿੇਰੀ ਵਤਿਆਈ ॥੧੦॥੨॥੭॥੫॥੨॥੭॥

ےہک نانک ےچس ریمے اصجِیہ یچس ریتی ودنایئ ۔۔۱۱۔۔۲۔۔۷۔۔۵۔۔۲۔۔۷۔۔
ائؤ َ
ਰਾਗੁ ਆਸਾ ਛੰਿ ਮਹਲਾ ੪ ਘਰੁ ੧

راگ ا سا چھپت ہلحم  ۴رھگ ۱
ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪਰਸਾਤਿ ॥

اِک اواکنر سیگؤر رپساد ۔۔
ਜੀਵਨੋ ਮੈ ਜੀਵਨੁ ਪਾਇਆ ਗੁਰਮੁਤਖ ਭਾਏ ਰਾਮ ॥

ِجپؤون م َے ِجپؤن نانا ُگرمُکھ اھبےئ رام ۔۔

ਹਤਰ ਨਾਮੋ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਿੇਵੈ ਮੇਰੈ ਪਰਾਤਨ ਵਸਾਏ ਰਾਮ ॥

ہر ناوم ہر نام دویَے ریمَے رپان وساےئ رام ۔۔
ਹਤਰ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਮੇਰੈ ਪਰਾਤਨ ਵਸਾਏ ਸਭੁ ਸੰਸਾ ਿੂਖੁ ਗਵਾਇਆ ॥

ہر ہر نام ریمَے رپان وساےئ سیھ اسنس ُدوھک وگَانا ۔۔

ਅਤਿਸਟੁ ਅਗੋਚਰੁ ਗੁਰ ਬਚਤਨ ਤਧਆਇਆ ਪਤਵਿਰ ਪਰਮ ਪਿੁ ਪਾਇਆ ॥

ا ِدست اوگرچ ُگر نچب دایھنا وپِرت رپم ند نانا ۔۔

ਅਨਹਿ ਧੁਤਨ ਵਾਜਤਹ ਤਨਿ ਵਾਜੇ ਗਾਈ ਸਤਿਗੁਰ ਬਾਣੀ ॥

ابچد د ُھں واہہج پِپ واےج اگیئ سیگؤر ناین ۔۔

ਨਾਨਕ ਿਾਤਿ ਕਰੀ ਪਰਤਭ ਿਾਿੈ ਜੋਿੀ ਜੋਤਿ ਸਮਾਣੀ ॥੧॥

نانک دات رکی رپَھب دا َئے َجؤیت وجت امسین ۔۔۱۔۔
ਮਨਮੁਖਾ ਮਨਮੁਤਖ ਮੁਏ ਮੇਰੀ ਕਤਰ ਮਾਇਆ ਰਾਮ ॥

مب مب
مُکھا مُکھ مُؤےئ ریمی رک امنا رام ۔۔

ਤਖਨੁ ਆਵੈ ਤਖਨੁ ਜਾਵੈ ਿੁਰਗੰਧ ਮੜੈ ਤਚਿੁ ਲਾਇਆ ਰਾਮ ॥

ک
ک
ھ
ھ
ِ
ِ
م
ج
اجوے ُدردنگھ َرے ِ ت النا رام ۔۔
ے ں َ
ں او َ
ਲਾਇਆ ਿੁਰਗੰਧ ਮੜੈ ਤਚਿੁ ਲਾਗਾ ਤਜਉ ਰੰਗੁ ਕਸੁੰਭ ਤਿਖਾਇਆ ॥

النا ُدردنگھ م َرے ِجت الاگ ِج ٔپؤ رنگ ک ُسیبھ دِاھکنا ۔۔

ਤਖਨੁ ਪੂਰਤਬ ਤਖਨੁ ਪਛਤਮ ਛਾਏ ਤਜਉ ਚਕੁ ਕੁਤਮਹਆਤਰ ਭਵਾਇਆ ॥

ک ب
ج
ک
ب
ھ
ُ
ک
ھِں ئُؤرت ھِں م اھچےئ ِج ٔپؤ چک مہیار َھؤانا ۔۔
ਿੁਖੁ ਖਾਵਤਹ ਿੁਖੁ ਸੰਚਤਹ ਭੋਗਤਹ ਿੁਖ ਕੀ ਤਬਰਤਧ ਵਧਾਈ ॥

ُدھک اھکوہِ ُدھک سبجہ ِہ وھبہہگ ُدھک یک پِردھ وداھیئ ۔۔

ਨਾਨਕ ਤਬਖਮੁ ਸੁਹੇਲਾ ਿਰੀਐ ਜਾ ਆਵੈ ਗੁਰ ਸਰਣਾਈ ॥੨॥

ن نِکھ
ُ
َ
گ
پ
ہ
پ
س
ی
ے ر رسنایئ ۔۔۲۔۔
نا ک م ُؤ ال رت ے اج ا و َ
ਮੇਰਾ ਿਾਕੁਰੋ ਿਾਕੁਰੁ ਨੀਕਾ ਅਗਮ ਅਥਾਹਾ ਰਾਮ ॥

ریما اھٹ ُکرو اھٹ ُکر پِپکا امگ ااھتاہ رام ۔۔

ਹਤਰ ਪੂਜੀ ਹਤਰ ਪੂਜੀ ਚਾਹੀ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਹਾ ਰਾਮ ॥

ہر ئُؤیج ہر ئُؤیج اچیہ ریمے سیگؤر اصاح رام ۔۔

ਹਤਰ ਪੂਜੀ ਚਾਹੀ ਨਾਮੁ ਤਬਸਾਹੀ ਗੁਣ ਗਾਵੈ ਗੁਣ ਭਾਵੈ ॥

ُگ
ُگ
اھبوے ۔۔
اگوے ں َ
ہر ئُؤیج اچیہ نام ِئسایہ ں َ
ਨੀਿ ਭੂਖ ਸਭ ਪਰਹਤਰ ਤਿਆਗੀ ਸੁੰਨੇ ਸੁੰਤਨ ਸਮਾਵੈ ॥

ب
س
امسوے ۔۔
دین ُھؤھک سیھ رپہر ایتیگ ُسیے ُ ّں َ

ਵਣਜਾਰੇ ਇਕ ਭਾਿੀ ਆਵਤਹ ਲਾਹਾ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਲੈ ਜਾਹੇ ॥

واجنرے اِک اھبیت ا وہِ الاہ ہر نام لَے اجےہ ۔۔

ਨਾਨਕ ਮਨੁ ਿਨੁ ਅਰਤਪ ਗੁਰ ਆਗੈ ਤਜਸੁ ਪਰਾਪਤਿ ਸੋ ਪਾਏ ॥੩॥

نانک نم نت ارت ُگر ا ےگَ ِجس رپاپپ وس ناےئ ۔۔۳۔۔
ਰਿਨਾ ਰਿਨ ਪਿਾਰਥ ਬਹੁ ਸਾਗਰੁ ਭਤਰਆ ਰਾਮ ॥

رانت رنت ندارھت وہب سارگ رھبنا رام ۔۔
ਬਾਣੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਲਾਗੇ ਤਿਨਹ ਹਤਥ ਚਤੜਆ ਰਾਮ ॥

ناین ُگرناین الےگ پ ِبہھ ھتہ ڑچایھ رام ۔۔

ਗੁਰਬਾਣੀ ਲਾਗੇ ਤਿਨਹ ਹਤਥ ਚਤੜਆ ਤਨਰਮੋਲਕੁ ਰਿਨੁ ਅਪਾਰਾ ॥

ُگرناین الےگ پ ِبہھ ھتہ ڑچایھ پِرومکل رنت انارا ۔۔

ਹਤਰ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਅਿੋਲਕੁ ਪਾਇਆ ਿੇਰੀ ਭਗਤਿ ਭਰੇ ਭੰਿਾਰਾ ॥

ہر ہر نام اوتکل نانا ریتی تگھب رھبے ڈنھبارا ۔۔
ਸਮੁੰਿੁ ਤਵਰੋਤਲ ਸਰੀਰੁ ਹਮ ਿੇਤਖਆ ਇਕ ਵਸਿੁ ਅਨੂਪ ਤਿਖਾਈ ॥

سمُید وِرول رسری مہ َدنکھیا اِک وطس ائُؤت دِاھکیئ ۔۔

ਗੁਰ ਗੋਤਵੰਿੁ ਗੋੁਤਵੰਿੁ ਗੁਰੂ ਹੈ ਨਾਨਕ ਭੇਿੁ ਨ ਭਾਈ ॥੪॥੧॥੮॥

ُگر وگوِدن وگِدن ُگؤ ُرو ےہَ نانک بھ َید ہن اھبیئ ۔۔۴۔۔۱۔۔۸۔۔
ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੪ ॥

ا سا ہلحم ۴۔۔
ਤਝਤਮ ਤਝਮੇ ਤਝਤਮ ਤਝਤਮ ਵਰਸੈ ਅੰਤਮਰਿ ਧਾਰਾ ਰਾਮ ॥

چھ ِ چ ِھم چھ ِ چھ
س
ِ
م ے م م ور َے ارمِت داھرا رام ۔۔
ਗੁਰਮੁਖੇ ਗੁਰਮੁਤਖ ਨਿਰੀ ਰਾਮੁ ਤਪਆਰਾ ਰਾਮ ॥

مک
ُگر ُ ھے ُگرمُکھ دنری رام ایپرا رام ۔۔

ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਤਪਆਰਾ ਜਗਿ ਤਨਸਿਾਰਾ ਰਾਮ ਨਾਤਮ ਵਤਿਆਈ ॥

رام نام ایپرا تگج ئِسیارا رام نام ودنایئ ۔۔

ਕਤਲਜੁਤਗ ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਬੋਤਹਥਾ ਗੁਰਮੁਤਖ ਪਾਤਰ ਲਘਾਈ ॥

کلچُگ رام نام وب ِہبھا ُگرمُکھ نار لگھایئ ۔۔

ਹਲਤਿ ਪਲਤਿ ਰਾਮ ਨਾਤਮ ਸੁਹੇਲੇ ਗੁਰਮੁਤਖ ਕਰਣੀ ਸਾਰੀ ॥

ہلت نلت رام نام ُسہیلے ُگرمُکھ رکین ساری ۔۔

ਨਾਨਕ ਿਾਤਿ ਿਇਆ ਕਤਰ ਿੇਵੈ ਰਾਮ ਨਾਤਮ ਤਨਸਿਾਰੀ ॥੧॥

نانک دات دایئ رک دویَے رام نام ئِسیاری ۔۔۱۔۔

ਰਾਮੋ ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਜਤਪਆ ਿੁਖ ਤਕਲਤਵਖ ਨਾਸ ਗਵਾਇਆ ਰਾਮ ॥

راوم رام نام چییا ُدھک کِلؤِھک ناس وگَانا رام ۔۔
ਗੁਰ ਪਰਚੈ ਗੁਰ ਪਰਚੈ ਤਧਆਇਆ ਮੈ ਤਹਰਿੈ ਰਾਮੁ ਰਵਾਇਆ ਰਾਮ ॥

ُگر رپ َچے ُگر رپ َچے دایھنا م َے ہِر َدے رام روانا رام ۔۔

ਰਤਵਆ ਰਾਮੁ ਤਹਰਿੈ ਪਰਮ ਗਤਿ ਪਾਈ ਜਾ ਗੁਰ ਸਰਣਾਈ ਆਏ ॥

رونا رام ہِر َدے رپم گپ نایئ اج ُگر رسنایئ ا ےئ ۔۔

ਲੋਭ ਤਵਕਾਰ ਨਾਵ ਿੁਬਿੀ ਤਨਕਲੀ ਜਾ ਸਤਿਗੁਤਰ ਨਾਮੁ ਤਿੜਾਏ ॥

ولھب وِاکر نا َو ُددبی ئِکلی اج سیگؤر نام دِراےئ ۔۔

ਜੀਅ ਿਾਨੁ ਗੁਤਰ ਪੂਰੈ ਿੀਆ ਰਾਮ ਨਾਤਮ ਤਚਿੁ ਲਾਏ ॥

ایج دان ُگر ئُؤ َرے دِنا رام نام ِجت الےئ ۔۔

ਆਤਪ ਤਿਪਾਲੁ ਤਿਪਾ ਕਤਰ ਿੇਵੈ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਸਰਣਾਏ ॥੨॥

ا ت کِرنال کِرنا رک دویَے نانک ُگر رسناےئ ۔۔۲۔۔

ਬਾਣੀ ਰਾਮ ਨਾਮ ਸੁਣੀ ਤਸਤਧ ਕਾਰਜ ਸਤਭ ਸੁਹਾਏ ਰਾਮ ॥

ناین رام نام ُسبی سِدھ اکرچ سیھ ُسہاےئ رام ۔۔

ਰੋਮੇ ਰੋਤਮ ਰੋਤਮ ਰੋਮੇ ਮੈ ਗੁਰਮੁਤਖ ਰਾਮੁ ਤਧਆਏ ਰਾਮ ॥

روےم روم روم روےم م َے ُگرمُکھ رام دایھےئ رام ۔۔
ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਤਧਆਏ ਪਤਵਿੁ ਹੋਇ ਆਏ ਤਿਸੁ ਰੂਪੁ ਨ ਰੇਤਖਆ ਕਾਈ ॥

رام نام دایھےئ وپِت وہۓ ا ےئ ئِس ُروت ہن رنکھیا اکیئ ۔۔
ਰਾਮੋ ਰਾਮੁ ਰਤਵਆ ਘਟ ਅੰਿਤਰ ਸਭ ਤਿਰਸਨਾ ਭੂਖ ਗਵਾਈ ॥

ب
راوم رام ر َونا ٹھگ ارتن سیھ رتِانس ُھؤھک وگَایئ ۔۔

ਮਨੁ ਿਨੁ ਸੀਿਲੁ ਸੀਗਾਰੁ ਸਭੁ ਹੋਆ ਗੁਰਮਤਿ ਰਾਮੁ ਪਰਗਾਸਾ ॥

نم نت لتیس اگیسر سیھ وہا ُگرمت رام رپَاگسا ۔۔

ਨਾਨਕ ਆਤਪ ਅਨੁਗਰਹੁ ਕੀਆ ਹਮ ਿਾਸਤਨ ਿਾਸਤਨ ਿਾਸਾ ॥੩॥

نانک ا ت ا ُنگروہ ایک مہ دانس دانس داسا ۔۔۳۔۔

ਤਜਨੀ ਰਾਮੋ ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਤਵਸਾਤਰਆ ਸੇ ਮਨਮੁਖ ਮੂੜ ਅਭਾਗੀ ਰਾਮ ॥

مب
ِجبی راوم رام نام وِسارنا ےس مُکھ مُؤر ااھبیگ رام ۔۔

ਤਿਨ ਅੰਿਰੇ ਮੋਹੁ ਤਵਆਪੈ ਤਖਨੁ ਤਖਨੁ ਮਾਇਆ ਲਾਗੀ ਰਾਮ ॥

ئ کھ ِ ک
ھ
ِ
پِں ارتنے ومہ ونا َے ں ں امنا الیگ رام ۔۔

ਮਾਇਆ ਮਲੁ ਲਾਗੀ ਮੂੜ ਭਏ ਅਭਾਗੀ ਤਜਨ ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਨਹ ਭਾਇਆ ॥

امنا لم الیگ مُؤر ےئھب ااھبیگ ِجں رام نام ہن اھبنا ۔۔

ਅਨੇਕ ਕਰਮ ਕਰਤਹ ਅਤਭਮਾਨੀ ਹਤਰ ਰਾਮੋ ਨਾਮੁ ਚੋਰਾਇਆ ॥

ب
اپیک رکم رکہِ ا ھبماین ہر راوم نام وچرانا ۔۔

ਮਹਾ ਤਬਖਮੁ ਜਮ ਪੰਥੁ ਿੁਹੇਲਾ ਕਾਲੂਖਿ ਮੋਹ ਅੰਤਧਆਰਾ ॥

نِکھ
ہ
ل
ُ
ی
اہم م مج ھتنپ ُد ال اک ؤتھک ومہ ادنایھرا ۔۔

ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਤਖ ਨਾਮੁ ਤਧਆਇਆ ਿਾ ਪਾਏ ਮੋਖ ਿੁਆਰਾ ॥੪॥

نانک ُگرمُکھ نام دایھنا نا ناےئ ومھک ُدوارا ۔۔۴۔۔
ਰਾਮੋ ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਗੁਰੂ ਰਾਮੁ ਗੁਰਮੁਖੇ ਜਾਣੈ ਰਾਮ ॥

مک
راوم رام نام ُگؤ ُرو رام ُگر ُ ھے اج ئَے رام ۔۔

ਇਹੁ ਮਨੂਆ ਤਖਨੁ ਊਭ ਪਇਆਲੀ ਭਰਮਿਾ ਇਕਿੁ ਘਤਰ ਆਣੈ ਰਾਮ ॥

ک
اویہ م ُپؤا ھِں اُوھب ایپیل رھبدما اِتک رھگ ا ئَے رام ۔۔

ਮਨੁ ਇਕਿੁ ਘਤਰ ਆਣੈ ਸਭ ਗਤਿ ਤਮਤਿ ਜਾਣੈ ਹਤਰ ਰਾਮੋ ਨਾਮੁ ਰਸਾਏ ॥

نم اِتک رھگ ا ئَے سیھ گپ مِت اج ئَے ہر راوم نام رساےئ ۔۔
ਜਨ ਕੀ ਪੈਜ ਰਖੈ ਰਾਮ ਨਾਮਾ ਪਰਤਹਲਾਿ ਉਧਾਤਰ ਿਰਾਏ ॥

پب ک
نج یک َ ج ر َھے رام ناہم رپہالد اُداھر رتاےئ ۔۔

ਰਾਮੋ ਰਾਮੁ ਰਮੋ ਰਮੁ ਊਚਾ ਗੁਣ ਕਹਤਿਆ ਅੰਿੁ ਨ ਪਾਇਆ ॥

راوم رام روم رم اُواچ ُگں کہییا اپپ ہن نانا ۔۔

ਨਾਨਕ ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਸੁਤਣ ਭੀਨੇ ਰਾਮੈ ਨਾਤਮ ਸਮਾਇਆ ॥੫॥

س ب
ھ
ی
ِ
م
پ
نانک رام نام ُ ں ے را َے نام امسنا ۔۔۵۔۔

ਤਜਨ ਅੰਿਰੇ ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਵਸੈ ਤਿਨ ਤਚੰਿਾ ਸਭ ਗਵਾਇਆ ਰਾਮ ॥

ِجں ارتنے رام نام و سَے پِں ِچییا سیھ وگَانا رام ۔۔

ਸਤਭ ਅਰਥਾ ਸਤਭ ਧਰਮ ਤਮਲੇ ਮਤਨ ਤਚੰਤਿਆ ਸੋ ਿਲੁ ਪਾਇਆ ਰਾਮ ॥

سیھ اراھت سیھ درھم مل ِے نم ِجیدنا وس لھپ نانا رام ۔۔

ਮਨ ਤਚੰਤਿਆ ਿਲੁ ਪਾਇਆ ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਤਧਆਇਆ ਰਾਮ ਨਾਮ ਗੁਣ ਗਾਏ ॥

نم ِجیدنا لھپ نانا رام نام دایھنا رام نام ُگں اگےئ ۔۔
ਿੁਰਮਤਿ ਕਬੁਤਧ ਗਈ ਸੁਤਧ ਹੋਈ ਰਾਮ ਨਾਤਮ ਮਨੁ ਲਾਏ ॥

ُدرمت ک ُیدھ یئگ ُسدھ وہیئ رام نام نم الےئ ۔۔
ਸਿਲੁ ਜਨਮੁ ਸਰੀਰੁ ਸਭੁ ਹੋਆ ਤਜਿੁ ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਪਰਗਾਤਸਆ ॥

سب
ھل منج رسری سیھ وہا ِجت رام نام رپاگایس ۔۔

ਨਾਨਕ ਹਤਰ ਭਜੁ ਸਿਾ ਤਿਨੁ ਰਾਿੀ ਗੁਰਮੁਤਖ ਤਨਜ ਘਤਰ ਵਾਤਸਆ ॥੬॥

ِب
نانک ہر جھب دسا دِن رایت ُگرمُکھ ج رھگ واایس ۔۔۶۔۔

ਤਜਨ ਸਰਧਾ ਰਾਮ ਨਾਤਮ ਲਗੀ ਤਿਨਹ ਿੂਜੈ ਤਚਿੁ ਨ ਲਾਇਆ ਰਾਮ ॥

ِجں رسداھ رام نام یگل پ ِبہھ ُدو َچے ِجت ہن النا رام ۔۔

ਜੇ ਧਰਿੀ ਸਭ ਕੰਚਨੁ ਕਤਰ ਿੀਜੈ ਤਬਨੁ ਨਾਵੈ ਅਵਰੁ ਨ ਭਾਇਆ ਰਾਮ ॥

ےج درھیت سیھ نچنک رک د بج َے پِں نا َوے اور ہن اھبنا رام ۔۔

ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਮਤਨ ਭਾਇਆ ਪਰਮ ਸੁਖੁ ਪਾਇਆ ਅੰਤਿ ਚਲਤਿਆ ਨਾਤਲ ਸਖਾਈ ॥

رام نام نم اھبنا رپم ُسکھ نانا اپپ دلچنا نال اھکسیئ ۔۔
ਰਾਮ ਨਾਮ ਧਨੁ ਪੂੰਜੀ ਸੰਚੀ ਨਾ ਿੂਬੈ ਨਾ ਜਾਈ ॥

سب
رام نام دنھ ئُؤیجن جی ہن ُدو ئَے ہن اجیئ ۔۔
ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਇਸੁ ਜੁਗ ਮਤਹ ਿੁਲਹਾ ਜਮਕਾਲੁ ਨੇਤੜ ਨ ਆਵੈ ॥

ے ۔۔
رام نام اِس ُچگ ہہم نُلہا چمکال ڑین ہن ا و َ
ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਤਖ ਰਾਮੁ ਪਛਾਿਾ ਕਤਰ ਤਕਰਪਾ ਆਤਪ ਤਮਲਾਵੈ ॥੭॥

الوے ۔۔۷۔۔
نانک ُگرمُکھ رام اھچپنا رک کِرنا ا ت م ِ َ

ਰਾਮੋ ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਸਿੇ ਸਤਿ ਗੁਰਮੁਤਖ ਜਾਤਣਆ ਰਾਮ ॥

راوم رام نام ےطس ست ُگرمُکھ اجاین رام ۔۔

ਸੇਵਕੋ ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਲਾਗਾ ਤਜਤਨ ਮਨੁ ਿਨੁ ਅਰਤਪ ਚੜਾਇਆ ਰਾਮ ॥

ویسوک ُگر ویسا الاگ ِجں نم نت ارت ڑچانا رام ۔۔

ਮਨੁ ਿਨੁ ਅਰਤਪਆ ਬਹੁਿੁ ਮਤਨ ਸਰਤਧਆ ਗੁਰ ਸੇਵਕ ਭਾਇ ਤਮਲਾਏ ॥

نم نت ارایپ تہب نم رسدِایھ ُگر ویسک اھبےئ مِالےئ ۔۔
ਿੀਨਾ ਨਾਥੁ ਜੀਆ ਕਾ ਿਾਿਾ ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਿੇ ਪਾਏ ॥

دانی ناھت ایج اک دانا ئُؤرے ُگر ےت ناےئ ۔۔

ਗੁਰੂ ਤਸਖੁ ਤਸਖੁ ਗੁਰੂ ਹੈ ਏਕੋ ਗੁਰ ਉਪਿੇਸੁ ਚਲਾਏ ॥

ُگؤ ُرو ِسکھ سِکھ ُگؤ ُرو ےہَ ا َنکؤ ُگر ا ُندسی چالۓ ۔۔
ਰਾਮ ਨਾਮ ਮੰਿੁ ਤਹਰਿੈ ਿੇਵੈ ਨਾਨਕ ਤਮਲਣੁ ਸੁਭਾਏ ॥੮॥੨॥੯॥

رام نام تنم ہِر َدے دویَے نانک مل ِں ُسبھاےئ ۔۔۸۔۔۲۔۔۹۔۔
ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪਰਸਾਤਿ ॥

اِک اواکنر سیگؤر رپساد ۔۔
ਆਸਾ ਛੰਿ ਮਹਲਾ ੪ ਘਰੁ ੨ ॥

ا سا چھپت ہلحم  ۴رھگ ۲۔۔

ਹਤਰ ਹਤਰ ਕਰਿਾ ਿੂਖ ਤਬਨਾਸਨੁ ਪਤਿਿ ਪਾਵਨੁ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਜੀਉ ॥

ہر ہر رکنا ُدوھک پِیانس تتپ ناون ہر نام جپؤ ۔۔

ਹਤਰ ਸੇਵਾ ਭਾਈ ਪਰਮ ਗਤਿ ਪਾਈ ਹਤਰ ਊਿਮੁ ਹਤਰ ਹਤਰ ਕਾਮੁ ਜੀਉ ॥

ہر ویسا اھبیئ رپم گپ نایئ ہر اُومت ہر ہر اکم جپؤ ۔۔

ਹਤਰ ਊਿਮੁ ਕਾਮੁ ਜਪੀਐ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਹਤਰ ਜਪੀਐ ਅਸਤਥਰੁ ਹੋਵੈ ॥

سب
وہوے ۔۔
ہر اُومت اکم چی ٔپے َ ہر نام ہر چی ٔپے َ ا ِھر َ
ਜਨਮ ਮਰਣ ਿੋਵੈ ਿੁਖ ਮੇਟੇ ਸਹਜੇ ਹੀ ਸੁਤਖ ਸੋਵੈ ॥

سہ
وسوے ۔۔
منج رمن دو َوے ُدھک مَیپے جے یہ ُسکھ َ
ਹਤਰ ਹਤਰ ਤਕਰਪਾ ਧਾਰਹੁ ਿਾਕੁਰ ਹਤਰ ਜਪੀਐ ਆਿਮ ਰਾਮੁ ਜੀਉ ॥

ہر ہر کِرنا داھر ُہ اھٹ ُکر ہر ج َ ٔپے َ ا مت رام جپؤ ۔۔

ਹਤਰ ਹਤਰ ਕਰਿਾ ਿੂਖ ਤਬਨਾਸਨੁ ਪਤਿਿ ਪਾਵਨੁ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਜੀਉ ॥੧॥

ہر ہر رکنا ُدوھک پِیانس تتپ ناون ہر نام جپؤ ۔۔۱۔۔

ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਪਿਾਰਥੁ ਕਤਲਜੁਤਗ ਊਿਮੁ ਹਤਰ ਜਪੀਐ ਸਤਿਗੁਰ ਭਾਇ ਜੀਉ ॥

ہر نام ندارھت کلچُگ اُومت ہر چیپَے سیگؤر اھبےئ جپؤ ۔۔

ਗੁਰਮੁਤਖ ਹਤਰ ਪੜੀਐ ਗੁਰਮੁਤਖ ਹਤਰ ਸੁਣੀਐ ਹਤਰ ਜਪਿ ਸੁਣਿ ਿੁਖੁ ਜਾਇ ਜੀਉ ॥

ُگرمُکھ ہر ڑپ پ َپے ُگرمُکھ ہر ُسییپے ہر جپت ُسیت ُدھک اجۓ جپؤ ۔۔

ਹਤਰ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਜਤਪਆ ਿੁਖੁ ਤਬਨਤਸਆ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਪਰਮ ਸੁਖੁ ਪਾਇਆ ॥

ہر ہر نام چییا ُدھک نِیسیا ہر نام رپم ُسکھ نانا ۔۔

ਸਤਿਗੁਰ ਤਗਆਨੁ ਬਤਲਆ ਘਤਟ ਚਾਨਣੁ ਅਤਗਆਨੁ ਅੰਧੇਰੁ ਗਵਾਇਆ ॥

سیگؤر گ ِیان ایلب ٹھگ اچنن اایگن ادنھتر وگَانا ۔۔

ਹਤਰ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਤਿਨੀ ਆਰਾਤਧਆ ਤਜਨ ਮਸਿਤਕ ਧੁਤਰ ਤਲਤਖ ਪਾਇ ਜੀਉ ॥

ہر ہر نام پ ِبی ا رادایھ ِجں کتسم د ُھر لک ِھ ناۓ جپؤ ۔۔

ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਪਿਾਰਥੁ ਕਤਲਜੁਤਗ ਊਿਮੁ ਹਤਰ ਜਪੀਐ ਸਤਿਗੁਰ ਭਾਇ ਜੀਉ ॥੨॥

ہر نام ندارھت کلچُگ اُومت ہر چی َ ٔپے سیگؤر اھبےئ جپؤ ۔۔۲۔۔

ਹਤਰ ਹਤਰ ਮਤਨ ਭਾਇਆ ਪਰਮ ਸੁਖ ਪਾਇਆ ਹਤਰ ਲਾਹਾ ਪਿੁ ਤਨਰਬਾਣੁ ਜੀਉ ॥

ہر ہر نم اھبنا رپم ُسکھ نانا ہر الاہ ند پِرنان جپؤ ۔۔

ਹਤਰ ਪਰੀਤਿ ਲਗਾਈ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਸਖਾਈ ਭਰਮੁ ਚੂਕਾ ਆਵਣੁ ਜਾਣੁ ਜੀਉ ॥

ہر رپِپپ اگلیئ ہر نام اھکسیئ رھبم ُجؤاک ا ون اجن جپؤ ۔۔

ਆਵਣ ਜਾਣਾ ਭਰਮੁ ਭਉ ਭਾਗਾ ਹਤਰ ਹਤਰ ਹਤਰ ਗੁਣ ਗਾਇਆ ॥

ب
ا ون اجنا رھبم ھؤ اھباگ ہر ہر ہر ُگں اگنا ۔۔

ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੇ ਤਕਲਤਵਖ ਿੁਖ ਉਿਰੇ ਹਤਰ ਹਤਰ ਨਾਤਮ ਸਮਾਇਆ ॥

منج منج ےک کِلؤِھک ُدھک اُرتے ہر ہر نام امسنا ۔۔
ਤਜਨ ਹਤਰ ਤਧਆਇਆ ਧੁਤਰ ਭਾਗ ਤਲਤਖ ਪਾਇਆ ਤਿਨ ਸਿਲੁ ਜਨਮੁ ਪਰਵਾਣੁ ਜੀਉ ॥

سب
ِجں ہر دایھنا د ُھر اھبگ لک ِھ نانا پِں ھل منج رپوان جپؤ ۔۔

ਹਤਰ ਹਤਰ ਮਤਨ ਭਾਇਆ ਪਰਮ ਸੁਖ ਪਾਇਆ ਹਤਰ ਲਾਹਾ ਪਿੁ ਤਨਰਬਾਣੁ ਜੀਉ ॥੩॥

ہر ہر نم اھبنا رپم ُسکھ نانا ہر الاہ ند پِرنان جپؤ ۔۔۳۔۔

ਤਜਨਹ ਹਤਰ ਮੀਿ ਲਗਾਨਾ ਿੇ ਜਨ ਪਰਧਾਨਾ ਿੇ ਊਿਮ ਹਤਰ ਹਤਰ ਲੋਗ ਜੀਉ ॥

ِجبہھ ہر مِیبھ اگلنا ےت نج رپداھنا ےت اُومت ہر ہر ولگ جپؤ ۔۔

ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਵਿਾਈ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਸਖਾਈ ਗੁਰ ਸਬਿੀ ਹਤਰ ਰਸ ਭੋਗ ਜੀਉ ॥

ہر نام ودایئ ہر نام اھکسیئ ُگر دبسی ہر رس وھبگ جپؤ ۔۔
ਹਤਰ ਰਸ ਭੋਗ ਮਹਾ ਤਨਰਜੋਗ ਵਿਭਾਗੀ ਹਤਰ ਰਸੁ ਪਾਇਆ ॥

ہر رس وھبگ اہم پِروجگ وداھبیگ ہر رس نانا ۔۔

ਸੇ ਧੰਨੁ ਵਿੇ ਸਿ ਪੁਰਖਾ ਪੂਰੇ ਤਜਨ ਗੁਰਮਤਿ ਨਾਮੁ ਤਧਆਇਆ ॥

ےس دنھّ ودے ست ُپراھک ئُؤرے ِجں ُگرمت نام دایھنا ۔۔

ਜਨੁ ਨਾਨਕੁ ਰੇਣੁ ਮੰਗੈ ਪਗ ਸਾਧੂ ਮਤਨ ਚੂਕਾ ਸੋਗੁ ਤਵਜੋਗੁ ਜੀਉ ॥

َ
نج نانک رنی میگے نگ سا ُدوھ نم ُجؤاک وسگ وِوجگ جپؤ ۔۔
ਤਜਨਹ ਹਤਰ ਮੀਿ ਲਗਾਨਾ ਿੇ ਜਨ ਪਰਧਾਨਾ ਿੇ ਊਿਮ ਹਤਰ ਹਤਰ ਲੋਗ ਜੀਉ ॥੪॥੩॥੧੦॥

ِجبہھ ہر ھٹیم اگلنا ےت نج رپداھنا ےت اُومت ہر ہر ولگ جپؤ ۔۔۴۔۔۳۔۔۱۱۔۔
ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੪ ॥

ا سا ہلحم ۴۔۔
ਸਿਜੁਤਗ ਸਭੁ ਸੰਿੋਖ ਸਰੀਰਾ ਪਗ ਚਾਰੇ ਧਰਮੁ ਤਧਆਨੁ ਜੀਉ ॥

سبچُگ سیھ وتنسھک رسریا نگ اچرے درھم دایھن جپؤ ۔۔

ਮਤਨ ਿਤਨ ਹਤਰ ਗਾਵਤਹ ਪਰਮ ਸੁਖੁ ਪਾਵਤਹ ਹਤਰ ਤਹਰਿੈ ਹਤਰ ਗੁਣ ਤਗਆਨੁ ਜੀਉ ॥

نم نت ہر اگوہِ رپم ُسکھ ناوہِ ہر ہِر َدے ہر ُگں گ ِیان جپؤ ۔۔

ਗੁਣ ਤਗਆਨੁ ਪਿਾਰਥੁ ਹਤਰ ਹਤਰ ਤਕਰਿਾਰਥੁ ਸੋਭਾ ਗੁਰਮੁਤਖ ਹੋਈ ॥

ُگں گ ِیان ندارھت ہر ہر کِرنارھت وساھب ُگرمُکھ وہیئ ۔۔
ਅੰਿਤਰ ਬਾਹਤਰ ਹਤਰ ਪਰਭੁ ਏਕੋ ਿੂਜਾ ਅਵਰੁ ਨ ਕੋਈ ॥

ارتن ناہر ہر رپَھب اوکی ُدواج ا َور ہن وکیئ ۔۔
ਹਤਰ ਹਤਰ ਤਲਵ ਲਾਈ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਸਖਾਈ ਹਤਰ ਿਰਗਹ ਪਾਵੈ ਮਾਨੁ ਜੀਉ ॥

ہر ہر لِؤ الیئ ہر نام اھکسیئ ہر درہگ نا َوے امن جپؤ ۔۔

ਸਿਜੁਤਗ ਸਭੁ ਸੰਿੋਖ ਸਰੀਰਾ ਪਗ ਚਾਰੇ ਧਰਮੁ ਤਧਆਨੁ ਜੀਉ ॥੧॥

سبچُگ سیھ وتنسھک رسریا نگ اچرے درھم دایھن جپؤ ۔۔۱۔۔

ਿੇਿਾ ਜੁਗੁ ਆਇਆ ਅੰਿਤਰ ਜੋਰੁ ਪਾਇਆ ਜਿੁ ਸੰਜਮ ਕਰਮ ਕਮਾਇ ਜੀਉ ॥

سبج
ن َییا ُچگ ا نا ارتنوجر نانا جت م رکم امکۓ جپؤ ۔۔

ਪਗੁ ਚਉਥਾ ਤਖਤਸਆ ਿਰੈ ਪਗ ਤਟਤਕਆ ਮਤਨ ਤਹਰਿੈ ਿੋਧੁ ਜਲਾਇ ਜੀਉ ॥

ک
ے نگ نکِیا نم ہِر َدے رکودھ چالۓ جپؤ ۔۔
نگ جؤاھت ھِسیا ِرت َ
ਮਤਨ ਤਹਰਿੈ ਿੋਧੁ ਮਹਾ ਤਬਸਲੋਧੁ ਤਨਰਪ ਧਾਵਤਹ ਲਤੜ ਿੁਖੁ ਪਾਇਆ ॥

نم ہِر َدے رکودھ اہم ِئسلؤدھ پِرت داھوہِ ڑل ُدھک نانا ۔۔
ਅੰਿਤਰ ਮਮਿਾ ਰੋਗੁ ਲਗਾਨਾ ਹਉਮੈ ਅਹੰਕਾਰੁ ਵਧਾਇਆ ॥

ارتن اتمم روگ اگلنا ہؤ م َے ااکنہر وداھنا ۔۔

ਹਤਰ ਹਤਰ ਤਿਪਾ ਧਾਰੀ ਮੇਰੈ ਿਾਕੁਤਰ ਤਬਖੁ ਗੁਰਮਤਿ ਹਤਰ ਨਾਤਮ ਲਤਹ ਜਾਇ ਜੀਉ ॥

ہر ہر کِرنا داھری ریمَے اھٹ ُکر نِکھ ُگرمت ہر نام ہہل اجۓ جپؤ ۔۔

ਿੇਿਾ ਜੁਗੁ ਆਇਆ ਅੰਿਤਰ ਜੋਰੁ ਪਾਇਆ ਜਿੁ ਸੰਜਮ ਕਰਮ ਕਮਾਇ ਜੀਉ ॥੨॥

ج سبج
ج
پ
نییا ُچگ ا نا ارتن وجر نانا ت م رکم امکۓ ؤ ۔۔۲۔۔

ਜੁਗੁ ਿੁਆਪੁਰੁ ਆਇਆ ਭਰਤਮ ਭਰਮਾਇਆ ਹਤਰ ਗੋਪੀ ਕਾਨੁ ਉਪਾਇ ਜੀਉ ॥

بہ
ُچگ ُدوارپ ا نا رھبم رھبامنا ہر وگیپ اک ھؤ اُناے جپؤ ۔۔

ਿਪੁ ਿਾਪਨ ਿਾਪਤਹ ਜਗ ਪੁੰਨ ਆਰੰਭਤਹ ਅਤਿ ਤਕਤਰਆ ਕਰਮ ਕਮਾਇ ਜੀਉ ॥

پپ نانپ نابہہ چگ ُپ ّں ا رمبھہ ِہ ات کِرنا رکم امکۓ جپؤ ۔۔

ਤਕਤਰਆ ਕਰਮ ਕਮਾਇਆ ਪਗ ਿੁਇ ਤਖਸਕਾਇਆ ਿੁਇ ਪਗ ਤਟਕੈ ਤਟਕਾਇ ਜੀਉ ॥

ک
کِرنا رکم امکنا نگ ُدےئ ھِسکانا ُدےئ نگ ن َکِے ئِکاۓ جپؤ ۔۔
ਮਹਾ ਜੁਧ ਜੋਧ ਬਹੁ ਕੀਨਹੇ ਤਵਤਚ ਹਉਮੈ ਪਚੈ ਪਚਾਇ ਜੀਉ ॥

کیبہ
اہم ُچدھ وجدھ وہب ھے وِچ ہؤ م َے بج َے اچپےئ جپؤ ۔۔
ਿੀਨ ਿਇਆਤਲ ਗੁਰੁ ਸਾਧੁ ਤਮਲਾਇਆ ਤਮਤਲ ਸਤਿਗੁਰ ਮਲੁ ਲਤਹ ਜਾਇ ਜੀਉ ॥

دنی دنال ُگر سادھ مِالنا مِل سیگؤر لم ہہل اجۓ جپؤ ۔۔

ਜੁਗੁ ਿੁਆਪੁਰੁ ਆਇਆ ਭਰਤਮ ਭਰਮਾਇਆ ਹਤਰ ਗੋਪੀ ਕਾਨੁ ਉਪਾਇ ਜੀਉ ॥੩॥

ُچگ ُدوارپ ا نا رھبم رھبامنا ہر وگیپ اکبہ ُھ اُناے جپؤ ۔۔۳۔۔

ਕਤਲਜੁਗੁ ਹਤਰ ਕੀਆ ਪਗ ਿਰੈ ਤਖਸਕੀਆ ਪਗੁ ਚਉਥਾ ਤਟਕੈ ਤਟਕਾਇ ਜੀਉ ॥

ک
کل
ے ھِسکیا نگ جؤاھت ن َکِے ئِکاۓ جپؤ ۔۔
چُگ ہر ایک نگ ِرت َ

ਗੁਰ ਸਬਿੁ ਕਮਾਇਆ ਅਉਖਧੁ ਹਤਰ ਪਾਇਆ ਹਤਰ ਕੀਰਤਿ ਹਤਰ ਸਾਂਤਿ ਪਾਇ ਜੀਉ ॥

ُگر دبس امکنا اودھکھ ہر نانا ہر ریکت ہر ساپپ ناۓ جپؤ ۔۔

ਹਤਰ ਕੀਰਤਿ ਰੁਤਿ ਆਈ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਵਿਾਈ ਹਤਰ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਖੇਿੁ ਜਮਾਇਆ ॥

ہر ریکت ُرت ا یئ ہر نام ودایئ ہر ہر نام ک َھپت امجنا ۔۔
ਕਤਲਜੁਤਗ ਬੀਜੁ ਬੀਜੇ ਤਬਨੁ ਨਾਵੈ ਸਭੁ ਲਾਹਾ ਮੂਲੁ ਗਵਾਇਆ ॥

کلچُگ جیب ےجیب پِں نا َوے سیھ الاہ مُؤل وگَانا ۔۔

ਜਨ ਨਾਨਤਕ ਗੁਰੁ ਪੂਰਾ ਪਾਇਆ ਮਤਨ ਤਹਰਿੈ ਨਾਮੁ ਲਖਾਇ ਜੀਉ ॥

نج نانک ُگر ئُؤرا نانا نم ہِر َدے نام اھکل ِئے جپؤ ۔۔

ਕਲਜੁਗੁ ਹਤਰ ਕੀਆ ਪਗ ਿਰੈ ਤਖਸਕੀਆ ਪਗੁ ਚਉਥਾ ਤਟਕੈ ਤਟਕਾਇ ਜੀਉ ॥੪॥੪॥੧੧॥

ک
کل
ے ھِسکیا نگ جؤاھت ن َکِے ئِکاۓ جپؤ ۔۔۴۔۔۴۔۔۱۱۔۔
چُگ ہر ک ِیا نگ ِرت َ
ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੪ ॥

ا سا ہلحم ۴۔۔
ਹਤਰ ਕੀਰਤਿ ਮਤਨ ਭਾਈ ਪਰਮ ਗਤਿ ਪਾਈ ਹਤਰ ਮਤਨ ਿਤਨ ਮੀਿ ਲਗਾਨ ਜੀਉ ॥

ہر کِترت نم اھبیئ رپم گپ نایئ ہر نم نت مِیبھ اگلن جپؤ ۔۔

ਹਤਰ ਹਤਰ ਰਸੁ ਪਾਇਆ ਗੁਰਮਤਿ ਹਤਰ ਤਧਆਇਆ ਧੁਤਰ ਮਸਿਤਕ ਭਾਗ ਪੁਰਾਨ ਜੀਉ ॥

ہر ہر رس نانا ُگرمت ہر دایھنا د ُھر کتسم اھبگ ُپران جپؤ ۔۔

ਧੁਤਰ ਮਸਿਤਕ ਭਾਗੁ ਹਤਰ ਨਾਤਮ ਸੁਹਾਗੁ ਹਤਰ ਨਾਮੈ ਹਤਰ ਗੁਣ ਗਾਇਆ ॥

د ُھر کتسم اھبگ ہر نام ُسہاگ ہر نا م َے ہر ُگں اگنا ۔۔

ਮਸਿਤਕ ਮਣੀ ਪਰੀਤਿ ਬਹੁ ਪਰਗਟੀ ਹਤਰ ਨਾਮੈ ਹਤਰ ਸੋਹਾਇਆ ॥

کتسم ینم رپِپپ وہب رپَیٹگ ہر نا م َے ہر وساہِنا ۔۔

ਜੋਿੀ ਜੋਤਿ ਤਮਲੀ ਪਰਭੁ ਪਾਇਆ ਤਮਤਲ ਸਤਿਗੁਰ ਮਨੂਆ ਮਾਨ ਜੀਉ ॥

وجیت وجت ملِی رپَھب نانا مِل سیگؤر م ُپؤا امن جپؤ ۔۔

ਹਤਰ ਕੀਰਤਿ ਮਤਨ ਭਾਈ ਪਰਮ ਗਤਿ ਪਾਈ ਹਤਰ ਮਤਨ ਿਤਨ ਮੀਿ ਲਗਾਨ ਜੀਉ ॥੧॥

ہر ریکت نم اھبیئ رپم گپ نایئ ہر نم نت ھٹیم اگلن جپؤ ۔۔۱۔۔

ਹਤਰ ਹਤਰ ਜਸੁ ਗਾਇਆ ਪਰਮ ਪਿੁ ਪਾਇਆ ਿੇ ਊਿਮ ਜਨ ਪਰਧਾਨ ਜੀਉ ॥

ہر ہر سج اگنا رپم ند نانا ےت اُومت نج رپداھن جپؤ ۔۔

ਤਿਨਹ ਹਮ ਚਰਣ ਸਰੇਵਹ ਤਖਨੁ ਤਖਨੁ ਪਗ ਧੋਵਹ ਤਜਨ ਹਤਰ ਮੀਿ ਲਗਾਨ ਜੀਉ ॥

کھ ِ ک
ج
ھ
ج
ِ
پ
ہ
ِ
پ ِبہھ مہ رچن رسویہ ں ں نگ دوھوہ ں ر ھٹیم اگلن ؤ ۔۔
ਹਤਰ ਮੀਿਾ ਲਾਇਆ ਪਰਮ ਸੁਖ ਪਾਇਆ ਮੁਤਖ ਭਾਗਾ ਰਿੀ ਚਾਰੇ ॥

ہر اھٹیم النا رپم ُسکھ نانا مُکھ اھباگ ریت اچرے ۔۔

ਗੁਰਮਤਿ ਹਤਰ ਗਾਇਆ ਹਤਰ ਹਾਰੁ ਉਤਰ ਪਾਇਆ ਹਤਰ ਨਾਮਾ ਕੰਤਿ ਧਾਰੇ ॥

ُگرمت ہر اگنا ہر اہر اُر نانا ہر ناہم کیبھ داھرے ۔۔

ਸਭ ਏਕ ਤਿਰਸਤਟ ਸਮਿੁ ਕਤਰ ਿੇਖੈ ਸਭੁ ਆਿਮ ਰਾਮੁ ਪਛਾਨ ਜੀਉ ॥

نک
سیھ انک د ِرست تمس رک د َھے سیھ ا مت رام اھچپن جپؤ ۔۔

ਹਤਰ ਹਤਰ ਜਸੁ ਗਾਇਆ ਪਰਮ ਪਿੁ ਪਾਇਆ ਿੇ ਊਿਮ ਜਨ ਪਰਧਾਨ ਜੀਉ ॥੨॥

ہر ہر سج اگنا رپم ند نانا ےت اُومت نج رپداھن جپؤ ۔۔۲۔۔

ਸਿਸੰਗਤਿ ਮਤਨ ਭਾਈ ਹਤਰ ਰਸਨ ਰਸਾਈ ਤਵਤਚ ਸੰਗਤਿ ਹਤਰ ਰਸੁ ਹੋਇ ਜੀਉ ॥

سیسیگت نم اھبیئ ہر رنس رسایئ وِچ تگنس ہر رس وہۓ جپؤ ۔۔

ਹਤਰ ਹਤਰ ਆਰਾਤਧਆ ਗੁਰ ਸਬਤਿ ਤਵਗਾਤਸਆ ਬੀਜਾ ਅਵਰੁ ਨ ਕੋਇ ਜੀਉ ॥

ہر ہر ا رادایھ ُگر دبس وِاگایس اجیب ا َور ہن وکۓ جپؤ ۔۔

ਅਵਰੁ ਨ ਕੋਇ ਹਤਰ ਅੰਤਮਰਿੁ ਸੋਇ ਤਜਤਨ ਪੀਆ ਸੋ ਤਬਤਧ ਜਾਣੈ ॥

ا َور ہن وکۓ ہر ارمت وسۓ ِجں پِیا وس نِدھ اج ئَے ۔۔

ਧਨੁ ਧੰਨੁ ਗੁਰੂ ਪੂਰਾ ਪਰਭੁ ਪਾਇਆ ਲਤਗ ਸੰਗਤਿ ਨਾਮੁ ਪਛਾਣੈ ॥

نھ ُگؤ ُرو ئُؤرا رپَھب نانا گل تگنس نام اھچپ ئَے ۔۔
دنھ د ّ
ਨਾਮੋ ਸੇਤਵ ਨਾਮੋ ਆਰਾਧੈ ਤਬਨੁ ਨਾਮੈ ਅਵਰੁ ਨ ਕੋਇ ਜੀਉ ॥

ناوم ویسَ ناوم ا رادےھ پِں نا م َے اور ہن وکۓ جپؤ ۔۔

ਸਿਸੰਗਤਿ ਮਤਨ ਭਾਈ ਹਤਰ ਰਸਨ ਰਸਾਈ ਤਵਤਚ ਸੰਗਤਿ ਹਤਰ ਰਸੁ ਹੋਇ ਜੀਉ ॥੩॥

سیسیگت نم اھبیئ ہر رنس رسایئ وِچ تگنس ہر رس وہۓ جپؤ ۔۔۳۔۔

ਹਤਰ ਿਇਆ ਪਰਭ ਧਾਰਹੁ ਪਾਖਣ ਹਮ ਿਾਰਹੁ ਕਤਢ ਲੇਵਹੁ ਸਬਤਿ ਸੁਭਾਇ ਜੀਉ ॥

ہر دایئ رپَھب داھروہ نانھک مہ ناروہ ڈکھ ویلوہ دبس ُسبھاےئِ جپؤ ۔۔
ਮੋਹ ਚੀਕਤੜ ਿਾਥੇ ਤਨਘਰਿ ਹਮ ਜਾਿੇ ਹਤਰ ਬਾਂਹ ਪਰਭੂ ਪਕਰਾਇ ਜੀਉ ॥

ب
گ
ومہ جیکر اھپےت ن ِھرت مہ اجےت ہر ناہہن رپ ُھؤ رکپاےئ جپؤ ۔۔
ਪਰਤਭ ਬਾਂਹ ਪਕਰਾਈ ਊਿਮ ਮਤਿ ਪਾਈ ਗੁਰ ਚਰਣੀ ਜਨੁ ਲਾਗਾ ॥

رپَھب ناہہن رکپایئ اُومت مت نایئ ُگر رچین نج الاگ ۔۔

ਹਤਰ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਜਤਪਆ ਆਰਾਤਧਆ ਮੁਤਖ ਮਸਿਤਕ ਭਾਗੁ ਸਭਾਗਾ ॥

ہر ہر نام چییا ا رادایھ مُکھ کتسم اھبگ اھبساگ ۔۔

ਜਨ ਨਾਨਕ ਹਤਰ ਤਕਰਪਾ ਧਾਰੀ ਮਤਨ ਹਤਰ ਹਤਰ ਮੀਿਾ ਲਾਇ ਜੀਉ ॥

نج نانک ہر کِرنا داھری نم ہر ہر اھٹیم ال ِئے جپؤ ۔۔

ਹਤਰ ਿਇਆ ਪਰਭ ਧਾਰਹੁ ਪਾਖਣ ਹਮ ਿਾਰਹੁ ਕਤਢ ਲੇਵਹੁ ਸਬਤਿ ਸੁਭਾਇ ਜੀਉ ॥੪॥੫॥੧੨॥

۔۔۱۲۔۔۵۔۔۴ہر دایئ رپَھب داھروہ نانھک مہ ناروہ ڈکھ ویلوہ دبس ُسبھاےئِ جپؤ ۔۔
ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੪ ॥

۔۔۴ ا سا ہلحم
ਮਤਨ ਨਾਮੁ ਜਪਾਨਾ ਹਤਰ ਹਤਰ ਮਤਨ ਭਾਨਾ ਹਤਰ ਭਗਿ ਜਨਾ ਮਤਨ ਚਾਉ ਜੀਉ ॥

نم نام اپجنا ہر ہر نم اھبنا ہر تگھب انج نم اچو جپؤ ۔۔

ਜੋ ਜਨ ਮਤਰ ਜੀਵੇ ਤਿਨਹ ਅੰਤਮਰਿੁ ਪੀਵੇ ਮਤਨ ਲਾਗਾ ਗੁਰਮਤਿ ਭਾਉ ਜੀਉ ॥

وج نج رم ویجے پ ِبہھ ارمت ویپے نم الاگ ُگرمت اھبو جپؤ ۔۔
ਮਤਨ ਹਤਰ ਹਤਰ ਭਾਉ ਗੁਰੁ ਕਰੇ ਪਸਾਉ ਜੀਵਨ ਮੁਕਿੁ ਸੁਖੁ ਹੋਈ ॥

نم ہر ہر اھبو ُگر رکے ئساو ِجپؤن مُکت ُسکھ وہیئ ۔۔

ਜੀਵਤਣ ਮਰਤਣ ਹਤਰ ਨਾਤਮ ਸੁਹੇਲੇ ਮਤਨ ਹਤਰ ਹਤਰ ਤਹਰਿੈ ਸੋਈ ॥

ِجپؤن رمن ہر نام سہیلے نم ہر ہر ہِر َدے وسیئ ۔۔

ਮਤਨ ਹਤਰ ਹਤਰ ਵਤਸਆ ਗੁਰਮਤਿ ਹਤਰ ਰਤਸਆ ਹਤਰ ਹਤਰ ਰਸ ਗਟਾਕ ਪੀਆਉ ਜੀਉ ॥

نم ہر ہر وایس ُگرمت ہر رایس ہر ہر رس اٹگک ایپو جپؤ ۔۔

ਮਤਨ ਨਾਮੁ ਜਪਾਨਾ ਹਤਰ ਹਤਰ ਮਤਨ ਭਾਨਾ ਹਤਰ ਭਗਿ ਜਨਾ ਮਤਨ ਚਾਉ ਜੀਉ ॥੧॥

۔۔۱نم نام اپجنا ہر ہر نم اھبنا ہر تگھب انج نم اچو جپؤ ۔۔

ਜਤਗ ਮਰਣੁ ਨ ਭਾਇਆ ਤਨਿ ਆਪੁ ਲੁਕਾਇਆ ਮਿ ਜਮੁ ਪਕਰੈ ਲੈ ਜਾਇ ਜੀਉ ॥

چگ رمن ہن اھبنا پِپ ا ت لُکانا مت مج رکپَے لَے اجۓ جپؤ ۔۔

ਹਤਰ ਅੰਿਤਰ ਬਾਹਤਰ ਹਤਰ ਪਰਭੁ ਏਕੋ ਇਹੁ ਜੀਅੜਾ ਰਤਖਆ ਨ ਜਾਇ ਜੀਉ ॥

ہر ارتن ناہر ہر رپَھب اوکی اویہ جیترا رایھک ہن اجۓ جپؤ ۔۔

ਤਕਉ ਜੀਉ ਰਖੀਜੈ ਹਤਰ ਵਸਿੁ ਲੋੜੀਜੈ ਤਜਸ ਕੀ ਵਸਿੁ ਸੋ ਲੈ ਜਾਇ ਜੀਉ ॥

ک
کپؤ جپؤ ر ھبج َے ہر وطس ولر بج َے ِجس یک وطس وس لَے اجۓ جپؤ ۔۔
ਮਨਮੁਖ ਕਰਣ ਪਲਾਵ ਕਤਰ ਭਰਮੇ ਸਤਭ ਅਉਖਧ ਿਾਰੂ ਲਾਇ ਜੀਉ ॥

مب
م
ک
ُ
ن
الو رک رھبےم سیھ اودھکھ دا ُرو ال ِئے جپؤ ۔۔
رکن
ھ
َ

ਤਜਸ ਕੀ ਵਸਿੁ ਪਰਭੁ ਲਏ ਸੁਆਮੀ ਜਨ ਉਬਰੇ ਸਬਿੁ ਕਮਾਇ ਜੀਉ ॥

ِجس یک وطس رپَھب ےئل سُؤا یم نج اُپرے دبس امکۓ جپؤ ۔۔

ਜਤਗ ਮਰਣੁ ਨ ਭਾਇਆ ਤਨਿ ਆਪੁ ਲੁਕਾਇਆ ਮਿ ਜਮੁ ਪਕਰੈ ਲੈ ਜਾਇ ਜੀਉ ॥੨॥

چگ رمن ہن اھبنا پِپ ا ت لُکانا مت مج رکپَے لَے اجۓ جپؤ ۔۔۲۔۔

ਧੁਤਰ ਮਰਣੁ ਤਲਖਾਇਆ ਗੁਰਮੁਤਖ ਸੋਹਾਇਆ ਜਨ ਉਬਰੇ ਹਤਰ ਹਤਰ ਤਧਆਤਨ ਜੀਉ ॥

د ُھر رمن لک ِھانا ُگرمُکھ وساہِنا نج اُپرے ہر ہر دایھن جپؤ ۔۔

ਹਤਰ ਸੋਭਾ ਪਾਈ ਹਤਰ ਨਾਤਮ ਵਤਿਆਈ ਹਤਰ ਿਰਗਹ ਪੈਧੇ ਜਾਤਨ ਜੀਉ ॥

ہر وساھب نایئ ہر نام ودنایئ ہر درہگ َپیدےھ اجن جپؤ ۔۔

ਹਤਰ ਿਰਗਹ ਪੈਧੇ ਹਤਰ ਨਾਮੈ ਸੀਧੇ ਹਤਰ ਨਾਮੈ ਿੇ ਸੁਖੁ ਪਾਇਆ ॥

ہر درہگ َپیدےھ ہر نا م َے دیسےھ ہر نا م َے ےت ُسکھ نانا ۔۔
ਜਨਮ ਮਰਣ ਿੋਵੈ ਿੁਖ ਮੇਟੇ ਹਤਰ ਰਾਮੈ ਨਾਤਮ ਸਮਾਇਆ ॥

منج رمن دو َوے ُدھک ےٹیم ہر را م َے نام امسنا ۔۔

ਹਤਰ ਜਨ ਪਰਭੁ ਰਤਲ ਏਕੋ ਹੋਏ ਹਤਰ ਜਨ ਪਰਭੁ ਏਕ ਸਮਾਤਨ ਜੀਉ ॥

ہر نج رپَھب رل اوکی وہےئ ہر نج رپَھب انک امسن جپؤ ۔۔

ਧੁਤਰ ਮਰਣੁ ਤਲਖਾਇਆ ਗੁਰਮੁਤਖ ਸੋਹਾਇਆ ਜਨ ਉਬਰੇ ਹਤਰ ਹਤਰ ਤਧਆਤਨ ਜੀਉ ॥੩॥

د ُھر رمن لک ِھانا ُگرمُکھ وساہِنا نج اُپرے ہر ہر دایھن جپؤ ۔۔۳۔۔

ਜਗੁ ਉਪਜੈ ਤਬਨਸੈ ਤਬਨਤਸ ਤਬਨਾਸੈ ਲਤਗ ਗੁਰਮੁਤਖ ਅਸਤਥਰੁ ਹੋਇ ਜੀਉ ॥

سب
چگ ا ُ بج َے نِیسے نِیس پِیا سَے گل ُگرمُکھ ا ِھر وہۓ جپؤ ۔۔

ਗੁਰੁ ਮੰਿੁ ਤਿਰੜਾਏ ਹਤਰ ਰਸਤਕ ਰਸਾਏ ਹਤਰ ਅੰਤਮਰਿੁ ਹਤਰ ਮੁਤਖ ਚੋਇ ਜੀਉ ॥

ُگر میتر درِراےئ ہر رکس رساےئ ہر ارمِت ہر مُکھ وچۓ جپؤ ۔۔

ਹਤਰ ਅੰਤਮਰਿ ਰਸੁ ਪਾਇਆ ਮੁਆ ਜੀਵਾਇਆ ਤਿਤਰ ਬਾਹੁਤੜ ਮਰਣੁ ਨ ਹੋਈ ॥

ب
ہر ارمِت رس نانا مُؤا ُ ویجانا ھِر ناہُر رمن ہن وہیئ ۔۔

ਹਤਰ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਅਮਰ ਪਿੁ ਪਾਇਆ ਹਤਰ ਨਾਤਮ ਸਮਾਵੈ ਸੋਈ ॥

امسوے وسیئ ۔۔
ہر ہر نام ارم ند نانا ہر نام َ
ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਅਧਾਰੁ ਟੇਕ ਹੈ ਤਬਨੁ ਨਾਵੈ ਅਵਰੁ ਨ ਕੋਇ ਜੀਉ ॥

ےہ پِں نا َوے ا َور ہن وکۓ جپؤ ۔۔
نج نانک نام اداھر کیٹ َ
ਜਗੁ ਉਪਜੈ ਤਬਨਸੈ ਤਬਨਤਸ ਤਬਨਾਸੈ ਲਤਗ ਗੁਰਮੁਤਖ ਅਸਤਥਰੁ ਹੋਇ ਜੀਉ ॥੪॥੬॥੧੩॥

سب
چگ ا ُ بج َے نِیسے نِیس پِیا سَے گل ُگرمُکھ ا ِھر وہۓ جپؤ ۔۔۴۔۔۶۔۔۱۳۔۔
ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੪ ਛੰਿ ॥

ا سا ہلحم  ۴چھپت ۔۔

ਵਿਾ ਮੇਰਾ ਗੋਤਵੰਿੁ ਅਗਮ ਅਗੋਚਰੁ ਆਤਿ ਤਨਰੰਜਨੁ ਤਨਰੰਕਾਰੁ ਜੀਉ ॥

ودا ریما وگوِدن امگ اوگرچ ا د پِرنجن پِراکنر جپؤ ۔۔

ਿਾ ਕੀ ਗਤਿ ਕਹੀ ਨ ਜਾਈ ਅਤਮਤਿ ਵਤਿਆਈ ਮੇਰਾ ਗੋਤਵੰਿੁ ਅਲਖ ਅਪਾਰ ਜੀਉ ॥

نا یک گپ یہک ہن اجیئ امِت ودنایئ ریما وگوِدن اھکل انار جپؤ ۔۔

ਗੋਤਵੰਿੁ ਅਲਖ ਅਪਾਰੁ ਅਪਰੰਪਰੁ ਆਪੁ ਆਪਣਾ ਜਾਣੈ ॥

وگوِدن اھکل انار ارپرپم ا ت ا انپ اج ئَے ۔۔

ਤਕਆ ਇਹ ਜੰਿ ਤਵਚਾਰੇ ਕਹੀਅਤਹ ਜੋ ਿੁਧੁ ਆਤਖ ਵਖਾਣੈ ॥

ایک اہہی جپت وِاچرے کہیبہہ وج ُندھ ا ھک واھک ئَے ۔۔

ਤਜਸ ਨੋ ਨਿਤਰ ਕਰਤਹ ਿੂੰ ਅਪਣੀ ਸੋ ਗੁਰਮੁਤਖ ਕਰੇ ਵੀਚਾਰੁ ਜੀਉ ॥

ِجس ون دنر رکہِ ئُؤن اینپ وس ُگرمُکھ رکے وبچار جپؤ ۔۔

ਵਿਾ ਮੇਰਾ ਗੋਤਵੰਿੁ ਅਗਮ ਅਗੋਚਰੁ ਆਤਿ ਤਨਰੰਜਨੁ ਤਨਰੰਕਾਰੁ ਜੀਉ ॥੧॥

ودا ریما وگوِدن امگ اوگرچ ا د پِرنجن پِراکنر جپؤ ۔۔۱۔۔

ਿੂੰ ਆਤਿ ਪੁਰਖੁ ਅਪਰੰਪਰੁ ਕਰਿਾ ਿੇਰਾ ਪਾਰੁ ਨ ਪਾਇਆ ਜਾਇ ਜੀਉ ॥

ئُؤن ا د ُپرھک ارپرپم رکنا ریتا نار ہن نانا اجۓ جپؤ ۔۔

ਿੂੰ ਘਟ ਘਟ ਅੰਿਤਰ ਸਰਬ ਤਨਰੰਿਤਰ ਸਭ ਮਤਹ ਰਤਹਆ ਸਮਾਇ ਜੀਉ ॥

ئُؤن ٹھگ ٹھگ ارتن رست پِررتن سیھ ہہم رایہ امسۓ جپؤ ۔۔
ਘਟ ਅੰਿਤਰ ਪਾਰਬਰਹਮੁ ਪਰਮੇਸਰੁ ਿਾ ਕਾ ਅੰਿੁ ਨ ਪਾਇਆ ॥

ٹھگ ارتن نارپرمہ رپرسیم نا اک اپپ ہن نانا ۔۔

ਤਿਸੁ ਰੂਪੁ ਨ ਰੇਖ ਅਤਿਸਟੁ ਅਗੋਚਰੁ ਗੁਰਮੁਤਖ ਅਲਖੁ ਲਖਾਇਆ ॥

ئِس ُروت ہن رھکی ا ِدست اوگرچ ُگرمُکھ اھکل اھکلنا ۔۔

ਸਿਾ ਅਨੰਤਿ ਰਹੈ ਤਿਨੁ ਰਾਿੀ ਸਹਜੇ ਨਾਤਮ ਸਮਾਇ ਜੀਉ ॥

س
دسا ادنن ر َہے دِن رایت ہجے نام امسۓ جپؤ ۔۔

ਿੂੰ ਆਤਿ ਪੁਰਖੁ ਅਪਰੰਪਰੁ ਕਰਿਾ ਿੇਰਾ ਪਾਰੁ ਨ ਪਾਇਆ ਜਾਇ ਜੀਉ ॥੨॥

ئُؤن ا د ُپرھک ارپرپم رکنا ریتا نار ہن نانا اجۓ جپؤ ۔۔۲۔۔

ਿੂੰ ਸਤਿ ਪਰਮੇਸਰੁ ਸਿਾ ਅਤਬਨਾਸੀ ਹਤਰ ਹਤਰ ਗੁਣੀ ਤਨਧਾਨੁ ਜੀਉ ॥

ئُؤن ست رپرسیم دسا اپِیایس ہر ہر ُگبی ن ِداھن جپؤ ۔۔

ਹਤਰ ਹਤਰ ਪਰਭੁ ਏਕੋ ਅਵਰੁ ਨ ਕੋਈ ਿੂੰ ਆਪੇ ਪੁਰਖੁ ਸੁਜਾਨੁ ਜੀਉ ॥

ہر ہر رپَھب اوکی ا َور ہن وکیئ ئُؤن ا ےپ ُپرھک سُچان جپؤ ۔۔
ਪੁਰਖੁ ਸੁਜਾਨੁ ਿੂੰ ਪਰਧਾਨੁ ਿੁਧੁ ਜੇਵਿੁ ਅਵਰੁ ਨ ਕੋਈ ॥

ُپرھک سُچان ئُؤن رپداھن ُندھ َجپؤد ا َور ہن وکیئ ۔۔

ਿੇਰਾ ਸਬਿੁ ਸਭੁ ਿੂੰਹੈ ਵਰਿਤਹ ਿੂੰ ਆਪੇ ਕਰਤਹ ਸੁ ਹੋਈ ॥

ریتا دبس سیھ ئُؤن َہے ورہہت ئُؤن ا ےپ رکہِ وس وہیئ ۔۔
ਹਤਰ ਸਭ ਮਤਹ ਰਤਵਆ ਏਕੋ ਸੋਈ ਗੁਰਮੁਤਖ ਲਤਖਆ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਜੀਉ ॥

ہر سیھ ہہم رونا اوکی وسیئ ُگرمُکھ ایھکل ہر نام جپؤ ۔۔

ਿੂੰ ਸਤਿ ਪਰਮੇਸਰੁ ਸਿਾ ਅਤਬਨਾਸੀ ਹਤਰ ਹਤਰ ਗੁਣੀ ਤਨਧਾਨੁ ਜੀਉ ॥੩॥

ئُؤن ست رپرسیم دسا اپِیایس ہر ہر ُگبی ن ِداھن جپؤ ۔۔۳۔۔

ਸਭੁ ਿੂੰਹੈ ਕਰਿਾ ਸਭ ਿੇਰੀ ਵਤਿਆਈ ਤਜਉ ਭਾਵੈ ਤਿਵੈ ਚਲਾਇ ਜੀਉ ॥

سیھ ئُؤن َہے رکنا سیھ ریتی ودنایئ ج ٔپؤ اھبوے ئ ِ َؤے چالۓ ِجپؤ ۔۔
ਿੁਧੁ ਆਪੇ ਭਾਵੈ ਤਿਵੈ ਚਲਾਵਤਹ ਸਭ ਿੇਰੈ ਸਬਤਿ ਸਮਾਇ ਜੀਉ ॥

ُندھ ا ےپ اھبوے ئ ِ َؤے چالوہِ سیھ ریتَے دبس امسۓ ِجپؤ ۔۔
ਸਭ ਸਬਤਿ ਸਮਾਵੈ ਜਾਂ ਿੁਧੁ ਭਾਵੈ ਿੇਰੈ ਸਬਤਿ ਵਤਿਆਈ ॥

امسوے اجن ُندھ اھبوے ریتَے دبس ودنایئ ۔۔
سیھ دبس َ
ਗੁਰਮੁਤਖ ਬੁਤਧ ਪਾਈਐ ਆਪੁ ਗਵਾਈਐ ਸਬਿੇ ਰਤਹਆ ਸਮਾਈ ॥

ُگرمُکھ ُندھ نا پپَے ا ت وگَاےیئَ دبسے رایہ امسیئ ۔۔

ਿੇਰਾ ਸਬਿੁ ਅਗੋਚਰੁ ਗੁਰਮੁਤਖ ਪਾਈਐ ਨਾਨਕ ਨਾਤਮ ਸਮਾਇ ਜੀਉ ॥

ریتا دبس اوگرچ ُگرمُکھ نا پپَے نانک نام امسۓ ِجپؤ ۔۔

ਸਭੁ ਿੂੰਹੈ ਕਰਿਾ ਸਭ ਿੇਰੀ ਵਤਿਆਈ ਤਜਉ ਭਾਵੈ ਤਿਵੈ ਚਲਾਇ ਜੀਉ ॥੪॥੭॥੧੪॥

سیھ ئُؤن َہے رکنا سیھ ریتی ودنایئ ج ٔپؤ اھبوے ئ ِ َؤے چالۓ ِجپؤ ۔۔۴۔۔۷۔۔۱۴۔۔
ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪਰਸਾਤਿ ॥

اِک اواکنر سیگؤر رپساد ۔۔
ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੪ ਛੰਿ ਘਰੁ ੪ ॥

ا سا ہلحم  ۴چھپت رھگ ۴۔۔

ਹਤਰ ਅੰਤਮਰਿ ਤਭੰਨੇ ਲੋਇਣਾ ਮਨੁ ਪਰੇਤਮ ਰਿੰਨਾ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ॥

ب
ہر ارمِت ِھپّے ولانئ نم رپمی رپیّا رام راےج ۔۔
ਮਨੁ ਰਾਤਮ ਕਸਵਟੀ ਲਾਇਆ ਕੰਚਨੁ ਸੋਤਵੰਨਾ ॥

نم رام کس َؤیٹ النا نچنک وسوِنّا ۔۔

ਗੁਰਮੁਤਖ ਰੰਤਗ ਚਲੂਤਲਆ ਮੇਰਾ ਮਨੁ ਿਨੋ ਤਭੰਨਾ ॥

ُگرمُکھ رنگ چلُؤایل ریما نم ونت بھِیّا ۔۔

ਜਨੁ ਨਾਨਕੁ ਮੁਸਤਕ ਝਕੋਤਲਆ ਸਭੁ ਜਨਮੁ ਧਨੁ ਧੰਨਾ ॥੧॥

نج نانک مُسک وکھجایل سیھ منج دنھ دانھ ۔۔۱۔۔

ਹਤਰ ਪਰੇਮ ਬਾਣੀ ਮਨੁ ਮਾਤਰਆ ਅਣੀਆਲੇ ਅਣੀਆ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ॥

ہر رپمی ناین نم امرنا ااینےل ااین رام راےج ۔۔
ਤਜਸੁ ਲਾਗੀ ਪੀਰ ਤਪਰੰਮ ਕੀ ਸੋ ਜਾਣੈ ਜਰੀਆ ॥

ِجس الیگ ریپ پِر ّم یک وس اج ئَے رجِنا ۔۔

ਜੀਵਨ ਮੁਕਤਿ ਸੋ ਆਖੀਐ ਮਤਰ ਜੀਵੈ ਮਰੀਆ ॥

ک
ھی
پ
ِجپؤن مُکت وس ا ے رم ویجَے رمنا ۔۔

ਜਨ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰੁ ਮੇਤਲ ਹਤਰ ਜਗੁ ਿੁਿਰੁ ਿਰੀਆ ॥੨॥

نج نانک سیگؤر م َیل ہر چگ ُدرت رتنا ۔۔۲۔۔

ਹਮ ਮੂਰਖ ਮੁਗਧ ਸਰਣਾਗਿੀ ਤਮਲੁ ਗੋਤਵੰਿ ਰੰਗਾ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ॥

مہ مُؤرھک مُگدھ رسنایتگ مِل وگوِدن راگن رام راےج ۔۔
ਗੁਤਰ ਪੂਰੈ ਹਤਰ ਪਾਇਆ ਹਤਰ ਭਗਤਿ ਇਕ ਮੰਗਾ ॥

ُگر ئُؤ َرے ہر نانا ہر تگھب اِک اگنم ۔۔

ਮੇਰਾ ਮਨੁ ਿਨੁ ਸਬਤਿ ਤਵਗਾਤਸਆ ਜਤਪ ਅਨਿ ਿਰੰਗਾ ॥

ریما نم نت دبس وِاگایس جت اپپ رتاگن ۔۔
ਤਮਤਲ ਸੰਿ ਜਨਾ ਹਤਰ ਪਾਇਆ ਨਾਨਕ ਸਿਸੰਗਾ ॥੩॥

مِل سیت انج ہر نانا نانک سیسیگا ۔۔۳۔۔

ਿੀਨ ਿਇਆਲ ਸੁਤਣ ਬੇਨਿੀ ਹਤਰ ਪਰਭ ਹਤਰ ਰਾਇਆ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ॥

دِنی دنال ُسں یتنیب ہر رپَھب ہر رانا رام راےج ۔۔

ਹਉ ਮਾਗਉ ਸਰਤਣ ਹਤਰ ਨਾਮ ਕੀ ਹਤਰ ਹਤਰ ਮੁਤਖ ਪਾਇਆ ॥

ہؤ امگؤ رسن ہر نام یک ہر ہر مُکھ نانا ۔۔

ਭਗਤਿ ਵਛਲੁ ਹਤਰ ਤਬਰਿੁ ਹੈ ਹਤਰ ਲਾਜ ਰਖਾਇਆ ॥

ےہ ہر الچ راھکنا ۔۔
تگھب ولھچ ہر پِرد َ

ਜਨੁ ਨਾਨਕੁ ਸਰਣਾਗਿੀ ਹਤਰ ਨਾਤਮ ਿਰਾਇਆ ॥੪॥੮॥੧੫॥

نج نانک رسنایتگ ہر نام رتانا ۔۔۴۔۔۸۔۔۱۵۔۔

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੪ ॥

ا سا ہلحم ۴۔۔
ਗੁਰਮੁਤਖ ਢੂੰਤਢ ਢੂਢੇਤਿਆ ਹਤਰ ਸਜਣੁ ਲਧਾ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ॥

ُگرمُکھ ُدوھندھ ُدوھدھیدنا ہر نجس دلاھ رام راےج ۔۔
ਕੰਚਨ ਕਾਇਆ ਕੋਟ ਗੜ ਤਵਤਚ ਹਤਰ ਹਤਰ ਤਸਧਾ ॥

نچنک اکنا وکت گر وِچ ہر ہر سِداھ ۔۔

ਹਤਰ ਹਤਰ ਹੀਰਾ ਰਿਨੁ ਹੈ ਮੇਰਾ ਮਨੁ ਿਨੁ ਤਵਧਾ ॥

ےہ ریما نم نت وِداھ ۔۔
ہر ہر ریہا رنت َ
ਧੁਤਰ ਭਾਗ ਵਿੇ ਹਤਰ ਪਾਇਆ ਨਾਨਕ ਰਤਸ ਗੁਧਾ ॥੧॥

د ُھر اھبگ ودے ہر نانا نانک رس ُگداھ ۔۔۱۔۔

ਪੰਥੁ ਿਸਾਵਾ ਤਨਿ ਖੜੀ ਮੁੰਧ ਜੋਬਤਨ ਬਾਲੀ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ॥

ھتنپ دساوا پِپ ڑھکی مُیدھ وجنب نایل رام راےج ۔۔
ਹਤਰ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਚੇਿਾਇ ਗੁਰ ਹਤਰ ਮਾਰਤਗ ਚਾਲੀ ॥

ہر ہر نام اتیچۓ ُگر ہر امرگ اچیل ۔۔

ਮੇਰੈ ਮਤਨ ਿਤਨ ਨਾਮੁ ਆਧਾਰੁ ਹੈ ਹਉਮੈ ਤਬਖੁ ਜਾਲੀ ॥

ریمَے نم نت نام ا داھر ےہَ ہؤ م َے نِکھ اجیل ۔۔
ਜਨ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰੁ ਮੇਤਲ ਹਤਰ ਹਤਰ ਤਮਤਲਆ ਬਨਵਾਲੀ ॥੨॥

نج نانک سیگؤر م َیل ہر ہر مل ِیا ونبایل ۔۔۲۔۔

ਗੁਰਮੁਤਖ ਤਪਆਰੇ ਆਇ ਤਮਲੁ ਮੈ ਤਚਰੀ ਤਵਛੁੰਨੇ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ॥

چ
ُگرمُکھ ایپرے ا ۓ مِل م َے جِری وِ ُھپے رام راےج ۔۔

ਮੇਰਾ ਮਨੁ ਿਨੁ ਬਹੁਿੁ ਬੈਰਾਤਗਆ ਹਤਰ ਨੈਣ ਰਤਸ ਤਭੰਨੇ ॥

ب
ریما نم نت تہب ریباایگ ہر نَیں رس ِھپّے ۔۔

ਮੈ ਹਤਰ ਪਰਭੁ ਤਪਆਰਾ ਿਤਸ ਗੁਰੁ ਤਮਤਲ ਹਤਰ ਮਨੁ ਮੰਨੇ ॥

م َے ہر رپَھب ایپرا دس ُگر مِل ہر نم مپّے ۔۔

ਹਉ ਮੂਰਖੁ ਕਾਰੈ ਲਾਈਆ ਨਾਨਕ ਹਤਰ ਕੰਮੇ ॥੩॥

ہؤ مُؤرھک َاکرے الایئ نانک ہر کمّے ۔۔۳۔۔

ਗੁਰ ਅੰਤਮਰਿ ਤਭੰਨੀ ਿੇਹੁਰੀ ਅੰਤਮਰਿੁ ਬੁਰਕੇ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ॥

ب
ُگر ارمِت ھ ِ ّبی دب ُہری ارمت ُپرےک رام راےج ۔۔
ਤਜਨਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਮਤਨ ਭਾਈਆ ਅੰਤਮਰਤਿ ਛਤਕ ਛਕੇ ॥

ِجیا ُگرناین نم اھبایئ ارمِت کھچ ےکھچ ۔۔
ਗੁਰ ਿੁਿੈ ਹਤਰ ਪਾਇਆ ਚੂਕੇ ਧਕ ਧਕੇ ॥

پب
ُگر ُ َھے ہر نانا ُجؤےک دکھ دےکھ ۔۔

ਹਤਰ ਜਨੁ ਹਤਰ ਹਤਰ ਹੋਇਆ ਨਾਨਕੁ ਹਤਰ ਇਕੇ ॥੪॥੯॥੧੬॥

ہر نج ہر ہر وہنا نانک ہر اِےک ۔۔۴۔۔۹۔۔۱۶۔۔
ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੪ ॥

ا سا ہلحم ۴۔۔
ਹਤਰ ਅੰਤਮਰਿ ਭਗਤਿ ਭੰਿਾਰ ਹੈ ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਸੇ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ॥

ہر ارمِت تگھب ڈنھبار ےہَ ُگر سیگؤر ناےس رام راےج ۔۔
ਗੁਰੁ ਸਤਿਗੁਰੁ ਸਚਾ ਸਾਹੁ ਹੈ ਤਸਖ ਿੇਇ ਹਤਰ ਰਾਸੇ ॥

ےہ ِسکھ دےئ ہر راےس ۔۔
ُگر سیگؤر اچس ساوہ َ

ਧਨੁ ਧੰਨੁ ਵਣਜਾਰਾ ਵਣਜੁ ਹੈ ਗੁਰੁ ਸਾਹੁ ਸਾਬਾਸੇ ॥

ےہ ُگر ساوہ ساناےس ۔۔
نھ واجنرا وجن َ
دنھ د ّ
ਜਨੁ ਨਾਨਕੁ ਗੁਰੁ ਤਿਨਹੀ ਪਾਇਆ ਤਜਨ ਧੁਤਰ ਤਲਖਿੁ ਤਲਲਾਤਟ ਤਲਖਾਸੇ ॥੧॥

پ ِبہ
نج نانک ُگر ھی نانا ِجں د ُھر لک ِھت لِالت لک ِھاےس ۔۔۱۔۔
ਸਚੁ ਸਾਹੁ ਹਮਾਰਾ ਿੂੰ ਧਣੀ ਸਭੁ ਜਗਿੁ ਵਣਜਾਰਾ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ॥

چس ساوہ امہرا ئُؤن دینھ سیھ تگج واجنرا رام راےج ۔۔
ਸਭ ਭਾਂਿੇ ਿੁਧੈ ਸਾਤਜਆ ਤਵਤਚ ਵਸਿੁ ਹਤਰ ਥਾਰਾ ॥

سیھ اھبندے ُند َھے سا ِجیا وِچ وطس ہر اھترا ۔۔

ਜੋ ਪਾਵਤਹ ਭਾਂਿੇ ਤਵਤਚ ਵਸਿੁ ਸਾ ਤਨਕਲੈ ਤਕਆ ਕੋਈ ਕਰੇ ਵੇਚਾਰਾ ॥

وج ناوہِ اھبندے وِچ وطس سا ئِکلے ایک وکیئ رکے وبچارا ۔۔
ਜਨ ਨਾਨਕ ਕਉ ਹਤਰ ਬਖਤਸਆ ਹਤਰ ਭਗਤਿ ਭੰਿਾਰਾ ॥੨॥

نک
نج نانک کؤ ہر ھسیا ہر تگھب ڈنھبارا ۔۔۲۔۔

ਹਮ ਤਕਆ ਗੁਣ ਿੇਰੇ ਤਵਥਰਹ ਸੁਆਮੀ ਿੂੰ ਅਪਰ ਅਪਾਰੋ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ॥

مہ ایک ُگں ریتے وِرھتہ سُؤا یم ئُؤن ارپ انارو رام راےج ۔۔
ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਸਾਲਾਹਹ ਤਿਨੁ ਰਾਤਿ ਏਹਾ ਆਸ ਆਧਾਰੋ ॥

ہر نام ساالہہہ دِن رات ااہی ا س ا داھرو ۔۔
ਹਮ ਮੂਰਖ ਤਕਛੂਅ ਨ ਜਾਣਹਾ ਤਕਵ ਪਾਵਹ ਪਾਰੋ ॥

کِج
ک
ھ
ِ
ُ
مہ مُؤرھک ؤا ہن اجاہن ؤ ناوہ نارو ۔۔

ਜਨੁ ਨਾਨਕੁ ਹਤਰ ਕਾ ਿਾਸੁ ਹੈ ਹਤਰ ਿਾਸ ਪਤਨਹਾਰੋ ॥੩॥

ےہ ہر داس پبِہارو ۔۔۳۔۔
نج نانک ہر اک داس َ

ਤਜਉ ਭਾਵੈ ਤਿਉ ਰਾਤਖ ਲੈ ਹਮ ਸਰਤਣ ਪਰਭ ਆਏ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ॥

ج ٔپؤ اھبوے پپؤ راھک لَے مہ رسن رپَھب ا ےئ رام راےج ۔۔
ਹਮ ਭੂਤਲ ਤਵਗਾੜਹ ਤਿਨਸੁ ਰਾਤਿ ਹਤਰ ਲਾਜ ਰਖਾਏ ॥

ب
مہ ُھؤل وِاگرہ دِسن رات ہر الچ راھکےئ ۔۔

ਹਮ ਬਾਤਰਕ ਿੂੰ ਗੁਰੁ ਤਪਿਾ ਹੈ ਿੇ ਮਤਿ ਸਮਝਾਏ ॥

مہ نارِک ئُؤن ُگر پِیا ےہَ دے مت اھجمسےئ ۔۔
ਜਨੁ ਨਾਨਕੁ ਿਾਸੁ ਹਤਰ ਕਾਂਤਢਆ ਹਤਰ ਪੈਜ ਰਖਾਏ ॥੪॥੧੦॥੧੭॥

پب
نج نانک داس ہر اکندایھ ہر َ ج راھکےئ ۔۔۴۔۔۱۱۔۔۱۷۔۔
ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੪ ॥

ا سا ہلحم ۴۔۔
ਤਜਨ ਮਸਿਤਕ ਧੁਤਰ ਹਤਰ ਤਲਤਖਆ ਤਿਨਾ ਸਤਿਗੁਰੁ ਤਮਤਲਆ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ॥

ِجں کتسم د ُھر ہر لک ِھیا پ ِیا سیگؤر مل ِیا رام راےج ۔۔

ਅਤਗਆਨੁ ਅੰਧੇਰਾ ਕਤਟਆ ਗੁਰ ਤਗਆਨੁ ਘਤਟ ਬਤਲਆ ॥

اایگن ادنھترا ایٹک ُگر گ ِیان ٹھگ ایلب ۔۔

ਹਤਰ ਲਧਾ ਰਿਨੁ ਪਿਾਰਥੋ ਤਿਤਰ ਬਹੁਤੜ ਨ ਚਤਲਆ ॥

ب
ہر دلاھ رنت نداروھت ھِر َہ ُہر ہن ایلچ ۔۔

ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਆਰਾਤਧਆ ਆਰਾਤਧ ਹਤਰ ਤਮਤਲਆ ॥੧॥

نج نانک نام ا رادایھ ا رادھ ہر مل ِیا ۔۔۱۔۔
ਤਜਨੀ ਐਸਾ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਨ ਚੇਤਿਓ ਸੇ ਕਾਹੇ ਜਤਗ ਆਏ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ॥

ِجبی ااسی ہر نام ہن َچی ِی ٔپؤ ےس اکےہ چگ ا ےئ رام راےج ۔۔

ਇਹੁ ਮਾਣਸ ਜਨਮੁ ਿੁਲੰਭੁ ਹੈ ਨਾਮ ਤਬਨਾ ਤਬਰਥਾ ਸਭੁ ਜਾਏ ॥

اویہ امسن منج ُدلمبھ ےہَ نام پِیا پِراھت سیھ اجےئ ۔۔

ਹੁਤਣ ਵਿੈ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਨ ਬੀਤਜਓ ਅਗੈ ਭੁਖਾ ਤਕਆ ਖਾਏ ॥

ب
پب
ُہں و ئَے ہر نام ہن چ ٔپؤ ا َگے َ ُھکھا ایک اھکےئ ۔۔
ਮਨਮੁਖਾ ਨੋ ਤਿਤਰ ਜਨਮੁ ਹੈ ਨਾਨਕ ਹਤਰ ਭਾਏ ॥੨॥

مب
ب
ےہ نانک ہر اھبےئ ۔۔۲۔۔
مُکھا ون ھِر منج َ

ਿੂੰ ਹਤਰ ਿੇਰਾ ਸਭੁ ਕੋ ਸਤਭ ਿੁਧੁ ਉਪਾਏ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ॥

ئُؤن ہر ریتا سیھ وک سیھ ُندھ اُناےئ رام راےج ۔۔
ਤਕਛੁ ਹਾਤਥ ਤਕਸੈ ਿੈ ਤਕਛੁ ਨਾਹੀ ਸਤਭ ਚਲਤਹ ਚਲਾਏ ॥

ک
ِچھ

ک
اہھت کِسے َ َدے ِچھ

نایہ سیھ چلہہ چالۓ ۔۔

ਤਜਨਹ ਿੂੰ ਮੇਲਤਹ ਤਪਆਰੇ ਸੇ ਿੁਧੁ ਤਮਲਤਹ ਜੋ ਹਤਰ ਮਤਨ ਭਾਏ ॥

ِجبہھ ئُؤن میلہے ایپرے ےس ُندھ ملِہہ وج ہر نم اھبےئ ۔۔
ਜਨ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰੁ ਭੇਤਟਆ ਹਤਰ ਨਾਤਮ ਿਰਾਏ ॥੩॥

ب
نج نانک سیگؤر َھیییا ہر نام رتاےئ ۔۔۳۔۔

ਕੋਈ ਗਾਵੈ ਰਾਗੀ ਨਾਿੀ ਬੇਿੀ ਬਹੁ ਭਾਤਿ ਕਤਰ ਨਹੀ ਹਤਰ ਹਤਰ ਭੀਜੈ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ॥

ب
ھب
ج
اگوے رایگ نادی دیبی وہب اھبت رک یہن ہر ہر َے رام راےج ۔۔
وکیئ َ
ਤਜਨਾ ਅੰਿਤਰ ਕਪਟੁ ਤਵਕਾਰੁ ਹੈ ਤਿਨਾ ਰੋਇ ਤਕਆ ਕੀਜੈ ॥

ےہ پ ِیا رو ِئے ایک کبج َے ۔۔
ِجیا ارتن ٹپک وِاکر َ

ਹਤਰ ਕਰਿਾ ਸਭੁ ਤਕਛੁ ਜਾਣਿਾ ਤਸਤਰ ਰੋਗ ਹਥੁ ਿੀਜੈ ॥

ک
ہر رکنا سیھ ِچھ اجدنا سِر روگ ھتہ د بج َے ۔۔

ਤਜਨਾ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਤਖ ਤਹਰਿਾ ਸੁਧੁ ਹੈ ਹਤਰ ਭਗਤਿ ਹਤਰ ਲੀਜੈ ॥੪॥੧੧॥੧੮॥

ےہ ہر تگھب ہر لبج َے ۔۔۴۔۔۱۱۔۔۱۸۔۔
ِجیا نانک ُگرمُکھ ہِردا ُسدھ َ
ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੪ ॥

ا سا ہلحم ۴۔۔
ਤਜਨ ਅੰਿਤਰ ਹਤਰ ਹਤਰ ਪਰੀਤਿ ਹੈ ਿੇ ਜਨ ਸੁਘੜ ਤਸਆਣੇ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ॥

گ
ِجں ارتن ہر ہر رپپپ ےہَ ےت نج ُس ھر ِسیاےن رام راےج ۔۔
ਜੇ ਬਾਹਰਹੁ ਭੁਤਲ ਚੁਤਕ ਬੋਲਿੇ ਭੀ ਖਰੇ ਹਤਰ ਭਾਣੇ ॥

ب
ےج ناہروہ ُھل ُچک وبدلے یھب رھکے ہر اھبےن ۔۔
ਹਤਰ ਸੰਿਾ ਨੋ ਹੋਰੁ ਥਾਉ ਨਾਹੀ ਹਤਰ ਮਾਣੁ ਤਨਮਾਣੇ ॥

ہر سییا ون وہر اھتو نایہ ہر امن بِماےن ۔۔

ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਿੀਬਾਣੁ ਹੈ ਹਤਰ ਿਾਣੁ ਸਿਾਣੇ ॥੧॥

ےہ ہر نان اتسےن ۔۔۱۔۔
نج نانک نام دِابین َ
ਤਜਥੈ ਜਾਇ ਬਹੈ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੋ ਥਾਨੁ ਸੁਹਾਵਾ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ॥

ےھتج اجۓ ب َہے ریما سیگؤرو وس اھتن ُسہاوا رام راےج ۔۔
ਗੁਰਤਸਖੀ ਸੋ ਥਾਨੁ ਭਾਤਲਆ ਲੈ ਧੂਤਰ ਮੁਤਖ ਲਾਵਾ ॥

ُ ِسک
ھی
م
ک
َ
ل
ھ
گر ں وس اھتن اھبایل ے د ُؤر ُ ھ الوا ۔۔

ਗੁਰਤਸਖਾ ਕੀ ਘਾਲ ਥਾਇ ਪਈ ਤਜਨ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਤਧਆਵਾ ॥

ُگر ِسکھا یک اھگل اھتےئ یئپ ِجں ہر نام دایھوا ۔۔

ਤਜਨਹ ਨਾਨਕੁ ਸਤਿਗੁਰੁ ਪੂਤਜਆ ਤਿਨ ਹਤਰ ਪੂਜ ਕਰਾਵਾ ॥੨॥

ِجبہھ نانک سیگؤر ئُؤایج پِں ہر ئُؤچ رکاوا ۔۔۲۔۔

ਗੁਰਤਸਖਾ ਮਤਨ ਹਤਰ ਪਰੀਤਿ ਹੈ ਹਤਰ ਨਾਮ ਹਤਰ ਿੇਰੀ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ॥

ےہ ہر نام ہر ریتی رام راےج ۔۔
ُگر ِسکھا نم ہر رپپپ َ
ਕਤਰ ਸੇਵਤਹ ਪੂਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਭੁਖ ਜਾਇ ਲਤਹ ਮੇਰੀ ॥

ب
رک ویسہِ ئُؤرا سیگؤرو ُھکھ اجۓ ہہل ریمی ۔۔

ਗੁਰਤਸਖਾ ਕੀ ਭੁਖ ਸਭ ਗਈ ਤਿਨ ਤਪਛੈ ਹੋਰ ਖਾਇ ਘਨੇਰੀ ॥

ب
پ ِ ِبج
َ
ھ
اھکۓ رینھگی ۔۔
ُگر ِسکھا یک ُھکھ سیھ یئگ ں ے وہر
ِ

ਜਨ ਨਾਨਕ ਹਤਰ ਪੁੰਨੁ ਬੀਤਜਆ ਤਿਤਰ ਿੋਤਟ ਨ ਆਵੈ ਹਤਰ ਪੁੰਨ ਕੇਰੀ ॥੩॥

پ پب ب
ے ہر ُپ ّں ریکی ۔۔۳۔۔
نج نانک ہر ُ ّں چیا ھِر وتت ہن ا و َ
ਗੁਰਤਸਖਾ ਮਤਨ ਵਾਧਾਈਆ ਤਜਨ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤਿਿਾ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ॥

ُگر ِسکھا نم واداھایئ ِجں ریما سیگؤرو دِاھٹ رام راےج ۔۔

ਕੋਈ ਕਤਰ ਗਲ ਸੁਣਾਵੈ ਹਤਰ ਨਾਮ ਕੀ ਸੋ ਲਗੈ ਗੁਰਤਸਖਾ ਮਤਨ ਤਮਿਾ ॥

َ
وکیئ رک لگ ُسیا َوے ہر نام یک وس لگے َ ُگر ِسکھا نم مِبھا ۔۔

ਹਤਰ ਿਰਗਹ ਗੁਰਤਸਖ ਪੈਨਾਈਅਤਹ ਤਜਨਹਾ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰੁ ਿੁਿਾ ॥

ہر درہہگ ُگر ِسکھ َنییانیی ِہ جبھا ریما سیگؤر ُپبھا ۔۔

ਜਨ ਨਾਨਕੁ ਹਤਰ ਹਤਰ ਹੋਇਆ ਹਤਰ ਹਤਰ ਮਤਨ ਵੁਿਾ ॥੪॥੧੨॥੧੯॥

نج نانک ہر ہر وہنا ہر ہر نم ُواھٹ ۔۔۴۔۔۱۲۔۔۱۹۔۔
ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੪ ॥

ا سا ہلحم ۴۔۔
ਤਜਨਹਾ ਭੇਤਟਆ ਮੇਰਾ ਪੂਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤਿਨ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਤਿਰੜਾਵੈ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ॥

ب
ِجبھا َھیییا ریما ئُؤرا سیگؤرو پِں ہر نام درِرا َوے رام راےج ۔۔

ਤਿਸ ਕੀ ਤਿਰਸਨਾ ਭੁਖ ਸਭ ਉਿਰੈ ਜੋ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਤਧਆਵੈ ॥

ب
ئ
ھ
سی
ک
ہ
ُ
ُ
ایھوے ۔۔
ِس یک رتِانس ھ ھ ارتَے وج ر نام د َ

ਜੋ ਹਤਰ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਤਧਆਇਿੇ ਤਿਨਹ ਜਮੁ ਨੇਤੜ ਨ ਆਵੈ ॥

ِب
ے ۔۔
وج ہر ہر نام دایھدئے پ ہھ مج ڑین ہن ا و َ

ਜਨ ਨਾਨਕ ਕਉ ਹਤਰ ਤਿਪਾ ਕਤਰ ਤਨਿ ਜਪੈ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਹਤਰ ਨਾਤਮ ਿਰਾਵੈ ॥੧॥

نج نانک کؤ ہر کِرنا رک پِپ جپَے ہر نام ہر نام رتا َوے ۔۔۱۔۔

ਤਜਨੀ ਗੁਰਮੁਤਖ ਨਾਮੁ ਤਧਆਇਆ ਤਿਨਾ ਤਿਤਰ ਤਬਘਨੁ ਨ ਹੋਈ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ॥

ب نگ
ِجبی ُگرمُکھ نام دایھنا پ ِیا ھِر ِ ھں ہن وہیئ رام راےج ۔۔
ਤਜਨੀ ਸਤਿਗੁਰੁ ਪੁਰਖੁ ਮਨਾਇਆ ਤਿਨ ਪੂਜੇ ਸਭੁ ਕੋਈ ॥

ِجبی سیگؤر ُپرھک انمنا پِں ئُؤےج سیھ وکیئ ۔۔

ਤਜਨਹੀ ਸਤਿਗੁਰੁ ਤਪਆਰਾ ਸੇਤਵਆ ਤਿਨਹਾ ਸੁਖੁ ਸਿ ਹੋਈ ॥

چہب
ِ ھی سیگؤر ایپرا ویسنا پ ِبہھا ُسکھ دص وہیئ ۔۔

ਤਜਨਹਾ ਨਾਨਕੁ ਸਤਿਗੁਰੁ ਭੇਤਟਆ ਤਿਨਹਾ ਤਮਤਲਆ ਹਤਰ ਸੋਈ ॥੨॥

ب
ِجبہھا نانک سیگؤر ھیییا پ ِبہھا مل ِیا ہر وسیئ ۔۔۲۔۔

ਤਜਨਹਾ ਅੰਿਤਰ ਗੁਰਮੁਤਖ ਪਰੀਤਿ ਹੈ ਤਿਨਹ ਹਤਰ ਰਖਣਹਾਰਾ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ॥

ےہ پ ِبہھ ہر رکھبہارا رام راےج ۔۔
ِجبہھا ارتن ُگرمُکھ رپِپپ َ
ਤਿਨਹ ਕੀ ਤਨੰਿਾ ਕੋਈ ਤਕਆ ਕਰੇ ਤਜਨਹ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਤਪਆਰਾ ॥

پ ِبہھ یک پ ِیدا وکیئ ایک رکے ِجبہھ ہر نام ایپرا ۔۔

ਤਜਨ ਹਤਰ ਸੇਿੀ ਮਨੁ ਮਾਤਨਆ ਸਭ ਿੁਸਟ ਝਖ ਮਾਰਾ ॥

چ
ِجں ہر َ
سیبی نم اماین سیھ ُدست ھکھ امرا ۔۔

ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਤਧਆਇਆ ਹਤਰ ਰਖਣਹਾਰਾ ॥੩॥

نج نانک نام دایھنا ہر رکھبہارا ۔۔۳۔۔

ਹਤਰ ਜੁਗੁ ਜੁਗੁ ਭਗਿ ਉਪਾਇਆ ਪੈਜ ਰਖਿਾ ਆਇਆ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ॥

پب
ہر ُچگ ُچگ تگھب اُناِنا َ ج ردھکا ا نا رام راےج ۔۔

ਹਰਣਾਖਸੁ ਿੁਸਟੁ ਹਤਰ ਮਾਤਰਆ ਪਰਹਲਾਿੁ ਿਰਾਇਆ ॥

ہرناسھک ُدست ہر امرنا رپہالد رتانا ۔۔
ਅਹੰਕਾਰੀਆ ਤਨੰਿਕਾ ਤਪਤਿ ਿੇਇ ਨਾਮਿੇਉ ਮੁਤਖ ਲਾਇਆ ॥

ااکنہرپیا پ ِیداک پِبھ دےئ نادمئؤ مُکھ النا ۔۔

ਜਨ ਨਾਨਕ ਐਸਾ ਹਤਰ ਸੇਤਵਆ ਅੰਤਿ ਲਏ ਛਿਾਇਆ ॥੪॥੧੩॥੨੦॥

نج نانک ااسی ہر َسیؤنا اپپ ےئل چھدانا ۔۔۴۔۔۱۳۔۔۲۱۔۔
ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੪ ਛੰਿ ਘਰੁ ੫

ا سا ہلحم  ۴چھپت رھگ ۵
ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪਰਸਾਤਿ ॥

اِک اواکنر سیگؤر رپساد ۔۔
ਮੇਰੇ ਮਨ ਪਰਿੇਸੀ ਵੇ ਤਪਆਰੇ ਆਉ ਘਰੇ ॥

ریمے نم رپدیسی وے ایپرے ا و رھگے ۔۔
ਹਤਰ ਗੁਰੂ ਤਮਲਾਵਹੁ ਮੇਰੇ ਤਪਆਰੇ ਘਤਰ ਵਸੈ ਹਰੇ ॥

ہر ُگؤ ُرو مِالووہ ریمے ایپرے رھگ و سَے ہرے ۔۔
ਰੰਤਗ ਰਲੀਆ ਮਾਣਹੁ ਮੇਰੇ ਤਪਆਰੇ ਹਤਰ ਤਕਰਪਾ ਕਰੇ ॥

رنگ رایل امبہؤ ریمے ایپرے ہر کِرنا رکے ۔۔

ਗੁਰੁ ਨਾਨਕੁ ਿੁਿਾ ਮੇਰੇ ਤਪਆਰੇ ਮੇਲੇ ਹਰੇ ॥੧॥

ُگر نانک ُپبھا ریمے ایپرے م َیلے ہرے ۔۔۱۔۔
ਮੈ ਪਰੇਮੁ ਨ ਚਾਤਖਆ ਮੇਰੇ ਤਪਆਰੇ ਭਾਉ ਕਰੇ ॥

م َے رپمی ہن اچایھک ریمے ایپرے اھبو رکے ۔۔
ਮਤਨ ਤਿਰਸਨਾ ਨ ਬੁਝੀ ਮੇਰੇ ਤਪਆਰੇ ਤਨਿ ਆਸ ਕਰੇ ॥

نم رتِانس ہن یھجب ریمے ایپرے پِپ ا س رکے ۔۔
ਤਨਿ ਜੋਬਨੁ ਜਾਵੈ ਮੇਰੇ ਤਪਆਰੇ ਜਮੁ ਸਾਸ ਤਹਰੇ ॥

اجوے ریمے ایپرے مج ساس ہِرے ۔۔
پِپ وجنب َ
ਭਾਗ ਮਣੀ ਸੋਹਾਗਤਣ ਮੇਰੇ ਤਪਆਰੇ ਨਾਨਕ ਹਤਰ ਉਤਰ ਧਾਰੇ ॥੨॥

اھبگ ینم وساہنگ ریمے ایپرے نانک ہر اُر داھرے ۔۔۲۔۔
ਤਪਰ ਰਤਿਅੜੇ ਮੈਿੇ ਲੋਇਣ ਮੇਰੇ ਤਪਆਰੇ ਚਾਤਿਰਕ ਬੂੰਿ ਤਜਵੈ ॥

پِر رپِٔرے مَیدے ولنئ ریمے ایپرے اچرتِک ئُؤدن ج َِؤے ۔۔
ਮਨੁ ਸੀਿਲੁ ਹੋਆ ਮੇਰੇ ਤਪਆਰੇ ਹਤਰ ਬੂੰਿ ਪੀਵੈ ॥

نم سِییل وہا ریمے ایپرے ہر ئُؤدن ویپَے ۔۔
ਿਤਨ ਤਬਰਹੁ ਜਗਾਵੈ ਮੇਰੇ ਤਪਆਰੇ ਨੀਿ ਨ ਪਵੈ ਤਕਵੈ ॥

اگجوے ریمے ایپرے دین ہن وپَے ک ِ َؤے ۔۔
نت پِروہ َ
ਹਤਰ ਸਜਣੁ ਲਧਾ ਮੇਰੇ ਤਪਆਰੇ ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਤਲਵੈ ॥੩॥

ہر نجس دلاھ ریمے ایپرے نانک ُگؤ ُرو ل ِ َؤے ۔۔۳۔۔
ਚਤੜ ਚੇਿੁ ਬਸੰਿੁ ਮੇਰੇ ਤਪਆਰੇ ਭਲੀਅ ਰੁਿੇ ॥

ب
ڑچ جپت تنسب ریمے ایپرے ھلپے َ ُرےت ۔۔

ਤਪਰ ਬਾਝਤੜਅਹੁ ਮੇਰੇ ਤਪਆਰੇ ਆਂਗਤਣ ਧੂਤੜ ਲੁਿੇ ॥

پِر ناڑھجبہہ ریمے ایپرے ا نگن دھُؤر ل ُپے ۔۔

ਮਤਨ ਆਸ ਉਿੀਣੀ ਮੇਰੇ ਤਪਆਰੇ ਿੁਇ ਨੈਨ ਜੁਿੇ ॥

نم ا س اُدینی ریمے ایپرے ُدےئ نَیں ُجپے ۔۔
ਗੁਰੁ ਨਾਨਕੁ ਿੇਤਖ ਤਵਗਸੀ ਮੇਰੇ ਤਪਆਰੇ ਤਜਉ ਮਾਿ ਸੁਿੇ ॥੪॥

ُگر نانک دھکی وِگسی ریمے ایپرے ِج ٔپؤ امت ُسیے ۔۔۴۔۔

ਹਤਰ ਕੀਆ ਕਥਾ ਕਹਾਣੀਆ ਮੇਰੇ ਤਪਆਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੁਣਾਈਆ ॥

ہر ک ِیا اھتک اہکاین ریمے ایپرے سیگؤرو ُسیاایئ ۔۔

ਗੁਰ ਤਵਟਤੜਅਹੁ ਹਉ ਘੋਲੀ ਮੇਰੇ ਤਪਆਰੇ ਤਜਤਨ ਹਤਰ ਮੇਲਾਈਆ ॥

ُگر وِپربہؤ ہؤ وھگیل ریمے ایپرے ِجں ہر میالایئ ۔۔

ਸਤਭ ਆਸਾ ਹਤਰ ਪੂਰੀਆ ਮੇਰੇ ਤਪਆਰੇ ਮਤਨ ਤਚੰਤਿਅੜਾ ਿਲੁ ਪਾਇਆ ॥

سیھ ا سا ہر ئُؤرنا ریمے ایپرے نم ِجیدپرا لھپ نانا ۔۔

ਹਤਰ ਿੁਿੜਾ ਮੇਰੇ ਤਪਆਰੇ ਜਨੁ ਨਾਨਕੁ ਨਾਤਮ ਸਮਾਇਆ ॥੫॥

ب
ہر ُپ ھرا ریمے ایپرے نج نانک نام امسنا ۔۔۵۔۔
ਤਪਆਰੇ ਹਤਰ ਤਬਨੁ ਪਰੇਮੁ ਨ ਖੇਲਸਾ ॥

ک
ایپرے ہر پِں رپمی ہن ھیلسا ۔۔

ਤਕਉ ਪਾਈ ਗੁਰੁ ਤਜਿੁ ਲਤਗ ਤਪਆਰਾ ਿੇਖਸਾ ॥

کپؤ نایئ ُگر ِجت گل ایپرا َدنکھسا ۔۔

ਹਤਰ ਿਾਿੜੇ ਮੇਤਲ ਗੁਰੂ ਮੁਤਖ ਗੁਰਮੁਤਖ ਮੇਲਸਾ ॥

ہر داڑتے م َیل ُگؤ ُرو مُکھ ُگرمُکھ م َیلسا ۔۔

ਗੁਰੁ ਨਾਨਕੁ ਪਾਇਆ ਮੇਰੇ ਤਪਆਰੇ ਧੁਤਰ ਮਸਿਤਕ ਲੇਖੁ ਸਾ ॥੬॥੧੪॥੨੧॥

ُگر نانک نانا ریمے ایپرے د ُھر کتسم ھکیل سا ۔۔۶۔۔۱۴۔۔۲۱۔۔
ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪਰਸਾਤਿ ॥

اِک اواکنر سیگؤر رپساد ۔۔
ਰਾਗੁ ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ਛੰਿ ਘਰੁ ੧ ॥

راگ ا سا ہلحم  ۵چھپت رھگ ۱۔۔

ਅਨਿੋ ਅਨਿੁ ਘਣਾ ਮੈ ਸੋ ਪਰਭੁ ਿੀਿਾ ਰਾਮ ॥

ا َندو ا َند گھیا م َے وس رپَھب داھٹی رام ۔۔

ਚਾਤਖਅੜਾ ਚਾਤਖਅੜਾ ਮੈ ਹਤਰ ਰਸੁ ਮੀਿਾ ਰਾਮ ॥

ک
ک
اچ ِھترا اچ ِھترا م َے ہر رس اھٹیم رام ۔۔

ਹਤਰ ਰਸੁ ਮੀਿਾ ਮਨ ਮਤਹ ਵੂਿਾ ਸਤਿਗੁਰੁ ਿੂਿਾ ਸਹਜੁ ਭਇਆ ॥

سہ
ہر رس اھٹیم نم ہہم ُوواھٹ سیگؤر ئُؤاھٹ ج ایھب ۔۔

ਤਗਰਹੁ ਵਤਸ ਆਇਆ ਮੰਗਲੁ ਗਾਇਆ ਪੰਚ ਿੁਸਟ ਓਇ ਭਾਤਗ ਗਇਆ ॥

پب
گِروہ وس ا نا لگنم اگنا ج ُدست اوےؑ اھبگ ایگ ۔۔
ਸੀਿਲ ਆਘਾਣੇ ਅੰਤਮਰਿ ਬਾਣੇ ਸਾਜਨ ਸੰਿ ਬਸੀਿਾ ॥

ئ
لتیس ا اھگےن ارمِت ناےن سانج سیت ِسیبھا ۔۔
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਹਤਰ ਤਸਉ ਮਨੁ ਮਾਤਨਆ ਸੋ ਪਰਭੁ ਨੈਣੀ ਿੀਿਾ ॥੧॥

وہک نانک ہر سِیؤ نم اماین وس رپَھب نَیبی داھٹی ۔۔۱۔۔
ਸੋਤਹਅੜੇ ਸੋਤਹਅੜੇ ਮੇਰੇ ਬੰਕ ਿੁਆਰੇ ਰਾਮ ॥

وس ِہترے وس ِہترے ریمے کنب ُدوارے رام ۔۔

ਪਾਹੁਨੜੇ ਪਾਹੁਨੜੇ ਮੇਰੇ ਸੰਿ ਤਪਆਰੇ ਰਾਮ ॥

نا ُہترے نا ُہترے ریمے سیت ایپرے رام ۔۔
ਸੰਿ ਤਪਆਰੇ ਕਾਰਜ ਸਾਰੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਤਰ ਲਗੇ ਸੇਵਾ ॥

سیت ایپرے اکرچ سارے اکسمنر رک ےگل ویسا ۔۔
ਆਪੇ ਜਾਞੀ ਆਪੇ ਮਾਞੀ ਆਤਪ ਸੁਆਮੀ ਆਤਪ ਿੇਵਾ ॥

ا ےپ اجپبی ا ےپ امپبی ا ت سُؤا یم ا ت َدویا ۔۔
ਅਪਣਾ ਕਾਰਜੁ ਆਤਪ ਸਵਾਰੇ ਆਪੇ ਧਾਰਨ ਧਾਰੇ ॥

اانپ اکرچ ا ت وسارے ا ےپ داھرن داھرے ۔۔
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਸਹੁ ਘਰ ਮਤਹ ਬੈਿਾ ਸੋਹੇ ਬੰਕ ਿੁਆਰੇ ॥੨॥

وہک نانک َسہؤ رھگ ہہم اھٹیب وسےہ کنب ُدوارے ۔۔۲۔۔
ਨਵ ਤਨਧੇ ਨਉ ਤਨਧੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਮਤਹ ਆਈ ਰਾਮ ॥

ونَ ن ِدےھ ئؤ ن ِدےھ ریمے رھگ ہہم ا یئ رام ۔۔
ਸਭੁ ਤਕਛੁ ਮੈ ਸਭੁ ਤਕਛੁ ਪਾਇਆ ਨਾਮੁ ਤਧਆਈ ਰਾਮ ॥

ک
ک
سیھ ِچھ م َے سیھ ِچھ نانا نام دایھیئ رام ۔۔

ਨਾਮੁ ਤਧਆਈ ਸਿਾ ਸਖਾਈ ਸਹਜ ਸੁਭਾਈ ਗੋਤਵੰਿਾ ॥

سہ
نام دایھیئ دسا اھکسیئ ج ُسبھایئ وگوِدنا ۔۔

ਗਣਿ ਤਮਟਾਈ ਚੂਕੀ ਧਾਈ ਕਿੇ ਨ ਤਵਆਪੈ ਮਨ ਤਚੰਿਾ ॥

تنگ مِیایئ ُجؤیک داھیئ دکے ہن ونا ئَے نم ِجیدا ۔۔
ਗੋਤਵੰਿ ਗਾਜੇ ਅਨਹਿ ਵਾਜੇ ਅਚਰਜ ਸੋਭ ਬਣਾਈ ॥

وگوِدن اگےج ابچد واےج ارچچ وسھب انبیئ ۔۔

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਤਪਰੁ ਮੇਰੈ ਸੰਗੇ ਿਾ ਮੈ ਨਵ ਤਨਤਧ ਪਾਈ ॥੩॥

وہک نانک پِر ریمَے ےگنس نا م َے ونَ ن ِدھ نایئ ۔۔۳۔۔
ਸਰਤਸਅੜੇ ਸਰਤਸਅੜੇ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਸਭ ਮੀਿਾ ਰਾਮ ॥

رس ٔسِرے رس ٔسِرے ریمے اھبیئ سیھ مییا رام ۔۔
ਤਬਖਮੋ ਤਬਖਮੁ ਅਖਾੜਾ ਮੈ ਗੁਰ ਤਮਤਲ ਜੀਿਾ ਰਾਮ ॥

نک نکھ
ِ ھمؤ ِ م ااھکرا م َے ُگر مِل اتیج رام ۔۔

ਗੁਰ ਤਮਤਲ ਜੀਿਾ ਹਤਰ ਹਤਰ ਕੀਿਾ ਿੂਟੀ ਭੀਿਾ ਭਰਮ ਗੜਾ ॥

ب
ُگر مِل اتیج ہر ہر کییا ئُؤیٹ ھییا رھبم گرا ۔۔

ਪਾਇਆ ਖਜਾਨਾ ਬਹੁਿੁ ਤਨਧਾਨਾ ਸਾਣਥ ਮੇਰੀ ਆਤਪ ਖੜਾ ॥

ک
نانا ھراہن تہب ن ِداھنا ساھتن ریمی ا ت ڑھکا ۔۔

ਸੋਈ ਸੁਤਗਆਨਾ ਸੋ ਪਰਧਾਨਾ ਜੋ ਪਰਤਭ ਅਪਨਾ ਕੀਿਾ ॥

وسیئ ُسگیانا وس رپداھنا وج رپَھب اانپ کییا ۔۔
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਜਾਂ ਵਤਲ ਸੁਆਮੀ ਿਾ ਸਰਸੇ ਭਾਈ ਮੀਿਾ ॥੪॥੧॥

وہک نانک اجن ول سُؤا یم نا رسےس اھبیئ مییا ۔۔۴۔۔۱۔۔
ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥

ا سا ہلحم ۵۔۔
ਅਕਥਾ ਹਤਰ ਅਕਥ ਕਥਾ ਤਕਛੁ ਜਾਇ ਨ ਜਾਣੀ ਰਾਮ ॥

ک
ااھتک ہر اکبھ اھتک ِچھ اجۓ ہن اجین رام ۔۔

ਸੁਤਰ ਨਰ ਸੁਤਰ ਨਰ ਮੁਤਨ ਜਨ ਸਹਤਜ ਵਖਾਣੀ ਰਾਮ ॥

سہ
ُسر رن ُسر رن مُں نج ج واھکین رام ۔۔

ਸਹਜੇ ਵਖਾਣੀ ਅਤਮਉ ਬਾਣੀ ਚਰਣ ਕਮਲ ਰੰਗੁ ਲਾਇਆ ॥

س
ہجے واھکین ا ِمپؤ ناین رچن لمک رنگ النا ۔۔

ਜਤਪ ਏਕੁ ਅਲਖੁ ਪਰਭੁ ਤਨਰੰਜਨੁ ਮਨ ਤਚੰਤਿਆ ਿਲੁ ਪਾਇਆ ॥

جت انک اھکل رپَھب پِرنجن نم ِجیدنا لھپ نانا ۔۔
ਿਤਜ ਮਾਨੁ ਮੋਹੁ ਤਵਕਾਰੁ ਿੂਜਾ ਜੋਿੀ ਜੋਤਿ ਸਮਾਣੀ ॥

جت امن ومہ وِاکر ُدواج وجیت وجت امسین ۔۔
ਤਬਨਵੰਤਿ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਪਰਸਾਿੀ ਸਿਾ ਹਤਰ ਰੰਗੁ ਮਾਣੀ ॥੧॥

پِپ َؤپپ نانک ُگر رپسادی دسا ہر رنگ امین ۔۔۱۔۔

ਹਤਰ ਸੰਿਾ ਹਤਰ ਸੰਿ ਸਜਨ ਮੇਰੇ ਮੀਿ ਸਹਾਈ ਰਾਮ ॥

ہر سییا ہر سیت نجس ریمے تیم اہسیئ رام ۔۔
ਵਿਭਾਗੀ ਵਿਭਾਗੀ ਸਿਸੰਗਤਿ ਪਾਈ ਰਾਮ ॥

وداھبیگ وداھبیگ سیسیگت نایئ رام ۔۔

ਵਿਭਾਗੀ ਪਾਏ ਨਾਮੁ ਤਧਆਏ ਲਾਥੇ ਿੂਖ ਸੰਿਾਪੈ ॥

وداھبیگ ناےئ نام دایھےئ الےھت ُدوھک سییاےپَ ۔۔
ਗੁਰ ਚਰਣੀ ਲਾਗੇ ਭਰਮ ਭਉ ਭਾਗੇ ਆਪੁ ਤਮਟਾਇਆ ਆਪੈ ॥

ب
ُگر رچین الےگ رھبم ھؤ اھبےگ ا ت مِیانا ا ئَے ۔۔

ਕਤਰ ਤਕਰਪਾ ਮੇਲੇ ਪਰਤਭ ਅਪੁਨੈ ਤਵਛੁਤੜ ਕਿਤਹ ਨ ਜਾਈ ॥

رک کِرنا ےلیم رپَھب ا پ َپے وِڑھچ کبہ ِہ ہن اجیئ ۔۔

ਤਬਨਵੰਤਿ ਨਾਨਕ ਿਾਸੁ ਿੇਰਾ ਸਿਾ ਹਤਰ ਸਰਣਾਈ ॥੨॥

پِپ َؤپپ نانک داس ریتا دسا ہر رسنایئ ۔۔۲۔۔

ਹਤਰ ਿਰੇ ਹਤਰ ਿਤਰ ਸੋਹਤਨ ਿੇਰੇ ਭਗਿ ਤਪਆਰੇ ਰਾਮ ॥

ہر درے ہر در وسنہ ریتے تگھب ایپرے رام ۔۔
ਵਾਰੀ ਤਿਨ ਵਾਰੀ ਜਾਵਾ ਸਿ ਬਤਲਹਾਰੇ ਰਾਮ ॥

واری پِں واری اجوا دص اہلبرے رام ۔۔

ਸਿ ਬਤਲਹਾਰੇ ਕਤਰ ਨਮਸਕਾਰੇ ਤਜਨ ਭੇਟਿ ਪਰਭੁ ਜਾਿਾ ॥

ب
دص اہلبرے رک اکسمنرے ِجں ھیپت رپَھب اجنا ۔۔

ਘਤਟ ਘਤਟ ਰਤਵ ਰਤਹਆ ਸਭ ਥਾਈ ਪੂਰਨ ਪੁਰਖੁ ਤਬਧਾਿਾ ॥

ٹھگ ٹھگ َروِ رایہ سیھ اھتیئ ئُؤرن ُپرھک نِداھنا ۔۔

ਗੁਰੁ ਪੂਰਾ ਪਾਇਆ ਨਾਮੁ ਤਧਆਇਆ ਜੂਐ ਜਨਮੁ ਨ ਹਾਰੇ ॥

ُگر ئُؤرا نانا نام دایھنا ُجؤ ئَے منج ہن اہرے ۔۔

ਤਬਨਵੰਤਿ ਨਾਨਕ ਸਰਤਣ ਿੇਰੀ ਰਾਖੁ ਤਕਰਪਾ ਧਾਰੇ ॥੩॥

پِپ َؤپپ نانک رسن ریتی راھک کِرنا داھرے ۔۔۳۔۔
ਬੇਅੰਿਾ ਬੇਅੰਿ ਗੁਣ ਿੇਰੇ ਕੇਿਕ ਗਾਵਾ ਰਾਮ ॥

کییک اگوا رام ۔۔
ےبااتن ےباپپ ُگں ریتے َ
ਿੇਰੇ ਚਰਣਾ ਿੇਰੇ ਚਰਣ ਧੂਤੜ ਵਿਭਾਗੀ ਪਾਵਾ ਰਾਮ ॥

ریتے رچنا ریتے رچن دھُؤر وداھبیگ ناوا رام ۔۔
ਹਤਰ ਧੂੜੀ ਨਹਾਈਐ ਮੈਲੁ ਗਵਾਈਐ ਜਨਮ ਮਰਣ ਿੁਖ ਲਾਥੇ ॥

ہر دھُؤری بہھا ئٔے َ لیم وگَاےیئَ منج رمن ُدھک الےھت ۔۔
ਅੰਿਤਰ ਬਾਹਤਰ ਸਿਾ ਹਿੂਰੇ ਪਰਮੇਸਰੁ ਪਰਭੁ ਸਾਥੇ ॥

ارتن ناہر دسا دحُورے رپرسیم رپَھب ساےھت ۔۔

ਤਮਟੇ ਿੂਖ ਕਤਲਆਣ ਕੀਰਿਨ ਬਹੁਤੜ ਜੋਤਨ ਨ ਪਾਵਾ ॥

ِمپے ُدوھک ایلکن ریکنت ب ُہروجن ہن ناوا ۔۔

ਤਬਨਵੰਤਿ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਸਰਤਣ ਿਰੀਐ ਆਪਣੇ ਪਰਭ ਭਾਵਾ ॥੪॥੨॥

پِپ َؤپپ نانک ُگر رسن رت پ َپے ا ےنپ رپَھب اھبوا ۔۔۴۔۔۲۔۔
ਆਸਾ ਛੰਿ ਮਹਲਾ ੫ ਘਰੁ ੪

ا سا چھپت ہلحم  ۵رھگ ۴
ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪਰਸਾਤਿ ॥

اِک اواکنر سیگؤر رپساد ۔۔
ਹਤਰ ਚਰਨ ਕਮਲ ਮਨੁ ਬੇਤਧਆ ਤਕਛੁ ਆਨ ਨ ਮੀਿਾ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ॥

ک
ہر رچن لمک نم َپیدایھ ِچھ ا ن ہن اھٹیم رام راےج ۔۔

ਤਮਤਲ ਸੰਿਸੰਗਤਿ ਆਰਾਤਧਆ ਹਤਰ ਘਤਟ ਘਟੇ ਿੀਿਾ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ॥

گ
مِل سییسیگت ا رادایھ ہر ٹھگ ھپے داھٹی رام راےج ۔۔

ਹਤਰ ਘਤਟ ਘਟੇ ਿੀਿਾ ਅੰਤਮਰਿੋੁ ਵੂਿਾ ਜਨਮ ਮਰਨ ਿੁਖ ਨਾਿੇ ॥

گ
ہر ٹھگ ھپے داھٹی ارمِت ُوواھٹ منج رمن ُدھک ناےھٹ ۔۔

ਗੁਣ ਤਨਤਧ ਗਾਇਆ ਸਭ ਿੂਖ ਤਮਟਾਇਆ ਹਉਮੈ ਤਬਨਸੀ ਗਾਿੇ ॥

ن
ُگں ن ِدھ اگنا سیھ ُدوھک مِیانا ہؤ م َے ِیسی اگےھٹ ۔۔

ਤਪਰਉ ਸਹਜ ਸੁਭਾਈ ਛੋਤਿ ਨ ਜਾਈ ਮਤਨ ਲਾਗਾ ਰੰਗੁ ਮਜੀਿਾ ॥

م
پ سہ
ب
ب
چ
ی
س
ُ
ن
ِرو ج ھایئ وھچد ہن اجیئ نم الاگ ر گ ھا ۔۔

ਹਤਰ ਨਾਨਕ ਬੇਧੇ ਚਰਨ ਕਮਲ ਤਕਛੁ ਆਨ ਨ ਮੀਿਾ ॥੧॥

ک
ہر نانک دیبےھ رچن لمک ِچھ ا ن ہن اھٹیم ۔۔۱۔۔

ਤਜਉ ਰਾਿੀ ਜਤਲ ਮਾਛੁਲੀ ਤਿਉ ਰਾਮ ਰਤਸ ਮਾਿੇ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ॥

ج ٔپؤ رایت لج امیلھچ پپؤ رام رس امےت رام راےج ۔۔
ਗੁਰ ਪੂਰੈ ਉਪਿੇਤਸਆ ਜੀਵਨ ਗਤਿ ਭਾਿੇ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ॥

ُگر ئُؤ َرے ا ُندئسیا ویجن گپ اھبےت رام راےج ۔۔

ਜੀਵਨ ਗਤਿ ਸੁਆਮੀ ਅੰਿਰਜਾਮੀ ਆਤਪ ਲੀਏ ਲਤੜ ਲਾਏ ॥

ویجن گپ سُؤا یم ارتناجیم ا ت ےئیل ڑل الےئ ۔۔
ਹਤਰ ਰਿਨ ਪਿਾਰਥੋ ਪਰਗਟੋ ਪੂਰਨੋ ਛੋਤਿ ਨ ਕਿਹੂ ਜਾਏ ॥

ہر رنت نداروھت رپوٹگ ئُؤرون وھچد ہن کبہ ُؤ اجےئ ۔۔

ਪਰਭੁ ਸੁਘਰੁ ਸਰੂਪੁ ਸੁਜਾਨੁ ਸੁਆਮੀ ਿਾ ਕੀ ਤਮਟੈ ਨ ਿਾਿੇ ॥

گ
رپَھب ُس ھر رسُوت سُچان سُؤا یم نا یک ِمپے ہن داےت ۔۔
ਜਲ ਸੰਤਗ ਰਾਿੀ ਮਾਛੁਲੀ ਨਾਨਕ ਹਤਰ ਮਾਿੇ ॥੨॥

لج گنس رایت امیلھچ نانک ہر امےت ۔۔۲۔۔
ਚਾਤਿਰਕੁ ਜਾਚੈ ਬੂੰਿ ਤਜਉ ਹਤਰ ਪਰਾਨ ਅਧਾਰਾ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ॥

اچرتِک اج َچے ئُؤدن ج ٔپؤ ہر رپان اداھرا رام راےج ۔۔

ਮਾਲੁ ਖਜੀਨਾ ਸੁਿ ਭਰਾਿ ਮੀਿ ਸਭਹੂੰ ਿੇ ਤਪਆਰਾ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ॥

ک
سب
ھ
ھ
ہ
چ
ی
س
ُؤن ےت ایپرا رام راےج ۔۔
امل یا ُ ت رھبات تیم
ਸਭਹੂੰ ਿੇ ਤਪਆਰਾ ਪੁਰਖੁ ਤਨਰਾਰਾ ਿਾ ਕੀ ਗਤਿ ਨਹੀ ਜਾਣੀਐ ॥

سب
ھ ُہؤن ےت ایپرا ُپرھک پِرارا نا یک گپ یہن اج پپَے ۔۔

ਹਤਰ ਸਾਤਸ ਤਗਰਾਤਸ ਨ ਤਬਸਰੈ ਕਬਹੂੰ ਗੁਰ ਸਬਿੀ ਰੰਗੁ ਮਾਣੀਐ ॥

ہر ساس گِراس ہن ِئسرے کب ُہؤن ُگر دبسی رنگ ام نیپے ۔۔

ਪਰਭੁ ਪੁਰਖੁ ਜਗਜੀਵਨੋ ਸੰਿ ਰਸੁ ਪੀਵਨੋ ਜਤਪ ਭਰਮ ਮੋਹ ਿੁਖ ਿਾਰਾ ॥

چگ
رپَھب ُپرھک چپؤون سیت رس ویپون جت رھبم ومہ ُدھک دارا ۔۔
ਚਾਤਿਰਕੁ ਜਾਚੈ ਬੂੰਿ ਤਜਉ ਨਾਨਕ ਹਤਰ ਤਪਆਰਾ ॥੩॥

اچرتِک اج َچے ئُؤدن ج ٔپؤ نانک ہر ایپرا ۔۔۳۔۔

ਤਮਲੇ ਨਰਾਇਣ ਆਪਣੇ ਮਾਨੋਰਥੋ ਪੂਰਾ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ॥

مل ِے رنانئ ا ےنپ امونروھت ئُؤرا رام راےج ۔۔

ਢਾਿੀ ਭੀਤਿ ਭਰੰਮ ਕੀ ਭੇਟਿ ਗੁਰੁ ਸੂਰਾ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ॥

ب
داھیھٹ ب ِھپت رھبّم یک ھیپت ُگر سُؤرا رام راےج ۔۔
ਪੂਰਨ ਗੁਰ ਪਾਏ ਪੁਰਤਬ ਤਲਖਾਏ ਸਭ ਤਨਤਧ ਿੀਨ ਿਇਆਲਾ ॥

ئُؤرن ُگر ناےئ ُپرت لک ِھاےئ سیھ ن ِدھ دِنی دناال ۔۔
ਆਤਿ ਮਤਧ ਅੰਤਿ ਪਰਭੁ ਸੋਈ ਸੁੰਿਰ ਗੁਰ ਗੋਪਾਲਾ ॥

ا د دمھ اپپ رپَھب وسیئ ُسیدر ُگر وگناال ۔۔

ਸੂਖ ਸਹਜ ਆਨੰਿ ਘਨੇਰੇ ਪਤਿਿ ਪਾਵਨ ਸਾਧੂ ਧੂਰਾ ॥

سہ
سُؤھک ج ا دنن رینھگے پپِت ناون سا ُدوھ دھُؤرا ۔۔

ਹਤਰ ਤਮਲੇ ਨਰਾਇਣ ਨਾਨਕਾ ਮਾਨੋਰਥੋੁ ਪੂਰਾ ॥੪॥੧॥੩॥

ہر مل ِے رنانئ نااکن امونرھت ئُؤرا ۔۔۴۔۔۱۔۔۳۔۔
ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ਛੰਿ ਘਰੁ ੬

ا سا ہلحم  ۵چھپت رھگ ۶
ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪਰਸਾਤਿ ॥

اِک اواکنر سیگؤر رپساد ۔۔

ਸਲੋਕੁ ॥

ولسک ۔۔
ਜਾ ਕਉ ਭਏ ਤਿਪਾਲ ਪਰਭ ਹਤਰ ਹਤਰ ਸੇਈ ਜਪਾਿ ॥

اج کؤ ےئھب کِرنال رپَھب ہر ہر سیبی اپجت ۔۔

ਨਾਨਕ ਪਰੀਤਿ ਲਗੀ ਤਿਨਹ ਰਾਮ ਤਸਉ ਭੇਟਿ ਸਾਧ ਸੰਗਾਿ ॥੧॥

ب
نانک رپپپ یگل پ ِبہھ رام سِیؤ ھیپت سادھ اگنست ۔۔۱۔۔
ਛੰਿੁ ॥

چھپت ۔۔
ਜਲ ਿੁਧ ਤਨਆਈ ਰੀਤਿ ਅਬ ਿੁਧ ਆਚ ਨਹੀ ਮਨ ਐਸੀ ਪਰੀਤਿ ਹਰੇ ॥

لج ُددھ اینیئ ِرپپ ات ُددھ ا چ یہن نم ایسی رپِپپ ہرے ۔۔
ਅਬ ਉਰਤਝਓ ਅਤਲ ਕਮਲੇਹ ਬਾਸਨ ਮਾਤਹ ਮਗਨ ਇਕੁ ਤਖਨੁ ਭੀ ਨਾਤਹ ਟਰੈ ॥

ک
چ
ک
ھ
ِ
ات اُر ِ ھپؤ ال ملہیہ نانس امہِ نگم اِک ں یھب ناہِ رٹَے ۔۔
ਤਖਨੁ ਨਾਤਹ ਟਰੀਐ ਪਰੀਤਿ ਹਰੀਐ ਸੀਗਾਰ ਹਤਭ ਰਸ ਅਰਪੀਐ ॥

ک
ھ
ب
پ
پ
ہ
پ
ئ
ئ
َ
ِ
ہ
پ
َ
ں ناہِ ر ے رپِ پ ر ٔے َ اگیسر ھ رس ار ٔے ۔۔

ਜਹ ਿੂਖੁ ਸੁਣੀਐ ਜਮ ਪੰਥੁ ਭਣੀਐ ਿਹ ਸਾਧਸੰਤਗ ਨ ਿਰਪੀਐ ॥

ب
ھ
ھ
َ
ی
پ
ی
پ
پ
س
ی
ے ہت ساد گ ہن در ے ٔ۔۔
ہج ُدوھک ُسییپے مج ھتنپ
ਕਤਰ ਕੀਰਤਿ ਗੋਤਵੰਿ ਗੁਣੀਐ ਸਗਲ ਪਰਾਛਿ ਿੁਖ ਹਰੇ ॥

رک کِترت وگوِدن ُگیپے َ لگس رپَاتھچ ُدھک ہرے ۔۔

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਛੰਿ ਗੋਤਵੰਿ ਹਤਰ ਕੇ ਮਨ ਹਤਰ ਤਸਉ ਨੇਹੁ ਕਰੇਹੁ ਐਸੀ ਮਨ ਪਰੀਤਿ ਹਰੇ ॥੧॥

وہک نانک چھپت وگوِدن ہر ےک نم ہر سِیؤ پبہؤ رکوہی ایسی نم رپِپپ ہرے ۔۔۱۔۔

ਜੈਸੀ ਮਛੁਲੀ ਨੀਰ ਇਕੁ ਤਖਨੁ ਭੀ ਨਾ ਧੀਰੇ ਮਨ ਐਸਾ ਨੇਹੁ ਕਰੇਹੁ ॥

ک
ھ
ب
پ
ِ
ہ
ھ
ت
یسیج یلھچم رین اِک ں یھب ہن د رے نم ااسی ؤ رکوہی ۔۔
ਜੈਸੀ ਚਾਤਿਰਕ ਤਪਆਸ ਤਖਨੁ ਤਖਨੁ ਬੂੰਿ ਚਵੈ ਬਰਸੁ ਸੁਹਾਵੇ ਮੇਹੁ ॥

ک ک
یسیج اچرتِک ایپس ھِں ھِں ئُؤدن َج َؤے پرس ُسہاوے مبہؤ ۔۔
ਹਤਰ ਪਰੀਤਿ ਕਰੀਜੈ ਇਹੁ ਮਨੁ ਿੀਜੈ ਅਤਿ ਲਾਈਐ ਤਚਿੁ ਮੁਰਾਰੀ ॥

ہر رپپپ رک بج َے اویہ نم د بج َے ات ال پ ٔپے ِجت مُراری ۔۔
ਮਾਨੁ ਨ ਕੀਜੈ ਸਰਤਣ ਪਰੀਜੈ ਿਰਸਨ ਕਉ ਬਤਲਹਾਰੀ ॥

امن ہن کبج َے رسن رپ بج َے درنس کؤ اہلبری ۔۔

ਗੁਰ ਸੁਪਰਸੰਨੇ ਤਮਲੁ ਨਾਹ ਤਵਛੁੰਨੇ ਧਨ ਿੇਿੀ ਸਾਚੁ ਸਨੇਹਾ ॥

چ
ُگر ُستر سیّے مِل ناہ وِ ُھپے دنھ َدندی ساچ سیبہا ۔۔

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਛੰਿ ਅਨੰਿ ਿਾਕੁਰ ਕੇ ਹਤਰ ਤਸਉ ਕੀਜੈ ਨੇਹਾ ਮਨ ਐਸਾ ਨੇਹੁ ਕਰੇਹੁ ॥੨॥

ہین رکوہی ۔۔۲۔۔
وہک نانک چھپت اپپت اھٹ ُکر ےک ہر سِیؤ کبج َے اہین نم ااسی ُ
ਚਕਵੀ ਸੂਰ ਸਨੇਹੁ ਤਚਿਵੈ ਆਸ ਘਣੀ ਕਤਿ ਤਿਨੀਅਰੁ ਿੇਖੀਐ ॥

نک
گ
ھب
ھی
پ
وکچِی سُؤر سیبہؤ ِجپ َؤے ا س ی دک دِرئین د ے َ۔۔

ਕੋਤਕਲ ਅੰਬ ਪਰੀਤਿ ਚਵੈ ਸੁਹਾਵੀਆ ਮਨ ਹਤਰ ਰੰਗੁ ਕੀਜੀਐ ॥

کب
وککِل امت رپپپ َج َؤے ُسہاونا نم ہر رنگ چی َپے ۔۔

ਹਤਰ ਪਰੀਤਿ ਕਰੀਜੈ ਮਾਨੁ ਨ ਕੀਜੈ ਇਕ ਰਾਿੀ ਕੇ ਹਤਭ ਪਾਹੁਤਣਆ ॥

ہر رپِپپ رک بج َے امن ہن کبج َے اِک رایت ےک ہبھ ناہ ُ ِییا ۔۔

ਅਬ ਤਕਆ ਰੰਗੁ ਲਾਇਓ ਮੋਹੁ ਰਚਾਇਓ ਨਾਗੇ ਆਵਣ ਜਾਵਤਣਆ ॥

ات ایک رنگ الویئ ومہ راچویئ ناےگ ا ون اجواین ۔۔

ਤਥਰੁ ਸਾਧੂ ਸਰਣੀ ਪੜੀਐ ਚਰਣੀ ਅਬ ਟੂਟਤਸ ਮੋਹੁ ਜੁ ਤਕਿੀਐ ॥

ب
ھِر سا ُدوھ رسین ڑپ پ َپے رچین ات ئُؤسٹ ومہ وج کِیی َپے ۔۔

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਛੰਿ ਿਇਆਲ ਪੁਰਖ ਕੇ ਮਨ ਹਤਰ ਲਾਇ ਪਰੀਤਿ ਕਬ ਤਿਨੀਅਰੁ ਿੇਖੀਐ ॥੩॥

نک
وہک نانک چھپت دنال ُپرھک ےک نم ہر ال ِئے رپِپپ بک دِرئین د ھیپے َ۔۔۳۔۔
ਤਨਤਸ ਕੁਰੰਕ ਜੈਸੇ ਨਾਿ ਸੁਤਣ ਸਰਵਣੀ ਹੀਉ ਤਿਵੈ ਮਨ ਐਸੀ ਪਰੀਤਿ ਕੀਜੈ ॥

ئِس ُکرنک ےسیج ناد ُسں رسَوین ہپؤ د َِوے نم ایسی رپپپ کبج َے ۔۔
ਜੈਸੀ ਿਰੁਤਣ ਭਿਾਰ ਉਰਝੀ ਤਪਰਤਹ ਤਸਵੈ ਇਹੁ ਮਨੁ ਲਾਲ ਿੀਜੈ ॥

یسیج رتن اتھبر اُریھج پِرہِ سِ َؤے اویہ نم الل د بج َے ۔۔
ਮਨੁ ਲਾਲਤਹ ਿੀਜੈ ਭੋਗ ਕਰੀਜੈ ਹਤਭ ਖੁਸੀਆ ਰੰਗ ਮਾਣੇ ॥

ُک
ہل د بج َے وھبگ رک بج َے ہبھ ھسیا رنگ امےن ۔۔
نم ال ِ
ਤਪਰੁ ਅਪਨਾ ਪਾਇਆ ਰੰਗੁ ਲਾਲੁ ਬਣਾਇਆ ਅਤਿ ਤਮਤਲਓ ਤਮਿਰ ਤਚਰਾਣੇ ॥

پِر اانپ نانا رنگ الل انبنا ات مل ِپؤ ِمتر جِراےن ۔۔

ਗੁਰੁ ਥੀਆ ਸਾਖੀ ਿਾ ਤਿਿਮੁ ਆਖੀ ਤਪਰ ਜੇਹਾ ਅਵਰੁ ਨ ਿੀਸੈ ॥

ب
ھ
ئ
پ
س
ُگر ایھت سایھک نا ِد م ا یھک ِر اہیج ا َور ہن د َ ے ۔۔

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਛੰਿ ਿਇਆਲ ਮੋਹਨ ਕੇ ਮਨ ਹਤਰ ਚਰਣ ਗਹੀਜੈ ਐਸੀ ਮਨ ਪਰੀਤਿ ਕੀਜੈ ॥੪॥੧॥੪॥

گ
وہک نانک چھپت دنال ومنہ ےک نم ہر رچن ہبج َے ایسی نم رپپپ کبج َے ۔۔۴۔۔۱۔۔۴۔۔
ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥

ا سا ہلحم ۵۔۔
ਸਲੋਕੁ ॥

ولسک ۔۔

ਬਨੁ ਬਨੁ ਤਿਰਿੀ ਖੋਜਿੀ ਹਾਰੀ ਬਹੁ ਅਵਗਾਤਹ ॥

ب
نب نب ھِریت وھکیتج اہری وہب اواگہِ۔۔

ਨਾਨਕ ਭੇਟੇ ਸਾਧ ਜਬ ਹਤਰ ਪਾਇਆ ਮਨ ਮਾਤਹ ॥੧॥

ب
نانک ھیپے سادھ جت ہر نانا نم امہِ۔۔۱۔۔
ਛੰਿ ॥

چھپت ۔۔
ਜਾ ਕਉ ਖੋਜਤਹ ਅਸੰਖ ਮੁਨੀ ਅਨੇਕ ਿਪੇ ॥

اج کؤ وھکہہجِ اھکنس مُبی اپیک ےپت ۔۔

ਬਰਹਮੇ ਕੋਤਟ ਅਰਾਧਤਹ ਤਗਆਨੀ ਜਾਪ ਜਪੇ ॥

پرےمہ وکت ارادھ ِہ گ ِیاین اجت ےپج ۔۔

ਜਪ ਿਾਪ ਸੰਜਮ ਤਕਤਰਆ ਪੂਜਾ ਅਤਨਕ ਸੋਧਨ ਬੰਿਨਾ ॥

سب
ج
ک
ئ
ِ
جت نات م رنا ُؤاج ان ِک وسدنھ دنبنا ۔۔

ਕਤਰ ਗਵਨੁ ਬਸੁਧਾ ਿੀਰਥਹ ਮਜਨੁ ਤਮਲਨ ਕਉ ਤਨਰੰਜਨਾ ॥

ب م
ل
چ
م
ِ
پ
ک
ِ
رک وگَن ئ ُسداھ ریت ھہ ں ں ؤ رانجن ۔۔

ਮਾਨੁਖ ਬਨੁ ਤਿਨੁ ਪਸੂ ਪੰਖੀ ਸਗਲ ਿੁਝਤਹ ਅਰਾਧਿੇ ॥

ُب
ج
ام ُنکھ نب پِں ئسُؤ یھکنپ لگس ھہ ارادےتھ ۔۔

ਿਇਆਲ ਲਾਲ ਗੋਤਬੰਿ ਨਾਨਕ ਤਮਲੁ ਸਾਧਸੰਗਤਿ ਹੋਇ ਗਿੇ ॥੧॥

دنال الل وگپِید نانک مِل سادھسیگت وہۓ ےتگ ۔۔۱۔۔
ਕੋਤਟ ਤਬਸਨ ਅਵਿਾਰ ਸੰਕਰ ਜਟਾਧਾਰ ॥

ئ
وکت ِسں ا َونار رکنس اٹجداھر ۔۔

ਚਾਹਤਹ ਿੁਝਤਹ ਿਇਆਰ ਮਤਨ ਿਤਨ ਰੁਚ ਅਪਾਰ ॥

ُب
ج
ہہ ھہ دنار نم نت ُرچ انار ۔۔
اچ ِ

ਅਪਾਰ ਅਗਮ ਗੋਤਬੰਿ ਿਾਕੁਰ ਸਗਲ ਪੂਰਕ ਪਰਭ ਧਨੀ ॥

انار امگ وگپِید اھٹ ُکر لگس ئُؤرک رپَھب دینھ ۔۔

ਸੁਰ ਤਸਧ ਗਣ ਗੰਧਰਬ ਤਧਆਵਤਹ ਜਖ ਤਕੰਨਰ ਗੁਣ ਭਨੀ ॥

ُسر سِدھ نگ دنگرھت دایھوہِ چکھ کِتر ُگں ینھب ۔۔
ਕੋਤਟ ਇੰਿਰ ਅਨੇਕ ਿੇਵਾ ਜਪਿ ਸੁਆਮੀ ਜੈ ਜੈ ਕਾਰ ॥

وکت اِدنر اپیک َدویا جپت سُؤا یم ےجَ ےجَ اکر ۔۔
ਅਨਾਥ ਨਾਥ ਿਇਆਲ ਨਾਨਕ ਸਾਧਸੰਗਤਿ ਤਮਤਲ ਉਧਾਰ ॥੨॥

اناھت ناھت دنال نانک سادھسیگت مِل اُداھر ۔۔۲۔۔
ਕੋਤਟ ਿੇਵੀ ਜਾ ਕਉ ਸੇਵਤਹ ਲਤਖਮੀ ਅਤਨਕ ਭਾਤਿ ॥

لکھ
م
وکت دویی اج کؤ ویسہِ ی ان ِک اھبت ۔۔

ਗੁਪਿ ਪਰਗਟ ਜਾ ਕਉ ਅਰਾਧਤਹ ਪਉਣ ਪਾਣੀ ਤਿਨਸੁ ਰਾਤਿ ॥

ُگپت رپَگپ اج کؤ ارادھ ِہ ئؤن ناین دِسن رات ۔۔
ਨਤਖਅਿਰ ਸਸੀਅਰ ਸੂਰ ਤਧਆਵਤਹ ਬਸੁਧ ਗਗਨਾ ਗਾਵਏ ॥

نک
س
س
ھ
س
ی
ِی
ت
ت
ئ
گ
گ
س
ر ر ُؤر دایھوہِ ُ دھ یا اگوےئ ۔۔

ਸਗਲ ਖਾਣੀ ਸਗਲ ਬਾਣੀ ਸਿਾ ਸਿਾ ਤਧਆਵਏ ॥

لگس اھکین لگس ناین دسا دسا دایھوےئ ۔۔
ਤਸਤਮਰਤਿ ਪੁਰਾਣ ਚਿੁਰ ਬੇਿਹ ਖਟੁ ਸਾਸਿਰ ਜਾ ਕਉ ਜਪਾਤਿ ॥

ِسمرت ُپران چتُر پ َیدہ ٹھک سارتس اج کؤ اپجت ۔۔

ਪਤਿਿ ਪਾਵਨ ਭਗਤਿ ਵਛਲ ਨਾਨਕ ਤਮਲੀਐ ਸੰਤਗ ਸਾਤਿ ॥੩॥

تتپ ناون تگھب ولھچ نانک مِلیپے گنس سات ۔۔۳۔۔
ਜੇਿੀ ਪਰਭੂ ਜਨਾਈ ਰਸਨਾ ਿੇਿ ਭਨੀ ॥

ب
یتیج رپ ُھؤ انجیئ رانس پَپت ینھب ۔۔

ਅਨਜਾਨਿ ਜੋ ਸੇਵੈ ਿੇਿੀ ਨਹ ਜਾਇ ਗਨੀ ॥

ااجنپپ وج ویسَے َن َیبی ہن اجۓ ینگ ۔۔

ਅਤਵਗਿ ਅਗਨਿ ਅਥਾਹ ਿਾਕੁਰ ਸਗਲ ਮੰਝੇ ਬਾਹਰਾ ॥

ا َوگپ اتنگ ااھتہ اھٹ ُکر لگس ےھجنم ناہرا ۔۔

ਸਰਬ ਜਾਤਚਕ ਏਕੁ ਿਾਿਾ ਨਹ ਿੂਤਰ ਸੰਗੀ ਜਾਹਰਾ ॥

رست اج ِچک انک دانا ہن ُدور سیگی اجہرا ۔۔

ਵਤਸ ਭਗਿ ਥੀਆ ਤਮਲੇ ਜੀਆ ਿਾ ਕੀ ਉਪਮਾ ਤਕਿ ਗਨੀ ॥

وس تگھب بھِیا مل ِے ِجیا نا یک اُامپ کِپ ینگ ۔۔

ਇਹੁ ਿਾਨੁ ਮਾਨੁ ਨਾਨਕੁ ਪਾਏ ਸੀਸੁ ਸਾਧਹ ਧਤਰ ਚਰਨੀ ॥੪॥੨॥੫॥

اویہ دان امن نانک ناےئ سِیس سادھہ درھ رچین ۔۔۴۔۔۲۔۔۵۔۔
ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥

ا سا ہلحم ۵۔۔
ਸਲੋਕ ॥

ولسک ۔۔
ਉਿਮੁ ਕਰਹੁ ਵਿਭਾਗੀਹੋ ਤਸਮਰਹੁ ਹਤਰ ਹਤਰ ਰਾਇ ॥

اُدم رک ُہ وداھبوہیگ ِسمروہ ہر ہر راےئ ۔۔

ਨਾਨਕ ਤਜਸੁ ਤਸਮਰਿ ਸਭ ਸੁਖ ਹੋਵਤਹ ਿੂਖੁ ਿਰਿੁ ਭਰਮੁ ਜਾਇ ॥੧॥

نانک ِجس ِسمرت سیھ ُسکھ وہوہِ ُدوھک درد رھبم اجۓ ۔۔۱۔۔
ਛੰਿੁ ॥

چھپت ۔۔
ਨਾਮੁ ਜਪਿ ਗੋਤਬੰਿ ਨਹ ਅਲਸਾਈਐ ॥

نام جپت وگپِید ہن ااسل پ ٔپے ۔۔

ਭੇਟਿ ਸਾਧੂ ਸੰਗ ਜਮ ਪੁਤਰ ਨਹ ਜਾਈਐ ॥

ب
ھیپت سا ُدوھ گنس مج ُپر ہن اج پپَے ۔۔

ਿੂਖ ਿਰਿ ਨ ਭਉ ਤਬਆਪੈ ਨਾਮੁ ਤਸਮਰਿ ਸਿ ਸੁਖੀ ॥

سک
ب
ُدوھک درد ہن ھؤ ایب ئَے نام ِسمرت دص ُ ھی ۔۔

ਸਾਤਸ ਸਾਤਸ ਅਰਾਤਧ ਹਤਰ ਹਤਰ ਤਧਆਇ ਸੋ ਪਰਭੁ ਮਤਨ ਮੁਖੀ ॥

مک
ساس ساس ارادھ ہر ہر دِایھۓ وس رپَھب نم ُ ھی ۔۔

ਤਿਪਾਲ ਿਇਆਲ ਰਸਾਲ ਗੁਣ ਤਨਤਧ ਕਤਰ ਿਇਆ ਸੇਵਾ ਲਾਈਐ ॥

کِرنال دنال رسال ُگں ن ِدھ رک دایئ ویسا ال پ ٔپے ۔۔

ਨਾਨਕੁ ਪਇਅੰਪੈ ਚਰਣ ਜੰਪੈ ਨਾਮੁ ਜਪਿ ਗੋਤਬੰਿ ਨਹ ਅਲਸਾਈਐ ॥੧॥

نانک نیبمپَے

رچن چمپَے

نام جپت وگپِید ہہن ااسل پ ٔپے ۔۔۱۔۔

ਪਾਵਨ ਪਤਿਿ ਪੁਨੀਿ ਨਾਮ ਤਨਰੰਜਨਾ ॥

ناون پپِت ُنیپت نام پِرانجن ۔۔

ਭਰਮ ਅੰਧੇਰ ਤਬਨਾਸ ਤਗਆਨ ਗੁਰ ਅੰਜਨਾ ॥

رھبم ادنھتر پِیاس گ ِیان ُگر اانجن ۔۔

ਗੁਰ ਤਗਆਨ ਅੰਜਨ ਪਰਭ ਤਨਰੰਜਨ ਜਤਲ ਥਤਲ ਮਹੀਅਤਲ ਪੂਤਰਆ ॥

م
ُگر گ ِیان انجن رپَھب پِرنجن لج لھت ہییل ئُؤرنا ۔۔

ਇਕ ਤਨਮਖ ਜਾ ਕੈ ਤਰਿੈ ਵਤਸਆ ਤਮਟੇ ਤਿਸਤਹ ਤਵਸੂਤਰਆ ॥

ب
ےک ر َِدے وایس ِمپے ئِسہہ وِسُؤرنا ۔۔
اِک ِمکھ اج َ

ਅਗਾਤਧ ਬੋਧ ਸਮਰਥ ਸੁਆਮੀ ਸਰਬ ਕਾ ਭਉ ਭੰਜਨਾ ॥

ب ب
ااگدھ وبدھ رمسھت سُؤا یم رست اک ھؤ ھبچیا ۔۔

ਨਾਨਕੁ ਪਇਅੰਪੈ ਚਰਣ ਜੰਪੈ ਪਾਵਨ ਪਤਿਿ ਪੁਨੀਿ ਨਾਮ ਤਨਰੰਜਨਾ ॥੨॥

نانک نیبمپَے رچن چمپَے ناون پپِت ُنیپت نام پِرانجن ۔۔۲۔۔
ਓਟ ਗਹੀ ਗੋਪਾਲ ਿਇਆਲ ਤਿਪਾ ਤਨਧੇ ॥

اوت یہگ وگنال دنال کِرنا ن ِدےھ ۔۔

ਮੋਤਹ ਆਸਰ ਿੁਅ ਚਰਨ ਿੁਮਾਰੀ ਸਰਤਨ ਤਸਧੇ ॥

ومہِ ا رس ئُٔؤ

رچن ُبماری رسن سِدےھ ۔۔

ਹਤਰ ਚਰਨ ਕਾਰਨ ਕਰਨ ਸੁਆਮੀ ਪਤਿਿ ਉਧਰਨ ਹਤਰ ਹਰੇ ॥

ہر رچن اکرن رکن سُؤا یم پپِت اُدرھن ہر ہرے ۔۔
ਸਾਗਰ ਸੰਸਾਰ ਭਵ ਉਿਾਰ ਨਾਮੁ ਤਸਮਰਿ ਬਹੁ ਿਰੇ ॥

ب
سارگ اسنسر َھؤ اُنار نام ِسمرت وہب رتے ۔۔

ਆਤਿ ਅੰਤਿ ਬੇਅੰਿ ਖੋਜਤਹ ਸੁਨੀ ਉਧਰਨ ਸੰਿਸੰਗ ਤਬਧੇ ॥

ہج ُسبی اُدرھن سییسیگ نِدےھ ۔۔
ا د اپپ ےباپپ وھک ِ
ਨਾਨਕੁ ਪਇਅੰਪੈ ਚਰਨ ਜੰਪੈ ਓਟ ਗਹੀ ਗੋਪਾਲ ਿਇਆਲ ਤਿਪਾ ਤਨਧੇ ॥੩॥

نانک نیبمپَے رچن چمپَے اوت یہگ وگنال دنال کِرنا ن ِدےھ ۔۔۳۔۔

ਭਗਤਿ ਵਛਲੁ ਹਤਰ ਤਬਰਿੁ ਆਤਪ ਬਨਾਇਆ ॥

تگھب ولھچ ہر پِرد ا ت انبنا ۔۔

ਜਹ ਜਹ ਸੰਿ ਅਰਾਧਤਹ ਿਹ ਿਹ ਪਰਗਟਾਇਆ ॥

ہہج ہہج سیت ارادھ ِہ ہہت ہہت رپَاٹگنا ۔۔
ਪਰਤਭ ਆਤਪ ਲੀਏ ਸਮਾਇ ਸਹਤਜ ਸੁਭਾਇ ਭਗਿ ਕਾਰਜ ਸਾਤਰਆ ॥

سہ
رپَھب ا ت ےئیل امسۓ ج ُسبھاےئِ تگھب اکرچ سارِنا ۔۔
ਆਨੰਿ ਹਤਰ ਜਸ ਮਹਾ ਮੰਗਲ ਸਰਬ ਿੂਖ ਤਵਸਾਤਰਆ ॥

ا دنن ہر سج اہم لگنم رست ُدوھک وِسارنا ۔۔
ਚਮਿਕਾਰ ਪਰਗਾਸੁ ਿਹ ਤਿਸ ਏਕੁ ਿਹ ਤਿਰਸਟਾਇਆ ॥

اکتمچر رپَاگس دہ دِس انک ہہت درِاٹسنا ۔۔
ਨਾਨਕੁ ਪਇਅੰਪੈ ਚਰਣ ਜੰਪੈ ਭਗਤਿ ਵਛਲੁ ਹਤਰ ਤਬਰਿੁ ਆਤਪ ਬਨਾਇਆ ॥੪॥੩॥੬॥

نانک نیبمپَے رچن چمپَے تگھب ولھچ ہر پِرد ا ت انبنا ۔۔۴۔۔۳۔۔۶۔۔
ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥

ا سا ہلحم ۵۔۔
ਤਥਰੁ ਸੰਿਨ ਸੋਹਾਗੁ ਮਰੈ ਨ ਜਾਵਏ ॥

ب س
ھِر ییں وساہگ م َ َرے ہن اجوےئ ۔۔
ਜਾ ਕੈ ਤਗਰਤਹ ਹਤਰ ਨਾਹੁ ਸੁ ਸਿ ਹੀ ਰਾਵਏ ॥

ےک گِرہِ ہر ناوہ وس دص یہ راوےئ ۔۔
اج َ
ਅਤਵਨਾਸੀ ਅਤਵਗਿੁ ਸੋ ਪਰਭੁ ਸਿਾ ਨਵਿਨੁ ਤਨਰਮਲਾ ॥

اوِنایس اوِگپ وس رپَھب دسا ونَنت پِرمال ۔۔

ਨਹ ਿੂਤਰ ਸਿਾ ਹਿੂਤਰ ਿਾਕੁਰੁ ਿਹ ਤਿਸ ਪੂਰਨੁ ਸਿ ਸਿਾ ॥

ہہن ُدور دسا دحُور اھٹ ُکر دہ دِس ئُؤرن دص دسا ۔۔

ਪਰਾਨਪਤਿ ਗਤਿ ਮਤਿ ਜਾ ਿੇ ਤਪਰਅ ਪਰੀਤਿ ਪਰੀਿਮੁ ਭਾਵਏ ॥

رپَاتپن گپ مت اج ےت رپِنا رپِپپ رپمتی اھبوےئ ۔۔
ਨਾਨਕੁ ਵਖਾਣੈ ਗੁਰ ਬਚਤਨ ਜਾਣੈ ਤਥਰੁ ਸੰਿਨ ਸੋਹਾਗੁ ਮਰੈ ਨ ਜਾਵਏ ॥੧॥

ب س
نانک واھک ئَے ُگر نچب اج ئَے ھِر ییں وساہگ م َ َرے ہن اجوےئ ۔۔۱۔۔
ਜਾ ਕਉ ਰਾਮ ਭਿਾਰੁ ਿਾ ਕੈ ਅਨਿੁ ਘਣਾ ॥

ےک ا َند گھیا ۔۔
اج کؤ رام اتھبر نا َ

ਸੁਖਵੰਿੀ ਸਾ ਨਾਤਰ ਸੋਭਾ ਪੂਤਰ ਬਣਾ ॥

سک
ُ ھؤیتن سا نار وساھب ئُؤر انب ۔۔

ਮਾਣੁ ਮਹਿੁ ਕਤਲਆਣੁ ਹਤਰ ਜਸੁ ਸੰਤਗ ਸੁਰਜਨੁ ਸੋ ਪਰਭੂ ॥

ب
امن تہم ایلکن ہر سج گنس ُسرنج وس رپ ُھؤ ۔۔

ਸਰਬ ਤਸਤਧ ਨਵ ਤਨਤਧ ਤਿਿੁ ਤਗਰਤਹ ਨਹੀ ਊਨਾ ਸਭੁ ਕਛੂ ॥

ُ سی کج
ُ
ھ
رست سِدھ ونَ ن ِدھ پِپ گِرہِ یہن اونا ھ ؤ ۔۔

ਮਧੁਰ ਬਾਨੀ ਤਪਰਤਹ ਮਾਨੀ ਤਥਰੁ ਸੋਹਾਗੁ ਿਾ ਕਾ ਬਣਾ ॥

ب
دمُرھ ناین پِرہِ امین ھِر وساہگ نا اک انب ۔۔

ਨਾਨਕੁ ਵਖਾਣੈ ਗੁਰ ਬਚਤਨ ਜਾਣੈ ਜਾ ਕੋ ਰਾਮੁ ਭਿਾਰੁ ਿਾ ਕੈ ਅਨਿੁ ਘਣਾ ॥੨॥

ےک ا َند گھیا ۔۔۲۔۔
نانک واھک ئَے ُگر نچب اج ئَے اج وک رام اتھبر نا َ
ਆਉ ਸਖੀ ਸੰਿ ਪਾਤਸ ਸੇਵਾ ਲਾਗੀਐ ॥

ا و یھکس سیت ناس ویسا ال گیپے ۔۔

ਪੀਸਉ ਚਰਣ ਪਖਾਤਰ ਆਪੁ ਤਿਆਗੀਐ ॥

نیسؤ رچن اھکپر ا ت ایت گیپے ۔۔

ਿਤਜ ਆਪੁ ਤਮਟੈ ਸੰਿਾਪੁ ਆਪੁ ਨਹ ਜਾਣਾਈਐ ॥

جت ا ت ِمپے سییات ا ت ہن اجنا پپَے ۔۔

ਸਰਤਣ ਗਹੀਜੈ ਮਾਤਨ ਲੀਜੈ ਕਰੇ ਸੋ ਸੁਖੁ ਪਾਈਐ ॥

گ
رسن ہبج َے امن لبج َے رکے وس ُسکھ نا پپَے ۔۔

ਕਤਰ ਿਾਸ ਿਾਸੀ ਿਤਜ ਉਿਾਸੀ ਕਰ ਜੋਤੜ ਤਿਨੁ ਰੈਤਣ ਜਾਗੀਐ ॥

رک داس دایس جت اُدایس رک وجر دِن َرنی اج گ َ ٔپے ۔۔

ਨਾਨਕੁ ਵਖਾਣੈ ਗੁਰ ਬਚਤਨ ਜਾਣੈ ਆਉ ਸਖੀ ਸੰਿ ਪਾਤਸ ਸੇਵਾ ਲਾਗੀਐ ॥੩॥

نانک واھک ئَے ُگر نچب اج ئَے ا و یھکس سیت ناس ویسا ال گیپے ۔۔۳۔۔
ਜਾ ਕੈ ਮਸਿਤਕ ਭਾਗ ਤਸ ਸੇਵਾ ਲਾਇਆ ॥

ےک کتسم اھبگ ےس ویسا النا ۔۔
اج َ
ਿਾ ਕੀ ਪੂਰਨ ਆਸ ਤਜਨਹ ਸਾਧਸੰਗੁ ਪਾਇਆ ॥

نا یک ئُؤرن ا س ِجبہھ سادھسیگ نانا ۔۔

ਸਾਧਸੰਤਗ ਹਤਰ ਕੈ ਰੰਤਗ ਗੋਤਬੰਿ ਤਸਮਰਣ ਲਾਤਗਆ ॥

سادھسیگ ہر ےکَ رنگ وگپِید ِسمرن الایگ ۔۔

ਭਰਮੁ ਮੋਹੁ ਤਵਕਾਰੁ ਿੂਜਾ ਸਗਲ ਤਿਨਤਹ ਤਿਆਤਗਆ ॥

رھبم ومہ وِاکر ُدواج لگس پ ِبہہ ایتایگ ۔۔
ਮਤਨ ਸਾਂਤਿ ਸਹਜੁ ਸੁਭਾਉ ਵੂਿਾ ਅਨਿ ਮੰਗਲ ਗੁਣ ਗਾਇਆ ॥

سہ
نم ساپپ ج ُسبھاو ُوواھٹ ا َند لگنم ُگں اگنا ۔۔

ਨਾਨਕੁ ਵਖਾਣੈ ਗੁਰ ਬਚਤਨ ਜਾਣੈ ਜਾ ਕੈ ਮਸਿਤਕ ਭਾਗ ਤਸ ਸੇਵਾ ਲਾਇਆ ॥੪॥੪॥੭॥

ےک کتسم اھبگ ےس ویسا النا ۔۔۴۔۔۴۔۔۷۔۔
نانک واھک ئَے ُگر نچب اج ئَے اج َ
ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥

ا سا ہلحم ۵۔۔
ਸਲੋਕੁ ॥

ولسک ۔۔
ਹਤਰ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਜਪੰਤਿਆ ਕਛੁ ਨ ਕਹੈ ਜਮਕਾਲੁ ॥

ہر ہر نام جییییا ھچک ہن ےہکَ چمکال ۔۔

ਨਾਨਕ ਮਨੁ ਿਨੁ ਸੁਖੀ ਹੋਇ ਅੰਿੇ ਤਮਲੈ ਗੋਪਾਲੁ ॥੧॥

سک
نانک نم نت ُ ھی وہۓ اےتن ملَ ِے وگنال ۔۔۱۔۔
ਛੰਿ ॥

چھپت ۔۔
ਤਮਲਉ ਸੰਿਨ ਕੈ ਸੰਤਗ ਮੋਤਹ ਉਧਾਤਰ ਲੇਹੁ ॥

س
مل ِؤ ییں ےکَ گنس ومہِ اُداھر وہیل ۔۔

ਤਬਨਉ ਕਰਉ ਕਰ ਜੋਤੜ ਹਤਰ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਿੇਹੁ ॥

پِپؤ رکو رک وجر ہر ہر نام دوہی ۔۔

ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਮਾਗਉ ਚਰਣ ਲਾਗਉ ਮਾਨੁ ਤਿਆਗਉ ਿੁਮਹ ਿਇਆ ॥

ُب
ہر نام امگؤ رچن الگؤ امن پ ِیاگؤ مہھ دایئ ۔۔

ਕਿਹੂੰ ਨ ਧਾਵਉ ਸਰਤਣ ਪਾਵਉ ਕਰੁਣਾ ਮੈ ਪਰਭ ਕਤਰ ਮਇਆ ॥

کب ُہؤن ہن داھوو رسن ناوو رکُنا م َے رپَھب رک ایم ۔۔

ਸਮਰਥ ਅਗਥ ਅਪਾਰ ਤਨਰਮਲ ਸੁਣਹੁ ਸੁਆਮੀ ਤਬਨਉ ਏਹੁ ॥

رمسھت اھتگ انار پِرلم ُسبہؤ سُؤا یم پِپؤ اویہ ۔۔

ਕਰ ਜੋਤੜ ਨਾਨਕ ਿਾਨੁ ਮਾਗੈ ਜਨਮ ਮਰਣ ਤਨਵਾਤਰ ਲੇਹੁ ॥੧॥

رک وجر نانک دان ام َگے منج رمن ئِؤار ہیلُ ۔۔۱۔۔
ਅਪਰਾਧੀ ਮਤਿਹੀਨੁ ਤਨਰਗੁਨੁ ਅਨਾਥੁ ਨੀਚੁ ॥

مب
ارپادیھ ہیں پِر ُگں اناھت چین ۔۔

ਸਿ ਕਿੋਰੁ ਕੁਲਹੀਨੁ ਤਬਆਪਿ ਮੋਹ ਕੀਚੁ ॥

ُکل
ھٹس وھٹکر ہیں ایبپپ ومہ چیک ۔۔

ਮਲ ਭਰਮ ਕਰਮ ਅਹੰ ਮਮਿਾ ਮਰਣੁ ਚੀਤਿ ਨ ਆਵਏ ॥

لم رھبم رکم اہں اتمم رمن ِجپت ہن ا وےئ ۔۔

ਬਤਨਿਾ ਤਬਨੋਿ ਅਨੰਿ ਮਾਇਆ ਅਤਗਆਨਿਾ ਲਪਟਾਵਏ ॥

نییا پِپؤد ادنن امنا اایگاتن لییاوےئ ۔۔

ਤਖਸੈ ਜੋਬਨੁ ਬਧੈ ਜਰੂਆ ਤਿਨ ਤਨਹਾਰੇ ਸੰਤਗ ਮੀਚੁ ॥

ک
مِب
ِ
ھ
ھ
س
ب
ِ
َ
ے َ وجنب دب ے رجُوا دِن ہارے گنس ج ۔۔
ਤਬਨਵੰਤਿ ਨਾਨਕ ਆਸ ਿੇਰੀ ਸਰਤਣ ਸਾਧੂ ਰਾਖੁ ਨੀਚੁ ॥੨॥

پِپ َؤپپ نانک ا س ریتی رسن سا ُدوھ راھک چین ۔۔۲۔۔
ਭਰਮੇ ਜਨਮ ਅਨੇਕ ਸੰਕਟ ਮਹਾ ਜੋਨ ॥

رھبےم منج اپیک ٹکنس اہموجن ۔۔
ਲਪਤਟ ਰਤਹਓ ਤਿਹ ਸੰਤਗ ਮੀਿੇ ਭੋਗ ਸੋਨ ॥

ٹپل رویہ ہت گنس ےھٹیم وھبگ وسن ۔۔

ਭਰਮਿ ਭਾਰ ਅਗਨਿ ਆਇਓ ਬਹੁ ਪਰਿੇਸਹ ਧਾਇਓ ॥

رھبمت اھبر اتنگ ا ویئ وہب رپدئسہہ داھویئ ۔۔

ਅਬ ਓਟ ਧਾਰੀ ਪਰਭ ਮੁਰਾਰੀ ਸਰਬ ਸੁਖ ਹਤਰ ਨਾਇਓ ॥

ات اوت داھری رپَھب مُراری رست ُسکھ ہر ناویئ ۔۔
ਰਾਖਨਹਾਰੇ ਪਰਭ ਤਪਆਰੇ ਮੁਝ ਿੇ ਕਛੂ ਨ ਹੋਆ ਹੋਨ ॥

م
کج
ُ
ھ
راکھبہارے رپَھب ایپرے ُچھ ےت ؤ ہن وہا وہن ۔۔
ਸੂਖ ਸਹਜ ਆਨੰਿ ਨਾਨਕ ਤਿਪਾ ਿੇਰੀ ਿਰੈ ਭਉਨ ॥੩॥

سہ
سُؤھک ج ا دنن نانک کِرنا ریتی رتَے وھبٔن ۔۔۳۔۔
ਨਾਮ ਧਾਰੀਕ ਉਧਾਰੇ ਭਗਿਹ ਸੰਸਾ ਕਉਨ ॥

ب
نام داھرنک اُداھرے ھگبہہ اسنس کؤن ۔۔
ਜੇਨ ਕੇਨ ਪਰਕਾਰੇ ਹਤਰ ਹਤਰ ਜਸੁ ਸੁਨਹੁ ਸਰਵਨ ॥

چ َیں َ
کیں رپاکرے ہر ہر سج ُسبہؤ رسَون ۔۔
ਸੁਤਨ ਸਰਵਨ ਬਾਨੀ ਪੁਰਖ ਤਗਆਨੀ ਮਤਨ ਤਨਧਾਨਾ ਪਾਵਹੇ ॥

ُسں رسَون ناین ُپرھک گ ِیاین نم ن ِداھنا ناوےہ ۔۔

ਹਤਰ ਰੰਤਗ ਰਾਿੇ ਪਰਭ ਤਬਧਾਿੇ ਰਾਮ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਵਹੇ ॥

گ راےت رپَھب نِداھےت رام ےک ُگں اگوےہ ۔۔
ہر ر ن َ
ਬਸੁਧ ਕਾਗਿ ਬਨਰਾਜ ਕਲਮਾ ਤਲਖਣ ਕਉ ਜੇ ਹੋਇ ਪਵਨ ॥

لک ِ
ھ
ئ
ک
َ
ئ ُسدھ اکدگ رنباچ ہملک ں ؤ ےج وہۓ ؤن ۔۔

ਬੇਅੰਿ ਅੰਿੁ ਨ ਜਾਇ ਪਾਇਆ ਗਹੀ ਨਾਨਕ ਚਰਣ ਸਰਨ ॥੪॥੫॥੮॥

ےباپپ اپپ ہن اجۓ نانا یہگ نانک رچن رسن ۔۔۴۔۔۵۔۔۸۔۔

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥

ا سا ہلحم ۵۔۔
ਪੁਰਖ ਪਿੇ ਭਗਵਾਨ ਿਾ ਕੀ ਸਰਤਣ ਗਹੀ ॥

ُپرھک ےتپ وگھبان نا یک رسن یہگ ۔۔

ਤਨਰਭਉ ਭਏ ਪਰਾਨ ਤਚੰਿਾ ਸਗਲ ਲਹੀ ॥

ب
پِر ھؤ ےئھب رپان ِچییا لگس لہی ۔۔

ਮਾਿ ਤਪਿਾ ਸੁਿ ਮੀਿ ਸੁਤਰਜਨ ਇਸਟ ਬੰਧਪ ਜਾਤਣਆ ॥

امت پِیا ُست تیم ُسرنج است دنبھت اجاین ۔۔
ਗਤਹ ਕੰਤਿ ਲਾਇਆ ਗੁਤਰ ਤਮਲਾਇਆ ਜਸੁ ਤਬਮਲ ਸੰਿ ਵਖਾਤਣਆ ॥

ب
ہہگ کیبھ النا ُگر مِالنا سج ِمل سیت واھکاین ۔۔
ِ

ਬੇਅੰਿ ਗੁਣ ਅਨੇਕ ਮਤਹਮਾ ਕੀਮਤਿ ਕਛੂ ਨ ਜਾਇ ਕਹੀ ॥

کج
ُ
ھ
ےباپپ ُگں اپ َیک امہم تمیق ؤ ہن اجۓ یہک ۔۔

ਪਰਭ ਏਕ ਅਤਨਕ ਅਲਖ ਿਾਕੁਰ ਓਟ ਨਾਨਕ ਤਿਸੁ ਗਹੀ ॥੧॥

رپَھب انک ان ِک اھکل اھٹ ُکر اوت نانک ئِس یہگ ۔۔۱۔۔
ਅੰਤਮਰਿ ਬਨੁ ਸੰਸਾਰੁ ਸਹਾਈ ਆਤਪ ਭਏ ॥

ارمت نب اسنسر اہسیئ ا ت ےئھب ۔۔
ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਉਰ ਹਾਰੁ ਤਬਖੁ ਕੇ ਤਿਵਸ ਗਏ ॥

رام نام اُر اہر نِکھ ےک دِوس ےئگ ۔۔

ਗਿੁ ਭਰਮ ਮੋਹ ਤਬਕਾਰ ਤਬਨਸੇ ਜੋਤਨ ਆਵਣ ਸਭ ਰਹੇ ॥

گپ رھبم ومہ ِئکار نِیسے وجن ا ون سیھ رےہ ۔۔

ਅਗਤਨ ਸਾਗਰ ਭਏ ਸੀਿਲ ਸਾਧ ਅੰਚਲ ਗਤਹ ਰਹੇ ॥

انگ سارگ ےئھب لتیس سادھ الچن ہگِ رےہ ۔۔
ਗੋਤਵੰਿ ਗੁਪਾਲ ਿਇਆਲ ਸੰਤਮਰਥ ਬੋਤਲ ਸਾਧੂ ਹਤਰ ਜੈ ਜਏ ॥

وگوِدن ُگیال دنال رمسِھت وبل سا ُدوھ ہر ےجَ ےئج ۔۔
ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਤਧਆਇ ਪੂਰਨ ਸਾਧਸੰਤਗ ਪਾਈ ਪਰਮ ਗਿੇ ॥੨॥

نانک نام دایھۓ ئُؤرن سادھسیگ نایئ رپم ےتگ ۔۔۲۔۔
ਜਹ ਿੇਖਉ ਿਹ ਸੰਤਗ ਏਕੋ ਰਤਵ ਰਤਹਆ ॥

نک
ہہج د ھؤ ہہت گنس اوکی َروِ رایہ ۔۔

ਘਟ ਘਟ ਵਾਸੀ ਆਤਪ ਤਵਰਲੈ ਤਕਨੈ ਲਤਹਆ ॥

ٹھگ ٹھگ وایس ا ت وِر لَے ک ِ َپے لہیا ۔۔

ਜਤਲ ਥਤਲ ਮਹੀਅਤਲ ਪੂਤਰ ਪੂਰਨ ਕੀਟ ਹਸਤਿ ਸਮਾਤਨਆ ॥

م
لج لھت ہییل ئُؤر ئُؤرن کِپت ہست امسپ ِیا ۔۔
ਆਤਿ ਅੰਿੇ ਮਤਧ ਸੋਈ ਗੁਰ ਪਰਸਾਿੀ ਜਾਤਨਆ ॥

ا د اےتن دمھ وسیئ ُگر رپسادی اجاین ۔۔

ਬਰਹਮੁ ਪਸਤਰਆ ਬਰਹਮ ਲੀਲਾ ਗੋਤਵੰਿ ਗੁਣ ਤਨਤਧ ਜਤਨ ਕਤਹਆ ॥

پرمہ رسپنا پرمہ لیال وگوِدن ُگں ن ِدھ نج کہیا ۔۔

ਤਸਮਤਰ ਸੁਆਮੀ ਅੰਿਰਜਾਮੀ ਹਤਰ ਏਕੁ ਨਾਨਕ ਰਤਵ ਰਤਹਆ ॥੩॥

ِسمر

سُؤا یم ارتناجیم ہر انک نانک َروِ رایہ ۔۔۳۔۔
ਤਿਨੁ ਰੈਤਣ ਸੁਹਾਵੜੀ ਆਈ ਤਸਮਰਿ ਨਾਮੁ ਹਰੇ ॥

دِن َرنی ُسہاوری ا یئ ِسمرت نام ہرے ۔۔

ਚਰਣ ਕਮਲ ਸੰਤਗ ਪਰੀਤਿ ਕਲਮਲ ਪਾਪ ਟਰੇ ॥

کل
رچن لمک گنس رپِپپ مل نات رٹے ۔۔

ਿੂਖ ਭੂਖ ਿਾਤਰਿਰ ਨਾਿੇ ਪਰਗਟੁ ਮਗੁ ਤਿਖਾਇਆ ॥

ب
ُدوھک ُھؤھک دارِدر ناےھٹ رپَگپ گم دِاھکنا ۔۔

ਤਮਤਲ ਸਾਧਸੰਗੇ ਨਾਮ ਰੰਗੇ ਮਤਨ ਲੋੜੀਿਾ ਪਾਇਆ ॥

ھ
مِل ساد سیگے نام رےگن نم ولرندا نانا ۔۔

ਹਤਰ ਿੇਤਖ ਿਰਸਨੁ ਇਛ ਪੁੰਨੀ ਕੁਲ ਸੰਬੂਹਾ ਸਤਭ ਿਰੇ ॥

ہر دھکی درنس اِھچ ُپ ّبی ُکل وبنسُاہ سیھ رتے ۔۔

ਤਿਨਸੁ ਰੈਤਣ ਅਨੰਿ ਅਨਤਿਨੁ ਤਸਮਰੰਿ ਨਾਨਕ ਹਤਰ ਹਰੇ ॥੪॥੬॥੯॥

دِسن َرنی ادنن ادنِن ِسمرپپ نانک ہر ہرے ۔۔۴۔۔۶۔۔۹۔۔
ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ਛੰਿ ਘਰੁ ੭

ا سا ہلحم  ۵چھپت رھگ ۷
ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪਰਸਾਤਿ ॥

اِک اواکنر سیگؤر رپساد ۔۔
ਸਲੋਕੁ ॥

ولسک ۔۔
ਸੁਭ ਤਚੰਿਨ ਗੋਤਬੰਿ ਰਮਣ ਤਨਰਮਲ ਸਾਧੂ ਸੰਗ ॥

ج
ُسیھ ِ ییں وگپِید رنم پِرلم سا ُدوھ گنس ۔۔
ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਨ ਤਵਸਰਉ ਇਕ ਘੜੀ ਕਤਰ ਤਕਰਪਾ ਭਗਵੰਿ ॥੧॥

نانک نام ہن وِرسو اِک ڑھگی رک کِرنا وگھبپپ ۔۔۱۔۔

ਛੰਿ ॥

چھپت ۔۔
ਤਭੰਨੀ ਰੈਨੜੀਐ ਚਾਮਕਤਨ ਿਾਰੇ ॥

ب
ھ ِ ّبی رنتر پ َپے اچنکم نارے ۔۔

ਜਾਗਤਹ ਸੰਿ ਜਨਾ ਮੇਰੇ ਰਾਮ ਤਪਆਰੇ ॥

اجہہگِ سیت انج ریمے رام ایپرے ۔۔
ਰਾਮ ਤਪਆਰੇ ਸਿਾ ਜਾਗਤਹ ਨਾਮੁ ਤਸਮਰਤਹ ਅਨਤਿਨੋ ॥

رام ایپرے دسا اجہہگِ نام ِسمرہِ ادنِون ۔۔

ਚਰਣ ਕਮਲ ਤਧਆਨੁ ਤਹਰਿੈ ਪਰਭ ਤਬਸਰੁ ਨਾਹੀ ਇਕੁ ਤਖਨੋ ॥

ک
رچن لمک دایھن ہِر َدے رپَھب ِئسر نایہ اِک ِھپؤ ۔۔
ਿਤਜ ਮਾਨੁ ਮੋਹੁ ਤਬਕਾਰੁ ਮਨ ਕਾ ਕਲਮਲਾ ਿੁਖ ਜਾਰੇ ॥

جت امن ومہ ِئکار نم اک کلمال ُدھک اجرے ۔۔

ਤਬਨਵੰਤਿ ਨਾਨਕ ਸਿਾ ਜਾਗਤਹ ਹਤਰ ਿਾਸ ਸੰਿ ਤਪਆਰੇ ॥੧॥

ہہگ ہر داس سیت ایپرے ۔۔۱۔۔
پِپ َؤپپ نانک دسا اج ِ
ਮੇਰੀ ਸੇਜੜੀਐ ਆਿੰਬਰੁ ਬਤਣਆ ॥

سب
ریمی چر پپے ا دربم اینب ۔۔

ਮਤਨ ਅਨਿੁ ਭਇਆ ਪਰਭੁ ਆਵਿ ਸੁਤਣਆ ॥

نم ا َند ایھب رپَھب ا وت ُسییا ۔۔
ਪਰਭ ਤਮਲੇ ਸੁਆਮੀ ਸੁਖਹ ਗਾਮੀ ਚਾਵ ਮੰਗਲ ਰਸ ਭਰੇ ॥

رپَھب مل ِے سُؤا یم ُسکھہ اگیم اچو لگنم رس رھبے ۔۔

ਅੰਗ ਸੰਤਗ ਲਾਗੇ ਿੂਖ ਭਾਗੇ ਪਰਾਣ ਮਨ ਿਨ ਸਤਭ ਹਰੇ ॥

انگ گنس الےگ ُدوھک اھبےگ رپان نم نت سیھ ہرے ۔۔
ਮਨ ਇਛ ਪਾਈ ਪਰਭ ਤਧਆਈ ਸੰਜੋਗੁ ਸਾਹਾ ਸੁਭ ਗਤਣਆ ॥

نم اِھچ نایئ رپَھب دایھیئ وجنسگ اصاح ُسیھ اینگ ۔۔

ਤਬਨਵੰਤਿ ਨਾਨਕ ਤਮਲੇ ਸਰੀਧਰ ਸਗਲ ਆਨੰਿ ਰਸੁ ਬਤਣਆ ॥੨॥

رسندرھ لگس ا دنن رس اینب ۔۔۲۔۔
پِپ َؤپپ نانک مل ِے ِ
ਤਮਤਲ ਸਖੀਆ ਪੁਛਤਹ ਕਹੁ ਕੰਿ ਨੀਸਾਣੀ ॥

ب
مِل ایھکس ُجھ ِہ وہک کپت اسینین ۔۔

ਰਤਸ ਪਰੇਮ ਭਰੀ ਕਛੁ ਬੋਤਲ ਨ ਜਾਣੀ ॥

رس رپمی رھبی ھچک وبل ہن اجین ۔۔
ਗੁਣ ਗੂੜ ਗੁਪਿ ਅਪਾਰ ਕਰਿੇ ਤਨਗਮ ਅੰਿੁ ਨ ਪਾਵਹੇ ॥

گ
ُگں ُگؤر ُگپت انار رکےت ن ِم اپپ ہن ناوےہ ۔۔

ਭਗਤਿ ਭਾਇ ਤਧਆਇ ਸੁਆਮੀ ਸਿਾ ਹਤਰ ਗੁਣ ਗਾਵਹੇ ॥

تگھب اھبےئ دایھۓ سُؤا یم دسا ہر ُگں اگوےہ ۔۔
ਸਗਲ ਗੁਣ ਸੁਤਗਆਨ ਪੂਰਨ ਆਪਣੇ ਪਰਭ ਭਾਣੀ ॥

لگس ُگں ُسگیان ئُؤرن ا ےنپ رپَھب اھبین ۔۔

ਤਬਨਵੰਤਿ ਨਾਨਕ ਰੰਤਗ ਰਾਿੀ ਪਰੇਮ ਸਹਤਜ ਸਮਾਣੀ ॥੩॥

سہ
پِپ َؤپپ نانک رنگ رایت رپمی ج امسین ۔۔۳۔۔
ਸੁਖ ਸੋਤਹਲੜੇ ਹਤਰ ਗਾਵਣ ਲਾਗੇ ॥

ُسکھ وسہِلرے ہر اگون الےگ ۔۔

ਸਾਜਨ ਸਰਤਸਅੜੇ ਿੁਖ ਿੁਸਮਨ ਭਾਗੇ ॥

سانج رس ٔسِرے ُدھک ُدنمس اھبےگ ۔۔
ਸੁਖ ਸਹਜ ਸਰਸੇ ਹਤਰ ਨਾਤਮ ਰਹਸੇ ਪਰਤਭ ਆਤਪ ਤਕਰਪਾ ਧਾਰੀਆ ॥

سہ
ُسکھ ج رسےس ہر نام ر ہسے رپَھب ا ت کِرنا داھرِنا ۔۔
ਹਤਰ ਚਰਣ ਲਾਗੇ ਸਿਾ ਜਾਗੇ ਤਮਲੇ ਪਰਭ ਬਨਵਾਰੀਆ ॥

ہر رچن الےگ دسا اجےگ مل ِے رپَھب ونبارِنا ۔۔

ਸੁਭ ਤਿਵਸ ਆਏ ਸਹਤਜ ਪਾਏ ਸਗਲ ਤਨਤਧ ਪਰਭ ਪਾਗੇ ॥

سہ
ُسیھ دِوس ا ےئ ج ناےئ لگس ن ِدھ رپَھب ناےگ ۔۔

ਤਬਨਵੰਤਿ ਨਾਨਕ ਸਰਤਣ ਸੁਆਮੀ ਸਿਾ ਹਤਰ ਜਨ ਿਾਗੇ ॥੪॥੧॥੧੦॥

پِپ َؤپپ نانک رسن سُؤا یم دسا ہر نج ناےگ ۔۔۴۔۔۱۔۔۱۱۔۔
ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥

ا سا ہلحم ۵۔۔
ਉਤਿ ਵੰਞੁ ਵਟਾਊਤੜਆ ਿੈ ਤਕਆ ਤਚਰੁ ਲਾਇਆ ॥

پب
اُھٹ و ج وناورنا ئَے ایک جِر النا ۔۔

ਮੁਹਲਤਿ ਪੁੰਨੜੀਆ ਤਕਿੁ ਕੂਤੜ ਲੋਭਾਇਆ ॥

مُچلت ُنترنا کِپ ُکؤر ولاھبنا ۔۔

ਕੂੜੇ ਲੁਭਾਇਆ ਧੋਹੁ ਮਾਇਆ ਕਰਤਹ ਪਾਪ ਅਤਮਤਿਆ ॥

ُکؤرے لُبھانا دوھوہ امنا رکہِ نات امِییا ۔۔

ਿਨੁ ਭਸਮ ਢੇਰੀ ਜਮਤਹ ਹੇਰੀ ਕਾਤਲ ਬਪੁੜੈ ਤਜਤਿਆ ॥

نت مسھب دھتری ہمجِ َہتری اکل نت َرے ِچییا ۔۔

ਮਾਲੁ ਜੋਬਨੁ ਛੋਤਿ ਵੈਸੀ ਰਤਹਓ ਪੈਨਣੁ ਖਾਇਆ ॥

پ
امل وجنب وھچد ویسی رویہ َییں اھکنا ۔۔

ਨਾਨਕ ਕਮਾਣਾ ਸੰਤਗ ਜੁਤਲਆ ਨਹ ਜਾਇ ਤਕਰਿੁ ਤਮਟਾਇਆ ॥੧॥

نانک امکنا گنس ُچلیا ہہن اجۓ کِرت مِیانا ۔۔۱۔۔
ਿਾਥੋਹੁ ਤਮਰਗ ਤਜਵੈ ਪੇਤਖ ਰੈਤਣ ਚੰਿਰਾਇਣੁ ॥

ب
اھپ ھہؤ مِرگ جِؤے َپیکھ َرنی دنچرانئ ۔۔
ਸੂਖਹੁ ਿੂਖ ਭਏ ਤਨਿ ਪਾਪ ਕਮਾਇਣੁ ॥

ک
سُؤ ھہؤ ُدوھک ےئھب پِپ نات امکنئ ۔۔
ਪਾਪਾ ਕਮਾਣੇ ਛਿਤਹ ਨਾਹੀ ਲੈ ਚਲੇ ਘਤਿ ਗਲਾਤਵਆ ॥

نانا امکےن چھدہِ نایہ لَے ےلچ گھت گالونا ۔۔
ਹਤਰਚੰਿਉਰੀ ਿੇਤਖ ਮੂਿਾ ਕੂੜੁ ਸੇਜਾ ਰਾਤਵਆ ॥

ہردنچوری دھکی مُؤاھٹ ُکؤر سبچا راونا ۔۔

ਲਤਬ ਲੋਤਭ ਅਹੰਕਾਤਰ ਮਾਿਾ ਗਰਤਬ ਭਇਆ ਸਮਾਇਣੁ ॥

لپ ولھب ااکنہر امنا رگت ایھب امسنئ ۔۔
ਨਾਨਕ ਤਮਰਗ ਅਤਗਆਤਨ ਤਬਨਸੇ ਨਹ ਤਮਟੈ ਆਵਣੁ ਜਾਇਣੁ ॥੨॥

نانک رمِگ اایگن نِیسے ہن ِمپے ا ون اجنئ ۔۔۲۔۔
ਤਮਿੈ ਮਖੁ ਮੁਆ ਤਕਉ ਲਏ ਓਿਾਰੀ ॥

مِب
َھے

ھکم مُؤا ُ کپؤ ےئل اوداری ۔۔

ਹਸਿੀ ਗਰਤਿ ਪਇਆ ਤਕਉ ਿਰੀਐ ਿਾਰੀ ॥

یتسہ رگت ایپ کپؤ رت پ َپے ناری ۔۔

ਿਰਣੁ ਿੁਹੇਲਾ ਭਇਆ ਤਖਨ ਮਤਹ ਖਸਮੁ ਤਚਤਿ ਨ ਆਇਓ ॥

ک
کھ
س
ھ
ِ
ج
رتن ُدہیال ایھب ں ہہم م ِ ت ہن ا ویئ ۔۔

ਿੂਖਾ ਸਜਾਈ ਗਣਿ ਨਾਹੀ ਕੀਆ ਅਪਣਾ ਪਾਇਓ ॥

ُدواھک اجسی تنگ نایہ ایک اانپ ناویئ ۔۔
ਗੁਝਾ ਕਮਾਣਾ ਪਰਗਟੁ ਹੋਆ ਈਿ ਉਿਤਹ ਖੁਆਰੀ ॥

ُگ
ک
ج
ھ
پ
گ
ہہت ُؤاری ۔۔
ھا امکنا َرپ پ وہا ا ِ پ ا ُ ِ

ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਬਾਝੁ ਮੂਿਾ ਮਨਮੁਖੋ ਅਹੰਕਾਰੀ ॥੩॥

م مبمُک
ھ
ؤااکنہری ۔۔۳۔۔
نانک سیگؤر ناھج ُؤاھٹ
ਹਤਰ ਕੇ ਿਾਸ ਜੀਵੇ ਲਤਗ ਪਰਭ ਕੀ ਚਰਣੀ ॥

ہر ےک داس ویجے گل رپَھب یک رچین ۔۔
ਕੰਤਿ ਲਗਾਇ ਲੀਏ ਤਿਸੁ ਿਾਕੁਰ ਸਰਣੀ ॥

کیبھ اگل ِئے ےئیل ئِس اھٹ ُکر رسین ۔۔

ਬਲ ਬੁਤਧ ਤਗਆਨੁ ਤਧਆਨੁ ਅਪਣਾ ਆਤਪ ਨਾਮੁ ਜਪਾਇਆ ॥

نل ُندھ گ ِیان دایھن اانپ ا ت نام اپجنا ۔۔

ਸਾਧਸੰਗਤਿ ਆਤਪ ਹੋਆ ਆਤਪ ਜਗਿੁ ਿਰਾਇਆ ॥

سادھسیگت ا ت وہا ا ت تگج رتانا ۔۔

ਰਾਤਖ ਲੀਏ ਰਖਣਹਾਰੈ ਸਿਾ ਤਨਰਮਲ ਕਰਣੀ ॥

راھک ےئیل رکھبہا َرے دسا پِرلم رکین ۔۔

ਨਾਨਕ ਨਰਤਕ ਨ ਜਾਤਹ ਕਬਹੂੰ ਹਤਰ ਸੰਿ ਹਤਰ ਕੀ ਸਰਣੀ ॥੪॥੨॥੧੧॥

نانک رنک ہن اجہِ کب ُہؤن ہر سیت ہر یک رسین ۔۔۴۔۔۲۔۔۱۱۔۔

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥

ا سا ہلحم ۵۔۔
ਵੰਞੁ ਮੇਰੇ ਆਲਸਾ ਹਤਰ ਪਾਤਸ ਬੇਨੰਿੀ ॥

پب
نی
و ج ریمے ا اسل ہر ناس ییبی ۔۔

ਰਾਵਉ ਸਹੁ ਆਪਨੜਾ ਪਰਭ ਸੰਤਗ ਸੋਹੰਿੀ ॥

راوو َسہؤ ا نترا رپَھب گنس وسہیبی ۔۔

ਸੰਗੇ ਸੋਹੰਿੀ ਕੰਿ ਸੁਆਮੀ ਤਿਨਸੁ ਰੈਣੀ ਰਾਵੀਐ ॥

ےگنس وسہیبی کپت سُؤا یم دِسن َرینی راو پ َپے ۔۔

ਸਾਤਸ ਸਾਤਸ ਤਚਿਾਤਰ ਜੀਵਾ ਪਰਭੁ ਪੇਤਖ ਹਤਰ ਗੁਣ ਗਾਵੀਐ ॥

ساس ساس ِجیار ِجپؤا رپَھب پیکھ ہر ُگں اگو ئٔے َ۔۔

ਤਬਰਹਾ ਲਜਾਇਆ ਿਰਸੁ ਪਾਇਆ ਅਤਮਉ ਤਿਰਸਤਟ ਤਸੰਚੰਿੀ ॥

سِب
ب
چ
ی
ی ۔۔
پِراہ اجلنا درس نانا ا ِمپؤ د ِرست

ਤਬਨਵੰਤਿ ਨਾਨਕੁ ਮੇਰੀ ਇਛ ਪੁੰਨੀ ਤਮਲੇ ਤਜਸੁ ਖੋਜੰਿੀ ॥੧॥

پِپ َؤپپ نانک ریمی اِھچ ُپ ّبی مل ِے ِجس وھکیتنج ۔۔۱۔۔
ਨਤਸ ਵੰਞਹੁ ਤਕਲਤਵਖਹੁ ਕਰਿਾ ਘਤਰ ਆਇਆ ॥

ب
ک
سن و جہؤ کِل ِؤ ھہؤ رکنا رھگ ا نا ۔۔

ਿੂਿਹ ਿਹਨੁ ਭਇਆ ਗੋਤਵੰਿੁ ਪਰਗਟਾਇਆ ॥

ُدوہہت دنہ ایھب وگوِدن رپَاٹگنا ۔۔
ਪਰਗਟੇ ਗੁਪਾਲ ਗੋਤਬੰਿ ਲਾਲਨ ਸਾਧਸੰਤਗ ਵਖਾਤਣਆ ॥

رپےٹگ ُگیال وگپِید لغلں سادھسیگ واھکاین ۔۔

ਆਚਰਜੁ ਿੀਿਾ ਅਤਮਉ ਵੂਿਾ ਗੁਰ ਪਰਸਾਿੀ ਜਾਤਣਆ ॥

ا رچچ داھٹی ا ِمپؤ ُوواھٹ ُگر رپسادی اجاین ۔۔

ਮਤਨ ਸਾਂਤਿ ਆਈ ਵਜੀ ਵਧਾਈ ਨਹ ਅੰਿੁ ਜਾਈ ਪਾਇਆ ॥

نم ساپپ ا یئ ویج وداھیئ ہن اپپ اجیئ نانا ۔۔
ਤਬਨਵੰਤਿ ਨਾਨਕ ਸੁਖ ਸਹਤਜ ਮੇਲਾ ਪਰਭੂ ਆਤਪ ਬਣਾਇਆ ॥੨॥

سہ
ب
پِپ َؤپپ نانک ُسکھ ج ہلیم رپ ُھؤ ا ت انبنا ۔۔۲۔۔
ਨਰਕ ਨ ਿੀਿਤੜਆ ਤਸਮਰਿ ਨਾਰਾਇਣ ॥

ب
رنک ہن دپ ھرنا ِسمرت نارانئ ۔۔

ਜੈ ਜੈ ਧਰਮੁ ਕਰੇ ਿੂਿ ਭਏ ਪਲਾਇਣ ॥

ےج درھم رکے ُدوت ےئھب نالنئ ۔۔
ےجَ َ
ਧਰਮ ਧੀਰਜ ਸਹਜ ਸੁਖੀਏ ਸਾਧਸੰਗਤਿ ਹਤਰ ਭਜੇ ॥

سہ سک
درھم دھترچ ج ُ ھیپے سادھسیگت ہر ےجھب ۔۔

ਕਤਰ ਅਨੁਗਰਹੁ ਰਾਤਖ ਲੀਨੇ ਮੋਹ ਮਮਿਾ ਸਭ ਿਜੇ ॥

رک ا ُنگروہ راھک ےنیل ومہ اتمم سیھ ےجت ۔۔

ਗਤਹ ਕੰਤਿ ਲਾਏ ਗੁਤਰ ਤਮਲਾਏ ਗੋਤਵੰਿ ਜਪਿ ਅਘਾਇਣ ॥

ہہگ کیبھ الےئ ُگر مِالےئ وگوِدن جپت ااھگنئ ۔۔
ِ

ਤਬਨਵੰਤਿ ਨਾਨਕ ਤਸਮਤਰ ਸੁਆਮੀ ਸਗਲ ਆਸ ਪੁਜਾਇਣ ॥੩॥

پِپ َؤپپ نانک ِسمر

سُؤا یم لگس ا س ُبچانئ ۔۔۳۔۔

ਤਨਤਧ ਤਸਤਧ ਚਰਣ ਗਹੇ ਿਾ ਕੇਹਾ ਕਾੜਾ ॥

ن ِدھ سِدھ رچن ےہگ نا اہیک اکرا ۔۔

ਸਭੁ ਤਕਛੁ ਵਤਸ ਤਜਸੈ ਸੋ ਪਰਭੂ ਅਸਾੜਾ ॥

ک
ب
سیھ ِچھ وس ِج َسے وس رپ ُھؤ اسارا ۔۔

ਗਤਹ ਭੁਜਾ ਲੀਨੇ ਨਾਮ ਿੀਨੇ ਕਰੁ ਧਾਤਰ ਮਸਿਤਕ ਰਾਤਖਆ ॥

ب
ہہگ ُھچا ےنیل نام دےنی رک داھر کتسم راایھک ۔۔
ِ

ਸੰਸਾਰ ਸਾਗਰੁ ਨਹ ਤਵਆਪੈ ਅਤਮਉ ਹਤਰ ਰਸੁ ਚਾਤਖਆ ॥

اسنسر سارگ ہن ونا ئَے ا ِمپؤ ہر رس اچایھک ۔۔

ਸਾਧਸੰਗੇ ਨਾਮ ਰੰਗੇ ਰਣੁ ਜੀਤਿ ਵਿਾ ਅਖਾੜਾ ॥

ھ
ساد سیگے نام رےگن رن ِجپت ودا ااھکرا ۔۔

ਤਬਨਵੰਤਿ ਨਾਨਕ ਸਰਤਣ ਸੁਆਮੀ ਬਹੁਤੜ ਜਤਮ ਨ ਉਪਾੜਾ ॥੪॥੩॥੧੨॥

پِپ َؤپپ نانک رسن سُؤا یم َہ ُہر مج ہن اُنارا ُ۔۔۴۔۔۳۔۔۱۲۔۔
ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥

ا سا ہلحم ۵۔۔
ਤਿਨੁ ਰਾਤਿ ਕਮਾਇਅੜੋ ਸੋ ਆਇਓ ਮਾਥੈ ॥

َب
دِن رات امکپرو وس ا ویئ ام ھے ۔۔

ਤਜਸੁ ਪਾਤਸ ਲੁਕਾਇਿੜੋ ਸੋ ਵੇਖੀ ਸਾਥੈ ॥

ب
ِجس ناس لُکادئرو وس ویھکی سا َھے ۔۔

ਸੰਤਗ ਿੇਖੈ ਕਰਣਹਾਰਾ ਕਾਇ ਪਾਪੁ ਕਮਾਈਐ ॥

گنس دےھکی رکاہنرا اکۓ نات امک پپَے ۔۔

ਸੁਤਿਿੁ ਕੀਜੈ ਨਾਮੁ ਲੀਜੈ ਨਰਤਕ ਮੂਤਲ ਨ ਜਾਈਐ ॥

ُسکسِرت کبج َے نام لبج َے رنک مُؤل ہن اج پپَے ۔۔

ਆਿ ਪਹਰ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਤਸਮਰਹੁ ਚਲੈ ਿੇਰੈ ਸਾਥੇ ॥

ا ھٹ رہپ ہر نام ِسمروہ چلَے ریتَے ساےھت ۔۔

ਭਜੁ ਸਾਧਸੰਗਤਿ ਸਿਾ ਨਾਨਕ ਤਮਟਤਹ ਿੋਖ ਕਮਾਿੇ ॥੧॥

جھب سادھسیگت دسا نانک مِبہ ِہ دوھک امکےت ۔۔۱۔۔
ਵਲਵੰਚ ਕਤਰ ਉਿਰੁ ਭਰਤਹ ਮੂਰਖ ਗਾਵਾਰਾ ॥

وولَچن رک اُدر رھبہِ مُؤرھک اگوارا ۔۔
ਸਭੁ ਤਕਛੁ ਿੇ ਰਤਹਆ ਹਤਰ ਿੇਵਣਹਾਰਾ ॥

ک
سیھ ِچھ

دے رایہ ہر َدویاہنرا ۔۔

ਿਾਿਾਰੁ ਸਿਾ ਿਇਆਲੁ ਸੁਆਮੀ ਕਾਇ ਮਨਹੁ ਤਵਸਾਰੀਐ ॥

دانار دسا دنال سُؤا یم اکۓ مبہؤ وِسار پپے ۔۔

ਤਮਲੁ ਸਾਧਸੰਗੇ ਭਜੁ ਤਨਸੰਗੇ ਕੁਲ ਸਮੂਹਾ ਿਾਰੀਐ ॥

ئ
ھ
مِل ساد سیگے جھب ِسیگے ُکل سمُؤاہ نار پپے َ۔۔

ਤਸਧ ਸਾਤਧਕ ਿੇਵ ਮੁਤਨ ਜਨ ਭਗਿ ਨਾਮੁ ਅਧਾਰਾ ॥

سِدھ سادِکھ َد َوی مُں نج تگھب نام اداھرا ۔۔

ਤਬਨਵੰਤਿ ਨਾਨਕ ਸਿਾ ਭਜੀਐ ਪਰਭੁ ਏਕੁ ਕਰਣੈਹਾਰਾ ॥੨॥

بھ
چ
ی
پ
ب
پ
ن
پِپ َؤپپ نانک دسا ے رپَھب ا ک رک َ ہارا ۔۔۲۔۔
ਖੋਟੁ ਨ ਕੀਚਈ ਪਰਭੁ ਪਰਖਣਹਾਰਾ ॥

کب
ک
ب
چ
ھب
وھکت ہن ی رپَھب رپ ہارا ۔۔

ਕੂੜੁ ਕਪਟੁ ਕਮਾਵਿੜੇ ਜਨਮਤਹ ਸੰਸਾਰਾ ॥

ُکؤر ٹپک امکودرے جبم ِہ اسنسرا ۔۔

ਸੰਸਾਰੁ ਸਾਗਰੁ ਤਿਨਹੀ ਿਤਰਆ ਤਜਨਹੀ ਏਕੁ ਤਧਆਇਆ ॥

ِجبہ
پ ِبہ
ھ
ھ
ن
اسنسر سارگ ی رتنا ی ا ک دایھنا ۔۔

ਿਤਜ ਕਾਮੁ ਿੋਧੁ ਅਤਨੰਿ ਤਨੰਿਾ ਪਰਭ ਸਰਣਾਈ ਆਇਆ ॥

جت اکم رکودھ اپ ِید پ ِیدا رپَھب رسنایئ ا نا ۔۔
ਜਤਲ ਥਤਲ ਮਹੀਅਤਲ ਰਤਵਆ ਸੁਆਮੀ ਊਚ ਅਗਮ ਅਪਾਰਾ ॥

م
لج لھت ہییل َرونا سُؤا یم اُوچ امگ انارا ۔۔

ਤਬਨਵੰਤਿ ਨਾਨਕ ਟੇਕ ਜਨ ਕੀ ਚਰਣ ਕਮਲ ਅਧਾਰਾ ॥੩॥

پِپ َؤپپ نانک کیٹ نج یک رچن لمک اداھرا ۔۔۳۔۔
ਪੇਖੁ ਹਤਰਚੰਿਉਰੜੀ ਅਸਤਥਰੁ ਤਕਛੁ ਨਾਹੀ ॥

سب ک
َپیکھ ہردنچورری ا ِھر ِچھ نایہ ۔۔

ਮਾਇਆ ਰੰਗ ਜੇਿੇ ਸੇ ਸੰਤਗ ਨ ਜਾਹੀ ॥

امنا رنگ َچیپے ےس گنس ہن اجیہ ۔۔
ਹਤਰ ਸੰਤਗ ਸਾਥੀ ਸਿਾ ਿੇਰੈ ਤਿਨਸੁ ਰੈਤਣ ਸਮਾਲੀਐ ॥

ہر گنس سایھت دسا ریتَے دِسن َرنی امسےئیل ۔۔
ਹਤਰ ਏਕ ਤਬਨੁ ਕਛੁ ਅਵਰੁ ਨਾਹੀ ਭਾਉ ਿੁਿੀਆ ਜਾਲੀਐ ॥

ہر انک پِں ھچک ا َور نایہ اھبو ُدایت اج ل َ ٔپے ۔۔

ਮੀਿੁ ਜੋਬਨੁ ਮਾਲੁ ਸਰਬਸੁ ਪਰਭੁ ਏਕੁ ਕਤਰ ਮਨ ਮਾਹੀ ॥

تیم وجنب امل رسسب رپَھب انک رک نم امیہ ۔۔
ਤਬਨਵੰਤਿ ਨਾਨਕੁ ਵਿਭਾਤਗ ਪਾਈਐ ਸੂਤਖ ਸਹਤਜ ਸਮਾਹੀ ॥੪॥੪॥੧੩॥

سہ
پِپ َؤپپ نانک وداھبگ نا پپَے سُؤھک ج امسیہ ۔۔۴۔۔۴۔۔۱۳۔۔

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ਛੰਿ ਘਰੁ ੮

ا سا ہلحم  ۵چھپت رھگ ۸
ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪਰਸਾਤਿ ॥

اِک اواکنر سیگؤر رپساد ۔۔
ਕਮਲਾ ਭਰਮ ਭੀਤਿ ਕਮਲਾ ਭਰਮ ਭੀਤਿ ਹੇ ਿੀਖਣ ਮਿ ਤਬਪਰੀਤਿ ਹੇ ਅਵਧ ਅਕਾਰਥ ਜਾਿ ॥

پی ک
ھ
ن
ت
پ
کمال رھبم تیھب کمال رھبم تیھب ےہ ں دم ِ ر پ ےہ اودھ ااکرھت اجت ۔۔

ਗਹਬਰ ਬਨ ਘੋਰ ਗਹਬਰ ਬਨ ਘੋਰ ਹੇ ਤਗਰਹ ਮੂਸਿ ਮਨ ਚੋਰ ਹੇ ਤਿਨਕਰੋ ਅਨਤਿਨੁ ਖਾਿ ॥

گہتر نب وھگر گہتر نب وھگر ےہ گِرہ مُؤست نم وچر ےہ دِرکنو ان ِدن اھکت ۔۔
ਤਿਨ ਖਾਿ ਜਾਿ ਤਬਹਾਿ ਪਰਭ ਤਬਨੁ ਤਮਲਹੁ ਪਰਭ ਕਰੁਣਾ ਪਿੇ ॥

دِن اھکت اجت ِبہات رپَھب پِں ملِہؤ رپَھب رکُنا ےتپ ۔۔
ਜਨਮ ਮਰਣ ਅਨੇਕ ਬੀਿੇ ਤਪਰਅ ਸੰਗ ਤਬਨੁ ਕਛੁ ਨਹ ਗਿੇ ॥

منج رمن اپیک ےتیب پِرنا گنس پِں ھچک ہن ےتگ ۔۔

ਕੁਲ ਰੂਪ ਧੂਪ ਤਗਆਨਹੀਨੀ ਿੁਝ ਤਬਨਾ ਮੋਤਹ ਕਵਨ ਮਾਿ ॥

ُب
ب
ُکل ُروت دھُؤت گ ِیا ہیبی چھ پِیا ومہِ وکَن امت ۔۔

ਕਰ ਜੋਤੜ ਨਾਨਕੁ ਸਰਤਣ ਆਇਓ ਤਪਰਅ ਨਾਥ ਨਰਹਰ ਕਰਹੁ ਗਾਿ ॥੧॥

رک وجر نانک رسن ا ویئ پِرنا ناھت رنہر رکوہ اگت ۔۔۱۔۔

ਮੀਨਾ ਜਲਹੀਨ ਮੀਨਾ ਜਲਹੀਨ ਹੇ ਓਹੁ ਤਬਛੁਰਿ ਮਨ ਿਨ ਖੀਨ ਹੇ ਕਿ ਜੀਵਨੁ ਤਪਰਅ ਤਬਨੁ ਹੋਿ ॥

ک
چل
چل
بِج
ھ
پ
ی
ِ
پ
ج
پ
ھ
ِ
ِ
مِییا ہیں مِییا ہیں ےہ اوہ رت نم نت ں رے تک ؤن ِرنا ں وہت ۔۔
ਸਨਮੁਖ ਸਤਹ ਬਾਨ ਸਨਮੁਖ ਸਤਹ ਬਾਨ ਹੇ ਤਮਰਗ ਅਰਪੇ ਮਨ ਿਨ ਪਰਾਨ ਹੇ ਓਹੁ ਬੇਤਧਓ ਸਹਜ ਸਰੋਿ ॥

سب
سب
سہ
مُکھ ہسِ نان مُکھ ہسِ نان ےہ رمِگ ارےپ نم نت رپان ےہ اوہ دیبھپؤ ج رسوت ۔۔

ਤਪਰਅ ਪਰੀਤਿ ਲਾਗੀ ਤਮਲੁ ਬੈਰਾਗੀ ਤਖਨੁ ਰਹਨੁ ਤਧਰਗੁ ਿਨੁ ਤਿਸੁ ਤਬਨਾ ॥

ک
ئ
ھ
ِ
ِ
پ
پِرنا رپِپپ الیگ مِل ریبایگ ں رنہ درھِگ نت س ِیا ۔۔
ਪਲਕਾ ਨ ਲਾਗੈ ਤਪਰਅ ਪਰੇਮ ਪਾਗੈ ਤਚਿਵੰਤਿ ਅਨਤਿਨੁ ਪਰਭ ਮਨਾ ॥

اکلپ ہن ال َگے پِرنا رپمی نا َگے ِجپؤپپ ادنِن رپَھب انم ۔۔
ਸਰੀਰੰਗ ਰਾਿੇ ਨਾਮ ਮਾਿੇ ਭੈ ਭਰਮ ਿੁਿੀਆ ਸਗਲ ਖੋਿ ॥

ب
رسِرینگ راےت نام امےت َھے رھبم ُدایت لگس وھکت ۔۔
ਕਤਰ ਮਇਆ ਿਇਆ ਿਇਆਲ ਪੂਰਨ ਹਤਰ ਪਰੇਮ ਨਾਨਕ ਮਗਨ ਹੋਿ ॥੨॥

رک ایم دایئ دنال ئُؤرن ہر رپمی نانک نگم وہت ۔۔۲۔۔
ਅਲੀਅਲ ਗੁੰਜਾਿ ਅਲੀਅਲ ਗੁੰਜਾਿ ਹੇ ਮਕਰੰਿ ਰਸ ਬਾਸਨ ਮਾਿ ਹੇ ਪਰੀਤਿ ਕਮਲ ਬੰਧਾਵਿ ਆਪ ॥

الییل ُگبچات الییل ُگبچات ےہ رکمدن رس نانس امت ےہ رپِپپ لمک دنباھوت ا ت ۔۔
ਚਾਤਿਰਕ ਤਚਿ ਤਪਆਸ ਚਾਤਿਰਕ ਤਚਿ ਤਪਆਸ ਹੇ ਘਨ ਬੂੰਿ ਬਤਚਤਿਰ ਮਤਨ ਆਸ ਹੇ ਅਲ ਪੀਵਿ
ਤਬਨਸਿ ਿਾਪ ॥

ب
اچرتِک ِجت ایپس اچرتِک ِجت ایپس ےہ نھگ ئُؤدن چِتر نم ا س ےہ ال ویپت نِیست نات
۔۔
ਿਾਪਾ ਤਬਨਾਸਨ ਿੂਖ ਨਾਸਨ ਤਮਲੁ ਪਰੇਮੁ ਮਤਨ ਿਤਨ ਅਤਿ ਘਨਾ ॥

نانا پِیانس ُدوھک نانس مِل رپمی نم نت ات گھیا ۔۔

ਸੁੰਿਰੁ ਚਿੁਰੁ ਸੁਜਾਨ ਸੁਆਮੀ ਕਵਨ ਰਸਨਾ ਗੁਣ ਭਨਾ ॥

ُسیدر چتُر سُچان سُؤا یم وکَن رانس ُگں انھب ۔۔

ਗਤਹ ਭੁਜਾ ਲੇਵਹੁ ਨਾਮੁ ਿੇਵਹੁ ਤਿਰਸਤਟ ਧਾਰਿ ਤਮਟਿ ਪਾਪ ॥

ب
ہگ ُھچا ویلوہنام دویوہ د ِرست داھرت ِمپت نات ۔۔
ِ

ਨਾਨਕੁ ਜੰਪੈ ਪਤਿਿ ਪਾਵਨ ਹਤਰ ਿਰਸੁ ਪੇਖਿ ਨਹ ਸੰਿਾਪ ॥੩॥

پ
نانک چمپَے تتپ ناون ہر درس یکھت ہن سییات ۔۔۳۔۔

ਤਚਿਵਉ ਤਚਿ ਨਾਥ ਤਚਿਵਉ ਤਚਿ ਨਾਥ ਹੇ ਰਤਖ ਲੇਵਹੁ ਸਰਤਣ ਅਨਾਥ ਹੇ ਤਮਲੁ ਚਾਉ ਚਾਈਲੇ ਪਰਾਨ
॥

ِجپؤو ِجت ناھت ِجپؤو ِجت ناھت ےہ رھک ویلوہ رسن اناھت ےہ مِل اچو اچپیلے رپان ۔۔
ਸੁੰਿਰ ਿਨ ਤਧਆਨ ਸੁੰਿਰ ਿਨ ਤਧਆਨ ਹੇ ਮਨੁ ਲੁਬਧ ਗੋਪਾਲ ਤਗਆਨ ਹੇ ਜਾਤਚਕ ਜਨ ਰਾਖਿ ਮਾਨ ॥

ُسیدر نت دایھن ُسیدر نت دایھن ےہ نم لُیدھ وگنال گ ِیان ےہ اج ِچک نج راتھک امن
۔۔
ਪਰਭ ਮਾਨ ਪੂਰਨ ਿੁਖ ਤਬਿੀਰਨ ਸਗਲ ਇਛ ਪੁਜੰਿੀਆ ॥

رپَھب امن ئُؤرن ُدھک نِدرین لگس اِھچ ُبچیییا ۔۔

ਹਤਰ ਕੰਤਿ ਲਾਗੇ ਤਿਨ ਸਭਾਗੇ ਤਮਤਲ ਨਾਹ ਸੇਜ ਸੋਹੰਿੀਆ ॥

سب
ہر کیبھ الےگ دِن اھبسےگ مِل ناہ َ ج وسہییِٰیا ۔۔

ਪਰਭ ਤਿਰਸਤਟ ਧਾਰੀ ਤਮਲੇ ਮੁਰਾਰੀ ਸਗਲ ਕਲਮਲ ਭਏ ਹਾਨ ॥

کل
رپَھب د ِرست داھری مل ِے مُراری لگس مل ےئھب اہن ۔۔

ਤਬਨਵੰਤਿ ਨਾਨਕ ਮੇਰੀ ਆਸ ਪੂਰਨ ਤਮਲੇ ਸਰੀਧਰ ਗੁਣ ਤਨਧਾਨ ॥੪॥੧॥੧੪॥

رسندرھ ُگں ن ِداھن ۔۔۴۔۔۱۔۔۱۴۔۔
پِپ َؤپپ نانک ریمی ا س ئُؤرن مل ِے ِ
ੴ ਸਤਿਨਾਮੁ ਕਰਿਾ ਪੁਰਖੁ ਤਨਰਭਉ ਤਨਰਵੈਰੁ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤਿ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪਰਸਾਤਿ ॥

َسیب
ب
اِک اواکنر سییام رکنا ُپرھک پِر ھؤ پِروری ااکل مُؤرت اوجین ھں ُگر رپساد ۔۔
ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੧ ॥

ا سا ہلحم ۱۔۔
ਵਾਰ ਸਲੋਕਾ ਨਾਤਲ ਸਲੋਕ ਭੀ ਮਹਲੇ ਪਤਹਲੇ ਕੇ ਤਲਖੇ ਟੁੰਿੇ ਅਸ ਰਾਜੈ ਕੀ ਧੁਨੀ ॥

لک
وار ولساک نال ولسک یھب ےلحم ےلہپ ےک ِھے

پُیدے اس را َچے یک د ُھبی ۔۔
ਸਲੋਕੁ ਮਃ ੧ ॥

ولسک م۱ :۔۔

ਬਤਲਹਾਰੀ ਗੁਰ ਆਪਣੇ ਤਿਉਹਾੜੀ ਸਿ ਵਾਰ ॥

اہلبری ُگر ا ےنپ دِویاہری دص وار ۔۔

ਤਜਤਨ ਮਾਣਸ ਿੇ ਿੇਵਿੇ ਕੀਏ ਕਰਿ ਨ ਲਾਗੀ ਵਾਰ ॥੧॥

ِجں امسن ےت دویےت ےئیک رکت ہن الیگ وار ۔۔۱۔۔
ਮਹਲਾ ੨ ॥

ہلحم ۲۔۔
ਜੇ ਸਉ ਚੰਿਾ ਉਗਵਤਹ ਸੂਰਜ ਚੜਤਹ ਹਜਾਰ ॥

ےج سَؤ دنچا اُوگہِ سُؤرچ ڑچہِ اجہر ۔۔
ਏਿੇ ਚਾਨਣ ਹੋਤਿਆਂ ਗੁਰ ਤਬਨੁ ਘੋਰ ਅੰਧਾਰ ॥੨॥

ا َپپے اچنن وہدِنان ُگر پِں وھگر ادناھر ۔۔۲۔۔
ਮਃ ੧ ॥

م۱ :۔۔
ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਨ ਚੇਿਨੀ ਮਤਨ ਆਪਣੈ ਸੁਚੇਿ ॥

نانک ُگؤ ُرو ہن چییبی نم ا پ َپے سُچَپت ۔۔
ਛੁਟੇ ਤਿਲ ਬੂਆੜ ਤਜਉ ਸੁੰਞੇ ਅੰਿਤਰ ਖੇਿ ॥

چ
ویج ُسیبجے ادنر تیھک ۔۔
ُھپے نِل وبا ر ٔ

ਖੇਿੈ ਅੰਿਤਰ ਛੁਤਟਆ ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਸਉ ਨਾਹ ॥

ک
چ
َ
ھی
پ
ھ
ی
ن
ُ
ے ادنر یا وہک نا ک ناہ ۔۔

ਿਲੀਅਤਹ ਿੁਲੀਅਤਹ ਬਪੁੜੇ ਭੀ ਿਨ ਤਵਤਚ ਸੁਆਹ ॥੩॥

ب
ب
ھلیی ِہ ُھلیی ِہ نترے یھب نت وِچ سُؤاہ ۔۔۳۔۔

ਪਉੜੀ ॥

ئؤری ۔۔
ਆਪੀਨਹੈ ਆਪੁ ਸਾਤਜਓ ਆਪੀਨਹੈ ਰਤਚਓ ਨਾਉ ॥

نیبہ
پبہب
ویچ ناو ۔۔
ا ھے ا ت سا ِجپؤ ا ھے ر ٔ

ਿੁਯੀ ਕੁਿਰਤਿ ਸਾਜੀਐ ਕਤਰ ਆਸਣੁ ਤਿਿੋ ਚਾਉ ॥

ُدنٔی قُدرت ساچیپے رک ا نس دِوھٹ اچو ۔۔

ਿਾਿਾ ਕਰਿਾ ਆਤਪ ਿੂੰ ਿੁਤਸ ਿੇਵਤਹ ਕਰਤਹ ਪਸਾਉ ॥

ُ
دانا رکنا ا ت ئُؤن ئس دویہِ رکہِ ئساو ۔۔

ਿੂੰ ਜਾਣੋਈ ਸਭਸੈ ਿੇ ਲੈਸਤਹ ਤਜੰਿੁ ਕਵਾਉ ॥

سب
ئُؤن اجونیئ ھ َسے دے لَیسہ ِہ ِجید وکَاو ۔۔
ਕਤਰ ਆਸਣੁ ਤਿਿੋ ਚਾਉ ॥੧॥

رک ا نس دِوھٹ اچو ۔۔۱۔۔
ਸਲੋਕੁ ਮਃ ੧ ॥

ولسک م۱ :۔۔
ਸਚੇ ਿੇਰੇ ਖੰਿ ਸਚੇ ਬਰਹਮੰਿ ॥

ےچس ریتے ڈنھک ےچس پرہمید ۔۔
ਸਚੇ ਿੇਰੇ ਲੋਅ ਸਚੇ ਆਕਾਰ ॥

ےچس ریتے ولء ےچس ا اکر ۔۔
ਸਚੇ ਿੇਰੇ ਕਰਣੇ ਸਰਬ ਬੀਚਾਰ ॥

ےچس ریتے رکےن رست اچیبر ۔۔

ਸਚਾ ਿੇਰਾ ਅਮਰੁ ਸਚਾ ਿੀਬਾਣੁ ॥

اچس ریتا ارم اچس دابین ۔۔
ਸਚਾ ਿੇਰਾ ਹੁਕਮੁ ਸਚਾ ਿੁਰਮਾਣੁ ॥

ک
ب
اچس ریتا ُچ م اچس ُھرامن ۔۔

ਸਚਾ ਿੇਰਾ ਕਰਮੁ ਸਚਾ ਨੀਸਾਣੁ ॥

اچس ریتا رکم اچس اسینن ۔۔
ਸਚੇ ਿੁਧੁ ਆਖਤਹ ਲਖ ਕਰੋਤੜ ॥

ےچس ُندھ ا کھہہ ھکل رکور ۔۔

ਸਚੈ ਸਤਭ ਿਾਤਣ ਸਚੈ ਸਤਭ ਜੋਤਰ ॥

سج َے سیھ نان سج َے سیھ وجر ۔۔

ਸਚੀ ਿੇਰੀ ਤਸਿਤਿ ਸਚੀ ਸਾਲਾਹ ॥

یچس ریتی صِفت یچس اصالچ ۔۔
ਸਚੀ ਿੇਰੀ ਕੁਿਰਤਿ ਸਚੇ ਪਾਤਿਸਾਹ ॥

یچس ریتی قُدرت ےچس نائساہ ۔۔
ਨਾਨਕ ਸਚੁ ਤਧਆਇਤਨ ਸਚੁ ॥

نانک چس دایھنئ چس ۔۔
ਜੋ ਮਤਰ ਜੰਮੇ ਸੁ ਕਚੁ ਤਨਕਚੁ ॥੧॥

وج رم چمّے

نک
وس چک ِج ۔۔۱۔۔
ਮਃ ੧ ॥

م۱ :۔۔

ਵਿੀ ਵਤਿਆਈ ਜਾ ਵਿਾ ਨਾਉ ॥

ودی ودنایئ اج ودا ناو ۔۔
ਵਿੀ ਵਤਿਆਈ ਜਾ ਸਚੁ ਤਨਆਉ ॥

ودی ودنایئ اج چس اینو ۔۔
ਵਿੀ ਵਤਿਆਈ ਜਾ ਤਨਹਚਲ ਥਾਉ ॥

بہ
ودی ودنایئ اج ِ چل اھتو ۔۔

ਵਿੀ ਵਤਿਆਈ ਜਾਣੈ ਆਲਾਉ ॥

ودی ودنایئ اج ئَے ا الو ۔۔

ਵਿੀ ਵਤਿਆਈ ਬੁਝੈ ਸਤਭ ਭਾਉ ॥

بُج
سی
ھ
َ
ودی ودنایئ ے ھ اھبو ۔۔

ਵਿੀ ਵਤਿਆਈ ਜਾ ਪੁਤਛ ਨ ਿਾਤਿ ॥

ب
ودی ودنایئ اج ُچھ ہن دات ۔۔

ਵਿੀ ਵਤਿਆਈ ਜਾ ਆਪੇ ਆਤਪ ॥

ودی ودنایئ اج ا ےپ ا ت ۔۔
ਨਾਨਕ ਕਾਰ ਨ ਕਥਨੀ ਜਾਇ ॥

نانک اکر ہن ینھتک اجۓ ۔۔
ਕੀਿਾ ਕਰਣਾ ਸਰਬ ਰਜਾਇ ॥੨॥

کییا رکنا رست راج ِئے ۔۔۲۔۔
ਮਹਲਾ ੨ ॥

ہلحم ۲۔۔

ਇਹੁ ਜਗੁ ਸਚੈ ਕੀ ਹੈ ਕੋਿੜੀ ਸਚੇ ਕਾ ਤਵਤਚ ਵਾਸੁ ॥

اویہ چگ سج َے یک ےہَ وکڑھٹی ےچس اک وِچ واس ۔۔
ਇਕਨਹਾ ਹੁਕਤਮ ਸਮਾਇ ਲਏ ਇਕਨਹਾ ਹੁਕਮੇ ਕਰੇ ਤਵਣਾਸੁ ॥

ک
اِاھنک ُچ م امسۓ ےئل اِاھنک ُچکمے رکے وِناس ۔۔

ਇਕਨਹਾ ਭਾਣੈ ਕਤਢ ਲਏ ਇਕਨਹਾ ਮਾਇਆ ਤਵਤਚ ਤਨਵਾਸੁ ॥

اِاھنک اھب ئَے ڈکھ ےئل اِاھنک امنا وِچ ئِؤاس ۔۔

ਏਵ ਤਭ ਆਤਖ ਨ ਜਾਪਈ ਤਜ ਤਕਸੈ ਆਣੇ ਰਾਤਸ ॥

اویَ یھب ا ھک ہن اجیئپ ےج کِسے َ ا ےن راس ۔۔

ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਤਖ ਜਾਣੀਐ ਜਾ ਕਉ ਆਤਪ ਕਰੇ ਪਰਗਾਸੁ ॥੩॥

نانک ُگرمُکھ اج پپَے اج کؤ ا ت رکے رپاگس ۔۔۳۔۔
ਪਉੜੀ ॥

ئؤری ۔۔
ਨਾਨਕ ਜੀਅ ਉਪਾਇ ਕੈ ਤਲਤਖ ਨਾਵੈ ਧਰਮੁ ਬਹਾਤਲਆ ॥

ےک لک ِھ نا َوے درھم اہبایل ۔۔
نانک یج اُناے َ

ਓਥੈ ਸਚੇ ਹੀ ਸਤਚ ਤਨਬੜੈ ਚੁਤਣ ਵਤਖ ਕਢੇ ਜਜਮਾਤਲਆ ॥

ب
او َھے ےچس یہ چس نِت َرے ُجں وھک ڈکےھ امججایل ۔۔

ਥਾਉ ਨ ਪਾਇਤਨ ਕੂਤੜਆਰ ਮੁਹ ਕਾਲਹੈ ਿੋਜਤਕ ਚਾਤਲਆ ॥

لہ
اھتو ہن نانئ ُکؤرنار مُہہ اک َھے

دوچک اچایل ۔۔

ਿੇਰੈ ਨਾਇ ਰਿੇ ਸੇ ਤਜਤਣ ਗਏ ਹਾਤਰ ਗਏ ਤਸ ਿਗਣ ਵਾਤਲਆ ॥

ب
ھ
گ
ریتَے ناےئ رےت ےس ِجں ےئگ اہر ےئگ ےس ں واایل ۔۔

ਤਲਤਖ ਨਾਵੈ ਧਰਮੁ ਬਹਾਤਲਆ ॥੨॥

لک ِھ نا َوے درھم اہبایل ۔۔۲۔۔
ਸਲੋਕ ਮਃ ੧ ॥

ولسک م۱ :۔۔
ਤਵਸਮਾਿੁ ਨਾਿ ਤਵਸਮਾਿੁ ਵੇਿ ॥

وِامسد ناد وِامسد وند ۔۔
ਤਵਸਮਾਿੁ ਜੀਅ ਤਵਸਮਾਿੁ ਭੇਿ ॥

وِامسد یج وِامسد دیھب ۔۔
ਤਵਸਮਾਿੁ ਰੂਪ ਤਵਸਮਾਿੁ ਰੰਗ ॥

وِامسد ُروت وِامسد رنگ ۔۔
ਤਵਸਮਾਿੁ ਨਾਗੇ ਤਿਰਤਹ ਜੰਿ ॥

ب
وِامسد ناےگ ھِرہِ جپت ۔۔

ਤਵਸਮਾਿੁ ਪਉਣੁ ਤਵਸਮਾਿੁ ਪਾਣੀ ॥

وِامسد ئؤن وِامسد ناین ۔۔
ਤਵਸਮਾਿੁ ਅਗਨੀ ਖੇਿਤਹ ਤਵਿਾਣੀ ॥

وِامسد اینگ کھیدہِ وِداین ۔۔

ਤਵਸਮਾਿੁ ਧਰਿੀ ਤਵਸਮਾਿੁ ਖਾਣੀ ॥

وِامسد درھیت وِامسد اھکین ۔۔
ਤਵਸਮਾਿੁ ਸਾਤਿ ਲਗਤਹ ਪਰਾਣੀ ॥

وِامسد اصد لگ ِہ رپاین ۔۔

ਤਵਸਮਾਿੁ ਸੰਜੋਗੁ ਤਵਸਮਾਿੁ ਤਵਜੋਗੁ ॥

وِامسد وجنسگ وِامسد وِوجگ ۔۔
ਤਵਸਮਾਿੁ ਭੁਖ ਤਵਸਮਾਿੁ ਭੋਗੁ ॥

ب
وِامسد ُھکھ وِامسد وھبگ ۔۔

ਤਵਸਮਾਿੁ ਤਸਿਤਿ ਤਵਸਮਾਿੁ ਸਾਲਾਹ ॥

وِامسد صِفت وِامسد اصالچ ۔۔
ਤਵਸਮਾਿੁ ਉਝੜ ਤਵਸਮਾਿੁ ਰਾਹ ॥

وِامسد اُڑھج وِامسد راہ ۔۔
ਤਵਸਮਾਿੁ ਨੇੜੈ ਤਵਸਮਾਿੁ ਿੂਤਰ ॥

وِامسد ڑینَے وِامسد ُدور ۔۔
ਤਵਸਮਾਿੁ ਿੇਖੈ ਹਾਜਰਾ ਹਜੂਤਰ ॥

نک
وِامسد د َھے احرجا چچ ُؤر ۔۔

ਵੇਤਖ ਤਵਿਾਣੁ ਰਤਹਆ ਤਵਸਮਾਿੁ ॥

َوھکی وِدان رایہ وِامسد ۔۔
ਨਾਨਕ ਬੁਝਣੁ ਪੂਰੈ ਭਾਤਗ ॥੧॥

ب
ُج
ھ
نانک ں ئُؤ َرے اھبگ ۔۔۱۔۔
ਮਃ ੧ ॥

م۱ :۔۔
ਕੁਿਰਤਿ ਤਿਸੈ ਕੁਿਰਤਿ ਸੁਣੀਐ ਕੁਿਰਤਿ ਭਉ ਸੁਖ ਸਾਰੁ ॥

ب
قُدرت ِد سَے قُدرت ُسییپے قُدرت ھؤ ُسکھ سار ۔۔

ਕੁਿਰਤਿ ਪਾਿਾਲੀ ਆਕਾਸੀ ਕੁਿਰਤਿ ਸਰਬ ਆਕਾਰੁ ॥

قُدرت نانایل ا اکیس قُدرت رست ا اکر ۔۔
ਕੁਿਰਤਿ ਵੇਿ ਪੁਰਾਣ ਕਿੇਬਾ ਕੁਿਰਤਿ ਸਰਬ ਵੀਚਾਰੁ ॥

قُدرت وند ُپران کی َییا قُدرت رست وبچار ۔۔

ਕੁਿਰਤਿ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਪੈਨਹਣੁ ਕੁਿਰਤਿ ਸਰਬ ਤਪਆਰੁ ॥

نیبہ
ھ
ں قُدرت رست ایپر ۔۔
قُدرت اھکنا انیپ

ਕੁਿਰਤਿ ਜਾਿੀ ਤਜਨਸੀ ਰੰਗੀ ਕੁਿਰਤਿ ਜੀਅ ਜਹਾਨ ॥

چ
قُدرت اجیت ِ یسی ریگن قُدرت یج اہجن ۔۔

ਕੁਿਰਤਿ ਨੇਕੀਆ ਕੁਿਰਤਿ ਬਿੀਆ ਕੁਿਰਤਿ ਮਾਨੁ ਅਤਭਮਾਨੁ ॥

ب
قُدرت ایکین قُدرت دبِنا قُدرت امن ا ھبمان ۔۔

ਕੁਿਰਤਿ ਪਉਣੁ ਪਾਣੀ ਬੈਸੰਿਰੁ ਕੁਿਰਤਿ ਧਰਿੀ ਖਾਕੁ ॥

ن
قُدرت ئؤن ناین َیسیتر قُدرت درھیت اھکک ۔۔

ਸਭ ਿੇਰੀ ਕੁਿਰਤਿ ਿੂੰ ਕਾਤਿਰੁ ਕਰਿਾ ਪਾਕੀ ਨਾਈ ਪਾਕੁ ॥

سیھ ریتی قُدرت ئُؤن اقدِر رکنا نایک نایئ ناک ۔۔
ਨਾਨਕ ਹੁਕਮੈ ਅੰਿਤਰ ਵੇਖੈ ਵਰਿੈ ਿਾਕੋ ਿਾਕੁ ॥੨॥

نک
نانک ُچکمے َ ادنر و َھے ور ئَے ناوک ناک ۔۔۲۔۔
ਪਉੜੀ ॥

ئؤری ۔۔
ਆਪੀਨਹੈ ਭੋਗ ਭੋਤਗ ਕੈ ਹੋਇ ਭਸਮਤੜ ਭਉਰੁ ਤਸਧਾਇਆ ॥

ب
ھ
نیبہ
ب
س
ھ
م
ا َھے وھبگ وھبگ ےکَ وہۓ ر ؤر سِداھنا ۔۔

ਵਿਾ ਹੋਆ ਿੁਨੀਿਾਰੁ ਗਤਲ ਸੰਗਲੁ ਘਤਿ ਚਲਾਇਆ ॥

ودا وہا ُددینار لگ لگنس گھت چالنا ۔۔

ਅਗੈ ਕਰਣੀ ਕੀਰਤਿ ਵਾਚੀਐ ਬਤਹ ਲੇਖਾ ਕਤਰ ਸਮਝਾਇਆ ॥

ا َگے َ رکین ریکت واچیپے ہہب اھکیل رک اھجمسنا ۔۔

ਥਾਉ ਨ ਹੋਵੀ ਪਉਿੀਈ ਹੁਤਣ ਸੁਣੀਐ ਤਕਆ ਰੂਆਇਆ ॥

اھتو ہن وہوی ئؤدپبی ُہں ُسییپے ایک ُروا نا ۔۔
ਮਤਨ ਅੰਧੈ ਜਨਮੁ ਗਵਾਇਆ ॥੩॥

ےھ منج وگَانا ۔۔۳۔۔
نم ادن َ
ਸਲੋਕ ਮਃ ੧ ॥

ولسک م۱ :۔۔
ਭੈ ਤਵਤਚ ਪਵਣੁ ਵਹੈ ਸਿਵਾਉ ॥

ب
َھے وِچ وپَن و َہے دسواو ۔۔

ਭੈ ਤਵਤਚ ਚਲਤਹ ਲਖ ਿਰੀਆਉ ॥

ب
َھے وِچ چلہہ ھکل درناو ۔۔

ਭੈ ਤਵਤਚ ਅਗਤਨ ਕਢੈ ਵੇਗਾਤਰ ॥

ب
َھے وِچ انگ ڈک َھے واگیر ۔۔
ਭੈ ਤਵਤਚ ਧਰਿੀ ਿਬੀ ਭਾਤਰ ॥

ب
َھے وِچ درھیت دیب اھبر ۔۔

ਭੈ ਤਵਤਚ ਇੰਿੁ ਤਿਰੈ ਤਸਰ ਭਾਤਰ ॥

ب
ب
َھے وِچ اِدن ھ ِ َرے سِر اھبر ۔۔

ਭੈ ਤਵਤਚ ਰਾਜਾ ਧਰਮ ਿੁਆਰੁ ॥

ب
َھے وِچ رااج درھم ُدوار ۔۔

ਭੈ ਤਵਤਚ ਸੂਰਜੁ ਭੈ ਤਵਤਚ ਚੰਿੁ ॥

ب
ب
َھے وِچ سُؤرچ َھے وِچ دنچ ۔۔
ਕੋਹ ਕਰੋੜੀ ਚਲਿ ਨ ਅੰਿੁ ॥

وکہ رکوری تلچ ہن اپپ ۔۔
ਭੈ ਤਵਤਚ ਤਸਧ ਬੁਧ ਸੁਰ ਨਾਥ ॥

ب
َھے وِچ سِدھ دبھ ُسر ناھت ۔۔
ਭੈ ਤਵਤਚ ਆਿਾਣੇ ਆਕਾਸ ॥

ب
َھے وِچ ا داےن ا اکس ۔۔

ਭੈ ਤਵਤਚ ਜੋਧ ਮਹਾਬਲ ਸੂਰ ॥

ب
َھے وِچ وجدھ اہمنل سُؤر ۔۔
ਭੈ ਤਵਤਚ ਆਵਤਹ ਜਾਵਤਹ ਪੂਰ ॥

ب
َھے وِچ ا وہِ اجوہِ ئُؤر ۔۔

ਸਗਤਲਆ ਭਉ ਤਲਤਖਆ ਤਸਤਰ ਲੇਖੁ ॥

ب
اگسِنا ھؤ لک ِھیا سِر ھکیل ۔۔

ਨਾਨਕ ਤਨਰਭਉ ਤਨਰੰਕਾਰੁ ਸਚੁ ਏਕੁ ॥੧॥

ب
نانک پِر ھؤ پِراکنر چس انک ۔۔۱۔۔
ਮਃ ੧ ॥

م۱ :۔۔

ਨਾਨਕ ਤਨਰਭਉ ਤਨਰੰਕਾਰੁ ਹੋਤਰ ਕੇਿੇ ਰਾਮ ਰਵਾਲ ॥

نانک پِربھؤ پِراکنر وہر َ
کیپے رام روال ۔۔

ਕੇਿੀਆ ਕੰਨਹ ਕਹਾਣੀਆ ਕੇਿੇ ਬੇਿ ਬੀਚਾਰ ॥

کیییا ّکبہھ اہکاین َ
کیپے دیب اچیبر ۔۔
َ

ਕੇਿੇ ਨਚਤਹ ਮੰਗਿੇ ਤਗਤੜ ਮੁਤੜ ਪੂਰਤਹ ਿਾਲ ॥

َ
کیپے ہچنِ ےتگنم گِر مُر ئُؤرہِ نال ۔۔

ਬਾਜਾਰੀ ਬਾਜਾਰ ਮਤਹ ਆਇ ਕਢਤਹ ਬਾਜਾਰ ॥

نااجری نااجر ہہم ا ۓ ڈکھ ِہ نااجر ۔۔
ਗਾਵਤਹ ਰਾਜੇ ਰਾਣੀਆ ਬੋਲਤਹ ਆਲ ਪਿਾਲ ॥

اگوہِ راےج رااین وبہہلِ ا ل اتپل ۔۔
ਲਖ ਟਤਕਆ ਕੇ ਮੁੰਿੜੇ ਲਖ ਟਤਕਆ ਕੇ ਹਾਰ ॥

ھکل ایکٹ ےک مُیدرے ھکل ایکٹ ےک اہر ۔۔
ਤਜਿੁ ਿਤਨ ਪਾਈਅਤਹ ਨਾਨਕਾ ਸੇ ਿਨ ਹੋਵਤਹ ਛਾਰ ॥

ِجت نت ناپ ٔبہہ نااکن ےس نت وہوہِ اھچر ۔۔
ਤਗਆਨੁ ਨ ਗਲੀਈ ਢੂਢੀਐ ਕਥਨਾ ਕਰੜਾ ਸਾਰੁ ॥

گ ِیان ہن گل ِبی ُدوھد ھ ٔپے کبھیا رکرا سار ۔۔

ਕਰਤਮ ਤਮਲੈ ਿਾ ਪਾਈਐ ਹੋਰ ਤਹਕਮਤਿ ਹੁਕਮੁ ਖੁਆਰੁ ॥੨॥

ک ک
رکم ملَ ِے نا نا پپَے وہر چِکمت ُچ م ُھؤار ۔۔۲۔۔
ਪਉੜੀ ॥

ئؤری ۔۔

ਨਿਤਰ ਕਰਤਹ ਜੇ ਆਪਣੀ ਿਾ ਨਿਰੀ ਸਤਿਗੁਰੁ ਪਾਇਆ ॥

دنر رکہِ ےج ا ینپ نا دنری سیگؤر نانا ۔۔

ਏਹੁ ਜੀਉ ਬਹੁਿੇ ਜਨਮ ਭਰੰਤਮਆ ਿਾ ਸਤਿਗੁਤਰ ਸਬਿੁ ਸੁਣਾਇਆ ॥

ب
اویہ جپؤ بہپے منج ھّرایم نا سیگؤر دبس ُسیانا ۔۔

ਸਤਿਗੁਰ ਜੇਵਿੁ ਿਾਿਾ ਕੋ ਨਹੀ ਸਤਭ ਸੁਤਣਅਹੁ ਲੋਕ ਸਬਾਇਆ ॥

سیگؤر َجپ َؤد دانا وک یہن سیھ ُسییبہہ ولک ابسنا ۔۔

ਸਤਿਗੁਤਰ ਤਮਤਲਐ ਸਚੁ ਪਾਇਆ ਤਜਨਹੀ ਤਵਚਹੁ ਆਪੁ ਗਵਾਇਆ ॥

جب ہ
سیگؤر مِلیپے چس نانا ِ ھی وِچہؤہ ا ت وگَانا ۔۔
ਤਜਤਨ ਸਚੋ ਸਚੁ ਬੁਝਾਇਆ ॥੪॥

ب
ِجں وچس چس ُجھانا ۔۔۴۔۔
ਸਲੋਕ ਮਃ ੧ ॥

ولسک م۱ :۔۔
ਘੜੀਆ ਸਭੇ ਗੋਪੀਆ ਪਹਰ ਕੰਨਹ ਗੋਪਾਲ ॥

سب
ڑھگنا ھے وگپِیا رہپ ّکبہھ وگنال ۔۔

ਗਹਣੇ ਪਉਣੁ ਪਾਣੀ ਬੈਸੰਿਰੁ ਚੰਿੁ ਸੂਰਜੁ ਅਵਿਾਰ ॥

ن
ےنہگ ئؤن ناین َیسیتر دنچ سُؤرچ ا َونار ۔۔

ਸਗਲੀ ਧਰਿੀ ਮਾਲੁ ਧਨੁ ਵਰਿਤਣ ਸਰਬ ਜੰਜਾਲ ॥

سگلی درھیت امل دنھ ورنت رست اجنجل ۔۔

ਨਾਨਕ ਮੁਸੈ ਤਗਆਨ ਤਵਹੂਣੀ ਖਾਇ ਗਇਆ ਜਮਕਾਲੁ ॥੧॥

اھکۓ ایگ چمکال ۔۔۱۔۔
نانک مُ َسے گ ِیان وِ ُہؤین
ِ

ਮਃ ੧ ॥

م۱ :۔۔
ਵਾਇਤਨ ਚੇਲੇ ਨਚਤਨ ਗੁਰ ॥

ب
وانئ ےلیچ چں ُگر ۔۔

ਪੈਰ ਹਲਾਇਤਨ ਿੇਰਤਨਹ ਤਸਰ ॥

َنتر ہالنئ ریھپبِہھِ سِر ۔۔

ਉਤਿ ਉਤਿ ਰਾਵਾ ਝਾਟੈ ਪਾਇ ॥

ا ُ ُد ا ُ ُد راوا اھج ئَے ناۓ ۔۔

ਵੇਖੈ ਲੋਕੁ ਹਸੈ ਘਤਰ ਜਾਇ ॥

نک
و َھے ولک ہ َسے رھگ اجۓ ۔۔
ਰੋਟੀਆ ਕਾਰਤਣ ਪੂਰਤਹ ਿਾਲ ॥

روایٹ اکرن ئُؤرہِ نال ۔۔
ਆਪੁ ਪਛਾੜਤਹ ਧਰਿੀ ਨਾਤਲ ॥

ا ت اھچپرہِ درھیت نال ۔۔
ਗਾਵਤਨ ਗੋਪੀਆ ਗਾਵਤਨ ਕਾਨਹ ॥

اگون وگپِیا اگون اکبہھ ۔۔

ਗਾਵਤਨ ਸੀਿਾ ਰਾਜੇ ਰਾਮ ॥

اگون اتیس راےج رام ۔۔
ਤਨਰਭਉ ਤਨਰੰਕਾਰੁ ਸਚੁ ਨਾਮੁ ॥

ب
پِر ھؤ پِراکنر چس نام ۔۔

ਜਾ ਕਾ ਕੀਆ ਸਗਲ ਜਹਾਨੁ ॥

اج اک ک ِیا لگس اہجن ۔۔
ਸੇਵਕ ਸੇਵਤਹ ਕਰਤਮ ਚੜਾਉ ॥

ویسک ویسہِ رکم ڑچاو ۔۔
ਤਭੰਨੀ ਰੈਤਣ ਤਜਨਹਾ ਮਤਨ ਚਾਉ ॥

ب
ھ ِ ّبی َرنی ِجبہھا نم اچو ۔۔

ਤਸਖੀ ਤਸਤਖਆ ਗੁਰ ਵੀਚਾਤਰ ॥

ِسک
ھی ِسکھِیا ُگر وبچار ۔۔

ਨਿਰੀ ਕਰਤਮ ਲਘਾਏ ਪਾਤਰ ॥

دنری رکم لگھاےئ نار ۔۔
ਕੋਲੂ ਚਰਖਾ ਚਕੀ ਚਕੁ ॥

وکلُؤ رچاھک یکچ چک ۔۔
ਥਲ ਵਾਰੋਲੇ ਬਹੁਿੁ ਅਨੰਿੁ ॥

لھت واروےل تہب ا َپپت ۔۔
ਲਾਟੂ ਮਾਧਾਣੀਆ ਅਨਗਾਹ ॥

الئُؤ امداھپ ِیا ااگنہ ۔۔

ਪੰਖੀ ਭਉਿੀਆ ਲੈਤਨ ਨ ਸਾਹ ॥

یھکنپ وھبٔدنا لَیں ہن ساہ ۔۔

ਸੂਐ ਚਾਤੜ ਭਵਾਈਅਤਹ ਜੰਿ ॥

سُؤےئ اچر وھباپ ٔبہہ جپت ۔۔

ਨਾਨਕ ਭਉਤਿਆ ਗਣਿ ਨ ਅੰਿ ॥

نانک وھبٔدنا تنگ ہن اپپ ۔۔
ਬੰਧਨ ਬੰਤਧ ਭਵਾਏ ਸੋਇ ॥

دنبنھ دنبھ وھباےئ وسۓ ۔۔
ਪਇਐ ਤਕਰਤਿ ਨਚੈ ਸਭੁ ਕੋਇ ॥

نیپے َ کِرت بج َے سیھ وکۓ ۔۔

ਨਤਚ ਨਤਚ ਹਸਤਹ ਚਲਤਹ ਸੇ ਰੋਇ ॥

چن چن ہسہ ِہ چلہہ ےس رو ئِے ۔۔
ਉਤਿ ਨ ਜਾਹੀ ਤਸਧ ਨ ਹੋਤਹ ॥

ا ُ ُد ہن اجیہ سِدھ ہن وہہِ۔۔
ਨਚਣੁ ਕੁਿਣੁ ਮਨ ਕਾ ਚਾਉ ॥

ب
چں ُکدن نم اک اچو ۔۔

ਨਾਨਕ ਤਜਨਹ ਮਤਨ ਭਉ ਤਿਨਹਾ ਮਤਨ ਭਾਉ ॥੨॥

ب
نانک ِجبہھ نم ھؤ پ ِبہھا نم اھبو ۔۔۲۔۔
ਪਉੜੀ ॥

ئؤری ۔۔
ਨਾਉ ਿੇਰਾ ਤਨਰੰਕਾਰੁ ਹੈ ਨਾਇ ਲਇਐ ਨਰਤਕ ਨ ਜਾਈਐ ॥

ناو ریتا پِراکنر ےہَ ناےئ لیپَے رنک ہن اج پپَے ۔۔

ਜੀਉ ਤਪੰਿੁ ਸਭੁ ਤਿਸ ਿਾ ਿੇ ਖਾਜੈ ਆਤਖ ਗਵਾਈਐ ॥

جپؤ پِید سیھ ئِس دا دے اھکےجَ ا ھک وگَاےیئَ ۔۔

ਜੇ ਲੋੜਤਹ ਚੰਗਾ ਆਪਣਾ ਕਤਰ ਪੁੰਨਹੁ ਨੀਚੁ ਸਿਾਈਐ ॥

ےج اگنچ ا انپ رک ُپ ّبہؤ چین دسا پ ٔپے ۔۔

ਜੇ ਜਰਵਾਣਾ ਪਰਹਰੈ ਜਰੁ ਵੇਸ ਕਰੇਿੀ ਆਈਐ ॥

ےج رجوانا رپہ َرے رج وسی رکندی ا نیپے ۔۔
ਕੋ ਰਹੈ ਨ ਭਰੀਐ ਪਾਈਐ ॥੫॥

وک ر َہے ہن رھب پپے نا پپَے ۔۔۵۔۔
ਸਲੋਕ ਮਃ ੧ ॥

ولسک م۱ :۔۔
ਮੁਸਲਮਾਨਾ ਤਸਿਤਿ ਸਰੀਅਤਿ ਪਤੜ ਪਤੜ ਕਰਤਹ ਬੀਚਾਰੁ ॥

مُسلمانا صِفت رسپپت ڑپ ڑپ رکہِ اچیبر ۔۔

ਬੰਿੇ ਸੇ ਤਜ ਪਵਤਹ ਤਵਤਚ ਬੰਿੀ ਵੇਖਣ ਕਉ ਿੀਿਾਰੁ ॥

نک
ھ
ک
دنبے ےس ےج وپہِ وِچ دنبی و ں ؤ دندار ۔۔
ਤਹੰਿੂ ਸਾਲਾਹੀ ਸਾਲਾਹਤਨ ਿਰਸਤਨ ਰੂਤਪ ਅਪਾਰੁ ॥

ِہی ُدو اصالیح اصالجں درنس ُروت انار ۔۔

ਿੀਰਤਥ ਨਾਵਤਹ ਅਰਚਾ ਪੂਜਾ ਅਗਰ ਵਾਸੁ ਬਹਕਾਰੁ ॥

ریتھت ناوہِ اراچ ئُؤاج ارگ واس اکہبر ۔۔
ਜੋਗੀ ਸੁੰਤਨ ਤਧਆਵਤਨਹ ਜੇਿੇ ਅਲਖ ਨਾਮੁ ਕਰਿਾਰੁ ॥

وجیگ ُس ّں دایھوبہھِ َچیپے اھکل نام رکنار ۔۔

ਸੂਖਮ ਮੂਰਤਿ ਨਾਮੁ ਤਨਰੰਜਨ ਕਾਇਆ ਕਾ ਆਕਾਰੁ ॥

سُؤمھک مُؤرت نام پِرنجن اکنا اک ا اکر ۔۔

ਸਿੀਆ ਮਤਨ ਸੰਿੋਖੁ ਉਪਜੈ ਿੇਣੈ ਕੈ ਵੀਚਾਤਰ ॥

ےک وبچار ۔۔
سییا نم وتنسھک ا ُ بج َے د پ َپے َ
ِ

ਿੇ ਿੇ ਮੰਗਤਹ ਸਹਸਾ ਗੂਣਾ ਸੋਭ ਕਰੇ ਸੰਸਾਰੁ ॥

دے دے میگہہ سہسا ُگؤنا وسھب رکے اسنسر ۔۔
ਚੋਰਾ ਜਾਰਾ ਿੈ ਕੂਤੜਆਰਾ ਖਾਰਾਬਾ ਵੇਕਾਰ ॥

وچرا اجرا ئَے ُکؤرنارا اھکرانا واکیر ۔۔

ਇਤਕ ਹੋਿਾ ਖਾਇ ਚਲਤਹ ਐਥਾਊ ਤਿਨਾ ਤਭ ਕਾਈ ਕਾਰ ॥

اھکۓ چلہہ اپبھا ُو پ ِیا یھب اکیئ اکر ۔۔
اِک وہدا
ِ

ਜਤਲ ਥਤਲ ਜੀਆ ਪੁਰੀਆ ਲੋਆ ਆਕਾਰਾ ਆਕਾਰ ॥

لج لھت ایج ُپرِنا ولا ا اکرا ا اکر ۔۔

ਓਇ ਤਜ ਆਖਤਹ ਸੁ ਿੂੰਹੈ ਜਾਣਤਹ ਤਿਨਾ ਤਭ ਿੇਰੀ ਸਾਰ ॥

اوےؑ ےج ا کھہہ وس ئُؤن َہے اج ِہن پ ِیا یھب ریتی سار ۔۔
ਨਾਨਕ ਭਗਿਾ ਭੁਖ ਸਾਲਾਹਣੁ ਸਚੁ ਨਾਮੁ ਆਧਾਰੁ ॥

ب ب
ھ
ک
ُ
نانک ھگیا ھ ساالنہ چس نام ا داھر ۔۔

ਸਿਾ ਅਨੰਤਿ ਰਹਤਹ ਤਿਨੁ ਰਾਿੀ ਗੁਣਵੰਤਿਆ ਪਾ ਛਾਰੁ ॥੧॥

دسا ا َپید رہہہ دِن رایت ُگپؤنییا نا اھچر ۔۔۱۔۔
ਮਃ ੧ ॥

م۱ :۔۔
ਤਮਟੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੀ ਪੇੜੈ ਪਈ ਕੁਤਮਹਆਰ ॥

مِبی مُسلمان یک ڑیپَے یئپ ُکمہیار ۔۔

ਘਤੜ ਭਾਂਿੇ ਇਟਾ ਕੀਆ ਜਲਿੀ ਕਰੇ ਪੁਕਾਰ ॥

ڑھگ اھبندے انا ک ِیا دلجی رکے ئُکار ۔۔
ਜਤਲ ਜਤਲ ਰੋਵੈ ਬਪੁੜੀ ਝਤੜ ਝਤੜ ਪਵਤਹ ਅੰਤਗਆਰ ॥

لج لج رو َوے نتری ڑھج ڑھج وپہِ انگ ِیار ۔۔
ਨਾਨਕ ਤਜਤਨ ਕਰਿੈ ਕਾਰਣੁ ਕੀਆ ਸੋ ਜਾਣੈ ਕਰਿਾਰੁ ॥੨॥

نانک ِجں رک ئَے اکرن ایک وس اج ئَے رکنار ۔۔۲۔۔
ਪਉੜੀ ॥

ئؤری ۔۔
ਤਬਨੁ ਸਤਿਗੁਰ ਤਕਨੈ ਨ ਪਾਇਓ ਤਬਨੁ ਸਤਿਗੁਰ ਤਕਨੈ ਨ ਪਾਇਆ ॥

پِں سیگؤر ک ِ َپے ہن ناویئ پِں سیگؤر ک ِ َپے ہن نانا ۔۔

ਸਤਿਗੁਰ ਤਵਤਚ ਆਪੁ ਰਤਖਓਨੁ ਕਤਰ ਪਰਗਟੁ ਆਤਖ ਸੁਣਾਇਆ ॥

ک
سیگؤر وِچ ا ت ر ھ َپؤن رک رپگپ ا ھک ُسیانا ۔۔

ਸਤਿਗੁਰ ਤਮਤਲਐ ਸਿਾ ਮੁਕਿੁ ਹੈ ਤਜਤਨ ਤਵਚਹੁ ਮੋਹੁ ਚੁਕਾਇਆ ॥

ےہ ِجں وِچہؤہ ومہ ُجکانا ۔۔
سیگؤر مِلیپے دسا مُکت َ

ਉਿਮੁ ਏਹੁ ਬੀਚਾਰੁ ਹੈ ਤਜਤਨ ਸਚੇ ਤਸਉ ਤਚਿੁ ਲਾਇਆ ॥

ےہ ِجں ےچس سِیؤ ِجت النا ۔۔
اُمت اویہ اچیبر َ
ਜਗਜੀਵਨੁ ਿਾਿਾ ਪਾਇਆ ॥੬॥

چگ
چپؤن دانا نانا ۔۔۶۔۔
ਸਲੋਕ ਮਃ ੧ ॥

ولسک م۱ :۔۔

ਹਉ ਤਵਤਚ ਆਇਆ ਹਉ ਤਵਤਚ ਗਇਆ ॥

ہؤ وِچ ا نا ہؤ وِچ ایگ ۔۔
ਹਉ ਤਵਤਚ ਜੰਤਮਆ ਹਉ ਤਵਤਚ ਮੁਆ ॥

ہؤ وِچ چمّیا ہؤ وِچ مُؤا ُ۔۔

ਹਉ ਤਵਤਚ ਤਿਿਾ ਹਉ ਤਵਤਚ ਲਇਆ ॥

ہؤ وِچ دِنا ہؤ وِچ لییا ۔۔
ਹਉ ਤਵਤਚ ਖਤਟਆ ਹਉ ਤਵਤਚ ਗਇਆ ॥

ہؤ وِچ ایٹھک ہؤ وِچ ایگ ۔۔
ਹਉ ਤਵਤਚ ਸਤਚਆਰੁ ਕੂਤੜਆਰੁ ॥

ہؤ وِچ سچِیار ُکؤرنار ۔۔

ਹਉ ਤਵਤਚ ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਵੀਚਾਰੁ ॥

ہؤ وِچ نات ُپ ّں وبچار ۔۔

ਹਉ ਤਵਤਚ ਨਰਤਕ ਸੁਰਤਗ ਅਵਿਾਰੁ ॥

ہؤ وِچ رنک ُسرگ ا َونار ۔۔
ਹਉ ਤਵਤਚ ਹਸੈ ਹਉ ਤਵਤਚ ਰੋਵੈ ॥

ہؤ وِچ ہ َسے ہؤ وِچ رو َوے ۔۔

ਹਉ ਤਵਤਚ ਭਰੀਐ ਹਉ ਤਵਤਚ ਧੋਵੈ ॥

وھوے ۔۔
َ ہؤ وِچ رھب پپے ہؤ وِچ د
ਹਉ ਤਵਤਚ ਜਾਿੀ ਤਜਨਸੀ ਖੋਵੈ ॥

چی س
وھکوے ۔۔
َ ہؤ وِچ اجیت ِ ی

ਹਉ ਤਵਤਚ ਮੂਰਖੁ ਹਉ ਤਵਤਚ ਤਸਆਣਾ ॥

ہؤ وِچ مُؤرھک ہؤ وِچ ِسیانا ۔۔
ਮੋਖ ਮੁਕਤਿ ਕੀ ਸਾਰ ਨ ਜਾਣਾ ॥

ومھک مُکت یک سار ہن اجنا ۔۔
ਹਉ ਤਵਤਚ ਮਾਇਆ ਹਉ ਤਵਤਚ ਛਾਇਆ ॥

ہؤ وِچ امنا ہؤ وِچ اھچنا ۔۔
ਹਉਮੈ ਕਤਰ ਕਤਰ ਜੰਿ ਉਪਾਇਆ ॥

ہؤ م َے رک رک جپت اُناِنا ۔۔
ਹਉਮੈ ਬੂਝੈ ਿਾ ਿਰੁ ਸੂਝੈ ॥

چ
ہؤ م َے وب َھے نا در سُؤےھج ۔۔
ਤਗਆਨ ਤਵਹੂਣਾ ਕਤਥ ਕਤਥ ਲੂਝੈ ॥

چ
گ ِیان وِوہُنا کبھ کبھ لُؤ َھے ۔۔
ਨਾਨਕ ਹੁਕਮੀ ਤਲਖੀਐ ਲੇਖੁ ॥

ُچکم لک ِ
ھی
پ
نانک ی ے ھکیل ۔۔

ਜੇਹਾ ਵੇਖਤਹ ਿੇਹਾ ਵੇਖੁ ॥੧॥

اہیج ونکھہ اہیت وھکی ۔۔۱۔۔
ਮਹਲਾ ੨ ॥

ہلحم ۲۔۔
ਹਉਮੈ ਏਹਾ ਜਾਤਿ ਹੈ ਹਉਮੈ ਕਰਮ ਕਮਾਤਹ ॥

ہؤ م َے ااہی اجت ےہَ ہؤ م َے رکم امکہِ۔۔

ਹਉਮੈ ਏਈ ਬੰਧਨਾ ਤਿਤਰ ਤਿਤਰ ਜੋਨੀ ਪਾਤਹ ॥

ب ب
ہؤ م َے ا ٔیی دنبانھ ھِر ھِر وجین ناہِ۔۔

ਹਉਮੈ ਤਕਥਹੁ ਊਪਜੈ ਤਕਿੁ ਸੰਜਤਮ ਇਹ ਜਾਇ ॥

ہ م کِبھہ ُ بج ک ِ سبج
ؤ َے ؤ او َے پ

م اہہی اجۓ ۔۔

ਹਉਮੈ ਏਹੋ ਹੁਕਮੁ ਹੈ ਪਇਐ ਤਕਰਤਿ ਤਿਰਾਤਹ ॥

ک
ب
ہؤ م َے اوہی ُچ م ےہَ نیپے َ کِرت ھِراہِ۔۔

ਹਉਮੈ ਿੀਰਘ ਰੋਗੁ ਹੈ ਿਾਰੂ ਭੀ ਇਸੁ ਮਾਤਹ ॥

ہؤ م َے دریھگ روگ ےہَ دا ُرو یھب اِس امہِ۔۔
ਤਕਰਪਾ ਕਰੇ ਜੇ ਆਪਣੀ ਿਾ ਗੁਰ ਕਾ ਸਬਿੁ ਕਮਾਤਹ ॥

کِرنا رکے ےج ا ینپ نا ُگر اک دبس امکہِ۔۔

ਨਾਨਕੁ ਕਹੈ ਸੁਣਹੁ ਜਨਹੁ ਇਿੁ ਸੰਜਤਮ ਿੁਖ ਜਾਤਹ ॥੨॥

نانک ےہکَ ُسبہؤ نجُ اِت

سبج

م ُدھک اجہِ۔۔۲۔۔
ਪਉੜੀ ॥

ئؤری ۔۔
ਸੇਵ ਕੀਿੀ ਸੰਿੋਖੀਈ ਤਜਨਹੀ ਸਚੋ ਸਚੁ ਤਧਆਇਆ ॥

کھییی ِجب
ھ
ویس کِیبی وتنس ں ی وچس چس دایھنا ۔۔
َ

ਓਨਹੀ ਮੰਿੈ ਪੈਰੁ ਨ ਰਤਖਓ ਕਤਰ ਸੁਤਿਿੁ ਧਰਮੁ ਕਮਾਇਆ ॥

ک
اویھن دنمے َنتر ہن ر ھپؤ رک ُسکِرت درھم امکنا ۔۔
ਓਨਹੀ ਿੁਨੀਆ ਿੋੜੇ ਬੰਧਨਾ ਅੰਨੁ ਪਾਣੀ ਥੋੜਾ ਖਾਇਆ ॥

بہ
ا ُ ھی ُداین وترے دنبانھ ا ّن ناین وھترا اھکنا ۔۔

ਿੂੰ ਬਖਸੀਸੀ ਅਗਲਾ ਤਨਿ ਿੇਵਤਹ ਚੜਤਹ ਸਵਾਇਆ ॥

ئ ُ ن کھ
سی
س
س
پ
ی اگال ِپ دویہِ ڑچہِ َؤانا ۔۔
ؤن
ਵਤਿਆਈ ਵਿਾ ਪਾਇਆ ॥੭॥

ودنایئ ودا نانا ۔۔۷۔۔
ਸਲੋਕ ਮਃ ੧ ॥

ولسک م۱ :۔۔
ਪੁਰਖਾਂ ਤਬਰਖਾਂ ਿੀਰਥਾਂ ਿਟਾਂ ਮੇਘਾਂ ਖੇਿਾਂਹ ॥

ک
ُپراھکن پِراھکن ریتاھتن اٹتن اھگیمن ھییاہہن ۔۔
ਿੀਪਾਂ ਲੋਆਂ ਮੰਿਲਾਂ ਖੰਿਾਂ ਵਰਭੰਿਾਂਹ ॥

داپین ولا ن ڈنمالن ڈنھکان ورڈنھبّاہہن ۔۔
ਅੰਿਜ ਜੇਰਜ ਉਿਭੁਜਾਂ ਖਾਣੀ ਸੇਿਜਾਂਹ ॥

پب
اندچ َچترچ ا ُ ُ ھچان اھکین َسیبچاہہن ۔۔

ਸੋ ਤਮਤਿ ਜਾਣੈ ਨਾਨਕਾ ਸਰਾਂ ਮੇਰਾਂ ਜੰਿਾਹ ॥

وس مِت اج ئَے نااکن مَتران اتنجہ ۔۔

ਨਾਨਕ ਜੰਿ ਉਪਾਇ ਕੈ ਸੰਮਾਲੇ ਸਭਨਾਹ ॥

نانک جپت اُناے ےکَ سبماےل سبھیاہ ۔۔
ਤਜਤਨ ਕਰਿੈ ਕਰਣਾ ਕੀਆ ਤਚੰਿਾ ਤਭ ਕਰਣੀ ਿਾਹ ॥

ِجں رک َئے رکنا ک ِیا ِچییا ھب رکین ناہ ۔۔

ਸੋ ਕਰਿਾ ਤਚੰਿਾ ਕਰੇ ਤਜਤਨ ਉਪਾਇਆ ਜਗੁ ॥

وس رکنا ِچییا رکے ِجں اُناِنا چگ ۔۔

ਤਿਸੁ ਜੋਹਾਰੀ ਸੁਅਸਤਿ ਤਿਸੁ ਤਿਸੁ ਿੀਬਾਣੁ ਅਭਗੁ ॥

ئِس وجاہری ُ ٔس است ئِس ئِس دابین اگھب ۔۔

ਨਾਨਕ ਸਚੇ ਨਾਮ ਤਬਨੁ ਤਕਆ ਤਟਕਾ ਤਕਆ ਿਗੁ ॥੧॥

نانک ےچس نام پِں ایک ئِکا ایک نگ ۔۔۱۔۔
ਮਃ ੧ ॥

م۱ :۔۔
ਲਖ ਨੇਕੀਆ ਚੰਤਗਆਈਆ ਲਖ ਪੁੰਨਾ ਪਰਵਾਣੁ ॥

ھکل پیک ِیا ایگنچایئ ھکل ُپیّا رپوان ۔۔

ਲਖ ਿਪ ਉਪਤਰ ਿੀਰਥਾਂ ਸਹਜ ਜੋਗ ਬੇਬਾਣ ॥

سہ
ھکل پپ اُرپ ریتاھتن ج وجگ ابیبن ۔۔

ਲਖ ਸੂਰਿਣ ਸੰਗਰਾਮ ਰਣ ਮਤਹ ਛੁਟਤਹ ਪਰਾਣ ॥

ھکل ُسرنت رگنسام رن ہہم ُچھُی ِہ رپان ۔۔

ਲਖ ਸੁਰਿੀ ਲਖ ਤਗਆਨ ਤਧਆਨ ਪੜੀਅਤਹ ਪਾਿ ਪੁਰਾਣ ॥

ھکل ُسریت ھکل گ ِیان دایھن ڑپپبہ ِہ ناھٹ ُپران ۔۔

ਤਜਤਨ ਕਰਿੈ ਕਰਣਾ ਕੀਆ ਤਲਤਖਆ ਆਵਣ ਜਾਣੁ ॥

نج رک ئَے رکنا ایک لک ِھیا ا ون اجن ۔۔

ਨਾਨਕ ਮਿੀ ਤਮਤਥਆ ਕਰਮੁ ਸਚਾ ਨੀਸਾਣੁ ॥੨॥

نانک یتم مِبھیا رکم اچس اسینن ۔۔۲۔۔
ਪਉੜੀ ॥

ئؤری ۔۔

ਸਚਾ ਸਾਤਹਬੁ ਏਕੁ ਿੂੰ ਤਜਤਨ ਸਚੋ ਸਚੁ ਵਰਿਾਇਆ ॥

اچس اصجِت انک ئُؤن ِجں وچس چس ورنانا ۔۔

ਤਜਸੁ ਿੂੰ ਿੇਤਹ ਤਿਸੁ ਤਮਲੈ ਸਚੁ ਿਾ ਤਿਨਹੀ ਸਚੁ ਕਮਾਇਆ ॥

پ ِبہ
ِجس ئُؤن دہہی ئِس ملَ ِے چس نا ھی چس امکنا ۔۔

ਸਤਿਗੁਤਰ ਤਮਤਲਐ ਸਚੁ ਪਾਇਆ ਤਜਨਹ ਕੈ ਤਹਰਿੈ ਸਚੁ ਵਸਾਇਆ ॥

ےک ہِر َدے چس وسانا ۔۔
سیگؤر مِلیپے چس نانا ِجبہھ َ

ਮੂਰਖ ਸਚੁ ਨ ਜਾਣਨਹੀ ਮਨਮੁਖੀ ਜਨਮੁ ਗਵਾਇਆ ॥

پبہھ مبمُک
ھ
ی منج وگَانا ۔۔
مُؤرھک چس ہن اج ی
ਤਵਤਚ ਿੁਨੀਆ ਕਾਹੇ ਆਇਆ ॥੮॥

وِچ ُداین اکےہ ا نا ۔۔۸۔۔
ਸਲੋਕੁ ਮਃ ੧ ॥

ولسک م۱ :۔۔
ਪਤੜ ਪਤੜ ਗਿੀ ਲਿੀਅਤਹ ਪਤੜ ਪਤੜ ਭਰੀਅਤਹ ਸਾਥ ॥

ڑپ ڑپ ڈگی دلپبہہ ڑپ ڑپ رھبپبہہ ساھت ۔۔
ਪਤੜ ਪਤੜ ਬੇੜੀ ਪਾਈਐ ਪਤੜ ਪਤੜ ਗਿੀਅਤਹ ਖਾਿ ॥

ڑپ ڑپ ڑیبی نا پپَے ڑپ ڑپ ڈگپبہہ اھکت ۔۔

ਪੜੀਅਤਹ ਜੇਿੇ ਬਰਸ ਬਰਸ ਪੜੀਅਤਹ ਜੇਿੇ ਮਾਸ ॥

ڑپپبہ ِہ َچیپے پرس پرس ڑپپبہ ِہ َچیپے امس ۔۔
ਪੜੀਐ ਜੇਿੀ ਆਰਜਾ ਪੜੀਅਤਹ ਜੇਿੇ ਸਾਸ ॥

ڑپ پ َپے َچیبی ا راج ڑپپبہ ِہ َچیپے ساس ۔۔

ਨਾਨਕ ਲੇਖੈ ਇਕ ਗਲ ਹੋਰੁ ਹਉਮੈ ਝਖਣਾ ਝਾਖ ॥੧॥

ل
ھ
نانک یک ےَ

چ
ک
ھ
اِک لگ وہر ہؤ م َے ھیا اھجھک ۔۔۱۔۔
ਮਃ ੧ ॥

م۱ :۔۔
ਤਲਤਖ ਤਲਤਖ ਪਤੜਆ ॥

لک ِھ لک ِھ ڑپنا ۔۔

ਿੇਿਾ ਕਤੜਆ ॥

ن َییا کرنا ۔۔

ਬਹੁ ਿੀਰਥ ਭਤਵਆ ॥

وہب ریتھت وھبنا ۔۔
ਿੇਿੋ ਲਤਵਆ ॥

نیپؤ ولِنا ۔۔

ਬਹੁ ਭੇਖ ਕੀਆ ਿੇਹੀ ਿੁਖੁ ਿੀਆ ॥

ب
ھ
ی
ک
وہب ھ ایک دیہی ُدھک دنا ۔۔
ਸਹੁ ਵੇ ਜੀਆ ਅਪਣਾ ਕੀਆ ॥

َسہؤ وے ِجیا اانپ ایک ۔۔

ਅੰਨੁ ਨ ਖਾਇਆ ਸਾਿੁ ਗਵਾਇਆ ॥

ا ّن ہن اھکنا اصد وگَانا ۔۔
ਬਹੁ ਿੁਖੁ ਪਾਇਆ ਿੂਜਾ ਭਾਇਆ ॥

وہب ُدھک نانا ُدواج اھبنا ۔۔

ਬਸਿਰ ਨ ਪਤਹਰੈ ॥

رتسب ہن رہپَے ۔۔
ਅਤਹਤਨਤਸ ਕਹਰੈ ॥

اہیِس رہکَے ۔۔
ਮੋਤਨ ਤਵਗੂਿਾ ॥

ومن وِ ُگؤنا ۔۔

ਤਕਉ ਜਾਗੈ ਗੁਰ ਤਬਨੁ ਸੂਿਾ ॥

کپؤ اج َگے ُگر پِں سُؤنا ۔۔
ਪਗ ਉਪੇਿਾਣਾ ॥

نگ اُن َییانا ۔۔
ਅਪਣਾ ਕੀਆ ਕਮਾਣਾ ॥

اانپ ک ِیا امکنا ۔۔
ਅਲੁ ਮਲੁ ਖਾਈ ਤਸਤਰ ਛਾਈ ਪਾਈ ॥

ال لم اھکیئ سِر اھچیئ نایئ ۔۔
ਮੂਰਤਖ ਅੰਧੈ ਪਤਿ ਗਵਾਈ ॥

مُؤرھک ادنےھَ پپ وگَایئ ۔۔
ਤਵਣੁ ਨਾਵੈ ਤਕਛੁ ਥਾਇ ਨ ਪਾਈ ॥

ک
وِن نا َوے ِچھ اھتےئ ہن نایئ ۔۔
ਰਹੈ ਬੇਬਾਣੀ ਮੜੀ ਮਸਾਣੀ ॥

ر َہے ن َییاین مری اسمین ۔۔

ਅੰਧੁ ਨ ਜਾਣੈ ਤਿਤਰ ਪਛੁਿਾਣੀ ॥

ب
ادنھ ہن اج ئَے ھِر اتھچپین ۔۔
ਸਤਿਗੁਰੁ ਭੇਟੇ ਸੋ ਸੁਖੁ ਪਾਏ ॥

ب
سیگؤر ھیپے وس ُسکھ ناےئ ۔۔
ਹਤਰ ਕਾ ਨਾਮੁ ਮੰਤਨ ਵਸਾਏ ॥

ہر اک نام نمّ وساےئ ۔۔
ਨਾਨਕ ਨਿਤਰ ਕਰੇ ਸੋ ਪਾਏ ॥

نانک دنر رکے وس ناےئ ۔۔
ਆਸ ਅੰਿੇਸੇ ਿੇ ਤਨਹਕੇਵਲੁ ਹਉਮੈ ਸਬਤਿ ਜਲਾਏ ॥੨॥

ا س ادنےسی ےت بِہک َپؤل ہؤ م َے دبس چالےئ ۔۔۲۔۔
ਪਉੜੀ ॥

ئؤری ۔۔
ਭਗਿ ਿੇਰੈ ਮਤਨ ਭਾਵਿੇ ਿਤਰ ਸੋਹਤਨ ਕੀਰਤਿ ਗਾਵਿੇ ॥

تگھب ریتَے نم اھبودے در وسنہ ریکت اگودے ۔۔
ਨਾਨਕ ਕਰਮਾ ਬਾਹਰੇ ਿਤਰ ਢੋਅ ਨ ਲਹਨਹੀ ਧਾਵਿੇ ॥

لہبہ
ھ
نانک رکام ناہرے در دوھۓ ہن ی داھودے ۔۔
ਇਤਕ ਮੂਲੁ ਨ ਬੁਝਤਨਹ ਆਪਣਾ ਅਣਹੋਿਾ ਆਪੁ ਗਣਾਇਿੇ ॥

ب
ج
ھب
ہ
ب
ھِ ا انپ ا ہؤدا ا ت گیادئے ۔۔
اِک مُؤل ہن

ਹਉ ਢਾਢੀ ਕਾ ਨੀਚ ਜਾਤਿ ਹੋਤਰ ਉਿਮ ਜਾਤਿ ਸਿਾਇਿੇ ॥

ہؤ داھدیھ اک چین اجت وہر اُمت اجت دسادئے ۔۔

ਤਿਨਹ ਮੰਗਾ ਤਜ ਿੁਝੈ ਤਧਆਇਿੇ ॥੯॥

ُب َج
ھ
پ ِبہھ اگنم چ ے دایھدئے ۔۔۹۔۔
ਸਲੋਕੁ ਮਃ ੧ ॥

ولسک م۱ :۔۔
ਕੂੜੁ ਰਾਜਾ ਕੂੜੁ ਪਰਜਾ ਕੂੜੁ ਸਭੁ ਸੰਸਾਰੁ ॥

ُکؤر رااج ُکؤر رپاج ُکؤر سیھ اسنسر ۔۔

ਕੂੜੁ ਮੰਿਪ ਕੂੜੁ ਮਾੜੀ ਕੂੜੁ ਬੈਸਣਹਾਰੁ ॥

ُکؤر ڈنمت ُکؤر امری ُکؤر َنیسبہار ۔۔

ਕੂੜੁ ਸੁਇਨਾ ਕੂੜੁ ਰੁਪਾ ਕੂੜੁ ਪੈਨਹਣਹਾਰੁ ॥

ب
ُکؤر وسانئ ُکؤر ُرنا ُکؤر نی ہھبہار ۔۔

ਕੂੜੁ ਕਾਇਆ ਕੂੜੁ ਕਪੜੁ ਕੂੜੁ ਰੂਪੁ ਅਪਾਰੁ ॥

ُکؤر اکنا ُکؤر ڑپک ُکؤر ُروت انار ۔۔
ਕੂੜੁ ਮੀਆ ਕੂੜੁ ਬੀਬੀ ਖਤਪ ਹੋਏ ਖਾਰੁ ॥

ُکؤر مِییا ُکؤر نِ ٰیبی پھک وھۓ اھکر

ਕੂਤੜ ਕੂੜੈ ਨੇਹੁ ਲਗਾ ਤਵਸਤਰਆ ਕਰਿਾਰੁ ॥

ُکؤر ُکؤ َرے پبہؤ اگل وِرسنا رکنار ۔۔

ਤਕਸੁ ਨਾਤਲ ਕੀਚੈ ਿੋਸਿੀ ਸਭੁ ਜਗੁ ਚਲਣਹਾਰੁ ॥

کِس نال کبج َے دویتس سیھ چگ چلبہار ۔۔
ਕੂੜੁ ਤਮਿਾ ਕੂੜੁ ਮਾਤਖਉ ਕੂੜੁ ਿੋਬੇ ਪੂਰੁ ॥

ک
ُکؤر مِبھا ُکؤر ام ِھپؤ ُکؤر دوےب ئُؤر ۔۔

ਨਾਨਕੁ ਵਖਾਣੈ ਬੇਨਿੀ ਿੁਧੁ ਬਾਝੁ ਕੂੜੋ ਕੂੜੁ ॥੧॥

نانک واھک ئَے یتنیب ُندھ ناھج ُکؤرو ُکؤر ۔۔۱۔۔
ਮਃ ੧ ॥

م۱ :۔۔
ਸਚੁ ਿਾ ਪਰੁ ਜਾਣੀਐ ਜਾ ਤਰਿੈ ਸਚਾ ਹੋਇ ॥

چس نا رپ اج پپَے اج ر َِدے اچس وہۓ ۔۔

ਕੂੜ ਕੀ ਮਲੁ ਉਿਰੈ ਿਨੁ ਕਰੇ ਹਛਾ ਧੋਇ ॥

ہ
ُکؤر یک لم اُرتَے نت رکے جھا دوھےئ ۔۔
ਸਚੁ ਿਾ ਪਰੁ ਜਾਣੀਐ ਜਾ ਸਤਚ ਧਰੇ ਤਪਆਰੁ ॥

چس نا رپ اج پپَے اج چس درھے ایپر ۔۔

ਨਾਉ ਸੁਤਣ ਮਨੁ ਰਹਸੀਐ ਿਾ ਪਾਏ ਮੋਖ ਿੁਆਰੁ ॥

ناو ُسں نم رہسیپے نا ناےئ ومھک ُدوار ۔۔

ਸਚੁ ਿਾ ਪਰੁ ਜਾਣੀਐ ਜਾ ਜੁਗਤਿ ਜਾਣੈ ਜੀਉ ॥

چس نا رپ اج پپَے اج ُچگت اج ئَے جپؤ ۔۔

ਧਰਤਿ ਕਾਇਆ ਸਾਤਧ ਕੈ ਤਵਤਚ ਿੇਇ ਕਰਿਾ ਬੀਉ ॥

درھت اکنا سادھ ےکَ وِچ دےئ رکنا پپؤ ۔۔
ਸਚੁ ਿਾ ਪਰੁ ਜਾਣੀਐ ਜਾ ਤਸਖ ਸਚੀ ਲੇਇ ॥

چس نا رپ اج پپَے اج سِکھ یچس ےئل ۔۔

ਿਇਆ ਜਾਣੈ ਜੀਅ ਕੀ ਤਕਛੁ ਪੁੰਨੁ ਿਾਨੁ ਕਰੇਇ ॥

ک
دایئ اج ئَے یج یک ِچھ ُپ ّں دان رکۓ ۔۔

ਸਚੁ ਿਾਂ ਪਰੁ ਜਾਣੀਐ ਜਾ ਆਿਮ ਿੀਰਤਥ ਕਰੇ ਤਨਵਾਸੁ ॥

چس نان رپ اج پپَے اج ا مت نِترھت رکے ئِؤاس ۔۔
ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੋ ਪੁਤਛ ਕੈ ਬਤਹ ਰਹੈ ਕਰੇ ਤਨਵਾਸੁ ॥

ب
سیگؤرو ون ُچھ ےکَ ہہب ر َہے رکے ئِؤاس ۔۔
ਸਚੁ ਸਭਨਾ ਹੋਇ ਿਾਰੂ ਪਾਪ ਕਢੈ ਧੋਇ ॥

چس سبھیا وہۓ دا ُرو نات ڈک َھے دوھےئ ۔۔
ਨਾਨਕੁ ਵਖਾਣੈ ਬੇਨਿੀ ਤਜਨ ਸਚੁ ਪਲੈ ਹੋਇ ॥੨॥

نانک واھک ئَے یتنیب ِجں چس نلَے وہۓ ۔۔۲۔۔
ਪਉੜੀ ॥

ئؤری ۔۔
ਿਾਨੁ ਮਤਹੰਿਾ ਿਲੀ ਖਾਕੁ ਜੇ ਤਮਲੈ ਿ ਮਸਿਤਕ ਲਾਈਐ ॥

دان مہیدا یلت اھکک ےج ملَ ِے ت کتسم ال پ ٔپے ۔۔

ਕੂੜਾ ਲਾਲਚੁ ਛਿੀਐ ਹੋਇ ਇਕ ਮਤਨ ਅਲਖੁ ਤਧਆਈਐ ॥

ُکؤرا الچل چھد ئَے وہۓ اِک نم اھکل دایھ نیپے َ۔۔
ਿਲੁ ਿੇਵੇਹੋ ਪਾਈਐ ਜੇਵੇਹੀ ਕਾਰ ਕਮਾਈਐ ॥

لھپ ویتوہی نا پپَے َجپؤیہی اکر امک پپَے ۔۔

ਜੇ ਹੋਵੈ ਪੂਰਤਬ ਤਲਤਖਆ ਿਾ ਧੂਤੜ ਤਿਨਹਾ ਿੀ ਪਾਈਐ ॥

وہوے ئُؤرت لک ِھیا نا دھُؤر پ ِبہھا دی نا پپَے ۔۔
ےج َ
ਮਤਿ ਥੋੜੀ ਸੇਵ ਗਵਾਈਐ ॥੧੦॥

ویس وگَاےیئَ ۔۔۱۱۔۔
مت وھتری َ

ਸਲੋਕੁ ਮਃ ੧ ॥

ولسک م۱ :۔۔
ਸਤਚ ਕਾਲੁ ਕੂੜੁ ਵਰਤਿਆ ਕਤਲ ਕਾਲਖ ਬੇਿਾਲ ॥

چس اکل ُکؤر ورایت لک اکھکل ےبنال ۔۔
ਬੀਉ ਬੀਤਜ ਪਤਿ ਲੈ ਗਏ ਅਬ ਤਕਉ ਉਗਵੈ ਿਾਤਲ ॥

پپؤ جیب پپ لَے ےئگ ات کپؤ اُوگَے دال ۔۔
ਜੇ ਇਕੁ ਹੋਇ ਿ ਉਗਵੈ ਰੁਿੀ ਹੂ ਰੁਤਿ ਹੋਇ ॥

ےج اِک وہۓ ت اُوگَے ُریت ُہؤ ُرت وہۓ ۔۔
ਨਾਨਕ ਪਾਹੈ ਬਾਹਰਾ ਕੋਰੈ ਰੰਗੁ ਨ ਸੋਇ ॥

وکرے رنگ ہن وسۓ ۔۔
نانک نا َہے ناہرا َ
ਭੈ ਤਵਤਚ ਖੁੰਤਬ ਚੜਾਈਐ ਸਰਮੁ ਪਾਹੁ ਿਤਨ ਹੋਇ ॥

ب
ےیئ رسم ناوہ نت وہۓ ۔۔
َھے وِچ ک ُھپت ڑچا َ
ਨਾਨਕ ਭਗਿੀ ਜੇ ਰਪੈ ਕੂੜੈ ਸੋਇ ਨ ਕੋਇ ॥੧॥

ب
گب
ھ
ئ
ک
ُ
َ
نانک ی ےج ر ے ؤ َرے وسۓ ہن وکۓ ۔۔۱۔۔
ਮਃ ੧ ॥

م۱ :۔۔
ਲਬੁ ਪਾਪੁ ਿੁਇ ਰਾਜਾ ਮਹਿਾ ਕੂੜੁ ਹੋਆ ਤਸਕਿਾਰੁ ॥

لپ نات ُدےئ رااج اتہم ُکؤر وہا ِسکدار ۔۔
ਕਾਮੁ ਨੇਬੁ ਸਤਿ ਪੁਛੀਐ ਬਤਹ ਬਤਹ ਕਰੇ ਬੀਚਾਰੁ ॥

بُج
َ
ھی
پ
ے ہہب ہہب رکے اچیبر ۔۔
اکم َپپت دص

ਅੰਧੀ ਰਯਤਿ ਤਗਆਨ ਤਵਹੂਣੀ ਭਾਤਹ ਭਰੇ ਮੁਰਿਾਰੁ ॥

ادنیھ َر َپپ گ ِیان وِ ُہؤین اھبہِ رھبے مُردار ۔۔
ਤਗਆਨੀ ਨਚਤਹ ਵਾਜੇ ਵਾਵਤਹ ਰੂਪ ਕਰਤਹ ਸੀਗਾਰੁ ॥

گ ِیاین ہچنِ واےج واوہِ ُروت رکہِ اگیسر ۔۔
ਊਚੇ ਕੂਕਤਹ ਵਾਿਾ ਗਾਵਤਹ ਜੋਧਾ ਕਾ ਵੀਚਾਰੁ ॥

اُوےچ ُکؤہہک وادا اگوہِ وجداھ اک وبچار ۔۔

ਮੂਰਖ ਪੰਤਿਿ ਤਹਕਮਤਿ ਹੁਜਤਿ ਸੰਜੈ ਕਰਤਹ ਤਪਆਰੁ ॥

مُؤرھک ڈنپت چِکمت ُہچت سبج َے رکہِ ایپر ۔۔

ਧਰਮੀ ਧਰਮੁ ਕਰਤਹ ਗਾਵਾਵਤਹ ਮੰਗਤਹ ਮੋਖ ਿੁਆਰੁ ॥

درھیم درھم رکہِ اگواوہِ میگہہ ومھک ُدوار ۔۔

ਜਿੀ ਸਿਾਵਤਹ ਜੁਗਤਿ ਨ ਜਾਣਤਹ ਛਤਿ ਬਹਤਹ ਘਰ ਬਾਰੁ ॥

یتج دساوہِ ُچگت ہن اجہنِ چھد بہہہ رھگ نار ۔۔
ਸਭੁ ਕੋ ਪੂਰਾ ਆਪੇ ਹੋਵੈ ਘਤਟ ਨ ਕੋਈ ਆਖੈ ॥

وہوے ٹھگ ہن وکیئ ا ےھک ۔۔
سیھ وک ئُؤرا ا ےپ َ
ਪਤਿ ਪਰਵਾਣਾ ਤਪਛੈ ਪਾਈਐ ਿਾ ਨਾਨਕ ਿੋਤਲਆ ਜਾਪੈ ॥੨॥

پپ رپوانا ِبج ےَ
ھ

نا پپَے نا نانک وتایل اج ئَے ۔۔۲۔۔
ਮਃ ੧ ॥

م۱ :۔۔
ਵਿੀ ਸੁ ਵਜਤਗ ਨਾਨਕਾ ਸਚਾ ਵੇਖੈ ਸੋਇ ॥

نک
ودی وس وچگ نااکن اچس و َھے وسۓ ۔۔

ਸਭਨੀ ਛਾਲਾ ਮਾਰੀਆ ਕਰਿਾ ਕਰੇ ਸੁ ਹੋਇ ॥

سب
ھب
ی اھچہل امرِہی رکنا رکے س وہۓ ۔۔
ਅਗੈ ਜਾਤਿ ਨ ਜੋਰੁ ਹੈ ਅਗੈ ਜੀਉ ਨਵੇ ॥

ےہ ا َگے جپؤ ونے ۔۔
ا َگے اجت ہن وجر َ
ਤਜਨ ਕੀ ਲੇਖੈ ਪਤਿ ਪਵੈ ਚੰਗੇ ਸੇਈ ਕੇਇ ॥੩॥

لی ک
ِجں یک َھے پپ وپَے ےگنچ سیبی ےک۔۳۔۔
ਪਉੜੀ ॥

ئؤری ۔۔
ਧੁਤਰ ਕਰਮੁ ਤਜਨਾ ਕਉ ਿੁਧੁ ਪਾਇਆ ਿਾ ਤਿਨੀ ਖਸਮੁ ਤਧਆਇਆ ॥

پ ِب کھس
د ُھر رکم ِجیا کؤ ُندھ نانا نا ی م دایھنا ۔۔

ਏਨਾ ਜੰਿਾ ਕੈ ਵਤਸ ਤਕਛੁ ਨਾਹੀ ਿੁਧੁ ਵੇਕੀ ਜਗਿੁ ਉਪਾਇਆ ॥

ک
ےک وس ِچھ نایہ ُندھ ویکی تگج اُناِنا ۔۔
اانی اتنج َ

ਇਕਨਾ ਨੋ ਿੂੰ ਮੇਤਲ ਲੈਤਹ ਇਤਕ ਆਪਹੁ ਿੁਧੁ ਖੁਆਇਆ ॥

ک
اِانک ون ئُؤن لیم َلبہ ِہ اِک ا بہؤ ُندھ ُھؤانا ۔۔

ਗੁਰ ਤਕਰਪਾ ਿੇ ਜਾਤਣਆ ਤਜਥੈ ਿੁਧੁ ਆਪੁ ਬੁਝਾਇਆ ॥

ب
جب
ُگر کِرنا ےت اجاین ِ َھے ُندھ ا ت ُجھانا ۔۔
ਸਹਜੇ ਹੀ ਸਤਚ ਸਮਾਇਆ ॥੧੧॥

س
ہجے یہ چس امسنا ۔۔۱۱۔۔
ਸਲੋਕੁ ਮਃ ੧ ॥

ولسک م۱ :۔۔

ਿੁਖੁ ਿਾਰੂ ਸੁਖੁ ਰੋਗੁ ਭਇਆ ਜਾ ਸੁਖੁ ਿਾਤਮ ਨ ਹੋਈ ॥

ُدھک دا ُرو ُسکھ روگ ایھب اج ُسکھ نام ہن وہیئ ۔۔

ਿੂੰ ਕਰਿਾ ਕਰਣਾ ਮੈ ਨਾਹੀ ਜਾ ਹਉ ਕਰੀ ਨ ਹੋਈ ॥੧॥

ئُؤن رکنا رکنا م َے نایہ اج ہؤ رکی ہن وہیئ ۔۔۱۔۔
ਬਤਲਹਾਰੀ ਕੁਿਰਤਿ ਵਤਸਆ ॥

اہلبری قُدرت وایس ۔۔
ਿੇਰਾ ਅੰਿੁ ਨ ਜਾਈ ਲਤਖਆ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ریتا اپپ ہن اجیئ ایھکل ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਜਾਤਿ ਮਤਹ ਜੋਤਿ ਜੋਤਿ ਮਤਹ ਜਾਿਾ ਅਕਲ ਕਲਾ ਭਰਪੂਤਰ ਰਤਹਆ ॥

اجت ہہم وجت وجت ہہم اجنا لقع کال رھبئُؤر رایہ ۔۔
ਿੂੰ ਸਚਾ ਸਾਤਹਬੁ ਤਸਿਤਿ ਸੁਆਤਲਹਉ ਤਜਤਨ ਕੀਿੀ ਸੋ ਪਾਤਰ ਪਇਆ ॥

ل
ئُؤن اچس اصجت صِفت سُؤا ِ ِھپؤ ِجں یتیک وس نار ایپ ۔۔

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਕਰਿੇ ਕੀਆ ਬਾਿਾ ਜੋ ਤਕਛੁ ਕਰਣਾ ਸੁ ਕਤਰ ਰਤਹਆ ॥੨॥

ک
وہکنانک رکےت کییا نانا وج ِچھ رکنا وس رک رایہ ۔۔۲۔۔
ਮਃ ੨ ॥

م۲ :۔۔
ਜੋਗ ਸਬਿੰ ਤਗਆਨ ਸਬਿੰ ਬੇਿ ਸਬਿੰ ਬਰਾਹਮਣਹ ॥

وجگ دبسن گ ِیان دبسن دیب دبسن پراہمیہ ۔۔
ਖਿਰੀ ਸਬਿੰ ਸੂਰ ਸਬਿੰ ਸੂਿਰ ਸਬਿੰ ਪਰਾ ਤਿਿਹ ॥

ک
ھتری دبسن سُؤر دبسن سُؤدر دبسن رپا کِرہت ۔۔

ਸਰਬ ਸਬਿੰ ਏਕ ਸਬਿੰ ਜੇ ਕੋ ਜਾਣੈ ਭੇਉ ॥

ب
رست دبسن انک دبسن ےج وک اج ئَے ھپؤ ۔۔
ਨਾਨਕੁ ਿਾ ਕਾ ਿਾਸੁ ਹੈ ਸੋਈ ਤਨਰੰਜਨ ਿੇਉ ॥੩॥

نانک نا اک داس ےہَ وسیئ پِرنجن دئؤ ۔۔۳۔۔
ਮਃ ੨ ॥

م۲ :۔۔
ਏਕ ਤਿਸਨੰ ਸਰਬ ਿੇਵਾ ਿੇਵ ਿੇਵਾ ਿ ਆਿਮਾ ॥

انک کِرسیّں رست دویا دویَ دویا ت ا امت ۔۔
ਆਿਮਾ ਬਾਸੁਿੇਵਤਸਯ ਜੇ ਕੋ ਜਾਣੈ ਭੇਉ ॥

ب
ا امت نا ُسدوی ِسٔی ےج وک اج ئَے ھپؤ ۔۔

ਨਾਨਕੁ ਿਾ ਕਾ ਿਾਸੁ ਹੈ ਸੋਈ ਤਨਰੰਜਨ ਿੇਉ ॥੪॥

نانک نا اک داس ےہَ وسیئ پِرنجن دئؤ ۔۔۴۔۔
ਮਃ ੧ ॥

م۱ :۔۔
ਕੁੰਭੇ ਬਧਾ ਜਲੁ ਰਹੈ ਜਲ ਤਬਨੁ ਕੁੰਭੁ ਨ ਹੋਇ ॥

ُکمب
ُ
ک
پ
مب
ہ
ھ
ِ
ے دباھ لج ر َ ے لج ں ھ ہن وہۓ ۔۔
ਤਗਆਨ ਕਾ ਬਧਾ ਮਨੁ ਰਹੈ ਗੁਰ ਤਬਨੁ ਤਗਆਨੁ ਨ ਹੋਇ ॥੫॥

گ ِیان اک دباھ نم ر َہے ُگر پِں گ ِیان ہن وہۓ ۔۔۵۔۔
ਪਉੜੀ ॥

ئؤری ۔۔

ਪਤੜਆ ਹੋਵੈ ਗੁਨਹਗਾਰੁ ਿਾ ਓਮੀ ਸਾਧੁ ਨ ਮਾਰੀਐ ॥

وہوے ُگبہگار نا اویم سادھ ہن امر پپے ۔۔
ڑپنا َ
ਜੇਹਾ ਘਾਲੇ ਘਾਲਣਾ ਿੇਵੇਹੋ ਨਾਉ ਪਚਾਰੀਐ ॥

اہیج اھگےل اھگانل ویتوہی ناو اچپر پ َپے ۔۔

ਐਸੀ ਕਲਾ ਨ ਖੇਿੀਐ ਤਜਿੁ ਿਰਗਹ ਗਇਆ ਹਾਰੀਐ ॥

ایسی کال ہن کھید پپے ِجت درہگ ایگ اہر پپے ۔۔

ਪਤੜਆ ਅਿੈ ਓਮੀਆ ਵੀਚਾਰੁ ਅਗੈ ਵੀਚਾਰੀਐ ॥

ڑپنا ا ئَے اومِیا وبچار ا َگے واچر پپے ۔۔
ਮੁਤਹ ਚਲੈ ਸੁ ਅਗੈ ਮਾਰੀਐ ॥੧੨॥

مُؤہِ چلَے وس ا َگے امر پپے ۔۔۱۲۔۔
ਸਲੋਕੁ ਮਃ ੧ ॥

ولسک م۱ :۔۔
ਨਾਨਕ ਮੇਰੁ ਸਰੀਰ ਕਾ ਇਕੁ ਰਥੁ ਇਕੁ ਰਥਵਾਹੁ ॥

نانک مَتر رسِری اک اِک رھت اِک روھتاوہ ۔۔
ਜੁਗੁ ਜੁਗੁ ਿੇਤਰ ਵਟਾਈਅਤਹ ਤਗਆਨੀ ਬੁਝਤਹ ਿਾਤਹ ॥

ب
ب
ُچگ ُچگ ھتَر وناپ ٔبہہ گ ِیاین ُجھہہ ناہِ۔۔

ਸਿਜੁਤਗ ਰਥੁ ਸੰਿੋਖ ਕਾ ਧਰਮੁ ਅਗੈ ਰਥਵਾਹੁ ॥

سبچُگ رھت وتنسھک اک درھم ا َگے َ روھتاوہ ۔۔
ਿਰੇਿੈ ਰਥੁ ਜਿੈ ਕਾ ਜੋਰੁ ਅਗੈ ਰਥਵਾਹੁ ॥

رت پ َپے رھت ج َپے اک وجر ا َگے روھتاوہ ۔۔

ਿੁਆਪੁਤਰ ਰਥੁ ਿਪੈ ਕਾ ਸਿੁ ਅਗੈ ਰਥਵਾਹੁ ॥

ُدوارپ رھت پپَے اک ست ا َگے َ روھتاوہ ۔۔

ਕਲਜੁਤਗ ਰਥੁ ਅਗਤਨ ਕਾ ਕੂੜੁ ਅਗੈ ਰਥਵਾਹੁ ॥੧॥

کلچُگ رھت انگ اک ُکؤر ا َگے َ روھتاوہ ۔۔۱۔۔
ਮਃ ੧ ॥

م۱ :۔۔
ਸਾਮ ਕਹੈ ਸੇਿੰਬਰੁ ਸੁਆਮੀ ਸਚ ਮਤਹ ਆਛੈ ਸਾਤਚ ਰਹੇ ॥

سیب
سام ےہکَ متر سُؤا یم چس ہہم ا ےھچَ ساچ رےہ ۔۔
ਸਭੁ ਕੋ ਸਤਚ ਸਮਾਵੈ ॥

امسوے ۔۔
سیھ وک چس َ
ਤਰਗੁ ਕਹੈ ਰਤਹਆ ਭਰਪੂਤਰ ॥

رِگ ےہکَ رایہ رھبئُؤر ۔۔
ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਿੇਵਾ ਮਤਹ ਸੂਰੁ ॥

رام نام دئَؤا ہہم سُؤر ۔۔
ਨਾਇ ਲਇਐ ਪਰਾਛਿ ਜਾਤਹ ॥

ناےئ لیپَے رپاتھچ اجہِ۔۔

ਨਾਨਕ ਿਉ ਮੋਖੰਿਰੁ ਪਾਤਹ ॥

ئ ک
ھ
ی
ت
ِ
نانک ؤ وم ر ناہ ۔۔

ਜੁਜ ਮਤਹ ਜੋਤਰ ਛਲੀ ਚੰਿਰਾਵਤਲ ਕਾਨਹ ਤਿਸਨੁ ਜਾਿਮੁ ਭਇਆ ॥

چ
ُج ہم وجر یلھچ دنچراول اکبہھ کِرنس اجدم ایھب ۔۔

ਪਾਰਜਾਿੁ ਗੋਪੀ ਲੈ ਆਇਆ ਤਬੰਿਰਾਬਨ ਮਤਹ ਰੰਗੁ ਕੀਆ ॥

ناراجت وگیپ لَے ا نا پِیدرا نب ہہم رنگ ایک ۔۔

ਕਤਲ ਮਤਹ ਬੇਿੁ ਅਥਰਬਣੁ ਹੂਆ ਨਾਉ ਖੁਿਾਈ ਅਲਹੁ ਭਇਆ ॥

لک ہہم پ َید ارھتنب ُہؤا ناو ک ُھدایئ اوہل ایھب ۔۔

ਨੀਲ ਬਸਿਰ ਲੇ ਕਪੜੇ ਪਤਹਰੇ ਿੁਰਕ ਪਿਾਣੀ ਅਮਲੁ ਕੀਆ ॥

پ ِیل رتسب ےل ڑپکے رہپے ُپرک پبھاین لمع ک ِیا ۔۔
ਚਾਰੇ ਵੇਿ ਹੋਏ ਸਤਚਆਰ ॥

اچرے و َند وہےئ سچیار ۔۔
ਪੜਤਹ ਗੁਣਤਹ ਤਿਨਹ ਚਾਰ ਵੀਚਾਰ ॥

ڑپہِ ُگبہہ پ ِبہھ اچر وبچار ۔۔

ਭਾਉ ਭਗਤਿ ਕਤਰ ਨੀਚੁ ਸਿਾਏ ॥

اھبو تگھب رک چین دساےئ ۔۔
ਿਉ ਨਾਨਕ ਮੋਖੰਿਰੁ ਪਾਏ ॥੨॥

ک
ھ
ی
ت
ئؤ نانک وم ر ناےئ ۔۔۲۔۔
ਪਉੜੀ ॥

ئؤری ۔۔
ਸਤਿਗੁਰ ਤਵਟਹੁ ਵਾਤਰਆ ਤਜਿੁ ਤਮਤਲਐ ਖਸਮੁ ਸਮਾਤਲਆ ॥

ک
ھ
س
سیگؤر وِوہٹ وارنا ِجت مِلیپے م امسلِیا ۔۔

ਤਜਤਨ ਕਤਰ ਉਪਿੇਸੁ ਤਗਆਨ ਅੰਜਨੁ ਿੀਆ ਇਨਹੀ ਨੇਿਰੀ ਜਗਿੁ ਤਨਹਾਤਲਆ ॥

بہ
ِجں رک ا ُندسی گ ِیان انجن دنا ا ِ ھی َپیتری تگج بِہاایل ۔۔

ਖਸਮੁ ਛੋਤਿ ਿੂਜੈ ਲਗੇ ਿੁਬੇ ਸੇ ਵਣਜਾਤਰਆ ॥

کھ س
چ
م وھچد ُدو َے ےگل ُدےب ےس واجنرنا ۔۔
ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੈ ਬੋਤਹਥਾ ਤਵਰਲੈ ਤਕਨੈ ਵੀਚਾਤਰਆ ॥

سیگؤرو ےہَ وباھتہ وِر لَے ک ِ َپے وبچارنا ۔۔
ਕਤਰ ਤਕਰਪਾ ਪਾਤਰ ਉਿਾਤਰਆ ॥੧੩॥

رک کِرنا نار اُنارِنا ۔۔۱۳۔۔
ਸਲੋਕੁ ਮਃ ੧ ॥

ولسک م۱ :۔۔
ਤਸੰਮਲ ਰੁਖੁ ਸਰਾਇਰਾ ਅਤਿ ਿੀਰਘ ਅਤਿ ਮੁਚੁ ॥

سِب
م
مل ُرھک رساپرا ات دریھگ ات ُج ۔۔

ਓਇ ਤਜ ਆਵਤਹ ਆਸ ਕਤਰ ਜਾਤਹ ਤਨਰਾਸੇ ਤਕਿੁ ॥

اوےؑ ےج ا وہِ ا س رک اجہِ پِراےس کِپ ۔۔

ਿਲ ਤਿਕੇ ਿੁਲ ਬਕਬਕੇ ਕੰਤਮ ਨ ਆਵਤਹ ਪਿ ॥

ب ب
ّک
لھپ ھِکے ُھل نکیکے م ہن ا وہِ پپ ۔۔

ਤਮਿਿੁ ਨੀਵੀ ਨਾਨਕਾ ਗੁਣ ਚੰਤਗਆਈਆ ਿਿੁ ॥

مِبھت پِپؤی نااکن ُگں ایگنچایئ پپ ۔۔

ਸਭੁ ਕੋ ਤਨਵੈ ਆਪ ਕਉ ਪਰ ਕਉ ਤਨਵੈ ਨ ਕੋਇ ॥

سیھ وک ئ ِ َؤے ا ت کؤ رپ کؤ ئ ِ َؤے ہن وکۓ ۔۔
ਧਤਰ ਿਾਰਾਜੂ ਿੋਲੀਐ ਤਨਵੈ ਸੁ ਗਉਰਾ ਹੋਇ ॥

درھ نارا ُجؤ وت لی َپے ئ ِ َؤے وس گؤرا وہۓ ۔۔

ਅਪਰਾਧੀ ਿੂਣਾ ਤਨਵੈ ਜੋ ਹੰਿਾ ਤਮਰਗਾਤਹ ॥

ارپادیھ ُدونا ئ ِ َؤے وج ہییا مِراگہِ۔۔
ਸੀਤਸ ਤਨਵਾਇਐ ਤਕਆ ਥੀਐ ਜਾ ਤਰਿੈ ਕੁਸੁਧੇ ਜਾਤਹ ॥੧॥

ب
سیس ئِؤاےیئَ ایک ھیپے اج ر َِدے ُک ُسدےھ اجہِ۔۔۱۔۔
ਮਃ ੧ ॥

م۱ :۔۔
ਪਤੜ ਪੁਸਿਕ ਸੰਤਧਆ ਬਾਿੰ ॥

ڑپ ئُسیک دنسِایھ نادن ۔۔

ਤਸਲ ਪੂਜਤਸ ਬਗੁਲ ਸਮਾਧੰ ॥

ِسل ئُؤسج لگب امسدھں ۔۔
ਮੁਤਖ ਝੂਿ ਤਬਭੂਖਣ ਸਾਰੰ ॥

پب
چ
مُکھ ُھؤھٹ ِ ھ ُؤنھک سارن ۔۔
ਿਰੈਪਾਲ ਤਿਹਾਲ ਤਬਚਾਰੰ ॥

رتَاپیل بِہال ِبچارن ۔۔

ਗਤਲ ਮਾਲਾ ਤਿਲਕੁ ਤਲਲਾਟੰ ॥

لگ امال نِلک لِالپں ۔۔

ਿੁਇ ਧੋਿੀ ਬਸਿਰ ਕਪਾਟੰ ॥

ُدےئ دوھیت رتسب اپکپں ۔۔
ਜੇ ਜਾਣਤਸ ਬਰਹਮੰ ਕਰਮੰ ॥

ہ
ےج اجسن پر مں رکمں ۔۔

ਸਤਭ ਿੋਕਟ ਤਨਸਚਉ ਕਰਮੰ ॥

ئِ
سیھ وھپٹک سچؤ رکمں ۔۔

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਤਨਹਚਉ ਤਧਆਵੈ ॥

بِہ
ایھوے ۔۔
وہک نانک چؤ د َ

ਤਵਣੁ ਸਤਿਗੁਰ ਵਾਟ ਨ ਪਾਵੈ ॥੨॥

وِن سیگؤر وات ہن نا َوے ۔۔۲۔۔
ਪਉੜੀ ॥

ئؤری ۔۔
ਕਪੜੁ ਰੂਪੁ ਸੁਹਾਵਣਾ ਛਤਿ ਿੁਨੀਆ ਅੰਿਤਰ ਜਾਵਣਾ ॥

ڑپک ُروت ُسہاونا چھد ُداین ادنر اجونا ۔۔

ਮੰਿਾ ਚੰਗਾ ਆਪਣਾ ਆਪੇ ਹੀ ਕੀਿਾ ਪਾਵਣਾ ॥

دنما اگنچ ا انپ ا ےپ یہ کِییا ناونا ۔۔
ਹੁਕਮ ਕੀਏ ਮਤਨ ਭਾਵਿੇ ਰਾਤਹ ਭੀੜੈ ਅਗੈ ਜਾਵਣਾ ॥

ک
ُچ م ےئیک نم اھبودے راہِ ڑیھبَے ا َگے َ اجونا ۔۔
ਨੰਗਾ ਿੋਜਤਕ ਚਾਤਲਆ ਿਾ ਤਿਸੈ ਖਰਾ ਿਰਾਵਣਾ ॥

اگنن دوچک اچایل نا ِد سَے رھکا دراونا ۔۔
ਕਤਰ ਅਉਗਣ ਪਛੋਿਾਵਣਾ ॥੧੪॥

رک اونگ وھچپناونا ۔۔۱۴۔۔
ਸਲੋਕੁ ਮਃ ੧ ॥

ولسک م۱ :۔۔

ਿਇਆ ਕਪਾਹ ਸੰਿੋਖੁ ਸੂਿੁ ਜਿੁ ਗੰਢੀ ਸਿੁ ਵਟੁ ॥

دایئ اپکہ وتنسھک سُؤت جت ڈنگیھ ست وت ۔۔
ਏਹੁ ਜਨੇਊ ਜੀਅ ਕਾ ਹਈ ਿ ਪਾਿੇ ਘਿੁ ॥

اویہ چیپ ُؤ یج اک یئح ت نادے گھت ۔۔

ਨਾ ਏਹੁ ਿੁਟੈ ਨ ਮਲੁ ਲਗੈ ਨਾ ਏਹੁ ਜਲੈ ਨ ਜਾਇ ॥

َ
ہن اویہ ُپ َپے ہن لم لگے ہن اویہ چلَے ہن اجۓ ۔۔
ਧੰਨੁ ਸੁ ਮਾਣਸ ਨਾਨਕਾ ਜੋ ਗਤਲ ਚਲੇ ਪਾਇ ॥

دنھّ وس امسن نااکن وج لگ ےلچ ناۓ ۔۔
ਚਉਕਤੜ ਮੁਤਲ ਅਣਾਇਆ ਬਤਹ ਚਉਕੈ ਪਾਇਆ ॥

جؤکر م ُل انانا ہہب جؤےکَ نانا ۔۔

ਤਸਖਾ ਕੰਤਨ ਚੜਾਈਆ ਗੁਰੁ ਬਰਾਹਮਣੁ ਤਥਆ ॥

ِسکھا نکّ ڑچانا ُگر پرانمہ ایھت ۔۔

ਓਹੁ ਮੁਆ ਓਹੁ ਝਤੜ ਪਇਆ ਵੇਿਗਾ ਗਇਆ ॥੧॥

اوہ مُؤا ُ اوہ ڑھج ایپ و َپپگا ایگ ۔۔۱۔۔
ਮਃ ੧ ॥

م۱ :۔۔
ਲਖ ਚੋਰੀਆ ਲਖ ਜਾਰੀਆ ਲਖ ਕੂੜੀਆ ਲਖ ਗਾਤਲ ॥

ھکل وچرنا ھکل اجرِنا ھکل ُکؤرنا ھکل اگل ۔۔
ਲਖ ਿਗੀਆ ਪਤਹਨਾਮੀਆ ਰਾਤਿ ਤਿਨਸੁ ਜੀਅ ਨਾਤਲ ॥

ب
ھکل ھگ ِیا انہپمِیا رات دِسن یج نال ۔۔

ਿਗੁ ਕਪਾਹਹੁ ਕਿੀਐ ਬਾਮਹਣੁ ਵਟੇ ਆਇ ॥

ہہ کییپ مہ
ھ
نگ اپک ؤ ے نا ں وےٹ ا ۓ ۔۔

ਕੁਤਹ ਬਕਰਾ ਤਰੰਤਨਹ ਖਾਇਆ ਸਭੁ ਕੋ ਆਖੈ ਪਾਇ ॥

ب
ک
ُک ِہ رکبا ِر ھھِ اھکنا سیھ وک ا َھے ناۓ ۔۔

ਹੋਇ ਪੁਰਾਣਾ ਸੁਟੀਐ ਭੀ ਤਿਤਰ ਪਾਈਐ ਹੋਰੁ ॥

ب
وہۓ ُپرانا ُسیپے ٔ یھب ھِر نا پپَے وہر ۔۔

ਨਾਨਕ ਿਗੁ ਨ ਿੁਟਈ ਜੇ ਿਤਗ ਹੋਵੈ ਜੋਰੁ ॥੨॥

ُپ ب
وہوے وجر ۔۔۲۔۔
نانک نگ ہن یی ی ےج نگ َ
ਮਃ ੧ ॥

م۱ :۔۔
ਨਾਇ ਮੰਤਨਐ ਪਤਿ ਊਪਜੈ ਸਾਲਾਹੀ ਸਚੁ ਸੂਿੁ ॥

ناےئ میِ ٔپے پپ اُو بج َے اصالیح چس سُؤت ۔۔

ਿਰਗਹ ਅੰਿਤਰ ਪਾਈਐ ਿਗੁ ਨ ਿੂਟਤਸ ਪੂਿ ॥੩॥

درہگ ادنر نا پپَے نگ ہن ئُؤسٹ ئُؤت ۔۔۳۔۔
ਮਃ ੧ ॥

م۱ :۔۔
ਿਗੁ ਨ ਇੰਿਰੀ ਿਗੁ ਨ ਨਾਰੀ ॥

نگ ہن اِدنری نگ ہن ناری ۔۔
ਭਲਕੇ ਥੁਕ ਪਵੈ ਤਨਿ ਿਾੜੀ ॥

ب
ھلکے ُبھک وپَے پِپ داری ۔۔

ਿਗੁ ਨ ਪੈਰੀ ਿਗੁ ਨ ਹਥੀ ॥

ہب
ھ
نگ ہن َنتری نگ ہن ی ۔۔
ਿਗੁ ਨ ਤਜਹਵਾ ਿਗੁ ਨ ਅਖੀ ॥

نگ ہن ِچہؤا نگ ہن ایھک ۔۔
ਵੇਿਗਾ ਆਪੇ ਵਿੈ ॥

وپپگا ا ےپ و ئَے ۔۔

ਵਤਟ ਧਾਗੇ ਅਵਰਾ ਘਿੈ ॥

گ
وت داھےگ اورا ھ َپے ۔۔
ਲੈ ਭਾਤੜ ਕਰੇ ਵੀਆਹੁ ॥

لَے اھبر رکے وِناوہ ۔۔

ਕਤਢ ਕਾਗਲੁ ਿਸੇ ਰਾਹੁ ॥

ڈکھ اکلگ دےس راوہ ۔۔
ਸੁਤਣ ਵੇਖਹੁ ਲੋਕਾ ਏਹੁ ਤਵਿਾਣੁ ॥

ک
ُسں ون ھہؤ ولاک اویہ وِدان ۔۔

ਮਤਨ ਅੰਧਾ ਨਾਉ ਸੁਜਾਣੁ ॥੪॥

نم ادناھ ناو سُچان ۔۔۴۔۔
ਪਉੜੀ ॥

ئؤری ۔۔
ਸਾਤਹਬੁ ਹੋਇ ਿਇਆਲੁ ਤਕਰਪਾ ਕਰੇ ਿਾ ਸਾਈ ਕਾਰ ਕਰਾਇਸੀ ॥

اصجِت وہۓ دنال کِرنا رکے نا سایئ اکر رکایسئ ۔۔

ਸੋ ਸੇਵਕੁ ਸੇਵਾ ਕਰੇ ਤਜਸ ਨੋ ਹੁਕਮੁ ਮਨਾਇਸੀ ॥

ک
وس ویسک ویسا رکے ِجس ون ُچ م انمیسئ ۔۔
ਹੁਕਤਮ ਮੰਤਨਐ ਹੋਵੈ ਪਰਵਾਣੁ ਿਾ ਖਸਮੈ ਕਾ ਮਹਲੁ ਪਾਇਸੀ ॥

کھ
چک
س
م
وہوے رپوان نا ے َ اک لحم نایسئ ۔۔
ُ م ِمی ٔپے َ

ک

ਖਸਮੈ ਭਾਵੈ ਸੋ ਕਰੇ ਮਨਹੁ ਤਚੰਤਿਆ ਸੋ ਿਲੁ ਪਾਇਸੀ ॥

ھ
سمے َ اھبوے وس رکے مبہؤ ِجیدنا وس لھپ نایسئ ۔۔
ਿਾ ਿਰਗਹ ਪੈਧਾ ਜਾਇਸੀ ॥੧੫॥

نا درہگ دیپاھ اجیسئ ۔۔۱۵۔۔
ਸਲੋਕ ਮਃ ੧ ॥

ولسک م۱ :۔۔
ਗਊ ਤਬਰਾਹਮਣ ਕਉ ਕਰੁ ਲਾਵਹੁ ਗੋਬਤਰ ਿਰਣੁ ਨ ਜਾਈ ॥

وگٔ پِرانمہ کؤ رک الووہ وگپر رتن ہن اجیئ ۔۔
ਧੋਿੀ ਤਟਕਾ ਿੈ ਜਪਮਾਲੀ ਧਾਨੁ ਮਲੇਛਾਂ ਖਾਈ ॥

ملب
دوھیت ئِکا ئَے جبمایل داھن َ جھان اھکیئ ۔۔
ਅੰਿਤਰ ਪੂਜਾ ਪੜਤਹ ਕਿੇਬਾ ਸੰਜਮੁ ਿੁਰਕਾ ਭਾਈ ॥

ِ کیی سبج
پ
ُ
ارتن ئُؤاج ڑپہ یا م راک اھبیئ ۔۔
ਛੋਿੀਲੇ ਪਾਖੰਿਾ ॥

وھچِدےلی ناڈنھکا ۔۔
ਨਾਤਮ ਲਇਐ ਜਾਤਹ ਿਰੰਿਾ ॥੧॥

نام لیپَے اجہِ رتدنا ۔۔۱۔۔

ਮਃ ੧ ॥

م۱ :۔۔
ਮਾਣਸ ਖਾਣੇ ਕਰਤਹ ਤਨਵਾਜ ॥

امسن اھکےن رکہِ ئِؤاچ ۔۔
ਛੁਰੀ ਵਗਾਇਤਨ ਤਿਨ ਗਤਲ ਿਾਗ ॥

چ
ُھری واگنئ پِں لگ ناگ ۔۔

ਤਿਨ ਘਤਰ ਬਰਹਮਣ ਪੂਰਤਹ ਨਾਿ ॥

پِں رھگ پرنمہ ئُؤرہِ ناد ۔۔

ਉਨਹਾ ਤਭ ਆਵਤਹ ਓਈ ਸਾਿ ॥

اُاھن یھب ا وہِ اویئ اصد ۔۔
ਕੂੜੀ ਰਾਤਸ ਕੂੜਾ ਵਾਪਾਰੁ ॥

ُکؤری راس ُکؤرا وانار ۔۔
ਕੂੜੁ ਬੋਤਲ ਕਰਤਹ ਆਹਾਰੁ ॥

ُکؤر وبل رکہِ ا اہر ۔۔
ਸਰਮ ਧਰਮ ਕਾ ਿੇਰਾ ਿੂਤਰ ॥

رسم درھم اک دریہ ُدور ۔۔
ਨਾਨਕ ਕੂੜੁ ਰਤਹਆ ਭਰਪੂਤਰ ॥

نانک ُکؤر رایہ رھبئُؤر ۔۔
ਮਥੈ ਤਟਕਾ ਿੇਤੜ ਧੋਿੀ ਕਖਾਈ ॥

مب
َھے ئِکا ڑیت دوھیت ککھایئ ۔۔

ਹਤਥ ਛੁਰੀ ਜਗਿ ਕਾਸਾਈ ॥

چ
ھتہ ُھری تگج اکسایئ ۔۔

ਨੀਲ ਵਸਿਰ ਪਤਹਤਰ ਹੋਵਤਹ ਪਰਵਾਣੁ ॥

لین ورتس رہپے وہوہِ رپوان ۔۔
ਮਲੇਛ ਧਾਨੁ ਲੇ ਪੂਜਤਹ ਪੁਰਾਣੁ ॥

ھچیلم داھن ےل ئُؤہہج ُپران ۔۔
ਅਭਾਤਖਆ ਕਾ ਕੁਿਾ ਬਕਰਾ ਖਾਣਾ ॥

ااھبایھک اک ُکبھا رکبا اھکنا ۔۔

ਚਉਕੇ ਉਪਤਰ ਤਕਸੈ ਨ ਜਾਣਾ ॥

جؤےک اُرپ کِسے َ ہن اجنا ۔۔

ਿੇ ਕੈ ਚਉਕਾ ਕਢੀ ਕਾਰ ॥

ےک جؤاک ڈکیھ اکر ۔۔
دے َ
ਉਪਤਰ ਆਇ ਬੈਿੇ ਕੂਤੜਆਰ ॥

اُرپ ا ۓ ےھٹیب ُکؤرنار ۔۔
ਮਿੁ ਤਭਟੈ ਵੇ ਮਿੁ ਤਭਟੈ ॥

ب
ب
مت ِھ َپے وے مت ِھ َپے ۔۔
ਇਹੁ ਅੰਨੁ ਅਸਾਿਾ ਤਿਟੈ ॥

ب
اویہ ا ّن اسادا ِھ َپے ۔۔

ਿਤਨ ਤਿਟੈ ਿੇੜ ਕਰੇਤਨ ॥

ب ب
نت ِھ َپے َھتر رکنی ۔۔

ਮਤਨ ਜੂਿੈ ਚੁਲੀ ਭਰੇਤਨ ॥

نم ُجؤےھٹ ُچلی رھبنی ۔۔
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਸਚੁ ਤਧਆਈਐ ॥

وہکنانک چس دایھ نیپے َ۔۔

ਸੁਤਚ ਹੋਵੈ ਿਾ ਸਚੁ ਪਾਈਐ ॥੨॥

ُس
وہوے نا چس نا پپَے ۔۔۲۔۔
ج
َ
ਪਉੜੀ ॥

ئؤری ۔۔
ਤਚਿੈ ਅੰਿਤਰ ਸਭੁ ਕੋ ਵੇਤਖ ਨਿਰੀ ਹੇਤਿ ਚਲਾਇਿਾ ॥

ِج َپے ادنر سیھ وک وھکی دنری ھٹیہ چالدئا ۔۔

ਆਪੇ ਿੇ ਵਤਿਆਈਆ ਆਪੇ ਹੀ ਕਰਮ ਕਰਾਇਿਾ ॥

ا ےپ دے ودناایئ ا ےپ یہ رکم رکادئا ۔۔
ਵਿਹੁ ਵਿਾ ਵਿ ਮੇਿਨੀ ਤਸਰੇ ਤਸਤਰ ਧੰਧੈ ਲਾਇਿਾ ॥

و ُدوہ ودا ود دیمین سِرے سِر ددنھَےھ الریئا ۔۔
ਨਿਤਰ ਉਪਿੀ ਜੇ ਕਰੇ ਸੁਲਿਾਨਾ ਘਾਹੁ ਕਰਾਇਿਾ ॥

دنر اُیھٹپ ےج رکے ُسلطاہن اھگوہ رکادئا ۔۔
ਿਤਰ ਮੰਗਤਨ ਤਭਖ ਨ ਪਾਇਿਾ ॥੧੬॥

میگ ب
ھ
ک
ِ
در ں ھ ہن نادئا ۔۔۱۶۔۔
ਸਲੋਕੁ ਮਃ ੧ ॥

ولسک م۱ :۔۔

ਜੇ ਮੋਹਾਕਾ ਘਰੁ ਮੁਹੈ ਘਰੁ ਮੁਤਹ ਤਪਿਰੀ ਿੇਇ ॥

ےج وماہاک رھگ م ُ َہے رھگ مُؤہِ نِتری دےئ ۔۔

ਅਗੈ ਵਸਿੁ ਤਸਞਾਣੀਐ ਤਪਿਰੀ ਚੋਰ ਕਰੇਇ ॥

ا َگے وطس سِبچا نیپے نِتری وچر رکۓ ۔۔

ਵਢੀਅਤਹ ਹਥ ਿਲਾਲ ਕੇ ਮੁਸਿੀ ਏਹ ਕਰੇਇ ॥

مُسب
ودھیبہہ ھتہ دالل ےک ھی اہہی رکۓ ۔۔
ਨਾਨਕ ਅਗੈ ਸੋ ਤਮਲੈ ਤਜ ਖਟੇ ਘਾਲੇ ਿੇਇ ॥੧॥

ک
نانک ا َگے َ وس ملَ ِے ےج ھپے اھگےل دےئ ۔۔۱۔۔
ਮਃ ੧ ॥

م۱ :۔۔
ਤਜਉ ਜੋਰੂ ਤਸਰਨਾਵਣੀ ਆਵੈ ਵਾਰੋ ਵਾਰ ॥

ے وارو وار ۔۔
ج ٔپؤ ُ
وجرو سِرناوین ا و َ

ਜੂਿੇ ਜੂਿਾ ਮੁਤਖ ਵਸੈ ਤਨਿ ਤਨਿ ਹੋਇ ਖੁਆਰੁ ॥

ک
ُجؤےھٹ ُجؤاھٹ مُکھ و سَے پِپ پِپ وہۓ ُھؤار ۔۔
ਸੂਚੇ ਏਤਹ ਨ ਆਖੀਅਤਹ ਬਹਤਨ ਤਜ ਤਪੰਿਾ ਧੋਇ ॥

ک
ب
ہ
ب
ھی
ہ
َ
پ
ی
ہہی ہن ا ے ں ےج ِ دا دوھےئ ۔۔
سُؤےچ ا ِ
ਸੂਚੇ ਸੇਈ ਨਾਨਕਾ ਤਜਨ ਮਤਨ ਵਤਸਆ ਸੋਇ ॥੨॥

سُؤےچ سیبی نااکن ِجں نم وایس وسۓ ۔۔۲۔۔
ਪਉੜੀ ॥

ئؤری ۔۔

ਿੁਰੇ ਪਲਾਣੇ ਪਉਣ ਵੇਗ ਹਰ ਰੰਗੀ ਹਰਮ ਸਵਾਤਰਆ ॥

ُپرے نالےن ئؤن َونگ ہر ریگن رحم وسارِنا ۔۔

ਕੋਿੇ ਮੰਿਪ ਮਾੜੀਆ ਲਾਇ ਬੈਿੇ ਕਤਰ ਪਾਸਾਤਰਆ ॥

وکےھٹ ڈنمت امرِنا ال ِئے ےھٹیب رک ناسارنا ۔۔

ਚੀਜ ਕਰਤਨ ਮਤਨ ਭਾਵਿੇ ਹਤਰ ਬੁਝਤਨ ਨਾਹੀ ਹਾਤਰਆ ॥

ہ بُج
جب
ھ
ج رکن نم اھبودے ر ں نایہ اہرِنا ۔۔

ਕਤਰ ਿੁਰਮਾਇਤਸ ਖਾਇਆ ਵੇਤਖ ਮਹਲਤਿ ਮਰਣੁ ਤਵਸਾਤਰਆ ॥

ب
رک ُھرامسئ اھکنا و َنکھ تلہم رمن وِسارنا ۔۔
ਜਰੁ ਆਈ ਜੋਬਤਨ ਹਾਤਰਆ ॥੧੭॥

رج ا یئ وجنب اہرِنا ۔۔۱۷۔۔
ਸਲੋਕੁ ਮਃ ੧ ॥

ولسک م۱ :۔۔
ਜੇ ਕਤਰ ਸੂਿਕੁ ਮੰਨੀਐ ਸਭ ਿੈ ਸੂਿਕੁ ਹੋਇ ॥

ےج رک سُؤنک میّیپے سیھ ئَے سُؤنک وہۓ ۔۔
ਗੋਹੇ ਅਿੈ ਲਕੜੀ ਅੰਿਤਰ ਕੀੜਾ ਹੋਇ ॥

وگےہ اےت ڑکلی ادنر ڑیکا وہۓ ۔۔
ਜੇਿੇ ਿਾਣੇ ਅੰਨ ਕੇ ਜੀਆ ਬਾਝੁ ਨ ਕੋਇ ॥

ےتیج داےن ا ّن ےک ِجیا ناھج ہن وکۓ ۔۔
ਪਤਹਲਾ ਪਾਣੀ ਜੀਉ ਹੈ ਤਜਿੁ ਹਤਰਆ ਸਭੁ ਕੋਇ ॥

ےہ ِجت ہ ِرنا سیھ وکۓ ۔۔
الہپ ناین جپؤ َ

ਸੂਿਕੁ ਤਕਉ ਕਤਰ ਰਖੀਐ ਸੂਿਕੁ ਪਵੈ ਰਸੋਇ ॥

ک
ھی
ئ
پ
س
ِ
ن
سُؤنک کپؤ رک ر ے ُؤ ک وپَے روس ے ۔۔
ਨਾਨਕ ਸੂਿਕੁ ਏਵ ਨ ਉਿਰੈ ਤਗਆਨੁ ਉਿਾਰੇ ਧੋਇ ॥੧॥

نانک سُؤنک اوی ہن اُرتَے گ ِیان اُنارے دوھےئ ۔۔۱۔۔
ਮਃ ੧ ॥

م۱ :۔۔
ਮਨ ਕਾ ਸੂਿਕੁ ਲੋਭੁ ਹੈ ਤਜਹਵਾ ਸੂਿਕੁ ਕੂੜੁ ॥

ےہ چہؤا سُؤنک ُکؤر ۔۔
نم اک سُؤنک ولھب َ
ਅਖੀ ਸੂਿਕੁ ਵੇਖਣਾ ਪਰ ਤਿਰਅ ਪਰ ਧਨ ਰੂਪੁ ॥

ایھک سُؤنک و َنکھیا رپ پِرہی رپ دنھ ُروت ۔۔
ਕੰਨੀ ਸੂਿਕੁ ਕੰਤਨ ਪੈ ਲਾਇਿਬਾਰੀ ਖਾਤਹ ॥

نک ئَے الاابتعری اھکہِ۔۔
ّکبی سُؤنک ّ

ਨਾਨਕ ਹੰਸਾ ਆਿਮੀ ਬਧੇ ਜਮ ਪੁਤਰ ਜਾਤਹ ॥੨॥

نانک اسنہ ا دیم دبےھ مج ُپر اجہِ۔۔۲۔۔
ਮਃ ੧ ॥

م۱ :۔۔
ਸਭੋ ਸੂਿਕੁ ਭਰਮੁ ਹੈ ਿੂਜੈ ਲਗੈ ਜਾਇ ॥

سب
َ
ھؤ سُؤنک رھبم ےہَ ُدو َچے لگے اجۓ ۔۔
ਜੰਮਣੁ ਮਰਣਾ ਹੁਕਮੁ ਹੈ ਭਾਣੈ ਆਵੈ ਜਾਇ ॥

چ
ک
ے اجۓ ۔۔
مّں رمنا ُچ م َ
ےہ اھب ئَے ا و َ

ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਪਤਵਿੁ ਹੈ ਤਿਿੋਨੁ ਤਰਜਕੁ ਸੰਬਾਤਹ ॥

ےہ دِوتن ِرجق ابمسہِ۔۔
اھکنا انیپ وپِرت َ

ਨਾਨਕ ਤਜਨਹੀ ਗੁਰਮੁਤਖ ਬੁਤਝਆ ਤਿਨਹਾ ਸੂਿਕੁ ਨਾਤਹ ॥੩॥

ب
جب
نانک ِ ھی ُگرمُکھ ُجھیا پ ِبہھا سُؤنک ناہِ۔۔۳۔۔
ਪਉੜੀ ॥

ئؤری ۔۔
ਸਤਿਗੁਰੁ ਵਿਾ ਕਤਰ ਸਾਲਾਹੀਐ ਤਜਸੁ ਤਵਤਚ ਵਿੀਆ ਵਤਿਆਈਆ ॥

سیگؤر ودا رک ساال ہیپے ِجس وِچ ودِنا ودناایئ ۔۔
ਸਤਹ ਮੇਲੇ ਿਾ ਨਿਰੀ ਆਈਆ ॥

سہہ ےلیم نا دنری ا ایئ ۔۔
ਜਾ ਤਿਸੁ ਭਾਣਾ ਿਾ ਮਤਨ ਵਸਾਈਆ ॥

اج ئِس اھبنا نا نم وساپ ِیا ۔۔

ਕਤਰ ਹੁਕਮੁ ਮਸਿਤਕ ਹਥੁ ਧਤਰ ਤਵਚਹੁ ਮਾਤਰ ਕਢੀਆ ਬੁਤਰਆਈਆ ॥

ک
رک ُچ م کتسم ھتہ درھ وِچہؤہ امر ڈکِایھ ُپرناایئ ۔۔
ਸਤਹ ਿੁਿੈ ਨਉ ਤਨਤਧ ਪਾਈਆ ॥੧੮॥

پب
سہہ ُ َھے ئؤ ن ِدھ ناپ ِیا ۔۔۱۸۔۔
ਸਲੋਕੁ ਮਃ ੧ ॥

ولسک م۱ :۔۔
ਪਤਹਲਾ ਸੁਚਾ ਆਤਪ ਹੋਇ ਸੁਚੈ ਬੈਿਾ ਆਇ ॥

الہپ سُچا ا ت وہۓ ُسجے َ اھٹیب ا ۓ ۔۔

ਸੁਚੇ ਅਗੈ ਰਤਖਓਨੁ ਕੋਇ ਨ ਤਭਤਟਓ ਜਾਇ ॥

ُسجے

ب
ک
ھ
ی
ِ
پ
ا َگے َ ر ھ َپؤن وکۓ ہن ؤ اجۓ ۔۔

ਸੁਚਾ ਹੋਇ ਕੈ ਜੇਤਵਆ ਲਗਾ ਪੜਤਣ ਸਲੋਕੁ ॥

سُچا وہۓ ےکَ ویجنا اگل ڑپن ولسک ۔۔

ਕੁਹਥੀ ਜਾਈ ਸਤਟਆ ਤਕਸੁ ਏਹੁ ਲਗਾ ਿੋਖੁ ॥

ُکہب
ھ
سییا کِس اوہی اگل دوھک ۔۔
اجیئ
ی
ِ

ਅੰਨੁ ਿੇਵਿਾ ਪਾਣੀ ਿੇਵਿਾ ਬੈਸੰਿਰੁ ਿੇਵਿਾ ਲੂਣੁ ਪੰਜਵਾ ਪਾਇਆ ਤਘਰਿੁ ॥

گ
ن
ا ّن دوینا ناین دوینا َیسیتر دوینا لُؤن وجنپا نانا ھِرت ۔۔
ਿਾ ਹੋਆ ਪਾਕੁ ਪਤਵਿੁ ॥

نا وہا ناک وپِت ۔۔
ਪਾਪੀ ਤਸਉ ਿਨੁ ਗਤਿਆ ਥੁਕਾ ਪਈਆ ਤਿਿੁ ॥

نایپ سِیؤ نت ڈگنا ُبھکا نییا پِپ ۔۔

ਤਜਿੁ ਮੁਤਖ ਨਾਮੁ ਨ ਊਚਰਤਹ ਤਬਨੁ ਨਾਵੈ ਰਸ ਖਾਤਹ ॥

ِجت مُکھ نام ہن اُورچہِ پِں نا َوے رس اھکہِ۔۔

ਨਾਨਕ ਏਵੈ ਜਾਣੀਐ ਤਿਿੁ ਮੁਤਖ ਥੁਕਾ ਪਾਤਹ ॥੧॥

ے اج پپَے پِپ مُکھ ُبھکا ناہِ۔۔۱۔۔
نانک اوی َ
ਮਃ ੧ ॥

م۱ :۔۔
ਭੰਤਿ ਜੰਮੀਐ ਭੰਤਿ ਤਨੰਮੀਐ ਭੰਤਿ ਮੰਗਣੁ ਵੀਆਹੁ ॥

م
ڈنھب چم ّ ٔپے ڈنھب بِمِپے َ ڈنھب یگں وِناوہ ۔۔

ਭੰਿਹੁ ਹੋਵੈ ਿੋਸਿੀ ਭੰਿਹੁ ਚਲੈ ਰਾਹੁ ॥

وہوے دویتس ڈنھبوہ چلَے راوہ ۔۔
ڈنھبوہ َ
ਭੰਿੁ ਮੁਆ ਭੰਿੁ ਭਾਲੀਐ ਭੰਤਿ ਹੋਵੈ ਬੰਧਾਨੁ ॥

وہوے دنباھن ۔۔
ڈنھب مُؤا ُ ڈنھب اھب َ
ےئیل ڈنھب َ
ਸੋ ਤਕਉ ਮੰਿਾ ਆਖੀਐ ਤਜਿੁ ਜੰਮਤਹ ਰਾਜਾਨ ॥

ک
وس کپؤ دنما ا ھیپے ِجت چم ّہہ رااجن ۔۔

ਭੰਿਹੁ ਹੀ ਭੰਿੁ ਊਪਜੈ ਭੰਿੈ ਬਾਝੁ ਨ ਕੋਇ ॥

ڈنھبوہ یہ ڈنھب اُو بج َے ڈنھبَے ناھج ہن وکۓ ۔۔
ਨਾਨਕ ਭੰਿੈ ਬਾਹਰਾ ਏਕੋ ਸਚਾ ਸੋਇ ॥

نانک ڈنھبَے ناہرا ا َنکؤ اچس وسۓ ۔۔
ਤਜਿੁ ਮੁਤਖ ਸਿਾ ਸਾਲਾਹੀਐ ਭਾਗਾ ਰਿੀ ਚਾਤਰ ॥

ِجت مُکھ دسا ساال ہیپے اھباگ ریت اچر ۔۔

ਨਾਨਕ ਿੇ ਮੁਖ ਊਜਲੇ ਤਿਿੁ ਸਚੈ ਿਰਬਾਤਰ ॥੨॥

نانک ےت مُکھ اُوےلج پِپ سج َے درنار ۔۔۲۔۔
ਪਉੜੀ ॥

ئؤری ۔۔
ਸਭੁ ਕੋ ਆਖੈ ਆਪਣਾ ਤਜਸੁ ਨਾਹੀ ਸੋ ਚੁਤਣ ਕਢੀਐ ॥

سیھ وک ا ےھک ا انپ ِجس نایہ وس ُجں ڈکھیپے ۔۔
ਕੀਿਾ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਆਪੇ ਹੀ ਲੇਖਾ ਸੰਢੀਐ ॥

ل
کِییا ا وپ ا انپ ا ےپ یہ َیکھا ڈنسھیپے َ۔۔

ਜਾ ਰਹਣਾ ਨਾਹੀ ਐਿੁ ਜਤਗ ਿਾ ਕਾਇਿੁ ਗਾਰਤਬ ਹੰਢੀਐ ॥

اج رانہ نایہ ا َپپ چگ نا اکپپ اگرت ڈنہھیپے َ۔۔
ਮੰਿਾ ਤਕਸੈ ਨ ਆਖੀਐ ਪਤੜ ਅਖਰੁ ਏਹੋ ਬੁਝੀਐ ॥

بُج
ک
ھی
پ
ے ۔۔
دنما کِسے َ ہن ا ھیپے ڑپ ارھک اوہی
ਮੂਰਖੈ ਨਾਤਲ ਨ ਲੁਝੀਐ ॥੧੯॥

لُج
ک
ھی
پ
مُؤر َھے نال ہن ے ۔۔۱۹۔۔
ਸਲੋਕੁ ਮਃ ੧ ॥

ولسک م۱ :۔۔
ਨਾਨਕ ਤਿਕੈ ਬੋਤਲਐ ਿਨੁ ਮਨੁ ਤਿਕਾ ਹੋਇ ॥

ب
نانک ھ َِکے وبےئیل نت نم بھِکا وہۓ ۔۔
ਤਿਕੋ ਤਿਕਾ ਸਿੀਐ ਤਿਕੇ ਤਿਕੀ ਸੋਇ ॥

پ بھ ب
ب
ک
ھ
ِ
ھِکؤ بھِکا دس پے ِکے ی وسۓ ۔۔

ਤਿਕਾ ਿਰਗਹ ਸਟੀਐ ਮੁਤਹ ਥੁਕਾ ਤਿਕੇ ਪਾਇ ॥

ب
بھِکا درہہگ سیی َپے َ مُؤہِ ُبھکا ھِکے ناۓ ۔۔

ਤਿਕਾ ਮੂਰਖੁ ਆਖੀਐ ਪਾਣਾ ਲਹੈ ਸਜਾਇ ॥੧॥

ک
ل
ھی
ہ
پ
بھِکا مُؤرھک ا ے نانا َ ے اجسۓ ۔۔۱۔۔
ਮਃ ੧ ॥

م۱ :۔۔
ਅੰਿਰਹੁ ਝੂਿੇ ਪੈਜ ਬਾਹਤਰ ਿੁਨੀਆ ਅੰਿਤਰ ਿੈਲੁ ॥

ب
پب
چ
ادنروہ ُھؤےھٹ َ ج ناہر ُداین ادنر َھیل ۔۔

ਅਿਸਤਿ ਿੀਰਥ ਜੇ ਨਾਵਤਹ ਉਿਰੈ ਨਾਹੀ ਮੈਲੁ ॥

ب
ھ
م
سی
ی
َ
ُ
ِ
ا ھ ریتھت ےج ناوہ ارتَے نایہ ل ۔۔

ਤਜਨਹ ਪਟੁ ਅੰਿਤਰ ਬਾਹਤਰ ਗੁਿੜੁ ਿੇ ਭਲੇ ਸੰਸਾਤਰ ॥

ِجبہھ پپ ادنر ناہر ُگدر ےت ےلھب اسنسر ۔۔
ਤਿਨਹ ਨੇਹੁ ਲਗਾ ਰਬ ਸੇਿੀ ਿੇਖਨਹੇ ਵੀਚਾਤਰ ॥

َسیب نکھبہ
ب
ھ
پ ِبہھ پبہؤ اگل رت ی د ے و چار ۔۔
ਰੰਤਗ ਹਸਤਹ ਰੰਤਗ ਰੋਵਤਹ ਚੁਪ ਭੀ ਕਤਰ ਜਾਤਹ ॥

رنگ ہسہہ رنگ رووہِ ُجت یھب رک اجہِ۔۔
ਪਰਵਾਹ ਨਾਹੀ ਤਕਸੈ ਕੇਰੀ ਬਾਝੁ ਸਚੇ ਨਾਹ ॥

رپواہ نایہ کِسے َ کتَری ناھج ےچس ناہ ۔۔

ਿਤਰ ਵਾਟ ਉਪਤਰ ਖਰਚੁ ਮੰਗਾ ਜਬੈ ਿੇਇ ਿ ਖਾਤਹ ॥

در وات اُرپ رھکچ اگنم جپَے دےئ ت اھکہِ۔۔
ਿੀਬਾਨੁ ਏਕੋ ਕਲਮ ਏਕਾ ਹਮਾ ਿੁਮਹਾ ਮੇਲੁ ॥

ُب
م
ہ
دابین اوکی ملق ااکی امہ ھا لیم ۔۔

ਿਤਰ ਲਏ ਲੇਖਾ ਪੀਤੜ ਛੁਟੈ ਨਾਨਕਾ ਤਜਉ ਿੇਲੁ ॥੨॥

چ
در ےئل اھکیل ڑیپ ُھ َپے نااکن ج ٔپؤ

لیت ۔۔۲۔۔
ਪਉੜੀ ॥

ئؤری ۔۔
ਆਪੇ ਹੀ ਕਰਣਾ ਕੀਓ ਕਲ ਆਪੇ ਹੀ ਿੈ ਧਾਰੀਐ ॥

ا ےپ یہ رکنا کپؤ لک ا ےپ یہ ئَے داھر پپے َ۔۔

ਿੇਖਤਹ ਕੀਿਾ ਆਪਣਾ ਧਤਰ ਕਚੀ ਪਕੀ ਸਾਰੀਐ ॥

دنکھہہ کِییا ا انپ درھ یچک یکپ سار پپے ۔۔

ਜੋ ਆਇਆ ਸੋ ਚਲਸੀ ਸਭੁ ਕੋਈ ਆਈ ਵਾਰੀਐ ॥

وج ا نا وس چلسی سیھ وکیئ ا یئ وار پپے ۔۔

ਤਜਸ ਕੇ ਜੀਅ ਪਰਾਣ ਹਤਹ ਤਕਉ ਸਾਤਹਬੁ ਮਨਹੁ ਤਵਸਾਰੀਐ ॥

ِجس ےک ایج رپان ہہہ کپؤ اصجِت مبہؤ وِسار پپے ۔۔

ਆਪਣ ਹਥੀ ਆਪਣਾ ਆਪੇ ਹੀ ਕਾਜੁ ਸਵਾਰੀਐ ॥੨੦॥

ہب
ا نپ ھی ا انپ ا ےپ یہ اکچ وسار پپے ۔۔۲۱۔۔
ਸਲੋਕੁ ਮਹਲਾ ੨ ॥

ولسک ہلحم ۲۔۔
ਏਹ ਤਕਨੇਹੀ ਆਸਕੀ ਿੂਜੈ ਲਗੈ ਜਾਇ ॥

َ
اہہی کِیبہی اعسقی ُدو َچے لگے َ اجۓ ۔۔
ਨਾਨਕ ਆਸਕੁ ਕਾਂਢੀਐ ਸਿ ਹੀ ਰਹੈ ਸਮਾਇ ॥

نانک ا کس اکندھیپے دص یہ ر َہے امسۓ ۔۔
ਚੰਗੈ ਚੰਗਾ ਕਤਰ ਮੰਨੇ ਮੰਿੈ ਮੰਿਾ ਹੋਇ ॥

ےگنچَ اگنچ رک مپّے دنمے دنما وہۓ ۔۔
ਆਸਕੁ ਏਹੁ ਨ ਆਖੀਐ ਤਜ ਲੇਖੈ ਵਰਿੈ ਸੋਇ ॥੧॥

ک
ل
ھ
ا قس اویہ ہن ا ھیپے ےج یک ےَ

ور َئے وسۓ ۔۔۱۔۔
ਮਹਲਾ ੨ ॥

ہلحم ۲۔۔

ਸਲਾਮੁ ਜਬਾਬੁ ਿੋਵੈ ਕਰੇ ਮੁੰਢਹੁ ਘੁਥਾ ਜਾਇ ॥

گ
ب
ھ
ُ
سالم ابجت دو َوے رکے مُیدوہ ھا اجۓ ۔۔
ਨਾਨਕ ਿੋਵੈ ਕੂੜੀਆ ਥਾਇ ਨ ਕਾਈ ਪਾਇ ॥੨॥

نانک دو َوے ُکؤرنا اھتےئ ہن اکیئ ناۓ ۔۔۲۔۔
ਪਉੜੀ ॥

ئؤری ۔۔
ਤਜਿੁ ਸੇਤਵਐ ਸੁਖੁ ਪਾਈਐ ਸੋ ਸਾਤਹਬੁ ਸਿਾ ਸਮਹਾਲੀਐ ॥

س
ِجت َسیؤ پپے ُسکھ نا پپَے وس اصجِت دسا مہھا ل ٔپے َ۔۔

ਤਜਿੁ ਕੀਿਾ ਪਾਈਐ ਆਪਣਾ ਸਾ ਘਾਲ ਬੁਰੀ ਤਕਉ ਘਾਲੀਐ ॥

ِجت کِییا نا پپَے ا انپ سا اھگل ُپری کپؤ اھگ ل ٔپے َ۔۔
ਮੰਿਾ ਮੂਤਲ ਨ ਕੀਚਈ ਿੇ ਲੰਮੀ ਨਿਤਰ ਤਨਹਾਲੀਐ ॥

کب
دنما مُؤل ہن چبی دے یمل دنر بِہاےئیلَ ۔۔

ਤਜਉ ਸਾਤਹਬ ਨਾਤਲ ਨ ਹਾਰੀਐ ਿੇਵੇਹਾ ਪਾਸਾ ਢਾਲੀਐ ॥

ج ٔپؤ اصجِت نال ہن اہر پپے پ َپؤاہی ناہس داھ ل ٔپے ۔۔
ਤਕਛੁ ਲਾਹੇ ਉਪਤਰ ਘਾਲੀਐ ॥੨੧॥

ک
ِچھ الےہ اُرپ اھگےیلَ ۔۔۲۱۔۔
ਸਲੋਕੁ ਮਹਲਾ ੨ ॥

ولسک ہلحم ۲۔۔
ਚਾਕਰੁ ਲਗੈ ਚਾਕਰੀ ਨਾਲੇ ਗਾਰਬੁ ਵਾਿੁ ॥

َ
اچرک لگے اچرکی ناےل اگرت واد ۔۔

ਗਲਾ ਕਰੇ ਘਣੇਰੀਆ ਖਸਮ ਨ ਪਾਏ ਸਾਿੁ ॥

گال رکے رینھگِنا

کھ س

م ہن ناےئ اصد ۔۔

ਆਪੁ ਗਵਾਇ ਸੇਵਾ ਕਰੇ ਿਾ ਤਕਛੁ ਪਾਏ ਮਾਨੁ ॥

ک
ا ت وگَاےی َسیؤا رکے نا ِچھ ناےئ امن ۔۔
ਨਾਨਕ ਤਜਸ ਨੋ ਲਗਾ ਤਿਸੁ ਤਮਲੈ ਲਗਾ ਸੋ ਪਰਵਾਨੁ ॥੧॥

نانک ِجس ون اگل ئِس ملَ ِے اگل وس رپوان ۔۔۱۔۔
ਮਹਲਾ ੨ ॥

ہلحم ۲۔۔
ਜੋ ਜੀਇ ਹੋਇ ਸੁ ਉਗਵੈ ਮੁਹ ਕਾ ਕਤਹਆ ਵਾਉ ॥

وج ےیجٔ وہۓ وس اُوگَے مُؤہ اک کہیا واو ۔۔
ਬੀਜੇ ਤਬਖੁ ਮੰਗੈ ਅੰਤਮਰਿੁ ਵੇਖਹੁ ਏਹੁ ਤਨਆਉ ॥੨॥

َ
ےجیب نِکھ میگے

ک
ارمِت ون ھہؤ اویہ پِیاو ۔۔۲۔۔
ਮਹਲਾ ੨ ॥

ہلحم ۲۔۔
ਨਾਤਲ ਇਆਣੇ ਿੋਸਿੀ ਕਿੇ ਨ ਆਵੈ ਰਾਤਸ ॥

ے راس ۔۔
نال اناےن دویتس دکے ہن ا و َ
ਜੇਹਾ ਜਾਣੈ ਿੇਹੋ ਵਰਿੈ ਵੇਖਹੁ ਕੋ ਤਨਰਜਾਤਸ ॥

ک
اہیج اج ئَے پبہؤ ور َئے ون ھہؤ وک پِراجس ۔۔
ਵਸਿੂ ਅੰਿਤਰ ਵਸਿੁ ਸਮਾਵੈ ਿੂਜੀ ਹੋਵੈ ਪਾਤਸ ॥

و ُ
وہوے ناس ۔۔
امسوے ُدویج َ
سیؤ ادنر وطس َ

ਸਾਤਹਬ ਸੇਿੀ ਹੁਕਮੁ ਨ ਚਲੈ ਕਹੀ ਬਣੈ ਅਰਿਾਤਸ ॥

َ ک
سیبی ُچ م ہن چلَے یہک ےنب ارداس ۔۔
اصجِت

ਕੂਤੜ ਕਮਾਣੈ ਕੂੜੋ ਹੋਵੈ ਨਾਨਕ ਤਸਿਤਿ ਤਵਗਾਤਸ ॥੩॥

وہوے نانک صِفت وِاگس ۔۔۳۔۔
ُکؤر امک ئَے ُکؤرو َ
ਮਹਲਾ ੨ ॥

ہلحم ۲۔۔
ਨਾਤਲ ਇਆਣੇ ਿੋਸਿੀ ਵਿਾਰੂ ਤਸਉ ਨੇਹੁ ॥

نال اناےن دویتس ودا ُرو سِیؤ پبہؤ ۔۔

ਪਾਣੀ ਅੰਿਤਰ ਲੀਕ ਤਜਉ ਤਿਸ ਿਾ ਥਾਉ ਨ ਥੇਹੁ ॥੪॥

ب
ناین ادنر لِیک ِج ٔپؤ ئِس دا اھتو ہن ھبہؤ ۔۔۴۔۔
ਮਹਲਾ ੨ ॥

ہلحم ۲۔۔
ਹੋਇ ਇਆਣਾ ਕਰੇ ਕੰਮੁ ਆਤਣ ਨ ਸਕੈ ਰਾਤਸ ॥

ّک
وہۓ انانا رکے م ا ن ہن ےکسَ راس ۔۔

ਜੇ ਇਕ ਅਧ ਚੰਗੀ ਕਰੇ ਿੂਜੀ ਭੀ ਵੇਰਾਤਸ ॥੫॥

ےج اِک ادھ یگنچ رکے ُدویج یھب و َپراس ۔۔۵۔۔
ਪਉੜੀ ॥

ئؤری ۔۔
ਚਾਕਰੁ ਲਗੈ ਚਾਕਰੀ ਜੇ ਚਲੈ ਖਸਮੈ ਭਾਇ ॥

چلَ کھ
َ
س
م
اچرک لگے اچرکی ےج ے ے َ اھبےئ ۔۔

ਹੁਰਮਤਿ ਤਿਸ ਨੋ ਅਗਲੀ ਓਹੁ ਵਜਹੁ ਤਭ ਿੂਣਾ ਖਾਇ ॥

اھکۓ ۔۔
ُجرمت ئِس ون ایلگ اووہ وچہؤ یھب ُدونا
ِ
ਖਸਮੈ ਕਰੇ ਬਰਾਬਰੀ ਤਿਤਰ ਗੈਰਤਿ ਅੰਿਤਰ ਪਾਇ ॥

کھ
ب
س
پ
پ
م
گ
ت
ھ
ے َ رکے را ری ِر َرت ادنر ناۓ ۔۔
ਵਜਹੁ ਗਵਾਏ ਅਗਲਾ ਮੁਹੇ ਮੁਤਹ ਪਾਣਾ ਖਾਇ ॥

اھکۓ ۔۔
وچہؤ وگاےئ اگال مُہے مُؤہِ نانا
ِ

ਤਜਸ ਿਾ ਤਿਿਾ ਖਾਵਣਾ ਤਿਸੁ ਕਹੀਐ ਸਾਬਾਤਸ ॥

سج دا دِنا اھکونا ئِس کہ ٔپے َ ساناس ۔۔

ਨਾਨਕ ਹੁਕਮੁ ਨ ਚਲਈ ਨਾਤਲ ਖਸਮ ਚਲੈ ਅਰਿਾਤਸ ॥੨੨॥

ک
نانک ُچ م

ک
ھ
س
َ
ہن چلبی نال م چلے ارداس ۔۔۲۲۔۔
ਸਲੋਕੁ ਮਹਲਾ ੨ ॥

ولسک ہلحم ۲۔۔
ਏਹ ਤਕਨੇਹੀ ਿਾਤਿ ਆਪਸ ਿੇ ਜੋ ਪਾਈਐ ॥

اہہی کِیبہی دات ا سپ ےت وج نا پپَے ۔۔

ਨਾਨਕ ਸਾ ਕਰਮਾਤਿ ਸਾਤਹਬ ਿੁਿੈ ਜੋ ਤਮਲੈ ॥੧॥

پب
نانک سا رکامت اصجِت ُ َھے وج ملَ ِے ۔۔۱۔۔
ਮਹਲਾ ੨ ॥

ہلحم ۲۔۔
ਏਹ ਤਕਨੇਹੀ ਚਾਕਰੀ ਤਜਿੁ ਭਉ ਖਸਮ ਨ ਜਾਇ ॥

ج بھ ک ھ س
اہہی کِیبہی اچرکی ِ ت ؤ م ہن اجۓ ۔۔

ਨਾਨਕ ਸੇਵਕੁ ਕਾਢੀਐ ਤਜ ਸੇਿੀ ਖਸਮ ਸਮਾਇ ॥੨॥

سیب کھس
نانک ویسک اکدھیپے ےج َ ی م امسۓ ۔۔۲۔۔
ਪਉੜੀ ॥

ئؤری ۔۔
ਨਾਨਕ ਅੰਿ ਨ ਜਾਪਨਹੀ ਹਤਰ ਿਾ ਕੇ ਪਾਰਾਵਾਰ ॥

پبہ
نانک اپپ ہن اج ھی ہر نا ےک ناراوار ۔۔

ਆਤਪ ਕਰਾਏ ਸਾਖਿੀ ਤਿਤਰ ਆਤਪ ਕਰਾਏ ਮਾਰ ॥

ب
ا ت رکاےئ سایتھک ھِر ا ت رکاےئ امر ۔۔

ਇਕਨਹਾ ਗਲੀ ਜੰਜੀਰੀਆ ਇਤਕ ਿੁਰੀ ਚੜਤਹ ਤਬਸੀਆਰ ॥

جب
اِکبہھا یلگ چترنا اِک ُپری ڑچہِ ِئسیار ۔۔

ਆਤਪ ਕਰਾਏ ਕਰੇ ਆਤਪ ਹਉ ਕੈ ਤਸਉ ਕਰੀ ਪੁਕਾਰ ॥

ےک سِیؤ رکی ئُکار ۔۔
ا ت رکاےئ رکے ا ت ہؤ َ

ਨਾਨਕ ਕਰਣਾ ਤਜਤਨ ਕੀਆ ਤਿਤਰ ਤਿਸ ਹੀ ਕਰਣੀ ਸਾਰ ॥੨੩॥

ب
نانک رکنا ِجں ایک ھِر ئِس یہ رکین سار ۔۔۲۳۔۔
ਸਲੋਕੁ ਮਃ ੧ ॥

ولسک م۱ :۔۔
ਆਪੇ ਭਾਂਿੇ ਸਾਤਜਅਨੁ ਆਪੇ ਪੂਰਣੁ ਿੇਇ ॥

ا ےپ اھبندے سا ِچیں ا ےپ ئُؤرن دےئ ۔۔
ਇਕਨਹੀ ਿੁਧੁ ਸਮਾਈਐ ਇਤਕ ਚੁਲਹੈ ਰਹਤਨਹ ਚੜੇ ॥

کب
چلہ
ا ِ ھی ُددھ امس پ ٔپے اِک ُ َھے رہبہھِ ڑچے ۔۔

ਇਤਕ ਤਨਹਾਲੀ ਪੈ ਸਵਤਨਹ ਇਤਕ ਉਪਤਰ ਰਹਤਨ ਖੜੇ ॥

ئ ب
ھ
ِ
ُ
وس ھِ اک ارپ رنہ ڑھکے ۔۔
اِک بِہایل َے َ

ਤਿਨਹਾ ਸਵਾਰੇ ਨਾਨਕਾ ਤਜਨਹ ਕਉ ਨਿਤਰ ਕਰੇ ॥੧॥

پبہھا وسارے نااکن ِجبہھ کؤ دنر رکے ۔۔۱۔۔
ਮਹਲਾ ੨ ॥

ہلحم ۲۔۔
ਆਪੇ ਸਾਜੇ ਕਰੇ ਆਤਪ ਜਾਈ ਤਭ ਰਖੈ ਆਤਪ ॥

ک
ا ےپ ساےج رکے ا ت اجیئ یھب ر َھے ا ت ۔۔
ਤਿਸੁ ਤਵਤਚ ਜੰਿ ਉਪਾਇ ਕੈ ਿੇਖੈ ਥਾਤਪ ਉਥਾਤਪ ॥

ئِس وِچ جپت اُناۓ ےکَ دےھکی اھتت اُاھتت ۔۔
ਤਕਸ ਨੋ ਕਹੀਐ ਨਾਨਕਾ ਸਭੁ ਤਕਛੁ ਆਪੇ ਆਤਪ ॥੨॥

ک
کِس ون کہ ٔپے َ نااکن سیھ ِچھ ا ےپ ا ت ۔۔۲۔۔
ਪਉੜੀ ॥

ئؤری ۔۔
ਵਿੇ ਕੀਆ ਵਤਿਆਈਆ ਤਕਛੁ ਕਹਣਾ ਕਹਣੁ ਨ ਜਾਇ ॥

ک
ودے ایک ودناایئ ِچھ انہک کہں ہن اجۓ ۔۔

ਸੋ ਕਰਿਾ ਕਾਿਰ ਕਰੀਮੁ ਿੇ ਜੀਆ ਤਰਜਕੁ ਸੰਬਾਤਹ ॥

وس رکنا اقدر رکمی دے ایج ِرجق ابمسہِ۔۔

ਸਾਈ ਕਾਰ ਕਮਾਵਣੀ ਧੁਤਰ ਛੋਿੀ ਤਿੰਨੈ ਪਾਇ ॥

َ
سایئ اکر امکوین د ُھر وھچدی پِپّے َ ناۓ ۔۔

ਨਾਨਕ ਏਕੀ ਬਾਹਰੀ ਹੋਰ ਿੂਜੀ ਨਾਹੀ ਜਾਇ ॥

نانک ایکی ناہری وہر ُدویج نایہ اجۓ ۔۔
ੁਸੋ ਕਰੇ ਤਜ ਤਿਸੈ ਰਜਾਇ ॥੨੪॥੧॥ ਸੁਧ

وس رکے چ ئ ِ َسے راج ئِے ۔۔۲۴۔۔۱۔۔دسھ
ੴ ਸਤਿਨਾਮੁ ਕਰਿਾ ਪੁਰਖੁ ਤਨਰਭਉ ਤਨਰਵੈਰੁ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤਿ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰਪਰਸਾਤਿ ॥

َسیب
ب
اِاکواکنر سییام رکنا ُپرھک پِر ھؤ پِروری ااکل مُؤرت اوجین ھں ُگررپساد ۔۔
ਰਾਗੁ ਆਸਾ ਬਾਣੀ ਭਗਿਾ ਕੀ ॥

ب
راگ ا سا ناین ھگیا یک ۔۔

ਕਬੀਰ ਜੀਉ ਨਾਮਿੇਉ ਜੀਉ ਰਤਵਿਾਸ ਜੀਉ ॥

ریبک جپؤ نادمئؤ جپؤ رونداس جپؤ ۔۔
ਆਸਾ ਸਰੀ ਕਬੀਰ ਜੀਉ ॥

ا سا رسی ریبک جپؤ ۔۔

ਗੁਰ ਚਰਣ ਲਾਤਗ ਹਮ ਤਬਨਵਿਾ ਪੂਛਿ ਕਹ ਜੀਉ ਪਾਇਆ ॥

ُگر رچن الگ مہ پِپ َؤنا ئُؤتھچ ہک جپؤ نانا ۔۔

ਕਵਨ ਕਾਤਜ ਜਗੁ ਉਪਜੈ ਤਬਨਸੈ ਕਹਹੁ ਮੋਤਹ ਸਮਝਾਇਆ ॥੧॥

وکَن اکچ چگ ا ُ بج َے نِی َسے وہک ومےہِ اھجمسنا ۔۔۱۔۔

ਿੇਵ ਕਰਹੁ ਿਇਆ ਮੋਤਹ ਮਾਰਤਗ ਲਾਵਹੁ ਤਜਿੁ ਭੈ ਬੰਧਨ ਿੂਟੈ ॥

ب
دویَ رکوہ دایئ ومےہ امرگ الووہ ِجت َھے

دنبنھ ئُؤ ئَے ۔۔

ਜਨਮ ਮਰਨ ਿੁਖ ਿੇੜ ਕਰਮ ਸੁਖ ਜੀਅ ਜਨਮ ਿੇ ਛੂਟੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ب
چ
منج رمن ُدھک َھتر رکم ُسکھ ِجیا منج ےت ُھؤ ئَے ۔۔۱۔۔راہو۔۔

ਮਾਇਆ ਿਾਸ ਬੰਧ ਨਹੀ ਿਾਰੈ ਅਰੁ ਮਨ ਸੁੰਤਨ ਨ ਲੂਕੇ ॥

اھپرے رع نم ُس ّں ہن لُؤےک ۔۔
امنا اھپس دنبھ یہن َ
ਆਪਾ ਪਿੁ ਤਨਰਬਾਣੁ ਨ ਚੀਤਨਹਆ ਇਨ ਤਬਤਧ ਅਤਭਉ ਨ ਚੂਕੇ ॥੨॥

ب
ب
ا نا ند پِرنان ہن چی ہھیا اِن نِدھ ا ھپؤ ہن ُجؤےک ۔۔۲۔۔
ਕਹੀ ਨ ਉਪਜੈ ਉਪਜੀ ਜਾਣੈ ਭਾਵ ਅਭਾਵ ਤਬਹੂਣਾ ॥

ب
اھبو ِب ُہؤنا ۔۔
اھبو ا َ
یہک ہن ا ُ ج َے اُیجپ اج ئَے َ

ਉਿੈ ਅਸਿ ਕੀ ਮਨ ਬੁਤਧ ਨਾਸੀ ਿਉ ਸਿਾ ਸਹਤਜ ਤਲਵ ਲੀਣਾ ॥੩॥

سہ
ا ُ َدے است یک نم ُندھ نایس ئؤ دسا ج لِؤ لِییا ۔۔۳۔۔
ਤਜਉ ਪਰਤਿਤਬੰਬੁ ਤਬੰਬ ਕਉ ਤਮਲੀ ਹੈ ਉਿਕ ਕੁੰਭੁ ਤਬਗਰਾਨਾ ॥

ِج ٔپؤ رپَپ ِِبمت ِبمت کؤ ملِی ےہَ اُدک ُکمبھ نِگرانا ۔۔

ਕਹੁ ਕਬੀਰ ਐਸਾ ਗੁਣ ਭਰਮੁ ਭਾਗਾ ਿਉ ਮਨੁ ਸੁੰਤਨ ਸਮਾਨਾਂ ॥੪॥੧॥

وہک ریبک ااسی ُگں رھبَم اھباگ ئؤ نم ُس ّں امسنان ۔۔۴۔۔۱۔۔
ਆਸਾ ॥

ا سا ۔۔
ਗਜ ਸਾਢੇ ਿੈ ਿੈ ਧੋਿੀਆ ਤਿਹਰੇ ਪਾਇਤਨ ਿਗ ॥

جگ سادےھ ئَے ئَے دوھپ ِیا بِہرے نانئ نگ ۔۔
ਗਲੀ ਤਜਨਹਾ ਜਪਮਾਲੀਆ ਲੋਟੇ ਹਤਥ ਤਨਬਗ ॥

یلگ ِجبہھا جبمالییا ولےٹ ھتہ پ ِیگ ۔۔

ਓਇ ਹਤਰ ਕੇ ਸੰਿ ਨ ਆਖੀਅਤਹ ਬਾਨਾਰਤਸ ਕੇ ਿਗ ॥੧॥

ک
ے ہر ےک سیت ہن ا ھیبہے نانارس ےک گھٹ ۔۔۱۔۔
او ؑ

ਐਸੇ ਸੰਿ ਨ ਮੋ ਕਉ ਭਾਵਤਹ ॥

ا ئَسے سیت ہن وم کؤ اھبوہِ۔۔
ਿਾਲਾ ਤਸਉ ਪੇਿਾ ਗਟਕਾਵਤਹ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

داال سِیؤ َپیدا اکٹگوہِ۔۔۱۔۔راہو۔۔

ਬਾਸਨ ਮਾਂਤਜ ਚਰਾਵਤਹ ਊਪਤਰ ਕਾਿੀ ਧੋਇ ਜਲਾਵਤਹ ॥

نانس امجن رچاوہِ اُورپ اکیھٹ دوھےئ چالوہِ۔۔
ਬਸੁਧਾ ਖੋਤਿ ਕਰਤਹ ਿੁਇ ਚੂਲਹੇ ਸਾਰੇ ਮਾਣਸ ਖਾਵਤਹ ॥੨॥

لہ
ئ ُسداھ وھکد رکہِ ُدےئ ُجؤ ھے سارے امسن اھکوہِ۔۔۲۔۔
ਓਇ ਪਾਪੀ ਸਿਾ ਤਿਰਤਹ ਅਪਰਾਧੀ ਮੁਖਹੁ ਅਪਰਸ ਕਹਾਵਤਹ ॥

ک
ب
اوےؑ نایپ دسا ھِرہِ ارپادیھ م ُ ھہؤ ارپس اہکو َہ ۔۔

ਸਿਾ ਸਿਾ ਤਿਰਤਹ ਅਤਭਮਾਨੀ ਸਗਲ ਕੁਟੰਬ ਿੁਬਾਵਤਹ ॥੩॥

ب ب
دسا دسا ھِرہِ ا ھبماین لگس ُکیپت ُدناوہِ۔۔۳۔۔

ਤਜਿੁ ਕੋ ਲਾਇਆ ਤਿਿ ਹੀ ਲਾਗਾ ਿੈਸੇ ਕਰਮ ਕਮਾਵੈ ॥

َن
امکوے ۔۔
ِجت وک النا پِپ یہ الاگ یسے رکم َ

ਕਹੁ ਕਬੀਰ ਤਜਸੁ ਸਤਿਗੁਰੁ ਭੇਟੈ ਪੁਨਰਤਪ ਜਨਤਮ ਨ ਆਵੈ ॥੪॥੨॥

ِج سیگ ب
ھی
َ
پ
ن
ت
ے ۔۔۴۔۔۲۔۔
وہک ریبک س ؤر ے ُ رت منج ہن ا و َ
ਆਸਾ ॥

ا سا ۔۔
ਬਾਤਪ ਤਿਲਾਸਾ ਮੇਰੋ ਕੀਨਹਾ ॥

نات دِالہس ریمو کیبہھا ۔۔

ਸੇਜ ਸੁਖਾਲੀ ਮੁਤਖ ਅੰਤਮਰਿੁ ਿੀਨਹਾ ॥

جیس ُسکھایل مُکھ ارمِت دپبہھا ۔۔

ਤਿਸੁ ਬਾਪ ਕਉ ਤਕਉ ਮਨਹੁ ਤਵਸਾਰੀ ॥

ئِس نات کؤ کپؤ مبہؤ وِساری ۔۔

ਆਗੈ ਗਇਆ ਨ ਬਾਜੀ ਹਾਰੀ ॥੧॥

ا ےگَ ایگ ہن نایج اہری ۔۔۱۔۔
ਮੁਈ ਮੇਰੀ ਮਾਈ ਹਉ ਖਰਾ ਸੁਖਾਲਾ ॥

مُبی ریمی امیئ ہؤ رھکا ُسکھاال ۔۔

ਪਤਹਰਉ ਨਹੀ ਿਗਲੀ ਲਗੈ ਨ ਪਾਲਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

َ
رہپو یہن دیلگ لگے َ ہن ناال ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਬਤਲ ਤਿਸੁ ਬਾਪੈ ਤਜਤਨ ਹਉ ਜਾਇਆ ॥

نل ئِس نا ئَے ِجں ہؤ اجنا ۔۔

ਪੰਚਾ ਿੇ ਮੇਰਾ ਸੰਗੁ ਚੁਕਾਇਆ ॥

اچنپ ےت ریما گنس ُجکانا ۔۔
ਪੰਚ ਮਾਤਰ ਪਾਵਾ ਿਤਲ ਿੀਨੇ ॥

پب
ج امر ناوا نل دےنی ۔۔

ਹਤਰ ਤਸਮਰਤਨ ਮੇਰਾ ਮਨੁ ਿਨੁ ਭੀਨੇ ॥੨॥

ب
ھی
پ
ہر ِسمرن ریما نم نت ے ۔۔۲۔۔
ਤਪਿਾ ਹਮਾਰੋ ਵਿ ਗੋਸਾਈ ॥

پِیا امہرو ود وگسایئ ۔۔

ਤਿਸੁ ਤਪਿਾ ਪਤਹ ਹਉ ਤਕਉ ਕਤਰ ਜਾਈ ॥

ئِس پِیا بہہ ہؤ کپؤ رک اجیئ ۔۔

ਸਤਿਗੁਰ ਤਮਲੇ ਿ ਮਾਰਗੁ ਤਿਖਾਇਆ ॥

سیگؤر مل ِے ت امرگ دِاھکنا ۔۔

ਜਗਿ ਤਪਿਾ ਮੇਰੈ ਮਤਨ ਭਾਇਆ ॥੩॥

تگج پِیا ریمَے نم اھبنا ۔۔۳۔۔
ਹਉ ਪੂਿੁ ਿੇਰਾ ਿੂੰ ਬਾਪੁ ਮੇਰਾ ॥

ہؤ ئُؤت ریتا ئُؤن نات ریما ۔۔
ਏਕੈ ਿਾਹਰ ਿੁਹਾ ਬਸੇਰਾ ॥

اےکیَ اھٹہر ُداہ ریسبا ۔۔
ਕਹੁ ਕਬੀਰ ਜਤਨ ਏਕੋ ਬੂਤਝਆ ॥

وہک ریبک ِجں اوکی ئُؤچھیا ۔۔

ਗੁਰ ਪਰਸਾਤਿ ਮੈ ਸਭੁ ਤਕਛੁ ਸੂਤਝਆ ॥੪॥੩॥

ک
ُگر رپساد م َے سیھ ِچھ سُؤچھیا ۔۔۴۔۔۳۔۔
ਆਸਾ ॥

ا سا ۔۔
ਇਕਿੁ ਪਿਤਰ ਭਤਰ ਉਰਕਟ ਕੁਰਕਟ ਇਕਿੁ ਪਿਤਰ ਭਤਰ ਪਾਨੀ ॥

اِتک رتپ رھب اُرٹک ُکرٹک اِتک رتپ رھب ناین ۔۔

ਆਤਸ ਪਾਤਸ ਪੰਚ ਜੋਗੀਆ ਬੈਿੇ ਬੀਤਚ ਨਕਟ ਿੇ ਰਾਨੀ ॥੧॥

پب
ا س ناس ج وجایگ ےھٹیب چیب ٹکن دے راین ۔۔۱۔۔

ਨਕਟੀ ਕੋ ਿਨਗਨੁ ਬਾਿਾ ਿੂੰ ॥

بھ
ی
گ
نکبی وک ں نادا ُدون ۔۔

ਤਕਨਤਹ ਤਬਬੇਕੀ ਕਾਟੀ ਿੂੰ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ن
کِبہ ِہ ِ َییکی اکیٹ ئُؤن ۔۔۱۔۔راہو۔۔

ਸਗਲ ਮਾਤਹ ਨਕਟੀ ਕਾ ਵਾਸਾ ਸਗਲ ਮਾਤਰ ਅਉਹੇਰੀ ॥

لگس امہِ نکبی اک واسا لگس امر اوریہی ۔۔

ਸਗਤਲਆ ਕੀ ਹਉ ਬਤਹਨ ਭਾਨਜੀ ਤਜਨਤਹ ਬਰੀ ਤਿਸੁ ਚੇਰੀ ॥੨॥

اگسِنا یک ہؤ نہب اھبیجن ِجبہہ پری ئِس ریچی ۔۔۲۔۔
ਹਮਰੋ ਭਰਿਾ ਬਿੋ ਤਬਬੇਕੀ ਆਪੇ ਸੰਿੁ ਕਹਾਵੈ ॥

نی ک
اہکوے ۔۔
رمہو رھبنا ندو ِ ی ی ا ےپ سیت َ

ਓਹੁ ਹਮਾਰੈ ਮਾਥੈ ਕਾਇਮੁ ਅਉਰੁ ਹਮਰੈ ਤਨਕਤਟ ਨ ਆਵੈ ॥੩॥

َب
ھ
ن
ک
ِ
ے ۔۔۳۔۔
و
ا
ہن
ت
َے
رمہ
ر
و
ا
اقمی
ے
امہرے ام
او ُہ َ
َ
ਨਾਕਹੁ ਕਾਟੀ ਕਾਨਹੁ ਕਾਟੀ ਕਾਤਟ ਕੂਤਟ ਕੈ ਿਾਰੀ ॥

ناوہک اکیٹ اکبہؤ اکیٹ اکت ُکؤت ےکَ داری ۔۔

ਕਹੁ ਕਬੀਰ ਸੰਿਨ ਕੀ ਬੈਰਤਨ ਿੀਤਨ ਲੋਕ ਕੀ ਤਪਆਰੀ ॥੪॥੪॥

س
وہک ریبک ییں یک َنترن نیت ولک یک ایپری ۔۔۴۔۔۴۔۔
ਆਸਾ ॥

ا سا ۔۔
ਜੋਗੀ ਜਿੀ ਿਪੀ ਸੰਤਨਆਸੀ ਬਹੁ ਿੀਰਥ ਭਰਮਨਾ ॥

سییایس وہب ریتھت رھبانم ۔۔
وجیگ یتج یپت ِ

ਲੁੰਤਜਿ ਮੁੰਤਜਿ ਮੋਤਨ ਜਟਾਧਰ ਅੰਤਿ ਿਊ ਮਰਨਾ ॥੧॥

لُبچت مُبچِت ومن اٹجدرھ اپپ ئؤ رمنا ۔۔۱۔۔
ਿਾ ਿੇ ਸੇਵੀਅਲੇ ਰਾਮਨਾ ॥

نا ےت ویسپیلے راانم ۔۔

ਰਸਨਾ ਰਾਮ ਨਾਮ ਤਹਿੁ ਜਾ ਕੈ ਕਹਾ ਕਰੈ ਜਮਨਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

رانس رام نام ِہت اج ےکَ اہک رکَے انمج ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਆਗਮ ਤਨਰਗਮ ਜੋਤਿਕ ਜਾਨਤਹ ਬਹੁ ਬਹੁ ਤਬਆਕਰਨਾ ॥

ا مگ پِرمگ وجنک اجہہنِ وہب وہب ایبرکنا ۔۔

ਿੰਿ ਮੰਿਰ ਸਭ ਅਉਖਧ ਜਾਨਤਹ ਅੰਤਿ ਿਊ ਮਰਨਾ ॥੨॥

ہہن اپپ ئؤ رمنا ۔۔۲۔۔
تنت میتر سیھ اودھکھ اج ِ
ਰਾਜ ਭੋਗ ਅਰੁ ਛਿਰ ਤਸੰਘਾਸਨ ਬਹੁ ਸੁੰਿਤਰ ਰਮਨਾ ॥

س
راچ وھبگ رع رتھچ ِ یگھانس وہب ُسیدر رانم ۔۔

ਪਾਨ ਕਪੂਰ ਸੁਬਾਸਕ ਚੰਿਨ ਅੰਤਿ ਿਊ ਮਰਨਾ ॥੩॥

نان ک ُپؤر ُسیاکس دنچن اپپ ئؤ رمنا ۔۔۳۔۔

ਬੇਿ ਪੁਰਾਨ ਤਸੰਤਮਰਤਿ ਸਭ ਖੋਜੇ ਕਹੂ ਨ ਊਬਰਨਾ ॥

دیب ُپران ِسمرِت سیھ وھکےج ک ُہؤ ہن اُوپرنا ۔۔
ਕਹੁ ਕਬੀਰ ਇਉ ਰਾਮਤਹ ਜੰਪਉ ਮੇਤਟ ਜਨਮ ਮਰਨਾ ॥੪॥੫॥

ہہم چمپؤ مَپت منج رمنا ۔۔۴۔۔۵۔۔
وہک ریبک ائؤ را ِ
ਆਸਾ ॥

ا سا ۔۔

ਿੀਲੁ ਰਬਾਬੀ ਬਲਿੁ ਪਖਾਵਜ ਕਊਆ ਿਾਲ ਬਜਾਵੈ ॥

ف
اجبوے ۔۔
ِیل رنایب دلب اھکپوچ کؤا نال َ

ਪਤਹਤਰ ਚੋਲਨਾ ਗਿਹਾ ਨਾਚੈ ਭੈਸਾ ਭਗਤਿ ਕਰਾਵੈ ॥੧॥

ب
رہپ وچانل دگاہ نا َچے َھیسا تگھب رکا َوے ۔۔۱۔۔
ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਕਕਰੀਆ ਬਰੇ ਪਕਾਏ ॥

رااج رام رککنا پرے اکپےئ ۔۔

ਤਕਨੈ ਬੂਝਨਹਾਰੈ ਖਾਏ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ک ِ َپے ئُؤچھبہا َرے اھکےئ ۔۔۱۔۔راہو۔۔

ਬੈਤਿ ਤਸੰਘੁ ਘਤਰ ਪਾਨ ਲਗਾਵੈ ਘੀਸ ਗਲਉਰੇ ਤਲਆਵੈ ॥

گ
س
ھ
ی
ِ
ل
گ
ل
اگلوے س ؤرے ِیا َوے ۔۔
نیبھ ِ یگھ رھگ نان َ
ਘਤਰ ਘਤਰ ਮੁਸਰੀ ਮੰਗਲੁ ਗਾਵਤਹ ਕਛੂਆ ਸੰਖੁ ਬਜਾਵੈ ॥੨॥

کج
ُ
ھ
اجبوے ۔۔۲۔۔
رھگ رھگ مُسری لگنم اگوہِ ؤا ھکنس َ
ਬੰਸ ਕੋ ਪੂਿੁ ਬੀਆਹਨ ਚਤਲਆ ਸੁਇਨੇ ਮੰਿਪ ਛਾਏ ॥

سنب وک ئُؤت ایبنہ ایلچ وسےنئ ڈنمت اھچےئ ۔۔
ਰੂਪ ਕੰਤਨਆ ਸੁੰਿਤਰ ਬੇਧੀ ਸਸੈ ਤਸੰਘ ਗੁਨ ਗਾਏ ॥੩॥

ُروت کیّیا ُسیدر دیبیھ س َسے ِسیگھ ُگں اگےئ ۔۔۳۔۔
ਕਹਿ ਕਬੀਰ ਸੁਨਹੁ ਰੇ ਸੰਿਹੁ ਕੀਟੀ ਪਰਬਿੁ ਖਾਇਆ ॥

کہت ریبک ُسبہؤ رے سیبہؤ کِیبی رپپپ اھکنا ۔۔

ਕਛੂਆ ਕਹੈ ਅੰਗਾਰ ਤਭ ਲੋਰਉ ਲੂਕੀ ਸਬਿੁ ਸੁਨਾਇਆ ॥੪॥੬॥

ک

ج
ےہک ااگنر یھب ولرو لُؤیک دبس ُسیانا ۔۔۴۔۔۶۔۔
ُھؤا َ

ਆਸਾ ॥

ا سا ۔۔
ਬਟੂਆ ਏਕੁ ਬਹਿਤਰ ਆਧਾਰੀ ਏਕੋ ਤਜਸਤਹ ਿੁਆਰਾ ॥

پپُؤا انک رتہب ا داھری اوکی ِجسہہ ُدوارا ۔۔

ਨਵੈ ਖੰਿ ਕੀ ਤਪਰਥਮੀ ਮਾਗੈ ਸੋ ਜੋਗੀ ਜਤਗ ਸਾਰਾ ॥੧॥

ونَے ڈنھک یک رپِیمھت ام َگے وس وجیگ چگ سارا ۔۔۱۔۔
ਐਸਾ ਜੋਗੀ ਨਉ ਤਨਤਧ ਪਾਵੈ ॥

ااسی وجیگ ئؤ ن ِدھ نا َوے ۔۔
ਿਲ ਕਾ ਬਰਹਮੁ ਲੇ ਗਗਤਨ ਚਰਾਵੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

نل اک پرمہ ےل نگگ رچا َوے ۔۔۱۔۔راہو۔۔

ਤਖੰਥਾ ਤਗਆਨ ਤਧਆਨ ਕਤਰ ਸੂਈ ਸਬਿੁ ਿਾਗਾ ਮਤਥ ਘਾਲੈ ॥

ک
ب
ھ
ی
ِ
َ
ل
س
گ
ھا ِیان دایھن رک ُؤیئ دبس نااگ ھتم اھگ ے ۔۔

ਪੰਚ ਿਿੁ ਕੀ ਕਤਰ ਤਮਰਗਾਣੀ ਗੁਰ ਕੈ ਮਾਰਤਗ ਚਾਲੈ ॥੨॥

پب
ج پپ یک رک مِراگین ُگر ےکَ امرگ اچ لَے ۔۔۲۔۔

ਿਇਆ ਿਾਹੁਰੀ ਕਾਇਆ ਕਤਰ ਧੂਈ ਤਿਰਸਤਟ ਕੀ ਅਗਤਨ ਜਲਾਵੈ ॥

الوے ۔۔
دایئ اھپہُری اکنا رک دھُؤیئ د ِرست یک انگ چ َ
ਤਿਸ ਕਾ ਭਾਉ ਲਏ ਤਰਿ ਅੰਿਤਰ ਚਹੁ ਜੁਗ ਿਾੜੀ ਲਾਵੈ ॥੩॥

ئ
الوے ۔۔۳۔۔
ِس اک اھبو ےئل رِد ارتن چہؤ ُچگ ناری َ
ਸਭ ਜੋਗਿਣ ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਹੈ ਤਜਸ ਕਾ ਤਪੰਿੁ ਪਰਾਨਾ ॥

سیھ وجگیں رام نام ےہَ ِجس اک پِید رپانا ۔۔

ਕਹੁ ਕਬੀਰ ਜੇ ਤਕਰਪਾ ਧਾਰੈ ਿੇਇ ਸਚਾ ਨੀਸਾਨਾ ॥੪॥੭॥

اھرے دےئ اچس اسیننا ۔۔۴۔۔۷۔۔
وہک ریبک ےج کِرنا د َ
ਆਸਾ ॥

ا سا ۔۔
ਤਹੰਿੂ ਿੁਰਕ ਕਹਾ ਿੇ ਆਏ ਤਕਤਨ ਏਹ ਰਾਹ ਚਲਾਈ ॥

ِہی ُدو ُپرک اہک ےت ا ےئ کِں اہہی راہ چالیئ ۔۔

ਤਿਲ ਮਤਹ ਸੋਤਚ ਤਬਚਾਤਰ ਕਵਾਿੇ ਤਭਸਿ ਿੋਜਕ ਤਕਤਨ ਪਾਈ ॥੧॥

ب
دِل ہہم وسچ ِبچار وکَادے ھِست دوچک کِں نایئ ۔۔۱۔۔
ਕਾਜੀ ਿੈ ਕਵਨ ਕਿੇਬ ਬਖਾਨੀ ॥

اقیج ئَے وکَن کیپت اھکبین ۔۔
ਪੜਹਿ ਗੁਨਿ ਐਸੇ ਸਭ ਮਾਰੇ ਤਕਨਹੂੰ ਖਬਤਰ ਨ ਜਾਨੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ک
ڑپھت ُگپت اےسی سیھ امرے کِب ُہؤن ھتر ہن اجین ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਸਕਤਿ ਸਨੇਹੁ ਕਤਰ ਸੁੰਨਤਿ ਕਰੀਐ ਮੈ ਨ ਬਿਉਗਾ ਭਾਈ ॥

تکس سیبہؤ رک ُسیت رک پپے َ م َے ہن دبواگ اھبیئ ۔۔

ਜਉ ਰੇ ਖੁਿਾਇ ਮੋਤਹ ਿੁਰਕੁ ਕਰੈਗਾ ਆਪਨ ਹੀ ਕਤਟ ਜਾਈ ॥੨॥

ۓ ومہِ ُپرک رکَاگی ا نپ یہ ٹک اجیئ ۔۔۲۔۔
جؤ رے ک ُھدا ِ
ਸੁੰਨਤਿ ਕੀਏ ਿੁਰਕੁ ਜੇ ਹੋਇਗਾ ਅਉਰਿ ਕਾ ਤਕਆ ਕਰੀਐ ॥

ُسیت ےئیک ُپرک ےج وہاگئ َعؤرت اک ایک رک پپے َ۔۔

ਅਰਧ ਸਰੀਰੀ ਨਾਤਰ ਨ ਛੋਿੈ ਿਾ ਿੇ ਤਹੰਿੂ ਹੀ ਰਹੀਐ ॥੩॥

وھچدے نا ےت ِہی ُدو یہ ر ہیپے ۔۔۳۔۔
اردھ رسریی نار ہن َ

ਛਾਤਿ ਕਿੇਬ ਰਾਮੁ ਭਜੁ ਬਉਰੇ ਜੁਲਮ ਕਰਿ ਹੈ ਭਾਰੀ ॥

چل
اھچد َ
کیپت رام جھب ئؤرے ُ م رکت ےہَ اھبری ۔۔
ਕਬੀਰੈ ਪਕਰੀ ਟੇਕ ਰਾਮ ਕੀ ਿੁਰਕ ਰਹੇ ਪਤਚਹਾਰੀ ॥੪॥੮॥

ریبکَے رکپی کیٹ رام یک ُپرک رےہ بجہاری ۔۔۴۔۔۸۔۔
ਆਸਾ ॥

ا سا ۔۔
ਜਬ ਲਗੁ ਿੇਲੁ ਿੀਵੇ ਮੁਤਖ ਬਾਿੀ ਿਬ ਸੂਝੈ ਸਭੁ ਕੋਈ ॥

جت گل َپیل دویے مُکھ نایت پپ سُؤےھج سیھ وکیئ ۔۔
ਿੇਲ ਜਲੇ ਬਾਿੀ ਿਹਰਾਨੀ ਸੂੰਨਾ ਮੰਿਰੁ ਹੋਈ ॥੧॥

َپیل ےلج نایت رہھٹاین سُؤنّا دنمر وہیئ ۔۔۱۔۔
ਰੇ ਬਉਰੇ ਿੁਤਹ ਘਰੀ ਨ ਰਾਖੈ ਕੋਈ ॥

ک
رے ئؤرے ُبہے رھگی ہن را َھے وکیئ ۔۔
ਿੂੰ ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਜਤਪ ਸੋਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ئُؤن رام نام جت وسیئ ۔۔۱۔۔راہو۔۔

ਕਾ ਕੀ ਮਾਿ ਤਪਿਾ ਕਹੁ ਕਾ ਕੋ ਕਵਨ ਪੁਰਖ ਕੀ ਜੋਈ ॥

اک یک امت پِیا وہک اک وک وکَن ُپرھک یک وجیئ ۔۔

ਘਟ ਿੂਟੇ ਕੋਊ ਬਾਿ ਨ ਪੂਛੈ ਕਾਢਹੁ ਕਾਢਹੁ ਹੋਈ ॥੨॥

چ
ب
وکو نات ہن ئُؤ َھے
ٹھگ ُھؤےٹ ُ

اکدھہؤ اکدھہؤ وہیئ ۔۔۲۔۔

ਿੇਹੁਰੀ ਬੈਿੀ ਮਾਿਾ ਰੋਵੈ ਖਟੀਆ ਲੇ ਗਏ ਭਾਈ ॥

ک
ھییا ےل ےئگ اھبیئ ۔۔
دب ُہری یھٹیب امنا رو َوے ِ

ਲਟ ਤਛਟਕਾਏ ਤਿਰੀਆ ਰੋਵੈ ਹੰਸੁ ਇਕੇਲਾ ਜਾਈ ॥੩॥

لپ چ ِھپکاےئ پِرِنا رو َوے سنہ اِکیال اجیئ ۔۔۳۔۔
ਕਹਿ ਕਬੀਰ ਸੁਨਹੁ ਰੇ ਸੰਿਹੁ ਭੈ ਸਾਗਰ ਕੈ ਿਾਈ ॥

ب
کہت ریبک ُسبہؤ رے سیبہؤ َھے سارگ ےکَ نایئ ۔۔
ਇਸੁ ਬੰਿੇ ਤਸਤਰ ਜੁਲਮੁ ਹੋਿ ਹੈ ਜਮੁ ਨਹੀ ਹਟੈ ਗੁਸਾਈ ॥੪॥੯॥

چل
اِس دنبے سِر ُ م وہت ےہَ مج یہن ےٹہَ ُگسا ٔی ۔۔۴۔۔۹۔۔
ੇਿੁਿੁਕ

ُد نُکے

ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪਰਸਾਤਿ ॥

اِک اواکنر سیگؤر رپساد ۔۔
ਆਸਾ ਸਰੀ ਕਬੀਰ ਜੀਉ ਕੇ ਚਉਪਿੇ ਇਕਿੁਕੇ ॥

ا سا رسی ریبک جپؤ ےک جؤندے اِک ُیکے ۔۔
ਸਨਕ ਸਨੰਿ ਅੰਿੁ ਨਹੀ ਪਾਇਆ ॥

کنس سیید اپپ یہن نانا ۔۔
ਬੇਿ ਪੜੇ ਪਤੜ ਬਰਹਮੇ ਜਨਮੁ ਗਵਾਇਆ ॥੧॥

دیب ڑپے ڑپ پرےمہ منج وگَانا ۔۔۱۔۔

ਹਤਰ ਕਾ ਤਬਲੋਵਨਾ ਤਬਲੋਵਹੁ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ॥

ہر اک نِلؤونا نِلؤوہ ریمے اھبیئ ۔۔
ਸਹਤਜ ਤਬਲੋਵਹੁ ਜੈਸੇ ਿਿੁ ਨ ਜਾਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

سہ
ج نِلؤوہ َچیسے پپ ہن اجیئ ۔۔۱۔۔راہو۔۔

ਿਨੁ ਕਤਰ ਮਟੁਕੀ ਮਨ ਮਾਤਹ ਤਬਲੋਈ ॥

نت رک یکٹم نم امہِ نِلؤیئ ۔۔
ਇਸੁ ਮਟੁਕੀ ਮਤਹ ਸਬਿੁ ਸੰਜੋਈ ॥੨॥

اس یکٹم ہہم دبس وجنسیئ ۔۔۲۔۔
ਹਤਰ ਕਾ ਤਬਲੋਵਨਾ ਮਨ ਕਾ ਬੀਚਾਰਾ ॥

ہر اک نِلؤونا نم اک اچیبرا ۔۔
ਗੁਰ ਪਰਸਾਤਿ ਪਾਵੈ ਅੰਤਮਰਿ ਧਾਰਾ ॥੩॥

ُگر رپساد نا َوے ارمِت داھرا ۔۔۳۔۔
ਕਹੁ ਕਬੀਰ ਨਿਤਰ ਕਰੇ ਜੇ ਮੀ ਰਾ ॥

وہک ریبک دنر رکے ےج میترا ۔۔

ਰਾਮ ਨਾਮ ਲਤਗ ਉਿਰੇ ਿੀਰਾ ॥੪॥੧॥੧੦॥

رام نام گل اُرتے نِترا ۔۔۴۔۔۱۔۔۱۱۔۔
ਆਸਾ ॥

ا سا ۔۔
ਬਾਿੀ ਸੂਕੀ ਿੇਲੁ ਤਨਖੂਟਾ ॥

نک
نایت سُؤیک َپیل ِ ُھؤنا ۔۔

ਮੰਿਲੁ ਨ ਬਾਜੈ ਨਟੁ ਪੈ ਸੂਿਾ ॥੧॥

دنمل ہن نا َچے پپ ئَے سُؤنا ۔۔۱۔۔
ਬੁਤਝ ਗਈ ਅਗਤਨ ਨ ਤਨਕਤਸਓ ਧੂੰਆ ॥

ب
ُچھ یئگ انگ ہن نکِسیؤ دھُؤان ۔۔

ਰਤਵ ਰਤਹਆ ਏਕੁ ਅਵਰੁ ਨਹੀ ਿੂਆ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

َرو رایہ انک ا َور یہن ُدوا ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਟੂਟੀ ਿੰਿੁ ਨ ਬਜੈ ਰਬਾਬੁ ॥

ئُؤیٹ تنت ہن بج َے رنات ۔۔
ਭੂਤਲ ਤਬਗਾਤਰਓ ਅਪਨਾ ਕਾਜੁ ॥੨॥

ب
ُھؤل ِئگاروی اانپ اکچ ۔۔۲۔۔

ਕਥਨੀ ਬਿਨੀ ਕਹਨੁ ਕਹਾਵਨੁ ॥

ینھتک دبین کہں اہکون ۔۔

ਸਮਤਝ ਪਰੀ ਿਉ ਤਬਸਤਰਓ ਗਾਵਨੁ ॥੩॥

ھجمس رپی ئؤ ِئسروی اگون ۔۔۳۔۔
ਕਹਿ ਕਬੀਰ ਪੰਚ ਜੋ ਚੂਰੇ ॥

پب
کہت ریبک ج وج ُجؤرے ۔۔
ਤਿਨ ਿੇ ਨਾਤਹ ਪਰਮ ਪਿੁ ਿੂਰੇ ॥੪॥੨॥੧੧॥

پِں ےت ناےہ رپم ند ُدورے ۔۔۴۔۔۲۔۔۱۱۔۔
ਆਸਾ ॥

ا سا ۔۔
ਸੁਿੁ ਅਪਰਾਧ ਕਰਿ ਹੈ ਜੇਿੇ ॥

ےہ َچیپے ۔۔
ُست ارپادھ رکت َ
ਜਨਨੀ ਚੀਤਿ ਨ ਰਾਖਤਸ ਿੇਿੇ ॥੧॥

یننج جپت ہن راسھک نیپے ۔۔۱۔۔

ਰਾਮਈਆ ਹਉ ਬਾਤਰਕੁ ਿੇਰਾ ॥

رامییا ہؤ نارِک ریتا ۔۔
ਕਾਹੇ ਨ ਖੰਿਤਸ ਅਵਗਨੁ ਮੇਰਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

اکےہ ہن ڈنھکس ا َو ُگں ریما ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਜੇ ਅਤਿ ਿੋਪ ਕਰੇ ਕਤਰ ਧਾਇਆ ॥

ےج ات رکَوت رکے رک داھنا ۔۔
ਿਾ ਭੀ ਚੀਤਿ ਨ ਰਾਖਤਸ ਮਾਇਆ ॥੨॥

نا یھب جپت ہن راسھک امنا ۔۔۲۔۔
ਤਚੰਿ ਭਵਤਨ ਮਨੁ ਪਤਰਓ ਹਮਾਰਾ ॥

ِجپت وھبَن نم رپوی امہرا ۔۔
ਨਾਮ ਤਬਨਾ ਕੈਸੇ ਉਿਰਤਸ ਪਾਰਾ ॥੩॥

نام پِیا َ
کیسے اُرتس نارا ۔۔۳۔۔

ਿੇਤਹ ਤਬਮਲ ਮਤਿ ਸਿਾ ਸਰੀਰਾ ॥

ب
دہہی ِمل مت دسا رسریا ۔۔

ਸਹਤਜ ਸਹਤਜ ਗੁਨ ਰਵੈ ਕਬੀਰਾ ॥੪॥੩॥੧੨॥

سہ سہ
ج ج ُگں ر َوے ریبکا ۔۔۴۔۔۳۔۔۱۲۔۔
ਆਸਾ ॥

ا سا ۔۔
ਹਜ ਹਮਾਰੀ ਗੋਮਿੀ ਿੀਰ ॥

جح امہری وگیتم ریت ۔۔

ਜਹਾ ਬਸਤਹ ਪੀਿੰਬਰ ਪੀਰ ॥੧॥

اہج ئس ِہ نیییتر ریپ ۔۔۱۔۔

ਵਾਹੁ ਵਾਹੁ ਤਕਆ ਖੂਬੁ ਗਾਵਿਾ ਹੈ ॥

ک
واوہ واوہ ایک ُھؤت اگونا ےہَ ۔۔

ਹਤਰ ਕਾ ਨਾਮੁ ਮੇਰੈ ਮਤਨ ਭਾਵਿਾ ਹੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ہر اک نام ریمَے نم اھبونا ےہَ ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਨਾਰਿ ਸਾਰਿ ਕਰਤਹ ਖਵਾਸੀ ॥

نارد سارد رکہِ وھکایس ۔۔
ਪਾਤਸ ਬੈਿੀ ਬੀਬੀ ਕਵਲਾ ਿਾਸੀ ॥੨॥

ناس یھٹیب نِیبی وکَال دایس ۔۔۲۔۔
ਕੰਿੇ ਮਾਲਾ ਤਜਹਵਾ ਰਾਮੁ ॥

ےھٹنک امال چہؤا رام ۔۔

ਸਹੰਸ ਨਾਮੁ ਲੈ ਲੈ ਕਰਉ ਸਲਾਮੁ ॥੩॥

س
ہیس نام لَے لَے رکو سالم ۔۔۳۔۔
ਕਹਿ ਕਬੀਰ ਰਾਮ ਗੁਨ ਗਾਵਉ ॥

کہت ریبک رام ُگں اگوو ۔۔

ਤਹੰਿੂ ਿੁਰਕ ਿੋਊ ਸਮਝਾਵਉ ॥੪॥੪॥੧੩॥

ِہی ُدو ُپرک دوو اھجمسوو ۔۔۴۔۔۴۔۔۱۳۔۔
ਆਸਾ ਸਰੀ ਕਬੀਰ ਜੀਉ ਕੇ ਪੰਚਪਿੇ ੯ ਿੁਿੁਕੇ ੫

ا سا رسی ریبک جپؤ ےک پبچیدے ُ ۹د نُکے ۵

ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪਰਸਾਤਿ ॥

اِک اواکنر سیگؤر رپساد ۔۔
ਪਾਿੀ ਿੋਰੈ ਮਾਤਲਨੀ ਪਾਿੀ ਪਾਿੀ ਜੀਉ ॥

وترے امینل نایت نایت جپؤ ۔۔
نایت َ

ਤਜਸੁ ਪਾਹਨ ਕਉ ਪਾਿੀ ਿੋਰੈ ਸੋ ਪਾਹਨ ਤਨਰਜੀਉ ॥੧॥

ج
وترے وس نانہ پِرجپؤ ۔۔۱۔۔
ِ س نانہ کؤ نایت َ
ਭੂਲੀ ਮਾਲਨੀ ਹੈ ਏਉ ॥

ب
ےہ ائؤ ۔۔
ُھؤیل امینل َ
ਸਤਿਗੁਰੁ ਜਾਗਿਾ ਹੈ ਿੇਉ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ےہ دئؤ ۔۔۱۔۔راہو۔۔
سیگؤر اجاتگ َ

ਬਰਹਮੁ ਪਾਿੀ ਤਬਸਨੁ ਿਾਰੀ ਿੂਲ ਸੰਕਰਿੇਉ ॥

ئ
ب
پرمہ نایت ِسں داری ُھؤل رکنسدئؤ ۔۔

ਿੀਤਨ ਿੇਵ ਪਰਿਤਖ ਿੋਰਤਹ ਕਰਤਹ ਤਕਸ ਕੀ ਸੇਉ ॥੨॥

نیت َدویَ َرپنکھ وترہِ رکہِ کِس یک سیؤ ۔۔۲۔۔

ਪਾਖਾਨ ਗਤਢ ਕੈ ਮੂਰਤਿ ਕੀਨਹੀ ਿੇ ਕੈ ਛਾਿੀ ਪਾਉ ॥

کیبہ
ھ
ی دے ےکَ اھچیت ناو ۔۔
ےک مُؤرت
نااھکن ڈگھ َ
ਜੇ ਏਹ ਮੂਰਤਿ ਸਾਚੀ ਹੈ ਿਉ ਗੜਹਣਹਾਰੇ ਖਾਉ ॥੩॥

ےہ ئؤ گرھبہارے اھکو ۔۔۳۔۔
ےج اہہی مُؤرت سایچ َ
ਭਾਿੁ ਪਤਹਤਿ ਅਰੁ ਲਾਪਸੀ ਕਰਕਰਾ ਕਾਸਾਰੁ ॥

اھبت بہت رع الیسپ رکرکا اکسار ۔۔

ਭੋਗਨਹਾਰੇ ਭੋਤਗਆ ਇਸੁ ਮੂਰਤਿ ਕੇ ਮੁਖ ਛਾਰੁ ॥੪॥

وھبگبہارے وھبایگ اِس مُؤرت ےک مُکھ اھچر ۔۔۴۔۔
ਮਾਤਲਤਨ ਭੂਲੀ ਜਗੁ ਭੁਲਾਨਾ ਹਮ ਭੁਲਾਨੇ ਨਾਤਹ ॥

ب
ب
ب
امنل ُھؤیل چگ ھُالنا مہ ھُالےن ناہِ۔۔

ਕਹੁ ਕਬੀਰ ਹਮ ਰਾਮ ਰਾਖੇ ਤਿਪਾ ਕਤਰ ਹਤਰ ਰਾਇ ॥੫॥੧॥੧੪॥

وہک ریبک مہ رام راےھک کِرنا رک ہر راےئ ۔۔۵۔۔۱۔۔۱۴۔۔
ਆਸਾ ॥

ا سا ۔۔
ਬਾਰਹ ਬਰਸ ਬਾਲਪਨ ਬੀਿੇ ਬੀਸ ਬਰਸ ਕਛੁ ਿਪੁ ਨ ਕੀਓ ॥

نارہ پرس نانپل ےتیب سیب پرس ھچک پپ ہن کپؤ ۔۔

ਿੀਸ ਬਰਸ ਕਛੁ ਿੇਵ ਨ ਪੂਜਾ ਤਿਤਰ ਪਛੁਿਾਨਾ ਤਬਰਤਧ ਭਇਓ ॥੧॥

ب
سیت پرس ھچک َدویَ ہن ئُؤاج ھِر اتھچپنا پِردھ ویھب ۔۔۱۔۔
ਮੇਰੀ ਮੇਰੀ ਕਰਿੇ ਜਨਮੁ ਗਇਓ ॥

ریمی ریمی رکےت منج گیپؤ ۔۔

ਸਾਇਰੁ ਸੋਤਖ ਭੁਜੰ ਬਲਇਓ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ب ُھ
چ
ساپِر وسھک ں نالویئ ۔۔۱۔۔راہو۔۔

ਸੂਕੇ ਸਰਵਤਰ ਪਾਤਲ ਬੰਧਾਵੈ ਲੂਣੈ ਖੇਤਿ ਹਥ ਵਾਤਰ ਕਰੈ ॥

دنباھوے تیھک ھتہ وار رکَے ۔۔
رسور نال
َ
سُؤےک َ
ਆਇਓ ਚੋਰੁ ਿੁਰੰਿਹ ਲੇ ਗਇਓ ਮੇਰੀ ਰਾਖਿ ਮੁਗਧੁ ਤਿਰੈ ॥੨॥

ب
ا ویئ وچر ُپرپبہہ ےل گیپؤ ریمی راتھک مُگدھ ھ ِ َرے ۔۔۲۔۔

ਚਰਨ ਸੀਸੁ ਕਰ ਕੰਪਨ ਲਾਗੇ ਨੈਨੀ ਨੀਰੁ ਅਸਾਰ ਬਹੈ ॥

ک
می
ب
ن
َی
ب
ہ
رچن سِیس رک ں الےگ ی رین انار َ ے ۔۔

ਤਜਹਵਾ ਬਚਨੁ ਸੁਧੁ ਨਹੀ ਤਨਕਸੈ ਿਬ ਰੇ ਧਰਮ ਕੀ ਆਸ ਕਰੈ ॥੩॥

چہؤا نچب ُسدھ یہن نِک َسے پپ رے درھم یک ا س رکَے ۔۔۳۔۔
ਹਤਰ ਜੀਉ ਤਿਪਾ ਕਰੈ ਤਲਵ ਲਾਵੈ ਲਾਹਾ ਹਤਰ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਲੀਓ ॥

الوے الاہ ہر ہر نام ل ِٔپؤ ۔۔
ہر جپؤ کِرنا رکَے لِؤ َ

ਗੁਰ ਪਰਸਾਿੀ ਹਤਰ ਧਨੁ ਪਾਇਓ ਅੰਿੇ ਚਲਤਿਆ ਨਾਤਲ ਚਤਲਓ ॥੪॥

ُگر رپسادی ہر دنھ ناویئ اےتن دلچنا نال چل ٔپؤ ۔۔۴۔۔

ਕਹਿ ਕਬੀਰ ਸੁਨਹੁ ਰੇ ਸੰਿਹੁ ਅਨੁ ਧਨੁ ਕਛੂਐ ਲੈ ਨ ਗਇਓ ॥

ک
ج
گی
ُ
َ
ل
پ
ھ
کہت ریبک ُسبہؤ رے سیبہؤ ان دنھ ؤاَے ے ہن ؤ ۔۔
ਆਈ ਿਲਬ ਗੋਪਾਲ ਰਾਇ ਕੀ ਮਾਇਆ ਮੰਿਰ ਛੋਤਿ ਚਤਲਓ ॥੫॥੨॥੧੫॥

ا یئ بلط وگنال راےئ یک امنا دنمر وھچد چل ٔپؤ ۔۔۵۔۔۲۔۔۱۵۔۔
ਆਸਾ ॥

ا سا ۔۔
ਕਾਹੂ ਿੀਨਹੇ ਪਾਟ ਪਟੰਬਰ ਕਾਹੂ ਪਲਘ ਤਨਵਾਰਾ ॥

پبہ
پب
اک ُہؤ ِد ھے نات متر اک ُہؤ نلگھ ئِؤارا ۔۔

ਕਾਹੂ ਗਰੀ ਗੋਿਰੀ ਨਾਹੀ ਕਾਹੂ ਖਾਨ ਪਰਾਰਾ ॥੧॥

اک ُہؤ رگی وگدری نایہ اک ُہؤ اھکن رپارا ۔۔۱۔۔
ਅਤਹਰਖ ਵਾਿੁ ਨ ਕੀਜੈ ਰੇ ਮਨ ॥

اَہرھک واد ہن کبج َے رے نم ۔۔

ਸੁਤਿਿੁ ਕਤਰ ਕਤਰ ਲੀਜੈ ਰੇ ਮਨ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ُسکِرت رک رک لبج َے رے نم ۔۔۱۔۔راہو۔۔

ਕੁਮਹਾਰੈ ਏਕ ਜੁ ਮਾਟੀ ਗੂੰਧੀ ਬਹੁ ਤਬਤਧ ਬਾਨੀ ਲਾਈ ॥

ُک
مھا َرے انک وج امیٹ ُگؤدنیھ وہب نِدھ ناین الیئ ۔۔
ਕਾਹੂ ਮਤਹ ਮੋਿੀ ਮੁਕਿਾਹਲ ਕਾਹੂ ਤਬਆਤਧ ਲਗਾਈ ॥੨॥

اک ُہؤ ہہم ومیت مُکیالہ اک ُہؤ ایبدھ اگلیئ ۔۔۲۔۔
ਸੂਮਤਹ ਧਨੁ ਰਾਖਨ ਕਉ ਿੀਆ ਮੁਗਧੁ ਕਹੈ ਧਨੁ ਮੇਰਾ ॥

ےہک دنھ ریما ۔۔
سُؤہہم دنھ رانھک کؤ دنا مُگدھ َ
ਜਮ ਕਾ ਿੰਿੁ ਮੂੰਿ ਮਤਹ ਲਾਗੈ ਤਖਨ ਮਤਹ ਕਰੈ ਤਨਬੇਰਾ ॥੩॥

َگ ک
ھ
پ
ِ
ِی
ت
مج اک دند مُؤند ہہم ال ے ں ہہم رکَے را ۔۔۳۔۔
ਹਤਰ ਜਨੁ ਊਿਮੁ ਭਗਿੁ ਸਿਾਵੈ ਆਤਗਆ ਮਤਨ ਸੁਖੁ ਪਾਈ ॥

ہر نج اُومت تگھب دسا َوے ا ایگ نم ُسکھ نایئ ۔۔

ਜੋ ਤਿਸੁ ਭਾਵੈ ਸਤਿ ਕਤਰ ਮਾਨੈ ਭਾਣਾ ਮੰਤਨ ਵਸਾਈ ॥੪॥

وج ئِس اھبوے ست رک امےن اھبنا نمّ وسایئ ۔۔۴۔۔
ਕਹੈ ਕਬੀਰੁ ਸੁਨਹੁ ਰੇ ਸੰਿਹੁ ਮੇਰੀ ਮੇਰੀ ਝੂਿੀ ॥

چ
ےہکَ ریبک ُسبہؤ رے سیبہؤ ریمی ریمی ُھؤیھٹ ۔۔
ਤਚਰਗਟ ਿਾਤਰ ਚਟਾਰਾ ਲੈ ਗਇਓ ਿਰੀ ਿਾਗਰੀ ਛੂਟੀ ॥੫॥੩॥੧੬॥

چ
جِرگپ اھپر اٹچرا لَے گیپؤ رتی نارگی ُھؤیٹ ۔۔۵۔۔۳۔۔۱۶۔۔
ਆਸਾ ॥

ا سا ۔۔

ਹਮ ਮਸਕੀਨ ਖੁਿਾਈ ਬੰਿੇ ਿੁਮ ਰਾਜਸੁ ਮਤਨ ਭਾਵੈ ॥

ُب
ک
اھبوے ۔۔
مہ نیکسم ُھدایئ دنبے م راسج نم َ
ਅਲਹ ਅਵਤਲ ਿੀਨ ਕੋ ਸਾਤਹਬੁ ਜੋਰੁ ਨਹੀ ਿੁਰਮਾਵੈ ॥੧॥

ب
اموے ۔  ۱ـﷲ
اول دِنی وکاصجِت وجر یھن ُھر َ
ਕਾਜੀ ਬੋਤਲਆ ਬਤਨ ਨਹੀ ਆਵੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

اقیج وبایل نب یہن ا َوے ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਰੋਜਾ ਧਰੈ ਤਨਵਾਜ ਗੁਜਾਰੈ ਕਲਮਾ ਤਭਸਤਿ ਨ ਹੋਈ ॥

ب
ُ
رواج درھَے ئِؤاچ گچا َرے ہملک ھِست ہن وہیئ ۔۔
ਸਿਤਰ ਕਾਬਾ ਘਟ ਹੀ ਭੀਿਤਰ ਜੇ ਕਤਰ ਜਾਨੈ ਕੋਈ ॥੨॥

رطس ہبعک ٹھگ یہ رتیھب ےج رک اج ئَے وکیئ ۔۔۲۔۔
ਤਨਵਾਜ ਸੋਈ ਜੋ ਤਨਆਉ ਤਬਚਾਰੈ ਕਲਮਾ ਅਕਲਤਹ ਜਾਨੈ ॥

ئِؤاچ وسیئ وج اینو ِبچا َرے ہملک اکلہ ِہ اج ئَے ۔۔

ਪਾਚਹੁ ਮੁਤਸ ਮੁਸਲਾ ਤਬਛਾਵੈ ਿਬ ਿਉ ਿੀਨੁ ਪਛਾਨੈ ॥੩॥

ب
ناچہؤ مُس مُسال ِجھا َوے پپ ئؤ دِنی اھچپ ئَے ۔۔۳۔۔

ਖਸਮੁ ਪਛਾਤਨ ਿਰਸ ਕਤਰ ਜੀਅ ਮਤਹ ਮਾਤਰ ਮਣੀ ਕਤਰ ਿੀਕੀ ॥

ب
کھ س
ھ
ک
ِی
م اھچپن رتس رک ایج ہہم امر ینم رک ی ۔۔

ਆਪੁ ਜਨਾਇ ਅਵਰ ਕਉ ਜਾਨੈ ਿਬ ਹੋਇ ਤਭਸਿ ਸਰੀਕੀ ॥੪॥

ب
ا ت انجۓ ا َور کؤ اج ئَے پپ وہۓ ھِست رسیکی ۔۔۴۔۔
ਮਾਟੀ ਏਕ ਭੇਖ ਧਤਰ ਨਾਨਾ ਿਾ ਮਤਹ ਬਰਹਮੁ ਪਛਾਨਾ ॥

ب
امیٹ انک ھیکھ درھ نانا نا ہہم پرمہ اھچپنا ۔۔

ਕਹੈ ਕਬੀਰਾ ਤਭਸਿ ਛੋਤਿ ਕਤਰ ਿੋਜਕ ਤਸਉ ਮਨੁ ਮਾਨਾ ॥੫॥੪॥੧੭॥

ب
ےہکَ ریبکا ھِست وھچد رک دوچک سِیؤ نم امنا ۔۔۵۔۔۴۔۔۱۷۔۔
ਆਸਾ ॥

ا سا ۔۔
ਗਗਨ ਨਗਤਰ ਇਕ ਬੂੰਿ ਨ ਬਰਖੈ ਨਾਿੁ ਕਹਾ ਜੁ ਸਮਾਨਾ ॥

ک
نگگ رگن اِک ئُؤدن ہن پر َھے ناد اہک وج امسنا ۔۔

ਪਾਰਬਰਹਮ ਪਰਮੇਸੁਰ ਮਾਧੋ ਪਰਮ ਹੰਸੁ ਲੇ ਤਸਧਾਨਾ ॥੧॥

نارپرمہ رپمیسُر امدوھ رپم سنہ ےل سِداھنا ۔۔۱۔۔
ਬਾਬਾ ਬੋਲਿੇ ਿੇ ਕਹਾ ਗਏ ਿੇਹੀ ਕੇ ਸੰਤਗ ਰਹਿੇ ॥

نانا وبےتل ےت اہک ےئگ دیہی ےک گنس رےتہ ۔۔
ਸੁਰਤਿ ਮਾਤਹ ਜੋ ਤਨਰਿੇ ਕਰਿੇ ਕਥਾ ਬਾਰਿਾ ਕਹਿੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ُسرت امہِ وج پِرےت رکےت اھتک نارنا ےتہک ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਬਜਾਵਨਹਾਰੋ ਕਹਾ ਗਇਓ ਤਜਤਨ ਇਹੁ ਮੰਿਰੁ ਕੀਨਹਾ ॥

اجبواہنرو اہک گیپؤ ِجں اویہ دنمر کیبہھا ۔۔

ਸਾਖੀ ਸਬਿੁ ਸੁਰਤਿ ਨਹੀ ਉਪਜੈ ਤਖੰਤਚ ਿੇਜੁ ਸਭੁ ਲੀਨਹਾ ॥੨॥

بج کھِب
ب
لی
ہ
سی
سایھک دبس ُسرت یہن ا ُ َے ج ھ ھا ۔۔۲۔۔
ਸਰਵਨਨ ਤਬਕਲ ਭਏ ਸੰਤਗ ਿੇਰੇ ਇੰਿਰੀ ਕਾ ਬਲੁ ਥਾਕਾ ॥

رسَونن ِئکل ےئھب گنس ریتے اِدنری اک نل اھتاک ۔۔
ਚਰਨ ਰਹੇ ਕਰ ਢਰਤਕ ਪਰੇ ਹੈ ਮੁਖਹੁ ਨ ਤਨਕਸੈ ਬਾਿਾ ॥੩॥

مک
ھہ ہن نکِ َسے نانا ۔۔۳۔۔
رچن رےہ رک درھک رپے ےہَ ُ ُ

ਥਾਕੇ ਪੰਚ ਿੂਿ ਸਭ ਿਸਕਰ ਆਪ ਆਪਣੈ ਭਰਮਿੇ ॥

پب
اھتےک ج ُدوت سیھ ئسکر ا ت ا پ َپے رھبَےتم ۔۔

ਥਾਕਾ ਮਨੁ ਕੁੰਚਰ ਉਰੁ ਥਾਕਾ ਿੇਜੁ ਸੂਿੁ ਧਤਰ ਰਮਿੇ ॥੪॥

پب
کب
اھتاک نم ُ چر اُر اھتاک ج سُؤت درھ رےتم ۔۔۴۔۔
ਤਮਰਿਕ ਭਏ ਿਸੈ ਬੰਿ ਛੂਟੇ ਤਮਿਰ ਭਾਈ ਸਭ ਛੋਰੇ ॥

چ
مِرنک ےئھب د سَے دنب ُھؤےٹ ِمتر اھبیئ سیھ وھچرے ۔۔
ਕਹਿ ਕਬੀਰਾ ਜੋ ਹਤਰ ਤਧਆਵੈ ਜੀਵਿ ਬੰਧਨ ਿੋਰੇ ॥੫॥੫॥੧੮॥

ایھوے ِجپ َؤت دنبنھ وترے ۔۔۵۔۔۵۔۔۱۸۔۔
کہت ریبکا وج ہر د َ
ਆਸਾ ਇਕਿੁਕੇ ੪ ॥

ا سا اِک ُیکے ۴۔۔

ਸਰਪਨੀ ਿੇ ਊਪਤਰ ਨਹੀ ਬਲੀਆ ॥

رسینپ ےت اُورپ یہن نل ِیا ۔۔
ਤਜਤਨ ਬਰਹਮਾ ਤਬਸਨੁ ਮਹਾਿੇਉ ਛਲੀਆ ॥੧॥

چ
ئ
ِجں پرامہ ِسں اہمدئؤ ھلییا ۔۔۱۔۔

ਮਾਰੁ ਮਾਰੁ ਸਰਪਨੀ ਤਨਰਮਲ ਜਤਲ ਪੈਿੀ ॥

نی ب
امر امر رسَینپ پِرلم لج َ ھی ۔۔

ਤਜਤਨ ਤਿਰਭਵਣੁ ਿਸੀਅਲੇ ਗੁਰ ਪਰਸਾਤਿ ਿੀਿੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

پب
ِجں ِرتوھبَن دسییلے ُگر رپساد د ھی ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਸਰਪਨੀ ਸਰਪਨੀ ਤਕਆ ਕਹਹੁ ਭਾਈ ॥

رسَینپ رسَینپ ایک کہہؤ اھبیئ ۔۔

ਤਜਤਨ ਸਾਚੁ ਪਛਾਤਨਆ ਤਿਤਨ ਸਰਪਨੀ ਖਾਈ ॥੨॥

ِجں ساچ اھچپاین پِں رسَینپ اھکیئ ۔۔۲۔۔
ਸਰਪਨੀ ਿੇ ਆਨ ਛੂਛ ਨਹੀ ਅਵਰਾ ॥

چ
رسَینپ ےت ا ن ُھؤھچ یہن ا َورا ۔۔

ਸਰਪਨੀ ਜੀਿੀ ਕਹਾ ਕਰੈ ਜਮਰਾ ॥੩॥

رسَینپ ِچیبی اہک رکَے رمجا ۔۔۳۔۔
ਇਹ ਸਰਪਨੀ ਿਾ ਕੀ ਕੀਿੀ ਹੋਈ ॥

اہہی رسَینپ نا یک کِیبی وہیئ ۔۔

ਬਲੁ ਅਬਲੁ ਤਕਆ ਇਸ ਿੇ ਹੋਈ ॥੪॥

نل انل ایک اِس ےت وہیئ ۔۔۴۔۔
ਇਹ ਬਸਿੀ ਿਾ ਬਸਿ ਸਰੀਰਾ ॥

اہہی یتسب نا تسب رسریا ۔۔
ਗੁਰ ਪਰਸਾਤਿ ਸਹਤਜ ਿਰੇ ਕਬੀਰਾ ॥੫॥੬॥੧੯॥

سہ
ُگر رپساد ج رتے ریبکا ۔۔۵۔۔۶۔۔۱۹۔۔
ਆਸਾ ॥

ا سا ۔۔
ਕਹਾ ਸੁਆਨ ਕਉ ਤਸਤਮਰਤਿ ਸੁਨਾਏ ॥

اہک سُؤا ن کؤ ِسمرت ُسیاےئ ۔۔

ਕਹਾ ਸਾਕਿ ਪਤਹ ਹਤਰ ਗੁਨ ਗਾਏ ॥੧॥

اہک ساطق بہہ ہر ُگں اگےئ ۔۔۱۔۔

ਰਾਮ ਰਾਮ ਰਾਮ ਰਮੇ ਰਤਮ ਰਹੀਐ ॥

رام رام رام رےم رم ر ہیپے ۔۔

ਸਾਕਿ ਤਸਉ ਭੂਤਲ ਨਹੀ ਕਹੀਐ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ب
ساطق سِیؤ ُھؤل یہن کہ ٔپے َ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਕਊਆ ਕਹਾ ਕਪੂਰ ਚਰਾਏ ॥

کؤا اہک ک ُپؤر رچاےئ ۔۔

ਕਹ ਤਬਸੀਅਰ ਕਉ ਿੂਧੁ ਪੀਆਏ ॥੨॥

ہک ِئسیتر کؤ ُدودھ ایپےئ ۔۔۲۔۔

ਸਿਸੰਗਤਿ ਤਮਤਲ ਤਬਬੇਕ ਬੁਤਧ ਹੋਈ ॥

سیسیگت مِل نِییک ُندھ وہیئ ۔۔

ਪਾਰਸੁ ਪਰਤਸ ਲੋਹਾ ਕੰਚਨੁ ਸੋਈ ॥੩॥

نارس رپس ولاہ نچنک وسیئ ۔۔۳۔۔
ਸਾਕਿੁ ਸੁਆਨੁ ਸਭੁ ਕਰੇ ਕਰਾਇਆ ॥

ساطق سُؤا ن سیھ رکے رکانا ۔۔

ਜੋ ਧੁਤਰ ਤਲਤਖਆ ਸੁ ਕਰਮ ਕਮਾਇਆ ॥੪॥

وج د ُھر لک ِھیا وس رکم امکنا ۔۔۴۔۔
ਅੰਤਮਰਿੁ ਲੈ ਲੈ ਨੀਮੁ ਤਸੰਚਾਈ ॥

ِب
ارمِت لَے لَے پ م سِبچایئ ۔۔
ਕਹਿ ਕਬੀਰ ਉਆ ਕੋ ਸਹਜੁ ਨ ਜਾਈ ॥੫॥੭॥੨੦॥

سہ
کہت ریبک اُوا وک ج ہن اجیئ ۔۔۵۔۔۷۔۔۲۱۔۔

ਆਸਾ ॥

ا سا ۔۔
ਲੰਕਾ ਸਾ ਕੋਟੁ ਸਮੁੰਿ ਸੀ ਖਾਈ ॥

لپکا سا وکت سمُید یس اھکیئ ۔۔
ਤਿਹ ਰਾਵਨ ਘਰ ਖਬਤਰ ਨ ਪਾਈ ॥੧॥

ک
ہت راون رھگ ھتر ہن نایئ ۔۔۱۔۔

ਤਕਆ ਮਾਗਉ ਤਕਛੁ ਤਥਰੁ ਨ ਰਹਾਈ ॥

ک ب
ایک امگؤ ِچھ ھِر ہن راہیئ ۔۔

ਿੇਖਿ ਨੈਨ ਚਤਲਓ ਜਗੁ ਜਾਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

دتھکی نَیں چلِپؤ چگ اجیئ ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਇਕੁ ਲਖੁ ਪੂਿ ਸਵਾ ਲਖੁ ਨਾਿੀ ॥

اِک ھکل ئُؤت سَؤا ھکل نایت ۔۔
ਤਿਹ ਰਾਵਨ ਘਰ ਿੀਆ ਨ ਬਾਿੀ ॥੨॥

بِہہ راون رھگ دپیا ہن نایت ۔۔۲۔۔
ਚੰਿੁ ਸੂਰਜੁ ਜਾ ਕੇ ਿਪਿ ਰਸੋਈ ॥

دنچ سُؤرچ اج ےک تپت روسیئ ۔۔
ਬੈਸੰਿਰੁ ਜਾ ਕੇ ਕਪਰੇ ਧੋਈ ॥੩॥

ن
َیسیتر اج ےک کترے دوھیئ ۔۔۳۔۔
ਗੁਰਮਤਿ ਰਾਮੈ ਨਾਤਮ ਬਸਾਈ ॥

ُگرمت را م َے نام اسبیئ ۔۔

ਅਸਤਥਰੁ ਰਹੈ ਨ ਕਿਹੂੰ ਜਾਈ ॥੪॥

سب
ا ِھر ر َہے ہن کب ُہؤن اجیئ ۔۔۴۔۔
ਕਹਿ ਕਬੀਰ ਸੁਨਹੁ ਰੇ ਲੋਈ ॥

کہت ریبک ُسبہؤ رے ولیئ ۔۔

ਰਾਮ ਨਾਮ ਤਬਨੁ ਮੁਕਤਿ ਨ ਹੋਈ ॥੫॥੮॥੨੧॥

رام نام پِں مُکت ہن وہیئ ۔۔۵۔۔۸۔۔۲۱۔۔
ਆਸਾ ॥

ا سا ۔۔
ਪਤਹਲਾ ਪੂਿੁ ਤਪਛੈਰੀ ਮਾਈ ॥

ِبج
َ
ھ
ت
الہپ ئُؤت ری امیئ ۔۔

ਗੁਰੁ ਲਾਗੋ ਚੇਲੇ ਕੀ ਪਾਈ ॥੧॥

ُگر الوگ ےلیچ یک نایئ ۔۔۱۔۔

ਏਕੁ ਅਚੰਭਉ ਸੁਨਹੁ ਿੁਮਹ ਭਾਈ ॥

چمبھ سبہ ُب
م
ہ
انک ا ؤ ُ ؤ ھ اھبیئ ۔۔

ਿੇਖਿ ਤਸੰਘੁ ਚਰਾਵਿ ਗਾਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

َدتھکی ِسیگھ رچاوت اگیئ ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਜਲ ਕੀ ਮਛੁਲੀ ਿਰਵਤਰ ਤਬਆਈ ॥

لج یک یلھچم رتور ایبیئ ۔۔
ਿੇਖਿ ਕੁਿਰਾ ਲੈ ਗਈ ਤਬਲਾਈ ॥੨॥

دتھکی ُکترا لَے یئگ نِالیئ ۔۔۲۔۔

ਿਲੈ ਰੇ ਬੈਸਾ ਊਪਤਰ ਸੂਲਾ ॥

نلَے رے َنیسا اُورپ سُؤال ۔۔

ਤਿਸ ਕੈ ਪੇਤਿ ਲਗੇ ਿਲ ਿੂਲਾ ॥੩॥

ب
ئِس ےکَ َپید ےگل لھپ ُھؤال ۔۔۳۔۔
ਘੋਰੈ ਚਤਰ ਭੈਸ ਚਰਾਵਨ ਜਾਈ ॥

ب
ھ
ی
َ
وھگرے رچ س رچاون اجیئ ۔۔
َ
ਬਾਹਤਰ ਬੈਲੁ ਗੋਤਨ ਘਤਰ ਆਈ ॥੪॥

ناہر َپیل وگن رھگ ا یئ ۔۔۴۔۔

ਕਹਿ ਕਬੀਰ ਜੁ ਇਸ ਪਿ ਬੂਝੈ ॥

چ
کہت ریبک وج اِس ند ئُؤ َھے ۔۔

ੇਰਾਮ ਰਮਿ ਤਿਸੁ ਸਭੁ ਤਕਛੁ ਸੂਝੈ ॥੫॥੯॥੨੨॥ ਬਾਈਸ ਚਉਪਿੇ ਿਥਾ ਪੰਚਪਿ

ک
چ
رام رمت ئِس سیھ ِچھ سُؤ َھے ۔۔۵۔۔۹۔۔۲۲۔۔ناسیئ جؤندے اھتت پبچیدے
ਆਸਾ ਸਰੀ ਕਬੀਰ ਜੀਉ ਕੇ ਤਿਪਿੇ ੮ ਿੁਿੁਕੇ ੭ ਇਕਿੁਕਾ ੧

ا سا رسی ریبک جپؤ ےک پ ِیدے ُ ۸د نُکے  ۷اِک ُپکا ۱
ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪਰਸਾਤਿ ॥

اِک اواکنر سیگؤر رپساد ۔۔
ਤਬੰਿੁ ਿੇ ਤਜਤਨ ਤਪੰਿੁ ਕੀਆ ਅਗਤਨ ਕੁੰਿ ਰਹਾਇਆ ॥

پِید ےت ِجں پِید ک ِیا انگ ُکی ُد راہنا ۔۔

ਿਸ ਮਾਸ ਮਾਿਾ ਉਿਤਰ ਰਾਤਖਆ ਬਹੁਤਰ ਲਾਗੀ ਮਾਇਆ ॥੧॥

دس امس امنا اُدر راایھک ب ُہر الیگ امنا ۔۔۱۔۔

ਪਰਾਨੀ ਕਾਹੇ ਕਉ ਲੋਤਭ ਲਾਗੇ ਰਿਨ ਜਨਮੁ ਖੋਇਆ ॥

رپاین اکےہ کؤ ولھب الےگ رنت منج وھکنا ۔۔
ਪੂਰਬ ਜਨਤਮ ਕਰਮ ਭੂਤਮ ਬੀਜੁ ਨਾਹੀ ਬੋਇਆ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ب
ئُؤرت منج رکم ُھؤم جیب نایہ وبنا ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਬਾਤਰਕ ਿੇ ਤਬਰਤਧ ਭਇਆ ਹੋਨਾ ਸੋ ਹੋਇਆ ॥

نارِک ےت پِردھ ایھب وہنا وس وہنا ۔۔

ਜਾ ਜਮੁ ਆਇ ਝੋਟ ਪਕਰੈ ਿਬਤਹ ਕਾਹੇ ਰੋਇਆ ॥੨॥

چ
اج مج ا ۓ َھؤت رکپَے پبہ ِہ اکےہ رونا ۔۔۲۔۔
ਜੀਵਨੈ ਕੀ ਆਸ ਕਰਤਹ ਜਮੁ ਤਨਹਾਰੈ ਸਾਸਾ ॥

ِجپؤ ئَے یک ا س رکہِ مج بِہا َرے ساسا ۔۔

ਬਾਜੀਗਰੀ ਸੰਸਾਰੁ ਕਬੀਰਾ ਚੇਤਿ ਢਾਤਲ ਪਾਸਾ ॥੩॥੧॥੨੩॥

ناجیگری اسنسر ریبکا َجپت داھل ناہس ۔۔۳۔۔۱۔۔۲۳۔۔
ਆਸਾ ॥

ا سا ۔۔
ਿਨੁ ਰੈਨੀ ਮਨੁ ਪੁਨ ਰਤਪ ਕਤਰ ਹਉ ਪਾਚਉ ਿਿ ਬਰਾਿੀ ॥

نت َرینی نم ُپں رت رک ہؤ ناجؤ پپ پرایت ۔۔

ਰਾਮ ਰਾਇ ਤਸਉ ਭਾਵਤਰ ਲੈਹਉ ਆਿਮ ਤਿਹ ਰੰਤਗ ਰਾਿੀ ॥੧॥

رام راےئ سِیؤ اھبور لَبہؤ ا مت بِہہ رنگ رایت ۔۔۱۔۔
ਗਾਉ ਗਾਉ ਰੀ ਿੁਲਹਨੀ ਮੰਗਲਚਾਰਾ ॥

اگو اگو ری ُدلہبی مپگلچارا ۔۔

ਮੇਰੇ ਤਗਰਹ ਆਏ ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਭਿਾਰਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ریمے گِرہ ا ےئ رااج رام اتھبرا ۔۔۱۔۔راہو۔۔

ਨਾਤਭ ਕਮਲ ਮਤਹ ਬੇਿੀ ਰਤਚ ਲੇ ਬਰਹਮ ਤਗਆਨ ਉਚਾਰਾ ॥

ناھب لمک ہہم پ َیدی رچ ےل پرمہ گ ِیان اُاچرا ۔۔

ਰਾਮ ਰਾਇ ਸੋ ਿੂਲਹੁ ਪਾਇਓ ਅਸ ਬਿਭਾਗ ਹਮਾਰਾ ॥੨॥

رام راےئ وس ُدووہل ناویئ اس نداھبگ امہرا ۔۔۲۔۔
ਸੁਤਰ ਨਰ ਮੁਤਨ ਜਨ ਕਉਿਕ ਆਏ ਕੋਤਟ ਿੇਿੀਸ ਉਜਾਨਾਂ ॥

نی
ُسر رن مُں نج کؤنک ا ےئ وکت َییس اُاجنان ۔۔

ਕਤਹ ਕਬੀਰ ਮੋਤਹ ਤਬਆਤਹ ਚਲੇ ਹੈ ਪੁਰਖ ਏਕ ਭਗਵਾਨਾ ॥੩॥੨॥੨੪॥

ہہک ریبک ومہِ پِیاہِ ےلچ ےہَ ُپرھک انک وگھبانا ۔۔۳۔۔۲۔۔۲۴۔۔
ਆਸਾ ॥

ا سا ۔۔
ਸਾਸੁ ਕੀ ਿੁਖੀ ਸਸੁਰ ਕੀ ਤਪਆਰੀ ਜੇਿ ਕੇ ਨਾਤਮ ਿਰਉ ਰੇ ॥

ساس یک ُدیھک سسُر یک ایپری ھٹیج ےک نام درو رے ۔۔
ਸਖੀ ਸਹੇਲੀ ਨਨਿ ਗਹੇਲੀ ਿੇਵਰ ਕੈ ਤਬਰਤਹ ਜਰਉ ਰੇ ॥੧॥

گہ
ےک پِرہِ رجو رے ۔۔۱۔۔
یھکس یلیہس پ َید یلی َدویَر َ

ਮੇਰੀ ਮਤਿ ਬਉਰੀ ਮੈ ਰਾਮੁ ਤਬਸਾਤਰਓ ਤਕਨ ਤਬਤਧ ਰਹਤਨ ਰਹਉ ਰੇ ॥

ریمی مت ئؤری م َے رام ِئساروی کِں نِدھ رنہ رہؤ رے ۔۔

ਸੇਜੈ ਰਮਿੁ ਨੈਨ ਨਹੀ ਪੇਖਉ ਇਹੁ ਿੁਖੁ ਕਾ ਸਉ ਕਹਉ ਰੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

پی ک
وس کہؤ رے ۔۔۱۔۔راہو۔۔
سبج َے رمت نَیں یہن ھؤ اویہ ُدھک اک ٔ

ਬਾਪੁ ਸਾਵਕਾ ਕਰੈ ਲਰਾਈ ਮਾਇਆ ਸਿ ਮਿਵਾਰੀ ॥

نات ساواک رکَے رلایئ امنا دص وتماری ۔۔
ਬਿੇ ਭਾਈ ਕੈ ਜਬ ਸੰਤਗ ਹੋਿੀ ਿਬ ਹਉ ਨਾਹ ਤਪਆਰੀ ॥੨॥

ندے اھبیئ ےکَ جت گنس وہیت پپ ہؤ ناہ ایپری ۔۔۲۔۔
ਕਹਿ ਕਬੀਰ ਪੰਚ ਕੋ ਝਗਰਾ ਝਗਰਿ ਜਨਮੁ ਗਵਾਇਆ ॥

پب چ چ
کہت ریبک ج وک ھگرا ھگرت منج وگَانا ۔۔

ਝੂਿੀ ਮਾਇਆ ਸਭੁ ਜਗੁ ਬਾਤਧਆ ਮੈ ਰਾਮ ਰਮਿ ਸੁਖੁ ਪਾਇਆ ॥੩॥੩॥੨੫॥

چ
ُھؤیھٹ امنا سیھ چگ نادایھ م َے رام رمت ُسکھ نانا ۔۔۳۔۔۳۔۔۲۵۔۔
ਆਸਾ ॥

ا سا ۔۔
ਹਮ ਘਤਰ ਸੂਿੁ ਿਨਤਹ ਤਨਿ ਿਾਨਾ ਕੰਤਿ ਜਨੇਊ ਿੁਮਾਰੇ ॥

مہ رھگ سُؤت پبہ ِہ پِپ نانا کیبھ چیپ ُؤ ُبمارے ۔۔

ਿੁਮਹ ਿਉ ਬੇਿ ਪੜਹੁ ਗਾਇਿਰੀ ਗੋਤਬੰਿੁ ਤਰਿੈ ਹਮਾਰੇ ॥੧॥

ُب
مہھ ئؤ پ َید ڑپوہ اگنتری وگپِید ر َِدے امہرے ۔۔۱۔۔

ਮੇਰੀ ਤਜਹਬਾ ਤਬਸਨੁ ਨੈਨ ਨਾਰਾਇਨ ਤਹਰਿੈ ਬਸਤਹ ਗੋਤਬੰਿਾ ॥

ئ
ریمی چہیا ِسں نَیں نارانئ ہِر َدے ئسہ ِہ وگپِیدا ۔۔

ਜਮ ਿੁਆਰ ਜਬ ਪੂਛਤਸ ਬਵਰੇ ਿਬ ਤਕਆ ਕਹਤਸ ਮੁਕੰਿਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ئچ
ک
ہ
ھ
ئ
پ
م
ک
َ
ی
مج ُدوار جت ُؤ س َؤرے پ ایک س ُ دا ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਹਮ ਗੋਰੂ ਿੁਮ ਗੁਆਰ ਗੁਸਾਈ ਜਨਮ ਜਨਮ ਰਖਵਾਰੇ ॥

ُب
وگرو م ُگؤار ُگسا ٔی منج منج روھکارے ۔۔
مہ ُ

ਕਬਹੂੰ ਨ ਪਾਤਰ ਉਿਾਤਰ ਚਰਾਇਹੁ ਕੈਸੇ ਖਸਮ ਹਮਾਰੇ ॥੨॥

کیس کھس
کب ُہؤن ہن نار اُنار رچابہؤ َ ے م امہرے ۔۔۲۔۔
ਿੂੰ ਬਾਮਹਨੁ ਮੈ ਕਾਸੀਕ ਜੁਲਹਾ ਬੂਝਹੁ ਮੋਰ ਤਗਆਨਾ ॥

مہ
ئُؤن نا ھں م َے اککیس ُچلہا وبچھہہ ومر گ ِیانا ۔۔
ਿੁਮਹ ਿਉ ਜਾਚੇ ਭੂਪਤਿ ਰਾਜੇ ਹਤਰ ਸਉ ਮੋਰ ਤਧਆਨਾ ॥੩॥੪॥੨੬॥

ُب
ب
مہھ ئؤ اجےچ ُھؤپپ راےج ہروسٔ ومر دایھنا ۔۔۳۔۔۴۔۔۲۶۔۔
ਆਸਾ ॥

ا سا ۔۔
ਜਤਗ ਜੀਵਨੁ ਐਸਾ ਸੁਪਨੇ ਜੈਸਾ ਜੀਵਨੁ ਸੁਪਨ ਸਮਾਨੰ ॥

چگ ویجن ااسی ُسیپے اسیج ویجن ُسیں امسپں ۔۔

ਸਾਚੁ ਕਤਰ ਹਮ ਗਾਤਿ ਿੀਨੀ ਛੋਤਿ ਪਰਮ ਤਨਧਾਨੰ ॥੧॥

ساچ رک مہ اگھٹ دِینی وھچد رپم ن ِداھپں ۔۔۱۔۔
ਬਾਬਾ ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਤਹਿੁ ਕੀਨਹ ॥

نانا امنا ومہ ِہت کیبہھ ۔۔

ਤਜਤਨ ਤਗਆਨੁ ਰਿਨੁ ਤਹਤਰ ਲੀਨਹ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

نج گ ِیان رنت ہِر لیبہھ ۔۔۱۔۔راہو۔۔

ਨੈਨ ਿੇਤਖ ਪਿੰਗੁ ਉਰਝੈ ਪਸੁ ਨ ਿੇਖੈ ਆਤਗ ॥

چ
نَیں دھکی گنتپ اُر َھے وسپ ہن دےھکی ا گ ۔۔
ਕਾਲ ਿਾਸ ਨ ਮੁਗਧੁ ਚੇਿੈ ਕਤਨਕ ਕਾਤਮਤਨ ਲਾਤਗ ॥੨॥

اکل اھپس ہن مُگدھ چی َپے کی ِک اکنم الگ ۔۔۲۔۔

ਕਤਰ ਤਬਚਾਰੁ ਤਬਕਾਰ ਪਰਹਤਰ ਿਰਨ ਿਾਰਨ ਸੋਇ ॥

رک ِبچار ِئکار رپہر رتن نارن وسۓ ۔۔

ਕਤਹ ਕਬੀਰ ਜਗਜੀਵਨੁ ਐਸਾ ਿੁਿੀਅ ਨਾਹੀ ਕੋਇ ॥੩॥੫॥੨੭॥

چگ
ہہک ریبک چپؤن ااسی ُدپِیا ٔ نایہ وکۓ ۔۔۳۔۔۵۔۔۲۷۔۔
ਆਸਾ ॥

ا سا ۔۔
ਜਉ ਮੈ ਰੂਪ ਕੀਏ ਬਹੁਿੇਰੇ ਅਬ ਿੁਤਨ ਰੂਪੁ ਨ ਹੋਈ ॥

ب
جؤ م َے ُروت ےئیک ریتہبے ات ُھں ُروت ہن وہیئ ۔۔
ਿਾਗਾ ਿੰਿੁ ਸਾਜੁ ਸਭੁ ਥਾਕਾ ਰਾਮ ਨਾਮ ਬਤਸ ਹੋਈ ॥੧॥

نااگ تنت ساچ سیھ اھتاک رام نام سب وہیئ ۔۔۱۔۔
ਅਬ ਮੋਤਹ ਨਾਚਨੋ ਨ ਆਵੈ ॥

ے ۔۔
ات ومہِ ناونچ ہن ا و َ
ਮੇਰਾ ਮਨੁ ਮੰਿਰੀਆ ਨ ਬਜਾਵੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

اجبوے ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ریما نم دنمرنا ہن َ
ਕਾਮੁ ਿੋਧੁ ਮਾਇਆ ਲੈ ਜਾਰੀ ਤਿਰਸਨਾ ਗਾਗਤਰ ਿੂਟੀ ॥

ب
اکم رکودھ امنا لَے اجری رتِانس اگرگ ُھؤیٹ ۔۔

ਕਾਮ ਚੋਲਨਾ ਭਇਆ ਹੈ ਪੁਰਾਨਾ ਗਇਆ ਭਰਮੁ ਸਭੁ ਛੂਟੀ ॥੨॥

چ
ےہ ُپرانا ایگ رھبم سیھ ُھؤیٹ ۔۔۲۔۔
اکم وچانل ایھب َ
ਸਰਬ ਭੂਿ ਏਕੈ ਕਤਰ ਜਾਤਨਆ ਚੂਕੇ ਬਾਿ ਤਬਬਾਿਾ ॥

ب
رست ُھؤت اےکیَ رک اجاین ُجؤےک دعب پِیادا ۔۔

ਕਤਹ ਕਬੀਰ ਮੈ ਪੂਰਾ ਪਾਇਆ ਭਏ ਰਾਮ ਪਰਸਾਿਾ ॥੩॥੬॥੨੮॥

ہہک ریبک م َے ئُؤرا نانا ےئھب رام رپسادا ۔۔۳۔۔۶۔۔۲۸۔۔
ਆਸਾ ॥

ا سا ۔۔
ਰੋਜਾ ਧਰੈ ਮਨਾਵੈ ਅਲਹੁ ਸੁਆਿਤਿ ਜੀਅ ਸੰਘਾਰੈ ॥

اھگنسرے ۔۔
انموے اوہل سُؤادت ایج
َ
رواج درھَے َ
ਆਪਾ ਿੇਤਖ ਅਵਰ ਨਹੀ ਿੇਖੈ ਕਾਹੇ ਕਉ ਝਖ ਮਾਰੈ ॥੧॥

ک چ
ھ
ک
امرے ۔۔۱۔۔
ھ
ا نا دھکی ا َور یہن دےھکی اکےہ ؤ
َ

ਕਾਜੀ ਸਾਤਹਬੁ ਏਕੁ ਿੋਹੀ ਮਤਹ ਿੇਰਾ ਸੋਤਚ ਤਬਚਾਤਰ ਨ ਿੇਖੈ ॥

اقیج اصجِت انک وتیہ ہہم ریتا وسچ ِبچار ہن دےھکیَ ۔۔

ਖਬਤਰ ਨ ਕਰਤਹ ਿੀਨ ਕੇ ਬਉਰੇ ਿਾ ਿੇ ਜਨਮੁ ਅਲੇਖੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ک
لی ک
ھتر ہن رکہِ دِنی ےک ئؤرے نا ےت منج ا َھے ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਸਾਚੁ ਕਿੇਬ ਬਖਾਨੈ ਅਲਹੁ ਨਾਤਰ ਪੁਰਖੁ ਨਹੀ ਕੋਈ ॥

ساچ کیپت اھکب ئَے اوہل نار ُپرھک یہن وکیئ ۔۔

ਪਢੇ ਗੁਨੇ ਨਾਹੀ ਕਛੁ ਬਉਰੇ ਜਉ ਤਿਲ ਮਤਹ ਖਬਤਰ ਨ ਹੋਈ ॥੨॥

ک
ندےھ ُگپے نایہ ھچک ئؤرے جؤ دِل ہہم ھتر ہن وہیئ ۔۔۲۔۔
ਅਲਹੁ ਗੈਬੁ ਸਗਲ ਘਟ ਭੀਿਤਰ ਤਹਰਿੈ ਲੇਹੁ ਤਬਚਾਰੀ ॥

اوہل گ َپت لگس ٹھگ رتیھب ہِر َدے وہیل ِبچاری ۔۔

ਤਹੰਿੂ ਿੁਰਕ ਿੁਹੂੰ ਮਤਹ ਏਕੈ ਕਹੈ ਕਬੀਰ ਪੁਕਾਰੀ ॥੩॥੭॥੨੯॥

ےہک ریبک ئُکاری ۔۔۳۔۔۷۔۔۲۹۔۔
ِہی ُدو ُپرک ُد ُہؤن ہہم اےکیَ َ

ਆਸਾ ॥ ਤਿਪਿਾ ॥ ਇਕਿੁਕਾ ॥

ا سا۔۔پ ِیدا۔۔اِک ُپکا ۔۔
ਕੀਓ ਤਸੰਗਾਰੁ ਤਮਲਨ ਕੇ ਿਾਈ ॥

کِپؤ سِیگار مل ِں ےک نایئ ۔۔

ਹਤਰ ਨ ਤਮਲੇ ਜਗਜੀਵਨ ਗੁਸਾਈ ॥੧॥

چگ
ہر ہن مل ِے چپؤن ُگسا ٔی ۔۔۱۔۔

ਹਤਰ ਮੇਰੋ ਤਪਰੁ ਹਉ ਹਤਰ ਕੀ ਬਹੁਰੀਆ ॥

ہر ریمو پِر ہؤ ہر یک ب ُہرنا ۔۔

ਰਾਮ ਬਿੇ ਮੈ ਿਨਕ ਲਹੁਰੀਆ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

رام ندے م َے کنت ل ُہرنا ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਧਨ ਤਪਰ ਏਕੈ ਸੰਤਗ ਬਸੇਰਾ ॥

دنھ پِر اےکیَ گنس ریسبا ۔۔
ਸੇਜ ਏਕ ਪੈ ਤਮਲਨੁ ਿੁਹੇਰਾ ॥੨॥

جیس انک ئَے مل ِں ُدہتَرا ۔۔۲۔۔
ਧੰਤਨ ਸੁਹਾਗਤਨ ਜੋ ਪੀਅ ਭਾਵੈ ॥

اھبوے ۔۔
دنھّ ُسہانگ وج پِیا َ
ਕਤਹ ਕਬੀਰ ਤਿਤਰ ਜਨਤਮ ਨ ਆਵੈ ॥੩॥੮॥੩੦॥

ب
ہہک ریبک ھِر منج ہن ا َوے ۔۔۳۔۔۸۔۔۳۱۔۔
ੇਆਸਾ ਸਰੀ ਕਬੀਰ ਜੀਉ ਕੇ ਿੁਪਿ

ا سا رسی ریبک جپؤ ےک ُدندے

ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪਰਸਾਤਿ ॥

اِک اواکنر سیگؤر رپساد ۔۔
ਹੀਰੈ ਹੀਰਾ ਬੇਤਧ ਪਵਨ ਮਨੁ ਸਹਜੇ ਰਤਹਆ ਸਮਾਈ ॥

س
ریہَے ریہا دیبھ ئَؤن نم ہجے رایہ امسیئ ۔۔

ਸਗਲ ਜੋਤਿ ਇਤਨ ਹੀਰੈ ਬੇਧੀ ਸਤਿਗੁਰ ਬਚਨੀ ਮੈ ਪਾਈ ॥੧॥

لگس وجت اِن ریہَے َپیدیھ سیگؤر ینچب م َے نایئ ۔۔۱۔۔
ਹਤਰ ਕੀ ਕਥਾ ਅਨਾਹਿ ਬਾਨੀ ॥

ہر یک اھتک انادہ ناین ۔۔
ਹੰਸੁ ਹੁਇ ਹੀਰਾ ਲੇਇ ਪਛਾਨੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

سنہ ُہؤۓ ریہا ےئل اھچپین ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਕਤਹ ਕਬੀਰ ਹੀਰਾ ਅਸ ਿੇਤਖਓ ਜਗ ਮਹ ਰਹਾ ਸਮਾਈ ॥

ہہک ریبک ریہا اس دویھکی چگ ہہم راہ امسیئ ۔۔
ਗੁਪਿਾ ਹੀਰਾ ਪਰਗਟ ਭਇਓ ਜਬ ਗੁਰ ਗਮ ਿੀਆ ਤਿਖਾਈ ॥੨॥੧॥੩੧॥

ب
ُگییا ریہا َرپگپ ھ ٔپؤ جت ُگر مگ دِنا دِاھکیئ ۔۔۲۔۔۱۔۔۳۱۔۔
ਆਸਾ ॥

ا سا ۔۔
ਪਤਹਲੀ ਕਰੂਤਪ ਕੁਜਾਤਿ ਕੁਲਖਨੀ ਸਾਹੁਰੈ ਪੇਈਐ ਬੁਰੀ ॥

ُکل ّک
ب
پ
ھب
ی
پ
ی
پ
ہ
ہلی رکُوت ُکچات ی سا ُ َرے َے ُری ۔۔

ਅਬ ਕੀ ਸਰੂਤਪ ਸੁਜਾਤਨ ਸੁਲਖਨੀ ਸਹਜੇ ਉਿਤਰ ਧਰੀ ॥੧॥

سلک س
ات یک رسُوت سُچان ُ ھبی ہجے اُدر درھی ۔۔۱۔۔

ਭਲੀ ਸਰੀ ਮੁਈ ਮੇਰੀ ਪਤਹਲੀ ਬਰੀ ॥

ب
ب
ہل
ب
ھل
م
پ
ُ
ی رسی ی ریمی ی ری ۔۔

ਜੁਗੁ ਜੁਗੁ ਜੀਵਉ ਮੇਰੀ ਅਬ ਕੀ ਧਰੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ُچگ ُچگ ویجو ریمی ات یک درھی ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਕਹੁ ਕਬੀਰ ਜਬ ਲਹੁਰੀ ਆਈ ਬਿੀ ਕਾ ਸੁਹਾਗੁ ਟਤਰਓ ॥

وہک ریبک جت ل ُہری ا یئ ندی اک ُسہاگ رٹوی ۔۔

ਲਹੁਰੀ ਸੰਤਗ ਭਈ ਅਬ ਮੇਰੈ ਜੇਿੀ ਅਉਰੁ ਧਤਰਓ ॥੨॥੨॥੩੨॥

چی ب
ل ُہری گنس یئھب ات ریمَے َ ھی اور درھوی ۔۔۲۔۔۲۔۔۳۲۔۔
ਆਸਾ ॥

ا سا ۔۔
ਮੇਰੀ ਬਹੁਰੀਆ ਕੋ ਧਨੀਆ ਨਾਉ ॥

ریمی ب ُہرنا وک داینھ ناو ۔۔

ਲੇ ਰਾਤਖਓ ਰਾਮ ਜਨੀਆ ਨਾਉ ॥੧॥

ک
ےل را ھپؤ رام چییا ناو ۔۔۱۔۔

ਇਨਹ ਮੁੰਿੀਅਨ ਮੇਰਾ ਘਰੁ ਧੁੰਧਰਾਵਾ ॥

اِبہھ مُیدنیں ریما رھگ د ُھیدرھاوا ۔۔
ਤਬਟਵਤਹ ਰਾਮ ਰਮਊਆ ਲਾਵਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

پِپؤہِ رام رمُؤا الوا ۔۔۱۔۔راہو۔۔

ਕਹਿੁ ਕਬੀਰ ਸੁਨਹੁ ਮੇਰੀ ਮਾਈ ॥

کہت ریبک ُسبہؤ ریمی امیئ ۔۔

ਇਨਹ ਮੁੰਿੀਅਨ ਮੇਰੀ ਜਾਤਿ ਗਵਾਈ ॥੨॥੩॥੩੩॥

ابہھ مُیدنیں ریمی اجت وگَایئ ۔۔۲۔۔۳۔۔۳۳۔۔
ਆਸਾ ॥

ا سا ۔۔
ਰਹੁ ਰਹੁ ਰੀ ਬਹੁਰੀਆ ਘੂੰਘਟੁ ਤਜਤਨ ਕਾਢੈ ॥

گ
اکدےھ ۔۔
روہ روہ ری ب ُہرنا ُھؤٹھگن ِجں َ
ਅੰਿ ਕੀ ਬਾਰ ਲਹੈਗੀ ਨ ਆਢੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ل
اپپ یک نار َہیگی ہن ا د َھے ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਘੂੰਘਟੁ ਕਾਤਢ ਗਈ ਿੇਰੀ ਆਗੈ ॥

گ
ُھؤٹھگن اکدھ یئگ ریتی ا ےگَ ۔۔
ਉਨ ਕੀ ਗੈਤਲ ਿੋਤਹ ਤਜਤਨ ਲਾਗੈ ॥੧॥

اُن یک گ َیل وتہِ ِجں ال َگے ۔۔۱۔۔
ਘੂੰਘਟ ਕਾਢੇ ਕੀ ਇਹੈ ਬਿਾਈ ॥

گ
ُھؤٹھگن اکدےھ یک اِےہ ندایئ ۔۔
ਤਿਨ ਿਸ ਪਾਂਚ ਬਹੂ ਭਲੇ ਆਈ ॥੨॥

دِن دس ناچن ب ُہؤ ےلھب ا یئ ۔۔۲۔۔
ਘੂੰਘਟੁ ਿੇਰੋ ਿਉ ਪਤਰ ਸਾਚੈ ॥

گ
ُھؤٹھگن ریتو ئؤ رپ سا َچے ۔۔
ਹਤਰ ਗੁਨ ਗਾਇ ਕੂਿਤਹ ਅਰੁ ਨਾਚੈ ॥੩॥

ہر ُگں اگۓ ُکؤدہِ رع نا َچے ۔۔۳۔۔

ਕਹਿ ਕਬੀਰ ਬਹੂ ਿਬ ਜੀਿੈ ॥

کہت ریبک ب ُہؤ پپ چی َپے ۔۔

ਹਤਰ ਗੁਨ ਗਾਵਿ ਜਨਮੁ ਤਬਿੀਿੈ ॥੪॥੧॥੩੪॥

ہر ُگں اگوت منج نِییپے َ۔۔۴۔۔۱۔۔۳۴۔۔
ਆਸਾ ॥

ا سا ۔۔
ਕਰਵਿੁ ਭਲਾ ਨ ਕਰਵਟ ਿੇਰੀ ॥

ب
رکوت ھال ہن رکوت ریتی ۔۔
ਲਾਗੁ ਗਲੇ ਸੁਨੁ ਤਬਨਿੀ ਮੇਰੀ ॥੧॥

الگ ےلگ ُسں نِیبی ریمی ۔۔۱۔۔
ਹਉ ਵਾਰੀ ਮੁਖੁ ਿੇਤਰ ਤਪਆਰੇ ॥

ب
ہؤ واری مُکھ َھتر ایپرے ۔۔

ਕਰਵਟੁ ਿੇ ਮੋ ਕਉ ਕਾਹੇ ਕਉ ਮਾਰੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

رکوت دے وم کؤ اکےہ کؤ امرے ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਜਉ ਿਨੁ ਚੀਰਤਹ ਅੰਗੁ ਨ ਮੋਰਉ ॥

جؤ نت ریچہِ انگ ہن ومرو ۔۔
ਤਪੰਿੁ ਪਰੈ ਿਉ ਪਰੀਤਿ ਨ ਿੋਰਉ ॥੨॥

پِید رپَے ئؤ رپِپپ ہن وترو ۔۔۲۔۔
ਹਮ ਿੁਮ ਬੀਚੁ ਭਇਓ ਨਹੀ ਕੋਈ ॥

ب
ُب
مہ م چیب ھ َپؤ یہن وکیئ ۔۔

ਿੁਮਤਹ ਸੁ ਕੰਿ ਨਾਤਰ ਹਮ ਸੋਈ ॥੩॥

ُبمہ ِہ وس کپت نار مہ وسیئ ۔۔۳۔۔
ਕਹਿੁ ਕਬੀਰੁ ਸੁਨਹੁ ਰੇ ਲੋਈ ॥

کہت ریبک ُسبہؤ رے ولیئ ۔۔

ਅਬ ਿੁਮਰੀ ਪਰਿੀਤਿ ਨ ਹੋਈ ॥੪॥੨॥੩੫॥

ات ُبمری رپتیت ہن وہیئ ۔۔۴۔۔۲۔۔۳۵۔۔
ਆਸਾ ॥

ا سا ۔۔
ਕੋਰੀ ਕੋ ਕਾਹੂ ਮਰਮੁ ਨ ਜਾਨਾਂ ॥

وکری وک اک ُہؤ رمم ہن اجنان ۔۔
ਸਭੁ ਜਗੁ ਆਤਨ ਿਨਾਇਓ ਿਾਨਾਂ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

سیھ چگ ا ن انتویئ نانان ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਜਬ ਿੁਮ ਸੁਤਨ ਲੇ ਬੇਿ ਪੁਰਾਨਾਂ ॥

ُب
جت م ُسں ےل دیب ُپرانان ۔۔
ਿਬ ਹਮ ਇਿਨਕੁ ਪਸਤਰਓ ਿਾਨਾਂ ॥੧॥

رسپئؤ نانان ۔۔۱۔۔
پپ مہ اِکنت ِ
ਧਰਤਨ ਅਕਾਸ ਕੀ ਕਰਗਹ ਬਨਾਈ ॥

درھن ااکس یک رکہہگ انبیئ ۔۔
ਚੰਿੁ ਸੂਰਜੁ ਿੁਇ ਸਾਥ ਚਲਾਈ ॥੨॥

دنچ سُؤرچ ُدےئ ساھت چالیئ ۔۔۲۔۔

ਪਾਈ ਜੋਤਰ ਬਾਿ ਇਕ ਕੀਨੀ ਿਹ ਿਾਂਿੀ ਮਨੁ ਮਾਨਾਂ ॥

نایئ وجر نات اِک کیبی ہت نایتن نم امنان ۔۔

ਜੋਲਾਹੇ ਘਰੁ ਅਪਨਾ ਚੀਨਹਾਂ ਘਟ ਹੀ ਰਾਮੁ ਪਛਾਨਾਂ ॥੩॥

وجالےہ رھگ اانپ ِچیبہھان ٹھگ یہ رام اھچپنان ۔۔۳۔۔
ਕਹਿੁ ਕਬੀਰੁ ਕਾਰਗਹ ਿੋਰੀ ॥

کہت ریبک اکرہہگ وتری ۔۔
ਸੂਿੈ ਸੂਿ ਤਮਲਾਏ ਕੋਰੀ ॥੪॥੩॥੩੬॥

ےت سُؤت مِالےئ وکری ۔۔۴۔۔۳۔۔۳۶۔۔
سُؤ َ
ਆਸਾ ॥

ا سا ۔۔
ਅੰਿਤਰ ਮੈਲੁ ਜੇ ਿੀਰਥ ਨਾਵੈ ਤਿਸੁ ਬੈਕੁੰਿ ਨ ਜਾਨਾਂ ॥

پ
ارتن مَیل ےج ریتھت نا َوے ئِس ی ُکیبھ ہن اجنان ۔۔
ਲੋਕ ਪਿੀਣੇ ਕਛੂ ਨ ਹੋਵੈ ਨਾਹੀ ਰਾਮੁ ਅਯਾਨਾ ॥੧॥

نیی پ کج
ُ
ھ
وہوے نایہ رام انانا ۔۔۱۔۔
ولک ے ؤ ہن َ
ਪੂਜਹੁ ਰਾਮੁ ਏਕੁ ਹੀ ਿੇਵਾ ॥

ئُؤچہؤ رام انک یہ دویا ۔۔
ਸਾਚਾ ਨਾਵਣੁ ਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

سااچ ناون ُگر یک ویسا ۔۔۱۔۔راہو۔۔

ਜਲ ਕੈ ਮਜਤਨ ਜੇ ਗਤਿ ਹੋਵੈ ਤਨਿ ਤਨਿ ਮੇੈਂਿੁਕ ਨਾਵਤਹ ॥

ےک مچ
گ
وہوے پِپ پِپ ڈنیمک ناوہِ۔۔
پ
ےج
ں
لج َ
َ

ਜੈਸੇ ਮੇੈਂਿੁਕ ਿੈਸੇ ਓਇ ਨਰ ਤਿਤਰ ਤਿਤਰ ਜੋਨੀ ਆਵਤਹ ॥੨॥

ب ب
َچیسے ڈنیمک َنیسے اوےؑ رن ھِر ھِر وجین ا وہِ۔۔۲۔۔

ਮਨਹੁ ਕਿੋਰੁ ਮਰੈ ਬਾਨਾਰਤਸ ਨਰਕੁ ਨ ਬਾਂਤਚਆ ਜਾਈ ॥

مبہؤ وھٹکر م َ َرے نانارس رنک ہن ناایچن اجیئ ۔۔

ਹਤਰ ਕਾ ਸੰਿੁ ਮਰੈ ਹਾੜੰਬੈ ਿ ਸਗਲੀ ਸੈਨ ਿਰਾਈ ॥੩॥

ہر اک سیت م َ َرے اہر پپَے ت سگلی َسیں رتایئ ۔۔۳۔۔
ਤਿਨਸੁ ਨ ਰੈਤਨ ਬੇਿੁ ਨਹੀ ਸਾਸਿਰ ਿਹਾ ਬਸੈ ਤਨਰੰਕਾਰਾ ॥

دِسن ہن َرنی دیب یہن سارتس اہت ئ َسے پِراکنرا ۔۔

ਕਤਹ ਕਬੀਰ ਨਰ ਤਿਸਤਹ ਤਧਆਵਹੁ ਬਾਵਤਰਆ ਸੰਸਾਰਾ ॥੪॥੪॥੩੭॥

ہہک ریبک رن ئِسہہ دایھووہ ناورنا اسنسرا ۔۔۴۔۔۴۔۔۳۷۔۔
ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪਰਸਾਤਿ ॥

اِک اواکنر سیگؤر رپساد ۔۔
ਆਸਾ ਬਾਣੀ ਸਰੀ ਨਾਮਿੇਉ ਜੀ ਕੀ

ا سا ناین رسی نادمئؤ یج یک
ਏਕ ਅਨੇਕ ਤਬਆਪਕ ਪੂਰਕ ਜਿ ਿੇਖਉ ਿਿ ਸੋਈ ॥

نک
انک اپیک ایبنک ئُؤرک جت د ھؤ پپ وسیئ ۔۔

ਮਾਇਆ ਤਚਿਰ ਬਤਚਿਰ ਤਬਮੋਤਹਿ ਤਬਰਲਾ ਬੂਝੈ ਕੋਈ ॥੧॥

چ
ب
امنا ِچتر چِتر ِبمؤہت پِرال وب َھے وکیئ ۔۔۱۔۔

ਸਭੁ ਗੋਤਬੰਿੁ ਹੈ ਸਭੁ ਗੋਤਬੰਿੁ ਹੈ ਗੋਤਬੰਿ ਤਬਨੁ ਨਹੀ ਕੋਈ ॥

ےہ وگپِید پِں یہن وکیئ ۔۔
ےہ سیھ وگپِید َ
سیھ وگپِید َ

ਸੂਿੁ ਏਕੁ ਮਤਣ ਸਿ ਸਹੰਸ ਜੈਸੇ ਓਤਿ ਪੋਤਿ ਪਰਭੁ ਸੋਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

س
سُؤت انک نم ست ہیس ےسیج اوت وپت رپَھب وسیئ ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਜਲ ਿਰੰਗ ਅਰੁ ਿੇਨ ਬੁਿਬੁਿਾ ਜਲ ਿੇ ਤਭੰਨ ਨ ਹੋਈ ॥

ب
ب
ھ
ھ
ی
َ
ِ
لج رتنگ رع ں ُنددبا لج ےت ّں ہن وہیئ ۔۔
ਇਹੁ ਪਰਪੰਚੁ ਪਾਰਬਰਹਮ ਕੀ ਲੀਲਾ ਤਬਚਰਿ ਆਨ ਨ ਹੋਈ ॥੨॥

پب
ب
اویہ رپ ج نارپرمہ یک لِیال ِچرت ا ن ہن وہیئ ۔۔۲۔۔

ਤਮਤਥਆ ਭਰਮੁ ਅਰੁ ਸੁਪਨ ਮਨੋਰਥ ਸਤਿ ਪਿਾਰਥੁ ਜਾਤਨਆ ॥

مِبھیا رھبم رع ُسیں ونمرھت ست ندارھت اجاین ۔۔

ਸੁਤਿਿ ਮਨਸਾ ਗੁਰ ਉਪਿੇਸੀ ਜਾਗਿ ਹੀ ਮਨੁ ਮਾਤਨਆ ॥੩॥

ُسکرِت اسنم ُگر ا ُندیسی اجگپ یہ نم اماین ۔۔۳۔۔

ਕਹਿ ਨਾਮਿੇਉ ਹਤਰ ਕੀ ਰਚਨਾ ਿੇਖਹੁ ਤਰਿੈ ਬੀਚਾਰੀ ॥

ک
کہت نادمئؤ ہر یک رانچ دن ھہؤ ر َِدے اچیبری ۔۔

ਘਟ ਘਟ ਅੰਿਤਰ ਸਰਬ ਤਨਰੰਿਤਰ ਕੇਵਲ ਏਕ ਮੁਰਾਰੀ ॥੪॥੧॥

ٹھگ ٹھگ ارتن رست پِررتن ویکل انک مُراری ۔۔۴۔۔۱۔۔
ਆਸਾ ॥

ا سا ۔۔
ਆਨੀਲੇ ਕੁੰਭ ਭਰਾਈਲੇ ਊਿਕ ਿਾਕੁਰ ਕਉ ਇਸਨਾਨੁ ਕਰਉ ॥

ا ےلین ُکمبھ رھباپیلے اُودک اھٹرک کؤ اانسن رکو ۔۔

ਬਇਆਲੀਸ ਲਖ ਜੀ ਜਲ ਮਤਹ ਹੋਿੇ ਬੀਿਲੁ ਭੈਲਾ ਕਾਇ ਕਰਉ ॥੧॥

نی ب ب
نییاسیل ھکل یج لج ہہم وہےت ِ ھل َھیال اکۓ رکو ۔۔۱۔۔

ਜਿਰ ਜਾਉ ਿਿ ਬੀਿਲੁ ਭੈਲਾ ॥

پ نیبھ َب
ھ
ی
رتج اجو پ ل ال ۔۔

ਮਹਾ ਅਨੰਿ ਕਰੇ ਸਿ ਕੇਲਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

اہم ا َپید رکے دص ک َیال ۔۔۱۔۔راہو۔۔

ਆਨੀਲੇ ਿੂਲ ਪਰੋਈਲੇ ਮਾਲਾ ਿਾਕੁਰ ਕੀ ਹਉ ਪੂਜ ਕਰਉ ॥

ب
ا ےلین ُھؤل رپوپیلے امال اھٹرک یک ہؤ ئُؤچ رکو ۔۔

ਪਤਹਲੇ ਬਾਸੁ ਲਈ ਹੈ ਭਵਰਹ ਬੀਿਲ ਭੈਲਾ ਕਾਇ ਕਰਉ ॥੨॥

نی ب ب
ےلہپ ناس یئل ےہَ وھبرہ ھل ھیال اکۓ رکو ۔۔۲۔۔
ਆਨੀਲੇ ਿੂਧੁ ਰੀਧਾਈਲੇ ਖੀਰੰ ਿਾਕੁਰ ਕਉ ਨੈਵੇਿੁ ਕਰਉ ॥

ک
ا ےلین ُدودھ رنداھپیلے ھترن اھٹ ُکر کؤ َپپؤند رکو ۔۔

ਪਤਹਲੇ ਿੂਧੁ ਤਬਟਾਤਰਓ ਬਛਰੈ ਬੀਿਲੁ ਭੈਲਾ ਕਾਇ ਕਰਉ ॥੩॥

نی ب ب
ےلہپ ُدودھ پِیاروی رھچبَے ھل ھیال اکۓ رکو ۔۔۳۔۔
ਈਭੈ ਬੀਿਲੁ ਊਭੈ ਬੀਿਲੁ ਬੀਿਲ ਤਬਨੁ ਸੰਸਾਰੁ ਨਹੀ ॥

ب ن ی ب نی ب
پ ب نی ب
ا ھے ھل اُو َھے ھل ھل پِں اسنسر یہن ۔۔
ਥਾਨ ਥਨੰਿਤਰ ਨਾਮਾ ਪਰਣਵੈ ਪੂਤਰ ਰਤਹਓ ਿੂੰ ਸਰਬ ਮਹੀ ॥੪॥੨॥

ب
ھی
ُ
ئ
ئ
ی
ت
اھتن ر ناہم رپَونَے ُؤر رویہ ؤن رست یہم ۔۔۴۔۔۲۔۔
ਆਸਾ ॥

ا سا ۔۔
ਮਨੁ ਮੇਰੋ ਗਜੁ ਤਜਹਬਾ ਮੇਰੀ ਕਾਿੀ ॥

نم ریمو جگ چہیا ریمی اکیت ۔۔

ਮਤਪ ਮਤਪ ਕਾਟਉ ਜਮ ਕੀ ਿਾਸੀ ॥੧॥

مت مت اکئؤ مج یک اھپیس ۔۔۱۔۔
ਕਹਾ ਕਰਉ ਜਾਿੀ ਕਹ ਕਰਉ ਪਾਿੀ ॥

اہک رکو اجیت ہک رکو نایت ۔۔
ਰਾਮ ਕੋ ਨਾਮੁ ਜਪਉ ਤਿਨ ਰਾਿੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

رام وک نام جپؤ دِن رایت ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਰਾਂਗਤਨ ਰਾਂਗਉ ਸੀਵਤਨ ਸੀਵਉ ॥

رانگن راوگن ویسن ویسو ۔۔
ਰਾਮ ਨਾਮ ਤਬਨੁ ਘਰੀਅ ਨ ਜੀਵਉ ॥੨॥

رام نام پِں رھگ ٔی ہن ویجو ۔۔۲۔۔

ਭਗਤਿ ਕਰਉ ਹਤਰ ਕੇ ਗੁਨ ਗਾਵਉ ॥

تگھب رکو ہر ےک ُگں اگوو ۔۔

ਆਿ ਪਹਰ ਅਪਨਾ ਖਸਮੁ ਤਧਆਵਉ ॥੩॥

ا ھٹ رہپ اانپ

کھ س

م دایھوو ۔۔۳۔۔

ਸੁਇਨੇ ਕੀ ਸੂਈ ਰੁਪੇ ਕਾ ਧਾਗਾ ॥

وسےنئ یک سُؤیئ ُرےپ اک داھاگ ۔۔
ਨਾਮੇ ਕਾ ਤਚਿੁ ਹਤਰ ਸਉ ਲਾਗਾ ॥੪॥੩॥

ناےم اک ِجت ہر ِجت الاگ ۔۔۴۔۔۳۔۔
ਆਸਾ ॥

ا سا ۔۔

ਸਾਪੁ ਕੁੰਚ ਛੋਿੈ ਤਬਖੁ ਨਹੀ ਛਾਿੈ ॥

ُکب
اھچدے ۔۔
وھچدے نِکھ یہن َ
سات ج َ
ਉਿਕ ਮਾਤਹ ਜੈਸੇ ਬਗੁ ਤਧਆਨੁ ਮਾਿੈ ॥੧॥

امدے ۔۔۱۔۔
اُدک امہِ ےسیج نگ دایھن َ
ਕਾਹੇ ਕਉ ਕੀਜੈ ਤਧਆਨੁ ਜਪੰਨਾ ॥

اکےہ کؤ کبج َے دایھن چییّا ۔۔

ਜਬ ਿੇ ਸੁਧੁ ਨਾਹੀ ਮਨੁ ਅਪਨਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

جت ےت ُسدھ نایہ نم اانپ ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਤਸੰਘਚ ਭੋਜਨੁ ਜੋ ਨਰੁ ਜਾਨੈ ॥

ِسیگھ
َ
ئ
ج وھبنج وج رن اج ے ۔۔
ਐਸੇ ਹੀ ਿਗਿੇਉ ਬਖਾਨੈ ॥੨॥

ب
اےسی یہ ھگدئؤ اھکب ئَے ۔۔۲۔۔
ਨਾਮੇ ਕੇ ਸੁਆਮੀ ਲਾਤਹ ਲੇ ਝਗਰਾ ॥

چ
ھ
گ
ناےم ےک سُؤا یم الہِ ےل را ۔۔
ਰਾਮ ਰਸਾਇਨ ਪੀਓ ਰੇ ਿਗਰਾ ॥੩॥੪॥

رام رسانئ ویپ رے درگا ۔۔۳۔۔۴۔۔
ਆਸਾ ॥

ا سا ۔۔
ਪਾਰਬਰਹਮੁ ਤਜ ਚੀਨਹਸੀ ਆਸਾ ਿੇ ਨ ਭਾਵਸੀ ॥

چیبہ
ھ
س
ی ا سا ےت ہن اھبویس ۔۔
نارپرمہ ےج

ਰਾਮਾ ਭਗਿਹ ਚੇਿੀਅਲੇ ਅਤਚੰਿ ਮਨੁ ਰਾਖਸੀ ॥੧॥

ب
راام ھگیہ چییییلے اتنچ نم رایسھک ۔۔۱۔۔

ਕੈਸੇ ਮਨ ਿਰਤਹਗਾ ਰੇ ਸੰਸਾਰੁ ਸਾਗਰੁ ਤਬਖੈ ਕੋ ਬਨਾ ॥

نک
َ
کیسے نم رتِہگا رے اسنسر سارگ ِ َھے وک انب ۔۔

ਝੂਿੀ ਮਾਇਆ ਿੇਤਖ ਕੈ ਭੂਲਾ ਰੇ ਮਨਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ب
چ
ُھؤیھٹ امنا دھکی ےکَ ُھؤال رے انم ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਛੀਪੇ ਕੇ ਘਤਰ ਜਨਮੁ ਿੈਲਾ ਗੁਰ ਉਪਿੇਸੁ ਭੈਲਾ ॥

چ
ب
ھیپے ےک رھگ منج َدنال ُگر ا ُندسی َھیال ۔۔

ਸੰਿਹ ਕੈ ਪਰਸਾਤਿ ਨਾਮਾ ਹਤਰ ਭੇਟੁਲਾ ॥੨॥੫॥

ب
ےک رپساد ناہم ہر َھیی ُلا ۔۔۲۔۔۵۔۔
سیبہہ َ
ਆਸਾ ਬਾਣੀ ਸਰੀ ਰਤਵਿਾਸ ਜੀਉ ਕੀ

ا سا ناین رسی رونداس جپؤ یک
ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪਰਸਾਤਿ ॥

اِک اواکنر سیگؤر رپساد ۔۔
ਤਮਰਗ ਮੀਨ ਤਭਰੰਗ ਪਿੰਗ ਕੁੰਚਰ ਏਕ ਿੋਖ ਤਬਨਾਸ ॥

کب
رمِگ نیم رھبِنگ گنتپ ُ چر انک دوھک پِیاس ۔۔
ਪੰਚ ਿੋਖ ਅਸਾਧ ਜਾ ਮਤਹ ਿਾ ਕੀ ਕੇਿਕ ਆਸ ॥੧॥

پب
کییک ا س ۔۔۱۔۔
ج دوھک اسادھ اج ہہم نا یک َ
ਮਾਧੋ ਅਤਬਤਿਆ ਤਹਿ ਕੀਨ ॥

امدوھ انِدنا ِہت نیک ۔۔

ਤਬਬੇਕ ਿੀਪ ਮਲੀਨ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

نِییک دپپ نیلم ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਤਿਰਗਿ ਜੋਤਨ ਅਚੇਿ ਸੰਭਵ ਪੁੰਨ ਪਾਪ ਅਸੋਚ ॥

سیب
رتِدگ وجن اجپت َھؤ ُپ ّں نات اوسچ ۔۔

ਮਾਨੁਖਾ ਅਵਿਾਰ ਿੁਲਭ ਤਿਹੀ ਸੰਗਤਿ ਪੋਚ ॥੨॥

ام ُنکھا اونار ُدھبل بِہی تگنس وپچ ۔۔۲۔۔

ਜੀਅ ਜੰਿ ਜਹਾ ਜਹਾ ਲਗੁ ਕਰਮ ਕੇ ਬਤਸ ਜਾਇ ॥

ایج جپت اہج اہج گل رکم ےک سب اجۓ ۔۔
ਕਾਲ ਿਾਸ ਅਬਧ ਲਾਗੇ ਕਛੁ ਨ ਚਲੈ ਉਪਾਇ ॥੩॥

اکل اھپس ادبھ الےگ ھچک ہن چلَے اُناے ۔۔۳۔۔

ਰਤਵਿਾਸ ਿਾਸ ਉਿਾਸ ਿਜੁ ਭਰਮੁ ਿਪਨ ਿਪੁ ਗੁਰ ਤਗਆਨ ॥

رونداس داس اُداس جت رھبّم نپت پپ ُگر گ ِیان ۔۔

ਭਗਿ ਜਨ ਭੈ ਹਰਨ ਪਰਮਾਨੰਿ ਕਰਹੁ ਤਨਿਾਨ ॥੪॥੧॥

ب
تگھب نج َھے ہرن رپامدنن رکوہ ن ِدان ۔۔۴۔۔۱۔۔
ਆਸਾ ॥

ا سا ۔۔
ਸੰਿ ਿੁਝੀ ਿਨੁ ਸੰਗਤਿ ਪਰਾਨ ॥

ُبج
ھ
سیت ی نت تگنس رپان ۔۔
ਸਤਿਗੁਰ ਤਗਆਨ ਜਾਨੈ ਸੰਿ ਿੇਵਾ ਿੇਵ ॥੧॥

سیگؤر گ ِیان اج ئَے سیت َدویا دویَ ۔۔۱۔۔

ਸੰਿ ਚੀ ਸੰਗਤਿ ਸੰਿ ਕਥਾ ਰਸੁ ॥

سیت یچ تگنس سیت اھتک رس ۔۔
ਸੰਿ ਪਰੇਮ ਮਾਝੈ ਿੀਜੈ ਿੇਵਾ ਿੇਵ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

چ
سیت رپمی ام َھے د بج َے دویا دویَ ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਸੰਿ ਆਚਰਣ ਸੰਿ ਚੋ ਮਾਰਗੁ ਸੰਿ ਚ ਓਲਹਗ ਓਲਹਗਣੀ ॥੨॥

ل
گب
ھ
سیت ا رچن سیت وچ امرگ سیت چ اولھگ او ی ۔۔۲۔۔
ਅਉਰ ਇਕ ਮਾਗਉ ਭਗਤਿ ਤਚੰਿਾਮਤਣ ॥

اور اِک امگؤ تگھب ِچییانم ۔۔
ਜਣੀ ਲਖਾਵਹੁ ਅਸੰਿ ਪਾਪੀ ਸਤਣ ॥੩॥

ینج اھکلووہ اسیت نایپ نس ۔۔۳۔۔
ਰਤਵਿਾਸੁ ਭਣੈ ਜੋ ਜਾਣੈ ਸੋ ਜਾਣੁ ॥

ب
رونداس ھ َپے وج اج ئَے وس اجن ۔۔
ਸੰਿ ਅਨੰਿਤਹ ਅੰਿਰੁ ਨਾਹੀ ॥੪॥੨॥

سیت انیبہ ِہ ارتن نایہ ۔۔۴۔۔۲۔۔
ਆਸਾ ॥

ا سا ۔۔
ਿੁਮ ਚੰਿਨ ਹਮ ਇਰੰਿ ਬਾਪੁਰੇ ਸੰਤਗ ਿੁਮਾਰੇ ਬਾਸਾ ॥

ُب
م دنچن مہ ارند نا ُپرے گنس ُبمارے ناسا ۔۔

ਨੀਚ ਰੂਖ ਿੇ ਊਚ ਭਏ ਹੈ ਗੰਧ ਸੁਗੰਧ ਤਨਵਾਸਾ ॥੧॥

ےہ دنگھ ُسگیدھ ئِؤاسا ۔۔۱۔۔
چین ُروھک ےت اُوچ ےئھب َ

ਮਾਧਉ ਸਿਸੰਗਤਿ ਸਰਤਨ ਿੁਮਹਾਰੀ ॥

ُب
م
ہ
امدھؤ سیسیگت رسن ھاری ۔۔

ਹਮ ਅਉਗਨ ਿੁਮਹ ਉਪਕਾਰੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ُب
مہ اونگ مہھ اُاکپری ۔۔۱۔۔راہو۔۔

ਿੁਮ ਮਖਿੂਲ ਸੁਪੇਿ ਸਪੀਅਲ ਹਮ ਬਪੁਰੇ ਜਸ ਕੀਰਾ ॥

ُب مک
م ھ ُپؤل ُسیید سی ٔیل مہ نترے سج کِترا ۔۔

ਸਿਸੰਗਤਿ ਤਮਤਲ ਰਹੀਐ ਮਾਧਉ ਜੈਸੇ ਮਧੁਪ ਮਖੀਰਾ ॥੨॥

مک
سیسیگت مِل ر ہیپے امدھؤ ےسیج دمھت ھترا ۔۔۲۔۔
ਜਾਿੀ ਓਛਾ ਪਾਿੀ ਓਛਾ ਓਛਾ ਜਨਮੁ ਹਮਾਰਾ ॥

اجیت اواھچ نایت اواھچ اواھچ منج امہرا ۔۔
ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਕੀ ਸੇਵ ਨ ਕੀਨੀ ਕਤਹ ਰਤਵਿਾਸ ਚਮਾਰਾ ॥੩॥੩॥

رااج رام یک ویسَ ہن کیبی ہہک رونداس امچرا ۔۔۳۔۔۳۔۔
ਆਸਾ ॥

ا سا ۔۔
ਕਹਾ ਭਇਓ ਜਉ ਿਨੁ ਭਇਓ ਤਛਨੁ ਤਛਨੁ ॥

چھ ِ چ
ھ
ِ
اہک ویھب جؤ نت ویھب ں ں ۔۔

ਪਰੇਮੁ ਜਾਇ ਿਉ ਿਰਪੈ ਿੇਰੋ ਜਨੁ ॥੧॥

رپمی اجۓ ئؤ در ئَے ریتو نج ۔۔۱۔۔
ਿੁਝਤਹ ਚਰਨ ਅਰਤਬੰਿ ਭਵਨ ਮਨੁ ॥

ُب
جھہہ رچن ارپِید وھبن نم ۔۔

ਪਾਨ ਕਰਿ ਪਾਇਓ ਪਾਇਓ ਰਾਮਈਆ ਧਨੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

نان رکت ناویئ ناویئ رامییا دنھ ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਸੰਪਤਿ ਤਬਪਤਿ ਪਟਲ ਮਾਇਆ ਧਨੁ ॥

سیپت پِپت لٹپ امنا دنھ ۔۔
ਿਾ ਮਤਹ ਮਗਨ ਹੋਿ ਨ ਿੇਰੋ ਜਨੁ ॥੨॥

نا ہہم نگم وہت ہن ریتو نج ۔۔۲۔۔
ਪਰੇਮ ਕੀ ਜੇਵਰੀ ਬਾਤਧਓ ਿੇਰੋ ਜਨ ॥

رپمی یک َجپؤری نادھپؤ ریتو نج ۔۔
ਕਤਹ ਰਤਵਿਾਸ ਛੂਤਟਬੋ ਕਵਨ ਗੁਨ ॥੩॥੪॥

چ
ہہک رونداس ُھؤپپؤ وکَن ُگں ۔۔۳۔۔۴۔۔
ਆਸਾ ॥

ا سا ۔۔
ਹਤਰ ਹਤਰ ਹਤਰ ਹਤਰ ਹਤਰ ਹਤਰ ਹਰੇ ॥

ہر ہر ہر ہر ہر ہر ہرے ۔۔
ਹਤਰ ਤਸਮਰਿ ਜਨ ਗਏ ਤਨਸਿਤਰ ਿਰੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ہر ِسمرت نج ےئگ ئِستر رتے ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਹਤਰ ਕੇ ਨਾਮ ਕਬੀਰ ਉਜਾਗਰ ॥

ہر ےک نام ریبک اُاجرگ ۔۔
ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੇ ਕਾਟੇ ਕਾਗਰ ॥੧॥

منج منج ےک اکےٹ اکرگ ۔۔۱۔۔

ਤਨਮਿ ਨਾਮਿੇਉ ਿੂਧੁ ਪੀਆਇਆ ॥

بِمت نادمئؤ ُدودھ ایپایئ ۔۔

ਿਉ ਜਗ ਜਨਮ ਸੰਕਟ ਨਹੀ ਆਇਆ ॥੨॥

ئؤ چگ منج ٹکنس یہن ا نا ۔۔۲۔۔
ਜਨ ਰਤਵਿਾਸ ਰਾਮ ਰੰਤਗ ਰਾਿਾ ॥

نج رونداس رام رنگ رانا ۔۔
ਇਉ ਗੁਰ ਪਰਸਾਤਿ ਨਰਕ ਨਹੀ ਜਾਿਾ ॥੩॥੫॥

ائؤ ُگر رپساد رنک یہن اجنا ۔۔۳۔۔۵۔۔
ਮਾਟੀ ਕੋ ਪੁਿਰਾ ਕੈਸੇ ਨਚਿੁ ਹੈ ॥

امیٹ وک ُنترا َ
کیسے بچت ےہَ ۔۔

ਿੇਖੈ ਿੇਖੈ ਸੁਨੈ ਬੋਲੈ ਿਉਤਰਓ ਤਿਰਿੁ ਹੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

نک نک
ب
د َھے د َھے ُس َیے وب لَے دوروی ھِرت ےہَ ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਜਬ ਕਛੁ ਪਾਵੈ ਿਬ ਗਰਬੁ ਕਰਿੁ ਹੈ ॥

جت ھچک نا َوے پپ رگت رکت ےہَ ۔۔
ਮਾਇਆ ਗਈ ਿਬ ਰੋਵਨੁ ਲਗਿੁ ਹੈ ॥੧॥

امنا یئگ پپ روون تگل ےہَ ۔۔۱۔۔
ਮਨ ਬਚ ਿਮ ਰਸ ਕਸਤਹ ਲੁਭਾਨਾ ॥

نم چب رکم رس کسہ ِہ لُبھانا ۔۔

ਤਬਨਤਸ ਗਇਆ ਜਾਇ ਕਹੂੰ ਸਮਾਨਾ ॥੨॥

نِیس ایگ اجۓ وہکن امسنا ۔۔۲۔۔

ਕਤਹ ਰਤਵਿਾਸ ਬਾਜੀ ਜਗੁ ਭਾਈ ॥

ہہک رونداس نایج چگ اھبیئ ۔۔
ਬਾਜੀਗਰ ਸਉ ਮੋੁਤਹ ਪਰੀਤਿ ਬਤਨ ਆਈ ॥੩॥੬॥

وس ومہِ رپپپ نب ا یئ ۔۔۳۔۔۶۔۔
ناجیگر ٔ
ਆਸਾ ਬਾਣੀ ਭਗਿ ਧੰਨੇ ਜੀ ਕੀ

ا سا ناین تگھب د ھپّے یج یک
ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪਰਸਾਤਿ ॥

اِک اواکنر سیگؤر رپساد ۔۔
ਭਰਮਿ ਤਿਰਿ ਬਹੁ ਜਨਮ ਤਬਲਾਨੇ ਿਨੁ ਮਨੁ ਧਨੁ ਨਹੀ ਧੀਰੇ ॥

ب
رھبمت ھِرت وہب منج نِالےن نت نم دنھ یہن دھترے ۔۔
ਲਾਲਚ ਤਬਖੁ ਕਾਮ ਲੁਬਧ ਰਾਿਾ ਮਤਨ ਤਬਸਰੇ ਪਰਭ ਹੀਰੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

الچل نِکھ اکم لُیدھ رانا نم ِئسرے رپَھب ریہے ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਤਬਖੁ ਿਲ ਮੀਿ ਲਗੇ ਮਨ ਬਉਰੇ ਚਾਰ ਤਬਚਾਰ ਨ ਜਾਤਨਆ ॥

نِکھ لھپ ھٹیم ےگل نم ئؤرے اچر ِبچار ہن اجاین ۔۔

ਗੁਨ ਿੇ ਪਰੀਤਿ ਬਢੀ ਅਨ ਭਾਂਿੀ ਜਨਮ ਮਰਨ ਤਿਤਰ ਿਾਤਨਆ ॥੧॥

ب
ُگں ےت رپپپ ندیھ ان اھبیتن منج رمن ھِر نااین ۔۔۱۔۔

ਜੁਗਤਿ ਜਾਤਨ ਨਹੀ ਤਰਿੈ ਤਨਵਾਸੀ ਜਲਿ ਜਾਲ ਜਮ ਿੰਧ ਪਰੇ ॥

ُچگت اجن یہن ر َِدے ئِؤایس چلت اجل مج دنھپھ رپے ۔۔
ਤਬਖੁ ਿਲ ਸੰਤਚ ਭਰੇ ਮਨ ਐਸੇ ਪਰਮ ਪੁਰਖ ਪਰਭ ਮਨ ਤਬਸਰੇ ॥੨॥

سب
نِکھ لھپ ج رھبے نم اےسی رپم ُپرھک رپَھب نم ِئسرے ۔۔۲۔۔

ਤਗਆਨ ਪਰਵੇਸੁ ਗੁਰਤਹ ਧਨੁ ਿੀਆ ਤਧਆਨੁ ਮਾਨੁ ਮਨ ਏਕ ਮਏ ॥

گ ِیان رپَوسی ُگرہِ دنھ دنا دایھن امن نم انک ےئم ۔۔

ਪਰੇਮ ਭਗਤਿ ਮਾਨੀ ਸੁਖੁ ਜਾਤਨਆ ਤਿਰਪਤਿ ਅਘਾਨੇ ਮੁਕਤਿ ਭਏ ॥੩॥

رپمی تگھب امین ُسکھ اجاین رتِپپ ااھگےن مُکت ےئھب ۔۔۳۔۔
ਜੋਤਿ ਸਮਾਇ ਸਮਾਨੀ ਜਾ ਕੈ ਅਛਲੀ ਪਰਭੁ ਪਤਹਚਾਤਨਆ ॥

ےک ایلھچ رپَھب اچہپاین ۔۔
ُچگت وجت امسۓ امسین اج َ
ਧੰਨੈ ਧਨੁ ਪਾਇਆ ਧਰਣੀਧਰੁ ਤਮਤਲ ਜਨ ਸੰਿ ਸਮਾਤਨਆ ॥੪॥੧॥

َ
د ھپّے دنھ نانا درھدینرھ مِل نج سیت امسپ ِیا ۔۔۴۔۔۱۔۔
ਮਹਲਾ ੫ ॥

ہلحم ۵۔۔
ਗੋਤਬੰਿ ਗੋਤਬੰਿ ਗੋਤਬੰਿ ਸੰਤਗ ਨਾਮਿੇਉ ਮਨੁ ਲੀਣਾ ॥

وگپِید وگپِید وگپِید گنس نادمئؤ نم انیل ۔۔
ਆਢ ਿਾਮ ਕੋ ਛੀਪਰੋ ਹੋਇਓ ਲਾਖੀਣਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

چ
ک
ھ
ی
ت
ھی
ا دھ دام وک رو وہویئ ال یا ۔۔۱۔۔راہو۔۔

ਬੁਨਨਾ ਿਨਨਾ ਤਿਆਤਗ ਕੈ ਪਰੀਤਿ ਚਰਨ ਕਬੀਰਾ ॥

ےک رپپپ رچن ریبکا ۔۔
ُنییا اننت پ ِیاگ َ
ਨੀਚ ਕੁਲਾ ਜੋਲਾਹਰਾ ਭਇਓ ਗੁਨੀਯ ਗਹੀਰਾ ॥੧॥

ب ُ
چین ُکال وجالہرا ھ َپؤ گیبی ریہگا ۔۔۱۔۔

ਰਤਵਿਾਸੁ ਢੁਵੰਿਾ ਢੋਰ ਨੀਤਿ ਤਿਤਨ ਤਿਆਗੀ ਮਾਇਆ ॥

رونداس ُدوھواتن دوھر تین پِں ایتیگ امنا ۔۔

ਪਰਗਟੁ ਹੋਆ ਸਾਧਸੰਤਗ ਹਤਰ ਿਰਸਨੁ ਪਾਇਆ ॥੨॥

رپگپ وہا سادھسیگ ہر درنس نانا ۔۔۲۔۔

ਸੈਨੁ ਨਾਈ ਬੁਿਕਾਰੀਆ ਓਹੁ ਘਤਰ ਘਤਰ ਸੁਤਨਆ ॥

َسیں نایئ ُپپکارنا اووہ رھگ رھگ ُسییا ۔۔

ਤਹਰਿੇ ਵਤਸਆ ਪਾਰਬਰਹਮੁ ਭਗਿਾ ਮਤਹ ਗਤਨਆ ॥੩॥

ب
ہِردے وایس نارپرمہ ھگیا ہہم اینگ ۔۔۳۔۔

ਇਹ ਤਬਤਧ ਸੁਤਨ ਕੈ ਜਾਟਰੋ ਉਤਿ ਭਗਿੀ ਲਾਗਾ ॥

ب
گب
ھ
اہہی نِدھ ُسں ےکَ اجرٹو اُھٹ ی الاگ ۔۔

ਤਮਲੇ ਪਰਿਤਖ ਗੁਸਾਈਆ ਧੰਨਾ ਵਿਭਾਗਾ ॥੪॥੨॥

مل ِے َرپنکھ ُگساایئ دانھ وداھباگ ۔۔۴۔۔۲۔۔

ਰੇ ਤਚਿ ਚੇਿਤਸ ਕੀ ਨ ਿਯਾਲ ਿਮੋਿਰ ਤਬਬਤਹ ਨ ਜਾਨਤਸ ਕੋਈ ॥

ج
رے ِجت ییس یک ہن دنال دومدر پِبہ ِہ ہن اجئِس وکیئ ۔۔

ਜੇ ਧਾਵਤਹ ਬਰਹਮੰਿ ਖੰਿ ਕਉ ਕਰਿਾ ਕਰੈ ਸੁ ਹੋਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ےج داھوہِ پرہمید ڈنھک کؤ رکنا رکَے وس وہیئ ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਜਨਨੀ ਕੇਰੇ ਉਿਰ ਉਿਕ ਮਤਹ ਤਪੰਿੁ ਕੀਆ ਿਸ ਿੁਆਰਾ ॥

یننج کتَرے اُدر اُدک ہہم پِید ایک دس ُدوارا ۔۔
ਿੇਇ ਅਹਾਰੁ ਅਗਤਨ ਮਤਹ ਰਾਖੈ ਐਸਾ ਖਸਮੁ ਹਮਾਰਾ ॥੧॥

ک
دےئ ااہر انگ ہہم را َھے ااسی

ک ھس

م امہرا ۔۔۱۔۔

ਕੁੰਮੀ ਜਲ ਮਾਤਹ ਿਨ ਤਿਸੁ ਬਾਹਤਰ ਪੰਖ ਖੀਰੁ ਤਿਨ ਨਾਹੀ ॥

ُک
ک
می لج امہِ نت ئِس ناہر ھکنپ ھتر پِں نایہ ۔۔

ਪੂਰਨ ਪਰਮਾਨੰਿ ਮਨੋਹਰ ਸਮਤਝ ਿੇਖੁ ਮਨ ਮਾਹੀ ॥੨॥

ئُؤرن رپامدنن ونمہر ھجمس دھکی نم امیہ ۔۔۲۔۔
ਪਾਖਤਣ ਕੀਟੁ ਗੁਪਿੁ ਹੋਇ ਰਹਿਾ ਿਾ ਚੋ ਮਾਰਗੁ ਨਾਹੀ ॥

نانھک ٹیک ُگپت وہۓ راتہ نا وچ امرگ نایہ ۔۔
ਕਹੈ ਧੰਨਾ ਪੂਰਨ ਿਾਹੂ ਕੋ ਮਿ ਰੇ ਜੀਅ ਿਰਾਂਹੀ ॥੩॥੩॥

ےہکَ دانھ ئُؤرن نا ُہؤ وک مت رے ایج درایہن ۔۔۳۔۔۳۔۔
ਆਸਾ ਸੇਖ ਿਰੀਿ ਜੀਉ ਕੀ ਬਾਣੀ

ا سا ھکیس فرند جپؤ یک ناین
ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪਰਸਾਤਿ ॥

اِک اواکنر سیگؤر رپساد ۔۔
ਤਿਲਹੁ ਮੁਹਬਤਿ ਤਜੰਨਹ ਸੇਈ ਸਤਚਆ ॥

دِوہل م ُچپت ِجبہھ سیبی سچِیا ۔۔

ਤਜਨਹ ਮਤਨ ਹੋਰੁ ਮੁਤਖ ਹੋਰੁ ਤਸ ਕਾਂਢੇ ਕਤਚਆ ॥੧॥

ِجبہھ نم وہر مُکھ وہر ےس اکندےھ ایچک ۔۔۱۔۔
ਰਿੇ ਇਸਕ ਖੁਿਾਇ ਰੰਤਗ ਿੀਿਾਰ ਕੇ ॥

ۓ رنگ دندار ےک ۔۔
رےت اِکس ک ُھدا ِ
ਤਵਸਤਰਆ ਤਜਨਹ ਨਾਮੁ ਿੇ ਭੁਇ ਭਾਰੁ ਥੀਏ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ب
ب
ھی
پ
وِرسنا ِجبہھ نام ےت ُھپے اھبر ے ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਆਤਪ ਲੀਏ ਲਤੜ ਲਾਇ ਿਤਰ ਿਰਵੇਸ ਸੇ ॥

ا ت ےئیل ڑل ال ِئے در دروسی ےس ۔۔

ਤਿਨ ਧੰਨੁ ਜਣੇਿੀ ਮਾਉ ਆਏ ਸਿਲੁ ਸੇ ॥੨॥

سب
ھ
نھ دینجی امو ا ۓ ل ےس ۔۔۲۔۔
پِں د ّ
ਪਰਵਿਗਾਰ ਅਪਾਰ ਅਗਮ ਬੇਅੰਿ ਿੂ ॥

رپوداگر انار امگ ےباپپ ئُؤ ۔۔

ਤਜਨਾ ਪਛਾਿਾ ਸਚੁ ਚੁੰਮਾ ਪੈਰ ਮੂੰ ॥੩॥

ِجیا اھچپنا چس چُما ریپ مُؤن ۔۔۳۔۔

ਿੇਰੀ ਪਨਹ ਖੁਿਾਇ ਿੂ ਬਖਸੰਿਗੀ ॥

نک
ۓ ئُؤ ھسیدیگ ۔۔
ریتی پبہہ ک ُھدا ِ

ਸੇਖ ਿਰੀਿੈ ਖੈਰੁ ਿੀਜੈ ਬੰਿਗੀ ॥੪॥੧॥

ک
ھکیس فرن َدے َھتر د بج َے دنبیگ ۔۔۴۔۔۱۔۔
ਆਸਾ ॥

ا سا ۔۔
ਬੋਲੈ ਸੇਖ ਿਰੀਿੁ ਤਪਆਰੇ ਅਲਹ ਲਗੇ ॥

ےگل ﷲ وبےل س َیکھ فرند پِیارے

ਇਹੁ ਿਨੁ ਹੋਸੀ ਖਾਕ ਤਨਮਾਣੀ ਗੋਰ ਘਰੇ ॥੧॥

اویہ نت وہیس اھکک بِماین وگر رھگے ۔۔۱۔۔
ਆਜੁ ਤਮਲਾਵਾ ਸੇਖ ਿਰੀਿ ਟਾਤਕਮ ਕੂੰਜੜੀਆ ਮਨਹੁ ਮਤਚੰਿੜੀਆ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ک ب
ا چ مِالوا ھکیس فرند نا ِم ُکؤ چرنا مبہؤ مچِیدرنا ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਜੇ ਜਾਣਾ ਮਤਰ ਜਾਈਐ ਘੁਤਮ ਨ ਆਈਐ ॥

گھ
ےج اجنا رم اج پپَے ُ م ہن ا نیپے ۔۔

ਝੂਿੀ ਿੁਨੀਆ ਲਤਗ ਨ ਆਪੁ ਵਞਾਈਐ ॥੨॥

چ
ُھؤیھٹ ُداین گل ہن ا ت واجن پ ٔپے ۔۔۲۔۔
ਬੋਲੀਐ ਸਚੁ ਧਰਮੁ ਝੂਿੁ ਨ ਬੋਲੀਐ ॥

چ
وبےئیل چس درھم ُھؤھٹ ہن وبےئیل ۔۔
ਜੋ ਗੁਰੁ ਿਸੈ ਵਾਟ ਮੁਰੀਿਾ ਜੋਲੀਐ ॥੩॥

وج ُگر د سَے وات مُرندا وج ل ٔپے ۔۔۳۔۔
ਛੈਲ ਲੰਘੰਿੇ ਪਾਤਰ ਗੋਰੀ ਮਨੁ ਧੀਤਰਆ ॥

چ ل
َھیل یگھیدے نار وگری نم دھترنا ۔۔
ਕੰਚਨ ਵੰਨੇ ਪਾਸੇ ਕਲਵਤਿ ਚੀਤਰਆ ॥੪॥

نچنک و ئّے ناےس ولکَت ریچنا ۔۔۴۔۔

ਸੇਖ ਹੈਯਾਿੀ ਜਤਗ ਨ ਕੋਈ ਤਥਰੁ ਰਤਹਆ ॥

ب
س َیکھ َچییایت چگ ہن وکیئ ھِر رایہ ۔۔

ਤਜਸੁ ਆਸਤਣ ਹਮ ਬੈਿੇ ਕੇਿੇ ਬੈਤਸ ਗਇਆ ॥੫॥

ِجس ا نس مہ ےھٹیب َ
کیپے َنیس ایگ ۔۔۵۔۔

ਕਤਿਕ ਕੂੰਜਾਂ ਚੇਤਿ ਿਉ ਸਾਵਤਣ ਤਬਜੁਲੀਆਂ ॥

کتک ُکؤاجنن ج َپت دو ساون ِبچلیان ۔۔

ਸੀਆਲੇ ਸੋਹੰਿੀਆਂ ਤਪਰ ਗਤਲ ਬਾਹੜੀਆਂ ॥੬॥

ِسیاےل وسدنہِنان پِر لگ ناہرنان ۔۔۶۔۔
ਚਲੇ ਚਲਣਹਾਰ ਤਵਚਾਰਾ ਲੇਇ ਮਨੋ ॥

ےلچ چلبہار وِاچرا ےئل ونم ۔۔

ਗੰਢੇਤਿਆਂ ਤਛਅ ਮਾਹ ਿੁੜੰਤਿਆ ਤਹਕੁ ਤਖਨੋ ॥੭॥

ک
ڈنگھی ِدنان ھچٕ امہ ُپردننا ہِک ِھپؤ ۔۔۷۔۔

ਤਜਮੀ ਪੁਛੈ ਅਸਮਾਨ ਿਰੀਿਾ ਖੇਵਟ ਤਕੰਤਨ ਗਏ ॥

ِچم ب
ف ک
ُج
ک
َ
ھ
ھ
پ
ِ
ی ے اامسن رندا َ َؤت ّں ےئگ ۔۔

ਜਾਲਣ ਗੋਰਾਂ ਨਾਤਲ ਉਲਾਮੇ ਜੀਅ ਸਹੇ ॥੮॥੨॥

اجنل وگران نال اُالےم ِجیا ےہس ۔۔۸۔۔۲۔۔
ੴ ਸਤਿ ਨਾਮੁ ਕਰਿਾ ਪੁਰਖੁ ਤਨਰਭਉ ਤਨਰਵੈਰੁ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤਿ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪਰਸਾਤਿ ॥

َسیب
ب
اِک اواکنر ست نام رکنا ُپرھک پِر ھؤ پِروری ااکل مُؤرت ا ُجؤین ھں ُگر رپساد ۔۔
ਰਾਗੁ ਗੂਜਰੀ ਮਹਲਾ ੧ ਚਉਪਿੇ ਘਰੁ ੧ ॥

راگ ُگؤرجی ہلحم  ۱جؤندے رھگ ۱۔۔

ਿੇਰਾ ਨਾਮੁ ਕਰੀ ਚਨਣਾਿੀਆ ਜੇ ਮਨੁ ਉਰਸਾ ਹੋਇ ॥

ریتا نام رکی اننچبھِیا ےج نم اُرہص وہۓ ۔۔
ਕਰਣੀ ਕੁੰਗੂ ਜੇ ਰਲੈ ਘਟ ਅੰਿਤਰ ਪੂਜਾ ਹੋਇ ॥੧॥

رکین ُکیگ ُؤ ےج ر لَے ٹھگ ارتن ئُؤاج وہۓ ۔۔۱۔۔
ਪੂਜਾ ਕੀਚੈ ਨਾਮੁ ਤਧਆਈਐ ਤਬਨੁ ਨਾਵੈ ਪੂਜ ਨ ਹੋਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ئُؤاج کبج َے نام دایھ نیپے َ پِں نا َوے ئُؤچ ہن وہۓ ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਬਾਹਤਰ ਿੇਵ ਪਖਾਲੀਅਤਹ ਜੇ ਮਨੁ ਧੋਵੈ ਕੋਇ ॥

وھوے وکۓ ۔۔
ناہر دویَ اھکپلیی ِہ ےج نم د َ
ਜੂਤਿ ਲਹੈ ਜੀਉ ਮਾਜੀਐ ਮੋਖ ਪਇਆਣਾ ਹੋਇ ॥੨॥

ُجؤھٹ ل َہے جپؤ امچیپے ومھک ایپنا وہۓ ۔۔۲۔۔

ਪਸੂ ਤਮਲਤਹ ਚੰਤਗਆਈਆ ਖੜੁ ਖਾਵਤਹ ਅੰਤਮਰਿੁ ਿੇਤਹ ॥

ئسُؤ ملِہہ ایگنچایئ ڑھک اھکوہِ ارمت دہہی ۔۔

ਨਾਮ ਤਵਹੂਣੇ ਆਿਮੀ ਤਧਰਗੁ ਜੀਵਣ ਕਰਮ ਕਰੇਤਹ ॥੩॥

نام وِوہُےن ا دیم درھِگ ِجپؤن رکم رکہہیِ ۔۔۳۔۔
ਨੇੜਾ ਹੈ ਿੂਤਰ ਨ ਜਾਤਣਅਹੁ ਤਨਿ ਸਾਰੇ ਸੰਮਹਾਲੇ ॥

س
ڑینا ےہَ ُدور ہن اجپبہؤ پِپ سارے مہھاےل ۔۔
ਜੋ ਿੇਵੈ ਸੋ ਖਾਵਣਾ ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਸਾਚਾ ਹੇ ॥੪॥੧॥

وج دویَے وس اھکونا وہک نانک سااچ ےہ ۔۔۴۔۔۱۔۔
ਗੂਜਰੀ ਮਹਲਾ ੧ ॥

ُگؤرجی ہلحم ۱۔۔

ਨਾਤਭ ਕਮਲ ਿੇ ਬਰਹਮਾ ਉਪਜੇ ਬੇਿ ਪੜਤਹ ਮੁਤਖ ਕੰਤਿ ਸਵਾਤਰ ॥

ناھب لمک ےت پرامہ اُےجپ دیب ڑپہِ مُکھ کیبھ وسار ۔۔

ਿਾ ਕੋ ਅੰਿੁ ਨ ਜਾਈ ਲਖਣਾ ਆਵਿ ਜਾਿ ਰਹੈ ਗੁਬਾਤਰ ॥੧॥

نا وک اپپ ہن اجیئ انھکل ا وت اجت ر َہے ُگیار ۔۔۱۔۔
ਪਰੀਿਮ ਤਕਉ ਤਬਸਰਤਹ ਮੇਰੇ ਪਰਾਣ ਅਧਾਰ ॥

رپمتی کپؤ ِئسرہِ ریمے رپان اداھر ۔۔

ਜਾ ਕੀ ਭਗਤਿ ਕਰਤਹ ਜਨ ਪੂਰੇ ਮੁਤਨ ਜਨ ਸੇਵਤਹ ਗੁਰ ਵੀਚਾਤਰ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

اج یک تگھب رکہِ نج ئُؤرے مُں نج ویسہِ ُگر وبچار ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਰਤਵ ਸਤਸ ਿੀਪਕ ਜਾ ਕੇ ਤਿਰਭਵਤਣ ਏਕਾ ਜੋਤਿ ਮੁਰਾਤਰ ॥

َروِ سس دپیک اج ےک ِرتوھبَن ااکی وجت مُرار ۔۔

ਗੁਰਮੁਤਖ ਹੋਇ ਸੁ ਅਤਹਤਨਤਸ ਤਨਰਮਲੁ ਮਨਮੁਤਖ ਰੈਤਣ ਅੰਧਾਤਰ ॥੨॥

مب
م
ک
ُ
ُگرمُکھ وہۓ وس اہیِس پِرلم ھ َرنی ادناھر ۔۔۲۔۔

ਤਸਧ ਸਮਾਤਧ ਕਰਤਹ ਤਨਿ ਝਗਰਾ ਿੁਹੁ ਲੋਚਨ ਤਕਆ ਹੇਰੈ ॥

چ
سِدھ امسدھ رکہِ پِپ ھگرا ُد ُہ ولنچ ایک َہت َرے ۔۔

ਅੰਿਤਰ ਜੋਤਿ ਸਬਿੁ ਧੁਤਨ ਜਾਗੈ ਸਤਿਗੁਰੁ ਝਗਰੁ ਤਨਬੇਰੈ ॥੩॥

چ
ارتن وجت دبس د ُھں اج َگے سیگؤر ھگر پ ِیت َرے ۔۔۳۔۔
ਸੁਤਰ ਨਰ ਨਾਥ ਬੇਅੰਿ ਅਜੋਨੀ ਸਾਚੈ ਮਹਤਲ ਅਪਾਰਾ ॥

ُسر رن ناھت ےباپپ ا َجؤین سا َچے لحم انارا ۔۔

ਨਾਨਕ ਸਹਤਜ ਤਮਲੇ ਜਗਜੀਵਨ ਨਿਤਰ ਕਰਹੁ ਤਨਸਿਾਰਾ ॥੪॥੨॥

سہ
چگ
نانک ج مل ِے چپؤن دنر رکوہ ئِسیارا ۔۔۴۔۔۲۔۔
ਰਾਗੁ ਗੂਜਰੀ ਮਹਲਾ ੩ ਘਰੁ ੧

راگ ُگؤرجی ہلحم  ۳رھگ ۱
ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪਰਸਾਤਿ ॥

اِک اواکنر سیگؤر رپساد ۔۔
ਤਧਰਗੁ ਇਵੇਹਾ ਜੀਵਣਾ ਤਜਿੁ ਹਤਰ ਪਰੀਤਿ ਨ ਪਾਇ ॥

درھِگ اواہی ِجپؤنا ِجت ہر رپپپ ہن ناۓ ۔۔
ਤਜਿੁ ਕੰਤਮ ਹਤਰ ਵੀਸਰੈ ਿੂਜੈ ਲਗੈ ਜਾਇ ॥੧॥

ّک
َ
ِجت م ہر ورسیے ُدو َچے لگے اجۓ ۔۔۱۔۔
ਐਸਾ ਸਤਿਗੁਰੁ ਸੇਵੀਐ ਮਨਾ ਤਜਿੁ ਸੇਤਵਐ ਗੋਤਵਿ ਪਰੀਤਿ ਊਪਜੈ ਅਵਰ ਤਵਸਤਰ ਸਭ ਜਾਇ ॥

ااسی سیگؤر ویس پپے َ انم ِجت ویس پپے وگوِد رپپپ اُو بج َے اور وِرس سیھ اجۓ ۔۔

ਹਤਰ ਸੇਿੀ ਤਚਿੁ ਗਤਹ ਰਹੈ ਜਰਾ ਕਾ ਭਉ ਨ ਹੋਵਈ ਜੀਵਨ ਪਿਵੀ ਪਾਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ب
ہر یتیس ِجت ہگِ ر َہے رجا اک ھؤ ہن وہویئ ِجپؤن ندوی ناۓ ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਗੋਤਬੰਿ ਪਰੀਤਿ ਤਸਉ ਇਕੁ ਸਹਜੁ ਉਪਤਜਆ ਵੇਖੁ ਜੈਸੀ ਭਗਤਿ ਬਨੀ ॥

سہ
وگپِید رپپپ سِیؤ اِک ج اُبچِیا و َنکھ یسیج تگھب ینب ۔۔

ਆਪ ਸੇਿੀ ਆਪੁ ਖਾਇਆ ਿਾ ਮਨੁ ਤਨਰਮਲੁ ਹੋਆ ਜੋਿੀ ਜੋਤਿ ਸਮਈ ॥੨॥

س
ات َ
سیبی ا ت اھکنا نا نم پِرلم وہا وجیت وجت مبی ۔۔۲۔۔
ਤਬਨੁ ਭਾਗਾ ਐਸਾ ਸਤਿਗੁਰੁ ਨ ਪਾਈਐ ਜੇ ਲੋਚੈ ਸਭੁ ਕੋਇ ॥

پِں اھباگ ااسی سیگؤر ہن نا پپَے ےج ول َچے سیھ وکۓ ۔۔
ਕੂੜੈ ਕੀ ਪਾਤਲ ਤਵਚਹੁ ਤਨਕਲੈ ਿਾ ਸਿਾ ਸੁਖੁ ਹੋਇ ॥੩॥

ُکؤ َرے یک نال وِچہؤہ ئِکلے نا دسا ُسکھ وہۓ ۔۔۳۔۔
ਨਾਨਕ ਐਸੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਤਕਆ ਓਹੁ ਸੇਵਕੁ ਸੇਵਾ ਕਰੇ ਗੁਰ ਆਗੈ ਜੀਉ ਧਰੇਇ ॥

نانک اےسی سیگؤر یک ایک او ُہ ویسک ویسا رکے ُگر ا ےگ جپؤ درھےی ۔۔
ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਭਾਣਾ ਤਚਤਿ ਕਰੇ ਸਤਿਗੁਰੁ ਆਪੇ ਤਿਪਾ ਕਰੇਇ ॥੪॥੧॥੩॥

سیگؤر اک اھبنا ِجت رکے سیگؤر ا ےپ کِرنا رکۓ ۔۔۴۔۔۱۔۔۳۔۔
ਗੂਜਰੀ ਮਹਲਾ ੩ ॥

ُگؤرجی ہلحم ۳۔۔

ਹਤਰ ਕੀ ਿੁਮ ਸੇਵਾ ਕਰਹੁ ਿੂਜੀ ਸੇਵਾ ਕਰਹੁ ਨ ਕੋਇ ਜੀ ॥

ُب
ہر یک م ویسا رکوہ ُدویج ویسا رکوہ ہن وکۓ یج ۔۔

ਹਤਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਿੇ ਮਨਹੁ ਤਚੰਤਿਆ ਿਲੁ ਪਾਈਐ ਿੂਜੀ ਸੇਵਾ ਜਨਮੁ ਤਬਰਥਾ ਜਾਇ ਜੀ ॥੧॥

ہر یک ویسا ےت مبہؤ ِجیدنا لھپ نا پپَے ُدویج ویسا منج پِراھت اجۓ یج ۔۔۱۔۔

ਹਤਰ ਮੇਰੀ ਪਰੀਤਿ ਰੀਤਿ ਹੈ ਹਤਰ ਮੇਰੀ ਹਤਰ ਮੇਰੀ ਕਥਾ ਕਹਾਨੀ ਜੀ ॥

ےہ ہر ریمی ہر ریمی اھتک اہکین یج ۔۔
ہر ریمی رپپپ ِرپپ َ
ਗੁਰ ਪਰਸਾਤਿ ਮੇਰਾ ਮਨੁ ਭੀਜੈ ਏਹਾ ਸੇਵ ਬਨੀ ਜੀਉ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ب
ُگر رپساد ریما نم ھبج َے ااہی سی ََؤ ینب جپؤ ۔۔۱۔۔راہو۔۔

ਹਤਰ ਮੇਰਾ ਤਸਤਮਰਤਿ ਹਤਰ ਮੇਰਾ ਸਾਸਿਰ ਹਤਰ ਮੇਰਾ ਬੰਧਪੁ ਹਤਰ ਮੇਰਾ ਭਾਈ ॥

ہر ریما ِسمرت ہر ریما سارتس ہر ریما دنبھت ہر ریما اھبیئ ۔۔

ਹਤਰ ਕੀ ਮੈ ਭੂਖ ਲਾਗੈ ਹਤਰ ਨਾਤਮ ਮੇਰਾ ਮਨੁ ਤਿਰਪਿੈ ਹਤਰ ਮੇਰਾ ਸਾਕੁ ਅੰਤਿ ਹੋਇ ਸਖਾਈ ॥੨॥

ب
ہر یک م َے ُھؤھک ال َگے ہر نام ریما نم رتِ پ َپے ہر ریما ساک اپپ وہۓ اھکسیئ ۔۔۲۔۔
ਹਤਰ ਤਬਨੁ ਹੋਰ ਰਾਤਸ ਕੂੜੀ ਹੈ ਚਲਤਿਆ ਨਾਤਲ ਨ ਜਾਈ ॥

ےہ دلچنا نال ہن اجیئ ۔۔
ہر پِں وہر راس ُکؤری َ

ਹਤਰ ਮੇਰਾ ਧਨੁ ਮੇਰੈ ਸਾਤਥ ਚਾਲੈ ਜਹਾ ਹਉ ਜਾਉ ਿਹ ਜਾਈ ॥੩॥

ہر ریما دنھ ریمَے ساھت اچ لَے اہج ہؤ اجو ہت اجیئ ۔۔۳۔۔
ਸੋ ਝੂਿਾ ਜੋ ਝੂਿੇ ਲਾਗੈ ਝੂਿੇ ਕਰਮ ਕਮਾਈ ॥

چ
چ
چ
وس ُھؤاھٹ وج ُھؤےھٹ ال َگے ُھؤےھٹ رکم امکیئ ۔۔
ਕਹੈ ਨਾਨਕੁ ਹਤਰ ਕਾ ਭਾਣਾ ਹੋਆ ਕਹਣਾ ਕਛੂ ਨ ਜਾਈ ॥੪॥੨॥੪॥

کج
ُ
ھ
ےہکَ نانک ہر اک اھبنا وہا انہک ؤ ہن اجیئ ۔۔۴۔۔۲۔۔۴۔۔
ਗੂਜਰੀ ਮਹਲਾ ੩ ॥

ُگؤرجی ہلحم ۳۔۔

ਜੁਗ ਮਾਤਹ ਨਾਮੁ ਿੁਲੰਭੁ ਹੈ ਗੁਰਮੁਤਖ ਪਾਇਆ ਜਾਇ ॥

ُچگ امہِ نام ُدلمبھ ےہَ ُگرمُکھ نانا اجۓ ۔۔

ਤਬਨੁ ਨਾਵੈ ਮੁਕਤਿ ਨ ਹੋਵਈ ਵੇਖਹੁ ਕੋ ਤਵਉਪਾਇ ॥੧॥

ک
پِں نا َوے مُکت ہن وہویئ ون ھہؤ وک وِوینا ِئے ۔۔۱۔۔
ਬਤਲਹਾਰੀ ਗੁਰ ਆਪਣੇ ਸਿ ਬਤਲਹਾਰੈ ਜਾਉ ॥

اہلبرے اجو ۔۔
اہلبری ُگر ا ےنپ دص َ

ਸਤਿਗੁਰ ਤਮਤਲਐ ਹਤਰ ਮਤਨ ਵਸੈ ਸਹਜੇ ਰਹੈ ਸਮਾਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

س
سیگؤر مِلیپے ہر نم و سَے ہجے ر َہے امسۓ ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਜਾਂ ਭਉ ਪਾਏ ਆਪਣਾ ਬੈਰਾਗੁ ਉਪਜੈ ਮਤਨ ਆਇ ॥

ب
اجن ھؤ ناےئ ا انپ ریباگ ا ُ بج َے نم ا ۓ ۔۔

ਬੈਰਾਗੈ ਿੇ ਹਤਰ ਪਾਈਐ ਹਤਰ ਤਸਉ ਰਹੈ ਸਮਾਇ ॥੨॥

ریبا َگے ےت ہر نا پپَے ہر سِیؤ ر َہے امسۓ ۔۔۲۔۔

ਸੇਇ ਮੁਕਿ ਤਜ ਮਨੁ ਤਜਣਤਹ ਤਿਤਰ ਧਾਿੁ ਨ ਲਾਗੈ ਆਇ ॥

ب
ےسِٔ مُکت ےج نم ِجبہے ھِر داھت ہن ال َگے ا ۓ ۔۔
ਿਸਵੈ ਿੁਆਤਰ ਰਹਿ ਕਰੇ ਤਿਰਭਵਣ ਸੋਝੀ ਪਾਇ ॥੩॥

دوسَے ُدوار رہت رکے رتِوھبَن وسیھج ناۓ ۔۔۳۔۔
ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਿੇ ਗੁਰੁ ਹੋਇਆ ਵੇਖਹੁ ਤਿਸ ਕੀ ਰਜਾਇ ॥

ک
نانک ُگر ےت ُگر وہنا ون ھہؤ ئِس یک راج ئِے ۔۔

ਇਹੁ ਕਾਰਣੁ ਕਰਿਾ ਕਰੇ ਜੋਿੀ ਜੋਤਿ ਸਮਾਇ ॥੪॥੩॥੫॥

اویہ اکرن رکنا رکے وجیت وجت امسۓ ۔۔۴۔۔۳۔۔۵۔۔
ਗੂਜਰੀ ਮਹਲਾ ੩ ॥

ُگؤرجی ہلحم ۳۔۔

ਰਾਮ ਰਾਮ ਸਭੁ ਕੋ ਕਹੈ ਕਤਹਐ ਰਾਮੁ ਨ ਹੋਇ ॥

رام رام سیھ وک ےہکَ کہی َپے رام ہن وہۓ ۔۔
ਗੁਰ ਪਰਸਾਿੀ ਰਾਮੁ ਮਤਨ ਵਸੈ ਿਾ ਿਲੁ ਪਾਵੈ ਕੋਇ ॥੧॥

ُگر رپسادی رام نم و سَے نا لھپ نا َوے وکۓ ۔۔۱۔۔
ਅੰਿਤਰ ਗੋਤਵੰਿ ਤਜਸੁ ਲਾਗੈ ਪਰੀਤਿ ॥

ارتن وگوِدن ِجس ال َگے رپپپ ۔۔

ਹਤਰ ਤਿਸੁ ਕਿੇ ਨ ਵੀਸਰੈ ਹਤਰ ਹਤਰ ਕਰਤਹ ਸਿਾ ਮਤਨ ਚੀਤਿ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ہر ئِس دکے ہن ورسیَے ہر ہر رکہِ دسا نم جپت ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਤਹਰਿੈ ਤਜਨਹ ਕੈ ਕਪਟੁ ਵਸੈ ਬਾਹਰਹੁ ਸੰਿ ਕਹਾਤਹ ॥

ےک ٹپک و سَے ناہروہ سیت اہک َہے ۔۔
ہِر َدے ِجبہھ َ
ਤਿਰਸਨਾ ਮੂਤਲ ਨ ਚੁਕਈ ਅੰਤਿ ਗਏ ਪਛੁਿਾਤਹ ॥੨॥

رتِانس مُؤل ہن ُچکبی اپپ ےئگ اتھچپہِ۔۔۲۔۔

ਅਨੇਕ ਿੀਰਥ ਜੇ ਜਿਨ ਕਰੈ ਿਾ ਅੰਿਰ ਕੀ ਹਉਮੈ ਕਿੇ ਨ ਜਾਇ ॥

اپیک ریتھت ےج نتج رکَے نا ارتن یک ہؤ م َے دکے ہن اجۓ ۔۔
ਤਜਸੁ ਨਰ ਕੀ ਿੁਤਬਧਾ ਨ ਜਾਇ ਧਰਮ ਰਾਇ ਤਿਸੁ ਿੇਇ ਸਜਾਇ ॥੩॥

ِجس رن یک ُددباھ ہن اجۓ درھم راےئ ئِس دےئ اجسۓ ۔۔۳۔۔
ਕਰਮੁ ਹੋਵੈ ਸੋਈ ਜਨੁ ਪਾਏ ਗੁਰਮੁਤਖ ਬੂਝੈ ਕੋਈ ॥

چ
وہوے وسیئ نج ناےئ ُگرمُکھ وب َھے وکیئ ۔۔
رکم َ
ਨਾਨਕ ਤਵਚਹੁ ਹਉਮੈ ਮਾਰੇ ਿਾਂ ਹਤਰ ਭੇਟੈ ਸੋਈ ॥੪॥੪॥੬॥

ب
نانک وِچہؤہ ہؤ م َے امرے نان ہر َھی َپے وسیئ ۔۔۴۔۔۴۔۔۶۔۔

ਗੂਜਰੀ ਮਹਲਾ ੩ ॥

ُگؤرجی ہلحم ۳۔۔

ਤਿਸੁ ਜਨ ਸਾਂਤਿ ਸਿਾ ਮਤਿ ਤਨਹਚਲ ਤਜਸ ਕਾ ਅਤਭਮਾਨੁ ਗਵਾਏ ॥

ب
بہ
ئِس نج ساپپ دسا مت ِ چل ِجس اک ا ھبمان وگاےئ ۔۔

ਸੋ ਜਨੁ ਤਨਰਮਲੁ ਤਜ ਗੁਰਮੁਤਖ ਬੂਝੈ ਹਤਰ ਚਰਣੀ ਤਚਿੁ ਲਾਏ ॥੧॥

چ
وس نج پِرلم ےج ُگرمُکھ ئُؤ َھے ہر رچین ِجت الےئ ۔۔۱۔۔
ਹਤਰ ਚੇਤਿ ਅਚੇਿ ਮਨਾ ਜੋ ਇਛਤਹ ਸੋ ਿਲੁ ਹੋਈ ॥

ہر َجپت ا َجپت انم وج اچھہ ِہ وس لھپ وہیئ ۔۔

ਗੁਰ ਪਰਸਾਿੀ ਹਤਰ ਰਸੁ ਪਾਵਤਹ ਪੀਵਿ ਰਹਤਹ ਸਿਾ ਸੁਖੁ ਹੋਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ُگر رپسادی ہر رس ناوہِ ویپت رہہہ دسا ُسکھ وہیئ ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਸਤਿਗੁਰੁ ਭੇਟੇ ਿਾ ਪਾਰਸੁ ਹੋਵੈ ਪਾਰਸੁ ਹੋਇ ਿ ਪੂਜ ਕਰਾਏ ॥

سیگ ب
ھی
پ
وہوے نارس وہۓ ت ئُؤچ رکاےئ ۔۔
س
ر
ا
ن
ا
ن
ے
ؤر
َ
ਜੋ ਉਸੁ ਪੂਜੇ ਸੋ ਿਲੁ ਪਾਏ ਿੀਤਖਆ ਿੇਵੈ ਸਾਚੁ ਬੁਝਾਏ ॥੨॥

پ
وج اُس ئُؤےج وس لھپ ناےئ د یکھیا دویَے ساچ اھجبےئ ۔۔۲۔۔
ਤਵਣੁ ਪਾਰਸੈ ਪੂਜ ਨ ਹੋਵਈ ਤਵਣੁ ਮਨ ਪਰਚੇ ਅਵਰਾ ਸਮਝਾਏ ॥

وِن نار سَے ئُؤچ ہن وہویئ وِن نم رپےچ ا َورا اھجمسےئ ۔۔
ਗੁਰੂ ਸਿਾਏ ਅਤਗਆਨੀ ਅੰਧਾ ਤਕਸੁ ਓਹੁ ਮਾਰਤਗ ਪਾਏ ॥੩॥

ُگؤ ُرو دساےئ اگ ِیاین ادناھ کِس ااووہ امرگ ناےئ ۔۔۳۔۔

ਨਾਨਕ ਤਵਣੁ ਨਿਰੀ ਤਕਛੂ ਨ ਪਾਈਐ ਤਜਸੁ ਨਿਤਰ ਕਰੇ ਸੋ ਪਾਏ ॥

کِج
نانک وِن دنری ُھؤ ہن نا پپَے ِجس دنر رکے وس ناےئ ۔۔

ਗੁਰ ਪਰਸਾਿੀ ਿੇ ਵਤਿਆਈ ਅਪਣਾ ਸਬਿੁ ਵਰਿਾਏ ॥੪॥੫॥੭॥

ُگر رپسادی دے ودنایئ اانپ دبس ورناےئ ۔۔۴۔۔۵۔۔۷۔۔
ਗੂਜਰੀ ਮਹਲਾ ੩ ਪੰਚਪਿੇ ॥

ُگؤرجی ہلحم  ۳پبچیدے ۔۔

ਨਾ ਕਾਸੀ ਮਤਿ ਊਪਜੈ ਨਾ ਕਾਸੀ ਮਤਿ ਜਾਇ ॥

ہن اکیس مت اُو بج َے ہن اکیس مت اجۓ ۔۔

ਸਤਿਗੁਰ ਤਮਤਲਐ ਮਤਿ ਊਪਜੈ ਿਾ ਇਹ ਸੋਝੀ ਪਾਇ ॥੧॥

سیگؤر مِلیپے مت اُو بج َے نا اہہی وسیھج ناۓ ۔۔۱۔۔
ਹਤਰ ਕਥਾ ਿੂੰ ਸੁਤਣ ਰੇ ਮਨ ਸਬਿੁ ਮੰਤਨ ਵਸਾਇ ॥

نم وساےئ ۔۔
ہر اھتک ئُؤن ُسں رے نم دبس ّ
ਇਹ ਮਤਿ ਿੇਰੀ ਤਥਰੁ ਰਹੈ ਿਾਂ ਭਰਮੁ ਤਵਚਹੁ ਜਾਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ب
اہہی مت ریتی ھِر ر َہے نان رھبم وِچہؤ اجۓ ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਹਤਰ ਚਰਣ ਤਰਿੈ ਵਸਾਇ ਿੂ ਤਕਲਤਵਖ ਹੋਵਤਹ ਨਾਸੁ ॥

ہر رچن ر َِدے وساےئ ئُؤ کِلؤِھک وہوہِ ناس ۔۔

ਪੰਚ ਭੂ ਆਿਮਾ ਵਤਸ ਕਰਤਹ ਿਾ ਿੀਰਥ ਕਰਤਹ ਤਨਵਾਸੁ ॥੨॥

پب ب
ج ُھؤ ا امت وس رکہِ نا ریتھت رکہِ ئِؤاس ۔۔۲۔۔
ਮਨਮੁਤਖ ਇਹੁ ਮਨੁ ਮੁਗਧੁ ਹੈ ਸੋਝੀ ਤਕਛੂ ਨ ਪਾਇ ॥

مب
کِج
م
ک
ُ
ھ
ُ
م
گ
ےہ وسیھج ؤ ہن ناۓ ۔۔
ھ اوہی نم ُ دھ َ
ਹਤਰ ਕਾ ਨਾਮੁ ਨ ਬੁਝਈ ਅੰਤਿ ਗਇਆ ਪਛੁਿਾਇ ॥੩॥

بج
ھب
پ
ہر اک نام ہن ی ا پ ایگ اتھچپےئ ۔۔۳۔۔

ਇਹੁ ਮਨੁ ਕਾਸੀ ਸਤਭ ਿੀਰਥ ਤਸਤਮਰਤਿ ਸਤਿਗੁਰ ਿੀਆ ਬੁਝਾਇ ॥

ب
ُج
ئ
ِ
اوہی نم اکیس سیھ ریتھت ِسمرت سیگؤر دنا ھا ے ۔۔

ਅਿਸਤਿ ਿੀਰਥ ਤਿਸੁ ਸੰਤਗ ਰਹਤਹ ਤਜਨ ਹਤਰ ਤਹਰਿੈ ਰਤਹਆ ਸਮਾਇ ॥੪॥

ب
ا ھسیھ ریتھت ئِس گنس رہہہ ِجں ہر ہِر َدے رایہ امسۓ ۔۔۴۔۔

ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਤਮਤਲਐ ਹੁਕਮੁ ਬੁਤਝਆ ਏਕੁ ਵਤਸਆ ਮਤਨ ਆਇ ॥

ک ب
نانک سیگؤر مِلیپے ُچ م ُجھیا انک وایس نم ا ۓ ۔۔

ਜੋ ਿੁਧੁ ਭਾਵੈ ਸਭੁ ਸਚੁ ਹੈ ਸਚੇ ਰਹੈ ਸਮਾਇ ॥੫॥੬॥੮॥

ےہ ےچس ر َہے امسۓ ۔۔۵۔۔۶۔۔۸۔۔
اھبوے سیھ چس َ
وج ُندھ َ
ਗੂਜਰੀ ਮਹਲਾ ੩ ਿੀਜਾ ॥

ُگؤرجی ہلحم  ۳اجیت ۔۔

ਏਕੋ ਨਾਮੁ ਤਨਧਾਨੁ ਪੰਤਿਿ ਸੁਤਣ ਤਸਖੁ ਸਚੁ ਸੋਈ ॥

اوکی نام ن ِداھن ڈنپت ُسں سِکھ چس وسیئ ۔۔

ਿੂਜੈ ਭਾਇ ਜੇਿਾ ਪੜਤਹ ਪੜਿ ਗੁਣਿ ਸਿਾ ਿੁਖੁ ਹੋਈ ॥੧॥

ُدو َچے اھبےئ َچییا ڑپہِ ڑپت ُگپت دسا ُدھک وہیئ ۔۔۱۔۔
ਹਤਰ ਚਰਣੀ ਿੂੰ ਲਾਤਗ ਰਹੁ ਗੁਰ ਸਬਤਿ ਸੋਝੀ ਹੋਈ ॥

ہر رچین ئُؤن الگ روہ ُگر دبس وسیھج وہیئ ۔۔

ਹਤਰ ਰਸੁ ਰਸਨਾ ਚਾਖੁ ਿੂੰ ਿਾਂ ਮਨੁ ਤਨਰਮਲੁ ਹੋਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ہر رس رانس اچھک ئُؤن نان نم پِرلم وہیئ ۔۔۱۔۔راہو۔۔

ਸਤਿਗੁਰ ਤਮਤਲਐ ਮਨੁ ਸੰਿੋਖੀਐ ਿਾ ਤਿਤਰ ਤਿਰਸਨਾ ਭੂਖ ਨ ਹੋਇ ॥

ک
ب
ب
سیگؤر مِلیپے نم وتنس ھیپے نا ھِر رتِانس ُھؤھک ہن وہۓ ۔۔

ਨਾਮੁ ਤਨਧਾਨੁ ਪਾਇਆ ਪਰ ਘਤਰ ਜਾਇ ਨ ਕੋਇ ॥੨॥

نام ن ِداھن نانا رپ رھگ اجۓ ہن وکۓ ۔۔۲۔۔
ਕਥਨੀ ਬਿਨੀ ਜੇ ਕਰੇ ਮਨਮੁਤਖ ਬੂਝ ਨ ਹੋਇ ॥

مب
ینھتک دبین ےج رکے مُکھ ئُؤھج ہن وہۓ ۔۔
ਗੁਰਮਿੀ ਘਤਟ ਚਾਨਣਾ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਪਾਵੈ ਸੋਇ ॥੩॥

ُگریتم ٹھگ اچانن ہر نام نا َوے وسۓ ۔۔۳۔۔

ਸੁਤਣ ਸਾਸਿਰ ਿੂੰ ਨ ਬੁਝਹੀ ਿਾ ਤਿਰਤਹ ਬਾਰੋ ਬਾਰ ॥

بُج
ب
ھ
ہ
ھ
ُسں سارتس ئُؤن ہن ی نا ِرہِ نارو نار ۔۔

ਸੋ ਮੂਰਖੁ ਜੋ ਆਪੁ ਨ ਪਛਾਣਈ ਸਤਚ ਨ ਧਰੇ ਤਪਆਰੁ ॥੪॥

وس مُؤرھک وج ا ت ہن اھچپیئن چس ہن درھے ایپر ۔۔۴۔۔
ਸਚੈ ਜਗਿੁ ਿਹਕਾਇਆ ਕਹਣਾ ਕਛੂ ਨ ਜਾਇ ॥

کج
ُ
ھ
سج َے تگج داکہنا انہک ؤ ہن اجۓ ۔۔

ਨਾਨਕ ਜੋ ਤਿਸੁ ਭਾਵੈ ਸੋ ਕਰੇ ਤਜਉ ਤਿਸ ਕੀ ਰਜਾਇ ॥੫॥੭॥੯॥

ئ
ویج ئِس یک راج ئِے ۔۔۵۔۔۷۔۔۹۔۔
اھبوے وس رکے ٔ
نانک وج ِس َ
ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪਰਸਾਤਿ ॥

اِک اواکنر سیگؤر رپساد ۔۔
ਰਾਗੁ ਗੂਜਰੀ ਮਹਲਾ ੪ ਚਉਪਿੇ ਘਰੁ ੧ ॥

راگ ُگؤرجی ہلحم  ۴جؤندے رھگ ۱۔۔

ਹਤਰ ਕੇ ਜਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸਿ ਪੁਰਖਾ ਹਉ ਤਬਨਉ ਕਰਉ ਗੁਰ ਪਾਤਸ ॥

ہر ےک نج سیگؤر ست ُپراھک ہؤ پِپؤ رکو ُگر ناس ۔۔

ਹਮ ਕੀਰੇ ਤਕਰਮ ਸਤਿਗੁਰ ਸਰਣਾਈ ਕਤਰ ਿਇਆ ਨਾਮੁ ਪਰਗਾਤਸ ॥੧॥

۔۔۱مہ کِترے کِرم سیگؤر رسنایئ رک دایئ نام رپاگس ۔۔
ਮੇਰੇ ਮੀਿ ਗੁਰਿੇਵ ਮੋ ਕਉ ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਪਰਗਾਤਸ ॥

ریمے تیم ُگردوی وم کؤ رام نام رپاگس ۔۔

ਗੁਰਮਤਿ ਨਾਮੁ ਮੇਰਾ ਪਰਾਨ ਸਖਾਈ ਹਤਰ ਕੀਰਤਿ ਹਮਰੀ ਰਹਰਾਤਸ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

۔۔راہو۔۔۱ُگرمت نام ریما رپان اھکسیئ ہر ریکت رمہی رہراس ۔۔
ਹਤਰ ਜਨ ਕੇ ਵਿਭਾਗ ਵਿੇਰੇ ਤਜਨ ਹਤਰ ਹਤਰ ਸਰਧਾ ਹਤਰ ਤਪਆਸ ॥

ہر نج ےک وداھبگ ودریے ِجں ہر ہر رسداھ ہر ایپس ۔۔

ਹਤਰ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਤਮਲੈ ਤਿਰਪਿਾਸਤਹ ਤਮਤਲ ਸੰਗਤਿ ਗੁਣ ਪਰਗਾਤਸ ॥੨॥

۔۔۲ہر ہر نام ملَ ِے رتِاتپسہہ مِل تگنس ُگں رپاگس ۔۔

ਤਜਨਹ ਹਤਰ ਹਤਰ ਹਤਰ ਰਸੁ ਨਾਮੁ ਨ ਪਾਇਆ ਿੇ ਭਾਗਹੀਣ ਜਮ ਪਾਤਸ ॥

گ
ِجبہھ ہر ہر ہر رس نام ہن نانا ےت اھب ہیں مج ناس ۔۔

ਜੋ ਸਤਿਗੁਰ ਸਰਤਣ ਸੰਗਤਿ ਨਹੀ ਆਏ ਤਧਰਗੁ ਜੀਵੇ ਤਧਰਗੁ ਜੀਵਾਤਸ ॥੩॥

۔۔۳وج سیگؤر رسن تگنس یہن ا ےئ درھِگ ویجے درھِگ ویجاس ۔۔
ਤਜਨ ਹਤਰ ਜਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸੰਗਤਿ ਪਾਈ ਤਿਨ ਧੁਤਰ ਮਸਿਤਕ ਤਲਤਖਆ ਤਲਖਾਤਸ ॥

نج ہر نج سیگؤر تگنس نایئ پِں د ُھر کتسم لک ِھیا لک ِھاس ۔۔

ਧੰਨੁ ਧੰਨੁ ਸਿਸੰਗਤਿ ਤਜਿੁ ਹਤਰ ਰਸੁ ਪਾਇਆ ਤਮਤਲ ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਪਰਗਾਤਸ ॥੪॥੧॥

۔۔۱۔۔۴نھ سیسیگت ِجت ہر رس نانا مِل نانک نام رپاگس ۔۔
ّ دنھّ د
ਗੂਜਰੀ ਮਹਲਾ ੪ ॥

۔۔۴ ُگؤرجی ہلحم

ਗੋਤਵੰਿੁ ਗੋਤਵੰਿੁ ਪਰੀਿਮੁ ਮਤਨ ਪਰੀਿਮੁ ਤਮਤਲ ਸਿਸੰਗਤਿ ਸਬਤਿ ਮਨੁ ਮੋਹੈ ॥

وگوِدن وگوِدن رپمتی نم رپمتی مِل سیسیگت دبس نم وم َہے ۔۔

ਜਤਪ ਗੋਤਵੰਿੁ ਗੋਤਵੰਿੁ ਤਧਆਈਐ ਸਭ ਕਉ ਿਾਨੁ ਿੇਇ ਪਰਭੁ ਓਹੈ ॥੧॥

جت وگوِدن وگوِدن دایھ نیپے َ سیھ کؤ دان دےئ رپَھب او َہے ۔۔۱۔۔
ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਜਨਾ ਮੋ ਕਉ ਗੋਤਵੰਿੁ ਗੋਤਵੰਿੁ ਗੋਤਵੰਿੁ ਮਨੁ ਮੋਹੈ ॥

ریمے اھبیئ انج وم کؤ وگوِدن وگوِدن وگوِدن نم وم َہے ۔۔
ਗੋਤਵੰਿ ਗੋਤਵੰਿ ਗੋਤਵੰਿ ਗੁਣ ਗਾਵਾ ਤਮਤਲ ਗੁਰ ਸਾਧਸੰਗਤਿ ਜਨੁ ਸੋਹੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

وگوِدن وگوِدن وگوِدن ُگں اگوا مِل ُگر سادھسیگت نج وس َہے ۔۔۱۔۔راہو۔۔

ਸੁਖ ਸਾਗਰ ਹਤਰ ਭਗਤਿ ਹੈ ਗੁਰਮਤਿ ਕਉਲਾ ਤਰਤਧ ਤਸਤਧ ਲਾਗੈ ਪਤਗ ਓਹੈ ॥

ُسکھ سارگ ہر تگھب ےہَ ُگرمت کؤال رِدھ سِدھ ال َگے َ نگ او َہے ۔۔
ਜਨ ਕਉ ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਆਧਾਰਾ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਜਪਿ ਹਤਰ ਨਾਮੇ ਸੋਹੈ ॥੨॥

نج کؤ رام نام ا داھرا ہر نام جپت ہر ناےم وس َہے ۔۔۲۔۔
ਿੁਰਮਤਿ ਭਾਗਹੀਨ ਮਤਿ ਿੀਕੇ ਨਾਮੁ ਸੁਨਿ ਆਵੈ ਮਤਨ ਰੋਹੈ ॥

درمت اھبگہی
س
ی
م
ے نم رو َہے ۔۔
و
ا
ت
م
ا
ن
ےکیھپ
ت
ں
ُ
ُ
َ
ਕਊਆ ਕਾਗ ਕਉ ਅੰਤਮਰਿ ਰਸੁ ਪਾਈਐ ਤਿਰਪਿੈ ਤਵਸਟਾ ਖਾਇ ਮੁਤਖ ਗੋਹੈ ॥੩॥

اھکۓ مُکھ وگ َہے ۔۔۳۔۔
کؤا اکگ کؤ ارمت رس نا پپَے ِرت پ َپے وِاٹس
ِ
ਅੰਤਮਰਿ ਸਰੁ ਸਤਿਗੁਰੁ ਸਤਿਵਾਿੀ ਤਜਿੁ ਨਾਿੈ ਕਊਆ ਹੰਸੁ ਹੋਹੈ ॥

ارمت رس سیگؤر وتسادی ِجت نا ئَے کؤا سنہ وہےہَ ۔۔

ਨਾਨਕ ਧਨੁ ਧੰਨੁ ਵਿੇ ਵਿਭਾਗੀ ਤਜਨਹ ਗੁਰਮਤਿ ਨਾਮੁ ਤਰਿੈ ਮਲੁ ਧੋਹੈ ॥੪॥੨॥

نھ ودے وداھبیگ ِجبہھ ُگرمت نام ر َِدے لم دوھ َہے ۔۔۴۔۔۲۔۔
نانک دنھ د ّ

ਗੂਜਰੀ ਮਹਲਾ ੪ ॥

ُگؤرجی ہلحم ۴۔۔

ਹਤਰ ਜਨ ਊਿਮ ਊਿਮ ਬਾਣੀ ਮੁਤਖ ਬੋਲਤਹ ਪਰਉਪਕਾਰੇ ॥

ہل رپاُاکپرے ۔۔
ہر نج اُومت اُومت ناین مُکھ وب ِ

ਜੋ ਜਨੁ ਸੁਣੈ ਸਰਧਾ ਭਗਤਿ ਸੇਿੀ ਕਤਰ ਤਕਰਪਾ ਹਤਰ ਤਨਸਿਾਰੇ ॥੧॥

وج نج ُسیے َ رسداھ تگھب َ
سیبی رک کِرنا ہر ئِسیارے ۔۔۱۔۔
ਰਾਮ ਮੋ ਕਉ ਹਤਰ ਜਨ ਮੇਤਲ ਤਪਆਰੇ ॥

رام وم کؤ ہر نج لیم ایپرے ۔۔
ਮੇਰੇ ਪਰੀਿਮ ਪਰਾਨ ਸਤਿਗੁਰੁ ਗੁਰੁ ਪੂਰਾ ਹਮ ਪਾਪੀ ਗੁਤਰ ਤਨਸਿਾਰੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ریمے رپمتی رپان سیگؤر ُگر ئُؤرا مہ نایپ ُگر ئِسیارے ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਗੁਰਮੁਤਖ ਵਿਭਾਗੀ ਵਿਭਾਗੇ ਤਜਨ ਹਤਰ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਅਧਾਰੇ ॥

ُگرمُکھ وداھبیگ وداھبےگ ِجں ہر ہر نام اداھرے ۔۔

ਹਤਰ ਹਤਰ ਅੰਤਮਰਿੁ ਹਤਰ ਰਸੁ ਪਾਵਤਹ ਗੁਰਮਤਿ ਭਗਤਿ ਭੰਿਾਰੇ ॥੨॥

ہر ہر ارمت ہر رس ناوہِ ُگرمت تگھب ڈنھبارے ۔۔۲۔۔

ਤਜਨ ਿਰਸਨੁ ਸਤਿਗੁਰ ਸਿ ਪੁਰਖ ਨ ਪਾਇਆ ਿੇ ਭਾਗਹੀਣ ਜਤਮ ਮਾਰੇ ॥

گ
ِجں درنس سیگؤر ست ُپرھک ہن نانا ےت اھب ہیں مج امرے ۔۔

ਸੇ ਕੂਕਰ ਸੂਕਰ ਗਰਧਭ ਪਵਤਹ ਗਰਭ ਜੋਨੀ ਿਤਯ ਮਾਰੇ ਮਹਾ ਹਤਿਆਰੇ ॥੩॥

ےس ُکؤرک سُؤرک رگدھبھ وپہِ رگھب وجین دۓ امرے اہم ہ ِییارے ۔۔۳۔۔
ਿੀਨ ਿਇਆਲ ਹੋਹੁ ਜਨ ਊਪਤਰ ਕਤਰ ਤਕਰਪਾ ਲੇਹੁ ਉਬਾਰੇ ॥

دنی دنال وھوھ نج اُورپ رک کِرنا وہیل اُنارے ۔۔

ਨਾਨਕ ਜਨ ਹਤਰ ਕੀ ਸਰਣਾਈ ਹਤਰ ਭਾਵੈ ਹਤਰ ਤਨਸਿਾਰੇ ॥੪॥੩॥

اھبوے ہر ئِسیارے ۔۔۴۔۔۳۔۔
نانک نج ہر یک رسنایئ ہر َ
ਗੂਜਰੀ ਮਹਲਾ ੪ ॥

ُگؤرجی ہلحم ۴۔۔

ਹੋਹੁ ਿਇਆਲ ਮੇਰਾ ਮਨੁ ਲਾਵਹੁ ਹਉ ਅਨਤਿਨੁ ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਤਨਿ ਤਧਆਈ ॥

وہوہ دنال ریما نم الووہ ہؤ ا َن ِدن رام نام پِپ دایھیئ ۔۔
ਸਤਭ ਸੁਖ ਸਤਭ ਗੁਣ ਸਤਭ ਤਨਧਾਨ ਹਤਰ ਤਜਿੁ ਜਤਪਐ ਿੁਖ ਭੁਖ ਸਭ ਲਤਹ ਜਾਈ ॥੧॥

ب
سیھ ُسکھ سیھ ُگں سیھ ن ِداھن ہر ِجت چیپَے ُدھک ُھکھ سیھ ہہل اجیئ ۔۔۱۔۔
ਮਨ ਮੇਰੇ ਮੇਰਾ ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਸਖਾ ਹਤਰ ਭਾਈ ॥

نم ریمے ریما رام نام اھکس ہر اھبیئ ۔۔
ਗੁਰਮਤਿ ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਜਸੁ ਗਾਵਾ ਅੰਤਿ ਬੇਲੀ ਿਰਗਹ ਲਏ ਛਿਾਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ُگرمت رام نام سج اگوا اپپ یلیب درہگ ےئل چھدایئ ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਿੂੰ ਆਪੇ ਿਾਿਾ ਪਰਭੁ ਅੰਿਰਜਾਮੀ ਕਤਰ ਤਕਰਪਾ ਲੋਚ ਮੇਰੈ ਮਤਨ ਲਾਈ ॥

ئُؤن ا ےپ دانا رپَھب ارتناجیم رک کِرنا ولچ ریمَے نم الیئ ۔۔

ਮੈ ਮਤਨ ਿਤਨ ਲੋਚ ਲਗੀ ਹਤਰ ਸੇਿੀ ਪਰਤਭ ਲੋਚ ਪੂਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਸਰਣਾਈ ॥੨॥

م َے نم نت ولچ یگل ہر َ
سیبی رپَھب ولچ ئُؤری سیگؤر رسنایئ ۔۔۲۔۔

ਮਾਣਸ ਜਨਮੁ ਪੁੰਤਨ ਕਤਰ ਪਾਇਆ ਤਬਨੁ ਨਾਵੈ ਤਧਰਗੁ ਤਧਰਗੁ ਤਬਰਥਾ ਜਾਈ ॥

امسن منج ُپ ّں رک نانا پِں نا َوے درھِگ درھِگ پِراھت اجیئ ۔۔

ਨਾਮ ਤਬਨਾ ਰਸ ਕਸ ਿੁਖੁ ਖਾਵੈ ਮੁਖੁ ਿੀਕਾ ਥੁਕ ਥੂਕ ਮੁਤਖ ਪਾਈ ॥੩॥

ُب
اھکوے مُکھ اکیھپ ُبھک ھؤک مُکھ نایئ ۔۔۳۔۔
نام پِیا رس سک ُدھک َ

ਜੋ ਜਨ ਹਤਰ ਪਰਭ ਹਤਰ ਹਤਰ ਸਰਣਾ ਤਿਨ ਿਰਗਹ ਹਤਰ ਹਤਰ ਿੇ ਵਤਿਆਈ ॥

وج نج ہر رپَھب ہر ہر رسنا پِں درہگ ہر ہر دے ودنایئ ۔۔

ਧੰਨੁ ਧੰਨੁ ਸਾਬਾਤਸ ਕਹੈ ਪਰਭੁ ਜਨ ਕਉ ਜਨ ਨਾਨਕ ਮੇਤਲ ਲਏ ਗਤਲ ਲਾਈ ॥੪॥੪॥

نھ ساناس ےہکَ رپَھب نج کؤ نج نانک لیم ےئل لگ الیئ ۔۔۴۔۔۴۔۔
دنھّ د ّ
ਗੂਜਰੀ ਮਹਲਾ ੪ ॥

ُگؤرجی ہلحم ۴۔۔

ਗੁਰਮੁਤਖ ਸਖੀ ਸਹੇਲੀ ਮੇਰੀ ਮੋ ਕਉ ਿੇਵਹੁ ਿਾਨੁ ਹਤਰ ਪਰਾਨ ਜੀਵਾਇਆ ॥

ُگرمُکھ یھکس یلیہس ریمی وم کؤ دویہہؤ دان ہر رپان ویجانا ۔۔

ਹਮ ਹੋਵਹ ਲਾਲੇ ਗੋਲੇ ਗੁਰਤਸਖਾ ਕੇ ਤਜਨਹਾ ਅਨਤਿਨੁ ਹਤਰ ਪਰਭੁ ਪੁਰਖੁ ਤਧਆਇਆ ॥੧॥

مہ وہوہ الےل وگےل ُگر ِسکھا ےک ِجبہھا ادنِن ہر رپَھب ُپرھک دایھنا ۔۔۱۔۔
ਮੇਰੈ ਮਤਨ ਿਤਨ ਤਬਰਹੁ ਗੁਰਤਸਖ ਪਗ ਲਾਇਆ ॥

ریمَے نم نت پِروہ ُگر ِسکھ نگ النا ۔۔

ਮੇਰੇ ਪਰਾਨ ਸਖਾ ਗੁਰ ਕੇ ਤਸਖ ਭਾਈ ਮੋ ਕਉ ਕਰਹੁ ਉਪਿੇਸੁ ਹਤਰ ਤਮਲੈ ਤਮਲਾਇਆ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ریمے رپان اھکس ُگر ےک ِسکھ اھبیئ وم کؤ رکوہ ا ُندسی ہر ملَ ِے مِالنا ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਜਾ ਹਤਰ ਪਰਭ ਭਾਵੈ ਿਾ ਗੁਰਮੁਤਖ ਮੇਲੇ ਤਜਨਹ ਵਚਨ ਗੁਰੂ ਸਤਿਗੁਰ ਮਤਨ ਭਾਇਆ ॥

اھبوے نا ُگرمُکھ ےلیم ِجبہھ ونچ ُگؤ ُرو سیگؤر نم اھبنا ۔۔
اج ہر رپَھب َ

ਵਿਭਾਗੀ ਗੁਰ ਕੇ ਤਸਖ ਤਪਆਰੇ ਹਤਰ ਤਨਰਬਾਣੀ ਤਨਰਬਾਣ ਪਿੁ ਪਾਇਆ ॥੨॥

وداھبیگ ُگر ےک سِکھ ایپرے ہر پِرناین پِرنان ند نانا ۔۔۲۔۔

ਸਿਸੰਗਤਿ ਗੁਰ ਕੀ ਹਤਰ ਤਪਆਰੀ ਤਜਨ ਹਤਰ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਮੀਿਾ ਮਤਨ ਭਾਇਆ ॥

سیسیگت ُگر یک ہر ایپری ِجں ہر ہر نام اھٹیم نم اھبنا ۔۔

ਤਜਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸੰਗਤਿ ਸੰਗੁ ਨ ਪਾਇਆ ਸੇ ਭਾਗਹੀਣ ਪਾਪੀ ਜਤਮ ਖਾਇਆ ॥੩॥

گ
ِجں سیگؤر تگنس گنس ہن نانا ےس اھب ہیں نایپ مج اھکنا ۔۔۳۔۔

ਆਤਪ ਤਿਪਾਲੁ ਤਿਪਾ ਪਰਭੁ ਧਾਰੇ ਹਤਰ ਆਪੇ ਗੁਰਮੁਤਖ ਤਮਲੈ ਤਮਲਾਇਆ ॥

ا ت کِرنال کِرنا رپَھب داھرے ہر ا ےپ ُگرمُکھ ملَ ِے مِالنا ۔۔

ਜਨੁ ਨਾਨਕੁ ਬੋਲੇ ਗੁਣ ਬਾਣੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਹਤਰ ਨਾਤਮ ਸਮਾਇਆ ॥੪॥੫॥

نج نانک وبےل ُگں ناین ُگرناین ہر نام امسنا ۔۔۴۔۔۵۔۔
ਗੂਜਰੀ ਮਹਲਾ ੪ ॥

ُگؤرجی ہلحم ۴۔۔

ਤਜਨ ਸਤਿਗੁਰੁ ਪੁਰਖੁ ਤਜਤਨ ਹਤਰ ਪਰਭੁ ਪਾਇਆ ਮੋ ਕਉ ਕਤਰ ਉਪਿੇਸੁ ਹਤਰ ਮੀਿ ਲਗਾਵੈ ॥

ج
ج
اگلوے ۔۔
ِ ں سیگؤر ُپرھک ِ ں ہر رپَھب نانا وم کؤ رک ا ُندسی ہر ھٹیم َ
ਮਨੁ ਿਨੁ ਸੀਿਲੁ ਸਭ ਹਤਰਆ ਹੋਆ ਵਿਭਾਗੀ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਤਧਆਵੈ ॥੧॥

ایھوے ۔۔۱۔۔
نم نت لتیس سیھ ہ ِرنا وہا وداھبیگ ہر نام د َ
ਭਾਈ ਰੇ ਮੋ ਕਉ ਕੋਈ ਆਇ ਤਮਲੈ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਤਿਰੜਾਵੈ ॥

اھبیئ رے وم کؤ وکیئ ا ۓ ملَ ِے ہر نام درِرا َوے ۔۔
ਮੇਰੇ ਪਰੀਿਮ ਪਰਾਨ ਮਨੁ ਿਨੁ ਸਭੁ ਿੇਵਾ ਮੇਰੇ ਹਤਰ ਪਰਭ ਕੀ ਹਤਰ ਕਥਾ ਸੁਨਾਵੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ریمے رپمتی رپان نم نت سیھ َدویا ریمے ہر رپَھب یک ہر اھتک ُسیا َوے ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਧੀਰਜੁ ਧਰਮੁ ਗੁਰਮਤਿ ਹਤਰ ਪਾਇਆ ਤਨਿ ਹਤਰ ਨਾਮੈ ਹਤਰ ਤਸਉ ਤਚਿੁ ਲਾਵੈ ॥

الوے ۔۔
دھترچ درھم ُگرمت ہر نانا پِپ ہر نا م َے ہر سِیؤ ِجت َ
ਅੰਤਮਰਿ ਬਚਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਜੋ ਬੋਲੈ ਸੋ ਮੁਤਖ ਅੰਤਮਰਿੁ ਪਾਵੈ ॥੨॥

ارمت نچب سیگؤر یک ناین وج وب لَے وس مُکھ ارمِت نا َوے ۔۔۲۔۔

ਤਨਰਮਲੁ ਨਾਮੁ ਤਜਿੁ ਮੈਲੁ ਨ ਲਾਗੈ ਗੁਰਮਤਿ ਨਾਮੁ ਜਪੈ ਤਲਵ ਲਾਵੈ ॥

م
الوے ۔۔
پِرلم نام ِجت َیل ہن ال َگے ُگرمت نام جپَے لِؤ َ

ਨਾਮੁ ਪਿਾਰਥੁ ਤਜਨ ਨਰ ਨਹੀ ਪਾਇਆ ਸੇ ਭਾਗਹੀਣ ਮੁਏ ਮਤਰ ਜਾਵੈ ॥੩॥

گہی
ج
اجوے ۔۔۳۔۔
نام ندارھت ِ ں رن یہن نانا ےس اھب ں مُؤےئ رم َ

ਆਨਿ ਮੂਲੁ ਜਗਜੀਵਨ ਿਾਿਾ ਸਭ ਜਨ ਕਉ ਅਨਿੁ ਕਰਹੁ ਹਤਰ ਤਧਆਵੈ ॥

چگ
ایھوے ۔۔
ا َند مُؤل چپؤن دانا سیھ نج کؤ ا َند رکوہ ہر د َ

ਿੂੰ ਿਾਿਾ ਜੀਅ ਸਤਭ ਿੇਰੇ ਜਨ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਤਖ ਬਖਤਸ ਤਮਲਾਵੈ ॥੪॥੬॥

نک
ئُؤن دانا ایج سیھ ریتے نج نانک ُگرمُکھ ھس م َِ
الوے ۔۔۴۔۔۶۔۔
ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪਰਸਾਤਿ ॥

اِک اواکنر سیگؤر رپساد ۔۔
ਗੂਜਰੀ ਮਹਲਾ ੪ ਘਰੁ ੩ ॥

ُگؤرجی ہلحم  ۴رھگ ۳۔۔

ਮਾਈ ਬਾਪ ਪੁਿਰ ਸਤਭ ਹਤਰ ਕੇ ਕੀਏ ॥

امیئ نات ُنتر سیھ ہر ےک ےئیک ۔۔

ਸਭਨਾ ਕਉ ਸਨਬੰਧੁ ਹਤਰ ਕਤਰ ਿੀਏ ॥੧॥

سبھیا کؤ سیییدھ ہر رک د پپے ۔۔۱۔۔
ਹਮਰਾ ਜੋਰੁ ਸਭੁ ਰਤਹਓ ਮੇਰੇ ਬੀਰ ॥

رمہاوجر سیھ رویہ ریمے ریب ۔۔

ਹਤਰ ਕਾ ਿਨੁ ਮਨੁ ਸਭੁ ਹਤਰ ਕੈ ਵਤਸ ਹੈ ਸਰੀਰ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ہر اک نت نم سیھ ہر ےکَ وس ےہَ رسری ۔۔۱۔۔راہو۔۔

ਭਗਿ ਜਨਾ ਕਉ ਸਰਧਾ ਆਤਪ ਹਤਰ ਲਾਈ ॥

تگھب انج کؤ رسداھ ا ت ہر الیئ ۔۔
ਤਵਚੇ ਤਗਰਸਿ ਉਿਾਸ ਰਹਾਈ ॥੨॥

رگست اُداس راہیئ ۔۔۲۔۔
وِےچ ِ
ਜਬ ਅੰਿਤਰ ਪਰੀਤਿ ਹਤਰ ਤਸਉ ਬਤਨ ਆਈ ॥

جت ارتن رپپپ ہر سِیؤ نب ا یئ ۔۔

ਿਬ ਜੋ ਤਕਛੁ ਕਰੇ ਸੁ ਮੇਰੇ ਹਤਰ ਪਰਭ ਭਾਈ ॥੩॥

ک
پپ وج ِچھ

رکے س ریمے ہر رپَھب اھبیئ ۔۔۳۔۔
ਤਜਿੁ ਕਾਰੈ ਕੰਤਮ ਹਮ ਹਤਰ ਲਾਏ ॥

ّک
جت َاکرے م مہ ہر الےئ ۔۔

ਸੋ ਹਮ ਕਰਹ ਜੁ ਆਤਪ ਕਰਾਏ ॥੪॥

وس مہ رکہ وج ا ت رکاےئ ۔۔۴۔۔
ਤਜਨ ਕੀ ਭਗਤਿ ਮੇਰੇ ਪਰਭ ਭਾਈ ॥

ِجں یک تگھب ریمے رپَھب اھبیئ ۔۔
ਿੇ ਜਨ ਨਾਨਕ ਰਾਮ ਨਾਮ ਤਲਵ ਲਾਈ ॥੫॥੧॥੭॥੧੬॥

ےت نج نانک رام نام لِؤ الیئ ۔۔۵۔۔۱۔۔۷۔۔۱۶۔۔
ਗੂਜਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ਚਉਪਿੇ ਘਰੁ ੧

ُگؤرجی ہلحم  ۵جؤندے رھگ ۱
ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪਰਸਾਤਿ ॥

اِک اواکنر سیگؤر رپساد ۔۔

ਕਾਹੇ ਰੇ ਮਨ ਤਚਿਵਤਹ ਉਿਮੁ ਜਾ ਆਹਤਰ ਹਤਰ ਜੀਉ ਪਤਰਆ ॥

اکےہ رے نم ِجپؤہِ اُدم اج ا ہر ہر جپؤ رپِنا ۔۔

ਸੈਲ ਪਥਰ ਮਤਹ ਜੰਿ ਉਪਾਏ ਿਾ ਕਾ ਤਰਜਕੁ ਆਗੈ ਕਤਰ ਧਤਰਆ ॥੧॥

َسیل رھتپ ہہم جپت اُناےئ نا اک ِرجق ا ےگ رک درھنا ۔۔۱۔۔
ਮੇਰੇ ਮਾਧਉ ਜੀ ਸਿਸੰਗਤਿ ਤਮਲੇ ਤਸ ਿਤਰਆ ॥

س رتنا ۔۔
ریمے امدھؤ یج سیسیگت مل ِے ِ

ਗੁਰ ਪਰਸਾਤਿ ਪਰਮ ਪਿੁ ਪਾਇਆ ਸੂਕੇ ਕਾਸਟ ਹਤਰਆ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ُگر رپساد رپم ند نانا سُؤےک اکست ہ ِرنا ۔۔۱۔۔راہو۔۔

ਜਨਤਨ ਤਪਿਾ ਲੋਕ ਸੁਿ ਬਤਨਿਾ ਕੋਇ ਨ ਤਕਸ ਕੀ ਧਤਰਆ ॥

چیں پِیا ولک ُست نییا وکۓ ہن کِس یک درھنا ۔۔

ਤਸਤਰ ਤਸਤਰ ਤਰਜਕੁ ਸੰਬਾਹੇ ਿਾਕੁਰੁ ਕਾਹੇ ਮਨ ਭਉ ਕਤਰਆ ॥੨॥

ب
سِر سِر ِرجق ابمسےہ اھٹ ُکر اکےہ نم ھؤ رکَنا ۔۔۲۔۔
ਊਿੈ ਊਤਿ ਆਵੈ ਸੈ ਕੋਸਾ ਤਿਸੁ ਪਾਛੈ ਬਚਰੇ ਛਤਰਆ ॥

چ
ے سَے وکسا ئِس نا َھے
ے اُو ِد ا و َ
ا ُ َد َ

ب
چرے رھچنا ۔۔

ਉਨ ਕਵਨੁ ਖਲਾਵੈ ਕਵਨੁ ਚੁਗਾਵੈ ਮਨ ਮਤਹ ਤਸਮਰਨੁ ਕਤਰਆ ॥੩॥

ک
اُن وکَن ھالوے وکَن ُجگا َوے نم ہہم ِسمرن رکَنا ۔۔۳۔۔
ਸਭ ਤਨਧਾਨ ਿਸ ਅਸਟ ਤਸਧਾਨ ਿਾਕੁਰ ਕਰ ਿਲ ਧਤਰਆ ॥

سیھ ن ِداھن دس است سِداھن اھٹ ُکر رک نل درھنا ۔۔

ਜਨ ਨਾਨਕ ਬਤਲ ਬਤਲ ਸਿ ਬਤਲ ਜਾਈਐ ਿੇਰਾ ਅੰਿੁ ਨ ਪਾਰਾਵਤਰਆ ॥੪॥੧॥

نج نانک نل نل دص نل اج پپَے ریتا اپپ ہن ناراورنا ۔۔۴۔۔۱۔۔

ਗੂਜਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ਚਉਪਿੇ ਘਰੁ ੨

ُگؤرجی ہلحم  ۵جؤندے رھگ ۲
ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪਰਸਾਤਿ ॥

اِک اواکنر سیگؤر رپساد ۔۔
ਤਕਤਰਆਚਾਰ ਕਰਤਹ ਖਟੁ ਕਰਮਾ ਇਿੁ ਰਾਿੇ ਸੰਸਾਰੀ ॥

کِرنااچر رکہِ ٹھک رکام اِت راےت اسنسری ۔۔

ਅੰਿਤਰ ਮੈਲੁ ਨ ਉਿਰੈ ਹਉਮੈ ਤਬਨੁ ਗੁਰ ਬਾਜੀ ਹਾਰੀ ॥੧॥

ارتن مَیل ہن اُرتَے ہؤ م َے پِں ُگر نایج اہری ۔۔۱۔۔
ਮੇਰੇ ਿਾਕੁਰ ਰਤਖ ਲੇਵਹੁ ਤਕਰਪਾ ਧਾਰੀ ॥

ریمے اھٹ ُکر رھک ویلوہ کِرنا داھری ۔۔

ਕੋਤਟ ਮਧੇ ਕੋ ਤਵਰਲਾ ਸੇਵਕੁ ਹੋਤਰ ਸਗਲੇ ਤਬਉਹਾਰੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

وکت دمےھ وک وِرال ویسک وہر ےلگس ویباہری ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਸਾਸਿ ਬੇਿ ਤਸਤਮਰਤਿ ਸਤਭ ਸੋਧੇ ਸਭ ਏਕਾ ਬਾਿ ਪੁਕਾਰੀ ॥

ساست دیب ِسمرت سیھ وسدےھ سیھ ااکی نات ئُکاری ۔۔
ਤਬਨੁ ਗੁਰ ਮੁਕਤਿ ਨ ਕੋਊ ਪਾਵੈ ਮਤਨ ਵੇਖਹੁ ਕਤਰ ਬੀਚਾਰੀ ॥੨॥

ک
پ ُ
وکو نا َوے نم ون ھہؤ رک اچیبری ۔۔۲۔۔
ِں گر مُکت ہن ُ
ਅਿਸਤਿ ਮਜਨੁ ਕਤਰ ਇਸਨਾਨਾ ਭਰਤਮ ਆਏ ਧਰ ਸਾਰੀ ॥

بھسی م
چ
ا ھ ں رک اانسنا رھبّم ا ےئ درھ ساری ۔۔

ਅਤਨਕ ਸੋਚ ਕਰਤਹ ਤਿਨ ਰਾਿੀ ਤਬਨੁ ਸਤਿਗੁਰ ਅੰਤਧਆਰੀ ॥੩॥

ان ِک وسچ رکہِ دِن رایت پِں سیگؤر ادنایھری ۔۔۳۔۔

ਧਾਵਿ ਧਾਵਿ ਸਭੁ ਜਗੁ ਧਾਇਓ ਅਬ ਆਏ ਹਤਰ ਿੁਆਰੀ ॥

داھوت داھوت سیھ چگ داھویئ ات ا ےئ ہر ُدواری ۔۔
ਿੁਰਮਤਿ ਮੇਤਟ ਬੁਤਧ ਪਰਗਾਸੀ ਜਨ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਤਖ ਿਾਰੀ ॥੪॥੧॥੨॥

ُدرمت م َپت ُندھ رپاگیس نج نانک ُگرمُکھ ناری ۔۔۴۔۔۱۔۔۲۔۔
ਗੂਜਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

ُگؤرجی ہلحم ۵۔۔

ਹਤਰ ਧਨੁ ਜਾਪ ਹਤਰ ਧਨੁ ਿਾਪ ਹਤਰ ਧਨੁ ਭੋਜਨੁ ਭਾਇਆ ॥

ہر دنھ اجت ہر دنھ نات ہر دنھ وھبنج اھبنا ۔۔
ਤਨਮਖ ਨ ਤਬਸਰਉ ਮਨ ਿੇ ਹਤਰ ਹਤਰ ਸਾਧਸੰਗਤਿ ਮਤਹ ਪਾਇਆ ॥੧॥

ب
ِمکھ ہن ِئسرو نم ےت ہر ہر سادھسیگت ہہم نانا ۔۔۱۔۔
ਮਾਈ ਖਾਤਟ ਆਇਓ ਘਤਰ ਪੂਿਾ ॥

امیئ اھکت ا ویئ رھگ ئُؤنا ۔۔
ਹਤਰ ਧਨੁ ਚਲਿੇ ਹਤਰ ਧਨੁ ਬੈਸੇ ਹਤਰ ਧਨੁ ਜਾਗਿ ਸੂਿਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ہر دنھ ےتلچ ہر دنھ َنیسے ہر دنھ اجگپ سُؤنا ۔۔۱۔۔راہو۔۔

ਹਤਰ ਧਨੁ ਇਸਨਾਨੁ ਹਤਰ ਧਨੁ ਤਗਆਨੁ ਹਤਰ ਸੰਤਗ ਲਾਇ ਤਧਆਨਾ ॥

ہر دنھ اِانسن ہر دنھ گ ِیان ہر گنس ال ِئے دایھنا ۔۔

ਹਤਰ ਧਨੁ ਿੁਲਹਾ ਹਤਰ ਧਨੁ ਬੇੜੀ ਹਤਰ ਹਤਰ ਿਾਤਰ ਪਰਾਨਾ ॥੨॥

ہر دنھ نُلہا ہر دنھ نتَری ہر ہر نار رپانا ۔۔۲۔۔
ਹਤਰ ਧਨ ਮੇਰੀ ਤਚੰਿ ਤਵਸਾਰੀ ਹਤਰ ਧਤਨ ਲਾਤਹਆ ਧੋਖਾ ॥

ہر دنھ ریمی ِجپت وِساری ہر دنھ الایہ دوھاھک ۔۔

ਹਤਰ ਧਨ ਿੇ ਮੈ ਨਵ ਤਨਤਧ ਪਾਈ ਹਾਤਥ ਚਤਰਓ ਹਤਰ ਥੋਕਾ ॥੩॥

ہر دنھ ےت م َے ونَ ن ِدھ نایئ اہھت رچوی ہر وھتاک ۔۔۳۔۔
ਖਾਵਹੁ ਖਰਚਹੁ ਿੋਤਟ ਨ ਆਵੈ ਹਲਿ ਪਲਿ ਕੈ ਸੰਗੇ ॥

ے ہلت نلت ےکَ ےگنس ۔۔
اھکووہ رھکچہؤ وتت ہن ا و َ
ਲਾਤਿ ਖਜਾਨਾ ਗੁਤਰ ਨਾਨਕ ਕਉ ਿੀਆ ਇਹੁ ਮਨੁ ਹਤਰ ਰੰਤਗ ਰੰਗੇ ॥੪॥੨॥੩॥

الد اجھکہن ُگر نانک کؤ دِنا اوہی نم ہر رنگ رےگن ۔۔۴۔۔۲۔۔۳۔۔
ਗੂਜਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

ُگؤرجی ہلحم ۵۔۔

ਤਜਸੁ ਤਸਮਰਿ ਸਤਭ ਤਕਲਤਵਖ ਨਾਸਤਹ ਤਪਿਰੀ ਹੋਇ ਉਧਾਰੋ ॥

ِجس ِسمرت سیھ کِلؤِھک ناےہس نِتری وہۓ اُداھرو ۔۔

ਸੋ ਹਤਰ ਹਤਰ ਿੁਮਹ ਸਿ ਹੀ ਜਾਪਹੁ ਜਾ ਕਾ ਅੰਿੁ ਨ ਪਾਰੋ ॥੧॥

ُب
وس ہر ہر مہھ دص یہ اجبہؤ اج اک اپپ ہن نارو ۔۔۱۔۔
ਪੂਿਾ ਮਾਿਾ ਕੀ ਆਸੀਸ ॥

ئُؤنا امنا یک ا سیس ۔۔
ਤਨਮਖ ਨ ਤਬਸਰਉ ਿੁਮਹ ਕਉ ਹਤਰ ਹਤਰ ਸਿਾ ਭਜਹੁ ਜਗਿੀਸ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ب
ُب
بھ
ج
ہ
چ
گ
ِمکھ ہن ِئسرو مہھ کؤ ہر ہر دسا ؤ دسی ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਸਤਿਗੁਰੁ ਿੁਮਹ ਕਉ ਹੋਇ ਿਇਆਲਾ ਸੰਿਸੰਤਗ ਿੇਰੀ ਪਰੀਤਿ ॥

ُب
سیگؤر مہھ کؤ وہۓ دناال سییسیگ ریتی رپپپ ۔۔

ਕਾਪੜੁ ਪਤਿ ਪਰਮੇਸਰੁ ਰਾਖੀ ਭੋਜਨੁ ਕੀਰਿਨੁ ਨੀਤਿ ॥੨॥

اکڑپ پپ رپرسیم رایھک وھبنج ریکنت تین ۔۔۲۔۔

ਅੰਤਮਰਿੁ ਪੀਵਹੁ ਸਿਾ ਤਚਰੁ ਜੀਵਹੁ ਹਤਰ ਤਸਮਰਿ ਅਨਿ ਅਨੰਿਾ ॥

ارمت ویپوہ دسا جِر ویجوہ ہر ِسمرت ا َند انییا ۔۔

ਰੰਗ ਿਮਾਸਾ ਪੂਰਨ ਆਸਾ ਕਬਤਹ ਨ ਤਬਆਪੈ ਤਚੰਿਾ ॥੩॥

رنگ امتسا ئُؤرن ا سا کبہ ِہ ہن ایب ئَے ِچییا ۔۔۳۔۔

ਭਵਰੁ ਿੁਮਹਾਰਾ ਇਹੁ ਮਨੁ ਹੋਵਉ ਹਤਰ ਚਰਣਾ ਹੋਹੁ ਕਉਲਾ ॥

ب ُب
َھ َؤر مہھارا اوہی نم وہوو ہر رچنا کؤال ۔۔

ਨਾਨਕ ਿਾਸੁ ਉਨ ਸੰਤਗ ਲਪਟਾਇਓ ਤਜਉ ਬੂੰਿਤਹ ਚਾਤਿਰਕੁ ਮਉਲਾ ॥੪॥੩॥੪॥

ویج ئُؤدنہِ اچرتِک ؤمال ۔۔۴۔۔۳۔۔۴۔۔
نانک داس اُن گنس لییاویئ ٔ
ਗੂਜਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

ُگؤرجی ہلحم ۵۔۔

ਮਿਾ ਕਰੈ ਪਛਮ ਕੈ ਿਾਈ ਪੂਰਬ ਹੀ ਲੈ ਜਾਿ ॥

اتم رکَے

بجھ

م ےکَ نایئ ئُؤرت یہ لَے اجت ۔۔

ਤਖਨ ਮਤਹ ਥਾਤਪ ਉਥਾਪਨਹਾਰਾ ਆਪਨ ਹਾਤਥ ਮਿਾਿ ॥੧॥

ک
ھ
ِ
ں ہہم اھتت اُاھتاہنپرا ا نپ اہھت اتمت ۔۔۱۔۔
ਤਸਆਨਪ ਕਾਹੂ ਕਾਤਮ ਨ ਆਿ ॥

ِسیاپپ اک ُہؤ اکم ہن ا ت ۔۔
ਜੋ ਅਨਰੂਤਪਓ ਿਾਕੁਤਰ ਮੇਰੈ ਹੋਇ ਰਹੀ ਉਹ ਬਾਿ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

وج ارنُوویپ اھٹرک ریمَے وہۓ ریہ اوہ نات ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਿੇਸੁ ਕਮਾਵਨ ਧਨ ਜੋਰਨ ਕੀ ਮਨਸਾ ਬੀਚੇ ਤਨਕਸੇ ਸਾਸ ॥

دئَس امکون دنھ وجرن یک اسنم ےچیب نکِسے ساس ۔۔

ਲਸਕਰ ਨੇਬ ਖਵਾਸ ਸਭ ਤਿਆਗੇ ਜਮ ਪੁਤਰ ਊਤਿ ਤਸਧਾਸ ॥੨॥

لسکر بین وھکاس سیھ ایتےگ مج ُپر اُوھٹ سِداھس ۔۔۲۔۔
ਹੋਇ ਅਨੰਤਨ ਮਨਹਿ ਕੀ ਤਿਰੜਿਾ ਆਪਸ ਕਉ ਜਾਨਾਿ ॥

نن مبہبھ یک درِرنا ا سپ کؤ اجنات ۔۔
وہۓ ا ّ

ਜੋ ਅਤਨੰਿੁ ਤਨੰਿੁ ਕਤਰ ਛੋਤਿਓ ਸੋਈ ਤਿਤਰ ਤਿਤਰ ਖਾਿ ॥੩॥

ب ب
وج اپ ِید پ ِید رک وھچدوی وسیئ ھِر ھِر اھکت ۔۔۳۔۔

ਸਹਜ ਸੁਭਾਇ ਭਏ ਤਕਰਪਾਲਾ ਤਿਸੁ ਜਨ ਕੀ ਕਾਟੀ ਿਾਸ ॥

سہ
ج ُسبھاےئِ ےئھب کِرناال ئِس نج یک اکیٹ اھپس ۔۔

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਗੁਰੁ ਪੂਰਾ ਭੇਤਟਆ ਪਰਵਾਣੁ ਤਗਰਸਿ ਉਿਾਸ ॥੪॥੪॥੫॥

ب
وہک نانک ُگر ئُؤرا ھیییا رپوان گِرست اُداس ۔۔۴۔۔۴۔۔۵۔۔
ਗੂਜਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

ُگؤرجی ہلحم ۵۔۔

ਨਾਮੁ ਤਨਧਾਨੁ ਤਜਤਨ ਜਤਨ ਜਤਪਓ ਤਿਨ ਕੇ ਬੰਧਨ ਕਾਟੇ ॥

نام ن ِداھن ِجں نج چیپؤ پِں ےک دنبنھ اکےٹ ۔۔

ਕਾਮ ਿੋਧ ਮਾਇਆ ਤਬਖੁ ਮਮਿਾ ਇਹ ਤਬਆਤਧ ਿੇ ਹਾਟੇ ॥੧॥

اکم رکودھ امنا نِکھ اتمم اہہی ایبدھ ےت اہےٹ ۔۔۱۔۔
ਹਤਰ ਜਸੁ ਸਾਧਸੰਤਗ ਤਮਤਲ ਗਾਇਓ ॥

ہر سج سادھسیگ مِل اگویئ ۔۔

ਗੁਰ ਪਰਸਾਤਿ ਭਇਓ ਮਨੁ ਤਨਰਮਲੁ ਸਰਬ ਸੁਖਾ ਸੁਖ ਪਾਇਅਉ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ب
ُگر رپساد ھ َپؤ نم پِرلم رست ُسکھا ُسکھ نائٔؤ ۔۔۱۔۔راہو۔۔

ਜੋ ਤਕਛੁ ਕੀਓ ਸੋਈ ਭਲ ਮਾਨੈ ਐਸੀ ਭਗਤਿ ਕਮਾਨੀ ॥

ک
وج ِچھ کپؤ وسیئ لھب امےن اَیسی تگھب امکین ۔۔

ਤਮਿਰ ਸਿੁ ਸਭ ਏਕ ਸਮਾਨੇ ਜੋਗ ਜੁਗਤਿ ਨੀਸਾਨੀ ॥੨॥

ِمتر رتس سیھ انک امسےن وجگ ُچگت اسینین ۔۔۲۔۔
ਪੂਰਨ ਪੂਤਰ ਰਤਹਓ ਸਰਬ ਥਾਈ ਆਨ ਨ ਕਿਹੂੰ ਜਾਿਾ ॥

ئُؤرن ئُؤر رویہ رست اھتیئ ا ن ہن کب ُہؤن اجنا ۔۔

ਘਟ ਘਟ ਅੰਿਤਰ ਸਰਬ ਤਨਰੰਿਤਰ ਰੰਤਗ ਰਤਵਓ ਰੰਤਗ ਰਾਿਾ ॥੩॥

ٹھگ ٹھگ ارتن رست پِررتن رنگ روِوی رنگ رانا ۔۔۳۔۔

ਭਏ ਤਿਪਾਲ ਿਇਆਲ ਗੁਪਾਲਾ ਿਾ ਤਨਰਭੈ ਕੈ ਘਤਰ ਆਇਆ ॥

ب
ےئھب کِرنال دنال ُگیاال نا پِر َھے ےکَ رھگ ا نا ۔۔

ਕਤਲ ਕਲੇਸ ਤਮਟੇ ਤਖਨ ਭੀਿਤਰ ਨਾਨਕ ਸਹਤਜ ਸਮਾਇਆ ॥੪॥੫॥੬॥

ِمپ کھ ِ ب
ھ
ِی
ت
لک کلیس ے ں ر نانک ج امسنا ۔۔۴۔۔۵۔۔۶۔۔
سہ

ਗੂਜਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

ُگؤرجی ہلحم ۵۔۔

ਤਜਸੁ ਮਾਨੁਖ ਪਤਹ ਕਰਉ ਬੇਨਿੀ ਸੋ ਅਪਨੈ ਿੁਤਖ ਭਤਰਆ ॥

ِجس ام ُنکھ بہہ رکو یتنیب وس اےنپ ُدھک رھبنا ۔۔

ਪਾਰਬਰਹਮੁ ਤਜਤਨ ਤਰਿੈ ਅਰਾਤਧਆ ਤਿਤਨ ਭਉ ਸਾਗਰੁ ਿਤਰਆ ॥੧॥

ب
نارپرمہ ِجں ر َِدے ارادایھ پِں ھؤ سارگ رتنا ۔۔۱۔۔
ਗੁਰ ਹਤਰ ਤਬਨੁ ਕੋ ਨ ਤਬਰਥਾ ਿੁਖੁ ਕਾਟੈ ॥

ُگر ہر پِں وک ہن پرِاھت ُدھک اک ئَے ۔۔

ਪਰਭੁ ਿਤਜ ਅਵਰ ਸੇਵਕੁ ਜੇ ਹੋਈ ਹੈ ਤਿਿੁ ਮਾਨੁ ਮਹਿੁ ਜਸੁ ਘਾਟੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

رپَھب جت ا َور ویسک ےج وہیئ ےہَ پِپ امن تہم سج اھگےٹَ ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਮਾਇਆ ਕੇ ਸਨਬੰਧ ਸੈਨ ਸਾਕ ਤਕਿ ਹੀ ਕਾਤਮ ਨ ਆਇਆ ॥

امنا ےک سیییدھ َسیں ساک کِپ یہ اکم ہن ا نا ۔۔

ਹਤਰ ਕਾ ਿਾਸੁ ਨੀਚ ਕੁਲੁ ਊਚਾ ਤਿਸੁ ਸੰਤਗ ਮਨ ਬਾਂਛਿ ਿਲ ਪਾਇਆ ॥੨॥

ب
ہر اک داس چین ُکل اُواچ ئِس گنس نم نا جھت لھپ نانا ۔۔۲۔۔
ਲਾਖ ਕੋਤਟ ਤਬਤਖਆ ਕੇ ਤਬੰਜਨ ਿਾ ਮਤਹ ਤਿਰਸਨ ਨ ਬੂਝੀ ॥

پب
الھک وکت نِکھیا ےک ِ چں نا ہہم رتِنس ہن وبیھج ۔۔

ਤਸਮਰਿ ਨਾਮੁ ਕੋਤਟ ਉਜੀਆਰਾ ਬਸਿੁ ਅਗੋਚਰ ਸੂਝੀ ॥੩॥

ِسمرت نام وکت اُایجرا تسب اوگرچ سُؤیھج ۔۔۳۔۔

ਤਿਰਿ ਤਿਰਿ ਿੁਮਹਰੈ ਿੁਆਤਰ ਆਇਆ ਭੈ ਭੰਜਨ ਹਤਰ ਰਾਇਆ ॥

ب
بھ ِ بھ ِ ُبمہ
ھ
ہ
ھ
َ
رت رت َرے ُدوار ا نا ے نجنھب ر رانا ۔۔

ਸਾਧ ਕੇ ਚਰਨ ਧੂਤਰ ਜਨੁ ਬਾਛੈ ਸੁਖੁ ਨਾਨਕ ਇਹੁ ਪਾਇਆ ॥੪॥੬॥੭॥

چ
سادھ ےک رچن دھُؤر نج نا َھے ُسکھ نانک اوہی نانا ۔۔۴۔۔۶۔۔۷۔۔
ਗੂਜਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ਪੰਚਪਿਾ ਘਰੁ ੨

ُگؤرجی ہلحم  ۵پبچیدا رھگ ۲
ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪਰਸਾਤਿ ॥

اِک اواکنر سیگؤر رپساد ۔۔
ਪਰਥਮੇ ਗਰਭ ਮਾਿਾ ਕੈ ਵਾਸਾ ਊਹਾ ਛੋਤਿ ਧਰਤਨ ਮਤਹ ਆਇਆ ॥

رپےمھت رگھب امنا ےکَ واسا اُواہ وھچد درھن ہہم ا نا ۔۔

ਤਚਿਰ ਸਾਲ ਸੁੰਿਰ ਬਾਗ ਮੰਿਰ ਸੰਤਗ ਨ ਕਛਹੂ ਜਾਇਆ ॥੧॥

کج
ھ
ہ
ِچتر سال ُسیدر ناگ دنمر گنس ہن ُؤ اجنا ۔۔۱۔۔
ਅਵਰ ਸਭ ਤਮਤਥਆ ਲੋਭ ਲਬੀ ॥

اور سیھ مِبھیا ولھب لبی ۔۔

ਗੁਤਰ ਪੂਰੈ ਿੀਓ ਹਤਰ ਨਾਮਾ ਜੀਅ ਕਉ ਏਹਾ ਵਸਿੁ ਿਬੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ُگر ئُؤ َرے دئؤ ہر ناہم ایج کؤ ااہی وطس یبھپ ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਇਸਟ ਮੀਿ ਬੰਧਪ ਸੁਿ ਭਾਈ ਸੰਤਗ ਬਤਨਿਾ ਰਤਚ ਹਤਸਆ ॥

اِست تیم دنبھت ُست اھبیئ گنس نییا رچ ہ ِسیا ۔۔

ਜਬ ਅੰਿੀ ਅਉਸਰੁ ਆਇ ਬਤਨਓ ਹੈ ਉਨਹ ਪੇਖਿ ਹੀ ਕਾਤਲ ਗਰਤਸਆ ॥੨॥

پ
ےہ اُبہھ یکھت یہ اکل رگایس ۔۔۲۔۔
جت ایتن اورس ا ۓ نیپؤ َ
ਕਤਰ ਕਤਰ ਅਨਰਥ ਤਬਹਾਝੀ ਸੰਪੈ ਸੁਇਨਾ ਰੂਪਾ ਿਾਮਾ ॥

رک رک ارنھت ِبہایھج سمپَے وسانئ ُرونا داام ۔۔

ਭਾੜੀ ਕਉ ਓਹੁ ਭਾੜਾ ਤਮਤਲਆ ਹੋਰੁ ਸਗਲ ਭਇਓ ਤਬਰਾਨਾ ॥੩॥

ب
اھبری کؤ اوہ اھبرا مل ِیا وہر لگس ٔھپؤ پِرانا ۔۔۳۔۔
ਹੈਵਰ ਗੈਵਰ ਰਥ ਸੰਬਾਹੇ ਗਹੁ ਕਤਰ ਕੀਨੇ ਮੇਰੇ ॥

َجپؤر َگ َپؤر رھت ابمسےہ ہہگ رک کیپے ریمے ۔۔
ਜਬ ਿੇ ਹੋਈ ਲਾਂਮੀ ਧਾਈ ਚਲਤਹ ਨਾਹੀ ਇਕ ਪੈਰੇ ॥੪॥

جت ےت وہیئ الیمن داھیئ چلہہ نایہ اِک َنترے ۔۔۴۔۔
ਨਾਮੁ ਧਨੁ ਨਾਮੁ ਸੁਖ ਰਾਜਾ ਨਾਮੁ ਕੁਟੰਬ ਸਹਾਈ ॥

نام دنھ نام ُسکھ رااج نام ُکیپت اہسیئ ۔۔

ਨਾਮੁ ਸੰਪਤਿ ਗੁਤਰ ਨਾਨਕ ਕਉ ਿੀਈ ਓਹ ਮਰੈ ਨ ਆਵੈ ਜਾਈ ॥੫॥੧॥੮॥

پب
ُ
ے اجیئ ۔۔۵۔۔۱۔۔۸۔۔
نام سیپت گر نانک کؤ ِد ی اوہ م َ َرے ہن ا و َ
ਗੂਜਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ਤਿਪਿੇ ਘਰੁ ੨

ُگؤرجی ہلحم  ۵پ ِیدے رھگ ۲
ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪਰਸਾਤਿ ॥

اِک اواکنر سیگؤر رپساد ۔۔
ਿੁਖ ਤਬਨਸੇ ਸੁਖ ਕੀਆ ਤਨਵਾਸਾ ਤਿਰਸਨਾ ਜਲਤਨ ਬੁਝਾਈ ॥

ب
ُدھک نِیسے ُسکھ ک ِیا ئِؤاسا رتِانس نلج ُجھایئ ۔۔

ਨਾਮੁ ਤਨਧਾਨੁ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤਿਰੜਾਇਆ ਤਬਨਤਸ ਨ ਆਵੈ ਜਾਈ ॥੧॥

نی
س
ے اجیئ ۔۔۱۔۔
نام ن ِداھن یگؤرو درِرانا ِ س ہن ا و َ
ਹਤਰ ਜਤਪ ਮਾਇਆ ਬੰਧਨ ਿੂਟੇ ॥

ہر جت امنا دنبنھ ئُؤےٹ ۔۔

ਭਏ ਤਿਪਾਲ ਿਇਆਲ ਪਰਭ ਮੇਰੇ ਸਾਧਸੰਗਤਿ ਤਮਤਲ ਛੂਟੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

چ
ےئھب کِرنال دنال رپَھب ریمے سادھسیگت مِل ُھؤےٹ ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਆਿ ਪਹਰ ਹਤਰ ਕੇ ਗੁਨ ਗਾਵੈ ਭਗਤਿ ਪਰੇਮ ਰਤਸ ਮਾਿਾ ॥

ُگ
اگوے تگھب رپمی رس امنا ۔۔
ا ھٹ رہپ ہر ےک ں َ

ਹਰਖ ਸੋਗ ਿੁਹੁ ਮਾਤਹ ਤਨਰਾਲਾ ਕਰਣੈਹਾਰੁ ਪਛਾਿਾ ॥੨॥

ہرھک وسگ ُدوہ امےہ پِراال رک َپبہار اھچپنا ۔۔۲۔۔

ਤਜਸ ਕਾ ਸਾ ਤਿਨ ਹੀ ਰਤਖ ਲੀਆ ਸਗਲ ਜੁਗਤਿ ਬਤਣ ਆਈ ॥

ِجس اک سا پِں یہ رھک ایل لگس ُچگت نب ا یئ ۔۔

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਪਰਭ ਪੁਰਖ ਿਇਆਲਾ ਕੀਮਤਿ ਕਹਣੁ ਨ ਜਾਈ ॥੩॥੧॥੯॥

وہک نانک رپَھب ُپرھک دناال تمیق کہں ہن اجیئ ۔۔۳۔۔۱۔۔۹۔۔
ਗੂਜਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ਿੁਪਿੇ ਘਰੁ ੨

ُگؤرجی ہلحم ُ ۵دندے رھگ ۲
ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪਰਸਾਤਿ ॥

اِک اواکنر سیگؤر رپساد ۔۔
ਪਤਿਿ ਪਤਵਿਰ ਲੀਏ ਕਤਰ ਅਪੁਨੇ ਸਗਲ ਕਰਿ ਨਮਸਕਾਰੋ ॥

پپِت وپِرت ےئیل رک اےنپ لگس رکت اکسمنرو ۔۔
ਬਰਨੁ ਜਾਤਿ ਕੋਊ ਪੂਛੈ ਨਾਹੀ ਬਾਛਤਹ ਚਰਨ ਰਵਾਰੋ ॥੧॥

چ
وکو ئُؤ َھے نایہ ناہھچِ رچن روارو ۔۔۱۔۔
پرن اجت ُ
ਿਾਕੁਰ ਐਸੋ ਨਾਮੁ ਿੁਮਹਾਰੋ ॥

ُب
م
ہ
اھٹ ُکر اوسی نام ھارو ۔۔

ਸਗਲ ਤਸਰਸਤਟ ਕੋ ਧਣੀ ਕਹੀਜੈ ਜਨ ਕੋ ਅੰਗੁ ਤਨਰਾਰੋ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ک
لگس رسِست وک دینھ ہبج َے نج وک انگ پِرارو ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਸਾਧਸੰਤਗ ਨਾਨਕ ਬੁਤਧ ਪਾਈ ਹਤਰ ਕੀਰਿਨੁ ਆਧਾਰੋ ॥

سادھسیگ نانک ُندھ نایئ ہر ریکنت ا داھرو ۔۔

ਨਾਮਿੇਉ ਤਿਰਲੋਚਨੁ ਕਬੀਰ ਿਾਸਰੋ ਮੁਕਤਿ ਭਇਓ ਚੰਤਮਆਰੋ ॥੨॥੧॥੧੦॥

ب
نادمئؤ رتِولنچ ریبک دارسو مُکت َھپؤ چمیارو ۔۔۲۔۔۱۔۔۱۱۔۔
ਗੂਜਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

ُگؤرجی ہلحم ۵۔۔

ਹੈ ਨਾਹੀ ਕੋਊ ਬੂਝਨਹਾਰੋ ਜਾਨੈ ਕਵਨੁ ਭਿਾ ॥

وکو وبچھبہارو اج ئَے وکَن اتھب ۔۔
ےہَ نایہ ُ
ਤਸਵ ਤਬਰੰਤਚ ਅਰੁ ਸਗਲ ਮੋਤਨ ਜਨ ਗਤਹ ਨ ਸਕਾਤਹ ਗਿਾ ॥੧॥

سِؤ پِرچن رع لگس ومن نج ہہگِ ہن اکسےہ اتگ ۔۔۱۔۔
ਪਰਭ ਕੀ ਅਗਮ ਅਗਾਤਧ ਕਥਾ ॥

رپَھب یک امگ ااگدھ اھتک ۔۔
ਸੁਨੀਐ ਅਵਰ ਅਵਰ ਤਬਤਧ ਬੁਝੀਐ ਬਕਨ ਕਥਨ ਰਹਿਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

بجھیپ نک کب
ھ
ے ں ں راتہ ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ُسییپے ا َور ا َور نِدھ
ਆਪੇ ਭਗਿਾ ਆਤਪ ਸੁਆਮੀ ਆਪਨ ਸੰਤਗ ਰਿਾ ॥

ب
ا ےپ ھگیا ا ت سُؤا یم ا نپ گنس رنا ۔۔

ਨਾਨਕ ਕੋ ਪਰਭੁ ਪੂਤਰ ਰਤਹਓ ਹੈ ਪੇਤਖਓ ਜਿਰ ਕਿਾ ॥੨॥੨॥੧੧॥

پی ک
ےہ ھپؤ رتج اتک ۔۔۲۔۔۲۔۔۱۱۔۔
نانک وک رپَھب ئُؤر رویہ َ
ਗੂਜਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

ُگؤرجی ہلحم ۵۔۔

ਮਿਾ ਮਸੂਰਤਿ ਅਵਰ ਤਸਆਨਪ ਜਨ ਕਉ ਕਛੂ ਨ ਆਇਓ ॥

ک کج
ُ
ھ
اتم مسُؤرت ا َور ِسیاپپ نج ؤ ؤ ہن ا ویئ ۔۔

ਜਹ ਜਹ ਅਉਸਰੁ ਆਇ ਬਤਨਓ ਹੈ ਿਹਾ ਿਹਾ ਹਤਰ ਤਧਆਇਓ ॥੧॥

ےہ اہت اہت ہر دایھویئ ۔۔۱۔۔
ہہج ہہج اورس ا ۓ نیپؤ َ
ਪਰਭ ਕੋ ਭਗਤਿ ਵਛਲੁ ਤਬਰਿਾਇਓ ॥

رپَھب وک تگھب ولھچ پِرداویئ ۔۔

ਕਰੇ ਪਰਤਿਪਾਲ ਬਾਤਰਕ ਕੀ ਤਨਆਈ ਜਨ ਕਉ ਲਾਿ ਲਿਾਇਓ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

رکے رپَپ ِیال نارِک یک اینیئ نج کؤ الد ڈلاویئ ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਜਪ ਿਪ ਸੰਜਮ ਕਰਮ ਧਰਮ ਹਤਰ ਕੀਰਿਨੁ ਜਤਨ ਗਾਇਓ ॥

سبج
جت پپ م رکم درھم ہر ریکنت نج اگویئ ۔۔

ਸਰਤਨ ਪਤਰਓ ਨਾਨਕ ਿਾਕੁਰ ਕੀ ਅਭੈ ਿਾਨੁ ਸੁਖੁ ਪਾਇਓ ॥੨॥੩॥੧੨॥

رسن رپِوی نانک اھٹ ُکر یک اےھب دان ُسکھ ناویئ ۔۔۲۔۔۳۔۔۱۲۔۔
ਗੂਜਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

ُگؤرجی ہلحم ۵۔۔

ਤਿਨੁ ਰਾਿੀ ਆਰਾਧਹੁ ਤਪਆਰੋ ਤਨਮਖ ਨ ਕੀਜੈ ਢੀਲਾ ॥

ب
دِن رایت ا رادوھ ایپرو ِمکھ ہن کبج َے ِدھیال ۔۔

ਸੰਿ ਸੇਵਾ ਕਤਰ ਭਾਵਨੀ ਲਾਈਐ ਤਿਆਤਗ ਮਾਨੁ ਹਾਿੀਲਾ ॥੧॥

ب
سیت ویسا رک اھبوین ال پ ٔپے پ ِیاگ امن اہ ھیال ۔۔۱۔۔
ਮੋਹਨੁ ਪਰਾਨ ਮਾਨ ਰਾਗੀਲਾ ॥

ومنہ رپان امن راگیال ۔۔

ਬਾਤਸ ਰਤਹਓ ਹੀਅਰੇ ਕੈ ਸੰਗੇ ਪੇਤਖ ਮੋਤਹਓ ਮਨੁ ਲੀਲਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ےک ےگنس پ َیکھ ومویہ نم لِیال ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ناس رویہ ہیترے َ
ਤਜਸੁ ਤਸਮਰਿ ਮਤਨ ਹੋਿ ਅਨੰਿਾ ਉਿਰੈ ਮਨਹੁ ਜੰਗੀਲਾ ॥

سج ِسمرت نم وہت ادننا اُرتَے مبہؤ جیگیال ۔۔

ਤਮਲਬੇ ਕੀ ਮਤਹਮਾ ਬਰਤਨ ਨ ਸਾਕਉ ਨਾਨਕ ਪਰੈ ਪਰੀਲਾ ॥੨॥੪॥੧੩॥

مل ِپے یک مَہما پرن ہن ساکؤ نانک رپَے ِرپنال ۔۔۲۔۔۴۔۔۱۳۔۔

ਗੂਜਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

ُگؤرجی ہلحم ۵۔۔

ਮੁਤਨ ਜੋਗੀ ਸਾਸਿਰਤਗ ਕਹਾਵਿ ਸਭ ਕੀਨਹੇ ਬਤਸ ਅਪਨਹੀ ॥

کیبہ
مُں وجیگ سارتسِگ اہکوت سیھ ھے سب اپبہی ۔۔

ਿੀਤਨ ਿੇਵ ਅਰੁ ਕੋਤੜ ਿੇਿੀਸਾ ਤਿਨ ਕੀ ਹੈਰਤਿ ਕਛੁ ਨ ਰਹੀ ॥੧॥

نیت َدویَ رع وکر نیییسا پِں یک َچترت ھچک ہن ریہ ۔۔۱۔۔
ਬਲਵੰਤਿ ਤਬਆਤਪ ਰਹੀ ਸਭ ਮਹੀ ॥

ولبپپ ایبت ریہ سیھ یہم ۔۔

ਅਵਰੁ ਨ ਜਾਨਤਸ ਕੋਊ ਮਰਮਾ ਗੁਰ ਤਕਰਪਾ ਿੇ ਲਹੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

وکو رمام ُگر کِرنا ےت لہی ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ا َور ہن اجسن ُ
ਜੀਤਿ ਜੀਤਿ ਜੀਿੇ ਸਤਭ ਥਾਨਾ ਸਗਲ ਭਵਨ ਲਪਟਹੀ ॥

جپت جپت ےتیج سیھ اھتنا لگس وھبَن لیبہی ۔۔

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਸਾਧ ਿੇ ਭਾਗੀ ਹੋਇ ਚੇਰੀ ਚਰਨ ਗਹੀ ॥੨॥੫॥੧੪॥

وہک نانک سادھ ےت اھبیگ وہۓ چتَری رچن یہگ ۔۔۲۔۔۵۔۔۱۴۔۔
ਗੂਜਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

ُگؤرجی ہلحم ۵۔۔

ਿੁਇ ਕਰ ਜੋਤੜ ਕਰੀ ਬੇਨੰਿੀ ਿਾਕੁਰੁ ਅਪਨਾ ਤਧਆਇਆ ॥

نی
ُدےئ رک وجر رکی ییبی اھٹ ُکر اانپ دایھنا ۔۔

ਹਾਥ ਿੇਇ ਰਾਖੇ ਪਰਮੇਸਤਰ ਸਗਲਾ ਿੁਰਿੁ ਤਮਟਾਇਆ ॥੧॥

اہھت دےئ راےھک رپرسیم سگال ُدرت مِیانا ۔۔۱۔۔

ਿਾਕੁਰ ਹੋਏ ਆਤਪ ਿਇਆਲ ॥

اھٹ ُکر وہےئ ا ت دنال ۔۔

ਭਈ ਕਤਲਆਣ ਆਨੰਿ ਰੂਪ ਹੁਈ ਹੈ ਉਬਰੇ ਬਾਲ ਗੁਪਾਲ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ےہ اُپرے نال ُگیال ۔۔۱۔۔راہو۔۔
یئھب ایلکن ا دنن ُروت ُہبی َ
ਤਮਤਲ ਵਰ ਨਾਰੀ ਮੰਗਲੁ ਗਾਇਆ ਿਾਕੁਰ ਕਾ ਜੈਕਾਰੁ ॥

مِل ور ناری لگنم اگنا اھٹ ُکر اک َجپکار ۔۔

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਤਿਸੁ ਗੁਰ ਬਤਲਹਾਰੀ ਤਜਤਨ ਸਭ ਕਾ ਕੀਆ ਉਧਾਰੁ ॥੨॥੬॥੧੫॥

وہک نانک ئِس ُگر اہلبری ِجں سیھ اک ک ِیا اُداھر ۔۔۲۔۔۶۔۔۱۵۔۔
ਗੂਜਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

ُگؤرجی ہلحم ۵۔۔

ਮਾਿ ਤਪਿਾ ਭਾਈ ਸੁਿ ਬੰਧਪ ਤਿਨ ਕਾ ਬਲੁ ਹੈ ਥੋਰਾ ॥

ےہ وھترا ۔۔
امت پِیا اھبیئ ُست دنبھت پِں اک نل َ
ਅਤਨਕ ਰੰਗ ਮਾਇਆ ਕੇ ਪੇਖੇ ਤਕਛੁ ਸਾਤਥ ਨ ਚਾਲੈ ਭੋਰਾ ॥੧॥

پی ک ک
ان ِک رنگ امنا ےک ھے ِچھ ساھت ہن اچ لَے وھبرا ۔۔۱۔۔
ਿਾਕੁਰ ਿੁਝ ਤਬਨੁ ਆਤਹ ਨ ਮੋਰਾ ॥

ُب
اھٹ ُکر چھ پِں ا ےہ ہن ومرا ۔۔

ਮੋਤਹ ਅਨਾਥ ਤਨਰਗੁਨ ਗੁਣੁ ਨਾਹੀ ਮੈ ਆਤਹਓ ਿੁਮਹਰਾ ਧੋਰਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

م ہپ ُبم ھہ
ومےہ اناھت پِر ُگں ُگں نایہ َے ا ؤ را دوھرا ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਬਤਲ ਬਤਲ ਬਤਲ ਬਤਲ ਚਰਣ ਿੁਮਹਾਰੇ ਈਹਾ ਊਹਾ ਿੁਮਹਾਰਾ ਜੋਰਾ ॥

ُب
ُب
نل نل نل نل رچن مہھارے اِاہی اُواہ مہھارا وجرا ۔۔

ਸਾਧਸੰਤਗ ਨਾਨਕ ਿਰਸੁ ਪਾਇਓ ਤਬਨਤਸਓ ਸਗਲ ਤਨਹੋਰਾ ॥੨॥੭॥੧੬॥

سادھسیگ نانک درس ناویئ نِیسیؤ لگس بِہؤرا ۔۔۲۔۔۷۔۔۱۶۔۔
ਗੂਜਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

ُگؤرجی ہلحم ۵۔۔

ਆਲ ਜਾਲ ਭਰਮ ਮੋਹ ਿਜਾਵੈ ਪਰਭ ਸੇਿੀ ਰੰਗੁ ਲਾਈ ॥

اجتوے رپَھب َ
سیبی رنگ الیئ ۔۔
ا ل اجل رھبم ومہ َ
ਮਨ ਕਉ ਇਹ ਉਪਿੇਸੁ ਤਿਰੜਾਵੈ ਸਹਤਜ ਸਹਤਜ ਗੁਣ ਗਾਈ ॥੧॥

سہ سہ
نم کؤ اہہی ا ُندسی درِرا َوے ج ج ُگں اگیئ ۔۔۱۔۔
ਸਾਜਨ ਐਸੋ ਸੰਿੁ ਸਹਾਈ ॥

سانج اوسی سیت اہسیئ ۔۔
ਤਜਸੁ ਭੇਟੇ ਿੂਟਤਹ ਮਾਇਆ ਬੰਧ ਤਬਸਤਰ ਨ ਕਬਹੂੰ ਜਾਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ب
سج ھیپے ئُؤبہ ِہ امنا دنبھ ِئسر ہن کب ُہؤن اجیئ ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਕਰਿ ਕਰਿ ਅਤਨਕ ਬਹੁ ਭਾਿੀ ਨੀਕੀ ਇਹ ਿਹਰਾਈ ॥

رکت رکت ان ِک وہب اھبیت پ ِیکی اہہی رہھٹایئ ۔۔

ਤਮਤਲ ਸਾਧੂ ਹਤਰ ਜਸੁ ਗਾਵੈ ਨਾਨਕ ਭਵਜਲੁ ਪਾਤਰ ਪਰਾਈ ॥੨॥੮॥੧੭॥

ب
اگوے نانک َھؤلج نار رپایئ ۔۔۲۔۔۸۔۔۱۷۔۔
مِل سا ُدوھ ہر سج َ
ਗੂਜਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

ُگؤرجی ہلحم ۵۔۔

ਤਖਨ ਮਤਹ ਥਾਤਪ ਉਥਾਪਨਹਾਰਾ ਕੀਮਤਿ ਜਾਇ ਨ ਕਰੀ ॥

ک
ھِں ہہم اھتت اُاھتاہنپرا تمیق اجۓ ہن رکی ۔۔

ਰਾਜਾ ਰੰਕੁ ਕਰੈ ਤਖਨ ਭੀਿਤਰ ਨੀਚਹ ਜੋਤਿ ਧਰੀ ॥੧॥

ک
ھ
ب
پ
ِ
ج
رااج رنک رکَے ں رتیھب ہہ وجت درھی ۔۔۱۔۔
ਤਧਆਈਐ ਅਪਨੋ ਸਿਾ ਹਰੀ ॥

دایھ نیپے َ اونپ دسا ہری ۔۔

ਸੋਚ ਅੰਿੇਸਾ ਿਾ ਕਾ ਕਹਾ ਕਰੀਐ ਜਾ ਮਤਹ ਏਕ ਘਰੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

وسچ ادناسی نا اک اہک رک پپے َ اج ہہم انک رھگی ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਿੁਮਹਰੀ ਟੇਕ ਪੂਰੇ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਮਨ ਸਰਤਨ ਿੁਮਹਾਰੈ ਪਰੀ ॥

ُب
ُبم
ہ
م
ہ
س
ی
گ
ئ
ھ
ری کیٹ ُؤرے ریمے ؤر نم رسن ھا َرے رپی ۔۔
ਅਚੇਿ ਇਆਨੇ ਬਾਤਰਕ ਨਾਨਕ ਹਮ ਿੁਮ ਰਾਖਹੁ ਧਾਤਰ ਕਰੀ ॥੨॥੯॥੧੮॥

ُب ک
اج َپت اناےن نارِک نانک مہ م را ھہؤ داھر رکی ۔۔۲۔۔۹۔۔۱۸۔۔
ਗੂਜਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

ُگؤرجی ہلحم ۵۔۔

ਿੂੰ ਿਾਿਾ ਜੀਆ ਸਭਨਾ ਕਾ ਬਸਹੁ ਮੇਰੇ ਮਨ ਮਾਹੀ ॥

ئُؤن دانا ایج سبھیا اک ئسہؤ ریمے نم امیہ ۔۔

ਚਰਣ ਕਮਲ ਤਰਿ ਮਾਤਹ ਸਮਾਏ ਿਹ ਭਰਮੁ ਅੰਧੇਰਾ ਨਾਹੀ ॥੧॥

رچن لمک رِد امہِ امسےئ ہت رھبم ادنھترا نایہ ۔۔۱۔۔
ਿਾਕੁਰ ਜਾ ਤਸਮਰਾ ਿੂੰ ਿਾਹੀ ॥

اھٹ ُکر اج ِسمرا ئُؤن نایہ ۔۔

ਕਤਰ ਤਕਰਪਾ ਸਰਬ ਪਰਤਿਪਾਲਕ ਪਰਭ ਕਉ ਸਿਾ ਸਲਾਹੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

رک کِرنا رست رپَپ ِیاکل رپَھب کؤ دسا صالیح ۔۔۱۔۔راہو۔۔

ਸਾਤਸ ਸਾਤਸ ਿੇਰਾ ਨਾਮੁ ਸਮਾਰਉ ਿੁਮ ਹੀ ਕਉ ਪਰਭ ਆਹੀ ॥

ُب
ساس ساس ریتا نام امسرو م یہ کؤ رپَھب ا یہ ۔۔

ਨਾਨਕ ਟੇਕ ਭਈ ਕਰਿੇ ਕੀ ਹੋਰ ਆਸ ਤਬਿਾਣੀ ਲਾਹੀ ॥੨॥੧੦॥੧੯॥

نانک پ َیک یئھب رکےت یک وہر ا س نِداین الیہ ۔۔۲۔۔۱۱۔۔۱۹۔۔
ਗੂਜਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

ُگؤرجی ہلحم ۵۔۔

ਕਤਰ ਤਕਰਪਾ ਅਪਨਾ ਿਰਸੁ ਿੀਜੈ ਜਸੁ ਗਾਵਉ ਤਨਤਸ ਅਰੁ ਭੋਰ ॥

رک کِرنا اانپ درس د بج َے سج اگوو ئِس رع وھبر ۔۔
ਕੇਸ ਸੰਤਗ ਿਾਸ ਪਗ ਝਾਰਉ ਇਹੈ ਮਨੋਰਥ ਮੋਰ ॥੧॥

َ
کیس گنس داس نگ اھجرو اےہ ونمرھت ومر ۔۔۱۔۔
ਿਾਕੁਰ ਿੁਝ ਤਬਨੁ ਬੀਆ ਨ ਹੋਰ ॥

ُب
اھٹرک چھ پِں پِیا ہن وہر ۔۔

ਤਚਤਿ ਤਚਿਵਉ ਹਤਰ ਰਸਨ ਅਰਾਧਉ ਤਨਰਖਉ ਿੁਮਰੀ ਓਰ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ک
ِجت ِجپؤو ہر رنس ارادھؤ پِر ھؤ ُبمری اور ۔۔۱۔۔راہو۔۔

ਿਇਆਲ ਪੁਰਖ ਸਰਬ ਕੇ ਿਾਕੁਰ ਤਬਨਉ ਕਰਉ ਕਰ ਜੋਤਰ ॥

دنال ُپرھک رست ےک اھٹ ُکر پِپؤ رکو رک وجر ۔۔

ਨਾਮੁ ਜਪੈ ਨਾਨਕੁ ਿਾਸੁ ਿੁਮਰੋ ਉਧਰਤਸ ਆਖੀ ਿੋਰ ॥੨॥੧੧॥੨੦॥

نام جپَے نانک داس ُبمرو اُدرھس ا یھک وھپر ۔۔۲۔۔۱۱۔۔۲۱۔۔
ਗੂਜਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

ُگؤرجی ہلحم ۵۔۔

ਬਰਹਮ ਲੋਕ ਅਰੁ ਰੁਿਰ ਲੋਕ ਆਈ ਇੰਿਰ ਲੋਕ ਿੇ ਧਾਇ ॥

پرمہ ولک رع ُردر ولک ا یئ اِدنر ولک ےت داھےئ ۔۔
ਸਾਧਸੰਗਤਿ ਕਉ ਜੋਤਹ ਨ ਸਾਕੈ ਮਤਲ ਮਤਲ ਧੋਵੈ ਪਾਇ ॥੧॥

ھ
وھوے ناۓ ۔۔۱۔۔
ساد سیگت کؤ وجےہ ہن سا َکے لم لم د َ
ਅਬ ਮੋਤਹ ਆਇ ਪਤਰਓ ਸਰਨਾਇ ॥

ات ومہِ ا ۓ رپوی رسناۓ ۔۔
ਗੁਹਜ ਪਾਵਕੋ ਬਹੁਿੁ ਪਰਜਾਰੈ ਮੋ ਕਉ ਸਤਿਗੁਤਰ ਿੀਓ ਹੈ ਬਿਾਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ُگہ
س
ئ
ی
ئ
گ
ک
ِ
َاجرے وم ؤ ؤر ِد ؤ ےہَ اتب ے ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ج ناووک تہب رپ َ
ਤਸਧ ਸਾਤਧਕ ਅਰੁ ਜਖਯ ਤਕੰਨਰ ਨਰ ਰਹੀ ਕੰਤਿ ਉਰਝਾਇ ॥

چک
سِدھ سادِکھ رع ٔھی کِت ّر رن ریہ کیبھ اُراھجۓ ۔۔

ਜਨ ਨਾਨਕ ਅੰਗੁ ਕੀਆ ਪਰਤਭ ਕਰਿੈ ਜਾ ਕੈ ਕੋਤਟ ਐਸੀ ਿਾਸਾਇ ॥੨॥੧੨॥੨੧॥

ےک وکت ایسی داساےئ ۔۔۲۔۔۱۲۔۔۲۱۔۔
نج نانک ا َنگ ک ِیا رپَھب رک ئَے اج َ
ਗੂਜਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

ُگؤرجی ہلحم ۵۔۔

ਅਪਜਸੁ ਤਮਟੈ ਹੋਵੈ ਜਤਗ ਕੀਰਤਿ ਿਰਗਹ ਬੈਸਣੁ ਪਾਈਐ ॥

ب
َنی
چ
س
پ
م
پ
پ
ِ
چ
وہوے گ ریکت درہہگ ں نا َے ۔۔
ا س ے َ

ਜਮ ਕੀ ਿਰਾਸ ਨਾਸ ਹੋਇ ਤਖਨ ਮਤਹ ਸੁਖ ਅਨਿ ਸੇਿੀ ਘਤਰ ਜਾਈਐ ॥੧॥

ک
ھ
ب
سی
س
ک
پ
پ
ِ
َ
ُ
ن
َ
مج یک رتاس ناس وہۓ ں ہہم ھ ا د ی رھگ اج َے ۔۔۱۔۔
ਜਾ ਿੇ ਘਾਲ ਨ ਤਬਰਥੀ ਜਾਈਐ ॥

اج ےت اھگل ہن پِریھت اج پپَے ۔۔

ਆਿ ਪਹਰ ਤਸਮਰਹੁ ਪਰਭੁ ਅਪਨਾ ਮਤਨ ਿਤਨ ਸਿਾ ਤਧਆਈਐ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ا ھٹ رہپ ِسمروہ رپَھب اانپ نم نت دسا دایھ نیپے َ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਮੋਤਹ ਸਰਤਨ ਿੀਨ ਿੁਖ ਭੰਜਨ ਿੂੰ ਿੇਤਹ ਸੋਈ ਪਰਭ ਪਾਈਐ ॥

ومہِ رسن دِنی ُدھک نجنھب ئُؤن دہہی وسیئ رپَھب نا پپَے ۔۔
ਚਰਣ ਕਮਲ ਨਾਨਕ ਰੰਤਗ ਰਾਿੇ ਹਤਰ ਿਾਸਹ ਪੈਜ ਰਖਾਈਐ ॥੨॥੧੩॥੨੨॥

پب
رچن لمک نانک رنگ راےت ہر داہس َ ج

راھک پ ٔپے ۔۔۲۔۔۱۳۔۔۲۲۔۔
ਗੂਜਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

ُگؤرجی ہلحم ۵۔۔

ਤਬਸਵੰਭਰ ਜੀਅਨ ਕੋ ਿਾਿਾ ਭਗਤਿ ਭਰੇ ਭੰਿਾਰ ॥

مب ج
ِئسؤ ھر ییں وک دانا تگھب رھبے ڈنھبار ۔۔
ਜਾ ਕੀ ਸੇਵਾ ਤਨਿਲ ਨ ਹੋਵਿ ਤਖਨ ਮਤਹ ਕਰੇ ਉਧਾਰ ॥੧॥

ک
پ ِب
ھ
ِ
اج یک ویسا ھل ہن وہوت ں ہہم رکے اُداھر ۔۔۱۔۔
ਮਨ ਮੇਰੇ ਚਰਨ ਕਮਲ ਸੰਤਗ ਰਾਚੁ ॥

نم ریمے رچن لمک گنس راچ ۔۔
ਸਗਲ ਜੀਅ ਜਾ ਕਉ ਆਰਾਧਤਹ ਿਾਹੂ ਕਉ ਿੂੰ ਜਾਚੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

لگس ایج اج کؤ ا رادھہ ِہ نا ُہؤ کؤ ئُؤن اجچ ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਨਾਨਕ ਸਰਤਣ ਿੁਮਹਾਰੀ ਕਰਿੇ ਿੂੰ ਪਰਭ ਪਰਾਨ ਅਧਾਰ ॥

ُب
م
ہ
ُ
ئ
نانک رسن ھاری رکےت ؤن رپَھب رپان اداھر ۔۔
ਹੋਇ ਸਹਾਈ ਤਜਸੁ ਿੂੰ ਰਾਖਤਹ ਤਿਸੁ ਕਹਾ ਕਰੇ ਸੰਸਾਰੁ ॥੨॥੧੪॥੨੩॥

وہۓ اہسیئ ِجس ئُؤن راکھہہ ئِس اہک رکے اسنسر ۔۔۲۔۔۱۴۔۔۲۳۔۔

ਗੂਜਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

ُگؤرجی ہلحم ۵۔۔

ਜਨ ਕੀ ਪੈਜ ਸਵਾਰੀ ਆਪ ॥

پب
نج یک َ ج وساری ا ت ۔۔

ਹਤਰ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਿੀਓ ਗੁਤਰ ਅਵਖਧੁ ਉਿਤਰ ਗਇਓ ਸਭੁ ਿਾਪ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ہر ہر نام دئؤ ُگر اودھکھ اُرت گیپؤ سیھ نات ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਹਤਰਗੋਤਬੰਿੁ ਰਤਖਓ ਪਰਮੇਸਤਰ ਅਪੁਨੀ ਤਕਰਪਾ ਧਾਤਰ ॥

ک
ہروگپِید ر ھپؤ رپرسیم اینپ کِرنا داھر ۔۔

ਤਮਟੀ ਤਬਆਤਧ ਸਰਬ ਸੁਖ ਹੋਏ ਹਤਰ ਗੁਣ ਸਿਾ ਬੀਚਾਤਰ ॥੧॥

مِبی ایبدھ رست ُسکھ وہےئ ہر ُگں دسا اچیبر ۔۔۱۔۔
ਅੰਗੀਕਾਰੁ ਕੀਓ ਮੇਰੈ ਕਰਿੈ ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਕੀ ਵਤਿਆਈ ॥

انگپکار کپؤ ریمَے رک ئَے ُگر ئُؤرے یک ودنایئ ۔۔

ਅਤਬਚਲ ਨੀਵ ਧਰੀ ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਤਨਿ ਤਨਿ ਚੜੈ ਸਵਾਈ ॥੨॥੧੫॥੨੪॥

ب
ا ِچل وین درھی ُگر نانک پِپ پِپ ڑچَے سَؤایئ ۔۔۲۔۔۱۵۔۔۲۴۔۔
ਗੂਜਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

ُگؤرجی ہلحم ۵۔۔

ਕਬਹੂ ਹਤਰ ਤਸਉ ਚੀਿੁ ਨ ਲਾਇਓ ॥

کب ُہؤ ہر سِیؤ ِجپت ہن الویئ ۔۔

ਧੰਧਾ ਕਰਿ ਤਬਹਾਨੀ ਅਉਧਤਹ ਗੁਣ ਤਨਤਧ ਨਾਮੁ ਨ ਗਾਇਓ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ددنھاھ رکت ِبہاین اودھ ِہ ُگں ن ِدھ نام ہن اگویئ ۔۔۱۔۔راہو۔۔

ਕਉਿੀ ਕਉਿੀ ਜੋਰਿ ਕਪਟੇ ਅਤਨਕ ਜੁਗਤਿ ਕਤਰ ਧਾਇਓ ॥

کؤدی کؤدی وجرت کیپے ان ِک تگج رک داھویئ ۔۔

ਤਬਸਰਿ ਪਰਭ ਕੇਿੇ ਿੁਖ ਗਨੀਅਤਹ ਮਹਾ ਮੋਹਨੀ ਖਾਇਓ ॥੧॥

ِئسرت رپَھب َ
کیپے ُدھک گییبہ ِہ اہم ومینہ اھکویئ ۔۔۱۔۔

ਕਰਹੁ ਅਨੁਗਰਹੁ ਸੁਆਮੀ ਮੇਰੇ ਗਨਹੁ ਨ ਮੋਤਹ ਕਮਾਇਓ ॥

رک ُہ ا ُنگروہ سُؤا یم ریمے گبہؤ ہن ومےہ امکپپؤ ۔۔

ਗੋਤਬੰਿ ਿਇਆਲ ਤਿਪਾਲ ਸੁਖ ਸਾਗਰ ਨਾਨਕ ਹਤਰ ਸਰਣਾਇਓ ॥੨॥੧੬॥੨੫॥

وگپِید دنال کِرنال ُسکھ سارگ نانک ہر رسناویئ ۔۔۲۔۔۱۶۔۔۲۵۔۔
ਗੂਜਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

ُگؤرجی ہلحم ۵۔۔

ਰਸਨਾ ਰਾਮ ਰਾਮ ਰਵੰਿ ॥

رانس رام رام َروپپ ۔۔
ਛੋਤਿ ਆਨ ਤਬਉਹਾਰ ਤਮਤਥਆ ਭਜੁ ਸਿਾ ਭਗਵੰਿ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

وھچد ا ن ویباہر مِبھیا جھب دسا وگھبپپ ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਨਾਮੁ ਏਕੁ ਅਧਾਰੁ ਭਗਿਾ ਈਿ ਆਗੈ ਟੇਕ ॥

ب
نام انک اداھر ھگیا اِپپ ا ےگ پ َیک ۔۔

ਕਤਰ ਤਿਪਾ ਗੋਤਬੰਿ ਿੀਆ ਗੁਰ ਤਗਆਨੁ ਬੁਤਧ ਤਬਬੇਕ ॥੧॥

رک کِرنا وگپِید دِنا ُگر گ ِیان ُندھ نِییک ۔۔۱۔۔

ਕਰਣ ਕਾਰਣ ਸੰਮਰਥ ਸਰੀਧਰ ਸਰਤਣ ਿਾ ਕੀ ਗਹੀ ॥

رکن اکرن رمسھت رسِندرھ رسن نا یک یہگ ۔۔

ਮੁਕਤਿ ਜੁਗਤਿ ਰਵਾਲ ਸਾਧੂ ਨਾਨਕ ਹਤਰ ਤਨਤਧ ਲਹੀ ॥੨॥੧੭॥੨੬॥

مُکت ُچگت روال سا ُدوھ نانک ہر ن ِدھ لہی ۔۔۲۔۔۱۷۔۔۲۶۔۔
ੇਗੂਜਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ਘਰੁ ੪ ਚਉਪਿ

ُگؤرجی ہلحم  ۵رھگ  ۴جؤندے
ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪਰਸਾਤਿ ॥

اِک اواکنر سیگؤر رپساد ۔۔
ਛਾਤਿ ਸਗਲ ਤਸਆਣਪਾ ਸਾਧ ਸਰਣੀ ਆਉ ॥

اھچد لگس ِسیااپن سادھ رسین ا و ۔۔
ਪਾਰਬਰਹਮ ਪਰਮੇਸਰੋ ਪਰਭੂ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਉ ॥੧॥

ب
نارپرمہ رپرسیمو رپ ُھؤ ےک ُگں اگو ۔۔۱۔۔
ਰੇ ਤਚਿ ਚਰਣ ਕਮਲ ਅਰਾਤਧ ॥

رے ِجت رچن لمک ارادھ ۔۔
ਸਰਬ ਸੂਖ ਕਤਲਆਣ ਪਾਵਤਹ ਤਮਟੈ ਸਗਲ ਉਪਾਤਧ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

رست سُؤھک ایلکن ناوہِ ِمپے لگس اُنادھ ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਮਾਿ ਤਪਿਾ ਸੁਿ ਮੀਿ ਭਾਈ ਤਿਸੁ ਤਬਨਾ ਨਹੀ ਕੋਇ ॥

امت پِیا ُست تیم اھبیئ ئِس پِیا یہن وکۓ ۔۔

ਈਿ ਊਿ ਜੀਅ ਨਾਤਲ ਸੰਗੀ ਸਰਬ ਰਤਵਆ ਸੋਇ ॥੨॥

اِپپ اُوت ایج نال سیگی رست ر َونا وسۓ ۔۔۲۔۔
ਕੋਤਟ ਜਿਨ ਉਪਾਵ ਤਮਤਥਆ ਕਛੁ ਨ ਆਵੈ ਕਾਤਮ ॥

مِب
ے اکم ۔۔
وکت نتج اُناو ھیا ھچک ہن ا و َ

ਸਰਤਣ ਸਾਧੂ ਤਨਰਮਲਾ ਗਤਿ ਹੋਇ ਪਰਭ ਕੈ ਨਾਤਮ ॥੩॥

رسن سا ُدوھ پِرمال گپ وہۓ رپَھب ےکَ نام ۔۔۳۔۔
ਅਗਮ ਿਇਆਲ ਪਰਭੂ ਊਚਾ ਸਰਤਣ ਸਾਧੂ ਜੋਗੁ ॥

ب
امگ دنال رپ ُھؤ اُواچ رسن سا ُدوھ وجگ ۔۔

ਤਿਸੁ ਪਰਾਪਤਿ ਨਾਨਕਾ ਤਜਸੁ ਤਲਤਖਆ ਧੁਤਰ ਸੰਜੋਗੁ ॥੪॥੧॥੨੭॥

ئِس رپاپپ نااکن ِجس لک ِھیا د ُھر وجنسگ ۔۔۴۔۔۱۔۔۲۷۔۔
ਗੂਜਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

ُگؤرجی ہلحم ۵۔۔

ਆਪਨਾ ਗੁਰੁ ਸੇਤਵ ਸਿ ਹੀ ਰਮਹੁ ਗੁਣ ਗੋਤਬੰਿ ॥

ویس دص یہ روہم ُگں وگپِید ۔۔
ا انپ ُگر َ

ਸਾਤਸ ਸਾਤਸ ਅਰਾਤਧ ਹਤਰ ਹਤਰ ਲਤਹ ਜਾਇ ਮਨ ਕੀ ਤਚੰਿ ॥੧॥

ساس ساس ارادھ ہر ہر ہہل اجۓ نم یک ِجید ۔۔۱۔۔
ਮੇਰੇ ਮਨ ਜਾਤਪ ਪਰਭ ਕਾ ਨਾਉ ॥

ریمے نم اجت رپَھب اک ناو ۔۔
ਸੂਖ ਸਹਜ ਅਨੰਿ ਪਾਵਤਹ ਤਮਲੀ ਤਨਰਮਲ ਥਾਉ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

سہ
سُؤھک ج ا َپید ناوہِ ملِی پِرلم اھتو ۔۔۱۔۔راہو۔۔

ਸਾਧਸੰਤਗ ਉਧਾਤਰ ਇਹੁ ਮਨੁ ਆਿ ਪਹਰ ਆਰਾਤਧ ॥

سادھسیگ اُداھر اوہی نم ا ھٹ رہپ ا رادھ ۔۔

ਕਾਮੁ ਿੋਧੁ ਅਹੰਕਾਰੁ ਤਬਨਸੈ ਤਮਟੈ ਸਗਲ ਉਪਾਤਧ ॥੨॥

اکم رکودھ ااکنہر نِی َسے ِمپے لگس اُنادھ ۔۔۲۔۔

ਅਟਲ ਅਛੇਿ ਅਭੇਿ ਸੁਆਮੀ ਸਰਤਣ ਿਾ ਕੀ ਆਉ ॥

انل اچھ َید ابھ َید سُؤا یم رسن نا یک ا و ۔۔

ਚਰਣ ਕਮਲ ਅਰਾਤਧ ਤਹਰਿੈ ਏਕ ਤਸਉ ਤਲਵ ਲਾਉ ॥੩॥

رچن لمک ارادھ ہِر َدے انک سِیؤ لِؤ الو ۔۔۳۔۔

ਪਾਰਬਰਹਤਮ ਪਰਤਭ ਿਇਆ ਧਾਰੀ ਬਖਤਸ ਲੀਨਹੇ ਆਤਪ ॥

نک لیبہ
نارپرمہ رپَھب دایئ داھری ھس ھے ا ت ۔۔

ਸਰਬ ਸੁਖ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਿੀਆ ਨਾਨਕ ਸੋ ਪਰਭੁ ਜਾਤਪ ॥੪॥੨॥੨੮॥

رست ُسکھ ہر نام دپیا نانک وس رپَھب اجت ۔۔۴۔۔۲۔۔۲۸۔۔
ਗੂਜਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

ُگؤرجی ہلحم ۵۔۔

ਗੁਰ ਪਰਸਾਿੀ ਪਰਭੁ ਤਧਆਇਆ ਗਈ ਸੰਕਾ ਿੂਤਟ ॥

ُگر رپسادی رپَھب دھِیانا یئگ اکنس ئُؤت ۔۔

ਿੁਖ ਅਨੇਰਾ ਭੈ ਤਬਨਾਸੇ ਪਾਪ ਗਏ ਤਨਖੂਤਟ ॥੧॥

ب
نک
ُدھک ارینا َھے پِیاےس نات ےئگ ِ ُھؤت ۔۔۱۔۔
ਹਤਰ ਹਤਰ ਨਾਮ ਕੀ ਮਤਨ ਪਰੀਤਿ ॥

ہر ہر نام یک نم رپپپ ۔۔
ਤਮਤਲ ਸਾਧ ਬਚਨ ਗੋਤਬੰਿ ਤਧਆਏ ਮਹਾ ਤਨਰਮਲ ਰੀਤਿ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

مِل سادھ نچب وگپِید دھِیاےئ اہم پِرلم ِرپپ ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਜਾਪ ਿਾਪ ਅਨੇਕ ਕਰਣੀ ਸਿਲ ਤਸਮਰਿ ਨਾਮ ॥

سب
اجت نات اپ َیک رکین ھل ِسمرت نام ۔۔

ਕਤਰ ਅਨੁਗਰਹੁ ਆਤਪ ਰਾਖੇ ਭਏ ਪੂਰਨ ਕਾਮ ॥੨॥

رک ا ُنگر ُہ ا ت راےھک ےئھب ئُؤرن اکم ۔۔۲۔۔

ਸਾਤਸ ਸਾਤਸ ਨ ਤਬਸਰੁ ਕਬਹੂੰ ਬਰਹਮ ਪਰਭ ਸਮਰਥ ॥

ساس ساس ہن ِئس ُر کب ُہؤن پرمہ رپَھب رمسھت ۔۔
ਗੁਣ ਅਤਨਕ ਰਸਨਾ ਤਕਆ ਬਖਾਨੈ ਅਗਨਿ ਸਿਾ ਅਕਥ ॥੩॥

ُگں ان ِک رانس ایک اھکب ئَے اتنگ دسا اکبھ ۔۔۳۔۔

ਿੀਨ ਿਰਿ ਤਨਵਾਤਰ ਿਾਰਣ ਿਇਆਲ ਤਕਰਪਾ ਕਰਣ ॥

دنی درد ئِؤار نارن دنال کِرنا رکن ۔۔

ਅਟਲ ਪਿਵੀ ਨਾਮ ਤਸਮਰਣ ਤਿਰੜੁ ਨਾਨਕ ਹਤਰ ਹਤਰ ਸਰਣ ॥੪॥੩॥੨੯॥

انل ندوی نام ِسمرن درِرھ نانک ہر ہر رسن ۔۔۴۔۔۳۔۔۲۹۔۔
ਗੂਜਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

ُگؤرجی ہلحم ۵۔۔

ਅਹੰਬੁਤਧ ਬਹੁ ਸਘਨ ਮਾਇਆ ਮਹਾ ਿੀਰਘ ਰੋਗੁ ॥

سگ
ھ
اہم ُیدھ وہب ں امنا اہم دریھگ روگ ۔۔

ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਅਉਖਧੁ ਗੁਤਰ ਨਾਮੁ ਿੀਨੋ ਕਰਣ ਕਾਰਣ ਜੋਗੁ ॥੧॥

ہر نام اودھکھ ُگر نام دِونی رکن اکرن وجگ ۔۔۱۔۔
ਮਤਨ ਿਤਨ ਬਾਛੀਐ ਜਨ ਧੂਤਰ ॥

چ
َ
ھی
پ
ھ
نم نت نا ے نج د ُؤر ۔۔
ਕੋਤਟ ਜਨਮ ਕੇ ਲਹਤਹ ਪਾਤਿਕ ਗੋਤਬੰਿ ਲੋਚਾ ਪੂਤਰ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

وکت منج ےک لہہہ نان ِک وگپِید ولاچ ئُؤر ۔۔۱۔۔راہو۔۔

ਆਤਿ ਅੰਿੇ ਮਤਧ ਆਸਾ ਕੂਕਰੀ ਤਬਕਰਾਲ ॥

ا د اےتن دمھ ا سا ُکؤرکی نِکرال ۔۔

ਗੁਰ ਤਗਆਨ ਕੀਰਿਨ ਗੋਤਬੰਿ ਰਮਣੰ ਕਾਟੀਐ ਜਮ ਜਾਲ ॥੨॥

ُگر گ ِیان ریکنت وگپِید رمیں اک نیپے مج اجل ۔۔۲۔۔
ਕਾਮ ਿੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਮੂਿੇ ਸਿਾ ਆਵਾ ਗਵਣ ॥

اکم رکودھ ولھب ومہ مُؤےھٹ دسا ا وا وگَن ۔۔
ਪਰਭ ਪਰੇਮ ਭਗਤਿ ਗੁਪਾਲ ਤਸਮਰਣ ਤਮਟਿ ਜੋਨੀ ਭਵਣ ॥੩॥

ب
رپَھب رپمی تگھب ُگیال ِسمرن ِمپت وجین َھؤن ۔۔۳۔۔
ਤਮਿਰ ਪੁਿਰ ਕਲਿਰ ਸੁਰ ਤਰਿ ਿੀਤਨ ਿਾਪ ਜਲੰਿ ॥

ِمتر ُنتر کلتر ُسر رِد نیت نات چلپت ۔۔

ਜਤਪ ਰਾਮ ਰਾਮਾ ਿੁਖ ਤਨਵਾਰੇ ਤਮਲੈ ਹਤਰ ਜਨ ਸੰਿ ॥੪॥

جت رام راام ُدھک ئِؤارے ملَ ِے ہر نج سیت ۔۔۴۔۔
ਸਰਬ ਤਬਤਧ ਭਰਮਿੇ ਪੁਕਾਰਤਹ ਕਿਤਹ ਨਾਹੀ ਛੋਤਟ ॥

رست نِدھ رھبےتم ئُکارہِ کبہ ِہ نایہ وھچت ۔۔
ਹਤਰ ਚਰਣ ਸਰਣ ਅਪਾਰ ਪਰਭ ਕੇ ਤਿਰੜੁ ਗਹੀ ਨਾਨਕ ਓਟ ॥੫॥੪॥੩੦॥

ہر رچن رسن انار رپَھب ےک درِرھ یہگ نانک اوت ۔۔۵۔۔۴۔۔۳۱۔۔
ੇਗੂਜਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ਘਰੁ ੪ ਿੁਪਿ

ُگؤرجی ہلحم  ۵رھگ ُ ۴دندے
ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪਰਸਾਤਿ ॥

اِک اواکنر سیگؤر رپساد ۔۔

ਆਰਾਤਧ ਸਰੀਧਰ ਸਿਲ ਮੂਰਤਿ ਕਰਣ ਕਾਰਣ ਜੋਗੁ ॥

سب
ھ
م
ا رادھ رسِندرھ ل ُؤرت رکن اکرن وجگ ۔۔
ਗੁਣ ਰਮਣ ਸਰਵਣ ਅਪਾਰ ਮਤਹਮਾ ਤਿਤਰ ਨ ਹੋਿ ਤਬਓਗੁ ॥੧॥

ب
ُگں رنم رسَون انار امہم ھِر ہن وہت پ َپؤگ ۔۔۱۔۔
ਮਨ ਚਰਣਾਰਤਬੰਿ ਉਪਾਸ ॥

نم رچنارپِید اُناس ۔۔
ਕਤਲ ਕਲੇਸ ਤਮਟੰਿ ਤਸਮਰਤਣ ਕਾਤਟ ਜਮਿੂਿ ਿਾਸ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

لک ک َلیس مِیپت ِسمرن اکت چم ُدوت اھپس ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਸਿੁ ਿਹਨ ਹਤਰ ਨਾਮ ਕਹਨ ਅਵਰ ਕਛੁ ਨ ਉਪਾਉ ॥

رتس دنہ ہر نام کہں اور ھچک ہن اُناو ۔۔

ਕਤਰ ਅਨੁਗਰਹੁ ਪਰਭੂ ਮੇਰੇ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਸੁਆਉ ॥੨॥੧॥੩੧॥

ب
رک ا ُنگ َروہ رپ ُھؤ ریمے نانک نام سُؤا و ۔۔۲۔۔۱۔۔۳۱۔۔
ਗੂਜਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

ُگؤرجی ہلحم ۵۔۔

ਿੂੰ ਸਮਰਥੁ ਸਰਤਨ ਕੋ ਿਾਿਾ ਿੁਖ ਭੰਜਨੁ ਸੁਖ ਰਾਇ ॥

ئُؤن رمسھت رسن وک دانا ُدھک نجنھب ُسکھ راےئ ۔۔
ਜਾਤਹ ਕਲੇਸ ਤਮਟੇ ਭੈ ਭਰਮਾ ਤਨਰਮਲ ਗੁਣ ਪਰਭ ਗਾਇ ॥੧॥

ب
اجہِ کلیس ِمپے َھے

رھبام پِرلم ُگں رپَھب اگۓ ۔۔۱۔۔
ਗੋਤਵੰਿ ਿੁਝ ਤਬਨੁ ਅਵਰੁ ਨ ਿਾਉ ॥

ُب
وگوِدن چھ پِں ا َور ہن اھٹو ۔۔

ਕਤਰ ਤਕਰਪਾ ਪਾਰਬਰਹਮ ਸੁਆਮੀ ਜਪੀ ਿੁਮਾਰਾ ਨਾਉ ॥ ਰਹਾਉ ॥

رک کِرنا نارپرمہ سُؤا یم یپج ُبمارا ناو ۔۔راہو۔۔

ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਤਵ ਲਗੇ ਹਤਰ ਚਰਨੀ ਵਿੈ ਭਾਤਗ ਤਲਵ ਲਾਗੀ ॥

سیگؤر َسیؤ ےگل ہر رچین و َدے اھبگ لِؤ الیگ ۔۔

ਕਵਲ ਪਰਗਾਸ ਭਏ ਸਾਧਸੰਗੇ ਿੁਰਮਤਿ ਬੁਤਧ ਤਿਆਗੀ ॥੨॥

ھ
وکَل رپَاگس ےئھب ساد سیگے ُدرمت ُندھ ایتیگ ۔۔۲۔۔

ਆਿ ਪਹਰ ਹਤਰ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਵੈ ਤਸਮਰੈ ਿੀਨ ਿੈਆਲਾ ॥

ُگ
اگوے ِسم َرے دِنی َدناال ۔۔
ا ھٹ رہپ ہر ےک ں َ

ਆਤਪ ਿਰੈ ਸੰਗਤਿ ਸਭ ਉਧਰੈ ਤਬਨਸੇ ਸਗਲ ਜੰਜਾਲਾ ॥੩॥

ا ت رتَے تگنس سیھ اُدرھَے نِیسے لگس اجنجال ۔۔۳۔۔
ਚਰਣ ਅਧਾਰੁ ਿੇਰਾ ਪਰਭ ਸੁਆਮੀ ਓਤਿ ਪੋਤਿ ਪਰਭੁ ਸਾਤਥ ॥

رچن اداھر ریتا رپَھب سُؤا یم اَوت ئَؤت رپَھب ساھت ۔۔
ਸਰਤਨ ਪਤਰਓ ਨਾਨਕ ਪਰਭ ਿੁਮਰੀ ਿੇ ਰਾਤਖਓ ਹਤਰ ਹਾਥ ॥੪॥੨॥੩੨॥

ک
رسن رپئَؤ نانک رپَھب ُبمری دے را ھ َپؤ ہر اہھت ۔۔۴۔۔۲۔۔۳۲۔۔
ਗੂਜਰੀ ਅਸਟਪਿੀਆ ਮਹਲਾ ੧ ਘਰੁ ੧

ُگؤرجی اسییدنا ہلحم  ۱رھگ ۱
ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪਰਸਾਤਿ ॥

اِک اواکنر سیگؤر رپساد ۔۔
ਏਕ ਨਗਰੀ ਪੰਚ ਚੋਰ ਬਸੀਅਲੇ ਬਰਜਿ ਚੋਰੀ ਧਾਵੈ ॥

پب
ئ
اھوے ۔۔
انک رگنی ج وچر ِس َیلے پرجت وچری د َ

ਤਿਰਹਿਸ ਮਾਲ ਰਖੈ ਜੋ ਨਾਨਕ ਮੋਖ ਮੁਕਤਿ ਸੋ ਪਾਵੈ ॥੧॥

ک
رتِدہس امل ر َھے

وج نانک ومھک مُکت وس نا َوے ۔۔۱۔۔
ਚੇਿਹੁ ਬਾਸੁਿੇਉ ਬਨਵਾਲੀ ॥

دسئؤ ونبایل ۔۔
چیبہؤ نا َ

ਰਾਮੁ ਤਰਿੈ ਜਪਮਾਲੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

رام ر َِدے جبمایل ۔۔۱۔۔راہو۔۔

ਉਰਧ ਮੂਲ ਤਜਸੁ ਸਾਖ ਿਲਾਹਾ ਚਾਤਰ ਬੇਿ ਤਜਿੁ ਲਾਗੇ ॥

اُردھ مُؤل ِجس ساھک نالاہ اچر پ َید ِجت الےگ ۔۔

ਸਹਜ ਭਾਇ ਜਾਇ ਿੇ ਨਾਨਕ ਪਾਰਬਰਹਮ ਤਲਵ ਜਾਗੇ ॥੨॥

سہ
ج اھبےئ اجۓ ےت نانک نارپرمہ لِؤ اجےگ ۔۔۲۔۔
ਪਾਰਜਾਿੁ ਘਤਰ ਆਗਤਨ ਮੇਰੈ ਪੁਹਪ ਪਿਰ ਿਿੁ ਿਾਲਾ ॥

ناراجت رھگ ا نگ ریمَے ُبہت رتپ پپ داال ۔۔
ਸਰਬ ਜੋਤਿ ਤਨਰੰਜਨ ਸੰਭੂ ਛੋਿਹੁ ਬਹੁਿੁ ਜੰਜਾਲਾ ॥੩॥

سیب
رست وجت پِرنجن ھ ُؤ وھچدوہ تہب اجنجال ۔۔۳۔۔
ਸੁਤਣ ਤਸਖਵੰਿੇ ਨਾਨਕੁ ਤਬਨਵੈ ਛੋਿਹੁ ਮਾਇਆ ਜਾਲਾ ॥

سک
ُسں ِ ھؤےتن نانک پِپ َؤے وھچدوہ امنا اجال ۔۔

ਮਤਨ ਬੀਚਾਤਰ ਏਕ ਤਲਵ ਲਾਗੀ ਪੁਨਰਤਪ ਜਨਮੁ ਨ ਕਾਲਾ ॥੪॥

نم اچیبر انک لِؤ الیگ ُنترت منج ہن اکال ۔۔۴۔۔
ਸੋ ਗੁਰੂ ਸੋ ਤਸਖੁ ਕਥੀਅਲੇ ਸੋ ਵੈਿੁ ਤਜ ਜਾਣੈ ਰੋਗੀ ॥

کب
وس ُگؤ ُرو وس سِکھ ھ ِٔیلے وس َوند ےج اج ئَے رویگ ۔۔

ਤਿਸੁ ਕਾਰਤਣ ਕੰਮੁ ਨ ਧੰਧਾ ਨਾਹੀ ਧੰਧੈ ਤਗਰਹੀ ਜੋਗੀ ॥੫॥

ّک
ئِس اکرن م ہن ددنھاھ نایہ ددنھَےھ گِریہ وجیگ ۔۔۵۔۔
ਕਾਮੁ ਿੋਧੁ ਅਹੰਕਾਰੁ ਿਜੀਅਲੇ ਲੋਭੁ ਮੋਹੁ ਤਿਸ ਮਾਇਆ ॥

ب
اکم رکودھ ااکنہر چِییلے ولھب ومہ ئِس امنا ۔۔

ਮਤਨ ਿਿੁ ਅਤਵਗਿੁ ਤਧਆਇਆ ਗੁਰ ਪਰਸਾਿੀ ਪਾਇਆ ॥੬॥

نم پپ اوِگپ دایھنا ُگر رپسادی نانا ۔۔۶۔۔

ਤਗਆਨੁ ਤਧਆਨੁ ਸਭ ਿਾਤਿ ਕਥੀਅਲੇ ਸੇਿ ਬਰਨ ਸਤਭ ਿੂਿਾ ॥

کب
گ ِیان دایھن سیھ دات ھ ِٔیلے

َسیت پرن سیھ ُدونا ۔۔

ਬਰਹਮ ਕਮਲ ਮਧੁ ਿਾਸੁ ਰਸਾਿੰ ਜਾਗਿ ਨਾਹੀ ਸੂਿਾ ॥੭॥

پرمہ لمک دمھ طاس رسادن اجگپ نایہ سُؤنا ۔۔۷۔۔
ਮਹਾ ਗੰਭੀਰ ਪਿਰ ਪਾਿਾਲਾ ਨਾਨਕ ਸਰਬ ਜੁਆਇਆ ॥

اہم ریھبمگ رتپ ناناال نانک رست ُجؤانا ۔۔
ਉਪਿੇਸ ਗੁਰੂ ਮਮ ਪੁਨਤਹ ਨ ਗਰਭੰ ਤਬਖੁ ਿਤਜ ਅੰਤਮਰਿੁ ਪੀਆਇਆ ॥੮॥੧॥

ب
ھ
ن
ک
ا ُندسی ُگؤ ُرو مم ُپبہ ِہ ہن رگ ں ِ ھ جت ارمِت ایپایئ ۔۔۸۔۔۱۔۔
ਗੂਜਰੀ ਮਹਲਾ ੧ ॥

ُگؤرجی ہلحم ۱۔۔

ਕਵਨ ਕਵਨ ਜਾਚਤਹ ਪਰਭ ਿਾਿੇ ਿਾ ਕੇ ਅੰਿ ਨ ਪਰਤਹ ਸੁਮਾਰ ॥

ےہ ُسمار ۔۔
وکَن وکَن اجچہ ِہ رپَھب داےت نا ےک اپپ ہن رپ َ
ਜੈਸੀ ਭੂਖ ਹੋਇ ਅਭ ਅੰਿਤਰ ਿੂੰ ਸਮਰਥੁ ਸਚੁ ਿੇਵਣਹਾਰ ॥੧॥

ب
یسیج ُھؤھک وہۓ اھب ارتن ئُؤن رمسھت چس َدویاہنر ۔۔۱۔۔

ਐ ਜੀ ਜਪੁ ਿਪੁ ਸੰਜਮੁ ਸਚੁ ਅਧਾਰ ॥

ے یج جت پپ
ا َ

سبج

م چس اداھر ۔۔

ਹਤਰ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਿੇਤਹ ਸੁਖੁ ਪਾਈਐ ਿੇਰੀ ਭਗਤਿ ਭਰੇ ਭੰਿਾਰ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ہر ہر نام دہہی ُسکھ نا پپَے ریتی تگھب رھبے ڈنھبار ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਸੁੰਨ ਸਮਾਤਧ ਰਹਤਹ ਤਲਵ ਲਾਗੇ ਏਕਾ ਏਕੀ ਸਬਿੁ ਬੀਚਾਰ ॥

ُس ّں امسدھ رہہہ لِؤ الےگ ااکی ایکی دبس اچیبر ۔۔

ਜਲੁ ਥਲੁ ਧਰਤਣ ਗਗਨੁ ਿਹ ਨਾਹੀ ਆਪੇ ਆਪੁ ਕੀਆ ਕਰਿਾਰ ॥੨॥

لج لھت درھن نگگ ہت نایہ ا ےپ ا ت ایک رکنار ۔۔۲۔۔
ਨਾ ਿਤਿ ਮਾਇਆ ਮਗਨੁ ਨ ਛਾਇਆ ਨਾ ਸੂਰਜ ਚੰਿ ਨ ਜੋਤਿ ਅਪਾਰ ॥

ہن دت امنا نگم ہن اھچنا ہن سُؤرچ دنچ ہن وجت انار ۔۔
ਸਰਬ ਤਿਰਸਤਟ ਲੋਚਨ ਅਭ ਅੰਿਤਰ ਏਕਾ ਨਿਤਰ ਸੁ ਤਿਰਭਵਣ ਸਾਰ ॥੩॥

ب
رست د ِرست ولنچ اھب ارتن ااکی دنر وس ِرت َھؤن سار ۔۔۳۔۔
ਪਵਣੁ ਪਾਣੀ ਅਗਤਨ ਤਿਤਨ ਕੀਆ ਬਰਹਮਾ ਤਬਸਨੁ ਮਹੇਸ ਅਕਾਰ ॥

ئ م
وپَن ناین انگ پِں ک ِیا پرامہ ِسں ہیس ااکر ۔۔

ਸਰਬੇ ਜਾਤਚਕ ਿੂੰ ਪਰਭੁ ਿਾਿਾ ਿਾਤਿ ਕਰੇ ਅਪੁਨੈ ਬੀਚਾਰ ॥੪॥

رسےب اج ِچک ئُؤن رپَھب دانا دات رکے ا پ َپے اچیبر ۔۔۴۔۔
ਕੋਤਟ ਿੇਿੀਸ ਜਾਚਤਹ ਪਰਭ ਨਾਇਕ ਿੇਿੇ ਿੋਤਟ ਨਾਹੀ ਭੰਿਾਰ ॥

نی
ہچ رپَھب نانک َدندے وتت نایہ ڈنھبار ۔۔
وکت ییس اج ِ
ਊੈਂਧੈ ਭਾਂਿੈ ਕਛੁ ਨ ਸਮਾਵੈ ਸੀਧੈ ਅੰਤਮਰਿੁ ਪਰੈ ਤਨਹਾਰ ॥੫॥

امسوے دیسےھَ ارمِت رپَے بِہار ۔۔۵۔۔
اُودن َھے اھبن َدے ھچک ہن َ

ਤਸਧ ਸਮਾਧੀ ਅੰਿਤਰ ਜਾਚਤਹ ਤਰਤਧ ਤਸਤਧ ਜਾਤਚ ਕਰਤਹ ਜੈਕਾਰ ॥

سِدھ امسدیھ ارتن اجچہ ِہ رِدھ سِدھ اجچ رکےہ جپکار ۔۔
ਜੈਸੀ ਤਪਆਸ ਹੋਇ ਮਨ ਅੰਿਤਰ ਿੈਸੋ ਜਲੁ ਿੇਵਤਹ ਪਰਕਾਰ ॥੬॥

چ
َ یسی ایپس وہۓ نم ارتن َنیسؤ لج دویہِ رپاکر ۔۔۶۔۔

ਬਿੇ ਭਾਗ ਗੁਰੁ ਸੇਵਤਹ ਅਪੁਨਾ ਭੇਿੁ ਨਾਹੀ ਗੁਰਿੇਵ ਮੁਰਾਰ ॥

ندے اھبگ ُگر ویسےہ اانپ ب َھید نایہ ُگردوی مُرار ۔۔

ਿਾ ਕਉ ਕਾਲੁ ਨਾਹੀ ਜਮੁ ਜੋਹੈ ਬੂਝਤਹ ਅੰਿਤਰ ਸਬਿੁ ਬੀਚਾਰ ॥੭॥

نا کؤ اکل نایہ مج وج َہے ئُؤچھہہ ارتن دبس اچیبر ۔۔۷۔۔

ਅਬ ਿਬ ਅਵਰੁ ਨ ਮਾਗਉ ਹਤਰ ਪਤਹ ਨਾਮੁ ਤਨਰੰਜਨ ਿੀਜੈ ਤਪਆਤਰ ॥

ات پپ ا َور ہن امگؤ ہر بہہ نام پِرنجن د بج َے ایپر ۔۔

ਨਾਨਕ ਚਾਤਿਰਕੁ ਅੰਤਮਰਿ ਜਲੁ ਮਾਗੈ ਹਤਰ ਜਸੁ ਿੀਜੈ ਤਕਰਪਾ ਧਾਤਰ ॥੮॥੨॥

نانک اچرتِاک ارمِت لج ام َگے ہر سج د بج َے کِرنا داھر ۔۔۸۔۔۲۔۔
ਗੂਜਰੀ ਮਹਲਾ ੧ ॥

ُگؤرجی ہلحم ۱۔۔

ਐ ਜੀ ਜਨਤਮ ਮਰੈ ਆਵੈ ਿੁਤਨ ਜਾਵੈ ਤਬਨੁ ਗੁਰ ਗਤਿ ਨਹੀ ਕਾਈ ॥

ب
پ
ھ
ُ
گ
ُ
گ
ِ
اجوے ں ر پ یہن اکیئ ۔۔
ے ں َ
ے یج منج م َ َرے ا و َ
ا َ
ਗੁਰਮੁਤਖ ਪਰਾਣੀ ਨਾਮੇ ਰਾਿੇ ਨਾਮੇ ਗਤਿ ਪਤਿ ਪਾਈ ॥੧॥

ُگرمُکھ رپَاین ناےم راےت ناےم گپ پپ نایئ ۔۔۱۔۔
ਭਾਈ ਰੇ ਰਾਮ ਨਾਤਮ ਤਚਿੁ ਲਾਈ ॥

اھبیئ رے رام نام ِجت الیئ ۔۔

ਗੁਰ ਪਰਸਾਿੀ ਹਤਰ ਪਰਭ ਜਾਚੇ ਐਸੀ ਨਾਮ ਬਿਾਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ُگر رپسادی ہر رپَھب اجےچ ایسی نام ندایئ ۔۔۱۔۔راہو۔۔

ਐ ਜੀ ਬਹੁਿੇ ਭੇਖ ਕਰਤਹ ਤਭਤਖਆ ਕਉ ਕੇਿੇ ਉਿਰੁ ਭਰਨ ਕੈ ਿਾਈ ॥

ب
ب
ک
ھ
ِ
کی
پ
ک
ے یج بہپے ھیکھ رکہِ ھیا ؤ َ ے اُدر رھبن ےکَ نایئ ۔۔
ا َ

ਤਬਨੁ ਹਤਰ ਭਗਤਿ ਨਾਹੀ ਸੁਖੁ ਪਰਾਨੀ ਤਬਨੁ ਗੁਰ ਗਰਬੁ ਨ ਜਾਈ ॥੨॥

پِں ہر تگھب نایہ ُسکھ رپاین پِں ُگر رگت ہن اجیئ ۔۔۲۔۔

ਐ ਜੀ ਕਾਲੁ ਸਿਾ ਤਸਰ ਊਪਤਰ ਿਾਢੇ ਜਨਤਮ ਜਨਤਮ ਵੈਰਾਈ ॥

ے یج اکل دسا سِر اُورپ اھٹدےھ منج منج َوریایئ ۔۔
ا َ
ਸਾਚੈ ਸਬਤਿ ਰਿੇ ਸੇ ਬਾਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਬੂਝ ਬੁਝਾਈ ॥੩॥

ب
سا َچے دبس رےت ےس ناےچ سیگؤر ئُؤھج ُجھایئ ۔۔۳۔۔
ਗੁਰ ਸਰਣਾਈ ਜੋਤਹ ਨ ਸਾਕੈ ਿੂਿੁ ਨ ਸਕੈ ਸੰਿਾਈ ॥

ےکس سییایئ ۔۔
ُگر رسنایئ وجےہ ہن سا َکے ُدوت ہن َ
ਅਤਵਗਿ ਨਾਥ ਤਨਰੰਜਤਨ ਰਾਿੇ ਤਨਰਭਉ ਤਸਉ ਤਲਵ ਲਾਈ ॥੪॥

ب
اوِگپ ناھت پِرنجن راےت پِر ھؤ سِیؤ لِؤ الیئ ۔۔۴۔۔

ਐ ਜੀਉ ਨਾਮੁ ਤਿੜਹੁ ਨਾਮੇ ਤਲਵ ਲਾਵਹੁ ਸਤਿਗੁਰ ਟੇਕ ਤਟਕਾਈ ॥

ے جپؤ نام دِروہ ناےم لِؤ الووہ سیگؤر پ َیک ئِکایئ ۔۔
ا َ

ਜੋ ਤਿਸੁ ਭਾਵੈ ਸੋਈ ਕਰਸੀ ਤਕਰਿੁ ਨ ਮੇਤਟਆ ਜਾਈ ॥੫॥

ئ
اھبوے وسیئ رکیس کِرت ہن م َیییا اجیئ ۔۔۵۔۔
وج ِس َ
ਐ ਜੀ ਭਾਤਗ ਪਰੇ ਗੁਰ ਸਰਤਣ ਿੁਮਹਾਰੀ ਮੈ ਅਵਰ ਨ ਿੂਜੀ ਭਾਈ ॥

ُب
ے یج اھبگ رپے ُگر رسن مہھاری م َے ا َور ہن ُدویج اھبیئ ۔۔
ا َ

ਅਬ ਿਬ ਏਕੋ ਏਕੁ ਪੁਕਾਰਉ ਆਤਿ ਜੁਗਾਤਿ ਸਖਾਈ ॥੬॥

ات پپ اوکی انک ئُکارو ا د ُجگاد اھکسیئ ۔۔۶۔۔
ਐ ਜੀ ਰਾਖਹੁ ਪੈਜ ਨਾਮ ਅਪੁਨੇ ਕੀ ਿੁਝ ਹੀ ਤਸਉ ਬਤਨ ਆਈ ॥

ُب
ک پب
ے یج را ھہؤ َ ج نام اےنپ یک چھ یہ سِیؤ نب ا یئ ۔۔
ا َ

ਕਤਰ ਤਕਰਪਾ ਗੁਰ ਿਰਸੁ ਤਿਖਾਵਹੁ ਹਉਮੈ ਸਬਤਿ ਜਲਾਈ ॥੭॥

رک کِرنا ُگر درس دِاھکووہ ہؤ م َے دبس چالیئ ۔۔۷۔۔

ਐ ਜੀ ਤਕਆ ਮਾਗਉ ਤਕਛੁ ਰਹੈ ਨ ਿੀਸੈ ਇਸੁ ਜਗ ਮਤਹ ਆਇਆ ਜਾਈ ॥

ک
ے یج ایک امگؤ ِچھ
ا َ

ر َہے ہن د ئ َسے اِس چگ ہہم ا نا اجیئ ۔۔

ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਪਿਾਰਥੁ ਿੀਜੈ ਤਹਰਿੈ ਕੰਤਿ ਬਣਾਈ ॥੮॥੩॥

نانک نام ندارھت د بج َے ہِر َدے کیبھ انبیئ ۔۔۸۔۔۳۔۔
ਗੂਜਰੀ ਮਹਲਾ ੧ ॥

ُگؤرجی ہلحم ۱۔۔

ਐ ਜੀ ਨਾ ਹਮ ਉਿਮ ਨੀਚ ਨ ਮਤਧਮ ਹਤਰ ਸਰਣਾਗਤਿ ਹਤਰ ਕੇ ਲੋਗ ॥

ے یج ہن مہ اُمت چین ہن دممھ ہر رسناگپ ہر ےک ولگ ۔۔
ا َ
ਨਾਮ ਰਿੇ ਕੇਵਲ ਬੈਰਾਗੀ ਸੋਗ ਤਬਜੋਗ ਤਬਸਰਤਜਿ ਰੋਗ ॥੧॥

نام رےت ک َپؤل ریبایگ وسگ ِبچؤگ ِئسر ِجت روگ ۔۔۱۔۔
ਭਾਈ ਰੇ ਗੁਰ ਤਕਰਪਾ ਿੇ ਭਗਤਿ ਿਾਕੁਰ ਕੀ ॥

اھبیئ رے ُگر کِرنا ےت تگھب اھٹ ُکر یک ۔۔

ਸਤਿਗੁਰ ਵਾਤਕ ਤਹਰਿੈ ਹਤਰ ਤਨਰਮਲੁ ਨਾ ਜਮ ਕਾਤਣ ਨ ਜਮ ਕੀ ਬਾਕੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

سیگؤر واک ہِر َدے ہر پِرلم ہن مج اکن ہن مج یک نایق ۔۔۱۔۔راہو۔۔

ਹਤਰ ਗੁਣ ਰਸਨ ਰਵਤਹ ਪਰਭ ਸੰਗੇ ਜੋ ਤਿਸੁ ਭਾਵੈ ਸਹਤਜ ਹਰੀ ॥

سہ
ہ
ہر ُگں رنس َروےہ رپَھب ےگنس وج ئِس اھبوے ج ری ۔۔
ਤਬਨੁ ਹਤਰ ਨਾਮ ਤਬਰਥਾ ਜਤਗ ਜੀਵਨੁ ਹਤਰ ਤਬਨੁ ਤਨਹਿਲ ਮੇਕ ਘਰੀ ॥੨॥

بِہب
پِں ہر نام پرِاھت چگ ویجن ہر پِں ھل مَیک رھگی ۔۔۲۔۔
ਐ ਜੀ ਖੋਟੇ ਿਉਰ ਨਾਹੀ ਘਤਰ ਬਾਹਤਰ ਤਨੰਿਕ ਗਤਿ ਨਹੀ ਕਾਈ ॥

ب
ے یج وھکےٹ ھؤر نایہ رھگ ناہر پ ِیدک گپ یہن اکیئ ۔۔
ا َ
ਰੋਸੁ ਕਰੈ ਪਰਭੁ ਬਖਸ ਨ ਮੇਟੈ ਤਨਿ ਤਨਿ ਚੜੈ ਸਵਾਈ ॥੩॥

نک
روس رکَے رپَھب ھس ہن می َپے پِپ پِپ ڑچَے سَؤایئ ۔۔۳۔۔
ਐ ਜੀ ਗੁਰ ਕੀ ਿਾਤਿ ਨ ਮੇਟੈ ਕੋਈ ਮੇਰੈ ਿਾਕੁਤਰ ਆਤਪ ਤਿਵਾਈ ॥

ے یج ُگر یک دات ہن می َپے وکیئ ریمَے اھٹ ُکر ا ت دِوایئ ۔۔
ا َ
ਤਨੰਿਕ ਨਰ ਕਾਲੇ ਮੁਖ ਤਨੰਿਾ ਤਜਨਹ ਗੁਰ ਕੀ ਿਾਤਿ ਨ ਭਾਈ ॥੪॥

پ ِیدک رن اکےل مُکھ پ ِیدا ِجبہھ ُگر یک دات ہن اھبیئ ۔۔۴۔۔

ਐ ਜੀ ਸਰਤਣ ਪਰੇ ਪਰਭੁ ਬਖਤਸ ਤਮਲਾਵੈ ਤਬਲਮ ਨ ਅਧੂਆ ਰਾਈ ॥

نک
نِل
ھ
م
ِ
الوے م ہن ا ُدوھا رایئ ۔۔
ے یج رسن رپے رپَھب س َ
ا َ
ਆਨਿ ਮੂਲੁ ਨਾਥੁ ਤਸਤਰ ਨਾਥਾ ਸਤਿਗੁਰੁ ਮੇਤਲ ਤਮਲਾਈ ॥੫॥

ا َند مُؤل ناھت سِر نااھت سیگؤر م َیل مِالیئ ۔۔۵۔۔

ਐ ਜੀ ਸਿਾ ਿਇਆਲੁ ਿਇਆ ਕਤਰ ਰਤਵਆ ਗੁਰਮਤਿ ਭਰਮਤਨ ਚੁਕਾਈ ॥

ے یج دسا دنال دایئ رک روِنا ُگرمت رھبنم ُجکایئ ۔۔
ا َ

ਪਾਰਸੁ ਭੇਤਟ ਕੰਚਨੁ ਧਾਿੁ ਹੋਈ ਸਿਸੰਗਤਿ ਕੀ ਵਤਿਆਈ ॥੬॥

نارس ب َھپت نچنک داھت وہیئ سیسیگت یک ودنایئ ۔۔۶۔۔

ਹਤਰ ਜਲੁ ਤਨਰਮਲੁ ਮਨੁ ਇਸਨਾਨੀ ਮਜਨੁ ਸਤਿਗੁਰੁ ਭਾਈ ॥

م
چ
س
ی
گ
ہر لج پِرلم نم اانسین ں ؤر اھبیئ ۔۔

ਪੁਨਰਤਪ ਜਨਮੁ ਨਾਹੀ ਜਨ ਸੰਗਤਿ ਜੋਿੀ ਜੋਤਿ ਤਮਲਾਈ ॥੭॥

ُنترت منج نایہ نج تگنس وجیت وجت مِالیئ ۔۔۷۔۔
ਿੂੰ ਵਿ ਪੁਰਖੁ ਅਗੰਮ ਿਰੋਵਰੁ ਹਮ ਪੰਖੀ ਿੁਝ ਮਾਹੀ ॥

ُب
ئُؤن ود ُپرھک امگّ رتوور مہ یھکنپ چھ امیہ ۔۔

ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਤਨਰੰਜਨ ਿੀਜੈ ਜੁਤਗ ਜੁਤਗ ਸਬਤਿ ਸਲਾਹੀ ॥੮॥੪॥

نانک نام پِرنجن د بج َے ُچگ ُچگ دبس صالیح ۔۔۸۔۔۴۔۔
ਗੂਜਰੀ ਮਹਲਾ ੧ ਘਰੁ ੪

ُگؤرجی ہلحم  ۱رھگ ۴

ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪਰਸਾਤਿ ॥

اِک اواکنر سیگؤر رپساد ۔۔
ਭਗਤਿ ਪਰੇਮ ਆਰਾਤਧਿੰ ਸਚੁ ਤਪਆਸ ਪਰਮ ਤਹਿੰ ॥

تگھب رپمی ا رادھیں چس ایپس رپم ہِیں ۔۔

ਤਬਲਲਾਪ ਤਬਲਲ ਤਬਨੰਿੀਆ ਸੁਖ ਭਾਇ ਤਚਿ ਤਹਿੰ ॥੧॥

نِلالت نِلل پِییییا ُسکھ اھبےئ ِجت ہِیں ۔۔۱۔۔
ਜਤਪ ਮਨ ਨਾਮੁ ਹਤਰ ਸਰਣੀ ॥

جت نم نام ہر رسین ۔۔
ਸੰਸਾਰ ਸਾਗਰ ਿਾਤਰ ਿਾਰਣ ਰਮ ਨਾਮ ਕਤਰ ਕਰਣੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

اسنسر سارگ نار نارن رم نام رک رکین ۔۔۱۔۔راہو۔۔

ਏ ਮਨ ਤਮਰਿ ਸੁਭ ਤਚੰਿੰ ਗੁਰ ਸਬਤਿ ਹਤਰ ਰਮਣੰ ॥

ج
اے نم مِرت ُسیھ ِ ییں ُگر دبس ہر رمیں ۔۔

ਮਤਿ ਿਿੁ ਤਗਆਨੰ ਕਤਲਆਣ ਤਨਧਾਨੰ ਹਤਰ ਨਾਮ ਮਤਨ ਰਮਣੰ ॥੨॥

مت پپ گ ِیاپں ایلکن ن ِداھپں ہر نام نم رمیں ۔۔۲۔۔
ਚਲ ਤਚਿ ਤਵਿ ਭਰਮਾ ਭਰਮੰ ਜਗੁ ਮੋਹ ਮਗਨ ਤਹਿੰ ॥

رھبمں چگ ومہ نگم ہِیں ۔۔
لچ ِجت وِت رھبّام ّ
ਤਥਰੁ ਨਾਮੁ ਭਗਤਿ ਤਿੜੰ ਮਿੀ ਗੁਰ ਵਾਤਕ ਸਬਿ ਰਿੰ ॥੩॥

ب
ھِر نام تگھب دِرن یتم ُگر واک دبس رپں ۔۔۳۔۔
ਭਰਮਾਤਿ ਭਰਮੁ ਨ ਚੂਕਈ ਜਗੁ ਜਨਤਮ ਤਬਆਤਧ ਖਪੰ ॥

ک
ھی
رھبامت رھبم ہن ُجؤیئک چگ منج ایبدھ ں ۔۔

ਅਸਥਾਨੁ ਹਤਰ ਤਨਹਕੇਵਲੰ ਸਤਿ ਮਿੀ ਨਾਮ ਿਪੰ ॥੪॥

ااھتسن ہر بِہکپؤلں ست یتم نام نیں ۔۔۴۔۔

ਇਹੁ ਜਗੁ ਮੋਹ ਹੇਿ ਤਬਆਤਪਿੰ ਿੁਖੁ ਅਤਧਕ ਜਨਮ ਮਰਣੰ ॥

اوہی چگ ومہ َہپت ایبنیں ُدھک ادِکھ منج رمپں ۔۔

ਭਜੁ ਸਰਤਣ ਸਤਿਗੁਰ ਊਬਰਤਹ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਤਰਿ ਰਮਣੰ ॥੫॥

جھب رسن سیگؤر اُوپرہِ ہر نام رِد رمیں ۔۔۵۔۔

ਗੁਰਮਤਿ ਤਨਹਚਲ ਮਤਨ ਮਨੁ ਮਨੰ ਸਹਜ ਬੀਚਾਰੰ ॥

ُگ م بِہ
می سہ
چ
ر ت ل نمِ نم ں ج اچیبرن ۔۔

ਸੋ ਮਨੁ ਤਨਰਮਲੁ ਤਜਿੁ ਸਾਚੁ ਅੰਿਤਰ ਤਗਆਨ ਰਿਨੁ ਸਾਰੰ ॥੬॥

وس نم پِرلم ِجت ساچ ارتن گ ِیان رنت سارن ۔۔۶۔۔

ਭੈ ਭਾਇ ਭਗਤਿ ਿਰੁ ਭਵਜਲੁ ਮਨਾ ਤਚਿੁ ਲਾਇ ਹਤਰ ਚਰਣੀ ॥

ب
َھے

ب
اھبےئ تگھب رت َھؤلج انم ِجت ال ِئے ہر رچین ۔۔

ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਤਹਰਿੈ ਪਤਵਿੁ ਪਾਵਨੁ ਇਹੁ ਸਰੀਰੁ ਿਉ ਸਰਣੀ ॥੭॥

ہر نام ہِر َدے وپِرت ناون اوہی رسری ئؤ رسین ۔۔۷۔۔
ਲਬ ਲੋਭ ਲਹਤਰ ਤਨਵਾਰਣੰ ਹਤਰ ਨਾਮ ਰਾਤਸ ਮਨੰ ॥

لپ ولھب رہل ئِؤارپں ہر نام راس میں ۔۔

ਮਨੁ ਮਾਤਰ ਿੁਹੀ ਤਨਰੰਜਨਾ ਕਹੁ ਨਾਨਕਾ ਸਰਨੰ ॥੮॥੧॥੫॥

نم امر ُبہی پِرانجن وہک نااکن رسپں ۔۔۸۔۔۱۔۔۵۔۔
ਗੂਜਰੀ ਮਹਲਾ ੩ ਘਰੁ ੧

ُگؤرجی ہلحم  ۳رھگ ۱

ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪਰਸਾਤਿ ॥

اِک اواکنر سیگؤر رپساد ۔۔
ਤਨਰਤਿ ਕਰੀ ਇਹੁ ਮਨੁ ਨਚਾਈ ॥

پِرت رکی اوہی نم اچنیئ ۔۔

ਗੁਰ ਪਰਸਾਿੀ ਆਪੁ ਗਵਾਈ ॥

ُگر رپسادی ا ت وگَایئ ۔۔

ਤਚਿੁ ਤਥਰੁ ਰਾਖੈ ਸੋ ਮੁਕਤਿ ਹੋਵੈ ਜੋ ਇਛੀ ਸੋਈ ਿਲੁ ਪਾਈ ॥੧॥

ک
ب
ِجت ھِر را َھے

وہوے وج اِیھچ وسیئ لھپ نایئ ۔۔۱۔۔
وس مُکت َ
ਨਾਚੁ ਰੇ ਮਨ ਗੁਰ ਕੈ ਆਗੈ ॥

ےک ا ےگ ۔۔
ناچ رے نم ُگر َ

ਗੁਰ ਕੈ ਭਾਣੈ ਨਾਚਤਹ ਿਾ ਸੁਖੁ ਪਾਵਤਹ ਅੰਿੇ ਜਮ ਭਉ ਭਾਗੈ ॥ ਰਹਾਉ ॥

ب
ُگر ےکَ اھب ئَے ناچہ ِہ نا ُسکھ ناوہِ اےتن مج ھؤ اھب َگے َ۔۔راہو۔۔
ਆਤਪ ਨਚਾਏ ਸੋ ਭਗਿੁ ਕਹੀਐ ਆਪਣਾ ਤਪਆਰੁ ਆਤਪ ਲਾਏ ॥

ا ت اچنےئ وس تگھب کہ ٔپے َ ا انپ ایپر ا ت الےئ ۔۔

ਆਪੇ ਗਾਵੈ ਆਤਪ ਸੁਣਾਵੈ ਇਸੁ ਮਨ ਅੰਧੇ ਕਉ ਮਾਰਤਗ ਪਾਏ ॥੨॥

اگوے ا ت ُسیا َوے اِس نم ادنےھ کؤ امرگ ناےئ ۔۔۲۔۔
ا ےپ َ
ਅਨਤਿਨੁ ਨਾਚੈ ਸਕਤਿ ਤਨਵਾਰੈ ਤਸਵ ਘਤਰ ਨੀਿ ਨ ਹੋਈ ॥

ادنِن نا َچے تکس ئِؤا َرے سِؤ رھگ دین ہن وہیئ ۔۔

ਸਕਿੀ ਘਤਰ ਜਗਿੁ ਸੂਿਾ ਨਾਚੈ ਟਾਪੈ ਅਵਰੋ ਗਾਵੈ ਮਨਮੁਤਖ ਭਗਤਿ ਨ ਹੋਈ ॥੩॥

مب
اگوے مُکھ تگھب ہن وہیئ ۔۔۳۔۔
یتکس رھگ تگج سُؤنا نا َچے نا ئَے او َرو َ
ਸੁਤਰ ਨਰ ਤਵਰਤਿ ਪਤਖ ਕਰਮੀ ਨਾਚੇ ਮੁਤਨ ਜਨ ਤਗਆਨ ਬੀਚਾਰੀ ॥

ُسر رن وِرت ھکپ رکیم ناےچ مُں نج گ ِیان اچیبری ۔۔

ਤਸਧ ਸਾਤਧਕ ਤਲਵ ਲਾਗੀ ਨਾਚੇ ਤਜਨ ਗੁਰਮੁਤਖ ਬੁਤਧ ਵੀਚਾਰੀ ॥੪॥

سِدھ سادِکھ لِؤ الیگ ناےچ ِجں ُگرمُکھ ُندھ وبچاری ۔۔۴۔۔
ਖੰਿ ਬਰਹਮੰਿ ਿਰੈ ਗੁਣ ਨਾਚੇ ਤਜਨ ਲਾਗੀ ਹਤਰ ਤਲਵ ਿੁਮਾਰੀ ॥

ہ
ے ُگں ناےچ ِجں الیگ ہر لِؤ ُبماری ۔۔
ڈنھک پر مید رتِ َ
ਜੀਅ ਜੰਿ ਸਭੇ ਹੀ ਨਾਚੇ ਨਾਚਤਹ ਖਾਣੀ ਚਾਰੀ ॥੫॥

سب
ہچ اھکین اچری ۔۔۵۔۔
ایج جپت ھے یہ ناےچ نا ِ
ਜੋ ਿੁਧੁ ਭਾਵਤਹ ਸੇਈ ਨਾਚਤਹ ਤਜਨ ਗੁਰਮੁਤਖ ਸਬਤਿ ਤਲਵ ਲਾਏ ॥

ہچ ِجں ُگرمُکھ دبس لِؤ الےئ ۔۔
وج ُندھ اھبوہِ سیبی نا ِ

ਸੇ ਭਗਿ ਸੇ ਿਿੁ ਤਗਆਨੀ ਤਜਨ ਕਉ ਹੁਕਮੁ ਮਨਾਏ ॥੬॥

ک
ےس تگھب ےس پپ گ ِیاین ِجں کؤ ُچ م انمےئ ۔۔۶۔۔

ਏਹਾ ਭਗਤਿ ਸਚੇ ਤਸਉ ਤਲਵ ਲਾਗੈ ਤਬਨੁ ਸੇਵਾ ਭਗਤਿ ਨ ਹੋਈ ॥

ااہی تگھب ےچس سِیؤ لِؤ ال َگے پِں ویسا تگھب ہن وہیئ ۔۔
ਜੀਵਿੁ ਮਰੈ ਿਾ ਸਬਿੁ ਬੀਚਾਰੈ ਿਾ ਸਚੁ ਪਾਵੈ ਕੋਈ ॥੭॥

اچیبرے نا چس نا َوے وکیئ ۔۔۷۔۔
ویجَت م َ َرے نا دبس َ
ਮਾਇਆ ਕੈ ਅਰਤਥ ਬਹੁਿੁ ਲੋਕ ਨਾਚੇ ਕੋ ਤਵਰਲਾ ਿਿੁ ਬੀਚਾਰੀ ॥

امنا ےکَ ارھت تہب ولک ناےچ وک وِرال پپ اچیبری ۔۔
ਗੁਰ ਪਰਸਾਿੀ ਸੋਈ ਜਨੁ ਪਾਏ ਤਜਨ ਕਉ ਤਿਪਾ ਿੁਮਾਰੀ ॥੮॥

ُگر رپسادی وسیئ نج ناےئ ِجں کؤ کِرنا ُبماری ۔۔۸۔۔
ਇਕੁ ਿਮੁ ਸਾਚਾ ਵੀਸਰੈ ਸਾ ਵੇਲਾ ਤਬਰਥਾ ਜਾਇ ॥

اک دم سااچ ورسیَے سا ونال پِراھت اجۓ ۔۔

ਸਾਤਹ ਸਾਤਹ ਸਿਾ ਸਮਾਲੀਐ ਆਪੇ ਬਖਸੇ ਕਰੇ ਰਜਾਇ ॥੯॥

نک
ھ
ئ
س
ِ
ساہِ ساہِ دسا امسےئیل ا ےپ ے رکے راج ے ۔۔۹۔۔

ਸੇਈ ਨਾਚਤਹ ਜੋ ਿੁਧੁ ਭਾਵਤਹ ਤਜ ਗੁਰਮੁਤਖ ਸਬਿੁ ਵੀਚਾਰੀ ॥

سیبی ناہچِ وج ُندھ اھبوہِ ےج ُگرمُکھ دبس وبچاری ۔۔

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਸੇ ਸਹਜ ਸੁਖੁ ਪਾਵਤਹ ਤਜਨ ਕਉ ਨਿਤਰ ਿੁਮਾਰੀ ॥੧੦॥੧॥੬॥

سہ
ج
ُ
ب
س
ک
ک
ِ
ُ
ِ
وہک نانک ےس ج ھ ناوہ ں ؤ دنر ماری ۔۔۱۱۔۔۱۔۔۶۔۔
ਗੂਜਰੀ ਮਹਲਾ ੪ ਘਰੁ ੨

ُگؤرجی ہلحم  ۴رھگ ۲

ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪਰਸਾਤਿ ॥

اِک اواکنر سیگؤر رپساد ۔۔
ਹਤਰ ਤਬਨੁ ਜੀਅਰਾ ਰਤਹ ਨ ਸਕੈ ਤਜਉ ਬਾਲਕੁ ਖੀਰ ਅਧਾਰੀ ॥

ک
ہر پِں جیترا رہِ ہن ےکسَ ِج ٔپؤ ناکل ِھتر اداھری ۔۔

ਅਗਮ ਅਗੋਚਰ ਪਰਭੁ ਗੁਰਮੁਤਖ ਪਾਈਐ ਅਪੁਨੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕੈ ਬਤਲਹਾਰੀ ॥੧॥

امگ اوگرچ رپَھب ُگرمُکھ نا پپَے اےنپ سیگؤر ےکَ اہلبری ۔۔۱۔۔
ਮਨ ਰੇ ਹਤਰ ਕੀਰਤਿ ਿਰੁ ਿਾਰੀ ॥

نم رے ہر کِترت رت ناری ۔۔
ਗੁਰਮੁਤਖ ਨਾਮੁ ਅੰਤਮਰਿ ਜਲੁ ਪਾਈਐ ਤਜਨ ਕਉ ਤਿਪਾ ਿੁਮਾਰੀ ॥ ਰਹਾਉ ॥

ُگرمُکھ نام ارمِت لج نا پپَے ِجں کؤ کِرنا ُبماری ۔۔راہو۔۔

ਸਨਕ ਸਨੰਿਨ ਨਾਰਿ ਮੁਤਨ ਸੇਵਤਹ ਅਨਤਿਨੁ ਜਪਿ ਰਹਤਹ ਬਨਵਾਰੀ ॥

کنس سییدن نارد مُں ویسہِ ادنِن جپت رہہہ ونباری ۔۔

ਸਰਣਾਗਤਿ ਪਰਹਲਾਿ ਜਨ ਆਏ ਤਿਨ ਕੀ ਪੈਜ ਸਵਾਰੀ ॥੨॥

پب
رسناگپ رپہالد نج ا ےئ پِں یک َ ج وساری ۔۔۲۔۔
ਅਲਖ ਤਨਰੰਜਨੁ ਏਕੋ ਵਰਿੈ ਏਕਾ ਜੋਤਿ ਮੁਰਾਰੀ ॥

اھکل پِرنجن اوکی ور ئَے ااکی وجت مُراری ۔۔

ਸਤਭ ਜਾਤਚਕ ਿੂ ਏਕੋ ਿਾਿਾ ਮਾਗਤਹ ਹਾਥ ਪਸਾਰੀ ॥੩॥

سیھ اج ِچک ئُؤ اوکی دانا امہہگِ اہھت ئساری ۔۔۳۔۔

ਭਗਿ ਜਨਾ ਕੀ ਊਿਮ ਬਾਣੀ ਗਾਵਤਹ ਅਕਥ ਕਥਾ ਤਨਿ ਤਨਆਰੀ ॥

تگھب انج یک اُومت ناین اگوہِ اکبھ اھتک پِپ اینری ۔۔

ਸਿਲ ਜਨਮੁ ਭਇਆ ਤਿਨ ਕੇਰਾ ਆਤਪ ਿਰੇ ਕੁਲ ਿਾਰੀ ॥੪॥

سب
پ
ُ
ک
ھ
ِ
ل منج ایھب ں ریکا ا ت رتے ل ناری ۔۔۴۔۔

ਮਨਮੁਖ ਿੁਤਬਧਾ ਿੁਰਮਤਿ ਤਬਆਪੇ ਤਜਨ ਅੰਿਤਰ ਮੋਹ ਗੁਬਾਰੀ ॥

مب
مُکھ ُددباھ ُدرمت ایبےپ ِجں ارتن ومہ ُگیاری ۔۔

ਸੰਿ ਜਨਾ ਕੀ ਕਥਾ ਨ ਭਾਵੈ ਓਇ ਿੂਬੇ ਸਣੁ ਪਰਵਾਰੀ ॥੫॥

اھبوے اوےؑ ُدوےب نس رپواری ۔۔۵۔۔
سیت انج یک اھتک ہن َ
ਤਨੰਿਕੁ ਤਨੰਿਾ ਕਤਰ ਮਲੁ ਧੋਵੈ ਓਹੁ ਮਲਭਖੁ ਮਾਇਆਧਾਰੀ ॥

ملب
وھوے او ُہ ھکھ امناداھری ۔۔
پ ِیدک پ ِیدا رک لم د َ

ਸੰਿ ਜਨਾ ਕੀ ਤਨੰਿਾ ਤਵਆਪੇ ਨਾ ਉਰਵਾਤਰ ਨ ਪਾਰੀ ॥੬॥

سیت انج یک پ ِیدا وناےپ ہن اُروار ہن ناری ۔۔۶۔۔
ਏਹੁ ਪਰਪੰਚੁ ਖੇਲੁ ਕੀਆ ਸਭੁ ਕਰਿੈ ਹਤਰ ਕਰਿੈ ਸਭ ਕਲ ਧਾਰੀ ॥

پب
اوہی رپ ج لیھک کییا سیھ رک ئَے ہر رک ئَے سیھ لک داھری ۔۔
ਹਤਰ ਏਕੋ ਸੂਿੁ ਵਰਿੈ ਜੁਗ ਅੰਿਤਰ ਸੂਿੁ ਤਖੰਚੈ ਏਕੰਕਾਰੀ ॥੭॥

ک
ِ
ب
ھ
ج
ن
ک
ہر اوکی سُؤت ور ئَے چگ ارتن سُؤت ے َ ا پکاری ۔۔۷۔۔
ਰਸਤਨ ਰਸਤਨ ਰਤਸ ਗਾਵਤਹ ਹਤਰ ਗੁਣ ਰਸਨਾ ਹਤਰ ਰਸੁ ਧਾਰੀ ॥

رنس رنس رس اگوہِ ہر ُگں رانس ہر رس داھری ۔۔

ਨਾਨਕ ਹਤਰ ਤਬਨੁ ਅਵਰੁ ਨ ਮਾਗਉ ਹਤਰ ਰਸ ਪਰੀਤਿ ਤਪਆਰੀ ॥੮॥੧॥੭॥

نانک ہر پِں ا َور ہن امگؤ ہر رس رپِپپ ایپری ۔۔۸۔۔۱۔۔۷۔۔
ਗੂਜਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ਘਰੁ ੨

ُگؤرجی ہلحم  ۵رھگ ۲

ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪਰਸਾਤਿ ॥

اِک اواکنر سیگؤر رپساد ۔۔
ਰਾਜਨ ਮਤਹ ਿੂੰ ਰਾਜਾ ਕਹੀਅਤਹ ਭੂਮਨ ਮਤਹ ਭੂਮਾ ॥

ب
ب
رانج ہہم ئُؤن رااج کہیبہہ ُھؤنم ہہم ُھؤام ۔۔
ਿਾਕੁਰ ਮਤਹ ਿਕੁਰਾਈ ਿੇਰੀ ਕੋਮਨ ਤਸਤਰ ਕੋਮਾ ॥੧॥

ب
اھٹرک ہہم ھ ُکرایئ ریتی وقنم سِر وکام ۔۔۱۔۔
ਤਪਿਾ ਮੇਰੋ ਬਿੋ ਧਨੀ ਅਗਮਾ ॥

پِیا ریمو ندو دینھ اامگ ۔۔
ਉਸਿਤਿ ਕਵਨ ਕਰੀਜੈ ਕਰਿੇ ਪੇਤਖ ਰਹੇ ਤਬਸਮਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

اُسیت وکَن رک بج َے رکےت پ َیکھ رےہ ِئسما ۔۔۱۔۔راہو۔۔

ਸੁਖੀਅਨ ਮਤਹ ਸੁਖੀਆ ਿੂੰ ਕਹੀਅਤਹ ਿਾਿਨ ਤਸਤਰ ਿਾਿਾ ॥

ُسک
ھ
ک
س
ی
ی
ُ
ُ
ک
ئ
س
ب
ھی
ہی
ں ہہم یا ؤن ہہ دانت ِر دانا ۔۔

ਿੇਜਨ ਮਤਹ ਿੇਜਵੰਸੀ ਕਹੀਅਤਹ ਰਸੀਅਨ ਮਤਹ ਰਾਿਾ ॥੨॥

پ َب
کہیب س
ب
پ
ی
ی
چ
چ
َ
ں ہہم ؤیسن ہہ ر ں ہہم رانا ۔۔۲۔۔
ਸੂਰਨ ਮਤਹ ਸੂਰਾ ਿੂੰ ਕਹੀਅਤਹ ਭੋਗਨ ਮਤਹ ਭੋਗੀ ॥

سُؤرن ہہم سُؤرا ئُؤن کہیبہہ وھبنگ ہہم وھبیگ ۔۔
ਗਰਸਿਨ ਮਤਹ ਿੂੰ ਬਿੋ ਤਗਰਹਸਿੀ ਜੋਗਨ ਮਤਹ ਜੋਗੀ ॥੩॥

رگنتس ہہم ئُؤن ندو رگِیتسہ وجنگ ہہم وجیگ ۔۔۳۔۔
ਕਰਿਨ ਮਤਹ ਿੂੰ ਕਰਿਾ ਕਹੀਅਤਹ ਆਚਾਰਨ ਮਤਹ ਆਚਾਰੀ ॥

رکنت ہہم ئُؤن رکنا کہیبہہ ا اچرن ہہم ا اچری ۔۔

ਸਾਹਨ ਮਤਹ ਿੂੰ ਸਾਚਾ ਸਾਹਾ ਵਾਪਾਰਨ ਮਤਹ ਵਾਪਾਰੀ ॥੪॥

سانہ ہہم ئُؤن سااچ اصاح وانارن ہہم واناری ۔۔۴۔۔
ਿਰਬਾਰਨ ਮਤਹ ਿੇਰੋ ਿਰਬਾਰਾ ਸਰਨ ਪਾਲਨ ਟੀਕਾ ॥

درنارن ہہم ریتو درنارا رسن نانل پِپکا ۔۔
ਲਤਖਮੀ ਕੇਿਕ ਗਨੀ ਨ ਜਾਈਐ ਗਤਨ ਨ ਸਕਉ ਸੀਕਾ ॥੫॥

لکھ
م
پ
س
پ
ک
کی
ی َیک ینگ ہن اج َے نگ ہن ؤ اکیس ۔۔۵۔۔

ਨਾਮਨ ਮਤਹ ਿੇਰੋ ਪਰਭ ਨਾਮਾ ਤਗਆਨਨ ਮਤਹ ਤਗਆਨੀ ॥

نانم ہہم ریتو رپَھب ناہم گ ِیانن ہہم گ ِیاین ۔۔
ਜੁਗਿਨ ਮਤਹ ਿੇਰੀ ਪਰਭ ਜੁਗਿਾ ਇਸਨਾਨਨ ਮਤਹ ਇਸਨਾਨੀ ॥੬॥

ُچگیں ہہم ریتی رپَھب ُچگیا اانسنن ہہم اانسین ۔۔۶۔۔
ਤਸਧਨ ਮਤਹ ਿੇਰੀ ਪਰਭ ਤਸਧਾ ਕਰਮਨ ਤਸਤਰ ਕਰਮਾ ॥

سِدنھ ہہم ریتی رپَھب سِداھ رکنم سِر رکام ۔۔
ਆਤਗਆ ਮਤਹ ਿੇਰੀ ਪਰਭ ਆਤਗਆ ਹੁਕਮਨ ਤਸਤਰ ਹੁਕਮਾ ॥੭॥

چک
ا ایگ ہہم ریتی رپَھب ا ایگ ُ مں سِر ُچکما ۔۔۷۔۔

ਤਜਉ ਬੋਲਾਵਤਹ ਤਿਉ ਬੋਲਹ ਸੁਆਮੀ ਕੁਿਰਤਿ ਕਵਨ ਹਮਾਰੀ ॥

ِج ٔپؤ

وبالوہِ پِپؤ وبہل سُؤا یم قُدرت وکَن امہری ۔۔

ਸਾਧਸੰਤਗ ਨਾਨਕ ਜਸੁ ਗਾਇਓ ਜੋ ਪਰਭ ਕੀ ਅਤਿ ਤਪਆਰੀ ॥੮॥੧॥੮॥

سادھسیگ نانک سج اگویئ وج رپَھب یک ات ایپری ۔۔۸۔۔۱۔۔۸۔۔
ਗੂਜਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ਘਰੁ ੪

ُگؤرجی ہلحم  ۵رھگ ۴

ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪਰਸਾਤਿ ॥

اِک اواکنر سیگؤر رپساد ۔۔
ਨਾਥ ਨਰਹਰ ਿੀਨ ਬੰਧਵ ਪਤਿਿ ਪਾਵਨ ਿੇਵ ॥

ناھت رنہر دنی دنب َھؤ تتپ ناون دویَ ۔۔
ਭੈ ਿਰਾਸ ਨਾਸ ਤਿਪਾਲ ਗੁਣ ਤਨਤਧ ਸਿਲ ਸੁਆਮੀ ਸੇਵ ॥੧॥

سب
ب
َھے رتاس ناس کِرنال ُگں ن ِدھ ھل سُؤا یم ویسَ ۔۔۱۔۔
ਹਤਰ ਗੋਪਾਲ ਗੁਰ ਗੋਤਬੰਿ ॥

ہر وگنال ُگر وگپِید ۔۔

ਚਰਣ ਸਰਣ ਿਇਆਲ ਕੇਸਵ ਿਾਤਰ ਜਗ ਭਵ ਤਸੰਧ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ب
رچن رسن دنال کیسَؤ نار چگ َھؤ ِسیدھ ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਕਾਮ ਿੋਧ ਹਰਨ ਮਿ ਮੋਹ ਿਹਨ ਮੁਰਾਤਰ ਮਨ ਮਕਰੰਿ ॥

اکم رکودھ ہرن دم ومہ دنہ مُرار نم رکمدن ۔۔
ਜਨਮ ਮਰਣ ਤਨਵਾਤਰ ਧਰਣੀਧਰ ਪਤਿ ਰਾਖੁ ਪਰਮਾਨੰਿ ॥੨॥

منج رمن ئِؤار درھدینرھ پپ راھک رپامدنن ۔۔۲۔۔
ਜਲਿ ਅਤਨਕ ਿਰੰਗ ਮਾਇਆ ਗੁਰ ਤਗਆਨ ਹਤਰ ਤਰਿ ਮੰਿ ॥

چلت ان ِک رتنگ امنا ُگر گ ِیان ہر رِد تنم ۔۔

ਛੇਤਿ ਅਹੰਬੁਤਧ ਕਰੁਣਾ ਮੈ ਤਚੰਿ ਮੇਤਟ ਪੁਰਖ ਅਨੰਿ ॥੩॥

دیھچ اہم ُیدھ رکُنا م َے ِجپت مَپت ُپرھک اپپت ۔۔۳۔۔
ਤਸਮਤਰ ਸਮਰਥ ਪਲ ਮਹੂਰਿ ਪਰਭ ਤਧਆਨੁ ਸਹਜ ਸਮਾਤਧ ॥

سہ
ِسمر رمسھت نل م ُہؤرت رپَھب دایھن ج امسدھ ۔۔

ਿੀਨ ਿਇਆਲ ਪਰਸੰਨ ਪੂਰਨ ਜਾਚੀਐ ਰਜ ਸਾਧ ॥੪॥

دنی دنال رپنسّ ئُؤرن اج ج ٔپے رچ سادھ ۔۔۴۔۔
ਮੋਹ ਤਮਥਨ ਿੁਰੰਿ ਆਸਾ ਬਾਸਨਾ ਤਬਕਾਰ ॥

مِب
ومہ ھں ُدرپپ ا سا ناانس ِئکار ۔۔

ਰਖੁ ਧਰਮ ਭਰਮ ਤਬਿਾਤਰ ਮਨ ਿੇ ਉਧਰੁ ਹਤਰ ਤਨਰੰਕਾਰ ॥੫॥

رھک درھم رھبم نِدار نم ےت اُدرھ ہر پِراکنر ۔۔۵۔۔
ਧਨਾਤਢ ਆਤਢ ਭੰਿਾਰ ਹਤਰ ਤਨਤਧ ਹੋਿ ਤਜਨਾ ਨ ਚੀਰ ॥

دانھدھ ا دھ ڈنھبار ہر ن ِدھ وہت ِجیا ہن ِچتر ۔۔
ਖਲ ਮੁਗਧ ਮੂੜ ਕਟਾਖਯ ਸਰੀਧਰ ਭਏ ਗੁਣ ਮਤਿ ਧੀਰ ॥੬॥

ھک رسِندرھ ےئھب ُگں مت دھتر ۔۔۶۔۔
لھک مُگدھ مُؤر اٹک ٔ
ਜੀਵਨ ਮੁਕਿ ਜਗਿੀਸ ਜਤਪ ਮਨ ਧਾਤਰ ਤਰਿ ਪਰਿੀਤਿ ॥

ویجن مُکت چگدسی جت نم داھر رِد رپتیت ۔۔
ਜੀਅ ਿਇਆ ਮਇਆ ਸਰਬਿਰ ਰਮਣੰ ਪਰਮ ਹੰਸਹ ਰੀਤਿ ॥੭॥

ایج دایئ ایم رسرتب رمیں رپم ہیسہہ ِرپپ ۔۔۷۔۔

ਿੇਿ ਿਰਸਨੁ ਸਰਵਨ ਹਤਰ ਜਸੁ ਰਸਨ ਨਾਮ ਉਚਾਰ ॥

َدپپ درنس رسَون ہر سج رنس نام اُاچر ۔۔
ਅੰਗ ਸੰਗ ਭਗਵਾਨ ਪਰਸਨ ਪਰਭ ਨਾਨਕ ਪਤਿਿ ਉਧਾਰ ॥੮॥੧॥੨॥੫॥੧॥੧॥੨॥੫੭॥

انگ گنس وگھبان رپنس رپَھب نانک تتپ اُداھر ۔۔۸۔۔۱۔۔۲۔۔۵۔۔۱۔۔۱۔۔۲۔۔۵۷۔۔
ਗੂਜਰੀ ਕੀ ਵਾਰ ਮਹਲਾ ੩ ਤਸਕੰਿਰ ਤਬਰਾਤਹਮ ਕੀ ਵਾਰ ਕੀ ਧੁਨੀ ਗਾਉਣੀ

ہ
ُگؤرجی یک وار ہلحم ِ ۳سکیدر پِرا ِم یک وار یک د ُھبی اگوین

ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪਰਸਾਤਿ ॥

اِک اواکنر سیگؤر رپساد ۔۔
ਸਲੋਕੁ ਮਃ ੩ ॥

ولسک م۳ :۔۔
ਇਹੁ ਜਗਿੁ ਮਮਿਾ ਮੁਆ ਜੀਵਣ ਕੀ ਤਬਤਧ ਨਾਤਹ ॥

اوہی تگج اتمم مُؤا ُ ویجن یک نِدھ ناہِ۔۔
ਗੁਰ ਕੈ ਭਾਣੈ ਜੋ ਚਲੈ ਿਾਂ ਜੀਵਣ ਪਿਵੀ ਪਾਤਹ ॥

ُگر ےکَ اھب ئَے وج چلَے نان ویجن ندوی ناہِ۔۔
ਓਇ ਸਿਾ ਸਿਾ ਜਨ ਜੀਵਿੇ ਜੋ ਹਤਰ ਚਰਣੀ ਤਚਿੁ ਲਾਤਹ ॥

اوےؑ دسا دسا نج ویجےت وج ہر رچین ِجت الےہ ۔۔
ਨਾਨਕ ਨਿਰੀ ਮਤਨ ਵਸੈ ਗੁਰਮੁਤਖ ਸਹਤਜ ਸਮਾਤਹ ॥੧॥

سہ
نانک دنری نم و سَے ُگرمُکھ ج امسےہ ۔۔۱۔۔
ਮਃ ੩ ॥

م۳ :۔۔
ਅੰਿਤਰ ਸਹਸਾ ਿੁਖੁ ਹੈ ਆਪੈ ਤਸਤਰ ਧੰਧੈ ਮਾਰ ॥

ےہ ا ےپ سِر ددنھَےھ امر ۔۔
ادنر سہسا ُدھک َ
ਿੂਜੈ ਭਾਇ ਸੁਿੇ ਕਬਤਹ ਨ ਜਾਗਤਹ ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਤਪਆਰ ॥

ہہگ امنا ومہ ایپر ۔۔
ُدو َچے اھبےئ ُسیے کبہ ِہ ہن اج ِ

ਨਾਮੁ ਨ ਚੇਿਤਹ ਸਬਿੁ ਨ ਵੀਚਾਰਤਹ ਇਹੁ ਮਨਮੁਖ ਕਾ ਆਚਾਰੁ ॥

مب
نام ہن چیبہہ دبس ہن وبچارےہ اوہی مُکھ اک ا اچر ۔۔

ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਨ ਪਾਇਆ ਜਨਮੁ ਤਬਰਥਾ ਗਵਾਇਆ ਨਾਨਕ ਜਮੁ ਮਾਤਰ ਕਰੇ ਖੁਆਰ ॥੨॥

ک
ہر نام ہن نانا منج پِراھت وگَانا نانک مج امر رکے ُھؤار ۔۔۲۔۔
ਪਉੜੀ ॥

ئؤری ۔۔
ਆਪਣਾ ਆਪੁ ਉਪਾਇਓਨੁ ਿਿਹੁ ਹੋਰੁ ਨ ਕੋਈ ॥

ا انپ ا ت اُناِویئن دت ُہ وہر ہن وکیئ ۔۔
ਮਿਾ ਮਸੂਰਤਿ ਆਤਪ ਕਰੇ ਜੋ ਕਰੇ ਸੁ ਹੋਈ ॥

اتم مسُؤرت ا ت رکے وج رکے وس وہیئ ۔۔
ਿਿਹੁ ਆਕਾਸੁ ਨ ਪਾਿਾਲੁ ਹੈ ਨਾ ਿਰੈ ਲੋਈ ॥

ے ولیئ ۔۔
دتوہ ا اکس ہن نانال ےہَ ہن ِرت َ
ਿਿਹੁ ਆਪੇ ਆਤਪ ਤਨਰੰਕਾਰੁ ਹੈ ਨਾ ਓਪਤਿ ਹੋਈ ॥

ےہ ہن اوپپ وہیئ ۔۔
دتوہ ا ےپ ا ت پِراکنر َ

ਤਜਉ ਤਿਸੁ ਭਾਵੈ ਤਿਵੈ ਕਰੇ ਤਿਸੁ ਤਬਨੁ ਅਵਰੁ ਨ ਕੋਈ ॥੧॥

ویج ئِس اھبوے ئ ِ َؤے رکے ئِس پِں ا َور ہن وکیئ ۔۔۱۔۔
ਸਲੋਕੁ ਮਃ ੩ ॥

ولسک م۳ :۔۔
ਸਾਤਹਬੁ ਮੇਰਾ ਸਿਾ ਹੈ ਤਿਸੈ ਸਬਿੁ ਕਮਾਇ ॥

ےہ ِد سَے دبس امکۓ ۔۔
اصجِت ریما دسا َ

ਓਹੁ ਅਉਹਾਣੀ ਕਿੇ ਨਾਤਹ ਨਾ ਆਵੈ ਨਾ ਜਾਇ ॥

ے ہن اجۓ ۔۔
او ُہ اواہین دکے ناہِ ہن ا و َ

ਸਿਾ ਸਿਾ ਸੋ ਸੇਵੀਐ ਜੋ ਸਭ ਮਤਹ ਰਹੈ ਸਮਾਇ ॥

دسا دسا وس ویس پپے َ وج سیھ ہہم ر َہے امسۓ ۔۔
ਅਵਰੁ ਿੂਜਾ ਤਕਉ ਸੇਵੀਐ ਜੰਮੈ ਿੈ ਮਤਰ ਜਾਇ ॥

ا َور ُدواج کپؤ ویس پپے َ چمَ ّے ئَے رم اجۓ ۔۔

ਤਨਹਿਲੁ ਤਿਨ ਕਾ ਜੀਤਵਆ ਤਜ ਖਸਮੁ ਨ ਜਾਣਤਹ ਆਪਣਾ ਅਵਰੀ ਕਉ ਤਚਿੁ ਲਾਇ ॥

بِہب
کھ
س
ئ
ک
ِ
ہہن ا انپ ا َوری ؤ ِجت ال ے ۔۔
ھل پِں اک ویجنا ےج م ہن اج ِ
ਨਾਨਕ ਏਵ ਨ ਜਾਪਈ ਕਰਿਾ ਕੇਿੀ ਿੇਇ ਸਜਾਇ ॥੧॥

نانک اَویَ ہن اجیئپ رکنا َ
کیبی دےئ اجسۓ ۔۔۱۔۔
ਮਃ ੩ ॥

م۳ :۔۔
ਸਚਾ ਨਾਮੁ ਤਧਆਈਐ ਸਭੋ ਵਰਿੈ ਸਚੁ ॥

سب
اچس نام دایھ نیپے َ ھؤ ور ئَے چس ۔۔

ਨਾਨਕ ਹੁਕਮੁ ਬੁਤਝ ਪਰਵਾਣੁ ਹੋਇ ਿਾ ਿਲੁ ਪਾਵੈ ਸਚੁ ॥

ک ب
نانک ُچ م ُچھ رپوان وہۓ نا لھپ نا َوے چس ۔۔

ਕਥਨੀ ਬਿਨੀ ਕਰਿਾ ਤਿਰੈ ਹੁਕਮੈ ਮੂਤਲ ਨ ਬੁਝਈ ਅੰਧਾ ਕਚੁ ਤਨਕਚੁ ॥੨॥

بُج
نک
ب
ِ
ھب
ینھتک دبین رکنا ھ ِ َرے ُچکمے َ مُؤل ہن ی ادناھ چک ج ۔۔۲۔۔
ਪਉੜੀ ॥

ئؤری ۔۔
ਸੰਜੋਗੁ ਤਵਜੋਗੁ ਉਪਾਇਓਨੁ ਤਸਰਸਟੀ ਕਾ ਮੂਲੁ ਰਚਾਇਆ ॥

وجنسگ وِوجگ اُناِویئن سِریٹس اک مُؤل راچنا ۔۔

ਹੁਕਮੀ ਤਸਰਸਤਟ ਸਾਜੀਅਨੁ ਜੋਿੀ ਜੋਤਿ ਤਮਲਾਇਆ ॥

ُچک
ج
ی
ی
م
م
س
ِ
ی رسِ ت سا ں وجیت وجت النا ۔۔

ਜੋਿੀ ਹੂੰ ਸਭੁ ਚਾਨਣਾ ਸਤਿਗੁਤਰ ਸਬਿੁ ਸੁਣਾਇਆ ॥

وجیت ُہؤن سیھ اچانن سیگؤر دبس ُسیانا ۔۔

ਬਰਹਮਾ ਤਬਸਨੁ ਮਹੇਸੁ ਿਰੈ ਗੁਣ ਤਸਤਰ ਧੰਧੈ ਲਾਇਆ ॥

پرامہ ِئسں مہی
ے ُگں سِر ددنھَےھ النا ۔۔
رت
ِ
س
َ
ਮਾਇਆ ਕਾ ਮੂਲੁ ਰਚਾਇਓਨੁ ਿੁਰੀਆ ਸੁਖੁ ਪਾਇਆ ॥੨॥

امنا اک مُؤل راچویئن ُپرنا ُسکھ نانا ۔۔۲۔۔
ਸਲੋਕੁ ਮਃ ੩ ॥

ولسک م۳ :۔۔
ਸੋ ਜਪੁ ਸੋ ਿਪੁ ਤਜ ਸਤਿਗੁਰ ਭਾਵੈ ॥

اھبوے ۔۔
وس جت وس پپ ےج سیگؤر َ
ਸਤਿਗੁਰ ਕੈ ਭਾਣੈ ਵਤਿਆਈ ਪਾਵੈ ॥

سیگؤر ےکَ اھب ئَے ودنایئ نا َوے ۔۔

ਨਾਨਕ ਆਪੁ ਛੋਤਿ ਗੁਰ ਮਾਤਹ ਸਮਾਵੈ ॥੧॥

امسوے ۔۔۱۔۔
نانک ا ت وھچد ُگر امہِ َ
ਮਃ ੩ ॥

م۳ :۔۔
ਗੁਰ ਕੀ ਤਸਖ ਕੋ ਤਵਰਲਾ ਲੇਵੈ ॥

ُگر یک سِکھ وک وِرال ویلَے ۔۔

ਨਾਨਕ ਤਜਸੁ ਆਤਪ ਵਤਿਆਈ ਿੇਵੈ ॥੨॥

نانک ِجس ا ت ودنایئ دویَے ۔۔۲۔۔
ਪਉੜੀ ॥

ئؤری ۔۔
ਮਾਇਆ ਮੋਹੁ ਅਤਗਆਨੁ ਹੈ ਤਬਖਮੁ ਅਤਿ ਭਾਰੀ ॥

نکھ
ےہ ِ م ات اھبری ۔۔
امنا ومہ اایگن َ

ਪਥਰ ਪਾਪ ਬਹੁ ਲਤਿਆ ਤਕਉ ਿਰੀਐ ਿਾਰੀ ॥

رھتپ نات وہب دلنا کپؤ رت پ َپے ناری ۔۔

ਅਨਤਿਨੁ ਭਗਿੀ ਰਤਿਆ ਹਤਰ ਪਾਤਰ ਉਿਾਰੀ ॥

ب
گب
ھ
ہ
ادنن ی رایت ر نار اناری ۔۔

ਗੁਰ ਸਬਿੀ ਮਨੁ ਤਨਰਮਲਾ ਹਉਮੈ ਛਤਿ ਤਵਕਾਰੀ ॥

ُگر دبسی نم پِرمال ہؤ م َے چھد وِاکری ۔۔

ਹਤਰ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਤਧਆਈਐ ਹਤਰ ਹਤਰ ਤਨਸਿਾਰੀ ॥੩॥

ہر ہر نام دایھ نیپے َ ہر ہر ئِسیاری ۔۔۳۔۔
ਸਲੋਕੁ ॥

ولسک ۔۔
ਕਬੀਰ ਮੁਕਤਿ ਿੁਆਰਾ ਸੰਕੁੜਾ ਰਾਈ ਿਸਵੈ ਭਾਇ ॥

ریبک مُکت ُدوارا سی ُکرا رایئ دوسَے اھبےئ ۔۔

ਮਨੁ ਿਉ ਮੈਗਲੁ ਹੋਇ ਰਹਾ ਤਨਕਤਸਆ ਤਕਉ ਕਤਰ ਜਾਇ ॥

نم ئؤ مَپگل وہۓ راہ نکِسیا کپؤ رک اجۓ ۔۔

ਐਸਾ ਸਤਿਗੁਰੁ ਜੇ ਤਮਲੈ ਿੁਿਾ ਕਰੇ ਪਸਾਉ ॥

ااسی سیگؤر ےج ملَ ِے ُپبھا رکے ئساو ۔۔

ਮੁਕਤਿ ਿੁਆਰਾ ਮੋਕਲਾ ਸਹਜੇ ਆਵਉ ਜਾਉ ॥੧॥

س
مُکت ُدوارا ومکال ہجے ا وو اجو ۔۔۱۔۔
ਮਃ ੩ ॥

م۳ :۔۔
ਨਾਨਕ ਮੁਕਤਿ ਿੁਆਰਾ ਅਤਿ ਨੀਕਾ ਨਾਨਹਾ ਹੋਇ ਸੁ ਜਾਇ ॥

نانک مُکت ُدوارا ات اکین نابہھا وہۓ وس اجۓ ۔۔
ਹਉਮੈ ਮਨੁ ਅਸਥੂਲੁ ਹੈ ਤਕਉ ਕਤਰ ਤਵਚੁ ਿੇ ਜਾਇ ॥

سب
ےہ کپؤ رک وِچ دے اجۓ ۔۔
ہؤ م َے نم ا ُ ھؤل َ
ਸਤਿਗੁਰ ਤਮਤਲਐ ਹਉਮੈ ਗਈ ਜੋਤਿ ਰਹੀ ਸਭ ਆਇ ॥

سیگؤر مِلیپے ہؤ م َے یئگ وجت ریہ سیھ ا ۓ ۔۔

ਇਹੁ ਜੀਉ ਸਿਾ ਮੁਕਿੁ ਹੈ ਸਹਜੇ ਰਤਹਆ ਸਮਾਇ ॥੨॥

س
ےہ ہجے رایہ امسۓ ۔۔۲۔۔
اوہی ِجپؤ دسا مُکت َ
ਪਉੜੀ ॥

ئؤری ۔۔
ਪਰਤਭ ਸੰਸਾਰੁ ਉਪਾਇ ਕੈ ਵਤਸ ਆਪਣੈ ਕੀਿਾ ॥

رپَھب اسنسر اُناے ےکَ وس ا پ َپے کییا ۔۔
ਗਣਿੈ ਪਰਭੂ ਨ ਪਾਈਐ ਿੂਜੈ ਭਰਮੀਿਾ ॥

ب
گی َپے رپ ُھؤ ہن نا پپَے ُدو َچے رھبمییا ۔۔

ਸਤਿਗੁਰ ਤਮਤਲਐ ਜੀਵਿੁ ਮਰੈ ਬੁਤਝ ਸਤਚ ਸਮੀਿਾ ॥

ب
سیگؤر مِلیپے ویجَت م َ َرے ُچھ چس سمییا ۔۔

ਸਬਿੇ ਹਉਮੈ ਖੋਈਐ ਹਤਰ ਮੇਤਲ ਤਮਲੀਿਾ ॥

دبسے ہؤ م َے وھک نیپے ہر لیم مِلییا ۔۔

ਸਭ ਤਕਛੁ ਜਾਣੈ ਕਰੇ ਆਤਪ ਆਪੇ ਤਵਗਸੀਿਾ ॥੪॥

ک
سیھ ِچھ

اج ئَے رکے ا ت ا ےپ وِگسییا ۔۔۴۔۔
ਸਲੋਕੁ ਮਃ ੩ ॥

ولسک م۳ :۔۔
ਸਤਿਗੁਰ ਤਸਉ ਤਚਿੁ ਨ ਲਾਇਓ ਨਾਮੁ ਨ ਵਤਸਓ ਮਤਨ ਆਇ ॥

سیگؤر سِیؤ ِجت ہن الویئ نام ہن وویس نم ا ۓ ۔۔

ਤਧਰਗੁ ਇਵੇਹਾ ਜੀਤਵਆ ਤਕਆ ਜੁਗ ਮਤਹ ਪਾਇਆ ਆਇ ॥

درھِگ اواہی ویجنا ایک ُچگ ہہم نانا ا ۓ ۔۔
ਮਾਇਆ ਖੋਟੀ ਰਾਤਸ ਹੈ ਏਕ ਚਸੇ ਮਤਹ ਪਾਜੁ ਲਤਹ ਜਾਇ ॥

امنا وھکیٹ راس ےہَ انک ےسچ ہہم ناچ ہہل اجۓ ۔۔
ਹਥਹੁ ਛੁੜਕੀ ਿਨੁ ਤਸਆਹੁ ਹੋਇ ਬਿਨੁ ਜਾਇ ਕੁਮਲਾਇ ॥

ب
ہ ھہ ُؤ

چ
ُھریک نت ِسیاہ وہۓ دبن اجۓ ُکمالۓ ۔۔

ਤਜਨ ਸਤਿਗੁਰ ਤਸਉ ਤਚਿੁ ਲਾਇਆ ਤਿਨਹ ਸੁਖੁ ਵਤਸਆ ਮਤਨ ਆਇ ॥

ِجں سیگؤر سِیؤ ِجت النا پ ِبہھ ُسکھ وایس نم ا ۓ ۔۔

ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਤਧਆਵਤਹ ਰੰਗ ਤਸਉ ਹਤਰ ਨਾਤਮ ਰਹੇ ਤਲਵ ਲਾਇ ॥

ہر نام دایھوہِ رنگ سِیؤ ہر نام رےہ لِؤ ال ِئے ۔۔

ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਸੋ ਧਨੁ ਸਉਤਪਆ ਤਜ ਜੀਅ ਮਤਹ ਰਤਹਆ ਸਮਾਇ ॥

نانک سیگؤر وس دنھ سؤایپ ےج یج ہہم رایہ امسۓ ۔۔
ਰੰਗੁ ਤਿਸੈ ਕਉ ਅਗਲਾ ਵੰਨੀ ਚੜੈ ਚੜਾਇ ॥੧॥

ّ
رنگ ئ ِ َسے کؤ اگال ونی ڑچَے ڑچاےی ۔۔۱۔۔
ਮਃ ੩ ॥

م۳ :۔۔
ਮਾਇਆ ਹੋਈ ਨਾਗਨੀ ਜਗਤਿ ਰਹੀ ਲਪਟਾਇ ॥

امنا وہیئ ناینگ تگج ریہ لییا ئِے ۔۔

ਇਸ ਕੀ ਸੇਵਾ ਜੋ ਕਰੇ ਤਿਸ ਹੀ ਕਉ ਤਿਤਰ ਖਾਇ ॥

ب
اھکۓ ۔۔
اِس یک ویسا وج رکے ئِس یہ کؤ ھِر
ِ
ਗੁਰਮੁਤਖ ਕੋਈ ਗਾਰੜੂ ਤਿਤਨ ਮਤਲ ਿਤਲ ਲਾਈ ਪਾਇ ॥

ُگرمُکھ وکیئ اگر ُرو پِں لم دل الیئ ناۓ ۔۔

ਨਾਨਕ ਸੇਈ ਉਬਰੇ ਤਜ ਸਤਚ ਰਹੇ ਤਲਵ ਲਾਇ ॥੨॥

نانک سیبی اُپرے ےج چس رےہ لِؤ ال ِئے ۔۔۲۔۔
ਪਉੜੀ ॥

ئؤری ۔۔
ਢਾਢੀ ਕਰੇ ਪੁਕਾਰ ਪਰਭੂ ਸੁਣਾਇਸੀ ॥

ب
داھدیھ رکے ئُکار رپ ُھؤ ُسیایسئ ۔۔
ਅੰਿਤਰ ਧੀਰਕ ਹੋਇ ਪੂਰਾ ਪਾਇਸੀ ॥

ادنر دھترک وہۓ ئُؤرا نایسئ ۔۔

ਜੋ ਧੁਤਰ ਤਲਤਖਆ ਲੇਖੁ ਸੇ ਕਰਮ ਕਮਾਇਸੀ ॥

وج د ُھر لک ِھیا ھکیل ےس رکم امکیسئ ۔۔

ਜਾ ਹੋਵੈ ਖਸਮੁ ਿਇਆਲੁ ਿਾ ਮਹਲੁ ਘਰੁ ਪਾਇਸੀ ॥

وہوے
اج َ

کھ س

م دنال نا لحم رھگ نایسئ ۔۔

ਸੋ ਪਰਭੁ ਮੇਰਾ ਅਤਿ ਵਿਾ ਗੁਰਮੁਤਖ ਮੇਲਾਇਸੀ ॥੫॥

وس رپَھب ریما ات ودا ُگرمُکھ میالیسئ ۔۔۵۔۔
ਸਲੋਕ ਮਃ ੩ ॥

ولسک م۳ :۔۔
ਸਭਨਾ ਕਾ ਸਹੁ ਏਕੁ ਹੈ ਸਿ ਹੀ ਰਹੈ ਹਜੂਤਰ ॥

ےہ دص یہ ر َہے چچ ُؤر ۔۔
سبھیا اک َسہؤ انک َ
ਨਾਨਕ ਹੁਕਮੁ ਨ ਮੰਨਈ ਿਾ ਘਰ ਹੀ ਅੰਿਤਰ ਿੂਤਰ ॥

ک
نانک ُچ م ہن میّبی نا رھگ یہ ادنر ُدور ۔۔

ਹੁਕਮੁ ਭੀ ਤਿਨਹਾ ਮਨਾਇਸੀ ਤਜਨਹ ਕਉ ਨਿਤਰ ਕਰੇਇ ॥

ک
ُچ م یھب پ ِبہھا انمیسئ ِجبہھ کؤ دنر رکۓ ۔۔

ਹੁਕਮੁ ਮੰਤਨ ਸੁਖੁ ਪਾਇਆ ਪਰੇਮ ਸੁਹਾਗਤਣ ਹੋਇ ॥੧॥

ک
نم ُسکھ نانا رپمی ُسہانگ وہۓ ۔۔۱۔۔
ُچ م ّ
ਮਃ ੩ ॥

م۳ :۔۔
ਰੈਤਣ ਸਬਾਈ ਜਤਲ ਮੁਈ ਕੰਿ ਨ ਲਾਇਓ ਭਾਉ ॥

َرنی ابسیئ لج مُبی کپت ہن الویئ اھبو ۔۔

ਨਾਨਕ ਸੁਤਖ ਵਸਤਨ ਸੋੁਹਾਗਣੀ ਤਜਨਹ ਤਪਆਰਾ ਪੁਰਖੁ ਹਤਰ ਰਾਉ ॥੨॥

نانک ُسکھ ونس وساہینگ ِجبہھ ایپرا ُپرھک ہر راو ۔۔۲۔۔
ਪਉੜੀ ॥

ئؤری ۔۔
ਸਭੁ ਜਗੁ ਤਿਤਰ ਮੈ ਿੇਤਖਆ ਹਤਰ ਇਕੋ ਿਾਿਾ ॥

ب
سیھ چگ ھِر م َے دنکھیا ہر اِوک دانا ۔۔

ਉਪਾਇ ਤਕਿੈ ਨ ਪਾਈਐ ਹਤਰ ਕਰਮ ਤਬਧਾਿਾ ॥

اُناے ک ِ َپے ہن نا پپَے ہر رکم نِداھنا ۔۔

ਗੁਰ ਸਬਿੀ ਹਤਰ ਮਤਨ ਵਸੈ ਹਤਰ ਸਹਜੇ ਜਾਿਾ ॥

س
ُگر دبسی ہر نم و سَے ہر ہجے اجنا ۔۔

ਅੰਿਰਹੁ ਤਿਰਸਨਾ ਅਗਤਨ ਬੁਝੀ ਹਤਰ ਅੰਤਮਰਿ ਸਤਰ ਨਾਿਾ ॥

ادنروہ رتِانس انگ یھجب ہر ارمِت رس ناطہ ۔۔
ਵਿੀ ਵਤਿਆਈ ਵਿੇ ਕੀ ਗੁਰਮੁਤਖ ਬੋਲਾਿਾ ॥੬॥

ودی ودنایئ ودے یک ُگرمُکھ وبالنا ۔۔۶۔۔
ਸਲੋਕੁ ਮਃ ੩ ॥

ولسک م۳ :۔۔
ਕਾਇਆ ਹੰਸ ਤਕਆ ਪਰੀਤਿ ਹੈ ਤਜ ਪਇਆ ਹੀ ਛਤਿ ਜਾਇ ॥

ےہ ےج پِیا یہ چھد اجۓ ۔۔
اکنا سنہ ایک رپپپ َ

ਏਸ ਨੋ ਕੂੜੁ ਬੋਤਲ ਤਕ ਖਵਾਲੀਐ ਤਜ ਚਲਤਿਆ ਨਾਤਲ ਨ ਜਾਇ ॥

اسی ون ُکؤر وبل ےک وھکاےئیلَ ےج دلچنا نال ہن اجۓ ۔۔

ਕਾਇਆ ਤਮਟੀ ਅੰਧੁ ਹੈ ਪਉਣੈ ਪੁਛਹੁ ਜਾਇ ॥

ئ ئَ بُج
ھ
ہ
ےہ ؤ ے ؤ اجۓ ۔۔
اکنا مِبی ادنھ َ

ਹਉ ਿਾ ਮਾਇਆ ਮੋਤਹਆ ਤਿਤਰ ਤਿਤਰ ਆਵਾ ਜਾਇ ॥

ب ب
ہؤ نا امنا ومایہ ھِر ھِر ا وا اجۓ ۔۔

ਨਾਨਕ ਹੁਕਮੁ ਨ ਜਾਿੋ ਖਸਮ ਕਾ ਤਜ ਰਹਾ ਸਤਚ ਸਮਾਇ ॥੧॥

ک
نانک ُچ م ہن اجوت

کھ س

م اک ےج راہ چس امسۓ ۔۔۱۔۔
ਮਃ ੩ ॥

م۳ :۔۔
ਏਕੋ ਤਨਹਚਲ ਨਾਮ ਧਨੁ ਹੋਰੁ ਧਨੁ ਆਵੈ ਜਾਇ ॥

بہ
اوکی ِ چل نام دنھ وہر دنھ ا َوے اجۓ ۔۔
ਇਸੁ ਧਨ ਕਉ ਿਸਕਰੁ ਜੋਤਹ ਨ ਸਕਈ ਨਾ ਓਚਕਾ ਲੈ ਜਾਇ ॥

اس دنھ کؤ ئسکر وجہِ ہن سکبی ہن اواکچ لَے اجۓ ۔۔

ਇਹੁ ਹਤਰ ਧਨੁ ਜੀਐ ਸੇਿੀ ਰਤਵ ਰਤਹਆ ਜੀਐ ਨਾਲੇ ਜਾਇ ॥

اوہی ہر دنھ ج ٔپے یتیس َروِ رایہ ج ٔپے ناےل اجۓ ۔۔
ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਿੇ ਪਾਈਐ ਮਨਮੁਤਖ ਪਲੈ ਨ ਪਾਇ ॥

مب
ئُؤرے ُگر ےت نا پپَے مُکھ نلَے ہن ناۓ ۔۔
ਧਨੁ ਵਾਪਾਰੀ ਨਾਨਕਾ ਤਜਨਹਾ ਨਾਮ ਧਨੁ ਖਤਟਆ ਆਇ ॥੨॥

دنھ واناری نااکن ِجبہھا نام دنھ ایٹھک ا ۓ ۔۔۲۔۔
ਪਉੜੀ ॥

ئؤری ۔۔

ਮੇਰਾ ਸਾਤਹਬੁ ਅਤਿ ਵਿਾ ਸਚੁ ਗਤਹਰ ਗੰਭੀਰਾ ॥

ریما اصجِت ات ودا چس رہگ ریھبمگا ۔۔
ਸਭੁ ਜਗੁ ਤਿਸ ਕੈ ਵਤਸ ਹੈ ਸਭੁ ਤਿਸ ਕਾ ਚੀਰਾ ॥

سیھ چگ ئِس ےکَ وس ےہَ سیھ ئِس اک ِچترا ۔۔
ਗੁਰ ਪਰਸਾਿੀ ਪਾਈਐ ਤਨਹਚਲੁ ਧਨੁ ਧੀਰਾ ॥

بہ
ُگر رپسادی نا پپَے ِ چل دنھ دھترا ۔۔

ਤਕਰਪਾ ਿੇ ਹਤਰ ਮਤਨ ਵਸੈ ਭੇਟੈ ਗੁਰੁ ਸੂਰਾ ॥

ب
کِرنا ےت ہر نم و سَے ھی َپے ُگر سُؤرا ۔۔

ਗੁਣਵੰਿੀ ਸਾਲਾਤਹਆ ਸਿਾ ਤਥਰੁ ਤਨਹਚਲੁ ਹਤਰ ਪੂਰਾ ॥੭॥

ب بہ
ُگپؤیتن ساال ِہیا دسا ھِر ِ چل ہر ئُؤرا ۔۔۷۔۔
ਸਲੋਕੁ ਮਃ ੩ ॥

ولسک م۳ :۔۔
ਤਧਰਗੁ ਤਿਨਹਾ ਿਾ ਜੀਤਵਆ ਜੋ ਹਤਰ ਸੁਖੁ ਪਰਹਤਰ ਤਿਆਗਿੇ ਿੁਖੁ ਹਉਮੈ ਪਾਪ ਕਮਾਇ ॥

درھِگ پ ِبہھا دا ویجنا وج ہر ُسکھ رپہر پ ِیادگے ُدھک ہؤ م َے نات امکۓ ۔۔
ਮਨਮੁਖ ਅਤਗਆਨੀ ਮਾਇਆ ਮੋਤਹ ਤਵਆਪੇ ਤਿਨਹ ਬੂਝ ਨ ਕਾਈ ਪਾਇ ॥

مب
مُکھ اگ ِیاین امنا ومہِ وناےپ پ ِبہھ ئُؤھج ہن اکیئ ناۓ ۔۔

ਹਲਤਿ ਪਲਤਿ ਓਇ ਸੁਖੁ ਨ ਪਾਵਤਹ ਅੰਤਿ ਗਏ ਪਛੁਿਾਇ ॥

ے ُسکھ ہن ناوہِ اپپ ےئگ اتھچپےئ ۔۔
ہلت نلت او ؑ

ਗੁਰ ਪਰਸਾਿੀ ਕੋ ਨਾਮੁ ਤਧਆਏ ਤਿਸੁ ਹਉਮੈ ਤਵਚਹੁ ਜਾਇ ॥

ُگر رپسادی وک نام دایھےئ ئِس ہؤ م َے وِچہؤہ اجۓ ۔۔

ਨਾਨਕ ਤਜਸੁ ਪੂਰਤਬ ਹੋਵੈ ਤਲਤਖਆ ਸੋ ਗੁਰ ਚਰਣੀ ਆਇ ਪਾਇ ॥੧॥

ج
وہوے لک ِھیا وس ُگر رچین ا ۓ ناۓ ۔۔۱۔۔
نانک ِ س ئُؤرت َ
ਮਃ ੩ ॥

م۳ :۔۔
ਮਨਮੁਖੁ ਊਧਾ ਕਉਲੁ ਹੈ ਨਾ ਤਿਸੁ ਭਗਤਿ ਨ ਨਾਉ ॥

مب
مُکھ اُوداھ کؤل ےہَ ہن ئِس تگھب ہن ناو ۔۔

ਸਕਿੀ ਅੰਿਤਰ ਵਰਿਿਾ ਕੂੜੁ ਤਿਸ ਕਾ ਹੈ ਉਪਾਉ ॥

ےہ اُناو ۔۔
یتکس ادنر وردتا ُکؤر ئِس اک َ

ਤਿਸ ਕਾ ਅੰਿਰੁ ਤਚਿੁ ਨ ਤਭਜਈ ਮੁਤਖ ਿੀਕਾ ਆਲਾਉ ॥

بھ ِ
ب
چ
م
ک
ئِس اک ادنر ِجت ہن ی ُ ھ اکیھپ ا الو ۔۔

ਓਇ ਧਰਤਮ ਰਲਾਏ ਨਾ ਰਲਤਨਹ ਓਨਾ ਅੰਿਤਰ ਕੂੜੁ ਸੁਆਉ ॥

اوےؑ درھم رالےئ ہن رلبِہھِ اونا ادنر ُکؤر سُؤا و ۔۔

ਨਾਨਕ ਕਰਿੈ ਬਣਿ ਬਣਾਈ ਮਨਮੁਖ ਕੂੜੁ ਬੋਤਲ ਬੋਤਲ ਿੁਬੇ ਗੁਰਮੁਤਖ ਿਰੇ ਜਤਪ ਹਤਰ ਨਾਉ ॥੨॥

مب
نانک رک َئے تنب انبیئ مُکھ ُکؤر وبل وبل ُدےب ُگرمُکھ رتے جت ہر ناو ۔۔۲۔۔
ਪਉੜੀ ॥

ئؤری ۔۔
ਤਬਨੁ ਬੂਝੇ ਵਿਾ ਿੇਰੁ ਪਇਆ ਤਿਤਰ ਆਵੈ ਜਾਈ ॥

ب
ب
پ
ے اجیئ ۔۔
ِں ئُؤےھج ودا ھتَر ایپ ھِر ا و َ

ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਨ ਕੀਿੀਆ ਅੰਤਿ ਗਇਆ ਪਛੁਿਾਈ ॥

سیگؤر یک ویسا ہن ایتیک اپپ ایگ اتھچپیئ ۔۔

ਆਪਣੀ ਤਕਰਪਾ ਕਰੇ ਗੁਰੁ ਪਾਈਐ ਤਵਚਹੁ ਆਪੁ ਗਵਾਈ ॥

ا ینپ کِرنا رکے ُگر نا پپَے وِچہؤہ ا ت وگَایئ ۔۔

ਤਿਰਸਨਾ ਭੁਖ ਤਵਚਹੁ ਉਿਰੈ ਸੁਖੁ ਵਸੈ ਮਤਨ ਆਈ ॥

ب
رتِانس ُھکھ وِچہؤہ اُرتَے ُسکھ و سَے نم ا یئ ۔۔
ਸਿਾ ਸਿਾ ਸਾਲਾਹੀਐ ਤਹਰਿੈ ਤਲਵ ਲਾਈ ॥੮॥

دسا دسا ساال ہیپے ہِر َدے لِؤ الیئ ۔۔۸۔۔
ਸਲੋਕੁ ਮਃ ੩ ॥

ولسک م۳ :۔۔
ਤਜ ਸਤਿਗੁਰੁ ਸੇਵੇ ਆਪਣਾ ਤਿਸ ਨੋ ਪੂਜੇ ਸਭੁ ਕੋਇ ॥

ےج سیگؤر ویسے ا انپ ئِس ون ئُؤےج سیھ وکۓ ۔۔
ਸਭਨਾ ਉਪਾਵਾ ਤਸਤਰ ਉਪਾਉ ਹੈ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਪਰਾਪਤਿ ਹੋਇ ॥

ےہ ہر نام رپاپپ وہۓ ۔۔
سبھیا اُناوا سِر اُناو َ

ਅੰਿਤਰ ਸੀਿਲ ਸਾਤਿ ਵਸੈ ਜਤਪ ਤਹਰਿੈ ਸਿਾ ਸੁਖੁ ਹੋਇ ॥

ارتن لتیس سات و سَے جت ہِر َدے دسا ُسکھ وہۓ ۔۔
ਅੰਤਮਰਿੁ ਖਾਣਾ ਅੰਤਮਰਿੁ ਪੈਨਣਾ ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਵਿਾਈ ਹੋਇ ॥੧॥

ارمِت اھکنا ارمِت پیییا نانک نام ودایئ وہۓ ۔۔۱۔۔
ਮਃ ੩ ॥

م۳ :۔۔
ਏ ਮਨ ਗੁਰ ਕੀ ਤਸਖ ਸੁਤਣ ਹਤਰ ਪਾਵਤਹ ਗੁਣੀ ਤਨਧਾਨੁ ॥

اے نم ُگر یک سِکھ ُسں ہر ناوہِ ُگبی ن ِداھن ۔۔

ਹਤਰ ਸੁਖਿਾਿਾ ਮਤਨ ਵਸੈ ਹਉਮੈ ਜਾਇ ਗੁਮਾਨੁ ॥

ُ
ہر ُسکھدانا نم و سَے ہؤ م َے اجۓ گمان ۔۔

ਨਾਨਕ ਨਿਰੀ ਪਾਈਐ ਿਾ ਅਨਤਿਨੁ ਲਾਗੈ ਤਧਆਨੁ ॥੨॥

نانک دنری نا پپَے نا ادنِن ال َگے دایھن ۔۔۲۔۔
ਪਉੜੀ ॥

ئؤری ۔۔
ਸਿੁ ਸੰਿੋਖੁ ਸਭੁ ਸਚੁ ਹੈ ਗੁਰਮੁਤਖ ਪਤਵਿਾ ॥

ست وتنسھک سیھ چس ےہَ ُگرمُکھ وپِنا ۔۔

ਅੰਿਰਹੁ ਕਪਟੁ ਤਵਕਾਰੁ ਗਇਆ ਮਨੁ ਸਹਜੇ ਤਜਿਾ ॥

س
ادنروہ ٹپک وِاکر ایگ نم ہجے

ِجیا ۔۔

ਿਹ ਜੋਤਿ ਪਰਗਾਸੁ ਅਨੰਿ ਰਸੁ ਅਤਗਆਨੁ ਗਤਵਿਾ ॥

ہت وجت رپَاگس ادنن رس اایگن وگِنا ۔۔
ਅਨਤਿਨੁ ਹਤਰ ਕੇ ਗੁਣ ਰਵੈ ਗੁਣ ਪਰਗਟੁ ਤਕਿਾ ॥

ادنن ہر ےک ُگں ر َوے ُگں رپگپ ک ِیا ۔۔

ਸਭਨਾ ਿਾਿਾ ਏਕੁ ਹੈ ਇਕੋ ਹਤਰ ਤਮਿਾ ॥੯॥

ےہ اِوک ہر مِیا ۔۔۹۔۔
سبھیا دانا انک َ
ਸਲੋਕੁ ਮਃ ੩ ॥

ولسک م۳ :۔۔
ਬਰਹਮੁ ਤਬੰਿੇ ਸੋ ਬਰਾਹਮਣੁ ਕਹੀਐ ਤਜ ਅਨਤਿਨੁ ਹਤਰ ਤਲਵ ਲਾਏ ॥

پرمہ پِیدے وس پرانمہ کہ ٔپے َ ےج ادنِن ہر لِؤ الےئ ۔۔

ਸਤਿਗੁਰ ਪੁਛੈ ਸਚੁ ਸੰਜਮੁ ਕਮਾਵੈ ਹਉਮੈ ਰੋਗੁ ਤਿਸੁ ਜਾਏ ॥

سیگ بُج
سبج
ئ
ِ
َ
م
ھ
ہ
امکوے ؤ َے روگ س اجےئ ۔۔
ؤر ے چس م َ
ਹਤਰ ਗੁਣ ਗਾਵੈ ਗੁਣ ਸੰਗਰਹੈ ਜੋਿੀ ਜੋਤਿ ਤਮਲਾਏ ॥

ُگ
اگوے ُگں رگنسےہَ وجیت وجت مِالےئ ۔۔
ہر ں َ
ਇਸੁ ਜੁਗ ਮਤਹ ਕੋ ਤਵਰਲਾ ਬਰਹਮ ਤਗਆਨੀ ਤਜ ਹਉਮੈ ਮੇਤਟ ਸਮਾਏ ॥

اِس چگ ہہم وک وِرال پرمہ گ ِیاین ےج ہؤ م َے م َپت امسےئ ۔۔

ਨਾਨਕ ਤਿਸ ਨੋ ਤਮਤਲਆ ਸਿਾ ਸੁਖੁ ਪਾਈਐ ਤਜ ਅਨਤਿਨੁ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਤਧਆਏ ॥੧॥

نانک ئِس ون مل ِیا دسا ُسکھ نا پپَے ےج ادنِن ہر نام دایھےئ ۔۔۱۔۔
ਮਃ ੩ ॥

م۳ :۔۔
ਅੰਿਤਰ ਕਪਟੁ ਮਨਮੁਖ ਅਤਗਆਨੀ ਰਸਨਾ ਝੂਿੁ ਬੋਲਾਇ ॥

مب
چ
ارتن ٹپک مُکھ اگ ِیاین رانس ُھؤھٹ وبال ئِے ۔۔

ਕਪਤਟ ਕੀਿੈ ਹਤਰ ਪੁਰਖੁ ਨ ਭੀਜੈ ਤਨਿ ਵੇਖੈ ਸੁਣੈ ਸੁਭਾਇ ॥

بھبج پ ِ نک
ب
س
س
ی
ھ
َ
ُ
ٹپک کی َپے ہر ُپرھک ہن َے پ و ے ُ ے َ ھاےئِ ۔۔
ਿੂਜੈ ਭਾਇ ਜਾਇ ਜਗੁ ਪਰਬੋਧੈ ਤਬਖੁ ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਸੁਆਇ ॥

رپوبدےھ نِکھ امنا ومہ سُؤا ۓ ۔۔
ُدو َچے اھبےئ اجۓ چگ َ
ਇਿੁ ਕਮਾਣੈ ਸਿਾ ਿੁਖੁ ਪਾਵੈ ਜੰਮੈ ਮਰੈ ਤਿਤਰ ਆਵੈ ਜਾਇ ॥

اِت امک ئَے دسا ُدھک نا َوے چمَ ّے

ب
ے اجۓ ۔۔
م َ َرے ھِر ا و َ

ਸਹਸਾ ਮੂਤਲ ਨ ਚੁਕਈ ਤਵਤਚ ਤਵਸਟਾ ਪਚੈ ਪਚਾਇ ॥

سہسا مُؤل ہن ُچکبی وِچ وِاٹس بج َے اچپےئ ۔۔

ਤਜਸ ਨੋ ਤਿਪਾ ਕਰੇ ਮੇਰਾ ਸੁਆਮੀ ਤਿਸੁ ਗੁਰ ਕੀ ਤਸਖ ਸੁਣਾਇ ॥

ِجس ون کِرنا رکے ریما سُؤا یم ئِس ُگر یک سِکھ ُسیاۓ ۔۔

ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਤਧਆਵੈ ਹਤਰ ਨਾਮੋ ਗਾਵੈ ਹਤਰ ਨਾਮੋ ਅੰਤਿ ਛਿਾਇ ॥੨॥

اگوے ہر ناوم اپپ چھداۓ ۔۔۲۔۔
ایھوے ہر ناوم َ
ہ ر نا م د َ
ਪਉੜੀ ॥

ئؤری ۔۔
ਤਜਨਾ ਹੁਕਮੁ ਮਨਾਇਓਨੁ ਿੇ ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਤਰ ॥

ک
ِجیا ُچ م انمویئن ےت ئُؤرے اسنسر ۔۔

ਸਾਤਹਬੁ ਸੇਵਤਨਹ ਆਪਣਾ ਪੂਰੈ ਸਬਤਿ ਵੀਚਾਤਰ ॥

اصجِت ویسبِہہ ا انپ ئُؤ َرے دبس وبچار ۔۔

ਹਤਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਚਾਕਰੀ ਸਚੈ ਸਬਤਿ ਤਪਆਤਰ ॥

ہر یک ویسا اچرکی سج َے دبس ایپر ۔۔

ਹਤਰ ਕਾ ਮਹਲੁ ਤਿਨਹੀ ਪਾਇਆ ਤਜਨਹ ਹਉਮੈ ਤਵਚਹੁ ਮਾਤਰ ॥

پ ِبہ
ھ
ب
ج
ہ
چ
م
ہ
ہ
ِ
ہر اک لحم ی نانا ھ ؤ َے وِ ؤہ امر ۔۔

ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਤਖ ਤਮਤਲ ਰਹੇ ਜਤਪ ਹਤਰ ਨਾਮਾ ਉਰ ਧਾਤਰ ॥੧੦॥

نانک ُگرمُکھ مِل رےہ جت ہر ناہم اُر داھر ۔۔۱۱۔۔
ਸਲੋਕੁ ਮਃ ੩ ॥

ولسک م۳ :۔۔
ਗੁਰਮੁਤਖ ਤਧਆਨ ਸਹਜ ਧੁਤਨ ਉਪਜੈ ਸਤਚ ਨਾਤਮ ਤਚਿੁ ਲਾਇਆ ॥

سہ
ُگرمُکھ دایھن ج د ُھں ا ُ بج َے چس نام ِجت النا ۔۔

ਗੁਰਮੁਤਖ ਅਨਤਿਨੁ ਰਹੈ ਰੰਤਗ ਰਾਿਾ ਹਤਰ ਕਾ ਨਾਮੁ ਮਤਨ ਭਾਇਆ ॥

ُگرمُکھ ادنِن ر َہے رنگ رانا ہر اک نام نم اھبنا ۔۔

ਗੁਰਮੁਤਖ ਹਤਰ ਵੇਖਤਹ ਗੁਰਮੁਤਖ ਹਤਰ ਬੋਲਤਹ ਗੁਰਮੁਤਖ ਹਤਰ ਸਹਤਜ ਰੰਗੁ ਲਾਇਆ ॥

سہ
ُگرمُکھ ہر ونکھہہ ُگرمُکھ ہر وبہہلِ ُگرمُکھ ہر ج رنگ النا ۔۔

ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਤਖ ਤਗਆਨੁ ਪਰਾਪਤਿ ਹੋਵੈ ਤਿਮਰ ਅਤਗਆਨੁ ਅਧੇਰੁ ਚੁਕਾਇਆ ॥

وہوے ِبمر اایگن ادھتر ُجکانا ۔۔
نانک ُگرمُکھ گ ِیان رپاپپ َ

ਤਜਸ ਨੋ ਕਰਮੁ ਹੋਵੈ ਧੁਤਰ ਪੂਰਾ ਤਿਤਨ ਗੁਰਮੁਤਖ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਤਧਆਇਆ ॥੧॥

ج
وہوے د ُھر ئُؤرا پِں ُگرمُکھ ہر نام دایھنا ۔۔۱۔۔
ِ س ون رکم َ
ਮਃ ੩ ॥

م۳ :۔۔
ਸਤਿਗੁਰੁ ਤਜਨਾ ਨ ਸੇਤਵਓ ਸਬਤਿ ਨ ਲਗੋ ਤਪਆਰੁ ॥

سیگؤر ِجیا ہن ویسِوی دبس ہن وگل ایپر ۔۔

ਸਹਜੇ ਨਾਮੁ ਨ ਤਧਆਇਆ ਤਕਿੁ ਆਇਆ ਸੰਸਾਤਰ ॥

س
ہجے نام ہن دایھنا کِپ ا نا اسنسر ۔۔

ਤਿਤਰ ਤਿਤਰ ਜੂਨੀ ਪਾਈਐ ਤਵਸਟਾ ਸਿਾ ਖੁਆਰੁ ॥

ک
ب ب
ھِر ھِر وجین نا پپَے وِاٹس دسا ُھؤار ۔۔

ਕੂੜੈ ਲਾਲਤਚ ਲਤਗਆ ਨਾ ਉਰਵਾਰੁ ਨ ਪਾਰੁ ॥

ُکؤ َرے الچل لگیا ہن اُروار ہن نار ۔۔
ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਤਖ ਉਬਰੇ ਤਜ ਆਤਪ ਮੇਲੇ ਕਰਿਾਤਰ ॥੨॥

نانک ُگرمُکھ اُپرے ےج ا ت ےلیم رکنار ۔۔۲۔۔

ਪਉੜੀ ॥

ئؤری ۔۔
ਭਗਿ ਸਚੈ ਿਤਰ ਸੋਹਿੇ ਸਚੈ ਸਬਤਿ ਰਹਾਏ ॥

تگھب سج َے در وسدہے سج َے دبس راہےئ ۔۔
ਹਤਰ ਕੀ ਪਰੀਤਿ ਤਿਨ ਊਪਜੀ ਹਤਰ ਪਰੇਮ ਕਸਾਏ ॥

ہر یک رپِپپ پِں اُویجپ ہر رپمی اسکےئ ۔۔

ਹਤਰ ਰੰਤਗ ਰਹਤਹ ਸਿਾ ਰੰਤਗ ਰਾਿੇ ਰਸਨਾ ਹਤਰ ਰਸੁ ਤਪਆਏ ॥

ہر رنگ رہہہ دسا رنگ راےت رانس ہر رس ایپےئ ۔۔
ਸਿਲੁ ਜਨਮੁ ਤਜਨਹੀ ਗੁਰਮੁਤਖ ਜਾਿਾ ਹਤਰ ਜੀਉ ਤਰਿੈ ਵਸਾਏ ॥

جبہ
لفس منج ِ ھی ُگرمُکھ اجنا ہر ِجپؤ ر َِدے وساےئ ۔۔
ਬਾਝੁ ਗੁਰੂ ਤਿਰੈ ਤਬਲਲਾਿੀ ਿੂਜੈ ਭਾਇ ਖੁਆਏ ॥੧੧॥

ک
ب
ناھج ُگؤ ُرو ھ ِ َرے نِلالدی ُدو َچے اھبےئ ُھؤاۓ ۔۔۱۱۔۔
ਸਲੋਕੁ ਮਃ ੩ ॥

ولسک م۳ :۔۔
ਕਤਲਜੁਗ ਮਤਹ ਨਾਮੁ ਤਨਧਾਨੁ ਭਗਿੀ ਖਤਟਆ ਹਤਰ ਉਿਮ ਪਿੁ ਪਾਇਆ ॥

ب
گب
ھ
ہ
ن
ُ
کلچُگ ہہم نام ن ِداھن ی ایٹھک ر امت د نانا ۔۔

ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਤਵ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਮਤਨ ਵਸਾਇਆ ਅਨਤਿਨੁ ਨਾਮੁ ਤਧਆਇਆ ॥

سیگؤر َسیؤ ہر نام نم وسانا ادنِن نام دایھنا ۔۔

ਤਵਚੇ ਤਗਰਹ ਗੁਰ ਬਚਤਨ ਉਿਾਸੀ ਹਉਮੈ ਮੋਹੁ ਜਲਾਇਆ ॥

وِےچ گِرہ ُگر نچب اُدایس ہؤ م َے ومہ چالنا ۔۔

ਆਤਪ ਿਤਰਆ ਕੁਲ ਜਗਿੁ ਿਰਾਇਆ ਧੰਨੁ ਜਣੇਿੀ ਮਾਇਆ ॥

ا ت رتنا ُکل تگج رتانا دنھّ چ َییدی امنا ۔۔

ਐਸਾ ਸਤਿਗੁਰੁ ਸੋਈ ਪਾਏ ਤਜਸੁ ਧੁਤਰ ਮਸਿਤਕ ਹਤਰ ਤਲਤਖ ਪਾਇਆ ॥

ااسی سیگؤر وسیئ ناےئ ِجس د ُھر کتسم ہر لک ِھ نانا ۔۔

ਜਨ ਨਾਨਕ ਬਤਲਹਾਰੀ ਗੁਰ ਆਪਣੇ ਤਵਟਹੁ ਤਜਤਨ ਭਰਤਮ ਭੁਲਾ ਮਾਰਤਗ ਪਾਇਆ ॥੧॥

ب
نج نانک اہلبری ُگر ا ےنپ وِوہٹ ِجں رھبم ھُال امرگ نانا ۔۔۱۔۔
ਮਃ ੩ ॥

م۳ :۔۔
ਿਰੈ ਗੁਣ ਮਾਇਆ ਵੇਤਖ ਭੁਲੇ ਤਜਉ ਿੇਤਖ ਿੀਪਤਕ ਪਿੰਗ ਪਚਾਇਆ ॥

ب
ے ُگں امنا و َنکھ ُھلے ِج ٔپؤ دھکی دپیک گنتپ اچپنا ۔۔
رتِ َ

ਪੰਤਿਿ ਭੁਤਲ ਭੁਤਲ ਮਾਇਆ ਵੇਖਤਹ ਤਿਖਾ ਤਕਨੈ ਤਕਹੁ ਆਤਣ ਚੜਾਇਆ ॥

ب ب
ڈنپت ُھل ُھل امنا ونکھہہ دِاھک ک ِ َپے کِہؤ ا ن ڑچانا ۔۔

ਿੂਜੈ ਭਾਇ ਪੜਤਹ ਤਨਿ ਤਬਤਖਆ ਨਾਵਹੁ ਿਤਯ ਖੁਆਇਆ ॥

ک
ُدو َچے اھبےئ ڑپہِ پِپ نِکھیا ناووہ َدۓ ُھؤانا ۔۔

ਜੋਗੀ ਜੰਗਮ ਸੰਤਨਆਸੀ ਭੁਲੇ ਓਨਹਾ ਅਹੰਕਾਰੁ ਬਹੁ ਗਰਬੁ ਵਧਾਇਆ ॥

ب
سییایس ُھلے اوبہھا ااکنہر وہب رگت وداھنا ۔۔
وجیگ مگنج ِ

ਛਾਿਨੁ ਭੋਜਨੁ ਨ ਲੈਹੀ ਸਿ ਤਭਤਖਆ ਮਨਹਤਿ ਜਨਮੁ ਗਵਾਇਆ ॥

ب
ک
ھ
ِ
مب
ہب
ھ
اھچدن وھبنج ہن لَبہی ست یا ھ منج وگَانا ۔۔

ਏਿਤੜਆ ਤਵਚਹੁ ਸੋ ਜਨੁ ਸਮਧਾ ਤਜਤਨ ਗੁਰਮੁਤਖ ਨਾਮੁ ਤਧਆਇਆ ॥

انترنا وِچہؤہ وس نج دمساھ ِجں ُگرمُکھ نام دایھنا ۔۔

ਜਨ ਨਾਨਕ ਤਕਸ ਨੋ ਆਤਖ ਸੁਣਾਈਐ ਜਾ ਕਰਿੇ ਸਤਭ ਕਰਾਇਆ ॥੨॥

نج نانک کِس ون ا ھک ُسیا نیپے اج رکدے سیھ رکانا ۔۔۲۔۔
ਪਉੜੀ ॥

ئؤری ۔۔
ਮਾਇਆ ਮੋਹੁ ਪਰੇਿੁ ਹੈ ਕਾਮੁ ਿੋਧੁ ਅਹੰਕਾਰਾ ॥

امنا ومہ رپَپپ ےہَ اکم رکودھ ااکنہرا ۔۔
ਏਹ ਜਮ ਕੀ ਤਸਰਕਾਰ ਹੈ ਏਨਹਾ ਉਪਤਰ ਜਮ ਕਾ ਿੰਿੁ ਕਰਾਰਾ ॥

ےہ اپبھا اُرپ مج اک دند رکارا ۔۔
اہہی مج یک سِراکر َ

ਮਨਮੁਖ ਜਮ ਮਤਗ ਪਾਈਅਤਨਹ ਤਜਨਹ ਿੂਜਾ ਭਾਉ ਤਪਆਰਾ ॥

مب
مُکھ مج گم ناپییبہھِ ِجبہھ ُدواج اھبو ایپرا ۔۔
ਜਮ ਪੁਤਰ ਬਧੇ ਮਾਰੀਅਤਨ ਕੋ ਸੁਣੈ ਨ ਪੂਕਾਰਾ ॥

مج ُپر دبےھ امرنیں وک ُسیے َ ہن ئُؤاکرا ۔۔

ਤਜਸ ਨੋ ਤਿਪਾ ਕਰੇ ਤਿਸੁ ਗੁਰੁ ਤਮਲੈ ਗੁਰਮੁਤਖ ਤਨਸਿਾਰਾ ॥੧੨॥

ِجس ون کِرنا رکے ئِس ُگر ملَ ِے ُگرمُکھ ئِسیارا ۔۔۱۲۔۔
ਸਲੋਕੁ ਮਃ ੩ ॥

ولسک م۳ :۔۔
ਹਉਮੈ ਮਮਿਾ ਮੋਹਣੀ ਮਨਮੁਖਾ ਨੋ ਗਈ ਖਾਇ ॥

مب
ک
م
ُ
اھکۓ ۔۔
ہؤ م َے اتمم ومینہ ھا ون یئگ
ِ

ਜੋ ਮੋਤਹ ਿੂਜੈ ਤਚਿੁ ਲਾਇਿੇ ਤਿਨਾ ਤਵਆਤਪ ਰਹੀ ਲਪਟਾਇ ॥

وج ومہِ ُدو َچے ِجت الدئے پ ِیا ونات ریہ لییا ِئے ۔۔

ਗੁਰ ਕੈ ਸਬਤਿ ਪਰਜਾਲੀਐ ਿਾ ਏਹ ਤਵਚਹੁ ਜਾਇ ॥

ُگر ےکَ دبس رپاج لی َپے نا اہہی وِچہؤہ اجۓ ۔۔
ਿਨੁ ਮਨੁ ਹੋਵੈ ਉਜਲਾ ਨਾਮੁ ਵਸੈ ਮਤਨ ਆਇ ॥

وہوے اُچال نام و سَے نم ا ۓ ۔۔
نت نم َ
ਨਾਨਕ ਮਾਇਆ ਕਾ ਮਾਰਣੁ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਹੈ ਗੁਰਮੁਤਖ ਪਾਇਆ ਜਾਇ ॥੧॥

ےہ ُگرمُکھ نانا اجۓ ۔۔۱۔۔
نانک امنا اک امرن ہر نام َ
ਮਃ ੩ ॥

م۳ :۔۔
ਇਹੁ ਮਨੁ ਕੇਿਤੜਆ ਜੁਗ ਭਰਤਮਆ ਤਥਰੁ ਰਹੈ ਨ ਆਵੈ ਜਾਇ ॥

ب
اوہی نم کیترنا ُچگ رھبایم ھِر ر َہے ہن ا َوے اجۓ ۔۔
ਹਤਰ ਭਾਣਾ ਿਾ ਭਰਮਾਇਅਨੁ ਕਤਰ ਪਰਪੰਚੁ ਖੇਲੁ ਉਪਾਇ ॥

پب
ہر اھبنا نا رھبامنیئ رک رپ ج لیھک اُناے ۔۔

ਜਾ ਹਤਰ ਬਖਸੇ ਿਾ ਗੁਰ ਤਮਲੈ ਅਸਤਥਰੁ ਰਹੈ ਸਮਾਇ ॥

ہ نکھس ُگ ملَ ِ سب
ہ
ِھ
اج ر ے نا ر ے ا ر ر َ ے امسۓ ۔۔

ਨਾਨਕ ਮਨ ਹੀ ਿੇ ਮਨੁ ਮਾਤਨਆ ਨਾ ਤਕਛੁ ਮਰੈ ਨ ਜਾਇ ॥੨॥

ک
نانک نم یہ ےت نم اماین ہن ِچھ م َ َرے ہن اجۓ ۔۔۲۔۔
ਪਉੜੀ ॥

ئؤری ۔۔
ਕਾਇਆ ਕੋਟੁ ਅਪਾਰੁ ਹੈ ਤਮਲਣਾ ਸੰਜੋਗੀ ॥

اکنا وکت انار ےہَ مل ِیا وجنسیگ ۔۔

ਕਾਇਆ ਅੰਿਤਰ ਆਤਪ ਵਤਸ ਰਤਹਆ ਆਪੇ ਰਸ ਭੋਗੀ ॥

اکنا ادنر ا ت وس رایہ ا ےپ رس وھبیگ ۔۔
ਆਤਪ ਅਿੀਿੁ ਅਤਲਪਿੁ ਹੈ ਤਨਰਜੋਗੁ ਹਤਰ ਜੋਗੀ ॥

ا ت اتیت ال ِپت ےہَ پِروجگ ہر وجیگ ۔۔
ਜੋ ਤਿਸੁ ਭਾਵੈ ਸੋ ਕਰੇ ਹਤਰ ਕਰੇ ਸੁ ਹੋਗੀ ॥

ئ
اھبوے وس رکے ہر رکے وس وہیگ ۔۔
وج ِس َ
ਹਤਰ ਗੁਰਮੁਤਖ ਨਾਮੁ ਤਧਆਈਐ ਲਤਹ ਜਾਤਹ ਤਵਜੋਗੀ ॥੧੩॥

ہر ُگرمُکھ نام دایھ نیپے َ ہہل اجےہ وِوجیگ ۔۔۱۳۔۔
ਸਲੋਕੁ ਮਃ ੩ ॥

ولسک م۳ :۔۔
ਵਾਹੁ ਵਾਹੁ ਆਤਪ ਅਖਾਇਿਾ ਗੁਰ ਸਬਿੀ ਸਚੁ ਸੋਇ ॥

واوہ واوہ ا ت ااھکدئا ُگر دبسی چس وسۓ ۔۔

ਵਾਹੁ ਵਾਹੁ ਤਸਿਤਿ ਸਲਾਹ ਹੈ ਗੁਰਮੁਤਖ ਬੂਝੈ ਕੋਇ ॥

چ
وا ُہ وا ُہ صِفت ص َ
الچ ےہَ ُگرمُکھ ئُؤ َھے وکۓ ۔۔
ਵਾਹੁ ਵਾਹੁ ਬਾਣੀ ਸਚੁ ਹੈ ਸਤਚ ਤਮਲਾਵਾ ਹੋਇ ॥

واوہ واوہ ناین چس ےہَ چس مِالوا وہۓ ۔۔
ਨਾਨਕ ਵਾਹੁ ਵਾਹੁ ਕਰਤਿਆ ਪਰਭੁ ਪਾਇਆ ਕਰਤਮ ਪਰਾਪਤਿ ਹੋਇ ॥੧॥

نانک واوہ واوہ رکایت رپَھب نانا رکم رپاپپ وہۓ ۔۔۱۔۔
ਮਃ ੩ ॥

م۳ :۔۔

ਵਾਹੁ ਵਾਹੁ ਕਰਿੀ ਰਸਨਾ ਸਬਤਿ ਸੁਹਾਈ ॥

واوہ واوہ رکیت رانس دبس ُسہایئ ۔۔
ਪੂਰੈ ਸਬਤਿ ਪਰਭੁ ਤਮਤਲਆ ਆਈ ॥

ئُؤ َرے دبس رپَھب مل ِیا ا یئ ۔۔
ਵਿਭਾਗੀਆ ਵਾਹੁ ਵਾਹੁ ਮੁਹਹੁ ਕਢਾਈ ॥

مہ
وداھبایگ واوہ واوہ ُ ھؤ ڈکاھیئ ۔۔

ਵਾਹੁ ਵਾਹੁ ਕਰਤਹ ਸੇਈ ਜਨ ਸੋਹਣੇ ਤਿਨਹ ਕਉ ਪਰਜਾ ਪੂਜਣ ਆਈ ॥

واوہ واوہ رکہِ سیبی نج وسےنہ پ ِبہھ کؤ رپاج ئُؤنج ا یئ ۔۔

ਵਾਹੁ ਵਾਹੁ ਕਰਤਮ ਪਰਾਪਤਿ ਹੋਵੈ ਨਾਨਕ ਿਤਰ ਸਚੈ ਸੋਭਾ ਪਾਈ ॥੨॥

وہوے نانک در سج َے وساھب نایئ ۔۔۲۔۔
واوہ واوہ رکم رپاپپ َ
ਪਉੜੀ ॥

ئؤری ۔۔
ਬਜਰ ਕਪਾਟ ਕਾਇਆ ਗੜਹ ਭੀਿਤਰ ਕੂੜੁ ਕੁਸਿੁ ਅਤਭਮਾਨੀ ॥

ب
رجب اپکت اکنا گرہھ رتیھب ُکؤر ُکست ا ھبماین ۔۔

ਭਰਤਮ ਭੂਲੇ ਨਿਤਰ ਨ ਆਵਨੀ ਮਨਮੁਖ ਅੰਧ ਅਤਗਆਨੀ ॥

مب
ب
رھبم ُھؤےل دنر ہن ا وین مُکھ ادنھ اگ ِیاین ۔۔

ਉਪਾਇ ਤਕਿੈ ਨ ਲਭਨੀ ਕਤਰ ਭੇਖ ਥਕੇ ਭੇਖਵਾਨੀ ॥

ب
ک ِ َپ لب
ھ
ھب
َ
ی
ک
اُناے ے ہن ی رک ھ ےکھت

ب َھی ھک

ؤاین ۔۔

ਗੁਰ ਸਬਿੀ ਖੋਲਾਈਅਤਨਹ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਜਪਾਨੀ ॥

پیی ب
ُگر دبسی وھکال ھھِ ہر نام اپجین ۔۔

ਹਤਰ ਜੀਉ ਅੰਤਮਰਿ ਤਬਰਖੁ ਹੈ ਤਜਨ ਪੀਆ ਿੇ ਤਿਰਪਿਾਨੀ ॥੧੪॥

ہر ِجپؤ ارمِت پِرھک ےہَ ِجں پِیا ےت رتِاتپین ۔۔۱۴۔۔
ਸਲੋਕੁ ਮਃ ੩ ॥

ولسک م۳ :۔۔
ਵਾਹੁ ਵਾਹੁ ਕਰਤਿਆ ਰੈਤਣ ਸੁਤਖ ਤਵਹਾਇ ॥

واوہ واوہ رکایت َرنی ُسکھ وِاہ ئِے ۔۔

ਵਾਹੁ ਵਾਹੁ ਕਰਤਿਆ ਸਿਾ ਅਨੰਿੁ ਹੋਵੈ ਮੇਰੀ ਮਾਇ ॥

وہوے ریمی امےئ ۔۔
واوہ واوہ رکایت دسا ا َپید َ
ਵਾਹੁ ਵਾਹੁ ਕਰਤਿਆ ਹਤਰ ਤਸਉ ਤਲਵ ਲਾਇ ॥

واوہ واوہ رکایت ہر سِیؤ لِؤ ال ئِے ۔۔
ਵਾਹੁ ਵਾਹੁ ਕਰਮੀ ਬੋਲੈ ਬੋਲਾਇ ॥

واوہ واوہ رکیم وب لَے وبال ئِے ۔۔
ਵਾਹੁ ਵਾਹੁ ਕਰਤਿਆ ਸੋਭਾ ਪਾਇ ॥

واوہ واوہ رکایت وساھب ناۓ ۔۔
ਨਾਨਕ ਵਾਹੁ ਵਾਹੁ ਸਤਿ ਰਜਾਇ ॥੧॥

نانک واوہ واوہ ست راج ئِے ۔۔۱۔۔
ਮਃ ੩ ॥

م۳ :۔۔
ਵਾਹੁ ਵਾਹੁ ਬਾਣੀ ਸਚੁ ਹੈ ਗੁਰਮੁਤਖ ਲਧੀ ਭਾਤਲ ॥

واوہ واوہ ناین چس ےہَ ُگرمُکھ دلیھ اھبل ۔۔

ਵਾਹੁ ਵਾਹੁ ਸਬਿੇ ਉਚਰੈ ਵਾਹੁ ਵਾਹੁ ਤਹਰਿੈ ਨਾਤਲ ॥

واوہ واوہ دبسے اُج َِرے واوہ واوہ ہِر َدے نال ۔۔
ਵਾਹੁ ਵਾਹੁ ਕਰਤਿਆ ਹਤਰ ਪਾਇਆ ਸਹਜੇ ਗੁਰਮੁਤਖ ਭਾਤਲ ॥

س
واوہ واوہ رکایت ہر نانا ہجے ُگرمُکھ اھبل ۔۔

ਸੇ ਵਿਭਾਗੀ ਨਾਨਕਾ ਹਤਰ ਹਤਰ ਤਰਿੈ ਸਮਾਤਲ ॥੨॥

ےس وداھبیگ نااکن ہر ہر ر َِدے امسل ۔۔۲۔۔
ਪਉੜੀ ॥

ئؤری ۔۔
ਏ ਮਨਾ ਅਤਿ ਲੋਭੀਆ ਤਨਿ ਲੋਭੇ ਰਾਿਾ ॥

اے انم ات ولبھِیا پِپ ولےھب رانا ۔۔

ਮਾਇਆ ਮਨਸਾ ਮੋਹਣੀ ਿਹ ਤਿਸ ਤਿਰਾਿਾ ॥

ب
امنا اسنم ومینہ دہ دِس ھِرانا ۔۔

ਅਗੈ ਨਾਉ ਜਾਤਿ ਨ ਜਾਇਸੀ ਮਨਮੁਤਖ ਿੁਖੁ ਖਾਿਾ ॥

مب
ا َگے ناو اجت ہن اجیسئ مُکھ ُدھک اھکنا ۔۔
ਰਸਨਾ ਹਤਰ ਰਸੁ ਨ ਚਤਖਓ ਿੀਕਾ ਬੋਲਾਿਾ ॥

چک
رانس ہر رس ہن ھپؤ اکیھپ وبالنا ۔۔

ਤਜਨਾ ਗੁਰਮੁਤਖ ਅੰਤਮਰਿੁ ਚਾਤਖਆ ਸੇ ਜਨ ਤਿਰਪਿਾਿਾ ॥੧੫॥

ِجیا ُگرمُکھ ارمِت اچایھک ےس نج رتِاتپنا ۔۔۱۵۔۔
ਸਲੋਕੁ ਮਃ ੩ ॥

ولسک م۳ :۔۔

ਵਾਹੁ ਵਾਹੁ ਤਿਸ ਨੋ ਆਖੀਐ ਤਜ ਸਚਾ ਗਤਹਰ ਗੰਭੀਰੁ ॥

ک
ھی
پ
واوہ واوہ ئِس ون ا ے ےج اچس رہگ ریھبمگ ۔۔

ਵਾਹੁ ਵਾਹੁ ਤਿਸ ਨੋ ਆਖੀਐ ਤਜ ਗੁਣਿਾਿਾ ਮਤਿ ਧੀਰੁ ॥

ک
واوہ واوہ ئِس ون ا ھیپے ےج ُگیدانا مت دھتر ۔۔

ਵਾਹੁ ਵਾਹੁ ਤਿਸ ਨੋ ਆਖੀਐ ਤਜ ਸਭ ਮਤਹ ਰਤਹਆ ਸਮਾਇ ॥

ک
واوہ واوہ ئِس ون ا ھیپے ےج سیھ ہہم رایہ امسۓ ۔۔
ਵਾਹੁ ਵਾਹੁ ਤਿਸ ਨੋ ਆਖੀਐ ਤਜ ਿੇਿਾ ਤਰਜਕੁ ਸਬਾਤਹ ॥

ک
واوہ واوہ ئِس ون ا ھیپے ےج َدندا رِرق ابسےہ ۔۔

ਨਾਨਕ ਵਾਹੁ ਵਾਹੁ ਇਕੋ ਕਤਰ ਸਾਲਾਹੀਐ ਤਜ ਸਤਿਗੁਰ ਿੀਆ ਤਿਖਾਇ ॥੧॥

نانک واوہ واوہ اوک رک ساال ہیپے ےج سیگؤر دپیا دِاھکےئ ۔۔۱۔۔
ਮਃ ੩ ॥

م۳ :۔۔
ਵਾਹੁ ਵਾਹੁ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿਾ ਕਰਤਹ ਮਨਮੁਖ ਮਰਤਹ ਤਬਖੁ ਖਾਇ ॥

مب
اھکۓ ۔۔
واوہ واوہ ُگرمُکھ دسا رکہِ مُکھ رمہِ نِکھ
ِ
ਓਨਾ ਵਾਹੁ ਵਾਹੁ ਨ ਭਾਵਈ ਿੁਖੇ ਿੁਤਖ ਤਵਹਾਇ ॥

اونا واوہ واوہ ہن اھبویئ ُدےھک ُدھک وِاہ ئِے ۔۔

ਗੁਰਮੁਤਖ ਅੰਤਮਰਿੁ ਪੀਵਣਾ ਵਾਹੁ ਵਾਹੁ ਕਰਤਹ ਤਲਵ ਲਾਇ ॥

ُگرمُکھ ارمت ویپنا واوہ واوہ رکہِ لِؤ ال ِئے ۔۔

ਨਾਨਕ ਵਾਹੁ ਵਾਹੁ ਕਰਤਹ ਸੇ ਜਨ ਤਨਰਮਲੇ ਤਿਰਭਵਣ ਸੋਝੀ ਪਾਇ ॥੨॥

نانک واوہ واوہ رکہِ ےس نج پِرےلم ِرتوھبَن وسیھج ناۓ ۔۔۲۔۔

ਪਉੜੀ ॥

ئؤری ۔۔
ਹਤਰ ਕੈ ਭਾਣੈ ਗੁਰੁ ਤਮਲੈ ਸੇਵਾ ਭਗਤਿ ਬਨੀਜੈ ॥

ہر ےکَ اھب ئَے ُگر ملَ ِے ویسا تگھب نیبج َے ۔۔

ਹਤਰ ਕੈ ਭਾਣੈ ਹਤਰ ਮਤਨ ਵਸੈ ਸਹਜੇ ਰਸੁ ਪੀਜੈ ॥

س
ہر ےکَ اھب ئَے ہر نم و سَے ہجے رس پبج َے ۔۔
ਹਤਰ ਕੈ ਭਾਣੈ ਸੁਖੁ ਪਾਈਐ ਹਤਰ ਲਾਹਾ ਤਨਿ ਲੀਜੈ ॥

ہر ےکَ اھب ئَے ُسکھ نا پپَے ہر الاہ پِپ لبج َے ۔۔

ਹਤਰ ਕੈ ਿਖਤਿ ਬਹਾਲੀਐ ਤਨਜ ਘਤਰ ਸਿਾ ਵਸੀਜੈ ॥

ِب
ہر ےکَ تخت اہبےئیل ج رھگ دسا وسبج َے ۔۔

ਹਤਰ ਕਾ ਭਾਣਾ ਤਿਨੀ ਮੰਤਨਆ ਤਜਨਾ ਗੁਰੂ ਤਮਲੀਜੈ ॥੧੬॥

ہر اک اھبنا پ ِبی میّیا انج ُگؤ ُرو مِلبج َے ۔۔۱۶۔۔
ਸਲੋਕੁ ਮਃ ੩ ॥

ولسک م۳ :۔۔
ਵਾਹੁ ਵਾਹੁ ਸੇ ਜਨ ਸਿਾ ਕਰਤਹ ਤਜਨਹ ਕਉ ਆਪੇ ਿੇਇ ਬੁਝਾਇ ॥

واوہ واوہ ےس نج دسا رکہِ جبھ کؤ ا ےپ دےئ اھجب ئِے ۔۔
ਵਾਹੁ ਵਾਹੁ ਕਰਤਿਆ ਮਨੁ ਤਨਰਮਲੁ ਹੋਵੈ ਹਉਮੈ ਤਵਚਹੁ ਜਾਇ ॥

وہوے ہؤ م َے وِچہؤہ اجۓ ۔۔
واوہ واوہ رکایت نم پِرلم َ

ਵਾਹੁ ਵਾਹੁ ਗੁਰਤਸਖੁ ਜੋ ਤਨਿ ਕਰੇ ਸੋ ਮਨ ਤਚੰਤਿਆ ਿਲੁ ਪਾਇ ॥

واوہ واوہ ُگر ِسکھ وج پِپ رکے وس نم ِجیدنا لھپ ناۓ ۔۔

ਵਾਹੁ ਵਾਹੁ ਕਰਤਹ ਸੇ ਜਨ ਸੋਹਣੇ ਹਤਰ ਤਿਨਹ ਕੈ ਸੰਤਗ ਤਮਲਾਇ ॥

واوہ واوہ رکہِ ےس نج وسےنہ ہر پ ِبہھ ےکَ گنس مِال ِئے ۔۔
ਵਾਹੁ ਵਾਹੁ ਤਹਰਿੈ ਉਚਰਾ ਮੁਖਹੁ ਭੀ ਵਾਹੁ ਵਾਹੁ ਕਰੇਉ ॥

ک
واوہ واوہ ہِر َدے اُرچا م ُ ھہؤ یھب واوہ واوہ رکَئؤ ۔۔

ਨਾਨਕ ਵਾਹੁ ਵਾਹੁ ਜੋ ਕਰਤਹ ਹਉ ਿਨੁ ਮਨੁ ਤਿਨਹ ਕਉ ਿੇਉ ॥੧॥

نانک واوہ واوہ وج رکہِ ہؤ نت نم پ ِبہھ کؤ دئؤ ۔۔۱۔۔
ਮਃ ੩ ॥

م۳ :۔۔
ਵਾਹੁ ਵਾਹੁ ਸਾਤਹਬੁ ਸਚੁ ਹੈ ਅੰਤਮਰਿੁ ਜਾ ਕਾ ਨਾਉ ॥

واوہ واوہ اصجِت چس ےہَ ارمت اج اک ناو ۔۔
ਤਜਤਨ ਸੇਤਵਆ ਤਿਤਨ ਿਲੁ ਪਾਇਆ ਹਉ ਤਿਨ ਬਤਲਹਾਰੈ ਜਾਉ ॥

پ
پ
ج
اہلبرے اجو ۔۔
ِ ں ویسنا ِں لھپ نانا ہؤ ِں َ

ਵਾਹੁ ਵਾਹੁ ਗੁਣੀ ਤਨਧਾਨੁ ਹੈ ਤਜਸ ਨੋ ਿੇਇ ਸੁ ਖਾਇ ॥

اھکۓ ۔۔
واوہ واوہ ُگبی ن ِداھن ےہَ ِجس ون دےئ وس
ِ
ਵਾਹੁ ਵਾਹੁ ਜਤਲ ਥਤਲ ਭਰਪੂਰੁ ਹੈ ਗੁਰਮੁਤਖ ਪਾਇਆ ਜਾਇ ॥

واوہ واوہ لج لھت رھبئُؤر ےہَ ُگرمُکھ نانا اجۓ ۔۔

ਵਾਹੁ ਵਾਹੁ ਗੁਰਤਸਖ ਤਨਿ ਸਭ ਕਰਹੁ ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਵਾਹੁ ਵਾਹੁ ਭਾਵੈ ॥

اھبوے ۔۔
واوہ واوہ ُگر ِسکھ پِپ سیھ رکوہ ُگر ئُؤرے واوہ واوہ َ
ਨਾਨਕ ਵਾਹੁ ਵਾਹੁ ਜੋ ਮਤਨ ਤਚਤਿ ਕਰੇ ਤਿਸੁ ਜਮਕੰਕਰੁ ਨੇਤੜ ਨ ਆਵੈ ॥੨॥

نانک واوہ واوہ وج نم جت رکے ئِس چم
ک
ی
ک
ن
ت
ے ۔۔۲۔۔
و
ا
ہن
ر
ر
َ
َ
ِ

ਪਉੜੀ ॥

ئؤری ۔۔
ਹਤਰ ਜੀਉ ਸਚਾ ਸਚੁ ਹੈ ਸਚੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ॥

ےہ یچس ُگرناین ۔۔
ہر جپؤ اچس چس َ

ਸਤਿਗੁਰ ਿੇ ਸਚੁ ਪਛਾਣੀਐ ਸਤਚ ਸਹਤਜ ਸਮਾਣੀ ॥

سہ
سیگؤر ےت چس اھچپ نی َپے چس ج امسین ۔۔

ਅਨਤਿਨੁ ਜਾਗਤਹ ਨਾ ਸਵਤਹ ਜਾਗਿ ਰੈਤਣ ਤਵਹਾਣੀ ॥

ہہگ ہن وسَہہ اجگپ َرنی وِاہین ۔۔
ادنِن اج ِ
ਗੁਰਮਿੀ ਹਤਰ ਰਸੁ ਚਾਤਖਆ ਸੇ ਪੁੰਨ ਪਰਾਣੀ ॥

ُگریتم ہر رس اچایھک ےس ُپ ّں رپاین ۔۔

ਤਬਨੁ ਗੁਰ ਤਕਨੈ ਨ ਪਾਇਓ ਪਤਚ ਮੁਏ ਅਜਾਣੀ ॥੧੭॥

پِں ُگر ک ِ َپے ہن ناویئ چپ مُؤےئ ااجین ۔۔۱۷۔۔
ਸਲੋਕੁ ਮਃ ੩ ॥

ولسک م۳ :۔۔
ਵਾਹੁ ਵਾਹੁ ਬਾਣੀ ਤਨਰੰਕਾਰ ਹੈ ਤਿਸੁ ਜੇਵਿੁ ਅਵਰੁ ਨ ਕੋਇ ॥

واوہ واوہ ناین پِراکنر ےہَ ئِس ج َپؤد ا َور ہن وکۓ ۔۔
ਵਾਹੁ ਵਾਹੁ ਅਗਮ ਅਥਾਹੁ ਹੈ ਵਾਹੁ ਵਾਹੁ ਸਚਾ ਸੋਇ ॥

واوہ واوہ امگ ااھتوہ ےہَ واوہ واوہ اچس وسۓ ۔۔
ਵਾਹੁ ਵਾਹੁ ਵੇਪਰਵਾਹੁ ਹੈ ਵਾਹੁ ਵਾਹੁ ਕਰੇ ਸੁ ਹੋਇ ॥

ےہ واوہ واوہ رکے وس وہۓ ۔۔
واوہ واوہ و َنترواوہ َ

ਵਾਹੁ ਵਾਹੁ ਅੰਤਮਰਿ ਨਾਮੁ ਹੈ ਗੁਰਮੁਤਖ ਪਾਵੈ ਕੋਇ ॥

واوہ واوہ ارمت نام ےہَ ُگرمُکھ نا َوے وکۓ ۔۔
ਵਾਹੁ ਵਾਹੁ ਕਰਮੀ ਪਾਈਐ ਆਤਪ ਿਇਆ ਕਤਰ ਿੇਇ ॥

واوہ واوہ رکیم نا پپَے ا ت دایئ رک دےئ ۔۔

ਨਾਨਕ ਵਾਹੁ ਵਾਹੁ ਗੁਰਮੁਤਖ ਪਾਈਐ ਅਨਤਿਨੁ ਨਾਮੁ ਲਏਇ ॥੧॥

نانک واوہ واوہ ُگرمُکھ نا پپَے ادنِن نام ل ٔپے ۔۔۱۔۔
ਮਃ ੩ ॥

م۳ :۔۔
ਤਬਨੁ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵੇ ਸਾਤਿ ਨ ਆਵਈ ਿੂਜੀ ਨਾਹੀ ਜਾਇ ॥

پِں سیگؤر ویسے سات ہن ا ویئ ُدویج نایہ اجۓ ۔۔
ਜੇ ਬਹੁਿੇਰਾ ਲੋਚੀਐ ਤਵਣੁ ਕਰਮੈ ਨ ਪਾਇਆ ਜਾਇ ॥

ےج ریتہبا ولچیپے وِن رک م َے ہن نانا اجۓ ۔۔

ਤਜਨਹਾ ਅੰਿਤਰ ਲੋਭ ਤਵਕਾਰੁ ਹੈ ਿੂਜੈ ਭਾਇ ਖੁਆਇ ॥

ُک
ِجبہھا ارتن ولھب وِاکر ےہَ ُدو َچے اھبےئ ھؤاۓ ۔۔
ਜੰਮਣੁ ਮਰਣੁ ਨ ਚੁਕਈ ਹਉਮੈ ਤਵਤਚ ਿੁਖੁ ਪਾਇ ॥

چ
مّں رمن ہن ُچکبی ہؤ م َے وِچ ُدھک ناۓ ۔۔

ਤਜਨਹਾ ਸਤਿਗੁਰ ਤਸਉ ਤਚਿੁ ਲਾਇਆ ਸੁ ਖਾਲੀ ਕੋਈ ਨਾਤਹ ॥

ِجبہھا سیگؤر سِیؤ ِجت النا وس اھکیل وکیئ ناےہ ۔۔

ਤਿਨ ਜਮ ਕੀ ਿਲਬ ਨ ਹੋਵਈ ਨਾ ਓਇ ਿੁਖ ਸਹਾਤਹ ॥

پِں مج یک بلط ہن وہویئ ہن اوےؑ ُدھک اہسےہ ۔۔

ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਤਖ ਉਬਰੇ ਸਚੈ ਸਬਤਿ ਸਮਾਤਹ ॥੨॥

نانک ُگرمُکھ اُپرے سج َے دبس امسےہ ۔۔۲۔۔
ਪਉੜੀ ॥

ئؤری ۔۔
ਢਾਢੀ ਤਿਸ ਨੋ ਆਖੀਐ ਤਜ ਖਸਮੈ ਧਰੇ ਤਪਆਰੁ ॥

ک
کھ
س
م
داھدیھ ئِس ون ا ھیپے ےج ے َ درھے ایپر ۔۔
ਿਤਰ ਖੜਾ ਸੇਵਾ ਕਰੇ ਗੁਰ ਸਬਿੀ ਵੀਚਾਰੁ ॥

در ڑھکا َسیؤا رکے ُگر دبسی وبچار ۔۔

ਢਾਢੀ ਿਰੁ ਘਰੁ ਪਾਇਸੀ ਸਚੁ ਰਖੈ ਉਰ ਧਾਤਰ ॥

ک
داھدیھ در رھگ نایسئ چس ر َھے اُر داھر ۔۔

ਢਾਢੀ ਕਾ ਮਹਲੁ ਅਗਲਾ ਹਤਰ ਕੈ ਨਾਇ ਤਪਆਤਰ ॥

داھدیھ اک لحم اگال ہر ےکَ ناےئ ایپر ۔۔
ਢਾਢੀ ਕੀ ਸੇਵਾ ਚਾਕਰੀ ਹਤਰ ਜਤਪ ਹਤਰ ਤਨਸਿਾਤਰ ॥੧੮॥

داھدیھ یک ویسا اچرکی ہر جت ہر ئِسیار ۔۔۱۸۔۔
ਸਲੋਕੁ ਮਃ ੩ ॥

ولسک م۳ :۔۔
ਗੂਜਰੀ ਜਾਤਿ ਗਵਾਤਰ ਜਾ ਸਹੁ ਪਾਏ ਆਪਣਾ ॥

ُگؤرجی اجت وگار اج َسہؤ ناےئ ا انپ ۔۔

ਗੁਰ ਕੈ ਸਬਤਿ ਵੀਚਾਤਰ ਅਨਤਿਨੁ ਹਤਰ ਜਪੁ ਜਾਪਣਾ ॥

ُگر ےکَ دبس وبچار ادنِن ہر جت اجانپ ۔۔

ਤਜਸੁ ਸਤਿਗੁਰੁ ਤਮਲੈ ਤਿਸੁ ਭਉ ਪਵੈ ਸਾ ਕੁਲਵੰਿੀ ਨਾਤਰ ॥

ب
ِجس سیگؤر ملَ ِے ئِس ھؤ وپَے سا ُکلؤیتن نار ۔۔

ਸਾ ਹੁਕਮੁ ਪਛਾਣੈ ਕੰਿ ਕਾ ਤਜਸ ਨੋ ਤਿਪਾ ਕੀਿੀ ਕਰਿਾਤਰ ॥

ک
سا ُچ م اھچپ ئَے کپت اک ِجس ون کِرنا یتیک رکنار ۔۔
ਓਹ ਕੁਚਜੀ ਕੁਲਖਣੀ ਪਰਹਤਰ ਛੋਿੀ ਭਿਾਤਰ ॥

ُکجّج ُکل ّک
ھب
ہ
اوہ ی ی رپ ر وھچدی اتھبر ۔۔

ਭੈ ਪਇਐ ਮਲੁ ਕਟੀਐ ਤਨਰਮਲ ਹੋਵੈ ਸਰੀਰੁ ॥

ب َھے نیپے لم ک
ی
پ
ی
پ
ِ
وہوے رسری ۔۔
لم
ر
ے
َ
َ

ਅੰਿਤਰ ਪਰਗਾਸੁ ਮਤਿ ਊਿਮ ਹੋਵੈ ਹਤਰ ਜਤਪ ਗੁਣੀ ਗਹੀਰੁ ॥

وہوے ہر جت ُگبی ریہگ ۔۔
ارتن رپاگس مت اُومت َ
ਭੈ ਤਵਤਚ ਬੈਸੈ ਭੈ ਰਹੈ ਭੈ ਤਵਤਚ ਕਮਾਵੈ ਕਾਰ ॥

نیس ب َھ ہ ب
ب
ھ
ھ
َ
َ
َ
امکوے اکر ۔۔
ِچ
و
ے
ے
ر
ے
ے
ِچ
و
ے
َ
َ
ਐਥੈ ਸੁਖੁ ਵਤਿਆਈਆ ਿਰਗਹ ਮੋਖ ਿੁਆਰ ॥

اےھتی ُسکھ ودناایئ درہہگ ومھک ُدوار ۔۔

ਭੈ ਿੇ ਤਨਰਭਉ ਪਾਈਐ ਤਮਤਲ ਜੋਿੀ ਜੋਤਿ ਅਪਾਰ ॥

ب
ب
َھے ےت پِر ھؤ نا پپَے مِل وجیت وجت انار ۔۔

ਨਾਨਕ ਖਸਮੈ ਭਾਵੈ ਸਾ ਭਲੀ ਤਜਸ ਨੋ ਆਪੇ ਬਖਸੇ ਕਰਿਾਰੁ ॥੧॥

ک
ب
نک
ھ
س
ج
ھل
ھ
س
م
نانک ے َ اھبوے سا ی ِ س ون ا ےپ ے رکنار ۔۔۱۔۔
ਮਃ ੩ ॥

م۳ :۔۔

ਸਿਾ ਸਿਾ ਸਾਲਾਹੀਐ ਸਚੇ ਕਉ ਬਤਲ ਜਾਉ ॥

دسا دسا ساال ہیپے ےچس کؤ نل اجو ۔۔

ਨਾਨਕ ਏਕੁ ਛੋਤਿ ਿੂਜੈ ਲਗੈ ਸਾ ਤਜਹਵਾ ਜਤਲ ਜਾਉ ॥੨॥

َ
نانک انک وھچد ُدو َچے لگے سا ِچہؤا لج اجو ۔۔۲۔۔
ਪਉੜੀ ॥

ئؤری ۔۔
ਅੰਸਾ ਅਉਿਾਰੁ ਉਪਾਇਓਨੁ ਭਾਉ ਿੂਜਾ ਕੀਆ ॥

ائسا اونار اُناِویئن اھبو ُدواج ک ِیا ۔۔
ਤਜਉ ਰਾਜੇ ਰਾਜੁ ਕਮਾਵਿੇ ਿੁਖ ਸੁਖ ਤਭੜੀਆ ॥

ب
ِج ٔپؤ راےج راچ امکودے ُدھک ُسکھ ھِرِنا ۔۔

ਈਸਰੁ ਬਰਹਮਾ ਸੇਵਿੇ ਅੰਿੁ ਤਿਨਹੀ ਨ ਲਹੀਆ ॥

پ ِبہ
اِرسی پرامہ َسیؤدے اپپ ھی ہن لہیا ۔۔

ਤਨਰਭਉ ਤਨਰੰਕਾਰੁ ਅਲਖੁ ਹੈ ਗੁਰਮੁਤਖ ਪਰਗਟੀਆ ॥

ب
پِر ھؤ پِراکنر اھکل ےہَ ُگرمُکھ رپَگییا ۔۔

ਤਿਥੈ ਸੋਗੁ ਤਵਜੋਗੁ ਨ ਤਵਆਪਈ ਅਸਤਥਰੁ ਜਤਗ ਥੀਆ ॥੧੯॥

پ ِب
سب
َھے وسگ وِوجگ ہن ونایئپ ا ِھر چگ ایھت ۔۔۱۹۔۔
ਸਲੋਕੁ ਮਃ ੩ ॥

ولسک م۳ :۔۔
ਏਹੁ ਸਭੁ ਤਕਛੁ ਆਵਣ ਜਾਣੁ ਹੈ ਜੇਿਾ ਹੈ ਆਕਾਰੁ ॥

ک
اوہی سیھ ِچھ ا ون اجن ےہَ َچییا ےہَ ا اکر ۔۔

ਤਜਤਨ ਏਹੁ ਲੇਖਾ ਤਲਤਖਆ ਸੋ ਹੋਆ ਪਰਵਾਣੁ ॥

ِجں اوہی اھکیل لک ِھیا وس وہا رپوان ۔۔

ਨਾਨਕ ਜੇ ਕੋ ਆਪੁ ਗਣਾਇਿਾ ਸੋ ਮੂਰਖੁ ਗਾਵਾਰੁ ॥੧॥

نانک ےج وک ا ت گیادئا وس مُؤرھک اگوار ۔۔۱۔۔
ਮਃ ੩ ॥

م۳ :۔۔
ਮਨੁ ਕੁੰਚਰੁ ਪੀਲਕੁ ਗੁਰੂ ਤਗਆਨੁ ਕੁੰਿਾ ਜਹ ਤਖੰਚੇ ਿਹ ਜਾਇ ॥

کب
کھ ِ
ب
ج
نم ُ چر پیلک ُگؤ ُرو گ ِیان ُکیدا ہج ے ہت اجۓ ۔۔

ਨਾਨਕ ਹਸਿੀ ਕੁੰਿੇ ਬਾਹਰਾ ਤਿਤਰ ਤਿਤਰ ਉਝਤੜ ਪਾਇ ॥੨॥

ب ب
نانک یتسہ ُکیدے ناہرا ھِر ھِر اُڑھج ناۓ ۔۔۲۔۔
ਪਉੜੀ ॥

ئؤری ۔۔
ਤਿਸੁ ਆਗੈ ਅਰਿਾਤਸ ਤਜਤਨ ਉਪਾਇਆ ॥

ئِس ا ےگَ ارداس ِجں اُناِنا ۔۔

ਸਤਿਗੁਰੁ ਅਪਣਾ ਸੇਤਵ ਸਭ ਿਲ ਪਾਇਆ ॥

سیگؤر اانپ سیَؤ سیھ لھپ نانا ۔۔

ਅੰਤਮਰਿ ਹਤਰ ਕਾ ਨਾਉ ਸਿਾ ਤਧਆਇਆ ॥

ارمت ہر اک ناو دسا دھِیانا ۔۔
ਸੰਿ ਜਨਾ ਕੈ ਸੰਤਗ ਿੁਖੁ ਤਮਟਾਇਆ ॥

سیت انج ےکَ گنس ُدھک مِیانا ۔۔

ਨਾਨਕ ਭਏ ਅਤਚੰਿੁ ਹਤਰ ਧਨੁ ਤਨਹਚਲਾਇਆ ॥੨੦॥

نانک ےئھب ا ِجپت ہر دنھ بِہچالنا ۔۔۲۱۔۔
ਸਲੋਕ ਮਃ ੩ ॥

ولسک م۳ :۔۔
ਖੇਤਿ ਤਮਆਲਾ ਉਚੀਆ ਘਰੁ ਉਚਾ ਤਨਰਣਉ ॥

تیھک مِیاال ا ُ ِجیا رھگ اُاچ پِرئؤ ۔۔

ਮਹਲ ਭਗਿੀ ਘਤਰ ਸਰੈ ਸਜਣ ਪਾਹੁਤਣਅਉ ॥

ب
گب
ھ
ہ
ی
پ
لحم ی رھگ رسَے نجس نا ُ ِ ؤ ۔۔

ਬਰਸਨਾ ਿ ਬਰਸੁ ਘਨਾ ਬਹੁਤੜ ਬਰਸਤਹ ਕਾਤਹ ॥

پرانس ت پرس گھیا َہہر پرہسِ اکہِ۔۔

ਨਾਨਕ ਤਿਨਹ ਬਤਲਹਾਰਣੈ ਤਜਨਹ ਗੁਰਮੁਤਖ ਪਾਇਆ ਮਨ ਮਾਤਹ ॥੧॥

نانک پ ِبہھ اہلبر ئَے ِجبہھ ُگرمُکھ نانا نم امہِ۔۔۱۔۔
ਮਃ ੩ ॥

م۳ :۔۔
ਤਮਿਾ ਸੋ ਜੋ ਭਾਵਿਾ ਸਜਣੁ ਸੋ ਤਜ ਰਾਤਸ ॥

مِبھا وس وج اھبودا نجس وس ےج راس ۔۔
ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਤਖ ਜਾਣੀਐ ਜਾ ਕਉ ਆਤਪ ਕਰੇ ਪਰਗਾਸੁ ॥੨॥

نانک ُگرمُکھ اج پپَے اج کؤ ا ت رکے رپاگس ۔۔۲۔۔
ਪਉੜੀ ॥

ئؤری ۔۔

ਪਰਭ ਪਾਤਸ ਜਨ ਕੀ ਅਰਿਾਤਸ ਿੂ ਸਚਾ ਸਾਂਈ ॥

رپَھب ناس نج یک ارداس ئُؤ اچس سایئن ۔۔

ਿੂ ਰਖਵਾਲਾ ਸਿਾ ਸਿਾ ਹਉ ਿੁਧੁ ਤਧਆਈ ॥

ئُؤ روھکاال دسا دسا ہؤ ُندھ دھِیایئ ۔۔

ਜੀਅ ਜੰਿ ਸਤਭ ਿੇਤਰਆ ਿੂ ਰਤਹਆ ਸਮਾਈ ॥

ِجیا جپت سیھ ریتنا ئُؤ رایہ امسیئ ۔۔

ਜੋ ਿਾਸ ਿੇਰੇ ਕੀ ਤਨੰਿਾ ਕਰੇ ਤਿਸੁ ਮਾਤਰ ਪਚਾਈ ॥

وج داس ریتے یک پِیدا رکے ئِس امر اچپیئ ۔۔
ਤਚੰਿਾ ਛਤਿ ਅਤਚੰਿੁ ਰਹੁ ਨਾਨਕ ਲਤਗ ਪਾਈ ॥੨੧॥

ِچییا چھد اتنچ روہ نانک گل نایئ ۔۔۲۱۔۔
ਸਲੋਕ ਮਃ ੩ ॥

ولسک م۳ :۔۔
ਆਸਾ ਕਰਿਾ ਜਗੁ ਮੁਆ ਆਸਾ ਮਰੈ ਨ ਜਾਇ ॥

ا سا رکنا چگ مُؤا ُ ا سا م َ َرے ہن اجۓ ۔۔
ਨਾਨਕ ਆਸਾ ਪੂਰੀਆ ਸਚੇ ਤਸਉ ਤਚਿੁ ਲਾਇ ॥੧॥

نانک ا سا ئُؤرنا ےچس سِیؤ ِجت ال ئِے ۔۔۱۔۔
ਮਃ ੩ ॥

م۳ :۔۔
ਆਸਾ ਮਨਸਾ ਮਤਰ ਜਾਇਸੀ ਤਜਤਨ ਕੀਿੀ ਸੋ ਲੈ ਜਾਇ ॥

ا سا اسنم رم اجیسئ ِجں یتیک وس لَے اجۓ ۔۔

ਨਾਨਕ ਤਨਹਚਲੁ ਕੋ ਨਹੀ ਬਾਝਹੁ ਹਤਰ ਕੈ ਨਾਇ ॥੨॥

بِہ
چ
ھ
چ
ہ
ہ
نانک ل وک یہن نا ؤ ر ےکَ ناےئ ۔۔۲۔۔
ਪਉੜੀ ॥

ئؤری ۔۔
ਆਪੇ ਜਗਿੁ ਉਪਾਇਓਨੁ ਕਤਰ ਪੂਰਾ ਥਾਟੁ ॥

ا ےپ تگج اُناِویئن رک ئُؤرا اھتت ۔۔
ਆਪੇ ਸਾਹੁ ਆਪੇ ਵਣਜਾਰਾ ਆਪੇ ਹੀ ਹਤਰ ਹਾਟੁ ॥

ا ےپ ساوہ ا ےپ واجنرا ا ےپ یہ ہر اہت ۔۔
ਆਪੇ ਸਾਗਰੁ ਆਪੇ ਬੋਤਹਥਾ ਆਪੇ ਹੀ ਖੇਵਾਟੁ ॥

ک
ا ےپ سارگ ا ےپ وب ِہبھا ا ےپ یہ ھ َپؤات ۔۔
ਆਪੇ ਗੁਰੁ ਚੇਲਾ ਹੈ ਆਪੇ ਆਪੇ ਿਸੇ ਘਾਟੁ ॥

ےہ ا ےپ ا ےپ دےس اھگت ۔۔
ا ےپ ُگر جیال َ
ੁਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਤਧਆਇ ਿੂ ਸਤਭ ਤਕਲਤਵਖ ਕਾਟੁ ॥੨੨॥੧॥ ਸੁਧ

نج نانک نام دایھۓ ئُؤ سیھ کِلؤِھک اکت ۔۔۲۲۔۔۱۔۔دسھ
ਰਾਗੁ ਗੂਜਰੀ ਵਾਰ ਮਹਲਾ ੫

راگ ُگؤرجی وار ہلحم ۵
ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪਰਸਾਤਿ ॥

اِک اواکنر سیگؤر رپساد ۔۔
ਸਲੋਕੁ ਮਃ ੫ ॥

ولسک م۵ :۔۔

ਅੰਿਤਰ ਗੁਰੁ ਆਰਾਧਣਾ ਤਜਹਵਾ ਜਤਪ ਗੁਰ ਨਾਉ ॥

ارتن ُگر ا رادانھ چہؤا جت ُگر ناو ۔۔

ਨੇਿਰੀ ਸਤਿਗੁਰੁ ਪੇਖਣਾ ਸਰਵਣੀ ਸੁਨਣਾ ਗੁਰ ਨਾਉ ॥

پ
پیتری سیگؤر یکھیا رسَوین ُسییا ُگر ناو ۔۔

ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਿੀ ਰਤਿਆ ਿਰਗਹ ਪਾਈਐ ਿਾਉ ॥

سیگؤر َ
سیبی رایت درہہگ نا پپَے اھٹو ۔۔

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਤਕਰਪਾ ਕਰੇ ਤਜਸ ਨੋ ਏਹ ਵਥੁ ਿੇਇ ॥

ہکُ نانک کِرنا رکے ِجس ون اہہی وھت دےئ ۔۔
ਜਗ ਮਤਹ ਉਿਮ ਕਾਢੀਅਤਹ ਤਵਰਲੇ ਕੇਈ ਕੇਇ ॥੧॥

چگ ہہم اُمت اکدھیبہ ِہ وِرےل کیبی ےک ۔۔۱۔۔
ਮਃ ੫ ॥

م۵ :۔۔
ਰਖੇ ਰਖਣਹਾਤਰ ਆਤਪ ਉਬਾਤਰਅਨੁ ॥

رےھک رکھبہار ا ت اُنارنئ ۔۔

ਗੁਰ ਕੀ ਪੈਰੀ ਪਾਇ ਕਾਜ ਸਵਾਤਰਅਨੁ ॥

ُگر یک َنتری ناۓ اکچ وسارِنئ ۔۔

ਹੋਆ ਆਤਪ ਿਇਆਲੁ ਮਨਹੁ ਨ ਤਵਸਾਤਰਅਨੁ ॥

وہا ا ت دنال مبہؤ ہن وِسارنئ ۔۔

ਸਾਧ ਜਨਾ ਕੈ ਸੰਤਗ ਭਵਜਲੁ ਿਾਤਰਅਨੁ ॥

ب
سادھ انج ےکَ گنس َھؤلج نارنئ ۔۔

ਸਾਕਿ ਤਨੰਿਕ ਿੁਸਟ ਤਖਨ ਮਾਤਹ ਤਬਿਾਤਰਅਨੁ ॥

ک
ھ
ِ
ن
ِ
ساطق پ ِیدک ُدست ں امہ ِدارنئ ۔۔

ਤਿਸੁ ਸਾਤਹਬ ਕੀ ਟੇਕ ਨਾਨਕ ਮਨੈ ਮਾਤਹ ॥

ئِس اصجت یک کیٹ نانک م َپے ام ِہے ۔۔
ਤਜਸੁ ਤਸਮਰਿ ਸੁਖੁ ਹੋਇ ਸਗਲੇ ਿੂਖ ਜਾਤਹ ॥੨॥

ِجس ِسمرت ُسکھ وہۓ ےلگس ُدوھک اج ِہے ۔۔۲۔۔
ਪਉੜੀ ॥

ئؤری ۔۔
ਅਕੁਲ ਤਨਰੰਜਨ ਪੁਰਖੁ ਅਗਮੁ ਅਪਾਰੀਐ ॥

ع ُقل پِرنجن ُپرھک امگ انار ئٔے َ۔۔
ਸਚੋ ਸਚਾ ਸਚੁ ਸਚੁ ਤਨਹਾਰੀਐ ॥

وچس اچس چس چس بِہار پپے َ۔۔

ਕੂੜੁ ਨ ਜਾਪੈ ਤਕਛੁ ਿੇਰੀ ਧਾਰੀਐ ॥

ک
ُکؤر ہن اج ئَے ِچھ ریتی داھر پپے َ۔۔
ਸਭਸੈ ਿੇ ਿਾਿਾਰੁ ਜੇਿ ਉਪਾਰੀਐ ॥

سب
ھ
ئ
س
ج
پ
ُ
َ ے دے دانار َ ت انار ٔے ۔۔
ਇਕਿੁ ਸੂਤਿ ਪਰੋਇ ਜੋਤਿ ਸੰਜਾਰੀਐ ॥

اِتک سُؤت رپو ِئے وجت اجنسر پ َپے َ۔۔
ਹੁਕਮੇ ਭਵਜਲ ਮੰਤਝ ਹੁਕਮੇ ਿਾਰੀਐ ॥

ب
ُچکمے َھؤلج ھجنم ُچکمے نار پپے َ۔۔

ਪਰਭ ਜੀਉ ਿੁਧੁ ਤਧਆਏ ਸੋਇ ਤਜਸੁ ਭਾਗੁ ਮਥਾਰੀਐ ॥

رپَھب ِجپؤ ُندھ دایھےئ وسۓ سج اھبگ اھتمر پپے ۔۔
ਿੇਰੀ ਗਤਿ ਤਮਤਿ ਲਖੀ ਨ ਜਾਇ ਹਉ ਿੁਧੁ ਬਤਲਹਾਰੀਐ ॥੧॥

ریتی گپ مِت یھکل ہن اجۓ ہؤ ُندھ اہلبر پ َپے ۔۔۱۔۔
ਸਲੋਕੁ ਮਃ ੫ ॥

ولسک م۵ :۔۔
ਜਾ ਿੂੰ ਿੁਸਤਹ ਤਮਹਰਵਾਨ ਅਤਚੰਿੁ ਵਸਤਹ ਮਨ ਮਾਤਹ ॥

اج ئُؤن ئُسہ ِہ رہموان اتنچ وسہہ نم امےہ ۔۔

ਜਾ ਿੂੰ ਿੁਸਤਹ ਤਮਹਰਵਾਨ ਨਉ ਤਨਤਧ ਘਰ ਮਤਹ ਪਾਤਹ ॥

اج ئُؤن ئُس ِہ رہموان ئؤ ن ِدھ رھگ ہہم ناہِ۔۔

ਜਾ ਿੂੰ ਿੁਸਤਹ ਤਮਹਰਵਾਨ ਿਾ ਗੁਰ ਕਾ ਮੰਿੁ ਕਮਾਤਹ ॥

اج ئُؤن ئُس ِہ رہموان نا ُگر اک میتر امکہِ۔۔

ਜਾ ਿੂੰ ਿੁਸਤਹ ਤਮਹਰਵਾਨ ਿਾ ਨਾਨਕ ਸਤਚ ਸਮਾਤਹ ॥੧॥

اج ئُؤن ئُس ِہ رہموان نا نانک چس امس ِہے ۔۔۱۔۔
ਮਃ ੫ ॥

م۵ :۔۔
ਤਕਿੀ ਬੈਹਤਨਹ ਬੈਹਣੇ ਮੁਚੁ ਵਜਾਇਤਨ ਵਜ ॥

م
کِبی پبہبہھِ َبہپے ُج واجنئ وچ ۔۔

ਨਾਨਕ ਸਚੇ ਨਾਮ ਤਵਣੁ ਤਕਸੈ ਨ ਰਹੀਆ ਲਜ ॥੨॥

نانک ےچس نام وِن کِسے َ ہن ر ِہیا جل ۔۔۲۔۔

ਪਉੜੀ ॥

ئؤری ۔۔
ਿੁਧੁ ਤਧਆਇਤਨਹ ਬੇਿ ਕਿੇਬਾ ਸਣੁ ਖੜੇ ॥

ُندھ دایھپبہھِ َپید کیییا نس ڑھکے ۔۔
ਗਣਿੀ ਗਣੀ ਨ ਜਾਇ ਿੇਰੈ ਿਤਰ ਪੜੇ ॥

یتنگ ینگ ہن اجۓ ریتَے در ڑپے ۔۔
ਬਰਹਮੇ ਿੁਧੁ ਤਧਆਇਤਨਹ ਇੰਿਰ ਇੰਿਰਾਸਣਾ ॥

پ ّرےمہ ُندھ دایھپبہھِ اِدنر اِدنراانس ۔۔

ਸੰਕਰ ਤਬਸਨ ਅਵਿਾਰ ਹਤਰ ਜਸੁ ਮੁਤਖ ਭਣਾ ॥

ئ
رکنس ِسں ا َونار ہر سج مُکھ انھب ۔۔

ਪੀਰ ਤਪਕਾਬਰ ਸੇਖ ਮਸਾਇਕ ਅਉਲੀਏ ॥

نِتر ِئکاپر َسیکھ اسمقئ اوےئیل ۔۔

ਓਤਿ ਪੋਤਿ ਤਨਰੰਕਾਰ ਘਤਟ ਘਤਟ ਮਉਲੀਏ ॥

اوت وپت پِراکنر ٹھگ ٹھگ ؤمےئیل ۔۔
ਕੂੜਹੁ ਕਰੇ ਤਵਣਾਸੁ ਧਰਮੇ ਿਗੀਐ ॥

ُکؤروہ رکے وِناس درھےم نگیپے َ۔۔
ਤਜਿੁ ਤਜਿੁ ਲਾਇਤਹ ਆਤਪ ਤਿਿੁ ਤਿਿੁ ਲਗੀਐ ॥੨॥

ِجت ِجت البہ ِہ ا ت پِپ پِپ لگیپے ۔۔۲۔۔
ਸਲੋਕੁ ਮਃ ੫ ॥

ولسک م۵ :۔۔

ਚੰਤਗਆਈ ਆਲਕੁ ਕਰੇ ਬੁਤਰਆਈ ਹੋਇ ਸੇਰੁ ॥

ایگنچںیئ ا کل رکے ُپرِا نٔیں وہۓ َستر ۔۔

ਨਾਨਕ ਅਜੁ ਕਤਲ ਆਵਸੀ ਗਾਿਲ ਿਾਹੀ ਪੇਰੁ ॥੧॥

نانک اچ لک ا ویس اگلھپ اھپیہ نتَر ۔۔۱۔۔
ਮਃ ੫ ॥

م۵ :۔۔
ਤਕਿੀਆ ਕੁਢੰਗ ਗੁਝਾ ਥੀਐ ਨ ਤਹਿੁ ॥

ُگج ب
ھی
پ
کِییا ُکدھیگ ھا ے ہن ِہت ۔۔

ਨਾਨਕ ਿੈ ਸਤਹ ਢਤਕਆ ਮਨ ਮਤਹ ਸਚਾ ਤਮਿੁ ॥੨॥

نانک ئَے سہ ِہ دھکیا نم ہہم اچس مِت ۔۔۲۔۔
ਪਉੜੀ ॥

ئؤری ۔۔
ਹਉ ਮਾਗਉ ਿੁਝੈ ਿਇਆਲ ਕਤਰ ਿਾਸਾ ਗੋਤਲਆ ॥

ہ گ ُبج
ھ
َ
ؤ ام ؤ ے دنال رک داسا وگایل ۔۔

ਨਉ ਤਨਤਧ ਪਾਈ ਰਾਜੁ ਜੀਵਾ ਬੋਤਲਆ ॥

ئؤ ن ِدھ نایئ راچ ِجپؤا وبایل ۔۔

ਅੰਤਮਰਿ ਨਾਮੁ ਤਨਧਾਨੁ ਿਾਸਾ ਘਤਰ ਘਣਾ ॥

ارمِت نام ن ِداھن داسا رھگ گھیا ۔۔

ਤਿਨ ਕੈ ਸੰਤਗ ਤਨਹਾਲੁ ਸਰਵਣੀ ਜਸੁ ਸੁਣਾ ॥

پِں ےکَ گنس بِہال رسَوین سج ُسیا ۔۔

ਕਮਾਵਾ ਤਿਨ ਕੀ ਕਾਰ ਸਰੀਰੁ ਪਤਵਿੁ ਹੋਇ ॥

امکوا پِں یک اکر رسری وپِت وہۓ ۔۔
ਪਖਾ ਪਾਣੀ ਪੀਤਸ ਤਬਗਸਾ ਪੈਰ ਧੋਇ ॥

اھکپ ناین سیپ نِگسا َنتر دوھےئ ۔۔
ਆਪਹੁ ਕਛੂ ਨ ਹੋਇ ਪਰਭ ਨਿਤਰ ਤਨਹਾਲੀਐ ॥

ب ک
ج
ُ
ھ
ا ہؤ ؤ ہن وہۓ رپَھب دنر بِہاےئیلَ ۔۔

ਮੋਤਹ ਤਨਰਗੁਣ ਤਿਚੈ ਥਾਉ ਸੰਿ ਧਰਮ ਸਾਲੀਐ ॥੩॥

ومہِ پِر ُگں ِد َچے اھتو سیت درھم ساےئیل ۔۔۳۔۔
ਸਲੋਕ ਮਃ ੫ ॥

ولسک م۵ :۔۔
ਸਾਜਨ ਿੇਰੇ ਚਰਨ ਕੀ ਹੋਇ ਰਹਾ ਸਿ ਧੂਤਰ ॥

سانج ریتے رچن یک وہۓ راہ دص دھُؤر ۔۔
ਨਾਨਕ ਸਰਤਣ ਿੁਹਾਰੀਆ ਪੇਖਉ ਸਿਾ ਹਜੂਤਰ ॥੧॥

پی ک
نانک رسن ُبہارپیا ھؤ دسا چچ ُؤر ۔۔۱۔۔
ਮਃ ੫ ॥

م۵ :۔۔
ਪਤਿਿ ਪੁਨੀਿ ਅਸੰਖ ਹੋਤਹ ਹਤਰ ਚਰਣੀ ਮਨੁ ਲਾਗ ॥

تتپ ُنیپت اھکنس وہہِ ہر رچین نم الگ ۔۔
ਅਿਸਤਿ ਿੀਰਥ ਨਾਮੁ ਪਰਭ ਤਜਸੁ ਨਾਨਕ ਮਸਿਤਕ ਭਾਗ ॥੨॥

ب
ا ھسیھ ریتھت نام رپَھب ِجس نانک کتسم اھبگ ۔۔۲۔۔

ਪਉੜੀ ॥

ئؤری ۔۔
ਤਨਿ ਜਪੀਐ ਸਾਤਸ ਤਗਰਾਤਸ ਨਾਉ ਪਰਵਤਿਗਾਰ ਿਾ ॥

پِپ چیپَے ساس گِراس ناو رپودِدگار دا ۔۔
ਤਜਸ ਨੋ ਕਰੇ ਰਹੰਮ ਤਿਸੁ ਨ ਤਵਸਾਰਿਾ ॥

مہ ئِس ہن وِساردا ۔۔
ِجس ون رکے ر ّ

ਆਤਪ ਉਪਾਵਣਹਾਰ ਆਪੇ ਹੀ ਮਾਰਿਾ ॥

ا ت اُناواہنر ا ےپ یہ امردا ۔۔
ਸਭੁ ਤਕਛੁ ਜਾਣੈ ਜਾਣੁ ਬੁਤਝ ਵੀਚਾਰਿਾ ॥

ک
سیھ ِچھ

ب
اج ئَے اجن ُچھ وبچاردا ۔۔

ਅਤਨਕ ਰੂਪ ਤਖਨ ਮਾਤਹ ਕੁਿਰਤਿ ਧਾਰਿਾ ॥

ک
ھ
ِ
ُ
ان ِک ُروت ں امہِ قدرت داھردا ۔۔
ਤਜਸ ਨੋ ਲਾਇ ਸਤਚ ਤਿਸਤਹ ਉਧਾਰਿਾ ॥

ِجس ون ال ِئے چس ئِسہہ اُداھردا ۔۔

ਤਜਸ ਿੈ ਹੋਵੈ ਵਤਲ ਸੁ ਕਿੇ ਨ ਹਾਰਿਾ ॥

ج
وہوے ول وس دکے ہن اہردا ۔۔
ِ س َدے َ
ਸਿਾ ਅਭਗੁ ਿੀਬਾਣੁ ਹੈ ਹਉ ਤਿਸੁ ਨਮਸਕਾਰਿਾ ॥੪॥

ےہ ہؤ ئِس اکسمنردا ۔۔۴۔۔
دسا اگھب دابین َ
ਸਲੋਕ ਮਃ ੫ ॥

ولسک م۵ :۔۔

ਕਾਮੁ ਿੋਧੁ ਲੋਭੁ ਛੋਿੀਐ ਿੀਜੈ ਅਗਤਨ ਜਲਾਇ ॥

اکم رکودھ ولھب ِ
وھچدےیَ د بج َے انگ چالۓ ۔۔
ਜੀਵਤਿਆ ਤਨਿ ਜਾਪੀਐ ਨਾਨਕ ਸਾਚਾ ਨਾਉ ॥੧॥

ِجپ َؤدنا پِپ اج پ َ ٔپے نانک سااچ ناو ۔۔۱۔۔
ਮਃ ੫ ॥

م۵ :۔۔
ਤਸਮਰਿ ਤਸਮਰਿ ਪਰਭੁ ਆਪਣਾ ਸਭ ਿਲ ਪਾਏ ਆਤਹ ॥

ِسمرت ِسمرت رپَھب ا انپ سیھ لھپ ناےئ ا ِہے ۔۔

ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਅਰਾਤਧਆ ਗੁਰ ਪੂਰੈ ਿੀਆ ਤਮਲਾਇ ॥੨॥

نانک نام ارادایھ ُگر ئُؤ َرے دِنا مِال ئِے ۔۔۲۔۔
ਪਉੜੀ ॥

ئؤری ۔۔
ਸੋ ਮੁਕਿਾ ਸੰਸਾਤਰ ਤਜ ਗੁਤਰ ਉਪਿੇਤਸਆ ॥

وس مُکیا اسنسر ےج ُگر ا ُندئسیا ۔۔

ਤਿਸ ਕੀ ਗਈ ਬਲਾਇ ਤਮਟੇ ਅੰਿੇਤਸਆ ॥

ئِس یک یئگ نال ِئے ِمپے ادنَئ ِسیا ۔۔

ਤਿਸ ਕਾ ਿਰਸਨੁ ਿੇਤਖ ਜਗਿੁ ਤਨਹਾਲੁ ਹੋਇ ॥

ئِس اک درنس دھکی تگج بِہال وہۓ ۔۔
ਜਨ ਕੈ ਸੰਤਗ ਤਨਹਾਲੁ ਪਾਪਾ ਮੈਲੁ ਧੋਇ ॥

نج ےکَ گنس بِہال نانا مَیل دوھےئ ۔۔

ਅੰਤਮਰਿੁ ਸਾਚਾ ਨਾਉ ਓਥੈ ਜਾਪੀਐ ॥

ب
ارمِت سااچ ناو او َھے اج پ َ ٔپے ۔۔

ਮਨ ਕਉ ਹੋਇ ਸੰਿੋਖੁ ਭੁਖਾ ਧਰਾਪੀਐ ॥

ب
نم کؤ وہۓ وتنسھک ُھکھا درھاےئیپَ ۔۔
ਤਜਸੁ ਘਤਟ ਵਤਸਆ ਨਾਉ ਤਿਸੁ ਬੰਧਨ ਕਾਟੀਐ ॥

ِجس ٹھگ وایس ناو ئِس دنبنھ اک نیپے ۔۔

ਗੁਰ ਪਰਸਾਤਿ ਤਕਨੈ ਤਵਰਲੈ ਹਤਰ ਧਨੁ ਖਾਟੀਐ ॥੫॥

ُگر رپساد ک ِ َپے وِر لَے ہر دنھ اھک نیپے َ۔۔۵۔۔
ਸਲੋਕ ਮਃ ੫ ॥

ولسک م۵ :۔۔
ਮਨ ਮਤਹ ਤਚਿਵਉ ਤਚਿਵਨੀ ਉਿਮੁ ਕਰਉ ਉਤਿ ਨੀਿ ॥

نم ہہم ِجپؤو ِجپ َؤین اُدم رکو اُھٹ تین ۔۔

ਹਤਰ ਕੀਰਿਨ ਕਾ ਆਹਰੋ ਹਤਰ ਿੇਹੁ ਨਾਨਕ ਕੇ ਮੀਿ ॥੧॥

ہر ریکنت اک ا ہرو ہر دوہی نانک ےک تیم ۔۔۱۔۔
ਮਃ ੫ ॥

م۵ :۔۔
ਤਿਰਸਤਟ ਧਾਤਰ ਪਰਤਭ ਰਾਤਖਆ ਮਨੁ ਿਨੁ ਰਿਾ ਮੂਤਲ ॥

د ِرست داھر رپَھب راایھک نم نت رنا مُؤل ۔۔
ਨਾਨਕ ਜੋ ਪਰਭ ਭਾਣੀਆ ਮਰਉ ਤਵਚਾਰੀ ਸੂਤਲ ॥੨॥

نانک وج رپَھب اھبپ ِیا رمو وِاچری سُؤل ۔۔۲۔۔

ਪਉੜੀ ॥

ئؤری ۔۔
ਜੀਅ ਕੀ ਤਬਰਥਾ ਹੋਇ ਸੁ ਗੁਰ ਪਤਹ ਅਰਿਾਤਸ ਕਤਰ ॥

ایج یک پِراھت وہۓ وس ُگر بہہ ارداس رک ۔۔

ਛੋਤਿ ਤਸਆਣਪ ਸਗਲ ਮਨੁ ਿਨੁ ਅਰਤਪ ਧਤਰ ॥

وھچد ِسیاپپ لگس نم نت ارت درھ ۔۔
ਪੂਜਹੁ ਗੁਰ ਕੇ ਪੈਰ ਿੁਰਮਤਿ ਜਾਇ ਜਤਰ ॥

ئُؤہہج ُگر ےک َنتر ُدرمت اجۓ رج ۔۔

ਸਾਧ ਜਨਾ ਕੈ ਸੰਤਗ ਭਵਜਲੁ ਤਬਖਮੁ ਿਤਰ ॥

ب
نِکھ
سادھ انج ےکَ گنس َھؤلج م رت ۔۔

ਸੇਵਹੁ ਸਤਿਗੁਰ ਿੇਵ ਅਗੈ ਨ ਮਰਹੁ ਿਤਰ ॥

ویسوہ سیگؤر َدوی ا َگے ہن رموہ در ۔۔

ਤਖਨ ਮਤਹ ਕਰੇ ਤਨਹਾਲੁ ਊਣੇ ਸੁਭਰ ਭਤਰ ॥

ک
ُسب
ھ
ِ
ھ
ب
ِ
ں ہہم رکے ہال اُوےن ر رھب ۔۔
ਮਨ ਕਉ ਹੋਇ ਸੰਿੋਖੁ ਤਧਆਈਐ ਸਿਾ ਹਤਰ ॥

نم کؤ وہۓ وتنسھک دایھ نیپے َ دسا ہر ۔۔

ਸੋ ਲਗਾ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵ ਜਾ ਕਉ ਕਰਮੁ ਧੁਤਰ ॥੬॥

وس اگل سیگؤر َسیؤ اج کؤ رکم د ُھر ۔۔۶۔۔
ਸਲੋਕ ਮਃ ੫ ॥

ولسک م۵ :۔۔

ਲਗੜੀ ਸੁਥਾਤਨ ਜੋੜਣਹਾਰੈ ਜੋੜੀਆ ॥

ڑگلی ُسبھان وجراہنرے وجرِنا ۔۔

ਨਾਨਕ ਲਹਰੀ ਲਖ ਸੈ ਆਨ ਿੁਬਣ ਿੇਇ ਨ ਮਾ ਤਪਰੀ ॥੧॥

نانک رہلی ھکل سَے ا ن ُدنب دےئ ہن ام پِری ۔۔۱۔۔
ਮਃ ੫ ॥

م۵ :۔۔
ਬਤਨ ਭੀਹਾਵਲੈ ਤਹਕੁ ਸਾਥੀ ਲਧਮੁ ਿੁਖ ਹਰਿਾ ਹਤਰ ਨਾਮਾ ॥

نب بھبہاو لَے ہِک سایھت دلمھ ُدھک ہرنا ہر ناہم ۔۔

ਬਤਲ ਬਤਲ ਜਾਈ ਸੰਿ ਤਪਆਰੇ ਨਾਨਕ ਪੂਰਨ ਕਾਮਾਂ ॥੨॥

نل نل اجیئ سیت ایپرے نانک ئُؤرن اکامن ۔۔۲۔۔
ਪਉੜੀ ॥

ئؤری ۔۔
ਪਾਈਅਤਨ ਸਤਭ ਤਨਧਾਨ ਿੇਰੈ ਰੰਤਗ ਰਤਿਆ ॥

پ
نا ییں سیھ ن ِداھن ریتَے رنگ رایت ۔۔
ਨ ਹੋਵੀ ਪਛੋਿਾਉ ਿੁਧ ਨੋ ਜਪਤਿਆ ॥

ہن وہوی وھچپناو ُندھ ون چیییا ۔۔
ਪਹੁਤਚ ਨ ਸਕੈ ਕੋਇ ਿੇਰੀ ਟੇਕ ਜਨ ॥

بہ
ےکس وکۓ ریتی کیٹ نج ۔۔
ج ہن َ
ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਵਾਹੁ ਵਾਹੁ ਸੁਖ ਲਹਾ ਤਚਿਾਤਰ ਮਨ ॥

ُگر ئُؤرے واوہ واوہ ُسکھ اہل ِجیار نم ۔۔

ਗੁਰ ਪਤਹ ਤਸਿਤਿ ਭੰਿਾਰੁ ਕਰਮੀ ਪਾਈਐ ॥

ُگر بہہ صِفت ڈنھبار رکیم نا پپَے ۔۔

ਸਤਿਗੁਰ ਨਿਤਰ ਤਨਹਾਲ ਬਹੁਤੜ ਨ ਧਾਈਐ ॥

سیگؤر دنر بِہال َہہر ہن داھ نیپے َ۔۔

ਰਖੈ ਆਤਪ ਿਇਆਲੁ ਕਤਰ ਿਾਸਾ ਆਪਣੇ ॥

ک
ر َھے ا ت دنال رک داسا ا ےنپ ۔۔

ਹਤਰ ਹਤਰ ਹਤਰ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਜੀਵਾ ਸੁਤਣ ਸੁਣੇ ॥੭॥

ہر ہر ہر ہر نام ِجپؤا ُسں ُسیے ۔۔۷۔۔
ਸਲੋਕ ਮਃ ੫ ॥

ولسک م۵ :۔۔
ਪਰੇਮ ਪਟੋਲਾ ਿੈ ਸਤਹ ਤਿਿਾ ਢਕਣ ਕੂ ਪਤਿ ਮੇਰੀ ॥

رپمی وٹپال ئَے سہ ِہ دِنا دھکں ُکؤ پپ ریمی ۔۔
ਿਾਨਾ ਬੀਨਾ ਸਾਈ ਮੈਿਾ ਨਾਨਕ ਸਾਰ ਨ ਜਾਣਾ ਿੇਰੀ ॥੧॥

دانا انیب سایئ مَیدا نانک سار ہن اجنا ریتی ۔۔۱۔۔
ਮਃ ੫ ॥

م۵ :۔۔
ਿੈਿੈ ਤਸਮਰਤਣ ਹਭੁ ਤਕਛੁ ਲਧਮੁ ਤਬਖਮੁ ਨ ਤਿਿਮੁ ਕੋਈ ॥

ک
ِ بھ
نِکھ
َپی َدے ِسمرن ہبھ ِچھ دلمھ م ہن د م وکیئ ۔۔

ਤਜਸੁ ਪਤਿ ਰਖੈ ਸਚਾ ਸਾਤਹਬੁ ਨਾਨਕ ਮੇਤਟ ਨ ਸਕੈ ਕੋਈ ॥੨॥

ک
ِجس پپ ر َھے اچس اصجِت نانک مَپت ہن ےکسَ وکیئ ۔۔۲۔۔

ਪਉੜੀ ॥

ئؤری ۔۔
ਹੋਵੈ ਸੁਖੁ ਘਣਾ ਿਤਯ ਤਧਆਇਐ ॥

وہوے ُسکھ گھیا َدۓ دایھےیئَ ۔۔
َ
ਵੰਞੈ ਰੋਗਾ ਘਾਤਣ ਹਤਰ ਗੁਣ ਗਾਇਐ ॥

و بج َے رواگ اھگن ہر ُگں اگ ئٔے َ۔۔

ਅੰਿਤਰ ਵਰਿੈ ਿਾਤਢ ਪਰਤਭ ਤਚਤਿ ਆਇਐ ॥

ادنر ور ئَے اھٹدھ رپَھب ِجت ا ئٔے َ۔۔

ਪੂਰਨ ਹੋਵੈ ਆਸ ਨਾਇ ਮੰਤਨ ਵਸਾਇਐ ॥

نم وسا پٔپَے ۔۔
وہوے ا س ناےئ ّ
ئُؤرن َ
ਕੋਇ ਨ ਲਗੈ ਤਬਘਨੁ ਆਪੁ ਗਵਾਇਐ ॥

ل َگ نِگ
ھ
پ
پ
وکۓ ہن ے ں ا ت وگَا ے َ۔۔

ਤਗਆਨ ਪਿਾਰਥੁ ਮਤਿ ਗੁਰ ਿੇ ਪਾਇਐ ॥

گ ِیان ندارھت مت ُگر ےت نا پپَے ۔۔

ਤਿਤਨ ਪਾਏ ਸਭੇ ਥੋਕ ਤਜਸੁ ਆਤਪ ਤਿਵਾਇਐ ॥

سب
پِں ناےئ ھے وھتک ِجس ا ت دِواےیئَ ۔۔
ਿੂੰ ਸਭਨਾ ਕਾ ਖਸਮੁ ਸਭ ਿੇਰੀ ਛਾਇਐ ॥੮॥

ئُ سبھ کھس
سی
پ
پ
ؤن یا اک م ھ ریتی اھچ َے ۔۔۸۔۔
ਸਲੋਕ ਮਃ ੫ ॥

ولسک م۵ :۔۔

ਨਿੀ ਿਰੰਿੜੀ ਮੈਿਾ ਖੋਜੁ ਨ ਖੁੰਭੈ ਮੰਤਝ ਮੁਹਬਤਿ ਿੇਰੀ ॥

ک ُھ
مب
م
ھ
ے َ ھجنم ُچپت ریتی ۔۔
دنی رتدنری مَیدا وھکچ ہن
ਿਉ ਸਹ ਚਰਣੀ ਮੈਿਾ ਹੀਅੜਾ ਸੀਿਮੁ ਹਤਰ ਨਾਨਕ ਿੁਲਹਾ ਬੇੜੀ ॥੧॥

ب
ئؤ سہہ رچین مَیدا ہیترا سی م ہر نانک نُلہا َنتری ۔۔۱۔۔
ਮਃ ੫ ॥

م۵ :۔۔
ਤਜਨਹਾ ਤਿਸੰਿਤੜਆ ਿੁਰਮਤਿ ਵੰਞੈ ਤਮਿਰ ਅਸਾਿੜੇ ਸੇਈ ॥

ِجبہھا د ِسیدرنا ُدرمت و بج َے ِمتر اسادرے سیبی ۔۔

ਹਉ ਢੂਢੇਿੀ ਜਗੁ ਸਬਾਇਆ ਜਨ ਨਾਨਕ ਤਵਰਲੇ ਕੇਈ ॥੨॥

ہؤ ُدوھدھیدی چگ ابسنا نج نانک وِرےل کیبی ۔۔۲۔۔
ਪਉੜੀ ॥

ئؤری ۔۔
ਆਵੈ ਸਾਤਹਬੁ ਤਚਤਿ ਿੇਤਰਆ ਭਗਿਾ ਤਿਤਿਆ ॥

ب
ے اصجِت ِجت ریتنا ھگیا دِایھٹ ۔۔
او َ

ਮਨ ਕੀ ਕਟੀਐ ਮੈਲੁ ਸਾਧਸੰਤਗ ਵੁਤਿਆ ॥

نم یک کییپے مَیل سادھسیگ ُوایھٹ ۔۔

ਜਨਮ ਮਰਣ ਭਉ ਕਟੀਐ ਜਨ ਕਾ ਸਬਿੁ ਜਤਪ ॥

ب
منج رمن ھؤ کییپے نج اک دبس جت ۔۔

ਬੰਧਨ ਖੋਲਤਨਹ ਸੰਿ ਿੂਿ ਸਤਭ ਜਾਤਹ ਛਤਪ ॥

دنبنھ وھکلبِہھِ سیت ُدوت سیھ اج ِہے پھچ ۔۔

ਤਿਸੁ ਤਸਉ ਲਾਇਤਨਹ ਰੰਗੁ ਤਜਸ ਿੀ ਸਭ ਧਾਰੀਆ ॥

ئِس سِیؤ الپبہھِ رنگ ِجس دی سیھ داھرِنا ۔۔
ਊਚੀ ਹੂੰ ਊਚਾ ਥਾਨੁ ਅਗਮ ਅਪਾਰੀਆ ॥

اُویچ ُہؤن اُواچ اھتن امگ انارِنا ۔۔
ਰੈਤਣ ਤਿਨਸੁ ਕਰ ਜੋਤੜ ਸਾਤਸ ਸਾਤਸ ਤਧਆਈਐ ॥

َرنی دِسن رک وجر ساس ساس دایھ نیپے َ۔۔

ਜਾ ਆਪੇ ਹੋਇ ਿਇਆਲੁ ਿਾਂ ਭਗਿ ਸੰਗੁ ਪਾਈਐ ॥੯॥

اج ا ےپ وہۓ دنال نان تگھب گنس نا پپَے ۔۔۹۔۔
ਸਲੋਕ ਮਃ ੫ ॥

ولسک م۵ :۔۔
ਬਾਤਰ ਤਵਿਾਨੜੈ ਹੁੰਮਸ ਧੁੰਮਸ ਕੂਕਾ ਪਈਆ ਰਾਹੀ ॥

ھب
ہ
نار وِداپ َرے ُمّس د ُ مّس ُکؤاک نییا رایہ ۔۔

ਿਉ ਸਹ ਸੇਿੀ ਲਗੜੀ ਿੋਰੀ ਨਾਨਕ ਅਨਿ ਸੇਿੀ ਬਨੁ ਗਾਹੀ ॥੧॥

سیبی ڑگلی دوری نانک ا َند َ
ئؤ سہہ َ
سیبی نب اگیہ ۔۔۱۔۔
ਮਃ ੫ ॥

م۵ :۔۔
ਸਚੀ ਬੈਸਕ ਤਿਨਹਾ ਸੰਤਗ ਤਜਨ ਸੰਤਗ ਜਪੀਐ ਨਾਉ ॥

یچس َنیسک پ ِبہھا گنس ِجں گنس چیپَے ناو ۔۔

ਤਿਨਹ ਸੰਤਗ ਸੰਗੁ ਨ ਕੀਚਈ ਨਾਨਕ ਤਜਨਾ ਆਪਣਾ ਸੁਆਉ ॥੨॥

کب
پ ِبہھ گنس گنس ہن چبی نانک ِجیا ا انپ سُؤا و ۔۔۲۔۔

ਪਉੜੀ ॥

ئؤری ۔۔
ਸਾ ਵੇਲਾ ਪਰਵਾਣੁ ਤਜਿੁ ਸਤਿਗੁਰੁ ਭੇਤਟਆ ॥

ب
سا و َنال رپوان ِجت سیگؤر َھیییا ۔۔

ਹੋਆ ਸਾਧੂ ਸੰਗੁ ਤਿਤਰ ਿੂਖ ਨ ਿੇਤਟਆ ॥

ب
وہا سا ُدوھ گنس ھِر ُدوھک ہن پ َیییا ۔۔

ਪਾਇਆ ਤਨਹਚਲੁ ਥਾਨੁ ਤਿਤਰ ਗਰਤਭ ਨ ਲੇਤਟਆ ॥

بہ
ب
نانا ِ چل اھتن ھِر رگھب ہن ل َیییا ۔۔

ਨਿਰੀ ਆਇਆ ਇਕੁ ਸਗਲ ਬਰਹਮੇਤਟਆ ॥

دنری ا نا اِک لگس پ ّرہ َمیییا ۔۔

ਿਿੁ ਤਗਆਨੁ ਲਾਇ ਤਧਆਨੁ ਤਿਰਸਤਟ ਸਮੇਤਟਆ ॥

پپ گ ِیان ال ِئے دایھن د ِرست سمیییا ۔۔
ਸਭੋ ਜਪੀਐ ਜਾਪੁ ਤਜ ਮੁਖਹੁ ਬੋਲੇਤਟਆ ॥

سب
ک
ھؤ چیپَے اجت ےج م ُ ھہؤ وبل َیییا ۔۔
ਹੁਕਮੇ ਬੁਤਝ ਤਨਹਾਲੁ ਸੁਤਖ ਸੁਖੇਤਟਆ ॥

سک
ب
ُچکمے ُچھ بِہال ُسکھ ُ ھ َیییا ۔۔

ਪਰਤਖ ਖਜਾਨੈ ਪਾਏ ਸੇ ਬਹੁਤੜ ਨ ਖੋਤਟਆ ॥੧੦॥

رپھک اجھکےنَ ناےئ ےس َہ ُہر ہن وھکایٹ ۔۔۱۱۔۔
ਸਲੋਕੁ ਮਃ ੫ ॥

ولسک م۵ :۔۔

ਤਵਛੋਹੇ ਜੰਬੂਰ ਖਵੇ ਨ ਵੰਞਤਨ ਗਾਖੜੇ ॥

ک
وِوھچےہ چم ُپؤر َھؤے ہن ونجن اگڑھکے ۔۔
ਜੇ ਸੋ ਧਣੀ ਤਮਲੰਤਨ ਨਾਨਕ ਸੁਖ ਸੰਬੂਹ ਸਚੁ ॥੧॥

ےج وس دینھ مل ِّں نانک ُسکھ سی ُپؤہ چس ۔۔۱۔۔
ਮਃ ੫ ॥

م۵ :۔۔
ਤਜਮੀ ਵਸੰਿੀ ਪਾਣੀਐ ਈਧਣੁ ਰਖੈ ਭਾਤਹ ॥

چ
ک
ِ می ودنسی نا نی َپے اِندنھ ر َھے اھبہِ۔۔

ਨਾਨਕ ਸੋ ਸਹੁ ਆਤਹ ਜਾ ਕੈ ਆਢਤਲ ਹਭੁ ਕੋ ॥੨॥

نانک وس َسہؤ ا ہِ اج ےکَ ا دلھ ہبھ وک ۔۔۲۔۔
ਪਉੜੀ ॥

ئؤری ۔۔
ਿੇਰੇ ਕੀਿੇ ਕੰਮ ਿੁਧੈ ਹੀ ਗੋਚਰੇ ॥

ّک
ریتے کِیپے م ُند َھے یہ وگرچے ۔۔
ਸੋਈ ਵਰਿੈ ਜਤਗ ਤਜ ਕੀਆ ਿੁਧੁ ਧੁਰੇ ॥

وسیئ ور ئَے چگ ےج ک ِیا ُندھ د ُھرے ۔۔
ਤਬਸਮੁ ਭਏ ਤਬਸਮਾਿ ਿੇਤਖ ਕੁਿਰਤਿ ਿੇਰੀਆ ॥

ِئس
ئ
س
ِ
ُ
ق
م ےئھب ماد دھکی درت ریتِنا ۔۔

ਸਰਤਣ ਪਰੇ ਿੇਰੀ ਿਾਸ ਕਤਰ ਗਤਿ ਹੋਇ ਮੇਰੀਆ ॥

رسن رپے ریتی داس رک گپ وہۓ ریمنا ۔۔

ਿੇਰੈ ਹਤਥ ਤਨਧਾਨੁ ਭਾਵੈ ਤਿਸੁ ਿੇਤਹ ॥

اھبوے ئِس دہہی ۔۔
ریتَے ھتہ ن ِداھن َ
ਤਜਸ ਨੋ ਹੋਇ ਿਇਆਲੁ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਸੇਇ ਲੇਤਹ ॥

ےس لبہ ِہ ۔۔
ِجس ون وہۓ دنال ہر نام ِٔ
ਅਗਮ ਅਗੋਚਰ ਬੇਅੰਿ ਅੰਿੁ ਨ ਪਾਈਐ ॥

امگ اوگرچ ےباپپ اپپ ہن نا پپَے ۔۔

ਤਜਸ ਨੋ ਹੋਤਹ ਤਿਪਾਲੁ ਸੁ ਨਾਮੁ ਤਧਆਈਐ ॥੧੧॥

ِجس ون وہہِ کِرنال وس نام دایھ نیپے َ۔۔۱۱۔۔
ਸਲੋਕ ਮਃ ੫ ॥

ولسک م۵ :۔۔
ਕੜਛੀਆ ਤਿਰੰਤਨਹ ਸੁਆਉ ਨ ਜਾਣਤਨਹ ਸੁਞੀਆ ॥

ب
کرایھچ ھِربّہھِ سُؤا و ہن اجپبہھِ ُسبچِیا ۔۔

ਸੇਈ ਮੁਖ ਤਿਸੰਤਨਹ ਨਾਨਕ ਰਿੇ ਪਰੇਮ ਰਤਸ ॥੧॥

سب
سیبی مُکھ ِد ھھِ نانک رےت رپمی رس ۔۔۱۔۔
ਮਃ ੫ ॥

م۵ :۔۔
ਖੋਜੀ ਲਧਮੁ ਖੋਜੁ ਛਿੀਆ ਉਜਾਤੜ ॥

وھکیج دلمھ وھکچ چھدپیا اُاجر ۔۔

ਿੈ ਸਤਹ ਤਿਿੀ ਵਾਤੜ ਨਾਨਕ ਖੇਿੁ ਨ ਤਛਜਈ ॥੨॥

چھِ
ب
چ
ئَے سہ ِہ دِیت وار نانک کھ َپت ہن ی ۔۔۲۔۔

ਪਉੜੀ ॥

ئؤری ۔۔
ਆਰਾਤਧਹੁ ਸਚਾ ਸੋਇ ਸਭੁ ਤਕਛੁ ਤਜਸੁ ਪਾਤਸ ॥

ک
ا رادِوھ اچس وسۓ سیھ ِچھ ِجس ناس ۔۔

ਿੁਹਾ ਤਸਤਰਆ ਖਸਮੁ ਆਤਪ ਤਖਨ ਮਤਹ ਕਰੇ ਰਾਤਸ ॥

ک
س ِ کھ س
ھ
ِ
ُداہ رنا م ا ت ں ہہم رکے راس ۔۔
ਤਿਆਗਹੁ ਸਗਲ ਉਪਾਵ ਤਿਸ ਕੀ ਓਟ ਗਹੁ ॥

پ ِیاوہگ لگس اُناو ئِس یک اوت وہگ ۔۔

ਪਉ ਸਰਣਾਈ ਭਤਜ ਸੁਖੀ ਹੂੰ ਸੁਖ ਲਹੁ ॥

سک
ئؤ رسنایئ جھب ُ ھی ُہؤن ُسکھ وہل ۔۔

ਕਰਮ ਧਰਮ ਿਿੁ ਤਗਆਨੁ ਸੰਿਾ ਸੰਗੁ ਹੋਇ ॥

رکم درھم پپ گ ِیان سییا گنس وہۓ ۔۔
ਜਪੀਐ ਅੰਤਮਰਿ ਨਾਮੁ ਤਬਘਨੁ ਨ ਲਗੈ ਕੋਇ ॥

نِگ
لَ
ھ
گ
چیپَے ارمِت نام ں ہن ے وکۓ ۔۔

ਤਜਸ ਨੋ ਆਤਪ ਿਇਆਲੁ ਤਿਸੁ ਮਤਨ ਵੁਤਿਆ ॥

ِجس ون ا ت دنال ئِس نم ُوایھٹ ۔۔

ਪਾਈਅਤਨਹ ਸਤਭ ਤਨਧਾਨ ਸਾਤਹਤਬ ਿੁਤਿਆ ॥੧੨॥

ناپییبہھِ سیھ ن ِداھن اصجت ُپبھیا ۔۔۱۲۔۔
ਸਲੋਕ ਮਃ ੫ ॥

ولسک م۵ :۔۔

ਲਧਮੁ ਲਭਣਹਾਰੁ ਕਰਮੁ ਕਰੰਿੋ ਮਾ ਤਪਰੀ ॥

دلمھ لبھبہار رکم رکدنو ام پِری ۔۔

ਇਕੋ ਤਸਰਜਣਹਾਰੁ ਨਾਨਕ ਤਬਆ ਨ ਪਸੀਐ ॥੧॥

اوک سِرجبہار نانک پِیا ہن ئسی َپے ۔۔۱۔۔
ਮਃ ੫ ॥

م۵ :۔۔
ਪਾਪਤੜਆ ਪਛਾਤੜ ਬਾਣੁ ਸਚਾਵਾ ਸੰਤਨਹ ਕੈ ॥

ناڑپنا اھچپر نان اچسوا سبہھِ ےکَ ۔۔

ਗੁਰ ਮੰਿਰੜਾ ਤਚਿਾਤਰ ਨਾਨਕ ਿੁਖੁ ਨ ਥੀਵਈ ॥੨॥

ُگر میتررا ِجیار نانک ُدھک ہن ویھتیئ ۔۔۲۔۔
ਪਉੜੀ ॥

ئؤری ۔۔
ਵਾਹੁ ਵਾਹੁ ਤਸਰਜਣਹਾਰ ਪਾਈਅਨੁ ਿਾਤਢ ਆਤਪ ॥

پ
واوہ واوہ سِرجبہار نا ییں اھٹدھ ا ت ۔۔

ਜੀਅ ਜੰਿ ਤਮਹਰਵਾਨੁ ਤਿਸ ਨੋ ਸਿਾ ਜਾਤਪ ॥

ایج جپت رہموان ئِس ون دسا اجت ۔۔

ਿਇਆ ਧਾਰੀ ਸਮਰਤਥ ਚੁਕੇ ਤਬਲ ਤਬਲਾਪ ॥

دایئ داھری رمسَھت ُچکے نِل نِالت ۔۔

ਨਿੇ ਿਾਪ ਿੁਖ ਰੋਗ ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਪਰਿਾਤਪ ॥

پب
ھے نات ُدھک روگ ئُؤرے ُگر رپَنات ۔۔

ਕੀਿੀਅਨੁ ਆਪਣੀ ਰਖ ਗਰੀਬ ਤਨਵਾਤਜ ਥਾਤਪ ॥

کیی
ییں ا ینپ رھک رگِبی ئِؤاچ اھتت ۔۔

ਆਪੇ ਲਇਅਨੁ ਛਿਾਇ ਬੰਧਨ ਸਗਲ ਕਾਤਪ ॥

ل
ا ےپ ییں چھداۓ دنبنھ لگس اکت ۔۔

ਤਿਸਨ ਬੁਝੀ ਆਸ ਪੁੰਨੀ ਮਨ ਸੰਿੋਤਖ ਧਰਾਤਪ ॥

ئِس بُج
ب
ھ
پ
ّ
ں ی ا س ُ ی نم وتنسھک درھات ۔۔
ਵਿੀ ਹੂੰ ਵਿਾ ਅਪਾਰ ਖਸਮੁ ਤਜਸੁ ਲੇਪੁ ਨ ਪੁੰਤਨ ਪਾਤਪ ॥੧੩॥

ک
ھ
س
ج
پ
ودی ُہؤن ودا انار م ِ س ل َپت ہن ُ ّں نات ۔۔۱۳۔۔
ਸਲੋਕ ਮਃ ੫ ॥

ولسک م۵ :۔۔
ਜਾ ਕਉ ਭਏ ਤਿਪਾਲ ਪਰਭ ਹਤਰ ਹਤਰ ਸੇਈ ਜਪਾਿ ॥

اج کؤ ےئھب کِرنال رپَھب ہر ہر سیبی اپجت ۔۔

ਨਾਨਕ ਪਰੀਤਿ ਲਗੀ ਤਿਨ ਰਾਮ ਤਸਉ ਭੇਟਿ ਸਾਧ ਸੰਗਾਿ ॥੧॥

نانک رپِپپ یگل پِں رام سِیؤ ب َھپت سادھ اگنست ۔۔۱۔۔
ਮਃ ੫ ॥

م۵ :۔۔
ਰਾਮੁ ਰਮਹੁ ਬਿਭਾਗੀਹੋ ਜਤਲ ਥਤਲ ਮਹੀਅਤਲ ਸੋਇ ॥

م
رام روہم نداھبوہیگ لج لھت ہییل وسۓ ۔۔

ਨਾਨਕ ਨਾਤਮ ਅਰਾਤਧਐ ਤਬਘਨੁ ਨ ਲਾਗੈ ਕੋਇ ॥੨॥

نگ
نانک نام ارادھیپے ِ ھں ہن ال َگے وکۓ ۔۔۲۔۔

ਪਉੜੀ ॥

ئؤری ۔۔
ਭਗਿਾ ਕਾ ਬੋਤਲਆ ਪਰਵਾਣੁ ਹੈ ਿਰਗਹ ਪਵੈ ਥਾਇ ॥

ب
ےہ درہگ وپَے اھتےئ ۔۔
ھگیا اک وبایل رپوان َ
ਭਗਿਾ ਿੇਰੀ ਟੇਕ ਰਿੇ ਸਤਚ ਨਾਇ ॥

ب
ھگیا ریتی پ َیک رےت چس ناےئ ۔۔
ਤਜਸ ਨੋ ਹੋਇ ਤਿਪਾਲੁ ਤਿਸ ਕਾ ਿੂਖੁ ਜਾਇ ॥

ِجس ون وہۓ کِرنال ئِس اک ُدوھک اجۓ ۔۔
ਭਗਿ ਿੇਰੇ ਿਇਆਲ ਓਨਹਾ ਤਮਹਰ ਪਾਇ ॥

تگھب ریتے دنال اواھن رہم ناۓ ۔۔
ਿੂਖੁ ਿਰਿੁ ਵਿ ਰੋਗੁ ਨ ਪੋਹੇ ਤਿਸੁ ਮਾਇ ॥

ُدوھک درد ود روگ ہن وپےہ ئِس امےئ ۔۔
ਭਗਿਾ ਏਹੁ ਅਧਾਰੁ ਗੁਣ ਗੋਤਵੰਿ ਗਾਇ ॥

ب
ھگیا اوہی اداھر ُگں وگوِدن اگۓ ۔۔

ਸਿਾ ਸਿਾ ਤਿਨੁ ਰੈਤਣ ਇਕੋ ਇਕੁ ਤਧਆਇ ॥

دسا دسا دِن َرنی اِوک اک دایھۓ ۔۔
ਪੀਵਤਿ ਅੰਤਮਰਿ ਨਾਮੁ ਜਨ ਨਾਮੇ ਰਹੇ ਅਘਾਇ ॥੧੪॥

پِپؤت ارمت نام نج ناےم رےہ ااھگۓ ۔۔۱۴۔۔
ਸਲੋਕ ਮਃ ੫ ॥

ولسک م۵ :۔۔

ਕੋਤਟ ਤਬਘਨ ਤਿਸੁ ਲਾਗਿੇ ਤਜਸ ਨੋ ਤਵਸਰੈ ਨਾਉ ॥

نگ
ج
ئ
ھ
ِ
ِ
ِ
وکت ں س الےتگ س ون ورسَے ناو ۔۔

ਨਾਨਕ ਅਨਤਿਨੁ ਤਬਲਪਿੇ ਤਜਉ ਸੁੰਞੈ ਘਤਰ ਕਾਉ ॥੧॥

نانک ادنِن نِلیپے ِج ٔپؤ ُسیبجے َ رھگ اکو ۔۔۱۔۔
ਮਃ ੫ ॥

م۵ :۔۔
ਤਪਰੀ ਤਮਲਾਵਾ ਜਾ ਥੀਐ ਸਾਈ ਸੁਹਾਵੀ ਰੁਤਿ ॥

ب
پِری مِالوا اج ھیپے سایئ ُسہاوی ُرت ۔۔

ਘੜੀ ਮੁਹਿੁ ਨਹ ਵੀਸਰੈ ਨਾਨਕ ਰਵੀਐ ਤਨਿ ॥੨॥

ڑھگی مُہت ہن ورسیے نانک َر َو پ َپے پِپ ۔۔۲۔۔
ਪਉੜੀ ॥

ئؤری ۔۔
ਸੂਰਬੀਰ ਵਰੀਆਮ ਤਕਨੈ ਨ ਹੋੜੀਐ ॥

سُؤرریب ورنام ک ِ َپے ہن وہرےیَ ۔۔

ਿਉਜ ਸਿਾਣੀ ਹਾਿ ਪੰਚਾ ਜੋੜੀਐ ॥

فؤچ اتسین اہھٹ اچنپ وجرےیَ ۔۔
ਿਸ ਨਾਰੀ ਅਉਧੂਿ ਿੇਤਨ ਚਮੋੜੀਐ ॥

دس ناری او ُدوھت َدنی چمؤر پپَے ۔۔
ਤਜਤਣ ਤਜਤਣ ਲੈਤਨਹ ਰਲਾਇ ਏਹੋ ਏਨਾ ਲੋੜੀਐ ॥

ِجں ِجں لَیبہھِ رال ِئے اوہی اانی ولر پپے ۔۔

ਿਰੈ ਗੁਣ ਇਨ ਕੈ ਵਤਸ ਤਕਨੈ ਨ ਮੋੜੀਐ ॥

ے ُگں اِن ےکَ وس ک ِ َپے ہن ومر پپے ۔۔
رتِ َ
ਭਰਮੁ ਕੋਟੁ ਮਾਇਆ ਖਾਈ ਕਹੁ ਤਕਿੁ ਤਬਤਧ ਿੋੜੀਐ ॥

رھبم وکت امنا اھکیئ وہک کِپ نِدھ وتر پپے َ۔۔
ਗੁਰੁ ਪੂਰਾ ਆਰਾਤਧ ਤਬਖਮ ਿਲੁ ਿੋੜੀਐ ॥

نکھ
ُگر ئُؤرا ا رادھ ِ م دل وھپر پ َپے ۔۔

ਹਉ ਤਿਸੁ ਅਗੈ ਤਿਨੁ ਰਾਤਿ ਰਹਾ ਕਰ ਜੋੜੀਐ ॥੧੫॥

ہؤ ئِس ا َگے دِن رات راہ رک وجر ئٔے ۔۔۱۵۔۔
ਸਲੋਕ ਮਃ ੫ ॥

ولسک م۵ :۔۔
ਤਕਲਤਵਖ ਸਭੇ ਉਿਰਤਨ ਨੀਿ ਨੀਿ ਗੁਣ ਗਾਉ ॥

سب
کِلؤِھک ھے اُرتن پِپت پِپت ُگں اگو ۔۔

ਕੋਤਟ ਕਲੇਸਾ ਊਪਜਤਹ ਨਾਨਕ ਤਬਸਰੈ ਨਾਉ ॥੧॥

وکت ک َلیسا اُبجہہ نانک ِئس َرے ناو ۔۔۱۔۔
ਮਃ ੫ ॥

م۵ :۔۔
ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਤਰ ਭੇਤਟਐ ਪੂਰੀ ਹੋਵੈ ਜੁਗਤਿ ॥

س ب
ھی
ی
ی
پ
وہوے ُچگت ۔۔
نانک یگؤر
ے ئُؤری َ

ਹਸੰਤਿਆ ਖੇਲੰਤਿਆ ਪੈਨੰਤਿਆ ਖਾਵੰਤਿਆ ਤਵਚੇ ਹੋਵੈ ਮੁਕਤਿ ॥੨॥

ہس ک
پ
ھ
ی
ی
ل
ی
ی
ی
ِ
وہوے مُکت ۔۔۲۔۔
ِےچ
و
ا
دنن
اھکو
ا
ن
د
ا
ن
د
ی ِدنا
َ

ਪਉੜੀ ॥

ئؤری ۔۔
ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੁ ਧਨੁ ਧੰਨੁ ਤਜਤਨ ਭਰਮ ਗੜੁ ਿੋਤੜਆ ॥

نھ ِجں رھبم گر وترنا ۔۔
وس سیگؤر دنھ د ّ

ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੁ ਵਾਹੁ ਵਾਹੁ ਤਜਤਨ ਹਤਰ ਤਸਉ ਜੋਤੜਆ ॥

وس سیگؤر واوہ واوہ ِجں ہر سِیؤ وجرنا ۔۔
ਨਾਮੁ ਤਨਧਾਨੁ ਅਖੁਟੁ ਗੁਰੁ ਿੇਇ ਿਾਰੂਓ ॥

نام ن ِداھن ا ُکھت ُگر دےئ دا ُروو ۔۔
ਮਹਾ ਰੋਗੁ ਤਬਕਰਾਲ ਤਿਨੈ ਤਬਿਾਰੂਓ ॥

اہم روگ نِکرال پ ِ َپے نِدا ُروو ۔۔

ਪਾਇਆ ਨਾਮੁ ਤਨਧਾਨੁ ਬਹੁਿੁ ਖਜਾਤਨਆ ॥

نانا نام ن ِداھن تہب اجھکاین ۔۔
ਤਜਿਾ ਜਨਮੁ ਅਪਾਰੁ ਆਪੁ ਪਛਾਤਨਆ ॥

ِجیا منج انار ا ت اھچپاین ۔۔
ਮਤਹਮਾ ਕਹੀ ਨ ਜਾਇ ਗੁਰ ਸਮਰਥ ਿੇਵ ॥

امہم یہک ہن اجۓ ُگر رمسھت َدوی ۔۔

ਗੁਰ ਪਾਰਬਰਹਮ ਪਰਮੇਸੁਰ ਅਪਰੰਪਰ ਅਲਖ ਅਭੇਵ ॥੧੬॥

ب
ُگر نارپرمہ رپمیسُر ارپرپم اھکل ا ھ َپؤ ۔۔۱۶۔۔
ਸਲੋਕੁ ਮਃ ੫ ॥

ولسک م۵ :۔۔

ਉਿਮੁ ਕਰੇਤਿਆ ਜੀਉ ਿੂੰ ਕਮਾਵਤਿਆ ਸੁਖ ਭੁੰਚੁ ॥

ُسک ب ُھب
اُدم رکندنا ِجپؤ ئُؤن امکودنا ھ ج ۔۔

ਤਧਆਇਤਿਆ ਿੂੰ ਪਰਭੂ ਤਮਲੁ ਨਾਨਕ ਉਿਰੀ ਤਚੰਿ ॥੧॥

ب
دایھدئنا ئُؤن رپ ُھؤ مِل نانک اُرتی ِجپت ۔۔۱۔۔
ਮਃ ੫ ॥

م۵ :۔۔
ਸੁਭ ਤਚੰਿਨ ਗੋਤਬੰਿ ਰਮਣ ਤਨਰਮਲ ਸਾਧੂ ਸੰਗ ॥

ج
ُسیھ ِ ییں وگپِید رنم پِرلم سا ُدوھ گنس ۔۔
ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਨ ਤਵਸਰਉ ਇਕ ਘੜੀ ਕਤਰ ਤਕਰਪਾ ਭਗਵੰਿ ॥੨॥

نانک نام ہن وِرسو اِک ڑھگی رک کِرنا وگھبپپ ۔۔۲۔۔
ਪਉੜੀ ॥

ئؤری ۔۔
ਿੇਰਾ ਕੀਿਾ ਹੋਇ ਿ ਕਾਹੇ ਿਰਪੀਐ ॥

ریتا کییا وہۓ ت اکےہ در پپے ٔ۔۔
ਤਜਸੁ ਤਮਤਲ ਜਪੀਐ ਨਾਉ ਤਿਸੁ ਜੀਉ ਅਰਪੀਐ ॥

ِجس مِل چیپَے ناو ئِس جپؤ ار پ ٔپے ۔۔

ਆਇਐ ਤਚਤਿ ਤਨਹਾਲੁ ਸਾਤਹਬ ਬੇਸੁਮਾਰ ॥

ا ئٔے َ ِجت بِہال اصجِت ےب ُسمار ۔۔

ਤਿਸ ਨੋ ਪੋਹੇ ਕਵਣੁ ਤਜਸੁ ਵਤਲ ਤਨਰੰਕਾਰ ॥

ئِس ون وپےہ وکَن ِجس ول پِراکنر ۔۔

ਸਭੁ ਤਕਛੁ ਤਿਸ ਕੈ ਵਤਸ ਨ ਕੋਈ ਬਾਹਰਾ ॥

ک
سیھ ِچھ ئِس ےکَ وس ہن وکیئ ناہرا ۔۔
ਸੋ ਭਗਿਾ ਮਤਨ ਵੁਿਾ ਸਤਚ ਸਮਾਹਰਾ ॥

ب
وس ھگیا نم ُواھٹ چس امسہرا ۔۔

ਿੇਰੇ ਿਾਸ ਤਧਆਇਤਨ ਿੁਧੁ ਿੂੰ ਰਖਣ ਵਾਤਲਆ ॥

ریتے داس دایھنئ ُندھ ئُؤن رنھک واایل ۔۔

ਤਸਤਰ ਸਭਨਾ ਸਮਰਥੁ ਨਿਤਰ ਤਨਹਾਤਲਆ ॥੧੭॥

سِر سبھیا رمسھت دنر بِہاایل ۔۔۱۷۔۔
ਸਲੋਕ ਮਃ ੫ ॥

ولسک م۵ :۔۔
ਕਾਮ ਿੋਧ ਮਿ ਲੋਭ ਮੋਹ ਿੁਸਟ ਬਾਸਨਾ ਤਨਵਾਤਰ ॥

اکم رکودھ دم ولھب ومہ ُدست ناانس ئِؤار ۔۔
ਰਾਤਖ ਲੇਹੁ ਪਰਭ ਆਪਣੇ ਨਾਨਕ ਸਿ ਬਤਲਹਾਤਰ ॥੧॥

راھک وہیل رپَھب ا ےنپ نانک دص اہلبر ۔۔۱۔۔
ਮਃ ੫ ॥

م۵ :۔۔
ਖਾਂਤਿਆ ਖਾਂਤਿਆ ਮੁਹੁ ਘਿਾ ਪੈਨੰਤਿਆ ਸਭੁ ਅੰਗੁ ॥

مہ گ
ھب
پ
سی
ی
ی
ن
ی
اھکدننا اھکدننا ُ ؤ ھا َ دنا ھ ا گ ۔۔

ਨਾਨਕ ਤਧਰਗੁ ਤਿਨਾ ਿਾ ਜੀਤਵਆ ਤਜਨ ਸਤਚ ਨ ਲਗੋ ਰੰਗੁ ॥੨॥

نانک درھِگ پ ِیا دا ِجپؤنا ِجں چس ہن وگل رنگ ۔۔۲۔۔

ਪਉੜੀ ॥

ئؤری ۔۔
ਤਜਉ ਤਜਉ ਿੇਰਾ ਹੁਕਮੁ ਤਿਵੈ ਤਿਉ ਹੋਵਣਾ ॥

ک
ِج ٔپؤ ِج ٔپؤ ریتا ُچ م ئ ِ َؤے پِپؤ وہونا ۔۔

ਜਹ ਜਹ ਰਖਤਹ ਆਤਪ ਿਹ ਜਾਇ ਖੜੋਵਣਾ ॥

ہج ہج رکھہہ ا ت ہت اجۓ ڑھکوونا ۔۔
ਨਾਮ ਿੇਰੈ ਕੈ ਰੰਤਗ ਿੁਰਮਤਿ ਧੋਵਣਾ ॥

نام ریتَے ےکَ رنگ ُدرمت دوھونا ۔۔
ਜਤਪ ਜਤਪ ਿੁਧੁ ਤਨਰੰਕਾਰ ਭਰਮੁ ਭਉ ਖੋਵਣਾ ॥

ب
جت جت ُندھ پِراکنر رھبم ھؤ وھکونا ۔۔
ਜੋ ਿੇਰੈ ਰੰਤਗ ਰਿੇ ਸੇ ਜੋਤਨ ਨ ਜੋਵਣਾ ॥

وج ریتَے رنگ رےت ےس وجن ہن وجونا ۔۔
ਅੰਿਤਰ ਬਾਹਤਰ ਇਕੁ ਨੈਣ ਅਲੋਵਣਾ ॥

ارتن ناہر اِک نَیں اولونا ۔۔

ਤਜਨਹੀ ਪਛਾਿਾ ਹੁਕਮੁ ਤਿਨਹ ਕਿੇ ਨ ਰੋਵਣਾ ॥

ِجبہ
ُچک
ھ
ِب
پ
ہ
ی اھچپنا م ھ دکے ہن روونا ۔۔

ਨਾਉ ਨਾਨਕ ਬਖਸੀਸ ਮਨ ਮਾਤਹ ਪਰੋਵਣਾ ॥੧੮॥

ن کھ
سی
ناو نانک س نم امہِ رپوونا ۔۔۱۸۔۔
ਸਲੋਕ ਮਃ ੫ ॥

ولسک م۵ :۔۔

ਜੀਵਤਿਆ ਨ ਚੇਤਿਓ ਮੁਆ ਰਲੰਿੜੋ ਖਾਕ ॥

ویجدنا ہن چییپؤ مُؤا ُ ردنلرو اھکک ۔۔

ਨਾਨਕ ਿੁਨੀਆ ਸੰਤਗ ਗੁਿਾਤਰਆ ਸਾਕਿ ਮੂੜ ਨਪਾਕ ॥੧॥

نانک ُداین گنس ُگدارنا ساطق مُؤر اپنک ۔۔۱۔۔
ਮਃ ੫ ॥

م۵ :۔۔
ਜੀਵੰਤਿਆ ਹਤਰ ਚੇਤਿਆ ਮਰੰਤਿਆ ਹਤਰ ਰੰਤਗ ॥

ِجپؤدننا ہر چیییا رمَدننا ہر رنگ ۔۔

ਜਨਮੁ ਪਿਾਰਥੁ ਿਾਤਰਆ ਨਾਨਕ ਸਾਧੂ ਸੰਤਗ ॥੨॥

منج ندارھت نارنا نانک سا ُدوھ گنس ۔۔۲۔۔
ਪਉੜੀ ॥

ئؤری ۔۔
ਆਤਿ ਜੁਗਾਿੀ ਆਤਪ ਰਖਣ ਵਾਤਲਆ ॥

ا د اگجدی ا ت رنھک واایل ۔۔
ਸਚੁ ਨਾਮੁ ਕਰਿਾਰੁ ਸਚੁ ਪਸਾਤਰਆ ॥

چس نام رکنار چس ئسارنا ۔۔
ਊਣਾ ਕਹੀ ਨ ਹੋਇ ਘਟੇ ਘਤਟ ਸਾਤਰਆ ॥

گ
اُونا یہک ہن وہۓ ھپے ٹھگ سارِنا ۔۔

ਤਮਹਰਵਾਨ ਸਮਰਥ ਆਪੇ ਹੀ ਘਾਤਲਆ ॥

رہموان رمسھت ا ےپ یہ اھگایل ۔۔

ਤਜਨਹ ਮਤਨ ਵੁਿਾ ਆਤਪ ਸੇ ਸਿਾ ਸੁਖਾਤਲਆ ॥

ِجبہھ نم ُواھٹ ا ت ےس دسا ُسکھاایل ۔۔

ਆਪੇ ਰਚਨੁ ਰਚਾਇ ਆਪੇ ਹੀ ਪਾਤਲਆ ॥

ا ےپ رنچ راچ ِئے ا ےپ یہ ناایل ۔۔

ਸਭੁ ਤਕਛੁ ਆਪੇ ਆਤਪ ਬੇਅੰਿ ਅਪਾਤਰਆ ॥

ک
سیھ ِچھ

ا ےپ ا ت ےباپپ انارِنا ۔۔

ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਕੀ ਟੇਕ ਨਾਨਕ ਸੰਮਹਾਤਲਆ ॥੧੯॥

س
ُگر ئُؤرے یک کیٹ نانک مہھاایل ۔۔۱۹۔۔
ਸਲੋਕ ਮਃ ੫ ॥

ولسک م۵ :۔۔
ਆਤਿ ਮਤਧ ਅਰੁ ਅੰਤਿ ਪਰਮੇਸਤਰ ਰਤਖਆ ॥

ا د دمھ رع اپپ رپرسیم رایھک ۔۔
ਸਤਿਗੁਤਰ ਤਿਿਾ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਅੰਤਮਰਿੁ ਚਤਖਆ ॥

سیگؤر دِنا ہر نام ارمِت چکھیا ۔۔

ਸਾਧਾ ਸੰਗੁ ਅਪਾਰੁ ਅਨਤਿਨੁ ਹਤਰ ਗੁਣ ਰਵੈ ॥

ساداھ گنس انار ادنِن ہر ُگں ر َوے ۔۔
ਪਾਏ ਮਨੋਰਥ ਸਤਭ ਜੋਨੀ ਨਹ ਭਵੈ ॥

ناےئ ونمرھت سیھ وجین ہن وھبَے ۔۔
ਸਭੁ ਤਕਛੁ ਕਰਿੇ ਹਤਥ ਕਾਰਣੁ ਜੋ ਕਰੈ ॥

ک
سیھ ِچھ رکےت ھتہ اکرن وج رکَے ۔۔

ਨਾਨਕੁ ਮੰਗੈ ਿਾਨੁ ਸੰਿਾ ਧੂਤਰ ਿਰੈ ॥੧॥

َ
نانک میگے دان سییا دھُؤر رتَے ۔۔۱۔۔
ਮਃ ੫ ॥

م۵ :۔۔
ਤਿਸ ਨੋ ਮੰਤਨ ਵਸਾਇ ਤਜਤਨ ਉਪਾਇਆ ॥

نم وساےئ ِجں اُناِنا ۔۔
ئِس ون ّ

ਤਜਤਨ ਜਤਨ ਤਧਆਇਆ ਖਸਮੁ ਤਿਤਨ ਸੁਖੁ ਪਾਇਆ ॥

ک
ھ
س
پ
ِجں ِجں دایھنا م ِں ُسکھ نانا ۔۔

ਸਿਲੁ ਜਨਮੁ ਪਰਵਾਨੁ ਗੁਰਮੁਤਖ ਆਇਆ ॥

سب
ھل منج رپوان ُگرمُکھ ا نا ۔۔

ਹੁਕਮੈ ਬੁਤਝ ਤਨਹਾਲੁ ਖਸਤਮ ਿੁਰਮਾਇਆ ॥

ک
ھ
ب
س
ب
ُچکمے َ ُچھ بِہال م ُھرامنا ۔۔

ਤਜਸੁ ਹੋਆ ਆਤਪ ਤਿਪਾਲੁ ਸੁ ਨਹ ਭਰਮਾਇਆ ॥

ِجس وہا ا ت کِرنال وس ہن رھبامنا ۔۔

ਜੋ ਜੋ ਤਿਿਾ ਖਸਤਮ ਸੋਈ ਸੁਖੁ ਪਾਇਆ ॥

کھ
س
س
ک
وج وج دِنا م وسیئ ُ ھ نانا ۔۔

ਨਾਨਕ ਤਜਸਤਹ ਿਇਆਲੁ ਬੁਝਾਏ ਹੁਕਮੁ ਤਮਿ ॥

ک
نانک ِجسہہ دنال اھجبےئ ُچ م مِت ۔۔

ਤਜਸਤਹ ਭੁਲਾਏ ਆਤਪ ਮਤਰ ਮਤਰ ਜਮਤਹ ਤਨਿ ॥੨॥

ب
ہمج پِپ ۔۔۲۔۔
جسہہ ھُالےئ ا ت رم رم ِ

ਪਉੜੀ ॥

ئؤری ۔۔
ਤਨੰਿਕ ਮਾਰੇ ਿਿਕਾਤਲ ਤਖਨੁ ਤਟਕਣ ਨ ਤਿਿੇ ॥

ک
پ ِیدک امرے اکتتل ھِں نکِں ہن دِےت ۔۔

ਪਰਭ ਿਾਸ ਕਾ ਿੁਖੁ ਨ ਖਤਵ ਸਕਤਹ ਿਤੜ ਜੋਨੀ ਜੁਿੇ ॥

َک
رپَھب داس اک ُدھک ہن ھؤ سکہہ ڑھپ وجین ُجپے ۔۔
ਮਥੇ ਵਾਤਲ ਪਛਾਤੜਅਨੁ ਜਮ ਮਾਰਤਗ ਮੁਿੇ ॥

ےھتم وال اھچپرِنئ مج امرگ مُپے ۔۔

ਿੁਤਖ ਲਗੈ ਤਬਲਲਾਤਣਆ ਨਰਤਕ ਘੋਤਰ ਸੁਿੇ ॥

َ
ُدھک لگے نِلالاین رنک وھگر ُسیے ۔۔

ਕੰਤਿ ਲਾਇ ਿਾਸ ਰਤਖਅਨੁ ਨਾਨਕ ਹਤਰ ਸਿੇ ॥੨੦॥

ک
ھی
ہ
کیبھ ال ِئے داس ر ں نانک ر ےطس ۔۔۲۱۔۔
ਸਲੋਕ ਮਃ ੫ ॥

ولسک م۵ :۔۔
ਰਾਮੁ ਜਪਹੁ ਵਿਭਾਗੀਹੋ ਜਤਲ ਥਤਲ ਪੂਰਨੁ ਸੋਇ ॥

رام جبہؤ وداھبوہیگ لج لھت ئُؤرن وسۓ ۔۔

ਨਾਨਕ ਨਾਤਮ ਤਧਆਇਐ ਤਬਘਨੁ ਨ ਲਾਗੈ ਕੋਇ ॥੧॥

نِگ
ھ
َ
گ
ےیئ ں ہن ال ے وکۓ ۔۔۱۔۔
نانک نام دایھ َ
ਮਃ ੫ ॥

م۵ :۔۔

ਕੋਤਟ ਤਬਘਨ ਤਿਸੁ ਲਾਗਿੇ ਤਜਸ ਨੋ ਤਵਸਰੈ ਨਾਉ ॥

نگ
ج
ئ
ھ
ِ
ِ
ِ
وکت ں س الےتگ س ون ورسَے ناو ۔۔

ਨਾਨਕ ਅਨਤਿਨੁ ਤਬਲਪਿੇ ਤਜਉ ਸੁੰਞੈ ਘਤਰ ਕਾਉ ॥੨॥

نانک ادنِن نِلیپے ِج ٔپؤ ُسیبجے َ رھگ اکو ۔۔۲۔۔
ਪਉੜੀ ॥

ئؤری ۔۔
ਤਸਮਤਰ ਤਸਮਤਰ ਿਾਿਾਰੁ ਮਨੋਰਥ ਪੂਤਰਆ ॥

ِسمر ِسمر دانار ونمرھت ئُؤرنا ۔۔

ਇਛ ਪੁੰਨੀ ਮਤਨ ਆਸ ਗਏ ਤਵਸੂਤਰਆ ॥

اِھچ ُپ ّبی نم ا س ےئگ وِسُؤرنا ۔۔

ਪਾਇਆ ਨਾਮੁ ਤਨਧਾਨੁ ਤਜਸ ਨੋ ਭਾਲਿਾ ॥

نانا نام ن ِداھن ِجس ون اھبدلا ۔۔

ਜੋਤਿ ਤਮਲੀ ਸੰਤਗ ਜੋਤਿ ਰਤਹਆ ਘਾਲਿਾ ॥

وجت ملِی گنس وجت رایہ اھگدلا ۔۔
ਸੂਖ ਸਹਜ ਆਨੰਿ ਵੁਿੇ ਤਿਿੁ ਘਤਰ ॥

سہ
سُؤھک ج ا دنن ُوےھٹ پِپ رھگ ۔۔

ਆਵਣ ਜਾਣ ਰਹੇ ਜਨਮੁ ਨ ਿਹਾ ਮਤਰ ॥

ا ون اجن رےہ منج ہن اہت رم ۔۔
ਸਾਤਹਬੁ ਸੇਵਕੁ ਇਕੁ ਇਕੁ ਤਿਰਸਟਾਇਆ ॥

اصجِت ویسک اِک اِک درِاٹسنا ۔۔

ੁਗੁਰ ਪਰਸਾਤਿ ਨਾਨਕ ਸਤਚ ਸਮਾਇਆ ॥੨੧॥੧॥੨॥ ਸੁਧ

ُگر رپساد نانک چس امسنا ۔۔۲۱۔۔۱۔۔۲۔۔دسھ
ਰਾਗੁ ਗੂਜਰੀ ਭਗਿਾ ਕੀ ਬਾਣੀ

ب
راگ ُگؤرجی ھگیا یک ناین
ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪਰਸਾਤਿ ॥

اِک اواکنر سیگؤر رپساد ۔۔
ਸਰੀ ਕਬੀਰ ਜੀਉ ਕਾ ਚਉਪਿਾ ਘਰੁ ੨ ਿੂਜਾ ॥

رسی ریبک جپؤ اک جؤندا رھگ ُ ۲دواج ۔۔

ਚਾਤਰ ਪਾਵ ਿੁਇ ਤਸੰਗ ਗੁੰਗ ਮੁਖ ਿਬ ਕੈਸੇ ਗੁਨ ਗਈਹੈ ॥

اچر نا َو ُدےئ ِسیگ ُگیگ مُکھ پپ َ
کیسے ُگں گیب َہے ۔۔
ਊਿਿ ਬੈਿਿ ਿੇਗਾ ਪਤਰਹੈ ਿਬ ਕਿ ਮੂਿ ਲੁਕਈਹੈ ॥੧॥

اُوبھت ن َیبھت بھ َپگا ِرپ َہے پپ تک مُؤد لُکیبہے ۔۔۱۔۔
ਹਤਰ ਤਬਨੁ ਬੈਲ ਤਬਰਾਨੇ ਹੁਈਹੈ ॥

ہر پِں َپیل پِراےن ُہ ٔبہے َ۔۔

ਿਾਟੇ ਨਾਕਨ ਟੂਟੇ ਕਾਧਨ ਕੋਿਉ ਕੋ ਭੁਸੁ ਖਈਹੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ب ُھ ک
ھب
ہ
اھپےٹ نانک ئُؤےٹ اکدنھ وکدو وک س َ ے ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਸਾਰੋ ਤਿਨੁ ਿੋਲਿ ਬਨ ਮਹੀਆ ਅਜਹੁ ਨ ਪੇਟ ਅਘਈਹੈ ॥

گ
سارو دِن دولپ نب ایہم اچہؤ ہن پ َپت ا ٔھبہے َ۔۔

ਜਨ ਭਗਿਨ ਕੋ ਕਹੋ ਨ ਮਾਨੋ ਕੀਓ ਅਪਨੋ ਪਈਹੈ ॥੨॥

ب
ھ
گی
ب
ن
ی
ک
ہ
پ
نج ں وک وہک ہن امون ؤ اونپ َ ے ۔۔۲۔۔

ਿੁਖ ਸੁਖ ਕਰਿ ਮਹਾ ਭਰਤਮ ਬੂਿੋ ਅਤਨਕ ਜੋਤਨ ਭਰਮਈਹੈ ॥

ُدھک ُسکھ رکت اہم رھبم ئُؤدو ان ِک وجن رھبمیب َہے ۔۔

ਰਿਨ ਜਨਮੁ ਖੋਇਓ ਪਰਭੁ ਤਬਸਤਰਓ ਇਹੁ ਅਉਸਰੁ ਕਿ ਪਈਹੈ ॥੩॥

رنت منج وھکویئ رپَھب ِئسروی اوہی اورس تک نیب َہے ۔۔۳۔۔

ਭਰਮਿ ਤਿਰਿ ਿੇਲਕ ਕੇ ਕਤਪ ਤਜਉ ਗਤਿ ਤਬਨੁ ਰੈਤਨ ਤਬਹਈਹੈ ॥

ب
رھبمت ھِرت پ َیلک ےک پک ِج ٔپؤ گپ پِں َرنی ِبہیبہے ۔۔
ਕਹਿ ਕਬੀਰ ਰਾਮ ਨਾਮ ਤਬਨੁ ਮੂੰਿ ਧੁਨੇ ਪਛੁਿਈਹੈ ॥੪॥੧॥

ب
ج
کہت ریبک رام نام پِں مُؤند د ُھپے ھییب َہے ۔۔۴۔۔۱۔۔
ਗੂਜਰੀ ਘਰੁ ੩ ॥

ُگؤرجی رھگ ۳۔۔
ਮੁਤਸ ਮੁਤਸ ਰੋਵੈ ਕਬੀਰ ਕੀ ਮਾਈ ॥

مُس مُس رو َوے ریبک یک امیئ ۔۔
ਏ ਬਾਤਰਕ ਕੈਸੇ ਜੀਵਤਹ ਰਘੁਰਾਈ ॥੧॥

گ
اے نارِک َ
کیسے ِجپؤہِ ر ُھرایئ ۔۔۱۔۔
ਿਨਨਾ ਬੁਨਨਾ ਸਭੁ ਿਤਜਓ ਹੈ ਕਬੀਰ ॥

ب
ےہ ریبک ۔۔
اننت ُنییا سیھ چِپؤ َ

ਹਤਰ ਕਾ ਨਾਮੁ ਤਲਤਖ ਲੀਓ ਸਰੀਰ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ہر اک نام لک ِھ ل ِٔپؤ رسری ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਜਬ ਲਗੁ ਿਾਗਾ ਬਾਹਉ ਬੇਹੀ ॥

جت گل نااگ ناہؤ پبہی ۔۔

ਿਬ ਲਗੁ ਤਬਸਰੈ ਰਾਮੁ ਸਨੇਹੀ ॥੨॥

پپ گل ِئس َرے رام سیبہی ۔۔۲۔۔
ਓਛੀ ਮਤਿ ਮੇਰੀ ਜਾਤਿ ਜੁਲਾਹਾ ॥

اویھچ مت ریمی اجت ُچالاہ ۔۔
ਹਤਰ ਕਾ ਨਾਮੁ ਲਤਹਓ ਮੈ ਲਾਹਾ ॥੩॥

ہر اک نام لہپؤ م َے الاہ ۔۔۳۔۔

ਕਹਿ ਕਬੀਰ ਸੁਨਹੁ ਮੇਰੀ ਮਾਈ ॥

کہت ریبک ُسبہؤ ریمی امیئ ۔۔

ਹਮਰਾ ਇਨ ਕਾ ਿਾਿਾ ਏਕੁ ਰਘੁਰਾਈ ॥੪॥੨॥

گ
رمہا اِن اک دانا انک ر ُھرایئ ۔۔۴۔۔۲۔۔
ਗੂਜਰੀ ਸਰੀ ਨਾਮਿੇਵ ਜੀ ਕੇ ਪਿੇ ਘਰੁ ੧

ُگؤرجی رسی نادموی یج ےک ندے رھگ ۱
ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪਰਸਾਤਿ ॥

اِک اواکنر سیگؤر رپساد ۔۔
ਜੌ ਰਾਜੁ ਿੇਤਹ ਿ ਕਵਨ ਬਿਾਈ ॥

ٔجؤ راچ دہہی ت وکَن ندایئ ۔۔
ਜੌ ਭੀਖ ਮੰਗਾਵਤਹ ਿ ਤਕਆ ਘਤਟ ਜਾਈ ॥੧॥

ب
ھ
ی
ک
ِ
وجٔ ھ اگنموہ ت ایک ٹھگ اجیئ ۔۔۱۔۔
ਿੂੰ ਹਤਰ ਭਜੁ ਮਨ ਮੇਰੇ ਪਿੁ ਤਨਰਬਾਨੁ ॥

ئُؤن ہر جھب نم ریمے ند پِرنان ۔۔

ਬਹੁਤਰ ਨ ਹੋਇ ਿੇਰਾ ਆਵਨ ਜਾਨੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ب ُہر ہن وہۓ ریتا ا ون اجن ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਸਭ ਿੈ ਉਪਾਈ ਭਰਮ ਭੁਲਾਈ ॥

ب
سیھ ئَے اُنایئ رھبم ھُالیئ ۔۔

ਤਜਸ ਿੂੰ ਿੇਵਤਹ ਤਿਸਤਹ ਬੁਝਾਈ ॥੨॥

ب
سج ئُؤن دویہِ ئِسہہ ُجھایئ ۔۔۲۔۔
ਸਤਿਗੁਰੁ ਤਮਲੈ ਿ ਸਹਸਾ ਜਾਈ ॥

سیگؤر ملَ ِے ت سہسا اجیئ ۔۔

ਤਕਸੁ ਹਉ ਪੂਜਉ ਿੂਜਾ ਨਿਤਰ ਨ ਆਈ ॥੩॥

کِس ہؤ ئُؤجؤ ُدواج دنر ہن ا یئ ۔۔۳۔۔
ਏਕੈ ਪਾਥਰ ਕੀਜੈ ਭਾਉ ॥

اےکیَ نارھت کبج َے اھبو ۔۔

ਿੂਜੈ ਪਾਥਰ ਧਰੀਐ ਪਾਉ ॥

ُدو َچے نارھت درھ پپے َ ناو ۔۔
ਜੇ ਓਹੁ ਿੇਉ ਿ ਓਹੁ ਭੀ ਿੇਵਾ ॥

ےج او ُہ دئؤ ت او ُہ یھب دویا ۔۔
ਕਤਹ ਨਾਮਿੇਉ ਹਮ ਹਤਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ॥੪॥੧॥

ہہک نادمئؤ مہ ہر یک َسیؤا ۔۔۴۔۔۱۔۔
ਗੂਜਰੀ ਘਰੁ ੧ ॥

ُگؤرجی رھگ ۱۔۔

ਮਲੈ ਨ ਲਾਛੈ ਪਾਰ ਮਲੋ ਪਰਮਲੀਓ ਬੈਿੋ ਰੀ ਆਈ ॥

چ
ملَے ہن ال َھے

نی ب
نار ولم رپویلم َ ھؤ ری ا یئ ۔۔

ਆਵਿ ਤਕਨੈ ਨ ਪੇਤਖਓ ਕਵਨੈ ਜਾਣੈ ਰੀ ਬਾਈ ॥੧॥

پی ک
وک ئَے اج ئَے ری نایئ ۔۔۱۔۔
ا وت ک ِ َپے ہن ھپؤ َ
ਕਉਣੁ ਕਹੈ ਤਕਤਣ ਬੂਝੀਐ ਰਮਈਆ ਆਕੁਲੁ ਰੀ ਬਾਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

چ
ےہک کِں وب ھیپے رمییا ا ُکل ری نایئ ۔۔۱۔۔راہو۔۔
کؤن َ
ਤਜਉ ਆਕਾਸੈ ਪੰਖੀਅਲੋ ਖੋਜੁ ਤਨਰਤਖਓ ਨ ਜਾਈ ॥

پی ک
پِ ک
ھی
ھ
پ
ل
ِ
ی
ؤ وھکچ ر ؤ ہن اجیئ ۔۔
ِج ٔپؤ ا اکےسَ

ਤਜਉ ਜਲ ਮਾਝੈ ਮਾਛਲੋ ਮਾਰਗੁ ਪੇਖਣੋ ਨ ਜਾਈ ॥੨॥

پی ک
چ
ِج ٔپؤ لج ام َھے امولھچ امرگ ھپؤ ہن اجیئ ۔۔۲۔۔
ਤਜਉ ਆਕਾਸੈ ਘੜੂਅਲੋ ਤਮਰਗ ਤਿਰਸਨਾ ਭਤਰਆ ॥

ِج ٔپؤ ا اکےسَ ڑھگُوولئ رمِگ رتِانس رھبنا ۔۔

ਨਾਮੇ ਚੇ ਸੁਆਮੀ ਬੀਿਲੋ ਤਜਤਨ ਿੀਨੈ ਜਤਰਆ ॥੩॥੨॥

نی ب
ناےم ےچ سُؤا یم ِ ھلؤ ِجں نی َپے رجنا ۔۔۳۔۔۲۔۔
ਗੂਜਰੀ ਸਰੀ ਰਤਵਿਾਸ ਜੀ ਕੇ ਪਿੇ ਘਰੁ ੩

ُگؤرجی رسی رونداس یج ےک ندے رھگ ۳
ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪਰਸਾਤਿ ॥

اِک اواکنر سیگؤر رپساد ۔۔
ਿੂਧੁ ਿ ਬਛਰੈ ਥਨਹੁ ਤਬਟਾਤਰਓ ॥

ب
ُدودھ ت رھچبَے ھبہؤ پِیاروی ۔۔

ਿੂਲੁ ਭਵਤਰ ਜਲੁ ਮੀਤਨ ਤਬਗਾਤਰਓ ॥੧॥

ب
ُھؤل وھبَر لج مِیں ِئگاروی ۔۔۱۔۔

ਮਾਈ ਗੋਤਬੰਿ ਪੂਜਾ ਕਹਾ ਲੈ ਚਰਾਵਉ ॥

امیئ وگپِید ئُؤاج اہک لَے رچاوو ۔۔

ਅਵਰੁ ਨ ਿੂਲੁ ਅਨੂਪੁ ਨ ਪਾਵਉ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ب
ا َور ہن ُھؤل ائُؤت ہن ناوو ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਮੈਲਾਗਰ ਬੇਰਹੇ ਹੈ ਭੁਇਅੰਗਾ ॥

ےہ ب ُھیپگا ۔۔
مَیالرگ نتَرےھ َ

ਤਬਖੁ ਅੰਤਮਰਿੁ ਬਸਤਹ ਇਕ ਸੰਗਾ ॥੨॥

نِکھ ارمِت ئس ِہ اِک اگنس ۔۔۲۔۔
ਧੂਪ ਿੀਪ ਨਈਬੇਿਤਹ ਬਾਸਾ ॥

دھُؤت دپپ نییییدہِ ناسا ۔۔

ਕੈਸੇ ਪੂਜ ਕਰਤਹ ਿੇਰੀ ਿਾਸਾ ॥੩॥

َ
کیسے ئُؤچ رکہِ ریتی داسا ۔۔۳۔۔
ਿਨੁ ਮਨੁ ਅਰਪਉ ਪੂਜ ਚਰਾਵਉ ॥

نت نم ارئؤ ئُؤچ رچاوو ۔۔
ਗੁਰ ਪਰਸਾਤਿ ਤਨਰੰਜਨੁ ਪਾਵਉ ॥੪॥

ُگر رپساد پِرنجن ناوو ۔۔۴۔۔

ਪੂਜਾ ਅਰਚਾ ਆਤਹ ਨ ਿੋਰੀ ॥

ئُؤاج اراچ ا ےہ ہن وتری ۔۔

ਕਤਹ ਰਤਵਿਾਸ ਕਵਨ ਗਤਿ ਮੋਰੀ ॥੫॥੧॥

ہہک رونداس وکَن گپ ومری ۔۔۵۔۔۱۔۔
ਗੂਜਰੀ ਸਰੀ ਤਿਰਲੋਚਨ ਜੀਉ ਕੇ ਪਿੇ ਘਰੁ ੧

ُگؤرجی رسی رتِولنچ جپؤ ےک ندے رھگ ۱
ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪਰਸਾਤਿ ॥

اِک اواکنر سیگؤر رپساد ۔۔
ਅੰਿਰੁ ਮਤਲ ਤਨਰਮਲੁ ਨਹੀ ਕੀਨਾ ਬਾਹਤਰ ਭੇਖ ਉਿਾਸੀ ॥

ب
ھ
َ
ی
ک
ارتن لم پِرلم یہن انیک ناہر ھ اُدایس ۔۔

ਤਹਰਿੈ ਕਮਲੁ ਘਤਟ ਬਰਹਮੁ ਨ ਚੀਨਹਾ ਕਾਹੇ ਭਇਆ ਸੰਤਨਆਸੀ ॥੧॥

چب
سییایس ۔۔۱۔۔
ہِر َدے لمک ٹھگ پرمہ ہن ی ہھا اکےہ ایھب ِ
ਭਰਮੇ ਭੂਲੀ ਰੇ ਜੈ ਚੰਿਾ ॥

ب
رھبےم ُھؤیل رے ےجَ دنچا ۔۔
ਨਹੀ ਨਹੀ ਚੀਤਨਹਆ ਪਰਮਾਨੰਿਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ب
یہن یہن چی ہھیا رپامدننا ۔۔۱۔۔راہو۔۔

ਘਤਰ ਘਤਰ ਖਾਇਆ ਤਪੰਿੁ ਬਧਾਇਆ ਤਖੰਥਾ ਮੁੰਿਾ ਮਾਇਆ ॥

ک
ب
ھ
ی
ِ
م
ی
رھگ رھگ اھکنا پِید دباھنا ھا ُ دا امنا ۔۔

ਭੂਤਮ ਮਸਾਣ ਕੀ ਭਸਮ ਲਗਾਈ ਗੁਰ ਤਬਨੁ ਿਿੁ ਨ ਪਾਇਆ ॥੨॥

ب
ُھؤم اسمن یک مسھب اگلیئ ُگر پِں پپ ہن نانا ۔۔۲۔۔
ਕਾਇ ਜਪਹੁ ਰੇ ਕਾਇ ਿਪਹੁ ਰੇ ਕਾਇ ਤਬਲੋਵਹੁ ਪਾਣੀ ॥

اکۓ جبہؤ رے اکۓ پبہؤ رے اکۓ نِلؤووہ ناین ۔۔

ਲਖ ਚਉਰਾਸੀਹ ਤਜਤਨਹ ਉਪਾਈ ਸੋ ਤਸਮਰਹੁ ਤਨਰਬਾਣੀ ॥੩॥

ِجب
س
ِ
ھ
پ
ِ
م
ُ
ھکل جؤرایس ھِ انایئ وس روہ رناین ۔۔۳۔۔

ਕਾਇ ਕਮੰਿਲੁ ਕਾਪੜੀਆ ਰੇ ਅਿਸਤਿ ਕਾਇ ਤਿਰਾਹੀ ॥

ب
ب
اکۓ ڈنمکل اکڑپِنا رے ا ھسیھ اکۓ ھِرایہ ۔۔

ਬਿਤਿ ਤਿਰਲੋਚਨੁ ਸੁਨੁ ਰੇ ਪਰਾਣੀ ਕਣ ਤਬਨੁ ਗਾਹੁ ਤਕ ਪਾਹੀ ॥੪॥੧॥

دبت رتِولنچ ُسں رے رپَاین نک پِں اگوہ ےک نایہ ۔۔۴۔۔۱۔۔
ਗੂਜਰੀ ॥

ُگؤرجی ۔۔
ਅੰਤਿ ਕਾਤਲ ਜੋ ਲਛਮੀ ਤਸਮਰੈ ਐਸੀ ਤਚੰਿਾ ਮਤਹ ਜੇ ਮਰੈ ॥

اپپ اکل وج یمھچل ِسم َرے ایسی ِچییا ہہم ےج م َ َرے ۔۔
ਸਰਪ ਜੋਤਨ ਵਤਲ ਵਤਲ ਅਉਿਰੈ ॥੧॥

رست وجن ول ول اورتَے ۔۔۱۔۔
ਅਰੀ ਬਾਈ ਗੋਤਬਿ ਨਾਮੁ ਮਤਿ ਬੀਸਰੈ ॥ ਰਹਾਉ ॥

اری نایئ وگنِد نام مت رسیبَے ۔۔راہو۔۔
ਅੰਤਿ ਕਾਤਲ ਜੋ ਇਸਿਰੀ ਤਸਮਰੈ ਐਸੀ ਤਚੰਿਾ ਮਤਹ ਜੇ ਮਰੈ ॥

اپپ اکل وج اِرتسی ِسم َرے ایسی ِچییا ہہم ےج م َ َرے ۔۔
ਬੇਸਵਾ ਜੋਤਨ ਵਤਲ ਵਤਲ ਅਉਿਰੈ ॥੨॥

َنیسؤا وجن ول ول اورتَے ۔۔۲۔۔

ਅੰਤਿ ਕਾਤਲ ਜੋ ਲਤੜਕੇ ਤਸਮਰੈ ਐਸੀ ਤਚੰਿਾ ਮਤਹ ਜੇ ਮਰੈ ॥

اپپ اکل وج ڑلےک ِسم َرے ایسی ِچییا ہہم ےج م َ َرے ۔۔

ਸੂਕਰ ਜੋਤਨ ਵਤਲ ਵਤਲ ਅਉਿਰੈ ॥੩॥

سُؤرک وجن ول ول اورتَے ۔۔۳۔۔
ਅੰਤਿ ਕਾਤਲ ਜੋ ਮੰਿਰ ਤਸਮਰੈ ਐਸੀ ਤਚੰਿਾ ਮਤਹ ਜੇ ਮਰੈ ॥

اپپ اکل وج دنمر ِسم َرے ایسی ِچییا ہہم ےج م َ َرے ۔۔
ਪਰੇਿ ਜੋਤਨ ਵਤਲ ਵਤਲ ਅਉਿਰੈ ॥੪॥

رپَپپ وجن ول ول اورتَے ۔۔۴۔۔
ਅੰਤਿ ਕਾਤਲ ਨਾਰਾਇਣੁ ਤਸਮਰੈ ਐਸੀ ਤਚੰਿਾ ਮਤਹ ਜੇ ਮਰੈ ॥

اپپ اکل نارانئ ِسم َرے ایسی ِچییا ہہم ےج م َ َرے ۔۔

ਬਿਤਿ ਤਿਲੋਚਨੁ ਿੇ ਨਰ ਮੁਕਿਾ ਪੀਿੰਬਰੁ ਵਾ ਕੇ ਤਰਿੈ ਬਸੈ ॥੫॥੨॥

دبت نِلؤنچ ےت رن مُکیا نیییتر وا ےک ر َِدے ئ َسے ۔۔۵۔۔۲۔۔
ਗੂਜਰੀ ਸਰੀ ਜੈਿੇਵ ਜੀਉ ਕਾ ਪਿਾ ਘਰੁ ੪

ُگؤرجی رسی دیجوی جپؤ اک ندا رھگ ۴
ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪਰਸਾਤਿ ॥

اِک اواکنر سیگؤر رپساد ۔۔
ਪਰਮਾਤਿ ਪੁਰਖਮਨੋਤਪਮੰ ਸਤਿ ਆਤਿ ਭਾਵ ਰਿੰ ॥

پ کھمپ ِب
پ
م
س
اھبو ر ں ۔۔
رپامد ُر ؤ ں ت ا د َ

ਪਰਮਿਭੁਿੰ ਪਰਤਿਤਿ ਪਰੰ ਜਤਿਤਚੰਤਿ ਸਰਬ ਗਿੰ ॥੧॥

ُب
گی
ھی
ک
ِ
ج
پ
چ
رپدم ں رپ رِت رپن د ِ ت رست ں ۔۔۱۔۔
ਕੇਵਲ ਰਾਮ ਨਾਮ ਮਨੋਰਮੰ ॥

ویکل رام نام ونمرمں ۔۔

ਬਤਿ ਅੰਤਮਰਿ ਿਿ ਮਇਅੰ ॥

م
دب ارمِت پپ ییں ۔۔

ਨ ਿਨੋਤਿ ਜਸਮਰਣੇਨ ਜਨਮ ਜਰਾਤਧ ਮਰਣ ਭਇਅੰ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ج
بھ
ی
ی
ہن دئَؤت سمرن َیں منج رجادھ رمن ں ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਇਛਤਸ ਜਮਾਤਿ ਪਰਾਭਯੰ ਜਸੁ ਸਵਸਤਿ ਸੁਤਿਿ ਤਿਿੰ ॥

ب
چ
پ
ھی
س
ک
ک
ِ
ا ھس امجد رپا ں سج وسَست ُ رِت ر ں ۔۔
ਭਵ ਭੂਿ ਭਾਵ ਸਮਤਬਯਅੰ ਪਰਮੰ ਪਰਸੰਨਤਮਿੰ ॥੨॥

س
می
ب ب
ی
م
ی
سب
ّ
ں رپ ں رپ مِدن ۔۔۲۔۔
اھبو
َھؤ ُھؤت َ
ਲੋਭਾਤਿ ਤਿਰਸਤਟ ਪਰ ਤਗਰਹੰ ਜਤਿਤਬਤਧ ਆਚਰਣੰ ॥

ولاھبد د ِرست رپ گِرہں چدنِدھ ا رچپں ۔۔

ਿਤਜ ਸਕਲ ਿੁਹਤਿਿ ਿੁਰਮਿੀ ਭਜੁ ਚਿਧਰ ਸਰਣੰ ॥੩॥

جت لکس ُدرکہِت ُدریتم جھب رکچدرھ رسپں ۔۔۳۔۔

ਹਤਰ ਭਗਿ ਤਨਜ ਤਨਹਕੇਵਲਾ ਤਰਿ ਕਰਮਣਾ ਬਚਸਾ ॥

ِب
ب
ب
ِ
ہ
ک
پ
چ
ہر تگھب ج ؤال رِد رکانم سا ۔۔

ਜੋਗੇਨ ਤਕੰ ਜਗੇਨ ਤਕੰ ਿਾਨੇਨ ਤਕੰ ਿਪਸਾ ॥੪॥

وجنیگ کِں چ َگیں کں دانین کں نیسا ۔۔۴۔۔
ਗੋਤਬੰਿ ਗੋਤਬੰਿੇਤਿ ਜਤਪ ਨਰ ਸਕਲ ਤਸਤਧ ਪਿੰ ॥

وگپِید وگپِی َدپپ جت رن لکس سِدھ ندن ۔۔
ਜੈਿੇਵ ਆਇਉ ਿਸ ਸਿੁਟੰ ਭਵ ਭੂਿ ਸਰਬ ਗਿੰ ॥੫॥੧॥

س ب ب
دیجوی ا ویئ ست فُیں َھؤ ُھؤت رست گیں ۔۔۵۔۔۱۔۔

ੴ ਸਤਿ ਨਾਮੁ ਕਰਿਾ ਪੁਰਖੁ ਤਨਰਭਉ ਤਨਰਵੈਰੁ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤਿ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪਰਸਾਤਿ ॥

َسیب
ب
ھ
ُ
گ
ں ر رپساد ۔۔
اِک اواکنر ست نام رکنا ُپرھک پِر ھؤ پِروری ااکل مُؤرت اوجین
ਰਾਗੁ ਿੇਵਗੰਧਾਰੀ ਮਹਲਾ ੪ ਘਰੁ ੧ ॥

راگ دویدنگاھری ہلحم  ۴رھگ ۱۔۔
ਸੇਵਕ ਜਨ ਬਨੇ ਿਾਕੁਰ ਤਲਵ ਲਾਗੇ ॥

ویسک نج ےنب اھٹ ُکر لِؤ الےگ ۔۔

ਜੋ ਿੁਮਰਾ ਜਸੁ ਕਹਿੇ ਗੁਰਮਤਿ ਤਿਨ ਮੁਖ ਭਾਗ ਸਭਾਗੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

وج ُبمرا سج ےتہک ُگرمت پِں مُکھ اھبگ اھبسےگ ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਟੂਟੇ ਮਾਇਆ ਕੇ ਬੰਧਨ ਿਾਹੇ ਹਤਰ ਰਾਮ ਨਾਮ ਤਲਵ ਲਾਗੇ ॥

ئُؤےٹ امنا ےک دنبنھ اھپےہ ہر رام نام لِؤ الےگ ۔۔

ਹਮਰਾ ਮਨੁ ਮੋਤਹਓ ਗੁਰ ਮੋਹਤਨ ਹਮ ਤਬਸਮ ਭਈ ਮੁਤਖ ਲਾਗੇ ॥੧॥

ئس
رمہا نم ومویہ ُگر ومنہ مہ ِ م یئھب مُکھ الےگ ۔۔۱۔۔

ਸਗਲੀ ਰੈਤਣ ਸੋਈ ਅੰਤਧਆਰੀ ਗੁਰ ਤਕੰਚਿ ਤਕਰਪਾ ਜਾਗੇ ॥

سگلی َرنی وسیئ ادنایھری ُگر کِبچت کِرنا اجےگ ۔۔

ਜਨ ਨਾਨਕ ਕੇ ਪਰਭ ਸੁੰਿਰ ਸੁਆਮੀ ਮੋਤਹ ਿੁਮ ਸਤਰ ਅਵਰੁ ਨ ਲਾਗੇ ॥੨॥੧॥

ُب
نج نانک ےک رپَھب ُسیدر سُؤا یم ومہِ م رس ا َور ہن الےگ ۔۔۲۔۔۱۔۔
ਿੇਵਗੰਧਾਰੀ ॥

دویدنگاھری ۔۔
ਮੇਰੋ ਸੁੰਿਰੁ ਕਹਹੁ ਤਮਲੈ ਤਕਿੁ ਗਲੀ ॥

ریمو ُسیدر کہہؤ ملَ ِے کِپ یلگ ۔۔

ਹਤਰ ਕੇ ਸੰਿ ਬਿਾਵਹੁ ਮਾਰਗੁ ਹਮ ਪੀਛੈ ਲਾਤਗ ਚਲੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

پ بج
َ
ھ
ہر ےک سیت اتبووہ امرگ مہ ے الگ یلچ ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਤਪਰਅ ਕੇ ਬਚਨ ਸੁਖਾਨੇ ਹੀਅਰੈ ਇਹ ਚਾਲ ਬਨੀ ਹੈ ਭਲੀ ॥

ب
ھل
پِرِنا ےک نچب ُسکھاےن ہیت َرے اہہی اچل ینب ےہَ ی ۔۔
ਲਟੁਰੀ ਮਧੁਰੀ ਿਾਕੁਰ ਭਾਈ ਓਹ ਸੁੰਿਤਰ ਹਤਰ ਢੁਤਲ ਤਮਲੀ ॥੧॥

لتُری دمُرھی اھٹ ُکر اھبیئ اوہ ُسیدر ہر ُدلھ ملِی ۔۔۱۔۔

ਏਕੋ ਤਪਰਉ ਸਖੀਆ ਸਭ ਤਪਰਅ ਕੀ ਜੋ ਭਾਵੈ ਤਪਰ ਸਾ ਭਲੀ ॥

ب
ھل
اوکی پِرو ایھکس سیھ پِرِنا یک وج اھبوے پِر سا ی ۔۔

ਨਾਨਕੁ ਗਰੀਬੁ ਤਕਆ ਕਰੈ ਤਬਚਾਰਾ ਹਤਰ ਭਾਵੈ ਤਿਿੁ ਰਾਤਹ ਚਲੀ ॥੨॥੨॥

نانک رگبی ایک رکَے ِبچارا ہر اھبوے پِپ راہِ یلچ ۔۔۲۔۔۲۔۔
ਿੇਵਗੰਧਾਰੀ ॥

دویدنگاھری ۔۔
ਮੇਰੇ ਮਨ ਮੁਤਖ ਹਤਰ ਹਤਰ ਹਤਰ ਬੋਲੀਐ ॥

ریمے نم مُکھ ہر ہر ہر وبےئیل ۔۔

ਗੁਰਮੁਤਖ ਰੰਤਗ ਚਲੂਲੈ ਰਾਿੀ ਹਤਰ ਪਰੇਮ ਭੀਨੀ ਚੋਲੀਐ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ب
ب
ھ
ی
ِ
ل
پ
ُگرمُکھ رنگ چلُؤ لَے رایت ہر رپمی ی وچ َے ۔۔۱۔۔راہو۔۔

ਹਉ ਤਿਰਉ ਤਿਵਾਨੀ ਆਵਲ ਬਾਵਲ ਤਿਸੁ ਕਾਰਤਣ ਹਤਰ ਢੋਲੀਐ ॥

ب
ہؤ ھِرو دِواین ا ول ناول ئِس اکرن ہر دوھ ل َ ٔپے ۔۔

ਕੋਈ ਮੇਲੈ ਮੇਰਾ ਪਰੀਿਮੁ ਤਪਆਰਾ ਹਮ ਤਿਸ ਕੀ ਗੁਲ ਗੋਲੀਐ ॥੧॥

وکیئ میلَے ریما رپمتی ایپرا مہ ئِس یک گُل وگےیلَ ۔۔۱۔۔

ਸਤਿਗੁਰੁ ਪੁਰਖੁ ਮਨਾਵਹੁ ਅਪੁਨਾ ਹਤਰ ਅੰਤਮਰਿੁ ਪੀ ਝੋਲੀਐ ॥

چ
سیگؤر ُپرھک انمووہ اانپ ہر ارمِت یپ َھؤےیلَ ۔۔

ਗੁਰ ਪਰਸਾਤਿ ਜਨ ਨਾਨਕ ਪਾਇਆ ਹਤਰ ਲਾਧਾ ਿੇਹ ਟੋਲੀਐ ॥੨॥੩॥

ُگر رپساد نج نانک نانا ہر الداھ دہہی وٹ ل ٔپے َ۔۔۲۔۔۳۔۔
ਿੇਵਗੰਧਾਰੀ ॥

دویدنگاھری ۔۔
ਅਬ ਹਮ ਚਲੀ ਿਾਕੁਰ ਪਤਹ ਹਾਤਰ ॥

ات مہ یلچ اھٹ ُکر بہہ اہر ۔۔

ਜਬ ਹਮ ਸਰਤਣ ਪਰਭੂ ਕੀ ਆਈ ਰਾਖੁ ਪਰਭੂ ਭਾਵੈ ਮਾਤਰ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ب
ب
جت مہ رسن رپ ُھؤ یک ا یئ راھک رپ ُھؤ اھبوے امر ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਲੋਕਨ ਕੀ ਚਿੁਰਾਈ ਉਪਮਾ ਿੇ ਬੈਸੰਿਤਰ ਜਾਤਰ ॥

ن
ولنک یک چتُرایئ اُامپ ےت َیسیتر اجر ۔۔

ਕੋਈ ਭਲਾ ਕਹਉ ਭਾਵੈ ਬੁਰਾ ਕਹਉ ਹਮ ਿਨੁ ਿੀਓ ਹੈ ਢਾਤਰ ॥੧॥

ب
وکیئ ھال کہؤ اھبوے ُپرا کہؤ مہ نت ِدئؤ ےہَ داھر ۔۔۱۔۔

ਜੋ ਆਵਿ ਸਰਤਣ ਿਾਕੁਰ ਪਰਭੁ ਿੁਮਰੀ ਤਿਸੁ ਰਾਖਹੁ ਤਕਰਪਾ ਧਾਤਰ ॥

ک
وج ا وت رسن اھٹرک رپَھب ُبمری ئِس را ھہؤ کِرنا داھر ۔۔

ਜਨ ਨਾਨਕ ਸਰਤਣ ਿੁਮਾਰੀ ਹਤਰ ਜੀਉ ਰਾਖਹੁ ਲਾਜ ਮੁਰਾਤਰ ॥੨॥੪॥

ک
نج نانک رسن ُبماری ہر جپؤ را ھہؤ الچ مُرار ۔۔۲۔۔۴۔۔
ਿੇਵਗੰਧਾਰੀ ॥

دویدنگاھری ۔۔

ਹਤਰ ਗੁਣ ਗਾਵੈ ਹਉ ਤਿਸੁ ਬਤਲਹਾਰੀ ॥

ُگ
اگوے ہؤ ئِس اہلبری ۔۔
ہر ں َ

ਿੇਤਖ ਿੇਤਖ ਜੀਵਾ ਸਾਧ ਗੁਰ ਿਰਸਨੁ ਤਜਸੁ ਤਹਰਿੈ ਨਾਮੁ ਮੁਰਾਰੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

دھکی دھکی ِجپؤا سادھ ُگر درنس ِجس ہِر َدے نام مُراری ۔۔۱۔۔راہو۔۔

ਿੁਮ ਪਤਵਿਰ ਪਾਵਨ ਪੁਰਖ ਪਰਭ ਸੁਆਮੀ ਹਮ ਤਕਉ ਕਤਰ ਤਮਲਹ ਜੂਿਾਰੀ ॥

ُب
م وپِرت ناون ُپرھک رپَھب سُؤا یم مہ کپؤ رک ملِہہ ُجؤاھٹری ۔۔

ਹਮਰੈ ਜੀਇ ਹੋਰੁ ਮੁਤਖ ਹੋਰੁ ਹੋਿ ਹੈ ਹਮ ਕਰਮਹੀਣ ਕੂਤੜਆਰੀ ॥੧॥

رمہَے جبی وہر مُکھ وہر وہت ےہَ مہ رکنیہم ُکؤرناری ۔۔۱۔۔
ਹਮਰੀ ਮੁਿਰ ਨਾਮੁ ਹਤਰ ਸੁਆਮੀ ਤਰਿ ਅੰਿਤਰ ਿੁਸਟ ਿੁਸਟਾਰੀ ॥

رمہی مُدر نام ہر سُؤا یم رِد ارتن ُدست ُداٹسری ۔۔
ਤਜਉ ਭਾਵੈ ਤਿਉ ਰਾਖਹੁ ਸੁਆਮੀ ਜਨ ਨਾਨਕ ਸਰਤਣ ਿੁਮਹਾਰੀ ॥੨॥੫॥

ُب
ک
م
ہ
اھبوے پپؤ را ھہؤ سُؤا یم نج نانک رسن ھاری ۔۔۲۔۔۵۔۔
ویج َ
ਿੇਵਗੰਧਾਰੀ ॥

دویدنگاھری ۔۔
ਹਤਰ ਕੇ ਨਾਮ ਤਬਨਾ ਸੁੰਿਤਰ ਹੈ ਨਕਟੀ ॥

ہر ےک نام پِیا ُسیدر ےہَ نکبی ۔۔

ਤਜਉ ਬੇਸੁਆ ਕੇ ਘਤਰ ਪੂਿੁ ਜਮਿੁ ਹੈ ਤਿਸੁ ਨਾਮੁ ਪਤਰਓ ਹੈ ਧਰਕਟੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ےہ ئِس نام رپئَؤ ےہَ درھّکبی ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ِجپؤٔ وسیبا ےک رھگ ئُؤت چمت َ
ਤਜਨ ਕੈ ਤਹਰਿੈ ਨਾਤਹ ਹਤਰ ਸੁਆਮੀ ਿੇ ਤਬਗੜ ਰੂਪ ਬੇਰਕਟੀ ॥

ِجں ےکَ ہِر َدے نا ِہے ہر سُؤا یم ےت نِگر ُروت نتَرکبی ۔۔

ਤਜਉ ਤਨਗੁਰਾ ਬਹੁ ਬਾਿਾ ਜਾਣੈ ਓਹੁ ਹਤਰ ਿਰਗਹ ਹੈ ਭਰਸਟੀ ॥੧॥

ُ
ِج ٔپؤ نگِرا

وہب نانا اج ئَے اووہ ہر درہگ ےہَ رھبیٹس ۔۔۱۔۔

ਤਜਨ ਕਉ ਿਇਆਲੁ ਹੋਆ ਮੇਰਾ ਸੁਆਮੀ ਤਿਨਾ ਸਾਧ ਜਨਾ ਪਗ ਚਕਟੀ ॥

ِجں کؤ دنال وہا ریما سُؤا یم پ ِیا سادھ انج نگ چکبی ۔

ਨਾਨਕ ਪਤਿਿ ਪਤਵਿ ਤਮਤਲ ਸੰਗਤਿ ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਛੈ ਛੁਕਟੀ ॥੨॥੬॥ ਛਕਾ ੧

چ چ
کب
ھ
ُ
نانک پپِت وپِت مِل تگنس ُگر سیگؤر نا َھے ی ۔۔۲۔۔۶۔۔اکھچ ۱
ਿੇਵਗੰਧਾਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ਘਰੁ ੨

دویدنگاھری ہلحم  ۵رھگ ۲
ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪਰਸਾਤਿ ॥

اِک اواکنر سیگؤر رپساد ۔۔
ਮਾਈ ਗੁਰ ਚਰਣੀ ਤਚਿੁ ਲਾਈਐ ॥

امیئ ُگر رچین ِجت ال پ ٔپے ۔۔

ਪਰਭੁ ਹੋਇ ਤਿਪਾਲੁ ਕਮਲੁ ਪਰਗਾਸੇ ਸਿਾ ਸਿਾ ਹਤਰ ਤਧਆਈਐ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

رپَھب وہۓ کِرنال لمک رپاگےس دسا دسا ہر دایھ نیپے َ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਅੰਿਤਰ ਏਕੋ ਬਾਹਤਰ ਏਕੋ ਸਭ ਮਤਹ ਏਕੁ ਸਮਾਈਐ ॥

ارتن اوکی ناہر اوکی سیھ ہہم انک امس پ ٔپے ۔۔

ਘਤਟ ਅਵਘਤਟ ਰਤਵਆ ਸਭ ਿਾਈ ਹਤਰ ਪੂਰਨ ਬਰਹਮੁ ਤਿਖਾਈਐ ॥੧॥

ٹھگ ا َوٹھگ روِنا سیھ اھٹیئ ہر ئُؤرن پرمہ دِاھک پ ٔپے ۔۔۱۔۔

ਉਸਿਤਿ ਕਰਤਹ ਸੇਵਕ ਮੁਤਨ ਕੇਿੇ ਿੇਰਾ ਅੰਿੁ ਨ ਕਿਹੂ ਪਾਈਐ ॥

اُسیت رکہِ ویسک مُں َ
کیپے ریتا اپپ ہن کبہ ُؤ نا پپَے ۔۔

ਸੁਖਿਾਿੇ ਿੁਖ ਭੰਜਨ ਸੁਆਮੀ ਜਨ ਨਾਨਕ ਸਿ ਬਤਲ ਜਾਈਐ ॥੨॥੧॥

ُسکھداےت ُدھک نجنھب سُؤا یم نج نانک دص نل اج پپَے ۔۔۲۔۔۱۔۔
ਿੇਵਗੰਧਾਰੀ ॥

دویدنگاھری ۔۔
ਮਾਈ ਹੋਨਹਾਰ ਸੋ ਹੋਈਐ ॥

امیئ وہاہنر وس وہےیئَ ۔۔
ਰਾਤਚ ਰਤਹਓ ਰਚਨਾ ਪਰਭੁ ਅਪਨੀ ਕਹਾ ਲਾਭੁ ਕਹਾ ਖੋਈਐ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

راچ رویہ رانچ رپَھب اینپ اہک الھب اہک وھک نیپے ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਕਹ ਿੂਲਤਹ ਆਨੰਿ ਤਬਖੈ ਸੋਗ ਕਬ ਹਸਨੋ ਕਬ ਰੋਈਐ ॥

نک
ب
ہہک ُھؤہہل ا دنن ِ َھے وسگ بک ہسیؤ بک رو پ ٔپے ۔۔

ਕਬਹੂ ਮੈਲੁ ਭਰੇ ਅਤਭਮਾਨੀ ਕਬ ਸਾਧੂ ਸੰਤਗ ਧੋਈਐ ॥੧॥

ب
کب ُہؤ مَیل رھبے ا ھبماین بک سا ُدوھ گنس دوھ نیپے َ۔۔۱۔۔
ਕੋਇ ਨ ਮੇਟੈ ਪਰਭ ਕਾ ਕੀਆ ਿੂਸਰ ਨਾਹੀ ਅਲੋਈਐ ॥

وکۓ ہن می َپے رپَھب اک کییا ُدورس نایہ اول نی َپے ۔۔

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਤਿਸੁ ਗੁਰ ਬਤਲਹਾਰੀ ਤਜਹ ਪਰਸਾਤਿ ਸੁਤਖ ਸੋਈਐ ॥੨॥੨॥

وہک نانک ئِس ُگر اہلبری ِچہہ رپساد ُسکھ وس پپَے ۔۔۲۔۔۲۔۔
ਿੇਵਗੰਧਾਰੀ ॥

دویدنگاھری ۔۔
ਮਾਈ ਸੁਨਿ ਸੋਚ ਭੈ ਿਰਿ ॥

ب
امیئ ُسیت وسچ َھے درت ۔۔

ਮੇਰ ਿੇਰ ਿਜਉ ਅਤਭਮਾਨਾ ਸਰਤਨ ਸੁਆਮੀ ਕੀ ਪਰਿ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

َنت بچ ب
ھب
س
ریم ر ؤ ا مانا رسن ُؤا یم یک رپت ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਜੋ ਜੋ ਕਹੈ ਸੋਈ ਭਲ ਮਾਨਉ ਨਾਤਹ ਨ ਕਾ ਬੋਲ ਕਰਿ ॥

ےہک وسیئ لھب امئؤ ناہِ ہن اک وبل رکت ۔۔
وج وج َ
ਤਨਮਖ ਨ ਤਬਸਰਉ ਹੀਏ ਮੋਰੇ ਿੇ ਤਬਸਰਿ ਜਾਈ ਹਉ ਮਰਿ ॥੧॥

ب
ِمکھ ہن ِئسرو ہیپے ومرے ےت ِئسرت اجیئ ہؤ رمت ۔۔۱۔۔
ਸੁਖਿਾਈ ਪੂਰਨ ਪਰਭੁ ਕਰਿਾ ਮੇਰੀ ਬਹੁਿੁ ਇਆਨਪ ਜਰਿ ॥

ُسکھدایئ ئُؤرن رپَھب رکنا ریمی تہب اناپپ رجت ۔۔

ਤਨਰਗੁਤਨ ਕਰੂਤਪ ਕੁਲਹੀਣ ਨਾਨਕ ਹਉ ਅਨਿ ਰੂਪ ਸੁਆਮੀ ਭਰਿ ॥੨॥੩॥

ُکل
پِر ُگں رکُوت ہیں نانک ہؤ ا َند ُروت سُؤا یم رھبت ۔۔۲۔۔۳۔۔
ਿੇਵਗੰਧਾਰੀ ॥

دویدنگاھری ۔۔
ਮਨ ਹਤਰ ਕੀਰਤਿ ਕਤਰ ਸਿਹੂੰ ॥

نم ہر ریکت رک دسوہُن ۔۔
ਗਾਵਿ ਸੁਨਿ ਜਪਿ ਉਧਾਰੈ ਬਰਨ ਅਬਰਨਾ ਸਭਹੂੰ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

سب
اھرے پرن اپرنا ھ ُہؤن ۔۔۱۔۔راہو۔۔
اگوت ُسیت جپت اُد َ
ਜਹ ਿੇ ਉਪਤਜਓ ਿਹੀ ਸਮਾਇਓ ਇਹ ਤਬਤਧ ਜਾਨੀ ਿਬਹੂੰ ॥

ب
ہہج ےت ا ُ چِپؤ یہت امسویئ اہہی نِدھ اجین پبہؤن ۔۔

ਜਹਾ ਜਹਾ ਇਹ ਿੇਹੀ ਧਾਰੀ ਰਹਨੁ ਨ ਪਾਇਓ ਕਬਹੂੰ ॥੧॥

اہج اہج اہہی دیہی داھری رنہ ہن ناویئ کب ُہؤن ۔۔۱۔۔

ਸੁਖੁ ਆਇਓ ਭੈ ਭਰਮ ਤਬਨਾਸੇ ਤਿਪਾਲ ਹੂਏ ਪਰਭ ਜਬਹੂ ॥

ب
ُسکھ ا ویئ َھے

رھبم پِیاےس کِرنال ُہؤےئ رپَھب جب ُہؤ ۔۔

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਮੇਰੇ ਪੂਰੇ ਮਨੋਰਥ ਸਾਧਸੰਤਗ ਿਤਜ ਲਬਹੂੰ ॥੨॥੪॥

وہک نانک ریمے ئُؤرے ونمرھت سادھسیگ جت لبہؤن ۔۔۲۔۔۴۔۔
ਿੇਵਗੰਧਾਰੀ ॥

دویدنگاھری ۔۔
ਮਨ ਤਜਉ ਅਪੁਨੇ ਪਰਭ ਭਾਵਉ ॥

نم ِج ٔپؤ اےنپ رپَھب اھبوو ۔۔

ਨੀਚਹੁ ਨੀਚੁ ਨੀਚੁ ਅਤਿ ਨਾਨਹਾ ਹੋਇ ਗਰੀਬੁ ਬੁਲਾਵਉ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

پب
جہؤ چین چین ات نابہھا وہۓ رگبی ُنالوو ۔۔۱۔۔راہو۔۔

ਅਤਨਕ ਅਿੰਬਰ ਮਾਇਆ ਕੇ ਤਬਰਥੇ ਿਾ ਤਸਉ ਪਰੀਤਿ ਘਟਾਵਉ ॥

ان ِک ادربن امنا ےک پِرےھت نا سِیؤ رپپپ اٹھگوو ۔۔

ਤਜਉ ਅਪੁਨੋ ਸੁਆਮੀ ਸੁਖੁ ਮਾਨੈ ਿਾ ਮਤਹ ਸੋਭਾ ਪਾਵਉ ॥੧॥

ِج ٔپؤ اونپ سُؤا یم ُسکھ ام ئَے نا ہہم وساھب ناوو ۔۔۱۔۔

ਿਾਸਨ ਿਾਸ ਰੇਣੁ ਿਾਸਨ ਕੀ ਜਨ ਕੀ ਟਹਲ ਕਮਾਵਉ ॥

دانس داس َرنی دانس یک نج یک لہٹ امکوو ۔۔
ਸਰਬ ਸੂਖ ਬਤਿਆਈ ਨਾਨਕ ਜੀਵਉ ਮੁਖਹੁ ਬੁਲਾਵਉ ॥੨॥੫॥

ج پ مک
س
ھہ
رست ُؤھک ندنایئ نانک ِ ؤو ُ ُ

ُنالوو ۔۔۲۔۔۵۔۔
ਿੇਵਗੰਧਾਰੀ ॥

دویدنگاھری ۔۔

ਪਰਭ ਜੀ ਿਉ ਪਰਸਾਤਿ ਭਰਮੁ ਿਾਤਰਓ ॥

رپَھب یج ئؤ رپساد رھبم داروی ۔۔
ਿੁਮਰੀ ਤਿਪਾ ਿੇ ਸਭੁ ਕੋ ਅਪਨਾ ਮਨ ਮਤਹ ਇਹੈ ਬੀਚਾਤਰਓ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ُبمری کِرنا ےت سیھ وک اانپ نم ہہم ا ِ َہے اچیبروی ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਕੋਤਟ ਪਰਾਧ ਤਮਟੇ ਿੇਰੀ ਸੇਵਾ ਿਰਸਤਨ ਿੂਖੁ ਉਿਾਤਰਓ ॥

وکت رپادھ ِمپے ریتی ویسا درنس ُدوھک اُنارِوی ۔۔

ਨਾਮੁ ਜਪਿ ਮਹਾ ਸੁਖੁ ਪਾਇਓ ਤਚੰਿਾ ਰੋਗੁ ਤਬਿਾਤਰਓ ॥੧॥

نام جپت اہم ُسکھ ناویئ ِچییا روگ نِداروی ۔۔۱۔۔
ਕਾਮੁ ਿੋਧੁ ਲੋਭੁ ਝੂਿੁ ਤਨੰਿਾ ਸਾਧੂ ਸੰਤਗ ਤਬਸਾਤਰਓ ॥

چ
اکم رکودھ ولھب ُھؤھٹ پ ِیدا سا ُدوھ گنس ِئساروی ۔۔
ਮਾਇਆ ਬੰਧ ਕਾਟੇ ਤਕਰਪਾ ਤਨਤਧ ਨਾਨਕ ਆਤਪ ਉਧਾਤਰਓ ॥੨॥੬॥

امنا دنبھ اکےٹ کِرنا ن ِدھ نانک ا ت اُداھروی ۔۔۲۔۔۶۔۔
ਿੇਵਗੰਧਾਰੀ ॥

دویدنگاھری ۔۔
ਮਨ ਸਗਲ ਤਸਆਨਪ ਰਹੀ ॥

نم لگس ِسیاپپ ریہ ۔۔
ਕਰਨ ਕਰਾਵਨਹਾਰ ਸੁਆਮੀ ਨਾਨਕ ਓਟ ਗਹੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

رکن رکاواہنر سُؤا یم نانک اوت یہگ ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਆਪੁ ਮੇਤਟ ਪਏ ਸਰਣਾਈ ਇਹ ਮਤਿ ਸਾਧੂ ਕਹੀ ॥

ا ت مَپت ےئپ رسنایئ اہہی مت سا ُدوھ یہک ۔۔

ਪਰਭ ਕੀ ਆਤਗਆ ਮਾਤਨ ਸੁਖੁ ਪਾਇਆ ਭਰਮੁ ਅਧੇਰਾ ਲਹੀ ॥੧॥

رپَھب یک ا ایگ امن ُسکھ نانا رھبم ادھترا لہی ۔۔۱۔۔

ਜਾਨ ਪਰਬੀਨ ਸੁਆਮੀ ਪਰਭ ਮੇਰੇ ਸਰਤਣ ਿੁਮਾਰੀ ਅਹੀ ॥

اجن رپنیب سُؤا یم رپَھب ریمے رسن ُبماری ایہ ۔۔
ਤਖਨ ਮਤਹ ਥਾਤਪ ਉਥਾਪਨਹਾਰੇ ਕੁਿਰਤਿ ਕੀਮ ਨ ਪਹੀ ॥੨॥੭॥

ک
ِب
ھِں ہہم اھتت اُاھتاہنپرے قُدرت ق م ہن بہی ۔۔۲۔۔۷۔۔
ਿੇਵਗੰਧਾਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

دویدنگاھری ہلحم ۵۔۔
ਹਤਰ ਪਰਾਨ ਪਰਭੂ ਸੁਖਿਾਿੇ ॥

ب
ہر رپان رپ ُھؤ ُسکھداےت ۔۔
ਗੁਰ ਪਰਸਾਤਿ ਕਾਹੂ ਜਾਿੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ُگر رپساد اک ُہؤ اجےت ۔۔۱۔۔راہو۔۔

ਸੰਿ ਿੁਮਾਰੇ ਿੁਮਰੇ ਪਰੀਿਮ ਤਿਨ ਕਉ ਕਾਲ ਨ ਖਾਿੇ ॥

سیت ُبمارے ُبمرے رپمتی پِں کؤ اکل ہن اھکےت ۔۔
ਰੰਤਗ ਿੁਮਾਰੈ ਲਾਲ ਭਏ ਹੈ ਰਾਮ ਨਾਮ ਰਤਸ ਮਾਿੇ ॥੧॥

ےہ رام نام رس امےت ۔۔۱۔۔
رنگ ُبما َرے الل ےئھب َ
ਮਹਾ ਤਕਲਤਬਖ ਕੋਤਟ ਿੋਖ ਰੋਗਾ ਪਰਭ ਤਿਰਸਤਟ ਿੁਹਾਰੀ ਹਾਿੇ ॥

اہم کِل ِیکھ وکت دوھک رواگ رپَھب د ِرست ُبہاری احےط ۔۔

ਸੋਵਿ ਜਾਤਗ ਹਤਰ ਹਤਰ ਹਤਰ ਗਾਇਆ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਚਰਨ ਪਰਾਿੇ ॥੨॥੮॥

وسوت اجگ ہر ہر ہر اگنا نانک ُگر رچن رپاےت ۔۔۲۔۔۸۔۔

ਿੇਵਗੰਧਾਰੀ ੫ ॥

دویدنگاھری ۵۔۔
ਸੋ ਪਰਭੁ ਜਿ ਕਿ ਪੇਤਖਓ ਨੈਣੀ ॥

پی ک
وس رپَھب جت تک ھپؤ نَیبی ۔۔
ਸੁਖਿਾਈ ਜੀਅਨ ਕੋ ਿਾਿਾ ਅੰਤਮਰਿੁ ਜਾ ਕੀ ਬੈਣੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ج
ُسکھدایئ ِ ییں وک دانا ارمِت اج یک َنیبی ۔۔۱۔۔راہو۔۔

ਅਤਗਆਨੁ ਅਧੇਰਾ ਸੰਿੀ ਕਾਤਟਆ ਜੀਅ ਿਾਨੁ ਗੁਰ ਿੈਣੀ ॥

اایگن ادھترا یتنس اکایٹ ایج دان ُگر َدینی ۔۔

ਕਤਰ ਤਕਰਪਾ ਕਤਰ ਲੀਨੋ ਅਪੁਨਾ ਜਲਿੇ ਸੀਿਲ ਹੋਣੀ ॥੧॥

رک کِرنا رک لِیپؤ اانپ ےتلج لتیس وہین ۔۔۱۔۔

ਕਰਮੁ ਧਰਮੁ ਤਕਛੁ ਉਪਤਜ ਨ ਆਇਓ ਨਹ ਉਪਜੀ ਤਨਰਮਲ ਕਰਣੀ ॥

ک
رکم درھم ِچھ اُجپ ہن ا ویئ ہہن اُیجپ پِرلم رکین ۔۔

ਛਾਤਿ ਤਸਆਨਪ ਸੰਜਮ ਨਾਨਕ ਲਾਗੋ ਗੁਰ ਕੀ ਚਰਣੀ ॥੨॥੯॥

سب
ج
ُ
گ
اھچد ِسیاپپ م نانک الوگ ر یک رچین ۔۔۲۔۔۹۔۔
ਿੇਵਗੰਧਾਰੀ ੫ ॥

دویدنگاھری ۵۔۔
ਹਤਰ ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਜਤਪ ਲਾਹਾ ॥

ہر رام نام جت الاہ ۔۔
ਗਤਿ ਪਾਵਤਹ ਸੁਖ ਸਹਜ ਅਨੰਿਾ ਕਾਟੇ ਜਮ ਕੇ ਿਾਹਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

سہ
گپ ناوہِ ُسکھ ج ادننا اکےٹ مج ےک اھپاہ ۔۔۱۔۔راہو۔۔

ਖੋਜਿ ਖੋਜਿ ਖੋਤਜ ਬੀਚਾਤਰਓ ਹਤਰ ਸੰਿ ਜਨਾ ਪਤਹ ਆਹਾ ॥

وھکجت وھکجت وھکچ اچیبروی ہر سیت انج بہہ ا اہ ۔۔
ਤਿਨਹਾ ਪਰਾਪਤਿ ਏਹੁ ਤਨਧਾਨਾ ਤਜਨਹ ਕੈ ਕਰਤਮ ਤਲਖਾਹਾ ॥੧॥

پ ِبہھا رپاپپ اوہی ن ِداھنا ِجبہھ ےکَ رکم لک ِھااہ ۔۔۱۔۔
ਸੇ ਬਿਭਾਗੀ ਸੇ ਪਤਿਵੰਿੇ ਸੇਈ ਪੂਰੇ ਸਾਹਾ ॥

ےس نداھبیگ ےس وتپَےتن سیبی ئُؤرے اصاح ۔۔
ਸੁੰਿਰ ਸੁਘੜ ਸਰੂਪ ਿੇ ਨਾਨਕ ਤਜਨਹ ਹਤਰ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਤਵਸਾਹਾ ॥੨॥੧੦॥

گ
ُسیدر ُس ھر رسُوت ےت نانک ِجبہھ ہر ہر نام وِسااہ ۔۔۲۔۔۱۱۔۔
ਿੇਵਗੰਧਾਰੀ ੫ ॥

دویدنگاھری ۵۔۔
ਮਨ ਕਹ ਅਹੰਕਾਤਰ ਅਿਾਰਾ ॥

نم ہک ااکنہر ااھپرا ۔۔
ਿੁਰਗੰਧ ਅਪਤਵਿਰ ਅਪਾਵਨ ਭੀਿਤਰ ਜੋ ਿੀਸੈ ਸੋ ਛਾਰਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ُدردنگھ اوپِرت انا َون رتیھب وج د ئ َسے وس اھچرا ۔۔۱۔۔راہو۔۔

ਤਜਤਨ ਕੀਆ ਤਿਸੁ ਤਸਮਤਰ ਪਰਾਨੀ ਜੀਉ ਪਰਾਨ ਤਜਤਨ ਧਾਰਾ ॥

ِجں کییا ئِس ِسمر رپاین جپؤ رپان ِجں داھرا ۔۔

ਤਿਸਤਹ ਤਿਆਤਗ ਅਵਰ ਲਪਟਾਵਤਹ ਮਤਰ ਜਨਮਤਹ ਮੁਗਧ ਗਵਾਰਾ ॥੧॥

جب
م
م
گ
ئِسہہ پ ِیاگ ا َور لییاوہِ رم ھ ِہ ُ دھ وگارا ۔۔۱۔۔

ਅੰਧ ਗੁੰਗ ਤਪੰਗੁਲ ਮਤਿ ਹੀਨਾ ਪਰਭ ਰਾਖਹੁ ਰਾਖਨਹਾਰਾ ॥

ک
ادنھ ُگیگ پِپ ُگل مت ہییا رپَھب را ھہؤ راکھبہارا ۔۔

ਕਰਨ ਕਰਾਵਨਹਾਰ ਸਮਰਥਾ ਤਕਆ ਨਾਨਕ ਜੰਿ ਤਬਚਾਰਾ ॥੨॥੧੧॥

رکن رکاواہنر رمساھت ایک نانک جپت ِبچارا ۔۔۲۔۔۱۱۔۔
ਿੇਵਗੰਧਾਰੀ ੫ ॥

دویدنگاھری ۵۔۔
ਸੋ ਪਰਭੁ ਨੇਰੈ ਹੂ ਿੇ ਨੇਰੈ ॥

وس رپَھب رینَے ُہؤ ےت رینَے ۔۔
ਤਸਮਤਰ ਤਧਆਇ ਗਾਇ ਗੁਨ ਗੋਤਬੰਿ ਤਿਨੁ ਰੈਤਨ ਸਾਝ ਸਵੇਰੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ِسمر دِایھۓ اگۓ ُگں وگپِید دِن َرنی ساھج وسریَے ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਉਧਰੁ ਿੇਹ ਿੁਲਭ ਸਾਧੂ ਸੰਤਗ ਹਤਰ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਜਪੇਰੈ ॥

اُدرھ دہہی ُدھبل سا ُدوھ گنس ہر ہر نام جیت َرے ۔۔

ਘਰੀ ਨ ਮੁਹਿੁ ਨ ਚਸਾ ਤਬਲੰਬਹੁ ਕਾਲੁ ਤਨਿਤਹ ਤਨਿ ਹੇਰੈ ॥੧॥

رھگی ہن مُؤہت ہن اسچ نِلمبہؤ اکل پ ِبہ ِہ پِپ َہت َرے ۔۔۱۔۔
ਅੰਧ ਤਬਲਾ ਿੇ ਕਾਢਹੁ ਕਰਿੇ ਤਕਆ ਨਾਹੀ ਘਤਰ ਿੇਰੈ ॥

ادنھ نِال ےت اکد َھؤ رکےت ایک نایہ رھگ ریتَے ۔۔
ਨਾਮੁ ਅਧਾਰੁ ਿੀਜੈ ਨਾਨਕ ਕਉ ਆਨਿ ਸੂਖ ਘਨੇਰੈ ॥੨॥੧੨॥ ਛਕੇ ੨ ॥

نام اداھر د بج َے نانک کؤ ا َند سُؤھک رینھگَے ۔۔۲۔۔۱۲۔۔ےکھچ ۲۔۔
ਿੇਵਗੰਧਾਰੀ ੫ ॥

دویدنگاھری ۵۔۔
ਮਨ ਗੁਰ ਤਮਤਲ ਨਾਮੁ ਅਰਾਤਧਓ ॥

نم ُگر مِل نام ارادھپؤ ۔۔

ਸੂਖ ਸਹਜ ਆਨੰਿ ਮੰਗਲ ਰਸ ਜੀਵਨ ਕਾ ਮੂਲੁ ਬਾਤਧਓ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

س سہ
ھ
ج
پ
م
پ
ِ
ُؤھک ج ا دنن لگنم رس ؤن اک ُؤل ناد ؤ ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਕਤਰ ਤਕਰਪਾ ਅਪੁਨਾ ਿਾਸੁ ਕੀਨੋ ਕਾਟੇ ਮਾਇਆ ਿਾਤਧਓ ॥

رک کِرنا اانپ داس ونیک اکےٹ امنا اھپدھپؤ ۔۔

ਭਾਉ ਭਗਤਿ ਗਾਇ ਗੁਣ ਗੋਤਬਿ ਜਮ ਕਾ ਮਾਰਗੁ ਸਾਤਧਓ ॥੧॥

اھبو تگھب اگۓ ُگں وگنِد مج اک امرگ ساد ِھپؤ ۔۔۱۔۔

ਭਇਓ ਅਨੁਗਰਹੁ ਤਮਤਟਓ ਮੋਰਚਾ ਅਮੋਲ ਪਿਾਰਥੁ ਲਾਤਧਓ ॥

ب
ھ َپؤ ا ُنگروہ مِی َپؤ ومراچ اومل ندارھت الد ِھپؤ ۔۔

ਬਤਲਹਾਰੈ ਨਾਨਕ ਲਖ ਬੇਰਾ ਮੇਰੇ ਿਾਕੁਰ ਅਗਮ ਅਗਾਤਧਓ ॥੨॥੧੩॥

اہلبرے نانک ھکل نتَرا ریمے اھٹ ُکر امگ ااگدھپؤ ۔۔۲۔۔۱۳۔۔
َ
ਿੇਵਗੰਧਾਰੀ ੫ ॥

دویدنگاھری ۵۔۔
ਮਾਈ ਜੋ ਪਰਭ ਕੇ ਗੁਨ ਗਾਵੈ ॥

ُگ
اگوے ۔۔
امیئ وج رپَھب ےک ں َ
ਸਿਲ ਆਇਆ ਜੀਵਨ ਿਲੁ ਿਾ ਕੋ ਪਾਰਬਰਹਮ ਤਲਵ ਲਾਵੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

سب
پ
ھ
ج
ل
پ
ِ
ِ
الوے ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ل ا نا َؤن لھپ نا وک نار رمہ ؤ َ
ਸੁੰਿਰੁ ਸੁਘੜੁ ਸੂਰੁ ਸੋ ਬੇਿਾ ਜੋ ਸਾਧੂ ਸੰਗੁ ਪਾਵੈ ॥

گ
ُسیدر ُس ھر سُؤر وس ن َییا وج سا ُدوھ گنس نا َوے ۔۔
ਨਾਮੁ ਉਚਾਰੁ ਕਰੇ ਹਤਰ ਰਸਨਾ ਬਹੁਤੜ ਨ ਜੋਨੀ ਧਾਵੈ ॥੧॥

اھوے ۔۔۱۔۔
نام اُاچر رکے ہر رانس بہَر ہن وجین د َ

ਪੂਰਨ ਬਰਹਮੁ ਰਤਵਆ ਮਨ ਿਨ ਮਤਹ ਆਨ ਨ ਤਿਰਸਟੀ ਆਵੈ ॥

ے ۔۔
ئُؤرن پرمہ رونا نم نت ہہم ا ن ہن درِیٹس ا و َ

ਨਰਕ ਰੋਗ ਨਹੀ ਹੋਵਿ ਜਨ ਸੰਤਗ ਨਾਨਕ ਤਜਸੁ ਲਤੜ ਲਾਵੈ ॥੨॥੧੪॥

ج
الوے ۔۔۲۔۔۱۴۔۔
رنک روگ یہن وہوت نج گنس نانک ِ س ڑل َ
ਿੇਵਗੰਧਾਰੀ ੫ ॥

دویدنگاھری ۵۔۔
ਚੰਚਲੁ ਸੁਪਨੈ ਹੀ ਉਰਝਾਇਓ ॥

لچنچ ُسی َپے یہ اُراھجویئ ۔۔

ਇਿਨੀ ਨ ਬੂਝੈ ਕਬਹੂ ਚਲਨਾ ਤਬਕਲ ਭਇਓ ਸੰਤਗ ਮਾਇਓ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

چ
اینت ہن ئُؤ َھے کب ُہؤ انلچ ِئکل ویھب گنس امویئ ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਕੁਸਮ ਰੰਗ ਸੰਗ ਰਤਸ ਰਤਚਆ ਤਬਤਖਆ ਏਕ ਉਪਾਇਓ ॥

ُکس
م رنگ گنس رس رایچ نِکھیا ا َنک اُناِویئ ۔۔

ਲੋਭ ਸੁਨੈ ਮਤਨ ਸੁਖੁ ਕਤਰ ਮਾਨੈ ਬੇਤਗ ਿਹਾ ਉਤਿ ਧਾਇਓ ॥੧॥

ولھب ُس َیے نم ُسکھ رک ام ئَے پ َیگ اہت اُھٹ داھویئ ۔۔۱۔۔
ਤਿਰਿ ਤਿਰਿ ਬਹੁਿੁ ਸਰਮੁ ਪਾਇਓ ਸੰਿ ਿੁਆਰੈ ਆਇਓ ॥

ب
ب
ھِرت ھِرت تہب رسَم ناویئ سیت ُدوا َرے ا ویئ ۔۔

ਕਰੀ ਤਿਪਾ ਪਾਰਬਰਹਤਮ ਸੁਆਮੀ ਨਾਨਕ ਲੀਓ ਸਮਾਇਓ ॥੨॥੧੫॥

رکی رکِنا نارپرمہ سُؤا یم نانک ل ِٔپؤ امسویئ ۔۔۲۔۔۱۵۔۔
ਿੇਵਗੰਧਾਰੀ ੫ ॥

دویدنگاھری ۵۔۔

ਸਰਬ ਸੁਖਾ ਗੁਰ ਚਰਨਾ ॥

رست ُسکھا ُگر رچنا ۔۔

ਕਤਲਮਲ ਿਾਰਨ ਮਨਤਹ ਸਧਾਰਨ ਇਹ ਆਸਰ ਮੋਤਹ ਿਰਨਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

کل
ِمل دارن مبہہ دساھرن اہہی ا رس ومےہ رتنا ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਪੂਜਾ ਅਰਚਾ ਸੇਵਾ ਬੰਿਨ ਇਹੈ ਟਹਲ ਮੋਤਹ ਕਰਨਾ ॥

ئُؤاج اراچ سیَؤا دنبن اِےہَ لہٹ ومےہ رکنا ۔۔
ਤਬਗਸੈ ਮਨੁ ਹੋਵੈ ਪਰਗਾਸਾ ਬਹੁਤਰ ਨ ਗਰਭੈ ਪਰਨਾ ॥੧॥

ب
ن
وہوے رپاگسا ب ُہر ہن رگ َھے رپنا ۔۔۱۔۔
ِگ َسے نم َ

ਸਿਲ ਮੂਰਤਿ ਪਰਸਉ ਸੰਿਨ ਕੀ ਇਹੈ ਤਧਆਨਾ ਧਰਨਾ ॥

سب
س
ھل مُؤرت رپسؤ ییں یک ا ِ َہے دایھنا درھنا ۔۔

ਭਇਓ ਤਿਪਾਲੁ ਿਾਕੁਰੁ ਨਾਨਕ ਕਉ ਪਤਰਓ ਸਾਧ ਕੀ ਸਰਨਾ ॥੨॥੧੬॥

ب
ھ َپؤ کِرنال اھٹ ُکر نانک کؤ رپئَؤ سادھ یک رسنا ۔۔۲۔۔۱۶۔۔
ਿੇਵਗੰਧਾਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

دویدنگاھری ہلحم ۵۔۔
ਅਪੁਨੇ ਹਤਰ ਪਤਹ ਤਬਨਿੀ ਕਹੀਐ ॥

اےنپ ہر بہہ نِیبی کہ ٔپے َ۔۔

ਚਾਤਰ ਪਿਾਰਥ ਅਨਿ ਮੰਗਲ ਤਨਤਧ ਸੂਖ ਸਹਜ ਤਸਤਧ ਲਹੀਐ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

س سہ
ل
َ
ہی
پ
ِ
س
اچر ندارھت ا َند لگنم ن ِدھ ُؤھک ج دھ ے ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਮਾਨੁ ਤਿਆਤਗ ਹਤਰ ਚਰਨੀ ਲਾਗਉ ਤਿਸੁ ਪਰਭ ਅੰਚਲੁ ਗਹੀਐ ॥

امن پ ِیاگ ہر رچین الگؤ ئِس رپَھب الچن گہ ٔپے ۔۔

ਆਂਚ ਨ ਲਾਗੈ ਅਗਤਨ ਸਾਗਰ ਿੇ ਸਰਤਨ ਸੁਆਮੀ ਕੀ ਅਹੀਐ ॥੧॥

ا چن ہن ال َگے َ انگ سارگ ےت رسن سُؤا یم یک ا ہ ٔپے ۔۔۱۔۔
ਕੋਤਟ ਪਰਾਧ ਮਹਾ ਅਤਿਿਘਨ ਬਹੁਤਰ ਬਹੁਤਰ ਪਰਭ ਸਹੀਐ ॥

نگ
رک ھں ب ُہر ب ُہر رپَھب سہپے َ۔۔
وکت رپادھ اہم ا ِ

ਕਰੁਣਾ ਮੈ ਪੂਰਨ ਪਰਮੇਸੁਰ ਨਾਨਕ ਤਿਸੁ ਸਰਨਹੀਐ ॥੨॥੧੭॥

رکُنا م َے ئُؤرن رپمیسُر نانک ئِس رسبہیپے ۔۔۲۔۔۱۷۔۔
ਿੇਵਗੰਧਾਰੀ ੫ ॥

دویدنگاھری ۵۔۔
ਗੁਰ ਕੇ ਚਰਨ ਤਰਿੈ ਪਰਵੇਸਾ ॥

ُگر ےک رچن ر َِدے رپوئَسا ۔۔

ਰੋਗ ਸੋਗ ਸਤਭ ਿੂਖ ਤਬਨਾਸੇ ਉਿਰੇ ਸਗਲ ਕਲੇਸਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

روگ وسگ سیھ ُدوھک پِیاےس اُرتے لگس ک َل َیسا ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੇ ਤਕਲਤਬਖ ਨਾਸਤਹ ਕੋਤਟ ਮਜਨ ਇਸਨਾਨਾ ॥

م
چ
ِ
منج منج ےک کِل ِیکھ ناسہہ وکت ں اانسنا ۔۔

ਨਾਮੁ ਤਨਧਾਨੁ ਗਾਵਿ ਗੁਣ ਗੋਤਬੰਿ ਲਾਗੋ ਸਹਤਜ ਤਧਆਨਾ ॥੧॥

سہ
نام ن ِداھن اگوت ُگں وگپِید الوگ ج دایھنا ۔۔۱۔۔

ਕਤਰ ਤਕਰਪਾ ਅਪੁਨਾ ਿਾਸੁ ਕੀਨੋ ਬੰਧਨ ਿੋਤਰ ਤਨਰਾਰੇ ॥

رک کِرنا اانپ داس ونیک دنبنھ وتر پِرارے ۔۔

ਜਤਪ ਜਤਪ ਨਾਮੁ ਜੀਵਾ ਿੇਰੀ ਬਾਣੀ ਨਾਨਕ ਿਾਸ ਬਤਲਹਾਰੇ ॥੨॥੧੮॥ ਛਕੇ ੩ ॥

جت جت نام ویجا ریتی ناین نانک داس اہلبرے ۔۔۲۔۔۱۸۔۔ےکھچ ۳۔۔

ਿੇਵਗੰਧਾਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

دویدنگاھری ہلحم ۵۔۔
ਮਾਈ ਪਰਭ ਕੇ ਚਰਨ ਤਨਹਾਰਉ ॥

امیئ رپَھب ےک رچن بِہارو ۔۔
ਕਰਹੁ ਅਨੁਗਰਹੁ ਸੁਆਮੀ ਮੇਰੇ ਮਨ ਿੇ ਕਬਹੁ ਨ ਿਾਰਉ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

رکوہ ا ُنگروہ سُؤا یم ریمے نم ےت کبہؤ ہن دارو ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਸਾਧੂ ਧੂਤਰ ਲਾਈ ਮੁਤਖ ਮਸਿਤਕ ਕਾਮ ਿੋਧ ਤਬਖੁ ਜਾਰਉ ॥

سا ُدوھ دھُؤر الیئ مُکھ کتسم اکم رکودھ نِکھ اجرو ۔۔

ਸਭ ਿੇ ਨੀਚੁ ਆਿਮ ਕਤਰ ਮਾਨਉ ਮਨ ਮਤਹ ਇਹੁ ਸੁਖੁ ਧਾਰਉ ॥੧॥

سیھ ےت چین ا مت رک امئؤ نم ہہم اوہی ُسکھ داھرو ۔۔۱۔۔
ਗੁਨ ਗਾਵਹ ਿਾਕੁਰ ਅਤਬਨਾਸੀ ਕਲਮਲ ਸਗਲੇ ਝਾਰਉ ॥

کل
ُگں اگوہ اھٹ ُکر اپِیایس مل ےلگس اھجرو ۔۔

ਨਾਮ ਤਨਧਾਨੁ ਨਾਨਕ ਿਾਨੁ ਪਾਵਉ ਕੰਤਿ ਲਾਇ ਉਤਰ ਧਾਰਉ ॥੨॥੧੯॥

نام ن ِداھن نانک دان ناوو کیبھ ال ِئے اُر داھرو ۔۔۲۔۔۱۹۔۔
ਿੇਵਗੰਧਾਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

دویدنگاھری ہلحم ۵۔۔
ਪਰਭ ਜੀਉ ਪੇਖਉ ਿਰਸੁ ਿੁਮਾਰਾ ॥

ج پ پی ک
ُ
ب
ھ
رپَھب ؤ ؤ درس مارا ۔۔

ਸੁੰਿਰ ਤਧਆਨੁ ਧਾਰੁ ਤਿਨੁ ਰੈਨੀ ਜੀਅ ਪਰਾਨ ਿੇ ਤਪਆਰਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ُسیدر دایھن داھر دِن رینی ایج رپان ےت ایپرا ۔۔۱۔۔راہو۔۔

ਸਾਸਿਰ ਬੇਿ ਪੁਰਾਨ ਅਤਵਲੋਕੇ ਤਸਤਮਰਤਿ ਿਿੁ ਬੀਚਾਰਾ ॥

سارتس پ َید ُپران اوِولےک ِسمرت پپ اچیبرا ۔۔

ਿੀਨਾ ਨਾਥ ਪਰਾਨਪਤਿ ਪੂਰਨ ਭਵਜਲ ਉਧਰਨਹਾਰਾ ॥੧॥

ب
دانی ناھت رپَاتپن ئُؤرن َھؤلج اُدرھاہنرا ۔۔۱۔۔

ਆਤਿ ਜੁਗਾਤਿ ਭਗਿ ਜਨ ਸੇਵਕ ਿਾ ਕੀ ਤਬਖੈ ਅਧਾਰਾ ॥

نک
ا د ُجگاد تگھب نج سیَؤک نا یک ِ َھے اداھرا ۔۔

ਤਿਨ ਜਨ ਕੀ ਧੂਤਰ ਬਾਛੈ ਤਨਿ ਨਾਨਕੁ ਪਰਮੇਸਰੁ ਿੇਵਨਹਾਰਾ ॥੨॥੨੦॥

چ
پِں نج یک دھُؤر نا َھے پِپ نانک رپرسیم َدویاہنرا ۔۔۲۔۔۲۱۔۔
ਿੇਵਗੰਧਾਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

دویدنگاھری ہلحم ۵۔۔
ਿੇਰਾ ਜਨੁ ਰਾਮ ਰਸਾਇਤਣ ਮਾਿਾ ॥

ریتا نج رام رسانئ امنا ۔۔
ਪਰੇਮ ਰਸਾ ਤਨਤਧ ਜਾ ਕਉ ਉਪਜੀ ਛੋਤਿ ਨ ਕਿਹੂ ਜਾਿਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

رپمی رسا ن ِدھ اج کؤ اُیجپ وھچد ہن کبہ ُؤ

اجنا ۔۔۱۔۔راہو۔۔

ਬੈਿਿ ਹਤਰ ਹਤਰ ਸੋਵਿ ਹਤਰ ਹਤਰ ਹਤਰ ਰਸੁ ਭੋਜਨੁ ਖਾਿਾ ॥

نیبھت ہر ہر وسوت ہر ہر ہر رس وھبنج اھکنا ۔۔
ਅਿਸਤਿ ਿੀਰਥ ਮਜਨੁ ਕੀਨੋ ਸਾਧੂ ਧੂਰੀ ਨਾਿਾ ॥੧॥

ب
م
ھ
چ
سی
ھ
ا ھ ریتھت ں ونیک سا ُدوھ د ُؤری نانا ۔۔۱۔۔

ਸਿਲੁ ਜਨਮੁ ਹਤਰ ਜਨ ਕਾ ਉਪਤਜਆ ਤਜਤਨ ਕੀਨੋ ਸਉਿੁ ਤਬਧਾਿਾ ॥

سب
ھل منج ہر نج اک اُبچِیا ِجں ونیک سؤت نِداھنا ۔۔

ਸਗਲ ਸਮੂਹ ਲੈ ਉਧਰੇ ਨਾਨਕ ਪੂਰਨ ਬਰਹਮੁ ਪਛਾਿਾ ॥੨॥੨੧॥

لگس سمُؤہ لَے اُدرھے نانک ئُؤرن پ ّرمہ اھچپنا ۔۔۲۔۔۲۱۔۔
ਿੇਵਗੰਧਾਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

دویدنگاھری ہلحم ۵۔۔
ਮਾਈ ਗੁਰ ਤਬਨੁ ਤਗਆਨੁ ਨ ਪਾਈਐ ॥

امیئ ُگر پِں گ ِیان ہن نا پپَے ۔۔

ਅਤਨਕ ਪਰਕਾਰ ਤਿਰਿ ਤਬਲਲਾਿੇ ਤਮਲਿ ਨਹੀ ਗੋਸਾਈਐ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ب
ان ِک رپاکر ھِرت نِلالےت مل ِت یہن وگسا پ َپ ِے ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਮੋਹ ਰੋਗ ਸੋਗ ਿਨੁ ਬਾਤਧਓ ਬਹੁ ਜੋਨੀ ਭਰਮਾਈਐ ॥

ومہ روگ وسگ نت نادھپؤ وہب وجین رھبام پ ٔپے ۔۔
ਤਟਕਨੁ ਨ ਪਾਵੈ ਤਬਨੁ ਸਿਸੰਗਤਿ ਤਕਸੁ ਆਗੈ ਜਾਇ ਰੂਆਈਐ ॥੧॥

نکِں ہن نا َوے پِں سیسیگت کِس ا ےگَ اجۓ ُروا پ ٔپے ۔۔۱۔۔
ਕਰੈ ਅਨੁਗਰਹੁ ਸੁਆਮੀ ਮੇਰਾ ਸਾਧ ਚਰਨ ਤਚਿੁ ਲਾਈਐ ॥

رکَے ا ُنگروہ سُؤا یم ریما سادھ رچن ِجت ال پ ٔپے ۔۔

ਸੰਕਟ ਘੋਰ ਕਟੇ ਤਖਨ ਭੀਿਤਰ ਨਾਨਕ ਹਤਰ ਿਰਤਸ ਸਮਾਈਐ ॥੨॥੨੨॥

ک
ھ
پ
پ
ِ
ہ
ن
ٹکنس وھگر ےٹک ں رتیھب نا ک ر درس امس ٔے ۔۔۲۔۔۲۲۔۔
ਿੇਵਗੰਧਾਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

دویدنگاھری ہلحم ۵۔۔
ਿਾਕੁਰ ਹੋਏ ਆਤਪ ਿਇਆਲ ॥

اھٹ ُکر وہےئ ا ت دنال ۔۔

ਭਈ ਕਤਲਆਣ ਅਨੰਿ ਰੂਪ ਹੋਈ ਹੈ ਉਬਰੇ ਬਾਲ ਗੁਪਾਲ ॥ ਰਹਾਉ ॥

ےہ اُپرے نال ُگیال ۔۔راہو۔۔
یئھب ایلکن ادنن ُروت وہیئ َ
ਿੁਇ ਕਰ ਜੋਤੜ ਕਰੀ ਬੇਨੰਿੀ ਪਾਰਬਰਹਮੁ ਮਤਨ ਤਧਆਇਆ ॥

نی
ُدےئ رک وجر رکی ییبی نارپ ّرمہ نم دایھنا ۔۔

ਹਾਥੁ ਿੇਇ ਰਾਖੇ ਪਰਮੇਸੁਤਰ ਸਗਲਾ ਿੁਰਿੁ ਤਮਟਾਇਆ ॥੧॥

اہھت دےئ راےھک رپمیسُر سگال ُدرت مِیانا ۔۔۱۔۔

ਵਰ ਨਾਰੀ ਤਮਤਲ ਮੰਗਲੁ ਗਾਇਆ ਿਾਕੁਰ ਕਾ ਜੈਕਾਰੁ ॥

ور ناری مِل لگنم اگنا اھٹ ُکر اک َجپکار ۔۔

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਜਨ ਕਉ ਬਤਲ ਜਾਈਐ ਜੋ ਸਭਨਾ ਕਰੇ ਉਧਾਰੁ ॥੨॥੨੩॥

وہک نانک نج کؤ نل اج پپَے وج سبھیا رکے اُداھر ۔۔۲۔۔۲۳۔۔
ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪਰਸਾਤਿ ॥

اِک اواکنر سیگؤر رپساد ۔۔
ਿੇਵਗੰਧਾਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

دویدنگاھری ہلحم ۵۔۔
ਅਪੁਨੇ ਸਤਿਗੁਰ ਪਤਹ ਤਬਨਉ ਕਤਹਆ ॥

اےنپ سیگؤر بہہ پِپؤ کہیا ۔۔

ਭਏ ਤਿਪਾਲ ਿਇਆਲ ਿੁਖ ਭੰਜਨ ਮੇਰਾ ਸਗਲ ਅੰਿੇਸਰਾ ਗਇਆ ॥ ਰਹਾਉ ॥

ےئھب کِرنال دنال ُدھک نجنھب ریما لگس ادنرسیا ایگ ۔۔راہو۔۔
ਹਮ ਪਾਪੀ ਪਾਖੰਿੀ ਲੋਭੀ ਹਮਰਾ ਗੁਨੁ ਅਵਗੁਨੁ ਸਭੁ ਸਤਹਆ ॥

مہ نایپ ناڈنھکی ولیھب رمہا ُگں ا َونگ سیھ سہیا ۔۔

ਕਰੁ ਮਸਿਤਕ ਧਾਤਰ ਸਾਤਜ ਤਨਵਾਜੇ ਮੁਏ ਿੁਸਟ ਜੋ ਖਇਆ ॥੧॥

رک کتسم داھر ساچ ئِؤاےج مُؤےئ ُدست وج ایھک ۔۔۱۔۔
ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਸਰਬ ਸਧਾਰੀ ਸਿਲ ਿਰਸਨ ਸਹਜਇਆ ॥

سب
رپاُاکپری رست دساھری ھل درنس سہچ ِٔیا ۔۔

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਤਨਰਗੁਣ ਕਉ ਿਾਿਾ ਚਰਣ ਕਮਲ ਉਰ ਧਤਰਆ ॥੨॥੨੪॥

وہک نانک پِر ُگں کؤ دانا رچن لمک اُر درھنا ۔۔۲۔۔۲۴۔۔
ਿੇਵਗੰਧਾਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

دویدنگاھری ہلحم ۵۔۔
ਅਨਾਥ ਨਾਥ ਪਰਭ ਹਮਾਰੇ ॥

اناھت ناھت رپَھب امہرے ۔۔
ਸਰਤਨ ਆਇਓ ਰਾਖਨਹਾਰੇ ॥ ਰਹਾਉ ॥

رسن ا ویئ راکھبہارے ۔۔راہو۔۔
ਸਰਬ ਪਾਖ ਰਾਖੁ ਮੁਰਾਰੇ ॥

رست ناھک راھک مُرارے ۔۔
ਆਗੈ ਪਾਛੈ ਅੰਿੀ ਵਾਰੇ ॥੧॥

چ
ا ےگ نا َھے ایتن وارے ۔۔۱۔۔
ਜਬ ਤਚਿਵਉ ਿਬ ਿੁਹਾਰੇ ॥

جت ِجپؤو پپ ُبہارے ۔۔

ਉਨ ਸਮਹਾਤਰ ਮੇਰਾ ਮਨੁ ਸਧਾਰੇ ॥੨॥

س
اُن مہھار ریما نم دساھرے ۔۔۲۔۔

ਸੁਤਨ ਗਾਵਉ ਗੁਰ ਬਚਨਾਰੇ ॥

ُسں اگوو ُگر انچبرے ۔۔

ਬਤਲ ਬਤਲ ਜਾਉ ਸਾਧ ਿਰਸਾਰੇ ॥੩॥

نل نل اجو سادھ درسارے ۔۔۳۔۔
ਮਨ ਮਤਹ ਰਾਖਉ ਏਕ ਅਸਾਰੇ ॥

ک
نم ہہم را ھؤ انک اسارے ۔۔
ਨਾਨਕ ਪਰਭ ਮੇਰੇ ਕਰਨੈਹਾਰੇ ॥੪॥੨੫॥

نانک رپَھب ریمے رک َپبہارے ۔۔۴۔۔۲۵۔۔
ਿੇਵਗੰਧਾਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

دویدنگاھری ہلحم ۵۔۔
ਪਰਭ ਇਹੈ ਮਨੋਰਥੁ ਮੇਰਾ ॥

رپَھب ا ِ َہے ونمرھت ریما ۔۔
ਤਿਪਾ ਤਨਧਾਨ ਿਇਆਲ ਮੋਤਹ ਿੀਜੈ ਕਤਰ ਸੰਿਨ ਕਾ ਚੇਰਾ ॥ ਰਹਾਉ ॥

س
رکِنا ن ِداھن دنال ومہِ د بج َے رک ییں اک چتَرا ۔۔راہو۔۔

ਪਰਾਿਹਕਾਲ ਲਾਗਉ ਜਨ ਚਰਨੀ ਤਨਸ ਬਾਸੁਰ ਿਰਸੁ ਪਾਵਉ ॥

رپابہکال الگؤ نج رچین ئِس نا ُسر درس ناوو ۔۔

ਿਨੁ ਮਨੁ ਅਰਤਪ ਕਰਉ ਜਨ ਸੇਵਾ ਰਸਨਾ ਹਤਰ ਗੁਨ ਗਾਵਉ ॥੧॥

نت نم ارت رکو نج ویسا رانس ہر ُگں اگوو ۔۔۱۔۔

ਸਾਤਸ ਸਾਤਸ ਤਸਮਰਉ ਪਰਭੁ ਅਪੁਨਾ ਸੰਿਸੰਤਗ ਤਨਿ ਰਹੀਐ ॥

ساس ساس ِسمرو رپَھب اانپ سییسیگ پِپ ر ہیپے ۔۔

ਏਕੁ ਅਧਾਰੁ ਨਾਮੁ ਧਨੁ ਮੋਰਾ ਅਨਿੁ ਨਾਨਕ ਇਹੁ ਲਹੀਐ ॥੨॥੨੬॥

انک اداھر نام دنھ ومرا ا َند نانک اوہی لہی َپے ۔۔۲۔۔۲۶۔۔
ਰਾਗੁ ਿੇਵਗੰਧਾਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ਘਰੁ ੩

راگ دویدنگاھری ہلحم  ۵رھگ ۳
ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪਰਸਾਤਿ ॥

اِک اواکنر سیگؤر رپساد ۔۔
ਮੀਿਾ ਐਸੇ ਹਤਰ ਜੀਉ ਪਾਏ ॥

مییا اےسی ہر جپؤ ناےئ ۔۔

ਛੋਤਿ ਨ ਜਾਈ ਸਿ ਹੀ ਸੰਗੇ ਅਨਤਿਨੁ ਗੁਰ ਤਮਤਲ ਗਾਏ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

وھچد ہن اجیئ دص یہ ےگنس ادنِن ُگر مِل اگےئ ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਤਮਤਲਓ ਮਨੋਹਰੁ ਸਰਬ ਸੁਖੈਨਾ ਤਿਆਤਗ ਨ ਕਿਹੂ ਜਾਏ ॥

َسک
مل ِپؤ ونمہر رست ُ َھییا پ ِیاگ ہن کبہ ُؤ اجےئ ۔۔

ਅਤਨਕ ਅਤਨਕ ਭਾਤਿ ਬਹੁ ਪੇਖੇ ਤਪਰਅ ਰੋਮ ਨ ਸਮਸਤਰ ਲਾਏ ॥੧॥

س
پی ک
ان ِک ان ِک اھبت وہب ھے پِرِنا روم ہن مسر الےئ ۔۔۱۔۔
ਮੰਿਤਰ ਭਾਗੁ ਸੋਭ ਿੁਆਰੈ ਅਨਹਿ ਰੁਣੁ ਝੁਣੁ ਲਾਏ ॥

چ
ھ
ُ
دنمر اھبگ وسھب ُدوا َرے ابہت ُرن ں الےئ ۔۔
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਸਿਾ ਰੰਗੁ ਮਾਣੇ ਤਗਰਹ ਤਪਰਅ ਥੀਿੇ ਸਿ ਥਾਏ ॥੨॥੧॥੨੭॥

گِ پ ب
ھ
ی
ِ
پ
وہک نانک دسا رنگ امےن رہ ِرنا ے دص اھتےئ ۔۔۲۔۔۱۔۔۲۷۔۔
ਿੇਵਗੰਧਾਰੀ ੫ ॥

دویدنگاھری ۵۔۔

ਿਰਸਨ ਨਾਮ ਕਉ ਮਨੁ ਆਛੈ ॥

درنس نام کؤ نم ا ےھچَ ۔۔
ਭਰਤਮ ਆਇਓ ਹੈ ਸਗਲ ਥਾਨ ਰੇ ਆਤਹ ਪਤਰਓ ਸੰਿ ਪਾਛੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

چ
رھبم ا ویئ ےہَ لگس اھتن رے ا ےہ رپئَؤ سیت نا َھے ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਤਕਸੁ ਹਉ ਸੇਵੀ ਤਕਸੁ ਆਰਾਧੀ ਜੋ ਤਿਸਟੈ ਸੋ ਗਾਛੈ ॥

چ
کِس ہؤ ویسی کِس ا رادیھ وج ِد سیَے وس اگ َھے ۔۔
ਸਾਧਸੰਗਤਿ ਕੀ ਸਰਨੀ ਪਰੀਐ ਚਰਣ ਰੇਨੁ ਮਨੁ ਬਾਛੈ ॥੧॥

سادھسیگت یک رسین رپ ئَ ٔے رچن َرنی نم ناےھچ ۔۔۱۔۔

ਜੁਗਤਿ ਨ ਜਾਨਾ ਗੁਨੁ ਨਹੀ ਕੋਈ ਮਹਾ ਿੁਿਰੁ ਮਾਇ ਆਛੈ ॥

تگج ہن اجنا ُگں یہن وکیئ اہم ُدرت امےئ ا ےھچَ ۔۔

ਆਇ ਪਇਓ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਚਰਨੀ ਿਉ ਉਿਰੀ ਸਗਲ ਿੁਰਾਛੈ ॥੨॥੨॥੨੮॥

چ
ا ۓ نیپؤ نانک ُگر رچین ئؤ اُرتی لگس ُدرا َھے ۔۔۲۔۔۲۔۔۲۸۔۔
ਿੇਵਗੰਧਾਰੀ ੫ ॥

دویدنگاھری ۵۔۔
ਅੰਤਮਰਿਾ ਤਪਰਅ ਬਚਨ ਿੁਹਾਰੇ ॥

ارمِنا پِرِنا نچب ُبہارے ۔۔

ਅਤਿ ਸੁੰਿਰ ਮਨਮੋਹਨ ਤਪਆਰੇ ਸਭਹੂ ਮਤਧ ਤਨਰਾਰੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

سب
ات ُسیدر ومنمنہ ایپرے ھہ ُؤ دمھ پِرارے ۔۔۱۔۔راہو۔۔

ਰਾਜੁ ਨ ਚਾਹਉ ਮੁਕਤਿ ਨ ਚਾਹਉ ਮਤਨ ਪਰੀਤਿ ਚਰਨ ਕਮਲਾਰੇ ॥

راچ ہن اچہؤ مُکت ہن اچہؤ نم رپِپپ رچن کمالرے ۔۔

ਬਰਹਮ ਮਹੇਸ ਤਸਧ ਮੁਤਨ ਇੰਿਰਾ ਮੋਤਹ ਿਾਕੁਰ ਹੀ ਿਰਸਾਰੇ ॥੧॥

م
پ ّرمہ ہیس سِدھ مُں اِدنرا ومےہ اھٹ ُکر یہ درسارے ۔۔۱۔۔
ਿੀਨੁ ਿੁਆਰੈ ਆਇਓ ਿਾਕੁਰ ਸਰਤਨ ਪਤਰਓ ਸੰਿ ਹਾਰੇ ॥

دنی ُدوا َرے ا ویئ اھٹ ُکر رسن رپوی سیت اہرے ۔۔

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਪਰਭ ਤਮਲੇ ਮਨੋਹਰ ਮਨੁ ਸੀਿਲ ਤਬਗਸਾਰੇ ॥੨॥੩॥੨੯॥

وہک نانک رپَھب مل ِے ونمہر نم سِییل نِگسارے ۔۔۲۔۔۳۔۔۲۹۔۔
ਿੇਵਗੰਧਾਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

دویدنگاھری ہلحم ۵۔۔
ਹਤਰ ਜਤਪ ਸੇਵਕੁ ਪਾਤਰ ਉਿਾਤਰਓ ॥

ہر جت ویسک نار اُنارِوی ۔۔
ਿੀਨ ਿਇਆਲ ਭਏ ਪਰਭ ਅਪਨੇ ਬਹੁਤੜ ਜਨਤਮ ਨਹੀ ਮਾਤਰਓ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

دنی دنال ےئھب رپَھب اےنپ ب ُہر منج یہن امرِوی ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਸਾਧਸੰਗਤਮ ਗੁਣ ਗਾਵਹ ਹਤਰ ਕੇ ਰਿਨ ਜਨਮੁ ਨਹੀ ਹਾਤਰਓ ॥

ھ سی گ
ُ
گ
ہ
ساد م ں اگوہ ر ےک رنت منج یہن اہرِوی ۔۔

ਪਰਭ ਗੁਨ ਗਾਇ ਤਬਖੈ ਬਨੁ ਿਤਰਆ ਕੁਲਹ ਸਮੂਹ ਉਧਾਤਰਓ ॥੧॥

نک
رپَھب ُگں اگۓ ِ َھے

نب رتنا ُکلہہ سمُؤہ اُداھروی ۔۔۱۔۔

ਚਰਨ ਕਮਲ ਬਤਸਆ ਤਰਿ ਭੀਿਤਰ ਸਾਤਸ ਤਗਰਾਤਸ ਉਚਾਤਰਓ ॥

رچن لمک ئسیا رِد رتیھب ساس گِراس اُاچروی ۔۔

ਨਾਨਕ ਓਟ ਗਹੀ ਜਗਿੀਸੁਰ ਪੁਨਹ ਪੁਨਹ ਬਤਲਹਾਤਰਓ ॥੨॥੪॥੩੦॥

نانک اوت یہگ چگدئسُر ُپبہہ ُپبہہ اہلبرئؤ ۔۔۲۔۔۴۔۔۳۱۔۔

ਰਾਗੁ ਿੇਵਗੰਧਾਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ਘਰੁ ੪

راگ دویدنگاھری ہلحم  ۵رھگ ۴
ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪਰਸਾਤਿ ॥

اِک اواکنر سیگؤر رپساد ۔۔
ਕਰਿ ਤਿਰੇ ਬਨ ਭੇਖ ਮੋਹਨ ਰਹਿ ਤਨਰਾਰ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ب
ب
رکت ھِرے نب ھ َیکھ ومنہ رہت پِرار ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਕਥਨ ਸੁਨਾਵਨ ਗੀਿ ਨੀਕੇ ਗਾਵਨ ਮਨ ਮਤਹ ਧਰਿੇ ਗਾਰ ॥੧॥

کب
ھں ُسیاون تیگ پیکے اگون نم ہہم درھےت اگر ۔۔۱۔۔

ਅਤਿ ਸੁੰਿਰ ਬਹੁ ਚਿੁਰ ਤਸਆਨੇ ਤਬਤਿਆ ਰਸਨਾ ਚਾਰ ॥੨॥

ات ُسیدر وہب چتُر ِسیاےن نِدنا رانس اچر ۔۔۲۔۔
ਮਾਨ ਮੋਹ ਮੇਰ ਿੇਰ ਤਬਬਰਤਜਿ ਏਹੁ ਮਾਰਗੁ ਖੰਿੇ ਧਾਰ ॥੩॥

امن ومہ ریم َنتر نِترجت اوہی امرگ ڈنھکے داھر ۔۔۳۔۔
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਤਿਤਨ ਭਵਜਲੁ ਿਰੀਅਲੇ ਪਰਭ ਤਕਰਪਾ ਸੰਿ ਸੰਗਾਰ ॥੪॥੧॥੩੧॥

ب
وہک نانک پِں َھؤلج رتپیلے رپَھب کِرنا سیت اگنسر ۔۔۴۔۔۱۔۔۳۱۔۔
ਰਾਗੁ ਿੇਵਗੰਧਾਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ਘਰੁ ੫

راگ دویدنگاھری ہلحم  ۵رھگ ۵
ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪਰਸਾਤਿ ॥

اِک اواکنر سیگؤر رپساد ۔۔
ਮੈ ਪੇਤਖਓ ਰੀ ਊਚਾ ਮੋਹਨੁ ਸਭ ਿੇ ਊਚਾ ॥

پی ک
م َے ھپؤ ری اُواچ ومنہ سیھ ےت اُواچ ۔۔

ਆਨ ਨ ਸਮਸਤਰ ਕੋਊ ਲਾਗੈ ਢੂਤਢ ਰਹੇ ਹਮ ਮੂਚਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

سم
وکو ال َگے ُدوھدھ رےہ مہ مُؤاچ ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ا ن ہن سر ُ
ਬਹੁ ਬੇਅੰਿੁ ਅਤਿ ਬਿੋ ਗਾਹਰੋ ਥਾਹ ਨਹੀ ਅਗਹੂਚਾ ॥

وہب ےباپپ ات ندو اگہرو اھتہ یہن اگ ُہؤاچ ۔۔

ਿੋਤਲ ਨ ਿੁਲੀਐ ਮੋਤਲ ਨ ਮੁਲੀਐ ਕਿ ਪਾਈਐ ਮਨ ਰੂਚਾ ॥੧॥

وتل ہن نُلی َپے ومل ہن مُلیپے تک نا پپَے نم ُرواچ ۔۔۱۔۔
ਖੋਜ ਅਸੰਖਾ ਅਤਨਕ ਿਪੰਥਾ ਤਬਨੁ ਗੁਰ ਨਹੀ ਪਹੂਚਾ ॥

پ
س
وھکچ ا یکھا ان ِک ییبھا پِں ُگر یہن بہؤاچ ۔۔

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਤਕਰਪਾ ਕਰੀ ਿਾਕੁਰ ਤਮਤਲ ਸਾਧੂ ਰਸ ਭੂੰਚਾ ॥੨॥੧॥੩੨॥

ب
وہک نانک کِرنا رکی اھٹ ُکر مِل سا ُدوھ رس ُھؤاچن ۔۔۲۔۔۱۔۔۳۲۔۔
ਿੇਵਗੰਧਾਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

دویدنگاھری ہلحم ۵۔۔
ਮੈ ਬਹੁ ਤਬਤਧ ਪੇਤਖਓ ਿੂਜਾ ਨਾਹੀ ਰੀ ਕੋਊ ॥

پی ک
ھ
پ
وکو ۔۔
م َے وہب نِدھ ؤ ُدواج نایہ ری ُ

ਖੰਿ ਿੀਪ ਸਭ ਭੀਿਤਰ ਰਤਵਆ ਪੂਤਰ ਰਤਹਓ ਸਭ ਲੋਊ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ولو ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ڈنھک دپپ سیھ رتیھب َرونا ئُؤر رویہ سیھ ُ
ਅਗਮ ਅਗੰਮਾ ਕਵਨ ਮਤਹੰਮਾ ਮਨੁ ਜੀਵੈ ਸੁਤਨ ਸੋਊ ॥

امگ اامگ وکَن مہ ِبما نم ویجے ُسں وسؤ ۔۔

ਚਾਤਰ ਆਸਰਮ ਚਾਤਰ ਬਰੰਨਾ ਮੁਕਤਿ ਭਏ ਸੇਵਿੋਊ ॥੧॥

اچر ا رسم اچر پرنّا مُکت ےئھب َسیؤوتٔ ۔۔۱۔۔

ਗੁਤਰ ਸਬਿੁ ਤਿਰੜਾਇਆ ਪਰਮ ਪਿੁ ਪਾਇਆ ਿੁਿੀਅ ਗਏ ਸੁਖ ਹੋਊ ॥

وہو ۔۔
ُگر دبس درِرانا رپم ند نانا ُد ٔ
یت ےئگ ُسکھ ُ

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਭਵ ਸਾਗਰੁ ਿਤਰਆ ਹਤਰ ਤਨਤਧ ਪਾਈ ਸਹਜੋਊ ॥੨॥੨॥੩੩॥

س
ب
وہک نانک َھؤ سارگ رتنا ہر ن ِدھ نایئ ہچؤو ۔۔۲۔۔۲۔۔۳۳۔۔
ਰਾਗੁ ਿੇਵਗੰਧਾਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ਘਰੁ ੬

راگ دویدنگاھری ہلحم  ۵رھگ ۶
ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪਰਸਾਤਿ ॥

اِک اواکنر سیگؤر رپساد ۔۔
ਏਕੈ ਰੇ ਹਤਰ ਏਕੈ ਜਾਨ ॥

ےکی اجن ۔۔
اےکیَ رے ہر ا َ
ਏਕੈ ਰੇ ਗੁਰਮੁਤਖ ਜਾਨ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

اےکیَ رے ُگرمُکھ اجن ۔۔۱۔۔راہو۔۔

ਕਾਹੇ ਭਰਮਿ ਹਉ ਿੁਮ ਭਰਮਹੁ ਨ ਭਾਈ ਰਤਵਆ ਰੇ ਰਤਵਆ ਸਰਬ ਥਾਨ ॥੧॥

ُب
اکےہ رھبمت ہؤ م رھبوہم ہن اھبیئ روِنا رے روِنا رست اھتن ۔۔۱۔۔
ਤਜਉ ਬੈਸੰਿਰੁ ਕਾਸਟ ਮਝਾਤਰ ਤਬਨੁ ਸੰਜਮ ਨਹੀ ਕਾਰਜ ਸਾਤਰ ॥

ِج ٔپؤ

َنیسیت س مج پِ سبج
ر اک ت ھار ں م یہن اکرچ سار ۔۔
ਤਬਨੁ ਗੁਰ ਨ ਪਾਵੈਗੋ ਹਤਰ ਜੀ ਕੋ ਿੁਆਰ ॥

پِں ُگر ہن نا َووگی ہر یج وک ُدوار ۔۔

ਤਮਤਲ ਸੰਗਤਿ ਿਤਜ ਅਤਭਮਾਨ ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਪਾਏ ਹੈ ਪਰਮ ਤਨਧਾਨ ॥੨॥੧॥੩੪॥

ب
مِل تگنس جت ا ھبمان وہک نانک ناےئ ےہَ رپم ن ِداھن ۔۔۲۔۔۱۔۔۳۴۔۔

ਿੇਵਗੰਧਾਰੀ ੫ ॥

دویدنگاھری ۵۔۔
ਜਾਨੀ ਨ ਜਾਈ ਿਾ ਕੀ ਗਾਤਿ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

اجین ہن اجیئ نا یک اگت ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਕਹ ਪੇਖਾਰਉ ਹਉ ਕਤਰ ਚਿੁਰਾਈ ਤਬਸਮਨ ਤਬਸਮੇ ਕਹਨ ਕਹਾਤਿ ॥੧॥

ئس ئ
پ
ہہک یکھارو ہؤ رک چتُرایئ ِ مں ِسمے کہں اہکت ۔۔۱۔۔
ਗਣ ਗੰਧਰਬ ਤਸਧ ਅਰੁ ਸਾਤਧਕ ॥

نگ دنگرھت سِدھ رع سادِکھ ۔۔
ਸੁਤਰ ਨਰ ਿੇਵ ਬਰਹਮ ਬਰਹਮਾਤਿਕ ॥

ُسر رن د َوی پ ّرمہ پ ّرامہدِک ۔۔

ਚਿੁਰ ਬੇਿ ਉਚਰਿ ਤਿਨੁ ਰਾਤਿ ॥

چتُر پ َید اُرچت دِن رات ۔۔
ਅਗਮ ਅਗਮ ਿਾਕੁਰੁ ਆਗਾਤਧ ॥

امگ امگ اھٹ ُکر ا اگدھ ۔۔

ਗੁਨ ਬੇਅੰਿ ਬੇਅੰਿ ਭਨੁ ਨਾਨਕ ਕਹਨੁ ਨ ਜਾਈ ਪਰੈ ਪਰਾਤਿ ॥੨॥੨॥੩੫॥

ُگں ےباپپ ےباپپ نھب نانک کہں ہن اجیئ رپَے رپات ۔۔۲۔۔۲۔۔۳۵۔۔
ਿੇਵਗੰਧਾਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

دویدنگاھری ہلحم ۵۔۔
ਤਧਆਏ ਗਾਏ ਕਰਨੈਹਾਰ ॥

دایھےئ اگےئ رک َپبہار ۔۔

ਭਉ ਨਾਹੀ ਸੁਖ ਸਹਜ ਅਨੰਿਾ ਅਤਨਕ ਓਹੀ ਰੇ ਏਕ ਸਮਾਰ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ُسک سہ
ب
پ
َ
ن
ن
ی
ھؤ نایہ ھ ج ا دا ا ِک اویہ رے ا ک امسر ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਸਿਲ ਮੂਰਤਿ ਗੁਰੁ ਮੇਰੈ ਮਾਥੈ ॥

سب
َب
ھل مُؤرت ُگر ریمَے ام ھے ۔۔
ਜਿ ਕਿ ਪੇਖਉ ਿਿ ਿਿ ਸਾਥੈ ॥

ب
پی ک
جت تک ھؤ پپ پپ سا َھے ۔۔
ਚਰਨ ਕਮਲ ਮੇਰੇ ਪਰਾਨ ਅਧਾਰ ॥੧॥

رچن لمک ریمے رپان اداھر ۔۔۱۔۔
ਸਮਰਥ ਅਥਾਹ ਬਿਾ ਪਰਭੁ ਮੇਰਾ ॥

رمسھت ااھتہ ندا رپَھب ریما ۔۔
ਘਟ ਘਟ ਅੰਿਤਰ ਸਾਤਹਬੁ ਨੇਰਾ ॥

ٹھگ ٹھگ ارتن اصجِت رینا ۔۔
ਿਾ ਕੀ ਸਰਤਨ ਆਸਰ ਪਰਭ ਨਾਨਕ ਜਾ ਕਾ ਅੰਿੁ ਨ ਪਾਰਾਵਾਰ ॥੨॥੩॥੩੬॥

نا یک رسن ا رس رپَھب نانک اج اک اپپ ہن ناراوار ۔۔۲۔۔۳۔۔۳۶۔۔
ਿੇਵਗੰਧਾਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

دویدنگاھری ہلحم ۵۔۔
ਉਲਟੀ ਰੇ ਮਨ ਉਲਟੀ ਰੇ ॥

اُیٹل رے نم اُیٹل رے ۔۔
ਸਾਕਿ ਤਸਉ ਕਤਰ ਉਲਟੀ ਰੇ ॥

ساطق سِیؤ رک اُیٹل رے ۔۔

ਝੂਿੈ ਕੀ ਰੇ ਝੂਿੁ ਪਰੀਤਿ ਛੁਟਕੀ ਰੇ ਮਨ ਛੁਟਕੀ ਰੇ ਸਾਕਿ ਸੰਤਗ ਨ ਛੁਟਕੀ ਰੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

چ ب
ُھؤ َھے

چ
چ
چ
چ
ھ
ھ
ھ
ک
ک
ک
ُی
ُی
ُی
یک رے ُھؤھٹ رپِپپ ی رے نم ی رے ساتک گنس ہن ی رے
۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਤਜਉ ਕਾਜਰ ਭਤਰ ਮੰਿਰੁ ਰਾਤਖਓ ਜੋ ਪੈਸੈ ਕਾਲੂਖੀ ਰੇ ॥

ک
ِج ٔپؤ اکرج رھب دنمر را ھپؤ وج َنی َسے اکلُؤیھک رے ۔۔

ਿੂਰਹੁ ਹੀ ਿੇ ਭਾਤਗ ਗਇਓ ਹੈ ਤਜਸੁ ਗੁਰ ਤਮਤਲ ਛੁਟਕੀ ਤਿਰਕੁਟੀ ਰੇ ॥੧॥

چ
ھ
ب
ک
ک
ُی
ُ
ُدوروہ یہ ےت اھبگ گیپؤ ےہَ ِجس ُگر مِل ی رتِ ی رے ۔۔۱۔۔
ਮਾਗਉ ਿਾਨੁ ਤਿਪਾਲ ਤਿਪਾ ਤਨਤਧ ਮੇਰਾ ਮੁਖੁ ਸਾਕਿ ਸੰਤਗ ਨ ਜੁਟਸੀ ਰੇ ॥

چ
امگؤ دان کِرنال رکِنا ن ِدھ ریما مُکھ ساطق گنس ہن ُ یسی رے ۔۔

ਜਨ ਨਾਨਕ ਿਾਸ ਿਾਸ ਕੋ ਕਰੀਅਹੁ ਮੇਰਾ ਮੂੰਿੁ ਸਾਧ ਪਗਾ ਹੇਤਿ ਰੁਲਸੀ ਰੇ ॥੨॥੪॥੩੭॥

نج نانک داس داس وک رکہہی ریما مُؤند سادھ اگپ ہ َیبھ ُریسل رے ۔۔۲۔۔۴۔۔۳۷۔۔
ਰਾਗੁ ਿੇਵਗੰਧਾਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ਘਰੁ ੭

راگ دویدنگاھری ہلحم  ۵رھگ ۷
ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪਰਸਾਤਿ ॥

اِک اواکنر سیگؤر رپساد ۔۔
ਸਭ ਤਿਨ ਕੇ ਸਮਰਥ ਪੰਥ ਤਬਿੁਲੇ ਹਉ ਬਤਲ ਬਤਲ ਜਾਉ ॥

پب
سیھ دِن ےک رمسھت ھتنپ ِ ھلے ہؤ نل نل اجو ۔۔

ਗਾਵਨ ਭਾਵਨ ਸੰਿਨ ਿੋਰੈ ਚਰਨ ਉਵਾ ਕੈ ਪਾਉ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

سیی
وترے رچن اُوا ےکَ ناو ۔۔۱۔۔راہو۔۔
اگون اھبون ں َ

ਜਾਸਨ ਬਾਸਨ ਸਹਜ ਕੇਲ ਕਰੁਣਾ ਮੈ ਏਕ ਅਨੰਿ ਅਨੂਪੈ ਿਾਉ ॥੧॥

سہ
اجنس نانس ج ک َیل رکُنا م َے انک اپپت ائُؤےپَ اھٹو ۔۔۱۔۔

ਤਰਤਧ ਤਸਤਧ ਤਨਤਧ ਕਰ ਿਲ ਜਗਜੀਵਨ ਸਰਬ ਨਾਥ ਅਨੇਕੈ ਨਾਉ ॥

چگ
رِدھ سِدھ ن ِدھ رک نل چپؤن رست ناھت اپیکے َ ناو ۔۔

ਿਇਆ ਮਇਆ ਤਕਰਪਾ ਨਾਨਕ ਕਉ ਸੁਤਨ ਸੁਤਨ ਜਸੁ ਜੀਵਾਉ ॥੨॥੧॥੩੮॥੬॥੪੪॥

دایئ ایم کِرنا نانک کؤ ُسں ُسں سج ِجپؤاو ۔۔۲۔۔۱۔۔۳۸۔۔۶۔۔۴۴۔۔
ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪਰਸਾਤਿ ॥

اِک اواکنر سیگؤر رپساد ۔۔
ਰਾਗੁ ਿੇਵਗੰਧਾਰੀ ਮਹਲਾ ੯ ॥

راگ دویدنگاھری ہلحم ۹۔۔
ਯਹ ਮਨੁ ਨੈਕ ਨ ਕਤਹਓ ਕਰੈ ॥

ہی نم َپیک ہن کہپؤ رکَے ۔۔
ਸੀਖ ਤਸਖਾਇ ਰਤਹਓ ਅਪਨੀ ਸੀ ਿੁਰਮਤਿ ਿੇ ਨ ਟਰੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ۓ رویہ اینپ یس ُدرمت ےت ہن رٹَے ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ھکیس ِسکھا ِ
ਮਤਿ ਮਾਇਆ ਕੈ ਭਇਓ ਬਾਵਰੋ ਹਤਰ ਜਸੁ ਨਤਹ ਉਚਰੈ ॥

ب
ےک ھ َپؤ ناورو ہر سج ہہنِ اُج َِرے ۔۔
دم امنا َ

ਕਤਰ ਪਰਪੰਚੁ ਜਗਿ ਕਉ ਿਹਕੈ ਅਪਨੋ ਉਿਰੁ ਭਰੈ ॥੧॥

پب
رک رپ ج تگج کؤ د ہ َکے اونپ اُدر رھبَے ۔۔۱۔۔

ਸੁਆਨ ਪੂਛ ਤਜਉ ਹੋਇ ਨ ਸੂਧੋ ਕਤਹਓ ਨ ਕਾਨ ਧਰੈ ॥

سُؤا ن ئُؤھچ ِج ٔپؤ وہۓ ہن سُؤدوھ کہپؤ ہن اکن درھَے ۔۔
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਭਜੁ ਰਾਮ ਨਾਮ ਤਨਿ ਜਾ ਿੇ ਕਾਜੁ ਸਰੈ ॥੨॥੧॥

وہک نانک جھب رام نام پِپ اج ےت اکچ رسَے ۔۔۲۔۔۱۔۔

ਿੇਵਗੰਧਾਰੀ ਮਹਲਾ ੯ ॥

دویدنگاھری ہلحم ۹۔۔
ਸਭ ਤਕਛੁ ਜੀਵਿ ਕੋ ਤਬਵਹਾਰ ॥

ک
سیھ ِچھ ویجَت وک ِئؤاہر ۔۔

ਮਾਿ ਤਪਿਾ ਭਾਈ ਸੁਿ ਬੰਧਪ ਅਰੁ ਿੁਤਨ ਤਗਰਹ ਕੀ ਨਾਤਰ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ب
امت پِیا اھبیئ ُست دنبھت رع ُھں گِرِہ یک نار ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਿਨ ਿੇ ਪਰਾਨ ਹੋਿ ਜਬ ਤਨਆਰੇ ਟੇਰਿ ਪਰੇਤਿ ਪੁਕਾਤਰ ॥

نت ےت رپان وہت جت اینرے نَترت رپ َپپ ئُکار ۔۔
ਆਧ ਘਰੀ ਕੋਊ ਨਤਹ ਰਾਖੈ ਘਰ ਿੇ ਿੇਿ ਤਨਕਾਤਰ ॥੧॥

ک
وکو ِہن را َھے رھگ ےت َدپپ ئِکار ۔۔۱۔۔
ا دھ رھگی ُ

ਤਮਰਗ ਤਿਰਸਨਾ ਤਜਉ ਜਗ ਰਚਨਾ ਯਹ ਿੇਖਹੁ ਤਰਿੈ ਤਬਚਾਤਰ ॥

ک
رمِگ رتِانس ِج ٔپؤ چگ رانچ ہہی دن ھہؤ ر َِدے ِبچار ۔۔

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਭਜੁ ਰਾਮ ਨਾਮ ਤਨਿ ਜਾ ਿੇ ਹੋਿ ਉਧਾਰ ॥੨॥੨॥

وہک نانک جھب رام نام پِپ اج ےت وہت اُداھر ۔۔۲۔۔۲۔۔
ਿੇਵਗੰਧਾਰੀ ਮਹਲਾ ੯ ॥

دویدنگاھری ہلحم ۹۔۔
ਜਗਿ ਮੈ ਝੂਿੀ ਿੇਖੀ ਪਰੀਤਿ ॥

چ
تگج م َے ُھؤیھٹ دیھکی رپِپپ ۔۔
ਅਪਨੇ ਹੀ ਸੁਖ ਤਸਉ ਸਭ ਲਾਗੇ ਤਕਆ ਿਾਰਾ ਤਕਆ ਮੀਿ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

اےنپ یہ ُسکھ سِیؤ سیھ الےگ ایک دارا ایک تیم ۔۔۱۔۔راہو۔۔

ਮੇਰਉ ਮੇਰਉ ਸਭੈ ਕਹਿ ਹੈ ਤਹਿ ਤਸਉ ਬਾਤਧਓ ਚੀਿ ॥

سب
ریمو ریمو َھے

کہت ےہَ ِہت سِیؤ نادھپؤ جپت ۔۔

ਅੰਤਿ ਕਾਤਲ ਸੰਗੀ ਨਹ ਕੋਊ ਇਹ ਅਚਰਜ ਹੈ ਰੀਤਿ ॥੧॥

سی گ
وکو اہہی ارچچ ےہَ ِرپپ ۔۔۱۔۔
اپپ اکل ی ہہن ُ

ਮਨ ਮੂਰਖ ਅਜਹੂ ਨਹ ਸਮਝਿ ਤਸਖ ਿੈ ਹਾਤਰਓ ਨੀਿ ॥

چہ س م
ج
س
ِک
نم مُؤرھک ا ُؤ ہن ھت ھ َدے اہرِوی پِپت ۔۔

ਨਾਨਕ ਭਉਜਲੁ ਪਾਤਰ ਪਰੈ ਜਉ ਗਾਵੈ ਪਰਭ ਕੇ ਗੀਿ ॥੨॥੩॥੬॥੩੮॥੪੭॥

اگوے رپَھب ےک تیگ ۔۔۲۔۔۳۔۔۶۔۔۳۸۔۔۴۷۔۔
نانک وھبٔلج نار رپَے جؤ َ
ੴ ਸਤਿ ਨਾਮੁ ਕਰਿਾ ਪੁਰਖੁ ਤਨਰਭਉ ਤਨਰਵੈਰੁ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤਿ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪਰਸਾਤਿ ॥

َسیب
ب
ھ
ُ
گ
ں ر رپساد ۔۔
اِک اواکنر ست نام رکنا ُپرھک پِر ھؤ پِروری ااکل مُؤرت اوجین
ਰਾਗੁ ਤਬਹਾਗੜਾ ਚਉਪਿੇ ਮਹਲਾ ੫ ਘਰੁ ੨ ॥

راگ ِبہاگرا جؤندے ہلحم  ۵رھگ ۲۔۔
ਿੂਿਨ ਸੰਗਰੀਆ ॥

ُدونت رگنسِنا ۔۔
ਭੁਇਅੰਗਤਨ ਬਸਰੀਆ ॥

بھُیی
ی
گ
ں رسبِنا ۔۔

ਅਤਨਕ ਉਪਰੀਆ ॥੧॥

ان ِک اُرپپیا ۔۔۱۔۔
ਿਉ ਮੈ ਹਤਰ ਹਤਰ ਕਰੀਆ ॥

ئؤ م َے ہر ہر رکِنا ۔۔

ਿਉ ਸੁਖ ਸਹਜਰੀਆ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ئ ُسک سہ
چ
ؤ ھ رِنا ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਤਮਥਨ ਮੋਹਰੀਆ ॥

مِب
ھں ومہ ِرنا ۔۔

ਅਨ ਕਉ ਮੇਰੀਆ ॥

ان کؤ ریمِنا ۔۔
ਤਵਤਚ ਘੂਮਨ ਤਘਰੀਆ ॥੨॥

گ
گ
وِچ ُھؤنم ھِرِنا ۔۔۲۔۔
ਸਗਲ ਬਟਰੀਆ ॥

لگس رٹبِنا ۔۔
ਤਬਰਖ ਇਕ ਿਰੀਆ ॥

پِرھک اک رتِنا ۔۔

ਬਹੁ ਬੰਧਤਹ ਪਰੀਆ ॥੩॥

وہب دنبھ ِہ رپِنا ۔۔۳۔۔
ਤਥਰੁ ਸਾਧ ਸਿਰੀਆ ॥

سب
ب
ھِر سادھ ھرِنا ۔۔

ਜਹ ਕੀਰਿਨੁ ਹਰੀਆ ॥

ہہج ریکنت ہ ِرپیا ۔۔
ਨਾਨਕ ਸਰਨਰੀਆ ॥੪॥੧॥

نانک رسرنِنا ۔۔۴۔۔۱۔۔

ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪਰਸਾਤਿ ॥

اِک اواکنر سیگؤر رپساد ۔۔
ਰਾਗੁ ਤਬਹਾਗੜਾ ਮਹਲਾ ੯ ॥

راگ ِبہاگرا ہلحم ۹۔۔

ਹਤਰ ਕੀ ਗਤਿ ਨਤਹ ਕੋਊ ਜਾਨੈ ॥

وکو اج ئَے ۔۔
ہر یک گپ ِ
ہہن ُ

ਜੋਗੀ ਜਿੀ ਿਪੀ ਪਤਚ ਹਾਰੇ ਅਰੁ ਬਹੁ ਲੋਗ ਤਸਆਨੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

وجیگ یتج یپت چپ اہرے رع وہب ولگ ِسیاےن ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਤਛਨ ਮਤਹ ਰਾਉ ਰੰਕ ਕਉ ਕਰਈ ਰਾਉ ਰੰਕ ਕਤਰ ਿਾਰੇ ॥

چ
ھ
ِ
ک
ں ہہم راو رنک ؤ رکیئ راو رنک رک دارے ۔۔
ਰੀਿੇ ਭਰੇ ਭਰੇ ਸਖਨਾਵੈ ਯਹ ਿਾ ਕੋ ਤਬਵਹਾਰੇ ॥੧॥

رِےتی رھبے رھبے سکھیا َوے ہی نا وک ِئؤاہرے ۔۔۱۔۔
ਅਪਨੀ ਮਾਇਆ ਆਤਪ ਪਸਾਰੀ ਆਪਤਹ ਿੇਖਨਹਾਰਾ ॥

اینپ امنا ا ت ئساری ا ےپ دنکھبہارا ۔۔

ਨਾਨਾ ਰੂਪੁ ਧਰੇ ਬਹੁ ਰੰਗੀ ਸਭ ਿੇ ਰਹੈ ਤਨਆਰਾ ॥੨॥

نانا ُروت درھے وہب ریگن سیھ ےت ر َہے اینرا ۔۔۲۔۔
ਅਗਨਿ ਅਪਾਰੁ ਅਲਖ ਤਨਰੰਜਨ ਤਜਹ ਸਭ ਜਗੁ ਭਰਮਾਇਓ ॥

اتنگ انار اھکل پِرنجن ہہج سیھ چگ رھبامویئ ۔۔

ਸਗਲ ਭਰਮ ਿਤਜ ਨਾਨਕ ਪਰਾਣੀ ਚਰਤਨ ਿਾਤਹ ਤਚਿੁ ਲਾਇਓ ॥੩॥੧॥੨॥

لگس رھبم جت نانک رپَاین رچن ناہِ ِجت الویئ ۔۔۳۔۔۱۔۔۲۔۔

ਰਾਗੁ ਤਬਹਾਗੜਾ ਛੰਿ ਮਹਲਾ ੪ ਘਰੁ ੧

راگ ِبہاگرا چھپت ہلحم  ۴رھگ ۱
ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪਰਸਾਤਿ ॥

اِک اواکنر سیگؤر رپساد ۔۔
ਹਤਰ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਤਧਆਈਐ ਮੇਰੀ ਤਜੰਿੁੜੀਏ ਗੁਰਮੁਤਖ ਨਾਮੁ ਅਮੋਲੇ ਰਾਮ ॥

ہر ہر نام دایھ نیپے َ ریمی ِجیدر پپے ُگرمُکھ نام اومےل رام ۔۔

ਹਤਰ ਰਤਸ ਬੀਧਾ ਹਤਰ ਮਨੁ ਤਪਆਰਾ ਮਨੁ ਹਤਰ ਰਤਸ ਨਾਤਮ ਝਕੋਲੇ ਰਾਮ ॥

ہر رس پِیداھ ہر نم ایپرا نم ہر رس نام وکھجےل رام ۔۔
ਗੁਰਮਤਿ ਮਨੁ ਿਹਰਾਈਐ ਮੇਰੀ ਤਜੰਿੁੜੀਏ ਅਨਿ ਨ ਕਾਹੂ ਿੋਲੇ ਰਾਮ ॥

ُگرمت نم رہھٹاےیئَ ریمی ِجیدر پپے اپپ ہن اک ُہؤ دوےل رام ۔۔

ਮਨ ਤਚੰਤਿਅੜਾ ਿਲੁ ਪਾਇਆ ਹਤਰ ਪਰਭੁ ਗੁਣ ਨਾਨਕ ਬਾਣੀ ਬੋਲੇ ਰਾਮ ॥੧॥

نم ِجیدپرا لھپ نانا ہر رپَھب ُگں نانک ناین وبےل رام ۔۔۱۔۔

ਗੁਰਮਤਿ ਮਤਨ ਅੰਤਮਰਿੁ ਵੁਿੜਾ ਮੇਰੀ ਤਜੰਿੁੜੀਏ ਮੁਤਖ ਅੰਤਮਰਿ ਬੈਣ ਅਲਾਏ ਰਾਮ ॥

ُگرمت نم ارمِت ُوڑھٹا ریمی دنجر پپے مُکھ ارمت َنیں االےئ رام ۔۔

ਅੰਤਮਰਿ ਬਾਣੀ ਭਗਿ ਜਨਾ ਕੀ ਮੇਰੀ ਤਜੰਿੁੜੀਏ ਮਤਨ ਸੁਣੀਐ ਹਤਰ ਤਲਵ ਲਾਏ ਰਾਮ ॥

ارمِت ناین تگھب انج یک ریمی ِجیدر پپے نم ُسییپے ہر لِؤ الےئ رام ۔۔
ਤਚਰੀ ਤਵਛੁੰਨਾ ਹਤਰ ਪਰਭੁ ਪਾਇਆ ਗਤਲ ਤਮਤਲਆ ਸਹਤਜ ਸੁਭਾਏ ਰਾਮ ॥

مل سہ
ب
س
ُ
جِری وِچُھیا ہر رپَھب نانا لگ ِیا ج ھاےئ رام ۔۔

ਜਨ ਨਾਨਕ ਮਤਨ ਅਨਿੁ ਭਇਆ ਹੈ ਮੇਰੀ ਤਜੰਿੁੜੀਏ ਅਨਹਿ ਸਬਿ ਵਜਾਏ ਰਾਮ ॥੨॥

ےہ ریمی ِجیدر پپے ابہت دبس واجےئ رام ۔۔۲۔۔
نج نانک نم ا َند ایھب َ

ਸਖੀ ਸਹੇਲੀ ਮੇਰੀਆ ਮੇਰੀ ਤਜੰਿੁੜੀਏ ਕੋਈ ਹਤਰ ਪਰਭੁ ਆਤਣ ਤਮਲਾਵੈ ਰਾਮ ॥

الوے رام ۔۔
یھکس یلیہس ریمِنا ریمی ِجیدر پپے وکیئ ہر رپَھب ا ن م ِ َ

ਹਉ ਮਨੁ ਿੇਵਉ ਤਿਸੁ ਆਪਣਾ ਮੇਰੀ ਤਜੰਿੁੜੀਏ ਹਤਰ ਪਰਭ ਕੀ ਹਤਰ ਕਥਾ ਸੁਣਾਵੈ ਰਾਮ ॥

ہؤ نم دویو ئِس ا انپ ریمی ِجیدر پپے ہر رپَھب یک ہر اھتک ُسیا َوے رام ۔۔
ਗੁਰਮੁਤਖ ਸਿਾ ਅਰਾਤਧ ਹਤਰ ਮੇਰੀ ਤਜੰਿੁੜੀਏ ਮਨ ਤਚੰਤਿਅੜਾ ਿਲੁ ਪਾਵੈ ਰਾਮ ॥

ُگرمُکھ دسا ارادھ ہر ریمی ِجیدر پپے نم ِجیدپرا لھپ نا َوے رام ۔۔

ਨਾਨਕ ਭਜੁ ਹਤਰ ਸਰਣਾਗਿੀ ਮੇਰੀ ਤਜੰਿੁੜੀਏ ਵਿਭਾਗੀ ਨਾਮੁ ਤਧਆਵੈ ਰਾਮ ॥੩॥

ایھوے رام ۔۔۳۔۔
نانک جھب ہر رسنایتگ ریمی ِجیدر پپے وداھبیگ نام د َ

ਕਤਰ ਤਕਰਪਾ ਪਰਭ ਆਇ ਤਮਲੁ ਮੇਰੀ ਤਜੰਿੁੜੀਏ ਗੁਰਮਤਿ ਨਾਮੁ ਪਰਗਾਸੇ ਰਾਮ ॥

رک کِرنا رپَھب ا ۓ مِل ریمی ِجیدر پپے ُگرمت نام رپاگےس رام ۔۔

ਹਉ ਹਤਰ ਬਾਝੁ ਉਿੀਣੀਆ ਮੇਰੀ ਤਜੰਿੁੜੀਏ ਤਜਉ ਜਲ ਤਬਨੁ ਕਮਲ ਉਿਾਸੇ ਰਾਮ ॥

ہؤ ہر ناھج اُدپیییا ریمی ِجیدر پپے ِج ٔپؤ لج پِں لمک اُداےس رام ۔۔

ਗੁਤਰ ਪੂਰੈ ਮੇਲਾਇਆ ਮੇਰੀ ਤਜੰਿੁੜੀਏ ਹਤਰ ਸਜਣੁ ਹਤਰ ਪਰਭੁ ਪਾਸੇ ਰਾਮ ॥

ُگر ئُؤ َرے م َیالنا ریمی ِجیدر پپے ہر نجس ہر رپَھب ناےس رام ۔۔

ਧਨੁ ਧਨੁ ਗੁਰੂ ਹਤਰ ਿਤਸਆ ਮੇਰੀ ਤਜੰਿੁੜੀਏ ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਤਮ ਤਬਗਾਸੇ ਰਾਮ ॥੪॥੧॥

دنھ دنھ ُگؤ ُرو ہر دایس ریمی ِجیدر پپے نج نانک نام ِئگاےس رام ۔۔۴۔۔۱۔۔
ਰਾਗੁ ਤਬਹਾਗੜਾ ਮਹਲਾ ੪ ॥

راگ ِبہاگرا ہلحم ۴۔۔

ਅੰਤਮਰਿੁ ਹਤਰ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਹੈ ਮੇਰੀ ਤਜੰਿੁੜੀਏ ਅੰਤਮਰਿੁ ਗੁਰਮਤਿ ਪਾਏ ਰਾਮ ॥

ارمِت ہر ہر نام ےہَ ریمی ِجیدر پپے ارمِت ُگرمت ناےئ رام ۔۔

ਹਉਮੈ ਮਾਇਆ ਤਬਖੁ ਹੈ ਮੇਰੀ ਤਜੰਿੁੜੀਏ ਹਤਰ ਅੰਤਮਰਤਿ ਤਬਖੁ ਲਤਹ ਜਾਏ ਰਾਮ ॥

ہؤ م َے امنا نِکھ ےہَ ریمی ِجیدر پپے ہر ارمِت نِکھ ہہل اجےئ رام ۔۔

ਮਨੁ ਸੁਕਾ ਹਤਰਆ ਹੋਇਆ ਮੇਰੀ ਤਜੰਿੁੜੀਏ ਹਤਰ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਤਧਆਏ ਰਾਮ ॥

نم ُسکا ہ ِرنا وہنا ریمی ِجیدر پپے ہر ہر نام دایھےئ رام ۔۔

ਹਤਰ ਭਾਗ ਵਿੇ ਤਲਤਖ ਪਾਇਆ ਮੇਰੀ ਤਜੰਿੁੜੀਏ ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਤਮ ਸਮਾਏ ਰਾਮ ॥੧॥

ہر اھبگ ودے لک ِھ نانا ریمی ِجیدر پپے نج نانک نام امسےئ رام ۔۔۱۔۔
ਹਤਰ ਸੇਿੀ ਮਨੁ ਬੇਤਧਆ ਮੇਰੀ ਤਜੰਿੁੜੀਏ ਤਜਉ ਬਾਲਕ ਲਤਗ ਿੁਧ ਖੀਰੇ ਰਾਮ ॥

ک
ہر َ
سیبی نم دیبایھ ریمی ِجیدر پپے ِج ٔپؤ ناکل گل ُددھ ھترے رام ۔۔
ਹਤਰ ਤਬਨੁ ਸਾਂਤਿ ਨ ਪਾਈਐ ਮੇਰੀ ਤਜੰਿੁੜੀਏ ਤਜਉ ਚਾਤਿਰਕੁ ਜਲ ਤਬਨੁ ਟੇਰੇ ਰਾਮ ॥

ہر پِں ساپپ ہن نا پپَے ریمی ِجیدر پپے ِج ٔپؤ اچرتِک لج پِں نَترے رام ۔۔
ਸਤਿਗੁਰ ਸਰਣੀ ਜਾਇ ਪਉ ਮੇਰੀ ਤਜੰਿੁੜੀਏ ਗੁਣ ਿਸੇ ਹਤਰ ਪਰਭ ਕੇਰੇ ਰਾਮ ॥

سیگؤر رسین اجۓ ئؤ ریمی ِجیدر پپے ُگں دےس ہر رپَھب ریکے رام ۔۔

ਜਨ ਨਾਨਕ ਹਤਰ ਮੇਲਾਇਆ ਮੇਰੀ ਤਜੰਿੁੜੀਏ ਘਤਰ ਵਾਜੇ ਸਬਿ ਘਣੇਰੇ ਰਾਮ ॥੨॥

نج نانک ہر میالنا ریمی ِجیدر پپے رھگ واےج دبس رینھگے رام ۔۔۲۔۔
ਮਨਮੁਤਖ ਹਉਮੈ ਤਵਛੁੜੇ ਮੇਰੀ ਤਜੰਿੁੜੀਏ ਤਬਖੁ ਬਾਧੇ ਹਉਮੈ ਜਾਲੇ ਰਾਮ ॥

مب
مُکھ ہؤ م َے وِڑھچے ریمی ِجیدر پپے نِکھ نادےھ ہؤ م َے اجےل رام ۔۔
ਤਜਉ ਪੰਖੀ ਕਪੋਤਿ ਆਪੁ ਬਨਹਾਇਆ ਮੇਰੀ ਤਜੰਿੁੜੀਏ ਤਿਉ ਮਨਮੁਖ ਸਤਭ ਵਤਸ ਕਾਲੇ ਰਾਮ ॥

ج پپ پپ مب
م
سی
ک
ُ
ِج ٔپؤ یھکنپ وپکت ا ت پبہھانا ریمی ِ یدر ے ؤ ھ ھ وس اکےل رام ۔۔
ਜੋ ਮੋਤਹ ਮਾਇਆ ਤਚਿੁ ਲਾਇਿੇ ਮੇਰੀ ਤਜੰਿੁੜੀਏ ਸੇ ਮਨਮੁਖ ਮੂੜ ਤਬਿਾਲੇ ਰਾਮ ॥

مب
وج ومہِ امنا ِجت الدئے ریمی ِجیدر پپے ےس مُکھ مُؤر پِیاےل رام ۔۔

ਜਨ ਿਰਾਤਹ ਿਰਾਤਹ ਸਰਣਾਗਿੀ ਮੇਰੀ ਤਜੰਿੁੜੀਏ ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਹਤਰ ਰਖਵਾਲੇ ਰਾਮ ॥੩॥

نج رتاہِ رتاہِ رسنایتگ ریمی ِجیدر پپے ُگر نانک ہر روھکاےل رام ۔۔۳۔۔

ਹਤਰ ਜਨ ਹਤਰ ਤਲਵ ਉਬਰੇ ਮੇਰੀ ਤਜੰਿੁੜੀਏ ਧੁਤਰ ਭਾਗ ਵਿੇ ਹਤਰ ਪਾਇਆ ਰਾਮ ॥

ہر نج ہر لِؤ اُپرے ریمی ِجیدر پپے د ُھر اھبگ ودے ہر نانا رام ۔۔

ਹਤਰ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਪੋਿੁ ਹੈ ਮੇਰੀ ਤਜੰਿੁੜੀਏ ਗੁਰ ਖੇਵਟ ਸਬਤਿ ਿਰਾਇਆ ਰਾਮ ॥

ک
ےہ ریمی ِجیدر پپے ُگر ھپؤت دبس رتانا رام ۔۔
ہر ہر نام وپت َ

ਹਤਰ ਹਤਰ ਪੁਰਖੁ ਿਇਆਲੁ ਹੈ ਮੇਰੀ ਤਜੰਿੁੜੀਏ ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਮੀਿ ਲਗਾਇਆ ਰਾਮ ॥

ےہ ریمی ِجیدر پپے ُگر سیگؤر ھٹیم اگلنا رام ۔۔
ہر ہر ُپرھک دنال َ

ਕਤਰ ਤਕਰਪਾ ਸੁਤਣ ਬੇਨਿੀ ਹਤਰ ਹਤਰ ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਤਧਆਇਆ ਰਾਮ ॥੪॥੨॥

رک کِرنا ُسں یتنیب ہر ہر نج نانک نام دایھنا رام ۔۔۴۔۔۲۔۔
ਤਬਹਾਗੜਾ ਮਹਲਾ ੪ ॥

ِبہاگرا ہلحم ۴۔۔

ਜਤਗ ਸੁਤਿਿੁ ਕੀਰਤਿ ਨਾਮੁ ਹੈ ਮੇਰੀ ਤਜੰਿੁੜੀਏ ਹਤਰ ਕੀਰਤਿ ਹਤਰ ਮਤਨ ਧਾਰੇ ਰਾਮ ॥

ےہ ریمی ِجیدر پپے ہر کِترت ہر نم داھرے رام ۔۔
چگ ُسکرِت ریکت نام َ
ਹਤਰ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਪਤਵਿੁ ਹੈ ਮੇਰੀ ਤਜੰਿੁੜੀਏ ਜਤਪ ਹਤਰ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਉਧਾਰੇ ਰਾਮ ॥

ےہ ریمی ِجیدر پپے جت ہر ہر نام اُداھرے رام ۔۔
ہر ہر نام وپِت َ

ਸਭ ਤਕਲਤਵਖ ਪਾਪ ਿੁਖ ਕਤਟਆ ਮੇਰੀ ਤਜੰਿੁੜੀਏ ਮਲੁ ਗੁਰਮੁਤਖ ਨਾਤਮ ਉਿਾਰੇ ਰਾਮ ॥

سیھ کِلؤِھک نات ُدھک ایٹک ریمی ِجیدر پپے لم ُگرمُکھ نام اُنارے رام ۔۔

ਵਿ ਪੁੰਨੀ ਹਤਰ ਤਧਆਇਆ ਜਨ ਨਾਨਕ ਹਮ ਮੂਰਖ ਮੁਗਧ ਤਨਸਿਾਰੇ ਰਾਮ ॥੧॥

ود ُپ ّبی ہر دایھنا نج نانک مہ مُؤرھک مُگدھ ئِسیارے رام ۔۔۱۔۔

ਜੋ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਤਧਆਇਿੇ ਮੇਰੀ ਤਜੰਿੁੜੀਏ ਤਿਨਾ ਪੰਚੇ ਵਸਗਤਿ ਆਏ ਰਾਮ ॥

وج ہر نام دایھدئے ریمی ِجیدر پپے پ ِیا پبجے وسگت ا ےئ رام ۔۔

ਅੰਿਤਰ ਨਵ ਤਨਤਧ ਨਾਮੁ ਹੈ ਮੇਰੀ ਤਜੰਿੁੜੀਏ ਗੁਰੁ ਸਤਿਗੁਰੁ ਅਲਖੁ ਲਖਾਏ ਰਾਮ ॥

ارتن ونَ ن ِدھ نام ےہَ ریمی ِجیدر پپے ُگر سیگؤر اھکل اھکلےئ رام ۔۔

ਗੁਤਰ ਆਸਾ ਮਨਸਾ ਪੂਰੀਆ ਮੇਰੀ ਤਜੰਿੁੜੀਏ ਹਤਰ ਤਮਤਲਆ ਭੁਖ ਸਭ ਜਾਏ ਰਾਮ ॥

ب
ُگر ا سا اسنم ئُؤرنا ریمی ِجیدر پپے ہر مل ِیا ُھکھ سیھ اجےئ رام ۔۔

ਧੁਤਰ ਮਸਿਤਕ ਹਤਰ ਪਰਤਭ ਤਲਤਖਆ ਮੇਰੀ ਤਜੰਿੁੜੀਏ ਜਨ ਨਾਨਕ ਹਤਰ ਗੁਣ ਗਾਏ ਰਾਮ ॥੨॥

د ُھر کتسم ہر رپَھب لک ِھیا ریمی ِجیدر پپے نج نانک ہر ُگں اگےئ رام ۔۔۲۔۔
ਹਮ ਪਾਪੀ ਬਲਵੰਚੀਆ ਮੇਰੀ ਤਜੰਿੁੜੀਏ ਪਰਿਰੋਹੀ ਿਗ ਮਾਇਆ ਰਾਮ ॥

مہ نایپ ولبَایچن ریمی ِجیدر پپے رپدرویہ گھٹ امنا رام ۔۔

ਵਿਭਾਗੀ ਗੁਰੁ ਪਾਇਆ ਮੇਰੀ ਤਜੰਿੁੜੀਏ ਗੁਤਰ ਪੂਰੈ ਗਤਿ ਤਮਤਿ ਪਾਇਆ ਰਾਮ ॥

وداھبیگ ُگر نانا ریمی ِجیدر پپے ُگر ئُؤ َرے گپ مِت نانا رام ۔۔

ਗੁਤਰ ਅੰਤਮਰਿੁ ਹਤਰ ਮੁਤਖ ਚੋਇਆ ਮੇਰੀ ਤਜੰਿੁੜੀਏ ਤਿਤਰ ਮਰਿਾ ਬਹੁਤੜ ਜੀਵਾਇਆ ਰਾਮ ॥

ب
ُگر ارمِت ہر مُکھ وچنا ریمی دنجر پپے ھِر رمدا ب ُہر ویجانا رام ۔۔

ਜਨ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਜੋ ਤਮਲੇ ਮੇਰੀ ਤਜੰਿੁੜੀਏ ਤਿਨ ਕੇ ਸਭ ਿੁਖ ਗਵਾਇਆ ਰਾਮ ॥੩॥

نج نانک سیگؤر وج مل ِے ریمی ِجیدر پپے پِں ےک سیھ ُدھک وگَانا رام ۔۔۳۔۔
ਅਤਿ ਊਿਮੁ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਹੈ ਮੇਰੀ ਤਜੰਿੁੜੀਏ ਤਜਿੁ ਜਤਪਐ ਪਾਪ ਗਵਾਿੇ ਰਾਮ ॥

ات اُومت ہر نام ےہَ ریمی ِجیدر پپے ِجت چیپَے نات وگاےت رام ۔۔

ਪਤਿਿ ਪਤਵਿਰ ਗੁਤਰ ਹਤਰ ਕੀਏ ਮੇਰੀ ਤਜੰਿੁੜੀਏ ਚਹੁ ਕੁੰਿੀ ਚਹੁ ਜੁਤਗ ਜਾਿੇ ਰਾਮ ॥

تتپ وپِرت ُگر ہر ےئیک ریمی دنجر پپے چہؤ ُکیدی چہؤ ُچگ اجےت رام ۔۔

ਹਉਮੈ ਮੈਲੁ ਸਭ ਉਿਰੀ ਮੇਰੀ ਤਜੰਿੁੜੀਏ ਹਤਰ ਅੰਤਮਰਤਿ ਹਤਰ ਸਤਰ ਨਾਿੇ ਰਾਮ ॥

ہؤ م َے لیم سیھ اُرتی ریمی ِجیدر پپے ہر ارمِت ہر رس ناےت رام ۔۔

ਅਪਰਾਧੀ ਪਾਪੀ ਉਧਰੇ ਮੇਰੀ ਤਜੰਿੁੜੀਏ ਜਨ ਨਾਨਕ ਤਖਨੁ ਹਤਰ ਰਾਿੇ ਰਾਮ ॥੪॥੩॥

ک
ارپادیھ نایپ اُدرھے ریمی ِجیدر پپے نج نانک ھِں ہر راےت رام ۔۔۴۔۔۳۔۔
ਤਬਹਾਗੜਾ ਮਹਲਾ ੪ ॥

ِبہاگرا ہلحم ۴۔۔

ਹਉ ਬਤਲਹਾਰੀ ਤਿਨਹ ਕਉ ਮੇਰੀ ਤਜੰਿੁੜੀਏ ਤਜਨਹ ਹਤਰ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਅਧਾਰੋ ਰਾਮ ॥

ہؤ اہلبری پ ِبہھ کؤ ریمی ِجیدر پپے ِجبہھ ہر ہر نام اداھرو رام ۔۔

ਗੁਤਰ ਸਤਿਗੁਤਰ ਨਾਮੁ ਤਿਰੜਾਇਆ ਮੇਰੀ ਤਜੰਿੁੜੀਏ ਤਬਖੁ ਭਉਜਲੁ ਿਾਰਣਹਾਰੋ ਰਾਮ ॥

ُگر سیگؤر نام درِرانا ریمی ِجیدر پپے نِکھ وھبٔلج ناراہنرو رام ۔۔

ਤਜਨ ਇਕ ਮਤਨ ਹਤਰ ਤਧਆਇਆ ਮੇਰੀ ਤਜੰਿੁੜੀਏ ਤਿਨ ਸੰਿ ਜਨਾ ਜੈਕਾਰੋ ਰਾਮ ॥

ِجں اِک نم ہر دایھنا ریمی دنجر پپے پِں سیت انج َجپکارو رام ۔۔

ਨਾਨਕ ਹਤਰ ਜਤਪ ਸੁਖੁ ਪਾਇਆ ਮੇਰੀ ਤਜੰਿੁੜੀਏ ਸਤਭ ਿੂਖ ਤਨਵਾਰਣਹਾਰੋ ਰਾਮ ॥੧॥

نانک ہر جت ُسکھ نانا ریمی ِجیدر پپے سیھ ُدوھک ئِؤاراہنرو رام ۔۔۱۔۔
ਸਾ ਰਸਨਾ ਧਨੁ ਧੰਨੁ ਹੈ ਮੇਰੀ ਤਜੰਿੁੜੀਏ ਗੁਣ ਗਾਵੈ ਹਤਰ ਪਰਭ ਕੇਰੇ ਰਾਮ ॥

ُگ
اگوے ہر رپَھب ریکے رام ۔۔
سا رانس دنھ دنھّ ےہَ ریمی ِجیدر پپے ں َ
ਿੇ ਸਰਵਨ ਭਲੇ ਸੋਭਨੀਕ ਹਤਹ ਮੇਰੀ ਤਜੰਿੁੜੀਏ ਹਤਰ ਕੀਰਿਨੁ ਸੁਣਤਹ ਹਤਰ ਿੇਰੇ ਰਾਮ ॥

ب
ھییک ہہہ ریمی دنجر پپے ہر ریکنت ُسبہہ ہر ریتے رام ۔۔
ےت رسَون ےلھب وس ِ
ਸੋ ਸੀਸੁ ਭਲਾ ਪਤਵਿਰ ਪਾਵਨੁ ਹੈ ਮੇਰੀ ਤਜੰਿੁੜੀਏ ਜੋ ਜਾਇ ਲਗੈ ਗੁਰ ਪੈਰੇ ਰਾਮ ॥

َ
ب
وس سِیس ھال وپِرت ناون ےہَ ریمی دنجر پپے وج اجۓ لگے ُگر َنترے رام ۔۔

ਗੁਰ ਤਵਟਹੁ ਨਾਨਕੁ ਵਾਤਰਆ ਮੇਰੀ ਤਜੰਿੁੜੀਏ ਤਜਤਨ ਹਤਰ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਤਚਿੇਰੇ ਰਾਮ ॥੨॥

ُگر وِوہٹ نانک وارنا ریمی ِجیدر پپے ِجں ہر ہر نام ِجیترے رام ۔۔۲۔۔
ਿੇ ਨੇਿਰ ਭਲੇ ਪਰਵਾਣੁ ਹਤਹ ਮੇਰੀ ਤਜੰਿੁੜੀਏ ਜੋ ਸਾਧੂ ਸਤਿਗੁਰੁ ਿੇਖਤਹ ਰਾਮ ॥

ےت پیتر ےلھب رپوان ہہہ ریمی ِجیدر پپے وج سا ُدوھ سیگؤر دنکھہہ رام ۔۔
ਿੇ ਹਸਿ ਪੁਨੀਿ ਪਤਵਿਰ ਹਤਹ ਮੇਰੀ ਤਜੰਿੁੜੀਏ ਜੋ ਹਤਰ ਜਸੁ ਹਤਰ ਹਤਰ ਲੇਖਤਹ ਰਾਮ ॥

ل
ےت ہست ُنیپت وپِرت ہہہ ریمی ِجیدر پپے وج ہر سج ہر ہر یکھ ِہ رام ۔۔

ਤਿਸੁ ਜਨ ਕੇ ਪਗ ਤਨਿ ਪੂਜੀਅਤਹ ਮੇਰੀ ਤਜੰਿੁੜੀਏ ਜੋ ਮਾਰਤਗ ਧਰਮ ਚਲੇਸਤਹ ਰਾਮ ॥

ئِس نج ےک نگ پِپ ئُؤچیبہ ِہ ریمی ِجیدر پپے وج امرگ درھم چ َلیسہ ِہ رام ۔۔
ਨਾਨਕੁ ਤਿਨ ਤਵਟਹੁ ਵਾਤਰਆ ਮੇਰੀ ਤਜੰਿੁੜੀਏ ਹਤਰ ਸੁਤਣ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਮਨੇਸਤਹ ਰਾਮ ॥੩॥

نانک پِں وِوہٹ وارنا ریمی ِجیدر پپے ہر ُسں ہر نام مییسہ ِہ رام ۔۔۳۔۔

ਧਰਤਿ ਪਾਿਾਲੁ ਆਕਾਸੁ ਹੈ ਮੇਰੀ ਤਜੰਿੁੜੀਏ ਸਭ ਹਤਰ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਤਧਆਵੈ ਰਾਮ ॥

ایھوے رام ۔۔
درھت نانال ا اکس ےہَ ریمی ِجیدر پپے سیھ ہر ہر نام د َ
ਪਉਣੁ ਪਾਣੀ ਬੈਸੰਿਰੋ ਮੇਰੀ ਤਜੰਿੁੜੀਏ ਤਨਿ ਹਤਰ ਹਤਰ ਹਤਰ ਜਸੁ ਗਾਵੈ ਰਾਮ ॥

نی
اگوے رام ۔۔
ئؤن ناین َ سیترو ریمی ِجیدر پپے پِپ ہر ہر ہر سج َ

ਵਣੁ ਤਿਰਣੁ ਸਭੁ ਆਕਾਰੁ ਹੈ ਮੇਰੀ ਤਜੰਿੁੜੀਏ ਮੁਤਖ ਹਤਰ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਤਧਆਵੈ ਰਾਮ ॥

ایھوے رام ۔۔
ون رتِن سیھ ا اکر ےہَ ریمی ِجیدر پپے مُکھ ہر ہر نام د َ

ਨਾਨਕ ਿੇ ਹਤਰ ਿਤਰ ਪੈਨਹਾਇਆ ਮੇਰੀ ਤਜੰਿੁੜੀਏ ਜੋ ਗੁਰਮੁਤਖ ਭਗਤਿ ਮਨੁ ਲਾਵੈ ਰਾਮ ॥੪॥੪॥

نیبہ
الوے رام ۔۔۴۔۔۴۔۔
نانک ےت ہر در ھانا ریمی ِجیدر پپے وج ُگرمُکھ تگھب نم َ
ਤਬਹਾਗੜਾ ਮਹਲਾ ੪ ॥

ِبہاگرا ہلحم ۴۔۔

ਤਜਨ ਹਤਰ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਨ ਚੇਤਿਓ ਮੇਰੀ ਤਜੰਿੁੜੀਏ ਿੇ ਮਨਮੁਖ ਮੂੜ ਇਆਣੇ ਰਾਮ ॥

مب
م
ک
م
ُ
ِ
ِجں ہر ہر نام ہن َچی ِیپؤ ریمی ِجیدر پپے ےت ھ ُؤر اناےن رام ۔۔

ਜੋ ਮੋਤਹ ਮਾਇਆ ਤਚਿੁ ਲਾਇਿੇ ਮੇਰੀ ਤਜੰਿੁੜੀਏ ਸੇ ਅੰਤਿ ਗਏ ਪਛੁਿਾਣੇ ਰਾਮ ॥

وج ومہ امنا ِجت الدئے ریمی ِجیدر پپے ےس اپپ ےئگ اتھچپےن رام ۔۔

ਹਤਰ ਿਰਗਹ ਢੋਈ ਨਾ ਲਹਤਨਹ ਮੇਰੀ ਤਜੰਿੁੜੀਏ ਜੋ ਮਨਮੁਖ ਪਾਤਪ ਲੁਭਾਣੇ ਰਾਮ ॥

مب
ہر درہہگ دوھیئ ہن لہبِہھ ریمی ِجیدر پپے وج مُکھ نات لُبھاےن رام ۔۔

ਜਨ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਤਮਤਲ ਉਬਰੇ ਮੇਰੀ ਤਜੰਿੁੜੀਏ ਹਤਰ ਜਤਪ ਹਤਰ ਨਾਤਮ ਸਮਾਣੇ ਰਾਮ ॥੧॥

نج نانک ُگر مِل اُپرے ریمی ِجیدر پپے ہر جت ہر نام امسےن رام ۔۔۱۔۔

ਸਤਭ ਜਾਇ ਤਮਲਹੁ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਉ ਮੇਰੀ ਤਜੰਿੁੜੀਏ ਜੋ ਹਤਰ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਤਿਰੜਾਵੈ ਰਾਮ ॥

سیھ اجۓ ملِہؤ سیگؤرو کؤ ریمی ِجیدر پپے وج ہر ہر نام درِرا َوے رام ۔۔

ਹਤਰ ਜਪਤਿਆ ਤਖਨੁ ਤਢਲ ਨ ਕੀਜਈ ਮੇਰੀ ਤਜੰਿੁੜੀਏ ਮਿੁ ਤਕ ਜਾਪੈ ਸਾਹੁ ਆਵੈ ਤਕ ਨ ਆਵੈ ਰਾਮ ॥

ک
کب
ھ
ب
چ
پ
ھ
ئ
پ
ِ
ج
ِ
َ
م
ے رام
ے ےک ہن ا و َ
ہر جیدنا ں د ل ہن ی ریمی ِ یدر ے ت ےک اج ے ساوہ ا و َ
۔۔

ਸਾ ਵੇਲਾ ਸੋ ਮੂਰਿੁ ਸਾ ਘੜੀ ਸੋ ਮੁਹਿੁ ਸਿਲੁ ਹੈ ਮੇਰੀ ਤਜੰਿੁੜੀਏ ਤਜਿੁ ਹਤਰ ਮੇਰਾ ਤਚਤਿ ਆਵੈ ਰਾਮ ॥

سب
پ
ھ
پ
ہ
ج
ج
ج
ی
ے رام
سا و َنال وس مُؤرت سا ڑھگی وس مُہت ل ےہَ ریمی ِ در ے ِ ت ر ریما ِ ت ا و َ
۔۔
ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਤਧਆਇਆ ਮੇਰੀ ਤਜੰਿੁੜੀਏ ਜਮਕੰਕਰੁ ਨੇਤੜ ਨ ਆਵੈ ਰਾਮ ॥੨॥

نج نانک نام دایھنا ریمی ِجیدر پپے چمک
ی
ک
ے رام ۔۔۲۔۔
و
ا
ہن
ڑین
ر
َ

ਹਤਰ ਵੇਖੈ ਸੁਣੈ ਤਨਿ ਸਭੁ ਤਕਛੁ ਮੇਰੀ ਤਜੰਿੁੜੀਏ ਸੋ ਿਰੈ ਤਜਤਨ ਪਾਪ ਕਮਿੇ ਰਾਮ ॥

ک
ہر وےھکی ُسیے َ پِپ سیھ ِچھ

ریمی ِجیدر پپے وس د َرے ِجں نات کمپے رام ۔۔

ਤਜਸੁ ਅੰਿਰੁ ਤਹਰਿਾ ਸੁਧੁ ਹੈ ਮੇਰੀ ਤਜੰਿੁੜੀਏ ਤਿਤਨ ਜਤਨ ਸਤਭ ਿਰ ਸੁਤਟ ਘਿੇ ਰਾਮ ॥

گ
ِجس ارتن ہِردا ُسدھ ےہَ ریمی ِجیدر پپے پِں نج سیھ در ُست ھپے رام ۔۔

ਹਤਰ ਤਨਰਭਉ ਨਾਤਮ ਪਿੀਤਜਆ ਮੇਰੀ ਤਜੰਿੁੜੀਏ ਸਤਭ ਝਖ ਮਾਰਨੁ ਿੁਸਟ ਕੁਪਿੇ ਰਾਮ ॥

چ
ب
ہر پِر ھؤ نام نیبچیا ریمی ِجیدر پپے سیھ ھکھ امرن ُدست ُکیپے رام ۔۔

ਗੁਰੁ ਪੂਰਾ ਨਾਨਤਕ ਸੇਤਵਆ ਮੇਰੀ ਤਜੰਿੁੜੀਏ ਤਜਤਨ ਪੈਰੀ ਆਤਣ ਸਤਭ ਘਿੇ ਰਾਮ ॥੩॥

گ
ُگر ئُؤرا نانک سیَؤنا ریمی ِجیدر پپے ِجں َنتری ا ن سیھ ھپے رام ۔۔۳۔۔
ਸੋ ਐਸਾ ਹਤਰ ਤਨਿ ਸੇਵੀਐ ਮੇਰੀ ਤਜੰਿੁੜੀਏ ਜੋ ਸਭ ਿੂ ਸਾਤਹਬੁ ਵਿਾ ਰਾਮ ॥

وس ااسی ہر پِپ ویس پپے َ ریمی ِجیدر پپے وج سیھ ُدو اصجِت ودا رام ۔۔
ਤਜਨਹੀ ਇਕ ਮਤਨ ਇਕੁ ਅਰਾਤਧਆ ਮੇਰੀ ਤਜੰਿੁੜੀਏ ਤਿਨਾ ਨਾਹੀ ਤਕਸੈ ਿੀ ਤਕਛੁ ਚਿਾ ਰਾਮ ॥

جب
ک
ِ ھی اِک نم اِک ارادایھ ریمی ِجیدر پپے پ ِیا نایہ کِسے َ دی ِچھ چدا رام ۔۔

ਗੁਰ ਸੇਤਵਐ ਹਤਰ ਮਹਲੁ ਪਾਇਆ ਮੇਰੀ ਤਜੰਿੁੜੀਏ ਝਖ ਮਾਰਨੁ ਸਤਭ ਤਨੰਿਕ ਘੰਿਾ ਰਾਮ ॥

پپ چ
ھ
سی
ک
پ
ُگر ویس پپے ہر لحم نانا ریمی ِجیدر ے ھ امرن ھ ِیدک ڈنھگا رام ۔۔

ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਤਧਆਇਆ ਮੇਰੀ ਤਜੰਿੁੜੀਏ ਧੁਤਰ ਮਸਿਤਕ ਹਤਰ ਤਲਤਖ ਛਿਾ ਰਾਮ ॥੪॥੫॥

نج نانک نام دایھنا ریمی ِجیدر پپے د ُھر کتسم ہر لک ِھ چھدا رام ۔۔۴۔۔۵۔۔
ਤਬਹਾਗੜਾ ਮਹਲਾ ੪ ॥

ِبہاگرا ہلحم ۴۔۔

ਸਤਭ ਜੀਅ ਿੇਰੇ ਿੂੰ ਵਰਿਿਾ ਮੇਰੇ ਹਤਰ ਪਰਭ ਿੂੰ ਜਾਣਤਹ ਜੋ ਜੀਇ ਕਮਾਈਐ ਰਾਮ ॥

سیھ ایج ریتے ئُؤن وردتا ریمے ہر رپَھب ئُؤن اجہہنِ وج جبی امک پپَے رام ۔۔
ਹਤਰ ਅੰਿਤਰ ਬਾਹਤਰ ਨਾਤਲ ਹੈ ਮੇਰੀ ਤਜੰਿੁੜੀਏ ਸਭ ਵੇਖੈ ਮਤਨ ਮੁਕਰਾਈਐ ਰਾਮ ॥

نک
ےہ ریمی ِجیدر پپے سیھ و َھے نم مُکرا پ ٔپے رام ۔۔
ہر ارتن ناہر نال َ

ਮਨਮੁਖਾ ਨੋ ਹਤਰ ਿੂਤਰ ਹੈ ਮੇਰੀ ਤਜੰਿੁੜੀਏ ਸਭ ਤਬਰਥੀ ਘਾਲ ਗਵਾਈਐ ਰਾਮ ॥

مب
ک
م
سی
پ
پ
پ
ُ
ہ
ج
ی
ِ
ےہ ریمی ِ در ے ھ ریھت اھگل وگَاےیئَ رام ۔۔
ھا ون ر ُدور َ

ਜਨ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਤਖ ਤਧਆਇਆ ਮੇਰੀ ਤਜੰਿੁੜੀਏ ਹਤਰ ਹਾਜਰੁ ਨਿਰੀ ਆਈਐ ਰਾਮ ॥੧॥

نج نانک ُگرمُکھ دایھنا ریمی ِجیدر پپے ہر اح ُجر دنری ا نیپے رام ۔۔۱۔۔
ਸੇ ਭਗਿ ਸੇ ਸੇਵਕ ਮੇਰੀ ਤਜੰਿੁੜੀਏ ਜੋ ਪਰਭ ਮੇਰੇ ਮਤਨ ਭਾਣੇ ਰਾਮ ॥

ےس تگھب ےس سیَؤک ریمی ِجیدر پپے وج رپَھب ریمے نم اھبےن رام ۔۔
ਸੇ ਹਤਰ ਿਰਗਹ ਪੈਨਾਇਆ ਮੇਰੀ ਤਜੰਿੁੜੀਏ ਅਤਹਤਨਤਸ ਸਾਤਚ ਸਮਾਣੇ ਰਾਮ ॥

ےس ہر درہہگ انیپنا ریمی ِجیدر پپے اہیِس ساچ امسےن رام ۔۔

ਤਿਨ ਕੈ ਸੰਤਗ ਮਲੁ ਉਿਰੈ ਮੇਰੀ ਤਜੰਿੁੜੀਏ ਰੰਤਗ ਰਾਿੇ ਨਿਤਰ ਨੀਸਾਣੇ ਰਾਮ ॥

پِں ےکَ گنس لم اُرتَے ریمی ِجیدر پپے رنگ راےت دنر اسینےن رام ۔۔
ਨਾਨਕ ਕੀ ਪਰਭ ਬੇਨਿੀ ਮੇਰੀ ਤਜੰਿੁੜੀਏ ਤਮਤਲ ਸਾਧੂ ਸੰਤਗ ਅਘਾਣੇ ਰਾਮ ॥੨॥

نانک یک رپَھب یتنیب ریمی ِجیدر پپے مِل سا ُدوھ گنس ااھگےن رام ۔۔۲۔۔
ਹੇ ਰਸਨਾ ਜਤਪ ਗੋਤਬੰਿੋ ਮੇਰੀ ਤਜੰਿੁੜੀਏ ਜਤਪ ਹਤਰ ਹਤਰ ਤਿਰਸਨਾ ਜਾਏ ਰਾਮ ॥

ےہ رانس جت وگپِیدو ریمی ِجیدر پپے جت ہر ہر رتِانس اجےئ رام ۔۔

ਤਜਸੁ ਿਇਆ ਕਰੇ ਮੇਰਾ ਪਾਰਬਰਹਮੁ ਮੇਰੀ ਤਜੰਿੁੜੀਏ ਤਿਸੁ ਮਤਨ ਨਾਮੁ ਵਸਾਏ ਰਾਮ ॥

ِجس دایئ رکے ریما نارپرمہ ریمی ِجیدر پپے ئِس نم نام وساےئ رام ۔۔
ਤਜਸੁ ਭੇਟੇ ਪੂਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੇਰੀ ਤਜੰਿੁੜੀਏ ਸੋ ਹਤਰ ਧਨੁ ਤਨਤਧ ਪਾਏ ਰਾਮ ॥

ِج ب
س
پ
ھی
پ
ی
پ
گ
ئ
ہ
ج
ن
ی
ُ
س ے ؤرا ؤرو ریمی ِ در ے وس ر دنھ ِدھ ناےئ رام ۔۔
ਵਿਭਾਗੀ ਸੰਗਤਿ ਤਮਲੈ ਮੇਰੀ ਤਜੰਿੁੜੀਏ ਨਾਨਕ ਹਤਰ ਗੁਣ ਗਾਏ ਰਾਮ ॥੩॥

وداھبیگ تگنس ملَ ِے ریمی ِجیدر پپے نانک ہر ُگں اگےئ رام ۔۔۳۔۔

ਥਾਨ ਥਨੰਿਤਰ ਰਤਵ ਰਤਹਆ ਮੇਰੀ ਤਜੰਿੁੜੀਏ ਪਾਰਬਰਹਮੁ ਪਰਭੁ ਿਾਿਾ ਰਾਮ ॥

ب
ھی
پ
پ
پ
ی
ت
ج
ی
ِ
اھتن ر َرو رایہ ریمی ِ در ے نار رمہ رپَھب دانا رام ۔۔

ਿਾ ਕਾ ਅੰਿੁ ਨ ਪਾਈਐ ਮੇਰੀ ਤਜੰਿੁੜੀਏ ਪੂਰਨ ਪੁਰਖੁ ਤਬਧਾਿਾ ਰਾਮ ॥

نا اک اپپ ہن نا پپَے ریمی ِجیدر پپے ئُؤرن ُپرھک نِداھنا رام ۔۔

ਸਰਬ ਜੀਆ ਪਰਤਿਪਾਲਿਾ ਮੇਰੀ ਤਜੰਿੁੜੀਏ ਤਜਉ ਬਾਲਕ ਤਪਿ ਮਾਿਾ ਰਾਮ ॥

رست چییا رپَپ ِیادلا ریمی ِجیدر پپے ِج ٔپؤ ناکل پِپ امنا رام ۔۔

ਸਹਸ ਤਸਆਣਪ ਨਹ ਤਮਲੈ ਮੇਰੀ ਤਜੰਿੁੜੀਏ ਜਨ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਤਖ ਜਾਿਾ ਰਾਮ ॥੪॥੬॥ ਛਕਾ ੧ ॥

سہس ِسیاپپ ہہن ملَ ِے ریمی ِجیدر پپے نج نانک ُگرمُکھ اجنا رام ۔۔۴۔۔۶۔۔اکھچ ۱
ਤਬਹਾਗੜਾ ਮਹਲਾ ੫ ਛੰਿ ਘਰੁ ੧

ِبہاگرا ہلحم  ۵چھپت رھگ ۱
ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪਰਸਾਤਿ ॥

اِک اواکنر سیگؤر رپساد ۔۔
ਹਤਰ ਕਾ ਏਕੁ ਅਚੰਭਉ ਿੇਤਖਆ ਮੇਰੇ ਲਾਲ ਜੀਉ ਜੋ ਕਰੇ ਸੁ ਧਰਮ ਤਨਆਏ ਰਾਮ ॥

ن چمب
ک
ن
ج
پ
ھ
ھ
ہر اک ا ک ا ؤ د یا ریمے الل ؤ وج رکے وس درھم اینےئ رام ۔۔
ਹਤਰ ਰੰਗੁ ਅਖਾੜਾ ਪਾਇਓਨੁ ਮੇਰੇ ਲਾਲ ਜੀਉ ਆਵਣੁ ਜਾਣੁ ਸਬਾਏ ਰਾਮ ॥

ہر رنگ ااھکرا ناویئن ریمے الل جپؤ ا ون اجن ابسےئ رام ۔۔
ਆਵਣੁ ਿ ਜਾਣਾ ਤਿਨਤਹ ਕੀਆ ਤਜਤਨ ਮੇਿਤਨ ਤਸਰਜੀਆ ॥

ا ون ت اجنا پ ِبہہ ایک ِجں م َیدن سِر ِجیا ۔۔

ਇਕਨਾ ਮੇਤਲ ਸਤਿਗੁਰੁ ਮਹਤਲ ਬੁਲਾਏ ਇਤਕ ਭਰਤਮ ਭੂਲੇ ਤਿਰਤਿਆ ॥

ب
ب
اِانک لیم سیگؤر لحم ُنالےئ اِک رھبم ُھؤےل ھِردنا ۔۔

ਅੰਿੁ ਿੇਰਾ ਿੂੰਹੈ ਜਾਣਤਹ ਿੂੰ ਸਭ ਮਤਹ ਰਤਹਆ ਸਮਾਏ ॥

ہہن ئُؤن سیھ ہہم رایہ امسےئ ۔۔
اپپ ریتا ئُؤن َہے اج ِ
ਸਚੁ ਕਹੈ ਨਾਨਕੁ ਸੁਣਹੁ ਸੰਿਹੁ ਹਤਰ ਵਰਿੈ ਧਰਮ ਤਨਆਏ ॥੧॥

ےہک نانک ُسبہؤ سیبہؤ ہر ور ئَے درھم اینےئ ۔۔۱۔۔
چس َ

ਆਵਹੁ ਤਮਲਹੁ ਸਹੇਲੀਹੋ ਮੇਰੇ ਲਾਲ ਜੀਉ ਹਤਰ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਅਰਾਧੇ ਰਾਮ ॥

ا و ُہ ملِہؤ سہیلبہؤ ریمے الل جپؤ ہر ہر نام ارادےھ رام ۔۔

ਕਤਰ ਸੇਵਹੁ ਪੂਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੇਰੇ ਲਾਲ ਜੀਉ ਜਮ ਕਾ ਮਾਰਗੁ ਸਾਧੇ ਰਾਮ ॥

رک ویسوہ ئُؤرا سیگؤرو ریمے الل جپؤ مج اک امرگ سادےھ رام ۔۔
ਮਾਰਗੁ ਤਬਖੜਾ ਸਾਤਧ ਗੁਰਮੁਤਖ ਹਤਰ ਿਰਗਹ ਸੋਭਾ ਪਾਈਐ ॥

ک
امرگ نِ ھرا سادھ ُگرمُکھ ہر درہہگ وساھب نا پپَے ۔۔

ਤਜਨ ਕਉ ਤਬਧਾਿੈ ਧੁਰਹੁ ਤਲਤਖਆ ਤਿਨਹਾ ਰੈਤਣ ਤਿਨੁ ਤਲਵ ਲਾਈਐ ॥

ِجں کؤ نِداھےتَ د ُھروہ لک ِھیا پبہھا َرنی دِن لِؤ ال پ ٔپے ۔۔
ਹਉਮੈ ਮਮਿਾ ਮੋਹੁ ਛੁਟਾ ਜਾ ਸੰਤਗ ਤਮਤਲਆ ਸਾਧੇ ॥

ہؤ م َے اتمم ومہ چھُیا اج گنس مل ِیا سادےھ ۔۔

ਜਨੁ ਕਹੈ ਨਾਨਕੁ ਮੁਕਿੁ ਹੋਆ ਹਤਰ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਅਰਾਧੇ ॥੨॥

ےہک نانک مُکت وہا ہر ہر نام ارادےھ ۔۔۲۔۔
نج َ
ਕਰ ਜੋਤੜਹੁ ਸੰਿ ਇਕਿਰ ਹੋਇ ਮੇਰੇ ਲਾਲ ਜੀਉ ਅਤਬਨਾਸੀ ਪੁਰਖੁ ਪੂਜੇਹਾ ਰਾਮ ॥

رک وجروہ سیت اِکتّر وہۓ ریمے الل جپؤ اپِیایس ُپرھک ئُؤاہیج رام ۔۔

ਬਹੁ ਤਬਤਧ ਪੂਜਾ ਖੋਜੀਆ ਮੇਰੇ ਲਾਲ ਜੀਉ ਇਹੁ ਮਨੁ ਿਨੁ ਸਭੁ ਅਰਪੇਹਾ ਰਾਮ ॥

وہب نِدھ ئُؤاج وھک ِجیا ریمے الل جپؤ اوہی نم نت سیھ ارپبہا رام ۔۔

ਮਨੁ ਿਨੁ ਧਨੁ ਸਭੁ ਪਰਭੂ ਕੇਰਾ ਤਕਆ ਕੋ ਪੂਜ ਚੜਾਵਏ ॥

ب
نم نت دنھ سیھ رپ ُھؤ کتَرا ایک وک ئُؤچ ڑچاوےئ ۔۔
ਤਜਸੁ ਹੋਇ ਤਿਪਾਲੁ ਿਇਆਲੁ ਸੁਆਮੀ ਸੋ ਪਰਭ ਅੰਤਕ ਸਮਾਵਏ ॥

ِجس وہۓ کِرنال دنال سُؤا یم وس رپَھب انک امسوۓ ۔۔
ਭਾਗੁ ਮਸਿਤਕ ਹੋਇ ਤਜਸ ਕੈ ਤਿਸੁ ਗੁਰ ਨਾਤਲ ਸਨੇਹਾ ॥

اھبگ کتسم وہۓ ِجس ےکَ ئِس ُگر نال سیبہا ۔۔
ਜਨੁ ਕਹੈ ਨਾਨਕੁ ਤਮਤਲ ਸਾਧਸੰਗਤਿ ਹਤਰ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਪੂਜੇਹਾ ॥੩॥

ےہک نانک مِل سادھسیگت ہر ہر نام ئُؤ َجبہا ۔۔۳۔۔
ِجں َ

ਿਹ ਤਿਸ ਖੋਜਿ ਹਮ ਤਿਰੇ ਮੇਰੇ ਲਾਲ ਜੀਉ ਹਤਰ ਪਾਇਅੜਾ ਘਤਰ ਆਏ ਰਾਮ ॥

ب
دہ دِس وھکجت مہ ھِرے ریمے الل جپؤ ہر ناپرا رھگ ا ےئ رام ۔۔

ਹਤਰ ਮੰਿਰੁ ਹਤਰ ਜੀਉ ਸਾਤਜਆ ਮੇਰੇ ਲਾਲ ਜੀਉ ਹਤਰ ਤਿਸੁ ਮਤਹ ਰਤਹਆ ਸਮਾਏ ਰਾਮ ॥

ہر دنمر ہر جپؤ سا ِجیا ریمے الل جپؤ ہر ئِس ہہم رایہ امسےئ رام ۔۔
ਸਰਬੇ ਸਮਾਣਾ ਆਤਪ ਸੁਆਮੀ ਗੁਰਮੁਤਖ ਪਰਗਟੁ ਹੋਇਆ ॥

رسےب امسنا ا ت سُؤا یم ُگرمُکھ رپگپ وہنا ۔۔

ਤਮਤਟਆ ਅਧੇਰਾ ਿੂਖੁ ਨਾਿਾ ਅਤਮਉ ਹਤਰ ਰਸੁ ਚੋਇਆ ॥

مِییا اد َھترا ُدوھک نااھٹ ا ِمپؤ ہر رس وچنا ۔۔

ਜਹਾ ਿੇਖਾ ਿਹਾ ਸੁਆਮੀ ਪਾਰਬਰਹਮੁ ਸਭ ਿਾਏ ॥

اہج داھکی اہت سُؤا یم نارپرمہ سیھ اھٹےئ ۔۔

ਜਨੁ ਕਹੈ ਨਾਨਕੁ ਸਤਿਗੁਤਰ ਤਮਲਾਇਆ ਹਤਰ ਪਾਇਅੜਾ ਘਤਰ ਆਏ ॥੪॥੧॥

ےہک نانک سیگؤر مِالنا ہر ناپرا رھگ ا ےئ ۔۔۴۔۔۱۔۔
نج َ

ਰਾਗੁ ਤਬਹਾਗੜਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥

راگ ِبہاگرا ہلحم ۵۔۔

ਅਤਿ ਪਰੀਿਮ ਮਨ ਮੋਹਨਾ ਘਟ ਸੋਹਨਾ ਪਰਾਨ ਅਧਾਰਾ ਰਾਮ ॥

ات رپمتی نم ومانہ ٹھگ وسانہ رپان اداھرا رام ۔۔
ਸੁੰਿਰ ਸੋਭਾ ਲਾਲ ਗੋਪਾਲ ਿਇਆਲ ਕੀ ਅਪਰ ਅਪਾਰਾ ਰਾਮ ॥

ُسیدر وساھب الل وگنال دنال یک ارپ انارا رام ۔۔
ਗੋਪਾਲ ਿਇਆਲ ਗੋਤਬੰਿ ਲਾਲਨ ਤਮਲਹੁ ਕੰਿ ਤਨਮਾਣੀਆ ॥

وگنال دنال وگپِید لغلں ملِہؤ کپت بِماپ ِیا ۔۔

ਨੈਨ ਿਰਸਨ ਿਰਸ ਪਰਸਨ ਨਹ ਨੀਿ ਰੈਤਣ ਤਵਹਾਣੀਆ ॥

نَیں رتنس درس رپنس ہہن دین َرنی وِاہپ ِیا ۔۔

ਤਗਆਨ ਅੰਜਨ ਨਾਮ ਤਬੰਜਨ ਭਏ ਸਗਲ ਸੀਗਾਰਾ ॥

پب
گ ِیان انجن نام ِ چں ےئھب لگس اگیسرا ۔۔

ਨਾਨਕੁ ਪਇਅੰਪੈ ਸੰਿ ਜੰਪੈ ਮੇਤਲ ਕੰਿੁ ਹਮਾਰਾ ॥੧॥

نانک نیبمپَے سیت چمپَے لیم کپت امہرا ۔۔۱۔۔

ਲਾਖ ਉਲਾਹਨੇ ਮੋਤਹ ਹਤਰ ਜਬ ਲਗੁ ਨਹ ਤਮਲੈ ਰਾਮ ॥

الھک اُالےنہ ومہِ ہر جت گل ہن ملَ ِے رام ۔۔

ਤਮਲਨ ਕਉ ਕਰਉ ਉਪਾਵ ਤਕਛੁ ਹਮਾਰਾ ਨਹ ਚਲੈ ਰਾਮ ॥

ک
مل ِں کؤ رکو اُناو ِچھ امہرا ہہن چلَے رام ۔۔

ਚਲ ਤਚਿ ਤਬਿ ਅਤਨਿ ਤਪਰਅ ਤਬਨੁ ਕਵਨ ਤਬਧੀ ਨ ਧੀਜੀਐ ॥

ھب
لچ ِجت پِپ اپِپ رپِنا پِں وکَن نِدیھ ہن د چیپے َ۔۔

ਖਾਨ ਪਾਨ ਸੀਗਾਰ ਤਬਰਥੇ ਹਤਰ ਕੰਿ ਤਬਨੁ ਤਕਉ ਜੀਜੀਐ ॥

جب
اھکن نان اگیسر پِرےھت ہر کپت پِں کپؤ چ ٔپے َ۔۔

ਆਸਾ ਤਪਆਸੀ ਰੈਤਨ ਤਿਨੀਅਰੁ ਰਤਹ ਨ ਸਕੀਐ ਇਕੁ ਤਿਲੈ ॥

ا سا ایپیس َرنی دِرئین رہِ ہن سکپے َ اِک نِلَے ۔۔

ਨਾਨਕੁ ਪਇਅੰਪੈ ਸੰਿ ਿਾਸੀ ਿਉ ਪਰਸਾਤਿ ਮੇਰਾ ਤਪਰੁ ਤਮਲੈ ॥੨॥

نانک نیبمپَے سیت دایس ئؤ رپساد ریما پِر ملَ ِے ۔۔۲۔۔
ਸੇਜ ਏਕ ਤਪਰਉ ਸੰਤਗ ਿਰਸੁ ਨ ਪਾਈਐ ਰਾਮ ॥

جیس انک پِرو گنس درس ہن نا پپَے رام ۔۔

ਅਵਗਨ ਮੋਤਹ ਅਨੇਕ ਕਿ ਮਹਤਲ ਬੁਲਾਈਐ ਰਾਮ ॥

اونگ ومہِ اپیک تک لحم نال پ ٔپے رام ۔۔

ਤਨਰਗੁਤਨ ਤਨਮਾਣੀ ਅਨਾਤਥ ਤਬਨਵੈ ਤਮਲਹੁ ਪਰਭ ਤਕਰਪਾ ਤਨਧੇ ॥

پِر ُگں بِماین اناھت پِپ َؤے ملِہؤ رپَھب کِرنا ن ِدےھ ۔۔

ਭਰਮ ਭੀਤਿ ਖੋਈਐ ਸਹਤਜ ਸੋਈਐ ਪਰਭ ਪਲਕ ਪੇਖਿ ਨਵ ਤਨਧੇ ॥

سہ
پ
رھبّم تیھب وھک نیپے ج وس پپَے رپَھب کلپ َیکھت ونَ ن ِدےھ ۔۔
ਤਗਰਤਹ ਲਾਲੁ ਆਵੈ ਮਹਲੁ ਪਾਵੈ ਤਮਤਲ ਸੰਤਗ ਮੰਗਲੁ ਗਾਈਐ ॥

ے لحم نا َوے مِل گنس لگنم اگ پ َپے ۔۔
گِرہِ الل ا و َ

ਨਾਨਕੁ ਪਇਅੰਪੈ ਸੰਿ ਸਰਣੀ ਮੋਤਹ ਿਰਸੁ ਤਿਖਾਈਐ ॥੩॥

نانک نیبمپَے سیت رسین ومہِ درس دِاھک پ ٔپے ۔۔۳۔۔
ਸੰਿਨ ਕੈ ਪਰਸਾਤਿ ਹਤਰ ਹਤਰ ਪਾਇਆ ਰਾਮ ॥

س
ےک رپساد ہر ہر نانا رام ۔۔
یی ں َ

ਇਛ ਪੁੰਨੀ ਮਤਨ ਸਾਂਤਿ ਿਪਤਿ ਬੁਝਾਇਆ ਰਾਮ ॥

ب
ُج
اِھچ ُپ ّبی نم ساپپ تپت ھانا رام ۔۔

ਸਿਲਾ ਸੁ ਤਿਨਸ ਰੈਣੇ ਸੁਹਾਵੀ ਅਨਿ ਮੰਗਲ ਰਸੁ ਘਨਾ ॥

سب
ھال وس دِسن َرےنی ُسہاوی ا َند لگنم رس گھیا ۔۔

ਪਰਗਟੇ ਗੁਪਾਲ ਗੋਤਬੰਿ ਲਾਲਨ ਕਵਨ ਰਸਨਾ ਗੁਣ ਭਨਾ ॥

رپےٹگ ُگیال وگپِید لغلں وکَن رانس ُگں انھب ۔۔

ਭਰਮ ਲੋਭ ਮੋਹ ਤਬਕਾਰ ਥਾਕੇ ਤਮਤਲ ਸਖੀ ਮੰਗਲੁ ਗਾਇਆ ॥

رھبّم ولھب ومہ ِئکار اھتےک مِل یھکس لگنم اگنا ۔۔

ਨਾਨਕੁ ਪਇਅੰਪੈ ਸੰਿ ਜੰਪੈ ਤਜਤਨ ਹਤਰ ਹਤਰ ਸੰਜੋਤਗ ਤਮਲਾਇਆ ॥੪॥੨॥

نانک نیبمپَے سیت چمپَے ِجں ہر ہر وجنسگ مِالنا ۔۔۴۔۔۲۔۔
ਤਬਹਾਗੜਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥

ِبہاگرا ہلحم ۵۔۔

ਕਤਰ ਤਕਰਪਾ ਗੁਰ ਪਾਰਬਰਹਮ ਪੂਰੇ ਅਨਤਿਨੁ ਨਾਮੁ ਵਖਾਣਾ ਰਾਮ ॥

رک کِرنا ُگر نارپرمہ ئُؤرے ادنِن نام واھکنا رام ۔۔

ਅੰਤਮਰਿ ਬਾਣੀ ਉਚਰਾ ਹਤਰ ਜਸੁ ਤਮਿਾ ਲਾਗੈ ਿੇਰਾ ਭਾਣਾ ਰਾਮ ॥

ارمت ناین اُرچا ہر سج مِبھا ال َگے َ ریتا اھبنا رام ۔۔

ਕਤਰ ਿਇਆ ਮਇਆ ਗੋਪਾਲ ਗੋਤਬੰਿ ਕੋਇ ਨਾਹੀ ਿੁਝ ਤਬਨਾ ॥

ُب
رک دایئ ایم وگنال وگپِید وکۓ نایہ چھ پِیا ۔۔

ਸਮਰਥ ਅਗਥ ਅਪਾਰ ਪੂਰਨ ਜੀਉ ਿਨੁ ਧਨੁ ਿੁਮਹ ਮਨਾ ॥

ُب
رمسَھت اھتگ انار ئُؤرن جپؤ نت دنھ مہھ انم ۔۔

ਮੂਰਖ ਮੁਗਧ ਅਨਾਥ ਚੰਚਲ ਬਲਹੀਨ ਨੀਚ ਅਜਾਣਾ ॥

نل
مُؤرھک مُگدھ اناھت لچنچ ہیں چین ااجنا ۔۔

ਤਬਨਵੰਤਿ ਨਾਨਕ ਸਰਤਣ ਿੇਰੀ ਰਤਖ ਲੇਹੁ ਆਵਣ ਜਾਣਾ ॥੧॥

پِپ َؤپپ نانک رسن ریتی رھک وہیل ا ون اجنا ۔۔۱۔۔

ਸਾਧਹ ਸਰਣੀ ਪਾਈਐ ਹਤਰ ਜੀਉ ਗੁਣ ਗਾਵਹ ਹਤਰ ਨੀਿਾ ਰਾਮ ॥

سادھہ رسین نا پپَے ہر جپؤ ُگں اگوہ ہر نِییا رام ۔۔

ਧੂਤਰ ਭਗਿਨ ਕੀ ਮਤਨ ਿਤਨ ਲਗਉ ਹਤਰ ਜੀਉ ਸਭ ਪਤਿਿ ਪੁਨੀਿਾ ਰਾਮ ॥

ب
ھ
گی
سی
پ
ج
ل
پ
گ
ہ
ی
ی
دھُؤر ں یک نم نت ؤ ر ؤ ھ پپِت ُ یا رام ۔۔
ਪਤਿਿਾ ਪੁਨੀਿਾ ਹੋਤਹ ਤਿਨਹ ਸੰਤਗ ਤਜਨਹ ਤਬਧਾਿਾ ਪਾਇਆ ॥

ن ِییا ُپیییا وہےہ پ ِبہھ گنس ِجبہھ نِداھنا نانا ۔۔

ਨਾਮ ਰਾਿੇ ਜੀਅ ਿਾਿੇ ਤਨਿ ਿੇਤਹ ਚੜਤਹ ਸਵਾਇਆ ॥

نام راےت ایج داےت پِپ دہہی ڑچےہ سَؤانا ۔۔
ਤਰਤਧ ਤਸਤਧ ਨਵ ਤਨਤਧ ਹਤਰ ਜਤਪ ਤਜਨੀ ਆਿਮੁ ਜੀਿਾ ॥

رِدھ سِدھ ونَ ن ِدھ ہر جت ِجبی ا مت ِچییا ۔۔

ਤਬਨਵੰਤਿ ਨਾਨਕੁ ਵਿਭਾਤਗ ਪਾਈਅਤਹ ਸਾਧ ਸਾਜਨ ਮੀਿਾ ॥੨॥

پِپ َؤپپ نانک وداھبگ ناپ ٔبہہ سادھ سانج مییا ۔۔۲۔۔
ਤਜਨੀ ਸਚੁ ਵਣੰਤਜਆ ਹਤਰ ਜੀਉ ਸੇ ਪੂਰੇ ਸਾਹਾ ਰਾਮ ॥

ِجبی چس وپبچیا ہر جپؤ ےس ئُؤرے اصاح رام ۔۔

ਬਹੁਿੁ ਖਜਾਨਾ ਤਿੰਨ ਪਤਹ ਹਤਰ ਜੀਉ ਹਤਰ ਕੀਰਿਨੁ ਲਾਹਾ ਰਾਮ ॥

تہب اجھکہن پ ِ ّں بہہ ہر جپؤ ہر ریکنت الاہ رام ۔۔

ਕਾਮੁ ਿੋਧੁ ਨ ਲੋਭੁ ਤਬਆਪੈ ਜੋ ਜਨ ਪਰਭ ਤਸਉ ਰਾਤਿਆ ॥

اکم رکودھ ہن ولھب ایب ئَے وج نج رپَھب سِیؤ راایت ۔۔
ਏਕੁ ਜਾਨਤਹ ਏਕੁ ਮਾਨਤਹ ਰਾਮ ਕੈ ਰੰਤਗ ਮਾਤਿਆ ॥

ہہن رام ےکَ رنگ امایت ۔۔
ہہن انک ام ِ
انک اج ِ
ਲਤਗ ਸੰਿ ਚਰਣੀ ਪੜੇ ਸਰਣੀ ਮਤਨ ਤਿਨਾ ਓਮਾਹਾ ॥

گل سیت رچین ڑپے رسین نم پِیا اواماہ ۔۔
ਤਬਨਵੰਤਿ ਨਾਨਕੁ ਤਜਨ ਨਾਮੁ ਪਲੈ ਸੇਈ ਸਚੇ ਸਾਹਾ ॥੩॥

پِپ َؤپپ نانک ِجں نام نلَے سیبی ےچس اصاح ۔۔۳۔۔

ਨਾਨਕ ਸੋਈ ਤਸਮਰੀਐ ਹਤਰ ਜੀਉ ਜਾ ਕੀ ਕਲ ਧਾਰੀ ਰਾਮ ॥

نانک وسیئ ِسمر پپے ہر جپؤ اج یک لک داھری رام ۔۔

ਗੁਰਮੁਤਖ ਮਨਹੁ ਨ ਵੀਸਰੈ ਹਤਰ ਜੀਉ ਕਰਿਾ ਪੁਰਖੁ ਮੁਰਾਰੀ ਰਾਮ ॥

ُگرمُکھ مبہؤ ہن ورسیَے ہر جپؤ رکنا ُپرھک مُراری رام ۔۔
ਿੂਖੁ ਰੋਗੁ ਨ ਭਉ ਤਬਆਪੈ ਤਜਨਹੀ ਹਤਰ ਹਤਰ ਤਧਆਇਆ ॥

ئ ِجبہ
ب
ھ
ہ
ہ
ُدوھک روگ ہن ھؤ ایب َے ی ر ر دایھنا ۔۔

ਸੰਿ ਪਰਸਾਤਿ ਿਰੇ ਭਵਜਲੁ ਪੂਰਤਬ ਤਲਤਖਆ ਪਾਇਆ ॥

ب
سیت رپساد رتے َھؤلج ئُؤرت لک ِھیا نانا ۔۔

ਵਜੀ ਵਧਾਈ ਮਤਨ ਸਾਂਤਿ ਆਈ ਤਮਤਲਆ ਪੁਰਖੁ ਅਪਾਰੀ ॥

ویج وداھیئ نم ساپپ ا یئ مل ِیا ُپرھک اناری ۔۔

ਤਬਨਵੰਤਿ ਨਾਨਕੁ ਤਸਮਤਰ ਹਤਰ ਹਤਰ ਇਛ ਪੁੰਨੀ ਹਮਾਰੀ ॥੪॥੩॥

پِپ َؤپپ نانک ِسمر ہر ہر اِھچ ُپ ّبی امہری ۔۔۴۔۔۳۔۔

ਤਬਹਾਗੜਾ ਮਹਲਾ ੫ ਘਰੁ ੨

ِبہاگرا ہلحم  ۵رھگ ۲

ੴ ਸਤਿ ਨਾਮੁ ਗੁਰ ਪਰਸਾਤਿ ॥

اِک اواکنر ست نام ُگر رپساد ۔۔
ਵਧੁ ਸੁਖੁ ਰੈਨੜੀਏ ਤਪਰਅ ਪਰੇਮੁ ਲਗਾ ॥

ودھ ُسکھ رنتر پپے پِرِنا رپمی اگل ۔۔

ਘਟੁ ਿੁਖ ਨੀਿੜੀਏ ਪਰਸਉ ਸਿਾ ਪਗਾ ॥

ٹھگ ُدھک دینر پپے رپسؤ دسا اگپ ۔۔

ਪਗ ਧੂਤਰ ਬਾਂਛਉ ਸਿਾ ਜਾਚਉ ਨਾਮ ਰਤਸ ਬੈਰਾਗਨੀ ॥

ن ھ بج
ج
ھ
گ د ُؤر نا ؤ دسا اج ؤ نام رس ریباینگ ۔۔

ਤਪਰਅ ਰੰਤਗ ਰਾਿੀ ਸਹਜ ਮਾਿੀ ਮਹਾ ਿੁਰਮਤਿ ਤਿਆਗਨੀ ॥

سہ
پِرِنا رنگ رایت ج امیت اہم ُدرمت پ ِیاینگ ۔۔

ਗਤਹ ਭੁਜਾ ਲੀਨਹੀ ਪਰੇਮ ਭੀਨੀ ਤਮਲਨੁ ਪਰੀਿਮ ਸਚ ਮਗਾ ॥

ب
بھ لیبہ
ل
ب
ھ
م
ھی
ِ
ہہگ ُ چا ی رپمی ی ں رپمتی چس اگم ۔۔
ِ

ਤਬਨਵੰਤਿ ਨਾਨਕ ਧਾਤਰ ਤਕਰਪਾ ਰਹਉ ਚਰਣਹ ਸੰਤਗ ਲਗਾ ॥੧॥

پِپ َؤپپ نانک داھر کِرنا رہؤ رچبھہ گنس اگل ۔۔۱۔۔
ਮੇਰੀ ਸਖੀ ਸਹੇਲੜੀਹੋ ਪਰਭ ਕੈ ਚਰਤਣ ਲਗਹ ॥

ریمی یھکس سہیلروہی رپَھب ےکَ رچن لگہہ ۔۔
ਮਤਨ ਤਪਰਅ ਪਰੇਮੁ ਘਣਾ ਹਤਰ ਕੀ ਭਗਤਿ ਮੰਗਹ ॥

نم پِرِنا رپمی گھیا ہر یک تگھب میگہہ ۔۔

ਹਤਰ ਭਗਤਿ ਪਾਈਐ ਪਰਭੁ ਤਧਆਈਐ ਜਾਇ ਤਮਲੀਐ ਹਤਰ ਜਨਾ ॥

ہر تگھب نا پپَے رپَھب دایھ نیپے َ اجۓ مِلیپے ہر انج ۔۔

ਮਾਨੁ ਮੋਹੁ ਤਬਕਾਰੁ ਿਜੀਐ ਅਰਤਪ ਿਨੁ ਧਨੁ ਇਹੁ ਮਨਾ ॥

ب
امن ومہ ِئکار چیپے َ ارت نت دنھ اوہی انم ۔۔

ਬਿ ਪੁਰਖ ਪੂਰਨ ਗੁਣ ਸੰਪੂਰਨ ਭਰਮ ਭੀਤਿ ਹਤਰ ਹਤਰ ਤਮਤਲ ਭਗਹ ॥

ند ُپرھک ئُؤرن ُگں سم ُپؤرن رھبم ب ِھپت ہر ہر مِل بھگہ ۔۔

ਤਬਨਵੰਤਿ ਨਾਨਕ ਸੁਤਣ ਮੰਿੁ ਸਖੀਏ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਤਨਿ ਤਨਿ ਤਨਿ ਜਪਹ ॥੨॥

سک
پِپ َؤپپ نانک ُسں میتر ھیپے ہر نام پِپ پِپ پِپ جبہہ ۔۔۲۔۔
ਹਤਰ ਨਾਤਰ ਸੁਹਾਗਣੇ ਸਤਭ ਰੰਗ ਮਾਣੇ ॥

ہر نار ُسہاےنگ سیھ رنگ امےن ۔۔

ਰਾਂਿ ਨ ਬੈਸਈ ਪਰਭ ਪੁਰਖ ਤਚਰਾਣੇ ॥

نی
راند ہن َ سبی رپَھب ُپرھک جِراےن ۔۔
ਨਹ ਿੂਖ ਪਾਵੈ ਪਰਭ ਤਧਆਵੈ ਧੰਤਨ ਿੇ ਬਿਭਾਗੀਆ ॥

ایھوے دنھّ ےت نداھبگ ِیا ۔۔
ہن ُدوھک نا َوے رپَھب د َ
ਸੁਖ ਸਹਤਜ ਸੋਵਤਹ ਤਕਲਤਬਖ ਖੋਵਤਹ ਨਾਮ ਰਤਸ ਰੰਤਗ ਜਾਗੀਆ ॥

سہ
ُسکھ ج وسوہِ کِل ِیکھ وھکوہِ نام رس رنگ اجگ ِیا ۔۔

ਤਮਤਲ ਪਰੇਮ ਰਹਣਾ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਗਹਣਾ ਤਪਰਅ ਬਚਨ ਮੀਿੇ ਭਾਣੇ ॥

مِل رپمی رانہ ہر نام انہگ پِرِنا نچب ےھٹیم اھبےن ۔۔

ਤਬਨਵੰਤਿ ਨਾਨਕ ਮਨ ਇਛ ਪਾਈ ਹਤਰ ਤਮਲੇ ਪੁਰਖ ਤਚਰਾਣੇ ॥੩॥

پِپ َؤپپ نانک نم اھچ نایئ ہر مل ِے ُپرھک جِراےن ۔۔۳۔۔

ਤਿਿੁ ਤਗਰਤਹ ਸੋਤਹਲੜੇ ਕੋਿ ਅਨੰਿਾ ॥

پِپ گِرہِ وسہِلرے وکد ادننا ۔۔

ਮਤਨ ਿਤਨ ਰਤਵ ਰਤਹਆ ਪਰਭ ਪਰਮਾਨੰਿਾ ॥

نم نت َروِ رایہ رپَھب رپامدننا ۔۔
ਹਤਰ ਕੰਿ ਅਨੰਿ ਿਇਆਲ ਸਰੀਧਰ ਗੋਤਬੰਿ ਪਤਿਿ ਉਧਾਰਣੋ ॥

ہر کپت اپپت دنال رسِندرھ وگپِید تتپ اُداھرون ۔۔
ਪਰਤਭ ਤਿਪਾ ਧਾਰੀ ਹਤਰ ਮੁਰਾਰੀ ਭੈ ਤਸੰਧੁ ਸਾਗਰ ਿਾਰਣੋ ॥

ب
رپَھب کِرنا داھری ہر مُراری َھے ِسید ِھ سارگ نارون ۔۔

ਜੋ ਸਰਤਣ ਆਵੈ ਤਿਸੁ ਕੰਤਿ ਲਾਵੈ ਇਹੁ ਤਬਰਿੁ ਸੁਆਮੀ ਸੰਿਾ ॥

وج رسن ا و ئ
الوے اوہی پِرد سُؤا یم دنسا ۔۔
ے ِس کیبھ َ
َ

ਤਬਨਵੰਤਿ ਨਾਨਕ ਹਤਰ ਕੰਿੁ ਤਮਤਲਆ ਸਿਾ ਕੇਲ ਕਰੰਿਾ ॥੪॥੧॥੪॥

پِپ َؤپپ نانک ہر کپت مل ِیا دسا ک َیل رکدنا ۔۔۴۔۔۱۔۔۴۔۔
ਤਬਹਾਗੜਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥

ِبہاگرا ہلحم ۵۔۔

ਹਤਰ ਚਰਣ ਸਰੋਵਰ ਿਹ ਕਰਹੁ ਤਨਵਾਸੁ ਮਨਾ ॥

ہر رچن رسوور ہت رکوہ ئِؤاس انم ۔۔
ਕਤਰ ਮਜਨੁ ਹਤਰ ਸਰੇ ਸਤਭ ਤਕਲਤਬਖ ਨਾਸੁ ਮਨਾ ॥

م
ل
ِ
ک
چ
ی
ک
سی
ہ
ِ
رک ں ر رسے ھ ھ ناس انم ۔۔

ਕਤਰ ਸਿਾ ਮਜਨੁ ਗੋਤਬੰਿ ਸਜਨੁ ਿੁਖ ਅੰਧੇਰਾ ਨਾਸੇ ॥

م
رک دسا چں وگپِید نجس ُدھک ادنھترا ناےس ۔۔

ਜਨਮ ਮਰਣੁ ਨ ਹੋਇ ਤਿਸ ਕਉ ਕਟੈ ਜਮ ਕੇ ਿਾਸੇ ॥

منج رمن ہن وہۓ ئِس کؤ ک َپے مج ےک اھپےس ۔۔
ਤਮਲੁ ਸਾਧਸੰਗੇ ਨਾਮ ਰੰਗੇ ਿਹਾ ਪੂਰਨ ਆਸੋ ॥

ھ
مِل ساد سیگے نام رےگن اہت ئُؤرن ا وس ۔۔

ਤਬਨਵੰਤਿ ਨਾਨਕ ਧਾਤਰ ਤਕਰਪਾ ਹਤਰ ਚਰਣ ਕਮਲ ਤਨਵਾਸੋ ॥੧॥

پِپ َؤپپ نانک داھر کِرنا ہر رچن لمک ئِؤاوس ۔۔۱۔۔
ਿਹ ਅਨਿ ਤਬਨੋਿ ਸਿਾ ਅਨਹਿ ਝੁਣਕਾਰੋ ਰਾਮ ॥

ہت ادن پِپؤد دسا ابچد چ ُھپکارو رام ۔۔

ਤਮਤਲ ਗਾਵਤਹ ਸੰਿ ਜਨਾ ਪਰਭ ਕਾ ਜੈਕਾਰੋ ਰਾਮ ॥

مِل اگوہِ سیت انج رپَھب اک َجپکارو رام ۔۔

ਤਮਤਲ ਸੰਿ ਗਾਵਤਹ ਖਸਮ ਭਾਵਤਹ ਹਤਰ ਪਰੇਮ ਰਸ ਰੰਤਗ ਤਭੰਨੀਆ ॥

ک
ھ
ب
س
مِل سیت اگوہِ م اھبوہِ ہر رپمی رس رنگ ِھیّیا ۔۔

ਹਤਰ ਲਾਭੁ ਪਾਇਆ ਆਪੁ ਤਮਟਾਇਆ ਤਮਲੇ ਤਚਰੀ ਤਵਛੁੰਤਨਆ ॥

چ
ہر الھب نانا ا ت مِیانا مل ِے جِری وِ ُھیّیا ۔۔

ਗਤਹ ਭੁਜਾ ਲੀਨੇ ਿਇਆ ਕੀਨਹੇ ਪਰਭ ਏਕ ਅਗਮ ਅਪਾਰੋ ॥

کیبہ
ب
ہہگ ُھچا ےنیل دایئ ھے رپَھب انک امگ انارو ۔۔
ِ

ਤਬਨਵੰਤਿ ਨਾਨਕ ਸਿਾ ਤਨਰਮਲ ਸਚੁ ਸਬਿੁ ਰੁਣ ਝੁਣਕਾਰੋ ॥੨॥

پِپ َؤپپ نانک دسا پِرلم چس دبس ُرن چ ُھپکارو ۔۔۲۔۔
ਸੁਤਣ ਵਿਭਾਗੀਆ ਹਤਰ ਅੰਤਮਰਿ ਬਾਣੀ ਰਾਮ ॥

ُسں وداھبگ ِیا ہر ارمت ناین رام ۔۔

ਤਜਨ ਕਉ ਕਰਤਮ ਤਲਖੀ ਤਿਸੁ ਤਰਿੈ ਸਮਾਣੀ ਰਾਮ ॥

لک ِ
ئ
ھ
ِ
ِجں کؤ رکم ی س ر َِدے امسین رام ۔۔

ਅਕਥ ਕਹਾਣੀ ਤਿਨੀ ਜਾਣੀ ਤਜਸੁ ਆਤਪ ਪਰਭੁ ਤਕਰਪਾ ਕਰੇ ॥

اکبھ اہکین پ ِبی اجین ِجس ا ت رپَھب کِرنا رکے ۔۔

ਅਮਰੁ ਥੀਆ ਤਿਤਰ ਨ ਮੂਆ ਕਤਲ ਕਲੇਸਾ ਿੁਖ ਹਰੇ ॥

ب ب
ارم ھییا ِھِر ہن مُؤا لک ک َل َیسا ُدھک ہرے ۔۔

ਹਤਰ ਸਰਤਣ ਪਾਈ ਿਤਜ ਨ ਜਾਈ ਪਰਭ ਪਰੀਤਿ ਮਤਨ ਿਤਨ ਭਾਣੀ ॥

ہر رسن نایئ جت ہن اجیئ رپَھب رپِپپ نم نت اھبین ۔۔
ਤਬਨਵੰਤਿ ਨਾਨਕ ਸਿਾ ਗਾਈਐ ਪਤਵਿਰ ਅੰਤਮਰਿ ਬਾਣੀ ॥੩॥

پِپ َؤپپ نانک دسا اگ پ َپے وپِرت ارمِت ناین ۔۔۳۔۔
ਮਨ ਿਨ ਗਲਿੁ ਭਏ ਤਕਛੁ ਕਹਣੁ ਨ ਜਾਈ ਰਾਮ ॥

ک
نم نت گلط ےئھب ِچھ کہں ہن اجیئ رام ۔۔

ਤਜਸ ਿੇ ਉਪਤਜਅੜਾ ਤਿਤਨ ਲੀਆ ਸਮਾਈ ਰਾਮ ॥

ب
ِجس ےت ا ُ چِٔرا پِں لِیا امسیئ رام ۔۔

ਤਮਤਲ ਬਰਹਮ ਜੋਿੀ ਓਤਿ ਪੋਿੀ ਉਿਕੁ ਉਿਤਕ ਸਮਾਇਆ ॥

مِل پرمہ وجیت اوت وپیت اُدک اُدک امسنا ۔۔

ਜਤਲ ਥਤਲ ਮਹੀਅਤਲ ਏਕੁ ਰਤਵਆ ਨਹ ਿੂਜਾ ਤਿਰਸਟਾਇਆ ॥

م
لج لھت ہییل انک ر َونا ہن ُدواج درِاٹسنا ۔۔

ਬਤਣ ਤਿਰਤਣ ਤਿਰਭਵਤਣ ਪੂਤਰ ਪੂਰਨ ਕੀਮਤਿ ਕਹਣੁ ਨ ਜਾਈ ॥

نب رتِن ِرتوھبَن ئُؤر ئُؤرن تمیق کہں ہن اجیئ ۔۔

ਤਬਨਵੰਤਿ ਨਾਨਕ ਆਤਪ ਜਾਣੈ ਤਜਤਨ ਏਹ ਬਣਿ ਬਣਾਈ ॥੪॥੨॥੫॥

پِپ َؤپپ نانک ا ت اج ئَے ِجں اہہی تنب انبیئ ۔۔۴۔۔۲۔۔۵۔۔
ਤਬਹਾਗੜਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥

ِبہاگرا ہلحم ۵۔۔

ਖੋਜਿ ਸੰਿ ਤਿਰਤਹ ਪਰਭ ਪਰਾਣ ਅਧਾਰੇ ਰਾਮ ॥

ب
وھکجت سیت ھِرہِ رپَھب رپان اداھرے رام ۔۔
ਿਾਣੁ ਿਨੁ ਖੀਨ ਭਇਆ ਤਬਨੁ ਤਮਲਿ ਤਪਆਰੇ ਰਾਮ ॥

ک
ھ
پ
ی
ِ
ِ
نان نت ں ایھب ں مل ِت ایپرے رام ۔۔

ਪਰਭ ਤਮਲਹੁ ਤਪਆਰੇ ਮਇਆ ਧਾਰੇ ਕਤਰ ਿਇਆ ਲਤੜ ਲਾਇ ਲੀਜੀਐ ॥

لب
رپَھب ملِہؤ ایپرے ایم داھرے رک دایئ ڑل ال ئِے چیپے ۔۔

ਿੇਤਹ ਨਾਮੁ ਅਪਨਾ ਜਪਉ ਸੁਆਮੀ ਹਤਰ ਿਰਸ ਪੇਖੇ ਜੀਜੀਐ ॥

پی ک ج ب
دہہی نام اانپ جپؤ سُؤا یم ہر درس َ ھے چیپے َ۔۔

ਸਮਰਥ ਪੂਰਨ ਸਿਾ ਤਨਹਚਲ ਊਚ ਅਗਮ ਅਪਾਰੇ ॥

بہ
رمسھت ئُؤرن دسا ِ چل اُوچ امگ انارے ۔۔

ਤਬਨਵੰਤਿ ਨਾਨਕ ਧਾਤਰ ਤਕਰਪਾ ਤਮਲਹੁ ਪਰਾਨ ਤਪਆਰੇ ॥੧॥

پِپ َؤپپ نانک داھر کِرنا ملِہؤ رپان ایپرے ۔۔۱۔۔
ਜਪ ਿਪ ਬਰਿ ਕੀਨੇ ਪੇਖਨ ਕਉ ਚਰਣਾ ਰਾਮ ॥

پ
ک
ی
َ
ھ
جت پپ پرت کیپے ں کؤ رچنا رام ۔۔

ਿਪਤਿ ਨ ਕਿਤਹ ਬੁਝੈ ਤਬਨੁ ਸੁਆਮੀ ਸਰਣਾ ਰਾਮ ॥

بُج
تپت ہن کبہ ِہ َھے پِں سُؤا یم رسنا رام ۔۔

ਪਰਭ ਸਰਤਣ ਿੇਰੀ ਕਾਤਟ ਬੇਰੀ ਸੰਸਾਰੁ ਸਾਗਰੁ ਿਾਰੀਐ ॥

رپَھب رسن ریتی اکت ریبی اسنسر سارگ نار پپے َ۔۔

ਅਨਾਥ ਤਨਰਗੁਤਨ ਕਛੁ ਨ ਜਾਨਾ ਮੇਰਾ ਗੁਣੁ ਅਉਗਣੁ ਨ ਬੀਚਾਰੀਐ ॥

اناھت پِر ُگں ھچک ہن اجنا ریما ُگں اونگ ہن اچیبر پ َپے ۔۔
ਿੀਨ ਿਇਆਲ ਗੋਪਾਲ ਪਰੀਿਮ ਸਮਰਥ ਕਾਰਣ ਕਰਣਾ ॥

دنی دنال وگنال رپمتی رمسھت اکرن رکنا ۔۔
ਨਾਨਕ ਚਾਤਿਰਕ ਹਤਰ ਬੂੰਿ ਮਾਗੈ ਜਤਪ ਜੀਵਾ ਹਤਰ ਹਤਰ ਚਰਣਾ ॥੨॥

نانک اچرتِک ہر ئُؤدن ام َگے جت ِجپؤا ہر ہر رچنا ۔۔۲۔۔
ਅਤਮਅ ਸਰੋਵਰੋ ਪੀਉ ਹਤਰ ਹਤਰ ਨਾਮਾ ਰਾਮ ॥

ٕ
ام رسوورو پِپؤ ہر ہر ناہم رام ۔۔

ਸੰਿਹ ਸੰਤਗ ਤਮਲੈ ਜਤਪ ਪੂਰਨ ਕਾਮਾ ਰਾਮ ॥

سیبہہ گنس ملَ ِے جت ئُؤرن اکام رام ۔۔

ਸਭ ਕਾਮ ਪੂਰਨ ਿੁਖ ਤਬਿੀਰਨ ਹਤਰ ਤਨਮਖ ਮਨਹੁ ਨ ਬੀਸਰੈ ॥

ب
سیھ اکم ئُؤرن ُدھک نِدرین ہر ِمکھ مبہؤ ہن رسیبَے ۔۔
ਆਨੰਿ ਅਨਤਿਨੁ ਸਿਾ ਸਾਚਾ ਸਰਬ ਗੁਣ ਜਗਿੀਸਰੈ ॥

ا دنن ادنِن دسا سااچ رست ُگں چگدرسیَے ۔۔

ਅਗਣਿ ਊਚ ਅਪਾਰ ਿਾਕੁਰ ਅਗਮ ਜਾ ਕੋ ਧਾਮਾ ॥

اتنگ اُوچ انار اھٹ ُکر امگ اج وک داھام ۔۔

ਤਬਨਵੰਤਿ ਨਾਨਕ ਮੇਰੀ ਇਛ ਪੂਰਨ ਤਮਲੇ ਸਰੀਰੰਗ ਰਾਮਾ ॥੩॥

پِپ َؤپپ نانک ریمی اِھچ ئُؤرن مل ِے رسِرینگ راام ۔۔۳۔۔

ਕਈ ਕੋਤਟਕ ਜਗ ਿਲਾ ਸੁਤਣ ਗਾਵਨਹਾਰੇ ਰਾਮ ॥

ب
یئک وکن ِک چگ ھال ُسں اگواہنرے رام ۔۔

ਹਤਰ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਜਪਿ ਕੁਲ ਸਗਲੇ ਿਾਰੇ ਰਾਮ ॥

ہر ہر نام جپت ُکل ےلگس نارے رام ۔۔

ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਜਪਿ ਸੋਹੰਿ ਪਰਾਣੀ ਿਾ ਕੀ ਮਤਹਮਾ ਤਕਿ ਗਨਾ ॥

ہر نام جپت وسہپت رپَاین نا یک امہم کِپ گیا ۔۔
ਹਤਰ ਤਬਸਰੁ ਨਾਹੀ ਪਰਾਨ ਤਪਆਰੇ ਤਚਿਵੰਤਿ ਿਰਸਨੁ ਸਿ ਮਨਾ ॥

ہر ِئسر نایہ رپان ایپرے ِجپؤپپ درنس دص انم ۔۔

ਸੁਭ ਤਿਵਸ ਆਏ ਗਤਹ ਕੰਤਿ ਲਾਏ ਪਰਭ ਊਚ ਅਗਮ ਅਪਾਰੇ ॥

ہگ کیبھ الےئ رپَھب اُوچ امگ انارے ۔۔
ُسیھ دِوس ا ےئ ِ

ਤਬਨਵੰਤਿ ਨਾਨਕ ਸਿਲੁ ਸਭੁ ਤਕਛੁ ਪਰਭ ਤਮਲੇ ਅਤਿ ਤਪਆਰੇ ॥੪॥੩॥੬॥

سب
ک
ت ایپرے ۔۔۴۔۔۳۔۔۶۔۔
پِپ َؤپپ نانک ھل سیھ ِچھ رپَھب مل ِے ا ِ
ਤਬਹਾਗੜਾ ਮਹਲਾ ੫ ਛੰਿ ॥

ِبہاگرا ہلحم  ۵چھپت ۔۔

ਅਨ ਕਾਏ ਰਾਿਤੜਆ ਵਾਟ ਿੁਹੇਲੀ ਰਾਮ ॥

اَن اکےئ راڑتنا وات ُدیلیہ رام ۔۔
ਪਾਪ ਕਮਾਵਤਿਆ ਿੇਰਾ ਕੋਇ ਨ ਬੇਲੀ ਰਾਮ ॥

پ
نات امکودنا ریتا وکۓ ہن َیلی رام ۔۔

ਕੋਏ ਨ ਬੇਲੀ ਹੋਇ ਿੇਰਾ ਸਿਾ ਪਛੋਿਾਵਹੇ ॥

وکےئ ہن یلیب وہۓ ریتا دسا وھچپناوےہ ۔۔

ਗੁਨ ਗੁਪਾਲ ਨ ਜਪਤਹ ਰਸਨਾ ਤਿਤਰ ਕਿਹੁ ਸੇ ਤਿਹ ਆਵਹੇ ॥

ب
ُگں ُگیال ہن جبہہ رانس ھِر دک ُہ ےس دِہ ا وےہ ۔۔

ਿਰਵਰ ਤਵਛੁੰਨੇ ਨਹ ਪਾਿ ਜੁੜਿੇ ਜਮ ਮਤਗ ਗਉਨੁ ਇਕੇਲੀ ॥

چ
رتور وِ ُھپے ہہن نات ُجرےت مج گم گؤن ایلیک ۔۔

ਤਬਨਵੰਿ ਨਾਨਕ ਤਬਨੁ ਨਾਮ ਹਤਰ ਕੇ ਸਿਾ ਤਿਰਿ ਿੁਹੇਲੀ ॥੧॥

ب
پِپ َؤپپ نانک پِں نام ہر ےک دسا ھِرت ُدیلیہ ۔۔۱۔۔
ਿੂੰ ਵਲਵੰਚ ਲੂਤਕ ਕਰਤਹ ਸਭ ਜਾਣੈ ਜਾਣੀ ਰਾਮ ॥

ئُؤن وولَچن لُؤک رکہِ سیھ اج ئَے اجین رام ۔۔
ਲੇਖਾ ਧਰਮ ਭਇਆ ਤਿਲ ਪੀੜੇ ਘਾਣੀ ਰਾਮ ॥

اھکیل درھم ایھب نِل نِترے اھگین رام ۔۔

ਤਕਰਿ ਕਮਾਣੇ ਿੁਖ ਸਹੁ ਪਰਾਣੀ ਅਤਨਕ ਜੋਤਨ ਭਰਮਾਇਆ ॥

کِرت امکےن ُدھک َسہؤ رپاین ان ِک وجن رھبامنا ۔۔

ਮਹਾ ਮੋਹਨੀ ਸੰਤਗ ਰਾਿਾ ਰਿਨ ਜਨਮੁ ਗਵਾਇਆ ॥

اہم ومینہ گنس رانا رنت منج وگَانا ۔۔
ਇਕਸੁ ਹਤਰ ਕੇ ਨਾਮ ਬਾਝਹੁ ਆਨ ਕਾਜ ਤਸਆਣੀ ॥

چ
ا ِ ّکس ہر ےک نام نا ھہؤ ا ن اکچ ِسیاین ۔۔

ਤਬਨਵੰਿ ਨਾਨਕ ਲੇਖੁ ਤਲਤਖਆ ਭਰਤਮ ਮੋਤਹ ਲੁਭਾਣੀ ॥੨॥

پِپ َؤپپ نانک ل َیکھ لک ِھیا رھبم ومہِ لُبھاین ۔۔۲۔۔

ਬੀਚੁ ਨ ਕੋਇ ਕਰੇ ਅਤਿਿਘਣੁ ਤਵਛੁਤੜ ਪਇਆ ॥

نگ
رک ھں وِڑھچ ایپ ۔۔
چیب ہن وکۓ رکے ا ِ

ਆਏ ਖਰੇ ਕਤਿਨ ਜਮਕੰਕਤਰ ਪਕਤੜ ਲਇਆ ॥

کب ِھ چ
م
ک
ی
ک
لی
ا ےئ رھکے ں ر ڑکپ یا ۔۔

ਪਕੜੇ ਚਲਾਇਆ ਅਪਣਾ ਕਮਾਇਆ ਮਹਾ ਮੋਹਨੀ ਰਾਤਿਆ ॥

ڑکپے چالنا اانپ امکنا اہم ومینہ راایت ۔۔
ਗੁਨ ਗੋਤਵੰਿ ਗੁਰਮੁਤਖ ਨ ਜਤਪਆ ਿਪਿ ਥੰਮਹ ਗਤਲ ਲਾਤਿਆ ॥

بھ
م
ہ
ّ
ُگں وگوِدن ُگرمُکھ ہن چییا تپت ھ لگ الایت ۔۔

ਕਾਮ ਿੋਤਧ ਅਹੰਕਾਤਰ ਮੂਿਾ ਖੋਇ ਤਗਆਨੁ ਪਛੁਿਾਤਪਆ ॥

وھکۓ گ ِیان اتھچپایپ ۔۔
اکم رکودھ ااکنہر مُؤاھٹ
ِ
ਤਬਨਵੰਿ ਨਾਨਕ ਸੰਜੋਤਗ ਭੂਲਾ ਹਤਰ ਜਾਪੁ ਰਸਨ ਨ ਜਾਤਪਆ ॥੩॥

ب
پِپ َؤپپ نانک وجنسگ ُھؤال ہر اجت رنس ہن اجایپ ۔۔۳۔۔
ਿੁਝ ਤਬਨੁ ਕੋ ਨਾਹੀ ਪਰਭ ਰਾਖਨਹਾਰਾ ਰਾਮ ॥

ُب
چھ پِں وک نایہ رپَھب راکھبہارا رام ۔۔

ਪਤਿਿ ਉਧਾਰਣ ਹਤਰ ਤਬਰਿੁ ਿੁਮਾਰਾ ਰਾਮ ॥

پپِت اُداھرن ہر پِرد ُبمارا رام ۔۔

ਪਤਿਿ ਉਧਾਰਨ ਸਰਤਨ ਸੁਆਮੀ ਤਿਪਾ ਤਨਤਧ ਿਇਆਲਾ ॥

پپِت اُداھرن رسن سُؤا یم کِرنا ن ِدھ دناال ۔۔

ਅੰਧ ਕੂਪ ਿੇ ਉਧਰੁ ਕਰਿੇ ਸਗਲ ਘਟ ਪਰਤਿਪਾਲਾ ॥

ادنھ ُکؤت ےت اُدرھ رکےت لگس ٹھگ رپَپ ِیاال ۔۔
ਸਰਤਨ ਿੇਰੀ ਕਤਟ ਮਹਾ ਬੇੜੀ ਇਕੁ ਨਾਮੁ ਿੇਤਹ ਅਧਾਰਾ ॥

رسن ریتی ٹک اہم نتَری اِک نام دہہی اداھرا ۔۔

ਤਬਨਵੰਿ ਨਾਨਕ ਕਰ ਿੇਇ ਰਾਖਹੁ ਗੋਤਬੰਿ ਿੀਨ ਿਇਆਰਾ ॥੪॥

ک
پِپ َؤپپ نانک رک دےئ را ھہؤ وگپِید دِنی دنارا ۔۔۴۔۔
ਸੋ ਤਿਨੁ ਸਿਲੁ ਗਤਣਆ ਹਤਰ ਪਰਭੂ ਤਮਲਾਇਆ ਰਾਮ ॥

سب
ب
وس دِن ھل اینگ ہر رپ ُھؤ مِالنا رام ۔۔

ਸਤਭ ਸੁਖ ਪਰਗਤਟਆ ਿੁਖ ਿੂਤਰ ਪਰਾਇਆ ਰਾਮ ॥

سیھ ُسکھ رپگییا ُدھک ُدور رپانا رام ۔۔

ਸੁਖ ਸਹਜ ਅਨਿ ਤਬਨੋਿ ਸਿ ਹੀ ਗੁਨ ਗੁਪਾਲ ਤਨਿ ਗਾਈਐ ॥

سہ
ُسکھ ج ا َند پِپؤد دص یہ ُگں ُگیال پِپ اگ پ َپے ۔۔
ਭਜੁ ਸਾਧਸੰਗੇ ਤਮਲੇ ਰੰਗੇ ਬਹੁਤੜ ਜੋਤਨ ਨ ਧਾਈਐ ॥

ھ
جھب ساد سیگے مل ِے رےگن َہہر وجن ہن داھ نیپے َ۔۔
ਗਤਹ ਕੰਤਿ ਲਾਏ ਸਹਤਜ ਸੁਭਾਏ ਆਤਿ ਅੰਕੁਰੁ ਆਇਆ ॥

سہ
ہہگ کیبھ الےئ ج ُسبھاےئ ا د ان ُکر ا نا ۔۔
ِ

ਤਬਨਵੰਿ ਨਾਨਕ ਆਤਪ ਤਮਤਲਆ ਬਹੁਤੜ ਕਿਹੂ ਨ ਜਾਇਆ ॥੫॥੪॥੭॥

پِپ َؤپپ نانک ا ت مل ِیا َہہر کبہ ُؤ ہن اجنا ۔۔۵۔۔۴۔۔۷۔۔
ਤਬਹਾਗੜਾ ਮਹਲਾ ੫ ਛੰਿ ॥

ِبہاگرا ہلحم  ۵چھپت ۔۔

ਸੁਨਹੁ ਬੇਨੰਿੀਆ ਸੁਆਮੀ ਮੇਰੇ ਰਾਮ ॥

ُسبہؤ نیییییا سُؤا یم ریمے رام ۔۔

ਕੋਤਟ ਅਪਰਾਧ ਭਰੇ ਭੀ ਿੇਰੇ ਚੇਰੇ ਰਾਮ ॥

وکت ارپادھ رھبے یھب ریتے ریچے رام ۔۔

ਿੁਖ ਹਰਨ ਤਕਰਪਾ ਕਰਨ ਮੋਹਨ ਕਤਲ ਕਲੇਸਹ ਭੰਜਨਾ ॥

ک َلی ب
ھب
چ
ُدھک ہرن کِرنا رکن ومنہ لک سہہ یا ۔۔
ਸਰਤਨ ਿੇਰੀ ਰਤਖ ਲੇਹੁ ਮੇਰੀ ਸਰਬ ਮੈ ਤਨਰੰਜਨਾ ॥

رسن ریتی رھک وہیل ریمی رست م َے پِرانجن ۔۔
ਸੁਨਿ ਪੇਖਿ ਸੰਤਗ ਸਭ ਕੈ ਪਰਭ ਨੇਰਹੂ ਿੇ ਨੇਰੇ ॥

پ
ےک رپَھب رین ُہؤ ےت رینے ۔۔
ُسیت َیکھت گنس سیھ َ
ਅਰਿਾਤਸ ਨਾਨਕ ਸੁਤਨ ਸੁਆਮੀ ਰਤਖ ਲੇਹੁ ਘਰ ਕੇ ਚੇਰੇ ॥੧॥

ارداس نانک ُسں سُؤا یم رھک وہیل رھگ ےک ریچے ۔۔۱۔۔
ਿੂ ਸਮਰਥੁ ਸਿਾ ਹਮ ਿੀਨ ਭੇਖਾਰੀ ਰਾਮ ॥

بھ
ک
ی
ئُؤ رمسھت دسا مہ دِنی ھاری رام ۔۔
ਮਾਇਆ ਮੋਤਹ ਮਗਨੁ ਕਤਢ ਲੇਹੁ ਮੁਰਾਰੀ ਰਾਮ ॥

امنا ومہ نگم ڈکھ وہیل مُراری رام ۔۔
ਲੋਤਭ ਮੋਤਹ ਤਬਕਾਤਰ ਬਾਤਧਓ ਅਤਨਕ ਿੋਖ ਕਮਾਵਨੇ ॥

ولھب ومہ ِئکار نادھپؤ ان ِک دوھک امکوےن ۔۔

ਅਤਲਪਿ ਬੰਧਨ ਰਹਿ ਕਰਿਾ ਕੀਆ ਅਪਨਾ ਪਾਵਨੇ ॥

ال ِپت دنبنھ رہت رکنا ک ِیا اانپ ناوےن ۔۔
ਕਤਰ ਅਨੁਗਰਹੁ ਪਤਿਿ ਪਾਵਨ ਬਹੁ ਜੋਤਨ ਭਰਮਿੇ ਹਾਰੀ ॥

رک ا ُنگر ُہ پپِت ناون وہب وجن رھبےتم اہری ۔۔

ਤਬਨਵੰਤਿ ਨਾਨਕ ਿਾਸੁ ਹਤਰ ਕਾ ਪਰਭ ਜੀਅ ਪਰਾਨ ਅਧਾਰੀ ॥੨॥

پِپ َؤپپ نانک داس ہر اک رپَھب یج رپان اداھری ۔۔۲۔۔

ਿੂ ਸਮਰਥੁ ਵਿਾ ਮੇਰੀ ਮਤਿ ਥੋਰੀ ਰਾਮ ॥

ئُؤ رمسھت ودا ریمی مت وھتری رام ۔۔
ਪਾਲਤਹ ਅਤਕਰਿਘਨਾ ਪੂਰਨ ਤਿਰਸਤਟ ਿੇਰੀ ਰਾਮ ॥

ناہلِ اکِرنگھیا ئُؤرن د ِرست ریتی رام ۔۔

ਅਗਾਤਧ ਬੋਤਧ ਅਪਾਰ ਕਰਿੇ ਮੋਤਹ ਨੀਚੁ ਕਛੂ ਨ ਜਾਨਾ ॥

کج
ُ
ھ
ااگدھ وبدھ انار رکےت ومہِ چین ؤ ہن اجنا ۔۔

ਰਿਨੁ ਤਿਆਤਗ ਸੰਗਰਹਨ ਕਉਿੀ ਪਸੂ ਨੀਚੁ ਇਆਨਾ ॥

رنت پ ِیاگ رگنسنہ کؤدی ئسُؤ چین انانا ۔۔

ਤਿਆਤਗ ਚਲਿੀ ਮਹਾ ਚੰਚਤਲ ਿੋਖ ਕਤਰ ਕਤਰ ਜੋਰੀ ॥

پ ِیاگ یتلچ اہم لچنچ دوھک رک رک وجری ۔۔
ਨਾਨਕ ਸਰਤਨ ਸਮਰਥ ਸੁਆਮੀ ਪੈਜ ਰਾਖਹੁ ਮੋਰੀ ॥੩॥

پب ک
نانک رسن رمسھت سُؤا یم َ ج را ھہؤ ومری ۔۔۳۔۔
ਜਾ ਿੇ ਵੀਛੁਤੜਆ ਤਿਤਨ ਆਤਪ ਤਮਲਾਇਆ ਰਾਮ ॥

بج
پ
ِ
ھ
م
ِ
اج ےت و رنا ں ا ت النا رام ۔۔

ਸਾਧੂ ਸੰਗਮੇ ਹਤਰ ਗੁਣ ਗਾਇਆ ਰਾਮ ॥

س
سا ُدوھ یگمے ہر ُگں اگنا رام ۔۔

ਗੁਣ ਗਾਇ ਗੋਤਵਿ ਸਿਾ ਨੀਕੇ ਕਤਲਆਣ ਮੈ ਪਰਗਟ ਭਏ ॥

ُگں اگۓ وگوِد دسا پِیکے ایلکن م َے رپگپ ےئھب ۔۔
ਸੇਜਾ ਸੁਹਾਵੀ ਸੰਤਗ ਪਰਭ ਕੈ ਆਪਣੇ ਪਰਭ ਕਤਰ ਲਏ ॥

سبچا ُسہاوی گنس رپَھب ےکَ ا ےنپ رپَھب رک ےئل ۔۔

ਛੋਤਿ ਤਚੰਿ ਅਤਚੰਿ ਹੋਏ ਬਹੁਤੜ ਿੂਖੁ ਨ ਪਾਇਆ ॥

وھچد ِجپت ا ِجپت وہےئ َہہر ُدوھک ہن نانا ۔۔

ਨਾਨਕ ਿਰਸਨੁ ਪੇਤਖ ਜੀਵੇ ਗੋਤਵੰਿ ਗੁਣ ਤਨਤਧ ਗਾਇਆ ॥੪॥੫॥੮॥

نانک درنس پ َیکھ ویجے وگوِدن ُگں ن ِدھ اگنا ۔۔۴۔۔۵۔۔۸۔۔
ਤਬਹਾਗੜਾ ਮਹਲਾ ੫ ਛੰਿ ॥

ِبہاگرا ہلحم  ۵چھپت ۔۔

ਬੋਤਲ ਸੁਧਰਮੀਤੜਆ ਮੋਤਨ ਕਿ ਧਾਰੀ ਰਾਮ ॥

وبل ُسدرھڑیمنا ومن تک داھری رام ۔۔
ਿੂ ਨੇਿਰੀ ਿੇਤਖ ਚਤਲਆ ਮਾਇਆ ਤਬਉਹਾਰੀ ਰਾਮ ॥

ئُؤ پیتری دھکی ایلچ امنا ویباہری رام ۔۔

ਸੰਤਗ ਿੇਰੈ ਕਛੁ ਨ ਚਾਲੈ ਤਬਨਾ ਗੋਤਬੰਿ ਨਾਮਾ ॥

گنس ریتَے وھچک ہن اچ لَے پِیا وگپِید ناہم ۔۔
ਿੇਸ ਵੇਸ ਸੁਵਰਨ ਰੂਪਾ ਸਗਲ ਊਣੇ ਕਾਮਾ ॥

دئَس وئَس س َُؤرن ُرونا لگس اُوےن اکام ۔۔
ਪੁਿਰ ਕਲਿਰ ਨ ਸੰਤਗ ਸੋਭਾ ਹਸਿ ਘੋਤਰ ਤਵਕਾਰੀ ॥

ُنتر کلتر ہن گنس وساھب ہست وھگر وِاکری ۔۔

ਤਬਨਵੰਿ ਨਾਨਕ ਤਬਨੁ ਸਾਧਸੰਗਮ ਸਭ ਤਮਤਥਆ ਸੰਸਾਰੀ ॥੧॥

ھ سی گ
ِ
ب
م
سی
ھ
پِپ َؤپپ نانک پِں ساد م ھ یا اسنسری ۔۔۱۔۔

ਰਾਜਨ ਤਕਉ ਸੋਇਆ ਿੂ ਨੀਿ ਭਰੇ ਜਾਗਿ ਕਿ ਨਾਹੀ ਰਾਮ ॥

رانج کپؤ وسنا ئُؤ دین رھبے اجگپ تک نایہ رام ۔۔

ਮਾਇਆ ਝੂਿੁ ਰੁਿਨੁ ਕੇਿੇ ਤਬਲਲਾਹੀ ਰਾਮ ॥

امنا چ ُھؤھٹ ُردن َ
کیپے نِلالیہ رام ۔۔

ਤਬਲਲਾਤਹ ਕੇਿੇ ਮਹਾ ਮੋਹਨ ਤਬਨੁ ਨਾਮ ਹਤਰ ਕੇ ਸੁਖੁ ਨਹੀ ॥

نِلالےہ َ
کیپے اہم ومنہ پِں نام ہر ےک ُسکھ یہن ۔۔

ਸਹਸ ਤਸਆਣਪ ਉਪਾਵ ਥਾਕੇ ਜਹ ਭਾਵਿ ਿਹ ਜਾਹੀ ॥

سہس ِسیاپپ اُناو اھتےک ہج اھبوت ہت اجیہ ۔۔

ਆਤਿ ਅੰਿੇ ਮਤਧ ਪੂਰਨ ਸਰਬਿਰ ਘਤਟ ਘਤਟ ਆਹੀ ॥

ا د اےتن دمھ ئُؤرن رسرتب ٹھگ ٹھگ ا یہ ۔۔
ਤਬਨਵੰਿ ਨਾਨਕ ਤਜਨ ਸਾਧਸੰਗਮੁ ਸੇ ਪਤਿ ਸੇਿੀ ਘਤਰ ਜਾਹੀ ॥੨॥

ھ سی گ
پ
پِپ َؤپپ نانک ِجں ساد م ےس پ یتیس رھگ اجیہ ۔۔۲۔۔
ਨਰਪਤਿ ਜਾਤਣ ਗਰਤਹਓ ਸੇਵਕ ਤਸਆਣੇ ਰਾਮ ॥

رنپپ اجن رگویہ ویسک ِسیاےن رام ۔۔
ਸਰਪਰ ਵੀਛੁੜਣਾ ਮੋਹੇ ਪਛੁਿਾਣੇ ਰਾਮ ॥

بج
ُ
ھ
رسرپ و رنا ومےہ اتھچپےن رام ۔۔

ਹਤਰਚੰਿਉਰੀ ਿੇਤਖ ਭੂਲਾ ਕਹਾ ਅਸਤਥਤਿ ਪਾਈਐ ॥

ب
ہردنچوری دھکی ُھؤال اہک اسب ِھت نا پپَے ۔۔

ਤਬਨੁ ਨਾਮ ਹਤਰ ਕੇ ਆਨ ਰਚਨਾ ਅਤਹਲਾ ਜਨਮੁ ਗਵਾਈਐ ॥

پِں نام ہر ےک ا ن رانچ اَہال منج وگَاےیئَ ۔۔

ਹਉ ਹਉ ਕਰਿ ਨ ਤਿਰਸਨ ਬੂਝੈ ਨਹ ਕਾਂਮ ਪੂਰਨ ਤਗਆਨੇ ॥

چ
ہؤ ہؤ رکت ہن رتِنس وب َھے ہن اکنم ئُؤرن گ ِیاےن ۔۔

ਤਬਨਵੰਤਿ ਨਾਨਕ ਤਬਨੁ ਨਾਮ ਹਤਰ ਕੇ ਕੇਤਿਆ ਪਛੁਿਾਨੇ ॥੩॥

کیییا اتھچپےن ۔۔۳۔۔
پِپ َؤپپ نانک پِں نام ہر ےک َ
ਧਾਤਰ ਅਨੁਗਰਹੋ ਅਪਨਾ ਕਤਰ ਲੀਨਾ ਰਾਮ ॥

داھر ا ُنگروہ اانپ رک لِییا رام ۔۔

ਭੁਜਾ ਗਤਹ ਕਾਤਢ ਲੀਓ ਸਾਧੂ ਸੰਗੁ ਿੀਨਾ ਰਾਮ ॥

ب
ُھچا ہگِ اکدھ ویل سا ُدوھ گنس دِانی رام ۔۔

ਸਾਧਸੰਗਤਮ ਹਤਰ ਅਰਾਧੇ ਸਗਲ ਕਲਮਲ ਿੁਖ ਜਲੇ ॥

کل
ھ سی گ
م
ہ
ساد م ر ارادےھ لگس ل ُدھک ےلج ۔۔

ਮਹਾ ਧਰਮ ਸੁਿਾਨ ਤਕਤਰਆ ਸੰਤਗ ਿੇਰੈ ਸੇ ਚਲੇ ॥

اہم درھم ُسدان کِرنا گنس ریتَے ےس ےلچ ۔۔
ਰਸਨਾ ਅਰਾਧੈ ਏਕੁ ਸੁਆਮੀ ਹਤਰ ਨਾਤਮ ਮਨੁ ਿਨੁ ਭੀਨਾ ॥

ب
رانس اراد َھے انک سُؤا یم ہر نام نم نت ھییا ۔۔

ਨਾਨਕ ਤਜਸ ਨੋ ਹਤਰ ਤਮਲਾਏ ਸੋ ਸਰਬ ਗੁਣ ਪਰਬੀਨਾ ॥੪॥੬॥੯॥

نانک ِجس ون ہر مِالےئ وس رست ُگں رپانیب ۔۔۴۔۔۶۔۔۹۔۔
ਤਬਹਾਗੜੇ ਕੀ ਵਾਰ ਮਹਲਾ ੪

ِبہاگرے یک وار ہلحم ۴
ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪਰਸਾਤਿ ॥

اِک اواکنر سیگؤر رپساد ۔۔
ਸਲੋਕ ਮਃ ੩ ॥

ولسک م۳ :۔۔

ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਿੇ ਸੁਖੁ ਪਾਈਐ ਹੋਰ ਥੈ ਸੁਖੁ ਨ ਭਾਤਲ ॥

ب
ُگر ویسا ےت ُسکھ نا پپَے وہر َھے ُسکھ ہن اھبل ۔۔
ਗੁਰ ਕੈ ਸਬਤਿ ਮਨੁ ਭੇਿੀਐ ਸਿਾ ਵਸੈ ਹਤਰ ਨਾਤਲ ॥

ُگر ےکَ دبس نم دیھب پپے دسا و سَے ہر نال ۔۔

ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਤਿਨਾ ਕਉ ਤਮਲੈ ਤਜਨ ਹਤਰ ਵੇਖੈ ਨਿਤਰ ਤਨਹਾਤਲ ॥੧॥

نک
نانک نام پِیا کؤ ملَ ِے ِجں ہر و َھے دنر بِہال ۔۔۱۔۔
ਮਃ ੩ ॥

م۳ :۔۔
ਤਸਿਤਿ ਖਜਾਨਾ ਬਖਸ ਹੈ ਤਜਸੁ ਬਖਸੈ ਸੋ ਖਰਚੈ ਖਾਇ ॥

نک
ِج نک
ھ
ھ
س
اھکۓ ۔۔
ےہ س َ ے وس رھکےچَ
ِصبھت اجھکہن س َ
ِ
ਸਤਿਗੁਰ ਤਬਨੁ ਹਤਥ ਨ ਆਵਈ ਸਭ ਥਕੇ ਕਰਮ ਕਮਾਇ ॥

سیگؤر پِں ھتہ ہن ا ویئ سیھ ےکھت رکم امکۓ ۔۔

ਨਾਨਕ ਮਨਮੁਖੁ ਜਗਿੁ ਧਨਹੀਣੁ ਹੈ ਅਗੈ ਭੁਖਾ ਤਕ ਖਾਇ ॥੨॥

َ ب
مب
ھب
ک
ھ
ُ
اھکۓ ۔۔۲۔۔
ےہ ا گے ھا ےک
نانک مُکھ تگج د ہیں َ
ِ
ਪਉੜੀ ॥

ئؤری ۔۔
ਸਭ ਿੇਰੀ ਿੂ ਸਭਸ ਿਾ ਸਭ ਿੁਧੁ ਉਪਾਇਆ ॥

ئُ سب
ھ
سی
ن
ُ
ُ
سیھ ریتی ؤ س دا ھ دھ اناِنا ۔۔

ਸਭਨਾ ਤਵਤਚ ਿੂ ਵਰਿਿਾ ਿੂ ਸਭਨੀ ਤਧਆਇਆ ॥

سب
سبھیا وِچ ئُؤ وردتا ئُؤ ھبی دایھنا ۔۔

ਤਿਸ ਿੀ ਿੂ ਭਗਤਿ ਥਾਇ ਪਾਇਤਹ ਜੋ ਿੁਧੁ ਮਤਨ ਭਾਇਆ ॥

ئِس دی ئُؤ تگھب اھتےئ نان ِہ وج ُندھ نم اھبنا ۔۔

ਜੋ ਹਤਰ ਪਰਭ ਭਾਵੈ ਸੋ ਥੀਐ ਸਤਭ ਕਰਤਨ ਿੇਰਾ ਕਰਾਇਆ ॥

ب
وج ہر رپَھب اھبوے وس ھیپے سیھ رکن ریتا رکانا ۔۔

ਸਲਾਤਹਹੁ ਹਤਰ ਸਭਨਾ ਿੇ ਵਿਾ ਜੋ ਸੰਿ ਜਨਾਂ ਕੀ ਪੈਜ ਰਖਿਾ ਆਇਆ ॥੧॥

پب
سالہبہ ُؤ ہر سبھیا ےت ودا وج سیت انجن یک َ ج ردھکا ا نا ۔۔۱۔۔
ਸਲੋਕ ਮਃ ੩ ॥

ولسک م۳ :۔۔
ਨਾਨਕ ਤਗਆਨੀ ਜਗੁ ਜੀਿਾ ਜਤਗ ਜੀਿਾ ਸਭੁ ਕੋਇ ॥

نانک گ ِیاین چگ اتیج چگ اتیج سیھ وکۓ ۔۔
ਨਾਮੇ ਕਾਰਜ ਤਸਤਧ ਹੈ ਸਹਜੇ ਹੋਇ ਸੁ ਹੋਇ ॥

س
ےہ ہجے وہۓ وس وہۓ ۔۔
ناےم اکرچ سِدھ َ
ਗੁਰਮਤਿ ਮਤਿ ਅਚਲੁ ਹੈ ਚਲਾਇ ਨ ਸਕੈ ਕੋਇ ॥

ُگرمت مت الچ ےہَ چالۓ ہن ےکسَ وکۓ ۔۔
ਭਗਿਾ ਕਾ ਹਤਰ ਅੰਗੀਕਾਰੁ ਕਰੇ ਕਾਰਜੁ ਸੁਹਾਵਾ ਹੋਇ ॥

ب
ھگیا اک ہر انگپکار رکے اکرچ ُسہاوا وہۓ ۔۔

ਮਨਮੁਖ ਮੂਲਹੁ ਭੁਲਾਇਅਨੁ ਤਵਤਚ ਲਬੁ ਲੋਭੁ ਅਹੰਕਾਰੁ ॥

مبمُک م ب
ل
ھ
ھ ُؤوہل ُالنیئ وِچ پ ولھب ااکنہر ۔۔

ਝਗੜਾ ਕਰਤਿਆ ਅਨਤਿਨੁ ਗੁਿਰੈ ਸਬਤਿ ਨ ਕਰੈ ਵੀਚਾਰੁ ॥

ڑگھجا رکدنا ادنِن ُگد َرے دبس ہن رکَے وبچار ۔۔

ਸੁਤਧ ਮਤਿ ਕਰਿੈ ਤਹਤਰ ਲਈ ਬੋਲਤਨ ਸਭੁ ਤਵਕਾਰੁ ॥

ُسدھ مت رک َئے ہِر یئل وبنل سیھ وِاکر ۔۔

ਤਿਿੈ ਤਕਿੈ ਨ ਸੰਿੋਖੀਅਤਨ ਅੰਿਤਰ ਤਿਰਸਨਾ ਬਹੁਿੁ ਅਗਯਾਨੁ ਅੰਧਾਰੁ ॥

کھ
ی
ی
ِد ئَے ک ِ َپے ہن وتنس ں ارتن رتِانس تہب اایگن ادناھر ۔۔

ਨਾਨਕ ਮਨਮੁਖਾ ਨਾਲਹੁ ਿੁਟੀਆ ਭਲੀ ਤਜਨਾ ਮਾਇਆ ਮੋਤਹ ਤਪਆਰੁ ॥੧॥

ب
مب
ھل
نانک مُکھا ناوہل ن ُِییا ی ِجیا امنا ومہِ ایپر ۔۔۱۔۔
ਮਃ ੩ ॥

م۳ :۔۔
ਤਿਨਹ ਭਉ ਸੰਸਾ ਤਕਆ ਕਰੇ ਤਜਨ ਸਤਿਗੁਰੁ ਤਸਤਰ ਕਰਿਾਰੁ ॥

ب
پ ِبہھ ھؤ اسنس ایک رکے ِجں سیگؤر سِر رکنار ۔۔
ਧੁਤਰ ਤਿਨ ਕੀ ਪੈਜ ਰਖਿਾ ਆਪੇ ਰਖਣਹਾਰੁ ॥

پب
د ُھر پِں یک َ ج ردھکا ا ےپ رکھبہار ۔۔

ਤਮਤਲ ਪਰੀਿਮ ਸੁਖੁ ਪਾਇਆ ਸਚੈ ਸਬਤਿ ਵੀਚਾਤਰ ॥

مِل رپمتی ُسکھ نانا سج َے دبس وبچار ۔۔

ਨਾਨਕ ਸੁਖਿਾਿਾ ਸੇਤਵਆ ਆਪੇ ਪਰਖਣਹਾਰੁ ॥੨॥

نانک ُسکھدانا ویسنا ا ےپ رپکھبہار ۔۔۲۔۔
ਪਉੜੀ ॥

ئؤری ۔۔
ਜੀਅ ਜੰਿ ਸਤਭ ਿੇਤਰਆ ਿੂ ਸਭਨਾ ਰਾਤਸ ॥

ایج جپت سیھ ریتنا ئُؤ سبھیا راس ۔۔

ਤਜਸ ਨੋ ਿੂ ਿੇਤਹ ਤਿਸੁ ਸਭੁ ਤਕਛੁ ਤਮਲੈ ਕੋਈ ਹੋਰੁ ਸਰੀਕੁ ਨਾਹੀ ਿੁਧੁ ਪਾਤਸ ॥

ک
ِجس ون ئُؤ دہہی ئِس سیھ ِچھ ملَ ِے وکیئ وہر رسنک نایہ ُندھ ناس ۔۔
ਿੂ ਇਕੋ ਿਾਿਾ ਸਭਸ ਿਾ ਹਤਰ ਪਤਹ ਅਰਿਾਤਸ ॥

سب
ئُؤ اِوک دانا ھس دا ہر بہہ ارداس ۔۔

ਤਜਸ ਿੀ ਿੁਧੁ ਭਾਵੈ ਤਿਸ ਿੀ ਿੂ ਮੰਤਨ ਲੈਤਹ ਸੋ ਜਨੁ ਸਾਬਾਤਸ ॥

نم لبہ ِہ وس نج ساناس ۔۔
ِجس دی ُندھ اھبوے ئِس دی ئُؤ ّ
ਸਭੁ ਿੇਰਾ ਚੋਜੁ ਵਰਿਿਾ ਿੁਖੁ ਸੁਖੁ ਿੁਧੁ ਪਾਤਸ ॥੨॥

سیھ ریتا وچچ وردتا ُدھک ُسکھ ُندھ ناس ۔۔۲۔۔
ਸਲੋਕ ਮਃ ੩ ॥

ولسک م۳ :۔۔
ਗੁਰਮੁਤਖ ਸਚੈ ਭਾਵਿੇ ਿਤਰ ਸਚੈ ਸਤਚਆਰ ॥

ُگرمُکھ سج َے اھبودے در سج َے سچیار ۔۔

ਸਾਜਨ ਮਤਨ ਆਨੰਿੁ ਹੈ ਗੁਰ ਕਾ ਸਬਿੁ ਵੀਚਾਰ ॥

ےہ ُگر اک دبس وبچار ۔۔
سانج نم ا دنن َ

ਅੰਿਤਰ ਸਬਿੁ ਵਸਾਇਆ ਿੁਖੁ ਕਤਟਆ ਚਾਨਣੁ ਕੀਆ ਕਰਿਾਤਰ ॥

ارتن دبس وسانا ُدھک ایٹک اچنن ک ِیا رکنار ۔۔
ਨਾਨਕ ਰਖਣਹਾਰਾ ਰਖਸੀ ਆਪਣੀ ਤਕਰਪਾ ਧਾਤਰ ॥੧॥

نانک رکھبہارا ریسھک ا ینپ کِرنا داھر ۔۔۱۔۔
ਮਃ ੩ ॥

م۳ :۔۔

ਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਚਾਕਰੀ ਭੈ ਰਤਚ ਕਾਰ ਕਮਾਇ ॥

ب
ُگر یک ویسا اچرکی َھے رچ اکر امکۓ ۔۔
ਜੇਹਾ ਸੇਵੈ ਿੇਹੋ ਹੋਵੈ ਜੇ ਚਲੈ ਤਿਸੈ ਰਜਾਇ ॥

وہوے ےج چلَے ئ ِ َسے راج ئِے ۔۔
اہیج ویسَے پبہؤ َ
ਨਾਨਕ ਸਭੁ ਤਕਛੁ ਆਤਪ ਹੈ ਅਵਰੁ ਨ ਿੂਜੀ ਜਾਇ ॥੨॥

ک
نانک سیھ ِچھ ا ت ےہَ ا َور ہن ُدویج اجۓ ۔۔۲۔۔
ਪਉੜੀ ॥

ئؤری ۔۔
ਿੇਰੀ ਵਤਿਆਈ ਿੂਹੈ ਜਾਣਿਾ ਿੁਧੁ ਜੇਵਿੁ ਅਵਰੁ ਨ ਕੋਈ ॥

ریتی ودنایئ ئُؤ َہے اجدنا ُندھ َجپؤد ا َور ہن وکیئ ۔۔

ਿੁਧੁ ਜੇਵਿੁ ਹੋਰੁ ਸਰੀਕੁ ਹੋਵੈ ਿਾ ਆਖੀਐ ਿੁਧੁ ਜੇਵਿੁ ਿੂਹੈ ਹੋਈ ॥

ک
وہوے نا ا ھیپے ُندھ َجپؤد ئُؤ َہے وہیئ ۔۔
ُندھ َجپؤد وہر رسنک َ
ਤਜਤਨ ਿੂ ਸੇਤਵਆ ਤਿਤਨ ਸੁਖੁ ਪਾਇਆ ਹੋਰੁ ਤਿਸ ਿੀ ਰੀਸ ਕਰੇ ਤਕਆ ਕੋਈ ॥

ِجں ئُؤ ویسنا پِں ُسکھ نانا وہر ئِس دی رسی رکے ایک وکیئ ۔۔

ਿੂ ਭੰਨਣ ਘੜਣ ਸਮਰਥੁ ਿਾਿਾਰੁ ਹਤਹ ਿੁਧੁ ਅਗੈ ਮੰਗਣ ਨੋ ਹਥ ਜੋਤੜ ਖਲੀ ਸਭ ਹੋਈ ॥

ُ ب
َگ م
ی
گ
ھی
سی
ہ
ن
ئؤ ں ڑھگن رمسھت دانار ہہ ُدھ ا ے َ ں ون ھتہ وجر یلھک ھ وہیئ ۔۔

ਿੁਧੁ ਜੇਵਿੁ ਿਾਿਾਰੁ ਮੈ ਕੋਈ ਨਿਤਰ ਨ ਆਵਈ ਿੁਧੁ ਸਭਸੈ ਨੋ ਿਾਨੁ ਤਿਿਾ ਖੰਿੀ ਵਰਭੰਿੀ ਪਾਿਾਲੀ
ਪੁਰਈ ਸਭ ਲੋਈ ॥੩॥

سب
ُندھ َجپؤد دانار م َے وکیئ دنر ہن ا ویئ ُندھ ھ َسے ون دان دِنا ڈنھکی ورڈنھبی نانایل ُپریئ
سیھ ولیئ ۔۔۳۔۔
ਸਲੋਕ ਮਃ ੩ ॥

ولسک م۳ :۔۔

ਮਤਨ ਪਰਿੀਤਿ ਨ ਆਈਆ ਸਹਤਜ ਨ ਲਗੋ ਭਾਉ ॥

سہ
نم رپتیت ہن ا ایئ ج ہن وگل اھبو ۔۔

ਸਬਿੈ ਸਾਿੁ ਨ ਪਾਇਓ ਮਨਹਤਿ ਤਕਆ ਗੁਣ ਗਾਇ ॥

دبسَے اصد ہن ناویئ مبہبھ ایک ُگں اگۓ ۔۔

ਨਾਨਕ ਆਇਆ ਸੋ ਪਰਵਾਣੁ ਹੈ ਤਜ ਗੁਰਮੁਤਖ ਸਤਚ ਸਮਾਇ ॥੧॥

نانک ا نا وس رپوان ےہَ ےج ُگرمُکھ چس امسۓ ۔۔۱۔۔
ਮਃ ੩ ॥

م۳ :۔۔
ਆਪਣਾ ਆਪੁ ਨ ਪਛਾਣੈ ਮੂੜਾ ਅਵਰਾ ਆਤਖ ਿੁਖਾਏ ॥

ا انپ ا ت ہن اھچپ ئَے مُؤرا اورا ا ھک ُداھکےئ ۔۔

ਮੁੰਢੈ ਿੀ ਖਸਲਤਿ ਨ ਗਈਆ ਅੰਧੇ ਤਵਛੁਤੜ ਚੋਟਾ ਖਾਏ ॥

ک
چ
مُی َدےھ دی ھصلت ہن گییا ادنےھ وِ ُھر وچنا اھکےئ ۔۔
ਸਤਿਗੁਰ ਕੈ ਭੈ ਭੰਤਨ ਨ ਘਤੜਓ ਰਹੈ ਅੰਤਕ ਸਮਾਏ ॥

ب
نھب ہن ڑھگوی ر َہے انک امسےئ ۔۔
ےک َھے ّ
سیگؤر َ
ਅਨਤਿਨੁ ਸਹਸਾ ਕਿੇ ਨ ਚੂਕੈ ਤਬਨੁ ਸਬਿੈ ਿੁਖੁ ਪਾਏ ॥

ادنِن سہسا دکے ہن ُجؤ َکے پِں دبسَے ُدھک ناےئ ۔۔
ਕਾਮੁ ਿੋਧੁ ਲੋਭੁ ਅੰਿਤਰ ਸਬਲਾ ਤਨਿ ਧੰਧਾ ਕਰਿ ਤਵਹਾਏ ॥

اکم رکودھ ولھب ارتن سیال پِپ ددنھاھ رکت وِاہےیئ ۔۔
ਚਰਣ ਕਰ ਿੇਖਿ ਸੁਤਣ ਥਕੇ ਤਿਹ ਮੁਕੇ ਨੇੜੈ ਆਏ ॥

رچن رک دتھکی ُسں ےکھت دِہ مُکے ڑینَے ا ےئ ۔۔

ਸਚਾ ਨਾਮੁ ਨ ਲਗੋ ਮੀਿਾ ਤਜਿੁ ਨਾਤਮ ਨਵ ਤਨਤਧ ਪਾਏ ॥

اچس نام ہن وگل اھٹیم ِجت نام ونَ ن ِدھ ناےئ ۔۔
ਜੀਵਿੁ ਮਰੈ ਮਰੈ ਿੁਤਨ ਜੀਵੈ ਿਾਂ ਮੋਖੰਿਰੁ ਪਾਏ ॥

ب
ک
ویجَت م َ َرے م َ َرے ُھں ویجَے نان وم ھیتر ناےئ ۔۔
ਧੁਤਰ ਕਰਮੁ ਨ ਪਾਇਓ ਪਰਾਣੀ ਤਵਣੁ ਕਰਮਾ ਤਕਆ ਪਾਏ ॥

د ُھر رکم ہن ناویئ رپاین وِن رکام ایک ناےئ ۔۔

ਗੁਰ ਕਾ ਸਬਿੁ ਸਮਾਤਲ ਿੂ ਮੂੜੇ ਗਤਿ ਮਤਿ ਸਬਿੇ ਪਾਏ ॥

ُگر اک دبس امسل ئُؤ مُؤرے گپ مت دبسے ناےئ ۔۔
ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰੁ ਿਿ ਹੀ ਪਾਏ ਜਾਂ ਤਵਚਹੁ ਆਪੁ ਗਵਾਏ ॥੨॥

نانک سیگؤر دت یہ ناےئ اجن وِچہؤہ ا ت وگاےئ ۔۔۲۔۔
ਪਉੜੀ ॥

ئؤری ۔۔
ਤਜਸ ਿੈ ਤਚਤਿ ਵਤਸਆ ਮੇਰਾ ਸੁਆਮੀ ਤਿਸ ਨੋ ਤਕਉ ਅੰਿੇਸਾ ਤਕਸੈ ਗਲੈ ਿਾ ਲੋੜੀਐ ॥

ِجس َدے ِجت وایس ریما سُؤا یم ئِس ون کپؤ ادناسی کِسے َ گلَے دا ولر پپے ۔۔

ਹਤਰ ਸੁਖਿਾਿਾ ਸਭਨਾ ਗਲਾ ਕਾ ਤਿਸ ਨੋ ਤਧਆਇਤਿਆ ਤਕਵ ਤਨਮਖ ਘੜੀ ਮੁਹੁ ਮੋੜੀਐ ॥

ب
ہر ُسکھدانا سبھیا گال اک ئِس ون دایھدئنا کِؤ ِمکھ ڑھگی مُہؤ ومر پپے ۔۔

ੁਤਜਤਨ ਹਤਰ ਤਧਆਇਆ ਤਿਸ ਨੋ ਸਰਬ ਕਤਲਆਣ ਹੋਏ ਤਨਿ ਸੰਿ ਜਨਾ ਕੀ ਸੰਗਤਿ ਜਾਇ ਬਹੀਐ ਮੁਹ
ਜੋੜੀਐ ॥

ِجں ہر دایھنا ئِس ون رست ایلکن وہےئ پِپ سیت انج یک تگنس اجۓ بہیپے مُہؤ وجر پپے َ۔۔
ਸਤਭ ਿੁਖ ਭੁਖ ਰੋਗ ਗਏ ਹਤਰ ਸੇਵਕ ਕੇ ਸਤਭ ਜਨ ਕੇ ਬੰਧਨ ਿੋੜੀਐ ॥

ب
سیھ ُدھک ُھکھ روگ ےئگ ہر ویسک ےک سیھ نج ےک دنبنھ وتر پپے َ۔۔

ਹਤਰ ਤਕਰਪਾ ਿੇ ਹੋਆ ਹਤਰ ਭਗਿੁ ਹਤਰ ਭਗਿ ਜਨਾ ਕੈ ਮੁਤਹ ਤਿਿੈ ਜਗਿੁ ਿਤਰਆ ਸਭੁ ਲੋੜੀਐ ॥੪॥

ب
ےک مُؤہِ ِد َھے
ہر کِرنا ےت وہا ہر تگھب ہر تگھب انج َ

تگج رتنا سیھ ولر پپے ۔۔۴۔۔
ਸਲੋਕ ਮਃ ੩ ॥

ولسک م۳ :۔۔
ਸਾ ਰਸਨਾ ਜਤਲ ਜਾਉ ਤਜਤਨ ਹਤਰ ਕਾ ਸੁਆਉ ਨ ਪਾਇਆ ॥

سا رانس لج اجو ِجں ہر اک سُؤا و ہن نانا ۔۔

ਨਾਨਕ ਰਸਨਾ ਸਬਤਿ ਰਸਾਇ ਤਜਤਨ ਹਤਰ ਹਤਰ ਮੰਤਨ ਵਸਾਇਆ ॥੧॥

نانک رانس دبس رسا ِئے ِجں ہر ہر نمّ وسانا ۔۔۱۔۔
ਮਃ ੩ ॥

م۳ :۔۔
ਸਾ ਰਸਨਾ ਜਤਲ ਜਾਉ ਤਜਤਨ ਹਤਰ ਕਾ ਨਾਉ ਤਵਸਾਤਰਆ ॥

سا رانس لج اجو ِجں ہر اک ناو وِسارنا ۔۔

ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਤਖ ਰਸਨਾ ਹਤਰ ਜਪੈ ਹਤਰ ਕੈ ਨਾਇ ਤਪਆਤਰਆ ॥੨॥

نانک ُگرمُکھ رانس ہر جپَے ہر ےکَ ناےئ ایپرنا ۔۔۲۔۔
ਪਉੜੀ ॥

ئؤری ۔۔
ਹਤਰ ਆਪੇ ਿਾਕੁਰੁ ਸੇਵਕੁ ਭਗਿੁ ਹਤਰ ਆਪੇ ਕਰੇ ਕਰਾਏ ॥

ہر ا ےپ اھٹ ُکر ویسک تگھب ہر ا ےپ رکے رکاےئ ۔۔
ਹਤਰ ਆਪੇ ਵੇਖੈ ਤਵਗਸੈ ਆਪੇ ਤਜਿੁ ਭਾਵੈ ਤਿਿੁ ਲਾਏ ॥

نک
ہر ا ےپ و َھے وِ گ َسے ا ےپ ِجت اھبوے پِپ الےئ ۔۔

ਹਤਰ ਇਕਨਾ ਮਾਰਤਗ ਪਾਏ ਆਪੇ ਹਤਰ ਇਕਨਾ ਉਝਤੜ ਪਾਏ ॥

ہر اِانک امرگ ناےئ ا ےپ ہر اِانک اُڑھج ناےئ ۔۔
ਹਤਰ ਸਚਾ ਸਾਤਹਬੁ ਸਚੁ ਿਪਾਵਸੁ ਕਤਰ ਵੇਖੈ ਚਲਿ ਸਬਾਏ ॥

نک
ہر اچس اصجت چس اپتوس رک و َھے تلچ ابسےئ ۔۔

ਗੁਰ ਪਰਸਾਤਿ ਕਹੈ ਜਨੁ ਨਾਨਕੁ ਹਤਰ ਸਚੇ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਏ ॥੫॥

ُگر رپساد ےہکَ نج نانک ہر ےچس ےک ُگں اگےئ ۔۔۵۔۔
ਸਲੋਕ ਮਃ ੩ ॥

ولسک م۳ :۔۔
ਿਰਵੇਸੀ ਕੋ ਜਾਣਸੀ ਤਵਰਲਾ ਕੋ ਿਰਵੇਸੁ ॥

درویسی وک اجیسن وِرال وک دروسی ۔۔
ਜੇ ਘਤਰ ਘਤਰ ਹੰਢੈ ਮੰਗਿਾ ਤਧਗੁ ਜੀਵਣੁ ਤਧਗੁ ਵੇਸੁ ॥

ےج رھگ رھگ ڈنہ َھے میگدا دھ ِگ ویجن دھ ِگ وسی ۔۔
ਜੇ ਆਸਾ ਅੰਿੇਸਾ ਿਤਜ ਰਹੈ ਗੁਰਮੁਤਖ ਤਭਤਖਆ ਨਾਉ ॥

ُ ب
ک
ھ
ِ
ھ
ےج ا سا ادناسی جت ر َہے گرمُکھ یا ناو ۔۔

ਤਿਸ ਕੇ ਚਰਨ ਪਖਾਲੀਅਤਹ ਨਾਨਕ ਹਉ ਬਤਲਹਾਰੈ ਜਾਉ ॥੧॥

ئ
اہلبرے اجو ۔۔۱۔۔
ِس ےک رچن اھکپلیی ِہ نانک ہؤ َ
ਮਃ ੩ ॥

م۳ :۔۔
ਨਾਨਕ ਿਰਵਰੁ ਏਕੁ ਿਲੁ ਿੁਇ ਪੰਖੇਰੂ ਆਤਹ ॥

پی ک
نانک رتور انک لھپ ُدےئ ھت ُرو ا ےہ ۔۔

ਆਵਿ ਜਾਿ ਨ ਿੀਸਹੀ ਨਾ ਪਰ ਪੰਖੀ ਿਾਤਹ ॥

ئ
ا وت اجت ہن د سہی ہن رپ یھکنپ ناےہ ۔۔

ਬਹੁ ਰੰਗੀ ਰਸ ਭੋਤਗਆ ਸਬਤਿ ਰਹੈ ਤਨਰਬਾਣੁ ॥

وہب ریگن رس وھبایگ دبس ر َہے پِرنان ۔۔

ਹਤਰ ਰਤਸ ਿਤਲ ਰਾਿੇ ਨਾਨਕਾ ਕਰਤਮ ਸਚਾ ਨੀਸਾਣੁ ॥੨॥

ہر رس لھپ راےت نااکن رکم اچس اسینن ۔۔۲۔۔
ਪਉੜੀ ॥

ئؤری ۔۔
ਆਪੇ ਧਰਿੀ ਆਪੇ ਹੈ ਰਾਹਕੁ ਆਤਪ ਜੰਮਾਇ ਪੀਸਾਵੈ ॥

ا ےپ درھیت ا ےپ ےہَ راکہ ا ت چمّاۓ نیسا َوے ۔۔
ਆਤਪ ਪਕਾਵੈ ਆਤਪ ਭਾਂਿੇ ਿੇਇ ਪਰੋਸੈ ਆਪੇ ਹੀ ਬਤਹ ਖਾਵੈ ॥

اھکوے ۔۔
اکپوے ا ت اھبندے دےئ رپَو سَے ا ےپ یہ ہہب َ
ات َ
ਆਪੇ ਜਲੁ ਆਪੇ ਿੇ ਤਛੰਗਾ ਆਪੇ ਚੁਲੀ ਭਰਾਵੈ ॥

ا ےپ لج ا ےپ دے چ ِھپگا ا ےپ ُچلی رھبا َوے ۔۔
ਆਪੇ ਸੰਗਤਿ ਸਤਿ ਬਹਾਲੈ ਆਪੇ ਤਵਿਾ ਕਰਾਵੈ ॥

ا ےپ تگنس دص اہب لَے ا ےپ وِداع رکا َوے ۔۔
ਤਜਸ ਨੋ ਤਕਰਪਾਲੁ ਹੋਵੈ ਹਤਰ ਆਪੇ ਤਿਸ ਨੋ ਹੁਕਮੁ ਮਨਾਵੈ ॥੬॥

چک
ئ
ج
انموے ۔۔۶۔۔
وہوے ہر ا ےپ ِس ون ُ م َ
ِ س ون کِرنال َ
ਸਲੋਕ ਮਃ ੩ ॥

ولسک م۳ :۔۔

ਕਰਮ ਧਰਮ ਸਤਭ ਬੰਧਨਾ ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਸਨਬੰਧੁ ॥

رکم درھم سیھ دنبانھ نات ُپ ّں سیییدھ ۔۔
ਮਮਿਾ ਮੋਹੁ ਸੁ ਬੰਧਨਾ ਪੁਿਰ ਕਲਿਰ ਸੁ ਧੰਧੁ ॥

اتمم ومہ وس دنبانھ ُنتر کلتر وس ددنھھ ۔۔
ਜਹ ਿੇਖਾ ਿਹ ਜੇਵਰੀ ਮਾਇਆ ਕਾ ਸਨਬੰਧੁ ॥

ہج داھکی ہت َجپؤری امنا اک سیییدھ ۔۔

ਨਾਨਕ ਸਚੇ ਨਾਮ ਤਬਨੁ ਵਰਿਤਣ ਵਰਿੈ ਅੰਧੁ ॥੧॥

نانک ےچس نام پِں ورنت ور ئَے ادنھ ۔۔۱۔۔
ਮਃ ੪ ॥

م۴ :۔۔
ਅੰਧੇ ਚਾਨਣੁ ਿਾ ਥੀਐ ਜਾ ਸਤਿਗੁਰੁ ਤਮਲੈ ਰਜਾਇ ॥

ب
ادنےھ اچنن نا ھیپے اج سیگؤر ملَ ِے راج ئِے ۔۔

ਬੰਧਨ ਿੋੜੈ ਸਤਚ ਵਸੈ ਅਤਗਆਨੁ ਅਧੇਰਾ ਜਾਇ ॥

وترے چس و سَے اایگن ادھترا اجۓ ۔۔
دنبنھ َ

ਸਭੁ ਤਕਛੁ ਿੇਖੈ ਤਿਸੈ ਕਾ ਤਜਤਨ ਕੀਆ ਿਨੁ ਸਾਤਜ ॥

ک
سیھ ِچھ دےھکی ئ ِ َسے اک ِجں کییا نت ساچ ۔۔

ਨਾਨਕ ਸਰਤਣ ਕਰਿਾਰ ਕੀ ਕਰਿਾ ਰਾਖੈ ਲਾਜ ॥੨॥

ک
نانک رسن رکنار یک رکنا را َھے الچ ۔۔۲۔۔
ਪਉੜੀ ॥

ئؤری ۔۔

ਜਿਹੁ ਆਪੇ ਥਾਟੁ ਕੀਆ ਬਤਹ ਕਰਿੈ ਿਿਹੁ ਪੁਤਛ ਨ ਸੇਵਕੁ ਬੀਆ ॥

ب
چدوہ ا ےپ اھتت ایک ہہب رک َئے دتوہ ُچھ ہن ویسک نییا ۔۔
ਿਿਹੁ ਤਕਆ ਕੋ ਲੇਵੈ ਤਕਆ ਕੋ ਿੇਵੈ ਜਾਂ ਅਵਰੁ ਨ ਿੂਜਾ ਕੀਆ ॥

دتوہ ایک وک ویلَے ایک وک دویَے اجن ا َور ہن ُدواج کییا ۔۔
ਤਿਤਰ ਆਪੇ ਜਗਿੁ ਉਪਾਇਆ ਕਰਿੈ ਿਾਨੁ ਸਭਨਾ ਕਉ ਿੀਆ ॥

ب
ھِر ا ےپ تگج اُناِنا رک ئَے دان سبھیا کؤ دپیا ۔۔

ਆਪੇ ਸੇਵ ਬਣਾਈਅਨੁ ਗੁਰਮੁਤਖ ਆਪੇ ਅੰਤਮਰਿੁ ਪੀਆ ॥

پ
ا ےپ ویسَ انب ییں ُگرمُکھ ا ےپ ارمِت پِیا ۔۔

ਆਤਪ ਤਨਰੰਕਾਰ ਆਕਾਰੁ ਹੈ ਆਪੇ ਆਪੇ ਕਰੈ ਸੁ ਥੀਆ ॥੭॥

ب
ےہ ا ےپ ا ےپ رکَے س ھییا ۔۔۷۔۔
ا ت پِراکنر ا اکر َ
ਸਲੋਕ ਮਃ ੩ ॥

ولسک م۳ :۔۔
ਗੁਰਮੁਤਖ ਪਰਭੁ ਸੇਵਤਹ ਸਿ ਸਾਚਾ ਅਨਤਿਨੁ ਸਹਤਜ ਤਪਆਤਰ ॥

سہ
ُگرمُکھ رپَھب ویسہِ دص سااچ ادنِن ج ایپر ۔۔

ਸਿਾ ਅਨੰਤਿ ਗਾਵਤਹ ਗੁਣ ਸਾਚੇ ਅਰਤਧ ਉਰਤਧ ਉਤਰ ਧਾਤਰ ॥

دسا ادنن اگوہِ ُگں ساےچ اردھ اُردھ اُر داھر ۔۔

ਅੰਿਤਰ ਪਰੀਿਮੁ ਵਤਸਆ ਧੁਤਰ ਕਰਮੁ ਤਲਤਖਆ ਕਰਿਾਤਰ ॥

ارتن رپمتی وایس د ُھر رکم لک ِھیا رکنار ۔۔

ਨਾਨਕ ਆਤਪ ਤਮਲਾਇਅਨੁ ਆਪੇ ਤਕਰਪਾ ਧਾਤਰ ॥੧॥

نانک ا ت مِالنیئ ا ےپ کِرنا داھر ۔۔۱۔۔

ਮਃ ੩ ॥

م۳ :۔۔
ਕਤਹਐ ਕਤਥਐ ਨ ਪਾਈਐ ਅਨਤਿਨੁ ਰਹੈ ਸਿਾ ਗੁਣ ਗਾਇ ॥

کب
کہی َپے ھ ٔپے ہن نا پپَے ادنِن ر َہے دسا ُگں اگۓ ۔۔

ਤਵਣੁ ਕਰਮੈ ਤਕਨੈ ਨ ਪਾਇਓ ਭਉਤਕ ਮੁਏ ਤਬਲਲਾਇ ॥

ب
وِن رک م َے ک ِ َپے ہن ناویئ ھؤک مُؤےئ نِلال ئِے ۔۔

ਗੁਰ ਕੈ ਸਬਤਿ ਮਨੁ ਿਨੁ ਤਭਜੈ ਆਤਪ ਵਸੈ ਮਤਨ ਆਇ ॥

ب
ُگر ےکَ دبس نم نت ِھج َے ا ت و سَے نم ا ۓ ۔۔
ਨਾਨਕ ਨਿਰੀ ਪਾਈਐ ਆਪੇ ਲਏ ਤਮਲਾਇ ॥੨॥

نانک دنری نا پپَے ا ےپ ےئل مِال ئِے ۔۔۲۔۔
ਪਉੜੀ ॥

ئؤری ۔۔
ਆਪੇ ਵੇਿ ਪੁਰਾਣ ਸਤਭ ਸਾਸਿ ਆਤਪ ਕਥੈ ਆਤਪ ਭੀਜੈ ॥

کب
بھ ِ
ب
ج
ا ےپ وند ُپران سیھ ساست ا ت َھے ا ت َے ۔۔
ਆਪੇ ਹੀ ਬਤਹ ਪੂਜੇ ਕਰਿਾ ਆਤਪ ਪਰਪੰਚੁ ਕਰੀਜੈ ॥

پب
ا ےپ یہ ہہب ئُؤےج رکنا ا ت رپ ج رک بج َے ۔۔

ਆਤਪ ਪਰਤਵਰਤਿ ਆਤਪ ਤਨਰਤਵਰਿੀ ਆਪੇ ਅਕਥੁ ਕਥੀਜੈ ॥

کب کب
ھب
ج
َے ۔۔
ا ت رپوِرت ا ت پِروریت ا ےپ ا ھ

ਆਪੇ ਪੁੰਨੁ ਸਭੁ ਆਤਪ ਕਰਾਏ ਆਤਪ ਅਤਲਪਿੁ ਵਰਿੀਜੈ ॥

ا ےپ ُپ ّں سیھ ا ت رکاےئ ا ت ال ِپت ورپبج َے ۔۔

ਆਪੇ ਸੁਖੁ ਿੁਖੁ ਿੇਵੈ ਕਰਿਾ ਆਪੇ ਬਖਸ ਕਰੀਜੈ ॥੮॥

نک
ب
ھ
ج
ا ےپ ُسکھ ُدھک دویَے رکنا ا ےپ س رک َے ۔۔۸۔۔
ਸਲੋਕ ਮਃ ੩ ॥

ولسک م۳ :۔۔
ਸੇਖਾ ਅੰਿਰਹੁ ਜੋਰੁ ਛਤਿ ਿੂ ਭਉ ਕਤਰ ਝਲੁ ਗਵਾਇ ॥

ب
س
َیکھا ادنروہ وجر چھد ئُؤ ھؤ رک لھج وگَاےی ۔۔
ਗੁਰ ਕੈ ਭੈ ਕੇਿੇ ਤਨਸਿਰੇ ਭੈ ਤਵਤਚ ਤਨਰਭਉ ਪਾਇ ॥

ب
ب
ےک ب َھے َ
کیپے ئِسترے َھے وِچ پِر ھؤ ناۓ ۔۔
ُگر َ
ਮਨੁ ਕਿੋਰੁ ਸਬਤਿ ਭੇਤਿ ਿੂੰ ਸਾਂਤਿ ਵਸੈ ਮਤਨ ਆਇ ॥

نم وھٹکر دبس دیھب ئُؤن ساپپ و سَے نم ا ۓ ۔۔
ਸਾਂਿੀ ਤਵਤਚ ਕਾਰ ਕਮਾਵਣੀ ਸਾ ਖਸਮੁ ਪਾਏ ਥਾਇ ॥

سایتن وِچ اکر امکوین سا

کھ س

م ناےئ اھتےئ ۔۔

ਨਾਨਕ ਕਾਤਮ ਿੋਤਧ ਤਕਨੈ ਨ ਪਾਇਓ ਪੁਛਹੁ ਤਗਆਨੀ ਜਾਇ ॥੧॥

بُج
ھ
ہ
گ
نانک اکم رکودھ ک ِ َپے ہن ناویئ ؤ ِیاین اجۓ ۔۔۱۔۔
ਮਃ ੩ ॥

م۳ :۔۔
ਮਨਮੁਖ ਮਾਇਆ ਮੋਹੁ ਹੈ ਨਾਤਮ ਨ ਲਗੋ ਤਪਆਰੁ ॥

مب
م
ک
ُ
ےہ نام ہن وگل ایپر ۔۔
ھ امنا ومہ َ

ਕੂੜੁ ਕਮਾਵੈ ਕੂੜੁ ਸੰਗਰਹੈ ਕੂੜੁ ਕਰੇ ਆਹਾਰੁ ॥

ےہ ُکؤر رکے ا اہر ۔۔
امکوے ُکؤر رگنس َ
ُکؤر َ

ਤਬਖੁ ਮਾਇਆ ਧਨੁ ਸੰਤਚ ਮਰਤਹ ਅੰਿੇ ਹੋਇ ਸਭੁ ਛਾਰੁ ॥

سب
نِکھ امنا دنھ ج رمہِ اےتن وہۓ سیھ اھچر ۔۔

ਕਰਮ ਧਰਮ ਸੁਚ ਸੰਜਮ ਕਰਤਹ ਅੰਿਤਰ ਲੋਭੁ ਤਵਕਾਰੁ ॥

س سبج
رکم درھم ُ ج م رکہِ ارتن ولھب وِاکر ۔۔

ਨਾਨਕ ਤਜ ਮਨਮੁਖੁ ਕਮਾਵੈ ਸੁ ਥਾਇ ਨਾ ਪਵੈ ਿਰਗਤਹ ਹੋਇ ਖੁਆਰੁ ॥੨॥

مب
ک
م
ک
ُ
امکوے وس اھتےئ ہن وپَے درہہگ وہۓ ُھؤار ۔۔۲۔۔
ھ
نانک ےج
َ
ਪਉੜੀ ॥

ئؤری ۔۔
ਆਪੇ ਖਾਣੀ ਆਪੇ ਬਾਣੀ ਆਪੇ ਖੰਿ ਵਰਭੰਿ ਕਰੇ ॥

ا ےپ اھکین ا ےپ ناین ا ےپ ڈنھک ورڈنھب رکے ۔۔
ਆਤਪ ਸਮੁੰਿੁ ਆਤਪ ਹੈ ਸਾਗਰੁ ਆਪੇ ਹੀ ਤਵਤਚ ਰਿਨ ਧਰੇ ॥

ےہ سارگ ا ےپ یہ وِچ رنت درھے ۔۔
ا ت سمُید ا ت َ

ਆਤਪ ਲਹਾਏ ਕਰੇ ਤਜਸੁ ਤਕਰਪਾ ਤਜਸ ਨੋ ਗੁਰਮੁਤਖ ਕਰੇ ਹਰੇ ॥

ا ت اہلےئ رکے ِجس کِرنا ِجس ون ُگرمُکھ رکے ہرے ۔۔
ਆਪੇ ਭਉਜਲੁ ਆਤਪ ਹੈ ਬੋਤਹਥਾ ਆਪੇ ਖੇਵਟੁ ਆਤਪ ਿਰੇ ॥

ک
ا ےپ وھبٔلج ا ت ےہَ وب ِہبھا ا ےپ ھ َپ َؤت ا ت رتے ۔۔
ਆਪੇ ਕਰੇ ਕਰਾਏ ਕਰਿਾ ਅਵਰੁ ਨ ਿੂਜਾ ਿੁਝੈ ਸਰੇ ॥੯॥

ُبج
ھ
َ
ا ےپ رکے رکاےئ رکنا ا َور ہن ُدواج ے رسے ۔۔۹۔۔
ਸਲੋਕ ਮਃ ੩ ॥

ولسک م۳ :۔۔

ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਸਿਲ ਹੈ ਜੇ ਕੋ ਕਰੇ ਤਚਿੁ ਲਾਇ ॥

سب
ھ
ئ
ِ
ج
ےہ ےج وک رکے ِ ت ال ے ۔۔
سیگؤر یک ویسا ل َ
ਨਾਮੁ ਪਿਾਰਥੁ ਪਾਈਐ ਅਤਚੰਿੁ ਵਸੈ ਮਤਨ ਆਇ ॥

نام ندارھت نا پپَے ا ِجپت و سَے نم ا ۓ ۔۔

ਜਨਮ ਮਰਨ ਿੁਖੁ ਕਟੀਐ ਹਉਮੈ ਮਮਿਾ ਜਾਇ ॥

منج رمن ُدھک کییپے ہؤ م َے اتمم اجۓ ۔۔

ਉਿਮ ਪਿਵੀ ਪਾਈਐ ਸਚੇ ਰਹੈ ਸਮਾਇ ॥

اُمت ندوی نا پپَے ےچس ر َہے امسۓ ۔۔

ਨਾਨਕ ਪੂਰਤਬ ਤਜਨ ਕਉ ਤਲਤਖਆ ਤਿਨਾ ਸਤਿਗੁਰੁ ਤਮਤਲਆ ਆਇ ॥੧॥

نانک ئُؤرت ِجں کؤ لک ِھیا پ ِیا سیگؤر مل ِیا ا ۓ ۔۔۱۔۔
ਮਃ ੩ ॥

م۳ :۔۔
ਨਾਤਮ ਰਿਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੈ ਕਤਲਜੁਗ ਬੋਤਹਥੁ ਹੋਇ ॥

ےہ کلچُگ وبھتہ وہۓ ۔۔
نام رنا سیگؤرو َ

ਗੁਰਮੁਤਖ ਹੋਵੈ ਸੁ ਪਾਤਰ ਪਵੈ ਤਜਨਾ ਅੰਿਤਰ ਸਚਾ ਸੋਇ ॥

وہوے وس نار وپَے ِجیا ادنر اچس وسۓ ۔۔
ُگرمُکھ َ
ਨਾਮੁ ਸਮਹਾਲੇ ਨਾਮੁ ਸੰਗਰਹੈ ਨਾਮੇ ਹੀ ਪਤਿ ਹੋਇ ॥

س
م
ہ
پ
نام ھاےل نام رگنسےہَ ناےم یہ پ وہۓ ۔۔
ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰੁ ਪਾਇਆ ਕਰਤਮ ਪਰਾਪਤਿ ਹੋਇ ॥੨॥

نانک سیگؤر نانا رکم رپاپپ وہۓ ۔۔۲۔۔

ਪਉੜੀ ॥

ئؤری ۔۔
ਆਪੇ ਪਾਰਸੁ ਆਤਪ ਧਾਿੁ ਹੈ ਆਤਪ ਕੀਿੋਨੁ ਕੰਚਨੁ ॥

ےہ ا ت کی َپؤن نچنک ۔۔
ا ےپ نارس ا ت داھت َ
ਆਪੇ ਿਾਕੁਰੁ ਸੇਵਕੁ ਆਪੇ ਆਪੇ ਹੀ ਪਾਪ ਖੰਿਨੁ ॥

ا ےپ اھٹ ُکر ویسک ا ےپ ا ےپ یہ نات ڈنھکن ۔۔
ਆਪੇ ਸਤਭ ਘਟ ਭੋਗਵੈ ਸੁਆਮੀ ਆਪੇ ਹੀ ਸਭੁ ਅੰਜਨੁ ॥

ا ےپ سیھ ٹھگ وھبوگَے سُؤا یم ا ےپ یہ سیھ انجن ۔۔
ਆਤਪ ਤਬਬੇਕੁ ਆਤਪ ਸਭੁ ਬੇਿਾ ਆਪੇ ਗੁਰਮੁਤਖ ਭੰਜਨੁ ॥

ا ت نِییک ا ت سیھ ن َییا ا ےپ ُگرمُکھ نجنھب ۔۔

ਜਨੁ ਨਾਨਕੁ ਸਾਲਾਤਹ ਨ ਰਜੈ ਿੁਧੁ ਕਰਿੇ ਿੂ ਹਤਰ ਸੁਖਿਾਿਾ ਵਿਨੁ ॥੧੦॥

نج نانک ساالہِ ہن ر َچے ُندھ رکےت ئُؤ ہر ُسکھدانا ودن ۔۔۱۱۔۔
ਸਲੋਕੁ ਮਃ ੪ ॥

ولسک م۴ :۔۔
ਤਬਨੁ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵੇ ਜੀਅ ਕੇ ਬੰਧਨਾ ਜੇਿੇ ਕਰਮ ਕਮਾਤਹ ॥

پِں سیگؤر ویسے ایج ےک دنبانھ چ َیپے رکم امکہِ۔۔

ਤਬਨੁ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵੇ ਿਵਰ ਨ ਪਾਵਹੀ ਮਤਰ ਜੰਮਤਹ ਆਵਤਹ ਜਾਤਹ ॥

پِں سیگؤر ویسے وھٹَر ہن ناویہ رم چم ّہہ ا وہِ اجہِ۔۔

ਤਬਨੁ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵੇ ਤਿਕਾ ਬੋਲਣਾ ਨਾਮੁ ਨ ਵਸੈ ਮਤਨ ਆਇ ॥

پِں سیگؤر ویسے بھِکا وبانل نام ہن و سَے نم ا ۓ ۔۔

ਨਾਨਕ ਤਬਨੁ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵੇ ਜਮ ਪੁਤਰ ਬਧੇ ਮਾਰੀਅਤਹ ਮੁਤਹ ਕਾਲੈ ਉਤਿ ਜਾਤਹ ॥੧॥

نانک پِں سیگؤر ویسے مج ُپر دبےھ امرپبہہ مُؤہِ اک لَے اُھٹ اجہِ۔۔۱۔۔
ਮਃ ੩ ॥

م۳ :۔۔
ਇਤਕ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਕਰਤਹ ਚਾਕਰੀ ਹਤਰ ਨਾਮੇ ਲਗੈ ਤਪਆਰੁ ॥

َ
اِک سیگؤر یک ویسا رکہِ اچرکی ہر ناےم لگے َ ایپر ۔۔

ਨਾਨਕ ਜਨਮੁ ਸਵਾਰਤਨ ਆਪਣਾ ਕੁਲ ਕਾ ਕਰਤਨ ਉਧਾਰੁ ॥੨॥

نانک منج وسارن ا انپ ُکل اک رکن اُداھر ۔۔۲۔۔
ਪਉੜੀ ॥

ئؤری ۔۔
ਆਪੇ ਚਾਟਸਾਲ ਆਤਪ ਹੈ ਪਾਧਾ ਆਪੇ ਚਾਟੜੇ ਪੜਣ ਕਉ ਆਣੇ ॥

ا ےپ اچئسال ا ت ےہَ ناداھ ا ےپ اچپرے ڑپن کؤ ا ےن ۔۔
ਆਪੇ ਤਪਿਾ ਮਾਿਾ ਹੈ ਆਪੇ ਆਪੇ ਬਾਲਕ ਕਰੇ ਤਸਆਣੇ ॥

ا ےپ پِیا امنا ےہَ ا ےپ ا ےپ ناکل رکے ِسیاےن ۔۔
ਇਕ ਥੈ ਪਤੜ ਬੁਝੈ ਸਭੁ ਆਪੇ ਇਕ ਥੈ ਆਪੇ ਕਰੇ ਇਆਣੇ ॥

ِ ب
ِ ب َھ بُج
سی
ھ
ھ
َ
َ
اک ے ڑپ ے ھ ا ےپ اک ے ا ےپ رکے اناےن ۔۔
ਇਕਨਾ ਅੰਿਤਰ ਮਹਤਲ ਬੁਲਾਏ ਜਾ ਆਤਪ ਿੇਰੈ ਮਤਨ ਸਚੇ ਭਾਣੇ ॥

اِانک ادنر لحم ُنالےئ اج ا ت ریتَے نم ےچس اھبےن ۔۔
ਤਜਨਾ ਆਪੇ ਗੁਰਮੁਤਖ ਿੇ ਵਤਿਆਈ ਸੇ ਜਨ ਸਚੀ ਿਰਗਤਹ ਜਾਣੇ ॥੧੧॥

ِجیا ا ےپ ُگرمُکھ دے ودنایئ ےس نج یچس درہہگ اجےن ۔۔۱۱۔۔

ਸਲੋਕੁ ਮਰਿਾਨਾ ੧ ॥

ولسک رمدانا ۱۔۔
ਕਤਲ ਕਲਵਾਲੀ ਕਾਮੁ ਮਿੁ ਮਨੂਆ ਪੀਵਣਹਾਰੁ ॥

لک ولکایل اکم دم م ُپؤا ویپاہنر ۔۔

ਿੋਧ ਕਟੋਰੀ ਮੋਤਹ ਭਰੀ ਪੀਲਾਵਾ ਅਹੰਕਾਰੁ ॥

رکودھ کپؤری ومہِ رھبی پیالوا ااکنہر ۔۔

ਮਜਲਸ ਕੂੜੇ ਲਬ ਕੀ ਪੀ ਪੀ ਹੋਇ ਖੁਆਰੁ ॥

ک
سلجم ُکؤرے لپ یک یپ یپ وہۓ ُھؤار ۔۔
ਕਰਣੀ ਲਾਹਤਣ ਸਿੁ ਗੁੜੁ ਸਚੁ ਸਰਾ ਕਤਰ ਸਾਰੁ ॥

رکین النہ ست ُگر چس رسا رک سار ۔۔

ਗੁਣ ਮੰਿੇ ਕਤਰ ਸੀਲੁ ਤਘਉ ਸਰਮੁ ਮਾਸੁ ਆਹਾਰੁ ॥

گ
ُگں ڈنمے رک لیس ِھپؤ رسم امس ا اہر ۔۔

ਗੁਰਮੁਤਖ ਪਾਈਐ ਨਾਨਕਾ ਖਾਧੈ ਜਾਤਹ ਤਬਕਾਰ ॥੧॥

ُگرمُکھ نا پپَے نااکن اھکد َھے َ اجہِ ِئکار ۔۔۱۔۔
ਮਰਿਾਨਾ ੧ ॥

رمدانا ۱۔۔
ਕਾਇਆ ਲਾਹਤਣ ਆਪੁ ਮਿੁ ਮਜਲਸ ਤਿਰਸਨਾ ਧਾਿੁ ॥

اکنا النہ ا ت دم سلجم رتِانس داھت ۔۔
ਮਨਸਾ ਕਟੋਰੀ ਕੂਤੜ ਭਰੀ ਪੀਲਾਏ ਜਮਕਾਲੁ ॥

اسنم کپؤری ُکؤر رھبی پیالےئ چمکال ۔۔

ਇਿੁ ਮਤਿ ਪੀਿੈ ਨਾਨਕਾ ਬਹੁਿੇ ਖਟੀਅਤਹ ਤਬਕਾਰ ॥

ک
اِت دم نی َپے نااکن بہپے ھییی ِہ ِئکار ۔۔

ਤਗਆਨੁ ਗੁੜੁ ਸਾਲਾਹ ਮੰਿੇ ਭਉ ਮਾਸੁ ਆਹਾਰੁ ॥

ب
گ ِیان ُگر اصالچ ڈنمے ھؤ امس ا اہر ۔۔

ਨਾਨਕ ਇਹੁ ਭੋਜਨੁ ਸਚੁ ਹੈ ਸਚੁ ਨਾਮੁ ਆਧਾਰੁ ॥੨॥

نانک اِوہی وھبنج چس ےہَ چس نام ا داھر ۔۔۲۔۔
ਕਾਂਯਾਂ ਲਾਹਤਣ ਆਪੁ ਮਿੁ ਅੰਤਮਰਿ ਤਿਸ ਕੀ ਧਾਰ ॥

اکاینن النہ ا ت دم ارمِت ئِس یک داھر ۔۔

ਸਿਸੰਗਤਿ ਤਸਉ ਮੇਲਾਪੁ ਹੋਇ ਤਲਵ ਕਟੋਰੀ ਅੰਤਮਰਿ ਭਰੀ ਪੀ ਪੀ ਕਟਤਹ ਤਬਕਾਰ ॥੩॥

سیسیگت سِیؤ میالت وہۓ لِؤ کپؤری ارمِت رھبی یپ یپ کبہ ِہ ِئکار ۔۔۳۔۔
ਪਉੜੀ ॥

ئؤری ۔۔
ਆਪੇ ਸੁਤਰ ਨਰ ਗਣ ਗੰਧਰਬਾ ਆਪੇ ਖਟ ਿਰਸਨ ਕੀ ਬਾਣੀ ॥

ا ےپ ُسر رن نگ دنگرھنا ا ےپ ٹھک درنس یک ناین ۔۔
ਆਪੇ ਤਸਵ ਸੰਕਰ ਮਹੇਸਾ ਆਪੇ ਗੁਰਮੁਤਖ ਅਕਥ ਕਹਾਣੀ ॥

ا ےپ سِؤ رکنس مہیسا ا ےپ ُگرمُکھ اکبھ اہکین ۔۔

ਆਪੇ ਜੋਗੀ ਆਪੇ ਭੋਗੀ ਆਪੇ ਸੰਤਨਆਸੀ ਤਿਰੈ ਤਬਬਾਣੀ ॥

ب
سییایس ھ ِ َرے پِیاین ۔۔
ا ےپ وجیگ ا ےپ وھبیگ ا ےپ ِ

ਆਪੈ ਨਾਤਲ ਗੋਸਤਟ ਆਤਪ ਉਪਿੇਸੈ ਆਪੇ ਸੁਘੜੁ ਸਰੂਪੁ ਤਸਆਣੀ ॥

گ
ا ےپ نال وگست ا ت ا ُند ئ َسے ا ےپ ُس ھر رسُوت ِسیاین ۔۔

ਆਪਣਾ ਚੋਜੁ ਕਤਰ ਵੇਖੈ ਆਪੇ ਆਪੇ ਸਭਨਾ ਜੀਆ ਕਾ ਹੈ ਜਾਣੀ ॥੧੨॥

نک
ا انپ وچچ رک و َھے

ا ےپ ا ےپ سبھیا ِجیا اک ےہَ اجین ۔۔۱۲۔۔
ਸਲੋਕੁ ਮਃ ੩ ॥

ولسک م۳ :۔۔
ਏਹਾ ਸੰਤਧਆ ਪਰਵਾਣੁ ਹੈ ਤਜਿੁ ਹਤਰ ਪਰਭੁ ਮੇਰਾ ਤਚਤਿ ਆਵੈ ॥

ے ۔۔
ااہی دنسِایھ رپوان ےہَ ِجت ہر رپَھب ریما ِجت ا و َ
ਹਤਰ ਤਸਉ ਪਰੀਤਿ ਊਪਜੈ ਮਾਇਆ ਮੋਹੁ ਜਲਾਵੈ ॥

ب
الوے ۔۔
ہر سِیؤ رپِپپ اُو ج َے امنا ومہ چ َ

ਗੁਰ ਪਰਸਾਿੀ ਿੁਤਬਧਾ ਮਰੈ ਮਨੂਆ ਅਸਤਥਰੁ ਸੰਤਧਆ ਕਰੇ ਵੀਚਾਰੁ ॥

سب
ُگر رپسادی ُددباھ م َ َرے م ُپؤا ا ِھر دنسِایھ رکے وبچار ۔۔

ਨਾਨਕ ਸੰਤਧਆ ਕਰੈ ਮਨਮੁਖੀ ਜੀਉ ਨ ਤਟਕੈ ਮਤਰ ਜੰਮੈ ਹੋਇ ਖੁਆਰੁ ॥੧॥

مب
ک
م
ک
چ
ُ
َ
َ
ھ
ی جپؤ ہن نِکے رم م ّے وہۓ ُھؤار ۔۔۱۔۔
نانک دنسِایھ رکَے
ਮਃ ੩ ॥

م۳ :۔۔
ਤਪਰਉ ਤਪਰਉ ਕਰਿੀ ਸਭੁ ਜਗੁ ਤਿਰੀ ਮੇਰੀ ਤਪਆਸ ਨ ਜਾਇ ॥

ب
رپِو رپِو رکیت سیھ چگ ھِری ریمی ایپس ہن اجۓ ۔۔

ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਤਰ ਤਮਤਲਐ ਮੇਰੀ ਤਪਆਸ ਗਈ ਤਪਰੁ ਪਾਇਆ ਘਤਰ ਆਇ ॥੨॥

نانک سیگؤر مِلیپے ریمی ایپس یئگ پِر نانا رھگ ا ۓ ۔۔۲۔۔
ਪਉੜੀ ॥

ئؤری ۔۔

ਆਪੇ ਿੰਿੁ ਪਰਮ ਿੰਿੁ ਸਭੁ ਆਪੇ ਆਪੇ ਿਾਕੁਰੁ ਿਾਸੁ ਭਇਆ ॥

ا ےپ تنت رپم تنت سیھ ا ےپ ا ےپ اھٹ ُکر داس ایھب ۔۔

ਆਪੇ ਿਸ ਅਿ ਵਰਨ ਉਪਾਇਅਨੁ ਆਤਪ ਬਰਹਮੁ ਆਤਪ ਰਾਜੁ ਲਇਆ ॥

ا ےپ دس اھٹ ورن اُنانیئ ا ت پرمہ ا ت راچ لییا ۔۔
ਆਪੇ ਮਾਰੇ ਆਪੇ ਛੋਿੈ ਆਪੇ ਬਖਸੇ ਕਰੇ ਿਇਆ ॥

نک
وھچدے ا ےپ ھسے رکے دایئ ۔۔
ا ےپ امرے ا ےپ َ
ਆਤਪ ਅਭੁਲੁ ਨ ਭੁਲੈ ਕਬ ਹੀ ਸਭੁ ਸਚੁ ਿਪਾਵਸੁ ਸਚੁ ਤਥਆ ॥

ب
ب
ا ت ا ُھل ہن ُھلَے بک یہ سیھ چس اپتوس چس ایھت ۔۔

ਆਪੇ ਤਜਨਾ ਬੁਝਾਏ ਗੁਰਮੁਤਖ ਤਿਨ ਅੰਿਰਹੁ ਿੂਜਾ ਭਰਮੁ ਗਇਆ ॥੧੩॥

ب
ا ےپ ِجیا ُجھاےئ ُگرمُکھ پِں ادنروہ ُدواج رھبم ایگ ۔۔۱۳۔۔
ਸਲੋਕੁ ਮਃ ੫ ॥

ولسک م۵ :۔۔
ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਨ ਤਸਮਰਤਹ ਸਾਧਸੰਤਗ ਿੈ ਿਤਨ ਉਿੈ ਖੇਹ ॥

ہر نام ہن ِسمرہِ سادھسیگ ئَے نت ا ُ َدے کھبہہ ۔۔
ਤਜਤਨ ਕੀਿੀ ਤਿਸੈ ਨ ਜਾਣਈ ਨਾਨਕ ਤਿਟੁ ਅਲੂਣੀ ਿੇਹ ॥੧॥

ِجں کِیبی ئ ِ َسے ہن اجیئن نانک بھِت الُؤین دہہی ۔۔۱۔۔
ਮਃ ੫ ॥

م۵ :۔۔
ਘਤਟ ਵਸਤਹ ਚਰਣਾਰਤਬੰਿ ਰਸਨਾ ਜਪੈ ਗੁਪਾਲ ॥

ٹھگ وسہہ رچنارپِید رانس جپَے ُگیال ۔۔

ਨਾਨਕ ਸੋ ਪਰਭੁ ਤਸਮਰੀਐ ਤਿਸੁ ਿੇਹੀ ਕਉ ਪਾਤਲ ॥੨॥

نانک وس رپَھب ِسمر

پپے ئِس دیہی کؤ نال ۔۔۲۔۔
ਪਉੜੀ ॥

ئؤری ۔۔
ਆਪੇ ਅਿਸਤਿ ਿੀਰਥ ਕਰਿਾ ਆਤਪ ਕਰੇ ਇਸਨਾਨੁ ॥

ب
ھ
سی
ا ےپ ا ھ ریتھت رکنا ا ت رکے اانسن ۔۔

ਆਪੇ ਸੰਜਤਮ ਵਰਿੈ ਸਵਾਮੀ ਆਤਪ ਜਪਾਇਤਹ ਨਾਮੁ ॥

سبج
َ
ئ
ب
ا ےپ م ور ے وسایم ا ت اپج ہ ِہ نام ۔۔

ਆਤਪ ਿਇਆਲੁ ਹੋਇ ਭਉ ਖੰਿਨੁ ਆਤਪ ਕਰੈ ਸਭੁ ਿਾਨੁ ॥

ب
ا ت دنال وہۓ ھؤ ڈنھکن ا ت رکَے سیھ دان ۔۔

ਤਜਸ ਨੋ ਗੁਰਮੁਤਖ ਆਤਪ ਬੁਝਾਏ ਸੋ ਸਿ ਹੀ ਿਰਗਤਹ ਪਾਏ ਮਾਨੁ ॥

ِجس ون ُگرمُکھ ا ت اھجبےئ وس دص یہ درہہگ ناےئ امن ۔۔
ਤਜਸ ਿੀ ਪੈਜ ਰਖੈ ਹਤਰ ਸੁਆਮੀ ਸੋ ਸਚਾ ਹਤਰ ਜਾਨੁ ॥੧੪॥

پب ک
ِجس دی َ ج ر َھے ہر سُؤا یم وس اچس ہر اجن ۔۔۱۴۔۔
ਸਲੋਕੁ ਮਃ ੩ ॥

ولسک م۳ :۔۔
ਨਾਨਕ ਤਬਨੁ ਸਤਿਗੁਰ ਭੇਟੇ ਜਗੁ ਅੰਧੁ ਹੈ ਅੰਧੇ ਕਰਮ ਕਮਾਇ ॥

پ سیگ ب
ھی
پ
چ
نانک ِں ؤر ے گ ادنھ ےہَ ادنےھ رکم امکۓ ۔۔
ਸਬਿੈ ਤਸਉ ਤਚਿੁ ਨ ਲਾਵਈ ਤਜਿੁ ਸੁਖੁ ਵਸੈ ਮਤਨ ਆਇ ॥

دبسَے سِیؤ ِجت ہن الویئ ِجت ُسکھ و سَے نم ا ۓ ۔۔

ਿਾਮਤਸ ਲਗਾ ਸਿਾ ਤਿਰੈ ਅਤਹਤਨਤਸ ਜਲਿੁ ਤਬਹਾਇ ॥

ب
ناسم اگل دسا ھ ِ َرے اہیِس چلت ِبہا ِئے ۔۔

ਜੋ ਤਿਸੁ ਭਾਵੈ ਸੋ ਥੀਐ ਕਹਣਾ ਤਕਛੂ ਨ ਜਾਇ ॥੧॥

ب
کِج
وج ئِس اھبوے وس ھیپے انہک ُھؤ ہن اجۓ ۔۔۱۔۔
ਮਃ ੩ ॥

م۳ :۔۔
ਸਤਿਗੁਰੂ ਿੁਰਮਾਇਆ ਕਾਰੀ ਏਹ ਕਰੇਹੁ ॥

ب
سیگؤرو ُھرامنا اکری اہہی رکوہی ۔۔

ਗੁਰੂ ਿੁਆਰੈ ਹੋਇ ਕੈ ਸਾਤਹਬੁ ਸੰਮਾਲੇਹੁ ॥

ُگؤ ُرو ُدوا َرے وہۓ ےکَ اصجِت سبماہہل ۔۔
ਸਾਤਹਬੁ ਸਿਾ ਹਜੂਤਰ ਹੈ ਭਰਮੈ ਕੇ ਛਉੜ ਕਤਟ ਕੈ ਅੰਿਤਰ ਜੋਤਿ ਧਰੇਹੁ ॥

چ
ےہ رھب م َے ےک ھؤر ٹک ےکَ ارتن وجت درھوہی ۔۔
اصجِت دسا چچ ُؤر َ
ਹਤਰ ਕਾ ਨਾਮੁ ਅੰਤਮਰਿੁ ਹੈ ਿਾਰੂ ਏਹੁ ਲਾਏਹੁ ॥

ےہ دا ُرو اوہی الپبہؤ ۔۔
ہر اک نام ارمِت َ

ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਭਾਣਾ ਤਚਤਿ ਰਖਹੁ ਸੰਜਮੁ ਸਚਾ ਨੇਹੁ ॥

ج کھہ سبج
ب
پ
ہ
سیگؤر اک اھبنا ِ ت ر ؤ م اچس ؤ ۔۔

ਨਾਨਕ ਐਥੈ ਸੁਖੈ ਅੰਿਤਰ ਰਖਸੀ ਅਗੈ ਹਤਰ ਤਸਉ ਕੇਲ ਕਰੇਹੁ ॥੨॥

سک
نانک اےھتی ُ ھے َ ادنر ریسھک ا َگے َ ہر سِیؤ ک َیل رکوہی ۔۔۲۔۔
ਪਉੜੀ ॥

ئؤری ۔۔

ਆਪੇ ਭਾਰ ਅਿਾਰਹ ਬਣਸਪਤਿ ਆਪੇ ਹੀ ਿਲ ਲਾਏ ॥

ا ےپ اھبر ااھٹرہ نیسیت ا ےپ یہ لھپ الےئ ۔۔

ਆਪੇ ਮਾਲੀ ਆਤਪ ਸਭੁ ਤਸੰਚੈ ਆਪੇ ਹੀ ਮੁਤਹ ਪਾਏ ॥

ِ
ا ےپ امیل ا ت سیھ سبج َے ا ےپ یہ مُؤہِ ناےئ ۔۔
ਆਪੇ ਕਰਿਾ ਆਪੇ ਭੁਗਿਾ ਆਪੇ ਿੇਇ ਤਿਵਾਏ ॥

ب
ا ےپ رکنا ا ےپ ُھگیا ا ےپ دےئ دِواےئ ۔۔

ਆਪੇ ਸਾਤਹਬੁ ਆਪੇ ਹੈ ਰਾਖਾ ਆਪੇ ਰਤਹਆ ਸਮਾਏ ॥

ا ےپ اصجِت ا ےپ ےہَ رااھک ا ےپ رایہ امسےئ ۔۔
ਜਨੁ ਨਾਨਕ ਵਤਿਆਈ ਆਖੈ ਹਤਰ ਕਰਿੇ ਕੀ ਤਜਸ ਨੋ ਤਿਲੁ ਨ ਿਮਾਏ ॥੧੫॥

نج نانک ودنایئ ا ےھک ہر رکےت یک ِجس ون نِل ہن امتےئ ۔۔۱۵۔۔
ਸਲੋਕ ਮਃ ੩ ॥

ولسک م۳ :۔۔
ਮਾਣਸੁ ਭਤਰਆ ਆਤਣਆ ਮਾਣਸੁ ਭਤਰਆ ਆਇ ॥

امسن رھبنا ا این امسن رھبنا ا ۓ ۔۔
ਤਜਿੁ ਪੀਿੈ ਮਤਿ ਿੂਤਰ ਹੋਇ ਬਰਲੁ ਪਵੈ ਤਵਤਚ ਆਇ ॥

ِجت نی َپے مت ُدور وہۓ پرل وپَے وِچ ا ۓ ۔۔
ਆਪਣਾ ਪਰਾਇਆ ਨ ਪਛਾਣਈ ਖਸਮਹੁ ਧਕੇ ਖਾਇ ॥

ک
ھ
س
م
اھکۓ ۔۔
ا انپ رپانا ہن اھچپیئن ہہ دےکھ
ِ

ਤਜਿੁ ਪੀਿੈ ਖਸਮੁ ਤਵਸਰੈ ਿਰਗਹ ਤਮਲੈ ਸਜਾਇ ॥

ک
ھ
س
َ
ل
م
جت نی َپے م وِرسَے درہہگ ِے اجسۓ ۔۔

ਝੂਿਾ ਮਿੁ ਮੂਤਲ ਨ ਪੀਚਈ ਜੇ ਕਾ ਪਾਤਰ ਵਸਾਇ ॥

پب
چ
ب
چ
ُھؤاھٹ دم مُؤل ہن ی ےج اک نار وساےئ ۔۔
ਨਾਨਕ ਨਿਰੀ ਸਚੁ ਮਿੁ ਪਾਈਐ ਸਤਿਗੁਰੁ ਤਮਲੈ ਤਜਸੁ ਆਇ ॥

نانک دنری چس دم نا پپَے سیگؤر ملَ ِے ِجس ا ۓ ۔۔
ਸਿਾ ਸਾਤਹਬ ਕੈ ਰੰਤਗ ਰਹੈ ਮਹਲੀ ਪਾਵੈ ਥਾਉ ॥੧॥

دسا اصجت ےکَ رنگ ر َہے یلحم نا َوے اھتو ۔۔۱۔۔
ਮਃ ੩ ॥

م۳ :۔۔
ਇਹੁ ਜਗਿੁ ਜੀਵਿੁ ਮਰੈ ਜਾ ਇਸ ਨੋ ਸੋਝੀ ਹੋਇ ॥

اوہی تگج ویجَت م َ َرے اج اِس ون وسیھج وہۓ ۔۔
ਜਾ ਤਿਤਨਹ ਸਵਾਤਲਆ ਿਾਂ ਸਤਵ ਰਤਹਆ ਜਗਾਏ ਿਾਂ ਸੁਤਧ ਹੋਇ ॥

اج پ ِبہھِ وسالِیا نان وسِ رایہ اگجےئ نان ُسدھ وہۓ ۔۔
ਨਾਨਕ ਨਿਤਰ ਕਰੇ ਜੇ ਆਪਣੀ ਸਤਿਗੁਰੁ ਮੇਲੈ ਸੋਇ ॥

نانک دنر رکے ےج ا ینپ سیگؤر میلَے وسۓ ۔۔

ਗੁਰ ਪਰਸਾਤਿ ਜੀਵਿੁ ਮਰੈ ਿਾ ਤਿਤਰ ਮਰਣੁ ਨ ਹੋਇ ॥੨॥

ب
ُگر رپساد ویجَت م َ َرے نا ھِر رمن ہن وہۓ ۔۔۲۔۔
ਪਉੜੀ ॥

ئؤری ۔۔
ਤਜਸ ਿਾ ਕੀਿਾ ਸਭੁ ਤਕਛੁ ਹੋਵੈ ਤਿਸ ਨੋ ਪਰਵਾਹ ਨਾਹੀ ਤਕਸੈ ਕੇਰੀ ॥

کِ
ج
وہوے ئِس ون رپواہ نایہ کِسے َ ریکی ۔۔
ِ س دا کِییا سیھ چھ َ

ਹਤਰ ਜੀਉ ਿੇਰਾ ਤਿਿਾ ਸਭੁ ਕੋ ਖਾਵੈ ਸਭ ਮੁਹਿਾਜੀ ਕਢੈ ਿੇਰੀ ॥

اھکوے سیھ م ُچیایج ڈک َھے ریتی ۔۔
ہر جپؤ ریتا دِنا سیھ وک َ
ਤਜ ਿੁਧ ਨੋ ਸਾਲਾਹੇ ਸੁ ਸਭੁ ਤਕਛੁ ਪਾਵੈ ਤਜਸ ਨੋ ਤਕਰਪਾ ਤਨਰੰਜਨ ਕੇਰੀ ॥

ک
ےج ُندھ ون اصالےح وس سیھ ِچھ نا َوے ِجس ون کِرنا پِرنجن کتَری ۔۔
ਸੋਈ ਸਾਹੁ ਸਚਾ ਵਣਜਾਰਾ ਤਜਤਨ ਵਖਰੁ ਲਤਿਆ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਧਨੁ ਿੇਰੀ ॥

وسیئ ساوہ اچس واجنرا ِجں ورھک دلنا ہر نام دنھ ریتی ۔۔

ਸਤਭ ਤਿਸੈ ਨੋ ਸਾਲਾਤਹਹੁ ਸੰਿਹੁ ਤਜਤਨ ਿੂਜੇ ਭਾਵ ਕੀ ਮਾਤਰ ਤਵਿਾਰੀ ਢੇਰੀ ॥੧੬॥

ج
اھبو یک امر وِداری دھتری ۔۔۱۶۔۔
سیھ ئ ِ َسے ون ساال ِہہؤ سیبہؤ ِ ں ُدوےج َ
ਸਲੋਕ ॥

ولسک ۔۔
ਕਬੀਰਾ ਮਰਿਾ ਮਰਿਾ ਜਗੁ ਮੁਆ ਮਤਰ ਤਭ ਨ ਜਾਨੈ ਕੋਇ ॥

ریبکا رمنا رمنا چگ مُؤا ُ رم یھب ہن اج ئَے وکۓ ۔۔
ਐਸੀ ਮਰਨੀ ਜੋ ਮਰੈ ਬਹੁਤਰ ਨ ਮਰਨਾ ਹੋਇ ॥੧॥

ایسی رمین وج م َ َرے ب ُہر ہن رمنا وہۓ ۔۔۱۔۔
ਮਃ ੩ ॥

م۳ :۔۔
ਤਕਆ ਜਾਣਾ ਤਕਵ ਮਰਹਗੇ ਕੈਸਾ ਮਰਣਾ ਹੋਇ ॥

کیسا رمنا وہۓ ۔۔
ایک اجنا کِؤ رمےگہ َ
ਜੇ ਕਤਰ ਸਾਤਹਬੁ ਮਨਹੁ ਨ ਵੀਸਰੈ ਿਾ ਸਤਹਲਾ ਮਰਣਾ ਹੋਇ ॥

ےج رک اصجِت مبہؤ ہن ورسیے نا سہال رمنا وہۓ ۔۔

ਮਰਣੈ ਿੇ ਜਗਿੁ ਿਰੈ ਜੀਤਵਆ ਲੋੜੈ ਸਭੁ ਕੋਇ ॥

ولرے سیھ وکۓ ۔۔
رم ئَے ےت تگج د َرے ویجنا َ
ਗੁਰ ਪਰਸਾਿੀ ਜੀਵਿੁ ਮਰੈ ਹੁਕਮੈ ਬੂਝੈ ਸੋਇ ॥

چ
ُگر رپسادی ویجَت م َ َرے ُچکمے َ ئُؤ َھے وسۓ ۔۔
ਨਾਨਕ ਐਸੀ ਮਰਨੀ ਜੋ ਮਰੈ ਿਾ ਸਿ ਜੀਵਣੁ ਹੋਇ ॥੨॥

نانک ایسی رمین وج م َ َرے نا دص ویجن وہۓ ۔۔۲۔۔
ਪਉੜੀ ॥

ئؤری ۔۔
ਜਾ ਆਤਪ ਤਿਪਾਲੁ ਹੋਵੈ ਹਤਰ ਸੁਆਮੀ ਿਾ ਆਪਣਾਂ ਨਾਉ ਹਤਰ ਆਤਪ ਜਪਾਵੈ ॥

اپجوے ۔۔
وہوے ہر سُؤا یم نا ا انپن ناو ہر ا ت َ
اج ا ت کِرنال َ
ਆਪੇ ਸਤਿਗੁਰੁ ਮੇਤਲ ਸੁਖੁ ਿੇਵੈ ਆਪਣਾਂ ਸੇਵਕੁ ਆਤਪ ਹਤਰ ਭਾਵੈ ॥

ا ےپ سیگؤر م َیل ُسکھ دویَے ا انپن ویسک ا ت ہر اھبوے ۔۔

ਆਪਤਣਆ ਸੇਵਕਾ ਕੀ ਆਤਪ ਪੈਜ ਰਖੈ ਆਪਤਣਆ ਭਗਿਾ ਕੀ ਪੈਰੀ ਪਾਵੈ ॥

پب ک
ب
ا اینپ ویساک یک ا ت َ ج ر َھے ا اینپ ھگیا یک َنتری نا َوے ۔۔

ਧਰਮ ਰਾਇ ਹੈ ਹਤਰ ਕਾ ਕੀਆ ਹਤਰ ਜਨ ਸੇਵਕ ਨੇਤੜ ਨ ਆਵੈ ॥

ے ۔۔
درھم راےئ َ
ےہ ہر اک ایک ہر نج ویسک ڑین ہن ا و َ
ਜੋ ਹਤਰ ਕਾ ਤਪਆਰਾ ਸੋ ਸਭਨਾ ਕਾ ਤਪਆਰਾ ਹੋਰ ਕੇਿੀ ਝਤਖ ਝਤਖ ਆਵੈ ਜਾਵੈ ॥੧੭॥

کیب چھک چ
سب
ھ
ک
اجوے ۔۔۱۷۔۔
ے َ
وج ہر اک ایپرا وس ھیا اک ایپرا وہر َ ی ھ ھ ا و َ
ਸਲੋਕ ਮਃ ੩ ॥

ولسک م۳ :۔۔

ਰਾਮੁ ਰਾਮੁ ਕਰਿਾ ਸਭੁ ਜਗੁ ਤਿਰੈ ਰਾਮੁ ਨ ਪਾਇਆ ਜਾਇ ॥

ب
رام رام رکنا سیھ چگ ھ ِ َرے رام ہن نانا اجۓ ۔۔
ਅਗਮੁ ਅਗੋਚਰੁ ਅਤਿ ਵਿਾ ਅਿੁਲੁ ਨ ਿੁਤਲਆ ਜਾਇ ॥

امگ اوگرچ ات ودا ا ُنل ہن ُنلیا اجۓ ۔۔

ਕੀਮਤਿ ਤਕਨੈ ਨ ਪਾਈਆ ਤਕਿੈ ਨ ਲਇਆ ਜਾਇ ॥

تمیق ک ِ َپے ہن ناایئ ک ِ َپے ہن لییا اجۓ ۔۔

ਗੁਰ ਕੈ ਸਬਤਿ ਭੇਤਿਆ ਇਨ ਤਬਤਧ ਵਤਸਆ ਮਤਨ ਆਇ ॥

ُگر ےکَ دبس بھ َیدنا اِن نِدھ وایس نم ا ۓ ۔۔

ਨਾਨਕ ਆਤਪ ਅਮੇਉ ਹੈ ਗੁਰ ਤਕਰਪਾ ਿੇ ਰਤਹਆ ਸਮਾਇ ॥

ےہ ُگر کِرنا ےت رایہ امسۓ ۔۔
نانک ا ت امپؤ َ

ਆਪੇ ਤਮਤਲਆ ਤਮਤਲ ਰਤਹਆ ਆਪੇ ਤਮਤਲਆ ਆਇ ॥੧॥

ا ےپ مل ِیا مِل رایہ ا ےپ مل ِیا ا ۓ ۔۔۱۔۔
ਮਃ ੩ ॥

م۳ :۔۔
ਏ ਮਨ ਇਹੁ ਧਨੁ ਨਾਮੁ ਹੈ ਤਜਿੁ ਸਿਾ ਸਿਾ ਸੁਖੁ ਹੋਇ ॥

ےہ ِجت دسا دسا ُسکھ وہۓ ۔۔
اے نم اوہی دنھ نام َ
ਿੋਟਾ ਮੂਤਲ ਨ ਆਵਈ ਲਾਹਾ ਸਿ ਹੀ ਹੋਇ ॥

وتنا مُؤل ہن ا ویئ الاہ دص یہ وہۓ ۔۔
ਖਾਧੈ ਖਰਤਚਐ ਿੋਤਟ ਨ ਆਵਈ ਸਿਾ ਸਿਾ ਓਹੁ ਿੇਇ ॥

اھکد َھے َ رھکچیپے وتت ہن ا ویئ دسا دسا اوہ دےئ ۔۔

ਸਹਸਾ ਮੂਤਲ ਨ ਹੋਵਈ ਹਾਣਿ ਕਿੇ ਨ ਹੋਇ ॥

سہسا مُؤل ہن وہویئ اہ َپپ دکے ہن وہۓ ۔۔
ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਤਖ ਪਾਈਐ ਜਾ ਕਉ ਨਿਤਰ ਕਰੇਇ ॥੨॥

نانک ُگرمُکھ نا پپَے اج کؤ دنر رکۓ ۔۔۲۔
ਪਉੜੀ ॥

ئؤری ۔۔
ਆਪੇ ਸਭ ਘਟ ਅੰਿਰੇ ਆਪੇ ਹੀ ਬਾਹਤਰ ॥

ا ےپ سیھ ٹھگ ادنرے ا ےپ یہ ناہر ۔۔
ਆਪੇ ਗੁਪਿੁ ਵਰਿਿਾ ਆਪੇ ਹੀ ਜਾਹਤਰ ॥

ا ےپ ُگپت وردتا ا ےپ یہ اجہر ۔۔
ਜੁਗ ਛਿੀਹ ਗੁਬਾਰੁ ਕਤਰ ਵਰਤਿਆ ਸੁੰਨਾਹਤਰ ॥

چ
ب
ھی
ہ
ہ
ُ
س
گ
ی یار رک ورایت ُ یا ر ۔۔
ُچگ

ਓਥੈ ਵੇਿ ਪੁਰਾਨ ਨ ਸਾਸਿਾ ਆਪੇ ਹਤਰ ਨਰਹਤਰ ॥

ب
او َھے وند ُپران ہن سااتس ا ےپ ہر رنہر ۔۔

ਬੈਿਾ ਿਾੜੀ ਲਾਇ ਆਤਪ ਸਭ ਿੂ ਹੀ ਬਾਹਤਰ ॥

اھٹیب ناری ال ِئے ا ت سیھ ُدو یہ ناہر ۔۔

ਆਪਣੀ ਤਮਤਿ ਆਤਪ ਜਾਣਿਾ ਆਪੇ ਹੀ ਗਉਹਰੁ ॥੧੮॥

ا ینپ مِت ا ت اجدنا ا ےپ یہ گؤہر ۔۔۱۸۔۔
ਸਲੋਕ ਮਃ ੩ ॥

ولسک م۳ :۔۔

ਹਉਮੈ ਤਵਤਚ ਜਗਿੁ ਮੁਆ ਮਰਿੋ ਮਰਿਾ ਜਾਇ ॥

ہؤ م َے وِچ تگج مُؤا ُ رمدو رمدا اجۓ ۔۔

ਤਜਚਰੁ ਤਵਤਚ ਿੰਮੁ ਹੈ ਤਿਚਰੁ ਨ ਚੇਿਈ ਤਕ ਕਰੇਗੁ ਅਗੈ ਜਾਇ ॥

ب
چ
ےہ ِچر ہن چییبی ےک رکوگی ا َگے اجۓ ۔۔
ِ چر وِچ د ّم َ
ਤਗਆਨੀ ਹੋਇ ਸੁ ਚੇਿੰਨੁ ਹੋਇ ਅਤਗਆਨੀ ਅੰਧੁ ਕਮਾਇ ॥

ج
گ ِیاین وہۓ وس ییّں وہۓ اگ ِیاین ادنھ امکۓ ۔۔
ਨਾਨਕ ਏਥੈ ਕਮਾਵੈ ਸੋ ਤਮਲੈ ਅਗੈ ਪਾਏ ਜਾਇ ॥੧॥

امکوے وس ملَ ِے ا َگے ناےئ اجۓ ۔۔۱۔۔
نانک اےھتی َ
ਮਃ ੩ ॥

م۳ :۔۔
ਧੁਤਰ ਖਸਮੈ ਕਾ ਹੁਕਮੁ ਪਇਆ ਤਵਣੁ ਸਤਿਗੁਰ ਚੇਤਿਆ ਨ ਜਾਇ ॥

ک
ھ
ک
چ
س
س
د ُھر مے َ اک ُ م َپیا وِن یگؤر چ َیییا ہن اجۓ ۔۔

ਸਤਿਗੁਤਰ ਤਮਤਲਐ ਅੰਿਤਰ ਰਤਵ ਰਤਹਆ ਸਿਾ ਰਤਹਆ ਤਲਵ ਲਾਇ ॥

سیگؤر مِلیپے ارتن َروِ رایہ دسا رایہ لِؤ ال ئِے ۔۔

ਿਤਮ ਿਤਮ ਸਿਾ ਸਮਾਲਿਾ ਿੰਮੁ ਨ ਤਬਰਥਾ ਜਾਇ ॥

دم دم دسا امسدلا د ّم ہن پِراھت اجۓ ۔۔

ਜਨਮ ਮਰਨ ਕਾ ਭਉ ਗਇਆ ਜੀਵਨ ਪਿਵੀ ਪਾਇ ॥

ب
منج رمن اک ھؤ ایگ ویجن ندوی ناۓ ۔۔

ਨਾਨਕ ਇਹੁ ਮਰਿਬਾ ਤਿਸ ਨੋ ਿੇਇ ਤਜਸ ਨੋ ਤਕਰਪਾ ਕਰੇ ਰਜਾਇ ॥੨॥

نانک اوہی رمابت ئِس ون دےئ ِجس ون کِرنا رکے راج ِئے ۔۔۲۔۔

ਪਉੜੀ ॥

ئؤری ۔۔
ਆਪੇ ਿਾਨਾਂ ਬੀਤਨਆ ਆਪੇ ਪਰਧਾਨਾਂ ॥

ا ےپ دانان پیییا ا ےپ رپداھنان ۔۔

ਆਪੇ ਰੂਪ ਤਿਖਾਲਿਾ ਆਪੇ ਲਾਇ ਤਧਆਨਾਂ ॥

ا ےپ ُروت دِاھکدلا ا ےپ ال ِئے دایھنان ۔۔
ਆਪੇ ਮੋਨੀ ਵਰਿਿਾ ਆਪੇ ਕਥੈ ਤਗਆਨਾਂ ॥

کب
ا ےپ ومین وردتا ا ےپ َھے گ ِیانان ۔۔

ਕਉੜਾ ਤਕਸੈ ਨ ਲਗਈ ਸਭਨਾ ਹੀ ਭਾਨਾ ॥

کؤرا کِسے َ ہن لگبی سبھیا یہ اھبنا ۔۔

ਉਸਿਤਿ ਬਰਤਨ ਨ ਸਕੀਐ ਸਿ ਸਿ ਕੁਰਬਾਨਾ ॥੧੯॥

اُسیت پرن ہن سک ٔپے َ دص دص قُرنانا ۔۔۱۹۔ ِ۔

ਸਲੋਕ ਮਃ ੧ ॥

ولسک م۱ :۔۔
ਕਲੀ ਅੰਿਤਰ ਨਾਨਕਾ ਤਜੰਨਾਂ ਿਾ ਅਉਿਾਰੁ ॥

یلک ادنر نااکن ِجیّان دا اونار ۔۔
ਪੁਿੁ ਤਜਨੂਰਾ ਧੀਅ ਤਜੰਨੂਰੀ ਜੋਰੂ ਤਜੰਨਾ ਿਾ ਤਸਕਿਾਰੁ ॥੧॥

وجرو ِجیّا دا ِسکدار ۔۔۱۔۔
ُپپ ِج ُپؤرا دایھ ِج ُپؤری ُ
ਮਃ ੧ ॥

م۱ :۔۔

ਤਹੰਿੂ ਮੂਲੇ ਭੂਲੇ ਅਖੁਟੀ ਜਾਂਹੀ ॥

ُک
ب
ھب
ِہی ُدو مُؤےل ُھؤےل ا ی اجیہن ۔۔
ਨਾਰਤਿ ਕਤਹਆ ਤਸ ਪੂਜ ਕਰਾਂਹੀ ॥

س ئُؤچ رکایہن ۔۔
نارد کہیا ِ
ਅੰਧੇ ਗੁੰਗੇ ਅੰਧ ਅੰਧਾਰੁ ॥

ادنےھ ُگیگے ادنھ ادناھر ۔۔
ਪਾਥਰੁ ਲੇ ਪੂਜਤਹ ਮੁਗਧ ਗਵਾਰ ॥

نارھت ےل ئُؤہہج مُگدھ وگار ۔۔
ਓਤਹ ਜਾ ਆਤਪ ਿੁਬੇ ਿੁਮ ਕਹਾ ਿਰਣਹਾਰੁ ॥੨॥

ُب
اوہِ اج ا ت ُدےب م اہک رتاہنر ۔۔۲۔۔
ਪਉੜੀ ॥

ئؤری ۔۔
ਸਭੁ ਤਕਹੁ ਿੇਰੈ ਵਤਸ ਹੈ ਿੂ ਸਚਾ ਸਾਹੁ ॥

ےہ ئُؤ اچس ساوہ ۔۔
سیھ کِہؤ ریتَے وس َ
ਭਗਿ ਰਿੇ ਰੰਤਗ ਏਕ ਕੈ ਪੂਰਾ ਵੇਸਾਹੁ ॥

تگھب رےت رنگ انک ےکَ ئُؤرا وئَساوہ ۔۔
ਅੰਤਮਰਿੁ ਭੋਜਨੁ ਨਾਮੁ ਹਤਰ ਰਤਜ ਰਤਜ ਜਨ ਖਾਹੁ ॥

ارمِت وھبنج نام ہر رچ رچ نج اھکوہ ۔۔
ਸਤਭ ਪਿਾਰਥ ਪਾਈਅਤਨ ਤਸਮਰਣੁ ਸਚੁ ਲਾਹੁ ॥

پ
سیھ ندارھت نا ییں ِسمرن چس الوہ ۔۔

ਸੰਿ ਤਪਆਰੇ ਪਾਰਬਰਹਮ ਨਾਨਕ ਹਤਰ ਅਗਮ ਅਗਾਹੁ ॥੨੦॥

سیت ایپرے نارپرمہ نانک ہر امگ ااگوہ ۔۔۲۱۔۔
ਸਲੋਕ ਮਃ ੩ ॥

ولسک م۳ :۔۔
ਸਭੁ ਤਕਛੁ ਹੁਕਮੇ ਆਵਿਾ ਸਭੁ ਤਕਛੁ ਹੁਕਮੇ ਜਾਇ ॥

ک
ک
سیھ ِچھ ُچکمے ا ودا سیھ ِچھ ُچکمے اجۓ ۔۔

ਜੇ ਕੋ ਮੂਰਖੁ ਆਪਹੁ ਜਾਣੈ ਅੰਧਾ ਅੰਧੁ ਕਮਾਇ ॥

ےج وک مُؤرھک ا بہؤ اج ئَے ادناھ ادنھ امکۓ ۔۔
ਨਾਨਕ ਹੁਕਮੁ ਕੋ ਗੁਰਮੁਤਖ ਬੁਝੈ ਤਜਸ ਨੋ ਤਕਰਪਾ ਕਰੇ ਰਜਾਇ ॥੧॥

ک
نانک ُچ م

ُگ مک بُج
ج
ک
ئ
ھ
ِ
ِ
ِ
َ
وک ر ُ ھ ے س ون رنا رکے راج ے ۔۔۱۔۔
ਮਃ ੩ ॥

م۳ :۔۔
ਸੋ ਜੋਗੀ ਜੁਗਤਿ ਸੋ ਪਾਏ ਤਜਸ ਨੋ ਗੁਰਮੁਤਖ ਨਾਮੁ ਪਰਾਪਤਿ ਹੋਇ ॥

وس وجیگ ُچگت وس ناےئ ِجس ون ُگرمُکھ نام رپاپپ وہۓ ۔۔
ਤਿਸੁ ਜੋਗੀ ਕੀ ਨਗਰੀ ਸਭੁ ਕੋ ਵਸੈ ਭੇਖੀ ਜੋਗੁ ਨ ਹੋਇ ॥

س بھ َیک
ھ
ی وجگ ہن وہۓ ۔۔
ئِس وجیگ یک رگنی سیھ وک و َے
ਨਾਨਕ ਐਸਾ ਤਵਰਲਾ ਕੋ ਜੋਗੀ ਤਜਸੁ ਘਤਟ ਪਰਗਟੁ ਹੋਇ ॥੨॥

نانک اَاسی وِرال وک وجیگ ِجس ٹھگ رپگپ وہۓ ۔۔۲۔۔
ਪਉੜੀ ॥

ئؤری ۔۔

ਆਪੇ ਜੰਿ ਉਪਾਇਅਨੁ ਆਪੇ ਆਧਾਰੁ ॥

ا ےپ جپت اُنانیئ ا ےپ ا داھر ۔۔
ਆਪੇ ਸੂਖਮੁ ਭਾਲੀਐ ਆਪੇ ਪਾਸਾਰੁ ॥

ا ےپ سُؤمھک اھبےئیل ا ےپ ناسار ۔۔
ਆਤਪ ਇਕਾਿੀ ਹੋਇ ਰਹੈ ਆਪੇ ਵਿ ਪਰਵਾਰੁ ॥

ا ت اِاکیت وہۓ ر َہے ا ےپ ود رپوار ۔۔
ਨਾਨਕੁ ਮੰਗੈ ਿਾਨੁ ਹਤਰ ਸੰਿਾ ਰੇਨਾਰੁ ॥

َ
نانک میگے َ دان ہر سییا ر َپیار ۔۔

ਹੋਰੁ ਿਾਿਾਰੁ ਨ ਸੁਝਈ ਿੂ ਿੇਵਣਹਾਰੁ ॥੨੧॥੧॥ ਸੁਧੁ ॥

ُس
ج
ھب
ُ
وہر دانار ہن ی ئؤ َدویاہنر ۔۔۲۱۔۔۱۔۔دسھ۔۔

ੴ ਸਤਿ ਨਾਮੁ ਕਰਿਾ ਪੁਰਖੁ ਤਨਰਭਉ ਤਨਰਵੈਰੁ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤਿ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪਰਸਾਤਿ ॥

ج َسیب
ب
ھ
ُ
گ
ں ر رپساد ۔۔
اِک اواکنر ست نام رکنا ُپرھک پِر ھؤ پِروری ااکل مُؤرت ا ُ ؤین
ਰਾਗੁ ਵਿਹੰਸੁ ਮਹਲਾ ੧ ਘਰੁ ੧ ॥

راگ ودسنہ ہلحم  ۱رھگ ۱۔۔
ਅਮਲੀ ਅਮਲੁ ਨ ਅੰਬੜੈ ਮਛੀ ਨੀਰੁ ਨ ਹੋਇ ॥

یلمع لمع ہن امت َرے یھچم نِتر ہن وہۓ ۔۔
ਜੋ ਰਿੇ ਸਤਹ ਆਪਣੈ ਤਿਨ ਭਾਵੈ ਸਭੁ ਕੋਇ ॥੧॥

پ
اھبوے سیھ وکۓ ۔۔۱۔۔
وج رےت سِہہ ا پ َپے ِں َ
ਹਉ ਵਾਰੀ ਵੰਞਾ ਖੰਨੀਐ ਵੰਞਾ ਿਉ ਸਾਤਹਬ ਕੇ ਨਾਵੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ک
ہؤ واری واجن ھییپے واجن ئؤ اصجِت ےک نا َوے ۔۔۱۔۔راہو۔۔

ਸਾਤਹਬੁ ਸਿਤਲਓ ਰੁਖੜਾ ਅੰਤਮਰਿੁ ਜਾ ਕਾ ਨਾਉ ॥

سب
ل
ھ
پ
ِ
ؤ ُرڑھکا ارمِت اج اک ناو ۔۔
اصجِت

ਤਜਨ ਪੀਆ ਿੇ ਤਿਰਪਿ ਭਏ ਹਉ ਤਿਨ ਬਤਲਹਾਰੈ ਜਾਉ ॥੨॥

پ
ج
اہلبرے اجو ۔۔۲۔۔
ِ ں پِیا ےت رتِپپ ےئھب ہؤ ِں َ
ਮੈ ਕੀ ਨਿਤਰ ਨ ਆਵਹੀ ਵਸਤਹ ਹਭੀਆਂ ਨਾਤਲ ॥

م َے یک دنر ہن ا ویہ وسہہ ہبھِیان نال ۔۔

ਤਿਖਾ ਤਿਹਾਇਆ ਤਕਉ ਲਹੈ ਜਾ ਸਰ ਭੀਿਤਰ ਪਾਤਲ ॥੩॥

ب
نکِھا بِہانا کپؤ ل َہے اج رس ھِیتر نال ۔۔۳۔۔
ਨਾਨਕੁ ਿੇਰਾ ਬਾਣੀਆ ਿੂ ਸਾਤਹਬੁ ਮੈ ਰਾਤਸ ॥

نانک ریتا ناپ ِیا ئُؤ اصجِت م َے راس ۔۔

ਮਨ ਿੇ ਧੋਖਾ ਿਾ ਲਹੈ ਜਾ ਤਸਿਤਿ ਕਰੀ ਅਰਿਾਤਸ ॥੪॥੧॥

نم ےت دوھاھک نا ل َہے اج صِفت رکی ارداس ۔۔۴۔۔۱۔۔
ਵਿਹੰਸੁ ਮਹਲਾ ੧ ॥

ودسنہ ہلحم ۱۔۔
ਗੁਣਵੰਿੀ ਸਹੁ ਰਾਤਵਆ ਤਨਰਗੁਤਣ ਕੂਕੇ ਕਾਇ ॥

ُگپ َؤیتن َسہؤ راونا پِر ُگں ُکؤےک اکۓ ۔۔

ਜੇ ਗੁਣਵੰਿੀ ਥੀ ਰਹੈ ਿਾ ਭੀ ਸਹੁ ਰਾਵਣ ਜਾਇ ॥੧॥

ےج ُگپ َؤیتن یھت ر َہے نا یھب س َہؤ راون اجۓ ۔۔۱۔۔
ਮੇਰਾ ਕੰਿੁ ਰੀਸਾਲੂ ਕੀ ਧਨ ਅਵਰਾ ਰਾਵੇ ਜੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ریما کپت راسیلُؤ یک دنھ ا َورا راوے یج ۔۔۱۔۔راہو۔۔

ਕਰਣੀ ਕਾਮਣ ਜੇ ਥੀਐ ਜੇ ਮਨੁ ਧਾਗਾ ਹੋਇ ॥

ب
ھی
پ
رکین اکنم ےج ے ےج نم داھاگ وہۓ ۔۔
ਮਾਣਕੁ ਮੁਤਲ ਨ ਪਾਈਐ ਲੀਜੈ ਤਚਤਿ ਪਰੋਇ ॥੨॥

امنک م ُل ہن نا پپَے لبج َے ِجت رپو ئِے ۔۔۲۔۔
ਰਾਹੁ ਿਸਾਈ ਨ ਜੁਲਾਂ ਆਖਾਂ ਅੰਮੜੀਆਸੁ ॥

راوہ دسایئ ہن ُچالن ا اھکن امرِناس ۔۔
ਿੈ ਸਹ ਨਾਤਲ ਅਕੂਅਣਾ ਤਕਉ ਥੀਵੈ ਘਰ ਵਾਸੁ ॥੩॥

ئَے سہہ نال اوکانئ کپؤ ویھتَے رھگ واس ۔۔۳۔۔
ਨਾਨਕ ਏਕੀ ਬਾਹਰਾ ਿੂਜਾ ਨਾਹੀ ਕੋਇ ॥

نانک ایکی ناہرا ُدواج نایہ وکۓ ۔۔
ਿੈ ਸਹ ਲਗੀ ਜੇ ਰਹੈ ਭੀ ਸਹੁ ਰਾਵੈ ਸੋਇ ॥੪॥੨॥

ئَے سہہ یگل ےج ر َہے یھب س َہؤ را َوے وسۓ ۔۔۴۔۔۲۔۔
ਵਿਹੰਸੁ ਮਹਲਾ ੧ ਘਰੁ ੨ ॥

ودسنہ ہلحم  ۱رھگ ۲۔۔
ਮੋਰੀ ਰੁਣ ਝੁਣ ਲਾਇਆ ਭੈਣੇ ਸਾਵਣੁ ਆਇਆ ॥

چ
ب
ھ
ھ
ی
ُ
پ
َ
ومری ُرن ں النا ے ساون ا نا ۔۔

ਿੇਰੇ ਮੁੰਧ ਕਟਾਰੇ ਜੇਵਿਾ ਤਿਤਨ ਲੋਭੀ ਲੋਭ ਲੁਭਾਇਆ ॥

ریتے مُیدھ اٹکرے َجپؤدا پِں ولیھب ولھب لُبھانا ۔۔
ਿੇਰੇ ਿਰਸਨ ਤਵਟਹੁ ਖੰਨੀਐ ਵੰਞਾ ਿੇਰੇ ਨਾਮ ਤਵਟਹੁ ਕੁਰਬਾਣੋ ॥

ک
ریتے درنس وِوہٹ ھییپے واجن ریتے نام وِوہٹ ُکرناون ۔۔

ਜਾ ਿੂ ਿਾ ਮੈ ਮਾਣੁ ਕੀਆ ਹੈ ਿੁਧੁ ਤਬਨੁ ਕੇਹਾ ਮੇਰਾ ਮਾਣੋ ॥

اج ئُؤ نا م َے امن ایک ےہَ ُندھ پِں اہیک ریما امون ۔۔
ਚੂੜਾ ਭੰਨੁ ਪਲੰਘ ਤਸਉ ਮੁੰਧੇ ਸਣੁ ਬਾਹੀ ਸਣੁ ਬਾਹਾ ॥

ُجؤرا نھبّ نلیگھ سِیؤ مُیدےھ نس نایہ نس نااہ ۔۔
ਏਿੇ ਵੇਸ ਕਰੇਿੀਏ ਮੁੰਧੇ ਸਹੁ ਰਾਿੋ ਅਵਰਾਹਾ ॥

ا َپپے وئَس رکند پپے مُیدےھ َسہؤ راوت ا َورااہ ۔۔
ਨਾ ਮਨੀਆਰੁ ਨ ਚੂੜੀਆ ਨਾ ਸੇ ਵੰਗੁੜੀਆਹਾ ॥

ُ
ہن ِمییار ہن ُجؤرِنا ہن ےس ونگرنااہ ۔۔

ਜੋ ਸਹ ਕੰਤਿ ਨ ਲਗੀਆ ਜਲਨੁ ਤਸ ਬਾਹੜੀਆਹਾ ॥

وج سہہ کیبھ ہن لگ ِیا نلج ےس ناہرنااہ ۔۔

ਸਤਭ ਸਹੀਆ ਸਹੁ ਰਾਵਤਣ ਗਈਆ ਹਉ ਿਾਧੀ ਕੈ ਿਤਰ ਜਾਵਾ ॥

سیھ سہیا َسہؤ راون گییا ہؤ دادیھ ےکَ در اجوا ۔۔
ਅੰਮਾਲੀ ਹਉ ਖਰੀ ਸੁਚਜੀ ਿੈ ਸਹ ਏਤਕ ਨ ਭਾਵਾ ॥

ُس
ج
َ
ج
َ
اامنیل ہؤ رھکی ی ئے سہہ انک ہن اھبوا ۔۔
ਮਾਤਿ ਗੁੰਿਾਈ ਪਟੀਆ ਭਰੀਐ ਮਾਗ ਸੰਧੂਰੇ ॥

امھٹ ُگیداںیئ ن ِییا رھب پپے امگ دنسُوھرے ۔۔
ਅਗੈ ਗਈ ਨ ਮੰਨੀਆ ਮਰਉ ਤਵਸੂਤਰ ਤਵਸੂਰੇ ॥

ا َگے یئگ ہن میّیا رمو وِسُؤر وِسُؤرے ۔۔

ਮੈ ਰੋਵੰਿੀ ਸਭੁ ਜਗੁ ਰੁਨਾ ਰੁੰਨੜੇ ਵਣਹੁ ਪੰਖੇਰੂ ॥

پی ک
م َے رو َونّدی سیھ چگ ُرنا ُرپّرے وبہؤ ھت ُرو ۔۔

ਇਕੁ ਨ ਰੁਨਾ ਮੇਰੇ ਿਨ ਕਾ ਤਬਰਹਾ ਤਜਤਨ ਹਉ ਤਪਰਹੁ ਤਵਛੋੜੀ ॥

اِک ہن ُرنا ریمے نت اک پِراہ ِجں ہؤ پِروہ وِوھچری ۔۔
ਸੁਪਨੈ ਆਇਆ ਭੀ ਗਇਆ ਮੈ ਜਲੁ ਭਤਰਆ ਰੋਇ ॥

ُسی َپے ا نا یھب ایگ م َے لج رھبنا رو ئِے ۔۔

ਆਇ ਨ ਸਕਾ ਿੁਝ ਕਤਨ ਤਪਆਰੇ ਭੇਤਜ ਨ ਸਕਾ ਕੋਇ ॥

ب
ھب
ُب
َ
ا ۓ ہن اکس چھ نک ایپرے ج ہن اکس وکۓ ۔۔
ਆਉ ਸਭਾਗੀ ਨੀਿੜੀਏ ਮਿੁ ਸਹੁ ਿੇਖਾ ਸੋਇ ॥

ا و اھبسیگ دینر پپے مت َسہؤ داھکی وسۓ ۔۔

ਿੈ ਸਾਤਹਬ ਕੀ ਬਾਿ ਤਜ ਆਖੈ ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਤਕਆ ਿੀਜੈ ॥

ئَے اصجِت یک نات ےج ا ےھک وہک نانک ایک د بج َے ۔۔
ਸੀਸੁ ਵਢੇ ਕਤਰ ਬੈਸਣੁ ਿੀਜੈ ਤਵਣੁ ਤਸਰ ਸੇਵ ਕਰੀਜੈ ॥

نی
سیس ودےھ رک َ سں د بج َے وِن سِر ویسَ رک بج َے ۔۔
ਤਕਉ ਨ ਮਰੀਜੈ ਜੀਅੜਾ ਨ ਿੀਜੈ ਜਾ ਸਹੁ ਭਇਆ ਤਵਿਾਣਾ ॥੧॥੩॥

کپؤ ہن رم بج َے ِجیترا ہن د بج َے اج َسہؤ ایھب وِدانا ۔۔۱۔۔۳۔۔
ਵਿਹੰਸੁ ਮਹਲਾ ੩ ਘਰੁ ੧

ودسنہ ہلحم  ۳رھگ ۱
ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪਰਸਾਤਿ ॥

اِک اواکنر سیگؤر رپساد ۔۔
ਮਤਨ ਮੈਲੈ ਸਭੁ ਤਕਛੁ ਮੈਲਾ ਿਤਨ ਧੋਿੈ ਮਨੁ ਹਛਾ ਨ ਹੋਇ ॥

ہ
ک
نم مَیلَے سیھ ِچھ میال نت دوھ َئے نم جھا ہن وہۓ ۔۔

ਇਹ ਜਗਿੁ ਭਰਤਮ ਭੁਲਾਇਆ ਤਵਰਲਾ ਬੂਝੈ ਕੋਇ ॥੧॥

چ
ب
اہہی تگج رھبم ھُالنا وِرال ئُؤ َھے وکۓ ۔۔۱۔۔
ਜਤਪ ਮਨ ਮੇਰੇ ਿੂ ਏਕੋ ਨਾਮੁ ॥

جت نم ریمے ئُؤ اوکی نام ۔۔
ਸਿਗੁਤਰ ਿੀਆ ਮੋ ਕਉ ਏਹੁ ਤਨਧਾਨੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

سیگؤر دِنا وم کؤ اوہی ن ِداھن ۔۔۱۔۔راہو۔۔

ਤਸਧਾ ਕੇ ਆਸਣ ਜੇ ਤਸਖੈ ਇੰਿਰੀ ਵਤਸ ਕਤਰ ਕਮਾਇ ॥

ِسک
سِداھ ےک ا نس ےج ھے َ اِدنری وس رک امکۓ ۔۔
ਮਨ ਕੀ ਮੈਲੁ ਨ ਉਿਰੈ ਹਉਮੈ ਮੈਲੁ ਨ ਜਾਇ ॥੨॥

نم یک مَیل ہن اُرتَے ہؤ م َے مَیل ہن اجۓ ۔۔۲۔۔
ਇਸੁ ਮਨ ਕਉ ਹੋਰੁ ਸੰਜਮੁ ਕੋ ਨਾਹੀ ਤਵਣੁ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਸਰਣਾਇ ॥

سبج
س
ی
گ
اس نم کؤ وہر م وک نایہ وِن ؤر یک رسناۓ ۔۔
ਸਿਗੁਤਰ ਤਮਤਲਐ ਉਲਟੀ ਭਈ ਕਹਣਾ ਤਕਛੂ ਨ ਜਾਇ ॥੩॥

کِج
ُ
ھ
سیگؤر مِلیپے اُیٹل یئھب انہک ؤ ہن اجۓ ۔۔۳۔۔

ਭਣਤਿ ਨਾਨਕੁ ਸਤਿਗੁਰ ਕਉ ਤਮਲਿੋ ਮਰੈ ਗੁਰ ਕੈ ਸਬਤਿ ਤਿਤਰ ਜੀਵੈ ਕੋਇ ॥

ب
ےک دبس وکۓ ھِر ویجے وکۓ ۔۔
بھ َپت نانک سیگؤر کؤ مل ِدو م َ َرے ُگر َ
ਮਮਿਾ ਕੀ ਮਲੁ ਉਿਰੈ ਇਹੁ ਮਨੁ ਹਛਾ ਹੋਇ ॥੪॥੧॥

ہ
ج
اتمم یک لم اُرتَے اوہی نم ھا وہۓ ۔۔۴۔۔۱۔۔
ਵਿਹੰਸੁ ਮਹਲਾ ੩ ॥

ودسنہ ہلحم ۳۔۔

ਨਿਰੀ ਸਿਗੁਰੁ ਸੇਵੀਐ ਨਿਰੀ ਸੇਵਾ ਹੋਇ ॥

دنری سیگؤر ویس پپے َ دنری ویسا وہۓ ۔۔

ਨਿਰੀ ਇਹੁ ਮਨੁ ਵਤਸ ਆਵੈ ਨਿਰੀ ਮਨੁ ਤਨਰਮਲੁ ਹੋਇ ॥੧॥

ے دنری نم پِرلم وہۓ ۔۔۱۔۔
دنری اوہی نم وس ا و َ
ਮੇਰੇ ਮਨ ਚੇਤਿ ਸਚਾ ਸੋਇ ॥

ریمے نم َجپت اچس وسۓ ۔۔
ਏਕੋ ਚੇਿਤਹ ਿਾ ਸੁਖੁ ਪਾਵਤਹ ਤਿਤਰ ਿੂਖੁ ਨ ਮੂਲੇ ਹੋਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ب
اوکی چیبہہ نا ُسکھ ناوہِ ھِر ُدوھک ہن مُؤےل وہۓ ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਨਿਰੀ ਮਤਰ ਕੈ ਜੀਵੀਐ ਨਿਰੀ ਸਬਿੁ ਵਸੈ ਮਤਨ ਆਇ ॥

دنری رم ےکَ ِجپؤ ئٔے دنری دبس و سَے نم ا ۓ ۔۔
ਨਿਰੀ ਹੁਕਮੁ ਬੁਝੀਐ ਹੁਕਮੇ ਰਹੈ ਸਮਾਇ ॥੨॥

چک ب
ج
ک
چ
دنری ُ م ھیپے ُ مے ر َہے امسۓ ۔۔۲۔۔

ਤਜਤਨ ਤਜਹਵਾ ਹਤਰ ਰਸੁ ਨ ਚਤਖਓ ਸਾ ਤਜਹਵਾ ਜਤਲ ਜਾਉ ॥

چک
ِجں ِچہؤا ہر رس ہن ھپؤ سا ِچہؤا لج اجو ۔۔

ਅਨ ਰਸ ਸਾਿੇ ਲਤਗ ਰਹੀ ਿੁਖੁ ਪਾਇਆ ਿੂਜੈ ਭਾਇ ॥੩॥

ان رس سادے گل ریہ ُدھک نانا ُدو َچے اھبےئ ۔۔۳۔۔
ਸਭਨਾ ਨਿਤਰ ਏਕ ਹੈ ਆਪੇ ਿਰਕੁ ਕਰੇਇ ॥

ےہ ا ےپ فرق رکۓ ۔۔
سبھیا دنر انک َ

ਨਾਨਕ ਸਿਗੁਤਰ ਤਮਤਲਐ ਿਲੁ ਪਾਇਆ ਨਾਮੁ ਵਿਾਈ ਿੇਇ ॥੪॥੨॥

نانک سیگؤر مِلیپے لھپ نانا نام ودایئ دےئ ۔۔۴۔۔۲۔۔

ਵਿਹੰਸੁ ਮਹਲਾ ੩ ॥

ودسنہ ہلحم ۳۔۔
ਮਾਇਆ ਮੋਹੁ ਗੁਬਾਰੁ ਹੈ ਗੁਰ ਤਬਨੁ ਤਗਆਨੁ ਨ ਹੋਈ ॥

ےہ ُگر پِں گ ِیان ہن وہیئ ۔۔
امنا ومہ ُگیار َ

ਸਬਤਿ ਲਗੇ ਤਿਨ ਬੁਤਝਆ ਿੂਜੈ ਪਰਜ ਤਵਗੋਈ ॥੧॥

ب
دبس ےگل پِں ُجھیا ُدو َچے رپچ وِوگیئ ۔۔۱۔۔
ਮਨ ਮੇਰੇ ਗੁਰਮਤਿ ਕਰਣੀ ਸਾਰੁ ॥

نم ریمے ُگرمت رکین سار ۔۔
ਸਿਾ ਸਿਾ ਹਤਰ ਪਰਭੁ ਰਵਤਹ ਿਾ ਪਾਵਤਹ ਮੋਖ ਿੁਆਰੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

دسا دسا ہر رپَھب َروہِ نا ناوہِ ومھک ُدوار ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਗੁਣਾ ਕਾ ਤਨਧਾਨੁ ਏਕੁ ਹੈ ਆਪੇ ਿੇਇ ਿਾ ਕੋ ਪਾਏ ॥

ُگیا اک ن ِداھن انک ےہَ ا ےپ دےئ نا وک ناےئ ۔۔
ਤਬਨੁ ਨਾਵੈ ਸਭ ਤਵਛੁੜੀ ਗੁਰ ਕੈ ਸਬਤਿ ਤਮਲਾਏ ॥੨॥

چ
پِں نا َوے سیھ وِ ُھری ُگر ےکَ دبس مِالےئ ۔۔۲۔۔

ਮੇਰੀ ਮੇਰੀ ਕਰਿੇ ਘਤਟ ਗਏ ਤਿਨਾ ਹਤਥ ਤਕਹੁ ਨ ਆਇਆ ॥

ریمی ریمی رکدے ٹھگ ےئگ پ ِیا ھتہ کِہؤ ہن ا نا ۔۔

ਸਿਗੁਤਰ ਤਮਤਲਐ ਸਤਚ ਤਮਲੇ ਸਤਚ ਨਾਤਮ ਸਮਾਇਆ ॥੩॥

سیگؤر مِلیپے چس مل ِے چس نام امسنا ۔۔۳۔۔

ਆਸਾ ਮਨਸਾ ਏਹੁ ਸਰੀਰੁ ਹੈ ਅੰਿਤਰ ਜੋਤਿ ਜਗਾਏ ॥

ا سا اسنم اوہی رسری ےہَ ارتن وجت اگجےئ ۔۔

ਨਾਨਕ ਮਨਮੁਤਖ ਬੰਧੁ ਹੈ ਗੁਰਮੁਤਖ ਮੁਕਤਿ ਕਰਾਏ ॥੪॥੩॥

مب
ُ
م
م
ک
ک
گ
ُ
م
ک
ُ
نانک ھ دنبھ ےہَ ر ھ ُ ت رکاےئ ۔۔۴۔۔۳۔۔
ਵਿਹੰਸੁ ਮਹਲਾ ੩ ॥

ودسنہ ہلحم ۳۔۔
ਸੋਹਾਗਣੀ ਸਿਾ ਮੁਖੁ ਉਜਲਾ ਗੁਰ ਕੈ ਸਹਤਜ ਸੁਭਾਇ ॥

سہ
ےک ج ُسبھاےئِ ۔۔
وساہینگ دسا مُکھ اُچال ُگر َ

ਸਿਾ ਤਪਰੁ ਰਾਵਤਹ ਆਪਣਾ ਤਵਚਹੁ ਆਪੁ ਗਵਾਇ ॥੧॥

دسا پِر راوہِ ا انپ وِچہؤہ ا ت وگَاےی ۔۔۱۔۔
ਮੇਰੇ ਮਨ ਿੂ ਹਤਰ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਤਧਆਇ ॥

ریمے نم ئُؤ ہر ہر نام دایھۓ ۔۔

ਸਿਗੁਤਰ ਮੋ ਕਉ ਹਤਰ ਿੀਆ ਬੁਝਾਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ب
سیگؤر وم کؤ ہر دِنا ُجھا ئِے ۔۔۱۔۔راہو۔۔

ਿੋਹਾਗਣੀ ਖਰੀਆ ਤਬਲਲਾਿੀਆ ਤਿਨਾ ਮਹਲੁ ਨ ਪਾਇ ॥

دواہینگ رھکِنا نِلالدِنا پ ِیا لحم ہن ناۓ ۔۔
ਿੂਜੈ ਭਾਇ ਕਰੂਪੀ ਿੂਖੁ ਪਾਵਤਹ ਆਗੈ ਜਾਇ ॥੨॥

ُدو َچے اھبےئ رکُویپ ُدوھک ناوہِ ا ےگ اجۓ ۔۔۲۔۔
ਗੁਣਵੰਿੀ ਤਨਿ ਗੁਣ ਰਵੈ ਤਹਰਿੈ ਨਾਮੁ ਵਸਾਇ ॥

ُگپ َؤیتن پِپ ُگں ر َوے ہِر َدے نام وساےئ ۔۔

ਅਉਗਣਵੰਿੀ ਕਾਮਣੀ ਿੁਖੁ ਲਾਗੈ ਤਬਲਲਾਇ ॥੩॥

اوونگَیتن اکینم ُدھک ال َگے نِلال ِئے ۔۔۳۔۔

ਸਭਨਾ ਕਾ ਭਿਾਰੁ ਏਕੁ ਹੈ ਸੁਆਮੀ ਕਹਣਾ ਤਕਛੂ ਨ ਜਾਇ ॥

کِج
ُ
ھ
سبھیا اک اتھبر انک ےہَ سُؤا یم انہک ؤ ہن اجۓ ۔۔

ਨਾਨਕ ਆਪੇ ਵੇਕ ਕੀਤਿਅਨੁ ਨਾਮੇ ਲਇਅਨੁ ਲਾਇ ॥੪॥੪॥

ل
کی
نانک ا ےپ ونک ِ ییں ناےم ییں ال ئِے ۔۔۴۔۔۴۔۔
ਵਿਹੰਸੁ ਮਹਲਾ ੩ ॥

ودسنہ ہلحم ۳۔۔
ਅੰਤਮਰਿ ਨਾਮੁ ਸਿ ਮੀਿਾ ਲਾਗਾ ਗੁਰ ਸਬਿੀ ਸਾਿੁ ਆਇਆ ॥

ارمِت نام دص اھٹیم الاگ ُگر دبسی اصد ا نا ۔۔

ਸਚੀ ਬਾਣੀ ਸਹਤਜ ਸਮਾਣੀ ਹਤਰ ਜੀਉ ਮਤਨ ਵਸਾਇਆ ॥੧॥

سہ
یچس ناین ج امسین ہر جپؤ نم وسانا ۔۔۱۔۔
ਹਤਰ ਕਤਰ ਤਕਰਪਾ ਸਿਗੁਰੂ ਤਮਲਾਇਆ ॥

ہر رک کِرنا سیگ ُرو مِالنا ۔۔

ਪੂਰੈ ਸਿਗੁਤਰ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਤਧਆਇਆ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ئُؤ َرے سیگؤر ہر نام دایھنا ۔۔۱۔۔راہو۔۔

ਬਰਹਮੈ ਬੇਿ ਬਾਣੀ ਪਰਗਾਸੀ ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਪਸਾਰਾ ॥

پر ہمَے پ َید ناین رپاگیس امنا ومہ ئسارا ۔۔

ਮਹਾਿੇਉ ਤਗਆਨੀ ਵਰਿੈ ਘਤਰ ਆਪਣੈ ਿਾਮਸੁ ਬਹੁਿੁ ਅਹੰਕਾਰਾ ॥੨॥

اہمدئؤ گ ِیاین ور َئے رھگ ا پ َپے ناسم تہب ااکنہرا ۔۔۲۔۔
ਤਕਸਨੁ ਸਿਾ ਅਵਿਾਰੀ ਰੂਧਾ ਤਕਿੁ ਲਤਗ ਿਰੈ ਸੰਸਾਰਾ ॥

کِ
سں دسا اوناری ُروداھ کِپ گل رتَے اسنسرا ۔۔

ਗੁਰਮੁਤਖ ਤਗਆਤਨ ਰਿੇ ਜੁਗ ਅੰਿਤਰ ਚੂਕੈ ਮੋਹ ਗੁਬਾਰਾ ॥੩॥

ُگرمُکھ گ ِیان رےت چگ ارتن ُجؤ َکے ومہ ُگیارا ۔۔۳۔۔
ਸਿਗੁਰ ਸੇਵਾ ਿੇ ਤਨਸਿਾਰਾ ਗੁਰਮੁਤਖ ਿਰੈ ਸੰਸਾਰਾ ॥

سیگؤر ویسا ےت ئِسیارا ُگرمُکھ رتَے اسنسرا ۔۔

ਸਾਚੈ ਨਾਇ ਰਿੇ ਬੈਰਾਗੀ ਪਾਇਤਨ ਮੋਖ ਿੁਆਰਾ ॥੪॥

سا َچے ناےئ رےت ریبایگ نانئ ومھک ُدوارا ۔۔۴۔۔

ਏਕੋ ਸਚੁ ਵਰਿੈ ਸਭ ਅੰਿਤਰ ਸਭਨਾ ਕਰੇ ਪਰਤਿਪਾਲਾ ॥

اوکی چس ور ئَے سیھ ارتن سبھیا رکے رپَپ ِیاال ۔۔

ਨਾਨਕ ਇਕਸੁ ਤਬਨੁ ਮੈ ਅਵਰੁ ਨ ਜਾਣਾ ਸਭਨਾ ਿੀਵਾਨੁ ਿਇਆਲਾ ॥੫॥੫॥

نانک اِسک پِں م َے ا َور ہن اجنا سبھیا دویان دناال ۔۔۵۔۔۵۔۔
ਵਿਹੰਸੁ ਮਹਲਾ ੩ ॥

ودسنہ ہلحم ۳۔۔
ਗੁਰਮੁਤਖ ਸਚੁ ਸੰਜਮੁ ਿਿੁ ਤਗਆਨੁ ॥

سبج
پ
گ
ُگرمُکھ چس م پ ِیان ۔۔

ਗੁਰਮੁਤਖ ਸਾਚੇ ਲਗੈ ਤਧਆਨੁ ॥੧॥

َ
ُگرمُکھ ساےچ لگے دایھن ۔۔۱۔۔

ਗੁਰਮੁਤਖ ਮਨ ਮੇਰੇ ਨਾਮੁ ਸਮਾਤਲ ॥

ُگرمُکھ نم ریمے نام امسل ۔۔

ਸਿਾ ਤਨਬਹੈ ਚਲੈ ਿੇਰੈ ਨਾਤਲ ॥ ਰਹਾਉ ॥

دسا پ ِب َہے چلَے ریتَے نال ۔۔راہو۔۔

ਗੁਰਮੁਤਖ ਜਾਤਿ ਪਤਿ ਸਚੁ ਸੋਇ ॥

ُگرمُکھ اجت پپ چس وسۓ ۔۔

ਗੁਰਮੁਤਖ ਅੰਿਤਰ ਸਖਾਈ ਪਰਭੁ ਹੋਇ ॥੨॥

ُگرمُکھ ارتن اھکسیئ رپَھب وہۓ ۔۔۲۔۔

ਗੁਰਮੁਤਖ ਤਜਸ ਨੋ ਆਤਪ ਕਰੇ ਸੋ ਹੋਇ ॥

ُگرمُکھ ِجس ون ا ت رکے وس وہۓ ۔۔
ਗੁਰਮੁਤਖ ਆਤਪ ਵਿਾਈ ਿੇਵੈ ਸੋਇ ॥੩॥

ُگرمُکھ ا ت ودایئ دویَے وسۓ ۔۔۳۔۔
ਗੁਰਮੁਤਖ ਸਬਿੁ ਸਚੁ ਕਰਣੀ ਸਾਰੁ ॥

ُگرمُکھ دبس چس رکین سار ۔۔

ਗੁਰਮੁਤਖ ਨਾਨਕ ਪਰਵਾਰੈ ਸਾਧਾਰੁ ॥੪॥੬॥

ُگرمُکھ نانک رپوا َرے ساداھر ۔۔۴۔۔۶۔۔
ਵਿਹੰਸੁ ਮਹਲਾ ੩ ॥

ودسنہ ہلحم ۳۔۔
ਰਸਨਾ ਹਤਰ ਸਾਤਿ ਲਗੀ ਸਹਤਜ ਸੁਭਾਇ ॥

سہ
رانس ہر اصد یگل ج ُسبھاےئِ ۔۔

ਮਨੁ ਤਿਰਪਤਿਆ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਤਧਆਇ ॥੧॥

نم رتِایتپ ہر نام دایھۓ ۔۔۱۔۔
ਸਿਾ ਸੁਖੁ ਸਾਚੈ ਸਬਤਿ ਵੀਚਾਰੀ ॥

دسا ُسکھ سا َچے دبس وبچاری ۔۔

ਆਪਣੇ ਸਿਗੁਰ ਤਵਟਹੁ ਸਿਾ ਬਤਲਹਾਰੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ا ےنپ سیگؤر وِوہٹ دسا اہلبری ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਅਖੀ ਸੰਿੋਖੀਆ ਏਕ ਤਲਵ ਲਾਇ ॥

ایھک وتنسکِھیا انک لِؤ ال ئِے ۔۔

ਮਨੁ ਸੰਿੋਤਖਆ ਿੂਜਾ ਭਾਉ ਗਵਾਇ ॥੨॥

نم وتنسکِھیا ُدواج اھبو وگاۓ ۔۔۲۔۔

ਿੇਹ ਸਰੀਤਰ ਸੁਖੁ ਹੋਵੈ ਸਬਤਿ ਹਤਰ ਨਾਇ ॥

وہوے دبس ہر ناےئ ۔۔
دہہی رسری ُسکھ َ

ਨਾਮੁ ਪਰਮਲੁ ਤਹਰਿੈ ਰਤਹਆ ਸਮਾਇ ॥੩॥

نام رپلم ہِر َدے رایہ امسۓ ۔۔۳۔۔
ਨਾਨਕ ਮਸਿਤਕ ਤਜਸੁ ਵਿਭਾਗੁ ॥

نانک کتسم ِجس وداھبگ ۔۔

ਗੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਸਹਜ ਬੈਰਾਗੁ ॥੪॥੭॥

سہ
ُگر یک ناین ج َنتراگ ۔۔۴۔۔۷۔۔
ਵਿਹੰਸੁ ਮਹਲਾ ੩ ॥

ودسنہ ہلحم ۳۔۔
ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਿੇ ਨਾਮੁ ਪਾਇਆ ਜਾਇ ॥

ئُؤرے ُگر ےت نام نانا اجۓ ۔۔
ਸਚੈ ਸਬਤਿ ਸਤਚ ਸਮਾਇ ॥੧॥

سج َے دبس چس امسۓ ۔۔۱۔۔

ਏ ਮਨ ਨਾਮੁ ਤਨਧਾਨੁ ਿੂ ਪਾਇ ॥

اے نم نام ن ِداھن ئُؤ ناۓ ۔۔
ਆਪਣੇ ਗੁਰ ਕੀ ਮੰਤਨ ਲੈ ਰਜਾਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

نم لَے راج ئِے ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ا ےنپ ُگر یک ّ
ਗੁਰ ਕੈ ਸਬਤਿ ਤਵਚਹੁ ਮੈਲੁ ਗਵਾਇ ॥

ُگر ےکَ دبس وِچہؤہ مَیل وگَاےی ۔۔

ਤਨਰਮਲੁ ਨਾਮੁ ਵਸੈ ਮਤਨ ਆਇ ॥੨॥

پِرلم نام و سَے نم ا ۓ ۔۔۲۔۔
ਭਰਮੇ ਭੂਲਾ ਤਿਰੈ ਸੰਸਾਰੁ ॥

ب ب
رھبےم ُھؤال ھ ِ َرے اسنسر ۔۔
ਮਤਰ ਜਨਮੈ ਜਮੁ ਕਰੇ ਖੁਆਰੁ ॥੩॥

ک
رم جبمَے مج رکے ُھؤار ۔۔۳۔۔

ਨਾਨਕ ਸੇ ਵਿਭਾਗੀ ਤਜਨ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਤਧਆਇਆ ॥

نانک ےس وداھبیگ ِجں ہر نام دایھنا ۔۔
ਗੁਰ ਪਰਸਾਿੀ ਮੰਤਨ ਵਸਾਇਆ ॥੪॥੮॥

ُگر رپسادی نمّ وسانا ۔۔۴۔۔۸۔۔
ਵਿਹੰਸੁ ਮਹਲਾ ੩ ॥

ودسنہ ہلحم ۳۔۔
ਹਉਮੈ ਨਾਵੈ ਨਾਤਲ ਤਵਰੋਧੁ ਹੈ ਿੁਇ ਨ ਵਸਤਹ ਇਕ ਿਾਇ ॥

ہؤ م َے نا َوے نال وِرودھ ےہَ ُدےئ ہن وسہہ اِک اھٹۓ ۔۔

ਹਉਮੈ ਤਵਤਚ ਸੇਵਾ ਨ ਹੋਵਈ ਿਾ ਮਨੁ ਤਬਰਥਾ ਜਾਇ ॥੧॥

ہؤ م َے وِچ ویسا ہن وہویئ نا نم پِراھت اجۓ ۔۔۱۔۔
ਹਤਰ ਚੇਤਿ ਮਨ ਮੇਰੇ ਿੂ ਗੁਰ ਕਾ ਸਬਿੁ ਕਮਾਇ ॥

ہر ج َپت نم ریمے ئُؤ ُگر اک دبس امکۓ ۔۔

ਹੁਕਮੁ ਮੰਨਤਹ ਿਾ ਹਤਰ ਤਮਲੈ ਿਾ ਤਵਚਹੁ ਹਉਮੈ ਜਾਇ ॥ ਰਹਾਉ ॥

ُچکم ّ
مبہ ِہ نا ہر ملَ ِے نا وِچہؤہ ہؤ م َے اجۓ ۔۔راہو۔۔
ਹਉਮੈ ਸਭੁ ਸਰੀਰੁ ਹੈ ਹਉਮੈ ਓਪਤਿ ਹੋਇ ॥

ہؤ م َے سیھ رسری ےہَ ہؤ م َے اوپپ وہۓ ۔۔
ਹਉਮੈ ਵਿਾ ਗੁਬਾਰੁ ਹੈ ਹਉਮੈ ਤਵਤਚ ਬੁਤਝ ਨ ਸਕੈ ਕੋਇ ॥੨॥

ب
ہؤ م َے ودا ُگیار ےہَ ہؤ م َے وِچ ُچھ ہن ےکسَ وکۓ ۔۔۲۔۔
ਹਉਮੈ ਤਵਤਚ ਭਗਤਿ ਨ ਹੋਵਈ ਹੁਕਮੁ ਨ ਬੁਤਝਆ ਜਾਇ ॥

ب
ک
ُج
ھ
ہؤ م َے وِچ تگھب ہن وہویئ ُچ م ہن یا اجۓ ۔۔

ਹਉਮੈ ਤਵਤਚ ਜੀਉ ਬੰਧੁ ਹੈ ਨਾਮੁ ਨ ਵਸੈ ਮਤਨ ਆਇ ॥੩॥

ہؤ م َے وِچ جپؤ دنبھ ےہَ نام ہن و سَے نم ا ۓ ۔۔۳۔۔
ਨਾਨਕ ਸਿਗੁਤਰ ਤਮਤਲਐ ਹਉਮੈ ਗਈ ਿਾ ਸਚੁ ਵਤਸਆ ਮਤਨ ਆਇ ॥

نانک سیگؤر مِلیپے ہؤ م َے یئگ نا چس وایس نم ا ۓ ۔۔

ਸਚੁ ਕਮਾਵੈ ਸਤਚ ਰਹੈ ਸਚੇ ਸੇਤਵ ਸਮਾਇ ॥੪॥੯॥੧੨॥

امکوے چس ر َہے ےچس َسیؤ امسۓ ۔۔۴۔۔۹۔۔۱۲۔۔
چس َ
ਵਿਹੰਸੁ ਮਹਲਾ ੪ ਘਰੁ ੧

ودسنہ ہلحم  ۴رھگ ۱

ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪਰਸਾਤਿ ॥

اِک اواکنر سیگؤر رپساد ۔۔
ਸੇਜ ਏਕ ਏਕੋ ਪਰਭੁ ਿਾਕੁਰੁ ॥

جیس انک اوکی رپَھب اھٹ ُکر ۔۔

ਗੁਰਮੁਤਖ ਹਤਰ ਰਾਵੇ ਸੁਖ ਸਾਗਰੁ ॥੧॥

ُگرمُکھ ہر راوے ُسکھ سارگ ۔۔۱۔۔
ਮੈ ਪਰਭ ਤਮਲਣ ਪਰੇਮ ਮਤਨ ਆਸਾ ॥

م َے رپَھب مل ِں رپمی نم ا سا ۔۔

ਗੁਰੁ ਪੂਰਾ ਮੇਲਾਵੈ ਮੇਰਾ ਪਰੀਿਮੁ ਹਉ ਵਾਤਰ ਵਾਤਰ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਕਉ ਜਾਸਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

الوے ریما رپمتی ہؤ وار وار ا ےنپ ُگؤ ُرو کؤ اجسا ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ُگر ئُؤرا می َ
ਮੈ ਅਵਗਣ ਭਰਪੂਤਰ ਸਰੀਰੇ ॥

م َے اونگ رھبئُؤر رسریے ۔۔

ਹਉ ਤਕਉ ਕਤਰ ਤਮਲਾ ਅਪਣੇ ਪਰੀਿਮ ਪੂਰੇ ॥੨॥

ہؤ کپؤ رک مِال اےنپ رپمتی ئُؤرے ۔۔۲۔۔
ਤਜਤਨ ਗੁਣਵੰਿੀ ਮੇਰਾ ਪਰੀਿਮੁ ਪਾਇਆ ॥

ِجں ُگپ َؤیتن ریما رپمتی نانا ۔۔

ਸੇ ਮੈ ਗੁਣ ਨਾਹੀ ਹਉ ਤਕਉ ਤਮਲਾ ਮੇਰੀ ਮਾਇਆ ॥੩॥

ےس م َے ُگں نایہ ہؤ کپؤ مِال ریمی امنا ۔۔۳۔۔
ਹਉ ਕਤਰ ਕਤਰ ਥਾਕਾ ਉਪਾਵ ਬਹੁਿੇਰੇ ॥

ہؤ رک رک اھتاک اُناو ریتہبے ۔۔

ਨਾਨਕ ਗਰੀਬ ਰਾਖਹੁ ਹਤਰ ਮੇਰੇ ॥੪॥੧॥

ک
نانک رگبی را ھہؤ ہر ریمے ۔۔۴۔۔۱۔۔
ਵਿਹੰਸੁ ਮਹਲਾ ੪ ॥

ودسنہ ہلحم ۴۔۔
ਮੇਰਾ ਹਤਰ ਪਰਭੁ ਸੁੰਿਰੁ ਮੈ ਸਾਰ ਨ ਜਾਣੀ ॥

ریما ہر رپَھب ُسیدر م َے سار ہن اجین ۔۔
ਹਉ ਹਤਰ ਪਰਭ ਛੋਤਿ ਿੂਜੈ ਲੋਭਾਣੀ ॥੧॥

ہؤ ہر رپَھب وھچد ُدو َچے ولاھبین ۔۔۱۔۔
ਹਉ ਤਕਉ ਕਤਰ ਤਪਰ ਕਉ ਤਮਲਉ ਇਆਣੀ ॥

ہؤ کپؤ رک پِر کؤ مل ِؤ اناین ۔۔

ਜੋ ਤਪਰ ਭਾਵੈ ਸਾ ਸੋਹਾਗਤਣ ਸਾਈ ਤਪਰ ਕਉ ਤਮਲੈ ਤਸਆਣੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

وج پِر اھبوے سا وساہنگ سایئ پِر کؤ ملَ ِے ِسیاین ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਮੈ ਤਵਤਚ ਿੋਸ ਹਉ ਤਕਉ ਕਤਰ ਤਪਰੁ ਪਾਵਾ ॥

م َے وِچ دوس ہؤ کپؤ رک پِر ناوا ۔۔

ਿੇਰੇ ਅਨੇਕ ਤਪਆਰੇ ਹਉ ਤਪਰ ਤਚਤਿ ਨ ਆਵਾ ॥੨॥

ریتے اپ َیک ایپرے ہؤ پِر ِجت ہن ا وا ۔۔۲۔۔
ਤਜਤਨ ਤਪਰੁ ਰਾਤਵਆ ਸਾ ਭਲੀ ਸੁਹਾਗਤਣ ॥

ب
ھل
س
ِجں پِر راونا سا ی ُ ہانگ ۔۔

ਸੇ ਮੈ ਗੁਣ ਨਾਹੀ ਹਉ ਤਕਆ ਕਰੀ ਿੁਹਾਗਤਣ ॥੩॥

ےس م َے ُگں نایہ ہؤ ایک رکی ُداہنگ ۔۔۳۔۔

ਤਨਿ ਸੁਹਾਗਤਣ ਸਿਾ ਤਪਰੁ ਰਾਵੈ ॥

پِپ ُسہانگ دسا پِر را َوے ۔۔

ਮੈ ਕਰਮਹੀਣ ਕਬ ਹੀ ਗਤਲ ਲਾਵੈ ॥੪॥

الوے ۔۔۴۔۔
م َے رکنیہم بک یہ لگ َ
ਿੂ ਤਪਰੁ ਗੁਣਵੰਿਾ ਹਉ ਅਉਗੁਤਣਆਰਾ ॥

ئُؤ پِر ُگپؤاتن ہؤ او ُگییارا ۔۔

ਮੈ ਤਨਰਗੁਣ ਬਖਤਸ ਨਾਨਕੁ ਵੇਚਾਰਾ ॥੫॥੨॥

نک
م َے پِر ُگں ھس نانک وبچارا ۔۔۵۔۔۲۔۔
ਵਿਹੰਸੁ ਮਹਲਾ ੪ ਘਰੁ ੨

ودسنہ ہلحم  ۴رھگ ۲
ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪਰਸਾਤਿ ॥

اِک اواکنر سیگؤر رپساد ۔۔
ਮੈ ਮਤਨ ਵਿੀ ਆਸ ਹਰੇ ਤਕਉ ਕਤਰ ਹਤਰ ਿਰਸਨੁ ਪਾਵਾ ॥

م َے نم ودی ا س ہرے کپؤ رک ہر درنس ناوا ۔۔

ਹਉ ਜਾਇ ਪੁਛਾ ਅਪਨੇ ਸਿਗੁਰੈ ਗੁਰ ਪੁਤਛ ਮਨੁ ਮੁਗਧੁ ਸਮਝਾਵਾ ॥

ب
ب
ہؤ اجۓ ُجھا اےنپ سیگؤ َرے ُگر ُچھ نم مُگدھ اھجمسوا ۔۔
ਭੂਲਾ ਮਨੁ ਸਮਝੈ ਗੁਰ ਸਬਿੀ ਹਤਰ ਹਤਰ ਸਿਾ ਤਧਆਏ ॥

س
م
ج
ب
ُھؤال نم َھے ُگر دبسی ہر ہر دسا دایھےئ ۔۔

ਨਾਨਕ ਤਜਸੁ ਨਿਤਰ ਕਰੇ ਮੇਰਾ ਤਪਆਰਾ ਸੋ ਹਤਰ ਚਰਣੀ ਤਚਿੁ ਲਾਏ ॥੧॥

نانک ِجس دنر رکے ریما ایپرا وس ہر رچین ِجت الےئ ۔۔۱۔۔

ਹਉ ਸਤਭ ਵੇਸ ਕਰੀ ਤਪਰ ਕਾਰਤਣ ਜੇ ਹਤਰ ਪਰਭ ਸਾਚੇ ਭਾਵਾ ॥

ہؤ سیھ وئَس رکی پِر اکرن ےج ہر رپَھب ساےچ اھبوا ۔۔
ਸੋ ਤਪਰੁ ਤਪਆਰਾ ਮੈ ਨਿਤਰ ਨ ਿੇਖੈ ਹਉ ਤਕਉ ਕਤਰ ਧੀਰਜੁ ਪਾਵਾ ॥

وس پِر ایپرا م َے دنر ہن دےھکی ہؤ کپؤ رک دھترچ ناوا ۔۔

ਤਜਸੁ ਕਾਰਤਣ ਹਉ ਸੀਗਾਰੁ ਸੀਗਾਰੀ ਸੋ ਤਪਰੁ ਰਿਾ ਮੇਰਾ ਅਵਰਾ ॥

ِجس اکرن ہؤ اگیسر اگیسری وس پِر رنا ریما ا َورا ۔۔

ਨਾਨਕ ਧਨੁ ਧੰਨੁ ਧੰਨੁ ਸੋਹਾਗਤਣ ਤਜਤਨ ਤਪਰੁ ਰਾਤਵਅੜਾ ਸਚੁ ਸਵਰਾ ॥੨॥

نھ دنھّ وساہنگ ِجں پِر راوپرا چس وسَرا ۔۔۲۔۔
نانک دنھ د ّ

ਹਉ ਜਾਇ ਪੁਛਾ ਸੋਹਾਗ ਸੁਹਾਗਤਣ ਿੁਸੀ ਤਕਉ ਤਪਰੁ ਪਾਇਅੜਾ ਪਰਭੁ ਮੇਰਾ ॥

ب
ُ
ہؤ اجۓ ُجھا وساہگ ُسہانگ ئسی کپؤ پِر ناپرا رپَھب ریما ۔۔
ਮੈ ਊਪਤਰ ਨਿਤਰ ਕਰੀ ਤਪਤਰ ਸਾਚੈ ਮੈ ਛੋਤਿਅੜਾ ਮੇਰਾ ਿੇਰਾ ॥

م َے اُورپ دنر رکی پِر سا َچے م َے وھچدپرا ریما ریتا ۔۔

ਸਭੁ ਮਨੁ ਿਨੁ ਜੀਉ ਕਰਹੁ ਹਤਰ ਪਰਭ ਕਾ ਇਿੁ ਮਾਰਤਗ ਭੈਣੇ ਤਮਲੀਐ ॥

ب
م
ھ
لی
ی
ِ
پ
پ
َ
سیھ نم نت جپؤ رکوہ ہر رپَھب اک اِت امرگ ے ے ۔۔

ਆਪਨੜਾ ਪਰਭੁ ਨਿਤਰ ਕਤਰ ਿੇਖੈ ਨਾਨਕ ਜੋਤਿ ਜੋਿੀ ਰਲੀਐ ॥੩॥

نک
ا نترا رپَھب دنر رک د َھے نانک وجت وجیت رےئیل ۔۔۳۔۔

ਜੋ ਹਤਰ ਪਰਭ ਕਾ ਮੈ ਿੇਇ ਸਨੇਹਾ ਤਿਸੁ ਮਨੁ ਿਨੁ ਅਪਣਾ ਿੇਵਾ ॥

وج ہر رپَھب اک م َے دےئ سیبہا ئِس نم نت اانپ دئَؤا ۔۔
ਤਨਿ ਪਖਾ ਿੇਰੀ ਸੇਵ ਕਮਾਵਾ ਤਿਸੁ ਆਗੈ ਪਾਣੀ ਢੋਵਾਂ ॥

پِپ اھکپ ریھپی َسیؤ امکوا ئِس ا ےگ ناین دوھوان ۔۔

ਤਨਿ ਤਨਿ ਸੇਵ ਕਰੀ ਹਤਰ ਜਨ ਕੀ ਜੋ ਹਤਰ ਹਤਰ ਕਥਾ ਸੁਣਾਏ ॥

پِپ پِپ َسیؤ رکی ہر نج یک وج ہر ہر اھتک ُسیاےئ ۔۔

ਧਨੁ ਧੰਨੁ ਗੁਰੂ ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰੁ ਪੂਰਾ ਨਾਨਕ ਮਤਨ ਆਸ ਪੁਜਾਏ ॥੪॥

نھ ُگؤ ُرو ُگر سیگؤر ئُؤرا نانک نم ا س ُبچاےئ ۔۔۴۔۔
دنھ د ّ
ਗੁਰੁ ਸਜਣੁ ਮੇਰਾ ਮੇਤਲ ਹਰੇ ਤਜਿੁ ਤਮਤਲ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਤਧਆਵਾ ॥

ُگر نجس ریما م َیل ہرے ِجت مِل ہر نام دایھوا ۔۔

ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਸਹੁ ਹਤਰ ਗੋਸਤਟ ਪੂਛਾਂ ਕਤਰ ਸਾਂਝੀ ਹਤਰ ਗੁਣ ਗਾਵਾਂ ॥

ُگر سیگؤر ناوہس ہر وگست ئُؤاھچن رک سایھجن ہر ُگں اگوان ۔۔
ਗੁਣ ਗਾਵਾ ਤਨਿ ਤਨਿ ਸਿ ਹਤਰ ਕੇ ਮਨੁ ਜੀਵੈ ਨਾਮੁ ਸੁਤਣ ਿੇਰਾ ॥

ُگں اگوا پِپ پِپ دص ہر ےک نم ویجَے نام ُسں ریتا ۔۔

ਨਾਨਕ ਤਜਿੁ ਵੇਲਾ ਤਵਸਰੈ ਮੇਰਾ ਸੁਆਮੀ ਤਿਿੁ ਵੇਲੈ ਮਤਰ ਜਾਇ ਜੀਉ ਮੇਰਾ ॥੫॥

نانک ِجت ونال وِرسَے ریما سُؤا یم پِپ وےلی رم اجۓ جپؤ ریما ۔۔۵۔۔
ਹਤਰ ਵੇਖਣ ਕਉ ਸਭੁ ਕੋਈ ਲੋਚੈ ਸੋ ਵੇਖੈ ਤਜਸੁ ਆਤਪ ਤਵਖਾਲੇ ॥

ہ نک
نک
ج
ھ
سی
ھ
چ
ک
ِ
َ
ر و ں ؤ ھ وکیئ ول َے وس و ے س ا ت وِاھکےل ۔۔
ਤਜਸ ਨੋ ਨਿਤਰ ਕਰੇ ਮੇਰਾ ਤਪਆਰਾ ਸੋ ਹਤਰ ਹਤਰ ਸਿਾ ਸਮਾਲੇ ॥

ِجس ون دنر رکے ریما ایپرا وس ہر ہر دسا امسےل ۔۔

ਸੋ ਹਤਰ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਸਿਾ ਸਿਾ ਸਮਾਲੇ ਤਜਸੁ ਸਿਗੁਰੁ ਪੂਰਾ ਮੇਰਾ ਤਮਤਲਆ ॥

وس ہر ہر نام دسا دسا امسےل ِجس سیگؤر ئُؤرا ریما مل ِیا ۔۔

ਨਾਨਕ ਹਤਰ ਜਨ ਹਤਰ ਇਕੇ ਹੋਏ ਹਤਰ ਜਤਪ ਹਤਰ ਸੇਿੀ ਰਤਲਆ ॥੬॥੧॥੩॥

نانک ہر نج ہر اِےک وہےئ ہر جت ہر َ
سیبی رایل ۔۔۶۔۔۱۔۔۳۔۔

ਵਿਹੰਸੁ ਮਹਲਾ ੫ ਘਰੁ ੧

ودسنہ ہلحم  ۵رھگ ۱
ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪਰਸਾਤਿ ॥

اِک اواکنر سیگؤر رپساد ۔۔
ਅਤਿ ਊਚਾ ਿਾ ਕਾ ਿਰਬਾਰਾ ॥

ات اُواچ نا اک درنارا ۔۔
ਅੰਿੁ ਨਾਹੀ ਤਕਛੁ ਪਾਰਾਵਾਰਾ ॥

ک
اپپ نایہ ِچھ ناراوارا ۔۔

ਕੋਤਟ ਕੋਤਟ ਕੋਤਟ ਲਖ ਧਾਵੈ ॥

اھوے ۔۔
وکت وکت وکت ھکل د َ
ਇਕੁ ਤਿਲੁ ਿਾ ਕਾ ਮਹਲੁ ਨ ਪਾਵੈ ॥੧॥

اک نِل نا اک لحم ہن نا َوے ۔۔۱۔۔

ਸੁਹਾਵੀ ਕਉਣੁ ਸੁ ਵੇਲਾ ਤਜਿੁ ਪਰਭ ਮੇਲਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ُسہاوی کؤن وس ونال ِجت رپَھب ہلیم ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਲਾਖ ਭਗਿ ਜਾ ਕਉ ਆਰਾਧਤਹ ॥

الھک تگھب اج کؤ ا رادھ ِہ ۔۔
ਲਾਖ ਿਪੀਸਰ ਿਪੁ ਹੀ ਸਾਧਤਹ ॥

پ
الھک ییسر پپ یہ سادھ ِہ ۔۔
ਲਾਖ ਜੋਗੀਸਰ ਕਰਿੇ ਜੋਗਾ ॥

الھک وجرسیگ رکےت وجاگ ۔۔

ਲਾਖ ਭੋਗੀਸਰ ਭੋਗਤਹ ਭੋਗਾ ॥੨॥

الھک وھبرسیگ وھبہہگ وھباگ ۔۔۲۔۔
ਘਤਟ ਘਤਟ ਵਸਤਹ ਜਾਣਤਹ ਥੋਰਾ ॥

ٹھگ ٹھگ وسہہ اجہہنِ وھترا ۔۔
ਹੈ ਕੋਈ ਸਾਜਣੁ ਪਰਿਾ ਿੋਰਾ ॥

ےہَ وکیئ سانج رپدا وترا ۔۔
ਕਰਉ ਜਿਨ ਜੇ ਹੋਇ ਤਮਹਰਵਾਨਾ ॥

رکو نتج ےج وہۓ رہموانا ۔۔
ਿਾ ਕਉ ਿੇਈ ਜੀਉ ਕੁਰਬਾਨਾ ॥੩॥

نا کؤ دپبی جپؤ قُرنانا ۔۔۳۔۔

ਤਿਰਿ ਤਿਰਿ ਸੰਿਨ ਪਤਹ ਆਇਆ ॥

س
ب
ب
ھِرت ھِرت ییں بہہ ا نا ۔۔

ਿੂਖ ਭਰਮੁ ਹਮਾਰਾ ਸਗਲ ਤਮਟਾਇਆ ॥

ُدوھک رھبّم امہرا لگس مِیانا ۔۔
ਮਹਤਲ ਬੁਲਾਇਆ ਪਰਭ ਅੰਤਮਰਿੁ ਭੂੰਚਾ ॥

ب
لحم ُنالنا رپَھب ارمِت ُھؤاچن ۔۔

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਪਰਭੁ ਮੇਰਾ ਊਚਾ ॥੪॥੧॥

وہک نانک رپَھب ریما اُواچ ۔۔۴۔۔۱۔۔
ਵਿਹੰਸੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥

ودسنہ ہلحم ۵۔۔

ਧਨੁ ਸੁ ਵੇਲਾ ਤਜਿੁ ਿਰਸਨੁ ਕਰਣਾ ॥

دنھ وس ونال ِجت درنس رکنا ۔۔
ਹਉ ਬਤਲਹਾਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਚਰਣਾ ॥੧॥

ہؤ اہلبری سیگؤر رچنا ۔۔۱۔۔

ਜੀਅ ਕੇ ਿਾਿੇ ਪਰੀਿਮ ਪਰਭ ਮੇਰੇ ॥

ایج ےک داےت رپمتی رپَھب ریمے ۔۔
ਮਨੁ ਜੀਵੈ ਪਰਭ ਨਾਮੁ ਤਚਿੇਰੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

نم ویجَے رپَھب نام ِجیترے ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਸਚੁ ਮੰਿੁ ਿੁਮਾਰਾ ਅੰਤਮਰਿ ਬਾਣੀ ॥

چس میتر ُبمارا ارمِت ناین ۔۔

ਸੀਿਲ ਪੁਰਖ ਤਿਰਸਤਟ ਸੁਜਾਣੀ ॥੨॥

لتیس ُپرھک د ِرست سُچاین ۔۔۲۔۔

ਸਚੁ ਹੁਕਮੁ ਿੁਮਾਰਾ ਿਖਤਿ ਤਨਵਾਸੀ ॥

ک
چس ُچ م ُبمارا تخت ئِؤایس ۔۔

ਆਇ ਨ ਜਾਵੈ ਮੇਰਾ ਪਰਭੁ ਅਤਬਨਾਸੀ ॥੩॥

اجوے ریما رپَھب اپِیایس ۔۔۳۔۔
ا ۓ ہن َ
ਿੁਮ ਤਮਹਰਵਾਨ ਿਾਸ ਹਮ ਿੀਨਾ ॥

ُب

م رہموان داس مہ دِانی ۔۔

ਨਾਨਕ ਸਾਤਹਬੁ ਭਰਪੁਤਰ ਲੀਣਾ ॥੪॥੨॥

نانک اصجِت رھب ُپر انیل ۔۔۴۔۔۲۔۔

ਵਿਹੰਸੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥

ودسنہ ہلحم ۵۔۔
ਿੂ ਬੇਅੰਿੁ ਕੋ ਤਵਰਲਾ ਜਾਣੈ ॥

ئُؤ ےباپپ وک وِرال اج ئَے ۔۔
ਗੁਰ ਪਰਸਾਤਿ ਕੋ ਸਬਤਿ ਪਛਾਣੈ ॥੧॥

ُگر رپساد وک دبس اھچپ ئَے ۔۔۱۔۔
ਸੇਵਕ ਕੀ ਅਰਿਾਤਸ ਤਪਆਰੇ ॥

ویسک یک ارداس ایپرے ۔۔
ਜਤਪ ਜੀਵਾ ਪਰਭ ਚਰਣ ਿੁਮਾਰੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

جت ویجا رپَھب رچن ُبمارے ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਿਇਆਲ ਪੁਰਖ ਮੇਰੇ ਪਰਭ ਿਾਿੇ ॥

دنال ُپرھک ریمے رپَھب داےت ۔۔
ਤਜਸਤਹ ਜਨਾਵਹੁ ਤਿਨਤਹ ਿੁਮ ਜਾਿੇ ॥੨॥

ُب
جسہہ انجووہ پ ِبہہ م اجےت ۔۔۲۔۔
ਸਿਾ ਸਿਾ ਜਾਈ ਬਤਲਹਾਰੀ ॥

دسا دسا اجیئ اہلبری ۔۔
ਇਿ ਉਿ ਿੇਖਉ ਓਟ ਿੁਮਾਰੀ ॥੩॥

نک
اِت اُت د ھؤ اوت ُبماری ۔۔۳۔۔
ਮੋਤਹ ਤਨਰਗੁਣ ਗੁਣੁ ਤਕਛੂ ਨ ਜਾਿਾ ॥

کِج
ومےھ پِر ُگں ُگں ُھؤ ہن اجنا ۔۔

ਨਾਨਕ ਸਾਧੂ ਿੇਤਖ ਮਨੁ ਰਾਿਾ ॥੪॥੩॥

نانک سا ُدوھ دھکی نم رانا ۔۔۴۔۔۳۔۔
ਵਿਹੰਸੁ ਮਃ ੫ ॥

ودسنہ م۵ :۔۔
ਅੰਿਰਜਾਮੀ ਸੋ ਪਰਭੁ ਪੂਰਾ ॥

ارتناجیم وس رپَھب ئُؤرا ۔۔
ਿਾਨੁ ਿੇਇ ਸਾਧੂ ਕੀ ਧੂਰਾ ॥੧॥

دان َدےئ سا ُدوھ یک دھُؤرا ۔۔۱۔۔
ਕਤਰ ਤਕਰਪਾ ਪਰਭ ਿੀਨ ਿਇਆਲਾ ॥

رک کِرنا رپَھب دِنی دناال ۔۔

ਿੇਰੀ ਓਟ ਪੂਰਨ ਗੋਪਾਲਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ریتی اوت ئُؤرن وگناال ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਜਤਲ ਥਤਲ ਮਹੀਅਤਲ ਰਤਹਆ ਭਰਪੂਰੇ ॥

م
لج لھت ہییل رایہ رھبوپُرے ۔۔
ਤਨਕਤਟ ਵਸੈ ਨਾਹੀ ਪਰਭੁ ਿੂਰੇ ॥੨॥

نکِت و سَے نایہ رپَھب ُدورے ۔۔۲۔۔
ਤਜਸ ਨੋ ਨਿਤਰ ਕਰੇ ਸੋ ਤਧਆਏ ॥

ِجس ون دنر رکے وس دایھےئ ۔۔
ਆਿ ਪਹਰ ਹਤਰ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਏ ॥੩॥

ا ھٹ رہپ ہر ےک ُگں اگےئ ۔۔۳۔۔

ਜੀਅ ਜੰਿ ਸਗਲੇ ਪਰਤਿਪਾਰੇ ॥

یج جپت ےلگس رپَپ ِیارے ۔۔
ਸਰਤਨ ਪਤਰਓ ਨਾਨਕ ਹਤਰ ਿੁਆਰੇ ॥੪॥੪॥

رسن رپوی نانک ہر ُدوارے ۔۔۴۔۔۴۔۔
ਵਿਹੰਸੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥

ودسنہ ہلحم ۵۔۔
ਿੂ ਵਿ ਿਾਿਾ ਅੰਿਰਜਾਮੀ ॥

ئُؤ ود دانا ارتناجیم ۔۔

ਸਭ ਮਤਹ ਰਤਵਆ ਪੂਰਨ ਪਰਭ ਸੁਆਮੀ ॥੧॥

سیھ ہہم ر َونا ئُؤرن رپَھب سُؤا یم ۔۔۱۔۔
ਮੇਰੇ ਪਰਭ ਪਰੀਿਮ ਨਾਮੁ ਅਧਾਰਾ ॥

ریمے رپَھب رپمتی نام اداھرا ۔۔
ਹਉ ਸੁਤਣ ਸੁਤਣ ਜੀਵਾ ਨਾਮੁ ਿੁਮਾਰਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ہؤ ُسں ُسں ویجا نام ُبمارا ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਿੇਰੀ ਸਰਤਣ ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰੇ ਪੂਰੇ ॥

ریتی رسن سیگؤر ریمے ئُؤرے ۔۔
ਮਨੁ ਤਨਰਮਲੁ ਹੋਇ ਸੰਿਾ ਧੂਰੇ ॥੨॥

نم پِرلم وہۓ سییا دھُؤرے ۔۔۲۔۔
ਚਰਨ ਕਮਲ ਤਹਰਿੈ ਉਤਰ ਧਾਰੇ ॥

رچن لمک ہِر َدے اُر داھرے ۔۔

ਿੇਰੇ ਿਰਸਨ ਕਉ ਜਾਈ ਬਤਲਹਾਰੇ ॥੩॥

ریتے درنس کؤ اجیئ اہلبرے ۔۔۳۔۔
ਕਤਰ ਤਕਰਪਾ ਿੇਰੇ ਗੁਣ ਗਾਵਾ ॥

رک کِرنا ریتے ُگں اگوا ۔۔

ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਜਪਿ ਸੁਖੁ ਪਾਵਾ ॥੪॥੫॥

نانک نام جپت ُسکھ ناوا ۔۔۴۔۔۵۔۔
ਵਿਹੰਸੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥

ودسنہ ہلحم ۵۔۔
ਸਾਧਸੰਤਗ ਹਤਰ ਅੰਤਮਰਿੁ ਪੀਜੈ ॥

سادھسیگ ہر ارمت پبج َے ۔۔

ਨਾ ਜੀਉ ਮਰੈ ਨ ਕਬਹੂ ਛੀਜੈ ॥੧॥

کب چ
ھب
ج
َے ۔۔۱۔۔
ہن جپؤ م َ َرے ہن ُہؤ
ਵਿਭਾਗੀ ਗੁਰੁ ਪੂਰਾ ਪਾਈਐ ॥

وداھبیگ ُگر ئُؤرا نا پپَے ۔۔

ਗੁਰ ਤਕਰਪਾ ਿੇ ਪਰਭੂ ਤਧਆਈਐ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ب
ُگر کِرنا ےت رپ ُھؤ دایھ نیپے َ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਰਿਨ ਜਵਾਹਰ ਹਤਰ ਮਾਣਕ ਲਾਲਾ ॥

رنت وجاہر ہر امنک الال ۔۔
ਤਸਮਤਰ ਤਸਮਤਰ ਪਰਭ ਭਏ ਤਨਹਾਲਾ ॥੨॥

ِسمر ِسمر رپَھب ےئھب بِہاال ۔۔۲۔۔

ਜਿ ਕਿ ਪੇਖਉ ਸਾਧੂ ਸਰਣਾ ॥

پی ک
ھ
جت تک ؤ سا ُدوھ رسنا ۔۔

ਹਤਰ ਗੁਣ ਗਾਇ ਤਨਰਮਲ ਮਨੁ ਕਰਣਾ ॥੩॥

ہر ُگں اگۓ پِرلم نم رکنا ۔۔۳۔۔

ਘਟ ਘਟ ਅੰਿਤਰ ਮੇਰਾ ਸੁਆਮੀ ਵੂਿਾ ॥

ٹھگ ٹھگ ارتن ریما سُؤا یم ُوواھٹ ۔۔
ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਪਾਇਆ ਪਰਭੁ ਿੂਿਾ ॥੪॥੬॥

نانک نام نانا رپَھب ئُؤاھٹ ۔۔۴۔۔۶۔۔
ਵਿਹੰਸੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥

ودسنہ ہلحم ۵۔۔
ਤਵਸਰੁ ਨਾਹੀ ਪਰਭ ਿੀਨ ਿਇਆਲਾ ॥

وِرس نایہ رپَھب دِنی دناال ۔۔
ਿੇਰੀ ਸਰਤਣ ਪੂਰਨ ਤਕਰਪਾਲਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ریتی رسن ئُؤرن کِرناال ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਜਹ ਤਚਤਿ ਆਵਤਹ ਸੋ ਥਾਨੁ ਸੁਹਾਵਾ ॥

ہہج ِجت ا وہِ وس اھتن ُسہاوا ۔۔
ਤਜਿੁ ਵੇਲਾ ਤਵਸਰਤਹ ਿਾ ਲਾਗੈ ਹਾਵਾ ॥੧॥

ِجت ونال وِرس ِہے نا ال َگے اہوا ۔۔۱۔۔
ਿੇਰੇ ਜੀਅ ਿੂ ਸਿ ਹੀ ਸਾਥੀ ॥

ریتے ایج ئُؤ دص یہ سایھت ۔۔

ਸੰਸਾਰ ਸਾਗਰ ਿੇ ਕਢੁ ਿੇ ਹਾਥੀ ॥੨॥

اسنسر سارگ ےت ڈکھ دے اہیھت ۔۔۲۔۔
ਆਵਣੁ ਜਾਣਾ ਿੁਮ ਹੀ ਕੀਆ ॥

ُب
ا ون اجنا م یہ ک ِیا ۔۔

ਤਜਸੁ ਿੂ ਰਾਖਤਹ ਤਿਸੁ ਿੂਖੁ ਨ ਥੀਆ ॥੩॥

ِجس ئُؤ راکھہہ ئِس ُدوھک ہن بھِیا ۔۔۳۔۔
ਿੂ ਏਕੋ ਸਾਤਹਬੁ ਅਵਰੁ ਨ ਹੋਤਰ ॥

ئُؤ اوکی اصجِت ا َور ہن وہر ۔۔

ਤਬਨਉ ਕਰੈ ਨਾਨਕੁ ਕਰ ਜੋਤਰ ॥੪॥੭॥

پِپؤ رکَے نانک رک وجر ۔۔۴۔۔۷۔۔
ਵਿਹੰਸੁ ਮਃ ੫ ॥

ودسنہ م۵ :۔۔
ਿੂ ਜਾਣਾਇਤਹ ਿਾ ਕੋਈ ਜਾਣੈ ॥

ئُؤ اجنابہ ِہ نا وکیئ اج ئَے ۔۔

ਿੇਰਾ ਿੀਆ ਨਾਮੁ ਵਖਾਣੈ ॥੧॥

ریتا دِنا نام واھک ئَے ۔۔۱۔۔

ਿੂ ਅਚਰਜੁ ਕੁਿਰਤਿ ਿੇਰੀ ਤਬਸਮਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ئُؤ ارچچ قُدرت ریتی ِئسما ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਿੁਧੁ ਆਪੇ ਕਾਰਣੁ ਆਪੇ ਕਰਣਾ ॥

ُندھ ا ےپ اکرن ا ےپ رکنا ۔۔

ਹੁਕਮੇ ਜੰਮਣੁ ਹੁਕਮੇ ਮਰਣਾ ॥੨॥

چ
ُچکمے مّں ُچکمے

رمنا ۔۔۲۔۔

ਨਾਮੁ ਿੇਰਾ ਮਨ ਿਨ ਆਧਾਰੀ ॥

نام ریتا نم نت ا داھری ۔۔
ਨਾਨਕ ਿਾਸੁ ਬਖਸੀਸ ਿੁਮਾਰੀ ॥੩॥੮॥

ن کھ
سی
ُ
ب
نانک داس س ماری ۔۔۳۔۔۸۔۔
ਵਿਹੰਸੁ ਮਹਲਾ ੫ ਘਰੁ ੨

ودسنہ ہلحم  ۵رھگ ۲
ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪਰਸਾਤਿ ॥

اِک اواکنر سیگؤر رپساد ۔۔
ਮੇਰੈ ਅੰਿਤਰ ਲੋਚਾ ਤਮਲਣ ਕੀ ਤਪਆਰੇ ਹਉ ਤਕਉ ਪਾਈ ਗੁਰ ਪੂਰੇ ॥

ریمَے ارتن ولاچ مل ِں یک ایپرے ہؤ کپؤ نایئ ُگر ئُؤرے ۔۔
ਜੇ ਸਉ ਖੇਲ ਖੇਲਾਈਐ ਬਾਲਕੁ ਰਤਹ ਨ ਸਕੈ ਤਬਨੁ ਖੀਰੇ ॥

ک
ک
ےکس پِں ِھترے ۔۔
ےجوسٔ لیھک ھیال نیپے ناکل رہِ ہن َ
ਮੇਰੈ ਅੰਿਤਰ ਭੁਖ ਨ ਉਿਰੈ ਅੰਮਾਲੀ ਜੇ ਸਉ ਭੋਜਨ ਮੈ ਨੀਰੇ ॥

ب
ھ
ک
م
ُ
ُ
وس وھبنج َے رینے ۔۔
ریمَے ارتن ھ ہن ارتَے اامنیل ےج َ
ਮੇਰੈ ਮਤਨ ਿਤਨ ਪਰੇਮੁ ਤਪਰੰਮ ਕਾ ਤਬਨੁ ਿਰਸਨ ਤਕਉ ਮਨੁ ਧੀਰੇ ॥੧॥

ریمَے نم نت رپمی پِر ّم اک پِں درنس کپؤ نم دھترے ۔۔۱۔۔
ਸੁਤਣ ਸਜਣ ਮੇਰੇ ਪਰੀਿਮ ਭਾਈ ਮੈ ਮੇਤਲਹੁ ਤਮਿੁ ਸੁਖਿਾਿਾ ॥

ُسں نجس ریمے رپمتی اھبیئ م َے میلہؤ ِمتر ُسکھدانا ۔۔

ਓਹੁ ਜੀਅ ਕੀ ਮੇਰੀ ਸਭ ਬੇਿਨ ਜਾਣੈ ਤਨਿ ਸੁਣਾਵੈ ਹਤਰ ਕੀਆ ਬਾਿਾ ॥

او ُہ ایج یک ریمی سیھ پ َیدن اج ئَے پِپ ُسیا َوے ہر ک ِیا نانا ۔۔

ਹਉ ਇਕੁ ਤਖਨੁ ਤਿਸੁ ਤਬਨੁ ਰਤਹ ਨ ਸਕਾ ਤਜਉ ਚਾਤਿਰਕੁ ਜਲ ਕਉ ਤਬਲਲਾਿਾ ॥

ک
ہؤ اِک ھِں ئِس پِں رہِ ہن اکس ِج ٔپؤ اچرتِک لج کؤ نِلالنا ۔۔

ਹਉ ਤਕਆ ਗੁਣ ਿੇਰੇ ਸਾਤਰ ਸਮਾਲੀ ਮੈ ਤਨਰਗੁਣ ਕਉ ਰਤਖ ਲੇਿਾ ॥੨॥

ہؤ ایک ُگں ریتے سار امسیل م َے پِر ُگں کؤ رھک اتیل ۔۔۲۔۔

ਹਉ ਭਈ ਉਿੀਣੀ ਕੰਿ ਕਉ ਅੰਮਾਲੀ ਸੋ ਤਪਰੁ ਕਤਿ ਨੈਣੀ ਿੇਖਾ ॥

ہؤ یئھب اُدینی کپت کؤ اامنیل وس پِر دک نَیبی داھکی ۔۔
ਸਤਭ ਰਸ ਭੋਗਣ ਤਵਸਰੇ ਤਬਨੁ ਤਪਰ ਤਕਿੈ ਨ ਲੇਖਾ ॥

سیھ رس وھبنگ وِرسے پِں پِر ک ِ َپے ہن اھکیل ۔۔
ਇਹੁ ਕਾਪੜੁ ਿਤਨ ਨ ਸੁਖਾਵਈ ਕਤਰ ਨ ਸਕਉ ਹਉ ਵੇਸਾ ॥

اوہی اکڑپ نت ہن ُسکھاویئ رک ہن سکؤ ہؤ واسی ۔۔

ਤਜਨੀ ਸਖੀ ਲਾਲੁ ਰਾਤਵਆ ਤਪਆਰਾ ਤਿਨ ਆਗੈ ਹਮ ਆਿੇਸਾ ॥੩॥

ِجبی یھکس الل راونا ایپرا پِں ا ےگ مہ ا داسی ۔۔۳۔۔

ਮੈ ਸਤਭ ਸੀਗਾਰ ਬਣਾਇਆ ਅੰਮਾਲੀ ਤਬਨੁ ਤਪਰ ਕਾਤਮ ਨ ਆਏ ॥

م َے سیھ اگیسر انبنا اامنیل پِں پِر اکم ہن ا ےئ ۔۔

ਜਾ ਸਤਹ ਬਾਿ ਨ ਪੁਛੀਆ ਅੰਮਾਲੀ ਿਾ ਤਬਰਥਾ ਜੋਬਨੁ ਸਭੁ ਜਾਏ ॥

ب
ُج
سی
پ
ھ
ِ
اج سہ ِہ نات ہن ِیا اامنیل نا راھت وجنب ھ اجےئ ۔۔
ਧਨੁ ਧਨੁ ਿੇ ਸੋਹਾਗਣੀ ਅੰਮਾਲੀ ਤਜਨ ਸਹੁ ਰਤਹਆ ਸਮਾਏ ॥

دنھ دنھ ےت وساہینگ اامنیل ِجں َسہؤ رایہ امسےئ ۔۔

ਹਉ ਵਾਤਰਆ ਤਿਨ ਸੋਹਾਗਣੀ ਅੰਮਾਲੀ ਤਿਨ ਕੇ ਧੋਵਾ ਸਿ ਪਾਏ ॥੪॥

ہؤ وارنا پِں وساہینگ اامنیل پِں ےک دوھوا دص ناےئ ۔۔۴۔۔

ਤਜਚਰੁ ਿੂਜਾ ਭਰਮੁ ਸਾ ਅੰਮਾਲੀ ਤਿਚਰੁ ਮੈ ਜਾਤਣਆ ਪਰਭੁ ਿੂਰੇ ॥

ب
چ
چر ُدواج رھبم سا اامنیل ِچر م َے اجاین رپَھب ُدورے ۔۔

ਜਾ ਤਮਤਲਆ ਪੂਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੰਮਾਲੀ ਿਾ ਆਸਾ ਮਨਸਾ ਸਭ ਪੂਰੇ ॥

اج مل ِیا ئُؤرا سیگؤرو اامنیل نا ا سا اسنم سیھ ئُؤرے ۔۔

ਮੈ ਸਰਬ ਸੁਖਾ ਸੁਖ ਪਾਇਆ ਅੰਮਾਲੀ ਤਪਰੁ ਸਰਬ ਰਤਹਆ ਭਰਪੂਰੇ ॥

م َے رست ُسکھا ُسکھ نانا اامنیل پِر رست رایہ رھبوپُرے ۔۔

ਜਨ ਨਾਨਕ ਹਤਰ ਰੰਗੁ ਮਾਤਣਆ ਅੰਮਾਲੀ ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਕੈ ਲਤਗ ਪੈਰੇ ॥੫॥੧॥੯॥

نج نانک ہر رنگ اماین اامنیل ُگر سیگؤر ےکَ گل َنترے ۔۔۵۔۔۱۔۔۹۔۔
ਵਿਹੰਸੁ ਮਹਲਾ ੩ ਅਸਟਪਿੀਆ

ودسنہ ہلحم  ۳اسییدنا
ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪਰਸਾਤਿ ॥

اِک اواکنر سیگؤر رپساد ۔۔
ਸਚੀ ਬਾਣੀ ਸਚੁ ਧੁਤਨ ਸਚੁ ਸਬਿੁ ਵੀਚਾਰਾ ॥

یچس ناین چس د ُھں چس دبس وبچارا ۔۔

ਅਨਤਿਨੁ ਸਚੁ ਸਲਾਹਣਾ ਧਨੁ ਧਨੁ ਵਿਭਾਗ ਹਮਾਰਾ ॥੧॥

ادنِن چس سالانہ دنھ دنھ وداھبگ امہرا ۔۔۱۔۔
ਮਨ ਮੇਰੇ ਸਾਚੇ ਨਾਮ ਤਵਟਹੁ ਬਤਲ ਜਾਉ ॥

نم ریمے ساےچ نام وِوہٹ نل اجو ۔۔

ਿਾਸਤਨ ਿਾਸਾ ਹੋਇ ਰਹਤਹ ਿਾ ਪਾਵਤਹ ਸਚਾ ਨਾਉ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

دانس داسا وہۓ رہہہ نا ناوہِ اچس ناو ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਤਜਹਵਾ ਸਚੀ ਸਤਚ ਰਿੀ ਿਨੁ ਮਨੁ ਸਚਾ ਹੋਇ ॥

چہؤا یچس چس ریت نت نم اچس وہۓ ۔۔

ਤਬਨੁ ਸਾਚੇ ਹੋਰੁ ਸਾਲਾਹਣਾ ਜਾਸਤਹ ਜਨਮੁ ਸਭੁ ਖੋਇ ॥੨॥

وھکۓ ۔۔۲۔۔
پِں ساےچ وہر ساالانہ اجسہ ِہ منج سیھ
ِ
ਸਚੁ ਖੇਿੀ ਸਚੁ ਬੀਜਣਾ ਸਾਚਾ ਵਾਪਾਰਾ ॥

چس یتیھک چس انجیب سااچ وانارا ۔۔
ਅਨਤਿਨੁ ਲਾਹਾ ਸਚੁ ਨਾਮੁ ਧਨੁ ਭਗਤਿ ਭਰੇ ਭੰਿਾਰਾ ॥੩॥

ادنِن الاہ چس نام دنھ تگھب رھبے ڈنھبارا ۔۔۳۔۔
ਸਚੁ ਖਾਣਾ ਸਚੁ ਪੈਨਣਾ ਸਚੁ ਟੇਕ ਹਤਰ ਨਾਉ ॥

چس اھکنا چس پیییا چس کیٹ ہر ناو ۔۔

ਤਜਸ ਨੋ ਬਖਸੇ ਤਿਸੁ ਤਮਲੈ ਮਹਲੀ ਪਾਏ ਥਾਉ ॥੪॥

نک
ئ
ھ
ِ
َ
ل
س
م
ِ
ِجس ون ے س ے یلحم ناےئ اھتو ۔۔۴۔۔

ਆਵਤਹ ਸਚੇ ਜਾਵਤਹ ਸਚੇ ਤਿਤਰ ਜੂਨੀ ਮੂਤਲ ਨ ਪਾਤਹ ॥

ب
ا وہِ ےچس اجوہِ ےچس ھِر وجین مُؤل ہن ناےہ ۔۔

ਗੁਰਮੁਤਖ ਿਤਰ ਸਾਚੈ ਸਤਚਆਰ ਹਤਹ ਸਾਚੇ ਮਾਤਹ ਸਮਾਤਹ ॥੫॥

ُگرمُکھ در سا َچے سچیار ہہہ ساےچ امہِ امسےہ ۔۔۵۔۔
ਅੰਿਰੁ ਸਚਾ ਮਨੁ ਸਚਾ ਸਚੀ ਤਸਿਤਿ ਸਨਾਇ ॥

ارتن اچس نم اچس یچس صِفت انسۓ ۔۔

ਸਚੈ ਥਾਤਨ ਸਚੁ ਸਾਲਾਹਣਾ ਸਤਿਗੁਰ ਬਤਲਹਾਰੈ ਜਾਉ ॥੬॥

س
اہلبرے اجو ۔۔۶۔۔
ج َے اھتن چس ساالانہ سیگؤر َ

ਸਚੁ ਵੇਲਾ ਮੂਰਿੁ ਸਚੁ ਤਜਿੁ ਸਚੇ ਨਾਤਲ ਤਪਆਰੁ ॥

چس ونال مُؤرت چس ِجت ےچس نال ایپر ۔۔
ਸਚੁ ਵੇਖਣਾ ਸਚੁ ਬੋਲਣਾ ਸਚਾ ਸਭੁ ਆਕਾਰੁ ॥੭॥

چس وانھکی چس وبانل اچس سیھ ا اکر ۔۔۷۔۔

ਨਾਨਕ ਸਚੈ ਮੇਲੇ ਿਾ ਤਮਲੇ ਆਪੇ ਲਏ ਤਮਲਾਇ ॥

نانک سج َے م َیلے نا مل ِے ا ےپ ےئل مِال ئِے ۔۔

ਤਜਉ ਭਾਵੈ ਤਿਉ ਰਖਸੀ ਆਪੇ ਕਰੇ ਰਜਾਇ ॥੮॥੧॥

ِجپؤٔ اھبوے پپؤ ریسھک ا ےپ رکے راج ئِے ۔۔۸۔۔۱۔۔
ਵਿਹੰਸੁ ਮਹਲਾ ੩ ॥

ودسنہ ہلحم ۳۔۔
ਮਨੂਆ ਿਹ ਤਿਸ ਧਾਵਿਾ ਓਹੁ ਕੈਸੇ ਹਤਰ ਗੁਣ ਗਾਵੈ ॥

ُگ
م ُپؤا دہ دِس داھودا اوہ َ
اگوے ۔۔
کیسے ہر ں َ

ਇੰਿਰੀ ਤਵਆਤਪ ਰਹੀ ਅਤਧਕਾਈ ਕਾਮੁ ਿੋਧੁ ਤਨਿ ਸੰਿਾਵੈ ॥੧॥

اِدنری ونات ریہ ا ِدھکایئ اکم رکودھ پِپ سییا َوے ۔۔۱۔۔
ਵਾਹੁ ਵਾਹੁ ਸਹਜੇ ਗੁਣ ਰਵੀਜੈ ॥

س
واوہ واوہ ہجے ُگں رو بج َے ۔۔

ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਇਸੁ ਜੁਗ ਮਤਹ ਿੁਲਭੁ ਹੈ ਗੁਰਮਤਿ ਹਤਰ ਰਸੁ ਪੀਜੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

رام نام اِس چگ ہہم ُدھبل ےہَ ُگرمت ہر رس پبج َے ۔۔۱۔۔راہو۔۔

ਸਬਿੁ ਚੀਤਨ ਮਨੁ ਤਨਰਮਲੁ ਹੋਵੈ ਿਾ ਹਤਰ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਵੈ ॥

ُگ
چی
اگوے ۔۔
وہوے نا ہر ےک ں َ
دبس ِ ں نم پِرلم َ
ਗੁਰਮਿੀ ਆਪੈ ਆਪੁ ਪਛਾਣੈ ਿਾ ਤਨਜ ਘਤਰ ਵਾਸਾ ਪਾਵੈ ॥੨॥

ِب
ُگریتم ا ےپ ا ت اھچپ ئَے نا ج رھگ واسا نا َوے ۔۔۲۔۔
ਏ ਮਨ ਮੇਰੇ ਸਿਾ ਰੰਤਗ ਰਾਿੇ ਸਿਾ ਹਤਰ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਉ ॥

اے نم ریمے دسا رنگ راےت دسا ہر ےک ُگں اگو ۔۔
ਹਤਰ ਤਨਰਮਲੁ ਸਿਾ ਸੁਖਿਾਿਾ ਮਤਨ ਤਚੰਤਿਆ ਿਲੁ ਪਾਉ ॥੩॥

ہر پِرلم دسا ُسکھدانا نم ِجیدنا لھپ ناو ۔۔۳۔۔
ਹਮ ਨੀਚ ਸੇ ਊਿਮ ਭਏ ਹਤਰ ਕੀ ਸਰਣਾਈ ॥

مہ چین ےس اُومت ےئھب ہر یک رسنایئ ۔۔
ਪਾਥਰੁ ਿੁਬਿਾ ਕਾਤਢ ਲੀਆ ਸਾਚੀ ਵਤਿਆਈ ॥੪॥

نارھت ُددبا اکدھ ایل سایچ ودنایئ ۔۔۴۔۔
ਤਬਖੁ ਸੇ ਅੰਤਮਰਿ ਭਏ ਗੁਰਮਤਿ ਬੁਤਧ ਪਾਈ ॥

نِکھ ےس ارمِت ےئھب ُگرمت ُندھ نایئ ۔۔

ਅਕਹੁ ਪਰਮਲ ਭਏ ਅੰਿਤਰ ਵਾਸਨਾ ਵਸਾਈ ॥੫॥

اَوہک رپلم ےئھب ارتن واانس وسایئ ۔۔۵۔۔
ਮਾਣਸ ਜਨਮੁ ਿੁਲੰਭੁ ਹੈ ਜਗ ਮਤਹ ਖਤਟਆ ਆਇ ॥

ےہ چگ ہہم ایٹھک ا ۓ ۔۔
امسن منج ُدلمبھ َ

ਪੂਰੈ ਭਾਤਗ ਸਤਿਗੁਰੁ ਤਮਲੈ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਤਧਆਇ ॥੬॥

ئُؤ َرے اھبگ سیگؤر ملَ ِے ہر نام دایھۓ ۔۔۶۔۔

ਮਨਮੁਖ ਭੂਲੇ ਤਬਖੁ ਲਗੇ ਅਤਹਲਾ ਜਨਮੁ ਗਵਾਇਆ ॥

مبمُک ب
ن
ک
ھ
ہ
َ
ُ
ِ
ھ ؤےل ھ ےگل ا ال منج وگَانا ۔۔

ਹਤਰ ਕਾ ਨਾਮੁ ਸਿਾ ਸੁਖ ਸਾਗਰੁ ਸਾਚਾ ਸਬਿੁ ਨ ਭਾਇਆ ॥੭॥

ہر اک نام دسا ُسکھ سارگ سااچ دبس ہن اھبنا ۔۔۷۔۔

ਮੁਖਹੁ ਹਤਰ ਹਤਰ ਸਭੁ ਕੋ ਕਰੈ ਤਵਰਲੈ ਤਹਰਿੈ ਵਸਾਇਆ ॥

ک
م ُ ھہؤ ہر ہر سیھ وک رکَے وِر لَے ہِر َدے وسانا ۔۔

ਨਾਨਕ ਤਜਨ ਕੈ ਤਹਰਿੈ ਵਤਸਆ ਮੋਖ ਮੁਕਤਿ ਤਿਨਹ ਪਾਇਆ ॥੮॥੨॥

نانک ِجں ےکَ ہِر َدے وایس ومھک مُکت پ ِبہھ نانا ۔۔۸۔۔۲۔۔
ਵਿਹੰਸੁ ਮਹਲਾ ੧ ਛੰਿ

ودسنہ ہلحم  ۱چھپت

ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪਰਸਾਤਿ ॥

اِک اواکنر سیگؤر رپساد ۔۔
ਕਾਇਆ ਕੂਤੜ ਤਵਗਾਤੜ ਕਾਹੇ ਨਾਈਐ ॥

اکنا ُکؤر وِاگر اکےہ نا نیپے َ۔۔

ਨਾਿਾ ਸੋ ਪਰਵਾਣੁ ਸਚੁ ਕਮਾਈਐ ॥

ناطہ وس رپوان چس امک پپَے ۔۔

ਜਬ ਸਾਚ ਅੰਿਤਰ ਹੋਇ ਸਾਚਾ ਿਾਤਮ ਸਾਚਾ ਪਾਈਐ ॥

جت ساچ ادنر وہۓ سااچ نام سااچ نا پپَے ۔۔

ਤਲਖੇ ਬਾਝਹੁ ਸੁਰਤਿ ਨਾਹੀ ਬੋਤਲ ਬੋਤਲ ਗਵਾਈਐ ॥

لک
ِھے ناچہؤ ُسرت نایہ وبل وبل وگَاےیئَ ۔۔

ਤਜਥੈ ਜਾਇ ਬਹੀਐ ਭਲਾ ਕਹੀਐ ਸੁਰਤਿ ਸਬਿੁ ਤਲਖਾਈਐ ॥

جب
ب
ِ ھے اجۓ بہیپے ھال کہ ٔپے َ ُسرت دبس لک ِھا پ ٔپے ۔۔
ਕਾਇਆ ਕੂਤੜ ਤਵਗਾਤੜ ਕਾਹੇ ਨਾਈਐ ॥੧॥

اکنا ُکؤر وِاگر اکےہ نا نیپے َ۔۔۱۔۔

ਿਾ ਮੈ ਕਤਹਆ ਕਹਣੁ ਜਾ ਿੁਝੈ ਕਹਾਇਆ ॥

ُب َج
ھ
نا م َے کہیا کہں اج ے اہکنا ۔۔

ਅੰਤਮਰਿੁ ਹਤਰ ਕਾ ਨਾਮੁ ਮੇਰੈ ਮਤਨ ਭਾਇਆ ॥

ارمِت ہر اک نام ریمَے نم اھبنا ۔۔
ਨਾਮੁ ਮੀਿਾ ਮਨਤਹ ਲਾਗਾ ਿੂਤਖ ਿੇਰਾ ਢਾਤਹਆ ॥

نام اھٹیم مبہہ الاگ ُدوھک دریہ داھایہ ۔۔
ਸੂਖੁ ਮਨ ਮਤਹ ਆਇ ਵਤਸਆ ਜਾਤਮ ਿੈ ਿੁਰਮਾਇਆ ॥

سُؤھک نم ہہم ا ۓ وایس اجم َئے فُرامنا ۔۔

ਨਿਤਰ ਿੁਧੁ ਅਰਿਾਤਸ ਮੇਰੀ ਤਜੰਤਨ ਆਪੁ ਉਪਾਇਆ ॥

دنر ُندھ ارداس ریمی ِج ّں ا ت اُناِنا ۔۔

ਿਾ ਮੈ ਕਤਹਆ ਕਹਣੁ ਜਾ ਿੁਝੈ ਕਹਾਇਆ ॥੨॥

ُبج
ھ
َ
نا م َے کہیا کہں اج ے اہکنا ۔۔۲۔۔

ਵਾਰੀ ਖਸਮੁ ਕਢਾਏ ਤਕਰਿੁ ਕਮਾਵਣਾ ॥

ک
ھ
س
ک
واری م ڈکاھےئ ِرت امکونا ۔۔

ਮੰਿਾ ਤਕਸੈ ਨ ਆਤਖ ਝਗੜਾ ਪਾਵਣਾ ॥

دنما کِسے َ ہن ا ھک ڑگھجا ناونا ۔۔

ਨਹ ਪਾਇ ਝਗੜਾ ਸੁਆਤਮ ਸੇਿੀ ਆਤਪ ਆਪੁ ਵਞਾਵਣਾ ॥

ہن ناۓ ڑگھجا سُؤایم َ
سیبی ا ت ا ت واجنونا ۔۔

ਤਜਸੁ ਨਾਤਲ ਸੰਗਤਿ ਕਤਰ ਸਰੀਕੀ ਜਾਇ ਤਕਆ ਰੂਆਵਣਾ ॥

ِجس نال تگنس رک رسیکی اجۓ ایک ُروا ونا ۔۔

ਜੋ ਿੇਇ ਸਹਣਾ ਮਨਤਹ ਕਹਣਾ ਆਤਖ ਨਾਹੀ ਵਾਵਣਾ ॥

وج دےئ انہس مبہہ انہک ا ھک نایہ واونا ۔۔
ਵਾਰੀ ਖਸਮੁ ਕਢਾਏ ਤਕਰਿੁ ਕਮਾਵਣਾ ॥੩॥

واری

کھ س

م ڈکاھےئ کِرت امکونا ۔۔۳۔۔

ਸਭ ਉਪਾਈਅਨੁ ਆਤਪ ਆਪੇ ਨਿਤਰ ਕਰੇ ॥

سیھ اُنانیئ ا ت ا ےپ دنر رکے ۔۔

ਕਉੜਾ ਕੋਇ ਨ ਮਾਗੈ ਮੀਿਾ ਸਭ ਮਾਗੈ ॥

کؤرا وکۓ ہن ام َگے اھٹیم سیھ ام َگے ۔۔
ਸਭੁ ਕੋਇ ਮੀਿਾ ਮੰਤਗ ਿੇਖੈ ਖਸਮ ਭਾਵੈ ਸੋ ਕਰੇ ॥

نک َھ کھس
اھبوے وس رکے ۔۔
سیھ وکۓ اھٹیم گنم د ے م َ
ਤਕਛੁ ਪੁੰਨ ਿਾਨ ਅਨੇਕ ਕਰਣੀ ਨਾਮ ਿੁਤਲ ਨ ਸਮਸਰੇ ॥

ک
س
ِچھ ُپ ّں دان اپ َیک رکین نام ُنل ہن مسرے ۔۔

ਨਾਨਕਾ ਤਜਨ ਨਾਮੁ ਤਮਤਲਆ ਕਰਮੁ ਹੋਆ ਧੁਤਰ ਕਿੇ ॥

نااکن ِجں نام مل ِیا رکم وہا د ُھر دکے ۔۔

ਸਭ ਉਪਾਈਅਨੁ ਆਤਪ ਆਪੇ ਨਿਤਰ ਕਰੇ ॥੪॥੧॥

سیھ اُنانیئ ا ت ا ےپ دنر رکے ۔۔۴۔۔۱۔۔

ਵਿਹੰਸੁ ਮਹਲਾ ੧ ॥

ودسنہ ہلحم ۱۔۔
ਕਰਹੁ ਿਇਆ ਿੇਰਾ ਨਾਮੁ ਵਖਾਣਾ ॥

رکوہ دایئ ریتا نام واھکنا ۔۔
ਸਭ ਉਪਾਈਐ ਆਤਪ ਆਪੇ ਸਰਬ ਸਮਾਣਾ ॥

سیھ اُنِاِ پپے ا ت ا ےپ رست امسنا ۔۔

ਸਰਬੇ ਸਮਾਣਾ ਆਤਪ ਿੂਹੈ ਉਪਾਇ ਧੰਧੈ ਲਾਈਆ ॥

رسےب امسنا ا ت ئُؤ َہے اُناۓ ددنھَےھ الایئ ۔۔

ਇਤਕ ਿੁਝ ਹੀ ਕੀਏ ਰਾਜੇ ਇਕਨਾ ਤਭਖ ਭਵਾਈਆ ॥

ب
ُب
اِک چھ یہ ےئیک راےج اِانک ھِکھ وھباایئ ۔۔

ਲੋਭੁ ਮੋਹੁ ਿੁਝੁ ਕੀਆ ਮੀਿਾ ਏਿੁ ਭਰਤਮ ਭੁਲਾਣਾ ॥

ُب
ب
ولھب ومہ چھ ک ِیا اھٹیم ا َپپ رھبم ھُالنا ۔۔

ਸਿਾ ਿਇਆ ਕਰਹੁ ਅਪਣੀ ਿਾਤਮ ਨਾਮੁ ਵਖਾਣਾ ॥੧॥

دسا دایئ رکوہ اینپ نام نام واھکنا ۔۔۱۔۔
ਨਾਮੁ ਿੇਰਾ ਹੈ ਸਾਚਾ ਸਿਾ ਮੈ ਮਤਨ ਭਾਣਾ ॥

نام ریتا ےہَ سااچ دسا م َے نم اھبنا ۔۔
ਿੂਖੁ ਗਇਆ ਸੁਖੁ ਆਇ ਸਮਾਣਾ ॥

ُدوھک ایگ ُسکھ ا ۓ امسنا ۔۔

ਗਾਵਤਨ ਸੁਤਰ ਨਰ ਸੁਘੜ ਸੁਜਾਣਾ ॥

گ
اگون ُسر رن ُس ھر سُچانا ۔۔

ਸੁਤਰ ਨਰ ਸੁਘੜ ਸੁਜਾਣ ਗਾਵਤਹ ਜੋ ਿੇਰੈ ਮਤਨ ਭਾਵਹੇ ॥

گ
ُسر رن ُس ھر سُچان اگوہِ وج ریتَے نم اھبوےہ ۔۔

ਮਾਇਆ ਮੋਹੇ ਚੇਿਤਹ ਨਾਹੀ ਅਤਹਲਾ ਜਨਮੁ ਗਵਾਵਹੇ ॥

امنا ومےہ چیبہہ نایہ اَہال منج وگاوےہ ۔۔
ਇਤਕ ਮੂੜ ਮੁਗਧ ਨ ਚੇਿਤਹ ਮੂਲੇ ਜੋ ਆਇਆ ਤਿਸੁ ਜਾਣਾ ॥

اِک مُؤر مُگدھ ہن چیبہہ مُؤےل وج ا نا ئِس اجنا ۔۔
ਨਾਮੁ ਿੇਰਾ ਸਿਾ ਸਾਚਾ ਸੋਇ ਮੈ ਮਤਨ ਭਾਣਾ ॥੨॥

نام ریتا دسا سااچ وسۓ م َے نم اھبنا ۔۔۲۔۔
ਿੇਰਾ ਵਖਿੁ ਸੁਹਾਵਾ ਅੰਤਮਰਿੁ ਿੇਰੀ ਬਾਣੀ ॥

ریتا وتھک ُسہاوا ارمِت ریتی ناین ۔۔
ਸੇਵਕ ਸੇਵਤਹ ਭਾਉ ਕਤਰ ਲਾਗਾ ਸਾਉ ਪਰਾਣੀ ॥

ویسک ویسہِ اھبو رک الاگ ساو رپاین ۔۔
ਸਾਉ ਪਰਾਣੀ ਤਿਨਾ ਲਾਗਾ ਤਜਨੀ ਅੰਤਮਰਿੁ ਪਾਇਆ ॥

ساو رپَاین پ ِیا الاگ ِجبی ارمِت نانا ۔۔

ਨਾਤਮ ਿੇਰੈ ਜੋਇ ਰਾਿੇ ਤਨਿ ਚੜਤਹ ਸਵਾਇਆ ॥

نام ریتَے وجےئ راےت پِپ ڑچہِ سَؤانا ۔۔
ਇਕੁ ਕਰਮੁ ਧਰਮੁ ਨ ਹੋਇ ਸੰਜਮੁ ਜਾਤਮ ਨ ਏਕੁ ਪਛਾਣੀ ॥

سبج
ن
اِک رکم درھم ہن وہۓ م اجم ہن ا ک اھچپین ۔۔
ਵਖਿੁ ਸੁਹਾਵਾ ਸਿਾ ਿੇਰਾ ਅੰਤਮਰਿ ਿੇਰੀ ਬਾਣੀ ॥੩॥

وتھک ُسہاوا دسا ریتا ارمِت ریتی ناین ۔۔۳۔۔

ਹਉ ਬਤਲਹਾਰੀ ਸਾਚੇ ਨਾਵੈ ॥

ہؤ اہلبری ساےچ نا َوے ۔۔
ਰਾਜੁ ਿੇਰਾ ਕਬਹੁ ਨ ਜਾਵੈ ॥

اجوے ۔۔
راچ ریتا کبہؤ ہن َ
ਰਾਜੋ ਿ ਿੇਰਾ ਸਿਾ ਤਨਹਚਲੁ ਏਹੁ ਕਬਹੁ ਨ ਜਾਵਏ ॥

بہ
راوج ت ریتا دسا ِ چل اوہی کبہؤ ہن اجوےئ ۔۔

ਚਾਕਰੁ ਿ ਿੇਰਾ ਸੋਇ ਹੋਵੈ ਜੋਇ ਸਹਤਜ ਸਮਾਵਏ ॥

سہ
وہوے وجےئ ج امسوۓ ۔۔
اچرک ت ریتا وسۓ َ
ਿੁਸਮਨੁ ਿ ਿੂਖੁ ਨ ਲਗੈ ਮੂਲੇ ਪਾਪੁ ਨੇਤੜ ਨ ਆਵਏ ॥

َ
ُدنمس ت ُدوھک ہن لگے مُؤےل نات نتَر ہن ا وےئ ۔۔
ਹਉ ਬਤਲਹਾਰੀ ਸਿਾ ਹੋਵਾ ਏਕ ਿੇਰੇ ਨਾਵਏ ॥੪॥

ہؤ اہلبری دسا وہوا انک ریتے ناوےئ ۔۔۴۔۔
ਜੁਗਹ ਜੁਗੰਿਤਰ ਭਗਿ ਿੁਮਾਰੇ ॥

ُچگہہ ُچگیتر تگھب ُبمارے ۔۔

ਕੀਰਤਿ ਕਰਤਹ ਸੁਆਮੀ ਿੇਰੈ ਿੁਆਰੇ ॥

ریکت رکہِ سُؤا یم ریتَے ُدوارے ۔۔
ਜਪਤਹ ਿ ਸਾਚਾ ਏਕੁ ਮੁਰਾਰੇ ॥

جبہہ ت سااچ انک مُرارے ۔۔
ਸਾਚਾ ਮੁਰਾਰੇ ਿਾਤਮ ਜਾਪਤਹ ਜਾਤਮ ਮੰਤਨ ਵਸਾਵਹੇ ॥

سااچ مُرارے نام اجبہ ِہ اجم نمّ وساوےہ ۔۔

ਭਰਮੋ ਭੁਲਾਵਾ ਿੁਝਤਹ ਕੀਆ ਜਾਤਮ ਏਹੁ ਚੁਕਾਵਹੇ ॥

ُب
ب
ج
ک
ج
رھبوم ھُالوا ھہ ِیا اجم اوہی ُ کاوےہ ۔۔

ਗੁਰ ਪਰਸਾਿੀ ਕਰਹੁ ਤਕਰਪਾ ਲੇਹੁ ਜਮਹੁ ਉਬਾਰੇ ॥

ُگر رپسادی رکوہ کِرنا وہیل وہمج اُنارے ۔۔
ਜੁਗਹ ਜੁਗੰਿਤਰ ਭਗਿ ਿੁਮਾਰੇ ॥੫॥

ُچگہہ ُچگیتر تگھب ُبمارے ۔۔۵۔۔

ਵਿੇ ਮੇਰੇ ਸਾਤਹਬਾ ਅਲਖ ਅਪਾਰਾ ॥

ودے ریمے اصہبح اھکل انارا ۔۔
ਤਕਉ ਕਤਰ ਕਰਉ ਬੇਨੰਿੀ ਹਉ ਆਤਖ ਨ ਜਾਣਾ ॥

نی
کپؤ رک رکو ییبی ہؤ ا ھک ہن اجنا ۔۔
ਨਿਤਰ ਕਰਤਹ ਿਾ ਸਾਚੁ ਪਛਾਣਾ ॥

دنر رکہِ نا ساچ اھچپنا ۔۔
ਸਾਚੋ ਪਛਾਣਾ ਿਾਤਮ ਿੇਰਾ ਜਾਤਮ ਆਤਪ ਬੁਝਾਵਹੇ ॥

ب
ساوچ اھچپنا نام ریتا اجم ا ت ُجھاوےہ ۔۔

ਿੂਖ ਭੂਖ ਸੰਸਾਤਰ ਕੀਏ ਸਹਸਾ ਏਹੁ ਚੁਕਾਵਹੇ ॥

ب
ُدوھک ُھؤھک اسنسر ےئیک سہسا اوہی ُجکاوےہ ۔۔

ਤਬਨਵੰਤਿ ਨਾਨਕੁ ਜਾਇ ਸਹਸਾ ਬੁਝੈ ਗੁਰ ਬੀਚਾਰਾ ॥

ب
ھ
پِپ َؤپپ نانک اجۓ سہسا ُج ےَ

ُگر اچیبرا ۔۔

ਵਿਾ ਸਾਤਹਬੁ ਹੈ ਆਤਪ ਅਲਖ ਅਪਾਰਾ ॥੬॥

ےہ ا ت اھکل انارا ۔۔۶۔۔
ودا اصجت َ

ਿੇਰੇ ਬੰਕੇ ਲੋਇਣ ਿੰਿ ਰੀਸਾਲਾ ॥

ریتے پیکے ولنئ دپپ راسیال ۔۔
ਸੋਹਣੇ ਨਕ ਤਜਨ ਲੰਮੜੇ ਵਾਲਾ ॥

وسےنہ نک ِجں لمرے واال ۔۔

ਕੰਚਨ ਕਾਇਆ ਸੁਇਨੇ ਕੀ ਢਾਲਾ ॥

نچنک اکنا وسےنئ یک داھال ۔۔
ਸੋਵੰਨ ਢਾਲਾ ਤਿਸਨ ਮਾਲਾ ਜਪਹੁ ਿੁਸੀ ਸਹੇਲੀਹੋ ॥

ُ
وسو ّن داھال کِرنس امال جبہؤ ئسی سہیلبہؤ ۔۔

ਜਮ ਿੁਆਤਰ ਨ ਹੋਹੁ ਖੜੀਆ ਤਸਖ ਸੁਣਹੁ ਮਹੇਲੀਹੋ ॥

مج ُدوار ہن وھوہ ڑھکناِ سِکھ ُسبہؤ مہیلبہؤ ۔۔
ਹੰਸ ਹੰਸਾ ਬਗ ਬਗਾ ਲਹੈ ਮਨ ਕੀ ਜਾਲਾ ॥

سنہ اسنہ نگ اگب ل َہے نم یک اجال ۔۔
ਬੰਕੇ ਲੋਇਣ ਿੰਿ ਰੀਸਾਲਾ ॥੭॥

پیکے ولنئ دپپ راسیال ۔۔۷۔۔

ਿੇਰੀ ਚਾਲ ਸੁਹਾਵੀ ਮਧੁਰਾੜੀ ਬਾਣੀ ॥

ریتی اچل ُسہاوی دمُرھاری ناین ۔۔
ਕੁਹਕਤਨ ਕੋਤਕਲਾ ਿਰਲ ਜੁਆਣੀ ॥

ُک
ہکں وککِال رتل وجاین ۔۔

ਿਰਲਾ ਜੁਆਣੀ ਆਤਪ ਭਾਣੀ ਇਛ ਮਨ ਕੀ ਪੂਰੀਏ ॥

رتال وجاین ا ت اھبین اِھچ نم یک ئُؤر پپے ۔۔

ਸਾਰੰਗ ਤਜਉ ਪਗੁ ਧਰੈ ਤਿਤਮ ਤਿਤਮ ਆਤਪ ਆਪੁ ਸੰਧੂਰਏ ॥

بھ ِ بھ
ِ
سارنگ ویج نگ درھَے م م ا ت ا ت دنسُوھرۓ ۔۔
ਸਰੀਰੰਗ ਰਾਿੀ ਤਿਰੈ ਮਾਿੀ ਉਿਕੁ ਗੰਗਾ ਵਾਣੀ ॥

ب
رسِرینگ رایت ھ ِ َرے امیت اُدک گپگا واین ۔۔

ਤਬਨਵੰਤਿ ਨਾਨਕੁ ਿਾਸੁ ਹਤਰ ਕਾ ਿੇਰੀ ਚਾਲ ਸੁਹਾਵੀ ਮਧੁਰਾੜੀ ਬਾਣੀ ॥੮॥੨॥

پِپ َؤپپ نانک داس ہر اک ریتی اچل ُسہاوی دمُرھاری ناین ۔۔۸۔۔۲۔۔
ਵਿਹੰਸੁ ਮਹਲਾ ੩ ਛੰਿ

ودسنہ ہلحم  ۳چھپت

ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪਰਸਾਤਿ ॥

اِک اواکنر سیگؤر رپساد ۔۔
ਆਪਣੇ ਤਪਰ ਕੈ ਰੰਤਗ ਰਿੀ ਮੁਈਏ ਸੋਭਾਵੰਿੀ ਨਾਰੇ ॥

ا ےنپ پِر ےکَ رنگ ریت مُیپے وساھبویتن نارے ۔۔

ਸਚੈ ਸਬਤਿ ਤਮਤਲ ਰਹੀ ਮੁਈਏ ਤਪਰੁ ਰਾਵੇ ਭਾਇ ਤਪਆਰੇ ॥

سج َے دبس مِل ریہ مُیپے پِ ِر راوے اھبےئ ایپرے ۔۔

ਸਚੈ ਭਾਇ ਤਪਆਰੀ ਕੰਤਿ ਸਵਾਰੀ ਹਤਰ ਹਤਰ ਤਸਉ ਨੇਹੁ ਰਚਾਇਆ ॥

سج َے اھبےئ ایپری کپت وساری ہر ہر سِیؤ پبہؤ راچنا ۔۔

ਆਪੁ ਗਵਾਇਆ ਿਾ ਤਪਰੁ ਪਾਇਆ ਗੁਰ ਕੈ ਸਬਤਿ ਸਮਾਇਆ ॥

ا ت وگَانا نا پِر نانا ُگر ےکَ دبس امسنا ۔۔

ਸਾ ਧਨ ਸਬਤਿ ਸੁਹਾਈ ਪਰੇਮ ਕਸਾਈ ਅੰਿਤਰ ਪਰੀਤਿ ਤਪਆਰੀ ॥

سا دنھ دبس ُسہایئ رپمی اصقیئ ارتن رپِپپ ایپری ۔۔

ਨਾਨਕ ਸਾ ਧਨ ਮੇਤਲ ਲਈ ਤਪਤਰ ਆਪੇ ਸਾਚੈ ਸਾਤਹ ਸਵਾਰੀ ॥੧॥

نانک سا دنھ م َیل یئل پِر ا ےپ سا َچے ساہِ وساری ۔۔۱۔۔
ਤਨਰਗੁਣਵੰਿੜੀਏ ਤਪਰੁ ਿੇਤਖ ਹਿੂਰੇ ਰਾਮ ॥

پِر َگپ َؤڑتن پپے پِر دھکی دحُورے رام ۔۔

ਗੁਰਮੁਤਖ ਤਜਨੀ ਰਾਤਵਆ ਮੁਈਏ ਤਪਰੁ ਰਤਵ ਰਤਹਆ ਭਰਪੂਰੇ ਰਾਮ ॥

ُگرمُکھ ِجبی راونا مُیپے پِر َروِ رایہ رھبوپُرے رام ۔۔

ਤਪਰੁ ਰਤਵ ਰਤਹਆ ਭਰਪੂਰੇ ਵੇਖੁ ਹਜੂਰੇ ਜੁਤਗ ਜੁਤਗ ਏਕੋ ਜਾਿਾ ॥

پِر َروِ رایہ رھبوپُرے وھکی ہچُؤرے ُچگ ُچگ اوکی اجنا ۔۔

ਧਨ ਬਾਲੀ ਭੋਲੀ ਤਪਰੁ ਸਹਤਜ ਰਾਵੈ ਤਮਤਲਆ ਕਰਮ ਤਬਧਾਿਾ ॥

سہ
دنھ نایل وھبیل پِر ج را َوے مل ِیا رکم نِداھنا ۔۔

ਤਜਤਨ ਹਤਰ ਰਸੁ ਚਾਤਖਆ ਸਬਤਿ ਸੁਭਾਤਖਆ ਹਤਰ ਸਤਰ ਰਹੀ ਭਰਪੂਰੇ ॥

ِجں ہر رس اچایھک دبس ُسبھاایھک ہر رس ریہ رھبوپُرے ۔۔
ਨਾਨਕ ਕਾਮਤਣ ਸਾ ਤਪਰ ਭਾਵੈ ਸਬਿੇ ਰਹੈ ਹਿੂਰੇ ॥੨॥

نانک اکنم سا پِر اھبوے دبسے ر َہے دحُورے ۔۔۲۔۔
ਸੋਹਾਗਣੀ ਜਾਇ ਪੂਛਹੁ ਮੁਈਏ ਤਜਨੀ ਤਵਚਹੁ ਆਪੁ ਗਵਾਇਆ ॥

چ
وساہینگ اجۓ ئُؤ ھہؤ مُیپے ِجبی وِچہؤہ ا ت وگَانا ۔۔

ਤਪਰ ਕਾ ਹੁਕਮੁ ਨ ਪਾਇਓ ਮੁਈਏ ਤਜਨੀ ਤਵਚਹੁ ਆਪੁ ਨ ਗਵਾਇਆ ॥

ک
پِر اک ُچ م ہن ناویئ مُیپے ِجبی وِچہؤہ ا ت ہن وگَانا ۔۔

ਤਜਨੀ ਆਪੁ ਗਵਾਇਆ ਤਿਨੀ ਤਪਰੁ ਪਾਇਆ ਰੰਗ ਤਸਉ ਰਲੀਆ ਮਾਣੈ ॥

ِجبی ا ت وگَانا پ ِبی پِر نانا رنگ سِیؤ رایل ام ئَے ۔۔

ਸਿਾ ਰੰਤਗ ਰਾਿੀ ਸਹਜੇ ਮਾਿੀ ਅਨਤਿਨੁ ਨਾਮੁ ਵਖਾਣੈ ॥

س
دسا رنگ رایت ہجے امیت ادنِن نام واھک ئَے ۔۔

ਕਾਮਤਣ ਵਿਭਾਗੀ ਅੰਿਤਰ ਤਲਵ ਲਾਗੀ ਹਤਰ ਕਾ ਪਰੇਮੁ ਸੁਭਾਇਆ ॥

اکنم وداھبیگ ارتن لِؤ الیگ ہر اک رپمی ُسبھانا ۔۔

ਨਾਨਕ ਕਾਮਤਣ ਸਹਜੇ ਰਾਿੀ ਤਜਤਨ ਸਚੁ ਸੀਗਾਰੁ ਬਣਾਇਆ ॥੩॥

س
نانک اکنم ہجے رایت ِجں چس اگیسر انبنا ۔۔۳۔۔
ਹਉਮੈ ਮਾਤਰ ਮੁਈਏ ਿੂ ਚਲੁ ਗੁਰ ਕੈ ਭਾਏ ॥

ےک اھبےئ ۔۔
ہؤ م َے امر مُیپے ئُؤ لچ ُگر َ
ਹਤਰ ਵਰੁ ਰਾਵਤਹ ਸਿਾ ਮੁਈਏ ਤਨਜ ਘਤਰ ਵਾਸਾ ਪਾਏ ॥

ِب
ہر ور راوہِ دسا مُیپے ج رھگ واسا ناےئ ۔۔

ਤਨਜ ਘਤਰ ਵਾਸਾ ਪਾਏ ਸਬਿੁ ਵਜਾਏ ਸਿਾ ਸੁਹਾਗਤਣ ਨਾਰੀ ॥

ِب
ج رھگ واسا ناےئ دبس واجےئ دسا ُسہانگ ناری ۔۔

ਤਪਰੁ ਰਲੀਆਲਾ ਜੋਬਨੁ ਬਾਲਾ ਅਨਤਿਨੁ ਕੰਤਿ ਸਵਾਰੀ ॥

پِر رایلال وجنب ناال ادنِن کپت وساری ۔۔

ਹਤਰ ਵਰੁ ਸੋਹਾਗੋ ਮਸਿਤਕ ਭਾਗੋ ਸਚੈ ਸਬਤਿ ਸੁਹਾਏ ॥

ہر ور وساہوگ کتسم اھبوگ سج َے دبس ُسہاےئ ۔۔

ਨਾਨਕ ਕਾਮਤਣ ਹਤਰ ਰੰਤਗ ਰਾਿੀ ਜਾ ਚਲੈ ਸਤਿਗੁਰ ਭਾਏ ॥੪॥੧॥

نانک اکنم ہر رنگ رایت اج چلَے سیگؤر اھبےئ ۔۔۴۔۔۱۔۔
ਵਿਹੰਸੁ ਮਹਲਾ ੩ ॥

ودسنہ ہلحم ۳۔۔

ਗੁਰਮੁਤਖ ਸਭੁ ਵਾਪਾਰੁ ਭਲਾ ਜੇ ਸਹਜੇ ਕੀਜੈ ਰਾਮ ॥

س
ب
ُگرمُکھ سیھ وانار ھال ےج ہجے کبج َے رام ۔۔

ਅਨਤਿਨੁ ਨਾਮੁ ਵਖਾਣੀਐ ਲਾਹਾ ਹਤਰ ਰਸੁ ਪੀਜੈ ਰਾਮ ॥

ادنِن نام واھک نیپے الاہ ہر رس پبج َے رام ۔۔

ਲਾਹਾ ਹਤਰ ਰਸੁ ਲੀਜੈ ਹਤਰ ਰਾਵੀਜੈ ਅਨਤਿਨੁ ਨਾਮੁ ਵਖਾਣੈ ॥

الاہ ہر رس لبج َے ہر راو بج َے ادنِن نام واھک ئَے ۔۔

ਗੁਣ ਸੰਗਰਤਹ ਅਵਗਣ ਤਵਕਣਤਹ ਆਪੈ ਆਪੁ ਪਛਾਣੈ ॥

ُگں رگنسہہی ا َونگ وِکبہ ِہ ا ےپ ا ت اھچپ ئَے ۔۔

ਗੁਰਮਤਿ ਪਾਈ ਵਿੀ ਵਤਿਆਈ ਸਚੈ ਸਬਤਿ ਰਸੁ ਪੀਜੈ ॥

ُگرمت نایئ ودی ودنایئ سج َے دبس رس پبج َے ۔۔

ਨਾਨਕ ਹਤਰ ਕੀ ਭਗਤਿ ਤਨਰਾਲੀ ਗੁਰਮੁਤਖ ਤਵਰਲੈ ਕੀਜੈ ॥੧॥

نانک ہر یک تگھب پِرایل ُگرمُکھ وِر لَے کبج َے ۔۔۱۔۔

ਗੁਰਮੁਤਖ ਖੇਿੀ ਹਤਰ ਅੰਿਤਰ ਬੀਜੀਐ ਹਤਰ ਲੀਜੈ ਸਰੀਤਰ ਜਮਾਏ ਰਾਮ ॥

پب
ُگرمُکھ یتیھک ہر ارتن چی َپے ہر لبج َے رسری امجےئ رام ۔۔

ਆਪਣੇ ਘਰ ਅੰਿਤਰ ਰਸੁ ਭੁੰਚੁ ਿੂ ਲਾਹਾ ਲੈ ਪਰਥਾਏ ਰਾਮ ॥

ب
ب
ھ
ُ
ُ
َ
ا ےنپ رھگ ادنر رس ج ئؤ الاہ لے رپاھتےئ رام ۔۔
ਲਾਹਾ ਪਰਥਾਏ ਹਤਰ ਮੰਤਨ ਵਸਾਏ ਧਨੁ ਖੇਿੀ ਵਾਪਾਰਾ ॥

نم وساےئ دنھ یتیھک وانارا ۔۔
الاہ رپاھتےئ ہر ّ
ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਤਧਆਏ ਮੰਤਨ ਵਸਾਏ ਬੂਝੈ ਗੁਰ ਬੀਚਾਰਾ ॥

چ
نم وساےئ ئُؤ َھے ُگر اچیبرا ۔۔
ہر نام دایھےئ ّ

ਮਨਮੁਖ ਖੇਿੀ ਵਣਜੁ ਕਤਰ ਥਾਕੇ ਤਿਰਸਨਾ ਭੁਖ ਨ ਜਾਏ ॥

ب
مب
ھ
م
ک
ک
ُ
ُ
ھ یتیھک وجن رک اھتےک رتِانس ھ ہن اجےئ ۔۔

ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਬੀਤਜ ਮਨ ਅੰਿਤਰ ਸਚੈ ਸਬਤਿ ਸੁਭਾਏ ॥੨॥

نانک نام جیب نم ادنر سج َے دبس ُسبھاےئ ۔۔۲۔۔

ਹਤਰ ਵਾਪਾਤਰ ਸੇ ਜਨ ਲਾਗੇ ਤਜਨਾ ਮਸਿਤਕ ਮਣੀ ਵਿਭਾਗੋ ਰਾਮ ॥

ہر وانار ےس نج الےگ ِجیا کتسم ینم وداھبوگ رام ۔۔
ਗੁਰਮਿੀ ਮਨੁ ਤਨਜ ਘਤਰ ਵਤਸਆ ਸਚੈ ਸਬਤਿ ਬੈਰਾਗੋ ਰਾਮ ॥

ِب
ُگریتم نم ج رھگ وایس سج َے دبس ریباوگ رام ۔۔

ਮੁਤਖ ਮਸਿਤਕ ਭਾਗੋ ਸਤਚ ਬੈਰਾਗੋ ਸਾਤਚ ਰਿੇ ਵੀਚਾਰੀ ॥

مُکھ کتسم اھبوگ چس َنتراوگ ساچ رےت وبچاری ۔۔

ਨਾਮ ਤਬਨਾ ਸਭੁ ਜਗੁ ਬਉਰਾਨਾ ਸਬਿੇ ਹਉਮੈ ਮਾਰੀ ॥

نام پِیا سیھ چگ ئؤرانا دبسے ہؤ م َے امری ۔۔

ਸਾਚੈ ਸਬਤਿ ਲਾਤਗ ਮਤਿ ਉਪਜੈ ਗੁਰਮੁਤਖ ਨਾਮੁ ਸੋਹਾਗੋ ॥

سا َچے دبس الگ مت ا ُ بج َے ُگرمُکھ نام وساہوگ ۔۔

ਨਾਨਕ ਸਬਤਿ ਤਮਲੈ ਭਉ ਭੰਜਨੁ ਹਤਰ ਰਾਵੈ ਮਸਿਤਕ ਭਾਗੋ ॥੩॥

ب
نانک دبس ملَ ِے ھؤ نجنھب ہر را َوے کتسم اھبوگ ۔۔۳۔۔
ਖੇਿੀ ਵਣਜੁ ਸਭੁ ਹੁਕਮੁ ਹੈ ਹੁਕਮੇ ਮੰਤਨ ਵਤਿਆਈ ਰਾਮ ॥

ک
ےہ ُچکمے
یتیھک وجن سیھ ُچ م َ

نمّ ودنایئ رام ۔۔

ਗੁਰਮਿੀ ਹੁਕਮੁ ਬੂਝੀਐ ਹੁਕਮੇ ਮੇਤਲ ਤਮਲਾਈ ਰਾਮ ॥

ک چ
ُگریتم ُچ م ئُؤ ھیپے ُچکمے م َیل مِالیئ رام ۔۔

ਹੁਕਤਮ ਤਮਲਾਈ ਸਹਤਜ ਸਮਾਈ ਗੁਰ ਕਾ ਸਬਿੁ ਅਪਾਰਾ ॥

ُچک م ِ سہ
ُ
گ
م الیئ ج امسیئ ر اک دبس انارا ۔۔

ਸਚੀ ਵਤਿਆਈ ਗੁਰ ਿੇ ਪਾਈ ਸਚੁ ਸਵਾਰਣਹਾਰਾ ॥

یچس ودنایئ ُگر ےت نایئ چس وساراہنرا ۔۔

ਭਉ ਭੰਜਨੁ ਪਾਇਆ ਆਪੁ ਗਵਾਇਆ ਗੁਰਮੁਤਖ ਮੇਤਲ ਤਮਲਾਈ ॥

ب
ھؤ نجنھب نانا ا ت وگَانا ُگرمُکھ م َیل مِالیئ ۔۔

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਤਨਰੰਜਨੁ ਅਗਮੁ ਅਗੋਚਰੁ ਹੁਕਮੇ ਰਤਹਆ ਸਮਾਈ ॥੪॥੨॥

وہک نانک نام پِرنجن امگ اوگرچ ُچکمے رایہ امسیئ ۔۔۴۔۔۲۔۔
ਵਿਹੰਸੁ ਮਹਲਾ ੩ ॥

ودسنہ ہلحم ۳۔۔
ਮਨ ਮੇਤਰਆ ਿੂ ਸਿਾ ਸਚੁ ਸਮਾਤਲ ਜੀਉ ॥

نم ریمنا ئُؤ دسا چس امسل جپؤ ۔۔

ਆਪਣੈ ਘਤਰ ਿੂ ਸੁਤਖ ਵਸਤਹ ਪੋਤਹ ਨ ਸਕੈ ਜਮਕਾਲੁ ਜੀਉ ॥

ا پ َپے رھگ ئُؤ ُسکھ وسہہ وپےہ ہن ےکسَ چمکال جپؤ ۔۔

ਕਾਲੁ ਜਾਲੁ ਜਮੁ ਜੋਤਹ ਨ ਸਾਕੈ ਸਾਚੈ ਸਬਤਿ ਤਲਵ ਲਾਏ ॥

اکل اجل مج وجےہ ہن سا َکے سا َچے دبس لِؤ الےئ ۔۔
ਸਿਾ ਸਤਚ ਰਿਾ ਮਨੁ ਤਨਰਮਲੁ ਆਵਣੁ ਜਾਣੁ ਰਹਾਏ ॥

دسا چس رنا نم پِرلم ا ون اجن راہےئ ۔۔

ਿੂਜੈ ਭਾਇ ਭਰਤਮ ਤਵਗੁਿੀ ਮਨਮੁਤਖ ਮੋਹੀ ਜਮਕਾਤਲ ॥

مب
ُدو َچے اھبےئ رھبم وِ ُگبی مُکھ ومیہ چمکال ۔۔

ਕਹੈ ਨਾਨਕੁ ਸੁਤਣ ਮਨ ਮੇਰੇ ਿੂ ਸਿਾ ਸਚੁ ਸਮਾਤਲ ॥੧॥

ےہکَ نانک ُسں نم ریمے ئُؤ دسا چس امسل ۔۔۱۔۔
ਮਨ ਮੇਤਰਆ ਅੰਿਤਰ ਿੇਰੈ ਤਨਧਾਨੁ ਹੈ ਬਾਹਤਰ ਵਸਿੁ ਨ ਭਾਤਲ ॥

ےہ ناہر وطس ہن اھبل ۔۔
نم ریمنا ارتن ریتَے ن ِداھن َ
ਜੋ ਭਾਵੈ ਸੋ ਭੁੰਤਚ ਿੂ ਗੁਰਮੁਤਖ ਨਿਤਰ ਤਨਹਾਤਲ ॥

ب
ب
ھ
ُ
ُ
ُ
م
ک
گ
ئ
وج اھبوے وس ج ؤ ر ُ ھ دنر بِہال ۔۔

ਗੁਰਮੁਤਖ ਨਿਤਰ ਤਨਹਾਤਲ ਮਨ ਮੇਰੇ ਅੰਿਤਰ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਸਖਾਈ ॥

ُگرمُکھ دنر بِہال نم ریمے ارتن ہر نام اھکسیئ ۔۔

ਮਨਮੁਖ ਅੰਧੁਲੇ ਤਗਆਨ ਤਵਹੂਣੇ ਿੂਜੈ ਭਾਇ ਖੁਆਈ ॥

مب
ک
مُکھ ادنُےلھ گ ِیان وِوہُےن ُدو َچے اھبےئ ُھؤا یئ ۔۔
ਤਬਨੁ ਨਾਵੈ ਕੋ ਛੂਟੈ ਨਾਹੀ ਸਭ ਬਾਧੀ ਜਮਕਾਤਲ ॥

چ
پِں نا َوے وک ُھؤ ئَے نایہ سیھ نادیھ چمکال ۔۔
ਨਾਨਕ ਅੰਿਤਰ ਿੇਰੈ ਤਨਧਾਨੁ ਹੈ ਿੂ ਬਾਹਤਰ ਵਸਿੁ ਨ ਭਾਤਲ ॥੨॥

ےہ ئُؤ ناہر وطس ہن اھبل ۔۔۲۔۔
نانک ارتن ریتَے ن ِداھن َ

ਮਨ ਮੇਤਰਆ ਜਨਮੁ ਪਿਾਰਥੁ ਪਾਇ ਕੈ ਇਤਕ ਸਤਚ ਲਗੇ ਵਾਪਾਰਾ ॥

نم ریمنا منج ندارھت ناۓ ےکَ اِک چس ےگل وانارا ۔۔
ਸਤਿਗੁਰੁ ਸੇਵਤਨ ਆਪਣਾ ਅੰਿਤਰ ਸਬਿੁ ਅਪਾਰਾ ॥

سیگؤر َسیؤن ا انپ ارتن دبس انارا ۔۔

ਅੰਿਤਰ ਸਬਿੁ ਅਪਾਰਾ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਤਪਆਰਾ ਨਾਮੇ ਨਉ ਤਨਤਧ ਪਾਈ ॥

ارتن دبس انارا ہر نام ایپرا ناےم ئؤ ن ِدھ نایئ ۔۔

ਮਨਮੁਖ ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਤਵਆਪੇ ਿੂਤਖ ਸੰਿਾਪੇ ਿੂਜੈ ਪਤਿ ਗਵਾਈ ॥

مب
م
ک
چ
پ
ُ
سی
ھ امنا ومہ وناےپ ُدوھک یاےپ ُدو َے پ وگَایئ ۔۔
ਹਉਮੈ ਮਾਤਰ ਸਤਚ ਸਬਤਿ ਸਮਾਣੇ ਸਤਚ ਰਿੇ ਅਤਧਕਾਈ ॥

ہؤ م َے امر چس دبس امسےن چس رےت ا ِدھکایئ ۔۔

ਨਾਨਕ ਮਾਣਸ ਜਨਮੁ ਿੁਲੰਭੁ ਹੈ ਸਤਿਗੁਤਰ ਬੂਝ ਬੁਝਾਈ ॥੩॥

ب
ےہ سیگؤر ئُؤھج ُجھایئ ۔۔۳۔۔
نانک امسن منج ُدلمبھ َ

ਮਨ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੁ ਸੇਵਤਨ ਆਪਣਾ ਸੇ ਜਨ ਵਿਭਾਗੀ ਰਾਮ ॥

نم ریمے سیگؤر َسیؤن ا انپ ےس نج وداھبیگ رام ۔۔
ਜੋ ਮਨੁ ਮਾਰਤਹ ਆਪਣਾ ਸੇ ਪੁਰਖ ਬੈਰਾਗੀ ਰਾਮ ॥

وج نم امرہِ ا انپ ےس ُپرھک ریبایگ رام ۔۔

ਸੇ ਜਨ ਬੈਰਾਗੀ ਸਤਚ ਤਲਵ ਲਾਗੀ ਆਪਣਾ ਆਪੁ ਪਛਾਤਣਆ ॥

ےس نج ریبایگ چس لِؤ الیگ ا انپ ا ت اھچپاین ۔۔
ਮਤਿ ਤਨਹਚਲ ਅਤਿ ਗੂੜੀ ਗੁਰਮੁਤਖ ਸਹਜੇ ਨਾਮੁ ਵਖਾਤਣਆ ॥

بہ
س
مت ِ چل ات ُگؤری ُگرمُکھ ہجے نام واھکاین ۔۔

ਇਕ ਕਾਮਤਣ ਤਹਿਕਾਰੀ ਮਾਇਆ ਮੋਤਹ ਤਪਆਰੀ ਮਨਮੁਖ ਸੋਇ ਰਹੇ ਅਭਾਗੇ ॥

مب
اِک اکنم ِہپکاری امنا ومہِ ایپری مُکھ وسۓ رےہ ااھبےگ ۔۔
ਨਾਨਕ ਸਹਜੇ ਸੇਵਤਹ ਗੁਰੁ ਅਪਣਾ ਸੇ ਪੂਰੇ ਵਿਭਾਗੇ ॥੪॥੩॥

س
نانک ہجے َسیؤےہ ُگر اانپ ےس ئُؤرے وداھبےگ ۔۔۴۔۔۳۔۔
ਵਿਹੰਸੁ ਮਹਲਾ ੩ ॥

ودسنہ ہلحم ۳۔۔

ਰਿਨ ਪਿਾਰਥ ਵਣਜੀਅਤਹ ਸਤਿਗੁਤਰ ਿੀਆ ਬੁਝਾਈ ਰਾਮ ॥

ب
ُج
رنت ندارھت وبچیبہہ سیگؤر دِنا ھایئ رام ۔۔

ਲਾਹਾ ਲਾਭੁ ਹਤਰ ਭਗਤਿ ਹੈ ਗੁਣ ਮਤਹ ਗੁਣੀ ਸਮਾਈ ਰਾਮ ॥

ےہ ُگں ہہم ُگبی امسیئ رام ۔۔
الاہ الھب ہر تگھب َ

ਗੁਣ ਮਤਹ ਗੁਣੀ ਸਮਾਏ ਤਜਸੁ ਆਤਪ ਬੁਝਾਏ ਲਾਹਾ ਭਗਤਿ ਸੈਸਾਰੇ ॥

ُگں ہہم ُگبی امسےئ ِجس ا ت الاہ تگھب َسیسارے ۔۔

ਤਬਨੁ ਭਗਿੀ ਸੁਖੁ ਨ ਹੋਈ ਿੂਜੈ ਪਤਿ ਖੋਈ ਗੁਰਮਤਿ ਨਾਮੁ ਅਧਾਰੇ ॥

پ ب
گب
ھ
ُ
س
ک
گ
چ
پ
ِں ی ُ ھ ہن وہیئ ُدو َے پ وھکیئ رمت نام اداھرے ۔۔
ਵਖਰੁ ਨਾਮੁ ਸਿਾ ਲਾਭੁ ਹੈ ਤਜਸ ਨੋ ਏਿੁ ਵਾਪਾਤਰ ਲਾਏ ॥

ورھک نام دسا الھب ےہَ سج ون اپپ وانار الےئ ۔۔
ਰਿਨ ਪਿਾਰਥ ਵਣਜੀਅਤਹ ਜਾਂ ਸਤਿਗੁਰੁ ਿੇਇ ਬੁਝਾਏ ॥੧॥

رنت ندارھت وبچیبہہ اجن سیگؤر دےئ اھجبےئ ۔۔۱۔۔
ਮਾਇਆ ਮੋਹੁ ਸਭੁ ਿੁਖੁ ਹੈ ਖੋਟਾ ਇਹੁ ਵਾਪਾਰਾ ਰਾਮ ॥

امنا ومہ سیھ ُدھک ےہَ وھکنا اوہی وانارا رام ۔۔

ਕੂੜੁ ਬੋਤਲ ਤਬਖੁ ਖਾਵਣੀ ਬਹੁ ਵਧਤਹ ਤਵਕਾਰਾ ਰਾਮ ॥

ُکؤر وبل نِکھ اھکوین وہب ود ھہِے وِاکرا رام ۔۔

ਬਹੁ ਵਧਤਹ ਤਵਕਾਰਾ ਸਹਸਾ ਇਹੁ ਸੰਸਾਰਾ ਤਬਨੁ ਨਾਵੈ ਪਤਿ ਖੋਈ ॥

وہب ود ھہِے وِاکرا سہسا اِوہی اسنسرا پِں نا َوے پپ وھکیئ ۔۔
ਪਤੜ ਪਤੜ ਪੰਤਿਿ ਵਾਿੁ ਵਖਾਣਤਹ ਤਬਨੁ ਬੂਝੇ ਸੁਖੁ ਨ ਹੋਈ ॥

ڑپ ڑپ ڈنپت واد واھکہہن پِں ئُؤےھج ُسکھ ہن وہیئ ۔۔

ਆਵਣ ਜਾਣਾ ਕਿੇ ਨ ਚੂਕੈ ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਤਪਆਰਾ ॥

ا ون اجنا دکے ہن ُجؤ َکے امنا ومہ ایپرا ۔۔

ਮਾਇਆ ਮੋਹੁ ਸਭੁ ਿੁਖੁ ਹੈ ਖੋਟਾ ਇਹੁ ਵਾਪਾਰਾ ॥੨॥

امنا ومہ سیھ ُدھک ےہَ وھکنا اوہی وانارا ۔۔۲۔۔

ਖੋਟੇ ਖਰੇ ਸਤਭ ਪਰਖੀਅਤਨ ਤਿਿੁ ਸਚੇ ਕੈ ਿਰਬਾਰਾ ਰਾਮ ॥

ک
ھ
ی
ی
پ
ےک درنارا رام ۔۔
وھکےٹ رھکے سیھ رپ ں ِپ ےچس َ
ਖੋਟੇ ਿਰਗਹ ਸੁਟੀਅਤਨ ਊਭੇ ਕਰਤਨ ਪੁਕਾਰਾ ਰਾਮ ॥

سی
وھکےٹ درہگ ُ ییں اُوےھب رکن ئُکارا رام ۔۔

ਊਭੇ ਕਰਤਨ ਪੁਕਾਰਾ ਮੁਗਧ ਗਵਾਰਾ ਮਨਮੁਤਖ ਜਨਮੁ ਗਵਾਇਆ ॥

مب
اُوےھب رکن ئُکارا مُگدھ وگارا مُکھ منج وگَانا ۔۔

ਤਬਤਖਆ ਮਾਇਆ ਤਜਤਨ ਜਗਿੁ ਭੁਲਾਇਆ ਸਾਚਾ ਨਾਮੁ ਨ ਭਾਇਆ ॥

ب
نِکھیا امنا ِجں تگج ھُالنا سااچ نام ہن اھبنا ۔۔

ਮਨਮੁਖ ਸੰਿਾ ਨਾਤਲ ਵੈਰੁ ਕਤਰ ਿੁਖੁ ਖਟੇ ਸੰਸਾਰਾ ॥

مب
ک
مُکھ سییا نال َوری رک ُدھک ھپے اسنسرا ۔۔

ਖੋਟੇ ਖਰੇ ਪਰਖੀਅਤਨ ਤਿਿੁ ਸਚੈ ਿਰਵਾਰਾ ਰਾਮ ॥੩॥

ک
ھ
س
ی
ی
وھکےٹ رھکے رپ ں پِپ ج َے دروارا رام ۔۔۳۔۔
ਆਤਪ ਕਰੇ ਤਕਸੁ ਆਖੀਐ ਹੋਰੁ ਕਰਣਾ ਤਕਛੂ ਨ ਜਾਈ ਰਾਮ ॥

کِ ک
کِج
ھی
ُ
پ
ھ
ا ت رکے س ا ے وہر رکنا ؤ ہن اجیئ رام ۔۔

ਤਜਿੁ ਭਾਵੈ ਤਿਿੁ ਲਾਇਸੀ ਤਜਉ ਤਿਸ ਿੀ ਵਤਿਆਈ ਰਾਮ ॥

اھبوے پِپ الیسئ ِج ٔپؤ ئِس دی ودنایئ رام ۔۔
ِجت َ

ਤਜਉ ਤਿਸ ਿੀ ਵਤਿਆਈ ਆਤਪ ਕਰਾਈ ਵਰੀਆਮੁ ਨ ਿੁਸੀ ਕੋਈ ॥

ب
ھ
س
ُ
ِج ٔپؤ ئِس دی ودنایئ ا ت رکایئ ورنام ہن ی وکیئ ۔۔
ਜਗਜੀਵਨੁ ਿਾਿਾ ਕਰਤਮ ਤਬਧਾਿਾ ਆਪੇ ਬਖਸੇ ਸੋਈ ॥

نک
چگ
چپؤن دانا رکم نِداھنا ا ےپ ھسے وسیئ ۔۔

ਗੁਰ ਪਰਸਾਿੀ ਆਪੁ ਗਵਾਈਐ ਨਾਨਕ ਨਾਤਮ ਪਤਿ ਪਾਈ ॥

ےیئ نانک نام پپ نایئ ۔۔
ُگر رپسادی ا ت وگَا َ

ਆਤਪ ਕਰੇ ਤਕਸੁ ਆਖੀਐ ਹੋਰੁ ਕਰਣਾ ਤਕਛੂ ਨ ਜਾਈ ॥੪॥੪॥

ک
کِج
ُ
ھ
ا ت رکے کِس ا ھیپے وہر رکنا ؤ ہن اجیئ ۔۔۴۔۔۴۔۔
ਵਿਹੰਸੁ ਮਹਲਾ ੩ ॥

ودسنہ ہلحم ۳۔۔
ਸਚਾ ਸਉਿਾ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਹੈ ਸਚਾ ਵਾਪਾਰਾ ਰਾਮ ॥

اچس سَؤدا ہر نام ےہَ اچس وانارا رام ۔۔
ਗੁਰਮਿੀ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਵਣਜੀਐ ਅਤਿ ਮੋਲੁ ਅਿਾਰਾ ਰਾਮ ॥

ب
ُگریتم ہر نام و چیپے ات ومل ااھپرا رام ۔۔

ਅਤਿ ਮੋਲੁ ਅਿਾਰਾ ਸਚ ਵਾਪਾਰਾ ਸਤਚ ਵਾਪਾਤਰ ਲਗੇ ਵਿਭਾਗੀ ॥

ات ومل ااھپرا چس وانارا چس وانار ےگل وداھبیگ ۔۔
ਅੰਿਤਰ ਬਾਹਤਰ ਭਗਿੀ ਰਾਿੇ ਸਤਚ ਨਾਤਮ ਤਲਵ ਲਾਗੀ ॥

ب
گب
ھ
ل
ِ
ارتن ناہر ی راےت چس نام ؤ الیگ ۔۔

ਨਿਤਰ ਕਰੇ ਸੋਈ ਸਚੁ ਪਾਏ ਗੁਰ ਕੈ ਸਬਤਿ ਵੀਚਾਰਾ ॥

دنر رکے وسیئ چس ناےئ ُگر ےکَ دبس وبچارا ۔۔

ਨਾਨਕ ਨਾਤਮ ਰਿੇ ਤਿਨ ਹੀ ਸੁਖੁ ਪਾਇਆ ਸਾਚੈ ਕੇ ਵਾਪਾਰਾ ॥੧॥

نانک نام رےت پِں یہ ُسکھ نانا سا َچے ےک وانارا ۔۔۱۔۔
ਹੰਉਮੈ ਮਾਇਆ ਮੈਲੁ ਹੈ ਮਾਇਆ ਮੈਲੁ ਭਰੀਜੈ ਰਾਮ ॥

ہپؤ م َے امنا مَیل ےہَ امنا مَیل رھب بج َے رام ۔۔

ਗੁਰਮਿੀ ਮਨੁ ਤਨਰਮਲਾ ਰਸਨਾ ਹਤਰ ਰਸੁ ਪੀਜੈ ਰਾਮ ॥

ُگریتم نم پِرمال رانس ہر رس پبج َے رام ۔۔

ਰਸਨਾ ਹਤਰ ਰਸੁ ਪੀਜੈ ਅੰਿਰੁ ਭੀਜੈ ਸਾਚ ਸਬਤਿ ਬੀਚਾਰੀ ॥

ب
ھب
ج
رانس ہر رس پبج َے ارتن َے ساچ دبس اچیبری ۔۔

ਅੰਿਤਰ ਖੂਹਟਾ ਅੰਤਮਰਤਿ ਭਤਰਆ ਸਬਿੇ ਕਾਤਢ ਪੀਐ ਪਤਨਹਾਰੀ ॥

ک
ارتن ُھؤاٹہ ارمِت رھبنا دبسے اکدھ نی َپے اہنپری ۔۔

ਤਜਸੁ ਨਿਤਰ ਕਰੇ ਸੋਈ ਸਤਚ ਲਾਗੈ ਰਸਨਾ ਰਾਮੁ ਰਵੀਜੈ ॥

ِجس دنر رکے وسیئ چس ال َگے رانس رام رو بج َے ۔۔

ਨਾਨਕ ਨਾਤਮ ਰਿੇ ਸੇ ਤਨਰਮਲ ਹੋਰ ਹਉਮੈ ਮੈਲੁ ਭਰੀਜੈ ॥੨॥

نانک نام رےت ےس پِرلم وہر ہؤ م َے مَیل رھب بج َے ۔۔۲۔۔
ਪੰਤਿਿ ਜੋਿਕੀ ਸਤਭ ਪਤੜ ਪਤੜ ਕੂਕਿੇ ਤਕਸੁ ਪਤਹ ਕਰਤਹ ਪੁਕਾਰਾ ਰਾਮ ॥

ڈنپت وجیکت سیھ ڑپ ڑپ ُکؤدکے کِس بہہ رکہِ ئُکارا رام ۔۔
ਮਾਇਆ ਮੋਹੁ ਅੰਿਤਰ ਮਲੁ ਲਾਗੈ ਮਾਇਆ ਕੇ ਵਾਪਾਰਾ ਰਾਮ ॥

امنا ومہ ارتن لم ال َگے امنا ےک وانارا رام ۔۔

ਮਾਇਆ ਕੇ ਵਾਪਾਰਾ ਜਗਤਿ ਤਪਆਰਾ ਆਵਤਣ ਜਾਤਣ ਿੁਖੁ ਪਾਈ ॥

امنا ےک وانارا تگج ایپرا ا ون اجن ُدھک نایئ ۔۔

ਤਬਖੁ ਕਾ ਕੀੜਾ ਤਬਖੁ ਤਸਉ ਲਾਗਾ ਤਬਸਟਾ ਮਾਤਹ ਸਮਾਈ ॥

نِکھ اک ڑیکا نِکھ سِیؤ الاگ ِئسیا امہِ امسیئ ۔۔

ਜੋ ਧੁਤਰ ਤਲਤਖਆ ਸੋਇ ਕਮਾਵੈ ਕੋਇ ਨ ਮੇਟਣਹਾਰਾ ॥

لک
امکوے وکۓ ہن مییبہارا ۔۔
وج د ُھر ِھیا وسۓ َ

ਨਾਨਕ ਨਾਤਮ ਰਿੇ ਤਿਨ ਸਿਾ ਸੁਖੁ ਪਾਇਆ ਹੋਤਰ ਮੂਰਖ ਕੂਤਕ ਮੁਏ ਗਾਵਾਰਾ ॥੩॥

نانک نام رےت پِں دسا ُسکھ نانا وہر مُؤرھک ُکؤک مُؤےئ اگوارا ۔۔۳۔۔
ਮਾਇਆ ਮੋਤਹ ਮਨੁ ਰੰਤਗਆ ਮੋਤਹ ਸੁਤਧ ਨ ਕਾਈ ਰਾਮ ॥

امنا ومہِ نم رایگن ومہِ ُسدھ ہن اکیئ رام ۔۔
ਗੁਰਮੁਤਖ ਇਹੁ ਮਨੁ ਰੰਗੀਐ ਿੂਜਾ ਰੰਗੁ ਜਾਈ ਰਾਮ ॥

ُگرمُکھ اوہی نم رنگیپے ُدواج رنگ اجیئ رام ۔۔

ਿੂਜਾ ਰੰਗੁ ਜਾਈ ਸਾਤਚ ਸਮਾਈ ਸਤਚ ਭਰੇ ਭੰਿਾਰਾ ॥

ُدواج رنگ اجیئ ساچ امسیئ چس رھبے ڈنھبارا ۔۔
ਗੁਰਮੁਤਖ ਹੋਵੈ ਸੋਈ ਬੂਝੈ ਸਤਚ ਸਵਾਰਣਹਾਰਾ ॥

چ
وہوے وسیئ ئُؤ َھے چس وساراہنرا ۔۔
ُگرمُکھ َ

ਆਪੇ ਮੇਲੇ ਸੋ ਹਤਰ ਤਮਲੈ ਹੋਰੁ ਕਹਣਾ ਤਕਛੂ ਨ ਜਾਏ ॥

کِج
ُ
ھ
ا ےپ ےلیم وس ہر ملَ ِے وہر انہک ؤ ہن اجےئ ۔۔

ਨਾਨਕ ਤਵਣੁ ਨਾਵੈ ਭਰਤਮ ਭੁਲਾਇਆ ਇਤਕ ਨਾਤਮ ਰਿੇ ਰੰਗੁ ਲਾਏ ॥੪॥੫॥

ب
نانک وِن نا َوے رھبم ھُالنا اِک نام رےت رنگ الےئ ۔۔۴۔۔۵۔۔
ਵਿਹੰਸੁ ਮਹਲਾ ੩ ॥

ودسنہ ہلحم ۳۔۔

ਏ ਮਨ ਮੇਤਰਆ ਆਵਾ ਗਉਣੁ ਸੰਸਾਰੁ ਹੈ ਅੰਤਿ ਸਤਚ ਤਨਬੇੜਾ ਰਾਮ ॥

اے نم ریمنا ا وا گؤن اسنسر ےہَ اپپ چس پ ِیترا رام ۔۔
ਆਪੇ ਸਚਾ ਬਖਤਸ ਲਏ ਤਿਤਰ ਹੋਇ ਨ ਿੇਰਾ ਰਾਮ ॥

نک
ب
ا ےپ اچس ھس ےئل ھِر وہۓ ہن ریھپا رام ۔۔

ਤਿਤਰ ਹੋਇ ਨ ਿੇਰਾ ਅੰਤਿ ਸਤਚ ਤਨਬੇੜਾ ਗੁਰਮੁਤਖ ਤਮਲੈ ਵਤਿਆਈ ॥

ب
ھِر وہۓ ہن ریھپا اپپ چس پ ِیترا ُگرمُکھ ملَ ِے ودنایئ ۔۔
ਸਾਚੈ ਰੰਤਗ ਰਾਿੇ ਸਹਜੇ ਮਾਿੇ ਸਹਜੇ ਰਹੇ ਸਮਾਈ ॥

س
سا َچے رنگ راےت ہجے

س
امےت ہجے رےہ امسیئ ۔۔

ਸਚਾ ਮਤਨ ਭਾਇਆ ਸਚੁ ਵਸਾਇਆ ਸਬਤਿ ਰਿੇ ਅੰਤਿ ਤਨਬੇਰਾ ॥

اچس نم اھبنا چس وسانا دبس رےت اپپ پ ِیترا ۔۔

ਨਾਨਕ ਨਾਤਮ ਰਿੇ ਸੇ ਸਤਚ ਸਮਾਣੇ ਬਹੁਤਰ ਨ ਭਵਜਤਲ ਿੇਰਾ ॥੧॥

ب
ب
نانک نام رےت ےس چس امسےن ب ُہر ہن َھؤلج ھتَرا ۔۔۱۔۔
ਮਾਇਆ ਮੋਹੁ ਸਭੁ ਬਰਲੁ ਹੈ ਿੂਜੈ ਭਾਇ ਖੁਆਈ ਰਾਮ ॥

ک
امنا ومہ سیھ پرل ےہَ ُدو َچے اھبےئ ُھؤا یئ رام ۔۔
ਮਾਿਾ ਤਪਿਾ ਸਭੁ ਹੇਿੁ ਹੈ ਹੇਿੇ ਪਲਚਾਈ ਰਾਮ ॥

ےہ ہیپے نلچایئ رام ۔۔
امنا پِیا سیھ تیہ َ

ਹੇਿੇ ਪਲਚਾਈ ਪੁਰਤਬ ਕਮਾਈ ਮੇਤਟ ਨ ਸਕੈ ਕੋਈ ॥

ہیپے نلچایئ ُپرت امکیئ مَپت ہن ےکسَ وکیئ ۔۔

ਤਜਤਨ ਤਸਰਸਤਟ ਸਾਜੀ ਸੋ ਕਤਰ ਵੇਖੈ ਤਿਸੁ ਜੇਵਿੁ ਅਵਰੁ ਨ ਕੋਈ ॥

نک
ِجں رسِست سایج وس رک و َھے ئِس ج َپ َؤد ا َور ہن وکیئ ۔۔

ਮਨਮੁਤਖ ਅੰਧਾ ਿਤਪ ਿਤਪ ਖਪੈ ਤਬਨੁ ਸਬਿੈ ਸਾਂਤਿ ਨ ਆਈ ॥

مب
پ پ ک
پ
م
ک
ھ
پ
پ
ُ
ِ
ھ ادناھ پ پ ے َ ں دبسَے سا پ ہن ا یئ ۔۔

ਨਾਨਕ ਤਬਨੁ ਨਾਵੈ ਸਭੁ ਕੋਈ ਭੁਲਾ ਮਾਇਆ ਮੋਤਹ ਖੁਆਈ ॥੨॥

ک
ب
نانک پِں نا َوے سیھ وکیئ ھُال امنا ومہِ ُھؤا یئ ۔۔۲۔۔
ਏਹੁ ਜਗੁ ਜਲਿਾ ਿੇਤਖ ਕੈ ਭਤਜ ਪਏ ਹਤਰ ਸਰਣਾਈ ਰਾਮ ॥

اوہی چگ اتلج دھکی ےکَ جھب ےئپ ہر رسنایئ رام ۔۔
ਅਰਿਾਤਸ ਕਰੀ ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਆਗੈ ਰਤਖ ਲੇਵਹੁ ਿੇਹੁ ਵਿਾਈ ਰਾਮ ॥

ارداس رکی ُگر ئُؤرے ا ےگ رھک ویل ُہ دوہی ودایئ رام ۔۔

ਰਤਖ ਲੇਵਹੁ ਸਰਣਾਈ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਵਿਾਈ ਿੁਧੁ ਜੇਵਿੁ ਅਵਰੁ ਨ ਿਾਿਾ ॥

رھک ویلوہ رسنایئ ہر نام ودایئ ُندھ ج َپ َؤد اور ہن دانا ۔۔
ਸੇਵਾ ਲਾਗੇ ਸੇ ਵਿਭਾਗੇ ਜੁਤਗ ਜੁਤਗ ਏਕੋ ਜਾਿਾ ॥

ویسا الےگ ےس وداھبےگ ُچگ ُچگ اوکی اجنا ۔۔
ਜਿੁ ਸਿੁ ਸੰਜਮੁ ਕਰਮ ਕਮਾਵੈ ਤਬਨੁ ਗੁਰ ਗਤਿ ਨਹੀ ਪਾਈ ॥

ج س سبج
پ
ُ
گ
گ
ِ
امکوے ں ر پ یہن نایئ ۔۔
ت ت م رکم َ

ਨਾਨਕ ਤਿਸ ਨੋ ਸਬਿੁ ਬੁਝਾਏ ਜੋ ਜਾਇ ਪਵੈ ਹਤਰ ਸਰਣਾਈ ॥੩॥

ب
نانک ئِس ون دبس ُجھاےئ وج اجۓ وپَے ہر رسنایئ ۔۔۳۔۔
ਜੋ ਹਤਰ ਮਤਿ ਿੇਇ ਸਾ ਊਪਜੈ ਹੋਰ ਮਤਿ ਨ ਕਾਈ ਰਾਮ ॥

وج ہر مت دےئ سا اُو بج َے وہر مت ہن اکیئ رام ۔۔
ਅੰਿਤਰ ਬਾਹਤਰ ਏਕੁ ਿੂ ਆਪੇ ਿੇਤਹ ਬੁਝਾਈ ਰਾਮ ॥

ارتن ناہر انک ئُؤ ا ےپ دہہی اھجبیئ رام ۔۔

ਆਪੇ ਿੇਤਹ ਬੁਝਾਈ ਅਵਰ ਨ ਭਾਈ ਗੁਰਮੁਤਖ ਹਤਰ ਰਸੁ ਚਾਤਖਆ ॥

ا ےپ دہہی اھجبیئ ا َور ہن اھبیئ ُگرمُکھ ہر رس اچایھک ۔۔
ਿਤਰ ਸਾਚੈ ਸਿਾ ਹੈ ਸਾਚਾ ਸਾਚੈ ਸਬਤਿ ਸੁਭਾਤਖਆ ॥

ےہ سااچ سا َچے دبس ُسبھاایھک ۔۔
در سا َچے دسا َ

ਘਰ ਮਤਹ ਤਨਜ ਘਰੁ ਪਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰੁ ਿੇਇ ਵਿਾਈ ॥

ِب
رھگ ہہم ج رھگ نانا سیگؤر دےئ ودایئ ۔۔

ਨਾਨਕ ਜੋ ਨਾਤਮ ਰਿੇ ਸੇਈ ਮਹਲੁ ਪਾਇਤਨ ਮਤਿ ਪਰਵਾਣੁ ਸਚੁ ਸਾਈ ॥੪॥੬॥

نانک وج نام رےت سیبی لحم نانئ مت رپوان چس سایئ ۔۔۴۔۔۶۔۔
ਵਿਹੰਸੁ ਮਹਲਾ ੪ ਛੰਿ

ودسنہ ہلحم  ۴چھپت

ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪਰਸਾਤਿ ॥

اِک اواکنر سیگؤر رپساد ۔۔
ਮੇਰੈ ਮਤਨ ਮੇਰੈ ਮਤਨ ਸਤਿਗੁਤਰ ਪਰੀਤਿ ਲਗਾਈ ਰਾਮ ॥

ریمَے نم ریمَے نم سیگؤر رپِپپ اگلیئ رام ۔۔
ਹਤਰ ਹਤਰ ਹਤਰ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਮੇਰੈ ਮੰਤਨ ਵਸਾਈ ਰਾਮ ॥

نم وسایئ رام ۔۔
ہر ہر ہر ہر نام ریمَے ّ
ਹਤਰ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਮੇਰੈ ਮੰਤਨ ਵਸਾਈ ਸਤਭ ਿੂਖ ਤਵਸਾਰਣਹਾਰਾ ॥

نم وسایئ سیھ ُدوھک وِساراہنرا ۔۔
ہر ہر نام ریمَے ّ

ਵਿਭਾਗੀ ਗੁਰ ਿਰਸਨੁ ਪਾਇਆ ਧਨੁ ਧਨੁ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਮਾਰਾ ॥

وداھبیگ ُگر درنس نانا دنھ دنھ سیگؤرو امہرا ۔۔

ਊਿਿ ਬੈਿਿ ਸਤਿਗੁਰੁ ਸੇਵਹ ਤਜਿੁ ਸੇਤਵਐ ਸਾਂਤਿ ਪਾਈ ॥

اُوبھت نیبھت سیگؤر ویسہ ِجت ویس پپے ساپپ نایئ ۔۔
ਮੇਰੈ ਮਤਨ ਮੇਰੈ ਮਤਨ ਸਤਿਗੁਰ ਪਰੀਤਿ ਲਗਾਈ ॥੧॥

ریمَے نم ریمَے نم سیگؤر رپِپپ اگلیئ ۔۔۱۔۔
ਹਉ ਜੀਵਾ ਹਉ ਜੀਵਾ ਸਤਿਗੁਰ ਿੇਤਖ ਸਰਸੇ ਰਾਮ ॥

ہؤ ویجا ہؤ ویجا سیگؤر دھکی رسےس رام ۔۔

ਹਤਰ ਨਾਮੋ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਤਿਰੜਾਏ ਜਤਪ ਹਤਰ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਤਵਗਸੇ ਰਾਮ ॥

ہر ناوم ہر نام درِراےئ جت ہر ہر نام وِ گسے رام ۔۔

ਜਤਪ ਹਤਰ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਕਮਲ ਪਰਗਾਸੇ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਨਵੰ ਤਨਤਧ ਪਾਈ ॥

جت ہر ہر نام لمک رپاگےس ہر نام ونَن ن ِدھ نایئ ۔۔
ਹਉਮੈ ਰੋਗੁ ਗਇਆ ਿੁਖੁ ਲਾਥਾ ਹਤਰ ਸਹਤਜ ਸਮਾਤਧ ਲਗਾਈ ॥

سہ
ہؤ م َے روگ ایگ ُدھک الاھت ہر ج امسدھ اگلیئ ۔۔

ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਵਿਾਈ ਸਤਿਗੁਰ ਿੇ ਪਾਈ ਸੁਖੁ ਸਤਿਗੁਰ ਿੇਵ ਮਨੁ ਪਰਸੇ ॥

ہر نام ودایئ سیگؤر ےت نایئ ُسکھ سیگؤر دویَ نم رپےس ۔۔
ਹਉ ਜੀਵਾ ਹਉ ਜੀਵਾ ਸਤਿਗੁਰ ਿੇਤਖ ਸਰਸੇ ॥੨॥

ہؤ ویجا ہؤ ویجا سیگؤر دھکی رسےس ۔۔۲۔۔

ਕੋਈ ਆਤਣ ਕੋਈ ਆਤਣ ਤਮਲਾਵੈ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰੁ ਪੂਰਾ ਰਾਮ ॥

الوے ریما سیگؤر ئُؤرا رام ۔۔
وکیئ ا ن وکیئ ا ن م ِ َ

ਹਉ ਮਨੁ ਿਨੁ ਹਉ ਮਨੁ ਿਨੁ ਿੇਵਾ ਤਿਸੁ ਕਾਤਟ ਸਰੀਰਾ ਰਾਮ ॥

ہؤ نم نت ہؤ نم نت َدویا ئِس اکت رسریا رام ۔۔

ਹਉ ਮਨੁ ਿਨੁ ਕਾਤਟ ਕਾਤਟ ਤਿਸੁ ਿੇਈ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰ ਬਚਨ ਸੁਣਾਏ ॥

ہؤ نم نت اکت اکت ئِس دپبی وج سیگؤر نچب ُسیاےئ ۔۔

ਮੇਰੈ ਮਤਨ ਬੈਰਾਗੁ ਭਇਆ ਬੈਰਾਗੀ ਤਮਤਲ ਗੁਰ ਿਰਸਤਨ ਸੁਖੁ ਪਾਏ ॥

ریمَے نم ریباگ ایھب ریبایگ مِل ُگر درنس ُسکھ ناےئ ۔۔

ਹਤਰ ਹਤਰ ਤਿਪਾ ਕਰਹੁ ਸੁਖਿਾਿੇ ਿੇਹੁ ਸਤਿਗੁਰ ਚਰਨ ਹਮ ਧੂਰਾ ॥

ہر ہر کِرنا رکوہ ُسکھداےت دوہی سیگؤر رچن مہ دھُؤرا ۔۔

ਕੋਈ ਆਤਣ ਕੋਈ ਆਤਣ ਤਮਲਾਵੈ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰੁ ਪੂਰਾ ॥੩॥

الوے ریما سیگؤر ئُؤرا ۔۔۳۔۔
وکیئ ا ن وکیئ ا ن م ِ َ

ਗੁਰ ਜੇਵਿੁ ਗੁਰ ਜੇਵਿੁ ਿਾਿਾ ਮੈ ਅਵਰੁ ਨ ਕੋਈ ਰਾਮ ॥

ُگر َجپؤد ُگر َجپؤد دانا م َے ا َور ہن وکیئ رام ۔۔

ਹਤਰ ਿਾਨੋ ਹਤਰ ਿਾਨੁ ਿੇਵੈ ਹਤਰ ਪੁਰਖੁ ਤਨਰੰਜਨੁ ਸੋਈ ਰਾਮ ॥

ہر داون ہر دان دویَے ہر ُپرھک پِرنجن وسیئ رام ۔۔

ਹਤਰ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਤਜਨੀ ਆਰਾਤਧਆ ਤਿਨ ਕਾ ਿੁਖੁ ਭਰਮੁ ਭਉ ਭਾਗਾ ॥

ب
ہر ہر نام ِجبی ا رادایھ پِں اک ُدھک رھبم ھؤ اھباگ ۔۔

ਸੇਵਕ ਭਾਇ ਤਮਲੇ ਵਿਭਾਗੀ ਤਜਨ ਗੁਰ ਚਰਨੀ ਮਨੁ ਲਾਗਾ ॥

ویسک اھبےئ مل ِے وداھبیگ ِجں ُگر رچین نم الاگ ۔۔

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਹਤਰ ਆਤਪ ਤਮਲਾਏ ਤਮਤਲ ਸਤਿਗੁਰ ਪੁਰਖ ਸੁਖੁ ਹੋਈ ॥

وہک نانک ہر ا ت مِالےئ مِل سیگؤر ُپرھک ُسکھ وہیئ ۔۔

ਗੁਰ ਜੇਵਿੁ ਗੁਰ ਜੇਵਿੁ ਿਾਿਾ ਮੈ ਅਵਰੁ ਨ ਕੋਈ ॥੪॥੧॥

ُگر َجپؤد ُگر َجپؤد دانا م َے اور ہن وکیئ ۔۔۴۔۔۱۔۔

ਵਿਹੰਸੁ ਮਹਲਾ ੪ ॥

ودسنہ ہلحم ۴۔۔
ਹੰਉ ਗੁਰ ਤਬਨੁ ਹੰਉ ਗੁਰ ਤਬਨੁ ਖਰੀ ਤਨਮਾਣੀ ਰਾਮ ॥

ہپؤ ُگر پِں ہپؤ ُگر پِں رھکی بِماین رام ۔۔

ਜਗਜੀਵਨੁ ਜਗਜੀਵਨੁ ਿਾਿਾ ਗੁਰ ਮੇਤਲ ਸਮਾਣੀ ਰਾਮ ॥

چگ
چگ
چپؤن چپؤن دانا ُگر م َیل امسین رام ۔۔

ਸਤਿਗੁਰੁ ਮੇਤਲ ਹਤਰ ਨਾਤਮ ਸਮਾਣੀ ਜਤਪ ਹਤਰ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਤਧਆਇਆ ॥

سیگؤر م َیل ہر نام امسین جت ہر ہر نام دایھنا ۔۔

ਤਜਸੁ ਕਾਰਤਣ ਹੰਉ ਢੂੰਤਢ ਢੂਢੇਿੀ ਸੋ ਸਜਣੁ ਹਤਰ ਘਤਰ ਪਾਇਆ ॥

ِجس اکرن ہپؤ ُدوھندھ ُدوھدھیدی وس نجس ہر رھگ نانا ۔۔
ਏਕ ਤਿਰਤਸਟ ਹਤਰ ਏਕੋ ਜਾਿਾ ਹਤਰ ਆਿਮ ਰਾਮੁ ਪਛਾਣੀ ॥

انک د ِرست ہر اوکی اجنا ہر ا مت رام اھچپین ۔۔
ਹੰਉ ਗੁਰ ਤਬਨੁ ਹੰਉ ਗੁਰ ਤਬਨੁ ਖਰੀ ਤਨਮਾਣੀ ॥੧॥

ہپؤ ُگر پِں ہپؤ ُگر پِں رھکی بِماین ۔۔۱۔۔

ਤਜਨਾ ਸਤਿਗੁਰੁ ਤਜਨ ਸਤਿਗੁਰੁ ਪਾਇਆ ਤਿਨ ਹਤਰ ਪਰਭੁ ਮੇਤਲ ਤਮਲਾਏ ਰਾਮ ॥

ِجیا سیگؤر ِجں سیگؤر نانا پِں ہر رپَھب م َیل مِالےئ رام ۔۔

ਤਿਨ ਚਰਣ ਤਿਨ ਚਰਣ ਸਰੇਵਹ ਹਮ ਲਾਗਹ ਤਿਨ ਕੈ ਪਾਏ ਰਾਮ ॥

ےک ناےئ رام ۔۔
پِں رچن پِں رچن رسویہ مہ الہگ پِں َ

ਹਤਰ ਹਤਰ ਚਰਣ ਸਰੇਵਹ ਤਿਨ ਕੇ ਤਜਨ ਸਤਿਗੁਰੁ ਪੁਰਖੁ ਪਰਭੁ ਧਯਾਇਆ ॥

ہر ہر رچن رسویہ پِں ےک ِجں سیگؤر ُپرھک رپَھب دایھنا ۔۔

ਿੂ ਵਿਿਾਿਾ ਅੰਿਰਜਾਮੀ ਮੇਰੀ ਸਰਧਾ ਪੂਤਰ ਹਤਰ ਰਾਇਆ ॥

ئُؤ وددانا ارتناجیم ریمی رسداھ ئُؤر ہر رانا ۔۔

ਗੁਰਤਸਖ ਮੇਤਲ ਮੇਰੀ ਸਰਧਾ ਪੂਰੀ ਅਨਤਿਨੁ ਰਾਮ ਗੁਣ ਗਾਏ ॥

ُگر ِسکھ م َیل ریمی رسداھ ئُؤری ادنِن رام ُگں اگےئ ۔۔

ਤਜਨ ਸਤਿਗੁਰੁ ਤਜਨ ਸਤਿਗੁਰੁ ਪਾਇਆ ਤਿਨ ਹਤਰ ਪਰਭੁ ਮੇਤਲ ਤਮਲਾਏ ॥੨॥

ِجں سیگؤر ِجں سیگؤر نانا پِں ہر رپَھب م َیل مِالےئ ۔۔۲۔۔
ਹੰਉ ਵਾਰੀ ਹੰਉ ਵਾਰੀ ਗੁਰਤਸਖ ਮੀਿ ਤਪਆਰੇ ਰਾਮ ॥

ہپؤ واری ہپؤ واری ُگر ِسکھ تیم ایپرے رام ۔۔

ਹਤਰ ਨਾਮੋ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਸੁਣਾਏ ਮੇਰਾ ਪਰੀਿਮੁ ਨਾਮੁ ਅਧਾਰੇ ਰਾਮ ॥

ہر ناوم ہر نام ُسیاےئ ریما رپمتی نام اداھرے رام ۔۔
ਹਤਰ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਮੇਰਾ ਪਰਾਨ ਸਖਾਈ ਤਿਸੁ ਤਬਨੁ ਘੜੀ ਤਨਮਖ ਨਹੀ ਜੀਵਾਂ ॥

ب
ہر ہر نام ریما رپان اھکسیئ ئِس پِں ڑھگی ِمکھ یہن ویجان ۔۔
ਹਤਰ ਹਤਰ ਤਿਪਾ ਕਰੇ ਸੁਖਿਾਿਾ ਗੁਰਮੁਤਖ ਅੰਤਮਰਿੁ ਪੀਵਾਂ ॥

ہر ہر کِرنا رکے ُسکھدانا ُگرمُکھ ارمِت ویپان ۔۔

ਹਤਰ ਆਪੇ ਸਰਧਾ ਲਾਇ ਤਮਲਾਏ ਹਤਰ ਆਪੇ ਆਤਪ ਸਵਾਰੇ ॥

ہر ا ےپ رسداھ ال ِئے مِالےئ ہر ا ےپ ا ت وسارے ۔۔
ਹੰਉ ਵਾਰੀ ਹੰਉ ਵਾਰੀ ਗੁਰਤਸਖ ਮੀਿ ਤਪਆਰੇ ॥੩॥

ہپؤ واری ہپؤ واری ُگر ِسکھ تیم ایپرے ۔۔۳۔۔

ਹਤਰ ਆਪੇ ਹਤਰ ਆਪੇ ਪੁਰਖੁ ਤਨਰੰਜਨੁ ਸੋਈ ਰਾਮ ॥

ہر ا ےپ ہر ا ےپ ُپرھک پِرنجن وسیئ رام ۔۔

ਹਤਰ ਆਪੇ ਹਤਰ ਆਪੇ ਮੇਲੈ ਕਰੈ ਸੋ ਹੋਈ ਰਾਮ ॥

ہر ا ےپ ہر ا ےپ میلَے رکَے وس وہیئ رام ۔۔

ਜੋ ਹਤਰ ਪਰਭ ਭਾਵੈ ਸੋਈ ਹੋਵੈ ਅਵਰੁ ਨ ਕਰਣਾ ਜਾਈ ॥

وہوے ا َورہن رکنا اجیئ ۔۔
وج ہر رپَھب اھبوے وسیئ َ
ਬਹੁਿੁ ਤਸਆਣਪ ਲਇਆ ਨ ਜਾਈ ਕਤਰ ਥਾਕੇ ਸਤਭ ਚਿੁਰਾਈ ॥

تہب ِسیاپپ لییا ہن اجیئ رک اھتےک سیھ چتُرایئ ۔۔

ਗੁਰ ਪਰਸਾਤਿ ਜਨ ਨਾਨਕ ਿੇਤਖਆ ਮੈ ਹਤਰ ਤਬਨੁ ਅਵਰੁ ਨ ਕੋਈ ॥

ُگر رپساد نج نانک دنکھیا م َے ہر پِں ا َور ہن وکیئ ۔۔
ਹਤਰ ਆਪੇ ਹਤਰ ਆਪੇ ਪੁਰਖੁ ਤਨਰੰਜਨੁ ਸੋਈ ॥੪॥੨॥

ہر ا ےپ ہر ا ےپ ُپرھک پِرنجن وسیئ ۔۔۴۔۔۲۔۔
ਵਿਹੰਸੁ ਮਹਲਾ ੪ ॥

ودسنہ ہلحم ۴۔۔
ਹਤਰ ਸਤਿਗੁਰ ਹਤਰ ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਤਲ ਹਤਰ ਸਤਿਗੁਰ ਚਰਣ ਹਮ ਭਾਇਆ ਰਾਮ ॥

ہر سیگؤر ہر سیگؤر م َیل ہر سیگؤر رچن مہ اھبنا رام ۔۔

ਤਿਮਰ ਅਤਗਆਨੁ ਗਵਾਇਆ ਗੁਰ ਤਗਆਨੁ ਅੰਜਨੁ ਗੁਤਰ ਪਾਇਆ ਰਾਮ ॥

بِمر اایگن وگَانا ُگر گ ِیان انجن ُگر نانا رام ۔۔

ਗੁਰ ਤਗਆਨ ਅੰਜਨੁ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਇਆ ਅਤਗਆਨ ਅੰਧੇਰ ਤਬਨਾਸੇ ॥

ُگر گ ِیان انجن سیگؤرو نانا اایگن ادنھتر پِیاےس ۔۔

ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਤਵ ਪਰਮ ਪਿੁ ਪਾਇਆ ਹਤਰ ਜਤਪਆ ਸਾਸ ਤਗਰਾਸੇ ॥

ویس رپم ند نانا ہر چییا ساس گِراےس ۔۔
سیگؤر َ

ਤਜਨ ਕੰਉ ਹਤਰ ਪਰਤਭ ਤਕਰਪਾ ਧਾਰੀ ਿੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵਾ ਲਾਇਆ ॥

نج ک ُپؤ ہر رپَھب کِرنا داھری ےت سیگؤر ویسا النا ۔۔

ਹਤਰ ਸਤਿਗੁਰ ਹਤਰ ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਤਲ ਹਤਰ ਸਤਿਗੁਰ ਚਰਣ ਹਮ ਭਾਇਆ ॥੧॥

ہر سیگؤر ہر سیگؤر م َیل ہر سیگؤر رچن مہ اھبنا ۔۔۱۔۔

ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰੁ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰੁ ਤਪਆਰਾ ਮੈ ਗੁਰ ਤਬਨੁ ਰਹਣੁ ਨ ਜਾਈ ਰਾਮ ॥

ریما سیگؤر ریما سیگؤر ایپرا م َے ُگر پِں رنہ ہن اجیئ رام ۔۔
ਹਤਰ ਨਾਮੋ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਿੇਵੈ ਮੇਰਾ ਅੰਤਿ ਸਖਾਈ ਰਾਮ ॥

ہر ناوم ہر نام دویَے ریما اپپ اھکسیئ رام ۔۔
ਹਤਰ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਮੇਰਾ ਅੰਤਿ ਸਖਾਈ ਗੁਤਰ ਸਤਿਗੁਤਰ ਨਾਮੁ ਤਿਰੜਾਇਆ ॥

ہر ہر نام ریما اپپ اھکسیئ ُگر سیگؤر نام درِرانا ۔۔

ਤਜਥੈ ਪੁਿੁ ਕਲਿੁ ਕੋਈ ਬੇਲੀ ਨਾਹੀ ਤਿਥੈ ਹਤਰ ਹਤਰ ਨਾਤਮ ਛਿਾਇਆ ॥

پ ِب
جب
ِ َھے ُپپ کلتر وکیئ یلیب نایہ َھے ہر ہر نام چھدانا ۔۔

ਧਨੁ ਧਨੁ ਸਤਿਗੁਰੁ ਪੁਰਖੁ ਤਨਰੰਜਨੁ ਤਜਿੁ ਤਮਤਲ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਤਧਆਈ ॥

دنھ دنھ سیگؤر ُپرھک پِرنجن ِجت مِل ہر نام دایھیئ ۔۔

ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰੁ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰੁ ਤਪਆਰਾ ਮੈ ਗੁਰ ਤਬਨੁ ਰਹਣੁ ਨ ਜਾਈ ॥੨॥

ریما سیگؤر ریما سیگؤر ایپرا م َے ُگر پِں رنہ ہن اجیئ ۔۔۲۔۔

ਤਜਨੀ ਿਰਸਨੁ ਤਜਨੀ ਿਰਸਨੁ ਸਤਿਗੁਰ ਪੁਰਖ ਨ ਪਾਇਆ ਰਾਮ ॥

ِجبی درنس ِجبی درنس سیگؤر ُپرھک ہن نانا رام ۔۔

ਤਿਨ ਤਨਹਿਲੁ ਤਿਨ ਤਨਹਿਲੁ ਜਨਮੁ ਸਭੁ ਤਬਰਥਾ ਗਵਾਇਆ ਰਾਮ ॥

بِہب
بِہب
پِں ھل پِں ھل منج سیھ پرِاھت وگَانا رام ۔۔

ਤਨਹਿਲੁ ਜਨਮੁ ਤਿਨ ਤਬਰਥਾ ਗਵਾਇਆ ਿੇ ਸਾਕਿ ਮੁਏ ਮਤਰ ਝੂਰੇ ॥

بِہب
چ
پ
پ
ھ
ھ
م
ِ
ُ
ل منج ں رِاھت وگَانا ےت ساطق ُؤےئ رم ؤرے ۔۔
ਘਤਰ ਹੋਿੈ ਰਿਤਨ ਪਿਾਰਤਥ ਭੂਖੇ ਭਾਗਹੀਣ ਹਤਰ ਿੂਰੇ ॥

گ
ب
وہدے رنت ندارھت ُھؤےھک اھب ہیں ہر ُدورے ۔۔
رھگ َ
ਹਤਰ ਹਤਰ ਤਿਨ ਕਾ ਿਰਸੁ ਨ ਕਰੀਅਹੁ ਤਜਨੀ ਹਤਰ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਨ ਤਧਆਇਆ ॥

ہر ہر پِں اک درس ہن رکہہی ِجبی ہر ہر نام ہن دایھنا ۔۔

ਤਜਨੀ ਿਰਸਨੁ ਤਜਨੀ ਿਰਸਨੁ ਸਤਿਗੁਰ ਪੁਰਖ ਨ ਪਾਇਆ ॥੩॥

ِجبی درنس ِجبی درنس سیگؤر ُپرھک ہن نانا ۔۔۳۔۔

ਹਮ ਚਾਤਿਰਕ ਹਮ ਚਾਤਿਰਕ ਿੀਨ ਹਤਰ ਪਾਤਸ ਬੇਨੰਿੀ ਰਾਮ ॥

نی
مہ اچرتِک مہ اچرتِک دِنی ہر ناس ییبی رام ۔۔

ਗੁਰ ਤਮਤਲ ਗੁਰ ਮੇਤਲ ਮੇਰਾ ਤਪਆਰਾ ਹਮ ਸਤਿਗੁਰ ਕਰਹ ਭਗਿੀ ਰਾਮ ॥

ب
گب
ھ
ُگر مِل ُگر م َیل ریما ایپرا مہ سیگؤر رکہ ی رام ۔۔

ਹਤਰ ਹਤਰ ਸਤਿਗੁਰ ਕਰਹ ਭਗਿੀ ਜਾਂ ਹਤਰ ਪਰਭੁ ਤਕਰਪਾ ਧਾਰੇ ॥

ب
گب
ھ
ک
ِ
ہ
ہر ہر سیگؤر رکہ ی اجن ر رپَھب رنا داھرے ۔۔

ਮੈ ਗੁਰ ਤਬਨੁ ਅਵਰੁ ਨ ਕੋਈ ਬੇਲੀ ਗੁਰੁ ਸਤਿਗੁਰੁ ਪਰਾਣ ਹਮਹਾਰੇ ॥

ہ
پ
م َے ُگر پِں ا َور ہن وکیئ َیلی ُگر سیگؤر رپان مھارے ۔۔

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਗੁਤਰ ਨਾਮੁ ਤਿਰੜਹਾਇਆ ਹਤਰ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਹਤਰ ਸਿੀ ॥

وہک نانک ُگر نام درِراھنا ہر ہر نام ہر یتس ۔۔

ਹਮ ਚਾਤਿਰਕ ਹਮ ਚਾਤਿਰਕ ਿੀਨ ਹਤਰ ਪਾਤਸ ਬੇਨੰਿੀ ॥੪॥੩॥

نی
مہ اچرتِک مہ اچرتِک دِنی ہر ناس ییبی ۔۔۴۔۔۳۔۔

ਵਿਹੰਸੁ ਮਹਲਾ ੪ ॥

۔۔۴ ودسنہ ہلحم
ਹਤਰ ਤਕਰਪਾ ਹਤਰ ਤਕਰਪਾ ਕਤਰ ਸਤਿਗੁਰੁ ਮੇਤਲ ਸੁਖਿਾਿਾ ਰਾਮ ॥

ہر کِرنا ہر کِرنا رک سیگؤر م َیل ُسکھدانا رام ۔۔

ਹਮ ਪੂਛਹ ਹਮ ਪੂਛਹ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਤਸ ਹਤਰ ਬਾਿਾ ਰਾਮ ॥

مہ ئُؤہھچ مہ ئُؤہھچ سیگؤر ناس ہر نانا رام ۔۔

ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਤਸ ਹਤਰ ਬਾਿ ਪੂਛਹ ਤਜਤਨ ਨਾਮੁ ਪਿਾਰਥੁ ਪਾਇਆ ॥

سیگؤر ناس ہر نات ئُؤہھچ ِجں نام ندارھت نانا ۔۔

ਪਾਇ ਲਗਹ ਤਨਿ ਕਰਹ ਤਬਨੰਿੀ ਗੁਤਰ ਸਤਿਗੁਤਰ ਪੰਥੁ ਬਿਾਇਆ ॥

پ
ناۓ لگہہ پِپ رکہ ِییبی ُگر سیگؤر ھتنپ اتبنا ۔۔

ਸੋਈ ਭਗਿੁ ਿੁਖੁ ਸੁਖੁ ਸਮਿੁ ਕਤਰ ਜਾਣੈ ਹਤਰ ਹਤਰ ਨਾਤਮ ਹਤਰ ਰਾਿਾ ॥

وسیئ تگھب ُدھک ُسکھ تمس رک اج ئَے ہر ہر نام ہر رانا ۔۔

ਹਤਰ ਤਕਰਪਾ ਹਤਰ ਤਕਰਪਾ ਕਤਰ ਗੁਰੁ ਸਤਿਗੁਰੁ ਮੇਤਲ ਸੁਖਿਾਿਾ ॥੧॥

۔۔۱ہر کِرنا ہر کِرنا رک ُگر سیگؤر م َیل ُسکھدانا ۔۔

ਸੁਤਣ ਗੁਰਮੁਤਖ ਸੁਤਣ ਗੁਰਮੁਤਖ ਨਾਤਮ ਸਤਭ ਤਬਨਸੇ ਹੰਉਮੈ ਪਾਪਾ ਰਾਮ ॥

ُسں ُگرمُکھ ُسں ُگرمُکھ نام سیھ نِیسے ہپؤ م َے نانا رام ۔۔

ਜਤਪ ਹਤਰ ਹਤਰ ਜਤਪ ਹਤਰ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਲਤਥਅੜੇ ਜਤਗ ਿਾਪਾ ਰਾਮ ॥

لب
جت ہر ہر جت ہر ہر نام ٔھرے چگ نانا رام ۔۔

ਹਤਰ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਤਜਨੀ ਆਰਾਤਧਆ ਤਿਨ ਕੇ ਿੁਖ ਪਾਪ ਤਨਵਾਰੇ ॥

ہر ہر نام ِجبی ا رادایھ پِں ےک ُدھک نات ئِؤارے ۔۔

ਸਤਿਗੁਤਰ ਤਗਆਨ ਖੜਗੁ ਹਤਥ ਿੀਨਾ ਜਮਕੰਕਰ ਮਾਤਰ ਤਬਿਾਰੇ ॥

چ
م
ک
ی
ک
ن
سیگؤر گ ِیان ڑھکگ ھتہ دِانی ر امر ِدارے ۔۔

ਹਤਰ ਪਰਤਭ ਤਿਪਾ ਧਾਰੀ ਸੁਖਿਾਿੇ ਿੁਖ ਲਾਥੇ ਪਾਪ ਸੰਿਾਪਾ ॥

ہر رپَھب کِرنا داھری ُسکھداےت ُدھک الےھت نات سییانا ۔۔
ਸੁਤਣ ਗੁਰਮੁਤਖ ਸੁਤਣ ਗੁਰਮੁਤਖ ਨਾਮੁ ਸਤਭ ਤਬਨਸੇ ਹੰਉਮੈ ਪਾਪਾ ॥੨॥

ُسں ُگرمُکھ ُسں ُگرمُکھ نام سیھ نِیسے ہپؤ م َے نانا ۔۔۲۔۔

ਜਤਪ ਹਤਰ ਹਤਰ ਜਤਪ ਹਤਰ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਮੇਰੈ ਮਤਨ ਭਾਇਆ ਰਾਮ ॥

جت ہر ہر جت ہر ہر نام ریمَے نم اھبنا رام ۔۔
ਮੁਤਖ ਗੁਰਮੁਤਖ ਮੁਤਖ ਗੁਰਮੁਤਖ ਜਤਪ ਸਤਭ ਰੋਗ ਗਵਾਇਆ ਰਾਮ ॥

مُکھ ُگرمُکھ مُکھ ُگرمُکھ جت سیھ روگ وگَانا رام ۔۔

ਗੁਰਮੁਤਖ ਜਤਪ ਸਤਭ ਰੋਗ ਗਵਾਇਆ ਅਰੋਗਿ ਭਏ ਸਰੀਰਾ ॥

ُگرمُکھ جت سیھ روگ وگَانا ا َروگپ ےئھب رسریا ۔۔

ਅਨਤਿਨੁ ਸਹਜ ਸਮਾਤਧ ਹਤਰ ਲਾਗੀ ਹਤਰ ਜਤਪਆ ਗਤਹਰ ਗੰਭੀਰਾ ॥

سہ
ادنِن ج امسدھ ہر الیگ ہر چییا رہگ ریھبمگا ۔۔

ਜਾਤਿ ਅਜਾਤਿ ਨਾਮੁ ਤਜਨ ਤਧਆਇਆ ਤਿਨ ਪਰਮ ਪਿਾਰਥੁ ਪਾਇਆ ॥

اجت ااجت نام ِجں دایھنا پِں رپم ندارھت نانا ۔۔

ਜਤਪ ਹਤਰ ਹਤਰ ਜਤਪ ਹਤਰ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਮੇਰੈ ਮਤਨ ਭਾਇਆ ॥੩॥

جت ہر ہر جت ہر ہر نام ریمَے نم اھبنا ۔۔۳۔۔
ਹਤਰ ਧਾਰਹੁ ਹਤਰ ਧਾਰਹੁ ਤਕਰਪਾ ਕਤਰ ਤਕਰਪਾ ਲੇਹੁ ਉਬਾਰੇ ਰਾਮ ॥

ہر داھروہ ہر داھروہ کِرنا رک کِرنا وہیل اُنارے رام ۔۔

ਹਮ ਪਾਪੀ ਹਮ ਪਾਪੀ ਤਨਰਗੁਣ ਿੀਨ ਿੁਮਹਾਰੇ ਰਾਮ ॥

ُب
م
ہ
مہ نایپ مہ نایپ پِر ُگں دِنی ھارے رام ۔۔

ਹਮ ਪਾਪੀ ਤਨਰਗੁਣ ਿੀਨ ਿੁਮਹਾਰੇ ਹਤਰ ਿੈਆਲ ਸਰਣਾਇਆ ॥

ُب
مہ نایپ پِر ُگں دِنی مہھارے ہر َدنال رسنانا ۔۔

ਿੂ ਿੁਖ ਭੰਜਨੁ ਸਰਬ ਸੁਖਿਾਿਾ ਹਮ ਪਾਥਰ ਿਰੇ ਿਰਾਇਆ ॥

ئُؤ ُدھک نجنھب رست ُسکھدانا مہ نارھت رتے رتانا ۔۔

ਸਤਿਗੁਰ ਭੇਤਟ ਰਾਮ ਰਸੁ ਪਾਇਆ ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਤਮ ਉਧਾਰੇ ॥

سیگؤر ٹیھب رام رس نانا نج نانک نام اُداھرے ۔۔

ਹਤਰ ਧਾਰਹੁ ਹਤਰ ਧਾਰਹੁ ਤਕਰਪਾ ਕਤਰ ਤਕਰਪਾ ਲੇਹੁ ਉਬਾਰੇ ਰਾਮ ॥੪॥੪॥

ہر داھروہ ہر داھروہ کِرنا رک کِرنا وہیل اُنارے رام ۔۔۴۔۔۴۔۔
ਵਿਹੰਸੁ ਮਹਲਾ ੪ ਘੋੜੀਆ

ودسنہ ہلحم  ۴وھگرنا
ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪਰਸਾਤਿ ॥

اِک اواکنر سیگؤر رپساد ۔۔
ਿੇਹ ਿੇਜਤਣ ਜੀ ਰਾਤਮ ਉਪਾਈਆ ਰਾਮ ॥

پ َب
چ
ُ
دہہی ں یج رام اناِایئ رام ۔۔

ਧੰਨੁ ਮਾਣਸ ਜਨਮੁ ਪੁੰਤਨ ਪਾਈਆ ਰਾਮ ॥

دنھّ امسن منج ُپ ّں ناایئ رام ۔۔

ਮਾਣਸ ਜਨਮੁ ਵਿ ਪੁੰਨੇ ਪਾਇਆ ਿੇਹ ਸੁ ਕੰਚਨ ਚੰਗੜੀਆ ॥

امسن منج ود ُپپے نانا دہہی وس نچنک ڑگنچنا ۔۔

ਗੁਰਮੁਤਖ ਰੰਗੁ ਚਲੂਲਾ ਪਾਵੈ ਹਤਰ ਹਤਰ ਹਤਰ ਨਵ ਰੰਗੜੀਆ ॥

ُگرمُکھ رنگ چلُؤال نا َوے ہر ہر ہر ونَ رڑگننا ۔۔

ਏਹ ਿੇਹ ਸੁ ਬਾਂਕੀ ਤਜਿੁ ਹਤਰ ਜਾਪੀ ਹਤਰ ਹਤਰ ਨਾਤਮ ਸੁਹਾਵੀਆ ॥

اہہی دہہی وس نایکن ِجت ہر اجیپ ہر ہر نام ُسہاوِنا ۔۔
ਵਿਭਾਗੀ ਪਾਈ ਨਾਮੁ ਸਖਾਈ ਜਨ ਨਾਨਕ ਰਾਤਮ ਉਪਾਈਆ ॥੧॥

وداھبیگ نایئ نام اھکسیئ ِجں نانک رام اُناِایئ ۔۔۱۔۔
ਿੇਹ ਪਾਵਉ ਜੀਨੁ ਬੁਤਝ ਚੰਗਾ ਰਾਮ ॥

ب
دہہی ناوو نیج ُچھ اگنچ رام ۔۔

ਚਤੜ ਲੰਘਾ ਜੀ ਤਬਖਮੁ ਭੁਇਅੰਗਾ ਰਾਮ ॥

نِک
ھ
ب
ڑچ اھگنل یج م ُھیپگا رام ۔۔

ਤਬਖਮੁ ਭੁਇਅੰਗਾ ਅਨਿ ਿਰੰਗਾ ਗੁਰਮੁਤਖ ਪਾਤਰ ਲੰਘਾਏ ॥

نِک
ھ
ب
ُ
م
ک
گ
پ
ھ
ی
م ُ پگا ا پ رتاگن ر ُ ھ نار اھگنلےئ ۔۔

ਹਤਰ ਬੋਤਹਤਥ ਚਤੜ ਵਿਭਾਗੀ ਲੰਘੈ ਗੁਰੁ ਖੇਵਟੁ ਸਬਤਿ ਿਰਾਏ ॥

ک
لی گ
ہر وبھتہ ڑچ وداھبیگ َھے ُگر ھ َپؤت دبس رتاےئ ۔۔

ਅਨਤਿਨੁ ਹਤਰ ਰੰਤਗ ਹਤਰ ਗੁਣ ਗਾਵੈ ਹਤਰ ਰੰਗੀ ਹਤਰ ਰੰਗਾ ॥

ُگ
اگوے ہر ریگن ہر راگن ۔۔
ادنِن ہر رنگ ہر ں َ

ਜਨ ਨਾਨਕ ਤਨਰਬਾਣ ਪਿੁ ਪਾਇਆ ਹਤਰ ਉਿਮੁ ਹਤਰ ਪਿੁ ਚੰਗਾ ॥੨॥

نج نانک پِرنان ند نانا ہر اُمت ہر ند اگنچ ۔۔۲۔۔
ਕੜੀਆਲੁ ਮੁਖੇ ਗੁਤਰ ਤਗਆਨੁ ਤਿਰੜਾਇਆ ਰਾਮ ॥

مک
کرنال ُ ھے ُگر گ ِیان درِرانا رام ۔۔

ਿਤਨ ਪਰੇਮੁ ਹਤਰ ਚਾਬਕੁ ਲਾਇਆ ਰਾਮ ॥

نت رپمی ہر اچنک النا رام ۔۔
ਿਤਨ ਪਰੇਮੁ ਹਤਰ ਹਤਰ ਲਾਇ ਚਾਬਕੁ ਮਨੁ ਤਜਣੈ ਗੁਰਮੁਤਖ ਜੀਤਿਆ ॥

نت رپمی ہر ہر ال ِئے اچنک نم ِج َپے ُگرمُکھ چیییا ۔۔

ਅਘੜੋ ਘੜਾਵੈ ਸਬਿੁ ਪਾਵੈ ਅਤਪਉ ਹਤਰ ਰਸੁ ਪੀਤਿਆ ॥

اڑھگو ڑھگا َوے دبس نا َوے اپپؤ ہر رس نیییا ۔۔

ਸੁਤਣ ਸਰਵਣ ਬਾਣੀ ਗੁਤਰ ਵਖਾਣੀ ਹਤਰ ਰੰਗੁ ਿੁਰੀ ਚੜਾਇਆ ॥

ُسں رسَون ناین ُگر واھکین ہر رنگ ُپری ڑچانا ۔۔

ਮਹਾ ਮਾਰਗੁ ਪੰਥੁ ਤਬਖੜਾ ਜਨ ਨਾਨਕ ਪਾਤਰ ਲੰਘਾਇਆ ॥੩॥

ک
اہم امرگ ھتنپ نِ ھرا نج نانک نار اھگنلنا ۔۔۳۔۔
ਘੋੜੀ ਿੇਜਤਣ ਿੇਹ ਰਾਤਮ ਉਪਾਈਆ ਰਾਮ ॥

پب
وھگری َ چں دہہی رام اُناِایئ رام ۔۔

ਤਜਿੁ ਹਤਰ ਪਰਭੁ ਜਾਪੈ ਸਾ ਧਨੁ ਧੰਨੁ ਿੁਖਾਈਆ ਰਾਮ ॥

ِجت ہر رپَھب اج ئَے سا دنھ دنھّ ُنکھاایئ رام ۔۔
ਤਜਿੁ ਹਤਰ ਪਰਭੁ ਜਾਪੈ ਸਾ ਧੰਨੁ ਸਾਬਾਸੈ ਧੁਤਰ ਪਾਇਆ ਤਕਰਿੁ ਜੁੜੰਿਾ ॥

ِجت ہر رپَھب اج ئَے سا دنھّ سانا سَے د ُھر نانا کِرت ُجردنا ۔۔
ਚਤੜ ਿੇਹਤੜ ਘੋੜੀ ਤਬਖਮੁ ਲਘਾਏ ਤਮਲੁ ਗੁਰਮੁਤਖ ਪਰਮਾਨੰਿਾ ॥

نِکھ
گ
ل
ُ
م
ک
گ
م
ِ
ڑچ دڑہی وھگری م ھاےئ ل ر ُ ھ رپامدننا ۔۔

ਹਤਰ ਹਤਰ ਕਾਜੁ ਰਚਾਇਆ ਪੂਰੈ ਤਮਤਲ ਸੰਿ ਜਨਾ ਜੰਞ ਆਈ ॥

جب
ہر ہر اکچ راچنا ئُؤ َرے مِل سیت انج جی ا یئ ۔۔

ਜਨ ਨਾਨਕ ਹਤਰ ਵਰੁ ਪਾਇਆ ਮੰਗਲੁ ਤਮਤਲ ਸੰਿ ਜਨਾ ਵਾਧਾਈ ॥੪॥੧॥੫॥

نج نانک ہر ور نانا لگنم مِل سیت انج واداھیئ ۔۔۴۔۔۱۔۔۵۔۔
ਵਿਹੰਸੁ ਮਹਲਾ ੪ ॥

ودسنہ ہلحم ۴۔۔
ਿੇਹ ਿੇਜਨੜੀ ਹਤਰ ਨਵ ਰੰਗੀਆ ਰਾਮ ॥

پب
دہہی َچتری ہر َون رایگن رام ۔۔

ਗੁਰ ਤਗਆਨੁ ਗੁਰੂ ਹਤਰ ਮੰਗੀਆ ਰਾਮ ॥

ُگر گ ِیان ُگؤ ُرو ہر ایگنم رام ۔۔

ਤਗਆਨ ਮੰਗੀ ਹਤਰ ਕਥਾ ਚੰਗੀ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਗਤਿ ਤਮਤਿ ਜਾਣੀਆ ॥

گ ِیان یگنم ہر اھتک یگنچ ہر نام گپ مِت اجاین ۔۔
ਸਭੁ ਜਨਮੁ ਸਿਤਲਉ ਕੀਆ ਕਰਿੈ ਹਤਰ ਰਾਮ ਨਾਤਮ ਵਖਾਣੀਆ ॥

سب
سیھ منج ھلِپؤ ک ِیا رک ئَے ہر رام نام واھکپ ِیا ۔۔

ਹਤਰ ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਸਲਾਤਹ ਹਤਰ ਪਰਭ ਹਤਰ ਭਗਤਿ ਹਤਰ ਜਨ ਮੰਗੀਆ ॥

ہر رام نام سالہِ ہر رپَھب ہر تگھب ہر نج میگ ِیا ۔۔

ਜਨੁ ਕਹੈ ਨਾਨਕੁ ਸੁਣਹੁ ਸੰਿਹੁ ਹਤਰ ਭਗਤਿ ਗੋਤਵੰਿ ਚੰਗੀਆ ॥੧॥

ےہک نانک ُسبہؤ سیبہؤ ہر تگھب وگوِدن جیگ ِیا ۔۔۱۔۔
نج َ
ਿੇਹ ਕੰਚਨ ਜੀਨੁ ਸੁਤਵਨਾ ਰਾਮ ॥

دہہی نچنک نیج سُؤِنا رام ۔۔
ਜਤੜ ਹਤਰ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਰਿੰਨਾ ਰਾਮ ॥

ڑج ہر ہر نام رپیّا رام ۔۔

ਜਤੜ ਨਾਮ ਰਿਨੁ ਗੋਤਵੰਿ ਪਾਇਆ ਹਤਰ ਤਮਲੇ ਹਤਰ ਗੁਣ ਸੁਖ ਘਣੇ ॥

گ
ڑج نام رنت وگوِدن نانا ہر مل ِے ہر ُگں ُسکھ ھپے ۔۔

ਗੁਰ ਸਬਿੁ ਪਾਇਆ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਤਧਆਇਆ ਵਿਭਾਗੀ ਹਤਰ ਰੰਗ ਹਤਰ ਬਣੇ ॥

ُگر دبس نانا ہر نام دایھنا وداھبیگ ہر رنگ ہر ےنب ۔۔

ਹਤਰ ਤਮਲੇ ਸੁਆਮੀ ਅੰਿਰਜਾਮੀ ਹਤਰ ਨਵਿਨ ਹਤਰ ਨਵ ਰੰਗੀਆ ॥

ہر مل ِے سُؤا یم ارتناجیم ہر ونَنت ہر ونَ رنگ ِیا ۔۔

ਨਾਨਕੁ ਵਖਾਣੈ ਨਾਮੁ ਜਾਣੈ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਹਤਰ ਪਰਭ ਮੰਗੀਆ ॥੨॥

نانک واھک ئَے نام اج ئَے ہر نام ہر رپَھب میگ ِیا ۔۔۲۔۔
ਕੜੀਆਲੁ ਮੁਖੇ ਗੁਤਰ ਅੰਕਸੁ ਪਾਇਆ ਰਾਮ ॥

مک
کرنال ُ ھے ُگر اسکن نانا رام ۔۔

ਮਨੁ ਮੈਗਲੁ ਗੁਰ ਸਬਤਿ ਵਤਸ ਆਇਆ ਰਾਮ ॥

نم مَپگل ُگر دبس وس ا نا رام ۔۔

ਮਨੁ ਵਸਗਤਿ ਆਇਆ ਪਰਮ ਪਿੁ ਪਾਇਆ ਸਾ ਧਨ ਕੰਤਿ ਤਪਆਰੀ ॥

نم وسگت ا نا رپم ند نانا سا دنھ کپت ایپری ۔۔
ਅੰਿਤਰ ਪਰੇਮੁ ਲਗਾ ਹਤਰ ਸੇਿੀ ਘਤਰ ਸੋਹੈ ਹਤਰ ਪਰਭ ਨਾਰੀ ॥

ارتن رپمی اگل ہر َ
سیبی رھگ وس َہے ہر رپَھب ناری ۔۔

ਹਤਰ ਰੰਤਗ ਰਾਿੀ ਸਹਜੇ ਮਾਿੀ ਹਤਰ ਪਰਭੁ ਹਤਰ ਹਤਰ ਪਾਇਆ ॥

س
ہر رنگ رایت ہجے امیت ہر رپَھب ہر ہر نانا ۔۔

ਨਾਨਕ ਜਨੁ ਹਤਰ ਿਾਸੁ ਕਹਿੁ ਹੈ ਵਿਭਾਗੀ ਹਤਰ ਹਤਰ ਤਧਆਇਆ ॥੩॥

ےہ وداھبیگ ہر ہر دایھنا ۔۔۳۔۔
نانک نج ہر داس کہت َ

ਿੇਹ ਘੋੜੀ ਜੀ ਤਜਿੁ ਹਤਰ ਪਾਇਆ ਰਾਮ ॥

دہہی وھگری یج ِجت ہر نانا رام ۔۔
ਤਮਤਲ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਮੰਗਲੁ ਗਾਇਆ ਰਾਮ ॥

مِل سیگؤر یج لگنم اگنا رام ۔۔

ਹਤਰ ਗਾਇ ਮੰਗਲੁ ਰਾਮ ਨਾਮਾ ਹਤਰ ਸੇਵ ਸੇਵਕ ਸੇਵਕੀ ॥

ہر اگۓ لگنم رام ناہم ہر ویسَ ویسک ویسیک ۔۔
ਪਰਭ ਜਾਇ ਪਾਵੈ ਰੰਗ ਮਹਲੀ ਹਤਰ ਰੰਗੁ ਮਾਣੈ ਰੰਗ ਕੀ ॥

رپَھب اجۓ نا َوے رنگ یلحم ہر رنگ ام ئَے رنگ یک ۔۔
ਗੁਣ ਰਾਮ ਗਾਏ ਮਤਨ ਸੁਭਾਏ ਹਤਰ ਗੁਰਮਿੀ ਮਤਨ ਤਧਆਇਆ ॥

ُگں رام اگےئ نم ُسبھاےئ ہر ُگریتم نم دایھنا ۔۔

ਜਨ ਨਾਨਕ ਹਤਰ ਤਕਰਪਾ ਧਾਰੀ ਿੇਹ ਘੋੜੀ ਚਤੜ ਹਤਰ ਪਾਇਆ ॥੪॥੨॥੬॥

نج نانک ہر کِرنا داھری دہہی وھگری ڑچ ہر نانا ۔۔۴۔۔۲۔۔۶۔۔
ਰਾਗੁ ਵਿਹੰਸੁ ਮਹਲਾ ੫ ਛੰਿ ਘਰੁ ੪

راگ ودسنہ ہلحم  ۵چھپت رھگ ۴
ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪਰਸਾਤਿ ॥

اِک اواکنر سیگؤر رپساد ۔۔
ਗੁਰ ਤਮਤਲ ਲਧਾ ਜੀ ਰਾਮੁ ਤਪਆਰਾ ਰਾਮ ॥

ُگر مِل دلاھ یج رام ایپرا رام ۔۔

ਇਹੁ ਿਨੁ ਮਨੁ ਤਿਿੜਾ ਵਾਰੋ ਵਾਰਾ ਰਾਮ ॥

اوہی نت نم دِڑتا وارو وارا رام ۔۔

ਿਨੁ ਮਨੁ ਤਿਿਾ ਭਵਜਲੁ ਤਜਿਾ ਚੂਕੀ ਕਾਂਤਣ ਜਮਾਣੀ ॥

ب
نت نم دِنا َھؤلج ِجیا ُجؤیک اکنن امجین ۔۔

ਅਸਤਥਰੁ ਥੀਆ ਅੰਤਮਰਿੁ ਪੀਆ ਰਤਹਆ ਆਵਣ ਜਾਣੀ ॥

سب
ا ِھر ایھت ارمِت پِیا رایہ ا ون اجین ۔۔

ਸੋ ਘਰੁ ਲਧਾ ਸਹਤਜ ਸਮਧਾ ਹਤਰ ਕਾ ਨਾਮੁ ਅਧਾਰਾ ॥

سہ
وس رھگ دلاھ ج دمساھ ہر اک نام اداھرا ۔۔

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਸੁਤਖ ਮਾਣੇ ਰਲੀਆਂ ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਕੰਉ ਨਮਸਕਾਰਾ ॥੧॥

وہک نانک ُسکھ امےن رایلن ُگر ئُؤرے ک ُپؤ اکسمنرا ۔۔۱۔۔
ਸੁਤਣ ਸਜਣ ਜੀ ਮੈਿੜੇ ਮੀਿਾ ਰਾਮ ॥

ُسں نجس یج مَیدرے مییا رام ۔۔
ਗੁਤਰ ਮੰਿੁ ਸਬਿੁ ਸਚੁ ਿੀਿਾ ਰਾਮ ॥

ُگر میتر دبس چس داتی رام ۔۔

ਸਚੁ ਸਬਿੁ ਤਧਆਇਆ ਮੰਗਲੁ ਗਾਇਆ ਚੂਕੇ ਮਨਹੁ ਅਿੇਸਾ ॥

چس دبس دایھنا لگنم اگنا ُجؤےک مبہؤ اداسی ۔۔

ਸੋ ਪਰਭੁ ਪਾਇਆ ਕਿਤਹ ਨ ਜਾਇਆ ਸਿਾ ਸਿਾ ਸੰਤਗ ਬੈਸਾ ॥

وس رپَھب نانا کبہ ِہ ہن اجنا دسا دسا گنس َنیسا ۔۔
ਪਰਭ ਜੀ ਭਾਣਾ ਸਚਾ ਮਾਣਾ ਪਰਤਭ ਹਤਰ ਧਨੁ ਸਹਜੇ ਿੀਿਾ ॥

س
رپَھب یج اھبنا اچس امنا رپَھب ہر دنھ ہجے داتی ۔۔

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਤਿਸੁ ਜਨ ਬਤਲਹਾਰੀ ਿੇਰਾ ਿਾਨੁ ਸਭਨੀ ਹੈ ਲੀਿਾ ॥੨॥

سب
وہک نانک ئِس نج اہلبری ریتا دان ھبی ےہَ اتیل ۔۔۲۔۔

ਿਉ ਭਾਣਾ ਿਾਂ ਤਿਰਪਤਿ ਅਘਾਏ ਰਾਮ ॥

ئؤ اھبنا نان رتِپپ ااھگےئ رام ۔۔
ਮਨੁ ਥੀਆ ਿੰਢਾ ਸਭ ਤਿਰਸਨ ਬੁਝਾਏ ਰਾਮ ॥

ب
نم بھِیا ڈنھٹاھ سیھ رتِنس ُجھاےئ رام ۔۔
ਮਨੁ ਥੀਆ ਿੰਢਾ ਚੂਕੀ ਿੰਝਾ ਪਾਇਆ ਬਹੁਿੁ ਖਜਾਨਾ ॥

نم بھِیا ڈنھٹاھ ُجؤیک داھجن نانا تہب اجھکہن ۔۔

ਤਸਖ ਸੇਵਕ ਸਤਭ ਭੁੰਚਣ ਲਗੇ ਹੰਉ ਸਿਗੁਰ ਕੈ ਕੁਰਬਾਨਾ ॥

ب
ب
ھ
ُ
چ
س
ِسکھ ویسک سیھ ں ےگل ہپؤ یگؤر ےکَ قُرنانا ۔۔
ਤਨਰਭਉ ਭਏ ਖਸਮ ਰੰਤਗ ਰਾਿੇ ਜਮ ਕੀ ਿਰਾਸ ਬੁਝਾਏ ॥

ب
کھ
ب
س
ُج
پِر ھؤ ےئھب م رنگ راےت مج یک رتاس ھاےئ ۔۔
ਨਾਨਕ ਿਾਸੁ ਸਿਾ ਸੰਤਗ ਸੇਵਕੁ ਿੇਰੀ ਭਗਤਿ ਕਰੰਉ ਤਲਵ ਲਾਏ ॥੩॥

نانک داس دسا گنس ویسک ریتی تگھب رکئؤ لِؤ الےئ ۔۔۳۔۔
ਪੂਰੀ ਆਸਾ ਜੀ ਮਨਸਾ ਮੇਰੇ ਰਾਮ ॥

ئُؤری ا سا یج اسنم ریمے رام ۔۔
ਮੋਤਹ ਤਨਰਗੁਣ ਜੀਉ ਸਤਭ ਗੁਣ ਿੇਰੇ ਰਾਮ ॥

ومہِ پِر ُگں جپؤ سیھ ُگں ریتے رام ۔۔

ਸਤਭ ਗੁਣ ਿੇਰੇ ਿਾਕੁਰ ਮੇਰੇ ਤਕਿੁ ਮੁਤਖ ਿੁਧੁ ਸਾਲਾਹੀ ॥

سیھ ُگں ریتے اھٹ ُکر ریمے کِپ مُکھ ُندھ اصالیح ۔۔
ਗੁਣੁ ਅਵਗੁਣੁ ਮੇਰਾ ਤਕਛੁ ਨ ਬੀਚਾਤਰਆ ਬਖਤਸ ਲੀਆ ਤਖਨ ਮਾਹੀ ॥

نک
ک
ک
ُگں ا َونگ ریما ِچھ ہن اچیبرنا ھس لِیا ھِں امیہ ۔۔

ਨਉ ਤਨਤਧ ਪਾਈ ਵਜੀ ਵਾਧਾਈ ਵਾਜੇ ਅਨਹਿ ਿੂਰੇ ॥

ئؤ ن ِدھ نایئ ویج واداھیئ واےج ابچد ئُؤرے ۔۔

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਮੈ ਵਰੁ ਘਤਰ ਪਾਇਆ ਮੇਰੇ ਲਾਥੇ ਜੀ ਸਗਲ ਤਵਸੂਰੇ ॥੪॥੧॥

وہک نانک م َے ور رھگ نانا ریمے الےھت یج لگس وِسُؤرے ۔۔۴۔۔۱۔۔
ਸਲੋਕੁ ॥

ولسک ۔۔
ਤਕਆ ਸੁਣੇਿੋ ਕੂੜੁ ਵੰਞਤਨ ਪਵਣ ਝੁਲਾਤਰਆ ॥

چ
ایک ُسییدو ُکؤر ونجن وپَن ھُالرنا ۔۔

ਨਾਨਕ ਸੁਣੀਅਰ ਿੇ ਪਰਵਾਣੁ ਜੋ ਸੁਣੇਿੇ ਸਚੁ ਧਣੀ ॥੧॥

نانک ُسییتر ےت رپوان وج ُسییدے چس دینھ ۔۔۱۔۔
ਛੰਿੁ ॥

چھپت ۔۔
ਤਿਨ ਘੋਤਲ ਘੁਮਾਈ ਤਜਨ ਪਰਭੁ ਸਰਵਣੀ ਸੁਤਣਆ ਰਾਮ ॥

گ
پِں وھگل ُھمایئ ِجں رپَھب رسَوین ُسییا رام ۔۔

ਸੇ ਸਹਤਜ ਸੁਹੇਲੇ ਤਜਨ ਹਤਰ ਹਤਰ ਰਸਨਾ ਭਤਣਆ ਰਾਮ ॥

سہ
ب
ےس ج سہیلے ِجں ہر ہر رانس ھییا رام ۔۔

ਸੇ ਸਹਤਜ ਸੁਹੇਲੇ ਗੁਣਹ ਅਮੋਲੇ ਜਗਿ ਉਧਾਰਣ ਆਏ ॥

سہ
س
ہ
ل
ُ
ی
ب
گ
ُ
ےس ج ے ہہ اومےل تگج اداھرن ا ےئ ۔۔
ਭੈ ਬੋਤਹਥ ਸਾਗਰ ਪਰਭ ਚਰਣਾ ਕੇਿੇ ਪਾਤਰ ਲਘਾਏ ॥

ب َھے وبھتہ سارگ رپَھب رچنا َ
کیپے نار لگھاےئ ۔۔

ਤਜਨ ਕੰਉ ਤਿਪਾ ਕਰੀ ਮੇਰੈ ਿਾਕੁਤਰ ਤਿਨ ਕਾ ਲੇਖਾ ਨ ਗਤਣਆ ॥

ِجں ک ُپؤ کِرنا رکی ریمَے اھٹرک پِں اک اھکیل ہن اینگ ۔۔

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਤਿਸੁ ਘੋਤਲ ਘੁਮਾਈ ਤਜਤਨ ਪਰਭੁ ਸਰਵਣੀ ਸੁਤਣਆ ॥੧॥

گ
وہک نانک ئِس وھگل ُھمایئ ِجں رپَھب رسَوین ُسییا ۔۔۱۔۔
ਸਲੋਕੁ ॥

ولسک ۔۔
ਲੋਇਣ ਲੋਈ ਤਿਿ ਤਪਆਸ ਨ ਬੁਝੈ ਮੂ ਘਣੀ ॥

بُجھ م گ
ھب
ولنئ ولیئ دِھٹ ایپس ہن َ ے ُؤ ی ۔۔

ਨਾਨਕ ਸੇ ਅਖੜੀਆਂ ਤਬਅੰਤਨ ਤਜਨੀ ਤਿਸੰਿੋ ਮਾ ਤਪਰੀ ॥੧॥

نانک ےس اڑھکپیان نی ّں ِجبی دِدنسو ام پِری ۔۔۱۔۔
ਛੰਿੁ ॥

چھپت ۔۔
ਤਜਨੀ ਹਤਰ ਪਰਭੁ ਤਿਿਾ ਤਿਨ ਕੁਰਬਾਣੇ ਰਾਮ ॥

ِجبی ہر رپَھب دِاھٹ پِں ُکرناےن رام ۔۔
ਸੇ ਸਾਚੀ ਿਰਗਹ ਭਾਣੇ ਰਾਮ ॥

ےس سایچ درہگ اھبےن رام ۔۔
ਿਾਕੁਤਰ ਮਾਨੇ ਸੇ ਪਰਧਾਨੇ ਹਤਰ ਸੇਿੀ ਰੰਤਗ ਰਾਿੇ ॥

اھٹ ُکر امےن ےس رپداھےن ہر َ
سیبی رنگ راےت ۔۔
ਹਤਰ ਰਸਤਹ ਅਘਾਏ ਸਹਤਜ ਸਮਾਏ ਘਤਟ ਘਤਟ ਰਮਈਆ ਜਾਿੇ ॥

سہ
ہس ااھگےئ ج امسےئ ٹھگ ٹھگ رمییا اجےت ۔۔
ہر ر ِ

ਸੇਈ ਸਜਣ ਸੰਿ ਸੇ ਸੁਖੀਏ ਿਾਕੁਰ ਅਪਣੇ ਭਾਣੇ ॥

ُسک
ک
ھی
پ
ُ
ے اھٹ ر اےنپ اھبےن ۔۔
سیبی نجس سیت ےس
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਤਜਨ ਹਤਰ ਪਰਭੁ ਤਿਿਾ ਤਿਨ ਕੈ ਸਿ ਕੁਰਬਾਣੇ ॥੨॥

وہک نانک ِجں ہر رپَھب دِاھٹ پِں ےکَ دص قُرناےن ۔۔۲۔۔
ਸਲੋਕੁ ॥

ولسک ۔۔
ਿੇਹ ਅੰਧਾਰੀ ਅੰਧ ਸੁੰਞੀ ਨਾਮ ਤਵਹੂਣੀਆ ॥

سب
دہہی ادناھری ادنھ ُ جی نام وِوہُاین ۔۔

ਨਾਨਕ ਸਿਲ ਜਨੰਮੁ ਜੈ ਘਤਟ ਵੁਿਾ ਸਚੁ ਧਣੀ ॥੧॥

سب
نانک ھل منجّ ےجَ ٹھگ ُواھٹ چس دینھ ۔۔۱۔۔
ਛੰਿੁ ॥

چھپت ۔۔
ਤਿਨ ਖੰਨੀਐ ਵੰਞਾਂ ਤਜਨ ਮੇਰਾ ਹਤਰ ਪਰਭੁ ਿੀਿਾ ਰਾਮ ॥

پ ک
ھ
ج
ی
ی
پ
ہ
ِ
ے واجنن ں ریما ر رپَھب داھٹی رام ۔۔
ِں
ਜਨ ਚਾਤਖ ਅਘਾਣੇ ਹਤਰ ਹਤਰ ਅੰਤਮਰਿੁ ਮੀਿਾ ਰਾਮ ॥

نج اچھک ااھگےن ہر ہر ارمِت اھٹیم رام ۔۔
ਹਤਰ ਮਨਤਹ ਮੀਿਾ ਪਰਭੂ ਿੂਿਾ ਅਤਮਉ ਵੂਿਾ ਸੁਖ ਭਏ ॥

ب
ہر مبہہ اھٹیم رپ ُھؤ ئُؤاھٹ ا ِمپؤ ُوواھٹ ُسکھ ےئھب ۔۔

ਿੁਖ ਨਾਸ ਭਰਮ ਤਬਨਾਸ ਿਨ ਿੇ ਜਤਪ ਜਗਿੀਸ ਈਸਹ ਜੈ ਜਏ ॥

ےج ےئج ۔۔
ُدھک ناس رھبم پِیاس نت ےت جت چگدسی ٰیسیع َ

ਮੋਹ ਰਹਿ ਤਬਕਾਰ ਥਾਕੇ ਪੰਚ ਿੇ ਸੰਗੁ ਿੂਟਾ ॥

پب
ومہ رہت ِئکار اھتےک ج ےت گنس ئُؤنا ۔۔
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਖੰਨੀਐ ਵੰਞਾ ਤਜਨ ਘਤਟ ਮੇਰਾ ਹਤਰ ਪਰਭੁ ਵੂਿਾ ॥੩॥

ک
وہک نانک پِں ھییپے واجن ِجں ٹھگ ریما ہر رپَھب ُوواھٹ ۔۔۳۔۔
ਸਲੋਕੁ ॥

ولسک ۔۔
ਜੋ ਲੋੜੀਿੇ ਰਾਮ ਸੇਵਕ ਸੇਈ ਕਾਂਤਢਆ ॥

وج ولرندے رام ویسک َ
سیبی اکندایھ ۔۔
ਨਾਨਕ ਜਾਣੇ ਸਤਿ ਸਾਂਈ ਸੰਿ ਨ ਬਾਹਰਾ ॥੧॥

نانک اجےن ست سایئن سیت ہن ناہرا ۔۔۱۔۔
ਛੰਿੁ ॥

چھپت ۔۔
ਤਮਤਲ ਜਲੁ ਜਲਤਹ ਖਟਾਨਾ ਰਾਮ ॥

مِل لج چلہہ اٹھکنا رام ۔۔

ਸੰਤਗ ਜੋਿੀ ਜੋਤਿ ਤਮਲਾਨਾ ਰਾਮ ॥

گنس وجیت وجت مِالنا رام ۔۔
ਸੰਮਾਇ ਪੂਰਨ ਪੁਰਖ ਕਰਿੇ ਆਤਪ ਆਪਤਹ ਜਾਣੀਐ ॥

امسۓ ئُؤرن ُپرھک رکےت ا ت ا ہپِ اج پپَے ۔۔

ਿਹ ਸੁੰਤਨ ਸਹਤਜ ਸਮਾਤਧ ਲਾਗੀ ਏਕੁ ਏਕੁ ਵਖਾਣੀਐ ॥

سہ
ہت ُس ّں ج امسدھ الیگ انک انک واھک نیپے ۔۔

ਆਤਪ ਗੁਪਿਾ ਆਤਪ ਮੁਕਿਾ ਆਤਪ ਆਪੁ ਵਖਾਨਾ ॥

ا ت ُگییا ا ت مُکیا ا ت ا ت واھکنا ۔۔

ਨਾਨਕ ਭਰਮ ਭੈ ਗੁਣ ਤਬਨਾਸੇ ਤਮਤਲ ਜਲੁ ਜਲਤਹ ਖਟਾਨਾ ॥੪॥੨॥

ب
نانک رھبم َھے ُگں پِیاےس مِل لج چلہہ اٹھکنا ۔۔۴۔۔۲۔۔
ਵਿਹੰਸੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥

ودسنہ ہلحم ۵۔۔
ਪਰਭ ਕਰਣ ਕਾਰਣ ਸਮਰਥਾ ਰਾਮ ॥

رپَھب رکن اکرن رمساھت رام ۔۔
ਰਖੁ ਜਗਿੁ ਸਗਲ ਿੇ ਹਥਾ ਰਾਮ ॥

رھک تگج لگس دے اھتہ رام ۔۔
ਸਮਰਥ ਸਰਣਾ ਜੋਗੁ ਸੁਆਮੀ ਤਿਪਾ ਤਨਤਧ ਸੁਖਿਾਿਾ ॥

رمسھت رسنا وجگ سُؤا یم کِرنا ن ِدھ ُسکھدانا ۔۔
ਹੰਉ ਕੁਰਬਾਣੀ ਿਾਸ ਿੇਰੇ ਤਜਨੀ ਏਕੁ ਪਛਾਿਾ ॥

ہپؤ ُکرناین داس ریتے ِجبی انک اھچپنا ۔۔

ਵਰਨੁ ਤਚਹਨੁ ਨ ਜਾਇ ਲਤਖਆ ਕਥਨ ਿੇ ਅਕਥਾ ॥

کب
ھ
ورن ِچہں ہن اجۓ ایھکل ں ےت ااھتک ۔۔

ਤਬਨਵੰਤਿ ਨਾਨਕ ਸੁਣਹੁ ਤਬਨਿੀ ਪਰਭ ਕਰਣ ਕਾਰਣ ਸਮਰਥਾ ॥੧॥

پِپ َؤپپ نانک ُسبہؤ نِیبی رپَھب رکن اکرن رمساھت ۔۔۱۔۔
ਏਤਹ ਜੀਅ ਿੇਰੇ ਿੂ ਕਰਿਾ ਰਾਮ ॥

اہہیِ ِجیا ریتے ئُؤ رکنا رام ۔۔

ਪਰਭ ਿੂਖ ਿਰਿ ਭਰਮ ਹਰਿਾ ਰਾਮ ॥

رپَھب ُدوھک درد رھبم ہرنا رام ۔۔
ਭਰਮ ਿੂਖ ਿਰਿ ਤਨਵਾਤਰ ਤਖਨ ਮਤਹ ਰਤਖ ਲੇਹੁ ਿੀਨ ਿੈਆਲਾ ॥

ک
رھبم ُدوھک درد ئِؤار ھِں ہہم رھک وہیل دنی َدناال ۔۔
ਮਾਿ ਤਪਿਾ ਸੁਆਤਮ ਸਜਣੁ ਸਭੁ ਜਗਿੁ ਬਾਲ ਗੋਪਾਲਾ ॥

امت پِیا سُؤایم نجس سیھ تگج نال وگناال ۔۔

ਜੋ ਸਰਤਣ ਆਵੈ ਗੁਣ ਤਨਧਾਨ ਪਾਵੈ ਸੋ ਬਹੁਤੜ ਜਨਤਮ ਨ ਮਰਿਾ ॥

ے ُگں ن ِداھن نا َوے وس َہہر منج ہن رمنا ۔۔
وج رسن ا و َ
ਤਬਨਵੰਤਿ ਨਾਨਕ ਿਾਸੁ ਿੇਰਾ ਸਤਭ ਜੀਅ ਿੇਰੇ ਿੂ ਕਰਿਾ ॥੨॥

پِپ َؤپپ نانک داس ریتا سیھ ایج ریتے ئُؤ رکنا ۔۔۲۔۔
ਆਿ ਪਹਰ ਹਤਰ ਤਧਆਈਐ ਰਾਮ ॥

ا ھٹ رہپ ہر دایھ نیپے َ رام ۔۔

ਮਨ ਇਤਛਅੜਾ ਿਲੁ ਪਾਈਐ ਰਾਮ ॥

چ
نم ا ھترا لھپ نا پپَے رام ۔۔

ਮਨ ਇਛ ਪਾਈਐ ਪਰਭੁ ਤਧਆਈਐ ਤਮਟਤਹ ਜਮ ਕੇ ਿਰਾਸਾ ॥

نم اِھچ نا پپَے رپَھب دایھ نیپے َ مِبہ ِہ مج ےک رتاسا ۔۔

ਗੋਤਬਿੁ ਗਾਇਆ ਸਾਧ ਸੰਗਾਇਆ ਭਈ ਪੂਰਨ ਆਸਾ ॥

وگنِد اگنا سادھ اگنسنا یئھب ئُؤرن ا سا ۔۔
ਿਤਜ ਮਾਨੁ ਮੋਹੁ ਤਵਕਾਰ ਸਗਲੇ ਪਰਭੂ ਕੈ ਮਤਨ ਭਾਈਐ ॥

ب
ےک نم اھب پ ٔپے ۔۔
جت امن ومہ وِاکر ےلگس رپ ُھؤ َ

ਤਬਨਵੰਤਿ ਨਾਨਕ ਤਿਨਸੁ ਰੈਣੀ ਸਿਾ ਹਤਰ ਹਤਰ ਤਧਆਈਐ ॥੩॥

پِپ َؤپپ نانک دِسن ر َپبی دسا ہر ہر دایھ نیپے َ۔۔۳۔۔
ਿਤਰ ਵਾਜਤਹ ਅਨਹਿ ਵਾਜੇ ਰਾਮ ॥

در واہہج ابہت واےج رام ۔۔
ਘਤਟ ਘਤਟ ਹਤਰ ਗੋਤਬੰਿੁ ਗਾਜੇ ਰਾਮ ॥

ٹھگ ٹھگ ہر وگپِید اگےج رام ۔۔
ਗੋਤਵਿ ਗਾਜੇ ਸਿਾ ਤਬਰਾਜੇ ਅਗਮ ਅਗੋਚਰੁ ਊਚਾ ॥

وگود اگےج دسا پِراےج امگ اوگرچ اُواچ ۔۔

ਗੁਣ ਬੇਅੰਿ ਤਕਛੁ ਕਹਣੁ ਨ ਜਾਈ ਕੋਇ ਨ ਸਕੈ ਪਹੂਚਾ ॥

ک
ُگں ےباپپ ِچھ کہں ہن اجیئ وکۓ ہن ےکسَ بہؤاچ ۔۔
ਆਤਪ ਉਪਾਏ ਆਤਪ ਪਰਤਿਪਾਲੇ ਜੀਅ ਜੰਿ ਸਤਭ ਸਾਜੇ ॥

ا ت اُناےئ ا ت رپَپ ِیاےل ایج جپت سیھ ساےج ۔۔

ਤਬਨਵੰਤਿ ਨਾਨਕ ਸੁਖੁ ਨਾਤਮ ਭਗਿੀ ਿਤਰ ਵਜਤਹ ਅਨਹਿ ਵਾਜੇ ॥੪॥੩॥

ب
گب
ھ
ب
ہہج ا چد واےج ۔۔۴۔۔۳۔۔
پِپ َؤپپ نانک ُسکھ نام ی در و ِ
ਰਾਗੁ ਵਿਹੰਸੁ ਮਹਲਾ ੧ ਘਰੁ ੫ ਅਲਾਹਣੀਆ

راگ ودسنہ ہلحم  ۱رھگ  ۵االاینہ
ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪਰਸਾਤਿ ॥

اِک اواکنر سیگؤر رپساد ۔۔
ਧੰਨੁ ਤਸਰੰਿਾ ਸਚਾ ਪਾਤਿਸਾਹੁ ਤਜਤਨ ਜਗੁ ਧੰਧੈ ਲਾਇਆ ॥

دنھّ سِردنا اچس نائساوہ ِجں چگ ددنھَےھ النا ۔۔

ਮੁਹਲਤਿ ਪੁਨੀ ਪਾਈ ਭਰੀ ਜਾਨੀਅੜਾ ਘਤਿ ਚਲਾਇਆ ॥

مُچلت ُپبی نایئ رھبی اجپیترا گھت چالنا ۔۔

ਜਾਨੀ ਘਤਿ ਚਲਾਇਆ ਤਲਤਖਆ ਆਇਆ ਰੁੰਨੇ ਵੀਰ ਸਬਾਏ ॥

اجین گھت چالنا لک ِھیا ا نا ُر ئّے وِری ابسےئ ۔۔

ਕਾਂਇਆ ਹੰਸ ਥੀਆ ਵੇਛੋੜਾ ਜਾਂ ਤਿਨ ਪੁੰਨੇ ਮੇਰੀ ਮਾਏ ॥

اکاین سنہ بھِیا ووھچیرا اجن دِن ُپپے ریمی امےئ ۔۔

ਜੇਹਾ ਤਲਤਖਆ ਿੇਹਾ ਪਾਇਆ ਜੇਹਾ ਪੁਰਤਬ ਕਮਾਇਆ ॥

ج َبہا لک ِھیا پ َبہا نانا ج َبہا ُپرت امکنا ۔۔

ਧੰਨੁ ਤਸਰੰਿਾ ਸਚਾ ਪਾਤਿਸਾਹੁ ਤਜਤਨ ਜਗੁ ਧੰਧੈ ਲਾਇਆ ॥੧॥

دنھّ سِردنا اچس نائساوہ ِجں چگ ددنھَےھ النا ۔۔۱۔۔
ਸਾਤਹਬੁ ਤਸਮਰਹੁ ਮੇਰੇ ਭਾਈਹੋ ਸਭਨਾ ਏਹੁ ਪਇਆਣਾ ॥

اصجِت ِسمروہ ریمے اھبپبہؤ سبھیا اوہی ایپنا ۔۔

ਏਥੈ ਧੰਧਾ ਕੂੜਾ ਚਾਤਰ ਤਿਹਾ ਆਗੈ ਸਰਪਰ ਜਾਣਾ ॥

اےھتی ددنھاھ ُکؤرا اچر دِاہ ا ےگ رسرپ اجنا ۔۔
ਆਗੈ ਸਰਪਰ ਜਾਣਾ ਤਜਉ ਤਮਹਮਾਣਾ ਕਾਹੇ ਗਾਰਬੁ ਕੀਜੈ ॥

ا ےگ رسرپ اجنا ویج مِہمانا اکےہ اگرت کبج َے ۔۔

ਤਜਿੁ ਸੇਤਵਐ ਿਰਗਹ ਸੁਖੁ ਪਾਈਐ ਨਾਮੁ ਤਿਸੈ ਕਾ ਲੀਜੈ ॥

ِجت ویس پپے درہہگ ُسکھ نا پپَے نام ئ ِ َسے اک لبج َے ۔۔

ਆਗੈ ਹੁਕਮੁ ਨ ਚਲੈ ਮੂਲੇ ਤਸਤਰ ਤਸਤਰ ਤਕਆ ਤਵਹਾਣਾ ॥

ک
ا َگے ُچ م ہن چلَے مُؤےل سِر سِر ایک وِاہنا ۔۔

ਸਾਤਹਬੁ ਤਸਮਤਰਹੁ ਮੇਰੇ ਭਾਈਹੋ ਸਭਨਾ ਏਹੁ ਪਇਆਣਾ ॥੨॥

اصجِت ِسمروہِ ریمے اھبپبہؤ سبھیا اوہی ایپنا ۔۔۲۔۔
ਜੋ ਤਿਸੁ ਭਾਵੈ ਸੰਮਰਥ ਸੋ ਥੀਐ ਹੀਲੜਾ ਏਹੁ ਸੰਸਾਰੋ ॥

ب
وج ئِس اھبوے رمسھت وس ھیپے ہیلرا اوہی اسنسرو ۔۔
ਜਤਲ ਥਤਲ ਮਹੀਅਤਲ ਰਤਵ ਰਤਹਆ ਸਾਚੜਾ ਤਸਰਜਣਹਾਰੋ ॥

م
لج لھت ہییل َروِ رایہ ساڑچا سِرجبہارو ۔۔

ਸਾਚਾ ਤਸਰਜਣਹਾਰੋ ਅਲਖ ਅਪਾਰੋ ਿਾ ਕਾ ਅੰਿੁ ਨ ਪਾਇਆ ॥

سااچ سِرجبہارو اھکل انارو نا اک اپپ ہن نانا ۔۔
ਆਇਆ ਤਿਨ ਕਾ ਸਿਲੁ ਭਇਆ ਹੈ ਇਕ ਮਤਨ ਤਜਨੀ ਤਧਆਇਆ ॥

سب
ا نا پِں اک ھل ایھب ےہَ اِک نم ِجبی دایھنا ۔۔
ਢਾਹੇ ਢਾਤਹ ਉਸਾਰੇ ਆਪੇ ਹੁਕਤਮ ਸਵਾਰਣਹਾਰੋ ॥

ک
داھےہ داھہِ اُسارے ا ےپ ُچ م وساراہنرو ۔۔

ਜੋ ਤਿਸੁ ਭਾਵੈ ਸੰਮਰਥ ਸੋ ਥੀਐ ਹੀਲੜਾ ਏਹੁ ਸੰਸਾਰੋ ॥੩॥

ب
ہ
ل
ھی
ی
پ
ِ
وج ئِس اھبوے رمسھت وس ے را اوہی اسنسرو ۔۔۳۔۔
ਨਾਨਕ ਰੁੰਨਾ ਬਾਬਾ ਜਾਣੀਐ ਜੇ ਰੋਵੈ ਲਾਇ ਤਪਆਰੋ ॥

نانک ُرنّا نانا اج پپَے ےج رو َوے ال ِئے ایپرو ۔۔

ਵਾਲੇਵੇ ਕਾਰਤਣ ਬਾਬਾ ਰੋਈਐ ਰੋਵਣੁ ਸਗਲ ਤਬਕਾਰੋ ॥

وال َپؤے اکرن نانا رو پ ٔپے روون لگس ِئکارو ۔۔

ਰੋਵਣੁ ਸਗਲ ਤਬਕਾਰੋ ਗਾਿਲੁ ਸੰਸਾਰੋ ਮਾਇਆ ਕਾਰਤਣ ਰੋਵੈ ॥

روون لگس ِئکارو اگلھپ اسنسرو امنا اکرن رو َوے ۔۔

ਚੰਗਾ ਮੰਿਾ ਤਕਛੁ ਸੂਝੈ ਨਾਹੀ ਇਹੁ ਿਨੁ ਏਵੈ ਖੋਵੈ ॥

کِ
وھکوے ۔۔
ے َ
اگنچ دنما چھ سُؤےھج نایہ اوہی نت اوی َ
ਐਥੈ ਆਇਆ ਸਭੁ ਕੋ ਜਾਸੀ ਕੂਤੜ ਕਰਹੁ ਅਹੰਕਾਰੋ ॥

اےھتی ا نا سیھ وک اجیس ُکؤر رکوہ ااکنہرو ۔۔

ਨਾਨਕ ਰੁੰਨਾ ਬਾਬਾ ਜਾਣੀਐ ਜੇ ਰੋਵੈ ਲਾਇ ਤਪਆਰੋ ॥੪॥੧॥

نانک ُرنّا نانا اج پپَے ےج رو َوے ال ِئے ایپرو ۔۔۴۔۔۱۔۔
ਵਿਹੰਸੁ ਮਹਲਾ ੧ ॥

ودسنہ ہلحم ۱۔۔
ਆਵਹੁ ਤਮਲਹੁ ਸਹੇਲੀਹੋ ਸਚੜਾ ਨਾਮੁ ਲਏਹਾਂ ॥

س
ا و ُہ ملِہؤ سہیلبہؤ چرا نام لیبہان ۔۔

ਰੋਵਹ ਤਬਰਹਾ ਿਨ ਕਾ ਆਪਣਾ ਸਾਤਹਬੁ ਸੰਮਹਾਲੇਹਾਂ ॥

س
م
ہ
رووہ پِراہ نت اک ا انپ اصجِت ھااہیلن ۔۔

ਸਾਤਹਬੁ ਸਮਹਾਤਲਹ ਪੰਥੁ ਤਨਹਾਤਲਹ ਅਸਾ ਤਭ ਓਥੈ ਜਾਣਾ ॥

س
ب
م
ہ
ھ
ب
َ
ِ
اصجِت ھالَہ ھتنپ ہاہل اسا یھب او ے اجنا ۔۔

ਤਜਸ ਕਾ ਕੀਆ ਤਿਨ ਹੀ ਲੀਆ ਹੋਆ ਤਿਸੈ ਕਾ ਭਾਣਾ ॥

ِجس اک ایک پِں یہ لِیا وہا ئ ِ َسے اک اھبنا ۔۔

ਜੋ ਤਿਤਨ ਕਤਰ ਪਾਇਆ ਸੁ ਆਗੈ ਆਇਆ ਅਸੀ ਤਕ ਹੁਕਮੁ ਕਰੇਹਾ ॥

ک
وج پِں رک نانا وس ا ےگ ا نا ایس ک ُچ م رکاہی ۔۔
ਆਵਹੁ ਤਮਲਹੁ ਸਹੇਲੀਹੋ ਸਚੜਾ ਨਾਮੁ ਲਏਹਾ ॥੧॥

س
ا ووہ ملِہؤ سہیلبہؤ چرا نام الاہی ۔۔۱۔۔

ਮਰਣੁ ਨ ਮੰਿਾ ਲੋਕਾ ਆਖੀਐ ਜੇ ਮਤਰ ਜਾਣੈ ਐਸਾ ਕੋਇ ॥

ک
َ
ھی
ئ
پ
َ
رمن ہن دنما ولاک ا ے ےج رم اج ے ااسی وکۓ ۔۔
ਸੇਤਵਹੁ ਸਾਤਹਬੁ ਸੰਮਰਥੁ ਆਪਣਾ ਪੰਥੁ ਸੁਹੇਲਾ ਆਗੈ ਹੋਇ ॥

ویسوہ اصجِت رمسھت ا انپ ھتنپ سُؤہیال ا ےگ وہۓ ۔۔

ਪੰਤਥ ਸੁਹੇਲੈ ਜਾਵਹੁ ਿਾਂ ਿਲੁ ਪਾਵਹੁ ਆਗੈ ਤਮਲੈ ਵਿਾਈ ॥

ھتنپ ُسہیلَے اجووہ نان لھپ ناووہ ا ےگ ملَ ِے ودایئ ۔۔
ਭੇਟੈ ਤਸਉ ਜਾਵਹੁ ਸਤਚ ਸਮਾਵਹੁ ਿਾਂ ਪਤਿ ਲੇਖੈ ਪਾਈ ॥

ب
لی ک
ھی َپے سِیؤ اجووہ چس امسووہ نان پپ َھے نایئ ۔۔

ਮਹਲੀ ਜਾਇ ਪਾਵਹੁ ਖਸਮੈ ਭਾਵਹੁ ਰੰਗ ਤਸਉ ਰਲੀਆ ਮਾਣੈ ॥

کھ
س
َ
ئ
م
س
ِی
ل
یلحم اجۓ ناووہ ے َ اھبووہ رنگ ؤ ر ِیا ام ے ۔۔
ਮਰਣੁ ਨ ਮੰਿਾ ਲੋਕਾ ਆਖੀਐ ਜੇ ਕੋਈ ਮਤਰ ਜਾਣੈ ॥੨॥

ک
رمن ہن دنما ولاک ا ھیپے ےج وکیئ رم اج ئَے ۔۔۲۔۔
ਮਰਣੁ ਮੁਣਸਾ ਸੂਤਰਆ ਹਕੁ ਹੈ ਜੋ ਹੋਇ ਮਰਤਨ ਪਰਵਾਣੋ ॥

رمن مُیسا سُؤرنا قہ ےہَ وج وہۓ رمن رپواون ۔۔
ਸੂਰੇ ਸੇਈ ਆਗੈ ਆਖੀਅਤਹ ਿਰਗਹ ਪਾਵਤਹ ਸਾਚੀ ਮਾਣੋ ॥

ک
ب
ھی
ہ
سُؤرے َ
سیبی ا ےگ ا ے درہہگ ناوہِ سایچ امون ۔۔

ਿਰਗਹ ਮਾਣੁ ਪਾਵਤਹ ਪਤਿ ਤਸਉ ਜਾਵਤਹ ਆਗੈ ਿੂਖੁ ਨ ਲਾਗੈ ॥

درہہگ امن ناوہِ پپ سِیؤ اجوہِ ا ےگ ُدوھک ہن ال َگے ۔۔

ਕਤਰ ਏਕੁ ਤਧਆਵਤਹ ਿਾਂ ਿਲੁ ਪਾਵਤਹ ਤਜਿੁ ਸੇਤਵਐ ਭਉ ਭਾਗੈ ॥

ب
رک انک دایھوےہ نان لھپ ناوےہ ِجت ویس پپے ھؤ اھب َگے ۔۔

ਊਚਾ ਨਹੀ ਕਹਣਾ ਮਨ ਮਤਹ ਰਹਣਾ ਆਪੇ ਜਾਣੈ ਜਾਣੋ ॥

اُواچ یہن انہک نم ہہم رانہ ا ےپ اج ئَے اجون ۔۔

ਮਰਣੁ ਮੁਣਸਾਂ ਸੂਤਰਆ ਹਕੁ ਹੈ ਜੋ ਹੋਇ ਮਰਤਹ ਪਰਵਾਣੋ ॥੩॥

رمن مُیسان سُؤرنا قہ ےہَ وج وہۓ رمےہ رپواون ۔۔۳۔۔
ਨਾਨਕ ਤਕਸ ਨੋ ਬਾਬਾ ਰੋਈਐ ਬਾਜੀ ਹੈ ਇਹੁ ਸੰਸਾਰੋ ॥

ےہ اوہی اسنسرو ۔۔
نانک کِس ون نانا رو پ ٔپے نایج َ
ਕੀਿਾ ਵੇਖੈ ਸਾਤਹਬੁ ਆਪਣਾ ਕੁਿਰਤਿ ਕਰੇ ਬੀਚਾਰੋ ॥

کِییا وےھکی اصجِت ا انپ قُدرت رکے اچیبرو ۔۔
ਕੁਿਰਤਿ ਬੀਚਾਰੇ ਧਾਰਣ ਧਾਰੇ ਤਜਤਨ ਕੀਆ ਸੋ ਜਾਣੈ ॥

قُدرت اچیبرے داھرن داھرے ِجں ایک وس اج ئَے ۔۔
ਆਪੇ ਵੇਖੈ ਆਪੇ ਬੂਝੈ ਆਪੇ ਹੁਕਮੁ ਪਛਾਣੈ ॥

چ
ک
ا ےپ وےھکی ا ےپ ئُؤ َھے ا ےپ ُچ م اھچپ ئَے ۔۔
ਤਜਤਨ ਤਕਛੁ ਕੀਆ ਸੋਈ ਜਾਣੈ ਿਾ ਕਾ ਰੂਪੁ ਅਪਾਰੋ ॥

ک
ِجں ِچھ ایک وسیئ اج ئَے نا اک ُروت انارو ۔۔

ਨਾਨਕ ਤਕਸ ਨੋ ਬਾਬਾ ਰੋਈਐ ਬਾਜੀ ਹੈ ਇਹੁ ਸੰਸਾਰੋ ॥੪॥੨॥

ےہ اوہی اسنسرو ۔۔۴۔۔۲۔۔
نانک کِس ون نانا رو پ ٔپے نایج َ
ਵਿਹੰਸੁ ਮਹਲਾ ੧ ਿਖਣੀ ॥

ودسنہ ہلحم  ۱دینھک ۔۔
ਸਚੁ ਤਸਰੰਿਾ ਸਚਾ ਜਾਣੀਐ ਸਚੜਾ ਪਰਵਿਗਾਰੋ ॥

س
چس سِردنا اچس اج پپَے چرا رپوداگرو ۔۔

ਤਜਤਨ ਆਪੀਨੈ ਆਪੁ ਸਾਤਜਆ ਸਚੜਾ ਅਲਖ ਅਪਾਰੋ ॥

س
ِجں ا نی َپے ا ت سا ِجیا چرا اھکل انارو ۔۔

ਿੁਇ ਪੁੜ ਜੋਤੜ ਤਵਛੋਤੜਅਨੁ ਗੁਰ ਤਬਨੁ ਘੋਰੁ ਅੰਧਾਰੋ ॥

ُدےئ ُپ َر وجر وِوھچرنئ ُگر پِں وھگر ادناھرو ۔۔

ਸੂਰਜੁ ਚੰਿੁ ਤਸਰਤਜਅਨੁ ਅਤਹਤਨਤਸ ਚਲਿੁ ਵੀਚਾਰੋ ॥੧॥

سُؤرچ دنچ سِر ِچیں اہیِس تلچ وبچارو ۔۔۱۔۔

ਸਚੜਾ ਸਾਤਹਬੁ ਸਚੁ ਿੂ ਸਚੜਾ ਿੇਤਹ ਤਪਆਰੋ ॥ ਰਹਾਉ ॥

س
س
چرا اصجِت چس ئُؤ چرا دہہی ایپرو ۔۔راہو۔۔
ਿੁਧੁ ਤਸਰਜੀ ਮੇਿਨੀ ਿੁਖੁ ਸੁਖੁ ਿੇਵਣਹਾਰੋ ॥

ُندھ سِریج م َیدین ُدھک ُسکھ دئَؤاہنرو ۔۔

ਨਾਰੀ ਪੁਰਖ ਤਸਰਤਜਐ ਤਬਖੁ ਮਾਇਆ ਮੋਹੁ ਤਪਆਰੋ ॥

ناری ُپرھک سِرچیپے نِکھ امنا ومہ ایپرو ۔۔

ਖਾਣੀ ਬਾਣੀ ਿੇਰੀਆ ਿੇਤਹ ਜੀਆ ਆਧਾਰੋ ॥

اھکین ناین ریتِنا دہہی ِجیا ا داھرو ۔۔
ਕੁਿਰਤਿ ਿਖਿੁ ਰਚਾਇਆ ਸਤਚ ਤਨਬੇੜਣਹਾਰੋ ॥੨॥

قُدرت تخت راچنا چس پ ِیتراہنرو ۔۔۲۔۔

ਆਵਾ ਗਵਣੁ ਤਸਰਤਜਆ ਿੂ ਤਥਰੁ ਕਰਣੈਹਾਰੋ ॥

ب
ا وا وگَن سِر ِجیا ئُؤ ھِر رک َپبہارو ۔۔

ਜੰਮਣੁ ਮਰਣਾ ਆਇ ਗਇਆ ਬਤਧਕੁ ਜੀਉ ਤਬਕਾਰੋ ॥

چ
مّں رمنا ا ۓ ایگ دبھ ِک جپؤ ِئکارو ۔۔

ਭੂਿੜੈ ਨਾਮੁ ਤਵਸਾਤਰਆ ਬੂਿੜੈ ਤਕਆ ਤਿਸੁ ਚਾਰੋ ॥

ب
ُھؤد َرے نام وِسارنا ئُؤدرے ایک ئِس اچرو ۔۔

ਗੁਣ ਛੋਤਿ ਤਬਖੁ ਲਤਿਆ ਅਵਗੁਣ ਕਾ ਵਣਜਾਰੋ ॥੩॥

ُگں وھچد نِکھ دلنا ا َو ُگں اک واجنرو ۔۔۳۔۔

ਸਿੜੇ ਆਏ ਤਿਨਾ ਜਾਨੀਆ ਹੁਕਤਮ ਸਚੇ ਕਰਿਾਰੋ ॥

ک
دسرے ا ےئ پ ِیا اجپ ِیا ُچ م ےچس رکنارو ۔۔

ਨਾਰੀ ਪੁਰਖ ਤਵਛੁੰਤਨਆ ਤਵਛੁਤੜਆ ਮੇਲਣਹਾਰੋ ॥

چ
ناری ُپرھک وِ ُھیّیا وِڑھچنا میلبہارو ۔۔

ਰੂਪੁ ਨ ਜਾਣੈ ਸੋਹਣੀਐ ਹੁਕਤਮ ਬਧੀ ਤਸਤਰ ਕਾਰੋ ॥

ک
ُروت ہن اج ئَے وس ہیپَے ُچ م

دبیھ سِر اکرو ۔۔

ਬਾਲਕ ਤਬਰਤਧ ਨ ਜਾਣਨੀ ਿੋੜਤਨ ਹੇਿੁ ਤਪਆਰੋ ॥੪॥

ناکل پِردھ ہن اجینن وترن تیہ ایپرو ۔۔۴۔۔

ਨਉ ਿਰ ਿਾਕੇ ਹੁਕਤਮ ਸਚੈ ਹੰਸੁ ਗਇਆ ਗੈਣਾਰੇ ॥

چک س
گییارے ۔۔
ئؤ در اھٹےک ُ م ج َے سنہ ایگ َ

ਸਾ ਧਨ ਛੁਟੀ ਮੁਿੀ ਝੂਤਿ ਤਵਧਣੀਆ ਤਮਰਿਕੜਾ ਅੰਿਨੜੇ ਬਾਰੇ ॥

چ ُھب مُبھ چ
پ
ی
ھ
ت
م
ھی
ُ
ِ
سا دنھ ی ی ؤھٹ وِد ِیا رڑکتا ا رے نارے ۔۔
ਸੁਰਤਿ ਮੁਈ ਮਰੁ ਮਾਈਏ ਮਹਲ ਰੁੰਨੀ ਿਰ ਬਾਰੇ ॥

ّ
ُسرت مُبی رم امےیئ لحم ُرنی در نارے ۔۔
ਰੋਵਹੁ ਕੰਿ ਮਹੇਲੀਹੋ ਸਚੇ ਕੇ ਗੁਣ ਸਾਰੇ ॥੫॥

روووہ کپت مہیلبہؤ ےچس ےک ُگں سارے ۔۔۵۔۔

ਜਤਲ ਮਤਲ ਜਾਨੀ ਨਾਵਾਤਲਆ ਕਪਤੜ ਪਤਟ ਅੰਬਾਰੇ ॥

لج لم اجین ناواایل ڑپک پپ اابمرے ۔۔
ਵਾਜੇ ਵਜੇ ਸਚੀ ਬਾਣੀਆ ਪੰਚ ਮੁਏ ਮਨੁ ਮਾਰੇ ॥

پب
واےج وےج یچس ناپ ِیا ج مُؤےئ نم امرے ۔۔
ਜਾਨੀ ਤਵਛੁੰਨੜੇ ਮੇਰਾ ਮਰਣੁ ਭਇਆ ਤਧਰਗੁ ਜੀਵਣੁ ਸੰਸਾਰੇ ॥

چ
اجین وِ ھُیترے ریما رمن ایھب درھِگ ِجپؤن اسنسرے ۔۔
ਜੀਵਿੁ ਮਰੈ ਸੁ ਜਾਣੀਐ ਤਪਰ ਸਚੜੈ ਹੇਤਿ ਤਪਆਰੇ ॥੬॥

س
ویجَت م َ َرے وس اج پپَے پِر چ َرے ہ َپت ایپرے ۔۔۶۔۔
ਿੁਸੀ ਰੋਵਹੁ ਰੋਵਣ ਆਈਹੋ ਝੂਤਿ ਮੁਿੀ ਸੰਸਾਰੇ ॥

مب
ُ
چ
ئسی روووہ روون ا پبہؤ ُھؤھٹ ُ ھی اسنسرے ۔۔
ਹਉ ਮੁਿੜੀ ਧੰਧੈ ਧਾਵਣੀਆ ਤਪਤਰ ਛੋਤਿਅੜੀ ਤਵਧਣਕਾਰੇ ॥

ب
ہؤ مُ ھری ددنھَےھ داھواین پِر وھچدپری وِدھپکارے ۔۔
ਘਤਰ ਘਤਰ ਕੰਿੁ ਮਹੇਲੀਆ ਰੂੜੈ ਹੇਤਿ ਤਪਆਰੇ ॥

رھگ رھگ کپت مہیلیا ُرو َرے ہ َپت ایپرے ۔۔

ਮੈ ਤਪਰੁ ਸਚੁ ਸਾਲਾਹਣਾ ਹਉ ਰਹਤਸਅੜੀ ਨਾਤਮ ਭਿਾਰੇ ॥੭॥

م َے پِر چس ساالانہ ہؤ رہستری نام اتھبرے ۔۔۷۔۔

ਗੁਤਰ ਤਮਤਲਐ ਵੇਸੁ ਪਲਤਟਆ ਸਾ ਧਨ ਸਚੁ ਸੀਗਾਰੋ ॥

ُگر مِلیپے وئَس ایٹلپ سا دنھ چس اگیسرو ۔۔

ਆਵਹੁ ਤਮਲਹੁ ਸਹੇਲੀਹੋ ਤਸਮਰਹੁ ਤਸਰਜਣਹਾਰੋ ॥

ا و ُہ ملِہؤ سہیلبہؤ ِسمروہ سِرجبہارو ۔۔

ਬਈਅਤਰ ਨਾਤਮ ਸੋੁਹਾਗਣੀ ਸਚੁ ਸਵਾਰਣਹਾਰੋ ॥

نییتر نام وساہینگ چس وساراہنرو ۔۔

ਗਾਵਹੁ ਗੀਿੁ ਨ ਤਬਰਹੜਾ ਨਾਨਕ ਬਰਹਮ ਬੀਚਾਰੋ ॥੮॥੩॥

اگووہ تیگ ہن پِرہرا نانک پرمہ اچیبرو ۔۔۸۔۔۳۔۔
ਵਿਹੰਸੁ ਮਹਲਾ ੧ ॥

ودسنہ ہلحم ۱۔۔
ਤਜਤਨ ਜਗੁ ਤਸਰਤਜ ਸਮਾਇਆ ਸੋ ਸਾਤਹਬੁ ਕੁਿਰਤਿ ਜਾਣੋਵਾ ॥

ِجں چگ سِرچ امسنا وس اصجِت قُدرت اجونوا ۔۔

ਸਚੜਾ ਿੂਤਰ ਨ ਭਾਲੀਐ ਘਤਟ ਘਤਟ ਸਬਿੁ ਪਛਾਣੋਵਾ ॥

س
چرا ُدور ہن اھبےئیل ٹھگ ٹھگ دبس اھچپونوا ۔۔

ਸਚੁ ਸਬਿੁ ਪਛਾਣਹੁ ਿੂਤਰ ਨ ਜਾਣਹੁ ਤਜਤਨ ਏਹ ਰਚਨਾ ਰਾਚੀ ॥

چس دبس اھچپبہؤ ُدور ہن اجبہؤ ِجں اہہی رانچ رایچ ۔۔
ਨਾਮੁ ਤਧਆਏ ਿਾ ਸੁਖੁ ਪਾਏ ਤਬਨੁ ਨਾਵੈ ਤਪੜ ਕਾਚੀ ॥

نام دایھےئ نا ُسکھ ناےئ پِں نا َوے پِر اکیچ ۔۔

ਤਜਤਨ ਥਾਪੀ ਤਬਤਧ ਜਾਣੈ ਸੋਈ ਤਕਆ ਕੋ ਕਹੈ ਵਖਾਣੋ ॥

نج اھتیپ نِدھ اج ئَے وسیئ ایک وک ےہکَ واھکون ۔۔

ਤਜਤਨ ਜਗੁ ਥਾਤਪ ਵਿਾਇਆ ਜਾਲੋੁ ਸੋ ਸਾਤਹਬੁ ਪਰਵਾਣੋ ॥੧॥

ِجں چگ اھتت وناِنا اجل وس اصجِت رپواون ۔۔۱۔۔

ਬਾਬਾ ਆਇਆ ਹੈ ਉਤਿ ਚਲਣਾ ਅਧ ਪੰਧੈ ਹੈ ਸੰਸਾਰੋਵਾ ॥

اسنسروا ۔۔
ےہ
ےہ اُھٹ انلچ ادھ دنپَےھ َ
نانا ا نا َ
َ

ਤਸਤਰ ਤਸਤਰ ਸਚੜੈ ਤਲਤਖਆ ਿੁਖੁ ਸੁਖੁ ਪੁਰਤਬ ਵੀਚਾਰੋਵਾ ॥

س
سِر سِر چ َرے لک ِھیا ُدھک ُسکھ ُپرت وبچارووا ۔۔

ਿੁਖੁ ਸੁਖੁ ਿੀਆ ਜੇਹਾ ਕੀਆ ਸੋ ਤਨਬਹੈ ਜੀਅ ਨਾਲੇ ॥

ُدھک ُسکھ دِنا اہیج ک ِیا وس پ ِب َہے یج ناےل ۔۔

ਜੇਹੇ ਕਰਮ ਕਰਾਏ ਕਰਿਾ ਿੂਜੀ ਕਾਰ ਨ ਭਾਲੇ ॥

جبہے رکم رکاےئ رکنا ُدویج اکر ہن اھبےل ۔۔

ਆਤਪ ਤਨਰਾਲਮੁ ਧੰਧੈ ਬਾਧੀ ਕਤਰ ਹੁਕਮੁ ਛਿਾਵਣਹਾਰੋ ॥

ک
ا ت پِرال ددنھَےھ نادیھ رک ُچ م چھداواہنرو ۔۔

ਅਜੁ ਕਤਲ ਕਰਤਿਆ ਕਾਲੁ ਤਬਆਪੈ ਿੂਜੈ ਭਾਇ ਤਵਕਾਰੋ ॥੨॥

اچ لک رکدنا اکل ایب ئَے ُدو َچے اھبےئ وِاکرو ۔۔۲۔۔
ਜਮ ਮਾਰਗ ਪੰਥੁ ਨ ਸੁਝਈ ਉਝੜੁ ਅੰਧ ਗੁਬਾਰੋਵਾ ॥

ُس
ج
ھب
مج امرگ ھتنپ ہن ی اُڑھج ادنھ ُگیا َرووا ۔۔
ਨਾ ਜਲੁ ਲੇਿ ਿੁਲਾਈਆ ਨਾ ਭੋਜਨ ਪਰਕਾਰੋਵਾ ॥

ہن لج لیبھ ُنالایئ ہن وھبنج رپاکرووا ۔۔

ਭੋਜਨ ਭਾਉ ਨ ਿੰਢਾ ਪਾਣੀ ਨਾ ਕਾਪੜੁ ਸੀਗਾਰੋ ॥

وھبنج اھبو ہن ڈنھٹاھ ناین ہن اکڑپ اگیسرو ۔۔
ਗਤਲ ਸੰਗਲੁ ਤਸਤਰ ਮਾਰੇ ਊਭੌ ਨਾ ਿੀਸੈ ਘਰ ਬਾਰੋ ॥

وھب ہن د ئ َسے رھگ نارو ۔۔
لگ لگنس سِر امرے اُو ؑ
ਇਬ ਕੇ ਰਾਹੇ ਜੰਮਤਨ ਨਾਹੀ ਪਛੁਿਾਣੇ ਤਸਤਰ ਭਾਰੋ ॥

ب
چ
اِت ےک راےہ مّں نایہ جُھیاےن سِر اھبرو ۔۔

ਤਬਨੁ ਸਾਚੇ ਕੋ ਬੇਲੀ ਨਾਹੀ ਸਾਚਾ ਏਹੁ ਬੀਚਾਰੋ ॥੩॥

پ
پِں ساےچ وک َیلی نایہ سااچ اوہی اچیبرو ۔۔۳۔۔

ਬਾਬਾ ਰੋਵਤਹ ਰਵਤਹ ਸੁ ਜਾਣੀਅਤਹ ਤਮਤਲ ਰੋਵੈ ਗੁਣ ਸਾਰੇਵਾ ॥

نانا رووہِ َروہِ وس اجنیبہ ِہ مِل رو َوے ُگں سارئَؤا ۔۔
ਰੋਵੈ ਮਾਇਆ ਮੁਿੜੀ ਧੰਧੜਾ ਰੋਵਣਹਾਰੇਵਾ ॥

ب
رو َوے امنا مُ ھری ددنھڑھا روواہنرویا ۔۔
ਧੰਧਾ ਰੋਵੈ ਮੈਲੁ ਨ ਧੋਵੈ ਸੁਪਨੰਿਰੁ ਸੰਸਾਰੋ ॥

م
وھوے ُسیییتر اسنسرو ۔۔
ددنھاھ رو َوے َیل ہن د َ
ਤਜਉ ਬਾਜੀਗਰੁ ਭਰਮੈ ਭੂਲੈ ਝੂਤਿ ਮੁਿੀ ਅਹੰਕਾਰੋ ॥

مب
چ
ب
ویج ناجیگر رھب م َے ُھؤ لَے ُھؤھٹ ُ ھی ااکنہرو ۔۔
ਆਪੇ ਮਾਰਤਗ ਪਾਵਣਹਾਰਾ ਆਪੇ ਕਰਮ ਕਮਾਏ ॥

ا ےپ امرگ ناواہنرا ا ےپ رکم امکےئ ۔۔
ਨਾਤਮ ਰਿੇ ਗੁਤਰ ਪੂਰੈ ਰਾਖੇ ਨਾਨਕ ਸਹਤਜ ਸੁਭਾਏ ॥੪॥੪॥

سہ
نام رےت ُگر ئُؤ َرے راےھک نانک ج ُسبھاےئ ۔۔۴۔۔۴۔۔
ਵਿਹੰਸੁ ਮਹਲਾ ੧ ॥

ودسنہ ہلحم ۱۔۔
ਬਾਬਾ ਆਇਆ ਹੈ ਉਤਿ ਚਲਣਾ ਇਹੁ ਜਗੁ ਝੂਿੁ ਪਸਾਰੋਵਾ ॥

چ
ےہ اُھٹ انلچ اوہی چگ ُھؤھٹ ئسارووا ۔۔
نانا ا نا َ
ਸਚਾ ਘਰੁ ਸਚੜੈ ਸੇਵੀਐ ਸਚੁ ਖਰਾ ਸਤਚਆਰੋਵਾ ॥

س
اچس رھگ چ َرے ویس پپے َ چس رھکا سچِیاَ َروا ۔۔

ਕੂਤੜ ਲਤਬ ਜਾਂ ਥਾਇ ਨ ਪਾਸੀ ਅਗੈ ਲਹੈ ਨ ਿਾਓ ॥

ُکؤر لپ اجن اھتےئ ہن نایس ا َگے ل َہے ہن اھٹو ۔۔
ਅੰਿਤਰ ਆਉ ਨ ਬੈਸਹੁ ਕਹੀਐ ਤਜਉ ਸੁੰਞੈ ਘਤਰ ਕਾਓ ॥

ارتن ا و ہن َنیسہؤ کہ ٔپے َ ِج ٔپؤ ُسیبجے َ رھگ اکو ۔۔

ਜੰਮਣੁ ਮਰਣੁ ਵਿਾ ਵੇਛੋੜਾ ਤਬਨਸੈ ਜਗੁ ਸਬਾਏ ॥

چ
مّں رمن ودا ووھچیرا نِیسے چگ ابسےئ ۔۔

ਲਤਬ ਧੰਧੈ ਮਾਇਆ ਜਗਿੁ ਭੁਲਾਇਆ ਕਾਲੁ ਖੜਾ ਰੂਆਏ ॥੧॥

ب
لپ ددنھَےھ امنا تگج ھُالنا اکل ڑھکا ُروا ےئ ۔۔۱۔۔

ਬਾਬਾ ਆਵਹੁ ਭਾਈਹੋ ਗਤਲ ਤਮਲਹ ਤਮਤਲ ਤਮਤਲ ਿੇਹ ਆਸੀਸਾ ਹੇ ॥

نانا ا ووہ اھبپبہؤ لگ ملِہہ مِل مِل دہہی ا سیسا ےہ ۔۔

ਬਾਬਾ ਸਚੜਾ ਮੇਲੁ ਨ ਚੁਕਈ ਪਰੀਿਮ ਕੀਆ ਿੇਹ ਅਸੀਸਾ ਹੇ ॥

س
نانا چرا م َیل ہن ُچکبی رپمتی ک ِیا دہہی اسیسا ےہ ۔۔

ਆਸੀਸਾ ਿੇਵਹੋ ਭਗਤਿ ਕਰੇਵਹੋ ਤਮਤਲਆ ਕਾ ਤਕਆ ਮੇਲੋ ॥

ا سیسا دویوہ تگھب رکویوہ مل ِیا اک ایک م َیلؤ ۔۔

ਇਤਕ ਭੂਲੇ ਨਾਵਹੁ ਥੇਹਹੁ ਥਾਵਹੁ ਗੁਰ ਸਬਿੀ ਸਚੁ ਖੇਲੋ ॥

ب
ب
اک ُھؤےل ناووہ ھبہہؤ اھتووہ ُگر دبسی چس ولیھک ۔۔
ਜਮ ਮਾਰਤਗ ਨਹੀ ਜਾਣਾ ਸਬਤਿ ਸਮਾਣਾ ਜੁਤਗ ਜੁਤਗ ਸਾਚੈ ਵੇਸੇ ॥

مج امرگ یہن اجنا دبس امسنا ُچگ ُچگ سا َچے وےسی ۔۔
ਸਾਜਨ ਸੈਣ ਤਮਲਹੁ ਸੰਜੋਗੀ ਗੁਰ ਤਮਤਲ ਖੋਲੇ ਿਾਸੇ ॥੨॥

سانج َسیں ملِہؤ وجنسیگ ُگر مِل وھکےل اھپےس ۔۔۲۔۔

ਬਾਬਾ ਨਾਂਗੜਾ ਆਇਆ ਜਗ ਮਤਹ ਿੁਖੁ ਸੁਖੁ ਲੇਖੁ ਤਲਖਾਇਆ ॥

نانا ناڑگنا ا نا چگ ہہم ُدھک ُسکھ ل َیکھ لک ِھانا ۔۔

ਤਲਤਖਅੜਾ ਸਾਹਾ ਨਾ ਟਲੈ ਜੇਹੜਾ ਪੁਰਤਬ ਕਮਾਇਆ ॥

لک ِ
ھترا اصاح ہن نلَے ڑہیجا ُپرت امکنا ۔۔

ਬਤਹ ਸਾਚੈ ਤਲਤਖਆ ਅੰਤਮਰਿੁ ਤਬਤਖਆ ਤਜਿੁ ਲਾਇਆ ਤਿਿੁ ਲਾਗਾ ॥

ہہب سا َچے لک ِھیا ارمِت نِکھیا ِجت النا پِپ الاگ ۔۔

ਕਾਮਤਣਆਰੀ ਕਾਮਣ ਪਾਏ ਬਹੁ ਰੰਗੀ ਗਤਲ ਿਾਗਾ ॥

اکمییاری اکنم ناےئ وہب ریگن لگ نااگ ۔۔
ਹੋਛੀ ਮਤਿ ਭਇਆ ਮਨੁ ਹੋਛਾ ਗੁੜੁ ਸਾ ਮਖੀ ਖਾਇਆ ॥

وہیھچ مت ایھب نم وہاھچ ُگر سا یھکم اھکنا ۔۔

ਨਾ ਮਰਜਾਿੁ ਆਇਆ ਕਤਲ ਭੀਿਤਰ ਨਾਂਗੋ ਬੰਤਧ ਚਲਾਇਆ ॥੩॥

ہن رماجد ا نا لک رتیھب ناوگن دنبھ چالنا ۔۔۳۔۔
ਬਾਬਾ ਰੋਵਹੁ ਜੇ ਤਕਸੈ ਰੋਵਣਾ ਜਾਨੀਅੜਾ ਬੰਤਧ ਪਿਾਇਆ ਹੈ ॥

نانا روووہ ےج کِسے َ روونا اجپیترا دنبھ پبھانا ےہَ ۔۔

ਤਲਤਖਅੜਾ ਲੇਖੁ ਨ ਮੇਟੀਐ ਿਤਰ ਹਾਕਾਰੜਾ ਆਇਆ ਹੈ ॥

لک ِ
ھترا ھکیل ہن میییپے در اہاکررا ا نا ےہَ ۔۔

ਹਾਕਾਰਾ ਆਇਆ ਜਾ ਤਿਸੁ ਭਾਇਆ ਰੁੰਨੇ ਰੋਵਣਹਾਰੇ ॥

اہاکرا ا نا اج ئِس اھبنا ُر ئّے روواہنرے ۔۔

ਪੁਿ ਭਾਈ ਭਾਿੀਜੇ ਰੋਵਤਹ ਪਰੀਿਮ ਅਤਿ ਤਪਆਰੇ ॥

ُپپ اھبیئ اھبےجیت رووہِ رپمتی ات ایپرے ۔۔

ب
َھے

ਭੈ ਰੋਵੈ ਗੁਣ ਸਾਤਰ ਸਮਾਲੇ ਕੋ ਮਰੈ ਨ ਮੁਇਆ ਨਾਲੇ ॥

رو َوے ُگں سار امسےل وک م َ َرے ہن مُؤنا ناےل ۔۔

ਨਾਨਕ ਜੁਤਗ ਜੁਤਗ ਜਾਣ ਤਸਜਾਣਾ ਰੋਵਤਹ ਸਚੁ ਸਮਾਲੇ ॥੪॥੫॥

نانک ُچگ ُچگ اجن ِسچانا رووہِ چس امسےل ۔۔۴۔۔۵۔۔
ਵਿਹੰਸੁ ਮਹਲਾ ੩ ਮਹਲਾ ਿੀਜਾ

ودسنہ ہلحم  ۳ہلحم اجیت
ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪਰਸਾਤਿ ॥

اِک اواکنر سیگؤر رپساد ۔۔
ਪਰਭੁ ਸਚੜਾ ਹਤਰ ਸਾਲਾਹੀਐ ਕਾਰਜੁ ਸਭੁ ਤਕਛੁ ਕਰਣੈ ਜੋਗੁ ॥

ک
س
رپَھب چرا ہر ساال ہیپے اکرچ سیھ ِچھ

رک ئَے وجگ ۔۔

ਸਾ ਧਨ ਰੰਿ ਨ ਕਬਹੂ ਬੈਸਈ ਨਾ ਕਿੇ ਹੋਵੈ ਸੋਗੁ ॥

سا دنھ رند ہن کبہؤ َنیسب
وہوے وسگ ۔۔
دکے
ہن
ی
َ
ُ
ਨਾ ਕਿੇ ਹੋਵੈ ਸੋਗੁ ਅਨਤਿਨੁ ਰਸ ਭੋਗ ਸਾ ਧਨ ਮਹਤਲ ਸਮਾਣੀ ॥

وہوے وسگ ادنِن رس وھبگ سا دنھ لحم امسین ۔۔
ہن دکے َ
ਤਜਤਨ ਤਪਰਉ ਜਾਿਾ ਕਰਮ ਤਬਧਾਿਾ ਬੋਲੇ ਅੰਤਮਰਿ ਬਾਣੀ ॥

ِجں پِرو اجنا رکم نِداھنا وبےل ارمِت ناین ۔۔

ਗੁਣਵੰਿੀਆ ਗੁਣ ਸਾਰਤਹ ਅਪਣੇ ਕੰਿ ਸਮਾਲਤਹ ਨਾ ਕਿੇ ਲਗੈ ਤਵਜੋਗੋ ॥

َ
ُگپ َؤنِییا ُگں سارِہ اےنپ کپت امسہہلِ ہن دکے لگے وِوجوگ ۔۔
ਸਚੜਾ ਤਪਰੁ ਸਾਲਾਹੀਐ ਸਭੁ ਤਕਛੁ ਕਰਣੈ ਜੋਗੋ ॥੧॥

ک
س
چرا پِر ساال ہیپے سیھ ِچھ رک ئَے وجوگ ۔۔۱۔۔

ਸਚੜਾ ਸਾਤਹਬੁ ਸਬਤਿ ਪਛਾਣੀਐ ਆਪੇ ਲਏ ਤਮਲਾਏ ॥

س
چرا اصجِت دبس اھچپ نی َپے ا ےپ ےئل مِالےئ ۔۔

ਸਾ ਧਨ ਤਪਰਅ ਕੈ ਰੰਤਗ ਰਿੀ ਤਵਚਹੁ ਆਪੁ ਗਵਾਏ ॥

سا دنھ پِرنا ےکَ رنگ ریت وِچہؤہ ا ت وگاےئ ۔۔
ਤਵਚਹੁ ਆਪੁ ਗਵਾਏ ਤਿਤਰ ਕਾਲੁ ਨ ਖਾਏ ਗੁਰਮੁਤਖ ਏਕੋ ਜਾਿਾ ॥

ب
وِچہؤہ ا ت وگاےئ ھِر اکل ہن اھکےئ ُگرمُکھ اوکی اجنا ۔۔

ਕਾਮਤਣ ਇਛ ਪੁੰਨੀ ਅੰਿਤਰ ਤਭੰਨੀ ਤਮਤਲਆ ਜਗਜੀਵਨੁ ਿਾਿਾ ॥

ب
چگ
اکنم اِھچ ُپ ّبی ارتن ھ ِ ّبی مل ِیا چپؤن دانا ۔۔

ਸਬਿ ਰੰਤਗ ਰਾਿੀ ਜੋਬਤਨ ਮਾਿੀ ਤਪਰ ਕੈ ਅੰਤਕ ਸਮਾਏ ॥

ےک انک امسےئ ۔۔
دبس رنگ رایت وجنب امیت پِر َ

ਸਚੜਾ ਸਾਤਹਬੁ ਸਬਤਿ ਪਛਾਣੀਐ ਆਪੇ ਲਏ ਤਮਲਾਏ ॥੨॥

س
چرا اصجِت دبس اھچپ نی َپے ا ےپ ےئل مِالےئ ۔۔۲۔۔

ਤਜਨੀ ਆਪਣਾ ਕੰਿੁ ਪਛਾਤਣਆ ਹਉ ਤਿਨ ਪੂਛਉ ਸੰਿਾ ਜਾਏ ॥

چ
ِجبی ا انپ کپت اھچپاین ہؤ پِں ئُؤ ھؤ سییا اجےئ ۔۔

ਆਪੁ ਛੋਤਿ ਸੇਵਾ ਕਰੀ ਤਪਰੁ ਸਚੜਾ ਤਮਲੈ ਸਹਤਜ ਸੁਭਾਏ ॥

سہ
س
ا ت وھچد ویسا رکی پِر چرا ملَ ِے ج ُسبھاےئ ۔۔

ਤਪਰੁ ਸਚਾ ਤਮਲੈ ਆਏ ਸਾਚੁ ਕਮਾਏ ਸਾਤਚ ਸਬਤਿ ਧਨ ਰਾਿੀ ॥

پِر اچس ملَ ِے ا ےئ ساچ امکےئ ساچ دبس دنھ رایت ۔۔
ਕਿੇ ਨ ਰਾਂਿ ਸਿਾ ਸੋਹਾਗਤਣ ਅੰਿਤਰ ਸਹਜ ਸਮਾਧੀ ॥

سہ
دکے ہن راند دسا وساہنگ ارتن ج امسدیھ ۔۔

ਤਪਰੁ ਰਤਹਆ ਭਰਪੂਰੇ ਵੇਖੁ ਹਿੂਰੇ ਰੰਗੁ ਮਾਣੇ ਸਹਤਜ ਸੁਭਾਏ ॥

سہ
ب
س
ُ
پِر رایہ رھبوپُرے وھکی دحُورے رنگ امےن ج ھاےئ ۔۔
ਤਜਨੀ ਆਪਣਾ ਕੰਿੁ ਪਛਾਤਣਆ ਹਉ ਤਿਨ ਪੂਛਉ ਸੰਿਾ ਜਾਏ ॥੩॥

چ
ِجبی ا انپ کپت اھچپاین ہؤ پِں ئُؤ ھؤ سییا اجےئ ۔۔۳۔۔

ਤਪਰਹੁ ਤਵਛੁੰਨੀਆ ਭੀ ਤਮਲਹ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਲਾਗਹ ਸਾਚੇ ਪਾਏ ॥

چ
پِروہ وِ ُھییا یھب ملِہہ ےج سیگؤر الہہگ ساےچ ناےئ ۔۔
ਸਤਿਗੁਰੁ ਸਿਾ ਿਇਆਲੁ ਹੈ ਅਵਗੁਣ ਸਬਤਿ ਜਲਾਏ ॥

سیگؤر دسا دنال ےہَ ا َو ُگں دبس چالےئ ۔۔

ਅਉਗੁਣ ਸਬਤਿ ਜਲਾਏ ਿੂਜਾ ਭਾਉ ਗਵਾਏ ਸਚੇ ਹੀ ਸਤਚ ਰਾਿੀ ॥

او ُگں دبس چالےئ ُدواج اھبو وگاےئ ےچس یہ چس رایت ۔۔
ਸਚੈ ਸਬਤਿ ਸਿਾ ਸੁਖੁ ਪਾਇਆ ਹਉਮੈ ਗਈ ਭਰਾਿੀ ॥

سج َے دبس دسا ُسکھ نانا ہؤ م َے یئگ رھبایت ۔۔

ਤਪਰੁ ਤਨਰਮਾਇਲੁ ਸਿਾ ਸੁਖਿਾਿਾ ਨਾਨਕ ਸਬਤਿ ਤਮਲਾਏ ॥

پِر پِراملئ دسا ُسکھدانا نانک دبس مِالےئ ۔۔

ਤਪਰਹੁ ਤਵਛੁੰਨੀਆ ਭੀ ਤਮਲਹ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਲਾਗਹ ਸਾਚੇ ਪਾਏ ॥੪॥੧॥

چ
پِروہ وِ ُھییا یھب ملِہہ ےج سیگؤر الہہگ ساےچ ناےئ ۔۔۴۔۔۱۔۔
ਵਿਹੰਸੁ ਮਹਲਾ ੩ ॥

ودسنہ ہلحم ۳۔۔
ਸੁਤਣਅਹੁ ਕੰਿ ਮਹੇਲੀਹੋ ਤਪਰੁ ਸੇਤਵਹੁ ਸਬਤਿ ਵੀਚਾਤਰ ॥

ُسییبہؤ کپت مہیلبہؤ پِر ویسوہ دبس وبچار ۔۔

ਅਵਗਣਵੰਿੀ ਤਪਰੁ ਨ ਜਾਣਈ ਮੁਿੀ ਰੋਵੈ ਕੰਿ ਤਵਸਾਤਰ ॥

مُب
ھ
ک
پ
اوِونگیتن پِر ہن اجیئن ی رو َوے ت وِسار ۔۔

ਰੋਵੈ ਕੰਿ ਸੰਮਾਤਲ ਸਿਾ ਗੁਣ ਸਾਤਰ ਨਾ ਤਪਰੁ ਮਰੈ ਨ ਜਾਏ ॥

رو َوے کپت سنمال دسا ُگں سار ہن پِر م َ َرے ہن اجےئ ۔۔
ਗੁਰਮੁਤਖ ਜਾਿਾ ਸਬਤਿ ਪਛਾਿਾ ਸਾਚੈ ਪਰੇਤਮ ਸਮਾਏ ॥

ُگرمُکھ اجنا دبس اھچپنا سا َچے رپمی امسےئ ۔۔

ਤਜਤਨ ਅਪਣਾ ਤਪਰੁ ਨਹੀ ਜਾਿਾ ਕਰਮ ਤਬਧਾਿਾ ਕੂਤੜ ਮੁਿੀ ਕੂਤੜਆਰੇ ॥

مب
ِجں اانپ پِر یہن اجنا رکم نِداھنا ُکؤر ُ ھی ُکؤرنارے ۔۔
ਸੁਤਣਅਹੁ ਕੰਿ ਮਹੇਲੀਹੋ ਤਪਰੁ ਸੇਤਵਹੁ ਸਬਤਿ ਵੀਚਾਰੇ ॥੧॥

ُسییبہؤہ کپت مہیلبہؤ پِر سیَؤوہ دبس وبچارے ۔۔۱۔۔
ਸਭੁ ਜਗੁ ਆਤਪ ਉਪਾਇਓਨੁ ਆਵਣੁ ਜਾਣੁ ਸੰਸਾਰਾ ॥

سیھ چگ ا ت اُناِویئن ا ون اجن اسنسرا ۔۔

ਮਾਇਆ ਮੋਹੁ ਖੁਆਇਅਨੁ ਮਤਰ ਜੰਮੈ ਵਾਰੋ ਵਾਰਾ ॥

ک
امنا ومہ ُھؤانیئ رم چمَ ّے

وارو وارا ۔۔

ਮਤਰ ਜੰਮੈ ਵਾਰੋ ਵਾਰਾ ਵਧਤਹ ਤਬਕਾਰਾ ਤਗਆਨ ਤਵਹੂਣੀ ਮੂਿੀ ॥

رم چمَ ّے

وارو وارا ودھ ِہ ِئکارا گ ِیان وِ ُہؤین مُؤیھٹ ۔۔

ਤਬਨੁ ਸਬਿੈ ਤਪਰੁ ਨ ਪਾਇਓ ਜਨਮੁ ਗਵਾਇਓ ਰੋਵੈ ਅਵਗੁਤਣਆਰੀ ਝੂਿੀ ॥

چ
پِں دبسَے پِر ہن ناویئ منج وگَاویئ رو َوے ا َو ُگییاری ُھؤیھٹ ۔۔
ਤਪਰੁ ਜਗਜੀਵਨੁ ਤਕਸ ਨੋ ਰੋਈਐ ਰੋਵੈ ਕੰਿੁ ਤਵਸਾਰੇ ॥

چگ
پِر چپؤن کِس ون رو پ ٔپے رو َوے کپت وِسارے ۔۔

ਸਭੁ ਜਗੁ ਆਤਪ ਉਪਾਇਓਨੁ ਆਵਣੁ ਜਾਣੁ ਸੰਸਾਰੇ ॥੨॥

سیھ چگ ا ت اُناِویئن ا ون اجن اسنسرے ۔۔۲۔۔

ਸੋ ਤਪਰੁ ਸਚਾ ਸਿ ਹੀ ਸਾਚਾ ਹੈ ਨਾ ਓਹੁ ਮਰੈ ਨ ਜਾਏ ॥

ےہ ہن او ُہ م َ َرے ہن اجےئ ۔۔
وس پِر اچس دص یہ سااچ َ
ਭੂਲੀ ਤਿਰੈ ਧਨ ਇਆਣੀਆ ਰੰਿ ਬੈਿੀ ਿੂਜੈ ਭਾਏ ॥

ب ب
ُھؤیل ھ ِ َرے دنھ انااین رند یھٹیب ُدو َچے اھبےئ ۔۔
ਰੰਿ ਬੈਿੀ ਿੂਜੈ ਭਾਏ ਮਾਇਆ ਮੋਤਹ ਿੁਖੁ ਪਾਏ ਆਵ ਘਟੈ ਿਨੁ ਛੀਜੈ ॥

چ
گ
ھب
ج
َے ۔۔
رند یھٹیب ُدو َچے اھبےئ امنا ومہِ ُدھک ناےئ ا َو ھ َپے نت
ਜੋ ਤਕਛੁ ਆਇਆ ਸਭੁ ਤਕਛੁ ਜਾਸੀ ਿੁਖੁ ਲਾਗਾ ਭਾਇ ਿੂਜੈ ॥

ک
وج ِچھ

ک
ا نا سیھ ِچھ اجیس ُدھک الاگ اھبےئ ُدو َچے ۔۔

ਜਮਕਾਲੁ ਨ ਸੂਝੈ ਮਾਇਆ ਜਗੁ ਲੂਝੈ ਲਤਬ ਲੋਤਭ ਤਚਿੁ ਲਾਏ ॥

چ
چمکال ہن سُؤےھج امنا چگ لُؤ َھے لپ ولھب ِجت الےئ ۔۔
ਸੋ ਤਪਰੁ ਸਾਚਾ ਸਿ ਹੀ ਸਾਚਾ ਨਾ ਓਹੁ ਮਰੈ ਨ ਜਾਏ ॥੩॥

وس پِر سااچ دص یہ سااچ ہن او ُہ م َ َرے ہن اجےئ ۔۔۳۔۔
ਇਤਕ ਰੋਵਤਹ ਤਪਰਤਹ ਤਵਛੁੰਨੀਆ ਅੰਧੀ ਨਾ ਜਾਣੈ ਤਪਰੁ ਨਾਲੇ ॥

چ
اک رووہِ پِرہِ وِ ُھییا ادنیھ ہن اج ئَے پِر ناےل ۔۔

ਗੁਰ ਪਰਸਾਿੀ ਸਾਚਾ ਤਪਰੁ ਤਮਲੈ ਅੰਿਤਰ ਸਿਾ ਸਮਾਲੇ ॥

ُگر رپسادی سااچ پِر ملَ ِے ارتن دسا امسےل ۔۔

ਤਪਰੁ ਅੰਿਤਰ ਸਮਾਲੇ ਸਿਾ ਹੈ ਨਾਲੇ ਮਨਮੁਤਖ ਜਾਿਾ ਿੂਰੇ ॥

مب
پِر ارتن امسےل دسا ےہَ ناےل مُکھ اجنا ُدورے ۔۔

ਇਹੁ ਿਨੁ ਰੁਲੈ ਰੁਲਾਇਆ ਕਾਤਮ ਨ ਆਇਆ ਤਜਤਨ ਖਸਮੁ ਨ ਜਾਿਾ ਹਿੂਰੇ ॥

ِج کھس
اوہی نت ُر لَے ُرالنا اکم ہن ا نا ں م ہن اجنا دحُورے ۔۔
ਨਾਨਕ ਸਾ ਧਨ ਤਮਲੈ ਤਮਲਾਈ ਤਪਰੁ ਅੰਿਤਰ ਸਿਾ ਸਮਾਲੇ ॥

نانک سا دنھ ملَ ِے مِالیئ پِر ارتن دسا امسےل ۔۔

ਇਤਕ ਰੋਵਤਹ ਤਪਰਤਹ ਤਵਛੁੰਨੀਆ ਅੰਧੀ ਨ ਜਾਣੈ ਤਪਰੁ ਹੈ ਨਾਲੇ ॥੪॥੨॥

چ
ےہ ناےل ۔۔۴۔۔۲۔۔
اک رووہِ پِرہِ وِ ُھییا ادنیھ ہن اج ئَے پِر َ
ਵਿਹੰਸੁ ਮਃ ੩ ॥

ودسنہ م۳ :۔۔
ਰੋਵਤਹ ਤਪਰਤਹ ਤਵਛੁੰਨੀਆ ਮੈ ਤਪਰੁ ਸਚੜਾ ਹੈ ਸਿਾ ਨਾਲੇ ॥

س
چ
ےہ دسا ناےل ۔۔
رووہِ پِرہِ وِ ُھییا م َے پِر چرا َ

ਤਜਨੀ ਚਲਣੁ ਸਹੀ ਜਾਤਣਆ ਸਤਿਗੁਰੁ ਸੇਵਤਹ ਨਾਮੁ ਸਮਾਲੇ ॥

ص
ِجبی نلچ جی اجاین سیگؤر سیَؤہِ نام امسےل ۔۔

ਸਿਾ ਨਾਮੁ ਸਮਾਲੇ ਸਤਿਗੁਰੁ ਹੈ ਨਾਲੇ ਸਤਿਗੁਰੁ ਸੇਤਵ ਸੁਖੁ ਪਾਇਆ ॥

ویس ُسکھ نانا ۔۔
دسا نام امسےل سیگؤر ےہَ ناےل سیگؤر َ

ਸਬਿੇ ਕਾਲੁ ਮਾਤਰ ਸਚੁ ਉਤਰ ਧਾਤਰ ਤਿਤਰ ਆਵਣ ਜਾਣੁ ਨ ਹੋਇਆ ॥

ب
دبسے اکل امر چس اُر داھر ھِر ا ون اجن ہن وہنا ۔۔
ਸਚਾ ਸਾਤਹਬੁ ਸਚੀ ਨਾਈ ਵੇਖੈ ਨਿਤਰ ਤਨਹਾਲੇ ॥

نک
اچس اصجِت یچس نایئ و َھے

دنر بِہاےل ۔۔

ਰੋਵਤਹ ਤਪਰਹੁ ਤਵਛੁੰਨੀਆ ਮੈ ਤਪਰੁ ਸਚੜਾ ਹੈ ਸਿਾ ਨਾਲੇ ॥੧॥

س
چ
رووہِ پِروہ وِ ُھییا م َے پِر چرا ےہَ دسا ناےل ۔۔۱۔۔

ਪਰਭੁ ਮੇਰਾ ਸਾਤਹਬੁ ਸਭ ਿੂ ਊਚਾ ਹੈ ਤਕਵ ਤਮਲਾਂ ਪਰੀਿਮ ਤਪਆਰੇ ॥

ےہ کِؤ مِالن رپمتی ایپرے ۔۔
رپَھب ریما اصجِت سیھ ُدو اُواچ َ
ਸਤਿਗੁਤਰ ਮੇਲੀ ਿਾਂ ਸਹਤਜ ਤਮਲੀ ਤਪਰੁ ਰਾਤਖਆ ਉਰ ਧਾਰੇ ॥

سہ
م
سیگؤر َیلی نان ج ملِی پِر راایھک اُر داھرے ۔۔

ਸਿਾ ਉਰ ਧਾਰੇ ਨੇਹੁ ਨਾਤਲ ਤਪਆਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਿੇ ਤਪਰੁ ਤਿਸੈ ॥

دسا اُر داھرے پبہؤ نال ایپرے سیگؤر ےت پِر ِد سَے ۔۔
ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਕਾ ਕਚਾ ਚੋਲਾ ਤਿਿੁ ਪੈਧੈ ਪਗੁ ਤਖਸੈ ॥

ک
امنا ومہ اک اچک وچال پِپ دیپَےھ نگ ھِسے َ۔۔

ਤਪਰ ਰੰਤਗ ਰਾਿਾ ਸੋ ਸਚਾ ਚੋਲਾ ਤਿਿੁ ਪੈਧੈ ਤਿਖਾ ਤਨਵਾਰੇ ॥

پِر رنگ رانا وس اچس وچال پِپ دیپَےھ نکِھا ئِؤارے ۔۔

ਪਰਭੁ ਮੇਰਾ ਸਾਤਹਬੁ ਸਭ ਿੂ ਊਚਾ ਹੈ ਤਕਉ ਤਮਲਾ ਪਰੀਿਮ ਤਪਆਰੇ ॥੨॥

رپَھب ریما اصجِت سیھ ُدو اُواچ ےہَ کپؤ مِال رپمتی ایپرے ۔۔۲۔۔
ਮੈ ਪਰਭੁ ਸਚੁ ਪਛਾਤਣਆ ਹੋਰ ਭੂਲੀ ਅਵਗਤਣਆਰੇ ॥

ب
م َے رپَھب چس اھچپاین وہر ُھؤیل ا َواینگرے ۔۔

ਮੈ ਸਿਾ ਰਾਵੇ ਤਪਰੁ ਆਪਣਾ ਸਚੜੈ ਸਬਤਿ ਵੀਚਾਰੇ ॥

س
م َے دسا راوے پِر ا انپ چ َرے دبس وبچارے ۔۔

ਸਚੈ ਸਬਤਿ ਵੀਚਾਰੇ ਰੰਤਗ ਰਾਿੀ ਨਾਰੇ ਤਮਤਲ ਸਤਿਗੁਰ ਪਰੀਿਮੁ ਪਾਇਆ ॥

سج َے دبس وبچارے رنگ رایت نارے مِل سیگؤر رپمتی نانا ۔۔

ਅੰਿਤਰ ਰੰਤਗ ਰਾਿੀ ਸਹਜੇ ਮਾਿੀ ਗਇਆ ਿੁਸਮਨੁ ਿੂਖੁ ਸਬਾਇਆ ॥

س
ارتن رنگ رایت ہجے امیت ایگ ُدنمس ُدوھک ابسنا ۔۔

ਅਪਨੇ ਗੁਰ ਕੰਉ ਿਨੁ ਮਨੁ ਿੀਜੈ ਿਾਂ ਮਨੁ ਭੀਜੈ ਤਿਰਸਨਾ ਿੂਖ ਤਨਵਾਰੇ ॥

ب
ھب
ج
ئ
ِ
اےنپ ُگر ک ُپؤ نت نم د بج َے نان نم َے رتِانس ُدوھک ؤارے ۔۔
ਮੈ ਤਪਰੁ ਸਚੁ ਪਛਾਤਣਆ ਹੋਰ ਭੂਲੀ ਅਵਗਤਣਆਰੇ ॥੩॥

ب
م َے پِر چس اھچپاین وہر ُھؤیل ا َواینگرے ۔۔۳۔۔

ਸਚੜੈ ਆਤਪ ਜਗਿੁ ਉਪਾਇਆ ਗੁਰ ਤਬਨੁ ਘੋਰ ਅੰਧਾਰੋ ॥

س
چ َرے ا ت تگج اُناِنا ُگر پِں وھگر ادناھرو ۔۔

ਆਤਪ ਤਮਲਾਏ ਆਤਪ ਤਮਲੈ ਆਪੇ ਿੇਇ ਤਪਆਰੋ ॥

ا ت مِالےئ ا ت ملَ ِے ا ےپ دےئ ایپرو ۔۔

ਆਪੇ ਿੇਇ ਤਪਆਰੋ ਸਹਤਜ ਵਾਪਾਰੋ ਗੁਰਮੁਤਖ ਜਨਮੁ ਸਵਾਰੇ ॥

سہ
ا ےپ دےئ ایپرو ج وانارو ُگرمُکھ منج وسارے ۔۔

ਧਨੁ ਜਗ ਮਤਹ ਆਇਆ ਆਪੁ ਗਵਾਇਆ ਿਤਰ ਸਾਚੈ ਸਤਚਆਰੋ ॥

دنھ چگ ہہم ا نا ا ت وگَانا در سا َچے سچِیارو ۔۔

ਤਗਆਤਨ ਰਿਤਨ ਘਤਟ ਚਾਨਣੁ ਹੋਆ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਤਪਆਰੋ ॥

گ ِیان رنت ٹھگ اچنن وہا نانک نام ایپرو ۔۔
ਸਚੜੈ ਆਤਪ ਜਗਿੁ ਉਪਾਇਆ ਗੁਰ ਤਬਨੁ ਘੋਰ ਅੰਧਾਰੋ ॥੪॥੩॥

س
چ َرے ا ت تگج اُناِنا ُگر پِں وھگر ادناھرو ۔۔۴۔۔۳۔۔
ਵਿਹੰਸੁ ਮਹਲਾ ੩ ॥

ودسنہ ہلحم ۳۔۔
ਇਹੁ ਸਰੀਰੁ ਜਜਰੀ ਹੈ ਇਸ ਨੋ ਜਰੁ ਪਹੁਚੈ ਆਏ ॥

چ
ب
اوہی رسری چری ےہَ اس ون رج ہَج َے ا ےئ ۔۔

ਗੁਤਰ ਰਾਖੇ ਸੇ ਉਬਰੇ ਹੋਰੁ ਮਤਰ ਜੰਮੈ ਆਵੈ ਜਾਏ ॥

ُگر راےھک ےس اُپرے وہر رم چمَ ّے

ے اجےئ ۔۔
او َ

ਹੋਤਰ ਮਤਰ ਜੰਮਤਹ ਆਵਤਹ ਜਾਵਤਹ ਅੰਤਿ ਗਏ ਪਛੁਿਾਵਤਹ ਤਬਨੁ ਨਾਵੈ ਸੁਖੁ ਨ ਹੋਈ ॥

وہر رم چم ّہہ ا وہِ اجوہِ اپپ ےئگ اتھچپوہِ پِں نا َوے ُسکھ ہن وہیئ ۔۔
ਐਥੈ ਕਮਾਵੈ ਸੋ ਿਲੁ ਪਾਵੈ ਮਨਮੁਤਖ ਹੈ ਪਤਿ ਖੋਈ ॥

مب
ےہ پپ وھکیئ ۔۔
امکوے وس لھپ نا َوے مُکھ َ
اےھتی َ
ਜਮ ਪੁਤਰ ਘੋਰ ਅੰਧਾਰੁ ਮਹਾ ਗੁਬਾਰੁ ਨਾ ਤਿਥੈ ਭੈਣ ਨ ਭਾਈ ॥

پ ِب ب
ھ
ی
َ
مج ُپر وھگر ادناھر اہم ُگیار ہن َھے ں ہن اھبیئ ۔۔
ਇਹੁ ਸਰੀਰੁ ਜਜਰੀ ਹੈ ਇਸ ਨੋ ਜਰੁ ਪਹੁਚੈ ਆਈ ॥੧॥

چ
ب
اوہی رسری چری ےہَ اِس ون رج ہَج َے ا یئ ۔۔۱۔۔

ਕਾਇਆ ਕੰਚਨੁ ਿਾਂ ਥੀਐ ਜਾਂ ਸਤਿਗੁਰੁ ਲਏ ਤਮਲਾਏ ॥

ب
اکنا نچنک نان ھیپے اجن سیگؤر ےئل مِالےئ ۔۔

ਭਰਮੁ ਮਾਇਆ ਤਵਚਹੁ ਕਟੀਐ ਸਚੜੈ ਨਾਤਮ ਸਮਾਏ ॥

س
رھبم امنا وِچہؤہ کییپے چ َرے نام امسےئ ۔۔

ਸਚੈ ਨਾਤਮ ਸਮਾਏ ਹਤਰ ਗੁਣ ਗਾਏ ਤਮਤਲ ਪਰੀਿਮ ਸੁਖੁ ਪਾਏ ॥

سج َے نام امسےئ ہر ُگں اگےئ مِل رپمتی ُسکھ ناےئ ۔۔
ਸਿਾ ਅਨੰਤਿ ਰਹੈ ਤਿਨੁ ਰਾਿੀ ਤਵਚਹੁ ਹੰਉਮੈ ਜਾਏ ॥

دسا ادنن ر َہے دِن رایت وِچہؤہ ہپؤ م َے اجےئ ۔۔

ਤਜਨੀ ਪੁਰਖੀ ਹਤਰ ਨਾਤਮ ਤਚਿੁ ਲਾਇਆ ਤਿਨ ਕੈ ਹੰਉ ਲਾਗਉ ਪਾਏ ॥

ےک ہپؤ الگؤ ناےئ ۔۔
ِجبی ُپریھک ہر نام ِجت النا پِں َ

ਕਾਂਇਆ ਕੰਚਨੁ ਿਾਂ ਥੀਐ ਜਾ ਸਤਿਗੁਰੁ ਲਏ ਤਮਲਾਏ ॥੨॥

ب
س
ھی
ی
پ
گ
م
ِ
اکاین نچنک نان ے اج ؤر ےئل الےئ ۔۔۲۔۔

ਸੋ ਸਚਾ ਸਚੁ ਸਲਾਹੀਐ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰੁ ਿੇਇ ਬੁਝਾਏ ॥

ب
وس اچس چس سال ہیپے ےج سیگؤر دےئ ُجھاےئ ۔۔

ਤਬਨੁ ਸਤਿਗੁਰ ਭਰਤਮ ਭੁਲਾਣੀਆ ਤਕਆ ਮੁਹੁ ਿੇਸਤਨ ਆਗੈ ਜਾਏ ॥

ئ
ب
پِں سیگؤر رھبم ھُالاین ایک مُہؤ د َسں ا َگے اجےئ ۔۔

ਤਕਆ ਿੇਤਨ ਮੁਹੁ ਜਾਏ ਅਵਗੁਤਣ ਪਛੁਿਾਏ ਿੁਖੋ ਿੁਖੁ ਕਮਾਏ ॥

ایک د َپں مُہؤ اجےئ ا َو ُگں اتھچپےئ ُدوھک ُدھک امکےئ ۔۔
ਨਾਤਮ ਰਿੀਆ ਸੇ ਰੰਤਗ ਚਲੂਲਾ ਤਪਰ ਕੈ ਅੰਤਕ ਸਮਾਏ ॥

نام رپ ِیا ےس رنگ چلُؤال پِر ےکَ انک امسےئ ۔۔

ਤਿਸੁ ਜੇਵਿੁ ਅਵਰੁ ਨ ਸੂਝਈ ਤਕਸੁ ਆਗੈ ਕਹੀਐ ਜਾਏ ॥

چ
ئِس ج َپؤد ا َور ہن سُؤ ھبی کِس ا ےگ کہ ٔپے َ اجےئ ۔۔

ਸੋ ਸਚਾ ਸਚੁ ਸਲਾਹੀਐ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰੁ ਿੇਇ ਬੁਝਾਏ ॥੩॥

ب
وس اچس چس سال ہیپے ےج سیگؤر دےئ ُجھاےئ ۔۔۳۔۔

ਤਜਨੀ ਸਚੜਾ ਸਚੁ ਸਲਾਤਹਆ ਹੰਉ ਤਿਨ ਲਾਗਉ ਪਾਏ ॥

س
ِجبی چرا چس سال ِہیا ہپؤ پِں الگؤ ناےئ ۔۔

ਸੇ ਜਨ ਸਚੇ ਤਨਰਮਲੇ ਤਿਨ ਤਮਤਲਆ ਮਲੁ ਸਭ ਜਾਏ ॥

ےس نج ےچس پِرےلم پِں مل ِیا لم سیھ اجےئ ۔۔

ਤਿਨ ਤਮਤਲਆ ਮਲੁ ਸਭ ਜਾਏ ਸਚੈ ਸਤਰ ਨਾਏ ਸਚੈ ਸਹਤਜ ਸੁਭਾਏ ॥

سہ
پِں مل ِیا لم سیھ اجےئ سج َے رس ناۓ سج َے ج ُسبھاےئ ۔۔

ਨਾਮੁ ਤਨਰੰਜਨੁ ਅਗਮੁ ਅਗੋਚਰੁ ਸਤਿਗੁਤਰ ਿੀਆ ਬੁਝਾਏ ॥

نام پِرنجن امگ اوگرچ سیگؤر دِنا اھجبےئ ۔۔

ਅਨਤਿਨੁ ਭਗਤਿ ਕਰਤਹ ਰੰਤਗ ਰਾਿੇ ਨਾਨਕ ਸਤਚ ਸਮਾਏ ॥

ادنِن تگھب رکہِ رنگ راےت نانک چس امسےئ ۔۔
ਤਜਨੀ ਸਚੜਾ ਸਚੁ ਤਧਆਇਆ ਹੰਉ ਤਿਨ ਕੈ ਲਾਗਉ ਪਾਏ ॥੪॥੪॥

س
ےک الگؤ ناےئ ۔۔۴۔۔۴۔۔
ِجبی چرا چس دایھنا ہپؤ پِں َ

ਵਿਹੰਸ ਕੀ ਵਾਰ ਮਹਲਾ ੪ ਲਲਾਂ ਬਹਲੀਮਾ ਕੀ ਧੁਤਨ ਗਾਵਣੀ

ودسنہ یک وار ہلحم  ۴لالن بہلبما یک د ُھں اگوین
ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪਰਸਾਤਿ ॥

اِک اواکنر سیگؤر رپساد ۔۔
ਸਲੋਕ ਮਃ ੩ ॥

ولسک م۳ :۔۔
ਸਬਤਿ ਰਿੇ ਵਿ ਹੰਸ ਹੈ ਸਚੁ ਨਾਮੁ ਉਤਰ ਧਾਤਰ ॥

دبس رےت ود سنہ ےہَ چس نام اُر داھر ۔۔
ਸਚੁ ਸੰਗਰਹਤਹ ਸਿ ਸਤਚ ਰਹਤਹ ਸਚੈ ਨਾਤਮ ਤਪਆਤਰ ॥

چس رگنسہہ ِہ دص چس رہہہ سج َے نام ایپر ۔۔

ਸਿਾ ਤਨਰਮਲ ਮੈਲੁ ਨ ਲਗਈ ਨਿਤਰ ਕੀਿੀ ਕਰਿਾਤਰ ॥

دسا پِرلم مَیل ہن لگبی دنر کِیبی رکنار ۔۔

ਨਾਨਕ ਹਉ ਤਿਨ ਕੈ ਬਤਲਹਾਰਣੈ ਜੋ ਅਨਤਿਨੁ ਜਪਤਹ ਮੁਰਾਤਰ ॥੧॥

نانک ہؤ پِں ےکَ اہلبر ئَے وج ادنِن جبہہ مُرار ۔۔۱۔۔

ਮਃ ੩ ॥

م۳ :۔۔
ਮੈ ਜਾਤਨਆ ਵਿ ਹੰਸੁ ਹੈ ਿਾ ਮੈ ਕੀਆ ਸੰਗੁ ॥

ےہ نا م َے ایک گنس ۔۔
م َے اجاین ود سنہ َ

ਜੇ ਜਾਣਾ ਬਗੁ ਬਪੁੜਾ ਿ ਜਨਤਮ ਨ ਿੇਿੀ ਅੰਗੁ ॥੨॥

ےج اجنا نگ نتُرا ت منج ہن د َندی انگ ۔۔۲۔۔
ਮਃ ੩ ॥

م۳ :۔۔
ਹੰਸਾ ਵੇਤਖ ਿਰੰਤਿਆ ਬਗਾਂ ਤਭ ਆਯਾ ਚਾਉ ॥

اسنہ و َنکھ رتدننا اگبن یھب ا نا اچو ۔۔

ਿੁਤਬ ਮੁਏ ਬਗ ਬਪੁੜੇ ਤਸਰੁ ਿਤਲ ਉਪਤਰ ਪਾਉ ॥੩॥

ُدت مُؤےئ نگ نتُرے سِر نل اُرپ ناو ۔۔۳۔۔
ਪਉੜੀ ॥

ئؤری ۔۔
ਿੂ ਆਪੇ ਹੀ ਆਤਪ ਆਤਪ ਹੈ ਆਤਪ ਕਾਰਣੁ ਕੀਆ ॥

ےہ ا ت اکرن ک ِیا ۔۔
ئُؤ ا ےپ یہ ا ت ا ت َ

ਿੂ ਆਪੇ ਆਤਪ ਤਨਰੰਕਾਰੁ ਹੈ ਕੋ ਅਵਰੁ ਨ ਬੀਆ ॥

ئُؤ ا ےپ ا ت پِراکنر ےہَ وک ا َور ہن پِیا ۔۔

ਿੂ ਕਰਣ ਕਾਰਣ ਸਮਰਥੁ ਹੈ ਿੂ ਕਰਤਹ ਸੁ ਥੀਆ ॥

ےہ ئُؤ رکہِ وس ایھت ۔۔
ئُؤ رکن اکرن رمسھت َ

ਿੂ ਅਣਮੰਤਗਆ ਿਾਨੁ ਿੇਵਣਾ ਸਭਨਾਹਾ ਜੀਆ ॥

ئُؤ ابمیگیا دان دئَؤنا سبھیااہ ِجیا ۔۔

ਸਤਭ ਆਖਹੁ ਸਤਿਗੁਰੁ ਵਾਹੁ ਵਾਹੁ ਤਜਤਨ ਿਾਨੁ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਮੁਤਖ ਿੀਆ ॥੧॥

سیھ ا ک
ھہ سیگؤر واوہ واوہ ِجں دان ہر نام مُکھ دِنا ۔۔۱۔۔
ُ
ਸਲੋਕੁ ਮਃ ੩ ॥

ولسک م۳ :۔۔
ਭੈ ਤਵਤਚ ਸਭੁ ਆਕਾਰੁ ਹੈ ਤਨਰਭਉ ਹਤਰ ਜੀਉ ਸੋਇ ॥

ب
ب
ےہ پِر ھؤ ہر جپؤ وسۓ ۔۔
َھے وِچ سیھ ا اکر َ

ਸਤਿਗੁਤਰ ਸੇਤਵਐ ਹਤਰ ਮਤਨ ਵਸੈ ਤਿਥੈ ਭਉ ਕਿੇ ਨ ਹੋਇ ॥

پ ِب ب
سیگؤر ویس پپے ہر نم و سَے َھے ھؤ دکے ہن وہۓ ۔۔
ਿੁਸਮਨੁ ਿੁਖੁ ਤਿਸ ਨੋ ਨੇਤੜ ਨ ਆਵੈ ਪੋਤਹ ਨ ਸਕੈ ਕੋਇ ॥

ئ
ے وپےہ ہن ےکسَ وکۓ ۔۔
ُدنمس ُدھک ِس ون ڑین ہن ا و َ
ਗੁਰਮੁਤਖ ਮਤਨ ਵੀਚਾਤਰਆ ਜੋ ਤਿਸੁ ਭਾਵੈ ਸੁ ਹੋਇ ॥

ُگرمُکھ نم وبچارنا وج ئِس اھبوے وس وہۓ ۔۔

ਨਾਨਕ ਆਪੇ ਹੀ ਪਤਿ ਰਖਸੀ ਕਾਰਜ ਸਵਾਰੇ ਸੋਇ ॥੧॥

نانک ا ےپ یہ پپ ریسھک اکرچ وسارے وسۓ ۔۔۱۔۔
ਮਃ ੩ ॥

م۳ :۔۔
ਇਤਕ ਸਜਣ ਚਲੇ ਇਤਕ ਚਤਲ ਗਏ ਰਹਿੇ ਭੀ ਿੁਤਨ ਜਾਤਹ ॥

ب
اِک نجس ےلچ اِک لچ ےئگ ردہے یھب ُھں اجہِ۔۔

ਤਜਨੀ ਸਤਿਗੁਰੁ ਨ ਸੇਤਵਓ ਸੇ ਆਇ ਗਏ ਪਛੁਿਾਤਹ ॥

ِجبی سی ُ
گ
ے
ا
وھچپن
ےگ
ٔ
ے
ا
ےس
ِوی
ویس
ہن
ر
ؤ
ٔ
ٔ

ਨਾਨਕ ਸਤਚ ਰਿੇ ਸੇ ਨ ਤਵਛੁੜਤਹ ਸਤਿਗੁਰੁ ਸੇਤਵ ਸਮਾਤਹ ॥੨॥

نانک چس رےت ےس ہن وِڑھچہِ سیگؤر ویسَ امسہِ۔۔۲۔۔
ਪਉੜੀ ॥

ئؤری ۔۔
ਤਿਸੁ ਤਮਲੀਐ ਸਤਿਗੁਰ ਸਜਣੈ ਤਜਸੁ ਅੰਿਤਰ ਹਤਰ ਗੁਣਕਾਰੀ ॥

س
ئِس مِلیپے سیگؤر چ َپے سج ارتن ہر ُگپکاری ۔۔

ਤਿਸੁ ਤਮਲੀਐ ਸਤਿਗੁਰ ਪਰੀਿਮੈ ਤਜਤਨ ਹੰਉਮੈ ਤਵਚਹੁ ਮਾਰੀ ॥

ئِس مِلیپے سیگؤر رپپبمَے ِجں ہپؤ م َے وِچہؤہ امری ۔۔

ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੁ ਪੂਰਾ ਧਨੁ ਧੰਨੁ ਹੈ ਤਜਤਨ ਹਤਰ ਉਪਿੇਸੁ ਿੇ ਸਭ ਤਸਰਤਸਟ ਸਵਾਰੀ ॥

وس سیگؤر ئُؤرا دنھ دنھّ ےہَ ِجں ہر ا ُندسی دے سیھ رسِست وساری ۔۔
ਤਨਿ ਜਤਪਅਹੁ ਸੰਿਹੁ ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਭਉਜਲ ਤਬਖੁ ਿਾਰੀ ॥

پِپ چیپؤہ سیبہؤ رام نام وھبٔلج نِکھ ناری ۔۔

ਗੁਤਰ ਪੂਰੈ ਹਤਰ ਉਪਿੇਤਸਆ ਗੁਰ ਤਵਟਤੜਅਹੁ ਹੰਉ ਸਿ ਵਾਰੀ ॥੨॥

ُگر ئُؤ َرے ہر ا ُندئسیا ُگر وِپربہؤ ہپؤ دص واری ۔۔۲۔۔
ਸਲੋਕੁ ਮਃ ੩ ॥

ولسک م۳ :۔۔
ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਚਾਕਰੀ ਸੁਖੀ ਹੂੰ ਸੁਖ ਸਾਰੁ ॥

سک
سیگؤر یک ویسا اچرکی ُ ھی ُہؤن ُسکھ سار ۔۔

ਐਥੈ ਤਮਲਤਨ ਵਤਿਆਈਆ ਿਰਗਹ ਮੋਖ ਿੁਆਰੁ ॥

اَےھتی مل ِں ودناایئ درہہگ ومھک ُدوار ۔۔

ਸਚੀ ਕਾਰ ਕਮਾਵਣੀ ਸਚੁ ਪੈਨਣੁ ਸਚੁ ਨਾਮੁ ਅਧਾਰੁ ॥

پ
یچس اکر امکوین چس َییں چس نام اداھر ۔۔

ਸਚੀ ਸੰਗਤਿ ਸਤਚ ਤਮਲੈ ਸਚੈ ਨਾਇ ਤਪਆਰੁ ॥

یچس تگنس چس ملَ ِے سج َے ناےئ ایپر ۔۔

ਸਚੈ ਸਬਤਿ ਹਰਖੁ ਸਿਾ ਿਤਰ ਸਚੈ ਸਤਚਆਰੁ ॥

سج َے دبس ہرھک دسا در سج َے سچِیار ۔۔

ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਸੋ ਕਰੈ ਤਜਸ ਨੋ ਨਿਤਰ ਕਰੈ ਕਰਿਾਰੁ ॥੧॥

نانک سیگؤر یک ویسا وس رکَے ِجس ون دنر رکَے رکنار ۔۔۱۔۔
ਮਃ ੩ ॥

م۳ :۔۔
ਹੋਰ ਤਵਿਾਣੀ ਚਾਕਰੀ ਤਧਰਗੁ ਜੀਵਣੁ ਤਧਰਗੁ ਵਾਸੁ ॥

وہر وِداین اچرکی درھِگ ِجپؤن درھِگ واس ۔۔
ਅੰਤਮਰਿੁ ਛੋਤਿ ਤਬਖੁ ਲਗੇ ਤਬਖੁ ਖਟਣਾ ਤਬਖੁ ਰਾਤਸ ॥

ارمِت وھچد نِکھ ےگل نِکھ انٹھک نِکھ راس ۔۔

ਤਬਖੁ ਖਾਣਾ ਤਬਖੁ ਪੈਨਣਾ ਤਬਖੁ ਕੇ ਮੁਤਖ ਤਗਰਾਸ ॥

نِکھ اھکنا نِکھ َپیییا نِکھ ےک مُکھ گِراس ۔۔

ਐਥੈ ਿੁਖੋ ਿੁਖੁ ਕਮਾਵਣਾ ਮੁਇਆ ਨਰਤਕ ਤਨਵਾਸੁ ॥

پب
ا َھے ُدوھک ُدھک امکونا مُؤنا رنک ئِؤاس ۔۔

ਮਨਮੁਖ ਮੁਤਹ ਮੈਲੈ ਸਬਿੁ ਨ ਜਾਣਨੀ ਕਾਮ ਕਰੋਤਧ ਤਵਣਾਸੁ ॥

مب
َ
م
م
ک
ل
م
ی
ُ
َ
ِ
ھ ُؤہ ے دبس ہن اجینن اکم رکودھ وِناس ۔۔

ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਭਉ ਛੋਤਿਆ ਮਨਹਤਿ ਕੰਮੁ ਨ ਆਵੈ ਰਾਤਸ ॥

ب
ّک
س
ے راس ۔۔
یگؤر اک ھؤ وھچدنا مبہبھ م ہن ا و َ
ਜਮ ਪੁਤਰ ਬਧੇ ਮਾਰੀਅਤਹ ਕੋ ਨ ਸੁਣੇ ਅਰਿਾਤਸ ॥

مج ُپر دبےھ امرپبہہ وک ہن ُسیے ارداس ۔۔

ਨਾਨਕ ਪੂਰਤਬ ਤਲਤਖਆ ਕਮਾਵਣਾ ਗੁਰਮੁਤਖ ਨਾਤਮ ਤਨਵਾਸੁ ॥੨॥

نانک ئُؤرت لک ِھیا امکونا ُگرمُکھ نام ئِؤاس ۔۔۲۔۔
ਪਉੜੀ ॥

ئؤری ۔۔
ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੁ ਸੇਤਵਹੁ ਸਾਧ ਜਨੁ ਤਜਤਨ ਹਤਰ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਤਿਰੜਾਇਆ ॥

وس سیگؤر ویسوہ سادھ نج ِجں ہر ہر نام درِرانا ۔۔

ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੁ ਪੂਜਹੁ ਤਿਨਸੁ ਰਾਤਿ ਤਜਤਨ ਜਗੰਨਾਥੁ ਜਗਿੀਸੁ ਜਪਾਇਆ ॥

وس سیگؤر ئُؤہہج دِسن رات ِجں چگیّاھت چگدسی اپجنا ۔۔

ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੁ ਿੇਖਹੁ ਇਕ ਤਨਮਖ ਤਨਮਖ ਤਜਤਨ ਹਤਰ ਕਾ ਹਤਰ ਪੰਥੁ ਬਿਾਇਆ ॥

ب ب
ک
وس سیگؤر دن ھہؤ اِک ِمکھ ِمکھ ِجں ہر اک ہر ھتنپ اتبنا ۔۔

ਤਿਸੁ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਸਭ ਪਗੀ ਪਵਹੁ ਤਜਤਨ ਮੋਹ ਅੰਧੇਰੁ ਚੁਕਾਇਆ ॥

ئِس سیگؤر یک سیھ نگی ئَؤوہ ِجں ومہ ادنھتر ُجکانا ۔۔

ਸੋ ਸਿਗੁਰੁ ਕਹਹੁ ਸਤਭ ਧੰਨੁ ਧੰਨੁ ਤਜਤਨ ਹਤਰ ਭਗਤਿ ਭੰਿਾਰ ਲਹਾਇਆ ॥੩॥

وس سیگؤر کہہؤ سیھ دنھّ دنھّ ِجں ہر تگھب ڈنھبار اہلنا ۔۔۳۔۔

ਸਲੋਕੁ ਮਃ ੩ ॥

ولسک م۳ :۔۔
ਸਤਿਗੁਤਰ ਤਮਤਲਐ ਭੁਖ ਗਈ ਭੇਖੀ ਭੁਖ ਨ ਜਾਇ ॥

ب
ھ
ب
ب
ک
ی
ھ
سیگؤر مِلیپے ُھکھ یئگ َ ی ُھکھ ہن اجۓ ۔۔

ਿੁਤਖ ਲਗੈ ਘਤਰ ਘਤਰ ਤਿਰੈ ਅਗੈ ਿੂਣੀ ਤਮਲੈ ਸਜਾਇ ॥

َ
ب
ُدھک لگے رھگ رھگ ھ ِ َرے ا َگے ُدوین ملَ ِے اجسۓ ۔۔
ਅੰਿਤਰ ਸਹਜੁ ਨ ਆਇਓ ਸਹਜੇ ਹੀ ਲੈ ਖਾਇ ॥

سہ
س
ادنر ج ہن ا ویئ ہجے

اھکۓ ۔۔
یہ لَے
ِ

ਮਨਹਤਿ ਤਜਸ ਿੇ ਮੰਗਣਾ ਲੈਣਾ ਿੁਖੁ ਮਨਾਇ ॥

مبہبھ ِجس ےت انگنم لَییا ُدھک انم ئِے ۔۔

ਇਸੁ ਭੇਖੈ ਥਾਵਹੁ ਤਗਰਹੋ ਭਲਾ ਤਜਥਹੁ ਕੋ ਵਰਸਾਇ ॥

ب
ھ
ک
ی
ب
ب
ج
ِ
اِس َھے اھتووہ گِروہ ھال ھہؤ وک ورسا ِئے ۔۔
ਸਬਤਿ ਰਿੇ ਤਿਨਾ ਸੋਝੀ ਪਈ ਿੂਜੈ ਭਰਤਮ ਭੁਲਾਇ ॥

ب
دبس رےت پِیا وسیھج یئپ ُدو َچے رھبم ھُال ئِے ۔۔
ਪਇਐ ਤਕਰਤਿ ਕਮਾਵਣਾ ਕਹਣਾ ਕਛੂ ਨ ਜਾਇ ॥

کج
ُ
ھ
نیپے َ کِرت امکونا انہک ؤ ہن اجۓ ۔۔

ਨਾਨਕ ਜੋ ਤਿਸੁ ਭਾਵਤਹ ਸੇ ਭਲੇ ਤਜਨ ਕੀ ਪਤਿ ਪਾਵਤਹ ਥਾਇ ॥੧॥

نانک وج ئِس اھبوہِ ےس ےلھب ِجں یک پپ ناوہِ اھتےئ ۔۔۱۔۔
ਮਃ ੩ ॥

م۳ :۔۔

ਸਤਿਗੁਤਰ ਸੇਤਵਐ ਸਿਾ ਸੁਖੁ ਜਨਮ ਮਰਣ ਿੁਖੁ ਜਾਇ ॥

سیگؤر ویس پپے دسا ُسکھ منج رمن ُدھک اجۓ ۔۔
ਤਚੰਿਾ ਮੂਤਲ ਨ ਹੋਵਈ ਅਤਚੰਿੁ ਵਸੈ ਮਤਨ ਆਇ ॥

ِچییا مُؤل ہن وہویئ ا ِجپت و سَے نم ا ۓ ۔۔

ਅੰਿਤਰ ਿੀਰਥੁ ਤਗਆਨੁ ਹੈ ਸਤਿਗੁਤਰ ਿੀਆ ਬੁਝਾਇ ॥

ےہ سیگؤر دِنا اھجب ئِے ۔۔
ارتن ریتھت گ ِیان َ

ਮੈਲੁ ਗਈ ਮਨੁ ਤਨਰਮਲੁ ਹੋਆ ਅੰਤਮਰਿ ਸਤਰ ਿੀਰਤਥ ਨਾਇ ॥

مَیل یئگ نم پِرلم وہا ارمِت رس ریتھت ناےئ ۔۔
ਸਜਣ ਤਮਲੇ ਸਜਣਾ ਸਚੈ ਸਬਤਿ ਸੁਭਾਇ ॥

نجس مل ِے انجس سج َے دبس ُسبھاےئِ ۔۔

ਘਰ ਹੀ ਪਰਚਾ ਪਾਇਆ ਜੋਿੀ ਜੋਤਿ ਤਮਲਾਇ ॥

رھگ یہ رپہچ نانا وجیت وجت مِال ئِے ۔۔

ਪਾਖੰਤਿ ਜਮਕਾਲੁ ਨ ਛੋਿਈ ਲੈ ਜਾਸੀ ਪਤਿ ਗਵਾਇ ॥

ناڈنھک چمکال ہن وھچدیئ لَے اجیس پپ وگَاےی ۔۔

ਨਾਨਕ ਨਾਤਮ ਰਿੇ ਸੇ ਉਬਰੇ ਸਚੇ ਤਸਉ ਤਲਵ ਲਾਇ ॥੨॥

نانک نام رےت ےس اُپرے ےچس سِیؤ لِؤ ال ئِے ۔۔۲۔۔
ਪਉੜੀ ॥

ئؤری ۔۔
ਤਿਿੁ ਜਾਇ ਬਹਹੁ ਸਿਸੰਗਿੀ ਤਜਥੈ ਹਤਰ ਕਾ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਤਬਲੋਈਐ ॥

سیس جب
پِپ اجۓ بہہؤ یگبی ِ َھے ہر اک ہر نام نِلؤ پ ٔپے ۔۔

ਸਹਜੇ ਹੀ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਲੇਹੁ ਹਤਰ ਿਿੁ ਨ ਖੋਈਐ ॥

س
ہیل ہر پپ ہن وھک نیپے ۔۔
ہجے یہ ہر نام ُ

ਤਨਿ ਜਤਪਅਹੁ ਹਤਰ ਹਤਰ ਤਿਨਸੁ ਰਾਤਿ ਹਤਰ ਿਰਗਹ ਢੋਈਐ ॥

پِپ چیپؤہ ہر ہر دِسن رات ہر درہہگ دوھ پ ٔپے ۔۔

ਸੋ ਪਾਏ ਪੂਰਾ ਸਿਗੁਰੂ ਤਜਸੁ ਧੁਤਰ ਮਸਿਤਕ ਤਲਲਾਤਟ ਤਲਖੋਈਐ ॥

لک
وس ناےئ ئُؤرا سیگ ُرو ِجس د ُھر کتسم لِالت ِھؤ پ ٔپے ۔۔

ਤਿਸੁ ਗੁਰ ਕੰਉ ਸਤਭ ਨਮਸਕਾਰੁ ਕਰਹੁ ਤਜਤਨ ਹਤਰ ਕੀ ਹਤਰ ਗਾਲ ਗਲੋਈਐ ॥੪॥

ئِس ُگر ک ُپؤ سیھ اکسمنر رکوہ ِجں ہر یک ہر اگل ولگ پ َپے َ۔۔۴۔۔
ਸਲੋਕ ਮਃ ੩ ॥

ولسک م۳ :۔۔
ਸਜਣ ਤਮਲੇ ਸਜਣਾ ਤਜਨ ਸਿਗੁਰ ਨਾਤਲ ਤਪਆਰੁ ॥

نجس مل ِے انجسن ِجں سیگؤر نال ایپر ۔

ਤਮਤਲ ਪਰੀਿਮ ਤਿਨੀ ਤਧਆਇਆ ਸਚੈ ਪਰੇਤਮ ਤਪਆਰੁ ॥

مِل رپمتی پ ِبی دایھنا سج َے رپمی ایپر ۔۔

ਮਨ ਹੀ ਿੇ ਮਨੁ ਮਾਤਨਆ ਗੁਰ ਕੈ ਸਬਤਿ ਅਪਾਤਰ ॥

ےک دبس انار ۔۔
نم یہ ےت نم اماین ُگر َ

ਏਤਹ ਸਜਣ ਤਮਲੇ ਨ ਤਵਛੁੜਤਹ ਤਜ ਆਤਪ ਮੇਲੇ ਕਰਿਾਤਰ ॥

اہہیِ نجس مل ِے ہن وِڑھچہِ ےج ا ت م َیلے رکنار ۔۔

ਇਕਨਾ ਿਰਸਨ ਕੀ ਪਰਿੀਤਿ ਨ ਆਈਆ ਸਬਤਿ ਨ ਕਰਤਹ ਵੀਚਾਰੁ ॥

اِانک درنس یک رپتیت ہن ا ایئ دبس ہن رکےہ وبچار ۔۔

ਤਵਛੁਤੜਆ ਕਾ ਤਕਆ ਤਵਛੁੜੈ ਤਜਨਾ ਿੂਜੈ ਭਾਇ ਤਪਆਰੁ ॥

چ
وِڑھچنا اک ایک وِ ُھ َرے ِجیا ُدو َچے اھبےئ ایپر ۔۔
ਮਨਮੁਖ ਸੇਿੀ ਿੋਸਿੀ ਥੋੜਤੜਆ ਤਿਨ ਚਾਤਰ ॥

مبمُکھ َ
سیبی دویتس وھتررنا دِن اچر ۔۔

ਇਸੁ ਪਰੀਿੀ ਿੁਟਿੀ ਤਵਲਮੁ ਨ ਹੋਵਈ ਇਿੁ ਿੋਸਿੀ ਚਲਤਨ ਤਵਕਾਰ ॥

اِس رپیتی ُپیدی وِل ہن وہویئ اِت دویتس نلچ وِاکر ۔۔
ਤਜਨਾ ਅੰਿਤਰ ਸਚੇ ਕਾ ਭਉ ਨਾਹੀ ਨਾਤਮ ਨ ਕਰਤਹ ਤਪਆਰੁ ॥

ب
ِجیا ادنر ےچس اک ھؤ نایہ نام ہن رکےہ ایپر ۔۔

ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਤਸਉ ਤਕਆ ਕੀਚੈ ਿੋਸਿੀ ਤਜ ਆਤਪ ਭੁਲਾਏ ਕਰਿਾਤਰ ॥੧॥

ب
نانک پِں سِیؤ ایک کبج َے دویتس ےج ا ت ھُالےئ رکنار ۔۔۱۔۔
ਮਃ ੩ ॥

م۳ :۔۔
ਇਤਕ ਸਿਾ ਇਕਿੈ ਰੰਤਗ ਰਹਤਹ ਤਿਨ ਕੈ ਹਉ ਸਿ ਬਤਲਹਾਰੈ ਜਾਉ ॥

اہلبرے اجو ۔۔
اِک دسا اِےتکَ رنگ رہہہ پِں َ
ےک ہؤ دص َ
ਿਨੁ ਮਨੁ ਧਨੁ ਅਰਪੀ ਤਿਨ ਕਉ ਤਨਤਵ ਤਨਤਵ ਲਾਗਉ ਪਾਇ ॥

نت نم دنھ اریپ پِں کؤ ئِؤ ئِؤ الگؤ ناۓ ۔۔

ਤਿਨ ਤਮਤਲਆ ਮਨੁ ਸੰਿੋਖੀਐ ਤਿਰਸਨਾ ਭੁਖ ਸਭ ਜਾਇ ॥

ب
ک
ھ
سی
ک
ھی
پ
ُ
پِں مل ِیا نم وتنس ے رتِانس ھ ھ اجۓ ۔۔

ਨਾਨਕ ਨਾਤਮ ਰਿੇ ਸੁਖੀਏ ਸਿਾ ਸਚੇ ਤਸਉ ਤਲਵ ਲਾਇ ॥੨॥

سک
نانک نام رےت ُ ھیپے دسا ےچس سِیؤ لِؤ ال ِئے ۔۔۲۔۔

ਪਉੜੀ ॥

ئؤری ۔۔
ਤਿਸੁ ਗੁਰ ਕਉ ਹਉ ਵਾਤਰਆ ਤਜਤਨ ਹਤਰ ਕੀ ਹਤਰ ਕਥਾ ਸੁਣਾਈ ॥

ئِس ُگر کؤ ہؤ وارنا ِجں ہر یک ہر اھتک ُسیایئ ۔۔

ਤਿਸੁ ਗੁਰ ਕਉ ਸਿ ਬਤਲਹਾਰਣੈ ਤਜਤਨ ਹਤਰ ਸੇਵਾ ਬਣਿ ਬਣਾਈ ॥

ئِس ُگر کؤ دص اہلبر ئَے ِجں ہر ویسا تنب انبیئ ۔۔

ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੁ ਤਪਆਰਾ ਮੇਰੈ ਨਾਤਲ ਹੈ ਤਜਥੈ ਤਕਥੈ ਮੈਨੋ ਲਏ ਛਿਾਈ ॥

ج َب
ےہ ِ ھے
وس سیگؤر ایپرا ریمَے نال َ

ک ِ َب
ھے

مَیپؤ ےئل چھدایئ ۔۔

ਤਿਸੁ ਗੁਰ ਕਉ ਸਾਬਾਤਸ ਹੈ ਤਜਤਨ ਹਤਰ ਸੋਝੀ ਪਾਈ ॥

ئِس ُگر کؤ ساناس ےہَ ِجں ہر وسیھج نایئ ۔۔

ਨਾਨਕੁ ਗੁਰ ਤਵਟਹੁ ਵਾਤਰਆ ਤਜਤਨ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਿੀਆ ਮੇਰੇ ਮਨ ਕੀ ਆਸ ਪੁਰਾਈ ॥੫॥

نانک ُگر وِوہٹ وارنا ِجں ہر نام دِنا ریمے نم یک ا س ُپرایئ ۔۔۵۔۔
ਸਲੋਕ ਮਃ ੩ ॥

ولسک م۳ :۔۔
ਤਿਰਸਨਾ ਿਾਧੀ ਜਤਲ ਮੁਈ ਜਤਲ ਜਤਲ ਕਰੇ ਪੁਕਾਰ ॥

رتِانس دادیھ لج مُبی لج لج رکے ئُکار ۔۔

ਸਤਿਗੁਰ ਸੀਿਲ ਜੇ ਤਮਲੈ ਤਿਤਰ ਜਲੈ ਨ ਿੂਜੀ ਵਾਰ ॥

ب
سیگؤر لتیس ےج ملَ ِے ھِر چلَے ہن ُدویج وار ۔۔

ਨਾਨਕ ਤਵਣੁ ਨਾਵੈ ਤਨਰਭਉ ਕੋ ਨਹੀ ਤਜਚਰੁ ਸਬਤਿ ਨ ਕਰੇ ਵੀਚਾਰੁ ॥੧॥

چ
ب
نانک وِن نا َوے پِر ھؤ وک یہن ِ چر دبس ہن رکے وبچار ۔۔۱۔۔

ਮਃ ੩ ॥

م۳ :۔۔
ਭੇਖੀ ਅਗਤਨ ਨ ਬੁਝਈ ਤਚੰਿਾ ਹੈ ਮਨ ਮਾਤਹ ॥

ب َھ
بُج
ک
ی
ھب
ھ
ےہ نم امہِ۔۔
ی انگ ہن ی ِچییا َ

ਵਰਮੀ ਮਾਰੀ ਸਾਪੁ ਨਾ ਮਰੈ ਤਿਉ ਤਨਗੁਰੇ ਕਰਮ ਕਮਾਤਹ ॥

ُ
وریم امری سات ہن م َ َرے پپؤ نِگرے رکم امکہِ۔۔
ਸਤਿਗੁਰੁ ਿਾਿਾ ਸੇਵੀਐ ਸਬਿੁ ਵਸੈ ਮਤਨ ਆਇ ॥

سیگؤر دانا ویس پپے َ دبس و سَے نم ا ۓ ۔۔

ਮਨੁ ਿਨੁ ਸੀਿਲੁ ਸਾਂਤਿ ਹੋਇ ਤਿਰਸਨਾ ਅਗਤਨ ਬੁਝਾਇ ॥

نم نت لتیس ساپپ وہۓ رتِانس انگ اھجب ئِے ۔۔

ਸੁਖਾ ਤਸਤਰ ਸਿਾ ਸੁਖੁ ਹੋਇ ਜਾ ਤਵਚਹੁ ਆਪੁ ਗਵਾਇ ॥

ُسکھا سِر دسا ُسکھ وہۓ اج وِچہؤہ ا ت وگَاےی ۔۔
ਗੁਰਮੁਤਖ ਉਿਾਸੀ ਸੋ ਕਰੇ ਤਜ ਸਤਚ ਰਹੈ ਤਲਵ ਲਾਇ ॥

ُگرمُکھ اُدایس وس رکے ےج چس ر َہے لِؤ ال ئِے ۔۔
ਤਚੰਿਾ ਮੂਤਲ ਨ ਹੋਵਈ ਹਤਰ ਨਾਤਮ ਰਜਾ ਆਘਾਇ ॥

ِچییا مُؤل ہن وہویئ ہر نام راج ا اھگۓ ۔۔
ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਤਬਨਾ ਨਹ ਛੂਟੀਐ ਹਉਮੈ ਪਚਤਹ ਪਚਾਇ ॥੨॥

چ
نانک نام پِیا ہن ُھؤ پپَے ہؤ م َے بجہہ اچپےئ ۔۔۲۔۔
ਪਉੜੀ ॥

ئؤری ۔۔

ਤਜਨੀ ਹਤਰ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਤਧਆਇਆ ਤਿਨੀ ਪਾਇਅੜੇ ਸਰਬ ਸੁਖਾ ॥

ِجبی ہر ہر نام دایھنا پ ِبی ناپرے رست ُسکھا ۔۔

ਸਭੁ ਜਨਮੁ ਤਿਨਾ ਕਾ ਸਿਲੁ ਹੈ ਤਜਨ ਹਤਰ ਕੇ ਨਾਮ ਕੀ ਮਤਨ ਲਾਗੀ ਭੁਖਾ ॥

ب
سب
سیھ منج پ ِیا اک ھل ےہَ ِجں ہر ےک نام یک نم الیگ ُھکھا ۔۔
ਤਜਨੀ ਗੁਰ ਕੈ ਬਚਤਨ ਆਰਾਤਧਆ ਤਿਨ ਤਵਸਤਰ ਗਏ ਸਤਭ ਿੁਖਾ ॥

ےک نچب ا رادایھ پِں وِرس ےئگ سیھ ُداھک ۔۔
ِجبی ُگر َ

ਿੇ ਸੰਿ ਭਲੇ ਗੁਰਤਸਖ ਹੈ ਤਜਨ ਨਾਹੀ ਤਚੰਿ ਪਰਾਈ ਚੁਖਾ ॥

ےہ ِجں نایہ ِجپت رپایئ ُچکھا ۔۔
ےت سیت ےلھب ُگر ِسکھ َ
ਧਨੁ ਧੰਨੁ ਤਿਨਾ ਕਾ ਗੁਰੂ ਹੈ ਤਜਸੁ ਅੰਤਮਰਿ ਿਲ ਹਤਰ ਲਾਗੇ ਮੁਖਾ ॥੬॥

نھ پ ِیا اک ُگؤ ُرو ےہَ ِجس ارمِت لھپ ہر الےگ مُکھا ۔۔۶۔۔
دنھ د ّ
ਸਲੋਕ ਮਃ ੩ ॥

ولسک م۳ :۔۔
ਕਤਲ ਮਤਹ ਜਮੁ ਜੰਿਾਰੁ ਹੈ ਹੁਕਮੇ ਕਾਰ ਕਮਾਇ ॥

ےہ ُچکمے
لک ہہم مج دنجار َ

اکر امکۓ ۔۔

ਗੁਤਰ ਰਾਖੇ ਸੇ ਉਬਰੇ ਮਨਮੁਖਾ ਿੇਇ ਸਜਾਇ ॥

مب
ک
م
ُ
ُگر راےھک ےس اُپرے ھا دےئ اجسۓ ۔۔
ਜਮਕਾਲੈ ਵਤਸ ਜਗੁ ਬਾਂਤਧਆ ਤਿਸ ਿਾ ਿਰੂ ਨ ਕੋਇ ॥

چمکا لَے وس چگ نادنایھ ئِس دا رھپُو ہن وکۓ ۔۔
ਤਜਤਨ ਜਮੁ ਕੀਿਾ ਸੋ ਸੇਵੀਐ ਗੁਰਮੁਤਖ ਿੁਖੁ ਨ ਹੋਇ ॥

ِجں مج کِییا وس ویس پپے َ ُگرمُکھ ُدھک ہن وہۓ ۔۔

ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਤਖ ਜਮੁ ਸੇਵਾ ਕਰੇ ਤਜਨ ਮਤਨ ਸਚਾ ਹੋਇ ॥੧॥

نانک ُگرمُکھ مج ویسا رکے ِجں نم اچس وہۓ ۔۔۱۔۔
ਮਃ ੩ ॥

م۳ :۔۔
ਏਹਾ ਕਾਇਆ ਰੋਤਗ ਭਰੀ ਤਬਨੁ ਸਬਿੈ ਿੁਖੁ ਹਉਮੈ ਰੋਗੁ ਨ ਜਾਇ ॥

ااہی اکنا روگ رھبی پِں دبسَے ُدھک ہؤ م َے روگ ہن اجۓ ۔۔
ਸਤਿਗੁਰੁ ਤਮਲੈ ਿਾ ਤਨਰਮਲ ਹੋਵੈ ਹਤਰ ਨਾਮੋ ਮੰਤਨ ਵਸਾਇ ॥

نم وساےئ ۔۔
وہوے ہر ناوم ّ
سیگؤر ملَ ِے نا پِرلم َ

ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਤਧਆਇਆ ਸੁਖਿਾਿਾ ਿੁਖੁ ਤਵਸਤਰਆ ਸਹਤਜ ਸੁਭਾਇ ॥੨॥

سہ
نانک نام دایھنا ُسکھدانا ُدھک وِرسنا ج ُسبھاےئِ ۔۔۲۔۔
ਪਉੜੀ ॥

ئؤری ۔۔
ਤਜਤਨ ਜਗਜੀਵਨੁ ਉਪਿੇਤਸਆ ਤਿਸੁ ਗੁਰ ਕਉ ਹਉ ਸਿਾ ਘੁਮਾਇਆ ॥

گ
چگ
ِجں چپؤن ا ُندئسیا ئِس ُگر کؤ ہؤ دسا ُھمانا ۔۔

ਤਿਸੁ ਗੁਰ ਕਉ ਹਉ ਖੰਨੀਐ ਤਜਤਨ ਮਧੁਸੂਿਨੁ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਸੁਣਾਇਆ ॥

ک
ھ
ج
ھ
ی
ی
پ
س
ہ
ِ
س
ے ں دم ُؤدن ر نام ُ یانا ۔۔
ئِس ُگر کؤ ہؤ

ਤਿਸੁ ਗੁਰ ਕਉ ਹਉ ਵਾਰਣੈ ਤਜਤਨ ਹਉਮੈ ਤਬਖੁ ਸਭੁ ਰੋਗੁ ਗਵਾਇਆ ॥

ئِس ُگر کؤ ہؤ وار ئَے ِجں ہؤ م َے نِکھ سیھ روگ وگَانا ۔۔

ਤਿਸੁ ਸਤਿਗੁਰ ਕਉ ਵਿ ਪੁੰਨੁ ਹੈ ਤਜਤਨ ਅਵਗਣ ਕਤਟ ਗੁਣੀ ਸਮਝਾਇਆ ॥

ےہ ِجں ا َونگ ٹک ُگبی اھجمسنا ۔۔
ئِس سیگؤر کؤ ود ُپ ّں َ

ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੁ ਤਿਨ ਕਉ ਭੇਤਟਆ ਤਜਨ ਕੈ ਮੁਤਖ ਮਸਿਤਕ ਭਾਗੁ ਤਲਤਖ ਪਾਇਆ ॥੭॥

ب
ےک مُکھ کتسم اھبگ لک ِھ نانا ۔۔۷۔۔
وس سیگؤر پِں کؤ ھیییا ِجں َ
ਸਲੋਕੁ ਮਃ ੩ ॥

ولسک م۳ :۔۔
ਭਗਤਿ ਕਰਤਹ ਮਰਜੀਵੜੇ ਗੁਰਮੁਤਖ ਭਗਤਿ ਸਿਾ ਹੋਇ ॥

تگھب رکہِ رم ِجپؤرے ُگرمُکھ تگھب دسا وہۓ ۔۔

ਓਨਾ ਕਉ ਧੁਤਰ ਭਗਤਿ ਖਜਾਨਾ ਬਖਤਸਆ ਮੇਤਟ ਨ ਸਕੈ ਕੋਇ ॥

نک
اونا کؤ د ُھر تگھب اجھکہن ھسیا ٹیم ہن ےکسَ وکۓ ۔۔
ਗੁਣ ਤਨਧਾਨੁ ਮਤਨ ਪਾਇਆ ਏਕੋ ਸਚਾ ਸੋਇ ॥

ُگں ن ِداھن نم نانا اوکی اچس وسۓ ۔۔

ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਤਖ ਤਮਤਲ ਰਹੇ ਤਿਤਰ ਤਵਛੋੜਾ ਕਿੇ ਨ ਹੋਇ ॥੧॥

ب
نانک ُگرمُکھ مِل رےہ ھِر وِوھچرا دکے ہن وہۓ ۔۔۱۔۔
ਮਃ ੩ ॥

م۳ :۔۔
ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵ ਨ ਕੀਨੀਆ ਤਕਆ ਓਹੁ ਕਰੇ ਵੀਚਾਰੁ ॥

سیگؤر یک ویسَ ہن کیییا ایک اوہ رکے وبچار ۔۔
ਸਬਿੈ ਸਾਰ ਨ ਜਾਣਈ ਤਬਖੁ ਭੂਲਾ ਗਾਵਾਰੁ ॥

ب
دبسَے سار ہن اجیئن نِکھ ُھؤال اگوار ۔۔

ਅਤਗਆਨੀ ਅੰਧੁ ਬਹੁ ਕਰਮ ਕਮਾਵੈ ਿੂਜੈ ਭਾਇ ਤਪਆਰੁ ॥

امکوے ُدو َچے اھبےئ ایپر ۔۔
اگ ِیاین ادنھ وہب رکم َ

ਅਣਹੋਿਾ ਆਪੁ ਗਣਾਇਿੇ ਜਮੁ ਮਾਤਰ ਕਰੇ ਤਿਨ ਖੁਆਰੁ ॥

ک
ابہؤدا ا ت گیادئے مج امر رکے پِں ُھؤار ۔۔

ਨਾਨਕ ਤਕਸ ਨੋ ਆਖੀਐ ਜਾ ਆਪੇ ਬਖਸਣਹਾਰੁ ॥੨॥

ک
نک
نانک کِس ون ا ھیپے اج ا ےپ ھسبہار ۔۔۲۔۔
ਪਉੜੀ ॥

ئؤری ۔۔
ਿੂ ਕਰਿਾ ਸਭੁ ਤਕਛੁ ਜਾਣਿਾ ਸਤਭ ਜੀਅ ਿੁਮਾਰੇ ॥

ک
ئُؤ رکنا سیھ ِچھ

اجدنا سیھ ایج ُبمارے ۔۔

ਤਜਸੁ ਿੂ ਭਾਵੈ ਤਿਸੁ ਿੂ ਮੇਤਲ ਲੈਤਹ ਤਕਆ ਜੰਿ ਤਵਚਾਰੇ ॥

ِجس ئُؤ اھبوے ئِس ئُؤ م َیل لبہ ِہ ایک جپت وِاچرے ۔۔
ਿੂ ਕਰਣ ਕਾਰਣ ਸਮਰਥੁ ਹੈ ਸਚੁ ਤਸਰਜਣਹਾਰੇ ॥

ئُؤ رکن اکرن رمسھت ےہَ چس سِرجبہارے ۔۔

ਤਜਸੁ ਿੂ ਮੇਲਤਹ ਤਪਆਤਰਆ ਸੋ ਿੁਧੁ ਤਮਲੈ ਗੁਰਮੁਤਖ ਵੀਚਾਰੇ ॥

ِجس ئُؤ میلہہ ایپرنا وس ُندھ ملَ ِے ُگرمُکھ وبچارے ۔۔

ਹਉ ਬਤਲਹਾਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਆਪਣੇ ਤਜਤਨ ਮੇਰਾ ਹਤਰ ਅਲਖੁ ਲਖਾਰੇ ॥੮॥

ہؤ اہلبری سیگؤر ا ےنپ ِجں ریما ہر اھکل اھکلرے ۔۔۸۔۔
ਸਲੋਕ ਮਃ ੩ ॥

ولسک م۳ :۔۔
ਰਿਨਾ ਪਾਰਖੁ ਜੋ ਹੋਵੈ ਸੁ ਰਿਨਾ ਕਰੇ ਵੀਚਾਰੁ ॥

وہوے ُس رانت رکے وبچار ۔۔
رانت نارھک وج َ

ਰਿਨਾ ਸਾਰ ਨ ਜਾਣਈ ਅਤਗਆਨੀ ਅੰਧੁ ਅੰਧਾਰੁ ॥

رانت سار ہن اجیئن اگ ِیاین ادنھ ادناھر ۔۔
ਰਿਨੁ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਬਿੁ ਹੈ ਬੂਝੈ ਬੂਝਣਹਾਰੁ ॥

چ
ےہ ئُؤ َھے ئُؤچھبہار ۔۔
رنت ُگؤ ُرو اک دبس َ
ਮੂਰਖ ਆਪੁ ਗਣਾਇਿੇ ਮਤਰ ਜੰਮਤਹ ਹੋਇ ਖੁਆਰੁ ॥

ک
مُؤرھک ا ت گیادئے رم چم ّہہ وہۓ ُھؤار ۔۔

ਨਾਨਕ ਰਿਨਾ ਸੋ ਲਹੈ ਤਜਸੁ ਗੁਰਮੁਤਖ ਲਗੈ ਤਪਆਰੁ ॥

َ
نانک رانت وس ل َہے ِجس ُگرمُکھ لگے ایپر ۔۔

ਸਿਾ ਸਿਾ ਨਾਮੁ ਉਚਰੈ ਹਤਰ ਨਾਮੋ ਤਨਿ ਤਬਉਹਾਰੁ ॥

دسا دسا نام اُج َِرے ہر ناوم پِپ ویباہر ۔۔

ਤਿਪਾ ਕਰੇ ਜੇ ਆਪਣੀ ਿਾ ਹਤਰ ਰਖਾ ਉਰ ਧਾਤਰ ॥੧॥

کِرنا رکے ےج ا ینپ نا ہر راھک اُر داھر ۔۔۱۔۔
ਮਃ ੩ ॥

م۳ :۔۔
ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵ ਨ ਕੀਨੀਆ ਹਤਰ ਨਾਤਮ ਨ ਲਗੋ ਤਪਆਰੁ ॥

سیگؤر یک ویسَ ہن کیییا ہر نام ہن وگل ایپر ۔۔

ਮਿ ਿੁਮ ਜਾਣਹੁ ਓਇ ਜੀਵਿੇ ਓਇ ਆਤਪ ਮਾਰੇ ਕਰਿਾਤਰ ॥

ُب
ے ا ت امرے رکنار ۔۔
مت م اجبہؤ اوےؑ ِجپؤدے او ؑ
ਹਉਮੈ ਵਿਾ ਰੋਗੁ ਹੈ ਭਾਇ ਿੂਜੈ ਕਰਮ ਕਮਾਇ ॥

ےہ اھبےئ ُدو َچے رکم امکۓ ۔۔
ہؤ م َے ودا روگ َ

ਨਾਨਕ ਮਨਮੁਤਖ ਜੀਵਤਿਆ ਮੁਏ ਹਤਰ ਤਵਸਤਰਆ ਿੁਖੁ ਪਾਇ ॥੨॥

مب
م
ک
ج
م
پ
ہ
ُ
ِ
نانک ھ ؤدنا ُؤےئ ر وِرسنا ُدھک ناۓ ۔۔۲۔۔
ਪਉੜੀ ॥

ئؤری ۔۔
ਤਜਸੁ ਅੰਿਰੁ ਤਹਰਿਾ ਸੁਧੁ ਹੈ ਤਿਸੁ ਜਨ ਕਉ ਸਤਭ ਨਮਸਕਾਰੀ ॥

ےہ ئِس نج کؤ سیھ اکسمنری ۔۔
ِجس ارتن ہِردا ُسدھ َ

ਤਜਸੁ ਅੰਿਤਰ ਨਾਮੁ ਤਨਧਾਨੁ ਹੈ ਤਿਸੁ ਜਨ ਕਉ ਹਉ ਬਤਲਹਾਰੀ ॥

ےہ ئِس نج کؤ ہؤ اہلبری ۔۔
ِجس ادنر نام ن ِداھن َ
ਤਜਸੁ ਅੰਿਤਰ ਬੁਤਧ ਤਬਬੇਕੁ ਹੈ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਮੁਰਾਰੀ ॥

ےہ ہر نام مُراری ۔۔
ِجس ادنر ُندھ نِییک َ

ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੁ ਸਭਨਾ ਕਾ ਤਮਿੁ ਹੈ ਸਭ ਤਿਸਤਹ ਤਪਆਰੀ ॥

وس سیگؤر سبھیا اک مِت ےہَ سیھ ئِسہہ ایپری ۔۔

ਸਭੁ ਆਿਮ ਰਾਮੁ ਪਸਾਤਰਆ ਗੁਰ ਬੁਤਧ ਬੀਚਾਰੀ ॥੯॥

سیھ ا مت رام ئسارنا ُگر ُندھ اچیبری ۔۔۹۔۔
ਸਲੋਕ ਮਃ ੩ ॥

ولسک م۳ :۔۔
ਤਬਨੁ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵੇ ਜੀਅ ਕੇ ਬੰਧਨਾ ਤਵਤਚ ਹਉਮੈ ਕਰਮ ਕਮਾਤਹ ॥

پِں سیگؤر ویسے ِجیا ےک دنبانھ وِچ ہؤ م َے رکم امکہِ۔۔

ਤਬਨੁ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵੇ ਿਉਰ ਨ ਪਾਵਹੀ ਮਤਰ ਜੰਮਤਹ ਆਵਤਹ ਜਾਤਹ ॥

ب
پِں سیگؤر ویسے ھؤر ہن ناویہ رم چم ّہہ ا وہِ اجہِ۔۔

ਤਬਨੁ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵੇ ਤਿਕਾ ਬੋਲਣਾ ਨਾਮੁ ਨ ਵਸੈ ਮਨ ਮਾਤਹ ॥

پِں سیگؤر ویسے بھِکا وبانل نام ہن و سَے نم امہِ۔۔

ਨਾਨਕ ਤਬਨੁ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵੇ ਜਮ ਪੁਤਰ ਬਧੇ ਮਾਰੀਅਤਨ ਮੁਤਹ ਕਾਲੈ ਉਤਿ ਜਾਤਹ ॥੧॥

نانک پِں سیگؤر ویسے مج ُپر دبےھ امرنیں مُؤہِ اک لَے اُھٹ اجہِ۔۔۱۔۔
ਮਹਲਾ ੧ ॥

ہلحم ۱۔۔
ਜਾਲਉ ਐਸੀ ਰੀਤਿ ਤਜਿੁ ਮੈ ਤਪਆਰਾ ਵੀਸਰੈ ॥

اجلؤ ایسی ِرپپ ِجت م َے ایپرا ورسیَے ۔۔

ਨਾਨਕ ਸਾਈ ਭਲੀ ਪਰੀਤਿ ਤਜਿੁ ਸਾਤਹਬ ਸੇਿੀ ਪਤਿ ਰਹੈ ॥੨॥

ب
ب
ھل
سی
ہ
پ
پ
َ
نانک سایئ ی رپِ پ ِجت اصجِت ی پ ر َ ے ۔۔۲۔۔
ਪਉੜੀ ॥

ئؤری ۔۔
ਹਤਰ ਇਕੋ ਿਾਿਾ ਸੇਵੀਐ ਹਤਰ ਇਕੁ ਤਧਆਈਐ ॥

ہر اِوک دانا ویس پپے َ ہر اِک دایھ نیپے َ۔۔

ਹਤਰ ਇਕੋ ਿਾਿਾ ਮੰਗੀਐ ਮਨ ਤਚੰਤਿਆ ਪਾਈਐ ॥

م
ہر اِوک دانا یگیپِے نم ِجیدنا نا پپَے ۔۔

ਜੇ ਿੂਜੇ ਪਾਸਹੁ ਮੰਗੀਐ ਿਾ ਲਾਜ ਮਰਾਈਐ ॥

م
ےج ُدوےج ناوہس یگی ِپے نا الچ رما پ ٔپے ۔۔

ਤਜਤਨ ਸੇਤਵਆ ਤਿਤਨ ਿਲੁ ਪਾਇਆ ਤਿਸੁ ਜਨ ਕੀ ਸਭ ਭੁਖ ਗਵਾਈਐ ॥

ب
ِجں ویسنا پِں لھپ نانا ئِس نج یک سیھ ُھکھ وگَاےیئَ ۔۔

ਨਾਨਕੁ ਤਿਨ ਤਵਟਹੁ ਵਾਤਰਆ ਤਜਨ ਅਨਤਿਨੁ ਤਹਰਿੈ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਤਧਆਈਐ ॥੧੦॥

نانک پِں وِوہٹ وارنا ِجں ادنِن ہِر َدے ہر نام دایھ نیپے َ۔۔۱۱۔۔
ਸਲੋਕੁ ਮਃ ੩ ॥

ولسک م۳ :۔۔
ਭਗਿ ਜਨਾ ਕੰਉ ਆਤਪ ਿੁਿਾ ਮੇਰਾ ਤਪਆਰਾ ਆਪੇ ਲਇਅਨੁ ਜਨ ਲਾਇ ॥

ل
تگھب انج ک ُپؤ ا ت ُپبھا ریما ایپرا ا ےپ ییں نج ال ئِے ۔۔

ਪਾਤਿਸਾਹੀ ਭਗਿ ਜਨਾ ਕਉ ਤਿਿੀਅਨੁ ਤਸਤਰ ਛਿੁ ਸਚਾ ਹਤਰ ਬਣਾਇ ॥

پ
نائسایہ تگھب ِجیا کؤ ِد ییں سِر تھچ اچس ہر انب ئِے ۔۔
ਸਿਾ ਸੁਖੀਏ ਤਨਰਮਲੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਕਾਰ ਕਮਾਇ ॥

سک
دسا ُ ھیپے پِرےلم سیگؤر یک اکر امکۓ ۔۔

ਰਾਜੇ ਓਇ ਨ ਆਖੀਅਤਹ ਤਭਤੜ ਮਰਤਹ ਤਿਤਰ ਜੂਨੀ ਪਾਤਹ ॥

ک
ب
ب
راےج اوےؑ ہن ا ھیبہے ھِر رمہِ ھِر ُجؤین ناہِ۔۔

ਨਾਨਕ ਤਵਣੁ ਨਾਵੈ ਨਕੀ ਵਢੀ ਤਿਰਤਹ ਸੋਭਾ ਮੂਤਲ ਨ ਪਾਤਹ ॥੧॥

ب
نانک وِن نا َوے ںیکن ودںیھ ھِرہِ وساھب مُؤل ہن ناہِ۔۔۱۔۔
ਮਃ ੩ ॥

م۳ :۔۔
ਸੁਤਣ ਤਸਤਖਐ ਸਾਿੁ ਨ ਆਇਓ ਤਜਚਰੁ ਗੁਰਮੁਤਖ ਸਬਤਿ ਨ ਲਾਗੈ ॥

س ِسک
ِچ
ُ
َ
م
ک
گ
چ
ھی
گ
پ
ے اصد ہن ا ویئ ر ر ُ ھ دبس ہن ال ے ۔۔
ُں

ਸਤਿਗੁਤਰ ਸੇਤਵਐ ਨਾਮੁ ਮਤਨ ਵਸੈ ਤਵਚਹੁ ਭਰਮੁ ਭਉ ਭਾਗੈ ॥

ب
سیگؤر ویس پپے نام نم و سَے وِچہؤہ رھبم ھؤ اھب َگے ۔۔

ਜੇਹਾ ਸਤਿਗੁਰ ਨੋ ਜਾਣੈ ਿੇਹੋ ਹੋਵੈ ਿਾ ਸਤਚ ਨਾਤਮ ਤਲਵ ਲਾਗੈ ॥

وہوے نا چس نام لِؤ ال َگے ۔۔
ج َبہا سیگؤر ون اج ئَے پبہؤ َ

ਨਾਨਕ ਨਾਤਮ ਤਮਲੈ ਵਤਿਆਈ ਹਤਰ ਿਤਰ ਸੋਹਤਨ ਆਗੈ ॥੨॥

نانک نام ملَ ِے ودنایئ ہر در وسنہ ا ےگ ۔۔۲۔۔
ਪਉੜੀ ॥

ئؤری ۔۔
ਗੁਰਤਸਖਾਂ ਮਤਨ ਹਤਰ ਪਰੀਤਿ ਹੈ ਗੁਰੁ ਪੂਜਣ ਆਵਤਹ ॥

ےہ ُگر ئُؤنج ا وہِ۔۔
ُگر ِسکھان نم ہر رپپپ َ

ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਵਣੰਜਤਹ ਰੰਗ ਤਸਉ ਲਾਹਾ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਲੈ ਜਾਵਤਹ ॥

ہر نام وپبجہ ِہ رنگ سِیؤ الاہ ہر نام لَے اجوہِ۔۔
ਗੁਰਤਸਖਾ ਕੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਹਤਰ ਿਰਗਹ ਭਾਵਤਹ ॥

ُگر ِسکھا ےک مُکھ اُےلج ہر درہہگ اھبوہِ۔۔

ਗੁਰੁ ਸਤਿਗੁਰੁ ਬੋਹਲੁ ਹਤਰ ਨਾਮ ਕਾ ਵਿਭਾਗੀ ਤਸਖ ਗੁਣ ਸਾਂਝ ਕਰਾਵਤਹ ॥

ُگر سیگؤر وبلہ ہر نام اک وداھبیگ ِسکھ ُگں ساھجن رکاوہِ۔۔

ਤਿਨਾ ਗੁਰਤਸਖਾ ਕੰਉ ਹਉ ਵਾਤਰਆ ਜੋ ਬਹਤਿਆ ਉਿਤਿਆ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਤਧਆਵਤਹ ॥੧੧॥

پ ِیا ُگر ِسکھا ک ُپؤ ہؤ وارنا وج بہدنا اُبُھ ِدنا ہر نام دایھوہِ۔۔۱۱۔۔
ਸਲੋਕ ਮਃ ੩ ॥

ولسک م۳ :۔۔
ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਤਨਧਾਨੁ ਹੈ ਗੁਰਮੁਤਖ ਪਾਇਆ ਜਾਇ ॥

ےہ ُگرمُکھ نانا اجۓ ۔۔
نانک نام ن ِداھن َ

ਮਨਮੁਖ ਘਤਰ ਹੋਿੀ ਵਥੁ ਨ ਜਾਣਨੀ ਅੰਧੇ ਭਉਤਕ ਮੁਏ ਤਬਲਲਾਇ ॥੧॥

مب
ب
م
ک
ئ
م
ھ
ِ
ُ
ن
ل
ھ رھگ وہدی وھت ہن اجینن ادنےھ ؤک ُؤےئ ِ ال ے ۔۔۱۔۔
ਮਃ ੩ ॥

م۳ :۔۔
ਕੰਚਨ ਕਾਇਆ ਤਨਰਮਲੀ ਜੋ ਸਤਚ ਨਾਤਮ ਸਤਚ ਲਾਗੀ ॥

نچنک اکنا پِریلم وج چس نام چس الیگ ۔۔

ਤਨਰਮਲ ਜੋਤਿ ਤਨਰੰਜਨੁ ਪਾਇਆ ਗੁਰਮੁਤਖ ਭਰਮੁ ਭਉ ਭਾਗੀ ॥

ب
پِرلم وجت پِرنجن نانا ُگرمُکھ رھبّم ھؤ اھبیگ ۔۔

ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਤਖ ਸਿਾ ਸੁਖੁ ਪਾਵਤਹ ਅਨਤਿਨੁ ਹਤਰ ਬੈਰਾਗੀ ॥੨॥

نانک ُگرمُکھ دسا ُسکھ ناوہِ ادنِن ہر َنترایگ ۔۔۲۔۔
ਪਉੜੀ ॥

ئؤری ۔۔
ਸੇ ਗੁਰਤਸਖ ਧਨੁ ਧੰਨੁ ਹੈ ਤਜਨੀ ਗੁਰ ਉਪਿੇਸੁ ਸੁਤਣਆ ਹਤਰ ਕੰਨੀ ॥

ےس ُگر ِسکھ دنھ دنھّ ےہَ ِجبی ُگر ا ُندسی ُسییا ہر ّکبی ۔۔
ਗੁਤਰ ਸਤਿਗੁਤਰ ਨਾਮੁ ਤਿਰੜਾਇਆ ਤਿਤਨ ਹੰਉਮੈ ਿੁਤਬਧਾ ਭੰਨੀ ॥

ب
ھب
ّ
ُگر سیگؤر نام درِرانا پِں ہپؤ م َے ُددباھ ی ۔۔

ਤਬਨੁ ਹਤਰ ਨਾਵੈ ਕੋ ਤਮਿੁ ਨਾਹੀ ਵੀਚਾਤਰ ਤਿਿਾ ਹਤਰ ਜੰਨੀ ॥

پِں ہر نا َوے وک ِمتر نایہ وبچار دِاھٹ ہر ج ّبی ۔۔

ਤਜਨਾ ਗੁਰਤਸਖਾ ਕਉ ਹਤਰ ਸੰਿੁਸਟੁ ਹੈ ਤਿਨੀ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਗਲ ਮੰਨੀ ॥

ےہ پ ِبی سیگؤر یک لگ ّ
مبی ۔۔
ِجیا ُگر ِسکھا کؤ ہر سییست َ

ਜੋ ਗੁਰਮੁਤਖ ਨਾਮੁ ਤਧਆਇਿੇ ਤਿਨੀ ਚੜੀ ਚਵਗਤਣ ਵੰਨੀ ॥੧੨॥

ّ
وج ُگرمُکھ نام دایھدئے پ ِبی ڑچی َج َؤنگ ونی ۔۔۱۲۔۔
ਸਲੋਕ ਮਃ ੩ ॥

ولسک م۳ :۔۔
ਮਨਮੁਖੁ ਕਾਇਰੁ ਕਰੂਪੁ ਹੈ ਤਬਨੁ ਨਾਵੈ ਨਕੁ ਨਾਤਹ ॥

مب
ےہ پِں نا َوے نک ناہِ۔۔
مُکھ اکپر رکُوت َ

ਅਨਤਿਨੁ ਧੰਧੈ ਤਵਆਤਪਆ ਸੁਪਨੈ ਭੀ ਸੁਖੁ ਨਾਤਹ ॥

ادنِن ددنھَےھ وناایپ ُسی َپے یھب ُسکھ ناہِ۔۔

ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਤਖ ਹੋਵਤਹ ਿਾ ਉਬਰਤਹ ਨਾਤਹ ਿ ਬਧੇ ਿੁਖ ਸਹਾਤਹ ॥੧॥

نانک ُگرمُکھ وہوہِ نا اُپرہ ناہِ ت دبےھ ُدھک اہسےہ ۔۔۱۔۔
ਮਃ ੩ ॥

م۳ :۔۔
ਗੁਰਮੁਤਖ ਸਿਾ ਿਤਰ ਸੋਹਣੇ ਗੁਰ ਕਾ ਸਬਿੁ ਕਮਾਤਹ ॥

ُگرمُکھ دسا در وسےنہ ُگر اک دبس امکہِ۔۔

ਅੰਿਤਰ ਸਾਂਤਿ ਸਿਾ ਸੁਖੁ ਿਤਰ ਸਚੈ ਸੋਭਾ ਪਾਤਹ ॥

ارتن ساپپ دسا ُسکھ در سج َے وساھب ناہِ۔۔

ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਤਖ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਪਾਇਆ ਸਹਜੇ ਸਤਚ ਸਮਾਤਹ ॥੨॥

س
نانک ُگرمُکھ ہر نام نانا ہجے چس امسہِ۔۔۲۔۔
ਪਉੜੀ ॥

ئؤری ۔۔

ਗੁਰਮੁਤਖ ਪਰਤਹਲਾਤਿ ਜਤਪ ਹਤਰ ਗਤਿ ਪਾਈ ॥

ُگرمُکھ رپہالد جت ہر گپ نایئ ۔۔

ਗੁਰਮੁਤਖ ਜਨਤਕ ਹਤਰ ਨਾਤਮ ਤਲਵ ਲਾਈ ॥

ُگرمُکھ جیک ہر نام لِؤ الیئ ۔۔

ਗੁਰਮੁਤਖ ਬਤਸਸਤਟ ਹਤਰ ਉਪਿੇਸੁ ਸੁਣਾਈ ॥

ُگرمُکھ ئسِست ہر ا ُندسی ُسیایئ ۔۔

ਤਬਨੁ ਗੁਰ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਨ ਤਕਨੈ ਪਾਇਆ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ॥

پِں ُگر ہر نام ہن ک ِ َپے نانا ریمے اھبیئ ۔۔

ਗੁਰਮੁਤਖ ਹਤਰ ਭਗਤਿ ਹਤਰ ਆਤਪ ਲਹਾਈ ॥੧੩॥

ُگرمُکھ ہر تگھب ہر ا ت اہلیئ ۔۔۱۳۔۔
ਸਲੋਕੁ ਮਃ ੩ ॥

ولسک م۳ :۔۔
ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਪਰਿੀਤਿ ਨ ਆਈਆ ਸਬਤਿ ਨ ਲਾਗੋ ਭਾਉ ॥

سیگؤر یک رپتیت ہن ا ایئ دبس ہن الوگ اھبو ۔۔

ਓਸ ਨੋ ਸੁਖੁ ਨ ਉਪਜੈ ਭਾਵੈ ਸਉ ਗੇੜਾ ਆਵਉ ਜਾਉ ॥

ب
اھبوے گتَرا ا وو اجو ۔۔
اوس ون ُسکھ ہن ا ُ ج َے َ

ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਤਖ ਸਹਤਜ ਤਮਲੈ ਸਚੇ ਤਸਉ ਤਲਵ ਲਾਉ ॥੧॥

ُگ مک سہ
َ
ل
س
ل
ِی
م
ِ
ِ
نانک ر ُ ھ ج ے ےچس ؤ ؤ الو ۔۔۱۔۔
ਮਃ ੩ ॥

م۳ :۔۔

ਏ ਮਨ ਐਸਾ ਸਤਿਗੁਰੁ ਖੋਤਜ ਲਹੁ ਤਜਿੁ ਸੇਤਵਐ ਜਨਮ ਮਰਣ ਿੁਖੁ ਜਾਇ ॥

اے نم ااسی سیگؤر وھکچ وہل ِجت ویس پپے منج رمن ُدھک اجۓ ۔۔
ਸਹਸਾ ਮੂਤਲ ਨ ਹੋਵਈ ਹਉਮੈ ਸਬਤਿ ਜਲਾਇ ॥

سہسا مُؤل ہن وہویئ ہؤ م َے دبس چالۓ ۔۔

ਕੂੜੈ ਕੀ ਪਾਤਲ ਤਵਚਹੁ ਤਨਕਲੈ ਸਚੁ ਵਸੈ ਮਤਨ ਆਇ ॥

ُکؤ َرے یک نال وِچہؤہ ئِکلے چس و سَے نم ا ۓ ۔۔

ਅੰਿਤਰ ਸਾਂਤਿ ਮਤਨ ਸੁਖੁ ਹੋਇ ਸਚ ਸੰਜਤਮ ਕਾਰ ਕਮਾਇ ॥

ارتن ساپپ نم ُسکھ وہۓ چس

سبج

م اکر امکۓ ۔۔

ਨਾਨਕ ਪੂਰੈ ਕਰਤਮ ਸਤਿਗੁਰੁ ਤਮਲੈ ਹਤਰ ਜੀਉ ਤਕਰਪਾ ਕਰੇ ਰਜਾਇ ॥੨॥

نانک ئُؤ َرے رکم سیگؤر ملَ ِے ہر جپؤ کِرنا رکے راج ئِے ۔۔۲۔۔
ਪਉੜੀ ॥

ئؤری ۔۔
ਤਜਸ ਕੈ ਘਤਰ ਿੀਬਾਨੁ ਹਤਰ ਹੋਵੈ ਤਿਸ ਕੀ ਮੁਿੀ ਤਵਤਚ ਜਗਿੁ ਸਭੁ ਆਇਆ ॥

مب
ج
وہوے ئِس یک ُ ھی وِچ تگج سیھ ا نا ۔۔
ِ س ےکَ رھگ دابین ہر َ

ਤਿਸ ਕਉ ਿਲਕੀ ਤਕਸੈ ਿੀ ਨਾਹੀ ਹਤਰ ਿੀਬਾਤਨ ਸਤਭ ਆਤਣ ਪੈਰੀ ਪਾਇਆ ॥

ئِس کؤ یکلت کِسے َ دی نایہ ہر دابین سیھ ا ن ریپی نانا ۔۔

ਮਾਣਸਾ ਤਕਅਹੁ ਿੀਬਾਣਹੁ ਕੋਈ ਨਤਸ ਭਤਜ ਤਨਕਲੈ ਹਤਰ ਿੀਬਾਣਹੁ ਕੋਈ ਤਕਥੈ ਜਾਇਆ ॥

ک ِ َب
امئسا کبہؤ دابیبہؤ وکیئ سن جھب ئِکلے ہر دابیبہؤ وکیئ ھے اجنا ۔۔

ੈਸੋ ਐਸਾ ਹਤਰ ਿੀਬਾਨੁ ਵਤਸਆ ਭਗਿਾ ਕੈ ਤਹਰਿੈ ਤਿਤਨ ਰਹਿੇ ਖੁਹਿੇ ਆਤਣ ਸਤਭ ਭਗਿਾ ਅਗ
ਖਲਵਾਇਆ ॥

ب
ب
ےک ہِر َدے پِں ردہے ک ُھہدے ا ن سیھ ھگیا ا َگے ولھکانا ۔۔
وس ااسی ہر دابین وایس ھگیا َ

ਹਤਰ ਨਾਵੈ ਕੀ ਵਤਿਆਈ ਕਰਤਮ ਪਰਾਪਤਿ ਹੋਵੈ ਗੁਰਮੁਤਖ ਤਵਰਲੈ ਤਕਨੈ ਤਧਆਇਆ ॥੧੪॥

وہوے ُگرمُکھ وِر لَے ک ِ َپے دایھنا ۔۔۱۴۔۔
ہر نا َوے یک ودنایئ رکم رپاپپ َ
ਸਲੋਕੁ ਮਃ ੩ ॥

ولسک م۳ :۔۔
ਤਬਨੁ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵੇ ਜਗਿੁ ਮੁਆ ਤਬਰਥਾ ਜਨਮੁ ਗਵਾਇ ॥

پِں سیگؤر ویسے تگج مُؤا ُ پِراھت منج وگَاۓ ۔۔

ਿੂਜੈ ਭਾਇ ਅਤਿ ਿੁਖੁ ਲਗਾ ਮਤਰ ਜੰਮੈ ਆਵੈ ਜਾਇ ॥

چَ
ے اجۓ ۔۔
ُدو َچے اھبےئ ات ُدھک اگل رم م ّے ا و َ
ਤਵਸਟਾ ਅੰਿਤਰ ਵਾਸੁ ਹੈ ਤਿਤਰ ਤਿਤਰ ਜੂਨੀ ਪਾਇ ॥

ب ب
ےہ ھِر ھِر ُجؤین ناۓ ۔۔
وِاٹس ادنر واس َ

ਨਾਨਕ ਤਬਨੁ ਨਾਵੈ ਜਮੁ ਮਾਰਸੀ ਅੰਤਿ ਗਇਆ ਪਛੁਿਾਇ ॥੧॥

نانک پِں نا َوے مج امریس اپپ ایگ اتھچپےئ ۔۔۱۔۔
ਮਃ ੩ ॥

م۳ :۔۔
ਇਸੁ ਜਗ ਮਤਹ ਪੁਰਖੁ ਏਕੁ ਹੈ ਹੋਰ ਸਗਲੀ ਨਾਤਰ ਸਬਾਈ ॥

اس چگ ہہم ُپرھک انک ےہَ وہر سگلی نار ابسیئ ۔۔

ਸਤਭ ਘਟ ਭੋਗਵੈ ਅਤਲਪਿੁ ਰਹੈ ਅਲਖੁ ਨ ਲਖਣਾ ਜਾਈ ॥

سیھ ٹھگ وھبوگَے اتپل ر َہے اھکل ہن انھکل اجیئ ۔۔
ਪੂਰੈ ਗੁਤਰ ਵੇਖਾਤਲਆ ਸਬਿੇ ਸੋਝੀ ਪਾਈ ॥

ئُؤ َرے ُگر واھکیایل دبسے وسیھج نایئ ۔۔

ਪੁਰਖੈ ਸੇਵਤਹ ਸੇ ਪੁਰਖ ਹੋਵਤਹ ਤਜਨੀ ਹਉਮੈ ਸਬਤਿ ਜਲਾਈ ॥

َک
ُپر ھے ویسہِ ےس ُپرھک وہوہِ ِجبی ہؤ م َے دبس چالیئ ۔۔
ਤਿਸ ਕਾ ਸਰੀਕੁ ਕੋ ਨਹੀ ਨਾ ਕੋ ਕੰਟਕੁ ਵੈਰਾਈ ॥

ئِس اک رسنک وک یہن ہن وک کییک وریایئ ۔۔

ਤਨਹਚਲ ਰਾਜੁ ਹੈ ਸਿਾ ਤਿਸੁ ਕੇਰਾ ਨਾ ਆਵੈ ਨਾ ਜਾਈ ॥

بِہ
ئ
ِ
چ
ک
ت
ے ہن اجیئ ۔۔
و
ا
ہن
ا
ر
س
دسا
ےہ
َ
چ
ا
ر
ل
َ
َ

ਅਨਤਿਨੁ ਸੇਵਕੁ ਸੇਵਾ ਕਰੇ ਹਤਰ ਸਚੇ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਈ ॥

ادنِن ویسک ویسا رکے ہر ےچس ےک ُگں اگیئ ۔۔

ਨਾਨਕੁ ਵੇਤਖ ਤਵਗਤਸਆ ਹਤਰ ਸਚੇ ਕੀ ਵਤਿਆਈ ॥੨॥

نانک وھکی وِگسیا ہر ےچس یک ودنایئ ۔۔۲۔۔
ਪਉੜੀ ॥

ئؤری ۔۔
ਤਜਨ ਕੈ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਵਤਸਆ ਸਿ ਤਹਰਿੈ ਹਤਰ ਨਾਮੋ ਤਿਨ ਕੰਉ ਰਖਣਹਾਰਾ ॥

ےک ہر نام وایس دص ہِر َدے ہر ناوم پِں ک ُپؤ رکھبہارا ۔۔
ِجں َ

ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਤਪਿਾ ਹਤਰ ਨਾਮੋ ਮਾਿਾ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਸਖਾਈ ਤਮਿੁ ਹਮਾਰਾ ॥

ہر نام پِیا ہر ناوم امنا ہر نام اھکسیئ ِمتر امہرا ۔۔

ਹਤਰ ਨਾਵੈ ਨਾਤਲ ਗਲਾ ਹਤਰ ਨਾਵੈ ਨਾਤਲ ਮਸਲਤਿ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਹਮਾਰੀ ਕਰਿਾ ਤਨਿ ਸਾਰਾ ॥

ہر نا َوے نال گال ہر نا َوے نال مسلت ہر نام امہری رکدا پِپ سارا ۔۔
ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਹਮਾਰੀ ਸੰਗਤਿ ਅਤਿ ਤਪਆਰੀ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਕੁਲੁ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਪਰਵਾਰਾ ॥

ہر نام امہری تگنس ات ایپری ہر نام ُکل ہر نام رپوارا ۔۔

ਜਨ ਨਾਨਕ ਕੰਉ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਹਤਰ ਗੁਤਰ ਿੀਆ ਹਤਰ ਹਲਤਿ ਪਲਤਿ ਸਿਾ ਕਰੇ ਤਨਸਿਾਰਾ ॥੧੫॥

نج نانک ک ُپؤ ہر نام ہر ُگر دِنا ہر ہلت نلت دسا رکے ئِسیارا ۔۔۱۵۔۔
ਸਲੋਕੁ ਮਃ ੩ ॥

ولسک م۳ :۔۔
ਤਜਨ ਕੰਉ ਸਤਿਗੁਰੁ ਭੇਤਟਆ ਸੇ ਹਤਰ ਕੀਰਤਿ ਸਿਾ ਕਮਾਤਹ ॥

ب
ِجں ک ُپؤ سیگؤر ھیییا ےس ہر ریکت دسا امکہِ۔۔

ਅਤਚੰਿੁ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਤਿਨ ਕੈ ਮਤਨ ਵਤਸਆ ਸਚੈ ਸਬਤਿ ਸਮਾਤਹ ॥

ےک نم وایس سج َے دبس امسہِ۔۔
ا ِجپت ہر نام پِں َ
ਕੁਲੁ ਉਧਾਰਤਹ ਆਪਣਾ ਮੋਖ ਪਿਵੀ ਆਪੇ ਪਾਤਹ ॥

ُکل اُد ِ
اھرہِ ا انپ ومھک ندوی ا ےپ ناہِ۔۔

ਪਾਰਬਰਹਮੁ ਤਿਨ ਕੰਉ ਸੰਿੁਸਟੁ ਭਇਆ ਜੋ ਗੁਰ ਚਰਨੀ ਜਨ ਪਾਤਹ ॥

نارپرمہ پِں ک ُپؤ سی ُیست ایھب وج ُگر رچین نج ناہِ۔۔

ਜਨੁ ਨਾਨਕੁ ਹਤਰ ਕਾ ਿਾਸੁ ਹੈ ਕਤਰ ਤਕਰਪਾ ਹਤਰ ਲਾਜ ਰਖਾਤਹ ॥੧॥

نج نانک ہر اک داس ےہَ رک کِرنا ہر الچ راھکہِ۔۔۱۔۔
ਮਃ ੩ ॥

م۳ :۔۔
ਹੰਉਮੈ ਅੰਿਤਰ ਖੜਕੁ ਹੈ ਖੜਕੇ ਖੜਤਕ ਤਵਹਾਇ ॥

ہپؤ م َے ادنر ڑھکک ےہَ ڑھکےک ڑھکک وِاہ ِئے ۔۔
ਹੰਉਮੈ ਵਿਾ ਰੋਗੁ ਹੈ ਮਤਰ ਜੰਮੈ ਆਵੈ ਜਾਇ ॥

چَ
ے اجۓ ۔۔
ہپؤ م َے ودا روگ ےہَ رم م ّے ا و َ

ਤਜਨ ਕਉ ਪੂਰਤਬ ਤਲਤਖਆ ਤਿਨਾ ਸਿਗੁਰੁ ਤਮਤਲਆ ਪਰਭੁ ਆਇ ॥

ِجں کؤ ئُؤرت لک ِھیا پ ِیا سیگؤر مل ِیا رپَھب ا ۓ ۔۔

ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਪਰਸਾਿੀ ਉਬਰੇ ਹਉਮੈ ਸਬਤਿ ਜਲਾਇ ॥੨॥

نانک ُگر رپسادی اُپرے ہؤ م َے دبس چالۓ ۔۔۲۔۔
ਪਉੜੀ ॥

ئؤری ۔۔
ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਹਮਾਰਾ ਪਰਭੁ ਅਤਬਗਿੁ ਅਗੋਚਰੁ ਅਤਬਨਾਸੀ ਪੁਰਖੁ ਤਬਧਾਿਾ ॥

ہر نام امہرا رپَھب انِگت اوگرچ اپِیایس ُپرھک نِداھنا ۔۔

ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਹਮ ਸਰੇਵਹ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਹਮ ਪੂਜਹ ਹਤਰ ਨਾਮੇ ਹੀ ਮਨੁ ਰਾਿਾ ॥

ہر نام مہ رسویہ ہر نام مہ ئُؤہہج ہر ناےم یہ نم رانا ۔۔
ਹਤਰ ਨਾਮੈ ਜੇਵਿੁ ਕੋਈ ਅਵਰੁ ਨ ਸੂਝੈ ਹਤਰ ਨਾਮੋ ਅੰਤਿ ਛਿਾਿਾ ॥

ہر نا م َے ج َپؤد وکیئ اور ہن سُؤےھج ہر ناوم اپپ چھدانا ۔۔

ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਿੀਆ ਗੁਤਰ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਧਨੁ ਧੰਨੁ ਗੁਰੂ ਕਾ ਤਪਿਾ ਮਾਿਾ ॥

ہر نام دِنا ُگر رپاُاکپری دنھ دنھّ ُگؤ ُرو اک پِیا امنا ۔۔

ਹੰਉ ਸਤਿਗੁਰ ਅਪੁਣੇ ਕੰਉ ਸਿਾ ਨਮਸਕਾਰੀ ਤਜਿੁ ਤਮਤਲਐ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਮੈ ਜਾਿਾ ॥੧੬॥

ہپؤ سیگؤر اےنپ ک ُپؤ دسا اکسمنری ِجت مِلیپے ہر نام م َے اجنا ۔۔۱۶۔۔
ਸਲੋਕੁ ਮਃ ੩ ॥

ولسک م۳ :۔۔
ਗੁਰਮੁਤਖ ਸੇਵ ਨ ਕੀਨੀਆ ਹਤਰ ਨਾਤਮ ਨ ਲਗੋ ਤਪਆਰੁ ॥

ُگرمُکھ ویسَ ہن کیییا ہر نام ہن وگل ایپر ۔۔

ਸਬਿੈ ਸਾਿੁ ਨ ਆਇਓ ਮਤਰ ਜਨਮੈ ਵਾਰੋ ਵਾਰ ॥

دبسَے اصد ہن ا ویئ رم جبمَے

وارو وار ۔۔

ਮਨਮੁਤਖ ਅੰਧੁ ਨ ਚੇਿਈ ਤਕਿੁ ਆਇਆ ਸੈਸਾਤਰ ॥

مب
مُکھ ادنھ ہن چییبی کِپ ا نا َسیسار ۔۔

ਨਾਨਕ ਤਜਨ ਕਉ ਨਿਤਰ ਕਰੇ ਸੇ ਗੁਰਮੁਤਖ ਲੰਘੇ ਪਾਤਰ ॥੧॥

نانک ِجں کؤ دنر رکے ےس ُگرمُکھ ےھگنل نار ۔۔۱۔۔
ਮਃ ੩ ॥

م۳ :۔۔
ਇਕੋ ਸਤਿਗੁਰੁ ਜਾਗਿਾ ਹੋਰੁ ਜਗੁ ਸੂਿਾ ਮੋਤਹ ਤਪਆਤਸ ॥

اِوک سیگؤر اجاتگ وہر چگ سُؤنا ومہِ ایپس ۔۔

ਸਤਿਗੁਰੁ ਸੇਵਤਨ ਜਾਗੰਤਨ ਸੇ ਜੋ ਰਿੇ ਸਤਚ ਨਾਤਮ ਗੁਣਿਾਤਸ ॥

سیگؤر سیَؤن اجنگّ ےس وج رےت چس نام ُگییاس ۔۔
ਮਨਮੁਤਖ ਅੰਧ ਨ ਚੇਿਨੀ ਜਨਤਮ ਮਤਰ ਹੋਤਹ ਤਬਨਾਤਸ ॥

مب
مُکھ ادنھ ہن چییبی منج رم وہہِ پِیاس ۔۔

ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਤਖ ਤਿਨੀ ਨਾਮੁ ਤਧਆਇਆ ਤਜਨ ਕੰਉ ਧੁਤਰ ਪੂਰਤਬ ਤਲਤਖਆਤਸ ॥੨॥

نانک ُگرمُکھ پ ِبی نام دایھنا ِجں ک ُپؤ د ُھر ئُؤرت لک ِھیاس ۔۔۲۔۔
ਪਉੜੀ ॥

ئؤری ۔۔
ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਹਮਾਰਾ ਭੋਜਨੁ ਛਿੀਹ ਪਰਕਾਰ ਤਜਿੁ ਖਾਇਐ ਹਮ ਕਉ ਤਿਰਪਤਿ ਭਈ ॥

چ
ہر نام امہرا وھبنج ھییہ رپاکر ِجت اھک پ ٔپے َ مہ کؤ رتِپپ یئھب ۔۔

ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਹਮਾਰਾ ਪੈਨਣੁ ਤਜਿੁ ਤਿਤਰ ਨੰਗੇ ਨ ਹੋਵਹ ਹੋਰ ਪੈਨਣ ਕੀ ਹਮਾਰੀ ਸਰਧ ਗਈ ॥

پ
پ
ب
ہر نام امہرا ییں ِجت ھِر ےگنن ہن وہوہ وہر ییں یک امہری رسدھ یئگ ۔۔

ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਹਮਾਰਾ ਵਣਜੁ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਵਾਪਾਰੁ ਹਤਰ ਨਾਮੈ ਕੀ ਹਮ ਕੰਉ ਸਤਿਗੁਤਰ ਕਾਰਕੁਨੀ ਿੀਈ ॥

ہر نام امہرا وجن ہر نام وانار ہر نا م َے یک مہ ک ُپؤ سیگؤر اکر ُکبی دپبی ۔۔
ਹਤਰ ਨਾਮੈ ਕਾ ਹਮ ਲੇਖਾ ਤਲਤਖਆ ਸਭ ਜਮ ਕੀ ਅਗਲੀ ਕਾਤਣ ਗਈ ॥

ل
ہر نا م َے اک مہ َیکھا لک ِھیا سیھ مج یک ایلگ اکن یئگ ۔۔

ਹਤਰ ਕਾ ਨਾਮੁ ਗੁਰਮੁਤਖ ਤਕਨੈ ਤਵਰਲੈ ਤਧਆਇਆ ਤਜਨ ਕੰਉ ਧੁਤਰ ਕਰਤਮ ਪਰਾਪਤਿ ਤਲਖਿੁ ਪਈ
॥੧੭॥

ہر اک نام ُگرمُکھ ک ِ َپے وِر لَے دایھنا ِجں ک ُپؤ د ُھر رکم رپاپپ لک ِھت یئپ ۔۔۱۷۔۔
ਸਲੋਕ ਮਃ ੩ ॥

ولسک م۳ :۔۔
ਜਗਿੁ ਅਤਗਆਨੀ ਅੰਧੁ ਹੈ ਿੂਜੈ ਭਾਇ ਕਰਮ ਕਮਾਇ ॥

تگج اگ ِیاین ادنھ ےہَ ُدو َچے اھبےئ رکم امکۓ ۔۔
ਿੂਜੈ ਭਾਇ ਜੇਿੇ ਕਰਮ ਕਰੇ ਿੁਖੁ ਲਗੈ ਿਤਨ ਧਾਇ ॥

َ
ُدو َچے اھبےئ چ َیپے رکم رکے ُدھک لگے نت داھےئ ۔۔
ਗੁਰ ਪਰਸਾਿੀ ਸੁਖੁ ਊਪਜੈ ਜਾ ਗੁਰ ਕਾ ਸਬਿੁ ਕਮਾਇ ॥

ُگر رپسادی ُسکھ اُو بج َے اج ُگر اک دبس امکۓ ۔۔

ਸਚੀ ਬਾਣੀ ਕਰਮ ਕਰੇ ਅਨਤਿਨੁ ਨਾਮੁ ਤਧਆਇ ॥

یچس ناین رکم رکے ادنِن نام دایھۓ ۔۔
ਨਾਨਕ ਤਜਿੁ ਆਪੇ ਲਾਏ ਤਿਿੁ ਲਗੇ ਕਹਣਾ ਤਕਛੂ ਨ ਜਾਇ ॥੧॥

کِج
ُ
ھ
نانک ِجت ا ےپ الےئ پِپ ےگل انہک ؤ ہن اجۓ ۔۔۱۔۔

ਮਃ ੩ ॥

م۳ :۔۔
ਹਮ ਘਤਰ ਨਾਮੁ ਖਜਾਨਾ ਸਿਾ ਹੈ ਭਗਤਿ ਭਰੇ ਭੰਿਾਰਾ ॥

ےہ تگھب رھبے ڈنھبارا ۔۔
مہ رھگ نام اجھکہن دسا َ
ਸਿਗੁਰੁ ਿਾਿਾ ਜੀਅ ਕਾ ਸਿ ਜੀਵੈ ਿੇਵਣਹਾਰਾ ॥

سیگؤر دانا ایج اک دص ِجپؤے دئَؤاہنرا ۔۔

ਅਨਤਿਨੁ ਕੀਰਿਨੁ ਸਿਾ ਕਰਤਹ ਗੁਰ ਕੈ ਸਬਤਿ ਅਪਾਰਾ ॥

ادنِن ریکنت دسا رکہِ ُگر ےکَ دبس انارا ۔۔

ਸਬਿੁ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿ ਉਚਰਤਹ ਜੁਗੁ ਜੁਗੁ ਵਰਿਾਵਣਹਾਰਾ ॥

دبس ُگؤ ُرو اک دص اُرچہِ ُچگ ُچگ ورناواہنرا ۔۔

ਇਹੁ ਮਨੂਆ ਸਿਾ ਸੁਤਖ ਵਸੈ ਸਹਜੇ ਕਰੇ ਵਾਪਾਰਾ ॥

س
اوہی م ُپؤا دسا ُسکھ و سَے ہجے رکے وانارا ۔۔

ਅੰਿਤਰ ਗੁਰ ਤਗਆਨੁ ਹਤਰ ਰਿਨੁ ਹੈ ਮੁਕਤਿ ਕਰਾਵਣਹਾਰਾ ॥

ےہ مُکت رکاواہنرا ۔۔
ارتن ُگر گ ِیان ہر رنت َ

ਨਾਨਕ ਤਜਸ ਨੋ ਨਿਤਰ ਕਰੇ ਸੋ ਪਾਏ ਸੋ ਹੋਵੈ ਿਤਰ ਸਤਚਆਰਾ ॥੨॥

ج
وہوے در سچِیارا ۔۔۲۔۔
نانک ِ س ون دنر رکے وس ناےئ وس َ
ਪਉੜੀ ॥

ئؤری ۔۔
ਧੰਨੁ ਧੰਨੁ ਸੋ ਗੁਰਤਸਖੁ ਕਹੀਐ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰ ਚਰਣੀ ਜਾਇ ਪਇਆ ॥

نھ وس ُگر ِسکھ کہ ٔپے َ وج سیگؤر رچین اجۓ ایپ ۔۔
دنھّ د ّ

ਧੰਨੁ ਧੰਨੁ ਸੋ ਗੁਰਤਸਖੁ ਕਹੀਐ ਤਜਤਨ ਹਤਰ ਨਾਮਾ ਮੁਤਖ ਰਾਮੁ ਕਤਹਆ ॥

نھ وس ُگر ِسکھ کہ ٔپے َ ِجں ہر ناہم مُکھ رام کہیا ۔۔
دنھّ د ّ

ਧੰਨੁ ਧੰਨੁ ਸੋ ਗੁਰਤਸਖੁ ਕਹੀਐ ਤਜਸੁ ਹਤਰ ਨਾਤਮ ਸੁਤਣਐ ਮਤਨ ਅਨਿੁ ਭਇਆ ॥

نھ وس ُگر ِسکھ کہ ٔپے َ ِجس ہر نام ُسی ٔپے نم ا َند ایھب ۔۔
دنھّ د ّ

ਧੰਨੁ ਧੰਨੁ ਸੋ ਗੁਰਤਸਖੁ ਕਹੀਐ ਤਜਤਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵਾ ਕਤਰ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਲਇਆ ॥

نھ وس ُگر ِسکھ کہ ٔپے َ ِجں سیگؤر ویسا رک ہر نام لییا ۔۔
دنھّ د ّ

ਤਿਸੁ ਗੁਰਤਸਖ ਕੰਉ ਹੰਉ ਸਿਾ ਨਮਸਕਾਰੀ ਜੋ ਗੁਰ ਕੈ ਭਾਣੈ ਗੁਰਤਸਖੁ ਚਤਲਆ ॥੧੮॥

ئِس ُگرسِکھ ک ُپؤ ہپؤ دسا اکسمنری وج ُگر ےکَ اھب ئَے ُگر ِسکھ ایلچ ۔۔۱۸۔۔
ਸਲੋਕੁ ਮਃ ੩ ॥

ولسک م۳ :۔۔
ਮਨਹਤਿ ਤਕਨੈ ਨ ਪਾਇਓ ਸਭ ਥਕੇ ਕਰਮ ਕਮਾਇ ॥

مبہبھ ک ِ َپے ہن ناویئ سیھ ےکھت رکم امکۓ ۔۔

ਮਨਹਤਿ ਭੇਖ ਕਤਰ ਭਰਮਿੇ ਿੁਖੁ ਪਾਇਆ ਿੂਜੈ ਭਾਇ ॥

مبہب ب
ھ
ی
ک
چ
َ
ھ ھ رک رھبدمے ُدھک نانا ُدو َے اھبےئ ۔۔
ਤਰਤਧ ਤਸਤਧ ਸਭੁ ਮੋਹੁ ਹੈ ਨਾਮੁ ਨ ਵਸੈ ਮਤਨ ਆਇ ॥

رِدھ سِدھ سیھ ومہ ےہَ نام ہن و سَے نم ا ۓ ۔۔
ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਿੇ ਮਨੁ ਤਨਰਮਲੁ ਹੋਵੈ ਅਤਗਆਨੁ ਅੰਧੇਰਾ ਜਾਇ ॥

وہوے اایگن ادنھترا اجۓ ۔۔
ُگر ویسا ےت نم پِرلم َ

ਨਾਮੁ ਰਿਨੁ ਘਤਰ ਪਰਗਟੁ ਹੋਆ ਨਾਨਕ ਸਹਤਜ ਸਮਾਇ ॥੧॥

سہ
نام رنت رھگ رپگپ وہا نانک ج امسۓ ۔۔۱۔۔

ਮਃ ੩ ॥

م۳ :۔۔
ਸਬਿੈ ਸਾਿੁ ਨ ਆਇਓ ਨਾਤਮ ਨ ਲਗੋ ਤਪਆਰੁ ॥

دبسَے اصد ہن ا ویئ نام ہن وگل ایپر ۔۔
ਰਸਨਾ ਤਿਕਾ ਬੋਲਣਾ ਤਨਿ ਤਨਿ ਹੋਇ ਖੁਆਰੁ ॥

ک
رانس بھِکا وبانل پِپ پِپ وہۓ ُھؤار ۔۔

ਨਾਨਕ ਤਕਰਤਿ ਪਇਐ ਕਮਾਵਣਾ ਕੋਇ ਨ ਮੇਟਣਹਾਰੁ ॥੨॥

نانک کِرت نیپے َ امکونا وکۓ ہن مییبہار ۔۔۲۔۔
ਪਉੜੀ ॥

ئؤری ۔۔
ਧਨੁ ਧਨੁ ਸਿ ਪੁਰਖੁ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਮਾਰਾ ਤਜਿੁ ਤਮਤਲਐ ਹਮ ਕਉ ਸਾਂਤਿ ਆਈ ॥

دنھ دنھ ست ُپرھک سیگؤرو امہرا ِجت مِلیپے مہ کؤ ساپپ ا یئ ۔۔

ਧਨੁ ਧਨੁ ਸਿ ਪੁਰਖੁ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਮਾਰਾ ਤਜਿੁ ਤਮਤਲਐ ਹਮ ਹਤਰ ਭਗਤਿ ਪਾਈ ॥

دنھ دنھ ست ُپرھک سیگؤرو امہرا ِجت مِلیپے مہ ہر تگھب نایئ ۔۔

ਧਨੁ ਧਨੁ ਹਤਰ ਭਗਿੁ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਮਾਰਾ ਤਜਸ ਕੀ ਸੇਵਾ ਿੇ ਹਮ ਹਤਰ ਨਾਤਮ ਤਲਵ ਲਾਈ ॥

دنھ دنھ ہر تگھب سیگؤرو امہرا ِجس یک ویسا ےت مہ ہر نام لِؤ الیئ ۔۔

ਧਨੁ ਧਨੁ ਹਤਰ ਤਗਆਨੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਮਾਰਾ ਤਜਤਨ ਵੈਰੀ ਤਮਿੁ ਹਮ ਕਉ ਸਭ ਸਮ ਤਿਰਸਤਟ ਤਿਖਾਈ ॥

دنھ دنھ ہر گ ِیاین سیگؤرو امہرا نج وریی ِمتر مہ کؤ سیھ عمس د ِرست دِاھکیئ ۔۔
ਧਨੁ ਧਨੁ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤਮਿੁ ਹਮਾਰਾ ਤਜਤਨ ਹਤਰ ਨਾਮ ਤਸਉ ਹਮਾਰੀ ਪਰੀਤਿ ਬਣਾਈ ॥੧੯॥

دنھ دنھ سیگؤرو ِمتر امہرا ِجں ہر نام سِیؤ امہری رپپپ انبیئ ۔۔۱۹۔۔

ਸਲੋਕੁ ਮਃ ੧ ॥

ولسک م۱ :۔۔
ਘਰ ਹੀ ਮੁੰਤਧ ਤਵਿੇਤਸ ਤਪਰੁ ਤਨਿ ਝੂਰੇ ਸੰਮਹਾਲੇ ॥

س
چ
رھگ یہ مُیدھ وِدسی پِر پِپ ُھؤرے مھاےل ۔۔
ਤਮਲਤਿਆ ਤਢਲ ਨ ਹੋਵਈ ਜੇ ਨੀਅਤਿ ਰਾਤਸ ਕਰੇ ॥੧॥

مل ِدنا دھِل ہن وہویئ ےج نیپت راس رکے ۔۔۱۔۔
ਮਃ ੧ ॥

م۱ :۔۔
ਨਾਨਕ ਗਾਲੀ ਕੂੜੀਆ ਬਾਝੁ ਪਰੀਤਿ ਕਰੇਇ ॥

نانک اگیل ُکؤرنا ناھج رپپپ رکۓ ۔۔
ਤਿਚਰੁ ਜਾਣੈ ਭਲਾ ਕਤਰ ਤਜਚਰੁ ਲੇਵੈ ਿੇਇ ॥੨॥

ب
ِچر

چ
ب
اج ئَے ھال رک چر ویلَے دےئ ۔۔۲۔۔
ਪਉੜੀ ॥

ئؤری ۔۔
ਤਜਤਨ ਉਪਾਏ ਜੀਅ ਤਿਤਨ ਹਤਰ ਰਾਤਖਆ ॥

نج اُناےئ ایج پِں ہر راایھک ۔۔

ਅੰਤਮਰਿੁ ਸਚਾ ਨਾਉ ਭੋਜਨੁ ਚਾਤਖਆ ॥

ارمت اچس ناو وھبنج اچایھک ۔۔
ਤਿਪਤਿ ਰਹੇ ਆਘਾਇ ਤਮਟੀ ਭਭਾਤਖਆ ॥

ب
پِپت رےہ ا اھگۓ مِبی ھبھاایھک ۔۔

ਸਭ ਅੰਿਤਰ ਇਕੁ ਵਰਿੈ ਤਕਨੈ ਤਵਰਲੈ ਲਾਤਖਆ ॥

سیھ ادنر ا ِ ک ور َئے ک ِ َپے وِر لَے الایھک ۔۔

ਜਨ ਨਾਨਕ ਭਏ ਤਨਹਾਲੁ ਪਰਭ ਕੀ ਪਾਤਖਆ ॥੨੦॥

نج نانک ےئھب بِہال رپَھب یک ناایھک ۔۔۲۱۔۔
ਸਲੋਕੁ ਮਃ ੩ ॥

ولسک م۳ :۔۔
ਸਤਿਗੁਰ ਨੋ ਸਭੁ ਕੋ ਵੇਖਿਾ ਜੇਿਾ ਜਗਿੁ ਸੰਸਾਰੁ ॥

سیگؤر ون سیھ وک ونکھدا چ َییا تگج اسنسر ۔۔

ਤਿਿੈ ਮੁਕਤਿ ਨ ਹੋਵਈ ਤਜਚਰੁ ਸਬਤਿ ਨ ਕਰੇ ਵੀਚਾਰੁ ॥

چ
ب
ِد َھے مُکت ہن وہویئ ِ چر

دبس ہن رکے وبچار ۔۔

ਹਉਮੈ ਮੈਲੁ ਨ ਚੁਕਈ ਨਾਤਮ ਨ ਲਗੈ ਤਪਆਰੁ ॥

َ
ہؤ م َے مَیل ہن ُچکبی نام ہن لگے ایپر ۔۔

ਇਤਕ ਆਪੇ ਬਖਤਸ ਤਮਲਾਇਅਨੁ ਿੁਤਬਧਾ ਿਤਜ ਤਵਕਾਰ ॥

نک
ھ
م
ِ
اِک ا ےپ س النیئ ُددباھ جت وِاکر ۔۔

ਨਾਨਕ ਇਤਕ ਿਰਸਨੁ ਿੇਤਖ ਮਤਰ ਤਮਲੇ ਸਤਿਗੁਰ ਹੇਤਿ ਤਪਆਤਰ ॥੧॥

نانک اِک درنس دھکی رم مل ِے سیگؤر ہ َپت ایپر ۔۔۱۔۔
ਮਃ ੩ ॥

م۳ :۔۔
ਸਤਿਗੁਰੂ ਨ ਸੇਤਵਓ ਮੂਰਖ ਅੰਧ ਗਵਾਤਰ ॥

سیگؤرو ہن ویسِوی مُؤرھک ادنھ وگار ۔۔

ਿੂਜੈ ਭਾਇ ਬਹੁਿੁ ਿੁਖੁ ਲਾਗਾ ਜਲਿਾ ਕਰੇ ਪੁਕਾਰ ॥

ُدو َچے اھبےئ تہب ُدھک الاگ اتلج رکے ئُکار ۔۔

ਤਜਨ ਕਾਰਤਣ ਗੁਰੂ ਤਵਸਾਤਰਆ ਸੇ ਨ ਉਪਕਰੇ ਅੰਿੀ ਵਾਰ ॥

ِجں اکرن ُگؤ ُرو وِسارنا ےس ہن اُرکپے ایتن وار ۔۔

ਨਾਨਕ ਗੁਰਮਿੀ ਸੁਖੁ ਪਾਇਆ ਬਖਸੇ ਬਖਸਣਹਾਰ ॥੨॥

نک نک
نانک ُگریتم ُسکھ نانا ھسے ھسبہار ۔۔۲۔۔
ਪਉੜੀ ॥

ئؤری ۔۔
ਿੂ ਆਪੇ ਆਤਪ ਆਤਪ ਸਭੁ ਕਰਿਾ ਕੋਈ ਿੂਜਾ ਹੋਇ ਸੁ ਅਵਰੋ ਕਹੀਐ ॥

ئُؤ ا ےپ ا ت ا ت سیھ رکنا وکیئ ُدواج وہۓ وس اورو کہ ٔپے َ۔۔

ਹਤਰ ਆਪੇ ਬੋਲੈ ਆਤਪ ਬੁਲਾਵੈ ਹਤਰ ਆਪੇ ਜਤਲ ਥਤਲ ਰਤਵ ਰਹੀਐ ॥

الوے ہر ا ےپ لج لھت َروِ ر ہیپے ۔۔
ہر ا ےپ وب لَے ا ت ُن َ

ਹਤਰ ਆਪੇ ਮਾਰੈ ਹਤਰ ਆਪੇ ਛੋਿੈ ਮਨ ਹਤਰ ਸਰਣੀ ਪਤੜ ਰਹੀਐ ॥

وھچدے نم ہر رسین ڑپ ر ہیپے ۔۔
امرے ہر ا ےپ َ
ہر ا ےپ َ

ਹਤਰ ਤਬਨੁ ਕੋਈ ਮਾਤਰ ਜੀਵਾਤਲ ਨ ਸਕੈ ਮਨ ਹੋਇ ਤਨਤਚੰਿ ਤਨਸਲੁ ਹੋਇ ਰਹੀਐ ॥

ےکس نم وہۓ بِچِید ئِسل وہۓ ر ہیپے ۔۔
ہر پِں وکیئ امر ویجال ہن َ

ਉਿਤਿਆ ਬਹਤਿਆ ਸੁਤਿਆ ਸਿਾ ਸਿਾ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਤਧਆਈਐ ਜਨ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਤਖ ਹਤਰ ਲਹੀਐ
ੁ॥੨੧॥੧॥ ਸੁਧ

اُبُھ ِدنا بہدنا ُس ِییا دسا دسا ہر نام دایھ نیپے َ نج نانک ُگرمُکھ ہر لہی َپے ۔۔۲۱۔۔۱۔۔دسھ
ੴ ਸਤਿ ਨਾਮੁ ਕਰਿਾ ਪੁਰਖੁ ਤਨਰਭਉ ਤਨਰਵੈਰੁ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤਿ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪਰਸਾਤਿ ॥

َسیب
ب
ھ
ُ
گ
ں ر رپساد ۔۔
اِک اواکنر ست نام رکنا ُپرھک پِر ھؤ پِروری ااکل مُؤرت اوجین

ਸੋਰਤਿ ਮਹਲਾ ੧ ਘਰੁ ੧ ਚਉਪਿੇ ॥

وسرھٹ ہلحم  ۱رھگ  ۱جؤندے ۔۔
ਸਭਨਾ ਮਰਣਾ ਆਇਆ ਵੇਛੋੜਾ ਸਭਨਾਹ ॥

سبھیا رمنا ا نا ووھچیرا سبھیاہ ۔۔

ਪੁਛਹੁ ਜਾਇ ਤਸਆਤਣਆ ਆਗੈ ਤਮਲਣੁ ਤਕਨਾਹ ॥

ب
ُج
ل
م
ِ
ھ
ہ
ؤ اجۓ ا ےگ ں ک ِیاہ ۔۔

ਤਜਨ ਮੇਰਾ ਸਾਤਹਬੁ ਵੀਸਰੈ ਵਿੜੀ ਵੇਿਨ ਤਿਨਾਹ ॥੧॥

ِجں ریما اصجت ورسیے ودری وندن پ ِیاہ ۔۔۱۔۔
ਭੀ ਸਾਲਾਤਹਹੁ ਸਾਚਾ ਸੋਇ ॥

یھب ساال ِہہ ُؤ سااچ وسۓ ۔۔

ਜਾ ਕੀ ਨਿਤਰ ਸਿਾ ਸੁਖੁ ਹੋਇ ॥ ਰਹਾਉ ॥

اج یک دنر دسا ُسکھ وہۓ ۔۔راہو۔۔

ਵਿਾ ਕਤਰ ਸਾਲਾਹਣਾ ਹੈ ਭੀ ਹੋਸੀ ਸੋਇ ॥

ےہ یھب وہیس وسۓ ۔۔
ودا رک ساالانہ َ
ਸਭਨਾ ਿਾਿਾ ਏਕੁ ਿੂ ਮਾਣਸ ਿਾਤਿ ਨ ਹੋਇ ॥

سبھیا دانا انک ئُؤ امسن دات ہن وہۓ ۔۔
ਜੋ ਤਿਸੁ ਭਾਵੈ ਸੋ ਥੀਐ ਰੰਨ ਤਕ ਰੁੰਨੈ ਹੋਇ ॥੨॥

ب
ّ
ھی
ئ
پ
وج ئِس اھبوے وس ے ر ّن ےک ُر ے َ وہۓ ۔۔۲۔۔
ਧਰਿੀ ਉਪਤਰ ਕੋਟ ਗੜ ਕੇਿੀ ਗਈ ਵਜਾਇ ॥

درھیت اُرپ وکت گر َ
کیبی یئگ واجےئ ۔۔

ਜੋ ਅਸਮਾਤਨ ਨ ਮਾਵਨੀ ਤਿਨ ਨਤਕ ਨਥਾ ਪਾਇ ॥

وج اامسن ہن اموین پِں نک اھتن ناۓ ۔۔

ਜੇ ਮਨ ਜਾਣਤਹ ਸੂਲੀਆ ਕਾਹੇ ਤਮਿਾ ਖਾਤਹ ॥੩॥

ےج نم اجہنِ سُؤلییا اکےہ مِبھا اھکہِ۔۔۳۔۔
ਨਾਨਕ ਅਉਗੁਣ ਜੇਿੜੇ ਿੇਿੇ ਗਲੀ ਜੰਜੀਰ ॥

جب
نانک او ُگں جیترے نیپے یلگ چتر ۔۔

ਜੇ ਗੁਣ ਹੋਤਨ ਿ ਕਟੀਅਤਨ ਸੇ ਭਾਈ ਸੇ ਵੀਰ ॥

کی
ےج ُگں وہن ت ییں ےس اھبیئ ےس وری ۔۔
ਅਗੈ ਗਏ ਨ ਮੰਨੀਅਤਨ ਮਾਤਰ ਕਢਹੁ ਵੇਪੀਰ ॥੪॥੧॥

میّ
ا َگے ےئگ ہن ییں امر ڈکھہؤ وپ ِیتر ۔۔۴۔۔۱۔۔
ਸੋਰਤਿ ਮਹਲਾ ੧ ਘਰੁ ੧ ॥

وسرھٹ ہلحم  ۱رھگ ۱۔۔
ਮਨੁ ਹਾਲੀ ਤਕਰਸਾਣੀ ਕਰਣੀ ਸਰਮੁ ਪਾਣੀ ਿਨੁ ਖੇਿੁ ॥

نم اہیل کِرساین رکین رسم ناین نت تیھک ۔۔
ਨਾਮੁ ਬੀਜੁ ਸੰਿੋਖੁ ਸੁਹਾਗਾ ਰਖੁ ਗਰੀਬੀ ਵੇਸੁ ॥

نام جیب وتنسھک ُسہااگ رھک رگیبی وسی ۔۔
ਭਾਉ ਕਰਮ ਕਤਰ ਜੰਮਸੀ ਸੇ ਘਰ ਭਾਗਿ ਿੇਖੁ ॥੧॥

چ
م
س
ّ
اھبو رکم رک ی ےس رھگ اھبھٹگ دھکی ۔۔۱۔۔
ਬਾਬਾ ਮਾਇਆ ਸਾਤਥ ਨ ਹੋਇ ॥

نانا امنا ساھت ہن وہۓ ۔۔

ਇਤਨ ਮਾਇਆ ਜਗੁ ਮੋਤਹਆ ਤਵਰਲਾ ਬੂਝੈ ਕੋਇ ॥ ਰਹਾਉ ॥

چ
اِن امنا چگ ومایہ وِرال وب َھے وکۓ ۔۔راہو۔۔
ਹਾਣੁ ਹਟੁ ਕਤਰ ਆਰਜਾ ਸਚੁ ਨਾਮੁ ਕਤਰ ਵਥੁ ॥

اہن ہت رک ا راج چس نام رک وھت ۔۔
ਸੁਰਤਿ ਸੋਚ ਕਤਰ ਭਾਂਿਸਾਲ ਤਿਸੁ ਤਵਤਚ ਤਿਸ ਨੋ ਰਖੁ ॥

ُسرت وسچ رک اھبندسال ئِس وِچ ئِس ون رھک ۔۔

ਵਣਜਾਤਰਆ ਤਸਉ ਵਣਜੁ ਕਤਰ ਲੈ ਲਾਹਾ ਮਨ ਹਸੁ ॥੨॥

واجنرنا سِیؤ وجن رک لَے الاہ نم سہ ۔۔۲۔۔
ਸੁਤਣ ਸਾਸਿ ਸਉਿਾਗਰੀ ਸਿੁ ਘੋੜੇ ਲੈ ਚਲੁ ॥

ُسں ساست سَؤدارگی ست وھگرے لَے لچ ۔۔
ਖਰਚੁ ਬੰਨੁ ਚੰਤਗਆਈਆ ਮਿੁ ਮਨ ਜਾਣਤਹ ਕਲੁ ॥

ہہن لک ۔۔
رھکچ نبّ ایگنچایئ مت نم اج ِ
ਤਨਰੰਕਾਰ ਕੈ ਿੇਤਸ ਜਾਤਹ ਿਾ ਸੁਤਖ ਲਹਤਹ ਮਹਲੁ ॥੩॥

پِراکنر ےکَ دسی اجہِ نا ُسکھ لہہہ لحم ۔۔۳۔۔

ਲਾਇ ਤਚਿੁ ਕਤਰ ਚਾਕਰੀ ਮੰਤਨ ਨਾਮੁ ਕਤਰ ਕੰਮੁ ॥

ّک
ال ِئے ِجت رک اچرکی نمّ نام رک م ۔۔

ਬੰਨੁ ਬਿੀਆ ਕਤਰ ਧਾਵਣੀ ਿਾ ਕੋ ਆਖੈ ਧੰਨੁ ॥

نبّ دبِنا رک داھوین نا وک ا ےھک دنھّ ۔۔
ਨਾਨਕ ਵੇਖੈ ਨਿਤਰ ਕਤਰ ਚੜੈ ਚਵਗਣ ਵੰਨੁ ॥੪॥੨॥

نانک وےھکی دنر رک ڑچَے َج َؤنگ و ّن ۔۔۴۔۔۲۔۔

ਸੋਰਤਿ ਮਃ ੧ ਚਉਿੁਕੇ ॥

وسرھٹ م ۱ :جؤ نُکے ۔۔

ਮਾਇ ਬਾਪ ਕੋ ਬੇਟਾ ਨੀਕਾ ਸਸੁਰੈ ਚਿੁਰੁ ਜਵਾਈ ॥

امےئ نات وک اٹیب اکین سس َُرے چتُر وجایئ ۔۔

ਬਾਲ ਕੰਤਨਆ ਕੌ ਬਾਪੁ ਤਪਆਰਾ ਭਾਈ ਕੌ ਅਤਿ ਭਾਈ ॥

نال کیّیا وک نات ایپرا اھبیئ وک ات اھبیئ ۔۔
ਹੁਕਮੁ ਭਇਆ ਬਾਹਰੁ ਘਰੁ ਛੋਤਿਆ ਤਖਨ ਮਤਹ ਭਈ ਪਰਾਈ ॥

ک
ک
ُچ م ایھب ناہر رھگ وھچدنا ھِں ہہم یئھب رپایئ ۔۔

ਨਾਮੁ ਿਾਨੁ ਇਸਨਾਨੁ ਨ ਮਨਮੁਤਖ ਤਿਿੁ ਿਤਨ ਧੂਤੜ ਧੁਮਾਈ ॥੧॥

مب
نام دان اِانسن ہن مُکھ پِپ نت دھُؤر د ُھمایئ ۔۔۱۔۔
ਮਨੁ ਮਾਤਨਆ ਨਾਮੁ ਸਖਾਈ ॥

نم اماین نام اھکسیئ ۔۔
ਪਾਇ ਪਰਉ ਗੁਰ ਕੈ ਬਤਲਹਾਰੈ ਤਜਤਨ ਸਾਚੀ ਬੂਝ ਬੁਝਾਈ ॥ ਰਹਾਉ ॥

ب
اہلبرے ِجں سایچ ئُؤھج ُجھایئ ۔۔راہو۔۔
ناۓ رپو ُگر َ
ےک َ
ਜਗ ਤਸਉ ਝੂਿ ਪਰੀਤਿ ਮਨੁ ਬੇਤਧਆ ਜਨ ਤਸਉ ਵਾਿੁ ਰਚਾਈ ॥

چ
چگ سِیؤ ُھؤھٹ رپِپپ نم دیبایھ ِجں سِیؤ واد راچیئ ۔۔
ਮਾਇਆ ਮਗਨੁ ਅਤਹਤਨਤਸ ਮਗੁ ਜੋਹੈ ਨਾਮੁ ਨ ਲੇਵੈ ਮਰੈ ਤਬਖੁ ਖਾਈ ॥

امنا نگم اہیِس گم وج َہے نام ہن ویلَے م َ َرے نِکھ اھکیئ ۔۔
ਗੰਧਣ ਵੈਤਣ ਰਿਾ ਤਹਿਕਾਰੀ ਸਬਿੈ ਸੁਰਤਿ ਨ ਆਈ ॥

دنگنھ ونی رنا ِہپکاری دبسَے ُسرت ہن ا یئ ۔۔

ਰੰਤਗ ਨ ਰਾਿਾ ਰਤਸ ਨਹੀ ਬੇਤਧਆ ਮਨਮੁਤਖ ਪਤਿ ਗਵਾਈ ॥੨॥

مب
م
ک
پ
ُ
رنگ ہن رانا رس یہن دیبایھ ھ پ وگَایئ ۔۔۲۔۔

ਸਾਧ ਸਭਾ ਮਤਹ ਸਹਜੁ ਨ ਚਾਤਖਆ ਤਜਹਬਾ ਰਸੁ ਨਹੀ ਰਾਈ ॥

سہ
سادھ اھبس ہہم ج ہن اچایھک چہیا رس یہن رایئ ۔۔

ਮਨੁ ਿਨੁ ਧਨੁ ਅਪੁਨਾ ਕਤਰ ਜਾਤਨਆ ਿਰ ਕੀ ਖਬਤਰ ਨ ਪਾਈ ॥

ک
نم نت دنھ اانپ رک اجاین در یک ھتر ہن نایئ ۔۔

ਅਖੀ ਮੀਤਟ ਚਤਲਆ ਅੰਤਧਆਰਾ ਘਰੁ ਿਰੁ ਤਿਸੈ ਨ ਭਾਈ ॥

ایھک ِمپت ایلچ ادنایھرا رھگ در ِد سَے ہن اھبیئ ۔۔

ਜਮ ਿਤਰ ਬਾਧਾ ਿਉਰ ਨ ਪਾਵੈ ਅਪੁਨਾ ਕੀਆ ਕਮਾਈ ॥੩॥

ب
مج در ناداھ ھؤر ہن نا َوے اانپ ک ِیا امکیئ ۔۔۳۔۔

ਨਿਤਰ ਕਰੇ ਿਾ ਅਖੀ ਵੇਖਾ ਕਹਣਾ ਕਥਨੁ ਨ ਜਾਈ ॥

کب
ھ
دنر رکے نا ایھک واھکی انہک ں ہن اجیئ ۔۔

ਕੰਨੀ ਸੁਤਣ ਸੁਤਣ ਸਬਤਿ ਸਲਾਹੀ ਅੰਤਮਰਿੁ ਤਰਿੈ ਵਸਾਈ ॥

ّکبی ُسں ُسں دبس صالیح ارمِت ر َِدے وسایئ ۔۔
ਤਨਰਭਉ ਤਨਰੰਕਾਰੁ ਤਨਰਵੈਰੁ ਪੂਰਨ ਜੋਤਿ ਸਮਾਈ ॥

ب
پِر ھؤ پِراکنر پِروری ئُؤرن وجت امسیئ ۔۔

ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਤਵਣੁ ਭਰਮੁ ਨ ਭਾਗੈ ਸਤਚ ਨਾਤਮ ਵਤਿਆਈ ॥੪॥੩॥

نانک ُگر وِن رھبم ہن اھب َگے چس نام ودنایئ ۔۔۴۔۔۳۔۔
ਸੋਰਤਿ ਮਹਲਾ ੧ ਿੁਿੁਕੇ ॥

وسرھٹ ہلحم ُ ۱د نُکے ۔۔

ਪੁੜੁ ਧਰਿੀ ਪੁੜੁ ਪਾਣੀ ਆਸਣੁ ਚਾਤਰ ਕੁੰਟ ਚਉਬਾਰਾ ॥

ُپر درھیت ُپر ناین ا نس اچر کُپت جؤنارا ۔۔

ਸਗਲ ਭਵਣ ਕੀ ਮੂਰਤਿ ਏਕਾ ਮੁਤਖ ਿੇਰੈ ਟਕਸਾਲਾ ॥੧॥

ب
لگس َھؤن یک مُؤرت ااکی مُکھ ریتَے اسکٹال ۔۔۱۔۔
ਮੇਰੇ ਸਾਤਹਬਾ ਿੇਰੇ ਚੋਜ ਤਵਿਾਣਾ ॥

ریمے اصجِیہ ریتے وچچ وِدانا ۔۔
ਜਤਲ ਥਤਲ ਮਹੀਅਤਲ ਭਤਰਪੁਤਰ ਲੀਣਾ ਆਪੇ ਸਰਬ ਸਮਾਣਾ ॥ ਰਹਾਉ ॥

م
لج لھت ہییل رھب ُپر لِییا ا ےپ رست امسنا ۔۔راہو۔۔
ਜਹ ਜਹ ਿੇਖਾ ਿਹ ਜੋਤਿ ਿੁਮਾਰੀ ਿੇਰਾ ਰੂਪੁ ਤਕਨੇਹਾ ॥

ہہج ہہج داھکی ہہت وجت ُبماری ریتا ُروت کِیبہا ۔۔
ਇਕਿੁ ਰੂਤਪ ਤਿਰਤਹ ਪਰਛੰਨਾ ਕੋਇ ਨ ਤਕਸ ਹੀ ਜੇਹਾ ॥੨॥

ب
اِتک ُروت ھِرہِ رپچھیّا وکۓ ہن کِس یہ ج َبہا ۔۔۲۔۔
ਅੰਿਜ ਜੇਰਜ ਉਿਭੁਜ ਸੇਿਜ ਿੇਰੇ ਕੀਿੇ ਜੰਿਾ ॥

سیب
چت پ ُبھ
َ
ک
ی
پ
ِ
اندچ َرچ ا ُ ج ج ریتے ے اتنج ۔۔

ਏਕੁ ਪੁਰਬੁ ਮੈ ਿੇਰਾ ਿੇਤਖਆ ਿੂ ਸਭਨਾ ਮਾਤਹ ਰਵੰਿਾ ॥੩॥

انک ُپرت م َے ریتا دنکھیا ئُؤ سبھیا امہِ َر َواتن ۔۔۳۔۔

ਿੇਰੇ ਗੁਣ ਬਹੁਿੇ ਮੈ ਏਕੁ ਨ ਜਾਤਣਆ ਮੈ ਮੂਰਖ ਤਕਛੁ ਿੀਜੈ ॥

ک
ریتے ُگں بہپے م َے انک ہن اجاین م َے مُؤرھک ِچھ د بج َے ۔۔
ਪਰਣਵਤਿ ਨਾਨਕ ਸੁਤਣ ਮੇਰੇ ਸਾਤਹਬਾ ਿੁਬਿਾ ਪਥਰੁ ਲੀਜੈ ॥੪॥੪॥

رپونِت نانک ُسں ریمے اصجِیہ ُددبا رھتپ لبج َے ۔۔۴۔۔۴۔۔

ਸੋਰਤਿ ਮਹਲਾ ੧ ॥

وسرھٹ ہلحم ۱۔۔
ਹਉ ਪਾਪੀ ਪਤਿਿੁ ਪਰਮ ਪਾਖੰਿੀ ਿੂ ਤਨਰਮਲੁ ਤਨਰੰਕਾਰੀ ॥

ہؤ نایپ تتپ رپم ناڈنھکی ئُؤ پِرلم پِراکنری ۔۔

ਅੰਤਮਰਿੁ ਚਾਤਖ ਪਰਮ ਰਤਸ ਰਾਿੇ ਿਾਕੁਰ ਸਰਤਣ ਿੁਮਾਰੀ ॥੧॥

ارمِت اچھک رپم رس راےت اھٹ ُکر رسن ُبماری ۔۔۱۔۔
ਕਰਿਾ ਿੂ ਮੈ ਮਾਣੁ ਤਨਮਾਣੇ ॥

رکنا ئُؤ م َے امن بِماےن ۔۔

ਮਾਣੁ ਮਹਿੁ ਨਾਮੁ ਧਨੁ ਪਲੈ ਸਾਚੈ ਸਬਤਿ ਸਮਾਣੇ ॥ ਰਹਾਉ ॥

امن تہم نام دنھ نلَے سا َچے دبس امسےن ۔۔راہو۔۔
ਿੂ ਪੂਰਾ ਹਮ ਊਰੇ ਹੋਛੇ ਿੂ ਗਉਰਾ ਹਮ ਹਉਰੇ ॥

ئُؤ ئُؤرا مہ اُورے وہےھچ ئُؤ گؤرا مہ ہؤرے ۔۔
ਿੁਝ ਹੀ ਮਨ ਰਾਿੇ ਅਤਹਤਨਤਸ ਪਰਭਾਿੇ ਹਤਰ ਰਸਨਾ ਜਤਪ ਮਨ ਰੇ ॥੨॥

ُب
چھ یہ نم راےت اہیِس رپاھبےت ہر رانس جت نم رے ۔۔۲۔۔
ਿੁਮ ਸਾਚੇ ਹਮ ਿੁਮ ਹੀ ਰਾਚੇ ਸਬਤਿ ਭੇਤਿ ਿੁਤਨ ਸਾਚੇ ॥

ب
ُب
ُب
ھ
ُ
م ساےچ مہ م یہ راےچ دبس دیھب ں ساےچ ۔۔
ਅਤਹਤਨਤਸ ਨਾਤਮ ਰਿੇ ਸੇ ਸੂਚੇ ਮਤਰ ਜਨਮੇ ਸੇ ਕਾਚੇ ॥੩॥

اہیِس نام رےت ےس سُؤےچ رم جبمے ےس اکےچ ۔۔۳۔۔
ਅਵਰੁ ਨ ਿੀਸੈ ਤਕਸੁ ਸਾਲਾਹੀ ਤਿਸਤਹ ਸਰੀਕੁ ਨ ਕੋਈ ॥

ا َور ہن د ئ َسے کِس اصالیح ئِسہہ رسنک ہن وکیئ ۔۔

ਪਰਣਵਤਿ ਨਾਨਕੁ ਿਾਸਤਨ ਿਾਸਾ ਗੁਰਮਤਿ ਜਾਤਨਆ ਸੋਈ ॥੪॥੫॥

رپونِت نانک دانس داسا ُگرمت اجاین وسیئ ۔۔۴۔۔۵۔۔
ਸੋਰਤਿ ਮਹਲਾ ੧ ॥

وسرھٹ ہلحم ۱۔۔
ਅਲਖ ਅਪਾਰ ਅਗੰਮ ਅਗੋਚਰ ਨਾ ਤਿਸੁ ਕਾਲੁ ਨ ਕਰਮਾ ॥

اھکل انار امگّ اوگرچ ہن ئِس اکل ہن رکام ۔۔

ਜਾਤਿ ਅਜਾਤਿ ਅਜੋਨੀ ਸੰਭਉ ਨਾ ਤਿਸੁ ਭਾਉ ਨ ਭਰਮਾ ॥੧॥

سمب
اجت ااجت اوجین ھؤ ہن ئِس اھبو ہن رھبام ۔۔۱۔۔
ਸਾਚੇ ਸਤਚਆਰ ਤਵਟਹੁ ਕੁਰਬਾਣੁ ॥

ساےچ سچیار وِوہٹ قُرنان ۔۔

ਨਾ ਤਿਸੁ ਰੂਪ ਵਰਨੁ ਨਹੀ ਰੇਤਖਆ ਸਾਚੈ ਸਬਤਿ ਨੀਸਾਣੁ ॥ ਰਹਾਉ ॥

ہن ئِس ُروت ورن یہن رنکھیا سا َچے دبس اسینن ۔۔راہو۔۔
ਨਾ ਤਿਸੁ ਮਾਿ ਤਪਿਾ ਸੁਿ ਬੰਧਪ ਨਾ ਤਿਸੁ ਕਾਮੁ ਨ ਨਾਰੀ ॥

ہن ئِس امت پِیا ُست دنبھت ہن ئِس اکم ہن ناری ۔۔

ਅਕੁਲ ਤਨਰੰਜਨ ਅਪਰ ਪਰੰਪਰੁ ਸਗਲੀ ਜੋਤਿ ਿੁਮਾਰੀ ॥੨॥

لقع پِرنجن ارپ رپَرپم سگلی وجت ُبماری ۔۔۲۔۔

ਘਟ ਘਟ ਅੰਿਤਰ ਬਰਹਮੁ ਲੁਕਾਇਆ ਘਤਟ ਘਤਟ ਜੋਤਿ ਸਬਾਈ ॥

ٹھگ ٹھگ ارتن پرمہ لُکانا ٹھگ ٹھگ وجت ابسیئ ۔۔

ਬਜਰ ਕਪਾਟ ਮੁਕਿੇ ਗੁਰਮਿੀ ਤਨਰਭੈ ਿਾੜੀ ਲਾਈ ॥੩॥

ب
رجب اپکت مُکپے ُگریتم پِر َھے ناری الیئ ۔۔۳۔۔

ਜੰਿ ਉਪਾਇ ਕਾਲੁ ਤਸਤਰ ਜੰਿਾ ਵਸਗਤਿ ਜੁਗਤਿ ਸਬਾਈ ॥

جپت اُناے اکل سِر اتنج وسگت ُچگت ابسیئ ۔۔
ਸਤਿਗੁਰੁ ਸੇਤਵ ਪਿਾਰਥੁ ਪਾਵਤਹ ਛੂਟਤਹ ਸਬਿੁ ਕਮਾਈ ॥੪॥

چ
ویس ندارھت ناوہِ ُھؤبَہہ دبس امکیئ ۔۔۴۔۔
سیگؤر َ
ਸੂਚੈ ਭਾਿੈ ਸਾਚੁ ਸਮਾਵੈ ਤਵਰਲੇ ਸੂਚਾਚਾਰੀ ॥

امسوے وِرےل سُؤاچاچری ۔۔
سُؤ َچے َ
اھبدے ساچ َ
ਿੰਿੈ ਕਉ ਪਰਮ ਿੰਿੁ ਤਮਲਾਇਆ ਨਾਨਕ ਸਰਤਣ ਿੁਮਾਰੀ ॥੫॥੬॥

نی َپے کؤ رپم تنت مِالنا نانک رسن ُبماری ۔۔۵۔۔۶۔۔
ਸੋਰਤਿ ਮਹਲਾ ੧ ॥

وسرھٹ ہلحم ۱۔۔
ਤਜਉ ਮੀਨਾ ਤਬਨੁ ਪਾਣੀਐ ਤਿਉ ਸਾਕਿੁ ਮਰੈ ਤਪਆਸ ॥

ِج ٔپؤ مِییا پِں نا نی َپے پپؤ ساطق م َ َرے ایپس ۔۔

ਤਿਉ ਹਤਰ ਤਬਨੁ ਮਰੀਐ ਰੇ ਮਨਾ ਜੋ ਤਬਰਥਾ ਜਾਵੈ ਸਾਸੁ ॥੧॥

پ
اجوے ساس ۔۔۱۔۔
پپؤ ہر ِں رم پپے رے انم وج پِراھت َ
ਮਨ ਰੇ ਰਾਮ ਨਾਮ ਜਸੁ ਲੇਇ ॥

نم رے رام نام سج ےئل ۔۔
ਤਬਨੁ ਗੁਰ ਇਹੁ ਰਸੁ ਤਕਉ ਲਹਉ ਗੁਰੁ ਮੇਲੈ ਹਤਰ ਿੇਇ ॥ ਰਹਾਉ ॥

پِں ُگر اوہی رس کپؤ لہؤ ُگر میلَے ہر دےئ ۔۔راہو۔۔
ਸੰਿ ਜਨਾ ਤਮਲੁ ਸੰਗਿੀ ਗੁਰਮੁਤਖ ਿੀਰਥੁ ਹੋਇ ॥

سیت انج مِل یتگنس ُگرمُکھ ریتھت وہۓ ۔۔

ਅਿਸਤਿ ਿੀਰਥ ਮਜਨਾ ਗੁਰ ਿਰਸੁ ਪਰਾਪਤਿ ਹੋਇ ॥੨॥

ب
ھ
م
ُ
سی
گ
پ
چ
ا ھ ریتھت یا ر درس رپا پ وہۓ ۔۔۲۔۔
ਤਜਉ ਜੋਗੀ ਜਿ ਬਾਹਰਾ ਿਪੁ ਨਾਹੀ ਸਿੁ ਸੰਿੋਖੁ ॥

ویج وجیگ جت ناہرا پپ نایہ ست وتنسھک ۔۔
ਤਿਉ ਨਾਮੈ ਤਬਨੁ ਿੇਹੁਰੀ ਜਮੁ ਮਾਰੈ ਅੰਿਤਰ ਿੋਖੁ ॥੩॥

پ
امرے ارتن دوھک ۔۔۳۔۔
پپؤ نا م َے ِں دب ُہری مج َ
ਸਾਕਿ ਪਰੇਮੁ ਨ ਪਾਈਐ ਹਤਰ ਪਾਈਐ ਸਤਿਗੁਰ ਭਾਇ ॥

ساطق رپمی ہن نا پپَے ہر نا پپَے سیگؤر اھبےئ ۔۔

ਸੁਖ ਿੁਖ ਿਾਿਾ ਗੁਰੁ ਤਮਲੈ ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਤਸਿਤਿ ਸਮਾਇ ॥੪॥੭॥

ُسکھ ُدھک دانا ُگر ملَ ِے وہک نانک صِفت امسۓ ۔۔۴۔۔۷۔۔
ਸੋਰਤਿ ਮਹਲਾ ੧ ॥

وسرھٹ ہلحم ۱۔۔
ਿੂ ਪਰਭ ਿਾਿਾ ਿਾਤਨ ਮਤਿ ਪੂਰਾ ਹਮ ਥਾਰੇ ਭੇਖਾਰੀ ਜੀਉ ॥

بھ
ک
ی
ج
پ
َ
ئُؤ رپَھب دانا دان مت ئُؤرا مہ اھترے ھاری ؤ ۔۔
ਮੈ ਤਕਆ ਮਾਗਉ ਤਕਛੁ ਤਥਰੁ ਨ ਰਹਾਈ ਹਤਰ ਿੀਜੈ ਨਾਮੁ ਤਪਆਰੀ ਜੀਉ ॥੧॥

ک ب
م َے ایک امگؤ ِچھ ھِر ہن راہیئ ہر د بج َے نام ایپری جپؤ ۔۔۱۔۔
ਘਤਟ ਘਤਟ ਰਤਵ ਰਤਹਆ ਬਨਵਾਰੀ ॥

ٹھگ ٹھگ َروِ رایہ ونباری ۔۔
ਜਤਲ ਥਤਲ ਮਹੀਅਤਲ ਗੁਪਿੋ ਵਰਿੈ ਗੁਰ ਸਬਿੀ ਿੇਤਖ ਤਨਹਾਰੀ ਜੀਉ ॥ ਰਹਾਉ ॥

م
لج لھت ہییل ُگیپؤ ور ئَے ُگر دبسی دھکی بِہاری جپؤ ۔۔راہو۔۔

ਮਰਿ ਪਇਆਲ ਅਕਾਸੁ ਤਿਖਾਇਓ ਗੁਤਰ ਸਤਿਗੁਤਰ ਤਕਰਪਾ ਧਾਰੀ ਜੀਉ ॥

رمت ایپل ااکس دِاھکویئ ُگر سیگؤر کِرنا داھری جپؤ ۔۔

ਸੋ ਬਰਹਮੁ ਅਜੋਨੀ ਹੈ ਭੀ ਹੋਨੀ ਘਟ ਭੀਿਤਰ ਿੇਖੁ ਮੁਰਾਰੀ ਜੀਉ ॥੨॥

ےہ یھب وہین ٹھگ رتیھب دھکی مُراری جپؤ ۔۔۲۔۔
وس پرمہ اوجین َ
ਜਨਮ ਮਰਨ ਕਉ ਇਹੁ ਜਗੁ ਬਪੁੜੋ ਇਤਨ ਿੂਜੈ ਭਗਤਿ ਤਵਸਾਰੀ ਜੀਉ ॥

منج رمن کؤ اوہی چگ نتُرو اِن ُدو َچے تگھب وِساری جپؤ ۔۔

ਸਤਿਗੁਰੁ ਤਮਲੈ ਿ ਗੁਰਮਤਿ ਪਾਈਐ ਸਾਕਿ ਬਾਜੀ ਹਾਰੀ ਜੀਉ ॥੩॥

سیگؤر ملَ ِے ت ُگرمت نا پپَے ساطق نایج اہری جپؤ ۔۔۳۔۔

ਸਤਿਗੁਰ ਬੰਧਨ ਿੋਤੜ ਤਨਰਾਰੇ ਬਹੁਤੜ ਨ ਗਰਭ ਮਝਾਰੀ ਜੀਉ ॥

م
سیگؤر دنبنھ وتر پِرارے َہ ُہر ہن رگھب جھاری جپؤ ۔۔

ਨਾਨਕ ਤਗਆਨ ਰਿਨੁ ਪਰਗਾਤਸਆ ਹਤਰ ਮਤਨ ਵਤਸਆ ਤਨਰੰਕਾਰੀ ਜੀਉ ॥੪॥੮॥

نانک گ ِیان رنت رپاگایس ہر نم وایس پِراکنری جپؤ ۔۔۴۔۔۸۔۔
ਸੋਰਤਿ ਮਹਲਾ ੧ ॥

وسرھٹ ہلحم ۱۔۔
ਤਜਸੁ ਜਲ ਤਨਤਧ ਕਾਰਤਣ ਿੁਮ ਜਤਗ ਆਏ ਸੋ ਅੰਤਮਰਿੁ ਗੁਰ ਪਾਹੀ ਜੀਉ ॥

ُب
سج لج ن ِدھ اکرن م چگ ا ےئ وس ارمت ُگر نایہ جپؤ ۔۔
ਛੋਿਹੁ ਵੇਸੁ ਭੇਖ ਚਿੁਰਾਈ ਿੁਤਬਧਾ ਇਹੁ ਿਲੁ ਨਾਹੀ ਜੀਉ ॥੧॥

ب
ھ
ی
ک
ج
پ
چ
ت
ُ
وھچد ُہ وسی ھ رایئ ُددباھ اوہی لھپ نایہ ؤ ۔۔۱۔۔
ਮਨ ਰੇ ਤਥਰੁ ਰਹੁ ਮਿੁ ਕਿ ਜਾਹੀ ਜੀਉ ॥

ب
نم رے ھِر روہ مت تک اجیہ جپؤ ۔۔

ਬਾਹਤਰ ਢੂਢਿ ਬਹੁਿੁ ਿੁਖੁ ਪਾਵਤਹ ਘਤਰ ਅੰਤਮਰਿੁ ਘਟ ਮਾਹੀ ਜੀਉ ॥ ਰਹਾਉ ॥

ناہر ُدوھدھت تہب ُدھک ناوہِ رھگ ارمِت ٹھگ امیہ جپؤ ۔۔راہو۔۔
ਅਵਗੁਣ ਛੋਤਿ ਗੁਣਾ ਕਉ ਧਾਵਹੁ ਕਤਰ ਅਵਗੁਣ ਪਛੁਿਾਹੀ ਜੀਉ ॥

ا َونگ وھچد ُگیا کؤ داھووہ رک ا َونگ اتھچپیہ جپؤ ۔۔

ਸਰ ਅਪਸਰ ਕੀ ਸਾਰ ਨ ਜਾਣਤਹ ਤਿਤਰ ਤਿਤਰ ਕੀਚ ਬੁਿਾਹੀ ਜੀਉ ॥੨॥

ب ب
ہہن ھِر ھِر چیک ُندایہ جپؤ ۔۔۲۔۔
رس ارسپ یک سار ہن اج ِ
ਅੰਿਤਰ ਮੈਲੁ ਲੋਭ ਬਹੁ ਝੂਿੇ ਬਾਹਤਰ ਨਾਵਹੁ ਕਾਹੀ ਜੀਉ ॥

چ
ارتن مَیل ولھب وہب ُھؤےھٹ ناہر ناووہ اکیہ جپؤ ۔۔

ਤਨਰਮਲ ਨਾਮੁ ਜਪਹੁ ਸਿ ਗੁਰਮੁਤਖ ਅੰਿਰ ਕੀ ਗਤਿ ਿਾਹੀ ਜੀਉ ॥੩॥

پِرلم نام جبہؤ دص ُگرمُکھ ارتن یک گپ نایہ جپؤ ۔۔۳۔۔

ਪਰਹਤਰ ਲੋਭੁ ਤਨੰਿਾ ਕੂੜੁ ਤਿਆਗਹੁ ਸਚੁ ਗੁਰ ਬਚਨੀ ਿਲੁ ਪਾਹੀ ਜੀਉ ॥

رپہر ولھب پِیدا ُکؤر پ ِیاہگُ چس ُگر ینچب لھپ نایہ جپؤ ۔۔

ਤਜਉ ਭਾਵੈ ਤਿਉ ਰਾਖਹੁ ਹਤਰ ਜੀਉ ਜਨ ਨਾਨਕ ਸਬਤਿ ਸਲਾਹੀ ਜੀਉ ॥੪॥੯॥

ک
ویج اھبوے پپؤ را ھہؤ ہر جپؤ نج نانک دبس صالیح جپؤ ۔۔۴۔۔۹۔۔
ਸੋਰਤਿ ਮਹਲਾ ੧ ਪੰਚਪਿੇ ॥

وسرھٹ ہلحم  ۱پبچیدے ۔۔

ਅਪਨਾ ਘਰੁ ਮੂਸਿ ਰਾਤਖ ਨ ਸਾਕਤਹ ਕੀ ਪਰ ਘਰੁ ਜੋਹਨ ਲਾਗਾ ॥

ہہک یک رپ رھگ وجنہ الاگ ۔۔
اانپ رھگ مُؤست راھک ہن سا ِ
ਘਰੁ ਿਰੁ ਰਾਖਤਹ ਜੇ ਰਸੁ ਚਾਖਤਹ ਜੋ ਗੁਰਮੁਤਖ ਸੇਵਕੁ ਲਾਗਾ ॥੧॥

رھگ در راکھہہ ےج رس اچکھہ ِہ وج ُگرمُکھ ویسک الاگ ۔۔۱۔۔

ਮਨ ਰੇ ਸਮਝੁ ਕਵਨ ਮਤਿ ਲਾਗਾ ॥

نم رے ھجمس وکَن مت الاگ ۔۔
ਨਾਮੁ ਤਵਸਾਤਰ ਅਨ ਰਸ ਲੋਭਾਨੇ ਤਿਤਰ ਪਛੁਿਾਤਹ ਅਭਾਗਾ ॥ ਰਹਾਉ ॥

ب
نام وِسار ان رس ولاھبےن ھِر اتھچپہِ ااھباگ ۔۔راہو۔۔

ਆਵਿ ਕਉ ਹਰਖ ਜਾਿ ਕਉ ਰੋਵਤਹ ਇਹੁ ਿੁਖੁ ਸੁਖੁ ਨਾਲੇ ਲਾਗਾ ॥

ا وت کؤ ہرھک اجت کؤ رووہِ اوہی ُدھک ُسکھ ناےل الاگ ۔۔
ਆਪੇ ਿੁਖ ਸੁਖ ਭੋਤਗ ਭੋਗਾਵੈ ਗੁਰਮੁਤਖ ਸੋ ਅਨਰਾਗਾ ॥੨॥

وھباگوے ُگرمُکھ وس ارنااگ ۔۔۲۔۔
ا ےپ ُدھک ُسکھ وھبگ
َ

ਹਤਰ ਰਸ ਊਪਤਰ ਅਵਰੁ ਤਕਆ ਕਹੀਐ ਤਜਤਨ ਪੀਆ ਸੋ ਤਿਰਪਿਾਗਾ ॥

ہر رس اُورپ ا َور ایک کہ ٔپے َ ِجں پِیا وس رتِاتپاگ ۔۔

ਮਾਇਆ ਮੋਤਹਿ ਤਜਤਨ ਇਹੁ ਰਸੁ ਖੋਇਆ ਜਾ ਸਾਕਿ ਿੁਰਮਤਿ ਲਾਗਾ ॥੩॥

امنا ومہت ِجں اوہی رس وھکنا اج ساطق ُدرمت الاگ ۔۔۳۔۔
ਮਨ ਕਾ ਜੀਉ ਪਵਨਪਤਿ ਿੇਹੀ ਿੇਹੀ ਮਤਹ ਿੇਉ ਸਮਾਗਾ ॥

نم اک جپؤ وپَتپن دیہی دیہی ہہم دئؤ امساگ ۔۔

ਜੇ ਿੂ ਿੇਤਹ ਿ ਹਤਰ ਰਸੁ ਗਾਈ ਮਨੁ ਤਿਰਪਿੈ ਹਤਰ ਤਲਵ ਲਾਗਾ ॥੪॥

ےج ئُؤ دہہی ت ہر رس اگیئ نم ِرت پ َپے ہر لِؤ الاگ ۔۔۴۔۔

ਸਾਧਸੰਗਤਿ ਮਤਹ ਹਤਰ ਰਸੁ ਪਾਈਐ ਗੁਤਰ ਤਮਤਲਐ ਜਮ ਭਉ ਭਾਗਾ ॥

ب
سادھسیگت ہہم ہر رس نا پپَے ُگر مِلیپے مج ھؤ اھباگ ۔۔

ਨਾਨਕ ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਜਤਪ ਗੁਰਮੁਤਖ ਹਤਰ ਪਾਏ ਮਸਿਤਕ ਭਾਗਾ ॥੫॥੧੦॥

نانک رام نام جت ُگرمُکھ ہر ناےئ کتسم اھباگ ۔۔۵۔۔۱۱۔۔

ਸੋਰਤਿ ਮਹਲਾ ੧ ॥

وسرھٹ ہلحم ۱۔۔
ਸਰਬ ਜੀਆ ਤਸਤਰ ਲੇਖੁ ਧੁਰਾਹੂ ਤਬਨੁ ਲੇਖੈ ਨਹੀ ਕੋਈ ਜੀਉ ॥

لی ک
رست ِجیا سِر ھکیل د ُھرا ُہؤ پِں َھے یہن وکیئ جپؤ ۔۔

ਆਤਪ ਅਲੇਖੁ ਕੁਿਰਤਿ ਕਤਰ ਿੇਖੈ ਹੁਕਤਮ ਚਲਾਏ ਸੋਈ ਜੀਉ ॥੧॥

نک ک
ا ت ال َیکھ قُدرت رک د َھے ُچ م چالۓ وسیئ جپؤ ۔۔۱۔۔
ਮਨ ਰੇ ਰਾਮ ਜਪਹੁ ਸੁਖੁ ਹੋਈ ॥

نم رے رام جبہؤ ُسکھ وہیئ ۔۔
ਅਤਹਤਨਤਸ ਗੁਰ ਕੇ ਚਰਨ ਸਰੇਵਹੁ ਹਤਰ ਿਾਿਾ ਭੁਗਿਾ ਸੋਈ ॥ ਰਹਾਉ ॥

ب
اہیِس ُگر ےک رچن رسویوہ ہر دانا ُھگیا وسیئ ۔۔راہو۔۔
ਜੋ ਅੰਿਤਰ ਸੋ ਬਾਹਤਰ ਿੇਖਹੁ ਅਵਰੁ ਨ ਿੂਜਾ ਕੋਈ ਜੀਉ ॥

ک
وج ارتن وس ناہر دن ھہؤ ا َور ہن ُدواج وکیئ جپؤ ۔۔

ਗੁਰਮੁਤਖ ਏਕ ਤਿਰਸਤਟ ਕਤਰ ਿੇਖਹੁ ਘਤਟ ਘਤਟ ਜੋਤਿ ਸਮੋਈ ਜੀਉ ॥੨॥

ک
ُگرمُکھ انک د ِرست رک دن ھہؤ ٹھگ ٹھگ وجت ومس ٔی جپؤ ۔۔۲۔۔

ਚਲਿੌ ਿਾਤਕ ਰਖਹੁ ਘਤਰ ਅਪਨੈ ਗੁਰ ਤਮਤਲਐ ਇਹ ਮਤਿ ਹੋਈ ਜੀਉ ॥

ک
چل ٔپؤ اھٹک ر ھہؤ رھگ اےنپ ُگر مِلیپے اہہی مت وہیئ جپؤ ۔۔

ਿੇਤਖ ਅਤਿਰਸਟੁ ਰਹਉ ਤਬਸਮਾਿੀ ਿੁਖੁ ਤਬਸਰੈ ਸੁਖੁ ਹੋਈ ਜੀਉ ॥੩॥

دھکی اد ِرست رہؤ ِئسمادی ُدھک ِئسرے ُسکھ وہیئ جپؤ ۔۔۳۔۔

ਪੀਵਹੁ ਅਤਪਉ ਪਰਮ ਸੁਖੁ ਪਾਈਐ ਤਨਜ ਘਤਰ ਵਾਸਾ ਹੋਈ ਜੀਉ ॥

ِب
ویپوہ اپپؤ رپم ُسکھ نا پپَے ج رھگ واسا وہیئ جپؤ ۔۔

ਜਨਮ ਮਰਣ ਭਵ ਭੰਜਨੁ ਗਾਈਐ ਪੁਨਰਤਪ ਜਨਮੁ ਨ ਹੋਈ ਜੀਉ ॥੪॥

ب
منج رمن َھؤ

نجنھب اگ پ َپے ُنترت منج ہن وہیئ جپؤ ۔۔۴۔۔

ਿਿੁ ਤਨਰੰਜਨੁ ਜੋਤਿ ਸਬਾਈ ਸੋਹੰ ਭੇਿੁ ਨ ਕੋਈ ਜੀਉ ॥

پپ پِرنجن وجت ابسیئ وسہں دیھب ہن وکیئ جپؤ ۔۔
ਅਪਰੰਪਰ ਪਾਰਬਰਹਮੁ ਪਰਮੇਸਰੁ ਨਾਨਕ ਗੁਰੁ ਤਮਤਲਆ ਸੋਈ ਜੀਉ ॥੫॥੧੧॥

ارپرپم نارپرمہ رپرسیم نانک ُگر مل ِیا وسیئ جپؤ ۔۔۵۔۔۱۱۔۔
ਸੋਰਤਿ ਮਹਲਾ ੧ ਘਰੁ ੩

وسرھٹ ہلحم  ۱رھگ ۳
ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪਰਸਾਤਿ ॥

اِک اواکنر سیگؤر رپساد ۔۔
ਜਾ ਤਿਸੁ ਭਾਵਾ ਿਿ ਹੀ ਗਾਵਾ ॥

اج ئِس اھبوا دت یہ اگوا ۔۔
ਿਾ ਗਾਵੇ ਕਾ ਿਲੁ ਪਾਵਾ ॥

نا اگوے اک لھپ ناوا ۔۔
ਗਾਵੇ ਕਾ ਿਲੁ ਹੋਈ ॥

اگوے اک لھپ وہیئ ۔۔
ਜਾ ਆਪੇ ਿੇਵੈ ਸੋਈ ॥੧॥

اج ا ےپ دویَے وسیئ ۔۔۱۔۔
ਮਨ ਮੇਰੇ ਗੁਰ ਬਚਨੀ ਤਨਤਧ ਪਾਈ ॥

نم ریمے ُگر ینچب ن ِدھ نایئ ۔۔

ਿਾ ਿੇ ਸਚ ਮਤਹ ਰਤਹਆ ਸਮਾਈ ॥ ਰਹਾਉ ॥

نا ےت چس ہہم رایہ امسیئ ۔۔راہو۔۔
ਗੁਰ ਸਾਖੀ ਅੰਿਤਰ ਜਾਗੀ ॥

ُگر سایھک ارتن اجیگ ۔۔

ਿਾ ਚੰਚਲ ਮਤਿ ਤਿਆਗੀ ॥

نا لچنچ مت ایتیگ ۔۔
ਗੁਰ ਸਾਖੀ ਕਾ ਉਜੀਆਰਾ ॥

ُگر سایھک اک اُایجرا ۔۔

ਿਾ ਤਮਤਟਆ ਸਗਲ ਅੰਧਯਾਰਾ ॥੨॥

نا مِییا لگس ادنایھرا ۔۔۲۔۔
ਗੁਰ ਚਰਨੀ ਮਨੁ ਲਾਗਾ ॥

ُگر رچین نم الاگ ۔۔

ਿਾ ਜਮ ਕਾ ਮਾਰਗੁ ਭਾਗਾ ॥

نا مج اک امرگ اھباگ ۔۔
ਭੈ ਤਵਤਚ ਤਨਰਭਉ ਪਾਇਆ ॥

ب
ب
َھے وِچ پِر ھؤ نانا ۔۔

ਿਾ ਸਹਜੈ ਕੈ ਘਤਰ ਆਇਆ ॥੩॥

س
نا ہج َے ےکَ رھگ ا نا ۔۔۳۔۔

ਭਣਤਿ ਨਾਨਕੁ ਬੂਝੈ ਕੋ ਬੀਚਾਰੀ ॥

چ
تنھب نانک ئُؤ َھے وک اچیبری ۔۔

ਇਸੁ ਜਗ ਮਤਹ ਕਰਣੀ ਸਾਰੀ ॥

اس چگ ہہم رکین ساری ۔۔
ਕਰਣੀ ਕੀਰਤਿ ਹੋਈ ॥

رکین ریکت وہیئ ۔۔
ਜਾ ਆਪੇ ਤਮਤਲਆ ਸੋਈ ॥੪॥੧॥੧੨॥

اج ا ےپ مل ِیا وسیئ ۔۔۴۔۔۱۔۔۱۲۔۔
ਸੋਰਤਿ ਮਹਲਾ ੩ ਘਰੁ ੧

وسرھٹ ہلحم  ۳رھگ ۱
ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪਰਸਾਤਿ ॥

اِک اواکنر سیگؤر رپساد ۔۔
ਸੇਵਕ ਸੇਵ ਕਰਤਹ ਸਤਭ ਿੇਰੀ ਤਜਨ ਸਬਿੈ ਸਾਿੁ ਆਇਆ ॥

ویس رکہِ سیھ ریتی ِجں دبسَے اصد ا نا ۔۔
ویسک َ

ਗੁਰ ਤਕਰਪਾ ਿੇ ਤਨਰਮਲੁ ਹੋਆ ਤਜਤਨ ਤਵਚਹੁ ਆਪੁ ਗਵਾਇਆ ॥

ُگر کِرنا ےت پِرلم وہا ِجں وِچہؤہ ا ت وگَانا ۔۔

ਅਨਤਿਨੁ ਗੁਣ ਗਾਵਤਹ ਤਨਿ ਸਾਚੇ ਗੁਰ ਕੈ ਸਬਤਿ ਸੁਹਾਇਆ ॥੧॥

ےک دبس ُسہانا ۔۔۱۔۔
ادنِن ُگں اگوہِ پِپ ساےچ ُگر َ
ਮੇਰੇ ਿਾਕੁਰ ਹਮ ਬਾਤਰਕ ਸਰਤਣ ਿੁਮਾਰੀ ॥

ریمے اھٹ ُکر مہ نارِک رسن ُبماری ۔۔

ਏਕੋ ਸਚਾ ਸਚੁ ਿੂ ਕੇਵਲੁ ਆਤਪ ਮੁਰਾਰੀ ॥ ਰਹਾਉ ॥

اوکی اچس چس ئُؤ ویکل ا ت مُراری ۔۔راہو۔۔

ਜਾਗਿ ਰਹੇ ਤਿਨੀ ਪਰਭੁ ਪਾਇਆ ਸਬਿੇ ਹਉਮੈ ਮਾਰੀ ॥

اجگپ رےہ پ ِبی رپَھب نانا دبسے ہؤ م َے امری ۔۔

ਤਗਰਹੀ ਮਤਹ ਸਿਾ ਹਤਰ ਜਨ ਉਿਾਸੀ ਤਗਆਨ ਿਿ ਬੀਚਾਰੀ ॥

گِریہ ہہم دسا ہر نج اُدایس گ ِیان پپ اچیبری ۔۔

ਸਤਿਗੁਰੁ ਸੇਤਵ ਸਿਾ ਸੁਖੁ ਪਾਇਆ ਹਤਰ ਰਾਤਖਆ ਉਰ ਧਾਰੀ ॥੨॥

ویس دسا ُسکھ نانا ہر راایھک اُر داھری ۔۔۲۔۔
سیگؤر َ

ਇਹੁ ਮਨੂਆ ਿਹ ਤਿਤਸ ਧਾਵਿਾ ਿੂਜੈ ਭਾਇ ਖੁਆਇਆ ॥

ک
اوہی م ُپؤا دہ دِس داھودا ُدو َچے اھبےئ ُھؤانا ۔۔

ਮਨਮੁਖ ਮੁਗਧੁ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਨ ਚੇਿੈ ਤਬਰਥਾ ਜਨਮੁ ਗਵਾਇਆ ॥

مب
مُکھ مُگدھ ہر نام ہن چی َپے پِراھت منج وگَانا ۔۔

ਸਤਿਗੁਰੁ ਭੇਟੇ ਿਾ ਨਾਉ ਪਾਏ ਹਉਮੈ ਮੋਹੁ ਚੁਕਾਇਆ ॥੩॥

ب
سیگؤر ھیپے نا ناو ناےئ ہؤ م َے ومہ ُجکانا ۔۔۳۔۔

ਹਤਰ ਜਨ ਸਾਚੇ ਸਾਚੁ ਕਮਾਵਤਹ ਗੁਰ ਕੈ ਸਬਤਿ ਵੀਚਾਰੀ ॥

ہر نج ساےچ ساچ امکوہِ ُگر ےکَ دبس وبچاری ۔۔

ਆਪੇ ਮੇਤਲ ਲਏ ਪਰਤਭ ਸਾਚੈ ਸਾਚੁ ਰਤਖਆ ਉਰ ਧਾਰੀ ॥

ا ےپ لیم ےئل رپَھب سا َچے ساچ رایھک اُر داھری ۔۔
ਨਾਨਕ ਨਾਵਹੁ ਗਤਿ ਮਤਿ ਪਾਈ ਏਹਾ ਰਾਤਸ ਹਮਾਰੀ ॥੪॥੧॥

نانک ناووہ گپ مت نایئ ااہی راس امہری ۔۔۴۔۔۱۔۔
ਸੋਰਤਿ ਮਹਲਾ ੩ ॥

وسرھٹ ہلحم ۳۔۔

ਭਗਤਿ ਖਜਾਨਾ ਭਗਿਨ ਕਉ ਿੀਆ ਨਾਉ ਹਤਰ ਧਨੁ ਸਚੁ ਸੋਇ ॥

ب
ھ
گی
ک
ہ
تگھب اجھکہن ں ؤ دِنا ناو ر دنھ چس وسۓ ۔۔

ਅਖੁਟੁ ਨਾਮ ਧਨੁ ਕਿੇ ਤਨਖੁਟੈ ਨਾਹੀ ਤਕਨੈ ਨ ਕੀਮਤਿ ਹੋਇ ॥

نک
ا ُکھت نام دنھ دکے ِ ُھ َپے نایہ ک ِ َپے ہن تمیق وہۓ ۔۔
ਨਾਮ ਧਤਨ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਹੋਏ ਹਤਰ ਪਾਇਆ ਸਚੁ ਸੋਇ ॥੧॥

نام دنھ مُکھ اُےلج وہےئ ہر نانا چس وسۓ ۔۔۱۔۔
ਮਨ ਮੇਰੇ ਗੁਰ ਸਬਿੀ ਹਤਰ ਪਾਇਆ ਜਾਇ ॥

نم ریمے ُگر دبسی ہر نانا اجۓ ۔۔

ਤਬਨੁ ਸਬਿੈ ਜਗੁ ਭੁਲਿਾ ਤਿਰਿਾ ਿਰਗਹ ਤਮਲੈ ਸਜਾਇ ॥ ਰਹਾਉ ॥

ب
پِں دبسَے چگ ب ُھلدا ھِردا درہہگ ملَ ِے اجسۓ ۔۔راہو۔۔

ਇਸੁ ਿੇਹੀ ਅੰਿਤਰ ਪੰਚ ਚੋਰ ਵਸਤਹ ਕਾਮੁ ਿੋਧੁ ਲੋਭੁ ਮੋਹੁ ਅਹੰਕਾਰਾ ॥

پب
اِس دیہی ادنر ج وچر وسہہ اکم رکودھ ولھب ومہ ااکنہرا ۔۔
ਅੰਤਮਰਿੁ ਲੂਟਤਹ ਮਨਮੁਖ ਨਹੀ ਬੂਝਤਹ ਕੋਇ ਨ ਸੁਣੈ ਪੂਕਾਰਾ ॥

مب
ارمِت لُؤبہہ مُکھ یہن ئُؤچھہہ وکۓ ہن ُسیے َ ئُؤاکرا ۔۔
ਅੰਧਾ ਜਗਿੁ ਅੰਧੁ ਵਰਿਾਰਾ ਬਾਝੁ ਗੁਰੂ ਗੁਬਾਰਾ ॥੨॥

ادناھ تگج ادنھ ورنارا ناھج ُگؤ ُرو ُگیارا ۔۔۲۔۔

ਹਉਮੈ ਮੇਰਾ ਕਤਰ ਕਤਰ ਤਵਗੁਿੇ ਤਕਹੁ ਚਲੈ ਨ ਚਲਤਿਆ ਨਾਤਲ ॥

ہؤ م َے ریما رک رک وِ ُگپے کِہؤ چلَے ہن دلچنا نال ۔۔

ਗੁਰਮੁਤਖ ਹੋਵੈ ਸੁ ਨਾਮੁ ਤਧਆਵੈ ਸਿਾ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਸਮਾਤਲ ॥

ایھوے دسا ہر نام امسل ۔۔
وہوے وس نام د َ
ُگرمُکھ َ

ਸਚੀ ਬਾਣੀ ਹਤਰ ਗੁਣ ਗਾਵੈ ਨਿਰੀ ਨਿਤਰ ਤਨਹਾਤਲ ॥੩॥

ُگ
اگوے دنری دنر بِہال ۔۔۳۔۔
یچس ناین ہر ں َ

ਸਤਿਗੁਰ ਤਗਆਨੁ ਸਿਾ ਘਤਟ ਚਾਨਣੁ ਅਮਰੁ ਤਸਤਰ ਬਾਤਿਸਾਹਾ ॥

سیگؤر گ ِیان دسا ٹھگ اچنن ارم سِر نادسااہ ۔۔

ਅਨਤਿਨੁ ਭਗਤਿ ਕਰਤਹ ਤਿਨੁ ਰਾਿੀ ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਸਚੁ ਲਾਹਾ ॥

ادنِن تگھب رکہِ دِن رایت رام نام چس الاہ ۔۔
ਨਾਨਕ ਰਾਮ ਨਾਤਮ ਤਨਸਿਾਰਾ ਸਬਤਿ ਰਿੇ ਹਤਰ ਪਾਹਾ ॥੪॥੨॥

نانک رام نام ئِسیارا دبس رےت ہر نااہ ۔۔۴۔۔۲۔۔
ਸੋਰਤਿ ਮਃ ੩ ॥

وسرھٹ م۳ :۔۔
ਿਾਸਤਨ ਿਾਸੁ ਹੋਵੈ ਿਾ ਹਤਰ ਪਾਏ ਤਵਚਹੁ ਆਪੁ ਗਵਾਈ ॥

وہوے نا ہر ناےئ وِچہؤہ ا ت وگَایئ ۔۔
دانس داس َ

ਭਗਿਾ ਕਾ ਕਾਰਜੁ ਹਤਰ ਅਨੰਿੁ ਹੈ ਅਨਤਿਨੁ ਹਤਰ ਗੁਣ ਗਾਈ ॥

ب
ھگیا اک اکرچ ہر ا َپید ےہَ ادنِن ہر ُگں اگیئ ۔۔

ਸਬਤਿ ਰਿੇ ਸਿਾ ਇਕ ਰੰਗੀ ਹਤਰ ਤਸਉ ਰਹੇ ਸਮਾਈ ॥੧॥

دبس رےت دسا اِک ریگن ہر سِیؤ رےہ امسیئ ۔۔۱۔۔
ਹਤਰ ਜੀਉ ਸਾਚੀ ਨਿਤਰ ਿੁਮਾਰੀ ॥

ہر جپؤ سایچ دنر ُبماری ۔۔

ਆਪਤਣਆ ਿਾਸਾ ਨੋ ਤਿਪਾ ਕਤਰ ਤਪਆਰੇ ਰਾਖਹੁ ਪੈਜ ਹਮਾਰੀ ॥ ਰਹਾਉ ॥

ک پب
ا اینپ داسا ون کِرنا رک ایپرے را ھہؤ َ ج امہری ۔۔راہو۔۔

ਸਬਤਿ ਸਲਾਹੀ ਸਿਾ ਹਉ ਜੀਵਾ ਗੁਰਮਿੀ ਭਉ ਭਾਗਾ ॥

ب
دبس صالیح دسا ہؤ ویجا ُگریتم ھؤ اھباگ ۔۔

ਮੇਰਾ ਪਰਭੁ ਸਾਚਾ ਅਤਿ ਸੁਆਤਲਉ ਗੁਰੁ ਸੇਤਵਆ ਤਚਿੁ ਲਾਗਾ ॥

ریما رپَھب سااچ ات سُؤا ِویل ُگر ویسنا ِجت الاگ ۔۔

ਸਾਚਾ ਸਬਿੁ ਸਚੀ ਸਚੁ ਬਾਣੀ ਸੋ ਜਨੁ ਅਨਤਿਨੁ ਜਾਗਾ ॥੨॥

سااچ دبس یچس چس ناین وس نج ادنِن اجاگ ۔۔۲۔۔
ਮਹਾ ਗੰਭੀਰੁ ਸਿਾ ਸੁਖਿਾਿਾ ਤਿਸ ਕਾ ਅੰਿੁ ਨ ਪਾਇਆ ॥

اہم ریھبمگ دسا ُسکھدانا ئِس اک اپپ ہن نانا ۔۔

ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਕੀਨੀ ਅਤਚੰਿੁ ਹਤਰ ਮੰਤਨ ਵਸਾਇਆ ॥

ئُؤرے ُگر یک ویسا کیبی ا ِجپت ہر نمّ وسانا ۔۔

ਮਨੁ ਿਨੁ ਤਨਰਮਲੁ ਸਿਾ ਸੁਖੁ ਅੰਿਤਰ ਤਵਚਹੁ ਭਰਮੁ ਚੁਕਾਇਆ ॥੩॥

نم نت پِرلم دسا ُسکھ ارتن وِچہؤہ رھبم ُجکانا ۔۔۳۔۔

ਹਤਰ ਕਾ ਮਾਰਗੁ ਸਿਾ ਪੰਥੁ ਤਵਖੜਾ ਕੋ ਪਾਏ ਗੁਰ ਵੀਚਾਰਾ ॥

ہر اک امرگ دسا ھتنپ وِڑھکا وک ناےئ ُگر وبچارا ۔۔

ਹਤਰ ਕੈ ਰੰਤਗ ਰਾਿਾ ਸਬਿੇ ਮਾਿਾ ਹਉਮੈ ਿਜੇ ਤਵਕਾਰਾ ॥

ہر ےکَ رنگ رانا دبسے امنا ہؤ م َے ےجت وِاکرا ۔۔

ਨਾਨਕ ਨਾਤਮ ਰਿਾ ਇਕ ਰੰਗੀ ਸਬਤਿ ਸਵਾਰਣਹਾਰਾ ॥੪॥੩॥

نانک نام رنا اِک ریگن دبس وساراہنرا ۔۔۴۔۔۳۔۔
ਸੋਰਤਿ ਮਹਲਾ ੩ ॥

وسرھٹ ہلحم ۳۔۔

ਹਤਰ ਜੀਉ ਿੁਧੁ ਨੋ ਸਿਾ ਸਾਲਾਹੀ ਤਪਆਰੇ ਤਜਚਰੁ ਘਟ ਅੰਿਤਰ ਹੈ ਸਾਸਾ ॥

چ
ہر جپؤ ُندھ ون دسا اصالیح ایپرے ِ چر ٹھگ ارتن ےہَ ساسا ۔۔
ਇਕੁ ਪਲੁ ਤਖਨੁ ਤਵਸਰਤਹ ਿੂ ਸੁਆਮੀ ਜਾਣਉ ਬਰਸ ਪਚਾਸਾ ॥

ک
اِک نل ھِں وِرسہِ ئُؤ سُؤا یم اجئؤ پرس اچپسا ۔۔

ਹਮ ਮੂੜ ਮੁਗਧ ਸਿਾ ਸੇ ਭਾਈ ਗੁਰ ਕੈ ਸਬਤਿ ਪਰਗਾਸਾ ॥੧॥

ےک دبس رپَاگسا ۔۔۱۔۔
مہ مُؤر مُگدھ دسا ےس اھبیئ ُگر َ
ਹਤਰ ਜੀਉ ਿੁਮ ਆਪੇ ਿੇਹੁ ਬੁਝਾਈ ॥

ُب
ہر جپؤ م ا ےپ دوہی اھجبیئ ۔۔

ਹਤਰ ਜੀਉ ਿੁਧੁ ਤਵਟਹੁ ਵਾਤਰਆ ਸਿ ਹੀ ਿੇਰੇ ਨਾਮ ਤਵਟਹੁ ਬਤਲ ਜਾਈ ॥ ਰਹਾਉ ॥

ہر جپؤ ُندھ وِوہٹ وارنا دص یہ ریتے نام وِوہٹ نل اجیئ ۔۔راہو۔۔

ਹਮ ਸਬਤਿ ਮੁਏ ਸਬਤਿ ਮਾਤਰ ਜੀਵਾਲੇ ਭਾਈ ਸਬਿੇ ਹੀ ਮੁਕਤਿ ਪਾਈ ॥

مہ دبس مُؤےئ دبس امر ویجاےل اھبیئ دبسے یہ مُکت نایئ ۔۔
ਸਬਿੇ ਮਨੁ ਿਨੁ ਤਨਰਮਲੁ ਹੋਆ ਹਤਰ ਵਤਸਆ ਮਤਨ ਆਈ ॥

دبسے نم نت پِرلم وہا ہر وایس نم ا یئ ۔۔

ਸਬਿੁ ਗੁਰ ਿਾਿਾ ਤਜਿੁ ਮਨੁ ਰਾਿਾ ਹਤਰ ਤਸਉ ਰਤਹਆ ਸਮਾਈ ॥੨॥

دبس ُگر دانا ِجت نم رانا ہر سِیؤ رایہ امسیئ ۔۔۲۔۔

ਸਬਿੁ ਨ ਜਾਣਤਹ ਸੇ ਅੰਨੇ ਬੋਲੇ ਸੇ ਤਕਿੁ ਆਏ ਸੰਸਾਰਾ ॥

دبس ہن اجہہنِ ےس انے وبےل ےس کِپ ا ےئ اسنسرا ۔۔
ਹਤਰ ਰਸੁ ਨ ਪਾਇਆ ਤਬਰਥਾ ਜਨਮੁ ਗਵਾਇਆ ਜੰਮਤਹ ਵਾਰੋ ਵਾਰਾ ॥

ہر رس ہن نانا پِراھت منج وگَانا چم ّہہ وارو وارا ۔۔

ਤਬਸਟਾ ਕੇ ਕੀੜੇ ਤਬਸਟਾ ਮਾਤਹ ਸਮਾਣੇ ਮਨਮੁਖ ਮੁਗਧ ਗੁਬਾਰਾ ॥੩॥

مب
م
ک
ُ
ُ
م
گ
گ
ِئسیا ےک ڑیکے ِئسیا امہِ امسےن ھ ُ دھ یارا ۔۔۳۔۔

ਆਪੇ ਕਤਰ ਵੇਖੈ ਮਾਰਤਗ ਲਾਏ ਭਾਈ ਤਿਸੁ ਤਬਨੁ ਅਵਰੁ ਨ ਕੋਈ ॥

ا ےپ رک وےھکی امرگ الےئ اھبیئ ئِس پِں ا َور ہن وکیئ ۔۔

ਜੋ ਧੁਤਰ ਤਲਤਖਆ ਸੁ ਕੋਇ ਨ ਮੇਟੈ ਭਾਈ ਕਰਿਾ ਕਰੇ ਸੁ ਹੋਈ ॥

وج د ُھر لک ِھیا وس وکۓ ہن می َپے اھبیئ رکنا رکے وس وہیئ ۔۔
ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਵਤਸਆ ਮਨ ਅੰਿਤਰ ਭਾਈ ਅਵਰੁ ਨ ਿੂਜਾ ਕੋਈ ॥੪॥੪॥

نانک نام وایس نم ارتن اھبیئ ا َور ہن ُدواج وکیئ ۔۔۴۔۔۴۔۔
ਸੋਰਤਿ ਮਹਲਾ ੩ ॥

وسرھٹ ہلحم ۳۔۔
ਗੁਰਮੁਤਖ ਭਗਤਿ ਕਰਤਹ ਪਰਭ ਭਾਵਤਹ ਅਨਤਿਨੁ ਨਾਮੁ ਵਖਾਣੇ ॥

ُگرمُکھ تگھب رکہِ رپَھب اھبوہِ ادنِن نام واھکےن ۔۔

ਭਗਿਾ ਕੀ ਸਾਰ ਕਰਤਹ ਆਤਪ ਰਾਖਤਹ ਜੋ ਿੇਰੈ ਮਤਨ ਭਾਣੇ ॥

ب
ھگیا یک سار رکہِ ا ت راکھہہ وج ریتَے نم اھبےن ۔۔
ਿੂ ਗੁਣਿਾਿਾ ਸਬਤਿ ਪਛਾਿਾ ਗੁਣ ਕਤਹ ਗੁਣੀ ਸਮਾਣੇ ॥੧॥

ئُؤ ُگیدانا دبس اھچپنا ُگں ہہک ُگبی امسےن ۔۔۱۔۔
ਮਨ ਮੇਰੇ ਹਤਰ ਜੀਉ ਸਿਾ ਸਮਾਤਲ ॥

نم ریمے ہر جپؤ دسا امسل ۔۔

ਅੰਿ ਕਾਤਲ ਿੇਰਾ ਬੇਲੀ ਹੋਵੈ ਸਿਾ ਤਨਬਹੈ ਿੇਰੈ ਨਾਤਲ ॥ ਰਹਾਉ ॥

پیل
وہوے دسا پ ِب َہے ریتَے نال ۔۔راہو۔۔
اپپ اکل ریتا َ ی َ

ਿੁਸਟ ਚਉਕੜੀ ਸਿਾ ਕੂੜੁ ਕਮਾਵਤਹ ਨਾ ਬੂਝਤਹ ਵੀਚਾਰੇ ॥

ُدست جؤکری دسا ُکؤر امکوہِ ہن وبچھہہ وبچارے ۔۔

ਤਨੰਿਾ ਿੁਸਟੀ ਿੇ ਤਕਤਨ ਿਲੁ ਪਾਇਆ ਹਰਣਾਖਸ ਨਖਤਹ ਤਬਿਾਰੇ ॥

پ ِیدا ُدیٹس ےت کِں لھپ نانا ہرناسھک نکھ ِہ نِدارے ۔۔

ਪਰਤਹਲਾਿੁ ਜਨੁ ਸਿ ਹਤਰ ਗੁਣ ਗਾਵੈ ਹਤਰ ਜੀਉ ਲਏ ਉਬਾਰੇ ॥੨॥

ُگ
اگوے ہر جپؤ ےئل اُنارے ۔۔۲۔۔
رپہالد نج دص ہر ں َ

ਆਪਸ ਕਉ ਬਹੁ ਭਲਾ ਕਤਰ ਜਾਣਤਹ ਮਨਮੁਤਖ ਮਤਿ ਨ ਕਾਈ ॥

مب
ب
ا سپ کؤ وہب ھال رک اجہہنِ مُکھ مت ہن اکیئ ۔۔

ਸਾਧੂ ਜਨ ਕੀ ਤਨੰਿਾ ਤਵਆਪੇ ਜਾਸਤਨ ਜਨਮੁ ਗਵਾਈ ॥

سا ُدوھ نج یک پ ِیدا وناےپ اجنس منج وگَایئ ۔۔
ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਕਿੇ ਚੇਿਤਹ ਨਾਹੀ ਅੰਤਿ ਗਏ ਪਛੁਿਾਈ ॥੩॥

ب
ج
َ
ھ
رام نام دکے چیبہہ نایہ اپپ ےئگ یایئ ۔۔۳۔۔

ਸਿਲੁ ਜਨਮੁ ਭਗਿਾ ਕਾ ਕੀਿਾ ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਆਤਪ ਲਾਏ ॥

سب
ب
ھل منج ھگیا اک کییا ُگر ویسا ا ت الےئ ۔۔

ਸਬਿੇ ਰਾਿੇ ਸਹਜੇ ਮਾਿੇ ਅਨਤਿਨੁ ਹਤਰ ਗੁਣ ਗਾਏ ॥

س
دبسے راےت ہجے امےت ادنِن ہر ُگں اگےئ ۔۔

ਨਾਨਕ ਿਾਸੁ ਕਹੈ ਬੇਨੰਿੀ ਹਉ ਲਾਗਾ ਤਿਨ ਕੈ ਪਾਏ ॥੪॥੫॥

نی
ےہک ییبی ہؤ الاگ پِں ےکَ ناےئ ۔۔۴۔۔۵۔۔
نانک داس َ
ਸੋਰਤਿ ਮਹਲਾ ੩ ॥

وسرھٹ ہلحم ۳۔۔

ਸੋ ਤਸਖੁ ਸਖਾ ਬੰਧਪੁ ਹੈ ਭਾਈ ਤਜ ਗੁਰ ਕੇ ਭਾਣੇ ਤਵਤਚ ਆਵੈ ॥

ُ
ے ۔۔
وس سِکھ اھکس دنبھت ےہَ اھبیئ ےج گر ےک اھبےن وِچ ا و َ
ਆਪਣੈ ਭਾਣੈ ਜੋ ਚਲੈ ਭਾਈ ਤਵਛੁਤੜ ਚੋਟਾ ਖਾਵੈ ॥

اھکوے ۔۔
ا پ َپے اھب ئَے وج چلَے اھبیئ وِڑھچ وچنا َ
ਤਬਨੁ ਸਤਿਗੁਰ ਸੁਖੁ ਕਿੇ ਨ ਪਾਵੈ ਭਾਈ ਤਿਤਰ ਤਿਤਰ ਪਛੋਿਾਵੈ ॥੧॥

ب ب
پِں سیگؤر ُسکھ دکے ہن نا َوے اھبیئ ھِر ھِر وھچپنا َوے ۔۔۱۔۔
ਹਤਰ ਕੇ ਿਾਸ ਸੁਹੇਲੇ ਭਾਈ ॥

ہر ےک داس ُسہیلے اھبیئ ۔۔

ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੇ ਤਕਲਤਬਖ ਿੁਖ ਕਾਟੇ ਆਪੇ ਮੇਤਲ ਤਮਲਾਈ ॥ ਰਹਾਉ ॥

منج منج ےک کِل ِیکھ ُدھک اکےٹ ا ےپ لیم مِالیئ ۔۔راہو۔۔

ਇਹੁ ਕੁਟੰਬੁ ਸਭੁ ਜੀਅ ਕੇ ਬੰਧਨ ਭਾਈ ਭਰਤਮ ਭੁਲਾ ਸੈੈਂਸਾਰਾ ॥

ب
اوہی ُکیپت سیھ ایج ےک دنبنھ اھبیئ رھبم ھُال َسییسارا ۔۔
ਤਬਨੁ ਗੁਰ ਬੰਧਨ ਟੂਟਤਹ ਨਾਹੀ ਗੁਰਮੁਤਖ ਮੋਖ ਿੁਆਰਾ ॥

پِں ُگر دنبنھ ئُؤبہ ِہ نایہ ُگرمُکھ ومھک ُدوارا ۔۔

ਕਰਮ ਕਰਤਹ ਗੁਰ ਸਬਿੁ ਨ ਪਛਾਣਤਹ ਮਤਰ ਜਨਮਤਹ ਵਾਰੋ ਵਾਰਾ ॥੨॥

رکم رکہِ ُگر دبس ہن اھچپہہن رم جبمہ ِہ وارو وارا ۔۔۲۔۔

ਹਉ ਮੇਰਾ ਜਗੁ ਪਲਤਚ ਰਤਹਆ ਭਾਈ ਕੋਇ ਨ ਤਕਸ ਹੀ ਕੇਰਾ ॥

نل
ہؤ ریما چگ ج رایہ اھبیئ وکۓ ہن کِس یہ کتَرا ۔۔

ਗੁਰਮੁਤਖ ਮਹਲੁ ਪਾਇਤਨ ਗੁਣ ਗਾਵਤਨ ਤਨਜ ਘਤਰ ਹੋਇ ਬਸੇਰਾ ॥

ِب
ُگرمُکھ لحم نانئ ُگں اگون ج رھگ وہۓ ریسبا ۔۔

پب
ا َھے

ਐਥੈ ਬੂਝੈ ਸੁ ਆਪੁ ਪਛਾਣੈ ਹਤਰ ਪਰਭੁ ਹੈ ਤਿਸੁ ਕੇਰਾ ॥੩॥

چ
وب َھے

ےہ ئِس کتَرا ۔۔۳۔۔
وس ا ت اھچپ ئَے ہر رپَھب َ

ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਿਾ ਿਇਆਲੁ ਹੈ ਭਾਈ ਤਵਣੁ ਭਾਗਾ ਤਕਆ ਪਾਈਐ ॥

ےہ اھبیئ وِن اھباگ ایک نا پپَے ۔۔
سیگؤرو دسا دنال َ

ਏਕ ਨਿਤਰ ਕਤਰ ਵੇਖੈ ਸਭ ਊਪਤਰ ਜੇਹਾ ਭਾਉ ਿੇਹਾ ਿਲੁ ਪਾਈਐ ॥

نک
انک دنر رک و َھے سیھ اُورپ اہیج اھبو اہیت لھپ نا پپَے ۔۔

ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਵਸੈ ਮਨ ਅੰਿਤਰ ਤਵਚਹੁ ਆਪੁ ਗਵਾਈਐ ॥੪॥੬॥

نانک نام و سَے نم ارتن وِچہؤہ ا ت وگَاےیئَ ۔۔۴۔۔۶۔۔
ਸੋਰਤਿ ਮਹਲਾ ੩ ਚੌਿੁਕੇ ॥

وسرھٹ ہلحم ٔ ۳جؤ نُکے ۔۔

ਸਚੀ ਭਗਤਿ ਸਤਿਗੁਰ ਿੇ ਹੋਵੈ ਸਚੀ ਤਹਰਿੈ ਬਾਣੀ ॥

وہوے یچس ہِر َدے ناین ۔۔
یچس تگھب سیگؤر ےت َ

ਸਤਿਗੁਰੁ ਸੇਵੇ ਸਿਾ ਸੁਖੁ ਪਾਏ ਹਉਮੈ ਸਬਤਿ ਸਮਾਣੀ ॥

سیگؤر سیَؤے دسا ُسکھ ناےئ ہؤ م َے دبس امسین ۔۔

ਤਬਨੁ ਗੁਰ ਸਾਚੇ ਭਗਤਿ ਨ ਹੋਵੀ ਹੋਰ ਭੂਲੀ ਤਿਰੈ ਇਆਣੀ ॥

ب ب
پِں ُگر ساےچ تگھب ہن وہوی وہر ُھؤیل ھ ِ َرے اناین ۔۔
ਮਨਮੁਤਖ ਤਿਰਤਹ ਸਿਾ ਿੁਖੁ ਪਾਵਤਹ ਿੂਤਬ ਮੁਏ ਤਵਣੁ ਪਾਣੀ ॥੧॥

مبمُک ب
م
ھ
ِ
ِ
ِ
ھ رہ دسا ُدھک ناوہ ُدوت ُؤےئ وِن ناین ۔۔۱۔۔
ਭਾਈ ਰੇ ਸਿਾ ਰਹਹੁ ਸਰਣਾਈ ॥

اھبیئ رے دسا رہہؤ رسنایئ ۔۔

ਆਪਣੀ ਨਿਤਰ ਕਰੇ ਪਤਿ ਰਾਖੈ ਹਤਰ ਨਾਮੋ ਿੇ ਵਤਿਆਈ ॥ ਰਹਾਉ ॥

ک
ا ینپ دنر رکے پپ را َھے ہر ناوم دے ودنایئ ۔۔راہو۔۔
ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਿੇ ਆਪੁ ਪਛਾਿਾ ਸਬਤਿ ਸਚੈ ਵੀਚਾਰਾ ॥

ئُؤرے ُگر ےت ا ت اھچپنا دبس سج َے وبچارا ۔۔

ਤਹਰਿੈ ਜਗਜੀਵਨੁ ਸਿ ਵਤਸਆ ਿਤਜ ਕਾਮੁ ਿੋਧੁ ਅਹੰਕਾਰਾ ॥

چگ
ہِر َدے چپؤن دص وایس جت اکم رکودھ ااکنہرا ۔۔

ਸਿਾ ਹਜੂਤਰ ਰਤਵਆ ਸਭ ਿਾਈ ਤਹਰਿੈ ਨਾਮੁ ਅਪਾਰਾ ॥

دسا چچ ُؤر ر َونا سیھ اھٹیئ ہِر َدے نام انارا ۔۔

ਜੁਤਗ ਜੁਤਗ ਬਾਣੀ ਸਬਤਿ ਪਛਾਣੀ ਨਾਉ ਮੀਿਾ ਮਨਤਹ ਤਪਆਰਾ ॥੨॥

ُچگ ُچگ ناین دبس اھچپین ناو اھٹیم مبہہ ایپرا ۔۔۲۔۔
ਸਤਿਗੁਰੁ ਸੇਤਵ ਤਜਤਨ ਨਾਮੁ ਪਛਾਿਾ ਸਿਲ ਜਨਮੁ ਜਤਗ ਆਇਆ ॥

سب
ویس ِجں نام اھچپنا ھل منج چگ ا نا ۔۔
سیگؤر َ

ਹਤਰ ਰਸੁ ਚਾਤਖ ਸਿਾ ਮਨੁ ਤਿਰਪਤਿਆ ਗੁਣ ਗਾਵੈ ਗੁਣੀ ਅਘਾਇਆ ॥

ُگ
اگوے ُگبی ااھگنا ۔۔
ہر رس اچھک دسا نم رتِایتپ ں َ

ਕਮਲੁ ਪਰਗਾਤਸ ਸਿਾ ਰੰਤਗ ਰਾਿਾ ਅਨਹਿ ਸਬਿੁ ਵਜਾਇਆ ॥

لمک رپَاگس دسا رنگ رانا ابچد دبس واجنا ۔۔

ਿਨੁ ਮਨੁ ਤਨਰਮਲੁ ਤਨਰਮਲ ਬਾਣੀ ਸਚੇ ਸਤਚ ਸਮਾਇਆ ॥੩॥

نت نم پِرلم پِرلم ناین ےچس چس امسنا ۔۔۳۔۔

ਰਾਮ ਨਾਮ ਕੀ ਗਤਿ ਕੋਇ ਨ ਬੂਝੈ ਗੁਰਮਤਿ ਤਰਿੈ ਸਮਾਈ ॥

چ
رام نام یک گپ وکۓ ہن ئُؤ َھے ُگرمت ر َِدے امسیئ ۔۔

ਗੁਰਮੁਤਖ ਹੋਵੈ ਸੁ ਮਗੁ ਪਛਾਣੈ ਹਤਰ ਰਤਸ ਰਸਨ ਰਸਾਈ ॥

وہوے وس گم اھچپ ئَے ہر رس رنس رسایئ ۔۔
ُگرمُکھ َ
ਜਪੁ ਿਪੁ ਸੰਜਮੁ ਸਭੁ ਗੁਰ ਿੇ ਹੋਵੈ ਤਹਰਿੈ ਨਾਮੁ ਵਸਾਈ ॥

ج پ سبج
ُ
سی
گ
وہوے ہِر َدے نام وسایئ ۔۔
ےت
ر
ھ
م
ت پ
َ
ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਸਮਾਲਤਹ ਸੇ ਜਨ ਸੋਹਤਨ ਿਤਰ ਸਾਚੈ ਪਤਿ ਪਾਈ ॥੪॥੭॥

نانک نام امسہہلِ ےس نج وسنہ در سا َچے پپ نایئ ۔۔۴۔۔۷۔۔
ਸੋਰਤਿ ਮਃ ੩ ਿੁਿੁਕੇ ॥

وسرھٹ مُ ۳ :د نُکے ۔۔
ਸਤਿਗੁਰ ਤਮਤਲਐ ਉਲਟੀ ਭਈ ਭਾਈ ਜੀਵਿ ਮਰੈ ਿਾ ਬੂਝ ਪਾਇ ॥

سیگؤر مِلیپے اُیٹل یئھب اھبیئ ویجَت م َ َرے نا ئُؤھج ناۓ ۔۔
ਸੋ ਗੁਰੂ ਸੋ ਤਸਖੁ ਹੈ ਭਾਈ ਤਜਸੁ ਜੋਿੀ ਜੋਤਿ ਤਮਲਾਇ ॥੧॥

ےہ اھبیئ ِجس وجیت وجت مِال ئِے ۔۔۱۔۔
وس ُگؤ ُرو وس سِکھ َ
ਮਨ ਰੇ ਹਤਰ ਹਤਰ ਸੇਿੀ ਤਲਵ ਲਾਇ ॥

نم رے ہر ہر َ
سیبی لِؤ ال ئِے ۔۔

ਮਨ ਹਤਰ ਜਤਪ ਮੀਿਾ ਲਾਗੈ ਭਾਈ ਗੁਰਮੁਤਖ ਪਾਏ ਹਤਰ ਥਾਇ ॥ ਰਹਾਉ ॥

نم ہر جت اھٹیم ال َگے اھبیئ ُگرمُکھ ناےئ ہر اھتےئ ۔۔راہو۔۔
ਤਬਨੁ ਗੁਰ ਪਰੀਤਿ ਨ ਊਪਜੈ ਭਾਈ ਮਨਮੁਤਖ ਿੂਜੈ ਭਾਇ ॥

مب
م
ک
چ
ُ
پِں ُگر رپپپ ہن اُو بج َے اھبیئ ھ ُدو َے اھبےئ ۔۔
ਿੁਹ ਕੁਟਤਹ ਮਨਮੁਖ ਕਰਮ ਕਰਤਹ ਭਾਈ ਪਲੈ ਤਕਛੂ ਨ ਪਾਇ ॥੨॥

مب
کِج
نُہ ُکی ِہ مُکھ رکم رکہِ اھبیئ نلَے ُھؤ ہن ناۓ ۔۔۲۔۔

ਗੁਰ ਤਮਤਲਐ ਨਾਮੁ ਮਤਨ ਰਤਵਆ ਭਾਈ ਸਾਚੀ ਪਰੀਤਿ ਤਪਆਤਰ ॥

ُگر مِلیپے نام نم ر َونا اھبیئ سایچ رپپپ ایپر ۔۔

ਸਿਾ ਹਤਰ ਕੇ ਗੁਣ ਰਵੈ ਭਾਈ ਗੁਰ ਕੈ ਹੇਤਿ ਅਪਾਤਰ ॥੩॥

دسا ہر ےک ُگں ر َوے اھبیئ ُگر ےکَ ہ َپت انار ۔۔۳۔۔
ਆਇਆ ਸੋ ਪਰਵਾਣੁ ਹੈ ਭਾਈ ਤਜ ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਤਚਿੁ ਲਾਇ ॥

ا نا وس رپوان ےہَ اھبیئ ےج ُگر ویسا ِجت ال ئِے ۔۔

ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਹਤਰ ਪਾਈਐ ਭਾਈ ਗੁਰ ਸਬਿੀ ਮੇਲਾਇ ॥੪॥੮॥

نانک نام ہر نا پپَے اھبیئ ُگر دبسی میال ئِے ۔۔۴۔۔۸۔۔
ਸੋਰਤਿ ਮਹਲਾ ੩ ਘਰੁ ੧ ॥

وسرھٹ ہلحم  ۳رھگ ۱۔۔
ਤਿਹੀ ਗੁਣੀ ਤਿਰਭਵਣੁ ਤਵਆਤਪਆ ਭਾਈ ਗੁਰਮੁਤਖ ਬੂਝ ਬੁਝਾਇ ॥

ب
بِہی ُگبی ِرتوھبَن وناایپ اھبیئ ُگرمُکھ ئُؤھج ُجھا ئِے ۔۔

ਰਾਮ ਨਾਤਮ ਲਤਗ ਛੂਟੀਐ ਭਾਈ ਪੂਛਹੁ ਤਗਆਨੀਆ ਜਾਇ ॥੧॥

چ
چ
رام نام گل ُھؤ پپَے اھبیئ ئُؤ ھہؤ گ ِیاپ ِیا اجۓ ۔۔۱۔۔
ਮਨ ਰੇ ਿਰੈ ਗੁਣ ਛੋਤਿ ਚਉਥੈ ਤਚਿੁ ਲਾਇ ॥

ب
ے ُگں وھچد جؤ َھے ِجت ال ئِے ۔۔
نم رے رتِ َ
ਹਤਰ ਜੀਉ ਿੇਰੈ ਮਤਨ ਵਸੈ ਭਾਈ ਸਿਾ ਹਤਰ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਇ ॥ ਰਹਾਉ ॥

ہر جپؤ ریتَے نم و سَے اھبیئ دسا ہر ےک ُگں اگۓ ۔۔راہو۔۔
ਨਾਮੈ ਿੇ ਸਤਭ ਊਪਜੇ ਭਾਈ ਨਾਇ ਤਵਸਤਰਐ ਮਤਰ ਜਾਇ ॥

نا م َے ےت سیھ اُوےجپ اھبیئ ناےئ وِرس پپے رم اجۓ ۔۔

ਅਤਗਆਨੀ ਜਗਿੁ ਅੰਧੁ ਹੈ ਭਾਈ ਸੂਿੇ ਗਏ ਮੁਹਾਇ ॥੨॥

اگ ِیاین تگج ادنھ ےہَ اھبیئ سُؤےت ےئگ مُہا ِئے ۔۔۲۔۔
ਗੁਰਮੁਤਖ ਜਾਗੇ ਸੇ ਉਬਰੇ ਭਾਈ ਭਵਜਲੁ ਪਾਤਰ ਉਿਾਤਰ ॥

ب
ُگرمُکھ اجےگ ےس اُپرے اھبیئ َھؤلج نار اُنار ۔۔

ਜਗ ਮਤਹ ਲਾਹਾ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਹੈ ਭਾਈ ਤਹਰਿੈ ਰਤਖਆ ਉਰ ਧਾਤਰ ॥੩॥

چگ ہہم الاہ ہر نام ےہَ اھبیئ ہِر َدے رایھک اُر داھر ۔۔۳۔۔
ਗੁਰ ਸਰਣਾਈ ਉਬਰੇ ਭਾਈ ਰਾਮ ਨਾਤਮ ਤਲਵ ਲਾਇ ॥

ُگر رسنایئ اُپرے اھبیئ رام نام لِؤ ال ئِے ۔۔

ਨਾਨਕ ਨਾਉ ਬੇੜਾ ਨਾਉ ਿੁਲਹੜਾ ਭਾਈ ਤਜਿੁ ਲਤਗ ਪਾਤਰ ਜਨ ਪਾਇ ॥੪॥੯॥

نانک ناو نتَرا ناو نُلہرا اھبیئ ِجت گل نار نج ناۓ ۔۔۴۔۔۹۔۔
ਸੋਰਤਿ ਮਹਲਾ ੩ ਘਰੁ ੧ ॥

وسرھٹ ہلحم  ۳رھگ ۱۔۔
ਸਤਿਗੁਰੁ ਸੁਖ ਸਾਗਰੁ ਜਗ ਅੰਿਤਰ ਹੋਰ ਥੈ ਸੁਖੁ ਨਾਹੀ ॥

ب
سیگؤر ُسکھ سارگ چگ ارتن وہر َھے ُسکھ نایہ ۔۔

ਹਉਮੈ ਜਗਿੁ ਿੁਤਖ ਰੋਤਗ ਤਵਆਤਪਆ ਮਤਰ ਜਨਮੈ ਰੋਵੈ ਧਾਹੀ ॥੧॥

ہؤ م َے تگج ُدھک روگ وناایپ رم جبمَے رو َوے داھیہ ۔۔۱۔۔
ਪਰਾਣੀ ਸਤਿਗੁਰੁ ਸੇਤਵ ਸੁਖੁ ਪਾਇ ॥

ویس ُسکھ ناۓ ۔۔
رپَاین سیگؤر َ

ਸਤਿਗੁਰੁ ਸੇਵਤਹ ਿਾ ਸੁਖੁ ਪਾਵਤਹ ਨਾਤਹ ਿ ਜਾਤਹਗਾ ਜਨਮੁ ਗਵਾਇ ॥ ਰਹਾਉ ॥

سیگؤر ویسہِ نا ُسکھ ناوہِ ناہِ ت اج ِہگا منج وگَاےی ۔۔راہو۔۔

ਿਰੈ ਗੁਣ ਧਾਿੁ ਬਹੁ ਕਰਮ ਕਮਾਵਤਹ ਹਤਰ ਰਸ ਸਾਿੁ ਨ ਆਇਆ ॥

ے ُگں داھت وہب رکم امکوہِ ہر رس اصد ہن ا نا ۔۔
رتِ َ

ਸੰਤਧਆ ਿਰਪਣੁ ਕਰਤਹ ਗਾਇਿਰੀ ਤਬਨੁ ਬੂਝੇ ਿੁਖੁ ਪਾਇਆ ॥੨॥

دنسِایھ رتنپ رکہِ اگنتری پِں وبےھج ُدھک نانا ۔۔۲۔۔
ਸਤਿਗੁਰੁ ਸੇਵੇ ਸੋ ਵਿਭਾਗੀ ਤਜਸ ਨੋ ਆਤਪ ਤਮਲਾਏ ॥

سیگؤر ویسے وس وداھبیگ ِجس ون ا ت مِالےئ ۔۔

ਹਤਰ ਰਸੁ ਪੀ ਜਨ ਸਿਾ ਤਿਰਪਿਾਸੇ ਤਵਚਹੁ ਆਪੁ ਗਵਾਏ ॥੩॥

ہر رس یپ نج دسا رتِاتپےس وِچہؤہ ا ت وگاےئ ۔۔۳۔۔
ਇਹੁ ਜਗੁ ਅੰਧਾ ਸਭੁ ਅੰਧੁ ਕਮਾਵੈ ਤਬਨੁ ਗੁਰ ਮਗੁ ਨ ਪਾਏ ॥

امکوے پِں ُگر گم ہن ناےئ ۔۔
اوہی چگ ادناھ سیھ ادنھ َ
ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰੁ ਤਮਲੈ ਿ ਅਖੀ ਵੇਖੈ ਘਰੈ ਅੰਿਤਰ ਸਚੁ ਪਾਏ ॥੪॥੧੦॥

نانک سیگؤر ملَ ِے ت ایھک وےھکی رھگَے ادنر چس ناےئ ۔۔۴۔۔۱۱۔۔
ਸੋਰਤਿ ਮਹਲਾ ੩ ॥

وسرھٹ ہلحم ۳۔
ਤਬਨੁ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵੇ ਬਹੁਿਾ ਿੁਖੁ ਲਾਗਾ ਜੁਗ ਚਾਰੇ ਭਰਮਾਈ ॥

پِں سیگؤر ویسے اتہب ُدھک الاگ ُچگ اچرے رھبامیئ ۔۔
ਹਮ ਿੀਨ ਿੁਮ ਜੁਗੁ ਜੁਗੁ ਿਾਿੇ ਸਬਿੇ ਿੇਤਹ ਬੁਝਾਈ ॥੧॥

ُب
مہ دِنی م ُچگ ُچگ داےت دبسے دہہی اھجبیئ ۔۔۱۔۔
ਹਤਰ ਜੀਉ ਤਿਪਾ ਕਰਹੁ ਿੁਮ ਤਪਆਰੇ ॥

ُب
ہر جپؤ کِرنا رکوہ م ایپرے ۔۔

ਸਤਿਗੁਰੁ ਿਾਿਾ ਮੇਤਲ ਤਮਲਾਵਹੁ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਿੇਵਹੁ ਆਧਾਰੇ ॥ ਰਹਾਉ ॥

سیگؤر دانا م َیل مِالووہ ہر نام دویوہ ا داھرے ۔۔راہو۔۔

ਮਨਸਾ ਮਾਤਰ ਿੁਤਬਧਾ ਸਹਤਜ ਸਮਾਣੀ ਪਾਇਆ ਨਾਮੁ ਅਪਾਰਾ ॥

سہ
اسنم امر ُددباھ ج امسین نانا نام انارا ۔۔

ਹਤਰ ਰਸੁ ਚਾਤਖ ਮਨੁ ਤਨਰਮਲੁ ਹੋਆ ਤਕਲਤਬਖ ਕਾਟਣਹਾਰਾ ॥੨॥

ہر رس اچھک نم پِرلم وہا کِل ِیکھ اکپبہارا ۔۔۲۔۔

ਸਬਤਿ ਮਰਹੁ ਤਿਤਰ ਜੀਵਹੁ ਸਿ ਹੀ ਿਾ ਤਿਤਰ ਮਰਣੁ ਨ ਹੋਈ ॥

ب
ب
دبس رموہ ھِر ویجوہ دص یہ نا ھِر رمن ہن وہیئ ۔۔
ਅੰਤਮਰਿੁ ਨਾਮੁ ਸਿਾ ਮਤਨ ਮੀਿਾ ਸਬਿੇ ਪਾਵੈ ਕੋਈ ॥੩॥

ارمِت نام دسا نم اھٹیم دبسے نا َوے وکیئ ۔۔۳۔۔
ਿਾਿੈ ਿਾਤਿ ਰਖੀ ਹਤਥ ਅਪਣੈ ਤਜਸੁ ਭਾਵੈ ਤਿਸੁ ਿੇਈ ॥

دا ئَے دات ریھک ھتہ ا پ َپے ِجس اھبوے ئِس دپبی ۔۔
ਨਾਨਕ ਨਾਤਮ ਰਿੇ ਸੁਖੁ ਪਾਇਆ ਿਰਗਹ ਜਾਪਤਹ ਸੇਈ ॥੪॥੧੧॥

نانک نام رےت ُسکھ نانا درہہگ اجبہ ِہ سیبی ۔۔۴۔۔۱۱۔۔
ਸੋਰਤਿ ਮਹਲਾ ੩ ॥

وسرھٹ ہلحم ۳۔۔
ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵੇ ਿਾ ਸਹਜ ਧੁਤਨ ਉਪਜੈ ਗਤਿ ਮਤਿ ਿਿ ਹੀ ਪਾਏ ॥

سہ
ب
ھ
ج
گ
ُ
م
ُ
سیگؤر ویسے نا ج د ں ا َے پ ت دت یہ ناےئ ۔۔
ਹਤਰ ਕਾ ਨਾਮੁ ਸਚਾ ਮਤਨ ਵਤਸਆ ਨਾਮੇ ਨਾਤਮ ਸਮਾਏ ॥੧॥

ہر اک نام اچس نم وایس ناےم نام امسےئ ۔۔۱۔۔

ਤਬਨੁ ਸਤਿਗੁਰ ਸਭੁ ਜਗੁ ਬਉਰਾਨਾ ॥

پِں سیگؤر سیھ چگ ئؤرانا ۔۔

ਮਨਮੁਤਖ ਅੰਧਾ ਸਬਿੁ ਨ ਜਾਣੈ ਝੂਿੈ ਭਰਤਮ ਭੁਲਾਨਾ ॥ ਰਹਾਉ ॥

مب
چ ب
ب
مُکھ ادناھ دبس ہن اج ئَے ُھؤ َھے رھبم ھُالنا ۔۔راہو۔۔

ਿਰੈ ਗੁਣ ਮਾਇਆ ਭਰਤਮ ਭੁਲਾਇਆ ਹਉਮੈ ਬੰਧਨ ਕਮਾਏ ॥

ب
ے ُگں امنا رھبم ھُالنا ہؤ م َے دنبنھ امکےئ ۔۔
رتِ َ

ਜੰਮਣੁ ਮਰਣੁ ਤਸਰ ਊਪਤਰ ਊਭਉ ਗਰਭ ਜੋਤਨ ਿੁਖੁ ਪਾਏ ॥੨॥

چ
ب
مّں رمن سِر اُورپ اُو ھؤ رگھب وجن ُدھک ناےئ ۔۔۲۔۔
ਿਰੈ ਗੁਣ ਵਰਿਤਹ ਸਗਲ ਸੰਸਾਰਾ ਹਉਮੈ ਤਵਤਚ ਪਤਿ ਖੋਈ ॥

ے ُگں ورہہت لگس اسنسرا ہؤ م َے وِچ پپ وھکیئ ۔۔
رتِ َ

ਗੁਰਮੁਤਖ ਹੋਵੈ ਚਉਥਾ ਪਿੁ ਚੀਨੈ ਰਾਮ ਨਾਤਮ ਸੁਖੁ ਹੋਈ ॥੩॥

وہوے جؤاھت ند چی َپے رام نام ُسکھ وہیئ ۔۔۳۔۔
ُگرمُکھ َ
ਿਰੈ ਗੁਣ ਸਤਭ ਿੇਰੇ ਿੂ ਆਪੇ ਕਰਿਾ ਜੋ ਿੂ ਕਰਤਹ ਸੁ ਹੋਈ ॥

ے ُگں سیھ ریتے ئُؤ ا ےپ رکنا وج ئُؤ رکہِ وس وہیئ ۔۔
رتِ َ
ਨਾਨਕ ਰਾਮ ਨਾਤਮ ਤਨਸਿਾਰਾ ਸਬਿੇ ਹਉਮੈ ਖੋਈ ॥੪॥੧੨॥

نانک رام نام ئِسیارا دبسے ہؤ م َے وھکیئ ۔۔۴۔۔۱۲۔۔
ਸੋਰਤਿ ਮਹਲਾ ੪ ਘਰੁ ੧

وسرھٹ ہلحم  ۴رھگ ۱
ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪਰਸਾਤਿ ॥

اِک اواکنر سیگؤر رپساد ۔۔

ਆਪੇ ਆਤਪ ਵਰਿਿਾ ਤਪਆਰਾ ਆਪੇ ਆਤਪ ਅਪਾਹੁ ॥

ا ےپ ا ت وردتا ایپرا ا ےپ ا ت اناوہ ۔۔
ਵਣਜਾਰਾ ਜਗੁ ਆਤਪ ਹੈ ਤਪਆਰਾ ਆਪੇ ਸਾਚਾ ਸਾਹੁ ॥

ےہ ایپرا ا ےپ سااچ ساوہ ۔۔
واجنرا چگ ا ت َ
ਆਪੇ ਵਣਜੁ ਵਾਪਾਰੀਆ ਤਪਆਰਾ ਆਪੇ ਸਚੁ ਵੇਸਾਹੁ ॥੧॥

ا ےپ وجن وانارِنا ایپرا ا ےپ چس واسیوہ ۔۔۱۔۔
ਜਤਪ ਮਨ ਹਤਰ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਸਲਾਹ ॥

جت نم ہر ہر نام ص َ
الچ ۔۔
ਗੁਰ ਤਕਰਪਾ ਿੇ ਪਾਈਐ ਤਪਆਰਾ ਅੰਤਮਰਿੁ ਅਗਮ ਅਥਾਹ ॥ ਰਹਾਉ ॥

ُگر کِرنا ےت نا پپَے ایپرا ارمِت امگ ااھتہ ۔۔راہو۔۔

ਆਪੇ ਸੁਤਣ ਸਭ ਵੇਖਿਾ ਤਪਆਰਾ ਮੁਤਖ ਬੋਲੇ ਆਤਪ ਮੁਹਾਹੁ ॥

ا ےپ ُسں سیھ ونکھدا ایپرا مُکھ وبےل ا ت مُہاوہ ۔۔

ਆਪੇ ਉਝਤੜ ਪਾਇਿਾ ਤਪਆਰਾ ਆਤਪ ਤਵਖਾਲੇ ਰਾਹੁ ॥

ا ےپ اُڑھج نادئا ایپرا ا ت وِاھکےل راوہ ۔۔
ਆਪੇ ਹੀ ਸਭੁ ਆਤਪ ਹੈ ਤਪਆਰਾ ਆਪੇ ਵੇਪਰਵਾਹੁ ॥੨॥

ا ےپ یہ سیھ ا ت ےہَ ایپرا ا ےپ ورپیواوہ ۔۔۲۔۔

ਆਪੇ ਆਤਪ ਉਪਾਇਿਾ ਤਪਆਰਾ ਤਸਤਰ ਆਪੇ ਧੰਧੜੈ ਲਾਹੁ ॥

ا ےپ ا ت ا ُنادئا ایپرا سِر ا ےپ ددنھڑھَے الوہ ۔۔
ਆਤਪ ਕਰਾਏ ਸਾਖਿੀ ਤਪਆਰਾ ਆਤਪ ਮਾਰੇ ਮਤਰ ਜਾਹੁ ॥

ا ت رکاےئ سایتھک ایپرا ا ت امرے رم اجوہ ۔۔

ਆਪੇ ਪਿਣੁ ਪਾਿਣੀ ਤਪਆਰਾ ਆਪੇ ਪਾਤਰ ਲੰਘਾਹੁ ॥੩॥

ا ےپ نتپ ناینت ایپرا ا ےپ نار اھگنلوہ ۔۔۳۔۔
ਆਪੇ ਸਾਗਰੁ ਬੋਤਹਥਾ ਤਪਆਰਾ ਗੁਰੁ ਖੇਵਟੁ ਆਤਪ ਚਲਾਹੁ ॥

ک
ا ےپ سارگ وباھتہ ایپرا ُگر ھپ َؤت ا ت چالوہ ۔۔

ਆਪੇ ਹੀ ਚਤੜ ਲੰਘਿਾ ਤਪਆਰਾ ਕਤਰ ਚੋਜ ਵੇਖੈ ਪਾਤਿਸਾਹੁ ॥

ل
نک
ا ےپ یہ ڑچ یگھدا ایپرا رک وچچ و َھے نائساوہ ۔۔

ਆਪੇ ਆਤਪ ਿਇਆਲੁ ਹੈ ਤਪਆਰਾ ਜਨ ਨਾਨਕ ਬਖਤਸ ਤਮਲਾਹੁ ॥੪॥੧॥

نک
ا ےپ ا ت دنال ےہَ ایپرا ِجں نانک ھس مِال ُہ ۔۔۴۔۔۱۔۔
ਸੋਰਤਿ ਮਹਲਾ ੪ ਚਉਥਾ ॥

وسرھٹ ہلحم  ۴جؤاھت ۔۔
ਆਪੇ ਅੰਿਜ ਜੇਰਜ ਸੇਿਜ ਉਿਭੁਜ ਆਪੇ ਖੰਿ ਆਪੇ ਸਭ ਲੋਇ ॥

سیب پ ُبھ
سی
ا ےپ اندچ چتَرچ َ ج ا ُ ج ا ےپ ڈنھک ا ےپ ھ ولےئ ۔۔
ਆਪੇ ਸੂਿੁ ਆਪੇ ਬਹੁ ਮਣੀਆ ਕਤਰ ਸਕਿੀ ਜਗਿੁ ਪਰੋਇ ॥

ا ےپ سُؤت ا ےپ وہب مییا رک یتکس تگج رپو ئِے ۔۔

ਆਪੇ ਹੀ ਸੂਿਧਾਰੁ ਹੈ ਤਪਆਰਾ ਸੂਿੁ ਤਖੰਚੇ ਢਤਹ ਢੇਰੀ ਹੋਇ ॥੧॥

س کھ ِ
ب
ج
ھ
ت
ھب
ےہ ایپرا ُؤت ے د ہہ د ری وہۓ ۔۔۱۔۔
ا ےپ یہ سُؤدتاھر َ
ਮੇਰੇ ਮਨ ਮੈ ਹਤਰ ਤਬਨੁ ਅਵਰੁ ਨ ਕੋਇ ॥

ریمے نم م َے ہر پِں ا َور ہن وکۓ ۔۔
ਸਤਿਗੁਰ ਤਵਤਚ ਨਾਮੁ ਤਨਧਾਨੁ ਹੈ ਤਪਆਰਾ ਕਤਰ ਿਇਆ ਅੰਤਮਰਿੁ ਮੁਤਖ ਚੋਇ ॥ ਰਹਾਉ ॥

سیگؤر وِچ نام ن ِداھن ےہَ ایپرا رک دایئ ارمت مُکھ وچۓ ۔۔راہو۔۔

ਆਪੇ ਜਲ ਥਤਲ ਸਭਿੁ ਹੈ ਤਪਆਰਾ ਪਰਭੁ ਆਪੇ ਕਰੇ ਸੁ ਹੋਇ ॥

ےہ ایپرا رپَھب ا ےپ رکے وس وہۓ ۔۔
ا ےپ لج لھت سبھت َ
ਸਭਨਾ ਤਰਜਕੁ ਸਮਾਹਿਾ ਤਪਆਰਾ ਿੂਜਾ ਅਵਰੁ ਨ ਕੋਇ ॥

سبھیا رِرق امسدہا ایپرا ُدواج ا َور ہن وکۓ ۔۔

ਆਪੇ ਖੇਲ ਖੇਲਾਇਿਾ ਤਪਆਰਾ ਆਪੇ ਕਰੇ ਸੁ ਹੋਇ ॥੨॥

ک
ا ےپ لیھک ھیالدئا ایپرا ا ےپ رکے وس وہۓ ۔۔۲۔۔
ਆਪੇ ਹੀ ਆਤਪ ਤਨਰਮਲਾ ਤਪਆਰਾ ਆਪੇ ਤਨਰਮਲ ਸੋਇ ॥

ا ےپ یہ ا ت پِرمال ایپرا ا ےپ پِرلم وسۓ ۔۔

ਆਪੇ ਕੀਮਤਿ ਪਾਇਿਾ ਤਪਆਰਾ ਆਪੇ ਕਰੇ ਸੁ ਹੋਇ ॥

ا ےپ تمیق نادئا ایپرا ا ےپ رکے وس وہۓ ۔۔
ਆਪੇ ਅਲਖੁ ਨ ਲਖੀਐ ਤਪਆਰਾ ਆਤਪ ਲਖਾਵੈ ਸੋਇ ॥੩॥

لک
َ
ھی
پ
اھکلوے وسۓ ۔۔۳۔۔
ت
ا
ا
ایپر
ے
ا ےپ اھکل ہن
َ

ਆਪੇ ਗਤਹਰ ਗੰਭੀਰੁ ਹੈ ਤਪਆਰਾ ਤਿਸੁ ਜੇਵਿੁ ਅਵਰੁ ਨ ਕੋਇ ॥

ا ےپ رہگ ریھبمگ ےہَ ایپرا ئِس ویجَد اور ہن وکۓ ۔۔

ਸਤਭ ਘਟ ਆਪੇ ਭੋਗਵੈ ਤਪਆਰਾ ਤਵਤਚ ਨਾਰੀ ਪੁਰਖ ਸਭੁ ਸੋਇ ॥

سیھ ٹھگ ا ےپ وھبوگَے ایپرا وِچ ناری ُپرھک سیھ وسۓ ۔۔
ਨਾਨਕ ਗੁਪਿੁ ਵਰਿਿਾ ਤਪਆਰਾ ਗੁਰਮੁਤਖ ਪਰਗਟੁ ਹੋਇ ॥੪॥੨॥

نانک ُگپت وردتا ایپرا ُگرمُکھ رپگپ وہۓ ۔۔۴۔۔۲۔۔
ਸੋਰਤਿ ਮਹਲਾ ੪ ॥

وسرھٹ ہلحم ۴۔۔

ਆਪੇ ਹੀ ਸਭੁ ਆਤਪ ਹੈ ਤਪਆਰਾ ਆਪੇ ਥਾਤਪ ਉਥਾਪੈ ॥

ا ےپ یہ سیھ ا ت ےہَ ایپرا ا ےپ اھتت اُاھتےپَ ۔۔

ਆਪੇ ਵੇਤਖ ਤਵਗਸਿਾ ਤਪਆਰਾ ਕਤਰ ਚੋਜ ਵੇਖੈ ਪਰਭੁ ਆਪੈ ॥

نک
ا ےپ وھکی وِگسدا پِیارا رک وچچ و َھے رپَھب ا ےپ۔۔

ਆਪੇ ਵਤਣ ਤਿਤਣ ਸਭਿੁ ਹੈ ਤਪਆਰਾ ਆਪੇ ਗੁਰਮੁਤਖ ਜਾਪੈ ॥੧॥

ا ےپ ون پِں سبھت ےہَ ایپرا ا ےپ ُگرمُکھ اج ئَے ۔۔۱۔۔
ਜਤਪ ਮਨ ਹਤਰ ਹਤਰ ਨਾਮ ਰਤਸ ਧਰਾਪੈ ॥

جت نم ہر ہر نام رس درھا ئَے ۔۔
ਅੰਤਮਰਿ ਨਾਮੁ ਮਹਾ ਰਸੁ ਮੀਿਾ ਗੁਰ ਸਬਿੀ ਚਤਖ ਜਾਪੈ ॥ ਰਹਾਉ ॥

ارمِت نام اہم رس اھٹیم ُگر دبسی ھکچ اج ئَے ۔۔راہو۔۔
ਆਪੇ ਿੀਰਥੁ ਿੁਲਹੜਾ ਤਪਆਰਾ ਆਤਪ ਿਰੈ ਪਰਭੁ ਆਪੈ ॥

ا ےپ ریتھت نُلہرا ایپرا ا ت رتَے رپَھب ا ےپ ۔۔

ਆਪੇ ਜਾਲੁ ਵਿਾਇਿਾ ਤਪਆਰਾ ਸਭੁ ਜਗੁ ਮਛੁਲੀ ਹਤਰ ਆਪੈ ॥

ا ےپ اجل ونادئا ایپرا سیھ چگ یلھچم ہر ا ےپ ۔۔

ਆਤਪ ਅਭੁਲੁ ਨ ਭੁਲਈ ਤਪਆਰਾ ਅਵਰੁ ਨ ਿੂਜਾ ਜਾਪੈ ॥੨॥

ب
ُب
لب
ھ
ھ
ئ
ُ
َ
ا ت ا ل ہن ی ایپرا اور ہن ُدواج اج ے ۔۔۲۔۔

ਆਪੇ ਤਸੰਿੀ ਨਾਿੁ ਹੈ ਤਪਆਰਾ ਧੁਤਨ ਆਤਪ ਵਜਾਏ ਆਪੈ ॥

ےہ ایپرا د ُھں ا ت واجےئ ا ئَے ۔۔
ا ےپ ِسیگی ناد َ
ਆਪੇ ਜੋਗੀ ਪੁਰਖੁ ਹੈ ਤਪਆਰਾ ਆਪੇ ਹੀ ਿਪੁ ਿਾਪੈ ॥

ا ےپ وجیگ ُپرھک ےہَ ایپرا ا ےپ یہ پپ نا ئَے ۔۔

ਆਪੇ ਸਤਿਗੁਰੁ ਆਤਪ ਹੈ ਚੇਲਾ ਉਪਿੇਸੁ ਕਰੈ ਪਰਭੁ ਆਪੈ ॥੩॥

ےہ جیال ا ُندسی رکَے رپَھب ا ےپ ۔۔۳۔۔
ا ےپ سیگؤر ا ت َ
ਆਪੇ ਨਾਉ ਜਪਾਇਿਾ ਤਪਆਰਾ ਆਪੇ ਹੀ ਜਪੁ ਜਾਪੈ ॥

ا ےپ ناو اپجدئا ایپرا ا ےپ یہ جت اج ئَے ۔۔

ਆਪੇ ਅੰਤਮਰਿੁ ਆਤਪ ਹੈ ਤਪਆਰਾ ਆਪੇ ਹੀ ਰਸੁ ਆਪੈ ॥

ا ےپ ارمِت ا ت ےہَ ایپرا ا ےپ یہ رس ا ئَے ۔۔

ਆਪੇ ਆਤਪ ਸਲਾਹਿਾ ਤਪਆਰਾ ਜਨ ਨਾਨਕ ਹਤਰ ਰਤਸ ਧਰਾਪੈ ॥੪॥੩॥

ا ےپ ا ت سالدہا ایپرا نج نانک ہر رس درھا ئَے ۔۔۴۔۔۳۔۔
ਸੋਰਤਿ ਮਹਲਾ ੪ ॥

وسرھٹ ہلحم ۴۔۔
ਆਪੇ ਕੰਿਾ ਆਤਪ ਿਰਾਜੀ ਪਰਤਭ ਆਪੇ ਿੋਤਲ ਿੋਲਾਇਆ ॥

ا ےپ ڈنکا ا ت رتایج رپَھب ا ےپ وتل وتالنا ۔۔
ਆਪੇ ਸਾਹੁ ਆਪੇ ਵਣਜਾਰਾ ਆਪੇ ਵਣਜੁ ਕਰਾਇਆ ॥

ا ےپ ساوہ ا ےپ واجنرا ا ےپ وجن رکانا ۔۔
ਆਪੇ ਧਰਿੀ ਸਾਜੀਅਨੁ ਤਪਆਰੈ ਤਪਛੈ ਟੰਕੁ ਚੜਾਇਆ ॥੧॥

ِبج
جیی
َ
ھ
ایپرے ے کنٹ ڑچانا ۔۔۱۔۔
ا ےپ درھیت سا ں َ
ਮੇਰੇ ਮਨ ਹਤਰ ਹਤਰ ਤਧਆਇ ਸੁਖੁ ਪਾਇਆ ॥

ےی ُسکھ نانا ۔۔
ریمے نم ہر ہر دِایھ ٔ

ਹਤਰ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਤਨਧਾਨੁ ਹੈ ਤਪਆਰਾ ਗੁਤਰ ਪੂਰੈ ਮੀਿਾ ਲਾਇਆ ॥ ਰਹਾਉ ॥

ےہ ایپرا ُگر ئُؤ َرے اھٹیم النا ۔۔راہو۔۔
ہر ہر نام ن ِداھن َ

ਆਪੇ ਧਰਿੀ ਆਤਪ ਜਲੁ ਤਪਆਰਾ ਆਪੇ ਕਰੇ ਕਰਾਇਆ ॥

ا ےپ درھیت ا ت لج ایپرا ا ےپ رکے رکانا ۔۔
ਆਪੇ ਹੁਕਤਮ ਵਰਿਿਾ ਤਪਆਰਾ ਜਲੁ ਮਾਟੀ ਬੰਤਧ ਰਖਾਇਆ ॥

ک
ا ےپ ُچ م وردتا ایپرا لج امیٹ دنبھ راھکنا ۔۔

ਆਪੇ ਹੀ ਭਉ ਪਾਇਿਾ ਤਪਆਰਾ ਬੰਤਨ ਬਕਰੀ ਸੀਹੁ ਹਢਾਇਆ ॥੨॥

ب
ا ےپ یہ ھؤ نادئا ایپرا نبّ رکبی سبہہ ڈہاھنِا ۔۔۲۔۔

ਆਪੇ ਕਾਸਟ ਆਤਪ ਹਤਰ ਤਪਆਰਾ ਤਵਤਚ ਕਾਸਟ ਅਗਤਨ ਰਖਾਇਆ ॥

ا ےپ اکست ا ت ہر ایپرا وِچ اکست انگ راھکنا ۔۔
ਆਪੇ ਹੀ ਆਤਪ ਵਰਿਿਾ ਤਪਆਰਾ ਭੈ ਅਗਤਨ ਨ ਸਕੈ ਜਲਾਇਆ ॥

ب
ےکس چالنا ۔۔
ا ےپ یہ ا ت وردتا ایپرا َھے انگ ہن َ

ਆਪੇ ਮਾਤਰ ਜੀਵਾਇਿਾ ਤਪਆਰਾ ਸਾਹ ਲੈਿੇ ਸਤਭ ਲਵਾਇਆ ॥੩॥

ا ےپ امر ویجادئا ایپرا ساہ لَیدے سیھ ولانا ۔۔۳۔۔

ਆਪੇ ਿਾਣੁ ਿੀਬਾਣੁ ਹੈ ਤਪਆਰਾ ਆਪੇ ਕਾਰੈ ਲਾਇਆ ॥

ا ےپ نان دابین ےہَ ایپرا ا ےپ َاکرے النا ۔۔
ਤਜਉ ਆਤਪ ਚਲਾਏ ਤਿਉ ਚਲੀਐ ਤਪਆਰੇ ਤਜਉ ਹਤਰ ਪਰਭ ਮੇਰੇ ਭਾਇਆ ॥

ِج ٔپؤ ا ت چالۓ پپؤ چلپے َ ایپرے ِجپؤٔ ہر رپَھب ریمے اھبنا ۔۔

ਆਪੇ ਜੰਿੀ ਜੰਿੁ ਹੈ ਤਪਆਰਾ ਜਨ ਨਾਨਕ ਵਜਤਹ ਵਜਾਇਆ ॥੪॥੪॥

ےہ ایپرا نج نانک وہہجِ واجنا ۔۔۴۔۔۴۔۔
ا ےپ یتنج جپت َ
ਸੋਰਤਿ ਮਹਲਾ ੪ ॥

وسرھٹ ہلحم ۴۔۔

ਆਪੇ ਤਸਰਸਤਟ ਉਪਾਇਿਾ ਤਪਆਰਾ ਕਤਰ ਸੂਰਜੁ ਚੰਿੁ ਚਾਨਾਣੁ ॥

ا ےپ رسِست ا ُنادئا ایپرا رک سُؤرچ دنچ اچنان ۔۔
ਆਤਪ ਤਨਿਾਤਣਆ ਿਾਣੁ ਹੈ ਤਪਆਰਾ ਆਤਪ ਤਨਮਾਤਣਆ ਮਾਣੁ ॥

ا ت پ ِیااین نان ےہَ ایپرا ا ت بِمااین امن ۔۔

ਆਤਪ ਿਇਆ ਕਤਰ ਰਖਿਾ ਤਪਆਰਾ ਆਪੇ ਸੁਘੜੁ ਸੁਜਾਣੁ ॥੧॥

گ
ا ت دایئ رک ردھکا ایپرا ا ےپ ُس ھر سُچان ۔۔۱۔۔
ਮੇਰੇ ਮਨ ਜਤਪ ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਨੀਸਾਣੁ ॥

ریمے نم جت رام نام اسینن ۔۔
ਸਿਸੰਗਤਿ ਤਮਤਲ ਤਧਆਇ ਿੂ ਹਤਰ ਹਤਰ ਬਹੁਤੜ ਨ ਆਵਣ ਜਾਣੁ ॥ ਰਹਾਉ ॥

سیسیگت مِل دایھےئ ئُؤ ہر ہر َب ُہر ہن ا ون اجن ۔۔راہو۔۔
ਆਪੇ ਹੀ ਗੁਣ ਵਰਿਿਾ ਤਪਆਰਾ ਆਪੇ ਹੀ ਪਰਵਾਣੁ ॥

ا ےپ یہ ُگں وردتا ایپرا ا ےپ یہ رپوان ۔۔

ਆਪੇ ਬਖਸ ਕਰਾਇਿਾ ਤਪਆਰਾ ਆਪੇ ਸਚੁ ਨੀਸਾਣੁ ॥

نک
ھ
ا ےپ س رکادئا ایپرا ا ےپ چس اسینن ۔۔

ਆਪੇ ਹੁਕਤਮ ਵਰਿਿਾ ਤਪਆਰਾ ਆਪੇ ਹੀ ਿੁਰਮਾਣੁ ॥੨॥

ک
ب
ا ےپ ُچ م وردتا ایپرا ا ےپ یہ ُھرامن ۔۔۲۔۔

ਆਪੇ ਭਗਤਿ ਭੰਿਾਰ ਹੈ ਤਪਆਰਾ ਆਪੇ ਿੇਵੈ ਿਾਣੁ ॥

ےہ ایپرا ا ےپ دویَے دان ۔۔
ا ےپ تگھب ڈنھبار َ
ਆਪੇ ਸੇਵ ਕਰਾਇਿਾ ਤਪਆਰਾ ਆਤਪ ਤਿਵਾਵੈ ਮਾਣੁ ॥

ا ےپ ویسَ رکادئا ایپرا ا ت دِوا َوے امن ۔۔

ਆਪੇ ਿਾੜੀ ਲਾਇਿਾ ਤਪਆਰਾ ਆਪੇ ਗੁਣੀ ਤਨਧਾਨੁ ॥੩॥

ا ےپ ناری الریئا ایپرا ا ےپ ُگبی ن ِداھن ۔۔۳۔۔

ਆਪੇ ਵਿਾ ਆਤਪ ਹੈ ਤਪਆਰਾ ਆਪੇ ਹੀ ਪਰਧਾਣੁ ॥

ےہ ایپرا ا ےپ یہ رپداھن ۔۔
ا ےپ ودا ا ت َ
ਆਪੇ ਕੀਮਤਿ ਪਾਇਿਾ ਤਪਆਰਾ ਆਪੇ ਿੁਲੁ ਪਰਵਾਣੁ ॥

ا ےپ تمیق نادئا ایپرا ا ےپ ُنل رپوان ۔۔

ਆਪੇ ਅਿੁਲੁ ਿੁਲਾਇਿਾ ਤਪਆਰਾ ਜਨ ਨਾਨਕ ਸਿ ਕੁਰਬਾਣੁ ॥੪॥੫॥

ا ےپ ا ُنل ُنالدئا ایپرا نج نانک دص قُرنان ۔۔۴۔۔۵۔۔
ਸੋਰਤਿ ਮਹਲਾ ੪ ॥

وسرھٹ ہلحم ۴۔۔
ਆਪੇ ਸੇਵਾ ਲਾਇਿਾ ਤਪਆਰਾ ਆਪੇ ਭਗਤਿ ਉਮਾਹਾ ॥

ا ےپ ویسا الریئا ایپرا ا ےپ تگھب اُاماہ ۔۔
ਆਪੇ ਗੁਣ ਗਾਵਾਇਿਾ ਤਪਆਰਾ ਆਪੇ ਸਬਤਿ ਸਮਾਹਾ ॥

ا ےپ ُگں اگوادئا ایپرا ا ےپ دبس امساہ ۔۔

ਆਪੇ ਲੇਖਤਣ ਆਤਪ ਤਲਖਾਰੀ ਆਪੇ ਲੇਖੁ ਤਲਖਾਹਾ ॥੧॥

ل َیک
ل
ھ
ک
ک
ل
ل
ی
ِ
ِ
ک
َ
ا ےپ ں ا ت ھاری ا ےپ ھ ھااہ ۔۔۱۔۔
ਮੇਰੇ ਮਨ ਜਤਪ ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਓਮਾਹਾ ॥

ریمے نم جت رام نام اواماہ ۔۔
ਅਨਤਿਨੁ ਅਨਿੁ ਹੋਵੈ ਵਿਭਾਗੀ ਲੈ ਗੁਤਰ ਪੂਰੈ ਹਤਰ ਲਾਹਾ ॥ ਰਹਾਉ ॥

وہوے وداھبیگ لَے ُگر ئُؤ َرے ہر الاہ ۔۔راہو۔۔
ادنِن ا َند َ

ਆਪੇ ਗੋਪੀ ਕਾਨੁ ਹੈ ਤਪਆਰਾ ਬਤਨ ਆਪੇ ਗਊ ਚਰਾਹਾ ॥

ےہ ایپرا نب ا ےپ وگٔ رچااہ ۔۔
ا ےپ وگیپ اکن َ
ਆਪੇ ਸਾਵਲ ਸੁੰਿਰਾ ਤਪਆਰਾ ਆਪੇ ਵੰਸੁ ਵਜਾਹਾ ॥

ا ےپ ساول ُسیدرا ایپرا ا ےپ وسن واجاہ ۔۔
ਕੁਵਲੀਆ ਪੀੜੁ ਆਤਪ ਮਰਾਇਿਾ ਤਪਆਰਾ ਕਤਰ ਬਾਲਕ ਰੂਤਪ ਪਚਾਹਾ ॥੨॥

ُکؤایل نِتر ا ت رمادئا ایپرا رک ناکل ُروت اچپاہ ۔۔۲۔۔
ਆਤਪ ਅਖਾੜਾ ਪਾਇਿਾ ਤਪਆਰਾ ਕਤਰ ਵੇਖੈ ਆਤਪ ਚੋਜਾਹਾ ॥

نک
ا ت ااھکرا نادئا ایپرا رک و َھے ا ت وچاجاہ ۔۔

ਕਤਰ ਬਾਲਕ ਰੂਪ ਉਪਾਇਿਾ ਤਪਆਰਾ ਚੰਿੂਰੁ ਕੰਸੁ ਕੇਸੁ ਮਾਰਾਹਾ ॥

ڈنچور سنک َ
کیس امرااہ ۔۔
رک ناکل ُروت ا ُنادئا ایپرا ُ

ਆਪੇ ਹੀ ਬਲੁ ਆਤਪ ਹੈ ਤਪਆਰਾ ਬਲੁ ਭੰਨੈ ਮੂਰਖ ਮੁਗਧਾਹਾ ॥੩॥

ب
ا ےپ یہ نل ا ت ےہَ ایپرا نل ھپّے َ مُؤرھک مُگداھاہ ۔۔۳۔۔

ਸਭੁ ਆਪੇ ਜਗਿੁ ਉਪਾਇਿਾ ਤਪਆਰਾ ਵਤਸ ਆਪੇ ਜੁਗਤਿ ਹਥਾਹਾ ॥

سیھ ا ےپ تگج ا ُنادئا ایپرا وس ا ےپ ُچگت اھتہاہ ۔۔

ਗਤਲ ਜੇਵੜੀ ਆਪੇ ਪਾਇਿਾ ਤਪਆਰਾ ਤਜਉ ਪਰਭੁ ਤਖੰਚੈ ਤਿਉ ਜਾਹਾ ॥

لگ ج َپؤری ا ےپ نادئا ایپرا ِج ٔپؤ

کھ ِ
ب
پ
ج
پ
رپَھب ے َ ؤ اجاہ ۔۔

ਜੋ ਗਰਬੈ ਸੋ ਪਚਸੀ ਤਪਆਰੇ ਜਤਪ ਨਾਨਕ ਭਗਤਿ ਸਮਾਹਾ ॥੪॥੬॥

ب
چ
س
ج
ن
وج رگ ئَے وس ی ایپرے ت نا ک تگھب امساہ ۔۔۴۔۔۶۔۔
ਸੋਰਤਿ ਮਃ ੪ ਿੁਿੁਕੇ ॥

وسرھٹ مُ ۴ :د نُکے ۔۔

ਅਤਨਕ ਜਨਮ ਤਵਛੁੜੇ ਿੁਖੁ ਪਾਇਆ ਮਨਮੁਤਖ ਕਰਮ ਕਰੈ ਅਹੰਕਾਰੀ ॥

مب
م
ک
ُ
ھ
پ
ان ِک منج وِڑھچے ُدھک نانا ھ رکم رکَے ا کاری ۔۔

ਸਾਧੂ ਪਰਸਿ ਹੀ ਪਰਭੁ ਪਾਇਆ ਗੋਤਬਿ ਸਰਤਣ ਿੁਮਾਰੀ ॥੧॥

سا ُدوھ رپست یہ رپَھب نانا وگنِد رسن ُبماری ۔۔۱۔۔
ਗੋਤਬਿ ਪਰੀਤਿ ਲਗੀ ਅਤਿ ਤਪਆਰੀ ॥

وگنِد رپپپ یگل ات ایپری ۔۔
ਜਬ ਸਿਸੰਗ ਭਏ ਸਾਧੂ ਜਨ ਤਹਰਿੈ ਤਮਤਲਆ ਸਾਂਤਿ ਮੁਰਾਰੀ ॥ ਰਹਾਉ ॥

جت سیسیگ ےئھب سا ُدوھ نج ہِر َدے مل ِیا ساپپ مُراری ۔۔راہو۔۔
ਿੂ ਤਹਰਿੈ ਗੁਪਿੁ ਵਸਤਹ ਤਿਨੁ ਰਾਿੀ ਿੇਰਾ ਭਾਉ ਨ ਬੁਝਤਹ ਗਵਾਰੀ ॥

ب
ئُؤ ہِر َدے ُگپت وسہہ دِن رایت ریتا اھبو ہن ُجھہہ وگاری ۔۔

ਸਤਿਗੁਰੁ ਪੁਰਖੁ ਤਮਤਲਆ ਪਰਭੁ ਪਰਗਤਟਆ ਗੁਣ ਗਾਵੈ ਗੁਣ ਵੀਚਾਰੀ ॥੨॥

ُگ
اگوے ُگں وبچاری ۔۔۲۔۔
سیگؤر ُپرھک مل ِیا رپَھب َرپگییا ں َ

ਗੁਰਮੁਤਖ ਪਰਗਾਸੁ ਭਇਆ ਸਾਤਿ ਆਈ ਿੁਰਮਤਿ ਬੁਤਧ ਤਨਵਾਰੀ ॥

ُگرمُکھ رپَاگس ایھب سات ا یئ ُدرمت ُندھ ئِؤاری ۔۔

ਆਿਮ ਬਰਹਮੁ ਚੀਤਨ ਸੁਖੁ ਪਾਇਆ ਸਿਸੰਗਤਿ ਪੁਰਖ ਿੁਮਾਰੀ ॥੩॥

ا مت پرمہ ِچیں ُسکھ نانا سیسیگت ُپرھک ُبماری ۔۔۳۔۔

ਪੁਰਖੈ ਪੁਰਖੁ ਤਮਤਲਆ ਗੁਰੁ ਪਾਇਆ ਤਜਨ ਕਉ ਤਕਰਪਾ ਭਈ ਿੁਮਾਰੀ ॥

َک
ُپر ھے ُپرھک مل ِیا ُگر نانا ِجں کؤ کِرنا یئھب ُبماری ۔۔

ਨਾਨਕ ਅਿੁਲੁ ਸਹਜ ਸੁਖੁ ਪਾਇਆ ਅਨਤਿਨੁ ਜਾਗਿੁ ਰਹੈ ਬਨਵਾਰੀ ॥੪॥੭॥

سہ
نانک ا ُنل ج ُسکھ نانا ادنِن اجگپ ر َہے ونباری ۔۔۴۔۔۷۔۔

ਸੋਰਤਿ ਮਹਲਾ ੪ ॥

وسرھٹ ہلحم ۴۔۔
ਹਤਰ ਤਸਉ ਪਰੀਤਿ ਅੰਿਰੁ ਮਨੁ ਬੇਤਧਆ ਹਤਰ ਤਬਨੁ ਰਹਣੁ ਨ ਜਾਈ ॥

ہر سِیؤ رپِپپ ارتن نم پ َیدایھ ہر پِں رنہ ہن اجیئ ۔۔

ਤਜਉ ਮਛੁਲੀ ਤਬਨੁ ਨੀਰੈ ਤਬਨਸੈ ਤਿਉ ਨਾਮੈ ਤਬਨੁ ਮਤਰ ਜਾਈ ॥੧॥

ِجپؤٔ یلھچم پِں نِت َرے نِی َسے پپؤ نا م َے پِں رم اجیئ ۔۔۱۔۔
ਮੇਰੇ ਪਰਭ ਤਕਰਪਾ ਜਲੁ ਿੇਵਹੁ ਹਤਰ ਨਾਈ ॥

ریمے رپَھب کِرنا لج دویوہ ہر نایئ ۔۔

ਹਉ ਅੰਿਤਰ ਨਾਮੁ ਮੰਗਾ ਤਿਨੁ ਰਾਿੀ ਨਾਮੇ ਹੀ ਸਾਂਤਿ ਪਾਈ ॥ ਰਹਾਉ ॥

ہؤ ارتن نام اگنم دِن رایت ناےم یہ ساپپ نایئ ۔۔راہو۔۔
ਤਜਉ ਚਾਤਿਰਕੁ ਜਲ ਤਬਨੁ ਤਬਲਲਾਵੈ ਤਬਨੁ ਜਲ ਤਪਆਸ ਨ ਜਾਈ ॥

پ
الوے پِں لج ایپس ہن اجیئ ۔۔
ِج ٔپؤ اچرتِک لج ِں نِل َ

ਗੁਰਮੁਤਖ ਜਲੁ ਪਾਵੈ ਸੁਖ ਸਹਜੇ ਹਤਰਆ ਭਾਇ ਸੁਭਾਈ ॥੨॥

س
ُگرمُکھ لج نا َوے ُسکھ ہجے ہ ِرنا اھبےئ ُسبھایئ ۔۔۲۔۔
ਮਨਮੁਖ ਭੂਖੇ ਿਹ ਤਿਸ ਿੋਲਤਹ ਤਬਨੁ ਨਾਵੈ ਿੁਖੁ ਪਾਈ ॥

مب ب
ہل پِں نا َوے ُدھک نایئ ۔۔
مُکھ ُھؤےھک دہ دِس دو ِ

ਜਨਤਮ ਮਰੈ ਤਿਤਰ ਜੋਨੀ ਆਵੈ ਿਰਗਤਹ ਤਮਲੈ ਸਜਾਈ ॥੩॥

ب
ے درہہگ ملَ ِے اجسی ۔۔۳۔۔
منج م َ َرے ھِر وجین ا و َ

ਤਿਪਾ ਕਰਤਹ ਿਾ ਹਤਰ ਗੁਣ ਗਾਵਹ ਹਤਰ ਰਸੁ ਅੰਿਤਰ ਪਾਈ ॥

کِرنا رکہِ نا ہر ُگں اگوہ ہر رس ارتن نایئ ۔۔

ਨਾਨਕ ਿੀਨ ਿਇਆਲ ਭਏ ਹੈ ਤਿਰਸਨਾ ਸਬਤਿ ਬੁਝਾਈ ॥੪॥੮॥

ب
ُج
نانک دِنی دنال ےئھب ےہَ رتِانس دبس ھایئ ۔۔۴۔۔۸۔۔
ਸੋਰਤਿ ਮਹਲਾ ੪ ਪੰਚਪਿਾ ॥

وسرھٹ ہلحم  ۴پبچیدا ۔۔

ਅਚਰੁ ਚਰੈ ਿਾ ਤਸਤਧ ਹੋਈ ਤਸਧੀ ਿੇ ਬੁਤਧ ਪਾਈ ॥

ارچ رچَے نا سِدھ وہیئ سِدیھ ےت ُندھ نایئ ۔۔
ਪਰੇਮ ਕੇ ਸਰ ਲਾਗੇ ਿਨ ਭੀਿਤਰ ਿਾ ਭਰਮੁ ਕਾਤਟਆ ਜਾਈ ॥੧॥

ب
رپمی ےک رس الےگ نت ھِیتر نا رھبم اکایٹ اجیئ ۔۔۱۔۔
ਮੇਰੇ ਗੋਤਬਿ ਅਪੁਨੇ ਜਨ ਕਉ ਿੇਤਹ ਵਤਿਆਈ ॥

ریمے وگنِد اےنپ نج کؤ دہہی ودنایئ ۔۔
ਗੁਰਮਤਿ ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਪਰਗਾਸਹੁ ਸਿਾ ਰਹਹੁ ਸਰਣਾਈ ॥ ਰਹਾਉ ॥

ُگرمت رام نام رپاگوہس دسا رہہؤ رسنایئ ۔۔راہو۔۔

ਇਹੁ ਸੰਸਾਰੁ ਸਭੁ ਆਵਣ ਜਾਣਾ ਮਨ ਮੂਰਖ ਚੇਤਿ ਅਜਾਣਾ ॥

اوہی اسنسر سیھ ا ون اجنا نم مُؤرھک ج َپت ااجنا ۔۔

ਹਤਰ ਜੀਉ ਤਿਪਾ ਕਰਹੁ ਗੁਰੁ ਮੇਲਹੁ ਿਾ ਹਤਰ ਨਾਤਮ ਸਮਾਣਾ ॥੨॥

ہر جپؤ کِرنا رکوہ ُگر میلہؤ نا ہر نام امسنا ۔۔۲۔۔

ਤਜਸ ਕੀ ਵਥੁ ਸੋਈ ਪਰਭੁ ਜਾਣੈ ਤਜਸ ਨੋ ਿੇਇ ਸੁ ਪਾਏ ॥

سج یک وھت وسیئ رپَھب اج ئَے ِجس ون دےئ وس ناےئ ۔۔
ਵਸਿੁ ਅਨੂਪ ਅਤਿ ਅਗਮ ਅਗੋਚਰ ਗੁਰੁ ਪੂਰਾ ਅਲਖੁ ਲਖਾਏ ॥੩॥

وطس ائُؤت ات امگ اوگرچ ُگر ئُؤرا اھکل اھکلےئ ۔۔۳۔۔

ਤਜਤਨ ਇਹ ਚਾਖੀ ਸੋਈ ਜਾਣੈ ਗੂੰਗੇ ਕੀ ਤਮਤਿਆਈ ॥

نج اہہی اچیھک وسیئ اج ئَے ُگؤےگن یک مِبھیایئ ۔۔
ਰਿਨੁ ਲੁਕਾਇਆ ਲੂਕੈ ਨਾਹੀ ਜੇ ਕੋ ਰਖੈ ਲੁਕਾਈ ॥੪॥

ک
رنت لُکانا لُؤ َکے نایہ ےج وک ر َھے لُکایئ ۔۔۴۔۔

ਸਭੁ ਤਕਛੁ ਿੇਰਾ ਿੂ ਅੰਿਰਜਾਮੀ ਿੂ ਸਭਨਾ ਕਾ ਪਰਭੁ ਸੋਈ ॥

ک
سیھ ِچھ

ریتا ئُؤ ارتناجیم ئُؤ سبھیا اک رپَھب وسیئ ۔۔

ਤਜਸ ਨੋ ਿਾਤਿ ਕਰਤਹ ਸੋ ਪਾਏ ਜਨ ਨਾਨਕ ਅਵਰੁ ਨ ਕੋਈ ॥੫॥੯॥

ِجس ون دات رکہِ وس ناےئ نج نانک ا َور ہن وکیئ ۔۔۵۔۔۹۔۔
ੇਸੋਰਤਿ ਮਹਲਾ ੫ ਘਰੁ ੧ ਤਿਿੁਕ

وسرھٹ ہلحم  ۵رھگ  ۱پ ُِیکے
ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪਰਸਾਤਿ ॥

اِک اواکنر سیگؤر رپساد ۔۔
ਤਕਸੁ ਹਉ ਜਾਚੀ ਤਕਸ ਆਰਾਧੀ ਜਾ ਸਭੁ ਕੋ ਕੀਿਾ ਹੋਸੀ ॥

کِس ہؤ اجیچ کِس ا رادیھ اج سیھ وک کییا وہیس ۔۔
ਜੋ ਜੋ ਿੀਸੈ ਵਿਾ ਵਿੇਰਾ ਸੋ ਸੋ ਖਾਕੂ ਰਲਸੀ ॥

وج وج د ئ َسے ودا ودریا وس وس اھک ُکؤ ریسل ۔۔
ਤਨਰਭਉ ਤਨਰੰਕਾਰੁ ਭਵ ਖੰਿਨੁ ਸਤਭ ਸੁਖ ਨਵ ਤਨਤਧ ਿੇਸੀ ॥੧॥

ب
ب
پِر ھؤ پِراکنر َھؤ ڈنھکن سیھ ُسکھ ونَ ن ِدھ دیسی ۔۔۱۔۔
ਹਤਰ ਜੀਉ ਿੇਰੀ ਿਾਿੀ ਰਾਜਾ ॥

ہر جپؤ ریتی دایت رااج ۔۔

ਮਾਣਸੁ ਬਪੁੜਾ ਤਕਆ ਸਾਲਾਹੀ ਤਕਆ ਤਿਸ ਕਾ ਮੁਹਿਾਜਾ ॥ ਰਹਾਉ ॥

امسن نترا ایک اصالیح ایک ئِس اک م ُچیااج ۔۔راہو۔۔

ਤਜਤਨ ਹਤਰ ਤਧਆਇਆ ਸਭੁ ਤਕਛੁ ਤਿਸ ਕਾ ਤਿਸ ਕੀ ਭੂਖ ਗਵਾਈ ॥

ک
ب
ِجں ہر دایھنا سیھ ِچھ ئِس اک ئِس یک ُھؤھک وگَایئ ۔۔
ਐਸਾ ਧਨੁ ਿੀਆ ਸੁਖਿਾਿੈ ਤਨਖੁਤਟ ਨ ਕਬ ਹੀ ਜਾਈ ॥

ااسی دنھ دنا ُسکھداےتَ نکِ ُھت ہن بک یہ اجیئ ۔۔

ਅਨਿੁ ਭਇਆ ਸੁਖ ਸਹਤਜ ਸਮਾਣੇ ਸਤਿਗੁਤਰ ਮੇਤਲ ਤਮਲਾਈ ॥੨॥

سہ
ا َند ایھب ُسکھ ج امسےن سیگؤر م َیل مِالیئ ۔۔۲۔۔

ਮਨ ਨਾਮੁ ਜਤਪ ਨਾਮੁ ਆਰਾਤਧ ਅਨਤਿਨੁ ਨਾਮੁ ਵਖਾਣੀ ॥

نم نام جت نام ا رادھ ادنِن نام واھکین ۔۔
ਉਪਿੇਸੁ ਸੁਤਣ ਸਾਧ ਸੰਿਨ ਕਾ ਸਭ ਚੂਕੀ ਕਾਤਣ ਜਮਾਣੀ ॥

س
ا ُندسی ُسں سادھ ییں اک سیھ ُجؤیک اکن امجین ۔۔

ਤਜਨ ਕਉ ਤਿਪਾਲੁ ਹੋਆ ਪਰਭੁ ਮੇਰਾ ਸੇ ਲਾਗੇ ਗੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ॥੩॥

ِجں کؤ کِرنال وہا رپَھب ریما ےس الےگ ُگر یک ناین ۔۔۳۔۔
ਕੀਮਤਿ ਕਉਣੁ ਕਰੈ ਪਰਭ ਿੇਰੀ ਿੂ ਸਰਬ ਜੀਆ ਿਇਆਲਾ ॥

تمیق کؤن رکَے رپَھب ریتی ئُؤ رست ایج دناال ۔۔

ਸਭੁ ਤਕਛੁ ਕੀਿਾ ਿੇਰਾ ਵਰਿੈ ਤਕਆ ਹਮ ਬਾਲ ਗੁਪਾਲਾ ॥

ک
سیھ ِچھ کییا ریتا ور َئے ایک مہ نال ُگیاال ۔۔

ਰਾਤਖ ਲੇਹੁ ਨਾਨਕੁ ਜਨੁ ਿੁਮਰਾ ਤਜਉ ਤਪਿਾ ਪੂਿ ਤਕਰਪਾਲਾ ॥੪॥੧॥

راھک وہیل نانک نج ُبمرا ِج ٔپؤ پِیا ئُؤت کِرناال ۔۔۴۔۔۱۔۔

ਸੋਰਤਿ ਮਹਲਾ ੫ ਘਰੁ ੧ ਚੌਿੁਕੇ ॥

وسرھٹ ہلحم  ۵رھگ ٔ ۱جؤ نُکے ۔۔

ਗੁਰੁ ਗੋਤਵੰਿੁ ਸਲਾਹੀਐ ਭਾਈ ਮਤਨ ਿਤਨ ਤਹਰਿੈ ਧਾਰ ॥

ُگر وگوِدن سال ہیپے اھبیئ نم نت ہِر َدے داھر ۔۔

ਸਾਚਾ ਸਾਤਹਬੁ ਮਤਨ ਵਸੈ ਭਾਈ ਏਹਾ ਕਰਣੀ ਸਾਰ ॥

سااچ اصجِت نم و سَے اھبیئ ااہی رکین سار ۔۔

ਤਜਿੁ ਿਤਨ ਨਾਮੁ ਨ ਊਪਜੈ ਭਾਈ ਸੇ ਿਨ ਹੋਏ ਛਾਰ ॥

ِجت نت نام ہن اُو بج َے اھبیئ ےس نت وہےئ اھچر ۔۔
ਸਾਧਸੰਗਤਿ ਕਉ ਵਾਤਰਆ ਭਾਈ ਤਜਨ ਏਕੰਕਾਰ ਅਧਾਰ ॥੧॥

سادھسیگت کؤ وارنا اھبیئ ِجں انکپکار اداھر ۔۔۱۔۔

ਸੋਈ ਸਚੁ ਅਰਾਧਣਾ ਭਾਈ ਤਜਸ ਿੇ ਸਭੁ ਤਕਛੁ ਹੋਇ ॥

ک
وسیئ چس ارادانھ اھبیئ ِجس ےت سیھ ِچھ وہۓ ۔۔
ਗੁਤਰ ਪੂਰੈ ਜਾਣਾਇਆ ਭਾਈ ਤਿਸੁ ਤਬਨੁ ਅਵਰੁ ਨ ਕੋਇ ॥ ਰਹਾਉ ॥

ُگر ئُؤ َرے اجنانا اھبیئ ئِس پِں ا َور ہن وکۓ ۔۔راہو۔۔
ਨਾਮ ਤਵਹੂਣੇ ਪਤਚ ਮੁਏ ਭਾਈ ਗਣਿ ਨ ਜਾਇ ਗਣੀ ॥

نام وِوہُےن چپ مُؤےئ اھبیئ تنگ ہن اجۓ ینگ ۔۔
ਤਵਣੁ ਸਚ ਸੋਚ ਨ ਪਾਈਐ ਭਾਈ ਸਾਚਾ ਅਗਮ ਧਣੀ ॥

وِن چس وسچ ہن نا پپَے اھبیئ سااچ امگ دینھ ۔۔
ਆਵਣ ਜਾਣੁ ਨ ਚੁਕਈ ਭਾਈ ਝੂਿੀ ਿੁਨੀ ਮਣੀ ॥

چ
ا ون اجن ہن ُچکبی اھبیئ ُھؤیھٹ ُدین ینم ۔۔

ਗੁਰਮੁਤਖ ਕੋਤਟ ਉਧਾਰਿਾ ਭਾਈ ਿੇ ਨਾਵੈ ਏਕ ਕਣੀ ॥੨॥

ُگرمُکھ وکت اُداھردا اھبیئ دے نا َوے انک ینک ۔۔۲۔۔
ਤਸੰਤਮਰਤਿ ਸਾਸਿ ਸੋਤਧਆ ਭਾਈ ਤਵਣੁ ਸਤਿਗੁਰ ਭਰਮੁ ਨ ਜਾਇ ॥

ِسمرِت ساست وسدھِیا اھبیئ وِن سیگؤر رھبم ہن اجۓ ۔۔

ਅਤਨਕ ਕਰਮ ਕਤਰ ਥਾਤਕਆ ਭਾਈ ਤਿਤਰ ਤਿਤਰ ਬੰਧਨ ਪਾਇ ॥

ب ب
ان ِک رکم رک اھتایک اھبیئ ھِر ھِر دنبنھ ناۓ ۔۔

ਚਾਰੇ ਕੁੰਿਾ ਸੋਧੀਆ ਭਾਈ ਤਵਣੁ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਹੀ ਜਾਇ ॥

اچرے ُکیدا وسدھِیا اھبیئ وِن سیگؤر نایہ اجۓ ۔۔

ਵਿਭਾਗੀ ਗੁਰੁ ਪਾਇਆ ਭਾਈ ਹਤਰ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਤਧਆਇ ॥੩॥

وداھبیگ ُگر نانا اھبیئ ہر ہر نام دایھۓ ۔۔۳۔۔

ਸਚੁ ਸਿਾ ਹੈ ਤਨਰਮਲਾ ਭਾਈ ਤਨਰਮਲ ਸਾਚੇ ਸੋਇ ॥

چس دسا ےہَ پِرمال اھبیئ پِرلم ساےچ وسۓ ۔۔

ਨਿਤਰ ਕਰੇ ਤਜਸੁ ਆਪਣੀ ਭਾਈ ਤਿਸੁ ਪਰਾਪਤਿ ਹੋਇ ॥

دنر رکے ِجس ا ینپ اھبیئ ئِس رپاپپ وہۓ ۔۔

ਕੋਤਟ ਮਧੇ ਜਨੁ ਪਾਈਐ ਭਾਈ ਤਵਰਲਾ ਕੋਈ ਕੋਇ ॥

وکت دمےھ نج نا پپَے اھبیئ وِرال وکیئ وکۓ ۔۔
ਨਾਨਕ ਰਿਾ ਸਤਚ ਨਾਤਮ ਭਾਈ ਸੁਤਣ ਮਨੁ ਿਨੁ ਤਨਰਮਲੁ ਹੋਇ ॥੪॥੨॥

نانک رنا چس نام اھبیئ ُسں نم نت پِرلم وہۓ ۔۔۴۔۔۲۔۔
ਸੋਰਤਿ ਮਹਲਾ ੫ ਿੁਿੁਕੇ ॥

وسرھٹ ہلحم ُ ۵د نُکے ۔۔

ਜਉ ਲਉ ਭਾਉ ਅਭਾਉ ਇਹੁ ਮਾਨੈ ਿਉ ਲਉ ਤਮਲਣੁ ਿੂਰਾਈ ॥

جؤ لؤ اھبو ااھبو اوہی امےن ئؤ لؤ مل ِں ُدورایئ ۔۔

ਆਨ ਆਪਨਾ ਕਰਿ ਬੀਚਾਰਾ ਿਉ ਲਉ ਬੀਚੁ ਤਬਖਾਈ ॥੧॥

ا ن ا انپ رکت اچیبرا ئؤ لؤ چیب نِکھایئ ۔۔۱۔۔
ਮਾਧਵੇ ਐਸੀ ਿੇਹੁ ਬੁਝਾਈ ॥

امدوھے ایسی دہیُ اھجبیئ ۔۔
ਸੇਵਉ ਸਾਧ ਗਹਉ ਓਟ ਚਰਨਾ ਨਹ ਤਬਸਰੈ ਮੁਹਿੁ ਚਸਾਈ ॥ ਰਹਾਉ ॥

ویسو سادھ گہؤ اوت رچنا ہن ِئسرے مُہت اسچیئ ۔۔راہو۔۔

ਰੇ ਮਨ ਮੁਗਧ ਅਚੇਿ ਚੰਚਲ ਤਚਿ ਿੁਮ ਐਸੀ ਤਰਿੈ ਨ ਆਈ ॥

ُب
رے نم مُگدھ اجپت لچنچ ِجت م ایسی ر َِدے ہن ا یئ ۔۔
ਪਰਾਨਪਤਿ ਤਿਆਤਗ ਆਨ ਿੂ ਰਤਚਆ ਉਰਤਝਓ ਸੰਤਗ ਬੈਰਾਈ ॥੨॥

چ
رپَاتپن پ ِیاگ ا ن ئُؤ رایچ اُر ِ ھپؤ گنس َنترایئ ۔۔۲۔۔

ਸੋਗੁ ਨ ਤਬਆਪੈ ਆਪੁ ਨ ਥਾਪੈ ਸਾਧਸੰਗਤਿ ਬੁਤਧ ਪਾਈ ॥

وسگ ہن ایب ئَے ا ت ہن اھت ئَے سادھسیگت ُندھ نایئ ۔۔
ਸਾਕਿ ਕਾ ਬਕਨਾ ਇਉ ਜਾਨਉ ਜੈਸੇ ਪਵਨੁ ਝੁਲਾਈ ॥੩॥

چ
ساطق اک انکب ائؤ اجئؤ ےسیج وپَن ھُالیئ ۔۔۳۔۔

ਕੋਤਟ ਪਰਾਧ ਅਛਾਤਿਓ ਇਹੁ ਮਨੁ ਕਹਣਾ ਕਛੂ ਨ ਜਾਈ ॥

کج
ُ
ھ
وکت رپادھ ااھچدِوی اوہی نم انہک ؤ ہن اجیئ ۔۔

ਜਨ ਨਾਨਕ ਿੀਨ ਸਰਤਨ ਆਇਓ ਪਰਭ ਸਭੁ ਲੇਖਾ ਰਖਹੁ ਉਿਾਈ ॥੪॥੩॥

ک
نج نانک دِنی رسن ا ویئ رپَھب سیھ اھکیل ر ھہؤ اُاھٹیئ ۔۔۴۔۔۳۔۔

ਸੋਰਤਿ ਮਹਲਾ ੫ ॥

وسرھٹ ہلحم ۵۔۔
ਪੁਿਰ ਕਲਿਰ ਲੋਕ ਤਗਰਹ ਬਤਨਿਾ ਮਾਇਆ ਸਨਬੰਧੇਹੀ ॥

ُنتر کلتر ولک گِرہ نییا امنا سیییدھبہی ۔۔

ਅੰਿ ਕੀ ਬਾਰ ਕੋ ਖਰਾ ਨ ਹੋਸੀ ਸਭ ਤਮਤਥਆ ਅਸਨੇਹੀ ॥੧॥

اپپ یک نار وک رھکا ہن وہیس سیھ مِبھیا اسیبہی ۔۔۱۔۔
ਰੇ ਨਰ ਕਾਹੇ ਪਪੋਰਹੁ ਿੇਹੀ ॥

رے رن اکےہ وپپروہ دیہی ۔۔
ਊਤਿ ਜਾਇਗੋ ਧੂਮੁ ਬਾਿਰੋ ਇਕੁ ਭਾਜਹੁ ਰਾਮੁ ਸਨੇਹੀ ॥ ਰਹਾਉ ॥

اُو ِد اجنگؤ دھُؤم نادرو اِک اھبچہؤ رام سیبہی ۔۔راہو۔۔
ਿੀਤਨ ਸੰਤਿਆ ਕਤਰ ਿੇਹੀ ਕੀਨੀ ਜਲ ਕੂਕਰ ਭਸਮੇਹੀ ॥

ُک بھس
س
مب
ہ
ی ۔۔
نیت یگِھیا رک دیہی کیبی لج ؤرک

ਹੋਇ ਆਮਰੋ ਤਗਰਹ ਮਤਹ ਬੈਿਾ ਕਰਣ ਕਾਰਣ ਤਬਸਰੋਹੀ ॥੨॥

وہۓ ا رمو گِرہ ہہم اھٹیب رکن اکرن ِئسرویہ ۔۔۲۔۔
ਅਤਨਕ ਭਾਤਿ ਕਤਰ ਮਣੀਏ ਸਾਜੇ ਕਾਚੈ ਿਾਤਗ ਪਰੋਹੀ ॥

ان ِک اھبت رک مییپے ساےج اک َچے ناگ رپویہ ۔۔

ਿੂਤਟ ਜਾਇਗੋ ਸੂਿੁ ਬਾਪੁਰੇ ਤਿਤਰ ਪਾਛੈ ਪਛੁਿੋਹੀ ॥੩॥

َچھ بج
ب
ھ
پ
ئُؤت اجنگؤ سُؤت نارپے ھِر نا ے ؤیہ ۔۔۳۔۔
ਤਜਤਨ ਿੁਮ ਤਸਰਜੇ ਤਸਰਤਜ ਸਵਾਰੇ ਤਿਸੁ ਤਧਆਵਹੁ ਤਿਨੁ ਰੈਨੇਹੀ ॥

ُب
ِجں م سِرےج سِرچ وسارے ئِس دایھووہ دِن رنیبہی ۔۔

ਜਨ ਨਾਨਕ ਪਰਭ ਤਕਰਪਾ ਧਾਰੀ ਮੈ ਸਤਿਗੁਰ ਓਟ ਗਹੇਹੀ ॥੪॥੪॥

نج نانک رپَھب کِرنا داھری م َے سیگؤر اوت گہبہی ۔۔۴۔۔۴۔۔
ਸੋਰਤਿ ਮਹਲਾ ੫ ॥

وسرھٹ ہلحم ۵۔۔
ਗੁਰੁ ਪੂਰਾ ਭੇਤਟਓ ਵਿਭਾਗੀ ਮਨਤਹ ਭਇਆ ਪਰਗਾਸਾ ॥

ب
ُگر ئُؤرا ھییپؤ وداھبیگ مبہہ ایھب رپاگسا ۔۔

ਕੋਇ ਨ ਪਹੁਚਨਹਾਰਾ ਿੂਜਾ ਅਪੁਨੇ ਸਾਤਹਬ ਕਾ ਭਰਵਾਸਾ ॥੧॥

وکۓ ہن بہُچبہارا ُدواج اےنپ اصجِت اک رھبواسا ۔۔۱۔۔
ਅਪੁਨੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕੈ ਬਤਲਹਾਰੈ ॥

اہلبرے ۔۔
اےنپ سیگؤر ےکَ َ

ਆਗੈ ਸੁਖੁ ਪਾਛੈ ਸੁਖ ਸਹਜਾ ਘਤਰ ਆਨੰਿੁ ਹਮਾਰੈ ॥ ਰਹਾਉ ॥

چ
امہرے ۔۔راہو۔۔
ا ےگ ُسکھ نا َھے ُسکھ سہچا رھگ ا دنن َ
ਅੰਿਰਜਾਮੀ ਕਰਣੈਹਾਰਾ ਸੋਈ ਖਸਮੁ ਹਮਾਰਾ ॥

ارتناجیم رکپ َبہارا وسیئ

کھ س

م امہرا ۔۔

ਤਨਰਭਉ ਭਏ ਗੁਰ ਚਰਣੀ ਲਾਗੇ ਇਕ ਰਾਮ ਨਾਮ ਆਧਾਰਾ ॥੨॥

ب
پِر ھؤ ےئھب ُگر رچین الےگ اِک رام نام ا داھرا ۔۔۲۔۔
ਸਿਲ ਿਰਸਨੁ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤਿ ਪਰਭੁ ਹੈ ਭੀ ਹੋਵਨਹਾਰਾ ॥

سب
ھ
م
ل درنس ااکل ُؤرت رپَھب ےہَ یھب وہواہنرا ۔۔
ਕੰਤਿ ਲਗਾਇ ਅਪੁਨੇ ਜਨ ਰਾਖੇ ਅਪੁਨੀ ਪਰੀਤਿ ਤਪਆਰਾ ॥੩॥

کیبھ اگل ِئے اےنپ نج راےھک اینپ رپپپ ایپرا ۔۔۳۔۔

ਵਿੀ ਵਤਿਆਈ ਅਚਰਜ ਸੋਭਾ ਕਾਰਜੁ ਆਇਆ ਰਾਸੇ ॥

ودی ودنایئ ارچچ وساھب اکرچ ا نا راےس ۔۔
ਨਾਨਕ ਕਉ ਗੁਰੁ ਪੂਰਾ ਭੇਤਟਓ ਸਗਲੇ ਿੂਖ ਤਬਨਾਸੇ ॥੪॥੫॥

ب
نانک کؤ ُگر ئُؤرا ھییپؤ ےلگس ُدوھک پِیاےس ۔۔۴۔۔۵۔۔
ਸੋਰਤਿ ਮਹਲਾ ੫ ॥

وسرھٹ ہلحم ۵۔۔
ਸੁਖੀਏ ਕਉ ਪੇਖੈ ਸਭ ਸੁਖੀਆ ਰੋਗੀ ਕੈ ਭਾਣੈ ਸਭ ਰੋਗੀ ॥

سک
پ َیک
ُ ھیپے کؤ ھے

سک
سیھ ُ ھییا رویگ ےکَ اھب ئَے سیھ رویگ ۔۔

ਕਰਣ ਕਰਾਵਨਹਾਰ ਸੁਆਮੀ ਆਪਨ ਹਾਤਥ ਸੰਜੋਗੀ ॥੧॥

رکن رکاواہنر سُؤا یم ا نپ اہھت وجنسیگ ۔۔۱۔۔
ਮਨ ਮੇਰੇ ਤਜਤਨ ਅਪੁਨਾ ਭਰਮੁ ਗਵਾਿਾ ॥

نم ریمے ِجں اانپ رھبم وگانا ۔۔

ਤਿਸ ਕੈ ਭਾਣੈ ਕੋਇ ਨ ਭੂਲਾ ਤਜਤਨ ਸਗਲੋ ਬਰਹਮੁ ਪਛਾਿਾ ॥ ਰਹਾਉ ॥

ب
ئِس ےکَ اھب ئَے وکۓ ہن ُھؤال ِجں سگلؤ پرمہ اھچپنا ۔۔راہو۔۔
ਸੰਿ ਸੰਤਗ ਜਾ ਕਾ ਮਨੁ ਸੀਿਲੁ ਓਹੁ ਜਾਣੈ ਸਗਲੀ ਿਾਂਢੀ ॥

سیت گنس اج اک نم لتیس اووہ اج ئَے سگلی اھٹندیھ ۔۔
ਹਉਮੈ ਰੋਤਗ ਜਾ ਕਾ ਮਨੁ ਤਬਆਤਪਿ ਓਹੁ ਜਨਤਮ ਮਰੈ ਤਬਲਲਾਿੀ ॥੨॥

ہؤ م َے روگ اج اک نم ایبپپ اووہ منج م َ َرے نِلالیت ۔۔۲۔۔
ਤਗਆਨ ਅੰਜਨੁ ਜਾ ਕੀ ਨੇਿਰੀ ਪਤੜਆ ਿਾ ਕਉ ਸਰਬ ਪਰਗਾਸਾ ॥

گ ِیان انجن اج یک پیتری ڑپنا نا کؤ رست رپَاگسا ۔۔

ਅਤਗਆਤਨ ਅੰਧੇਰੈ ਸੂਝਤਸ ਨਾਹੀ ਬਹੁਤੜ ਬਹੁਤੜ ਭਰਮਾਿਾ ॥੩॥

سچ
ھ
ب
ب
ہ
ہ
َ
َ
اایگن ادنرھَے ُؤ س نایہ ُ ر ُ ر رھبامنا ۔۔۳۔۔
ਸੁਤਣ ਬੇਨੰਿੀ ਸੁਆਮੀ ਅਪੁਨੇ ਨਾਨਕੁ ਇਹੁ ਸੁਖੁ ਮਾਗੈ ॥

نی
ُسں ییبی سُؤا یم اےنپ نانک اوہی ُسکھ ام َگے ۔۔

ਜਹ ਕੀਰਿਨੁ ਿੇਰਾ ਸਾਧੂ ਗਾਵਤਹ ਿਹ ਮੇਰਾ ਮਨੁ ਲਾਗੈ ॥੪॥੬॥

ہہج ریکنت ریتا سا ُدوھ اگوہِ ہہت ریما نم ال َگے ۔۔۴۔۔۶۔۔
ਸੋਰਤਿ ਮਹਲਾ ੫ ॥

وسرھٹ ہلحم ۵۔۔
ਿਨੁ ਸੰਿਨ ਕਾ ਧਨੁ ਸੰਿਨ ਕਾ ਮਨੁ ਸੰਿਨ ਕਾ ਕੀਆ ॥

س
س
س
نت ییں اک دنھ ییں اک نم ییں اک ک ِیا ۔۔

ਸੰਿ ਪਰਸਾਤਿ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਤਧਆਇਆ ਸਰਬ ਕੁਸਲ ਿਬ ਥੀਆ ॥੧॥

سیت رپساد ہر نام دایھنا رست ُکسل پپ بھِیا ۔۔۱۔۔
ਸੰਿਨ ਤਬਨੁ ਅਵਰੁ ਨ ਿਾਿਾ ਬੀਆ ॥

س
ییں پِں ا َور ہن دانا ایب ۔۔

ਜੋ ਜੋ ਸਰਤਣ ਪਰੈ ਸਾਧੂ ਕੀ ਸੋ ਪਾਰਗਰਾਮੀ ਕੀਆ ॥ ਰਹਾਉ ॥

وج وج رسن رپَے سا ُدوھ یک وس ناررگایم ک ِیا ۔۔راہو۔۔
ਕੋਤਟ ਪਰਾਧ ਤਮਟਤਹ ਜਨ ਸੇਵਾ ਹਤਰ ਕੀਰਿਨੁ ਰਤਸ ਗਾਈਐ ॥

وکت رپادھ مِبہ ِہ نج ویسا ہر ریکنت رس اگ پ َپے ۔۔

ਈਹਾ ਸੁਖੁ ਆਗੈ ਮੁਖ ਊਜਲ ਜਨ ਕਾ ਸੰਗੁ ਵਿਭਾਗੀ ਪਾਈਐ ॥੨॥

اِاہی ُسکھ ا ےگ مُکھ اُولج نج اک گنس وداھبیگ نا پپَے ۔۔۲۔۔

ਰਸਨਾ ਏਕ ਅਨੇਕ ਗੁਣ ਪੂਰਨ ਜਨ ਕੀ ਕੇਿਕ ਉਪਮਾ ਕਹੀਐ ॥

رانس انک اپیک ُگں ئُؤرن نج یک کتیک اُامپ کہ ٔپے َ۔۔

ਅਗਮ ਅਗੋਚਰ ਸਿ ਅਤਬਨਾਸੀ ਸਰਤਣ ਸੰਿਨ ਕੀ ਲਹੀਐ ॥੩॥

س
امگ اوگرچ دص اپِیایس رسن ییں یک لہی َپے ۔۔۳۔۔

ਤਨਰਗੁਨ ਨੀਚ ਅਨਾਥ ਅਪਰਾਧੀ ਓਟ ਸੰਿਨ ਕੀ ਆਹੀ ॥

س
پِر ُگں چین اناھت ارپادیھ اوت ییں یک ا یہ ۔۔

ਬੂਿਿ ਮੋਹ ਤਗਰਹ ਅੰਧ ਕੂਪ ਮਤਹ ਨਾਨਕ ਲੇਹੁ ਤਨਬਾਹੀ ॥੪॥੭॥

ئُؤدت ومہ گِرہ ادنھ ُکؤت ہہم نانک وہیل پ ِیایہ ۔۔۴۔۔۷۔۔
ਸੋਰਤਿ ਮਹਲਾ ੫ ਘਰੁ ੧ ॥

وسرھٹ ہلحم  ۵رھگ ۱۔۔
ਜਾ ਕੈ ਤਹਰਿੈ ਵਤਸਆ ਿੂ ਕਰਿੇ ਿਾ ਕੀ ਿੈੈਂ ਆਸ ਪੁਜਾਈ ॥

ےک ہِر َدے وایس ئُؤ رکےت نا یک َنیں ا س ُبچایئ ۔۔
اج َ

ਿਾਸ ਅਪੁਨੇ ਕਉ ਿੂ ਤਵਸਰਤਹ ਨਾਹੀ ਚਰਣ ਧੂਤਰ ਮਤਨ ਭਾਈ ॥੧॥

داس اےنپ کؤ ئُؤ وِرسہِ نایہ رچن دھُؤر نم اھبیئ ۔۔۱۔۔
ਿੇਰੀ ਅਕਥ ਕਥਾ ਕਥਨੁ ਨ ਜਾਈ ॥

کب
ھ
ریتی اکبھ اھتک ں ہن اجیئ ۔۔

ਗੁਣ ਤਨਧਾਨ ਸੁਖਿਾਿੇ ਸੁਆਮੀ ਸਭ ਿੇ ਊਚ ਬਿਾਈ ॥ ਰਹਾਉ ॥

ُگں ن ِداھن ُسکھداےت سُؤا یم سیھ ےت اُوچ ندایئ ۔۔راہو۔۔
ਸੋ ਸੋ ਕਰਮ ਕਰਿ ਹੈ ਪਰਾਣੀ ਜੈਸੀ ਿੁਮ ਤਲਤਖ ਪਾਈ ॥

ُب
ےہ رپَاین یسیج م لک ِھ نایئ ۔۔
وس وس رکم رکت َ

ਸੇਵਕ ਕਉ ਿੁਮ ਸੇਵਾ ਿੀਨੀ ਿਰਸਨੁ ਿੇਤਖ ਅਘਾਈ ॥੨॥

ُب
ویسک کؤ م ویسا دینی درنس دھکی ااھگیئ ۔۔۲۔۔

ਸਰਬ ਤਨਰੰਿਤਰ ਿੁਮਤਹ ਸਮਾਨੇ ਜਾ ਕਉ ਿੁਧੁ ਆਤਪ ਬੁਝਾਈ ॥

ب
رست پِررتن ُبم ِہ امسےن اج کؤ ُندھ ا ت ُجھایئ ۔۔

ਗੁਰ ਪਰਸਾਤਿ ਤਮਤਟਓ ਅਤਗਆਨਾ ਪਰਗਟ ਭਏ ਸਭ ਿਾਈ ॥੩॥

ُگر رپساد مِیپؤ اگ ِیانا رپَگپ ےئھب سیھ اھٹیئ ۔۔۳۔۔

ਸੋਈ ਤਗਆਨੀ ਸੋਈ ਤਧਆਨੀ ਸੋਈ ਪੁਰਖੁ ਸੁਭਾਈ ॥

وسیئ گ ِیاین وسیئ دایھین وسیئ ُپرھک ُسبھایئ ۔۔

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਤਜਸੁ ਭਏ ਿਇਆਲਾ ਿਾ ਕਉ ਮਨ ਿੇ ਤਬਸਤਰ ਨ ਜਾਈ ॥੪॥੮॥

وہک نانک ِجس ےئھب دناال نا کؤ نم ےت ِئسر ہن اجیئ ۔۔۴۔۔۸۔۔
ਸੋਰਤਿ ਮਹਲਾ ੫ ॥

وسرھٹ ہلحم ۵۔۔
ਸਗਲ ਸਮਗਰੀ ਮੋਤਹ ਤਵਆਪੀ ਕਬ ਊਚੇ ਕਬ ਨੀਚੇ ॥

س
لگس مگری ومہِ ونایپ بک اُوےچ بک ےچین ۔۔

ਸੁਧੁ ਨ ਹੋਈਐ ਕਾਹੂ ਜਿਨਾ ਓੜਤਕ ਕੋ ਨ ਪਹੂਚੇ ॥੧॥

ُسدھ ہن وہےیئَ اک ُہؤ انتج اورک وک ہن ب ُہؤےچ ۔۔۱۔۔
ਮੇਰੇ ਮਨ ਸਾਧ ਸਰਤਣ ਛੁਟਕਾਰਾ ॥

ریمے نم سادھ رسن چ ُھپکارا ۔۔
ਤਬਨੁ ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਜਨਮ ਮਰਣੁ ਨ ਰਹਈ ਤਿਤਰ ਆਵਿ ਬਾਰੋ ਬਾਰਾ ॥ ਰਹਾਉ ॥

ب
پِں ُگر ئُؤرے منج رمن ہن ریئہ ھِر ا وت نارو نارا ۔۔راہو۔۔

ਓਹੁ ਜੁ ਭਰਮੁ ਭੁਲਾਵਾ ਕਹੀਅਿ ਤਿਨ ਮਤਹ ਉਰਤਝਓ ਸਗਲ ਸੰਸਾਰਾ ॥

چ
ب
او ُہ وج رھبم ھُالوا کہیپت پِں ہہم اُر ِ ھپؤ لگس اسنسرا ۔۔

ਪੂਰਨ ਭਗਿੁ ਪੁਰਖ ਸੁਆਮੀ ਕਾ ਸਰਬ ਥੋਕ ਿੇ ਤਨਆਰਾ ॥੨॥

ئُؤرن تگھب ُپرھک سُؤا یم اک رست وھتک ےت اینرا ۔۔۲۔۔
ਤਨੰਿਉ ਨਾਹੀ ਕਾਹੂ ਬਾਿੈ ਏਹੁ ਖਸਮ ਕਾ ਕੀਆ ॥

پ ِیدو نایہ اک ُہؤ نا ئَے اوہی

کھ س

م اک ایک ۔۔

ਜਾ ਕਉ ਤਿਪਾ ਕਰੀ ਪਰਤਭ ਮੇਰੈ ਤਮਤਲ ਸਾਧਸੰਗਤਿ ਨਾਉ ਲੀਆ ॥੩॥

اج کؤ کِرنا رکی رپَھب ریمَے مِل سادھسیگت ناو ایل ۔۔۳۔۔
ਪਾਰਬਰਹਮ ਪਰਮੇਸੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਸਭਨਾ ਕਰਿ ਉਧਾਰਾ ॥

نارپرمہ رپمیسُر سیگؤر سبھیا رکت اُداھرا ۔۔

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਤਬਨੁ ਨਹੀ ਿਰੀਐ ਇਹੁ ਪੂਰਨ ਿਿੁ ਬੀਚਾਰਾ ॥੪॥੯॥

وہک نانک ُگر پِں یہن رت پ َپے اوہی ئُؤرن پپ اچیبرا ۔۔۴۔۔۹۔۔
ਸੋਰਤਿ ਮਹਲਾ ੫ ॥

وسرھٹ ہلحم ۵۔۔
ਖੋਜਿ ਖੋਜਿ ਖੋਤਜ ਬੀਚਾਤਰਓ ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਿਿੁ ਸਾਰਾ ॥

وھکجت وھکجت وھکچ اچیبروی رام نام پپ سارا ۔۔
ਤਕਲਤਬਖ ਕਾਟੇ ਤਨਮਖ ਅਰਾਤਧਆ ਗੁਰਮੁਤਖ ਪਾਤਰ ਉਿਾਰਾ ॥੧॥

ب
ِ
ُ
م
م
ک
ک
گ
ُ
کِل ِیکھ اکےٹ ھ ارادایھ ر ُ ھ نار انارا ۔۔۱۔۔
ਹਤਰ ਰਸੁ ਪੀਵਹੁ ਪੁਰਖ ਤਗਆਨੀ ॥

ہر رس ویپوہ ُپرھک گ ِیاین ۔۔

ਸੁਤਣ ਸੁਤਣ ਮਹਾ ਤਿਰਪਤਿ ਮਨੁ ਪਾਵੈ ਸਾਧੂ ਅੰਤਮਰਿ ਬਾਨੀ ॥ ਰਹਾਉ ॥

ُسں ُسں اہم رتِپپ نم نا َوے سا ُدوھ ارمت ناین ۔۔راہو۔۔
ਮੁਕਤਿ ਭੁਗਤਿ ਜੁਗਤਿ ਸਚੁ ਪਾਈਐ ਸਰਬ ਸੁਖਾ ਕਾ ਿਾਿਾ ॥

ب
مُکت ُھگت ُچگت چس نا پپَے رست ُسکھا اک دانا ۔۔

ਅਪੁਨੇ ਿਾਸ ਕਉ ਭਗਤਿ ਿਾਨੁ ਿੇਵੈ ਪੂਰਨ ਪੁਰਖੁ ਤਬਧਾਿਾ ॥੨॥

اےنپ داس کؤ تگھب دان دویَے ئُؤرن ُپرھک نِداھنا ۔۔۲۔۔
ਸਰਵਣੀ ਸੁਣੀਐ ਰਸਨਾ ਗਾਈਐ ਤਹਰਿੈ ਤਧਆਈਐ ਸੋਈ ॥

رسَوین ُسییپے رانس اگ پ َپے ہِر َدے دایھ نیپے َ وسیئ ۔۔

ਕਰਣ ਕਾਰਣ ਸਮਰਥ ਸੁਆਮੀ ਜਾ ਿੇ ਤਬਰਥਾ ਨ ਕੋਈ ॥੩॥

رکن اکرن رمسھت سُؤا یم اج ےت پرِاھت ہن وکیئ ۔۔۳۔۔

ਵਿੈ ਭਾਤਗ ਰਿਨ ਜਨਮੁ ਪਾਇਆ ਕਰਹੁ ਤਿਪਾ ਤਕਰਪਾਲਾ ॥

و َدے اھبگ رنت منج نانا رکوہ کِرنا کِرناال ۔۔

ਸਾਧਸੰਤਗ ਨਾਨਕੁ ਗੁਣ ਗਾਵੈ ਤਸਮਰੈ ਸਿਾ ਗੋੁਪਾਲਾ ॥੪॥੧੦॥

ُگ
اگوے ِسم َرے دسا اپگال ۔۔۴۔۔۱۱۔۔
سادھسیگ نانک ں َ
ਸੋਰਤਿ ਮਹਲਾ ੫ ॥

وسرھٹ ہلحم ۵۔۔
ਕਤਰ ਇਸਨਾਨੁ ਤਸਮਤਰ ਪਰਭੁ ਅਪਨਾ ਮਨ ਿਨ ਭਏ ਅਰੋਗਾ ॥

رک اانسن ِسمر

رپَھب اانپ نم نت ےئھب ارواگ ۔۔

ਕੋਤਟ ਤਬਘਨ ਲਾਥੇ ਪਰਭ ਸਰਣਾ ਪਰਗਟੇ ਭਲੇ ਸੰਜੋਗਾ ॥੧॥

نگ
وکت ِ ھں الےھت رپَھب رسنا رپےٹگ ےلھب وجنساگ ۔۔۱۔۔

ਪਰਭ ਬਾਣੀ ਸਬਿੁ ਸੁਭਾਤਖਆ ॥

رپَھب ناین دبس ُسبھاایھک ۔۔

ਗਾਵਹੁ ਸੁਣਹੁ ਪੜਹੁ ਤਨਿ ਭਾਈ ਗੁਰ ਪੂਰੈ ਿੂ ਰਾਤਖਆ ॥ ਰਹਾਉ ॥

اگووہ ُسبہؤ ڑپوہ پِپ اھبیئ ُگر ئُؤ َرے ئُؤ راایھک ۔۔راہو۔۔

ਸਾਚਾ ਸਾਤਹਬੁ ਅਤਮਤਿ ਵਿਾਈ ਭਗਤਿ ਵਛਲ ਿਇਆਲਾ ॥

سااچ اصجِت امِت ودایئ تگھب ولھچ دناال ۔۔
ਸੰਿਾ ਕੀ ਪੈਜ ਰਖਿਾ ਆਇਆ ਆਤਿ ਤਬਰਿੁ ਪਰਤਿਪਾਲਾ ॥੨॥

پب
سییا یک َ ج ردھکا ا نا ا د پِرد رپَپ ِیاال ۔۔۲۔۔

ਹਤਰ ਅੰਤਮਰਿ ਨਾਮੁ ਭੋਜਨੁ ਤਨਿ ਭੁੰਚਹੁ ਸਰਬ ਵੇਲਾ ਮੁਤਖ ਪਾਵਹੁ ॥

پ ِ ب ُھب
م
ک
ج
ہ
ن
ؤ رست و َال ُ ھ ناووہ ۔۔
ہر ارمِت نام وھبنج پ
ਜਰਾ ਮਰਾ ਿਾਪੁ ਸਭੁ ਨਾਿਾ ਗੁਣ ਗੋਤਬੰਿ ਤਨਿ ਗਾਵਹੁ ॥੩॥

رجا رما نات سیھ نااھٹ ُگں وگپِید پِپ اگووہ ۔۔۳۔۔

ਸੁਣੀ ਅਰਿਾਤਸ ਸੁਆਮੀ ਮੇਰੈ ਸਰਬ ਕਲਾ ਬਤਣ ਆਈ ॥

ُسبی ارداس سُؤا یم ریمَے رست کال نب ا یئ ۔۔

ਪਰਗਟ ਭਈ ਸਗਲੇ ਜੁਗ ਅੰਿਤਰ ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਕੀ ਵਤਿਆਈ ॥੪॥੧੧॥

رپَگپ یئھب ےلگس چگ ارتن ُگر نانک یک ودنایئ ۔۔۴۔۔۱۱۔۔
ੇਸੋਰਤਿ ਮਹਲਾ ੫ ਘਰੁ ੨ ਚਉਪਿ

وسرھٹ ہلحم  ۵رھگ  ۲جؤندے
ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪਰਸਾਤਿ ॥

اِک اواکنر سیگؤر رپساد ۔۔

ਏਕੁ ਤਪਿਾ ਏਕਸ ਕੇ ਹਮ ਬਾਤਰਕ ਿੂ ਮੇਰਾ ਗੁਰ ਹਾਈ ॥

انک پِیا اسکی ےک مہ نارِک ئُؤ ریما ُگر اہیئ ۔۔

ਸੁਤਣ ਮੀਿਾ ਜੀਉ ਹਮਾਰਾ ਬਤਲ ਬਤਲ ਜਾਸੀ ਹਤਰ ਿਰਸਨੁ ਿੇਹੁ ਤਿਖਾਈ ॥੧॥

ُسں مییا جپؤ امہرا نل نل اجیس ہر درنس دوہی دِاھکیئ ۔۔۱۔۔
ਸੁਤਣ ਮੀਿਾ ਧੂਰੀ ਕਉ ਬਤਲ ਜਾਈ ॥

ُسں مییا دھُؤری کؤ نل اجیئ ۔۔

ਇਹੁ ਮਨੁ ਿੇਰਾ ਭਾਈ ॥ ਰਹਾਉ ॥

اوہی نم ریتا اھبیئ ۔۔راہو۔۔
ਪਾਵ ਮਲੋਵਾ ਮਤਲ ਮਤਲ ਧੋਵਾ ਇਹੁ ਮਨੁ ਿੈ ਕੂ ਿੇਸਾ ॥

نا َو ولموا لم لم دوھوا اوہی نم ئَے ُکؤ َداسی ۔۔
ਸੁਤਣ ਮੀਿਾ ਹਉ ਿੇਰੀ ਸਰਣਾਈ ਆਇਆ ਪਰਭ ਤਮਲਉ ਿੇਹੁ ਉਪਿੇਸਾ ॥੨॥

ُسں مییا ہؤ ریتی رسنایئ ا نا رپَھب مل ِؤ دوہی ا ُنداسی ۔۔۲۔۔
ਮਾਨੁ ਨ ਕੀਜੈ ਸਰਤਣ ਪਰੀਜੈ ਕਰੈ ਸੁ ਭਲਾ ਮਨਾਈਐ ॥

ب
امن ہن کبج َے رسن رپ بج َے رکَے وس ھال انم پ ٔپے ۔۔

ਸੁਤਣ ਮੀਿਾ ਜੀਉ ਤਪੰਿੁ ਸਭੁ ਿਨੁ ਅਰਪੀਜੈ ਇਉ ਿਰਸਨੁ ਹਤਰ ਜੀਉ ਪਾਈਐ ॥੩॥

ُسں مییا جپؤ پِید سیھ نت ارپبج َے ائؤ درنس ہر جپؤ نا پپَے ۔۔۳۔۔
ਭਇਓ ਅਨੁਗਰਹੁ ਪਰਸਾਤਿ ਸੰਿਨ ਕੈ ਹਤਰ ਨਾਮਾ ਹੈ ਮੀਿਾ ॥

س
ےک ہر ناہم ےہَ اھٹیم ۔۔
ویھب ا ُنگروہ رپساد ییں َ

ਜਨ ਨਾਨਕ ਕਉ ਗੁਤਰ ਤਕਰਪਾ ਧਾਰੀ ਸਭੁ ਅਕੁਲ ਤਨਰੰਜਨੁ ਿੀਿਾ ॥੪॥੧॥੧੨॥

نج نانک کؤ ُگر کِرنا داھری سیھ لقع پِرنجن داھٹی ۔۔۴۔۔۱۔۔۱۲۔۔

ਸੋਰਤਿ ਮਹਲਾ ੫ ॥

وسرھٹ ہلحم ۵۔۔
ਕੋਤਟ ਬਰਹਮੰਿ ਕੋ ਿਾਕੁਰੁ ਸੁਆਮੀ ਸਰਬ ਜੀਆ ਕਾ ਿਾਿਾ ਰੇ ॥

وکت پرہمید وک اھٹرک سُؤا یم رست ایج اک دانا رے ۔۔

ਪਰਤਿਪਾਲੈ ਤਨਿ ਸਾਤਰ ਸਮਾਲੈ ਇਕੁ ਗੁਨੁ ਨਹੀ ਮੂਰਤਖ ਜਾਿਾ ਰੇ ॥੧॥

رپَپ ِیاےل پِپ سار امس لَے َ اِک ُگں یہن مُؤرھک اجنا رے ۔۔۱۔۔
ਹਤਰ ਆਰਾਤਧ ਨ ਜਾਨਾ ਰੇ ॥

ہر ا رادھ ہن اجنا رے ۔۔
ਹਤਰ ਹਤਰ ਗੁਰੁ ਗੁਰੁ ਕਰਿਾ ਰੇ ॥

ہر ہر ُگر ُگر رکنا رے ۔۔

ਹਤਰ ਜੀਉ ਨਾਮੁ ਪਤਰਓ ਰਾਮਿਾਸੁ ॥ ਰਹਾਉ ॥

ہر جپؤ نام رپوی رادماس ۔۔راہو۔۔

ਿੀਨ ਿਇਆਲ ਤਿਪਾਲ ਸੁਖ ਸਾਗਰ ਸਰਬ ਘਟਾ ਭਰਪੂਰੀ ਰੇ ॥

دنی دنال کِرنال ُسکھ سارگ رست اٹھگ رھبوپُری رے ۔۔
ਪੇਖਿ ਸੁਨਿ ਸਿਾ ਹੈ ਸੰਗੇ ਮੈ ਮੂਰਖ ਜਾਤਨਆ ਿੂਰੀ ਰੇ ॥੨॥

پ
َیکھت ُسیت دسا ےہَ ےگنس م َے مُؤرھک اجاین ُدوری رے ۔۔۲۔۔
ਹਤਰ ਤਬਅੰਿੁ ਹਉ ਤਮਤਿ ਕਤਰ ਵਰਨਉ ਤਕਆ ਜਾਨਾ ਹੋਇ ਕੈਸੋ ਰੇ ॥

ہر ےباپپ ہؤ مِت رک ورئؤ ایک اجنا وہۓ َ
کیسؤ رے ۔۔

ਕਰਉ ਬੇਨਿੀ ਸਤਿਗੁਰ ਅਪੁਨੇ ਮੈ ਮੂਰਖ ਿੇਹੁ ਉਪਿੇਸੋ ਰੇ ॥੩॥

رکو یتنیب سیگؤر اےنپ م َے مُؤرھک دوہی ا ُندوسی رے ۔۔۳۔۔

ਮੈ ਮੂਰਖ ਕੀ ਕੇਿਕ ਬਾਿ ਹੈ ਕੋਤਟ ਪਰਾਧੀ ਿਤਰਆ ਰੇ ॥

ےہ وکت رپادیھ رتنا رے ۔۔
م َے مُؤرھک یک کتیک نات َ
ਗੁਰੁ ਨਾਨਕੁ ਤਜਨ ਸੁਤਣਆ ਪੇਤਖਆ ਸੇ ਤਿਤਰ ਗਰਭਾਤਸ ਨ ਪਤਰਆ ਰੇ ॥੪॥੨॥੧੩॥

پ
ب
ُگر نانک ِجں ُسییا یکھیا ےس ھِر رگاھبس ہن رپِنا رے ۔۔۴۔۔۲۔۔۱۳۔۔
ਸੋਰਤਿ ਮਹਲਾ ੫ ॥

وسرھٹ ہلحم ۵۔۔
ਤਜਨਾ ਬਾਿ ਕੋ ਬਹੁਿੁ ਅੰਿੇਸਰੋ ਿੇ ਤਮਟੇ ਸਤਭ ਗਇਆ ॥

ِجیا نات وک تہب ادنرسیو ےت ِمپے سیھ ایگ ۔۔

ਸਹਜ ਸੈਨ ਅਰੁ ਸੁਖਮਨ ਨਾਰੀ ਊਧ ਕਮਲ ਤਬਗਸਇਆ ॥੧॥

ُسکھ
سہ
م
ن
گ
س
ج َسیں ار ں ناری اُودھ لمک ِ یا ۔۔۱۔۔
ਿੇਖਹੁ ਅਚਰਜੁ ਭਇਆ ॥

ک
دن ھہؤ ارچچ ایھب ۔۔

ਤਜਹ ਿਾਕੁਰ ਕਉ ਸੁਨਿ ਅਗਾਤਧ ਬੋਤਧ ਸੋ ਤਰਿੈ ਗੁਤਰ ਿਇਆ ॥ ਰਹਾਉ ॥

چہِہ اھٹ ُکر کؤ ُسیت ااگدھ وبدھ وس ر َِدے ُگر دایئ ۔۔راہو۔۔
ਜੋਇ ਿੂਿ ਮੋਤਹ ਬਹੁਿੁ ਸੰਿਾਵਿ ਿੇ ਭਇਆਨਕ ਭਇਆ ॥

وجۓ ُدوت ومہِ تہب سییاوت ےت ایھبنک ایھب ۔۔
ਕਰਤਹ ਬੇਨਿੀ ਰਾਖੁ ਿਾਕੁਰ ਿੇ ਹਮ ਿੇਰੀ ਸਰਨਇਆ ॥੨॥

رکہِ یتنیب راھک اھٹ ُکر ےت مہ ریتی رسپ ِیا ۔۔۲۔۔

ਜਹ ਭੰਿਾਰੁ ਗੋਤਬੰਿ ਕਾ ਖੁਤਲਆ ਤਜਹ ਪਰਾਪਤਿ ਤਿਹ ਲਇਆ ॥

ہہج ڈنھبار وگپِید اک ک ُھلیا ِچہہ رپاپپ بِہہ لییا ۔۔

ਏਕੁ ਰਿਨੁ ਮੋ ਕਉ ਗੁਤਰ ਿੀਨਾ ਮੇਰਾ ਮਨੁ ਿਨੁ ਸੀਿਲੁ ਤਥਆ ॥੩॥

انک رنت وم کؤ ُگر دانی ریما نم نت لتیس بھِیا ۔۔۳۔۔
ਏਕ ਬੂੰਿ ਗੁਤਰ ਅੰਤਮਰਿੁ ਿੀਨੋ ਿਾ ਅਟਲੁ ਅਮਰੁ ਨ ਮੁਆ ॥

انک ئُؤدن ُگر ارمت دونی نا انل ارم ہن مُؤا ُ۔۔

ਭਗਤਿ ਭੰਿਾਰ ਗੁਤਰ ਨਾਨਕ ਕਉ ਸਉਪੇ ਤਿਤਰ ਲੇਖਾ ਮੂਤਲ ਨ ਲਇਆ ॥੪॥੩॥੧੪॥

ب
تگھب ڈنھبار ُگر نانک کؤ سَؤےپ ھِر اھکیل مُؤل ہن لییا ۔۔۴۔۔۳۔۔۱۴۔۔
ਸੋਰਤਿ ਮਹਲਾ ੫ ॥

وسرھٹ ہلحم ۵۔۔
ਚਰਨ ਕਮਲ ਤਸਉ ਜਾ ਕਾ ਮਨੁ ਲੀਨਾ ਸੇ ਜਨ ਤਿਰਪਤਿ ਅਘਾਈ ॥

رچن لمک سِیؤ اج اک نم لِییا ےس نج رتِپپ ااھگیئ ۔۔

ਗੁਣ ਅਮੋਲ ਤਜਸੁ ਤਰਿੈ ਨ ਵਤਸਆ ਿੇ ਨਰ ਤਿਰਸਨ ਤਿਰਖਾਈ ॥੧॥

ُگں اومل ِجس ر َِدے ہن وایس ےت رن رتِنس رتِاھکیئ ۔۔۱۔۔
ਹਤਰ ਆਰਾਧੇ ਅਰੋਗ ਅਨਿਾਈ ॥

ہر ا رادےھ اروگ ادنایئ ۔۔
ਤਜਸ ਨੋ ਤਵਸਰੈ ਮੇਰਾ ਰਾਮ ਸਨੇਹੀ ਤਿਸੁ ਲਾਖ ਬੇਿਨ ਜਣੁ ਆਈ ॥ ਰਹਾਉ ॥

ِجس ون وِرسَے ریما رام سیبہی ئِس الھک پ َیدن نج ا یئ ۔۔راہو۔۔
ਤਜਹ ਜਨ ਓਟ ਗਹੀ ਪਰਭ ਿੇਰੀ ਸੇ ਸੁਖੀਏ ਪਰਭ ਸਰਣੇ ॥

ُسک
ھی
پ
ے رپَھب رسےن ۔۔
ِچہہ نج اوت یہگ رپَھب ریتی ےس
ਤਜਹ ਨਰ ਤਬਸਤਰਆ ਪੁਰਖੁ ਤਬਧਾਿਾ ਿੇ ਿੁਖੀਆ ਮਤਹ ਗਨਣੇ ॥੨॥

ِچہہ رن ِئسرنا ُپرھک نِداھنا ےت ُدایھک ہہم ےننگ ۔۔۲۔۔

ਤਜਹ ਗੁਰ ਮਾਤਨ ਪਰਭੂ ਤਲਵ ਲਾਈ ਤਿਹ ਮਹਾ ਅਨੰਿ ਰਸੁ ਕਤਰਆ ॥

ب
ِچہہ ُگر امن رپ ُھؤ لِؤ الیئ بِہہ اہم ادنن رس رکَنا ۔۔

ਤਜਹ ਪਰਭੂ ਤਬਸਾਤਰ ਗੁਰ ਿੇ ਬੇਮੁਖਾਈ ਿੇ ਨਰਕ ਘੋਰ ਮਤਹ ਪਤਰਆ ॥੩॥

پب
ب
ِچہہ رپ ُھؤ ِئسار ُگر ےت َ مکھایئ ےت رنک وھگر ہہم رپِنا ۔۔۳۔۔
ਤਜਿੁ ਕੋ ਲਾਇਆ ਤਿਿ ਹੀ ਲਾਗਾ ਿੈਸੋ ਹੀ ਵਰਿਾਰਾ ॥

ِجت وک النا پِپ یہ الاگ َنیسؤ یہ ورنارا ۔۔

ਨਾਨਕ ਸਹ ਪਕਰੀ ਸੰਿਨ ਕੀ ਤਰਿੈ ਭਏ ਮਗਨ ਚਰਨਾਰਾ ॥੪॥੪॥੧੫॥

س
نانک سہہ رکپی ییں یک ر َِدے ےئھب نگم رچنارا ۔۔۴۔۔۴۔۔۱۵۔۔
ਸੋਰਤਿ ਮਹਲਾ ੫ ॥

وسرھٹ ہلحم ۵۔۔
ਰਾਜਨ ਮਤਹ ਰਾਜਾ ਉਰਝਾਇਓ ਮਾਨਨ ਮਤਹ ਅਤਭਮਾਨੀ ॥

ب
رانج ہہم رااج اُراھجویئ امنن ہہم ا ھبماین ۔۔

ਲੋਭਨ ਮਤਹ ਲੋਭੀ ਲੋਭਾਇਓ ਤਿਉ ਹਤਰ ਰੰਤਗ ਰਚੇ ਤਗਆਨੀ ॥੧॥

ولنھب ہہم ولیھب ولاھبویئ پپؤ ہر رنگ رےچ گ ِیاین ۔۔۱۔۔
ਹਤਰ ਜਨ ਕਉ ਇਹੀ ਸੁਹਾਵੈ ॥

ہر نج کؤ ایہی ُسہا َوے ۔۔
ਪੇਤਖ ਤਨਕਤਟ ਕਤਰ ਸੇਵਾ ਸਤਿਗੁਰ ਹਤਰ ਕੀਰਿਤਨ ਹੀ ਤਿਰਪਿਾਵੈ ॥ ਰਹਾਉ ॥

پ
ِاتپوے ۔۔راہو۔۔
یکھ نکِت رک ویسا سیگؤر ہر ریکنت یہ رت َ
ਅਮਲਨ ਤਸਉ ਅਮਲੀ ਲਪਟਾਇਓ ਭੂਮਨ ਭੂਤਮ ਤਪਆਰੀ ॥

ب
ب
عم اال سِیؤ یلمع لییاویئ ُھؤنم ُھؤم ایپری ۔۔

ਖੀਰ ਸੰਤਗ ਬਾਤਰਕੁ ਹੈ ਲੀਨਾ ਪਰਭ ਸੰਿ ਐਸੇ ਤਹਿਕਾਰੀ ॥੨॥

ک
ھ
ت
ل
ی
ہ
سی
ِ
پ
ےہ یا رپَھب ت اےسی ِ کاری ۔۔۲۔۔
ر گنس نارِک َ
ਤਬਤਿਆ ਮਤਹ ਤਬਿੁਅੰਸੀ ਰਤਚਆ ਨੈਨ ਿੇਤਖ ਸੁਖੁ ਪਾਵਤਹ ॥

نِدنا ہہم نِدیسنئ رایچ نَیں دھکی ُسکھ ناوہِ۔۔

ਜੈਸੇ ਰਸਨਾ ਸਾਤਿ ਲੁਭਾਨੀ ਤਿਉ ਹਤਰ ਜਨ ਹਤਰ ਗੁਣ ਗਾਵਤਹ ॥੩॥

َچیسے رانس اصد لُبھاین پپؤ ہر نج ہر ُگں اگوہِ۔۔۳۔۔
ਜੈਸੀ ਭੂਖ ਿੈਸੀ ਕਾ ਪੂਰਕੁ ਸਗਲ ਘਟਾ ਕਾ ਸੁਆਮੀ ॥

چ ب
َن
َ یسی ُھؤھک یسی اک ئُؤرک لگس اٹھگ اک سُؤا یم ۔۔

ਨਾਨਕ ਤਪਆਸ ਲਗੀ ਿਰਸਨ ਕੀ ਪਰਭੁ ਤਮਤਲਆ ਅੰਿਰਜਾਮੀ ॥੪॥੫॥੧੬॥

نانک ایپس یگل درنس یک رپَھب مل ِیا ارتناجیم ۔۔۴۔۔۵۔۔۱۶۔۔
ਸੋਰਤਿ ਮਹਲਾ ੫ ॥

وسرھٹ ہلحم ۵۔۔
ਹਮ ਮੈਲੇ ਿੁਮ ਊਜਲ ਕਰਿੇ ਹਮ ਤਨਰਗੁਨ ਿੂ ਿਾਿਾ ॥

ُب
مہ ےلیم م اُولج رکےت مہ پِر ُگں ئُؤ دانا ۔۔

ਹਮ ਮੂਰਖ ਿੁਮ ਚਿੁਰ ਤਸਆਣੇ ਿੂ ਸਰਬ ਕਲਾ ਕਾ ਤਗਆਿਾ ॥੧॥

ُب
مہ مُؤرھک م چتُر ِسیاےن ئُؤ رست کال اک گ ِیانا ۔۔۱۔۔
ਮਾਧੋ ਹਮ ਐਸੇ ਿੂ ਐਸਾ ॥

امدوھ مہ اَےسی ئُؤ ااسی ۔۔
ਹਮ ਪਾਪੀ ਿੁਮ ਪਾਪ ਖੰਿਨ ਨੀਕੋ ਿਾਕੁਰ ਿੇਸਾ ॥ ਰਹਾਉ ॥

ُب
مہ نایپ م نات ڈنھکن وکین اھٹ ُکر داسی ۔۔راہو۔۔

ਿੁਮ ਸਭ ਸਾਜੇ ਸਾਤਜ ਤਨਵਾਜੇ ਜੀਉ ਤਪੰਿੁ ਿੇ ਪਰਾਨਾ ॥

ُب
م سیھ ساےج ساچ ئِؤاےج جپؤ پِید دے رپَانا ۔۔
ਤਨਰਗੁਨੀਆਰੇ ਗੁਨੁ ਨਹੀ ਕੋਈ ਿੁਮ ਿਾਨੁ ਿੇਹੁ ਤਮਹਰਵਾਨਾ ॥੨॥

ُب
پِر ُگییارے ُگں یہن وکیئ م دان دوہی رہموانا ۔۔۲۔۔

ਿੁਮ ਕਰਹੁ ਭਲਾ ਹਮ ਭਲੋ ਨ ਜਾਨਹ ਿੁਮ ਸਿਾ ਸਿਾ ਿਇਆਲਾ ॥

ُب
ُب
ب
م رکوہ ھال مہ ولھب ہن اجہہن م دسا دسا دناال ۔۔

ਿੁਮ ਸੁਖਿਾਈ ਪੁਰਖ ਤਬਧਾਿੇ ਿੁਮ ਰਾਖਹੁ ਅਪੁਨੇ ਬਾਲਾ ॥੩॥

ُب
ُب ک
م ُسکھدایئ ُپرھک نِداھےت م را ھہؤ اےنپ ناال ۔۔۳۔۔
ਿੁਮ ਤਨਧਾਨ ਅਟਲ ਸੁਤਲਿਾਨ ਜੀਅ ਜੰਿ ਸਤਭ ਜਾਚੈ ॥

ُب
م ن ِداھن انل ُسلطان ایج جپت سیھ اج َچے ۔۔

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਹਮ ਇਹੈ ਹਵਾਲਾ ਰਾਖੁ ਸੰਿਨ ਕੈ ਪਾਛੈ ॥੪॥੬॥੧੭॥

چ
س
وہک نانک مہ اےہ حاال راھک ییں ےکَ نا َھے ۔۔۴۔۔۶۔۔۱۷۔۔
ਸੋਰਤਿ ਮਹਲਾ ੫ ਘਰੁ ੨ ॥

وسرھٹ ہلحم  ۵رھگ ۲۔۔
ਮਾਿ ਗਰਭ ਮਤਹ ਆਪਨ ਤਸਮਰਨੁ ਿੇ ਿਹ ਿੁਮ ਰਾਖਨਹਾਰੇ ॥

ُب
امت رگھب ہہم ا نپ ِسمرن دے ہت م راکھبہارے ۔۔

ਪਾਵਕ ਸਾਗਰ ਅਥਾਹ ਲਹਤਰ ਮਤਹ ਿਾਰਹੁ ਿਾਰਨਹਾਰੇ ॥੧॥

ناوک سارگ ااھتہ رہل ہہم نار ُہ ناراہنرے ۔۔۱۔۔
ਮਾਧੌ ਿੂ ਿਾਕੁਰੁ ਤਸਤਰ ਮੋਰਾ ॥

امد ٔھؤ ئُؤ اھٹرک سِر ومرا ۔۔

ਈਹਾ ਊਹਾ ਿੁਹਾਰੋ ਧੋਰਾ ॥ ਰਹਾਉ ॥

اِاہی اُواہ ُبہارو دوھرا ۔۔راہو۔۔
ਕੀਿੇ ਕਉ ਮੇਰੈ ਸੰਮਾਨੈ ਕਰਣਹਾਰੁ ਤਿਰਣੁ ਜਾਨੈ ॥

کیپے کؤ ریمَے امس ئَے رکاہنر رتِن اج ئَے ۔۔

ਿੂ ਿਾਿਾ ਮਾਗਨ ਕਉ ਸਗਲੀ ਿਾਨੁ ਿੇਤਹ ਪਰਭ ਭਾਨੈ ॥੨॥

ئُؤ دانا امنگ کؤ سگلی دان دہہی رپَھب اھب ئَے ۔۔۲۔۔

ਤਖਨ ਮਤਹ ਅਵਰੁ ਤਖਨੈ ਮਤਹ ਅਵਰਾ ਅਚਰਜ ਚਲਿ ਿੁਮਾਰੇ ॥

ک
ک
ھِں ہہم اور ِھ َپے ہہم اورا ارچچ تلچ ُبمارے ۔۔
ਰੂੜੋ ਗੂੜੋ ਗਤਹਰ ਗੰਭੀਰੋ ਊਚੌ ਅਗਮ ਅਪਾਰੇ ॥੩॥

ُرورو ُگؤرو رہگ ریھبمگو اُو َجؤ امگ انارے ۔۔۳۔۔

ਸਾਧਸੰਤਗ ਜਉ ਿੁਮਤਹ ਤਮਲਾਇਓ ਿਉ ਸੁਨੀ ਿੁਮਾਰੀ ਬਾਣੀ ॥

سادھسیگ جؤ ُبم ِہ مِالویئ ئؤ ُسبی ُبماری ناین ۔۔

ਅਨਿੁ ਭਇਆ ਪੇਖਿ ਹੀ ਨਾਨਕ ਪਰਿਾਪ ਪੁਰਖ ਤਨਰਬਾਣੀ ॥੪॥੭॥੧੮॥

پ
ادن ایھب یکھت یہ نانک رپَنات ُپرھک پِرناین ۔۔۴۔۔۷۔۔۱۸۔۔
ਸੋਰਤਿ ਮਹਲਾ ੫ ॥

وسرھٹ ہلحم ۵۔۔
ਹਮ ਸੰਿਨ ਕੀ ਰੇਨੁ ਤਪਆਰੇ ਹਮ ਸੰਿਨ ਕੀ ਸਰਣਾ ॥

س
س
مہ ییں یک ر َپں ایپرے مہ ییں یک رسنا ۔۔

ਸੰਿ ਹਮਾਰੀ ਓਟ ਸਿਾਣੀ ਸੰਿ ਹਮਾਰਾ ਗਹਣਾ ॥੧॥

سیت امہری اوت اتسین سیت امہرا انہگ ۔۔۱۔۔

ਹਮ ਸੰਿਨ ਤਸਉ ਬਤਣ ਆਈ ॥

س
مہ ییں سِیؤ نب ا یئ ۔۔
ਪੂਰਤਬ ਤਲਤਖਆ ਪਾਈ ॥

ئُؤرت لک ِھیا نایئ ۔۔

ਇਹੁ ਮਨੁ ਿੇਰਾ ਭਾਈ ॥ ਰਹਾਉ ॥

اوہی نم ریتا اھبیئ ۔۔راہو۔۔
ਸੰਿਨ ਤਸਉ ਮੇਰੀ ਲੇਵਾ ਿੇਵੀ ਸੰਿਨ ਤਸਉ ਤਬਉਹਾਰਾ ॥

س
س
ییں سِیؤ ریمی ل َپؤا دویی ییں سِیؤ ویباہرا ۔۔

ਸੰਿਨ ਤਸਉ ਹਮ ਲਾਹਾ ਖਾਤਟਆ ਹਤਰ ਭਗਤਿ ਭਰੇ ਭੰਿਾਰਾ ॥੨॥

س
ییں سِیؤ مہ الاہ اھکایٹ ہر تگھب رھبے ڈنھبارا ۔۔۲۔۔

ਸੰਿਨ ਮੋ ਕਉ ਪੂੰਜੀ ਸਉਪੀ ਿਉ ਉਿਤਰਆ ਮਨ ਕਾ ਧੋਖਾ ॥

س
ییں وم کؤ ئُؤیجن سؤٔیپ ئؤ اُرتِنا نم اک دوھاھک ۔۔

ਧਰਮ ਰਾਇ ਅਬ ਕਹਾ ਕਰੈਗੋ ਜਉ ਿਾਤਟਓ ਸਗਲੋ ਲੇਖਾ ॥੩॥

ل
درھم راےئ ات اہک رکَوگی جؤ اھپپپؤ سگلؤ َیکھا ۔۔۳۔۔
ਮਹਾ ਅਨੰਿ ਭਏ ਸੁਖੁ ਪਾਇਆ ਸੰਿਨ ਕੈ ਪਰਸਾਿੇ ॥

س
اہم ادنن ےئھب ُسکھ نانا ییں ےکَ رپسادے ۔۔

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਹਤਰ ਤਸਉ ਮਨੁ ਮਾਤਨਆ ਰੰਤਗ ਰਿੇ ਤਬਸਮਾਿੇ ॥੪॥੮॥੧੯॥

وہک نانک ہر سِیؤ نم اماین رنگ رےت ِئسمادے ۔۔۴۔۔۸۔۔۱۹۔۔
ਸੋਰਤਿ ਮਃ ੫ ॥

وسرھٹ م۵ :۔۔

ਜੇਿੀ ਸਮਗਰੀ ਿੇਖਹੁ ਰੇ ਨਰ ਿੇਿੀ ਹੀ ਛਤਿ ਜਾਨੀ ॥

چ َیب س
نک
چ
ب
ن
ی
م
ھ
گ
ہ
َ
ھ
ی ری د ؤ رے رن ی یہ د اجین ۔۔
ਰਾਮ ਨਾਮ ਸੰਤਗ ਕਤਰ ਤਬਉਹਾਰਾ ਪਾਵਤਹ ਪਿੁ ਤਨਰਬਾਨੀ ॥੧॥

رام نام گنس رک پِپؤاہرا ناوہِ ند پِرناین ۔۔۱۔۔
ਤਪਆਰੇ ਿੂ ਮੇਰੋ ਸੁਖਿਾਿਾ ॥

ایپرے ئُؤ ریمو ُسکھدانا ۔۔

ਗੁਤਰ ਪੂਰੈ ਿੀਆ ਉਪਿੇਸਾ ਿੁਮ ਹੀ ਸੰਤਗ ਪਰਾਿਾ ॥ ਰਹਾਉ ॥

ُب
ُگر ئُؤ َرے دِنا ا ُنداسی م یہ گنس رپانا ۔۔راہو۔۔

ਕਾਮ ਿੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਅਤਭਮਾਨਾ ਿਾ ਮਤਹ ਸੁਖੁ ਨਹੀ ਪਾਈਐ ॥

ب
اکم رکودھ ولھب ومہ ا ھبمانا نا ہہم ُسکھ یہن نا پپَے ۔۔

ਹੋਹੁ ਰੇਨ ਿੂ ਸਗਲ ਕੀ ਮੇਰੇ ਮਨ ਿਉ ਅਨਿ ਮੰਗਲ ਸੁਖੁ ਪਾਈਐ ॥੨॥

وہوھ ر َپں ئُؤ لگس یک ریمے نم ئؤ ا َند لگنم ُسکھ نا پپَے ۔۔۲۔۔
ਘਾਲ ਨ ਭਾਨੈ ਅੰਿਰ ਤਬਤਧ ਜਾਨੈ ਿਾ ਕੀ ਕਤਰ ਮਨ ਸੇਵਾ ॥

اھگل ہن اھب ئَے ارتن نِدھ اج ئَے نا یک رک نم ویسا ۔۔
ਕਤਰ ਪੂਜਾ ਹੋਤਮ ਇਹੁ ਮਨੂਆ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤਿ ਗੁਰਿੇਵਾ ॥੩॥

رک ئُؤاج وہم اوہی م ُپؤا ااکل مُؤرت ُگردویا ۔۔۳۔۔

ਗੋਤਬਿ ਿਾਮੋਿਰ ਿਇਆਲ ਮਾਧਵੇ ਪਾਰਬਰਹਮ ਤਨਰੰਕਾਰਾ ॥

وگنِد داومدر دنال امدوھے نارپرمہ پِراکنرا ۔۔

ਨਾਮੁ ਵਰਿਤਣ ਨਾਮੋ ਵਾਲੇਵਾ ਨਾਮੁ ਨਾਨਕ ਪਰਾਨ ਅਧਾਰਾ ॥੪॥੯॥੨੦॥

نام ورنت ناوم واویلا نام نانک رپان اداھرا ۔۔۴۔۔۹۔۔۲۱۔۔

ਸੋਰਤਿ ਮਹਲਾ ੫ ॥

وسرھٹ ہلحم ۵۔۔
ਤਮਰਿਕ ਕਉ ਪਾਇਓ ਿਤਨ ਸਾਸਾ ਤਬਛੁਰਿ ਆਤਨ ਤਮਲਾਇਆ ॥

بِج
مِرنک کؤ ناویئ نت ساسا ھرت ا ن مِالنا ۔۔

ਪਸੂ ਪਰੇਿ ਮੁਗਧ ਭਏ ਸਰੋਿੇ ਹਤਰ ਨਾਮਾ ਮੁਤਖ ਗਾਇਆ ॥੧॥

ئسُؤ رپپپ مُگدھ ےئھب رسوےت ہر ناہم مُکھ اگنا ۔۔۱۔۔
ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਕੀ ਿੇਖੁ ਵਿਾਈ ॥

ئُؤرے ُگر یک دھکی ودایئ ۔۔
ਿਾ ਕੀ ਕੀਮਤਿ ਕਹਣੁ ਨ ਜਾਈ ॥ ਰਹਾਉ ॥

نا یک تمیق کہں ہن اجیئ ۔۔راہو۔۔

ਿੂਖ ਸੋਗ ਕਾ ਢਾਤਹਓ ਿੇਰਾ ਅਨਿ ਮੰਗਲ ਤਬਸਰਾਮਾ ॥

ُدوھک وسگ اک داھویہ دریہ ا َند لگنم ِئسراام ۔۔

ਮਨ ਬਾਂਛਿ ਿਲ ਤਮਲੇ ਅਤਚੰਿਾ ਪੂਰਨ ਹੋਏ ਕਾਮਾ ॥੨॥

ب
نم نا جھت لھپ مل ِے ا ِچییا ئُؤرن وہےئ اکام ۔۔۲۔۔
ਈਹਾ ਸੁਖੁ ਆਗੈ ਮੁਖ ਊਜਲ ਤਮਤਟ ਗਏ ਆਵਣ ਜਾਣੇ ॥

اِاہی ُسکھ ا ےگ مُکھ اُولج مِت ےئگ ا ون اجےن ۔۔

ਤਨਰਭਉ ਭਏ ਤਹਰਿੈ ਨਾਮੁ ਵਤਸਆ ਅਪੁਨੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕੈ ਮਤਨ ਭਾਣੇ ॥੩॥

ب
پِر ھؤ ےئھب ہِر َدے نام وایس اےنپ سیگؤر ےکَ نم اھبےن ۔۔۳۔۔
ਊਿਿ ਬੈਿਿ ਹਤਰ ਗੁਣ ਗਾਵੈ ਿੂਖੁ ਿਰਿੁ ਭਰਮੁ ਭਾਗਾ ॥

ب نب
ُگ
اگوے ُدوھک درد رھبم اھباگ ۔۔
اُو ھت ی ھت ہر ں َ

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਿਾ ਕੇ ਪੂਰ ਕਰੰਮਾ ਜਾ ਕਾ ਗੁਰ ਚਰਨੀ ਮਨੁ ਲਾਗਾ ॥੪॥੧੦॥੨੧॥

وہک نانک نا ےک ئُؤر رکّام اج اک ُگر رچین نم الاگ ۔۔۴۔۔۱۱۔۔۲۱۔۔
ਸੋਰਤਿ ਮਹਲਾ ੫ ॥

وسرھٹ ہلحم ۵۔۔
ਰਿਨੁ ਛਾਤਿ ਕਉਿੀ ਸੰਤਗ ਲਾਗੇ ਜਾ ਿੇ ਕਛੂ ਨ ਪਾਈਐ ॥

کج
پ
ُ
پ
ھ
رنت اھچد کؤدی گنس الےگ اج ےت ؤ ہن نا َے ۔۔

ਪੂਰਨ ਪਾਰਬਰਹਮ ਪਰਮੇਸੁਰ ਮੇਰੇ ਮਨ ਸਿਾ ਤਧਆਈਐ ॥੧॥

ئُؤرن نارپرمہ رپمیسُر ریمے نم دسا دایھ نیپے َ۔۔۱۔۔
ਤਸਮਰਹੁ ਹਤਰ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਪਰਾਨੀ ॥

ِسمروہ ہر ہر نام رپاین ۔۔

ਤਬਨਸੈ ਕਾਚੀ ਿੇਹ ਅਤਗਆਨੀ ॥ ਰਹਾਉ ॥

نِی َسے اکیچ دہہی اگ ِیاین ۔۔راہو۔۔

ਤਮਰਗ ਤਿਰਸਨਾ ਅਰੁ ਸੁਪਨ ਮਨੋਰਥ ਿਾ ਕੀ ਕਛੁ ਨ ਵਿਾਈ ॥

رمِگ رتِانس ار ُسیں ونمرھت نا یک ھچک ہن ودایئ ۔۔

ਰਾਮ ਭਜਨ ਤਬਨੁ ਕਾਤਮ ਨ ਆਵਤਸ ਸੰਤਗ ਨ ਕਾਹੂ ਜਾਈ ॥੨॥

رام نجھب پِں اکم ہن ا وس گنس ہن اک ُہؤ اجیئ ۔۔۲۔۔

ਹਉ ਹਉ ਕਰਿ ਤਬਹਾਇ ਅਵਰਿਾ ਜੀਅ ਕੋ ਕਾਮੁ ਨ ਕੀਨਾ ॥

ہؤ ہؤ رکت ِبہا ِئے ا َوردا یج وک اکم ہن ہنیک ۔۔

ਧਾਵਿ ਧਾਵਿ ਨਹ ਤਿਰਪਿਾਤਸਆ ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਨਹੀ ਚੀਨਾ ॥੩॥

داھوت داھوت ہن رتِاتپایس رام نام یہن چییا ۔۔۳۔۔

ਸਾਿ ਤਬਕਾਰ ਤਬਖੈ ਰਸ ਮਾਿੋ ਅਸੰਖ ਖਿੇ ਕਤਰ ਿੇਰੇ ॥

نک
اصد ِئکار ِ َھے رس اموت اھکنس ےتھک رک ریھپے ۔۔

ਨਾਨਕ ਕੀ ਪਰਭ ਪਾਤਹ ਤਬਨੰਿੀ ਕਾਟਹੁ ਅਵਗੁਣ ਮੇਰੇ ॥੪॥੧੧॥੨੨॥

پ
نانک یک رپَھب نا ِہے ِییبی اکوہٹ اونگ ریمے ۔۔۴۔۔۱۱۔۔۲۲۔۔
ਸੋਰਤਿ ਮਹਲਾ ੫ ॥

وسرھٹ ہلحم ۵۔۔
ਗੁਣ ਗਾਵਹੁ ਪੂਰਨ ਅਤਬਨਾਸੀ ਕਾਮ ਿੋਧ ਤਬਖੁ ਜਾਰੇ ॥

ُگں اگو ُہ ئُؤرن اپِیایس اکم رکودھ نِکھ اجرے ۔۔

ਮਹਾ ਤਬਖਮੁ ਅਗਤਨ ਕੋ ਸਾਗਰੁ ਸਾਧੂ ਸੰਤਗ ਉਧਾਰੇ ॥੧॥

نِکھ

اہم م انگ وک سارگ سا ُدوھ گنس اُداھرے ۔۔۱۔۔
ਪੂਰੈ ਗੁਤਰ ਮੇਤਟਓ ਭਰਮੁ ਅੰਧੇਰਾ ॥

ئُؤ َرے ُگر مییپؤ رھبم ادنھترا ۔۔

ਭਜੁ ਪਰੇਮ ਭਗਤਿ ਪਰਭੁ ਨੇਰਾ ॥ ਰਹਾਉ ॥

جھب رپمی تگھب رپَھب رینا ۔۔راہو۔۔
ਹਤਰ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਤਨਧਾਨ ਰਸੁ ਪੀਆ ਮਨ ਿਨ ਰਹੇ ਅਘਾਈ ॥

ہر ہر نام ن ِداھن رس پِیا نم نت رےہ ااھگیئ ۔۔
ਜਿ ਕਿ ਪੂਤਰ ਰਤਹਓ ਪਰਮੇਸਰੁ ਕਿ ਆਵੈ ਕਿ ਜਾਈ ॥੨॥

ے تک اجیئ ۔۔۲۔۔
جت تک ئُؤر رویہ رپرسیم تک ا و َ
ਜਪ ਿਪ ਸੰਜਮ ਤਗਆਨ ਿਿ ਬੇਿਾ ਤਜਸੁ ਮਤਨ ਵਸੈ ਗੋੁਪਾਲਾ ॥

سبج
جت پپ م گ ِیان پپ ن َییا سج نم و سَے اپگال ۔۔

ਨਾਮੁ ਰਿਨੁ ਤਜਤਨ ਗੁਰਮੁਤਖ ਪਾਇਆ ਿਾ ਕੀ ਪੂਰਨ ਘਾਲਾ ॥੩॥

نام رنت ِجں ُگرمُکھ نانا نا یک ئُؤرن اھگال ۔۔۳۔۔

ਕਤਲ ਕਲੇਸ ਤਮਟੇ ਿੁਖ ਸਗਲੇ ਕਾਟੀ ਜਮ ਕੀ ਿਾਸਾ ॥

لک ک َلیس ِمپے ُدھک ےلگس اکیٹ مج یک اھپسا ۔۔

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਪਰਤਭ ਤਕਰਪਾ ਧਾਰੀ ਮਨ ਿਨ ਭਏ ਤਬਗਾਸਾ ॥੪॥੧੨॥੨੩॥

وہک نانک رپَھب کِرنا داھری نم نت ےئھب ِئگاسا ۔۔۴۔۔۱۲۔۔۲۳۔۔
ਸੋਰਤਿ ਮਹਲਾ ੫ ॥

وسرھٹ ہلحم ۵۔۔
ਕਰਣ ਕਰਾਵਣਹਾਰ ਪਰਭੁ ਿਾਿਾ ਪਾਰਬਰਹਮ ਪਰਭੁ ਸੁਆਮੀ ॥

رکن رکاواہنر رپَھب دانا نارپرمہ رپَھب سُؤا یم ۔۔

ਸਗਲੇ ਜੀਅ ਕੀਏ ਿਇਆਲਾ ਸੋ ਪਰਭੁ ਅੰਿਰਜਾਮੀ ॥੧॥

ےلگس یج ےئیک دناال وس رپَھب ارتناجیم ۔۔۱۔۔
ਮੇਰਾ ਗੁਰੁ ਹੋਆ ਆਤਪ ਸਹਾਈ ॥

ریما ُگر وہا ا ت اہسیئ ۔۔

ਸੂਖ ਸਹਜ ਆਨੰਿ ਮੰਗਲ ਰਸ ਅਚਰਜ ਭਈ ਬਿਾਈ ॥ ਰਹਾਉ ॥

سہ
سُؤھک ج ا دنن لگنم رس ارچچ یئھب ندایئ ۔۔راہو۔۔
ਗੁਰ ਕੀ ਸਰਤਣ ਪਏ ਭੈ ਨਾਸੇ ਸਾਚੀ ਿਰਗਹ ਮਾਨੇ ॥

ب
ُگر یک رسن ےئپ َھے ناےس سایچ درہہگ امےن ۔۔
ਗੁਣ ਗਾਵਿ ਆਰਾਤਧ ਨਾਮੁ ਹਤਰ ਆਏ ਅਪੁਨੈ ਥਾਨੇ ॥੨॥

ُگں اگوت ا رادھ نام ہر ا ےئ اےنپ اھتےن ۔۔۲۔۔

ਜੈ ਜੈ ਕਾਰੁ ਕਰੈ ਸਭ ਉਸਿਤਿ ਸੰਗਤਿ ਸਾਧ ਤਪਆਰੀ ॥

ےج اکر رکَے سیھ اُسیت تگنس سادھ ایپری ۔۔
ےجَ َ
ਸਿ ਬਤਲਹਾਤਰ ਜਾਉ ਪਰਭ ਅਪੁਨੇ ਤਜਤਨ ਪੂਰਨ ਪੈਜ ਸਵਾਰੀ ॥੩॥

پب
دص اہلبر اجو رپَھب اےنپ ِجں ئُؤرن َ ج وساری ۔۔۳۔۔

ਗੋਸਤਟ ਤਗਆਨੁ ਨਾਮੁ ਸੁਤਣ ਉਧਰੇ ਤਜਤਨ ਤਜਤਨ ਿਰਸਨੁ ਪਾਇਆ ॥

وگست گ ِیان نام ُسں اُدرھے ِجں ِجں درنس نانا ۔۔

ਭਇਓ ਤਿਪਾਲੁ ਨਾਨਕ ਪਰਭੁ ਅਪੁਨਾ ਅਨਿ ਸੇਿੀ ਘਤਰ ਆਇਆ ॥੪॥੧੩॥੨੪॥

ب َھپؤ کِرنال نانک رپَھب اانپ ا َند َ
سیبی رھگ ا نا ۔۔۴۔۔۱۳۔۔۲۴۔۔
ਸੋਰਤਿ ਮਹਲਾ ੫ ॥

وسرھٹ ہلحم ۵۔۔
ਪਰਭ ਕੀ ਸਰਤਣ ਸਗਲ ਭੈ ਲਾਥੇ ਿੁਖ ਤਬਨਸੇ ਸੁਖੁ ਪਾਇਆ ॥

ب
رپَھب یک رسن لگس َھے الےھت ُدھک نِیسے ُسکھ نانا ۔۔

ਿਇਆਲੁ ਹੋਆ ਪਾਰਬਰਹਮੁ ਸੁਆਮੀ ਪੂਰਾ ਸਤਿਗੁਰੁ ਤਧਆਇਆ ॥੧॥

دنال وہا نارپرمہ سُؤا یم ئُؤرا سیگؤر دایھنا ۔۔۱۔۔
ਪਰਭ ਜੀਉ ਿੂ ਮੇਰੋ ਸਾਤਹਬੁ ਿਾਿਾ ॥

رپَھب جپؤ ئُؤ ریمو اصجِت دانا ۔۔
ਕਤਰ ਤਕਰਪਾ ਪਰਭ ਿੀਨ ਿਇਆਲਾ ਗੁਣ ਗਾਵਉ ਰੰਤਗ ਰਾਿਾ ॥ ਰਹਾਉ ॥

رک کِرنا رپَھب دِنی دناال ُگں اگوو رنگ رانا ۔۔راہو۔۔

ਸਤਿਗੁਤਰ ਨਾਮੁ ਤਨਧਾਨੁ ਤਿਰੜਾਇਆ ਤਚੰਿਾ ਸਗਲ ਤਬਨਾਸੀ ॥

سیگؤر نام ن ِداھن درِرانا ِچییا لگس پِیایس ۔۔

ਕਤਰ ਤਕਰਪਾ ਅਪੁਨੋ ਕਤਰ ਲੀਨਾ ਮਤਨ ਵਤਸਆ ਅਤਬਨਾਸੀ ॥੨॥

رک کِرنا اونپ رک انیل نم وایس اپِیایس ۔۔۲۔۔

ਿਾ ਕਉ ਤਬਘਨੁ ਨ ਕੋਊ ਲਾਗੈ ਜੋ ਸਤਿਗੁਤਰ ਅਪੁਨੈ ਰਾਖੇ ॥

نا کؤ نِگھ
وکو ال َگے وج سیگؤر ا ُپ َپے راےھک ۔۔
ہن
ں
ُ

ਚਰਨ ਕਮਲ ਬਸੇ ਤਰਿ ਅੰਿਤਰ ਅੰਤਮਰਿ ਹਤਰ ਰਸੁ ਚਾਖੇ ॥੩॥

رچن لمک ےسب رِد ارتن ارمِت ہر رس اچےھک ۔۔۳۔۔
ਕਤਰ ਸੇਵਾ ਸੇਵਕ ਪਰਭ ਅਪੁਨੇ ਤਜਤਨ ਮਨ ਕੀ ਇਛ ਪੁਜਾਈ ॥

رک ویسا ویسک رپَھب اےنپ ِجں نم یک اھچ ُبچایئ ۔۔

ਨਾਨਕ ਿਾਸ ਿਾ ਕੈ ਬਤਲਹਾਰੈ ਤਜਤਨ ਪੂਰਨ ਪੈਜ ਰਖਾਈ ॥੪॥੧੪॥੨੫॥

پب
اہلبرے ِجں ئُؤرن َ ج راھکیئ ۔۔۴۔۔۱۴۔۔۲۵۔۔
نانک داس نا ےکَ َ
ਸੋਰਤਿ ਮਹਲਾ ੫ ॥

وسرھٹ ہلحم ۵۔۔
ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਮਗਨੁ ਅੰਤਧਆਰੈ ਿੇਵਨਹਾਰੁ ਨ ਜਾਨੈ ॥

امنا ومہ نگم ادنایھرے دئَؤاہنر ہن اج ئَے ۔۔

ਜੀਉ ਤਪੰਿੁ ਸਾਤਜ ਤਜਤਨ ਰਤਚਆ ਬਲੁ ਅਪੁਨੋ ਕਤਰ ਮਾਨੈ ॥੧॥

جپؤ پِید ساچ ِجں رایچ نل اونپ رک امےن ۔۔۱۔۔
ਮਨ ਮੂੜੇ ਿੇਤਖ ਰਤਹਓ ਪਰਭ ਸੁਆਮੀ ॥

نم مُؤرے دھکی رویہ رپَھب سُؤا یم ۔۔
ਜੋ ਤਕਛੁ ਕਰਤਹ ਸੋਈ ਸੋਈ ਜਾਣੈ ਰਹੈ ਨ ਕਛੂਐ ਛਾਨੀ ॥ ਰਹਾਉ ॥

ک
کج
وج ِچھ رکہِ وسیئ وسیئ اج ئَے ر َہے ہن ُھؤاَے اھچین ۔۔راہو۔۔

ਤਜਹਵਾ ਸੁਆਿ ਲੋਭ ਮਤਿ ਮਾਿੋ ਉਪਜੇ ਅਤਨਕ ਤਬਕਾਰਾ ॥

چہؤا سُؤاد ولھب دم اموت اُےجپ ان ِک ِئکارا ۔۔

ਬਹੁਿੁ ਜੋਤਨ ਭਰਮਿ ਿੁਖੁ ਪਾਇਆ ਹਉਮੈ ਬੰਧਨ ਕੇ ਭਾਰਾ ॥੨॥

تہب وجن رھبمت ُدھک نانا ہؤ م َے دنبنھ ےک اھبرا ۔۔۲۔۔
ਿੇਇ ਤਕਵਾੜ ਅਤਨਕ ਪੜਿੇ ਮਤਹ ਪਰ ਿਾਰਾ ਸੰਤਗ ਿਾਕੈ ॥

دےئ کِؤار ان ِک ڑپدے ہہم رپ دارا گنس اھپ َکے ۔۔

ਤਚਿਰ ਗੁਪਿੁ ਜਬ ਲੇਖਾ ਮਾਗਤਹ ਿਬ ਕਉਣੁ ਪੜਿਾ ਿੇਰਾ ਢਾਕੈ ॥੩॥

ِچتر ُگپت جت اھکیل امہہگِ پپ کؤن ڑپدا ریتا داھ َکے ۔۔۳۔۔
ਿੀਨ ਿਇਆਲ ਪੂਰਨ ਿੁਖ ਭੰਜਨ ਿੁਮ ਤਬਨੁ ਓਟ ਨ ਕਾਈ ॥

ُب
دِنی دنال ئُؤرن ُدھک نجنھب م پِں اوت ہن اکیئ ۔۔

ਕਾਤਢ ਲੇਹੁ ਸੰਸਾਰ ਸਾਗਰ ਮਤਹ ਨਾਨਕ ਪਰਭ ਸਰਣਾਈ ॥੪॥੧੫॥੨੬॥

اکدھ وہیل اسنسر سارگ ہہم نانک رپَھب رسنایئ ۔۔۴۔۔۱۵۔۔۲۶۔۔
ਸੋਰਤਿ ਮਹਲਾ ੫ ॥

وسرھٹ ہلحم ۵۔۔
ਪਾਰਬਰਹਮੁ ਹੋਆ ਸਹਾਈ ਕਥਾ ਕੀਰਿਨੁ ਸੁਖਿਾਈ ॥

نارپرمہ وہا اہسیئ اھتک ریکنت ُسکھدایئ ۔۔

ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਕੀ ਬਾਣੀ ਜਤਪ ਅਨਿੁ ਕਰਹੁ ਤਨਿ ਪਰਾਣੀ ॥੧॥

ُگر ئُؤرے یک ناین جت ا َند رکوہ پِپ رپَاین ۔۔۱۔۔
ਹਤਰ ਸਾਚਾ ਤਸਮਰਹੁ ਭਾਈ ॥

ہر سااچ ِسمروہ اھبیئ ۔۔

ਸਾਧਸੰਤਗ ਸਿਾ ਸੁਖੁ ਪਾਈਐ ਹਤਰ ਤਬਸਤਰ ਨ ਕਬਹੂ ਜਾਈ ॥ ਰਹਾਉ ॥

سادھسیگ دسا ُسکھ نا پپَے ہر ِئسر ہن کب ُہؤ اجیئ ۔۔راہو۔۔
ਅੰਤਮਰਿ ਨਾਮੁ ਪਰਮੇਸਰੁ ਿੇਰਾ ਜੋ ਤਸਮਰੈ ਸੋ ਜੀਵੈ ॥

ارمِت نام رپرسیم ریتا وج ِسم َرے وس ویجے ۔۔
ਤਜਸ ਨੋ ਕਰਤਮ ਪਰਾਪਤਿ ਹੋਵੈ ਸੋ ਜਨੁ ਤਨਰਮਲੁ ਥੀਵੈ ॥੨॥

ج
وہوے وس نج پِرلم ویھتَے ۔۔۲۔۔
ِ س ون رکم رپاپپ َ
ਤਬਘਨ ਤਬਨਾਸਨ ਸਤਭ ਿੁਖ ਨਾਸਨ ਗੁਰ ਚਰਣੀ ਮਨੁ ਲਾਗਾ ॥

نگ
ھں پِیانس سیھ ُدھک نانس ُگر رچین نم الاگ ۔۔

ਗੁਣ ਗਾਵਿ ਅਚੁਿ ਅਤਬਨਾਸੀ ਅਨਤਿਨੁ ਹਤਰ ਰੰਤਗ ਜਾਗਾ ॥੩॥

ُگں اگوت ا ُجت اپِیایس ادنِن ہر رنگ اجاگ ۔۔۳۔۔
ਮਨ ਇਛੇ ਸੇਈ ਿਲ ਪਾਏ ਹਤਰ ਕੀ ਕਥਾ ਸੁਹੇਲੀ ॥

سہ
نم اےھچ سیبی لھپ ناےئ ہر یک اھتک ُ یلی ۔۔
ਆਤਿ ਅੰਤਿ ਮਤਧ ਨਾਨਕ ਕਉ ਸੋ ਪਰਭੁ ਹੋਆ ਬੇਲੀ ॥੪॥੧੬॥੨੭॥

ا د اپپ دمھ نانک کؤ وس رپَھب وہا یلیب ۔۔۴۔۔۱۶۔۔۲۷۔۔
ਸੋਰਤਿ ਮਹਲਾ ੫ ਪੰਚਪਿਾ ॥

وسرھٹ ہلحم  ۵پبچیدا ۔۔

ਤਬਨਸੈ ਮੋਹੁ ਮੇਰਾ ਅਰੁ ਿੇਰਾ ਤਬਨਸੈ ਅਪਨੀ ਧਾਰੀ ॥੧॥

نِیسے ومہ ریما ار ریتا نِیسے اینپ داھری ۔۔۱۔۔
ਸੰਿਹੁ ਇਹਾ ਬਿਾਵਹੁ ਕਾਰੀ ॥

سیبہؤ اِاہ اتبووہ اکری ۔۔

ਤਜਿੁ ਹਉਮੈ ਗਰਬੁ ਤਨਵਾਰੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ِجت ہؤ م َے رگت ئِؤاری ۔۔۱۔۔راہو۔۔

ਸਰਬ ਭੂਿ ਪਾਰਬਰਹਮੁ ਕਤਰ ਮਾਤਨਆ ਹੋਵਾਂ ਸਗਲ ਰੇਨਾਰੀ ॥੨॥

ب
رست ُھؤت نارپرمہ رک اماین وہوان لگس ر َپیاری ۔۔۲۔۔
ਪੇਤਖਓ ਪਰਭ ਜੀਉ ਅਪੁਨੈ ਸੰਗੇ ਚੂਕੈ ਭੀਤਿ ਭਰਮਾਰੀ ॥੩॥

پی ک
ھپؤ رپَھب جپؤ اےنپ ےگنسَ ُجؤ َکے ب ِھپت رھبامری ۔۔۳۔۔
ਅਉਖਧੁ ਨਾਮੁ ਤਨਰਮਲ ਜਲੁ ਅੰਤਮਰਿੁ ਪਾਈਐ ਗੁਰੂ ਿੁਆਰੀ ॥੪॥

اودھکھ نام پِرلم لج ارمِت نا پپَے ُگؤ ُرو ُدواری ۔۔۴۔۔

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਤਜਸੁ ਮਸਿਤਕ ਤਲਤਖਆ ਤਿਸੁ ਗੁਰ ਤਮਤਲ ਰੋਗ ਤਬਿਾਰੀ ॥੫॥੧੭॥੨੮॥

وہک نانک ِجس کتسم لک ِھیا ئِس ُگر مِل روگ نِداری ۔۔۵۔۔۱۷۔۔۲۸۔۔
ੇਸੋਰਤਿ ਮਹਲਾ ੫ ਘਰੁ ੨ ਿੁਪਿ

وسرھٹ ہلحم  ۵رھگ ُ ۲دندے
ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪਰਸਾਤਿ ॥

اِک اواکنر سیگؤر رپساد ۔۔
ਸਗਲ ਬਨਸਪਤਿ ਮਤਹ ਬੈਸੰਿਰੁ ਸਗਲ ਿੂਧ ਮਤਹ ਘੀਆ ॥

ن
لگس نیسیت ہہم َیسیتر لگس ُدودھ ہہم گھِیا ۔۔

ਊਚ ਨੀਚ ਮਤਹ ਜੋਤਿ ਸਮਾਣੀ ਘਤਟ ਘਤਟ ਮਾਧਉ ਜੀਆ ॥੧॥

اُوچ چین ہہم وجت امسین ٹھگ ٹھگ امدھؤ ایج ۔۔۱۔۔
ਸੰਿਹੁ ਘਤਟ ਘਤਟ ਰਤਹਆ ਸਮਾਤਹਓ ॥

سیبہؤ ٹھگ ٹھگ رایہ امس ِہپؤ ۔۔

ਪੂਰਨ ਪੂਤਰ ਰਤਹਓ ਸਰਬ ਮਤਹ ਜਤਲ ਥਤਲ ਰਮਈਆ ਆਤਹਓ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ئُؤرن ئُؤر رویہ رست ہہم لج لھت رمییا ا ہپؤ ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਗੁਣ ਤਨਧਾਨ ਨਾਨਕੁ ਜਸੁ ਗਾਵੈ ਸਤਿਗੁਤਰ ਭਰਮੁ ਚੁਕਾਇਓ ॥

ُگ
اگوے سیگؤر رھبم ُجکاویئ ۔۔
ں ن ِداھن نانک سج َ

ਸਰਬ ਤਨਵਾਸੀ ਸਿਾ ਅਲੇਪਾ ਸਭ ਮਤਹ ਰਤਹਆ ਸਮਾਇਓ ॥੨॥੧॥੨੯॥

رست ئِؤایس دسا ا َلییا سیھ ہہم رایہ امسویئ ۔۔۲۔۔۱۔۔۲۹۔۔
ਸੋਰਤਿ ਮਹਲਾ ੫ ॥

وسرھٹ ہلحم ۵۔۔
ਜਾ ਕੈ ਤਸਮਰਤਣ ਹੋਇ ਅਨੰਿਾ ਤਬਨਸੈ ਜਨਮ ਮਰਣ ਭੈ ਿੁਖੀ ॥

ب
ےک ِسمرن وہۓ اپ َیدا نِیسے منج رمن َھے ُدیھک ۔۔
اج َ

ਚਾਤਰ ਪਿਾਰਥ ਨਵ ਤਨਤਧ ਪਾਵਤਹ ਬਹੁਤਰ ਨ ਤਿਰਸਨਾ ਭੁਖੀ ॥੧॥

ب ُھک
ھ
اچر ندارھت ونَ ن ِدھ ناوہِ ب ُہر ہن رتِانس ی ۔۔۱۔۔
ਜਾ ਕੋ ਨਾਮੁ ਲੈਿ ਿੂ ਸੁਖੀ ॥

سک
اج وک نام لَپت ئُؤ ُ ھی ۔۔
ਸਾਤਸ ਸਾਤਸ ਤਧਆਵਹੁ ਿਾਕੁਰ ਕਉ ਮਨ ਿਨ ਜੀਅਰੇ ਮੁਖੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

مک
ساس ساس دایھووہ اھٹ ُکر کؤ نم نت جیترے ُ ھی ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਸਾਂਤਿ ਪਾਵਤਹ ਹੋਵਤਹ ਮਨ ਸੀਿਲ ਅਗਤਨ ਨ ਅੰਿਤਰ ਧੁਖੀ ॥

ُھک
ساپپ ناوہِ وہوہِ نم لتیس انگ ہن ارتن د ھی ۔۔

ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਕਉ ਪਰਭੂ ਤਿਖਾਇਆ ਜਤਲ ਥਤਲ ਤਿਰਭਵਤਣ ਰੁਖੀ ॥੨॥੨॥੩੦॥

ب
ُگر نانک کؤ رپ ُھؤ دِاھکنا لج لھت ِرتوھبَن ُریھک ۔۔۲۔۔۲۔۔۳۱۔۔

ਸੋਰਤਿ ਮਹਲਾ ੫ ॥

وسرھٹ ہلحم ۵۔۔
ਕਾਮ ਿੋਧ ਲੋਭ ਝੂਿ ਤਨੰਿਾ ਇਨ ਿੇ ਆਤਪ ਛਿਾਵਹੁ ॥

چ
اکم رکودھ ولھب ُھؤھٹ پ ِیدا اِن ےت ا ت چھداووہ ۔۔
ਇਹ ਭੀਿਰ ਿੇ ਇਨ ਕਉ ਿਾਰਹੁ ਆਪਨ ਤਨਕਤਟ ਬੁਲਾਵਹੁ ॥੧॥

اہہی رتیھب ےت اِن کؤ داروہ ا نپ نِکت نالووہ ۔۔۱۔۔
ਅਪੁਨੀ ਤਬਤਧ ਆਤਪ ਜਨਾਵਹੁ ॥

اینپ نِدھ ا ت انجووہ ۔۔
ਹਤਰ ਜਨ ਮੰਗਲ ਗਾਵਹੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ہر نج لگنم اگووہ ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਤਬਸਰੁ ਨਾਹੀ ਕਬਹੂ ਹੀਏ ਿੇ ਇਹ ਤਬਤਧ ਮਨ ਮਤਹ ਪਾਵਹੁ ॥

ِئسر نایہ کب ُہؤ ہیپے ےت اہہی نِدھ نم ہہم ناووہ ۔۔

ਗੁਰੁ ਪੂਰਾ ਭੇਤਟਓ ਵਿਭਾਗੀ ਜਨ ਨਾਨਕ ਕਿਤਹ ਨ ਧਾਵਹੁ ॥੨॥੩॥੩੧॥

ُگ ئ ب
ھ
کب
ی
ی
ہ
پ
ؤ وداھبیگ نج نانک ے ہن داھووہ ۔۔۲۔۔۳۔۔۳۱۔۔
ر ُؤرا
ਸੋਰਤਿ ਮਹਲਾ ੫ ॥

وسرھٹ ہلحم ۵۔۔
ਜਾ ਕੈ ਤਸਮਰਤਣ ਸਭੁ ਕਛੁ ਪਾਈਐ ਤਬਰਥੀ ਘਾਲ ਨ ਜਾਈ ॥

ےک ِسمرن سیھ ھچک نا پپَے پِریھت اھگل ہن اجیئ ۔۔
اج َ

ਤਿਸੁ ਪਰਭ ਤਿਆਤਗ ਅਵਰ ਕਿ ਰਾਚਹੁ ਜੋ ਸਭ ਮਤਹ ਰਤਹਆ ਸਮਾਈ ॥੧॥

ئِس رپَھب پِیاگ ا َور تک راچہؤ وج سیھ ہہم رایہ امسیئ ۔۔۱۔۔

ਹਤਰ ਹਤਰ ਤਸਮਰਹੁ ਸੰਿ ਗੋਪਾਲਾ ॥

ہر ہر ِسمر ُہ سیت وگناال ۔۔

ਸਾਧਸੰਤਗ ਤਮਤਲ ਨਾਮੁ ਤਧਆਵਹੁ ਪੂਰਨ ਹੋਵੈ ਘਾਲਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

وہوے اھگال ۔۔۱۔۔راہو۔۔
سادھسیگ مِل نام دایھووہ ئُؤرن َ
ਸਾਤਰ ਸਮਾਲੈ ਤਨਤਿ ਪਰਤਿਪਾਲੈ ਪਰੇਮ ਸਤਹਿ ਗਤਲ ਲਾਵੈ ॥

الوے ۔۔
سار امس لَے َ پِپ رپَپ ِیاےل رپمی سہت لگ َ

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਪਰਭ ਿੁਮਰੇ ਤਬਸਰਿ ਜਗਿ ਜੀਵਨੁ ਕੈਸੇ ਪਾਵੈ ॥੨॥੪॥੩੨॥

وہک نانک رپَھب ُبمرے ِئسرت تگج ویجن َ
کیسے نا َوے ۔۔۲۔۔۴۔۔۳۲۔۔
ਸੋਰਤਿ ਮਹਲਾ ੫ ॥

وسرھٹ ہلحم ۵۔۔
ਅਤਬਨਾਸੀ ਜੀਅਨ ਕੋ ਿਾਿਾ ਤਸਮਰਿ ਸਭ ਮਲੁ ਖੋਈ ॥

ج
اپِیایس ییں وک دانا ِسمرت سیھ لم وھکیئ ۔۔

ਗੁਣ ਤਨਧਾਨ ਭਗਿਨ ਕਉ ਬਰਿਤਨ ਤਬਰਲਾ ਪਾਵੈ ਕੋਈ ॥੧॥

ب
ھ
گی
پ
پ
ُگں ن ِداھن ں کؤ رنت ِرال نا َوے وکیئ ۔۔۱۔۔
ਮੇਰੇ ਮਨ ਜਤਪ ਗੁਰ ਗੋਪਾਲ ਪਰਭੁ ਸੋਈ ॥

ریمے نم جت ُگر وگنال رپَھب وسیئ ۔۔
ਜਾ ਕੀ ਸਰਤਣ ਪਇਆਂ ਸੁਖੁ ਪਾਈਐ ਬਾਹੁਤੜ ਿੂਖੁ ਨ ਹੋਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

اج یک رسن ایپن ُسکھ نا پپَے ناہُر ُدوھک ہن وہیئ ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਵਿਭਾਗੀ ਸਾਧਸੰਗੁ ਪਰਾਪਤਿ ਤਿਨ ਭੇਟਿ ਿੁਰਮਤਿ ਖੋਈ ॥

ب
وداھبیگ سادھسیگ رپاپپ پِں َھیپت ُدرمت وھکیئ ۔۔

ਤਿਨ ਕੀ ਧੂਤਰ ਨਾਨਕੁ ਿਾਸੁ ਬਾਛੈ ਤਜਨ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਤਰਿੈ ਪਰੋਈ ॥੨॥੫॥੩੩॥

چ
پِں یک دھُؤر نانک داس نا َھے

ِجں ہر نام ر َِدے رپویئ ۔۔۲۔۔۵۔۔۳۳۔۔
ਸੋਰਤਿ ਮਹਲਾ ੫ ॥

وسرھٹ ہلحم ۵۔۔
ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੇ ਿੂਖ ਤਨਵਾਰੈ ਸੂਕਾ ਮਨੁ ਸਾਧਾਰੈ ॥

اھرے ۔۔
منج منج ےک ُدوھک ئِؤا َرے سُؤاک نم ساد َ
ਿਰਸਨੁ ਭੇਟਿ ਹੋਿ ਤਨਹਾਲਾ ਹਤਰ ਕਾ ਨਾਮੁ ਬੀਚਾਰੈ ॥੧॥

ب
اچیبرے ۔۔۱۔۔
درنس َ
ھیپت وہت بِہاال ہر اک نام َ
ਮੇਰਾ ਬੈਿੁ ਗੁਰੂ ਗੋਤਵੰਿਾ ॥

ریما َپید ُگؤ ُرو وگوِدنا ۔۔

ਹਤਰ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਅਉਖਧੁ ਮੁਤਖ ਿੇਵੈ ਕਾਟੈ ਜਮ ਕੀ ਿੰਧਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ہر ہر نام اودھکھ مُکھ دویَے اک ئَے مج یک دنھپاھ ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਸਮਰਥ ਪੁਰਖ ਪੂਰਨ ਤਬਧਾਿੇ ਆਪੇ ਕਰਣੈਹਾਰਾ ॥

رمسھت ُپرھک ئُؤرن نِداھےت ا ےپ رکپ َبہارا ۔۔

ਅਪੁਨਾ ਿਾਸੁ ਹਤਰ ਆਤਪ ਉਬਾਤਰਆ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਅਧਾਰਾ ॥੨॥੬॥੩੪॥

اانپ داس ہر ا ت اُنارنا نانک نام اداھرا ۔۔۲۔۔۶۔۔۳۴۔۔
ਸੋਰਤਿ ਮਹਲਾ ੫ ॥

وسرھٹ ہلحم ۵۔۔
ਅੰਿਰ ਕੀ ਗਤਿ ਿੁਮ ਹੀ ਜਾਨੀ ਿੁਝ ਹੀ ਪਾਤਹ ਤਨਬੇਰੋ ॥

ُب
ُب
ارتن یک گپ م یہ اجین چھ یہ نا ِہے پِیترو ۔۔

ਬਖਤਸ ਲੈਹੁ ਸਾਤਹਬ ਪਰਭ ਅਪਨੇ ਲਾਖ ਖਿੇ ਕਤਰ ਿੇਰੋ ॥੧॥

نک
ب
ھ
ھ
ت
ِ
ج
س وہیل اص ت رپَھب اےنپ الھک ےتھک رک َرو ۔۔۱۔۔
ਪਰਭ ਜੀ ਿੂ ਮੇਰੋ ਿਾਕੁਰੁ ਨੇਰੋ ॥

رپَھب یج ئُؤ ریمو اھٹ ُکر نتَرو ۔۔
ਹਤਰ ਚਰਣ ਸਰਣ ਮੋਤਹ ਚੇਰੋ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ہر رچن رسن ومےہ چتَرو ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਬੇਸੁਮਾਰ ਬੇਅੰਿ ਸੁਆਮੀ ਊਚੋ ਗੁਨੀ ਗਹੇਰੋ ॥

ےب ُسمار ےباپپ سُؤا یم اُووچ ُگ ُبی گہتَرو ۔۔
ਕਾਤਟ ਤਸਲਕ ਕੀਨੋ ਅਪੁਨੋ ਿਾਸਰੋ ਿਉ ਨਾਨਕ ਕਹਾ ਤਨਹੋਰੋ ॥੨॥੭॥੩੫॥

اکت سِلک ونیک اونپ دارسو ئؤ نانک اہک بِہؤرو ۔۔۲۔۔۷۔۔۳۵۔۔
ਸੋਰਤਿ ਮਃ ੫ ॥

وسرھٹ م۵ :۔۔
ਭਏ ਤਿਪਾਲ ਗੁਰੂ ਗੋਤਵੰਿਾ ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਪਾਏ ॥

ےئھب کِرنال ُگؤ ُرو وگوِدنا لگس ونمرھت ناےئ ۔۔

ਅਸਤਥਰ ਭਏ ਲਾਤਗ ਹਤਰ ਚਰਣੀ ਗੋਤਵੰਿ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਏ ॥੧॥

سب
ا ِھر ےئھب الگ ہر رچین وگوِدن ےک ُگں اگےئ ۔۔۱۔۔
ਭਲੋ ਸਮੂਰਿੁ ਪੂਰਾ ॥

ولھب سمُؤرت ئُؤرا ۔۔
ਸਾਂਤਿ ਸਹਜ ਆਨੰਿ ਨਾਮੁ ਜਤਪ ਵਾਜੇ ਅਨਹਿ ਿੂਰਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

سہ
ساپپ ج ا پ َید نام جت واےج ابچد ئُؤرا ۔۔۱۔۔راہو۔۔

ਤਮਲੇ ਸੁਆਮੀ ਪਰੀਿਮ ਅਪੁਨੇ ਘਰ ਮੰਿਰ ਸੁਖਿਾਈ ॥

مل ِے سُؤا یم رپمتی اےنپ رھگ دنمر ُسکھدایئ ۔۔

ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਤਨਧਾਨੁ ਨਾਨਕ ਜਨ ਪਾਇਆ ਸਗਲੀ ਇਛ ਪੁਜਾਈ ॥੨॥੮॥੩੬॥

ہر نام ن ِداھن نانک نج نانا سگلی اِھچ ُبچایئ ۔۔۲۔۔۸۔۔۳۶۔۔
ਸੋਰਤਿ ਮਹਲਾ ੫ ॥

وسرھٹ ہلحم ۵۔۔
ਗੁਰ ਕੇ ਚਰਨ ਬਸੇ ਤਰਿ ਭੀਿਤਰ ਸੁਭ ਲਖਣ ਪਰਤਭ ਕੀਨੇ ॥

ُگر ےک رچن ےسب رِد رتیھب ُسیھ نھکل رپَھب کیپے ۔۔

ਭਏ ਤਿਪਾਲ ਪੂਰਨ ਪਰਮੇਸਰ ਨਾਮ ਤਨਧਾਨ ਮਤਨ ਚੀਨੇ ॥੧॥

ےئھب کِرنال ئُؤرن رپرسیم نام ن ِداھن نم چیپے ۔۔۱۔۔
ਮੇਰੋ ਗੁਰੁ ਰਖਵਾਰੋ ਮੀਿ ॥

ریمو ُگر روھکارو تیم ۔۔
ਿੂਣ ਚਊਣੀ ਿੇ ਵਤਿਆਈ ਸੋਭਾ ਨੀਿਾ ਨੀਿ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ُدون جؤین دے ودنایئ وساھب اتین تین ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਜੀਅ ਜੰਿ ਪਰਤਭ ਸਗਲ ਉਧਾਰੇ ਿਰਸਨੁ ਿੇਖਣਹਾਰੇ ॥

یج جپت رپَھب لگس اُداھرے درنس دنکھبہارے ۔۔
ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਕੀ ਅਚਰਜ ਵਤਿਆਈ ਨਾਨਕ ਸਿ ਬਤਲਹਾਰੇ ॥੨॥੯॥੩੭॥

ُگر ئُؤرے یک ارچچ ودنایئ نانک دص اہلبرے ۔۔۲۔۔۹۔۔۳۷۔۔
ਸੋਰਤਿ ਮਹਲਾ ੫ ॥

وسرھٹ ہلحم ۵۔۔

ਸੰਚਤਨ ਕਰਉ ਨਾਮ ਧਨੁ ਤਨਰਮਲ ਥਾਿੀ ਅਗਮ ਅਪਾਰ ॥

سب
چ
پ
ِ
ں رکو نام دنھ رلم اھتیت امگ انار ۔۔

ਤਬਲਤਛ ਤਬਨੋਿ ਆਨੰਿ ਸੁਖ ਮਾਣਹੁ ਖਾਇ ਜੀਵਹੁ ਤਸਖ ਪਰਵਾਰ ॥੧॥

نل
اھکۓ ویجوہ سِکھ رپوار ۔۔۱۔۔
ِ چھ پِپؤد ا دنن ُسکھ امبہؤ
ِ
ਹਤਰ ਕੇ ਚਰਨ ਕਮਲ ਆਧਾਰ ॥

ہر ےک رچن لمک ا داھر ۔۔
ਸੰਿ ਪਰਸਾਤਿ ਪਾਇਓ ਸਚ ਬੋਤਹਥੁ ਚਤੜ ਲੰਘਉ ਤਬਖੁ ਸੰਸਾਰ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

سیت رپساد ناویئ چس وبھتہ ڑچ وھگنل نِکھ اسنسر ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਭਏ ਤਿਪਾਲ ਪੂਰਨ ਅਤਬਨਾਸੀ ਆਪਤਹ ਕੀਨੀ ਸਾਰ ॥

ےئھب کِرنال ئُؤرن اپِیایس ا بہے کیبی سار ۔۔

ਪੇਤਖ ਪੇਤਖ ਨਾਨਕ ਤਬਗਸਾਨੋ ਨਾਨਕ ਨਾਹੀ ਸੁਮਾਰ ॥੨॥੧੦॥੩੮॥

پ َیکھ پ َیکھ نانک نِگساون نانک نایہ ُسمار ۔۔۲۔۔۱۱۔۔۳۸۔۔
ਸੋਰਤਿ ਮਹਲਾ ੫ ॥

وسرھٹ ہلحم ۵۔۔
ਗੁਤਰ ਪੂਰੈ ਅਪਨੀ ਕਲ ਧਾਰੀ ਸਭ ਘਟ ਉਪਜੀ ਿਇਆ ॥

ُگر ئُؤ َرے اینپ لک داھری سیھ ٹھگ اُیجپ دایئ ۔۔

ਆਪੇ ਮੇਤਲ ਵਿਾਈ ਕੀਨੀ ਕੁਸਲ ਖੇਮ ਸਭ ਭਇਆ ॥੧॥

ا ےپ م َیل ودایئ کیبی ُکسل میھک سیھ ایھب ۔۔۱۔۔
ਸਤਿਗੁਰੁ ਪੂਰਾ ਮੇਰੈ ਨਾਤਲ ॥

سیگؤر ئُؤرا ریمَے نال ۔۔

ਪਾਰਬਰਹਮੁ ਜਤਪ ਸਿਾ ਤਨਹਾਲ ॥ ਰਹਾਉ ॥

نارپرمہ جت دسا بِہال ۔۔راہو۔۔

ਅੰਿਤਰ ਬਾਹਤਰ ਥਾਨ ਥਨੰਿਤਰ ਜਿ ਕਿ ਪੇਖਉ ਸੋਈ ॥

ب
پی ک
ارتن ناہر اھتن ھییتر جت تک ھؤ وسیئ ۔۔

ਨਾਨਕ ਗੁਰੁ ਪਾਇਓ ਵਿਭਾਗੀ ਤਿਸੁ ਜੇਵਿੁ ਅਵਰੁ ਨ ਕੋਈ ॥੨॥੧੧॥੩੯॥

نانک ُگر ناویئ وداھبیگ ئِس ویجد اور ہن وکیئ ۔۔۲۔۔۱۱۔۔۳۹۔۔
ਸੋਰਤਿ ਮਹਲਾ ੫ ॥

وسرھٹ ہلحم ۵۔۔
ਸੂਖ ਮੰਗਲ ਕਤਲਆਣ ਸਹਜ ਧੁਤਨ ਪਰਭ ਕੇ ਚਰਣ ਤਨਹਾਤਰਆ ॥

سہ
سُؤھک لگنم ایلکن ج د ُھں رپَھب ےک رچن بِہارِنا ۔۔

ਰਾਖਨਹਾਰੈ ਰਾਤਖਓ ਬਾਤਰਕੁ ਸਤਿਗੁਤਰ ਿਾਪੁ ਉਿਾਤਰਆ ॥੧॥

ک
راکھبہا َرے را ھپؤ نارِک سیگؤر نات اُنارِنا ۔۔۱۔۔
ਉਬਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਸਰਣਾਈ ॥

اُپرے سیگؤر یک رسنایئ ۔۔

ਜਾ ਕੀ ਸੇਵ ਨ ਤਬਰਥੀ ਜਾਈ ॥ ਰਹਾਉ ॥

ویس ہن پِریھت اجیئ ۔۔راہو۔۔
اج یک َ

ਘਰ ਮਤਹ ਸੂਖ ਬਾਹਤਰ ਿੁਤਨ ਸੂਖਾ ਪਰਭ ਅਪੁਨੇ ਭਏ ਿਇਆਲਾ ॥

ہ ب
ھ
ُ
س
رھگ ہہم سُؤھک نا ر ں ُؤاھک رپَھب اےنپ ےئھب دناال ۔۔

ਨਾਨਕ ਤਬਘਨੁ ਨ ਲਾਗੈ ਕੋਊ ਮੇਰਾ ਪਰਭੁ ਹੋਆ ਤਕਰਪਾਲਾ ॥੨॥੧੨॥੪੦॥

نانک نِگھں ہن ال َ
گ
وکو ریما رپَھب وہا کِرناال ۔۔۲۔۔۱۲۔۔۴۱۔۔
ے
ُ

ਸੋਰਤਿ ਮਹਲਾ ੫ ॥

وسرھٹ ہلحم ۵۔۔
ਸਾਧੂ ਸੰਤਗ ਭਇਆ ਮਤਨ ਉਿਮੁ ਨਾਮੁ ਰਿਨੁ ਜਸੁ ਗਾਈ ॥

سا ُدوھ گنس ایھب نم اُدم نام رنت سج اگیئ ۔۔
ਤਮਤਟ ਗਈ ਤਚੰਿਾ ਤਸਮਤਰ ਅਨੰਿਾ ਸਾਗਰੁ ਿਤਰਆ ਭਾਈ ॥੧॥

مِت یئگ ِچییا ِسمر انییا سارگ رتنا اھبیئ ۔۔۱۔۔
ਤਹਰਿੈ ਹਤਰ ਕੇ ਚਰਣ ਵਸਾਈ ॥

ہِر َدے ہر ےک رچن وسایئ ۔۔
ਸੁਖੁ ਪਾਇਆ ਸਹਜ ਧੁਤਨ ਉਪਜੀ ਰੋਗਾ ਘਾਤਣ ਤਮਟਾਈ ॥ ਰਹਾਉ ॥

سہ
ُسکھ نانا ج د ُھں اُیجپ رواگ اھگن مِیایئ ۔۔راہو۔۔

ਤਕਆ ਗੁਣ ਿੇਰੇ ਆਤਖ ਵਖਾਣਾ ਕੀਮਤਿ ਕਹਣੁ ਨ ਜਾਈ ॥

ایک ُگں ریتے ا ھک واھکنا تمیق کہں ہن اجیئ ۔۔

ਨਾਨਕ ਭਗਿ ਭਏ ਅਤਬਨਾਸੀ ਅਪੁਨਾ ਪਰਭੁ ਭਇਆ ਸਹਾਈ ॥੨॥੧੩॥੪੧॥

نانک تگھب ےئھب اپِیایس اانپ رپَھب ایھب اہسیئ ۔۔۲۔۔۱۳۔۔۴۱۔۔
ਸੋਰਤਿ ਮਃ ੫ ॥

وسرھٹ م۵ :۔۔
ਗਏ ਕਲੇਸ ਰੋਗ ਸਤਭ ਨਾਸੇ ਪਰਤਭ ਅਪੁਨੈ ਤਕਰਪਾ ਧਾਰੀ ॥

ےئگ کلیس روگ سیھ ناےس رپَھب ا پ َپے کِرنا داھری ۔۔
ਆਿ ਪਹਰ ਆਰਾਧਹੁ ਸੁਆਮੀ ਪੂਰਨ ਘਾਲ ਹਮਾਰੀ ॥੧॥

ا ھٹ رہپ ا رادھہؤ سُؤا یم ئُؤرن اھگل امہری ۔۔۱۔۔

ਹਤਰ ਜੀਉ ਿੂ ਸੁਖ ਸੰਪਤਿ ਰਾਤਸ ॥

ہر جپؤ ئُؤ ُسکھ سیپت راس ۔۔

ਰਾਤਖ ਲੈਹੁ ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਕਉ ਪਰਭ ਆਗੈ ਅਰਿਾਤਸ ॥ ਰਹਾਉ ॥

راھک وہیل اھبیئ ریمے کؤ رپَھب ا ےگ ارداس ۔۔راہو۔۔
ਜੋ ਮਾਗਉ ਸੋਈ ਸੋਈ ਪਾਵਉ ਅਪਨੇ ਖਸਮ ਭਰੋਸਾ ॥

وج امگؤ وسیئ وسیئ ناوو اےنپ

کھ س

م رھبوسا ۔۔

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਗੁਰੁ ਪੂਰਾ ਭੇਤਟਓ ਤਮਤਟਓ ਸਗਲ ਅੰਿੇਸਾ ॥੨॥੧੪॥੪੨॥

ب
وہک نانک ُگر ئُؤرا ھییپؤ مِیپؤ لگس ادناسی ۔۔۲۔۔۱۴۔۔۴۲۔۔
ਸੋਰਤਿ ਮਹਲਾ ੫ ॥

وسرھٹ ہلحم ۵۔۔
ਤਸਮਤਰ ਤਸਮਤਰ ਗੁਰੁ ਸਤਿਗੁਰੁ ਅਪਨਾ ਸਗਲਾ ਿੂਖੁ ਤਮਟਾਇਆ ॥

ِسمر ِسمر ُگر سیگؤر اانپ سگال ُدوھک مِیانا ۔۔

ਿਾਪ ਰੋਗ ਗਏ ਗੁਰ ਬਚਨੀ ਮਨ ਇਛੇ ਿਲ ਪਾਇਆ ॥੧॥

نات روگ ےئگ ُگر ینچب نم اِےھچ لھپ نانا ۔۔۱۔۔
ਮੇਰਾ ਗੁਰੁ ਪੂਰਾ ਸੁਖਿਾਿਾ ॥

ریما ُگر ئُؤرا ُسکھدانا ۔۔

ਕਰਣ ਕਾਰਣ ਸਮਰਥ ਸੁਆਮੀ ਪੂਰਨ ਪੁਰਖੁ ਤਬਧਾਿਾ ॥ ਰਹਾਉ ॥

رکن اکرن رمسھت سُؤا یم ئُؤرن ُپرھک نِداھنا ۔۔راہو۔۔

ਅਨੰਿ ਤਬਨੋਿ ਮੰਗਲ ਗੁਣ ਗਾਵਹੁ ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਭਏ ਿਇਆਲਾ ॥

ادنن پِپؤد لگنم ُگں اگووہ ُگر نانک ےئھب دناال ۔۔

ਜੈ ਜੈ ਕਾਰ ਭਏ ਜਗ ਭੀਿਤਰ ਹੋਆ ਪਾਰਬਰਹਮੁ ਰਖਵਾਲਾ ॥੨॥੧੫॥੪੩॥

ےج اکر ےئھب چگ رتیھب وہا نارپرمہ روھکاال ۔۔۲۔۔۱۵۔۔۴۳۔۔
ےجَ َ
ਸੋਰਤਿ ਮਹਲਾ ੫ ॥

وسرھٹ ہلحم ۵۔۔
ਹਮਰੀ ਗਣਿ ਨ ਗਣੀਆ ਕਾਈ ਅਪਣਾ ਤਬਰਿੁ ਪਛਾਤਣ ॥

گییا اکیئ اانپ پِرد اھچپن ۔۔
رمہی تنگ ہن ِ

ਹਾਥ ਿੇਇ ਰਾਖੇ ਕਤਰ ਅਪੁਨੇ ਸਿਾ ਸਿਾ ਰੰਗੁ ਮਾਤਣ ॥੧॥

اہھت دےئ راےھک رک اےنپ دسا دسا رنگ امن ۔۔۱۔۔
ਸਾਚਾ ਸਾਤਹਬੁ ਸਿ ਤਮਹਰਵਾਣ ॥

سااچ اصجِت دص رہموان ۔۔
ਬੰਧੁ ਪਾਇਆ ਮੇਰੈ ਸਤਿਗੁਤਰ ਪੂਰੈ ਹੋਈ ਸਰਬ ਕਤਲਆਣ ॥ ਰਹਾਉ ॥

دنبھ نانا ریمَے سیگؤر ئُؤ َرے وہیئ رست ایلکن ۔۔راہو۔۔
ਜੀਉ ਪਾਇ ਤਪੰਿੁ ਤਜਤਨ ਸਾਤਜਆ ਤਿਿਾ ਪੈਨਣੁ ਖਾਣੁ ॥

پ
جپؤ ناۓ پِید ِجں سا ِجیا دِنا ییں اھکن ۔۔

ਅਪਣੇ ਿਾਸ ਕੀ ਆਤਪ ਪੈਜ ਰਾਖੀ ਨਾਨਕ ਸਿ ਕੁਰਬਾਣੁ ॥੨॥੧੬॥੪੪॥

پب
اےنپ داس یک ا ت َ ج رایھک نانک دص قُرنان ۔۔۲۔۔۱۶۔۔۴۴۔۔
ਸੋਰਤਿ ਮਹਲਾ ੫ ॥

وسرھٹ ہلحم ۵۔۔
ਿੁਰਿੁ ਗਵਾਇਆ ਹਤਰ ਪਰਤਭ ਆਪੇ ਸਭੁ ਸੰਸਾਰੁ ਉਬਾਤਰਆ ॥

ُدرت وگَانا ہر رپَھب ا ےپ سیھ اسنسر اُنارنا ۔۔

ਪਾਰਬਰਹਤਮ ਪਰਤਭ ਤਕਰਪਾ ਧਾਰੀ ਅਪਣਾ ਤਬਰਿੁ ਸਮਾਤਰਆ ॥੧॥

نارپرمہ رپَھب کِرنا داھری اانپ پِرد امسرِنا ۔۔۱۔۔
ਹੋਈ ਰਾਜੇ ਰਾਮ ਕੀ ਰਖਵਾਲੀ ॥

وہیئ راےج رام یک روھکایل ۔۔
ਸੂਖ ਸਹਜ ਆਨਿ ਗੁਣ ਗਾਵਹੁ ਮਨੁ ਿਨੁ ਿੇਹ ਸੁਖਾਲੀ ॥ ਰਹਾਉ ॥

سہ
سُؤھک ج ا َند ُگں اگووہ نم نت دہہی ُسکھایل ۔۔راہو۔۔

ਪਤਿਿ ਉਧਾਰਣੁ ਸਤਿਗੁਰੁ ਮੇਰਾ ਮੋਤਹ ਤਿਸ ਕਾ ਭਰਵਾਸਾ ॥

پپِت اُداھرن سیگؤر ریما ومہِ ئِس اک رھبواسا ۔۔

ਬਖਤਸ ਲਏ ਸਤਭ ਸਚੈ ਸਾਤਹਤਬ ਸੁਤਣ ਨਾਨਕ ਕੀ ਅਰਿਾਸਾ ॥੨॥੧੭॥੪੫॥

نک
س
ھ
س
سی
ج
ُ
س ےئل ھ َے اصجِت ں نانک یک ارداسا ۔۔۲۔۔۱۷۔۔۴۵۔۔
ਸੋਰਤਿ ਮਹਲਾ ੫ ॥

وسرھٹ ہلحم ۵۔۔
ਬਖਤਸਆ ਪਾਰਬਰਹਮ ਪਰਮੇਸਤਰ ਸਗਲੇ ਰੋਗ ਤਬਿਾਰੇ ॥

نک
ھسیا نارپرمہ رپرسیم ےلگس روگ نِدارے ۔۔

ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਕੀ ਸਰਣੀ ਉਬਰੇ ਕਾਰਜ ਸਗਲ ਸਵਾਰੇ ॥੧॥

ُگر ئُؤرے یک رسین اُپرے اکرچ لگس وسارے ۔۔۱۔۔
ਹਤਰ ਜਤਨ ਤਸਮਤਰਆ ਨਾਮ ਅਧਾਤਰ ॥

ہر نج ِسمرِنا نام اداھر ۔۔

ਿਾਪੁ ਉਿਾਤਰਆ ਸਤਿਗੁਤਰ ਪੂਰੈ ਅਪਣੀ ਤਕਰਪਾ ਧਾਤਰ ॥ ਰਹਾਉ ॥

نات اُنارِنا سیگؤر ئُؤ َرے اینپ کِرنا داھر ۔۔راہو۔۔

ਸਿਾ ਅਨੰਿ ਕਰਹ ਮੇਰੇ ਤਪਆਰੇ ਹਤਰ ਗੋਤਵਿੁ ਗੁਤਰ ਰਾਤਖਆ ॥

دسا ادنن رکہ ریمے ایپرے ہر وگوِد ُگر راایھک ۔۔

ਵਿੀ ਵਤਿਆਈ ਨਾਨਕ ਕਰਿੇ ਕੀ ਸਾਚੁ ਸਬਿੁ ਸਤਿ ਭਾਤਖਆ ॥੨॥੧੮॥੪੬॥

ودی ودنایئ نانک رکےت یک ساچ دبس ست اھبایھک ۔۔۲۔۔۱۸۔۔۴۶۔۔
ਸੋਰਤਿ ਮਹਲਾ ੫ ॥

وسرھٹ ہلحم ۵۔۔
ਭਏ ਤਿਪਾਲ ਸੁਆਮੀ ਮੇਰੇ ਤਿਿੁ ਸਾਚੈ ਿਰਬਾਤਰ ॥

ےئھب کِرنال سُؤا یم ریمے پِپ سا َچے درنار ۔۔
ਸਤਿਗੁਤਰ ਿਾਪੁ ਗਵਾਇਆ ਭਾਈ ਿਾਂਤਢ ਪਈ ਸੰਸਾਤਰ ॥

سیگؤر نات وگَانا اھبیئ اھٹندھ یئپ اسنسر ۔۔

ਅਪਣੇ ਜੀਅ ਜੰਿ ਆਪੇ ਰਾਖੇ ਜਮਤਹ ਕੀਓ ਹਟਿਾਤਰ ॥੧॥

اےنپ یج جپت ا ےپ راےھک چمہ ِہ کپؤ اتٹہر ۔۔۱۔۔
ਹਤਰ ਕੇ ਚਰਣ ਤਰਿੈ ਉਤਰ ਧਾਤਰ ॥

ہر ےک رچن ر َِدے اُر داھر ۔۔
ਸਿਾ ਸਿਾ ਪਰਭੁ ਤਸਮਰੀਐ ਭਾਈ ਿੁਖ ਤਕਲਤਬਖ ਕਾਟਣਹਾਰੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

دسا دسا رپَھب ِسمر پپے اھبیئ ُدھک کِل ِیکھ اکپبہار ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਤਿਸ ਕੀ ਸਰਣੀ ਊਬਰੈ ਭਾਈ ਤਜਤਨ ਰਤਚਆ ਸਭੁ ਕੋਇ ॥

ئِس یک رسین اُپ َرے اھبیئ ِجں رایچ سیھ وکۓ ۔۔
ਕਰਣ ਕਾਰਣ ਸਮਰਥੁ ਸੋ ਭਾਈ ਸਚੈ ਸਚੀ ਸੋਇ ॥

رکن اکرن رمسھت وس اھبیئ سج َے یچس وسۓ ۔۔

ਨਾਨਕ ਪਰਭੂ ਤਧਆਈਐ ਭਾਈ ਮਨੁ ਿਨੁ ਸੀਿਲੁ ਹੋਇ ॥੨॥੧੯॥੪੭॥

ب
نانک رپ ُھؤ دایھ نیپے َ اھبیئ نم نت لتیس وہۓ ۔۔۲۔۔۱۹۔۔۴۷۔۔
ਸੋਰਤਿ ਮਹਲਾ ੫ ॥

وسرھٹ ہلحم ۵۔۔
ਸੰਿਹੁ ਹਤਰ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਤਧਆਈ ॥

سیبہؤ ہر ہر نام دایھیئ ۔۔

ਸੁਖ ਸਾਗਰ ਪਰਭੁ ਤਵਸਰਉ ਨਾਹੀ ਮਨ ਤਚੰਤਿਅੜਾ ਿਲੁ ਪਾਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ُسکھ سارگ رپَھب وِرسو نایہ نم ِجیدپرا لھپ نایئ ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਸਤਿਗੁਤਰ ਪੂਰੈ ਿਾਪੁ ਗਵਾਇਆ ਅਪਣੀ ਤਕਰਪਾ ਧਾਰੀ ॥

سیگؤر ئُؤ َرے نات وگَانا اینپ کِرنا داھری ۔۔

ਪਾਰਬਰਹਮ ਪਰਭ ਭਏ ਿਇਆਲਾ ਿੁਖੁ ਤਮਤਟਆ ਸਭ ਪਰਵਾਰੀ ॥੧॥

نارپرمہ رپَھب ےئھب دناال ُدھک مِییا سیھ رپواری ۔۔۱۔۔

ਸਰਬ ਤਨਧਾਨ ਮੰਗਲ ਰਸ ਰੂਪਾ ਹਤਰ ਕਾ ਨਾਮੁ ਅਧਾਰੋ ॥

رست ن ِداھن لگنم رس ُرونا ہر اک نام اَداھرو ۔۔
ਨਾਨਕ ਪਤਿ ਰਾਖੀ ਪਰਮੇਸਤਰ ਉਧਤਰਆ ਸਭੁ ਸੰਸਾਰੋ ॥੨॥੨੦॥੪੮॥

نانک پپ رایھک رپرسیم اُدرھِنا سیھ اسنسرو ۔۔۲۔۔۲۱۔۔۴۸۔۔
ਸੋਰਤਿ ਮਹਲਾ ੫ ॥

وسرھٹ ہلحم ۵۔۔
ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰੁ ਰਖਵਾਲਾ ਹੋਆ ॥

ریما سیگؤر روھکاال وہا ۔۔

ਧਾਤਰ ਤਿਪਾ ਪਰਭ ਹਾਥ ਿੇ ਰਾਤਖਆ ਹਤਰ ਗੋਤਵਿੁ ਨਵਾ ਤਨਰੋਆ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

داھر کِرنا رپَھب اہھت دے راایھک ہر وگوِد ونَا پِروا ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਿਾਪੁ ਗਇਆ ਪਰਤਭ ਆਤਪ ਤਮਟਾਇਆ ਜਨ ਕੀ ਲਾਜ ਰਖਾਈ ॥

نات ایگ رپَھب ا ت مِیانا نج یک الچ راھکیئ ۔۔
ਸਾਧਸੰਗਤਿ ਿੇ ਸਭ ਿਲ ਪਾਏ ਸਤਿਗੁਰ ਕੈ ਬਤਲ ਜਾਂਈ ॥੧॥

ےک نل اجیئن ۔۔۱۔۔
سادھسیگت ےت سیھ لھپ ناےئ سیگؤر َ
ਹਲਿੁ ਪਲਿੁ ਪਰਭ ਿੋਵੈ ਸਵਾਰੇ ਹਮਰਾ ਗੁਣੁ ਅਵਗੁਣੁ ਨ ਬੀਚਾਤਰਆ ॥

ہلت نلت رپَھب دو َوے وسارے رمہا ُگں ا َو ُگں ہن اچیبرنا ۔۔

ਅਟਲ ਬਚਨੁ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਿੇਰਾ ਸਿਲ ਕਰੁ ਮਸਿਤਕ ਧਾਤਰਆ ॥੨॥੨੧॥੪੯॥

سب
انل نچب نانک ُگر ریتا ھل رک کتسم داھرنا ۔۔۲۔۔۲۱۔۔۴۹۔۔
ਸੋਰਤਿ ਮਹਲਾ ੫ ॥

وسرھٹ ہلحم ۵۔۔
ਜੀਅ ਜੰਿਰ ਸਤਭ ਤਿਸ ਕੇ ਕੀਏ ਸੋਈ ਸੰਿ ਸਹਾਈ ॥

یج رتنج سیھ ئِس ےک ےئیک وسیئ سیت اہسیئ ۔۔
ਅਪੁਨੇ ਸੇਵਕ ਕੀ ਆਪੇ ਰਾਖੈ ਪੂਰਨ ਭਈ ਬਿਾਈ ॥੧॥

ک
اےنپ ویسک یک ا ےپ را َھے ئُؤرن یئھب ندایئ ۔۔۱۔۔
ਪਾਰਬਰਹਮੁ ਪੂਰਾ ਮੇਰੈ ਨਾਤਲ ॥

نارپرمہ ئُؤرا ریمَے نال ۔۔
ਗੁਤਰ ਪੂਰੈ ਪੂਰੀ ਸਭ ਰਾਖੀ ਹੋਏ ਸਰਬ ਿਇਆਲ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ُگر ئُؤ َرے ئُؤری سیھ رایھک وہےئ رست دنال ۔۔۱۔۔راہو۔۔

ਅਨਤਿਨੁ ਨਾਨਕੁ ਨਾਮੁ ਤਧਆਏ ਜੀਅ ਪਰਾਨ ਕਾ ਿਾਿਾ ॥

ادنِن نانک نام دایھےئ یج رپان اک دانا ۔۔
ਅਪੁਨੇ ਿਾਸ ਕਉ ਕੰਤਿ ਲਾਇ ਰਾਖੈ ਤਜਉ ਬਾਤਰਕ ਤਪਿ ਮਾਿਾ ॥੨॥੨੨॥੫੦॥

ک
اےنپ داس کؤ کیبھ ال ِئے را َھے ج ٔپؤ نارِک پِپ امنا ۔۔۲۔۔۲۲۔۔۵۱۔۔
ੇਸੋਰਤਿ ਮਹਲਾ ੫ ਘਰੁ ੩ ਚਉਪਿ

وسرھٹ ہلحم  ۵رھگ  ۳جؤندے
ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪਰਸਾਤਿ ॥

اِک اواکنر سیگؤر رپساد ۔۔
ਤਮਤਲ ਪੰਚਹੁ ਨਹੀ ਸਹਸਾ ਚੁਕਾਇਆ ॥

پب
مِل جہؤ یہن سہسا ُجکانا ۔۔

ਤਸਕਿਾਰਹੁ ਨਹ ਪਿੀਆਇਆ ॥

ِسکداروہ ہن ایتپنا ۔۔
ਉਮਰਾਵਹੁ ਆਗੈ ਝੇਰਾ ॥

چ
اُرماووہ ا ےگ َھترا ۔۔

ਤਮਤਲ ਰਾਜਨ ਰਾਮ ਤਨਬੇਰਾ ॥੧॥

مِل رانج رام پ ِیترا ۔۔۱۔۔

ਅਬ ਢੂਢਨ ਕਿਹੁ ਨ ਜਾਈ ॥

ات ُدوھدنھ کبہؤ ہن اجیئ ۔۔
ਗੋਤਬਿ ਭੇਟੇ ਗੁਰ ਗੋਸਾਈ ॥ ਰਹਾਉ ॥

ب
وگنِد ھیپے ُگر وگسایئ ۔۔راہو۔۔

ਆਇਆ ਪਰਭ ਿਰਬਾਰਾ ॥

ا نا رپَھب درنارا ۔۔
ਿਾ ਸਗਲੀ ਤਮਟੀ ਪੂਕਾਰਾ ॥

نا سگلی مِبی ئُؤاکرا ۔۔

ਲਬਤਧ ਆਪਣੀ ਪਾਈ ॥

دبلھ ا ینپ نایئ ۔۔
ਿਾ ਕਿ ਆਵੈ ਕਿ ਜਾਈ ॥੨॥

ے تک اجیئ ۔۔۲۔۔
نا تک ا و َ
ਿਹ ਸਾਚ ਤਨਆਇ ਤਨਬੇਰਾ ॥

ہت ساچ اینےئ پ ِیترا ۔۔

ਊਹਾ ਸਮ ਿਾਕੁਰੁ ਸਮ ਚੇਰਾ ॥

اُواہ مس اھٹرک مس چتَرا ۔۔
ਅੰਿਰਜਾਮੀ ਜਾਨੈ ॥

ارتناجیم اج ئَے ۔۔

ਤਬਨੁ ਬੋਲਿ ਆਤਪ ਪਛਾਨੈ ॥੩॥

پِں وبلپ ا ت اھچپ ئَے ۔۔۳۔۔
ਸਰਬ ਥਾਨ ਕੋ ਰਾਜਾ ॥

رست اھتن وک رااج ۔۔
ਿਹ ਅਨਹਿ ਸਬਿ ਅਗਾਜਾ ॥

ہت ابچد دبس ااگاج ۔۔

ਤਿਸੁ ਪਤਹ ਤਕਆ ਚਿੁਰਾਈ ॥

ئِس بہہ ایک چتُرایئ ۔۔

ਤਮਲੁ ਨਾਨਕ ਆਪੁ ਗਵਾਈ ॥੪॥੧॥੫੧॥

مِل نانک ا ت وگَایئ ۔۔۴۔۔۱۔۔۵۱۔۔
ਸੋਰਤਿ ਮਹਲਾ ੫ ॥

وسرھٹ ہلحم ۵۔۔
ਤਹਰਿੈ ਨਾਮੁ ਵਸਾਇਹੁ ॥

ہِر َدے نام وساۓوہ ۔۔
ਘਤਰ ਬੈਿੇ ਗੁਰੂ ਤਧਆਇਹੁ ॥

رھگ ےھٹیب ُگؤ ُرو دایھبہؤ ۔۔
ਗੁਤਰ ਪੂਰੈ ਸਚੁ ਕਤਹਆ ॥

ُگر ئُؤ َرے چس کہیا ۔۔

ਸੋ ਸੁਖੁ ਸਾਚਾ ਲਤਹਆ ॥੧॥

وس ُسکھ سااچ لہیا ۔۔۱۔۔

ਅਪੁਨਾ ਹੋਇਓ ਗੁਰੁ ਤਮਹਰਵਾਨਾ ॥

اانپ وہویئ ُگر رہموانا ۔۔

ਅਨਿ ਸੂਖ ਕਤਲਆਣ ਮੰਗਲ ਤਸਉ ਘਤਰ ਆਏ ਕਤਰ ਇਸਨਾਨਾ ॥ ਰਹਾਉ ॥

ا َند سُؤھک ایلکن لگنم سِیؤ رھگ ا ےئ رک اِانسنا ۔۔راہو۔۔
ਸਾਚੀ ਗੁਰ ਵਤਿਆਈ ॥

سایچ ُگر ودنایئ ۔۔

ਿਾ ਕੀ ਕੀਮਤਿ ਕਹਣੁ ਨ ਜਾਈ ॥

نا یک تمیق کہں ہن اجیئ ۔۔
ਤਸਤਰ ਸਾਹਾ ਪਾਤਿਸਾਹਾ ॥

سِر اصاح نائسااہ ۔۔
ਗੁਰ ਭੇਟਿ ਮਤਨ ਓਮਾਹਾ ॥੨॥

ب
ُگر ھیپت نم اواماہ ۔۔۲۔۔
ਸਗਲ ਪਰਾਛਿ ਲਾਥੇ ॥

لگس رپاتھچ الےھت ۔۔
ਤਮਤਲ ਸਾਧਸੰਗਤਿ ਕੈ ਸਾਥੇ ॥

مِل سادھسیگت ےکَ ساےھت ۔۔
ਗੁਣ ਤਨਧਾਨ ਹਤਰ ਨਾਮਾ ॥

ُگں ن ِداھن ہر ناہم ۔۔

ਜਤਪ ਪੂਰਨ ਹੋਏ ਕਾਮਾ ॥੩॥

جت ئُؤرن وہےئ اکام ۔۔۳۔۔
ਗੁਤਰ ਕੀਨੋ ਮੁਕਤਿ ਿੁਆਰਾ ॥

ُگر ونیک مُکت ُدوارا ۔۔

ਸਭ ਤਸਰਸਤਟ ਕਰੈ ਜੈਕਾਰਾ ॥

سیھ رسِست رکَے َجپکارا ۔۔
ਨਾਨਕ ਪਰਭੁ ਮੇਰੈ ਸਾਥੇ ॥

نانک رپَھب ریمَے ساےھت ۔۔

ਜਨਮ ਮਰਣ ਭੈ ਲਾਥੇ ॥੪॥੨॥੫੨॥

ب
منج رمن َھے الےھت ۔۔۴۔۔۲۔۔۵۲۔۔
ਸੋਰਤਿ ਮਹਲਾ ੫ ॥

وسرھٹ ہلحم ۵۔۔
ਗੁਤਰ ਪੂਰੈ ਤਕਰਪਾ ਧਾਰੀ ॥

ُگر ئُؤ َرے کِرنا داھری ۔۔
ਪਰਤਭ ਪੂਰੀ ਲੋਚ ਹਮਾਰੀ ॥

رپَھب ئُؤری ولچ امہری ۔۔
ਕਤਰ ਇਸਨਾਨੁ ਤਗਰਤਹ ਆਏ ॥

رک اِانسن گِرہِ ا ےئ ۔۔

ਅਨਿ ਮੰਗਲ ਸੁਖ ਪਾਏ ॥੧॥

ا َند لگنم ُسکھ ناےئ ۔۔۱۔۔

ਸੰਿਹੁ ਰਾਮ ਨਾਤਮ ਤਨਸਿਰੀਐ ॥

سیبہؤ رام نام ئِستر پپے َ۔۔

ਊਿਿ ਬੈਿਿ ਹਤਰ ਹਤਰ ਤਧਆਈਐ ਅਨਤਿਨੁ ਸੁਤਿਿੁ ਕਰੀਐ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

اُوبھت نیبھت ہر ہر دایھ نیپے َ ادنِن ُسکِرت رک پپے َ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਸੰਿ ਕਾ ਮਾਰਗੁ ਧਰਮ ਕੀ ਪਉੜੀ ਕੋ ਵਿਭਾਗੀ ਪਾਏ ॥

سیت اک امرگ درھم یک ئؤری وک وداھبیگ ناےئ ۔۔
ਕੋਤਟ ਜਨਮ ਕੇ ਤਕਲਤਬਖ ਨਾਸੇ ਹਤਰ ਚਰਣੀ ਤਚਿੁ ਲਾਏ ॥੨॥

وکت منج ےک کِل ِیکھ ناےس ہر رچین ِجت الےئ ۔۔۲۔۔

ਉਸਿਤਿ ਕਰਹੁ ਸਿਾ ਪਰਭ ਅਪਨੇ ਤਜਤਨ ਪੂਰੀ ਕਲ ਰਾਖੀ ॥

اُسیت رکوہ دسا رپَھب اےنپ ِجں ئُؤری لک رایھک ۔۔

ਜੀਅ ਜੰਿ ਸਤਭ ਭਏ ਪਤਵਿਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਸਚੁ ਸਾਖੀ ॥੩॥

یج جپت سیھ ےئھب وپِرتا سیگؤر یک چس سایھک ۔۔۳۔۔

ਤਬਘਨ ਤਬਨਾਸਨ ਸਤਭ ਿੁਖ ਨਾਸਨ ਸਤਿਗੁਤਰ ਨਾਮੁ ਤਿਰੜਾਇਆ ॥

نگ
ھں پِیانس سیھ ُدھک نانس سیگؤر نام درِرانا ۔۔

ਖੋਏ ਪਾਪ ਭਏ ਸਤਭ ਪਾਵਨ ਜਨ ਨਾਨਕ ਸੁਤਖ ਘਤਰ ਆਇਆ ॥੪॥੩॥੫੩॥

وھکےئ نات ےئھب سیھ ناون نج نانک ُسکھ رھگ ا نا ۔۔۴۔۔۳۔۔۵۳۔۔
ਸੋਰਤਿ ਮਹਲਾ ੫ ॥

وسرھٹ ہلحم ۵۔۔
ਸਾਤਹਬੁ ਗੁਨੀ ਗਹੇਰਾ ॥

اصجِت ُگبی ریہگا ۔۔

ਘਰੁ ਲਸਕਰੁ ਸਭੁ ਿੇਰਾ ॥

رھگ لسکر سیھ ریتا ۔۔

ਰਖਵਾਲੇ ਗੁਰ ਗੋਪਾਲਾ ॥

روھکاےل ُگر وگناال ۔۔

ਸਤਭ ਜੀਅ ਭਏ ਿਇਆਲਾ ॥੧॥

سیھ یج ےئھب دناال ۔۔۱۔۔

ਜਤਪ ਅਨਤਿ ਰਹਉ ਗੁਰ ਚਰਣਾ ॥

جت ا َن ِد رہؤ ُگر رچنا ۔۔

ਭਉ ਕਿਤਹ ਨਹੀ ਪਰਭ ਸਰਣਾ ॥ ਰਹਾਉ ॥

ب
ھؤ کبہ ِہ یہن رپَھب رسنا ۔۔راہو۔۔
ਿੇਤਰਆ ਿਾਸਾ ਤਰਿੈ ਮੁਰਾਰੀ ॥

ریتنا داسا ر َِدے مُراری ۔۔
ਪਰਤਭ ਅਤਬਚਲ ਨੀਵ ਉਸਾਰੀ ॥

ب
رپَھب ا ِچل وین اُساری ۔۔

ਬਲੁ ਧਨੁ ਿਕੀਆ ਿੇਰਾ ॥

نل دنھ ہیکت ریتا ۔۔

ਿੂ ਭਾਰੋ ਿਾਕੁਰੁ ਮੇਰਾ ॥੨॥

ئُؤ اھبرو اھٹ ُکر ریما ۔۔۲۔۔
ਤਜਤਨ ਤਜਤਨ ਸਾਧਸੰਗੁ ਪਾਇਆ ॥

ِجں ِجں سادھسیگ نانا ۔۔

ਸੋ ਪਰਤਭ ਆਤਪ ਿਰਾਇਆ ॥

وس رپَھب ا ت رتانا ۔۔
ਕਤਰ ਤਕਰਪਾ ਨਾਮ ਰਸੁ ਿੀਆ ॥

رک کِرنا نام رس دِنا ۔۔

ਕੁਸਲ ਖੇਮ ਸਭ ਥੀਆ ॥੩॥

ُکسل میھک سیھ بھِیا ۔۔۳۔۔
ਹੋਏ ਪਰਭੂ ਸਹਾਈ ॥

ب
وہےئ رپ ُھؤ اہسیئ ۔۔

ਸਭ ਉਤਿ ਲਾਗੀ ਪਾਈ ॥

سیھ اُھٹ الیگ نایئ ۔۔

ਸਾਤਸ ਸਾਤਸ ਪਰਭੁ ਤਧਆਈਐ ॥

ساس ساس رپَھب دایھ نیپے َ۔۔

ਹਤਰ ਮੰਗਲੁ ਨਾਨਕ ਗਾਈਐ ॥੪॥੪॥੫੪॥

ہر لگنم نانک اگ پ َپے ۔۔۴۔۔۴۔۔۵۴۔۔
ਸੋਰਤਿ ਮਹਲਾ ੫ ॥

وسرھٹ ہلحم ۵۔۔
ਸੂਖ ਸਹਜ ਆਨੰਿਾ ॥

سہ
سُؤھک ج ا دننا ۔۔

ਪਰਭੁ ਤਮਤਲਓ ਮਤਨ ਭਾਵੰਿਾ ॥

رپَھب مل ِپؤ نم اھبودنا ۔۔

ਪੂਰੈ ਗੁਤਰ ਤਕਰਪਾ ਧਾਰੀ ॥

ئُؤ َرے ُگر کِرنا داھری ۔۔
ਿਾ ਗਤਿ ਭਈ ਹਮਾਰੀ ॥੧॥

نا گپ یئھب امہری ۔۔۱۔۔
ਹਤਰ ਕੀ ਪਰੇਮ ਭਗਤਿ ਮਨੁ ਲੀਨਾ ॥

ہر یک رپمی تگھب نم لِییا ۔۔
ਤਨਿ ਬਾਜੇ ਅਨਹਿ ਬੀਨਾ ॥ ਰਹਾਉ ॥

پِپ ناےج ابہت نِییا ۔۔راہو۔۔

ਹਤਰ ਚਰਣ ਕੀ ਓਟ ਸਿਾਣੀ ॥

ہر رچن یک اوت اتسین ۔۔
ਸਭ ਚੂਕੀ ਕਾਤਣ ਲੋਕਾਣੀ ॥

سیھ ُجؤیک اکن ولاکین ۔۔

ਜਗਜੀਵਨੁ ਿਾਿਾ ਪਾਇਆ ॥

چگ
چپؤن دانا نانا ۔۔

ਹਤਰ ਰਸਤਕ ਰਸਤਕ ਗੁਣ ਗਾਇਆ ॥੨॥

ہر رکس رکس ُگں اگنا ۔۔۲۔۔
ਪਰਭ ਕਾਤਟਆ ਜਮ ਕਾ ਿਾਸਾ ॥

رپَھب اکایٹ مج اک اھپسا ۔۔
ਮਨ ਪੂਰਨ ਹੋਈ ਆਸਾ ॥

نم ئُؤرن وہیئ ا سا ۔۔
ਜਹ ਪੇਖਾ ਿਹ ਸੋਈ ॥

پ
ہج یکھا ہت وسیئ ۔۔

ਹਤਰ ਪਰਭ ਤਬਨੁ ਅਵਰੁ ਨ ਕੋਈ ॥੩॥

ہر رپَھب پِں ا َور ہن وکیئ ۔۔۳۔۔
ਕਤਰ ਤਕਰਪਾ ਪਰਤਭ ਰਾਖੇ ॥

رک کِرنا رپَھب راےھک ۔۔

ਸਤਭ ਜਨਮ ਜਨਮ ਿੁਖ ਲਾਥੇ ॥

سیھ منج منج ُدھک الےھت ۔۔

ਤਨਰਭਉ ਨਾਮੁ ਤਧਆਇਆ ॥

ب
پِر ھؤ نام دایھنا ۔۔

ਅਟਲ ਸੁਖੁ ਨਾਨਕ ਪਾਇਆ ॥੪॥੫॥੫੫॥

انل ُسکھ نانک نانا ۔۔۴۔۔۵۔۔۵۵۔۔
ਸੋਰਤਿ ਮਹਲਾ ੫ ॥

وسرھٹ ہلحم ۵۔۔
ਿਾਤਢ ਪਾਈ ਕਰਿਾਰੇ ॥

اھٹدھ نایئ رکنارے ۔۔
ਿਾਪੁ ਛੋਤਿ ਗਇਆ ਪਰਵਾਰੇ ॥

نات وھچد ایگ رپوارے ۔۔
ਗੁਤਰ ਪੂਰੈ ਹੈ ਰਾਖੀ ॥

ُگر ئُؤ َرے ےہَ رایھک ۔۔
ਸਰਤਣ ਸਚੇ ਕੀ ਿਾਕੀ ॥੧॥

رسن ےچس یک نایک ۔۔۱۔۔
ਪਰਮੇਸਰੁ ਆਤਪ ਹੋਆ ਰਖਵਾਲਾ ॥

رپرسیم ا ت وہا روھکاال ۔۔
ਸਾਂਤਿ ਸਹਜ ਸੁਖ ਤਖਨ ਮਤਹ ਉਪਜੇ ਮਨੁ ਹੋਆ ਸਿਾ ਸੁਖਾਲਾ ॥ ਰਹਾਉ ॥

سہ سک ک
ھ
ک
س
ِ
ُ
ُ
ساپپ ج ُ ھ ں ہہم اےجپ نم وہا دسا ھاال ۔۔راہو۔۔
ਹਤਰ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਿੀਓ ਿਾਰੂ ॥

ہر ہر نام دئؤ دا ُرو ۔۔

ਤਿਤਨ ਸਗਲਾ ਰੋਗੁ ਤਬਿਾਰੂ ॥

پِں سگال روگ نِدا ُرو ۔۔
ਅਪਣੀ ਤਕਰਪਾ ਧਾਰੀ ॥

اینپ کِرنا داھری ۔۔

ਤਿਤਨ ਸਗਲੀ ਬਾਿ ਸਵਾਰੀ ॥੨॥

پِں سگلی نات وساری ۔۔۲۔۔

ਪਰਤਭ ਅਪਨਾ ਤਬਰਿੁ ਸਮਾਤਰਆ ॥

رپَھب اانپ پِرد امسرِنا ۔۔

ਹਮਰਾ ਗੁਣੁ ਅਵਗੁਣੁ ਨ ਬੀਚਾਤਰਆ ॥

رمہا ُگں ا َو ُگں ہن اچیبرنا ۔۔

ਗੁਰ ਕਾ ਸਬਿੁ ਭਇਓ ਸਾਖੀ ॥

ب
ُگر اک دبس ھ َپؤ سایھک ۔۔

ਤਿਤਨ ਸਗਲੀ ਲਾਜ ਰਾਖੀ ॥੩॥

پِں سگلی الچ رایھک ۔۔۳۔۔
ਬੋਲਾਇਆ ਬੋਲੀ ਿੇਰਾ ॥

وبالنا وبیل ریتا ۔۔
ਿੂ ਸਾਤਹਬੁ ਗੁਣੀ ਗਹੇਰਾ ॥

ئُؤ اصجِت ُگبی ریہگا ۔۔

ਜਤਪ ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਸਚੁ ਸਾਖੀ ॥

جت نانک نام چس سایھک ۔۔

ਅਪੁਨੇ ਿਾਸ ਕੀ ਪੈਜ ਰਾਖੀ ॥੪॥੬॥੫੬॥

پب
اےنپ داس یک َ ج رایھک ۔۔۴۔۔۶۔۔۵۶۔۔
ਸੋਰਤਿ ਮਹਲਾ ੫ ॥

وسرھٹ ہلحم ۵۔۔
ਤਵਤਚ ਕਰਿਾ ਪੁਰਖੁ ਖਲੋਆ ॥

وِچ رکنا ُپرھک ولھکا ۔۔
ਵਾਲੁ ਨ ਤਵੰਗਾ ਹੋਆ ॥

وال ہن وِاگن وہا ۔۔
ਮਜਨੁ ਗੁਰ ਆਂਿਾ ਰਾਸੇ ॥

م
چں ُگر ا دنا راےس ۔۔

ਜਤਪ ਹਤਰ ਹਤਰ ਤਕਲਤਵਖ ਨਾਸੇ ॥੧॥

جت ہر ہر کِلؤِھک ناےس ۔۔۱۔۔
ਸੰਿਹੁ ਰਾਮਿਾਸ ਸਰੋਵਰੁ ਨੀਕਾ ॥

سیبہؤ رادماس رسوور پِپکا ۔۔

ਜੋ ਨਾਵੈ ਸੋ ਕੁਲੁ ਿਰਾਵੈ ਉਧਾਰੁ ਹੋਆ ਹੈ ਜੀ ਕਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

وج نا َوے وس ُکل رتا َوے اُداھر وہا ےہَ یج اک ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਜੈ ਜੈ ਕਾਰੁ ਜਗੁ ਗਾਵੈ ॥

اگوے ۔۔
ےجَ َ
ےج اکر چگ َ
ਮਨ ਤਚੰਤਿਅੜੇ ਿਲ ਪਾਵੈ ॥

نم ِجیدپرے لھپ نا َوے ۔۔

ਸਹੀ ਸਲਾਮਤਿ ਨਾਇ ਆਏ ॥

ص
ج
س
م
ی ال ت ناےئ ا ےئ ۔۔
ਅਪਣਾ ਪਰਭੂ ਤਧਆਏ ॥੨॥

ب
اانپ رپ ُھؤ دایھےئ ۔۔۲۔۔
ਸੰਿ ਸਰੋਵਰ ਨਾਵੈ ॥

سیت رسوور نا َوے ۔۔
ਸੋ ਜਨੁ ਪਰਮ ਗਤਿ ਪਾਵੈ ॥

وس نج رپم گپ نا َوے ۔۔
ਮਰੈ ਨ ਆਵੈ ਜਾਈ ॥

ے اجیئ ۔۔
م َ َرے ہن ا و َ
ਹਤਰ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਤਧਆਈ ॥੩॥

ہر ہر نام دایھیئ ۔۔۳۔۔
ਇਹੁ ਬਰਹਮ ਤਬਚਾਰੁ ਸੁ ਜਾਨੈ ॥

اوہی پرمہ ِبچار وس اج ئَے ۔۔

ਤਜਸੁ ਿਇਆਲੁ ਹੋਇ ਭਗਵਾਨੈ ॥

ِجس دنال وہۓ وگھبا ئَے ۔۔
ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਪਰਭ ਸਰਣਾਈ ॥

نانا نانک رپَھب رسنایئ ۔۔
ਸਭ ਤਚੰਿਾ ਗਣਿ ਤਮਟਾਈ ॥੪॥੭॥੫੭॥

سیھ ِچییا تنگ مِیایئ ۔۔۴۔۔۷۔۔۵۷۔۔

ਸੋਰਤਿ ਮਹਲਾ ੫ ॥

وسرھٹ ہلحم ۵۔۔
ਪਾਰਬਰਹਤਮ ਤਨਬਾਹੀ ਪੂਰੀ ॥

نارپرمہ پ ِیایہ ئُؤری ۔۔

ਕਾਈ ਬਾਿ ਨ ਰਹੀਆ ਊਰੀ ॥

اکیئ نات ہن رایہ اُوری ۔۔
ਗੁਤਰ ਚਰਨ ਲਾਇ ਤਨਸਿਾਰੇ ॥

ُگر رچن ال ِئے ئِسیارے ۔۔

ਹਤਰ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਸਮਹਾਰੇ ॥੧॥

س
ہر ہر نام مہھارے ۔۔۱۔۔

ਅਪਨੇ ਿਾਸ ਕਾ ਸਿਾ ਰਖਵਾਲਾ ॥

اےنپ داس اک دسا روھکاال ۔۔
ਕਤਰ ਤਕਰਪਾ ਅਪੁਨੇ ਕਤਰ ਰਾਖੇ ਮਾਿ ਤਪਿਾ ਤਜਉ ਪਾਲਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

رک کِرنا اےنپ رک راےھک امت پِیا ج ٔپؤ ناال ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਵਿਭਾਗੀ ਸਤਿਗੁਰੁ ਪਾਇਆ ॥

وداھبیگ سیگؤر نانا ۔۔

ਤਜਤਨ ਜਮ ਕਾ ਪੰਥੁ ਤਮਟਾਇਆ ॥

ِجں مج اک ھتنپ مِیانا ۔۔

ਹਤਰ ਭਗਤਿ ਭਾਇ ਤਚਿੁ ਲਾਗਾ ॥

ہر تگھب اھبےئ ِجت الاگ ۔۔

ਜਤਪ ਜੀਵਤਹ ਸੇ ਵਿਭਾਗਾ ॥੨॥

جت ویجہِ ےس وداھباگ ۔۔۲۔۔
ਹਤਰ ਅੰਤਮਰਿ ਬਾਣੀ ਗਾਵੈ ॥

اگوے ۔۔
ہر ارمت ناین َ
ਸਾਧਾ ਕੀ ਧੂਰੀ ਨਾਵੈ ॥

ساداھ یک دھُؤری نا َوے ۔۔
ਅਪੁਨਾ ਨਾਮੁ ਆਪੇ ਿੀਆ ॥

اانپ نام ا ےپ دِنا ۔۔
ਪਰਭ ਕਰਣਹਾਰ ਰਤਖ ਲੀਆ ॥੩॥

رپَھب رکاہنر رھک لِیا ۔۔۳۔۔
ਹਤਰ ਿਰਸਨ ਪਰਾਨ ਅਧਾਰਾ ॥

ہر درنس رپان اداھرا ۔۔
ਇਹੁ ਪੂਰਨ ਤਬਮਲ ਬੀਚਾਰਾ ॥

ب
اوہی ئُؤرن ِمل پِبچارا ۔۔

ਕਤਰ ਤਕਰਪਾ ਅੰਿਰਜਾਮੀ ॥

رک کِرنا ارتناجیم ۔۔

ਿਾਸ ਨਾਨਕ ਸਰਤਣ ਸੁਆਮੀ ॥੪॥੮॥੫੮॥

داس نانک رسن سُؤا یم ۔۔۴۔۔۸۔۔۵۸۔۔
ਸੋਰਤਿ ਮਹਲਾ ੫ ॥

وسرھٹ ہلحم ۵۔۔

ਗੁਤਰ ਪੂਰੈ ਚਰਨੀ ਲਾਇਆ ॥

ُگر ئُؤ َرے رچین النا ۔۔

ਹਤਰ ਸੰਤਗ ਸਹਾਈ ਪਾਇਆ ॥

ہر گنس اہسیئ نانا ۔۔
ਜਹ ਜਾਈਐ ਿਹਾ ਸੁਹੇਲੇ ॥

ہہج اج پپَے اہت سہیلے ۔۔

ਕਤਰ ਤਕਰਪਾ ਪਰਤਭ ਮੇਲੇ ॥੧॥

رک کِرنا رپَھب م َیلے ۔۔۱۔۔

ਹਤਰ ਗੁਣ ਗਾਵਹੁ ਸਿਾ ਸੁਭਾਈ ॥

ہر ُگں اگووہ دسا ُسبھایئ ۔۔

ਮਨ ਤਚੰਿੇ ਸਗਲੇ ਿਲ ਪਾਵਹੁ ਜੀਅ ਕੈ ਸੰਤਗ ਸਹਾਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

نم ِجیدے ےلگس لھپ ناووہ یج ےکَ گنس اہسیئ ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਨਾਰਾਇਣ ਪਰਾਣ ਅਧਾਰਾ ॥

نارانئ رپان اداھرا ۔۔
ਹਮ ਸੰਿ ਜਨਾਂ ਰੇਨਾਰਾ ॥

مہ سیت انجن ر َپیارا ۔۔
ਪਤਿਿ ਪੁਨੀਿ ਕਤਰ ਲੀਨੇ ॥

تتپ ُنیپت رک ےنیل ۔۔
ਕਤਰ ਤਕਰਪਾ ਹਤਰ ਜਸੁ ਿੀਨੇ ॥੨॥

رک کِرنا ہر سج دےنی ۔۔۲۔۔

ਪਾਰਬਰਹਮੁ ਕਰੇ ਪਰਤਿਪਾਲਾ ॥

نارپرمہ رکے رپَپ ِیاال ۔۔

ਸਿ ਜੀਅ ਸੰਤਗ ਰਖਵਾਲਾ ॥

دص یج گنس روھکاال ۔۔
ਹਤਰ ਤਿਨੁ ਰੈਤਨ ਕੀਰਿਨੁ ਗਾਈਐ ॥

ہر دِن َرنی ریکنت اگ پ َپے ۔۔
ਬਹੁਤੜ ਨ ਜੋਨੀ ਪਾਈਐ ॥੩॥

َہہر ہن وجین نا پپَے ۔۔۳۔۔
ਤਜਸੁ ਿੇਵੈ ਪੁਰਖੁ ਤਬਧਾਿਾ ॥

سج دویَے ُپرھک نِداھنا ۔۔
ਹਤਰ ਰਸੁ ਤਿਨ ਹੀ ਜਾਿਾ ॥

ہر رس پِں یہ اجنا ۔۔

ਜਮਕੰਕਰੁ ਨੇਤੜ ਨ ਆਇਆ ॥

چ
م
ک
ی
ک
ن
ت
ر َر ہن ا نا ۔۔

ਸੁਖੁ ਨਾਨਕ ਸਰਣੀ ਪਾਇਆ ॥੪॥੯॥੫੯॥

ُسکھ نانک رسین نانا ۔۔۴۔۔۹۔۔۵۹۔۔
ਸੋਰਤਿ ਮਹਲਾ ੫ ॥

وسرھٹ ہلحم ۵۔۔
ਗੁਤਰ ਪੂਰੈ ਕੀਿੀ ਪੂਰੀ ॥

ُگر ئُؤ َرے کِیبی ئُؤری ۔۔

ਪਰਭੁ ਰਤਵ ਰਤਹਆ ਭਰਪੂਰੀ ॥

رپَھب َروِ رایہ رھبوپُری ۔۔
ਖੇਮ ਕੁਸਲ ਭਇਆ ਇਸਨਾਨਾ ॥

میھک ُکسل ایھب اانسنا ۔۔

ਪਾਰਬਰਹਮ ਤਵਟਹੁ ਕੁਰਬਾਨਾ ॥੧॥

نارپرمہ وِوہٹ قُرنانا ۔۔۱۔۔

ਗੁਰ ਕੇ ਚਰਨ ਕਵਲ ਤਰਿ ਧਾਰੇ ॥

ُگر ےک رچن وکَل رِد داھرے ۔۔
ਤਬਘਨੁ ਨ ਲਾਗੈ ਤਿਲ ਕਾ ਕੋਈ ਕਾਰਜ ਸਗਲ ਸਵਾਰੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

نِگ
ھ
َ
ن
گ
ِ
ں ہن ال ے ل اک وکیئ اکرچ لگس وسارے ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਤਮਤਲ ਸਾਧੂ ਿੁਰਮਤਿ ਖੋਏ ॥

مِل سا ُدوھ ُدرمت وھکےئ ۔۔
ਪਤਿਿ ਪੁਨੀਿ ਸਭ ਹੋਏ ॥

تتپ ُنیپت سیھ وہےئ ۔۔
ਰਾਮਿਾਤਸ ਸਰੋਵਰ ਨਾਿੇ ॥

رادماس رسوور ناےت ۔۔
ਸਭ ਲਾਥੇ ਪਾਪ ਕਮਾਿੇ ॥੨॥

سیھ الےھت نات امکےت ۔۔۲۔۔
ਗੁਨ ਗੋਤਬੰਿ ਤਨਿ ਗਾਈਐ ॥

ُگں وگپِید پِپ اگ پ َپے ۔۔

ਸਾਧਸੰਤਗ ਤਮਤਲ ਤਧਆਈਐ ॥

سادھسیگ مِل دایھ نیپے َ۔۔
ਮਨ ਬਾਂਛਿ ਿਲ ਪਾਏ ॥

ب
نم نا جھت لھپ ناےئ ۔۔
ਗੁਰੁ ਪੂਰਾ ਤਰਿੈ ਤਧਆਏ ॥੩॥

ُگر ئُؤرا ر َِدے دایھےئ ۔۔۳۔۔
ਗੁਰ ਗੋਪਾਲ ਆਨੰਿਾ ॥

ُگر وگنال ا دننا ۔۔

ਜਤਪ ਜਤਪ ਜੀਵੈ ਪਰਮਾਨੰਿਾ ॥

جت جت ویجے رپامدننا ۔۔
ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਤਧਆਇਆ ॥

نج نانک نام دایھنا ۔۔
ਪਰਭ ਅਪਨਾ ਤਬਰਿੁ ਰਖਾਇਆ ॥੪॥੧੦॥੬੦॥

رپَھب اانپ پِرد راھکنا ۔۔۴۔۔۱۱۔۔۶۱۔۔
ਰਾਗੁ ਸੋਰਤਿ ਮਹਲਾ ੫ ॥

راگ وسرھٹ ہلحم ۵۔۔
ਿਹ ਤਿਸ ਛਿਰ ਮੇਘ ਘਟਾ ਘਟ ਿਾਮਤਨ ਚਮਤਕ ਿਰਾਇਓ ॥

دہ دِس رتھچ م َیگھ اٹھگ ٹھگ دانم کمچ دراویئ ۔۔

ਸੇਜ ਇਕੇਲੀ ਨੀਿ ਨਹੁ ਨੈਨਹ ਤਪਰੁ ਪਰਿੇਤਸ ਤਸਧਾਇਓ ॥੧॥

سب
َ ج ایلیک دین بہؤ نَییہ پِر رپدسی سِداھویئ ۔۔۱۔۔

ਹੁਤਣ ਨਹੀ ਸੰਿੇਸਰੋ ਮਾਇਓ ॥

ُہں یہن دنسرسیو امویئ ۔۔

ਏਕ ਕੋਸਰੋ ਤਸਤਧ ਕਰਿ ਲਾਲੁ ਿਬ ਚਿੁਰ ਪਾਿਰੋ ਆਇਓ ॥ ਰਹਾਉ ॥

انک وکرسو سِدھ رکت الل پپ چتُر نارتو ا ویئ ۔۔راہو۔۔
ਤਕਉ ਤਬਸਰੈ ਇਹੁ ਲਾਲੁ ਤਪਆਰੋ ਸਰਬ ਗੁਣਾ ਸੁਖਿਾਇਓ ॥

کپؤ ِئسرے اوہی الل ایپرو رست ُگیا ُسکھداویئ ۔۔

ਮੰਿਤਰ ਚਤਰ ਕੈ ਪੰਥੁ ਤਨਹਾਰਉ ਨੈਨ ਨੀਤਰ ਭਤਰ ਆਇਓ ॥੨॥

دنمر رچ ےکَ ھتنپ بِہارو نَیں رین رھب ا ویئ ۔۔۲۔۔

ਹਉ ਹਉ ਭੀਤਿ ਭਇਓ ਹੈ ਬੀਚੋ ਸੁਨਿ ਿੇਤਸ ਤਨਕਟਾਇਓ ॥

ےہ پبچؤ ُسیت دئَس نکِیاویئ ۔۔
ہؤ ہؤ ب ِھپت ویھب َ
ਭਾਂਭੀਰੀ ਕੇ ਪਾਿ ਪਰਿੋ ਤਬਨੁ ਪੇਖੇ ਿੂਰਾਇਓ ॥੩॥

پب
پی ک
اھب ھتری ےک نات رپدو پِں َ ھے ُدوراویئ ۔۔۳۔۔
ਭਇਓ ਤਕਰਪਾਲੁ ਸਰਬ ਕੋ ਿਾਕੁਰੁ ਸਗਰੋ ਿੂਖੁ ਤਮਟਾਇਓ ॥

ب
ھ َپؤ کِرنال رست وک اھٹ ُکر رگسو ُدوھک مِیاویئ ۔۔

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਹਉਮੈ ਭੀਤਿ ਗੁਤਰ ਖੋਈ ਿਉ ਿਇਆਰੁ ਬੀਿਲੋ ਪਾਇਓ ॥੪॥

نی ب
وہک نانک ہؤ م َے ب ِھپت ُگر وھکیئ ئؤ دنار ھلؤ ناویئ ۔۔۴۔۔
ਸਭੁ ਰਤਹਓ ਅੰਿੇਸਰੋ ਮਾਇਓ ॥

سیھ رویہ ادنرسیو امویئ ۔۔

ਜੋ ਚਾਹਿ ਸੋ ਗੁਰੂ ਤਮਲਾਇਓ ॥

وج اچہت وس ُگؤ ُرو مِالویئ ۔۔

ਸਰਬ ਗੁਨਾ ਤਨਤਧ ਰਾਇਓ ॥ ਰਹਾਉ ਿੂਜਾ ॥੧੧॥੬੧॥

رست ُگیا ن ِدھ راویئ ۔۔راہو دواج۔۔۱۱۔۔۶۱۔۔
ਸੋਰਤਿ ਮਹਲਾ ੫ ॥

وسرھٹ ہلحم ۵۔۔
ਗਈ ਬਹੋੜੁ ਬੰਿੀ ਛੋੜੁ ਤਨਰੰਕਾਰੁ ਿੁਖਿਾਰੀ ॥

یئگ وہبر دنبی وھچر پِراکنر ُددھکاری ۔۔

ਕਰਮੁ ਨ ਜਾਣਾ ਧਰਮੁ ਨ ਜਾਣਾ ਲੋਭੀ ਮਾਇਆਧਾਰੀ ॥

رکم ہن اجنا درھم ہن اجنا ولیھب امناداھری ۔۔
ਨਾਮੁ ਪਤਰਓ ਭਗਿੁ ਗੋਤਵੰਿ ਕਾ ਇਹ ਰਾਖਹੁ ਪੈਜ ਿੁਮਾਰੀ ॥੧॥

ک پب
نام رپوی تگھب وگوِدن اک اہہی را ھہؤ َ ج ُبماری ۔۔۱۔۔
ਹਤਰ ਜੀਉ ਤਨਮਾਤਣਆ ਿੂ ਮਾਣੁ ॥

ہر جپؤ بِمااین ئُؤ امن ۔۔

ਤਨਚੀਤਜਆ ਚੀਜ ਕਰੇ ਮੇਰਾ ਗੋਤਵੰਿੁ ਿੇਰੀ ਕੁਿਰਤਿ ਕਉ ਕੁਰਬਾਣੁ ॥ ਰਹਾਉ ॥

ب ِ جب
چبچیا ج رکے ریما وگوِدن ریتی قُدرت کؤ قُرنان ۔۔راہو۔۔
ਜੈਸਾ ਬਾਲਕੁ ਭਾਇ ਸੁਭਾਈ ਲਖ ਅਪਰਾਧ ਕਮਾਵੈ ॥

ب
امکوے ۔۔
اسیج ناکل اھبےئ ُس ھایئ ھکل ارپادھ َ

ਕਤਰ ਉਪਿੇਸੁ ਤਝੜਕੇ ਬਹੁ ਭਾਿੀ ਬਹੁਤੜ ਤਪਿਾ ਗਤਲ ਲਾਵੈ ॥

چ
الوے ۔۔
رک ا ُندسی ھِرےک وہب اھبیت َہہر پِیا لگ َ

ਤਪਛਲੇ ਅਉਗੁਣ ਬਖਤਸ ਲਏ ਪਰਭੁ ਆਗੈ ਮਾਰਤਗ ਪਾਵੈ ॥੨॥

ِبج ل ُگ نک
ھ
ےگ امرگ نا َوے ۔۔۲۔۔
ھ ے او ں س ےئل رپَھب ا َ

ਹਤਰ ਅੰਿਰਜਾਮੀ ਸਭ ਤਬਤਧ ਜਾਣੈ ਿਾ ਤਕਸੁ ਪਤਹ ਆਤਖ ਸੁਣਾਈਐ ॥

ہر ارتناجیم سیھ نِدھ اج ئَے نا کِس بہہ ا ھک ُسیا نیپے ۔۔
ਕਹਣੈ ਕਥਤਨ ਨ ਭੀਜੈ ਗੋਤਬੰਿੁ ਹਤਰ ਭਾਵੈ ਪੈਜ ਰਖਾਈਐ ॥

پب
کہں کبھں ہن بھب
ج
ہ
پ
ی
اھبوے َ ج راھک پ ٔپے ۔۔
ر
د
وگ
َے
ِ
َ
َ

ਅਵਰ ਓਟ ਮੈ ਸਗਲੀ ਿੇਖੀ ਇਕ ਿੇਰੀ ਓਟ ਰਹਾਈਐ ॥੩॥

ا َور اوت م َے سگلی دیھکی اِک ریتی اوت راہ پ ٔپے ۔۔۳۔۔
ਹੋਇ ਿਇਆਲੁ ਤਕਰਪਾਲੁ ਪਰਭੁ ਿਾਕੁਰੁ ਆਪੇ ਸੁਣੈ ਬੇਨੰਿੀ ॥

نی
وہۓ دنال کِرنال رپَھب اھٹ ُکر ا ےپ ُسیے َ ییبی ۔۔
ਪੂਰਾ ਸਿਗੁਰੁ ਮੇਤਲ ਤਮਲਾਵੈ ਸਭ ਚੂਕੈ ਮਨ ਕੀ ਤਚੰਿੀ ॥

م
الوے سیھ ُجؤ َکے نم یک ِچیبی ۔۔
ئُؤرا سیگؤر َیل م ِ َ
ਹਤਰ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਅਵਖਿੁ ਮੁਤਖ ਪਾਇਆ ਜਨ ਨਾਨਕ ਸੁਤਖ ਵਸੰਿੀ ॥੪॥੧੨॥੬੨॥

ہر ہر نام اودھک مُکھ نانا نج نانک ُسکھ ویتنس ۔۔۴۔۔۱۲۔۔۶۲۔۔
ਸੋਰਤਿ ਮਹਲਾ ੫ ॥

وسرھٹ ہلحم ۵۔۔
ਤਸਮਤਰ ਤਸਮਤਰ ਪਰਭ ਭਏ ਅਨੰਿਾ ਿੁਖ ਕਲੇਸ ਸਤਭ ਨਾਿੇ ॥

ِسمر ِسمر رپَھب ےئھب ادننا ُدھک کلیس سیھ ناےھٹ ۔۔

ਗੁਨ ਗਾਵਿ ਤਧਆਵਿ ਪਰਭੁ ਅਪਨਾ ਕਾਰਜ ਸਗਲੇ ਸਾਂਿੇ ॥੧॥

پب
ُگں اگوت دایھوت رپَھب اانپ اکرچ ےلگس سا ھے ۔۔۱۔۔
ਜਗਜੀਵਨ ਨਾਮੁ ਿੁਮਾਰਾ ॥

چگ
چپؤن نام ُبمارا ۔۔

ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਿੀਓ ਉਪਿੇਸਾ ਜਤਪ ਭਉਜਲੁ ਪਾਤਰ ਉਿਾਰਾ ॥ ਰਹਾਉ ॥

ُگر ئُؤرے دئؤ ا ُنداسی جت وھبٔلج نار اُنارا ۔۔راہو۔۔
ਿੂਹੈ ਮੰਿਰੀ ਸੁਨਤਹ ਪਰਭ ਿੂਹੈ ਸਭੁ ਤਕਛੁ ਕਰਣੈਹਾਰਾ ॥

ک
ئُؤ َہے میتری ُسبہ ِہ رپَھب ئُؤ َہے سیھ ِچھ رکپ َبہارا ۔۔
ਿੂ ਆਪੇ ਿਾਿਾ ਆਪੇ ਭੁਗਿਾ ਤਕਆ ਇਹੁ ਜੰਿੁ ਤਵਚਾਰਾ ॥੨॥

ب
ئُؤ ا ےپ دانا ا ےپ ُھگیا ایک اوہی جپت وِاچرا ۔۔۲۔۔

ਤਕਆ ਗੁਣ ਿੇਰੇ ਆਤਖ ਵਖਾਣੀ ਕੀਮਤਿ ਕਹਣੁ ਨ ਜਾਈ ॥

ایک ُگں ریتے ا ھک واھکین تمیق کہں ہن اجیئ ۔۔

ਪੇਤਖ ਪੇਤਖ ਜੀਵੈ ਪਰਭੁ ਅਪਨਾ ਅਚਰਜੁ ਿੁਮਤਹ ਵਿਾਈ ॥੩॥

پ َیکھ پ َیکھ ویجے رپَھب اانپ ارچچ ُبمہ ِہ ودایئ ۔۔۳۔۔

ਧਾਤਰ ਅਨੁਗਰਹੁ ਆਤਪ ਪਰਭ ਸਵਾਮੀ ਪਤਿ ਮਤਿ ਕੀਨੀ ਪੂਰੀ ॥

داھر ا ُنگروہ ا ت رپَھب وسایم پپ مت کیبی ئُؤری ۔۔
ਸਿਾ ਸਿਾ ਨਾਨਕ ਬਤਲਹਾਰੀ ਬਾਛਉ ਸੰਿਾ ਧੂਰੀ ॥੪॥੧੩॥੬੩॥

چ
دسا دسا نانک اہلبری نا ھؤ سییا دھُؤری ۔۔۴۔۔۱۳۔۔۶۳۔۔
ਸੋਰਤਿ ਮਃ ੫ ॥

وسرھٹ م۵ :۔۔
ਗੁਰੁ ਪੂਰਾ ਨਮਸਕਾਰੇ ॥

ُگر ئُؤرا اکسمنرے ۔۔

ਪਰਤਭ ਸਭੇ ਕਾਜ ਸਵਾਰੇ ॥

سب
رپَھب ھے اکچ وسارے ۔۔

ਹਤਰ ਅਪਣੀ ਤਕਰਪਾ ਧਾਰੀ ॥

ہر اینپ کِرنا داھری ۔۔

ਪਰਭ ਪੂਰਨ ਪੈਜ ਸਵਾਰੀ ॥੧॥

پب
رپَھب ئُؤرن َ ج وساری ۔۔۱۔۔
ਅਪਨੇ ਿਾਸ ਕੋ ਭਇਓ ਸਹਾਈ ॥

ب
اےنپ داس وک َھپؤ اہسیئ ۔۔

ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਕੀਨੇ ਕਰਿੈ ਊਣੀ ਬਾਿ ਨ ਕਾਈ ॥ ਰਹਾਉ ॥

لگس ونمرھت کیپے رک ئَے اُوین نات ہن اکیئ ۔۔راہو۔۔
ਕਰਿੈ ਪੁਰਤਖ ਿਾਲੁ ਤਿਵਾਇਆ ॥

رک ئَے ُپرھک نال دِوانا ۔۔

ਤਪਛੈ ਲਤਗ ਚਲੀ ਮਾਇਆ ॥

ِبج
َ
ھ
ے گل یلچ امنا ۔۔

ਿੋਤਟ ਨ ਕਿਹੂ ਆਵੈ ॥

وتت ہن کبہ ُؤ

ے ۔۔
او َ

ਮੇਰੇ ਪੂਰੇ ਸਿਗੁਰ ਭਾਵੈ ॥੨॥

ریمے ئُؤرے سیگؤر اھبوے ۔۔۲۔۔
ਤਸਮਤਰ ਤਸਮਤਰ ਿਇਆਲਾ ॥

ِسمر

ِسمر

دناال ۔۔

ਸਤਭ ਜੀਅ ਭਏ ਤਕਰਪਾਲਾ ॥

سیھ یج ےئھب کِرناال ۔۔

ਜੈ ਜੈ ਕਾਰੁ ਗੁਸਾਈ ॥

ےج اکر ُگسا ٔی ۔۔
ےجَ َ
ਤਜਤਨ ਪੂਰੀ ਬਣਿ ਬਣਾਈ ॥੩॥

ِجں ئُؤری تنب انب ٔی ۔۔  ۳۔۔
ਿੂ ਭਾਰੋ ਸੁਆਮੀ ਮੋਰਾ ॥

ئُؤ اھبرو سُؤا یم ومرا ۔۔
ਇਹੁ ਪੁੰਨੁ ਪਿਾਰਥੁ ਿੇਰਾ ॥

اوہی ُپ ّں ندارھت ریتا ۔۔

ਜਨ ਨਾਨਕ ਏਕੁ ਤਧਆਇਆ ॥

نج نانک انک دایھنا ۔۔
ਸਰਬ ਿਲਾ ਪੁੰਨੁ ਪਾਇਆ ॥੪॥੧੪॥੬੪॥

ب
رست ھال ُپ ّں نانا ۔۔۴۔۔۱۴۔۔۶۴۔۔
ੇਸੋਰਤਿ ਮਹਲਾ ੫ ਘਰੁ ੩ ਿੁਪਿ

وسرھٹ ہلحم  ۵رھگ ُ ۳دندے
ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪਰਸਾਤਿ ॥

اِک اواکنر سیگؤر رپساد ۔۔
ਰਾਮਿਾਸ ਸਰੋਵਤਰ ਨਾਿੇ ॥

رادماس رسوور ناےت ۔۔
ਸਤਭ ਉਿਰੇ ਪਾਪ ਕਮਾਿੇ ॥

سیھ اُرتے نات امکےت ۔۔

ਤਨਰਮਲ ਹੋਏ ਕਤਰ ਇਸਨਾਨਾ ॥

پِرلم وہےئ رک اِانسنا ۔۔

ਗੁਤਰ ਪੂਰੈ ਕੀਨੇ ਿਾਨਾ ॥੧॥

ُگر ئُؤ َرے کیپے دانا ۔۔۱۔۔
ਸਤਭ ਕੁਸਲ ਖੇਮ ਪਰਤਭ ਧਾਰੇ ॥

سیھ ُکسل میھک رپَھب داھرے ۔۔
ਸਹੀ ਸਲਾਮਤਿ ਸਤਭ ਥੋਕ ਉਬਾਰੇ ਗੁਰ ਕਾ ਸਬਿੁ ਵੀਚਾਰੇ ॥ ਰਹਾਉ ॥

ص
جی سالمت سیھ وھتک اُنارے ُگر اک دبس وبچارے ۔۔راہو۔۔
ਸਾਧਸੰਤਗ ਮਲੁ ਲਾਥੀ ॥

سادھسیگ لم الیھت ۔۔
ਪਾਰਬਰਹਮੁ ਭਇਓ ਸਾਥੀ ॥

نارپرمہ ویھب سایھت ۔۔

ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਤਧਆਇਆ ॥

نانک نام دایھنا ۔۔
ਆਤਿ ਪੁਰਖ ਪਰਭੁ ਪਾਇਆ ॥੨॥੧॥੬੫॥

ا د ُپرھک رپَھب نانا ۔۔۲۔۔۱۔۔۶۵۔۔
ਸੋਰਤਿ ਮਹਲਾ ੫ ॥

وسرھٹ ہلحم ۵۔۔
ਤਜਿੁ ਪਾਰਬਰਹਮੁ ਤਚਤਿ ਆਇਆ ॥

ِجت نارپرمہ ِجت ا نا ۔۔

ਸੋ ਘਰੁ ਿਤਯ ਵਸਾਇਆ ॥

وس رھگ دۓ وسانا ۔۔
ਸੁਖ ਸਾਗਰੁ ਗੁਰੁ ਪਾਇਆ ॥

ُسکھ سارگ ُگر نانا ۔۔

ਿਾ ਸਹਸਾ ਸਗਲ ਤਮਟਾਇਆ ॥੧॥

نا سہسا لگس مِیانا ۔۔۱۔۔
ਹਤਰ ਕੇ ਨਾਮ ਕੀ ਵਤਿਆਈ ॥

ہر ےک نام یک ودنایئ ۔۔
ਆਿ ਪਹਰ ਗੁਣ ਗਾਈ ॥

ا ھٹ رہپ ُگں اگیئ ۔۔

ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਿੇ ਪਾਈ ॥ ਰਹਾਉ ॥

ُگر ئُؤرے ےت نایئ ۔۔راہو۔۔
ਪਰਭ ਕੀ ਅਕਥ ਕਹਾਣੀ ॥

رپَھب یک اکبھ اہکین ۔۔

ਜਨ ਬੋਲਤਹ ਅੰਤਮਰਿ ਬਾਣੀ ॥

ہل ارمت ناین ۔۔
نج وب ِ
ਨਾਨਕ ਿਾਸ ਵਖਾਣੀ ॥

نانک داس واھکین ۔۔
ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਿੇ ਜਾਣੀ ॥੨॥੨॥੬੬॥

ُگر ئُؤرے ےت اجین ۔۔۲۔۔۲۔۔۶۶۔۔

ਸੋਰਤਿ ਮਹਲਾ ੫ ॥

وسرھٹ ہلحم ۵۔۔
ਆਗੈ ਸੁਖੁ ਗੁਤਰ ਿੀਆ ॥

ا ےگ ُسکھ ُگر دنا ۔۔

ਪਾਛੈ ਕੁਸਲ ਖੇਮ ਗੁਤਰ ਕੀਆ ॥

چ
نا َھے ُکسل میھک ُگر ک ِیا ۔۔

ਸਰਬ ਤਨਧਾਨ ਸੁਖ ਪਾਇਆ ॥

رست ن ِداھن ُسکھ نانا ۔۔

ਗੁਰੁ ਅਪੁਨਾ ਤਰਿੈ ਤਧਆਇਆ ॥੧॥

ُگر اانپ ر َِدے دایھنا ۔۔۱۔۔

ਅਪਨੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਵਤਿਆਈ ॥

اےنپ سیگؤر یک ودنایئ ۔۔
ਮਨ ਇਛੇ ਿਲ ਪਾਈ ॥

نم اےھچ لھپ نایئ ۔۔
ਸੰਿਹੁ ਤਿਨੁ ਤਿਨੁ ਚੜੈ ਸਵਾਈ ॥ ਰਹਾਉ ॥

سیبہؤ دِن دِن ڑچَے سَؤایئ ۔۔راہو۔۔

ਜੀਅ ਜੰਿ ਸਤਭ ਭਏ ਿਇਆਲਾ ਪਰਤਭ ਅਪਨੇ ਕਤਰ ਿੀਨੇ ॥

یج جپت سیھ ےئھب دناال رپَھب اےنپ رک دےنی ۔۔

ਸਹਜ ਸੁਭਾਇ ਤਮਲੇ ਗੋਪਾਲਾ ਨਾਨਕ ਸਾਤਚ ਪਿੀਨੇ ॥੨॥੩॥੬੭॥

سہ
ےئ مل ِے وگناال نانک ساچ نییپے ۔۔۲۔۔۳۔۔۶۷۔۔
ج ُسبھا ِ

ਸੋਰਤਿ ਮਹਲਾ ੫ ॥

وسرھٹ ہلحم ۵۔۔
ਗੁਰ ਕਾ ਸਬਿੁ ਰਖਵਾਰੇ ॥

ُگر اک دبس روھکارے ۔۔

ਚਉਕੀ ਚਉਤਗਰਿ ਹਮਾਰੇ ॥

جؤیک جؤگِرد امہرے ۔۔

ਰਾਮ ਨਾਤਮ ਮਨੁ ਲਾਗਾ ॥

رام نام نم الاگ ۔۔
ਜਮੁ ਲਜਾਇ ਕਤਰ ਭਾਗਾ ॥੧॥

مج اجل ِئے رک اھباگ ۔۔۱۔۔

ਪਰਭ ਜੀ ਿੂ ਮੇਰੋ ਸੁਖਿਾਿਾ ॥

رپَھب یج ئُؤ ریمو ُسکھدانا ۔۔
ਬੰਧਨ ਕਾਤਟ ਕਰੇ ਮਨੁ ਤਨਰਮਲੁ ਪੂਰਨ ਪੁਰਖੁ ਤਬਧਾਿਾ ॥ ਰਹਾਉ ॥

دنبنھ اکت رکے نم پِرلم ئُؤرن ُپرھک نِداھنا ۔۔راہو۔۔
ਨਾਨਕ ਪਰਭੁ ਅਤਬਨਾਸੀ ॥

نانک رپَھب اپِیایس ۔۔
ਿਾ ਕੀ ਸੇਵ ਨ ਤਬਰਥੀ ਜਾਸੀ ॥

ویس ہن پِریھت اجیس ۔۔
نا یک َ
ਅਨਿ ਕਰਤਹ ਿੇਰੇ ਿਾਸਾ ॥

ا َند رکہِ ریتے داسا ۔۔

ਜਤਪ ਪੂਰਨ ਹੋਈ ਆਸਾ ॥੨॥੪॥੬੮॥

جت ئُؤرن وہیئ ا سا ۔۔۲۔۔۴۔۔۶۸۔۔
ਸੋਰਤਿ ਮਹਲਾ ੫ ॥

وسرھٹ ہلحم ۵۔۔
ਗੁਰ ਅਪੁਨੇ ਬਤਲਹਾਰੀ ॥

ُگر اےنپ اہلبری ۔۔

ਤਜਤਨ ਪੂਰਨ ਪੈਜ ਸਵਾਰੀ ॥

پب
ِجں ئُؤرن َ ج وساری ۔۔

ਮਨ ਤਚੰਤਿਆ ਿਲੁ ਪਾਇਆ ॥

نم ِجیدنا لھپ نانا ۔۔
ਪਰਭੁ ਅਪੁਨਾ ਸਿਾ ਤਧਆਇਆ ॥੧॥

رپَھب اانپ دسا دایھنا ۔۔۱۔۔
ਸੰਿਹੁ ਤਿਸੁ ਤਬਨੁ ਅਵਰੁ ਨ ਕੋਈ ॥

سیبہؤ ئِس پِں ا َور ہن وکیئ ۔۔

ਕਰਣ ਕਾਰਣ ਪਰਭੁ ਸੋਈ ॥ ਰਹਾਉ ॥

رکن اکرن رپَھب وسیئ ۔۔راہو۔۔
ਪਰਤਭ ਅਪਨੈ ਵਰ ਿੀਨੇ ॥

رپَھب اےنپ ور دےنی ۔۔
ਸਗਲ ਜੀਅ ਵਤਸ ਕੀਨੇ ॥

لگس یج وس کیپے ۔۔

ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਤਧਆਇਆ ॥

نج نانک نام دایھنا ۔۔
ਿਾ ਸਗਲੇ ਿੂਖ ਤਮਟਾਇਆ ॥੨॥੫॥੬੯॥

نا ےلگس ُدوھک مِیانا ۔۔۲۔۔۵۔۔۶۹۔۔
ਸੋਰਤਿ ਮਹਲਾ ੫ ॥

وسرھٹ ہلحم ۵۔۔
ਿਾਪੁ ਗਵਾਇਆ ਗੁਤਰ ਪੂਰੇ ॥

نات وگَانا ُگر ئُؤرے ۔۔
ਵਾਜੇ ਅਨਹਿ ਿੂਰੇ ॥

واےج ابچد ئُؤرے ۔۔
ਸਰਬ ਕਤਲਆਣ ਪਰਤਭ ਕੀਨੇ ॥

رست ایلکن رپَھب کیپے ۔۔

ਕਤਰ ਤਕਰਪਾ ਆਤਪ ਿੀਨੇ ॥੧॥

رک کِرنا ا ت دےنی ۔۔۱۔۔

ਬੇਿਨ ਸਤਿਗੁਤਰ ਆਤਪ ਗਵਾਈ ॥

پ َیدن سیگؤر ا ت وگَایئ ۔۔

ਤਸਖ ਸੰਿ ਸਤਭ ਸਰਸੇ ਹੋਏ ਹਤਰ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਤਧਆਈ ॥ ਰਹਾਉ ॥

ِسکھ سیت سیھ رسےس وہےئ ہر ہر نام دایھیئ ۔۔راہو۔۔
ਜੋ ਮੰਗਤਹ ਸੋ ਲੇਵਤਹ ॥

وج میگہہ وس ویلہِ۔۔

ਪਰਭ ਅਪਤਣਆ ਸੰਿਾ ਿੇਵਤਹ ॥

رپَھب ااینپ سییا دویہِ۔۔
ਹਤਰ ਗੋਤਵਿੁ ਪਰਤਭ ਰਾਤਖਆ ॥

ہر وگوِد رپَھب راایھک ۔۔
ਜਨ ਨਾਨਕ ਸਾਚੁ ਸੁਭਾਤਖਆ ॥੨॥੬॥੭੦॥

نج نانک ساچ ُسبھاایھک ۔۔۲۔۔۶۔۔۷۱۔۔
ਸੋਰਤਿ ਮਹਲਾ ੫ ॥

وسرھٹ ہلحم ۵۔۔
ਸੋਈ ਕਰਾਇ ਜੋ ਿੁਧੁ ਭਾਵੈ ॥

اھبوے ۔۔
وسیئ رکاۓ وج ُندھ َ
ਮੋਤਹ ਤਸਆਣਪ ਕਛੂ ਨ ਆਵੈ ॥

ِس پ کج
ُ
ھ
ے ۔۔
ومہِ یا پ ؤ ہن ا و َ
ਹਮ ਬਾਤਰਕ ਿਉ ਸਰਣਾਈ ॥

مہ نارِک ئؤ رسنایئ ۔۔
ਪਰਤਭ ਆਪੇ ਪੈਜ ਰਖਾਈ ॥੧॥

پب
رپَھب ا ےپ َ ج راھکیئ ۔۔۱۔۔
ਮੇਰਾ ਮਾਿ ਤਪਿਾ ਹਤਰ ਰਾਇਆ ॥

ریما امت پِیا ہر رانا ۔۔
ਕਤਰ ਤਕਰਪਾ ਪਰਤਿਪਾਲਣ ਲਾਗਾ ਕਰੀ ਿੇਰਾ ਕਰਾਇਆ ॥ ਰਹਾਉ ॥

رک کِرنا رپَپ ِیانل الاگ رکںی ریتا رکانا ۔۔راہو۔۔

ਜੀਅ ਜੰਿ ਿੇਰੇ ਧਾਰੇ ॥

یج جپت ریتے داھرے ۔۔
ਪਰਭ ਿੋਰੀ ਹਾਤਥ ਿੁਮਾਰੇ ॥

رپَھب دوری اہھت ُبمارے ۔۔
ਤਜ ਕਰਾਵੈ ਸੋ ਕਰਣਾ ॥

ِچ رکا َوے وس رکنا ۔۔
ਨਾਨਕ ਿਾਸ ਿੇਰੀ ਸਰਣਾ ॥੨॥੭॥੭੧॥

نانک داس ریتی انس ۔۔۲۔۔۷۔۔۷۱۔۔
ਸੋਰਤਿ ਮਹਲਾ ੫ ॥

وسرھٹ ہلحم ۵۔۔
ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਤਰਿੈ ਪਰੋਇਆ ॥

ہر نام ر َِدے رپوایئ ۔۔
ਸਭੁ ਕਾਜੁ ਹਮਾਰਾ ਹੋਇਆ ॥

سیھ اکچ امہرا وہنا ۔۔

ਪਰਭ ਚਰਣੀ ਮਨੁ ਲਾਗਾ ॥

رپَھب رچین نم الاگ ۔۔
ਪੂਰਨ ਜਾ ਕੇ ਭਾਗਾ ॥੧॥

ئُؤرن اج ےک اھباگ ۔۔۱۔۔
ਤਮਤਲ ਸਾਧਸੰਤਗ ਹਤਰ ਤਧਆਇਆ ॥

مِل سادھسیگ ہر دایھنا ۔۔

ਆਿ ਪਹਰ ਅਰਾਤਧਓ ਹਤਰ ਹਤਰ ਮਨ ਤਚੰਤਿਆ ਿਲੁ ਪਾਇਆ ॥ ਰਹਾਉ ॥

ا ھٹ رہپ ارادھپؤ ہر ہر نم ِجیدنا لھپ نانا ۔۔راہو۔۔
ਪਰਾ ਪੂਰਬਲਾ ਅੰਕੁਰੁ ਜਾਤਗਆ ॥

رپا ئُؤرنال ان ُکر اجایگ ۔۔

ਰਾਮ ਨਾਤਮ ਮਨੁ ਲਾਤਗਆ ॥

رام نام نم الایگ ۔۔
ਮਤਨ ਿਤਨ ਹਤਰ ਿਰਤਸ ਸਮਾਵੈ ॥

امسوے ۔۔
نم نت ہر درس َ
ਨਾਨਕ ਿਾਸ ਸਚੇ ਗੁਣ ਗਾਵੈ ॥੨॥੮॥੭੨॥

ُگ
اگوے ۔۔۲۔۔۸۔۔۷۲۔۔
نانک داس ےچس ں َ
ਸੋਰਤਿ ਮਹਲਾ ੫ ॥

وسرھٹ ہلحم ۵۔۔
ਗੁਰ ਤਮਤਲ ਪਰਭੂ ਤਚਿਾਤਰਆ ॥

ب
ُگر مِل رپ ُھؤ ِجیارنا ۔۔

ਕਾਰਜ ਸਤਭ ਸਵਾਤਰਆ ॥

اکرچ سیھ وسارِنا ۔۔

ਮੰਿਾ ਕੋ ਨ ਅਲਾਏ ॥

دنما وک ہن االےئ ۔۔
ਸਭ ਜੈ ਜੈ ਕਾਰੁ ਸੁਣਾਏ ॥੧॥

ےج ےجَ اکر ُسیاےئ ۔۔۱۔۔
سیھ َ

ਸੰਿਹੁ ਸਾਚੀ ਸਰਤਣ ਸੁਆਮੀ ॥

سیبہؤ سایچ رسن سُؤا یم ۔۔

ਜੀਅ ਜੰਿ ਸਤਭ ਹਾਤਥ ਤਿਸੈ ਕੈ ਸੋ ਪਰਭੁ ਅੰਿਰਜਾਮੀ ॥ ਰਹਾਉ ॥

ےک وس رپَھب ارتناجیم ۔۔راہو۔۔
یج جپت سیھ اہھت ئ ِ َسے َ
ਕਰਿਬ ਸਤਭ ਸਵਾਰੇ ॥

رکپپ سیھ وسارے ۔۔
ਪਰਤਭ ਅਪੁਨਾ ਤਬਰਿੁ ਸਮਾਰੇ ॥

رپَھب اانپ پِرد امسرے ۔۔

ਪਤਿਿ ਪਾਵਨ ਪਰਭ ਨਾਮਾ ॥

پپِت ناون رپَھب ناہم ۔۔
ਜਨ ਨਾਨਕ ਸਿ ਕੁਰਬਾਨਾ ॥੨॥੯॥੭੩॥

نج نانک دص قُرنانا ۔۔۲۔۔۹۔۔۷۳۔۔
ਸੋਰਤਿ ਮਹਲਾ ੫ ॥

وسرھٹ ہلحم ۵۔۔
ਪਾਰਬਰਹਤਮ ਸਾਤਜ ਸਵਾਤਰਆ ॥

نارپرمہ ساچ وسارِنا ۔۔

ਇਹੁ ਲਹੁੜਾ ਗੁਰੂ ਉਬਾਤਰਆ ॥

اوہی ل ُہرا ُگؤ ُرو اُنارنا ۔۔

ਅਨਿ ਕਰਹੁ ਤਪਿ ਮਾਿਾ ॥

ا َند رکوہ پِپ امنا ۔۔

ਪਰਮੇਸਰੁ ਜੀਅ ਕਾ ਿਾਿਾ ॥੧॥

رپرسیم یج اک دانا ۔۔۱۔۔
ਸੁਭ ਤਚਿਵਤਨ ਿਾਸ ਿੁਮਾਰੇ ॥

ُسیھ ِجپ َؤن داس ُبمارے ۔۔

ਰਾਖਤਹ ਪੈਜ ਿਾਸ ਅਪੁਨੇ ਕੀ ਕਾਰਜ ਆਤਪ ਸਵਾਰੇ ॥ ਰਹਾਉ ॥

پب
راکھہہ َ ج داس اےنپ یک اکرچ ا ت وسارے ۔۔راہو۔۔
ਮੇਰਾ ਪਰਭੁ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ॥

ریما رپَھب رپاُاکپری ۔۔
ਪੂਰਨ ਕਲ ਤਜਤਨ ਧਾਰੀ ॥

ئُؤرن لک ِجں داھری ۔۔
ਨਾਨਕ ਸਰਣੀ ਆਇਆ ॥

نانک رسین ا نا ۔۔
ਮਨ ਤਚੰਤਿਆ ਿਲੁ ਪਾਇਆ ॥੨॥੧੦॥੭੪॥

نم ِجیدنا لھپ نانا ۔۔۲۔۔۱۱۔۔۷۴۔۔
ਸੋਰਤਿ ਮਹਲਾ ੫ ॥

وسرھٹ ہلحم ۵۔۔
ਸਿਾ ਸਿਾ ਹਤਰ ਜਾਪੇ ॥

دسا دسا ہر اجےپ ۔۔
ਪਰਭ ਬਾਲਕ ਰਾਖੇ ਆਪੇ ॥

رپَھب ناکل راےھک ا ےپ ۔۔

ਸੀਿਲਾ ਿਾਤਕ ਰਹਾਈ ॥

سییال اھٹک راہیئ ۔۔

ਤਬਘਨ ਗਏ ਹਤਰ ਨਾਈ ॥੧॥

نگ
ِ ھں ےئگ ہر نایئ ۔۔۱۔۔

ਮੇਰਾ ਪਰਭੁ ਹੋਆ ਸਿਾ ਿਇਆਲਾ ॥

ریما رپَھب وہا دسا دناال ۔۔
ਅਰਿਾਤਸ ਸੁਣੀ ਭਗਿ ਅਪੁਨੇ ਕੀ ਸਭ ਜੀਅ ਭਇਆ ਤਕਰਪਾਲਾ ॥ ਰਹਾਉ ॥

ارداس ُسبی تگھب اےنپ یک سیھ یج ایھب کِرناال ۔۔راہو۔۔
ਪਰਭ ਕਰਣ ਕਾਰਣ ਸਮਰਾਥਾ ॥

رپَھب رکن اکرن رمسااھت ۔۔
ਹਤਰ ਤਸਮਰਿ ਸਭੁ ਿੁਖੁ ਲਾਥਾ ॥

ہر ِسمرت سیھ ُدھک الاھت ۔۔

ਅਪਣੇ ਿਾਸ ਕੀ ਸੁਣੀ ਬੇਨੰਿੀ ॥

نی
اےنپ داس یک ُسبی ییبی ۔۔

ਸਭ ਨਾਨਕ ਸੁਤਖ ਸਵੰਿੀ ॥੨॥੧੧॥੭੫॥

سیھ نانک ُسکھ وسیتن ۔۔۲۔۔۱۱۔۔۷۵۔۔
ਸੋਰਤਿ ਮਹਲਾ ੫ ॥

وسرھٹ ہلحم ۵۔۔
ਅਪਨਾ ਗੁਰੂ ਤਧਆਏ ॥

اانپ ُگؤ ُرو دایھےئ ۔۔

ਤਮਤਲ ਕੁਸਲ ਸੇਿੀ ਘਤਰ ਆਏ ॥

مِل ُکسل َ
سیبی رھگ ا ےئ ۔۔
ਨਾਮੈ ਕੀ ਵਤਿਆਈ ॥

نا م َے یک ودنایئ ۔۔

ਤਿਸੁ ਕੀਮਤਿ ਕਹਣੁ ਨ ਜਾਈ ॥੧॥

ئِس تمیق کہں ہن اجیئ ۔۔۱۔۔

ਸੰਿਹੁ ਹਤਰ ਹਤਰ ਹਤਰ ਆਰਾਧਹੁ ॥

سیبہؤ ہر ہر ہر ا رادھہؤ ۔۔

ਹਤਰ ਆਰਾਤਧ ਸਭੋ ਤਕਛੁ ਪਾਈਐ ਕਾਰਜ ਸਗਲੇ ਸਾਧਹੁ ॥ ਰਹਾਉ ॥

سب ک
ہر ا رادھ ھؤ ِچھ

نا پپَے اکرچ ےلگس سادوھ ۔۔راہو۔۔
ਪਰੇਮ ਭਗਤਿ ਪਰਭ ਲਾਗੀ ॥

رپمی تگھب رپَھب الیگ ۔۔
ਸੋ ਪਾਏ ਤਜਸੁ ਵਿਭਾਗੀ ॥

وس ناےئ سج وداھبیگ ۔۔
ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਤਧਆਇਆ ॥

نج نانک نام دایھنا ۔۔
ਤਿਤਨ ਸਰਬ ਸੁਖਾ ਿਲ ਪਾਇਆ ॥੨॥੧੨॥੭੬॥

پِں رست ُسکھا لھپ نانا ۔۔۲۔۔۱۲۔۔۷۶۔۔
ਸੋਰਤਿ ਮਹਲਾ ੫ ॥

وسرھٹ ہلحم ۵۔۔

ਪਰਮੇਸਤਰ ਤਿਿਾ ਬੰਨਾ ॥

رپرسیم دِنا پیّا ۔۔
ਿੁਖ ਰੋਗ ਕਾ ਿੇਰਾ ਭੰਨਾ ॥

ُدھک روگ اک دریہ بھیّا ۔۔
ਅਨਿ ਕਰਤਹ ਨਰ ਨਾਰੀ ॥

ا َند رکہِ رن ناری ۔۔
ਹਤਰ ਹਤਰ ਪਰਤਭ ਤਕਰਪਾ ਧਾਰੀ ॥੧॥

ہر ہر رپَھب کِرنا داھری ۔۔۱۔۔
ਸੰਿਹੁ ਸੁਖੁ ਹੋਆ ਸਭ ਥਾਈ ॥

سیبہؤ ُسکھ وہا سیھ اھتیئ ۔۔
ਪਾਰਬਰਹਮੁ ਪੂਰਨ ਪਰਮੇਸਰੁ ਰਤਵ ਰਤਹਆ ਸਭਨੀ ਜਾਈ ॥ ਰਹਾਉ ॥

سب
نارپرمہ ئُؤرن رپرسیم َروِ رایہ ھبی اجیئ ۔۔راہو۔۔
ਧੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਆਈ ॥

د ُھر یک ناین ا یئ ۔۔

ਤਿਤਨ ਸਗਲੀ ਤਚੰਿ ਤਮਟਾਈ ॥

پِں سگلی ِجپت مِیایئ ۔۔

ਿਇਆਲ ਪੁਰਖ ਤਮਹਰਵਾਨਾ ॥

دنال ُپرھک رہموانا ۔۔

ਹਤਰ ਨਾਨਕ ਸਾਚੁ ਵਖਾਨਾ ॥੨॥੧੩॥੭੭॥

ہر نانک ساچ واھکنا ۔۔۲۔۔۱۳۔۔۷۷۔۔

ਸੋਰਤਿ ਮਹਲਾ ੫ ॥

وسرھٹ ہلحم ۵۔۔
ਐਥੈ ਓਥੈ ਰਖਵਾਲਾ ॥

ب
اےھتی او َھے روھکاال ۔۔
ਪਰਭ ਸਤਿਗੁਰ ਿੀਨ ਿਇਆਲਾ ॥

رپَھب سیگؤر دِنی دناال ۔۔

ਿਾਸ ਅਪਨੇ ਆਤਪ ਰਾਖੇ ॥

داس اےنپ ا ت راےھک ۔۔
ਘਤਟ ਘਤਟ ਸਬਿੁ ਸੁਭਾਖੇ ॥੧॥

ٹھگ ٹھگ دبس ُسبھاےھک ۔۔۱۔۔
ਗੁਰ ਕੇ ਚਰਣ ਊਪਤਰ ਬਤਲ ਜਾਈ ॥

ُگر ےک رچن اُورپ نل اجیئ ۔۔

ਤਿਨਸੁ ਰੈਤਨ ਸਾਤਸ ਸਾਤਸ ਸਮਾਲੀ ਪੂਰਨੁ ਸਭਨੀ ਥਾਈ ॥ ਰਹਾਉ ॥

سب
ھب
ی اھتیئ ۔۔راہو۔۔
دِسن َرنی ساس ساس امسیل ئُؤرن
ਆਤਪ ਸਹਾਈ ਹੋਆ ॥

ا ت اہسیئ وہا ۔۔
ਸਚੇ ਿਾ ਸਚਾ ਢੋਆ ॥

ےچس دا اچس دوھا ۔۔
ਿੇਰੀ ਭਗਤਿ ਵਤਿਆਈ ॥

ریتی تگھب ودنایئ ۔۔

ਪਾਈ ਨਾਨਕ ਪਰਭ ਸਰਣਾਈ ॥੨॥੧੪॥੭੮॥

نایئ نانک رپَھب رسنایئ ۔۔۲۔۔۱۴۔۔۷۸۔۔
ਸੋਰਤਿ ਮਹਲਾ ੫ ॥

وسرھٹ ہلحم ۵۔۔
ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰੇ ਭਾਣਾ ॥

سیگؤر ئُؤرے اھبنا ۔۔

ਿਾ ਜਤਪਆ ਨਾਮੁ ਰਮਾਣਾ ॥

نا چییا نام رامنا ۔۔
ਗੋਤਬੰਿ ਤਕਰਪਾ ਧਾਰੀ ॥

وگپِید کِرنا داھری ۔۔

ਪਰਤਭ ਰਾਖੀ ਪੈਜ ਹਮਾਰੀ ॥੧॥

پب
رپَھب رایھک َ ج امہری ۔۔۱۔۔
ਹਤਰ ਕੇ ਚਰਨ ਸਿਾ ਸੁਖਿਾਈ ॥

ہر ےک رچن دسا ُسکھدایئ ۔۔

ਜੋ ਇਛਤਹ ਸੋਈ ਿਲੁ ਪਾਵਤਹ ਤਬਰਥੀ ਆਸ ਨ ਜਾਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

وج اہھچِ وسیئ لھپ ناوہِ پِریھت ا س ہن اجیئ ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਤਿਪਾ ਕਰੇ ਤਜਸੁ ਪਰਾਨਪਤਿ ਿਾਿਾ ਸੋਈ ਸੰਿੁ ਗੁਣ ਗਾਵੈ ॥

ج
ُگ
اگوے ۔۔
کِرنا رکے ِ س رپَاتپن دانا وسیئ سیت ں َ
ਪਰੇਮ ਭਗਤਿ ਿਾ ਕਾ ਮਨੁ ਲੀਣਾ ਪਾਰਬਰਹਮ ਮਤਨ ਭਾਵੈ ॥੨॥

رپمی تگھب نا اک نم لِییا نارپرمہ نم اھبوے ۔۔۲۔۔

ਆਿ ਪਹਰ ਹਤਰ ਕਾ ਜਸੁ ਰਵਣਾ ਤਬਖੈ ਿਗਉਰੀ ਲਾਥੀ ॥

نک
ا ھٹ رہپ ہر اک سج َرونا ِ َھے

ب
ھ
گ
ؤری الیھت ۔۔

ਸੰਤਗ ਤਮਲਾਇ ਲੀਆ ਮੇਰੈ ਕਰਿੈ ਸੰਿ ਸਾਧ ਭਏ ਸਾਥੀ ॥੩॥

گنس مِال ِئے لِیا ریمَے رک ئَے سیت سادھ ےئھب سایھت ۔۔۳۔۔
ਕਰੁ ਗਤਹ ਲੀਨੇ ਸਰਬਸੁ ਿੀਨੇ ਆਪਤਹ ਆਪੁ ਤਮਲਾਇਆ ॥

ہہگ لِیپے رسسب دےنی ا بہ ِہ ا ت مِالنا ۔۔
رک ِ

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਸਰਬ ਥੋਕ ਪੂਰਨ ਪੂਰਾ ਸਤਿਗੁਰੁ ਪਾਇਆ ॥੪॥੧੫॥੭੯॥

وہک نانک رست وھتک ئُؤرن ئُؤرا سیگؤر نانا ۔۔۴۔۔۱۵۔۔۷۹۔۔
ਸੋਰਤਿ ਮਹਲਾ ੫ ॥

وسرھٹ ہلحم ۵۔۔
ਗਰੀਬੀ ਗਿਾ ਹਮਾਰੀ ॥

رگیبی دگا امہری ۔۔
ਖੰਨਾ ਸਗਲ ਰੇਨੁ ਛਾਰੀ ॥

کھّیہ لگس ر َپں اھچری ۔
ਇਸੁ ਆਗੈ ਕੋ ਨ ਤਟਕੈ ਵੇਕਾਰੀ ॥

اس ا ےگَ وک ہن ن َکِے وئَکاری ۔۔
ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਏਹ ਗਲ ਸਾਰੀ ॥੧॥

ُگر ئُؤرے اہہی لگ ساری ۔۔۱۔۔
ਹਤਰ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਸੰਿਨ ਕੀ ਓਟਾ ॥

س
ہر ہر نام ییں یک اونا ۔۔

ਜੋ ਤਸਮਰੈ ਤਿਸ ਕੀ ਗਤਿ ਹੋਵੈ ਉਧਰਤਹ ਸਗਲੇ ਕੋਟਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

س
ئ
وہوے اُدرھہِ ےلگس وکنا ۔۔۱۔۔راہو۔۔
وج ِ م َرے ِس یک گپ َ
ਸੰਿ ਸੰਤਗ ਜਸੁ ਗਾਇਆ ॥

سیت گنس سج اگنا ۔۔
ਇਹੁ ਪੂਰਨ ਹਤਰ ਧਨੁ ਪਾਇਆ ॥

اوہی ئُؤرن ہر دنھ نانا ۔۔
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਆਪੁ ਤਮਟਾਇਆ ॥

وہک نانک ا ت مِیانا ۔۔
ਸਭੁ ਪਾਰਬਰਹਮੁ ਨਿਰੀ ਆਇਆ ॥੨॥੧੬॥੮੦॥

سیھ نارپرمہ دنری ا نا ۔۔۲۔۔۱۶۔۔۸۱۔۔
ਸੋਰਤਿ ਮਹਲਾ ੫ ॥

وسرھٹ ہلحم ۵۔۔
ਗੁਤਰ ਪੂਰੈ ਪੂਰੀ ਕੀਨੀ ॥

ُگر ئُؤ َرے ئُؤری کیبی ۔۔
ਬਖਸ ਅਪੁਨੀ ਕਤਰ ਿੀਨੀ ॥

نک
ھ
س اینپ رک دینی ۔۔

ਤਨਿ ਅਨੰਿ ਸੁਖ ਪਾਇਆ ॥

پِپ ا َپید ُسکھ نانا ۔۔

ਥਾਵ ਸਗਲੇ ਸੁਖੀ ਵਸਾਇਆ ॥੧॥

سک
اھتو ےلگس ُ ھی وسانا ۔۔۱۔۔

ਹਤਰ ਕੀ ਭਗਤਿ ਿਲ ਿਾਿੀ ॥

ہر یک تگھب لھپ دایت ۔۔
ਗੁਤਰ ਪੂਰੈ ਤਕਰਪਾ ਕਤਰ ਿੀਨੀ ਤਵਰਲੈ ਤਕਨ ਹੀ ਜਾਿੀ ॥ ਰਹਾਉ ॥

ُگر ئُؤ َرے کِرنا رک دینی وِر لَے کِں یہ اجیت ۔۔راہو۔۔
ਗੁਰਬਾਣੀ ਗਾਵਹ ਭਾਈ ॥

ُگرناین اگوہ اھبیئ ۔۔

ਓਹ ਸਿਲ ਸਿਾ ਸੁਖਿਾਈ ॥

سب
اوہ ھل دسا ُسکھدایئ ۔۔

ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਤਧਆਇਆ ॥

نانک نام دایھنا ۔۔
ਪੂਰਤਬ ਤਲਤਖਆ ਪਾਇਆ ॥੨॥੧੭॥੮੧॥

ئُؤرت لک ِھیا نانا ۔۔۲۔۔۱۷۔۔۸۱۔۔
ਸੋਰਤਿ ਮਹਲਾ ੫ ॥

وسرھٹ ہلحم ۵۔۔
ਗੁਰੁ ਪੂਰਾ ਆਰਾਧੇ ॥

ُگر ئُؤرا ا رادےھ ۔۔

ਕਾਰਜ ਸਗਲੇ ਸਾਧੇ ॥

اکرچ ےلگس سادےھ ۔۔
ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰੇ ॥

لگس ونمرھت ئُؤرے ۔۔

ਬਾਜੇ ਅਨਹਿ ਿੂਰੇ ॥੧॥

ناےج ابچد ئُؤرے ۔۔۱۔۔
ਸੰਿਹੁ ਰਾਮੁ ਜਪਿ ਸੁਖੁ ਪਾਇਆ ॥

سیبہؤ رام جپت ُسکھ نانا ۔۔

ਸੰਿ ਅਸਥਾਤਨ ਬਸੇ ਸੁਖ ਸਹਜੇ ਸਗਲੇ ਿੂਖ ਤਮਟਾਇਆ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

س
سیت ااھتسن ےسب ُسکھ ہجے ےلگس ُدوھک مِیانا ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਕੀ ਬਾਣੀ ॥

ُگر ئُؤرے یک ناین ۔۔
ਪਾਰਬਰਹਮ ਮਤਨ ਭਾਣੀ ॥

نارپرمہ نم اھبین ۔۔

ਨਾਨਕ ਿਾਤਸ ਵਖਾਣੀ ॥

نانک داس واھکین ۔۔
ਤਨਰਮਲ ਅਕਥ ਕਹਾਣੀ ॥੨॥੧੮॥੮੨॥

پِرلم ا ّکبھ اہکین ۔۔۲۔۔۱۸۔۔۸۲۔۔
ਸੋਰਤਿ ਮਹਲਾ ੫ ॥

وسرھٹ ہلحم ۵۔۔
ਭੂਖੇ ਖਾਵਿ ਲਾਜ ਨ ਆਵੈ ॥

ب
ے ۔۔
ُھؤےھک اھکوت الچ ہن ا و َ
ਤਿਉ ਹਤਰ ਜਨੁ ਹਤਰ ਗੁਣ ਗਾਵੈ ॥੧॥

ُگ
اگوے ۔۔۱۔۔
پپؤ ہر نج ہر ں َ

ਅਪਨੇ ਕਾਜ ਕਉ ਤਕਉ ਅਲਕਾਈਐ ॥

اےنپ اکچ کؤ کپؤ ااکل پ ٔپے ۔۔

ਤਜਿੁ ਤਸਮਰਤਨ ਿਰਗਹ ਮੁਖੁ ਊਜਲ ਸਿਾ ਸਿਾ ਸੁਖੁ ਪਾਈਐ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ِجت ِسمرن درہگ مُکھ اُولج دسا دسا ُسکھ نا پپَے ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਤਜਉ ਕਾਮੀ ਕਾਤਮ ਲੁਭਾਵੈ ॥

ج ٔپؤ اکیم اکم لُبھا َوے ۔۔

ਤਿਉ ਹਤਰ ਿਾਸ ਹਤਰ ਜਸੁ ਭਾਵੈ ॥੨॥

اھبوے ۔۔۲۔۔
پپؤ ہر داس ہر سج َ
ਤਜਉ ਮਾਿਾ ਬਾਤਲ ਲਪਟਾਵੈ ॥

ِج ٔپؤ امنا نال لییا َوے ۔۔

ਤਿਉ ਤਗਆਨੀ ਨਾਮੁ ਕਮਾਵੈ ॥੩॥

امکوے ۔۔۳۔۔
پپؤ گ ِیاین نام َ
ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਿੇ ਪਾਵੈ ॥

ُگر ئُؤرے ےت نا َوے ۔۔
ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਤਧਆਵੈ ॥੪॥੧੯॥੮੩॥

ایھوے ۔۔۴۔۔۱۹۔۔۸۳۔۔
نج نانک نام د َ
ਸੋਰਤਿ ਮਹਲਾ ੫ ॥

وسرھٹ ہلحم ۵۔۔
ਸੁਖ ਸਾਂਤਿ ਘਤਰ ਆਇਆ ॥

ُسکھ سادن رھگ ا نا ۔۔

ਤਨੰਿਕ ਕੈ ਮੁਤਖ ਛਾਇਆ ॥

ےک مُکھ اھچنا ۔۔
پ ِیدک َ

ਪੂਰੈ ਗੁਤਰ ਪਤਹਰਾਇਆ ॥

ئُؤ َرے ُگر رہپانا ۔۔

ਤਬਨਸੇ ਿੁਖ ਸਬਾਇਆ ॥੧॥

نِیسے ُدھک ابسنا ۔۔۱۔۔

ਸੰਿਹੁ ਸਾਚੇ ਕੀ ਵਤਿਆਈ ॥

سیبہؤ ساےچ یک ودنایئ ۔۔

ਤਜਤਨ ਅਚਰਜ ਸੋਭ ਬਣਾਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ِجں ارچچ وسھب انبیئ ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਬੋਲੇ ਸਾਤਹਬ ਕੈ ਭਾਣੈ ॥

وبےل اصجت ےکَ اھب ئَے ۔۔
ਿਾਸੁ ਬਾਣੀ ਬਰਹਮੁ ਵਖਾਣੈ ॥

داس ناین پرمہ واھک ئَے ۔۔
ਨਾਨਕ ਪਰਭ ਸੁਖਿਾਈ ॥

نانک رپَھب ُسکھدایئ ۔۔

ਤਜਤਨ ਪੂਰੀ ਬਣਿ ਬਣਾਈ ॥੨॥੨੦॥੮੪॥

ِجں ئُؤری تنب انبیئ ۔۔۲۔۔۲۱۔۔۸۴۔۔
ਸੋਰਤਿ ਮਹਲਾ ੫ ॥

وسرھٹ ہلحم ۵۔۔

ਪਰਭੁ ਅਪੁਨਾ ਤਰਿੈ ਤਧਆਏ ॥

رپَھب اانپ ر َِدے دایھےئ ۔۔
ਘਤਰ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤਿ ਆਏ ॥

ص
رھگ جی سالمت ا ےئ ۔۔
ਸੰਿੋਖੁ ਭਇਆ ਸੰਸਾਰੇ ॥

وتنسھک ایھب اسنسرے ۔۔
ਗੁਤਰ ਪੂਰੈ ਲੈ ਿਾਰੇ ॥੧॥

ُگر ئُؤ َرے لَے نارے ۔۔۱۔۔
ਸੰਿਹੁ ਪਰਭੁ ਮੇਰਾ ਸਿਾ ਿਇਆਲਾ ॥

سیبہؤ رپَھب ریما دسا دناال ۔۔

ਅਪਨੇ ਭਗਿ ਕੀ ਗਣਿ ਨ ਗਣਈ ਰਾਖੈ ਬਾਲ ਗੁਪਾਲਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ک
اےنپ تگھب یک تنگ ہن گیبی را َھے نال ُگیاال ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਤਰਿੈ ਉਤਰ ਧਾਰੇ ॥

ہر نام ر َِدے اُر داھرے ۔۔
ਤਿਤਨ ਸਭੇ ਥੋਕ ਸਵਾਰੇ ॥

سب
پِں ھے وھتک وسارے ۔۔
ਗੁਤਰ ਪੂਰੈ ਿੁਤਸ ਿੀਆ ॥

ُ
ُگر ئُؤ َرے ئس دِنا ۔۔

ਤਿਤਰ ਨਾਨਕ ਿੂਖੁ ਨ ਥੀਆ ॥੨॥੨੧॥੮੫॥

ب
ھِر نانک ُدوھک ہن بھِیا ۔۔۲۔۔۲۱۔۔۸۵۔۔

ਸੋਰਤਿ ਮਹਲਾ ੫ ॥

وسرھٹ ہلحم ۵۔۔
ਹਤਰ ਮਤਨ ਿਤਨ ਵਤਸਆ ਸੋਈ ॥

ہر نم نت وایس وسیئ ۔۔
ਜੈ ਜੈ ਕਾਰੁ ਕਰੇ ਸਭੁ ਕੋਈ ॥

ےج اکر رکے سیھ وکیئ ۔۔
ےجَ َ
ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਕੀ ਵਤਿਆਈ ॥

ُگر ئُؤرے یک ودنایئ ۔۔

ਿਾ ਕੀ ਕੀਮਤਿ ਕਹੀ ਨ ਜਾਈ ॥੧॥

نا یک تمیق یہک ہن اجیئ ۔۔۱۔۔
ਹਉ ਕੁਰਬਾਨੁ ਜਾਈ ਿੇਰੇ ਨਾਵੈ ॥

ہؤ قُرنان اجیئ ریتے نا َوے ۔۔
ਤਜਸ ਨੋ ਬਖਤਸ ਲੈਤਹ ਮੇਰੇ ਤਪਆਰੇ ਸੋ ਜਸੁ ਿੇਰਾ ਗਾਵੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

نک
ھ
لب
اگوے ۔۔۱۔۔راہو۔۔
سج ون س ہ ِہ ریمے ایپرے وس سج ریتا َ
ਿੂੰ ਭਾਰੋ ਸੁਆਮੀ ਮੇਰਾ ॥

ئُؤن اھبرو سُؤا یم ریما ۔۔
ਸੰਿਾਂ ਭਰਵਾਸਾ ਿੇਰਾ ॥

سییان رھبواسا ریتا ۔۔
ਨਾਨਕ ਪਰਭ ਸਰਣਾਈ ॥

نانک رپَھب رسنایئ ۔۔

ਮੁਤਖ ਤਨੰਿਕ ਕੈ ਛਾਈ ॥੨॥੨੨॥੮੬॥

مُکھ پ ِیدک ےکَ اھچیئ ۔۔۲۔۔۲۲۔۔۸۶۔۔
ਸੋਰਤਿ ਮਹਲਾ ੫ ॥

وسرھٹ ہلحم ۵۔۔
ਆਗੈ ਸੁਖੁ ਮੇਰੇ ਮੀਿਾ ॥

ا ےگ ُسکھ ریمے مییا ۔۔
ਪਾਛੇ ਆਨਿੁ ਪਰਤਭ ਕੀਿਾ ॥

ناےھچ ا َند رپَھب کییا ۔۔
ਪਰਮੇਸੁਤਰ ਬਣਿ ਬਣਾਈ ॥

رپمیسُر تنب انبیئ ۔۔

ਤਿਤਰ ਿੋਲਿ ਕਿਹੂ ਨਾਹੀ ॥੧॥

ب
ھِر دولپ کبہ ُؤ نایہ ۔۔۱۔۔

ਸਾਚੇ ਸਾਤਹਬ ਤਸਉ ਮਨੁ ਮਾਤਨਆ ॥

ساےچ اصجت سِیؤ نم اماین ۔۔

ਹਤਰ ਸਰਬ ਤਨਰੰਿਤਰ ਜਾਤਨਆ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ہر رست پِررتن اجاین ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਸਭ ਜੀਅ ਿੇਰੇ ਿਇਆਲਾ ॥

سیھ یج ریتے دناال ۔۔

ਅਪਨੇ ਭਗਿ ਕਰਤਹ ਪਰਤਿਪਾਲਾ ॥

اےنپ تگھب رکہِ رپَپ ِیاال ۔۔

ਅਚਰਜੁ ਿੇਰੀ ਵਤਿਆਈ ॥

ارچچ ریتی ودنایئ ۔۔
ਤਨਿ ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਤਧਆਈ ॥੨॥੨੩॥੮੭॥

پِپ نانک نام دایھیئ ۔۔۲۔۔۲۳۔۔۸۷۔۔
ਸੋਰਤਿ ਮਹਲਾ ੫ ॥

وسرھٹ ہلحم ۵۔۔
ਨਾਤਲ ਨਰਾਇਣੁ ਮੇਰੈ ॥

نال رنانئ ریمَے ۔۔
ਜਮਿੂਿੁ ਨ ਆਵੈ ਨੇਰੈ ॥

چ
ے رینَے ۔۔
م ُدوت ہن ا و َ
ਕੰਤਿ ਲਾਇ ਪਰਭ ਰਾਖੈ ॥

ک
کیبھ ال ِئے رپَھب را َھے ۔۔
ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਸਚੁ ਸਾਖੈ ॥੧॥

ک
سیگؤر یک چس سا َھے ۔۔۱۔۔
ਗੁਤਰ ਪੂਰੈ ਪੂਰੀ ਕੀਿੀ ॥

ُگر ئُؤ َرے ئُؤری کِیبی ۔۔
ਿੁਸਮਨ ਮਾਤਰ ਤਵਿਾਰੇ ਸਗਲੇ ਿਾਸ ਕਉ ਸੁਮਤਿ ਿੀਿੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ُدنمس امر وِدارے ےلگس داس کؤ ُسمِت دِیتی ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਪਰਤਭ ਸਗਲੇ ਥਾਨ ਵਸਾਏ ॥

رپَھب ےلگس اھتن وساےئ ۔۔

ਸੁਤਖ ਸਾਂਤਿ ਤਿਤਰ ਆਏ ॥

ب
ُسکھ سادن ھِر ا ےئ ۔۔

ਨਾਨਕ ਪਰਭ ਸਰਣਾਏ ॥

نانک رپَھب رسناےئ ۔۔
ਤਜਤਨ ਸਗਲੇ ਰੋਗ ਤਮਟਾਏ ॥੨॥੨੪॥੮੮॥

ِجں ےلگس روگ مِیاےئ ۔۔۲۔۔۲۴۔۔۸۸۔۔
ਸੋਰਤਿ ਮਹਲਾ ੫ ॥

وسرھٹ ہلحم ۵۔۔
ਸਰਬ ਸੁਖਾ ਕਾ ਿਾਿਾ ਸਤਿਗੁਰੁ ਿਾ ਕੀ ਸਰਨੀ ਪਾਈਐ ॥

رست ُسکھا اک دانا سیگؤر نا یک رسین نا پپَے ۔۔

ਿਰਸਨੁ ਭੇਟਿ ਹੋਿ ਅਨੰਿਾ ਿੂਖੁ ਗਇਆ ਹਤਰ ਗਾਈਐ ॥੧॥

ب
درنس ھیپت وہت ادننا ُدوھک ایگ ہر اگ پ َپے ۔۔۱۔۔
ਹਤਰ ਰਸੁ ਪੀਵਹੁ ਭਾਈ ॥

ہر رس ویپوہ اھبیئ ۔۔
ਨਾਮੁ ਜਪਹੁ ਨਾਮੋ ਆਰਾਧਹੁ ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਕੀ ਸਰਨਾਈ ॥ ਰਹਾਉ ॥

نام جبہؤ ناوم ا رادھہؤ ُگر ئُؤرے یک رسنایئ ۔۔راہو۔۔

ਤਿਸਤਹ ਪਰਾਪਤਿ ਤਜਸੁ ਧੁਤਰ ਤਲਤਖਆ ਸੋਈ ਪੂਰਨੁ ਭਾਈ ॥

ئِسہہ رپاپپ ِجس د ُھر لک ِھیا وسیئ ئُؤرن اھبیئ ۔۔

ਨਾਨਕ ਕੀ ਬੇਨੰਿੀ ਪਰਭ ਜੀ ਨਾਤਮ ਰਹਾ ਤਲਵ ਲਾਈ ॥੨॥੨੫॥੮੯॥

نی
نانک یک ییبی رپَھب یج نام راہ لِؤ الیئ ۔۔۲۔۔۲۵۔۔۸۹۔۔

ਸੋਰਤਿ ਮਹਲਾ ੫ ॥

وسرھٹ ہلحم ۵۔۔
ਕਰਨ ਕਰਾਵਨ ਹਤਰ ਅੰਿਰਜਾਮੀ ਜਨ ਅਪੁਨੇ ਕੀ ਰਾਖੈ ॥

ک
رکن رکاون ہر ارتناجیم نج اےنپ یک را َھے ۔۔

ਜੈ ਜੈ ਕਾਰੁ ਹੋਿੁ ਜਗ ਭੀਿਤਰ ਸਬਿੁ ਗੁਰੂ ਰਸੁ ਚਾਖੈ ॥੧॥

ک
ےج اکر وہت چگ رتیھب دبس ُگؤ ُرو رس اچ َھے ۔۔۱۔۔
ےجَ َ
ਪਰਭ ਜੀ ਿੇਰੀ ਓਟ ਗੁਸਾਈ ॥

رپَھب یج ریتی اوت ُگسا ٔی ۔۔
ਿੂ ਸਮਰਥੁ ਸਰਤਨ ਕਾ ਿਾਿਾ ਆਿ ਪਹਰ ਿੁਮਹ ਤਧਆਈ ॥ ਰਹਾਉ ॥

ُب
ئُؤ رمسھت رسن اک دانا ا ھٹ رہپ مہھ دایھیئ ۔۔راہو۔۔
ਜੋ ਜਨੁ ਭਜਨੁ ਕਰੇ ਪਰਭ ਿੇਰਾ ਤਿਸੈ ਅੰਿੇਸਾ ਨਾਹੀ ॥

وج نج نجھب رکے رپَھب ریتا ئ ِ َسے ادناسی نایہ ۔۔
ਸਤਿਗੁਰ ਚਰਨ ਲਗੇ ਭਉ ਤਮਤਟਆ ਹਤਰ ਗੁਨ ਗਾਏ ਮਨ ਮਾਹੀ ॥੨॥

ب
سیگؤر رچن ےگل ھؤ مِییا ہر ُگں اگےئ نم امیہ ۔۔۲۔۔
ਸੂਖ ਸਹਜ ਆਨੰਿ ਘਨੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਿੀਆ ਤਿਲਾਸਾ ॥

سہ
سُؤھک ج ا دنن رینھگے سیگؤر دِنا دِالہس ۔۔

ਤਜਤਣ ਘਤਰ ਆਏ ਸੋਭਾ ਸੇਿੀ ਪੂਰਨ ਹੋਈ ਆਸਾ ॥੩॥

ِجں رھگ ا ےئ وساھب َ
سیبی ئُؤرن وہیئ ا سا ۔۔۳۔۔
ਪੂਰਾ ਗੁਰੁ ਪੂਰੀ ਮਤਿ ਜਾ ਕੀ ਪੂਰਨ ਪਰਭ ਕੇ ਕਾਮਾ ॥

ئُؤرا ُگر ئُؤری مت اج یک ئُؤرن رپَھب ےک اکام ۔۔

ਗੁਰ ਚਰਨੀ ਲਾਤਗ ਿਤਰਓ ਭਵ ਸਾਗਰੁ ਜਤਪ ਨਾਨਕ ਹਤਰ ਹਤਰ ਨਾਮਾ ॥੪॥੨੬॥੯੦॥

ب
ُگر رچین الگ رتئؤ َھؤ

سارگ جت نانک ہر ہر ناہم ۔۔۴۔۔۲۶۔۔۹۱۔۔
ਸੋਰਤਿ ਮਹਲਾ ੫ ॥

وسرھٹ ہلحم ۵۔۔
ਭਇਓ ਤਕਰਪਾਲੁ ਿੀਨ ਿੁਖ ਭੰਜਨੁ ਆਪੇ ਸਭ ਤਬਤਧ ਥਾਟੀ ॥

ویھب کِرنال دنی ُدھک نجنھب ا ےپ سیھ نِدھ اھتیٹ ۔۔

ਤਖਨ ਮਤਹ ਰਾਤਖ ਲੀਓ ਜਨੁ ਅਪੁਨਾ ਗੁਰ ਪੂਰੈ ਬੇੜੀ ਕਾਟੀ ॥੧॥

ک
ھِں ہہم راھک ویل نج اانپ ُگر ئُؤ َرے نتَری اکیٹ ۔۔۱۔۔
ਮੇਰੇ ਮਨ ਗੁਰ ਗੋਤਵੰਿੁ ਸਿ ਤਧਆਈਐ ॥

ریمے نم ُگر وگوِدن دص دایھ نیپے َ۔۔

ਸਗਲ ਕਲੇਸ ਤਮਟਤਹ ਇਸੁ ਿਨ ਿੇ ਮਨ ਤਚੰਤਿਆ ਿਲੁ ਪਾਈਐ ॥ ਰਹਾਉ ॥

لگس کلیس مِبہ ِہ اس نت ےت نم ِجیدنا لھپ نا پپَے ۔۔راہو۔۔
ਜੀਅ ਜੰਿ ਜਾ ਕੇ ਸਤਭ ਕੀਨੇ ਪਰਭੁ ਊਚਾ ਅਗਮ ਅਪਾਰਾ ॥

یج جپت اج ےک سیھ کیپے رپَھب اُواچ امگ انارا ۔۔

ਸਾਧਸੰਤਗ ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਤਧਆਇਆ ਮੁਖ ਊਜਲ ਭਏ ਿਰਬਾਰਾ ॥੨॥੨੭॥੯੧॥

سادھسیگ نانک نام دایھنا مُکھ اُولج ےئھب درنارا ۔۔۲۔۔۲۷۔۔۹۱۔۔
ਸੋਰਤਿ ਮਹਲਾ ੫ ॥

وسرھٹ ہلحم ۵۔۔
ਤਸਮਰਉ ਅਪੁਨਾ ਸਾਂਈ ॥

ِسمرو اانپ سایئن ۔۔

ਤਿਨਸੁ ਰੈਤਨ ਸਿ ਤਧਆਈ ॥

دِسن َرنی دص دایھیئ ۔۔
ਹਾਥ ਿੇਇ ਤਜਤਨ ਰਾਖੇ ॥

اہھت دےئ ِجں راےھک ۔۔
ਹਤਰ ਨਾਮ ਮਹਾ ਰਸ ਚਾਖੇ ॥੧॥

ہر نام اہم رس اچےھک ۔۔۱۔۔
ਅਪਨੇ ਗੁਰ ਊਪਤਰ ਕੁਰਬਾਨੁ ॥

اےنپ ُگر اُورپ قُرنان ۔۔

ਭਏ ਤਕਰਪਾਲ ਪੂਰਨ ਪਰਭ ਿਾਿੇ ਜੀਅ ਹੋਏ ਤਮਹਰਵਾਨ ॥ ਰਹਾਉ ॥

ےئھب کِرنال ئُؤرن رپَھب داےت یج وہےئ رہموان ۔۔راہو۔۔
ਨਾਨਕ ਜਨ ਸਰਨਾਈ ॥

نانک نج رسنایئ ۔۔
ਤਜਤਨ ਪੂਰਨ ਪੈਜ ਰਖਾਈ ॥

پب
ِجں ئُؤرن َ ج راھکیئ ۔۔
ਸਗਲੇ ਿੂਖ ਤਮਟਾਈ ॥

ےلگس ُدوھک مِیایئ ۔۔
ਸੁਖੁ ਭੁੰਚਹੁ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ॥੨॥੨੮॥੯੨॥

ب
ب
ھ
ُ
ج
ُسکھ ہؤ ریمے اھبیئ ۔۔۲۔۔۲۸۔۔۹۲۔۔
ਸੋਰਤਿ ਮਹਲਾ ੫ ॥

وسرھٹ ہلحم ۵۔۔

ਸੁਨਹੁ ਤਬਨੰਿੀ ਿਾਕੁਰ ਮੇਰੇ ਜੀਅ ਜੰਿ ਿੇਰੇ ਧਾਰੇ ॥

پ
ُسبہؤ ِییبی اھٹ ُکر ریمے یج جپت ریتے داھرے ۔۔
ਰਾਖੁ ਪੈਜ ਨਾਮ ਅਪੁਨੇ ਕੀ ਕਰਨ ਕਰਾਵਨਹਾਰੇ ॥੧॥

پب
راھک َ ج نام اےنپ یک رکن رکاواہنرے ۔۔۱۔۔
ਪਰਭ ਜੀਉ ਖਸਮਾਨਾ ਕਤਰ ਤਪਆਰੇ ॥

ک
رپَھب جپؤ ھسمانا رک ایپرے ۔۔
ਬੁਰੇ ਭਲੇ ਹਮ ਥਾਰੇ ॥ ਰਹਾਉ ॥

ُپرے ےلھب مہ اھترے ۔۔راہو۔۔
ਸੁਣੀ ਪੁਕਾਰ ਸਮਰਥ ਸੁਆਮੀ ਬੰਧਨ ਕਾਤਟ ਸਵਾਰੇ ॥

ُسبی ئُکار رمسھت سُؤا یم دنبنھ اکت وسارے ۔۔

ਪਤਹਤਰ ਤਸਰਪਾਉ ਸੇਵਕ ਜਨ ਮੇਲੇ ਨਾਨਕ ਪਰਗਟ ਪਹਾਰੇ ॥੨॥੨੯॥੯੩॥

رہپ سِرناو ویسک نج م َیلے نانک رپَگپ اہپرے ۔۔۲۔۔۲۹۔۔۹۳۔۔
ਸੋਰਤਿ ਮਹਲਾ ੫ ॥

وسرھٹ ہلحم ۵۔۔
ਜੀਅ ਜੰਿ ਸਤਭ ਵਤਸ ਕਤਰ ਿੀਨੇ ਸੇਵਕ ਸਤਭ ਿਰਬਾਰੇ ॥

یج جپت سیھ وس رک دےنی ویسک سیھ درنارے ۔۔
ਅੰਗੀਕਾਰੁ ਕੀਓ ਪਰਭ ਅਪੁਨੇ ਭਵ ਤਨਤਧ ਪਾਤਰ ਉਿਾਰੇ ॥੧॥

ب
انگپکار کپؤ رپَھب اےنپ َھؤ ن ِدھ نار اُنارے ۔۔۱۔۔
ਸੰਿਨ ਕੇ ਕਾਰਜ ਸਗਲ ਸਵਾਰੇ ॥

س
ییں ےک اکرچ لگس وسارے ۔۔

ਿੀਨ ਿਇਆਲ ਤਿਪਾਲ ਤਿਪਾ ਤਨਤਧ ਪੂਰਨ ਖਸਮ ਹਮਾਰੇ ॥ ਰਹਾਉ ॥

دنی دنال کِرنال کِرنا ن ِدھ ئُؤرن

کھ س

م امہرے ۔۔راہو۔۔

ਆਉ ਬੈਿੁ ਆਿਰੁ ਸਭ ਥਾਈ ਊਨ ਨ ਕਿਹੂੰ ਬਾਿਾ ॥

ا و نیبھ ا در سیھ اھتیئ اُون ہن کب ُہؤن نانا ۔۔

ਭਗਤਿ ਤਸਰਪਾਉ ਿੀਓ ਜਨ ਅਪੁਨੇ ਪਰਿਾਪੁ ਨਾਨਕ ਪਰਭ ਜਾਿਾ ॥੨॥੩੦॥੯੪॥

تگھب سِرناو دئؤ نج اےنپ رپَنات نانک رپَھب اجنا ۔۔۲۔۔۳۱۔۔۹۴۔۔
ਸੋਰਤਿ ਮਹਲਾ ੯

وسرھٹ ہلحم ۹
ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪਰਸਾਤਿ ॥

اِک اواکنر سیگؤر رپساد ۔۔
ਰੇ ਮਨ ਰਾਮ ਤਸਉ ਕਤਰ ਪਰੀਤਿ ॥

رے نم رام سِیؤ رک رپپپ ۔۔
ਸਰਵਨ ਗੋਤਬੰਿ ਗੁਨੁ ਸੁਨਉ ਅਰੁ ਗਾਉ ਰਸਨਾ ਗੀਤਿ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

رسَون وگپِید ُگں ُسیؤ ار اگو رانس تیگ ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਕਤਰ ਸਾਧਸੰਗਤਿ ਤਸਮਰੁ ਮਾਧੋ ਹੋਤਹ ਪਤਿਿ ਪੁਨੀਿ ॥

رک سادھسیگت ِسمر امدوھ وہہِ پپِت ُنیپت ۔۔

ਕਾਲੁ ਤਬਆਲੁ ਤਜਉ ਪਤਰਓ ਿੋਲੈ ਮੁਖੁ ਪਸਾਰੇ ਮੀਿ ॥੧॥

اکل ایبل ِج ٔپؤ رپوی دو لَے مُکھ ئسارے تیم ۔۔۱۔۔

ਆਜੁ ਕਾਤਲ ਿੁਤਨ ਿੋਤਹ ਗਰਤਸ ਹੈ ਸਮਤਝ ਰਾਖਉ ਚੀਤਿ ॥

ب
ک
ا چ اکل ُھں وتہِ رگس ےہَ ھجمس را ھؤ جپت ۔۔

ਕਹੈ ਨਾਨਕੁ ਰਾਮੁ ਭਤਜ ਲੈ ਜਾਿੁ ਅਉਸਰੁ ਬੀਿ ॥੨॥੧॥

ےہکَ نانک رام جھب لَے اجت اورس تیب ۔۔۲۔۔۱۔۔
ਸੋਰਤਿ ਮਹਲਾ ੯ ॥

وسرھٹ ہلحم ۹۔۔
ਮਨ ਕੀ ਮਨ ਹੀ ਮਾਤਹ ਰਹੀ ॥

نم یک نم یہ امہِ ریہ ۔۔
ਨਾ ਹਤਰ ਭਜੇ ਨ ਿੀਰਥ ਸੇਵੇ ਚੋਟੀ ਕਾਤਲ ਗਹੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ہن ہر ےجھب ہن ریتھت ویسے وچیٹ اکل یہگ ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਿਾਰਾ ਮੀਿ ਪੂਿ ਰਥ ਸੰਪਤਿ ਧਨ ਪੂਰਨ ਸਭ ਮਹੀ ॥

دارا تیم ئُؤت رھت سیپت دنھ ئُؤرن سیھ یہم ۔۔
ਅਵਰ ਸਗਲ ਤਮਤਥਆ ਏ ਜਾਨਉ ਭਜਨੁ ਰਾਮੁ ਕੋ ਸਹੀ ॥੧॥

ص
ا َور لگس مِبھیا اے اجئؤ نجھب رام وک جی ۔۔۱۔۔

ਤਿਰਿ ਤਿਰਿ ਬਹੁਿੇ ਜੁਗ ਹਾਤਰਓ ਮਾਨਸ ਿੇਹ ਲਹੀ ॥

ب
ب
ھِرت ھِرت ب ُہپے چگ اہرِوی امسن دہہی لہی ۔۔

ਨਾਨਕ ਕਹਿ ਤਮਲਨ ਕੀ ਬਰੀਆ ਤਸਮਰਿ ਕਹਾ ਨਹੀ ॥੨॥੨॥

نانک کہت مل ِں یک پرِنا ِسمرت اہک یہن ۔۔۲۔۔۲۔۔
ਸੋਰਤਿ ਮਹਲਾ ੯ ॥

وسرھٹ ہلحم ۹۔۔
ਮਨ ਰੇ ਕਉਨੁ ਕੁਮਤਿ ਿੈ ਲੀਨੀ ॥

نم رے کؤن ُک َمت ئَے ینیل ۔۔

ਪਰ ਿਾਰਾ ਤਨੰਤਿਆ ਰਸ ਰਤਚਓ ਰਾਮ ਭਗਤਿ ਨਤਹ ਕੀਨੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

رپ دارا پ ِیدنا رس رج ٔپؤ رام تگھب ہنِ کیبی ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਮੁਕਤਿ ਪੰਥੁ ਜਾਤਨਓ ਿੈ ਨਾਹਤਨ ਧਨ ਜੋਰਨ ਕਉ ਧਾਇਆ ॥

مُکت ھتنپ اجوین ئَے نانہ دنھ وجرن کؤ داھنا ۔۔

ਅੰਤਿ ਸੰਗ ਕਾਹੂ ਨਹੀ ਿੀਨਾ ਤਬਰਥਾ ਆਪੁ ਬੰਧਾਇਆ ॥੧॥

اپپ گنس اک ُہؤ یہن دِانی پِراھت ا ت دنباھنا ۔۔۱۔۔

ਨਾ ਹਤਰ ਭਤਜਓ ਨ ਗੁਰ ਜਨੁ ਸੇਤਵਓ ਨਹ ਉਪਤਜਓ ਕਛੁ ਤਗਆਨਾ ॥

ُ ِب
ہ بھ
ُ
گ
چ
چ
پ
پ
گ
ہن ر ٔؤ ہن ر نج ویسِوی ہن ا ٔؤ ھچک ِیانا ۔۔

ਘਟ ਹੀ ਮਾਤਹ ਤਨਰੰਜਨੁ ਿੇਰੈ ਿੈ ਖੋਜਿ ਉਤਿਆਨਾ ॥੨॥

ٹھگ یہ امہِ پِرنجن ریتَے ئَے وھکجت اُدنانا ۔۔۲۔۔
ਬਹੁਿੁ ਜਨਮ ਭਰਮਿ ਿੈ ਹਾਤਰਓ ਅਸਤਥਰ ਮਤਿ ਨਹੀ ਪਾਈ ॥

سب
تہب منج رھبمت ئَے اہرِوی ا ِھر مت یہن نایئ ۔۔

ਮਾਨਸ ਿੇਹ ਪਾਇ ਪਿ ਹਤਰ ਭਜੁ ਨਾਨਕ ਬਾਿ ਬਿਾਈ ॥੩॥੩॥

امسن دہہی ناۓ ند ہر جھب نانک نات اتبیئ ۔۔۳۔۔۳۔۔
ਸੋਰਤਿ ਮਹਲਾ ੯ ॥

وسرھٹ ہلحم ۹۔۔
ਮਨ ਰੇ ਪਰਭ ਕੀ ਸਰਤਨ ਤਬਚਾਰੋ ॥

نم رے رپَھب یک رسن ِبچارو ۔۔
ਤਜਹ ਤਸਮਰਿ ਗਨਕਾ ਸੀ ਉਧਰੀ ਿਾ ਕੋ ਜਸੁ ਉਰ ਧਾਰੋ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ہج ِسمرت گپکا یس اُدرھی نا وک سج اُر داھرو ۔۔۱۔۔راہو۔۔

ਅਟਲ ਭਇਓ ਧੂਅ ਜਾ ਕੈ ਤਸਮਰਤਨ ਅਰੁ ਤਨਰਭੈ ਪਿੁ ਪਾਇਆ ॥

ب
انل ویھب درھٔ اج ےکَ ِسمرن ار پِر َھے ند نانا ۔۔

ਿੁਖ ਹਰਿਾ ਇਹ ਤਬਤਧ ਕੋ ਸੁਆਮੀ ਿੈ ਕਾਹੇ ਤਬਸਰਾਇਆ ॥੧॥

ُدھک ہرنا اہہی نِدھ وک سُؤا یم ئَے اکےہ ِئسرانا ۔۔۱۔۔

ਜਬ ਹੀ ਸਰਤਨ ਗਹੀ ਤਕਰਪਾ ਤਨਤਧ ਗਜ ਗਰਾਹ ਿੇ ਛੂਟਾ ॥

چ
جت یہ رسن یہگ کِرنا ن ِدھ جگ رگاہ ےت ُھؤنا ۔۔

ਮਹਮਾ ਨਾਮ ਕਹਾ ਲਉ ਬਰਨਉ ਰਾਮ ਕਹਿ ਬੰਧਨ ਤਿਹ ਿੂਟਾ ॥੨॥

امہم نام اہک لؤ پرئؤ رام کہت دنبنھ ہت ئُؤنا ۔۔۲۔۔
ਅਜਾਮਲੁ ਪਾਪੀ ਜਗੁ ਜਾਨੇ ਤਨਮਖ ਮਾਤਹ ਤਨਸਿਾਰਾ ॥

ب
ااجلم نایپ چگ اجےن ِمکھ امہِ ئِسیارا ۔۔

ਨਾਨਕ ਕਹਿ ਚੇਿ ਤਚੰਿਾਮਤਨ ਿੈ ਭੀ ਉਿਰਤਹ ਪਾਰਾ ॥੩॥੪॥

نانک کہت ج َپت ِچییانم ئَے یھب اُرتہِ نارا ۔۔۳۔۔۴۔۔
ਸੋਰਤਿ ਮਹਲਾ ੯ ॥

وسرھٹ ہلحم ۹۔۔
ਪਰਾਨੀ ਕਉਨੁ ਉਪਾਉ ਕਰੈ ॥

رپاین کؤن اُناو رکَے ۔۔
ਜਾ ਿੇ ਭਗਤਿ ਰਾਮ ਕੀ ਪਾਵੈ ਜਮ ਕੋ ਿਰਾਸੁ ਹਰੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

اج ےت تگھب رام یک نا َوے مج وک رتاس ہ َرے ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਕਉਨੁ ਕਰਮ ਤਬਤਿਆ ਕਹੁ ਕੈਸੀ ਧਰਮੁ ਕਉਨੁ ਿੁਤਨ ਕਰਈ ॥

ب
کؤن رکم نِدنا وہک َ
کیسی درھم کؤن ُھں رکیئ ۔۔

ਕਉਨੁ ਨਾਮੁ ਗੁਰ ਜਾ ਕੈ ਤਸਮਰੈ ਭਵ ਸਾਗਰ ਕਉ ਿਰਈ ॥੧॥

ب
کؤن نام ُگر اج ےکَ ِسم َرے َھؤ

سارگ کؤ رتیئ ۔۔۱۔۔

ਕਲ ਮੈ ਏਕੁ ਨਾਮੁ ਤਕਰਪਾ ਤਨਤਧ ਜਾਤਹ ਜਪੈ ਗਤਿ ਪਾਵੈ ॥

لک م َے انک نام کِرنا ن ِدھ اجہِ جپَے گپ نا َوے ۔۔

ਅਉਰ ਧਰਮ ਿਾ ਕੈ ਸਮ ਨਾਹਤਨ ਇਹ ਤਬਤਧ ਬੇਿੁ ਬਿਾਵੈ ॥੨॥

اتبوے ۔۔۲۔۔
اور درھم نا َ
ےک مس نانہ اہہی نِدھ دیب َ
ਸੁਖੁ ਿੁਖੁ ਰਹਿ ਸਿਾ ਤਨਰਲੇਪੀ ਜਾ ਕਉ ਕਹਿ ਗੁਸਾਈ ॥

ُسکھ ُدھک رہت دسا پِریپیل اج کؤ کہت ُگسا ٔی ۔۔

ਸੋ ਿੁਮ ਹੀ ਮਤਹ ਬਸੈ ਤਨਰੰਿਤਰ ਨਾਨਕ ਿਰਪਤਨ ਤਨਆਈ ॥੩॥੫॥

ُب
وس م یہ ہہم ئ َسے پِررتن نانک درنپ اینیئ ۔۔۳۔۔۵۔۔
ਸੋਰਤਿ ਮਹਲਾ ੯ ॥

وسرھٹ ہلحم ۹۔۔
ਮਾਈ ਮੈ ਤਕਤਹ ਤਬਤਧ ਲਖਉ ਗੁਸਾਈ ॥

لک
امیئ م َے ہکِ نِدھ ھؤ ُگسا ٔی ۔۔

ਮਹਾ ਮੋਹ ਅਤਗਆਤਨ ਤਿਮਤਰ ਮੋ ਮਨੁ ਰਤਹਓ ਉਰਝਾਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

اہم ومہ اایگن ِبمر وم نم رویہ اُراھجیئ ۔۔۱۔۔راہو۔۔

ਸਗਲ ਜਨਮ ਭਰਮ ਹੀ ਭਰਮ ਖੋਇਓ ਨਹ ਅਸਤਥਰੁ ਮਤਿ ਪਾਈ ॥

سب
لگس منج رھبم یہ رھبم وھکویئ ہن ا ِھر مت نایئ ۔۔

ਤਬਤਖਆਸਕਿ ਰਤਹਓ ਤਨਸ ਬਾਸੁਰ ਨਹ ਛੂਟੀ ਅਧਮਾਈ ॥੧॥

چ
نِکھیاتکس رویہ ئِس نا ُسر ہن ُھؤیٹ ادھمایئ ۔۔۱۔۔

ਸਾਧਸੰਗੁ ਕਬਹੂ ਨਹੀ ਕੀਨਾ ਨਹ ਕੀਰਤਿ ਪਰਭ ਗਾਈ ॥

سادھسیگ کب ُہؤ یہن انیک ہن ریکت رپَھب اگیئ ۔۔

ਜਨ ਨਾਨਕ ਮੈ ਨਾਤਹ ਕੋਊ ਗੁਨੁ ਰਾਤਖ ਲੇਹੁ ਸਰਨਾਈ ॥੨॥੬॥

وکو ُگں راھک وہیل رسنایئ ۔۔۲۔۔۶۔۔
نج نانک م َے ناہِ ُ
ਸੋਰਤਿ ਮਹਲਾ ੯ ॥

وسرھٹ ہلحم ۹۔۔
ਮਾਈ ਮਨੁ ਮੇਰੋ ਬਤਸ ਨਾਤਹ ॥

امیئ نم ریمو سب ناہِ۔۔
ਤਨਸ ਬਾਸੁਰ ਤਬਤਖਅਨ ਕਉ ਧਾਵਿ ਤਕਤਹ ਤਬਤਧ ਰੋਕਉ ਿਾਤਹ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

نِک
ھ
ی
ی
ک
ہک نِدھ رووک ناہِ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ئِس نا ُسر ں ؤ داھوت ِ
ਬੇਿ ਪੁਰਾਨ ਤਸਤਮਰਤਿ ਕੇ ਮਿ ਸੁਤਨ ਤਨਮਖ ਨ ਹੀਏ ਬਸਾਵੈ ॥

دیب پران ِسمرت ےک مت ُسں ب ِ
م
ک
ہ
ی
پ
اسبوے ۔۔
ے
ہن
ھ
ُ
َ
ਪਰ ਧਨ ਪਰ ਿਾਰਾ ਤਸਉ ਰਤਚਓ ਤਬਰਥਾ ਜਨਮੁ ਤਸਰਾਵੈ ॥੧॥

رپ دنھ رپ دارا سِیؤ رج ٔپؤ پِراھت منج سِرا َوے ۔۔۱۔۔

ਮਤਿ ਮਾਇਆ ਕੈ ਭਇਓ ਬਾਵਰੋ ਸੂਝਿ ਨਹ ਕਛੁ ਤਗਆਨਾ ॥

ب
ےک ھ ٔپؤ
دم امنا َ

ناورو سُؤچھت ہن ھچک گ ِیانا ۔۔

ਘਟ ਹੀ ਭੀਿਤਰ ਬਸਿ ਤਨਰੰਜਨੁ ਿਾ ਕੋ ਮਰਮੁ ਨ ਜਾਨਾ ॥੨॥

ٹھگ یہ رتیھب تسب پِرنجن نا وک رمم ہن اجنا ۔۔۲۔۔

ਜਬ ਹੀ ਸਰਤਨ ਸਾਧ ਕੀ ਆਇਓ ਿੁਰਮਤਿ ਸਗਲ ਤਬਨਾਸੀ ॥

جت یہ رسن سادھ یک ا ویئ ُدرمت لگس پِیایس ۔۔

ਿਬ ਨਾਨਕ ਚੇਤਿਓ ਤਚੰਿਾਮਤਨ ਕਾਟੀ ਜਮ ਕੀ ਿਾਸੀ ॥੩॥੭॥

پپ نانک چییپؤ ِچییانم اکیٹ مج یک اھپیس ۔۔۳۔۔۷۔۔
ਸੋਰਤਿ ਮਹਲਾ ੯ ॥

وسرھٹ ہلحم ۹۔۔
ਰੇ ਨਰ ਇਹ ਸਾਚੀ ਜੀਅ ਧਾਤਰ ॥

رے رن اہہی سایچ یج داھر ۔۔
ਸਗਲ ਜਗਿੁ ਹੈ ਜੈਸੇ ਸੁਪਨਾ ਤਬਨਸਿ ਲਗਿ ਨ ਬਾਰ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

لگس تگج ےہَ ےسیج ُسییا نِیست تگل ہن نار ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਬਾਰੂ ਭੀਤਿ ਬਨਾਈ ਰਤਚ ਪਤਚ ਰਹਿ ਨਹੀ ਤਿਨ ਚਾਤਰ ॥

نا ُرو تیھب انبیئ رچ چپ رہت یہن دِن اچر ۔۔
ਿੈਸੇ ਹੀ ਇਹ ਸੁਖ ਮਾਇਆ ਕੇ ਉਰਤਝਓ ਕਹਾ ਗਵਾਰ ॥੧॥

چ
َنیسے یہ اہہی ُسکھ امنا ےک اُر ِ ھپؤ اہک وگار ۔۔۱۔۔

ਅਜਹੂ ਸਮਤਝ ਕਛੁ ਤਬਗਤਰਓ ਨਾਤਹਤਨ ਭਤਜ ਲੇ ਨਾਮੁ ਮੁਰਾਤਰ ॥

اچہ ُؤ ھجمس ھچک نِگرویٔ نا ِہں جھب ےل نام مُرار ۔۔

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਤਨਜ ਮਿੁ ਸਾਧਨ ਕਉ ਭਾਤਖਓ ਿੋਤਹ ਪੁਕਾਤਰ ॥੨॥੮॥

ک ک
ِب
ھ
پ
م
وہک نانک ج ت سادنھ ؤ اھب ٔؤ

وتہِ ئُکار ۔۔۲۔۔۸۔۔
ਸੋਰਤਿ ਮਹਲਾ ੯ ॥

وسرھٹ ہلحم ۹۔۔
ਇਹ ਜਤਗ ਮੀਿੁ ਨ ਿੇਤਖਓ ਕੋਈ ॥

اہہی چگ تیم ہن دویھکی وکیئ ۔۔

ਸਗਲ ਜਗਿੁ ਅਪਨੈ ਸੁਤਖ ਲਾਤਗਓ ਿੁਖ ਮੈ ਸੰਤਗ ਨ ਹੋਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ےنپ ُسکھ الگِپؤٔ ُدھک م َے گنس ہن وہیئ ۔۔۱۔۔راہو۔۔
لگس تگج ا َ
ਿਾਰਾ ਮੀਿ ਪੂਿ ਸਨਬੰਧੀ ਸਗਰੇ ਧਨ ਤਸਉ ਲਾਗੇ ॥

دارا تیم ئُؤت سیییدیھ رگسے دنھ سِیؤ الےگ ۔۔
ਜਬ ਹੀ ਤਨਰਧਨ ਿੇਤਖਓ ਨਰ ਕਉ ਸੰਗੁ ਛਾਤਿ ਸਭ ਭਾਗੇ ॥੧॥

نک
جت یہ پِردنھ د ھ ٔپؤ رن کؤ گنس اھچد سیھ اھبےگ ۔۔۱۔۔
ਕਹੈਂਉ ਕਹਾ ਤਯਆ ਮਨ ਬਉਰੇ ਕਉ ਇਨ ਤਸਉ ਨੇਹੁ ਲਗਾਇਓ ॥

کہپؤ اہک پِیا نم ئؤرے کؤ ان سِیؤ پبہؤ اگلویئ ۔۔

ਿੀਨਾ ਨਾਥ ਸਕਲ ਭੈ ਭੰਜਨ ਜਸੁ ਿਾ ਕੋ ਤਬਸਰਾਇਓ ॥੨॥

ب
دِانی ناھت لکس َھے نجنھب سج نا وک ِئسراویئ ۔۔۲۔۔

ਸੁਆਨ ਪੂਛ ਤਜਉ ਭਇਓ ਨ ਸੂਧਉ ਬਹੁਿੁ ਜਿਨੁ ਮੈ ਕੀਨਉ ॥

ب
سُؤا ن ئُؤھچ ویج ھ ٔپؤ ہن سُؤدھؤ تہب نتج م َے کیپؤ ۔۔

ਨਾਨਕ ਲਾਜ ਤਬਰਿ ਕੀ ਰਾਖਹੁ ਨਾਮੁ ਿੁਹਾਰਉ ਲੀਨਉ ॥੩॥੯॥

ک
نانک الچ پِرد یک را ھہؤ نام ُبہارو ونیل ۔۔۳۔۔۹۔۔
ਸੋਰਤਿ ਮਹਲਾ ੯ ॥

وسرھٹ ہلحم ۹۔۔
ਮਨ ਰੇ ਗਤਹਓ ਨ ਗੁਰ ਉਪਿੇਸੁ ॥

نم رے گہپؤ ہن ُگر ا ُندسی ۔۔
ਕਹਾ ਭਇਓ ਜਉ ਮੂਿੁ ਮੁਿਾਇਓ ਭਗਵਉ ਕੀਨੋ ਭੇਸੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ب
اہک ھ ٔپؤ جؤ مُؤد مُداویئ وگھبو ونیک سیھب ۔۔۱۔۔راہو۔۔

ਸਾਚ ਛਾਤਿ ਕੈ ਝੂਿਹ ਲਾਤਗਓ ਜਨਮੁ ਅਕਾਰਥੁ ਖੋਇਓ ॥

چ
ےک ُھؤبھہ الویگ منج ااکرھت وھکویئ ۔۔
ساچ اھچد َ

ਕਤਰ ਪਰਪੰਚ ਉਿਰ ਤਨਜ ਪੋਤਖਓ ਪਸੁ ਕੀ ਤਨਆਈ ਸੋਇਓ ॥੧॥

ِب ک
پب
رک رپ ج اُدر ج وپ ھپؤ سپ یک اینیئ وسویئ ۔۔۱۔۔

ਰਾਮ ਭਜਨ ਕੀ ਗਤਿ ਨਹੀ ਜਾਨੀ ਮਾਇਆ ਹਾਤਥ ਤਬਕਾਨਾ ॥

رام نجھب یک گپ یہن اجین امنا اہھت ِئکانا ۔۔
ਉਰਤਝ ਰਤਹਓ ਤਬਤਖਅਨ ਸੰਤਗ ਬਉਰਾ ਨਾਮੁ ਰਿਨੁ ਤਬਸਰਾਨਾ ॥੨॥

نِک
ھ
ی
ی
ئ
ئ
س
ویہ ں گنس ؤرا نام رنت ِ رانا ۔۔۲۔۔
اُرھج ر ٔ

ਰਤਹਓ ਅਚੇਿੁ ਨ ਚੇਤਿਓ ਗੋਤਬੰਿ ਤਬਰਥਾ ਅਉਧ ਤਸਰਾਨੀ ॥

رہ ٔپؤ ا َجپت ہن چییپؤ وگپِید پِراھت اودھ سِراین ۔۔

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਹਤਰ ਤਬਰਿੁ ਪਛਾਨਉ ਭੂਲੇ ਸਿਾ ਪਰਾਨੀ ॥੩॥੧੦॥

ب
وہک نانک ہر پِرد اھچپئؤ ُھؤےل دسا رپاین ۔۔۳۔۔۱۱۔۔
ਸੋਰਤਿ ਮਹਲਾ ੯ ॥

وسرھٹ ہلحم ۹۔۔
ਜੋ ਨਰੁ ਿੁਖ ਮੈ ਿੁਖੁ ਨਹੀ ਮਾਨੈ ॥

وج رن ُدھک م َے ُدھک یہن ام ئَے ۔۔
ਸੁਖ ਸਨੇਹੁ ਅਰੁ ਭੈ ਨਹੀ ਜਾ ਕੈ ਕੰਚਨ ਮਾਟੀ ਮਾਨੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ب
ُسکھ سیبہؤ ار َھے

ےک نچنک امیٹ ام ئَے ۔۔۱۔۔راہو۔۔
یہن اج َ

ਨਹ ਤਨੰਤਿਆ ਨਹ ਉਸਿਤਿ ਜਾ ਕੈ ਲੋਭੁ ਮੋਹੁ ਅਤਭਮਾਨਾ ॥

ب
ہن پ ِیدنا ہن اُسیت اج ےکَ ولھب ومہ ا ھبمانا ۔۔

ਹਰਖ ਸੋਗ ਿੇ ਰਹੈ ਤਨਆਰਉ ਨਾਤਹ ਮਾਨ ਅਪਮਾਨਾ ॥੧॥

ہرھک وسگ ےت ر َہے اینرو ناہِ امن اامپنا ۔۔۱۔۔

ਆਸਾ ਮਨਸਾ ਸਗਲ ਤਿਆਗੈ ਜਗ ਿੇ ਰਹੈ ਤਨਰਾਸਾ ॥

ا سا اسنم لگس ایتےگَ چگ ےت ر َہے پِراسا ۔۔

ਕਾਮੁ ਿੋਧੁ ਤਜਹ ਪਰਸੈ ਨਾਹਤਨ ਤਿਹ ਘਤਟ ਬਰਹਮੁ ਤਨਵਾਸਾ ॥੨॥

اکم رکودھ ہج رپ سَے نانہ بِہہ ٹھگ پرمہ ئِؤاسا ۔۔۲۔۔

ਗੁਰ ਤਕਰਪਾ ਤਜਹ ਨਰ ਕਉ ਕੀਨੀ ਤਿਹ ਇਹ ਜੁਗਤਿ ਪਛਾਨੀ ॥

ُگر کِرنا ِچہہ رن کؤ کیبی ہت اہہی ُچگت اھچپین ۔۔

ਨਾਨਕ ਲੀਨ ਭਇਓ ਗੋਤਬੰਿ ਤਸਉ ਤਜਉ ਪਾਨੀ ਸੰਤਗ ਪਾਨੀ ॥੩॥੧੧॥

نانک لِیں ویھب وگپِید سِیؤ ج ٔپؤ ناین گنس ناین ۔۔۳۔۔۱۱۔۔
ਸੋਰਤਿ ਮਹਲਾ ੯ ॥

وسرھٹ ہلحم ۹۔۔
ਪਰੀਿਮ ਜਾਤਨ ਲੇਹੁ ਮਨ ਮਾਹੀ ॥

رپمتی اجن وہیل نم امیہ ۔۔
ਅਪਨੇ ਸੁਖ ਤਸਉ ਹੀ ਜਗੁ ਿਾਂਤਧਓ ਕੋ ਕਾਹੂ ਕੋ ਨਾਹੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

اےنپ ُسکھ سِیؤ یہ چگ اھپدنھپؤ وک اک ُہؤ وک نایہ ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਸੁਖ ਮੈ ਆਤਨ ਬਹੁਿੁ ਤਮਤਲ ਬੈਿਿ ਰਹਿ ਚਹੂ ਤਿਤਸ ਘੇਰੈ ॥

گ
ُسکھ م َے ا ن تہب مِل نیبھت رہت چ ُہؤ دِس ھت َرے ۔۔
ਤਬਪਤਿ ਪਰੀ ਸਭ ਹੀ ਸੰਗੁ ਛਾਤਿਿ ਕੋਊ ਨ ਆਵਿ ਨੇਰੈ ॥੧॥

وکو ہن ا وت رینَے ۔۔۱۔۔
پِپت رپی سیھ یہ گنس اھچدِت ُ

ਘਰ ਕੀ ਨਾਤਰ ਬਹੁਿੁ ਤਹਿੁ ਜਾ ਤਸਉ ਸਿਾ ਰਹਿ ਸੰਗ ਲਾਗੀ ॥

رھگ یک نار تہب ِہت اج سِیؤ دسا رہت گنس الیگ ۔۔

ਜਬ ਹੀ ਹੰਸ ਿਜੀ ਇਹ ਕਾਂਇਆ ਪਰੇਿ ਪਰੇਿ ਕਤਰ ਭਾਗੀ ॥੨॥

جت یہ سنہ یجت اہہی اکاین رپ َپپ رپ َپپ رک اھبیگ ۔۔۲۔۔
ਇਹ ਤਬਤਧ ਕੋ ਤਬਉਹਾਰੁ ਬਤਨਓ ਹੈ ਜਾ ਤਸਉ ਨੇਹੁ ਲਗਾਇਓ ॥

ےہ اج سِیؤ پبہؤ اگلویئ ۔۔
اہہی نِدھ وک ویباہر نیپؤ َ

ਅੰਿ ਬਾਰ ਨਾਨਕ ਤਬਨੁ ਹਤਰ ਜੀ ਕੋਊ ਕਾਤਮ ਨ ਆਇਓ ॥੩॥੧੨॥੧੩੯॥

پ
وکو اکم ہن ا ویئ ۔۔۳۔۔۱۲۔۔۱۳۹۔۔
اپپ نار نانک ِں ہر یج ُ
ਸੋਰਤਿ ਮਹਲਾ ੧ ਘਰੁ ੧ ਅਸਟਪਿੀਆ ਚਉਿੁਕੀ

وسرھٹ ہلحم  ۱رھگ  ۱اسییدنا جؤ ُنکی
ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪਰਸਾਤਿ ॥

اِک اواکنر سیگؤر رپساد ۔۔
ਿੁਤਬਧਾ ਨ ਪੜਉ ਹਤਰ ਤਬਨੁ ਹੋਰੁ ਨ ਪੂਜਉ ਮੜੈ ਮਸਾਤਣ ਨ ਜਾਈ ॥

ُددباھ ہن ڑپو ہر پِں وہر ہن ئُؤجؤ م َرے اسمن ہن اجیئ ۔۔
ਤਿਰਸਨਾ ਰਾਤਚ ਨ ਪਰ ਘਤਰ ਜਾਵਾ ਤਿਰਸਨਾ ਨਾਤਮ ਬੁਝਾਈ ॥

ب
رتِانس راچ ہن رپ رھگ اجوا رتِانس نام ُجھایئ ۔۔

ਘਰ ਭੀਿਤਰ ਘਰੁ ਗੁਰੂ ਤਿਖਾਇਆ ਸਹਤਜ ਰਿੇ ਮਨ ਭਾਈ ॥

سہ
رھگ رتیھب رھگ ُگؤ ُرو دِاھکنا ج رےت نم اھبیئ ۔۔

ਿੂ ਆਪੇ ਿਾਨਾ ਆਪੇ ਬੀਨਾ ਿੂ ਿੇਵਤਹ ਮਤਿ ਸਾਈ ॥੧॥

ئُؤ ا ےپ دانا ا ےپ نِییا ئُؤ دویہِ مت سایئ ۔۔۱۔۔

ਮਨੁ ਬੈਰਾਤਗ ਰਿਉ ਬੈਰਾਗੀ ਸਬਤਿ ਮਨੁ ਬੇਤਧਆ ਮੇਰੀ ਮਾਈ ॥

نم ریباگ رئؤ ریبایگ دبس نم پ َیدایھ ریمی امیئ ۔۔
ਅੰਿਤਰ ਜੋਤਿ ਤਨਰੰਿਤਰ ਬਾਣੀ ਸਾਚੇ ਸਾਤਹਬ ਤਸਉ ਤਲਵ ਲਾਈ ॥ ਰਹਾਉ ॥

ارتن وجت پِررتن ناین ساےچ اصجِت سِیؤ لِؤ الیئ ۔۔راہو۔۔
ਅਸੰਖ ਬੈਰਾਗੀ ਕਹਤਹ ਬੈਰਾਗ ਸੋ ਬੈਰਾਗੀ ਤਜ ਖਸਮੈ ਭਾਵੈ ॥

کھ
س
م
اھکنس ریبایگ کہہہ ریباگ وس ریبایگ ےج ے َ اھبوے ۔۔
ਤਹਰਿੈ ਸਬਤਿ ਸਿਾ ਭੈ ਰਤਚਆ ਗੁਰ ਕੀ ਕਾਰ ਕਮਾਵੈ ॥

ب
ُ
گ
ھ
َ
امکوے ۔۔
اکر
یک
ر
ایچ
ر
ے
ہِر َدے دبس دسا
َ
ਏਕੋ ਚੇਿੈ ਮਨੂਆ ਨ ਿੋਲੈ ਧਾਵਿੁ ਵਰਤਜ ਰਹਾਵੈ ॥

اہوے ۔۔
اوکی چ َی َپے م ُپؤا ہن دو لَے داھوت ورچ ر َ
ਸਹਜੇ ਮਾਿਾ ਸਿਾ ਰੰਤਗ ਰਾਿਾ ਸਾਚੇ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਵੈ ॥੨॥

س
ہج ے

ُگ
اگوے ۔۔۲۔۔
امنا دسا رنگ رانا ساےچ ےک ں َ

ਮਨੂਆ ਪਉਣੁ ਤਬੰਿੁ ਸੁਖਵਾਸੀ ਨਾਤਮ ਵਸੈ ਸੁਖ ਭਾਈ ॥

سک
م ُپؤا ئؤن پِید ُ ھؤایس نام و سَے ُسکھ اھبیئ ۔۔

ਤਜਹਬਾ ਨੇਿਰ ਸੋਿਰ ਸਤਚ ਰਾਿੇ ਜਤਲ ਬੂਝੀ ਿੁਝਤਹ ਬੁਝਾਈ ॥

ُبج ب
ُج
ِچہیا پ َیتر وسرت چس راےت لج ئُؤیھج ھہ ھایئ ۔۔
ਆਸ ਤਨਰਾਸ ਰਹੈ ਬੈਰਾਗੀ ਤਨਜ ਘਤਰ ਿਾੜੀ ਲਾਈ ॥

ِب
ا س پِراس ر َہے َنترایگ ج رھگ ناری الیئ ۔۔

ਤਭਤਖਆ ਨਾਤਮ ਰਜੇ ਸੰਿੋਖੀ ਅੰਤਮਰਿੁ ਸਹਤਜ ਪੀਆਈ ॥੩॥

ب
ک
ھ
ِ
ھیا نام رےج وتنسیھک ارمِت ج ایپیئ ۔۔۳۔۔
سہ

ਿੁਤਬਧਾ ਤਵਤਚ ਬੈਰਾਗੁ ਨ ਹੋਵੀ ਜਬ ਲਗੁ ਿੂਜੀ ਰਾਈ ॥

ُددباھ وِچ َنتراگ ہن وہوی جت گل ُدویج رایئ ۔۔
ਸਭੁ ਜਗੁ ਿੇਰਾ ਿੂ ਏਕੋ ਿਾਿਾ ਅਵਰੁ ਨ ਿੂਜਾ ਭਾਈ ॥

سیھ چگ ریتا ئُؤ اوکی دانا ا َور ہن ُدواج اھبیئ ۔۔

ਮਨਮੁਤਖ ਜੰਿ ਿੁਤਖ ਸਿਾ ਤਨਵਾਸੀ ਗੁਰਮੁਤਖ ਿੇ ਵਤਿਆਈ ॥

مب
مُکھ جپت ُدھک دسا ئِؤایس ُگرمُکھ دے ودنایئ ۔۔

ਅਪਰ ਅਪਾਰ ਅਗੰਮ ਅਗੋਚਰ ਕਹਣੈ ਕੀਮ ਨ ਪਾਈ ॥੪॥

ِب
مگ اوگرچ کہ َں ق م ہن نایئ ۔۔۴۔۔
ارپ انار ا ّ

ਸੁੰਨ ਸਮਾਤਧ ਮਹਾ ਪਰਮਾਰਥੁ ਿੀਤਨ ਭਵਣ ਪਤਿ ਨਾਮੰ ॥

ب
ُس ّں امسدھ اہم رپامرھت نیت َھؤن پپ نامں ۔۔

ਮਸਿਤਕ ਲੇਖੁ ਜੀਆ ਜਤਗ ਜੋਨੀ ਤਸਤਰ ਤਸਤਰ ਲੇਖੁ ਸਹਾਮੰ ॥

کتسم ھکیل ایج چگ وجین سِر سِر ھکیل اہسمں ۔۔
ਕਰਮ ਸੁਕਰਮ ਕਰਾਏ ਆਪੇ ਆਪੇ ਭਗਤਿ ਤਿਰੜਾਮੰ ॥

رکم ُسکرم رکاےئ ا ےپ ا ےپ تگھب درِرامں ۔۔

ਮਤਨ ਮੁਤਖ ਜੂਤਿ ਲਹੈ ਭੈ ਮਾਨੰ ਆਪੇ ਤਗਆਨੁ ਅਗਾਮੰ ॥੫॥

ب
نم مُکھ ُجؤھٹ ل َہے َھے امپں ا ےپ گ ِیان ااگمں ۔۔۵۔۔
ਤਜਨ ਚਾਤਖਆ ਸੇਈ ਸਾਿੁ ਜਾਣਤਨ ਤਜਉ ਗੁੰਗੇ ਤਮਤਿਆਈ ॥

ِجں اچایھک سیبی اصد اجنن ِج ٔپؤ ُگیگے مِبھیایئ ۔۔

ਅਕਥੈ ਕਾ ਤਕਆ ਕਥੀਐ ਭਾਈ ਚਾਲਉ ਸਿਾ ਰਜਾਈ ॥

کب
اےھتک اک ایک ھیپے اھبیئ اچلؤ دسا راجیئ ۔۔

ਗੁਰੁ ਿਾਿਾ ਮੇਲੇ ਿਾ ਮਤਿ ਹੋਵੈ ਤਨਗੁਰੇ ਮਤਿ ਨ ਕਾਈ ॥

ُ
وہوے نِگرے مت ہن اکیئ ۔۔
ُگر دانا م َیلے نا مت َ

ਤਜਉ ਚਲਾਏ ਤਿਉ ਚਾਲਹ ਭਾਈ ਹੋਰ ਤਕਆ ਕੋ ਕਰੇ ਚਿੁਰਾਈ ॥੬॥

ج ٔپؤ چالۓ پپؤ اچہہل اھبیئ وہر ایک وک رکے چتُرایئ ۔۔۶۔۔
ਇਤਕ ਭਰਤਮ ਭੁਲਾਏ ਇਤਕ ਭਗਿੀ ਰਾਿੇ ਿੇਰਾ ਖੇਲੁ ਅਪਾਰਾ ॥

ب
ب
گب
ھ
اِک رھبم ھُالےئ اِک ی راےت ریتا لیھک انارا ۔۔

ਤਜਿੁ ਿੁਧੁ ਲਾਏ ਿੇਹਾ ਿਲੁ ਪਾਇਆ ਿੂ ਹੁਕਤਮ ਚਲਾਵਣਹਾਰਾ ॥

ک
ِجت ُندھ الےئ اہیت لھپ نانا ئُؤ ُچ م چالواہنرا ۔۔

ਸੇਵਾ ਕਰੀ ਜੇ ਤਕਛੁ ਹੋਵੈ ਅਪਣਾ ਜੀਉ ਤਪੰਿੁ ਿੁਮਾਰਾ ॥

ک
ویسا رکی ےج ِچھ

وہوے اانپ جپؤ پِید ُبمارا ۔۔
َ

ਸਤਿਗੁਤਰ ਤਮਤਲਐ ਤਕਰਪਾ ਕੀਨੀ ਅੰਤਮਰਿ ਨਾਮੁ ਅਧਾਰਾ ॥੭॥

سیگؤر مِلیپے کِرنا کیبی ارمِت نام اداھرا ۔۔۷۔۔

ਗਗਨੰਿਤਰ ਵਾਤਸਆ ਗੁਣ ਪਰਗਾਤਸਆ ਗੁਣ ਮਤਹ ਤਗਆਨ ਤਧਆਨੰ ॥

گگییتر واایس ُگں رپاگایس ُگں ہہم گ ِیان دایھپں ۔۔
ਨਾਮੁ ਮਤਨ ਭਾਵੈ ਕਹੈ ਕਹਾਵੈ ਿਿੋ ਿਿੁ ਵਖਾਨੰ ॥

اہکوے پ َپؤ پپ واھکپں ۔۔
نام نم اھبوے َ
ےہک َ
ਸਬਿੁ ਗੁਰ ਪੀਰਾ ਗਤਹਰ ਗੰਭੀਰਾ ਤਬਨੁ ਸਬਿੈ ਜਗੁ ਬਉਰਾਨੰ ॥

دبس ُگر ریپا رہگ ریھبمگا پِں دبسَے چگ ئؤراپں ۔۔

ਪੂਰਾ ਬੈਰਾਗੀ ਸਹਤਜ ਸੁਭਾਗੀ ਸਚੁ ਨਾਨਕ ਮਨੁ ਮਾਨੰ ॥੮॥੧॥

سہ
ئُؤرا ریبایگ ج ُسبھایگ چس نانک نم امپں ۔۔۸۔۔۱۔۔

ਸੋਰਤਿ ਮਹਲਾ ੧ ਤਿਿੁਕੀ ॥

وسرھٹ ہلحم  ۱پ ِیُکی ۔۔

ਆਸਾ ਮਨਸਾ ਬੰਧਨੀ ਭਾਈ ਕਰਮ ਧਰਮ ਬੰਧਕਾਰੀ ॥

ا سا اسنم دنبینھ اھبیئ رکم درھم دنبھکاری ۔۔
ਪਾਤਪ ਪੁੰਤਨ ਜਗੁ ਜਾਇਆ ਭਾਈ ਤਬਨਸੈ ਨਾਮੁ ਤਵਸਾਰੀ ॥

نات ُپ ّں چگ اجنا اھبیئ نِیسے نام وِساری ۔۔

ਇਹ ਮਾਇਆ ਜਤਗ ਮੋਹਣੀ ਭਾਈ ਕਰਮ ਸਭੇ ਵੇਕਾਰੀ ॥੧॥

سب
اہہی امنا چگ ومینہ اھبیئ رکم ھے واکیری ۔۔۱۔۔
ਸੁਤਣ ਪੰਤਿਿ ਕਰਮਾ ਕਾਰੀ ॥

ُسں ڈنپت رکام اکری ۔۔

ਤਜਿੁ ਕਰਤਮ ਸੁਖੁ ਊਪਜੈ ਭਾਈ ਸੁ ਆਿਮ ਿਿੁ ਬੀਚਾਰੀ ॥ ਰਹਾਉ ॥

ِجت رکم ُسکھ اُو بج َے اھبیئ وس ا مت پپ اچیبری ۔۔راہو۔۔
ਸਾਸਿੁ ਬੇਿੁ ਬਕੈ ਖੜੋ ਭਾਈ ਕਰਮ ਕਰਹੁ ਸੰਸਾਰੀ ॥

ساست پ َید ن َکے ڑھکو اھبیئ رکم رکوہ اسنسری ۔۔
ਪਾਖੰਤਿ ਮੈਲੁ ਨ ਚੂਕਈ ਭਾਈ ਅੰਿਤਰ ਮੈਲੁ ਤਵਕਾਰੀ ॥

ناڈنھک مَیل ہن ُجؤیئک اھبیئ ارتن مَیل وِاکری ۔۔

ਇਨ ਤਬਤਧ ਿੂਬੀ ਮਾਕੁਰੀ ਭਾਈ ਊੈਂਿੀ ਤਸਰ ਕੈ ਭਾਰੀ ॥੨॥

ےک اھبری ۔۔۲۔۔
ان نِدھ ُدویب امرکی اھبیئ اُوندی سِر َ
ਿੁਰਮਤਿ ਘਣੀ ਤਵਗੂਿੀ ਭਾਈ ਿੂਜੈ ਭਾਇ ਖੁਆਈ ॥

گ
ک
ُدرمت ھبی وِ ُگؤیت اھبیئ ُدو َچے اھبےئ ُھؤا یئ ۔۔

ਤਬਨੁ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਮੁ ਨ ਪਾਈਐ ਭਾਈ ਤਬਨੁ ਨਾਮੈ ਭਰਮੁ ਨ ਜਾਈ ॥

پِں سیگؤر نام ہن نا پپَے اھبیئ پِں نا م َے رھبم ہن اجیئ ۔۔

ਸਤਿਗੁਰੁ ਸੇਵੇ ਿਾ ਸੁਖੁ ਪਾਏ ਭਾਈ ਆਵਣੁ ਜਾਣੁ ਰਹਾਈ ॥੩॥

سیگؤر ویسے نا ُسکھ ناےئ اھبیئ ا ون اجن راہیئ ۔۔۳۔۔

ਸਾਚੁ ਸਹਜੁ ਗੁਰ ਿੇ ਊਪਜੈ ਭਾਈ ਮਨੁ ਤਨਰਮਲੁ ਸਾਤਚ ਸਮਾਈ ॥

سہ
ساچ ج ُگر ےت اُو بج َے اھبیئ نم پِرلم ساچ امسیئ ۔۔
ਗੁਰੁ ਸੇਵੇ ਸੋ ਬੂਝੈ ਭਾਈ ਗੁਰ ਤਬਨੁ ਮਗੁ ਨ ਪਾਈ ॥

چ
ُگر ویسے وس ئُؤ َھے اھبیئ ُگر پِں گم ہن نایئ ۔۔
ਤਜਸੁ ਅੰਿਤਰ ਲੋਭੁ ਤਕ ਕਰਮ ਕਮਾਵੈ ਭਾਈ ਕੂੜੁ ਬੋਤਲ ਤਬਖੁ ਖਾਈ ॥੪॥

ج
امکوے اھبیئ ُکؤر وبل نِکھ اھکیئ ۔۔۴۔۔
ِ س ارتن ولھب ےک رکم َ
ਪੰਤਿਿ ਿਹੀ ਤਵਲੋਈਐ ਭਾਈ ਤਵਚਹੁ ਤਨਕਲੈ ਿਥੁ ॥

ڈنپت دیہ وِول پ ٔپے اھبیئ وِچہؤہ ئِکلے ھتت ۔۔

ਜਲੁ ਮਥੀਐ ਜਲੁ ਿੇਖੀਐ ਭਾਈ ਇਹੁ ਜਗੁ ਏਹਾ ਵਥੁ ॥

نک
مب
َ
ھی
ھی
پ
پ
ے لج د ے َ اھبیئ اوہی چگ ااہی وھت ۔۔
لج
ਗੁਰ ਤਬਨੁ ਭਰਤਮ ਤਵਗੂਚੀਐ ਭਾਈ ਘਤਟ ਘਤਟ ਿੇਉ ਅਲਖੁ ॥੫॥

وگچیپے اھبیئ ٹھگ ٹھگ دئؤ اھکل ۔۔۵۔۔
ُگر پِں رھبم وِ ُ
ਇਹੁ ਜਗੁ ਿਾਗੋ ਸੂਿ ਕੋ ਭਾਈ ਿਹ ਤਿਸ ਬਾਧੋ ਮਾਇ ॥

اوہی چگ ناوگ سُؤت وک اھبیئ دہ دِس نادوھ امےئ ۔۔
ਤਬਨੁ ਗੁਰ ਗਾਤਿ ਨ ਛੂਟਈ ਭਾਈ ਥਾਕੇ ਕਰਮ ਕਮਾਇ ॥

چ
پِں ُگر اگھٹ ہن ُھؤپبی اھبیئ اھتےک رکم امکۓ ۔۔

ਇਹੁ ਜਗੁ ਭਰਤਮ ਭੁਲਾਇਆ ਭਾਈ ਕਹਣਾ ਤਕਛੂ ਨ ਜਾਇ ॥੬॥

کِج
ب
ُ
ھ
اوہی چگ رھبم ھُالنا اھبیئ انہک ؤ ہن اجۓ ۔۔۶۔۔

ਗੁਰ ਤਮਤਲਐ ਭਉ ਮਤਨ ਵਸੈ ਭਾਈ ਭੈ ਮਰਣਾ ਸਚੁ ਲੇਖੁ ॥

ب
ب
ُگر مِلیپے ھؤ نم و سَے اھبیئ َھے رمنا چس ل َیکھ ۔۔

ਮਜਨੁ ਿਾਨੁ ਚੰਤਗਆਈਆ ਭਾਈ ਿਰਗਹ ਨਾਮੁ ਤਵਸੇਖੁ ॥

م
چں دان ایگنچایئ اھبیئ درہگ نام وِ َسیکھ ۔۔

ਗੁਰੁ ਅੰਕਸੁ ਤਜਤਨ ਨਾਮੁ ਤਿਰੜਾਇਆ ਭਾਈ ਮਤਨ ਵਤਸਆ ਚੂਕਾ ਭੇਖੁ ॥੭॥

ب
ھ
َ
ی
ک
ُگر اسکن ِجں نام درِرانا اھبیئ نم وایس ُجؤاک ھ ۔۔۷۔۔
ਇਹੁ ਿਨੁ ਹਾਟੁ ਸਰਾਿ ਕੋ ਭਾਈ ਵਖਰੁ ਨਾਮੁ ਅਪਾਰੁ ॥

اوہی نت اہت رصاف وک اھبیئ ورھک نام انار ۔۔
ਇਹੁ ਵਖਰੁ ਵਾਪਾਰੀ ਸੋ ਤਿਰੜੈ ਭਾਈ ਗੁਰ ਸਬਤਿ ਕਰੇ ਵੀਚਾਰੁ ॥

اوہی ورھک واناری وس در َِرے اھبیئ ُگر دبس رکے وبچار ۔۔
ਧਨੁ ਵਾਪਾਰੀ ਨਾਨਕਾ ਭਾਈ ਮੇਤਲ ਕਰੇ ਵਾਪਾਰੁ ॥੮॥੨॥

دنھ واناری نااکن اھبیئ م َیل رکے وانار ۔۔۸۔۔۲۔۔
ਸੋਰਤਿ ਮਹਲਾ ੧ ॥

وسرھٹ ہلحم ۱۔۔
ਤਜਨਹੀ ਸਤਿਗੁਰੁ ਸੇਤਵਆ ਤਪਆਰੇ ਤਿਨਹ ਕੇ ਸਾਥ ਿਰੇ ॥

جب
ھی سیگؤر ویسنا ایپرے پ ِبہھ ےک ساھت رتے ۔۔
ਤਿਨਹਾ ਿਾਕ ਨ ਪਾਈਐ ਤਪਆਰੇ ਅੰਤਮਰਿ ਰਸਨ ਹਰੇ ॥

پبِہھا اھٹک ہن نا پِپَے ایپرے ارمِت رنس ہرے ۔۔

ਬੂਿੇ ਭਾਰੇ ਭੈ ਤਬਨਾ ਤਪਆਰੇ ਿਾਰੇ ਨਿਤਰ ਕਰੇ ॥੧॥

ب
وبدے اھبرے َھے پِیا ایپرے نارے دنر رکے ۔۔۱۔۔
ਭੀ ਿੂਹੈ ਸਾਲਾਹਣਾ ਤਪਆਰੇ ਭੀ ਿੇਰੀ ਸਾਲਾਹ ॥

یھب ئُؤ َہے ساالانہ ایپرے یھب ریتی اصالچ ۔۔
ਤਵਣੁ ਬੋਤਹਥ ਭੈ ਿੁਬੀਐ ਤਪਆਰੇ ਕੰਧੀ ਪਾਇ ਕਹਾਹ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ب
وِن وبھتہ َھے ُد پ ٔپے ایپرے دنکیھ ناۓ اہکہ ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਸਾਲਾਹੀ ਸਾਲਾਹਣਾ ਤਪਆਰੇ ਿੂਜਾ ਅਵਰੁ ਨ ਕੋਇ ॥

اصالیح ساالانہ ایپرے ُدواج ا َور ہن وکۓ ۔۔
ਮੇਰੇ ਪਰਭ ਸਾਲਾਹਤਨ ਸੇ ਭਲੇ ਤਪਆਰੇ ਸਬਤਿ ਰਿੇ ਰੰਗੁ ਹੋਇ ॥

ریمے رپَھب اصالجں ےس ےلھب ایپرے دبس رےت رنگ وہۓ ۔۔
ਤਿਸ ਕੀ ਸੰਗਤਿ ਜੇ ਤਮਲੈ ਤਪਆਰੇ ਰਸੁ ਲੈ ਿਿੁ ਤਵਲੋਇ ॥੨॥

ئِس یک تگنس ےج ملَ ِے ایپرے رس لَے پپ وِول ئِے ۔۔۲۔۔
ਪਤਿ ਪਰਵਾਨਾ ਸਾਚ ਕਾ ਤਪਆਰੇ ਨਾਮੁ ਸਚਾ ਨੀਸਾਣੁ ॥

پپ رپوانا ساچ اک ایپرے نام اچس اسینن ۔۔
ਆਇਆ ਤਲਤਖ ਲੈ ਜਾਵਣਾ ਤਪਆਰੇ ਹੁਕਮੀ ਹੁਕਮੁ ਪਛਾਣੁ ॥

چک ک
ا نا لک ِھ لَے اجونا ایپرے ُ می ُچ م اھچپن ۔۔

ਗੁਰ ਤਬਨੁ ਹੁਕਮੁ ਨ ਬੂਝੀਐ ਤਪਆਰੇ ਸਾਚੇ ਸਾਚਾ ਿਾਣੁ ॥੩॥

ئچ
ک
ھی
پ
ُگر پِں ُچ م ہن ُؤ ے ایپرے ساےچ سااچ نان ۔۔۳۔۔
ਹੁਕਮੈ ਅੰਿਤਰ ਤਨੰਤਮਆ ਤਪਆਰੇ ਹੁਕਮੈ ਉਿਰ ਮਝਾਤਰ ॥

م
ُچکمے َ ادنر بِمّیا ایپرے ُچکمے َ اُدر جھار ۔۔

ਹੁਕਮੈ ਅੰਿਤਰ ਜੰਤਮਆ ਤਪਆਰੇ ਊਧਉ ਤਸਰ ਕੈ ਭਾਤਰ ॥

ُچکمے َ ادنر چمّیا ایپرے اُودھؤ سِر ےکَ اھبر ۔۔

ਗੁਰਮੁਤਖ ਿਰਗਹ ਜਾਣੀਐ ਤਪਆਰੇ ਚਲੈ ਕਾਰਜ ਸਾਤਰ ॥੪॥

ُگرمُکھ درہگ اج پپَے ایپرے چلَے اکرچ سار ۔۔۴۔۔

ਹੁਕਮੈ ਅੰਿਤਰ ਆਇਆ ਤਪਆਰੇ ਹੁਕਮੇ ਜਾਿੋ ਜਾਇ ॥

ُچکمے َ ادنر ا نا ایپرے ُچکمے اجدو اجۓ ۔۔

ਹੁਕਮੇ ਬੰਤਨਹ ਚਲਾਈਐ ਤਪਆਰੇ ਮਨਮੁਤਖ ਲਹੈ ਸਜਾਇ ॥

مب
ُچکمے پبہ ِھ چالےیئَ ایپرے مُکھ ل َہے اجسۓ ۔۔

ਹੁਕਮੇ ਸਬਤਿ ਪਛਾਣੀਐ ਤਪਆਰੇ ਿਰਗਹ ਪੈਧਾ ਜਾਇ ॥੫॥

ُچکمے دبس اھچپ نی َپے ایپرے درہگ َپیداھ اجۓ ۔۔۵۔۔

ਹੁਕਮੇ ਗਣਿ ਗਣਾਈਐ ਤਪਆਰੇ ਹੁਕਮੇ ਹਉਮੈ ਿੋਇ ॥

ُچکمے تنگ گیا نیپے َ ایپرے ُچکمے ہؤ م َے دوےئ ۔۔

ਹੁਕਮੇ ਭਵੈ ਭਵਾਈਐ ਤਪਆਰੇ ਅਵਗਤਣ ਮੁਿੀ ਰੋਇ ॥

ُچکمے

وھبَے وھبا پ ٔپے

مب
ایپرے ا َونگ ُ ھی رو ئِے ۔۔

ਹੁਕਮੁ ਤਸਞਾਪੈ ਸਾਹ ਕਾ ਤਪਆਰੇ ਸਚੁ ਤਮਲੈ ਵਤਿਆਈ ਹੋਇ ॥੬॥

ک
ُچ م سِییا ئَے ساہ اک ایپرے چس ملَ ِے ودنایئ وہۓ ۔۔۶۔۔

ਆਖਤਣ ਅਉਖਾ ਆਖੀਐ ਤਪਆਰੇ ਤਕਉ ਸੁਣੀਐ ਸਚੁ ਨਾਉ ॥

ک
س
ی
ی
ھی
ک
پ
پ
پ
ُ
ا نھک اواھک ا ے ایپرے ؤ ے چس ناو ۔۔

ਤਜਨਹੀ ਸੋ ਸਾਲਾਤਹਆ ਤਪਆਰੇ ਹਉ ਤਿਨਹ ਬਤਲਹਾਰੈ ਜਾਉ ॥

جب
ھ
ِب
پ
ہ
ہ
ہ
اہلبرے اجو ۔۔
ھ
ؤ
ے
ایپر
ا
ی
ال
سا
وس
ی
َ
ِ

ਨਾਉ ਤਮਲੈ ਸੰਿੋਖੀਆਂ ਤਪਆਰੇ ਨਿਰੀ ਮੇਤਲ ਤਮਲਾਉ ॥੭॥

ناو ملَ ِے وتنسایھکن ایپرے دنری م َیل مِالو ۔۔۷۔۔

ਕਾਇਆ ਕਾਗਿੁ ਜੇ ਥੀਐ ਤਪਆਰੇ ਮਨੁ ਮਸਵਾਣੀ ਧਾਤਰ ॥

ب
اکنا اکدگ ےج ھیپے ایپرے نم وسماین داھر ۔۔

ਲਲਿਾ ਲੇਖਤਣ ਸਚ ਕੀ ਤਪਆਰੇ ਹਤਰ ਗੁਣ ਤਲਖਹੁ ਵੀਚਾਤਰ ॥

ل َیک
ہ ُگ لک
ِ
ھ
ب
ھ
اتلل ں چس یک ایپرے ر ں ؤ و چار ۔۔

ਧਨੁ ਲੇਖਾਰੀ ਨਾਨਕਾ ਤਪਆਰੇ ਸਾਚੁ ਤਲਖੈ ਉਤਰ ਧਾਤਰ ॥੮॥੩॥

لک
ل
دنھ َیکھاری نااکن ایپرے ساچ ِ َھے اُر داھر ۔۔۸۔۔۳۔۔
ਸੋਰਤਿ ਮਹਲਾ ੧ ਪਤਹਲਾ ਿੁਿੁਕੀ ॥

وسرھٹ ہلحم  ۱الہپ ُدیکت ۔۔
ਿੂ ਗੁਣਿਾਿੌ ਤਨਰਮਲੋ ਭਾਈ ਤਨਰਮਲੁ ਨਾ ਮਨੁ ਹੋਇ ॥

ئُؤ ُگیداوتٔ پِرولم اھبیئ پِرلم ہن نم وہۓ ۔۔

ਹਮ ਅਪਰਾਧੀ ਤਨਰਗੁਣੇ ਭਾਈ ਿੁਝ ਹੀ ਿੇ ਗੁਣੁ ਸੋਇ ॥੧॥

ُب
مہ ارپادیھ پِر ُگپے اھبیئ چھ یہ ےت ُگں وسۓ ۔۔۱۔۔
ਮੇਰੇ ਪਰੀਿਮਾ ਿੂ ਕਰਿਾ ਕਤਰ ਵੇਖੁ ॥

ریمے رپپبما ئُؤ رکنا رک وھکی ۔۔

ਹਉ ਪਾਪੀ ਪਾਖੰਿੀਆ ਭਾਈ ਮਤਨ ਿਤਨ ਨਾਮ ਤਵਸੇਖੁ ॥ ਰਹਾਉ ॥

ہؤ نایپ ناڈنھکنا اھبیئ نم نت نام وِ َسیکھ ۔۔راہو۔۔

ਤਬਖੁ ਮਾਇਆ ਤਚਿੁ ਮੋਤਹਆ ਭਾਈ ਚਿੁਰਾਈ ਪਤਿ ਖੋਇ ॥

وھکۓ ۔۔
نِکھ امنا ِجت ومایہ اھبیئ چتُرایئ پپ
ِ

ਤਚਿ ਮਤਹ ਿਾਕੁਰੁ ਸਤਚ ਵਸੈ ਭਾਈ ਜੇ ਗੁਰ ਤਗਆਨੁ ਸਮੋਇ ॥੨॥

ِجت ہہم اھٹ ُکر چس و سَے اھبیئ ےج ُگر گ ِیان ومسۓ ۔۔۲۔۔
ਰੂੜੌ ਰੂੜੌ ਆਖੀਐ ਭਾਈ ਰੂੜੌ ਲਾਲ ਚਲੂਲੁ ॥

ک
ُرورؤ ُرورؤ ا ھیپے اھبیئ ُرورؤ الل چلُؤل ۔۔
ਜੇ ਮਨੁ ਹਤਰ ਤਸਉ ਬੈਰਾਗੀਐ ਭਾਈ ਿਤਰ ਘਤਰ ਸਾਚੁ ਅਭੂਲੁ ॥੩॥

ب
ےج نم ہر سِیؤ ریبا گیپے اھبیئ در رھگ ساچ ا ُھؤل ۔۔۳۔۔
ਪਾਿਾਲੀ ਆਕਾਤਸ ਿੂ ਭਾਈ ਘਤਰ ਘਤਰ ਿੂ ਗੁਣ ਤਗਆਨੁ ॥

نانایل ا اکس ئُؤ اھبیئ رھگ رھگ ئُؤ ُگں گ ِیان ۔۔

ਗੁਰ ਤਮਤਲਐ ਸੁਖੁ ਪਾਇਆ ਭਾਈ ਚੂਕਾ ਮਨਹੁ ਗੁਮਾਨੁ ॥੪॥

ُ
ُگر مِلیپے ُسکھ نانا اھبیئ ُجؤاک مبہؤ گمان ۔۔۴۔۔

ਜਤਲ ਮਤਲ ਕਾਇਆ ਮਾਜੀਐ ਭਾਈ ਭੀ ਮੈਲਾ ਿਨੁ ਹੋਇ ॥

لج لم اکنا امچیپے اھبیئ یھب مَیال نت وہۓ ۔۔

ਤਗਆਤਨ ਮਹਾ ਰਤਸ ਨਾਈਐ ਭਾਈ ਮਨੁ ਿਨੁ ਤਨਰਮਲੁ ਹੋਇ ॥੫॥

گ ِیان اہم رس نا نیپے َ اھبیئ نم نت پِرلم وہۓ ۔۔۵۔۔
ਿੇਵੀ ਿੇਵਾ ਪੂਜੀਐ ਭਾਈ ਤਕਆ ਮਾਗਉ ਤਕਆ ਿੇਤਹ ॥

دویی دویا ئُؤچیپے اھبیئ ایک امگؤ ایک دہہی ۔۔

ਪਾਹਣੁ ਨੀਤਰ ਪਖਾਲੀਐ ਭਾਈ ਜਲ ਮਤਹ ਬੂਿਤਹ ਿੇਤਹ ॥੬॥

ےئیل اھبیئ لج ہہم ئُؤدہِ پبہ ِہ ۔۔۶۔۔
نانہ رین اھکپ َ
ਗੁਰ ਤਬਨੁ ਅਲਖੁ ਨ ਲਖੀਐ ਭਾਈ ਜਗੁ ਬੂਿੈ ਪਤਿ ਖੋਇ ॥

لک
َ
ھی
پ
ئ
پ
چ
ُ
وھکۓ ۔۔
پ
ے
د
ؤ
گ
اھبیئ
ے
ُگر پِں اھکل ہن
ِ
َ

ਮੇਰੇ ਿਾਕੁਰ ਹਾਤਥ ਵਿਾਈਆ ਭਾਈ ਜੈ ਭਾਵੈ ਿੈ ਿੇਇ ॥੭॥

ریمے اھٹ ُکر اہھت وداایئ اھبیئ ےجَ اھبوے ئَے دےئ ۔۔۷۔۔
ਬਈਅਤਰ ਬੋਲੈ ਮੀਿੁਲੀ ਭਾਈ ਸਾਚੁ ਕਹੈ ਤਪਰ ਭਾਇ ॥

می ُب
ھل
پ
ےہک ِر اھبےئ ۔۔
نییتر وب لَے ی اھبیئ ساچ َ

ਤਬਰਹੈ ਬੇਧੀ ਸਤਚ ਵਸੀ ਭਾਈ ਅਤਧਕ ਰਹੀ ਹਤਰ ਨਾਇ ॥੮॥

پِر َہے پ َیدیھ چس ویس اھبیئ ادِکھ ریہ ہر ناےئ ۔۔۸۔۔
ਸਭੁ ਕੋ ਆਖੈ ਆਪਣਾ ਭਾਈ ਗੁਰ ਿੇ ਬੁਝੈ ਸੁਜਾਨੁ ॥

بُج
س
ھ
َ
سیھ وک ا ےھک ا انپ اھبیئ ُگر ےت ے ُچان ۔۔

ਜੋ ਬੀਧੇ ਸੇ ਊਬਰੇ ਭਾਈ ਸਬਿੁ ਸਚਾ ਨੀਸਾਨੁ ॥੯॥

وج پ َیدےھ ےس اُوپرے اھبیئ دبس اچس اسینن ۔۔۹۔۔
ਈਧਨੁ ਅਤਧਕ ਸਕੇਲੀਐ ਭਾਈ ਪਾਵਕੁ ਰੰਚਕ ਪਾਇ ॥

اندنھ ادِکھ سکیلپَے اھبیئ ناوک ربچک ناۓ ۔۔

ਤਖਨੁ ਪਲੁ ਨਾਮੁ ਤਰਿੈ ਵਸੈ ਭਾਈ ਨਾਨਕ ਤਮਲਣੁ ਸੁਭਾਇ ॥੧੦॥੪॥

ک
ل
ھ
ب
س
م
ِ
ن
س
ِ
ُ
ں ل نام ر َِدے و َے اھبیئ نانک ں ھاےئِ ۔۔۱۱۔۔۴۔۔
ਸੋਰਤਿ ਮਹਲਾ ੩ ਘਰੁ ੧ ਤਿਿੁਕੀ

وسرھٹ ہلحم  ۳رھگ  ۱پ ِیُکی
ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪਰਸਾਤਿ ॥

اِک اواکنر سیگؤر رپساد ۔۔
ਭਗਿਾ ਿੀ ਸਿਾ ਿੂ ਰਖਿਾ ਹਤਰ ਜੀਉ ਧੁਤਰ ਿੂ ਰਖਿਾ ਆਇਆ ॥

ب
ھگیا دی دسا ئُؤ ردھکا ہر جپؤ د ُھر ئُؤ ردھکا ا نا ۔۔

ਪਰਤਹਲਾਿ ਜਨ ਿੁਧੁ ਰਾਤਖ ਲਏ ਹਤਰ ਜੀਉ ਹਰਣਾਖਸੁ ਮਾਤਰ ਪਚਾਇਆ ॥

رپہالد نج ُندھ راھک ےئل ہر جپؤ ہرناسھک امر اچپنا ۔۔

ਗੁਰਮੁਖਾ ਨੋ ਪਰਿੀਤਿ ਹੈ ਹਤਰ ਜੀਉ ਮਨਮੁਖ ਭਰਤਮ ਭੁਲਾਇਆ ॥੧॥

مب
ب
ےہ ہر جپؤ مُکھ رھبم ھُالنا ۔۔۱۔۔
ُگرمُکھا ون رپتیت َ
ਹਤਰ ਜੀ ਏਹ ਿੇਰੀ ਵਤਿਆਈ ॥

ہر یج اہہی ریتی ودنایئ ۔۔
ਭਗਿਾ ਕੀ ਪੈਜ ਰਖੁ ਿੂ ਸੁਆਮੀ ਭਗਿ ਿੇਰੀ ਸਰਣਾਈ ॥ ਰਹਾਉ ॥

پب
ب
ھگیا یک َ ج رھک ئُؤ سُؤا یم تگھب ریتی رسنایئ ۔۔راہو۔۔
ਭਗਿਾ ਨੋ ਜਮੁ ਜੋਤਹ ਨ ਸਾਕੈ ਕਾਲੁ ਨ ਨੇੜੈ ਜਾਈ ॥

ب
ھگیا ون مج وجہِ ہن سا َکے اکل ہن ڑینَے اجیئ ۔۔
ਕੇਵਲ ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਮਤਨ ਵਤਸਆ ਨਾਮੇ ਹੀ ਮੁਕਤਿ ਪਾਈ ॥

ویکل رام نام نم وایس ناےم یہ مُکت نایئ ۔۔
ਤਰਤਧ ਤਸਤਧ ਸਭ ਭਗਿਾ ਚਰਣੀ ਲਾਗੀ ਗੁਰ ਕੈ ਸਹਤਜ ਸੁਭਾਈ ॥੨॥

سہ
ب
ےک ج ُسبھایئ ۔۔۲۔۔
رِدھ سِدھ سیھ ھگیا رچین الیگ ُگر َ
ਮਨਮੁਖਾ ਨੋ ਪਰਿੀਤਿ ਨ ਆਵੀ ਅੰਿਤਰ ਲੋਭ ਸੁਆਉ ॥

مب
ک
م
ُ
س
ھا ون رپتیت ہن ا وی ارتن ولھب ُؤا و ۔۔

ਗੁਰਮੁਤਖ ਤਹਰਿੈ ਸਬਿੁ ਨ ਭੇਤਿਓ ਹਤਰ ਨਾਤਮ ਨ ਲਾਗਾ ਭਾਉ ॥

ُگرمُکھ ہِر َدے دبس ہن ب َھیدوی ہر نام ہن الاگ اھبو ۔۔

ਕੂੜ ਕਪਟ ਪਾਜੁ ਲਤਹ ਜਾਸੀ ਮਨਮੁਖ ਿੀਕਾ ਅਲਾਉ ॥੩॥

مب
ُکؤر ٹپک ناچ ہہل اجیس مُکھ اکیھپ عالو ۔۔۳۔۔

ਭਗਿਾ ਤਵਤਚ ਆਤਪ ਵਰਿਿਾ ਪਰਭ ਜੀ ਭਗਿੀ ਹੂ ਿੂ ਜਾਿਾ ॥

ب
ب
گب
ھ
ُ
ئ
ہ
ھگیا وِچ ا ت وردتا رپَھب یج ی ُؤ ؤ اجنا ۔۔

ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਸਭ ਲੋਕ ਹੈ ਿੇਰੀ ਿੂ ਏਕੋ ਪੁਰਖੁ ਤਬਧਾਿਾ ॥

امنا ومہ سیھ ولک ےہَ ریتی ئُؤ اوکی ُپرھک نِداھنا ۔۔

ਹਉਮੈ ਮਾਤਰ ਮਨਸਾ ਮਨਤਹ ਸਮਾਣੀ ਗੁਰ ਕੈ ਸਬਤਿ ਪਛਾਿਾ ॥੪॥

ہؤ م َے امر اسنم مبہہ امسین ُگر ےکَ دبس اھچپنا ۔۔۴۔۔

ਅਤਚੰਿ ਕੰਮ ਕਰਤਹ ਪਰਭ ਤਿਨ ਕੇ ਤਜਨ ਹਤਰ ਕਾ ਨਾਮੁ ਤਪਆਰਾ ॥

ّک
ا ِجپت م رکہِ رپَھب پِں ےک ِجں ہر اک نام ایپرا ۔۔

ਗੁਰ ਪਰਸਾਤਿ ਸਿਾ ਮਤਨ ਵਤਸਆ ਸਤਭ ਕਾਜ ਸਵਾਰਣਹਾਰਾ ॥

ُگر رپساد دسا نم وایس سیھ اکچ وساراہنرا ۔۔

ਓਨਾ ਕੀ ਰੀਸ ਕਰੇ ਸੁ ਤਵਗੁਚੈ ਤਜਨ ਹਤਰ ਪਰਭੁ ਹੈ ਰਖਵਾਰਾ ॥੫॥

ُ
اونا یک رِسی رکے وس وِ گج َے

ِجں ہر رپَھب ےہَ روھکارا ۔۔۵۔۔

ਤਬਨੁ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵੇ ਤਕਨੈ ਨ ਪਾਇਆ ਮਨਮੁਤਖ ਭਉਤਕ ਮੁਏ ਤਬਲਲਾਈ ॥

مب ب
پِں سیگؤر ویسے ک ِ َپے ہن نانا مُکھ َھؤک مُؤےئ نِلالیئ ۔۔
ਆਵਤਹ ਜਾਵਤਹ ਿਉਰ ਨ ਪਾਵਤਹ ਿੁਖ ਮਤਹ ਿੁਤਖ ਸਮਾਈ ॥

ب
ا وہِ اجوہِ ھؤر ہن ناوہِ ُدھک ہہم ُدھک امسیئ ۔۔

ਗੁਰਮੁਤਖ ਹੋਵੈ ਸੁ ਅੰਤਮਰਿੁ ਪੀਵੈ ਸਹਜੇ ਸਾਤਚ ਸਮਾਈ ॥੬॥

س
وہوے وس ارمت ویپَے ہجے ساچ امسیئ ۔۔۶۔۔
ُگرمُکھ َ

ਤਬਨੁ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵੇ ਜਨਮੁ ਨ ਛੋਿੈ ਜੇ ਅਨੇਕ ਕਰਮ ਕਰੈ ਅਤਧਕਾਈ ॥

وھچدے ےج اپ َیک رکم رکَے ا ِدھکایئ ۔۔
پِں سیگؤر ویسے منج ہن َ

ਵੇਿ ਪੜਤਹ ਿੈ ਵਾਿ ਵਖਾਣਤਹ ਤਬਨੁ ਹਤਰ ਪਤਿ ਗਵਾਈ ॥

وند ڑپہِ َئے واد واھکہہن پِں ہر پپ وگَایئ ۔۔

ਸਚਾ ਸਤਿਗੁਰੁ ਸਾਚੀ ਤਜਸੁ ਬਾਣੀ ਭਤਜ ਛੂਟਤਹ ਗੁਰ ਸਰਣਾਈ ॥੭॥

چ
اچس سیگؤر سایچ ِجس ناین جھب ُھؤبَہہ ُگر رسنایئ ۔۔۷۔۔

ਤਜਨ ਹਤਰ ਮਤਨ ਵਤਸਆ ਸੇ ਿਤਰ ਸਾਚੇ ਿਤਰ ਸਾਚੈ ਸਤਚਆਰਾ ॥

ِجں ہر نم وایس ےس در ساےچ در سا َچے سچِیارا ۔۔
ਓਨਾ ਿੀ ਸੋਭਾ ਜੁਤਗ ਜੁਤਗ ਹੋਈ ਕੋਇ ਨ ਮੇਟਣਹਾਰਾ ॥

اونا دی وساھب ُچگ ُچگ وہیئ وکۓ ہن مییبہارا ۔۔
ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਕੈ ਸਿ ਬਤਲਹਾਰੈ ਤਜਨ ਹਤਰ ਰਾਤਖਆ ਉਤਰ ਧਾਰਾ ॥੮॥੧॥

پ
اہلبرے نج ہر راایھک اُر داھرا ۔۔۸۔۔۱۔۔
نانک ِں ےکَ دص َ
ਸੋਰਤਿ ਮਹਲਾ ੩ ਿੁਿੁਕੀ ॥

وسرھٹ ہلحم ُ ۳دیکت ۔۔
ਤਨਗੁਤਣਆ ਨੋ ਆਪੇ ਬਖਤਸ ਲਏ ਭਾਈ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਲਾਇ ॥

نک
ھ
س
ئ
ی
گ
ِ
ن ِ ُگییا ون ا ےپ س ےئل اھبیئ ؤر یک ویسا ال ے ۔۔

ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਊਿਮ ਹੈ ਭਾਈ ਰਾਮ ਨਾਤਮ ਤਚਿੁ ਲਾਇ ॥੧॥

سیگؤر یک ویسا اُومت ےہَ اھبیئ رام نام ِجت ال ئِے ۔۔۱۔۔
ਹਤਰ ਜੀਉ ਆਪੇ ਬਖਤਸ ਤਮਲਾਇ ॥

نک
ھ
ئ
ِ
م
ِ
ہر جپؤ ا ےپ س ال ے ۔۔

ਗੁਣਹੀਣ ਹਮ ਅਪਰਾਧੀ ਭਾਈ ਪੂਰੈ ਸਤਿਗੁਤਰ ਲਏ ਰਲਾਇ ॥ ਰਹਾਉ ॥

ُگب
ہیں مہ ارپادیھ اھبیئ ئُؤ َرے سیگؤر ےئل رال ِئے ۔۔راہو۔۔

ਕਉਣ ਕਉਣ ਅਪਰਾਧੀ ਬਖਤਸਅਨੁ ਤਪਆਰੇ ਸਾਚੈ ਸਬਤਿ ਵੀਚਾਤਰ ॥

ن کھ
سی
ب
چ
کؤن کؤن ارپادیھ ں ایپرے سا َے دبس و چار ۔۔

ਭਉਜਲੁ ਪਾਤਰ ਉਿਾਤਰਅਨੁ ਭਾਈ ਸਤਿਗੁਰ ਬੇੜੈ ਚਾਤੜ ॥੨॥

وھبٔلج نار انارنئ اھبیئ سیگؤر ڑیبَے اچر ۔۔۲۔۔

ਮਨੂਰੈ ਿੇ ਕੰਚਨ ਭਏ ਭਾਈ ਗੁਰੁ ਪਾਰਸੁ ਮੇਤਲ ਤਮਲਾਇ ॥

م ُپؤ َرے ےت نچنک ےئھب اھبیئ ُگر نارس م َیل مِال ئِے ۔۔
ਆਪੁ ਛੋਤਿ ਨਾਉ ਮਤਨ ਵਤਸਆ ਭਾਈ ਜੋਿੀ ਜੋਤਿ ਤਮਲਾਇ ॥੩॥

ا ت وھچد ناو نم وایس اھبیئ وجیت وجت مِال ئِے ۔۔۳۔۔

ਹਉ ਵਾਰੀ ਹਉ ਵਾਰਣੈ ਭਾਈ ਸਤਿਗੁਰ ਕਉ ਸਿ ਬਤਲਹਾਰੈ ਜਾਉ ॥

اہلبرے اجو ۔۔
ہؤ واری ہؤ وار ئَے اھبیئ سیگؤر کؤ دص َ

ਨਾਮੁ ਤਨਧਾਨੁ ਤਜਤਨ ਤਿਿਾ ਭਾਈ ਗੁਰਮਤਿ ਸਹਤਜ ਸਮਾਉ ॥੪॥

سہ
نام ن ِداھن ِجں دِنا اھبیئ ُگرمت ج امسو ۔۔۴۔۔

ਗੁਰ ਤਬਨੁ ਸਹਜੁ ਨ ਊਪਜੈ ਭਾਈ ਪੂਛਹੁ ਤਗਆਨੀਆ ਜਾਇ ॥

سہ
چ
ُگر پِں ج ہن اُو بج َے اھبیئ ئُؤ ھہؤ گ ِیاپ ِیا اجۓ ۔۔

ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਸਿਾ ਕਤਰ ਭਾਈ ਤਵਚਹੁ ਆਪੁ ਗਵਾਇ ॥੫॥

سیگؤر یک ویسا دسا رک اھبیئ وِچہؤہ ا ت وگَاےی ۔۔۵۔۔
ਗੁਰਮਿੀ ਭਉ ਊਪਜੈ ਭਾਈ ਭਉ ਕਰਣੀ ਸਚੁ ਸਾਰੁ ॥

ب
ب
ُگریتم ھؤ اُو بج َے اھبیئ ھؤ رکین چس سار ۔۔

ਪਰੇਮ ਪਿਾਰਥੁ ਪਾਈਐ ਭਾਈ ਸਚੁ ਨਾਮੁ ਆਧਾਰੁ ॥੬॥

رپمی ندارھت نا پپَے اھبیئ چس نام ا داھر ۔۔۶۔۔

ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੁ ਸੇਵਤਹ ਆਪਣਾ ਭਾਈ ਤਿਨ ਕੈ ਹਉ ਲਾਗਉ ਪਾਇ ॥

ےک ہؤ الگؤ ناۓ ۔۔
وج سیگؤر ویسہِ ا انپ اھبیئ پِں َ

ਜਨਮੁ ਸਵਾਰੀ ਆਪਣਾ ਭਾਈ ਕੁਲੁ ਭੀ ਲਈ ਬਖਸਾਇ ॥੭॥

منج وساری ا انپ اھبیئ ُکل یھب یئل نکھسا ئِے ۔۔۷۔۔

ਸਚੁ ਬਾਣੀ ਸਚੁ ਸਬਿੁ ਹੈ ਭਾਈ ਗੁਰ ਤਕਰਪਾ ਿੇ ਹੋਇ ॥

چس ناین چس دبس ےہَ اھبیئ ُگر کِرنا ےت وہۓ ۔۔

ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਹਤਰ ਮਤਨ ਵਸੈ ਭਾਈ ਤਿਸੁ ਤਬਘਨੁ ਨ ਲਾਗੈ ਕੋਇ ॥੮॥੨॥

نگ
نانک نام ہر نم و سَے اھبیئ ئِس ِ ھں ہن ال َگے وکۓ ۔۔۸۔۔۲۔۔
ਸੋਰਤਿ ਮਹਲਾ ੩ ॥

وسرھٹ ہلحم ۳۔۔
ਹਤਰ ਜੀਉ ਸਬਿੇ ਜਾਪਿਾ ਭਾਈ ਪੂਰੈ ਭਾਤਗ ਤਮਲਾਇ ॥

ہر جپؤ دبسے اجندا اھبیئ ئُؤ َرے اھبگ مِال ئِے ۔۔

ਸਿਾ ਸੁਖੁ ਸੋਹਾਗਣੀ ਭਾਈ ਅਨਤਿਨੁ ਰਿੀਆ ਰੰਗੁ ਲਾਇ ॥੧॥

دسا ُسکھ وساہینگ اھبیئ ادنِن رپِیا رنگ ال ئِے ۔۔۱۔۔
ਹਤਰ ਜੀ ਿੂ ਆਪੇ ਰੰਗੁ ਚੜਾਇ ॥

ہر یج ئُؤ ا ےپ رنگ ڑچأۓ ۔۔
ਗਾਵਹੁ ਗਾਵਹੁ ਰੰਤਗ ਰਾਤਿਹੋ ਭਾਈ ਹਤਰ ਸੇਿੀ ਰੰਗੁ ਲਾਇ ॥ ਰਹਾਉ ॥

اگووہ اگووہ رنگ رابہؤ اھبیئ ہر َ
سیبی رنگ ال ِئے ۔۔راہو۔۔
ਗੁਰ ਕੀ ਕਾਰ ਕਮਾਵਣੀ ਭਾਈ ਆਪੁ ਛੋਤਿ ਤਚਿੁ ਲਾਇ ॥

ُگر یک اکر امکوین اھبیئ ا ت وھچد ِجت ال ِئے ۔۔

ਸਿਾ ਸਹਜੁ ਤਿਤਰ ਿੁਖੁ ਨ ਲਗਈ ਭਾਈ ਹਤਰ ਆਤਪ ਵਸੈ ਮਤਨ ਆਇ ॥੨॥

سہ ب
گب
ل
س
ہ
ھ
ِ
دسا ج ر ُدھک ہن ی اھبیئ ر ا ت و َے نم ا ۓ ۔۔۲۔۔
ਤਪਰ ਕਾ ਹੁਕਮੁ ਨ ਜਾਣਈ ਭਾਈ ਸਾ ਕੁਲਖਣੀ ਕੁਨਾਤਰ ॥

ُکل ّک
ک
پِر اک ُچ م ہن اجیئن اھبیئ سا ھبی ُکیار ۔۔

ਮਨਹਤਿ ਕਾਰ ਕਮਾਵਣੀ ਭਾਈ ਤਵਣੁ ਨਾਵੈ ਕੂਤੜਆਤਰ ॥੩॥

مبہبھ اکر امکوین اھبیئ وِن نا َوے ُکؤرنار ۔۔۳۔۔

ਸੇ ਗਾਵਤਹ ਤਜਨ ਮਸਿਤਕ ਭਾਗੁ ਹੈ ਭਾਈ ਭਾਇ ਸਚੈ ਬੈਰਾਗੁ ॥

ےس اگوہِ ِجں کتسم اھبگ ےہَ اھبیئ اھبےئ سج َے َنتراگ ۔۔
ਅਨਤਿਨੁ ਰਾਿੇ ਗੁਣ ਰਵਤਹ ਭਾਈ ਤਨਰਭਉ ਗੁਰ ਤਲਵ ਲਾਗੁ ॥੪॥

ب
ادنِن راےت ُگں َروہِ اھبیئ پِر ھؤ ُگر لِؤ الگ ۔۔۴۔۔
ਸਭਨਾ ਮਾਤਰ ਜੀਵਾਲਿਾ ਭਾਈ ਸੋ ਸੇਵਹੁ ਤਿਨੁ ਰਾਤਿ ॥

سبھیا امر ِجپؤادلا اھبیئ وس ویسوہ دِن رات ۔۔

ਸੋ ਤਕਉ ਮਨਹੁ ਤਵਸਾਰੀਐ ਭਾਈ ਤਜਸ ਿੀ ਵਿੀ ਹੈ ਿਾਤਿ ॥੫॥

وس کپؤ مبہؤ وِسار پپے اھبیئ ِجس دی ودی ےہَ دات ۔۔۵۔۔
ਮਨਮੁਤਖ ਮੈਲੀ ਿੁੰਮਣੀ ਭਾਈ ਿਰਗਹ ਨਾਹੀ ਥਾਉ ॥

مبمُکھ مَیلی ُد ّ
مبی اھبیئ درہگ نایہ اھتو ۔۔

ਗੁਰਮੁਤਖ ਹੋਵੈ ਿ ਗੁਣ ਰਵੈ ਭਾਈ ਤਮਤਲ ਪਰੀਿਮ ਸਾਤਚ ਸਮਾਉ ॥੬॥

وہوے ت ُگں ر َوے اھبیئ مِل رپمتی ساچ امسو ۔۔۶۔۔
ُگرمُکھ َ
ਏਿੁ ਜਨਤਮ ਹਤਰ ਨ ਚੇਤਿਓ ਭਾਈ ਤਕਆ ਮੁਹੁ ਿੇਸੀ ਜਾਇ ॥

ا َپپ منج ہر ہن چییپؤ اھبیئ ایک مُہؤ دیسی اجۓ ۔۔

ਤਕੜੀ ਪਵੰਿੀ ਮੁਹਾਇਓਨੁ ਭਾਈ ਤਬਤਖਆ ਨੋ ਲੋਭਾਇ ॥੭॥

کِری وپَدنی مُہاویئن اھبیئ نِکھیا ون ولاھبےئ ۔۔۷۔۔

ਨਾਮੁ ਸਮਾਲਤਹ ਸੁਤਖ ਵਸਤਹ ਭਾਈ ਸਿਾ ਸੁਖੁ ਸਾਂਤਿ ਸਰੀਰ ॥

نام امسہہلِ ُسکھ وسہہ اھبیئ دسا ُسکھ ساپپ رسری ۔۔

ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਸਮਾਤਲ ਿੂ ਭਾਈ ਅਪਰੰਪਰ ਗੁਣੀ ਗਹੀਰ ॥੮॥੩॥

نانک نام امسل ئُؤ اھبیئ ارپرپم ُگبی ریہگ ۔۔۸۔۔۳۔۔
ਸੋਰਤਿ ਮਹਲਾ ੫ ਘਰੁ ੧ ਅਸਟਪਿੀਆ

وسرھٹ ہلحم  ۵رھگ  ۱اسییدنا
ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪਰਸਾਤਿ ॥

اِک اواکنر سیگؤر رپساد ۔۔
ਸਭੁ ਜਗੁ ਤਜਨਤਹ ਉਪਾਇਆ ਭਾਈ ਕਰਣ ਕਾਰਣ ਸਮਰਥੁ ॥

سیھ چگ جبہہ اُناِنا اھبیئ رکن اکرن رمسھت ۔۔

ਜੀਉ ਤਪੰਿੁ ਤਜਤਨ ਸਾਤਜਆ ਭਾਈ ਿੇ ਕਤਰ ਅਪਣੀ ਵਥੁ ॥

ِجپؤ پِید ِجں سا ِجیا اھبیئ دے رک اینپ وھت ۔۔

ਤਕਤਨ ਕਹੀਐ ਤਕਉ ਿੇਖੀਐ ਭਾਈ ਕਰਿਾ ਏਕੁ ਅਕਥੁ ॥

ک ِ کہپ ک پ ن ک
کب
ھی
پ
ن
ں ٔے َ ؤ د ے َ اھبیئ رکنا ا ک ا ھ ۔۔

ਗੁਰੁ ਗੋਤਵੰਿੁ ਸਲਾਹੀਐ ਭਾਈ ਤਜਸ ਿੇ ਜਾਪੈ ਿਥੁ ॥੧॥

ُگر وگوِدن سال ہیپے اھبیئ ِجس ےت اج ئَے ھتت ۔۔۱۔۔
ਮੇਰੇ ਮਨ ਜਪੀਐ ਹਤਰ ਭਗਵੰਿਾ ॥

ریمے نم چی َپٔے ہر وگھباتن ۔۔

ਨਾਮ ਿਾਨੁ ਿੇਇ ਜਨ ਅਪਨੇ ਿੂਖ ਿਰਿ ਕਾ ਹੰਿਾ ॥ ਰਹਾਉ ॥

نام دان دےئ نج اےنپ ُدوھک درد اک ہییا ۔۔راہو۔۔
ਜਾ ਕੈ ਘਤਰ ਸਭੁ ਤਕਛੁ ਹੈ ਭਾਈ ਨਉ ਤਨਤਧ ਭਰੇ ਭੰਿਾਰ ॥

ک
ےک رھگ سیھ ِچھ ےہَ اھبیئ ئؤ ن ِدھ رھبے ڈنھبار ۔۔
اج َ
ਤਿਸ ਕੀ ਕੀਮਤਿ ਨਾ ਪਵੈ ਭਾਈ ਊਚਾ ਅਗਮ ਅਪਾਰ ॥

ئِس یک تمیق ہن وپَے اھبیئ اُواچ امگ انار ۔۔

ਜੀਅ ਜੰਿ ਪਰਤਿਪਾਲਿਾ ਭਾਈ ਤਨਿ ਤਨਿ ਕਰਿਾ ਸਾਰ ॥

یج جپت َرپپ ِیادلا اھبیئ پِپ پِپ رکدا سار ۔۔
ਸਤਿਗੁਰੁ ਪੂਰਾ ਭੇਟੀਐ ਭਾਈ ਸਬਤਿ ਤਮਲਾਵਣਹਾਰ ॥੨॥

ب
ھی
ی
ی
پ
م
ے اھبیئ دبس ِالواہنر ۔۔۲۔۔
سیگؤر ئُؤرا

ਸਚੇ ਚਰਣ ਸਰੇਵੀਅਤਹ ਭਾਈ ਭਰਮੁ ਭਉ ਹੋਵੈ ਨਾਸੁ ॥

ب
ھ
وہوے ناس ۔۔
ؤ
ےچس رچن رس ِویپی ِہ اھبیئ رھبم
َ
ਤਮਤਲ ਸੰਿ ਸਭਾ ਮਨੁ ਮਾਂਜੀਐ ਭਾਈ ਹਤਰ ਕੈ ਨਾਤਮ ਤਨਵਾਸੁ ॥

ب
مِل سیت اھبس نم ام چیپے اھبیئ ہر ےکَ نام ئِؤاس ۔۔

ਤਮਟੈ ਅੰਧੇਰਾ ਅਤਗਆਨਿਾ ਭਾਈ ਕਮਲ ਹੋਵੈ ਪਰਗਾਸੁ ॥

وہوے رپاگس ۔۔
ِمپے ادنھترا اایگاتن اھبیئ لمک َ

ਗੁਰ ਬਚਨੀ ਸੁਖੁ ਊਪਜੈ ਭਾਈ ਸਤਭ ਿਲ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਤਸ ॥੩॥

ُگر ینچب ُسکھ اُو بج َے اھبیئ سیھ لھپ سیگؤر ناس ۔۔۳۔۔
ਮੇਰਾ ਿੇਰਾ ਛੋਿੀਐ ਭਾਈ ਹੋਈਐ ਸਭ ਕੀ ਧੂਤਰ ॥

ریما ریتا ِ
ےیئ سیھ یک دھُؤر ۔۔
وھچدےیَ اھبیئ وہ َ

ਘਤਟ ਘਤਟ ਬਰਹਮੁ ਪਸਾਤਰਆ ਭਾਈ ਪੇਖੈ ਸੁਣੈ ਹਜੂਤਰ ॥

پ َ َیک
چ
س
ی
ھ
چ
ُ
ٹھگ ٹھگ پرمہ ئسارنا اھبیئ ے ے َ ُؤر ۔۔

ਤਜਿੁ ਤਿਤਨ ਤਵਸਰੈ ਪਾਰਬਰਹਮੁ ਭਾਈ ਤਿਿੁ ਤਿਤਨ ਮਰੀਐ ਝੂਤਰ ॥

چ
ِجت دِن وِرسَے نارپرمہ اھبیئ پِپ دِن رم پپے ُھؤر ۔۔
ਕਰਨ ਕਰਾਵਨ ਸਮਰਥੋ ਭਾਈ ਸਰਬ ਕਲਾ ਭਰਪੂਤਰ ॥੪॥

رکن رکاون رمسوھت اھبیئ رست کال رھبئُؤر ۔۔۴۔۔
ਪਰੇਮ ਪਿਾਰਥੁ ਨਾਮੁ ਹੈ ਭਾਈ ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਤਬਨਾਸੁ ॥

رپمی ندارھت نام ےہَ اھبیئ امنا ومہ پِیاس ۔۔
ਤਿਸੁ ਭਾਵੈ ਿਾ ਮੇਤਲ ਲਏ ਭਾਈ ਤਹਰਿੈ ਨਾਮ ਤਨਵਾਸੁ ॥

ئِس اھبوے نا م َیل ےئل اھبیئ ہِر َدے نام ئِؤاس ۔۔
ਗੁਰਮੁਤਖ ਕਮਲੁ ਪਰਗਾਸੀਐ ਭਾਈ ਤਰਿੈ ਹੋਵੈ ਪਰਗਾਸੁ ॥

وہوے رپاگس ۔۔
ُگرمُکھ لمک رپَاگسی َپے اھبیئ ر َِدے َ

ਪਰਗਟੁ ਭਇਆ ਪਰਿਾਪੁ ਪਰਭ ਭਾਈ ਮਉਤਲਆ ਧਰਤਿ ਅਕਾਸੁ ॥੫॥

رپَگپ ایھب رپنات رپَھب اھبیئ ؤملِیا درھت ااکس ۔۔۵۔۔
ਗੁਤਰ ਪੂਰੈ ਸੰਿੋਤਖਆ ਭਾਈ ਅਤਹਤਨਤਸ ਲਾਗਾ ਭਾਉ ॥

ُگر ئُؤ َرے وتنسکِھیا اھبیئ اہیِس الاگ اھبو ۔۔

ਰਸਨਾ ਰਾਮੁ ਰਵੈ ਸਿਾ ਭਾਈ ਸਾਚਾ ਸਾਿੁ ਸੁਆਉ ॥

رانس رام ر َوے دسا اھبیئ سااچ ساد سُؤا و ۔۔
ਕਰਨੀ ਸੁਤਣ ਸੁਤਣ ਜੀਤਵਆ ਭਾਈ ਤਨਹਚਲੁ ਪਾਇਆ ਥਾਉ ॥

بہ
رکین ُسں ُسں ِجپؤنا اھبیئ ِ چل نانا اھتو ۔۔

ਤਜਸੁ ਪਰਿੀਤਿ ਨ ਆਵਈ ਭਾਈ ਸੋ ਜੀਅੜਾ ਜਤਲ ਜਾਉ ॥੬॥

ِجس رپتیت ہن ا ویئ اھبیئ وس جیترا لج اجو ۔۔۶۔۔

ਬਹੁ ਗੁਣ ਮੇਰੇ ਸਾਤਹਬੈ ਭਾਈ ਹਉ ਤਿਸ ਕੈ ਬਤਲ ਜਾਉ ॥

ےک نل اجو ۔۔
وہب ُگں ریمے اص ِجپَے اھبیئ ہؤ ئِس َ
ਓਹੁ ਤਨਰਗੁਣੀਆਰੇ ਪਾਲਿਾ ਭਾਈ ਿੇਇ ਤਨਥਾਵੇ ਥਾਉ ॥

او ُہ پِر ُگییارے نادلا اھبیئ دےئ پ ِبھاوے اھتو ۔۔

ਤਰਜਕੁ ਸੰਬਾਹੇ ਸਾਤਸ ਸਾਤਸ ਭਾਈ ਗੂੜਾ ਜਾ ਕਾ ਨਾਉ ॥

ِرجق ابمسےہ ساس ساس اھبیئ ُگؤرا اج اک ناو ۔۔

ਤਜਸੁ ਗੁਰੁ ਸਾਚਾ ਭੇਟੀਐ ਭਾਈ ਪੂਰਾ ਤਿਸੁ ਕਰਮਾਉ ॥੭॥

ب
ھی
ئ
ِ
ی
ی
پ
ئ
ے اھبیئ ُؤرا س رکامو ۔۔۷۔۔
ِجس ُگر سااچ

ਤਿਸੁ ਤਬਨੁ ਘੜੀ ਨ ਜੀਵੀਐ ਭਾਈ ਸਰਬ ਕਲਾ ਭਰਪੂਤਰ ॥

ئِس پِں ڑھگی ہن ویجےیٔ اھبیئ رست کال رھبئُؤر ۔۔
ਸਾਤਸ ਤਗਰਾਤਸ ਨ ਤਵਸਰੈ ਭਾਈ ਪੇਖਉ ਸਿਾ ਹਜੂਤਰ ॥

پی ک
ساس گِراس ہن وِرسَے اھبیئ ھؤ دسا چچ ُؤر ۔۔

ਸਾਧੂ ਸੰਤਗ ਤਮਲਾਇਆ ਭਾਈ ਸਰਬ ਰਤਹਆ ਭਰਪੂਤਰ ॥

سا ُدوھ گنس مِالنا اھبیئ رست رایہ رھبئُؤر ۔۔
ਤਜਨਾ ਪਰੀਤਿ ਨ ਲਗੀਆ ਭਾਈ ਸੇ ਤਨਿ ਤਨਿ ਮਰਿੇ ਝੂਤਰ ॥੮॥

چ
ِجیا رپِپپ ہن لگ ِیا اھبیئ ےس پِپ پِپ رمدے ُھؤر ۔۔۸۔۔
ਅੰਚਤਲ ਲਾਇ ਿਰਾਇਆ ਭਾਈ ਭਉਜਲੁ ਿੁਖੁ ਸੰਸਾਰੁ ॥

الچن ال ِئے رتانا اھبیئ وھبٔلج ُدھک اسنسر ۔۔

ਕਤਰ ਤਕਰਪਾ ਨਿਤਰ ਤਨਹਾਤਲਆ ਭਾਈ ਕੀਿੋਨੁ ਅੰਗੁ ਅਪਾਰੁ ॥

رک کِرنا دنر بِہاایل اھبیئ کی َپؤن انگ انار ۔۔

ਮਨੁ ਿਨੁ ਸੀਿਲੁ ਹੋਇਆ ਭਾਈ ਭੋਜਨੁ ਨਾਮ ਅਧਾਰੁ ॥

نم نت لتیس وہنا اھبیئ وھبنج نام اداھر ۔۔
ਨਾਨਕ ਤਿਸੁ ਸਰਣਾਗਿੀ ਭਾਈ ਤਜ ਤਕਲਤਬਖ ਕਾਟਣਹਾਰੁ ॥੯॥੧॥

نانک ئِس رسنایتگ اھبیئ ِچ کِل ِیکھ اکپبہار ۔۔۹۔۔۱۔۔
ਸੋਰਤਿ ਮਹਲਾ ੫ ॥

وسرھٹ ہلحم ۵۔۔
ਮਾਿ ਗਰਭ ਿੁਖ ਸਾਗਰੋ ਤਪਆਰੇ ਿਹ ਅਪਣਾ ਨਾਮੁ ਜਪਾਇਆ ॥

امت رگھب ُدھک سارگو ایپرے ہت اانپ نام اپجنا ۔۔
ਬਾਹਤਰ ਕਾਤਢ ਤਬਖੁ ਪਸਰੀਆ ਤਪਆਰੇ ਮਾਇਆ ਮੋਹੁ ਵਧਾਇਆ ॥

ناہر اکدھ نِکھ رسپِنا ایپرے امنا ومہ وداھنا ۔۔

ਤਜਸ ਨੋ ਕੀਿੋ ਕਰਮੁ ਆਤਪ ਤਪਆਰੇ ਤਿਸੁ ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਤਮਲਾਇਆ ॥

ِجس ون وتیک رکم ا ت ایپرے ئِس ئُؤرا ُگؤ ُرو مِالنا ۔۔

ਸੋ ਆਰਾਧੇ ਸਾਤਸ ਸਾਤਸ ਤਪਆਰੇ ਰਾਮ ਨਾਮ ਤਲਵ ਲਾਇਆ ॥੧॥

وس ا رادےھ ساس ساس ایپرے رام نام لِؤ النا ۔۔۱۔۔
ਮਤਨ ਿਤਨ ਿੇਰੀ ਟੇਕ ਹੈ ਤਪਆਰੇ ਮਤਨ ਿਤਨ ਿੇਰੀ ਟੇਕ ॥

ےہ ایپرے نم نت ریتی پ َیک ۔۔
نم نت ریتی پ َیک َ
ਿੁਧੁ ਤਬਨੁ ਅਵਰੁ ਨ ਕਰਨਹਾਰੁ ਤਪਆਰੇ ਅੰਿਰਜਾਮੀ ਏਕ ॥ ਰਹਾਉ ॥

ُندھ پِں ا َور ہن رکاہنر ایپرے ارتناجیم انک ۔۔راہو۔۔

ਕੋਤਟ ਜਨਮ ਭਰਤਮ ਆਇਆ ਤਪਆਰੇ ਅਤਨਕ ਜੋਤਨ ਿੁਖੁ ਪਾਇ ॥

وکت منج رھبم ا نا ایپرے ان ِک وجن ُدھک ناۓ ۔۔
ਸਾਚਾ ਸਾਤਹਬੁ ਤਵਸਤਰਆ ਤਪਆਰੇ ਬਹੁਿੀ ਤਮਲੈ ਸਜਾਇ ॥

سااچ اصجِت وِرسنا ایپرے ب ُہبی ملَ ِے اجسۓ ۔۔

ਤਜਨ ਭੇਟੈ ਪੂਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤਪਆਰੇ ਸੇ ਲਾਗੇ ਸਾਚੈ ਨਾਇ ॥

ب
ِجں ھی َپے ئُؤرا سیگؤرو ایپرے ےس الےگ سا َچے ناےئ ۔۔
ਤਿਨਾ ਤਪਛੈ ਛੁਟੀਐ ਤਪਆਰੇ ਜੋ ਸਾਚੀ ਸਰਣਾਇ ॥੨॥

ِبجَھ چ
ھ
ُی
ی
پ
ے ایپرے وج سایچ رسناۓ ۔۔۲۔۔
پ ِیا ے

ਤਮਿਾ ਕਤਰ ਕੈ ਖਾਇਆ ਤਪਆਰੇ ਤਿਤਨ ਿਤਨ ਕੀਿਾ ਰੋਗੁ ॥

مِبھا رک ےکَ اھکنا ایپرے پِں نت کِییا روگ ۔۔

ਕਉੜਾ ਹੋਇ ਪਤਿਸਤਟਆ ਤਪਆਰੇ ਤਿਸ ਿੇ ਉਪਤਜਆ ਸੋਗੁ ॥

کؤرا وہۓ نیسییا ایپرے ئِس ےت اُبچِیا وسگ ۔۔

ਭੋਗ ਭੁੰਚਾਇ ਭੁਲਾਇਅਨੁ ਤਪਆਰੇ ਉਿਰੈ ਨਹੀ ਤਵਜੋਗੁ ॥

ب
ب
وھبگ ُھبچاےئ ھُالنیئ ایپرے اُرتَے یہن وِوجگ ۔۔
ਜੋ ਗੁਰ ਮੇਤਲ ਉਧਾਤਰਆ ਤਪਆਰੇ ਤਿਨ ਧੁਰੇ ਪਇਆ ਸੰਜੋਗੁ ॥੩॥

وج ُگر م َیل اُداھرِنا ایپرے پِں د ُھرے ایپ وجنسگ ۔۔۳۔۔

ਮਾਇਆ ਲਾਲਤਚ ਅਤਟਆ ਤਪਆਰੇ ਤਚਤਿ ਨ ਆਵਤਹ ਮੂਤਲ ॥

امنا الچل اایٹ ایپرے ِجت ہن ا وہِ مُؤل ۔۔
ਤਜਨ ਿੂ ਤਵਸਰਤਹ ਪਾਰਬਰਹਮ ਸੁਆਮੀ ਸੇ ਿਨ ਹੋਏ ਧੂਤੜ ॥

ِجں ئُؤ وِرسہِ نارپرمہ سُؤا یم ےس نت وہےئ دھُؤر ۔۔

ਤਬਲਲਾਟ ਕਰਤਹ ਬਹੁਿੇਤਰਆ ਤਪਆਰੇ ਉਿਰੈ ਨਾਹੀ ਸੂਲੁ ॥

نِلالت رکہِ ب ُہیترنا ایپرے اُرتَے نایہ سُؤل ۔۔

ਜੋ ਗੁਰ ਮੇਤਲ ਸਵਾਤਰਆ ਤਪਆਰੇ ਤਿਨ ਕਾ ਰਤਹਆ ਮੂਲੁ ॥੪॥

وج ُگر م َیل وسارِنا ایپرے پِں اک رایہ مُؤل ۔۔۴۔۔

ਸਾਕਿ ਸੰਗੁ ਨ ਕੀਜਈ ਤਪਆਰੇ ਜੇ ਕਾ ਪਾਤਰ ਵਸਾਇ ॥

کب
ساطق گنس ہن چبی ایپرے ےج اک نار وساےئ ۔۔

ਤਜਸੁ ਤਮਤਲਐ ਹਤਰ ਤਵਸਰੈ ਤਪਆਰੇ ਸੋੁ ਮੁਤਹ ਕਾਲੈ ਉਤਿ ਜਾਇ ॥

ِجس مِلیپے ہر وِرسَے ایپرے س مُؤہِ اک لَے اُھٹ اجۓ ۔۔
ਮਨਮੁਤਖ ਢੋਈ ਨਹ ਤਮਲੈ ਤਪਆਰੇ ਿਰਗਹ ਤਮਲੈ ਸਜਾਇ ॥

مب
مُکھ دوھیئ ہن ملَ ِے ایپرے درہگ ملَ ِے اجسۓ ۔۔

ਜੋ ਗੁਰ ਮੇਤਲ ਸਵਾਤਰਆ ਤਪਆਰੇ ਤਿਨਾ ਪੂਰੀ ਪਾਇ ॥੫॥

وج ُگر م َیل وسارِنا ایپرے پ ِیا ئُؤری ناۓ ۔۔۵۔۔

ਸੰਜਮ ਸਹਸ ਤਸਆਣਪਾ ਤਪਆਰੇ ਇਕ ਨ ਚਲੀ ਨਾਤਲ ॥

سب
ج
س
ہ
س
ِ
م س ِ یااپن ایپرے اک ہن یلچ نال ۔۔

ਜੋ ਬੇਮੁਖ ਗੋਤਬੰਿ ਿੇ ਤਪਆਰੇ ਤਿਨ ਕੁਤਲ ਲਾਗੈ ਗਾਤਲ ॥

وج ےبھکم وگپِید ےت ایپرے پِں ُکل ال َگے َ اگل ۔۔

ਹੋਿੀ ਵਸਿੁ ਨ ਜਾਿੀਆ ਤਪਆਰੇ ਕੂੜੁ ਨ ਚਲੀ ਨਾਤਲ ॥

وہدی وطس ہن اجپ ِیا ایپرے ُکؤر ہن یلچ نال ۔۔
ਸਤਿਗੁਰੁ ਤਜਨਾ ਤਮਲਾਇਓਨੁ ਤਪਆਰੇ ਸਾਚਾ ਨਾਮੁ ਸਮਾਤਲ ॥੬॥

سیگؤر ِجیا مِالویئن ایپرے سااچ نام امسل ۔۔۶۔۔

ਸਿੁ ਸੰਿੋਖੁ ਤਗਆਨੁ ਤਧਆਨੁ ਤਪਆਰੇ ਤਜਸ ਨੋ ਨਿਤਰ ਕਰੇ ॥

ست وتنسھک گ ِیان دایھن ایپرے ِجس ون دنر رکے ۔۔
ਅਨਤਿਨੁ ਕੀਰਿਨੁ ਗੁਣ ਰਵੈ ਤਪਆਰੇ ਅੰਤਮਰਤਿ ਪੂਰ ਭਰੇ ॥

ادنِن ریکنت ُگں ر َوے ایپرے ارمِت ئُؤر رھبے ۔۔

ਿੁਖ ਸਾਗਰੁ ਤਿਨ ਲੰਤਘਆ ਤਪਆਰੇ ਭਵਜਲੁ ਪਾਤਰ ਪਰੇ ॥

ل
ب
ُدھک سارگ پِں یگھیا ایپرے َھؤلج نار رپے ۔۔

ਤਜਸੁ ਭਾਵੈ ਤਿਸੁ ਮੇਤਲ ਲੈਤਹ ਤਪਆਰੇ ਸੇਈ ਸਿਾ ਖਰੇ ॥੭॥

ِجس اھبوے ئِس م َیل لبہ ِہ ایپرے َ
سیبی دسا رھکے ۔۔۷۔۔
ਸੰਮਰਥ ਪੁਰਖੁ ਿਇਆਲ ਿੇਉ ਤਪਆਰੇ ਭਗਿਾ ਤਿਸ ਕਾ ਿਾਣੁ ॥

ب
رمسھت ُپرھک دنال دئؤ ایپرے ھگیا ئِس اک نان ۔۔

ਤਿਸੁ ਸਰਣਾਈ ਢਤਹ ਪਏ ਤਪਆਰੇ ਤਜ ਅੰਿਰਜਾਮੀ ਜਾਣੁ ॥

ئِس رسنایئ دھبہہ ےئپ ایپرے چ ارتناجیم اجن ۔۔

ਹਲਿੁ ਪਲਿੁ ਸਵਾਤਰਆ ਤਪਆਰੇ ਮਸਿਤਕ ਸਚੁ ਨੀਸਾਣੁ ॥

ہلت نلت وسارِنا ایپرے کتسم چس اسینن ۔۔
ਸੋ ਪਰਭੁ ਕਿੇ ਨ ਵੀਸਰੈ ਤਪਆਰੇ ਨਾਨਕ ਸਿ ਕੁਰਬਾਣੁ ॥੮॥੨॥

وس رپَھب دکے ہن ورسیے ایپرے نانک دص قُرنان ۔۔۸۔۔۲۔۔
ਸੋਰਤਿ ਮਹਲਾ ੫ ਘਰੁ ੨ ਅਸਟਪਿੀਆ

وسرھٹ ہلحم  ۵رھگ  ۲اسییدنا
ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪਰਸਾਤਿ ॥

اِک اواکنر سیگؤر رپساد ۔۔

ਪਾਿੁ ਪਤੜਓ ਅਰੁ ਬੇਿੁ ਬੀਚਾਤਰਓ ਤਨਵਤਲ ਭੁਅੰਗਮ ਸਾਧੇ ॥

ناھٹ ڑپئؤ ار دیب اچیبروی ئِؤل

ب ُٔھیگ

م سادےھ ۔۔

ਪੰਚ ਜਨਾ ਤਸਉ ਸੰਗੁ ਨ ਛੁਟਤਕਓ ਅਤਧਕ ਅਹੰਬੁਤਧ ਬਾਧੇ ॥੧॥

چ
پب
ج انج سِیؤ گنس ہن ھُیکپؤٔ ادِکھ اہم ُیدھ نادےھ ۔۔۱۔۔

ਤਪਆਰੇ ਇਨ ਤਬਤਧ ਤਮਲਣੁ ਨ ਜਾਈ ਮੈ ਕੀਏ ਕਰਮ ਅਨੇਕਾ ॥

ایپرے اِن نِدھ مل ِں ہن اجیئ م َے ےئیک رکم اپ َپکا ۔۔

ਹਾਤਰ ਪਤਰਓ ਸੁਆਮੀ ਕੈ ਿੁਆਰੈ ਿੀਜੈ ਬੁਤਧ ਤਬਬੇਕਾ ॥ ਰਹਾਉ ॥

ےک ُدوا َرے د بج َے ُندھ نِیپکا ۔۔راہو۔۔
اہر رپ ٔوی سُؤا یم َ

ਮੋਤਨ ਭਇਓ ਕਰਪਾਿੀ ਰਤਹਓ ਨਗਨ ਤਿਤਰਓ ਬਨ ਮਾਹੀ ॥

ب
ویھب رکنایت رویۂ نگن ھِرئؤ نب امیہ ۔۔
ومن ٔ

ਿਟ ਿੀਰਥ ਸਭ ਧਰਿੀ ਭਰਤਮਓ ਿੁਤਬਧਾ ਛੁਟਕੈ ਨਾਹੀ ॥੨॥

چ
ھ
َ
ُی
ک
ٹت ریتھت سیھ درھیت رھبویمٔ ُددباھ ے نایہ ۔۔۲۔۔
ਮਨ ਕਾਮਨਾ ਿੀਰਥ ਜਾਇ ਬਤਸਓ ਤਸਤਰ ਕਰਵਿ ਧਰਾਏ ॥

نم اکانم ریتھت اجۓ ئسیؤ سِر رکوت درھاےئ ۔۔

ਮਨ ਕੀ ਮੈਲੁ ਨ ਉਿਰੈ ਇਹ ਤਬਤਧ ਜੇ ਲਖ ਜਿਨ ਕਰਾਏ ॥੩॥

نم یک مَیل ہن اُرتَے اہہی نِدھ ےج ھکل نتج رکاےئ ۔۔۳۔۔
ਕਤਨਕ ਕਾਤਮਨੀ ਹੈਵਰ ਗੈਵਰ ਬਹੁ ਤਬਤਧ ਿਾਨੁ ਿਾਿਾਰਾ ॥

کنک اکینم َجپ َؤر َگ َپؤر وہب نِدھ دان دانارا ۔۔

ਅੰਨ ਬਸਿਰ ਭੂਤਮ ਬਹੁ ਅਰਪੇ ਨਹ ਤਮਲੀਐ ਹਤਰ ਿੁਆਰਾ ॥੪॥

ب
ا ّن رتسب ُھؤم وہب ارےپ ہہن مِلیپے ہر ُدوارا ۔۔۴۔۔

ਪੂਜਾ ਅਰਚਾ ਬੰਿਨ ਿੰਿਉਿ ਖਟੁ ਕਰਮਾ ਰਿੁ ਰਹਿਾ ॥

ئُؤاج اراچ دنبن دندوت ٹھک رکام رت راتہ ۔۔
ਹਉ ਹਉ ਕਰਿ ਬੰਧਨ ਮਤਹ ਪਤਰਆ ਨਹ ਤਮਲੀਐ ਇਹ ਜੁਗਿਾ ॥੫॥

ہؤ ہؤ رکت دنبنھ ہہم رپِنا ہن مِلیپے اہہی ُچگیا ۔۔۵۔۔

ਜੋਗ ਤਸਧ ਆਸਣ ਚਉਰਾਸੀਹ ਏ ਭੀ ਕਤਰ ਕਤਰ ਰਤਹਆ ॥

وجگ سِدھ ا نس جؤرایس اے یھب رک رک رایہ ۔۔
ਵਿੀ ਆਰਜਾ ਤਿਤਰ ਤਿਤਰ ਜਨਮੈ ਹਤਰ ਤਸਉ ਸੰਗੁ ਨ ਗਤਹਆ ॥੬॥

ب ب
ودی ا راج ھِر ھِر جبمَے ہر سِیؤ گنس ہن گہیا ۔۔۶۔۔

ਰਾਜ ਲੀਲਾ ਰਾਜਨ ਕੀ ਰਚਨਾ ਕਤਰਆ ਹੁਕਮੁ ਅਿਾਰਾ ॥

ک
راچ لیال رانج یک رانچ رکَنا ُچ م ااھپرا ۔۔

ਸੇਜ ਸੋਹਨੀ ਚੰਿਨੁ ਚੋਆ ਨਰਕ ਘੋਰ ਕਾ ਿੁਆਰਾ ॥੭॥

جیس وسینہ دنچن وچا رنک وھگر اک ُدوارا ۔۔۷۔۔
ਹਤਰ ਕੀਰਤਿ ਸਾਧਸੰਗਤਿ ਹੈ ਤਸਤਰ ਕਰਮਨ ਕੈ ਕਰਮਾ ॥

ےک رکام ۔۔
ےہ سِر رکنم َ
ہر ریکت سادھسیگت َ

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਤਿਸੁ ਭਇਓ ਪਰਾਪਤਿ ਤਜਸੁ ਪੁਰਬ ਤਲਖੇ ਕਾ ਲਹਨਾ ॥੮॥

لک
ویھب رپاپپ ِجس ُپرت ِھے اک انہل ۔۔۸۔۔
وہک نانک ئِس ٔ
ਿੇਰੋ ਸੇਵਕੁ ਇਹ ਰੰਤਗ ਮਾਿਾ ॥

ریتو ویسک اہہی رنگ امنا ۔۔
ਭਇਓ ਤਿਪਾਲੁ ਿੀਨ ਿੁਖ ਭੰਜਨੁ ਹਤਰ ਹਤਰ ਕੀਰਿਤਨ ਇਹੁ ਮਨੁ ਰਾਿਾ ॥ ਰਹਾਉ ਿੂਜਾ ॥੧॥੩॥

ویھبٔ کِرنال دِنی ُدھک نجنھب ہر ہر کِترنت اوہی نم رانا ۔۔راہو دواج۔۔۱۔۔۳۔۔

ਰਾਗੁ ਸੋਰਤਿ ਵਾਰ ਮਹਲੇ ੪ ਕੀ

راگ وسرھٹ وار ےلحم  ۴یک
ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪਰਸਾਤਿ ॥

اِک اواکنر سیگؤر رپساد ۔۔
ਸਲੋਕੁ ਮਃ ੧ ॥

ولسک م۱ :۔۔
ਸੋਰਤਿ ਸਿਾ ਸੁਹਾਵਣੀ ਜੇ ਸਚਾ ਮਤਨ ਹੋਇ ॥

وسرھٹ دسا ُسہاوین ےج اچس نم وہۓ ۔۔
ਿੰਿੀ ਮੈਲੁ ਨ ਕਿੁ ਮਤਨ ਜੀਭੈ ਸਚਾ ਸੋਇ ॥

چی ب
ددنی مَیل ہن تک نم َھے اچس وسۓ ۔۔
ਸਸੁਰੈ ਪੇਈਐ ਭੈ ਵਸੀ ਸਤਿਗੁਰੁ ਸੇਤਵ ਤਨਸੰਗ ॥

ب
ویس ئِسیگ ۔۔
سس َُرے پییپَے َھے ویس سیگؤر َ

ਪਰਹਤਰ ਕਪੜੁ ਜੇ ਤਪਰ ਤਮਲੈ ਖੁਸੀ ਰਾਵੈ ਤਪਰੁ ਸੰਤਗ ॥

َ ُک
ھ
س
پ
رپہر ڑپک ےج پِر مل ِے ی را َوے ِر گنس ۔۔
ਸਿਾ ਸੀਗਾਰੀ ਨਾਉ ਮਤਨ ਕਿੇ ਨ ਮੈਲੁ ਪਿੰਗੁ ॥

دسا اگیسری ناو نم دکے ہن مَیل گنتپ ۔۔
ਿੇਵਰ ਜੇਿ ਮੁਏ ਿੁਤਖ ਸਸੂ ਕਾ ਿਰੁ ਤਕਸੁ ॥

دویر ھٹیج مُؤےئ ُدھک سسُؤ اک در کِس ۔۔
ਜੇ ਤਪਰ ਭਾਵੈ ਨਾਨਕਾ ਕਰਮ ਮਣੀ ਸਭੁ ਸਚੁ ॥੧॥

اھبوے نااکن رکم ینم سیھ چس ۔۔۱۔۔
ےج پِر َ

ਮਃ ੪ ॥

م۴ :۔۔
ਸੋਰਤਿ ਿਾਤਮ ਸੁਹਾਵਣੀ ਜਾ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਢੰਢੋਲੇ ॥

وسرھٹ نام ُسہاوین اج ہر نام دڈنھوھےل ۔۔
ਗੁਰ ਪੁਰਖੁ ਮਨਾਵੈ ਆਪਣਾ ਗੁਰਮਿੀ ਹਤਰ ਹਤਰ ਬੋਲੇ ॥

انموے ا انپ ُگریتم ہر ہر وبےل ۔۔
ُگر ُپرھک َ

ਹਤਰ ਪਰੇਤਮ ਕਸਾਈ ਤਿਨਸੁ ਰਾਤਿ ਹਤਰ ਰਿੀ ਹਤਰ ਰੰਤਗ ਚੋਲੇ ॥

ہر رپمی اصقیئ دِسن رات ہر ریت ہر رنگ وچےل ۔۔
ਹਤਰ ਜੈਸਾ ਪੁਰਖੁ ਨ ਲਭਈ ਸਭੁ ਿੇਤਖਆ ਜਗਿੁ ਮੈ ਟੋਲੇ ॥

لب
ہر َچیسا ُپرھک ہن ھبی سیھ دنکھیا تگج م َے وٹےل ۔۔

ਗੁਤਰ ਸਤਿਗੁਤਰ ਨਾਮੁ ਤਿਰੜਾਇਆ ਮਨੁ ਅਨਿ ਨ ਕਾਹੂ ਿੋਲੇ ॥

ُگر سیگؤر نام درِرانا نم اپپ ہن اک ُہؤ دوےل ۔۔

ਜਨੁ ਨਾਨਕੁ ਹਤਰ ਕਾ ਿਾਸੁ ਹੈ ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਗੋਲ ਗੋਲੇ ॥੨॥

نج نانک ہر اک داس ےہَ ُگر سیگؤر ےک وگل وگےل ۔۔۲۔۔
ਪਉੜੀ ॥

ئؤری ۔۔
ਿੂ ਆਪੇ ਤਸਸਤਟ ਕਰਿਾ ਤਸਰਜਣਹਾਤਰਆ ॥

ئُؤ ا ےپ رکنا سِرجبہارِنا ۔۔

ਿੁਧੁ ਆਪੇ ਖੇਲੁ ਰਚਾਇ ਿੁਧੁ ਆਤਪ ਸਵਾਤਰਆ ॥

ُندھ ا ےپ لیھک راچ ِئے ُندھ ا ت وسارِنا ۔۔

ਿਾਿਾ ਕਰਿਾ ਆਤਪ ਆਤਪ ਭੋਗਣਹਾਤਰਆ ॥

دانا رکنا ا ت ا ت وھبگبہارنا ۔۔
ਸਭੁ ਿੇਰਾ ਸਬਿੁ ਵਰਿੈ ਉਪਾਵਣਹਾਤਰਆ ॥

سیھ ریتا دبس ور ئَے اُناواہنرنا ۔۔

ਹਉ ਗੁਰਮੁਤਖ ਸਿਾ ਸਲਾਹੀ ਗੁਰ ਕਉ ਵਾਤਰਆ ॥੧॥

ہؤ ُگرمُکھ دسا صالیح ُگر کؤ وارنا ۔۔۱۔۔
ਸਲੋਕੁ ਮਃ ੩ ॥

ولسک م۳ :۔۔
ਹਉਮੈ ਜਲਿੇ ਜਤਲ ਮੁਏ ਭਰਤਮ ਆਏ ਿੂਜੈ ਭਾਇ ॥

ہؤ م َے ےتلج لج مُؤےئ رھبم ا ےئ ُدو َچے اھبےئ ۔۔
ਪੂਰੈ ਸਤਿਗੁਤਰ ਰਾਤਖ ਲੀਏ ਆਪਣੈ ਪੰਨੈ ਪਾਇ ॥

ئُؤ َرے سیگؤر راھک ےئیل ا پ َپے پ َپے ناۓ ۔۔

ਇਹੁ ਜਗੁ ਜਲਿਾ ਨਿਰੀ ਆਇਆ ਗੁਰ ਕੈ ਸਬਤਿ ਸੁਭਾਇ ॥

ےک دبس ُسبھاےئِ ۔۔
اوہی چگ اتلج دنری ا نا ُگر َ

ਸਬਤਿ ਰਿੇ ਸੇ ਸੀਿਲ ਭਏ ਨਾਨਕ ਸਚੁ ਕਮਾਇ ॥੧॥

دبس رےت ےس لتیس ےئھب نانک چس امکۓ ۔۔۱۔۔
ਮਃ ੩ ॥

م۳ :۔۔
ਸਿਤਲਓ ਸਤਿਗੁਰੁ ਸੇਤਵਆ ਧੰਨੁ ਜਨਮੁ ਪਰਵਾਣੁ ॥

سب
ھلِپؤ سیگؤر سیَؤنا دنھّ منج رپوان ۔۔

ਤਜਨਾ ਸਤਿਗੁਰੁ ਜੀਵਤਿਆ ਮੁਇਆ ਨ ਤਵਸਰੈ ਸੇਈ ਪੁਰਖ ਸੁਜਾਣ ॥

ِجیا سیگؤر ویجدنا مُؤنا ہن وِرسَے سیبی ُپرھک سُچان ۔۔
ਕੁਲੁ ਉਧਾਰੇ ਆਪਣਾ ਸੋ ਜਨੁ ਹੋਵੈ ਪਰਵਾਣੁ ॥

وہوے رپوان ۔۔
ُکل اُداھرے ا انپ وس نج َ
ਗੁਰਮੁਤਖ ਮੁਏ ਜੀਵਿੇ ਪਰਵਾਣੁ ਹਤਹ ਮਨਮੁਖ ਜਨਤਮ ਮਰਾਤਹ ॥

مب
ُگرمُکھ مُؤےئ ویجدے رپوان ہہہ مُکھ منج رما ِہے ۔۔

ਨਾਨਕ ਮੁਏ ਨ ਆਖੀਅਤਹ ਤਜ ਗੁਰ ਕੈ ਸਬਤਿ ਸਮਾਤਹ ॥੨॥

ک
نانک مُؤےئ ہن ا ھیبہے چ ُگر ےکَ دبس امس ِہے ۔۔۲۔۔
ਪਉੜੀ ॥

ئؤری ۔۔
ਹਤਰ ਪੁਰਖੁ ਤਨਰੰਜਨੁ ਸੇਤਵ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਤਧਆਈਐ ॥

ہر ُپرھک پِرنجن سی ََؤ ہر نام دایھ نیپے َ۔۔

ਸਿਸੰਗਤਿ ਸਾਧੂ ਲਤਗ ਹਤਰ ਨਾਤਮ ਸਮਾਈਐ ॥

سیسیگت سا ُدوھ گل ہر نام امس پ ٔپے ۔۔

ਹਤਰ ਿੇਰੀ ਵਿੀ ਕਾਰ ਮੈ ਮੂਰਖ ਲਾਈਐ ॥

ہر ریتی ودی اکر م َے مُؤرھک ال پ ٔپے ۔۔

ਹਉ ਗੋਲਾ ਲਾਲਾ ਿੁਧੁ ਮੈ ਹੁਕਮੁ ਿੁਰਮਾਈਐ ॥

ک ب
ہؤ الال ُندھ م َے ُچ م ُھرام پ َ ٔپے ۔۔

ਹਉ ਗੁਰਮੁਤਖ ਕਾਰ ਕਮਾਵਾ ਤਜ ਗੁਤਰ ਸਮਝਾਈਐ ॥੨॥

ہؤ ُگرمُکھ اکر امکوا چ ُگر اھجمس پ ٔپے ۔۔۲۔۔

ਸਲੋਕੁ ਮਃ ੩ ॥

ولسک م۳ :۔۔
ਪੂਰਤਬ ਤਲਤਖਆ ਕਮਾਵਣਾ ਤਜ ਕਰਿੈ ਆਤਪ ਤਲਤਖਆਸੁ ॥

ئُؤرت لک ِھیا امکونا چ رک ئَے ا ت لک ِھیاس ۔۔

ਮੋਹ ਿਗਉਲੀ ਪਾਈਅਨੁ ਤਵਸਤਰਆ ਗੁਣਿਾਸੁ ॥

ب
پ
ومہ ھگؤیل نا ییں وِرسنا ُگییاس ۔۔

ਮਿੁ ਜਾਣਹੁ ਜਗੁ ਜੀਵਿਾ ਿੂਜੈ ਭਾਇ ਮੁਇਆਸੁ ॥

مت اجبہؤ چگ ِجپؤدا ُدو َچے اھبےئ مُیاس ۔۔

ਤਜਨੀ ਗੁਰਮੁਤਖ ਨਾਮੁ ਨ ਚੇਤਿਓ ਸੇ ਬਹਤਣ ਨ ਤਮਲਨੀ ਪਾਤਸ ॥

ِجبی ُگرمُکھ نام ہن چییپؤ ےس نہب ہن مِلبی ناس ۔۔

ਿੁਖੁ ਲਾਗਾ ਬਹੁ ਅਤਿ ਘਣਾ ਪੁਿੁ ਕਲਿੁ ਨ ਸਾਤਥ ਕੋਈ ਜਾਤਸ ॥

ُدھک الاگ وہب ات گھیا ُپپ تلک ہن ساھت وکیئ اجس ۔۔
ਲੋਕਾ ਤਵਤਚ ਮੁਹੁ ਕਾਲਾ ਹੋਆ ਅੰਿਤਰ ਉਭੇ ਸਾਸ ॥

ولاک وِچ مُہؤ اکال وہا ادنر اُےھب ساس ۔۔

ਮਨਮੁਖਾ ਨੋ ਕੋ ਨ ਤਵਸਹੀ ਚੁਤਕ ਗਇਆ ਵੇਸਾਸੁ ॥

مب
ک
م
ُ
چ
ھا ون وک ہن وِیہس ُ ک ایگ واسیس ۔۔

ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖਾ ਨੋ ਸੁਖੁ ਅਗਲਾ ਤਜਨਾ ਅੰਿਤਰ ਨਾਮ ਤਨਵਾਸੁ ॥੧॥

نانک ُگرمُکھا ون ُسکھ اگال ِجیا ارتن نام ئِؤاس ۔۔۱۔۔
ਮਃ ੩ ॥

م۳ :۔۔

ਸੇ ਸੈਣ ਸੇ ਸਜਣਾ ਤਜ ਗੁਰਮੁਤਖ ਤਮਲਤਹ ਸੁਭਾਇ ॥

ےس َسیں ےس انجس چ ُگرمُکھ ملِہہ ُسبھاےئِ ۔۔

ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਭਾਣਾ ਅਨਤਿਨੁ ਕਰਤਹ ਸੇ ਸਤਚ ਰਹੇ ਸਮਾਇ ॥

سیگؤر اک اھبنا ادنِن رکہِ ےس چس رےہ امسۓ ۔۔

ਿੂਜੈ ਭਾਇ ਲਗੇ ਸਜਣ ਨ ਆਖੀਅਤਹ ਤਜ ਅਤਭਮਾਨੁ ਕਰਤਹ ਵੇਕਾਰ ॥

ک
ب
ُدو َچے اھبےئ ےگل نجس ہن ا ھیبہے چ ا ھبمان رکہِ واکیر ۔۔
ਮਨਮੁਖ ਆਪ ਸੁਆਰਥੀ ਕਾਰਜੁ ਨ ਸਕਤਹ ਸਵਾਤਰ ॥

مب
مُکھ ا ت سُؤا ریھت اکرچ ہن سکہہ وسار ۔۔

ਨਾਨਕ ਪੂਰਤਬ ਤਲਤਖਆ ਕਮਾਵਣਾ ਕੋਇ ਨ ਮੇਟਣਹਾਰੁ ॥੨॥

نانک ئُؤرت لک ِھیا امکونا وکۓ ہن مییبہار ۔۔۲۔۔
ਪਉੜੀ ॥

ئؤری ۔۔
ਿੁਧੁ ਆਪੇ ਜਗਿੁ ਉਪਾਇ ਕੈ ਆਤਪ ਖੇਲੁ ਰਚਾਇਆ ॥

ُندھ ا ےپ تگج اُناے ےکَ ا ت لیھک راچنا ۔۔
ਿਰੈ ਗੁਣ ਆਤਪ ਤਸਰਤਜਆ ਮਾਇਆ ਮੋਹੁ ਵਧਾਇਆ ॥

ے ُگں ا ت سِر ِجیا امنا ومہ وداھنا ۔۔
رتِ َ

ਤਵਤਚ ਹਉਮੈ ਲੇਖਾ ਮੰਗੀਐ ਤਿਤਰ ਆਵੈ ਜਾਇਆ ॥

لی ک می ب
ے اجنا ۔۔
وِچ ہؤ م َے َ ھا گی ِپے ھِر ا و َ

ਤਜਨਾ ਹਤਰ ਆਤਪ ਤਿਪਾ ਕਰੇ ਸੇ ਗੁਤਰ ਸਮਝਾਇਆ ॥

ِجیا ہر ا ت کِرنا رکے ےس ُگر اھجمسنا ۔۔

ਬਤਲਹਾਰੀ ਗੁਰ ਆਪਣੇ ਸਿਾ ਸਿਾ ਘੁਮਾਇਆ ॥੩॥

گ
اہلبری ُگر ا ےنپ دسا دسا ُھمانا ۔۔۳۔۔
ਸਲੋਕੁ ਮਃ ੩ ॥

ولسک م۳ :۔۔
ਮਾਇਆ ਮਮਿਾ ਮੋਹਣੀ ਤਜਤਨ ਤਵਣੁ ਿੰਿਾ ਜਗੁ ਖਾਇਆ ॥

امنا اتمم ومینہ ِجں وِن داتن چگ اھکنا ۔۔

ਮਨਮੁਖ ਖਾਧੇ ਗੁਰਮੁਤਖ ਉਬਰੇ ਤਜਨੀ ਸਤਚ ਨਾਤਮ ਤਚਿੁ ਲਾਇਆ ॥

مب
مُکھ اھکدےھ ُگرمُکھ اُپرے ِجبی چس نام ِجت النا ۔۔

ਤਬਨੁ ਨਾਵੈ ਜਗੁ ਕਮਲਾ ਤਿਰੈ ਗੁਰਮੁਤਖ ਨਿਰੀ ਆਇਆ ॥

ب
پِں نا َوے چگ کمال ھ ِ َرے ُگرمُکھ دنری ا نا ۔۔

ਧੰਧਾ ਕਰਤਿਆ ਤਨਹਿਲੁ ਜਨਮੁ ਗਵਾਇਆ ਸੁਖਿਾਿਾ ਮਤਨ ਨ ਵਸਾਇਆ ॥

بِہب
ک
س
ھ
ُ
ددنھاھ رکایت ل منج وگَانا ھدانا نم ہن وسانا ۔۔

ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਤਿਨਾ ਕਉ ਤਮਤਲਆ ਤਜਨ ਕਉ ਧੁਤਰ ਤਲਤਖ ਪਾਇਆ ॥੧॥

نانک نام پِیا کؤ مل ِیا ِجں کؤ د ُھر لک ِھ نانا ۔۔۱۔۔
ਮਃ ੩ ॥

م۳ :۔۔
ਘਰ ਹੀ ਮਤਹ ਅੰਤਮਰਿੁ ਭਰਪੂਰੁ ਹੈ ਮਨਮੁਖਾ ਸਾਿੁ ਨ ਪਾਇਆ ॥

مب
ک
م
ُ
ےہ ھا ساد ہن نانا ۔۔
رھگ یہ ہہم ارمِت رھبئُؤر َ

ਤਜਉ ਕਸਿੂਰੀ ਤਮਰਗੁ ਨ ਜਾਣੈ ਭਰਮਿਾ ਭਰਤਮ ਭੁਲਾਇਆ ॥

ب
ویجٔ ک ُ
سیؤری مِرگ ہن اج ئَے رھبدما رھبم ھُالنا ۔۔

ਅੰਤਮਰਿੁ ਿਤਜ ਤਬਖੁ ਸੰਗਰਹੈ ਕਰਿੈ ਆਤਪ ਖੁਆਇਆ ॥

ک
ارمِت جت نِکھ رگنسےہَ رک َئے ا ت ُھؤانا ۔۔

ਗੁਰਮੁਤਖ ਤਵਰਲੇ ਸੋਝੀ ਪਈ ਤਿਨਾ ਅੰਿਤਰ ਬਰਹਮੁ ਤਿਖਾਇਆ ॥

ہ
ُگرمُکھ وِرےل وسیھج یئپ پ ِیا ادنر پر ّم دِاھکنا ۔۔

ਿਨੁ ਮਨੁ ਸੀਿਲੁ ਹੋਇਆ ਰਸਨਾ ਹਤਰ ਸਾਿੁ ਆਇਆ ॥

نت نم لتیس وہنا رانس ہر ساد ا نا ۔۔
ਸਬਿੇ ਹੀ ਨਾਉ ਊਪਜੈ ਸਬਿੇ ਮੇਤਲ ਤਮਲਾਇਆ ॥

دبسے یہ ناو اُو بج َے دبسے م َیل مِالنا ۔۔

ਤਬਨੁ ਸਬਿੈ ਸਭੁ ਜਗੁ ਬਉਰਾਨਾ ਤਬਰਥਾ ਜਨਮੁ ਗਵਾਇਆ ॥

پِں دبسَے سیھ چگ ئؤرانا پِراھت منج وگَانا ۔۔

ਅੰਤਮਰਿੁ ਏਕੋ ਸਬਿੁ ਹੈ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਤਖ ਪਾਇਆ ॥੨॥

ےہ نانک ُگرمُکھ نانا ۔۔۲۔۔
ارمِت اوکی دبس َ
ਪਉੜੀ ॥

ئؤری ۔۔
ਸੋ ਹਤਰ ਪੁਰਖੁ ਅਗੰਮੁ ਹੈ ਕਹੁ ਤਕਿੁ ਤਬਤਧ ਪਾਈਐ ॥

ےہ وہک کِپ نِدھ نا پپَے ۔۔
وس ہر ُپرھک امگّ َ

ਤਿਸੁ ਰੂਪੁ ਨ ਰੇਖ ਅਤਿਰਸਟੁ ਕਹੁ ਜਨ ਤਕਉ ਤਧਆਈਐ ॥

ئِس ُروت ہن ر َنکھ اد ِرست وہک نج کپؤ دایھ نیپے َ۔۔

ਤਨਰੰਕਾਰੁ ਤਨਰੰਜਨੁ ਹਤਰ ਅਗਮੁ ਤਕਆ ਕਤਹ ਗੁਣ ਗਾਈਐ ॥

پِراکنر پِرنجن ہر امگ ایک ہہک ُگں اگ پ َپے ۔۔

ਤਜਸੁ ਆਤਪ ਬੁਝਾਏ ਆਤਪ ਸੁ ਹਤਰ ਮਾਰਤਗ ਪਾਈਐ ॥

ِجس ا ت اھجبےئ ا ت وس ہر امرگ نا پپَے ۔۔
ਗੁਤਰ ਪੂਰੈ ਵੇਖਾਤਲਆ ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਪਾਈਐ ॥੪॥

ُگر ئُؤ َرے و َنکھاایل ُگر ویسا نا پپَے ۔۔۴۔۔
ਸਲੋਕੁ ਮਃ ੩ ॥

ولسک م۳ :۔۔
ਤਜਉ ਿਨੁ ਕੋਲੂ ਪੀੜੀਐ ਰਿੁ ਨ ਭੋਰੀ ਿੇਤਹ ॥

ویجٔ نت وکلُؤ ڑیپ پ َپے رت ہن وھبری دہیِ ۔۔
ਜੀਉ ਵੰਞੈ ਚਉ ਖੰਨੀਐ ਸਚੇ ਸੰਿੜੈ ਨੇਤਹ ॥

ک
ھ
ی
ی
پ
ب
پ
دنسرے ہ ِہ ۔۔
ےجن جؤ
جپؤ و َ
ے ےچس َ
ਨਾਨਕ ਮੇਲੁ ਨ ਚੁਕਈ ਰਾਿੀ ਅਿੈ ਿੇਹ ॥੧॥

نانک م َیل ہن ُچکبی رایت اےت دہہی ۔۔۱۔۔
ਮਃ ੩ ॥

م۳ :۔۔
ਸਜਣੁ ਮੈਿਾ ਰੰਗੁਲਾ ਰੰਗੁ ਲਾਏ ਮਨੁ ਲੇਇ ॥

نجس مَیدا رئ ُگال رنگ الےئ نم ےئل ۔۔
ਤਜਉ ਮਾਜੀਿੈ ਕਪੜੇ ਰੰਗੇ ਭੀ ਪਾਹੇਤਹ ॥

چی ب
ویجٔ ام َھے

ہ
ڑپکے رےگن یھب نا ھے ۔۔

ਨਾਨਕ ਰੰਗੁ ਨ ਉਿਰੈ ਤਬਆ ਨ ਲਗੈ ਕੇਹ ॥੨॥

َ
نانک رنگ ہن اُرتَے ایب ہن لگے کبہہ ۔۔۲۔۔

ਪਉੜੀ ॥

ئؤری ۔۔
ਹਤਰ ਆਤਪ ਵਰਿੈ ਆਤਪ ਹਤਰ ਆਤਪ ਬੁਲਾਇਿਾ ॥

ہر ا ت ور ئَے ا ت ہر ا ت ُنالدئا ۔۔

ਹਤਰ ਆਪੇ ਤਸਰਸਤਟ ਸਵਾਤਰ ਤਸਤਰ ਧੰਧੈ ਲਾਇਿਾ ॥

رسست وسار سِر ددنھَےھ الریئا ۔۔
ہر ا ےپ ِ
ਇਕਨਾ ਭਗਿੀ ਲਾਇ ਇਤਕ ਆਤਪ ਖੁਆਇਿਾ ॥

ب
ک
گب
ھ
ئ
ھ
ِ
اِانک ی ال ے اِک ا ت ُؤا دئا ۔۔

ਇਕਨਾ ਮਾਰਤਗ ਪਾਇ ਇਤਕ ਉਝਤੜ ਪਾਇਿਾ ॥

اِانک امرگ ناۓ اِک اُڑھج نادئا ۔۔
ਜਨੁ ਨਾਨਕੁ ਨਾਮੁ ਤਧਆਏ ਗੁਰਮੁਤਖ ਗੁਣ ਗਾਇਿਾ ॥੫॥

نج نانک نام دایھےئ ُگرمُکھ ُگں اگدئا ۔۔۵۔۔
ਸਲੋਕੁ ਮਃ ੩ ॥

ولسک م۳ :۔۔
ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਸਿਲੁ ਹੈ ਜੇ ਕੋ ਕਰੇ ਤਚਿੁ ਲਾਇ ॥

سب
ھ
ئ
ِ
ج
ےہ ےج وک رکے ِ ت ال ے ۔۔
سیگؤر یک ویسا ل َ
ਮਤਨ ਤਚੰਤਿਆ ਿਲੁ ਪਾਵਣਾ ਹਉਮੈ ਤਵਚਹੁ ਜਾਇ ॥

نم ِجیدنا لھپ ناونا ہؤ م َے وِچہؤہ اجۓ ۔۔
ਬੰਧਨ ਿੋੜੈ ਮੁਕਤਿ ਹੋਇ ਸਚੇ ਰਹੈ ਸਮਾਇ ॥

وترے مُکت وہۓ ےچس ر َہے امسۓ ۔۔
دنبنھ َ

ਇਸੁ ਜਗ ਮਤਹ ਨਾਮੁ ਅਲਭੁ ਹੈ ਗੁਰਮੁਤਖ ਵਸੈ ਮਤਨ ਆਇ ॥

ےہ ُگرمُکھ و سَے نم ا ۓ ۔۔
اس چگ ہہم نام اھبل َ

ਨਾਨਕ ਜੋ ਗੁਰੁ ਸੇਵਤਹ ਆਪਣਾ ਹਉ ਤਿਨ ਬਤਲਹਾਰੈ ਜਾਉ ॥੧॥

پ
اہلبرے اجو ۔۔۱۔۔
نانک وج ُگر ویسہِ ا انپ ہؤ ِں َ
ਮਃ ੩ ॥

م۳ :۔۔
ਮਨਮੁਖ ਮੰਨੁ ਅਤਜਿੁ ਹੈ ਿੂਜੈ ਲਗੈ ਜਾਇ ॥

مب
َ
مُکھ نمّ ا ِجت ےہَ ُدو َچے لگے َ اجۓ ۔۔
ਤਿਸ ਨੋ ਸੁਖੁ ਸੁਪਨੈ ਨਹੀ ਿੁਖੇ ਿੁਤਖ ਤਵਹਾਇ ॥

ئِس ون ُسکھ ُسی َپے یہن ُدےھک ُدھک وِاہ ئِے ۔۔

ਘਤਰ ਘਤਰ ਪਤੜ ਪਤੜ ਪੰਤਿਿ ਥਕੇ ਤਸਧ ਸਮਾਤਧ ਲਗਾਇ ॥

رھگ رھگ ڑپ ڑپ ڈنپت ےکھت سِدھ امسدھ اگل ِئے ۔۔
ਇਹੁ ਮਨੁ ਵਤਸ ਨ ਆਵਈ ਥਕੇ ਕਰਮ ਕਮਾਇ ॥

اوہی نم وس ہن ا ویئ ےکھت رکم امکۓ ۔۔
ਭੇਖਧਾਰੀ ਭੇਖ ਕਤਰ ਥਕੇ ਅਤਿਸਤਿ ਿੀਰਥ ਨਾਇ ॥

ب
ب
ب
ھ
ھ
ھ
ک
ی
ی
سی
ک
َ ھداھری َ ھ رک ےکھت ا ھ ریتھت ناےئ ۔۔
ਮਨ ਕੀ ਸਾਰ ਨ ਜਾਣਨੀ ਹਉਮੈ ਭਰਤਮ ਭੁਲਾਇ ॥

ب
نم یک سار ہن اجینن ہؤ م َے رھبم ھُال ِئے ۔۔

ਗੁਰ ਪਰਸਾਿੀ ਭਉ ਪਇਆ ਵਿਭਾਤਗ ਵਤਸਆ ਮਤਨ ਆਇ ॥

ب
ُگر رپسادی ھؤ ایپ وداھبگ وایس نم ا ۓ ۔۔

ਭੈ ਪਇਐ ਮਨੁ ਵਤਸ ਹੋਆ ਹਉਮੈ ਸਬਤਿ ਜਲਾਇ ॥

ب
َھے نیپے َ نم وس وہا ہؤ م َے دبس چالۓ ۔۔
ਸਤਚ ਰਿੇ ਸੇ ਤਨਰਮਲੇ ਜੋਿੀ ਜੋਤਿ ਤਮਲਾਇ ॥

چس رےت ےس پِرےلم وجیت وجت مِال ئِے ۔۔

ਸਤਿਗੁਤਰ ਤਮਤਲਐ ਨਾਉ ਪਾਇਆ ਨਾਨਕ ਸੁਤਖ ਸਮਾਇ ॥੨॥

سیگؤر مِلیپے ناو نانا نانک ُسکھ امسۓ ۔۔۲۔۔
ਪਉੜੀ ॥

ئؤری ۔۔
ਏਹ ਭੂਪਤਿ ਰਾਣੇ ਰੰਗ ਤਿਨ ਚਾਤਰ ਸੁਹਾਵਣਾ ॥

ب
اہہی ُھؤپپ راےن رنگ دِن اچر ُسہاونا ۔۔
ਏਹੁ ਮਾਇਆ ਰੰਗੁ ਕਸੁੰਭ ਤਖਨ ਮਤਹ ਲਤਹ ਜਾਵਣਾ ॥

ک سی ب ک
ھ
ِ
اوہی امنا رنگ ُ ھ ں ہہم ہہل اجونا ۔۔

ਚਲਤਿਆ ਨਾਤਲ ਨ ਚਲੈ ਤਸਤਰ ਪਾਪ ਲੈ ਜਾਵਣਾ ॥

دلچنا نال ہن چلَے سِر نات لَے اجونا ۔۔

ਜਾਂ ਪਕਤੜ ਚਲਾਇਆ ਕਾਤਲ ਿਾਂ ਖਰਾ ਿਰਾਵਣਾ ॥

اجن ڑکپ چالنا اکل نان رھکا دراونا ۔۔
ਓਹ ਵੇਲਾ ਹਤਥ ਨ ਆਵੈ ਤਿਤਰ ਪਛੁਿਾਵਣਾ ॥੬॥

ب
ے ھِر اتھچپونا ۔۔۶۔۔
اوہ و َنال ھتہ ہن ا و َ
ਸਲੋਕੁ ਮਃ ੩ ॥

ولسک م۳ :۔۔

ਸਤਿਗੁਰ ਿੇ ਜੋ ਮੁਹ ਤਿਰੇ ਸੇ ਬਧੇ ਿੁਖ ਸਹਾਤਹ ॥

ب
سیگؤر ےت وج مُہہ ھِرے ےس دبےھ ُدھک اہسےہ ۔۔
ਤਿਤਰ ਤਿਤਰ ਤਮਲਣੁ ਨ ਪਾਇਨੀ ਜੰਮਤਹ ਿੈ ਮਤਰ ਜਾਤਹ ॥

ب ب
ھِر ھِر مل ِں ہن ناینئ چم ّہہ ئَے رم اج ِہے ۔۔

ਸਹਸਾ ਰੋਗੁ ਨ ਛੋਿਈ ਿੁਖ ਹੀ ਮਤਹ ਿੁਖ ਪਾਤਹ ॥

سہسا روگ ہن وھچدیئ ُدھک یہ ہہم ُدھک نا ِہے ۔۔
ਨਾਨਕ ਨਿਰੀ ਬਖਤਸ ਲੇਤਹ ਸਬਿੇ ਮੇਤਲ ਤਮਲਾਤਹ ॥੧॥

نک
نانک دنری ھس لبہ ِہ دبسے لیم مِال ِہے ۔۔۱۔۔
ਮਃ ੩ ॥

م۳ :۔۔
ਜੋ ਸਤਿਗੁਰ ਿੇ ਮੁਹ ਤਿਰੇ ਤਿਨਾ ਿਉਰ ਨ ਿਾਉ ॥

ب
ب
وج سیگؤر ےت مُہہ ھِرے پ ِیا ھؤر ہن اھٹو ۔۔

ਤਜਉ ਛੁਟਤੜ ਘਤਰ ਘਤਰ ਤਿਰੈ ਿੁਹਚਾਰਤਣ ਬਿਨਾਉ ॥

چ
ب
ویج ُھتر رھگ رھگ ھ ِ َرے ُداچہرن دبناو ۔۔
ٔ

ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਤਖ ਬਖਸੀਅਤਹ ਸੇ ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਤਲ ਤਮਲਾਉ ॥੨॥

نک
نانک ُگرمُکھ ھسیبہہ ےس سیگؤر م َیل مِالو ۔۔۲۔۔
ਪਉੜੀ ॥

ئؤری ۔۔
ਜੋ ਸੇਵਤਹ ਸਤਿ ਮੁਰਾਤਰ ਸੇ ਭਵਜਲ ਿਤਰ ਗਇਆ ॥

ب
وج ویسہِ ست مُرار ےس َھؤلج رت ایگ ۔۔

ਜੋ ਬੋਲਤਹ ਹਤਰ ਹਤਰ ਨਾਉ ਤਿਨ ਜਮੁ ਛਤਿ ਗਇਆ ॥

ہل ہر ہر ناو پِں مج چھد ایگ ۔۔
وج وب ِ

ਸੇ ਿਰਗਹ ਪੈਧੇ ਜਾਤਹ ਤਜਨਾ ਹਤਰ ਜਤਪ ਲਇਆ ॥

ےس درہگ دیپےھ اجہِ ِجیا ہر جت لییا ۔۔
ਹਤਰ ਸੇਵਤਹ ਸੇਈ ਪੁਰਖ ਤਜਨਾ ਹਤਰ ਿੁਧੁ ਮਇਆ ॥

ہر ویس ِہے سیبی ُپرھک ِجیا ہر ُندھ ایم ۔۔

ਗੁਣ ਗਾਵਾ ਤਪਆਰੇ ਤਨਿ ਗੁਰਮੁਤਖ ਭਰਮ ਭਉ ਗਇਆ ॥੭॥

ب
ُگں اگوا ایپرے پِپ ُگرمُکھ رھبم ھؤ ایگ ۔۔۷۔۔
ਸਲੋਕੁ ਮਃ ੩ ॥

ولسک م۳ :۔۔
ਥਾਲੈ ਤਵਤਚ ਿੈ ਵਸਿੂ ਪਈਓ ਹਤਰ ਭੋਜਨੁ ਅੰਤਮਰਿੁ ਸਾਰੁ ॥

اھت لَے وِچ ئَے و ُ
سیؤ نیپؤ ہر وھبنج ارمت سار ۔۔
ਤਜਿੁ ਖਾਧੈ ਮਨੁ ਤਿਰਪਿੀਐ ਪਾਈਐ ਮੋਖ ਿੁਆਰੁ ॥

جت اھکد َھے َ نم ِرتنیی َپے َ نا پپَے ومھک ُدوار ۔۔

ਇਹੁ ਭੋਜਨੁ ਅਲਭੁ ਹੈ ਸੰਿਹੁ ਲਭੈ ਗੁਰ ਵੀਚਾਤਰ ॥

لب
ےہ سیبہؤ َھے ُگر وبچار ۔۔
اوہی وھبنج اھبل َ

ਏਹ ਮੁਿਾਵਣੀ ਤਕਉ ਤਵਚਹੁ ਕਢੀਐ ਸਿਾ ਰਖੀਐ ਉਤਰ ਧਾਤਰ ॥

ک
ھی
پ
ُ
اہہی مُداوین کپؤ وِچہؤہ ڈکھیپے َ دسا ر ے ار داھر ۔۔
ਏਹ ਮੁਿਾਵਣੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਈ ਗੁਰਤਸਖਾ ਲਧੀ ਭਾਤਲ ॥

اہہی مُداوین سیگؤرو نایئ ُگر ِسکھا دلیھ اھبل ۔۔

ਨਾਨਕ ਤਜਸੁ ਬੁਝਾਏ ਸੁ ਬੁਝਸੀ ਹਤਰ ਪਾਇਆ ਗੁਰਮੁਤਖ ਘਾਤਲ ॥੧॥

ب
ُج
ھ
نانک ِجس اھجبےئ وس سی ہر نانا ُگرمُکھ اھگل ۔۔۱۔۔
ਮਃ ੩ ॥

م۳ :۔۔
ਜੋ ਧੁਤਰ ਮੇਲੇ ਸੇ ਤਮਤਲ ਰਹੇ ਸਤਿਗੁਰ ਤਸਉ ਤਚਿੁ ਲਾਇ ॥

وج د ُھر م َیلے ےس مِل رےہ سیگؤر سِیؤ ِجت ال ئِے ۔۔
ਆਤਪ ਤਵਛੋੜੇਨੁ ਸੇ ਤਵਛੁੜੇ ਿੂਜੈ ਭਾਇ ਖੁਆਇ ॥

ُک
ا ت وِوھچرنی ےس وِڑھچے ُدو َچے اھبےئ ھؤاۓ ۔۔
ਨਾਨਕ ਤਵਣੁ ਕਰਮਾ ਤਕਆ ਪਾਈਐ ਪੂਰਤਬ ਤਲਤਖਆ ਕਮਾਇ ॥੨॥

نانک وِن رکام ایک نا پپَے ئُؤرت لک ِھیا امکۓ ۔۔۲۔۔
ਪਉੜੀ ॥

ئؤری ۔۔
ਬਤਹ ਸਖੀਆ ਜਸੁ ਗਾਵਤਹ ਗਾਵਣਹਾਰੀਆ ॥

ہہب ایھکس سج اگوہِ اگواہنرنا ۔۔
ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਸਲਾਤਹਹੁ ਤਨਿ ਹਤਰ ਕਉ ਬਤਲਹਾਰੀਆ ॥

ہر نام سالہبہ ُؤ پِپ ہر کؤ اہلبرِنا ۔۔

ਤਜਨੀ ਸੁਤਣ ਮੰਤਨਆ ਹਤਰ ਨਾਉ ਤਿਨਾ ਹਉ ਵਾਰੀਆ ॥

ِجبی ُسں مییا ہر ناو پ ِیا ہؤ وارِنا ۔۔

ਗੁਰਮੁਖੀਆ ਹਤਰ ਮੇਲੁ ਤਮਲਾਵਣਹਾਰੀਆ ॥

ُگرمُکِھیا ہر م َیل مِالواہنرنا ۔۔

ਹਉ ਬਤਲ ਜਾਵਾ ਤਿਨੁ ਰਾਤਿ ਗੁਰ ਿੇਖਣਹਾਰੀਆ ॥੮॥

ہؤ نل اجوا دِن رات ُگر دنکھبہارِنا ۔۔۸۔۔
ਸਲੋਕੁ ਮਃ ੩ ॥

ولسک م۳ :۔۔
ਤਵਣੁ ਨਾਵੈ ਸਤਭ ਭਰਮਿੇ ਤਨਿ ਜਤਗ ਿੋਟਾ ਸੈਸਾਤਰ ॥

وِن نا َوے سیھ رھبدمے پِپ چگ وتنا َسیسار ۔۔
ਮਨਮੁਤਖ ਕਰਮ ਕਮਾਵਣੇ ਹਉਮੈ ਅੰਧੁ ਗੁਬਾਰੁ ॥

مب
مُکھ رکم امکوےن ہؤ م َے ادنھ ُگیار ۔۔

ਗੁਰਮੁਤਖ ਅੰਤਮਰਿੁ ਪੀਵਣਾ ਨਾਨਕ ਸਬਿੁ ਵੀਚਾਤਰ ॥੧॥

ُگرمُکھ ارمِت ویپنا نانک دبس وبچار ۔۔۱۔۔
ਮਃ ੩ ॥

م۳ :۔۔
ਸਹਜੇ ਜਾਗੈ ਸਹਜੇ ਸੋਵੈ ॥

سہ
سہ
وسوے ۔۔
جے اج َگے َ جے َ
ਗੁਰਮੁਤਖ ਅਨਤਿਨੁ ਉਸਿਤਿ ਹੋਵੈ ॥

وہوے ۔۔
ُگرمُکھ ادنِن اُسیت َ
ਮਨਮੁਖ ਭਰਮੈ ਸਹਸਾ ਹੋਵੈ ॥

مب
م
ک
م
س
ُ
ہ
وہوے ۔۔
ھ رھب َے سا َ
ਅੰਿਤਰ ਤਚੰਿਾ ਨੀਿ ਨ ਸੋਵੈ ॥

وسوے ۔۔
ارتن ِچییا دین ہن َ

ਤਗਆਨੀ ਜਾਗਤਹ ਸਵਤਹ ਸੁਭਾਇ ॥

گ ِیاین اجہہگِ وسہِ ُسبھاےئِ ۔۔

ਨਾਨਕ ਨਾਤਮ ਰਤਿਆ ਬਤਲ ਜਾਉ ॥੨॥

نانک نام رایت نل اجو ۔۔۲۔۔
ਪਉੜੀ ॥

ئؤری ۔۔
ਸੇ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਤਧਆਵਤਹ ਜੋ ਹਤਰ ਰਤਿਆ ॥

ےس ہر نام دایھوہِ وج ہر رایت ۔۔
ਹਤਰ ਇਕੁ ਤਧਆਵਤਹ ਇਕੁ ਇਕੋ ਹਤਰ ਸਤਿਆ ॥

ہر اِک دایھوہِ اِک اِوک ہر ایتس ۔۔
ਹਤਰ ਇਕੋ ਵਰਿੈ ਇਕੁ ਇਕੋ ਉਿਪਤਿਆ ॥

ہر اِوک ور ئَے اِک اِوک اُنیییا ۔۔

ਜੋ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਤਧਆਵਤਹ ਤਿਨ ਿਰੁ ਸਤਟ ਘਤਿਆ ॥

گ
وج ہر نام دایھوہِ پِں در ست ھییا ۔۔

ਗੁਰਮਿੀ ਿੇਵੈ ਆਤਪ ਗੁਰਮੁਤਖ ਹਤਰ ਜਤਪਆ ॥੯॥

ُگریتم دویَے ا ت ُگرمُکھ ہر چییا ۔۔۹۔۔
ਸਲੋਕ ਮਃ ੩ ॥

ولسک م۳ :۔۔
ਅੰਿਤਰ ਤਗਆਨੁ ਨ ਆਇਓ ਤਜਿੁ ਤਕਛੁ ਸੋਝੀ ਪਾਇ ॥

ک
ارتن گ ِیان ہن ا ویئ ِجت ِچھ وسیھج ناۓ ۔۔

ਤਵਣੁ ਤਿਿਾ ਤਕਆ ਸਾਲਾਹੀਐ ਅੰਧਾ ਅੰਧੁ ਕਮਾਇ ॥

وِن دِاھٹ ایک ساال ہیپے ادناھ ادنھ امکۓ ۔۔

ਨਾਨਕ ਸਬਿੁ ਪਛਾਣੀਐ ਨਾਮੁ ਵਸੈ ਮਤਨ ਆਇ ॥੧॥

نانک دبس اھچپ نی َپے نام و سَے نم ا ۓ ۔۔۱۔۔
ਮਃ ੩ ॥

م۳ :۔۔
ਇਕਾ ਬਾਣੀ ਇਕੁ ਗੁਰੁ ਇਕੋ ਸਬਿੁ ਵੀਚਾਤਰ ॥

اِاک ناین اِک ُگر اِوک دبس وبچار ۔۔

ਸਚਾ ਸਉਿਾ ਹਟੁ ਸਚੁ ਰਿਨੀ ਭਰੇ ਭੰਿਾਰ ॥

اچس سَؤدا ہت چس رینت رھبے ڈنھبار ۔۔
ਗੁਰ ਤਕਰਪਾ ਿੇ ਪਾਈਅਤਨ ਜੇ ਿੇਵੈ ਿੇਵਣਹਾਰੁ ॥

پ
ُگر کِرنا ےت نا ییں ےج دویَے دویاہنر ۔۔

ਸਚਾ ਸਉਿਾ ਲਾਭੁ ਸਿਾ ਖਤਟਆ ਨਾਮੁ ਅਪਾਰੁ ॥

اچس سَؤدا الھب دسا ایٹھک نام انار ۔۔
ਤਵਖੁ ਤਵਤਚ ਅੰਤਮਰਿੁ ਪਰਗਤਟਆ ਕਰਤਮ ਪੀਆਵਣਹਾਰੁ ॥

وِھک وِچ ارمِت َرپگییا رکم ایپواہنر ۔۔
ਨਾਨਕ ਸਚੁ ਸਲਾਹੀਐ ਧੰਨੁ ਸਵਾਰਣਹਾਰੁ ॥੨॥

نھ وساراہنر ۔۔۲۔۔
نانک چس سال ہیپے د ّ
ਪਉੜੀ ॥

ئؤری ۔۔

ਤਜਨਾ ਅੰਿਤਰ ਕੂੜੁ ਵਰਿੈ ਸਚੁ ਨ ਭਾਵਈ ॥

ِجیا ادنر ُکؤر ور َئے چس ہن اھبویئ ۔۔
ਜੇ ਕੋ ਬੋਲੈ ਸਚੁ ਕੂੜਾ ਜਤਲ ਜਾਵਈ ॥

ےج وک وب لَے چس ُکؤرا لج اجویئ ۔۔
ਕੂਤੜਆਰੀ ਰਜੈ ਕੂਤੜ ਤਜਉ ਤਵਸਟਾ ਕਾਗੁ ਖਾਵਈ ॥

ُکؤرناری ر َچے ُکؤر ویجٔ وِاٹس اکگ اھکویئ ۔۔

ਤਜਸੁ ਹਤਰ ਹੋਇ ਤਿਪਾਲੁ ਸੋ ਨਾਮੁ ਤਧਆਵਈ ॥

ِجس ہر وہۓ کِرنال وس نام دایھویئ ۔۔

ਹਤਰ ਗੁਰਮੁਤਖ ਨਾਮੁ ਅਰਾਤਧ ਕੂੜੁ ਪਾਪੁ ਲਤਹ ਜਾਵਈ ॥੧੦॥

ہر ُگرمُکھ نام ارادھ ُکؤر نات ہہل اجویئ ۔۔۱۱۔۔
ਸਲੋਕੁ ਮਃ ੩ ॥

ولسک م۳ :۔۔
ਸੇਖਾ ਚਉਚਤਕਆ ਚਉਵਾਇਆ ਏਹੁ ਮਨੁ ਇਕਿੁ ਘਤਰ ਆਤਣ ॥

س
َیکھا جؤچکیا جؤوانا اوہی نم اِتک رھگ ا ن ۔۔
ਏਹੜ ਿੇਹੜ ਛਤਿ ਿੂ ਗੁਰ ਕਾ ਸਬਿੁ ਪਛਾਣੁ ॥

اڑہی پ َبہر چھد ئُؤ ُگر اک دبس اھچپن ۔۔

ਸਤਿਗੁਰ ਅਗੈ ਢਤਹ ਪਉ ਸਭੁ ਤਕਛੁ ਜਾਣੈ ਜਾਣੁ ॥

ک
سیگؤر ا َگے دھبہہ ئؤ سیھ ِچھ اج ئَے اجن ۔۔
ਆਸਾ ਮਨਸਾ ਜਲਾਇ ਿੂ ਹੋਇ ਰਹੁ ਤਮਹਮਾਣੁ ॥

ا سا اسنم چالۓ ئُؤ وہۓ روھ امہمن ۔۔

ਸਤਿਗੁਰ ਕੈ ਭਾਣੈ ਭੀ ਚਲਤਹ ਿਾ ਿਰਗਹ ਪਾਵਤਹ ਮਾਣੁ ॥

سیگؤر ےکَ اھب ئَے یھب چلہہ نا درہہگ ناوہِ امن ۔۔

ਨਾਨਕ ਤਜ ਨਾਮੁ ਨ ਚੇਿਨੀ ਤਿਨ ਤਧਗੁ ਪੈਨਣੁ ਤਧਗੁ ਖਾਣੁ ॥੧॥

پ
نانک چ نام ہن چییبی پِں دھ ِگ ییں دھ ِگ اھکن ۔۔۱۔۔
ਮਃ ੩ ॥

م۳ :۔۔
ਹਤਰ ਗੁਣ ਿੋਤਟ ਨ ਆਵਈ ਕੀਮਤਿ ਕਹਣੁ ਨ ਜਾਇ ॥

ہر ُگں وتت ہن ا ویئ تمیق کہں ہن اجۓ ۔۔

ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਤਖ ਹਤਰ ਗੁਣ ਰਵਤਹ ਗੁਣ ਮਤਹ ਰਹੈ ਸਮਾਇ ॥੨॥

نانک ُگرمُکھ ہر ُگں َروہِ ُگں ہہم ر َہے امسۓ ۔۔۲۔۔
ਪਉੜੀ ॥

ئؤری ۔۔
ਹਤਰ ਚੋਲੀ ਿੇਹ ਸਵਾਰੀ ਕਤਢ ਪੈਧੀ ਭਗਤਿ ਕਤਰ ॥

ہر وچیل دہہی وساری ڈکھ َپیدیھ تگھب رک ۔۔
ਹਤਰ ਪਾਟੁ ਲਗਾ ਅਤਧਕਾਈ ਬਹੁ ਬਹੁ ਤਬਤਧ ਭਾਤਿ ਕਤਰ ॥

ہر نات اگل ا ِدھکایئ وہب وہب نِدھ اھبت رک ۔۔
ਕੋਈ ਬੂਝੈ ਬੂਝਣਹਾਰਾ ਅੰਿਤਰ ਤਬਬੇਕੁ ਕਤਰ ॥

چ
وکیئ ئُؤ َھے

ئُؤچھبہارا ارتن نِی َیک رک ۔۔

ਸੋ ਬੂਝੈ ਏਹੁ ਤਬਬੇਕੁ ਤਜਸੁ ਬੁਝਾਏ ਆਤਪ ਹਤਰ ॥

ب
چ
وس ئُؤ َھے اوہی نِی َیک ِجس ُجھاےئ ا ت ہر ۔۔

ਜਨੁ ਨਾਨਕੁ ਕਹੈ ਤਵਚਾਰਾ ਗੁਰਮੁਤਖ ਹਤਰ ਸਤਿ ਹਤਰ ॥੧੧॥

نج نانک ےہکَ وِاچرا ُگرمُکھ ہر ست ہر ۔۔۱۱۔۔
ਸਲੋਕੁ ਮਃ ੩ ॥

ولسک م۳ :۔۔
ਪਰਥਾਇ ਸਾਖੀ ਮਹਾ ਪੁਰਖ ਬੋਲਿੇ ਸਾਝੀ ਸਗਲ ਜਹਾਨੈ ॥

رپاھتےئ سایھک اہم ُپرھک وبدلے سایھج لگس اہج ئَے ۔۔
ਗੁਰਮੁਤਖ ਹੋਇ ਸੁ ਭਉ ਕਰੇ ਆਪਣਾ ਆਪੁ ਪਛਾਣੈ ॥

ب
ُگرمُکھ وہۓ وس ھؤ رکے ا انپ ا ت اھچپ ئَے ۔۔

ਗੁਰ ਪਰਸਾਿੀ ਜੀਵਿੁ ਮਰੈ ਿਾ ਮਨ ਹੀ ਿੇ ਮਨੁ ਮਾਨੈ ॥

ُگر رپسادی ویجَت م َ َرے نا نم یہ ےت نم ام ئَے ۔۔
ਤਜਨ ਕਉ ਮਨ ਕੀ ਪਰਿੀਤਿ ਨਾਹੀ ਨਾਨਕ ਸੇ ਤਕਆ ਕਥਤਹ ਤਗਆਨੈ ॥੧॥

ِجں کؤ نم یک رپتیت نایہ نانک ےس ایک کبھ ِہ گ ِیا ئَے ۔۔۱۔۔
ਮਃ ੩ ॥

م۳ :۔۔
ਗੁਰਮੁਤਖ ਤਚਿੁ ਨ ਲਾਇਓ ਅੰਤਿ ਿੁਖੁ ਪਹੁਿਾ ਆਇ ॥

ُگرمُکھ ِجت ہن الویئ اپپ ُدھک بہؤنا ا ۓ ۔۔

ਅੰਿਰਹੁ ਬਾਹਰਹੁ ਅੰਤਧਆਂ ਸੁਤਧ ਨ ਕਾਈ ਪਾਇ ॥

ادنروہ ناہروہ ادنایھن ُسدھ ہن اکیئ ناۓ ۔۔
ਪੰਤਿਿ ਤਿਨ ਕੀ ਬਰਕਿੀ ਸਭੁ ਜਗਿੁ ਖਾਇ ਜੋ ਰਿੇ ਹਤਰ ਨਾਇ ॥

اھکۓ وج رےت ہر ناےئ ۔۔
ڈنپت پِں یک پریتک سیھ تگج
ِ

ਤਜਨ ਗੁਰ ਕੈ ਸਬਤਿ ਸਲਾਤਹਆ ਹਤਰ ਤਸਉ ਰਹੇ ਸਮਾਇ ॥

ےک دبس سال ِہیا ہر سِیؤ رےہ امسۓ ۔۔
ِجں ُگر َ

ਪੰਤਿਿ ਿੂਜੈ ਭਾਇ ਬਰਕਤਿ ਨ ਹੋਵਈ ਨਾ ਧਨੁ ਪਲੈ ਪਾਇ ॥

ڈنپت ُدو َچے اھبےئ پرتک ہن وہویئ ہن دنھ نلَے ناۓ ۔۔
ਪਤੜ ਥਕੇ ਸੰਿੋਖੁ ਨ ਆਇਓ ਅਨਤਿਨੁ ਜਲਿ ਤਵਹਾਇ ॥

ڑپ ےکھت وتنسھک ہن ا ویئ ادنِن چلت وِاہ ئِے ۔۔

ਕੂਕ ਪੂਕਾਰ ਨ ਚੁਕਈ ਨਾ ਸੰਸਾ ਤਵਚਹੁ ਜਾਇ ॥

ُکؤک ئُؤاکر ہن ُچکبی ہن اسنس وِچہؤہ اجۓ ۔۔

ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਤਵਹੂਤਣਆ ਮੁਤਹ ਕਾਲੈ ਉਤਿ ਜਾਇ ॥੨॥

نانک نام وِوہُاین مُؤہِ اک لَے اُھٹ اجۓ ۔۔۲۔۔
ਪਉੜੀ ॥

ئؤری ۔۔
ਹਤਰ ਸਜਣ ਮੇਤਲ ਤਪਆਰੇ ਤਮਤਲ ਪੰਥੁ ਿਸਾਈ ॥

ہر نجس م َیل ایپرے مِل ھتنپ دسایئ ۔۔

ਜੋ ਹਤਰ ਿਸੇ ਤਮਿੁ ਤਿਸੁ ਹਉ ਬਤਲ ਜਾਈ ॥

وج ہر دےس مِت ئِس ہؤ نل اجیئ ۔۔

ਗੁਣ ਸਾਝੀ ਤਿਨ ਤਸਉ ਕਰੀ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਤਧਆਈ ॥

ُگں سایھج پِں سِیؤ رکی ہر نام دایھیئ ۔۔

ਹਤਰ ਸੇਵੀ ਤਪਆਰਾ ਤਨਿ ਸੇਤਵ ਹਤਰ ਸੁਖੁ ਪਾਈ ॥

ویس ہر ُسکھ نایئ ۔۔
ہر ویسی ایپرا پِپ َ

ਬਤਲਹਾਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਤਿਸੁ ਤਜਤਨ ਸੋਝੀ ਪਾਈ ॥੧੨॥

اہلبری سیگؤر ئِس ِجں وسیھج نایئ ۔۔۱۲۔۔
ਸਲੋਕੁ ਮਃ ੩ ॥

ولسک م۳ :۔۔
ਪੰਤਿਿ ਮੈਲੁ ਨ ਚੁਕਈ ਜੇ ਵੇਿ ਪੜੈ ਜੁਗ ਚਾਤਰ ॥

ڈنپت مَیل ہن ُچکبی ےج وند ڑپَے ُچگ اچر ۔۔
ਿਰੈ ਗੁਣ ਮਾਇਆ ਮੂਲੁ ਹੈ ਤਵਤਚ ਹਉਮੈ ਨਾਮੁ ਤਵਸਾਤਰ ॥

ے ُگں امنا مُؤل ےہَ وِچ ہؤ م َے نام وِسار ۔۔
رتِ َ
ਪੰਤਿਿ ਭੂਲੇ ਿੂਜੈ ਲਾਗੇ ਮਾਇਆ ਕੈ ਵਾਪਾਤਰ ॥

ب
ڈنپت ُھؤےل ُدو َچے الےگ امنا ےکَ وانار ۔۔
ਅੰਿਤਰ ਤਿਰਸਨਾ ਭੁਖ ਹੈ ਮੂਰਖ ਭੁਤਖਆ ਮੁਏ ਗਵਾਰ ॥

ب
ب
ک
ھ
ُ
ھ
ک
م
م
ُ
ھ
ےہ ُؤرھک یا ُؤےئ وگار ۔۔
ارتن رتِانس ھ َ

ਸਤਿਗੁਤਰ ਸੇਤਵਐ ਸੁਖੁ ਪਾਇਆ ਸਚੈ ਸਬਤਿ ਵੀਚਾਤਰ ॥

سیگؤر ویس پپے ُسکھ نانا سج َے دبس وبچار ۔۔

ਅੰਿਰਹੁ ਤਿਰਸਨਾ ਭੁਖ ਗਈ ਸਚੈ ਨਾਇ ਤਪਆਤਰ ॥

ب
س
ھ
ک
ج
ُ
ادنروہ رتِانس ھ یئگ َے ناےئ ایپر ۔۔

ਨਾਨਕ ਨਾਤਮ ਰਿੇ ਸਹਜੇ ਰਜੇ ਤਜਨਾ ਹਤਰ ਰਤਖਆ ਉਤਰ ਧਾਤਰ ॥੧॥

س
نانک نام رےت ہجے رےج ِجیا ہر رایھک اُر داھر ۔۔۱۔۔
ਮਃ ੩ ॥

م۳ :۔۔

ਮਨਮੁਖ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਨ ਸੇਤਵਆ ਿੁਖੁ ਲਗਾ ਬਹੁਿਾ ਆਇ ॥

مب
م
ک
ہ
ب
ُ
ہ
ھ ر نام ہن ویسنا ُدھک اگل ُیا ا ۓ ۔۔

ਅੰਿਤਰ ਅਤਗਆਨੁ ਅੰਧੇਰੁ ਹੈ ਸੁਤਧ ਨ ਕਾਈ ਪਾਇ ॥

ےہ ُسدھ ہن اکیئ ناۓ ۔۔
ارتن اایگن ادنھتر َ
ਮਨਹਤਿ ਸਹਤਜ ਨ ਬੀਤਜਓ ਭੁਖਾ ਤਕ ਅਗੈ ਖਾਇ ॥

مبہب سہ پب ب
ک
ھ
َ
ُ
گ
اھکۓ ۔۔
ھ ج ہن چپؤ ھا ِک ا ے
ِ
ਨਾਮੁ ਤਨਧਾਨੁ ਤਵਸਾਤਰਆ ਿੂਜੈ ਲਗਾ ਜਾਇ ॥

نام ن ِداھن وِسارنا ُدو َچے اگل اجۓ ۔۔

ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਤਖ ਤਮਲਤਹ ਵਤਿਆਈਆ ਜੇ ਆਪੇ ਮੇਤਲ ਤਮਲਾਇ ॥੨॥

نانک ُگرمُکھ ملِہہ ودناایئ ےج ا ےپ لیم مِال ئِے ۔۔۲۔۔
ਪਉੜੀ ॥

ئؤری ۔۔
ਹਤਰ ਰਸਨਾ ਹਤਰ ਜਸੁ ਗਾਵੈ ਖਰੀ ਸੁਹਾਵਣੀ ॥

اگوے رھکی ُسہاوین ۔۔
ہر رانس ہر سج َ
ਜੋ ਮਤਨ ਿਤਨ ਮੁਤਖ ਹਤਰ ਬੋਲੈ ਸਾ ਹਤਰ ਭਾਵਣੀ ॥

وج نم نت مُکھ ہر وب لَے سا ہر اھبوین ۔۔
ਜੋ ਗੁਰਮੁਤਖ ਚਖੈ ਸਾਿੁ ਸਾ ਤਿਰਪਿਾਵਣੀ ॥

َچک
وج ُگرمُکھ ھے ساد سا رتِاتپوین ۔۔

ਗੁਣ ਗਾਵੈ ਤਪਆਰੇ ਤਨਿ ਗੁਣ ਗਾਇ ਗੁਣੀ ਸਮਝਾਵਣੀ ॥

ُگ
اگوے ایپرے پِپ ُگں اگۓ ُگبی اھجمسوین ۔۔
ں َ

ਤਜਸੁ ਹੋਵੈ ਆਤਪ ਿਇਆਲੁ ਸਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਬੁਲਾਵਣੀ ॥੧੩॥

ج
وہوے ا ت دنال سا سیگؤرو ُگؤ ُرو ُنالوین ۔۔۱۳۔۔
ِس َ
ਸਲੋਕੁ ਮਃ ੩ ॥

ولسک م۳ :۔۔
ਹਸਿੀ ਤਸਤਰ ਤਜਉ ਅੰਕਸੁ ਹੈ ਅਹਰਤਣ ਤਜਉ ਤਸਰੁ ਿੇਇ ॥

ویج سِر دےئ ۔۔
یتسہ سِر ویجٔ اسکن ےہَ اَہرن ٔ
ਮਨੁ ਿਨੁ ਆਗੈ ਰਾਤਖ ਕੈ ਊਭੀ ਸੇਵ ਕਰੇਇ ॥

نم نت ا ےگ راھک ےکَ اُویھب ویسَ رکۓ ۔۔
ਇਉ ਗੁਰਮੁਤਖ ਆਪੁ ਤਨਵਾਰੀਐ ਸਭੁ ਰਾਜੁ ਤਸਰਸਤਟ ਕਾ ਲੇਇ ॥

ائؤ ُگرمُکھ ا ت ئِؤار پپے َ سیھ راچ رسِست اک ےئل ۔۔

ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਤਖ ਬੁਝੀਐ ਜਾ ਆਪੇ ਨਿਤਰ ਕਰੇਇ ॥੧॥

ب
ُج
نانک ُگرمُکھ ھیپے اج ا ےپ دنر رکۓ ۔۔۱۔۔
ਮਃ ੩ ॥

م۳ :۔۔
ਤਜਨ ਗੁਰਮੁਤਖ ਨਾਮੁ ਤਧਆਇਆ ਆਏ ਿੇ ਪਰਵਾਣੁ ॥

ِجں ُگرمُکھ نام دایھنا ا ےئ ےت رپوان ۔۔

ਨਾਨਕ ਕੁਲ ਉਧਾਰਤਹ ਆਪਣਾ ਿਰਗਹ ਪਾਵਤਹ ਮਾਣੁ ॥੨॥

نانک ُکل اُد ِ
اھرہِ ا انپ درہہگ ناوہِ امن ۔۔۲۔۔
ਪਉੜੀ ॥

ئؤری ۔۔

ਗੁਰਮੁਤਖ ਸਖੀਆ ਤਸਖ ਗੁਰੂ ਮੇਲਾਈਆ ॥

ُگرمُکھ ایھکس ِسکھ ُگؤ ُرو میالایئ ۔۔

ਇਤਕ ਸੇਵਕ ਗੁਰ ਪਾਤਸ ਇਤਕ ਗੁਤਰ ਕਾਰੈ ਲਾਈਆ ॥

اِک ویسک ُگر ناس اِک ُگر َاکرے الایئ ۔۔

ਤਜਨਾ ਗੁਰੁ ਤਪਆਰਾ ਮਤਨ ਤਚਤਿ ਤਿਨਾ ਭਾਉ ਗੁਰੂ ਿੇਵਾਈਆ ॥

ِجیا ُگر ایپرا نم ِجت پ ِیا اھبو ُگؤ ُرو دویاایئ ۔۔

ਗੁਰ ਤਸਖਾ ਇਕੋ ਤਪਆਰੁ ਗੁਰ ਤਮਿਾ ਪੁਿਾ ਭਾਈਆ ॥

ُگر ِسکھا اِوک ایپر ُگر مِیا ُپیا اھبایئ ۔۔

ਗੁਰੁ ਸਤਿਗੁਰੁ ਬੋਲਹੁ ਸਤਭ ਗੁਰੁ ਆਤਖ ਗੁਰੂ ਜੀਵਾਈਆ ॥੧੪॥

ُگر سیگؤر وبوہل سیھ ُگر ا ھک ُگؤ ُرو ِجپؤاایئ ۔۔۱۴۔۔
ਸਲੋਕੁ ਮਃ ੩ ॥

ولسک م۳ :۔۔
ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਨ ਚੇਿਨੀ ਅਤਗਆਨੀ ਅੰਧੁਲੇ ਅਵਰੇ ਕਰਮ ਕਮਾਤਹ ॥

نانک نام ہن چییبی اگ ِیاین ادنےلھ ا َورے رکم امک ِہے ۔۔

ਜਮ ਿਤਰ ਬਧੇ ਮਾਰੀਅਤਹ ਤਿਤਰ ਤਵਸਟਾ ਮਾਤਹ ਪਚਾਤਹ ॥੧॥

ب
مج در دبےھ امرپبہہ ھِر وِاٹس امہِ اچپ ِہے ۔۔۱۔۔
ਮਃ ੩ ॥

م۳ :۔۔
ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰੁ ਸੇਵਤਹ ਆਪਣਾ ਸੇ ਜਨ ਸਚੇ ਪਰਵਾਣੁ ॥

نانک سیگؤر ویسہِ ا انپ ےس نج ےچس رپوان ۔۔

ਹਤਰ ਕੈ ਨਾਇ ਸਮਾਇ ਰਹੇ ਚੂਕਾ ਆਵਣੁ ਜਾਣੁ ॥੨॥

ہر ےکَ ناےئ امسۓ رےہ ُجؤاک ا ون اجن ۔۔۲۔۔
ਪਉੜੀ ॥

ئؤری ۔۔
ਧਨੁ ਸੰਪੈ ਮਾਇਆ ਸੰਚੀਐ ਅੰਿੇ ਿੁਖਿਾਈ ॥

سب
دنھ سمپَے امنا چپے َ اےتن ُددھکایئ ۔۔

ਘਰ ਮੰਿਰ ਮਹਲ ਸਵਾਰੀਅਤਹ ਤਕਛੁ ਸਾਤਥ ਨ ਜਾਈ ॥

ک
رھگ دنمر لحم وسارپبہہ ِچھ ساھت ہن اجیئ ۔۔

ਹਰ ਰੰਗੀ ਿੁਰੇ ਤਨਿ ਪਾਲੀਅਤਹ ਤਕਿੈ ਕਾਤਮ ਨ ਆਈ ॥

ہر ریگن ُپرے پِپ نالیی ِہ ک ِ َپے اکم ہن ا یئ ۔۔

ਜਨ ਲਾਵਹੁ ਤਚਿੁ ਹਤਰ ਨਾਮ ਤਸਉ ਅੰਤਿ ਹੋਇ ਸਖਾਈ ॥

نج الووہ ِجت ہر نام سِیؤ اپپ وہۓ اھکسیئ ۔۔

ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਤਧਆਇਆ ਗੁਰਮੁਤਖ ਸੁਖੁ ਪਾਈ ॥੧੫॥

نج نانک نام دایھنا ُگرمُکھ ُسکھ نایئ ۔۔۱۵۔۔
ਸਲੋਕੁ ਮਃ ੩ ॥

ولسک م۳ :۔۔
ਤਬਨੁ ਕਰਮੈ ਨਾਉ ਨ ਪਾਈਐ ਪੂਰੈ ਕਰਤਮ ਪਾਇਆ ਜਾਇ ॥

پِں رک م َے ناو ہن نا پپَے ئُؤ َرے رکم نانا اجۓ ۔۔

ਨਾਨਕ ਨਿਤਰ ਕਰੇ ਜੇ ਆਪਣੀ ਿਾ ਗੁਰਮਤਿ ਮੇਤਲ ਤਮਲਾਇ ॥੧॥

نانک دنر رکے ےج ا ینپ نا ُگرمت لیم مِال ِئے ۔۔۱۔۔

ਮਃ ੧ ॥

م۱ :۔۔
ਇਕ ਿਝਤਹ ਇਕ ਿਬੀਅਤਹ ਇਕਨਾ ਕੁਿੇ ਖਾਤਹ ॥

اِک دچھ ِہ اِک دنیی ِہ اِانک کُپے اھک ِہے ۔۔

ਇਤਕ ਪਾਣੀ ਤਵਤਚ ਉਸਟੀਅਤਹ ਇਤਕ ਭੀ ਤਿਤਰ ਹਸਤਣ ਪਾਤਹ ॥

ب ہ
اِک ناین وِچ اُسییبہ ِہ اِک یھب ھِر سں ناہِ۔۔
ਨਾਨਕ ਏਵ ਨ ਜਾਪਈ ਤਕਥੈ ਜਾਇ ਸਮਾਤਹ ॥੨॥

ک ِ َب
نانک ائَ َؤ ہن اجیئپ ھے

اجۓ امس ِہے ۔۔۲۔۔
ਪਉੜੀ ॥

ئؤری ۔۔
ਤਿਨ ਕਾ ਖਾਧਾ ਪੈਧਾ ਮਾਇਆ ਸਭੁ ਪਤਵਿੁ ਹੈ ਜੋ ਨਾਤਮ ਹਤਰ ਰਾਿੇ ॥

ےہ وج نام ہر راےت ۔۔
پِں اک اھکداھ دیپاھ امنا سیھ وپِت َ

ਤਿਨ ਕੇ ਘਰ ਮੰਿਰ ਮਹਲ ਸਰਾਈ ਸਤਭ ਪਤਵਿੁ ਹਤਹ ਤਜਨੀ ਗੁਰਮੁਤਖ ਸੇਵਕ ਤਸਖ ਅਤਭਆਗਿ ਜਾਇ
ਵਰਸਾਿੇ ॥

پِں ےک رھگ دنمر لحم رسایئ سیھ وپِت ہہہ ِجبی ُگرمُکھ ویسک ِسکھ اایھبگپ اجۓ ورساےت ۔۔
ਤਿਨ ਕੇ ਿੁਰੇ ਜੀਨ ਖੁਰਗੀਰ ਸਤਭ ਪਤਵਿੁ ਹਤਹ ਤਜਨੀ ਗੁਰਮੁਤਖ ਤਸਖ ਸਾਧ ਸੰਿ ਚਤੜ ਜਾਿੇ ॥

ک
پِں ےک ُپرےنیج ُھرریگ سیھ وپِت ہہہ ِجبی ُگرمُکھ سِکھ سادھ سیت ڑچ اجےت ۔۔

ਤਿਨ ਕੇ ਕਰਮ ਧਰਮ ਕਾਰਜ ਸਤਭ ਪਤਵਿੁ ਹਤਹ ਜੋ ਬੋਲਤਹ ਹਤਰ ਹਤਰ ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਹਤਰ ਸਾਿੇ ॥

پِں ےک رکم درھم اکرچ سیھ وپِت ہہہ وج وبہہلِ ہر ہر رام نام ہر ساےت ۔۔
ਤਜਨ ਕੈ ਪੋਿੈ ਪੁੰਨੁ ਹੈ ਸੇ ਗੁਰਮੁਤਖ ਤਸਖ ਗੁਰੂ ਪਤਹ ਜਾਿੇ ॥੧੬॥

ےت ُپ ّں ےہَ ےس ُگرمُکھ سِکھ ُگؤ ُرو بہہ اجےت ۔۔۱۶۔۔
ِجں ےکَ وپ َ

ਸਲੋਕੁ ਮਃ ੩ ॥

ولسک م۳ :۔۔
ਨਾਨਕ ਨਾਵਹੁ ਘੁਤਥਆ ਹਲਿੁ ਪਲਿੁ ਸਭੁ ਜਾਇ ॥

گ
نانک ناووہ ُھبھِیا ہلت نلت سیھ اجۓ ۔۔

ਜਪੁ ਿਪੁ ਸੰਜਮੁ ਸਭੁ ਤਹਤਰ ਲਇਆ ਮੁਿੀ ਿੂਜੈ ਭਾਇ ॥

پ سبج سی ہ لی مُب
ھ
چ
جت پ م ھ ِر یا ی ُدو َے اھبےئ ۔۔
ਜਮ ਿਤਰ ਬਧੇ ਮਾਰੀਅਤਹ ਬਹੁਿੀ ਤਮਲੈ ਸਜਾਇ ॥੧॥

مج در دبےھ امرپبہہ ب ُہبی ملَ ِے اجسۓ ۔۔۱۔۔
ਮਃ ੩ ॥

م۳ :۔۔
ਸੰਿਾ ਨਾਤਲ ਵੈਰੁ ਕਮਾਵਿੇ ਿੁਸਟਾ ਨਾਤਲ ਮੋਹੁ ਤਪਆਰੁ ॥

سییا نال َوری امکودے ُداٹس نال ومہ ایپر ۔۔
ਅਗੈ ਤਪਛੈ ਸੁਖੁ ਨਹੀ ਮਤਰ ਜੰਮਤਹ ਵਾਰੋ ਵਾਰ ॥

َگ ِبج
چ
س
َ
ک
ھ
م
ُ
ا ے َ ے ھ یہن رم ّہہ وارو وار ۔۔

ਤਿਰਸਨਾ ਕਿੇ ਨ ਬੁਝਈ ਿੁਤਬਧਾ ਹੋਇ ਖੁਆਰੁ ॥

ب
ُج
ک
ھب
رتِانس دکے ہن ی ُددباھ وہۓ ُھؤار ۔۔

ਮੁਹ ਕਾਲੇ ਤਿਨਾ ਤਨੰਿਕਾ ਤਿਿੁ ਸਚੈ ਿਰਬਾਤਰ ॥

مُہہ اکےل پ ِیا پ ِیداک پِپ سج َے درنار ۔۔

ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਤਵਹੂਤਣਆ ਨਾ ਉਰਵਾਤਰ ਨ ਪਾਤਰ ॥੨॥

نانک نام وِوہُاین ہن اُروار ہن نار ۔۔۲۔۔

ਪਉੜੀ ॥

ئؤری ۔۔
ਜੋ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਤਧਆਇਿੇ ਸੇ ਹਤਰ ਹਤਰ ਨਾਤਮ ਰਿੇ ਮਨ ਮਾਹੀ ॥

وج ہر نام دایھدئے ےس ہر ہر نام رےت نم امیہ ۔۔
ਤਜਨਾ ਮਤਨ ਤਚਤਿ ਇਕੁ ਅਰਾਤਧਆ ਤਿਨਾ ਇਕਸ ਤਬਨੁ ਿੂਜਾ ਕੋ ਨਾਹੀ ॥

ِجیا نم ِجت اِک ارادایھ پ ِیا اِسک پِں ُدواج وک نایہ ۔۔

ਸੇਈ ਪੁਰਖ ਹਤਰ ਸੇਵਿੇ ਤਜਨ ਧੁਤਰ ਮਸਿਤਕ ਲੇਖੁ ਤਲਖਾਹੀ ॥

سیبی ُپرھک ہر ویسدے ِجں د ُھر کتسم ل َیکھ لک ِھایہ ۔۔

ਹਤਰ ਕੇ ਗੁਣ ਤਨਿ ਗਾਵਿੇ ਹਤਰ ਗੁਣ ਗਾਇ ਗੁਣੀ ਸਮਝਾਹੀ ॥

ہر ےک ُگں پِپ اگودے ہر ُگں اگۓ ُگبی اھجمسیہ ۔۔

ਵਤਿਆਈ ਵਿੀ ਗੁਰਮੁਖਾ ਗੁਰ ਪੂਰੈ ਹਤਰ ਨਾਤਮ ਸਮਾਹੀ ॥੧੭॥

ودنایئ ودی ُگرمُکھا ُگر ئُؤ َرے ہر نام امسیہ ۔۔۱۷۔۔
ਸਲੋਕੁ ਮਃ ੩ ॥

ولسک م۳ :۔۔
ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਗਾਖੜੀ ਤਸਰੁ ਿੀਜੈ ਆਪੁ ਗਵਾਇ ॥

سیگؤر یک ویسا اگڑھکی سِر د بج َے ا ت وگَاےی ۔۔

ਸਬਤਿ ਮਰਤਹ ਤਿਤਰ ਨਾ ਮਰਤਹ ਿਾ ਸੇਵਾ ਪਵੈ ਸਭ ਥਾਇ ॥

ب
دبس رمہِ ھِر ہن رمہِ نا سیَؤا وپَے سیھ اھتےئ ۔۔

ਪਾਰਸ ਪਰਤਸਐ ਪਾਰਸੁ ਹੋਵੈ ਸਤਚ ਰਹੈ ਤਲਵ ਲਾਇ ॥

وہوے چس ر َہے لِؤ ال ِئے ۔۔
نارس رپسی َپے نارس َ

ਤਜਸੁ ਪੂਰਤਬ ਹੋਵੈ ਤਲਤਖਆ ਤਿਸੁ ਸਤਿਗੁਰੁ ਤਮਲੈ ਪਰਭੁ ਆਇ ॥

ج
وہوے لک ِھیا ئِس سیگؤر ملَ ِے رپَھب ا ۓ ۔۔
ِ س ئُؤرت َ

ਨਾਨਕ ਗਣਿੈ ਸੇਵਕੁ ਨਾ ਤਮਲੈ ਤਜਸੁ ਬਖਸੇ ਸੋ ਪਵੈ ਥਾਇ ॥੧॥

نک
نانک گی َپے ویسک ہن ملَ ِے ِجس ھسے وس وپَے اھتےئ ۔۔۱۔۔
ਮਃ ੩ ॥

م۳ :۔۔
ਮਹਲੁ ਕੁਮਹਲੁ ਨ ਜਾਣਨੀ ਮੂਰਖ ਅਪਣੈ ਸੁਆਇ ॥

ُک
لحم مہل ہن اجینن مُؤرھک اےنپ سُؤا ئِے ۔۔

ਸਬਿੁ ਚੀਨਤਹ ਿਾ ਮਹਲੁ ਲਹਤਹ ਜੋਿੀ ਜੋਤਿ ਸਮਾਇ ॥

دبس چیی ِہ نا لحم لہہہ وجیت وجت امسۓ ۔۔
ਸਿਾ ਸਚੇ ਕਾ ਭਉ ਮਤਨ ਵਸੈ ਿਾ ਸਭਾ ਸੋਝੀ ਪਾਇ ॥

ب
دسا ےچس اک ھؤ نم و سَے نا اھبس وسیھج ناۓ ۔۔
ਸਤਿਗੁਰੁ ਅਪਣੈ ਘਤਰ ਵਰਿਿਾ ਆਪੇ ਲਏ ਤਮਲਾਇ ॥

سیگؤر ا پ َپے رھگ وردتا ا ےپ ےئل مِال ئِے ۔۔

ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਤਰ ਤਮਤਲਐ ਸਭ ਪੂਰੀ ਪਈ ਤਜਸ ਨੋ ਤਕਰਪਾ ਕਰੇ ਰਜਾਇ ॥੨॥

نانک سیگؤر مِلیپے سیھ ئُؤری یئپ ِجس ون کِرنا رکے راج ئِے ۔۔۲۔۔
ਪਉੜੀ ॥

ئؤری ۔۔
ਧੰਨੁ ਧਨੁ ਭਾਗ ਤਿਨਾ ਭਗਿ ਜਨਾ ਜੋ ਹਤਰ ਨਾਮਾ ਹਤਰ ਮੁਤਖ ਕਹਤਿਆ ॥

دنھّ دنھ اھبگ پ ِیا تگھب انج وج ہر ناہم ہر مُکھ کہییا ۔۔

ਧਨੁ ਧਨੁ ਭਾਗ ਤਿਨਾ ਸੰਿ ਜਨਾ ਜੋ ਹਤਰ ਜਸੁ ਸਰਵਣੀ ਸੁਣਤਿਆ ॥

دنھ دنھ اھبگ پ ِیا سیت انج وج ہر سج رسَوین ُس ِیییا ۔۔
ਧਨੁ ਧਨੁ ਭਾਗ ਤਿਨਾ ਸਾਧ ਜਨਾ ਹਤਰ ਕੀਰਿਨੁ ਗਾਇ ਗੁਣੀ ਜਨ ਬਣਤਿਆ ॥

دنھ دنھ اھبگ پ ِیا سادھ انج ہر ریکنت اگۓ ُگبی نج نیییا ۔۔
ਧਨੁ ਧਨੁ ਭਾਗ ਤਿਨਾ ਗੁਰਮੁਖਾ ਜੋ ਗੁਰਤਸਖ ਲੈ ਮਨੁ ਤਜਣਤਿਆ ॥

دنھ دنھ اھبگ پ ِیا ُگرمُکھا وج ُگر ِسکھ لَے نم چیییا ۔۔

ਸਭ ਿੂ ਵਿੇ ਭਾਗ ਗੁਰਤਸਖਾ ਕੇ ਜੋ ਗੁਰ ਚਰਣੀ ਤਸਖ ਪੜਤਿਆ ॥੧੮॥

سیھ ُدو ودے اھبگ ُگر ِسکھا ےک وج ُگر رچین ِسکھ ڑپایت ۔۔۱۸۔۔
ਸਲੋਕੁ ਮਃ ੩ ॥

ولسک م۳ :۔۔
ਬਰਹਮੁ ਤਬੰਿੈ ਤਿਸ ਿਾ ਬਰਹਮਿੁ ਰਹੈ ਏਕ ਸਬਤਿ ਤਲਵ ਲਾਇ ॥

پرمہ پِی َدے ئِس دا پرتمہ ر َہے انک دبس لِؤ ال ئِے ۔۔

ਨਵ ਤਨਧੀ ਅਿਾਰਹ ਤਸਧੀ ਤਪਛੈ ਲਗੀਆ ਤਿਰਤਹ ਜੋ ਹਤਰ ਤਹਰਿੈ ਸਿਾ ਵਸਾਇ ॥

ونَ ن ِدیھ ااھٹرہ سِدیھ ِبج ےَ
ھ

ب
لگ ِیا ھِرہِ وج ہر ہِر َدے دسا وساےئ ۔۔

ਤਬਨੁ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਉ ਨ ਪਾਈਐ ਬੁਝਹੁ ਕਤਰ ਵੀਚਾਰੁ ॥

پپ بج
ب
ھ
ہ
پِں سیگؤر ناو ہن نا َے ؤ رک و چار ۔۔

ਨਾਨਕ ਪੂਰੈ ਭਾਤਗ ਸਤਿਗੁਰੁ ਤਮਲੈ ਸੁਖੁ ਪਾਏ ਜੁਗ ਚਾਤਰ ॥੧॥

نانک ئُؤ َرے اھبگ سیگؤر ملَ ِے ُسکھ ناےئ ُچگ اچر ۔۔۱۔۔
ਮਃ ੩ ॥

م۳ :۔۔

ਤਕਆ ਗਭਰੂ ਤਕਆ ਤਬਰਤਧ ਹੈ ਮਨਮੁਖ ਤਿਰਸਨਾ ਭੁਖ ਨ ਜਾਇ ॥

ب
مب
ھ
م
ک
ک
ُ
ُ
ایک رھبگُو ایک پِردھ ےہَ ھ رتِانس ھ ہن اجۓ ۔۔
ਗੁਰਮੁਤਖ ਸਬਿੇ ਰਤਿਆ ਸੀਿਲੁ ਹੋਏ ਆਪੁ ਗਵਾਇ ॥

ُگرمُکھ دبسے رایت لتیس وہےئ ا ت وگَاےی ۔۔

ਅੰਿਰੁ ਤਿਰਪਤਿ ਸੰਿੋਤਖਆ ਤਿਤਰ ਭੁਖ ਨ ਲਗੈ ਆਇ ॥

ب ب
َ
ادنر رتِپپ وتنسکِھیا ھِر ُھکھ ہن لگے ا ۓ ۔۔

ਨਾਨਕ ਤਜ ਗੁਰਮੁਤਖ ਕਰਤਹ ਸੋ ਪਰਵਾਣੁ ਹੈ ਜੋ ਨਾਤਮ ਰਹੇ ਤਲਵ ਲਾਇ ॥੨॥

نانک چ ُگرمُکھ رکہِ وس رپوان ےہَ وج نام رےہ لِؤ ال ئِے ۔۔۲۔۔
ਪਉੜੀ ॥

ئؤری ۔۔
ਹਉ ਬਤਲਹਾਰੀ ਤਿੰਨ ਕੰਉ ਜੋ ਗੁਰਮੁਤਖ ਤਸਖਾ ॥

ہؤ اہلبری پ ِ ّں ک ُپؤ وج ُگرمُکھ ِسکھا ۔۔

ਜੋ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਤਧਆਇਿੇ ਤਿਨ ਿਰਸਨੁ ਤਪਖਾ ॥

وج ہر نام دایھدئے پِں درنس نِکھا ۔۔

ਸੁਤਣ ਕੀਰਿਨੁ ਹਤਰ ਗੁਣ ਰਵਾ ਹਤਰ ਜਸੁ ਮਤਨ ਤਲਖਾ ॥

ُسں ریکنت ہر ُگں روا ہر سج نم لک ِھا ۔۔

ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਸਲਾਹੀ ਰੰਗ ਤਸਉ ਸਤਭ ਤਕਲਤਵਖ ਤਿਖਾ ॥

ہر نام صالیح رنگ سِیؤ سیھ کِلؤِھک رکِاھک ۔۔

ਧਨੁ ਧੰਨੁ ਸੁਹਾਵਾ ਸੋ ਸਰੀਰੁ ਥਾਨੁ ਹੈ ਤਜਥੈ ਮੇਰਾ ਗੁਰੁ ਧਰੇ ਤਵਖਾ ॥੧੯॥

جب
ےہ ِ َھے ریما ُگر درھے وِاھک ۔۔۱۹۔۔
نھ ُسہاوا وس رسری اھتن َ
دنھ د ّ

ਸਲੋਕੁ ਮਃ ੩ ॥

ولسک م۳ :۔۔
ਗੁਰ ਤਬਨੁ ਤਗਆਨੁ ਨ ਹੋਵਈ ਨਾ ਸੁਖੁ ਵਸੈ ਮਤਨ ਆਇ ॥

ُگر پِں گ ِیان ہن وہویئ ہن ُسکھ و سَے نم ا ۓ ۔۔

ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਤਵਹੂਣੇ ਮਨਮੁਖੀ ਜਾਸਤਨ ਜਨਮੁ ਗਵਾਇ ॥੧॥

مبمُک
ھ
ی اجنس منج وگَاےی ۔۔۱۔۔
نانک نام وِوہُےن
ਮਃ ੩ ॥

م۳ :۔۔
ਤਸਧ ਸਾਤਧਕ ਨਾਵੈ ਨੋ ਸਤਭ ਖੋਜਿੇ ਥਤਕ ਰਹੇ ਤਲਵ ਲਾਇ ॥

سِدھ سادِکھ نا َوے ون سیھ وھکچدے کھت رےہ لِؤ ال ئِے ۔۔
ਤਬਨੁ ਸਤਿਗੁਰ ਤਕਨੈ ਨ ਪਾਇਓ ਗੁਰਮੁਤਖ ਤਮਲੈ ਤਮਲਾਇ ॥

پِں سیگؤر ک ِ َپے ہن ناویئ ُگرمُکھ ملَ ِے مِال ئِے ۔۔

ਤਬਨੁ ਨਾਵੈ ਪੈਨਣੁ ਖਾਣੁ ਸਭੁ ਬਾਤਿ ਹੈ ਤਧਗੁ ਤਸਧੀ ਤਧਗੁ ਕਰਮਾਤਿ ॥

پ
پِں نا َوے ییں اھکن سیھ ناد ےہَ دھ ِگ سِدیھ دھ ِگ رکامت ۔۔
ਸਾ ਤਸਤਧ ਸਾ ਕਰਮਾਤਿ ਹੈ ਅਤਚੰਿੁ ਕਰੇ ਤਜਸੁ ਿਾਤਿ ॥

سا سِدھ سا رکامت ےہَ ا ِجپت رکے ِجس دات ۔۔
ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਤਖ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਮਤਨ ਵਸੈ ਏਹਾ ਤਸਤਧ ਏਹਾ ਕਰਮਾਤਿ ॥੨॥

نانک ُگرمُکھ ہر نام نم و سَے ااہی سِدھ ااہی رکامت ۔۔۲۔۔
ਪਉੜੀ ॥

ئؤری ۔۔

ਹਮ ਢਾਢੀ ਹਤਰ ਪਰਭ ਖਸਮ ਕੇ ਤਨਿ ਗਾਵਹ ਹਤਰ ਗੁਣ ਛੰਿਾ ॥

ک
ھ
س
ُ
گ
ہ
پ
مہ داھدیھ ہر رپَھب م ےک ِپ اگوہ ر ں اتنھچ ۔۔
ਹਤਰ ਕੀਰਿਨੁ ਕਰਹ ਹਤਰ ਜਸੁ ਸੁਣਹ ਤਿਸੁ ਕਵਲਾ ਕੰਿਾ ॥

ہر ریکنت رکہ ہر سج ُسیہ ئِس وکَال کییا ۔۔

ਹਤਰ ਿਾਿਾ ਸਭੁ ਜਗਿੁ ਤਭਖਾਰੀਆ ਮੰਗਿ ਜਨ ਜੰਿਾ ॥

ب
ک
ھ
ِ
م
ہر دانا سیھ تگج ھارنا یگت نج اتنج ۔۔

ਹਤਰ ਿੇਵਹੁ ਿਾਨੁ ਿਇਆਲ ਹੋਇ ਤਵਤਚ ਪਾਥਰ ਤਿਮ ਜੰਿਾ ॥

ہر دویوہ دان دنال وہۓ وِچ نارھت کِرم اتنج ۔۔

ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਤਧਆਇਆ ਗੁਰਮੁਤਖ ਧਨਵੰਿਾ ॥੨੦॥

نج نانک نام دایھنا ُگرمُکھ دھپؤاتن ۔۔۲۱۔۔
ਸਲੋਕੁ ਮਃ ੩ ॥

ولسک م۳ :۔۔
ਪੜਣਾ ਗੁੜਣਾ ਸੰਸਾਰ ਕੀ ਕਾਰ ਹੈ ਅੰਿਤਰ ਤਿਰਸਨਾ ਤਵਕਾਰੁ ॥

ڑپنا ُگرنا اسنسر یک اکر ےہَ ادنر رتِانس وِاکر ۔۔

ਹਉਮੈ ਤਵਤਚ ਸਤਭ ਪਤੜ ਥਕੇ ਿੂਜੈ ਭਾਇ ਖੁਆਰੁ ॥

ک
ہؤ م َے وِچ سیھ ڑپ ےکھت ُدو َچے اھبےئ ُھؤار ۔۔
ਸੋ ਪਤੜਆ ਸੋ ਪੰਤਿਿੁ ਬੀਨਾ ਗੁਰ ਸਬਤਿ ਕਰੇ ਵੀਚਾਰੁ ॥

وس ڑپنا وس ڈنپت انیب ُگر دبس رکے وبچار ۔۔
ਅੰਿਰੁ ਖੋਜੈ ਿਿੁ ਲਹੈ ਪਾਏ ਮੋਖ ਿੁਆਰੁ ॥

ادنر وھک َچے پپ ل َہے ناےئ ومھک ُدوار ۔۔

ਗੁਣ ਤਨਧਾਨੁ ਹਤਰ ਪਾਇਆ ਸਹਤਜ ਕਰੇ ਵੀਚਾਰੁ ॥

سہ
ب
ُگں ن ِداھن ہر نانا ج رکے و چار ۔۔

ਧੰਨੁ ਵਾਪਾਰੀ ਨਾਨਕਾ ਤਜਸੁ ਗੁਰਮੁਤਖ ਨਾਮੁ ਅਧਾਰੁ ॥੧॥

دنھّ واناری نااکن ِجس ُگرمُکھ نام اداھر ۔۔۱۔۔
ਮਃ ੩ ॥

م۳ :۔۔
ਤਵਣੁ ਮਨੁ ਮਾਰੇ ਕੋਇ ਨ ਤਸਝਈ ਵੇਖਹੁ ਕੋ ਤਲਵ ਲਾਇ ॥

ِسجھب نک
ھ
ئ
ل
ہ
ِ
ِ
وِن نم امرے وکۓ ہن ی و ؤ وک ؤ ال ے ۔۔
ਭੇਖਧਾਰੀ ਿੀਰਥੀ ਭਤਵ ਥਕੇ ਨਾ ਏਹੁ ਮਨੁ ਮਾਤਰਆ ਜਾਇ ॥

بھ
ب
ک
ی
ھ
َ
َ
ھداھری ریتیھت ؤ ےکھت ہن اوہی نم امرنا اجۓ ۔۔
ਗੁਰਮੁਤਖ ਏਹੁ ਮਨੁ ਜੀਵਿੁ ਮਰੈ ਸਤਚ ਰਹੈ ਤਲਵ ਲਾਇ ॥

ُگرمُکھ اوہی نم ویجَت م َ َرے چس ر َہے لِؤ ال ئِے ۔۔

ਨਾਨਕ ਇਸੁ ਮਨ ਕੀ ਮਲੁ ਇਉ ਉਿਰੈ ਹਉਮੈ ਸਬਤਿ ਜਲਾਇ ॥੨॥

نانک اِس نم یک لم ائؤ اُرتَے ہؤ م َے دبس چالۓ ۔۔۲۔۔
ਪਉੜੀ ॥

ئؤری ۔۔
ਹਤਰ ਹਤਰ ਸੰਿ ਤਮਲਹੁ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਤਿਰੜਾਵਹੁ ਇਕ ਤਕਨਕਾ ॥

ہر ہر سیت ملِہؤ ریمے اھبیئ ہر نام درِراووہ اِک کِپکا ۔۔

ਹਤਰ ਹਤਰ ਸੀਗਾਰੁ ਬਨਾਵਹੁ ਹਤਰ ਜਨ ਹਤਰ ਕਾਪੜੁ ਪਤਹਰਹੁ ਤਖਮ ਕਾ ॥

کھ
ہر ہر اگیسر انبووہ ہر نج ہر اکڑپ رہپوہ ِم اک ۔۔

ਐਸਾ ਸੀਗਾਰੁ ਮੇਰੇ ਪਰਭ ਭਾਵੈ ਹਤਰ ਲਾਗੈ ਤਪਆਰਾ ਤਪਰਮ ਕਾ ॥

اھبوے ہر ال َگے َ ایپرا پِرم اک ۔۔
ااسی اگیسر ریمے رپَھب َ

ਹਤਰ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਬੋਲਹੁ ਤਿਨੁ ਰਾਿੀ ਸਤਭ ਤਕਲਤਬਖ ਕਾਟੈ ਇਕ ਪਲਕਾ ॥

ہر ہر نام وبوہل دِن رایت سیھ کِل ِیکھ اک ئَے اِک اکلپ ۔۔

ਹਤਰ ਹਤਰ ਿਇਆਲੁ ਹੋਵੈ ਤਜਸੁ ਉਪਤਰ ਸੋ ਗੁਰਮੁਤਖ ਹਤਰ ਜਤਪ ਤਜਣਕਾ ॥੨੧॥

وہوے ِجس اُرپ وس ُگرمُکھ ہر جت ِجپکا ۔۔۲۱۔۔
ہر ہر دنال َ
ਸਲੋਕੁ ਮਃ ੩ ॥

ولسک م۳ :۔۔
ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੀ ਇਸੁ ਮਨ ਕਉ ਮਲੁ ਲਾਗੀ ਕਾਲਾ ਹੋਆ ਤਸਆਹੁ ॥

منج منج یک اِس نم کؤ لم الیگ اکال وہا ِسیاہ ۔۔
ਖੰਨਲੀ ਧੋਿੀ ਉਜਲੀ ਨ ਹੋਵਈ ਜੇ ਸਉ ਧੋਵਤਣ ਪਾਹੁ ॥

ک
ھ
ی
ل
س
وھون ناوہ ۔۔
ی دوھیت اُیلج ہن وہویئ ےج ٔ ؤ د َ
ਗੁਰ ਪਰਸਾਿੀ ਜੀਵਿੁ ਮਰੈ ਉਲਟੀ ਹੋਵੈ ਮਤਿ ਬਿਲਾਹੁ ॥

وہوے مت دبالوہ ۔۔
ُگر رپسادی ویجَت م َ َرے اُیٹل َ
ਨਾਨਕ ਮੈਲੁ ਨ ਲਗਈ ਨਾ ਤਿਤਰ ਜੋਨੀ ਪਾਹੁ ॥੧॥

ب
نانک مَیل ہن لگبی ہن ھِر وجین ناوہ ۔۔۱۔۔
ਮਃ ੩ ॥

م۳ :۔۔
ਚਹੁ ਜੁਗੀ ਕਤਲ ਕਾਲੀ ਕਾਂਢੀ ਇਕ ਉਿਮ ਪਿਵੀ ਇਸੁ ਜੁਗ ਮਾਤਹ ॥

چہؤ ُچگی لک اکیل اکندیھ اِک اُمت ندوی اِس چگ امہِ۔۔

ਗੁਰਮੁਤਖ ਹਤਰ ਕੀਰਤਿ ਿਲੁ ਪਾਈਐ ਤਜਨ ਕਉ ਹਤਰ ਤਲਤਖ ਪਾਤਹ ॥

ُگرمُکھ ہر ریکت لھپ نا پپَے ِجں کؤ ہر لک ِھ نا ِہے ۔۔

ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਪਰਸਾਿੀ ਅਨਤਿਨੁ ਭਗਤਿ ਹਤਰ ਉਚਰਤਹ ਹਤਰ ਭਗਿੀ ਮਾਤਹ ਸਮਾਤਹ ॥੨॥

ب
نانک ُگر رپسادی ادنِن تگھب ہر اُرچہِ ہر ھگبی امہِ امس ِہے ۔۔۲۔۔
ਪਉੜੀ ॥

ئؤری ۔۔
ਹਤਰ ਹਤਰ ਮੇਤਲ ਸਾਧ ਜਨ ਸੰਗਤਿ ਮੁਤਖ ਬੋਲੀ ਹਤਰ ਹਤਰ ਭਲੀ ਬਾਤਣ ॥

ب
ھل
ہر ہر م َیل سادھ نج تگنس مُکھ وبیل ہر ہر ی نان ۔۔

ਹਤਰ ਗੁਣ ਗਾਵਾ ਹਤਰ ਤਨਿ ਚਵਾ ਗੁਰਮਿੀ ਹਤਰ ਰੰਗੁ ਸਿਾ ਮਾਤਣ ॥

ہر ُگں اگوا ہر پِپ َجؤا ُگریتم ہر رنگ دسا امن ۔۔

ਹਤਰ ਜਤਪ ਜਤਪ ਅਉਖਧ ਖਾਤਧਆ ਸਤਭ ਰੋਗ ਗਵਾਿੇ ਿੁਖਾ ਘਾਤਣ ॥

ہر جت جت اودھکھ اھکدایھ سیھ روگ وگاےت ُداھک اھگن ۔۔
ਤਜਨਾ ਸਾਤਸ ਤਗਰਾਤਸ ਨ ਤਵਸਰੈ ਸੇ ਹਤਰ ਜਨ ਪੂਰੇ ਸਹੀ ਜਾਤਣ ॥

ص
ِجیا ساس گِراس ہن وِرسَے ےس ہر نج ئُؤرے جی اجن ۔۔
ਜੋ ਗੁਰਮੁਤਖ ਹਤਰ ਆਰਾਧਿੇ ਤਿਨ ਚੂਕੀ ਜਮ ਕੀ ਜਗਿ ਕਾਤਣ ॥੨੨॥

وج ُگرمُکھ ہر ا رادھدے پِں ُجؤیک مج یک تگج اکن ۔۔۲۲۔۔
ਸਲੋਕੁ ਮਃ ੩ ॥

ولسک م۳ :۔۔
ਰੇ ਜਨ ਉਥਾਰੈ ਿਤਬਓਹੁ ਸੁਤਿਆ ਗਈ ਤਵਹਾਇ ॥

اھترے دویبہ ُس ِییا یئگ وِاہ ِئے ۔۔
رے نج ا ُ َ

ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਸਬਿੁ ਸੁਤਣ ਨ ਜਾਤਗਓ ਅੰਿਤਰ ਨ ਉਪਤਜਓ ਚਾਉ ॥

ب
سیگؤر اک دبس ُسں ہن اجویگ ارتن ہن ا ُ چِپؤ اچو ۔۔

ਸਰੀਰੁ ਜਲਉ ਗੁਣ ਬਾਹਰਾ ਜੋ ਗੁਰ ਕਾਰ ਨ ਕਮਾਇ ॥

رسری چلؤ ُگں ناہرا وج ُگر اکر ہن امکۓ ۔۔
ਜਗਿੁ ਜਲੰਿਾ ਤਿਿੁ ਮੈ ਹਉਮੈ ਿੂਜੈ ਭਾਇ ॥

تگج دنلجا دِھٹ م َے ہؤ م َے ُدو َچے اھبےئ ۔۔
ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਸਰਣਾਈ ਉਬਰੇ ਸਚੁ ਮਤਨ ਸਬਤਿ ਤਧਆਇ ॥੧॥

نانک ُگر رسنایئ اُپرے چس نم دبس دایھےئ ۔۔۱۔۔
ਮਃ ੩ ॥

م۳ :۔۔
ਸਬਤਿ ਰਿੇ ਹਉਮੈ ਗਈ ਸੋਭਾਵੰਿੀ ਨਾਤਰ ॥

دبس رےت ہؤ م َے یئگ وساھبویتن نار ۔۔

ਤਪਰ ਕੈ ਭਾਣੈ ਸਿਾ ਚਲੈ ਿਾ ਬਤਨਆ ਸੀਗਾਰੁ ॥

ےک اھب ئَے دسا چلَے نا اینب اگیسر ۔۔
پِر َ

ਸੇਜ ਸੁਹਾਵੀ ਸਿਾ ਤਪਰੁ ਰਾਵੈ ਹਤਰ ਵਰੁ ਪਾਇਆ ਨਾਤਰ ॥

جیس ُسہاوی دسا پِر را َوے ہر ور نانا نار ۔۔

ਨਾ ਹਤਰ ਮਰੈ ਨ ਕਿੇ ਿੁਖੁ ਲਾਗੈ ਸਿਾ ਸੁਹਾਗਤਣ ਨਾਤਰ ॥

ہن ہر م َ َرے ہن دکے ُدھک ال َگے َ دسا ُسہانگ نار ۔۔

ਨਾਨਕ ਹਤਰ ਪਰਭ ਮੇਤਲ ਲਈ ਗੁਰ ਕੈ ਹੇਤਿ ਤਪਆਤਰ ॥੨॥

نانک ہر رپَھب م َیل یئل ُگر ےکَ تیہ ایپر ۔۔۲۔۔

ਪਉੜੀ ॥

ئؤری ۔۔
ਤਜਨਾ ਗੁਰੁ ਗੋਤਪਆ ਆਪਣਾ ਿੇ ਨਰ ਬੁਤਰਆਰੀ ॥

ِجیا ُگر وگپِیا ا انپ ےت رن ُپرناری ۔۔

ਹਤਰ ਜੀਉ ਤਿਨ ਕਾ ਿਰਸਨੁ ਨਾ ਕਰਹੁ ਪਾਤਪਸਟ ਹਤਿਆਰੀ ॥

ہر جپؤ پِں اک درنس ہن رکوہ نا ِئست ہ ِییاری ۔۔

ਓਤਹ ਘਤਰ ਘਤਰ ਤਿਰਤਹ ਕੁਸੁਧ ਮਤਨ ਤਜਉ ਧਰਕਟ ਨਾਰੀ ॥

ب
اوہِ رھگ رھگ ھِرہِ ُک ُسدھ نم و ج ٔپؤ درھٹک ناری ۔۔
ਵਿਭਾਗੀ ਸੰਗਤਿ ਤਮਲੇ ਗੁਰਮੁਤਖ ਸਵਾਰੀ ॥

وداھبیگ تگنس مل ِے ُگرمُکھ وساری ۔۔

ਹਤਰ ਮੇਲਹੁ ਸਤਿਗੁਰ ਿਇਆ ਕਤਰ ਗੁਰ ਕਉ ਬਤਲਹਾਰੀ ॥੨੩॥

ہر میلہؤ سیگؤر دایئ رک ُگر کؤ اہلبری ۔۔۲۳۔۔
ਸਲੋਕੁ ਮਃ ੩ ॥

ولسک م۳ :۔۔
ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਿੇ ਸੁਖੁ ਊਪਜੈ ਤਿਤਰ ਿੁਖੁ ਨ ਲਗੈ ਆਇ ॥

َ
ب
ُگر ویسا ےت ُسکھ اُو بج َے ھِر ُدھک ہن لگے َ ا ۓ ۔۔
ਜੰਮਣੁ ਮਰਣਾ ਤਮਤਟ ਗਇਆ ਕਾਲੈ ਕਾ ਤਕਛੁ ਨ ਬਸਾਇ ॥

چ
ک
مّں رمنا مِت ایگ اک لَے اک ِچھ ہن اسب ِئے ۔۔

ਹਤਰ ਸੇਿੀ ਮਨੁ ਰਤਵ ਰਤਹਆ ਸਚੇ ਰਤਹਆ ਸਮਾਇ ॥

ہر َ
سیبی نم َروِ رایہ ےچس رایہ امسۓ ۔۔

ਨਾਨਕ ਹਉ ਬਤਲਹਾਰੀ ਤਿੰਨ ਕਉ ਜੋ ਚਲਤਨ ਸਤਿਗੁਰ ਭਾਇ ॥੧॥

نانک ہؤ اہلبری پ ِ ّں کؤ وج نلچ سیگؤر اھبےئ ۔۔۱۔۔
ਮਃ ੩ ॥

م۳ :۔۔
ਤਬਨੁ ਸਬਿੈ ਸੁਧੁ ਨ ਹੋਵਈ ਜੇ ਅਨੇਕ ਕਰੈ ਸੀਗਾਰ ॥

پِں دبسَے ُسدھ ہن وہویئ ےج اپیک رکَے اگیسر ۔۔
ਤਪਰ ਕੀ ਸਾਰ ਨ ਜਾਣਈ ਿੂਜੈ ਭਾਇ ਤਪਆਰੁ ॥

پِر یک سار ہن اجیئن ُدو َچے اھبےئ ایپر ۔۔

ਸਾ ਕੁਸੁਧ ਸਾ ਕੁਲਖਣੀ ਨਾਨਕ ਨਾਰੀ ਤਵਤਚ ਕੁਨਾਤਰ ॥੨॥

ُکل ّک
ھب
ک
سا ُک ُسدھ سا ی نانک ناری وِچ ُ یار ۔۔۲۔۔
ਪਉੜੀ ॥

ئؤری ۔۔
ਹਤਰ ਹਤਰ ਅਪਣੀ ਿਇਆ ਕਤਰ ਹਤਰ ਬੋਲੀ ਬੈਣੀ ॥

ہر ہر اینپ دایئ رک ہر وبیل َنیبی ۔۔

ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਤਧਆਈ ਹਤਰ ਉਚਰਾ ਹਤਰ ਲਾਹਾ ਲੈਣੀ ॥

ہر نام دایھیئ ہر اُرچا ہر الاہ لَیبی ۔۔

ਜੋ ਜਪਿੇ ਹਤਰ ਹਤਰ ਤਿਨਸੁ ਰਾਤਿ ਤਿਨ ਹਉ ਕੁਰਬੈਣੀ ॥

وج جیدے ہر ہر دِسن رات پِں ہؤ قُر َنیبی ۔۔

ਤਜਨਾ ਸਤਿਗੁਰੁ ਮੇਰਾ ਤਪਆਰਾ ਅਰਾਤਧਆ ਤਿਨ ਜਨ ਿੇਖਾ ਨੈਣੀ ॥

ِجیا سیگؤر ریما ایپرا ارادایھ پِں نج داھکی نَیبی ۔۔

ਹਉ ਵਾਤਰਆ ਅਪਣੇ ਗੁਰੂ ਕਉ ਤਜਤਨ ਮੇਰਾ ਹਤਰ ਸਜਣੁ ਮੇਤਲਆ ਸੈਣੀ ॥੨੪॥

ہؤ وارنا اےنپ ُگؤ ُرو کؤ ِجں ریما ہر نجس ایلیم َسیبی ۔۔۲۴۔۔
ਸਲੋਕੁ ਮਃ ੪ ॥

ولسک م۴ :۔۔
ਹਤਰ ਿਾਸਨ ਤਸਉ ਪਰੀਤਿ ਹੈ ਹਤਰ ਿਾਸਨ ਕੋ ਤਮਿੁ ॥

ےہ ہر دانس وک مِت ۔۔
ہر دانس سِیؤ رپپپ َ

ਹਤਰ ਿਾਸਨ ਕੈ ਵਤਸ ਹੈ ਤਜਉ ਜੰਿੀ ਕੈ ਵਤਸ ਜੰਿੁ ॥

ہر دانس ےکَ وس ےہَ ویجٔ یتنج ےکَ وس جپت ۔۔
ਹਤਰ ਕੇ ਿਾਸ ਹਤਰ ਤਧਆਇਿੇ ਕਤਰ ਪਰੀਿਮ ਤਸਉ ਨੇਹੁ ॥

ہر ےک داس ہر دایھدئے رک رپمتی سِیؤ پبہؤ ۔۔

ਤਕਰਪਾ ਕਤਰ ਕੈ ਸੁਨਹੁ ਪਰਭ ਸਭ ਜਗ ਮਤਹ ਵਰਸੈ ਮੇਹੁ ॥

ےک ُسبہؤ رپَھب سیھ چگ ہہم ور سَے مبہؤ ۔۔
کِرنا رک َ
ਜੋ ਹਤਰ ਿਾਸਨ ਕੀ ਉਸਿਤਿ ਹੈ ਸਾ ਹਤਰ ਕੀ ਵਤਿਆਈ ॥

وج ہر دانس یک اُسیت ےہَ سا ہر یک ودنایئ ۔۔
ਹਤਰ ਆਪਣੀ ਵਤਿਆਈ ਭਾਵਿੀ ਜਨ ਕਾ ਜੈਕਾਰੁ ਕਰਾਈ ॥

ہر ا ینپ ودنایئ اھبودی نج اک َجپکار رکایئ ۔۔
ਸੋ ਹਤਰ ਜਨੁ ਨਾਮੁ ਤਧਆਇਿਾ ਹਤਰ ਹਤਰ ਜਨੁ ਇਕ ਸਮਾਤਨ ॥

وس ہر نج نام دایھدئا ہر ہر نج اِک امسن ۔۔
ਜਨੁ ਨਾਨਕੁ ਹਤਰ ਕਾ ਿਾਸੁ ਹੈ ਹਤਰ ਪੈਜ ਰਖਹੁ ਭਗਵਾਨ ॥੧॥

پب ک
نج نانک ہر اک داس ےہَ ہر َ ج ر ھہؤ وگھبان ۔۔۱۔۔

ਮਃ ੪ ॥

م۴ :۔۔
ਨਾਨਕ ਪਰੀਤਿ ਲਾਈ ਤਿਤਨ ਸਾਚੈ ਤਿਸੁ ਤਬਨੁ ਰਹਣੁ ਨ ਜਾਈ ॥

نانک رپپپ الیئ پِں سا َچے ئِس پِں رنہ ہن اجیئ ۔۔

ਸਤਿਗੁਰੁ ਤਮਲੈ ਿ ਪੂਰਾ ਪਾਈਐ ਹਤਰ ਰਤਸ ਰਸਨ ਰਸਾਈ ॥੨॥

سیگؤر ملَ ِے ت ئُؤرا نا پپَے ہر رس رنس رسایئ ۔۔۲۔۔
ਪਉੜੀ ॥

ئؤری ۔۔
ਰੈਤਣ ਤਿਨਸੁ ਪਰਭਾਤਿ ਿੂਹੈ ਹੀ ਗਾਵਣਾ ॥

َرنی دِسن رپاھبت ئُؤ َہے یہ اگونا ۔۔

ਜੀਅ ਜੰਿ ਸਰਬਿ ਨਾਉ ਿੇਰਾ ਤਧਆਵਣਾ ॥

یج جپت رسپپ ناو ریتا دایھونا ۔۔
ਿੂ ਿਾਿਾ ਿਾਿਾਰੁ ਿੇਰਾ ਤਿਿਾ ਖਾਵਣਾ ॥

ئُؤ دانا دانار ریتا دِنا اھکونا ۔۔

ਭਗਿ ਜਨਾ ਕੈ ਸੰਤਗ ਪਾਪ ਗਵਾਵਣਾ ॥

تگھب انج ےکَ گنس نات وگاونا ۔۔
ਜਨ ਨਾਨਕ ਸਿ ਬਤਲਹਾਰੈ ਬਤਲ ਬਤਲ ਜਾਵਣਾ ॥੨੫॥

اہلبرے نل نل اجونا ۔۔۲۵۔۔
نج نانک دص َ
ਸਲੋਕੁ ਮਃ ੪ ॥

ولسک م۴ :۔۔

ਅੰਿਤਰ ਅਤਗਆਨੁ ਭਈ ਮਤਿ ਮਤਧਮ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਪਰਿੀਤਿ ਨਾਹੀ ॥

ارتن اایگن یئھب مت دممھ سیگؤر یک رپتیت نایہ ۔۔

ਅੰਿਤਰ ਕਪਟੁ ਸਭੁ ਕਪਟੋ ਕਤਰ ਜਾਣੈ ਕਪਟੇ ਖਪਤਹ ਖਪਾਹੀ ॥

ادنر ٹپک سیھ کیپؤ رک اج ئَے کیپے کھی ِہ کھیایہ ۔۔

ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਭਾਣਾ ਤਚਤਿ ਨ ਆਵੈ ਆਪਣੈ ਸੁਆਇ ਤਿਰਾਹੀ ॥

ب
س
ے ا پ َپے سُؤا ِئے ھِرایہ ۔۔
یگؤر اک اھبنا ِجت ہن ا و َ

ਤਕਰਪਾ ਕਰੇ ਜੇ ਆਪਣੀ ਿਾ ਨਾਨਕ ਸਬਤਿ ਸਮਾਹੀ ॥੧॥

کِرنا رکے ےج ا ینپ نا نانک دبس امسیہ ۔۔۱۔۔
ਮਃ ੪ ॥

م۴ :۔۔
ਮਨਮੁਖ ਮਾਇਆ ਮੋਤਹ ਤਵਆਪੇ ਿੂਜੈ ਭਾਇ ਮਨੂਆ ਤਥਰੁ ਨਾਤਹ ॥

مب
ب
مُکھ امنا ومہِ وناےپ ُدو َچے اھبےئ م ُپؤا ھِر نا ِہے ۔۔

ਅਨਤਿਨੁ ਜਲਿ ਰਹਤਹ ਤਿਨੁ ਰਾਿੀ ਹਉਮੈ ਖਪਤਹ ਖਪਾਤਹ ॥

ادنِن چلت رہہہ دِن رایت ہؤ م َے کھی ِہ کھیا ِہے ۔۔

ਅੰਿਤਰ ਲੋਭੁ ਮਹਾ ਗੁਬਾਰਾ ਤਿਨ ਕੈ ਤਨਕਤਟ ਨ ਕੋਈ ਜਾਤਹ ॥

ارتن ولھب اہم ُگیارا پِں ےکَ نِکت ہن وکیئ اج ِہے ۔۔

ਓਇ ਆਤਪ ਿੁਖੀ ਸੁਖੁ ਕਬਹੂ ਨ ਪਾਵਤਹ ਜਨਤਮ ਮਰਤਹ ਮਤਰ ਜਾਤਹ ॥

اوےؑ ا ت ُدیھک ُسکھ کب ُہؤ ہن ناوہِ منج رمہِ رم اج ِہے ۔۔

ਨਾਨਕ ਬਖਤਸ ਲਏ ਪਰਭੁ ਸਾਚਾ ਤਜ ਗੁਰ ਚਰਨੀ ਤਚਿੁ ਲਾਤਹ ॥੨॥

نک
نانک ھس ےئل رپَھب سااچ ِچ ُگر رچین ِجت ال ِہے ۔۔۲۔۔

ਪਉੜੀ ॥

ئؤری ۔۔
ਸੰਿ ਭਗਿ ਪਰਵਾਣੁ ਜੋ ਪਰਤਭ ਭਾਇਆ ॥

سیت تگھب رپوان وج رپَھب اھبنا ۔۔
ਸੇਈ ਤਬਚਖਣ ਜੰਿ ਤਜਨੀ ਹਤਰ ਤਧਆਇਆ ॥

ِب
ک
چ
ھ
ب
ج
سیبی ں جپت ِ ی ہر دایھنا ۔۔

ਅੰਤਮਰਿੁ ਨਾਮੁ ਤਨਧਾਨੁ ਭੋਜਨੁ ਖਾਇਆ ॥

ارمِت نام ن ِداھن وھبنج اھکنا ۔۔
ਸੰਿ ਜਨਾ ਕੀ ਧੂਤਰ ਮਸਿਤਕ ਲਾਇਆ ॥

سیت انج یک دھُؤر کتسم النا ۔۔
ਨਾਨਕ ਭਏ ਪੁਨੀਿ ਹਤਰ ਿੀਰਤਥ ਨਾਇਆ ॥੨੬॥

نانک ےئھب ُنیپت ہر ریتھت نانا ۔۔۲۶۔۔
ਸਲੋਕੁ ਮਃ ੪ ॥

ولسک م۴ :۔۔
ਗੁਰਮੁਤਖ ਅੰਿਤਰ ਸਾਂਤਿ ਹੈ ਮਤਨ ਿਤਨ ਨਾਤਮ ਸਮਾਇ ॥

ےہ نم نت نام امسۓ ۔۔
ُگرمُکھ ارتن ساپپ َ

ਨਾਮੋ ਤਚਿਵੈ ਨਾਮੁ ਪੜੈ ਨਾਤਮ ਰਹੈ ਤਲਵ ਲਾਇ ॥

ناوم ِجپ َؤے نام ڑپَے نام ر َہے لِؤ ال ِئے ۔۔
ਨਾਮੁ ਪਿਾਰਥੁ ਪਾਇਆ ਤਚੰਿਾ ਗਈ ਤਬਲਾਇ ॥

نام ندارھت نانا ِچییا یئگ نِال ِئے ۔۔

ਸਤਿਗੁਤਰ ਤਮਤਲਐ ਨਾਮੁ ਊਪਜੈ ਤਿਸਨਾ ਭੁਖ ਸਭ ਜਾਇ ॥

بج ئ ِ ب
ھ
سی
ک
ُ
سیگؤر مِلیپے نام اُو َے سیا ھ ھ اجۓ ۔۔
ਨਾਨਕ ਨਾਮੇ ਰਤਿਆ ਨਾਮੋ ਪਲੈ ਪਾਇ ॥੧॥

نانک ناےم رایت ناوم نلَے ناۓ ۔۔۱۔۔
ਮਃ ੪ ॥

م۴ :۔۔
ਸਤਿਗੁਰ ਪੁਰਤਖ ਤਜ ਮਾਤਰਆ ਭਰਤਮ ਭਰਤਮਆ ਘਰੁ ਛੋਤਿ ਗਇਆ ॥

سیگؤر ُپرھک چ امرنا رھبم رھبَایم رھگ وھچد ایگ ۔۔
ਓਸੁ ਤਪਛੈ ਵਜੈ ਿਕੜੀ ਮੁਹੁ ਕਾਲਾ ਆਗੈ ਭਇਆ ॥

ِبجَھ چ ب
ھ
م
ک
ہ
اوس ے و َے ری ُ ؤ اکال ا ےگَ ایھب ۔۔

ਓਸੁ ਅਰਲੁ ਬਰਲੁ ਮੁਹਹੁ ਤਨਕਲੈ ਤਨਿ ਝਗੂ ਸੁਟਿਾ ਮੁਆ ॥

چ
اوس ارل پرل مُہؤ ئِکلے پِپ ھ ُگ ُؤ

ُسیدا مُؤا ُ۔۔

ਤਕਆ ਹੋਵੈ ਤਕਸੈ ਹੀ ਿੈ ਕੀਿੈ ਜਾਂ ਧੁਤਰ ਤਕਰਿੁ ਓਸ ਿਾ ਏਹੋ ਜੇਹਾ ਪਇਆ ॥

وہوے کِسے َ یہ َدے کی َپے اجن د ُھر کِرت اوس دا اوہی اہیج ایپ ۔۔
ایک َ
ਤਜਥੈ ਓਹੁ ਜਾਇ ਤਿਥੈ ਓਹੁ ਝੂਿਾ ਕੂੜੁ ਬੋਲੇ ਤਕਸੈ ਨ ਭਾਵੈ ॥

پ ِب
جب
چ
اھبوے ۔۔
ِ ھے او ُہ اجۓ َھے اووہ ُھؤاھٹ ُکؤر وبےل کِسے َ ہن َ
ਵੇਖਹੁ ਭਾਈ ਵਤਿਆਈ ਹਤਰ ਸੰਿਹੁ ਸੁਆਮੀ ਅਪੁਨੇ ਕੀ ਜੈਸਾ ਕੋਈ ਕਰੈ ਿੈਸਾ ਕੋਈ ਪਾਵੈ ॥

ک
ون ھہؤ اھبیئ ودنایئ ہر سیبہؤ سُؤا یم اےنپ یک َچیسا وکیئ رکَے َنیسا وکیئ نا َوے ۔۔
ਏਹੁ ਬਰਹਮ ਬੀਚਾਰੁ ਹੋਵੈ ਿਤਰ ਸਾਚੈ ਅਗੋ ਿੇ ਜਨੁ ਨਾਨਕੁ ਆਤਖ ਸੁਣਾਵੈ ॥੨॥

وہوے در سا َچے اوگ دے نج نانک ا ھک ُسیا َوے ۔۔۲۔۔
اوہی پرمہ اچیبر َ

ਪਉੜੀ ॥

ئؤری ۔۔
ਗੁਤਰ ਸਚੈ ਬਧਾ ਥੇਹੁ ਰਖਵਾਲੇ ਗੁਤਰ ਤਿਿੇ ॥

ب
ُگر سج َے دباھ ھبہؤ روھکاےل ُگر دِےت ۔۔
ਪੂਰਨ ਹੋਈ ਆਸ ਗੁਰ ਚਰਣੀ ਮਨ ਰਿੇ ॥

ئُؤرن وہیئ ا س ُگر رچین نم رےت ۔۔

ਗੁਤਰ ਤਿਪਾਤਲ ਬੇਅੰਤਿ ਅਵਗੁਣ ਸਤਭ ਹਿੇ ॥

ُگر کِرنال ےباپپ ا َونگ سیھ ےتہ ۔۔

ਗੁਤਰ ਅਪਣੀ ਤਕਰਪਾ ਧਾਤਰ ਅਪਣੇ ਕਤਰ ਤਲਿੇ ॥

ُگر اینپ کِرنا داھر اےنپ رک ل ِپے ۔۔

ਨਾਨਕ ਸਿ ਬਤਲਹਾਰ ਤਜਸੁ ਗੁਰ ਕੇ ਗੁਣ ਇਿੇ ॥੨੭॥

نانک دص اہلبر ِجس ُگر ےک ُگں اِےت ۔۔۲۷۔۔
ਸਲੋਕ ਮਃ ੧ ॥

ولسک م۱ :۔۔
ਿਾ ਕੀ ਰਜਾਇ ਲੇਤਖਆ ਪਾਇ ਅਬ ਤਕਆ ਕੀਜੈ ਪਾਂਿੇ ॥

ل
نا یک راج ئِے یکھیا ناۓ ات ایک کبج َے ناندے ۔۔

ਹੁਕਮੁ ਹੋਆ ਹਾਸਲੁ ਿਿੇ ਹੋਇ ਤਨਬਤੜਆ ਹੰਢਤਹ ਜੀਅ ਕਮਾਂਿੇ ॥੧॥

ک
ُچ م وہا احلص دتے وہۓ نِترنا ڈنہھ ِہ یج امکدنے ۔۔۱۔۔
ਮਃ ੨ ॥

م۲ :۔۔

ਨਤਕ ਨਥ ਖਸਮ ਹਥ ਤਕਰਿੁ ਧਕੇ ਿੇ ॥

ک ھس
ک
ِ
نک ھتن م ھتہ رت دےکھ دے ۔۔
ਜਹਾ ਿਾਣੇ ਿਹਾਂ ਖਾਣੇ ਨਾਨਕਾ ਸਚੁ ਹੇ ॥੨॥

اہج داےن اہتن اھکےن نااکن چس ےہ ۔۔۲۔۔
ਪਉੜੀ ॥

ئؤری ۔۔
ਸਭੇ ਗਲਾ ਆਤਪ ਥਾਤਟ ਬਹਾਲੀਓਨੁ ॥

سب
ھے گال ا ت اھتت اہبلپؤن ۔۔

ਆਪੇ ਰਚਨੁ ਰਚਾਇ ਆਪੇ ਹੀ ਘਾਤਲਓਨੁ ॥

ا ےپ رنچ راچ ِئے ا ےپ یہ اھگویلن ۔۔

ਆਪੇ ਜੰਿ ਉਪਾਇ ਆਤਪ ਪਰਤਿਪਾਤਲਓਨੁ ॥

ا ےپ جپت اُناے ا ت رپَپ ِیاویلن ۔۔
ਿਾਸ ਰਖੇ ਕੰਤਿ ਲਾਇ ਨਿਤਰ ਤਨਹਾਤਲਓਨੁ ॥

داس رےھک کیبھ ال ِئے دنر بِہاویلن ۔۔

ਨਾਨਕ ਭਗਿਾ ਸਿਾ ਅਨੰਿੁ ਭਾਉ ਿੂਜਾ ਜਾਤਲਓਨੁ ॥੨੮॥

ب
نانک ھگیا دسا ادنن اھبو ُدواج اجویلن ۔۔۲۸۔۔
ਸਲੋਕੁ ਮਃ ੩ ॥

ولسک م۳ :۔۔
ਏ ਮਨ ਹਤਰ ਜੀ ਤਧਆਇ ਿੂ ਇਕ ਮਤਨ ਇਕ ਤਚਤਿ ਭਾਇ ॥

اے نم ہر یج دایھےئ ئُؤ اِک نم اِک ِجت اھبےئ ۔۔

ਹਤਰ ਕੀਆ ਸਿਾ ਸਿਾ ਵਤਿਆਈਆ ਿੇਇ ਨ ਪਛੋਿਾਇ ॥

ہر ک ِیا دسا دسا ودناایئ دےئ ہن وھچپناےئ ۔۔
ਹਉ ਹਤਰ ਕੈ ਸਿ ਬਤਲਹਾਰਣੈ ਤਜਿੁ ਸੇਤਵਐ ਸੁਖੁ ਪਾਇ ॥

ہؤ ہر ےکَ دص اہلبر ئَے ِجت ویس پپے ُسکھ ناۓ ۔۔

ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਤਖ ਤਮਤਲ ਰਹੈ ਹਉਮੈ ਸਬਤਿ ਜਲਾਇ ॥੧॥

نانک ُگرمُکھ مِل ر َہے ہؤ م َے دبس چالۓ ۔۔۱۔۔
ਮਃ ੩ ॥

م۳ :۔۔
ਆਪੇ ਸੇਵਾ ਲਾਇਅਨੁ ਆਪੇ ਬਖਸ ਕਰੇਇ ॥

نک
ھ
ا ےپ ویسا النیئ ا ےپ س رکۓ ۔۔

ਸਭਨਾ ਕਾ ਮਾ ਤਪਉ ਆਤਪ ਹੈ ਆਪੇ ਸਾਰ ਕਰੇਇ ॥

سبھیا اک ام ویپ ا ت ےہَ ا ےپ سار رکۓ ۔۔

ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਤਧਆਇਤਨ ਤਿਨ ਤਨਜ ਘਤਰ ਵਾਸੁ ਹੈ ਜੁਗੁ ਜੁਗੁ ਸੋਭਾ ਹੋਇ ॥੨॥

پ ِ ِب
نانک نام دایھنئ ں ج رھگ واس ےہَ ُچگ ُچگ وساھب وہۓ ۔۔۲۔۔
ਪਉੜੀ ॥

ئؤری ۔۔
ਿੂ ਕਰਣ ਕਾਰਣ ਸਮਰਥੁ ਹਤਹ ਕਰਿੇ ਮੈ ਿੁਝ ਤਬਨੁ ਅਵਰੁ ਨ ਕੋਈ ॥

ُب
ئُؤ رکن اکرن رمسھت ہہہ رکےت م َے چھ پِں ا َور ہن وکیئ ۔۔
ਿੁਧੁ ਆਪੇ ਤਸਸਤਟ ਤਸਰਜੀਆ ਆਪੇ ਿੁਤਨ ਗੋਈ ॥

ب
ُندھ ا ےپ سِست سِر ِجیا ا ےپ ُھں وگیئ ۔۔

ਸਭੁ ਇਕੋ ਸਬਿੁ ਵਰਿਿਾ ਜੋ ਕਰੇ ਸੁ ਹੋਈ ॥

سیھ اِوک دبس وردتا وج رکے وس وہیئ ۔۔

ਵਤਿਆਈ ਗੁਰਮੁਤਖ ਿੇਇ ਪਰਭੁ ਹਤਰ ਪਾਵੈ ਸੋਈ ॥

ودنایئ ُگرمُکھ دےئ رپَھب ہر نا َوے وسیئ ۔۔

ੁਗੁਰਮੁਤਖ ਨਾਨਕ ਆਰਾਤਧਆ ਸਤਭ ਆਖਹੁ ਧੰਨੁ ਧੰਨੁ ਧੰਨੁ ਗੁਰੁ ਸੋਈ ॥੨੯॥੧॥ ਸੁਧ

ک
نھ ُگر وسیئ ۔۔۲۹۔۔۱۔۔دسھ
ُگرمُکھ نانک ا رادایھ سیھ ا ھہؤ دنھّ دنھّ د ّ
ਰਾਗੁ ਸੋਰਤਿ ਬਾਣੀ ਭਗਿ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕੀ ਘਰੁ ੧

راگ وسرھٹ ناین تگھب ریبک یج یک رھگ ۱
ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪਰਸਾਤਿ ॥

اِک اواکنر سیگؤر رپساد ۔۔
ਬੁਿ ਪੂਤਜ ਪੂਤਜ ਤਹੰਿੂ ਮੂਏ ਿੁਰਕ ਮੂਏ ਤਸਰੁ ਨਾਈ ॥

ُپپ ئُؤچ ئُؤچ ِہی ُدو مُؤےئ ُپرک مُؤےئ سِر نایئ ۔۔
ਓਇ ਲੇ ਜਾਰੇ ਓਇ ਲੇ ਗਾਿੇ ਿੇਰੀ ਗਤਿ ਿੁਹੂ ਨ ਪਾਈ ॥੧॥

اوےؑ ےل اجرے اوےؑ ےل اگدے ریتی گپ ُد ُہؤ ہن نایئ ۔۔۱۔۔
ਮਨ ਰੇ ਸੰਸਾਰੁ ਅੰਧ ਗਹੇਰਾ ॥

نم رے اسنسر ادنھ گہتَرا ۔۔
ਚਹੁ ਤਿਸ ਪਸਤਰਓ ਹੈ ਜਮ ਜੇਵਰਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ےہ مج َجپؤرا ۔۔۱۔۔راہو۔۔
چہؤ دِس رسپئؤ َ

ਕਤਬਿ ਪੜੇ ਪਤੜ ਕਤਬਿਾ ਮੂਏ ਕਪੜ ਕੇਿਾਰੈ ਜਾਈ ॥

کییا مُؤےئ ڑپک دیکا َرے اجیئ ۔۔
ک ِپت ڑپے ڑپ ِ

ਜਟਾ ਧਾਤਰ ਧਾਤਰ ਜੋਗੀ ਮੂਏ ਿੇਰੀ ਗਤਿ ਇਨਤਹ ਨ ਪਾਈ ॥੨॥

اٹج داھر داھر وجیگ مُؤےئ ریتی گپ اہہنِ ہن نایئ ۔۔۲۔۔
ਿਰਬੁ ਸੰਤਚ ਸੰਤਚ ਰਾਜੇ ਮੂਏ ਗਤਿ ਲੇ ਕੰਚਨ ਭਾਰੀ ॥

سب سب
درت ج ج راےج مُؤےئ ڈگ ےل نچنک اھبری ۔۔
ਬੇਿ ਪੜੇ ਪਤੜ ਪੰਤਿਿ ਮੂਏ ਰੂਪੁ ਿੇਤਖ ਿੇਤਖ ਨਾਰੀ ॥੩॥

دیب ڑپے ڑپ ڈنپت مُؤےئ ُروت دھکی دھکی ناری ۔۔۳۔۔
ਰਾਮ ਨਾਮ ਤਬਨੁ ਸਭੈ ਤਬਗੂਿੇ ਿੇਖਹੁ ਤਨਰਤਖ ਸਰੀਰਾ ॥

سب
ک
رام نام پِں َھے نِگ ُؤےت دن ھہؤ پِرھک رسریا ۔۔

ਹਤਰ ਕੇ ਨਾਮ ਤਬਨੁ ਤਕਤਨ ਗਤਿ ਪਾਈ ਕਤਹ ਉਪਿੇਸੁ ਕਬੀਰਾ ॥੪॥੧॥

ہر ےک نام پِں کِں گپ نایئ ہہک ا ُندسی ریبکا ۔۔۴۔۔۱۔۔
ਜਬ ਜਰੀਐ ਿਬ ਹੋਇ ਭਸਮ ਿਨੁ ਰਹੈ ਤਕਰਮ ਿਲ ਖਾਈ ॥

جت رج ئٔے پپ وہۓ مسھب نت ر َہے کِرم دل اھکیئ ۔۔
ਕਾਚੀ ਗਾਗਤਰ ਨੀਰੁ ਪਰਿੁ ਹੈ ਇਆ ਿਨ ਕੀ ਇਹੈ ਬਿਾਈ ॥੧॥

ےہ ندایئ ۔۔۱۔۔
اکیچ اگرگ رین رپط ےہَ اِنا نت یک ا ِ َ
ਕਾਹੇ ਭਈਆ ਤਿਰਿੌ ਿੂਤਲਆ ਿੂਤਲਆ ॥

ب ب ب ب
اکےہ ھییا ھِرئٔؤ ُھؤایل ُھؤایل ۔۔

ਜਬ ਿਸ ਮਾਸ ਉਰਧ ਮੁਖ ਰਹਿਾ ਸੋ ਤਿਨੁ ਕੈਸੇ ਭੂਤਲਆ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

َ ب
کیسے ُھؤایل ۔۔۱۔۔راہو۔۔
جت دس امس اُردھ مُکھ راتہ وس دِن
ਤਜਉ ਮਧੁ ਮਾਖੀ ਤਿਉ ਸਿੋਤਰ ਰਸੁ ਜੋਤਰ ਜੋਤਰ ਧਨੁ ਕੀਆ ॥

ویجٔ دمھ امیھک پپؤ وھٹسر رس وجر وجر دنھ ک ِیا ۔۔

ਮਰਿੀ ਬਾਰ ਲੇਹੁ ਲੇਹੁ ਕਰੀਐ ਭੂਿੁ ਰਹਨ ਤਕਉ ਿੀਆ ॥੨॥

ب
رمیت نار وہیل وہیل رک پپے َ ُھؤت رنہ کپؤ دِنا ۔۔۲۔۔

ਿੇਹੁਰੀ ਲਉ ਬਰੀ ਨਾਤਰ ਸੰਤਗ ਭਈ ਆਗੈ ਸਜਨ ਸੁਹੇਲਾ ॥

دب ُہری لؤ پری نار گنس یئھب ا ےگَ نجس سُؤہیال ۔۔

ਮਰਘਟ ਲਉ ਸਭੁ ਲੋਗੁ ਕੁਟੰਬੁ ਭਇਓ ਆਗੈ ਹੰਸੁ ਅਕੇਲਾ ॥੩॥

ب
رمٹھگ لؤ سیھ ولگ ُکیپت ھ ٔپؤ ا ےگ سنہ اکیال ۔۔۳۔۔
ਕਹਿੁ ਕਬੀਰ ਸੁਨਹੁ ਰੇ ਪਰਾਨੀ ਪਰੇ ਕਾਲ ਗਰਸ ਕੂਆ ॥

کہت ریبک ُسبہؤ رے رپاین رپے اکل رگس ُکؤا ۔۔
ਝੂਿੀ ਮਾਇਆ ਆਪੁ ਬੰਧਾਇਆ ਤਜਉ ਨਲਨੀ ਭਰਤਮ ਸੂਆ ॥੪॥੨॥

چ
ویج نلبی رھبم سُؤا ۔۔۴۔۔۲۔۔
ُھؤیھٹ امنا ا ت دنباھنا ٔ
ਬੇਿ ਪੁਰਾਨ ਸਭੈ ਮਿ ਸੁਤਨ ਕੈ ਕਰੀ ਕਰਮ ਕੀ ਆਸਾ ॥

سب
دیب ُپران َھے مت ُسں ےکَ رکی رکم یک ا سا ۔۔

ਕਾਲ ਗਰਸਿ ਸਭ ਲੋਗ ਤਸਆਨੇ ਉਤਿ ਪੰਤਿਿ ਪੈ ਚਲੇ ਤਨਰਾਸਾ ॥੧॥

اکل رگست سیھ ولگ ِسیاےن اُھٹ ڈنپت ئَے ےلچ پِراسا ۔۔۱۔۔
ਮਨ ਰੇ ਸਤਰਓ ਨ ਏਕੈ ਕਾਜਾ ॥

رسئؤ ہن اےکیَ اکاج ۔۔
نم رے ِ
ਭਤਜਓ ਨ ਰਘੁਪਤਿ ਰਾਜਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

بھ
گ
چ
پ
ھ
پ
ؤ ہن ر ُ ت رااج ۔۔۱۔۔راہو۔۔

ਬਨ ਖੰਿ ਜਾਇ ਜੋਗੁ ਿਪੁ ਕੀਨੋ ਕੰਿ ਮੂਲੁ ਚੁਤਨ ਖਾਇਆ ॥

نب ڈنھک اجۓ وجگ پپ ونیک دنک مُؤل ُجں اھکنا ۔۔

ਨਾਿੀ ਬੇਿੀ ਸਬਿੀ ਮੋਨੀ ਜਮ ਕੇ ਪਟੈ ਤਲਖਾਇਆ ॥੨॥

نادی دیبی دبسی ومین مج ےک پ َپے لک ِھانا ۔۔۲۔۔

ਭਗਤਿ ਨਾਰਿੀ ਤਰਿੈ ਨ ਆਈ ਕਾਤਛ ਕੂਤਛ ਿਨੁ ਿੀਨਾ ॥

تگھب ناردی ر َِدے ہن ا یئ اکھچ ُکؤھچ نت دِانی ۔۔
ਰਾਗ ਰਾਗਨੀ ਤਿੰਭ ਹੋਇ ਬੈਿਾ ਉਤਨ ਹਤਰ ਪਤਹ ਤਕਆ ਲੀਨਾ ॥੩॥

راگ راینگ ِدمبھ وہۓ َنیبھا اُن ہر بہہ ایک انیل ۔۔۳۔۔
ਪਤਰਓ ਕਾਲੁ ਸਭੈ ਜਗ ਊਪਰ ਮਾਤਹ ਤਲਖੇ ਭਰਮ ਤਗਆਨੀ ॥

لک
سب
رپوی اکل َھے چگ اُورپ امہِ ِھے رھبم گ ِیاین ۔۔

ਕਹੁ ਕਬੀਰ ਜਨ ਭਏ ਖਾਲਸੇ ਪਰੇਮ ਭਗਤਿ ਤਜਹ ਜਾਨੀ ॥੪॥੩॥

وہک ریبک نج ےئھب اھکےصل رپمی تگھب ِچہ اجین ۔۔۴۔۔۳۔۔
ਘਰੁ ੨ ॥

رھگ ۲۔۔
ਿੁਇ ਿੁਇ ਲੋਚਨ ਪੇਖਾ ॥

پ
ُدےئ ُدےئ ولنچ یکھا ۔۔
ਹਉ ਹਤਰ ਤਬਨੁ ਅਉਰੁ ਨ ਿੇਖਾ ॥

ہؤ ہر پِں اور ہن داھکی ۔۔
ਨੈਨ ਰਹੇ ਰੰਗੁ ਲਾਈ ॥

نَیں رےہ رنگ الیئ ۔۔
ਅਬ ਬੇ ਗਲ ਕਹਨੁ ਨ ਜਾਈ ॥੧॥

ات ےب لگ کہں ہن اجیئ ۔۔۱۔۔

ਹਮਰਾ ਭਰਮੁ ਗਇਆ ਭਉ ਭਾਗਾ ॥

ب
رمہا رھبم ایگ ھؤ اھباگ ۔۔

ਜਬ ਰਾਮ ਨਾਮ ਤਚਿੁ ਲਾਗਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

جت رام نام ِجت الاگ ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਬਾਜੀਗਰ ਿੰਕ ਬਜਾਈ ॥

ناجیگر دنک اجبیئ ۔۔

ਸਭ ਖਲਕ ਿਮਾਸੇ ਆਈ ॥

سی ک
ل
ھ
ھ ق امتےس ا یئ ۔۔
ਬਾਜੀਗਰ ਸਵਾਂਗੁ ਸਕੇਲਾ ॥

ناجیگر سَؤانگ سکیال ۔۔

ਅਪਨੇ ਰੰਗ ਰਵੈ ਅਕੇਲਾ ॥੨॥

اےنپ رنگ ر َوے اکیال ۔۔۲۔۔
ਕਥਨੀ ਕਤਹ ਭਰਮੁ ਨ ਜਾਈ ॥

ینھتک ہہک رھبم ہن اجیئ ۔۔
ਸਭ ਕਤਥ ਕਤਥ ਰਹੀ ਲੁਕਾਈ ॥

سیھ کبھ کبھ ریہ لُکایئ ۔۔

ਜਾ ਕਉ ਗੁਰਮੁਤਖ ਆਤਪ ਬੁਝਾਈ ॥

ب
ُج
اج کؤ ُگرمُکھ ا ت ھایئ ۔۔

ਿਾ ਕੇ ਤਹਰਿੈ ਰਤਹਆ ਸਮਾਈ ॥੩॥

نا ےک ہِر َدے رایہ امسیئ ۔۔۳۔۔

ਗੁਰ ਤਕੰਚਿ ਤਕਰਪਾ ਕੀਨੀ ॥

ُگر کِبچت کِرنا کیبی ۔۔

ਸਭੁ ਿਨੁ ਮਨੁ ਿੇਹ ਹਤਰ ਲੀਨੀ ॥

سیھ نت نم دہہی ہر ینیل ۔۔
ਕਤਹ ਕਬੀਰ ਰੰਤਗ ਰਾਿਾ ॥

ہہک ریبک رنگ رانا ۔۔
ਤਮਤਲਓ ਜਗਜੀਵਨ ਿਾਿਾ ॥੪॥੪॥

چگ
مل ِپؤ چپؤن دانا ۔۔۴۔۔۴۔۔

ਜਾ ਕੇ ਤਨਗਮ ਿੂਧ ਕੇ ਿਾਟਾ ॥

گ
اج ےک ن ِم ُدودھ ےک اھٹنا ۔۔
ਸਮੁੰਿੁ ਤਬਲੋਵਨ ਕਉ ਮਾਟਾ ॥

سمُید نِلؤون کؤ امنا ۔۔

ਿਾ ਕੀ ਹੋਹੁ ਤਬਲੋਵਨਹਾਰੀ ॥

نا یک نِلؤواہنری ۔۔
ਤਕਉ ਮੇਟੈ ਗੋ ਛਾਤਛ ਿੁਹਾਰੀ ॥੧॥

کپؤ می َپے وگ اھچھچ ُبہاری ۔۔۱۔۔
ਚੇਰੀ ਿੂ ਰਾਮੁ ਨ ਕਰਤਸ ਭਿਾਰਾ ॥

چتَری ئُؤ رام ہن رکس اتھبرا ۔۔

ਜਗਜੀਵਨ ਪਰਾਨ ਅਧਾਰਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

چگ
چپؤن رپان اداھرا ۔۔۱۔۔راہو۔۔

ਿੇਰੇ ਗਲਤਹ ਿਉਕੁ ਪਗ ਬੇਰੀ ॥

ریتے گلہ ِہ ئؤک نگ نتَری ۔۔
ਿੂ ਘਰ ਘਰ ਰਮਈਐ ਿੇਰੀ ॥

ب
ئُؤ رھگ رھگ ر می ٔپے َ ھتَری ۔۔
ਿੂ ਅਜਹੁ ਨ ਚੇਿਤਸ ਚੇਰੀ ॥

ج
ئُؤ اچہؤ ہن ییس چتَری ۔۔
ਿੂ ਜਤਮ ਬਪੁਰੀ ਹੈ ਹੇਰੀ ॥੨॥

ئُؤ مج نتری ےہَ ہتَری ۔۔۲۔۔
ਪਰਭ ਕਰਨ ਕਰਾਵਨਹਾਰੀ ॥

رپَھب رکن رکاواہنری ۔۔
ਤਕਆ ਚੇਰੀ ਹਾਥ ਤਬਚਾਰੀ ॥

ایک چتَری اہھت ِبچاری ۔۔
ਸੋਈ ਸੋਈ ਜਾਗੀ ॥

وسیئ وسیئ اجیگ ۔۔
ਤਜਿੁ ਲਾਈ ਤਿਿੁ ਲਾਗੀ ॥੩॥

ِجت الیئ پِپ الیگ ۔۔۳۔۔
ਚੇਰੀ ਿੈ ਸੁਮਤਿ ਕਹਾਂ ਿੇ ਪਾਈ ॥

چتَری ئَے ُسم ِت اہکن ےت نایئ ۔۔
ਜਾ ਿੇ ਭਰਮ ਕੀ ਲੀਕ ਤਮਟਾਈ ॥

اج ےت رھبم یک کیل مِیایئ ۔۔

ਸੁ ਰਸੁ ਕਬੀਰੈ ਜਾਤਨਆ ॥

وس رس ریبکَے اجاین ۔۔
ਮੇਰੋ ਗੁਰ ਪਰਸਾਤਿ ਮਨੁ ਮਾਤਨਆ ॥੪॥੫॥

ریمو ُگر رپساد نم اماین ۔۔۴۔۔۵۔۔
ਤਜਹ ਬਾਝੁ ਨ ਜੀਆ ਜਾਈ ॥

ِچہہ ناھج ہن ایج اجیئ ۔۔
ਜਉ ਤਮਲੈ ਿ ਘਾਲ ਅਘਾਈ ॥

جؤ ملَ ِے ت اھگل ااھگیئ ۔۔
ਸਿ ਜੀਵਨੁ ਭਲੋ ਕਹਾਂਹੀ ॥

دص ویجن ولھب اہکیہن ۔۔
ਮੂਏ ਤਬਨੁ ਜੀਵਨੁ ਨਾਹੀ ॥੧॥

مُؤےئ پِں ویجن نایہ ۔۔۱۔۔
ਅਬ ਤਕਆ ਕਥੀਐ ਤਗਆਨੁ ਬੀਚਾਰਾ ॥

کب
ھی
پ
گ
ے ِیان اچیبرا ۔۔
ات ایک

ਤਨਜ ਤਨਰਖਿ ਗਿ ਤਬਉਹਾਰਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ِب
پ
گ
ِ
ج رتھک پ ویباہرا ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਘਤਸ ਕੁੰਕਮ ਚੰਿਨੁ ਗਾਤਰਆ ॥

ُکیک

سھگ م دنچن اگرنا ۔۔
ਤਬਨੁ ਨੈਨਹੁ ਜਗਿੁ ਤਨਹਾਤਰਆ ॥

پِں نَیبہؤ تگج بِہارِنا ۔۔

ਪੂਤਿ ਤਪਿਾ ਇਕੁ ਜਾਇਆ ॥

ئُؤت پِیا اِک اجنا ۔۔
ਤਬਨੁ ਿਾਹਰ ਨਗਰੁ ਬਸਾਇਆ ॥੨॥

پِں اھٹہر رگن اسبنا ۔۔۲۔۔

ਜਾਚਕ ਜਨ ਿਾਿਾ ਪਾਇਆ ॥

اجچک نج دانا نانا ۔۔
ਸੋ ਿੀਆ ਨ ਜਾਈ ਖਾਇਆ ॥

وس دِنا ہن اجیئ اھکنا ۔۔
ਛੋਤਿਆ ਜਾਇ ਨ ਮੂਕਾ ॥

وھچدنا اجۓ ہن مُؤاک ۔۔
ਅਉਰਨ ਪਤਹ ਜਾਨਾ ਚੂਕਾ ॥੩॥

اورن بہہ اجنا ُجؤاک ۔۔۳۔۔
ਜੋ ਜੀਵਨ ਮਰਨਾ ਜਾਨੈ ॥

وج ویجن رمنا اج ئَے ۔۔
ਸੋ ਪੰਚ ਸੈਲ ਸੁਖ ਮਾਨੈ ॥

پب
وس ج َسیل ُسکھ امےن ۔۔
ਕਬੀਰੈ ਸੋ ਧਨੁ ਪਾਇਆ ॥

ریبکَے وس دنھ نانا ۔۔
ਹਤਰ ਭੇਟਿ ਆਪੁ ਤਮਟਾਇਆ ॥੪॥੬॥

ب
ھیپت ا ت مِیانا ۔۔۴۔۔۶۔۔
رھ َ

ਤਕਆ ਪੜੀਐ ਤਕਆ ਗੁਨੀਐ ॥

ایک ڑپ پ َپے ایک ُگی ٔپے َ۔۔

ਤਕਆ ਬੇਿ ਪੁਰਾਨਾਂ ਸੁਨੀਐ ॥

ایک دیب ُپرانان ُسییپے ۔۔
ਪੜੇ ਸੁਨੇ ਤਕਆ ਹੋਈ ॥

ڑپے ُسیے ایک وہیئ ۔۔

ਜਉ ਸਹਜ ਨ ਤਮਤਲਓ ਸੋਈ ॥੧॥

سہ
جؤ ج ہن مل ِپؤ وسیئ ۔۔۱۔۔

ਹਤਰ ਕਾ ਨਾਮੁ ਨ ਜਪਤਸ ਗਵਾਰਾ ॥

ہر اک نام ہن چیس وگارا ۔۔

ਤਕਆ ਸੋਚਤਹ ਬਾਰੰ ਬਾਰਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ایک وسہچِ نارن نارا ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਅੰਤਧਆਰੇ ਿੀਪਕੁ ਚਹੀਐ ॥

ادنایھرے دپیک چہپے َ۔۔

ਇਕ ਬਸਿੁ ਅਗੋਚਰ ਲਹੀਐ ॥

اِک تسب اوگرچ لہی َپے ۔۔
ਬਸਿੁ ਅਗੋਚਰ ਪਾਈ ॥

تسب اوگرچ نایئ ۔۔
ਘਤਟ ਿੀਪਕੁ ਰਤਹਆ ਸਮਾਈ ॥੨॥

ٹھگ دپیک رایہ امسیئ ۔۔۲۔۔

ਕਤਹ ਕਬੀਰ ਅਬ ਜਾਤਨਆ ॥

ہہک ریبک ات اجاین ۔۔
ਜਬ ਜਾਤਨਆ ਿਉ ਮਨੁ ਮਾਤਨਆ ॥

جت اجاین ئؤ نم اماین ۔۔
ਮਨ ਮਾਨੇ ਲੋਗੁ ਨ ਪਿੀਜੈ ॥

نم امےن ولگ ہن نیبج َے ۔۔
ਨ ਪਿੀਜੈ ਿਉ ਤਕਆ ਕੀਜੈ ॥੩॥੭॥

ہن نیبج َے ئؤ ایک کبج َے ۔۔۳۔۔۷۔۔
ਤਹਰਿੈ ਕਪਟੁ ਮੁਖ ਤਗਆਨੀ ॥

ہ ِر َدے ٹپک مُکھ گ ِیاین ۔۔

ਝੂਿੇ ਕਹਾ ਤਬਲੋਵਤਸ ਪਾਨੀ ॥੧॥

چ
ُھؤےھٹ اہک نِلؤوس ناین ۔۔۱۔۔

ਕਾਂਇਆ ਮਾਂਜਤਸ ਕਉਨ ਗੁਨਾਂ ॥

اکاین امسجن کؤن ُگیان ۔۔
ਜਉ ਘਟ ਭੀਿਤਰ ਹੈ ਮਲਨਾਂ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

جؤ ٹھگ رتیھب ےہَ انلمن ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਲਉਕੀ ਅਿਸਤਿ ਿੀਰਥ ਨਹਾਈ ॥

ب
ھ
ب
ن
ہ
سی
ٔ
لؤیک ا ھ ریتھت ھا ی ۔۔

ਕਉਰਾਪਨੁ ਿਊ ਨ ਜਾਈ ॥੨॥

کؤرا نپ ئؤ ہن اجیئ ۔۔۲۔۔

ਕਤਹ ਕਬੀਰ ਬੀਚਾਰੀ ॥

ہہک ریبک اچیبری ۔۔
ਭਵ ਸਾਗਰੁ ਿਾਤਰ ਮੁਰਾਰੀ ॥੩॥੮॥

ب
َھؤ سارگ نار مُراری ۔۔۳۔۔۸۔۔
ਸੋਰਤਿ

وسرھٹ
ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪਰਸਾਤਿ ॥

اِک اواکنر سیگؤر رپساد ۔۔
ਬਹੁ ਪਰਪੰਚ ਕਤਰ ਪਰ ਧਨੁ ਤਲਆਵੈ ॥

پب
وہب رپ ج رک رپ دنھ ل ِیا َوے ۔۔

ਸੁਿ ਿਾਰਾ ਪਤਹ ਆਤਨ ਲੁਟਾਵੈ ॥੧॥

ُست دارا بہہ ا ن لُیا َوے ۔۔۱۔۔
ਮਨ ਮੇਰੇ ਭੂਲੇ ਕਪਟੁ ਨ ਕੀਜੈ ॥

ب
نم ریمے ُھؤےل ٹپک ہن کبج َے ۔۔
ਅੰਤਿ ਤਨਬੇਰਾ ਿੇਰੇ ਜੀਅ ਪਤਹ ਲੀਜੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

اپپ پ ِیترا ریتے یج بہہ لبج َے ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਤਛਨੁ ਤਛਨੁ ਿਨੁ ਛੀਜੈ ਜਰਾ ਜਨਾਵੈ ॥

چ
چھ ِ چ
ھب
ھ
ج
ِ
چ
انجوے ۔۔
ں ں نت
َے درا َ
ਿਬ ਿੇਰੀ ਓਕ ਕੋਈ ਪਾਨੀਓ ਨ ਪਾਵੈ ॥੨॥

پپ ریتی اوک وکیئ ناوین ہن نا َوے ۔۔۲۔۔

ਕਹਿੁ ਕਬੀਰੁ ਕੋਈ ਨਹੀ ਿੇਰਾ ॥

کہت ریبک وکیئ یہن ریتا ۔۔
ਤਹਰਿੈ ਰਾਮੁ ਕੀ ਨ ਜਪਤਹ ਸਵੇਰਾ ॥੩॥੯॥

ہِر َدے رام یک ہن جبہہ وسریا ۔۔۳۔۔۹۔۔
ਸੰਿਹੁ ਮਨ ਪਵਨੈ ਸੁਖੁ ਬਤਨਆ ॥

سیبہؤ نم َوپ ئَے ُسکھ اینب ۔۔

ਤਕਛੁ ਜੋਗੁ ਪਰਾਪਤਿ ਗਤਨਆ ॥ ਰਹਾਉ ॥

ک
ِچھ

وجگ رپاپپ اینگ ۔۔راہو۔۔
ਗੁਤਰ ਤਿਖਲਾਈ ਮੋਰੀ ॥

ک
ُگر ِد ھال ٔی ومری ۔۔

ਤਜਿੁ ਤਮਰਗ ਪੜਿ ਹੈ ਚੋਰੀ ॥

ِجت مِرگ ڑپت ےہَ وچری ۔۔
ਮੂੰਤਿ ਲੀਏ ਿਰਵਾਜੇ ॥

مُؤدن ےئیل درواےج ۔۔
ਬਾਜੀਅਲੇ ਅਨਹਿ ਬਾਜੇ ॥੧॥

ناچییلے ابچد ناےج ۔۔۱۔۔

ਕੁੰਭ ਕਮਲੁ ਜਤਲ ਭਤਰਆ ॥

ُکمبھ لمک لج رھبنا ۔۔

ਜਲੁ ਮੇਤਟਆ ਊਭਾ ਕਤਰਆ ॥

لج ایٹیم اُواھب رکَنا ۔۔

ਕਹੁ ਕਬੀਰ ਜਨ ਜਾਤਨਆ ॥

وہک ریبک نج اجاین ۔۔
ਜਉ ਜਾਤਨਆ ਿਉ ਮਨੁ ਮਾਤਨਆ ॥੨॥੧੦॥

جؤ اجاین ئؤ نم اماین ۔۔۲۔۔۱۱۔۔
ਰਾਗੁ ਸੋਰਤਿ ॥

راگ وسرھٹ ۔۔
ਭੂਖੇ ਭਗਤਿ ਨ ਕੀਜੈ ॥

ب
ُھؤےھک تگھب ہن کبج َے ۔۔
ਯਹ ਮਾਲਾ ਅਪਨੀ ਲੀਜੈ ॥

ہی امال اینپ لبج َے ۔۔

ਹਉ ਮਾਂਗਉ ਸੰਿਨ ਰੇਨਾ ॥

س
ہؤ امنگؤ ییں ر َپیا ۔۔

ਮੈ ਨਾਹੀ ਤਕਸੀ ਕਾ ਿੇਨਾ ॥੧॥

م َے نایہ کِسی اک د َپیا ۔۔۱۔۔

ਮਾਧੋ ਕੈਸੀ ਬਨੈ ਿੁਮ ਸੰਗੇ ॥

ُب
امدوھ َ
کیسی پ َپے م ےگنس ۔۔
ਆਤਪ ਨ ਿੇਹੁ ਿ ਲੇਵਉ ਮੰਗੇ ॥ ਰਹਾਉ ॥

ا ت ہن دوہی ت ویلو ےگنم ۔۔راہو۔۔
ਿੁਇ ਸੇਰ ਮਾਂਗਉ ਚੂਨਾ ॥

ُدےئ ستَر امنگؤ ُجؤنا ۔۔

ਪਾਉ ਘੀਉ ਸੰਤਗ ਲੂਨਾ ॥

گ
ناو ِھپؤ گنس لُؤنا ۔۔

ਅਧ ਸੇਰੁ ਮਾਂਗਉ ਿਾਲੇ ॥

ادھ ستَر امنگؤ داےل ۔۔

ਮੋ ਕਉ ਿੋਨਉ ਵਖਿ ਤਜਵਾਲੇ ॥੨॥

وم کؤ دوئؤ وتھک وجاےل ۔۔۲۔۔
ਖਾਟ ਮਾਂਗਉ ਚਉਪਾਈ ॥

اھکت امنگؤ جؤنایئ ۔۔

ਤਸਰਹਾਨਾ ਅਵਰ ਿੁਲਾਈ ॥

سِراہہن ا َور ُنالیئ ۔۔
ਊਪਰ ਕਉ ਮਾਂਗਉ ਖੀੈਂਧਾ ॥

ک
اُورپ کؤ امنگؤ ھییداھ ۔۔

ਿੇਰੀ ਭਗਤਿ ਕਰੈ ਜਨੁ ਥੀ ਧਾ ॥੩॥

ب
ریتی تگھب رکَے نج ھییداھ ۔۔۳۔۔
ਮੈ ਨਾਹੀ ਕੀਿਾ ਲਬੋ ॥

م َے نایہ کِییا وبل ۔۔

ਇਕੁ ਨਾਉ ਿੇਰਾ ਮੈ ਿਬੋ ॥

اک ناو ریتا م َے وبھپ ۔۔
ਕਤਹ ਕਬੀਰ ਮਨੁ ਮਾਤਨਆ ॥

ہہک ریبک نم اماین ۔۔

ਮਨੁ ਮਾਤਨਆ ਿਉ ਹਤਰ ਜਾਤਨਆ ॥੪॥੧੧॥

نم اماین ئؤ ہر اجاین ۔۔۴۔۔۱۱۔۔
ਰਾਗੁ ਸੋਰਤਿ ਬਾਣੀ ਭਗਿ ਨਾਮਿੇ ਜੀ ਕੀ ਘਰੁ ੨

راگ وسرھٹ ناین تگھب نادمے یج یک رھگ ۲
ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪਰਸਾਤਿ ॥

اِک اواکنر سیگؤر رپساد ۔۔
ਜਬ ਿੇਖਾ ਿਬ ਗਾਵਾ ॥

جت داھکی پپ اگوا ۔۔
ਿਉ ਜਨ ਧੀਰਜੁ ਪਾਵਾ ॥੧॥

ئؤ نج دھترچ ناوا ۔۔۱۔۔
ਨਾਤਿ ਸਮਾਇਲੋ ਰੇ ਸਤਿਗੁਰੁ ਭੇਤਟਲੇ ਿੇਵਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

س ب
ھی
ل
ی
َ
ناد امسولئ رے یگؤر ے دویا ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਜਹ ਤਝਤਲ ਤਮਤਲ ਕਾਰੁ ਤਿਸੰਿਾ ॥

چ
ہج ھِل مِل اکر ِدسییا ۔۔

ਿਹ ਅਨਹਿ ਸਬਿ ਬਜੰਿਾ ॥

ہت ابچد دبس بچییا ۔۔

ਜੋਿੀ ਜੋਤਿ ਸਮਾਨੀ ॥

وجیت وجت امسین ۔۔
ਮੈ ਗੁਰ ਪਰਸਾਿੀ ਜਾਨੀ ॥੨॥

م َے ُگر رپسادی اجین ۔۔۲۔۔

ਰਿਨ ਕਮਲ ਕੋਿਰੀ ॥

رنت لمک وکرھٹی ۔۔
ਚਮਕਾਰ ਬੀਜੁਲ ਿਹੀ ॥

پب
اکمچر چل یہت ۔۔
ਨੇਰੈ ਨਾਹੀ ਿੂਤਰ ॥

رینَے نایہ ُدور ۔۔
ਤਨਜ ਆਿਮੈ ਰਤਹਆ ਭਰਪੂਤਰ ॥੩॥

ِب
ج ا ےمت رایہ رھبئُؤر ۔۔۳۔۔
ਜਹ ਅਨਹਿ ਸੂਰ ਉਜਯਾਰਾ ॥

ہج ابہت سُؤر اُایجرا ۔۔
ਿਹ ਿੀਪਕ ਜਲੈ ਛੰਛਾਰਾ ॥

پ چلَ چھب
ج
ہت د یک ے ھارا ۔۔
ਗੁਰ ਪਰਸਾਿੀ ਜਾਤਨਆ ॥

ُگر رپسادی اجاین ۔۔

ਜਨੁ ਨਾਮਾ ਸਹਜ ਸਮਾਤਨਆ ॥੪॥੧॥

سہ
نج ناہم ج امسپ ِیا ۔۔۴۔۔۱۔۔
ਘਰੁ ੪ ਸੋਰਤਿ ॥

رھگ  ۴وسرھٹ ۔۔
ਪਾੜ ਪੜੋਸਤਣ ਪੂਤਛ ਲੇ ਨਾਮਾ ਕਾ ਪਤਹ ਛਾਤਨ ਛਵਾਈ ਹੋ ॥

نار ڑپونس ئُؤھچ ےل ناہم اک بہہ اھچن وھچایئ وہ ۔۔

ਿੋ ਪਤਹ ਿੁਗਣੀ ਮਜੂਰੀ ਿੈਹਉ ਮੋ ਕਉ ਬੇਢੀ ਿੇਹੁ ਬਿਾਈ ਹੋ ॥੧॥

وت بہہ ُدینگ مچُؤری َدبہؤ وم کؤ پ َیدیھ دوہی اتبیئ وہ ۔۔۱۔۔
ਰੀ ਬਾਈ ਬੇਢੀ ਿੇਨੁ ਨ ਜਾਈ ॥

ری نایئ پ َیدیھ د َپں ہن اجیئ ۔۔
ਿੇਖੁ ਬੇਢੀ ਰਤਹਓ ਸਮਾਈ ॥

دھکی پ َیدیھ رویہ امسیئ ۔۔
ਹਮਾਰੈ ਬੇਢੀ ਪਰਾਨ ਅਧਾਰਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

امہرے پ َیدیھ رپان اداھرا ۔۔۱۔۔راہو۔۔
َ
ਬੇਢੀ ਪਰੀਤਿ ਮਜੂਰੀ ਮਾਂਗੈ ਜਉ ਕੋਊ ਛਾਤਨ ਛਵਾਵੈ ਹੋ ॥

نَ
گ
ج
وکو اھچن وھچا َوے وہ ۔۔
ؤ
ے
پ َیدیھ رپپپ مچُؤری ام
ُ
ਲੋਗ ਕੁਟੰਬ ਸਭਹੁ ਿੇ ਿੋਰੈ ਿਉ ਆਪਨ ਬੇਢੀ ਆਵੈ ਹੋ ॥੨॥

ُکبم سب
ھ
ئ
ہ
پ
ی
ے وہ ۔۔۲۔۔
و
ا
یھ
د
نپ
ا
ؤ
ے
وتر
ےت
ؤ
ولگ ت
َ
َ
َ
ਐਸੋ ਬੇਢੀ ਬਰਤਨ ਨ ਸਾਕਉ ਸਭ ਅੰਿਰ ਸਭ ਿਾਂਈ ਹੋ ॥

اوسی پ َیدیھ پرن ہن ساکؤ سیھ ارتن سیھ اھٹیئن وہ ۔۔

ਗੂੰਗੈ ਮਹਾ ਅੰਤਮਰਿ ਰਸੁ ਚਾਤਖਆ ਪੂਛੇ ਕਹਨੁ ਨ ਜਾਈ ਹੋ ॥੩॥

ُگؤےگنَ اہم ارمِت رس اچایھک ئُؤےھچ کہں ہن اجیئ وہ ۔۔۳۔۔
ਬੇਢੀ ਕੇ ਗੁਣ ਸੁਤਨ ਰੀ ਬਾਈ ਜਲਤਧ ਬਾਂਤਧ ਧੂ ਥਾਤਪਓ ਹੋ ॥

پ َیدیھ ےک ُگں ُسں ری نایئ دلجھ نادنھ درھ اھتویپ وہ ۔۔
ਲੰਕ ਭਭੀਖਣ ਆਤਪਓ ਹੋ ॥੪॥੨॥ب ਨਾਮੇ ਕੇ ਸੁਆਮੀ ਸੀਅ ਬਹੋਰੀ

ناےم ےک سُؤا یم یس وہبری کنل

ھب

ھی ک
ھ
ں ا ویپ وہ ۔۔۴۔۔۲۔۔

ਸੋਰਤਿ ਘਰੁ ੩ ॥

وسرھٹ رھگ ۳۔۔
ਅਣਮਤੜਆ ਮੰਿਲੁ ਬਾਜੈ ॥

ابمرنا دنمل نا َچے ۔۔

ਤਬਨੁ ਸਾਵਣ ਘਨਹਰੁ ਗਾਜੈ ॥

گ
پِں ساون ھبہر اگ َچے ۔۔
ਬਾਿਲ ਤਬਨੁ ਬਰਖਾ ਹੋਈ ॥

نادل پِں پراھک وہیئ ۔۔

ਜਉ ਿਿੁ ਤਬਚਾਰੈ ਕੋਈ ॥੧॥

جؤ پپ ِبچا َرے وکیئ ۔۔۱۔۔

ਮੋ ਕਉ ਤਮਤਲਓ ਰਾਮੁ ਸਨੇਹੀ ॥

وم کؤ مل ِپؤ رام سیبہی ۔۔

ਤਜਹ ਤਮਤਲਐ ਿੇਹ ਸੁਿੇਹੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ہج مِلیپے دہہی ُسدیہی ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਤਮਤਲ ਪਾਰਸ ਕੰਚਨੁ ਹੋਇਆ ॥

مِل نارس نچنک وہنا ۔۔

ਮੁਖ ਮਨਸਾ ਰਿਨੁ ਪਰੋਇਆ ॥

مُکھ اسنم رنت رپوایئ ۔۔

ਤਨਜ ਭਾਉ ਭਇਆ ਭਰਮੁ ਭਾਗਾ ॥

ِب
ج اھبو ایھب رھبم اھباگ ۔۔

ਗੁਰ ਪੂਛੇ ਮਨੁ ਪਿੀਆਗਾ ॥੨॥

ُگر ئُؤےھچ نم ایتپاگ ۔۔۲۔۔

ਜਲ ਭੀਿਤਰ ਕੁੰਭ ਸਮਾਤਨਆ ॥

لج رتیھب ُکمبھ امسپ ِیا ۔۔

ਸਭ ਰਾਮੁ ਏਕੁ ਕਤਰ ਜਾਤਨਆ ॥

سیھ رام انک رک اجاین ۔۔

ਗੁਰ ਚੇਲੇ ਹੈ ਮਨੁ ਮਾਤਨਆ ॥

ُگر ےلیچ ےہَ نم اماین ۔۔

ਜਨ ਨਾਮੈ ਿਿੁ ਪਛਾਤਨਆ ॥੩॥੩॥

نج نا م َے پپ اھچپاین ۔۔۳۔۔۳۔۔
ਰਾਗੁ ਸੋਰਤਿ ਬਾਣੀ ਭਗਿ ਰਤਵਿਾਸ ਜੀ ਕੀ

راگ وسرھٹ ناین تگھب رونداس یج یک
ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪਰਸਾਤਿ ॥

اِک اواکنر سیگؤر رپساد ۔۔
ਜਬ ਹਮ ਹੋਿੇ ਿਬ ਿੂ ਨਾਹੀ ਅਬ ਿੂਹੀ ਮੈ ਨਾਹੀ ॥

جت مہ وہےت پپ ئُؤ نایہ ات ئُؤیہ م َے نایہ ۔۔
ਅਨਲ ਅਗਮ ਜੈਸੇ ਲਹਤਰ ਮਇ ਓਿਤਧ ਜਲ ਕੇਵਲ ਜਲ ਮਾਂਹੀ ॥੧॥

الن امگ َچیسے رہل ےئم اوددھ لج ویکل لج امیہن ۔۔۱۔۔
ਮਾਧਵੇ ਤਕਆ ਕਹੀਐ ਭਰਮੁ ਐਸਾ ॥

امدوھے ایک کہ ٔپے َ رھبم اَاسی ۔۔

ਜੈਸਾ ਮਾਨੀਐ ਹੋਇ ਨ ਿੈਸਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

اسیج ام نیپے وہۓ ہن َنیسا ۔۔۱۔۔راہو۔۔

ਨਰਪਤਿ ਏਕੁ ਤਸੰਘਾਸਤਨ ਸੋਇਆ ਸੁਪਨੇ ਭਇਆ ਤਭਖਾਰੀ ॥

ب
س
رنپپ انک ِ یگھانس وسنا ُسیپے ایھب ھِکھاری ۔۔

ਅਛਿ ਰਾਜ ਤਬਛੁਰਿ ਿੁਖੁ ਪਾਇਆ ਸੋ ਗਤਿ ਭਈ ਹਮਾਰੀ ॥੨॥

بِج
گ
ھ
اتھچ راچ رت ُدھک نانا وس پ یئھب امہری ۔۔۲۔۔

ਰਾਜ ਭੁਇਅੰਗ ਪਰਸੰਗ ਜੈਸੇ ਹਤਹ ਅਬ ਕਛੁ ਮਰਮੁ ਜਨਾਇਆ ॥

ب
راچ ُھییگ رپگنس ےسیج ہہہ ات ھچک رمم انجنا ۔۔

ਅਤਨਕ ਕਟਕ ਜੈਸੇ ਭੂਤਲ ਪਰੇ ਅਬ ਕਹਿੇ ਕਹਨੁ ਨ ਆਇਆ ॥੩॥

ب
ان ِک کٹک ےسیج ُھؤل رپے ات ےتہک کہں ہن ا نا ۔۔۳۔۔
ਸਰਬੇ ਏਕੁ ਅਨੇਕੈ ਸੁਆਮੀ ਸਭ ਘਟ ਭੋੁਗਵੈ ਸੋਈ ॥

رسےب انک اپیکے َ سُؤا یم سیھ ٹھگ وھبوگے وسیئ ۔۔
ਕਤਹ ਰਤਵਿਾਸ ਹਾਥ ਪੈ ਨੇਰੈ ਸਹਜੇ ਹੋਇ ਸੁ ਹੋਈ ॥੪॥੧॥

س
ہہک رونداس اہھت ئَے رینَے ہجے وہۓ وس وہیئ ۔۔۴۔۔۱۔۔
ਜਉ ਹਮ ਬਾਂਧੇ ਮੋਹ ਿਾਸ ਹਮ ਪਰੇਮ ਬਧਤਨ ਿੁਮ ਬਾਧੇ ॥

ُب
جؤ مہ نادنےھ ومہ اھپس مہ رپمی دبنھ م نادےھ ۔۔
ਅਪਨੇ ਛੂਟਨ ਕੋ ਜਿਨੁ ਕਰਹੁ ਹਮ ਛੂਟੇ ਿੁਮ ਆਰਾਧੇ ॥੧॥

چ
چ
ُب
اےنپ ُھؤنٹ وک نتج رکوہ مہ ُھؤےٹ م ا رادےھ ۔۔۱۔۔
ਮਾਧਵੇ ਜਾਨਿ ਹਹੁ ਜੈਸੀ ਿੈਸੀ ॥

َن
امدوھے اجپپ ہہؤ یسیج یسی ۔۔

ਅਬ ਕਹਾ ਕਰਹੁਗੇ ਐਸੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ات اہک رک ہُگے اَیسی ۔۔۱۔۔راہو۔۔

ਮੀਨੁ ਪਕਤਰ ਿਾਂਤਕਓ ਅਰੁ ਕਾਤਟਓ ਰਾਂਤਧ ਕੀਓ ਬਹੁ ਬਾਨੀ ॥

مِیں رکپ اھپنکپؤ ار اکپپؤ رادنھ کپؤ وہب ناین ۔۔

ਖੰਿ ਖੰਿ ਕਤਰ ਭੋਜਨੁ ਕੀਨੋ ਿਊ ਨ ਤਬਸਤਰਓ ਪਾਨੀ ॥੨॥

ڈنھک ڈنھک رک وھبنج کِیپؤ ئؤ ہن ِئسروی ناین ۔۔۲۔۔
ਆਪਨ ਬਾਪੈ ਨਾਹੀ ਤਕਸੀ ਕੋ ਭਾਵਨ ਕੋ ਹਤਰ ਰਾਜਾ ॥

ا نپ نا ئَے نایہ کِسی وک اھبون وک ہر رااج ۔۔

ਮੋਹ ਪਟਲ ਸਭੁ ਜਗਿੁ ਤਬਆਤਪਓ ਭਗਿ ਨਹੀ ਸੰਿਾਪਾ ॥੩॥

ومہ لٹپ سیھ تگج ایبویپ تگھب یہن سییانا ۔۔۳۔۔

ਕਤਹ ਰਤਵਿਾਸ ਭਗਤਿ ਇਕ ਬਾਢੀ ਅਬ ਇਹ ਕਾ ਤਸਉ ਕਹੀਐ ॥

ہہک رونداس تگھب اِک نادیھ ات اہہی اک سِیؤ کہ ٔپے َ۔۔

ਜਾ ਕਾਰਤਨ ਹਮ ਿੁਮ ਆਰਾਧੇ ਸੋ ਿੁਖੁ ਅਜਹੂ ਸਹੀਐ ॥੪॥੨॥

ُب
اج اکرن مہ م ا رادےھ وس ُدھک اچہ ُؤ

سہپے َ۔۔۴۔۔۲۔۔

ਿੁਲਭ ਜਨਮੁ ਪੁੰਨ ਿਲ ਪਾਇਓ ਤਬਰਥਾ ਜਾਿ ਅਤਬਬੇਕੈ ॥

ُدھبل منج ُپ ّں لھپ ناویئ پِراھت اجت انِی َی َکے ۔۔

ਰਾਜੇ ਇੰਿਰ ਸਮਸਤਰ ਤਗਰਹ ਆਸਨ ਤਬਨੁ ਹਤਰ ਭਗਤਿ ਕਹਹੁ ਤਕਹ ਲੇਖੈ ॥੧॥

لی ک
س
ھ
َ
راےج اِدنر مسر گِرہ ا نس پِں ہر تگھب وہک ک ِہ ے ۔۔۱۔۔
ਨ ਬੀਚਾਤਰਓ ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਕੋ ਰਸੁ ॥

ہن اچیبروی رااج رام وک رس ۔۔

ਤਜਹ ਰਸ ਅਨਰਸ ਬੀਸਤਰ ਜਾਹੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ہج رس ارنس رسیب اجیہ ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਜਾਤਨ ਅਜਾਨ ਭਏ ਹਮ ਬਾਵਰ ਸੋਚ ਅਸੋਚ ਤਿਵਸ ਜਾਹੀ ॥

اجن ا اجن ےئھب مہ ناور وسچ اوسچ دِوس اجیہ ۔۔
ਇੰਿਰੀ ਸਬਲ ਤਨਬਲ ਤਬਬੇਕ ਬੁਤਧ ਪਰਮਾਰਥ ਪਰਵੇਸ ਨਹੀ ॥੨॥

اِدنری لبس پ ِیل نِییک ُندھ رپامرھت رپوسی یہن ۔۔۲۔۔

ਕਹੀਅਿ ਆਨ ਅਚਰੀਅਿ ਅਨ ਕਛੁ ਸਮਝ ਨ ਪਰੈ ਅਪਰ ਮਾਇਆ ॥

کہیپت ا ن ارچپپت ان ھچک ھجمس ہن رپَے ارپ امنا ۔۔

ਕਤਹ ਰਤਵਿਾਸ ਉਿਾਸ ਿਾਸ ਮਤਿ ਪਰਹਤਰ ਕੋਪੁ ਕਰਹੁ ਜੀਅ ਿਇਆ ॥੩॥੩॥

ہہک رونداس اُداس داس مت رپہر وکت رکوہ یج دایئ ۔۔۳۔۔۳۔۔
ਸੁਖ ਸਾਗਰੁ ਸੁਰਿਰ ਤਚੰਿਾਮਤਨ ਕਾਮਧੇਨੁ ਬਤਸ ਜਾ ਕੇ ॥

ُسکھ سارگ ُسررت ِچییانم اکدم َ
ھیں سب اج ےک ۔۔

ਚਾਤਰ ਪਿਾਰਥ ਅਸਟ ਿਸਾ ਤਸਤਧ ਨਵ ਤਨਤਧ ਕਰ ਿਲ ਿਾ ਕੇ ॥੧॥

اچر ندارھت است دسا سِدھ ونَ ن ِدھ رک نل نا ےک ۔۔۱۔۔
ਹਤਰ ਹਤਰ ਹਤਰ ਨ ਜਪਤਹ ਰਸਨਾ ॥

ہر ہر ہر ہن جبہہ رانس ۔۔
ਅਵਰ ਸਭ ਤਿਆਤਗ ਬਚਨ ਰਚਨਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

اور سیھ پ ِیاگ نچب رانچ ۔۔۱۔۔راہو۔۔

ਨਾਨਾ ਤਖਆਨ ਪੁਰਾਨ ਬੇਿ ਤਬਤਧ ਚਉਿੀਸ ਅਖਰ ਮਾਂਹੀ ॥

نانا ایھکن ُپران دیب نِدھ جؤسیت ارھک امیہن ۔۔

ਤਬਆਸ ਤਬਚਾਤਰ ਕਤਹਓ ਪਰਮਾਰਥੁ ਰਾਮ ਨਾਮ ਸਤਰ ਨਾਹੀ ॥੨॥

ایبس ِبچار کہپؤ رپامرھت رام نام رس نایہ ۔۔۲۔۔

ਸਹਜ ਸਮਾਤਧ ਉਪਾਤਧ ਰਹਿ ਿੁਤਨ ਬਿੈ ਭਾਤਗ ਤਲਵ ਲਾਗੀ ॥

ب
سہ
ج امسدھ اُنادھ رہت ُھں ن َدے اھبگ لِؤ الیگ ۔۔

ਕਤਹ ਰਤਵਿਾਸ ਪਰਗਾਸੁ ਤਰਿੈ ਧਤਰ ਜਨਮ ਮਰਨ ਭੈ ਭਾਗੀ ॥੩॥੪॥

ب
ہہک رونداس رپَاگس ر َِدے درھ منج رمن َھے اھبیگ ۔۔۳۔۔۴۔۔
ਜਉ ਿੁਮ ਤਗਤਰਵਰ ਿਉ ਹਮ ਮੋਰਾ ॥

ُب
جؤ م گِرور ئؤ مہ ومرا ۔۔

ਜਉ ਿੁਮ ਚੰਿ ਿਉ ਹਮ ਭਏ ਹੈ ਚਕੋਰਾ ॥੧॥

ُب
جؤ م دنچ ئؤ مہ ےئھب ےہَ وکچرا ۔۔۱۔۔

ਮਾਧਵੇ ਿੁਮ ਨ ਿੋਰਹੁ ਿਉ ਹਮ ਨਹੀ ਿੋਰਤਹ ॥

ُب
امدوھے م ہن وتروہ ئؤ مہ یہن وترہِ۔۔

ਿੁਮ ਤਸਉ ਿੋਤਰ ਕਵਨ ਤਸਉ ਜੋਰਤਹ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ُب
م سِیؤ وتر وکَن سِیؤ وجرہِ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਜਉ ਿੁਮ ਿੀਵਰਾ ਿਉ ਹਮ ਬਾਿੀ ॥

ُب
جؤ م دِویرا ئؤ مہ نایت ۔۔

ਜਉ ਿੁਮ ਿੀਰਥ ਿਉ ਹਮ ਜਾਿੀ ॥੨॥

ُب
جؤ م ریتھت ئؤ مہ اجیت ۔۔۲۔۔

ਸਾਚੀ ਪਰੀਤਿ ਹਮ ਿੁਮ ਤਸਉ ਜੋਰੀ ॥

ُب
سایچ رپپپ مہ م سِیؤوجری ۔۔

ਿੁਮ ਤਸਉ ਜੋਤਰ ਅਵਰ ਸੰਤਗ ਿੋਰੀ ॥੩॥

ُب
م سِیؤ وجر ا َور گنس وتری ۔۔۳۔۔
ਜਹ ਜਹ ਜਾਉ ਿਹਾ ਿੇਰੀ ਸੇਵਾ ॥

ہج ہج اجو اہت ریتی ویسا ۔۔
ਿੁਮ ਸੋ ਿਾਕੁਰੁ ਅਉਰੁ ਨ ਿੇਵਾ ॥੪॥

ُب
م وس اھٹ ُکر اور ہن دویا ۔۔۴۔۔

ਿੁਮਰੇ ਭਜਨ ਕਟਤਹ ਜਮ ਿਾਂਸਾ ॥

ُبمرے نجھب کی ِہ مج اھپئسا ۔۔

ਭਗਤਿ ਹੇਿ ਗਾਵੈ ਰਤਵਿਾਸਾ ॥੫॥੫॥

اگوے روِداسا ۔۔۵۔۔۵۔۔
تگھب تیہ َ
ਜਲ ਕੀ ਭੀਤਿ ਪਵਨ ਕਾ ਥੰਭਾ ਰਕਿ ਬੁੰਿ ਕਾ ਗਾਰਾ ॥

ب
ھ
مب
ق
پ
لج یک تیھب ئَؤن اک ھا ر پ ُید اک اگرا ۔۔

ਹਾਿ ਮਾਸ ਨਾੜੀ ਕੋ ਤਪੰਜਰੁ ਪੰਖੀ ਬਸੈ ਤਬਚਾਰਾ ॥੧॥

پب
اہد امس نارںی وک ِ چر یھکنپ ئ َسے ِبچارا ۔۔۱۔۔
ਪਰਾਨੀ ਤਕਆ ਮੇਰਾ ਤਕਆ ਿੇਰਾ ॥

رپاین ایک ریما ایک ریتا ۔۔
ਜੈਸੇ ਿਰਵਰ ਪੰਤਖ ਬਸੇਰਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

رتور ھکنپ ریسبا ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ےسیج َ
ਰਾਖਹੁ ਕੰਧ ਉਸਾਰਹੁ ਨੀਵਾਂ ॥

ک
را ھہؤ دنکھ اُساروہ وینان ۔۔

ਸਾਢੇ ਿੀਤਨ ਹਾਥ ਿੇਰੀ ਸੀਵਾਂ ॥੨॥

سادےھ نیت اہھت ریتی سِیؤان ۔۔۲۔۔
ਬੰਕੇ ਬਾਲ ਪਾਗ ਤਸਤਰ ਿੇਰੀ ॥

پیکے نال ناگ سِر دریی ۔۔

ਇਹੁ ਿਨੁ ਹੋਇਗੋ ਭਸਮ ਕੀ ਢੇਰੀ ॥੩॥

اوہی نت وہنگؤ مسھب یک دھتری ۔۔۳۔۔
ਊਚੇ ਮੰਿਰ ਸੁੰਿਰ ਨਾਰੀ ॥

اُوےچ دنمر ُسیدر ناری ۔۔
ਰਾਮ ਨਾਮ ਤਬਨੁ ਬਾਜੀ ਹਾਰੀ ॥੪॥

رام نام پِں نایج اہری ۔۔۴۔۔

ਮੇਰੀ ਜਾਤਿ ਕਮੀਨੀ ਪਾਂਤਿ ਕਮੀਨੀ ਓਛਾ ਜਨਮੁ ਹਮਾਰਾ ॥

ریمی اجت ینیمک ناپپ ینیمک اواھچ منج امہرا ۔۔
ਿੁਮ ਸਰਨਾਗਤਿ ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਚੰਿ ਕਤਹ ਰਤਵਿਾਸ ਚਮਾਰਾ ॥੫॥੬॥

ُب

م رسناگپ رااج رام دنچ ہہک رونداس امچرا ۔۔۵۔۔۶۔۔
ਚਮਰਟਾ ਗਾਂਤਿ ਨ ਜਨਈ ॥

رمچنا اگھٹن ہن چیبی ۔۔

ਲੋਗੁ ਗਿਾਵੈ ਪਨਹੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

اھٹگوے پبہی ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ولگ َ
ਆਰ ਨਹੀ ਤਜਹ ਿੋਪਉ ॥

ا ر یہن ہج وتئؤ ۔۔

ਨਹੀ ਰਾਂਬੀ ਿਾਉ ਰੋਪਉ ॥੧॥

یہن رامبی اھٹو روئؤ ۔۔۱۔۔

ਲੋਗੁ ਗੰਤਿ ਗੰਤਿ ਖਰਾ ਤਬਗੂਚਾ ॥

ولگ گیبھ گیبھ رھکا نِگ ُؤاچ ۔۔
ਹਉ ਤਬਨੁ ਗਾਂਿੇ ਜਾਇ ਪਹੂਚਾ ॥੨॥

پب
ہؤ پِں اگ ھے اجۓ بہؤاچ ۔۔۲۔۔
ਰਤਵਿਾਸੁ ਜਪੈ ਰਾਮ ਨਾਮਾ ॥

رونداس جپَے رام ناہم ۔۔

ਮੋਤਹ ਜਮ ਤਸਉ ਨਾਹੀ ਕਾਮਾ ॥੩॥੭॥

ومہِ مج سِیؤ نایہ اکام ۔۔۳۔۔۷۔۔

ਰਾਗੁ ਸੋਰਤਿ ਬਾਣੀ ਭਗਿ ਭੀਖਨ ਕੀ

راگ وسرھٹ ناین تگھب

بھی ھک

ں یک

ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪਰਸਾਤਿ ॥

اِک اواکنر سیگؤر رپساد ۔۔
ਨੈਨਹੁ ਨੀਰੁ ਬਹੈ ਿਨੁ ਖੀਨਾ ਭਏ ਕੇਸ ਿੁਧ ਵਾਨੀ ॥

نَیبہؤ نِتر ب َہے نت کِھییا ےئھب َ
کیس ُددھ واین ۔۔
ਰੂਧਾ ਕੰਿੁ ਸਬਿੁ ਨਹੀ ਉਚਰੈ ਅਬ ਤਕਆ ਕਰਤਹ ਪਰਾਨੀ ॥੧॥

ُروداھ کیبھ دبس یہن اُج َِرے ات ایک رکہِ رپاین ۔۔۱۔۔
ਰਾਮ ਰਾਇ ਹੋਤਹ ਬੈਿ ਬਨਵਾਰੀ ॥

رام راےئ وہہِ َپید ونباری ۔۔

ਅਪਨੇ ਸੰਿਹ ਲੇਹੁ ਉਬਾਰੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

اےنپ سیبہہ وہیل اُناری ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਮਾਥੇ ਪੀਰ ਸਰੀਤਰ ਜਲਤਨ ਹੈ ਕਰਕ ਕਰੇਜੇ ਮਾਹੀ ॥

امےھت نِتر رسری نلج ےہَ رکک رکےجی امیہ ۔۔
ਐਸੀ ਬੇਿਨ ਉਪਤਜ ਖਰੀ ਭਈ ਵਾ ਕਾ ਅਉਖਧੁ ਨਾਹੀ ॥੨॥

ایسی دیبن اُجپ رھکی یئھب وا اک اودھکھ نایہ ۔۔۲۔۔
ਹਤਰ ਕਾ ਨਾਮੁ ਅੰਤਮਰਿ ਜਲੁ ਤਨਰਮਲੁ ਇਹੁ ਅਉਖਧੁ ਜਤਗ ਸਾਰਾ ॥

ہر اک نام ارمِت لج پِرلم اوہی اودھکھ چگ سارا ۔۔

ਗੁਰ ਪਰਸਾਤਿ ਕਹੈ ਜਨੁ ਭੀਖਨੁ ਪਾਵਉ ਮੋਖ ਿੁਆਰਾ ॥੩॥੧॥

ُگر رپساد ےہکَ نج

بھی ھک

ں ناوو ومھک ُدوارا ۔۔۳۔۔۱۔۔

ਐਸਾ ਨਾਮੁ ਰਿਨੁ ਤਨਰਮੋਲਕੁ ਪੁੰਤਨ ਪਿਾਰਥੁ ਪਾਇਆ ॥

ااسی نام رنت پِرومکل ُپ ّں ندارھت نانا ۔۔

ਅਤਨਕ ਜਿਨ ਕਤਰ ਤਹਰਿੈ ਰਾਤਖਆ ਰਿਨੁ ਨ ਛਪੈ ਛਪਾਇਆ ॥੧॥

چ
ان ِک نتج رک ہِر َدے راایھک رنت ہن ھپَے اپھچنا ۔۔۱۔۔
ਹਤਰ ਗੁਨ ਕਹਿੇ ਕਹਨੁ ਨ ਜਾਈ ॥

ہر ُگں ےتہک کہں ہن اجیئ ۔۔

ਜੈਸੇ ਗੂੰਗੇ ਕੀ ਤਮਤਿਆਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ےسیج ُگؤےگن یک مِبھیایئ ۔۔۱۔۔راہو۔۔

ਰਸਨਾ ਰਮਿ ਸੁਨਿ ਸੁਖੁ ਸਰਵਨਾ ਤਚਿ ਚੇਿੇ ਸੁਖੁ ਹੋਈ ॥

رانس رمت ُسیت ُسکھ رسَونا ِجت چ َیپے ُسکھ وہیئ ۔۔

ਕਹੁ ਭੀਖਨ ਿੁਇ ਨੈਨ ਸੰਿੋਖੇ ਜਹ ਿੇਖਾਂ ਿਹ ਸੋਈ ॥੨॥੨॥

ب
ھ
ک
ی
ن
وہک ھں ُدےئ َیں وتنسےھک ہج داھکین ہت وسیئ ۔۔۲۔۔۲۔۔
ُ
ੇਧਨਾਸਰੀ ਮਹਲਾ ੧ ਘਰੁ ੧ ਚਉਪਿ

دانھرسی ہلحم  ۱رھگ  ۱جؤندے
ੴ ਸਤਿ ਨਾਮੁ ਕਰਿਾ ਪੁਰਖੁ ਤਨਰਭਉ ਤਨਰਵੈਰੁ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤਿ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪਰਸਾਤਿ ॥

َسیب
ب
اِک اواکنر ست نام رکنا ُپرھک پِر ھؤ پِروری ااکل مُؤرت اوجین ھں ُگر رپساد ۔۔
ਜੀਉ ਿਰਿੁ ਹੈ ਆਪਣਾ ਕੈ ਤਸਉ ਕਰੀ ਪੁਕਾਰ ॥

ےک سِیؤ رکی ئُکار ۔۔
جپؤ درت ےہَ ا انپ َ

ਿੂਖ ਤਵਸਾਰਣੁ ਸੇਤਵਆ ਸਿਾ ਸਿਾ ਿਾਿਾਰੁ ॥੧॥

ُدوھک وِسارن ویسنا دسا دسا دانار ۔۔۱۔۔
ਸਾਤਹਬੁ ਮੇਰਾ ਨੀਿ ਨਵਾ ਸਿਾ ਸਿਾ ਿਾਿਾਰੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

اصجِت ریما تین ونَا دسا دسا دانار ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਅਨਤਿਨੁ ਸਾਤਹਬੁ ਸੇਵੀਐ ਅੰਤਿ ਛਿਾਏ ਸੋਇ ॥

ادنِن اصجِت ویس پپے َ اپپ چھداےئ وسۓ ۔۔
ਸੁਤਣ ਸੁਤਣ ਮੇਰੀ ਕਾਮਣੀ ਪਾਤਰ ਉਿਾਰਾ ਹੋਇ ॥੨॥

ُسں ُسں ریمی اکینم نار اُنارا وہۓ ۔۔۲۔۔
ਿਇਆਲ ਿੇਰੈ ਨਾਤਮ ਿਰਾ ॥

دنال ریتَے نام رتا ۔۔
ਸਿ ਕੁਰਬਾਣੈ ਜਾਉ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ےن اجو ۔۔۱۔۔راہو۔۔
دص قُرنا َ

ਸਰਬੰ ਸਾਚਾ ਏਕੁ ਹੈ ਿੂਜਾ ਨਾਹੀ ਕੋਇ ॥

رسپں سااچ انک ےہَ ُدواج نایہ وکۓ ۔۔
ਿਾ ਕੀ ਸੇਵਾ ਸੋ ਕਰੇ ਜਾ ਕਉ ਨਿਤਰ ਕਰੇ ॥੩॥

نا یک سیَؤا وس رکے اج کؤ دنر رکے ۔۔۳۔۔
ਿੁਧੁ ਬਾਝੁ ਤਪਆਰੇ ਕੇਵ ਰਹਾ ॥

ُندھ ناھج ایپرے ک َپؤ راہ ۔۔

ਸਾ ਵਤਿਆਈ ਿੇਤਹ ਤਜਿੁ ਨਾਤਮ ਿੇਰੇ ਲਾਤਗ ਰਹਾਂ ॥

سا ودنایئ دہہی ِجت نام ریتے الگ راہن ۔۔
ਿੂਜਾ ਨਾਹੀ ਕੋਇ ਤਜਸੁ ਆਗੈ ਤਪਆਰੇ ਜਾਇ ਕਹਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ُدواج نایہ وکۓ ِجس ا ےگ ایپرے اجۓ اہک ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਸੇਵੀ ਸਾਤਹਬੁ ਆਪਣਾ ਅਵਰੁ ਨ ਜਾਚੰਉ ਕੋਇ ॥

ویسی اصجِت ا انپ ا َور ہن اججپؤ وکۓ ۔۔

ਨਾਨਕੁ ਿਾ ਕਾ ਿਾਸੁ ਹੈ ਤਬੰਿ ਤਬੰਿ ਚੁਖ ਚੁਖ ਹੋਇ ॥੪॥

نانک نا اک داس ےہَ پِید پِید ُچکھ ُچکھ وہۓ ۔۔۴۔۔
ਸਾਤਹਬ ਿੇਰੇ ਨਾਮ ਤਵਟਹੁ ਤਬੰਿ ਤਬੰਿ ਚੁਖ ਚੁਖ ਹੋਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥੪॥੧॥

اصجِت ریتے نام وِوہٹ پِید پِید ُچکھ ُچکھ وہۓ ۔۔۱۔۔راہو۔۔۴۔۔۱۔۔
ਧਨਾਸਰੀ ਮਹਲਾ ੧ ॥

دانھرسی ہلحم ۱۔۔
ਹਮ ਆਿਮੀ ਹਾਂ ਇਕ ਿਮੀ ਮੁਹਲਤਿ ਮੁਹਿੁ ਨ ਜਾਣਾ ॥

مہ ا دیم اہن اِک دیم مُچلت مُہت ہن اجنا ۔۔

ਨਾਨਕੁ ਤਬਨਵੈ ਤਿਸੈ ਸਰੇਵਹੁ ਜਾ ਕੇ ਜੀਅ ਪਰਾਣਾ ॥੧॥

نانک پِپ َؤے ئ ِ َسے رسویوہ اج ےک یج رپانا ۔۔۱۔۔

ਅੰਧੇ ਜੀਵਨਾ ਵੀਚਾਤਰ ਿੇਤਖ ਕੇਿੇ ਕੇ ਤਿਨਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ادنےھ ِجپؤنا وبچار دھکی َ
کیپے ےک دِنا ۔۔۱۔۔راہو۔۔

ਸਾਸੁ ਮਾਸੁ ਸਭੁ ਜੀਉ ਿੁਮਾਰਾ ਿੂ ਮੈ ਖਰਾ ਤਪਆਰਾ ॥

ساس امس سیھ جپؤ ُبمارا ئُؤ م َے رھکا ایپرا ۔۔

ਨਾਨਕੁ ਸਾਇਰੁ ਏਵ ਕਹਿੁ ਹੈ ਸਚੇ ਪਰਵਿਗਾਰਾ ॥੨॥

نانک ساپِر ائَؤ کہت ےہَ ےچس رپوداگرا ۔۔۲۔۔

ਜੇ ਿੂ ਤਕਸੈ ਨ ਿੇਹੀ ਮੇਰੇ ਸਾਤਹਬਾ ਤਕਆ ਕੋ ਕਢੈ ਗਹਣਾ ॥

ےج ئُؤ کِسے َ ہن دیہی ریمے اصجِیہ ایک وک ڈک َھے انہگ ۔۔
ਨਾਨਕੁ ਤਬਨਵੈ ਸੋ ਤਕਛੁ ਪਾਈਐ ਪੁਰਤਬ ਤਲਖੇ ਕਾ ਲਹਣਾ ॥੩॥

ک
لک
نانک پِپ َؤے وس ِچھ نا پپَے ُپرت ِھے اک انہل ۔۔۳۔۔

ਨਾਮੁ ਖਸਮ ਕਾ ਤਚਤਿ ਨ ਕੀਆ ਕਪਟੀ ਕਪਟੁ ਕਮਾਣਾ ॥

نا م

کھ س

م اک ِجت ہن ایک یٹپک ٹپک امکنا ۔۔

ਜਮ ਿੁਆਤਰ ਜਾ ਪਕਤੜ ਚਲਾਇਆ ਿਾ ਚਲਿਾ ਪਛੁਿਾਣਾ ॥੪॥

مج ُدوار اج ڑکپ چالنا نا دلچا اتھچپنا ۔۔۴۔۔
ਜਬ ਲਗੁ ਿੁਨੀਆ ਰਹੀਐ ਨਾਨਕ ਤਕਛੁ ਸੁਣੀਐ ਤਕਛੁ ਕਹੀਐ ॥

ک
ک
جت گل ُداین ر ہیپے نانک ِچھ ُسییپے ِچھ کہ ٔپے َ۔۔

ਭਾਤਲ ਰਹੇ ਹਮ ਰਹਣੁ ਨ ਪਾਇਆ ਜੀਵਤਿਆ ਮਤਰ ਰਹੀਐ ॥੫॥੨॥

اھبل رےہ مہ رنہ ہن نانا ویجایت رم ر ہیپے ۔۔۵۔۔۲۔۔

ਧਨਾਸਰੀ ਮਹਲਾ ੧ ਘਰੁ ਿੂਜਾ

دانھرسی ہلحم  ۱رھگ ُدواج
ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪਰਸਾਤਿ ॥

اِک اواکنر سیگؤر رپساد ۔۔
ਤਕਉ ਤਸਮਰੀ ਤਸਵਤਰਆ ਨਹੀ ਜਾਇ ॥

کپؤ ِسمری سِؤرنا یہن اجۓ ۔۔

ਿਪੈ ਤਹਆਉ ਜੀਅੜਾ ਤਬਲਲਾਇ ॥

پپَے ِہیاو جیترا نِلال ئِے ۔۔

ਤਸਰਤਜ ਸਵਾਰੇ ਸਾਚਾ ਸੋਇ ॥

سِرچ وسارے سااچ وسۓ ۔۔
ਤਿਸੁ ਤਵਸਤਰਐ ਚੰਗਾ ਤਕਉ ਹੋਇ ॥੧॥

ئِس وِرس پپے اگنچ کپؤ وہۓ ۔۔۱۔۔

ਤਹਕਮਤਿ ਹੁਕਤਮ ਨ ਪਾਇਆ ਜਾਇ ॥

ک
چِکمت ُچ م ہن نانا اجۓ ۔۔

ਤਕਉ ਕਤਰ ਸਾਤਚ ਤਮਲਉ ਮੇਰੀ ਮਾਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

کپؤ رک ساچ مل ِؤ ریمی امےئ ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਵਖਰੁ ਨਾਮੁ ਿੇਖਣ ਕੋਈ ਜਾਇ ॥

نک
ھ
ورھک نام د ں وکیئ اجۓ ۔۔
ਨਾ ਕੋ ਚਾਖੈ ਨਾ ਕੋ ਖਾਇ ॥

ک
اھکۓ ۔۔
ہن وک اچ َھے ہن وک
ِ

ਲੋਤਕ ਪਿੀਣੈ ਨਾ ਪਤਿ ਹੋਇ ॥

ولک نیی َپے ہن پپ وہۓ ۔۔
ਿਾ ਪਤਿ ਰਹੈ ਰਾਖੈ ਜਾ ਸੋਇ ॥੨॥

ک
نا پپ ر َہے را َھے اج وسۓ ۔۔۲۔۔
ਜਹ ਿੇਖਾ ਿਹ ਰਤਹਆ ਸਮਾਇ ॥

ہج داھکی ہت رایہ امسۓ ۔۔
ਿੁਧੁ ਤਬਨੁ ਿੂਜੀ ਨਾਹੀ ਜਾਇ ॥

ُندھ پِں ُدویج نایہ اجۓ ۔۔
ਜੇ ਕੋ ਕਰੇ ਕੀਿੈ ਤਕਆ ਹੋਇ ॥

ےج وک رکے کی َپے ایک وہۓ ۔۔
ਤਜਸ ਨੋ ਬਖਸੇ ਸਾਚਾ ਸੋਇ ॥੩॥

نک
ھ
س
ِجس ون ے سااچ وسۓ ۔۔۳۔۔
ਹੁਤਣ ਉਤਿ ਚਲਣਾ ਮੁਹਤਿ ਤਕ ਿਾਤਲ ॥

ُہں اُھٹ انلچ مُہت ک نال ۔۔

ਤਕਆ ਮੁਹੁ ਿੇਸਾ ਗੁਣ ਨਹੀ ਨਾਤਲ ॥

ایک مُہؤ داسی ُگں یہن نال ۔۔

ਜੈਸੀ ਨਿਤਰ ਕਰੇ ਿੈਸਾ ਹੋਇ ॥

یسیج دنر رکے َنیسا وہۓ ۔۔
ਤਵਣੁ ਨਿਰੀ ਨਾਨਕ ਨਹੀ ਕੋਇ ॥੪॥੧॥੩॥

وِن دنری نانک یہن وکۓ ۔۔۴۔۔۱۔۔۳۔۔

ਧਨਾਸਰੀ ਮਹਲਾ ੧ ॥

دانھرسی ہلحم ۱۔۔
ਨਿਤਰ ਕਰੇ ਿਾ ਤਸਮਤਰਆ ਜਾਇ ॥

دنر رکے نا ِسمرِنا اجۓ ۔۔

ਆਿਮਾ ਿਰਵੈ ਰਹੈ ਤਲਵ ਲਾਇ ॥

ا امت د َر َوے ر َہے لِؤ ال ئِے ۔۔
ਆਿਮਾ ਪਰਾਿਮਾ ਏਕੋ ਕਰੈ ॥

ا امت رپاامت اوکی رکَے ۔۔
ਅੰਿਰ ਕੀ ਿੁਤਬਧਾ ਅੰਿਤਰ ਮਰੈ ॥੧॥

ارتن یک ُددباھ ارتن م َ َرے ۔۔۱۔۔
ਗੁਰ ਪਰਸਾਿੀ ਪਾਇਆ ਜਾਇ ॥

ُگر رپسادی نانا اجۓ ۔۔

ਹਤਰ ਤਸਉ ਤਚਿੁ ਲਾਗੈ ਤਿਤਰ ਕਾਲੁ ਨ ਖਾਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ب
اھکۓ ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ہر سِیؤ ِجت ال َگے ھِر اکل ہن
ِ
ਸਤਚ ਤਸਮਤਰਐ ਹੋਵੈ ਪਰਗਾਸੁ ॥

س
وہوے رپاگس ۔۔
چس ِ مر پپے َ

ਿਾ ਿੇ ਤਬਤਖਆ ਮਤਹ ਰਹੈ ਉਿਾਸੁ ॥

نا ےت نِکھیا ہہم ر َہے اُداس ۔۔
ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਐਸੀ ਵਤਿਆਈ ॥

سیگؤر یک ایسی ودنایئ ۔۔

ਪੁਿਰ ਕਲਿਰ ਤਵਚੇ ਗਤਿ ਪਾਈ ॥੨॥

ُنتر کلتر وِےچ گپ نایئ ۔۔۲۔۔
ਐਸੀ ਸੇਵਕੁ ਸੇਵਾ ਕਰੈ ॥

ایسی ویسک ویسا رکَے ۔۔
ਤਜਸ ਕਾ ਜੀਉ ਤਿਸੁ ਆਗੈ ਧਰੈ ॥

سج اک جپؤ ئِس ا ےگ درھَے ۔۔
ਸਾਤਹਬ ਭਾਵੈ ਸੋ ਪਰਵਾਣੁ ॥

اصجِت اھبوے وس رپوان ۔۔
ਸੋ ਸੇਵਕੁ ਿਰਗਹ ਪਾਵੈ ਮਾਣੁ ॥੩॥

وس ویسک درہگ نا َوے امن ۔۔۳۔۔
ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਮੂਰਤਿ ਤਹਰਿੈ ਵਸਾਏ ॥

سیگؤر یک مُؤرت ہِر َدے وساےئ ۔۔
ਜੋ ਇਛੈ ਸੋਈ ਿਲੁ ਪਾਏ ॥

چ
وج ا ِ َھے وسیئ لھپ ناےئ ۔۔
ਸਾਚਾ ਸਾਤਹਬੁ ਤਕਰਪਾ ਕਰੈ ॥

سااچ اصجِت کِرنا رکَے ۔۔

ਸੋ ਸੇਵਕੁ ਜਮ ਿੇ ਕੈਸਾ ਿਰੈ ॥੪॥

کیسا د َرے ۔۔۴۔۔
وس ویسک مج ےت َ
ਭਨਤਿ ਨਾਨਕੁ ਕਰੇ ਵੀਚਾਰੁ ॥

تنھب نانک رکے وبچار ۔۔

ਸਾਚੀ ਬਾਣੀ ਤਸਉ ਧਰੇ ਤਪਆਰੁ ॥

سایچ ناین سِیؤ درھے ایپر ۔۔
ਿਾ ਕੋ ਪਾਵੈ ਮੋਖ ਿੁਆਰੁ ॥

نا وک نا َوے ومھک ُدوار ۔۔
ਜਪੁ ਿਪੁ ਸਭੁ ਇਹੁ ਸਬਿੁ ਹੈ ਸਾਰੁ ॥੫॥੨॥੪॥

ےہ سار ۔۔۵۔۔۲۔۔۴۔۔
جت پپ سیھ اوہی دبس َ
ਧਨਾਸਰੀ ਮਹਲਾ ੧ ॥

دانھرسی ہلحم ۱۔۔
ਜੀਉ ਿਪਿੁ ਹੈ ਬਾਰੋ ਬਾਰ ॥

چ ِیپؤ تپت ےہَ نارو نار ۔۔

ਿਤਪ ਿਤਪ ਖਪੈ ਬਹੁਿੁ ਬੇਕਾਰ ॥

ک
پپ پپ ھپے َ تہب ےباکر ۔۔
ਜੈ ਿਤਨ ਬਾਣੀ ਤਵਸਤਰ ਜਾਇ ॥

ےجَ نت ناین وِرس اجۓ ۔۔
ਤਜਉ ਪਕਾ ਰੋਗੀ ਤਵਲਲਾਇ ॥੧॥

ج ٔپؤ اکپ رویگ وِلال ئِے ۔۔۱۔۔
ਬਹੁਿਾ ਬੋਲਣੁ ਝਖਣੁ ਹੋਇ ॥

اتہب وبنل

چھ ھک

ں وہۓ ۔۔

ਤਵਣੁ ਬੋਲੇ ਜਾਣੈ ਸਭੁ ਸੋਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

وِن وبےل اج ئَے سیھ وسۓ ۔۔۱۔۔راہو۔۔

ਤਜਤਨ ਕਨ ਕੀਿੇ ਅਖੀ ਨਾਕੁ ॥

ِجں نک کیپے ایھک ناک ۔۔

ਤਜਤਨ ਤਜਹਵਾ ਤਿਿੀ ਬੋਲੇ ਿਾਿੁ ॥

ِجں چہؤا دِیت وبےل نات ۔۔

ਤਜਤਨ ਮਨੁ ਰਾਤਖਆ ਅਗਨੀ ਪਾਇ ॥

ِجں نم راایھک اینگ ناۓ ۔۔

ਵਾਜੈ ਪਵਣੁ ਆਖੈ ਸਭ ਜਾਇ ॥੨॥

وا َچے وپَن ا ےھک سیھ اجۓ ۔۔۲۔۔
ਜੇਿਾ ਮੋਹੁ ਪਰੀਤਿ ਸੁਆਿ ॥

چ َییا ومہ رپپپ سُؤاد ۔۔
ਸਭਾ ਕਾਲਖ ਿਾਗਾ ਿਾਗ ॥

اھبس اکھکل دااگ داگ ۔۔
ਿਾਗ ਿੋਸ ਮੁਤਹ ਚਤਲਆ ਲਾਇ ॥

داگ دوس مُؤہِ ایلچ ال ئِے ۔۔

ਿਰਗਹ ਬੈਸਣ ਨਾਹੀ ਜਾਇ ॥੩॥

نی
درہگ َ سں نایہ اجۓ ۔۔۳۔۔

ਕਰਤਮ ਤਮਲੈ ਆਖਣੁ ਿੇਰਾ ਨਾਉ ॥

رکم ملَ ِے ا نھک ریتا ناو ۔۔

ਤਜਿੁ ਲਤਗ ਿਰਣਾ ਹੋਰੁ ਨਹੀ ਥਾਉ ॥

ِجت گل رتنا وہر یہن اھتو ۔۔

ਜੇ ਕੋ ਿੂਬੈ ਤਿਤਰ ਹੋਵੈ ਸਾਰ ॥

ب
وہوے سار ۔۔
ےج وک ُدو ئَے ھِر َ
ਨਾਨਕ ਸਾਚਾ ਸਰਬ ਿਾਿਾਰ ॥੪॥੩॥੫॥

نانک سااچ رست دانار ۔۔۴۔۔۳۔۔۵۔۔
ਧਨਾਸਰੀ ਮਹਲਾ ੧ ॥

دانھرسی ہلحم ۱۔۔
ਚੋਰੁ ਸਲਾਹੇ ਚੀਿੁ ਨ ਭੀਜੈ ॥

ب
ھب
ج
وچر صالےح جپت ہن َے ۔۔
ਜੇ ਬਿੀ ਕਰੇ ਿਾ ਿਸੂ ਨ ਛੀਜੈ ॥

چ
ھب
ج
َے ۔۔
ےج دبی رکے نا ئسُؤ ہن
ਚੋਰ ਕੀ ਹਾਮਾ ਭਰੇ ਨ ਕੋਇ ॥

وچر یک احام رھبے ہن وکۓ ۔۔
ਚੋਰੁ ਕੀਆ ਚੰਗਾ ਤਕਉ ਹੋਇ ॥੧॥

وچر ایک اگنچ کپؤ وہۓ ۔۔۱۔۔

ਸੁਤਣ ਮਨ ਅੰਧੇ ਕੁਿੇ ਕੂਤੜਆਰ ॥

ُسں نم ادنےھ کُپے ُکؤرنار ۔۔

ਤਬਨੁ ਬੋਲੇ ਬੂਝੀਐ ਸਤਚਆਰ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

چ
س
ھی
پ
چ
پِں وبےل وب ے یار ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਚੋਰੁ ਸੁਆਤਲਉ ਚੋਰੁ ਤਸਆਣਾ ॥

وچر سُؤا ِویل وچر ِسیانا ۔۔

ਖੋਟੇ ਕਾ ਮੁਲੁ ਏਕੁ ਿੁਗਾਣਾ ॥

وھکےٹ اک م ُل انک ُداگنا ۔۔

ਜੇ ਸਾਤਥ ਰਖੀਐ ਿੀਜੈ ਰਲਾਇ ॥

ک
ےج ساھت ر ھیپے د بج َے رال ئِے ۔۔
ਜਾ ਪਰਖੀਐ ਖੋਟਾ ਹੋਇ ਜਾਇ ॥੨॥

ک
اج رپ ھی َپے وھکنا وہۓ اجۓ ۔۔۲۔۔
ਜੈਸਾ ਕਰੇ ਸੁ ਿੈਸਾ ਪਾਵੈ ॥

َچیسا رکے س َنیسا نا َوے ۔۔
ਆਤਪ ਬੀਤਜ ਆਪੇ ਹੀ ਖਾਵੈ ॥

اھکوے ۔۔
ا ت جیب ا ےپ یہ َ
ਜੇ ਵਤਿਆਈਆ ਆਪੇ ਖਾਇ ॥

اھکۓ ۔۔
ےج ودناایئ ا ےپ
ِ
ਜੇਹੀ ਸੁਰਤਿ ਿੇਹੈ ਰਾਤਹ ਜਾਇ ॥੩॥

یہیج ُسرت پب َہے راہِ اجۓ ۔۔۳۔۔
ਜੇ ਸਉ ਕੂੜੀਆ ਕੂੜੁ ਕਬਾੜੁ ॥

ےج ُکؤرنا ُکؤر ابکر ۔۔
ਭਾਵੈ ਸਭੁ ਆਖਉ ਸੰਸਾਰੁ ॥

ک
اھبوے سیھ ا ھؤ اسنسر ۔۔
ਿੁਧੁ ਭਾਵੈ ਅਧੀ ਪਰਵਾਣੁ ॥

ُندھ اھبوے ادیھ رپوان ۔۔

ਨਾਨਕ ਜਾਣੈ ਜਾਣੁ ਸੁਜਾਣੁ ॥੪॥੪॥੬॥

نانک اج ئَے اجن سُچان ۔۔۴۔۔۴۔۔۶۔۔
ਧਨਾਸਰੀ ਮਹਲਾ ੧ ॥

دانھرسی ہلحم ۱۔۔
ਕਾਇਆ ਕਾਗਿੁ ਮਨੁ ਪਰਵਾਣਾ ॥

اکنا اکدگ نم رپوانا ۔۔
ਤਸਰ ਕੇ ਲੇਖ ਨ ਪੜੈ ਇਆਣਾ ॥

سِر ےک ل َیکھ ہن ڑپَے انانا ۔۔
ਿਰਗਹ ਘੜੀਅਤਹ ਿੀਨੇ ਲੇਖ ॥

درہگ ڑھگپبہہ ےنیت ھکیل ۔۔
ਖੋਟਾ ਕਾਤਮ ਨ ਆਵੈ ਵੇਖੁ ॥੧॥

ے وھکی ۔۔۱۔۔
وھکنا اکم ہن ا و َ
ਨਾਨਕ ਜੇ ਤਵਤਚ ਰੁਪਾ ਹੋਇ ॥

نانک ےج وِچ ُرنا وہۓ ۔۔
ਖਰਾ ਖਰਾ ਆਖੈ ਸਭੁ ਕੋਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

رھکا رھکا ا ےھک سیھ وکۓ ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਕਾਿੀ ਕੂੜੁ ਬੋਤਲ ਮਲੁ ਖਾਇ ॥

اھکۓ ۔۔
اکدی ُکؤر وبل لم
ِ
ਬਰਾਹਮਣੁ ਨਾਵੈ ਜੀਆ ਘਾਇ ॥

پرانمہ نا َوے ایج اھگۓ ۔۔

ਜੋਗੀ ਜੁਗਤਿ ਨ ਜਾਣੈ ਅੰਧੁ ॥

وجیگ تگج ہن اج ئَے ادنھ ۔۔
ਿੀਨੇ ਓਜਾੜੇ ਕਾ ਬੰਧੁ ॥੨॥

ےنیت اواجرے اک دنبھ ۔۔۲۔۔
ਸੋ ਜੋਗੀ ਜੋ ਜੁਗਤਿ ਪਛਾਣੈ ॥

وس وجیگ وج ُچگت اھچپ ئَے ۔۔
ਗੁਰ ਪਰਸਾਿੀ ਏਕੋ ਜਾਣੈ ॥

ُگر رپسادی اوکی اج ئَے ۔۔

ਕਾਜੀ ਸੋ ਜੋ ਉਲਟੀ ਕਰੈ ॥

اقیج وس وج اُیٹل رکَے ۔۔
ਗੁਰ ਪਰਸਾਿੀ ਜੀਵਿੁ ਮਰੈ ॥

ُگر رپسادی ویجَت م َ َرے ۔۔

ਸੋ ਬਰਾਹਮਣੁ ਜੋ ਬਰਹਮੁ ਬੀਚਾਰੈ ॥

اچیبرے ۔۔
وس پرانمہ وج پرمہ َ
ਆਤਪ ਿਰੈ ਸਗਲੇ ਕੁਲ ਿਾਰੈ ॥੩॥

ا ت رتَے ےلگس ُکل نا َرے ۔۔۳۔۔
ਿਾਨਸਬੰਿੁ ਸੋਈ ਤਿਤਲ ਧੋਵੈ ॥

وھوے ۔۔
دائسیید وسیئ دِل د َ
ਮੁਸਲਮਾਣੁ ਸੋਈ ਮਲੁ ਖੋਵੈ ॥

م
وھکوے ۔۔
ُسلمان وسیئ لم َ

ਪਤੜਆ ਬੂਝੈ ਸੋ ਪਰਵਾਣੁ ॥

چ
ڑپنا وب َھے وس رپوان ۔۔

ਤਜਸੁ ਤਸਤਰ ਿਰਗਹ ਕਾ ਨੀਸਾਣੁ ॥੪॥੫॥੭॥

سج سِر درہگ اک اسینن ۔۔۴۔۔۵۔۔۷۔۔
ਧਨਾਸਰੀ ਮਹਲਾ ੧ ਘਰੁ ੩

دانھرسی ہلحم  ۱رھگ ۳
ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪਰਸਾਤਿ ॥

اِک اواکنر سیگؤر رپساد ۔۔
ਕਾਲੁ ਨਾਹੀ ਜੋਗੁ ਨਾਹੀ ਨਾਹੀ ਸਿ ਕਾ ਢਬੁ ॥

اکل نایہ وجگ نایہ نایہ ست اک دھت ۔۔
ਥਾਨਸਟ ਜਗ ਭਤਰਸਟ ਹੋਏ ਿੂਬਿਾ ਇਵ ਜਗੁ ॥੧॥

رھبست وہےئ ُدواتب ا َو چگ ۔۔۱۔۔
اھتٹسن چگ ِ
ਕਲ ਮਤਹ ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਸਾਰੁ ॥

لک ہہم رام نام سار ۔۔
ਅਖੀ ਿ ਮੀਟਤਹ ਨਾਕ ਪਕੜਤਹ ਿਗਣ ਕਉ ਸੰਸਾਰੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ب
ھ
گ
ک
ایھک ت میبہہ ناک ڑکپہِ ں ؤ اسنسر ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਆਂਟ ਸੇਿੀ ਨਾਕੁ ਪਕੜਤਹ ਸੂਝਿੇ ਤਿਤਨ ਲੋਅ ॥

ا پپ یتیس ناک ڑکپہِ سُؤےتھج پِں ولء ۔۔

ਮਗਰ ਪਾਛੈ ਕਛੁ ਨ ਸੂਝੈ ਏਹੁ ਪਿਮੁ ਅਲੋਅ ॥੨॥

چ
رگم نا َھے ھچک ہن سُؤےھج اوہی ندم اولۓ ۔۔۲۔۔

ਖਿਰੀਆ ਿ ਧਰਮੁ ਛੋਤਿਆ ਮਲੇਛ ਭਾਤਖਆ ਗਹੀ ॥

ک
م َلب
چ
ھ
ت
ِرنا ت درھم وھچدنا ھ اھبایھک یہگ ۔۔

ਤਸਰਸਤਟ ਸਭ ਇਕ ਵਰਨ ਹੋਈ ਧਰਮ ਕੀ ਗਤਿ ਰਹੀ ॥੩॥

رسِست سیھ اِک ورن وہیئ درھم یک گپ ریہ ۔۔۳۔۔
ਅਸਟ ਸਾਜ ਸਾਤਜ ਪੁਰਾਣ ਸੋਧਤਹ ਕਰਤਹ ਬੇਿ ਅਤਭਆਸੁ ॥

است ساچ ساچ ُپران وسدھ ِہ رکہِ دیب اایھبس ۔۔

ਤਬਨੁ ਨਾਮ ਹਤਰ ਕੇ ਮੁਕਤਿ ਨਾਹੀ ਕਹੈ ਨਾਨਕੁ ਿਾਸੁ ॥੪॥੧॥੬॥੮॥

پِں نام ہر ےک مُکت نایہ ےہکَ نانک داس ۔۔۴۔۔۱۔۔۶۔۔۸۔۔
ਧਨਾਸਰੀ ਮਹਲਾ ੧ ਆਰਿੀ

دانھرسی ہلحم  ۱ا ریت
ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪਰਸਾਤਿ ॥

اِک اواکنر سیگؤر رپساد ۔۔
ਗਗਨ ਮੈ ਥਾਲੁ ਰਤਵ ਚੰਿੁ ਿੀਪਕ ਬਨੇ ਿਾਤਰਕਾ ਮੰਿਲ ਜਨਕ ਮੋਿੀ ॥

نگگ م َے اھتل َروِ دنچ دپیک ےنب نارِاک ڈنمل جیک ومیت ۔۔

ਧੂਪੁ ਮਲਆਨਲੋ ਪਵਣੁ ਚਵਰੋ ਕਰੇ ਸਗਲ ਬਨਰਾਇ ਿੂਲੰਿ ਜੋਿੀ ॥੧॥

ب
دھُؤت ایلمولن وپَن َجؤرو رکے لگس رنبا ِئے ُھؤلپت وجیت ۔۔۱۔۔
ਕੈਸੀ ਆਰਿੀ ਹੋਇ ਭਵ ਖੰਿਨਾ ਿੇਰੀ ਆਰਿੀ ॥

ب
َ
کیسی ا ریت وہۓ َھؤ ڈنھکنا ریتی ا ریت ۔۔
ਅਨਹਿਾ ਸਬਿ ਵਾਜੰਿ ਭੇਰੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ااتہن دبس واجپت ریھبی ۔۔۱۔۔راہو۔۔

ਸਹਸ ਿਵ ਨੈਨ ਨਨ ਨੈਨ ਹੈ ਿੋਤਹ ਕਉ ਸਹਸ ਮੂਰਤਿ ਨਨਾ ਏਕ ਿੋਹੀ ॥

ےہ وتہِ کؤ سہس مُؤرت انن انک وتیہ ۔۔
سہس َئؤ نَیں نن نَیں َ
ਸਹਸ ਪਿ ਤਬਮਲ ਨਨ ਏਕ ਪਿ ਗੰਧ ਤਬਨੁ ਸਹਸ ਿਵ ਗੰਧ ਇਵ ਚਲਿ ਮੋਹੀ ॥੨॥

ب
سہس ند ِمل نن انک ند دنگھ پِں سہس َئؤ دنگھ اِو تلچ ومیہ ۔۔۲۔۔
ਸਭ ਮਤਹ ਜੋਤਿ ਜੋਤਿ ਹੈ ਸੋਇ ॥

سیھ ہہم وجت وجت ےہَ وسۓ ۔۔
ਤਿਸ ਕੈ ਚਾਨਤਣ ਸਭ ਮਤਹ ਚਾਨਣੁ ਹੋਇ ॥

ئِس ےکَ اچنن سیھ ہہم اچنن وہۓ ۔۔
ਗੁਰ ਸਾਖੀ ਜੋਤਿ ਪਰਗਟੁ ਹੋਇ ॥

ُگر سایھک وجت رپگپ وہۓ ۔۔
ਜੋ ਤਿਸੁ ਭਾਵੈ ਸੁ ਆਰਿੀ ਹੋਇ ॥੩॥

وج ئِس اھبوے وس ا ریت وہۓ ۔۔۳۔۔
ਹਤਰ ਚਰਣ ਕਮਲ ਮਕਰੰਿ ਲੋਤਭਿ ਮਨੋ ਅਨਤਿਨੋ ਮੋਤਹ ਆਹੀ ਤਪਆਸਾ ॥

ہر رچن لمک رکمدن ولبھت ونم ان ِدون ومہِ ا یہ ایپسا ۔۔

ਤਿਪਾ ਜਲੁ ਿੇਤਹ ਨਾਨਕ ਸਾਤਰੰਗ ਕਉ ਹੋਇ ਜਾ ਿੇ ਿੇਰੈ ਨਾਤਮ ਵਾਸਾ ॥੪॥੧॥੭॥੯॥

کِرنا لج دہہی نانک سا ِرنگ کؤ وہۓ اج ےت ریتَے نام واسا ۔۔۴۔۔۱۔۔۷۔۔۹۔۔
ੇਧਨਾਸਰੀ ਮਹਲਾ ੩ ਘਰੁ ੨ ਚਉਪਿ

دانھرسی ہلحم  ۳رھگ  ۲جؤندے
ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪਰਸਾਤਿ ॥

اِک اواکنر سیگؤر رپساد ۔۔

ਇਹੁ ਧਨੁ ਅਖੁਟੁ ਨ ਤਨਖੁਟੈ ਨ ਜਾਇ ॥

نک
اوہی دنھ ا ُکھت ہن ِ ُھپے ہن اجۓ ۔۔
ਪੂਰੈ ਸਤਿਗੁਤਰ ਿੀਆ ਤਿਖਾਇ ॥

ئُؤ َرے سیگؤر دِنا دِاھکےئ ۔۔

ਅਪੁਨੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕਉ ਸਿ ਬਤਲ ਜਾਈ ॥

اےنپ سیگؤر کؤ دص نل اجیئ ۔۔

ਗੁਰ ਤਕਰਪਾ ਿੇ ਹਤਰ ਮੰਤਨ ਵਸਾਈ ॥੧॥

نم وسایئ ۔۔۱۔۔
ُگر کِرنا ےت ہر ّ

ਸੇ ਧਨਵੰਿ ਹਤਰ ਨਾਤਮ ਤਲਵ ਲਾਇ ॥

ےس دھپؤپپ ہر نام لِؤ ال ئِے ۔۔

ਗੁਤਰ ਪੂਰੈ ਹਤਰ ਧਨੁ ਪਰਗਾਤਸਆ ਹਤਰ ਤਕਰਪਾ ਿੇ ਵਸੈ ਮਤਨ ਆਇ ॥ ਰਹਾਉ ॥

ُگر ئُؤ َرے ہر دنھ رپاگایس ہر کِرنا ےت و سَے نم ا ۓ ۔۔راہو۔۔
ਅਵਗੁਣ ਕਾਤਟ ਗੁਣ ਤਰਿੈ ਸਮਾਇ ॥

اونگ اکت ُگں ر َِدے امسۓ ۔۔
ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਕੈ ਸਹਤਜ ਸੁਭਾਇ ॥

سہ
ےک ج ُسبھاےئِ ۔۔
ئُؤرے ُگر َ
ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਕੀ ਸਾਚੀ ਬਾਣੀ ॥

ئُؤرے ُگر یک سایچ ناین ۔۔
ਸੁਖ ਮਨ ਅੰਿਤਰ ਸਹਤਜ ਸਮਾਣੀ ॥੨॥

سہ
ُسکھ نم ارتن ج امسین ۔۔۲۔۔

ਏਕੁ ਅਚਰਜੁ ਜਨ ਿੇਖਹੁ ਭਾਈ ॥

ک
انک ارچچ نج دن ھہؤ اھبیئ ۔۔

ਿੁਤਬਧਾ ਮਾਤਰ ਹਤਰ ਮੰਤਨ ਵਸਾਈ ॥

ُددباھ امر ہر نمّ وسایئ ۔۔
ਨਾਮੁ ਅਮੋਲਕੁ ਨ ਪਾਇਆ ਜਾਇ ॥

نام اومکل ہن نانا اجۓ ۔۔
ਗੁਰ ਪਰਸਾਤਿ ਵਸੈ ਮਤਨ ਆਇ ॥੩॥

ُگر رپساد و سَے نم ا ۓ ۔۔۳۔۔
ਸਭ ਮਤਹ ਵਸੈ ਪਰਭੁ ਏਕੋ ਸੋਇ ॥

سیھ ہہم و سَے رپَھب اوکی وسۓ ۔۔
ਗੁਰਮਿੀ ਘਤਟ ਪਰਗਟੁ ਹੋਇ ॥

ُگریتم ٹھگ رپگپ وہۓ ۔۔

ਸਹਜੇ ਤਜਤਨ ਪਰਭੁ ਜਾਤਣ ਪਛਾਤਣਆ ॥

س
ہجے ِجں رپَھب اجن اھچپاین ۔۔

ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਤਮਲੈ ਮਨੁ ਮਾਤਨਆ ॥੪॥੧॥

نانک نام ملَ ِے نم اماین ۔۔۴۔۔۱۔۔
ਧਨਾਸਰੀ ਮਹਲਾ ੩ ॥

دانھرسی ہلحم ۳۔۔
ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਧਨੁ ਤਨਰਮਲੁ ਅਤਿ ਅਪਾਰਾ ॥

ہر نام دنھ پِرلم ات انارا ۔۔

ਗੁਰ ਕੈ ਸਬਤਿ ਭਰੇ ਭੰਿਾਰਾ ॥

ُگر ےکَ دبس رھبے ڈنھبارا ۔۔
ਨਾਮ ਧਨ ਤਬਨੁ ਹੋਰ ਸਭ ਤਬਖੁ ਜਾਣੁ ॥

نام دنھ پِں وہر سیھ نِکھ اجن ۔۔
ਮਾਇਆ ਮੋਤਹ ਜਲੈ ਅਤਭਮਾਨੁ ॥੧॥

ب
امنا ومہِ چلَے ا ھبمان ۔۔۱۔۔

ਗੁਰਮੁਤਖ ਹਤਰ ਰਸੁ ਚਾਖੈ ਕੋਇ ॥

ک
ُگرمُکھ ہر رس اچ َھے وکۓ ۔۔

ਤਿਸੁ ਸਿਾ ਅਨੰਿੁ ਹੋਵੈ ਤਿਨੁ ਰਾਿੀ ਪੂਰੈ ਭਾਤਗ ਪਰਾਪਤਿ ਹੋਇ ॥ ਰਹਾਉ ॥

ئ
وہوے دِن رایت ئُؤ َرے اھبگ رپاپپ وہۓ ۔۔راہو۔۔
ِس دسا ادنن َ
ਸਬਿੁ ਿੀਪਕੁ ਵਰਿੈ ਤਿਹੁ ਲੋਇ ॥

دبس دپیک ور ئَے بِہ ُؤ ولےئ ۔۔
ਜੋ ਚਾਖੈ ਸੋ ਤਨਰਮਲੁ ਹੋਇ ॥

ک
وج اچ َھے وس پِرلم وہۓ ۔۔
ਤਨਰਮਲ ਨਾਤਮ ਹਉਮੈ ਮਲੁ ਧੋਇ ॥

پِرلم نام ہؤ م َے لم دوھےئ ۔۔
ਸਾਚੀ ਭਗਤਿ ਸਿਾ ਸੁਖੁ ਹੋਇ ॥੨॥

سایچ تگھب دسا ُسکھ وہۓ ۔۔۲۔۔
ਤਜਤਨ ਹਤਰ ਰਸੁ ਚਾਤਖਆ ਸੋ ਹਤਰ ਜਨੁ ਲੋਗੁ ॥

ِجں ہر رس اچایھک وس ہر نج ولگ ۔۔

ਤਿਸੁ ਸਿਾ ਹਰਖੁ ਨਾਹੀ ਕਿੇ ਸੋਗੁ ॥

ئِس دسا ہرھک نایہ دکے وسگ ۔۔
ਆਤਪ ਮੁਕਿੁ ਅਵਰਾ ਮੁਕਿੁ ਕਰਾਵੈ ॥

ا ت مُکت اورا مُکت رکا َوے ۔۔
ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਜਪੈ ਹਤਰ ਿੇ ਸੁਖੁ ਪਾਵੈ ॥੩॥

ہر نام جپَے ہر ےت ُسکھ نا َوے ۔۔۳۔۔
ਤਬਨੁ ਸਤਿਗੁਰ ਸਭ ਮੁਈ ਤਬਲਲਾਇ ॥

پِں سیگؤر سیھ مُبی نِلال ئِے ۔۔

ਅਨਤਿਨੁ ਿਾਝਤਹ ਸਾਤਿ ਨ ਪਾਇ ॥

ادنِن داچھ ِہ سات ہن ناۓ ۔۔

ਸਤਿਗੁਰੁ ਤਮਲੈ ਸਭੁ ਤਿਰਸਨ ਬੁਝਾਏ ॥

ب
سیگؤر ملَ ِے سیھ رتِنس ُجھاےئ ۔۔

ਨਾਨਕ ਨਾਤਮ ਸਾਂਤਿ ਸੁਖੁ ਪਾਏ ॥੪॥੨॥

نانک نام ساپپ ُسکھ ناےئ ۔۔۴۔۔۲۔۔
ਧਨਾਸਰੀ ਮਹਲਾ ੩ ॥

دانھرسی ہلحم ۳۔۔
ਸਿਾ ਧਨੁ ਅੰਿਤਰ ਨਾਮੁ ਸਮਾਲੇ ॥

دسا دنھ ارتن نام امسےل ۔۔
ਜੀਅ ਜੰਿ ਤਜਨਤਹ ਪਰਤਿਪਾਲੇ ॥

یج جپت جبہہ رپَپ ِیاےل ۔۔

ਮੁਕਤਿ ਪਿਾਰਥੁ ਤਿਨ ਕਉ ਪਾਏ ॥

مُکت ندارھت پِں کؤ ناےئ ۔۔

ਹਤਰ ਕੈ ਨਾਤਮ ਰਿੇ ਤਲਵ ਲਾਏ ॥੧॥

ہر ےکَ نام رےت لِؤ الےئ ۔۔۱۔۔
ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਿੇ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਧਨੁ ਪਾਵੈ ॥

ُگر ویسا ےت ہر نام دنھ نا َوے ۔۔
ਅੰਿਤਰ ਪਰਗਾਸੁ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਤਧਆਵੈ ॥ ਰਹਾਉ ॥

ایھوے ۔۔راہو۔۔
ارتن رپاگس ہر نام د َ
ਇਹੁ ਹਤਰ ਰੰਗੁ ਗੂੜਾ ਧਨ ਤਪਰ ਹੋਇ ॥

اوہی ہر رنگ ُگؤرا دنھ پِر وہۓ ۔۔
ਸਾਂਤਿ ਸੀਗਾਰੁ ਰਾਵੇ ਪਰਭੁ ਸੋਇ ॥

ساپپ اگیسر راوے رپَھب وسۓ ۔۔
ਹਉਮੈ ਤਵਤਚ ਪਰਭੁ ਕੋਇ ਨ ਪਾਏ ॥

ہؤ م َے وِچ رپَھب وکۓ ہن ناےئ ۔۔
ਮੂਲਹੁ ਭੁਲਾ ਜਨਮੁ ਗਵਾਏ ॥੨॥

ب
مُؤہہل ھُال منج وگاےئ ۔۔۲۔۔

ਗੁਰ ਿੇ ਸਾਤਿ ਸਹਜ ਸੁਖੁ ਬਾਣੀ ॥

سہ
س
ک
ُ
ُگر ےت سات ج ھ ناین ۔۔
ਸੇਵਾ ਸਾਚੀ ਨਾਤਮ ਸਮਾਣੀ ॥

ویسا سایچ نام امسین ۔۔

ਸਬਤਿ ਤਮਲੈ ਪਰੀਿਮੁ ਸਿਾ ਤਧਆਏ ॥

دبس ملَ ِے رپمتی دسا دایھےئ ۔۔

ਸਾਚ ਨਾਤਮ ਵਤਿਆਈ ਪਾਏ ॥੩॥

ساچ نام ودنایئ ناےئ ۔۔۳۔۔
ਆਪੇ ਕਰਿਾ ਜੁਤਗ ਜੁਤਗ ਸੋਇ ॥

ا ےپ رکنا ُچگ ُچگ وسۓ ۔۔
ਨਿਤਰ ਕਰੇ ਮੇਲਾਵਾ ਹੋਇ ॥

دنر رکے میالوا وہۓ ۔۔

ਗੁਰਬਾਣੀ ਿੇ ਹਤਰ ਮੰਤਨ ਵਸਾਏ ॥

نم وساےئ ۔۔
ُگرناین ےت ہر ّ

ਨਾਨਕ ਸਾਤਚ ਰਿੇ ਪਰਤਭ ਆਤਪ ਤਮਲਾਏ ॥੪॥੩॥

نانک ساچ رےت رپَھب ا ت مِالےئ ۔۔۴۔۔۳۔۔
ਧਨਾਸਰੀ ਮਹਲਾ ੩ ਿੀਜਾ ॥

دانھرسی ہلحم  ۳اجیت ۔۔
ਜਗੁ ਮੈਲਾ ਮੈਲੋ ਹੋਇ ਜਾਇ ॥

چگ مَیال مَیلؤ وہۓ اجۓ ۔۔
ਆਵੈ ਜਾਇ ਿੂਜੈ ਲੋਭਾਇ ॥

ے اجۓ ُدو َچے ولاھبےئ ۔۔
او َ
ਿੂਜੈ ਭਾਇ ਸਭ ਪਰਜ ਤਵਗੋਈ ॥

ُدو َچے اھبےئ سیھ رپچ وِوگیئ ۔۔

ਮਨਮੁਤਖ ਚੋਟਾ ਖਾਇ ਅਪੁਨੀ ਪਤਿ ਖੋਈ ॥੧॥

مب
م
ک
پ
ُ
اھکۓ اینپ پ وھکیئ ۔۔۱۔۔
ھ وچنا
ِ
ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਿੇ ਜਨੁ ਤਨਰਮਲੁ ਹੋਇ ॥

ُگر ویسا ےت نج پِرلم وہۓ ۔۔
ਅੰਿਤਰ ਨਾਮੁ ਵਸੈ ਪਤਿ ਊਿਮ ਹੋਇ ॥ ਰਹਾਉ ॥

ارتن نام و سَے پپ اُومت وہۓ ۔۔راہو۔۔
ਗੁਰਮੁਤਖ ਉਬਰੇ ਹਤਰ ਸਰਣਾਈ ॥

ُگرمُکھ اُپرے ہر رسنایئ ۔۔

ਰਾਮ ਨਾਤਮ ਰਾਿੇ ਭਗਤਿ ਤਿਰੜਾਈ ॥

رام نام راےت تگھب درِرایئ ۔۔
ਭਗਤਿ ਕਰੇ ਜਨੁ ਵਤਿਆਈ ਪਾਏ ॥

تگھب رکے نج ودنایئ ناےئ ۔۔
ਸਾਤਚ ਰਿੇ ਸੁਖ ਸਹਤਜ ਸਮਾਏ ॥੨॥

سہ
ساچ رےت ُسکھ ج امسےئ ۔۔۲۔۔

ਸਾਚੇ ਕਾ ਗਾਹਕੁ ਤਵਰਲਾ ਕੋ ਜਾਣੁ ॥

ساےچ اک اگکہ وِرال وک اجن ۔۔
ਗੁਰ ਕੈ ਸਬਤਿ ਆਪੁ ਪਛਾਣੁ ॥

ُگر ےکَ دبس ا ت اھچپن ۔۔

ਸਾਚੀ ਰਾਤਸ ਸਾਚਾ ਵਾਪਾਰੁ ॥

سایچ راس سااچ وانار ۔۔

ਸੋ ਧੰਨੁ ਪੁਰਖੁ ਤਜਸੁ ਨਾਤਮ ਤਪਆਰੁ ॥੩॥

وس دنھّ ُپرھک ِجس نام ایپر ۔۔۳۔۔
ਤਿਤਨ ਪਰਤਭ ਸਾਚੈ ਇਤਕ ਸਤਚ ਲਾਏ ॥

پِں رپَھب سا َچے اِک چس الےئ ۔۔
ਊਿਮ ਬਾਣੀ ਸਬਿੁ ਸੁਣਾਏ ॥

اُومت ناین دبس ُسیاےئ ۔۔
ਪਰਭ ਸਾਚੇ ਕੀ ਸਾਚੀ ਕਾਰ ॥

رپَھب ساےچ یک سایچ اکر ۔۔
ਨਾਨਕ ਨਾਤਮ ਸਵਾਰਣਹਾਰ ॥੪॥੪॥

نانک نام وساراہنر ۔۔۴۔۔۴۔۔
ਧਨਾਸਰੀ ਮਹਲਾ ੩ ॥

دانھرسی ہلحم ۳۔۔
ਜੋ ਹਤਰ ਸੇਵਤਹ ਤਿਨ ਬਤਲ ਜਾਉ ॥

وج ہر ویسہِ پِں نل اجو ۔۔

ਤਿਨ ਤਹਰਿੈ ਸਾਚੁ ਸਚਾ ਮੁਤਖ ਨਾਉ ॥

پِں ہِر َدے ساچ اچس مُکھ ناو ۔۔

ਸਾਚੋ ਸਾਚੁ ਸਮਾਤਲਹੁ ਿੁਖੁ ਜਾਇ ॥

ساوچ ساچ امسلِہہ ُدھک اجۓ ۔۔
ਸਾਚੈ ਸਬਤਿ ਵਸੈ ਮਤਨ ਆਇ ॥੧॥

سا َچے دبس و سَے نم ا ۓ ۔۔۱۔۔

ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੁਤਣ ਮੈਲੁ ਗਵਾਏ ॥

ُگرناین ُسں مَیل وگاےئ ۔۔

ਸਹਜੇ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਮੰਤਨ ਵਸਾਏ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

س
ہجے ہر نام نمّ وساےئ ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਕੂੜੁ ਕੁਸਿੁ ਤਿਰਸਨਾ ਅਗਤਨ ਬੁਝਾਏ ॥

ب
ُکؤر ُکست رتِانس انگ ُجھاےئ ۔۔

ਅੰਿਤਰ ਸਾਂਤਿ ਸਹਤਜ ਸੁਖੁ ਪਾਏ ॥

سہ
ارتن ساپپ ج ُسکھ ناےئ ۔۔

ਗੁਰ ਕੈ ਭਾਣੈ ਚਲੈ ਿਾ ਆਪੁ ਜਾਇ ॥

ُگر ےکَ اھب ئَے چلَے نا ا ت اجۓ ۔۔
ਸਾਚੁ ਮਹਲੁ ਪਾਏ ਹਤਰ ਗੁਣ ਗਾਇ ॥੨॥

ساچ لحم ناےئ ہر ُگں اگۓ ۔۔۲۔۔
ਨ ਸਬਿੁ ਬੂਝੈ ਨ ਜਾਣੈ ਬਾਣੀ ॥

چ
ہن دبس وب َھے ہن اج ئَے ناین ۔۔
ਮਨਮੁਤਖ ਅੰਧੇ ਿੁਤਖ ਤਵਹਾਣੀ ॥

مب
مُکھ ادنےھ ُدھک وِاہین ۔۔

ਸਤਿਗੁਰੁ ਭੇਟੇ ਿਾ ਸੁਖੁ ਪਾਏ ॥

سیگ ب
س
ک
ھی
پ
ُ
ؤر ے نا ھ ناےئ ۔۔

ਹਉਮੈ ਤਵਚਹੁ ਿਾਤਕ ਰਹਾਏ ॥੩॥

ہؤ م َے وِچہؤہ اھٹک راہےئ ۔۔۳۔۔

ਤਕਸ ਨੋ ਕਹੀਐ ਿਾਿਾ ਇਕੁ ਸੋਇ ॥

کِس ون کہ ٔپے َ دانا اِک وسۓ ۔۔

ਤਕਰਪਾ ਕਰੇ ਸਬਤਿ ਤਮਲਾਵਾ ਹੋਇ ॥

کِرنا رکے دبس مِالوا وہۓ ۔۔

ਤਮਤਲ ਪਰੀਿਮ ਸਾਚੇ ਗੁਣ ਗਾਵਾ ॥

مِل رپمتی ساےچ ُگں اگوا ۔۔

ਨਾਨਕ ਸਾਚੇ ਸਾਚਾ ਭਾਵਾ ॥੪॥੫॥

نانک ساےچ سااچ اھبوا ۔۔۴۔۔۵۔۔
ਧਨਾਸਰੀ ਮਹਲਾ ੩ ॥

دانھرسی ہلحم ۳۔۔
ਮਨੁ ਮਰੈ ਧਾਿੁ ਮਤਰ ਜਾਇ ॥

نم م َ َرے داھت رم اجۓ ۔۔
ਤਬਨੁ ਮਨ ਮੂਏ ਕੈਸੇ ਹਤਰ ਪਾਇ ॥

پِں نم مُؤےئ َ
کیسے ہر ناۓ ۔۔
ਇਹੁ ਮਨੁ ਮਰੈ ਿਾਰੂ ਜਾਣੈ ਕੋਇ ॥

اوہی نم م َ َرے دا ُرو اج ئَے وکۓ ۔۔
ਮਨੁ ਸਬਤਿ ਮਰੈ ਬੂਝੈ ਜਨੁ ਸੋਇ ॥੧॥

چ
نم دبس م َ َرے وب َھے نج وسۓ ۔۔۱۔۔
ਤਜਸ ਨੋ ਬਖਸੇ ਹਤਰ ਿੇ ਵਤਿਆਈ ॥

نک
ِجس ون ھسے ہر دے ودنایئ ۔۔

ਗੁਰ ਪਰਸਾਤਿ ਵਸੈ ਮਤਨ ਆਈ ॥ ਰਹਾਉ ॥

ُگر رپساد و سَے نم ا یئ ۔۔راہو۔۔
ਗੁਰਮੁਤਖ ਕਰਣੀ ਕਾਰ ਕਮਾਵੈ ॥

امکوے ۔۔
ُگرمُکھ رکین اکر َ

ਿਾ ਇਸੁ ਮਨ ਕੀ ਸੋਝੀ ਪਾਵੈ ॥

نا اس نم یک وسیھج نا َوے ۔۔
ਮਨੁ ਮੈ ਮਿੁ ਮੈਗਲ ਤਮਕਿਾਰਾ ॥

نم م َے مت مَپگل مِکدارا ۔۔

ਗੁਰੁ ਅੰਕਸੁ ਮਾਤਰ ਜੀਵਾਲਣਹਾਰਾ ॥੨॥

ُگر اسکن امر ویجااہنلرا ۔۔۲۔۔
ਮਨੁ ਅਸਾਧੁ ਸਾਧੈ ਜਨੁ ਕੋਈ ॥

نم اسادھ سا َدےھ نج وکیئ ۔۔
ਅਚਰੁ ਚਰੈ ਿਾ ਤਨਰਮਲੁ ਹੋਈ ॥

ارچ رچَے نا پِرلم وہیئ ۔۔

ਗੁਰਮੁਤਖ ਇਹੁ ਮਨੁ ਲਇਆ ਸਵਾਤਰ ॥

ُگرمُکھ اوہی نم لییا وسار ۔۔

ਹਉਮੈ ਤਵਚਹੁ ਿਜੈ ਤਵਕਾਰ ॥੩॥

ہؤ م َے وِچہؤہ بج َے وِاکر ۔۔۳۔۔

ਜੋ ਧੁਤਰ ਰਤਖਅਨੁ ਮੇਤਲ ਤਮਲਾਇ ॥

ک
ھی
ئ
وج د ُھر ر ں لیم مِال ِے ۔۔

ਕਿੇ ਨ ਤਵਛੁੜਤਹ ਸਬਤਿ ਸਮਾਇ ॥

دکے ہن وِڑھچہِ دبس امسۓ ۔۔
ਆਪਣੀ ਕਲਾ ਆਪੇ ਪਰਭੁ ਜਾਣੈ ॥

ا ینپ کال ا ےپ رپَھب اج ئَے ۔۔

ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਤਖ ਨਾਮੁ ਪਛਾਣੈ ॥੪॥੬॥

نانک ُگرمُکھ نام اھچپ ئَے ۔۔۴۔۔۶۔۔
ਧਨਾਸਰੀ ਮਹਲਾ ੩ ॥

دانھرسی ہلحم ۳۔۔
ਕਾਚਾ ਧਨੁ ਸੰਚਤਹ ਮੂਰਖ ਗਾਵਾਰ ॥

اکاچ دنھ سبجہ ِہ مُؤرھک اگوار ۔۔
ਮਨਮੁਖ ਭੂਲੇ ਅੰਧ ਗਾਵਾਰ ॥

مب ب
مُکھ ُھؤےل ادنھ اگوار ۔۔
ਤਬਤਖਆ ਕੈ ਧਤਨ ਸਿਾ ਿੁਖੁ ਹੋਇ ॥

ےک دنھ دسا ُدھک وہۓ ۔۔
نِکھیا َ
ਨਾ ਸਾਤਥ ਜਾਇ ਨ ਪਰਾਪਤਿ ਹੋਇ ॥੧॥

ہن ساھت اجۓ ہن رپاپپ وہۓ ۔۔۱۔۔
ਸਾਚਾ ਧਨੁ ਗੁਰਮਿੀ ਪਾਏ ॥

سااچ دنھ ُگریتم ناےئ ۔۔
ਕਾਚਾ ਧਨੁ ਿੁਤਨ ਆਵੈ ਜਾਏ ॥ ਰਹਾਉ ॥

اکاچ دنھ ب ُھ
ے اجےئ ۔۔راہو۔۔
و
ا
ں
َ

ਮਨਮੁਤਖ ਭੂਲੇ ਸਤਭ ਮਰਤਹ ਗਵਾਰ ॥

مبمُک ب
سی
ھ
ُ
ِ
ھ ؤےل ھ رمہ وگار ۔۔

ਭਵਜਤਲ ਿੂਬੇ ਨ ਉਰਵਾਤਰ ਨ ਪਾਤਰ ॥

ب
َھؤلج ُدوےب ہن اُروار ہن نار ۔۔
ਸਤਿਗੁਰੁ ਭੇਟੇ ਪੂਰੈ ਭਾਤਗ ॥

ب
سیگؤر ھیپے ئُؤ َرے اھبگ ۔۔
ਸਾਤਚ ਰਿੇ ਅਤਹਤਨਤਸ ਬੈਰਾਤਗ ॥੨॥

ساچ رےت اہیِس ریباگ ۔۔۲۔۔

ਚਹੁ ਜੁਗ ਮਤਹ ਅੰਤਮਰਿੁ ਸਾਚੀ ਬਾਣੀ ॥

چہؤ چگ ہہم ارمِت سایچ ناین ۔۔
ਪੂਰੈ ਭਾਤਗ ਹਤਰ ਨਾਤਮ ਸਮਾਣੀ ॥

ئُؤ َرے اھبگ ہر نام امسین ۔۔
ਤਸਧ ਸਾਤਧਕ ਿਰਸਤਹ ਸਤਭ ਲੋਇ ॥

ہس سیھ ولےئ ۔۔
سِدھ سادِکھ رت ِ
ਪੂਰੈ ਭਾਤਗ ਪਰਾਪਤਿ ਹੋਇ ॥੩॥

ئُؤ َرے اھبگ رپاپپ وہۓ ۔۔۳۔۔
ਸਭੁ ਤਕਛੁ ਸਾਚਾ ਸਾਚਾ ਹੈ ਸੋਇ ॥

ک
سیھ ِچھ سااچ سااچ ےہَ وسۓ ۔۔
ਊਿਮ ਬਰਹਮੁ ਪਛਾਣੈ ਕੋਇ ॥

اُومت پرمہ اھچپ ئَے وکۓ ۔۔

ਸਚੁ ਸਾਚਾ ਸਚੁ ਆਤਪ ਤਿਰੜਾਏ ॥

چس سااچ چس ا ت درِراےئ ۔۔
ਨਾਨਕ ਆਪੇ ਵੇਖੈ ਆਪੇ ਸਤਚ ਲਾਏ ॥੪॥੭॥

نک
نانک ا ےپ و َھے ا ےپ چس الےئ ۔۔۴۔۔۷۔۔
ਧਨਾਸਰੀ ਮਹਲਾ ੩ ॥

دانھرسی ہلحم ۳۔۔
ਨਾਵੈ ਕੀ ਕੀਮਤਿ ਤਮਤਿ ਕਹੀ ਨ ਜਾਇ ॥

نا َوے یک تمیق مِت یہک ہن اجۓ ۔۔
ਸੇ ਜਨ ਧੰਨੁ ਤਜਨ ਇਕ ਨਾਤਮ ਤਲਵ ਲਾਇ ॥

نھ ِجں اِک نام لِؤ ال ئِے ۔۔
ےس نج د ّ
ਗੁਰਮਤਿ ਸਾਚੀ ਸਾਚਾ ਵੀਚਾਰੁ ॥

ُگرمت سایچ سااچ وبچار ۔۔

ਆਪੇ ਬਖਸੇ ਿੇ ਵੀਚਾਰੁ ॥੧॥

نک
ھ
ب
س
ا ےپ ے دے و چار ۔۔۱۔۔
ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਅਚਰਜੁ ਪਰਭੁ ਆਤਪ ਸੁਣਾਏ ॥

ہر نام ارچچ رپَھب ا ت ُسیاےئ ۔۔
ਕਲੀ ਕਾਲ ਤਵਤਚ ਗੁਰਮੁਤਖ ਪਾਏ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

یلک اکل وِچ ُگرمُکھ ناےئ ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਹਮ ਮੂਰਖ ਮੂਰਖ ਮਨ ਮਾਤਹ ॥

مہ مُؤرھک مُؤرھک نم امہِ۔۔

ਹਉਮੈ ਤਵਤਚ ਸਭ ਕਾਰ ਕਮਾਤਹ ॥

ہؤ م َے وِچ سیھ اکر امکہِ۔۔

ਗੁਰ ਪਰਸਾਿੀ ਹੰਉਮੈ ਜਾਇ ॥

ُگر رپسادی ہپؤ م َے اجۓ ۔۔

ਆਪੇ ਬਖਸੇ ਲਏ ਤਮਲਾਇ ॥੨॥

نک
ا ےپ ھسے ےئل مِال ئِے ۔۔۲۔۔

ਤਬਤਖਆ ਕਾ ਧਨੁ ਬਹੁਿੁ ਅਤਭਮਾਨੁ ॥

ب
نِکھیا اک دنھ تہب ا ھبمان ۔۔
ਅਹੰਕਾਤਰ ਿੂਬੈ ਨ ਪਾਵੈ ਮਾਨੁ ॥

ااکنہر ُدو ئَے ہن نا َوے امن ۔۔
ਆਪੁ ਛੋਤਿ ਸਿਾ ਸੁਖੁ ਹੋਈ ॥

ا ت وھچد دسا ُسکھ وہیئ ۔۔
ਗੁਰਮਤਿ ਸਾਲਾਹੀ ਸਚੁ ਸੋਈ ॥੩॥

ُگرمت اصالیح چس وسیئ ۔۔۳۔۔
ਆਪੇ ਸਾਜੇ ਕਰਿਾ ਸੋਇ ॥

ا ےپ ساےج رکنا وسۓ ۔۔
ਤਿਸੁ ਤਬਨੁ ਿੂਜਾ ਅਵਰੁ ਨ ਕੋਇ ॥

ئِس پِں ُدواج ا َور ہن وکۓ ۔۔
ਤਜਸੁ ਸਤਚ ਲਾਏ ਸੋਈ ਲਾਗੈ ॥

ِجس چس الےئ وسیئ ال َگے ۔۔

ਨਾਨਕ ਨਾਤਮ ਸਿਾ ਸੁਖੁ ਆਗੈ ॥੪॥੮॥

نانک نام دسا ُسکھ ا ےگَ ۔۔۴۔۔۸۔۔
ਰਾਗੁ ਧਨਾਤਸਰੀ ਮਹਲਾ ੩ ਘਰੁ ੪

راگ دانھرسی ہلحم  ۳رھگ ۴
ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪਰਸਾਤਿ ॥

اِک اواکنر سیگؤر رپساد ۔۔
ਹਮ ਭੀਖਕ ਭੇਖਾਰੀ ਿੇਰੇ ਿੂ ਤਨਜ ਪਤਿ ਹੈ ਿਾਿਾ ॥

ئُ ِب
بھیکھ بھ
ک
ی
پ
ک ھاری ریتے ؤ ج پ ےہَ دانا ۔۔
مہ
ਹੋਹੁ ਿੈਆਲ ਨਾਮੁ ਿੇਹੁ ਮੰਗਿ ਜਨ ਕੰਉ ਸਿਾ ਰਹਉ ਰੰਤਗ ਰਾਿਾ ॥੧॥

َدنال نام دوہی میگت نج ک ُپؤ دسا رہؤ رنگ رانا ۔۔۱۔۔
ਹੰਉ ਬਤਲਹਾਰੈ ਜਾਉ ਸਾਚੇ ਿੇਰੇ ਨਾਮ ਤਵਟਹੁ ॥

اہلبرے اجو ساےچ ریتے نام وِوہٹ ۔۔
ہپؤ َ

ਕਰਣ ਕਾਰਣ ਸਭਨਾ ਕਾ ਏਕੋ ਅਵਰੁ ਨ ਿੂਜਾ ਕੋਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

رکن اکرن سبھیا اک اوکی ا َور ہن ُدواج وکیئ ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਬਹੁਿੇ ਿੇਰ ਪਏ ਤਕਰਪਨ ਕਉ ਅਬ ਤਕਛੁ ਤਕਰਪਾ ਕੀਜੈ ॥

ک
ب ُہپے ریھپ ےئپ کِرنپ کؤ ات ِچھ کِرنا کبج َے ۔۔

ਹੋਹੁ ਿਇਆਲ ਿਰਸਨੁ ਿੇਹੁ ਅਪੁਨਾ ਐਸੀ ਬਖਸ ਕਰੀਜੈ ॥੨॥

نک
ب
ھ
ج
دنال درنس دوہی اانپ ایسی س رک َے ۔۔۲۔۔

ਭਨਤਿ ਨਾਨਕ ਭਰਮ ਪਟ ਖੂਲਹੇ ਗੁਰ ਪਰਸਾਿੀ ਜਾਤਨਆ ॥

ک
تنھب نانک رھبم پپ ُھؤےھل ُگر رپسادی اجاین ۔۔

ਸਾਚੀ ਤਲਵ ਲਾਗੀ ਹੈ ਭੀਿਤਰ ਸਤਿਗੁਰ ਤਸਉ ਮਨੁ ਮਾਤਨਆ ॥੩॥੧॥੯॥

ےہ رتیھب سیگؤر سِیؤ نم اماین ۔۔۳۔۔۱۔۔۹۔۔
سایچ لِؤ الیگ َ
ੇਧਨਾਸਰੀ ਮਹਲਾ ੪ ਘਰੁ ੧ ਚਉਪਿ

دانھرسی ہلحم  ۴رھگ  ۱جؤندے
ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪਰਸਾਤਿ ॥

اِک اواکنر سیگؤر رپساد ۔۔
ਜੋ ਹਤਰ ਸੇਵਤਹ ਸੰਿ ਭਗਿ ਤਿਨ ਕੇ ਸਤਭ ਪਾਪ ਤਨਵਾਰੀ ॥

وج ہر ویسہِ سیت تگھب پِں ےک سیھ نات ئِؤاری ۔۔

ਹਮ ਊਪਤਰ ਤਕਰਪਾ ਕਤਰ ਸੁਆਮੀ ਰਖੁ ਸੰਗਤਿ ਿੁਮ ਜੁ ਤਪਆਰੀ ॥੧॥

ُب
مہ اُورپ کِرنا رک سُؤا یم رھک تگنس م وج ایپری ۔۔۱۔۔
ਹਤਰ ਗੁਣ ਕਤਹ ਨ ਸਕਉ ਬਨਵਾਰੀ ॥

ہر ُگں ہہک ہن سکؤ ونباری ۔۔

ਹਮ ਪਾਪੀ ਪਾਥਰ ਨੀਤਰ ਿੁਬਿ ਕਤਰ ਤਕਰਪਾ ਪਾਖਣ ਹਮ ਿਾਰੀ ॥ ਰਹਾਉ ॥

مہ نایپ نارھت رین ُدپپ رک کِرنا نانھک مہ ناری ۔۔راہو۔۔

ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੇ ਲਾਗੇ ਤਬਖੁ ਮੋਰਚਾ ਲਤਗ ਸੰਗਤਿ ਸਾਧ ਸਵਾਰੀ ॥

منج منج ےک الےگ نِکھ ومراچ گل تگنس سادھ وساری ۔۔

ਤਜਉ ਕੰਚਨੁ ਬੈਸੰਿਤਰ ਿਾਇਓ ਮਲੁ ਕਾਟੀ ਕਤਟਿ ਉਿਾਰੀ ॥੨॥

ن
ج ٔپؤ نچنک َ یسیتر ناویئ لم اکیٹ کپِت اناری ۔۔۲۔۔

ਹਤਰ ਹਤਰ ਜਪਨੁ ਜਪਉ ਤਿਨੁ ਰਾਿੀ ਜਤਪ ਹਤਰ ਹਤਰ ਹਤਰ ਉਤਰ ਧਾਰੀ ॥

ہر ہر چیں جپؤ دِن رایت جت ہر ہر ہر اُر داھری ۔۔

ਹਤਰ ਹਤਰ ਹਤਰ ਅਉਖਧੁ ਜਤਗ ਪੂਰਾ ਜਤਪ ਹਤਰ ਹਤਰ ਹਉਮੈ ਮਾਰੀ ॥੩॥

ہر ہر ہر اودھکھ چگ ئُؤرا جت ہر ہر ہؤ م َے امری ۔۔۳۔۔
ਹਤਰ ਹਤਰ ਅਗਮ ਅਗਾਤਧ ਬੋਤਧ ਅਪਰੰਪਰ ਪੁਰਖ ਅਪਾਰੀ ॥

ہر ہر امگ ااگدھ وبدھ ارپرپم ُپرھک اناری ۔۔

ਜਨ ਕਉ ਤਿਪਾ ਕਰਹੁ ਜਗਜੀਵਨ ਜਨ ਨਾਨਕ ਪੈਜ ਸਵਾਰੀ ॥੪॥੧॥

پب
چگ
نج کؤ کِرنا رکوہ چپؤن نج نانک َ ج وساری ۔۔۴۔۔۱۔۔
ਧਨਾਸਰੀ ਮਹਲਾ ੪ ॥

دانھرسی ہلحم ۴۔۔
ਹਤਰ ਕੇ ਸੰਿ ਜਨਾ ਹਤਰ ਜਤਪਓ ਤਿਨ ਕਾ ਿੂਖੁ ਭਰਮੁ ਭਉ ਭਾਗੀ ॥

ب
ہر ےک سیت انج ہر چیپؤ پِں اک ُدوھک رھبم ھؤ اھبیگ ۔۔
ਅਪਨੀ ਸੇਵਾ ਆਤਪ ਕਰਾਈ ਗੁਰਮਤਿ ਅੰਿਤਰ ਜਾਗੀ ॥੧॥

اینپ ویسا ا ت رکایئ ُگرمت ارتن اجیگ ۔۔۱۔۔
ਹਤਰ ਕੈ ਨਾਤਮ ਰਿਾ ਬੈਰਾਗੀ ॥

ہر ےکَ نام رنا ریبایگ ۔۔
ਹਤਰ ਹਤਰ ਕਥਾ ਸੁਣੀ ਮਤਨ ਭਾਈ ਗੁਰਮਤਿ ਹਤਰ ਤਲਵ ਲਾਗੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ہر ہر اھتک ُسبی نم اھبیئ ُگرمت ہر لِؤ الیگ ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਸੰਿ ਜਨਾ ਕੀ ਜਾਤਿ ਹਤਰ ਸੁਆਮੀ ਿੁਮਹ ਿਾਕੁਰ ਹਮ ਸਾਂਗੀ ॥

ُب
سیت انج یک اجت ہر سُؤا یم مہھ اھٹ ُکر مہ سایگن ۔۔

ਜੈਸੀ ਮਤਿ ਿੇਵਹੁ ਹਤਰ ਸੁਆਮੀ ਹਮ ਿੈਸੇ ਬੁਲਗ ਬੁਲਾਗੀ ॥੨॥

یسیج مت دئَؤوہ ہر سُؤا یم مہ َنیسے ُنلگ ُنالیگ ۔۔۲۔۔

ਤਕਆ ਹਮ ਤਕਰਮ ਨਾਨਹ ਤਨਕ ਕੀਰੇ ਿੁਮਹ ਵਿ ਪੁਰਖ ਵਿਾਗੀ ॥

ُب
م
ہ
پ
ایک مہ کِرم نابہھ ن ِک کِترے ھ ود ُرھک ودایگ ۔۔

ਿੁਮਹਰੀ ਗਤਿ ਤਮਤਿ ਕਤਹ ਨ ਸਕਹ ਪਰਭ ਹਮ ਤਕਉ ਕਤਰ ਤਮਲਹ ਅਭਾਗੀ ॥੩॥

ُب

مہ
ھری گپ مِت ہہک ہن سکہہ رپَھب مہ کپؤ رک ملِہہ ااھبیگ ۔۔۳۔۔
ਹਤਰ ਪਰਭ ਸੁਆਮੀ ਤਕਰਪਾ ਧਾਰਹੁ ਹਮ ਹਤਰ ਹਤਰ ਸੇਵਾ ਲਾਗੀ ॥

ہر رپَھب سُؤا یم کِرنا داھروہ مہ ہر ہر ویسا الیگ ۔۔

ਨਾਨਕ ਿਾਸਤਨ ਿਾਸੁ ਕਰਹੁ ਪਰਭ ਹਮ ਹਤਰ ਕਥਾ ਕਥਾਗੀ ॥੪॥੨॥

نانک دانس داس رکوہ رپَھب مہ ہر اھتک اھتکیگ ۔۔۴۔۔۲۔۔
ਧਨਾਸਰੀ ਮਹਲਾ ੪ ॥

دانھرسی ہلحم ۴۔۔
ਹਤਰ ਕਾ ਸੰਿੁ ਸਿਗੁਰੁ ਸਿ ਪੁਰਖਾ ਜੋ ਬੋਲੈ ਹਤਰ ਹਤਰ ਬਾਨੀ ॥

ہر اک سیت سیگؤر ست ُپراھک وج وب لَے ہر ہر ناین ۔۔

ਜੋ ਜੋ ਕਹੈ ਸੁਣੈ ਸੋ ਮੁਕਿਾ ਹਮ ਤਿਸ ਕੈ ਸਿ ਕੁਰਬਾਨੀ ॥੧॥

ےہک ُسیے َ وس مُکیا مہ ئِس ےکَ دص قُرناین ۔۔۱۔۔
وج وج َ
ਹਤਰ ਕੇ ਸੰਿ ਸੁਨਹੁ ਜਸੁ ਕਾਨੀ ॥

ہر ےک سیت ُسبہؤ سج اکین ۔۔
ਹਤਰ ਹਤਰ ਕਥਾ ਸੁਨਹੁ ਇਕ ਤਨਮਖ ਪਲ ਸਤਭ ਤਕਲਤਵਖ ਪਾਪ ਲਤਹ ਜਾਨੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

سبہ ِ ب
ِ
م
سی
ک
ن
ل
ِ
ک
ہر ہر اھتک ُ ؤ اک ھ ل ھ ؤِھک نات ہہل اجین ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਐਸਾ ਸੰਿੁ ਸਾਧੁ ਤਜਨ ਪਾਇਆ ਿੇ ਵਿ ਪੁਰਖ ਵਿਾਨੀ ॥

ااسی سیت سادھ ِجں نانا ےت ود ُپرھک وداین ۔۔

ਤਿਨ ਕੀ ਧੂਤਰ ਮੰਗਹ ਪਰਭ ਸੁਆਮੀ ਹਮ ਹਤਰ ਲੋਚ ਲੁਚਾਨੀ ॥੨॥

پِں یک دھُؤر میگہ رپَھب سُؤا یم مہ ہر ولچ لُچاین ۔۔۲۔۔

ਹਤਰ ਹਤਰ ਸਿਤਲਓ ਤਬਰਖੁ ਪਰਭ ਸੁਆਮੀ ਤਜਨ ਜਤਪਓ ਸੇ ਤਿਰਪਿਾਨੀ ॥

سب
ہر ہر ھلِپؤ پِرھک رپَھب سُؤا یم ِجں چیپؤ ےس رتِاتپین ۔۔

ਹਤਰ ਹਤਰ ਅੰਤਮਰਿੁ ਪੀ ਤਿਰਪਿਾਸੇ ਸਭ ਲਾਥੀ ਭੂਖ ਭੁਖਾਨੀ ॥੩॥

ب ب
ک
ھ
ُ
ہر ہر ارمِت یپ رتِاتپےس سیھ الیھت ُھؤھک ھاین ۔۔۳۔۔
ਤਜਨ ਕੇ ਵਿੇ ਭਾਗ ਵਿ ਊਚੇ ਤਿਨ ਹਤਰ ਜਤਪਓ ਜਪਾਨੀ ॥

ِجں ےک ودے اھبگ ود اُوےچ پِں ہر چی ٔپؤ اپجین ۔۔

ਤਿਨ ਹਤਰ ਸੰਗਤਿ ਮੇਤਲ ਪਰਭ ਸੁਆਮੀ ਜਨ ਨਾਨਕ ਿਾਸ ਿਸਾਨੀ ॥੪॥੩॥

پِں ہر تگنس م َیل رپَھب سُؤا یم نج نانک داس دساین ۔۔۴۔۔۳۔۔
ਧਨਾਸਰੀ ਮਹਲਾ ੪ ॥

دانھرسی ہلحم ۴۔۔
ਹਮ ਅੰਧੁਲੇ ਅੰਧ ਤਬਖੈ ਤਬਖੁ ਰਾਿੇ ਤਕਉ ਚਾਲਹ ਗੁਰ ਚਾਲੀ ॥

نک
مہ ادنےلھ ادنھ ِ َھے نِکھ راےت کپؤ اچہل ُگر اچیل ۔۔

ਸਿਗੁਰੁ ਿਇਆ ਕਰੇ ਸੁਖਿਾਿਾ ਹਮ ਲਾਵੈ ਆਪਨ ਪਾਲੀ ॥੧॥

سک
الوے ا نپ نایل ۔۔۱۔۔
سیگؤر دایئ رکے ُ ھدانا مہ َ
ਗੁਰਤਸਖ ਮੀਿ ਚਲਹੁ ਗੁਰ ਚਾਲੀ ॥

ُگر ِسکھ تیم چلہؤ ُگر اچیل ۔۔

ਜੋ ਗੁਰੁ ਕਹੈ ਸੋਈ ਭਲ ਮਾਨਹੁ ਹਤਰ ਹਤਰ ਕਥਾ ਤਨਰਾਲੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ےہک وسیئ لھب امبہؤ ہر ہر اھتک پِرایل ۔۔۱۔۔راہو۔۔
وج ُگر َ

ਹਤਰ ਕੇ ਸੰਿ ਸੁਣਹੁ ਜਨ ਭਾਈ ਗੁਰੁ ਸੇਤਵਹੁ ਬੇਤਗ ਬੇਗਾਲੀ ॥

ہر ےک سیت ُسبہؤ نج اھبیئ ُگر ویسوہ پ َیگ پ َپگایل ۔۔

ਸਿਗੁਰੁ ਸੇਤਵ ਖਰਚੁ ਹਤਰ ਬਾਧਹੁ ਮਿ ਜਾਣਹੁ ਆਜੁ ਤਕ ਕਾਲਹੀ ॥੨॥

لہ
ویس رھکچ ہر نادھہؤ مت اجبہؤ ا چ ک اک ھی ۔۔۲۔۔
سیگؤر َ
ਹਤਰ ਕੇ ਸੰਿ ਜਪਹੁ ਹਤਰ ਜਪਣਾ ਹਤਰ ਸੰਿੁ ਚਲੈ ਹਤਰ ਨਾਲੀ ॥

ہر ےک سیت جبہؤ ہر چییا ہر سیت چلَے ہر نایل ۔۔

ਤਜਨ ਹਤਰ ਜਤਪਆ ਸੇ ਹਤਰ ਹੋਏ ਹਤਰ ਤਮਤਲਆ ਕੇਲ ਕੇਲਾਲੀ ॥੩॥

ِجں ہر چییا ےس ہر وہےئ ہر مل ِیا ک َیل کیالیل ۔۔۳۔۔

ਹਤਰ ਹਤਰ ਜਪਨੁ ਜਤਪ ਲੋਚ ਲੋੁਚਾਨੀ ਹਤਰ ਤਕਰਪਾ ਕਤਰ ਬਨਵਾਲੀ ॥

ہر ہر چیں جت ولچ لچاین ہر کِرنا رک ونبایل ۔۔

ਜਨ ਨਾਨਕ ਸੰਗਤਿ ਸਾਧ ਹਤਰ ਮੇਲਹੁ ਹਮ ਸਾਧ ਜਨਾ ਪਗ ਰਾਲੀ ॥੪॥੪॥

نج نانک تگنس سادھ ہر میلہؤ مہ سادھ انج نگ رایل ۔۔۴۔۔۴۔۔
ਧਨਾਸਰੀ ਮਹਲਾ ੪ ॥

دانھرسی ہلحم ۴۔۔
ਹਤਰ ਹਤਰ ਬੂੰਿ ਭਏ ਹਤਰ ਸੁਆਮੀ ਹਮ ਚਾਤਿਰਕ ਤਬਲਲ ਤਬਲਲਾਿੀ ॥

ہر ہر ئُؤدن ےئھب ہر سُؤا یم مہ اچرتِک نِلل نِلالیت ۔۔

ਹਤਰ ਹਤਰ ਤਿਪਾ ਕਰਹੁ ਪਰਭ ਅਪਨੀ ਮੁਤਖ ਿੇਵਹੁ ਹਤਰ ਤਨਮਖਾਿੀ ॥੧॥

ہ ب
ِ
ک
م
ہر ہر کِرنا رکوہ رپَھب اینپ مُکھ دویوہ ر ھایت ۔۔۱۔۔
ਹਤਰ ਤਬਨੁ ਰਤਹ ਨ ਸਕਉ ਇਕ ਰਾਿੀ ॥

ہر پِں رہِ ہن سکؤ اِک رایت ۔۔

ਤਜਉ ਤਬਨੁ ਅਮਲੈ ਅਮਲੀ ਮਤਰ ਜਾਈ ਹੈ ਤਿਉ ਹਤਰ ਤਬਨੁ ਹਮ ਮਤਰ ਜਾਿੀ ॥ ਰਹਾਉ ॥

ےہ پپؤ ہر پِں مہ رم اجیت ۔۔راہو۔۔
ج ٔپؤ پِں ےلمع یلمع رم اجیئ َ
ਿੁਮ ਹਤਰ ਸਰਵਰ ਅਤਿ ਅਗਾਹ ਹਮ ਲਤਹ ਨ ਸਕਤਹ ਅੰਿੁ ਮਾਿੀ ॥

ُب
رسور ات ااگہ مہ ہہل ہن سکہہ اپپ امیت ۔۔
م ہر َ

ਿੂ ਪਰੈ ਪਰੈ ਅਪਰੰਪਰੁ ਸੁਆਮੀ ਤਮਤਿ ਜਾਨਹੁ ਆਪਨ ਗਾਿੀ ॥੨॥

ئُؤ رپَے رپَے ارپرپم سُؤا یم مِت اجبہؤ ا نپ اگیت ۔۔۲۔۔
ਹਤਰ ਕੇ ਸੰਿ ਜਨਾ ਹਤਰ ਜਤਪਓ ਗੁਰ ਰੰਤਗ ਚਲੂਲੈ ਰਾਿੀ ॥

ہر ےک سیت انج ہر چی ٔپؤ ُگر رنگ چلُؤ لَے رایت ۔۔

ਹਤਰ ਹਤਰ ਭਗਤਿ ਬਨੀ ਅਤਿ ਸੋਭਾ ਹਤਰ ਜਤਪਓ ਊਿਮ ਪਾਿੀ ॥੩॥

ہر ہر تگھب ینب ات وساھب ہر چی ٔپؤ اُومت نایت ۔۔۳۔۔
ਆਪੇ ਿਾਕੁਰੁ ਆਪੇ ਸੇਵਕੁ ਆਤਪ ਬਨਾਵੈ ਭਾਿੀ ॥

انبوے اھبیت ۔۔
ا ےپ اھٹ ُکر ا ےپ ویسک ا ت َ

ਨਾਨਕੁ ਜਨੁ ਿੁਮਰੀ ਸਰਣਾਈ ਹਤਰ ਰਾਖਹੁ ਲਾਜ ਭਗਾਿੀ ॥੪॥੫॥

ک
نانک نج ُبمری رسنایئ ہر را ھہؤ الچ اگھبیت ۔۔۴۔۔۵۔۔
ਧਨਾਸਰੀ ਮਹਲਾ ੪ ॥

دانھرسی ہلحم ۴۔۔
ਕਤਲਜੁਗ ਕਾ ਧਰਮੁ ਕਹਹੁ ਿੁਮ ਭਾਈ ਤਕਵ ਛੂਟਹ ਹਮ ਛੁਟਕਾਕੀ ॥

چ
ُب
کلچُگ اک درھم وہک م اھبیئ کِؤ ُھؤہٹ مہ چ ُھپکایک ۔۔

ਹਤਰ ਹਤਰ ਜਪੁ ਬੇੜੀ ਹਤਰ ਿੁਲਹਾ ਹਤਰ ਜਤਪਓ ਿਰੈ ਿਰਾਕੀ ॥੧॥

ہر ہر جت نتَری ہر نُلہا ہر چی ٔپؤ رتَے رتایک ۔۔۱۔۔

ਹਤਰ ਜੀ ਲਾਜ ਰਖਹੁ ਹਤਰ ਜਨ ਕੀ ॥

ک
ہر یج الچ ر ھہؤ ہر نج یک ۔۔

ਹਤਰ ਹਤਰ ਜਪਨੁ ਜਪਾਵਹੁ ਅਪਨਾ ਹਮ ਮਾਗੀ ਭਗਤਿ ਇਕਾਕੀ ॥ ਰਹਾਉ ॥

ہر ہر چیں اپجووہ اانپ مہ امیگ تگھب اِاکیک ۔۔راہو۔۔

ਹਤਰ ਕੇ ਸੇਵਕ ਸੇ ਹਤਰ ਤਪਆਰੇ ਤਜਨ ਜਤਪਓ ਹਤਰ ਬਚਨਾਕੀ ॥

ہر ےک ویسک ےس ہر ایپرے ِجں چ ِیپؤ ہر انچبیک ۔۔

ਲੇਖਾ ਤਚਿਰ ਗੁਪਤਿ ਜੋ ਤਲਤਖਆ ਸਭ ਛੂਟੀ ਜਮ ਕੀ ਬਾਕੀ ॥੨॥

چ
ل
َیکھا ِچتر ُگپت وج لک ِھیا سیھ ُھؤیٹ مج یک نایق ۔۔۲۔۔

ਹਤਰ ਕੇ ਸੰਿ ਜਤਪਓ ਮਤਨ ਹਤਰ ਹਤਰ ਲਤਗ ਸੰਗਤਿ ਸਾਧ ਜਨਾ ਕੀ ॥

ہر ےک سیت چی ٔپؤ نم ہر ہر گل تگنس سادھ انج یک ۔۔

ਤਿਨੀਅਰੁ ਸੂਰੁ ਤਿਰਸਨਾ ਅਗਤਨ ਬੁਝਾਨੀ ਤਸਵ ਚਤਰਓ ਚੰਿੁ ਚੰਿਾਕੀ ॥੩॥

ب
دِرئین سُؤر رتِانس انگ ُجھاین سِؤ رچوی دنچ دنچایک ۔۔۳۔۔

ਿੁਮ ਵਿ ਪੁਰਖ ਵਿ ਅਗਮ ਅਗੋਚਰ ਿੁਮ ਆਪੇ ਆਤਪ ਅਪਾਕੀ ॥

ُب
ُب
م ود ُپرھک ود امگ اوگرچ م ا ےپ ا ت انایک ۔۔

ਜਨ ਨਾਨਕ ਕਉ ਪਰਭ ਤਕਰਪਾ ਕੀਜੈ ਕਤਰ ਿਾਸਤਨ ਿਾਸ ਿਸਾਕੀ ॥੪॥੬॥

نج نانک کؤ رپَھب کِرنا کبج َے رک دانس داس دسایک ۔۔۴۔۔۶۔۔
ੇਧਨਾਸਰੀ ਮਹਲਾ ੪ ਘਰੁ ੫ ਿੁਪਿ

دانھرسی ہلحم  ۴رھگ ُ ۵دندے
ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪਰਸਾਤਿ ॥

اِک اواکنر سیگؤر رپساد ۔۔

ਉਰ ਧਾਤਰ ਬੀਚਾਤਰ ਮੁਰਾਤਰ ਰਮੋ ਰਮੁ ਮਨਮੋਹਨ ਨਾਮੁ ਜਪੀਨੇ ॥

اُر داھر اچیبر مُرار روم رم ومنمنہ نام جییپے ۔۔

ਅਤਿਰਸਟੁ ਅਗੋਚਰੁ ਅਪਰੰਪਰ ਸੁਆਮੀ ਗੁਤਰ ਪੂਰੈ ਪਰਗਟ ਕਤਰ ਿੀਨੇ ॥੧॥

اد ِرست اوگرچ ارپرپم سُؤا یم ُگر ئُؤ َرے رپَگپ رک دےنی ۔۔۱۔۔
ਰਾਮ ਪਾਰਸ ਚੰਿਨ ਹਮ ਕਾਸਟ ਲੋਸਟ ॥

رام نارس دنچن مہ اکست ولست ۔۔
ਹਤਰ ਸੰਤਗ ਹਰੀ ਸਿਸੰਗੁ ਭਏ ਹਤਰ ਕੰਚਨੁ ਚੰਿਨੁ ਕੀਨੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ہر گنس ہری سیسیگ ےئھب ہر نچنک دنچن کیپے ۔۔۱۔۔راہو۔۔

ਨਵ ਤਛਅ ਖਟੁ ਬੋਲਤਹ ਮੁਖ ਆਗਰ ਮੇਰਾ ਹਤਰ ਪਰਭੁ ਇਵ ਨ ਪਿੀਨੇ ॥

ہل مُکھ ا رگ ریما ہر رپَھب اِو ہن نییپے ۔۔
ونَ ھچٕ ٹھک وب ِ

ਜਨ ਨਾਨਕ ਹਤਰ ਤਹਰਿੈ ਸਿ ਤਧਆਵਹੁ ਇਉ ਹਤਰ ਪਰਭੁ ਮੇਰਾ ਭੀਨੇ ॥੨॥੧॥੭॥

ب
نج نانک ہر ہِر َدے دص دایھووہ ائؤ ہر رپَھب ریما ھیپے ۔۔۲۔۔۱۔۔۷۔۔
ਧਨਾਸਰੀ ਮਹਲਾ ੪ ॥

دانھرسی ہلحم ۴۔۔
ਗੁਨ ਕਹੁ ਹਤਰ ਲਹੁ ਕਤਰ ਸੇਵਾ ਸਤਿਗੁਰ ਇਵ ਹਤਰ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਤਧਆਈ ॥

ُگں وہک ہر وہل رک ویسا سیگؤر اِو ہر ہر نام دایھیئ ۔۔

ਹਤਰ ਿਰਗਹ ਭਾਵਤਹ ਤਿਤਰ ਜਨਤਮ ਨ ਆਵਤਹ ਹਤਰ ਹਤਰ ਹਤਰ ਜੋਤਿ ਸਮਾਈ ॥੧॥

ب
ہر درہگ اھبوہِ ھِر منج ہن ا وہِ ہر ہر ہر وجت امسیئ ۔۔۱۔۔
ਜਤਪ ਮਨ ਨਾਮੁ ਹਰੀ ਹੋਤਹ ਸਰਬ ਸੁਖੀ ॥

سک
جت نم نام ہری وہہِ رست ُ ھی ۔۔

ਹਤਰ ਜਸੁ ਊਚ ਸਭਨਾ ਿੇ ਊਪਤਰ ਹਤਰ ਹਤਰ ਹਤਰ ਸੇਤਵ ਛਿਾਈ ॥ ਰਹਾਉ ॥

ہر سج اُوچ سبھیا ےت اُورپ ہر ہر ہر ویسَ چھدایئ ۔۔راہو۔۔

ਹਤਰ ਤਿਪਾ ਤਨਤਧ ਕੀਨੀ ਗੁਤਰ ਭਗਤਿ ਹਤਰ ਿੀਨੀ ਿਬ ਹਤਰ ਤਸਉ ਪਰੀਤਿ ਬਤਨ ਆਈ ॥

ہر کِرنا ن ِدھ کیبی ُگر تگھب ہر دینی پپ ہر سِیؤ رپپپ نب ا یئ ۔۔

ਬਹੁ ਤਚੰਿ ਤਵਸਾਰੀ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਉਤਰ ਧਾਰੀ ਨਾਨਕ ਹਤਰ ਭਏ ਹੈ ਸਖਾਈ ॥੨॥੨॥੮॥

۔۔۸۔۔۲۔۔۲ےہ اھکسیئ ۔۔
َ وہب ِجپت وِساری ہر نام اُر داھری نانک ہر ےئھب
ਧਨਾਸਰੀ ਮਹਲਾ ੪ ॥

۔۔۴ دانھرسی ہلحم
ਹਤਰ ਪੜੁ ਹਤਰ ਤਲਖੁ ਹਤਰ ਜਤਪ ਹਤਰ ਗਾਉ ਹਤਰ ਭਉਜਲੁ ਪਾਤਰ ਉਿਾਰੀ ॥

ہر ڑپ ہر لک ِھ ہر جت ہر اگو ہر وھبٔلج نار اناری ۔۔

ਮਤਨ ਬਚਤਨ ਤਰਿੈ ਤਧਆਇ ਹਤਰ ਹੋਇ ਸੰਿੁਸਟੁ ਇਵ ਭਣੁ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਮੁਰਾਰੀ ॥੧॥

۔۔۱نم نچب ر َِدے دایھی ہر وہۓ سییست اِو نھب ہر نام مُراری ۔۔
ਮਤਨ ਜਪੀਐ ਹਤਰ ਜਗਿੀਸ ॥

نم چیپَے ہر چگدسی ۔۔

ਤਮਤਲ ਸੰਗਤਿ ਸਾਧੂ ਮੀਿ ॥

مِل تگنس سا ُدوھ تیم ۔۔
ਸਿਾ ਅਨੰਿੁ ਹੋਵੈ ਤਿਨੁ ਰਾਿੀ ਹਤਰ ਕੀਰਤਿ ਕਤਰ ਬਨਵਾਰੀ ॥ ਰਹਾਉ ॥

وہوے دِن رایت ہر ریکت رک ونباری ۔۔راہو۔۔
َ دسا ادنن
ਹਤਰ ਹਤਰ ਕਰੀ ਤਿਰਸਤਟ ਿਬ ਭਇਓ ਮਤਨ ਉਿਮੁ ਹਤਰ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਜਤਪਓ ਗਤਿ ਭਈ ਹਮਾਰੀ ॥

ب
ہر ہر رکی د ِرست پپ ھ ٔپؤ نم اُدم ہر ہر نام چیپؤ گپ یئھب امہری ۔۔

ਜਨ ਨਾਨਕ ਕੀ ਪਤਿ ਰਾਖੁ ਮੇਰੇ ਸੁਆਮੀ ਹਤਰ ਆਇ ਪਤਰਓ ਹੈ ਸਰਤਣ ਿੁਮਾਰੀ ॥੨॥੩॥੯॥

نج نانک یک پپ راھک ریمے سُؤا یم ہر ا ۓ رپوی ےہَ رسن ُبماری ۔۔۲۔۔۳۔۔۹۔۔
ਧਨਾਸਰੀ ਮਹਲਾ ੪ ॥

دانھرسی ہلحم ۴۔۔
ਚਉਰਾਸੀਹ ਤਸਧ ਬੁਧ ਿੇਿੀਸ ਕੋਤਟ ਮੁਤਨ ਜਨ ਸਤਭ ਚਾਹਤਹ ਹਤਰ ਜੀਉ ਿੇਰੋ ਨਾਉ ॥

نی
جؤرایس سِدھ ُندھ ییس وکت مُں نج سیھ اچہہِ ہر جپؤ ریتو ناو ۔۔
ਗੁਰ ਪਰਸਾਤਿ ਕੋ ਤਵਰਲਾ ਪਾਵੈ ਤਜਨ ਕਉ ਤਲਲਾਤਟ ਤਲਤਖਆ ਧੁਤਰ ਭਾਉ ॥੧॥

ُگر رپساد وک وِرال نا َوے ِجں کؤ لِالت لک ِھیا د ُھر اھبو ۔۔۱۔۔
ਜਤਪ ਮਨ ਰਾਮੈ ਨਾਮੁ ਹਤਰ ਜਸੁ ਊਿਮ ਕਾਮ ॥

جت نم را م َے نام ہر سج اُومت اکم ۔۔

ਜੋ ਗਾਵਤਹ ਸੁਣਤਹ ਿੇਰਾ ਜਸੁ ਸੁਆਮੀ ਹਉ ਤਿਨ ਕੈ ਸਿ ਬਤਲਹਾਰੈ ਜਾਉ ॥ ਰਹਾਉ ॥

پ
اہلبرے اجو ۔۔راہو۔۔
وج اگوہِ ُسبہہ ریتا سج سُؤا یم ہؤ ِں ےکَ دص َ
ਸਰਣਾਗਤਿ ਪਰਤਿਪਾਲਕ ਹਤਰ ਸੁਆਮੀ ਜੋ ਿੁਮ ਿੇਹੁ ਸੋਈ ਹਉ ਪਾਉ ॥

ُب
رسناگپ رپَپِیاکل ہر سُؤا یم وج م دوہی وسیئ ہؤ ناو ۔۔

ਿੀਨ ਿਇਆਲ ਤਿਪਾ ਕਤਰ ਿੀਜੈ ਨਾਨਕ ਹਤਰ ਤਸਮਰਣ ਕਾ ਹੈ ਚਾਉ ॥੨॥੪॥੧੦॥

ےہ اچو ۔۔۲۔۔۴۔۔۱۱۔۔
دنی دنال کِرنا رک د بج َے نانک ہر ِسمرن اک َ
ਧਨਾਸਰੀ ਮਹਲਾ ੪ ॥

دانھرسی ہلحم ۴۔۔
ਸੇਵਕ ਤਸਖ ਪੂਜਣ ਸਤਭ ਆਵਤਹ ਸਤਭ ਗਾਵਤਹ ਹਤਰ ਹਤਰ ਊਿਮ ਬਾਨੀ ॥

ویسک سِکھ ئُؤنج سیھ ا وہِ سیھ اگوہِ ہر ہر اُومت ناین ۔۔

ਗਾਤਵਆ ਸੁਤਣਆ ਤਿਨ ਕਾ ਹਤਰ ਥਾਇ ਪਾਵੈ ਤਜਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਆਤਗਆ ਸਤਿ ਸਤਿ ਕਤਰ ਮਾਨੀ
॥੧॥

اگونا ُسییا پِں اک ہر اھتےئ نا َوے ِجں سیگؤر یک ا ایگ ست ست رک امین ۔۔۱۔۔
ਬੋਲਹੁ ਭਾਈ ਹਤਰ ਕੀਰਤਿ ਹਤਰ ਭਵਜਲ ਿੀਰਤਥ ॥

ب
وبوہل اھبیئ ہر ریکت ہر َھؤلج ریتھت ۔۔

ਹਤਰ ਿਤਰ ਤਿਨ ਕੀ ਊਿਮ ਬਾਿ ਹੈ ਸੰਿਹੁ ਹਤਰ ਕਥਾ ਤਜਨ ਜਨਹੁ ਜਾਨੀ ॥ ਰਹਾਉ ॥

ےہ سیبہؤ ہر اھتک نج وہنج اجین ۔۔راہو۔۔
ہر در پِں یک اُومت نات َ
ਆਪੇ ਗੁਰੁ ਚੇਲਾ ਹੈ ਆਪੇ ਆਪੇ ਹਤਰ ਪਰਭੁ ਚੋਜ ਤਵਿਾਨੀ ॥

ےہ ا ےپ ا ےپ ہر رپَھب وچچ وِداین ۔۔
ا ےپ ُگر جیال َ

ਜਨ ਨਾਨਕ ਆਤਪ ਤਮਲਾਏ ਸੋਈ ਹਤਰ ਤਮਲਸੀ ਅਵਰ ਸਭ ਤਿਆਤਗ ਓਹਾ ਹਤਰ ਭਾਨੀ ॥੨॥੫॥੧੧॥

نج نانک ا ت مِالےئ وسیئ ہر مل ِسی اور سیھ پ ِیاگ اواہ ہر اھبین ۔۔۲۔۔۵۔۔۱۱۔۔
ਧਨਾਸਰੀ ਮਹਲਾ ੪ ॥

دانھرسی ہلحم ۴۔۔
ਇਛਾ ਪੂਰਕੁ ਸਰਬ ਸੁਖਿਾਿਾ ਹਤਰ ਜਾ ਕੈ ਵਤਸ ਹੈ ਕਾਮਧੇਨਾ ॥

اِاھچ ئُؤرک رست ُسکھدانا ہر اج ےکَ وس ےہَ اکدمھییا ۔۔

ਸੋ ਐਸਾ ਹਤਰ ਤਧਆਈਐ ਮੇਰੇ ਜੀਅੜੇ ਿਾ ਸਰਬ ਸੁਖ ਪਾਵਤਹ ਮੇਰੇ ਮਨਾ ॥੧॥

وس ااسی ہر دایھ نیپے َ ریمے جیترے نا رست ُسکھ ناوہِ ریمے انم ۔۔۱۔۔
ਜਤਪ ਮਨ ਸਤਿ ਨਾਮੁ ਸਿਾ ਸਤਿ ਨਾਮੁ ॥

جت نم ست نام دسا ست نام ۔۔
ਹਲਤਿ ਪਲਤਿ ਮੁਖ ਊਜਲ ਹੋਈ ਹੈ ਤਨਿ ਤਧਆਈਐ ਹਤਰ ਪੁਰਖੁ ਤਨਰੰਜਨਾ ॥ ਰਹਾਉ ॥

ےہ پِپ دایھ نیپے َ ہر ُپرھک پِرانجن ۔۔راہو۔۔
ہلت نلت مُکھ اُولج وہیئ َ

ਜਹ ਹਤਰ ਤਸਮਰਨੁ ਭਇਆ ਿਹ ਉਪਾਤਧ ਗਿੁ ਕੀਨੀ ਵਿਭਾਗੀ ਹਤਰ ਜਪਨਾ ॥

ہج ہر ِسمرن ایھب ہت اُنادھ گپ کیبی وداھبیگ ہر چییا ۔۔

ਜਨ ਨਾਨਕ ਕਉ ਗੁਤਰ ਇਹ ਮਤਿ ਿੀਨੀ ਜਤਪ ਹਤਰ ਭਵਜਲੁ ਿਰਨਾ ॥੨॥੬॥੧੨॥

ب
نج نانک کؤ ُگر اہہی مت دینی جت ہر َھؤلج رتنا ۔۔۲۔۔۶۔۔۱۲۔۔
ਧਨਾਸਰੀ ਮਹਲਾ ੪ ॥

دانھرسی ہلحم ۴۔۔
ਮੇਰੇ ਸਾਹਾ ਮੈ ਹਤਰ ਿਰਸਨ ਸੁਖੁ ਹੋਇ ॥

ریمے اصاح م َے ہر درنس ُسکھ وہۓ ۔۔
ਹਮਰੀ ਬੇਿਤਨ ਿੂ ਜਾਨਿਾ ਸਾਹਾ ਅਵਰੁ ਤਕਆ ਜਾਨੈ ਕੋਇ ॥ ਰਹਾਉ ॥

رمہی پ َیدن ئُؤ اجاتن اصاح ا َور ایک اج ئَے وکۓ ۔۔راہو۔۔

ਸਾਚਾ ਸਾਤਹਬੁ ਸਚੁ ਿੂ ਮੇਰੇ ਸਾਹਾ ਿੇਰਾ ਕੀਆ ਸਚੁ ਸਭੁ ਹੋਇ ॥

سااچ اصجت چس ئُؤ ریمے اصاح ریتا ک ِیا چس سیھ وہۓ ۔۔
ਝੂਿਾ ਤਕਸ ਕਉ ਆਖੀਐ ਸਾਹਾ ਿੂਜਾ ਨਾਹੀ ਕੋਇ ॥੧॥

چھ ک ِ ک ک
ھی
پ
ُؤاھٹ س ؤ ا ے اصاح ُدواج نایہ وکۓ ۔۔۱۔۔

ਸਭਨਾ ਤਵਤਚ ਿੂ ਵਰਿਿਾ ਸਾਹਾ ਸਤਭ ਿੁਝਤਹ ਤਧਆਵਤਹ ਤਿਨੁ ਰਾਤਿ ॥

سی ُب
ج
سبھیا وِچ ئُؤ وردتا اصاح ھ ھہ دایھوہِ دِن رات ۔۔

ਸਤਭ ਿੁਝ ਹੀ ਥਾਵਹੁ ਮੰਗਿੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਾ ਿੂ ਸਭਨਾ ਕਰਤਹ ਇਕ ਿਾਤਿ ॥੨॥

ُب
سیھ چھ یہ اھتووہ میگدے ریمے اصاح ئُؤ سبھیا رکہِ اِک دات ۔۔۲۔۔
ਸਭੁ ਕੋ ਿੁਝ ਹੀ ਤਵਤਚ ਹੈ ਮੇਰੇ ਸਾਹਾ ਿੁਝ ਿੇ ਬਾਹਤਰ ਕੋਈ ਨਾਤਹ ॥

ُب
ُب
سیھ وک چھ یہ وِچ ےہَ ریمے اصاح چھ ےت ناہر وکیئ ناہِ۔۔

ਸਤਭ ਜੀਅ ਿੇਰੇ ਿੂ ਸਭਸ ਿਾ ਮੇਰੇ ਸਾਹਾ ਸਤਭ ਿੁਝ ਹੀ ਮਾਤਹ ਸਮਾਤਹ ॥੩॥

ئُ سب
سی ُب
ھ
چ
ِ
ِ
سیھ یج ریتے ؤ س دا ریمے اصاح ھ ھ یہ امہ امسہ ۔۔۳۔۔
ਸਭਨਾ ਕੀ ਿੂ ਆਸ ਹੈ ਮੇਰੇ ਤਪਆਰੇ ਸਤਭ ਿੁਝਤਹ ਤਧਆਵਤਹ ਮੇਰੇ ਸਾਹ ॥

ُب
ےہ ریمے ایپرے سیھ جھہ دایھوہِ ریمے ساہ ۔۔
سبھیا یک ئُؤ ا س َ
ਤਜਉ ਭਾਵੈ ਤਿਉ ਰਖੁ ਿੂ ਮੇਰੇ ਤਪਆਰੇ ਸਚੁ ਨਾਨਕ ਕੇ ਪਾਤਿਸਾਹ ॥੪॥੭॥੧੩॥

اھبوے پپؤ رھک ئُؤ ریمے ایپرے چس نانک ےک نائساہ ۔۔۴۔۔۷۔۔۱۳۔۔
ویجٔ َ
ੇਧਨਾਸਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ਘਰੁ ੧ ਚਉਪਿ

دانھرسی ہلحم  ۵رھگ  ۱جؤندے
ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪਰਸਾਤਿ ॥

اِک اواکنر سیگؤر رپساد ۔۔
ਭਵ ਖੰਿਨ ਿੁਖ ਭੰਜਨ ਸਵਾਮੀ ਭਗਤਿ ਵਛਲ ਤਨਰੰਕਾਰੇ ॥

ب
َھؤ ڈنھکن ُدھک نجنھب وسایم تگھب ولھچ پِراکنرے ۔۔
ਕੋਤਟ ਪਰਾਧ ਤਮਟੇ ਤਖਨ ਭੀਿਤਰ ਜਾਂ ਗੁਰਮੁਤਖ ਨਾਮੁ ਸਮਾਰੇ ॥੧॥

مپ ک
ھ
ُ
م
ک
گ
ِ
وکت رپادھ ِ ے ں رتیھب اجن ر ُ ھ نام امسرے ۔۔۱۔۔
ਮੇਰਾ ਮਨੁ ਲਾਗਾ ਹੈ ਰਾਮ ਤਪਆਰੇ ॥

ےہ رام ایپرے ۔۔
ریما نم الاگ َ
ਿੀਨ ਿਇਆਤਲ ਕਰੀ ਪਰਤਭ ਤਕਰਪਾ ਵਤਸ ਕੀਨੇ ਪੰਚ ਿੂਿਾਰੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

پب
دنی دنال رکی رپَھب کِرنا وس کیپے ج ُدونارے ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਿੇਰਾ ਥਾਨੁ ਸੁਹਾਵਾ ਰੂਪੁ ਸੁਹਾਵਾ ਿੇਰੇ ਭਗਿ ਸੋਹਤਹ ਿਰਬਾਰੇ ॥

ریتا اھتن ُسہاوا ُروت ُسہاوا ریتے تگھب درنارے ۔۔

ਸਰਬ ਜੀਆ ਕੇ ਿਾਿੇ ਸੁਆਮੀ ਕਤਰ ਤਕਰਪਾ ਲੇਹੁ ਉਬਾਰੇ ॥੨॥

رست ِجیا ےک داےت سُؤا یم رک کِرنا وہیل اُنارے ۔۔۲۔۔

ਿੇਰਾ ਵਰਨੁ ਨ ਜਾਪੈ ਰੂਪੁ ਨ ਲਖੀਐ ਿੇਰੀ ਕੁਿਰਤਿ ਕਉਨੁ ਬੀਚਾਰੇ ॥

لک
ریتا ورن ہن اج ئَے ُروت ہن ھی َپے ریتی قُدرت کؤن اچیبرے ۔۔
ਜਤਲ ਥਤਲ ਮਹੀਅਤਲ ਰਤਵਆ ਸਰਬ ਿਾਈ ਅਗਮ ਰੂਪ ਤਗਰਧਾਰੇ ॥੩॥

م
لج لھت ہییل ر َونا رست اھٹیئ امگ ُروت گِرداھرے ۔۔۳۔۔
ਕੀਰਤਿ ਕਰਤਹ ਸਗਲ ਜਨ ਿੇਰੀ ਿੂ ਅਤਬਨਾਸੀ ਪੁਰਖੁ ਮੁਰਾਰੇ ॥

ریکت رکہِ لگس نج ریتی ئُؤ اپِیایس ُپرھک مُرارے ۔۔

ਤਜਉ ਭਾਵੈ ਤਿਉ ਰਾਖਹੁ ਸੁਆਮੀ ਜਨ ਨਾਨਕ ਸਰਤਨ ਿੁਆਰੇ ॥੪॥੧॥

ک
ج ٔپؤ اھبوے پپؤ را ھہؤ سُؤا یم نج نانک رسن ُدوارے ۔۔۴۔۔۱۔۔
ਧਨਾਸਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

دانھرسی ہلحم ۵۔۔
ਤਬਨੁ ਜਲ ਪਰਾਨ ਿਜੇ ਹੈ ਮੀਨਾ ਤਜਤਨ ਜਲ ਤਸਉ ਹੇਿੁ ਬਢਾਇਓ ॥

پِں لج رپان ےجت ےہَ انیم ِجں لج سِیؤ تیہ نداھویئ ۔۔

ਕਮਲ ਹੇਤਿ ਤਬਨਤਸਓ ਹੈ ਭਵਰਾ ਉਤਨ ਮਾਰਗੁ ਤਨਕਤਸ ਨ ਪਾਇਓ ॥੧॥

لمک ہ َپت نِیسیؤ ےہَ وھبرا اُن امرگ نکِس ہن ناویئ ۔۔۱۔۔
ਅਬ ਮਨ ਏਕਸ ਤਸਉ ਮੋਹੁ ਕੀਨਾ ॥

ات نم اسکی سِیؤ ومہ انیک ۔۔

ਮਰੈ ਨ ਜਾਵੈ ਸਿ ਹੀ ਸੰਗੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸਬਿੀ ਚੀਨਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

اجوے دص یہ ےگنس سیگؤر دبسی چییا ۔۔۱۔۔راہو۔۔
م َ َرے ہن َ

ਕਾਮ ਹੇਤਿ ਕੁੰਚਰੁ ਲੈ ਿਾਂਤਕਓ ਓਹੁ ਪਰ ਵਤਸ ਭਇਓ ਤਬਚਾਰਾ ॥

ب
کب
اکم ہ َپت ُ چر لَے اھپنکپؤ اووہ رپ وس ھ ٔپؤ ِبچارا ۔۔

ਨਾਿ ਹੇਤਿ ਤਸਰੁ ਿਾਤਰਓ ਕੁਰੰਕਾ ਉਸ ਹੀ ਹੇਿ ਤਬਿਾਰਾ ॥੨॥

ناد ہ َپت سِر داروی ُکراکن اُس یہ ہ َپت نِدارا ۔۔۲۔۔

ਿੇਤਖ ਕੁਟੰਬੁ ਲੋਤਭ ਮੋਤਹਓ ਪਰਾਨੀ ਮਾਇਆ ਕਉ ਲਪਟਾਨਾ ॥

دھکی ُکیپت ولھب ومویہ رپاین امنا کؤ لییانا ۔۔
ਅਤਿ ਰਤਚਓ ਕਤਰ ਲੀਨੋ ਅਪੁਨਾ ਉਤਨ ਛੋਤਿ ਸਰਾਪਰ ਜਾਨਾ ॥੩॥

ات رج ٔپؤ رک ونیل اانپ اُن وھچد رسارپ اجنا ۔۔۳۔۔

ਤਬਨੁ ਗੋਤਬੰਿ ਅਵਰ ਸੰਤਗ ਨੇਹਾ ਓਹੁ ਜਾਣਹੁ ਸਿਾ ਿੁਹੇਲਾ ॥

پِں وگپِید ا َور گنس اہین اووہ اجبہؤ دسا ُدہ َیال ۔۔

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਇਹੈ ਬੁਝਾਇਓ ਪਰੀਤਿ ਪਰਭੂ ਸਿ ਕੇਲਾ ॥੪॥੨॥

ب
ب
وہک نانک ُگر ا ِ َہے ُجھاویئ رپِپپ رپ ُھؤ دص کیال ۔۔۴۔۔۲۔۔
ਧਨਾਸਰੀ ਮਃ ੫ ॥

دانھرسی م۵ :۔۔
ਕਤਰ ਤਕਰਪਾ ਿੀਓ ਮੋਤਹ ਨਾਮਾ ਬੰਧਨ ਿੇ ਛੁਟਕਾਏ ॥

رک کِرنا ِدئؤ ومہِ ناہم دنبنھ ےت چ ُھپکاےئ ۔۔

ਮਨ ਿੇ ਤਬਸਤਰਓ ਸਗਲੋ ਧੰਧਾ ਗੁਰ ਕੀ ਚਰਣੀ ਲਾਏ ॥੧॥

نم ےت ِئسرئٔؤ سگلؤ ددنھاھ ُگر یک رچین الےئ ۔۔۱۔۔
ਸਾਧਸੰਤਗ ਤਚੰਿ ਤਬਰਾਨੀ ਛਾਿੀ ॥

سادھسیگ ِجپت پِراین اھچدی ۔۔

ਅਹੰਬੁਤਧ ਮੋਹ ਮਨ ਬਾਸਨ ਿੇ ਕਤਰ ਗਿਹਾ ਗਾਿੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

اہم ُیدھ ومہ نم نانس دے رک ڈگاہ اگدی ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਨਾ ਕੋ ਮੇਰਾ ਿੁਸਮਨੁ ਰਤਹਆ ਨਾ ਹਮ ਤਕਸ ਕੇ ਬੈਰਾਈ ॥

ہن وک ریما ُدنمس رایہ ہن مہ کِس ےک َنترایئ ۔۔

ਬਰਹਮੁ ਪਸਾਰੁ ਪਸਾਤਰਓ ਭੀਿਤਰ ਸਤਿਗੁਰ ਿੇ ਸੋਝੀ ਪਾਈ ॥੨॥

پرمہ ئسار ئسارئٔؤ رتیھب سیگؤر ےت وسیھج نایئ ۔۔۲۔۔

ਸਭੁ ਕੋ ਮੀਿੁ ਹਮ ਆਪਨ ਕੀਨਾ ਹਮ ਸਭਨਾ ਕੇ ਸਾਜਨ ॥

سیھ وک تیم مہ ا نپ ہنیک مہ سبھیا ےک سانج ۔۔

ਿੂਤਰ ਪਰਾਇਓ ਮਨ ਕਾ ਤਬਰਹਾ ਿਾ ਮੇਲੁ ਕੀਓ ਮੇਰੈ ਰਾਜਨ ॥੩॥

ُدور رپاپپؤ نم اک پِراہ نا م َیل کِپؤ ریمَے رانج ۔۔۳۔۔
ਤਬਨਤਸਓ ਢੀਿਾ ਅੰਤਮਰਿੁ ਵੂਿਾ ਸਬਿੁ ਲਗੋ ਗੁਰ ਮੀਿਾ ॥

نِیسیؤ دھیبھا ارمِت ُوواھٹ دبس وگل ُگر اھٹیم ۔۔

ਜਤਲ ਥਤਲ ਮਹੀਅਤਲ ਸਰਬ ਤਨਵਾਸੀ ਨਾਨਕ ਰਮਈਆ ਿੀਿਾ ॥੪॥੩॥

م
لج لھت ہییل رست ئِؤایس نانک رمییا داھٹی ۔۔۴۔۔۳۔۔
ਧਨਾਸਰੀ ਮਃ ੫ ॥

دانھرسی م۵ :۔۔
ਜਬ ਿੇ ਿਰਸਨ ਭੇਟੇ ਸਾਧੂ ਭਲੇ ਤਿਨਸ ਓਇ ਆਏ ॥

ب
ھی
پ
ے ا ےئ ۔۔
جت ےت درنس ے سا ُدوھ ےلھب دِسن او ؑ
ਮਹਾ ਅਨੰਿੁ ਸਿਾ ਕਤਰ ਕੀਰਿਨੁ ਪੁਰਖ ਤਬਧਾਿਾ ਪਾਏ ॥੧॥

اہم ادنن دسا رک ریکنت ُپرھک نِداھنا ناےئ ۔۔۱۔۔

ਅਬ ਮੋਤਹ ਰਾਮ ਜਸੋ ਮਤਨ ਗਾਇਓ ॥

ات ومہِ رام وسج نم اگویئ ۔۔
ਭਇਓ ਪਰਗਾਸੁ ਸਿਾ ਸੁਖੁ ਮਨ ਮਤਹ ਸਤਿਗੁਰੁ ਪੂਰਾ ਪਾਇਓ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ب
ھ ٔپؤ رپَاگس دسا ُسکھ نم ہہم سیگؤر ئُؤرا ناویئ ۔۔۱۔۔راہو۔۔

ਗੁਣ ਤਨਧਾਨੁ ਤਰਿ ਭੀਿਤਰ ਵਤਸਆ ਿਾ ਿੂਖੁ ਭਰਮ ਭਉ ਭਾਗਾ ॥

ب
ُگں ن ِداھن رِد رتیھب وایس نا ُدوھک رھبم ھؤ اھباگ ۔۔

ਭਈ ਪਰਾਪਤਿ ਵਸਿੁ ਅਗੋਚਰ ਰਾਮ ਨਾਤਮ ਰੰਗੁ ਲਾਗਾ ॥੨॥

یئھب رپاپپ وطس اوگرچ رام نام رنگ الاگ ۔۔۲۔۔
ਤਚੰਿ ਅਤਚੰਿਾ ਸੋਚ ਅਸੋਚਾ ਸੋਗੁ ਲੋਭੁ ਮੋਹੁ ਥਾਕਾ ॥

ِجپت ا ِچییا وسچ اوساچ وسگ ولھب ومہ اھتاک ۔۔
ਹਉਮੈ ਰੋਗ ਤਮਟੇ ਤਕਰਪਾ ਿੇ ਜਮ ਿੇ ਭਏ ਤਬਬਾਕਾ ॥੩॥

ہؤ م َے روگ ِمپے کِرنا ےت مج ےت ےئھب پِیااک ۔۔۳۔۔
ਗੁਰ ਕੀ ਟਹਲ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੇਵਾ ਗੁਰ ਕੀ ਆਤਗਆ ਭਾਣੀ ॥

ُگر یک لہٹ ُگؤ ُرو یک ویسا ُگر یک ا ایگ اھبین ۔۔

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਤਜਤਨ ਜਮ ਿੇ ਕਾਢੇ ਤਿਸੁ ਗੁਰ ਕੈ ਕੁਰਬਾਣੀ ॥੪॥੪॥

وہک نانک نج مج ےت اکدےھ ئِس ُگر ےکَ قُرناین ۔۔۴۔۔۴۔۔
ਧਨਾਸਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

دانھرسی ہلحم ۵۔۔
ਤਜਸ ਕਾ ਿਨੁ ਮਨੁ ਧਨੁ ਸਭੁ ਤਿਸ ਕਾ ਸੋਈ ਸੁਘੜੁ ਸੁਜਾਨੀ ॥

گ
ِجس اک نت نم دنھ سیھ ئِس اک وسیئ ُس ھر سُچاین ۔۔

ਤਿਨ ਹੀ ਸੁਤਣਆ ਿੁਖੁ ਸੁਖੁ ਮੇਰਾ ਿਉ ਤਬਤਧ ਨੀਕੀ ਖਟਾਨੀ ॥੧॥

پِں یہ ُسییا ُدھک ُسکھ ریما ئؤ نِدھ پ ِیکی اٹھکین ۔۔۱۔۔
ਜੀਅ ਕੀ ਏਕੈ ਹੀ ਪਤਹ ਮਾਨੀ ॥

ےکی یہ بہہ امین ۔۔
یج یک ا َ
ਅਵਤਰ ਜਿਨ ਕਤਰ ਰਹੇ ਬਹੁਿੇਰੇ ਤਿਨ ਤਿਲੁ ਨਹੀ ਕੀਮਤਿ ਜਾਨੀ ॥ ਰਹਾਉ ॥

ا َور نتج رک رےہ ریتہبے پِں نِل یہن تمیق اجین ۔۔راہو۔۔
ਅੰਤਮਰਿ ਨਾਮੁ ਤਨਰਮੋਲਕੁ ਹੀਰਾ ਗੁਤਰ ਿੀਨੋ ਮੰਿਾਨੀ ॥

ارمِت نام پِرومکل ریہا ُگر دونی اتنمین ۔۔

ਤਿਗੈ ਨ ਿੋਲੈ ਤਿਰੜੁ ਕਤਰ ਰਤਹਓ ਪੂਰਨ ਹੋਇ ਤਿਰਪਿਾਨੀ ॥੨॥

ِد َگے ہن دو لَے درِرھ رک رویہ ئُؤرن وہۓ رتِاتپین ۔۔۲۔۔
ਓਇ ਜੁ ਬੀਚ ਹਮ ਿੁਮ ਕਛੁ ਹੋਿੇ ਤਿਨ ਕੀ ਬਾਿ ਤਬਲਾਨੀ ॥

ُب
اوےؑ وج چیب مہ م ھچک وہےت پِں یک نات نِالین ۔۔

ਅਲੰਕਾਰ ਤਮਤਲ ਥੈਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਿਾ ਿੇ ਕਤਨਕ ਵਖਾਨੀ ॥੩॥

ب
ھ
َ
ی
ل
ک
الپکار مِل ی وہیئ ےہَ نا ےت ی ِک واھکین ۔۔۳۔۔
ਪਰਗਤਟਓ ਜੋਤਿ ਸਹਜ ਸੁਖ ਸੋਭਾ ਬਾਜੇ ਅਨਹਿ ਬਾਨੀ ॥

سہ
رپَگیپؤ وجت ج ُسکھ وساھب ناےج ابہت ناین ۔۔

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਤਨਹਚਲ ਘਰੁ ਬਾਤਧਓ ਗੁਤਰ ਕੀਓ ਬੰਧਾਨੀ ॥੪॥੫॥

بِہ
ُ
گ
چ
ک
ھ
پ
پ
وہک نانک ل رھگ ناد ؤ ر ؤ دنباھین ۔۔۴۔۔۵۔۔
ਧਨਾਸਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

دانھرسی ہلحم ۵۔۔

ਵਿੇ ਵਿੇ ਰਾਜਨ ਅਰੁ ਭੂਮਨ ਿਾ ਕੀ ਤਿਰਸਨ ਨ ਬੂਝੀ ॥

ب
ودے ودے رانج ار ُھؤنم نا یک رتِنس ہن وبیھج ۔۔
ਲਪਤਟ ਰਹੇ ਮਾਇਆ ਰੰਗ ਮਾਿੇ ਲੋਚਨ ਕਛੂ ਨ ਸੂਝੀ ॥੧॥

کج
ٹپل رےہ امنا رنگ امےت ولنچ ُھؤ ہن سُؤیھج ۔۔۱۔۔
ਤਬਤਖਆ ਮਤਹ ਤਕਨ ਹੀ ਤਿਰਪਤਿ ਨ ਪਾਈ ॥

نِکھیا ہہم کِں یہ رتِپپ ہن نایئ ۔۔

ਤਜਉ ਪਾਵਕੁ ਈਧਤਨ ਨਹੀ ਧਰਾਪੈ ਤਬਨੁ ਹਤਰ ਕਹਾ ਅਘਾਈ ॥ ਰਹਾਉ ॥

ج ٔپؤ ناوک اندنھ یہن درھا ئَے پِں ہر اہک ااھگیئ ۔۔راہو۔۔
ਤਿਨੁ ਤਿਨੁ ਕਰਿ ਭੋਜਨ ਬਹੁ ਤਬੰਜਨ ਿਾ ਕੀ ਤਮਟੈ ਨ ਭੂਖਾ ॥

پب
ب
دِن دِن رکت وھبنج وہب ِ چں نا یک ِمپے ہن ُھؤاھک ۔۔
ਉਿਮੁ ਕਰੈ ਸੁਆਨ ਕੀ ਤਨਆਈ ਚਾਰੇ ਕੁੰਟਾ ਘੋਖਾ ॥੨॥

اُدم رکَے سُؤا ن یک اینیئ اچرے ُکییا وھگاھک ۔۔۲۔۔
ਕਾਮਵੰਿ ਕਾਮੀ ਬਹੁ ਨਾਰੀ ਪਰ ਤਗਰਹ ਜੋਹ ਨ ਚੂਕੈ ॥

اکومپپ اکیم وہب ناری رپ گِرہ وجہ ہن ُجؤ َکے ۔۔

ਤਿਨ ਪਰਤਿ ਕਰੈ ਕਰੈ ਪਛੁਿਾਪੈ ਸੋਗ ਲੋਭ ਮਤਹ ਸੂਕੈ ॥੩॥

رپت رکَے رکَے اتھچپ ئَے وسگ ولھب ہہم سُؤےکَ ۔۔۳۔۔
دِن ِ
ਹਤਰ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਅਪਾਰ ਅਮੋਲਾ ਅੰਤਮਰਿੁ ਏਕੁ ਤਨਧਾਨਾ ॥

ہر ہر نام انار اومال ارمِت انک ن ِداھنا ۔۔
ਸੂਖੁ ਸਹਜੁ ਆਨੰਿੁ ਸੰਿਨ ਕੈ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਿੇ ਜਾਨਾ ॥੪॥੬॥

سہ
س
سُؤھک ج ا دنن ییں ےکَ نانک ُگر ےت اجنا ۔۔۴۔۔۶۔۔

ਧਨਾਸਰੀ ਮਃ ੫ ॥

دانھرسی م۵ :۔۔
ਲਵੈ ਨ ਲਾਗਨ ਕਉ ਹੈ ਕਛੂਐ ਜਾ ਕਉ ਤਿਤਰ ਇਹੁ ਧਾਵੈ ॥

کج
ک ب
ُ
ھ
ھ
َ
ِ
اھوے ۔۔
د
وہی
ا
ر
ؤ
اج
ے
ا
ؤ
ےہ
ولَے ہن النگ کؤ َ
َ
ਜਾ ਕਉ ਗੁਤਰ ਿੀਨੋ ਇਹੁ ਅੰਤਮਰਿੁ ਤਿਸ ਹੀ ਕਉ ਬਤਨ ਆਵੈ ॥੧॥

ئ
ُ
ے ۔۔۱۔۔
اج کؤ گر دونی اوہی ارمِت ِس یہ کؤ نب ا و َ
ਜਾ ਕਉ ਆਇਓ ਏਕੁ ਰਸਾ ॥

اج کؤ ا ویئ انک رسا ۔۔
ਖਾਨ ਪਾਨ ਆਨ ਨਹੀ ਖੁਤਧਆ ਿਾ ਕੈ ਤਚਤਿ ਨ ਬਸਾ ॥ ਰਹਾਉ ॥

ےک ِجت ہن اسب ۔۔راہو۔۔
اھکن نان ا ن یہن ک ُھ ِدایھ نا َ

ਮਉਤਲਓ ਮਨੁ ਿਨੁ ਹੋਇਓ ਹਤਰਆ ਏਕ ਬੂੰਿ ਤਜਤਨ ਪਾਈ ॥

ؤمویل نم نت وہویئ ہ ِرنا انک ئُؤدن ِجں نایئ ۔۔

ਬਰਤਨ ਨ ਸਾਕਉ ਉਸਿਤਿ ਿਾ ਕੀ ਕੀਮਤਿ ਕਹਣੁ ਨ ਜਾਈ ॥੨॥

پرن ہن ساکؤ اُسیت نا یک تمیق کہں ہن اجیئ ۔۔۲۔۔

ਘਾਲ ਨ ਤਮਤਲਓ ਸੇਵ ਨ ਤਮਤਲਓ ਤਮਤਲਓ ਆਇ ਅਤਚੰਿਾ ॥

اھگل ہن مل ِپؤ ویسَ ہن مل ِپؤ مل ِپؤ ا ۓ ا ِچییا ۔۔

ਜਾ ਕਉ ਿਇਆ ਕਰੀ ਮੇਰੈ ਿਾਕੁਤਰ ਤਿਤਨ ਗੁਰਤਹ ਕਮਾਨੋ ਮੰਿਾ ॥੩॥

اج کؤ دایئ رکی ریمَے اھٹ ُکر پِں ُگرہِ امکون اتنم ۔۔۳۔۔
ਿੀਨ ਿੈਆਲ ਸਿਾ ਤਕਰਪਾਲਾ ਸਰਬ ਜੀਆ ਪਰਤਿਪਾਲਾ ॥

دنی َدنال دسا کِرناال رست ایج رپَپ ِیاال ۔۔

ਓਤਿ ਪੋਤਿ ਨਾਨਕ ਸੰਤਗ ਰਤਵਆ ਤਜਉ ਮਾਿਾ ਬਾਲ ਗੋੁਪਾਲਾ ॥੪॥੭॥

اوت وپت نانک گنس ر َونا ج ٔپؤ امنا نال اپگال ۔۔۴۔۔۷۔۔
ਧਨਾਸਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

دانھرسی ہلحم ۵۔۔
ਬਾਤਰ ਜਾਉ ਗੁਰ ਅਪੁਨੇ ਊਪਤਰ ਤਜਤਨ ਹਤਰ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਤਿਰੜਹਾਯਾ ॥

نار اجو ُگر اےنپ اُورپ ِجں ہر ہر نام درِرہھانا ۔۔

ਮਹਾ ਉਤਿਆਨ ਅੰਧਕਾਰ ਮਤਹ ਤਜਤਨ ਸੀਧਾ ਮਾਰਗੁ ਤਿਖਾਯਾ ॥੧॥

اہم اُدنان ادنھکار ہہم ِجں دیساھ امرگ دِاھکنا ۔۔۱۔۔
ਹਮਰੇ ਪਰਾਨ ਗੁਪਾਲ ਗੋਤਬੰਿ ॥

رمہے رپان ُگیال وگپِید ۔۔
ਈਹਾ ਊਹਾ ਸਰਬ ਥੋਕ ਕੀ ਤਜਸਤਹ ਹਮਾਰੀ ਤਚੰਿ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

اِاہی اُواہ رست وھتک یک جسہہ امہری ِجید ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਜਾ ਕੈ ਤਸਮਰਤਨ ਸਰਬ ਤਨਧਾਨਾ ਮਾਨੁ ਮਹਿੁ ਪਤਿ ਪੂਰੀ ॥

ےک ِسمرن رست ن ِداھنا امن تہم پپ ئُؤری ۔۔
اج َ

ਨਾਮੁ ਲੈਿ ਕੋਤਟ ਅਘ ਨਾਸੇ ਭਗਿ ਬਾਛਤਹ ਸਤਭ ਧੂਰੀ ॥੨॥

ہھچ سیھ دھُؤری ۔۔۲۔۔
نام لَپت وکت اھگ ناےس تگھب نا ِ
ਸਰਬ ਮਨੋਰਥ ਜੇ ਕੋ ਚਾਹੈ ਸੇਵੈ ਏਕੁ ਤਨਧਾਨਾ ॥

رست ونمرھت ےج وک اچ َہے ویسَے انک ن ِداھنا ۔۔
ਪਾਰਬਰਹਮ ਅਪਰੰਪਰ ਸੁਆਮੀ ਤਸਮਰਿ ਪਾਤਰ ਪਰਾਨਾ ॥੩॥

نارپرمہ ارپرپم سُؤا یم ِسمرت نار رپانا ۔۔۳۔۔

ਸੀਿਲ ਸਾਂਤਿ ਮਹਾ ਸੁਖੁ ਪਾਇਆ ਸੰਿਸੰਤਗ ਰਤਹਓ ਓਲਹਾ ॥

لتیس ساپپ اہم ُسکھ نانا سییسیگ رہ ٔپؤ اولھا ۔۔

ਹਤਰ ਧਨੁ ਸੰਚਨੁ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਭੋਜਨੁ ਇਹੁ ਨਾਨਕ ਕੀਨੋ ਚੋਲਹਾ ॥੪॥੮॥

سب
ہر دنھ چں ہر نام وھبنج اوہی نانک ونیک وچلہھا ۔۔۴۔۔۸۔۔
ਧਨਾਸਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

دانھرسی ہلحم ۵۔۔
ਤਜਹ ਕਰਣੀ ਹੋਵਤਹ ਸਰਤਮੰਿਾ ਇਹਾ ਕਮਾਨੀ ਰੀਤਿ ॥

ہج رکین وہوہِ رسمِیدا اِاہ امکین ِرپپ ۔۔
ਸੰਿ ਕੀ ਤਨੰਿਾ ਸਾਕਿ ਕੀ ਪੂਜਾ ਐਸੀ ਤਿਰੜਹੀ ਤਬਪਰੀਤਿ ॥੧॥

سیت یک پ ِیدا ساطق یک ئُؤاج ایسی درِریھ نِترپپ ۔۔۱۔۔
ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਭੂਲੋ ਅਵਰੈ ਹੀਿ ॥

ب
امنا ومہ ُھؤول ا َو َرے ہ َپت ۔۔

ਹਤਰਚੰਿਉਰੀ ਬਨ ਹਰ ਪਾਿ ਰੇ ਇਹੈ ਿੁਹਾਰੋ ਬੀਿ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ہردنچوری نب ہر نات رے اِےہَ ُبہارو تیب ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਚੰਿਨ ਲੇਪ ਹੋਿ ਿੇਹ ਕਉ ਸੁਖੁ ਗਰਧਭ ਭਸਮ ਸੰਗੀਤਿ ॥

دنچن ل َپت وہت دہہی کؤ ُسکھ رگدھبھ مسھب تیگنس ۔۔
ਅੰਤਮਰਿ ਸੰਤਗ ਨਾਤਹ ਰੁਚ ਆਵਿ ਤਬਖੈ ਿਗਉਰੀ ਪਰੀਤਿ ॥੨॥

نک
ارمِت گنس ناہِ ُرچ ا وت ِ َھے

ب
ھ
گ
پ
ؤری رپ پ ۔۔۲۔۔

ਉਿਮ ਸੰਿ ਭਲੇ ਸੰਜੋਗੀ ਇਸੁ ਜੁਗ ਮਤਹ ਪਤਵਿ ਪੁਨੀਿ ॥

اُمت سیت ےلھب وجنسیگ اِس ُچگ ہہم وپِت ُنیپت ۔۔

ਜਾਿ ਅਕਾਰਥ ਜਨਮੁ ਪਿਾਰਥ ਕਾਚ ਬਾਿਰੈ ਜੀਿ ॥੩॥

اجت ااکرھت منج ندارھت اکچ ناد َرے جپت ۔۔۳۔۔
ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੇ ਤਕਲਤਵਖ ਿੁਖ ਭਾਗੇ ਗੁਤਰ ਤਗਆਨ ਅੰਜਨੁ ਨੇਿਰ ਿੀਿ ॥

منج منج ےک کِلؤِھک ُدھک اھبےگ ُگر گ ِیان انجن پیتر ِدپپ ۔۔

ਸਾਧਸੰਤਗ ਇਨ ਿੁਖ ਿੇ ਤਨਕਤਸਓ ਨਾਨਕ ਏਕ ਪਰੀਿ ॥੪॥੯॥

سادھسیگ اِن ُدھک ےت نِکسیؤ نانک انک رپپپ ۔۔۴۔۔۹۔۔
ਧਨਾਸਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

دانھرسی ہلحم ۵۔۔
ਪਾਨੀ ਪਖਾ ਪੀਸਉ ਸੰਿ ਆਗੈ ਗੁਣ ਗੋਤਵੰਿ ਜਸੁ ਗਾਈ ॥

ناین اھکپ نیسؤ سیت ا ےگ ُگں وگوِدن سج اگیئ ۔۔

ਸਾਤਸ ਸਾਤਸ ਮਨੁ ਨਾਮੁ ਸਮਹਾਰੈ ਇਹੁ ਤਬਸਰਾਮ ਤਨਤਧ ਪਾਈ ॥੧॥

س
م
ہ
ئ
س
ِ
ساس ساس نم نام ھا َرے اوہی رام ن ِدھ نایئ ۔۔۱۔۔
ਿੁਮਹ ਕਰਹੁ ਿਇਆ ਮੇਰੇ ਸਾਈ ॥

ُب
مہھ رکوہ دایئ ریمے سایئ ۔۔

ਐਸੀ ਮਤਿ ਿੀਜੈ ਮੇਰੇ ਿਾਕੁਰ ਸਿਾ ਸਿਾ ਿੁਧੁ ਤਧਆਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ایسی مت د بج َے ریمے اھٹ ُکر دسا دسا ُندھ دایھیئ ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਿੁਮਹਰੀ ਤਿਪਾ ਿੇ ਮੋਹੁ ਮਾਨੁ ਛੂਟੈ ਤਬਨਤਸ ਜਾਇ ਭਰਮਾਈ ॥

ُب
م
چ
ہ
ن
ی
َ
ک
ئ
ھری ِرنا ےت ومہ امن ُھؤ ے ِ س اجۓ رھبامیئ ۔۔
ਅਨਿ ਰੂਪੁ ਰਤਵਓ ਸਭ ਮਧੇ ਜਿ ਕਿ ਪੇਖਉ ਜਾਈ ॥੨॥

پی ک
ا َند ُروت روِوی سیھ دمےھ جت تک ھؤ اجیئ ۔۔۲۔۔

ਿੁਮਹ ਿਇਆਲ ਤਕਰਪਾਲ ਤਿਪਾ ਤਨਤਧ ਪਤਿਿ ਪਾਵਨ ਗੋਸਾਈ ॥

ُب
م
ہ
ک
ک
ِ
ِ
ن
ھ دنال رنال رنا ِدھ تتپ ناون وگسایئ ۔۔

ਕੋਤਟ ਸੂਖ ਆਨੰਿ ਰਾਜ ਪਾਏ ਮੁਖ ਿੇ ਤਨਮਖ ਬੁਲਾਈ ॥੩॥

ب
وکت سُؤھک ا دنن راچ ناےئ مُکھ ےت ِمکھ ُنالیئ ۔۔۳۔۔
ਜਾਪ ਿਾਪ ਭਗਤਿ ਸਾ ਪੂਰੀ ਜੋ ਪਰਭ ਕੈ ਮਤਨ ਭਾਈ ॥

اجت نات تگھب سا ئُؤری وج رپَھب ےکَ نم اھبیئ ۔۔
ਨਾਮੁ ਜਪਿ ਤਿਰਸਨਾ ਸਭ ਬੁਝੀ ਹੈ ਨਾਨਕ ਤਿਰਪਤਿ ਅਘਾਈ ॥੪॥੧੦॥

سی بُج
ھ
پ
ےہ نانک رتِ پ ااھگیئ ۔۔۴۔۔۱۱۔۔
نام جپت رتِانس ھ ی َ
ਧਨਾਸਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

دانھرسی ہلحم ۵۔۔
ਤਜਤਨ ਕੀਨੇ ਵਤਸ ਅਪੁਨੈ ਿਰੈ ਗੁਣ ਭਵਣ ਚਿੁਰ ਸੰਸਾਰਾ ॥

ب
ج
ے ُگں َھؤن چتُر اسنسرا ۔۔
ِ ں کیپے وس اےنپ ِرت َ

ਜਗ ਇਸਨਾਨ ਿਾਪ ਥਾਨ ਖੰਿੇ ਤਕਆ ਇਹੁ ਜੰਿੁ ਤਵਚਾਰਾ ॥੧॥

چگ اانسن نات اھتن ڈنھکے ایک اوہی جپت وِاچرا ۔۔۱۔۔
ਪਰਭ ਕੀ ਓਟ ਗਹੀ ਿਉ ਛੂਟੋ ॥

چ
رپَھب یک اوت یہگ ئؤ ُھؤوٹ ۔۔
ਸਾਧ ਪਰਸਾਤਿ ਹਤਰ ਹਤਰ ਹਤਰ ਗਾਏ ਤਬਖੈ ਤਬਆਤਧ ਿਬ ਹੂਟੋ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

نک
سادھ رپساد ہر ہر ہر اگےئ ِ َھے

ایبدھ پپ ُہؤوٹ ۔۔۱۔۔راہو۔۔

ਨਹ ਸੁਣੀਐ ਨਹ ਮੁਖ ਿੇ ਬਕੀਐ ਨਹ ਮੋਹੈ ਉਹ ਿੀਿੀ ॥

پب
ہن ُسییپے ہن مُکھ ےت نکی َپے ہن وم َہے اوہ د ھی ۔۔

ਐਸੀ ਿਗਉਰੀ ਪਾਇ ਭੁਲਾਵੈ ਮਤਨ ਸਭ ਕੈ ਲਾਗੈ ਮੀਿੀ ॥੨॥

ب
ب
َ
سی
گ
ھ
گ
ھ
ےک ال ے یھٹیم ۔۔۲۔۔
ُالوے نم ھ َ
َ
ایسی ؤری ناۓ
ਮਾਇ ਬਾਪ ਪੂਿ ਤਹਿ ਭਰਾਿਾ ਉਤਨ ਘਤਰ ਘਤਰ ਮੇਤਲਓ ਿੂਆ ॥

امےئ نات ئُؤت ِہت رھبانا اُن رھگ رھگ میلپؤ ُدوا ۔۔

ਤਕਸ ਹੀ ਵਾਤਧ ਘਾਤਟ ਤਕਸ ਹੀ ਪਤਹ ਸਗਲੇ ਲਤਰ ਲਤਰ ਮੂਆ ॥੩॥

کِس یہ وادھ اھگت کِس یہ بہہ ےلگس رل رل مُؤا ۔۔۳۔۔

ਹਉ ਬਤਲਹਾਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਅਪੁਨੇ ਤਜਤਨ ਇਹੁ ਚਲਿੁ ਤਿਖਾਇਆ ॥

ہؤ اہلبری سیگؤر اےنپ ِجں اوہی تلچ دِاھکنا ۔۔

ਗੂਝੀ ਭਾਤਹ ਜਲੈ ਸੰਸਾਰਾ ਭਗਿ ਨ ਤਬਆਪੈ ਮਾਇਆ ॥੪॥

ُگؤیھج اھب چلَے اسنسرا تگھب ہن ایب ئَے امنا ۔۔۴۔۔

ਸੰਿ ਪਰਸਾਤਿ ਮਹਾ ਸੁਖੁ ਪਾਇਆ ਸਗਲੇ ਬੰਧਨ ਕਾਟੇ ॥

سیت رپساد اہم ُسکھ نانا ےلگس دنبنھ اکےٹ ۔

ਹਤਰ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਨਾਨਕ ਧਨੁ ਪਾਇਆ ਅਪੁਨੈ ਘਤਰ ਲੈ ਆਇਆ ਖਾਟੇ ॥੫॥੧੧॥

ہر ہر نام نانک دنھ نانا اےنپ رھگ لَے ا نا اھکےٹ ۔۔۵۔۔۱۱۔۔
ਧਨਾਸਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

دانھرسی ہلحم ۵۔۔
ਿੁਮ ਿਾਿੇ ਿਾਕੁਰ ਪਰਤਿਪਾਲਕ ਨਾਇਕ ਖਸਮ ਹਮਾਰੇ ॥

ُب
م داےت اھٹرک رپَپ ِیاکل نانک

کھ س

م امہرے ۔۔

ਤਨਮਖ ਤਨਮਖ ਿੁਮ ਹੀ ਪਰਤਿਪਾਲਹੁ ਹਮ ਬਾਤਰਕ ਿੁਮਰੇ ਧਾਰੇ ॥੧॥

ب ب ُب
ِمکھ ِمکھ م یہ رپَپ ِیاوہلُ مہ نارِک ُبمرے داھرے ۔۔۱۔۔

ਤਜਹਵਾ ਏਕ ਕਵਨ ਗੁਨ ਕਹੀਐ ॥

چہؤا انک وکَن ُگں کہ ٔپے َ۔۔

ਬੇਸੁਮਾਰ ਬੇਅੰਿ ਸੁਆਮੀ ਿੇਰੋ ਅੰਿੁ ਨ ਤਕਨ ਹੀ ਲਹੀਐ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ےب ُسمار ےباپپ سُؤا یم ریتو اپپ ہن کِں یہ لہی َپے ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਕੋਤਟ ਪਰਾਧ ਹਮਾਰੇ ਖੰਿਹੁ ਅਤਨਕ ਤਬਧੀ ਸਮਝਾਵਹੁ ॥

وکت رپادھ امہرے ڈنھکوہ ان ِک نِدیھ اھجمسو ُہ ۔۔
ਹਮ ਅਤਗਆਨ ਅਲਪ ਮਤਿ ਥੋਰੀ ਿੁਮ ਆਪਨ ਤਬਰਿੁ ਰਖਾਵਹੁ ॥੨॥

ُب
مہ اایگن الپ مت وھتری م ا نپ پِرد راھکووہ ۔۔۲۔۔
ਿੁਮਰੀ ਸਰਤਣ ਿੁਮਾਰੀ ਆਸਾ ਿੁਮ ਹੀ ਸਜਨ ਸੁਹੇਲੇ ॥

ُب
ُبمری رسن ُبماری ا سا م یہ نجس ُسہیلے ۔۔

ਰਾਖਹੁ ਰਾਖਨਹਾਰ ਿਇਆਲਾ ਨਾਨਕ ਘਰ ਕੇ ਗੋਲੇ ॥੩॥੧੨॥

ک
را ھہؤ راکھبہار دناال نانک رھگ ےک وگےل ۔۔۳۔۔۱۲۔۔
ਧਨਾਸਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

دانھرسی ہلحم ۵۔۔
ਪੂਜਾ ਵਰਿ ਤਿਲਕ ਇਸਨਾਨਾ ਪੁੰਨ ਿਾਨ ਬਹੁ ਿੈਨ ॥

ئُؤاج ورت نِلک اانسنا ُپ ّں دان وہب َدنی ۔۔

ਕਹੂੰ ਨ ਭੀਜੈ ਸੰਜਮ ਸੁਆਮੀ ਬੋਲਤਹ ਮੀਿੇ ਬੈਨ ॥੧॥

بھبج سبج
ن
ی
س
َ
ہل ےھٹیم ں ۔۔۱۔۔
وہکن ہن َے م ُؤا یم وب ِ
ਪਰਭ ਜੀ ਕੋ ਨਾਮੁ ਜਪਿ ਮਨ ਚੈਨ ॥

رپَھب یج وک نام جپت نم َچیں ۔۔

ਬਹੁ ਪਰਕਾਰ ਖੋਜਤਹ ਸਤਭ ਿਾ ਕਉ ਤਬਖਮੁ ਨ ਜਾਈ ਲੈਨ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ک نِکھ
ل
َی
ہج سیھ نا ؤ م ہن اجیئ ں ۔۔۱۔۔راہو۔۔
وہب رپاکر وھک ِ
ਜਾਪ ਿਾਪ ਭਰਮਨ ਬਸੁਧਾ ਕਤਰ ਉਰਧ ਿਾਪ ਲੈ ਗੈਨ ॥

اجت نات رھبنم ئ ُسداھ رک اُردھ نات لَے َ
گیں ۔۔
ਇਹ ਤਬਤਧ ਨਹ ਪਿੀਆਨੋ ਿਾਕੁਰ ਜੋਗ ਜੁਗਤਿ ਕਤਰ ਜੈਨ ॥੨॥

اہہی نِدھ ہن ایتپون اھٹ ُکر وجگ ُچگت رک َچیں ۔۔۲۔۔

ਅੰਤਮਰਿ ਨਾਮੁ ਤਨਰਮੋਲਕੁ ਹਤਰ ਜਸੁ ਤਿਤਨ ਪਾਇਓ ਤਜਸੁ ਤਕਰਪੈਨ ॥

ارمِت نام پِرومکل ہر سج پِں ناویئ سج کِر َنیں ۔۔

ਸਾਧਸੰਤਗ ਰੰਤਗ ਪਰਭ ਭੇਟੇ ਨਾਨਕ ਸੁਤਖ ਜਨ ਰੈਨ ॥੩॥੧੩॥

ب
سادھسیگ رنگ رپَھب ھیپے نانک ُسکھ نج َرنی ۔۔۳۔۔۱۳۔۔
ਧਨਾਸਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

دانھرسی ہلحم ۵۔۔
ਬੰਧਨ ਿੇ ਛੁਟਕਾਵੈ ਪਰਭੂ ਤਮਲਾਵੈ ਹਤਰ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਸੁਨਾਵੈ ॥

ب
چ
الوے ہر ہر نام ُسیا َوے ۔۔
دنبنھ ےت ُھپکا َوے رپ ُھؤ م ِ َ
ਅਸਤਥਰੁ ਕਰੇ ਤਨਹਚਲੁ ਇਹੁ ਮਨੂਆ ਬਹੁਤਰ ਨ ਕਿਹੂ ਧਾਵੈ ॥੧॥

بہ
سب
ا ِھر رکے ِ چل اوہی م ُپؤا ب ُہر ہن کبہ ُؤ

اھوے ۔۔۱۔۔
د َ

ਹੈ ਕੋਊ ਐਸੋ ਹਮਰਾ ਮੀਿੁ ॥

وکو اوسی رمہا تیم ۔۔
ےہَ ُ
ਸਗਲ ਸਮਗਰੀ ਜੀਉ ਹੀਉ ਿੇਉ ਅਰਪਉ ਅਪਨੋ ਚੀਿੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

س
لگس مگری جپؤ ہپؤ دئَؤ ارئؤ اونپ جپت ۔۔۱۔۔راہو۔۔

ਪਰ ਧਨ ਪਰ ਿਨ ਪਰ ਕੀ ਤਨੰਿਾ ਇਨ ਤਸਉ ਪਰੀਤਿ ਨ ਲਾਗੈ ॥

رپ دنھ رپ نت رپ یک پ ِیدا اِن سِیؤ رپپپ ہن ال َگے ۔۔
ਸੰਿਹ ਸੰਗੁ ਸੰਿ ਸੰਭਾਖਨੁ ਹਤਰ ਕੀਰਿਤਨ ਮਨੁ ਜਾਗੈ ॥੨॥

س
سیبہہ گنس سیت مبھانھک ہر ریکنت نم اج َگے َ۔۔۲۔۔
ਗੁਣ ਤਨਧਾਨ ਿਇਆਲ ਪੁਰਖ ਪਰਭ ਸਰਬ ਸੂਖ ਿਇਆਲਾ ॥

ُگں ن ِداھن دنال ُپرھک رپَھب رست سُؤھک دناال ۔۔

ਮਾਗੈ ਿਾਨੁ ਨਾਮੁ ਿੇਰੋ ਨਾਨਕੁ ਤਜਉ ਮਾਿਾ ਬਾਲ ਗੁਪਾਲਾ ॥੩॥੧੪॥

ام َگے دان نام ریتو نانک ج ٔپؤ امنا نال ُگیاال ۔۔۳۔۔۱۴۔۔
ਧਨਾਸਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

دانھرسی ہلحم ۵۔۔
ਹਤਰ ਹਤਰ ਲੀਨੇ ਸੰਿ ਉਬਾਤਰ ॥

ہر ہر ےنیل سیت اُنار ۔۔
ਹਤਰ ਕੇ ਿਾਸ ਕੀ ਤਚਿਵੈ ਬੁਤਰਆਈ ਤਿਸ ਹੀ ਕਉ ਤਿਤਰ ਮਾਤਰ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ب
ہر ےک داس یک ِجپ َؤے پرنایئ ئِس یہ کؤ ھِر امر ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਜਨ ਕਾ ਆਤਪ ਸਹਾਈ ਹੋਆ ਤਨੰਿਕ ਭਾਗੇ ਹਾਤਰ ॥

نج اک ا ت اہسیئ وہا پ ِیدک اھبےگ اہر ۔۔
ਭਰਮਿ ਭਰਮਿ ਊਹਾਂ ਹੀ ਮੂਏ ਬਾਹੁਤੜ ਤਗਰਤਹ ਨ ਮੰਝਾਤਰ ॥੧॥

رھبمت رھبمت اُواہن یہ مُؤےئ ناہُر گِرہِ ہن اھجنمر ۔۔۱۔۔
ਨਾਨਕ ਸਰਤਣ ਪਤਰਓ ਿੁਖ ਭੰਜਨ ਗੁਨ ਗਾਵੈ ਸਿਾ ਅਪਾਤਰ ॥

ُگ
اگوے دسا انار ۔۔
نانک رسن رپئَؤ ُدھک نجنھب ں َ

ਤਨੰਿਕ ਕਾ ਮੁਖੁ ਕਾਲਾ ਹੋਆ ਿੀਨ ਿੁਨੀਆ ਕੈ ਿਰਬਾਤਰ ॥੨॥੧੫॥

پ ِیدک اک مُکھ اکال وہا دِنی ُداین ےکَ درنار ۔۔۲۔۔۱۵۔۔
ਧਨਾਤਸਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

دانھرسی ہلحم ۵۔۔
ਅਬ ਹਤਰ ਰਾਖਨਹਾਰੁ ਤਚਿਾਤਰਆ ॥

ات ہر راکھبہار ِجیارنا ۔۔

ਪਤਿਿ ਪੁਨੀਿ ਕੀਏ ਤਖਨ ਭੀਿਤਰ ਸਗਲਾ ਰੋਗੁ ਤਬਿਾਤਰਆ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ک
تتپ ُنیپت ےئیک ھِں رتیھب سگال روگ نِدارنا ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਗੋਸਤਟ ਭਈ ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗਤਮ ਕਾਮ ਿੋਧੁ ਲੋਭੁ ਮਾਤਰਆ ॥

ےک مگنس اکم رکودھ ولھب امرنا ۔۔
وگست یئھب سادھ َ
ਤਸਮਤਰ ਤਸਮਤਰ ਪੂਰਨ ਨਾਰਾਇਨ ਸੰਗੀ ਸਗਲੇ ਿਾਤਰਆ ॥੧॥

ِسمر ِسمر ئُؤرن نارانئ سیگی ےلگس نارنا ۔۔۱۔۔

ਅਉਖਧ ਮੰਿਰ ਮੂਲ ਮਨ ਏਕੈ ਮਤਨ ਤਬਸਵਾਸੁ ਪਰਭ ਧਾਤਰਆ ॥

اودھکھ میتر مُؤل نم اےکیَ نم ِئسؤاس رپَھب داھرنا ۔۔
ਚਰਨ ਰੇਨ ਬਾਂਛੈ ਤਨਿ ਨਾਨਕੁ ਪੁਨਹ ਪੁਨਹ ਬਤਲਹਾਤਰਆ ॥੨॥੧੬॥

َپ بج
ھ
پ
پ
پ
َ
ِ
ن
رچن ر ں نا ے پ نا ک ُیہ ُیہ اہلبرنا ۔۔۲۔۔۱۶۔۔
ਧਨਾਸਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

دانھرسی ہلحم ۵۔۔
ਮੇਰਾ ਲਾਗੋ ਰਾਮ ਤਸਉ ਹੇਿੁ ॥

ریما الوگ رام سِیؤ ہ َپت ۔۔

ਸਤਿਗੁਰੁ ਮੇਰਾ ਸਿਾ ਸਹਾਈ ਤਜਤਨ ਿੁਖ ਕਾ ਕਾਤਟਆ ਕੇਿੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

سیگؤر ریما دسا اہسیئ ِجں ُدھک اک اکایٹ ک َپت ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਹਾਥ ਿੇਇ ਰਾਤਖਓ ਅਪੁਨਾ ਕਤਰ ਤਬਰਥਾ ਸਗਲ ਤਮਟਾਈ ॥

ک
اہھت دےئ را ھپؤ اانپ رک پِراھت لگس مِیایئ ۔۔

ਤਨੰਿਕ ਕੇ ਮੁਖ ਕਾਲੇ ਕੀਨੇ ਜਨ ਕਾ ਆਤਪ ਸਹਾਈ ॥੧॥

پ ِیدک ےک مُکھ اکےل کیپے نج اک ا ت اہسیئ ۔۔۱۔۔

ਸਾਚਾ ਸਾਤਹਬੁ ਹੋਆ ਰਖਵਾਲਾ ਰਾਤਖ ਲੀਏ ਕੰਤਿ ਲਾਇ ॥

سااچ اصجِت وہا روھکاال راھک ےئیل کیبھ ال ئِے ۔۔

ਤਨਰਭਉ ਭਏ ਸਿਾ ਸੁਖ ਮਾਣੇ ਨਾਨਕ ਹਤਰ ਗੁਣ ਗਾਇ ॥੨॥੧੭॥

ب
پِر ھؤ ےئھب دسا ُسکھ امےن نانک ہر ُگں اگۓ ۔۔۲۔۔۱۷۔۔
ਧਨਾਤਸਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

دانھرسی ہلحم ۵۔۔
ਅਉਖਧੁ ਿੇਰੋ ਨਾਮੁ ਿਇਆਲ ॥

اودھکھ ریتو نام دنال ۔۔
ਮੋਤਹ ਆਿੁਰ ਿੇਰੀ ਗਤਿ ਨਹੀ ਜਾਨੀ ਿੂੰ ਆਤਪ ਕਰਤਹ ਪਰਤਿਪਾਲ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ومہِ ا ُپر ریتی گپ یہن اجین ئُؤن ا ت رکہِ رپَپ ِیال ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਧਾਤਰ ਅਨੁਗਰਹੁ ਸੁਆਮੀ ਮੇਰੇ ਿੁਿੀਆ ਭਾਉ ਤਨਵਾਤਰ ॥

داھر ا ُنگروہ سُؤا یم ریمے ُدایت اھبو ئِؤار ۔۔

ਬੰਧਨ ਕਾਤਟ ਲੇਹੁ ਅਪੁਨੇ ਕਤਰ ਕਬਹੂ ਨ ਆਵਹ ਹਾਤਰ ॥੧॥

دنبنھ اکت وہیل اےنپ رک کب ُہؤ ہن ا وہ اہر ۔۔۱۔۔

ਿੇਰੀ ਸਰਤਨ ਪਇਆ ਹਉ ਜੀਵਾਂ ਿੂੰ ਸੰਮਰਥੁ ਪੁਰਖੁ ਤਮਹਰਵਾਨੁ ॥

ریتی رسن ایپ ہؤ ویجان ئُؤن رمسھت ُپرھک رہموان ۔۔

ਆਿ ਪਹਰ ਪਰਭ ਕਉ ਆਰਾਧੀ ਨਾਨਕ ਸਿ ਕੁਰਬਾਨੁ ॥੨॥੧੮॥

ا ھٹ رہپ رپَھب کؤ ا رادیھ نانک دص قُرنان ۔۔۲۔۔۱۸۔۔
ਰਾਗੁ ਧਨਾਸਰੀ ਮਹਲਾ ੫

راگ دانھرسی ہلحم ۵
ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪਰਸਾਤਿ ॥

اِک اواکنر سیگؤر رپساد ۔۔
ਹਾ ਹਾ ਪਰਭ ਰਾਤਖ ਲੇਹੁ ॥

اہ اہ رپَھب راھک ہیلُ ۔۔
ਹਮ ਿੇ ਤਕਛੂ ਨ ਹੋਇ ਮੇਰੇ ਸਵਾਮੀ ਕਤਰ ਤਕਰਪਾ ਅਪੁਨਾ ਨਾਮੁ ਿੇਹੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

کِج
ک
ُ
ھ
ِ
مہ ےت ؤ ہن وہۓ ریمے وسایم رک رنا اانپ نام دوہی ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਅਗਤਨ ਕੁਟੰਬ ਸਾਗਰ ਸੰਸਾਰ ॥

انگ ُکیپت سارگ اسنسر ۔۔
ਭਰਮ ਮੋਹ ਅਤਗਆਨ ਅੰਧਾਰ ॥੧॥

رھبم ومہ اایگن ادناھر ۔۔۱۔۔
ਊਚ ਨੀਚ ਸੂਖ ਿੂਖ ॥

اُوچ چین سُؤھک ُدوھک ۔۔
ਧਰਾਪਤਸ ਨਾਹੀ ਤਿਰਸਨਾ ਭੂਖ ॥੨॥

ب
درھاسپ نایہ رتِانس ُھؤھک ۔۔۲۔۔

ਮਤਨ ਬਾਸਨਾ ਰਤਚ ਤਬਖੈ ਤਬਆਤਧ ॥

نک
نم ناانس رچ ِ َھے ایبدھ ۔۔

ਪੰਚ ਿੂਿ ਸੰਤਗ ਮਹਾ ਅਸਾਧ ॥੩॥

پب
ج ُدوت گنس اہم اسادھ ۔۔۳۔۔
ਜੀਅ ਜਹਾਨੁ ਪਰਾਨ ਧਨੁ ਿੇਰਾ ॥

یج اہجن رپان دنھ ریتا ۔۔
ਨਾਨਕ ਜਾਨੁ ਸਿਾ ਹਤਰ ਨੇਰਾ ॥੪॥੧॥੧੯॥

نانک اجن دسا ہر رینا ۔۔۴۔۔۱۔۔۱۹۔۔
ਧਨਾਸਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

دانھرسی ہلحم ۵۔۔
ਿੀਨ ਿਰਿ ਤਨਵਾਤਰ ਿਾਕੁਰ ਰਾਖੈ ਜਨ ਕੀ ਆਤਪ ॥

ک
دنی درد ئِؤار اھٹ ُکر را َھے نج یک ا ت ۔۔

ਿਰਣ ਿਾਰਣ ਹਤਰ ਤਨਤਧ ਿੂਖੁ ਨ ਸਕੈ ਤਬਆਤਪ ॥੧॥

ےکس ایبت ۔۔۱۔۔
رتن نارن ہر ن ِدھ ُدوھک ہن َ
ਸਾਧੂ ਸੰਤਗ ਭਜਹੁ ਗੁਪਾਲ ॥

بھ
ج
ہ
ُ
گ
سا ُدوھ گنس ؤ یال ۔۔
ਆਨ ਸੰਜਮ ਤਕਛੁ ਨ ਸੂਝੈ ਇਹ ਜਿਨ ਕਾਤਟ ਕਤਲ ਕਾਲ ॥ ਰਹਾਉ ॥

سبج ک
ِ
چ
س
ا ن م ھ ہن ُؤےھج اہہی نتج اکت لک اکل ۔۔راہو۔۔
ਆਤਿ ਅੰਤਿ ਿਇਆਲ ਪੂਰਨ ਤਿਸੁ ਤਬਨਾ ਨਹੀ ਕੋਇ ॥

ا د اپپ دنال ئُؤرن ئِس پِیا یہن وکۓ ۔۔

ਜਨਮ ਮਰਣ ਤਨਵਾਤਰ ਹਤਰ ਜਤਪ ਤਸਮਤਰ ਸੁਆਮੀ ਸੋਇ ॥੨॥

منج رمن ئِؤار ہر جت ِسمر

سُؤا یم وسۓ ۔۔۲۔۔

ਬੇਿ ਤਸੰਤਮਰਤਿ ਕਥੈ ਸਾਸਿ ਭਗਿ ਕਰਤਹ ਬੀਚਾਰੁ ॥

کب
دیب ِسمرِت َھے ساست تگھب رکہِ اچیبر ۔۔

ਮੁਕਤਿ ਪਾਈਐ ਸਾਧਸੰਗਤਿ ਤਬਨਤਸ ਜਾਇ ਅੰਧਾਰੁ ॥੩॥

مُکت نا پپَے سادھسیگت نِیس اجۓ ادناھر ۔۔۳۔۔
ਚਰਨ ਕਮਲ ਅਧਾਰੁ ਜਨ ਕਾ ਰਾਤਸ ਪੂੰਜੀ ਏਕ ॥

رچن لمک اداھر نج اک راس ئُؤیجن انک ۔۔
ਿਾਣੁ ਮਾਣੁ ਿੀਬਾਣੁ ਸਾਚਾ ਨਾਨਕ ਕੀ ਪਰਭ ਟੇਕ ॥੪॥੨॥੨੦॥

نان امن دابین سااچ نانک یک رپَھب کیٹ ۔۔۴۔۔۲۔۔۲۱۔۔
ਧਨਾਸਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

دانھرسی ہلحم ۵۔۔
ਤਿਰਿ ਤਿਰਿ ਭੇਟੇ ਜਨ ਸਾਧੂ ਪੂਰੈ ਗੁਤਰ ਸਮਝਾਇਆ ॥

بھ بھ ب
ُ
گ
ھی
پ
ئ
ِرت ِرت ے نج سا ُدوھ ُؤ َرے ر اھجمسنا ۔۔
ਆਨ ਸਗਲ ਤਬਤਧ ਕਾਂਤਮ ਨ ਆਵੈ ਹਤਰ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਤਧਆਇਆ ॥੧॥

ے ہر ہر نام دایھنا ۔۔۱۔۔
ا ن لگس نِدھ اکمن ہن ا و َ
ਿਾ ਿੇ ਮੋਤਹ ਧਾਰੀ ਓਟ ਗੋਪਾਲ ॥

نا ےت ومہِ داھری اوت وگنال ۔۔
ਸਰਤਨ ਪਤਰਓ ਪੂਰਨ ਪਰਮੇਸੁਰ ਤਬਨਸੇ ਸਗਲ ਜੰਜਾਲ ॥ ਰਹਾਉ ॥

رسن رپوی ئُؤرن رپمیسُر نِیسے لگس اجنجل ۔۔راہو۔۔

ਸੁਰਗ ਤਮਰਿ ਪਇਆਲ ਭੂ ਮੰਿਲ ਸਗਲ ਤਬਆਪੇ ਮਾਇ ॥

ب
ُسرگ مِرت ایپل ُھؤ ڈنمل لگس ایبےپ امےئ ۔۔

ਜੀਅ ਉਧਾਰਨ ਸਭ ਕੁਲ ਿਾਰਨ ਹਤਰ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਤਧਆਇ ॥੨॥

یج اُداھرن سیھ ُکل نارن ہر ہر نام دایھی ۔۔۲۔۔

ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਤਨਰੰਜਨੁ ਗਾਈਐ ਪਾਈਐ ਸਰਬ ਤਨਧਾਨਾ ॥

نانک نام پِرنجن اگ پ َپے نا پپَے رست ن ِداھنا ۔۔

ਕਤਰ ਤਕਰਪਾ ਤਜਸੁ ਿੇਇ ਸੁਆਮੀ ਤਬਰਲੇ ਕਾਹੂ ਜਾਨਾ ॥੩॥੩॥੨੧॥

رک کِرنا ِجس دےئ سُؤا یم پِرےل اک ُہؤ اجنا ۔۔۳۔۔۳۔۔۲۱۔۔
ੇਧਨਾਸਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ਘਰੁ ੨ ਚਉਪਿ

دانھرسی ہلحم  ۵رھگ  ۲جؤندے
ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪਰਸਾਤਿ ॥

اِک اواکنر سیگؤر رپساد ۔۔
ਛੋਤਿ ਜਾਤਹ ਸੇ ਕਰਤਹ ਪਰਾਲ ॥

وھچد اجےہ ےس رکہِ رپال ۔۔
ਕਾਤਮ ਨ ਆਵਤਹ ਸੇ ਜੰਜਾਲ ॥

اکم ہن ا وہِ ےس اجنجل ۔۔
ਸੰਤਗ ਨ ਚਾਲਤਹ ਤਿਨ ਤਸਉ ਹੀਿ ॥

ہل پِں سِیؤ ِہپت ۔۔
گنس ہن اچ ِ
ਜੋ ਬੈਰਾਈ ਸੇਈ ਮੀਿ ॥੧॥

وج َنترایئ سیبی تیم ۔۔۱۔۔

ਐਸੇ ਭਰਤਮ ਭੁਲੇ ਸੰਸਾਰਾ ॥

ب
اےسی رھبم ُھلے اسنسرا ۔۔

ਜਨਮੁ ਪਿਾਰਥੁ ਖੋਇ ਗਵਾਰਾ ॥ ਰਹਾਉ ॥

وھکۓ وگارا ۔۔راہو۔۔
منج ندارھت
ِ
ਸਾਚੁ ਧਰਮੁ ਨਹੀ ਭਾਵੈ ਿੀਿਾ ॥

اھبوے داھٹی ۔۔
ساچ درھم یہن َ
ਝੂਿ ਧੋਹ ਤਸਉ ਰਤਚਓ ਮੀਿਾ ॥

چ
ُھؤھٹ دوھہ سِیؤ رج ٔپؤ اھٹیم ۔۔
ਿਾਤਿ ਤਪਆਰੀ ਤਵਸਤਰਆ ਿਾਿਾਰਾ ॥

دات ایپری وِرسنا دانارا ۔۔
ਜਾਣੈ ਨਾਹੀ ਮਰਣੁ ਤਵਚਾਰਾ ॥੨॥

اج ئَے نایہ رمن وِاچرا ۔۔۲۔۔

ਵਸਿੁ ਪਰਾਈ ਕਉ ਉਤਿ ਰੋਵੈ ॥

وطس رپایئ کؤ اُھٹ رو َوے ۔۔
ਕਰਮ ਧਰਮ ਸਗਲਾ ਈ ਖੋਵੈ ॥

وھکوے ۔۔
رکم درھم سگال ای َ
ਹੁਕਮੁ ਨ ਬੂਝੈ ਆਵਣ ਜਾਣੇ ॥

چ
ک
ُچ م ہن وب َھے ا ون اجےن ۔۔
ਪਾਪ ਕਰੈ ਿਾ ਪਛੋਿਾਣੇ ॥੩॥

نات رکَے نا وھچپناےن ۔۔۳۔۔

ਜੋ ਿੁਧੁ ਭਾਵੈ ਸੋ ਪਰਵਾਣੁ ॥

وج ُندھ اھبوے وس رپوان ۔۔
ਿੇਰੇ ਭਾਣੇ ਨੋ ਕੁਰਬਾਣੁ ॥

ریتے اھبےن ون قُرنان ۔۔
ਨਾਨਕੁ ਗਰੀਬੁ ਬੰਿਾ ਜਨੁ ਿੇਰਾ ॥

نانک رگبی دنبہ نج ریتا ۔۔
ਰਾਤਖ ਲੇਇ ਸਾਤਹਬੁ ਪਰਭੁ ਮੇਰਾ ॥੪॥੧॥੨੨॥

راھک ےئل اصجِت رپَھب ریما ۔۔۴۔۔۱۔۔۲۲۔۔
ਧਨਾਸਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

دانھرسی ہلحم ۵۔۔
ਮੋਤਹ ਮਸਕੀਨ ਪਰਭੁ ਨਾਮੁ ਅਧਾਰੁ ॥

ومہِ نیکسم رپَھب نام اداھر ۔۔
ਖਾਟਣ ਕਉ ਹਤਰ ਹਤਰ ਰੋਜਗਾਰੁ ॥

اھکنٹ کؤ ہر ہر رواگجر ۔۔
ਸੰਚਣ ਕਉ ਹਤਰ ਏਕੋ ਨਾਮੁ ॥

سب
چ
ک
ہ
ں ؤ ر اوکی نام ۔۔

ਹਲਤਿ ਪਲਤਿ ਿਾ ਕੈ ਆਵੈ ਕਾਮ ॥੧॥

ے اکم ۔۔۱۔۔
ہلت نلت نا ےکَ ا و َ
ਨਾਤਮ ਰਿੇ ਪਰਭ ਰੰਤਗ ਅਪਾਰ ॥

نام رےت رپَھب رنگ انار ۔۔

ਸਾਧ ਗਾਵਤਹ ਗੁਣ ਏਕ ਤਨਰੰਕਾਰ ॥ ਰਹਾਉ ॥

سادھ اگوہِ ُگں انک پِراکنر ۔۔راہو۔۔
ਸਾਧ ਕੀ ਸੋਭਾ ਅਤਿ ਮਸਕੀਨੀ ॥

سادھ یک وساھب ات ینیکسم ۔۔
ਸੰਿ ਵਿਾਈ ਹਤਰ ਜਸੁ ਚੀਨੀ ॥

سیت ودایئ ہر سج ینیچ ۔۔
ਅਨਿੁ ਸੰਿਨ ਕੈ ਭਗਤਿ ਗੋਤਵੰਿ ॥

س
ا َند ییں ےکَ تگھب وگوِدن ۔۔

ਸੂਖੁ ਸੰਿਨ ਕੈ ਤਬਨਸੀ ਤਚੰਿ ॥੨॥

س
ن
ےک ِیسی ِجید ۔۔۲۔۔
سُؤھک ییں َ
ਜਹ ਸਾਧ ਸੰਿਨ ਹੋਵਤਹ ਇਕਿਰ ॥

س
ہج سادھ ییں وہوہِ ارتک ۔۔

ਿਹ ਹਤਰ ਜਸੁ ਗਾਵਤਹ ਨਾਿ ਕਤਵਿ ॥

ہت ہر سج اگوہِ ناد وکِت ۔۔
ਸਾਧ ਸਭਾ ਮਤਹ ਅਨਿ ਤਬਸਰਾਮ ॥

سادھ اھبس ہہم ا َند ِئسرام ۔۔

ਉਨ ਸੰਗੁ ਸੋ ਪਾਏ ਤਜਸੁ ਮਸਿਤਕ ਕਰਾਮ ॥੩॥

اُن گنس وس ناےئ ِجس کتسم رکام ۔۔۳۔۔
ਿੁਇ ਕਰ ਜੋਤੜ ਕਰੀ ਅਰਿਾਤਸ ॥

ُدےئ رک وجر رکی ارداس ۔۔

ਚਰਨ ਪਖਾਤਰ ਕਹਾਂ ਗੁਣਿਾਸ ॥

رچن اھکپر اہکن ُگییاس ۔۔

ਪਰਭ ਿਇਆਲ ਤਕਰਪਾਲ ਹਜੂਤਰ ॥

رپَھب دنال کِرنال چچ ُؤر ۔۔

ਨਾਨਕੁ ਜੀਵੈ ਸੰਿਾ ਧੂਤਰ ॥੪॥੨॥੨੩॥

نانک ویجے سییا دھُؤر ۔۔۴۔۔۲۔۔۲۳۔۔
ਧਨਾਸਰੀ ਮਃ ੫ ॥

دانھرسی م۵ :۔۔
ਸੋ ਕਿ ਿਰੈ ਤਜ ਖਸਮੁ ਸਮਹਾਰੈ ॥

کھ س س
م
ہ
وس تک د َرے ِچ م ھا َرے ۔۔
ਿਤਰ ਿਤਰ ਪਚੇ ਮਨਮੁਖ ਵੇਚਾਰੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

مب
در در ےچپ مُکھ و َبچارے ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਤਸਰ ਊਪਤਰ ਮਾਿ ਤਪਿਾ ਗੁਰਿੇਵ ॥

سِر اُورپ امت پِیا ُگردوی ۔۔

ਸਿਲ ਮੂਰਤਿ ਜਾ ਕੀ ਤਨਰਮਲ ਸੇਵ ॥

سب
پ
ھ
سی
م
ِ
ل ُؤرت اج یک رلم َؤ ۔۔
ਏਕੁ ਤਨਰੰਜਨੁ ਜਾ ਕੀ ਰਾਤਸ ॥

انک پِرنجن اج یک راس ۔۔

ਤਮਤਲ ਸਾਧਸੰਗਤਿ ਹੋਵਿ ਪਰਗਾਸ ॥੧॥

مِل سادھسیگت وہوت رپاگس ۔۔۱۔۔

ਜੀਅਨ ਕਾ ਿਾਿਾ ਪੂਰਨ ਸਭ ਿਾਇ ॥

ج
ییں اک دانا ئُؤرن سیھ اھٹۓ ۔۔
ਕੋਤਟ ਕਲੇਸ ਤਮਟਤਹ ਹਤਰ ਨਾਇ ॥

وکت کلیس مِی ِہ ہر ناےئ ۔۔

ਜਨਮ ਮਰਨ ਸਗਲਾ ਿੁਖੁ ਨਾਸੈ ॥

منج رمن سگال ُدھک نا سَے ۔۔

ਗੁਰਮੁਤਖ ਜਾ ਕੈ ਮਤਨ ਿਤਨ ਬਾਸੈ ॥੨॥

ُگرمُکھ اج ےکَ نم نت نا سَے ۔۔۲۔۔
ਤਜਸ ਨੋ ਆਤਪ ਲਏ ਲਤੜ ਲਾਇ ॥

س ون ا ت ےئل ڑل ال ئِے ۔۔

ਿਰਗਹ ਤਮਲੈ ਤਿਸੈ ਹੀ ਜਾਇ ॥

درہگ ملَ ِے ئ ِ َسے یہ اجۓ ۔۔
ਸੇਈ ਭਗਿ ਤਜ ਸਾਚੇ ਭਾਣੇ ॥

سیبی تگھب چ ساےچ اھبےن ۔۔
ਜਮਕਾਲ ਿੇ ਭਏ ਤਨਕਾਣੇ ॥੩॥

چمکال ےت ےئھب ئِکاےن ۔۔۳۔۔
ਸਾਚਾ ਸਾਤਹਬੁ ਸਚੁ ਿਰਬਾਰੁ ॥

سااچ اصجِت چس درنار ۔۔
ਕੀਮਤਿ ਕਉਣੁ ਕਹੈ ਬੀਚਾਰੁ ॥

ےہک اچیبر ۔۔
تمیق کؤن َ

ਘਤਟ ਘਤਟ ਅੰਿਤਰ ਸਗਲ ਅਧਾਰੁ ॥

ٹھگ ٹھگ ارتن لگس اداھر ۔۔
ਨਾਨਕੁ ਜਾਚੈ ਸੰਿ ਰੇਣਾਰੁ ॥੪॥੩॥੨੪॥

نانک اج َچے سیت ر َپیار ۔۔۴۔۔۳۔۔۲۴۔۔
ਧਨਾਸਰੀ ਮਹਲਾ ੫

دانھرسی ہلحم ۵
ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪਰਸਾਤਿ ॥

اِک اواکنر سیگؤر رپساد ۔۔
ਘਤਰ ਬਾਹਤਰ ਿੇਰਾ ਭਰਵਾਸਾ ਿੂ ਜਨ ਕੈ ਹੈ ਸੰਤਗ ॥

رھگ ناہر ریتا رھبواسا ئُؤ نج ےکَ ےہَ گنس ۔۔

ਕਤਰ ਤਕਰਪਾ ਪਰੀਿਮ ਪਰਭ ਅਪੁਨੇ ਨਾਮੁ ਜਪਉ ਹਤਰ ਰੰਤਗ ॥੧॥

رک کِرنا رپمتی رپَھب اےنپ نام جپؤ ہر رنگ ۔۔۱۔۔
ਜਨ ਕਉ ਪਰਭ ਅਪਨੇ ਕਾ ਿਾਣੁ ॥

نج کؤ رپَھب اےنپ اک نان ۔۔
ਜੋ ਿੂ ਕਰਤਹ ਕਰਾਵਤਹ ਸੁਆਮੀ ਸਾ ਮਸਲਤਿ ਪਰਵਾਣੁ ॥ ਰਹਾਉ ॥

وج ئُؤ رکہِ رکاوہِ سُؤا یم سا مسلت رپوان ۔۔راہو۔۔

ਪਤਿ ਪਰਮੇਸਰੁ ਗਤਿ ਨਾਰਾਇਣੁ ਧਨੁ ਗੁਪਾਲ ਗੁਣ ਸਾਖੀ ॥

پپ رپرسیم گپ نارانئ دنھ ُگیال ُگں سایھک ۔۔

ਚਰਨ ਸਰਨ ਨਾਨਕ ਿਾਸ ਹਤਰ ਹਤਰ ਸੰਿੀ ਇਹ ਤਬਤਧ ਜਾਿੀ ॥੨॥੧॥੨੫॥

رچن رسن نانک داس ہر ہر یتنس اہہی نِدھ اجیت ۔۔۲۔۔۱۔۔۲۵۔۔

ਧਨਾਸਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

دانھرسی ہلحم ۵۔۔
ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਪਰਭ ਿੇ ਪਾਏ ਕੰਤਿ ਲਾਇ ਗੁਤਰ ਰਾਖੇ ॥

لگس ونمرھت رپَھب ےت ناےئ کیبھ ال ئِے ُگر راےھک ۔۔
ਸੰਸਾਰ ਸਾਗਰ ਮਤਹ ਜਲਤਨ ਨ ਿੀਨੇ ਤਕਨੈ ਨ ਿੁਿਰੁ ਭਾਖੇ ॥੧॥

اسنسر سارگ ہہم نلج ن دےنی ک ِ َپے ن ُدرت اھبےھک۔۔۱۔۔

ਤਜਨ ਕੈ ਮਤਨ ਸਾਚਾ ਤਬਸਵਾਸੁ ॥

ِجں ےکَ نم سااچ ِئسؤاس ۔۔
ਪੇਤਖ ਪੇਤਖ ਸੁਆਮੀ ਕੀ ਸੋਭਾ ਆਨਿੁ ਸਿਾ ਉਲਾਸੁ ॥ ਰਹਾਉ ॥

پ َیکھ پ َیکھ سُؤا یم یک وساھب ا َند دسا اُالس ۔۔راہو۔۔

ਚਰਨ ਸਰਤਨ ਪੂਰਨ ਪਰਮੇਸੁਰ ਅੰਿਰਜਾਮੀ ਸਾਤਖਓ ॥

ک
رچن رسن ئُؤرن رپمیسُر ارتناجیم سا ِھپؤ ۔۔

ਜਾਤਨ ਬੂਤਝ ਅਪਨਾ ਕੀਓ ਨਾਨਕ ਭਗਿਨ ਕਾ ਅੰਕੁਰੁ ਰਾਤਖਓ ॥੨॥੨॥੨੬॥

ب
ک
ھ
گی
ُ
ن
ک
اجن ئُؤھج اانپ کپؤ نانک ں اک ا ر را ھپؤ ۔۔۲۔۔۲۔۔۲۶۔۔
ਧਨਾਸਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

دانھرسی ہلحم ۵۔۔
ਜਹ ਜਹ ਪੇਖਉ ਿਹ ਹਜੂਤਰ ਿੂਤਰ ਕਿਹੁ ਨ ਜਾਈ ॥

پی ک
چ
کب
ہ
چ
ھ
ہج ہج ؤ ہت ُؤر ُدور ؤ ہن اجیئ ۔۔

ਰਤਵ ਰਤਹਆ ਸਰਬਿਰ ਮੈ ਮਨ ਸਿਾ ਤਧਆਈ ॥੧॥

َروِ رایہ رسرتب م َے نم دسا دایھیئ ۔۔۱۔۔

ਈਿ ਊਿ ਨਹੀ ਬੀਛੁੜੈ ਸੋ ਸੰਗੀ ਗਨੀਐ ॥

پ بج
س
گ
ی
گی
پ
ھ
اِپپ اُوت یہن َرے وس ی ٔے َ۔۔
ਤਬਨਤਸ ਜਾਇ ਜੋ ਤਨਮਖ ਮਤਹ ਸੋ ਅਲਪ ਸੁਖੁ ਭਨੀਐ ॥ ਰਹਾਉ ॥

ب
ب
نِیس اجۓ وج ِمکھ ہہم وس الپ ُسکھ ھیی َپے ۔۔راہو۔۔
ਪਰਤਿਪਾਲੈ ਅਤਪਆਉ ਿੇਇ ਕਛੁ ਊਨ ਨ ਹੋਈ ॥

رپَپ ِیاےل اایپو دےئ ھچک اُون ہن وہیئ ۔۔
ਸਾਤਸ ਸਾਤਸ ਸੰਮਾਲਿਾ ਮੇਰਾ ਪਰਭੁ ਸੋਈ ॥੨॥

ساس ساس سبمااتل ریما رپَھب وسیئ ۔۔۲۔۔
ਅਛਲ ਅਛੇਿ ਅਪਾਰ ਪਰਭ ਊਚਾ ਜਾ ਕਾ ਰੂਪੁ ॥

الھچ اچھ َید انار رپَھب اُواچ اج اک ُروت ۔۔

ਜਤਪ ਜਤਪ ਕਰਤਹ ਅਨੰਿੁ ਜਨ ਅਚਰਜ ਆਨੂਪੁ ॥੩॥

جت جت رکہِ ادنن نج ارچچ ا ونت ۔۔۳۔۔
ਸਾ ਮਤਿ ਿੇਹੁ ਿਇਆਲ ਪਰਭ ਤਜਿੁ ਿੁਮਤਹ ਅਰਾਧਾ ॥

سا مت دوہی دنال رپَھب جت ُبم ِہ اراداھ ۔۔

ਨਾਨਕੁ ਮੰਗੈ ਿਾਨੁ ਪਰਭ ਰੇਨ ਪਗ ਸਾਧਾ ॥੪॥੩॥੨੭॥

َ
نانک میگے

دان رپَھب ر َپں نگ ساداھ ۔۔۴۔۔۳۔۔۲۷۔۔
ਧਨਾਸਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

دانھرسی ہلحم ۵۔۔
ਤਜਤਨ ਿੁਮ ਭੇਜੇ ਤਿਨਤਹ ਬੁਲਾਏ ਸੁਖ ਸਹਜ ਸੇਿੀ ਘਤਰ ਆਉ ॥

سہ
ُب
ِجں م ےجیھب پ ِبہہ نالےئ ُسکھ ج یتیس رھگ ا و ۔۔

ਅਨਿ ਮੰਗਲ ਗੁਨ ਗਾਉ ਸਹਜ ਧੁਤਨ ਤਨਹਚਲ ਰਾਜੁ ਕਮਾਉ ॥੧॥

سہ ُھ بِہ
چ
ا َند لگنم ُگں اگو ج د ں ل راچ امکو ۔۔۱۔۔
ਿੁਮ ਘਤਰ ਆਵਹੁ ਮੇਰੇ ਮੀਿ ॥

ُب

م رھگ ا ووہ ریمے تیم ۔۔

ਿੁਮਰੇ ਿੋਖੀ ਹਤਰ ਆਤਪ ਤਨਵਾਰੇ ਅਪਿਾ ਭਈ ਤਬਿੀਿ ॥ ਰਹਾਉ ॥

ُبمرے دویھک ہر ا ت ئِؤارے اندا یئھب نِیپت ۔۔راہو۔۔
ਪਰਗਟ ਕੀਨੇ ਪਰਭ ਕਰਨੇਹਾਰੇ ਨਾਸਨ ਭਾਜਨ ਥਾਕੇ ॥

رپَگپ کیپے رپَھب رکاہینرے نانس اھبنج اھتےک ۔۔
ਘਤਰ ਮੰਗਲ ਵਾਜਤਹ ਤਨਿ ਵਾਜੇ ਅਪੁਨੈ ਖਸਤਮ ਤਨਵਾਜੇ ॥੨॥

ک
ھ
س
رھگ لگنم واہہج پِپ واےج اےنپ م ئِؤاےج ۔۔۲۔۔

ਅਸਤਥਰ ਰਹਹੁ ਿੋਲਹੁ ਮਿ ਕਬਹੂ ਗੁਰ ਕੈ ਬਚਤਨ ਅਧਾਤਰ ॥

سب
ا ِھر رہہؤ دووہل مت کب ُہؤ ُگر ےکَ نچب اداھر ۔۔

ਜੈ ਜੈ ਕਾਰੁ ਸਗਲ ਭੂ ਮੰਿਲ ਮੁਖ ਊਜਲ ਿਰਬਾਰ ॥੩॥

ب
ےج اکر لگس ُھؤ ڈنمل مُکھ اُولج درنار ۔۔۳۔۔
ےجَ َ
ਤਜਨ ਕੇ ਜੀਅ ਤਿਨੈ ਹੀ ਿੇਰੇ ਆਪੇ ਭਇਆ ਸਹਾਈ ॥

ِجں ےک یج پ ِ َپے یہ ریھپے ا ےپ ایھب اہسیئ ۔۔

ਅਚਰਜੁ ਕੀਆ ਕਰਨੈਹਾਰੈ ਨਾਨਕ ਸਚੁ ਵਤਿਆਈ ॥੪॥੪॥੨੮॥

ارچچ ایک رک َپبہا َرے نانک چس ودنایئ ۔۔۴۔۔۴۔۔۲۸۔۔
ਧਨਾਸਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ਘਰੁ ੬

دانھرسی ہلحم  ۵رھگ ۶

ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪਰਸਾਤਿ ॥

اِک اواکنر سیگؤر رپساد ۔۔
ਸੁਨਹੁ ਸੰਿ ਤਪਆਰੇ ਤਬਨਉ ਹਮਾਰੇ ਜੀਉ ॥

ُسبہؤ سیت ایپرے پِپؤ امہرے جپؤ ۔۔

ਹਤਰ ਤਬਨੁ ਮੁਕਤਿ ਨ ਕਾਹੂ ਜੀਉ ॥ ਰਹਾਉ ॥

ہر پِں مُکت ہن اک ُہؤ جپؤ ۔۔راہو۔۔

ਮਨ ਤਨਰਮਲ ਕਰਮ ਕਤਰ ਿਾਰਨ ਿਰਨ ਹਤਰ ਅਵਤਰ ਜੰਜਾਲ ਿੇਰੈ ਕਾਹੂ ਨ ਕਾਮ ਜੀਉ ॥

نم پِرلم رکم رک نارن رتن ہر ا َور اجنجل ریتَے اک ُہؤ ہن اکم جپؤ ۔۔
ਜੀਵਨ ਿੇਵਾ ਪਾਰਬਰਹਮ ਸੇਵਾ ਇਹੁ ਉਪਿੇਸੁ ਮੋ ਕਉ ਗੁਤਰ ਿੀਨਾ ਜੀਉ ॥੧॥

ویجن دئَؤا نارپرمہ سیَؤا اوہی ا ُندسی وم کؤ ُگر دانی جپؤ ۔۔۱۔۔

ਤਿਸੁ ਤਸਉ ਨ ਲਾਈਐ ਹੀਿੁ ਜਾ ਕੋ ਤਕਛੁ ਨਾਹੀ ਬੀਿੁ ਅੰਿ ਕੀ ਬਾਰ ਓਹੁ ਸੰਤਗ ਨ ਚਾਲੈ ॥

ک
ئِس سِیؤ ہن ال پ ٔپے ِہپت اج وک ِچھ نایہ پِپت اپپ یک نار اووہ گنس ہن اچ لَے ۔۔
ਮਤਨ ਿਤਨ ਿੂ ਆਰਾਧ ਹਤਰ ਕੇ ਪਰੀਿਮ ਸਾਧ ਜਾ ਕੈ ਸੰਤਗ ਿੇਰੇ ਬੰਧਨ ਛੂਟੈ ॥੨॥

چ
ےک گنس ریتے دنبنھ ُھؤ ئَے ۔۔۲۔۔
نم نت ئُؤ ا رادھ ہر ےک رپمتی سادھ اج َ
ਗਹੁ ਪਾਰਬਰਹਮ ਸਰਨ ਤਹਰਿੈ ਕਮਲ ਚਰਨ ਅਵਰ ਆਸ ਕਛੁ ਪਟਲੁ ਨ ਕੀਜੈ ॥

وہگ نارپرمہ رسن ہِر َدے لمک رچن ا َور ا س ھچک لٹپ ہن کبج َے ۔۔

ਸੋਈ ਭਗਿੁ ਤਗਆਨੀ ਤਧਆਨੀ ਿਪਾ ਸੋਈ ਨਾਨਕ ਜਾ ਕਉ ਤਕਰਪਾ ਕੀਜੈ ॥੩॥੧॥੨੯॥

وسیئ تگھب گ ِیاین دایھین اپت وسیئ نانک اج کؤ کِرنا کبج َے ۔۔۳۔۔۱۔۔۲۹۔۔
ਧਨਾਸਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

دانھرسی ہلحم ۵۔۔

ਮੇਰੇ ਲਾਲ ਭਲੋ ਰੇ ਭਲੋ ਰੇ ਭਲੋ ਹਤਰ ਮੰਗਨਾ ॥

ریمے الل ولھب رے ولھب رے ولھب ہر انگنم ۔۔
ਿੇਖਹੁ ਪਸਾਤਰ ਨੈਨ ਸੁਨਹੁ ਸਾਧੂ ਕੇ ਬੈਨ ਪਰਾਨਪਤਿ ਤਚਤਿ ਰਾਖੁ ਸਗਲ ਹੈ ਮਰਨਾ ॥ ਰਹਾਉ ॥

ک
دن ھہؤ ئسار نَیں ُسبہؤ سا ُدوھ ےک َنیں رپَاتپن ِجت راھک لگس ےہَ رمنا ۔۔راہو۔۔

ੋਚੰਿਨ ਚੋਆ ਰਸ ਭੋਗ ਕਰਿ ਅਨੇਕੈ ਤਬਤਖਆ ਤਬਕਾਰ ਿੇਖੁ ਸਗਲ ਹੈ ਿੀਕੇ ਏਕੈ ਗੋਤਬਿ ਕੋ ਨਾਮੁ ਨੀਕ
ਕਹਿ ਹੈ ਸਾਧ ਜਨ ॥

دنچن وچا رس وھبگ رکت اپیکے َ نِکھیا ِئکار دھکی لگس ےہَ ےکیھپ اےکیَ وگنِد وک نام وکین کہت
ےہَ سادھ نج ۔۔
ਿਨੁ ਧਨੁ ਆਪਨ ਥਾਤਪਓ ਹਤਰ ਜਪੁ ਨ ਤਨਮਖ ਜਾਤਪਓ ਅਰਥੁ ਿਰਬੁ ਿੇਖੁ ਕਛੁ ਸੰਤਗ ਨਾਹੀ ਚਲਨਾ ॥੧॥

ب
ِ
م
ک
نت دنھ ا نپ اھتویپ ہر جت ہن ھ اجویپ ارھت د َرت دھکی ھچک گنس نایہ انلچ ۔۔۱۔۔

ਜਾ ਕੋ ਰੇ ਕਰਮੁ ਭਲਾ ਤਿਤਨ ਓਟ ਗਹੀ ਸੰਿ ਪਲਾ ਤਿਨ ਨਾਹੀ ਰੇ ਜਮੁ ਸੰਿਾਵੈ ਸਾਧੂ ਕੀ ਸੰਗਨਾ ॥

ب
اج وک رے رکم ھال پِں اوت یہگ سیت نال پِں نایہ رے مج سییا َوے سا ُدوھ یک سیگیا ۔۔
ਪਾਇਓ ਰੇ ਪਰਮ ਤਨਧਾਨੁ ਤਮਤਟਓ ਹੈ ਅਤਭਮਾਨੁ ਏਕੈ ਤਨਰੰਕਾਰ ਨਾਨਕ ਮਨੁ ਲਗਨਾ ॥੨॥੨॥੩੦॥

ب
ےہ ا ھبمان اےکی پِراکنر نانک نم انگل ۔۔۲۔۔۲۔۔۳۱۔۔
ناویئ رے رپم ن ِداھن مِیپؤ َ
ਧਨਾਸਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ਘਰੁ ੭

دانھرسی ہلحم  ۵رھگ ۷
ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪਰਸਾਤਿ ॥

اِک اواکنر سیگؤر رپساد ۔۔
ਹਤਰ ਏਕੁ ਤਸਮਤਰ ਏਕੁ ਤਸਮਤਰ ਏਕੁ ਤਸਮਤਰ ਤਪਆਰੇ ॥

ہر انک ِسمر انک ِسمر انک ِسمر ایپرے ۔۔

ਕਤਲ ਕਲੇਸ ਲੋਭ ਮੋਹ ਮਹਾ ਭਉਜਲੁ ਿਾਰੇ ॥ ਰਹਾਉ ॥

لک ک َلیس ولھب ومہ اہم وھبٔلج نارے ۔۔راہو۔۔

ਸਾਤਸ ਸਾਤਸ ਤਨਮਖ ਤਨਮਖ ਤਿਨਸੁ ਰੈਤਨ ਤਚਿਾਰੇ ॥

بِمک ب
ِ
م
ک
ج
ساس ساس ھ ھ دِسن َرنی ِ یارے ۔۔

ਸਾਧਸੰਗ ਜਤਪ ਤਨਸੰਗ ਮਤਨ ਤਨਧਾਨੁ ਧਾਰੇ ॥੧॥

سادھسیگ جت ئِسیگ نم ن ِداھن داھرے ۔۔۱۔۔
ਚਰਨ ਕਮਲ ਨਮਸਕਾਰ ਗੁਨ ਗੋਤਬਿ ਬੀਚਾਰੇ ॥

رچن لمک اکسمنر ُگں وگنِد اچیبرے ۔۔

ਸਾਧ ਜਨਾ ਕੀ ਰੇਨ ਨਾਨਕ ਮੰਗਲ ਸੂਖ ਸਧਾਰੇ ॥੨॥੧॥੩੧॥

سادھ انج یک ر َپں نانک لگنم سُؤھک دساھرے ۔۔۲۔۔۱۔۔۳۱۔۔
ੇਧਨਾਸਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ਘਰੁ ੮ ਿੁਪਿ

دانھرسی ہلحم  ۵رھگ ُ ۸دندے
ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪਰਸਾਤਿ ॥

اِک اواکنر سیگؤر رپساد ۔۔
ਤਸਮਰਉ ਤਸਮਤਰ ਤਸਮਤਰ ਸੁਖ ਪਾਵਉ ਸਾਤਸ ਸਾਤਸ ਸਮਾਲੇ ॥

ِسمرو ِسمر ِسمر ُسکھ ناوو ساس ساس امسےل ۔۔

ਇਹ ਲੋਤਕ ਪਰਲੋਤਕ ਸੰਤਗ ਸਹਾਈ ਜਿ ਕਿ ਮੋਤਹ ਰਖਵਾਲੇ ॥੧॥

اہہی ولک رپولک گنس اہسیئ جت تک ومہِ روھکاےل ۔۔۱۔۔
ਗੁਰ ਕਾ ਬਚਨੁ ਬਸੈ ਜੀਅ ਨਾਲੇ ॥

ُگر اک نچب ئ َسے یج ناےل ۔۔

ਜਤਲ ਨਹੀ ਿੂਬੈ ਿਸਕਰੁ ਨਹੀ ਲੇਵੈ ਭਾਤਹ ਨ ਸਾਕੈ ਜਾਲੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

لج یہن ُدو ئَے ئسکر یہن ویلَے اھبہِ ہن سا َکے اجےل ۔۔۱۔۔راہو۔۔

ਤਨਰਧਨ ਕਉ ਧਨੁ ਅੰਧੁਲੇ ਕਉ ਤਟਕ ਮਾਿ ਿੂਧੁ ਜੈਸੇ ਬਾਲੇ ॥

پِردنھ کؤ دنھ ادنےلھ کؤ ن ِک امت ُدودھ ےسیج ناےل ۔۔
ਸਾਗਰ ਮਤਹ ਬੋਤਹਥੁ ਪਾਇਓ ਹਤਰ ਨਾਨਕ ਕਰੀ ਤਿਪਾ ਤਕਰਪਾਲੇ ॥੨॥੧॥੩੨॥

سارگ ہہم وبھتہ ناویئ ہر نانک رکی کِرنا کِرناےل ۔۔۲۔۔۱۔۔۳۲۔۔
ਧਨਾਸਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

دانھرسی ہلحم ۵۔۔
ਭਏ ਤਿਪਾਲ ਿਇਆਲ ਗੋਤਬੰਿਾ ਅੰਤਮਰਿੁ ਤਰਿੈ ਤਸੰਚਾਈ ॥

ےئھب کِرنال دنال وگپِیدا ارمِت ر َِدے سِبچایئ ۔۔

ਨਵ ਤਨਤਧ ਤਰਤਧ ਤਸਤਧ ਹਤਰ ਲਾਤਗ ਰਹੀ ਜਨ ਪਾਈ ॥੧॥

ونَ ن ِدھ رِدھ سِدھ ہر الگ ریہ نج نایئ ۔۔۱۔۔
ਸੰਿਨ ਕਉ ਅਨਿੁ ਸਗਲ ਹੀ ਜਾਈ ॥

س
ییں کؤ ا َند لگس یہ اجیئ ۔۔

ਤਗਰਤਹ ਬਾਹਤਰ ਿਾਕੁਰੁ ਭਗਿਨ ਕਾ ਰਤਵ ਰਤਹਆ ਸਰਬ ਿਾਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ب
ھ
گی
گِرےہ ناہر اھٹ ُکر ں اک َروِ رایہ رست اھٹیئ ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਿਾ ਕਉ ਕੋਇ ਨ ਪਹੁਚਨਹਾਰਾ ਜਾ ਕੈ ਅੰਤਗ ਗੁਸਾਈ ॥

ےک انگ ُگسا ٔی ۔۔
نا کؤ وکۓ ہن بہچبہارا اج َ

ਜਮ ਕੀ ਿਰਾਸ ਤਮਟੈ ਤਜਸੁ ਤਸਮਰਿ ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਤਧਆਈ ॥੨॥੨॥੩੩॥

مج یک رتاس ِمپے ِجس ِسمرت نانک نام دایھیئ ۔۔۲۔۔۲۔۔۳۳۔۔
ਧਨਾਸਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

دانھرسی ہلحم ۵۔۔

ਿਰਬਵੰਿੁ ਿਰਬੁ ਿੇਤਖ ਗਰਬੈ ਭੂਮਵੰਿੁ ਅਤਭਮਾਨੀ ॥

ئ بھ پ ب
ھب
دروبَپپ درت دھکی رگ َے ُؤومَ پ ا ماین ۔۔
ਰਾਜਾ ਜਾਨੈ ਸਗਲ ਰਾਜੁ ਹਮਰਾ ਤਿਉ ਹਤਰ ਜਨ ਟੇਕ ਸੁਆਮੀ ॥੧॥

رااج اج ئَے لگس راچ رمہا پپؤ ہر نج کیٹ سُؤا یم ۔۔۱۔۔
ਜੇ ਕੋਊ ਅਪੁਨੀ ਓਟ ਸਮਾਰੈ ॥

امسرے ۔۔
وکو اینپ اوت َ
ےج ُ
ਜੈਸਾ ਤਬਿੁ ਿੈਸਾ ਹੋਇ ਵਰਿੈ ਅਪੁਨਾ ਬਲੁ ਨਹੀ ਹਾਰੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

اسیج پِپ َنیسا وہۓ ور ئَے اانپ نل یہن َاہرے ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਆਨ ਤਿਆਤਗ ਭਏ ਇਕ ਆਸਰ ਸਰਤਣ ਸਰਤਣ ਕਤਰ ਆਏ ॥

ا ن پ ِیاگ ےئھب اِک ا رس رسن رسن رک ا ےئ ۔۔
ਸੰਿ ਅਨੁਗਰਹ ਭਏ ਮਨ ਤਨਰਮਲ ਨਾਨਕ ਹਤਰ ਗੁਨ ਗਾਏ ॥੨॥੩॥੩੪॥

سیت ا ُنگرہ ےئھب نم پِرلم نانک ہر ُگں اگےئ ۔۔۲۔۔۳۔۔۳۴۔۔
ਧਨਾਸਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

دانھرسی ہلحم ۵۔۔
ਜਾ ਕਉ ਹਤਰ ਰੰਗੁ ਲਾਗੋ ਇਸੁ ਜੁਗ ਮਤਹ ਸੋ ਕਹੀਅਿ ਹੈ ਸੂਰਾ ॥

ےہ سُؤرا ۔۔
اج کؤ ہر رنگ الوگ اِس چگ ہہم وس کہیپت َ
ਆਿਮ ਤਜਣੈ ਸਗਲ ਵਤਸ ਿਾ ਕੈ ਜਾ ਕਾ ਸਤਿਗੁਰੁ ਪੂਰਾ ॥੧॥

ا مت ِج َپے لگس وس نا ےکَ اج اک سیگؤر ئُؤرا ۔۔۱۔۔
ਿਾਕੁਰੁ ਗਾਈਐ ਆਿਮ ਰੰਤਗ ॥

اھٹ ُکر اگ پ َپے ا مت رنگ ۔۔

ਸਰਣੀ ਪਾਵਨ ਨਾਮ ਤਧਆਵਨ ਸਹਤਜ ਸਮਾਵਨ ਸੰਤਗ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

سہ
رسین ناون نام دایھون ج امسون گنس ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਜਨ ਕੇ ਚਰਨ ਵਸਤਹ ਮੇਰੈ ਹੀਅਰੈ ਸੰਤਗ ਪੁਨੀਿਾ ਿੇਹੀ ॥

نج ےک رچن وسہہ ریمَے ہیت َرے گنس ُپیییا دیہی ۔۔
ਜਨ ਕੀ ਧੂਤਰ ਿੇਹੁ ਤਕਰਪਾ ਤਨਤਧ ਨਾਨਕ ਕੈ ਸੁਖੁ ਏਹੀ ॥੨॥੪॥੩੫॥

ہی کِرنا ن ِدھ نانک ےکَ ُسکھ ایہی ۔۔۲۔۔۴۔۔۳۵۔۔
نج یک دھُؤر د ُ
ਧਨਾਸਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

دانھرسی ہلحم ۵۔۔
ਜਿਨ ਕਰੈ ਮਾਨੁਖ ਿਹਕਾਵੈ ਓਹੁ ਅੰਿਰਜਾਮੀ ਜਾਨੈ ॥

اکہوے اووہ ارتناجیم اج ئَے ۔۔
نتج رکَے ام ُنکھ د َ

ਪਾਪ ਕਰੇ ਕਤਰ ਮੂਕਤਰ ਪਾਵੈ ਭੇਖ ਕਰੈ ਤਨਰਬਾਨੈ ॥੧॥

ب
ھ
َ
ی
ک
پ
ئ
ِ
نات رکے رک مُؤرک نا َوے َ ھ رکَے رنا ے ۔۔۱۔۔
ਜਾਨਿ ਿੂਤਰ ਿੁਮਤਹ ਪਰਭ ਨੇਤਰ ॥

اج َپپ ُدور ُبم ِہ رپَھب رین ۔۔

ਉਿ ਿਾਕੈ ਉਿ ਿੇ ਉਿ ਪੇਖੈ ਆਵੈ ਲੋਭੀ ਿੇਤਰ ॥ ਰਹਾਉ ॥

ب
پ َیک
ھ
ھ
ت
ے ولیھب َر ۔۔راہو۔۔
اُت نا َکے اُت ےت اُت ے ا و َ
ਜਬ ਲਗੁ ਿੁਟੈ ਨਾਹੀ ਮਨ ਭਰਮਾ ਿਬ ਲਗੁ ਮੁਕਿੁ ਨ ਕੋਈ ॥

جت گل ُپ َپے نایہ نم رھبام پپ گل مُکت ہن وکیئ ۔۔

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਿਇਆਲ ਸੁਆਮੀ ਸੰਿੁ ਭਗਿੁ ਜਨੁ ਸੋਈ ॥੨॥੫॥੩੬॥

وہک نانک دنال سُؤا یم سیت تگھب نج وسیئ ۔۔۲۔۔۵۔۔۳۶۔۔

ਧਨਾਸਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

دانھرسی ہلحم ۵۔۔
ਨਾਮੁ ਗੁਤਰ ਿੀਓ ਹੈ ਅਪੁਨੈ ਜਾ ਕੈ ਮਸਿਤਕ ਕਰਮਾ ॥

ےک کتسم رکام ۔۔
ےہ ا ُپ َپے اج َ
نام ُگر ِدئؤ َ

ਨਾਮੁ ਤਿਰੜਾਵੈ ਨਾਮੁ ਜਪਾਵੈ ਿਾ ਕਾ ਜੁਗ ਮਤਹ ਧਰਮਾ ॥੧॥

اپجوے نا اک ُچگ ہہم درھام ۔۔۱۔۔
نام درِرا َوے نام َ
ਜਨ ਕਉ ਨਾਮੁ ਵਿਾਈ ਸੋਭ ॥

نج کؤ نام ودایئ وسھب ۔۔
ਨਾਮੋ ਗਤਿ ਨਾਮੋ ਪਤਿ ਜਨ ਕੀ ਮਾਨੈ ਜੋ ਜੋ ਹੋਗ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ناوم گپ ناوم پپ نج یک ام ئَے وج وج وہگ ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਨਾਮ ਧਨੁ ਤਜਸੁ ਜਨ ਕੈ ਪਾਲੈ ਸੋਈ ਪੂਰਾ ਸਾਹਾ ॥

نام دنھ ِجس نج ےکَ نا لَے وسیئ ئُؤرا اصاح ۔۔
ਨਾਮੁ ਤਬਉਹਾਰਾ ਨਾਨਕ ਆਧਾਰਾ ਨਾਮੁ ਪਰਾਪਤਿ ਲਾਹਾ ॥੨॥੬॥੩੭॥

نام پِپؤٔاہرا نانک ا داھرا نام رپاپپ الاہ ۔۔۲۔۔۶۔۔۳۷۔۔
ਧਨਾਸਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

دانھرسی ہلحم ۵۔۔
ਨੇਿਰ ਪੁਨੀਿ ਭਏ ਿਰਸ ਪੇਖੇ ਮਾਥੈ ਪਰਉ ਰਵਾਲ ॥

پیکھ َب
ھ
پیتر ُنیپت ےئھب درس ے ام ے رپو روال ۔۔

ਰਤਸ ਰਤਸ ਗੁਣ ਗਾਵਉ ਿਾਕੁਰ ਕੇ ਮੋਰੈ ਤਹਰਿੈ ਬਸਹੁ ਗੋਪਾਲ ॥੧॥

ُگ
ومرے ہِر َدے ئسہؤ وگنال ۔۔۱۔۔
رس رس ں اگوو اھٹ ُکر ےک َ

ਿੁਮ ਿਉ ਰਾਖਨਹਾਰ ਿਇਆਲ ॥

ُب
م ئؤ راکھبہار دنال ۔۔

ਸੁੰਿਰ ਸੁਘਰ ਬੇਅੰਿ ਤਪਿਾ ਪਰਭ ਹੋਹੁ ਪਰਭੂ ਤਕਰਪਾਲ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ب
گ
ُسیدر ُس ھر ےباپپ پِیا رپَھب وھوھ رپ ُھؤ کِرنال ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਮਹਾ ਅਨੰਿ ਮੰਗਲ ਰੂਪ ਿੁਮਰੇ ਬਚਨ ਅਨੂਪ ਰਸਾਲ ॥

اہم ادنن لگنم ُروت ُبمرے نچب ائُؤت رسال ۔۔

ਤਹਰਿੈ ਚਰਣ ਸਬਿੁ ਸਤਿਗੁਰ ਕੋ ਨਾਨਕ ਬਾਂਤਧਓ ਪਾਲ ॥੨॥੭॥੩੮॥

ہِر َدے رچن دبس سیگؤر وک نانک نادنھپؤ نال ۔۔۲۔۔۷۔۔۳۸۔۔
ਧਨਾਸਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

دانھرسی ہلحم ۵۔۔
ਅਪਨੀ ਉਕਤਿ ਖਲਾਵੈ ਭੋਜਨ ਅਪਨੀ ਉਕਤਿ ਖੇਲਾਵੈ ॥

ک
ُ ک
ھ
ی
ھ
ُ
الوے ۔۔
تک
ا
ینپ
ا
وھبنج
ے
الو
اینپ اتک
َ

ਸਰਬ ਸੂਖ ਭੋਗ ਰਸ ਿੇਵੈ ਮਨ ਹੀ ਨਾਤਲ ਸਮਾਵੈ ॥੧॥

امسوے ۔۔۱۔۔
رست سُؤھک وھبگ رس دویَے نم یہ نال َ
ਹਮਰੇ ਤਪਿਾ ਗੋਪਾਲ ਿਇਆਲ ॥

رمہے پِیا وگنال دنال ۔۔
ਤਜਉ ਰਾਖੈ ਮਹਿਾਰੀ ਬਾਤਰਕ ਕਉ ਿੈਸੇ ਹੀ ਪਰਭ ਪਾਲ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ک
ویجٔ را َھے

اتہمری نارِک کؤ َنیسے یہ رپَھب نال ۔۔۱۔۔راہو۔۔

ਮੀਿ ਸਾਜਨ ਸਰਬ ਗੁਣ ਨਾਇਕ ਸਿਾ ਸਲਾਮਤਿ ਿੇਵਾ ॥

ِمپت سانج رست ُگں نانک دسا سالمت دئَؤا ۔۔

ਈਿ ਊਿ ਜਿ ਕਿ ਿਿ ਿੁਮ ਹੀ ਤਮਲੈ ਨਾਨਕ ਸੰਿ ਸੇਵਾ ॥੨॥੮॥੩੯॥

ُب
اِپپ اُوت جت تک پپ م یہ ملَ ِے نانک سیت ویسا ۔۔۲۔۔۸۔۔۳۹۔۔
ਧਨਾਸਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

دانھرسی ہلحم ۵۔۔
ਸੰਿ ਤਿਪਾਲ ਿਇਆਲ ਿਮੋਿਰ ਕਾਮ ਿੋਧ ਤਬਖੁ ਜਾਰੇ ॥

سیت کِرنال دنال دومدر اکم رکودھ نِکھ اجرے ۔۔

ਰਾਜੁ ਮਾਲੁ ਜੋਬਨੁ ਿਨੁ ਜੀਅਰਾ ਇਨ ਊਪਤਰ ਲੈ ਬਾਰੇ ॥੧॥

راچ امل وجنب نت جیترا اِن اُورپ لَے نارے ۔۔۱۔۔
ਮਤਨ ਿਤਨ ਰਾਮ ਨਾਮ ਤਹਿਕਾਰੇ ॥

نم نت رام نام ِہپکارے ۔۔
ਸੂਖ ਸਹਜ ਆਨੰਿ ਮੰਗਲ ਸਤਹਿ ਭਵ ਤਨਤਧ ਪਾਤਰ ਉਿਾਰੇ ॥ ਰਹਾਉ ॥

سہ
ب
سُؤھک ج ا دنن لگنم سہت َھؤ ن ِدھ نار اُنارے ۔۔راہو۔۔
ਧੰਤਨ ਸੁ ਥਾਨੁ ਧੰਤਨ ਓਇ ਭਵਨਾ ਜਾ ਮਤਹ ਸੰਿ ਬਸਾਰੇ ॥

دنھّ وس اھتن دنھّ اوےؑ وھبَنا اج ہہم سیت اسبرے ۔۔
ਜਨ ਨਾਨਕ ਕੀ ਸਰਧਾ ਪੂਰਹੁ ਿਾਕੁਰ ਭਗਿ ਿੇਰੇ ਨਮਸਕਾਰੇ ॥੨॥੯॥੪੦॥

نج نانک یک رسداھ ئُؤروہ اھٹ ُکر تگھب ریتے اکسمنرے ۔۔۲۔۔۹۔۔۴۱۔۔
ਧਨਾਸਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

دانھرسی ہلحم ۵۔۔
ਛਿਾਇ ਲੀਓ ਮਹਾ ਬਲੀ ਿੇ ਅਪਨੇ ਚਰਨ ਪਰਾਤਿ ॥

چھداۓ ل ِپؤ اہم یلب ےت اےنپ رچن رپات ۔۔

ਏਕੁ ਨਾਮੁ ਿੀਓ ਮਨ ਮੰਿਾ ਤਬਨਤਸ ਨ ਕਿਹੂ ਜਾਤਿ ॥੧॥

انک نام دئؤ نم اتنم نِیس ہن کبہ ُؤ اجت ۔۔۱۔۔
ਸਤਿਗੁਤਰ ਪੂਰੈ ਕੀਨੀ ਿਾਤਿ ॥

سیگؤر ئُؤ َرے کیبی دات ۔۔
ਹਤਰ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਿੀਓ ਕੀਰਿਨ ਕਉ ਭਈ ਹਮਾਰੀ ਗਾਤਿ ॥ ਰਹਾਉ ॥

ہر ہر نام دئؤ ریکنت کؤ یئھب امہری اگت ۔۔راہو۔۔
ਅੰਗੀਕਾਰੁ ਕੀਓ ਪਰਤਭ ਅਪੁਨੈ ਭਗਿਨ ਕੀ ਰਾਖੀ ਪਾਤਿ ॥

ب
ھ
گی
انگپکار کِپؤ رپَھب اےنپ ں یک رایھک نات ۔۔

ਨਾਨਕ ਚਰਨ ਗਹੇ ਪਰਭ ਅਪਨੇ ਸੁਖੁ ਪਾਇਓ ਤਿਨ ਰਾਤਿ ॥੨॥੧੦॥੪੧॥

نانک رچن ےہگ رپَھب اےنپ ُسکھ ناویئ دِن رات ۔۔۲۔۔۱۱۔۔۴۱۔۔
ਧਨਾਸਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

دانھرسی ہلحم ۵۔۔
ਪਰ ਹਰਨਾ ਲੋਭੁ ਝੂਿ ਤਨੰਿ ਇਵ ਹੀ ਕਰਿ ਗੁਿਾਰੀ ॥

چ
رپ ہرنا ولھب ُھؤھٹ پ ِید اِو یہ رکت ُگداری ۔۔

ਤਮਰਗ ਤਿਰਸਨਾ ਆਸ ਤਮਤਥਆ ਮੀਿੀ ਇਹ ਟੇਕ ਮਨਤਹ ਸਾਧਾਰੀ ॥੧॥

رمِگ رتِانس ا س مِبھیا یھٹیم اہہی پ َیک مبہہ ساداھری ۔۔۱۔۔
ਸਾਕਿ ਕੀ ਆਵਰਿਾ ਜਾਇ ਤਬਰਥਾਰੀ ॥

ساطق یک ا وردا اجۓ پرِاھتری ۔۔

ਜੈਸੇ ਕਾਗਿ ਕੇ ਭਾਰ ਮੂਸਾ ਟੂਤਕ ਗਵਾਵਿ ਕਾਤਮ ਨਹੀ ਗਾਵਾਰੀ ॥ ਰਹਾਉ ॥

ےسیج اکدگ ےک اھبر مُؤٰیس ئُؤک وگاوت اکم یہن اگواری ۔۔راہو۔۔

ਕਤਰ ਤਕਰਪਾ ਪਾਰਬਰਹਮ ਸੁਆਮੀ ਇਹ ਬੰਧਨ ਛੁਟਕਾਰੀ ॥

رک کِرنا نارپرمہ سُؤا یم اہہی دنبنھ چ ُھپکاری ۔۔

ਬੂਿਿ ਅੰਧ ਨਾਨਕ ਪਰਭ ਕਾਢਿ ਸਾਧ ਜਨਾ ਸੰਗਾਰੀ ॥੨॥੧੧॥੪੨॥

ئُؤدت ادنھ نانک رپَھب اکدھت سادھ انج اگنسری ۔۔۲۔۔۱۱۔۔۴۲۔۔
ਧਨਾਸਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

دانھرسی ہلحم ۵۔۔
ਤਸਮਤਰ ਤਸਮਤਰ ਸੁਆਮੀ ਪਰਭੁ ਅਪਨਾ ਸੀਿਲ ਿਨੁ ਮਨੁ ਛਾਿੀ ॥

ِسمر ِسمر سُؤا یم رپَھب اانپ لتیس نت نم اھچیت ۔۔

ਰੂਪ ਰੰਗ ਸੂਖ ਧਨੁ ਜੀਅ ਕਾ ਪਾਰਬਰਹਮ ਮੋਰੈ ਜਾਿੀ ॥੧॥

ومرے اجیت ۔۔۱۔۔
ُروت رنگ سُؤھک دنھ یج اک نارپرمہ َ
ਰਸਨਾ ਰਾਮ ਰਸਾਇਤਨ ਮਾਿੀ ॥

رانس رام رسانئ امیت ۔۔
ਰੰਗ ਰੰਗੀ ਰਾਮ ਅਪਨੇ ਕੈ ਚਰਨ ਕਮਲ ਤਨਤਧ ਥਾਿੀ ॥ ਰਹਾਉ ॥

رنگ ریگن رام اےنپ ےکَ رچن لمک ن ِدھ اھتیت ۔۔راہو۔۔
ਤਜਸ ਕਾ ਸਾ ਤਿਨ ਹੀ ਰਤਖ ਲੀਆ ਪੂਰਨ ਪਰਭ ਕੀ ਭਾਿੀ ॥

ِجس اک سا پِں یہ رھک لِیا ئُؤرن رپَھب یک اھبیت ۔۔

ਮੇਤਲ ਲੀਓ ਆਪੇ ਸੁਖਿਾਿੈ ਨਾਨਕ ਹਤਰ ਰਾਖੀ ਪਾਿੀ ॥੨॥੧੨॥੪੩॥

م َیل ل ِپؤ ا ےپ ُسکھداےتَ نانک ہر رایھک نایت ۔۔۲۔۔۱۲۔۔۴۳۔۔
ਧਨਾਸਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

دانھرسی ہلحم ۵۔۔

ਿੂਿ ਿੁਸਮਨ ਸਤਭ ਿੁਝ ਿੇ ਤਨਵਰਤਹ ਪਰਗਟ ਪਰਿਾਪੁ ਿੁਮਾਰਾ ॥

ُب
ُدوت ُدنمس سیھ چھ ےت ئِؤرہِ رپَگپ رپَنات ُبمارا ۔۔
ਜੋ ਜੋ ਿੇਰੇ ਭਗਿ ਿੁਖਾਏ ਓਹੁ ਿਿਕਾਲ ਿੁਮ ਮਾਰਾ ॥੧॥

ُب
وج وج ریتے تگھب ُداھکےئ اووہ اکتتل م امرا ۔۔۱۔۔
ਤਨਰਖਉ ਿੁਮਰੀ ਓਤਰ ਹਤਰ ਨੀਿ ॥

ک
پِر ھؤ ُبمری اور ہر پِپت ۔۔

ਮੁਰਾਤਰ ਸਹਾਇ ਹੋਹੁ ਿਾਸ ਕਉ ਕਰੁ ਗਤਹ ਉਧਰਹੁ ਮੀਿ ॥ ਰਹਾਉ ॥

مُرار اہسۓ داس کؤ رک ہگِ اُدرھوہ ِمپت ۔۔راہو۔۔
ਸੁਣੀ ਬੇਨਿੀ ਿਾਕੁਤਰ ਮੇਰੈ ਖਸਮਾਨਾ ਕਤਰ ਆਤਪ ॥

ک
ھ
س
ُسبی یتنیب اھٹرک ریمَے مانا رک ا ت ۔۔

ਨਾਨਕ ਅਨਿ ਭਏ ਿੁਖ ਭਾਗੇ ਸਿਾ ਸਿਾ ਹਤਰ ਜਾਤਪ ॥੨॥੧੩॥੪੪॥

نانک ا َند ےئھب ُدھک اھبےگ دسا دسا ہر اجت ۔۔۲۔۔۱۳۔۔۴۴۔۔
ਧਨਾਸਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

دانھرسی ہلحم ۵۔۔
ਚਿੁਰ ਤਿਸਾ ਕੀਨੋ ਬਲੁ ਅਪਨਾ ਤਸਰ ਊਪਤਰ ਕਰੁ ਧਾਤਰਓ ॥

چتُر دِسا ونیک نل اانپ سِر اُورپ رک داھرویٔ ۔۔

ਤਿਪਾ ਕਟਾਖਯ ਅਵਲੋਕਨੁ ਕੀਨੋ ਿਾਸ ਕਾ ਿੂਖੁ ਤਬਿਾਤਰਓ ॥੧॥

کِرنا اٹکھکٔ ا َوولنک ونیک داس اک ُدوھک نِدارئٔؤ ۔۔۱۔۔
ਹਤਰ ਜਨ ਰਾਖੇ ਗੁਰ ਗੋਤਵੰਿ ॥

ہر نج راےھک ُگر وگوِدن ۔۔

ਕੰਤਿ ਲਾਇ ਅਵਗੁਣ ਸਤਭ ਮੇਟੇ ਿਇਆਲ ਪੁਰਖ ਬਖਸੰਿ ॥ ਰਹਾਉ ॥

پ نک
ھ
س
ی
د ۔۔راہو۔۔
کیبھ ال ِئےا َو ُگں سیھ َمیپے دنال ُرھک
ਜੋ ਮਾਗਤਹ ਿਾਕੁਰ ਅਪੁਨੇ ਿੇ ਸੋਈ ਸੋਈ ਿੇਵੈ ॥

وج امہگِ اھٹ ُکر اےنپ ےت وسیئ وسیئ دویَے ۔۔
ਨਾਨਕ ਿਾਸੁ ਮੁਖ ਿੇ ਜੋ ਬੋਲੈ ਈਹਾ ਊਹਾ ਸਚੁ ਹੋਵੈ ॥੨॥੧੪॥੪੫॥

وہوے ۔۔۲۔۔۱۴۔۔۴۵۔۔
نانک داس مُکھ ےت وج وب لَے اِاہی اُواہ چس َ
ਧਨਾਸਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

دانھرسی ہلحم ۵۔۔
ਅਉਖੀ ਘੜੀ ਨ ਿੇਖਣ ਿੇਈ ਅਪਨਾ ਤਬਰਿੁ ਸਮਾਲੇ ॥

نک
ھ
ب
پ
پ
اویھک ڑھگی ہن د ں د ی اانپ ِرد امسےل ۔۔

ਹਾਥ ਿੇਇ ਰਾਖੈ ਅਪਨੇ ਕਉ ਸਾਤਸ ਸਾਤਸ ਪਰਤਿਪਾਲੇ ॥੧॥

ک
اہھت دےئ را َھے اےنپ کؤ ساس ساس رپَپ ِیاےل ۔۔۱۔۔
ਪਰਭ ਤਸਉ ਲਾਤਗ ਰਤਹਓ ਮੇਰਾ ਚੀਿੁ ॥

رپَھب سِیؤ الگ رویہ ریما جپت ۔۔

ਆਤਿ ਅੰਤਿ ਪਰਭੁ ਸਿਾ ਸਹਾਈ ਧੰਨੁ ਹਮਾਰਾ ਮੀਿੁ ॥ ਰਹਾਉ ॥

نھ امہرا تیم ۔۔راہو۔۔
ا د اپپ رپَھب دسا اہسیئ د ّ
ਮਤਨ ਤਬਲਾਸ ਭਏ ਸਾਤਹਬ ਕੇ ਅਚਰਜ ਿੇਤਖ ਬਿਾਈ ॥

نم نِالس ےئھب اصجِت ےک ارچچ دھکی ندایئ ۔۔
ਹਤਰ ਤਸਮਤਰ ਤਸਮਤਰ ਆਨਿ ਕਤਰ ਨਾਨਕ ਪਰਤਭ ਪੂਰਨ ਪੈਜ ਰਖਾਈ ॥੨॥੧੫॥੪੬॥

پب
ہر ِسمر ِسمر ا َند رک نانک رپَھب ئُؤرن َ ج راھکیئ ۔۔۲۔۔۱۵۔۔۴۶۔۔

ਧਨਾਸਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

دانھرسی ہلحم ۵۔۔
ਤਜਸ ਕਉ ਤਬਸਰੈ ਪਰਾਨਪਤਿ ਿਾਿਾ ਸੋਈ ਗਨਹੁ ਅਭਾਗਾ ॥

ِجس کؤ ِئسرے رپَاتپن دانا وسیئ ےنگ ااھباگ ۔۔

ਚਰਨ ਕਮਲ ਜਾ ਕਾ ਮਨੁ ਰਾਤਗਓ ਅਤਮਅ ਸਰੋਵਰ ਪਾਗਾ ॥੧॥

ٕ
رچن لمک اج اک نم راویگ ام رسوور نااگ ۔۔۱۔۔
ਿੇਰਾ ਜਨੁ ਰਾਮ ਨਾਮ ਰੰਤਗ ਜਾਗਾ ॥

ریتا نج رام نام رنگ اجاگ ۔۔
ਆਲਸੁ ਛੀਤਜ ਗਇਆ ਸਭੁ ਿਨ ਿੇ ਪਰੀਿਮ ਤਸਉ ਮਨੁ ਲਾਗਾ ॥ ਰਹਾਉ ॥

چھِب
سی
س
ِی
ا سل ج ایگ ھ نت ےت رپمتی ؤ نم الاگ ۔۔راہو۔۔
ਜਹ ਜਹ ਪੇਖਉ ਿਹ ਨਾਰਾਇਣ ਸਗਲ ਘਟਾ ਮਤਹ ਿਾਗਾ ॥

پی ک
ہج ہج ھؤ ہت نارانئ لگس اٹھگ ہہم نااگ ۔۔

ਨਾਮ ਉਿਕੁ ਪੀਵਿ ਜਨ ਨਾਨਕ ਤਿਆਗੇ ਸਤਭ ਅਨੁਰਾਗਾ ॥੨॥੧੬॥੪੭॥

نام اُدک ویپت نج نانک ایتےگ سیھ ائُؤرااگ ۔۔۲۔۔۱۶۔۔۴۷۔۔
ਧਨਾਸਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

دانھرسی ہلحم ۵۔۔
ਜਨ ਕੇ ਪੂਰਨ ਹੋਏ ਕਾਮ ॥

نج ےک ئُؤرن وہےئ اکم ۔۔
ਕਲੀ ਕਾਲ ਮਹਾ ਤਬਤਖਆ ਮਤਹ ਲਜਾ ਰਾਖੀ ਰਾਮ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

یلک اکل اہم نِکھیا ہہم اجل رایھک رام ۔۔۱۔۔راہو۔۔

ਤਸਮਤਰ ਤਸਮਤਰ ਸੁਆਮੀ ਪਰਭੁ ਅਪੁਨਾ ਤਨਕਤਟ ਨ ਆਵੈ ਜਾਮ ॥

ِسمر

ِسمر

ے اجم ۔۔
سُؤا یم رپَھب اانپ نکِت ہن ا و َ

ਮੁਕਤਿ ਬੈਕੁੰਿ ਸਾਧ ਕੀ ਸੰਗਤਿ ਜਨ ਪਾਇਓ ਹਤਰ ਕਾ ਧਾਮ ॥੧॥

پ
مُکت ی ُکیبھ سادھ یک تگنس نج ناویئ ہر اک داھم ۔۔۱۔۔
ਚਰਨ ਕਮਲ ਹਤਰ ਜਨ ਕੀ ਥਾਿੀ ਕੋਤਟ ਸੂਖ ਤਬਸਰਾਮ ॥

رچن لمک ہر نج یک اھتیت وکت سُؤھک ِئسرام ۔۔

ਗੋਤਬੰਿੁ ਿਮੋਿਰ ਤਸਮਰਉ ਤਿਨ ਰੈਤਨ ਨਾਨਕ ਸਿ ਕੁਰਬਾਨ ॥੨॥੧੭॥੪੮॥

وگپِید دومدر ِسمرو دِن َرنی نانک دص قُرنان ۔۔۲۔۔۱۷۔۔۴۸۔۔
ਧਨਾਸਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

دانھرسی ہلحم ۵۔۔
ਮਾਂਗਉ ਰਾਮ ਿੇ ਇਕੁ ਿਾਨੁ ॥

امنگؤ رام ےت اِک دان ۔۔

ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰਨ ਹੋਵਤਹ ਤਸਮਰਉ ਿੁਮਰਾ ਨਾਮੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

لگس ونمرھت ئُؤرن وہوہِ ِسمرو ُبمرا نام ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਚਰਨ ਿੁਮਹਾਰੇ ਤਹਰਿੈ ਵਾਸਤਹ ਸੰਿਨ ਕਾ ਸੰਗੁ ਪਾਵਉ ॥

ُب
س
م
ی
ی
ہ
ہ
ہس ں اک گنس ناوو ۔۔
رچن ھارے ِر َدے وا ِ

ਸੋਗ ਅਗਤਨ ਮਤਹ ਮਨੁ ਨ ਤਵਆਪੈ ਆਿ ਪਹਰ ਗੁਣ ਗਾਵਉ ॥੧॥

وسگ انگ ہہم نم ہن ونا ئَے ا ھٹ رہپ ُگں اگوو ۔۔۱۔۔
ਸਵਸਤਿ ਤਬਵਸਥਾ ਹਤਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਮਧਯੰਿ ਪਰਭ ਜਾਪਣ ॥

وسَست ِئؤاھتس ہر یک ویسا رپَھب اجنپ ۔۔

ਨਾਨਕ ਰੰਗੁ ਲਗਾ ਪਰਮੇਸਰ ਬਾਹੁਤੜ ਜਨਮ ਨ ਛਾਪਣ ॥੨॥੧੮॥੪੯॥

نانک رنگ اگل رپرسیم ناہُر منج ہن اھچنپ ۔۔۲۔۔۱۸۔۔۴۹۔۔
ਧਨਾਸਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

دانھرسی ہلحم ۵۔۔
ਮਾਂਗਉ ਰਾਮ ਿੇ ਸਤਭ ਥੋਕ ॥

امنگؤ رام ےت سیھ وھتک ۔۔
ਮਾਨੁਖ ਕਉ ਜਾਚਿ ਸਰਮੁ ਪਾਈਐ ਪਰਭ ਕੈ ਤਸਮਰਤਨ ਮੋਖ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ام ُنکھ کؤ اججت رسَم نا پپَے رپَھب ےکَ ِسمرن ومھک ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਘੋਖੇ ਮੁਤਨ ਜਨ ਤਸੰਤਮਰਤਿ ਪੁਰਾਨਾਂ ਬੇਿ ਪੁਕਾਰਤਹ ਘੋਖ ॥

وھگےھک مُں نج ِسمرِت ُپرانان دیب ئُکارہِ وھگھک ۔۔
ਤਿਪਾ ਤਸੰਧੁ ਸੇਤਵ ਸਚੁ ਪਾਈਐ ਿੋਵੈ ਸੁਹੇਲੇ ਲੋਕ ॥੧॥

کِرنا ِسید ِھ ویسَ چس نا پپَے دو َوے ُسہیلے ولک ۔۔۱۔۔
ਆਨ ਅਚਾਰ ਤਬਉਹਾਰ ਹੈ ਜੇਿੇ ਤਬਨੁ ਹਤਰ ਤਸਮਰਨ ਿੋਕ ॥

ےہ چ َیپے پِں ہر ِسمرن وھپک ۔۔
ا ن ااچر ویباہر َ

ਨਾਨਕ ਜਨਮ ਮਰਣ ਭੈ ਕਾਟੇ ਤਮਤਲ ਸਾਧੂ ਤਬਨਸੇ ਸੋਕ ॥੨॥੧੯॥੫੦॥

ب
نانک منج رمن َھے اکےٹ مِل سا ُدوھ نِیسے وسک ۔۔۲۔۔۱۹۔۔۵۱۔۔۷
ਧਨਾਸਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

دانھرسی ہلحم ۵۔۔
ਤਿਰਸਨਾ ਬੁਝੈ ਹਤਰ ਕੈ ਨਾਤਮ ॥

بُج
رتِانس َھے ہر ےکَ نام ۔۔

ਮਹਾ ਸੰਿੋਖੁ ਹੋਵੈ ਗੁਰ ਬਚਨੀ ਪਰਭ ਤਸਉ ਲਾਗੈ ਪੂਰਨ ਤਧਆਨੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

وہوے ُگر ینچب رپَھب سِیؤ ال َگے ئُؤرن دایھن ۔۔۱۔۔راہو۔۔
اہم وتنسھک َ
ਮਹਾ ਕਲੋਲ ਬੁਝਤਹ ਮਾਇਆ ਕੇ ਕਤਰ ਤਕਰਪਾ ਮੇਰੇ ਿੀਨ ਿਇਆਲ ॥

ب
اہم ولکل ُجھہہ امنا ےک رک کِرنا ریمے دِنی دنال ۔۔

ਅਪਣਾ ਨਾਮੁ ਿੇਤਹ ਜਤਪ ਜੀਵਾ ਪੂਰਨ ਹੋਇ ਿਾਸ ਕੀ ਘਾਲ ॥੧॥

اانپ نام دہہی جت ِجپؤا ئُؤرن وہۓ داس یک اھگل ۔۔۱۔۔

ਸਰਬ ਮਨੋਰਥ ਰਾਜ ਸੂਖ ਰਸ ਸਿ ਖੁਸੀਆ ਕੀਰਿਨੁ ਜਤਪ ਨਾਮ ॥

ُک
رست ونمرھت راچ سُؤھک رس دص ھسیا ریکنت جت نام ۔۔

ਤਜਸ ਕੈ ਕਰਤਮ ਤਲਤਖਆ ਧੁਤਰ ਕਰਿੈ ਨਾਨਕ ਜਨ ਕੇ ਪੂਰਨ ਕਾਮ ॥੨॥੨੦॥੫੧॥

ِجس ےکَ رکم لک ِھیا د ُھر رک ئَے نانک نج ےک ئُؤرن اکم ۔۔۲۔۔۲۱۔۔۵۱۔۔
ਧਨਾਸਰੀ ਮਃ ੫ ॥

دانھرسی م۵ :۔۔
ਜਨ ਕੀ ਕੀਨੀ ਪਾਰਬਰਹਤਮ ਸਾਰ ॥

ِجں یک کیبی نارپرمہ سار ۔۔

ਤਨੰਿਕ ਤਟਕਨੁ ਨ ਪਾਵਤਨ ਮੂਲੇ ਊਤਿ ਗਏ ਬੇਕਾਰ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

پ ِیدک نکِں ہن ناون مُؤےل اُو ِد ےئگ ےباکر ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਜਹ ਜਹ ਿੇਖਉ ਿਹ ਿਹ ਸੁਆਮੀ ਕੋਇ ਨ ਪਹੁਚਨਹਾਰ ॥

نک
ہج ہج د ھؤ ہت ہت سُؤا یم وکۓ ہن بہچبہار ۔۔

ਜੋ ਜੋ ਕਰੈ ਅਵਤਗਆ ਜਨ ਕੀ ਹੋਇ ਗਇਆ ਿਿ ਛਾਰ ॥੧॥

وج وج رکَے ا َوایگ نج یک وہۓ ایگ پپ اھچر ۔۔۱۔۔

ਕਰਨਹਾਰੁ ਰਖਵਾਲਾ ਹੋਆ ਜਾ ਕਾ ਅੰਿੁ ਨ ਪਾਰਾਵਾਰ ॥

رکاہنر روھکاال وہا اج اک اپپ ہن ناراوار ۔۔
ਨਾਨਕ ਿਾਸ ਰਖੇ ਪਰਤਭ ਅਪੁਨੈ ਤਨੰਿਕ ਕਾਢੇ ਮਾਤਰ ॥੨॥੨੧॥੫੨॥

نانک داس رےھک رپَھب اےنپ پ ِیدک اکدےھ امر ۔۔۲۔۔۲۱۔۔۵۲۔۔
ਧਨਾਸਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ਘਰੁ ੯ ਪੜਿਾਲ

دانھرسی ہلحم  ۵رھگ  ۹ڑپنال
ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪਰਸਾਤਿ ॥

اِک اواکنر سیگؤر رپساد ۔۔
ਹਤਰ ਚਰਨ ਸਰਨ ਗੋਤਬੰਿ ਿੁਖ ਭੰਜਨਾ ਿਾਸ ਅਪੁਨੇ ਕਉ ਨਾਮੁ ਿੇਵਹੁ ॥

ب
ہر رچن رسن وگپِید ُدھک ھبچیا داس اےنپ کؤ نام دویوہ ۔۔

ਤਿਰਸਤਟ ਪਰਭ ਧਾਰਹੁ ਤਿਪਾ ਕਤਰ ਿਾਰਹੁ ਭੁਜਾ ਗਤਹ ਕੂਪ ਿੇ ਕਾਤਢ ਲੇਵਹੁ ॥ ਰਹਾਉ ॥

ب
د ِرست رپَھب داھروہ کِرنا رک ناروہ ُھچا ہگِ ُکؤت ےت اکدھ ویلوہ ۔۔راہو۔۔
ਕਾਮ ਿੋਧ ਕਤਰ ਅੰਧ ਮਾਇਆ ਕੇ ਬੰਧ ਅਤਨਕ ਿੋਖਾ ਿਤਨ ਛਾਤਿ ਪੂਰੇ ॥

اکم رکودھ رک ادنھ امنا ےک دنبھ ان ِک دواھک نت اھچد ئُؤرے ۔۔
ਪਰਭ ਤਬਨਾ ਆਨ ਨ ਰਾਖਨਹਾਰਾ ਨਾਮੁ ਤਸਮਰਾਵਹੁ ਸਰਤਨ ਸੂਰੇ ॥੧॥

رپَھب پِیا ا ن ہن راکھبہارا نام ِسمراووہ رسن سُؤرے ۔۔۱۔۔

ਪਤਿਿ ਉਧਾਰਣਾ ਜੀਅ ਜੰਿ ਿਾਰਣਾ ਬੇਿ ਉਚਾਰ ਨਹੀ ਅੰਿੁ ਪਾਇਓ ॥

پپِت اُداھرنا یج جپت نارنا دیب اُاچر یہن اپپ ناویئ ۔۔
ਗੁਣਹ ਸੁਖ ਸਾਗਰਾ ਬਰਹਮ ਰਿਨਾਗਰਾ ਭਗਤਿ ਵਛਲੁ ਨਾਨਕ ਗਾਇਓ ॥੨॥੧॥੫੩॥

ُگیہ ُسکھ سارگا پرمہ رانترگا تگھب ولھچ نانک اگویئ ۔۔۲۔۔۱۔۔۵۳۔۔

ਧਨਾਸਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

دانھرسی ہلحم ۵۔۔
ਹਲਤਿ ਸੁਖੁ ਪਲਤਿ ਸੁਖੁ ਤਨਿ ਸੁਖੁ ਤਸਮਰਨੋ ਨਾਮੁ ਗੋਤਬੰਿ ਕਾ ਸਿਾ ਲੀਜੈ ॥

ہلت ُسکھ نلت ُسکھ پِپ ُسکھ ِسمرون نام وگپِید اک دسا لبج َے ۔۔

ਤਮਟਤਹ ਕਮਾਣੇ ਪਾਪ ਤਚਰਾਣੇ ਸਾਧਸੰਗਤਿ ਤਮਤਲ ਮੁਆ ਜੀਜੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

مِی ِہ امکےن نات جِراےن سادھسیگت مِل مُؤا ُ جبج َے ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਰਾਜ ਜੋਬਨ ਤਬਸਰੰਿ ਹਤਰ ਮਾਇਆ ਮਹਾ ਿੁਖੁ ਏਹੁ ਮਹਾਂਿ ਕਹੈ ॥

راچ وجنب ِئس َرپپ ہر امنا اہم ُدھک اوہی اہمپپ ےہکَ ۔۔

ਆਸ ਤਪਆਸ ਰਮਣ ਹਤਰ ਕੀਰਿਨ ਏਹੁ ਪਿਾਰਥੁ ਭਾਗਵੰਿੁ ਲਹੈ ॥੧॥

ا س ایپس رنم ہر ریکنت اوہی ندارھت اھب َگ َؤپپ ل َہے ۔۔۱۔۔
ਸਰਤਣ ਸਮਰਥ ਅਕਥ ਅਗੋਚਰਾ ਪਤਿਿ ਉਧਾਰਣ ਨਾਮੁ ਿੇਰਾ ॥

رسن رمسھت اکبھ اوگرچا پپِت اُداھرن نام ریتا ۔۔

ਅੰਿਰਜਾਮੀ ਨਾਨਕ ਕੇ ਸੁਆਮੀ ਸਰਬਿ ਪੂਰਨ ਿਾਕੁਰੁ ਮੇਰਾ ॥੨॥੨॥੫੪॥

ارتناجیم نانک ےک سُؤا یم رسپپ ئُؤرن اھٹ ُکر ریما ۔۔۲۔۔۲۔۔۵۴۔۔
ਧਨਾਸਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ਘਰੁ ੧੨

دانھرسی ہلحم  ۵رھگ
ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪਰਸਾਤਿ ॥

اِک اواکنر سیگؤر رپساد ۔۔
ਬੰਿਨਾ ਹਤਰ ਬੰਿਨਾ ਗੁਣ ਗਾਵਹੁ ਗੋਪਾਲ ਰਾਇ ॥ ਰਹਾਉ ॥

دنبنا ہر دنبنا ُگں اگووہ وگنال راےئ ۔۔راہو۔۔

ਵਿੈ ਭਾਤਗ ਭੇਟੇ ਗੁਰਿੇਵਾ ॥

ب
ُ
گ
ھی
پ
ئ
َ
و َدے اھبگ ے رد ؤا ۔۔
ਕੋਤਟ ਪਰਾਧ ਤਮਟੇ ਹਤਰ ਸੇਵਾ ॥੧॥

وکت رپادھ ِمپے ہر ویسا ۔۔۱۔۔
ਚਰਨ ਕਮਲ ਜਾ ਕਾ ਮਨੁ ਰਾਪੈ ॥

رچن لمک اج اک نم را ئَے ۔۔

ਸੋਗ ਅਗਤਨ ਤਿਸੁ ਜਨ ਨ ਤਬਆਪੈ ॥੨॥

وسگ انگ ئِس نج ہن ایب ئَے ۔۔۲۔۔
ਸਾਗਰੁ ਿਤਰਆ ਸਾਧੂ ਸੰਗੇ ॥

سارگ رتنا سا ُدوھ ےگنس ۔۔
ਤਨਰਭਉ ਨਾਮੁ ਜਪਹੁ ਹਤਰ ਰੰਗੇ ॥੩॥

ب
پِر ھؤ نام جبہؤ ہر رےگن ۔۔۳۔۔
ਪਰ ਧਨ ਿੋਖ ਤਕਛੁ ਪਾਪ ਨ ਿੇੜੇ ॥

ب
ک
رپ دنھ دوھک ِچھ نات ہن ھتَرے ۔۔
ਜਮ ਜੰਿਾਰੁ ਨ ਆਵੈ ਨੇੜੇ ॥੪॥

ے ڑینے ۔۔۴۔۔
مج دنجار ہن ا و َ
ਤਿਰਸਨਾ ਅਗਤਨ ਪਰਤਭ ਆਤਪ ਬੁਝਾਈ ॥

ب
ُج
رتِانس انگ رپَھب ا ت ھایئ ۔۔

ਨਾਨਕ ਉਧਰੇ ਪਰਭ ਸਰਣਾਈ ॥੫॥੧॥੫੫॥

نانک اُدرھے رپَھب رسنایئ ۔۔۵۔۔۱۔۔۵۵۔۔

ਧਨਾਸਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

دانھرسی ہلحم ۵۔۔
ਤਿਰਪਤਿ ਭਈ ਸਚੁ ਭੋਜਨੁ ਖਾਇਆ ॥

رتِپپ یئھب چس وھبنج اھکنا ۔۔
ਮਤਨ ਿਤਨ ਰਸਨਾ ਨਾਮੁ ਤਧਆਇਆ ॥੧॥

نم نت رانس نام دایھنا ۔۔۱۔۔
ਜੀਵਨਾ ਹਤਰ ਜੀਵਨਾ ॥

ویجنا ہر ویجنا ۔۔
ਜੀਵਨੁ ਹਤਰ ਜਤਪ ਸਾਧਸੰਤਗ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ویجن ہر جت سادھسیگ ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਅਤਨਕ ਪਰਕਾਰੀ ਬਸਿਰ ਓਢਾਏ ॥

ان ِک رپاکری رتسب اوداھےئ ۔۔
ਅਨਤਿਨੁ ਕੀਰਿਨੁ ਹਤਰ ਗੁਨ ਗਾਏ ॥੨॥

ان ِدن ریکنت ہر ُگں اگےئ ۔۔۲۔۔
ਹਸਿੀ ਰਥ ਅਸੁ ਅਸਵਾਰੀ ॥

یتسہ رھت اس اوساری ۔۔
ਹਤਰ ਕਾ ਮਾਰਗੁ ਤਰਿੈ ਤਨਹਾਰੀ ॥੩॥

ہر اک امرگ ر َِدے بِہاری ۔۔۳۔۔
ਮਨ ਿਨ ਅੰਿਤਰ ਚਰਨ ਤਧਆਇਆ ॥

نم نت ارتن رچن دایھنا ۔۔

ਹਤਰ ਸੁਖ ਤਨਧਾਨ ਨਾਨਕ ਿਾਤਸ ਪਾਇਆ ॥੪॥੨॥੫੬॥

ہر ُسکھ ن ِداھن نانک داس نانا ۔۔۴۔۔۲۔۔۵۶۔۔
ਧਨਾਸਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

دانھرسی ہلحم ۵۔۔
ਗੁਰ ਕੇ ਚਰਨ ਜੀਅ ਕਾ ਤਨਸਿਾਰਾ ॥

ُگر ےک رچن یج اک ئِسیارا ۔۔

ਸਮੁੰਿੁ ਸਾਗਰੁ ਤਜਤਨ ਤਖਨ ਮਤਹ ਿਾਰਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ک
سمُید سارگ ِجں ھِں ہہم نارا ۔۔۱۔۔راہو۔۔

ਕੋਈ ਹੋਆ ਿਮ ਰਿੁ ਕੋਈ ਿੀਰਥ ਨਾਇਆ ॥

وکیئ وہا رکم رت وکیئ ریتھت نانا ۔۔
ਿਾਸੀ ਹਤਰ ਕਾ ਨਾਮੁ ਤਧਆਇਆ ॥੧॥

داںیس ہر اک نام دایھنا ۔۔۱۔۔
ਬੰਧਨ ਕਾਟਨਹਾਰੁ ਸੁਆਮੀ ॥

دنبنھ اکپبہار سُؤا یم ۔۔
ਜਨ ਨਾਨਕੁ ਤਸਮਰੈ ਅੰਿਰਜਾਮੀ ॥੨॥੩॥੫੭॥

نج نانک ِسم َرے ارتناجیم ۔۔۲۔۔۳۔۔۵۷۔۔
ਧਨਾਸਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

دانھرسی ہلحم ۵۔۔
ਤਕਿੈ ਪਰਕਾਤਰ ਨ ਿੂਟਉ ਪਰੀਤਿ ॥

ک ِ َپے رپاکر ہن ئُؤئؤ رپپپ ۔۔

ਿਾਸ ਿੇਰੇ ਕੀ ਤਨਰਮਲ ਰੀਤਿ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

داس ریتے یک پِرلم ِرپپ ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਜੀਅ ਪਰਾਨ ਮਨ ਧਨ ਿੇ ਤਪਆਰਾ ॥

یج رپان نم دنھ ےت ایپرا ۔۔
ਹਉਮੈ ਬੰਧੁ ਹਤਰ ਿੇਵਣਹਾਰਾ ॥੧॥

ہؤ م َے دنبھ ہر دویاہنرا ۔۔۱۔۔

ਚਰਨ ਕਮਲ ਤਸਉ ਲਾਗਉ ਨੇਹੁ ॥

رچن لمک سِیؤ الگؤ پبہؤ ۔۔

ਨਾਨਕ ਕੀ ਬੇਨੰਿੀ ਏਹ ॥੨॥੪॥੫੮॥

نی
نانک یک ییبی اہہی ۔۔۲۔۔۴۔۔۵۸۔۔
ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪਰਸਾਤਿ ॥

اِک اواکنر سیگؤر رپساد ۔۔
ਧਨਾਸਰੀ ਮਹਲਾ ੯ ॥

دانھرسی ہلحم ۹۔۔
ਕਾਹੇ ਰੇ ਬਨ ਖੋਜਨ ਜਾਈ ॥

اکےہ رے نب وھکنج اجیئ ۔۔
ਸਰਬ ਤਨਵਾਸੀ ਸਿਾ ਅਲੇਪਾ ਿੋਹੀ ਸੰਤਗ ਸਮਾਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

رست ئِؤایس دسا الییا وتیہ گنس امسیئ ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਪੁਹਪ ਮਤਧ ਤਜਉ ਬਾਸੁ ਬਸਿੁ ਹੈ ਮੁਕਰ ਮਾਤਹ ਜੈਸੇ ਛਾਈ ॥

ےہ مُکر امہِ َچیسے اھچیئ ۔۔
ُبہت دمھ ج ٔپؤ ناس تسب َ

ਿੈਸੇ ਹੀ ਹਤਰ ਬਸੇ ਤਨਰੰਿਤਰ ਘਟ ਹੀ ਖੋਜਹੁ ਭਾਈ ॥੧॥

َنیسے یہ ہر ےسب پِررتن ٹھگ یہ وھکچہؤ اھبیئ ۔۔۱۔۔

ਬਾਹਤਰ ਭੀਿਤਰ ਏਕੋ ਜਾਨਹੁ ਇਹੁ ਗੁਰ ਤਗਆਨੁ ਬਿਾਈ ॥

ناہر رتیھب اوکی اجبہؤ اوہی ُگر گ ِیان اتبیئ ۔۔

ਜਨ ਨਾਨਕ ਤਬਨੁ ਆਪਾ ਚੀਨੈ ਤਮਟੈ ਨ ਭਰਮ ਕੀ ਕਾਈ ॥੨॥੧॥

نج نانک پِں ا نا چی َپے ِمپے ہن رھبم یک اکیئ ۔۔۲۔۔۱۔۔
ਧਨਾਸਰੀ ਮਹਲਾ ੯ ॥

دانھرسی ہلحم ۹۔۔
ਸਾਧੋ ਇਹੁ ਜਗੁ ਭਰਮ ਭੁਲਾਨਾ ॥

ب
سادوھ اوہی چگ رھبم ھُالنا ۔۔
ਰਾਮ ਨਾਮ ਕਾ ਤਸਮਰਨੁ ਛੋਤਿਆ ਮਾਇਆ ਹਾਤਥ ਤਬਕਾਨਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

رام نام اک ِسمرن وھچدنا امنا اہھت ِئکانا ۔۔۱۔۔راہو۔۔

ਮਾਿ ਤਪਿਾ ਭਾਈ ਸੁਿ ਬਤਨਿਾ ਿਾ ਕੈ ਰਤਸ ਲਪਟਾਨਾ ॥

امت پِیا اھبیئ ُست نییا نا ےکَ رس لییانا ۔۔
ਜੋਬਨੁ ਧਨੁ ਪਰਭਿਾ ਕੈ ਮਿ ਮੈ ਅਤਹਤਨਤਸ ਰਹੈ ਤਿਵਾਨਾ ॥੧॥

ےک دم م َے اہیِس ر َہے دِویاہن ۔۔۱۔۔
وجنب دنھ رپَاتھب َ

ਿੀਨ ਿਇਆਲ ਸਿਾ ਿੁਖ ਭੰਜਨ ਿਾ ਤਸਉ ਮਨੁ ਨ ਲਗਾਨਾ ॥

دِنی دنال دسا ُدھک نجنھب نا سِیؤ نم ہن اگلنا ۔۔

ਜਨ ਨਾਨਕ ਕੋਟਨ ਮੈ ਤਕਨਹੂ ਗੁਰਮੁਤਖ ਹੋਇ ਪਛਾਨਾ ॥੨॥੨॥

نج نانک وکنٹ م َے کِب ُہؤ ُگرمُکھ وہۓ اھچپنا ۔۔۲۔۔۲۔۔

ਧਨਾਸਰੀ ਮਹਲਾ ੯ ॥

دانھرسی ہلحم ۹۔۔
ਤਿਹ ਜੋਗੀ ਕਉ ਜੁਗਤਿ ਨ ਜਾਨਉ ॥

ہت وجیگ کؤ ُچگت ہن اجئؤ ۔۔
ਲੋਭ ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਮਮਿਾ ਿੁਤਨ ਤਜਹ ਘਤਟ ਮਾਤਹ ਪਛਾਨਉ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ب
ولھب ومہ امنا اتمم ُھں ہج ٹھگ امہِ اھچپئؤ ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਪਰ ਤਨੰਿਾ ਉਸਿਤਿ ਨਹ ਜਾ ਕੈ ਕੰਚਨ ਲੋਹ ਸਮਾਨੋ ॥

رپ پ ِیدا اُسیت ہن اج ےکَ نچنک ولچ امسون ۔۔
ਹਰਖ ਸੋਗ ਿੇ ਰਹੈ ਅਿੀਿਾ ਜੋਗੀ ਿਾਤਹ ਬਖਾਨੋ ॥੧॥

ہرھک وسگ ےت ر َہے انییا وجیگ ناےہ اھکبون ۔۔۱۔۔
ਚੰਚਲ ਮਨੁ ਿਹ ਤਿਤਸ ਕਉ ਧਾਵਿ ਅਚਲ ਜਾਤਹ ਿਹਰਾਨੋ ॥

لچنچ نم دہ دِس کؤ داھوت الچ اجےہ رہھٹاون ۔۔
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਇਹ ਤਬਤਧ ਕੋ ਜੋ ਨਰੁ ਮੁਕਤਿ ਿਾਤਹ ਿੁਮ ਮਾਨੋ ॥੨॥੩॥

ُب
وہک نانک اہہی نِدھ وک وج رن مُکت ناہِ م امون ۔۔۲۔۔۳۔۔
ਧਨਾਸਰੀ ਮਹਲਾ ੯ ॥

دانھرسی ہلحم ۹۔۔
ਅਬ ਮੈ ਕਉਨੁ ਉਪਾਉ ਕਰਉ ॥

ات م َے کؤن اُناو رکو ۔۔

ਤਜਹ ਤਬਤਧ ਮਨ ਕੋ ਸੰਸਾ ਚੂਕੈ ਭਉ ਤਨਤਧ ਪਾਤਰ ਪਰਉ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ب
ہج نِدھ نم وک اسنس ُجؤ َکے ھؤ ن ِدھ نار رپو ۔۔۱۔۔راہو۔۔

ਜਨਮੁ ਪਾਇ ਕਛੁ ਭਲੋ ਨ ਕੀਨੋ ਿਾ ਿੇ ਅਤਧਕ ਿਰਉ ॥

منج ناۓ ھچک ولھب ہن کِیپؤ نا ےت ادِکھ درو ۔۔

ਮਨ ਬਚ ਿਮ ਹਤਰ ਗੁਨ ਨਹੀ ਗਾਏ ਯਹ ਜੀਅ ਸੋਚ ਧਰਉ ॥੧॥

نم چب رکم ہر ُگں یہن اگےئ ہی یج وسچ درھو ۔۔۱۔۔

ਗੁਰਮਤਿ ਸੁਤਨ ਕਛੁ ਤਗਆਨੁ ਨ ਉਪਤਜਓ ਪਸੁ ਤਜਉ ਉਿਰੁ ਭਰਉ ॥

ب
ُگرمت ُسں ھچک گ ِیان ہن ا ُ چِپؤ وسپ ویج اُدر رھبو ۔۔

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਪਰਭ ਤਬਰਿੁ ਪਛਾਨਉ ਿਬ ਹਉ ਪਤਿਿ ਿਰਉ ॥੨॥੪॥੯॥੯॥੧੩॥੫੮॥੪॥੯੩॥

وہک نانک رپَھب پِرد اھچپئؤ پپ ہؤ پپِت رتو ۔۔۲۔۔۴۔۔۹۔۔۹۔۔۱۳۔۔۵۸۔۔۴۔۔۹۳۔۔
ਧਨਾਸਰੀ ਮਹਲਾ ੧ ਘਰੁ ੨ ਅਸਟਪਿੀਆ

دانھرسی ہلحم  ۱رھگ  ۲اسییدنا
ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪਰਸਾਤਿ ॥

اِک اواکنر سیگؤر رپساد ۔۔
ਗੁਰੁ ਸਾਗਰੁ ਰਿਨੀ ਭਰਪੂਰੇ ॥

ُگر سارگ رینت رھبوپُرے ۔۔

ਅੰਤਮਰਿੁ ਸੰਿ ਚੁਗਤਹ ਨਹੀ ਿੂਰੇ ॥

ارمِت سیت ُچگ ِہ یہن ُدورے ۔۔
ਹਤਰ ਰਸੁ ਚੋਗ ਚੁਗਤਹ ਪਰਭ ਭਾਵੈ ॥

ہر رس وچگ ُچگ ِہ رپَھب اھبوے ۔۔
ਸਰਵਰ ਮਤਹ ਹੰਸੁ ਪਰਾਨਪਤਿ ਪਾਵੈ ॥੧॥

رسور ہہم سنہ رپَاتپن نا َوے ۔۔۱۔۔
َ

ਤਕਆ ਬਗੁ ਬਪੁੜਾ ਛਪੜੀ ਨਾਇ ॥

ایک نگ نترا ڑپھچی ناےئ ۔۔
ਕੀਚਤੜ ਿੂਬੈ ਮੈਲੁ ਨ ਜਾਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ڑچیک ُدو ئَے مَیل ہن اجۓ ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਰਤਖ ਰਤਖ ਚਰਨ ਧਰੇ ਵੀਚਾਰੀ ॥

رھک رھک رچن درھے وبچاری ۔۔
ਿੁਤਬਧਾ ਛੋਤਿ ਭਏ ਤਨਰੰਕਾਰੀ ॥

ُددباھ وھچد ےئھب پِراکنری ۔۔

ਮੁਕਤਿ ਪਿਾਰਥੁ ਹਤਰ ਰਸ ਚਾਖੇ ॥

مُکت ندارھت ہر رس اچےھک ۔۔
ਆਵਣ ਜਾਣ ਰਹੇ ਗੁਤਰ ਰਾਖੇ ॥੨॥

ا ون اجن رےہ ُگر راےھک ۔۔۲۔۔
ਸਰਵਰ ਹੰਸਾ ਛੋਤਿ ਨ ਜਾਇ ॥

رسور اسنہ وھچد ہن اجۓ ۔۔
َ
ਪਰੇਮ ਭਗਤਿ ਕਤਰ ਸਹਤਜ ਸਮਾਇ ॥

سہ
رپمی تگھب رک ج امسۓ ۔۔

ਸਰਵਰ ਮਤਹ ਹੰਸੁ ਹੰਸ ਮਤਹ ਸਾਗਰੁ ॥

رسور ہہم سنہ سنہ ہہم سارگ ۔۔
َ
ਅਕਥ ਕਥਾ ਗੁਰ ਬਚਨੀ ਆਿਰੁ ॥੩॥

اکبھ اھتک ُگر ینچب ا در ۔۔۳۔۔

ਸੁੰਨ ਮੰਿਲ ਇਕੁ ਜੋਗੀ ਬੈਸੇ ॥

ُس ّں ڈنمل اِک وجیگ َنیسے ۔۔
ਨਾਤਰ ਨ ਪੁਰਖੁ ਕਹਹੁ ਕੋਊ ਕੈਸੇ ॥

وکو َ
کیسے ۔۔
نار ہن ُپرھک وہک ُ

ਤਿਰਭਵਣ ਜੋਤਿ ਰਹੇ ਤਲਵ ਲਾਈ ॥

رتِوھبَن وجت رےہ لِؤ الیئ ۔۔
ਸੁਤਰ ਨਰ ਨਾਥ ਸਚੇ ਸਰਣਾਈ ॥੪॥

ُسر رن ناھت ےچس رسنایئ ۔۔۴۔۔
ਆਨੰਿ ਮੂਲੁ ਅਨਾਥ ਅਧਾਰੀ ॥

ا دنن مُؤل اناھت اداھری ۔۔
ਗੁਰਮੁਤਖ ਭਗਤਿ ਸਹਤਜ ਬੀਚਾਰੀ ॥

سہ
ُگرمُکھ تگھب ج اچیبری ۔۔

ਭਗਤਿ ਵਛਲ ਭੈ ਕਾਟਣਹਾਰੇ ॥

ب
تگھب ولھچ َھے اکپبہارے ۔۔
ਹਉਮੈ ਮਾਤਰ ਤਮਲੇ ਪਗੁ ਧਾਰੇ ॥੫॥

ہؤ م َے امر مل ِے نگ داھرے ۔۔۵۔۔
ਅਤਨਕ ਜਿਨ ਕਤਰ ਕਾਲੁ ਸੰਿਾਏ ॥

ان ِک نتج رک اکل سییاےئ ۔۔
ਮਰਣੁ ਤਲਖਾਇ ਮੰਿਲ ਮਤਹ ਆਏ ॥

رمن لک ِھا ِئے ڈنمل ہہم ا ےئ ۔۔

ਜਨਮੁ ਪਿਾਰਥੁ ਿੁਤਬਧਾ ਖੋਵੈ ॥

وھکوے ۔۔
منج ندارھت ُددباھ َ
ਆਪੁ ਨ ਚੀਨਤਸ ਭਰਤਮ ਭਰਤਮ ਰੋਵੈ ॥੬॥

ج
ب
ا ت ہن ییس رھبّم ھّرم رو َوے ۔۔۶۔۔
ਕਹਿਉ ਪੜਿਉ ਸੁਣਿਉ ਏਕ ॥

کہپؤ ڑپئؤ ُسیپؤ انک ۔۔

ਧੀਰਜ ਧਰਮੁ ਧਰਣੀਧਰ ਟੇਕ ॥

دھترچ درھم درھدینرھ کیٹ ۔۔
ਜਿੁ ਸਿੁ ਸੰਜਮੁ ਤਰਿੈ ਸਮਾਏ ॥

جت ست

سبج

م ر َِدے امسےئ ۔۔

ਚਉਥੇ ਪਿ ਕਉ ਜੇ ਮਨੁ ਪਿੀਆਏ ॥੭॥

جؤےھت ند کؤ ےج نم ن ِییاےئ ۔۔۷۔۔
ਸਾਚੇ ਤਨਰਮਲ ਮੈਲੁ ਨ ਲਾਗੈ ॥

ساےچ پِرلم مَیل ہن ال َگے ۔۔
ਗੁਰ ਕੈ ਸਬਤਿ ਭਰਮ ਭਉ ਭਾਗੈ ॥

ب
ُگر ےکَ دبس رھبم ھؤ اھب َگے ۔۔
ਸੂਰਤਿ ਮੂਰਤਿ ਆਤਿ ਅਨੂਪੁ ॥

ُصؤرت مُؤرت ا د ائُؤت ۔۔

ਨਾਨਕੁ ਜਾਚੈ ਸਾਚੁ ਸਰੂਪੁ ॥੮॥੧॥

نانک اج َچے ساچ رسُوت ۔۔۸۔۔۱۔۔

ਧਨਾਸਰੀ ਮਹਲਾ ੧ ॥

دانھرسی ہلحم ۱۔۔
ਸਹਤਜ ਤਮਲੈ ਤਮਤਲਆ ਪਰਵਾਣੁ ॥

سہ
ج ملَ ِے مل ِیا رپوان ۔۔

ਨਾ ਤਿਸੁ ਮਰਣੁ ਨ ਆਵਣੁ ਜਾਣੁ ॥

ہن ئِس رمن ہن ا ون اجن ۔۔

ਿਾਕੁਰ ਮਤਹ ਿਾਸੁ ਿਾਸ ਮਤਹ ਸੋਇ ॥

اھٹ ُکر ہہم داس داس ہہم وسۓ ۔۔
ਜਹ ਿੇਖਾ ਿਹ ਅਵਰੁ ਨ ਕੋਇ ॥੧॥

ہج داھکی ہت ا َور ہن وکۓ ۔۔۱۔۔
ਗੁਰਮੁਤਖ ਭਗਤਿ ਸਹਜ ਘਰੁ ਪਾਈਐ ॥

سہ
ُگرمُکھ تگھب ج رھگ نا پپَے ۔۔

ਤਬਨੁ ਗੁਰ ਭੇਟੇ ਮਤਰ ਆਈਐ ਜਾਈਐ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

پ ُگ ب
ن
پ
ی
ھی
پ
پ
پ
ِں ر ے رم ا ے اج َے ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਸੋ ਗੁਰੁ ਕਰਉ ਤਜ ਸਾਚੁ ਤਿਰੜਾਵੈ ॥

وس ُگر رکو ےج ساچ درِرا َوے ۔۔
ਅਕਥੁ ਕਥਾਵੈ ਸਬਤਿ ਤਮਲਾਵੈ ॥

الوے ۔۔
اکبھ
اھتکوے دبس م ِ َ
َ

ਹਤਰ ਕੇ ਲੋਗ ਅਵਰ ਨਹੀ ਕਾਰਾ ॥

ہر ےک ولگ ا َور یہن اکرا ۔۔

ਸਾਚਉ ਿਾਕੁਰੁ ਸਾਚੁ ਤਪਆਰਾ ॥੨॥

ساجؤ اھٹ ُکر ساچ ایپرا ۔۔۲۔۔

ਿਨ ਮਤਹ ਮਨੂਆ ਮਨ ਮਤਹ ਸਾਚਾ ॥

نت ہہم م ُپؤا نم ہہم سااچ ۔۔
ਸੋ ਸਾਚਾ ਤਮਤਲ ਸਾਚੇ ਰਾਚਾ ॥

وس سااچ مِل ساےچ رااچ ۔۔
ਸੇਵਕੁ ਪਰਭ ਕੈ ਲਾਗੈ ਪਾਇ ॥

ویسک رپَھب ےکَ ال َگے ناۓ ۔۔
ਸਤਿਗੁਰੁ ਪੂਰਾ ਤਮਲੈ ਤਮਲਾਇ ॥੩॥

سیگؤر ئُؤرا ملَ ِے مِال ئِے ۔۔۳۔۔
ਆਤਪ ਤਿਖਾਵੈ ਆਪੇ ਿੇਖੈ ॥

نک
ِاھکوے ا ےپ د َھے ۔۔
ات د َ
ਹਤਿ ਨ ਪਿੀਜੈ ਨਾ ਬਹੁ ਭੇਖੈ ॥

بھ َی َھک
ہبھ ہن نیبج َے ہن وہب ے ۔۔
ਘਤੜ ਭਾਿੇ ਤਜਤਨ ਅੰਤਮਰਿੁ ਪਾਇਆ ॥

ڑھگ اھبدے ِجں ارمِت نانا ۔۔

ਪਰੇਮ ਭਗਤਿ ਪਰਤਭ ਮਨੁ ਪਿੀਆਇਆ ॥੪॥

رپمی تگھب رپَھب نم ن ِییانا ۔۔۴۔۔
ਪਤੜ ਪਤੜ ਭੂਲਤਹ ਚੋਟਾ ਖਾਤਹ ॥

ب
ڑپ ڑپ ُھؤہہل وچنا اھکےہ ۔۔

ਬਹੁਿੁ ਤਸਆਣਪ ਆਵਤਹ ਜਾਤਹ ॥

تہب ِسیاپپ ا وےہِ اجےہ ۔۔
ਨਾਮੁ ਜਪੈ ਭਉ ਭੋਜਨੁ ਖਾਇ ॥

ب
اھکۓ ۔۔
نام جپَے ھؤ وھبنج
ِ
ਗੁਰਮੁਤਖ ਸੇਵਕ ਰਹੇ ਸਮਾਇ ॥੫॥

ُگرمُکھ ویسک رےہ امسۓ ۔۔۵۔۔
ਪੂਤਜ ਤਸਲਾ ਿੀਰਥ ਬਨ ਵਾਸਾ ॥

ئُؤچ سِلہ ریتھت نب واسا ۔۔
ਭਰਮਿ ਿੋਲਿ ਭਏ ਉਿਾਸਾ ॥

رھبمت دولپ ےئھب اُداسا ۔۔
ਮਤਨ ਮੈਲੈ ਸੂਚਾ ਤਕਉ ਹੋਇ ॥

نم مَیلَے سُؤاچ کپؤ وہۓ ۔۔
ਸਾਤਚ ਤਮਲੈ ਪਾਵੈ ਪਤਿ ਸੋਇ ॥੬॥

ساچ ملَ ِے نا َوے پپ وسۓ ۔۔۶۔۔
ਆਚਾਰਾ ਵੀਚਾਰੁ ਸਰੀਤਰ ॥

ا اچرا وبچار رسری ۔۔

ਆਤਿ ਜੁਗਾਤਿ ਸਹਤਜ ਮਨੁ ਧੀਤਰ ॥

سہ
ھ
ت
ا د اگجد ج نم د ر ۔۔

ਪਲ ਪੰਕਜ ਮਤਹ ਕੋਤਟ ਉਧਾਰੇ ॥

پی ک
نل ج ہہم وکت اُداھرے ۔۔

ਕਤਰ ਤਕਰਪਾ ਗੁਰੁ ਮੇਤਲ ਤਪਆਰੇ ॥੭॥

رک کِرنا ُگر م َیل ایپرے ۔۔۷۔۔
ਤਕਸੁ ਆਗੈ ਪਰਭ ਿੁਧੁ ਸਾਲਾਹੀ ॥

کِس ا ےگ رپَھب ُندھ اصالیح ۔۔
ਿੁਧੁ ਤਬਨੁ ਿੂਜਾ ਮੈ ਕੋ ਨਾਹੀ ॥

ُندھ پِں ُدواج م َے وک نایہ ۔۔
ਤਜਉ ਿੁਧੁ ਭਾਵੈ ਤਿਉ ਰਾਖੁ ਰਜਾਇ ॥

اھبوے پپؤ راھک راج ِئے ۔۔
ج ٔپؤ ُندھ َ
ਨਾਨਕ ਸਹਤਜ ਭਾਇ ਗੁਣ ਗਾਇ ॥੮॥੨॥

سہ
نانک ج اھبےئ ُگں اگۓ ۔۔۸۔۔۲۔۔
ਧਨਾਸਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ਘਰੁ ੬ ਅਸਟਪਿੀ

دانھرسی ہلحم  ۵رھگ  ۶اسییدی
ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪਰਸਾਤਿ ॥

اِک اواکنر سیگؤر رپساد ۔۔
ਜੋ ਜੋ ਜੂਨੀ ਆਇਓ ਤਿਹ ਤਿਹ ਉਰਝਾਇਓ ਮਾਣਸ ਜਨਮੁ ਸੰਜੋਤਗ ਪਾਇਆ ॥

وج وج وجین ا ویئ ہت ہت اُراھجویئ امسن منج وجنسگ نانا ۔۔
ਿਾਕੀ ਹੈ ਓਟ ਸਾਧ ਰਾਖਹੁ ਿੇ ਕਤਰ ਹਾਥ ਕਤਰ ਤਕਰਪਾ ਮੇਲਹੁ ਹਤਰ ਰਾਇਆ ॥੧॥

ک
نایک ےہَ اوت سادھ را ھہؤ دے رک اہھت رک کِرنا میلہؤ ہر رانا ۔۔۱۔۔
ਅਤਨਕ ਜਨਮ ਭਰਤਮ ਤਥਤਿ ਨਹੀ ਪਾਈ ॥

ان ِک منج رھبم بھِت یہن نایئ ۔۔

ਕਰਉ ਸੇਵਾ ਗੁਰ ਲਾਗਉ ਚਰਨ ਗੋਤਵੰਿ ਜੀ ਕਾ ਮਾਰਗੁ ਿੇਹੁ ਜੀ ਬਿਾਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

رکو ویسا ُگر الگؤ رچن وگوِدن یج اک امرگ دوہی یج اتبیئ ۔۔۱۔۔راہو۔۔

ਅਤਨਕ ਉਪਾਵ ਕਰਉ ਮਾਇਆ ਕਉ ਬਤਚਤਿ ਧਰਉ ਮੇਰੀ ਮੇਰੀ ਕਰਿ ਸਿ ਹੀ ਤਵਹਾਵੈ ॥

ِاہوے ۔۔
ان ِک اُناو رکو امنا کؤ تچب درھو ریمی ریمی رکت دس یہ و َ
ਕੋਈ ਐਸੋ ਰੇ ਭੇਟੈ ਸੰਿੁ ਮੇਰੀ ਲਾਹੈ ਸਗਲ ਤਚੰਿ ਿਾਕੁਰ ਤਸਉ ਮੇਰਾ ਰੰਗੁ ਲਾਵੈ ॥੨॥

ب
ک
ھی
َ
ہ
پ
س
ُ
ِی
ج
پ
سی
ن
الوے ۔۔۲۔۔
گ
ر
ریما
ؤ
ر
اھٹ
ت
لگس
ے
ال
ریمی
ت
ے
وکیئ اَوسی رے
َ
َ
ِ
ਪੜੇ ਰੇ ਸਗਲ ਬੇਿ ਨਹ ਚੂਕੈ ਮਨ ਭੇਿ ਇਕੁ ਤਖਨੁ ਨ ਧੀਰਤਹ ਮੇਰੇ ਘਰ ਕੇ ਪੰਚਾ ॥

ک
ڑپے رے لگس دیب ہن ُجؤ َکے َ نم دیھب اِک ھِں ہن دھترہِ ریمے رھگ ےک اچنپ ۔۔
ਕੋਈ ਐਸੋ ਰੇ ਭਗਿੁ ਜੁ ਮਾਇਆ ਿੇ ਰਹਿੁ ਇਕੁ ਅੰਤਮਰਿ ਨਾਮੁ ਮੇਰੈ ਤਰਿੈ ਤਸੰਚਾ ॥੩॥

وکیئ اَوسی رے تگھب وج امنا ےت رہت اِک ارمِت نام ریمَے ر َِدے سِبچا ۔۔۳۔۔
ਜੇਿੇ ਰੇ ਿੀਰਥ ਨਾਏ ਅਹੰਬੁਤਧ ਮੈਲੁ ਲਾਏ ਘਰ ਕੋ ਿਾਕੁਰੁ ਇਕੁ ਤਿਲੁ ਨ ਮਾਨੈ ॥

چ َیپے رے ریتھت ناۓ اہم ُیدھ مَیل الےئ رھگ وک اھٹ ُکر اِک نِل ہن ام ئَے ۔۔
ਕਤਿ ਪਾਵਉ ਸਾਧਸੰਗੁ ਹਤਰ ਹਤਰ ਸਿਾ ਆਨੰਿੁ ਤਗਆਨ ਅੰਜਤਨ ਮੇਰਾ ਮਨੁ ਇਸਨਾਨੈ ॥੪॥

دک ناوو سادھسیگ ہر ہر دسا ا دنن گ ِیان انجن ریما نم اانس ئَے ۔۔۴۔۔
ਸਗਲ ਅਸਰਮ ਕੀਨੇ ਮਨੂਆ ਨਹ ਪਿੀਨੇ ਤਬਬੇਕਹੀਨ ਿੇਹੀ ਧੋਏ ॥

نییپ نِییک
ہی
ں دیہی دوھےئ ۔۔
لگس ارسّم کِیپے م ُپؤا ہن ے

ਕੋਈ ਪਾਈਐ ਰੇ ਪੁਰਖੁ ਤਬਧਾਿਾ ਪਾਰਬਰਹਮ ਕੈ ਰੰਤਗ ਰਾਿਾ ਮੇਰੇ ਮਨ ਕੀ ਿੁਰਮਤਿ ਮਲੁ ਖੋਏ ॥੫॥

وکیئ نا پِپَے رے ُپرھک نِداھنا نارپرمہ ےکَ رنگ رانا ریمے نم یک ُدرمت لم وھکےئ
۔۔۵۔۔
ਕਰਮ ਧਰਮ ਜੁਗਿਾ ਤਨਮਖ ਨ ਹੇਿੁ ਕਰਿਾ ਗਰਤਬ ਗਰਤਬ ਪੜੈ ਕਹੀ ਨ ਲੇਖੈ ॥

ب
لی ک
رکم درھم ُچگیا ِمکھ ہن ہ َپت رکنا رگت رگت ڑپَے یہک ہن َھے ۔۔

ਤਜਸੁ ਭੇਟੀਐ ਸਿਲ ਮੂਰਤਿ ਕਰੈ ਸਿਾ ਕੀਰਤਿ ਗੁਰ ਪਰਸਾਤਿ ਕੋਊ ਨੇਿਰਹੁ ਪੇਖੈ ॥੬॥

بھیییپ سب
پیت پ َی َک
ُ
گ
ھ
ھ
م
وکو روہ ے ۔۔۶۔۔
سج
ے ل ُؤرت رکَے دسا ریکت ر رپساد ُ
ਮਨਹਤਿ ਜੋ ਕਮਾਵੈ ਤਿਲੁ ਨ ਲੇਖੈ ਪਾਵੈ ਬਗੁਲ ਤਜਉ ਤਧਆਨੁ ਲਾਵੈ ਮਾਇਆ ਰੇ ਧਾਰੀ ॥

لی ک
ج
ھ
پ
َ
الوے امنا رے داھری ۔۔
ایھن
د
ؤ
لگب
ے
و
ا
ن
ے
امکوے نِل ہن
َ
َ
مبہبھ وج َ
ٔ
ਕੋਈ ਐਸੋ ਰੇ ਸੁਖਹ ਿਾਈ ਪਰਭ ਕੀ ਕਥਾ ਸੁਨਾਈ ਤਿਸੁ ਭੇਟੇ ਗਤਿ ਹੋਇ ਹਮਾਰੀ ॥੭॥

ب
وکیئ اوسی رے ُسکھہ دایئ رپَھب یک اھتک ُسیایئ ئِس ھیپے گپ وہۓ امہری ۔۔۷۔۔
ਸੁਪਰਸੰਨ ਗੋਪਾਲ ਰਾਇ ਕਾਟੈ ਰੇ ਬੰਧਨ ਮਾਇ ਗੁਰ ਕੈ ਸਬਤਿ ਮੇਰਾ ਮਨੁ ਰਾਿਾ ॥

ُسترنسّ وگنال راےئ اک ئَے رے دنبنھ امےئ ُگر ےکَ دبس ریما نم رانا ۔۔
ਸਿਾ ਸਿਾ ਆਨੰਿੁ ਭੇਤਟਓ ਤਨਰਭੈ ਗੋਤਬੰਿੁ ਸੁਖ ਨਾਨਕ ਲਾਧੇ ਹਤਰ ਚਰਨ ਪਰਾਿਾ ॥੮॥

ب
ب
ھ
س
ک
پ
ی
ی
ھ
پ
ہ
ِ
پ
َ
ِ
ؤ ر ے وگ ِید ُ ھ نانک الدےھ ر رچن رپانا ۔۔۸۔۔
دسا دسا ا دنن
ਸਿਲ ਸਿਲ ਭਈ ਸਿਲ ਜਾਿਰਾ ॥

سب
سب سب
ھل ھل یئھب ھل اجرتا ۔۔
ਆਵਣ ਜਾਣ ਰਹੇ ਤਮਲੇ ਸਾਧਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ਿੂਜਾ ॥੧॥੩॥

ا ون اجن رےہ مل ِے ساداھ ۔۔۱۔۔راہو دواج۔۔۱۔۔۳۔۔
ਧਨਾਸਰੀ ਮਹਲਾ ੧ ਛੰਿ

دانھرسی ہلحم  ۱چھپت

ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪਰਸਾਤਿ ॥

اِک اواکنر سیگؤر رپساد ۔۔
ਿੀਰਤਥ ਨਾਵਣ ਜਾਉ ਿੀਰਥੁ ਨਾਮੁ ਹੈ ॥

ریتھت ناون اجو ریتھت نام ےہَ ۔۔

ਿੀਰਥੁ ਸਬਿ ਬੀਚਾਰੁ ਅੰਿਤਰ ਤਗਆਨੁ ਹੈ ॥

ریتھت دبس اچیبر ارتن گ ِیان ےہَ ۔۔
ਗੁਰ ਤਗਆਨੁ ਸਾਚਾ ਥਾਨੁ ਿੀਰਥੁ ਿਸ ਪੁਰਬ ਸਿਾ ਿਸਾਹਰਾ ॥

ُگر گ ِیان سااچ اھتن ریتھت دس ُپرت دسا دساہرا ۔۔
ਹਉ ਨਾਮੁ ਹਤਰ ਕਾ ਸਿਾ ਜਾਚਉ ਿੇਹੁ ਪਰਭ ਧਰਣੀਧਰਾ ॥

ہؤ نام ہر اک دسا اججؤ دوہی رپَھب درھدینرھا ۔۔
ਸੰਸਾਰੁ ਰੋਗੀ ਨਾਮੁ ਿਾਰੂ ਮੈਲੁ ਲਾਗੈ ਸਚ ਤਬਨਾ ॥

اسنسر رویگ نام دا ُرو مَیل ال َگے چس پِیا ۔۔

ਗੁਰ ਵਾਕੁ ਤਨਰਮਲੁ ਸਿਾ ਚਾਨਣੁ ਤਨਿ ਸਾਚੁ ਿੀਰਥੁ ਮਜਨਾ ॥੧॥

ُگر واک پِرلم دسا اچنن پِپ ساچ ریتھت مچیا ۔۔۱۔۔
ਸਾਤਚ ਨ ਲਾਗੈ ਮੈਲੁ ਤਕਆ ਮਲੁ ਧੋਈਐ ॥

ساچ ہن ال َگے َ مَیل ایک لم دوھ نیپے َ۔۔
ਗੁਣਤਹ ਹਾਰੁ ਪਰੋਇ ਤਕਸ ਕਉ ਰੋਈਐ ॥

ُگبہہ اہر رپو ِئے کِس کؤ رو پ ٔپے ۔۔

ਵੀਚਾਤਰ ਮਾਰੈ ਿਰੈ ਿਾਰੈ ਉਲਤਟ ਜੋਤਨ ਨ ਆਵਏ ॥

امرے رتَے نا َرے اُلپ وجن ہن ا وےئ ۔۔
و بچا ر َ
ਆਤਪ ਪਾਰਸੁ ਪਰਮ ਤਧਆਨੀ ਸਾਚੁ ਸਾਚੇ ਭਾਵਏ ॥

ا ت نارس رپم دایھین ساچ ساےچ اھبوےئ ۔۔
ਆਨੰਿੁ ਅਨਤਿਨੁ ਹਰਖੁ ਸਾਚਾ ਿੂਖ ਤਕਲਤਵਖ ਪਰਹਰੇ ॥

ا دنن ادنِن ہرھک سااچ ُدوھک کِلؤِھک رپہرے ۔۔

ਸਚੁ ਨਾਮੁ ਪਾਇਆ ਗੁਤਰ ਤਿਖਾਇਆ ਮੈਲੁ ਨਾਹੀ ਸਚ ਮਨੇ ॥੨॥

چس نام نانا ُگر دِاھکنا مَیل نایہ چس ےنم ۔۔۲۔۔
ਸੰਗਤਿ ਮੀਿ ਤਮਲਾਪੁ ਪੂਰਾ ਨਾਵਣੋ ॥

تگنس تیم مِالت ئُؤرا ناوون ۔۔
ਗਾਵੈ ਗਾਵਣਹਾਰੁ ਸਬਤਿ ਸੁਹਾਵਣੋ ॥

اگوے اگواہنر دبس ُسہاوون ۔۔
َ
ਸਾਲਾਤਹ ਸਾਚੇ ਮੰਤਨ ਸਤਿਗੁਰੁ ਪੁੰਨ ਿਾਨ ਿਇਆ ਮਿੇ ॥

نم سیگؤر ُپ ّں دان دایئ ےتم ۔۔
ساالہِ ساےچ ّ

ਤਪਰ ਸੰਤਗ ਭਾਵੈ ਸਹਤਜ ਨਾਵੈ ਬੇਣੀ ਿ ਸੰਗਮੁ ਸਿ ਸਿੇ ॥

سہ
پِر گنس اھبوے ج نا َوے ن َیبی ت مگنس ست ےتس ۔۔
ਆਰਾਤਧ ਏਕੰਕਾਰੁ ਸਾਚਾ ਤਨਿ ਿੇਇ ਚੜੈ ਸਵਾਇਆ ॥

ا رادھ انکپکار سااچ پِپ دےئ ڑچَے سَؤانا ۔۔
ਗਤਿ ਸੰਤਗ ਮੀਿਾ ਸੰਿਸੰਗਤਿ ਕਤਰ ਨਿਤਰ ਮੇਤਲ ਤਮਲਾਇਆ ॥੩॥

گپ گنس مییا سییسیگت رک دنر م َیل مِالنا ۔۔۳۔۔
ਕਹਣੁ ਕਹੈ ਸਭੁ ਕੋਇ ਕੇਵਿੁ ਆਖੀਐ ॥

کپ ک
ھی
پ
ےہک سیھ وکۓ َؤد ا ے ۔۔
کہ ں َ

ਹਉ ਮੂਰਖੁ ਨੀਚੁ ਅਜਾਣੁ ਸਮਝਾ ਸਾਖੀਐ ॥

ک
ہؤ مُؤرھک چین ااجن سا ھپَے ۔۔

ਸਚੁ ਗੁਰ ਕੀ ਸਾਖੀ ਅੰਤਮਰਿ ਭਾਖੀ ਤਿਿੁ ਮਨੁ ਮਾਤਨਆ ਮੇਰਾ ॥

چس ُگر یک سایھک ارمِت اھبیھک پِپ نم اماین ریما ۔۔

ਕੂਚੁ ਕਰਤਹ ਆਵਤਹ ਤਬਖੁ ਲਾਿੇ ਸਬਤਿ ਸਚੈ ਗੁਰੁ ਮੇਰਾ ॥

ُکؤچ رکہِ ا وہِ نِکھ الدے دبس سج َے ُگر ریما ۔۔

ਆਖਤਣ ਿੋਤਟ ਨ ਭਗਤਿ ਭੰਿਾਰੀ ਭਤਰਪੁਤਰ ਰਤਹਆ ਸੋਈ ॥

ا نھک وتت ہن تگھب ڈنھباری رھب ُپر رایہ وسیئ ۔۔

ਨਾਨਕ ਸਾਚੁ ਕਹੈ ਬੇਨੰਿੀ ਮਨੁ ਮਾਂਜੈ ਸਚੁ ਸੋਈ ॥੪॥੧॥

نی
ےہک ییبی نم ام بج َے چس وسیئ ۔۔۴۔۔۱۔۔
نانک ساچ َ
ਧਨਾਸਰੀ ਮਹਲਾ ੧ ॥

دانھرسی ہلحم ۱۔۔
ਜੀਵਾ ਿੇਰੈ ਨਾਇ ਮਤਨ ਆਨੰਿੁ ਹੈ ਜੀਉ ॥

ےہ جپؤ ۔۔
ِجپؤا ریتَے ناےئ نم ا دنن َ
ਸਾਚੋ ਸਾਚਾ ਨਾਉ ਗੁਣ ਗੋਤਵੰਿੁ ਹੈ ਜੀਉ ॥

ساوچ سااچ ناو ُگں وگوِدن ےہَ جپؤ ۔۔

ਗੁਰ ਤਗਆਨੁ ਅਪਾਰਾ ਤਸਰਜਣਹਾਰਾ ਤਜਤਨ ਤਸਰਜੀ ਤਿਤਨ ਗੋਈ ॥

ُگر گ ِیان انارا سِرجبہارا ِجں سِریج پِں وگیئ ۔۔

ਪਰਵਾਣਾ ਆਇਆ ਹੁਕਤਮ ਪਿਾਇਆ ਿੇਤਰ ਨ ਸਕੈ ਕੋਈ ॥

ک
رپوانا ا نا ُچ م پبھانا ریھپ ہن ےکسَ وکیئ ۔۔

ਆਪੇ ਕਤਰ ਵੇਖੈ ਤਸਤਰ ਤਸਤਰ ਲੇਖੈ ਆਪੇ ਸੁਰਤਿ ਬੁਝਾਈ ॥

نک
ا ےپ رک و َھے

ل
ھ
سِر سِر یک ےَ

ب
ُج
ا ےپ ُسرت ھایئ ۔۔

ਨਾਨਕ ਸਾਤਹਬੁ ਅਗਮ ਅਗੋਚਰੁ ਜੀਵਾ ਸਚੀ ਨਾਈ ॥੧॥

نانک اصجِت امگ اوگرچ ِجپؤا یچس نایئ ۔۔۱۔۔

ਿੁਮ ਸਤਰ ਅਵਰੁ ਨ ਕੋਇ ਆਇਆ ਜਾਇਸੀ ਜੀਉ ॥

ُب
م رس ا َور ہن وکۓ ا نا اجیسئ جپؤ ۔۔

ਹੁਕਮੀ ਹੋਇ ਤਨਬੇੜੁ ਭਰਮੁ ਚੁਕਾਇਸੀ ਜੀਉ ॥

چک
ُ می وہۓ پ ِیتر رھبم ُجکایسئ جپؤ ۔۔

ਗੁਰੁ ਭਰਮੁ ਚੁਕਾਏ ਅਕਥੁ ਕਹਾਏ ਸਚ ਮਤਹ ਸਾਚੁ ਸਮਾਣਾ ॥

ُگر رھبم ُجکاےئ اکبھ اہکےئ چس ہہم ساچ امسنا ۔۔

ਆਤਪ ਉਪਾਏ ਆਤਪ ਸਮਾਏ ਹੁਕਮੀ ਹੁਕਮੁ ਪਛਾਣਾ ॥

چک ک
ا ت اُناےئ ا ت امسےئ ُ می ُچ م اھچپنا ۔۔

ਸਚੀ ਵਤਿਆਈ ਗੁਰ ਿੇ ਪਾਈ ਿੂ ਮਤਨ ਅੰਤਿ ਸਖਾਈ ॥

یچس ودنایئ ُگر ےت نایئ ئُؤ نم اپپ اھکسیئ ۔۔

ਨਾਨਕ ਸਾਤਹਬੁ ਅਵਰੁ ਨ ਿੂਜਾ ਨਾਤਮ ਿੇਰੈ ਵਤਿਆਈ ॥੨॥

نانک اصجِت ا َور ہن ُدواج نام ریتَے ودنایئ ۔۔۲۔۔
ਿੂ ਸਚਾ ਤਸਰਜਣਹਾਰੁ ਅਲਖ ਤਸਰੰਤਿਆ ਜੀਉ ॥

ئُؤ اچس سِرجبہار اھکل سِردنِنا جپؤ ۔۔

ਏਕੁ ਸਾਤਹਬੁ ਿੁਇ ਰਾਹ ਵਾਿ ਵਧੰਤਿਆ ਜੀਉ ॥

انک اصجِت ُدےئ راہ واد وددنھنا جپؤ ۔۔

ਿੁਇ ਰਾਹ ਚਲਾਏ ਹੁਕਤਮ ਸਬਾਏ ਜਨਤਮ ਮੁਆ ਸੰਸਾਰਾ ॥

ک
ُدےئ راہ چالۓ ُچ م ابسےئ منج مُؤا ُ اسنسرا ۔۔

ਨਾਮ ਤਬਨਾ ਨਾਹੀ ਕੋ ਬੇਲੀ ਤਬਖੁ ਲਾਿੀ ਤਸਤਰ ਭਾਰਾ ॥

پ
نام پِیا نایہ وک َیلی نِکھ الدی سِر اھبرا ۔۔

ਹੁਕਮੀ ਆਇਆ ਹੁਕਮੁ ਨ ਬੂਝੈ ਹੁਕਤਮ ਸਵਾਰਣਹਾਰਾ ॥

ُچک
ئُ چ َھ ُچک
ُچک
م
ی ا نا م ہن ؤ ے م وساراہنرا ۔۔

ਨਾਨਕ ਸਾਤਹਬੁ ਸਬਤਿ ਤਸਞਾਪੈ ਸਾਚਾ ਤਸਰਜਣਹਾਰਾ ॥੩॥

نانک اصجِت دبس سِییا ئَے سااچ سِرجبہارا ۔۔۳۔۔
ਭਗਿ ਸੋਹਤਹ ਿਰਵਾਤਰ ਸਬਤਿ ਸੁਹਾਇਆ ਜੀਉ ॥

ہ
تگھب وس ھے دروار دبس ُسہانا جپؤ ۔۔

ਬੋਲਤਹ ਅੰਤਮਰਿ ਬਾਤਣ ਰਸਨ ਰਸਾਇਆ ਜੀਉ ॥

وبہلِ ارمت نان رنس رسانا جپؤ ۔۔

ਰਸਨ ਰਸਾਏ ਨਾਤਮ ਤਿਸਾਏ ਗੁਰ ਕੈ ਸਬਤਿ ਤਵਕਾਣੇ ॥

رنس رساےئ نام ئِساےئ ُگر ےکَ دبس وِاکےن ۔۔

ਪਾਰਤਸ ਪਰਤਸਐ ਪਾਰਸੁ ਹੋਏ ਜਾ ਿੇਰੈ ਮਤਨ ਭਾਣੇ ॥

نارس رپسی َپے نارس وہےئ اج ریتَے نم اھبےن ۔۔
ਅਮਰਾ ਪਿੁ ਪਾਇਆ ਆਪੁ ਗਵਾਇਆ ਤਵਰਲਾ ਤਗਆਨ ਵੀਚਾਰੀ ॥

ارما ند نانا ا ت وگَانا وِرال گ ِیان وبچاری ۔۔

ਨਾਨਕ ਭਗਿ ਸੋਹਤਨ ਿਤਰ ਸਾਚੈ ਸਾਚੇ ਕੇ ਵਾਪਾਰੀ ॥੪॥

نانک تگھب وسنہ در سا َچے ساےچ ےک واناری ۔۔۴۔۔
ਭੂਖ ਤਪਆਸੋ ਆਤਥ ਤਕਉ ਿਤਰ ਜਾਇਸਾ ਜੀਉ ॥

ب
ُھؤھک ایپوس ا ھت کپؤ در اجئسا جپؤ ۔۔

ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਛਉ ਜਾਇ ਨਾਮੁ ਤਧਆਇਸਾ ਜੀਉ ॥

چ
سیگؤر ئُؤ ھؤ اجۓ نام دایھئسا جپؤ ۔۔

ਸਚੁ ਨਾਮੁ ਤਧਆਈ ਸਾਚੁ ਚਵਾਈ ਗੁਰਮੁਤਖ ਸਾਚੁ ਪਛਾਣਾ ॥

چس نام دایھیئ ساچ َجؤایئ ُگرمُکھ ساچ اھچپنا ۔۔

ਿੀਨਾ ਨਾਥੁ ਿਇਆਲੁ ਤਨਰੰਜਨੁ ਅਨਤਿਨੁ ਨਾਮੁ ਵਖਾਣਾ ॥

دانی ناھت دنال پِرنجن ادنِن نام واھکنا ۔۔

ਕਰਣੀ ਕਾਰ ਧੁਰਹੁ ਿੁਰਮਾਈ ਆਤਪ ਮੁਆ ਮਨੁ ਮਾਰੀ ॥

ب
رکین اکر د ُھروہ ُھرامیئ ا ت مُؤا ُ نم امری ۔۔

ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਮਹਾ ਰਸੁ ਮੀਿਾ ਤਿਰਸਨਾ ਨਾਤਮ ਤਨਵਾਰੀ ॥੫॥੨॥

نانک نام اہم رس اھٹیم رتِانس نام ئِؤاری ۔۔۵۔۔۲۔۔
ਧਨਾਸਰੀ ਛੰਿ ਮਹਲਾ ੧ ॥

دانھرسی چھپت ہلحم ۱۔۔
ਤਪਰ ਸੰਤਗ ਮੂਿੜੀਏ ਖਬਤਰ ਨ ਪਾਈਆ ਜੀਉ ॥

ک
پِر گنس مُؤڑھٹ پپے ھتر ہن ناایئ جپؤ ۔۔

ਮਸਿਤਕ ਤਲਤਖਅੜਾ ਲੇਖੁ ਪੁਰਤਬ ਕਮਾਇਆ ਜੀਉ ॥

لک ِ
کتسم ھترا ل َیکھ ُپرت امکنا جپؤ ۔۔

ਲੇਖੁ ਨ ਤਮਟਈ ਪੁਰਤਬ ਕਮਾਇਆ ਤਕਆ ਜਾਣਾ ਤਕਆ ਹੋਸੀ ॥

ل َیکھ ہن مِیبی ُپرت امکنا ایک اجنا ایک وہیس ۔۔

ਗੁਣੀ ਅਚਾਤਰ ਨਹੀ ਰੰਤਗ ਰਾਿੀ ਅਵਗੁਣ ਬਤਹ ਬਤਹ ਰੋਸੀ ॥

ُگبی ااچر یہن رنگ رایت ا َو ُگں ہہب ہہب رویس ۔۔

ਧਨੁ ਜੋਬਨੁ ਆਕ ਕੀ ਛਾਇਆ ਤਬਰਤਧ ਭਏ ਤਿਨ ਪੁੰਤਨਆ ॥

دنھ وجنب ا ک یک اھچنا پِردھ ےئھب دِن ُنیّیا ۔۔

ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਤਬਨਾ ਿੋਹਾਗਤਣ ਛੂਟੀ ਝੂਤਿ ਤਵਛੁੰਤਨਆ ॥੧॥

چ
چ چ
نانک نام پِیا دواہنگ ُھؤیٹ ُھؤھٹ وِ ُھیّیا ۔۔۱۔۔
ਬੂਿੀ ਘਰੁ ਘਾਤਲਓ ਗੁਰ ਕੈ ਭਾਇ ਚਲੋ ॥

ئُؤدی رھگ اھگویل ُگر ےکَ اھبےئ ولچ ۔۔

ਸਾਚਾ ਨਾਮੁ ਤਧਆਇ ਪਾਵਤਹ ਸੁਤਖ ਮਹਲੋ ॥

سااچ نام دایھۓ ناوہِ ُسکھ ولحم ۔۔

ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਤਧਆਏ ਿਾ ਸੁਖੁ ਪਾਏ ਪੇਈਅੜੈ ਤਿਨ ਚਾਰੇ ॥

ہر نام دایھےئ نا ُسکھ ناےئ پ ٔیت َرے دِن اچرے ۔۔

ਤਨਜ ਘਤਰ ਜਾਇ ਬਹੈ ਸਚੁ ਪਾਏ ਅਨਤਿਨੁ ਨਾਤਲ ਤਪਆਰੇ ॥

ِب
ج رھگ اجۓ ب َہے چس ناےئ ادنِن نال ایپرے ۔۔

ਤਵਣੁ ਭਗਿੀ ਘਤਰ ਵਾਸੁ ਨ ਹੋਵੀ ਸੁਤਣਅਹੁ ਲੋਕ ਸਬਾਏ ॥

ب
گب
ھ
س
ب
ی
ی
وِن ی رھگ واس ہن وہوی ُ ہہ ولک ابسےئ ۔۔
ਨਾਨਕ ਸਰਸੀ ਿਾ ਤਪਰੁ ਪਾਏ ਰਾਿੀ ਸਾਚੈ ਨਾਏ ॥੨॥

نانک رسیس نا پِر ناےئ رایت سا َچے ناۓ ۔۔۲۔۔
ਤਪਰੁ ਧਨ ਭਾਵੈ ਿਾ ਤਪਰ ਭਾਵੈ ਨਾਰੀ ਜੀਉ ॥

پِر دنھ اھبوے نا پِر اھبوے ناری جپؤ ۔۔
ਰੰਤਗ ਪਰੀਿਮ ਰਾਿੀ ਗੁਰ ਕੈ ਸਬਤਿ ਵੀਚਾਰੀ ਜੀਉ ॥

رنگ رپمتی رایت ُگر ےکَ دبس وبچاری جپؤ ۔۔

ਗੁਰ ਸਬਤਿ ਵੀਚਾਰੀ ਨਾਹ ਤਪਆਰੀ ਤਨਤਵ ਤਨਤਵ ਭਗਤਿ ਕਰੇਈ ॥

ُگر دبس وبچاری ناہ ایپری ئِؤ ئِؤ تگھب رکپبی ۔۔

ਮਾਇਆ ਮੋਹੁ ਜਲਾਏ ਪਰੀਿਮੁ ਰਸ ਮਤਹ ਰੰਗੁ ਕਰੇਈ ॥

امنا ومہ چالےئ رپمتی رس ہہم رنگ رکپبی ۔۔

ਪਰਭ ਸਾਚੇ ਸੇਿੀ ਰੰਤਗ ਰੰਗੇਿੀ ਲਾਲ ਭਈ ਮਨੁ ਮਾਰੀ ॥

رپَھب ساےچ َ
سیبی رنگ رن َگیبی الل یئھب نم امری ۔۔
ਨਾਨਕ ਸਾਤਚ ਵਸੀ ਸੋਹਾਗਤਣ ਤਪਰ ਤਸਉ ਪਰੀਤਿ ਤਪਆਰੀ ॥੩॥

نانک ساچ ویس وساہنگ پِر سِیؤ رپپپ ایپری ۔۔۳۔۔
ਤਪਰ ਘਤਰ ਸੋਹੈ ਨਾਤਰ ਜੇ ਤਪਰ ਭਾਵਏ ਜੀਉ ॥

پِر رھگ وس َہے نار ےج پِر اھبوےئ جپؤ ۔۔
ਝੂਿੇ ਵੈਣ ਚਵੇ ਕਾਤਮ ਨ ਆਵਏ ਜੀਉ ॥

چ
ُھؤےھٹ ونی َجؤے اکم ہن ا وےئ جپؤ ۔۔
ਝੂਿੁ ਅਲਾਵੈ ਕਾਤਮ ਨ ਆਵੈ ਨਾ ਤਪਰੁ ਿੇਖੈ ਨੈਣੀ ॥

نک
چ
ھ
ُ
ے ہن پِر د َھے نَیبی ۔۔
و
ا
ہن
اکم
ے
الو
ا
ھٹ
ؤ
َ
ਅਵਗੁਤਣਆਰੀ ਕੰਤਿ ਤਵਸਾਰੀ ਛੂਟੀ ਤਵਧਣ ਰੈਣੀ ॥

چ
ا َو ُ
گییاری کپت وِساری ُھؤیٹ وِدنھ َرینی ۔۔

ਗੁਰ ਸਬਿੁ ਨ ਮਾਨੈ ਿਾਹੀ ਿਾਥੀ ਸਾ ਧਨ ਮਹਲੁ ਨ ਪਾਏ ॥

ُگر دبس ہن امےن اھپیہ اھپیھت سا دنھ لحم ہن ناےئ ۔۔
ਨਾਨਕ ਆਪੇ ਆਪੁ ਪਛਾਣੈ ਗੁਰਮੁਤਖ ਸਹਤਜ ਸਮਾਏ ॥੪॥

ئَ ُگ مک سہ
نانک ا ےپ ا ت اھچپ ے ر ُ ھ ج امسےئ ۔۔۴۔۔
ਧਨ ਸੋਹਾਗਤਣ ਨਾਤਰ ਤਜਤਨ ਤਪਰੁ ਜਾਤਣਆ ਜੀਉ ॥

دنھ وساہنگ نار ِجں پِر اجاین جپؤ ۔۔

ਨਾਮ ਤਬਨਾ ਕੂਤੜਆਤਰ ਕੂੜੁ ਕਮਾਤਣਆ ਜੀਉ ॥

نام پِیا ُکؤرنار ُکؤر امکاین جپؤ ۔۔

ਹਤਰ ਭਗਤਿ ਸੁਹਾਵੀ ਸਾਚੇ ਭਾਵੀ ਭਾਇ ਭਗਤਿ ਪਰਭ ਰਾਿੀ ॥

ہر تگھب ُسہاوی ساےچ اھبوی اھبےئ تگھب رپَھب رایت ۔۔
ਤਪਰੁ ਰਲੀਆਲਾ ਜੋਬਤਨ ਬਾਲਾ ਤਿਸੁ ਰਾਵੇ ਰੰਤਗ ਰਾਿੀ ॥

پِر رایلال وجنب ناال ئِس راوے رنگ رایت ۔۔

ਗੁਰ ਸਬਤਿ ਤਵਗਾਸੀ ਸਹੁ ਰਾਵਾਸੀ ਿਲੁ ਪਾਇਆ ਗੁਣਕਾਰੀ ॥

ُگر دبس وِاگیس َسہؤ راوایس لھپ نانا ُگپکاری ۔۔

ਨਾਨਕ ਸਾਚੁ ਤਮਲੈ ਵਤਿਆਈ ਤਪਰ ਘਤਰ ਸੋਹੈ ਨਾਰੀ ॥੫॥੩॥

نانک ساچ ملَ ِے ودنایئ پِر رھگ وس َہے ناری ۔۔۵۔۔۳۔۔
ਧਨਾਸਰੀ ਛੰਿ ਮਹਲਾ ੪ ਘਰੁ ੧

دانھرسی چھپت ہلحم  ۴رھگ ۱
ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪਰਸਾਤਿ ॥

اِک اواکنر سیگؤر رپساد ۔۔
ਹਤਰ ਜੀਉ ਤਿਪਾ ਕਰੇ ਿਾ ਨਾਮੁ ਤਧਆਈਐ ਜੀਉ ॥

ہر جپؤ کِرنا رکے نا نام دایھ نیپے َ جپؤ ۔۔

ਸਤਿਗੁਰੁ ਤਮਲੈ ਸੁਭਾਇ ਸਹਤਜ ਗੁਣ ਗਾਈਐ ਜੀਉ ॥

سہ
ُ
گ
َ
پ
ج
پ
پ
سیگؤر ملَ ِے ُسبھاےئِ ج ں اگ ے ؤ ۔۔

ਗੁਣ ਗਾਇ ਤਵਗਸੈ ਸਿਾ ਅਨਤਿਨੁ ਜਾ ਆਤਪ ਸਾਚੇ ਭਾਵਏ ॥

ُگں اگۓ وِ گسے دسا ادنِن اج ا ت ساےچ اھبوےئ ۔۔

ਅਹੰਕਾਰੁ ਹਉਮੈ ਿਜੈ ਮਾਇਆ ਸਹਤਜ ਨਾਤਮ ਸਮਾਵਏ ॥

سہ
ااکنہر ہؤ م َے بج َے امنا ج نام امسوۓ ۔۔

ਆਤਪ ਕਰਿਾ ਕਰੇ ਸੋਈ ਆਤਪ ਿੇਇ ਿ ਪਾਈਐ ॥

ا ت رکنا رکے وسیئ ا ت دےئ ت نا پپَے ۔۔

ਹਤਰ ਜੀਉ ਤਿਪਾ ਕਰੇ ਿਾ ਨਾਮੁ ਤਧਆਈਐ ਜੀਉ ॥੧॥

ہر جپؤ کِرنا رکے نا نام دایھ نیپے َ جپؤ ۔۔۱۔۔
ਅੰਿਤਰ ਸਾਚਾ ਨੇਹੁ ਪੂਰੇ ਸਤਿਗੁਰੈ ਜੀਉ ॥

ادنر سااچ پبہؤ ئُؤرے سیگؤ َرے جپؤ ۔۔

ਹਉ ਤਿਸੁ ਸੇਵੀ ਤਿਨੁ ਰਾਤਿ ਮੈ ਕਿੇ ਨ ਵੀਸਰੈ ਜੀਉ ॥

ہؤ ئِس سیَؤی دِن رات م َے دکے ہن ورسیَے جپؤ ۔۔
ਕਿੇ ਨ ਤਵਸਾਰੀ ਅਨਤਿਨੁ ਸਮਹਾਰੀ ਜਾ ਨਾਮੁ ਲਈ ਿਾ ਜੀਵਾ ॥

س
م
ہ
دکے ہن وِساری ادنِن ھاری اج نام یئل نا ویجا ۔۔

ਸਰਵਣੀ ਸੁਣੀ ਿ ਇਹੁ ਮਨੁ ਤਿਰਪਿੈ ਗੁਰਮੁਤਖ ਅੰਤਮਰਿੁ ਪੀਵਾ ॥

رسَوین ُسبی ت اوہی نم ِرت پ َپے ُگرمُکھ ارمِت ویپا ۔۔

ਨਿਤਰ ਕਰੇ ਿਾ ਸਤਿਗੁਰੁ ਮੇਲੇ ਅਨਤਿਨੁ ਤਬਬੇਕ ਬੁਤਧ ਤਬਚਰੈ ॥

ب
دنر رکے نا سیگؤر ےلیم ادنِن نِییک ُندھ ِچ َرے ۔۔
ਅੰਿਤਰ ਸਾਚਾ ਨੇਹੁ ਪੂਰੇ ਸਤਿਗੁਰੈ ॥੨॥

ادنر سااچ پبہؤ ئُؤرے سیگؤ َرے ۔۔۲۔۔
ਸਿਸੰਗਤਿ ਤਮਲੈ ਵਿਭਾਤਗ ਿਾ ਹਤਰ ਰਸੁ ਆਵਏ ਜੀਉ ॥

سیسیگت ملَ ِے وداھبگ نا ہر رس ا وےئ جپؤ ۔۔

ਅਨਤਿਨੁ ਰਹੈ ਤਲਵ ਲਾਇ ਿ ਸਹਤਜ ਸਮਾਵਏ ਜੀਉ ॥

سہ
ج
پ
ادنِن ر َہے لِؤ ال ِئے ت ج امسوۓ ؤ ۔۔

ਸਹਤਜ ਸਮਾਵੈ ਿਾ ਹਤਰ ਮਤਨ ਭਾਵੈ ਸਿਾ ਅਿੀਿੁ ਬੈਰਾਗੀ ॥

سہ
ہ
اھبوے دسا اتیت ریبایگ ۔۔
نم
ر
ا
ن
ے
امسو
ج
َ
َ

ਹਲਤਿ ਪਲਤਿ ਸੋਭਾ ਜਗ ਅੰਿਤਰ ਰਾਮ ਨਾਤਮ ਤਲਵ ਲਾਗੀ ॥

ہلت نلت وساھب چگ ارتن رام نام لِؤ الیگ ۔۔
ਹਰਖ ਸੋਗ ਿੁਹਾ ਿੇ ਮੁਕਿਾ ਜੋ ਪਰਭੁ ਕਰੇ ਸੁ ਭਾਵਏ ॥

ہرھک وسگ ُداہ ےت مُکیا وج رپَھب رکے وس اھبوےئ ۔۔
ਸਿਸੰਗਤਿ ਤਮਲੈ ਵਿਭਾਤਗ ਿਾ ਹਤਰ ਰਸੁ ਆਵਏ ਜੀਉ ॥੩॥

سیسیگت ملَ ِے وداھبگ نا ہر رس ا وےئ جپؤ ۔۔۳۔۔
ਿੂਜੈ ਭਾਇ ਿੁਖੁ ਹੋਇ ਮਨਮੁਖ ਜਤਮ ਜੋਤਹਆ ਜੀਉ ॥

مب
ُدو َچے اھبےئ ُدھک وہۓ مُکھ مج وجایہ جپؤ ۔۔

ਹਾਇ ਹਾਇ ਕਰੇ ਤਿਨੁ ਰਾਤਿ ਮਾਇਆ ਿੁਤਖ ਮੋਤਹਆ ਜੀਉ ॥

اہۓ اہۓ رکے دِن رات امنا ُدھک ومایہ جپؤ ۔۔

ਮਾਇਆ ਿੁਤਖ ਮੋਤਹਆ ਹਉਮੈ ਰੋਤਹਆ ਮੇਰੀ ਮੇਰੀ ਕਰਿ ਤਵਹਾਵਏ ॥

امنا ُدھک ومایہ ہؤ م َے روایہ ریمی ریمی رکت وِاہوےئ ۔۔
ਜੋ ਪਰਭੁ ਿੇਇ ਤਿਸੁ ਚੇਿੈ ਨਾਹੀ ਅੰਤਿ ਗਇਆ ਪਛੁਿਾਵਏ ॥

وج رپَھب دےئ ئِس چی َپے نایہ اپپ ایگ اتھچپوےئ ۔۔

ਤਬਨੁ ਨਾਵੈ ਕੋ ਸਾਤਥ ਨ ਚਾਲੈ ਪੁਿਰ ਕਲਿਰ ਮਾਇਆ ਧੋਤਹਆ ॥

پِں نا َوے وک ساھت ہن اچ لَے ُنتر کلتر امنا دوھایہ ۔۔

ਿੂਜੈ ਭਾਇ ਿੁਖੁ ਹੋਇ ਮਨਮੁਤਖ ਜਤਮ ਜੋਤਹਆ ਜੀਉ ॥੪॥

مب
م
ک
ج
پ
ُ
ُدو َچے اھبےئ ُدھک وہۓ ھ مج وجایہ ؤ ۔۔۴۔۔

ਕਤਰ ਤਕਰਪਾ ਲੇਹੁ ਤਮਲਾਇ ਮਹਲੁ ਹਤਰ ਪਾਇਆ ਜੀਉ ॥

رک کِرنا وہیل مِال ِئے لحم ہر نانا جپؤ ۔۔

ਸਿਾ ਰਹੈ ਕਰ ਜੋਤੜ ਪਰਭੁ ਮਤਨ ਭਾਇਆ ਜੀਉ ॥

دسا ر َہے رک وجر رپَھب نم اھبنا جپؤ ۔۔

ਪਰਭੁ ਮਤਨ ਭਾਵੈ ਿਾ ਹੁਕਤਮ ਸਮਾਵੈ ਹੁਕਮੁ ਮੰਤਨ ਸੁਖੁ ਪਾਇਆ ॥

ک
چک
امسوے ُچ م نمّ ُسکھ نانا ۔۔
اھبوے نا ُ م َ
رپَھب نم َ

ਅਨਤਿਨੁ ਜਪਿ ਰਹੈ ਤਿਨੁ ਰਾਿੀ ਸਹਜੇ ਨਾਮੁ ਤਧਆਇਆ ॥

س
ادنِن جپت ر َہے دِن رایت ہجے نام دایھنا ۔۔

ਨਾਮੋ ਨਾਮੁ ਤਮਲੀ ਵਤਿਆਈ ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਮਤਨ ਭਾਵਏ ॥

ناوم نام ملِی ودنایئ نانک نام نم اھبوےئ ۔۔

ਕਤਰ ਤਕਰਪਾ ਲੇਹੁ ਤਮਲਾਇ ਮਹਲੁ ਹਤਰ ਪਾਵਏ ਜੀਉ ॥੫॥੧॥

رک کِرنا وہیل مِال ِئے لحم ہر ناوےئ جپؤ ۔۔۵۔۔۱۔۔
ਧਨਾਸਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ਛੰਿ

دانھرسی ہلحم  ۵چھپت
ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪਰਸਾਤਿ ॥

اِک اواکنر سیگؤر رپساد ۔۔
ਸਤਿਗੁਰ ਿੀਨ ਿਇਆਲ ਤਜਸੁ ਸੰਤਗ ਹਤਰ ਗਾਵੀਐ ਜੀਉ ॥

سیگؤر دِنی دنال ِجس گنس ہر اگو ئٔے َ جپؤ ۔۔

ਅੰਤਮਰਿੁ ਹਤਰ ਕਾ ਨਾਮੁ ਸਾਧਸੰਤਗ ਰਾਵੀਐ ਜੀਉ ॥

ارمِت ہر اک نام سادھسیگ راو پ َپے جپؤ ۔۔

ਭਜੁ ਸੰਤਗ ਸਾਧੂ ਇਕੁ ਅਰਾਧੂ ਜਨਮ ਮਰਨ ਿੁਖ ਨਾਸਏ ॥

جھب گنس سا ُدوھ اِک ارادوھ منج رمن ُدھک ناےئس ۔۔
ਧੁਤਰ ਕਰਮੁ ਤਲਤਖਆ ਸਾਚੁ ਤਸਤਖਆ ਕਟੀ ਜਮ ਕੀ ਿਾਸਏ ॥

د ُھر رکم لک ِھیا ساچ ِسکھِیا کبی مج یک اھپےئس ۔۔

ਭੈ ਭਰਮ ਨਾਿੇ ਛੁਟੀ ਗਾਿੇ ਜਮ ਪੰਤਥ ਮੂਤਲ ਨ ਆਵੀਐ ॥

چ
ب
َھے رھبم ناےھٹ ُھبی اگےھٹ مج ھتنپ مُؤل ہن ا وےیَ ۔۔
ਤਬਨਵੰਤਿ ਨਾਨਕ ਧਾਤਰ ਤਕਰਪਾ ਸਿਾ ਹਤਰ ਗੁਣ ਗਾਵੀਐ ॥੧॥

پِپ َؤپپ نانک داھر کِرنا دسا ہر ُگں اگو ئٔے َ۔۔۱۔۔
ਤਨਧਤਰਆ ਧਰ ਏਕੁ ਨਾਮੁ ਤਨਰੰਜਨੋ ਜੀਉ ॥

ن ِدرھنا درھ انک نام پِرونجن جپؤ ۔۔

ਿੂ ਿਾਿਾ ਿਾਿਾਰੁ ਸਰਬ ਿੁਖ ਭੰਜਨੋ ਜੀਉ ॥

بھب
ج
چ
پ
پ
ؤ ؤ ۔۔
ئُؤ دانا دانار رست ُدھک

ਿੁਖ ਹਰਿ ਕਰਿਾ ਸੁਖਹ ਸੁਆਮੀ ਸਰਤਣ ਸਾਧੂ ਆਇਆ ॥

ُدھک ہرت رکنا ُسکھہ سُؤا یم رسن سا ُدوھ ا نا ۔۔

ਸੰਸਾਰੁ ਸਾਗਰੁ ਮਹਾ ਤਬਖੜਾ ਪਲ ਏਕ ਮਾਤਹ ਿਰਾਇਆ ॥

ک
اسنسر سارگ اہم نِ ھرا نل انک امہِ رتانا ۔۔

ਪੂਤਰ ਰਤਹਆ ਸਰਬ ਥਾਈ ਗੁਰ ਤਗਆਨੁ ਨੇਿਰੀ ਅੰਜਨੋ ॥

ئُؤر رایہ رست اھتیئ ُگر گ ِیان پیتری اونجن ۔۔

ਤਬਨਵੰਤਿ ਨਾਨਕ ਸਿਾ ਤਸਮਰੀ ਸਰਬ ਿੁਖ ਭੈ ਭੰਜਨੋ ॥੨॥

ب َھ بھب
چ
پ
ؤ ۔۔۲۔۔
پِپ َؤپپ نانک دسا ِسمری رست ُدھک ے
ਆਤਪ ਲੀਏ ਲਤੜ ਲਾਇ ਤਕਰਪਾ ਧਾਰੀਆ ਜੀਉ ॥

ا ت ےئیل ڑل ال ِئے کِرنا داھرِنا جپؤ ۔۔

ਮੋਤਹ ਤਨਰਗੁਣੁ ਨੀਚੁ ਅਨਾਥੁ ਪਰਭ ਅਗਮ ਅਪਾਰੀਆ ਜੀਉ ॥

ومہِ پِر ُگں چین اناھت رپَھب امگ انارنا جپؤ ۔۔

ਿਇਆਲ ਸਿਾ ਤਿਪਾਲ ਸੁਆਮੀ ਨੀਚ ਥਾਪਣਹਾਤਰਆ ॥

دنال دسا کِرنال سُؤا یم چین اھتاہنپرنا ۔۔

ਜੀਅ ਜੰਿ ਸਤਭ ਵਤਸ ਿੇਰੈ ਸਗਲ ਿੇਰੀ ਸਾਤਰਆ ॥

یج جپت سیھ وس ریتَے لگس ریتی سارِنا ۔۔

ਆਤਪ ਕਰਿਾ ਆਤਪ ਭੁਗਿਾ ਆਤਪ ਸਗਲ ਬੀਚਾਰੀਆ ॥

ب
ا ت رکنا ا ت ُھگیا ا ت لگس اچیبرنا ۔۔

ਤਬਨਵੰਿ ਨਾਨਕ ਗੁਣ ਗਾਇ ਜੀਵਾ ਹਤਰ ਜਪੁ ਜਪਉ ਬਨਵਾਰੀਆ ॥੩॥

پِپ َؤپپ نانک ُگں اگۓ ویجا ہر جت جپؤ ونبارِنا ۔۔۳۔۔
ਿੇਰਾ ਿਰਸੁ ਅਪਾਰੁ ਨਾਮੁ ਅਮੋਲਈ ਜੀਉ ॥

ریتا درس انار نام اومیئل جپؤ ۔۔

ਤਨਤਿ ਜਪਤਹ ਿੇਰੇ ਿਾਸ ਪੁਰਖ ਅਿੋਲਈ ਜੀਉ ॥

پِپ جبہہ ریتے داس ُپرھک اوتیئل جپؤ ۔۔

ਸੰਿ ਰਸਨ ਵੂਿਾ ਆਤਪ ਿੂਿਾ ਹਤਰ ਰਸਤਹ ਸੇਈ ਮਾਤਿਆ ॥

ہس سیبی امایت ۔۔
سیت رنس ُوواھٹ ا ت ئُؤاھٹ ہر ر ِ

ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਾਗੇ ਮਹਾ ਭਾਗੇ ਸਿਾ ਅਨਤਿਨੁ ਜਾਤਗਆ ॥

ُگر رچن الےگ اہم اھبےگ دسا ادنِن اجایگ ۔۔

ਸਿ ਸਿਾ ਤਸੰਮਰਿਬਯ ਸੁਆਮੀ ਸਾਤਸ ਸਾਤਸ ਗੁਣ ਬੋਲਈ ॥

دص دسا ِسمرپ ٔبی سُؤا یم ساس ساس ُگں وبیئل ۔۔

ਤਬਨਵੰਤਿ ਨਾਨਕ ਧੂਤਰ ਸਾਧੂ ਨਾਮੁ ਪਰਭੂ ਅਮੋਲਈ ॥੪॥੧॥

ب
پِپ َؤپپ نانک دھُؤر سا ُدوھ نام رپ ُھؤ اومیئل ۔۔۴۔۔۱۔۔
ਰਾਗੁ ਧਨਾਸਰੀ ਬਾਣੀ ਭਗਿ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕੀ

راگ دانھرسی ناین تگھب ریبک یج یک
ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪਰਸਾਤਿ ॥

اِک اواکنر سیگؤر رپساد ۔۔
ਸਨਕ ਸਨੰਿ ਮਹੇਸ ਸਮਾਨਾਂ ॥

َ م
سیید ہیس امسنان ۔۔
کنس

س

ਸੇਖਨਾਤਗ ਿੇਰੋ ਮਰਮੁ ਨ ਜਾਨਾਂ ॥੧॥

َیکھیاگ ریتو رمم ہن اجنان ۔۔۱۔۔

ਸੰਿਸੰਗਤਿ ਰਾਮੁ ਤਰਿੈ ਬਸਾਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

سییسیگت رام ر َِدے اسبیئ ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਹਨੂਮਾਨ ਸਤਰ ਗਰੁੜ ਸਮਾਨਾਂ ॥

ونہُامن رس رگُر امسنان ۔۔
ਸੁਰਪਤਿ ਨਰਪਤਿ ਨਹੀ ਗੁਨ ਜਾਨਾਂ ॥੨॥

ُسرپپ رنپپ یہن ُگں اجنان ۔۔۲۔۔

ਚਾਤਰ ਬੇਿ ਅਰੁ ਤਸੰਤਮਰਤਿ ਪੁਰਾਨਾਂ ॥

اچر دیب ار ِسمرِت ُپرانان ۔۔

ਕਮਲਾਪਤਿ ਕਵਲਾ ਨਹੀ ਜਾਨਾਂ ॥੩॥

کمالپپ وکَال یہن اجنان ۔۔۳۔۔
ਕਤਹ ਕਬੀਰ ਸੋ ਭਰਮੈ ਨਾਹੀ ॥

ہہک ریبک وس رھب م َے نایہ ۔۔

ਪਗ ਲਤਗ ਰਾਮ ਰਹੈ ਸਰਨਾਂਹੀ ॥੪॥੧॥

نگ گل رام ر َہے رسنایہن ۔۔۴۔۔۱۔۔
ਤਿਨ ਿੇ ਪਹਰ ਪਹਰ ਿੇ ਘਰੀਆਂ ਆਵ ਘਟੈ ਿਨੁ ਛੀਜੈ ॥

چ
گ
ھب
ج
َے ۔۔
دِن ےت رہپ رہپ ےت رھگنان ا َو ھ َپے نت

ਕਾਲੁ ਅਹੇਰੀ ਤਿਰੈ ਬਤਧਕ ਤਜਉ ਕਹਹੁ ਕਵਨ ਤਬਤਧ ਕੀਜੈ ॥੧॥

ب
اکل اریہی ھ ِ َرے دبھ ِک ویج کہہؤ وکَن نِدھ کبج َے ۔۔۱۔۔
ਸੋ ਤਿਨੁ ਆਵਨ ਲਾਗਾ ॥

وس دِن ا ون الاگ ۔۔
ਮਾਿ ਤਪਿਾ ਭਾਈ ਸੁਿ ਬਤਨਿਾ ਕਹਹੁ ਕੋਊ ਹੈ ਕਾ ਕਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ک
وکو ےہَ اک اک ۔۔۱۔۔راہو۔۔
امت پِیا اھبیئ ُست نییا ہہؤ ُ
ਜਬ ਲਗੁ ਜੋਤਿ ਕਾਇਆ ਮਤਹ ਬਰਿੈ ਆਪਾ ਪਸੂ ਨ ਬੂਝੈ ॥

چ
جت گل وجت اکنا ہہم پر َئے ا نا ئسُؤ ہن ئُؤ َھے ۔۔

ਲਾਲਚ ਕਰੈ ਜੀਵਨ ਪਿ ਕਾਰਨ ਲੋਚਨ ਕਛੂ ਨ ਸੂਝੈ ॥੨॥

کج
الچل رکَے ویجن ند اکرن ولنچ ُھؤ ہن سُؤےھج ۔۔۲۔۔

ਕਹਿ ਕਬੀਰ ਸੁਨਹੁ ਰੇ ਪਰਾਨੀ ਛੋਿਹੁ ਮਨ ਕੇ ਭਰਮਾ ॥

کہت ریبک ُسبہؤ رے رپاین وھچدوہ نم ےک رھبام ۔۔
ਕੇਵਲ ਨਾਮੁ ਜਪਹੁ ਰੇ ਪਰਾਨੀ ਪਰਹੁ ਏਕ ਕੀ ਸਰਨਾਂ ॥੩॥੨॥

ویکل نام جبہؤ رے رپاین رپوہ انک یک رسنان ۔۔۳۔۔۲۔۔
ਜੋ ਜਨੁ ਭਾਉ ਭਗਤਿ ਕਛੁ ਜਾਨੈ ਿਾ ਕਉ ਅਚਰਜੁ ਕਾਹੋ ॥

وج نج اھبو تگھب ھچک اج ئَے نا کؤ ارچچ اکوہ ۔۔

ਤਜਉ ਜਲੁ ਜਲ ਮਤਹ ਪੈਤਸ ਨ ਤਨਕਸੈ ਤਿਉ ਢੁਤਰ ਤਮਤਲਓ ਜੁਲਾਹੋ ॥੧॥

ج ٔپؤ لج لج ہہم َنیس ہن نکِ َسے پپؤ ُدرھ مل ِپؤ ُچالوہ ۔۔۱۔۔
ਹਤਰ ਕੇ ਲੋਗਾ ਮੈ ਿਉ ਮਤਿ ਕਾ ਭੋਰਾ ॥

ہر ےک ولاگ م َے ئؤ مت اک وھبرا ۔۔

ਜਉ ਿਨੁ ਕਾਸੀ ਿਜਤਹ ਕਬੀਰਾ ਰਮਈਐ ਕਹਾ ਤਨਹੋਰਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

جؤ نت اکیس بچ ِہ ریبکا ر می ٔپے َ اہک بِہؤرا ۔۔۱۔۔راہو۔۔

ਕਹਿੁ ਕਬੀਰੁ ਸੁਨਹੁ ਰੇ ਲੋਈ ਭਰਤਮ ਨ ਭੂਲਹੁ ਕੋਈ ॥

ب
کہت ریبک ُسبہؤ رے ولیئ رھبم ہن ُھؤوہل وکیئ ۔۔

ਤਕਆ ਕਾਸੀ ਤਕਆ ਊਖਰੁ ਮਗਹਰੁ ਰਾਮੁ ਤਰਿੈ ਜਉ ਹੋਈ ॥੨॥੩॥

ایک اکیس ایک اُورھک مگہر رام ر َِدے جؤ وہیئ ۔۔۲۔۔۳۔۔
ਇੰਿਰ ਲੋਕ ਤਸਵ ਲੋਕਤਹ ਜੈਬੋ ॥

ہک َچیپؤ ۔۔
اِدنر ولک سِؤ ول ِ

ਓਛੇ ਿਪ ਕਤਰ ਬਾਹੁਤਰ ਐਬੋ ॥੧॥

اوےھچ پپ رک ناہُر وبیع ۔۔۱۔۔

ਤਕਆ ਮਾਂਗਉ ਤਕਛੁ ਤਥਰੁ ਨਾਹੀ ॥

ک ب
ایک امنگؤ ِچھ ھِر نایہ ۔۔

ਰਾਮ ਨਾਮ ਰਖੁ ਮਨ ਮਾਹੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

رام نام رھک نم امیہ ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਸੋਭਾ ਰਾਜ ਤਬਭੈ ਬਤਿਆਈ ॥

پب
وساھب راچ ِ َھے ندنایئ ۔۔

ਅੰਤਿ ਨ ਕਾਹੂ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ॥੨॥

اپپ ہن اک ُہؤ گنس اہسیئ ۔۔۲۔۔
ਪੁਿਰ ਕਲਿਰ ਲਛਮੀ ਮਾਇਆ ॥

ُنتر کلتر یمھچل امنا ۔۔

ਇਨ ਿੇ ਕਹੁ ਕਵਨੈ ਸੁਖੁ ਪਾਇਆ ॥੩॥

اِن ےت وہک وکَ ئَے ُسکھ نانا ۔۔۳۔۔
ਕਹਿ ਕਬੀਰ ਅਵਰ ਨਹੀ ਕਾਮਾ ॥

کہت ریبک ا َور یہن اکام ۔۔
ਹਮਰੈ ਮਨ ਧਨ ਰਾਮ ਕੋ ਨਾਮਾ ॥੪॥੪॥

رمہَے نم دنھ رام وک ناہم ۔۔۴۔۔۴۔۔
ਰਾਮ ਤਸਮਤਰ ਰਾਮ ਤਸਮਤਰ ਰਾਮ ਤਸਮਤਰ ਭਾਈ ॥

رام ِسمر

رام ِسمر

رام ِسمر

اھبیئ ۔۔

ਰਾਮ ਨਾਮ ਤਸਮਰਨ ਤਬਨੁ ਬੂਿਿੇ ਅਤਧਕਾਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

رام نام ِسمرن پِں ئُؤدےت ا ِدھکایئ ۔۔۱۔۔راہو۔۔

ਬਤਨਿਾ ਸੁਿ ਿੇਹ ਗਰੇਹ ਸੰਪਤਿ ਸੁਖਿਾਈ ॥

نییا ُست دہہی رگہہی سیپت ُسکھدایئ ۔۔
ਇਨਹ ਮੈ ਕਛੁ ਨਾਤਹ ਿੇਰੋ ਕਾਲ ਅਵਧ ਆਈ ॥੧॥

ابہھ م َے ھچک ناےہ ریتو اکل ا َودھ ا یئ ۔۔۱۔۔
ਅਜਾਮਲ ਗਜ ਗਤਨਕਾ ਪਤਿਿ ਕਰਮ ਕੀਨੇ ॥

ااجلم جگ گپِکا پپِت رکم کیپے ۔۔

ਿੇਊ ਉਿਤਰ ਪਾਤਰ ਪਰੇ ਰਾਮ ਨਾਮ ਲੀਨੇ ॥੨॥

پپؤ اُرت نار رپے رام نام ےنیل ۔۔۲۔۔

ਸੂਕਰ ਕੂਕਰ ਜੋਤਨ ਭਰਮੇ ਿਊ ਲਾਜ ਨ ਆਈ ॥

سُؤرک ُکؤرکوجن رھبےم ئؤ الچ ہن ا یئ ۔۔
ਰਾਮ ਨਾਮ ਛਾਤਿ ਅੰਤਮਰਿ ਕਾਹੇ ਤਬਖੁ ਖਾਈ ॥੩॥

رام نام اھچد ارمت اکےہ نِکھ اھکیئ ۔۔۳۔۔

ਿਤਜ ਭਰਮ ਕਰਮ ਤਬਤਧ ਤਨਖੇਧ ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਲੇਹੀ ॥

جت رھبم رکم نِدھ نکِھ َید رام نام یہیل ۔۔

ਗੁਰ ਪਰਸਾਤਿ ਜਨ ਕਬੀਰ ਰਾਮੁ ਕਤਰ ਸਨੇਹੀ ॥੪॥੫॥

ُگر رپساد نج ریبک رام رک سیبہی ۔۔۴۔۔۵۔۔
ਧਨਾਸਰੀ ਬਾਣੀ ਭਗਿ ਨਾਮਿੇਵ ਜੀ ਕੀ

دانھرسی ناین تگھب نادموی یج یک
ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪਰਸਾਤਿ ॥

اِک اواکنر سیگؤر رپساد ۔۔

ਗਹਰੀ ਕਤਰ ਕੈ ਨੀਵ ਖੁਿਾਈ ਊਪਤਰ ਮੰਿਪ ਛਾਏ ॥

ےک پِپؤ ک ُھدایئ اُورپ ڈنمت اھچےئ ۔۔
رہگی رک َ

ਮਾਰਕੰਿੇ ਿੇ ਕੋ ਅਤਧਕਾਈ ਤਜਤਨ ਤਿਰਣ ਧਤਰ ਮੂੰਿ ਬਲਾਏ ॥੧॥

امرڈنکے ےت وک ا ِدھکایئ ِجں رتِن درھ مُؤند نالےئ ۔۔۱۔۔
ਹਮਰੋ ਕਰਿਾ ਰਾਮੁ ਸਨੇਹੀ ॥

رمہو رکنا رام سیبہی ۔۔

ਕਾਹੇ ਰੇ ਨਰ ਗਰਬੁ ਕਰਿ ਹਹੁ ਤਬਨਤਸ ਜਾਇ ਝੂਿੀ ਿੇਹੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

چ
اکےہ رے رن رگت رکت ہ ُہہ نِیس اجۓ ُھؤیھٹ دیہی ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਮੇਰੀ ਮੇਰੀ ਕੈਰਉ ਕਰਿੇ ਿੁਰਜੋਧਨ ਸੇ ਭਾਈ ॥

ریمی ریمی کتَرو رکےت ُدروجدنھ ےس اھبیئ ۔۔
ਬਾਰਹ ਜੋਜਨ ਛਿੁ ਚਲੈ ਥਾ ਿੇਹੀ ਤਗਰਝਨ ਖਾਈ ॥੨॥

نارہ وجنج رتھچ چلَے اھت دیہی گِرنھج اھکیئ ۔۔۲۔۔
ਸਰਬ ਸੋੁਇਨ ਕੀ ਲੰਕਾ ਹੋਿੀ ਰਾਵਨ ਸੇ ਅਤਧਕਾਈ ॥

رست وسنئ یک لپکا وہیت راون ےس ا ِدھکایئ ۔۔
ਕਹਾ ਭਇਓ ਿਤਰ ਬਾਂਧੇ ਹਾਥੀ ਤਖਨ ਮਤਹ ਭਈ ਪਰਾਈ ॥੩॥

ک
ب
ھ
ِ
اہک َھپؤ در نادنےھ اہیھت ں ہہم یئھب رپایئ ۔۔۳۔۔
ਿੁਰਬਾਸਾ ਤਸਉ ਕਰਿ ਿਗਉਰੀ ਜਾਿਵ ਏ ਿਲ ਪਾਏ ॥

ب
ھ
گ
اجدو اے لھپ ناےئ ۔۔
ُدرناسا سِیؤ رکت ؤری َ

ਤਿਪਾ ਕਰੀ ਜਨ ਅਪੁਨੇ ਊਪਰ ਨਾਮਿੇਉ ਹਤਰ ਗੁਨ ਗਾਏ ॥੪॥੧॥

کِرنا رکی نج اےنپ اُورپ نادمئؤ ہر ُگں اگےئ ۔۔۴۔۔۱۔۔

ਿਸ ਬੈਰਾਗਤਨ ਮੋਤਹ ਬਤਸ ਕੀਨਹੀ ਪੰਚਹੁ ਕਾ ਤਮਟ ਨਾਵਉ ॥

کیبہھ پب
ج
ہ
م
ِ
ی ؤ اک ت ناوو ۔۔
دس َنترانگ ومہِ سب

ਸਿਤਰ ਿੋਇ ਭਰੇ ਅੰਤਮਰਿ ਸਤਰ ਤਬਖੁ ਕਉ ਮਾਤਰ ਕਢਾਵਉ ॥੧॥

رتس دوےئ رھبے ارمِت رس نِکھ کؤ امر ڈکاھوو ۔۔۱۔۔
ਪਾਛੈ ਬਹੁਤਰ ਨ ਆਵਨੁ ਪਾਵਉ ॥

چ
نا َھے ب ُہر ہن ا ون ناوو ۔۔

ਅੰਤਮਰਿ ਬਾਣੀ ਘਟ ਿੇ ਉਚਰਉ ਆਿਮ ਕਉ ਸਮਝਾਵਉ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ارمِت ناین ٹھگ ےت اُرچو ا مت کؤ اھجمسوو ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਬਜਰ ਕੁਿਾਰੁ ਮੋਤਹ ਹੈ ਛੀਨਾਂ ਕਤਰ ਤਮੰਨਤਿ ਲਤਗ ਪਾਵਉ ॥

رجب ُکبھار ومہِ ےہَ انیھچن رک ِمپّت گل ناوو ۔۔

ਸੰਿਨ ਕੇ ਹਮ ਉਲਟੇ ਸੇਵਕ ਭਗਿਨ ਿੇ ਿਰਪਾਵਉ ॥੨॥

ب
س
ھ
گی
ییں ےک مہ اُےٹل ویسک ں ےت درناوو ۔۔۲۔۔
ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਿੇ ਿਬ ਹੀ ਛੂਟਉ ਜਉ ਮਾਇਆ ਨਹ ਲਪਟਾਵਉ ॥

چ
اہہی اسنسر ےت پپ یہ ُھؤئؤ جؤ امنا ہن لییاوو ۔۔

ਮਾਇਆ ਨਾਮੁ ਗਰਭ ਜੋਤਨ ਕਾ ਤਿਹ ਿਤਜ ਿਰਸਨੁ ਪਾਵਉ ॥੩॥

امنا نام رگھب وجن اک بِہہ جت درنس ناوو ۔۔۳۔۔
ਇਿੁ ਕਤਰ ਭਗਤਿ ਕਰਤਹ ਜੋ ਜਨ ਤਿਨ ਭਉ ਸਗਲ ਚੁਕਾਈਐ ॥

ب
اِت رک تگھب رکہِ وج نج پِں ھؤ لگس ُجکا پپَے ۔۔

ਕਹਿ ਨਾਮਿੇਉ ਬਾਹਤਰ ਤਕਆ ਭਰਮਹੁ ਇਹ ਸੰਜਮ ਹਤਰ ਪਾਈਐ ॥੪॥੨॥

سبج
کہت نادمئؤ ناہر ایک رھبوہم اہہی م ہر نا پپَے ۔۔۴۔۔۲۔۔

ਮਾਰਵਾਤੜ ਜੈਸੇ ਨੀਰੁ ਬਾਲਹਾ ਬੇਤਲ ਬਾਲਹਾ ਕਰਹਲਾ ॥

امروار ےسیج رین نااہل پ َیل نااہل رکہال ۔۔

ਤਜਉ ਕੁਰੰਕ ਤਨਤਸ ਨਾਿੁ ਬਾਲਹਾ ਤਿਉ ਮੇਰੈ ਮਤਨ ਰਾਮਈਆ ॥੧॥

ج ٔپؤ ُکرنک ئِس ناد نااہل پپؤ ریمَے نم رامییا ۔۔۱۔۔

ਿੇਰਾ ਨਾਮੁ ਰੂੜੋ ਰੂਪੁ ਰੂੜੋ ਅਤਿ ਰੰਗ ਰੂੜੋ ਮੇਰੋ ਰਾਮਈਆ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ریتا نام ُرورو ُروت ُرورو ات رنگ ُرورو ریمو رامییا ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਤਜਉ ਧਰਣੀ ਕਉ ਇੰਿੁ ਬਾਲਹਾ ਕੁਸਮ ਬਾਸੁ ਜੈਸੇ ਭਵਰਲਾ ॥

ُکس
ج ٔپؤ درھین کؤ اِدنر نااہل م ناس َچیسے وھبَرال ۔۔

ਤਜਉ ਕੋਤਕਲ ਕਉ ਅੰਬੁ ਬਾਲਹਾ ਤਿਉ ਮੇਰੈ ਮਤਨ ਰਾਮਈਆ ॥੨॥

ج ٔپؤ وککِل کؤ امت نااہل پپؤ ریمَے نم رامییا ۔۔۲۔۔
ਚਕਵੀ ਕਉ ਜੈਸੇ ਸੂਰੁ ਬਾਲਹਾ ਮਾਨ ਸਰੋਵਰ ਹੰਸੁਲਾ ॥

وکچی کؤ ےسی سُؤر نااہل امن رسَور ہی ُسال ۔۔

ਤਜਉ ਿਰੁਣੀ ਕਉ ਕੰਿੁ ਬਾਲਹਾ ਤਿਉ ਮੇਰੈ ਮਤਨ ਰਾਮਈਆ ॥੩॥

ج ٔپؤ رتین کؤ کپت نااہل پپؤ ریمَے نم رامییا ۔۔۳۔۔

ਬਾਤਰਕ ਕਉ ਜੈਸੇ ਖੀਰੁ ਬਾਲਹਾ ਚਾਤਿਰਕ ਮੁਖ ਜੈਸੇ ਜਲਧਰਾ ॥

ک
نارِک کؤ َچیسے ھتر نااہل اچرتِک مُکھ َچیسے دلجرھا ۔۔

ਮਛੁਲੀ ਕਉ ਜੈਸੇ ਨੀਰੁ ਬਾਲਹਾ ਤਿਉ ਮੇਰੈ ਮਤਨ ਰਾਮਈਆ ॥੪॥

یلھچم کؤ َچیسے رین نااہل پپؤ ریمَے نم رامییا ۔۔۴۔۔

ਸਾਤਧਕ ਤਸਧ ਸਗਲ ਮੁਤਨ ਚਾਹਤਹ ਤਬਰਲੇ ਕਾਹੂ ਿੀਿੁਲਾ ॥

ہ
ب
سادِکھ سِدھ لگس مُں اچ ھے پِرےل اک ُہؤ دپ ھال ۔۔

ਸਗਲ ਭਵਣ ਿੇਰੋ ਨਾਮੁ ਬਾਲਹਾ ਤਿਉ ਨਾਮੇ ਮਤਨ ਬੀਿੁਲਾ ॥੫॥੩॥

ب
ب
لگس َھؤن ریتو نام نااہل پپؤ ناےم نم نی ھال ۔۔۵۔۔۳۔۔
ਪਤਹਲ ਪੁਰੀਏ ਪੁੰਿਰਕ ਵਨਾ ॥

لہپ ُپر پپے ُپیدرک ونا ۔۔
ਿਾ ਚੇ ਹੰਸਾ ਸਗਲੇ ਜਨਾਂ ॥

نا ےچ اسنہ ےلگس انجن ۔۔
ਤਿਸਨਾ ਿੇ ਜਾਨਊ ਹਤਰ ਹਤਰ ਨਾਚੰਿੀ ਨਾਚਨਾ ॥੧॥

کِرانس ےت اجئؤ ہر ہر نایتنچ ناانچ ۔۔۱۔۔
ਪਤਹਲ ਪੁਰਸਾਤਬਰਾ ॥

لہپ ُپراصپِرا ۔۔

ਅਥੋਨ ਪੁਰਸਾਿਮਰਾ ॥

َب
ا ھؤن ُپرسادرما ۔۔

ਅਸਗਾ ਅਸ ਉਸਗਾ ॥

ااگس اس اُاگس ۔۔
ਹਤਰ ਕਾ ਬਾਗਰਾ ਨਾਚੈ ਤਪੰਧੀ ਮਤਹ ਸਾਗਰਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ہر اک نارگا نا َچے پِیدیھ ہہم سارگا ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਨਾਚੰਿੀ ਗੋਪੀ ਜੰਨਾ ॥

نایتنچ وگیپ جیّا ۔۔
ਨਈਆ ਿੇ ਬੈਰੇ ਕੰਨਾ ॥

نییا ےت ریبے ّکیا ۔۔

ਿਰਕੁ ਨ ਚਾ ॥

رتک ہن اچ ۔۔
ਭਰਮੀਆ ਚਾ ॥

رھبمِیا اچ ۔۔
ਕੇਸਵਾ ਬਚਉਨੀ ਅਈਏ ਮਈਏ ਏਕ ਆਨ ਜੀਉ ॥੨॥

وسیکا بچؤین اےیئ مییپے انک ا ن جپؤ ۔۔۲۔۔
ਤਪੰਧੀ ਉਭਕਲੇ ਸੰਸਾਰਾ ॥

ب
پِیدیھ ا ُ ھکلے اسنسرا ۔۔

ਭਰਤਮ ਭਰਤਮ ਆਏ ਿੁਮ ਚੇ ਿੁਆਰਾ ॥

ُب
رھبم رھبم ا ےئ م ےچ ُدوارا ۔۔
ਿੂ ਕੁਨੁ ਰੇ ॥

ئُؤ ُکں رے ۔۔
ਮੈ ਜੀ ॥

م َے یج ۔۔
ਨਾਮਾ ॥

ناہم ۔۔
ਹੋ ਜੀ ॥

وہ یج ۔۔
ਆਲਾ ਿੇ ਤਨਵਾਰਣਾ ਜਮ ਕਾਰਣਾ ॥੩॥੪॥

اٰیلع ےت ئِؤارنا مج اکرنا ۔۔۳۔۔۴۔۔

ਪਤਿਿ ਪਾਵਨ ਮਾਧਉ ਤਬਰਿੁ ਿੇਰਾ ॥

پپِت ناون امدھؤ پِرد ریتا ۔۔

ਧੰਤਨ ਿੇ ਵੈ ਮੁਤਨ ਜਨ ਤਜਨ ਤਧਆਇਓ ਹਤਰ ਪਰਭੁ ਮੇਰਾ ॥੧॥

دنھّ ےت َوے مُں نج ِجں دایھویئ ہر رپَھب ریما ۔۔۱۔۔
ਮੇਰੈ ਮਾਥੈ ਲਾਗੀ ਲੇ ਧੂਤਰ ਗੋਤਬੰਿ ਚਰਨਨ ਕੀ ॥

َب
ریمَے ام ھے

الیگ ےل دھُؤر وگپِید رچنن یک ۔۔

ਸੁਤਰ ਨਰ ਮੁਤਨ ਜਨ ਤਿਨਹੂ ਿੇ ਿੂਤਰ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ُسر رن مُں نج پ ِب ُہؤ ےت ُدور ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਿੀਨ ਕਾ ਿਇਆਲੁ ਮਾਧੌ ਗਰਬ ਪਰਹਾਰੀ ॥

دنی اک دنال امد ٔھؤ رگت رپاہری ۔۔
ਚਰਨ ਸਰਨ ਨਾਮਾ ਬਤਲ ਤਿਹਾਰੀ ॥੨॥੫॥

رچن رسن ناام نل بِہاری ۔۔۲۔۔۵۔۔
ਧਨਾਸਰੀ ਭਗਿ ਰਤਵਿਾਸ ਜੀ ਕੀ

دانھرسی تگھب رونداس یج یک
ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪਰਸਾਤਿ ॥

اِک اواکنر سیگؤر رپساد ۔۔
ਹਮ ਸਤਰ ਿੀਨੁ ਿਇਆਲੁ ਨ ਿੁਮ ਸਤਰ ਅਬ ਪਿੀਆਰੁ ਤਕਆ ਕੀਜੈ ॥

ُب
مہ رس دنی دنال ہن م رس ات ن ِییار ایک کبج َے ۔۔

ਬਚਨੀ ਿੋਰ ਮੋਰ ਮਨੁ ਮਾਨੈ ਜਨ ਕਉ ਪੂਰਨੁ ਿੀਜੈ ॥੧॥

ینچب وتر ومر نم امےن نج کؤ ئُؤرن د بج َے ۔۔۱۔۔

ਹਉ ਬਤਲ ਬਤਲ ਜਾਉ ਰਮਈਆ ਕਾਰਨੇ ॥

ہؤ نل نل اجو رمییا اکرےن ۔۔

ਕਾਰਨ ਕਵਨ ਅਬੋਲ ॥ ਰਹਾਉ ॥

اکرن وکَن اوبل ۔۔راہو۔۔
ਬਹੁਿ ਜਨਮ ਤਬਛੁਰੇ ਥੇ ਮਾਧਉ ਇਹੁ ਜਨਮੁ ਿੁਮਹਾਰੇ ਲੇਖੇ ॥

ُب
بِج
م
ہ
ھ
ھ
تہب منج رے ےھت امد ؤ اوہی منج ھارے ےھکیل ۔۔
ਕਤਹ ਰਤਵਿਾਸ ਆਸ ਲਤਗ ਜੀਵਉ ਤਚਰ ਭਇਓ ਿਰਸਨੁ ਿੇਖੇ ॥੨॥੧॥

ب
ہہک رونداس ا س گل ویجو جِر َھپؤ درنس دےھکی ۔۔۲۔۔۱۔۔

ਤਚਿ ਤਸਮਰਨੁ ਕਰਉ ਨੈਨ ਅਤਵਲੋਕਨੋ ਸਰਵਨ ਬਾਨੀ ਸੁਜਸੁ ਪੂਤਰ ਰਾਖਉ ॥

س
ک
ِجت ِسمرن رکو نَیں اوِولونک رسَون ناین ُچس ئُؤر را ھؤ ۔۔

ਮਨੁ ਸੁ ਮਧੁਕਰੁ ਕਰਉ ਚਰਨ ਤਹਰਿੇ ਧਰਉ ਰਸਨ ਅੰਤਮਰਿ ਰਾਮ ਨਾਮ ਭਾਖਉ ॥੧॥

ک
نم وس دمھکر رکو رچن ہِردے درھو رنس ارمِت رام نام اھب ھؤ ۔۔۱۔۔
ਮੇਰੀ ਪਰੀਤਿ ਗੋਤਬੰਿ ਤਸਉ ਤਜਤਨ ਘਟੈ ॥

گ
ریمی رپپپ وگپِید سِیؤ ِجں ھ َپے ۔۔
ਮੈ ਿਉ ਮੋਤਲ ਮਹਗੀ ਲਈ ਜੀਅ ਸਟੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

م
م َے ئؤ ومل ہگی یئل یج ےٹسَ ۔۔۱۔۔راہو۔۔

ਸਾਧਸੰਗਤਿ ਤਬਨਾ ਭਾਉ ਨਹੀ ਊਪਜੈ ਭਾਵ ਤਬਨੁ ਭਗਤਿ ਨਹੀ ਹੋਇ ਿੇਰੀ ॥

ب
ھ
اھبو پِں تگھب یہن وہۓ ریتی ۔۔
ساد سیگت پِیا اھبو یہن اُو ج َے َ

ਕਹੈ ਰਤਵਿਾਸੁ ਇਕ ਬੇਨਿੀ ਹਤਰ ਤਸਉ ਪੈਜ ਰਾਖਹੁ ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਮੇਰੀ ॥੨॥੨॥

پب ک
ےہکَ رونداس اِک یتنیب ہر سِیؤ َ ج را ھہؤ رااج رام ریمی ۔۔۲۔۔۲۔۔

ਨਾਮੁ ਿੇਰੋ ਆਰਿੀ ਮਜਨੁ ਮੁਰਾਰੇ ॥

م
چ
م
نام ریتو ا ریت ں ُرارے ۔۔

ਹਤਰ ਕੇ ਨਾਮ ਤਬਨੁ ਝੂਿੇ ਸਗਲ ਪਾਸਾਰੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

چ
ہر ےک نام پِں ُھؤےھٹ لگس ناسارے ۔۔۱۔۔راہو۔۔

ਨਾਮੁ ਿੇਰੋ ਆਸਨੋ ਨਾਮੁ ਿੇਰੋ ਉਰਸਾ ਨਾਮੁ ਿੇਰਾ ਕੇਸਰੋ ਲੇ ਤਛਟਕਾਰੇ ॥

نام ریتو ا ونس نام ریتو اُرہص نام ریتا رسیکو ےل چھِکارے ۔۔

ਨਾਮੁ ਿੇਰਾ ਅੰਭੁਲਾ ਨਾਮੁ ਿੇਰੋ ਚੰਿਨੋ ਘਤਸ ਜਪੇ ਨਾਮੁ ਲੇ ਿੁਝਤਹ ਕਉ ਚਾਰੇ ॥੧॥

ُب
مب
نام ریتا ا ھال نام ریتو دنچون سھگ ےپج نام ےل جھہ کؤ اچرے ۔۔۱۔۔
ਨਾਮੁ ਿੇਰਾ ਿੀਵਾ ਨਾਮੁ ਿੇਰੋ ਬਾਿੀ ਨਾਮੁ ਿੇਰੋ ਿੇਲੁ ਲੇ ਮਾਤਹ ਪਸਾਰੇ ॥

نام ریتا دِویا نام ریتو نایت نام ریتو پ َیل ےل امہِ ئسارے ۔۔

ਨਾਮ ਿੇਰੇ ਕੀ ਜੋਤਿ ਲਗਾਈ ਭਇਓ ਉਤਜਆਰੋ ਭਵਨ ਸਗਲਾਰੇ ॥੨॥

ب
ب
نام ریتے یک وجت اگلیئ ھ ٔپؤ اُایجرو َھؤن سگالرے ۔۔۲۔۔

ਨਾਮੁ ਿੇਰੋ ਿਾਗਾ ਨਾਮੁ ਿੂਲ ਮਾਲਾ ਭਾਰ ਅਿਾਰਹ ਸਗਲ ਜੂਿਾਰੇ ॥

ب
نام ریتو نااگ نام ُھؤل امال اھبر ااھٹرہ لگس ُجؤاھٹرے ۔۔

ਿੇਰੋ ਕੀਆ ਿੁਝਤਹ ਤਕਆ ਅਰਪਉ ਨਾਮੁ ਿੇਰਾ ਿੁਹੀ ਚਵਰ ਢੋਲਾਰੇ ॥੩॥

ُب
ُ
ب
ج
ہ
ئ
ریتو ک ِیا ھہ ایک ار ؤ نام ریتا ی وچَر دوھالرے ۔۔۳۔۔

ਿਸ ਅਿਾ ਅਿਸਿੇ ਚਾਰੇ ਖਾਣੀ ਇਹੈ ਵਰਿਤਣ ਹੈ ਸਗਲ ਸੰਸਾਰੇ ॥

بھ
سب
ھ
ےہ لگس اسنسرے ۔۔
دس ااھٹ ا ے اچرے اھکین اِےہ ورنت َ
ਕਹੈ ਰਤਵਿਾਸੁ ਨਾਮੁ ਿੇਰੋ ਆਰਿੀ ਸਤਿ ਨਾਮੁ ਹੈ ਹਤਰ ਭੋਗ ਿੁਹਾਰੇ ॥੪॥੩॥

ےہ ہر وھبگ ُبہارے ۔۔۴۔۔۳۔۔
ےہکَ رونداس نام ریتو ا ریت ست نام َ

ਧਨਾਸਰੀ ਬਾਣੀ ਭਗਿਾਂ ਕੀ ਤਿਰਲੋਚਨ

ب
دانھرسی ناین ھگیان یک رتِولنچ
ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪਰਸਾਤਿ ॥

اِک اواکنر سیگؤر رپساد ۔۔
ਨਾਰਾਇਣ ਤਨੰਿਤਸ ਕਾਇ ਭੂਲੀ ਗਵਾਰੀ ॥

ب
نارانئ پ ِیدس اکۓ ُھؤیل وگاری ۔۔

ਿੁਤਿਿੁ ਸੁਤਿਿੁ ਥਾਰੋ ਕਰਮੁ ਰੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ُدرکِت ُسکِرت اھترو رکم ری ۔۔۱۔۔راہو۔۔

ਸੰਕਰਾ ਮਸਿਤਕ ਬਸਿਾ ਸੁਰਸਰੀ ਇਸਨਾਨ ਰੇ ॥

رکنسا کتسم ئسیا ُسررسی اانسن رے ۔۔
ਕੁਲ ਜਨ ਮਧੇ ਤਮਤਲਯੋੋ ਸਾਰਗ ਪਾਨ ਰੇ ॥

ُکل نج دمےھ مل ِپؤ سارگ نان رے ۔۔
ਕਰਮ ਕਤਰ ਕਲੰਕੁ ਮਿੀਟਤਸ ਰੀ ॥੧॥

کلَی مبھ
ی
ی
س ری ۔۔۱۔۔
رکم رک ک

ਤਬਸਵ ਕਾ ਿੀਪਕੁ ਸਵਾਮੀ ਿਾ ਚੇ ਰੇ ਸੁਆਰਥੀ ਪੰਖੀ ਰਾਇ ਗਰੁੜ ਿਾ ਚੇ ਬਾਧਵਾ ॥

ِئس َؤ اک دپیک وسایم نا ےچ رے سُؤا ریھت یھکنپ راےئ رگُر نا ےچ نادوھا ۔۔
ਕਰਮ ਕਤਰ ਅਰੁਣ ਤਪੰਗੁਲਾ ਰੀ ॥੨॥

رکم رک ارن پِپگال ری ۔۔۲۔۔
ਅਤਨਕ ਪਾਤਿਕ ਹਰਿਾ ਤਿਰਭਵਣ ਨਾਥੁ ਰੀ ਿੀਰਤਥ ਿੀਰਤਥ ਭਰਮਿਾ ਲਹੈ ਨ ਪਾਰੁ ਰੀ ॥

ب
ان ِک نان ِک ہرنا رتِ َھؤن ناھت ری ریتھت ریتھت رھباتم ل َہے ہن نار ری ۔۔

ਕਰਮ ਕਤਰ ਕਪਾਲੁ ਮਿੀਟਤਸ ਰੀ ॥੩॥

مبھ
ی
ی
س ری ۔۔۳۔۔
رکم رک اپکل

ਅੰਤਮਰਿ ਸਸੀਅ ਧੇਨ ਲਤਛਮੀ ਕਲਪਿਰ ਤਸਖਤਰ ਸੁਨਾਗਰ ਨਿੀ ਚੇ ਨਾਥੰ ॥

ب
ک
ارمت سسی د َ
ھیں یمھچل کلیتر ِس ھر ُسیارگ دنی ےچ نا ھں ۔۔
ਕਰਮ ਕਤਰ ਖਾਰੁ ਮਿੀਟਤਸ ਰੀ ॥੪॥

مبھ
ی
ی
س ری ۔۔۴۔۔
رکم رک اھکر

ਿਾਧੀਲੇ ਲੰਕਾ ਗੜੁ ਉਪਾੜੀਲੇ ਰਾਵਣ ਬਣੁ ਸਤਲ ਤਬਸਤਲ ਆਤਣ ਿੋਖੀਲੇ ਹਰੀ ॥

ک
دادھِیلے لپکا گر اُنارِےلی راون نب لس ِئسل ا ن وت ھِیلے ہری ۔۔
ਕਰਮ ਕਤਰ ਕਛਉਟੀ ਮਿੀਟਤਸ ਰੀ ॥੫॥

کجھ مبھ
ی
ی
س ری ۔۔۵۔۔
رکم رک ؤیٹ

ਪੂਰਬਲੋ ਤਿਿ ਕਰਮੁ ਨ ਤਮਟੈ ਰੀ ਘਰ ਗੇਹਤਣ ਿਾ ਚੇ ਮੋਤਹ ਜਾਪੀਅਲੇ ਰਾਮ ਚੇ ਨਾਮੰ ॥

ئُؤرولب کِرت رکم ہن ِم َپے ری رھگ َگبہں نا ےچ ومہِ اجنییلے رام ےچ نامں ۔۔
ਬਿਤਿ ਤਿਰਲੋਚਨ ਰਾਮ ਜੀ ॥੬॥੧॥

دبت رتِولنچ رام یج ۔۔۶۔۔۱۔۔
ਸਰੀ ਸੈਣੁ ॥

رسی َسیں ۔۔
ਧੂਪ ਿੀਪ ਤਘਰਿ ਸਾਤਜ ਆਰਿੀ ॥

دھُؤت دپپ رھگِت ساچ ا ریت ۔۔
ਵਾਰਨੇ ਜਾਉ ਕਮਲਾ ਪਿੀ ॥੧॥

وارےن اجو کمال یتپ ۔۔۱۔۔

ਮੰਗਲਾ ਹਤਰ ਮੰਗਲਾ ॥

مپگال ہر مپگال ۔۔
ਤਨਿ ਮੰਗਲੁ ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਰਾਇ ਕੋ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

پِپ لگنم رااج رام راےئ وک ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਊਿਮੁ ਿੀਅਰਾ ਤਨਰਮਲ ਬਾਿੀ ॥

اُومت ِدنترا پِرلم نایت ۔۔

ਿੁਹੀ ਤਨਰੰਜਨੁ ਕਮਲਾ ਪਾਿੀ ॥੨॥

ُب
ہیں پِرنجن کمال نایت ۔۔۲۔۔

ਰਾਮਾ ਭਗਤਿ ਰਾਮਾਨੰਿੁ ਜਾਨੈ ॥

راام تگھب راامدنن اج ئَے ۔۔

ਪੂਰਨ ਪਰਮਾਨੰਿੁ ਬਖਾਨੈ ॥੩॥

ئُؤرن رپامدنن اھکب ئَے ۔۔۳۔۔

ਮਿਨ ਮੂਰਤਿ ਭੈ ਿਾਤਰ ਗੋਤਬੰਿੇ ॥

ب
دمن مُؤرت َھے نار وگپی ِدے ۔۔
ਸੈਨੁ ਭਣੈ ਭਜੁ ਪਰਮਾਨੰਿੇ ॥੪॥੨॥

ب
َسیں ھ َپے جھب رپامدننے ۔۔۴۔۔۲۔۔
ਪੀਪਾ ॥

اپیپ ۔۔
ਕਾਯਉ ਿੇਵਾ ਕਾਇਅਉ ਿੇਵਲ ਕਾਇਅਉ ਜੰਗਮ ਜਾਿੀ ॥

اکئؤ دئَؤا اکپپؤ دئَؤل اکپپؤ مگنج اجیت ۔۔

ਕਾਇਅਉ ਧੂਪ ਿੀਪ ਨਈਬੇਿਾ ਕਾਇਅਉ ਪੂਜਉ ਪਾਿੀ ॥੧॥

اکپپؤ دھُؤت دپپ نییییدا اکپپؤ ئُؤجؤ نایت ۔۔۱۔۔
ਕਾਇਆ ਬਹੁ ਖੰਿ ਖੋਜਿੇ ਨਵ ਤਨਤਧ ਪਾਈ ॥

اکنا وہب ڈنھک وھکےتج ونَ ن ِدھ نایئ ۔۔
ਨਾ ਕਛੁ ਆਇਬੋ ਨਾ ਕਛੁ ਜਾਇਬੋ ਰਾਮ ਕੀ ਿੁਹਾਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ہن ھچک ا وبئ ہن ھچک اجوبئ رام یک ُداہیئ ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਜੋ ਬਰਹਮੰਿੇ ਸੋਈ ਤਪੰਿੇ ਜੋ ਖੋਜੈ ਸੋ ਪਾਵੈ ॥

وج پرہمیدے وسیئ پِیدے وج وھک َچے وس نا َوے ۔۔
ਪੀਪਾ ਪਰਣਵੈ ਪਰਮ ਿਿੁ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੁ ਹੋਇ ਲਖਾਵੈ ॥੨॥੩॥

اھکلوے ۔۔۲۔۔۳۔۔
اپیپ رپَونَے رپم پپ َ
ےہ سیگؤر وہۓ َ
ਧੰਨਾ ॥

دانھ ۔۔
ਗੋਪਾਲ ਿੇਰਾ ਆਰਿਾ ॥

وگنال ریتا ا رنا ۔۔
ਜੋ ਜਨ ਿੁਮਰੀ ਭਗਤਿ ਕਰੰਿੇ ਤਿਨ ਕੇ ਕਾਜ ਸਵਾਰਿਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

وج نج ُبمری تگھب رکَےتن پِں ےک اکچ وسارنا ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਿਾਤਲ ਸੀਧਾ ਮਾਗਉ ਘੀਉ ॥

گ
دال دیساھ امگؤ ھپؤ ۔۔

ਹਮਰਾ ਖੁਸੀ ਕਰੈ ਤਨਿ ਜੀਉ ॥

ُک
ھ
س
ج
پ
پ
رمہا ی رکَے ِپ ؤ ۔۔

ਪਨਹੀਆ ਛਾਿਨੁ ਨੀਕਾ ॥

پبھِیا اھچدن پِپکا ۔۔

ਅਨਾਜੁ ਮਗਉ ਸਿ ਸੀ ਕਾ ॥੧॥

اناچ مگؤ ست یس اک ۔۔۱۔۔
ਗਊ ਭੈਸ ਮਗਉ ਲਾਵੇਰੀ ॥

ب
ھ
ی
َ
پ
م
گ
وگٔ س ؤ الو َری ۔۔

ਇਕ ਿਾਜਤਨ ਿੁਰੀ ਚੰਗੇਰੀ ॥

اِک نانج ُپری ریگنچی ۔۔
ਘਰ ਕੀ ਗੀਹਤਨ ਚੰਗੀ ॥

ِ
رھگ یک گبہں یگنچ ۔۔

ਜਨੁ ਧੰਨਾ ਲੇਵੈ ਮੰਗੀ ॥੨॥੪॥

نج دانھ ویلَے یگنم ۔۔۲۔۔۴۔۔
ੇਜੈਿਸਰੀ ਮਹਲਾ ੪ ਘਰੁ ੧ ਚਉਪਿ

چییسری ہلحم  ۴رھگ  ۱جؤندے
ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪਰਸਾਤਿ ॥

اِک اواکنر سیگؤر رپساد ۔۔
ਮੇਰੈ ਹੀਅਰੈ ਰਿਨੁ ਨਾਮੁ ਹਤਰ ਬਤਸਆ ਗੁਤਰ ਹਾਥੁ ਧਤਰਓ ਮੇਰੈ ਮਾਥਾ ॥

ریمَے ہیت َرے رنت نام ہر ئسیا ُگر اہھت درھوی ریمَے اماھت ۔۔

ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੇ ਤਕਲਤਬਖ ਿੁਖ ਉਿਰੇ ਗੁਤਰ ਨਾਮੁ ਿੀਓ ਤਰਨੁ ਲਾਥਾ ॥੧॥

منج منج ےک کِل ِیکھ ُدھک اُرتے ُگر نام ِدئؤ رِن الاھت ۔۔۱۔۔

ਮੇਰੇ ਮਨ ਭਜੁ ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਸਤਭ ਅਰਥਾ ॥

ریمے نم جھب رام نام سیھ اراھت ۔۔
ਗੁਤਰ ਪੂਰੈ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਤਿਰੜਾਇਆ ਤਬਨੁ ਨਾਵੈ ਜੀਵਨੁ ਤਬਰਥਾ ॥ ਰਹਾਉ ॥

ُگر ئُؤ َرے ہر نام درِرانا پِں نا َوے ِج َپؤن پِراھت ۔۔راہو۔۔

ਤਬਨੁ ਗੁਰ ਮੂੜ ਭਏ ਹੈ ਮਨਮੁਖ ਿੇ ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਤਨਿ ਿਾਥਾ ॥

مب
ےہ مُکھ ےت ومہ امنا پِپ اھپاھت ۔۔
پِں ُگر مُؤر ےئھب َ

ਤਿਨ ਸਾਧੂ ਚਰਣ ਨ ਸੇਵੇ ਕਬਹੂ ਤਿਨ ਸਭੁ ਜਨਮੁ ਅਕਾਥਾ ॥੨॥

پِں سا ُدوھ رچن ہن ویسے کب ُہؤ پِں سیھ منج ااکاھت ۔۔۲۔۔

ਤਜਨ ਸਾਧੂ ਚਰਣ ਸਾਧ ਪਗ ਸੇਵੇ ਤਿਨ ਸਿਤਲਓ ਜਨਮੁ ਸਨਾਥਾ ॥

سب
ِجں سا ُدوھ رچن سادھ نگ ویسے پِں ھلِپؤ منج انساھت ۔۔

ਮੋ ਕਉ ਕੀਜੈ ਿਾਸੁ ਿਾਸ ਿਾਸਨ ਕੋ ਹਤਰ ਿਇਆ ਧਾਤਰ ਜਗੰਨਾਥਾ ॥੩॥

وم کؤ کبج َے داس داس دانس وک ہر دایئ داھر چگیّااھت ۔۔۳۔۔

ਹਮ ਅੰਧੁਲੇ ਤਗਆਨਹੀਨ ਅਤਗਆਨੀ ਤਕਉ ਚਾਲਹ ਮਾਰਤਗ ਪੰਥਾ ॥

ب
مہ ادنےلھ گ ِیا ہیں اگ ِیاین کپؤ اچہہل امرگ نیبھا ۔۔

ਹਮ ਅੰਧੁਲੇ ਕਉ ਗੁਰ ਅੰਚਲੁ ਿੀਜੈ ਜਨ ਨਾਨਕ ਚਲਹ ਤਮਲੰਥਾ ॥੪॥੧॥

مہ ادنےلھ کؤ ُگر الچن د بج َے نج نانک چلہہ مِلیبھا ۔۔۴۔۔۱۔۔
ਜੈਿਸਰੀ ਮਹਲਾ ੪ ॥

چییسری ہلحم ۴۔۔

ਹੀਰਾ ਲਾਲੁ ਅਮੋਲਕੁ ਹੈ ਭਾਰੀ ਤਬਨੁ ਗਾਹਕ ਮੀਕਾ ਕਾਖਾ ॥

ےہ اھبری پِں اگکہ ِمپکا اکاھک ۔۔
ریہا الل اومکل َ

ਰਿਨ ਗਾਹਕੁ ਗੁਰੁ ਸਾਧੂ ਿੇਤਖਓ ਿਬ ਰਿਨੁ ਤਬਕਾਨੋ ਲਾਖਾ ॥੧॥

نک
رنت اگکہ ُگر سا ُدوھ د ھ ٔپؤ پپ رنت ِئکاون الاھک ۔۔۱۔۔
ਮੇਰੈ ਮਤਨ ਗੁਪਿ ਹੀਰੁ ਹਤਰ ਰਾਖਾ ॥

ریمَے نم ُگپت ریہ ہر رااھک ۔۔
ਿੀਨ ਿਇਆਤਲ ਤਮਲਾਇਓ ਗੁਰੁ ਸਾਧੂ ਗੁਤਰ ਤਮਤਲਐ ਹੀਰੁ ਪਰਾਖਾ ॥ ਰਹਾਉ ॥

دنی دنال مِالویئ ُگر سا ُدوھ ُگر مِلیپے ریہ رپااھک ۔۔راہو۔۔

ਮਨਮੁਖ ਕੋਿੀ ਅਤਗਆਨੁ ਅੰਧੇਰਾ ਤਿਨ ਘਤਰ ਰਿਨੁ ਨ ਲਾਖਾ ॥

مب
مُکھ وکیھٹ اایگن ادنھترا پِں رھگ رنت ہن الاھک ۔۔

ਿੇ ਊਝਤੜ ਭਰਤਮ ਮੁਏ ਗਾਵਾਰੀ ਮਾਇਆ ਭੁਅੰਗ ਤਬਖੁ ਚਾਖਾ ॥੨॥

ب
ےت اُوڑھج رھبم مُؤےئ اگواری امنا ُھییگ نِکھ اچاھک ۔۔۲۔۔

ਹਤਰ ਹਤਰ ਸਾਧ ਮੇਲਹੁ ਜਨ ਨੀਕੇ ਹਤਰ ਸਾਧੂ ਸਰਤਣ ਹਮ ਰਾਖਾ ॥

ہر ہر سادھ میلہؤ نج پ ِیکے ہر سا ُدوھ رسن مہ رااھک ۔۔

ਹਤਰ ਅੰਗੀਕਾਰੁ ਕਰਹੁ ਪਰਭ ਸੁਆਮੀ ਹਮ ਪਰੇ ਭਾਤਗ ਿੁਮ ਪਾਖਾ ॥੩॥

ُب
ہر انگپکار رکوہ رپَھب سُؤا یم مہ رپے اھبگ م نااھک ۔۔۳۔۔

ਤਜਹਵਾ ਤਕਆ ਗੁਣ ਆਤਖ ਵਖਾਣਹ ਿੁਮ ਵਿ ਅਗਮ ਵਿ ਪੁਰਖਾ ॥

ُب
چہؤا ایک ُگں ا ھک واھکہن م ود امگ ود ُپراھک ۔۔

ਜਨ ਨਾਨਕ ਹਤਰ ਤਕਰਪਾ ਧਾਰੀ ਪਾਖਾਣੁ ਿੁਬਿ ਹਤਰ ਰਾਖਾ ॥੪॥੨॥

نج نانک ہر کِرنا داھری نااھکن ُدپپ ہر رااھک ۔۔۴۔۔۲۔۔
ਜੈਿਸਰੀ ਮਃ ੪ ॥

چییسری م۴ :۔۔

ਹਮ ਬਾਤਰਕ ਕਛੂਅ ਨ ਜਾਨਹ ਗਤਿ ਤਮਤਿ ਿੇਰੇ ਮੂਰਖ ਮੁਗਧ ਇਆਨਾ ॥

مہ نارِک ھچکُ ہن اجہن گپ مِت ریتے مُؤرھک مُگدھ انانا ۔۔
ਹਤਰ ਤਕਰਪਾ ਧਾਤਰ ਿੀਜੈ ਮਤਿ ਊਿਮ ਕਤਰ ਲੀਜੈ ਮੁਗਧੁ ਤਸਆਨਾ ॥੧॥

ہر کِرنا داھر د بج َے مت اُومت رک لبج َے مُگدھ ِسیانا ۔۔۱۔۔
ਮੇਰਾ ਮਨੁ ਆਲਸੀਆ ਉਘਲਾਨਾ ॥

گ
ریما نم ا لسیا ا ُ ھالنا ۔۔

ਹਤਰ ਹਤਰ ਆਤਨ ਤਮਲਾਇਓ ਗੁਰੁ ਸਾਧੂ ਤਮਤਲ ਸਾਧੂ ਕਪਟ ਖੁਲਾਨਾ ॥ ਰਹਾਉ ॥

ک
ہر ہر ا ن مِالویئ ُگر سا ُدوھ مِل سا ُدوھ ٹپک ھُالنا ۔۔راہو۔۔

ਗੁਰ ਤਖਨੁ ਤਖਨੁ ਪਰੀਤਿ ਲਗਾਵਹੁ ਮੇਰੈ ਹੀਅਰੈ ਮੇਰੇ ਪਰੀਿਮ ਨਾਮੁ ਪਰਾਨਾ ॥

ُگ کھ ِ ک
ھ
ہ
ِ
ی
ت
پ
ر ں ں رپ پ اگلووہ ریمَے َرے ریمے رپمتی نام رپانا ۔۔
ਤਬਨੁ ਨਾਵੈ ਮਤਰ ਜਾਈਐ ਮੇਰੇ ਿਾਕੁਰ ਤਜਉ ਅਮਲੀ ਅਮਤਲ ਲੁਭਾਨਾ ॥੨॥

پِں نا َوے رم اج پپَے ریمے اھٹ ُکر ویج یلمع لمع لُبھانا ۔۔۲۔۔
ਤਜਨ ਮਤਨ ਪਰੀਤਿ ਲਗੀ ਹਤਰ ਕੇਰੀ ਤਿਨ ਧੁਤਰ ਭਾਗ ਪੁਰਾਨਾ ॥

ِجں نم رپپپ یگل ہر کتَری پِں د ُھر اھبگ ُپرانا ۔۔

ਤਿਨ ਹਮ ਚਰਣ ਸਰੇਵਹ ਤਖਨੁ ਤਖਨੁ ਤਜਨ ਹਤਰ ਮੀਿ ਲਗਾਨਾ ॥੩॥

کھ ِ ک
ج
ھ
ِ
ہ
ِ
پِں مہ رچن رسویہ ں ں ں ر ھٹیم اگلنا ۔۔۳۔۔

ਹਤਰ ਹਤਰ ਤਿਪਾ ਧਾਰੀ ਮੇਰੈ ਿਾਕੁਤਰ ਜਨੁ ਤਬਛੁਤਰਆ ਤਚਰੀ ਤਮਲਾਨਾ ॥

بِج
ج
ھ
م
ِ
ہر ہر کِرنا داھری ریمَے اھٹ ُکر نج رنا ِری النا ۔۔

ਧਨੁ ਧਨੁ ਸਤਿਗੁਰੁ ਤਜਤਨ ਨਾਮੁ ਤਿਰੜਾਇਆ ਜਨੁ ਨਾਨਕੁ ਤਿਸੁ ਕੁਰਬਾਨਾ ॥੪॥੩॥

دنھ دنھ سیگؤر ِجں نام درِرانا نج نانک ئِس قُرنانا ۔۔۴۔۔۳۔۔

ਜੈਿਸਰੀ ਮਹਲਾ ੪ ॥

چییسری ہلحم ۴۔۔

ਸਤਿਗੁਰੁ ਸਾਜਨੁ ਪੁਰਖੁ ਵਿ ਪਾਇਆ ਹਤਰ ਰਸਤਕ ਰਸਤਕ ਿਲ ਲਾਤਗਬਾ ॥

سیگؤر سانج ُپرھک ود نانا ہر رکس رکس لھپ الابگ ۔۔

ਮਾਇਆ ਭੁਇਅੰਗ ਗਰਤਸਓ ਹੈ ਪਰਾਣੀ ਗੁਰ ਬਚਨੀ ਤਬਸੁ ਹਤਰ ਕਾਤਢਬਾ ॥੧॥

ب
ےہ رپَاین ُگر ینچب ِئس ہر اکدابھ ۔۔۱۔۔
رگسِیؤ َ
امنا ُھییگ َ
ਮੇਰਾ ਮਨੁ ਰਾਮ ਨਾਮ ਰਤਸ ਲਾਤਗਬਾ ॥

ریما نم رام نام رس الابگ ۔۔
ਹਤਰ ਕੀਏ ਪਤਿਿ ਪਤਵਿਰ ਤਮਤਲ ਸਾਧ ਗੁਰ ਹਤਰ ਨਾਮੈ ਹਤਰ ਰਸੁ ਚਾਤਖਬਾ ॥ ਰਹਾਉ ॥

ہر ےئیک پپِت وپِرت مِل سادھ ُگر ہر نا م َے ہر رس اچابھک ۔۔راہو۔۔

ਧਨੁ ਧਨੁ ਵਿਭਾਗ ਤਮਤਲਓ ਗੁਰੁ ਸਾਧੂ ਤਮਤਲ ਸਾਧੂ ਤਲਵ ਉਨਮਤਨ ਲਾਤਗਬਾ ॥

دنھ دنھ وداھبگ مل ِپؤ ُگر سا ُدوھ مِل سا ُدوھ لِؤ اُنمن الابگ ۔۔

ਤਿਰਸਨਾ ਅਗਤਨ ਬੁਝੀ ਸਾਂਤਿ ਪਾਈ ਹਤਰ ਤਨਰਮਲ ਤਨਰਮਲ ਗੁਨ ਗਾਇਬਾ ॥੨॥

بُج
ُ
گ
ھ
پ
پ
ہ
پ
ِ
ِ
رتِانس انگ ی سا پ نایئ ر رلم رلم ں اگابئ ۔۔۲۔۔

ਤਿਨ ਕੇ ਭਾਗ ਖੀਨ ਧੁਤਰ ਪਾਏ ਤਜਨ ਸਤਿਗੁਰ ਿਰਸੁ ਨ ਪਾਇਬਾ ॥

ک
ج
ھی
س
ھ
ی
گ
ِ
ُ
پِں ےک اھبگ ں د ر ناےئ ں ؤر درس ہن ناابئ ۔۔

ਿੇ ਿੂਜੈ ਭਾਇ ਪਵਤਹ ਗਰਭ ਜੋਨੀ ਸਭੁ ਤਬਰਥਾ ਜਨਮੁ ਤਿਨ ਜਾਇਬਾ ॥੩॥

ےت ُدو َچے اھبےئ وپہِ رگھب وجین سیھ پِراھت منج پِں اجابئ ۔۔۳۔۔

ਹਤਰ ਿੇਹੁ ਤਬਮਲ ਮਤਿ ਗੁਰ ਸਾਧ ਪਗ ਸੇਵਹ ਹਮ ਹਤਰ ਮੀਿ ਲਗਾਇਬਾ ॥

ب
ہر دوہی ِمل مت ُگر سادھ نگ ویسہ مہ ہر ھٹیم اگلابئ ۔۔

ਜਨੁ ਨਾਨਕੁ ਰੇਣ ਸਾਧ ਪਗ ਮਾਗੈ ਹਤਰ ਹੋਇ ਿਇਆਲੁ ਤਿਵਾਇਬਾ ॥੪॥੪॥

نج نانک رنی سادھ نگ ام َگے ہر وہۓ دنال دِواابئ ۔۔۴۔۔۴۔۔
ਜੈਿਸਰੀ ਮਹਲਾ ੪ ॥

چییسری ہلحم ۴۔۔

ਤਜਨ ਹਤਰ ਤਹਰਿੈ ਨਾਮੁ ਨ ਬਤਸਓ ਤਿਨ ਮਾਿ ਕੀਜੈ ਹਤਰ ਬਾਂਝਾ ॥

ِجں ہر ہِر َدے نام ہن ئسیؤ پِں امت کبج َے ہر نااھجن ۔۔

ਤਿਨ ਸੁੰਞੀ ਿੇਹ ਤਿਰਤਹ ਤਬਨੁ ਨਾਵੈ ਓਇ ਖਤਪ ਖਤਪ ਮੁਏ ਕਰਾਂਝਾ ॥੧॥

سب
ب
پِں ُ جی دہہی ھِرہِ پِں نا َوے اوےؑ پھک پھک مُؤےئ رکااھجن ۔۔۱۔۔
ਮੇਰੇ ਮਨ ਜਤਪ ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਹਤਰ ਮਾਝਾ ॥

ریمے نم جت رام نام ہر اماھج ۔۔
ਹਤਰ ਹਤਰ ਤਿਪਾਤਲ ਤਿਪਾ ਪਰਤਭ ਧਾਰੀ ਗੁਤਰ ਤਗਆਨੁ ਿੀਓ ਮਨੁ ਸਮਝਾ ॥ ਰਹਾਉ ॥

ہر ہر رکِنال رکِنا رپَھب داھری ُگر گ ِیان دئؤ نم اھجمس ۔۔راہو۔۔
ਹਤਰ ਕੀਰਤਿ ਕਲਜੁਤਗ ਪਿੁ ਊਿਮੁ ਹਤਰ ਪਾਈਐ ਸਤਿਗੁਰ ਮਾਝਾ ॥

ہر ریکت کلچُگ ند اُومت ہر نا پپَے سیگؤر اماھج ۔۔

ਹਉ ਬਤਲਹਾਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਅਪੁਨੇ ਤਜਤਨ ਗੁਪਿੁ ਨਾਮੁ ਪਰਗਾਝਾ ॥੨॥

ہؤ اہلبری سیگؤر اےنپ ِجں ُگپت نام رپاگاھج ۔۔۲۔۔

ਿਰਸਨੁ ਸਾਧ ਤਮਤਲਓ ਵਿਭਾਗੀ ਸਤਭ ਤਕਲਤਬਖ ਗਏ ਗਵਾਝਾ ॥

درنس سادھ مل ِپؤ وداھبیگ سیھ کِل ِیکھ ےئگ وگااھج ۔۔

ਸਤਿਗੁਰੁ ਸਾਹੁ ਪਾਇਆ ਵਿ ਿਾਣਾ ਹਤਰ ਕੀਏ ਬਹੁ ਗੁਣ ਸਾਝਾ ॥੩॥

سیگؤر ساوہ نانا ود داہن ہر ےئیک وہب ُگں سااھج ۔۔۳۔۔

ਤਜਨ ਕਉ ਤਿਪਾ ਕਰੀ ਜਗਜੀਵਤਨ ਹਤਰ ਉਤਰ ਧਾਤਰਓ ਮਨ ਮਾਝਾ ॥

چگ
ِجں کؤ کِرنا رکی چپؤن ہر اُر داھروی نم اماھج ۔۔

ਧਰਮ ਰਾਇ ਿਤਰ ਕਾਗਿ ਿਾਰੇ ਜਨ ਨਾਨਕ ਲੇਖਾ ਸਮਝਾ ॥੪॥੫॥

درھم راےئ در اکدگ اھپرے نج نانک اھکیل اھجمس ۔۔۴۔۔۵۔۔
ਜੈਿਸਰੀ ਮਹਲਾ ੪ ॥

چییسری ہلحم ۴۔۔

ਸਿਸੰਗਤਿ ਸਾਧ ਪਾਈ ਵਿਭਾਗੀ ਮਨੁ ਚਲਿੌ ਭਇਓ ਅਰੂੜਾ ॥

ب
سیسیگت سادھ نایئ وداھبیگ نم چل ٔپؤ ھ ٔپؤ ا ُرورا ۔۔

ਅਨਹਿ ਧੁਤਨ ਵਾਜਤਹ ਤਨਿ ਵਾਜੇ ਹਤਰ ਅੰਤਮਰਿ ਧਾਰ ਰਤਸ ਲੀੜਾ ॥੧॥

ابہت د ُھں واہہج پِپ واےج ہر ارمِت داھر رس لت ِرا ۔۔۱۔۔
ਮੇਰੇ ਮਨ ਜਤਪ ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਹਤਰ ਰੂੜਾ ॥

ریمے نم جت رام نام ہر ُرورا ۔۔
ਮੇਰੈ ਮਤਨ ਿਤਨ ਪਰੀਤਿ ਲਗਾਈ ਸਤਿਗੁਤਰ ਹਤਰ ਤਮਤਲਓ ਲਾਇ ਝਪੀੜਾ ॥ ਰਹਾਉ ॥

ِئ چ
ھ
ی
ت
ریمَے نم نت رپپپ اگلیئ سیگؤر ہر مل ِپؤ ال ے را ۔۔راہو۔۔
ਸਾਕਿ ਬੰਧ ਭਏ ਹੈ ਮਾਇਆ ਤਬਖੁ ਸੰਚਤਹ ਲਾਇ ਜਕੀੜਾ ॥

ساطق دنبھ ےئھب ےہَ امنا نِکھ سبجہ ِہ ال ِئے چ ِکترا ۔۔

ਹਤਰ ਕੈ ਅਰਤਥ ਖਰਤਚ ਨਹ ਸਾਕਤਹ ਜਮਕਾਲੁ ਸਹਤਹ ਤਸਤਰ ਪੀੜਾ ॥੨॥

ہر ےکَ ارھت رھکچ ہن ساہکِ چمکال سہی ِہ سِر نِترا ۔۔۲۔۔
ਤਜਨ ਹਤਰ ਅਰਤਥ ਸਰੀਰੁ ਲਗਾਇਆ ਗੁਰ ਸਾਧੂ ਬਹੁ ਸਰਧਾ ਲਾਇ ਮੁਤਖ ਧੂੜਾ ॥

ِجں ہر ارھت رسری اگلنا ُگر سا ُدوھ وہب رسداھ ال ِئے مُکھ دھُؤرا ۔۔

ਹਲਤਿ ਪਲਤਿ ਹਤਰ ਸੋਭਾ ਪਾਵਤਹ ਹਤਰ ਰੰਗੁ ਲਗਾ ਮਤਨ ਗੂੜਾ ॥੩॥

ہلت نلت ہر وساھب ناوہِ ہر رنگ اگل نم ُگؤرا ۔۔۳۔۔

ਹਤਰ ਹਤਰ ਮੇਤਲ ਮੇਤਲ ਜਨ ਸਾਧੂ ਹਮ ਸਾਧ ਜਨਾ ਕਾ ਕੀੜਾ ॥

ہر ہر م َیل م َیل نج سا ُدوھ مہ سادھ انج اک ڑیکا ۔۔

ਜਨ ਨਾਨਕ ਪਰੀਤਿ ਲਗੀ ਪਗ ਸਾਧ ਗੁਰ ਤਮਤਲ ਸਾਧੂ ਪਾਖਾਣੁ ਹਤਰਓ ਮਨੁ ਮੂੜਾ ॥੪॥੬॥

نج نانک رپپپ یگل نگ سادھ ُگر مِل سا ُدوھ نااھکن ہ ِرئؤ نم مُؤرا ۔۔۴۔۔۶۔۔
ਜੈਿਸਰੀ ਮਹਲਾ ੪ ਘਰੁ ੨

چییسری ہلحم  ۴رھگ ۲
ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪਰਸਾਤਿ ॥

اِک اواکنر سیگؤر رپساد ۔۔
ਹਤਰ ਹਤਰ ਤਸਮਰਹੁ ਅਗਮ ਅਪਾਰਾ ॥

ہر ہر ِسمروہ امگ انارا ۔۔

ਤਜਸੁ ਤਸਮਰਿ ਿੁਖੁ ਤਮਟੈ ਹਮਾਰਾ ॥

ِجس ِسمرت ُدھک ِمپے امہرا ۔۔

ਹਤਰ ਹਤਰ ਸਤਿਗੁਰੁ ਪੁਰਖੁ ਤਮਲਾਵਹੁ ਗੁਤਰ ਤਮਤਲਐ ਸੁਖੁ ਹੋਈ ਰਾਮ ॥੧॥

ہر ہر سیگؤر ُپرھک مِالووہ ُگر مِلیپے ُسکھ وہیئ رام ۔۔۱۔۔
ਹਤਰ ਗੁਣ ਗਾਵਹੁ ਮੀਿ ਹਮਾਰੇ ॥

ہر ُگں اگووہ تیم امہرے ۔۔

ਹਤਰ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਰਖਹੁ ਉਰ ਧਾਰੇ ॥

ک
ہر ہر نام ر ھہؤ اُر داھرے ۔۔

ਹਤਰ ਹਤਰ ਅੰਤਮਰਿ ਬਚਨ ਸੁਣਾਵਹੁ ਗੁਰ ਤਮਤਲਐ ਪਰਗਟੁ ਹੋਈ ਰਾਮ ॥੨॥

ہر ہر ارمِت نچب ُسیاووہ ُگر مِلیپے رپگپ وہیئ رام ۔۔۲۔۔
ਮਧੁਸੂਿਨ ਹਤਰ ਮਾਧੋ ਪਰਾਨਾ ॥

دمھسُؤدن ہر امدوھ رپَانا ۔۔

ਮੇਰੈ ਮਤਨ ਿਤਨ ਅੰਤਮਰਿ ਮੀਿ ਲਗਾਨਾ ॥

ریمَے نم نت ارمِت ھٹیم اگلنا ۔۔
ਹਤਰ ਹਤਰ ਿਇਆ ਕਰਹੁ ਗੁਰੁ ਮੇਲਹੁ ਪੁਰਖੁ ਤਨਰੰਜਨੁ ਸੋਈ ਰਾਮ ॥੩॥

ہر ہر دایئ رک ُہؤ ُگر میلہؤ ُپرھک پِرنجن وسیئ رام ۔۔۳۔۔
ਹਤਰ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਸਿਾ ਸੁਖਿਾਿਾ ॥

ہر ہر نام دسا ُسکھدانا ۔۔

ਹਤਰ ਕੈ ਰੰਤਗ ਮੇਰਾ ਮਨੁ ਰਾਿਾ ॥

ہر ےکَ رنگ ریما نم رانا ۔۔
ਹਤਰ ਹਤਰ ਮਹਾ ਪੁਰਖੁ ਗੁਰੁ ਮੇਲਹੁ ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਨਾਤਮ ਸੁਖੁ ਹੋਈ ਰਾਮ ॥੪॥੧॥੭॥

ہر ہر اہم ُپرھک ُگر میلہؤ ُگر نانک نام ُسکھ وہیئ رام ۔۔۴۔۔۱۔۔۷۔۔
ਜੈਿਸਰੀ ਮਃ ੪ ॥

چییسری م۴ :۔۔
ਹਤਰ ਹਤਰ ਹਤਰ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਜਪਾਹਾ ॥

ہر ہر ہر ہر نام اپجاہ ۔۔
ਗੁਰਮੁਤਖ ਨਾਮੁ ਸਿਾ ਲੈ ਲਾਹਾ ॥

ُگرمُکھ نام دسا لَے الاہ ۔۔

ਹਤਰ ਹਤਰ ਹਤਰ ਹਤਰ ਭਗਤਿ ਤਿਰੜਾਵਹੁ ਹਤਰ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਓੁਮਾਹਾ ਰਾਮ ॥੧॥

ہر ہر ہر ہر تگھب درِراووہ ہر ہر نام اواماہ رام ۔۔۱۔۔
ਹਤਰ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਿਇਆਲੁ ਤਧਆਹਾ ॥

ہر ہر نام دنال دایھاہ ۔۔
ਹਤਰ ਕੈ ਰੰਤਗ ਸਿਾ ਗੁਣ ਗਾਹਾ ॥

ہر ےکَ رنگ دسا ُگں اگاہ ۔۔

ਹਤਰ ਹਤਰ ਹਤਰ ਜਸੁ ਘੂਮਤਰ ਪਾਵਹੁ ਤਮਤਲ ਸਿਸੰਤਗ ਓੁਮਾਹਾ ਰਾਮ ॥੨॥

گ
ہر ہر ہر سج ُھؤرم ناووہ مِل سیسیگ اواماہ رام ۔۔۲۔۔
ਆਉ ਸਖੀ ਹਤਰ ਮੇਤਲ ਤਮਲਾਹਾ ॥

ا و یھکس ہر لیم مِالاہ ۔۔
ਸੁਤਣ ਹਤਰ ਕਥਾ ਨਾਮੁ ਲੈ ਲਾਹਾ ॥

ُسں ہر اھتک نام لَے الاہ ۔۔

ਹਤਰ ਹਤਰ ਤਿਪਾ ਧਾਤਰ ਗੁਰ ਮੇਲਹੁ ਗੁਤਰ ਤਮਤਲਐ ਹਤਰ ਓੁਮਾਹਾ ਰਾਮ ॥੩॥

ہر ہر کِرنا داھر ُگر میلہؤ ُگر مِلیپے ہر اواماہ رام ۔۔۳۔۔
ਕਤਰ ਕੀਰਤਿ ਜਸੁ ਅਗਮ ਅਥਾਹਾ ॥

رک ریکت سج امگ ااھتاہ ۔۔
ਤਖਨੁ ਤਖਨੁ ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਗਾਵਾਹਾ ॥

کھ ِ ک
ھ
ِ
ں ں رام نام اگوااہ ۔۔

ਮੋ ਕਉ ਧਾਤਰ ਤਿਪਾ ਤਮਲੀਐ ਗੁਰ ਿਾਿੇ ਹਤਰ ਨਾਨਕ ਭਗਤਿ ਓੁਮਾਹਾ ਰਾਮ ॥੪॥੨॥੮॥

وم کؤ داھر رکِنا مِلیپے ُگر داےت ہر نانک تگھب اواماہ رام ۔۔۴۔۔۲۔۔۸۔۔

ਜੈਿਸਰੀ ਮਃ ੪ ॥

چییسری م۴ :۔۔
ਰਤਸ ਰਤਸ ਰਾਮੁ ਰਸਾਲੁ ਸਲਾਹਾ ॥

رس رس رام رسال صالاح ۔۔
ਮਨੁ ਰਾਮ ਨਾਤਮ ਭੀਨਾ ਲੈ ਲਾਹਾ ॥

ب
نم رام نام ِھییا لَے الاہ ۔۔

ਤਖਨੁ ਤਖਨੁ ਭਗਤਿ ਕਰਹ ਤਿਨੁ ਰਾਿੀ ਗੁਰਮਤਿ ਭਗਤਿ ਓੁਮਾਹਾ ਰਾਮ ॥੧॥

ک ک
ھِں ھِں تگھب رکہ دِن رایت ُگرمت تگھب اواماہ رام ۔۔۱۔۔
ਹਤਰ ਹਤਰ ਗੁਣ ਗੋਤਵੰਿ ਜਪਾਹਾ ॥

ہر ہر ُگں وگوِدن اپجاہ ۔۔

ਮਨੁ ਿਨੁ ਜੀਤਿ ਸਬਿੁ ਲੈ ਲਾਹਾ ॥

نم نت جپت دبس لَے الاہ ۔۔

ਗੁਰਮਤਿ ਪੰਚ ਿੂਿ ਵਤਸ ਆਵਤਹ ਮਤਨ ਿਤਨ ਹਤਰ ਓਮਾਹਾ ਰਾਮ ॥੨॥

پب
ُگرمت ج ُدوت وس ا وہِ نم نت ہر اواماہ رام ۔۔۲۔۔
ਨਾਮੁ ਰਿਨੁ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਜਪਾਹਾ ॥

نام رنت ہر نام اپجاہ ۔۔
ਹਤਰ ਗੁਣ ਗਾਇ ਸਿਾ ਲੈ ਲਾਹਾ ॥

ہر ُگں اگۓ دسا لَے الاہ ۔۔

ਿੀਨ ਿਇਆਲ ਤਿਪਾ ਕਤਰ ਮਾਧੋ ਹਤਰ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਓੁਮਾਹਾ ਰਾਮ ॥੩॥

دنی دنال کِرنا رک امدوھ ہر ہر نام اواماہ رام ۔۔۳۔۔

ਜਤਪ ਜਗਿੀਸੁ ਜਪਉ ਮਨ ਮਾਹਾ ॥

جت چگدسی جپؤ نم اماہ ۔۔

ਹਤਰ ਹਤਰ ਜਗੰਨਾਥੁ ਜਤਗ ਲਾਹਾ ॥

ہر ہر چگیّاھت چگ الاہ ۔۔
ਧਨੁ ਧਨੁ ਵਿੇ ਿਾਕੁਰ ਪਰਭ ਮੇਰੇ ਜਤਪ ਨਾਨਕ ਭਗਤਿ ਓਮਾਹਾ ਰਾਮ ॥੪॥੩॥੯॥

دنھ دنھ ودے اھٹ ُکر رپَھب ریمے جت نانک تگھب اواماہ رام ۔۔۴۔۔۳۔۔۹۔۔
ਜੈਿਸਰੀ ਮਹਲਾ ੪ ॥

چییسری ہلحم ۴۔۔

ਆਪੇ ਜੋਗੀ ਜੁਗਤਿ ਜੁਗਾਹਾ ॥

ا ےپ وجیگ ُچگت ُجگااہ ۔۔
ਆਪੇ ਤਨਰਭਉ ਿਾੜੀ ਲਾਹਾ ॥

ب
ا ےپ پِر ھؤ ناری الاہ ۔۔

ਆਪੇ ਹੀ ਆਤਪ ਆਤਪ ਵਰਿੈ ਆਪੇ ਨਾਤਮ ਓੁਮਾਹਾ ਰਾਮ ॥੧॥

ا ےپ یہ ا ت ا ت ور ئَے ا ےپ نام اواماہ رام ۔۔۱۔۔
ਆਪੇ ਿੀਪ ਲੋਅ ਿੀਪਾਹਾ ॥

ا ےپ دپپ ولء داپیاہ ۔۔
ਆਪੇ ਸਤਿਗੁਰੁ ਸਮੁੰਿੁ ਮਥਾਹਾ ॥

ا ےپ سیگؤر سمُید اھتماہ ۔۔

ਆਪੇ ਮਤਥ ਮਤਥ ਿਿੁ ਕਢਾਏ ਜਤਪ ਨਾਮੁ ਰਿਨੁ ਓੁਮਾਹਾ ਰਾਮ ॥੨॥

ا ےپ ھتم ھتم پپ ڈکاھےئ جت نام رنت اواماہ رام ۔۔۲۔۔

ਸਖੀ ਤਮਲਹੁ ਤਮਤਲ ਗੁਣ ਗਾਵਾਹਾ ॥

یھکس ملِہؤ مِل ُگں اگوااہ ۔۔

ਗੁਰਮੁਤਖ ਨਾਮੁ ਜਪਹੁ ਹਤਰ ਲਾਹਾ ॥

ُگرمُکھ نام جبہؤ ہر الاہ ۔۔

ਹਤਰ ਹਤਰ ਭਗਤਿ ਤਿਰੜੀ ਮਤਨ ਭਾਈ ਹਤਰ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਓੁਮਾਹਾ ਰਾਮ ॥੩॥

ہر ہر تگھب درِری نم اھبیئ ہر ہر نام اواماہ رام ۔۔۳۔۔
ਆਪੇ ਵਿ ਿਾਣਾ ਵਿ ਸਾਹਾ ॥

ا ےپ ود داہن ود اصاح ۔۔
ਗੁਰਮੁਤਖ ਪੂੰਜੀ ਨਾਮੁ ਤਵਸਾਹਾ ॥

ُگرمُکھ ئُؤیجن نام وِسااہ ۔۔

ਹਤਰ ਹਤਰ ਿਾਤਿ ਕਰਹੁ ਪਰਭ ਭਾਵੈ ਗੁਣ ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਓੁਮਾਹਾ ਰਾਮ ॥੪॥੪॥੧੦॥

ہر ہر دات رکوہ رپَھب اھبوے ُگں نانک نام اواماہ رام ۔۔۴۔۔۴۔۔۱۱۔۔
ਜੈਿਸਰੀ ਮਹਲਾ ੪ ॥

چییسری ہلحم ۴۔۔

ਤਮਤਲ ਸਿਸੰਗਤਿ ਸੰਤਗ ਗੁਰਾਹਾ ॥

مِل سیسیگت گنس ُگرااہ ۔۔

ਪੂੰਜੀ ਨਾਮੁ ਗੁਰਮੁਤਖ ਵੇਸਾਹਾ ॥

ئُؤیجن نام ُگرمُکھ واسیاہ ۔۔

ਹਤਰ ਹਤਰ ਤਿਪਾ ਧਾਤਰ ਮਧੁਸੂਿਨ ਤਮਤਲ ਸਿਸੰਤਗ ਓੁਮਾਹਾ ਰਾਮ ॥੧॥

ہر ہر کِرنا داھر دمھسُؤدن مِل سیسیگ اواماہ رام ۔۔۱۔۔

ਹਤਰ ਗੁਣ ਬਾਣੀ ਸਰਵਤਣ ਸੁਣਾਹਾ ॥

ہر ُگں ناین رسَون ُسیااہ ۔۔

ਕਤਰ ਤਕਰਪਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤਮਲਾਹਾ ॥

رک کِرنا سیگؤرو مِالاہ ۔۔

ਗੁਣ ਗਾਵਹ ਗੁਣ ਬੋਲਹ ਬਾਣੀ ਹਤਰ ਗੁਣ ਜਤਪ ਓੁਮਾਹਾ ਰਾਮ ॥੨॥

ُگں اگوہ ُگں وبہل ناین ہر ُگں جت اواماہ رام ۔۔۲۔۔
ਸਤਭ ਿੀਰਥ ਵਰਿ ਜਗ ਪੁੰਨ ਿੋੁਲਾਹਾ ॥

سیھ ریتھت ورت چگ ُپ ّں نالاہ ۔۔
ਹਤਰ ਹਤਰ ਨਾਮ ਨ ਪੁਜਤਹ ਪੁਜਾਹਾ ॥

ہر ہر نام ہن ُبچ ِہ ُبچااہ ۔۔

ਹਤਰ ਹਤਰ ਅਿੁਲੁ ਿੋਲੁ ਅਤਿ ਭਾਰੀ ਗੁਰਮਤਿ ਜਤਪ ਓੁਮਾਹਾ ਰਾਮ ॥੩॥

ہر ہر ا ُنل وتل ات اھبری ُگرمت جت اواماہ رام ۔۔۳۔۔
ਸਤਭ ਕਰਮ ਧਰਮ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਜਪਾਹਾ ॥

سیھ رکم درھم ہر نام اپجاہ ۔۔
ਤਕਲਤਵਖ ਮੈਲੁ ਪਾਪ ਧੋਵਾਹਾ ॥

کِلؤِھک لیم نات دوھوااہ ۔۔
ਿੀਨ ਿਇਆਲ ਹੋਹੁ ਜਨ ਊਪਤਰ ਿੇਹੁ ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਓਮਾਹਾ ਰਾਮ ॥੪॥੫॥੧੧॥

دنی دنال وھوھ نج اُورپ دہیُ نانک نام اواماہ رام ۔۔۴۔۔۵۔۔۱۱۔۔
ਜੈਿਸਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ਘਰੁ ੩

چییسری ہلحم  ۵رھگ ۳

ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪਰਸਾਤਿ ॥

اِک اواکنر سیگؤر رپساد ۔۔
ਕੋਈ ਜਾਨੈ ਕਵਨੁ ਈਹਾ ਜਤਗ ਮੀਿੁ ॥

وکیئ اج ئَے وکَن اِاہی چگ تیم ۔۔
ਤਜਸੁ ਹੋਇ ਤਿਪਾਲੁ ਸੋਈ ਤਬਤਧ ਬੂਝੈ ਿਾ ਕੀ ਤਨਰਮਲ ਰੀਤਿ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

چ
ِجس وہۓ کِرنال وسیئ نِدھ ئُؤ َھے نا یک پِرلم ِرپپ ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਮਾਿ ਤਪਿਾ ਬਤਨਿਾ ਸੁਿ ਬੰਧਪ ਇਸਟ ਮੀਿ ਅਰੁ ਭਾਈ ॥

امت پِیا نییا ُست دنبھت است تیم ار اھبیئ ۔۔
ਪੂਰਬ ਜਨਮ ਕੇ ਤਮਲੇ ਸੰਜੋਗੀ ਅੰਿਤਹ ਕੋ ਨ ਸਹਾਈ ॥੧॥

ئُؤرت منج ےک مل ِے وجنسیگ اپی ِہ وک ہن اہسیئ ۔۔۱۔۔

ਮੁਕਤਿ ਮਾਲ ਕਤਨਕ ਲਾਲ ਹੀਰਾ ਮਨ ਰੰਜਨ ਕੀ ਮਾਇਆ ॥

مُکت امل کی ِک الل ریہا نم رنجن یک امنا ۔۔
ਹਾ ਹਾ ਕਰਿ ਤਬਹਾਨੀ ਅਵਧਤਹ ਿਾ ਮਤਹ ਸੰਿੋਖੁ ਨ ਪਾਇਆ ॥੨॥

اہ اہ رکت ِبہاین اَودھ ِہ نا ہہم وتنسھک ہن نانا ۔۔۲۔۔
ਹਸਤਿ ਰਥ ਅਸਵ ਪਵਨ ਿੇਜ ਧਣੀ ਭੂਮਨ ਚਿੁਰਾਂਗਾ ॥

پب
ب
ہست رھت اوسَ ئَؤن َ ج دینھ ُھؤنم چتَرااگن ۔۔

ਸੰਤਗ ਨ ਚਾਤਲਓ ਇਨ ਮਤਹ ਕਛੂਐ ਊਤਿ ਤਸਧਾਇਓ ਨਾਂਗਾ ॥੩॥

کج
ُ
ھ
ِ
َ
س
ُ
گنس ہن اچویل اِن ہہم ؤاے اوھٹ داھویئ نااگن ۔۔۳۔۔

ਹਤਰ ਕੇ ਸੰਿ ਤਪਰਅ ਪਰੀਿਮ ਪਰਭ ਕੇ ਿਾ ਕੈ ਹਤਰ ਹਤਰ ਗਾਈਐ ॥

ےک ہر ہر اگ پ َپے ۔۔
ہر ےک سیت رپِء رپمتی رپَھب ےک نا َ

ਨਾਨਕ ਈਹਾ ਸੁਖੁ ਆਗੈ ਮੁਖ ਊਜਲ ਸੰਤਗ ਸੰਿਨ ਕੈ ਪਾਈਐ ॥੪॥੧॥

س
نانک اِاہی ُسکھ ا ےگ مُکھ اُولج گنس ییں ےکَ نا پپَے ۔۔۴۔۔۱۔۔
ੇਜੈਿਸਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ਘਰੁ ੩ ਿੁਪਿ

چییسری ہلحم  ۵رھگ ُ ۳دندے
ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪਰਸਾਤਿ ॥

اِک اواکنر سیگؤر رپساد ۔۔
ਿੇਹੁ ਸੰਿੇਸਰੋ ਕਹੀਅਉ ਤਪਰਅ ਕਹੀਅਉ ॥

دوہی دنسرسیو کہیپؤ رپِء کہیپؤ ۔۔

ਤਬਸਮੁ ਭਈ ਮੈ ਬਹੁ ਤਬਤਧ ਸੁਨਿੇ ਕਹਹੁ ਸੁਹਾਗਤਨ ਸਹੀਅਉ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ئس
ِ م یئھب م َے وہب نِدھ ُسیپے کہہؤ ُسہانگ سہیپؤ ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਕੋ ਕਹਿੋ ਸਭ ਬਾਹਤਰ ਬਾਹਤਰ ਕੋ ਕਹਿੋ ਸਭ ਮਹੀਅਉ ॥

وک کہپؤ سیھ ناہر ناہر وک کہپؤ سیھ مہیپؤ ۔۔

ਬਰਨੁ ਨ ਿੀਸੈ ਤਚਹਨੁ ਨ ਲਖੀਐ ਸੁਹਾਗਤਨ ਸਾਤਿ ਬੁਝਹੀਅਉ ॥੧॥

ب
لک
ج
ھ
َ
ھی
ہی
پ
پ
س
ؤ ۔۔۱۔۔
پرن ہن د ئ َسے ِچہں ہن ے ُ ہانگ سات
ਸਰਬ ਤਨਵਾਸੀ ਘਤਟ ਘਤਟ ਵਾਸੀ ਲੇਪੁ ਨਹੀ ਅਲਪਹੀਅਉ ॥

رست ئِؤایس ٹھگ ٹھگ وایس ل َپت یہن البہیپؤ ۔۔

ਨਾਨਕੁ ਕਹਿ ਸੁਨਹੁ ਰੇ ਲੋਗਾ ਸੰਿ ਰਸਨ ਕੋ ਬਸਹੀਅਉ ॥੨॥੧॥੨॥

ئ
نانک کہت ُسبہؤ رے ولاگ سیت رنس وک سہیپؤ ۔۔۲۔۔۱۔۔۲۔۔
ਜੈਿਸਰੀ ਮਃ ੫ ॥

چییسری م۵ :۔۔

ਧੀਰਉ ਸੁਤਨ ਧੀਰਉ ਪਰਭ ਕਉ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

دھترو ُسں دھترو رپَھب کؤ ۔۔۱۔۔راہو۔۔

ਜੀਅ ਪਰਾਨ ਮਨੁ ਿਨੁ ਸਭੁ ਅਰਪਉ ਨੀਰਉ ਪੇਤਖ ਪਰਭ ਕਉ ਨੀਰਉ ॥੧॥

یج رپان نم نت سیھ ارئؤ نِترو پیکھ رپَھب کؤ نِترو ۔۔۱۔۔

ਬੇਸੁਮਾਰ ਬੇਅੰਿੁ ਬਿ ਿਾਿਾ ਮਨਤਹ ਗਹੀਰਉ ਪੇਤਖ ਪਰਭ ਕਉ ॥੨॥

ےب ُسمار ےباپپ ند دانا مبہہ ریہگو پ َیکھ رپَھب کؤ ۔۔۲۔۔

ਜੋ ਚਾਹਉ ਸੋਈ ਸੋਈ ਪਾਵਉ ਆਸਾ ਮਨਸਾ ਪੂਰਉ ਜਤਪ ਪਰਭ ਕਉ ॥੩॥

وج اچہؤ وسیئ وسیئ ناوو ا سا اسنم جت رپَھب کؤ ۔۔۳۔۔
ਗੁਰ ਪਰਸਾਤਿ ਨਾਨਕ ਮਤਨ ਵਤਸਆ ਿੂਤਖ ਨ ਕਬਹੂ ਝੂਰਉ ਬੁਤਝ ਪਰਭ ਕਉ ॥੪॥੨॥੩॥

ب
چ
ُگر رپساد نانک نم وایس ُدوھک ہن کب ُہؤ ُھؤرو ُچھ رپَھب کؤ ۔۔۴۔۔۲۔۔۳۔۔
ਜੈਿਸਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

چییسری ہلحم ۵۔۔

ਲੋੜੀਿੜਾ ਸਾਜਨੁ ਮੇਰਾ ॥

ولرندرا سانج ریما ۔۔
ਘਤਰ ਘਤਰ ਮੰਗਲ ਗਾਵਹੁ ਨੀਕੇ ਘਤਟ ਘਤਟ ਤਿਸਤਹ ਬਸੇਰਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

رھگ رھگ لگنم اگووہ پ ِیکے ٹھگ ٹھگ ئِسہہ ریسبا ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਸੂਤਖ ਅਰਾਧਨੁ ਿੂਤਖ ਅਰਾਧਨੁ ਤਬਸਰੈ ਨ ਕਾਹੂ ਬੇਰਾ ॥

سُؤھک ارادنھ ُدوھک ارادنھ ِئسرے ہن اک ُہؤ ریبا ۔۔

ਨਾਮੁ ਜਪਿ ਕੋਤਟ ਸੂਰ ਉਜਾਰਾ ਤਬਨਸੈ ਭਰਮੁ ਅੰਧੇਰਾ ॥੧॥

نام جپت وکت سُؤر اُاجرا نِیسے رھبم ادنھترا ۔۔۱۔۔

ਥਾਤਨ ਥਨੰਿਤਰ ਸਭਨੀ ਜਾਈ ਜੋ ਿੀਸੈ ਸੋ ਿੇਰਾ ॥

بھییت سب
ھب
ئ
س
َ
ی اجیئ وج د ے وس ریتا ۔۔
اھتن ر

ਸੰਿਸੰਤਗ ਪਾਵੈ ਜੋ ਨਾਨਕ ਤਿਸੁ ਬਹੁਤਰ ਨ ਹੋਈ ਹੈ ਿੇਰਾ ॥੨॥੩॥੪॥

سییسیگ نا َوے وج نانک ئِس ب ُہر ہن وہیئ ےہَ ریھپا ۔۔۲۔۔۳۔۔۴۔۔
ੇਜੈਿਸਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ਘਰੁ ੪ ਿੁਪਿ

چییسری ہلحم  ۵رھگ ُ ۴دندے
ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪਰਸਾਤਿ ॥

اِک اواکنر سیگؤر رپساد ۔۔
ਅਬ ਮੈ ਸੁਖੁ ਪਾਇਓ ਗੁਰ ਆਤਗਯ ॥

ات م َے ُسکھ ناویئ ُگر ا ٔگبی ۔۔

ਿਜੀ ਤਸਆਨਪ ਤਚੰਿ ਤਵਸਾਰੀ ਅਹੰ ਛੋਤਿਓ ਹੈ ਤਿਆਤਗਯ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ےہ پ ِیاہیگٔ ۔۔۱۔۔راہو۔۔
یجت ِسیاپپ ِجپت وِساری اہں وھچدوی َ

ਜਉ ਿੇਖਉ ਿਉ ਸਗਲ ਮੋਤਹ ਮੋਹੀਅਉ ਿਉ ਸਰਤਨ ਪਤਰਓ ਗੁਰ ਭਾਤਗ ॥

نک
جؤ د ھؤ ئؤ لگس ومہِ وم ِہپؤ ئؤ رسن رپئَؤ ُگر اھبگ ۔۔

ਕਤਰ ਤਕਰਪਾ ਟਹਲ ਹਤਰ ਲਾਇਓ ਿਉ ਜਤਮ ਛੋਿੀ ਮੋਰੀ ਲਾਤਗ ॥੧॥

رک کِرنا لہٹ ہر الویئ ئؤ مج وھچدی ومری الگ ۔۔۱۔۔
ਿਤਰਓ ਸਾਗਰੁ ਪਾਵਕ ਕੋ ਜਉ ਸੰਿ ਭੇਟੇ ਵਿ ਭਾਤਗ ॥

ب
ھی
پ
َ
رتئؤ سارگ ناوک وک جؤ سیت ے ود اھبگ ۔۔

ਜਨ ਨਾਨਕ ਸਰਬ ਸੁਖ ਪਾਏ ਮੋਰੋ ਹਤਰ ਚਰਨੀ ਤਚਿੁ ਲਾਤਗ ॥੨॥੧॥੫॥

نج نانک رست ُسکھ ناےئ ومرو ہر رچین ِجت الگ ۔۔۲۔۔۱۔۔۵۔۔

ਜੈਿਸਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

چییسری ہلحم ۵۔۔

ਮਨ ਮਤਹ ਸਤਿਗੁਰ ਤਧਆਨੁ ਧਰਾ ॥

نم ہہم سیگؤر دایھن درھا ۔۔

ਤਿਰਤੜਹਓ ਤਗਆਨੁ ਮੰਿੁ ਹਤਰ ਨਾਮਾ ਪਰਭ ਜੀਉ ਮਇਆ ਕਰਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

گ ِیان میتر ہر ناہم رپَھب جپؤ ایم رکا ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਕਾਲ ਜਾਲ ਅਰੁ ਮਹਾ ਜੰਜਾਲਾ ਛੁਟਕੇ ਜਮਤਹ ਿਰਾ ॥

چ
ہمج درا ۔۔
اکل اجل ار اہم اجنجال ھُیکے ِ

ਆਇਓ ਿੁਖ ਹਰਣ ਸਰਣ ਕਰੁਣਾਪਤਿ ਗਤਹਓ ਚਰਣ ਆਸਰਾ ॥੧॥

ا ویئ ُدھک ہرن رسن رکُناپپ گہپؤ رچن ا رسا ۔۔۱۔۔
ਨਾਵ ਰੂਪ ਭਇਓ ਸਾਧਸੰਗੁ ਭਵ ਤਨਤਧ ਪਾਤਰ ਪਰਾ ॥

ب
ب
نا َو ُروت ھ ٔپؤ سادھسیگ َھؤ ن ِدھ نار رپا ۔۔

ਅਤਪਉ ਪੀਓ ਗਿੁ ਥੀਓ ਭਰਮਾ ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਅਜਰੁ ਜਰਾ ॥੨॥੨॥੬॥

ب
اپپؤ ویپ گپ ھپؤ رھبام وہک نانک ارج رجا ۔۔۲۔۔۲۔۔۶۔۔
ਜੈਿਸਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

چییسری ہلحم ۵۔۔

ਜਾ ਕਉ ਭਏ ਗੋਤਵੰਿ ਸਹਾਈ ॥

اج کؤ ےئھب وگوِدن اہسیئ ۔۔
ਸੂਖ ਸਹਜ ਆਨੰਿ ਸਗਲ ਤਸਉ ਵਾ ਕਉ ਤਬਆਤਧ ਨ ਕਾਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

سہ
سُؤھک ج ا دنن لگس سِیؤ وا کؤ ایبدھ ہن اکیئ ۔۔۱۔۔راہو۔۔

ਿੀਸਤਹ ਸਭ ਸੰਤਗ ਰਹਤਹ ਅਲੇਪਾ ਨਹ ਤਵਆਪੈ ਉਨ ਮਾਈ ॥

ہسی سیھ گنس رہہہ الییا ہن ونا ئَے اُن امیئ ۔۔
د ِ

ਏਕੈ ਰੰਤਗ ਿਿ ਕੇ ਬੇਿੇ ਸਤਿਗੁਰ ਿੇ ਬੁਤਧ ਪਾਈ ॥੧॥

اےکیَ رنگ پپ ےک ن َیپے سیگؤر ےت ُندھ نایئ ۔۔۱۔۔
ਿਇਆ ਮਇਆ ਤਕਰਪਾ ਿਾਕੁਰ ਕੀ ਸੇਈ ਸੰਿ ਸੁਭਾਈ ॥

دایئ ایم کِرنا اھٹ ُکر یک سیبی سیت ُسبھایئ ۔۔

ਤਿਨ ਕੈ ਸੰਤਗ ਨਾਨਕ ਤਨਸਿਰੀਐ ਤਜਨ ਰਤਸ ਰਤਸ ਹਤਰ ਗੁਨ ਗਾਈ ॥੨॥੩॥੭॥

پِں ےکَ گنس نانک ئِستر پپے َ ِجں رس رس ہر ُگں اگیئ ۔۔۲۔۔۳۔۔۷۔۔
ਜੈਿਸਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

چییسری ہلحم ۵۔۔

ਗੋਤਬੰਿ ਜੀਵਨ ਪਰਾਨ ਧਨ ਰੂਪ ॥

وگپِید ویجن رپان دنھ ُروت ۔۔
ਅਤਗਆਨ ਮੋਹ ਮਗਨ ਮਹਾ ਪਰਾਨੀ ਅੰਤਧਆਰੇ ਮਤਹ ਿੀਪ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

اایگن ومہ نگم اہم رپاین ادنایھرے ہہم دپپ ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਸਿਲ ਿਰਸਨੁ ਿੁਮਰਾ ਪਰਭ ਪਰੀਿਮ ਚਰਨ ਕਮਲ ਆਨੂਪ ॥

سب
ُ
ب
ھ
م
ل درنس را رپَھب رپمتی رچن لمک ا ونت ۔۔

ਅਤਨਕ ਬਾਰ ਕਰਉ ਤਿਹ ਬੰਿਨ ਮਨਤਹ ਚਰਹਾਵਉ ਧੂਪ ॥੧॥

ان ِک نار رکو ہت دنبن مبہہ رچاھوو دھُؤت ۔۔۱۔۔
ਹਾਤਰ ਪਤਰਓ ਿੁਮਹਰੈ ਪਰਭ ਿੁਆਰੈ ਤਿਰੜੁ ਕਤਰ ਗਹੀ ਿੁਮਹਾਰੀ ਲੂਕ ॥

ُب
ُبمہ
م
ہ
ہ
ل
ھ
ُ
اہر رپوی َرے رپَھب ُدوا َرے درِر ُھ رک یہگ ھاری ؤک ۔۔

ਕਾਤਢ ਲੇਹੁ ਨਾਨਕ ਅਪੁਨੇ ਕਉ ਸੰਸਾਰ ਪਾਵਕ ਕੇ ਕੂਪ ॥੨॥੪॥੮॥

اکدھ ہیلُ نانک اےنپ کؤ اسنسر ناوک ےک ُکؤت ۔۔۲۔۔۴۔۔۸۔۔
ਜੈਿਸਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

چییسری ہلحم ۵۔۔

ਕੋਈ ਜਨੁ ਹਤਰ ਤਸਉ ਿੇਵੈ ਜੋਤਰ ॥

وکیئ نج ہر سِیؤ دویَے وجر ۔۔
ਚਰਨ ਗਹਉ ਬਕਉ ਸੁਭ ਰਸਨਾ ਿੀਜਤਹ ਪਰਾਨ ਅਕੋਤਰ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ہجی رپان اوکر ۔۔۱۔۔راہو۔۔
رچن گہؤ نکؤ ُسیھ رانس د ِ

ਮਨੁ ਿਨੁ ਤਨਰਮਲ ਕਰਿ ਤਕਆਰੋ ਹਤਰ ਤਸੰਚੈ ਸੁਧਾ ਸੰਜੋਤਰ ॥

ِ
نم نت پِرلم رکت ایکرو ہر سبج َے ُسداھ وجنسر ۔۔

ਇਆ ਰਸ ਮਤਹ ਮਗਨੁ ਹੋਿ ਤਕਰਪਾ ਿੇ ਮਹਾ ਤਬਤਖਆ ਿੇ ਿੋਤਰ ॥੧॥

اِنا رس ہہم نگم وہت کِرنا ےت اہم نِکھیا ےت وتر ۔۔۱۔۔
ਆਇਓ ਸਰਤਣ ਿੀਨ ਿੁਖ ਭੰਜਨ ਤਚਿਵਉ ਿੁਮਹਰੀ ਓਤਰ ॥

جپ ُبمہ
ھ
ا ویئ رسن دِنی ُدھک نجنھب ِ ؤو ری اور ۔۔

ਅਭੈ ਪਿੁ ਿਾਨੁ ਤਸਮਰਨੁ ਸੁਆਮੀ ਕੋ ਪਰਭ ਨਾਨਕ ਬੰਧਨ ਛੋਤਰ ॥੨॥੫॥੯॥

اےھب ند دان ِسمرن سُؤا یم وک رپَھب نانک دنبنھ وھچر ۔۔۲۔۔۵۔۔۹۔۔
ਜੈਿਸਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

چییسری ہلحم ۵۔۔

ਚਾਤਿਰਕ ਤਚਿਵਿ ਬਰਸਿ ਮੇੈਂਹ ॥

اچرتِک ِجپؤت پرست ہنیم ۔۔

ਤਿਪਾ ਤਸੰਧੁ ਕਰੁਣਾ ਪਰਭ ਧਾਰਹੁ ਹਤਰ ਪਰੇਮ ਭਗਤਿ ਕੋ ਨੇੈਂਹ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

کِرنا ِسید ِھ رکُنا رپَھب داھروہ ہر رپمی تگھب وک نییہ ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਅਤਨਕ ਸੂਖ ਚਕਵੀ ਨਹੀ ਚਾਹਿ ਅਨਿ ਪੂਰਨ ਪੇਤਖ ਿੇੈਂਹ ॥

ان ِک سُؤھک وکچی یہن اچہت ا َند ئُؤرن پیکھ دہنی ۔۔

ਆਨ ਉਪਾਵ ਨ ਜੀਵਿ ਮੀਨਾ ਤਬਨੁ ਜਲ ਮਰਨਾ ਿੇੈਂਹ ॥੧॥

ا ن اُناو ہن ویجَت انیم پِں لج رمنا نییہ ۔۔۱۔۔

ਹਮ ਅਨਾਥ ਨਾਥ ਹਤਰ ਸਰਣੀ ਅਪੁਨੀ ਤਿਪਾ ਕਰੇੈਂਹ ॥

مہ اناھت ناھت ہر رسین اینپ کِرنا رکہنی ۔۔

ਚਰਣ ਕਮਲ ਨਾਨਕੁ ਆਰਾਧੈ ਤਿਸੁ ਤਬਨੁ ਆਨ ਨ ਕੇੈਂਹ ॥੨॥੬॥੧੦॥

رچن لمک نانک ا رادےھ ئِس پِں ا ن ہن ہنیک ۔۔۲۔۔۶۔۔۱۱۔۔
ਜੈਿਸਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

چییسری ہلحم ۵۔۔

ਮਤਨ ਿਤਨ ਬਤਸ ਰਹੇ ਮੇਰੇ ਪਰਾਨ ॥

نم نت سب رےہ ریمے رپان ۔۔
ਕਤਰ ਤਕਰਪਾ ਸਾਧੂ ਸੰਤਗ ਭੇਟੇ ਪੂਰਨ ਪੁਰਖ ਸੁਜਾਨ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ب
س
پ
ھی
پ
ئ
رک کِرنا سا ُدوھ گنس ے ُؤرن ُرھک ُچان ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਪਰੇਮ ਿਗਉਰੀ ਤਜਨ ਕਉ ਪਾਈ ਤਿਨ ਰਸੁ ਪੀਅਉ ਭਾਰੀ ॥

ب
پ
ج
ن
ی
ھ
پ
ک
گ
ِ
ِ
رپمی ؤری ں ؤ نایئ ں رس ؤ اھبری ۔۔

ਿਾ ਕੀ ਕੀਮਤਿ ਕਹਣੁ ਨ ਜਾਈ ਕੁਿਰਤਿ ਕਵਨ ਹਮਹਾਰੀ ॥੧॥

ہ
نا یک تمیق کہں ہن اجیئ قُدرت وکَن مہھاری ۔۔۱۔۔

ਲਾਇ ਲਏ ਲਤੜ ਿਾਸ ਜਨ ਅਪੁਨੇ ਉਧਰੇ ਉਧਰਨਹਾਰੇ ॥

ال ِئے ےئل ڑل داس نج اےنپ اُدرھے اُدرھاہنرے ۔۔
ਪਰਭੁ ਤਸਮਤਰ ਤਸਮਤਰ ਤਸਮਤਰ ਸੁਖੁ ਪਾਇਓ ਨਾਨਕ ਸਰਤਣ ਿੁਆਰੇ ॥੨॥੭॥੧੧॥

رپَھب ِسمر ِسمر ِسمر ُسکھ ناویئ نانک رسن ُدوارے ۔۔۲۔۔۷۔۔۱۱۔۔
ਜੈਿਸਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

چییسری ہلحم ۵۔۔

ਆਏ ਅਤਨਕ ਜਨਮ ਭਰਤਮ ਸਰਣੀ ॥

ا ےئ ان ِک منج رھبم رسین ۔۔
ਉਧਰੁ ਿੇਹ ਅੰਧ ਕੂਪ ਿੇ ਲਾਵਹੁ ਅਪੁਨੀ ਚਰਣੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

اُدرھ دہہی ادنھ ُکؤت ےت الووہ اینپ رچین ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਤਗਆਨੁ ਤਧਆਨੁ ਤਕਛੁ ਕਰਮੁ ਨ ਜਾਨਾ ਨਾਤਹਨ ਤਨਰਮਲ ਕਰਣੀ ॥

ک
گ ِیان دایھن ِچھ رکم ہن اجنا نا ِہں پِرلم رکین ۔۔

ਸਾਧਸੰਗਤਿ ਕੈ ਅੰਚਤਲ ਲਾਵਹੁ ਤਬਖਮ ਨਿੀ ਜਾਇ ਿਰਣੀ ॥੧॥

نِکھ
ےک الچن الووہ م دنی اجۓ رتین ۔۔۱۔۔
سادھسیگت َ

ਸੁਖ ਸੰਪਤਿ ਮਾਇਆ ਰਸ ਮੀਿੇ ਇਹ ਨਹੀ ਮਨ ਮਤਹ ਧਰਣੀ ॥

ُسکھ سیپت امنا رس ےھٹیم اہہی یہن نم ہہم درھین ۔۔

ਹਤਰ ਿਰਸਨ ਤਿਰਪਤਿ ਨਾਨਕ ਿਾਸ ਪਾਵਿ ਹਤਰ ਨਾਮ ਰੰਗ ਆਭਰਣੀ ॥੨॥੮॥੧੨॥

ہر درنس رتِپپ نانک داس ناوت ہر نام رنگ ا رھبین ۔۔۲۔۔۸۔۔۱۲۔۔
ਜੈਿਸਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

چییسری ہلحم ۵۔۔

ਹਤਰ ਜਨ ਤਸਮਰਹੁ ਤਹਰਿੈ ਰਾਮ ॥

ہر نج ِسمروہ ہِر َدے رام ۔۔

ਹਤਰ ਜਨ ਕਉ ਅਪਿਾ ਤਨਕਤਟ ਨ ਆਵੈ ਪੂਰਨ ਿਾਸ ਕੇ ਕਾਮ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ے ئُؤرن داس ےک اکم ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ہر نج کؤ اندا نکِت ہن ا و َ
ਕੋਤਟ ਤਬਘਨ ਤਬਨਸਤਹ ਹਤਰ ਸੇਵਾ ਤਨਹਚਲੁ ਗੋਤਵਿ ਧਾਮ ॥

نگ
بہ
وکت ِ ھں نِیس ِہ ہر ویسا ِ چل وگوِد داھم ۔۔

ਭਗਵੰਿ ਭਗਿ ਕਉ ਭਉ ਤਕਛੁ ਨਾਹੀ ਆਿਰੁ ਿੇਵਿ ਜਾਮ ॥੧॥

ب ک
وگھبَپپ تگھب کؤ ھؤ ِچھ نایہ ا در دویت اجم ۔۔۱۔۔
ਿਤਜ ਗੋਪਾਲ ਆਨ ਜੋ ਕਰਣੀ ਸੋਈ ਸੋਈ ਤਬਨਸਿ ਖਾਮ ॥

جت وگنال ا ن وج رکین وسیئ وسیئ نِیست اھکم ۔۔

ਚਰਨ ਕਮਲ ਤਹਰਿੈ ਗਹੁ ਨਾਨਕ ਸੁਖ ਸਮੂਹ ਤਬਸਰਾਮ ॥੨॥੯॥੧੩॥

رچن لمک ہِر َدے وہگ نانک ُسکھ سمُؤہ ِئسرام ۔۔۲۔۔۹۔۔۱۳۔۔
ਜੈਿਸਰੀ ਮਹਲਾ ੯

چییسری ہلحم ۹

ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪਰਸਾਤਿ ॥

اِک اواکنر سیگؤر رپساد ۔۔
ਭੂਤਲਓ ਮਨੁ ਮਾਇਆ ਉਰਝਾਇਓ ॥

ب
ُھؤویل نم امنا اُراھجویئ ۔۔

ਜੋ ਜੋ ਕਰਮ ਕੀਓ ਲਾਲਚ ਲਤਗ ਤਿਹ ਤਿਹ ਆਪੁ ਬੰਧਾਇਓ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

وج وج رکم کپؤ الچل گل ہت ہت ا ت دنباھویئ ۔۔۱۔۔راہو۔۔

ਸਮਝ ਨ ਪਰੀ ਤਬਖੈ ਰਸ ਰਤਚਓ ਜਸੁ ਹਤਰ ਕੋ ਤਬਸਰਾਇਓ ॥

نک
ھجمس ہن رپی ِ َھے

ویچ سج ہر وک ِئسراویئ ۔۔
رس ر ٔ

ਸੰਤਗ ਸੁਆਮੀ ਸੋ ਜਾਤਨਓ ਨਾਤਹਨ ਬਨੁ ਖੋਜਨ ਕਉ ਧਾਇਓ ॥੧॥

گنس سُؤا یم وس اجپ ٔپؤ نا ِہں نب وھکنج کؤ داھویئ ۔۔۱۔۔

ਰਿਨੁ ਰਾਮੁ ਘਟ ਹੀ ਕੇ ਭੀਿਤਰ ਿਾ ਕੋ ਤਗਆਨੁ ਨ ਪਾਇਓ ॥

رنت رام ٹھگ یہ ےک رتیھب نا وک گ ِیان ہن ناویئ ۔۔
ਜਨ ਨਾਨਕ ਭਗਵੰਿ ਭਜਨ ਤਬਨੁ ਤਬਰਥਾ ਜਨਮੁ ਗਵਾਇਓ ॥੨॥੧॥

نج نانک وگھبَپپ نجھب پِں پِراھت منج وگَاویئ ۔۔۲۔۔۱۔۔
ਜੈਿਸਰੀ ਮਹਲਾ ੯ ॥

چییسری ہلحم ۹۔۔

ਹਤਰ ਜੂ ਰਾਤਖ ਲੇਹੁ ਪਤਿ ਮੇਰੀ ॥

ہر ُجؤ راھک وہیل پپ ریمی ۔۔
ਜਮ ਕੋ ਿਰਾਸ ਭਇਓ ਉਰ ਅੰਿਤਰ ਸਰਤਨ ਗਹੀ ਤਕਰਪਾ ਤਨਤਧ ਿੇਰੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ب
مج وک رتاس ھ ٔپؤ اُر ارتن رسن یہگ کِرنا ن ِدھ ریتی ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਮਹਾ ਪਤਿਿ ਮੁਗਧ ਲੋਭੀ ਿੁਤਨ ਕਰਿ ਪਾਪ ਅਬ ਹਾਰਾ ॥

ب
ھ
ُ
اہم پپِت مُگدھ ولیھب ں رکت نات ات اہرا ۔۔

ਭੈ ਮਰਬੇ ਕੋ ਤਬਸਰਿ ਨਾਤਹਨ ਤਿਹ ਤਚੰਿਾ ਿਨੁ ਜਾਰਾ ॥੧॥

ب
َھے

رمےب وک ِئسرت نا ِہں ہت ِچییا نت اجرا ۔۔۱۔۔

ਕੀਏ ਉਪਾਵ ਮੁਕਤਿ ਕੇ ਕਾਰਤਨ ਿਹ ਤਿਤਸ ਕਉ ਉਤਿ ਧਾਇਆ ॥

ےئیک اُناو مُکت ےک اکرن دہ دِس کؤ اُھٹ داھنا ۔۔

ਘਟ ਹੀ ਭੀਿਤਰ ਬਸੈ ਤਨਰੰਜਨੁ ਿਾ ਕੋ ਮਰਮੁ ਨ ਪਾਇਆ ॥੨॥

ٹھگ یہ رتیھب ئ َسے پِرنجن نا وک رمم ہن نانا ۔۔۲۔۔

ਨਾਤਹਨ ਗੁਨੁ ਨਾਤਹਨ ਕਛੁ ਜਪੁ ਿਪੁ ਕਉਨੁ ਕਰਮੁ ਅਬ ਕੀਜੈ ॥

نا ِہں ُگں نا ِہں ھچک جت پپ کؤن رکم ات کبج َے ۔۔

ਨਾਨਕ ਹਾਤਰ ਪਤਰਓ ਸਰਨਾਗਤਿ ਅਭੈ ਿਾਨੁ ਪਰਭ ਿੀਜੈ ॥੩॥੨॥

نانک اہر رپئَؤ رسناگپ اےھب دان رپَھب د بج َے ۔۔۳۔۔۲۔۔
ਜੈਿਸਰੀ ਮਹਲਾ ੯ ॥

چییسری ہلحم ۹۔۔

ਮਨ ਰੇ ਸਾਚਾ ਗਹੋ ਤਬਚਾਰਾ ॥

نم رے سااچ وہگ ِبچارا ۔۔

ਰਾਮ ਨਾਮ ਤਬਨੁ ਤਮਤਥਆ ਮਾਨੋ ਸਗਰੋ ਇਹੁ ਸੰਸਾਰਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

رام نام پِں مِبھیا امون رگسو اوہی اسنسرا ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਜਾ ਕਉ ਜੋਗੀ ਖੋਜਿ ਹਾਰੇ ਪਾਇਓ ਨਾਤਹ ਤਿਹ ਪਾਰਾ ॥

اج کؤ وجیگ وھکجت اہرے ناویئ ناہِ ہت نارا ۔۔
ਸੋ ਸੁਆਮੀ ਿੁਮ ਤਨਕਤਟ ਪਛਾਨੋ ਰੂਪ ਰੇਖ ਿੇ ਤਨਆਰਾ ॥੧॥

ُب
وس سُؤا یم م نکِت اھچپون ُروت ر َنکھ ےت اینرا ۔۔۱۔۔
ਪਾਵਨ ਨਾਮੁ ਜਗਿ ਮੈ ਹਤਰ ਕੋ ਕਬਹੂ ਨਾਤਹ ਸੰਭਾਰਾ ॥

س
ناون نام تگج م َے ہر وک کب ُہؤ ناہِ مبھارا ۔۔

ਨਾਨਕ ਸਰਤਨ ਪਤਰਓ ਜਗ ਬੰਿਨ ਰਾਖਹੁ ਤਬਰਿੁ ਿੁਹਾਰਾ ॥੨॥੩॥

ک
نانک رسن رپئَؤ چگ دنبن را ھہؤ پِرد ُبہارا ۔۔۲۔۔۳۔۔

ਜੈਿਸਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ਛੰਿ ਘਰੁ ੧

چییسری ہلحم  ۵چھپت رھگ ۱
ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪਰਸਾਤਿ ॥

اِک اواکنر سیگؤر رپساد ۔۔
ਸਲੋਕ ॥

ولسک ۔۔
ਿਰਸਨ ਤਪਆਸੀ ਤਿਨਸੁ ਰਾਤਿ ਤਚਿਵਉ ਅਨਤਿਨੁ ਨੀਿ ॥

درنس ایپیس دِسن رات ِجپؤو ادنِن تین ۔۔

ਖੋਤਲਹ ਕਪਟ ਗੁਤਰ ਮੇਲੀਆ ਨਾਨਕ ਹਤਰ ਸੰਤਗ ਮੀਿ ॥੧॥

ل
وھک ھھِ ٹپک ُگر م َیلیا نانک ہر گنس تیم ۔۔۱۔۔
ਛੰਿ ॥

چھپت ۔۔
ਸੁਤਣ ਯਾਰ ਹਮਾਰੇ ਸਜਣ ਇਕ ਕਰਉ ਬੇਨੰਿੀਆ ॥

ُسں نار امہرے نجس اِک رکو نیییییا ۔۔

ਤਿਸੁ ਮੋਹਨ ਲਾਲ ਤਪਆਰੇ ਹਉ ਤਿਰਉ ਖੋਜੰਿੀਆ ॥

ب
ئِس ومنہ الل ایپرے ہؤ ھِرو وھکچیییا ۔۔

ਤਿਸੁ ਿਤਸ ਤਪਆਰੇ ਤਸਰੁ ਧਰੀ ਉਿਾਰੇ ਇਕ ਭੋਰੀ ਿਰਸਨੁ ਿੀਜੈ ॥

ئِس دس ایپرے سِر درھی اُنارے اِک وھبری درنس د بج َے ۔۔
ਨੈਨ ਹਮਾਰੇ ਤਪਰਅ ਰੰਗ ਰੰਗਾਰੇ ਇਕੁ ਤਿਲੁ ਭੀ ਨਾ ਧੀਰੀਜੈ ॥

نَیں امہرے رپِء رنگ راگنرے اِک نِل یھب ہن دھتر بج َے ۔۔

ਪਰਭ ਤਸਉ ਮਨੁ ਲੀਨਾ ਤਜਉ ਜਲ ਮੀਨਾ ਚਾਤਿਰਕ ਤਜਵੈ ਤਿਸੰਿੀਆ ॥

رپَھب سِیؤ نم انیل ج ٔپؤ لج انیم اچرتِک ج َِؤے ئِسیییا ۔۔

ਜਨ ਨਾਨਕ ਗੁਰੁ ਪੂਰਾ ਪਾਇਆ ਸਗਲੀ ਤਿਖਾ ਬੁਝੰਿੀਆ ॥੧॥

سگل نک ب
ُج
نج نانک ُگر ئُؤرا نانا ی ِھا ھیییا ۔۔۱۔۔

ਯਾਰ ਵੇ ਤਪਰਅ ਹਭੇ ਸਖੀਆ ਮੂ ਕਹੀ ਨ ਜੇਹੀਆ ॥

ہب
نار وے رپِء ھے ایھکس مُؤ یہک ہن جبہیا ۔۔

ਯਾਰ ਵੇ ਤਹਕ ਿੂੰ ਤਹਤਕ ਚਾੜੈ ਹਉ ਤਕਸੁ ਤਚਿੇਹੀਆ ॥

اچرے ہؤ کِس ِچیبہیا ۔۔
نار وے ہِک ُدون ہِک َ

ਤਹਕ ਿੂੰ ਤਹਤਕ ਚਾੜੇ ਅਤਨਕ ਤਪਆਰੇ ਤਨਿ ਕਰਿੇ ਭੋਗ ਤਬਲਾਸਾ ॥

ہِک ُدون ہِک اچرے ان ِک ایپرے پِپ رکدے وھبگ نِالسا ۔۔
ਤਿਨਾ ਿੇਤਖ ਮਤਨ ਚਾਉ ਉਿੰਿਾ ਹਉ ਕਤਿ ਪਾਈ ਗੁਣਿਾਸਾ ॥

پ ِیا دھکی نم اچو اُب َھیدا ہؤ دک نایئ ُگییاسا ۔۔

ਤਜਨੀ ਮੈਿਾ ਲਾਲੁ ਰੀਝਾਇਆ ਹਉ ਤਿਸੁ ਆਗੈ ਮਨੁ ਿੇੈਂਹੀਆ ॥

ب
ِجبی مَیدا الل ر جھانا ہؤ ئِس ا ےگ نم دپبہیا ۔۔

ਨਾਨਕੁ ਕਹੈ ਸੁਤਣ ਤਬਨਉ ਸੁਹਾਗਤਣ ਮੂ ਿਤਸ ਤਿਖਾ ਤਪਰੁ ਕੇਹੀਆ ॥੨॥

نانک ےہکَ ُسں پِپؤ ُسہانگ مُؤ دس دِاھک پِر َکبہیا ۔۔۲۔۔
ਯਾਰ ਵੇ ਤਪਰੁ ਆਪਣ ਭਾਣਾ ਤਕਛੁ ਨੀਸੀ ਛੰਿਾ ॥

ک ن
نار وے پِر ا نپ اھبنا ِچھ یسی دنھچا ۔۔

ਯਾਰ ਵੇ ਿੈ ਰਾਤਵਆ ਲਾਲਨੁ ਮੂ ਿਤਸ ਿਸੰਿਾ ॥

نار وے ئَے راونا النل مُؤ دس ددنسا ۔۔

ਲਾਲਨੁ ਿੈ ਪਾਇਆ ਆਪੁ ਗਵਾਇਆ ਜੈ ਧਨ ਭਾਗ ਮਥਾਣੇ ॥

النل ئَے نانا ا ت وگَانا ےجَ دنھ اھبگ اھتمےن ۔۔

ਬਾਂਹ ਪਕਤੜ ਿਾਕੁਤਰ ਹਉ ਤਘਧੀ ਗੁਣ ਅਵਗਣ ਨ ਪਛਾਣੇ ॥

ناہہن ڑکپ اھٹ ُکر ہؤ گھِدیھ ُگں ا َونگ ہن اھچپےن ۔۔

ਗੁਣ ਹਾਰੁ ਿੈ ਪਾਇਆ ਰੰਗੁ ਲਾਲੁ ਬਣਾਇਆ ਤਿਸੁ ਹਭੋ ਤਕਛੁ ਸੁਹੰਿਾ ॥

ہب ک
ُگں اہر ئَے نانا رنگ الل انبنا ئِس ھؤ ِچھ

سُؤدنہا ۔۔

ਜਨ ਨਾਨਕ ਧੰਤਨ ਸੁਹਾਗਤਣ ਸਾਈ ਤਜਸੁ ਸੰਤਗ ਭਿਾਰੁ ਵਸੰਿਾ ॥੩॥

نج نانک دنھّ ُسہانگ سایئ ِجس گنس اتھبر ودنسا ۔۔۳۔۔
ਯਾਰ ਵੇ ਤਨਿ ਸੁਖ ਸੁਖੇਿੀ ਸਾ ਮੈ ਪਾਈ ॥

نار وے پِپ ُسکھ ُسکھیدی سا م َے نایئ ۔۔
ਵਰੁ ਲੋੜੀਿਾ ਆਇਆ ਵਜੀ ਵਾਧਾਈ ॥

ور ولرندا ا نا ویج واداھیئ ۔۔
ਮਹਾ ਮੰਗਲੁ ਰਹਸੁ ਥੀਆ ਤਪਰੁ ਿਇਆਲੁ ਸਿ ਨਵ ਰੰਗੀਆ ॥

اہم لگنم َرسہ بھِیا پِر دنال دص َون رایگن ۔۔

ਵਿ ਭਾਤਗ ਪਾਇਆ ਗੁਤਰ ਤਮਲਾਇਆ ਸਾਧ ਕੈ ਸਿਸੰਗੀਆ ॥

ےک سیسیگیا ۔۔
ود اھبگ نانا ُگر مِالنا سادھ َ

ਆਸਾ ਮਨਸਾ ਸਗਲ ਪੂਰੀ ਤਪਰਅ ਅੰਤਕ ਅੰਕੁ ਤਮਲਾਈ ॥

ا سا اسنم لگس ئُؤری رپِء انک انک مِالیئ ۔۔
ਤਬਨਵੰਤਿ ਨਾਨਕੁ ਸੁਖ ਸੁਖੇਿੀ ਸਾ ਮੈ ਗੁਰ ਤਮਤਲ ਪਾਈ ॥੪॥੧॥

پِپ َؤپپ نانک ُسکھ ُسکھ َیدی سا م َے ُگر مِل نایئ ۔۔۴۔۔۱۔۔

ਜੈਿਸਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ਘਰੁ ੨ ਛੰਿ

چییسری ہلحم  ۵رھگ  ۲چھپت
ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪਰਸਾਤਿ ॥

اِک اواکنر سیگؤر رپساد ۔۔
ਸਲੋਕੁ ॥

ولسک ۔۔
ਊਚਾ ਅਗਮ ਅਪਾਰ ਪਰਭੁ ਕਥਨੁ ਨ ਜਾਇ ਅਕਥੁ ॥

کب
اُواچ امگ انار رپَھب ھں ہن اجۓ اکبھ ۔۔

ਨਾਨਕ ਪਰਭ ਸਰਣਾਗਿੀ ਰਾਖਨ ਕਉ ਸਮਰਥੁ ॥੧॥

نانک رپَھب رسنایتگ رانھک کؤ رمسھت ۔۔۱۔۔
ਛੰਿੁ ॥

چھپت ۔۔
ਤਜਉ ਜਾਨਹੁ ਤਿਉ ਰਾਖੁ ਹਤਰ ਪਰਭ ਿੇਤਰਆ ॥

ج ٔپؤ اجبہؤ پپؤ راھک ہر رپَھب نتَرنا ۔۔

ਕੇਿੇ ਗਨਉ ਅਸੰਖ ਅਵਗਣ ਮੇਤਰਆ ॥

َ
کیپے گپؤ اھکنس اونگ ریمنا ۔۔

ਅਸੰਖ ਅਵਗਣ ਖਿੇ ਿੇਰੇ ਤਨਿਪਰਤਿ ਸਿ ਭੂਲੀਐ ॥

ب
ت دص ُھؤےئیل ۔۔
اھکنس اونگ ےتھک ریھپے پ ِیتر ِ

ਮੋਹ ਮਗਨ ਤਬਕਰਾਲ ਮਾਇਆ ਿਉ ਪਰਸਾਿੀ ਘੂਲੀਐ ॥

گ
ومہ نگم نِکرال امنا ئؤ رپسادی ُھؤےیلَ ۔۔

ਲੂਕ ਕਰਿ ਤਬਕਾਰ ਤਬਖੜੇ ਪਰਭ ਨੇਰ ਹੂ ਿੇ ਨੇਤਰਆ ॥

ک
لُؤک رکت ِئکار نِ ھرے رپَھب نتَر ُہؤ ےت نتَرنا ۔۔
ਤਬਨਵੰਤਿ ਨਾਨਕ ਿਇਆ ਧਾਰਹੁ ਕਾਤਢ ਭਵਜਲ ਿੇਤਰਆ ॥੧॥

ب
ب
پِپ َؤپپ نانک دایئ داھروہ اکدھ َھؤلج ھتَرنا ۔۔۱۔۔
ਸਲੋਕੁ ॥

ولسک ۔۔
ਤਨਰਤਿ ਨ ਪਵੈ ਅਸੰਖ ਗੁਣ ਊਚਾ ਪਰਭ ਕਾ ਨਾਉ ॥

پِرت ہن وپَے اھکنس ُگں اُواچ رپَھب اک ناو ۔۔
ਨਾਨਕ ਕੀ ਬੇਨੰਿੀਆ ਤਮਲੈ ਤਨਥਾਵੇ ਥਾਉ ॥੨॥

نانک یک نیییییا ملَ ِے پ ِبھا َوے اھتو ۔۔۲۔۔
ਛੰਿੁ ॥

چھپت ۔۔
ਿੂਸਰ ਨਾਹੀ ਿਾਉ ਕਾ ਪਤਹ ਜਾਈਐ ॥

ُدورس نایہ اھٹو اک بہہ اج پپَے ۔۔

ਆਿ ਪਹਰ ਕਰ ਜੋਤੜ ਸੋ ਪਰਭੁ ਤਧਆਈਐ ॥

ا ھٹ رہپ رک وجر وس رپَھب دایھ نیپے َ۔۔

ਤਧਆਇ ਸੋ ਪਰਭੁ ਸਿਾ ਅਪੁਨਾ ਮਨਤਹ ਤਚੰਤਿਆ ਪਾਈਐ ॥

دایھۓ وس رپَھب دسا اانپ مبہہ ِجیدنا نا پپَے ۔۔

ਿਤਜ ਮਾਨ ਮੋਹੁ ਤਵਕਾਰੁ ਿੂਜਾ ਏਕ ਤਸਉ ਤਲਵ ਲਾਈਐ ॥

جت امن ومہ وِاکر ُدواج انک سِیؤ لِؤ ال پ ٔپے ۔۔

ਅਰਤਪ ਮਨੁ ਿਨੁ ਪਰਭੂ ਆਗੈ ਆਪੁ ਸਗਲ ਤਮਟਾਈਐ ॥

ب
ارت نم نت رپ ُھؤ

ا ےگ ا ت لگس مِیا نیپے ۔۔

ਤਬਨਵੰਤਿ ਨਾਨਕੁ ਧਾਤਰ ਤਕਰਪਾ ਸਾਤਚ ਨਾਤਮ ਸਮਾਈਐ ॥੨॥

پِپ َؤپپ نانک داھر کِرنا ساچ نام امس پ ٔپے ۔۔۲۔۔
ਸਲੋਕੁ ॥

ولسک ۔۔
ਰੇ ਮਨ ਿਾ ਕਉ ਤਧਆਈਐ ਸਭ ਤਬਤਧ ਜਾ ਕੈ ਹਾਤਥ ॥

رے نم نا کؤ دایھ نیپے َ سیھ نِدھ اج ےکَ اہھت ۔۔
ਰਾਮ ਨਾਮ ਧਨੁ ਸੰਚੀਐ ਨਾਨਕ ਤਨਬਹੈ ਸਾਤਥ ॥੩॥

سب
رام نام دنھ چِپے َ نانک پ ِب َہے ساھت ۔۔۳۔۔
ਛੰਿੁ ॥

چھپت ۔۔
ਸਾਥੀਅੜਾ ਪਰਭੁ ਏਕੁ ਿੂਸਰ ਨਾਤਹ ਕੋਇ ॥

ب
ھ
ی
ت
سا را رپَھب انک ُدورس ناےہ وکۓ ۔۔
ਥਾਨ ਥਨੰਿਤਰ ਆਤਪ ਜਤਲ ਥਤਲ ਪੂਰ ਸੋਇ ॥

ب
ھی
ئ
ی
ت
اھتن ر ا ت لج لھت ُؤر وسۓ ۔۔

ਜਤਲ ਥਤਲ ਮਹੀਅਤਲ ਪੂਤਰ ਰਤਹਆ ਸਰਬ ਿਾਿਾ ਪਰਭੁ ਧਨੀ ॥

م
لج لھت ہییل ئُؤر رایہ رست دانا رپَھب دینھ ۔۔

ਗੋਪਾਲ ਗੋਤਬੰਿ ਅੰਿੁ ਨਾਹੀ ਬੇਅੰਿ ਗੁਣ ਿਾ ਕੇ ਤਕਆ ਗਨੀ ॥

وگنال وگپِید اپپ نایہ ےباپپ ُگں نا ےک ایک ینگ ۔۔

ਭਜੁ ਸਰਤਣ ਸੁਆਮੀ ਸੁਖਹ ਗਾਮੀ ਤਿਸੁ ਤਬਨਾ ਅਨ ਨਾਤਹ ਕੋਇ ॥

جھب رسن سُؤا یم ُسکھہ اگیم ئِس پِیا ان ناےہ وکۓ ۔۔

ਤਬਨਵੰਤਿ ਨਾਨਕ ਿਇਆ ਧਾਰਹੁ ਤਿਸੁ ਪਰਾਪਤਿ ਨਾਮੁ ਹੋਇ ॥੩॥

پِپ َؤپپ نانک دایئ داھروہ ئِس رپاپپ نام وہۓ ۔۔۳۔۔
ਸਲੋਕੁ ॥

ولسک ۔۔
ਤਚਤਿ ਤਜ ਤਚਿਤਵਆ ਸੋ ਮੈ ਪਾਇਆ ॥

ِجت چ ِجپؤِنا وس م َے نانا ۔۔

ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਤਧਆਇ ਸੁਖ ਸਬਾਇਆ ॥੪॥

نانک نام دایھۓ ُسکھ ابسنا ۔۔۴۔۔
ਛੰਿੁ ॥

چھپت ۔۔
ਅਬ ਮਨੁ ਛੂਤਟ ਗਇਆ ਸਾਧੂ ਸੰਤਗ ਤਮਲੇ ॥

چ
ات نم ُھؤت ایگ سا ُدوھ گنس مل ِے ۔۔
ਗੁਰਮੁਤਖ ਨਾਮੁ ਲਇਆ ਜੋਿੀ ਜੋਤਿ ਰਲੇ ॥

ُگرمُکھ نام لییا وجیت وجت رےل ۔۔

ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਤਸਮਰਿ ਤਮਟੇ ਤਕਲਤਬਖ ਬੁਝੀ ਿਪਤਿ ਅਘਾਤਨਆ ॥

ِمپ کِلیک بُج
ھ
ہر نام ِسمرت ے ِ ھ ی تپت ااھگاین ۔۔

ਗਤਹ ਭੁਜਾ ਲੀਨੇ ਿਇਆ ਕੀਨੇ ਆਪਨੇ ਕਤਰ ਮਾਤਨਆ ॥

ب
ہگ ُھچا ےنیل دایئ کیپے ا ےنپ رک اماین ۔۔
ِ

ਲੈ ਅੰਤਕ ਲਾਏ ਹਤਰ ਤਮਲਾਏ ਜਨਮ ਮਰਣਾ ਿੁਖ ਜਲੇ ॥

لَے انک الےئ ہر مِالےئ منج رمنا ُدھک ےلج ۔۔

ਤਬਨਵੰਤਿ ਨਾਨਕ ਿਇਆ ਧਾਰੀ ਮੇਤਲ ਲੀਨੇ ਇਕ ਪਲੇ ॥੪॥੨॥

پِپ َؤپپ نانک دایئ داھری م َیل ےنیل اِک ےلپ ۔۔۴۔۔۲۔۔
ਜੈਿਸਰੀ ਛੰਿ ਮਃ ੫ ॥

چییسری چھپت م۵ :۔۔
ਪਾਧਾਣੂ ਸੰਸਾਰੁ ਗਾਰਤਬ ਅਤਟਆ ॥

ناداھئُؤ اسنسر اگرت اایٹ ۔۔

ਕਰਿੇ ਪਾਪ ਅਨੇਕ ਮਾਇਆ ਰੰਗ ਰਤਟਆ ॥

رکےت نات اپ َیک امنا رنگ رایٹ ۔۔
ਲੋਤਭ ਮੋਤਹ ਅਤਭਮਾਤਨ ਬੂਿੇ ਮਰਣੁ ਚੀਤਿ ਨ ਆਵਏ ॥

ب
ولھب ومہِ ا ھبمان ئُؤدے رمن جپت ہن ا وےئ ۔۔
ਪੁਿਰ ਤਮਿਰ ਤਬਉਹਾਰ ਬਤਨਿਾ ਏਹ ਕਰਿ ਤਬਹਾਵਏ ॥

ُنتر ِمتر ویباہر ن ِییا اہہی رکت ِبہاوےئ ۔۔

ਪੁਤਜ ਤਿਵਸ ਆਏ ਤਲਖੇ ਮਾਏ ਿੁਖੁ ਧਰਮ ਿੂਿਹ ਤਿਤਿਆ ॥

ب
لک
ُج د َِوس ا ےئ ِھے امےئ ُدھک درھم ُدوہت دِایھٹ ۔۔

ਤਕਰਿ ਕਰਮ ਨ ਤਮਟੈ ਨਾਨਕ ਹਤਰ ਨਾਮ ਧਨੁ ਨਹੀ ਖਤਟਆ ॥੧॥

کِرت رکم ہن ِمپے نانک ہر نام دنھ یہن ایٹھک ۔۔۱۔۔
ਉਿਮ ਕਰਤਹ ਅਨੇਕ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਨ ਗਾਵਹੀ ॥

اُدم رکہِ اپ َیک ہر نام ہن اگویہ ۔۔

ਭਰਮਤਹ ਜੋਤਨ ਅਸੰਖ ਮਤਰ ਜਨਮਤਹ ਆਵਹੀ ॥

رھبہمِ وجن اھکنس رم جبم ِہ ا ویہ ۔۔

ਪਸੂ ਪੰਖੀ ਸੈਲ ਿਰਵਰ ਗਣਿ ਕਛੂ ਨ ਆਵਏ ॥

کج
ئسُؤ یھکنپ َسیل رتور تنگ ُھؤ ہن ا وےئ ۔۔

ਬੀਜੁ ਬੋਵਤਸ ਭੋਗ ਭੋਗਤਹ ਕੀਆ ਅਪਣਾ ਪਾਵਏ ॥

وبوس وھبگ وھبہہگ ک ِیا اانپ ناوےئ ۔۔
جیب َ
ਰਿਨ ਜਨਮੁ ਹਾਰੰਿ ਜੂਐ ਪਰਭੂ ਆਤਪ ਨ ਭਾਵਹੀ ॥

ب
رنت منج اہرپپ ُجؤےئ رپ ُھؤ ا ت ہن اھبویہ ۔۔
ਤਬਨਵੰਤਿ ਨਾਨਕ ਭਰਮਤਹ ਭਰਮਾਏ ਤਖਨੁ ਏਕੁ ਤਟਕਣੁ ਨ ਪਾਵਹੀ ॥੨॥

ک
ن
ک
ھ
ِ
ِ
ہم رھبامےئ ں انک ں ہن ناویہ ۔۔۲۔۔
پِپ َؤپپ نانک رھب ِ
ਜੋਬਨੁ ਗਇਆ ਤਬਿੀਤਿ ਜਰੁ ਮਤਲ ਬੈਿੀਆ ॥

وجنب ایگ نِیپت رج لم نیبھیا ۔۔

ਕਰ ਕੰਪਤਹ ਤਸਰੁ ਿੋਲ ਨੈਣ ਨ ਿੀਤਿਆ ॥

رک کمی ِہ سِر دول نَیں ہن دپبھِیا ۔۔

ਨਹ ਨੈਣ ਿੀਸੈ ਤਬਨੁ ਭਜਨ ਈਸੈ ਛੋਤਿ ਮਾਇਆ ਚਾਤਲਆ ॥

ہن نَیں د ئ َسے پِں نجھب اِےسیَ وھچد امنا اچایل ۔۔

ਕਤਹਆ ਨ ਮਾਨਤਹ ਤਸਤਰ ਖਾਕੁ ਛਾਨਤਹ ਤਜਨ ਸੰਤਗ ਮਨੁ ਿਨੁ ਜਾਤਲਆ ॥

ہہن سِر اھکک اھچ ِہن ِجں گنس نم نت اجایل ۔۔
کہیا ہن ام ِ
ਸਰੀਰਾਮ ਰੰਗ ਅਪਾਰ ਪੂਰਨ ਨਹ ਤਨਮਖ ਮਨ ਮਤਹ ਵੂਤਿਆ ॥

ب
رسریام رنگ انار ئُؤرن ہن ِمکھ نم ہہم ُووایھٹ ۔۔

ਤਬਨਵੰਤਿ ਨਾਨਕ ਕੋਤਟ ਕਾਗਰ ਤਬਨਸ ਬਾਰ ਨ ਝੂਤਿਆ ॥੩॥

چ
پِپ َؤپپ نانک وکت اکرگ نِیس نار ہن ُھؤایھٹ ۔۔۳۔۔
ਚਰਨ ਕਮਲ ਸਰਣਾਇ ਨਾਨਕੁ ਆਇਆ ॥

رچن لمک رسناۓ نانک ا نا ۔۔
ਿੁਿਰੁ ਭੈ ਸੰਸਾਰੁ ਪਰਤਭ ਆਤਪ ਿਰਾਇਆ ॥

ب
ُدرت َھے اسنسر رپَھب ا ت رتانا ۔۔

ਤਮਤਲ ਸਾਧਸੰਗੇ ਭਜੇ ਸਰੀਧਰ ਕਤਰ ਅੰਗੁ ਪਰਭ ਜੀ ਿਾਤਰਆ ॥

ھ
رسندرھ رک انگ رپَھب یج نارنا ۔۔
مِل ساد سیگے ےجھب ِ

ਹਤਰ ਮਾਤਨ ਲੀਏ ਨਾਮ ਿੀਏ ਅਵਰੁ ਕਛੁ ਨ ਬੀਚਾਤਰਆ ॥

ہر امن ےئیل نام د پپے ا َور ھچک ہن اچیبرنا ۔۔

ਗੁਣ ਤਨਧਾਨ ਅਪਾਰ ਿਾਕੁਰ ਮਤਨ ਲੋੜੀਿਾ ਪਾਇਆ ॥

ُگں ن ِداھن انار اھٹ ُکر نم ولرندا نانا ۔۔

ਤਬਨਵੰਤਿ ਨਾਨਕੁ ਸਿਾ ਤਿਰਪਿੇ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਭੋਜਨੁ ਖਾਇਆ ॥੪॥੨॥੩॥

پِپ َؤپپ نانک دسا رتِےتپ ہر نام وھبنج اھکنا ۔۔۴۔۔۲۔۔۳۔۔
ਜੈਿਸਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ਵਾਰ ਸਲੋਕਾ ਨਾਤਲ

چییسری ہلحم  ۵وار ولساک نال
ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪਰਸਾਤਿ ॥

اِک اواکنر سیگؤر رپساد ۔۔
ਸਲੋਕ ॥

ولسک ۔۔

ਆਤਿ ਪੂਰਨ ਮਤਧ ਪੂਰਨ ਅੰਤਿ ਪੂਰਨ ਪਰਮੇਸੁਰਹ ॥

ا د ئُؤرن دمھ ئُؤرن اپپ ئُؤرن رپمیسُرہ ۔۔

ਤਸਮਰੰਤਿ ਸੰਿ ਸਰਬਿਰ ਰਮਣੰ ਨਾਨਕ ਅਘਨਾਸਨ ਜਗਿੀਸੁਰਹ ॥੧॥

ِسمرپپ سیت رسرتب رمیں نانک اگھیانس چگدئسُرہ ۔۔۱۔۔
ਪੇਖਨ ਸੁਨਨ ਸੁਨਾਵਨੋ ਮਨ ਮਤਹ ਤਿਰੜੀਐ ਸਾਚੁ ॥

پ َیک
س
ی
ھ
پ
پ
ُ
ں ں ُسیاوون نم ہہم درِر ے َ ساچ ۔۔

ਪੂਤਰ ਰਤਹਓ ਸਰਬਿਰ ਮੈ ਨਾਨਕ ਹਤਰ ਰੰਤਗ ਰਾਚੁ ॥੨॥

ئُؤر رہ َپؤ رسرتب م َے نانک ہر رنگ راچ ۔۔۲۔۔
ਪਉੜੀ ॥

ئؤری ۔۔
ਹਤਰ ਏਕੁ ਤਨਰੰਜਨੁ ਗਾਈਐ ਸਭ ਅੰਿਤਰ ਸੋਈ ॥

ہر انک پِرنجن اگ پ َپے سیھ ارتن وسیئ ۔۔

ਕਰਣ ਕਾਰਣ ਸਮਰਥ ਪਰਭੁ ਜੋ ਕਰੇ ਸੁ ਹੋਈ ॥

رکن اکرن رمسھت رپَھب وج رکے وس وہیئ ۔۔
ਤਖਨ ਮਤਹ ਥਾਤਪ ਉਥਾਪਿਾ ਤਿਸੁ ਤਬਨੁ ਨਹੀ ਕੋਈ ॥

ک
ئ
پ
ھ
ِ
ِ
ِ
ن
ُ
ں ہہم اھتت ااھت دا س ں یہن وکیئ ۔۔

ਖੰਿ ਬਰਹਮੰਿ ਪਾਿਾਲ ਿੀਪ ਰਤਵਆ ਸਭ ਲੋਈ ॥

ڈنھک پرہمید نانال دپپ روِنا سیھ ولیئ ۔۔

ਤਜਸੁ ਆਤਪ ਬੁਝਾਏ ਸੋ ਬੁਝਸੀ ਤਨਰਮਲ ਜਨੁ ਸੋਈ ॥੧॥

ب
ُج
ب
ھ
ِجس ا ت ُجھاےئ وس سی پِرلم نج وسیئ ۔۔۱۔۔

ਸਲੋਕ ॥

ولسک ۔۔
ਰਚੰਤਿ ਜੀਅ ਰਚਨਾ ਮਾਿ ਗਰਭ ਅਸਥਾਪਨੰ ॥

ر َجپت یج رانچ امت رگھب ااھتسنیں ۔۔

ਸਾਤਸ ਸਾਤਸ ਤਸਮਰੰਤਿ ਨਾਨਕ ਮਹਾ ਅਗਤਨ ਨ ਤਬਨਾਸਨੰ ॥੧॥

ساس ساس ِسمرپپ نانک اہم انگ ہن پِیاسیں ۔۔۱۔۔
ਮੁਖੁ ਿਲੈ ਪੈਰ ਉਪਰੇ ਵਸੰਿੋ ਕੁਹਥੜੈ ਥਾਇ ॥

مُکھ نلَے ریپ اُرپے ودنسو

ُکہب

ھ َرے اھتےئ ۔۔

ਨਾਨਕ ਸੋ ਧਣੀ ਤਕਉ ਤਵਸਾਤਰਓ ਉਧਰਤਹ ਤਜਸ ਿੈ ਨਾਇ ॥੨॥

نانک وس دینھ کپؤ وِساروی اُدرھہِ ِجس َدے ناےئ ۔۔۲۔۔
ਪਉੜੀ ॥

ئؤری ۔۔
ਰਕਿੁ ਤਬੰਿੁ ਕਤਰ ਤਨੰਤਮਆ ਅਗਤਨ ਉਿਰ ਮਝਾਤਰ ॥

م
رقپ پِید رک بِمّیا انگ اُدر جھار ۔۔

ਉਰਧ ਮੁਖੁ ਕੁਚੀਲ ਤਬਕਲੁ ਨਰਤਕ ਘੋਤਰ ਗੁਬਾਤਰ ॥

مک ُک
چ
ئ
ک
ی
ُ
گ
اُردھ ُ ھ ل ِ ل رنک وھگر یار ۔۔

ਹਤਰ ਤਸਮਰਿ ਿੂ ਨਾ ਜਲਤਹ ਮਤਨ ਿਤਨ ਉਰ ਧਾਤਰ ॥

ہر ِسمرت ئُؤ ہن چلہہ نم نت اُر داھر ۔۔

ਤਬਖਮ ਥਾਨਹੁ ਤਜਤਨ ਰਤਖਆ ਤਿਸੁ ਤਿਲੁ ਨ ਤਵਸਾਤਰ ॥

نکھ
ِ م اھتبہؤ ِجں رایھک ئِس نِل ہن وِسار ۔۔

ਪਰਭ ਤਬਸਰਿ ਸੁਖੁ ਕਿੇ ਨਾਤਹ ਜਾਸਤਹ ਜਨਮੁ ਹਾਤਰ ॥੨॥

رپَھب ِئسرت ُسکھ دکے ناےہ اجہسِ منج اہر ۔۔۲۔۔
ਸਲੋਕ ॥

ولسک ۔۔
ਮਨ ਇਛਾ ਿਾਨ ਕਰਣੰ ਸਰਬਿਰ ਆਸਾ ਪੂਰਨਹ ॥

نم اِاھچ دان رکپں رس َنتر ا سا ئُؤرہن ۔۔

ਖੰਿਣੰ ਕਤਲ ਕਲੇਸਹ ਪਰਭ ਤਸਮਤਰ ਨਾਨਕ ਨਹ ਿੂਰਣਹ ॥੧॥

ڈنھکپں لک ک َلیسہ رپَھب ِسمر نانک ہن ُدورہن ۔۔۱۔۔

ਹਤਭ ਰੰਗ ਮਾਣਤਹ ਤਜਸੁ ਸੰਤਗ ਿੈ ਤਸਉ ਲਾਈਐ ਨੇਹੁ ॥

ہبھ رنگ امہہن ِجس گنس ئَے سِیؤ ال پ ٔپے پبہؤ ۔۔
ਸੋ ਸਹੁ ਤਬੰਿ ਨ ਤਵਸਰਉ ਨਾਨਕ ਤਜਤਨ ਸੁੰਿਰੁ ਰਤਚਆ ਿੇਹੁ ॥੨॥

وس َسہؤ پِید ہن وِرسو نانک ِجں ُسیدر رایچ دوہی ۔۔۲۔۔
ਪਉੜੀ ॥

ئؤری ۔۔
ਜੀਉ ਪਰਾਨ ਿਨੁ ਧਨੁ ਿੀਆ ਿੀਨੇ ਰਸ ਭੋਗ ॥

جپؤ رپان نت دنھ دِنا دِےنی رس وھبگ ۔۔
ਤਗਰਹ ਮੰਿਰ ਰਥ ਅਸੁ ਿੀਏ ਰਤਚ ਭਲੇ ਸੰਜੋਗ ॥

گِرہ دنمر رھت اس د پپے رچ ےلھب وجنسگ ۔۔
ਸੁਿ ਬਤਨਿਾ ਸਾਜਨ ਸੇਵਕ ਿੀਏ ਪਰਭ ਿੇਵਨ ਜੋਗ ॥

ُست نییا سانج ویسک د پپے رپَھب دئَؤن وجگ ۔۔

ਹਤਰ ਤਸਮਰਿ ਿਨੁ ਮਨੁ ਹਤਰਆ ਲਤਹ ਜਾਤਹ ਤਵਜੋਗ ॥

ہر ِسمرت نت نم ہ ِرنا ہہل اجےہ وِوجگ ۔۔

ਸਾਧਸੰਤਗ ਹਤਰ ਗੁਣ ਰਮਹੁ ਤਬਨਸੇ ਸਤਭ ਰੋਗ ॥੩॥

سادھسیگ ہر ُگں روہم نِیسے سیھ روگ ۔۔۳۔۔
ਸਲੋਕ ॥

ولسک ۔۔
ਕੁਟੰਬ ਜਿਨ ਕਰਣੰ ਮਾਇਆ ਅਨੇਕ ਉਿਮਹ ॥

ُکیپت نتج رکپں امنا اپ َیک اُدہم ۔۔

ਹਤਰ ਭਗਤਿ ਭਾਵ ਹੀਣੰ ਨਾਨਕ ਪਰਭ ਤਬਸਰਿ ਿੇ ਪਰੇਿਿਹ ॥੧॥

ہ
اھبو ییں نانک رپَھب ِئسرت ےت رپنییہ ۔۔۱۔۔
ہر تگھب َ
ਿੁਟੜੀਆ ਸਾ ਪਰੀਤਿ ਜੋ ਲਾਈ ਤਬਅੰਨ ਤਸਉ ॥

ُنترنا سا رپپپ وج الیئ نِی ّں سِیؤ ۔۔

ਨਾਨਕ ਸਚੀ ਰੀਤਿ ਸਾਂਈ ਸੇਿੀ ਰਤਿਆ ॥੨॥

نانک یچس ِرپپ سایئن َ
سیبی رایت ۔۔۲۔۔
ਪਉੜੀ ॥

ئؤری ۔۔
ਤਜਸੁ ਤਬਸਰਿ ਿਨੁ ਭਸਮ ਹੋਇ ਕਹਿੇ ਸਤਭ ਪਰੇਿੁ ॥

ِجس ِئسرت نت مسھب وہۓ ےتہک سیھ رپ َپپ ۔۔
ਤਖਨੁ ਤਗਰਹ ਮਤਹ ਬਸਨ ਨ ਿੇਵਹੀ ਤਜਨ ਤਸਉ ਸੋਈ ਹੇਿੁ ॥

ک
ئ
ھِں گِرہ ہہم سں ہن دوییہ ِجں سِیؤ وسیئ ہ َپت ۔۔

ਕਤਰ ਅਨਰਥ ਿਰਬੁ ਸੰਤਚਆ ਸੋ ਕਾਰਤਜ ਕੇਿੁ ॥

رک ا َپرھت درت سبچِیا وس اکرچ ک َپت ۔۔
ਜੈਸਾ ਬੀਜੈ ਸੋ ਲੁਣੈ ਕਰਮ ਇਹੁ ਖੇਿੁ ॥

اسیج پ ِبج َے وس ل َُپے رکم اوہی کھ َپت ۔۔
ਅਤਕਰਿਘਣਾ ਹਤਰ ਤਵਸਤਰਆ ਜੋਨੀ ਭਰਮੇਿੁ ॥੪॥

اکِرنگھیا ہر وِرسنا وجین رھبم َپت ۔۔۴۔۔
ਸਲੋਕ ॥

ولسک ۔۔
ਕੋਤਟ ਿਾਨ ਇਸਨਾਨੰ ਅਤਨਕ ਸੋਧਨ ਪਤਵਿਰਿਹ ॥

وکت دان اانسپں ان ِک وسدنھ وپِرتہت ۔۔

ਉਚਰੰਤਿ ਨਾਨਕ ਹਤਰ ਹਤਰ ਰਸਨਾ ਸਰਬ ਪਾਪ ਤਬਮੁਚਿੇ ॥੧॥

ِبم
ُ
چ
پ
اُرچپپ نانک ہر ہر رانس رست نات ے ۔۔۱۔۔
ਈਧਣੁ ਕੀਿੋਮੂ ਘਣਾ ਭੋਰੀ ਤਿਿੀਮੁ ਭਾਤਹ ॥

اِندنھ کِیپؤمُؤ گھیا وھبری دِمیت اھبےہ ۔۔
ਮਤਨ ਵਸੰਿੜੋ ਸਚੁ ਸਹੁ ਨਾਨਕ ਹਭੇ ਿੁਖੜੇ ਉਲਾਤਹ ॥੨॥

ہب
نم ودنسرو چس َسہؤ نانک ھے ُدڑھکے اُالےہ ۔۔۲۔۔
ਪਉੜੀ ॥

ئؤری ۔۔
ਕੋਤਟ ਅਘਾ ਸਤਭ ਨਾਸ ਹੋਤਹ ਤਸਮਰਿ ਹਤਰ ਨਾਉ ॥

وکت ااھگ سیھ ناس وہہِ ِسمرت ہر ناو ۔۔

ਮਨ ਤਚੰਿੇ ਿਲ ਪਾਈਅਤਹ ਹਤਰ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਉ ॥

نم ِجیدے لھپ ناپ ٔبہہ ہر ےک ُگں اگو ۔۔

ਜਨਮ ਮਰਣ ਭੈ ਕਟੀਅਤਹ ਤਨਹਚਲ ਸਚੁ ਥਾਉ ॥

بہ
ب
منج رمن َھے کییی ِہ ِ چل چس اھتو ۔۔

ਪੂਰਤਬ ਹੋਵੈ ਤਲਤਖਆ ਹਤਰ ਚਰਣ ਸਮਾਉ ॥

وہوے لک ِھیا ہر رچن امسو ۔۔
ئُؤرت َ

ਕਤਰ ਤਕਰਪਾ ਪਰਭ ਰਾਤਖ ਲੇਹੁ ਨਾਨਕ ਬਤਲ ਜਾਉ ॥੫॥

رک کِرنا رپَھب راھک وہیل نانک نل اجو ۔۔۵۔۔
ਸਲੋਕ ॥

ولسک ۔۔
ਤਗਰਹ ਰਚਨਾ ਅਪਾਰੰ ਮਤਨ ਤਬਲਾਸ ਸੁਆਿੰ ਰਸਹ ॥

رگِہ رانچ انارن نم نِالس سُؤادن رہس ۔۔
ਕਿਾਂਚ ਨਹ ਤਸਮਰੰਤਿ ਨਾਨਕ ਿੇ ਜੰਿ ਤਬਸਟਾ ਤਿਮਹ ॥੧॥

دکاچن ہن ِسمرپپ نانک ےت َجپت ِئسیا کِرہم ۔۔۱۔۔
ਮੁਚੁ ਅਿੰਬਰੁ ਹਭੁ ਤਕਹੁ ਮੰਤਝ ਮੁਹਬਤਿ ਨੇਹ ॥

م
ُج ادربن ہبھ کِہؤ ھجنم م ُچپت ہین ۔۔

ਸੋ ਸਾਂਈ ਜੈੈਂ ਤਵਸਰੈ ਨਾਨਕ ਸੋ ਿਨੁ ਖੇਹ ॥੨॥

وس سایئن َچیں وِرسَے نانک وس نت کھبہہ ۔۔۲۔۔
ਪਉੜੀ ॥

ئؤری ۔۔

ਸੁੰਿਰ ਸੇਜ ਅਨੇਕ ਸੁਖ ਰਸ ਭੋਗਣ ਪੂਰੇ ॥

سب
ُسیدر َ ج اپ َیک ُسکھ رس وھبنگ ئُؤرے ۔۔
ਤਗਰਹ ਸੋਇਨ ਚੰਿਨ ਸੁਗੰਧ ਲਾਇ ਮੋਿੀ ਹੀਰੇ ॥

گِرہ وسنئ دنچن ُسگیدھ ال ِئے ومیت ریہے ۔۔
ਮਨ ਇਛੇ ਸੁਖ ਮਾਣਿਾ ਤਕਛੁ ਨਾਤਹ ਤਵਸੂਰੇ ॥

ک
نم اِےھچ ُسکھ امدنا ِچھ

ناےہ وِسُؤرے ۔۔

ਸੋ ਪਰਭੁ ਤਚਤਿ ਨ ਆਵਈ ਤਵਸਟਾ ਕੇ ਕੀਰੇ ॥

وس رپَھب ِجت ہن ا ویئ وِاٹس ےک کِترے ۔۔
ਤਬਨੁ ਹਤਰ ਨਾਮ ਨ ਸਾਂਤਿ ਹੋਇ ਤਕਿੁ ਤਬਤਧ ਮਨੁ ਧੀਰੇ ॥੬॥

پِں ہر نام ہن ساپپ وہۓ کِپ نِدھ نم دھترے ۔۔۶۔۔
ਸਲੋਕ ॥

ولسک ۔۔
ਚਰਨ ਕਮਲ ਤਬਰਹੰ ਖੋਜੰਿ ਬੈਰਾਗੀ ਿਹ ਤਿਸਹ ॥

رچن لمک پِرہں وھک َجپت ریبایگ دہ دِہس ۔۔

ਤਿਆਗੰਿ ਕਪਟ ਰੂਪ ਮਾਇਆ ਨਾਨਕ ਆਨੰਿ ਰੂਪ ਸਾਧ ਸੰਗਮਹ ॥੧॥

س
پ ِیاتنگ ٹپک ُروت امنا نانک ا دنن ُروت سادھ یگمہہ ۔۔۱۔۔
ਮਤਨ ਸਾਂਈ ਮੁਤਖ ਉਚਰਾ ਵਿਾ ਹਭੇ ਲੋਅ ॥

ہب
نم سایئن مُکھ اُرچا ونا ھے ولۓ ۔۔

ਨਾਨਕ ਹਤਭ ਅਿੰਬਰ ਕੂਤੜਆ ਸੁਤਣ ਜੀਵਾ ਸਚੀ ਸੋਇ ॥੨॥

نانک ہبھ ادربن ُکؤرنا ُسں ِجپؤا یچس وسۓ ۔۔۲۔۔

ਪਉੜੀ ॥

ئؤری ۔۔
ਬਸਿਾ ਿੂਟੀ ਝੁੰਪੜੀ ਚੀਰ ਸਤਭ ਤਛੰਨਾ ॥

چھ
ئسیا ئُؤیٹ ُ متری ریچ سیھ چھِیا ۔۔

ਜਾਤਿ ਨ ਪਤਿ ਨ ਆਿਰੋ ਉਤਿਆਨ ਭਰਤਮੰਨਾ ॥

اجت ہن پپ ہن ا درو اُدنان رھبمِیّا ۔۔
ਤਮਿਰ ਨ ਇਿ ਧਨ ਰੂਪਹੀਣ ਤਕਛੁ ਸਾਕੁ ਨ ਤਸੰਨਾ ॥

ک
ِمتر ہن اِھٹ دنھ ُرونیہپ ِچھ

ساک ہن ِسیا ۔۔

ਰਾਜਾ ਸਗਲੀ ਤਸਰਸਤਟ ਕਾ ਹਤਰ ਨਾਤਮ ਮਨੁ ਤਭੰਨਾ ॥

رااج سگلی رسِست اک ہر نام نم بھِیّا ۔۔

ਤਿਸ ਕੀ ਧੂਤੜ ਮਨੁ ਉਧਰੈ ਪਰਭੁ ਹੋਇ ਸੁਪਰਸੰਨਾ ॥੭॥

ئِس یک دھُؤر نم اُدرھَے رپَھب وہۓ ُسترسیّا ۔۔۷۔۔
ਸਲੋਕ ॥

ولسک ۔۔
ਅਤਨਕ ਲੀਲਾ ਰਾਜ ਰਸ ਰੂਪੰ ਛਿਰ ਚਮਰ ਿਖਿ ਆਸਨੰ ॥

ان ِک لیال راچ رس ُروپں رتھچ رمچ تخت ا سیں ۔۔

ਰਚੰਤਿ ਮੂੜ ਅਤਗਆਨ ਅੰਧਹ ਨਾਨਕ ਸੁਪਨ ਮਨੋਰਥ ਮਾਇਆ ॥੧॥

رتنچ مُؤر اایگن ادنھہ نانک ُسیں ونمرھت امنا ۔۔۱۔۔
ਸੁਪਨੈ ਹਤਭ ਰੰਗ ਮਾਤਣਆ ਤਮਿਾ ਲਗੜਾ ਮੋਹੁ ॥

ُسی َپے ہبھ رنگ اماین مِبھا ڑگلا ومہ ۔۔

ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਤਵਹੂਣੀਆ ਸੁੰਿਤਰ ਮਾਇਆ ਧਰੋਹੁ ॥੨॥

وہپ ِیا ُسیدر امنا درھووہ ۔۔۲۔۔
نانک نام وِ ُ
ਪਉੜੀ ॥

ئؤری ۔۔
ਸੁਪਨੇ ਸੇਿੀ ਤਚਿੁ ਮੂਰਤਖ ਲਾਇਆ ॥

ُسیپے َ
سیبی ِجت مُؤرھک النا ۔۔

ਤਬਸਰੇ ਰਾਜ ਰਸ ਭੋਗ ਜਾਗਿ ਭਖਲਾਇਆ ॥

گ بھ ھک
ِئسرے راچ رس وھبگ اج پ النا ۔۔
ਆਰਜਾ ਗਈ ਤਵਹਾਇ ਧੰਧੈ ਧਾਇਆ ॥

ا راج یئگ وِاہ ِئے ددنھَےھ داھنا ۔۔

ਪੂਰਨ ਭਏ ਨ ਕਾਮ ਮੋਤਹਆ ਮਾਇਆ ॥

ئُؤرن ےئھب ہن اکم ومایہ امنا ۔۔
ਤਕਆ ਵੇਚਾਰਾ ਜੰਿੁ ਜਾ ਆਤਪ ਭੁਲਾਇਆ ॥੮॥

ب
ایک وبچارا جپت اج ا ت ھُالنا ۔۔۸۔۔
ਸਲੋਕ ॥

ولسک ۔۔
ਬਸੰਤਿ ਸਵਰਗ ਲੋਕਹ ਤਜਿਿੇ ਤਪਰਥਵੀ ਨਵ ਖੰਿਣਹ ॥

تنسب سَؤرگ ولہک ِچیپے رپِوھتی ونَ ڈنھکہن ۔۔

ਤਬਸਰੰਿ ਹਤਰ ਗੋਪਾਲਹ ਨਾਨਕ ਿੇ ਪਰਾਣੀ ਉਤਿਆਨ ਭਰਮਣਹ ॥੧॥

ِئس َرپپ ہر وگناہل نانک ےت رپَاین اُدنان رھبمیہ ۔۔۱۔۔

ਕਉਿਕ ਕੋਿ ਿਮਾਤਸਆ ਤਚਤਿ ਨ ਆਵਸੁ ਨਾਉ ॥

کؤنک وکد امتایس ِجت ہن ا وس ناو ۔۔
ਨਾਨਕ ਕੋੜੀ ਨਰਕ ਬਰਾਬਰੇ ਉਜੜੁ ਸੋਈ ਥਾਉ ॥੨॥

نانک وکری رنک پراپرے اُڑج وسیئ اھتو ۔۔۲۔۔
ਪਉੜੀ ॥

ئؤری ۔۔
ਮਹਾ ਭਇਆਨ ਉਤਿਆਨ ਨਗਰ ਕਤਰ ਮਾਤਨਆ ॥

اہم ایھبن اُدنان رگن رک اماین ۔۔
ਝੂਿ ਸਮਗਰੀ ਪੇਤਖ ਸਚੁ ਕਤਰ ਜਾਤਨਆ ॥

س
چ
ُھؤھٹ مگری پ َیکھ چس رک اجاین ۔۔

ਕਾਮ ਿੋਤਧ ਅਹੰਕਾਤਰ ਤਿਰਤਹ ਿੇਵਾਤਨਆ ॥

ب
اکم رکودھ ااکنہر ھِرہِ دئَؤااین ۔۔

ਤਸਤਰ ਲਗਾ ਜਮ ਿੰਿੁ ਿਾ ਪਛੁਿਾਤਨਆ ॥

سِر اگل مج دند نا اتھچپاین ۔۔
ਤਬਨੁ ਪੂਰੇ ਗੁਰਿੇਵ ਤਿਰੈ ਸੈਿਾਤਨਆ ॥੯॥

ب
پِں ئُؤرے ُگردوی ھ ِ َرے َسییااین ۔۔۹۔۔
ਸਲੋਕ ॥

ولسک ۔۔
ਰਾਜ ਕਪਟੰ ਰੂਪ ਕਪਟੰ ਧਨ ਕਪਟੰ ਕੁਲ ਗਰਬਿਹ ॥

ک
ک
ک
راچ ییں ُروت ییں دنھ ییں ُکل رگپبہہ ۔۔

ਸੰਚੰਤਿ ਤਬਤਖਆ ਛਲੰ ਤਛਿਰੰ ਨਾਨਕ ਤਬਨੁ ਹਤਰ ਸੰਤਗ ਨ ਚਾਲਿੇ ॥੧॥

سب نک چ
چ
پ
ل
ھ
ہ
ِ
ِ
ن
ھ
چپت ِ ھیا ں درن نا ک ں ر گنس ہن اچےتل ۔۔۱۔۔
ਪੇਖੰਿੜੋ ਕੀ ਭੁਲੁ ਿੁੰਮਾ ਤਿਸਮੁ ਸੋਹਣਾ ॥

پ
ب ُب
َیکھیدرو یک ُھل مما دِمس وسانہ ۔۔

ਅਢੁ ਨ ਲਹੰਿੜੋ ਮੁਲੁ ਨਾਨਕ ਸਾਤਥ ਨ ਜੁਲਈ ਮਾਇਆ ॥੨॥

ادھ ہن دنہلرو م ُل نانک ساھت ہن ُچلبی امنا ۔۔۲۔۔
ਪਉੜੀ ॥

ئؤری ۔۔
ਚਲਤਿਆ ਨਾਤਲ ਨ ਚਲੈ ਸੋ ਤਕਉ ਸੰਜੀਐ ॥

سب
دلچنا نال ہن چلَے وس کپؤ چپَے ۔۔

ਤਿਸ ਕਾ ਕਹੁ ਤਕਆ ਜਿਨੁ ਤਜਸ ਿੇ ਵੰਜੀਐ ॥

ب
ئِس اک وہک ایک نتج ِجس ےت و چیپے ۔۔

ਹਤਰ ਤਬਸਤਰਐ ਤਕਉ ਤਿਰਪਿਾਵੈ ਨਾ ਮਨੁ ਰੰਜੀਐ ॥

ب
ِاتپوے ہن نم ر چیپے ۔۔
ہر ِئسر پ َپے کپؤ رت َ
ਪਰਭੂ ਛੋਤਿ ਅਨ ਲਾਗੈ ਨਰਤਕ ਸਮੰਜੀਐ ॥

سمب
ب
چ
پ
ے َ۔۔
رپ ُھؤ وھچد ان ال َگے َ رنک

ਹੋਹੁ ਤਿਪਾਲ ਿਇਆਲ ਨਾਨਕ ਭਉ ਭੰਜੀਐ ॥੧੦॥

ن بھ بھب
چ
پ
ٔے ۔۔۱۱۔۔
کِرنال دنال نا ک ؤ
ਸਲੋਕ ॥

ولسک ۔۔

ਨਚ ਰਾਜ ਸੁਖ ਤਮਸਟੰ ਨਚ ਭੋਗ ਰਸ ਤਮਸਟੰ ਨਚ ਤਮਸਟੰ ਸੁਖ ਮਾਇਆ ॥

مِ
مِ
مِ
چن راچ ُسکھ سیں چن وھبگ رس سیں چن سیں ُسکھ امنا ۔۔
ਤਮਸਟੰ ਸਾਧਸੰਤਗ ਹਤਰ ਨਾਨਕ ਿਾਸ ਤਮਸਟੰ ਪਰਭ ਿਰਸਨੰ ॥੧॥

مِ
مِ
سیں سادھسیگ ہر نانک داس سیں رپَھب درسیں ۔۔۱۔۔
ਲਗੜਾ ਸੋ ਨੇਹੁ ਮੰਨ ਮਝਾਹੂ ਰਤਿਆ ॥

م
نم جھا ُہؤ رایت ۔۔
ڑگلا وس پبہؤ ّ

ਤਵਧੜੋ ਸਚ ਥੋਤਕ ਨਾਨਕ ਤਮਿੜਾ ਸੋ ਧਣੀ ॥੨॥

ِب
وِدڑھو چس وھتک نانک م ھرا وس دینھ ۔۔۲۔۔
ਪਉੜੀ ॥

ئؤری ۔۔
ਹਤਰ ਤਬਨੁ ਕਛੂ ਨ ਲਾਗਈ ਭਗਿਨ ਕਉ ਮੀਿਾ ॥

ب
ہ پ ِ کج
ھ
گی
ُ
ک
ھ
ر ں ؤ ہن الیئگ ں ؤ اھٹیم ۔۔

ਆਨ ਸੁਆਿ ਸਤਭ ਿੀਤਕਆ ਕਤਰ ਤਨਰਨਉ ਿੀਿਾ ॥

ب
ا ن سُؤاد سیھ ھیکیا رک پِرئؤ داھٹی ۔۔

ਅਤਗਆਨੁ ਭਰਮੁ ਿੁਖੁ ਕਤਟਆ ਗੁਰ ਭਏ ਬਸੀਿਾ ॥

ئ
اایگن رھبم ُدھک ایٹک ُگر ےئھب سیبھا ۔۔

ਚਰਨ ਕਮਲ ਮਨੁ ਬੇਤਧਆ ਤਜਉ ਰੰਗੁ ਮਜੀਿਾ ॥

م
ب
چ
ی
رچن لمک نم پ َیدایھ ویجٔ رنگ ھا ۔۔

ਜੀਉ ਪਰਾਣ ਿਨੁ ਮਨੁ ਪਰਭੂ ਤਬਨਸੇ ਸਤਭ ਝੂਿਾ ॥੧੧॥

چ
ب
جپؤ رپان نت نم رپ ُھؤ نِیسے سیھ ُھؤاھٹ ۔۔۱۱۔۔

ਸਲੋਕ ॥

ولسک ۔۔
ਤਿਅਕਿ ਜਲੰ ਨਹ ਜੀਵ ਮੀਨੰ ਨਹ ਤਿਆਤਗ ਚਾਤਿਰਕ ਮੇਘ ਮੰਿਲਹ ॥

م
پ ِیکت چلں ہن ویج ییں ہن پ ِیاگ اچرتِک ھگیم ڈنمہل ۔۔
ਬਾਣ ਬੇਧੰਚ ਕੁਰੰਕ ਨਾਿੰ ਅਤਲ ਬੰਧਨ ਕੁਸਮ ਬਾਸਨਹ ॥

ھب
ُکس
نان پ َید ج ُکرنک نادن ال دنبنھ م ناہنس ۔۔

ਚਰਨ ਕਮਲ ਰਚੰਤਿ ਸੰਿਹ ਨਾਨਕ ਆਨ ਨ ਰੁਚਿੇ ॥੧॥

رچن لمک ر َجپت سیبہہ نانک ا ن ہن ُرےتچ ۔۔۱۔۔
ਮੁਖੁ ਿੇਖਾਊ ਪਲਕ ਛਤਿ ਆਨ ਨ ਿੇਊ ਤਚਿੁ ॥

مُکھ داھکیو کلپ چھد ا ن ہن دئؤ ِجت ۔۔

ਜੀਵਣ ਸੰਗਮੁ ਤਿਸੁ ਧਣੀ ਹਤਰ ਨਾਨਕ ਸੰਿਾਂ ਤਮਿੁ ॥੨॥

ِجپؤن مگنس ئِس دینھ ہر نانک سییان مِت ۔۔۲۔۔
ਪਉੜੀ ॥

ئؤری ۔۔
ਤਜਉ ਮਛੁਲੀ ਤਬਨੁ ਪਾਣੀਐ ਤਕਉ ਜੀਵਣੁ ਪਾਵੈ ॥

ویجٔ یلھچم پِں نا نی َپے کپؤ ویجن نا َوے ۔۔

ਬੂੰਿ ਤਵਹੂਣਾ ਚਾਤਿਰਕੋ ਤਕਉ ਕਤਰ ਤਿਰਪਿਾਵੈ ॥

ِاتپوے ۔۔
ئُؤدن وِوہُنا اچرتِوک کپؤ رک رت َ

ਨਾਿ ਕੁਰੰਕਤਹ ਬੇਤਧਆ ਸਨਮੁਖ ਉਤਿ ਧਾਵੈ ॥

سب
م
ک
ُ
ُ
اھوے ۔۔
د
ھٹ
ا
ھ
کن پ َیدایھ
ناد ُکر ِ
َ

ਭਵਰੁ ਲੋਭੀ ਕੁਸਮ ਬਾਸੁ ਕਾ ਤਮਤਲ ਆਪੁ ਬੰਧਾਵੈ ॥

ُکس
م
ِ
دنباھوے ۔۔
وھبَر ولیھب م ناس اک ل ا ت
َ

ਤਿਉ ਸੰਿ ਜਨਾ ਹਤਰ ਪਰੀਤਿ ਹੈ ਿੇਤਖ ਿਰਸੁ ਅਘਾਵੈ ॥੧੨॥

اھگوے ۔۔۱۲۔۔
پپؤ سیت انج ہر رپِپپ ےہَ دھکی درس ا َ
ਸਲੋਕ ॥

ولسک ۔۔
ਤਚਿਵੰਤਿ ਚਰਨ ਕਮਲੰ ਸਾਤਸ ਸਾਤਸ ਅਰਾਧਨਹ ॥

ک
ِجپؤپپ رچن ملں ساس ساس ارادھیہ ۔۔

ਨਹ ਤਬਸਰੰਤਿ ਨਾਮ ਅਚੁਿ ਨਾਨਕ ਆਸ ਪੂਰਨ ਪਰਮੇਸੁਰਹ ॥੧॥

ہن ِئس َرپپ نام ا ُجت نانک ا س ئُؤرن رپمیسُرہ ۔۔۱۔۔
ਸੀਿੜਾ ਮੰਨ ਮੰਝਾਤਹ ਪਲਕ ਨ ਥੀਵੈ ਬਾਹਰਾ ॥

ِسیترا نمّ اھجنمہِ کلپ ہن ویھتَے ناہرا ۔۔

ਨਾਨਕ ਆਸੜੀ ਤਨਬਾਤਹ ਸਿਾ ਪੇਖੰਿੋ ਸਚੁ ਧਣੀ ॥੨॥

پ
نانک ا ڑسی پ ِیاہِ دسا یکھیدو چس دینھ ۔۔۲۔۔
ਪਉੜੀ ॥

ئؤری ۔۔
ਆਸਾਵੰਿੀ ਆਸ ਗੁਸਾਈ ਪੂਰੀਐ ॥

ا ساویتن ا س ُگسا ٔی ئُؤر پپے ۔۔

ਤਮਤਲ ਗੋਪਾਲ ਗੋਤਬੰਿ ਨ ਕਬਹੂ ਝੂਰੀਐ ॥

چ
مِل وگنال وگپِید ہن کب ُہؤ ُھؤر ئٔے َ۔۔

ਿੇਹੁ ਿਰਸੁ ਮਤਨ ਚਾਉ ਲਤਹ ਜਾਤਹ ਤਵਸੂਰੀਐ ॥

دوہی درس نم اچو ہہل اجہِ وِسُؤر پپے ۔۔
ਹੋਇ ਪਤਵਿਰ ਸਰੀਰੁ ਚਰਨਾ ਧੂਰੀਐ ॥

وہۓ وپِرت رسری رچنا دھُؤر پپے َ۔۔

ਪਾਰਬਰਹਮ ਗੁਰਿੇਵ ਸਿਾ ਹਜੂਰੀਐ ॥੧੩॥

نارپرمہ ُگردوی دسا وجہر ئَے ۔۔۱۳۔۔
ਸਲੋਕ ॥

ولسک ۔۔
ਰਸਨਾ ਉਚਰੰਤਿ ਨਾਮੰ ਸਰਵਣੰ ਸੁਨੰਤਿ ਸਬਿ ਅੰਤਮਰਿਹ ॥

رانس اُرچپپ نامں رسَوپں ُسیپت دبس ارمِہت ۔۔

ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਸਿ ਬਤਲਹਾਰੰ ਤਜਨਾ ਤਧਆਨੁ ਪਾਰਬਰਹਮਣਹ ॥੧॥

نانک پِں دص اہلبرن ِجیا دایھن نارپرہمیہ ۔۔۱۔۔
ਹਤਭ ਕੂੜਾਵੇ ਕੰਮ ਇਕਸੁ ਸਾਈ ਬਾਹਰੇ ॥

ّک
ہبھ ُکؤراوے م اسک سایئ ناہرے ۔۔
ਨਾਨਕ ਸੇਈ ਧੰਨੁ ਤਜਨਾ ਤਪਰਹੜੀ ਸਚ ਤਸਉ ॥੨॥

نھ ِجیا پِرہری چس سِیؤ ۔۔۲۔۔
نانک سیبی د ّ
ਪਉੜੀ ॥

ئؤری ۔۔
ਸਿ ਬਤਲਹਾਰੀ ਤਿਨਾ ਤਜ ਸੁਨਿੇ ਹਤਰ ਕਥਾ ॥

دص اہلبری پ ِیا چ ُسیپے ہر اھتک ۔۔

ਪੂਰੇ ਿੇ ਪਰਧਾਨ ਤਨਵਾਵਤਹ ਪਰਭ ਮਥਾ ॥

ئُؤرے ےت رپداھن ئِؤاوہِ رپَھب اھتم ۔۔
ਹਤਰ ਜਸੁ ਤਲਖਤਹ ਬੇਅੰਿ ਸੋਹਤਹ ਸੇ ਹਥਾ ॥

ہر سج لک ِھ ِہ

ےباپپ ےس اھتہ ۔۔

ਚਰਨ ਪੁਨੀਿ ਪਤਵਿਰ ਚਾਲਤਹ ਪਰਭ ਪਥਾ ॥

ہل رپَھب اھتپ ۔۔
رچن ُنیپت وپِرت اچ ِ
ਸੰਿਾਂ ਸੰਤਗ ਉਧਾਰੁ ਸਗਲਾ ਿੁਖੁ ਲਥਾ ॥੧੪॥

سییان گنس اُداھر سگال ُدھک اھتل ۔۔۱۴۔۔
ਸਲੋਕੁ ॥

ولسک ۔۔
ਭਾਵੀ ਉਿੋਿ ਕਰਣੰ ਹਤਰ ਰਮਣੰ ਸੰਜੋਗ ਪੂਰਨਹ ॥

اھبوی اُدوت رکپں ہر رمیں وجنسگ ئُؤرہن ۔۔

ਗੋਪਾਲ ਿਰਸ ਭੇਟੰ ਸਿਲ ਨਾਨਕ ਸੋ ਮਹੂਰਿਹ ॥੧॥

بھیی سب
م
ھ
ہ
وگنال درس ں ل نانک وس ُؤرہت ۔۔۱۔۔
ਕੀਮ ਨ ਸਕਾ ਪਾਇ ਸੁਖ ਤਮਿੀ ਹੂ ਬਾਹਰੇ ॥

ِب
ق م ہن اکس ناۓ ُسکھ مِبی ُہؤ ناہرے ۔۔

ਨਾਨਕ ਸਾ ਵੇਲੜੀ ਪਰਵਾਣੁ ਤਜਿੁ ਤਮਲੰਿੜੋ ਮਾ ਤਪਰੀ ॥੨॥

نانک سا و َنلری رپوان ِجت مل ِیدرو ام پِری ۔۔۲۔۔
ਪਉੜੀ ॥

ئؤری ۔۔

ਸਾ ਵੇਲਾ ਕਹੁ ਕਉਣੁ ਹੈ ਤਜਿੁ ਪਰਭ ਕਉ ਪਾਈ ॥

ےہ ِجت رپَھب کؤ نایئ ۔۔
سا ونال وہک کؤن َ
ਸੋ ਮੂਰਿੁ ਭਲਾ ਸੰਜੋਗੁ ਹੈ ਤਜਿੁ ਤਮਲੈ ਗੁਸਾਈ ॥

ب
ےہ ِجت ملَ ِے ُگسا ٔی ۔۔
وس مُؤرت ھال وجنسگ َ
ਆਿ ਪਹਰ ਹਤਰ ਤਧਆਇ ਕੈ ਮਨ ਇਛ ਪੁਜਾਈ ॥

ا ھٹ رہپ ہر دایھۓ ےکَ نم اِھچ ُبچایئ ۔۔

ਵਿੈ ਭਾਤਗ ਸਿਸੰਗੁ ਹੋਇ ਤਨਤਵ ਲਾਗਾ ਪਾਈ ॥

و َدے اھبگ سیسیگ وہۓ ئِؤ الاگ نایئ ۔۔

ਮਤਨ ਿਰਸਨ ਕੀ ਤਪਆਸ ਹੈ ਨਾਨਕ ਬਤਲ ਜਾਈ ॥੧੫॥

نم درنس یک ایپس ےہَ نانک نل اجیئ ۔۔۱۵۔۔
ਸਲੋਕ ॥

ولسک ۔۔
ਪਤਿਿ ਪੁਨੀਿ ਗੋਤਬੰਿਹ ਸਰਬ ਿੋਖ ਤਨਵਾਰਣਹ ॥

پپِت ُنیپت وگپِیدہ رست دوھک ئِؤارہن ۔۔
ਸਰਤਣ ਸੂਰ ਭਗਵਾਨਹ ਜਪੰਤਿ ਨਾਨਕ ਹਤਰ ਹਤਰ ਹਰੇ ॥੧॥

رسن سُؤر وگھباہن چیپت نانک ہر ہر ہرے ۔۔۱۔۔
ਛਤਿਓ ਹਭੁ ਆਪੁ ਲਗੜੋ ਚਰਣਾ ਪਾਤਸ ॥

چھدوی ہبھ ا ت ڑگلو رچنا ناس ۔۔

ਨਿੜੋ ਿੁਖ ਿਾਪੁ ਨਾਨਕ ਪਰਭੁ ਪੇਖੰਤਿਆ ॥੨॥

پ
ب
پ ھرو ُدھک نات نانک رپَھب یکھیدنا ۔۔۲۔۔

ਪਉੜੀ ॥

ئؤری ۔۔
ਮੇਤਲ ਲੈਹੁ ਿਇਆਲ ਢਤਹ ਪਏ ਿੁਆਤਰਆ ॥

م َیل وہیل دنال دھبہہ ےئپ ُدوارنا ۔۔

ਰਤਖ ਲੇਵਹੁ ਿੀਨ ਿਇਆਲ ਭਰਮਿ ਬਹੁ ਹਾਤਰਆ ॥

رھک ویلوہ دنی دنال رھبمت وہب اہرِنا ۔۔
ਭਗਤਿ ਵਛਲੁ ਿੇਰਾ ਤਬਰਿੁ ਹਤਰ ਪਤਿਿ ਉਧਾਤਰਆ ॥

تگھب ولھچ ریتا پِرد ہر پپِت اُداھرِنا ۔۔

ਿੁਝ ਤਬਨੁ ਨਾਹੀ ਕੋਇ ਤਬਨਉ ਮੋਤਹ ਸਾਤਰਆ ॥

ُب
چھ پِں نایہ وکۓ پِپؤ ومےہ سارِنا ۔۔

ਕਰੁ ਗਤਹ ਲੇਹੁ ਿਇਆਲ ਸਾਗਰ ਸੰਸਾਤਰਆ ॥੧੬॥

رک ہگِ وہیل دنال سارگ اسنسرِنا ۔۔۱۶۔۔
ਸਲੋਕ ॥

ولسک ۔۔
ਸੰਿ ਉਧਰਣ ਿਇਆਲੰ ਆਸਰੰ ਗੋਪਾਲ ਕੀਰਿਨਹ ॥

سیت اُدرھن دنالں ا رسن وگنال ریکہنت ۔۔

ਤਨਰਮਲੰ ਸੰਿ ਸੰਗੇਣ ਓਟ ਨਾਨਕ ਪਰਮੇਸੁਰਹ ॥੧॥

س
ی
گی
می
س
َ
ن
پِرملں سیت ں اوت نا ک رپ ُرہ ۔۔۱۔۔

ਚੰਿਨ ਚੰਿੁ ਨ ਸਰਿ ਰੁਤਿ ਮੂਤਲ ਨ ਤਮਟਈ ਘਾਂਮ ॥

دنچن دنچ ہن رسد ُرت مُؤل ہن مِیبی اھگمن ۔۔

ਸੀਿਲੁ ਥੀਵੈ ਨਾਨਕਾ ਜਪੰਿੜੋ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ॥੨॥

لتیس ویھتَے نااکن چییدرو ہر نام ۔۔۲۔۔
ਪਉੜੀ ॥

ئؤری ۔۔
ਚਰਨ ਕਮਲ ਕੀ ਓਟ ਉਧਰੇ ਸਗਲ ਜਨ ॥

رچن لمک یک اوت اُدرھے لگس نج ۔۔
ਸੁਤਣ ਪਰਿਾਪੁ ਗੋਤਵੰਿ ਤਨਰਭਉ ਭਏ ਮਨ ॥

ب
ُسں رپنات وگوِدن پِر ھؤ ےئھب نم ۔۔

ਿੋਤਟ ਨ ਆਵੈ ਮੂਤਲ ਸੰਤਚਆ ਨਾਮੁ ਧਨ ॥

ے مُؤل سبچِیا
وتت ہن ا و َ

نام دنھ ۔۔

ਸੰਿ ਜਨਾ ਤਸਉ ਸੰਗੁ ਪਾਈਐ ਵਿੈ ਪੁਨ ॥

سیت انج سِیؤ گنس نا پپَے و َدے ُپں ۔۔
ਆਿ ਪਹਰ ਹਤਰ ਤਧਆਇ ਹਤਰ ਜਸੁ ਤਨਿ ਸੁਨ ॥੧੭॥

ا ھٹ رہپ ہر دایھۓ ہر سج پِپ ُسں ۔۔۱۷۔۔
ਸਲੋਕ ॥

ولسک ۔۔
ਿਇਆ ਕਰਣੰ ਿੁਖ ਹਰਣੰ ਉਚਰਣੰ ਨਾਮ ਕੀਰਿਨਹ ॥

دایئ رکپں ُدھک ہرپں اُرچپں نام ریکہنت ۔۔

ਿਇਆਲ ਪੁਰਖ ਭਗਵਾਨਹ ਨਾਨਕ ਤਲਪਿ ਨ ਮਾਇਆ ॥੧॥

دنال ُپرھک وگھباہن نانک ل ِپت ہن امنا ۔۔۱۔۔

ਭਾਤਹ ਬਲੰਿੜੀ ਬੁਤਝ ਗਈ ਰਖੰਿੜੋ ਪਰਭੁ ਆਤਪ ॥

ب
اھبہِ دنلبری ُچھ یئگ ردنھکرو رپَھب ا ت ۔۔

ਤਜਤਨ ਉਪਾਈ ਮੇਿਨੀ ਨਾਨਕ ਸੋ ਪਰਭੁ ਜਾਤਪ ॥੨॥

ِجں اُنایئ م َیدین نانک وس رپَھب اجت ۔۔۲۔۔
ਪਉੜੀ ॥

ئؤری ۔۔
ਜਾ ਪਰਭ ਭਏ ਿਇਆਲ ਨ ਤਬਆਪੈ ਮਾਇਆ ॥

اج رپَھب ےئھب دنال ہن ایب ئَے امنا ۔۔

ਕੋਤਟ ਅਘਾ ਗਏ ਨਾਸ ਹਤਰ ਇਕੁ ਤਧਆਇਆ ॥

وکت ااھگ ےئگ ناس ہر اِک دایھنا ۔۔
ਤਨਰਮਲ ਭਏ ਸਰੀਰ ਜਨ ਧੂਰੀ ਨਾਇਆ ॥

پِرلم ےئھب رسری َجں دھُؤری نانا ۔۔

ਮਨ ਿਨ ਭਏ ਸੰਿੋਖ ਪੂਰਨ ਪਰਭੁ ਪਾਇਆ ॥

نم نت ےئھب وتنسھک ئُؤرن رپَھب نانا ۔۔
ਿਰੇ ਕੁਟੰਬ ਸੰਤਗ ਲੋਗ ਕੁਲ ਸਬਾਇਆ ॥੧੮॥

رتے ُکیپت گنس ولگ ُکل ابسنا ۔۔۱۸۔۔
ਸਲੋਕ ॥

ولسک ۔۔
ਗੁਰ ਗੋਤਬੰਿ ਗੋਪਾਲ ਗੁਰ ਗੁਰ ਪੂਰਨ ਨਾਰਾਇਣਹ ॥

ُگر وگپِید وگنال ُگر ُگر ئُؤرن ناراہنئ ۔۔

ਗੁਰ ਿਇਆਲ ਸਮਰਥ ਗੁਰ ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਪਤਿਿ ਉਧਾਰਣਹ ॥੧॥

ُگر دنال رمسھت ُگر ُگر نانک پپِت اُداھرہن ۔۔۱۔۔
ਭਉਜਲੁ ਤਬਖਮੁ ਅਸਗਾਹੁ ਗੁਤਰ ਬੋਤਹਥੈ ਿਾਤਰਅਮੁ ॥

ہب
نکھ
وھبٔلج ِ م ااگسوھ ُگر وب َھے نارمئ ۔۔

ਨਾਨਕ ਪੂਰ ਕਰੰਮ ਸਤਿਗੁਰ ਚਰਣੀ ਲਤਗਆ ॥੨॥

نانک ئُؤر رکّم سیگؤر رچین لگیا ۔۔۲۔۔
ਪਉੜੀ ॥

ئؤری ۔۔
ਧੰਨੁ ਧੰਨੁ ਗੁਰਿੇਵ ਤਜਸੁ ਸੰਤਗ ਹਤਰ ਜਪੇ ॥

نھ ُگردوی ِجس گنس ہر ےپج ۔۔
دنھّ د ّ
ਗੁਰ ਤਿਪਾਲ ਜਬ ਭਏ ਿ ਅਵਗੁਣ ਸਤਭ ਛਪੇ ॥

ُگر کِرنال جت ےئھب ت ا َو ُگں سیھ ےپھچ ۔۔
ਪਾਰਬਰਹਮ ਗੁਰਿੇਵ ਨੀਚਹੁ ਉਚ ਥਪੇ ॥

پب
نارپرمہ ُگردوی جہؤ اُچ ےپھت ۔۔

ਕਾਤਟ ਤਸਲਕ ਿੁਖ ਮਾਇਆ ਕਤਰ ਲੀਨੇ ਅਪ ਿਸੇ ॥

اکت سِلک ُدھک امنا رک ےنیل ات دےس ۔۔
ਗੁਣ ਗਾਏ ਬੇਅੰਿ ਰਸਨਾ ਹਤਰ ਜਸੇ ॥੧੯॥

ُگں اگےئ ےباپپ رانس ہر ےسج ۔۔۱۹۔۔
ਸਲੋਕ ॥

ولسک ۔۔

ਤਿਰਸਟੰਿ ਏਕੋ ਸੁਨੀਅੰਿ ਏਕੋ ਵਰਿੰਿ ਏਕੋ ਨਰਹਰਹ ॥

د ِرسیپت ا َنکؤ ُسیییپت ا َنکؤ ورتنت ا َنکؤ رنہرہ ۔۔

ਨਾਮ ਿਾਨੁ ਜਾਚੰਤਿ ਨਾਨਕ ਿਇਆਲ ਪੁਰਖ ਤਿਪਾ ਕਰਹ ॥੧॥

نام دان اجتنچ نانک دنال ُپرھک کِرنا رکہ ۔۔۱۔۔

ਤਹਕੁ ਸੇਵੀ ਤਹਕੁ ਸੰਮਲਾ ਹਤਰ ਇਕਸੁ ਪਤਹ ਅਰਿਾਤਸ ॥

ہِک ویسی ہِک سمال ہر اِسک بہہ ارداس ۔۔

ਨਾਮ ਵਖਰੁ ਧਨੁ ਸੰਤਚਆ ਨਾਨਕ ਸਚੀ ਰਾਤਸ ॥੨॥

نام ورھک دنھ سبچِیا

نانک یچس راس ۔۔۲۔۔
ਪਉੜੀ ॥

ئؤری ۔۔
ਪਰਭ ਿਇਆਲ ਬੇਅੰਿ ਪੂਰਨ ਇਕੁ ਏਹੁ ॥

رپَھب دنال ےباپپ ئُؤرن اِک اوہی ۔۔
ਸਭੁ ਤਕਛੁ ਆਪੇ ਆਤਪ ਿੂਜਾ ਕਹਾ ਕੇਹੁ ॥

ک
سیھ ِچھ ا ےپ ا ت ُدواج اہک کبہؤ ۔۔

ਆਤਪ ਕਰਹੁ ਪਰਭ ਿਾਨੁ ਆਪੇ ਆਤਪ ਲੇਹੁ ॥

ا ت رکوہ رپَھب دان ا ےپ ا ت وہیل ۔۔
ਆਵਣ ਜਾਣਾ ਹੁਕਮੁ ਸਭੁ ਤਨਹਚਲੁ ਿੁਧੁ ਥੇਹੁ ॥

ب
ُچک سی بِہ
ھب
چ
ہ
ن
ُ
ا ون اجنا م ھ ل دھ ؤ ۔۔

ਨਾਨਕੁ ਮੰਗੈ ਿਾਨੁ ਕਤਰ ਤਕਰਪਾ ਨਾਮੁ ਿੇਹੁ ॥੨੦॥੧॥

َ
نانک میگے دان رک کِرنا نام دوہی ۔۔۲۱۔۔۱۔۔

ਜੈਿਸਰੀ ਬਾਣੀ ਭਗਿਾ ਕੀ

ب
چییسری ناین ھگیا یک

ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪਰਸਾਤਿ ॥

اِک اواکنر سیگؤر رپساد ۔۔
ਨਾਥ ਕਛੂਅ ਨ ਜਾਨਉ ॥

ناھت ھچکُ ہن اجئؤ ۔۔
ਮਨੁ ਮਾਇਆ ਕੈ ਹਾਤਥ ਤਬਕਾਨਉ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

نم امنا ےکَ اہھت ِئکائؤ ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਿੁਮ ਕਹੀਅਿ ਹੌ ਜਗਿ ਗੁਰ ਸੁਆਮੀ ॥

ُب
م کہیپت ٔہؤ تگج ُگر سُؤا یم ۔۔

ਹਮ ਕਹੀਅਿ ਕਤਲਜੁਗ ਕੇ ਕਾਮੀ ॥੧॥

مہ کہیپت کلچُگ ےک اکیم ۔۔۱۔۔

ਇਨ ਪੰਚਨ ਮੇਰੋ ਮਨੁ ਜੁ ਤਬਗਾਤਰਓ ॥

پب
چ
ئ
م
ت
اِن ں َرو نم وج ِئگار ٔؤ ۔۔

ਪਲੁ ਪਲੁ ਹਤਰ ਜੀ ਿੇ ਅੰਿਰੁ ਪਾਤਰਓ ॥੨॥

نل نل ہر یج ےت ارتن نارئٔؤ ۔۔۲۔۔
ਜਿ ਿੇਖਉ ਿਿ ਿੁਖ ਕੀ ਰਾਸੀ ॥

نک
جت د ھؤ پپ ُدھک یک رایس ۔۔
ਅਜੌੈਂ ਨ ਪਿਯਾਇ ਤਨਗਮ ਭਏ ਸਾਖੀ ॥੩॥

گ
اوجن ہن ایتپےئ ن ِم ےئھب سایھک ۔۔۳۔۔

ਗੋਿਮ ਨਾਤਰ ਉਮਾਪਤਿ ਸਵਾਮੀ ॥

وگمت نار اُامپپ وسایم ۔۔
ਸੀਸੁ ਧਰਤਨ ਸਹਸ ਭਗ ਗਾਂਮੀ ॥੪॥

سِیس درھن سہس گھب اگیمن ۔۔۴۔۔
ਇਨ ਿੂਿਨ ਖਲੁ ਬਧੁ ਕਤਰ ਮਾਤਰਓ ॥

ان ُدونت لھک دبھ رک امروی ۔۔
ਬਿੋ ਤਨਲਾਜੁ ਅਜਹੂ ਨਹੀ ਹਾਤਰਓ ॥੫॥

ندو نِالچ اچہ ُؤ یہن اہرِوی ۔۔۵۔۔

ਕਤਹ ਰਤਵਿਾਸ ਕਹਾ ਕੈਸੇ ਕੀਜੈ ॥

ہہک رونداس اہک َ
کیسے کبج َے ۔۔

ਤਬਨੁ ਰਘੁਨਾਥ ਸਰਤਨ ਕਾ ਕੀ ਲੀਜੈ ॥੬॥੧॥

پِں رگھُیاھت رسن اک یک لبج َے ۔۔۶۔۔۱۔۔

ੴ ਸਤਿ ਨਾਮੁ ਕਰਿਾ ਪੁਰਖੁ ਤਨਰਭਉ ਤਨਰਵੈਰੁ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤਿ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪਰਸਾਤਿ ॥

َسیب
ب
ھ
ُ
گ
ں ر رپساد ۔۔
اِک اواکنر ست نام رکنا ُپرھک پِر ھؤ پِروری ااکل مُؤرت اوجین
ਰਾਗੁ ਟੋਿੀ ਮਹਲਾ ੪ ਘਰੁ ੧ ॥

راگ وٹدی ہلحم  ۴رھگ ۱۔۔
ਹਤਰ ਤਬਨੁ ਰਤਹ ਨ ਸਕੈ ਮਨੁ ਮੇਰਾ ॥

ہر پِں رہِ ہن ےکسَ نم ریما ۔۔

ਮੇਰੇ ਪਰੀਿਮ ਪਰਾਨ ਹਤਰ ਪਰਭੁ ਗੁਰੁ ਮੇਲੇ ਬਹੁਤਰ ਨ ਭਵਜਤਲ ਿੇਰਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ب
ریمے رپمتی رپان ہر رپَھب ُگر م َیلے ب ُہر ہن َھؤلج ریھپا ۔۔۱۔۔راہو۔۔

ਮੇਰੈ ਹੀਅਰੈ ਲੋਚ ਲਗੀ ਪਰਭ ਕੇਰੀ ਹਤਰ ਨੈਨਹੁ ਹਤਰ ਪਰਭ ਹੇਰਾ ॥

ریمَے ہیت َرے ولچ یگل رپَھب کتَری ہر نَیبہؤ ہر رپَھب َہترا ۔۔
ਸਤਿਗੁਤਰ ਿਇਆਤਲ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਤਿਰੜਾਇਆ ਹਤਰ ਪਾਧਰੁ ਹਤਰ ਪਰਭ ਕੇਰਾ ॥੧॥

سیگؤر دنال ہر نام درِرانا ہر نادرھ ہر رپَھب کتَرا ۔۔۱۔۔

ਹਤਰ ਰੰਗੀ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਪਰਭ ਪਾਇਆ ਹਤਰ ਗੋਤਵੰਿ ਹਤਰ ਪਰਭ ਕੇਰਾ ॥

ہر ریگن ہر نام رپَھب نانا ہر وگوِدن ہر رپَھب کتَرا ۔۔
ਹਤਰ ਤਹਰਿੈ ਮਤਨ ਿਤਨ ਮੀਿਾ ਲਾਗਾ ਮੁਤਖ ਮਸਿਤਕ ਭਾਗੁ ਚੰਗੇਰਾ ॥੨॥

ہر ہِر َدے نم نت اھٹیم الاگ مُکھ کتسم اھبگ جیگتَرا ۔۔۲۔۔

ਲੋਭ ਤਵਕਾਰ ਤਜਨਾ ਮਨੁ ਲਾਗਾ ਹਤਰ ਤਵਸਤਰਆ ਪੁਰਖੁ ਚੰਗੇਰਾ ॥

ولھب وِاکر ِجیا نم الاگ ہر وِرسنا ُپرھک جیگتَرا ۔۔

ਓਇ ਮਨਮੁਖ ਮੂੜ ਅਤਗਆਨੀ ਕਹੀਅਤਹ ਤਿਨ ਮਸਿਤਕ ਭਾਗੁ ਮੰਿੇਰਾ ॥੩॥

مب
اوےؑ مُکھ مُؤر اگ ِیاین کہیبہہ پِں کتسم اھبگ دنم َپرا ۔۔۳۔۔
ਤਬਬੇਕ ਬੁਤਧ ਸਤਿਗੁਰ ਿੇ ਪਾਈ ਗੁਰ ਤਗਆਨੁ ਗੁਰੂ ਪਰਭ ਕੇਰਾ ॥

نِییک دبھ سیگؤر ےت نایئ ُگر گ ِیان ُگؤ ُرو رپَھب ریکا ۔۔

ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਗੁਰੂ ਿੇ ਪਾਇਆ ਧੁਤਰ ਮਸਿਤਕ ਭਾਗੁ ਤਲਖੇਰਾ ॥੪॥੧॥

لک ِ
نج نانک نام ُگؤ ُرو ےت نانا د ُھر کتسم اھبگ َھترا ۔۔۴۔۔۱۔۔
ੇਟੋਿੀ ਮਹਲਾ ੫ ਘਰੁ ੧ ਿੁਪਿ

وٹدی ہلحم  ۵رھگ ُ ۱دندے
ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪਰਸਾਤਿ ॥

اِک اواکنر سیگؤر رپساد ۔۔

ਸੰਿਨ ਅਵਰ ਨ ਕਾਹੂ ਜਾਨੀ ॥

س
ییں ا َور ہن اک ُہؤ اجین ۔۔

ਬੇਪਰਵਾਹ ਸਿਾ ਰੰਤਗ ਹਤਰ ਕੈ ਜਾ ਕੋ ਪਾਖੁ ਸੁਆਮੀ ॥ ਰਹਾਉ ॥

ےبرپواہ دسا رنگ ہر ےکَ اج وک ناھک سُؤا یم ۔۔راہو۔۔
ਊਚ ਸਮਾਨਾ ਿਾਕੁਰ ਿੇਰੋ ਅਵਰ ਨ ਕਾਹੂ ਿਾਨੀ ॥

اُوچ امسنا اھٹ ُکر نتَرو ا َور ہن اک ُہؤ ناین ۔۔

ਐਸੋ ਅਮਰੁ ਤਮਤਲਓ ਭਗਿਨ ਕਉ ਰਾਤਚ ਰਹੇ ਰੰਤਗ ਤਗਆਨੀ ॥੧॥

ب
ھ
گی
ک
گ
اوسی ارم مل ِپؤ ں ؤ راچ رےہ رنگ ِیاین ۔۔۱۔۔

ਰੋਗ ਸੋਗ ਿੁਖ ਜਰਾ ਮਰਾ ਹਤਰ ਜਨਤਹ ਨਹੀ ਤਨਕਟਾਨੀ ॥

روگ وسگ ُدھک رجا رما ہر نجِ یہن نکِیاین ۔۔
ਤਨਰਭਉ ਹੋਇ ਰਹੇ ਤਲਵ ਏਕੈ ਨਾਨਕ ਹਤਰ ਮਨੁ ਮਾਨੀ ॥੨॥੧॥

ب
پِر ھؤ وہۓ رےہ لِؤ اےکی نانک ہر نم امین ۔۔۲۔۔۱۔۔
ਟੋਿੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

وٹدی ہلحم ۵۔۔
ਹਤਰ ਤਬਸਰਿ ਸਿਾ ਖੁਆਰੀ ॥

ک
ہر ِئسرت دسا ُھؤاری ۔۔

ਿਾ ਕਉ ਧੋਖਾ ਕਹਾ ਤਬਆਪੈ ਜਾ ਕਉ ਓਟ ਿੁਹਾਰੀ ॥ ਰਹਾਉ ॥

نا کؤ دوھاھک اہک ایب ئَے اج کؤ اوت ُبہاری ۔۔راہو۔۔

ਤਬਨੁ ਤਸਮਰਨ ਜੋ ਜੀਵਨੁ ਬਲਨਾ ਸਰਪ ਜੈਸੇ ਅਰਜਾਰੀ ॥

پِں ِسمرن وج ویجن انلب رست ےسیج اراجری ۔۔

ਨਵ ਖੰਿਨ ਕੋ ਰਾਜੁ ਕਮਾਵੈ ਅੰਤਿ ਚਲੈਗੋ ਹਾਰੀ ॥੧॥

امکوے اپپ چلَیگؤ اہری ۔۔۱۔۔
ونَ ڈنھکن وک راچ َ

ਗੁਣ ਤਨਧਾਨ ਗੁਣ ਤਿਨ ਹੀ ਗਾਏ ਜਾ ਕਉ ਤਕਰਪਾ ਧਾਰੀ ॥

ُگں ن ِداھن ُگں پِں یہ اگےئ اج کؤ کِرنا داھری ۔۔

ਸੋ ਸੁਖੀਆ ਧੰਨੁ ਉਸੁ ਜਨਮਾ ਨਾਨਕ ਤਿਸੁ ਬਤਲਹਾਰੀ ॥੨॥੨॥

سک
وس ُ ھییا دنھّ اُس جبما نانک ئِس اہلبری ۔۔۲۔۔۲۔۔
ੇਟੋਿੀ ਮਹਲਾ ੫ ਘਰੁ ੨ ਚਉਪਿ

وٹدی ہلحم  ۵رھگ  ۲جؤندے
ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪਰਸਾਤਿ ॥

اِک اواکنر سیگؤر رپساد ۔۔
ਧਾਇਓ ਰੇ ਮਨ ਿਹ ਤਿਸ ਧਾਇਓ ॥

داھویئٔ رے نم دہ دِس داھئٔؤٔ ۔۔
ਮਾਇਆ ਮਗਨ ਸੁਆਤਿ ਲੋਤਭ ਮੋਤਹਓ ਤਿਤਨ ਪਰਤਭ ਆਤਪ ਭੁਲਾਇਓ ॥ ਰਹਾਉ ॥

ب
ویہ پِں رپَھب ا ت ھُالپ ٔپؤ ۔۔راہو۔۔
امنا نگم سُؤاد ولھب وم ٔ

ਹਤਰ ਕਥਾ ਹਤਰ ਜਸ ਸਾਧਸੰਗਤਿ ਤਸਉ ਇਕੁ ਮੁਹਿੁ ਨ ਇਹੁ ਮਨੁ ਲਾਇਓ ॥

ہر اھتک ہر سج سادھسیگت سِیؤ اِک مُہت ہن اوہی نم الویئ ۔۔
ਤਬਗਤਸਓ ਪੇਤਖ ਰੰਗੁ ਕਸੁੰਭ ਕੋ ਪਰ ਤਗਰਹ ਜੋਹਤਨ ਜਾਇਓ ॥੧॥

نِگسیؤ پ َیکھ رنگ ک ُسیبھ وک رپ گِرہ وجنہ اجپ ٔپؤ ۔۔۱۔۔

ਚਰਨ ਕਮਲ ਤਸਉ ਭਾਉ ਨ ਕੀਨੋ ਨਹ ਸਿ ਪੁਰਖੁ ਮਨਾਇਓ ॥

رچن لمک سِیؤ اھبو ہن ونیک ہن ست ُپرھک انمپ ٔپؤ ۔۔

ਧਾਵਿ ਕਉ ਧਾਵਤਹ ਬਹੁ ਭਾਿੀ ਤਜਉ ਿੇਲੀ ਬਲਿੁ ਭਰਮਾਇਓ ॥੨॥

ویج یلیت دلب رھبامپ ٔپؤ ۔۔۲۔۔
داھوت کؤ داھوہِ وہب اھبیت ٔ

ਨਾਮ ਿਾਨੁ ਇਸਨਾਨੁ ਨ ਕੀਓ ਇਕ ਤਨਮਖ ਨ ਕੀਰਤਿ ਗਾਇਓ ॥

ب
نام دان اانسن ہن کپؤ اِک ِمکھ ہن ریکت اگپ ٔپؤ ۔۔

ਨਾਨਾ ਝੂਤਿ ਲਾਇ ਮਨੁ ਿੋਤਖਓ ਨਹ ਬੂਤਝਓ ਅਪਨਾਇਓ ॥੩॥

چ
ک
چ
نانا ُھؤھٹ ال ِئے نم وت ھ ٔپؤ ہن وب ھ ٔپؤ اانپپ ٔپؤ ۔۔۳۔۔

ਪਰਉਪਕਾਰ ਨ ਕਬਹੂ ਕੀਏ ਨਹੀ ਸਤਿਗੁਰੁ ਸੇਤਵ ਤਧਆਇਓ ॥

ویس دایھپ ٔپؤ ۔۔
رپاُاکپر ہن کب ُہؤ ےئیک یہن سیگؤر َ

ਪੰਚ ਿੂਿ ਰਤਚ ਸੰਗਤਿ ਗੋਸਤਟ ਮਿਵਾਰੋ ਮਿ ਮਾਇਓ ॥੪॥

پب
ج ُدوت رچ تگنس وگست وتمارو دم امپ ٔپؤ ۔۔۴۔۔

ਕਰਉ ਬੇਨਿੀ ਸਾਧਸੰਗਤਿ ਹਤਰ ਭਗਤਿ ਵਛਲ ਸੁਤਣ ਆਇਓ ॥

رکو یتنیب سادھسیگت ہر تگھب ولھچ ُسں ا پ ٔپؤ ۔۔

ਨਾਨਕ ਭਾਤਗ ਪਤਰਓ ਹਤਰ ਪਾਛੈ ਰਾਖੁ ਲਾਜ ਅਪੁਨਾਇਓ ॥੫॥੧॥੩॥

چ
نانک اھبگ رپوی ہر نا َھے

راھک الچ اانپپ ٔپؤ ۔۔۵۔۔۱۔۔۳۔۔
ਟੋਿੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

وٹدی ہلحم ۵۔۔
ਮਾਨੁਖੁ ਤਬਨੁ ਬੂਝੇ ਤਬਰਥਾ ਆਇਆ ॥

ام ُنکھ پِں ئُؤےھج پِراھت ا نا ۔۔

ਅਤਨਕ ਸਾਜ ਸੀਗਾਰ ਬਹੁ ਕਰਿਾ ਤਜਉ ਤਮਰਿਕੁ ਓਢਾਇਆ ॥ ਰਹਾਉ ॥

ان ِک ساچ اگیسر وہب رکنا و ج ٔپؤ مِرنک اوداھنا ۔۔راہو۔۔

ਧਾਇ ਧਾਇ ਤਿਪਨ ਸਰਮੁ ਕੀਨੋ ਇਕਿਰ ਕਰੀ ਹੈ ਮਾਇਆ ॥

داھےئ داھےئ رکِنپ رسَم ونیک اِرتک رکی ےہَ امنا ۔۔
ਿਾਨੁ ਪੁੰਨੁ ਨਹੀ ਸੰਿਨ ਸੇਵਾ ਤਕਿ ਹੀ ਕਾਤਜ ਨ ਆਇਆ ॥੧॥

س
دان ُپ ّں یہن ییں ویسا کِپ یہ اکچ ہن ا نا ۔۔۱۔۔

ਕਤਰ ਆਭਰਣ ਸਵਾਰੀ ਸੇਜਾ ਕਾਮਤਨ ਥਾਟੁ ਬਨਾਇਆ ॥

رک ا رھبن وساری سبَچا اکنم اھتت انبنا ۔۔

ਸੰਗੁ ਨ ਪਾਇਓ ਅਪੁਨੇ ਭਰਿੇ ਪੇਤਖ ਪੇਤਖ ਿੁਖੁ ਪਾਇਆ ॥੨॥

گنس ہن ناویئ اےنپ رھبےت پ َیکھ پ َیکھ ُدھک نانا ۔۔۲۔۔

ਸਾਰੋ ਤਿਨਸੁ ਮਜੂਰੀ ਕਰਿਾ ਿੁਹੁ ਮੂਸਲਤਹ ਛਰਾਇਆ ॥

سارو دِسن مچُؤری رکنا ُبہؤ مُؤسلہ ِہ رھچانا ۔۔

ਖੇਿੁ ਭਇਓ ਬੇਗਾਰੀ ਤਨਆਈ ਘਰ ਕੈ ਕਾਤਮ ਨ ਆਇਆ ॥੩॥

کھ َید ویھبٔ پ َپگاری اینیئ رھگ ےکَ اکم ہن ا نا ۔۔۳۔۔

ਭਇਓ ਅਨੁਗਰਹੁ ਜਾ ਕਉ ਪਰਭ ਕੋ ਤਿਸੁ ਤਹਰਿੈ ਨਾਮੁ ਵਸਾਇਆ ॥

ویھبٔ ا ُنگروہ اج کؤ رپَھب وک ئِس ہِر َدے نام وسانا ۔۔

ਸਾਧਸੰਗਤਿ ਕੈ ਪਾਛੈ ਪਤਰਅਉ ਜਨ ਨਾਨਕ ਹਤਰ ਰਸੁ ਪਾਇਆ ॥੪॥੨॥੪॥

چ
سادھسیگت ےکَ نا َھے

رپئؤ نج نانک ہر رس نانا ۔۔۴۔۔۲۔۔۴۔۔
ਟੋਿੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

وٹدی ہلحم ۵۔۔
ਤਿਪਾ ਤਨਤਧ ਬਸਹੁ ਤਰਿੈ ਹਤਰ ਨੀਿ ॥

کِرنا ن ِدھ ئسہؤ ر َِدے ہر تین ۔۔

ਿੈਸੀ ਬੁਤਧ ਕਰਹੁ ਪਰਗਾਸਾ ਲਾਗੈ ਪਰਭ ਸੰਤਗ ਪਰੀਤਿ ॥ ਰਹਾਉ ॥

َن
یسی ُندھ رکوہ رپاگسا ال َگے رپَھب گنس رپپپ ۔۔راہو۔۔
ਿਾਸ ਿੁਮਾਰੇ ਕੀ ਪਾਵਉ ਧੂਰਾ ਮਸਿਤਕ ਲੇ ਲੇ ਲਾਵਉ ॥

داس ُبمارے یک ناوو دھُؤرا کتسم ےل ےل الوو ۔۔
ਮਹਾ ਪਤਿਿ ਿੇ ਹੋਿ ਪੁਨੀਿਾ ਹਤਰ ਕੀਰਿਨ ਗੁਨ ਗਾਵਉ ॥੧॥

اہم پپِت ےت وہت ُپیییا ہر ریکنت ُگں اگوو ۔۔۱۔۔

ਆਤਗਆ ਿੁਮਰੀ ਮੀਿੀ ਲਾਗਉ ਕੀਓ ਿੁਹਾਰੋ ਭਾਵਉ ॥

ا ایگ ُبمری یھٹیم الگؤ کِپؤ ُبہارو اھبوو ۔۔

ਜੋ ਿੂ ਿੇਤਹ ਿਹੀ ਇਹੁ ਤਿਰਪਿੈ ਆਨ ਨ ਕਿਹੂ ਧਾਵਉ ॥੨॥

وج ئُؤ دہہی یہت اوہی ِرت پ َپے ا ن ہن کبہ ُؤ داھوو ۔۔۲۔۔

ਸਿ ਹੀ ਤਨਕਤਟ ਜਾਨਉ ਪਰਭ ਸੁਆਮੀ ਸਗਲ ਰੇਣ ਹੋਇ ਰਹੀਐ ॥

دص یہ نِکت اجئؤ رپَھب سُؤا یم لگس ر َپں وہۓ ر ہیپے ۔۔
ਸਾਧੂ ਸੰਗਤਿ ਹੋਇ ਪਰਾਪਤਿ ਿਾ ਪਰਭੁ ਅਪੁਨਾ ਲਹੀਐ ॥੩॥

سا ُدوھ تگنس وہۓ رپاپپ نا رپَھب اانپ لہی َپے ۔۔۳۔۔
ਸਿਾ ਸਿਾ ਹਮ ਛੋਹਰੇ ਿੁਮਰੇ ਿੂ ਪਰਭ ਹਮਰੋ ਮੀਰਾ ॥

دسا دسا مہ وھچہرے ُبمرے ئُؤ رپَھب رمہو ِمترا ۔۔
ਨਾਨਕ ਬਾਤਰਕ ਿੁਮ ਮਾਿ ਤਪਿਾ ਮੁਤਖ ਨਾਮੁ ਿੁਮਾਰੋ ਖੀਰਾ ॥੪॥੩॥੫॥

ک
ُب
نانک نارِک م امت پِیا مُکھ نام ُبمارو ِھترا ۔۔۴۔۔۳۔۔۵۔۔
ੇਟੋਿੀ ਮਹਲਾ ੫ ਘਰੁ ੨ ਿੁਪਿ

وٹدی ہلحم  ۵رھگ ُ ۲دندے

ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪਰਸਾਤਿ ॥

اِک اواکنر سیگؤر رپساد ۔۔
ਮਾਗਉ ਿਾਨੁ ਿਾਕੁਰ ਨਾਮ ॥

امگؤ دان اھٹ ُکر نام ۔۔

ਅਵਰੁ ਕਛੂ ਮੇਰੈ ਸੰਤਗ ਨ ਚਾਲੈ ਤਮਲੈ ਤਿਪਾ ਗੁਣ ਗਾਮ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ک
ج
ُ
گ
َ
ک
ُ
َ
ل
ل
ھ
ِ
م
ا َور ؤ ریمَے گنس ہن اچ ے ِے رنا ں اگم ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਰਾਜੁ ਮਾਲੁ ਅਨੇਕ ਭੋਗ ਰਸ ਸਗਲ ਿਰਵਰ ਕੀ ਛਾਮ ॥

رتور یک اھچم ۔۔
راچ امل اپیک وھبگ رس لگس َ
ਧਾਇ ਧਾਇ ਬਹੁ ਤਬਤਧ ਕਉ ਧਾਵੈ ਸਗਲ ਤਨਰਾਰਥ ਕਾਮ ॥੧॥

اھوے لگس پِرارھت اکم ۔۔۱۔۔
داھےئ داھےئ وہب نِدھ کؤ د َ
ਤਬਨੁ ਗੋਤਵੰਿ ਅਵਰੁ ਜੇ ਚਾਹਉ ਿੀਸੈ ਸਗਲ ਬਾਿ ਹੈ ਖਾਮ ॥

پِں وگوِدن ا َور ےج اچہؤ د ئ َسے لگس نات ےہَ اھکم ۔۔

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਸੰਿ ਰੇਨ ਮਾਗਉ ਮੇਰੋ ਮਨੁ ਪਾਵੈ ਤਬਸਰਾਮ ॥੨॥੧॥੬॥

وہک نانک سیت ر َپں امگؤ ریمو نم نا َوے ِئسرام ۔۔۲۔۔۱۔۔۶۔۔
ਟੋਿੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

وٹدی ہلحم ۵۔۔
ਪਰਭ ਜੀ ਕੋ ਨਾਮੁ ਮਨਤਹ ਸਾਧਾਰੈ ॥

اھرے ۔۔
رپَھب یج وک نام مبہہ ساد َ
ਜੀਅ ਪਰਾਨ ਸੂਖ ਇਸੁ ਮਨ ਕਉ ਬਰਿਤਨ ਏਹ ਹਮਾਰੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

امہرے ۔۔۱۔۔راہو۔۔
یج رپان سُؤھک اِس نم کؤ پرنت اہہی َ

ਨਾਮੁ ਜਾਤਿ ਨਾਮੁ ਮੇਰੀ ਪਤਿ ਹੈ ਨਾਮੁ ਮੇਰੈ ਪਰਵਾਰੈ ॥

نام اجت نام ریمی پپ ےہَ نام ریمَے رپوا َرے ۔۔
ਨਾਮੁ ਸਖਾਈ ਸਿਾ ਮੇਰੈ ਸੰਤਗ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਮੋ ਕਉ ਤਨਸਿਾਰੈ ॥੧॥

نام اھکسیئ دسا ریمَے گنس ہر نام وم کؤ ئِسیا َرے ۔۔۱۔۔
ਤਬਖੈ ਤਬਲਾਸ ਕਹੀਅਿ ਬਹੁਿੇਰੇ ਚਲਿ ਨ ਕਛੂ ਸੰਗਾਰੈ ॥

نک
کج
ُ
ھ
ِ َھے نِالس کہیپت ریتہبے تلچ ہن ؤ اگنس ََرے ۔۔

ਇਸਟੁ ਮੀਿੁ ਨਾਮੁ ਨਾਨਕ ਕੋ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਮੇਰੈ ਭੰਿਾਰੈ ॥੨॥੨॥੭॥

اِست تیم نام نانک وک ہر نام ریمَے ڈنھبا َرے ۔۔۲۔۔۲۔۔۷۔۔
ਟੋਿੀ ਮਃ ੫ ॥

وٹدی م۵ :۔۔
ਨੀਕੇ ਗੁਣ ਗਾਉ ਤਮਟਹੀ ਰੋਗ ॥

پ ِیکے ُگں اگو مِبہی روگ ۔۔

ਮੁਖ ਊਜਲ ਮਨੁ ਤਨਰਮਲ ਹੋਈ ਹੈ ਿੇਰੋ ਰਹੈ ਈਹਾ ਊਹਾ ਲੋਗੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

مُکھ اُولج نم پِرلم وہیئ ےہَ ریتو ر َہے اِاہی اُواہ ولگ ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਚਰਨ ਪਖਾਤਰ ਕਰਉ ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਮਨਤਹ ਚਰਾਵਉ ਭੋਗ ॥

رچن اھکپر رکو ُگر ویسا مبہ ِہ رچاوو وھبگ ۔۔

ਛੋਤਿ ਆਪਿੁ ਬਾਿੁ ਅਹੰਕਾਰਾ ਮਾਨੁ ਸੋਈ ਜੋ ਹੋਗੁ ॥੧॥

وھچد ا پپ ناد ااکنہرا امن وسیئ وج وہگ ۔۔۱۔۔
ਸੰਿ ਟਹਲ ਸੋਈ ਹੈ ਲਾਗਾ ਤਜਸੁ ਮਸਿਤਕ ਤਲਤਖਆ ਤਲਖੋਗੁ ॥

لک
ےہ الاگ ِجس کتسم لک ِھیا ِھؤگ ۔۔
سیت لہٹ وسیئ َ

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਏਕ ਤਬਨੁ ਿੂਜਾ ਅਵਰੁ ਨ ਕਰਣੈ ਜੋਗੁ ॥੨॥੩॥੮॥

وہک نانک انک پِں ُدواج ا َور ہن رک ئَے وجگ ۔۔۲۔۔۳۔۔۸۔۔
ਟੋਿੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

وٹدی ہلحم ۵۔۔
ਸਤਿਗੁਰ ਆਇਓ ਸਰਤਣ ਿੁਹਾਰੀ ॥

سیگؤر ا ویئ رسن ُبہاری ۔۔

ਤਮਲੈ ਸੂਖੁ ਨਾਮੁ ਹਤਰ ਸੋਭਾ ਤਚੰਿਾ ਲਾਤਹ ਹਮਾਰੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ملَ ِے سُؤھک نام ہر وساھب ِچییا الےہ امہری ۔۔۱۔۔راہو۔۔

ਅਵਰ ਨ ਸੂਝੈ ਿੂਜੀ ਿਾਹਰ ਹਾਤਰ ਪਤਰਓ ਿਉ ਿੁਆਰੀ ॥

ا َور ہن سُؤےھج ُدویج اھٹہر اہر رپئٔؤ ئؤ ُدواری ۔۔
ਲੇਖਾ ਛੋਤਿ ਅਲੇਖੈ ਛੂਟਹ ਹਮ ਤਨਰਗੁਨ ਲੇਹੁ ਉਬਾਰੀ ॥੧॥

لی ک چ
ل
َیکھا وھچد ا َھے ُھؤہٹ مہ پِر ُگں وہیل اُناری ۔۔۱۔۔

ਸਿ ਬਖਤਸੰਿੁ ਸਿਾ ਤਮਹਰਵਾਨਾ ਸਭਨਾ ਿੇਇ ਅਧਾਰੀ ॥

نک
دص ھ ِسید دسا رہموانا سبھیا دےئ اداھری ۔۔

ਨਾਨਕ ਿਾਸ ਸੰਿ ਪਾਛੈ ਪਤਰਓ ਰਾਤਖ ਲੇਹੁ ਇਹ ਬਾਰੀ ॥੨॥੪॥੯॥

چ
نانک داس سیت نا َھے رپوی راھک وہیل اہہی ناری ۔۔۲۔۔۴۔۔۹۔۔
ਟੋਿੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

وٹدی ہلحم ۵۔۔
ਰਸਨਾ ਗੁਣ ਗੋਪਾਲ ਤਨਤਧ ਗਾਇਣ ॥

رانس ُگں وگنال ن ِدھ اگنئ ۔۔

ਸਾਂਤਿ ਸਹਜੁ ਰਹਸੁ ਮਤਨ ਉਪਤਜਓ ਸਗਲੇ ਿੂਖ ਪਲਾਇਣ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

پ سہ
ُب
چ
پ
ن
ِ
سا پ ج َرسہ نم ا ؤ ےلگس ُدوھک النئ ۔۔۱۔۔راہو۔۔

ਜੋ ਮਾਗਤਹ ਸੋਈ ਸੋਈ ਪਾਵਤਹ ਸੇਤਵ ਹਤਰ ਕੇ ਚਰਣ ਰਸਾਇਣ ॥

ویس ہر ےک رچن رسانئ ۔۔
وج امہگِ وسیئ وسیئ ناوہِ َ
ਜਨਮ ਮਰਣ ਿੁਹਹੂ ਿੇ ਛੂਟਤਹ ਭਵਜਲੁ ਜਗਿੁ ਿਰਾਇਣ ॥੧॥

چ ب
منج رمن ُدہ ُہؤ ےت ُھؤنَہ َھؤلج تگج رتانئ ۔۔۱۔۔
ਖੋਜਿ ਖੋਜਿ ਿਿੁ ਬੀਚਾਤਰਓ ਿਾਸ ਗੋਤਵੰਿ ਪਰਾਇਣ ॥

وھکجت وھکجت پپ اچیبروی داس وگوِدن رپانئ ۔۔
ਅਤਬਨਾਸੀ ਖੇਮ ਚਾਹਤਹ ਜੇ ਨਾਨਕ ਸਿਾ ਤਸਮਤਰ ਨਾਰਾਇਣ ॥੨॥੫॥੧੦॥

ک
ھب
س
ِ
َ
م
ہ
اپِیایس م اچ ہ ِہ ےج نانک دسا ر نارانئ ۔۔۲۔۔۵۔۔۱۱۔۔
ਟੋਿੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

وٹدی ہلحم ۵۔۔
ਤਨੰਿਕੁ ਗੁਰ ਤਕਰਪਾ ਿੇ ਹਾਤਟਓ ॥

پ ِیدک ُگر کِرنا ےت اہپِپؤ ۔۔

ਪਾਰਬਰਹਮ ਪਰਭ ਭਏ ਿਇਆਲਾ ਤਸਵ ਕੈ ਬਾਤਣ ਤਸਰੁ ਕਾਤਟਓ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

نارپرمہ رپَھب ےئھب دناال سِؤ ےکَ نان سِر اکپپؤ ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਕਾਲੁ ਜਾਲੁ ਜਮੁ ਜੋਤਹ ਨ ਸਾਕੈ ਸਚ ਕਾ ਪੰਥਾ ਥਾਤਟਓ ॥

اکل اجل مج وجہِ ہن سا َکے چس اک نیبھا اھتویٹٔ ۔۔

ਖਾਿ ਖਰਚਿ ਤਕਛੁ ਤਨਖੁਟਿ ਨਾਹੀ ਰਾਮ ਰਿਨੁ ਧਨੁ ਖਾਤਟਓ ॥੧॥

ک
اھکت رھکجت ِچھ نکِ ُھپت نایہ رام رنت دنھ اھکویٹٔ ۔۔۱۔۔

ਭਸਮਾ ਭੂਿ ਹੋਆ ਤਖਨ ਭੀਿਤਰ ਅਪਨਾ ਕੀਆ ਪਾਇਆ ॥

ک
بھ س ب
ھ
ِ
ھ
ُ
ما ؤت وہا ں رتیھب اانپ ایک نانا ۔۔

ਆਗਮ ਤਨਗਮੁ ਕਹੈ ਜਨੁ ਨਾਨਕੁ ਸਭੁ ਿੇਖੈ ਲੋਕੁ ਸਬਾਇਆ ॥੨॥੬॥੧੧॥

نک
گ
ا مگ ن ِم ےہکَ نج نانک سیھ د َھے ولک ابسنا ۔۔۲۔۔۶۔۔۱۱۔۔
ਟੋਿੀ ਮਃ ੫ ॥

وٹدی م۵ :۔۔
ਤਕਰਪਨ ਿਨ ਮਨ ਤਕਲਤਵਖ ਭਰੇ ॥

کِرنپ نت نم کِلؤِھک رھبے ۔۔

ਸਾਧਸੰਤਗ ਭਜਨੁ ਕਤਰ ਸੁਆਮੀ ਢਾਕਨ ਕਉ ਇਕੁ ਹਰੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

سادھسیگ نجھب رک سُؤا یم داھنک کؤ اِک ہرے ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਅਤਨਕ ਤਛਿਰ ਬੋਤਹਥ ਕੇ ਛੁਟਕਿ ਥਾਮ ਨ ਜਾਹੀ ਕਰੇ ॥

چ
ان ِک چھِدر وبھتہ ےک ھُیکت اھتم ہن اجیہ رکے ۔۔
ਤਜਸ ਕਾ ਬੋਤਹਥੁ ਤਿਸੁ ਆਰਾਧੇ ਖੋਟੇ ਸੰਤਗ ਖਰੇ ॥੧॥

ِجس اک وبھتہ ئِس ا رادےھ وھکےٹ گنس رھکے ۔۔۱۔۔
ਗਲੀ ਸੈਲ ਉਿਾਵਿ ਚਾਹੈ ਓਇ ਊਹਾ ਹੀ ਹੈ ਧਰੇ ॥

یلگ َسیل اُاھٹوت اچ َہے اوےؑ اُواہ یہ ےہَ درھے ۔۔
ਜੋਰੁ ਸਕਤਿ ਨਾਨਕ ਤਕਛੁ ਨਾਹੀ ਪਰਭ ਰਾਖਹੁ ਸਰਤਣ ਪਰੇ ॥੨॥੭॥੧੨॥

ک
ک
وجر تکس نانک ِچھ نایہ رپَھب را ھہؤ رسن رپے ۔۔۲۔۔۷۔۔۱۲۔۔
ਟੋਿੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

وٹدی ہلحم ۵۔۔

ਹਤਰ ਕੇ ਚਰਨ ਕਮਲ ਮਤਨ ਤਧਆਉ ॥

ہر ےک رچن لمک نم دایھو ۔۔
ਕਾਤਢ ਕੁਿਾਰੁ ਤਪਿ ਬਾਿ ਹੰਿਾ ਅਉਖਧੁ ਹਤਰ ਕੋ ਨਾਉ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

اکدھ ُکبھار پِپ نات ہییا اودھکھ ہر وک ناو ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਿੀਨੇ ਿਾਪ ਤਨਵਾਰਣਹਾਰਾ ਿੁਖ ਹੰਿਾ ਸੁਖ ਰਾਤਸ ॥

نِیپے نات ئِؤاراہنرا ُدھک ہییا ُسکھ راس ۔۔

ਿਾ ਕਉ ਤਬਘਨੁ ਨ ਕੋਊ ਲਾਗੈ ਜਾ ਕੀ ਪਰਭ ਆਗੈ ਅਰਿਾਤਸ ॥੧॥

نا کؤ نِگھ
وکو ال َگے اج یک رپَھب ا ےگ ارداس ۔۔۱۔۔
ہن
ں
ُ
ਸੰਿ ਪਰਸਾਤਿ ਬੈਿ ਨਾਰਾਇਣ ਕਰਣ ਕਾਰਣ ਪਰਭ ਏਕ ॥

سیت رپساد َپید نارانئ رکن اکرن رپَھب انک ۔۔
ਬਾਲ ਬੁਤਧ ਪੂਰਨ ਸੁਖਿਾਿਾ ਨਾਨਕ ਹਤਰ ਹਤਰ ਟੇਕ ॥੨॥੮॥੧੩॥

نال ُندھ ئُؤرن ُسکھدانا نانک ہر ہر کیٹ ۔۔۲۔۔۸۔۔۱۳۔۔
ਟੋਿੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

وٹدی ہلحم ۵۔۔
ਹਤਰ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਸਿਾ ਸਿ ਜਾਤਪ ॥

ہر ہر نام دسا دص اجت ۔۔
ਧਾਤਰ ਅਨੁਗਰਹੁ ਪਾਰਬਰਹਮ ਸੁਆਮੀ ਵਸਿੀ ਕੀਨੀ ਆਤਪ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

داھر ا ُنگروہ نارپرمہ سُؤا یم ودسی کیبی ا ت ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਤਜਸ ਕੇ ਸੇ ਤਿਤਰ ਤਿਨ ਹੀ ਸਮਹਾਲੇ ਤਬਨਸੇ ਸੋਗ ਸੰਿਾਪ ॥

س
ب
ِجس ےک ےس ھِر پِں یہ مہھاےل نِیسے وسگ سییات ۔۔

ਹਾਥ ਿੇਇ ਰਾਖੇ ਜਨ ਅਪਨੇ ਹਤਰ ਹੋਏ ਮਾਈ ਬਾਪ ॥੧॥

اہھت دےئ راےھک نج اےنپ ہر وہےئ امیئ نات ۔۔۱۔۔
ਜੀਅ ਜੰਿ ਹੋਏ ਤਮਹਰਵਾਨਾ ਿਯਾ ਧਾਰੀ ਹਤਰ ਨਾਥ ॥

یج جپت وہےئ رہموانا دنا داھری ہر ناھت ۔۔
ਨਾਨਕ ਸਰਤਨ ਪਰੇ ਿੁਖ ਭੰਜਨ ਜਾ ਕਾ ਬਿ ਪਰਿਾਪ ॥੨॥੯॥੧੪॥

نانک رسن رپے ُدھک نجنھب اج اک ند رپنات ۔۔۲۔۔۹۔۔۱۴۔۔
ਟੋਿੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

وٹدی ہلحم ۵۔۔
ਸਵਾਮੀ ਸਰਤਨ ਪਤਰਓ ਿਰਬਾਰੇ ॥

وسایم رسن رپ ٔوی درنارے ۔۔
ਕੋਤਟ ਅਪਰਾਧ ਖੰਿਨ ਕੇ ਿਾਿੇ ਿੁਝ ਤਬਨੁ ਕਉਨੁ ਉਧਾਰੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ُب
وکت ارپادھ ڈنھکن ےک داےت چھ پِں کؤن اُداھرے ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਖੋਜਿ ਖੋਜਿ ਬਹੁ ਪਰਕਾਰੇ ਸਰਬ ਅਰਥ ਬੀਚਾਰੇ ॥

وھکجت وھکجت وہب رپاکرے رست ارھت اچیبرے ۔۔
ਸਾਧਸੰਤਗ ਪਰਮ ਗਤਿ ਪਾਈਐ ਮਾਇਆ ਰਤਚ ਬੰਤਧ ਹਾਰੇ ॥੧॥

سادھسیگ رپم گپ نا پپَے امنا رچ دنبھ اہرے ۔۔۱۔۔

ਚਰਨ ਕਮਲ ਸੰਤਗ ਪਰੀਤਿ ਮਤਨ ਲਾਗੀ ਸੁਤਰ ਜਨ ਤਮਲੇ ਤਪਆਰੇ ॥

رچن لمک گنس رپپپ نم الیگ ُسر نج مل ِے ایپرے ۔۔

ਨਾਨਕ ਅਨਿ ਕਰੇ ਹਤਰ ਜਤਪ ਜਤਪ ਸਗਲੇ ਰੋਗ ਤਨਵਾਰੇ ॥੨॥੧੦॥੧੫॥

نانک ا َند رکے ہر جت جت ےلگس روگ ئِؤارے ۔۔۲۔۔۱۱۔۔۱۵۔۔

ੇਟੋਿੀ ਮਹਲਾ ੫ ਘਰੁ ੩ ਚਉਪਿ

وٹدی ہلحم  ۵رھگ  ۳جؤندے
ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪਰਸਾਤਿ ॥

اِک اواکنر سیگؤر رپساد ۔۔
ਹਾਂ ਹਾਂ ਲਪਤਟਓ ਰੇ ਮੂੜਹੇ ਕਛੂ ਨ ਥੋਰੀ ॥

م ہ ھ کج
ُ
ھ
اہن اہن لی ِیپؤ رے ُؤر ے ؤ ہن وھتری ۔۔
ਿੇਰੋ ਨਹੀ ਸੁ ਜਾਨੀ ਮੋਰੀ ॥ ਰਹਾਉ ॥

نتَرو یہن وس اجین ومری ۔۔راہو۔۔
ਆਪਨ ਰਾਮੁ ਨ ਚੀਨੋ ਤਖਨੂਆ ॥

ک
ا نپ رام ہن ونیچ ِھپ ُؤا ۔۔

ਜੋ ਪਰਾਈ ਸੁ ਅਪਨੀ ਮਨੂਆ ॥੧॥

وج رپایئ وس اینپ م ُپؤا ۔۔۱۔۔

ਨਾਮੁ ਸੰਗੀ ਸੋ ਮਤਨ ਨ ਬਸਾਇਓ ॥

نام سیگی وس نم ہن اسبویئ ۔۔

ਛੋਤਿ ਜਾਤਹ ਵਾਹੂ ਤਚਿੁ ਲਾਇਓ ॥੨॥

وھچد اجےہ وا ُہؤ ِجت الویئ ۔۔۲۔۔
ਸੋ ਸੰਤਚਓ ਤਜਿੁ ਭੂਖ ਤਿਸਾਇਓ ॥

ب
سب
وس چِپؤ ِجت ُھؤھک ئِساویئ ۔۔

ਅੰਤਮਰਿ ਨਾਮੁ ਿੋਸਾ ਨਹੀ ਪਾਇਓ ॥੩॥

ارمِت نام وتسا یہن ناویئ ۔۔۳۔۔

ਕਾਮ ਿੋਤਧ ਮੋਹ ਕੂਤਪ ਪਤਰਆ ॥

اکم رکودھ ومہ ُکؤت رپِنا ۔۔
ਗੁਰ ਪਰਸਾਤਿ ਨਾਨਕ ਕੋ ਿਤਰਆ ॥੪॥੧॥੧੬॥

ُگر رپساد نانک وک رتنا ۔۔۴۔۔۱۔۔۱۶۔۔
ਟੋਿੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

وٹدی ہلحم ۵۔۔
ਹਮਾਰੈ ਏਕੈ ਹਰੀ ਹਰੀ ॥

امہرے اےکیَ ہری ہری ۔۔
َ
ਆਨ ਅਵਰ ਤਸਞਾਤਣ ਨ ਕਰੀ ॥ ਰਹਾਉ ॥

ا ن ا َور سِبچان ہن رکی ۔۔راہو۔۔
ਵਿੈ ਭਾਤਗ ਗੁਰੁ ਅਪੁਨਾ ਪਾਇਓ ॥

و َدے اھبگ ُگر اانپ ناویئ ۔۔

ਗੁਤਰ ਮੋ ਕਉ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਤਿਰੜਾਇਓ ॥੧॥

ُگر وم کؤ ہر نام درِراویئ ۔۔۱۔۔

ਹਤਰ ਹਤਰ ਜਾਪ ਿਾਪ ਬਰਿ ਨੇਮਾ ॥

ہر ہر اجت نات پ َرت امین ۔۔

ਹਤਰ ਹਤਰ ਤਧਆਇ ਕੁਸਲ ਸਤਭ ਖੇਮਾ ॥੨॥

ک
ہر ہر دایھۓ ُکسل سیھ ھبَمہ ۔۔۲۔۔

ਆਚਾਰ ਤਬਉਹਾਰ ਜਾਤਿ ਹਤਰ ਗੁਨੀਆ ॥

ا اچر ویبٔاہر اجت ہر ُگ ِییا ۔۔

ਮਹਾ ਅਨੰਿ ਕੀਰਿਨ ਹਤਰ ਸੁਨੀਆ ॥੩॥

اہم ادنن ریکنت ہر ُسییا ۔۔۳۔۔
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਤਜਤਨ ਿਾਕੁਰੁ ਪਾਇਆ ॥

وہک نانک ِجں اھٹ ُکر نانا ۔۔

ਸਭੁ ਤਕਛੁ ਤਿਸ ਕੇ ਤਗਰਹ ਮਤਹ ਆਇਆ ॥੪॥੨॥੧੭॥

ک
سیھ ِچھ ئِس ےک گِرہ ہہم ا نا ۔۔۴۔۔۲۔۔۱۷۔۔
ੇਟੋਿੀ ਮਹਲਾ ੫ ਘਰੁ ੪ ਿੁਪਿ

وٹدی ہلحم  ۵رھگ ُ ۴دندے
ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪਰਸਾਤਿ ॥

اِک اواکنر سیگؤر رپساد ۔۔
ਰੂੜੋ ਮਨੁ ਹਤਰ ਰੰਗੋ ਲੋੜੈ ॥

ولرے ۔۔
ُرورو نم ہر روگن َ
ਗਾਲੀ ਹਤਰ ਨੀਹੁ ਨ ਹੋਇ ॥ ਰਹਾਉ ॥

اگیل ہر پ ِبہؤ ہن وہۓ ۔۔راہو۔۔

ਹਉ ਢੂਢੇਿੀ ਿਰਸਨ ਕਾਰਤਣ ਬੀਥੀ ਬੀਥੀ ਪੇਖਾ ॥

نی ب نی ب پ
ہؤ ُدوھدھیدی درنس اکرن ھی ھی یکھا ۔۔
ਗੁਰ ਤਮਤਲ ਭਰਮੁ ਗਵਾਇਆ ਹੇ ॥੧॥

ُگر مِل رھبم وگَانا ےہ ۔۔۱۔۔

ਇਹ ਬੁਤਧ ਪਾਈ ਮੈ ਸਾਧੂ ਕੰਨਹੁ ਲੇਖੁ ਤਲਤਖਓ ਧੁਤਰ ਮਾਥੈ ॥

لک
َب
اہہی ُندھ نایئ م َے سا ُدوھ ّکبہؤ ل َیکھ ِھپؤٔ د ُھر ام ھے ۔۔

ਇਹ ਤਬਤਧ ਨਾਨਕ ਹਤਰ ਨੈਣ ਅਲੋਇ ॥੨॥੧॥੧੮॥

اہہی نِدھ نانک ہر نَیں اولۓ ۔۔۲۔۔۱۔۔۱۸۔۔
ਟੋਿੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

وٹدی ہلحم ۵۔۔
ਗਰਤਬ ਗਤਹਲੜੋ ਮੂੜੜੋ ਹੀਓ ਰੇ ॥

رگت گہلرو مُؤررو ہپؤ رے ۔۔
ਹੀਓ ਮਹਰਾਜ ਰੀ ਮਾਇਓ ॥

ہپؤ رہماچ ری امویئ ۔۔

ਿੀਹਰ ਤਨਆਈ ਮੋਤਹ ਿਾਤਕਓ ਰੇ ॥ ਰਹਾਉ ॥

درہی اینیئ ومہِ اھپویک رے ۔۔راہو۔۔
ਘਣੋ ਘਣੋ ਘਣੋ ਸਿ ਲੋੜੈ ਤਬਨੁ ਲਹਣੇ ਕੈਿੈ ਪਾਇਓ ਰੇ ॥

گ گ گ
کیب
ولرے پِں لہپے َ َھے ناویئ رے ۔۔
ھپؤ ھپؤ ھپؤ دص َ
ਮਹਰਾਜ ਰੋ ਗਾਥੁ ਵਾਹੂ ਤਸਉ ਲੁਭਤੜਓ ਤਨਹਭਾਗੜੋ ਭਾਤਹ ਸੰਜੋਇਓ ਰੇ ॥੧॥

ب
رہماچ رو اگھت وا ُہؤ سِیؤ ل ُ ھروی بِہبھاگرو اھبہِ وجنسئِؤ رے ۔۔۱۔۔
ਸੁਤਣ ਮਨ ਸੀਖ ਸਾਧੂ ਜਨ ਸਗਲੋ ਥਾਰੇ ਸਗਲੇ ਪਰਾਛਿ ਤਮਤਟਓ ਰੇ ॥

ُسں نم ھکیس سا ُدوھ نج سگلؤ اھترے ےلگس رپَاتھچ مِیپؤ رے ۔۔
ਜਾ ਕੋ ਲਹਣੋ ਮਹਰਾਜ ਰੀ ਗਾਿੜੀਓ ਜਨ ਨਾਨਕ ਗਰਭਾਤਸ ਨ ਪਉਤੜਓ ਰੇ ॥੨॥੨॥੧੯॥

اج وک ونہل رہماچ ری اگڑھٹئؤ نج نانک رگاھبس ہن ئؤروی رے ۔۔۲۔۔۲۔۔۱۹۔۔
ੇਟੋਿੀ ਮਹਲਾ ੫ ਘਰੁ ੫ ਿੁਪਿ

وٹدی ہلحم  ۵رھگ ُ ۵دندے

ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪਰਸਾਤਿ ॥

اِک اواکنر سیگؤر رپساد ۔۔
ਐਸੋ ਗੁਨੁ ਮੇਰੋ ਪਰਭ ਜੀ ਕੀਨ ॥

اوسی ُگں ریمو رپَھب یج نیک ۔۔
ਪੰਚ ਿੋਖ ਅਰੁ ਅਹੰ ਰੋਗ ਇਹ ਿਨ ਿੇ ਸਗਲ ਿੂਤਰ ਕੀਨ ॥ ਰਹਾਉ ॥

پب
ج دوھک ار اہں روگ اہہی نت ےت لگس ُدور نیک ۔۔راہو۔۔
ਬੰਧਨ ਿੋਤਰ ਛੋਤਰ ਤਬਤਖਆ ਿੇ ਗੁਰ ਕੋ ਸਬਿੁ ਮੇਰੈ ਹੀਅਰੈ ਿੀਨ ॥

دنبنھ وتر وھچر نِکھیا ےت ُگر وک دبس ریمَے ہیت َرے دنی ۔۔
ਰੂਪੁ ਅਨਰੂਪੁ ਮੋਰੋ ਕਛੁ ਨ ਬੀਚਾਤਰਓ ਪਰੇਮ ਗਤਹਓ ਮੋਤਹ ਹਤਰ ਰੰਗ ਭੀਨ ॥੧॥

ُروت ارنوت ومرو ھچک ہن اچیبروی رپمی گہپؤ ومہِ ہر رنگ نیھب ۔۔۱۔۔
ਪੇਤਖਓ ਲਾਲਨੁ ਪਾਟ ਬੀਚ ਖੋਏ ਅਨਿ ਤਚਿਾ ਹਰਖੇ ਪਿੀਨ ॥

پی ک
پ
ھپؤ النل نات چیب وھکےئ ا َند ِجیا ہرےھک ییں ۔۔

ਤਿਸ ਹੀ ਕੋ ਤਗਰਹੁ ਸੋਈ ਪਰਭੁ ਨਾਨਕ ਸੋ ਿਾਕੁਰੁ ਤਿਸ ਹੀ ਕੋ ਧੀਨ ॥੨॥੧॥੨੦॥

ئِس یہ وک گِروہ وسیئ رپَھب نانک وس اھٹ ُکر ئِس یہ وک دھیں ۔۔۲۔۔۱۔۔۲۱۔۔
ਟੋਿੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

وٹدی ہلحم ۵۔۔
ਮਾਈ ਮੇਰੇ ਮਨ ਕੀ ਪਰੀਤਿ ॥

امیئ ریمے نم یک رپپپ ۔۔
ਏਹੀ ਕਰਮ ਧਰਮ ਜਪ ਏਹੀ ਰਾਮ ਨਾਮ ਤਨਰਮਲ ਹੈ ਰੀਤਿ ॥ ਰਹਾਉ ॥

ایہی رکم درھم جت ایہی رام نام پِرلم ےہَ ِرپپ ۔۔راہو۔۔

ਪਰਾਨ ਅਧਾਰ ਜੀਵਨ ਧਨ ਮੋਰੈ ਿੇਖਨ ਕਉ ਿਰਸਨ ਪਰਭ ਨੀਤਿ ॥

نک
ھ
ک
ومرے د ں ؤ درنس رپَھب تین ۔۔
رپان اداھر ویجن دنھ َ
ਬਾਟ ਘਾਟ ਿੋਸਾ ਸੰਤਗ ਮੋਰੈ ਮਨ ਅਪੁਨੇ ਕਉ ਮੈ ਹਤਰ ਸਖਾ ਕੀਿ ॥੧॥

ومرے نم اےنپ کؤ م َے ہر اھکس تیک ۔۔۱۔۔
نات اھگت وتسا گنس َ
ਸੰਿ ਪਰਸਾਤਿ ਭਏ ਮਨ ਤਨਰਮਲ ਕਤਰ ਤਕਰਪਾ ਅਪੁਨੇ ਕਤਰ ਲੀਿ ॥

سیت رپساد ےئھب نم پِرلم رک کِرنا اےنپ رک تیل ۔۔

ਤਸਮਤਰ ਤਸਮਤਰ ਨਾਨਕ ਸੁਖੁ ਪਾਇਆ ਆਤਿ ਜੁਗਾਤਿ ਭਗਿਨ ਕੇ ਮੀਿ ॥੨॥੨॥੨੧॥

ب
ھ
گی
ِسمر ِسمر نانک ُسکھ نانا ا د اگجد ں ےک تیم ۔۔۲۔۔۲۔۔۲۱۔۔
ਟੋਿੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

وٹدی ہلحم ۵۔۔
ਪਰਭ ਜੀ ਤਮਲੁ ਮੇਰੇ ਪਰਾਨ ॥

رپَھب یج مِل ریمے رپان ۔۔
ਤਬਸਰੁ ਨਹੀ ਤਨਮਖ ਹੀਅਰੇ ਿੇ ਅਪਨੇ ਭਗਿ ਕਉ ਪੂਰਨ ਿਾਨ ॥ ਰਹਾਉ ॥

ب
ِئسر یہن ِمکھ ہیترے ےت اےنپ تگھب کؤ ئُؤرن دان ۔۔راہو۔۔
ਖੋਵਹੁ ਭਰਮੁ ਰਾਖੁ ਮੇਰੇ ਪਰੀਿਮ ਅੰਿਰਜਾਮੀ ਸੁਘੜ ਸੁਜਾਨ ॥

گ
وھکیو ُہ رھبم راھک ریمے رپمتی ارتناجیم ُس ھر سُچان ۔

ਕੋਤਟ ਰਾਜ ਨਾਮ ਧਨੁ ਮੇਰੈ ਅੰਤਮਰਿ ਤਿਰਸਤਟ ਧਾਰਹੁ ਪਰਭ ਮਾਨ ॥੧॥

وکت راچ نام دنھ ریمَے ارمِت د ِرست داھروہ رپَھب امن ۔۔۱۔۔
ਆਿ ਪਹਰ ਰਸਨਾ ਗੁਨ ਗਾਵੈ ਜਸੁ ਪੂਤਰ ਅਘਾਵਤਹ ਸਮਰਥ ਕਾਨ ॥

ُگ
اگوے سج ئُؤر ااھگوہِ رمسھت اکن ۔۔
ا ھٹ رہپ رانس ں َ

ਿੇਰੀ ਸਰਤਣ ਜੀਅਨ ਕੇ ਿਾਿੇ ਸਿਾ ਸਿਾ ਨਾਨਕ ਕੁਰਬਾਨ ॥੨॥੩॥੨੨॥

ج
ریتی رسن ییں ےک داےت دسا دسا نانک قُرنان ۔۔۲۔۔۳۔۔۲۲۔۔
ਟੋਿੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

وٹدی ہلحم ۵۔۔
ਪਰਭ ਿੇਰੇ ਪਗ ਕੀ ਧੂਤਰ ॥

رپَھب ریتے نگ یک دھُؤر ۔۔
ਿੀਨ ਿਇਆਲ ਪਰੀਿਮ ਮਨਮੋਹਨ ਕਤਰ ਤਕਰਪਾ ਮੇਰੀ ਲੋਚਾ ਪੂਤਰ ॥ ਰਹਾਉ ॥

دِنی دنال رپمتی ومنمنہ رک کِرنا ریمی ولاچ ئُؤر ۔۔راہو۔۔

ਿਹ ਤਿਸ ਰਤਵ ਰਤਹਆ ਜਸੁ ਿੁਮਰਾ ਅੰਿਰਜਾਮੀ ਸਿਾ ਹਜੂਤਰ ॥

دہ دِس َروِ رایہ سج ُبمرا ارتناجیم دسا چچ ُؤر ۔۔

ਜੋ ਿੁਮਰਾ ਜਸੁ ਗਾਵਤਹ ਕਰਿੇ ਸੇ ਜਨ ਕਬਹੁ ਨ ਮਰਿੇ ਝੂਤਰ ॥੧॥

چ
وج ُبمرا سج اگوہِ رکےت ےس نج کبہؤ ہن رمےت ُھؤر ۔۔۱۔۔
ਧੰਧ ਬੰਧ ਤਬਨਸੇ ਮਾਇਆ ਕੇ ਸਾਧੂ ਸੰਗਤਿ ਤਮਟੇ ਤਬਸੂਰ ॥

ددنھھ دنبھ نِیسے امنا ےک سا ُدوھ تگنس ِمپے ِئسُؤر ۔۔
ਸੁਖ ਸੰਪਤਿ ਭੋਗ ਇਸੁ ਜੀਅ ਕੇ ਤਬਨੁ ਹਤਰ ਨਾਨਕ ਜਾਨੇ ਕੂਰ ॥੨॥੪॥੨੩॥

ُسکھ سیپت وھبگ اِس یج ےک پِں ہر نانک اجےن ُکؤر ۔۔۲۔۔۴۔۔۲۳۔۔
ਟੋਿੀ ਮਃ ੫ ॥

وٹدی م۵ :۔۔
ਮਾਈ ਮੇਰੇ ਮਨ ਕੀ ਤਪਆਸ ॥

امیئ ریمے نم یک ایپس ۔۔

ਇਕੁ ਤਖਨੁ ਰਤਹ ਨ ਸਕਉ ਤਬਨੁ ਪਰੀਿਮ ਿਰਸਨ ਿੇਖਨ ਕਉ ਧਾਰੀ ਮਤਨ ਆਸ ॥ ਰਹਾਉ ॥

نک
ک
ھ
پ
ھ
س
ِ
ک
ک
ِ
ِ
اِک ں رہ ہن ؤ ں رپمتی درنس د ں ؤ داھری نم ا س ۔۔راہو۔۔
ਤਸਮਰਉ ਨਾਮੁ ਤਨਰੰਜਨ ਕਰਿੇ ਮਨ ਿਨ ਿੇ ਸਤਭ ਤਕਲਤਵਖ ਨਾਸ ॥

ِسمرو نام پِرنجن رکےت نم نت ےت سیھ کِلؤِھک ناس ۔۔

ਪੂਰਨ ਪਾਰਬਰਹਮ ਸੁਖਿਾਿੇ ਅਤਬਨਾਸੀ ਤਬਮਲ ਜਾ ਕੋ ਜਾਸ ॥੧॥

ب
ئُؤرن نارپرمہ ُسکھداےت اپِیایس ِمل اج وک اجس ۔۔۱۔۔

ਸੰਿ ਪਰਸਾਤਿ ਮੇਰੇ ਪੂਰ ਮਨੋਰਥ ਕਤਰ ਤਕਰਪਾ ਭੇਟੇ ਗੁਣਿਾਸ ॥

ب
سیت رپساد ریمے ئُؤر ونمرھت رک کِرنا ھیپے ُگییاس ۔۔

ਸਾਂਤਿ ਸਹਜ ਸੂਖ ਮਤਨ ਉਪਤਜਓ ਕੋਤਟ ਸੂਰ ਨਾਨਕ ਪਰਗਾਸ ॥੨॥੫॥੨੪॥

سہ
ب
ساپپ ج سُؤھک نم ا ُ چِپؤ وکت سُؤر نانک رپاگس ۔۔۲۔۔۵۔۔۲۴۔۔
ਟੋਿੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

وٹدی ہلحم ۵۔۔
ਹਤਰ ਹਤਰ ਪਤਿਿ ਪਾਵਨ ॥

ہر ہر پپِت ناون ۔۔
ਜੀਅ ਪਰਾਨ ਮਾਨ ਸੁਖਿਾਿਾ ਅੰਿਰਜਾਮੀ ਮਨ ਕੋ ਭਾਵਨ ॥ ਰਹਾਉ ॥

یج رپان امن ُسکھدانا ارتناجیم نم وک اھبون ۔۔راہو۔۔

ਸੁੰਿਰੁ ਸੁਘੜੁ ਚਿੁਰੁ ਸਭ ਬੇਿਾ ਤਰਿ ਿਾਸ ਤਨਵਾਸ ਭਗਿ ਗੁਨ ਗਾਵਨ ॥

گ
ُسیدر ُس ھر چتُر سیھ ن َییا رِد داس ئِؤاس تگھب ُگں اگون ۔۔

ਤਨਰਮਲ ਰੂਪ ਅਨੂਪ ਸੁਆਮੀ ਕਰਮ ਭੂਤਮ ਬੀਜਨ ਸੋ ਖਾਵਨ ॥੧॥

ب پب
پِرلم ُروت ائُؤت سُؤا یم رکم ُھؤم چں وس اھکون ۔۔۱۔۔

ਤਬਸਮਨ ਤਬਸਮ ਭਏ ਤਬਸਮਾਿਾ ਆਨ ਨ ਬੀਓ ਿੂਸਰ ਲਾਵਨ ॥

ِئسم ِئس
ئ
س
پ
پ
ِ
ں م ےئھب مادا ا ن ہن ؤ ُدورس الون ۔۔

ਰਸਨਾ ਤਸਮਤਰ ਤਸਮਤਰ ਜਸੁ ਜੀਵਾ ਨਾਨਕ ਿਾਸ ਸਿਾ ਬਤਲ ਜਾਵਨ ॥੨॥੬॥੨੫॥

رانس ِسمر ِسمر سج ویجا نانک داس دسا نل اجون ۔۔۲۔۔۶۔۔۲۵۔۔
ਟੋਿੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

وٹدی ہلحم ۵۔۔
ਮਾਈ ਮਾਇਆ ਛਲੁ ॥

امیئ امنا لھچ ۔۔
ਤਿਰਣ ਕੀ ਅਗਤਨ ਮੇਘ ਕੀ ਛਾਇਆ ਗੋਤਬਿ ਭਜਨ ਤਬਨੁ ਹੜ ਕਾ ਜਲੁ ॥ ਰਹਾਉ ॥

رتِن یک انگ ھگیم یک اھچنا وگنِد نجھب پِں ہر اک لج ۔۔راہو۔۔
ਛੋਤਿ ਤਸਆਨਪ ਬਹੁ ਚਿੁਰਾਈ ਿੁਇ ਕਰ ਜੋਤੜ ਸਾਧ ਮਤਗ ਚਲੁ ॥

وھچد ِسیاپپ وہب چتُرایئ ُدےئ رک وجر سادھ گم لچ ۔۔
ਤਸਮਤਰ ਸੁਆਮੀ ਅੰਿਰਜਾਮੀ ਮਾਨੁਖ ਿੇਹ ਕਾ ਇਹੁ ਊਿਮ ਿਲੁ ॥੧॥

ِسمر سُؤا یم ارتناجیم ام ُنکھ دہہی اک اوہی اُومت لھپ ۔۔۱۔۔

ਬੇਿ ਬਤਖਆਨ ਕਰਿ ਸਾਧੂ ਜਨ ਭਾਗਹੀਨ ਸਮਝਿ ਨਹੀ ਖਲੁ ॥

گہی سم
ج
دیب نکھیان رکت سا ُدوھ نج اھب ں ھت یہن لھک ۔۔

ਪਰੇਮ ਭਗਤਿ ਰਾਚੇ ਜਨ ਨਾਨਕ ਹਤਰ ਤਸਮਰਤਨ ਿਹਨ ਭਏ ਮਲ ॥੨॥੭॥੨੬॥

رپمی تگھب راےچ نج نانک ہر ِسمرن دنہ ےئھب لم ۔۔۲۔۔۷۔۔۲۶۔۔
ਟੋਿੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

وٹدی ہلحم ۵۔۔

ਮਾਈ ਚਰਨ ਗੁਰ ਮੀਿੇ ॥

امیئ رچن ُگر ےھٹیم ۔۔

ਵਿੈ ਭਾਤਗ ਿੇਵੈ ਪਰਮੇਸਰੁ ਕੋਤਟ ਿਲਾ ਿਰਸਨ ਗੁਰ ਿੀਿੇ ॥ ਰਹਾਉ ॥

ب
و َدے اھبگ دویَے رپرسیم وکت ھال درنس ُگر دےھٹی ۔۔راہو۔۔
ਗੁਨ ਗਾਵਿ ਅਚੁਿ ਅਤਬਨਾਸੀ ਕਾਮ ਿੋਧ ਤਬਨਸੇ ਮਿ ਢੀਿੇ ॥

ھیب
ُگں اگوت ا ُجت اپِیایس اکم رکودھ نِیسے دم د ھے ۔۔

ਅਸਤਥਰ ਭਏ ਸਾਚ ਰੰਤਗ ਰਾਿੇ ਜਨਮ ਮਰਨ ਬਾਹੁਤਰ ਨਹੀ ਪੀਿੇ ॥੧॥

سب
ا ِھر ےئھب ساچ رنگ راےت منج رمن ناہُر یہن ےھٹیپ ۔۔۱۔۔

ਤਬਨੁ ਹਤਰ ਭਜਨ ਰੰਗ ਰਸ ਜੇਿੇ ਸੰਿ ਿਇਆਲ ਜਾਨੇ ਸਤਭ ਝੂਿੇ ॥

چ
پِں ہر نجھب رنگ رس چ َیپے سیت دنال اجےن سیھ ُھؤےھٹ ۔۔
ਨਾਮ ਰਿਨੁ ਪਾਇਓ ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਤਬਹੂਨ ਚਲੇ ਸਤਭ ਮੂਿੇ ॥੨॥੮॥੨੭॥

نام رنت ناویئ نج نانک نام ِب ُہؤن ےلچ سیھ مُؤےھٹ ۔۔۲۔۔۸۔۔۲۷۔۔
ਟੋਿੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

وٹدی ہلحم ۵۔۔
ਸਾਧਸੰਤਗ ਹਤਰ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਤਚਿਾਰਾ ॥

سادھسیگ ہر ہر نام ِجیارا ۔۔

ਸਹਤਜ ਅਨੰਿੁ ਹੋਵੈ ਤਿਨੁ ਰਾਿੀ ਅੰਕੁਰੁ ਭਲੋ ਹਮਾਰਾ ॥ ਰਹਾਉ ॥

سہ
ُ
ن
ک
وہوے دِن رایت ا ر وھب امہرا ۔۔راہو۔۔
ج ادنن َ

ਗੁਰੁ ਪੂਰਾ ਭੇਤਟਓ ਬਿਭਾਗੀ ਜਾ ਕੋ ਅੰਿੁ ਨ ਪਾਰਾਵਾਰਾ ॥

ب
ُگر ئُؤرا ھییپؤ نداھبیگ اج وک اپپ ہن ناراوارا ۔۔

ਕਰੁ ਗਤਹ ਕਾਤਢ ਲੀਓ ਜਨੁ ਅਪੁਨਾ ਤਬਖੁ ਸਾਗਰ ਸੰਸਾਰਾ ॥੧॥

رک ہگِ اکدھ ویل نج اانپ نِکھ سارگ اسنسرا ۔۔۱۔۔

ਜਨਮ ਮਰਨ ਕਾਟੇ ਗੁਰ ਬਚਨੀ ਬਹੁਤੜ ਨ ਸੰਕਟ ਿੁਆਰਾ ॥

منج رمن اکےٹ ُگر ینچب َہ ُہر ہن ٹکنس ُدوارا ۔۔

ਨਾਨਕ ਸਰਤਨ ਗਹੀ ਸੁਆਮੀ ਕੀ ਪੁਨਹ ਪੁਨਹ ਨਮਸਕਾਰਾ ॥੨॥੯॥੨੮॥

نانک رسن یہگ سُؤا یم یک ُپیہ ُپیہ اکسمنرا ۔۔۲۔۔۹۔۔۲۸۔۔
ਟੋਿੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

وٹدی ہلحم ۵۔۔
ਮਾਈ ਮੇਰੇ ਮਨ ਕੋ ਸੁਖੁ ॥

امیئ ریمے نم وک ُسکھ ۔۔
ਕੋਤਟ ਅਨੰਿ ਰਾਜ ਸੁਖੁ ਭੁਗਵੈ ਹਤਰ ਤਸਮਰਿ ਤਬਨਸੈ ਸਭ ਿੁਖੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

س ک بج
س
ن
ی
ِ
سی
س
ھ
گ
ہ
م
ُ
ِ
وکت ادنن راچ ُ ھ َؤے ر رت ے ھ ُدھک ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਕੋਤਟ ਜਨਮ ਕੇ ਤਕਲਤਬਖ ਨਾਸਤਹ ਤਸਮਰਿ ਪਾਵਨ ਿਨ ਮਨ ਸੁਖ ॥

وکت منج ےک کِل ِیکھ ناحصِ ِسمرت ناون نت نم ُسکھ ۔۔

ਿੇਤਖ ਸਰੂਪੁ ਪੂਰਨੁ ਭਈ ਆਸਾ ਿਰਸਨੁ ਭੇਟਿ ਉਿਰੀ ਭੁਖ ॥੧॥

ب
ب
ھ
ک
ُ
دھکی رسُوت ئُؤرن یئھب ا سا درنس ھیپت اُرتی ھ ۔۔۱۔۔

ਚਾਤਰ ਪਿਾਰਥ ਅਸਟ ਮਹਾ ਤਸਤਧ ਕਾਮਧੇਨੁ ਪਾਰਜਾਿ ਹਤਰ ਹਤਰ ਰੁਖੁ ॥

اچر ندارھت است اہم سِدھ اکدمھیں ناراجت ہر ہر ُرھک ۔۔

ਨਾਨਕ ਸਰਤਨ ਗਹੀ ਸੁਖ ਸਾਗਰ ਜਨਮ ਮਰਨ ਤਿਤਰ ਗਰਭ ਨ ਧੁਖੁ ॥੨॥੧੦॥੨੯॥

ب
نانک رسن یہگ ُسکھ سارگ منج رمن ھِر رگھب ہن د ُھکھ ۔۔۲۔۔۱۱۔۔۲۹۔۔

ਟੋਿੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

وٹدی ہلحم ۵۔۔
ਹਤਰ ਹਤਰ ਚਰਨ ਤਰਿੈ ਉਰ ਧਾਰੇ ॥

ہر ہر رچن ر َِدے اُر داھرے ۔۔
ਤਸਮਤਰ ਸੁਆਮੀ ਸਤਿਗੁਰੁ ਅਪੁਨਾ ਕਾਰਜ ਸਿਲ ਹਮਾਰੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

سب
ِسمر سُؤا یم سیگؤر اانپ اکرچ ھل امہرے ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਪੁੰਨ ਿਾਨ ਪੂਜਾ ਪਰਮੇਸੁਰ ਹਤਰ ਕੀਰਤਿ ਿਿੁ ਬੀਚਾਰੇ ॥

ُپ ّں دان ئُؤاج رپمیسُر ہر ریکت پپ اچیبرے ۔۔

ਗੁਨ ਗਾਵਿ ਅਿੁਲ ਸੁਖੁ ਪਾਇਆ ਿਾਕੁਰ ਅਗਮ ਅਪਾਰੇ ॥੧॥

ُگں اگوت ا ُنل ُسکھ نانا اھٹ ُکر امگ انارے ۔۔۱۔۔

ਜੋ ਜਨ ਪਾਰਬਰਹਤਮ ਅਪਨੇ ਕੀਨੇ ਤਿਨ ਕਾ ਬਾਹੁਤਰ ਕਛੁ ਨ ਬੀਚਾਰੇ ॥

وج نج نارپرمہ اےنپ کیپے پِں اک ناہُر ھچک ہن اچیبرے ۔۔

ਨਾਮ ਰਿਨੁ ਸੁਤਨ ਜਤਪ ਜਤਪ ਜੀਵਾ ਹਤਰ ਨਾਨਕ ਕੰਿ ਮਝਾਰੇ ॥੨॥੧੧॥੩੦॥

م
نام رنت ُسں جت جت نانک کیبھ جھارے ۔۔۲۔۔۱۱۔۔۳۱۔۔
ਟੋਿੀ ਮਹਲਾ ੯

وٹدی ہلحم ۹
ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪਰਸਾਤਿ ॥

اِک اواکنر سیگؤر رپساد ۔۔
ਕਹਉ ਕਹਾ ਅਪਨੀ ਅਧਮਾਈ ॥

کہؤ اہک اینپ ادھمایئ ۔۔

ਉਰਤਝਓ ਕਨਕ ਕਾਮਨੀ ਕੇ ਰਸ ਨਹ ਕੀਰਤਿ ਪਰਭ ਗਾਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

چ
اُر ِ ھپؤ کنک اکینم ےک رس ہن ریکت رپَھب اگیئ ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਜਗ ਝੂਿੇ ਕਉ ਸਾਚੁ ਜਾਤਨ ਕੈ ਿਾ ਤਸਉ ਰੁਚ ਉਪਜਾਈ ॥

چ
چگ ُھؤےھٹ کؤ ساچ اجن ےکَ نا سِیؤ ُرچ اُاجپیئ ۔۔

ਿੀਨ ਬੰਧ ਤਸਮਤਰਓ ਨਹੀ ਕਬਹੂ ਹੋਿ ਜੁ ਸੰਤਗ ਸਹਾਈ ॥੧॥

دِنی دنبھ ِسمرِوی یہن کب ُہؤ وہت وج گنس اہسیئ ۔۔۱۔۔

ਮਗਨ ਰਤਹਓ ਮਾਇਆ ਮੈ ਤਨਸ ਤਿਤਨ ਛੁਟੀ ਨ ਮਨ ਕੀ ਕਾਈ ॥

چ
نگم رویہ امنا م َے ئِس دِن ُھبی ہن نم یک اکیئ ۔۔

ਕਤਹ ਨਾਨਕ ਅਬ ਨਾਤਹ ਅਨਿ ਗਤਿ ਤਬਨੁ ਹਤਰ ਕੀ ਸਰਨਾਈ ॥੨॥੧॥੩੧॥

ہک نانک ات ناہِ اپپ گپ پِں ہر یک رسنایئ ۔۔۲۔۔۱۔۔۳۱۔۔
ਟੋਿੀ ਬਾਣੀ ਭਗਿਾਂ ਕੀ

ب
وٹدی ناین ھگیان یک

ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪਰਸਾਤਿ ॥

اِک اواکنر سیگؤر رپساد ۔۔
ਕੋਈ ਬੋਲੈ ਤਨਰਵਾ ਕੋਈ ਬੋਲੈ ਿੂਤਰ ॥

وکیئ وب لَے پِروا وکیئ وب لَے ُدور ۔۔
ਜਲ ਕੀ ਮਾਛੁਲੀ ਚਰੈ ਖਜੂਤਰ ॥੧॥

ک
ھ
چ
لج یک امیلھچ رچَے ُؤر ۔۔۱۔۔
ਕਾਂਇ ਰੇ ਬਕਬਾਿੁ ਲਾਇਓ ॥

اکےنٔ رے نکیاد الویئ ۔۔

ਤਜਤਨ ਹਤਰ ਪਾਇਓ ਤਿਨਤਹ ਛਪਾਇਓ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ِجں ہر ناویئ پ ِبہہ اپھچویئ ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਪੰਤਿਿੁ ਹੋਇ ਕੈ ਬੇਿੁ ਬਖਾਨੈ ॥

ےک دیب اھکب ئَے ۔۔
ڈنپت وہۓ َ
ਮੂਰਖੁ ਨਾਮਿੇਉ ਰਾਮਤਹ ਜਾਨੈ ॥੨॥੧॥

مُؤرھک نادمئؤ راہمِ اج ئَے ۔۔۲۔۔۱۔۔

ਕਉਨ ਕੋ ਕਲੰਕੁ ਰਤਹਓ ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਲੇਿ ਹੀ ॥

کؤن وک کنلک رویۂ رام نام ل َپت یہ ۔۔
ਪਤਿਿ ਪਤਵਿ ਭਏ ਰਾਮੁ ਕਹਿ ਹੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

پپِت وپِت ےئھب رام کہت یہ ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਰਾਮ ਸੰਤਗ ਨਾਮਿੇਵ ਜਨ ਕਉ ਪਰਿਤਗਆ ਆਈ ॥

رام گنس نادموی نج کؤ َرپنگیا ا یئ ۔۔
ਏਕਾਿਸੀ ਬਰਿੁ ਰਹੈ ਕਾਹੇ ਕਉ ਿੀਰਥ ਜਾਈ ॥੧॥

ااکیدیس پ ّرت ر َہے اکےہ کؤ ریتھت اجںیئ ۔۔۱۔۔
ਭਨਤਿ ਨਾਮਿੇਉ ਸੁਤਿਿ ਸੁਮਤਿ ਭਏ ॥

تنھب نادمئؤ ُسکرِت ُسمِت ےئھب ۔۔

ਗੁਰਮਤਿ ਰਾਮੁ ਕਤਹ ਕੋ ਕੋ ਨ ਬੈਕੁੰਤਿ ਗਏ ॥੨॥੨॥

پ
ُگرمت رام ہہک وک وک ہن یکیبھ ےئگ ۔۔۲۔۔۲۔۔
ਿੀਤਨ ਛੰਿੇ ਖੇਲੁ ਆਛੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

نیت دنھچے لیھک ا ےھچَ ۔۔۱۔۔راہو۔۔

ਕੁੰਭਾਰ ਕੇ ਘਰ ਹਾਂਿੀ ਆਛੈ ਰਾਜਾ ਕੇ ਘਰ ਸਾਂਿੀ ਗੋ ॥

ُک
مبھار ےک رھگ اہندی ا ےھچَ رااج ےک رھگ ساندی وگ ۔۔
ਬਾਮਨ ਕੇ ਘਰ ਰਾਂਿੀ ਆਛੈ ਰਾਂਿੀ ਸਾਂਿੀ ਹਾਂਿੀ ਗੋ ॥੧॥

نانم ےک رھگ راندی ا ےھچَ راندی ساندی اہندی وگ ۔۔۱۔۔
ਬਾਣੀਏ ਕੇ ਘਰ ਹੀੈਂਗੁ ਆਛੈ ਭੈਸਰ ਮਾਥੈ ਸੀੈਂਗੁ ਗੋ ॥

ب
َب
ھ
ی
َ
ھ
س
ےھچ ر ام ے گنیس وگ ۔۔
نا نیپے ےک رھگ گنیہ ا َ
ਿੇਵਲ ਮਧੇ ਲੀਗੁ ਆਛੈ ਲੀਗੁ ਸੀਗੁ ਹੀਗੁ ਗੋ ॥੨॥

دویل دمےھ گیل ا ےھچَ گیل گیس گیہ وگ ۔۔۲۔۔
ਿੇਲੀ ਕੈ ਘਰ ਿੇਲੁ ਆਛੈ ਜੰਗਲ ਮਧੇ ਬੇਲ ਗੋ ॥

یلیت ےکَ رھگ لیت ا ےھچَ لگنج دمےھ پ َیل وگ ۔۔
ਮਾਲੀ ਕੇ ਘਰ ਕੇਲ ਆਛੈ ਕੇਲ ਬੇਲ ਿੇਲ ਗੋ ॥੩॥

ےھچ ک َیل پ َیل پ َیل وگ ۔۔۳۔۔
امیل ےک رھگ ک َیل ا َ
ਸੰਿਾਂ ਮਧੇ ਗੋਤਬੰਿੁ ਆਛੈ ਗੋਕਲ ਮਧੇ ਤਸਆਮ ਗੋ ॥

سییان دمےھ وگپِید ا ےھچَ وگلک دمےھ ِسیام وگ ۔۔
ਨਾਮੇ ਮਧੇ ਰਾਮੁ ਆਛੈ ਰਾਮ ਤਸਆਮ ਗੋਤਬੰਿ ਗੋ ॥੪॥੩॥

ناےم دمےھ رام ا ےھچَ رام ِسیام وگپِید وگ ۔۔۴۔۔۳۔۔
ੇਰਾਗੁ ਬੈਰਾੜੀ ਮਹਲਾ ੪ ਘਰੁ ੧ ਿੁਪਿ

راگ ریباری ہلحم  ۴رھگ ُ ۱دندے
ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪਰਸਾਤਿ ॥

اِک اواکنر سیگؤر رپساد ۔۔

ਸੁਤਨ ਮਨ ਅਕਥ ਕਥਾ ਹਤਰ ਨਾਮ ॥

ُسں نم اکبھ اھتک ہر نام ۔۔

ਤਰਤਧ ਬੁਤਧ ਤਸਤਧ ਸੁਖ ਪਾਵਤਹ ਭਜੁ ਗੁਰਮਤਿ ਹਤਰ ਰਾਮ ਰਾਮ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

رِدھ ُندھ سِدھ ُسکھ ناوےہ جھب ُگرمت ہر رام رام ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਨਾਨਾ ਤਖਆਨ ਪੁਰਾਨ ਜਸੁ ਊਿਮ ਖਟ ਿਰਸਨ ਗਾਵਤਹ ਰਾਮ ॥

نانا ایھکن ُپران سج اُومت ٹھک درنس اگوہِ رام ۔۔

ਸੰਕਰ ਿੋਤੜ ਿੇਿੀਸ ਤਧਆਇਓ ਨਹੀ ਜਾਤਨਓ ਹਤਰ ਮਰਮਾਮ ॥੧॥

نی
رکنس رکور ییس دایھویئ یہن اجپ ٔپؤ ہر رمامم ۔۔۱۔۔

ਸੁਤਰ ਨਰ ਗਣ ਗੰਧਰਬ ਜਸੁ ਗਾਵਤਹ ਸਭ ਗਾਵਿ ਜੇਿ ਉਪਾਮ ॥

ُسر رن نگ دنگرھت سج اگوہِ سیھ اگوت ج َپت اُنام ۔۔

ਨਾਨਕ ਤਿਪਾ ਕਰੀ ਹਤਰ ਤਜਨ ਕਉ ਿੇ ਸੰਿ ਭਲੇ ਹਤਰ ਰਾਮ ॥੨॥੧॥

نانک کِرنا رکی ہر نج کؤ ےت سیت ےلھب ہر رام ۔۔۲۔۔۱۔۔
ਬੈਰਾੜੀ ਮਹਲਾ ੪ ॥

ریباری ہلحم ۴۔۔
ਮਨ ਤਮਤਲ ਸੰਿ ਜਨਾ ਜਸੁ ਗਾਇਓ ॥

نم مِل سیت انج سج اگویئ ۔۔

ਹਤਰ ਹਤਰ ਰਿਨੁ ਰਿਨੁ ਹਤਰ ਨੀਕੋ ਗੁਤਰ ਸਤਿਗੁਤਰ ਿਾਨੁ ਤਿਵਾਇਓ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ہر ہر رنت رنت ہر پ ِیکؤ ُگر سیگؤر دان دِواویئ ۔۔۱۔۔راہو۔۔

ਤਿਸੁ ਜਨ ਕਉ ਮਨੁ ਿਨੁ ਸਭੁ ਿੇਵਉ ਤਜਤਨ ਹਤਰ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਸੁਨਾਇਓ ॥

ئِس نج کؤ نم نت سیھ دویو ِجں ہر ہر نام ُسیاویئ ۔۔

ਧਨੁ ਮਾਇਆ ਸੰਪੈ ਤਿਸੁ ਿੇਵਉ ਤਜਤਨ ਹਤਰ ਮੀਿੁ ਤਮਲਾਇਓ ॥੧॥

دنھ امنا سمپَے ئِس دویو ِجں ہر تیم مِالویئ ۔۔۱۔۔

ਤਖਨੁ ਤਕੰਤਚਿ ਤਿਪਾ ਕਰੀ ਜਗਿੀਸਤਰ ਿਬ ਹਤਰ ਹਤਰ ਹਤਰ ਜਸੁ ਤਧਆਇਓ ॥

ک
ھِں کِبچت کِرنا رکی چگدرسی پپ ہر ہر ہر سج دایھویئ ۔۔

ਜਨ ਨਾਨਕ ਕਉ ਹਤਰ ਭੇਟੇ ਸੁਆਮੀ ਿੁਖੁ ਹਉਮੈ ਰੋਗੁ ਗਵਾਇਓ ॥੨॥੨॥

ب
نج نانک کؤ ہر ھیپے سُؤا یم ُدھک ہؤ م َے روگ وگَاویئ ۔۔۲۔۔۲۔۔
ਬੈਰਾੜੀ ਮਹਲਾ ੪ ॥

ریباری ہلحم ۴۔۔
ਹਤਰ ਜਨੁ ਰਾਮ ਨਾਮ ਗੁਨ ਗਾਵੈ ॥

ُگ
اگوے ۔۔
ہر نج رام نام ں َ

ਜੇ ਕੋਈ ਤਨੰਿ ਕਰੇ ਹਤਰ ਜਨ ਕੀ ਅਪੁਨਾ ਗੁਨੁ ਨ ਗਵਾਵੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ےج وکیئ پِید رکے ہر نج یک اانپ ُگں ہن وگا َوے ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਜੋ ਤਕਛੁ ਕਰੇ ਸੁ ਆਪੇ ਸੁਆਮੀ ਹਤਰ ਆਪੇ ਕਾਰ ਕਮਾਵੈ ॥

کِ
امکوے ۔۔
وج چھ رکے وس ا ےپ سُؤا یم ہر ا ےپ اکر َ

ਹਤਰ ਆਪੇ ਹੀ ਮਤਿ ਿੇਵੈ ਸੁਆਮੀ ਹਤਰ ਆਪੇ ਬੋਤਲ ਬੁਲਾਵੈ ॥੧॥

الوے ۔۔۱۔۔
ہر ا ےپ یہ مت دویَے سُؤا یم ہر ا ےپ وبل ُن َ
ਹਤਰ ਆਪੇ ਪੰਚ ਿਿੁ ਤਬਸਥਾਰਾ ਤਵਤਚ ਧਾਿੂ ਪੰਚ ਆਤਪ ਪਾਵੈ ॥

پب
پب
ئ
ہر ا ےپ ج پپ ِسبھارا وِچ داھئُؤ ج ا ت نا َوے ۔۔

ਜਨ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰੁ ਮੇਲੇ ਆਪੇ ਹਤਰ ਆਪੇ ਝਗਰੁ ਚੁਕਾਵੈ ॥੨॥੩॥

چ
نج نانک سیگؤر ےلیم ا ےپ ہر ا ےپ ھگر ُجکا َوے ۔۔۲۔۔۳۔۔

ਬੈਰਾੜੀ ਮਹਲਾ ੪ ॥

ریباری ہلحم ۴۔۔
ਜਤਪ ਮਨ ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਤਨਸਿਾਰਾ ॥

جت نم رام نام ئِسیارا ۔۔

ਕੋਟ ਕੋਟੰਿਰ ਕੇ ਪਾਪ ਸਤਭ ਖੋਵੈ ਹਤਰ ਭਵਜਲੁ ਪਾਤਰ ਉਿਾਰਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ب
وھکوے ہر َھؤلج نار اُنارا ۔۔۱۔۔راہو۔۔
وکت وکپیتر ےک نات سیھ َ

ਕਾਇਆ ਨਗਤਰ ਬਸਿ ਹਤਰ ਸੁਆਮੀ ਹਤਰ ਤਨਰਭਉ ਤਨਰਵੈਰੁ ਤਨਰੰਕਾਰਾ ॥

ب
اکنا رگن تسب ہر سُؤا یم ہر پِر ھؤ پِروری پِراکنرا ۔۔

ਹਤਰ ਤਨਕਤਟ ਬਸਿ ਕਛੁ ਨਿਤਰ ਨ ਆਵੈ ਹਤਰ ਲਾਧਾ ਗੁਰ ਵੀਚਾਰਾ ॥੧॥

ے ہر الداھ ُگر وبچارا ۔۔۱۔۔
ہر نکِت تسب ھچک دنر ہن ا و َ

ਹਤਰ ਆਪੇ ਸਾਹੁ ਸਰਾਿੁ ਰਿਨੁ ਹੀਰਾ ਹਤਰ ਆਤਪ ਕੀਆ ਪਾਸਾਰਾ ॥

ہر ا ےپ ساوہ رصاف رنت ریہا ہر ا ت ک ِیا ناسارا ۔۔
ਨਾਨਕ ਤਜਸੁ ਤਿਪਾ ਕਰੇ ਸੁ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਤਵਹਾਝੇ ਸੋ ਸਾਹੁ ਸਚਾ ਵਣਜਾਰਾ ॥੨॥੪॥

نانک ِجس کِرنا رکے وس ہر نام وِاہےھج وس ساوہ اچس واجنرا ۔۔۲۔۔۴۔۔
ਬੈਰਾੜੀ ਮਹਲਾ ੪ ॥

ریباری ہلحم ۴۔۔
ਜਤਪ ਮਨ ਹਤਰ ਤਨਰੰਜਨੁ ਤਨਰੰਕਾਰਾ ॥

جت نم ہر پِرنجن پِراکنرا ۔۔

ਸਿਾ ਸਿਾ ਹਤਰ ਤਧਆਈਐ ਸੁਖਿਾਿਾ ਜਾ ਕਾ ਅੰਿੁ ਨ ਪਾਰਾਵਾਰਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

دسا دسا ہر دایھ نیپے َ ُسکھدانا اج اک اپپ ہن ناراوارا ۔۔۱۔۔راہو۔۔

ਅਗਤਨ ਕੁੰਟ ਮਤਹ ਉਰਧ ਤਲਵ ਲਾਗਾ ਹਤਰ ਰਾਖੈ ਉਿਰ ਮੰਝਾਰਾ ॥

ک
انگ کُپت ہہم اُردھ لِؤ الاگ ہر را َھے اُدر اھجنمرا ۔۔

ਸੋ ਐਸਾ ਹਤਰ ਸੇਵਹੁ ਮੇਰੇ ਮਨ ਹਤਰ ਅੰਤਿ ਛਿਾਵਣਹਾਰਾ ॥੧॥

وس ااسی ہر ویسوہ ریمے نم ہر اپپ چھداواہنرا ۔۔۱۔۔

ਜਾ ਕੈ ਤਹਰਿੈ ਬਤਸਆ ਮੇਰਾ ਹਤਰ ਹਤਰ ਤਿਸੁ ਜਨ ਕਉ ਕਰਹੁ ਨਮਸਕਾਰਾ ॥

ےک ہِر َدے ئسیا ریما ہر ہر ئِس نج کؤ رکوہ اکسمنرا ۔۔
اج َ

ਹਤਰ ਤਕਰਪਾ ਿੇ ਪਾਈਐ ਹਤਰ ਜਪੁ ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਅਧਾਰਾ ॥੨॥੫॥

ہر کِرنا ےت نا پپَے ہر جت نانک نام اداھرا ۔۔۲۔۔۵۔۔
ਬੈਰਾੜੀ ਮਹਲਾ ੪ ॥

ریباری ہلحم ۴۔۔
ਜਤਪ ਮਨ ਹਤਰ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਤਨਿ ਤਧਆਇ ॥

جت نم ہر ہر نام پِپ دایھےئ ۔۔
ਜੋ ਇਛਤਹ ਸੋਈ ਿਲੁ ਪਾਵਤਹ ਤਿਤਰ ਿੂਖੁ ਨ ਲਾਗੈ ਆਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ب
وج اہھچِ وسیئ لھپ ناوہِ ھِر ُدوھک ہن ال َگے ا ۓ ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਸੋ ਜਪੁ ਸੋ ਿਪੁ ਸਾ ਬਰਿ ਪੂਜਾ ਤਜਿੁ ਹਤਰ ਤਸਉ ਪਰੀਤਿ ਲਗਾਇ ॥

وس جت وس پپ سا پرت ئُؤاج ِجت ہر سِیؤ رپپپ اگل ئِے ۔۔
ਤਬਨੁ ਹਤਰ ਪਰੀਤਿ ਹੋਰ ਪਰੀਤਿ ਸਭ ਝੂਿੀ ਇਕ ਤਖਨ ਮਤਹ ਤਬਸਤਰ ਸਭ ਜਾਇ ॥੧॥

ک
چ
ھ
ئ
سی
ِ
س
ِ
پِں ہر رپپپ وہر رپپپ سیھ ُھؤیھٹ اِک ں ہہم ر ھ اجۓ ۔۔۱۔۔
ਿੂ ਬੇਅੰਿੁ ਸਰਬ ਕਲ ਪੂਰਾ ਤਕਛੁ ਕੀਮਤਿ ਕਹੀ ਨ ਜਾਇ ॥

ک
ئُؤ ےباپپ رست لک ئُؤرا ِچھ تمیق یہک ہن اجۓ ۔۔

ਨਾਨਕ ਸਰਤਣ ਿੁਮਹਾਰੀ ਹਤਰ ਜੀਉ ਭਾਵੈ ਤਿਵੈ ਛਿਾਇ ॥੨॥੬॥

ُب
م
چ
ہ
ج
ئ
پ
ہ
ِ
ھ
نانک رسن ھاری ر ؤ اھبوے َؤے داۓ ۔۔۲۔۔۶۔۔
ਰਾਗੁ ਬੈਰਾੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ਘਰੁ ੧

راگ ریباری ہلحم  ۵رھگ ۱
ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪਰਸਾਤਿ ॥

اِک اواکنر سیگؤر رپساد ۔۔
ਸੰਿ ਜਨਾ ਤਮਤਲ ਹਤਰ ਜਸੁ ਗਾਇਓ ॥

سیت انج مِل ہر سج اگویئ ۔۔

ਕੋਤਟ ਜਨਮ ਕੇ ਿੂਖ ਗਵਾਇਓ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

وکت منج ےک ُدوھک وگَاویئ ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਜੋ ਚਾਹਿ ਸੋਈ ਮਤਨ ਪਾਇਓ ॥

وج اچہت وسیئ نم ناویئ ۔۔
ਕਤਰ ਤਕਰਪਾ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਤਿਵਾਇਓ ॥੧॥

رک کِرنا ہر نام دِواویئ ۔۔۱۔۔

ਸਰਬ ਸੂਖ ਹਤਰ ਨਾਤਮ ਵਿਾਈ ॥

رست سُؤھک ہر نام ودایئ ۔۔
ਗੁਰ ਪਰਸਾਤਿ ਨਾਨਕ ਮਤਿ ਪਾਈ ॥੨॥੧॥੭॥

ُگر رپساد نانک مت نایئ ۔۔۲۔۔۱۔۔۷۔۔
ਰਾਗੁ ਤਿਲੰਗ ਮਹਲਾ ੧ ਘਰੁ ੧

راگ نِلیگ ہلحم  ۱رھگ ۱

ੴ ਸਤਿ ਨਾਮੁ ਕਰਿਾ ਪੁਰਖੁ ਤਨਰਭਉ ਤਨਰਵੈਰੁ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤਿ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪਰਸਾਤਿ ॥

َسیب
ب
ھ
ُ
گ
ں ر رپساد ۔۔
اِک اواکنر ست نام رکنا ُپرھک پِر ھؤ پِروری ااکل مُؤرت اوجین
ਯਕ ਅਰਜ ਗੁਿਿਮ ਪੇਤਸ ਿੋ ਿਰ ਗੋਸ ਕੁਨ ਕਰਿਾਰ ॥

ُگبھب
ن
ی
ک
ُ
َ
نک رعص م س وت در وگس ں رکنار ۔۔
ਹਕਾ ਕਬੀਰ ਕਰੀਮ ਿੂ ਬੇਐਬ ਪਰਵਿਗਾਰ ॥੧॥

اکہ ریبک رکمی ئُؤ ےب َعپت رپوداگر ۔۔۱۔۔

ਿੁਨੀਆ ਮੁਕਾਮੇ ਿਾਨੀ ਿਹਕੀਕ ਤਿਲ ਿਾਨੀ ॥

ُداین مُقا مِے افین قیقحت دِل داین ۔۔

ਮਮ ਸਰ ਮੂਇ ਅਜਰਾਈਲ ਤਗਰਿਿਹ ਤਿਲ ਹੇਤਚ ਨ ਿਾਨੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ہب
ع
مم رس مُؤےئ چرالیئ گِربھبہہ دِل َ ج ہن داین ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਜਨ ਤਪਸਰ ਪਿਰ ਤਬਰਾਿਰਾਂ ਕਸ ਨੇਸ ਿਸਿੰਗੀਰ ॥

نج ِئسر ندر پِرادران سک ن َیس دسییگتر ۔۔

ਆਤਖਰ ਤਬਅਿਿਮ ਕਸ ਨ ਿਾਰਿ ਚੂੰ ਸਵਿ ਿਕਬੀਰ ॥੨॥

نِیبھب
ج
م سک ہن دارد ُ ؤن وسَد ریبکت ۔۔۲۔۔
ا رخ

ਸਬ ਰੋਜ ਗਸਿਮ ਿਰ ਹਵਾ ਕਰਿੇਮ ਬਿੀ ਤਖਆਲ ॥

ست روچ

گسب

م در وہا رکدمی دبی ایھکل ۔۔

ਗਾਹੇ ਨ ਨੇਕੀ ਕਾਰ ਕਰਿਮ ਮਮ ਈ ਤਚਨੀ ਅਹਵਾਲ ॥੩॥

اگےہ ہن پ َیکی اکر رکدم مم اںی ِجبی اَحال ۔۔۳۔۔
ਬਿਬਖਿ ਹਮ ਚੁ ਬਖੀਲ ਗਾਤਿਲ ਬੇਨਜਰ ਬੇਬਾਕ ॥

نک
ب نی ب
دبنکھت مہ وچ ھیل اگ ھِل چر ےبناک ۔۔

ਨਾਨਕ ਬੁਗੋਯਿ ਜਨੁ ਿੁਰਾ ਿੇਰੇ ਚਾਕਰਾਂ ਪਾ ਖਾਕ ॥੪॥੧॥

نانک وگبند نج ُپرا ریتے اچرکان نا اھکک ۔۔۴۔۔۱۔۔
ਤਿਲੰਗ ਮਹਲਾ ੧ ਘਰੁ ੨

نِلیگ ہلحم  ۱رھگ ۲
ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪਰਸਾਤਿ ॥

اِک اواکنر سیگؤر رپساد ۔۔
ਭਉ ਿੇਰਾ ਭਾਂਗ ਖਲੜੀ ਮੇਰਾ ਚੀਿੁ ॥

ک
ب
ھؤ ریتا اھبنگ ھلری ریما جپت ۔۔
ਮੈ ਿੇਵਾਨਾ ਭਇਆ ਅਿੀਿੁ ॥

م َے دویانا ایھب اتیت ۔۔

ਕਰ ਕਾਸਾ ਿਰਸਨ ਕੀ ਭੂਖ ॥

ب
رک اکسا درنس یک ُھؤھک ۔۔

ਮੈ ਿਤਰ ਮਾਗਉ ਨੀਿਾ ਨੀਿ ॥੧॥

م َے در امگؤ اتین تین ۔۔۱۔۔

ਿਉ ਿਰਸਨ ਕੀ ਕਰਉ ਸਮਾਇ ॥

ئؤ درنس یک رکو امسۓ ۔۔
ਮੈ ਿਤਰ ਮਾਗਿੁ ਭੀਤਖਆ ਪਾਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ب
ھ
ک
ی
م َے در امگپ ھیا ناۓ ۔۔۱۔۔راہو۔۔

ਕੇਸਤਰ ਕੁਸਮ ਤਮਰਗਮੈ ਹਰਣਾ ਸਰਬ ਸਰੀਰੀ ਚੜਹਣਾ ॥

َ ُکس
کیسر م مِر گمَے ہرنا رست رسریی ڑچہھیا ۔۔

ਚੰਿਨ ਭਗਿਾ ਜੋਤਿ ਇਨੇਹੀ ਸਰਬੇ ਪਰਮਲੁ ਕਰਣਾ ॥੨॥

ب
دنچن ھگیا وجت اپبہی رسےب رپلم رکنا ۔۔۲۔۔
ਤਘਅ ਪਟ ਭਾਂਿਾ ਕਹੈ ਨ ਕੋਇ ॥

ےہک ہن وکۓ ۔۔
گ ِ ٔھ پپ اھبندا َ
ਐਸਾ ਭਗਿੁ ਵਰਨ ਮਤਹ ਹੋਇ ॥

ااسی تگھب ورن ہہم وہۓ ۔۔
ਿੇਰੈ ਨਾਤਮ ਤਨਵੇ ਰਹੇ ਤਲਵ ਲਾਇ ॥

ریتَے نام ئِؤے رےہ لِؤ ال ئِے ۔۔
ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਿਤਰ ਭੀਤਖਆ ਪਾਇ ॥੩॥੧॥੨॥

بھ
ک
ی
ھ
نانک پِں در یا ناۓ ۔۔۳۔۔۱۔۔۲۔۔
ਤਿਲੰਗ ਮਹਲਾ ੧ ਘਰੁ ੩

نِلیگ ہلحم  ۱رھگ ۳
ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪਰਸਾਤਿ ॥

اِک اواکنر سیگؤر رپساد ۔۔
ਇਹੁ ਿਨੁ ਮਾਇਆ ਪਾਤਹਆ ਤਪਆਰੇ ਲੀਿੜਾ ਲਤਬ ਰੰਗਾਏ ॥

اوہی نت امنا ناایہ ایپرے لیترا لپ راگنےئ ۔۔

ਮੇਰੈ ਕੰਿ ਨ ਭਾਵੈ ਚੋਲੜਾ ਤਪਆਰੇ ਤਕਉ ਧਨ ਸੇਜੈ ਜਾਏ ॥੧॥

اھبوے وچڑلا ایپرے کپؤ دنھ سبج َے اجےئ ۔۔۱۔۔
ریمَے کپت ہن َ
ਹੰਉ ਕੁਰਬਾਨੈ ਜਾਉ ਤਮਹਰਵਾਨਾ ਹੰਉ ਕੁਰਬਾਨੈ ਜਾਉ ॥

ہپؤ قُرنا ئَے اجو رہموانا ہپؤ قُرنا ئَے اجو ۔۔

ਹੰਉ ਕੁਰਬਾਨੈ ਜਾਉ ਤਿਨਾ ਕੈ ਲੈਤਨ ਜੋ ਿੇਰਾ ਨਾਉ ॥

ےک لَیں وج ریتا ناو ۔۔
ہپؤ قُرنا ئَے اجو پ ِیا َ

ਲੈਤਨ ਜੋ ਿੇਰਾ ਨਾਉ ਤਿਨਾ ਕੈ ਹੰਉ ਸਿ ਕੁਰਬਾਨੈ ਜਾਉ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ےک ہپؤ دص قُرنا ئَے اجو ۔۔۱۔۔راہو۔۔
لَیں وج ریتا ناو پ ِیا َ
ਕਾਇਆ ਰੰਿਤਣ ਜੇ ਥੀਐ ਤਪਆਰੇ ਪਾਈਐ ਨਾਉ ਮਜੀਿ ॥

ب
م
اکنا رنگن ےج ھیپے ایپرے نا پپَے ناو چیبھ ۔۔

ਰੰਿਣ ਵਾਲਾ ਜੇ ਰੰਿੈ ਸਾਤਹਬੁ ਐਸਾ ਰੰਗੁ ਨ ਿੀਿ ॥੨॥

َ
رنگن واال ےج ر نگے اصجِت ااسی رنگ ہن دپبھ ۔۔۲۔۔
ਤਜਨ ਕੇ ਚੋਲੇ ਰਿੜੇ ਤਪਆਰੇ ਕੰਿੁ ਤਿਨਾ ਕੈ ਪਾਤਸ ॥

ِجں ےک وچےل رڑتے ایپرے کپت پ ِیا ےکَ ناس ۔۔
ਧੂਤੜ ਤਿਨਾ ਕੀ ਜੇ ਤਮਲੈ ਜੀ ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਕੀ ਅਰਿਾਤਸ ॥੩॥

دھُؤر پ ِیا یک ےج ملَ ِے یج وہک نانک یک ارداس ۔۔۳۔۔
ਆਪੇ ਸਾਜੇ ਆਪੇ ਰੰਗੇ ਆਪੇ ਨਿਤਰ ਕਰੇਇ ॥

ا ےپ ساےج ا ےپ رےگن ا ےپ دنر رکۓ ۔۔
ਨਾਨਕ ਕਾਮਤਣ ਕੰਿੈ ਭਾਵੈ ਆਪੇ ਹੀ ਰਾਵੇਇ ॥੪॥੧॥੩॥

نانک اکنم کی َپے اھبوے ا ےپ یہ راوۓ ۔۔۴۔۔۱۔۔۳۔۔
ਤਿਲੰਗ ਮਃ ੧ ॥

نِلیگ م۱ :۔۔
ਇਆਨੜੀਏ ਮਾਨੜਾ ਕਾਇ ਕਰੇਤਹ ॥

اِا پر پپے امپرا اکۓ رکہیِ ۔۔

ਆਪਨੜੈ ਘਤਰ ਹਤਰ ਰੰਗੋ ਕੀ ਨ ਮਾਣੇਤਹ ॥

ا نترے رھگ ہر روگن یک ہن امہینِ ۔۔
ਸਹੁ ਨੇੜੈ ਧਨ ਕੰਮਲੀਏ ਬਾਹਰੁ ਤਕਆ ਢੂਢੇਤਹ ॥

ک
س َہؤ ڑینَے دنھ ملیپے ناہر ایک ُدوھدہیھِ ۔۔

ਭੈ ਕੀਆ ਿੇਤਹ ਸਲਾਈਆ ਨੈਣੀ ਭਾਵ ਕਾ ਕਤਰ ਸੀਗਾਰੋ ॥

ب
ب
اھبو اک رک اگیسرو ۔۔
َھے ک ِیا دہہی سالایئ نَی ی َ

ਿਾ ਸੋਹਾਗਤਣ ਜਾਣੀਐ ਲਾਗੀ ਜਾ ਸਹੁ ਧਰੇ ਤਪਆਰੋ ॥੧॥

نا وساہنگ اج پپَے الیگ اج س َہؤ درھے ایپرو ۔۔۱۔۔
ਇਆਣੀ ਬਾਲੀ ਤਕਆ ਕਰੇ ਜਾ ਧਨ ਕੰਿ ਨ ਭਾਵੈ ॥

اناین نایل ایک رکے اج دنھ کپت ہن اھبوے ۔۔
ਕਰਣ ਪਲਾਹ ਕਰੇ ਬਹੁਿੇਰੇ ਸਾ ਧਨ ਮਹਲੁ ਨ ਪਾਵੈ ॥

رکن نالہ رکے ریتہبے سا دنھ لحم ہن نا َوے ۔۔
ਤਵਣੁ ਕਰਮਾ ਤਕਛੁ ਪਾਈਐ ਨਾਹੀ ਜੇ ਬਹੁਿੇਰਾ ਧਾਵੈ ॥

کِ
اھوے ۔۔
وِن رکام چھ نا پپَے نایہ ےج ریتہبا د َ

ਲਬ ਲੋਭ ਅਹੰਕਾਰ ਕੀ ਮਾਿੀ ਮਾਇਆ ਮਾਤਹ ਸਮਾਣੀ ॥

لپ ولھب ااکنہر یک امیت امنا امہِ امسین ۔۔
ਇਨੀ ਬਾਿੀ ਸਹੁ ਪਾਈਐ ਨਾਹੀ ਭਈ ਕਾਮਤਣ ਇਆਣੀ ॥੨॥

اِین نایت س َہؤ نا پپَے نایہ یئھب اکنم اناین ۔۔۲۔۔

ਜਾਇ ਪੁਛਹੁ ਸੋਹਾਗਣੀ ਵਾਹੈ ਤਕਨੀ ਬਾਿੀ ਸਹੁ ਪਾਈਐ ॥

بُج
اجۓ ھہؤ وساہینگ وا َہے کِبی نایت س َہؤ نا پپَے ۔۔

ਜੋ ਤਕਛੁ ਕਰੇ ਸੋ ਭਲਾ ਕਤਰ ਮਾਨੀਐ ਤਹਕਮਤਿ ਹੁਕਮੁ ਚੁਕਾਈਐ ॥

ک
ک
ب
وج ِچھ رکے وس ھال رک ام نیپے چِکمت ُچ م ُجکا پپَے ۔۔

ਜਾ ਕੈ ਪਰੇਤਮ ਪਿਾਰਥੁ ਪਾਈਐ ਿਉ ਚਰਣੀ ਤਚਿੁ ਲਾਈਐ ॥

ےک رپمی ندارھت نا پپَے ئؤ رچین ِجت ال پ ٔپے ۔۔
اج َ

ਸਹੁ ਕਹੈ ਸੋ ਕੀਜੈ ਿਨੁ ਮਨੋ ਿੀਜੈ ਐਸਾ ਪਰਮਲੁ ਲਾਈਐ ॥

س َہؤ ےہکَ وس کبج َے نت ونم د بج َے ااسی رپلم ال پ ٔپے ۔۔

ਏਵ ਕਹਤਹ ਸੋਹਾਗਣੀ ਭੈਣੇ ਇਨੀ ਬਾਿੀ ਸਹੁ ਪਾਈਐ ॥੩॥

ب
ائَؤ کہہہ وساہینگ َھیپے اِین نایت س َہؤ نا پپَے ۔۔۳۔۔

ਆਪੁ ਗਵਾਈਐ ਿਾ ਸਹੁ ਪਾਈਐ ਅਉਰੁ ਕੈਸੀ ਚਿੁਰਾਈ ॥

ےیئ نا س َہؤ نا پپَے اور َ
کیسی چتُرایئ ۔۔
ا ت وگَا َ

ਸਹੁ ਨਿਤਰ ਕਤਰ ਿੇਖੈ ਸੋ ਤਿਨੁ ਲੇਖੈ ਕਾਮਤਣ ਨਉ ਤਨਤਧ ਪਾਈ ॥

لی ک
س َہؤ دنر رک دےھکی وس دِن َھے اکنم ئؤ ن ِدھ نایئ ۔۔

ਆਪਣੇ ਕੰਿ ਤਪਆਰੀ ਸਾ ਸੋਹਾਗਤਣ ਨਾਨਕ ਸਾ ਸਭਰਾਈ ॥

سب
ا ےنپ کپت ایپری سا وساہنگ نانک سا ھرایئ ۔۔

ਐਸੈ ਰੰਤਗ ਰਾਿੀ ਸਹਜ ਕੀ ਮਾਿੀ ਅਤਹਤਨਤਸ ਭਾਇ ਸਮਾਣੀ ॥

سہ
رنگ رایت ج یک امیت اہیِس اھبےئ امسین ۔۔

ਸੁੰਿਤਰ ਸਾਇ ਸਰੂਪ ਤਬਚਖਤਣ ਕਹੀਐ ਸਾ ਤਸਆਣੀ ॥੪॥੨॥੪॥

ِبچک
ھ
ک
ہ
پ
ُسیدر ساۓ رسُوت ں ٔے َ سا ِسیاین ۔۔۴۔۔۲۔۔۴۔۔
ਤਿਲੰਗ ਮਹਲਾ ੧ ॥

نِلیگ ہلحم ۱۔۔

ਜੈਸੀ ਮੈ ਆਵੈ ਖਸਮ ਕੀ ਬਾਣੀ ਿੈਸੜਾ ਕਰੀ ਤਗਆਨੁ ਵੇ ਲਾਲੋ ॥

ک
ھ
س
َ
ن
چی س
ی
س
ے م یک ناین را رکی گ ِیان وے الول ۔۔
َ ی م َے ا و َ
ਪਾਪ ਕੀ ਜੰਞ ਲੈ ਕਾਬਲਹੁ ਧਾਇਆ ਜੋਰੀ ਮੰਗੈ ਿਾਨੁ ਵੇ ਲਾਲੋ ॥

جب
َ
نات یک جی لَے اکوہلب داھنا وجری میگے دان وے الول ۔۔
ਸਰਮੁ ਧਰਮੁ ਿੁਇ ਛਤਪ ਖਲੋਏ ਕੂੜੁ ਤਿਰੈ ਪਰਧਾਨੁ ਵੇ ਲਾਲੋ ॥

ب
رسم درھم ُدےئ پھچ ولھکۓ ُکؤر ھ ِ َرے رپداھن وے الول ۔۔
ਕਾਜੀਆ ਬਾਮਣਾ ਕੀ ਗਲ ਥਕੀ ਅਗਿੁ ਪੜੈ ਸੈਿਾਨੁ ਵੇ ਲਾਲੋ ॥

اق ِجیا ناانم یک لگ یکھت ادگ ڑپَے َسییان وے الول ۔۔
ਮੁਸਲਮਾਨੀਆ ਪੜਤਹ ਕਿੇਬਾ ਕਸਟ ਮਤਹ ਕਰਤਹ ਖੁਿਾਇ ਵੇ ਲਾਲੋ ॥

ۓ وے الول ۔۔
مُسلماپ ِیا ڑپہِ کی َییا ٹسک ہہم رکےہِ ک ُھدا ِ

ਜਾਤਿ ਸਨਾਿੀ ਹੋਤਰ ਤਹਿਵਾਣੀਆ ਏਤਹ ਭੀ ਲੇਖੈ ਲਾਇ ਵੇ ਲਾਲੋ ॥

لی ک
اجت انسیت وہر ہِدوااین اہہیِ یھب َھے ال ِئے وے الول ۔۔

ਖੂਨ ਕੇ ਸੋਤਹਲੇ ਗਾਵੀਅਤਹ ਨਾਨਕ ਰਿੁ ਕਾ ਕੁੰਗੂ ਪਾਇ ਵੇ ਲਾਲੋ ॥੧॥

ک
ُھؤن ےک وس ہِلے اگوہہیِ نانک رت اک ُکیگ ُؤ

ناۓ وے الول ۔۔۱۔۔

ਸਾਤਹਬ ਕੇ ਗੁਣ ਨਾਨਕੁ ਗਾਵੈ ਮਾਸ ਪੁਰੀ ਤਵਤਚ ਆਖੁ ਮਸੋਲਾ ॥

ُگ
اگوے امس ُپری وِچ ا ھک وسمال ۔۔
اصجِت ےک ں نانک َ
ਤਜਤਨ ਉਪਾਈ ਰੰਤਗ ਰਵਾਈ ਬੈਿਾ ਵੇਖੈ ਵਤਖ ਇਕੇਲਾ ॥

ِجں اُنایئ رنگ روایئ اھٹیب وےھکی وھک اِکیال ۔۔

ਸਚਾ ਸੋ ਸਾਤਹਬੁ ਸਚੁ ਿਪਾਵਸੁ ਸਚੜਾ ਤਨਆਉ ਕਰੇਗੁ ਮਸੋਲਾ ॥

س
اچس وس اصجِت چس اپتوس چرا اینو رک َنگ وسمال ۔۔

ਕਾਇਆ ਕਪੜੁ ਟੁਕੁ ਟੁਕੁ ਹੋਸੀ ਤਹਿੁਸਿਾਨੁ ਸਮਾਲਸੀ ਬੋਲਾ ॥

اکنا ڑپک نُک نُک وہیس ہ ِ ُداتسن امسیسل وبال ۔۔
ਆਵਤਨ ਅਿਿਰੈ ਜਾਤਨ ਸਿਾਨਵੈ ਹੋਰੁ ਭੀ ਉਿਸੀ ਮਰਿ ਕਾ ਚੇਲਾ ॥

ب
ھ
س
ج
ا ون ارتھٹے اجن اتسونَے وہر یھب ا ُ ی رمد اک یال ۔۔

ਸਚ ਕੀ ਬਾਣੀ ਨਾਨਕੁ ਆਖੈ ਸਚੁ ਸੁਣਾਇਸੀ ਸਚ ਕੀ ਬੇਲਾ ॥੨॥੩॥੫॥

چس یک ناین نانک ا ےھک چس ُسیایسئ چس یک پ َیال ۔۔۲۔۔۳۔۔۵۔۔
ਤਿਲੰਗ ਮਹਲਾ ੪ ਘਰੁ ੨

نِلیگ ہلحم  ۴رھگ ۲
ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪਰਸਾਤਿ ॥

اِک اواکنر سیگؤر رپساد ۔۔
ਸਤਭ ਆਏ ਹੁਕਤਮ ਖਸਮਾਹੁ ਹੁਕਤਮ ਸਭ ਵਰਿਨੀ ॥

ُچک ک
ُچک
ھ
س
سی
سیھ ا ےئ م ماوہ م ھ ورینت ۔۔

ਸਚੁ ਸਾਤਹਬੁ ਸਾਚਾ ਖੇਲੁ ਸਭੁ ਹਤਰ ਧਨੀ ॥੧॥

چس اصجِت سااچ لیھک سیھ ہر دینھ ۔۔۱۔۔
ਸਾਲਾਤਹਹੁ ਸਚੁ ਸਭ ਊਪਤਰ ਹਤਰ ਧਨੀ ॥

ساال ِہہ ُؤ چس سیھ اُورپ ہر دینھ ۔۔

ਤਜਸੁ ਨਾਹੀ ਕੋਇ ਸਰੀਕੁ ਤਕਸੁ ਲੇਖੈ ਹਉ ਗਨੀ ॥ ਰਹਾਉ ॥

ل
ھ
سج نایہ وکۓ رسنک کِس یک ےَ

ہؤ ینگ ۔۔راہو۔۔

ਪਉਣ ਪਾਣੀ ਧਰਿੀ ਆਕਾਸੁ ਘਰ ਮੰਿਰ ਹਤਰ ਬਨੀ ॥

ئؤن ناین درھیت ا اکس رھگ دنمر ہر ینب ۔۔

ਤਵਤਚ ਵਰਿੈ ਨਾਨਕ ਆਤਪ ਝੂਿੁ ਕਹੁ ਤਕਆ ਗਨੀ ॥੨॥੧॥

چ
وِچ ور َئے نانک ا ت ُھؤھٹ وہک ایک ینگ ۔۔۲۔۔۱۔۔
ਤਿਲੰਗ ਮਹਲਾ ੪ ॥

نِلیگ ہلحم ۴۔۔
ਤਨਿ ਤਨਹਿਲ ਕਰਮ ਕਮਾਇ ਬਿਾਵੈ ਿੁਰਮਿੀਆ ॥

پ بِہب
ھ
اھپبوے ُدر ِمییا ۔۔
امکے
رکم
ل
ِپ
ٔ َ

ਜਬ ਆਣੈ ਵਲਵੰਚ ਕਤਰ ਝੂਿੁ ਿਬ ਜਾਣੈ ਜਗੁ ਤਜਿੀਆ ॥੧॥

چ
جت ا ئَے وولَچن رک ُھؤھٹ پپ اج ئَے چگ ِچ ِییا ۔۔۱۔۔
ਐਸਾ ਬਾਜੀ ਸੈਸਾਰੁ ਨ ਚੇਿੈ ਹਤਰ ਨਾਮਾ ॥

ااسی نایج َسیسار ہن چی َپے ہر ناہم ۔۔

ਤਖਨ ਮਤਹ ਤਬਨਸੈ ਸਭੁ ਝੂਿੁ ਮੇਰੇ ਮਨ ਤਧਆਇ ਰਾਮਾ ॥ ਰਹਾਉ ॥

ک
چ
ھ
ن
ی
سی
س
ِ
ھ
ِ
ں ہہم ے ھ ُؤھٹ ریمے نم دایھۓ راام ۔۔راہو۔۔
ਸਾ ਵੇਲਾ ਤਚਤਿ ਨ ਆਵੈ ਤਜਿੁ ਆਇ ਕੰਟਕੁ ਕਾਲੁ ਗਰਸੈ ॥

ے ِجت ا ۓ کییک اکل رگ سَے ۔۔
سا ونال ِجت ہن ا و َ
ਤਿਸੁ ਨਾਨਕ ਲਏ ਛਿਾਇ ਤਜਸੁ ਤਕਰਪਾ ਕਤਰ ਤਹਰਿੈ ਵਸੈ ॥੨॥੨॥

ئِس نانک ےئل چھداۓ ِجس کِرنا رک ہِر َدے و سَے ۔۔۲۔۔۲۔۔
ਤਿਲੰਗ ਮਹਲਾ ੫ ਘਰੁ ੧

نِلیگ ہلحم  ۵رھگ ۱
ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪਰਸਾਤਿ ॥

اِک اواکنر سیگؤر رپساد ۔۔

ਖਾਕ ਨੂਰ ਕਰਿੰ ਆਲਮ ਿੁਨੀਆਇ ॥

اھکک ئُؤر رکدن اعل ُداینۓ ۔۔

ਅਸਮਾਨ ਤਜਮੀ ਿਰਖਿ ਆਬ ਪੈਿਾਇਤਸ ਖੁਿਾਇ ॥੧॥

چ
ۓ ۔۔۱۔۔
اامسن ِ می درتھک ا ت دیپاسئ ک ُھدا ِ
ਬੰਿੇ ਚਸਮ ਿੀਿੰ ਿਨਾਇ ॥

جس
دنبے م دندن بھیاےئ ۔۔
ਿੁਨੀ ਆ ਮੁਰਿਾਰ ਖੁਰਿਨੀ ਗਾਿਲ ਹਵਾਇ ॥ ਰਹਾਉ ॥

ک
ُدانین مُردار ُھردین اگلھپ وہاۓ ۔۔راہو۔۔

ਗੈਬਾਨ ਹੈਵਾਨ ਹਰਾਮ ਕੁਸਿਨੀ ਮੁਰਿਾਰ ਬਖੋਰਾਇ ॥

نک
ک
گییان َجپؤان رحام ُ سیبی مُردار ھؤراےئ ۔۔
َ

ਤਿਲ ਕਬਜ ਕਬਜਾ ਕਾਿਰੋ ਿੋਜਕ ਸਜਾਇ ॥੨॥

قب
دِل ج قبچہ اکدرو دوچک اجسۓ ۔۔۲۔۔

ਵਲੀ ਤਨਆਮਤਿ ਤਬਰਾਿਰਾ ਿਰਬਾਰ ਤਮਲਕ ਖਾਨਾਇ ॥

ویل اینمت پِرادرا درنار مل ِک اھکناۓ ۔۔

ਜਬ ਅਜਰਾਈਲੁ ਬਸਿਨੀ ਿਬ ਤਚ ਕਾਰੇ ਤਬਿਾਇ ॥੩॥

ع
ےچ اکرے نِداےئ ۔۔۳۔۔
جت چرالیئ ینتسب پپ ِ
ਹਵਾਲ ਮਾਲੂਮੁ ਕਰਿੰ ਪਾਕ ਅਲਾਹ ॥

حال مغلُؤم رکدن ناک االہ ۔۔

ਬੁਗੋ ਨਾਨਕ ਅਰਿਾਤਸ ਪੇਤਸ ਿਰਵੇਸ ਬੰਿਾਹ ॥੪॥੧॥

ُنگؤ نانک ارداس ن َیس دروئَس دنباہ ۔۔۴۔۔۱۔۔

ਤਿਲੰਗ ਘਰੁ ੨ ਮਹਲਾ ੫ ॥

نِلیگ رھگ  ۲ہلحم ۵۔۔
ਿੁਧੁ ਤਬਨੁ ਿੂਜਾ ਨਾਹੀ ਕੋਇ ॥

ُندھ پِں ُدواج نایہ وکۓ ۔۔
ਿੂ ਕਰਿਾਰੁ ਕਰਤਹ ਸੋ ਹੋਇ ॥

ئُؤ رکنار رکہِ وس وہۓ ۔۔

ਿੇਰਾ ਜੋਰੁ ਿੇਰੀ ਮਤਨ ਟੇਕ ॥

ریتا وجر ریتی نم کیٹ ۔۔
ਸਿਾ ਸਿਾ ਜਤਪ ਨਾਨਕ ਏਕ ॥੧॥

دسا دسا جت نانک انک ۔۔۱۔۔
ਸਭ ਊਪਤਰ ਪਾਰਬਰਹਮੁ ਿਾਿਾਰੁ ॥

سیھ اُورپ نارپرمہ دانار ۔۔

ਿੇਰੀ ਟੇਕ ਿੇਰਾ ਆਧਾਰੁ ॥ ਰਹਾਉ ॥

ریتی پ َیک ریتا ا داھر ۔۔راہو۔۔
ਹੈ ਿੂਹੈ ਿੂ ਹੋਵਨਹਾਰ ॥

ےہ ئُؤ َہے ئُؤ وہواہنر ۔۔
َ
ਅਗਮ ਅਗਾਤਧ ਊਚ ਆਪਾਰ ॥

امگ ااگدھ اُوچ ا نار ۔۔
ਜੋ ਿੁਧੁ ਸੇਵਤਹ ਤਿਨ ਭਉ ਿੁਖੁ ਨਾਤਹ ॥

ب
وج ُندھ ویسہِ پِں ھؤ ُدھک ناہِ۔۔

ਗੁਰ ਪਰਸਾਤਿ ਨਾਨਕ ਗੁਣ ਗਾਤਹ ॥੨॥

ُگر رپساد نانک ُگں اگہِ۔۔۲۔۔
ਜੋ ਿੀਸੈ ਸੋ ਿੇਰਾ ਰੂਪੁ ॥

وج د ئ َسے وس ریتا ُروت ۔۔
ਗੁਣ ਤਨਧਾਨ ਗੋਤਵੰਿ ਅਨੂਪ ॥

ُگں ن ِداھن وگوِدن ائُؤت ۔۔

ਤਸਮਤਰ ਤਸਮਤਰ ਤਸਮਤਰ ਜਨ ਸੋਇ ॥

ِسمر ِسمر ِسمر نج وسۓ ۔۔

ਨਾਨਕ ਕਰਤਮ ਪਰਾਪਤਿ ਹੋਇ ॥੩॥

نانک رکم رپاپپ وہۓ ۔۔۳۔۔
ਤਜਤਨ ਜਤਪਆ ਤਿਸ ਕਉ ਬਤਲਹਾਰ ॥

ِجں چییا ئِس کؤ اہلبر ۔۔

ਤਿਸ ਕੈ ਸੰਤਗ ਿਰੈ ਸੰਸਾਰ ॥

ئِس ےکَ گنس رتَے اسنسر ۔۔
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਪਰਭ ਲੋਚਾ ਪੂਤਰ ॥

وہک نانک رپَھب ولاچ ئُؤر ۔۔
ਸੰਿ ਜਨਾ ਕੀ ਬਾਛਉ ਧੂਤਰ ॥੪॥੨॥

چ
سیت انج یک نا ھؤ دھُؤر ۔۔۴۔۔۲۔۔
ਤਿਲੰਗ ਮਹਲਾ ੫ ਘਰੁ ੩ ॥

نِلیگ ہلحم  ۵رھگ ۳۔۔

ਤਮਹਰਵਾਨੁ ਸਾਤਹਬੁ ਤਮਹਰਵਾਨੁ ॥

رہموان اصجِت رہموان ۔۔
ਸਾਤਹਬੁ ਮੇਰਾ ਤਮਹਰਵਾਨੁ ॥

اصجت ریما رہموان ۔۔
ਜੀਅ ਸਗਲ ਕਉ ਿੇਇ ਿਾਨੁ ॥ ਰਹਾਉ ॥

یج لگس کؤ دےئ دان ۔۔راہو۔۔
ਿੂ ਕਾਹੇ ਿੋਲਤਹ ਪਰਾਣੀਆ ਿੁਧੁ ਰਾਖੈਗਾ ਤਸਰਜਣਹਾਰੁ ॥

ئُؤ اکےہ دوہلِ رپااین ُندھ راک َھپگا سِرجبہار ۔۔

ਤਜਤਨ ਪੈਿਾਇਤਸ ਿੂ ਕੀਆ ਸੋਈ ਿੇਇ ਆਧਾਰੁ ॥੧॥

نج دیپاسئ ئُؤ ایک وسیئ دےئ ا داھر ۔۔۱۔۔
ਤਜਤਨ ਉਪਾਈ ਮੇਿਨੀ ਸੋਈ ਕਰਿਾ ਸਾਰ ॥

ِجں اُنایئ دیمین وسیئ رکدا سار ۔۔

ਘਤਟ ਘਤਟ ਮਾਲਕੁ ਤਿਲਾ ਕਾ ਸਚਾ ਪਰਵਿਗਾਰੁ ॥੨॥

ٹھگ ٹھگ امکل دِال اک اچس رپوداگر ۔۔۲۔۔
ਕੁਿਰਤਿ ਕੀਮ ਨ ਜਾਣੀਐ ਵਿਾ ਵੇਪਰਵਾਹੁ ॥

ِب
قُدرت ق م ہن اج پپَے ودا ورپیواوہ ۔۔

ਕਤਰ ਬੰਿੇ ਿੂ ਬੰਿਗੀ ਤਜਚਰੁ ਘਟ ਮਤਹ ਸਾਹੁ ॥੩॥

چ
رک دنبے ئُؤ دنبیگ ِ چر ٹھگ ہہم ساوہ ۔۔۳۔۔
ਿੂ ਸਮਰਥੁ ਅਕਥੁ ਅਗੋਚਰੁ ਜੀਉ ਤਪੰਿੁ ਿੇਰੀ ਰਾਤਸ ॥

ئُؤ رمسھت ا ّکبھ اوگرچ جپؤ پِید ریتی راس ۔۔

ਰਹਮ ਿੇਰੀ ਸੁਖੁ ਪਾਇਆ ਸਿਾ ਨਾਨਕ ਕੀ ਅਰਿਾਤਸ ॥੪॥੩॥

رمہ ریتی ُسکھ نانا دسا نانک یک ارداس ۔۔۴۔۔۳۔۔
ਤਿਲੰਗ ਮਹਲਾ ੫ ਘਰੁ ੩ ॥

نِلیگ ہلحم  ۵رھگ ۳۔۔
ਕਰਿੇ ਕੁਿਰਿੀ ਮੁਸਿਾਕੁ ॥

رکےت قُدریت مُسیاک ۔۔

ਿੀਨ ਿੁਨੀਆ ਏਕ ਿੂਹੀ ਸਭ ਖਲਕ ਹੀ ਿੇ ਪਾਕੁ ॥ ਰਹਾਉ ॥

ُ سی ک
ل
ھ
دِنی ُداین انک ئؤیہ ھ ق یہ ےت ناک ۔۔راہو۔۔
ਤਖਨ ਮਾਤਹ ਥਾਤਪ ਉਥਾਪਿਾ ਆਚਰਜ ਿੇਰੇ ਰੂਪ ॥

ک
ھ
ِ
ں امہِ اھتت اُاھتندا ا رچچ ریتے ُروت ۔۔

ਕਉਣੁ ਜਾਣੈ ਚਲਿ ਿੇਰੇ ਅੰਤਧਆਰੇ ਮਤਹ ਿੀਪ ॥੧॥

کؤن اج ئَے تلچ ریتے ادنایھرے ہہم دپپ ۔۔۱۔۔
ਖੁਤਿ ਖਸਮ ਖਲਕ ਜਹਾਨ ਅਲਹ ਤਮਹਰਵਾਨ ਖੁਿਾਇ ॥

ُک کھس ک
ک
ل
ھ
ۓ ۔۔
ھد م ق اہجن اﷲ رہموان ُھدا ِ

ਤਿਨਸੁ ਰੈਤਣ ਤਜ ਿੁਧੁ ਅਰਾਧੇ ਸੋ ਤਕਉ ਿੋਜਤਕ ਜਾਇ ॥੨॥

دِسن َرنی ےج ُندھ ارادےھ وس کپؤ دوچک اجۓ ۔۔۲۔۔
ਅਜਰਾਈਲੁ ਯਾਰੁ ਬੰਿੇ ਤਜਸੁ ਿੇਰਾ ਆਧਾਰੁ ॥

ع
چرالیئ نار دنبے ِجس ریتا ا داھر ۔۔

ਗੁਨਹ ਉਸ ਕੇ ਸਗਲ ਆਿੂ ਿੇਰੇ ਜਨ ਿੇਖਤਹ ਿੀਿਾਰੁ ॥੩॥

ب
ُگبہہ اُس ےک لگس ا ُھؤ ریتے نج دنکھہہ دندار ۔۔۳۔۔

ਿੁਨੀਆ ਚੀਜ ਤਿਲਹਾਲ ਸਗਲੇ ਸਚੁ ਸੁਖੁ ਿੇਰਾ ਨਾਉ ॥

جب
ُداین ج فِلچال ےلگس چس ُسکھ ریتا ناو ۔۔

ਗੁਰ ਤਮਤਲ ਨਾਨਕ ਬੂਤਝਆ ਸਿਾ ਏਕਸੁ ਗਾਉ ॥੪॥੪॥

ُگر مِل نانک ئُؤچھیا دسا اسکی اگو ۔۔۴۔۔۴۔۔
ਤਿਲੰਗ ਮਹਲਾ ੫ ॥

نِلیگ ہلحم ۵۔۔
ਮੀਰਾਂ ਿਾਨਾਂ ਤਿਲ ਸੋਚ ॥

ِمتران دانان دِل وسچ ۔۔
ਮੁਹਬਿੇ ਮਤਨ ਿਤਨ ਬਸੈ ਸਚੁ ਸਾਹ ਬੰਿੀ ਮੋਚ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

مُہیپے نم نت ئ َسے چس ساہ دنبی ومچ ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਿੀਿਨੇ ਿੀਿਾਰ ਸਾਤਹਬ ਕਛੁ ਨਹੀ ਇਸ ਕਾ ਮੋਲੁ ॥

دندےن دندار اصجِت ھچک یہن اس اک ومل ۔۔
ਪਾਕ ਪਰਵਿਗਾਰ ਿੂ ਖੁਤਿ ਖਸਮੁ ਵਿਾ ਅਿੋਲੁ ॥੧॥

ئُ ُکھ کھس
ناک رپوداگر ؤ د م ودا اوتل ۔۔۱۔۔
ਿਸਤਗੀਰੀ ਿੇਤਹ ਤਿਲਾਵਰ ਿੂਹੀ ਿੂਹੀ ਏਕ ॥

دریگتسی دہہی دِالور ئُؤیہ ئُؤیہ انک ۔۔

ਕਰਿਾਰ ਕੁਿਰਤਿ ਕਰਣ ਖਾਲਕ ਨਾਨਕ ਿੇਰੀ ਟੇਕ ॥੨॥੫॥

رکنار قُدرت رکن اھکقل نانک ریتی پ َیک ۔۔۲۔۔۵۔۔
ਤਿਲੰਗ ਮਹਲਾ ੧ ਘਰੁ ੨

نِلیگ ہلحم  ۱رھگ ۲

ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪਰਸਾਤਿ ॥

اِک اواکنر سیگؤر رپساد ۔۔
ਤਜਤਨ ਕੀਆ ਤਿਤਨ ਿੇਤਖਆ ਤਕਆ ਕਹੀਐ ਰੇ ਭਾਈ ॥

ِجں ک ِیا پِں دنکھیا ایک کہ ٔپے َ رے اھبیئ ۔۔

ਆਪੇ ਜਾਣੈ ਕਰੇ ਆਤਪ ਤਜਤਨ ਵਾੜੀ ਹੈ ਲਾਈ ॥੧॥

ےہ الیئ ۔۔۱۔۔
ا ےپ اج ئَے رکے ا ت ِجں واری َ
ਰਾਇਸਾ ਤਪਆਰੇ ਕਾ ਰਾਇਸਾ ਤਜਿੁ ਸਿਾ ਸੁਖੁ ਹੋਈ ॥ ਰਹਾਉ ॥

رائسا ایپرے اک رائسا ِجت دسا ُسکھ وہیئ ۔۔راہو۔۔
ਤਜਤਨ ਰੰਤਗ ਕੰਿੁ ਨ ਰਾਤਵਆ ਸਾ ਪਛੋ ਰੇ ਿਾਣੀ ॥

ِجں رنگ کپت ہن راونا سا وھچپ رے ناین ۔۔
ਹਾਥ ਪਛੋੜੈ ਤਸਰੁ ਧੁਣੈ ਜਬ ਰੈਤਣ ਤਵਹਾਣੀ ॥੨॥

وھچپرے سِر ُد ھ َپے جت َرنی وِاہین ۔۔۲۔۔
اہھت
َ
ਪਛੋਿਾਵਾ ਨਾ ਤਮਲੈ ਜਬ ਚੂਕੈਗੀ ਸਾਰੀ ॥

وھچپناوا ہن ملَ ِے جت ُجؤ َک َیگی ساری ۔۔

ਿਾ ਤਿਤਰ ਤਪਆਰਾ ਰਾਵੀਐ ਜਬ ਆਵੈਗੀ ਵਾਰੀ ॥੩॥

ب
نا ھِر ایپرا راو پ َپے جت ا َویگی واری ۔۔۳۔۔
ਕੰਿੁ ਲੀਆ ਸੋਹਾਗਣੀ ਮੈ ਿੇ ਵਧਵੀ ਏਹ ॥

کپت لِیا وساہینگ م َے ےت ود َھؤی اہہی ۔۔
ਸੇ ਗੁਣ ਮੁਝੈ ਨ ਆਵਨੀ ਕੈ ਜੀ ਿੋਸੁ ਧਰੇਹ ॥੪॥

م ُج
ےس ُگں َھے ہن ا وین ےکَ یج دوس درھہہی ۔۔۴۔۔

ਤਜਨੀ ਸਖੀ ਸਹੁ ਰਾਤਵਆ ਤਿਨ ਪੂਛਉਗੀ ਜਾਏ ॥

چ
ِجبی یھکس َسہؤ راونا پِں ئُؤ ھؤیگ اجےئ ۔۔

ਪਾਇ ਲਗਉ ਬੇਨਿੀ ਕਰਉ ਲੇਉਗੀ ਪੰਥੁ ਬਿਾਏ ॥੫॥

ناۓ لگؤ یتنیب رکو لپؤیگ ھتنپ اتبےئ ۔۔۵۔۔
ਹੁਕਮੁ ਪਛਾਣੈ ਨਾਨਕਾ ਭਉ ਚੰਿਨੁ ਲਾਵੈ ॥

ب
چک
الوے ۔۔
ُ م اھچپ ئَے نااکن ھؤ دنچن َ

ਗੁਣ ਕਾਮਣ ਕਾਮਤਣ ਕਰੈ ਿਉ ਤਪਆਰੇ ਕਉ ਪਾਵੈ ॥੬॥

ُگں اکنم اکنم رکَے ئؤ ایپرے کؤ نا َوے ۔۔۶۔۔

ਜੋ ਤਿਤਲ ਤਮਤਲਆ ਸੁ ਤਮਤਲ ਰਤਹਆ ਤਮਤਲਆ ਕਹੀਐ ਰੇ ਸੋਈ ॥

وج دِل مل ِیا وس مِل رایہ مل ِیا کہ ٔپے َ رے وسیئ ۔۔
ਜੇ ਬਹੁਿੇਰਾ ਲੋਚੀਐ ਬਾਿੀ ਮੇਲੁ ਨ ਹੋਈ ॥੭॥

ےج ریتہبا ولچیپے نایت م َیل ہن وہیئ ۔۔۷۔۔
ਧਾਿੁ ਤਮਲੈ ਿੁਤਨ ਧਾਿੁ ਕਉ ਤਲਵ ਤਲਵੈ ਕਉ ਧਾਵੈ ॥

لَ ب
ھ
ُ
ک
ل
ل
ک
ِ
ِ
اھوے ۔۔
داھت م ِے ں داھت ؤ ؤ َؤے ؤ د َ
ਗੁਰ ਪਰਸਾਿੀ ਜਾਣੀਐ ਿਉ ਅਨਭਉ ਪਾਵੈ ॥੮॥

پب
ُگر رپسادی اج پپَے ئؤ ا ھؤ نا َوے ۔۔۸۔۔

ਪਾਨਾ ਵਾੜੀ ਹੋਇ ਘਤਰ ਖਰੁ ਸਾਰ ਨ ਜਾਣੈ ॥

نانا واری وہۓ رھگ رھک سار ہن اج ئَے ۔۔
ਰਸੀਆ ਹੋਵੈ ਮੁਸਕ ਕਾ ਿਬ ਿੂਲੁ ਪਛਾਣੈ ॥੯॥

ب
وہوے مُسک اک پپ ُھؤل اھچپ ئَے ۔۔۹۔۔
رایس َ

ਅਤਪਉ ਪੀਵੈ ਜੋ ਨਾਨਕਾ ਭਰਮੁ ਭਰਤਮ ਸਮਾਵੈ ॥

امسوے ۔۔
اپپؤ ویپَے وج نااکن رھبم رھبم َ

ਸਹਜੇ ਸਹਜੇ ਤਮਤਲ ਰਹੈ ਅਮਰਾ ਪਿੁ ਪਾਵੈ ॥੧੦॥੧॥

س س
ہجے ہجے مِل ر َہے ارما ند نا َوے ۔۔۱۱۔۔۱۔۔
ਤਿਲੰਗ ਮਹਲਾ ੪ ॥

نِلیگ ہلحم ۴۔۔
ਹਤਰ ਕੀਆ ਕਥਾ ਕਹਾਣੀਆ ਗੁਤਰ ਮੀਤਿ ਸੁਣਾਈਆ ॥

ہر ک ِیا اھتک اہکاین ُگر تیم ُسیاایئ ۔۔

ਬਤਲਹਾਰੀ ਗੁਰ ਆਪਣੇ ਗੁਰ ਕਉ ਬਤਲ ਜਾਈਆ ॥੧॥

اہلبری ُگر ا ےنپ ُگر کؤ نل اجایئ ۔۔۱۔۔

ਆਇ ਤਮਲੁ ਗੁਰਤਸਖ ਆਇ ਤਮਲੁ ਿੂ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਤਪਆਰੇ ॥ ਰਹਾਉ ॥

ا ۓ مِل ُگر ِسکھ ا ۓ مِل ئُؤ ریمے ُگؤ ُرو ےک ایپرے ۔۔راہو۔۔
ਹਤਰ ਕੇ ਗੁਣ ਹਤਰ ਭਾਵਿੇ ਸੇ ਗੁਰੂ ਿੇ ਪਾਏ ॥

ہر ےک ُگں ہر اھبودے ےس ُگؤ ُرو ےت ناےئ ۔۔
ਤਜਨ ਗੁਰ ਕਾ ਭਾਣਾ ਮੰਤਨਆ ਤਿਨ ਘੁਤਮ ਘੁਤਮ ਜਾਏ ॥੨॥

می پ ِ گ ُھ گ ُھ
ِجں ُگر اک اھبنا یا ں م م اجےئ ۔۔۲۔۔

ਤਜਨ ਸਤਿਗੁਰੁ ਤਪਆਰਾ ਿੇਤਖਆ ਤਿਨ ਕਉ ਹਉ ਵਾਰੀ ॥

ِجں سیگؤر ایپرا دنکھیا پِں کؤ ہؤ واری ۔۔

ਤਜਨ ਗੁਰ ਕੀ ਕੀਿੀ ਚਾਕਰੀ ਤਿਨ ਸਿ ਬਤਲਹਾਰੀ ॥੩॥

ِجں ُگر یک یتیک اچرکی پِں دص اہلبری ۔۔۳۔۔

ਹਤਰ ਹਤਰ ਿੇਰਾ ਨਾਮੁ ਹੈ ਿੁਖ ਮੇਟਣਹਾਰਾ ॥

ہر ہر ریتا نام ےہَ ُدھک مییبہارا ۔۔

ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਿੇ ਪਾਈਐ ਗੁਰਮੁਤਖ ਤਨਸਿਾਰਾ ॥੪॥

ُگر ویسا ےت نا پپَے ُگرمُکھ ئِسیارا ۔۔۴۔۔

ਜੋ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਤਧਆਇਿੇ ਿੇ ਜਨ ਪਰਵਾਨਾ ॥

وج ہر نام دایھدئے ےت نج رپوانا ۔۔
ਤਿਨ ਤਵਟਹੁ ਨਾਨਕੁ ਵਾਤਰਆ ਸਿਾ ਸਿਾ ਕੁਰਬਾਨਾ ॥੫॥

پِں وِوہٹ نانک وارنا دسا دسا قُرنانا ۔۔۵۔۔

ਸਾ ਹਤਰ ਿੇਰੀ ਉਸਿਤਿ ਹੈ ਜੋ ਹਤਰ ਪਰਭ ਭਾਵੈ ॥

اھبوے ۔۔
سا ہر ریتی اُسیت َ
ےہ وج ہر رپَھب َ
ਜੋ ਗੁਰਮੁਤਖ ਤਪਆਰਾ ਸੇਵਿੇ ਤਿਨ ਹਤਰ ਿਲੁ ਪਾਵੈ ॥੬॥

وج ُگرمُکھ ایپرا ویسدے پِں ہر لھپ نا َوے ۔۔۶۔۔
ਤਜਨਾ ਹਤਰ ਸੇਿੀ ਤਪਰਹੜੀ ਤਿਨਾ ਜੀਅ ਪਰਭ ਨਾਲੇ ॥

ِجیا ہر َ
سیبی پِرہری پ ِیا یج رپَھب ناےل ۔۔

ਓਇ ਜਤਪ ਜਤਪ ਤਪਆਰਾ ਜੀਵਿੇ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਸਮਾਲੇ ॥੭॥

اوےؑ جت جت ایپرا ویجدے ہر نام امسےل ۔۔۷۔۔
ਤਜਨ ਗੁਰਮੁਤਖ ਤਪਆਰਾ ਸੇਤਵਆ ਤਿਨ ਕਉ ਘੁਤਮ ਜਾਇਆ ॥

پ ِ ک گ ُھ
ِجں ُگرمُکھ ایپرا ویسنا ں ؤ م اجنا ۔۔

ਓਇ ਆਤਪ ਛੁਟੇ ਪਰਵਾਰ ਤਸਉ ਸਭੁ ਜਗਿੁ ਛਿਾਇਆ ॥੮॥

چ
اوےؑ ا ت ُھپے رپوار سِیؤ سیھ تگج چھدانا ۔۔۸۔۔

ਗੁਤਰ ਤਪਆਰੈ ਹਤਰ ਸੇਤਵਆ ਗੁਰੁ ਧੰਨੁ ਗੁਰੁ ਧੰਨੋ ॥

نھ ُگر دھپّؤ ۔۔
ایپرے ہر ویسنا ُگر د ّ
ُگر َ

ਗੁਤਰ ਹਤਰ ਮਾਰਗੁ ਿਤਸਆ ਗੁਰ ਪੁੰਨੁ ਵਿ ਪੁੰਨੋ ॥੯॥

ُگر ہر امرگ دایس ُگر ُپ ّں ود ُپپؤ ۔۔۹۔۔
ਜੋ ਗੁਰਤਸਖ ਗੁਰੁ ਸੇਵਿੇ ਸੇ ਪੁੰਨ ਪਰਾਣੀ ॥

وج ُگرسِکھ ُگر ویسدے ےس ُپ ّں رپاین ۔۔
ਜਨੁ ਨਾਨਕੁ ਤਿਨ ਕਉ ਵਾਤਰਆ ਸਿਾ ਸਿਾ ਕੁਰਬਾਣੀ ॥੧੦॥

نج نانک پِں کؤ وارنا دسا دسا قُرناین ۔۔۱۱۔۔

ਗੁਰਮੁਤਖ ਸਖੀ ਸਹੇਲੀਆ ਸੇ ਆਤਪ ਹਤਰ ਭਾਈਆ ॥

ُگرمُکھ یھکس ایلیہس ےس ا ت ہر اھبپِیا ۔۔

ਹਤਰ ਿਰਗਹ ਪੈਨਾਈਆ ਹਤਰ ਆਤਪ ਗਤਲ ਲਾਈਆ ॥੧੧॥

ہر درہگ َنییاایئ ہر ا ت لگ الایئ ۔۔۱۱۔۔
ਜੋ ਗੁਰਮੁਤਖ ਨਾਮੁ ਤਧਆਇਿੇ ਤਿਨ ਿਰਸਨੁ ਿੀਜੈ ॥

وج ُگرمُکھ نام دایھدئے پِں درنس د بج َے ۔۔

ਹਮ ਤਿਨ ਕੇ ਚਰਣ ਪਖਾਲਿੇ ਧੂਤੜ ਘੋਤਲ ਘੋਤਲ ਪੀਜੈ ॥੧੨॥

مہ پِں ےک رچن اھکپدلے دھُؤر وھگل وھگل پبج َے ۔۔۱۲۔۔
ਪਾਨ ਸੁਪਾਰੀ ਖਾਿੀਆ ਮੁਤਖ ਬੀੜੀਆ ਲਾਈਆ ॥

نان ُسیاری اھکپ ِیا مُکھ ڑیبنا الپ ِیا ۔۔

ਹਤਰ ਹਤਰ ਕਿੇ ਨ ਚੇਤਿਓ ਜਤਮ ਪਕਤੜ ਚਲਾਈਆ ॥੧੩॥

ہر ہر دکے ہن چییپؤ مج ڑکپ چالپ ِیا ۔۔۱۳۔۔

ਤਜਨ ਹਤਰ ਨਾਮਾ ਹਤਰ ਚੇਤਿਆ ਤਹਰਿੈ ਉਤਰ ਧਾਰੇ ॥

نج ہر ناہم ہر چ َیییا ہِر َدے اُر داھرے ۔۔
ਤਿਨ ਜਮੁ ਨੇਤੜ ਨ ਆਵਈ ਗੁਰਤਸਖ ਗੁਰ ਤਪਆਰੇ ॥੧੪॥

پِں مج ڑین ہن ا ویئ ُگر ِسکھ ُگر ایپرے ۔۔۱۴۔۔
ਹਤਰ ਕਾ ਨਾਮੁ ਤਨਧਾਨੁ ਹੈ ਕੋਈ ਗੁਰਮੁਤਖ ਜਾਣੈ ॥

ےہ وکیئ ُگرمُکھ اج ئَے ۔۔
ہر اک نام ن ِداھن َ

ਨਾਨਕ ਤਜਨ ਸਤਿਗੁਰੁ ਭੇਤਟਆ ਰੰਤਗ ਰਲੀਆ ਮਾਣੈ ॥੧੫॥

ب
نانک ِجں سیگؤر ھیییا رنگ رایل ام ئَے ۔۔۱۵۔۔
ਸਤਿਗੁਰੁ ਿਾਿਾ ਆਖੀਐ ਿੁਤਸ ਕਰੇ ਪਸਾਓ ॥

ک ُ
سیگؤر دانا ا ھیپے ئس رکے ئساو ۔۔

ਹਉ ਗੁਰ ਤਵਟਹੁ ਸਿ ਵਾਤਰਆ ਤਜਤਨ ਤਿਿੜਾ ਨਾਓ ॥੧੬॥

ہؤ ُگر وِوہٹ دص وارنا ِجں دِڑتا ناو ۔۔۱۶۔۔
ਸੋ ਧੰਨੁ ਗੁਰੂ ਸਾਬਾਤਸ ਹੈ ਹਤਰ ਿੇਇ ਸਨੇਹਾ ॥

ےہ ہر دےئ سیبہا ۔۔
وس دنھّ ُگؤ ُرو ساناس َ
ਹਉ ਵੇਤਖ ਵੇਤਖ ਗੁਰੂ ਤਵਗਤਸਆ ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਿੇਹਾ ॥੧੭॥

ہؤ وھکی وھکی ُگؤ ُرو وِگسیا ُگر سیگؤر داہی ۔۔۱۷۔۔

ਗੁਰ ਰਸਨਾ ਅੰਤਮਰਿੁ ਬੋਲਿੀ ਹਤਰ ਨਾਤਮ ਸੁਹਾਵੀ ॥

ُگر رانس ارمِت وبدلی ہر نام ُسہاوی ۔۔

ਤਜਨ ਸੁਤਣ ਤਸਖਾ ਗੁਰੁ ਮੰਤਨਆ ਤਿਨਾ ਭੁਖ ਸਭ ਜਾਵੀ ॥੧੮॥

ب
ِجں ُسں ِسکھا ُگر مییا پ ِیا ُھکھ سیھ اجوی ۔۔۱۸۔۔

ਹਤਰ ਕਾ ਮਾਰਗੁ ਆਖੀਐ ਕਹੁ ਤਕਿੁ ਤਬਤਧ ਜਾਈਐ ॥

ک
پ
ھی
پ
پ
ک
ِ
ن
ہر اک امرگ ا ے وہک پ ِدھ اج َے ۔۔

ਹਤਰ ਹਤਰ ਿੇਰਾ ਨਾਮੁ ਹੈ ਹਤਰ ਖਰਚੁ ਲੈ ਜਾਈਐ ॥੧੯॥

ےہ ہر رھکچ لَے اج پپَے ۔۔۱۹۔۔
ہر ہر ریتا نام َ

ਤਜਨ ਗੁਰਮੁਤਖ ਹਤਰ ਆਰਾਤਧਆ ਸੇ ਸਾਹ ਵਿ ਿਾਣੇ ॥

ِجں ُگرمُکھ ہر ا رادایھ ےس ساہ ود داےن ۔۔

ਹਉ ਸਤਿਗੁਰ ਕਉ ਸਿ ਵਾਤਰਆ ਗੁਰ ਬਚਤਨ ਸਮਾਣੇ ॥੨੦॥

ہؤ سیگؤر کؤ دص وارنا ُگر نچب امسےن ۔۔۲۱۔۔
ਿੂ ਿਾਕੁਰੁ ਿੂ ਸਾਤਹਬੋ ਿੂਹੈ ਮੇਰਾ ਮੀਰਾ ॥

ئُؤ اھٹرک ئُؤ اصوبح ئُؤ َہے متَرا ِمترا ۔۔

ਿੁਧੁ ਭਾਵੈ ਿੇਰੀ ਬੰਿਗੀ ਿੂ ਗੁਣੀ ਗਹੀਰਾ ॥੨੧॥

اھبوے ریتی دنبیگ ئُؤ ُگبی ریہگا ۔۔۲۱۔۔
ُندھ َ
ਆਪੇ ਹਤਰ ਇਕ ਰੰਗੁ ਹੈ ਆਪੇ ਬਹੁ ਰੰਗੀ ॥

ا ےپ ہر اِک رنگ ےہَ ا ےپ وہب ریگن ۔۔
ਜੋ ਤਿਸੁ ਭਾਵੈ ਨਾਨਕਾ ਸਾਈ ਗਲ ਚੰਗੀ ॥੨੨॥੨॥

وج ئِس اھبوے نااکن سایئ لگ یگنچ ۔۔۲۲۔۔۲۔۔
ਤਿਲੰਗ ਮਹਲਾ ੯ ਕਾਿੀ

نِلیگ ہلحم  ۹اکیھپ
ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪਰਸਾਤਿ ॥

اِک اواکنر سیگؤر رپساد ۔۔

ਚੇਿਨਾ ਹੈ ਿਉ ਚੇਿ ਲੈ ਤਨਤਸ ਤਿਤਨ ਮੈ ਪਰਾਨੀ ॥

ےہ ئؤ ج َپت لَے ئِس دِن م َے رپاین ۔۔
چ َیییا َ
ਤਛਨੁ ਤਛਨੁ ਅਉਧ ਤਬਹਾਿੁ ਹੈ ਿੂਟੈ ਘਟ ਤਜਉ ਪਾਨੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

چ چ
ب
ےہ ُھؤ ئَے ٹھگ ج ٔپؤ ناین ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ھِں ھِں اودھ ِبہات َ
ਹਤਰ ਗੁਨ ਕਾਤਹ ਨ ਗਾਵਹੀ ਮੂਰਖ ਅਤਗਆਨਾ ॥

ہر ُگں اکہِ ہن اگویہ مُؤرھک اگ ِیانا ۔۔

ਝੂਿੈ ਲਾਲਤਚ ਲਾਤਗ ਕੈ ਨਤਹ ਮਰਨੁ ਪਛਾਨਾ ॥੧॥

چ ب
ُھؤ َھے الچل الگ ےکَ ِہن رمن اھچپنا ۔۔۱۔۔

ਅਜਹੂ ਕਛੁ ਤਬਗਤਰਓ ਨਹੀ ਜੋ ਪਰਭ ਗੁਨ ਗਾਵੈ ॥

ُگ
اگوے ۔۔
اچہ ُؤ ھچک نِگروی یہن وج رپَھب ں َ

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਤਿਹ ਭਜਨ ਿੇ ਤਨਰਭੈ ਪਿੁ ਪਾਵੈ ॥੨॥੧॥

ب
وہک نانک بِہہ نجھب ےت پِر َھے ند نا َوے ۔۔۲۔۔۱۔۔
ਤਿਲੰਗ ਮਹਲਾ ੯ ॥

نِلیگ ہلحم ۹۔۔
ਜਾਗ ਲੇਹੁ ਰੇ ਮਨਾ ਜਾਗ ਲੇਹੁ ਕਹਾ ਗਾਿਲ ਸੋਇਆ ॥

اجگ وہیل رے انم اجگ وہیل اہک اگلھپ وسنا ۔۔
ਜੋ ਿਨੁ ਉਪਤਜਆ ਸੰਗ ਹੀ ਸੋ ਭੀ ਸੰਤਗ ਨ ਹੋਇਆ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

وج نت اُبچِیا گنس یہ وس یھب گنس ہن وہنا ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਮਾਿ ਤਪਿਾ ਸੁਿ ਬੰਧ ਜਨ ਤਹਿੁ ਜਾ ਤਸਉ ਕੀਨਾ ॥

امت پِیا ُست دنبھ نج ِہت اج سِیؤ ہنیک ۔۔

ਜੀਉ ਛੂਤਟਓ ਜਬ ਿੇਹ ਿੇ ਿਾਤਰ ਅਗਤਨ ਮੈ ਿੀਨਾ ॥੧॥

چ
جپؤ ُھؤویٹ جت دہہی ےت دار انگ م َے دِانی ۔۔۱۔۔
ਜੀਵਿ ਲਉ ਤਬਉਹਾਰੁ ਹੈ ਜਗ ਕਉ ਿੁਮ ਜਾਨਉ ॥

ُب
ےہ چگ کؤ م اجئؤ ۔۔
ویجَت لؤ ویباہر َ

ਨਾਨਕ ਹਤਰ ਗੁਨ ਗਾਇ ਲੈ ਸਭ ਸੁਿਨ ਸਮਾਨਉ ॥੨॥੨॥

سب
نانک ہر ُگں اگۓ لَے سیھ ُ ھں امسئؤ ۔۔۲۔۔۲۔۔
ਤਿਲੰਗ ਮਹਲਾ ੯ ॥

نِلیگ ہلحم ۹۔۔
ਹਤਰ ਜਸੁ ਰੇ ਮਨਾ ਗਾਇ ਲੈ ਜੋ ਸੰਗੀ ਹੈ ਿੇਰੋ ॥

ہر سج رے انم اگۓ لَے وج سیگی ےہَ نتَرو ۔۔
ਅਉਸਰੁ ਬੀਤਿਓ ਜਾਿੁ ਹੈ ਕਤਹਓ ਮਾਨ ਲੈ ਮੇਰੋ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ےہ کہپؤ امن لَے متَرو ۔۔۱۔۔راہو۔۔
اورس نیی ٔپؤ اجت َ
ਸੰਪਤਿ ਰਥ ਧਨ ਰਾਜ ਤਸਉ ਅਤਿ ਨੇਹੁ ਲਗਾਇਓ ॥

سیپت رھت دنھ راچ سِیؤ ات پبہؤ اگلویئ ۔۔

ਕਾਲ ਿਾਸ ਜਬ ਗਤਲ ਪਰੀ ਸਭ ਭਇਓ ਪਰਾਇਓ ॥੧॥

ب
اکل اھپس جت لگ رپی سیھ ھ ٔپؤ

رپاپپؤ ۔۔۱۔۔

ਜਾਤਨ ਬੂਝ ਕੈ ਬਾਵਰੇ ਿੈ ਕਾਜੁ ਤਬਗਾਤਰਓ ॥

اجن ئُؤھج ےکَ ناورے ئَے اکچ ِئگاروی ۔۔
ਪਾਪ ਕਰਿ ਸੁਕਤਚਓ ਨਹੀ ਨਹ ਗਰਬੁ ਤਨਵਾਤਰਓ ॥੨॥

سک
نات رکت ُ چِپؤ یہن ہن رگت ئِؤارویٔ ۔۔۲۔۔

ਤਜਹ ਤਬਤਧ ਗੁਰ ਉਪਿੇਤਸਆ ਸੋ ਸੁਨੁ ਰੇ ਭਾਈ ॥

ِچہہ نِدھ ُگر ا ُندئسیا وس ُسں رے اھبیئ ۔۔

ਨਾਨਕ ਕਹਿ ਪੁਕਾਤਰ ਕੈ ਗਹੁ ਪਰਭ ਸਰਨਾਈ ॥੩॥੩॥

ےک وہگ رپَھب رسنایئ ۔۔۳۔۔۳۔۔
نانک کہت ئُکار َ
ਤਿਲੰਗ ਬਾਣੀ ਭਗਿਾ ਕੀ ਕਬੀਰ ਜੀ

ب
نِلیگ ناین ھگیا یک ریبک یج
ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪਰਸਾਤਿ ॥

اِک اواکنر سیگؤر رپساد ۔۔
ਬੇਿ ਕਿੇਬ ਇਿਿਰਾ ਭਾਈ ਤਿਲ ਕਾ ਤਿਕਰੁ ਨ ਜਾਇ ॥

ب
ب
دیب کیپت ا ِ ھترا اھبیئ دِل اک ھِکر ہن اجۓ ۔۔

ਟੁਕੁ ਿਮੁ ਕਰਾਰੀ ਜਉ ਕਰਹੁ ਹਾਤਜਰ ਹਜੂਤਰ ਖੁਿਾਇ ॥੧॥

ۓ ۔۔۱۔۔
نُک دم قراری جؤ رکوہ اح ِجر چچ ُؤر ک ُھدا ِ
ਬੰਿੇ ਖੋਜੁ ਤਿਲ ਹਰ ਰੋਜ ਨਾ ਤਿਰੁ ਪਰੇਸਾਨੀ ਮਾਤਹ ॥

ب
دنبے وھکچ دِل ہر روچ ہن ھِر رپاسیین امہِ۔۔

ਇਹ ਜੁ ਿੁਨੀਆ ਤਸਹਰੁ ਮੇਲਾ ਿਸਿਗੀਰੀ ਨਾਤਹ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

س
اہہی وج ُداین ِچر ہلیم دریگتسی ناہِ۔۔۱۔۔راہو۔۔

ਿਰੋਗੁ ਪਤੜ ਪਤੜ ਖੁਸੀ ਹੋਇ ਬੇਖਬਰ ਬਾਿੁ ਬਕਾਤਹ ॥

ُک
ھ
س
ِ
دروگ ڑپ ڑپ ی وہۓ ےبربخ ناد اکبہ ۔۔

ਹਕੁ ਸਚੁ ਖਾਲਕੁ ਖਲਕ ਤਮਆਨੇ ਤਸਆਮ ਮੂਰਤਿ ਨਾਤਹ ॥੨॥

ک
قہ چس اھکقل ھلق مِیاےن ِسیام مُؤرت ناہِ۔۔۲۔۔

ਅਸਮਾਨ ਤੋਮਯਾਨੇ ਲਹੰਗ ਿਰੀਆ ਗੁਸਲ ਕਰਿਨ ਬੂਿ ॥

ُ
اامسن گنہل مِییاےن درنا گسل رکدن ئُؤد ۔۔

ਕਤਰ ਿਕਰੁ ਿਾਇਮ ਲਾਇ ਚਸਮੇ ਜਹ ਿਹਾ ਮਉਜੂਿੁ ॥੩॥

ج
رک رقف دامئ ال ِئے سمے ہج اہت ؤموجد ۔۔۳۔۔

ਅਲਾਹ ਪਾਕੰ ਪਾਕ ਹੈ ਸਕ ਕਰਉ ਜੇ ਿੂਸਰ ਹੋਇ ॥

ناکیں ناک َہے کس رکو ےج ُدورس وھۓ ــﷲ
ਕਬੀਰ ਕਰਮੁ ਕਰੀਮ ਕਾ ਉਹੁ ਕਰੈ ਜਾਨੈ ਸੋਇ ॥੪॥੧॥

ریبک رکم رکمی اک اووہ رکَے اج ئَے وسۓ ۔۔۴۔۔۱۔۔
ਨਾਮਿੇਵ ਜੀ ॥

نادموی یج ۔۔
ਮੈ ਅੰਧੁਲੇ ਕੀ ਟੇਕ ਿੇਰਾ ਨਾਮੁ ਖੁੰਿਕਾਰਾ ॥

م َے ادنےلھ یک پ َیک ریتا نام کھُیداکرا ۔۔

ਮੈ ਗਰੀਬ ਮੈ ਮਸਕੀਨ ਿੇਰਾ ਨਾਮੁ ਹੈ ਅਧਾਰਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

م َے رگبی م َے نیکسم ریتا نام ےہَ اداھرا ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਕਰੀਮਾਂ ਰਹੀਮਾਂ ਅਲਾਹ ਿੂ ਗਨੀ ॥

رکامین رامیہن الال ئُؤ ںینگ۔ـ

ਹਾਜਰਾ ਹਜੂਤਰ ਿਤਰ ਪੇਤਸ ਿੂੰ ਮਨੀ ॥੧॥

م
احرجا چچ ُؤر در ن َیس ئُؤن ییں ۔۔۱۔۔
ਿਰੀਆਉ ਿੂ ਤਿਹੰਿ ਿੂ ਤਬਸੀਆਰ ਿੂ ਧਨੀ ॥

درناو ئُؤ دِدنہ ئُؤ ِئسیار ئُؤ دینھ ۔۔

ਿੇਤਹ ਲੇਤਹ ਏਕੁ ਿੂੰ ਤਿਗਰ ਕੋ ਨਹੀ ॥੨॥

دہہی ہیلِ انک ئُؤن دِرگ وک یہن ۔۔۲۔۔
ਿੂੰ ਿਾਨਾਂ ਿੂੰ ਬੀਨਾਂ ਮੈ ਬੀਚਾਰੁ ਤਕਆ ਕਰੀ ॥

ئُؤن دانان ئُؤن انیبن م َے اچیبر ایک رکی ۔۔
ਨਾਮੇ ਚੇ ਸੁਆਮੀ ਬਖਸੰਿ ਿੂੰ ਹਰੀ ॥੩॥੧॥੨॥

نک
ناےم ےچ سُؤا یم ھسید ئُؤن ہری ۔۔۳۔۔۱۔۔۲۔۔
ਹਲੇ ਯਾਰਾਂ ਹਲੇ ਯਾਰਾਂ ਖੁਤਸਖਬਰੀ ॥

ک ُھس ھتک
ری ۔۔
ےلہ ناران ےلہ ناران
ਬਤਲ ਬਤਲ ਜਾਂਉ ਹਉ ਬਤਲ ਬਤਲ ਜਾਂਉ ॥

نل نل اجئؤ ہؤ نل نل اجئؤ ۔۔

ਨੀਕੀ ਿੇਰੀ ਤਬਗਾਰੀ ਆਲੇ ਿੇਰਾ ਨਾਉ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

پ َیکی ریتی ِئگاری ا ےل ریتا ناو ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਕੁਜਾ ਆਮਿ ਕੁਜਾ ਰਿਿੀ ਕੁਜਾ ਮੇ ਰਵੀ ॥

ُک ب
ھب
ُ
ک
ُکچا ا دم چا ر ی چا ےم َروی ۔۔
ਿਵਾਤਰਕਾ ਨਗਰੀ ਰਾਤਸ ਬੁਗੋਈ ॥੧॥

دواراک رگنی راس وگبیئ ۔۔۱۔۔
ਖੂਬੁ ਿੇਰੀ ਪਗਰੀ ਮੀਿੇ ਿੇਰੇ ਬੋਲ ॥

ک
ُھؤت ریتی نگری ےھٹیم ریتے وبل ۔۔
ਿਵਾਤਰਕਾ ਨਗਰੀ ਕਾਹੇ ਕੇ ਮਗੋਲ ॥੨॥

دواراک رگنی اکےہ ےک وگمل ۔۔۲۔۔

ਚੰਿੀ ਹਜਾਰ ਆਲਮ ਏਕਲ ਖਾਨਾਂ ॥

دنچںی اجہر اعل ائَکل اھکنان ۔۔

ਹਮ ਤਚਨੀ ਪਾਤਿਸਾਹ ਸਾਂਵਲੇ ਬਰਨਾਂ ॥੩॥

مہ ِجبی نائساہ ساونےل پرنان ۔۔۳۔۔
ਅਸਪਤਿ ਗਜਪਤਿ ਨਰਹ ਨਤਰੰਿ ॥

اسی ِت گچپت رنہ رنِدن ۔۔

ਨਾਮੇ ਕੇ ਸਵਾਮੀ ਮੀਰ ਮੁਕੰਿ ॥੪॥੨॥੩॥

ناےم ےک وسایم ِمتر مُکید ۔۔۴۔۔۲۔۔۳۔۔
ੴ ਸਤਿ ਨਾਮੁ ਕਰਿਾ ਪੁਰਖੁ ਤਨਰਭਉ ਤਨਰਵੈਰੁ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤਿ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪਰਸਾਤਿ ॥

َسیب
ب
ھ
ُ
گ
ں ر رپساد ۔۔
اِک اواکنر ست نام رکنا ُپرھک پِر ھؤ پِروری ااکل مُؤرت اوجین
ਰਾਗੁ ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੧ ਚਉਪਿੇ ਘਰੁ ੧

راگ سُؤیہ ہلحم  ۱جؤندے رھگ ۱
ਭਾਂਿਾ ਧੋਇ ਬੈਤਸ ਧੂਪੁ ਿੇਵਹੁ ਿਉ ਿੂਧੈ ਕਉ ਜਾਵਹੁ ॥

اھبندا دوھےئ َنیس دھُؤت دویوہ ئؤ ُدود َھے کؤ اجووہ ۔۔
ਿੂਧੁ ਕਰਮ ਿੁਤਨ ਸੁਰਤਿ ਸਮਾਇਣੁ ਹੋਇ ਤਨਰਾਸ ਜਮਾਵਹੁ ॥੧॥

ب
ھ
پ
ُ
س
ِ
ُدودھ رکم ں ُ رت امسنئ وہۓ راس امجووہ ۔۔۱۔۔
ਜਪਹੁ ਿ ਏਕੋ ਨਾਮਾ ॥

جی ُہ ت اوکی ناہم ۔۔
ਅਵਤਰ ਤਨਰਾਿਲ ਕਾਮਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ا َور پِرالھپ اکام ۔۔۱۔۔راہو۔۔

ਇਹੁ ਮਨੁ ਈਟੀ ਹਾਤਥ ਕਰਹੁ ਿੁਤਨ ਨੇਿਰਉ ਨੀਿ ਨ ਆਵੈ ॥

ب
ھ
پ
ُ
ی
ت
ے ۔۔
اوہی نم اِیٹی اہھت رکوہ ں َ رو دین ہن ا و َ

ਰਸਨਾ ਨਾਮੁ ਜਪਹੁ ਿਬ ਮਥੀਐ ਇਨ ਤਬਤਧ ਅੰਤਮਰਿੁ ਪਾਵਹੁ ॥੨॥

مب
رانس نام جبہؤ پپ ھی َپے اِن نِدھ ارمِت ناووہ ۔۔۲۔۔

ਮਨੁ ਸੰਪਟੁ ਤਜਿੁ ਸਿ ਸਤਰ ਨਾਵਣੁ ਭਾਵਨ ਪਾਿੀ ਤਿਰਪਤਿ ਕਰੇ ॥

نم سیپت ِجت ست رس ناون اھبون نایت رتِپپ رکے ۔۔
ਪੂਜਾ ਪਰਾਣ ਸੇਵਕੁ ਜੇ ਸੇਵੇ ਇਨਹ ਤਬਤਧ ਸਾਤਹਬੁ ਰਵਿੁ ਰਹੈ ॥੩॥

ئُؤاج رپان ویسک ےج ویسے ابہھ نِدھ اصجِت َروت ر َہے ۔۔۳۔۔
ਕਹਿੇ ਕਹਤਹ ਕਹੇ ਕਤਹ ਜਾਵਤਹ ਿੁਮ ਸਤਰ ਅਵਰੁ ਨ ਕੋਈ ॥

ُب
کہدے کہہہ ےہک کہِہ اجوہِ م رس ا َور ہن وکیئ ۔۔

ਭਗਤਿ ਹੀਣੁ ਨਾਨਕੁ ਜਨੁ ਜੰਪੈ ਹਉ ਸਾਲਾਹੀ ਸਚਾ ਸੋਈ ॥੪॥੧॥

تگھب نیہ نانک نج چمپَے ہؤ اصالیح اچس وسیئ ۔۔۴۔۔۱۔۔
ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੧ ਘਰੁ ੨

سُؤیہ ہلحم  ۱رھگ ۲
ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪਰਸਾਤਿ ॥

اِک اواکنر سیگؤر رپساد ۔۔
ਅੰਿਤਰ ਵਸੈ ਨ ਬਾਹਤਰ ਜਾਇ ॥

ارتن و سَے ہن ناہر اجۓ ۔۔

ਅੰਤਮਰਿੁ ਛੋਤਿ ਕਾਹੇ ਤਬਖੁ ਖਾਇ ॥੧॥

اھکۓ ۔۔۱۔۔
ارمِت وھچد اکےہ نِکھ
ِ

ਐਸਾ ਤਗਆਨੁ ਜਪਹੁ ਮਨ ਮੇਰੇ ॥

ااسی گ ِیان جبہؤ نم ریمے ۔۔

ਹੋਵਹੁ ਚਾਕਰ ਸਾਚੇ ਕੇਰੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

وہووہ اچرک ساےچ کتَرے ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਤਗਆਨੁ ਤਧਆਨੁ ਸਭੁ ਕੋਈ ਰਵੈ ॥

گ ِیان دایھن سیھ وکیئ ر َوے ۔۔
ਬਾਂਧਤਨ ਬਾਂਤਧਆ ਸਭੁ ਜਗੁ ਭਵੈ ॥੨॥

نادننھ نادنایھ سیھ چگ وھبَے ۔۔۲۔۔
ਸੇਵਾ ਕਰੇ ਸੁ ਚਾਕਰੁ ਹੋਇ ॥

ویسا رکے وس اچرک وہۓ ۔۔
ਜਤਲ ਥਤਲ ਮਹੀਅਤਲ ਰਤਵ ਰਤਹਆ ਸੋਇ ॥੩॥

م
لج لھت ہییل َروِ رایہ وسۓ ۔۔۳۔۔
ਹਮ ਨਹੀ ਚੰਗੇ ਬੁਰਾ ਨਹੀ ਕੋਇ ॥

مہ یہن ےگنچ ُپرا یہن وکۓ ۔۔

ਪਰਣਵਤਿ ਨਾਨਕੁ ਿਾਰੇ ਸੋਇ ॥੪॥੧॥੨॥

رپونت نانک نارے وسۓ ۔۔۴۔۔۱۔۔۲۔۔
ِ
ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੧ ਘਰੁ ੬

سُؤیہ ہلحم  ۱رھگ ۶
ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪਰਸਾਤਿ ॥

اِک اواکنر سیگؤر رپساد ۔۔

ਉਜਲੁ ਕੈਹਾ ਤਚਲਕਣਾ ਘੋਤਟਮ ਕਾਲੜੀ ਮਸੁ ॥

اُلج َکبہا ِچلکیا وھگمٹ اکڑلی سم ۔۔
ਧੋਤਿਆ ਜੂਤਿ ਨ ਉਿਰੈ ਜੇ ਸਉ ਧੋਵਾ ਤਿਸੁ ॥੧॥

دوھایت ُجؤھٹ ہن اُرتَے ےج دوھوا ئِس ۔۔۱۔۔

ਸਜਣ ਸੇਈ ਨਾਤਲ ਮੈ ਚਲਤਿਆ ਨਾਤਲ ਚਲੰਤਨਹ ॥

نجس َ
سیبی نال م َے دلچنا نال چ ّلبِہھ ۔۔

ਤਜਥੈ ਲੇਖਾ ਮੰਗੀਐ ਤਿਥੈ ਖੜੇ ਤਿਸੰਤਨ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

جب ل م پ ِب
ِ َھے َیکھا یگیپِے َھے ڑھکے ِدنسّ ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਕੋਿੇ ਮੰਿਪ ਮਾੜੀਆ ਪਾਸਹੁ ਤਚਿਵੀਆਹਾ ॥

وکےھٹ ڈنمت امرِنا ناوہس ِجپؤنااہ ۔۔

ਢਿੀਆ ਕੰਤਮ ਨ ਆਵਨਹੀ ਤਵਚਹੁ ਸਖਣੀਆਹਾ ॥੨॥

سک
ّک
دھبھیا م ہن ا ویھن وِچہؤ ھییااہ ۔۔۲۔۔
ਬਗਾ ਬਗੇ ਕਪੜੇ ਿੀਰਥ ਮੰਤਝ ਵਸੰਤਨਹ ॥

اگب نگے ڑپکے ریتھت ھجنم و ّ
سبہھ ۔۔

ਘੁਤਟ ਘੁਤਟ ਜੀਆ ਖਾਵਣੇ ਬਗੇ ਨਾ ਕਹੀਅਤਨਹ ॥੩॥

ن گ کہیی ب
ھ
ھِ ۔۔۳۔۔
گ ُھت گ ُھت ِجیا اھکوےن ے ہن
ਤਸੰਮਲ ਰੁਖੁ ਸਰੀਰੁ ਮੈ ਮੈਜਨ ਿੇਤਖ ਭੁਲੰਤਨਹ ॥

ب
م مَب
چ
لب
ھ
ہ
ُ
ھِ ۔۔
ِسنمل ُرھک رسری َے ں دھکی
ਸੇ ਿਲ ਕੰਤਮ ਨ ਆਵਨਹੀ ਿੇ ਗੁਣ ਮੈ ਿਤਨ ਹੰਤਨਹ ॥੪॥

بہ
ّک
ےس لھپ م ہن ا و ھی ےت ُگں م َے نت ہبہھِ ۔۔۴۔۔

ਅੰਧੁਲੈ ਭਾਰੁ ਉਿਾਇਆ ਿੂਗਰ ਵਾਟ ਬਹੁਿੁ ॥

ادن ھلَے اھبر اُاھٹِنا ُدورگ وات ب ُہت ۔۔

ਅਖੀ ਲੋੜੀ ਨਾ ਲਹਾ ਹਉ ਚਤੜ ਲੰਘਾ ਤਕਿੁ ॥੫॥

ایھک ولری ہن اہل ہؤ ڑچ اھگنل کِپ ۔۔۵۔۔
ਚਾਕਰੀਆ ਚੰਤਗਆਈਆ ਅਵਰ ਤਸਆਣਪ ਤਕਿੁ ॥

اچرکِنا ایگنچایئ ا َور ِسیاپپ کِپ ۔۔
ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਸਮਾਤਲ ਿੂੰ ਬਧਾ ਛੁਟਤਹ ਤਜਿੁ ॥੬॥੧॥੩॥

نانک نام امسل ئُؤن دباھ چھُی ِہ ِجت ۔۔۶۔۔۱۔۔۳۔۔
ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੧ ॥

سُؤیہ ہلحم ۱۔۔
ਜਪ ਿਪ ਕਾ ਬੰਧੁ ਬੇੜੁਲਾ ਤਜਿੁ ਲੰਘਤਹ ਵਹੇਲਾ ॥

ل
جت پپ اک دنبھ ڑیبال ِجت یگھ ِہ وہ َیال ۔۔

ਨਾ ਸਰਵਰੁ ਨਾ ਊਛਲੈ ਐਸਾ ਪੰਥੁ ਸੁਹੇਲਾ ॥੧॥

چ
رسور ہن اُو ھلَے اَاسی؎سا ھتنپ سُؤہ َیال ۔۔۱۔۔
ہن َ

ਿੇਰਾ ਏਕੋ ਨਾਮੁ ਮੰਜੀਿੜਾ ਰਿਾ ਮੇਰਾ ਚੋਲਾ ਸਿ ਰੰਗ ਢੋਲਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

مبچیب
ھ
ن
را رنا ریما وچال دص ر گ دوھال ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ریتا اوکی نام
ਸਾਜਨ ਚਲੇ ਤਪਆਤਰਆ ਤਕਉ ਮੇਲਾ ਹੋਈ ॥

سانج ےلچ ایپرنا کپؤ م َیال وہیئ ۔۔

ਜੇ ਗੁਣ ਹੋਵਤਹ ਗੰਿੜੀਐ ਮੇਲੇਗਾ ਸੋਈ ॥੨॥

ےج ُگں وہوہِ ڑھٹنگ ئٔے میلپگا وسیئ ۔۔۲۔۔

ਤਮਤਲਆ ਹੋਇ ਨ ਵੀਛੁੜੈ ਜੇ ਤਮਤਲਆ ਹੋਈ ॥

بج
ھ
ل
م
ِ
مل ِیا وہۓ ہن و رے ےج یا وہیئ ۔۔

ਆਵਾ ਗਉਣੁ ਤਨਵਾਤਰਆ ਹੈ ਸਾਚਾ ਸੋਈ ॥੩॥

ا وا گؤن ئِؤارنا ےہَ سااچ وسیئ ۔۔۳۔۔
ਹਉਮੈ ਮਾਤਰ ਤਨਵਾਤਰਆ ਸੀਿਾ ਹੈ ਚੋਲਾ ॥

ہؤ م َے امر ئِؤارنا اتیس ےہَ وچال ۔۔

ਗੁਰ ਬਚਨੀ ਿਲੁ ਪਾਇਆ ਸਹ ਕੇ ਅੰਤਮਰਿ ਬੋਲਾ ॥੪॥

ُگر ینچب لھپ نانا سہہ ےک ارمِت وبال ۔۔۴۔۔
ਨਾਨਕੁ ਕਹੈ ਸਹੇਲੀਹੋ ਸਹੁ ਖਰਾ ਤਪਆਰਾ ॥

نانک ےہکَ سہیلبہؤ َسہؤ رھکا ایپرا ۔۔

ਹਮ ਸਹ ਕੇਰੀਆ ਿਾਸੀਆ ਸਾਚਾ ਖਸਮੁ ਹਮਾਰਾ ॥੫॥੨॥੪॥

مہ سہہ کتَ ِرنا دا ِسیا سااچ

کھ س

م امہرا ۔۔۵۔۔۲۔۔۴۔۔
ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੧ ॥

سُؤیہ ہلحم ۱۔۔
ਤਜਨ ਕਉ ਭਾਂਿੈ ਭਾਉ ਤਿਨਾ ਸਵਾਰਸੀ ॥

ِجں کؤ اھبن َدے اھبو پِیا وساریس ۔۔
ਸੂਖੀ ਕਰੈ ਪਸਾਉ ਿੂਖ ਤਵਸਾਰਸੀ ॥

سُؤیھک رکَے ئساو ُدوھک وِساریس ۔۔
ਸਹਸਾ ਮੂਲੇ ਨਾਤਹ ਸਰਪਰ ਿਾਰਸੀ ॥੧॥

سہسا مُؤےل ناہِ رسرپ ناریس ۔۔۱۔۔

ਤਿਨਹਾ ਤਮਤਲਆ ਗੁਰੁ ਆਇ ਤਜਨ ਕਉ ਲੀਤਖਆ ॥

ل
پ ِبہھا مل ِیا ُگر ا ۓ ِجں کؤ ِیکھیا ۔۔

ਅੰਤਮਰਿੁ ਹਤਰ ਕਾ ਨਾਉ ਿੇਵੈ ਿੀਤਖਆ ॥

ارمِت ہر اک ناو دویَے ِدنکھیا ۔۔

ਚਾਲਤਹ ਸਤਿਗੁਰ ਭਾਇ ਭਵਤਹ ਨ ਭੀਤਖਆ ॥੨॥

ب
ھ
ب
ک
ِی
ہل سیگؤر اھبےئ َھؤہِ ہن ھیا ۔۔۲۔۔
اچ ِ
ਜਾ ਕਉ ਮਹਲੁ ਹਜੂਤਰ ਿੂਜੇ ਤਨਵੈ ਤਕਸੁ ॥

اج کؤ لحم چچ ُؤر ُدوےج ئ ِ َؤے کِس ۔۔
ਿਤਰ ਿਰਵਾਣੀ ਨਾਤਹ ਮੂਲੇ ਪੁਛ ਤਿਸੁ ॥

ب
در درواین ناہِ مُؤےل ُچھ ئِس ۔۔

ਛੁਟੈ ਿਾ ਕੈ ਬੋਤਲ ਸਾਤਹਬ ਨਿਤਰ ਤਜਸੁ ॥੩॥

چ
ےک وبل اصجِت دنر ِجس ۔۔۳۔۔
ُھ َپے نا َ
ਘਲੇ ਆਣੇ ਆਤਪ ਤਜਸੁ ਨਾਹੀ ਿੂਜਾ ਮਿੈ ਕੋਇ ॥

ےلھگ ا ےن ا ت ِجس نایہ ُدواج م َپے وکۓ ۔۔
ਢਾਤਹ ਉਸਾਰੇ ਸਾਤਜ ਜਾਣੈ ਸਭ ਸੋਇ ॥

داھ ِہے اُسارے ساچ اج ئَے سیھ وسۓ ۔۔
ਨਾਉ ਨਾਨਕ ਬਖਸੀਸ ਨਿਰੀ ਕਰਮੁ ਹੋਇ ॥੪॥੩॥੫॥

ن کھ
سی
ناو نانک س دنری رکم وہۓ ۔۔۴۔۔۳۔۔۵۔۔
ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੧ ॥

سُؤیہ ہلحم ۱۔۔

ਭਾਂਿਾ ਹਛਾ ਸੋਇ ਜੋ ਤਿਸੁ ਭਾਵਸੀ ॥

ہ
ئ
ج
ِ
اھبندا ھا وسۓ وج س اھبویس ۔۔
ਭਾਂਿਾ ਅਤਿ ਮਲੀਣੁ ਧੋਿਾ ਹਛਾ ਨ ਹੋਇਸੀ ॥

ہ
اھبندا ات نیلم دوھنا جھا ہن وہیسئ ۔۔
ਗੁਰੂ ਿੁਆਰੈ ਹੋਇ ਸੋਝੀ ਪਾਇਸੀ ॥

ُگؤ ُرو ُدوا َرے وہۓ وسیھج نایسئ ۔۔
ਏਿੁ ਿੁਆਰੈ ਧੋਇ ਹਛਾ ਹੋਇਸੀ ॥

ہ
ا َپپ ُدوا َرے دوھےئ جھا وہیسئ ۔۔
ਮੈਲੇ ਹਛੇ ਕਾ ਵੀਚਾਰੁ ਆਤਪ ਵਰਿਾਇਸੀ ॥

مَیل ہج
ب
ھ
ے ے اک و چار ا ت ورنایسئ ۔۔
ਮਿੁ ਕੋ ਜਾਣੈ ਜਾਇ ਅਗੈ ਪਾਇਸੀ ॥

مت وک اج ئَے اجۓ ا َگے َ نایسئ ۔۔
ਜੇਹੇ ਕਰਮ ਕਮਾਇ ਿੇਹਾ ਹੋਇਸੀ ॥

جبہے رکم امکۓ اہیت وہیسئ ۔۔

ਅੰਤਮਰਿੁ ਹਤਰ ਕਾ ਨਾਉ ਆਤਪ ਵਰਿਾਇਸੀ ॥

ارمِت ہر اک ناو ا ت ورنایسئ ۔۔
ਚਤਲਆ ਪਤਿ ਤਸਉ ਜਨਮੁ ਸਵਾਤਰ ਵਾਜਾ ਵਾਇਸੀ ॥

ایلچ پپ سِیؤ منج وسار وااج وایسئ ۔۔

ਮਾਣਸੁ ਤਕਆ ਵੇਚਾਰਾ ਤਿਹੁ ਲੋਕ ਸੁਣਾਇਸੀ ॥

امسن ایک وبچارا بِہ ُؤ ولک ُسیایسئ ۔۔

ਨਾਨਕ ਆਤਪ ਤਨਹਾਲ ਸਤਭ ਕੁਲ ਿਾਰਸੀ ॥੧॥੪॥੬॥

نانک ا ت بِہال سیھ ُکل ناریس ۔۔۱۔۔۴۔۔۶۔۔
ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੧ ॥

سُؤیہ ہلحم ۱۔۔
ਜੋਗੀ ਹੋਵੈ ਜੋਗਵੈ ਭੋਗੀ ਹੋਵੈ ਖਾਇ ॥

اھکۓ ۔۔
وہوے
ِ
وہوے وجوگَے وھبیگ َ
وجیگ َ
ਿਪੀਆ ਹੋਵੈ ਿਪੁ ਕਰੇ ਿੀਰਤਥ ਮਤਲ ਮਤਲ ਨਾਇ ॥੧॥

وہوے پپ رکے ریتھت لم لم ناےئ ۔۔۱۔۔
ن ِییا َ
ਿੇਰਾ ਸਿੜਾ ਸੁਣੀਜੈ ਭਾਈ ਜੇ ਕੋ ਬਹੈ ਅਲਾਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ریتا دسرا ُسیبج َے اھبیئ ےج وک ب َہے االۓ ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਜੈਸਾ ਬੀਜੈ ਸੋ ਲੁਣੇ ਜੋ ਖਟੇ ਸੋੁ ਖਾਇ ॥

ک
اھکۓ ۔۔
َچیسا پ ِبجے وس ل ُپے وج ھپے وس
ِ
ਅਗੈ ਪੁਛ ਨ ਹੋਵਈ ਜੇ ਸਣੁ ਨੀਸਾਣੈ ਜਾਇ ॥੨॥

ب
ا َگے ُچھ ہن وہویئ ےج نس اسین ئَے اجۓ ۔۔۲۔۔
ਿੈਸੋ ਜੈਸਾ ਕਾਢੀਐ ਜੈਸੀ ਕਾਰ ਕਮਾਇ ॥

چ
َنیسؤ َچیسا اکدھیپے َ یسی اکر امکۓ ۔۔

ਜੋ ਿਮੁ ਤਚਤਿ ਨ ਆਵਈ ਸੋ ਿਮੁ ਤਬਰਥਾ ਜਾਇ ॥੩॥

وج دم ِجت ہن ا ویئ وس دم پِراھت اجۓ ۔۔۳۔۔
ਇਹੁ ਿਨੁ ਵੇਚੀ ਬੈ ਕਰੀ ਜੇ ਕੋ ਲਏ ਤਵਕਾਇ ॥

ب
اوہی نت و َجی ئَے رکی ےج وک ےئل وِاکےئ ۔۔

ਨਾਨਕ ਕੰਤਮ ਨ ਆਵਈ ਤਜਿੁ ਿਤਨ ਨਾਹੀ ਸਚਾ ਨਾਉ ॥੪॥੫॥੭॥

ّک
نانک م ہن ا ویئ ِجت نت نایہ اچس ناو ـ  ۵۔۴۔۔۵۔۔۷۔۔
ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੧ ਘਰੁ ੭

سُؤیہ ہلحم  ۱رھگ ۷
ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪਰਸਾਤਿ ॥

اِک اواکنر سیگؤر رپساد ۔۔
ਜੋਗੁ ਨ ਤਖੰਥਾ ਜੋਗੁ ਨ ਿੰਿੈ ਜੋਗੁ ਨ ਭਸਮ ਚੜਾਈਐ ॥

ک
ب
ھ
ی
ِ
وجگ ہن ھا وجگ ہن دن َدے وجگ ہن مسھب ڑچاےیئَ ۔۔
ਜੋਗੁ ਨ ਮੁੰਿੀ ਮੂੰਤਿ ਮੁਿਾਇਐ ਜੋਗੁ ਨ ਤਸੰਿੀ ਵਾਈਐ ॥

وجگ ہن مُیدی مُؤند مُدا پَپے وجگ ہن ِسیگی وا نیپے ۔۔
ਅੰਜਨ ਮਾਤਹ ਤਨਰੰਜਤਨ ਰਹੀਐ ਜੋਗ ਜੁਗਤਿ ਇਵ ਪਾਈਐ ॥੧॥

انجن امہِ پِرنجن ر ہیپے وجگ ُچگت اِو نا پپَے ۔۔۱۔۔
ਗਲੀ ਜੋਗੁ ਨ ਹੋਈ ॥

یلگ وجگ ہن وہیئ ۔۔
ਏਕ ਤਿਰਸਤਟ ਕਤਰ ਸਮਸਤਰ ਜਾਣੈ ਜੋਗੀ ਕਹੀਐ ਸੋਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

س
انک د ِرست رک مسر اج ئَے وجیگ کہ ٔپے َ وسیئ ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਜੋਗੁ ਨ ਬਾਹਤਰ ਮੜੀ ਮਸਾਣੀ ਜੋਗੁ ਨ ਿਾੜੀ ਲਾਈਐ ॥

وجگ ہن ناہر مری اسمین وجگ ہن ناری ال پ ٔپے ۔۔

ਜੋਗੁ ਨ ਿੇਤਸ ਤਿਸੰਿਤਰ ਭਤਵਐ ਜੋਗੁ ਨ ਿੀਰਤਥ ਨਾਈਐ ॥

ب
وجگ ہن دئَس دِرتنس َھ ِؤ پپے وجگ ہن ریتھت نا نیپے َ۔۔

ਅੰਜਨ ਮਾਤਹ ਤਨਰੰਜਤਨ ਰਹੀਐ ਜੋਗ ਜੁਗਤਿ ਇਵ ਪਾਈਐ ॥੨॥

انجن امہِ پِرنجن ر ہیپے وجگ ُچگت ا َو نا پپَے ۔۔۲۔۔

ਸਤਿਗੁਰੁ ਭੇਟੈ ਿਾ ਸਹਸਾ ਿੂਟੈ ਧਾਵਿੁ ਵਰਤਜ ਰਹਾਈਐ ॥

ب
سیگؤر ھی َپے نا سہسا ئُؤ ئَے داھوت ورچ راہ پ ٔپے ۔۔

ਤਨਝਰੁ ਝਰੈ ਸਹਜ ਧੁਤਨ ਲਾਗੈ ਘਰ ਹੀ ਪਰਚਾ ਪਾਈਐ ॥

سہ
ِبج
ھ
َ
پ
پ
گ
ھ
ُ
ر رھجَے ج د ں ال ے رھگ یہ رپہچ نا َے ۔۔

ਅੰਜਨ ਮਾਤਹ ਤਨਰੰਜਤਨ ਰਹੀਐ ਜੋਗ ਜੁਗਤਿ ਇਵ ਪਾਈਐ ॥੩॥

انجن امہِ پِرنجن ر ہیپے وجگ ُچگت اِو نا پپَے ۔۔۳۔۔

ਨਾਨਕ ਜੀਵਤਿਆ ਮਤਰ ਰਹੀਐ ਐਸਾ ਜੋਗੁ ਕਮਾਈਐ ॥

نانک ویجایت رم ر ہیپے ااسی وجگ امک پپَے ۔۔

ਵਾਜੇ ਬਾਝਹੁ ਤਸੰਿੀ ਵਾਜੈ ਿਉ ਤਨਰਭਉ ਪਿੁ ਪਾਈਐ ॥

ب
واےج ناچ
ھہ ِسیگی وا َچے ئؤ پِر ھؤ ند نا پپَے ۔۔
ُ

ਅੰਜਨ ਮਾਤਹ ਤਨਰੰਜਤਨ ਰਹੀਐ ਜੋਗ ਜੁਗਤਿ ਿਉ ਪਾਈਐ ॥੪॥੧॥੮॥

انجن امہِ پِرنجن ر ہیپے وجگ ُچگت ئؤ نا پپَے ۔۔۴۔۔۱۔۔۸۔۔
ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੧ ॥

سُؤیہ ہلحم ۱۔۔
ਕਉਣ ਿਰਾਜੀ ਕਵਣੁ ਿੁਲਾ ਿੇਰਾ ਕਵਣੁ ਸਰਾਿੁ ਬੁਲਾਵਾ ॥

کؤن رتایج وکَن ُنال ریتا وکَن رصاف ُنالوا ۔۔
ਕਉਣੁ ਗੁਰੂ ਕੈ ਪਤਹ ਿੀਤਖਆ ਲੇਵਾ ਕੈ ਪਤਹ ਮੁਲੁ ਕਰਾਵਾ ॥੧॥

ےک بہہ م ُل رکاوا ۔۔۱۔۔
کؤن ُگؤ ُرو ےکَ بہہ ِدنکھیا ل َپؤا َ

ਮੇਰੇ ਲਾਲ ਜੀਉ ਿੇਰਾ ਅੰਿੁ ਨ ਜਾਣਾ ॥

ریمے الل جپؤ ریتا اپپ ہن اجنا ۔۔
ਿੂੰ ਜਤਲ ਥਤਲ ਮਹੀਅਤਲ ਭਤਰਪੁਤਰ ਲੀਣਾ ਿੂੰ ਆਪੇ ਸਰਬ ਸਮਾਣਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

م
ئُؤن لج لھت ہییل رھب ُپر لِییا ئُؤن ا ےپ رست امسنا ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਮਨੁ ਿਾਰਾਜੀ ਤਚਿੁ ਿੁਲਾ ਿੇਰੀ ਸੇਵ ਸਰਾਿੁ ਕਮਾਵਾ ॥

نم نارایج ِجت ُنال ریتی ویسَ رصاف امکوا ۔۔
ਘਟ ਹੀ ਭੀਿਤਰ ਸੋ ਸਹੁ ਿੋਲੀ ਇਨ ਤਬਤਧ ਤਚਿੁ ਰਹਾਵਾ ॥੨॥

ٹھگ یہ رتیھب وس َسہؤ وتیل اِن نِدھ ِجت راہوا ۔۔۲۔۔
ਆਪੇ ਕੰਿਾ ਿੋਲੁ ਿਰਾਜੀ ਆਪੇ ਿੋਲਣਹਾਰਾ ॥

ا ےپ ڈنکا وتل رتایج ا ےپ وتاہنلرا ۔۔
ਆਪੇ ਿੇਖੈ ਆਪੇ ਬੂਝੈ ਆਪੇ ਹੈ ਵਣਜਾਰਾ ॥੩॥

چ
نک
ےہ واجنرا ۔۔۳۔۔
ا ےپ د َھے ا ےپ وب َھے ا ےپ َ
ਅੰਧੁਲਾ ਨੀਚ ਜਾਤਿ ਪਰਿੇਸੀ ਤਖਨੁ ਆਵੈ ਤਿਲੁ ਜਾਵੈ ॥

ک
ھ
ن
ِ
ِ
اجوے ۔۔
ے ل َ
ادنھال چین اجت رپدیسی ں ا و َ

ਿਾ ਕੀ ਸੰਗਤਿ ਨਾਨਕੁ ਰਹਿਾ ਤਕਉ ਕਤਰ ਮੂੜਾ ਪਾਵੈ ॥੪॥੨॥੯॥

نا یک تگنس نانک ردہا کپؤ رک مُؤرا نا َوے ۔۔۴۔۔۲۔۔۹۔۔
ਰਾਗੁ ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੪ ਘਰੁ ੧

راگ سُؤیہ ہلحم  ۴رھگ ۱
ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪਰਸਾਤਿ ॥

اِک اواکنر سیگؤر رپساد ۔۔

ਮਤਨ ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਆਰਾਤਧਆ ਗੁਰ ਸਬਤਿ ਗੁਰੂ ਗੁਰ ਕੇ ॥

نم رام نام ا رادایھ ُگر دبس ُگؤ ُرو ُگر ےک ۔۔

ਸਤਭ ਇਛਾ ਮਤਨ ਿਤਨ ਪੂਰੀਆ ਸਭੁ ਚੂਕਾ ਿਰੁ ਜਮ ਕੇ ॥੧॥

سیھ اِاھچ نم نت ئُؤرنا سیھ ُجؤاک در مج ےک ۔۔۱۔۔
ਮੇਰੇ ਮਨ ਗੁਣ ਗਾਵਹੁ ਰਾਮ ਨਾਮ ਹਤਰ ਕੇ ॥

ریمے نم ُگں اگووہ رام نام ہر ےک ۔۔
ਗੁਤਰ ਿੁਿੈ ਮਨੁ ਪਰਬੋਤਧਆ ਹਤਰ ਪੀਆ ਰਸੁ ਗਟਕੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

پب
ُگر ُ َھے نم رپوبدایھ ہر پِیا رس ےکٹگ ۔۔۱۔۔راہو۔۔

ਸਿਸੰਗਤਿ ਊਿਮ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇਰੀ ਗੁਨ ਗਾਵੈ ਹਤਰ ਪਰਭ ਕੇ ॥

ُگ
سی
اگوے ہر رپَھب ےک ۔۔
سیگت اُومت سیگؤر کتَری ں َ

ਹਤਰ ਤਕਰਪਾ ਧਾਤਰ ਮੇਲਹੁ ਸਿਸੰਗਤਿ ਹਮ ਧੋਵਹ ਪਗ ਜਨ ਕੇ ॥੨॥

ہر کِرنا داھر میلہؤ سیسیگت مہ دوھوہ نگ نج ےک ۔۔۲۔۔
ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਸਭੁ ਹੈ ਰਾਮ ਨਾਮਾ ਰਸੁ ਗੁਰਮਤਿ ਰਸੁ ਰਸਕੇ ॥

رام نام سیھ ےہَ رام ناہم رس ُگرمت رس رےکس ۔۔
ਹਤਰ ਅੰਤਮਰਿੁ ਹਤਰ ਜਲੁ ਪਾਇਆ ਸਭ ਲਾਥੀ ਤਿਸ ਤਿਸ ਕੇ ॥੩॥

ہر ارمِت ہر لج نانا سیھ الیھت ئِس ئِس ےک ۔۔۳۔۔

ਹਮਰੀ ਜਾਤਿ ਪਾਤਿ ਗੁਰੁ ਸਤਿਗੁਰੁ ਹਮ ਵੇਤਚਓ ਤਸਰੁ ਗੁਰ ਕੇ ॥

ب
رمہی اجت نات ُگر سیگؤر مہ و چپؤ سِر ُگر ےک ۔۔

ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਪਤਰਓ ਗੁਰ ਚੇਲਾ ਗੁਰ ਰਾਖਹੁ ਲਾਜ ਜਨ ਕੇ ॥੪॥੧॥

ک
نج نانک نام رپوی ُگر جیال ُگر را ھہؤ الچ نج ےک ۔۔۴۔۔۱۔۔

ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੪ ॥

سُؤیہ ہلحم ۴۔۔
ਹਤਰ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਭਤਜਓ ਪੁਰਖੋਿਮੁ ਸਤਭ ਤਬਨਸੇ ਿਾਲਿ ਿਲਘਾ ॥

بھ
ہر ہر نام چپؤ ُپروھکمت سیھ نِیسے دادل دلگھا ۔۔

ਭਉ ਜਨਮ ਮਰਣਾ ਮੇਤਟਓ ਗੁਰ ਸਬਿੀ ਹਤਰ ਅਸਤਥਰੁ ਸੇਤਵ ਸੁਤਖ ਸਮਘਾ ॥੧॥

س
ب
سب
ھؤ منج رمنا مییپؤ ُگر دبسی ہر ا ِھر ویسَ ُسکھ مگھا ۔۔۱۔۔
ਮੇਰੇ ਮਨ ਭਜੁ ਰਾਮ ਨਾਮ ਅਤਿ ਤਪਰਘਾ ॥

ت پِراھگ ۔۔
ریمے نم جھب رام نام ا ِ

ਮੈ ਮਨੁ ਿਨੁ ਅਰਤਪ ਧਤਰਓ ਗੁਰ ਆਗੈ ਤਸਰੁ ਵੇਤਚ ਲੀਓ ਮੁਤਲ ਮਹਘਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ب
م
م َے نم نت ارت درھ ٔوی ُگر ا ےگ سِر و َج ل ِپؤ م ُل ہگھا ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਨਰਪਤਿ ਰਾਜੇ ਰੰਗ ਰਸ ਮਾਣਤਹ ਤਬਨੁ ਨਾਵੈ ਪਕਤੜ ਖੜੇ ਸਤਭ ਕਲਘਾ ॥

پ راےج رنگ رس امہہن پِں نا َوے ڑکپ ڑھکے سیھ کلگھا ۔۔
رنپ ِ
ਧਰਮ ਰਾਇ ਤਸਤਰ ਿੰਿੁ ਲਗਾਨਾ ਤਿਤਰ ਪਛੁਿਾਨੇ ਹਥ ਿਲਘਾ ॥੨॥

ب
ب
گ
ھ
ل
درھم راےئ سِر دند اگلنا ھِر اتھچپےن ھتہ ھا ۔۔۲۔۔

ਹਤਰ ਰਾਖੁ ਰਾਖੁ ਜਨ ਤਕਰਮ ਿੁਮਾਰੇ ਸਰਣਾਗਤਿ ਪੁਰਖ ਪਰਤਿਪਲਘਾ ॥

ہر راھک راھک نج کِرم ُبمارے رسناگپ ُپرھک رپنِییلگا ۔۔

ਿਰਸਨੁ ਸੰਿ ਿੇਹੁ ਸੁਖੁ ਪਾਵੈ ਪਰਭ ਲੋਚ ਪੂਤਰ ਜਨੁ ਿੁਮਘਾ ॥੩॥

ُب
گ
م
درنس سیت دوہی ُسکھ نا َوے رپَھب ولچ ئُؤر نج ھا ۔۔۳۔۔
ਿੁਮ ਸਮਰਥ ਪੁਰਖ ਵਿੇ ਪਰਭ ਸੁਆਮੀ ਮੋ ਕਉ ਕੀਜੈ ਿਾਨੁ ਹਤਰ ਤਨਮਘਾ ॥

ب
ُب
م رمسھت ُپرھک ودے رپَھب سُؤا یم وم کؤ کبج َے دان ہر ِمگھا ۔۔

ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਤਮਲੈ ਸੁਖੁ ਪਾਵੈ ਹਮ ਨਾਮ ਤਵਟਹੁ ਸਿ ਘੁਮਘਾ ॥੪॥੨॥

گ ُھ
گ
م
نج نانک نام ملَ ِے ُسکھ نا َوے مہ نام وِوہٹ دص ھا ۔۔۴۔۔۲۔۔
ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੪ ॥

سُؤیہ ہلحم ۴۔۔
ਹਤਰ ਨਾਮਾ ਹਤਰ ਰੰਿੁ ਹੈ ਹਤਰ ਰੰਿੁ ਮਜੀਿੈ ਰੰਿੁ ॥

م
ب
چ
ی
ھ
ےہ ہر رنن َے رنگ ۔۔
ہر ناہم ہر رنن َ

ਗੁਤਰ ਿੁਿੈ ਹਤਰ ਰੰਗੁ ਚਾਤੜਆ ਤਿਤਰ ਬਹੁਤੜ ਨ ਹੋਵੀ ਭੰਿੁ ॥੧॥

پب
ب
ُگر ُ َھے ہر رنگ اچرنا ھِر َہ ُہر ہن وہوی گنھب ۔۔۱۔۔
ਮੇਰੇ ਮਨ ਹਤਰ ਰਾਮ ਨਾਤਮ ਕਤਰ ਰੰਿੁ ॥

ریمے نم ہر رام نام رک رنگ ۔۔
ਗੁਤਰ ਿੁਿੈ ਹਤਰ ਉਪਿੇਤਸਆ ਹਤਰ ਭੇਤਟਆ ਰਾਉ ਤਨਸੰਿੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ب
پب
ُگر ُ َھے ہر ا ُندئسیا ہر ھیییا راو ئِسیگ ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਮੁੰਧ ਇਆਣੀ ਮਨਮੁਖੀ ਤਿਤਰ ਆਵਣ ਜਾਣਾ ਅੰਿੁ ॥

مب
ک
م
ب
ُ
ھ
ی ھِر ا ون اجنا انگ ۔۔
مُیدھ اناین

ਹਤਰ ਪਰਭੁ ਤਚਤਿ ਨ ਆਇਓ ਮਤਨ ਿੂਜਾ ਭਾਉ ਸਹਲੰਿੁ ॥੨॥

ہر رپَھب ِجت ہن ا ویئ نم ُدواج اھبو سہلیگ ۔۔۲۔۔
ਹਮ ਮੈਲੁ ਭਰੇ ਿੁਹਚਾਰੀਆ ਹਤਰ ਰਾਖਹੁ ਅੰਗੀ ਅੰਿੁ ॥

ک
مہ مَیل رھبے ُداچہرِنا ہر را ھہؤ ایگن انگ ۔۔

ਗੁਤਰ ਅੰਤਮਰਿ ਸਤਰ ਨਵਲਾਇਆ ਸਤਭ ਲਾਥੇ ਤਕਲਤਵਖ ਪੰਿੁ ॥੩॥

ُگر ارمِت رس ونَالنا سیھ الےھت کِلؤِھک گنپ ۔۔۳۔۔

ਹਤਰ ਿੀਨਾ ਿੀਨ ਿਇਆਲ ਪਰਭੁ ਸਿਸੰਗਤਿ ਮੇਲਹੁ ਸੰਿੁ ॥

ُ
ہر دِانی دِنی دنال رپَھب سیسیگت میلہؤ سیگ ُھ ۔۔

ਤਮਤਲ ਸੰਗਤਿ ਹਤਰ ਰੰਗੁ ਪਾਇਆ ਜਨ ਨਾਨਕ ਮਤਨ ਿਤਨ ਰੰਿੁ ॥੪॥੩॥

مِل تگنس ہر رنگ نانا نج نانک نم نت رنگ ۔۔۴۔۔۳۔۔
ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੪ ॥

سُؤیہ ہلحم ۴۔۔
ਹਤਰ ਹਤਰ ਕਰਤਹ ਤਨਿ ਕਪਟੁ ਕਮਾਵਤਹ ਤਹਰਿਾ ਸੁਧੁ ਨ ਹੋਈ ॥

ہر ہر رکہِ پِپ ٹپک امکوہِ ہِردا ُسدھ ہن وہیئ ۔۔
ਅਨਤਿਨੁ ਕਰਮ ਕਰਤਹ ਬਹੁਿੇਰੇ ਸੁਪਨੈ ਸੁਖੁ ਨ ਹੋਈ ॥੧॥

ادنِن رکم رکہِ ریتہبے ُسی َپے ُسکھ ہن وہیئ ۔۔۱۔۔
ਤਗਆਨੀ ਗੁਰ ਤਬਨੁ ਭਗਤਿ ਨ ਹੋਈ ॥

گ ِیاین ُگر پِں تگھب ہن وہیئ ۔۔

ਕੋਰੈ ਰੰਗੁ ਕਿੇ ਨ ਚੜੈ ਜੇ ਲੋਚੈ ਸਭੁ ਕੋਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

وکرے رنگ دکے ہن ڑچَے ےج ول َچے سیھ وکیئ ۔۔۱۔۔راہو۔۔
َ
ਜਪੁ ਿਪ ਸੰਜਮ ਵਰਿ ਕਰੇ ਪੂਜਾ ਮਨਮੁਖ ਰੋਗੁ ਨ ਜਾਈ ॥

سب
ئ مب
ج
م
ک
ُ
جت پپ م ورت رکے ُؤاج ھ روگ ہن اجیئ ۔۔
ਅੰਿਤਰ ਰੋਗੁ ਮਹਾ ਅਤਭਮਾਨਾ ਿੂਜੈ ਭਾਇ ਖੁਆਈ ॥੨॥

ب
ک
ارتن روگ اہم ا ھبمانا ُدو َچے اھبےئ ُھؤا یئ ۔۔۲۔۔

ਬਾਹਤਰ ਭੇਖ ਬਹੁਿੁ ਚਿੁਰਾਈ ਮਨੂਆ ਿਹ ਤਿਤਸ ਧਾਵੈ ॥

نا ہ ر ب ھ
ی
ک
م
پ
چ
ت
ُ
ُ
َ
اھوے ۔۔
د
ِس
د
ہ
د
ا
ؤ
یئ
ا
ر
تہب
ھ
َ

ਹਉਮੈ ਤਬਆਤਪਆ ਸਬਿੁ ਨ ਚੀਨਹੈ ਤਿਤਰ ਤਿਤਰ ਜੂਨੀ ਆਵੈ ॥੩॥

چیبہ َھ بھ ِ ب
ھ
ِ
ے ۔۔۳۔۔
ہؤ م َے ایبایپ دبس ہن
ے ر ر وجین ا و َ
ਨਾਨਕ ਨਿਤਰ ਕਰੇ ਸੋ ਬੂਝੈ ਸੋ ਜਨੁ ਨਾਮੁ ਤਧਆਏ ॥

چ
نانک دنر رکے وس ئُؤ َھے وس نج نام دایھےئ ۔۔
ਗੁਰ ਪਰਸਾਿੀ ਏਕੋ ਬੂਝੈ ਏਕਸੁ ਮਾਤਹ ਸਮਾਏ ॥੪॥੪॥

چ
ُگر رپسادی اوکی ئُؤ َھے اسکی امہِ امسےئ ۔۔۴۔۔۴۔۔
ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੪ ਘਰੁ ੨

سُؤیہ ہلحم  ۴رھگ ۲
ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪਰਸਾਤਿ ॥

اِک اواکنر سیگؤر رپساد ۔۔
ਗੁਰਮਤਿ ਨਗਰੀ ਖੋਤਜ ਖੋਜਾਈ ॥

ُگرمت رگنی وھکچ وھکاجیئ ۔۔

ਹਤਰ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਪਿਾਰਥੁ ਪਾਈ ॥੧॥

ہر ہر نام ندارھت نایئ ۔۔۱۔۔
ਮੇਰੈ ਮਤਨ ਹਤਰ ਹਤਰ ਸਾਂਤਿ ਵਸਾਈ ॥

ریمَے نم ہر ہر ساپپ وسایئ ۔۔
ਤਿਸਨਾ ਅਗਤਨ ਬੁਝੀ ਤਖਨ ਅੰਿਤਰ ਗੁਤਰ ਤਮਤਲਐ ਸਭ ਭੁਖ ਗਵਾਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ب
ک
ب
ُج
ھ
ھ
ُ
ھ
م
ک
سی
گ
لی
ِ
پ
ِ
ئِسیا انگ ی ں ارتن ر ے ھ ُ ھ وگَایئ ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਹਤਰ ਗੁਣ ਗਾਵਾ ਜੀਵਾ ਮੇਰੀ ਮਾਈ ॥

ہر ُگں اگوا ِجپؤا ریمی امیئ ۔۔

ਸਤਿਗੁਤਰ ਿਇਆਤਲ ਗੁਣ ਨਾਮੁ ਤਿਰੜਾਈ ॥੨॥

سیگؤر دنال ُگں نام درِرایئ ۔۔۲۔۔

ਹਉ ਹਤਰ ਪਰਭੁ ਤਪਆਰਾ ਢੂਤਢ ਢੂਢਾਈ ॥

ہؤ ہر رپَھب ایپرا ُدوھدھ ُدوھداھیئ ۔۔
ਸਿਸੰਗਤਿ ਤਮਤਲ ਹਤਰ ਰਸੁ ਪਾਈ ॥੩॥

سیسیگت مِل ہر رس نایئ ۔۔۳۔۔

ਧੁਤਰ ਮਸਿਤਕ ਲੇਖ ਤਲਖੇ ਹਤਰ ਪਾਈ ॥

لک
د ُھر کتسم ل َیکھ ِھے ہر نایئ ۔۔

ਗੁਰੁ ਨਾਨਕੁ ਿੁਿਾ ਮੇਲੈ ਹਤਰ ਭਾਈ ॥੪॥੧॥੫॥

ُگر نانک ُپبھا میلَے ہر اھبیئ ۔۔۴۔۔۱۔۔۵۔۔
ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੪ ॥

سُؤیہ ہلحم ۴۔۔
ਹਤਰ ਤਿਪਾ ਕਰੇ ਮਤਨ ਹਤਰ ਰੰਗੁ ਲਾਏ ॥

ہر کِرنا رکے نم ہر رنگ الےئ ۔۔

ਗੁਰਮੁਤਖ ਹਤਰ ਹਤਰ ਨਾਤਮ ਸਮਾਏ ॥੧॥

ُگرمُکھ ہر ہر نام امسےئ ۔۔۱۔۔

ਹਤਰ ਰੰਤਗ ਰਾਿਾ ਮਨੁ ਰੰਗ ਮਾਣੇ ॥

ہر رنگ رانا نم رنگ امےن ۔۔
ਸਿਾ ਅਨੰਤਿ ਰਹੈ ਤਿਨ ਰਾਿੀ ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਕੈ ਸਬਤਿ ਸਮਾਣੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ےک دبس امسےن ۔۔۱۔۔راہو۔۔
دسا ا َپید ر َہے دِن رایت ئُؤرے ُگر َ

ਹਤਰ ਰੰਗ ਕਉ ਲੋਚੈ ਸਭੁ ਕੋਈ ॥

ہر رنگ کؤ ول َچے سیھ وکیئ ۔۔
ਗੁਰਮੁਤਖ ਰੰਗੁ ਚਲੂਲਾ ਹੋਈ ॥੨॥

ُگرمُکھ رنگ چلُؤال وہیئ ۔۔۲۔۔

ਮਨਮੁਤਖ ਮੁਗਧੁ ਨਰੁ ਕੋਰਾ ਹੋਇ ॥

مب
مُکھ مُگدھ رن وکرا وہۓ ۔۔

ਜੇ ਸਉ ਲੋਚੈ ਰੰਗੁ ਨ ਹੋਵੈ ਕੋਇ ॥੩॥

وہوے وکۓ ۔۔۳۔۔
ےج ول َچے رنگ ہن َ
ਨਿਤਰ ਕਰੇ ਿਾ ਸਤਿਗੁਰੁ ਪਾਵੈ ॥

دنر رکے نا سیگؤر نا َوے ۔۔

ਨਾਨਕ ਹਤਰ ਰਤਸ ਹਤਰ ਰੰਤਗ ਸਮਾਵੈ ॥੪॥੨॥੬॥

امسوے ۔۔۴۔۔۲۔۔۶۔۔
نانک ہر رس ہر رنگ َ
ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੪ ॥

سُؤیہ ہلحم ۴۔۔
ਤਜਹਵਾ ਹਤਰ ਰਤਸ ਰਹੀ ਅਘਾਇ ॥

اھگۓ ۔۔
چہؤا ہر رس ریہ ا ِ

ਗੁਰਮੁਤਖ ਪੀਵੈ ਸਹਤਜ ਸਮਾਇ ॥੧॥

سہ
ُگرمُکھ ویپَے ج امسۓ ۔۔۱۔۔

ਹਤਰ ਰਸੁ ਜਨ ਚਾਖਹੁ ਜੇ ਭਾਈ ॥

ک
ہر رس ِجں اچ ھہؤ ےج اھبیئ ۔

ਿਉ ਕਿ ਅਨਿ ਸਾਤਿ ਲੋਭਾਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ئؤ تک اپپ ساد ولاھبیئ ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਗੁਰਮਤਿ ਰਸੁ ਰਾਖਹੁ ਉਰ ਧਾਤਰ ॥

ک
ُگرمت رس را ھہؤ اُر داھر ۔۔

ਹਤਰ ਰਤਸ ਰਾਿੇ ਰੰਤਗ ਮੁਰਾਤਰ ॥੨॥

ہر رس راےت رنگ مُرار ۔۔۲۔۔
ਮਨਮੁਤਖ ਹਤਰ ਰਸੁ ਚਾਤਖਆ ਨ ਜਾਇ ॥

مب
مُکھ ہر رس اچایھک ہن اجۓ ۔۔

ਹਉਮੈ ਕਰੈ ਬਹੁਿੀ ਤਮਲੈ ਸਜਾਇ ॥੩॥

ہؤ م َے رکَے یتہب ملَ ِے اجسۓ ۔۔۳۔۔
ਨਿਤਰ ਕਰੇ ਿਾ ਹਤਰ ਰਸੁ ਪਾਵੈ ॥

دنر رکے نا ہر رس نا َوے ۔۔
ਨਾਨਕ ਹਤਰ ਰਤਸ ਹਤਰ ਗੁਣ ਗਾਵੈ ॥੪॥੩॥੭॥

ُگ
اگوے ۔۔۴۔۔۳۔۔۷۔۔
نانک ہر رس ہر ں َ
ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੪ ਘਰੁ ੬

سُؤیہ ہلحم  ۴رھگ ۶
ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪਰਸਾਤਿ ॥

اِک اواکنر سیگؤر رپساد ۔۔
ਨੀਚ ਜਾਤਿ ਹਤਰ ਜਪਤਿਆ ਉਿਮ ਪਿਵੀ ਪਾਇ ॥

چین اجت ہر چیییا اُمت ندوی ناۓ ۔۔

ਪੂਛਹੁ ਤਬਿਰ ਿਾਸੀ ਸੁਿੈ ਤਕਸਨੁ ਉਿਤਰਆ ਘਤਰ ਤਜਸੁ ਜਾਇ ॥੧॥

کِ
چ
ئُؤ ھہؤ نِدر دایس ُسیے َ سں اُرتِنا رھگ ِجس اجۓ ۔۔۱۔۔

ਹਤਰ ਕੀ ਅਕਥ ਕਥਾ ਸੁਨਹੁ ਜਨ ਭਾਈ ਤਜਿੁ ਸਹਸਾ ਿੂਖ ਭੂਖ ਸਭ ਲਤਹ ਜਾਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ب
ہر یک اکبھ اھتک ُسبہؤ نج اھبیئ ِجت سہسا ُدوھک ُھؤھک سیھ ہہل اجۓ ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਰਤਵਿਾਸੁ ਚਮਾਰੁ ਉਸਿਤਿ ਕਰੇ ਹਤਰ ਕੀਰਤਿ ਤਨਮਖ ਇਕ ਗਾਇ ॥

ب
رونداس امچر اُسیت رکے ہر ریکت ِمکھ اِک اگۓ ۔۔

ਪਤਿਿ ਜਾਤਿ ਉਿਮੁ ਭਇਆ ਚਾਤਰ ਵਰਨ ਪਏ ਪਤਗ ਆਇ ॥੨॥

پپِت اجت اُمت ایھب اچر ورن ےئپ نگ ا ۓ ۔۔۲۔۔
ਨਾਮਿੇਅ ਪਰੀਤਿ ਲਗੀ ਹਤਰ ਸੇਿੀ ਲੋਕੁ ਛੀਪਾ ਕਹੈ ਬੁਲਾਇ ॥

چ
نادمۓ رپپپ یگل ہر َ
ےہک ُنال ئِے ۔۔
سیبی ولک ھییا َ

ਖਿਰੀ ਬਰਾਹਮਣ ਤਪਤਿ ਿੇ ਛੋਿੇ ਹਤਰ ਨਾਮਿੇਉ ਲੀਆ ਮੁਤਖ ਲਾਇ ॥੩॥

ک
ھتری پرانمہ پِبھ دے وھچدے ہر نادمئؤ لِیا مُکھ ال ئِے ۔۔۳۔۔
ਤਜਿਨੇ ਭਗਿ ਹਤਰ ਸੇਵਕਾ ਮੁਤਖ ਅਿਸਤਿ ਿੀਰਥ ਤਿਨ ਤਿਲਕੁ ਕਢਾਇ ॥

مک ب
ھ
پ
سی
ِ
ن
ِچیپے تگھب ہر ویساک ُ ھ ا ھ ریتھت ں ِلک ڈکاھۓ ۔۔

ਜਨੁ ਨਾਨਕੁ ਤਿਨ ਕਉ ਅਨਤਿਨੁ ਪਰਸੇ ਜੇ ਤਿਪਾ ਕਰੇ ਹਤਰ ਰਾਇ ॥੪॥੧॥੮॥

نج نانک پِں کؤ ادنِن رپےس ےج کِرنا رکے ہر راےئ ۔۔۴۔۔۱۔۔۸۔۔
ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੪ ॥

سُؤیہ ہلحم ۴۔۔
ਤਿਨਹੀ ਅੰਿਤਰ ਹਤਰ ਆਰਾਤਧਆ ਤਜਨ ਕਉ ਧੁਤਰ ਤਲਤਖਆ ਤਲਖਿੁ ਤਲਲਾਰਾ ॥

پ ِبہ
ھی ارتن ہر ا رادایھ ِجں کؤ د ُھر لک ِھیا لک ِھت لِالرا ۔۔

ਤਿਨ ਕੀ ਬਖੀਲੀ ਕੋਈ ਤਕਆ ਕਰੇ ਤਜਨ ਕਾ ਅੰਗੁ ਕਰੇ ਮੇਰਾ ਹਤਰ ਕਰਿਾਰਾ ॥੧॥

نک
ھ
ی
ل
ہ
پِں یک ی وکیئ ایک رکے نج اک انگ رکے ریما ر رکنارا ۔۔۱۔۔

ਹਤਰ ਹਤਰ ਤਧਆਇ ਮਨ ਮੇਰੇ ਮਨ ਤਧਆਇ ਹਤਰ ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੇ ਸਤਭ ਿੂਖ ਤਨਵਾਰਣਹਾਰਾ ॥੧॥
ਰਹਾਉ ॥

ہر ہر دایھۓنم ریمے نم دایھۓ ہر منج منج ےک سیھ ُدوھک ئِؤاراہنرا ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਧੁਤਰ ਭਗਿ ਜਨਾ ਕਉ ਬਖਤਸਆ ਹਤਰ ਅੰਤਮਰਿ ਭਗਤਿ ਭੰਿਾਰਾ ॥

نک
د ُھر تگھب انج کؤ ھسیا ہر ارمِت تگھب ڈنھبارا ۔۔

ਮੂਰਖੁ ਹੋਵੈ ਸੁ ਉਨ ਕੀ ਰੀਸ ਕਰੇ ਤਿਸੁ ਹਲਤਿ ਪਲਤਿ ਮੁਹੁ ਕਾਰਾ ॥੨॥

وہوے وس اُن یک رسی رکے ئِس ہلت نلت مُہؤ اکرا ۔۔۲۔۔
مُؤرھک َ
ਸੇ ਭਗਿ ਸੇ ਸੇਵਕਾ ਤਜਨਾ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਤਪਆਰਾ ॥

ےس تگھب ےس ویساک ِجیا ہر نام ایپرا ۔۔
ਤਿਨ ਕੀ ਸੇਵਾ ਿੇ ਹਤਰ ਪਾਈਐ ਤਸਤਰ ਤਨੰਿਕ ਕੈ ਪਵੈ ਛਾਰਾ ॥੩॥

پِں یک ویسا ےت ہر نا پپَے سِر پ ِیدک ےکَ وپَے اھچرا ۔۔۳۔۔
ਤਜਸੁ ਘਤਰ ਤਵਰਿੀ ਸੋਈ ਜਾਣੈ ਜਗਿ ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਪੂਤਛ ਕਰਹੁ ਬੀਚਾਰਾ ॥

ِجس رھگ وِریت وسیئ اج ئَے تگج ُگر نانک ئُؤھچ رکوہ اچیبرا ۔۔

ਚਹੁ ਪੀੜੀ ਆਤਿ ਜੁਗਾਤਿ ਬਖੀਲੀ ਤਕਨੈ ਨ ਪਾਇਓ ਹਤਰ ਸੇਵਕ ਭਾਇ ਤਨਸਿਾਰਾ ॥੪॥੨॥੯॥

نک
ھ
ی
ل
ئ
ک
پ
َ
ہ
ِ
ِ
چہؤ ڑیپی ا د ُجگاد ی ے ہن ناویئ ر ویسک اھبےئ سیارا ۔۔۴۔۔۲۔۔۹۔۔
ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੪ ॥

سُؤیہ ہلحم ۴۔۔
ਤਜਥੈ ਹਤਰ ਆਰਾਧੀਐ ਤਿਥੈ ਹਤਰ ਤਮਿੁ ਸਹਾਈ ॥

پ ِب
جب
ِ َھے ہر ا رادھیپے َھے ہر مِت اہسیئ ۔۔

ਗੁਰ ਤਕਰਪਾ ਿੇ ਹਤਰ ਮਤਨ ਵਸੈ ਹੋਰਿੁ ਤਬਤਧ ਲਇਆ ਨ ਜਾਈ ॥੧॥

ُگر کِرنا ےت ہر نم و سَے وہرت نِدھ لییا ہن اجیئ ۔۔۱۔۔
ਹਤਰ ਧਨੁ ਸੰਚੀਐ ਭਾਈ ॥

سب
ہر دنھ چ ٔپے َ اھبیئ ۔۔

ਤਜ ਹਲਤਿ ਪਲਤਿ ਹਤਰ ਹੋਇ ਸਖਾਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ےج ہلت نلت ہر وہۓ اھکسیئ ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਸਿਸੰਗਿੀ ਸੰਤਗ ਹਤਰ ਧਨੁ ਖਟੀਐ ਹੋਰ ਥੈ ਹੋਰਿੁ ਉਪਾਇ ਹਤਰ ਧਨੁ ਤਕਿੈ ਨ ਪਾਈ ॥

ک
ب
سیس
یگبی گنس ہر دنھ ھیپے ٔ وہر َھے وہرت اُناۓ ہر دنھ ک ِ َپے ہن نایئ ۔۔

ਹਤਰ ਰਿਨੈ ਕਾ ਵਾਪਾਰੀਆ ਹਤਰ ਰਿਨ ਧਨੁ ਤਵਹਾਝੇ ਕਚੈ ਕੇ ਵਾਪਾਰੀਏ ਵਾਤਕ ਹਤਰ ਧਨੁ ਲਇਆ ਨ
ਜਾਈ ॥੨॥

ہر ر پ َپے اک وانارِنا ہر رنت دنھ وِاہےھج کج َے ےک وانار پپے واک ہر دنھ لییا ہن اجیئ ۔۔۲۔۔
ਹਤਰ ਧਨੁ ਰਿਨੁ ਜਵੇਹਰੁ ਮਾਣਕੁ ਹਤਰ ਧਨੈ ਨਾਤਲ ਅੰਤਮਰਿ ਵੇਲੈ ਵਿੈ ਹਤਰ ਭਗਿੀ ਹਤਰ ਤਲਵ ਲਾਈ ॥

َ ب
گب
ھ
ل
ہ
ِ
ہر دنھ رنت وجرہی امنک ہر د ھپّے نال ارمِت و َنلے و ئے ہر ی ر ؤ الیئ ۔۔
ਹਤਰ ਧਨੁ ਅੰਤਮਰਿ ਵੇਲੈ ਵਿੈ ਕਾ ਬੀਤਜਆ ਭਗਿ ਖਾਇ ਖਰਤਚ ਰਹੇ ਤਨਖੁਟੈ ਨਾਹੀ ॥

نک
اھکۓ رھکچ رےہ ِ ُھپے َ نایہ ۔۔
ہر دنھ ارمِت وےلی و ئَے اک پبچیا تگھب
ِ
ਹਲਤਿ ਪਲਤਿ ਹਤਰ ਧਨੈ ਕੀ ਭਗਿਾ ਕਉ ਤਮਲੀ ਵਤਿਆਈ ॥੩॥

ب
ہلت نلت ہر د ھپّے یک ھگیا کؤ ملِی ودنایئ ۔۔۳۔۔

ੈਹਤਰ ਧਨੁ ਤਨਰਭਉ ਸਿਾ ਸਿਾ ਅਸਤਥਰੁ ਹੈ ਸਾਚਾ ਇਹੁ ਹਤਰ ਧਨੁ ਅਗਨੀ ਿਸਕਰੈ ਪਾਣੀਐ ਜਮਿੂਿ
ਤਕਸੈ ਕਾ ਗਵਾਇਆ ਨ ਜਾਈ ॥

ب
سب
ہر دنھ پِر ھؤ دسا دسا ا ِھر ےہَ سااچ اوہی ہر دنھ اینگ ئسک َرے نا نی َپے چم ُدو ئَے کِسے َ اک
وگَانا ہن اجیئ ۔۔

ਹਤਰ ਧਨ ਕਉ ਉਚਕਾ ਨੇਤੜ ਨ ਆਵਈ ਜਮੁ ਜਾਗਾਿੀ ਿੰਿੁ ਨ ਲਗਾਈ ॥੪॥

ہر دنھ کؤ اُاکچ نتَر ہن ا ویئ مج اجاگیت دند ہن اگلیئ ۔۔۴۔۔
ਸਾਕਿੀ ਪਾਪ ਕਤਰ ਕੈ ਤਬਤਖਆ ਧਨੁ ਸੰਤਚਆ ਤਿਨਾ ਇਕ ਤਵਖ ਨਾਤਲ ਨ ਜਾਈ ॥

سایتک نات رک ےکَ نِکھیا دنھ سبچِیا پ ِیا اِک وِھک نال ہن اجیئ ۔۔

ਹਲਿੈ ਤਵਤਚ ਸਾਕਿ ਿੁਹੇਲੇ ਭਏ ਹਥਹੁ ਛੁੜਤਕ ਗਇਆ ਅਗੈ ਪਲਤਿ ਸਾਕਿੁ ਹਤਰ ਿਰਗਹ ਢੋਈ ਨ

ب
ہل َپے َ وِچ ساطق ُدہیلے ےئھب ہ ھہ ُؤ

ਪਾਈ ॥੫॥

چ
ُھرک ایگ ا َگے َ نلت ساطق ہر درہگ دوھیئ ہن نایئ ۔۔۵۔۔

ਇਸੁ ਹਤਰ ਧਨ ਕਾ ਸਾਹੁ ਹਤਰ ਆਤਪ ਹੈ ਸੰਿਹੁ ਤਜਸ ਨੋ ਿੇਇ ਸੁ ਹਤਰ ਧਨੁ ਲਤਿ ਚਲਾਈ ॥

ےہ سیبہؤ ِجس ون دےئ س ہر دنھ دل چالیئ ۔۔
اِس ہر دنھ اک ساوہ ہر ا ت َ

ਇਸੁ ਹਤਰ ਧਨੈ ਕਾ ਿੋਟਾ ਕਿੇ ਨ ਆਵਈ ਜਨ ਨਾਨਕ ਕਉ ਗੁਤਰ ਸੋਝੀ ਪਾਈ ॥੬॥੩॥੧੦॥

اِس ہر د ھپّے َ اک وتنا دکے ہن ا ویئ نج نانک کؤ ُگر وسیھج نایئ ۔۔۶۔۔۳۔۔۱۱۔۔
ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੪ ॥

سُؤیہ ہلحم ۴۔۔
ਤਜਸ ਨੋ ਹਤਰ ਸੁਪਰਸੰਨੁ ਹੋਇ ਸੋ ਹਤਰ ਗੁਣਾ ਰਵੈ ਸੋ ਭਗਿੁ ਸੋ ਪਰਵਾਨੁ ॥

ِجس ون ہر ُسترنسّ وہۓ وس ہر ُگیا ر َوے وس تگھب وس رپوان ۔۔

ਤਿਸ ਕੀ ਮਤਹਮਾ ਤਕਆ ਵਰਨੀਐ ਤਜਸ ਕੈ ਤਹਰਿੈ ਵਤਸਆ ਹਤਰ ਪੁਰਖੁ ਭਗਵਾਨੁ ॥੧॥

ئِس یک امہم ایک ور نیپے ِجس ےکَ ہِر َدے وایس ہر ُپرھک وگھبان ۔۔۱۔۔

ਗੋਤਵੰਿ ਗੁਣ ਗਾਈਐ ਜੀਉ ਲਾਇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਤਲ ਤਧਆਨੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

وگوِدن ُگں اگ پ َپے جپؤ ال ِئے سیگؤرو نال دایھن ۔۔۱۔۔راہو۔۔

ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾ ਸੇਵਾ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਸਿਲ ਹੈ ਤਜਸ ਿੇ ਪਾਈਐ ਪਰਮ ਤਨਧਾਨੁ ॥

سب
وس سیگؤرو سا ویسا سیگؤر یک ھل ےہَ ِجس ےت نا پپَے رپم ن ِداھن ۔۔

ਜੋ ਿੂਜੈ ਭਾਇ ਸਾਕਿ ਕਾਮਨਾ ਅਰਤਥ ਿੁਰਗੰਧ ਸਰੇਵਿੇ ਸੋ ਤਨਹਿਲ ਸਭੁ ਅਤਗਆਨੁ ॥੨॥

بِہب
سی
ھ
وج ُدو َچے اھبےئ ساطق اکانم ارھت ُدردنگھ رسئَؤدے وس ل ھ اایگن ۔۔۲۔۔
ਤਜਸ ਨੋ ਪਰਿੀਤਿ ਹੋਵੈ ਤਿਸ ਕਾ ਗਾਤਵਆ ਥਾਇ ਪਵੈ ਸੋ ਪਾਵੈ ਿਰਗਹ ਮਾਨੁ ॥

ج
وہوے ئِس اک اگونا اھتےئ وپَے وس نا َوے درہگ امن ۔۔
ِ س ون رپتیت َ

ਜੋ ਤਬਨੁ ਪਰਿੀਿੀ ਕਪਟੀ ਕੂੜੀ ਕੂੜੀ ਅਖੀ ਮੀਟਿੇ ਉਨ ਕਾ ਉਿਤਰ ਜਾਇਗਾ ਝੂਿੁ ਗੁਮਾਨੁ ॥੩॥

چ
ُ
وج پِں رپنیبی یٹپک ُکؤری ُکؤری ایھک مییدے اُن اک اُرت اجاگئ ُھؤھٹ گمان ۔۔۳۔۔
ਜੇਿਾ ਜੀਉ ਤਪੰਿੁ ਸਭੁ ਿੇਰਾ ਿੂੰ ਅੰਿਰਜਾਮੀ ਪੁਰਖੁ ਭਗਵਾਨੁ ॥

چ َییا جپؤ پِید سیھ ریتا ئُؤن ارتناجیم ُپرھک وگھبان ۔۔

ਿਾਸਤਨ ਿਾਸੁ ਕਹੈ ਜਨੁ ਨਾਨਕੁ ਜੇਹਾ ਿੂੰ ਕਰਾਇਤਹ ਿੇਹਾ ਹਉ ਕਰੀ ਵਤਖਆਨੁ ॥੪॥੪॥੧੧॥

ےہک نج نانک اہیج ئُؤن رکابہ ِہ اہیت ہؤ رکی وایھکن ۔۔۴۔۔۴۔۔۱۱۔۔
دانس داس َ
ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੪ ਘਰੁ ੭

سُؤیہ ہلحم  ۴رھگ ۷
ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪਰਸਾਤਿ ॥

اِک اواکنر سیگؤر رپساد ۔۔
ਿੇਰੇ ਕਵਨ ਕਵਨ ਗੁਣ ਕਤਹ ਕਤਹ ਗਾਵਾ ਿੂ ਸਾਤਹਬ ਗੁਣੀ ਤਨਧਾਨਾ ॥

ریتے وکَن وکَن ُگں ہہک ہہک اگوا ئُؤ اصجِت ُگبی ن ِداھنا ۔۔

ਿੁਮਰੀ ਮਤਹਮਾ ਬਰਤਨ ਨ ਸਾਕਉ ਿੂੰ ਿਾਕੁਰ ਊਚ ਭਗਵਾਨਾ ॥੧॥

ُبمری امہم پرن ہن ساکؤ ئُؤن اھٹ ُکر اُوچ وگھبانا ۔۔۱۔۔
ਮੈ ਹਤਰ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਧਰ ਸੋਈ ॥

م َے ہر ہر نام درھ وسیئ ۔۔

ਤਜਉ ਭਾਵੈ ਤਿਉ ਰਾਖੁ ਮੇਰੇ ਸਾਤਹਬ ਮੈ ਿੁਝ ਤਬਨੁ ਅਵਰੁ ਨ ਕੋਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ُب
ویجٔ اھبوے پپؤ راھک ریمے اصجِت م َے چھ پِں ا َور ہن وکیئ ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਮੈ ਿਾਣੁ ਿੀਬਾਣੁ ਿੂਹੈ ਮੇਰੇ ਸੁਆਮੀ ਮੈ ਿੁਧੁ ਆਗੈ ਅਰਿਾਤਸ ॥

م َے نان دابین ئُؤ َہے ریمے سُؤا یم م َے ُندھ ا ےگ ارداس ۔۔
ਮੈ ਹੋਰੁ ਥਾਉ ਨਾਹੀ ਤਜਸੁ ਪਤਹ ਕਰਉ ਬੇਨੰਿੀ ਮੇਰਾ ਿੁਖੁ ਸੁਖੁ ਿੁਝ ਹੀ ਪਾਤਸ ॥੨॥

ُب
نی
م َے وہر اھتو نایہ ِجس بہہ رکو ییبی ریما ُدھک ُسکھ چھ یہ ناس ۔۔۲۔۔
ਤਵਚੇ ਧਰਿੀ ਤਵਚੇ ਪਾਣੀ ਤਵਤਚ ਕਾਸਟ ਅਗਤਨ ਧਰੀਜੈ ॥

وِےچ درھیت وِےچ ناین وِچ اکست انگ درھ بج َے ۔۔

ਬਕਰੀ ਤਸੰਘੁ ਇਕਿੈ ਥਾਇ ਰਾਖੇ ਮਨ ਹਤਰ ਜਤਪ ਭਰਮੁ ਭਉ ਿੂਤਰ ਕੀਜੈ ॥੩॥

ب
رکبی ِسیگھ اِےتکَ اھتےئ راےھک نم ہر جت رھبم ھؤ ُدور کبج َے ۔۔۳۔۔
ਹਤਰ ਕੀ ਵਤਿਆਈ ਿੇਖਹੁ ਸੰਿਹੁ ਹਤਰ ਤਨਮਾਤਣਆ ਮਾਣੁ ਿੇਵਾਏ ॥

ک
ہر یک ودنایئ دن ھہؤ سیبہؤ ہر بِمااین امن دئَؤاےئ ۔۔

ਤਜਉ ਧਰਿੀ ਚਰਣ ਿਲੇ ਿੇ ਊਪਤਰ ਆਵੈ ਤਿਉ ਨਾਨਕ ਸਾਧ ਜਨਾ ਜਗਿੁ ਆਤਣ ਸਭੁ ਪੈਰੀ ਪਾਏ
॥੪॥੧॥੧੨॥

ے پپؤ نانک سادھ انج تگج ا ن سیھ َنتری ناےئ
ج ٔپؤ درھیت رچن ےلت ےت اُورپ ا و َ
۔۔۴۔۔۱۔۔۱۲۔۔
ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੪ ॥

سُؤیہ ہلحم ۴۔۔
ਿੂੰ ਕਰਿਾ ਸਭੁ ਤਕਛੁ ਆਪੇ ਜਾਣਤਹ ਤਕਆ ਿੁਧੁ ਪਤਹ ਆਤਖ ਸੁਣਾਈਐ ॥

ک
ئُؤن رکنا سیھ ِچھ

ا ےپ اجہہنِ ایک ُندھ بہہ ا ھک ُسیا نیپے ۔۔

ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਿੁਧੁ ਸਭੁ ਤਕਛੁ ਸੂਝੈ ਜੇਹਾ ਕੋ ਕਰੇ ਿੇਹਾ ਕੋ ਪਾਈਐ ॥੧॥

ک
ب
ُپرا ھال ُندھ سیھ ِچھ سُؤےھج اہیج وک رکے اہیت وک نا پپَے ۔۔۱۔۔

ਮੇਰੇ ਸਾਤਹਬ ਿੂੰ ਅੰਿਰ ਕੀ ਤਬਤਧ ਜਾਣਤਹ ॥

ریمے اصجِت ئُؤن ارتن یک نِدھ اجہنِ ۔۔
ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਿੁਧੁ ਸਭੁ ਤਕਛੁ ਸੂਝੈ ਿੁਧੁ ਭਾਵੈ ਤਿਵੈ ਬੁਲਾਵਤਹ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

چ
ب
کِ
اھبوے ئ ِ َؤے ُنالوہِ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ُپرا ھال ُندھ سیھ چھ سُؤ َھے ُندھ َ
ਸਭੁ ਮੋਹੁ ਮਾਇਆ ਸਰੀਰੁ ਹਤਰ ਕੀਆ ਤਵਤਚ ਿੇਹੀ ਮਾਨੁਖ ਭਗਤਿ ਕਰਾਈ ॥

سیھ ومہ امنا رسری ہر ک ِیا وِچ دیہی ام ُنکھ تگھب رکایئ ۔۔

ਇਕਨਾ ਸਤਿਗੁਰੁ ਮੇਤਲ ਸੁਖੁ ਿੇਵਤਹ ਇਤਕ ਮਨਮੁਤਖ ਧੰਧੁ ਤਪਟਾਈ ॥੨॥

مب
اِانک سیگؤر م َیل ُسکھ دویہِ اِک مُکھ ددنھھ پِیایئ ۔۔۲۔۔

ਸਭੁ ਕੋ ਿੇਰਾ ਿੂੰ ਸਭਨਾ ਕਾ ਮੇਰੇ ਕਰਿੇ ਿੁਧੁ ਸਭਨਾ ਤਸਤਰ ਤਲਤਖਆ ਲੇਖੁ ॥

سیھ وک ریتا ئُؤن سبھیا اک ریمے رکےت ُندھ سبھیا سِر لک ِھیا ل َیکھ ۔۔
ਜੇਹੀ ਿੂੰ ਨਿਤਰ ਕਰਤਹ ਿੇਹਾ ਕੋ ਹੋਵੈ ਤਬਨੁ ਨਿਰੀ ਨਾਹੀ ਕੋ ਭੇਖੁ ॥੩॥

ب
ھ
ی
ک
وہوے پِں دنری نایہ وک َ ھ ۔۔۳۔۔
یہیج ئُؤن دنر رکہِ اہیت وک َ
ਿੇਰੀ ਵਤਿਆਈ ਿੂੰਹੈ ਜਾਣਤਹ ਸਭ ਿੁਧਨੋ ਤਨਿ ਤਧਆਏ ॥

ریتی ودنایئ ئُؤن َہے اج ِہن سیھ ُندھپؤ پِپ دایھےئ ۔۔

ਤਜਸ ਨੋ ਿੁਧੁ ਭਾਵੈ ਤਿਸ ਨੋ ਿੂੰ ਮੇਲਤਹ ਜਨ ਨਾਨਕ ਸੋ ਥਾਇ ਪਾਏ ॥੪॥੨॥੧੩॥

ج
اھبوے ئِس ون ئُؤن میلہہ نج نانک وس اھتےئ ناےئ ۔۔۴۔۔۲۔۔۱۳۔۔
ِ س ون ُندھ َ
ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੪ ॥

سُؤیہ ہلحم ۴۔۔
ਤਜਨ ਕੈ ਅੰਿਤਰ ਵਤਸਆ ਮੇਰਾ ਹਤਰ ਹਤਰ ਤਿਨ ਕੇ ਸਤਭ ਰੋਗ ਗਵਾਏ ॥

ِجں ےکَ ارتن وایس ریما ہر ہر پِں ےک سیھ روگ وگاےئ ۔۔

ਿੇ ਮੁਕਿ ਭਏ ਤਜਨ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਤਧਆਇਆ ਤਿਨ ਪਤਵਿੁ ਪਰਮ ਪਿੁ ਪਾਏ ॥੧॥

ےت مُکت ےئھب ِجں ہر نام دایھنا پِں وپِت رپم ند ناےئ ۔۔۱۔۔
ਮੇਰੇ ਰਾਮ ਹਤਰ ਜਨ ਆਰੋਗ ਭਏ ॥

ریمے رام ہر نج ا روگ ےئھب ۔۔
ਗੁਰ ਬਚਨੀ ਤਜਨਾ ਜਤਪਆ ਮੇਰਾ ਹਤਰ ਹਤਰ ਤਿਨ ਕੇ ਹਉਮੈ ਰੋਗ ਗਏ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ُگر ینچب ِجیا چییا ریما ہر ہر پِں ےک ہؤ م َے روگ ےئگ ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਬਰਹਮਾ ਤਬਸਨੁ ਮਹਾਿੇਉ ਿਰੈ ਗੁਣ ਰੋਗੀ ਤਵਤਚ ਹਉਮੈ ਕਾਰ ਕਮਾਈ ॥

پرامہ ِئس
ئ
ے ُگں رویگ وِچ ہؤ م َے اکر امکیئ ۔۔
رت
ِ
ؤ
اہمد
ں
َ

ਤਜਤਨ ਕੀਏ ਤਿਸਤਹ ਨ ਚੇਿਤਹ ਬਪੁੜੇ ਹਤਰ ਗੁਰਮੁਤਖ ਸੋਝੀ ਪਾਈ ॥੨॥

ِجں ےئیک ئِسہہ ہن چ َیبہہ نتُرے ہر ُگرمُکھ وسیھج نایئ ۔۔۲۔۔

ਹਉਮੈ ਰੋਤਗ ਸਭੁ ਜਗਿੁ ਤਬਆਤਪਆ ਤਿਨ ਕਉ ਜਨਮ ਮਰਣ ਿੁਖੁ ਭਾਰੀ ॥

ہؤ م َے روگ سیھ تگج ایبایپ پِں کؤ منج رمن ُدھک اھبری ۔۔

ਗੁਰ ਪਰਸਾਿੀ ਕੋ ਤਵਰਲਾ ਛੂਟੈ ਤਿਸੁ ਜਨ ਕਉ ਹਉ ਬਤਲਹਾਰੀ ॥੩॥

چ
ُگر رپسادی وک وِرال ُھؤ ئَے ئِس نج کؤ ہؤ اہلبری ۔۔۳۔۔
ਤਜਤਨ ਤਸਸਤਟ ਸਾਜੀ ਸੋਈ ਹਤਰ ਜਾਣੈ ਿਾ ਕਾ ਰੂਪੁ ਅਪਾਰੋ ॥

ِجں سِست سایج وسیئ ہر اج ئَے نا اک ُروت انارو ۔۔

ਨਾਨਕ ਆਪੇ ਵੇਤਖ ਹਤਰ ਤਬਗਸੈ ਗੁਰਮੁਤਖ ਬਰਹਮ ਬੀਚਾਰੋ ॥੪॥੩॥੧੪॥

نانک ا ےپ وھکی ہر نِگ َسے ُگرمُکھ پرمہ اچیبرو ۔۔۴۔۔۳۔۔۱۴۔۔
ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੪ ॥

سُؤیہ ہلحم ۴۔۔

ਕੀਿਾ ਕਰਣਾ ਸਰਬ ਰਜਾਈ ਤਕਛੁ ਕੀਚੈ ਜੇ ਕਤਰ ਸਕੀਐ ॥

ک
کِییا رکنا رست راجیئ ِچھ کبج َے ےج رک سک ٔپے َ۔۔

ਆਪਣਾ ਕੀਿਾ ਤਕਛੂ ਨ ਹੋਵੈ ਤਜਉ ਹਤਰ ਭਾਵੈ ਤਿਉ ਰਖੀਐ ॥੧॥

ک
کِی کِج
ُ
ھ
وہوے ج ٔپؤ ہر اھبوے پپؤ ر ھیپے ۔۔۱۔۔
ہن
ؤ
ا انپ یا
َ
ਮੇਰੇ ਹਤਰ ਜੀਉ ਸਭੁ ਕੋ ਿੇਰੈ ਵਤਸ ॥

ریمے ہر جپؤ سیھ وک ریتَے وس ۔۔
ਅਸਾ ਜੋਰੁ ਨਾਹੀ ਜੇ ਤਕਛੁ ਕਤਰ ਹਮ ਸਾਕਹ ਤਜਉ ਭਾਵੈ ਤਿਵੈ ਬਖਤਸ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ک
اسا وجر نایہ ےج ِچھ

نک
اھبوے ئ ِ َؤے ھس ۔۔۱۔۔راہو۔۔
رک مہ ساہک ج ٔپؤ َ

ਸਭੁ ਜੀਉ ਤਪੰਿੁ ਿੀਆ ਿੁਧੁ ਆਪੇ ਿੁਧੁ ਆਪੇ ਕਾਰੈ ਲਾਇਆ ॥

سیھ جپؤ پِید دِنا ُندھ ا ےپ ُندھ ا ےپ َاکرے النا ۔۔

ਜੇਹਾ ਿੂੰ ਹੁਕਮੁ ਕਰਤਹ ਿੇਹੇ ਕੋ ਕਰਮ ਕਮਾਵੈ ਜੇਹਾ ਿੁਧੁ ਧੁਤਰ ਤਲਤਖ ਪਾਇਆ ॥੨॥

ئُ ُچک
ب
پ
ہ
ِ
امکوے اہیج ُندھ د ُھر لک ِھ نانا ۔۔۲۔۔
رکم
وک
ے
ہ
رک
م
اہیج ؤن
َ

ਪੰਚ ਿਿੁ ਕਤਰ ਿੁਧੁ ਤਸਰਸਤਟ ਸਭ ਸਾਜੀ ਕੋਈ ਛੇਵਾ ਕਤਰਉ ਜੇ ਤਕਛੁ ਕੀਿਾ ਹੋਵੈ ॥

چ
پب
کِ
وہوے ۔۔
ج پپ رک ُندھ رسِست سیھ سایج وکیئ ھ َپؤا رکوی ےج چھ کییا َ
ਇਕਨਾ ਸਤਿਗੁਰੁ ਮੇਤਲ ਿੂੰ ਬੁਝਾਵਤਹ ਇਤਕ ਮਨਮੁਤਖ ਕਰਤਹ ਤਸ ਰੋਵੈ ॥੩॥

مب
اِانک سیگؤر م َیل ئُؤن اھجبوہِ اِک مُکھ رکہِ ےس رو َوے ۔۔۳۔۔

ਹਤਰ ਕੀ ਵਤਿਆਈ ਹਉ ਆਤਖ ਨ ਸਾਕਾ ਹਉ ਮੂਰਖੁ ਮੁਗਧੁ ਨੀਚਾਣੁ ॥

ہر یک ودنایئ ہؤ ا ھک ہن سااک ہؤ مُؤرھک مُگدھ اچینن ۔۔
ਜਨ ਨਾਨਕ ਕਉ ਹਤਰ ਬਖਤਸ ਲੈ ਮੇਰੇ ਸੁਆਮੀ ਸਰਣਾਗਤਿ ਪਇਆ ਅਜਾਣੁ ॥੪॥੪॥੧੫॥੨੪॥

نک
نج نانک کؤ ہر ھس لَے ریمے سُؤا یم رسناگپ ایپ ااجن ۔۔۴۔۔۴۔۔۱۵۔۔۲۴۔۔

ਰਾਗੁ ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੫ ਘਰੁ ੧

راگ سُؤیہ ہلحم  ۵رھگ ۱
ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪਰਸਾਤਿ ॥

اِک اواکنر سیگؤر رپساد ۔۔
ਬਾਜੀਗਤਰ ਜੈਸੇ ਬਾਜੀ ਪਾਈ ॥

ناجیگر َچیسے نایج نایئ ۔۔

ਨਾਨਾ ਰੂਪ ਭੇਖ ਤਿਖਲਾਈ ॥

ب
ک
ھ
ی
ک
نانا ُروت َ ھ ِد ھال ٔی ۔۔
ਸਾਂਗੁ ਉਿਾਤਰ ਥੰਤਮਹਓ ਪਾਸਾਰਾ ॥

بھ
م
ہ
ّ
سانگ اُنار ھپؤ ناسارا ۔۔
ਿਬ ਏਕੋ ਏਕੰਕਾਰਾ ॥੧॥

پپ ا َنکؤ ا َنکپکارا ۔۔۱۔۔

ਕਵਨ ਰੂਪ ਤਿਰਸਤਟਓ ਤਬਨਸਾਇਓ ॥

وکَن ُروت درِویٹس نِیساویئ ۔۔
ਕਿਤਹ ਗਇਓ ਉਹੁ ਕਿ ਿੇ ਆਇਓ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ہتک گیپؤ اووہ تک ےت ا ویئ ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ِ
ਜਲ ਿੇ ਊਿਤਹ ਅਤਨਕ ਿਰੰਗਾ ॥

لج ےت اُوبھ ِہ ان ِک رتاگن ۔۔

ਕਤਨਕ ਭੂਖਨ ਕੀਨੇ ਬਹੁ ਰੰਗਾ ॥

ب
کنک ُھؤنھک کیپے وہب راگن ۔۔

ਬੀਜੁ ਬੀਤਜ ਿੇਤਖਓ ਬਹੁ ਪਰਕਾਰਾ ॥

جیب جیب دویھکی وہب رپاکرا ۔۔
ਿਲ ਪਾਕੇ ਿੇ ਏਕੰਕਾਰਾ ॥੨॥

لھپ ناےک ےت ا َنکپکارا ۔۔۲۔۔
ਸਹਸ ਘਟਾ ਮਤਹ ਏਕੁ ਆਕਾਸੁ ॥

سہس اٹھگ ہہم ا َنک ا اکس ۔۔
ਘਟ ਿੂਟੇ ਿੇ ਓਹੀ ਪਰਗਾਸੁ ॥

ب
ٹھگ ُھؤےٹ ےت اویہ رپَاگس ۔۔
ਭਰਮ ਲੋਭ ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਤਵਕਾਰ ॥

رھبم ولھب ومہ امنا وِاکر ۔۔
ਭਰਮ ਛੂਟੇ ਿੇ ਏਕੰਕਾਰ ॥੩॥

چ
رھبم ُھؤےٹ ےت انکپکار ۔۔۳۔۔
ਓਹੁ ਅਤਬਨਾਸੀ ਤਬਨਸਿ ਨਾਹੀ ॥

او ُہ اپِیایس نِیست نایہ ۔۔

ਨਾ ਕੋ ਆਵੈ ਨਾ ਕੋ ਜਾਹੀ ॥

ے ہن وک اجیہ ۔۔
ہن وک ا و َ
ਗੁਤਰ ਪੂਰੈ ਹਉਮੈ ਮਲੁ ਧੋਈ ॥

ُگر ئُؤ َرے ہؤ م َے لم دوھیئ ۔۔
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਮੇਰੀ ਪਰਮ ਗਤਿ ਹੋਈ ॥੪॥੧॥

وہک نانک ریمی رپم گپ وہیئ ۔۔۴۔۔۱۔۔

ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

سُؤیہ ہلحم ۵۔۔
ਕੀਿਾ ਲੋੜਤਹ ਸੋ ਪਰਭ ਹੋਇ ॥

کِییا وس رپَھب وہۓ ۔۔
ਿੁਝ ਤਬਨੁ ਿੂਜਾ ਨਾਹੀ ਕੋਇ ॥

ُب
چھ پِں ُدواج نایہ وکۓ ۔۔
ਜੋ ਜਨੁ ਸੇਵੇ ਤਿਸੁ ਪੂਰਨ ਕਾਜ ॥

وج نج ویسے ئِس ئُؤرن اکچ ۔۔
ਿਾਸ ਅਪੁਨੇ ਕੀ ਰਾਖਹੁ ਲਾਜ ॥੧॥

ک
داس اےنپ یک را ھہؤ الچ ۔۔۱۔۔
ਿੇਰੀ ਸਰਤਣ ਪੂਰਨ ਿਇਆਲਾ ॥

ریتی رسن ئُؤرن دناال ۔۔
ਿੁਝ ਤਬਨੁ ਕਵਨੁ ਕਰੇ ਪਰਤਿਪਾਲਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ُب
چھ پِں وکَن رکے رپَپ ِیاال ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਜਤਲ ਥਤਲ ਮਹੀਅਤਲ ਰਤਹਆ ਭਰਪੂਤਰ ॥

م
لج لھت ہییل رایہ رھبئُؤر ۔۔
ਤਨਕਤਟ ਵਸੈ ਨਾਹੀ ਪਰਭੁ ਿੂਤਰ ॥

نکِت و سَے نایہ رپَھب ُدور ۔۔

ਲੋਕ ਪਿੀਆਰੈ ਕਛੂ ਨ ਪਾਈਐ ॥

کج
ایتپرے ُھؤ ہن نا پپَے ۔۔
ولک َ

ਸਾਤਚ ਲਗੈ ਿਾ ਹਉਮੈ ਜਾਈਐ ॥੨॥

َ
ساچ لگے نا ہؤ م َے اج پپَے ۔۔۲۔۔
ਤਜਸ ਨੋ ਲਾਇ ਲਏ ਸੋ ਲਾਗੈ ॥

ِجس ون ال ِئے ےئل وس ال َگے ۔۔
ਤਗਆਨ ਰਿਨੁ ਅੰਿਤਰ ਤਿਸੁ ਜਾਗੈ ॥

گ ِیان رنت ارتن ئِس اج َگے ۔۔

ਿੁਰਮਤਿ ਜਾਇ ਪਰਮ ਪਿੁ ਪਾਏ ॥

ُدرمت اجۓ رپم ند ناےئ ۔۔
ਗੁਰ ਪਰਸਾਿੀ ਨਾਮੁ ਤਧਆਏ ॥੩॥

ُگر رپسادی نام دایھےئ ۔۔۳۔۔

ਿੁਇ ਕਰ ਜੋਤੜ ਕਰਉ ਅਰਿਾਤਸ ॥

ُدےئ رک وجر رکو ارداس ۔۔
ਿੁਧੁ ਭਾਵੈ ਿਾ ਆਣਤਹ ਰਾਤਸ ॥

ُندھ اھبوے نا ا ہنِ راس ۔۔
ਕਤਰ ਤਕਰਪਾ ਅਪਨੀ ਭਗਿੀ ਲਾਇ ॥

ب
گب
ھ
ئ
ِ
رک کِرنا اینپ ی ال ے ۔۔

ਜਨ ਨਾਨਕ ਪਰਭੁ ਸਿਾ ਤਧਆਇ ॥੪॥੨॥

نج نانک رپَھب دسا دایھۓ ۔۔۴۔۔۲۔۔
ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

سُؤیہ ہلحم ۵۔۔

ਧਨੁ ਸੋਹਾਗਤਨ ਜੋ ਪਰਭੂ ਪਛਾਨੈ ॥

ب
دنھ وساہنگ وج رپ ُھؤ اھچپ ئَے ۔۔
ਮਾਨੈ ਹੁਕਮੁ ਿਜੈ ਅਤਭਮਾਨੈ ॥

ک
امےن ُچ م بج َے اامھب ئَے ۔۔

ਤਪਰਅ ਤਸਉ ਰਾਿੀ ਰਲੀਆ ਮਾਨੈ ॥੧॥

رپِ نا سِیؤ رایت رایل ام ئَے ۔۔۱۔۔

ਸੁਤਨ ਸਖੀਏ ਪਰਭ ਤਮਲਣ ਨੀਸਾਨੀ ॥

سک
ُسں ھیپے رپَھب مل ِں اسینین ۔۔

ਮਨੁ ਿਨੁ ਅਰਤਪ ਿਤਜ ਲਾਜ ਲੋਕਾਨੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

نم نت ارت جت الچ ولاکین ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਸਖੀ ਸਹੇਲੀ ਕਉ ਸਮਝਾਵੈ ॥

اھجمسوے ۔۔
یھکس یلیہس کؤ
َ
ਸੋਈ ਕਮਾਵੈ ਜੋ ਪਰਭ ਭਾਵੈ ॥

اھبوے ۔۔
امکوے وج رپَھب َ
وسیئ َ
ਸਾ ਸੋਹਾਗਤਣ ਅੰਤਕ ਸਮਾਵੈ ॥੨॥

امسوے ۔۔۲۔۔
سا وساہنگ اَنک َ
ਗਰਤਬ ਗਹੇਲੀ ਮਹਲੁ ਨ ਪਾਵੈ ॥

گہ
رگت َیلی لحم ہن نا َوے ۔۔

ਤਿਤਰ ਪਛੁਿਾਵੈ ਜਬ ਰੈਤਣ ਤਬਹਾਵੈ ॥

ب
اتھچپوے جت َرنی ِبہا َوے ۔۔
ھِر
َ

ਕਰਮਹੀਤਣ ਮਨਮੁਤਖ ਿੁਖੁ ਪਾਵੈ ॥੩॥

مب
م
ک
ُ
رکنیہم ھ ُدھک نا َوے ۔۔۳۔۔
ਤਬਨਉ ਕਰੀ ਜੇ ਜਾਣਾ ਿੂਤਰ ॥

پِپؤ رکی ےج اجنا ُدور ۔۔

ਪਰਭੁ ਅਤਬਨਾਸੀ ਰਤਹਆ ਭਰਪੂਤਰ ॥

رپَھب اپِیایس رایہ رھبئُؤر ۔۔
ਜਨੁ ਨਾਨਕੁ ਗਾਵੈ ਿੇਤਖ ਹਿੂਤਰ ॥੪॥੩॥

اگوے دھکی دحُور ۔۔۴۔۔۳۔۔
نج نانک َ
ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

سُؤیہ ہلحم ۵۔۔
ਤਗਰਹੁ ਵਤਸ ਗੁਤਰ ਕੀਨਾ ਹਉ ਘਰ ਕੀ ਨਾਤਰ ॥

گِروہ وس ُگر انیک ہؤ رھگ یک نار ۔۔
ਿਸ ਿਾਸੀ ਕਤਰ ਿੀਨੀ ਭਿਾਤਰ ॥

دس دایس رک دِینی اتھبر ۔۔
ਸਗਲ ਸਮਗਰੀ ਮੈ ਘਰ ਕੀ ਜੋੜੀ ॥

س
لگس مگری م َے رھگ یک وجری ۔۔
ਆਸ ਤਪਆਸੀ ਤਪਰ ਕਉ ਲੋੜੀ ॥੧॥

ا س ایپیس پِر کؤ ولری ۔۔۱۔۔

ਕਵਨ ਕਹਾ ਗੁਨ ਕੰਿ ਤਪਆਰੇ ॥

وکَن اہک ُگں کپت ایپرے ۔۔

ਸੁਘੜ ਸਰੂਪ ਿਇਆਲ ਮੁਰਾਰੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

گ
ُس ھر رسُوت دنال مُرارے ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਸਿੁ ਸੀਗਾਰੁ ਭਉ ਅੰਜਨੁ ਪਾਇਆ ॥

ب
ست اگیسر ھؤ انجن نانا ۔۔

ਅੰਤਮਰਿ ਨਾਮੁ ਿੰਬੋਲੁ ਮੁਤਖ ਖਾਇਆ ॥

ارمِت نام وبمتل مُکھ اھکنا ۔۔

ਕੰਗਨ ਬਸਿਰ ਗਹਨੇ ਬਨੇ ਸੁਹਾਵੇ ॥

نگنک رتسب ےنہگ ےنب ُسہاوے ۔۔
ਧਨ ਸਭ ਸੁਖ ਪਾਵੈ ਜਾਂ ਤਪਰੁ ਘਤਰ ਆਵੈ ॥੨॥

دنھ سیھ ُسکھ نا َوے اجن پِر رھگ ا َوے ۔۔۲۔۔
ਗੁਣ ਕਾਮਣ ਕਤਰ ਕੰਿੁ ਰੀਝਾਇਆ ॥

ب
ُگں اکنم رک کپت ر جھانا ۔۔

ਵਤਸ ਕਤਰ ਲੀਨਾ ਗੁਤਰ ਭਰਮੁ ਚੁਕਾਇਆ ॥

وس رک لِییا ُگر رھبم ُجکانا ۔۔
ਸਭ ਿੇ ਊਚਾ ਮੰਿਰੁ ਮੇਰਾ ॥

سیھ ےت اُواچ دنمر ریما ۔۔
ਸਭ ਕਾਮਤਣ ਤਿਆਗੀ ਤਪਰਉ ਪਰੀਿਮੁ ਮੇਰਾ ॥੩॥

سیھ اکنم ایتیگ رپِو رپمتی ریما ۔۔۳۔۔
ਪਰਗਤਟਆ ਸੂਰੁ ਜੋਤਿ ਉਜੀਆਰਾ ॥

رپَگییا سُؤر وجت اُایجرا ۔۔

ਸੇਜ ਤਵਛਾਈ ਸਰਧ ਅਪਾਰਾ ॥

جیس وِاھچیئ رسدھ انارا ۔۔
ਨਵ ਰੰਗ ਲਾਲੁ ਸੇਜ ਰਾਵਣ ਆਇਆ ॥

سب
ونَ رنگ الل َ ج راون ا نا ۔۔

ਜਨ ਨਾਨਕ ਤਪਰ ਧਨ ਤਮਤਲ ਸੁਖੁ ਪਾਇਆ ॥੪॥੪॥

نج نانک پِر دنھ مِل ُسکھ نانا ۔۔۴۔۔۴۔۔
ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

سُؤیہ ہلحم ۵۔۔
ਉਮਤਕਓ ਹੀਉ ਤਮਲਨ ਪਰਭ ਿਾਈ ॥

اُمکِپؤ ہپؤ مل ِں رپَھب نایئ ۔۔

ਖੋਜਿ ਚਤਰਓ ਿੇਖਉ ਤਪਰਅ ਜਾਈ ॥

نک
وھکجت رچئٔؤ د ھؤ رپِنا اجیئ ۔۔

ਸੁਨਿ ਸਿੇਸਰੋ ਤਪਰਅ ਤਗਰਤਹ ਸੇਜ ਤਵਛਾਈ ॥

سب
ُسیت دسئَسرو رپِنا گِرہِ َ ج وِاھچیئ ۔۔

ਭਰਤਮ ਭਰਤਮ ਆਇਓ ਿਉ ਨਿਤਰ ਨ ਪਾਈ ॥੧॥

رھبم رھبم ا ویئ ئؤ دنر ہن نایئ ۔۔۱۔۔
ਤਕਨ ਤਬਤਧ ਹੀਅਰੋ ਧੀਰੈ ਤਨਮਾਨੋ ॥

کِں نِدھ ہیترو دھت َرے بِماون ۔۔

ਤਮਲੁ ਸਾਜਨ ਹਉ ਿੁਝੁ ਕੁਰਬਾਨੋ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ُب
مِل سانج ہؤ چھ ُکرناون ۔۔۱۔۔راہو۔۔

ਏਕਾ ਸੇਜ ਤਵਛੀ ਧਨ ਕੰਿਾ ॥

سب
ااکی َ ج وِیھچ دنھ کییا ۔۔
ਧਨ ਸੂਿੀ ਤਪਰੁ ਸਿ ਜਾਗੰਿਾ ॥

دنھ سُؤیت پِر دس اجاتنگ ۔۔
ਪੀਓ ਮਿਰੋ ਧਨ ਮਿਵੰਿਾ ॥

پ ٔپؤ دمرو دنھ وتمَاتن ۔۔

ਧਨ ਜਾਗੈ ਜੇ ਤਪਰੁ ਬੋਲੰਿਾ ॥੨॥

دنھ اج َگے ےج پِر وبلییا ۔۔۲۔۔
ਭਈ ਤਨਰਾਸੀ ਬਹੁਿੁ ਤਿਨ ਲਾਗੇ ॥

یئھب پِرایس تہب دِن الےگ ۔۔
ਿੇਸ ਤਿਸੰਿਰ ਮੈ ਸਗਲੇ ਝਾਗੇ ॥

دئَس دِرتنس م َے ےلگس اھجےگ ۔۔
ਤਖਨੁ ਰਹਨੁ ਨ ਪਾਵਉ ਤਬਨੁ ਪਗ ਪਾਗੇ ॥

ک
پ
ھ
ِ
ِ
ں رنہ ہن ناوو ں نگ ناےگ ۔۔

ਹੋਇ ਤਿਪਾਲੁ ਪਰਭ ਤਮਲਹ ਸਭਾਗੇ ॥੩॥

وہۓ کِرنال رپَھب ملِہہ اھبسےگ ۔۔۳۔۔
ਭਇਓ ਤਿਪਾਲੁ ਸਿਸੰਤਗ ਤਮਲਾਇਆ ॥

ب
ھ ٔپؤ رکِنال سیسیگ مِالنا ۔۔

ਬੂਝੀ ਿਪਤਿ ਘਰਤਹ ਤਪਰੁ ਪਾਇਆ ॥

ئُؤیھج تپت رھگہِ پِر نانا ۔۔

ਸਗਲ ਸੀਗਾਰ ਹੁਤਣ ਮੁਝਤਹ ਸੁਹਾਇਆ ॥

ہ م
ُج
س
ھ
لگس اگیسر ُں ِہ ُ ہانا ۔۔

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਗੁਤਰ ਭਰਮੁ ਚੁਕਾਇਆ ॥੪॥

وہک نانک ُگر رھبم ُجکانا ۔۔۴۔۔
ਜਹ ਿੇਖਾ ਿਹ ਤਪਰੁ ਹੈ ਭਾਈ ॥

ےہ اھبیئ ۔۔
ہج داھکی ہت پِر َ

ਖੋਤਲਹਓ ਕਪਾਟੁ ਿਾ ਮਨੁ ਿਹਰਾਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ਿੂਜਾ ॥੫॥

ل
وھک ِھپؤ اپکت نا نم رہھٹایئ ۔۔۱۔۔راہو دواج۔۔۵۔۔
ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

سُؤیہ ہلحم ۵۔۔
ਤਕਆ ਗੁਣ ਿੇਰੇ ਸਾਤਰ ਸਮਹਾਲੀ ਮੋਤਹ ਤਨਰਗੁਨ ਕੇ ਿਾਿਾਰੇ ॥

س
ُ
م
گ
ہ
پ
ِ
ایک ُگں ریتے سار ھایل ومہِ ر ں ےک دانارے ۔۔

ਬੈ ਖਰੀਿੁ ਤਕਆ ਕਰੇ ਚਿੁਰਾਈ ਇਹੁ ਜੀਉ ਤਪੰਿੁ ਸਭੁ ਥਾਰੇ ॥੧॥

ئَے رھکند ایک رکے چتُرایئ اوہی جپؤ پِید سیھ اھترے ۔۔۱۔۔

ਲਾਲ ਰੰਗੀਲੇ ਪਰੀਿਮ ਮਨਮੋਹਨ ਿੇਰੇ ਿਰਸਨ ਕਉ ਹਮ ਬਾਰੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

الل رےلیگن رپمتی ومنمنہ ریتے درنس کؤ مہ نارے ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਪਰਭੁ ਿਾਿਾ ਮੋਤਹ ਿੀਨੁ ਭੇਖਾਰੀ ਿੁਮਹ ਸਿਾ ਸਿਾ ਉਪਕਾਰੇ ॥

ُب
بھ
ک
ی
م
ہ
ُ
رپَھب دانا ومہِ دِنی ھاری ھ دسا دسا ااکپرے ۔۔
ਸੋ ਤਕਛੁ ਨਾਹੀ ਤਜ ਮੈ ਿੇ ਹੋਵੈ ਮੇਰੇ ਿਾਕੁਰ ਅਗਮ ਅਪਾਰੇ ॥੨॥

کِ
وہوے ریمے اھٹ ُکر امگ انارے ۔۔۲۔۔
وس چھ نایہ ےج م َے ےت َ

ਤਕਆ ਸੇਵ ਕਮਾਵਉ ਤਕਆ ਕਤਹ ਰੀਝਾਵਉ ਤਬਤਧ ਤਕਿੁ ਪਾਵਉ ਿਰਸਾਰੇ ॥

ب
ج
ک
ِ
ن
ویس امکوو ایک ہہک ر ھا َوو ِدھ پ ناوو درسارے ۔۔
ایک َ

ਤਮਤਿ ਨਹੀ ਪਾਈਐ ਅੰਿੁ ਨ ਲਹੀਐ ਮਨੁ ਿਰਸੈ ਚਰਨਾਰੇ ॥੩॥

مِت یہن نا پپَے اپپ ہن لہی َپے نم رتےس رچنارے ۔۔۳۔۔
ਪਾਵਉ ਿਾਨੁ ਢੀਿੁ ਹੋਇ ਮਾਗਉ ਮੁਤਖ ਲਾਗੈ ਸੰਿ ਰੇਨਾਰੇ ॥

ناوو دان دھیبھ وہۓ امگؤ مُکھ ال َگے سیت رانیرے ۔۔
ਜਨ ਨਾਨਕ ਕਉ ਗੁਤਰ ਤਕਰਪਾ ਧਾਰੀ ਪਰਤਭ ਹਾਥ ਿੇਇ ਤਨਸਿਾਰੇ ॥੪॥੬॥

نج نانک کؤ ُگر کِرنا داھری رپَھب اہھت دےئ ئِسیارے ۔۔۴۔۔۶۔۔
ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੫ ਘਰੁ ੩

سُؤیہ ہلحم  ۵رھگ ۳
ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪਰਸਾਤਿ ॥

اِک اواکنر سیگؤر رپساد ۔۔
ਸੇਵਾ ਥੋਰੀ ਮਾਗਨੁ ਬਹੁਿਾ ॥

ویسا وھتری امنگ اتہب ۔۔
ਮਹਲੁ ਨ ਪਾਵੈ ਕਹਿੋ ਪਹੁਿਾ ॥੧॥

لحم ہن نا َوے کہپؤ بہؤنا ۔۔۱۔۔
ਜੋ ਤਪਰਅ ਮਾਨੇ ਤਿਨ ਕੀ ਰੀਸਾ ॥

وج رپِنا امےن پِں یک راسی ۔۔

ਕੂੜੇ ਮੂਰਖ ਕੀ ਹਾਿੀਸਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ب
ُکؤرے مُؤرھک یک اہ ھیسا ۔۔۱۔۔راہو۔۔

ਭੇਖ ਤਿਖਾਵੈ ਸਚੁ ਨ ਕਮਾਵੈ ॥

ب
ھ
ی
ک
َ
امکوے ۔۔
ِاھکوے چس ہن َ
ھد َ
ਕਹਿੋ ਮਹਲੀ ਤਨਕਤਟ ਨ ਆਵੈ ॥੨॥

ے ۔۔۲۔۔
کہپؤ یلحم نِکت ہن ا و َ

ਅਿੀਿੁ ਸਿਾਏ ਮਾਇਆ ਕਾ ਮਾਿਾ ॥

اتیت دساےئ امنا اک امنا ۔۔
ਮਤਨ ਨਹੀ ਪਰੀਤਿ ਕਹੈ ਮੁਤਖ ਰਾਿਾ ॥੩॥

ےہک مُکھ رانا ۔۔۳۔۔
نم یہن رپپپ َ
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਪਰਭ ਤਬਨਉ ਸੁਨੀਜੈ ॥

وہک نانک رپَھب پِپؤ ُسیبج َے ۔۔

ਕੁਚਲੁ ਕਿੋਰੁ ਕਾਮੀ ਮੁਕਿੁ ਕੀਜੈ ॥੪॥

ُک
چل وھٹکر اکیم مُکت کبج َے ۔۔۴۔۔
ਿਰਸਨ ਿੇਖੇ ਕੀ ਵਤਿਆਈ ॥

درنس دےھکی یک ودنایئ ۔۔
ਿੁਮਹ ਸੁਖਿਾਿੇ ਪੁਰਖ ਸੁਭਾਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ਿੂਜਾ ॥੧॥੭॥

ُب
مہھ ُسکھداےت ُپرھک ُسبھایئ ۔۔۱۔۔راہو دواج۔۔۱۔۔۷۔۔
ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

سُؤیہ ہلحم ۵۔۔
ਬੁਰੇ ਕਾਮ ਕਉ ਊਤਿ ਖਲੋਇਆ ॥

ُپرے اکم کؤ اُوھٹ ولھکنا ۔۔

ਨਾਮ ਕੀ ਬੇਲਾ ਪੈ ਪੈ ਸੋਇਆ ॥੧॥

نام یک پ َیال ئَے ئَے وسنا ۔۔۱۔۔

ਅਉਸਰੁ ਅਪਨਾ ਬੂਝੈ ਨ ਇਆਨਾ ॥

چ
اورس اانپ ئُؤ َھے ہن انانا ۔۔

ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਰੰਤਗ ਲਪਟਾਨਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

امنا ومہ رنگ لییانا ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਲੋਭ ਲਹਤਰ ਕਉ ਤਬਗਤਸ ਿੂਤਲ ਬੈਿਾ ॥

ب
ولھب رہل کؤ نِگس ُھؤل َنیبھا ۔۔

ਸਾਧ ਜਨਾ ਕਾ ਿਰਸੁ ਨ ਿੀਿਾ ॥੨॥

سادھ انج اک درس ہن داھٹی ۔۔۲۔۔
ਕਬਹੂ ਨ ਸਮਝੈ ਅਤਗਆਨੁ ਗਵਾਰਾ ॥

سم
ج
کب ُہؤ ہن َھے اایگن وگارا ۔۔

ਬਹੁਤਰ ਬਹੁਤਰ ਲਪਤਟਓ ਜੰਜਾਰਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ب ُہر ب ُہر لییپؤٔ اجنجرا ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਤਬਖੈ ਨਾਿ ਕਰਨ ਸੁਤਣ ਭੀਨਾ ॥

نک
ِ َھے

ب
ناد رکن ُسں ھییا ۔۔

ਹਤਰ ਜਸੁ ਸੁਨਿ ਆਲਸੁ ਮਤਨ ਕੀਨਾ ॥੩॥

ہر سج ُسیت ا سل نم انیک ۔۔۳۔۔
ਤਿਰਸਤਟ ਨਾਹੀ ਰੇ ਪੇਖਿ ਅੰਧੇ ॥

پ
د ِرست نایہ رے َیکھت ادنےھ ۔۔

ਛੋਤਿ ਜਾਤਹ ਝੂਿੇ ਸਤਭ ਧੰਧੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

چ
وھچد اجہِ ُھؤےھٹ سیھ ددنھےھ ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਪਰਭ ਬਖਸ ਕਰੀਜੈ ॥

نک
وہک نانک رپَھب ھس رک بج َے ۔۔
ਕਤਰ ਤਕਰਪਾ ਮੋਤਹ ਸਾਧਸੰਗੁ ਿੀਜੈ ॥੪॥

رک کِرنا ومہِ سادھسیگ د بج َے ۔۔۴۔۔

ਿਉ ਤਕਛੁ ਪਾਈਐ ਜਉ ਹੋਈਐ ਰੇਨਾ ॥

ک
ئؤ ِچھ

نا پپَے جؤ وہےیئَ ر َپیا ۔۔

ਤਜਸਤਹ ਬੁਝਾਏ ਤਿਸੁ ਨਾਮੁ ਲੈਨਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥੨॥੮॥

ب
ِجسہہ ُجھاےئ ئِس نام ل ََییا ۔۔۱۔۔راہو۔۔۲۔۔۸۔۔
ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

سُؤیہ ہلحم ۵۔۔
ਘਰ ਮਤਹ ਿਾਕੁਰੁ ਨਿਤਰ ਨ ਆਵੈ ॥

ے ۔۔
رھگ ہہم اھٹ ُکر دنر ہن ا و َ

ਗਲ ਮਤਹ ਪਾਹਣੁ ਲੈ ਲਟਕਾਵੈ ॥੧॥

لگ ہہم نانہ لَے لپکا َوے ۔۔۱۔۔
ਭਰਮੇ ਭੂਲਾ ਸਾਕਿੁ ਤਿਰਿਾ ॥

ب
ب
رھبےم ُھؤال ساطق ھِرنا ۔۔

ਨੀਰੁ ਤਬਰੋਲੈ ਖਤਪ ਖਤਪ ਮਰਿਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

رین پِرو لَے پھک پھک رمنا ۔۔۱۔۔راہو۔۔

ਤਜਸੁ ਪਾਹਣ ਕਉ ਿਾਕੁਰੁ ਕਹਿਾ ॥

ِجس نانہ کؤ اھٹ ُکر اتہک ۔۔

ਓਹੁ ਪਾਹਣੁ ਲੈ ਉਸ ਕਉ ਿੁਬਿਾ ॥੨॥

اوہ نانہ لَے اُس کؤ ُداتب ۔۔۲۔۔
ਗੁਨਹਗਾਰ ਲੂਣ ਹਰਾਮੀ ॥

ُگبہگار لُؤن رحایم ۔۔
ਪਾਹਣ ਨਾਵ ਨ ਪਾਰਤਗਰਾਮੀ ॥੩॥

نانہ نا َو ہن نارگِرایم ۔۔۳۔۔

ਗੁਰ ਤਮਤਲ ਨਾਨਕ ਿਾਕੁਰੁ ਜਾਿਾ ॥

ُگر مِل نانک اھٹ ُکر اجنا ۔۔

ਜਤਲ ਥਤਲ ਮਹੀਅਤਲ ਪੂਰਨ ਤਬਧਾਿਾ ॥੪॥੩॥੯॥

م
لج لھت ہییل ئُؤرن نِداھنا ۔۔۴۔۔۳۔۔۹۔۔
ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

سُؤیہ ہلحم ۵۔۔
ਲਾਲਨੁ ਰਾਤਵਆ ਕਵਨ ਗਿੀ ਰੀ ॥

النل راونا وکَن یتگ ری ۔۔
ਸਖੀ ਬਿਾਵਹੁ ਮੁਝਤਹ ਮਿੀ ਰੀ ॥੧॥

م
ُج
یھکس اتبوہ ھ ِہ یتم ری ۔۔۱۔۔
ਸੂਹਬ ਸੂਹਬ ਸੂਹਵੀ ॥

سُؤہت سُؤہت سُؤ َہؤی ۔۔

ਅਪਨੇ ਪਰੀਿਮ ਕੈ ਰੰਤਗ ਰਿੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

اےنپ رپمتی ےکَ رنگ ریت ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਪਾਵ ਮਲੋਵਉ ਸੰਤਗ ਨੈਨ ਭਿੀਰੀ ॥

ب
نا َو ولموو گنس نَیں ھیتری ۔۔

ਜਹਾ ਪਿਾਵਹੁ ਜਾਂਉ ਿਿੀ ਰੀ ॥੨॥

اہج پبھاووہ اجئؤ یتت ری ۔۔۲۔۔
ਜਪ ਿਪ ਸੰਜਮ ਿੇਉ ਜਿੀ ਰੀ ॥

ج پ سبج
ئ
ت پ م د ؤ یتج ری ۔۔
ਇਕ ਤਨਮਖ ਤਮਲਾਵਹੁ ਮੋਤਹ ਪਰਾਨਪਿੀ ਰੀ ॥੩॥

ب
اِک ِمکھ مِالووہ ومہِ رپَایتپن ری ۔۔۳۔۔
ਮਾਣੁ ਿਾਣੁ ਅਹੰਬੁਤਧ ਹਿੀ ਰੀ ॥

امن نان اہم ُیدھ یتہ ری ۔۔

ਸਾ ਨਾਨਕ ਸੋਹਾਗਵਿੀ ਰੀ ॥੪॥੪॥੧੦॥

سا نانک وساہ َگ َؤیت ری ۔۔۴۔۔۴۔۔۱۱۔۔
ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

سُؤیہ ہلحم ۵۔۔
ਿੂੰ ਜੀਵਨੁ ਿੂੰ ਪਰਾਨ ਅਧਾਰਾ ॥

ئُؤن ِجپؤن ئُؤن رپان اداھرا ۔۔
ਿੁਝ ਹੀ ਪੇਤਖ ਪੇਤਖ ਮਨੁ ਸਾਧਾਰਾ ॥੧॥

ُب
چھ یہ پ َیکھ پ َیکھ نم ساداھرا ۔۔۱۔۔

ਿੂੰ ਸਾਜਨੁ ਿੂੰ ਪਰੀਿਮੁ ਮੇਰਾ ॥

ئُؤن سانج ئُؤن رپمتی ریما ۔۔
ਤਚਿਤਹ ਨ ਤਬਸਰਤਹ ਕਾਹੂ ਬੇਰਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ِجی ِہ ہن ِئسرہِ اک ُہؤ نتَرا ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਬੈ ਖਰੀਿੁ ਹਉ ਿਾਸਰੋ ਿੇਰਾ ॥

ئَے رھکند ہؤ دارسو ریتا ۔۔

ਿੂੰ ਭਾਰੋ ਿਾਕੁਰੁ ਗੁਣੀ ਗਹੇਰਾ ॥੨॥

ئُؤن اھبرو اھٹ ُکر ُگبی ریہگا ۔۔۲۔۔
ਕੋਤਟ ਿਾਸ ਜਾ ਕੈ ਿਰਬਾਰੇ ॥

وکت داس اج ےکَ درنارے ۔۔
ਤਨਮਖ ਤਨਮਖ ਵਸੈ ਤਿਨਹ ਨਾਲੇ ॥੩॥

ب ب
ِمکھ ِمکھ و سَے پ ِبہھ ناےل ۔۔۳۔۔
ਹਉ ਤਕਛੁ ਨਾਹੀ ਸਭੁ ਤਕਛੁ ਿੇਰਾ ॥

ک
ک
ہؤ ِچھ نایہ سیھ ِچھ ریتا ۔۔

ਓਤਿ ਪੋਤਿ ਨਾਨਕ ਸੰਤਗ ਬਸੇਰਾ ॥੪॥੫॥੧੧॥

اوت وپت نانک گنس ئستَرا ۔۔۴۔۔۵۔۔۱۱۔۔
ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

سُؤیہ ہلحم ۵۔۔
ਸੂਖ ਮਹਲ ਜਾ ਕੇ ਊਚ ਿੁਆਰੇ ॥

سُؤھک لحم اج ےک اُوچ ُدوارے ۔۔

ਿਾ ਮਤਹ ਵਾਸਤਹ ਭਗਿ ਤਪਆਰੇ ॥੧॥

نا ہہم واہسِ تگھب ایپرے ۔۔۱۔۔
ਸਹਜ ਕਥਾ ਪਰਭ ਕੀ ਅਤਿ ਮੀਿੀ ॥

سہ
ج اھتک رپَھب یک ات یھٹیم ۔۔

ਤਵਰਲੈ ਕਾਹੂ ਨੇਿਰਹੁ ਿੀਿੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

پب
وِر لَے اک ُہؤ پیتروہ د ھی ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਿਹ ਗੀਿ ਨਾਿ ਅਖਾਰੇ ਸੰਗਾ ॥

ہت تیگ ناد ااھکرے اگنس ۔۔
ਊਹਾ ਸੰਿ ਕਰਤਹ ਹਤਰ ਰੰਗਾ ॥੨॥

اُواہ سیت رکہِ ہر راگن ۔۔۲۔۔
ਿਹ ਮਰਣੁ ਨ ਜੀਵਣੁ ਸੋਗੁ ਨ ਹਰਖਾ ॥

ہت رمن ہن ویجن وسگ ہن ہراھک ۔۔
ਸਾਚ ਨਾਮ ਕੀ ਅੰਤਮਰਿ ਵਰਖਾ ॥੩॥

ساچ نام یک ارمِت وراھک ۔۔۳۔۔
ਗੁਹਜ ਕਥਾ ਇਹ ਗੁਰ ਿੇ ਜਾਣੀ ॥

ُگہ
ُ
گ
ج اھتک اہہی ر ےت اجین ۔۔

ਨਾਨਕੁ ਬੋਲੈ ਹਤਰ ਹਤਰ ਬਾਣੀ ॥੪॥੬॥੧੨॥

نانک وب لَے ہر ہر ناین ۔۔۴۔۔۶۔۔۱۲۔۔
ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

سُؤیہ ہلحم ۵۔۔

ਜਾ ਕੈ ਿਰਤਸ ਪਾਪ ਕੋਤਟ ਉਿਾਰੇ ॥

ےک درس نات وکت اُنارے ۔۔
اج َ
ਭੇਟਿ ਸੰਤਗ ਇਹੁ ਭਵਜਲੁ ਿਾਰੇ ॥੧॥

ب
ب
ھیپت گنس اوہی َھؤلج نارے ۔۔۱۔۔
َ
ਓਇ ਸਾਜਨ ਓਇ ਮੀਿ ਤਪਆਰੇ ॥

ے تیم ایپرے ۔۔
اوےؑ سانج او ؑ
ਜੋ ਹਮ ਕਉ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਤਚਿਾਰੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

وج مہ کؤ ہر نام ِجیارے ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਜਾ ਕਾ ਸਬਿੁ ਸੁਨਿ ਸੁਖ ਸਾਰੇ ॥

اج اک دبس ُسیت ُسکھ سارے ۔۔
ਜਾ ਕੀ ਟਹਲ ਜਮਿੂਿ ਤਬਿਾਰੇ ॥੨॥

اج یک لہٹ چم ُدوت نِدارے ۔۔۲۔۔
ਜਾ ਕੀ ਧੀਰਕ ਇਸੁ ਮਨਤਹ ਸਧਾਰੇ ॥

اج یک دھترک اس مبہہ دساھرے ۔۔
ਜਾ ਕੈ ਤਸਮਰਤਣ ਮੁਖ ਉਜਲਾਰੇ ॥੩॥

ےک ِسمرن مُکھ اُچالرے ۔۔۳۔۔
اج َ
ਪਰਭ ਕੇ ਸੇਵਕ ਪਰਤਭ ਆਤਪ ਸਵਾਰੇ ॥

رپَھب ےک ویسک رپَھب ا ت وسارے ۔۔
ਸਰਤਣ ਨਾਨਕ ਤਿਨਹ ਸਿ ਬਤਲਹਾਰੇ ॥੪॥੭॥੧੩॥

رسن نانک پ ِبہھ دص اہلبرے ۔۔۴۔۔۷۔۔۱۳۔۔

ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

سُؤیہ ہلحم ۵۔۔
ਰਹਣੁ ਨ ਪਾਵਤਹ ਸੁਤਰ ਨਰ ਿੇਵਾ ॥

رنہ ہن ناوہِ ُسر رن دئَؤا ۔۔
ਊਤਿ ਤਸਧਾਰੇ ਕਤਰ ਮੁਤਨ ਜਨ ਸੇਵਾ ॥੧॥

اُوھٹ سِداھرے رک مُں نج ویسا ۔۔۱۔۔
ਜੀਵਿ ਪੇਖੇ ਤਜਨਹੀ ਹਤਰ ਹਤਰ ਤਧਆਇਆ ॥

پی ک
ویجَت ھے

جبہ
ِ ھی ہر ہر دایھنا ۔۔

ਸਾਧਸੰਤਗ ਤਿਨਹੀ ਿਰਸਨੁ ਪਾਇਆ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

پ ِبہ
سادھسیگ ھی درنس نانا ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਬਾਤਿਸਾਹ ਸਾਹ ਵਾਪਾਰੀ ਮਰਨਾ ॥

نادساہ ساہ واناری رمنا ۔۔
ਜੋ ਿੀਸੈ ਸੋ ਕਾਲਤਹ ਖਰਨਾ ॥੨॥

وج د ئ َسے وس اکہہلِ رھکنا ۔۔۲۔۔
ਕੂੜੈ ਮੋਤਹ ਲਪਤਟ ਲਪਟਾਨਾ ॥

ُکؤ َرے ومہِ ٹپل لییانا ۔۔
ਛੋਤਿ ਚਤਲਆ ਿਾ ਤਿਤਰ ਪਛੁਿਾਨਾ ॥੩॥

ب
وھچد ایلچ نا ھِر اتھچپنا ۔۔۳۔۔

ਤਿਪਾ ਤਨਧਾਨ ਨਾਨਕ ਕਉ ਕਰਹੁ ਿਾਤਿ ॥

کِرنا ن ِداھن نانک کؤ رکوہ دات ۔۔

ਨਾਮੁ ਿੇਰਾ ਜਪੀ ਤਿਨੁ ਰਾਤਿ ॥੪॥੮॥੧੪॥

نام ریتا یپج دِن رات ۔۔۴۔۔۸۔۔۱۴۔۔
ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

سُؤیہ ہلحم ۵۔۔
ਘਟ ਘਟ ਅੰਿਤਰ ਿੁਮਤਹ ਬਸਾਰੇ ॥

ٹھگ ٹھگ ارتن ُبم ِہ اسبرے ۔۔

ਸਗਲ ਸਮਗਰੀ ਸੂਤਿ ਿੁਮਾਰੇ ॥੧॥

س
لگس مگری سُؤت ُبمارے ۔۔۱۔۔
ਿੂੰ ਪਰੀਿਮ ਿੂੰ ਪਰਾਨ ਅਧਾਰੇ ॥

ئُؤن رپمتی ئُؤن رپان اداھرے ۔۔
ਿੁਮ ਹੀ ਪੇਤਖ ਪੇਤਖ ਮਨੁ ਤਬਗਸਾਰੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ُب
م یہ پ َیکھ پ َیکھ نم نِگسارے ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਅਤਨਕ ਜੋਤਨ ਭਰਤਮ ਭਰਤਮ ਭਰਤਮ ਹਾਰੇ ॥

ان ِک وجن رھبم رھبم رھبم اہرے ۔۔
ਓਟ ਗਹੀ ਅਬ ਸਾਧ ਸੰਗਾਰੇ ॥੨॥

اوت یہگ ات سادھ اگنسرے ۔۔۲۔۔
ਅਗਮ ਅਗੋਚਰੁ ਅਲਖ ਅਪਾਰੇ ॥

امگ اوگرچ اھکل انارے ۔۔
ਨਾਨਕੁ ਤਸਮਰੈ ਤਿਨੁ ਰੈਨਾਰੇ ॥੩॥੯॥੧੫॥

نانک ِسم َرے دِن َرانیرے ۔۔۳۔۔۹۔۔۱۵۔۔

ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

سُؤیہ ہلحم ۵۔۔
ਕਵਨ ਕਾਜ ਮਾਇਆ ਵਤਿਆਈ ॥

وکَن اکچ امنا ودنایئ ۔۔
ਜਾ ਕਉ ਤਬਨਸਿ ਬਾਰ ਨ ਕਾਈ ॥੧॥

اج کؤ نِیست نار ہن اکیئ ۔۔۱۔۔
ਇਹੁ ਸੁਪਨਾ ਸੋਵਿ ਨਹੀ ਜਾਨੈ ॥

اوہی ُسییا وسوت یہن اج ئَے ۔۔
ਅਚੇਿ ਤਬਵਸਥਾ ਮਤਹ ਲਪਟਾਨੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

اج َپت ِئؤاھتس ہہم لییا ئَے ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਮਹਾ ਮੋਤਹ ਮੋਤਹਓ ਗਾਵਾਰਾ ॥

اہم ومہِ ومویہ اگوارا ۔۔
ਪੇਖਿ ਪੇਖਿ ਊਤਿ ਤਸਧਾਰਾ ॥੨॥

پ
پ
َیکھت َیکھت اُوھٹ سِداھرا ۔۔۲۔۔
ਊਚ ਿੇ ਊਚ ਿਾ ਕਾ ਿਰਬਾਰਾ ॥

اُوچ ےت اُوچ نا اک درنارا ۔۔
ਕਈ ਜੰਿ ਤਬਨਾਤਹ ਉਪਾਰਾ ॥੩॥

یئک َجپت پِیاہِ اُنارا ۔۔۳۔۔
ਿੂਸਰ ਹੋਆ ਨਾ ਕੋ ਹੋਈ ॥

ُدورس وہا ہن وک وہیئ ۔۔

ਜਤਪ ਨਾਨਕ ਪਰਭ ਏਕੋ ਸੋਈ ॥੪॥੧੦॥੧੬॥

جت نانک رپَھب اوکی وسیئ ۔۔۴۔۔۱۱۔۔۱۶۔۔
ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

سُؤیہ ہلحم ۵۔۔
ਤਸਮਤਰ ਤਸਮਤਰ ਿਾ ਕਉ ਹਉ ਜੀਵਾ ॥

ِسمر ِسمر نا کؤ ہؤ ویجا ۔۔

ਚਰਣ ਕਮਲ ਿੇਰੇ ਧੋਇ ਧੋਇ ਪੀਵਾ ॥੧॥

رچن لمک ریتے دوھےئ دوھےئ ویپا ۔۔۱۔۔
ਸੋ ਹਤਰ ਮੇਰਾ ਅੰਿਰਜਾਮੀ ॥

وس ہر ریما ارتناجیم ۔۔
ਭਗਿ ਜਨਾ ਕੈ ਸੰਤਗ ਸੁਆਮੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

تگھب انج ےکَ گنس سُؤا یم ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਸੁਤਣ ਸੁਤਣ ਅੰਤਮਰਿ ਨਾਮੁ ਤਧਆਵਾ ॥

ُسں ُسں ارمِت نام دایھوا ۔۔

ਆਿ ਪਹਰ ਿੇਰੇ ਗੁਣ ਗਾਵਾ ॥੨॥

ا ھٹ رہپ ریتے ُگں اگوا ۔۔۲۔۔

ਪੇਤਖ ਪੇਤਖ ਲੀਲਾ ਮਤਨ ਆਨੰਿਾ ॥

پ َیکھ پ َیکھ لیال نم ا دننا ۔۔

ਗੁਣ ਅਪਾਰ ਪਰਭ ਪਰਮਾਨੰਿਾ ॥੩॥

ُگں انار رپَھب رپامدننا ۔۔۳۔۔

ਜਾ ਕੈ ਤਸਮਰਤਨ ਕਛੁ ਭਉ ਨ ਤਬਆਪੈ ॥

ب
ےک ِسمرن ھچک ھؤ ہن ایب ئَے ۔۔
اج َ

ਸਿਾ ਸਿਾ ਨਾਨਕ ਹਤਰ ਜਾਪੈ ॥੪॥੧੧॥੧੭॥

دسا دسا نانک ہر اج ئَے ۔۔۴۔۔۱۱۔۔۱۷۔۔
ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

سُؤیہ ہلحم ۵۔۔
ਗੁਰ ਕੈ ਬਚਤਨ ਤਰਿੈ ਤਧਆਨੁ ਧਾਰੀ ॥

ُگر ےکَ نچب ر َِدے دایھن داھری ۔۔
ਰਸਨਾ ਜਾਪੁ ਜਪਉ ਬਨਵਾਰੀ ॥੧॥

رانس اجت جپؤ ونباری ۔۔۱۔۔

ਸਿਲ ਮੂਰਤਿ ਿਰਸਨ ਬਤਲਹਾਰੀ ॥

سب
ھل مُؤرت درنس اہلبری ۔۔

ਚਰਣ ਕਮਲ ਮਨ ਪਰਾਣ ਅਧਾਰੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

رچن لمک نم رپان اداھری ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਸਾਧਸੰਤਗ ਜਨਮ ਮਰਣ ਤਨਵਾਰੀ ॥

سادھسیگ منج رمن ئِؤاری ۔۔

ਅੰਤਮਰਿ ਕਥਾ ਸੁਤਣ ਕਰਨ ਅਧਾਰੀ ॥੨॥

ارمِت اھتک ُسں رکن اداھری ۔۔۲۔۔
ਕਾਮ ਿੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਿਜਾਰੀ ॥

اکم رکودھ ولھب ومہ اجتری ۔۔

ਤਿਰੜੁ ਨਾਮ ਿਾਨੁ ਇਸਨਾਨੁ ਸੁਚਾਰੀ ॥੩॥

درِرھ نام دان اانسن سُچاری ۔۔۳۔۔
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਇਹੁ ਿਿੁ ਬੀਚਾਰੀ ॥

وہک نانک اوہی پپ اچیبری ۔۔
ਰਾਮ ਨਾਮ ਜਤਪ ਪਾਤਰ ਉਿਾਰੀ ॥੪॥੧੨॥੧੮॥

رام نام جت نار اناری ۔۔۴۔۔۱۲۔۔۱۸۔۔
ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

سُؤیہ ہلحم ۵۔۔
ਲੋਤਭ ਮੋਤਹ ਮਗਨ ਅਪਰਾਧੀ ॥

ولھب ومہِ نگم ارپادیھ ۔۔
ਕਰਣਹਾਰ ਕੀ ਸੇਵ ਨ ਸਾਧੀ ॥੧॥

رکاہنر یک ویسَ ہن سادیھ ۔۔۱۔۔
ਪਤਿਿ ਪਾਵਨ ਪਰਭ ਨਾਮ ਿੁਮਾਰੇ ॥

پپِت ناون رپَھب نام ُبمارے ۔۔

ਰਾਤਖ ਲੇਹੁ ਮੋਤਹ ਤਨਰਗੁਨੀਆਰੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

راھک وہیل ومہِ پِر ُگییارے ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਿੂੰ ਿਾਿਾ ਪਰਭ ਅੰਿਰਜਾਮੀ ॥

ئُؤن دانا رپَھب ارتناجیم ۔۔

ਕਾਚੀ ਿੇਹ ਮਾਨੁਖ ਅਤਭਮਾਨੀ ॥੨॥

ب
اکیچ دہہی ام ُنکھ ا ھبماین ۔۔۲۔۔

ਸੁਆਿ ਬਾਿ ਈਰਖ ਮਿ ਮਾਇਆ ॥

سُؤاد ناد اریھک دم امنا ۔۔
ਇਨ ਸੰਤਗ ਲਾਤਗ ਰਿਨ ਜਨਮੁ ਗਵਾਇਆ ॥੩॥

اِن گنس الگ رنت منج وگَانا ۔۔۳۔۔
ਿੁਖ ਭੰਜਨ ਜਗਜੀਵਨ ਹਤਰ ਰਾਇਆ ॥

چگ
ُدھک نجنھب چپؤن ہر رانا ۔۔

ਸਗਲ ਤਿਆਤਗ ਨਾਨਕੁ ਸਰਣਾਇਆ ॥੪॥੧੩॥੧੯॥

لگس پ ِیاگ نانک رسنانا ۔۔۴۔۔۱۳۔۔۱۹۔۔
ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

سُؤیہ ہلحم ۵۔۔
ਪੇਖਿ ਚਾਖਿ ਕਹੀਅਿ ਅੰਧਾ ਸੁਨੀਅਿ ਸੁਨੀਐ ਨਾਹੀ ॥

پ
َیکھت اچتھک کہیپت ادناھ ُسییپت ُسییپے نایہ ۔۔

ਤਨਕਤਟ ਵਸਿੁ ਕਉ ਜਾਣੈ ਿੂਰੇ ਪਾਪੀ ਪਾਪ ਕਮਾਹੀ ॥੧॥

نکِت وست کؤ اج ئَے ُدورے نایپ نات امکیہ ۔۔۱۔۔
ਸੋ ਤਕਛੁ ਕਤਰ ਤਜਿੁ ਛੁਟਤਹ ਪਰਾਨੀ ॥

ک
وس ِچھ رک ِجت چھُی ِہ رپاین ۔۔

ਹਤਰ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਜਤਪ ਅੰਤਮਰਿ ਬਾਨੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ہر ہر نام جت ارمِت ناین ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਘੋਰ ਮਹਲ ਸਿਾ ਰੰਤਗ ਰਾਿਾ ॥

وھگر لحم دسا رنگ رانا ۔۔

ਸੰਤਗ ਿੁਮਹਾਰੈ ਕਛੂ ਨ ਜਾਿਾ ॥੨॥

ُب
کج
م
ہ
ُ
ھ
گنس ھا َرے ؤ ہن اجنا ۔۔۲۔۔
ਰਖਤਹ ਪੋਚਾਤਰ ਮਾਟੀ ਕਾ ਭਾਂਿਾ ॥

رکھہہ وپاچر امیٹ اک اھبندا ۔۔

ਅਤਿ ਕੁਚੀਲ ਤਮਲੈ ਜਮ ਿਾਂਿਾ ॥੩॥

ُک
ات چیل ملَ ِے مج داندا ۔۔۳۔۔
ਕਾਮ ਿੋਤਧ ਲੋਤਭ ਮੋਤਹ ਬਾਧਾ ॥

اکم رکودھ ولھب ومہِ ناداھ ۔۔
ਮਹਾ ਗਰਿ ਮਤਹ ਤਨਘਰਿ ਜਾਿਾ ॥੪॥

گ
اہم رگت ہہم ن ِھرت اجنا ۔۔۴۔۔
ਨਾਨਕ ਕੀ ਅਰਿਾਤਸ ਸੁਣੀਜੈ ॥

نانک یک ارداس ُسیبج َے ۔۔

ਿੂਬਿ ਪਾਹਨ ਪਰਭ ਮੇਰੇ ਲੀਜੈ ॥੫॥੧੪॥੨੦॥

ُدوپپ نانہ رپَھب ریمے لبج َے ۔۔۵۔۔۱۴۔۔۲۱۔۔
ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

سُؤیہ ہلحم ۵۔۔
ਜੀਵਿ ਮਰੈ ਬੁਝੈ ਪਰਭੁ ਸੋਇ ॥

بُج
ھ
َ
ویجَت م َ َرے ے رپَھب وسۓ ۔۔
ਤਿਸੁ ਜਨ ਕਰਤਮ ਪਰਾਪਤਿ ਹੋਇ ॥੧॥

ئِس نج رکم رپاپپ وہۓ ۔۔۱۔۔

ਸੁਤਣ ਸਾਜਨ ਇਉ ਿੁਿਰੁ ਿਰੀਐ ॥

ُسں سانج ائؤ ُدرت رت پ َپے ۔۔

ਤਮਤਲ ਸਾਧੂ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਉਚਰੀਐ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

مِل سا ُدوھ ہر نام اُرچ ئَے ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਏਕ ਤਬਨਾ ਿੂਜਾ ਨਹੀ ਜਾਨੈ ॥

انک پِیا ُدواج یہن اج ئَے ۔۔

ਘਟ ਘਟ ਅੰਿਤਰ ਪਾਰਬਰਹਮੁ ਪਛਾਨੈ ॥੨॥

ٹھگ ٹھگ ارتن نارپرمہ اھچپ ئَے ۔۔۲۔۔
ਜੋ ਤਕਛੁ ਕਰੈ ਸੋਈ ਭਲ ਮਾਨੈ ॥

ک
وج ِچھ رکَے وسیئ لھب ام ئَے ۔۔
ਆਤਿ ਅੰਿ ਕੀ ਕੀਮਤਿ ਜਾਨੈ ॥੩॥

ا د اپپ یک تمیق اج ئَے ۔۔۳۔۔

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਤਿਸੁ ਜਨ ਬਤਲਹਾਰੀ ॥

وہک نانک ئِس نج اہلبری ۔۔

ਜਾ ਕੈ ਤਹਰਿੈ ਵਸਤਹ ਮੁਰਾਰੀ ॥੪॥੧੫॥੨੧॥

ےک ہِر َدے وسہہ مُراری ۔۔۴۔۔۱۵۔۔۲۱۔۔
اج َ
ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

سُؤیہ ہلحم ۵۔۔
ਗੁਰੁ ਪਰਮੇਸਰੁ ਕਰਣੈਹਾਰੁ ॥

ُگر رپرسیم رک َپبہار ۔۔

ਸਗਲ ਤਸਰਸਤਟ ਕਉ ਿੇ ਆਧਾਰੁ ॥੧॥

لگس رسِست کؤ دے ا داھر ۔۔۱۔۔
ਗੁਰ ਕੇ ਚਰਣ ਕਮਲ ਮਨ ਤਧਆਇ ॥

ُگر ےک رچن لمک نم دایھۓ ۔۔

ਿੂਖੁ ਿਰਿੁ ਇਸੁ ਿਨ ਿੇ ਜਾਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ُدوھک درد اِس نت ےت اجۓ ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਭਵਜਤਲ ਿੂਬਿ ਸਤਿਗੁਰੁ ਕਾਢੈ ॥

ب
اکدےھ ۔۔
َھؤلج ُدوپپ سیگؤر َ

ਜਨਮ ਜਨਮ ਕਾ ਟੂਟਾ ਗਾਢੈ ॥੨॥

اگدےھ ۔۔۲۔۔
منج منج اک ئُؤنا َ

ਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਕਰਹੁ ਤਿਨੁ ਰਾਤਿ ॥

ُگر یک ویسا رکوہ دِن رات ۔۔

ਸੂਖ ਸਹਜ ਮਤਨ ਆਵੈ ਸਾਂਤਿ ॥੩॥

س سہ
ے ساپپ ۔۔۳۔۔
و
ا
نم
ج
ُؤھک
َ
ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਰੇਣੁ ਵਿਭਾਗੀ ਪਾਵੈ ॥

سیگؤر یک ر َپں وداھبیگ نا َوے ۔۔

ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਕਉ ਸਿ ਬਤਲ ਜਾਵੈ ॥੪॥੧੬॥੨੨॥

اجوے ۔۔۴۔۔۱۶۔۔۲۲۔۔
نانک ُگر کؤ دص نل َ
ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

سُؤیہ ہلحم ۵۔۔

ਗੁਰ ਅਪੁਨੇ ਊਪਤਰ ਬਤਲ ਜਾਈਐ ॥

ُگر اےنپ اُورپ نل اج پپَے ۔۔

ਆਿ ਪਹਰ ਹਤਰ ਹਤਰ ਜਸੁ ਗਾਈਐ ॥੧॥

ا ھٹ رہپ ہر ہر سج اگ پ َپے ۔۔۱۔۔

ਤਸਮਰਉ ਸੋ ਪਰਭੁ ਅਪਨਾ ਸੁਆਮੀ ॥

ِسمرو وس رپَھب اانپ سُؤا یم ۔۔

ਸਗਲ ਘਟਾ ਕਾ ਅੰਿਰਜਾਮੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

لگس اٹھگ اک ارتناجیم ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਚਰਣ ਕਮਲ ਤਸਉ ਲਾਗੀ ਪਰੀਤਿ ॥

رچن لمک سِیؤ الیگ رپپپ ۔۔

ਸਾਚੀ ਪੂਰਨ ਤਨਰਮਲ ਰੀਤਿ ॥੨॥

سایچ ئُؤرن پِرلم ِرپپ ۔۔۲۔۔
ਸੰਿ ਪਰਸਾਤਿ ਵਸੈ ਮਨ ਮਾਹੀ ॥

سیت رپساد و سَے نم امیہ ۔۔
ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੇ ਤਕਲਤਵਖ ਜਾਹੀ ॥੩॥

منج منج ےک کِلؤِھک اجیہ ۔۔۳۔۔
ਕਤਰ ਤਕਰਪਾ ਪਰਭ ਿੀਨ ਿਇਆਲਾ ॥

رک کِرنا رپَھب دِنی دناال ۔۔

ਨਾਨਕੁ ਮਾਗੈ ਸੰਿ ਰਵਾਲਾ ॥੪॥੧੭॥੨੩॥

نانک ام َگے َ سیت رواال ۔۔۴۔۔۱۷۔۔۲۳۔۔

ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

سُؤیہ ہلحم ۵۔۔
ਿਰਸਨੁ ਿੇਤਖ ਜੀਵਾ ਗੁਰ ਿੇਰਾ ॥

درنس دھکی ویجا ُگر ریتا ۔۔

ਪੂਰਨ ਕਰਮੁ ਹੋਇ ਪਰਭ ਮੇਰਾ ॥੧॥

ئُؤرن رکم وہۓ رپَھب ریما ۔۔۱۔۔
ਇਹ ਬੇਨੰਿੀ ਸੁਤਣ ਪਰਭ ਮੇਰੇ ॥

نی
اہہی ییبی ُسں رپَھب ریمے ۔۔
ਿੇਤਹ ਨਾਮੁ ਕਤਰ ਅਪਣੇ ਚੇਰੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

دہہی نام رک اےنپ چتَرے ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਅਪਣੀ ਸਰਤਣ ਰਾਖੁ ਪਰਭ ਿਾਿੇ ॥

اینپ رسن راھک رپَھب داےت ۔۔
ਗੁਰ ਪਰਸਾਤਿ ਤਕਨੈ ਤਵਰਲੈ ਜਾਿੇ ॥੨॥

ُگر رپساد ک ِ َپے وِر لَے اجےت ۔۔۲۔۔
ਸੁਨਹੁ ਤਬਨਉ ਪਰਭ ਮੇਰੇ ਮੀਿਾ ॥

ُسبہؤ پِپؤ رپَھب ریمے مییا ۔۔

ਚਰਣ ਕਮਲ ਵਸਤਹ ਮੇਰੈ ਚੀਿਾ ॥੩॥

رچن لمک وسہہ ریمَے اتیچ ۔۔۳۔۔
ਨਾਨਕੁ ਏਕ ਕਰੈ ਅਰਿਾਤਸ ॥

نانک انک رکَے ارداس ۔۔

ਤਵਸਰੁ ਨਾਹੀ ਪੂਰਨ ਗੁਣਿਾਤਸ ॥੪॥੧੮॥੨੪॥

وِرس نایہ ئُؤرن ُگییاس ۔۔۴۔۔۱۸۔۔۲۴۔۔
ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

سُؤیہ ہلحم ۵۔۔
ਮੀਿੁ ਸਾਜਨੁ ਸੁਿ ਬੰਧਪ ਭਾਈ ॥

تیم سانج ُست دنبھت اھبیئ ۔۔
ਜਿ ਕਿ ਪੇਖਉ ਹਤਰ ਸੰਤਗ ਸਹਾਈ ॥੧॥

پی ک
جت تک ھؤ ہر گنس اہسیئ ۔۔۱۔۔

ਜਤਿ ਮੇਰੀ ਪਤਿ ਮੇਰੀ ਧਨੁ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ॥

جت ریمی پپ ریمی دنھ ہر نام ۔۔
ਸੂਖ ਸਹਜ ਆਨੰਿ ਤਬਸਰਾਮ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

سہ
سُؤھک ج ا دنن ِئسرام ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਪਾਰਬਰਹਮੁ ਜਤਪ ਪਤਹਤਰ ਸਨਾਹ ॥

نارپرمہ جت رہپ انسہ ۔۔

ਕੋਤਟ ਆਵਧ ਤਿਸੁ ਬੇਧਿ ਨਾਤਹ ॥੨॥

وکت ا ودھ ئِس دیبھت ناہِ۔۔۲۔۔
ਹਤਰ ਚਰਨ ਸਰਣ ਗੜ ਕੋਟ ਹਮਾਰੈ ॥

امہرے ۔۔
ہر رچن رسن گر وکت َ

ਕਾਲੁ ਕੰਟਕੁ ਜਮੁ ਤਿਸੁ ਨ ਤਬਿਾਰੈ ॥੩॥

اکل کییک مج ئِس ہن نِدا َرے ۔۔۳۔۔

ਨਾਨਕ ਿਾਸ ਸਿਾ ਬਤਲਹਾਰੀ ॥

نانک داس دسا اہلبری ۔۔
ਸੇਵਕ ਸੰਿ ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਮੁਰਾਰੀ ॥੪॥੧੯॥੨੫॥

ویسک سیت رااج رام مُراری ۔۔۴۔۔۱۹۔۔۲۵۔۔
ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

سُؤیہ ہلحم ۵۔۔
ਗੁਣ ਗੋਪਾਲ ਪਰਭ ਕੇ ਤਨਿ ਗਾਹਾ ॥

ُگں وگنال رپَھب ےک پِپ اگاہ ۔۔
ਅਨਿ ਤਬਨੋਿ ਮੰਗਲ ਸੁਖ ਿਾਹਾ ॥੧॥

ا َند پِپؤد لگنم ُسکھ نااہ ۔۔۱۔۔

ਚਲੁ ਸਖੀਏ ਪਰਭੁ ਰਾਵਣ ਜਾਹਾ ॥

سک
لچ ھیپے رپَھب راون اجاہ ۔۔

ਸਾਧ ਜਨਾ ਕੀ ਚਰਣੀ ਪਾਹਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

سادھ انج یک رچین نااہ ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਕਤਰ ਬੇਨਿੀ ਜਨ ਧੂਤਰ ਬਾਛਾਹਾ ॥

رک یتنیب نج دھُؤر نااھچاہ ۔۔
ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੇ ਤਕਲਤਵਖ ਲਾਹਾਂ ॥੨॥

منج منج ےک کِلؤِھک الاہن ۔۔۲۔۔
ਮਨੁ ਿਨੁ ਪਰਾਣ ਜੀਉ ਅਰਪਾਹਾ ॥

نم نت رپان جپؤ ارنااہ ۔۔

ਹਤਰ ਤਸਮਤਰ ਤਸਮਤਰ ਮਾਨੁ ਮੋਹੁ ਕਟਾਹਾਂ ॥੩॥

ہر ِسمر

ِسمر

امن ومہ اٹکاہن ۔۔۳۔۔

ਿੀਨ ਿਇਆਲ ਕਰਹੁ ਉਿਸਾਹਾ ॥

دنی دنال رکوہ اُئسااہ ۔۔
ਨਾਨਕ ਿਾਸ ਹਤਰ ਸਰਤਣ ਸਮਾਹਾ ॥੪॥੨੦॥੨੬॥

نانک داس ہر رسن امساہ ۔۔۴۔۔۲۱۔۔۲۶۔۔
ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

سُؤیہ ہلحم ۵۔۔
ਬੈਕੁੰਿ ਨਗਰੁ ਜਹਾ ਸੰਿ ਵਾਸਾ ॥

پ
ی ُکیبھ رگن اہج سیت واسا ۔۔

ਪਰਭ ਚਰਣ ਕਮਲ ਤਰਿ ਮਾਤਹ ਤਨਵਾਸਾ ॥੧॥

رپَھب رچن لمک رِد امہِ ئِؤاسا ۔۔۱۔۔
ਸੁਤਣ ਮਨ ਿਨ ਿੁਝੁ ਸੁਖੁ ਤਿਖਲਾਵਉ ॥

ُب
ک
ُسں نم نت چھ ُسکھ ِد ھالوو ۔۔

ਹਤਰ ਅਤਨਕ ਤਬੰਜਨ ਿੁਝੁ ਭੋਗ ਭੁੰਚਾਵਉ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ب
پِبچ ُب
ب
چ
ھ
ُ
ہر ان ِک ں ھ وھبگ چاوو ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਅੰਤਮਰਿ ਨਾਮੁ ਭੁੰਚੁ ਮਨ ਮਾਹੀ ॥

ب ُھب
ارمِت نام ج نم امیہ ۔۔

ਅਚਰਜ ਸਾਿ ਿਾ ਕੇ ਬਰਨੇ ਨ ਜਾਹੀ ॥੨॥

ارچچ ساد نا ےک پرےن ہن اجیہ ۔۔۲۔۔

ਲੋਭੁ ਮੂਆ ਤਿਰਸਨਾ ਬੁਤਝ ਥਾਕੀ ॥

ب
ولھب مُؤا رتِانس ُچھ اھتیک ۔۔

ਪਾਰਬਰਹਮ ਕੀ ਸਰਤਣ ਜਨ ਿਾਕੀ ॥੩॥

نارپرمہ یک رسن نج نایک ۔۔۳۔۔
ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੇ ਭੈ ਮੋਹ ਤਨਵਾਰੇ ॥

ب
منج منج ےک َھے ومہ ئِؤارے ۔۔
ਨਾਨਕ ਿਾਸ ਪਰਭ ਤਕਰਪਾ ਧਾਰੇ ॥੪॥੨੧॥੨੭॥

نانک داس رپَھب کِرنا داھرے ۔۔۴۔۔۲۱۔۔۲۷۔۔
ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

سُؤیہ ہلحم ۵۔۔
ਅਤਨਕ ਬੀੈਂਗ ਿਾਸ ਕੇ ਪਰਹਤਰਆ ॥

ان ِک نِییگ داس ےک رپہ ِرنا ۔۔
ਕਤਰ ਤਕਰਪਾ ਪਰਤਭ ਅਪਨਾ ਕਤਰਆ ॥੧॥

رک کِرنا رپَھب اانپ رکِنا ۔۔۱۔۔

ਿੁਮਤਹ ਛਿਾਇ ਲੀਓ ਜਨੁ ਅਪਨਾ ॥

ُبم ِہ چھداۓ ل ِپؤ نج اانپ ۔۔

ਉਰਤਝ ਪਤਰਓ ਜਾਲੁ ਜਗੁ ਸੁਪਨਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

اُرھج رپئَؤ اجل چگ ُسییا ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਪਰਬਿ ਿੋਖ ਮਹਾ ਤਬਕਰਾਲਾ ॥

رپپپ دوھک اہم نِکراال ۔۔

ਤਖਨ ਮਤਹ ਿੂਤਰ ਕੀਏ ਿਇਆਲਾ ॥੨॥

ک
ھ
ِ
ں ہہم ُدور ےئیک دناال ۔۔۲۔۔
ਸੋਗ ਰੋਗ ਤਬਪਤਿ ਅਤਿ ਭਾਰੀ ॥

وسگ روگ پِپت ات اھبری ۔۔
ਿੂਤਰ ਭਈ ਜਤਪ ਨਾਮੁ ਮੁਰਾਰੀ ॥੩॥

ُدور یئھب جت نام مُراری ۔۔۳۔۔
ਤਿਰਸਤਟ ਧਾਤਰ ਲੀਨੋ ਲਤੜ ਲਾਇ ॥

د ِرست داھر ونیل ڑل ال ئِے ۔۔

ਹਤਰ ਚਰਣ ਗਹੇ ਨਾਨਕ ਸਰਣਾਇ ॥੪॥੨੨॥੨੮॥

ہر رچن ےہگ نانک رسناۓ ۔۔۴۔۔۲۲۔۔۲۸۔۔
ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

سُؤیہ ہلحم ۵۔۔
ਿੀਨੁ ਛਿਾਇ ਿੁਨੀ ਜੋ ਲਾਏ ॥

دنی چھداۓ ُدین وج الےئ ۔۔
ਿੁਹੀ ਸਰਾਈ ਖੁਨਾਮੀ ਕਹਾਏ ॥੧॥

ُدیہ رسایئ کھُیایم اہکےئ ۔۔۱۔۔
ਜੋ ਤਿਸੁ ਭਾਵੈ ਸੋ ਪਰਵਾਣੁ ॥

وج ئِس اھبوے وس رپوان ۔۔
ਆਪਣੀ ਕੁਿਰਤਿ ਆਪੇ ਜਾਣੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ا ینپ قُدرت ا ےپ اجن ۔۔۱۔۔راہو۔۔

ਸਚਾ ਧਰਮੁ ਪੁੰਨੁ ਭਲਾ ਕਰਾਏ ॥

ب
اچس درھم ُپ ّں ھال رکاےئ ۔۔

ਿੀਨ ਕੈ ਿੋਸੈ ਿੁਨੀ ਨ ਜਾਏ ॥੨॥

دِنی ےکَ وت سَے ُدین ہن اجےئ ۔۔۲۔۔
ਸਰਬ ਤਨਰੰਿਤਰ ਏਕੋ ਜਾਗੈ ॥

رست پِررتن اوکی اج َگے ۔۔

ਤਜਿੁ ਤਜਿੁ ਲਾਇਆ ਤਿਿੁ ਤਿਿੁ ਕੋ ਲਾਗੈ ॥੩॥

ِجت ِجت النا پِپ پِپ وک ال َگے ۔۔۳۔۔
ਅਗਮ ਅਗੋਚਰੁ ਸਚੁ ਸਾਤਹਬੁ ਮੇਰਾ ॥

امگ اوگرچ چس اصجِت ریما ۔۔
ਨਾਨਕੁ ਬੋਲੈ ਬੋਲਾਇਆ ਿੇਰਾ ॥੪॥੨੩॥੨੯॥

نانک وب لَے وبالنا ریتا ۔۔۴۔۔۲۳۔۔۲۹۔۔
ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

سُؤیہ ہلحم ۵۔۔
ਪਰਾਿਹਕਾਤਲ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਉਚਾਰੀ ॥

رپابہکال ہر نام اُاچری ۔۔
ਈਿ ਊਿ ਕੀ ਓਟ ਸਵਾਰੀ ॥੧॥

اِپپ اُوت یک اوت وساری ۔۔۱۔۔
ਸਿਾ ਸਿਾ ਜਪੀਐ ਹਤਰ ਨਾਮ ॥

دسا دسا چی َپٔے ہر نام ۔۔

ਪੂਰਨ ਹੋਵਤਹ ਮਨ ਕੇ ਕਾਮ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ئُؤرن وہوہِ نم ےک اکم ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਪਰਭੁ ਅਤਬਨਾਸੀ ਰੈਤਣ ਤਿਨੁ ਗਾਉ ॥

رپَھب اپِیایس َرنی دِن اگو ۔۔
ਜੀਵਿ ਮਰਿ ਤਨਹਚਲੁ ਪਾਵਤਹ ਥਾਉ ॥੨॥

بہ
ویجَت رمت ِ چل ناوہِ اھتو ۔۔۲۔۔
ਸੋ ਸਾਹੁ ਸੇਤਵ ਤਜਿੁ ਿੋਤਟ ਨ ਆਵੈ ॥

ے ۔۔
وس ساوہ ویسَ ِجت وتت ہن ا و َ
ਖਾਿ ਖਰਚਿ ਸੁਤਖ ਅਨਤਿ ਤਵਹਾਵੈ ॥੩॥

ِاہوے ۔۔۳۔۔
اھکت رھکجت ُسکھ ا َند و َ
ਜਗਜੀਵਨ ਪੁਰਖੁ ਸਾਧਸੰਤਗ ਪਾਇਆ ॥

چگ
چپؤن ُپرھک سادھسیگ نانا ۔۔

ਗੁਰ ਪਰਸਾਤਿ ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਤਧਆਇਆ ॥੪॥੨੪॥੩੦॥

ُگر رپساد نانک نام دایھنا ۔۔۴۔۔۲۴۔۔۳۱۔۔
ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

سُؤیہ ہلحم ۵۔۔
ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਜਬ ਭਏ ਿਇਆਲ ॥

ُگر ئُؤرے جت ےئھب دنال ۔۔

ਿੁਖ ਤਬਨਸੇ ਪੂਰਨ ਭਈ ਘਾਲ ॥੧॥

ُدھک نِیسے ئُؤرن یئھب اھگل ۔۔۱۔۔

ਪੇਤਖ ਪੇਤਖ ਜੀਵਾ ਿਰਸੁ ਿੁਮਹਾਰਾ ॥

ُب
م
ہ
پ َیکھ پ َیکھ ویجا درس ھارا ۔۔

ਚਰਣ ਕਮਲ ਜਾਈ ਬਤਲਹਾਰਾ ॥

رچن لمک اجیئ اہلبرا ۔۔
ਿੁਝ ਤਬਨੁ ਿਾਕੁਰ ਕਵਨੁ ਹਮਾਰਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ُب
چھ پِں اھٹ ُکر وکَن امہرا ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਸਾਧਸੰਗਤਿ ਤਸਉ ਪਰੀਤਿ ਬਤਣ ਆਈ ॥

سادھسیگت سِیؤ رپپپ نب ا یئ ۔۔

ਪੂਰਬ ਕਰਤਮ ਤਲਖਿ ਧੁਤਰ ਪਾਈ ॥੨॥

ئُؤرت رکم لک ِھت د ُھر نایئ ۔۔۲۔۔

ਜਤਪ ਹਤਰ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਅਚਰਜੁ ਪਰਿਾਪ ॥

جت ہر ہر نام ارچچ رپنات ۔۔
ਜਾਤਲ ਨ ਸਾਕਤਹ ਿੀਨੇ ਿਾਪ ॥੩॥

اجل ہن ساہکِ ےنیت نات ۔۔۳۔۔
ਤਨਮਖ ਨ ਤਬਸਰਤਹ ਹਤਰ ਚਰਣ ਿੁਮਹਾਰੇ ॥

ُب
ب
م
ہ
ِمکھ ہن ِئسرہِ ہر رچن ھارے ۔۔

ਨਾਨਕੁ ਮਾਗੈ ਿਾਨੁ ਤਪਆਰੇ ॥੪॥੨੫॥੩੧॥

نانک ام َگے دان ایپرے ۔۔۴۔۔۲۵۔۔۳۱۔۔
ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

سُؤیہ ہلحم ۵۔۔

ਸੇ ਸੰਜੋਗ ਕਰਹੁ ਮੇਰੇ ਤਪਆਰੇ ॥

ےس وجنسگ رکوہ ریمے ایپرے ۔۔
ਤਜਿੁ ਰਸਨਾ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਉਚਾਰੇ ॥੧॥

ِجت رانس ہر نام اُاچرے ۔۔۱۔۔
ਸੁਤਣ ਬੇਨਿੀ ਪਰਭ ਿੀਨ ਿਇਆਲਾ ॥

ُسں یتنیب رپَھب دِنی دناال ۔۔

ਸਾਧ ਗਾਵਤਹ ਗੁਣ ਸਿਾ ਰਸਾਲਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

سادھ اگوہِ ُگں دسا رساہل ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਜੀਵਨ ਰੂਪੁ ਤਸਮਰਣੁ ਪਰਭ ਿੇਰਾ ॥

ویجن ُروت ِسمرن رپَھب ریتا ۔۔
ਤਜਸੁ ਤਿਪਾ ਕਰਤਹ ਬਸਤਹ ਤਿਸੁ ਨੇਰਾ ॥੨॥

ِجس رکِنا رکہِ ئس ِہ ئِس رینا ۔۔۲۔۔
ਜਨ ਕੀ ਭੂਖ ਿੇਰਾ ਨਾਮੁ ਅਹਾਰੁ ॥

ب
نج یک ُھؤھک ریتا نام ااہر ۔۔
ਿੂੰ ਿਾਿਾ ਪਰਭ ਿੇਵਣਹਾਰੁ ॥੩॥

ئُؤن دانا رپَھب دئَؤاہنر ۔۔۳۔۔
ਰਾਮ ਰਮਿ ਸੰਿਨ ਸੁਖੁ ਮਾਨਾ ॥

س
رام رمت ییں ُسکھ امنا ۔۔

ਨਾਨਕ ਿੇਵਨਹਾਰ ਸੁਜਾਨਾ ॥੪॥੨੬॥੩੨॥

نانک دئَؤاہنر سُچانا ۔۔۴۔۔۲۶۔۔۳۲۔۔

ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

سُؤیہ ہلحم ۵۔۔
ਬਹਿੀ ਜਾਿ ਕਿੇ ਤਿਰਸਤਟ ਨ ਧਾਰਿ ॥

یتہب اجت دکے د ِرست ہن داھرت ۔۔
ਤਮਤਥਆ ਮੋਹ ਬੰਧਤਹ ਤਨਿ ਪਾਰਚ ॥੧॥

مِبھیا ومہ دنبھ ِہ پِپ نارچ ۔۔۱۔۔
ਮਾਧਵੇ ਭਜੁ ਤਿਨ ਤਨਿ ਰੈਣੀ ॥

امدوھے جھب دِن پِپ َرینی ۔۔
ਜਨਮੁ ਪਿਾਰਥੁ ਜੀਤਿ ਹਤਰ ਸਰਣੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

منج ندارھت جپت ہر رسین ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਕਰਿ ਤਬਕਾਰ ਿੋਊ ਕਰ ਝਾਰਿ ॥

رکت ِئکار دوو رک اھجرت ۔۔
ਰਾਮ ਰਿਨੁ ਤਰਿ ਤਿਲੁ ਨਹੀ ਧਾਰਿ ॥੨॥

رام رنت رِد نِل یہن داھرت ۔۔۲۔۔
ਭਰਣ ਪੋਖਣ ਸੰਤਗ ਅਉਧ ਤਬਹਾਣੀ ॥

رھبن وپنھک گنس اودھ ِبہاین ۔۔
ਜੈ ਜਗਿੀਸ ਕੀ ਗਤਿ ਨਹੀ ਜਾਣੀ ॥੩॥

ےجَ چگدسی یک گپ یہن اجین ۔۔۳۔۔
ਸਰਤਣ ਸਮਰਥ ਅਗੋਚਰ ਸੁਆਮੀ ॥

رسن رمسھت اوگرچ سُؤا یم ۔۔

ਉਧਰੁ ਨਾਨਕ ਪਰਭ ਅੰਿਰਜਾਮੀ ॥੪॥੨੭॥੩੩॥

اُدرھ نانک رپَھب ارتناجیم ۔۔۴۔۔۲۷۔۔۳۳۔۔
ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

سُؤیہ ہلحم ۵۔۔
ਸਾਧਸੰਤਗ ਿਰੈ ਭੈ ਸਾਗਰੁ ॥

ب
سادھسیگ رتَے َھے سارگ ۔۔
ਹਤਰ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਤਸਮਤਰ ਰਿਨਾਗਰੁ ॥੧॥

ہر ہر نام ِسمر رانترگ ۔۔۱۔۔

ਤਸਮਤਰ ਤਸਮਤਰ ਜੀਵਾ ਨਾਰਾਇਣ ॥

ِسمر ِسمر ویجا نارانئ ۔۔

ਿੂਖ ਰੋਗ ਸੋਗ ਸਤਭ ਤਬਨਸੇ ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਤਮਤਲ ਪਾਪ ਿਜਾਇਣ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ُدوھک روگ وسگ سیھ نِیسے ُگر ئُؤرے مِل نات اجتنئ ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਜੀਵਨ ਪਿਵੀ ਹਤਰ ਕਾ ਨਾਉ ॥

ویجن ندوی ہر اک ناو ۔۔
ਮਨੁ ਿਨੁ ਤਨਰਮਲੁ ਸਾਚੁ ਸੁਆਉ ॥੨॥

نم نت پِرلم ساچ سُؤا و ۔۔۲۔۔

ਆਿ ਪਹਰ ਪਾਰਬਰਹਮੁ ਤਧਆਈਐ ॥

ا ھٹ رہپ نارپرمہ دایھ نیپے َ۔۔

ਪੂਰਤਬ ਤਲਖਿੁ ਹੋਇ ਿਾ ਪਾਈਐ ॥੩॥

ئُؤرت لک ِھت وہۓ نا نا پپَے ۔۔۳۔۔

ਸਰਤਣ ਪਏ ਜਤਪ ਿੀਨ ਿਇਆਲਾ ॥

رسن ےئپ جت دنی دناال ۔۔
ਨਾਨਕੁ ਜਾਚੈ ਸੰਿ ਰਵਾਲਾ ॥੪॥੨੮॥੩੪॥

نانک اج َچے سیت رواال ۔۔۴۔۔۲۸۔۔۳۴۔۔
ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

سُؤیہ ہلحم ۵۔۔
ਘਰ ਕਾ ਕਾਜੁ ਨ ਜਾਣੀ ਰੂੜਾ ॥

رھگ اک اکچ ہن اجین ُرورا ۔۔
ਝੂਿੈ ਧੰਧੈ ਰਤਚਓ ਮੂੜਾ ॥੧॥

چ ب
ُھؤ َھے ددنھَےھ رج َپؤ مُؤرا ۔۔۱۔۔
ਤਜਿੁ ਿੂੰ ਲਾਵਤਹ ਤਿਿੁ ਤਿਿੁ ਲਗਨਾ ॥

ِجت ئُؤن الوہِ پِپ پِپ انگل ۔۔

ਜਾ ਿੂੰ ਿੇਤਹ ਿੇਰਾ ਨਾਉ ਜਪਨਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

اج ئُؤن دہہی ریتا ناو چییا ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਹਤਰ ਕੇ ਿਾਸ ਹਤਰ ਸੇਿੀ ਰਾਿੇ ॥

ہر ےک داس ہر َ
سیبی راےت ۔۔
ਰਾਮ ਰਸਾਇਤਣ ਅਨਤਿਨੁ ਮਾਿੇ ॥੨॥

رام رسانئ ادنِن امےت ۔۔۲۔۔
ਬਾਹ ਪਕਤਰ ਪਰਤਭ ਆਪੇ ਕਾਢੇ ॥

ناہ رکپ رپَھب ا ےپ اکدےھ ۔۔

ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੇ ਟੂਟੇ ਗਾਢੇ ॥੩॥

منج منج ےک ئُؤےٹ اگدےھ ۔۔۳۔۔
ਉਧਰੁ ਸੁਆਮੀ ਪਰਭ ਤਕਰਪਾ ਧਾਰੇ ॥

اُدرھ سُؤا یم رپَھب کِرنا داھرے ۔۔
ਨਾਨਕ ਿਾਸ ਹਤਰ ਸਰਤਣ ਿੁਆਰੇ ॥੪॥੨੯॥੩੫॥

نانک داس ہر رسن ُدوارے ۔۔۴۔۔۲۹۔۔۳۵۔۔
ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

سُؤیہ ہلحم ۵۔۔
ਸੰਿ ਪਰਸਾਤਿ ਤਨਹਚਲੁ ਘਰੁ ਪਾਇਆ ॥

بہ
سیت رپساد ِ چل رھگ نانا ۔۔

ਸਰਬ ਸੂਖ ਤਿਤਰ ਨਹੀ ਿੋੁਲਾਇਆ ॥੧॥

ب
رست سُؤھک ھِر یہن دالنا ۔۔۱۔۔

ਗੁਰੂ ਤਧਆਇ ਹਤਰ ਚਰਨ ਮਤਨ ਚੀਨਹੇ ॥

ُگؤ ُرو دایھۓ ہر رچن نم

چیبہ

ھے ۔۔

ਿਾ ਿੇ ਕਰਿੈ ਅਸਤਥਰੁ ਕੀਨਹੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

سب کیبہ
نا ےت رک ئَے ا ِھر ھے ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਗੁਣ ਗਾਵਿ ਅਚੁਿ ਅਤਬਨਾਸੀ ॥

ُگں اگوت ا ُجت اپِیایس ۔۔

ਿਾ ਿੇ ਕਾਟੀ ਜਮ ਕੀ ਿਾਸੀ ॥੨॥

نا ےت اکیٹ مج یک اھپیس ۔۔۲۔۔

ਕਤਰ ਤਕਰਪਾ ਲੀਨੇ ਲਤੜ ਲਾਏ ॥

رک کِرنا ےنیل ڑل الےئ ۔۔

ਸਿਾ ਅਨਿੁ ਨਾਨਕ ਗੁਣ ਗਾਏ ॥੩॥੩੦॥੩੬॥

دسا ا َند نانک ُگں اگےئ ۔۔۳۔۔۳۱۔۔۳۶۔۔
ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

سُؤیہ ہلحم ۵۔۔
ਅੰਤਮਰਿ ਬਚਨ ਸਾਧ ਕੀ ਬਾਣੀ ॥

ارمِت نچب سادھ یک ناین ۔۔
ਜੋ ਜੋ ਜਪੈ ਤਿਸ ਕੀ ਗਤਿ ਹੋਵੈ ਹਤਰ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਤਨਿ ਰਸਨ ਬਖਾਨੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ئ
وہوے ہر ہر نام پِپ رنس اھکبین ۔۔۱۔۔راہو۔۔
وج وج جپَے ِس یک گپ َ
ਕਲੀ ਕਾਲ ਕੇ ਤਮਟੇ ਕਲੇਸਾ ॥

یلک اکل ےک ِمپے ک َلیسا ۔۔

ਏਕੋ ਨਾਮੁ ਮਨ ਮਤਹ ਪਰਵੇਸਾ ॥੧॥

اوکی نام نم ہہم رپوئَسا ۔۔۱۔۔
ਸਾਧੂ ਧੂਤਰ ਮੁਤਖ ਮਸਿਤਕ ਲਾਈ ॥

سا ُدوھ دھُؤر مُکھ کتسم الیئ ۔۔

ਨਾਨਕ ਉਧਰੇ ਹਤਰ ਗੁਰ ਸਰਣਾਈ ॥੨॥੩੧॥੩੭॥

نانک اُدرھے ہر ُگر رسنایئ ۔۔۲۔۔۳۱۔۔۳۷۔۔
ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੫ ਘਰੁ ੩ ॥

سُؤیہ ہلحم  ۵رھگ ۳۔۔

ਗੋਤਬੰਿਾ ਗੁਣ ਗਾਉ ਿਇਆਲਾ ॥

وگپِیدا ُگں اگو دناال ۔۔

ਿਰਸਨੁ ਿੇਹੁ ਪੂਰਨ ਤਕਰਪਾਲਾ ॥ ਰਹਾਉ ॥

درنس دوہی ئُؤرن کِرناال ۔۔راہو۔۔
ਕਤਰ ਤਕਰਪਾ ਿੁਮ ਹੀ ਪਰਤਿਪਾਲਾ ॥

ُب
رک کِرنا م یہ رپَپ ِیاال ۔۔

ਜੀਉ ਤਪੰਿੁ ਸਭੁ ਿੁਮਰਾ ਮਾਲਾ ॥੧॥

جپؤ پِید سیھ ُبمرا امال ۔۔۱۔۔

ਅੰਤਮਰਿ ਨਾਮੁ ਚਲੈ ਜਤਪ ਨਾਲਾ ॥

ارمت نام چلَے جت ناال ۔۔

ਨਾਨਕੁ ਜਾਚੈ ਸੰਿ ਰਵਾਲਾ ॥੨॥੩੨॥੩੮॥

نانک اج َچے سیت رواال ۔۔۲۔۔۳۲۔۔۳۸۔۔
ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

سُؤیہ ہلحم ۵۔۔
ਤਿਸੁ ਤਬਨੁ ਿੂਜਾ ਅਵਰੁ ਨ ਕੋਈ ॥

ئِس پِں ُدواج ا َور ہن وکیئ ۔۔
ਆਪੇ ਥੰਮੈ ਸਚਾ ਸੋਈ ॥੧॥

ب
ھ
م
ّ
ا ےپ ے َ اچس وسیئ ۔۔۱۔۔

ਹਤਰ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰੁ ॥

ہر ہر نام ریما ا داھر ۔۔

ਕਰਣ ਕਾਰਣ ਸਮਰਥੁ ਅਪਾਰੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

رکن اکرن رمسھت انار ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਸਭ ਰੋਗ ਤਮਟਾਵੇ ਨਵਾ ਤਨਰੋਆ ॥

سیھ روگ مِیاوے ونَا پِروا ۔۔

ਨਾਨਕ ਰਖਾ ਆਪੇ ਹੋਆ ॥੨॥੩੩॥੩੯॥

نانک راھک ا ےپ وہا ۔۔۲۔۔۳۳۔۔۳۹۔۔
ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

سُؤیہ ہلحم ۵۔۔
ਿਰਸਨ ਕਉ ਲੋਚੈ ਸਭੁ ਕੋਈ ॥

درنس کؤ ول َچے سیھ وکیئ ۔۔
ਪੂਰੈ ਭਾਤਗ ਪਰਾਪਤਿ ਹੋਈ ॥ ਰਹਾਉ ॥

ئُؤ َرے اھبگ رپاپپ وہیئ ۔۔راہو۔۔
ਤਸਆਮ ਸੁੰਿਰ ਿਤਜ ਨੀਿ ਤਕਉ ਆਈ ॥

ِسیام ُسیدر جت دین کپؤ ا یئ ۔۔
ਮਹਾ ਮੋਹਨੀ ਿੂਿਾ ਲਾਈ ॥੧॥

اہم ومینہ ُدونا الیئ ۔۔۱۔۔
ਪਰੇਮ ਤਬਛੋਹਾ ਕਰਿ ਕਸਾਈ ॥

بِج
ھ
رپمی ؤاہ رکت اصقیئ ۔۔

ਤਨਰਿੈ ਜੰਿੁ ਤਿਸੁ ਿਇਆ ਨ ਪਾਈ ॥੨॥

پِردے جپت ئِس دایئ ہن نایئ ۔۔۲۔۔

ਅਤਨਕ ਜਨਮ ਬੀਿੀਅਨ ਭਰਮਾਈ ॥

ن یی
ان ِک منج ییں رھبامیئ ۔۔

ਘਤਰ ਵਾਸੁ ਨ ਿੇਵੈ ਿੁਿਰ ਮਾਈ ॥੩॥

رھگ واس ہن دویَے ُدرت امیئ ۔۔۳۔۔
ਤਿਨੁ ਰੈਤਨ ਅਪਨਾ ਕੀਆ ਪਾਈ ॥

دِن َرنی اانپ ک ِیا نایئ ۔۔
ਤਕਸੁ ਿੋਸੁ ਨ ਿੀਜੈ ਤਕਰਿੁ ਭਵਾਈ ॥੪॥

کِس دوس ہن د بج َے کِرت وھبایئ ۔۔۴۔۔
ਸੁਤਣ ਸਾਜਨ ਸੰਿ ਜਨ ਭਾਈ ॥

ُسں سانج سیت نج اھبیئ ۔۔
ਚਰਣ ਸਰਣ ਨਾਨਕ ਗਤਿ ਪਾਈ ॥੫॥੩੪॥੪੦॥

رچن رسن نانک گپ نایئ ۔۔۵۔۔۳۴۔۔۴۱۔۔
ਰਾਗੁ ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੫ ਘਰੁ ੪

راگ سُؤیہ ہلحم  ۵رھگ ۴
ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪਰਸਾਤਿ ॥

اِک اواکنر سیگؤر رپساد ۔۔
ਭਲੀ ਸੁਹਾਵੀ ਛਾਪਰੀ ਜਾ ਮਤਹ ਗੁਨ ਗਾਏ ॥

ب
ُ
گ
ھل
س
ی ُ ہاوی اھچرپی اج ہہم ں اگےئ ۔۔
ਤਕਿ ਹੀ ਕਾਤਮ ਨ ਧਉਲਹਰ ਤਜਿੁ ਹਤਰ ਤਬਸਰਾਏ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

کِپ یہ اکم ہن دھؤرہل ِجت ہر ِئسراےئ ۔۔۱۔۔راہو۔۔

ਅਨਿੁ ਗਰੀਬੀ ਸਾਧਸੰਤਗ ਤਜਿੁ ਪਰਭ ਤਚਤਿ ਆਏ ॥

ا َند رگیبی سادھسیگ ِجت رپَھب ِجت ا ےئ ۔۔

ਜਤਲ ਜਾਉ ਏਹੁ ਬਿਪਨਾ ਮਾਇਆ ਲਪਟਾਏ ॥੧॥

لج اجو اوہی ندانپ امنا لییاےئ ۔۔۱۔۔
ਪੀਸਨੁ ਪੀਤਸ ਓਤਢ ਕਾਮਰੀ ਸੁਖੁ ਮਨੁ ਸੰਿੋਖਾਏ ॥

نی
سں سیپ اودھ اکرمی ُسکھ نم وتنساھکےئ ۔۔
ਐਸੋ ਰਾਜੁ ਨ ਤਕਿੈ ਕਾਤਜ ਤਜਿੁ ਨਹ ਤਿਰਪਿਾਏ ॥੨॥

اَوسی راچ ہن ک ِ َپے اکچ ِجت ہن رتِاتپےئ ۔۔۲۔۔
ਨਗਨ ਤਿਰਿ ਰੰਤਗ ਏਕ ਕੈ ਓਹੁ ਸੋਭਾ ਪਾਏ ॥

ب
نگن ھِرت رنگ انک ےکَ او ُہ وساھب ناےئ ۔۔
ਪਾਟ ਪਟੰਬਰ ਤਬਰਤਥਆ ਤਜਹ ਰਤਚ ਲੋਭਾਏ ॥੩॥

پب
نات متر پِرایھت ہج رچ ولاھبےئ ۔۔۳۔۔

ਸਭੁ ਤਕਛੁ ਿੁਮਹਰੈ ਹਾਤਥ ਪਰਭ ਆਤਪ ਕਰੇ ਕਰਾਏ ॥

سی کِچ ُبمہ
ھ
ھ ھ َرے اہھت رپَھب ا ت رکے رکاےئ ۔۔
ਸਾਤਸ ਸਾਤਸ ਤਸਮਰਿ ਰਹਾ ਨਾਨਕ ਿਾਨੁ ਪਾਏ ॥੪॥੧॥੪੧॥

ساس ساس ِسمرت راہ نانک دان ناےئ ۔۔۴۔۔۱۔۔۴۱۔۔
ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

سُؤیہ ہلحم ۵۔۔
ਹਤਰ ਕਾ ਸੰਿੁ ਪਰਾਨ ਧਨ ਤਿਸ ਕਾ ਪਤਨਹਾਰਾ ॥

ہر اک سیت رپان دنھ ئِس اک پبِہارا ۔۔

ਭਾਈ ਮੀਿ ਸੁਿ ਸਗਲ ਿੇ ਜੀਅ ਹੂੰ ਿੇ ਤਪਆਰਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

اھبیئ تیم ُست لگس ےت یج ُہؤن ےت ایپرا ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਕੇਸਾ ਕਾ ਕਤਰ ਬੀਜਨਾ ਸੰਿ ਚਉਰੁ ਢੁਲਾਵਉ ॥

کیسا اک رک انجیب سیت جؤر ُدھالوو ۔۔
َ
ਸੀਸੁ ਤਨਹਾਰਉ ਚਰਣ ਿਤਲ ਧੂਤਰ ਮੁਤਖ ਲਾਵਉ ॥੧॥

سیس بِہارو رچن نل دھُؤر مُکھ الوو ۔۔۱۔۔

ਤਮਸਟ ਬਚਨ ਬੇਨਿੀ ਕਰਉ ਿੀਨ ਕੀ ਤਨਆਈ ॥

مِست نچب یتنیب رکو دِنی یک اینیئ ۔۔

ਿਤਜ ਅਤਭਮਾਨੁ ਸਰਣੀ ਪਰਉ ਹਤਰ ਗੁਣ ਤਨਤਧ ਪਾਈ ॥੨॥

ب
جت ا ھبمان رسین رپو ہر ُگں ن ِدھ نایئ ۔۔۲۔۔

ਅਵਲੋਕਨ ਪੁਨਹ ਪੁਨਹ ਕਰਉ ਜਨ ਕਾ ਿਰਸਾਰੁ ॥

ا َوولنک ُپیہ ُپیہ رکو نج اک درسار ۔۔
ਅੰਤਮਰਿ ਬਚਨ ਮਨ ਮਤਹ ਤਸੰਚਉ ਬੰਿਉ ਬਾਰ ਬਾਰ ॥੩॥

ِ
ارمِت نچب نم ہہم سبچؤ دنبو نار نار ۔۔۳۔۔

ਤਚਿਵਉ ਮਤਨ ਆਸਾ ਕਰਉ ਜਨ ਕਾ ਸੰਗੁ ਮਾਗਉ ॥

ِجپؤو نم ا سا رکو نج اک گنس امگؤ ۔۔

ਨਾਨਕ ਕਉ ਪਰਭ ਿਇਆ ਕਤਰ ਿਾਸ ਚਰਣੀ ਲਾਗਉ ॥੪॥੨॥੪੨॥

نانک کؤ رپَھب دایئ رک داس رچین الگؤ ۔۔۴۔۔۲۔۔۴۲۔۔
ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

سُؤیہ ہلحم ۵۔۔

ਤਜਤਨ ਮੋਹੇ ਬਰਹਮੰਿ ਖੰਿ ਿਾਹੂ ਮਤਹ ਪਾਉ ॥

ِجں ومےہ پرہمید ڈنھک نا ُہؤ ہہم ناو ۔۔

ਰਾਤਖ ਲੇਹੁ ਇਹੁ ਤਬਖਈ ਜੀਉ ਿੇਹੁ ਅਪੁਨਾ ਨਾਉ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

نک
راھک وہیل اوہی ِ ھبی جپؤ دوہی اانپ ناو ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਜਾ ਿੇ ਨਾਹੀ ਕੋ ਸੁਖੀ ਿਾ ਕੈ ਪਾਛੈ ਜਾਉ ॥

سک
چ
ےک نا َھے اجو ۔۔
اج ےت نایہ وک ُ ھی نا َ
ਛੋਤਿ ਜਾਤਹ ਜੋ ਸਗਲ ਕਉ ਤਿਤਰ ਤਿਤਰ ਲਪਟਾਉ ॥੧॥

ب ب
وھچد اجہِ وج لگس کؤ ھِر ھِر لییاو ۔۔۱۔۔

ਕਰਹੁ ਤਿਪਾ ਕਰੁਣਾਪਿੇ ਿੇਰੇ ਹਤਰ ਗੁਣ ਗਾਉ ॥

رکوہ کِرنا رکُناےتپ ریتے ہر ُگں اگو ۔۔

ਨਾਨਕ ਕੀ ਪਰਭ ਬੇਨਿੀ ਸਾਧਸੰਤਗ ਸਮਾਉ ॥੨॥੩॥੪੩॥

نانک یک رپَھب یتنیب سادھسیگ امسو ۔۔۲۔۔۳۔۔۴۳۔۔
ਰਾਗੁ ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੫ ਘਰੁ ੫ ਪੜਿਾਲ

راگ سُؤیہ ہلحم  ۵رھگ  ۵ڑپنال
ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪਰਸਾਤਿ ॥

اِک اواکنر سیگؤر رپساد ۔۔
ਪਰੀਤਿ ਪਰੀਤਿ ਗੁਰੀਆ ਮੋਹਨ ਲਾਲਨਾ ॥

رپپپ رپپپ ُگرِنا ومنہ الانل ۔۔

ਜਤਪ ਮਨ ਗੋਤਬੰਿ ਏਕੈ ਅਵਰੁ ਨਹੀ ਕੋ ਲੇਖੈ ਸੰਿ ਲਾਗੁ ਮਨਤਹ ਛਾਿੁ ਿੁਤਬਧਾ ਕੀ ਕੁਰੀਆ ॥੧॥ ਰਹਾਉ
॥

لی ک
جت نم وگپِید ا ن َکے ا َور یہن وک َھے سیت الگ مبہہ اھچد ُددباھ یک ُکرنا ۔۔۱۔۔راہو۔۔

ਤਨਰਗੁਨ ਹਰੀਆ ਸਰਗੁਨ ਧਰੀਆ ਅਤਨਕ ਕੋਿਰੀਆ ਤਭੰਨ ਤਭੰਨ ਤਭੰਨ ਤਭਨ ਕਰੀਆ ॥

بھ ِ بھ ِ بھ ِ ب
ھ
ِ
پِر ُگں ہرپیا رس ُگں درھپیا ان ِک وکرھٹنا ّں ّں ّں ں رکِنا ۔۔
ਤਵਤਚ ਮਨ ਕੋਟਵਰੀਆ ॥

وِچ نم وکوٹَرنا ۔۔
ਤਨਜ ਮੰਿਤਰ ਤਪਰੀਆ ॥

ِب
ج دنمر پِرِنا ۔۔

ਿਹਾ ਆਨਿ ਕਰੀਆ ॥

اہت ا َند رکِنا ۔۔
ਨਹ ਮਰੀਆ ਨਹ ਜਰੀਆ ॥੧॥

ہن رمنا ہن رجِنا ۔۔۱۔۔
ਤਕਰਿਤਨ ਜੁਰੀਆ ਬਹੁ ਤਬਤਧ ਤਿਰੀਆ ਪਰ ਕਉ ਤਹਰੀਆ ॥

ب
کِرنت ُجرِنا وہب نِدھ ھِرِنا رپ کؤ ہِرپیا ۔۔
ਤਬਖਨਾ ਤਘਰੀਆ ॥

گ
نِکھیا ھِرپیا ۔۔

ਅਬ ਸਾਧੂ ਸੰਤਗ ਪਰੀਆ ॥

ات سا ُدوھ گنس رپپیا ۔۔
ਹਤਰ ਿੁਆਰੈ ਖਰੀਆ ॥

ک
ہر ُدوا َرے ِھرپیا ۔۔
ਿਰਸਨੁ ਕਰੀਆ ॥

درنس رکپیا ۔۔

ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਤਮਰੀਆ ॥

نانک ُگر مِرپیا ۔۔

ਬਹੁਤਰ ਨ ਤਿਰੀਆ ॥੨॥੧॥੪੪॥

ب
ب ُہر ہن ھِرپیا ۔۔۲۔۔۱۔۔۴۴۔۔
ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

سُؤیہ ہلحم ۵۔۔
ਰਾਤਸ ਮੰਿਲੁ ਕੀਨੋ ਆਖਾਰਾ ॥

راس ڈنمل ونیک ا اھکرا ۔۔
ਸਗਲੋ ਸਾਤਜ ਰਤਖਓ ਪਾਸਾਰਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ک
سگلؤ ساچ ر ھپؤ ناسارا ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਬਹੁ ਤਬਤਧ ਰੂਪ ਰੰਗ ਆਪਾਰਾ ॥

وہب نِدھ ُروت رنگ ا نارا ۔۔
ਪੇਖੈ ਖੁਸੀ ਭੋਗ ਨਹੀ ਹਾਰਾ ॥

پ َیک ُک
ھ
س
َ ھے ی وھبگ یہن اہرا ۔۔
ਸਤਭ ਰਸ ਲੈਿ ਬਸਿ ਤਨਰਾਰਾ ॥੧॥

سیھ رس لَپت تسب پِرارا ۔۔۱۔۔

ਬਰਨੁ ਤਚਹਨੁ ਨਾਹੀ ਮੁਖੁ ਨ ਮਾਸਾਰਾ ॥

پرن ِچہں نایہ مُکھ ہن امسارا ۔۔
ਕਹਨੁ ਨ ਜਾਈ ਖੇਲੁ ਿੁਹਾਰਾ ॥

کہں ہن اجیئ لیھک ُبہارا ۔۔

ਨਾਨਕ ਰੇਣ ਸੰਿ ਚਰਨਾਰਾ ॥੨॥੨॥੪੫॥

نانک ر َپں سیت رچنارا ۔۔۲۔۔۲۔۔۴۵۔۔
ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

سُؤیہ ہلحم ۵۔۔
ਿਉ ਮੈ ਆਇਆ ਸਰਨੀ ਆਇਆ ॥

ئؤ م َے ا نا رسین ا نا ۔۔

ਭਰੋਸੈ ਆਇਆ ਤਕਰਪਾ ਆਇਆ ॥

رھبو سَے ا نا کِرنا ا نا ۔۔

ਤਜਉ ਭਾਵੈ ਤਿਉ ਰਾਖਹੁ ਸੁਆਮੀ ਮਾਰਗੁ ਗੁਰਤਹ ਪਿਾਇਆ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ک
ویجٔ اھبوے پپؤ را ھہؤ سُؤا یم امرگ ُگرہِ پبھانا ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਮਹਾ ਿੁਿਰੁ ਮਾਇਆ ॥

اہم ُدرت امنا ۔۔
ਜੈਸੇ ਪਵਨੁ ਝੁਲਾਇਆ ॥੧॥

چ
َچیسے وپَن ھُالنا ۔۔۱۔۔

ਸੁਤਨ ਸੁਤਨ ਹੀ ਿਰਾਇਆ ॥

ُسں ُسں یہ دراپٔیا ۔۔

ਕਰਰੋ ਧਰਮਰਾਇਆ ॥੨॥

رکرو درھَرمانا ۔۔۲۔۔
ਤਗਰਹ ਅੰਧ ਕੂਪਾਇਆ ॥

گِرہ ادنھ ُکؤنانا ۔۔

ਪਾਵਕੁ ਸਗਰਾਇਆ ॥੩॥

ناوک رگسانا ۔۔۳۔۔
ਗਹੀ ਓਟ ਸਾਧਾਇਆ ॥

یہگ اوت ساداھنا ۔۔
ਨਾਨਕ ਹਤਰ ਤਧਆਇਆ ॥

نانک ہر دایھنا ۔۔
ਅਬ ਮੈ ਪੂਰਾ ਪਾਇਆ ॥੪॥੩॥੪੬॥

ات م َے ئُؤرا نانا ۔۔۴۔۔۳۔۔۴۶۔۔
ਰਾਗੁ ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੫ ਘਰੁ ੬

راگ سُؤیہ ہلحم  ۵رھگ ۶
ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪਰਸਾਤਿ ॥

اِک اواکنر سیگؤر رپساد ۔۔
ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਤਸ ਬੇਨੰਿੀਆ ਤਮਲੈ ਨਾਮੁ ਆਧਾਰਾ ॥

سیگؤر ناس نیییییا ملَ ِے نام ا داھرا ۔۔

ਿੁਿਾ ਸਚਾ ਪਾਤਿਸਾਹੁ ਿਾਪੁ ਗਇਆ ਸੰਸਾਰਾ ॥੧॥

ُپبھا اچس نائساوہ نات ایگ اسنسرا ۔۔۱۔۔

ਭਗਿਾ ਕੀ ਟੇਕ ਿੂੰ ਸੰਿਾ ਕੀ ਓਟ ਿੂੰ ਸਚਾ ਤਸਰਜਨਹਾਰਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ب
ھگیا یک پ َیک ئُؤن سییا یک اوت ئُؤن اچس سِرجبہارا ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਸਚੁ ਿੇਰੀ ਸਾਮਗਰੀ ਸਚੁ ਿੇਰਾ ਿਰਬਾਰਾ ॥

چس ریتی سارگمی چس ریتا درنارا ۔۔

ਸਚੁ ਿੇਰੇ ਖਾਜੀਤਨਆ ਸਚੁ ਿੇਰਾ ਪਾਸਾਰਾ ॥੨॥

چس ریتے اھکاینیج چس ریتا ناسارا ۔۔۲۔۔
ਿੇਰਾ ਰੂਪੁ ਅਗੰਮੁ ਹੈ ਅਨੂਪੁ ਿੇਰਾ ਿਰਸਾਰਾ ॥

ریتا ُروت امگّ ےہَ ائُؤت ریتا درسارا ۔۔

ਹਉ ਕੁਰਬਾਣੀ ਿੇਤਰਆ ਸੇਵਕਾ ਤਜਨਹ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਤਪਆਰਾ ॥੩॥

ہؤ قُرناین ریتنا سیَؤاک ِجبھ ہر نام ایپرا ۔۔۳۔۔

ਸਭੇ ਇਛਾ ਪੂਰੀਆ ਜਾ ਪਾਇਆ ਅਗਮ ਅਪਾਰਾ ॥

سب
ھے اِاھچ ئُؤرنا اج نانا امگ انارا ۔۔

ਗੁਰੁ ਨਾਨਕੁ ਤਮਤਲਆ ਪਾਰਬਰਹਮੁ ਿੇਤਰਆ ਚਰਣਾ ਕਉ ਬਤਲਹਾਰਾ ॥੪॥੧॥੪੭॥

ُگر نانک مل ِیا نارپرمہ نتَرنا رچنا کؤ اہلبرا ۔۔۴۔۔۱۔۔۴۷۔۔
ਰਾਗੁ ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੫ ਘਰੁ ੭

راگ سُؤیہ ہلحم  ۵رھگ ۷
ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪਰਸਾਤਿ ॥

اِک اواکنر سیگؤر رپساد ۔۔
ਿੇਰਾ ਭਾਣਾ ਿੂਹੈ ਮਨਾਇਤਹ ਤਜਸ ਨੋ ਹੋਤਹ ਿਇਆਲਾ ॥

ریتا اھبنا ئُؤ َہے انمن ِہ ِجس ون وہہِ دناال ۔۔

ਸਾਈ ਭਗਤਿ ਜੋ ਿੁਧੁ ਭਾਵੈ ਿੂੰ ਸਰਬ ਜੀਆ ਪਰਤਿਪਾਲਾ ॥੧॥

اھبوے ئُؤن رست ایج رپَپ ِیاال ۔۔۱۔۔
سایئ تگھب وج ُندھ َ
ਮੇਰੇ ਰਾਮ ਰਾਇ ਸੰਿਾ ਟੇਕ ਿੁਮਹਾਰੀ ॥

ُب
ریمے رام راےئ سییا پ َیک مہھاری ۔۔

ਜੋ ਿੁਧੁ ਭਾਵੈ ਸੋ ਪਰਵਾਣੁ ਮਤਨ ਿਤਨ ਿੂਹੈ ਅਧਾਰੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

وج ُندھ اھبوے وس رپوان نم نت ئُؤ َہے اداھری ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਿੂੰ ਿਇਆਲੁ ਤਿਪਾਲੁ ਤਿਪਾ ਤਨਤਧ ਮਨਸਾ ਪੂਰਣਹਾਰਾ ॥

ئُؤن دنال کِرنال کِرنا ن ِدھ اسنم ئُؤراہنرا ۔۔

ਭਗਿ ਿੇਰੇ ਸਤਭ ਪਰਾਣਪਤਿ ਪਰੀਿਮ ਿੂੰ ਭਗਿਨ ਕਾ ਤਪਆਰਾ ॥੨॥

ب
ھ
گی
تگھب ریتے سیھ رپاتپن رپمتی ئُؤن ں اک ایپرا ۔۔۲۔۔
ਿੂ ਅਥਾਹੁ ਅਪਾਰੁ ਅਤਿ ਊਚਾ ਕੋਈ ਅਵਰੁ ਨ ਿੇਰੀ ਭਾਿੇ ॥

ئُؤ ااھتوہ انار ات اُواچ وکیئ ا َور ہن ریتی اھبےت ۔۔

ਇਹ ਅਰਿਾਤਸ ਹਮਾਰੀ ਸੁਆਮੀ ਤਵਸਰੁ ਨਾਹੀ ਸੁਖਿਾਿੇ ॥੩॥

اہہی ارداس امہری سُؤا یم وِرس نایہ ُسکھداےت ۔۔۳۔۔

ਤਿਨੁ ਰੈਤਣ ਸਾਤਸ ਸਾਤਸ ਗੁਣ ਗਾਵਾ ਜੇ ਸੁਆਮੀ ਿੁਧੁ ਭਾਵਾ ॥

دِن َرنی ساس ساس ُگں اگوا ےج سُؤا یم ُندھ اھبوا ۔۔

ਨਾਮੁ ਿੇਰਾ ਸੁਖੁ ਨਾਨਕੁ ਮਾਗੈ ਸਾਤਹਬ ਿੁਿੈ ਪਾਵਾ ॥੪॥੧॥੪੮॥

پب
نام ریتا ُسکھ نانک ام َگے اصجِت ُ َھے ناوا ۔۔۴۔۔۱۔۔۴۸۔۔
ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

سُؤیہ ہلحم ۵۔۔
ਤਵਸਰਤਹ ਨਾਹੀ ਤਜਿੁ ਿੂ ਕਬਹੂ ਸੋ ਥਾਨੁ ਿੇਰਾ ਕੇਹਾ ॥

وِرسہِ نایہ ِجت ئُؤ کب ُہؤ وس اھتن ریتا اہیک ۔۔

ਆਿ ਪਹਰ ਤਜਿੁ ਿੁਧੁ ਤਧਆਈ ਤਨਰਮਲ ਹੋਵੈ ਿੇਹਾ ॥੧॥

وہوے داہی ۔۔۱۔۔
ا ھٹ رہپ ِجت ُندھ دایھیئ پِرلم َ

ਮੇਰੇ ਰਾਮ ਹਉ ਸੋ ਥਾਨੁ ਭਾਲਣ ਆਇਆ ॥

ریمے رام ہؤ وس اھتن اھبنل ا نا ۔۔
ਖੋਜਿ ਖੋਜਿ ਭਇਆ ਸਾਧਸੰਗੁ ਤਿਨਹ ਸਰਣਾਈ ਪਾਇਆ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

وھکجت وھکجت ایھب سادھسیگ پ ِبہھ رسنایئ نانا ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਬੇਿ ਪੜੇ ਪਤੜ ਬਰਹਮੇ ਹਾਰੇ ਇਕੁ ਤਿਲੁ ਨਹੀ ਕੀਮਤਿ ਪਾਈ ॥

دیب ڑپے ڑپ پرےمہ اہرے اِک نِل یہن تمیق نایئ ۔۔
ਸਾਤਧਕ ਤਸਧ ਤਿਰਤਹ ਤਬਲਲਾਿੇ ਿੇ ਭੀ ਮੋਹੇ ਮਾਈ ॥੨॥

ب
سادِکھ سِدھ ھِرہِ نِلالےت ےت یھب ومےہ امیئ ۔۔۲۔۔
ਿਸ ਅਉਿਾਰ ਰਾਜੇ ਹੋਇ ਵਰਿੇ ਮਹਾਿੇਵ ਅਉਧੂਿਾ ॥

دس اونار راےج وہۓ ورےت اہمدوی او ُدوھنا ۔۔
ਤਿਨਹ ਭੀ ਅੰਿੁ ਨ ਪਾਇਓ ਿੇਰਾ ਲਾਇ ਥਕੇ ਤਬਭੂਿਾ ॥੩॥

پب
پ ِبہھ یھب اپپ ہن ناویئ ریتا ال ِئے ےکھت ِ ھ ُؤنا ۔۔۳۔۔
ਸਹਜ ਸੂਖ ਆਨੰਿ ਨਾਮ ਰਸ ਹਤਰ ਸੰਿੀ ਮੰਗਲੁ ਗਾਇਆ ॥

سہ
ج سُؤھک ا دنن نام رس ہر یتنس لگنم اگنا ۔۔

ਸਿਲ ਿਰਸਨੁ ਭੇਤਟਓ ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਿਾ ਮਤਨ ਿਤਨ ਹਤਰ ਹਤਰ ਤਧਆਇਆ ॥੪॥੨॥੪੯॥

ب
سب
ھ
ُ
گ
ی
ھ
ی
پ
ہ
ہ
ن
ؤٔ ر نا ک نا نم نت ر ر دایھنا ۔۔۴۔۔۲۔۔۴۹۔۔
ل درنس
ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

سُؤیہ ہلحم ۵۔۔
ਕਰਮ ਧਰਮ ਪਾਖੰਿ ਜੋ ਿੀਸਤਹ ਤਿਨ ਜਮੁ ਜਾਗਾਿੀ ਲੂਟੈ ॥

ہسی پِں مج اجاگیت لُؤ ئَے ۔۔
رکم درھم ناڈنھک وج د ِ

ਤਨਰਬਾਣ ਕੀਰਿਨੁ ਗਾਵਹੁ ਕਰਿੇ ਕਾ ਤਨਮਖ ਤਸਮਰਿ ਤਜਿੁ ਛੂਟੈ ॥੧॥

بِمک ِسم ج چ
َ
ئ
ھ
ُ
پِرنان ریکنت اگووہ رکےت اک ھ رت ِ ت ؤ ے ۔۔۱۔۔
ਸੰਿਹੁ ਸਾਗਰੁ ਪਾਤਰ ਉਿਰੀਐ ॥

سیبہؤ سارگ نار اُرت پپے ۔۔

ਜੇ ਕੋ ਬਚਨੁ ਕਮਾਵੈ ਸੰਿਨ ਕਾ ਸੋ ਗੁਰ ਪਰਸਾਿੀ ਿਰੀਐ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

س
امکوے ییں اک وس ُگر رپسادی رت پ َپے ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ےج وک نچب َ
ਕੋਤਟ ਿੀਰਥ ਮਜਨ ਇਸਨਾਨਾ ਇਸੁ ਕਤਲ ਮਤਹ ਮੈਲੁ ਭਰੀਜੈ ॥

م
وکت ریتھت چں اانسنا اِس لک ہہم مَیل رھب بج َے ۔۔

ਸਾਧਸੰਤਗ ਜੋ ਹਤਰ ਗੁਣ ਗਾਵੈ ਸੋ ਤਨਰਮਲੁ ਕਤਰ ਲੀਜੈ ॥੨॥

ُگ
اگوے وس پِرلم رک لبج َے ۔۔۲۔۔
سادھسیگ وج ہر ں َ

ਬੇਿ ਕਿੇਬ ਤਸਤਮਰਤਿ ਸਤਭ ਸਾਸਿ ਇਨਹ ਪਤੜਆ ਮੁਕਤਿ ਨ ਹੋਈ ॥

دیب کیپت ِسمرت سیھ ساست ابھ ڑپنا مُکت ہن وہیئ ۔۔

ਏਕੁ ਅਖਰੁ ਜੋ ਗੁਰਮੁਤਖ ਜਾਪੈ ਤਿਸ ਕੀ ਤਨਰਮਲ ਸੋਈ ॥੩॥

انک ارھک وج ُگرمُکھ اج ئَے ئِس یک پِرلم وسیئ ۔۔۳۔۔

ਖਿਰੀ ਬਰਾਹਮਣ ਸੂਿ ਵੈਸ ਉਪਿੇਸੁ ਚਹੁ ਵਰਨਾ ਕਉ ਸਾਝਾ ॥

ک
ھتری پرانمہ سُؤد َوسی ا ُندسی چہؤ ورہن کؤ سااھج ۔۔

ਗੁਰਮੁਤਖ ਨਾਮੁ ਜਪੈ ਉਧਰੈ ਸੋ ਕਤਲ ਮਤਹ ਘਤਟ ਘਤਟ ਨਾਨਕ ਮਾਝਾ ॥੪॥੩॥੫੦॥

ُگرمُکھ نام جپَے اُدرھَے وس لک ہہم ٹھگ ٹھگ نانک اماھج ۔۔۴۔۔۳۔۔۵۱۔۔
ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

سُؤیہ ہلحم ۵۔۔

ਜੋ ਤਕਛੁ ਕਰੈ ਸੋਈ ਪਰਭ ਮਾਨਤਹ ਓਇ ਰਾਮ ਨਾਮ ਰੰਤਗ ਰਾਿੇ ॥

ک
وج ِچھ رکَے وسیئ رپَھب امہنِ اوےؑ رام نام رنگ راےت ۔۔
ਤਿਨਹ ਕੀ ਸੋਭਾ ਸਭਨੀ ਥਾਈ ਤਜਨਹ ਪਰਭ ਕੇ ਚਰਣ ਪਰਾਿੇ ॥੧॥

سب
پ ِبہھ یک وساھب ھبی اھتیئ جبھ رپَھب ےک رچن رپاےت ۔۔۱۔۔
ਮੇਰੇ ਰਾਮ ਹਤਰ ਸੰਿਾ ਜੇਵਿੁ ਨ ਕੋਈ ॥

ریمے رام ہر سییا ویجد ہن وکیئ ۔۔
ਭਗਿਾ ਬਤਣ ਆਈ ਪਰਭ ਅਪਨੇ ਤਸਉ ਜਤਲ ਥਤਲ ਮਹੀਅਤਲ ਸੋਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

م
ب
ھگیا نب ا یئ رپَھب اےنپ سِیؤ لج لھت ہییل وسیئ ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਕੋਤਟ ਅਪਰਾਧੀ ਸੰਿਸੰਤਗ ਉਧਰੈ ਜਮੁ ਿਾ ਕੈ ਨੇਤੜ ਨ ਆਵੈ ॥

ے ۔۔
وکت ارپادیھ سییسیگ اُدرھَے مج نا َ
ےک نتَر ہن ا و َ
ਜਨਮ ਜਨਮ ਕਾ ਤਬਛੁਤੜਆ ਹੋਵੈ ਤਿਨਹ ਹਤਰ ਤਸਉ ਆਤਣ ਤਮਲਾਵੈ ॥੨॥

ب
ِج
ِب
پ
ہ
س
ِی
ہ
ھ
م
الوے ۔۔۲۔۔
وہوے ھ ر ؤ ا ن ِ َ
منج منج اک رنا َ
ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਭਰਮੁ ਭਉ ਕਾਟੈ ਸੰਿ ਸਰਤਣ ਜੋ ਆਵੈ ॥

ب
امنا ومہ رھبم ھؤ اک ئَے سیت رسن وج ا َوے ۔۔
ਜੇਹਾ ਮਨੋਰਥੁ ਕਤਰ ਆਰਾਧੇ ਸੋ ਸੰਿਨ ਿੇ ਪਾਵੈ ॥੩॥

س
اہیج ونمرھت رک ا رادےھ وس ییں ےت نا َوے ۔۔۳۔۔
ਜਨ ਕੀ ਮਤਹਮਾ ਕੇਿਕ ਬਰਨਉ ਜੋ ਪਰਭ ਅਪਨੇ ਭਾਣੇ ॥

کییک پرئؤ وج رپَھب اےنپ اھبےن ۔۔
نج یک امہم َ

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਤਜਨ ਸਤਿਗੁਰੁ ਭੇਤਟਆ ਸੇ ਸਭ ਿੇ ਭਏ ਤਨਕਾਣੇ ॥੪॥੪॥੫੧॥

ب
وہک نانک ِجں سیگؤر ھیییا ےس سیھ ےت ےئھب ئِکاےن ۔۔۴۔۔۴۔۔۵۱۔۔

ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

سُؤیہ ہلحم ۵۔۔
ਮਹਾ ਅਗਤਨ ਿੇ ਿੁਧੁ ਹਾਥ ਿੇ ਰਾਖੇ ਪਏ ਿੇਰੀ ਸਰਣਾਈ ॥

اہم انگ ےت ُندھ اہھت دے راےھک ےئپ ریتی رسنایئ ۔۔
ਿੇਰਾ ਮਾਣੁ ਿਾਣੁ ਤਰਿ ਅੰਿਤਰ ਹੋਰ ਿੂਜੀ ਆਸ ਚੁਕਾਈ ॥੧॥

ریتا امن نان رِد ارتن وہر ُدویج ا س ُجکایئ ۔۔۱۔۔
ਮੇਰੇ ਰਾਮ ਰਾਇ ਿੁਧੁ ਤਚਤਿ ਆਇਐ ਉਬਰੇ ॥

ریمے رام راےئ ُندھ ِجت ا ئٔے َ اُپرے ۔۔
ਿੇਰੀ ਟੇਕ ਭਰਵਾਸਾ ਿੁਮਹਰਾ ਜਤਪ ਨਾਮੁ ਿੁਮਹਾਰਾ ਉਧਰੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ُب
ُب
م
ہ
م
ہ
ھ
ریتی پ َیک رھبواسا را جت نام ھارا اُدرھے ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਅੰਧ ਕੂਪ ਿੇ ਕਾਤਢ ਲੀਏ ਿੁਮਹ ਆਤਪ ਭਏ ਤਕਰਪਾਲਾ ॥

ُب
ادنھ ُکؤت ےت اکدھ ےئیل مہھ ا ت ےئھب کِرناال ۔۔

ਸਾਤਰ ਸਮਹਾਤਲ ਸਰਬ ਸੁਖ ਿੀਏ ਆਤਪ ਕਰੇ ਪਰਤਿਪਾਲਾ ॥੨॥

س
م
ہ
س
ک
پ
پ
پ
ُ
سار ھال رست ھ د ے ا ت رکے رپَ ِیاال ۔۔۲۔۔
ਆਪਣੀ ਨਿਤਰ ਕਰੇ ਪਰਮੇਸਰੁ ਬੰਧਨ ਕਾਤਟ ਛਿਾਏ ॥

ا ینپ دنر رکے رپرسیم دنبنھ اکت چھداےئ ۔۔

ਆਪਣੀ ਭਗਤਿ ਪਰਤਭ ਆਤਪ ਕਰਾਈ ਆਪੇ ਸੇਵਾ ਲਾਏ ॥੩॥

ا ینپ تگھب رپَھب ا ت رکایئ ا ےپ ویسا الےئ ۔۔۳۔۔
ਭਰਮੁ ਗਇਆ ਭੈ ਮੋਹ ਤਬਨਾਸੇ ਤਮਤਟਆ ਸਗਲ ਤਵਸੂਰਾ ॥

ب
رھبم ایگ َھے ومہ پِیاےس مِییا لگس وِسُؤرا ۔۔

ਨਾਨਕ ਿਇਆ ਕਰੀ ਸੁਖਿਾਿੈ ਭੇਤਟਆ ਸਤਿਗੁਰੁ ਪੂਰਾ ॥੪॥੫॥੫੨॥

ب
نانک دایئ رکی ُسکھداےتَ ھیییا سیگؤر ئُؤرا ۔۔۴۔۔۵۔۔۵۲۔۔
ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

سُؤیہ ہلحم ۵۔۔
ਜਬ ਕਛੁ ਨ ਸੀਓ ਿਬ ਤਕਆ ਕਰਿਾ ਕਵਨ ਕਰਮ ਕਤਰ ਆਇਆ ॥

جت ھچک ہن سِیؤ پپ ایک رکنا وکَن رکم رک ا نا ۔۔

ਅਪਨਾ ਖੇਲੁ ਆਤਪ ਕਤਰ ਿੇਖੈ ਿਾਕੁਤਰ ਰਚਨੁ ਰਚਾਇਆ ॥੧॥

نک
اانپ لیھک ا ت رک د َھے

اھٹ ُکر رنچ راچنا ۔۔۱۔۔

ਮੇਰੇ ਰਾਮ ਰਾਇ ਮੁਝ ਿੇ ਕਛੂ ਨ ਹੋਈ ॥

م
کج
ُ
ھ
ریمے رام راےئ ُچھ ےت ؤ ہن وہیئ ۔۔
ਆਪੇ ਕਰਿਾ ਆਤਪ ਕਰਾਏ ਸਰਬ ਤਨਰੰਿਤਰ ਸੋਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ا ےپ رکنا ا ت رکاےئ رست پِررتن وسیئ ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਗਣਿੀ ਗਣੀ ਨ ਛੂਟੈ ਕਿਹੂ ਕਾਚੀ ਿੇਹ ਇਆਣੀ ॥

چ
یتنگ ینگ ہن ُھؤ ئَے کبہ ُؤ اکیچ دہہی اناین ۔۔

ਤਿਪਾ ਕਰਹੁ ਪਰਭ ਕਰਣੈਹਾਰੇ ਿੇਰੀ ਬਖਸ ਤਨਰਾਲੀ ॥੨॥

نک
ھ
پ
ِ
کِرنا رکوہ رپَھب رکپ َبہارے ریتی س رایل ۔۔۲۔۔
ਜੀਅ ਜੰਿ ਸਭ ਿੇਰੇ ਕੀਿੇ ਘਤਟ ਘਤਟ ਿੁਹੀ ਤਧਆਈਐ ॥

یج جپت سیھ ریتے کیپے ٹھگ ٹھگ ُبہی دایھ نیپے َ۔۔
ਿੇਰੀ ਗਤਿ ਤਮਤਿ ਿੂਹੈ ਜਾਣਤਹ ਕੁਿਰਤਿ ਕੀਮ ਨ ਪਾਈਐ ॥੩॥

ِب
ریتی گپ مِت ئُؤ َہے اج ِہن قُدرت ق م ہن نا پپَے ۔۔۳۔۔

ਤਨਰਗੁਣੁ ਮੁਗਧੁ ਅਜਾਣੁ ਅਤਗਆਨੀ ਕਰਮ ਧਰਮ ਨਹੀ ਜਾਣਾ ॥

پِر ُگں مُگدھ ااجن اگ ِیاین رکم درھم یہن اجنا ۔۔

ਿਇਆ ਕਰਹੁ ਨਾਨਕੁ ਗੁਣ ਗਾਵੈ ਤਮਿਾ ਲਗੈ ਿੇਰਾ ਭਾਣਾ ॥੪॥੬॥੫੩॥

َ
ُگ
اگوے مِبھا لگے ریتا اھبنا ۔۔۴۔۔۶۔۔۵۳۔۔
دایئ رکوہ نانک ں َ
ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

سُؤیہ ہلحم ۵۔۔
ਭਾਗਿੜੇ ਹਤਰ ਸੰਿ ਿੁਮਹਾਰੇ ਤਜਨਹ ਘਤਰ ਧਨੁ ਹਤਰ ਨਾਮਾ ॥

ُب
اھبڑھٹگے ہر سیت مہھارے ِجبھ رھگ دنھ ہر ناہم ۔۔
ਪਰਵਾਣੁ ਗਣੀ ਸੇਈ ਇਹ ਆਏ ਸਿਲ ਤਿਨਾ ਕੇ ਕਾਮਾ ॥੧॥

سب
رپوان ینگ َ
سیبی اہہی ا ےئ ھل پ ِیا ےک اکام ۔۔۱۔۔
ਮੇਰੇ ਰਾਮ ਹਤਰ ਜਨ ਕੈ ਹਉ ਬਤਲ ਜਾਈ ॥

ریمے رام ہر نج ےکَ ہؤ نل اجیئ ۔۔
ਕੇਸਾ ਕਾ ਕਤਰ ਚਵਰੁ ਢੁਲਾਵਾ ਚਰਣ ਧੂਤੜ ਮੁਤਖ ਲਾਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

کیسا اک رکوچَر ُدھالوا رچن دھُؤر مُکھ الیئ ۔۔۱۔۔راہو۔۔
َ

ਜਨਮ ਮਰਣ ਿੁਹਹੂ ਮਤਹ ਨਾਹੀ ਜਨ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਆਏ ॥

منج رمن ُدہ ُہؤ ہہم نایہ نج رپاُاکپری ا ےئ ۔۔

ਜੀਅ ਿਾਨੁ ਿੇ ਭਗਿੀ ਲਾਇਤਨ ਹਤਰ ਤਸਉ ਲੈਤਨ ਤਮਲਾਏ ॥੨॥

ب
ل
َی
گب
ھ
س
ِی
ہ
م
ِ
یج دان دے ی النئ ر ؤ ں الےئ ۔۔۲۔۔
ਸਚਾ ਅਮਰੁ ਸਚੀ ਪਾਤਿਸਾਹੀ ਸਚੇ ਸੇਿੀ ਰਾਿੇ ॥

اچس ارم یچس نائسایہ ےچس َ
سیبی راےت ۔۔

ਸਚਾ ਸੁਖੁ ਸਚੀ ਵਤਿਆਈ ਤਜਸ ਕੇ ਸੇ ਤਿਤਨ ਜਾਿੇ ॥੩॥

اچس ُسکھ یچس ودنایئ ِجس ےک ےس پِں اجےت ۔۔۳۔۔

ਪਖਾ ਿੇਰੀ ਪਾਣੀ ਢੋਵਾ ਹਤਰ ਜਨ ਕੈ ਪੀਸਣੁ ਪੀਤਸ ਕਮਾਵਾ ॥

نی
ےک سں سیپ امکوا ۔۔
اھکپ ریھپی ناین دوھوا ہر نج َ

ਨਾਨਕ ਕੀ ਪਰਭ ਪਾਤਸ ਬੇਨੰਿੀ ਿੇਰੇ ਜਨ ਿੇਖਣੁ ਪਾਵਾ ॥੪॥੭॥੫੪॥

نک
نی
نانک یک رپَھب ناس ییبی ریتے نج د ھں ناوا ۔۔۴۔۔۷۔۔۵۴۔۔
ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

سُؤیہ ہلحم ۵۔۔
ਪਾਰਬਰਹਮ ਪਰਮੇਸਰ ਸਤਿਗੁਰ ਆਪੇ ਕਰਣੈਹਾਰਾ ॥

نارپرمہ رپرسیم سیگؤر ا ےپ رکپ َبہارا ۔۔

ਚਰਣ ਧੂਤੜ ਿੇਰੀ ਸੇਵਕੁ ਮਾਗੈ ਿੇਰੇ ਿਰਸਨ ਕਉ ਬਤਲਹਾਰਾ ॥੧॥

رچن دھُؤر ریتی ویسک ام َگے ریتے درنس کؤ اہلبرا ۔۔۱۔۔
ਮੇਰੇ ਰਾਮ ਰਾਇ ਤਜਉ ਰਾਖਤਹ ਤਿਉ ਰਹੀਐ ॥

ریمے رام راےئ ج ٔپؤ راکھہہ پپؤ ر ہیپے ۔۔

ਿੁਧੁ ਭਾਵੈ ਿਾ ਨਾਮੁ ਜਪਾਵਤਹ ਸੁਖੁ ਿੇਰਾ ਤਿਿਾ ਲਹੀਐ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ُندھ اھبوے نا نام اپجوہِ ُسکھ ریتا دِنا لہی َپے ۔۔۱۔۔راہو۔۔

ਮੁਕਤਿ ਭੁਗਤਿ ਜੁਗਤਿ ਿੇਰੀ ਸੇਵਾ ਤਜਸੁ ਿੂੰ ਆਤਪ ਕਰਾਇਤਹ ॥

ب
مُکت ُھگت ُچگت ریتی ویسا ِجس ئُؤن ا ت رکابہ ِہ ۔۔

ਿਹਾ ਬੈਕੁੰਿੁ ਜਹ ਕੀਰਿਨੁ ਿੇਰਾ ਿੂੰ ਆਪੇ ਸਰਧਾ ਲਾਇਤਹ ॥੨॥

پ
اہت ی ُکیبھ ہج ریکنت ریتا ئُؤن ا ےپ رسداھ البہ ِہ ۔۔۲۔۔

ਤਸਮਤਰ ਤਸਮਤਰ ਤਸਮਤਰ ਨਾਮੁ ਜੀਵਾ ਿਨੁ ਮਨੁ ਹੋਇ ਤਨਹਾਲਾ ॥

ِسمر

ِسمر

ِسمر

نام ِجپؤا نت نم وہۓ بِہاال ۔۔

ਚਰਣ ਕਮਲ ਿੇਰੇ ਧੋਇ ਧੋਇ ਪੀਵਾ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਿੀਨ ਿਇਆਲਾ ॥੩॥

رچن لمک ریتے دوھےئ دوھےئ ویپا ریمے سیگؤر دِنی دناال ۔۔۳۔۔
ਕੁਰਬਾਣੁ ਜਾਈ ਉਸੁ ਵੇਲਾ ਸੁਹਾਵੀ ਤਜਿੁ ਿੁਮਰੈ ਿੁਆਰੈ ਆਇਆ ॥

قُرنان اجیئ اُس ونال ُسہاوی ِجت ُبم َرے ُدوا َرے ا نا ۔۔

ਨਾਨਕ ਕਉ ਪਰਭ ਭਏ ਤਿਪਾਲਾ ਸਤਿਗੁਰੁ ਪੂਰਾ ਪਾਇਆ ॥੪॥੮॥੫੫॥

نانک کؤ رپَھب ےئھب رکِناال سیگؤر ُپرا نانا۔۔۴۔۔۸۔۔۵۵۔۔
ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

سُؤیہ ہلحم ۵۔۔
ਿੁਧੁ ਤਚਤਿ ਆਏ ਮਹਾ ਅਨੰਿਾ ਤਜਸੁ ਤਵਸਰਤਹ ਸੋ ਮਤਰ ਜਾਏ ॥

ُندھ ِجت ا ےئ اہم ادننا ِجس وِرسہِ وس رم اجےئ ۔۔

ਿਇਆਲੁ ਹੋਵਤਹ ਤਜਸੁ ਊਪਤਰ ਕਰਿੇ ਸੋ ਿੁਧੁ ਸਿਾ ਤਧਆਏ ॥੧॥

دنال وہوہِ ِجس اُورپ رکےت وس ُندھ دسا دایھےئ ۔۔۱۔۔
ਮੇਰੇ ਸਾਤਹਬ ਿੂੰ ਮੈ ਮਾਣੁ ਤਨਮਾਣੀ ॥

ریمے اصجِت ئُؤن م َے امن بِماین ۔۔
ਅਰਿਾਤਸ ਕਰੀ ਪਰਭ ਅਪਨੇ ਆਗੈ ਸੁਤਣ ਸੁਤਣ ਜੀਵਾ ਿੇਰੀ ਬਾਣੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ارداس رکی رپَھب اےنپ ا ےگ ُسں ُسں ویجا ریتی ناین ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਚਰਣ ਧੂਤੜ ਿੇਰੇ ਜਨ ਕੀ ਹੋਵਾ ਿੇਰੇ ਿਰਸਨ ਕਉ ਬਤਲ ਜਾਈ ॥

رچن دھُؤر ریتے نج یک وہوا ریتے درنس کؤ نل اجیئ ۔۔

ਅੰਤਮਰਿ ਬਚਨ ਤਰਿੈ ਉਤਰ ਧਾਰੀ ਿਉ ਤਕਰਪਾ ਿੇ ਸੰਗੁ ਪਾਈ ॥੨॥

ارمت نچب ر َِدے اُر داھری ئؤ کِرنا ےت گنس نایئ ۔۔۲۔۔
ਅੰਿਰ ਕੀ ਗਤਿ ਿੁਧੁ ਪਤਹ ਸਾਰੀ ਿੁਧੁ ਜੇਵਿੁ ਅਵਰੁ ਨ ਕੋਈ ॥

ارتن یک گپ ُندھ بہہ ساری ُندھ ج َپؤد ا َور ہن وکیئ ۔۔
ਤਜਸ ਨੋ ਲਾਇ ਲੈਤਹ ਸੋ ਲਾਗੈ ਭਗਿੁ ਿੁਹਾਰਾ ਸੋਈ ॥੩॥

ِجس ون ال ِئے لَی ِہ وس ال َگے تگھب ُبہارا وسیئ ۔۔۳۔۔
ਿੁਇ ਕਰ ਜੋਤੜ ਮਾਗਉ ਇਕੁ ਿਾਨਾ ਸਾਤਹਤਬ ਿੁਿੈ ਪਾਵਾ ॥

پب
ُدےئ رک وجر امگؤ اِک دانا اصجِت ُ َھے ناوا ۔۔

ਸਾਤਸ ਸਾਤਸ ਨਾਨਕੁ ਆਰਾਧੇ ਆਿ ਪਹਰ ਗੁਣ ਗਾਵਾ ॥੪॥੯॥੫੬॥

ساس ساس نانک ا رادےھ ا ھٹ رہپ ُگں اگوا ۔۔۴۔۔۹۔۔۵۶۔۔
ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

سُؤیہ ہلحم ۵۔۔
ਤਜਸ ਕੇ ਤਸਰ ਊਪਤਰ ਿੂੰ ਸੁਆਮੀ ਸੋ ਿੁਖੁ ਕੈਸਾ ਪਾਵੈ ॥

کیسا نا َوے ۔۔
ِجس ےک سِر اُورپ ئُؤن سُؤا یم وس ُدھک َ
ਬੋਤਲ ਨ ਜਾਣੈ ਮਾਇਆ ਮਤਿ ਮਾਿਾ ਮਰਣਾ ਚੀਤਿ ਨ ਆਵੈ ॥੧॥

ے ۔۔۱۔۔
وبل ہن اج ئَے امنا دم امنا رمنا ِجپت ہن ا و َ
ਮੇਰੇ ਰਾਮ ਰਾਇ ਿੂੰ ਸੰਿਾ ਕਾ ਸੰਿ ਿੇਰੇ ॥

ریمے رام راےئ ئُؤن سییا اک سیت ریتے ۔۔
ਿੇਰੇ ਸੇਵਕ ਕਉ ਭਉ ਤਕਛੁ ਨਾਹੀ ਜਮੁ ਨਹੀ ਆਵੈ ਨੇਰੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ب کِ
ے رینے ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ریتے ویسک کؤ ھؤ چھ نایہ مج یہن ا و َ

ਜੋ ਿੇਰੈ ਰੰਤਗ ਰਾਿੇ ਸੁਆਮੀ ਤਿਨਹ ਕਾ ਜਨਮ ਮਰਣ ਿੁਖੁ ਨਾਸਾ ॥

وج ریتَے رنگ راےت سُؤا یم پ ِبہھ اک منج رمن ُدھک ناسا ۔۔
ਿੇਰੀ ਬਖਸ ਨ ਮੇਟੈ ਕੋਈ ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਤਿਲਾਸਾ ॥੨॥

نک
ریتی ھس ہن می َپے وکیئ سیگؤر اک دِالہس ۔۔۲۔۔

ਨਾਮੁ ਤਧਆਇਤਨ ਸੁਖ ਿਲ ਪਾਇਤਨ ਆਿ ਪਹਰ ਆਰਾਧਤਹ ॥

نام دایھنئ ُسکھ لھپ نانئ ا ھٹ رہپ ا رادھ ِہ ۔۔

ਿੇਰੀ ਸਰਤਣ ਿੇਰੈ ਭਰਵਾਸੈ ਪੰਚ ਿੁਸਟ ਲੈ ਸਾਧਤਹ ॥੩॥

پب
ریتی رسن ریتَے رھبوا سَے ج ُدست لَے سادھ ِہ ۔۔۳۔۔
ਤਗਆਨੁ ਤਧਆਨੁ ਤਕਛੁ ਕਰਮੁ ਨ ਜਾਣਾ ਸਾਰ ਨ ਜਾਣਾ ਿੇਰੀ ॥

ک
گ ِیان دایھن ِچھ رکم ہن اجنا سار ہن اجنا ریتی ۔۔

ਸਭ ਿੇ ਵਿਾ ਸਤਿਗੁਰੁ ਨਾਨਕੁ ਤਜਤਨ ਕਲ ਰਾਖੀ ਮੇਰੀ ॥੪॥੧੦॥੫੭॥

سیھ ےت ودا سیگؤر نانک ِجں لک رایھک ریمی ۔۔۴۔۔۱۱۔۔۵۷۔۔
ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

سُؤیہ ہلحم ۵۔۔
ਸਗਲ ਤਿਆਤਗ ਗੁਰ ਸਰਣੀ ਆਇਆ ਰਾਖਹੁ ਰਾਖਨਹਾਰੇ ॥

ک
لگس پ ِیاگ ُگر رسین ا نا را ھہؤ راکھبہارے ۔۔

ਤਜਿੁ ਿੂ ਲਾਵਤਹ ਤਿਿੁ ਹਮ ਲਾਗਹ ਤਕਆ ਏਤਹ ਜੰਿ ਤਵਚਾਰੇ ॥੧॥

ہہی جپت وِاچرے ۔۔۱۔۔
ِجت ئُؤ الوہِ پِپ مہ الہگ ایک ا ِ
ਮੇਰੇ ਰਾਮ ਜੀ ਿੂੰ ਪਰਭ ਅੰਿਰਜਾਮੀ ॥

ریمے رام یج ئُؤن رپَھب ارتناجیم ۔۔

ਕਤਰ ਤਕਰਪਾ ਗੁਰਿੇਵ ਿਇਆਲਾ ਗੁਣ ਗਾਵਾ ਤਨਿ ਸੁਆਮੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

رک کِرنا ُگردوی دناال ُگں اگوا پِپ سُؤا یم ۔۔۱۔۔راہو۔۔

ਆਿ ਪਹਰ ਪਰਭੁ ਅਪਨਾ ਤਧਆਈਐ ਗੁਰ ਪਰਸਾਤਿ ਭਉ ਿਰੀਐ ॥

ب
ا ھٹ رہپ رپَھب اانپ دایھ نیپے َ ُگر رپساد ھؤ رت پ َپے ۔۔

ਆਪੁ ਤਿਆਤਗ ਹੋਈਐ ਸਭ ਰੇਣਾ ਜੀਵਤਿਆ ਇਉ ਮਰੀਐ ॥੨॥

ےیئ سیھ ر َپیا ِجپؤایت ائؤ رم پپے ۔۔۲۔۔
ا ت پ ِیاگ وہ َ

ਸਿਲ ਜਨਮੁ ਤਿਸ ਕਾ ਜਗ ਭੀਿਤਰ ਸਾਧਸੰਤਗ ਨਾਉ ਜਾਪੇ ॥

سب
ھل منج ئِس اک چگ رتیھب سادھسیگ ناو اجےپ ۔۔

ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਤਿਸ ਕੇ ਪੂਰਨ ਤਜਸੁ ਿਇਆ ਕਰੇ ਪਰਭੁ ਆਪੇ ॥੩॥

لگس ونمرھت ئِس ےک ئُؤرن ِجس دایئ رکے رپَھب ا ےپ ۔۔۳۔۔
ਿੀਨ ਿਇਆਲ ਤਿਪਾਲ ਪਰਭ ਸੁਆਮੀ ਿੇਰੀ ਸਰਤਣ ਿਇਆਲਾ ॥

دِنی دنال کِرنال رپَھب سُؤا یم ریتی رسن دناال ۔۔

ਕਤਰ ਤਕਰਪਾ ਅਪਨਾ ਨਾਮੁ ਿੀਜੈ ਨਾਨਕ ਸਾਧ ਰਵਾਲਾ ॥੪॥੧੧॥੫੮॥

رک کِرنا اانپ نام د بج َے نانک سادھ رواال ۔۔۴۔۔۱۱۔۔۵۸۔۔
ਰਾਗੁ ਸੂਹੀ ਅਸਟਪਿੀਆ ਮਹਲਾ ੧ ਘਰੁ ੧

راگ سُؤیہ اسییدنا ہلحم  ۱رھگ ۱
ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪਰਸਾਤਿ ॥

اِک اواکنر سیگؤر رپساد ۔۔
ਸਤਭ ਅਵਗਣ ਮੈ ਗੁਣੁ ਨਹੀ ਕੋਈ ॥

سیھ ا َونگ م َے ُگں یہن وکیئ ۔۔

ਤਕਉ ਕਤਰ ਕੰਿ ਤਮਲਾਵਾ ਹੋਈ ॥੧॥

کپؤ رک کپت مِالوا وہیئ ۔۔۱۔۔
ਨਾ ਮੈ ਰੂਪੁ ਨ ਬੰਕੇ ਨੈਣਾ ॥

ہن م َے ُروت ہن پیکے نَییا ۔۔
ਨਾ ਕੁਲ ਢੰਗੁ ਨ ਮੀਿੇ ਬੈਣਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ہن ُکل دھیگ ہن ےھٹیم َنییا ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਸਹਤਜ ਸੀਗਾਰ ਕਾਮਤਣ ਕਤਰ ਆਵੈ ॥

سہ
ج اگیسر اکنم رک ا َوے ۔۔

ਿਾ ਸੋਹਾਗਤਣ ਜਾ ਕੰਿੈ ਭਾਵੈ ॥੨॥

اھبوے ۔۔۲۔۔
نا وساہنگ اج کی َپے َ
ਨਾ ਤਿਸੁ ਰੂਪੁ ਨ ਰੇਤਖਆ ਕਾਈ ॥

ہن ئِس ُروت ہن ر َنکھیا اکیئ ۔۔

ਅੰਤਿ ਨ ਸਾਤਹਬੁ ਤਸਮਤਰਆ ਜਾਈ ॥੩॥

اپپ ہن اصجِت ِسمرِنا اجیئ ۔۔۳۔۔
ਸੁਰਤਿ ਮਤਿ ਨਾਹੀ ਚਿੁਰਾਈ ॥

ُسرت مت نایہ چتُرایئ ۔۔
ਕਤਰ ਤਕਰਪਾ ਪਰਭ ਲਾਵਹੁ ਪਾਈ ॥੪॥

رک کِرنا رپَھب الووہ نایئ ۔۔۴۔۔
ਖਰੀ ਤਸਆਣੀ ਕੰਿ ਨ ਭਾਣੀ ॥

رھکی ِسیاین کپت ہن اھبین ۔۔

ਮਾਇਆ ਲਾਗੀ ਭਰਤਮ ਭੁਲਾਣੀ ॥੫॥

ب
امنا الیگ رھبم ھُالین ۔۔۵۔۔

ਹਉਮੈ ਜਾਈ ਿਾ ਕੰਿ ਸਮਾਈ ॥

ہؤ م َے اجیئ نا کپت امسیئ ۔۔

ਿਉ ਕਾਮਤਣ ਤਪਆਰੇ ਨਵ ਤਨਤਧ ਪਾਈ ॥੬॥

ئؤ اکنم ایپرے ونَ ن ِدھ نایئ ۔۔۶۔۔
ਅਤਨਕ ਜਨਮ ਤਬਛੁਰਿ ਿੁਖੁ ਪਾਇਆ ॥

بِج
ھ
ان ِک منج رت ُدھک نانا ۔۔

ਕਰੁ ਗਤਹ ਲੇਹੁ ਪਰੀਿਮ ਪਰਭ ਰਾਇਆ ॥੭॥

رک ہگِ وہیل رپمتی رپَھب رانا ۔۔۷۔۔
ਭਣਤਿ ਨਾਨਕੁ ਸਹੁ ਹੈ ਭੀ ਹੋਸੀ ॥

تنھب نانک َسہؤ ےہَ یھب وہیس ۔۔
ਜੈ ਭਾਵੈ ਤਪਆਰਾ ਿੈ ਰਾਵੇਸੀ ॥੮॥੧॥

ےجَ اھبوے ایپرا ئَے راوئَسی ۔۔۸۔۔۱۔۔
ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੧ ਘਰੁ ੯

سُؤیہ ہلحم  ۱رھگ ۹
ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪਰਸਾਤਿ ॥

اِک اواکنر سیگؤر رپساد ۔۔
ਕਚਾ ਰੰਗੁ ਕਸੁੰਭ ਕਾ ਥੋੜਤੜਆ ਤਿਨ ਚਾਤਰ ਜੀਉ ॥

اچک رنگ ک ُسیبھ اک وھتررنا دِن اچر جپؤ ۔۔

ਤਵਣੁ ਨਾਵੈ ਭਰਤਮ ਭੁਲੀਆ ਿਤਗ ਮੁਿੀ ਕੂਤੜਆਤਰ ਜੀਉ ॥

مُب
ھ
ج
پ
ک
ُ
وِن نا َوے رھبم ب ُھل ِیا گھٹ ی ؤرنار ؤ ۔۔
ਸਚੇ ਸੇਿੀ ਰਤਿਆ ਜਨਮੁ ਨ ਿੂਜੀ ਵਾਰ ਜੀਉ ॥੧॥

ےچس َ
سیبی رایت منج ہن ُدویج وار جپؤ ۔۔۱۔۔

ਰੰਗੇ ਕਾ ਤਕਆ ਰੰਗੀਐ ਜੋ ਰਿੇ ਰੰਗੁ ਲਾਇ ਜੀਉ ॥

رےگن اک ایک رنگیپے وج رےت رنگ ال ِئے جپؤ ۔۔

ਰੰਗਣ ਵਾਲਾ ਸੇਵੀਐ ਸਚੇ ਤਸਉ ਤਚਿੁ ਲਾਇ ਜੀਉ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

رنگن واال ویس پپے َ ےچس سِیؤ ِجت ال ِئے جپؤ ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਚਾਰੇ ਕੁੰਿਾ ਜੇ ਭਵਤਹ ਤਬਨੁ ਭਾਗਾ ਧਨੁ ਨਾਤਹ ਜੀਉ ॥

ب
اچرے ُکیدا ےج َھؤہِ پِں اھباگ دنھ ناہِ جپؤ ۔۔

ਅਵਗਤਣ ਮੁਿੀ ਜੇ ਤਿਰਤਹ ਬਤਧਕ ਥਾਇ ਨ ਪਾਤਹ ਜੀਉ ॥

مب
ب
ا َونگ ُ ھی ےج ھِرہِ دبھ ِک اھتےئ ہن ناہِ جپؤ ۔۔

ਗੁਤਰ ਰਾਖੇ ਸੇ ਉਬਰੇ ਸਬਤਿ ਰਿੇ ਮਨ ਮਾਤਹ ਜੀਉ ॥੨॥

ُگر راےھک ےس اُپرے دبس رےت نم امہِ جپؤ ۔۔۲۔۔
ਤਚਟੇ ਤਜਨ ਕੇ ਕਪੜੇ ਮੈਲੇ ਤਚਿ ਕਿੋਰ ਜੀਉ ॥

ِجپے ِجں ےک ڑپکے مَیلے ِجت وھٹکر جپؤ ۔۔
ਤਿਨ ਮੁਤਖ ਨਾਮੁ ਨ ਊਪਜੈ ਿੂਜੈ ਤਵਆਪੇ ਚੋਰ ਜੀਉ ॥

پِں مُکھ نام ہن اُو بج َے ُدو َچے وناےپ وچر جپؤ ۔۔

ਮੂਲੁ ਨ ਬੂਝਤਹ ਆਪਣਾ ਸੇ ਪਸੂਆ ਸੇ ਢੋਰ ਜੀਉ ॥੩॥

مُؤل ہن ئُؤچھہہ ا انپ ےس ئسُؤا ےس دوھر جپؤ ۔۔۳۔۔

ਤਨਿ ਤਨਿ ਖੁਸੀਆ ਮਨੁ ਕਰੇ ਤਨਿ ਤਨਿ ਮੰਗੈ ਸੁਖ ਜੀਉ ॥

پ ِ پ ِ ُک
پ ِ پ ِ می َ
س
ک
ھ
ج
گ
پ
س
ُ
پ پ یا نم رکے پ پ ے ھ ؤ ۔۔
ਕਰਿਾ ਤਚਤਿ ਨ ਆਵਈ ਤਿਤਰ ਤਿਤਰ ਲਗਤਹ ਿੁਖ ਜੀਉ ॥

ب ب
رکنا ِجت ہن ا ویئ ھِر ھِر لگ ِہ ُدھک جپؤ ۔۔

ਸੁਖ ਿੁਖ ਿਾਿਾ ਮਤਨ ਵਸੈ ਤਿਿੁ ਿਤਨ ਕੈਸੀ ਭੁਖ ਜੀਉ ॥੪॥

َ ب
کیسی ُھکھ جپؤ ۔۔۴۔۔
ُسکھ ُدھک دانا نم و سَے پِپ نت
ਬਾਕੀ ਵਾਲਾ ਿਲਬੀਐ ਤਸਤਰ ਮਾਰੇ ਜੰਿਾਰੁ ਜੀਉ ॥

نایق واال نلییپے َ سِر امرے دنجار جپؤ ۔۔

ਲੇਖਾ ਮੰਗੈ ਿੇਵਣਾ ਪੁਛੈ ਕਤਰ ਬੀਚਾਰੁ ਜੀਉ ॥

َ
اھکیل میگے

بُج
َ
ج
ھ
پ
دوینا ے رک اچیبر ؤ ۔۔

ਸਚੇ ਕੀ ਤਲਵ ਉਬਰੈ ਬਖਸੇ ਬਖਸਣਹਾਰੁ ਜੀਉ ॥੫॥

ن کھس ن ک
ھ
ج
پ
سب
ہار ؤ ۔۔۵۔۔
ےچس یک لِؤ اُپ َرے ے

ਅਨ ਕੋ ਕੀਜੈ ਤਮਿੜਾ ਖਾਕੁ ਰਲੈ ਮਤਰ ਜਾਇ ਜੀਉ ॥

ان وک کبج َے ِمترا اھکک ر لَے رم اجۓ جپؤ ۔۔

ਬਹੁ ਰੰਗ ਿੇਤਖ ਭੁਲਾਇਆ ਭੁਤਲ ਭੁਤਲ ਆਵੈ ਜਾਇ ਜੀਉ ॥

ب ب ُھ ب
ھ
ج
پ
ُ
ے اجۓ ؤ ۔۔
وہب رنگ دھکی ھُالنا ل ل ا و َ

ਨਿਤਰ ਪਰਭੂ ਿੇ ਛੁਟੀਐ ਨਿਰੀ ਮੇਤਲ ਤਮਲਾਇ ਜੀਉ ॥੬॥

چ
ب
ھ
م
ُی
ی
ی
ج
ئ
پ
پ
ِ
م
ِ
َ
ے دنری ل ال ے ؤ ۔۔۶۔۔
دنر رپ ُھؤ ےت

ਗਾਿਲ ਤਗਆਨ ਤਵਹੂਤਣਆ ਗੁਰ ਤਬਨੁ ਤਗਆਨੁ ਨ ਭਾਤਲ ਜੀਉ ॥

اگلھپ گ ِیان وِوہُاین ُگر پِں گ ِیان ہن اھبل جپؤ ۔۔

ਤਖੰਚੋਿਾਤਣ ਤਵਗੁਚੀਐ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਿੁਇ ਨਾਤਲ ਜੀਉ ॥

کھ ِ
ِ ُگچیپ پ ب
ب
ج
پ
چ
ھ
ؤنان و ے ُرا ال ُدےئ نال ؤ ۔۔

ਤਬਨੁ ਸਬਿੈ ਭੈ ਰਤਿਆ ਸਭ ਜੋਹੀ ਜਮਕਾਤਲ ਜੀਉ ॥੭॥

ب
پِں دبسَے َھے رایت سیھ وجیہ چمکال جپؤ ۔۔۷۔۔

ਤਜਤਨ ਕਤਰ ਕਾਰਣੁ ਧਾਤਰਆ ਸਭਸੈ ਿੇਇ ਆਧਾਰੁ ਜੀਉ ॥

سب
ِجں رک اکرن داھرنا ھ َسے دےئ ا داھر جپؤ ۔۔

ਸੋ ਤਕਉ ਮਨਹੁ ਤਵਸਾਰੀਐ ਸਿਾ ਸਿਾ ਿਾਿਾਰੁ ਜੀਉ ॥

وس کپؤ مبہؤ وِسار پپے دسا دسا دانار جپؤ ۔۔

ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਨ ਵੀਸਰੈ ਤਨਧਾਰਾ ਆਧਾਰੁ ਜੀਉ ॥੮॥੧॥੨॥

نانک نام ہن ورسیَے ن ِداھرا ا داھر جپؤ ۔۔۸۔۔۱۔۔۲۔۔
ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੧ ਕਾਿੀ ਘਰੁ ੧੦

سُؤیہ ہلحم  ۱اکیف رھگ
ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪਰਸਾਤਿ ॥

اِک اواکنر سیگؤر رپساد ۔۔
ਮਾਣਸ ਜਨਮੁ ਿੁਲੰਭੁ ਗੁਰਮੁਤਖ ਪਾਇਆ ॥

امسن منج ُدلمبھ ُگرمُکھ نانا ۔۔

ਮਨੁ ਿਨੁ ਹੋਇ ਚੁਲੰਭੁ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਭਾਇਆ ॥੧॥

نم نت وہۓ ُچلمّبھ ےج سیگؤر اھبنا ۔۔۱۔۔
ਚਲੈ ਜਨਮੁ ਸਵਾਤਰ ਵਖਰੁ ਸਚੁ ਲੈ ॥

چلَے منج وسار ورھک چس لَے ۔۔

ਪਤਿ ਪਾਏ ਿਰਬਾਤਰ ਸਤਿਗੁਰ ਸਬਤਿ ਭੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ب
پپ ناےئ درنار سیگؤر دبس َھے ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਮਤਨ ਿਤਨ ਸਚੁ ਸਲਾਤਹ ਸਾਚੇ ਮਤਨ ਭਾਇਆ ॥

نم نت چس سالہِ ساےچ نم اھبنا ۔۔
ਲਾਤਲ ਰਿਾ ਮਨੁ ਮਾਤਨਆ ਗੁਰੁ ਪੂਰਾ ਪਾਇਆ ॥੨॥

الل رنا نم اماین ُگر ئُؤرا نانا ۔۔۲۔۔

ਹਉ ਜੀਵਾ ਗੁਣ ਸਾਤਰ ਅੰਿਤਰ ਿੂ ਵਸੈ ॥

ہؤ ویجا ُگں سار ارتن ئُؤ و سَے ۔۔

ਿੂੰ ਵਸਤਹ ਮਨ ਮਾਤਹ ਸਹਜੇ ਰਤਸ ਰਸੈ ॥੩॥

س
ئُؤن وسہہ نم امہِ ہجے

رس ر سَے ۔۔۳۔۔

ਮੂਰਖ ਮਨ ਸਮਝਾਇ ਆਖਉ ਕੇਿੜਾ ॥

ک
مُؤرھک نم اھجمسٔۓ ا ِھؤ

ک َیترا ۔۔

ਗੁਰਮੁਤਖ ਹਤਰ ਗੁਣ ਗਾਇ ਰੰਤਗ ਰੰਗੇਿੜਾ ॥੪॥

ُگرمُکھ ہر ُگں اگۓ رنگ رنگ َیترا ۔۔۴۔۔

ਤਨਿ ਤਨਿ ਤਰਿੈ ਸਮਾਤਲ ਪਰੀਿਮੁ ਆਪਣਾ ॥

پِپ پِپ ر َِدے امسل رپمتی ا انپ ۔۔
ਜੇ ਚਲਤਹ ਗੁਣ ਨਾਤਲ ਨਾਹੀ ਿੁਖੁ ਸੰਿਾਪਣਾ ॥੫॥

ےج چلہہ ُگں نال نایہ ُدھک سییاانپ ۔۔۵۔۔
ਮਨਮੁਖ ਭਰਤਮ ਭੁਲਾਣਾ ਨਾ ਤਿਸੁ ਰੰਗੁ ਹੈ ॥

مب
ب
مُکھ رھبم ھُالنا ہن ئِس رنگ ےہَ ۔۔

ਮਰਸੀ ਹੋਇ ਤਵਿਾਣਾ ਮਤਨ ਿਤਨ ਭੰਗੁ ਹੈ ॥੬॥

رمیس وہۓ وِدانا نم نت گنھب ےہَ ۔۔۶۔۔
ਗੁਰ ਕੀ ਕਾਰ ਕਮਾਇ ਲਾਹਾ ਘਤਰ ਆਤਣਆ ॥

ُگر یک اکر امکۓ الاہ رھگ ا این ۔۔

ਗੁਰਬਾਣੀ ਤਨਰਬਾਣੁ ਸਬਤਿ ਪਛਾਤਣਆ ॥੭॥

ُگرناین پِرنان دبس اھچپاین ۔۔۷۔۔

ਇਕ ਨਾਨਕ ਕੀ ਅਰਿਾਤਸ ਜੇ ਿੁਧੁ ਭਾਵਸੀ ॥

اِک نانک یک ارداس ےج ُندھ اھبویس ۔۔
ਮੈ ਿੀਜੈ ਨਾਮ ਤਨਵਾਸੁ ਹਤਰ ਗੁਣ ਗਾਵਸੀ ॥੮॥੧॥੩॥

م َے د بج َے نام ئِؤاس ہر ُگں اگویس ۔۔۸۔۔۱۔۔۳۔۔
ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੧ ॥

سُؤیہ ہلحم ۱۔۔
ਤਜਉ ਆਰਤਣ ਲੋਹਾ ਪਾਇ ਭੰਤਨ ਘੜਾਈਐ ॥

ویجٔ ا رن ولاہ ناۓ نھبّ ڑھگاےیئَ ۔۔
ਤਿਉ ਸਾਕਿੁ ਜੋਨੀ ਪਾਇ ਭਵੈ ਭਵਾਈਐ ॥੧॥

پپؤ ساطق وجین ناۓ وھبَے وھبا پ ٔپے ۔۔۱۔۔
ਤਬਨੁ ਬੂਝੇ ਸਭੁ ਿੁਖੁ ਿੁਖੁ ਕਮਾਵਣਾ ॥

پِں وبےھج سیھ ُدھک ُدھک امکونا ۔۔

ਹਉਮੈ ਆਵੈ ਜਾਇ ਭਰਤਮ ਭੁਲਾਵਣਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ب
ے اجۓ رھبم ھُالونا ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ہؤ م َے ا و َ

ਿੂੰ ਗੁਰਮੁਤਖ ਰਖਣਹਾਰੁ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਤਧਆਈਐ ॥

ئُؤن ُگرمُکھ رکھبہار ہر نام دایھ نیپے َ۔۔

ਮੇਲਤਹ ਿੁਝਤਹ ਰਜਾਇ ਸਬਿੁ ਕਮਾਈਐ ॥੨॥

ُب
میلہہ جھہ راج ِئے دبس امک پپَے ۔۔۲۔۔

ਿੂੰ ਕਤਰ ਕਤਰ ਵੇਖਤਹ ਆਤਪ ਿੇਤਹ ਸੁ ਪਾਈਐ ॥

ئُؤن رک رک ونکھہہ ا ت دہہی وس نا پپَے ۔۔

ਿੂ ਿੇਖਤਹ ਥਾਤਪ ਉਥਾਤਪ ਿਤਰ ਬੀਨਾਈਐ ॥੩॥

ئُؤ دنکھہہ اھتت اُاھتت در انیب پ ٔپے ۔۔۳۔۔
ਿੇਹੀ ਹੋਵਤਗ ਖਾਕੁ ਪਵਣੁ ਉਿਾਈਐ ॥

دیہی وہوگ اھکک وپَن اُدا پپے ۔۔

ਇਹੁ ਤਕਥੈ ਘਰੁ ਅਉਿਾਕੁ ਮਹਲੁ ਨ ਪਾਈਐ ॥੪॥

ک ِ َب
اوہی ھے رھگ اوناک لحم ہن نا پپَے ۔۔۴۔۔
ਤਿਹੁ ਿੀਵੀ ਅੰਧ ਘੋਰੁ ਘਬੁ ਮੁਹਾਈਐ ॥

دِوہ دِویی ادنھ وھگر گھت مُہا نیپے ۔۔

ਗਰਤਬ ਮੁਸੈ ਘਰੁ ਚੋਰੁ ਤਕਸੁ ਰੂਆਈਐ ॥੫॥

رگت مُ َسے رھگ وچر کِس ُروا پ ٔپے ۔۔۵۔۔

ਗੁਰਮੁਤਖ ਚੋਰੁ ਨ ਲਾਤਗ ਹਤਰ ਨਾਤਮ ਜਗਾਈਐ ॥

ُگرمُکھ وچر ہن الگ ہر نام اگج پپَے ۔۔

ਸਬਤਿ ਤਨਵਾਰੀ ਆਤਗ ਜੋਤਿ ਿੀਪਾਈਐ ॥੬॥

دبس ئِؤاری ا گ وجت داپی نیپے َ۔۔۶۔۔

ਲਾਲੁ ਰਿਨੁ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਗੁਤਰ ਸੁਰਤਿ ਬੁਝਾਈਐ ॥

ب
ُج
پ
پ
الل رنت ہر نام ُگر ُسرت ھا ٔے ۔۔

ਸਿਾ ਰਹੈ ਤਨਹਕਾਮੁ ਜੇ ਗੁਰਮਤਿ ਪਾਈਐ ॥੭॥

دسا ر َہے بِہکام ےج ُگرمت نا پپَے ۔۔۷۔۔
ਰਾਤਿ ਤਿਹੈ ਹਤਰ ਨਾਉ ਮੰਤਨ ਵਸਾਈਐ ॥

نم وسا پ ِ ٔپے ۔۔
رات ِد َہے ہر ناو ّ

ਨਾਨਕ ਮੇਤਲ ਤਮਲਾਇ ਜੇ ਿੁਧੁ ਭਾਈਐ ॥੮॥੨॥੪॥

نانک م َیل مِال ِئے ےج ُندھ اھب پ ٔپے ۔۔۸۔۔۲۔۔۴۔۔
ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੧ ॥

سُؤیہ ہلحم ۱۔۔
ਮਨਹੁ ਨ ਨਾਮੁ ਤਵਸਾਤਰ ਅਤਹਤਨਤਸ ਤਧਆਈਐ ॥

مبہؤ ہن نام وِسار اہیِس دایھ نیپے َ۔۔

ਤਜਉ ਰਾਖਤਹ ਤਕਰਪਾ ਧਾਤਰ ਤਿਵੈ ਸੁਖੁ ਪਾਈਐ ॥੧॥

ویجٔ راکھہہ کِرنا داھر ئ ِ َؤے ُسکھ نا پپَے ۔۔۱۔۔
ਮੈ ਅੰਧੁਲੇ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਲਕੁਟੀ ਟੋਹਣੀ ॥

م َے ادنےلھ ہر نام ل ُکبی وٹینہ ۔۔

ਰਹਉ ਸਾਤਹਬ ਕੀ ਟੇਕ ਨ ਮੋਹੈ ਮੋਹਣੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

رہؤ اصجِت یک کیٹ ہن وم َہے ومینہ ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਜਹ ਿੇਖਉ ਿਹ ਨਾਤਲ ਗੁਤਰ ਿੇਖਾਤਲਆ ॥

نک
ہج د ھؤ ہت نال ُگر داھکیایل ۔۔

ਅੰਿਤਰ ਬਾਹਤਰ ਭਾਤਲ ਸਬਤਿ ਤਨਹਾਤਲਆ ॥੨॥

ارتن ناہر اھبل دبس بِہاایل ۔۔۲۔۔
ਸੇਵੀ ਸਤਿਗੁਰ ਭਾਇ ਨਾਮੁ ਤਨਰੰਜਨਾ ॥

ویسی سیگؤر اھبےئ نام پِرانجن ۔۔

ਿੁਧੁ ਭਾਵੈ ਤਿਵੈ ਰਜਾਇ ਭਰਮੁ ਭਉ ਭੰਜਨਾ ॥੩॥

ب ب
ُندھ اھبوے ئ ِ َؤے راج ِئے رھبم ھؤ ھبچیا ۔۔۳۔۔
ਜਨਮਿ ਹੀ ਿੁਖੁ ਲਾਗੈ ਮਰਣਾ ਆਇ ਕੈ ॥

جبمت یہ ُدھک ال َگے رمنا ا ۓ ےکَ ۔۔

ਜਨਮੁ ਮਰਣੁ ਪਰਵਾਣੁ ਹਤਰ ਗੁਣ ਗਾਇ ਕੈ ॥੪॥

منج رمن رپوان ہر ُگں اگۓ ےکَ ۔۔۴۔۔
ਹਉ ਨਾਹੀ ਿੂ ਹੋਵਤਹ ਿੁਧ ਹੀ ਸਾਤਜਆ ॥

ہؤ نایہ ئُؤ وہوہِ ُندھ یہ سا ِجیا ۔۔

ਆਪੇ ਥਾਤਪ ਉਥਾਤਪ ਸਬਤਿ ਤਨਵਾਤਜਆ ॥੫॥

ا ےپ اھتت اُاھتت دبس ئِؤا ِجیا ۔۔۵۔۔
ਿੇਹੀ ਭਸਮ ਰੁਲਾਇ ਨ ਜਾਪੀ ਕਹ ਗਇਆ ॥

دیہی مسھب ُرالےئ ہن اجیپ ہک ایگ ۔۔
ਆਪੇ ਰਤਹਆ ਸਮਾਇ ਸੋ ਤਵਸਮਾਿੁ ਭਇਆ ॥੬॥

ا ےپ رایہ امسۓ وس وِامسد ایھب ۔۔۶۔۔
ਿੂੰ ਨਾਹੀ ਪਰਭ ਿੂਤਰ ਜਾਣਤਹ ਸਭ ਿੂ ਹੈ ॥

ئُؤن نایہ رپَھب ُدور اجہہنِ سیھ ئُؤ ےہَ ۔۔

ਗੁਰਮੁਤਖ ਵੇਤਖ ਹਿੂਤਰ ਅੰਿਤਰ ਭੀ ਿੂ ਹੈ ॥੭॥

ُگرمُکھ وھکی دحُور ارتن یھب ئُؤ ےہَ ۔۔۷۔۔

ਮੈ ਿੀਜੈ ਨਾਮ ਤਨਵਾਸੁ ਅੰਿਤਰ ਸਾਂਤਿ ਹੋਇ ॥

م َے د بج َے نام ئِؤاس ارتن ساپپ وہۓ ۔۔

ਗੁਣ ਗਾਵੈ ਨਾਨਕ ਿਾਸੁ ਸਤਿਗੁਰੁ ਮਤਿ ਿੇਇ ॥੮॥੩॥੫॥

ُگ
اگوے نانک داس سیگؤر مت دےئ ۔۔۸۔۔۳۔۔۵۔۔
ں َ
ਰਾਗੁ ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੩ ਘਰੁ ੧ ਅਸਟਪਿੀਆ

راگ سُؤیہ ہلحم  ۳رھگ  ۱اسییدنا
ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪਰਸਾਤਿ ॥

اِک اواکنر سیگؤر رپساد ۔۔
ਨਾਮੈ ਹੀ ਿੇ ਸਭੁ ਤਕਛੁ ਹੋਆ ਤਬਨੁ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਮੁ ਨ ਜਾਪੈ ॥

ک
نا م َے یہ ےت سیھ ِچھ وہا پِں سیگؤر نام ہن اج ئَے ۔۔
ਗੁਰ ਕਾ ਸਬਿੁ ਮਹਾ ਰਸੁ ਮੀਿਾ ਤਬਨੁ ਚਾਖੇ ਸਾਿੁ ਨ ਜਾਪੈ ॥

ُگر اک دبس اہم رس اھٹیم پِں اچےھکساد ہن اج ئَے ۔۔

ਕਉਿੀ ਬਿਲੈ ਜਨਮੁ ਗਵਾਇਆ ਚੀਨਤਸ ਨਾਹੀ ਆਪੈ ॥

ج
کؤدی دب لَے منج وگَانا ییس نایہ ا ےپ ۔۔

ਗੁਰਮੁਤਖ ਹੋਵੈ ਿਾ ਏਕੋ ਜਾਣੈ ਹਉਮੈ ਿੁਖੁ ਨ ਸੰਿਾਪੈ ॥੧॥

وہوے نا ا َنکؤ اج ئَے ہؤ م َے ُدھک ہن سییاےپَ ۔۔۱۔۔
ُگرمُکھ َ
ਬਤਲਹਾਰੀ ਗੁਰ ਅਪਣੇ ਤਵਟਹੁ ਤਜਤਨ ਸਾਚੇ ਤਸਉ ਤਲਵ ਲਾਈ ॥

اہلبری ُگر اےنپ وِوہٹ ِجں ساےچ سِیؤٔ لِؤ ال ٔی ۔ ۔

ਸਬਿੁ ਚੀਤਨਹ ਆਿਮੁ ਪਰਗਾਤਸਆ ਸਹਜੇ ਰਤਹਆ ਸਮਾਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

س
دبس چیبہھِ ا مت رپاگایس ہجے رایہ امسیئ ۔۔۱۔۔راہو۔۔

ਗੁਰਮੁਤਖ ਗਾਵੈ ਗੁਰਮੁਤਖ ਬੂਝੈ ਗੁਰਮੁਤਖ ਸਬਿੁ ਬੀਚਾਰੇ ॥

چ
اگوے ُگرمُکھ ئُؤ َھے ُگرمُکھ دبس اچیبرے ۔۔
ُگرمُکھ َ

ਜੀਉ ਤਪੰਿੁ ਸਭੁ ਗੁਰ ਿੇ ਉਪਜੈ ਗੁਰਮੁਤਖ ਕਾਰਜ ਸਵਾਰੇ ॥

جپؤ پِید سیھ ُگر ےت ا ُ بج َے ُگرمُکھ اکرچ وسارے ۔۔
ਮਨਮੁਤਖ ਅੰਧਾ ਅੰਧੁ ਕਮਾਵੈ ਤਬਖੁ ਖਟੇ ਸੰਸਾਰੇ ॥

مب
ک
م
ک
ُ
امکوے نِکھ ھپے اسنسرے ۔۔
دنھ
ا
دناھ
ا
ھ
َ
ਮਾਇਆ ਮੋਤਹ ਸਿਾ ਿੁਖੁ ਪਾਏ ਤਬਨੁ ਗੁਰ ਅਤਿ ਤਪਆਰੇ ॥੨॥

امنا ومہِ دسا ُدھک ناےئ پِں ُگر ات ایپرے ۔۔۲۔۔
ਸੋਈ ਸੇਵਕੁ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵੇ ਚਾਲੈ ਸਤਿਗੁਰ ਭਾਏ ॥

وسیئ سیَؤک ےج سیگؤر سیَؤے اچ لَے سیگؤر اھبےئ ۔۔
ਸਾਚਾ ਸਬਿੁ ਤਸਿਤਿ ਹੈ ਸਾਚੀ ਸਾਚਾ ਮੰਤਨ ਵਸਾਏ ॥

سااچ دبس صِفت ےہَ سایچ سااچ نمّ وساےئ ۔۔
ਸਚੀ ਬਾਣੀ ਗੁਰਮੁਤਖ ਆਖੈ ਹਉਮੈ ਤਵਚਹੁ ਜਾਏ ॥

یچس ناین ُگرمُکھ ا ےھک ہؤ م َے وِچہؤہ اجےئ ۔۔

ਆਪੇ ਿਾਿਾ ਕਰਮੁ ਹੈ ਸਾਚਾ ਸਾਚਾ ਸਬਿੁ ਸੁਣਾਏ ॥੩॥

ا ےپ دانا رکم ےہَ سااچ سااچ دبس ُسیاےئ ۔۔۳۔۔
ਗੁਰਮੁਤਖ ਘਾਲੇ ਗੁਰਮੁਤਖ ਖਟੇ ਗੁਰਮੁਤਖ ਨਾਮੁ ਜਪਾਏ ॥

ک
ُگرمُکھ اھگےل ُگرمُکھ ھپے ُگرمُکھ نام اپجےئ ۔۔

ਸਿਾ ਅਤਲਪਿੁ ਸਾਚੈ ਰੰਤਗ ਰਾਿਾ ਗੁਰ ਕੈ ਸਹਤਜ ਸੁਭਾਏ ॥

سہ
ب
س
ُ
ےک ج ھاےئ ۔۔
دسا اتپل سا َچے رنگ رانا ُگر َ
ਮਨਮੁਖੁ ਸਿ ਹੀ ਕੂੜੋ ਬੋਲੈ ਤਬਖੁ ਬੀਜੈ ਤਬਖੁ ਖਾਏ ॥

مب
مُکھ دس یہ ُکؤرو وب لَے نِکھ پ ِبج َے نِکھ اھکےئ ۔۔
ਜਮਕਾਤਲ ਬਾਧਾ ਤਿਰਸਨਾ ਿਾਧਾ ਤਬਨੁ ਗੁਰ ਕਵਣੁ ਛਿਾਏ ॥੪॥

چمکال ناداھ رتِانس داداھ پِں ُگر وکَن چھداےئ ۔۔۴۔۔

ਸਚਾ ਿੀਰਥੁ ਤਜਿੁ ਸਿ ਸਤਰ ਨਾਵਣੁ ਗੁਰਮੁਤਖ ਆਤਪ ਬੁਝਾਏ ॥

ب
اچس ریتھت ِجت ست رس ناون ُگرمُکھ ا ت ُجھاےئ ۔۔

ਅਿਸਤਿ ਿੀਰਥ ਗੁਰ ਸਬਤਿ ਤਿਖਾਏ ਤਿਿੁ ਨਾਿੈ ਮਲੁ ਜਾਏ ॥

ب
ھ
َ
ُ
سی
گ
ئ
پ
ِ
ا ھ ریتھت ر دبس دِاھکےئ پ نا ے لم اجےئ ۔۔
ਸਚਾ ਸਬਿੁ ਸਚਾ ਹੈ ਤਨਰਮਲੁ ਨਾ ਮਲੁ ਲਗੈ ਨ ਲਾਏ ॥

َ
اچس دبس اچس ےہَ پِرلم ہن لم لگے ہن الےئ ۔۔
ਸਚੀ ਤਸਿਤਿ ਸਚੀ ਸਾਲਾਹ ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਿੇ ਪਾਏ ॥੫॥

یچس صِفت یچس اصالچ ئُؤرے ُگر ےت ناےئ ۔۔۵۔۔
ਿਨੁ ਮਨੁ ਸਭੁ ਤਕਛੁ ਹਤਰ ਤਿਸੁ ਕੇਰਾ ਿੁਰਮਤਿ ਕਹਣੁ ਨ ਜਾਏ ॥

ک
نت نم سیھ ِچھ ہر ئِس کتَرا ُدرمت کہں ہن اجےئ ۔۔
ਹੁਕਮੁ ਹੋਵੈ ਿਾ ਤਨਰਮਲੁ ਹੋਵੈ ਹਉਮੈ ਤਵਚਹੁ ਜਾਏ ॥

چک
وہوے ہؤ م َے وِچہؤہ اجےئ ۔۔
وہوے نا پِرلم َ
ُم َ
ਗੁਰ ਕੀ ਸਾਖੀ ਸਹਜੇ ਚਾਖੀ ਤਿਰਸਨਾ ਅਗਤਨ ਬੁਝਾਏ ॥

س
ُگر یک سایھک ہجے اچیھک رتِانس انگ اھجبےئ ۔۔

ਗੁਰ ਕੈ ਸਬਤਿ ਰਾਿਾ ਸਹਜੇ ਮਾਿਾ ਸਹਜੇ ਰਤਹਆ ਸਮਾਏ ॥੬॥

س
س
ُگر ےکَ دبس رانا ہجے امنا ہجے رایہ امسےئ ۔۔۶۔۔

ਹਤਰ ਕਾ ਨਾਮੁ ਸਤਿ ਕਤਰ ਜਾਣੈ ਗੁਰ ਕੈ ਭਾਇ ਤਪਆਰੇ ॥

ےک اھبےئ ایپرے ۔۔
ہر اک نام ست رک اج ئَے ُگر َ
ਸਚੀ ਵਤਿਆਈ ਗੁਰ ਿੇ ਪਾਈ ਸਚੈ ਨਾਇ ਤਪਆਰੇ ॥

یچس ودنایئ ُگر ےت نایئ سج َے ناےئ ایپرے ۔۔

ਏਕੋ ਸਚਾ ਸਭ ਮਤਹ ਵਰਿੈ ਤਵਰਲਾ ਕੋ ਵੀਚਾਰੇ ॥

ا َنکؤ اچس سیھ ہہم ور ئَے وِرال وک وبچارے ۔۔

ਆਪੇ ਮੇਤਲ ਲਏ ਿਾ ਬਖਸੇ ਸਚੀ ਭਗਤਿ ਸਵਾਰੇ ॥੭॥

نک
ا ےپ م َیل ےئل نا ھسے یچس تگھب وسارے ۔۔۷۔۔
ਸਭੋ ਸਚੁ ਸਚੁ ਸਚੁ ਵਰਿੈ ਗੁਰਮੁਤਖ ਕੋਈ ਜਾਣੈ ॥

سب
ھؤ چس چس چس ور ئَے ُگرمُکھ وکیئ اج ئَے ۔۔

ਜੰਮਣ ਮਰਣਾ ਹੁਕਮੋ ਵਰਿੈ ਗੁਰਮੁਤਖ ਆਪੁ ਪਛਾਣੈ ॥

چ
مّں رمنا ُچکمؤ ور ئَے ُگرمُکھ ا ت اھچپ ئَے ۔۔

ਨਾਮੁ ਤਧਆਏ ਿਾ ਸਤਿਗੁਰੁ ਭਾਏ ਜੋ ਇਛੈ ਸੋ ਿਲੁ ਪਾਏ ॥

نام دایھےئ نا سیگؤر اھبےئ وج اِےھچ وس لھپ ناےئ ۔۔
ਨਾਨਕ ਤਿਸ ਿਾ ਸਭੁ ਤਕਛੁ ਹੋਵੈ ਤਜ ਤਵਚਹੁ ਆਪੁ ਗਵਾਏ ॥੮॥੧॥

کِ
ئ
وہوے ےج وِچہؤہ ا ت وگاےئ ۔۔۸۔۔۱۔۔
نانک ِس دا سیھ چھ َ
ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੩ ॥

سُؤیہ ہلحم ۳۔۔

ਕਾਇਆ ਕਾਮਤਣ ਅਤਿ ਸੁਆਤਲਹਉ ਤਪਰੁ ਵਸੈ ਤਜਸੁ ਨਾਲੇ ॥

ل
اکنا اکنم ات سُؤا ِ ِھپؤ پِر و سَے ِجس ناےل ۔۔

ਤਪਰ ਸਚੇ ਿੇ ਸਿਾ ਸੁਹਾਗਤਣ ਗੁਰ ਕਾ ਸਬਿੁ ਸਮਹਾਲੇ ॥

س
پِر ےچس ےت دسا ُسہانگ ُگر اک دبس مہھاےل ۔۔

ਹਤਰ ਕੀ ਭਗਤਿ ਸਿਾ ਰੰਤਗ ਰਾਿਾ ਹਉਮੈ ਤਵਚਹੁ ਜਾਲੇ ॥੧॥

ہر یک تگھب دسا رنگ رانا ہؤ م َے وِچہؤہ اجےل ۔۔۱۔۔
ਵਾਹੁ ਵਾਹੁ ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ॥

واوہ واوہ ئُؤرے ُگر یک ناین ۔۔
ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਿੇ ਉਪਜੀ ਸਾਤਚ ਸਮਾਣੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ئُؤرے ُگر ےت اُیجپ ساچ امسین ۔۔۱۔۔راہو۔۔

ਕਾਇਆ ਅੰਿਤਰ ਸਭੁ ਤਕਛੁ ਵਸੈ ਖੰਿ ਮੰਿਲ ਪਾਿਾਲਾ ॥

ک
اکنا ادنر سیھ ِچھ و سَے ڈنھک ڈنمل ناناال ۔۔

ਕਾਇਆ ਅੰਿਤਰ ਜਗਜੀਵਨ ਿਾਿਾ ਵਸੈ ਸਭਨਾ ਕਰੇ ਪਰਤਿਪਾਲਾ ॥

چگ
اکنا ادنر چپؤن دانا و سَے سبھیا رکے رپَپ ِیاال ۔۔

ਕਾਇਆ ਕਾਮਤਣ ਸਿਾ ਸੁਹੇਲੀ ਗੁਰਮੁਤਖ ਨਾਮੁ ਸਮਹਾਲਾ ॥੨॥

س
سہ
م
ہ
اکنا اکنم دسا ُ یلی ُگرمُکھ نام ھاال ۔۔۲۔۔

ਕਾਇਆ ਅੰਿਤਰ ਆਪੇ ਵਸੈ ਅਲਖੁ ਨ ਲਤਖਆ ਜਾਈ ॥

اکنا ادنر ا ےپ و سَے اھکل ہن ایھکل اجیئ ۔۔

ਮਨਮੁਖੁ ਮੁਗਧੁ ਬੂਝੈ ਨਾਹੀ ਬਾਹਤਰ ਭਾਲਤਣ ਜਾਈ ॥

مب
چ
مُکھ مُگدھ ئُؤ َھے نایہ ناہر اھبنل اجیئ ۔۔

ਸਤਿਗੁਰੁ ਸੇਵੇ ਸਿਾ ਸੁਖੁ ਪਾਏ ਸਤਿਗੁਤਰ ਅਲਖੁ ਤਿਿਾ ਲਖਾਈ ॥੩॥

سیگؤر سیَؤے دسا ُسکھ ناےئ سیگؤر اھکل دِنا اھکلیئ ۔۔۳۔۔
ਕਾਇਆ ਅੰਿਤਰ ਰਿਨ ਪਿਾਰਥ ਭਗਤਿ ਭਰੇ ਭੰਿਾਰਾ ॥

اکنا ادنر رنت ندارھت تگھب رھبے ڈنھبارا ۔۔
ਇਸੁ ਕਾਇਆ ਅੰਿਤਰ ਨਉ ਖੰਿ ਤਪਰਥਮੀ ਹਾਟ ਪਟਣ ਬਾਜਾਰਾ ॥

اِس اکنا ادنر ئؤ ڈنھک رپِیمھت اہت نٹپ نااجرا ۔۔
ਇਸੁ ਕਾਇਆ ਅੰਿਤਰ ਨਾਮੁ ਨਉ ਤਨਤਧ ਪਾਈਐ ਗੁਰ ਕੈ ਸਬਤਿ ਵੀਚਾਰਾ ॥੪॥

ےک دبس وبچارا ۔۔۴۔۔
اس اکنا ادنر نام ئؤ ن ِدھ نا پپَے ُگر َ
ਕਾਇਆ ਅੰਿਤਰ ਿੋਤਲ ਿੁਲਾਵੈ ਆਪੇ ਿੋਲਣਹਾਰਾ ॥

الوے ا ےپ وتاہنلرا ۔۔
اکنا ادنر وتل ُن َ
ਇਹੁ ਮਨੁ ਰਿਨੁ ਜਵਾਹਰ ਮਾਣਕੁ ਤਿਸ ਕਾ ਮੋਲੁ ਅਿਾਰਾ ॥

اوہی نم رنت وجاہر امنک ئِس اک ومل ااھپرا ۔۔

ਮੋਤਲ ਤਕਿ ਹੀ ਨਾਮੁ ਪਾਈਐ ਨਾਹੀ ਨਾਮੁ ਪਾਈਐ ਗੁਰ ਬੀਚਾਰਾ ॥੫॥

ومل کِپ یہ نام نا پپَے نایہ نام نا پپَے ُگر اچیبرا ۔۔۵۔۔
ਗੁਰਮੁਤਖ ਹੋਵੈ ਸੁ ਕਾਇਆ ਖੋਜੈ ਹੋਰ ਸਭ ਭਰਤਮ ਭੁਲਾਈ ॥

ب
وہوے وس اکنا وھک َچے وہر سیھ رھبم ھُالیئ ۔۔
ُگرمُکھ َ

ਤਜਸ ਨੋ ਿੇਇ ਸੋਈ ਜਨੁ ਪਾਵੈ ਹੋਰ ਤਕਆ ਕੋ ਕਰੇ ਚਿੁਰਾਈ ॥

ِجس ون دےئ وسیئ نج نا َوے وہر ایک وک رکے چتُرایئ ۔۔
ਕਾਇਆ ਅੰਿਤਰ ਭਉ ਭਾਉ ਵਸੈ ਗੁਰ ਪਰਸਾਿੀ ਪਾਈ ॥੬॥

ب
اکنا ادنر ھؤ اھبو و سَے ُگر رپسادی نایئ ۔۔۶۔۔

ਕਾਇਆ ਅੰਿਤਰ ਬਰਹਮਾ ਤਬਸਨੁ ਮਹੇਸਾ ਸਭ ਓਪਤਿ ਤਜਿੁ ਸੰਸਾਰਾ ॥

ئ
اکنا ادنر پرامہ ِسں مہیسا سیھ اوپپ ِجت اسنسرا ۔۔

ਸਚੈ ਆਪਣਾ ਖੇਲੁ ਰਚਾਇਆ ਆਵਾ ਗਉਣੁ ਪਾਸਾਰਾ ॥

سج َے ا انپ لیھک راچنا ا وا گؤن ناسارا ۔۔

ਪੂਰੈ ਸਤਿਗੁਤਰ ਆਤਪ ਤਿਖਾਇਆ ਸਤਚ ਨਾਤਮ ਤਨਸਿਾਰਾ ॥੭॥

ئُؤ َرے سیگؤر ا ت دِاھکنا چس نام ئِسیارا ۔۔۷۔۔

ਸਾ ਕਾਇਆ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੁ ਸੇਵੈ ਸਚੈ ਆਤਪ ਸਵਾਰੀ ॥

سا اکنا وج سیگؤر ویسَے سج َے ا ت وساری ۔۔

ਤਵਣੁ ਨਾਵੈ ਿਤਰ ਢੋਈ ਨਾਹੀ ਿਾ ਜਮੁ ਕਰੇ ਖੁਆਰੀ ॥

ک
وِن نا َوے در دوھیئ نایہ نا مج رکے ُھؤاری ۔۔
ਨਾਨਕ ਸਚੁ ਵਤਿਆਈ ਪਾਏ ਤਜਸ ਨੋ ਹਤਰ ਤਕਰਪਾ ਧਾਰੀ ॥੮॥੨॥

نانک چس ودنایئ ناےئ ِجس ون ہر کِرنا داھری ۔۔۸۔۔۲۔۔
ਰਾਗੁ ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੩ ਘਰੁ ੧੦

راگ سُؤیہ ہلحم  ۳رھگ
ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪਰਸਾਤਿ ॥

اِک اواکنر سیگؤر رپساد ۔۔
ਿੁਨੀਆ ਨ ਸਾਲਾਤਹ ਜੋ ਮਤਰ ਵੰਞਸੀ ॥

ب
چ
س
ُداین ہن ساال ِہے وج رم و ی ۔۔

ਲੋਕਾ ਨ ਸਾਲਾਤਹ ਜੋ ਮਤਰ ਖਾਕੁ ਥੀਈ ॥੧॥

ب
ولاک ہن ساال ِہے وج رم اھکک ھیبی ۔۔۱۔۔

ਵਾਹੁ ਮੇਰੇ ਸਾਤਹਬਾ ਵਾਹੁ ॥

واوہ ریمے اصجِیہ واوہ ۔۔
ਗੁਰਮੁਤਖ ਸਿਾ ਸਲਾਹੀਐ ਸਚਾ ਵੇਪਰਵਾਹੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ُگرمُکھ دسا سال ہیپے اچس ورپیواوہ ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਿੁਨੀਆ ਕੇਰੀ ਿੋਸਿੀ ਮਨਮੁਖ ਿਤਝ ਮਰੰਤਨ ॥

مب
ُداین ریکی دویتس مُکھ دھج رمّن ۔۔

ਜਮ ਪੁਤਰ ਬਧੇ ਮਾਰੀਅਤਹ ਵੇਲਾ ਨ ਲਾਹੰਤਨ ॥੨॥

مج ُپر دبےھ امرپبہہ و َنال ہن ال ّہں ۔۔۲۔۔

ਗੁਰਮੁਤਖ ਜਨਮੁ ਸਕਾਰਥਾ ਸਚੈ ਸਬਤਿ ਲਗੰਤਨ ॥

ُگرمُکھ منج اکسراھت سج َے دبس نگلّ ۔۔

ਆਿਮ ਰਾਮੁ ਪਰਗਾਤਸਆ ਸਹਜੇ ਸੁਤਖ ਰਹੰਤਨ ॥੩॥

س
ا مت رام رپَاگایس ہجے ُسکھ رنہّ ۔۔۳۔۔

ਗੁਰ ਕਾ ਸਬਿੁ ਤਵਸਾਤਰਆ ਿੂਜੈ ਭਾਇ ਰਚੰਤਨ ॥

ُگر اک دبس وِسارنا ُدو َچے اھبےئ رنچّ ۔۔

ਤਿਸਨਾ ਭੁਖ ਨ ਉਿਰੈ ਅਨਤਿਨੁ ਜਲਿ ਤਿਰੰਤਨ ॥੪॥

ئِ ب
چل ب
ھ
ک
ُ
ھ
ِ
ُ
سیا ھ ہن ارتَے ادنِن ت ر ّن ۔۔۴۔۔
ਿੁਸਟਾ ਨਾਤਲ ਿੋਸਿੀ ਨਾਤਲ ਸੰਿਾ ਵੈਰੁ ਕਰੰਤਨ ॥

ُداٹس نال دویتس نال سییا َوری رکّن ۔۔
ਆਤਪ ਿੁਬੇ ਕੁਟੰਬ ਤਸਉ ਸਗਲੇ ਕੁਲ ਿੋਬੰਤਨ ॥੫॥

ا ت ُدےب ُکیپت سِیؤ ےلگس ُکل دونبّ ۔۔۵۔۔

ਤਨੰਿਾ ਭਲੀ ਤਕਸੈ ਕੀ ਨਾਹੀ ਮਨਮੁਖ ਮੁਗਧ ਕਰੰਤਨ ॥

ب
مب
ھل
ک
ِ
م
ک
س
ُ
م
گ
پ ِیدا ی ے َ یک نایہ ھ ُ دھ رکّن ۔۔

ਮੁਹ ਕਾਲੇ ਤਿਨ ਤਨੰਿਕਾ ਨਰਕੇ ਘੋਤਰ ਪਵੰਤਨ ॥੬॥

مُہہ اکےل پِں پ ِیداک رنےک وھگر وپ َّن ۔۔۶۔۔

ਏ ਮਨ ਜੈਸਾ ਸੇਵਤਹ ਿੈਸਾ ਹੋਵਤਹ ਿੇਹੇ ਕਰਮ ਕਮਾਇ ॥

اے نم َچیسا ویسہِ َنیسا وہوہِ پبہے رکم امکۓ ۔۔

ਆਤਪ ਬੀਤਜ ਆਪੇ ਹੀ ਖਾਵਣਾ ਕਹਣਾ ਤਕਛੂ ਨ ਜਾਇ ॥੭॥

کِج
ُ
ھ
ا ت جیب ا ےپ یہ اھکونا انہک ؤ ہن اجۓ ۔۔۷۔۔
ਮਹਾ ਪੁਰਖਾ ਕਾ ਬੋਲਣਾ ਹੋਵੈ ਤਕਿੈ ਪਰਥਾਇ ॥

وہوے ک ِ َپے رپاھتےئ ۔۔
اہم ُپراھک اک وبانل َ

ਓਇ ਅੰਤਮਰਿ ਭਰੇ ਭਰਪੂਰ ਹਤਹ ਓਨਾ ਤਿਲੁ ਨ ਿਮਾਇ ॥੮॥

اوےؑ ارمِت رھبے رھبئُؤر ہہہ اونا نِل ہن امتےئ ۔۔۸۔۔
ਗੁਣਕਾਰੀ ਗੁਣ ਸੰਘਰੈ ਅਵਰਾ ਉਪਿੇਸੇਤਨ ॥

ئ
سگ
ُگپکاری ُگں ی ھ َرے ا َورا اند َسیں ۔۔

ਸੇ ਵਿਭਾਗੀ ਤਜ ਓਨਾ ਤਮਤਲ ਰਹੇ ਅਨਤਿਨੁ ਨਾਮੁ ਲਏਤਨ ॥੯॥

ل
ےس وداھبیگ ےج اونا مِل رےہ ادنِن نام ییں ۔۔۹۔۔
ਿੇਸੀ ਤਰਜਕੁ ਸੰਬਾਤਹ ਤਜਤਨ ਉਪਾਈ ਮੇਿਨੀ ॥

دیسی ِرجق ابمسہِ ِجں اُنایئ م َیدین ۔۔

ਏਕੋ ਹੈ ਿਾਿਾਰੁ ਸਚਾ ਆਤਪ ਧਣੀ ॥੧੦॥

اوکی ےہَ دانار اچس ا ت دینھ ۔۔۱۱۔۔

ਸੋ ਸਚੁ ਿੇਰੈ ਨਾਤਲ ਹੈ ਗੁਰਮੁਤਖ ਨਿਤਰ ਤਨਹਾਤਲ ॥

وس چس ریتَے نال ےہَ ُگرمُکھ دنر بِہال ۔۔

ਆਪੇ ਬਖਸੇ ਮੇਤਲ ਲਏ ਸੋ ਪਰਭੁ ਸਿਾ ਸਮਾਤਲ ॥੧੧॥

نک
ا ےپ ھسے م َیل ےئل وس رپَھب دسا امسل ۔۔۱۱۔۔

ਮਨੁ ਮੈਲਾ ਸਚੁ ਤਨਰਮਲਾ ਤਕਉ ਕਤਰ ਤਮਤਲਆ ਜਾਇ ॥

نم مَیال چس پِرمال کپؤ رک مل ِیا اجۓ ۔۔

ਪਰਭੁ ਮੇਲੇ ਿਾ ਤਮਤਲ ਰਹੈ ਹਉਮੈ ਸਬਤਿ ਜਲਾਇ ॥੧੨॥

رپَھب ےلیم نا مِل ر َہے ہؤ م َے دبس چالۓ ۔۔۱۲۔۔
ਸੋ ਸਹੁ ਸਚਾ ਵੀਸਰੈ ਤਧਰਗੁ ਜੀਵਣੁ ਸੰਸਾਤਰ ॥

وس َسہؤ اچس ورسیَے درھِگ ِجپؤن اسنسر ۔۔
ਨਿਤਰ ਕਰੇ ਨਾ ਵੀਸਰੈ ਗੁਰਮਿੀ ਵੀਚਾਤਰ ॥੧੩॥

دنر رکے ہن ورسیے ُگریتم وبچار ۔۔۱۳۔۔

ਸਤਿਗੁਰੁ ਮੇਲੇ ਿਾ ਤਮਤਲ ਰਹਾ ਸਾਚੁ ਰਖਾ ਉਰ ਧਾਤਰ ॥

سیگؤر ےلیم نا مِل راہ ساچ راھک اُر داھر ۔۔

ਤਮਤਲਆ ਹੋਇ ਨ ਵੀਛੁੜੈ ਗੁਰ ਕੈ ਹੇਤਿ ਤਪਆਤਰ ॥੧੪॥

بج
ُ
گ
ھ
ہ
پ
ےک َ ت ایپر ۔۔۱۴۔۔
مل ِیا وہۓ ہن و رے ر َ
ਤਪਰੁ ਸਾਲਾਹੀ ਆਪਣਾ ਗੁਰ ਕੈ ਸਬਤਿ ਵੀਚਾਤਰ ॥

پِر اصالیح ا انپ ُگر ےکَ دبس وبچار ۔۔

ਤਮਤਲ ਪਰੀਿਮ ਸੁਖੁ ਪਾਇਆ ਸੋਭਾਵੰਿੀ ਨਾਤਰ ॥੧੫॥

مِل رپمتی ُسکھ نانا وساھبویتن نار ۔۔۱۵۔۔

ਮਨਮੁਖ ਮਨੁ ਨ ਤਭਜਈ ਅਤਿ ਮੈਲੇ ਤਚਤਿ ਕਿੋਰ ॥

ب
ھ
مب
ِ
ب
چ
م
م
ک
ل
ی
ُ
َ
ج
ھ نم ہن ی ات ے ِ ت وھٹکر ۔۔

ਸਪੈ ਿੁਧੁ ਪੀਆਈਐ ਅੰਿਤਰ ਤਵਸੁ ਤਨਕੋਰ ॥੧੬॥

َ
سیے ُددھ ایپ پپَے ادنر وِس نکِؤر ۔۔۱۶۔۔

ਆਤਪ ਕਰੇ ਤਕਸੁ ਆਖੀਐ ਆਪੇ ਬਖਸਣਹਾਰੁ ॥

ک
نک
ا ت رکے کِس ا ھیپے ا ےپ ھسبہار ۔۔

ਗੁਰ ਸਬਿੀ ਮੈਲੁ ਉਿਰੈ ਿਾ ਸਚੁ ਬਤਣਆ ਸੀਗਾਰੁ ॥੧੭॥

ُگر دبسی مَیل اُرتَے نا چس اینب اگیسر ۔۔۱۷۔۔

ਸਚਾ ਸਾਹੁ ਸਚੇ ਵਣਜਾਰੇ ਓਥੈ ਕੂੜੇ ਨਾ ਤਟਕੰਤਨ ॥

ب
اچس ساوہ ےچس واجنرے او َھے ُکؤرے ہن نِک ّں ۔۔
ਓਨਾ ਸਚੁ ਨ ਭਾਵਈ ਿੁਖ ਹੀ ਮਾਤਹ ਪਚੰਤਨ ॥੧੮॥

ب
اونا چس ہن اھبویئ ُدھک یہ امےہ چ ّں ۔۔۱۸۔۔
ਹਉਮੈ ਮੈਲਾ ਜਗੁ ਤਿਰੈ ਮਤਰ ਜੰਮੈ ਵਾਰੋ ਵਾਰ ॥

ب
ہؤ م َے مَیال چگ ھ ِ َرے رم چمَ ّے

وارو وار ۔۔

ਪਇਐ ਤਕਰਤਿ ਕਮਾਵਣਾ ਕੋਇ ਨ ਮੇਟਣਹਾਰ ॥੧੯॥

نیپے َ کِرت امکونا وکۓ ہن م َییبہار ۔۔۱۹۔۔

ਸੰਿਾ ਸੰਗਤਿ ਤਮਤਲ ਰਹੈ ਿਾ ਸਤਚ ਲਗੈ ਤਪਆਰੁ ॥

َ
سییا تگنس مِل ر َہے نا چس لگے ایپر ۔۔

ਸਚੁ ਸਲਾਹੀ ਸਚੁ ਮਤਨ ਿਤਰ ਸਚੈ ਸਤਚਆਰੁ ॥੨੦॥

چس صالیح چس نم در سج َے سچِیار ۔۔۲۱۔۔

ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਪੂਰੀ ਮਤਿ ਹੈ ਅਤਹਤਨਤਸ ਨਾਮੁ ਤਧਆਇ ॥

ُگر ئُؤرے ئُؤری مت ےہَ اہیِس نام دایھۓ ۔۔

ਹਉਮੈ ਮੇਰਾ ਵਿ ਰੋਗੁ ਹੈ ਤਵਚਹੁ ਿਾਤਕ ਰਹਾਇ ॥੨੧॥

ہؤ م َے ریما ود روگ ےہَ وِچہؤ اھٹک راہ ِئے ۔۔۲۱۔۔
ਗੁਰੁ ਸਾਲਾਹੀ ਆਪਣਾ ਤਨਤਵ ਤਨਤਵ ਲਾਗਾ ਪਾਇ ॥

ُگر اصالیح ا انپ ئِؤ ئِؤ الاگ ناۓ ۔۔

ਿਨੁ ਮਨੁ ਸਉਪੀ ਆਗੈ ਧਰੀ ਤਵਚਹੁ ਆਪੁ ਗਵਾਇ ॥੨੨॥

نت نم سؤیپ ا ےگ درھی وِچہؤ ا ت وگَاےی ۔۔۲۲۔۔
ਤਖੰਚੋਿਾਤਣ ਤਵਗੁਚੀਐ ਏਕਸੁ ਤਸਉ ਤਲਵ ਲਾਇ ॥

ُگ
کھ ِ
ب
ن
ک
چ
ی
ئ
پ
س
ل
ِی
چ
ِ
ِ
َ
ؤنان وِ ے ا س ؤ ؤ ال ے ۔۔

ਹਉਮੈ ਮੇਰਾ ਛਤਿ ਿੂ ਿਾ ਸਤਚ ਰਹੈ ਸਮਾਇ ॥੨੩॥

ہؤ م َے ریما چھد ئُؤ نا چس ر َہے امسۓ ۔۔۲۳۔۔

ਸਤਿਗੁਰ ਨੋ ਤਮਲੇ ਤਸ ਭਾਇਰਾ ਸਚੈ ਸਬਤਿ ਲਗੰਤਨ ॥

سیگؤر ون مل ِے ےس اھبپرا سج َے دبس نگلّ ۔۔

ਸਤਚ ਤਮਲੇ ਸੇ ਨ ਤਵਛੁੜਤਹ ਿਤਰ ਸਚੈ ਤਿਸੰਤਨ ॥੨੪॥

چس مل ِے ےس ہن وِڑھچہِ در سج َے ِدنسّ ۔۔۲۴۔۔
ਸੇ ਭਾਈ ਸੇ ਸਜਣਾ ਜੋ ਸਚਾ ਸੇਵੰਤਨ ॥

ویسن ۔۔
ےس اھبیئ ےس انجس وج اچس
ّ
ਅਵਗਣ ਤਵਕਤਣ ਪਲਹਰਤਨ ਗੁਣ ਕੀ ਸਾਝ ਕਰੰਤਨਹ ॥੨੫॥

ب
نلہ
اونگ وِنک ھرن ُگں یک ساھج رکّ ھھِ ۔۔۲۵۔۔

ਗੁਣ ਕੀ ਸਾਝ ਸੁਖੁ ਊਪਜੈ ਸਚੀ ਭਗਤਿ ਕਰੇਤਨ ॥

ُگں یک ساھج ُسکھ اُو بج َے یچس تگھب رکنی ۔۔

ਸਚੁ ਵਣੰਜਤਹ ਗੁਰ ਸਬਿ ਤਸਉ ਲਾਹਾ ਨਾਮੁ ਲਏਤਨ ॥੨੬॥

ل
چس وپبچ ِہ ُگر دبس سِیؤ الاہ نام ییں ۔۔۲۶۔۔

ਸੁਇਨਾ ਰੁਪਾ ਪਾਪ ਕਤਰ ਕਤਰ ਸੰਚੀਐ ਚਲੈ ਨ ਚਲਤਿਆ ਨਾਤਲ ॥

سب
وسانئ ُرنا نات رک رک چپے َ چلَے ہن دلچنا نال ۔۔

ਤਵਣੁ ਨਾਵੈ ਨਾਤਲ ਨ ਚਲਸੀ ਸਭ ਮੁਿੀ ਜਮਕਾਤਲ ॥੨੭॥

مب
وِن نا َوے نال ہن چلسی سیھ ُ ھی چمکال ۔۔۲۷۔۔
ਮਨ ਕਾ ਿੋਸਾ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਹੈ ਤਹਰਿੈ ਰਖਹੁ ਸਮਹਾਤਲ ॥

ک س
ےہ ہِر َدے ر ھہؤ مہھال ۔۔
نم اک وتسا ہر نام َ
ਏਹੁ ਖਰਚੁ ਅਖੁਟੁ ਹੈ ਗੁਰਮੁਤਖ ਤਨਬਹੈ ਨਾਤਲ ॥੨੮॥

اوہی رھکچ ا ُکھت ےہَ ُگرمُکھ پ ِب َہے نال ۔۔۲۸۔۔
ਏ ਮਨ ਮੂਲਹੁ ਭੁਤਲਆ ਜਾਸਤਹ ਪਤਿ ਗਵਾਇ ॥

اے نم مُؤہہل ب ُھلیا اجہسِ پپ وگَاےی ۔۔

ਇਹੁ ਜਗਿੁ ਮੋਤਹ ਿੂਜੈ ਤਵਆਤਪਆ ਗੁਰਮਿੀ ਸਚੁ ਤਧਆਇ ॥੨੯॥

اوہی تگج ومہِ ُدو َچے وناایپ ُگریتم چس دایھۓ ۔۔۲۹۔۔
ਹਤਰ ਕੀ ਕੀਮਤਿ ਨਾ ਪਵੈ ਹਤਰ ਜਸੁ ਤਲਖਣੁ ਨ ਜਾਇ ॥

لک ِ
ھ
ہر یک تمیق ہن وپَے ہر سج ں ہن اجۓ ۔۔

ਗੁਰ ਕੈ ਸਬਤਿ ਮਨੁ ਿਨੁ ਰਪੈ ਹਤਰ ਤਸਉ ਰਹੈ ਸਮਾਇ ॥੩੦॥

ُگر ےکَ دبس نم نت ر ئَے ہر سِیؤ ر َہے امسۓ ۔۔۳۱۔۔

ਸੋ ਸਹੁ ਮੇਰਾ ਰੰਗੁਲਾ ਰੰਗੇ ਸਹਤਜ ਸੁਭਾਇ ॥

سہ
ب
س
ُ
وس َسہؤ ریما رئگال رےگن ج ھاےئِ ۔۔

ਕਾਮਤਣ ਰੰਗੁ ਿਾ ਚੜੈ ਜਾ ਤਪਰ ਕੈ ਅੰਤਕ ਸਮਾਇ ॥੩੧॥

اکنم رنگ نا ڑچَے اج پِر ےکَ انک امسۓ ۔۔۳۱۔۔
ਤਚਰੀ ਤਵਛੁੰਨੇ ਭੀ ਤਮਲਤਨ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੁ ਸੇਵੰਤਨ ॥

جِری وِچ ُھپے یھب مل ِں وج س
ی
گ
ویسن ۔۔
ر
ؤ
ّ

ਅੰਿਤਰ ਨਵ ਤਨਤਧ ਨਾਮੁ ਹੈ ਖਾਤਨ ਖਰਚਤਨ ਨ ਤਨਖੁਟਈ ਹਤਰ ਗੁਣ ਸਹਤਜ ਰਵੰਤਨ ॥੩੨॥

نکِ ُھیب ہ ُگ سہ
ارتن ونَ ن ِدھ نام ےہَ اھکن رھکنچ ہن ی ر ں ج َرو ّن ۔۔۳۲۔۔
ਨਾ ਓਇ ਜਨਮਤਹ ਨਾ ਮਰਤਹ ਨਾ ਓਇ ਿੁਖ ਸਹੰਤਨ ॥

ے جبم ِہ ہن رمہِ ہن اوےؑ ُدھک نہسّ ۔۔
ہن او ؑ

ਗੁਤਰ ਰਾਖੇ ਸੇ ਉਬਰੇ ਹਤਰ ਤਸਉ ਕੇਲ ਕਰੰਤਨ ॥੩੩॥

ُگر راےھک ےس اُپرے ہر سِیؤ ک َیل رکّن ۔۔۳۳۔۔
ਸਜਣ ਤਮਲੇ ਨ ਤਵਛੁੜਤਹ ਤਜ ਅਨਤਿਨੁ ਤਮਲੇ ਰਹੰਤਨ ॥

نجس مل ِے ہن وِڑھچہِ ےج ادنِن مل ِے رنہّ ۔۔

ਇਸੁ ਜਗ ਮਤਹ ਤਵਰਲੇ ਜਾਣੀਅਤਹ ਨਾਨਕ ਸਚੁ ਲਹੰਤਨ ॥੩੪॥੧॥੩॥

اس چگ ہہم وِرےل اجنیی ِہ نانک چس ہلّ ۔۔۳۴۔۔۱۔۔۳۔۔
ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੩ ॥

سُؤیہ ہلحم ۳۔۔
ਹਤਰ ਜੀ ਸੂਖਮੁ ਅਗਮੁ ਹੈ ਤਕਿੁ ਤਬਤਧ ਤਮਤਲਆ ਜਾਇ ॥

ہر یج سُؤمھک امگ ےہَ کِپ نِدھ مل ِیا اجۓ ۔۔

ਗੁਰ ਕੈ ਸਬਤਿ ਭਰਮੁ ਕਟੀਐ ਅਤਚੰਿੁ ਵਸੈ ਮਤਨ ਆਇ ॥੧॥

ُگر ےکَ دبس رھبم کییپے اتنچ و سَے نم ا ۓ ۔۔۱۔۔
ਗੁਰਮੁਤਖ ਹਤਰ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਜਪੰਤਨ ॥

ُگرمُکھ ہر ہر نام چی ّں ۔۔

ਹਉ ਤਿਨ ਕੈ ਬਤਲਹਾਰਣੈ ਮਤਨ ਹਤਰ ਗੁਣ ਸਿਾ ਰਵੰਤਨ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ہؤ پِں ےکَ اہلبر ئَے نم ہر ُگں دسا َرو ّن ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਗੁਰੁ ਸਰਵਰੁ ਮਾਨ ਸਰੋਵਰੁ ਹੈ ਵਿਭਾਗੀ ਪੁਰਖ ਲਹੰਤਨਹ ॥

ُگر رسور امن رسوور ےہَ وداھبیگ ُپرھک ل ّ
ہبہھِ ۔۔

ਸੇਵਕ ਗੁਰਮੁਤਖ ਖੋਤਜਆ ਸੇ ਹੰਸੁਲੇ ਨਾਮੁ ਲਹੰਤਨ ॥੨॥

ویسک ُگرمُکھ وھکایج ےس ہی ُسلے نام ہلّ ۔۔۲۔۔

ਨਾਮੁ ਤਧਆਇਤਨਹ ਰੰਗ ਤਸਉ ਗੁਰਮੁਤਖ ਨਾਤਮ ਲਗੰਤਨਹ ॥

نام دایھپبہھِ رنگ سِیؤ ُگرمُکھ نام لگبہھِ ۔۔

ਧੁਤਰ ਪੂਰਤਬ ਹੋਵੈ ਤਲਤਖਆ ਗੁਰ ਭਾਣਾ ਮੰਤਨ ਲਏਤਨਹ ॥੩॥

وہوے لک ِھیا ُگر اھبنا نمّ لییبہھِ ۔۔۳۔۔
د ُھر ئُؤرت َ
ਵਿਭਾਗੀ ਘਰੁ ਖੋਤਜਆ ਪਾਇਆ ਨਾਮੁ ਤਨਧਾਨੁ ॥

وداھبیگ رھگ وھکایج نانا نام ن ِداھن ۔۔
ਗੁਤਰ ਪੂਰੈ ਵੇਖਾਤਲਆ ਪਰਭੁ ਆਿਮ ਰਾਮੁ ਪਛਾਨੁ ॥੪॥

ُگر ئُؤ َرے واھکیایل رپَھب ا مت رام اھچپن ۔۔۴۔۔
ਸਭਨਾ ਕਾ ਪਰਭੁ ਏਕੁ ਹੈ ਿੂਜਾ ਅਵਰੁ ਨ ਕੋਇ ॥

سبھیا اک رپَھب انک ےہَ ُدواج ا َور ہن وکۓ ۔۔

ਗੁਰ ਪਰਸਾਿੀ ਮਤਨ ਵਸੈ ਤਿਿੁ ਘਤਟ ਪਰਗਟੁ ਹੋਇ ॥੫॥

ُگر رپسادی نم و سَے پِپ ٹھگ رپگپ وہۓ ۔۔۵۔۔
ਸਭੁ ਅੰਿਰਜਾਮੀ ਬਰਹਮੁ ਹੈ ਬਰਹਮੁ ਵਸੈ ਸਭ ਥਾਇ ॥

سیھ ارتناجیم پرمہ ےہَ پرمہ و سَے سیھ اھتےئ ۔۔
ਮੰਿਾ ਤਕਸ ਨੋ ਆਖੀਐ ਸਬਤਿ ਵੇਖਹੁ ਤਲਵ ਲਾਇ ॥੬॥

ک
ک
دنما کِس ون ا ھیپے دبس ون ھہؤ لِؤ ال ئِے ۔۔۶۔۔

ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਤਿਚਰੁ ਆਖਿਾ ਤਜਚਰੁ ਹੈ ਿੁਹੁ ਮਾਤਹ ॥

ب ب
ُپرا ھال ِچر

چ
ا دھکا ِ چر

ےہَ ُد ُہؤ ام ِہے ۔۔

ਗੁਰਮੁਤਖ ਏਕੋ ਬੁਤਝਆ ਏਕਸੁ ਮਾਤਹ ਸਮਾਇ ॥੭॥

ب
ُگرمُکھ اوکی ُجھیا ا َنکس ام ِہے امسۓ ۔۔۷۔۔
ਸੇਵਾ ਸਾ ਪਰਭ ਭਾਵਸੀ ਜੋ ਪਰਭੁ ਪਾਏ ਥਾਇ ॥

ویسا سا رپَھب اھبویس وج رپَھب ناےئ اھتےئ ۔۔
ਜਨ ਨਾਨਕ ਹਤਰ ਆਰਾਤਧਆ ਗੁਰ ਚਰਣੀ ਤਚਿੁ ਲਾਇ ॥੮॥੨॥੪॥੯॥

نج نانک ہر ا رادایھ ُگر رچین ِجت ال ئِے ۔۔۸۔۔۲۔۔۴۔۔۹۔۔
ਰਾਗੁ ਸੂਹੀ ਅਸਟਪਿੀਆ ਮਹਲਾ ੪ ਘਰੁ ੨

راگ سُؤیہ اسییدنا ہلحم  ۴رھگ ۲
ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪਰਸਾਤਿ ॥

اِک اواکنر سیگؤر رپساد ۔۔
ਕੋਈ ਆਤਣ ਤਮਲਾਵੈ ਮੇਰਾ ਪਰੀਿਮੁ ਤਪਆਰਾ ਹਉ ਤਿਸੁ ਪਤਹ ਆਪੁ ਵੇਚਾਈ ॥੧॥

الوے ریما رپمتی ایپرا ہؤ ئِس بہہ ا ت وبچایئ ۔۔۱۔۔
وکیئ ا ن م ِ َ

ਿਰਸਨੁ ਹਤਰ ਿੇਖਣ ਕੈ ਿਾਈ ॥

ہ نک
ھ
درنس ر د ں ےکَ نایئ ۔۔

ਤਿਪਾ ਕਰਤਹ ਿਾ ਸਤਿਗੁਰੁ ਮੇਲਤਹ ਹਤਰ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਤਧਆਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

کِرنا رک ِہے نا سیگؤر میلہہ ہر ہر نام دایھیئ ۔۔۱۔۔راہو۔۔

ਜੇ ਸੁਖੁ ਿੇਤਹ ਿ ਿੁਝਤਹ ਅਰਾਧੀ ਿੁਤਖ ਭੀ ਿੁਝੈ ਤਧਆਈ ॥੨॥

ُب
ُب َج
ھ
ےج ُسکھ دہہی ت جھہ ارادیھ ُدھک یھب ے دایھیئ ۔۔۲۔۔
ਜੇ ਭੁਖ ਿੇਤਹ ਿ ਇਿ ਹੀ ਰਾਜਾ ਿੁਖ ਤਵਤਚ ਸੂਖ ਮਨਾਈ ॥੩॥

ب
ےج ُھکھ دہہی ت اِت یہ رااج ُدھک وِچ سُؤھک انمیئ ۔۔۳۔۔
ਿਨੁ ਮਨੁ ਕਾਤਟ ਕਾਤਟ ਸਭੁ ਅਰਪੀ ਤਵਤਚ ਅਗਨੀ ਆਪੁ ਜਲਾਈ ॥੪॥

نت نم اکت اکت سیھ اریپ وِچ اینگ ا ت چالیئ ۔۔۴۔۔
ਪਖਾ ਿੇਰੀ ਪਾਣੀ ਢੋਵਾ ਜੋ ਿੇਵਤਹ ਸੋ ਖਾਈ ॥੫॥

اھکپ ریھپی ناین دوھوا وج دوی ِہے وس اھکیئ ۔۔۵۔۔
ਨਾਨਕੁ ਗਰੀਬੁ ਢਤਹ ਪਇਆ ਿੁਆਰੈ ਹਤਰ ਮੇਤਲ ਲੈਹੁ ਵਤਿਆਈ ॥੬॥

نانک رگبی دھبہہ ایپ ُدوا َرے ہر م َیل وہیل ودنایئ ۔۔۶۔۔

ਅਖੀ ਕਾਤਢ ਧਰੀ ਚਰਣਾ ਿਤਲ ਸਭ ਧਰਿੀ ਤਿਤਰ ਮਿ ਪਾਈ ॥੭॥

ب
ایھک اکدھ درھی رچنا نل سیھ درھیت ھِر مت نایئ ۔۔۷۔۔

ਜੇ ਪਾਤਸ ਬਹਾਲਤਹ ਿਾ ਿੁਝਤਹ ਅਰਾਧੀ ਜੇ ਮਾਤਰ ਕਢਤਹ ਭੀ ਤਧਆਈ ॥੮॥

ُب
ج
ےج ناس اہبہہلِ نا ھہ ارادیھ ےج امر ڈکھ ِہ یھب دایھیئ ۔۔۸۔۔
ਜੇ ਲੋਕੁ ਸਲਾਹੇ ਿਾ ਿੇਰੀ ਉਪਮਾ ਜੇ ਤਨੰਿੈ ਿ ਛੋਤਿ ਨ ਜਾਈ ॥੯॥

ےج ولک صالےح نا ریتی اُامپ ےج پ ِی َدے ت وھچد ہن اجیئ ۔۔۹۔۔

ਜੇ ਿੁਧੁ ਵਤਲ ਰਹੈ ਿਾ ਕੋਈ ਤਕਹੁ ਆਖਉ ਿੁਧੁ ਤਵਸਤਰਐ ਮਤਰ ਜਾਈ ॥੧੦॥

ک
ےج ُندھ ول ر َہے نا وکیئ کِہؤ ا ھؤ ُندھ وِرس پپے رم اجیئ ۔۔۱۱۔۔
ਵਾਤਰ ਵਾਤਰ ਜਾਈ ਗੁਰ ਊਪਤਰ ਪੈ ਪੈਰੀ ਸੰਿ ਮਨਾਈ ॥੧੧॥

وار وار اجیئ ُگر اُورپ ئَے َنتری سیت انمیئ ۔۔۱۱۔۔

ਨਾਨਕੁ ਤਵਚਾਰਾ ਭਇਆ ਤਿਵਾਨਾ ਹਤਰ ਿਉ ਿਰਸਨ ਕੈ ਿਾਈ ॥੧੨॥

ےک نایئ ۔۔۱۲۔۔
نانک وِاچرا ایھب دِویاہن ہر ئؤ درنس َ
ਝਖੜੁ ਝਾਗੀ ਮੀਹੁ ਵਰਸੈ ਭੀ ਗੁਰੁ ਿੇਖਣ ਜਾਈ ॥੧੩॥

ُگ َنک
چھک
ھ
س
ھ
مب
ر اھجیگ ہہ ور َے یھب ر د ں اجیئ ۔۔۱۳۔۔
ਸਮੁੰਿੁ ਸਾਗਰੁ ਹੋਵੈ ਬਹੁ ਖਾਰਾ ਗੁਰਤਸਖੁ ਲੰਤਘ ਗੁਰ ਪਤਹ ਜਾਈ ॥੧੪॥

وہوے وہب اھکرا ُگرسِکھ ھگنل ُگر بہہ اجیئ ۔۔۱۴۔۔
سمُید سارگ َ

ਤਜਉ ਪਰਾਣੀ ਜਲ ਤਬਨੁ ਹੈ ਮਰਿਾ ਤਿਉ ਤਸਖੁ ਗੁਰ ਤਬਨੁ ਮਤਰ ਜਾਈ ॥੧੫॥

ویجٔ رپَاین لج پِں ےہَ رمنا پپؤ ِسکھ ُگر پِں رم اجیئ ۔۔۱۵۔۔

ਤਜਉ ਧਰਿੀ ਸੋਭ ਕਰੇ ਜਲੁ ਬਰਸੈ ਤਿਉ ਤਸਖੁ ਗੁਰ ਤਮਤਲ ਤਬਗਸਾਈ ॥੧੬॥

ویجٔ درھیت وسھب رکے لج پر سَے پپؤ سِکھ ُگر مِل نِگسایئ ۔۔۱۶۔۔
ਸੇਵਕ ਕਾ ਹੋਇ ਸੇਵਕੁ ਵਰਿਾ ਕਤਰ ਕਤਰ ਤਬਨਉ ਬੁਲਾਈ ॥੧੭॥

ویسک اک وہۓ ویسک ورنا رک رک پِپؤ ُنالیئ ۔۔۱۷۔۔

ਨਾਨਕ ਕੀ ਬੇਨੰਿੀ ਹਤਰ ਪਤਹ ਗੁਰ ਤਮਤਲ ਗੁਰ ਸੁਖੁ ਪਾਈ ॥੧੮॥

نی
نانک یک ییبی ہر بہہ ُگر مِل ُگر ُسکھ نایئ ۔۔۱۸۔۔

ਿੂ ਆਪੇ ਗੁਰੁ ਚੇਲਾ ਹੈ ਆਪੇ ਗੁਰ ਤਵਚੁ ਿੇ ਿੁਝਤਹ ਤਧਆਈ ॥੧੯॥

ُب
ئُؤ ا ےپ ُگر جیال ےہَ ا ےپ ُگر وِچ دے جھہ دایھیئ ۔۔۱۹۔۔

ਜੋ ਿੁਧੁ ਸੇਵਤਹ ਸੋ ਿੂਹੈ ਹੋਵਤਹ ਿੁਧੁ ਸੇਵਕ ਪੈਜ ਰਖਾਈ ॥੨੦॥

پب
وج ُندھ ویس ِہے وس ئُؤ َہے وہو ِہے ُندھ سیَؤک َ ج راھکیئ ۔۔۲۱۔۔
ਭੰਿਾਰ ਭਰੇ ਭਗਿੀ ਹਤਰ ਿੇਰੇ ਤਜਸੁ ਭਾਵੈ ਤਿਸੁ ਿੇਵਾਈ ॥੨੧॥

ب
ڈنھبار رھبے ھگبی ہر ریتے ِجس اھبوے ئِس دویایئ ۔۔۲۱۔۔
ਤਜਸੁ ਿੂੰ ਿੇਤਹ ਸੋਈ ਜਨੁ ਪਾਏ ਹੋਰ ਤਨਹਿਲ ਸਭ ਚਿੁਰਾਈ ॥੨੨॥

بِہب
ِجس ئُؤن دہہی وسیئ نج ناےئ وہر ھل سیھ چتُرایئ ۔۔۲۲۔۔
ਤਸਮਤਰ ਤਸਮਤਰ ਤਸਮਤਰ ਗੁਰੁ ਅਪੁਨਾ ਸੋਇਆ ਮਨੁ ਜਾਗਾਈ ॥੨੩॥

ِسمر ِسمر ِسمر ُگر اانپ وسنا نم اجاگیئ ۔۔۲۳۔۔

ਇਕੁ ਿਾਨੁ ਮੰਗੈ ਨਾਨਕੁ ਵੇਚਾਰਾ ਹਤਰ ਿਾਸਤਨ ਿਾਸੁ ਕਰਾਈ ॥੨੪॥

َ
اِک دان میگے

نانک و َبچارا ہر دانس داس رکایئ ۔۔۲۴۔۔

ਜੇ ਗੁਰੁ ਤਝੜਕੇ ਿ ਮੀਿਾ ਲਾਗੈ ਜੇ ਬਖਸੇ ਿ ਗੁਰ ਵਤਿਆਈ ॥੨੫॥

نک
چ
ھ
ُ
گ
س
ےج ُگر ھِرےک ت اھٹیم ال َگے ےج ے ت ر ودنایئ ۔۔۲۵۔۔
ਗੁਰਮੁਤਖ ਬੋਲਤਹ ਸੋ ਥਾਇ ਪਾਏ ਮਨਮੁਤਖ ਤਕਛੁ ਥਾਇ ਨ ਪਾਈ ॥੨੬॥

مب ک
ہل وس اھتےئ ناےئ مُکھ ِچھ اھتےئ ہن نایئ ۔۔۲۶۔۔
ُگرمُکھ وب ِ
ਪਾਲਾ ਕਕਰੁ ਵਰਿ ਵਰਸੈ ਗੁਰਤਸਖੁ ਗੁਰ ਿੇਖਣ ਜਾਈ ॥੨੭॥

س ُگ ِسک ُگ َنک
ھ
ناال رکک ورھپ ور َے ر ھ ر د ں اجیئ ۔۔۲۷۔۔

ਸਭੁ ਤਿਨਸੁ ਰੈਤਣ ਿੇਖਉ ਗੁਰੁ ਅਪੁਨਾ ਤਵਤਚ ਅਖੀ ਗੁਰ ਪੈਰ ਧਰਾਈ ॥੨੮॥

نک
سیھ دِسن َرنی د ھؤ ُگر اانپ وِچ ایھک ُگر ریپ درھایئ ۔۔۲۸۔۔

ਅਨੇਕ ਉਪਾਵ ਕਰੀ ਗੁਰ ਕਾਰਤਣ ਗੁਰ ਭਾਵੈ ਸੋ ਥਾਇ ਪਾਈ ॥੨੯॥

اپیک اُناو رکی ُگر اکرن ُگر اھبوے وس اھتےئ نایئ ۔۔۲۹۔۔

ਰੈਤਣ ਤਿਨਸੁ ਗੁਰ ਚਰਣ ਅਰਾਧੀ ਿਇਆ ਕਰਹੁ ਮੇਰੇ ਸਾਈ ॥੩੦॥

َرنی دِسن ُگر رچن ارادیھ دایئ رکوہ ریمے سایئ ۔۔۳۱۔۔

ਨਾਨਕ ਕਾ ਜੀਉ ਤਪੰਿੁ ਗੁਰੂ ਹੈ ਗੁਰ ਤਮਤਲ ਤਿਰਪਤਿ ਅਘਾਈ ॥੩੧॥

ےہ ُگر مِل رتِپپ ااھگیئ ۔۔۳۱۔۔
نانک اک جپؤ پِید ُگؤ ُرو َ

ਨਾਨਕ ਕਾ ਪਰਭੁ ਪੂਤਰ ਰਤਹਓ ਹੈ ਜਿ ਕਿ ਿਿ ਗੋਸਾਈ ॥੩੨॥੧॥

ےہ جت تک پپ وگسایئ ۔۔۳۲۔۔۱۔۔
نانک اک رپَھب ئُؤر رویہ َ
ਰਾਗੁ ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੪ ਅਸਟਪਿੀਆ ਘਰੁ ੧੦

راگ سُؤیہ ہلحم  ۴اسییدنا رھگ
ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪਰਸਾਤਿ ॥

اِک اواکنر سیگؤر رپساد ۔۔
ਅੰਿਤਰ ਸਚਾ ਨੇਹੁ ਲਾਇਆ ਪਰੀਿਮ ਆਪਣੈ ॥

ادنر اچس پ َبہؤ النا رپمتی ا پ َپے ۔۔

ਿਨੁ ਮਨੁ ਹੋਇ ਤਨਹਾਲੁ ਜਾ ਗੁਰੁ ਿੇਖਾ ਸਾਮਹਣੇ ॥੧॥

م
نت نم وہۓ بِہال اج ُگر داھکی سا ھپے ۔۔۱۔۔
ਮੈ ਹਤਰ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਤਵਸਾਹੁ ॥

م َے ہر ہر نام وساوہ ۔۔

ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਿੇ ਪਾਇਆ ਅੰਤਮਰਿੁ ਅਗਮ ਅਥਾਹੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ُگر ئُؤرے ےت نانا ارمِت امگ ااھتوہ ۔۔۱۔۔راہو۔۔

ਹਉ ਸਤਿਗੁਰੁ ਵੇਤਖ ਤਵਗਸੀਆ ਹਤਰ ਨਾਮੇ ਲਗਾ ਤਪਆਰੁ ॥

ہؤ سیگؤر وھکی وِگسیا ہر ناےم اگل ایپر ۔۔

ਤਕਰਪਾ ਕਤਰ ਕੈ ਮੇਤਲਅਨੁ ਪਾਇਆ ਮੋਖ ਿੁਆਰੁ ॥੨॥

م
ےک یلیں نانا ومھک ُدوار ۔۔۲۔۔
کِرنا رک َ

ਸਤਿਗੁਰੁ ਤਬਰਹੀ ਨਾਮ ਕਾ ਜੇ ਤਮਲੈ ਿ ਿਨੁ ਮਨੁ ਿੇਉ ॥

سیگؤر پِریہ نام اک ےج ملَ ِے ت نت نم دئؤ ۔۔

ਜੇ ਪੂਰਤਬ ਹੋਵੈ ਤਲਤਖਆ ਿਾ ਅੰਤਮਰਿੁ ਸਹਤਜ ਪੀਏਉ ॥੩॥

سہ
وہوے لک ِھیا نا ارمِت ج پییپؤ ۔۔۳۔۔
ےج ئُؤرت َ

ਸੁਤਿਆ ਗੁਰੁ ਸਾਲਾਹੀਐ ਉਿਤਿਆ ਭੀ ਗੁਰੁ ਆਲਾਉ ॥

ُس ِییا ُگر ساال ہیپے اُبُھ ِدنا یھب ُگر ا الو ۔۔

ਕੋਈ ਐਸਾ ਗੁਰਮੁਤਖ ਜੇ ਤਮਲੈ ਹਉ ਿਾ ਕੇ ਧੋਵਾ ਪਾਉ ॥੪॥

وکیئ ااسی ُگرمُکھ ےج ملَ ِے ہؤ نا ےک دوھوا ناو ۔۔۴۔۔

ਕੋਈ ਐਸਾ ਸਜਣੁ ਲੋਤੜ ਲਹੁ ਮੈ ਪਰੀਿਮੁ ਿੇਇ ਤਮਲਾਇ ॥

وکیئ ااسی نجس ولڑھ وہل م َے رپمتی دےئ مِال ئِے ۔۔

ਸਤਿਗੁਤਰ ਤਮਤਲਐ ਹਤਰ ਪਾਇਆ ਤਮਤਲਆ ਸਹਤਜ ਸੁਭਾਇ ॥੫॥

سہ
سیگؤر مِلیپے ہر نانا مل ِیا ج ُسبھاےئِ ۔۔۵۔۔

ਸਤਿਗੁਰੁ ਸਾਗਰੁ ਗੁਣ ਨਾਮ ਕਾ ਮੈ ਤਿਸੁ ਿੇਖਣ ਕਾ ਚਾਉ ॥

م ئ ِ َنک
ھ
سیگؤر سارگ ُگں نام اک َے س د ں اک اچو ۔۔

ਹਉ ਤਿਸੁ ਤਬਨੁ ਘੜੀ ਨ ਜੀਵਊ ਤਬਨੁ ਿੇਖੇ ਮਤਰ ਜਾਉ ॥੬॥

ہؤ ئِس پِں ڑھگی ہن ویجو پِں دےھکی رم اجو ۔۔۶۔۔
ਤਜਉ ਮਛੁਲੀ ਤਵਣੁ ਪਾਣੀਐ ਰਹੈ ਨ ਤਕਿੈ ਉਪਾਇ ॥

ویجٔ یلھچم وِن نا نی َپے ر َہے ہن ک ِ َپے اُناۓ ۔۔

ਤਿਉ ਹਤਰ ਤਬਨੁ ਸੰਿੁ ਨ ਜੀਵਈ ਤਬਨੁ ਹਤਰ ਨਾਮੈ ਮਤਰ ਜਾਇ ॥੭॥

پپؤ ہر پِں سیت ہن ِجپؤیئ پِں ہر نا م َے رم اجۓ ۔۔۷۔۔
ਮੈ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਿੀ ਤਪਰਹੜੀ ਤਕਉ ਗੁਰ ਤਬਨੁ ਜੀਵਾ ਮਾਉ ॥

م َے سیگؤر َ
سیبی پِرہری کپؤ ُگر پِں ویجا امو ۔۔

ਮੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਆਧਾਰੁ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਲਾਤਗ ਰਹਾਉ ॥੮॥

ےہ ُگ
م َے ُگ
اہو
ر
الگ
ین
ا
ن
ر
َ
اھر
د
ا
ین
ا
ن
ر
ٔ

ਹਤਰ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਰਿੰਨੁ ਹੈ ਗੁਰੁ ਿੁਿਾ ਿੇਵੈ ਮਾਇ ॥

ےہ ُگر ُپبھا دویَے امےئ ۔۔
ہر ہر نام رنتّ َ

ਮੈ ਧਰ ਸਚੇ ਨਾਮ ਕੀ ਹਤਰ ਨਾਤਮ ਰਹਾ ਤਲਵ ਲਾਇ ॥੯॥

م َے درھ ےچس نام یک ہر نام راہ لِؤ ال ئِے ۔۔۹۔۔

ਗੁਰ ਤਗਆਨੁ ਪਿਾਰਥੁ ਨਾਮੁ ਹੈ ਹਤਰ ਨਾਮੋ ਿੇਇ ਤਿਰੜਾਇ ॥

ےہ ہر ناوم دےئ درِراےئِ ۔۔
ُگر گ ِیان ندارھت نام َ

ਤਜਸੁ ਪਰਾਪਤਿ ਸੋ ਲਹੈ ਗੁਰ ਚਰਣੀ ਲਾਗੈ ਆਇ ॥੧੦॥

ِجس رپاپپ وس ل َہے ُگر رچین ال َگے ا ۓ ۔۔۱۱۔۔
ਅਕਥ ਕਹਾਣੀ ਪਰੇਮ ਕੀ ਕੋ ਪਰੀਿਮੁ ਆਖੈ ਆਇ ॥

اکبھ اہکین رپمی یک وک رپمتی ا ےھک ا ۓ ۔۔

ਤਿਸੁ ਿੇਵਾ ਮਨੁ ਆਪਣਾ ਤਨਤਵ ਤਨਤਵ ਲਾਗਾ ਪਾਇ ॥੧੧॥

ئِس دویا نم ا انپ ئِؤ ئِؤ الاگ ناۓ ۔۔۱۱۔۔

ਸਜਣੁ ਮੇਰਾ ਏਕੁ ਿੂੰ ਕਰਿਾ ਪੁਰਖੁ ਸੁਜਾਣੁ ॥

نجس ریما انک ئُؤن رکنا ُپرھک سُچان ۔۔

ਸਤਿਗੁਤਰ ਮੀਤਿ ਤਮਲਾਇਆ ਮੈ ਸਿਾ ਸਿਾ ਿੇਰਾ ਿਾਣੁ ॥੧੨॥

سیگؤر تیم مِالنا م َے دسا دسا ریتا نان ۔۔۱۲۔۔
ਸਤਿਗੁਰੁ ਮੇਰਾ ਸਿਾ ਸਿਾ ਨਾ ਆਵੈ ਨਾ ਜਾਇ ॥

س
ے ہن اجۓ ۔۔
یگؤر ریما دسا دسا ہن ا و َ

ਓਹੁ ਅਤਬਨਾਸੀ ਪੁਰਖੁ ਹੈ ਸਭ ਮਤਹ ਰਤਹਆ ਸਮਾਇ ॥੧੩॥

ےہ سیھ ہہم رایہ امسۓ ۔۔۱۳۔۔
او ُہ اپِیایس ُپرھک َ
ਰਾਮ ਨਾਮ ਧਨੁ ਸੰਤਚਆ ਸਾਬਿੁ ਪੂੰਜੀ ਰਾਤਸ ॥

رام نام دنھ سبچِیا

ساپپ ئُؤیجن راس ۔۔

ਨਾਨਕ ਿਰਗਹ ਮੰਤਨਆ ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਸਾਬਾਤਸ ॥੧੪॥੧॥੨॥੧੧॥

نانک درہگ مییا ُگر ئُؤرے ساناس ۔۔۱۴۔۔۱۔۔۲۔۔۱۱۔۔
ਰਾਗੁ ਸੂਹੀ ਅਸਟਪਿੀਆ ਮਹਲਾ ੫ ਘਰੁ ੧

راگ سُؤیہ اسییدنا ہلحم  ۵رھگ ۱
ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪਰਸਾਤਿ ॥

اِک اواکنر سیگؤر رپساد ۔۔
ਉਰਤਝ ਰਤਹਓ ਤਬਤਖਆ ਕੈ ਸੰਗਾ ॥

اُرھج رویہ نِکھیا ےکَ اگنس ۔۔

ਮਨਤਹ ਤਬਆਪਿ ਅਤਨਕ ਿਰੰਗਾ ॥੧॥

مبہہ ایبپپ ان ِک رتاگن ۔۔۱۔۔
ਮੇਰੇ ਮਨ ਅਗਮ ਅਗੋਚਰ ॥

ریمے نم امگ اوگرچ ۔۔

ਕਿ ਪਾਈਐ ਪੂਰਨ ਪਰਮੇਸਰ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

تک نا پپَے ئُؤرن رپرسیم ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਮੋਹ ਮਗਨ ਮਤਹ ਰਤਹਆ ਤਬਆਪੇ ॥

ومہ نگم ہہم رایہ ایبےپ ۔۔
ਅਤਿ ਤਿਰਸਨਾ ਕਬਹੂ ਨਹੀ ਧਰਾਪੇ ॥੨॥

ات رتِانس کب ُہؤ یہن درھاےپ ۔۔۲۔۔
ਬਸਇ ਕਰੋਧੁ ਸਰੀਤਰ ਚੰਿਾਰਾ ॥

ئ ٔسے

رکودھ رسری ڈنچارا ۔۔

ਅਤਗਆਤਨ ਨ ਸੂਝੈ ਮਹਾ ਗੁਬਾਰਾ ॥੩॥

اایگن ہن سُؤےھج اہم ُگیارا ۔۔۳۔۔
ਭਰਮਿ ਤਬਆਪਿ ਜਰੇ ਤਕਵਾਰਾ ॥

رھبمت ایبپپ رجے کِؤارا ۔۔
ਜਾਣੁ ਨ ਪਾਈਐ ਪਰਭ ਿਰਬਾਰਾ ॥੪॥

اجن ہن نا پپَے رپَھب درنارا ۔۔۴۔۔
ਆਸਾ ਅੰਿੇਸਾ ਬੰਤਧ ਪਰਾਨਾ ॥

ا سا ادناسی دنبھ رپانا ۔۔
ਮਹਲੁ ਨ ਪਾਵੈ ਤਿਰਿ ਤਬਗਾਨਾ ॥੫॥

ب
لحم ہن نا َوے ھِرت ِئگانا ۔۔۵۔۔

ਸਗਲ ਤਬਆਤਧ ਕੈ ਵਤਸ ਕਤਰ ਿੀਨਾ ॥

لگس ایبدھ ےکَ وس رک دِانی ۔۔

ਤਿਰਿ ਤਪਆਸ ਤਜਉ ਜਲ ਤਬਨੁ ਮੀਨਾ ॥੬॥

ب
ھِرت ایپس ِجپؤٔ لج پِں انیم ۔۔۶۔۔
ਕਛੂ ਤਸਆਨਪ ਉਕਤਿ ਨ ਮੋਰੀ ॥

کج
ُھؤ ِسیاپپ اُتک ہن ومری ۔۔

ਏਕ ਆਸ ਿਾਕੁਰ ਪਰਭ ਿੋਰੀ ॥੭॥

انک ا س اھٹرک رپَھب وتری ۔۔۷۔۔
ਕਰਉ ਬੇਨਿੀ ਸੰਿਨ ਪਾਸੇ ॥

س
رکو یتنیب ییں ناےس ۔۔

ਮੇਤਲ ਲੈਹੁ ਨਾਨਕ ਅਰਿਾਸੇ ॥੮॥

لیم وہیل نانک ارداےس ۔۔۸۔۔
ਭਇਓ ਤਿਪਾਲੁ ਸਾਧਸੰਗੁ ਪਾਇਆ ॥

ب
َھپؤ کِرنال سادھسیگ نانا ۔۔

ਨਾਨਕ ਤਿਰਪਿੇ ਪੂਰਾ ਪਾਇਆ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ਿੂਜਾ ॥੧॥

نانک رتِےتپ ئُؤرا نانا ۔۔۱۔۔راہو دواج۔۔۱۔۔
ਰਾਗੁ ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੫ ਘਰੁ ੩

راگ سُؤیہ ہلحم  ۵رھگ ۳
ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪਰਸਾਤਿ ॥

اِک اواکنر سیگؤر رپساد ۔۔
ਤਮਥਨ ਮੋਹ ਅਗਤਨ ਸੋਕ ਸਾਗਰ ॥

مِب
ھں ومہ انگ وسک سارگ ۔۔

ਕਤਰ ਤਕਰਪਾ ਉਧਰੁ ਹਤਰ ਨਾਗਰ ॥੧॥

رک کِرنا اُدرھ ہر نارگ ۔۔۱۔۔

ਚਰਣ ਕਮਲ ਸਰਣਾਇ ਨਰਾਇਣ ॥

رچن لمک رسناۓ رنانئ ۔۔
ਿੀਨਾ ਨਾਥ ਭਗਿ ਪਰਾਇਣ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

دانی ناھت تگھب رپانئ ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਅਨਾਥਾ ਨਾਥ ਭਗਿ ਭੈ ਮੇਟਨ ॥

ب م
انااھت ناھت تگھب َھے َییں ۔۔
ਸਾਧਸੰਤਗ ਜਮਿੂਿ ਨ ਭੇਟਨ ॥੨॥

بھ
ی
ی
َ
سادھسیگ چم ُدوت ہن ں ۔۔۲۔۔
ਜੀਵਨ ਰੂਪ ਅਨੂਪ ਿਇਆਲਾ ॥

ِجپؤن ُروت ائُؤت دناال ۔۔

ਰਵਣ ਗੁਣਾ ਕਟੀਐ ਜਮ ਜਾਲਾ ॥੩॥

َرون ُگیا کییپے مج اجال ۔۔۳۔۔

ਅੰਤਮਰਿ ਨਾਮੁ ਰਸਨ ਤਨਿ ਜਾਪੈ ॥

ارمِت نام رنس پِپ اج ئَے ۔۔

ਰੋਗ ਰੂਪ ਮਾਇਆ ਨ ਤਬਆਪੈ ॥੪॥

روگ ُروت امنا ہن ایب ئَے ۔۔۴۔۔
ਜਤਪ ਗੋਤਬੰਿ ਸੰਗੀ ਸਤਭ ਿਾਰੇ ॥

جت وگپِید سیگی سیھ نارے ۔۔

ਪੋਹਿ ਨਾਹੀ ਪੰਚ ਬਟਵਾਰੇ ॥੫॥

پب
وپہت نایہ ج وٹبارے ۔۔۵۔۔
ਮਨ ਬਚ ਿਮ ਪਰਭੁ ਏਕੁ ਤਧਆਏ ॥

نم چب رکم رپَھب انک دایھےئ ۔۔
ਸਰਬ ਿਲਾ ਸੋਈ ਜਨੁ ਪਾਏ ॥੬॥

ب
رست ھال وسیئ نج ناےئ ۔۔۶۔۔
ਧਾਤਰ ਅਨੁਗਰਹੁ ਅਪਨਾ ਪਰਤਭ ਕੀਨਾ ॥

داھر ا ُنگروہ اانپ رپَھب انیک ۔۔

ਕੇਵਲ ਨਾਮੁ ਭਗਤਿ ਰਸੁ ਿੀਨਾ ॥੭॥

ک َپؤل نام تگھب رس دانی ۔۔۷۔۔
ਆਤਿ ਮਤਧ ਅੰਤਿ ਪਰਭੁ ਸੋਈ ॥

ا د دمھ اپپ رپَھب وسیئ ۔۔
ਨਾਨਕ ਤਿਸੁ ਤਬਨੁ ਅਵਰੁ ਨ ਕੋਈ ॥੮॥੧॥੨॥

نانک ئِس پِں ا َور ہن وکیئ ۔۔۸۔۔۱۔۔۲۔۔
ਰਾਗੁ ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੫ ਅਸਟਪਿੀਆ ਘਰੁ ੯

راگ سُؤیہ ہلحم  ۵اسییدنا رھگ ۹
ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪਰਸਾਤਿ ॥

اِک اواکنر سیگؤر رپساد ۔۔
ਤਜਨ ਤਿਤਿਆ ਮਨੁ ਰਹਸੀਐ ਤਕਉ ਪਾਈਐ ਤਿਨਹ ਸੰਗੁ ਜੀਉ ॥

ِجں دِایھٹ نم رہسیپے کپؤ نا پپَے پ ِبہھ گنس جپؤ ۔۔

ਸੰਿ ਸਜਨ ਮਨ ਤਮਿਰ ਸੇ ਲਾਇਤਨ ਪਰਭ ਤਸਉ ਰੰਗੁ ਜੀਉ ॥

سیت نجس نم ِمتر ےس النئ رپَھب سِیؤ رنگ جپؤ ۔۔
ਤਿਨਹ ਤਸਉ ਪਰੀਤਿ ਨ ਿੁਟਈ ਕਬਹੁ ਨ ਹੋਵੈ ਭੰਗੁ ਜੀਉ ॥੧॥

ُپ ب
وہوے گنھب جپؤ ۔۔۱۔۔
پ ِبہھ سِیؤ رپپپ ہن یی ی کبہؤ ہن َ
ਪਾਰਬਰਹਮ ਪਰਭ ਕਤਰ ਿਇਆ ਗੁਣ ਗਾਵਾ ਿੇਰੇ ਤਨਿ ਜੀਉ ॥

نارپرمہ رپَھب رک دایئ ُگں اگوا ریتے پِپ جپؤ ۔۔

ਆਇ ਤਮਲਹੁ ਸੰਿ ਸਜਣਾ ਨਾਮੁ ਜਪਹ ਮਨ ਤਮਿ ਜੀਉ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ا ۓ ملِہؤ سیت انجس نام جیہ نم مِت جپؤ ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਿੇਖੈ ਸੁਣੇ ਨ ਜਾਣਈ ਮਾਇਆ ਮੋਤਹਆ ਅੰਧੁ ਜੀਉ ॥

نک
د َھے ُسیے ہن اجیئن امنا ومایہ ادنھ جپؤ ۔۔

ਕਾਚੀ ਿੇਹਾ ਤਵਣਸਣੀ ਕੂੜੁ ਕਮਾਵੈ ਧੰਧੁ ਜੀਉ ॥

امکوے ددنھھ جپؤ ۔۔
اکیچ داہی وِینسن ُکؤر َ

ਨਾਮੁ ਤਧਆਵਤਹ ਸੇ ਤਜਤਣ ਚਲੇ ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਸਨਬੰਧੁ ਜੀਉ ॥੨॥

نام دایھوہِ ےس ِجں ےلچ ُگر ئُؤرے سیییدھ جپؤ ۔۔۲۔۔
ਹੁਕਮੇ ਜੁਗ ਮਤਹ ਆਇਆ ਚਲਣੁ ਹੁਕਤਮ ਸੰਜੋਤਗ ਜੀਉ ॥

ک
ُچکمے ُچگ ہہم ا نا نلچ ُچ م وجنسگ جپؤ ۔۔

ਹੁਕਮੇ ਪਰਪੰਚੁ ਪਸਤਰਆ ਹੁਕਤਮ ਕਰੇ ਰਸ ਭੋਗ ਜੀਉ ॥

ُچکمے

پب
ک
رپ ج رسپِنا ُچ م رکے رس وھبگ جپؤ ۔۔

ਤਜਸ ਨੋ ਕਰਿਾ ਤਵਸਰੈ ਤਿਸਤਹ ਤਵਛੋੜਾ ਸੋਗੁ ਜੀਉ ॥੩॥

ِجس ون رکنا وِرسَے ئِسہہ وِوھچرا وسگ جپؤ ۔۔۳۔۔

ਆਪਨੜੇ ਪਰਭ ਭਾਤਣਆ ਿਰਗਹ ਪੈਧਾ ਜਾਇ ਜੀਉ ॥

ا نترے رپَھب اھباین درہگ دیپاھ اجۓ جپؤ ۔۔

ਐਥੈ ਸੁਖੁ ਮੁਖੁ ਉਜਲਾ ਇਕੋ ਨਾਮੁ ਤਧਆਇ ਜੀਉ ॥

اےھتی ُسکھ مُکھ اُچال اِوک نام دایھےئ جپؤ ۔۔

ਆਿਰੁ ਤਿਿਾ ਪਾਰਬਰਹਤਮ ਗੁਰੁ ਸੇਤਵਆ ਸਿ ਭਾਇ ਜੀਉ ॥੪॥

ا در دِنا نارپرمہ ُگر ویسنا ست اھبےئ جپؤ ۔۔۴۔۔

ਥਾਨ ਥਨੰਿਤਰ ਰਤਵ ਰਤਹਆ ਸਰਬ ਜੀਆ ਪਰਤਿਪਾਲ ਜੀਉ ॥

ب
ھی
ج
پ
ی
ت
پ
اھتن ر َروِ رایہ رست ایج رپَ ِیال ؤ ۔۔

ਸਚੁ ਖਜਾਨਾ ਸੰਤਚਆ ਏਕੁ ਨਾਮੁ ਧਨੁ ਮਾਲ ਜੀਉ ॥

چس اجھکہن سبچِیا

انک نام دنھ امل جپؤ ۔۔

ਮਨ ਿੇ ਕਬਹੁ ਨ ਵੀਸਰੈ ਜਾ ਆਪੇ ਹੋਇ ਿਇਆਲ ਜੀਉ ॥੫॥

نم ےت کبہؤ ہن ورسیے اج ا ےپ وہۓ دنال جپؤ ۔۔۵۔۔
ਆਵਣੁ ਜਾਣਾ ਰਤਹ ਗਏ ਮਤਨ ਵੁਿਾ ਤਨਰੰਕਾਰੁ ਜੀਉ ॥

ا ون اجنا رہِ ےئگ نم ُواھٹ پِراکنر جپؤ ۔۔

ਿਾ ਕਾ ਅੰਿੁ ਨ ਪਾਈਐ ਊਚਾ ਅਗਮ ਅਪਾਰੁ ਜੀਉ ॥

نا اک اپپ ہن نا پپَے اُواچ امگ انار جپؤ ۔۔

ਤਜਸੁ ਪਰਭੁ ਅਪਣਾ ਤਵਸਰੈ ਸੋ ਮਤਰ ਜੰਮੈ ਲਖ ਵਾਰ ਜੀਉ ॥੬॥

ِجس رپَھب اانپ وِرسَے وس رم چمَ ّے

ھکل وار جپؤ ۔۔۶۔۔

ਸਾਚੁ ਨੇਹੁ ਤਿਨ ਪਰੀਿਮਾ ਤਜਨ ਮਤਨ ਵੁਿਾ ਆਤਪ ਜੀਉ ॥

ساچ پبہؤ پِں رپپبما ِجں نم ُواھٹ ا ت جپؤ ۔۔

ਗੁਣ ਸਾਝੀ ਤਿਨ ਸੰਤਗ ਬਸੇ ਆਿ ਪਹਰ ਪਰਭ ਜਾਤਪ ਜੀਉ ॥

ُگں سایھج پِں گنس ےسب ا ھٹ رہپ رپَھب اجت جپؤ ۔۔
ਰੰਤਗ ਰਿੇ ਪਰਮੇਸਰੈ ਤਬਨਸੇ ਸਗਲ ਸੰਿਾਪ ਜੀਉ ॥੭॥

رنگ رےت رپرسیمَے نِیسے لگس سییات جپؤ ۔۔۷۔۔
ਿੂੰ ਕਰਿਾ ਿੂੰ ਕਰਣਹਾਰੁ ਿੂਹੈ ਏਕੁ ਅਨੇਕ ਜੀਉ ॥

ئُؤن رکنا ئُؤن رکاہنر ئُؤ َہے انک اپیک جپؤ ۔۔
ਿੂ ਸਮਰਥੁ ਿੂ ਸਰਬ ਮੈ ਿੂਹੈ ਬੁਤਧ ਤਬਬੇਕ ਜੀਉ ॥

ئُؤ رمسھت ئُؤ رست م َے ئُؤ َہے ُندھ نِییک جپؤ ۔۔
ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਸਿਾ ਜਪੀ ਭਗਿ ਜਨਾ ਕੀ ਟੇਕ ਜੀਉ ॥੮॥੧॥੩॥

نانک نام دسا یپج تگھب انج یک کیٹ جپؤ ۔۔۸۔۔۱۔۔۳۔۔
ਰਾਗੁ ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੫ ਅਸਟਪਿੀਆ ਘਰੁ ੧੦ ਕਾਿੀ

راگ سُؤیہ ہلحم  ۵اسییدنا رھگ ۱۱اکیھپ
ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪਰਸਾਤਿ ॥

اِک اواکنر سیگؤر رپساد ۔۔
ਜੇ ਭੁਲੀ ਜੇ ਚੁਕੀ ਸਾਈ ਭੀ ਿਤਹੰਜੀ ਕਾਢੀਆ ॥

ب
بہ ِب
ھ
ج
ک
ل
چ
ُ
ھ
ُ
ےج ی ےج ی سایئ یھب ی اکد ِیا ۔۔
ਤਜਨਹਾ ਨੇਹੁ ਿੂਜਾਣੇ ਲਗਾ ਝੂਤਰ ਮਰਹੁ ਸੇ ਵਾਢੀਆ ॥੧॥

چ
ِجبھا پبہؤ ُدواجےن اگل ُھؤر رموہ ےس وادھِیا ۔۔۱۔۔
ਹਉ ਨਾ ਛੋਿਉ ਕੰਿ ਪਾਸਰਾ ॥

ہؤ ہن وھچدو کپت نارسا ۔۔

ਸਿਾ ਰੰਗੀਲਾ ਲਾਲੁ ਤਪਆਰਾ ਏਹੁ ਮਤਹੰਜਾ ਆਸਰਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

دسا رنگیال الل ایپرا اوہی مہبچا ا رسا ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਸਜਣੁ ਿੂਹੈ ਸੈਣੁ ਿੂ ਮੈ ਿੁਝ ਉਪਤਰ ਬਹੁ ਮਾਣੀਆ ॥

ُب
نجس ئُؤ َہے َسیں ئُؤ م َے چھ اُرپ وہب اماین ۔۔

ਜਾ ਿੂ ਅੰਿਤਰ ਿਾ ਸੁਖੇ ਿੂੰ ਤਨਮਾਣੀ ਮਾਣੀਆ ॥੨॥

سک
اج ئُؤ ادنر نا ُ ھے ئُؤن بِماین اماین ۔۔۲۔۔

ਜੇ ਿੂ ਿੁਿਾ ਤਿਪਾ ਤਨਧਾਨ ਨਾ ਿੂਜਾ ਵੇਖਾਤਲ ॥

ےج ئُؤ ُپبھا کِرنا ن ِداھن ہن ُدواج و َنکھال ۔۔
ਏਹਾ ਪਾਈ ਮੂ ਿਾਿੜੀ ਤਨਿ ਤਹਰਿੈ ਰਖਾ ਸਮਾਤਲ ॥੩॥

ااہی نایئ مُؤ داڑتی پِپ ہِر َدے راھک امسل ۔۔۳۔۔
ਪਾਵ ਜੁਲਾਈ ਪੰਧ ਿਉ ਨੈਣੀ ਿਰਸੁ ਤਿਖਾਤਲ ॥

نا َو ُجؤالیئ دنپھ ئؤ نَیبی درس دِاھکل ۔۔

ਸਰਵਣੀ ਸੁਣੀ ਕਹਾਣੀਆ ਜੇ ਗੁਰੁ ਥੀਵੈ ਤਕਰਪਾਤਲ ॥੪॥

رسَوین ُسبی اہکاین ےج ُگر ویھتَے کِرنال ۔۔۴۔۔

ਤਕਿੀ ਲਖ ਕਰੋਤੜ ਤਪਰੀਏ ਰੋਮ ਨ ਪੁਜਤਨ ਿੇਤਰਆ ॥

ب
ُچ
کِبی ھکل رکور پِر پپے روم ہن ں ریتنا ۔۔

ਿੂ ਸਾਹੀ ਹੂ ਸਾਹੁ ਹਉ ਕਤਹ ਨ ਸਕਾ ਗੁਣ ਿੇਤਰਆ ॥੫॥

ئُؤ سایہ ُہؤ ساوہ ہؤ ہہک ہن اکس ُگں ریتنا ۔۔۵۔۔
ਸਹੀਆ ਿਊ ਅਸੰਖ ਮੰਞਹੁ ਹਤਭ ਵਧਾਣੀਆ ॥

میب
سہیا ئؤ اھکنس جہؤ ہبھ وداھاین ۔۔

ਤਹਕ ਭੋਰੀ ਨਿਤਰ ਤਨਹਾਤਲ ਿੇਤਹ ਿਰਸੁ ਰੰਗੁ ਮਾਣੀਆ ॥੬॥

ہِک وھبری دنر بِہال دہہی درس رنگ اماین ۔۔۶۔۔
ਜੈ ਤਿਿੇ ਮਨੁ ਧੀਰੀਐ ਤਕਲਤਵਖ ਵੰਞਤਨਹ ਿੂਰੇ ॥

ب
ےجَ دِےھٹ نم دھتر پپے َ کِلؤِھک و چبہھِ ُدورے ۔۔
ਸੋ ਤਕਉ ਤਵਸਰੈ ਮਾਉ ਮੈ ਜੋ ਰਤਹਆ ਭਰਪੂਰੇ ॥੭॥

وس کپؤ وِرسَے امو م َے وج رایہ رھبوپُرے ۔۔۷۔۔
ਹੋਇ ਤਨਮਾਣੀ ਢਤਹ ਪਈ ਤਮਤਲਆ ਸਹਤਜ ਸੁਭਾਇ ॥

سہ
وہۓ بِماین دھبہہ یئپ مل ِیا ج ُسبھاےئِ ۔۔

ਪੂਰਤਬ ਤਲਤਖਆ ਪਾਇਆ ਨਾਨਕ ਸੰਿ ਸਹਾਇ ॥੮॥੧॥੪॥

ئُؤرت لک ِھیا نانا نانک سیت اہسۓ ۔۔۸۔۔۱۔۔۴۔۔
ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

سُؤیہ ہلحم ۵۔۔
ਤਸਤਮਰਤਿ ਬੇਿ ਪੁਰਾਣ ਪੁਕਾਰਤਨ ਪੋਥੀਆ ॥

ِسمرت دیب ُپران ئُکارن وپایھت ۔۔

ਨਾਮ ਤਬਨਾ ਸਤਭ ਕੂੜੁ ਗਾਲਹੀ ਹੋਛੀਆ ॥੧॥

پ سی ُک لہھ چ
ھی
نام ِیا ھ ؤر اگ ی وہ یا ۔۔۱۔۔

ਨਾਮੁ ਤਨਧਾਨੁ ਅਪਾਰੁ ਭਗਿਾ ਮਤਨ ਵਸੈ ॥

ب
نام ن ِداھن انار ھگیا نم و سَے ۔۔

ਜਨਮ ਮਰਣ ਮੋਹੁ ਿੁਖੁ ਸਾਧੂ ਸੰਤਗ ਨਸੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

منج رمن ومہ ُدھک سا ُدوھ گنس ئ َسے ۔۔۱۔۔راہو۔۔

ਮੋਤਹ ਬਾਤਿ ਅਹੰਕਾਤਰ ਸਰਪਰ ਰੁੰਤਨਆ ॥

ومہِ ناد ااکنہر رسرپ ُرپّیا ۔۔
ਸੁਖੁ ਨ ਪਾਇਤਨਹ ਮੂਤਲ ਨਾਮ ਤਵਛੁੰਤਨਆ ॥੨॥

چ
ُسکھ ہن ناپبہھِ مُؤل نام وِ ُھیّیا ۔۔۲۔۔
ਮੇਰੀ ਮੇਰੀ ਧਾਤਰ ਬੰਧਤਨ ਬੰਤਧਆ ॥

ریمی ریمی داھر دنبنھ دنبھِیا ۔۔
ਨਰਤਕ ਸੁਰਤਗ ਅਵਿਾਰ ਮਾਇਆ ਧੰਤਧਆ ॥੩॥

رنک ُسرگ ا َونار امنا ددنھایھ ۔۔۳۔۔
ਸੋਧਿ ਸੋਧਿ ਸੋਤਧ ਿਿੁ ਬੀਚਾਤਰਆ ॥

وسدھت وسدھت وسدھ پپ اچیبرنا ۔۔
ਨਾਮ ਤਬਨਾ ਸੁਖੁ ਨਾਤਹ ਸਰਪਰ ਹਾਤਰਆ ॥੪॥

نام پِیا ُسکھ نا ِہے رسرپ اہرِنا ۔۔۴۔۔

ਆਵਤਹ ਜਾਤਹ ਅਨੇਕ ਮਤਰ ਮਤਰ ਜਨਮਿੇ ॥

ا وہِ اج ِہے اپ َیک رم رم جبمپے ۔۔

ਤਬਨੁ ਬੂਝੇ ਸਭੁ ਵਾਤਿ ਜੋਨੀ ਭਰਮਿੇ ॥੫॥

پِں وبےھج سیھ واد وجین رھبےتم ۔۔۵۔۔
ਤਜਨਹ ਕਉ ਭਏ ਿਇਆਲ ਤਿਨਹ ਸਾਧੂ ਸੰਗੁ ਭਇਆ ॥

جبہھ کؤ ےئھب دنال پ ِبہھ سا ُدوھ گنس ایھب ۔۔

ਅੰਤਮਰਿੁ ਹਤਰ ਕਾ ਨਾਮੁ ਤਿਨਹੀ ਜਨੀ ਜਤਪ ਲਇਆ ॥੬॥

پ ِبہ
ارمِت ہر اک نام ھی ینج جت لییا ۔۔۶۔۔

ਖੋਜਤਹ ਕੋਤਟ ਅਸੰਖ ਬਹੁਿੁ ਅਨੰਿ ਕੇ ॥

وھکہجِ وکت ا َسیکھ تہب اپپت ےک ۔۔
ਤਜਸੁ ਬੁਝਾਏ ਆਤਪ ਨੇੜਾ ਤਿਸੁ ਹੇ ॥੭॥

ِجس اھجبےئ ا ت ڑینا ئِس ےہ ۔۔۷۔۔
ਤਵਸਰੁ ਨਾਹੀ ਿਾਿਾਰ ਆਪਣਾ ਨਾਮੁ ਿੇਹੁ ॥

وِرس نایہ دانار ا انپ نام دہیُ ۔۔
ਗੁਣ ਗਾਵਾ ਤਿਨੁ ਰਾਤਿ ਨਾਨਕ ਚਾਉ ਏਹੁ ॥੮॥੨॥੫॥੧੬॥

ُگں اگوا دِن رات نانک اچو اوہی ۔۔۸۔۔۲۔۔۵۔۔۱۶۔۔
ਰਾਗੁ ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੧ ਕੁਚਜੀ

ُک
ج
راگ سُؤیہ ہلحم  ۱ج یّ
ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪਰਸਾਤਿ ॥

اِک اواکنر سیگؤر رپساد ۔۔
ਮੰਞੁ ਕੁਚਜੀ ਅੰਮਾਵਤਣ ਿੋਸੜੇ ਹਉ ਤਕਉ ਸਹੁ ਰਾਵਤਣ ਜਾਉ ਜੀਉ ॥

میب ُک
ج
ج
ّ
س
ج ی اامنون دوڑسے ہؤ کپؤ َ ہؤ راون اجو جپؤ ۔۔
ਇਕ ਿੂ ਇਤਕ ਚੜੰਿੀਆ ਕਉਣੁ ਜਾਣੈ ਮੇਰਾ ਨਾਉ ਜੀਉ ॥

اِک ُدو اِک ڑچدننا کؤن اج ئَے ریما ناو جپؤ ۔۔

ਤਜਨਹੀ ਸਖੀ ਸਹੁ ਰਾਤਵਆ ਸੇ ਅੰਬੀ ਛਾਵੜੀਏਤਹ ਜੀਉ ॥

ِجبہ
ھ
س
ج
پ
ہ
ن
ی
َ
ی یھکس ؤ راونا ےس ایبن اھچور ی ِہ ؤ ۔۔

ਸੇ ਗੁਣ ਮੰਞੁ ਨ ਆਵਨੀ ਹਉ ਕੈ ਜੀ ਿੋਸ ਧਰੇਉ ਜੀਉ ॥

میب
ےک یج َدوس درھئؤ جپؤ ۔۔
ےس ُگں ج ہن ا وین ہؤ َ

ਤਕਆ ਗੁਣ ਿੇਰੇ ਤਵਥਰਾ ਹਉ ਤਕਆ ਤਕਆ ਤਘਨਾ ਿੇਰਾ ਨਾਉ ਜੀਉ ॥

ایک ُگں ریتے وِرھتا ہؤ ایک ایک گھِیا ریتا ناو جپؤ ۔۔

ਇਕਿੁ ਟੋਤਲ ਨ ਅੰਬੜਾ ਹਉ ਸਿ ਕੁਰਬਾਣੈ ਿੇਰੈ ਜਾਉ ਜੀਉ ॥

اِتک وٹل ہن امترا ہؤ دص ُکرایبےنَ ریتَے اجو جپؤ ۔۔
ਸੁਇਨਾ ਰੁਪਾ ਰੰਗੁਲਾ ਮੋਿੀ ਿੈ ਮਾਤਣਕੁ ਜੀਉ ॥

وسانئ ُرنا رئگال ومیت ئَے امنک جپؤ ۔۔

ਸੇ ਵਸਿੂ ਸਤਹ ਤਿਿੀਆ ਮੈ ਤਿਨਹ ਤਸਉ ਲਾਇਆ ਤਚਿੁ ਜੀਉ ॥

ےس و ُ
سیؤ ہسِ ِدپ ِیا م َے پ ِبہھ سِیؤ النا ِجت جپؤ ۔۔
ਮੰਿਰ ਤਮਟੀ ਸੰਿੜੇ ਪਥਰ ਕੀਿੇ ਰਾਤਸ ਜੀਉ ॥

دنمر مِبی دنسرے رھتپ کیپے راس جپؤ ۔۔

ਹਉ ਏਨੀ ਟੋਲੀ ਭੁਲੀਅਸੁ ਤਿਸੁ ਕੰਿ ਨ ਬੈਿੀ ਪਾਤਸ ਜੀਉ ॥

ب
ل
ھ
ُ
ی
ئ
ی
ِ
ہؤ ا َپبی وٹیل س س کپت ہن یھٹیب ناس جپؤ ۔۔
ਅੰਬਤਰ ਕੂੰਜਾ ਕੁਰਲੀਆ ਬਗ ਬਤਹਿੇ ਆਇ ਜੀਉ ॥

بہب
اربم ُکؤاجن ُکرایل نگ ھے ا ۓ جپؤ ۔۔

ਸਾ ਧਨ ਚਲੀ ਸਾਹੁਰੈ ਤਕਆ ਮੁਹੁ ਿੇਸੀ ਅਗੈ ਜਾਇ ਜੀਉ ॥

سا دنھ یلچ ساہ ُ َرے ایک مُہؤ دئَسی ا َگے اجۓ جپؤ ۔۔
ਸੁਿੀ ਸੁਿੀ ਝਾਲੁ ਥੀਆ ਭੁਲੀ ਵਾਟੜੀਆਸੁ ਜੀਉ ॥

ب
ھ
ل
ُ
پ
ج
پ
ُسبی ُسبی اھجل ایھت ی وا رِناس ؤ ۔۔

ਿੈ ਸਹ ਨਾਲਹੁ ਮੁਿੀਅਸੁ ਿੁਖਾ ਕੂੰ ਧਰੀਆਸੁ ਜੀਉ ॥

می
ئَے سہہ ناوہل ُ ییس ُداھک ُکؤن درھناس جپؤ ۔۔

ਿੁਧੁ ਗੁਣ ਮੈ ਸਤਭ ਅਵਗਣਾ ਇਕ ਨਾਨਕ ਕੀ ਅਰਿਾਤਸ ਜੀਉ ॥

ُندھ ُگں م َے سیھ اوگیا اِک نانک یک ارداس جپؤ ۔۔

ਸਤਭ ਰਾਿੀ ਸੋਹਾਗਣੀ ਮੈ ਿੋਹਾਗਤਣ ਕਾਈ ਰਾਤਿ ਜੀਉ ॥੧॥

سیھ رایت وساہینگ م َے دواہنگ اکیئ رات جپؤ ۔۔۱۔۔
ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੧ ਸੁਚਜੀ ॥

ُسج
َ
ج
سُؤیہ ہلحم  ۱ی ۔۔

ਜਾ ਿੂ ਿਾ ਮੈ ਸਭੁ ਕੋ ਿੂ ਸਾਤਹਬੁ ਮੇਰੀ ਰਾਤਸ ਜੀਉ ॥

اج ئُؤ نا م َے سیھ وک ئُؤ اصجِت ریمی راس جپؤ ۔۔
ਿੁਧੁ ਅੰਿਤਰ ਹਉ ਸੁਤਖ ਵਸਾ ਿੂੰ ਅੰਿਤਰ ਸਾਬਾਤਸ ਜੀਉ ॥

ُندھ ارتن ہؤ ُسکھ وسا ئُؤن ارتن ساناس جپؤ ۔۔

ਭਾਣੈ ਿਖਤਿ ਵਿਾਈਆ ਭਾਣੈ ਭੀਖ ਉਿਾਤਸ ਜੀਉ ॥

َ ب
ھ
ِی
ک
ج
پ
اھب ئَے تخت وداایئ اھب ئے ھ اُداس ؤ ۔۔

ਭਾਣੈ ਥਲ ਤਸਤਰ ਸਰੁ ਵਹੈ ਕਮਲੁ ਿੁਲੈ ਆਕਾਤਸ ਜੀਉ ॥

ب
اھب ئَے لھت سِر رس و َہے لمک ُھلَے ا اکس جپؤ ۔۔
ਭਾਣੈ ਭਵਜਲੁ ਲੰਘੀਐ ਭਾਣੈ ਮੰਤਝ ਭਰੀਆਤਸ ਜੀਉ ॥

لی گ
ب
َ
ھی
ج
ئ
پ
پ
ے اھب ے ھجنم رھبناس ؤ ۔۔
اھب ئَے َھؤلج

ਭਾਣੈ ਸੋ ਸਹੁ ਰੰਗੁਲਾ ਤਸਿਤਿ ਰਿਾ ਗੁਣਿਾਤਸ ਜੀਉ ॥

اھب ئَے وس َسہؤ رئگال ِصبھت رنا ُگییاس جپؤ ۔۔

ਭਾਣੈ ਸਹੁ ਭੀਹਾਵਲਾ ਹਉ ਆਵਤਣ ਜਾਤਣ ਮੁਈਆਤਸ ਜੀਉ ॥

اھب ئَے َسہؤ بھبہاوال ہؤ ا ون اجن مُییاس جپؤ ۔۔

ਿੂ ਸਹੁ ਅਗਮੁ ਅਿੋਲਵਾ ਹਉ ਕਤਹ ਕਤਹ ਢਤਹ ਪਈਆਤਸ ਜੀਉ ॥

ئُؤ َسہؤ امگ اوتولا ہؤ ہہک ہہک دھبہہ نییاس جپؤ ۔۔

ਤਕਆ ਮਾਗਉ ਤਕਆ ਕਤਹ ਸੁਣੀ ਮੈ ਿਰਸਨ ਭੂਖ ਤਪਆਤਸ ਜੀਉ ॥

ب
ایک امگؤ ایک ہہک ُسبی م َے درنس ُھؤھک ایپس جپؤ ۔۔

ਗੁਰ ਸਬਿੀ ਸਹੁ ਪਾਇਆ ਸਚੁ ਨਾਨਕ ਕੀ ਅਰਿਾਤਸ ਜੀਉ ॥੨॥

ُگر دبسی َسہؤ نانا چس نانک یک ارداس جپؤ ۔۔۲۔۔
ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੫ ਗੁਣਵੰਿੀ ॥

سُؤیہ ہلحم ُ ۵گپؤیتن ۔۔

ਜੋ ਿੀਸੈ ਗੁਰਤਸਖੜਾ ਤਿਸੁ ਤਨਤਵ ਤਨਤਵ ਲਾਗਉ ਪਾਇ ਜੀਉ ॥

ک
وج د ئ َسے ُگر ِس ھرا ئِس ئِؤ ئِؤ الگؤ ناۓ جپؤ ۔۔

ਆਖਾ ਤਬਰਥਾ ਜੀਅ ਕੀ ਗੁਰੁ ਸਜਣੁ ਿੇਤਹ ਤਮਲਾਇ ਜੀਉ ॥

ا اھک پِراھت یج یک ُگر نجس دہہی مِال ِئے جپؤ ۔۔

ਸੋਈ ਿਤਸ ਉਪਿੇਸੜਾ ਮੇਰਾ ਮਨੁ ਅਨਿ ਨ ਕਾਹੂ ਜਾਇ ਜੀਉ ॥

وسیئ دس ا ُندئسرا ریما نم اپپ ہن اک ُہؤ اجۓ جپؤ ۔۔
ਇਹੁ ਮਨੁ ਿੈ ਕੂੰ ਿੇਵਸਾ ਮੈ ਮਾਰਗੁ ਿੇਹੁ ਬਿਾਇ ਜੀਉ ॥

اوہی نم ئَے ُکؤن دئَؤسا م َے امرگ دوہی اتب ِئے جپؤ ۔۔
ਹਉ ਆਇਆ ਿੂਰਹੁ ਚਤਲ ਕੈ ਮੈ ਿਕੀ ਿਉ ਸਰਣਾਇ ਜੀਉ ॥

ےک م َے یکت ئؤ رسناۓ جپؤ ۔۔
ہؤ ا نا ُدوروہ لچ َ

ਮੈ ਆਸਾ ਰਖੀ ਤਚਤਿ ਮਤਹ ਮੇਰਾ ਸਭੋ ਿੁਖੁ ਗਵਾਇ ਜੀਉ ॥

سب
م َے ا سا ریھک ِجت ہہم ریما ھؤ ُدھک وگَاےی جپؤ ۔۔

ਇਿੁ ਮਾਰਤਗ ਚਲੇ ਭਾਈਅੜੇ ਗੁਰੁ ਕਹੈ ਸੁ ਕਾਰ ਕਮਾਇ ਜੀਉ ॥

ےہک وس اکر امکۓ جپؤ ۔۔
اِت امرگ ےلچ اھبپیترے ُگر َ
ਤਿਆਗੇੈਂ ਮਨ ਕੀ ਮਿੜੀ ਤਵਸਾਰੇੈਂ ਿੂਜਾ ਭਾਉ ਜੀਉ ॥

ایتںیگ نم یک متری وِسارںی ُدواج اھبو جپؤ ۔۔

ਇਉ ਪਾਵਤਹ ਹਤਰ ਿਰਸਾਵੜਾ ਨਹ ਲਗੈ ਿਿੀ ਵਾਉ ਜੀਉ ॥

َ
ائؤ ناوہِ ہر درساورا ہن لگے یتت واو جپؤ ۔۔

ਹਉ ਆਪਹੁ ਬੋਤਲ ਨ ਜਾਣਿਾ ਮੈ ਕਤਹਆ ਸਭੁ ਹੁਕਮਾਉ ਜੀਉ ॥

ہؤ ا بہؤ وبل ہن اجدنا م َے کہیا سیھ ہُکماو جپؤ ۔۔

ਹਤਰ ਭਗਤਿ ਖਜਾਨਾ ਬਖਤਸਆ ਗੁਤਰ ਨਾਨਤਕ ਕੀਆ ਪਸਾਉ ਜੀਉ ॥

نک
ہر تگھب اجھکہن ھسیا ُگر نانک ک ِیا ئساو جپؤ ۔۔

ਮੈ ਬਹੁਤੜ ਨ ਤਿਰਸਨਾ ਭੁਖੜੀ ਹਉ ਰਜਾ ਤਿਰਪਤਿ ਅਘਾਇ ਜੀਉ ॥

ب ُھک
ج
پ
ہ
پ
ھ
م َے َہہر ہن رتِانس ری ؤ راج رتِ پ ااھگےئِ ؤ ۔۔

ਜੋ ਗੁਰ ਿੀਸੈ ਤਸਖੜਾ ਤਿਸੁ ਤਨਤਵ ਤਨਤਵ ਲਾਗਉ ਪਾਇ ਜੀਉ ॥੩॥

ک
وج ُگر د ئ َسے ِس ھرا ئِس ئِؤ ئِؤ الگؤ ناۓ جپؤ ۔۔۳۔۔
ਰਾਗੁ ਸੂਹੀ ਛੰਿ ਮਹਲਾ ੧ ਘਰੁ ੧

راگ سُؤیہ چھپت ہلحم  ۱رھگ ۱
ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪਰਸਾਤਿ ॥

اِک اواکنر سیگؤر رپساد ۔۔
ਭਤਰ ਜੋਬਤਨ ਮੈ ਮਿ ਪੇਈਅੜੈ ਘਤਰ ਪਾਹੁਣੀ ਬਤਲ ਰਾਮ ਜੀਉ ॥

رھب وجنب م َے مت پ ٔیت َرے رھگ نا ُہبی نل رام جپؤ ۔۔

ਮੈਲੀ ਅਵਗਤਣ ਤਚਤਿ ਤਬਨੁ ਗੁਰ ਗੁਣ ਨ ਸਮਾਵਨੀ ਬਤਲ ਰਾਮ ਜੀਉ ॥

م
َیلی ا َونگ ِجت پِں ُگر ُگں ہن امسوین نل رام جپؤ ۔۔

ਗੁਣ ਸਾਰ ਨ ਜਾਣੀ ਭਰਤਮ ਭੁਲਾਣੀ ਜੋਬਨੁ ਬਾਤਿ ਗਵਾਇਆ ॥

ب
ُگں سار ہن اجین رھبم ھُالین وجنب ناد وگَانا ۔۔

ਵਰੁ ਘਰੁ ਿਰੁ ਿਰਸਨੁ ਨਹੀ ਜਾਿਾ ਤਪਰ ਕਾ ਸਹਜੁ ਨ ਭਾਇਆ ॥

سہ
ور رھگ در درنس یہن اجنا پِر اک ج ہن اھبنا ۔۔

ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਤਛ ਨ ਮਾਰਤਗ ਚਾਲੀ ਸੂਿੀ ਰੈਤਣ ਤਵਹਾਣੀ ॥

سیگؤر ئُؤھچ ہن امرگ اچیل سُؤیت َرنی وِاہین ۔۔

ਨਾਨਕ ਬਾਲਿਤਣ ਰਾਿੇਪਾ ਤਬਨੁ ਤਪਰ ਧਨ ਕੁਮਲਾਣੀ ॥੧॥

نانک نالیں راداپی پِں پِر دنھ ُکمالین ۔۔۱۔۔

ਬਾਬਾ ਮੈ ਵਰੁ ਿੇਤਹ ਮੈ ਹਤਰ ਵਰੁ ਭਾਵੈ ਤਿਸ ਕੀ ਬਤਲ ਰਾਮ ਜੀਉ ॥

نانا م َے ور دہہی م َے ہر ور اھبوے ئِس یک نل رام جپؤ ۔۔
ਰਤਵ ਰਤਹਆ ਜੁਗ ਚਾਤਰ ਤਿਰਭਵਣ ਬਾਣੀ ਤਜਸ ਕੀ ਬਤਲ ਰਾਮ ਜੀਉ ॥

َروِ رایہ چگ اچر رتِوھبن ناین سج یک نل رام جپؤ ۔۔
ਤਿਰਭਵਣ ਕੰਿੁ ਰਵੈ ਸੋਹਾਗਤਣ ਅਵਗਣਵੰਿੀ ਿੂਰੇ ॥

رتِوھبن کپت ر َوے وساہنگ اوونگیتن ُدورے ۔۔
ਜੈਸੀ ਆਸਾ ਿੈਸੀ ਮਨਸਾ ਪੂਤਰ ਰਤਹਆ ਭਰਪੂਰੇ ॥

َن
یسیج ا سا یسی اسنم ئُؤر رایہ رھبوپُرے ۔۔

ਹਤਰ ਕੀ ਨਾਤਰ ਸੁ ਸਰਬ ਸੁਹਾਗਤਣ ਰਾਂਿ ਨ ਮੈਲੈ ਵੇਸੇ ॥

ہر یک نار س رست ُسہانگ راند ہن میلَے وےسی ۔۔

ਨਾਨਕ ਮੈ ਵਰੁ ਸਾਚਾ ਭਾਵੈ ਜੁਤਗ ਜੁਤਗ ਪਰੀਿਮ ਿੈਸੇ ॥੨॥

اھبوے ُچگ ُچگ رپمتی َنیسے ۔۔۲۔۔
نانک م َے ور سااچ َ
ਬਾਬਾ ਲਗਨੁ ਗਣਾਇ ਹੰ ਭੀ ਵੰਞਾ ਸਾਹੁਰੈ ਬਤਲ ਰਾਮ ਜੀਉ ॥

نانا نگل گیاۓ ہں یھب واجن ساہ ُ َرے نل رام جپؤ ۔۔

ਸਾਹਾ ਹੁਕਮੁ ਰਜਾਇ ਸੋ ਨ ਟਲੈ ਜੋ ਪਰਭੁ ਕਰੈ ਬਤਲ ਰਾਮ ਜੀਉ ॥

ک
اصاح ُچ م راج ِئے وس ہن نلَے وج رپَھب رکَے نل رام جپؤ ۔۔
ਤਕਰਿੁ ਪਇਆ ਕਰਿੈ ਕਤਰ ਪਾਇਆ ਮੇਤਟ ਨ ਸਕੈ ਕੋਈ ॥

ےکس وکیئ ۔۔
کِرت ایپ رک ئَے رک نانا م َپت ہن َ

ਜਾਞੀ ਨਾਉ ਨਰਹ ਤਨਹਕੇਵਲੁ ਰਤਵ ਰਤਹਆ ਤਿਹੁ ਲੋਈ ॥

اجپ ٔبی ناو رنہ بِہک َپؤل َروِ رایہ بِہ ُؤ ولیئ ۔۔

ਮਾਇ ਤਨਰਾਸੀ ਰੋਇ ਤਵਛੁੰਨੀ ਬਾਲੀ ਬਾਲੈ ਹੇਿੇ ॥

امےئ پِرایس رو ِئے وِچ ّ
ُھبی نایل نا لَے ہ َیپے ۔۔
ਨਾਨਕ ਸਾਚ ਸਬਤਿ ਸੁਖ ਮਹਲੀ ਗੁਰ ਚਰਣੀ ਪਰਭੁ ਚੇਿੇ ॥੩॥

نانک ساچ دبس ُسکھ یلحم ُگر رچین رپَھب چ َیپے ۔۔۳۔۔

ਬਾਬੁਤਲ ਤਿਿੜੀ ਿੂਤਰ ਨਾ ਆਵੈ ਘਤਰ ਪੇਈਐ ਬਤਲ ਰਾਮ ਜੀਉ ॥

ے رھگ پ َییپَے نل رام جپؤ ۔۔
نانل دِڑتی ُدور ہن ا و َ

ਰਹਸੀ ਵੇਤਖ ਹਿੂਤਰ ਤਪਤਰ ਰਾਵੀ ਘਤਰ ਸੋਹੀਐ ਬਤਲ ਰਾਮ ਜੀਉ ॥

رہسی و َنکھ دحُور پِر راوی رھگ وس ہپَے نل رام جپؤ ۔۔
ਸਾਚੇ ਤਪਰ ਲੋੜੀ ਪਰੀਿਮ ਜੋੜੀ ਮਤਿ ਪੂਰੀ ਪਰਧਾਨੇ ॥

ساےچ پِر ولری رپمتی وجری مت ئُؤری رپداھےن ۔۔

ਸੰਜੋਗੀ ਮੇਲਾ ਥਾਤਨ ਸੁਹੇਲਾ ਗੁਣਵੰਿੀ ਗੁਰ ਤਗਆਨੇ ॥

وجنسیگ ہلیم اھتن سُؤہیال ُگپؤیتن ُگر گ ِیاےن ۔۔

ਸਿੁ ਸੰਿੋਖੁ ਸਿਾ ਸਚੁ ਪਲੈ ਸਚੁ ਬੋਲੈ ਤਪਰ ਭਾਏ ॥

ست وتنسھک دسا چس نلَے چس وب لَے پِر اھبےئ ۔۔
ਨਾਨਕ ਤਵਛੁਤੜ ਨਾ ਿੁਖੁ ਪਾਏ ਗੁਰਮਤਿ ਅੰਤਕ ਸਮਾਏ ॥੪॥੧॥

نانک وِڑھچ ہن ُدھک ناےئ ُگرمت انک امسےئ ۔۔۴۔۔۱۔۔
ਰਾਗੁ ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੧ ਛੰਿੁ ਘਰੁ ੨

راگ سُؤیہ ہلحم  ۱چھپت رھگ ۲
ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪਰਸਾਤਿ ॥

اِک اواکنر سیگؤر رپساد ۔۔
ਹਮ ਘਤਰ ਸਾਜਨ ਆਏ ॥

مہ رھگ سانج ا ےئ ۔۔
ਸਾਚੈ ਮੇਤਲ ਤਮਲਾਏ ॥

سا َچے لیم مِالےئ ۔۔
ਸਹਤਜ ਤਮਲਾਏ ਹਤਰ ਮਤਨ ਭਾਏ ਪੰਚ ਤਮਲੇ ਸੁਖੁ ਪਾਇਆ ॥

پب
سہ
ج مِالےئ ہر نم اھبےئ ج مل ِے ُسکھ نانا ۔۔

ਸਾਈ ਵਸਿੁ ਪਰਾਪਤਿ ਹੋਈ ਤਜਸੁ ਸੇਿੀ ਮਨੁ ਲਾਇਆ ॥

سایئ وست رپاپپ وہیئ ِجس َ
سیبی نم النا ۔۔

ਅਨਤਿਨੁ ਮੇਲੁ ਭਇਆ ਮਨੁ ਮਾਤਨਆ ਘਰ ਮੰਿਰ ਸੋਹਾਏ ॥

ادنِن م َیل ایھب نم اماین رھگ دنمر وساہےئ ۔۔

ਪੰਚ ਸਬਿ ਧੁਤਨ ਅਨਹਿ ਵਾਜੇ ਹਮ ਘਤਰ ਸਾਜਨ ਆਏ ॥੧॥

پب
ج دبس د ُھں ابچد واےج مہ رھگ سانج ا ےئ ۔۔۱۔۔
ਆਵਹੁ ਮੀਿ ਤਪਆਰੇ ॥

ا ووہ ِمپت ایپرے ۔۔
ਮੰਗਲ ਗਾਵਹੁ ਨਾਰੇ ॥

لگنم اگووہ نارے ۔۔
ਸਚੁ ਮੰਗਲੁ ਗਾਵਹੁ ਿਾ ਪਰਭ ਭਾਵਹੁ ਸੋਤਹਲੜਾ ਜੁਗ ਚਾਰੇ ॥

چس لگنم اگووہ نا رپَھب اھبووہ وسہِلرا ُچگ اچرے ۔۔

ਅਪਨੈ ਘਤਰ ਆਇਆ ਥਾਤਨ ਸੁਹਾਇਆ ਕਾਰਜ ਸਬਤਿ ਸਵਾਰੇ ॥

اےنپ رھگ ا نا اھتن ُسہانا اکرچ دبس وسارے ۔۔
ਤਗਆਨ ਮਹਾ ਰਸੁ ਨੇਿਰੀ ਅੰਜਨੁ ਤਿਰਭਵਣ ਰੂਪੁ ਤਿਖਾਇਆ ॥

گ ِیان اہم رس پیتری انجن رتِوھبن ُروت دِاھکنا ۔۔

ਸਖੀ ਤਮਲਹੁ ਰਤਸ ਮੰਗਲੁ ਗਾਵਹੁ ਹਮ ਘਤਰ ਸਾਜਨੁ ਆਇਆ ॥੨॥

یھکس ملِہؤ رس لگنم اگووہ مہ رھگ سانج ا نا ۔۔۲۔۔
ਮਨੁ ਿਨੁ ਅੰਤਮਰਤਿ ਤਭੰਨਾ ॥

نم نت ارمت بھِیّا ۔۔
ਅੰਿਤਰ ਪਰੇਮੁ ਰਿੰਨਾ ॥

ارتن رپمی رپیّا ۔۔
ਅੰਿਤਰ ਰਿਨੁ ਪਿਾਰਥੁ ਮੇਰੈ ਪਰਮ ਿਿੁ ਵੀਚਾਰੋ ॥

ارتن رنت ندارھت ریمَے رپم پپ وبچارو ۔۔

ਜੰਿ ਭੇਖ ਿੂ ਸਿਤਲਓ ਿਾਿਾ ਤਸਤਰ ਤਸਤਰ ਿੇਵਣਹਾਰੋ ॥

ج بھیک ئُ سب
ل
ھ
پ
س
س
ِ
ِ
ِ
ؤ دانا ر ر دویاہنرو ۔۔
پت َ ھ ؤ

ਿੂ ਜਾਨੁ ਤਗਆਨੀ ਅੰਿਰਜਾਮੀ ਆਪੇ ਕਾਰਣੁ ਕੀਨਾ ॥

ئُؤ اجن گ ِیاین ارتناجیم ا ےپ اکرن ہنیک ۔۔

ਸੁਨਹੁ ਸਖੀ ਮਨੁ ਮੋਹਤਨ ਮੋਤਹਆ ਿਨੁ ਮਨੁ ਅੰਤਮਰਤਿ ਭੀਨਾ ॥੩॥

ب
ُسبہؤ یھکس نم ومنہ ومایہ نت نم ارمِت ھییا ۔۔۳۔۔
ਆਿਮ ਰਾਮੁ ਸੰਸਾਰਾ ॥

ا مت رام اسنسرا ۔۔
ਸਾਚਾ ਖੇਲੁ ਿੁਮਹਾਰਾ ॥

ُب
م
ہ
سااچ لیھک ھارا ۔۔
ਸਚੁ ਖੇਲੁ ਿੁਮਹਾਰਾ ਅਗਮ ਅਪਾਰਾ ਿੁਧੁ ਤਬਨੁ ਕਉਣੁ ਬੁਝਾਏ ॥

ُب
پِ ک ب
م
ُج
ہ
چس لیھک ھارا امگ انارا ُندھ ں ؤن ھاےئ ۔۔
ਤਸਧ ਸਾਤਧਕ ਤਸਆਣੇ ਕੇਿੇ ਿੁਝ ਤਬਨੁ ਕਵਣੁ ਕਹਾਏ ॥

َ ُب
کیپے چھ پِں وکَن اہکےئ ۔۔
سِدھ سادِکھ ِسیاےن
ਕਾਲੁ ਤਬਕਾਲੁ ਭਏ ਿੇਵਾਨੇ ਮਨੁ ਰਾਤਖਆ ਗੁਤਰ ਿਾਏ ॥

اکل ِئکال ےئھب دویاےن نم راایھک ُگر اھٹےئ ۔۔

ਨਾਨਕ ਅਵਗਣ ਸਬਤਿ ਜਲਾਏ ਗੁਣ ਸੰਗਤਮ ਪਰਭੁ ਪਾਏ ॥੪॥੧॥੨॥

نانک ا َونگ دبس چالےئ ُگں مگنس رپَھب ناےئ ۔۔۴۔۔۱۔۔۲۔۔
ਰਾਗੁ ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੧ ਘਰੁ ੩

راگ سُؤیہ ہلحم  ۱رھگ ۳

ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪਰਸਾਤਿ ॥

اِک اواکنر سیگؤر رپساد ۔۔
ਆਵਹੁ ਸਜਣਾ ਹਉ ਿੇਖਾ ਿਰਸਨੁ ਿੇਰਾ ਰਾਮ ॥

ا ووہ انجس ہؤ داھکی درنس ریتا رام ۔۔
ਘਤਰ ਆਪਨੜੈ ਖੜੀ ਿਕਾ ਮੈ ਮਤਨ ਚਾਉ ਘਨੇਰਾ ਰਾਮ ॥

رھگ ا نترے ڑھکی اکت م َے نم اچو رینھگا رام ۔۔

ਮਤਨ ਚਾਉ ਘਨੇਰਾ ਸੁਤਣ ਪਰਭ ਮੇਰਾ ਮੈ ਿੇਰਾ ਭਰਵਾਸਾ ॥

نم اچو رینھگا ُسں رپَھب ریما م َے ریتا رھبواسا ۔۔

ਿਰਸਨੁ ਿੇਤਖ ਭਈ ਤਨਹਕੇਵਲ ਜਨਮ ਮਰਣ ਿੁਖੁ ਨਾਸਾ ॥

درنس دھکی یئھب بِہکپؤل منج رمن ُدھک ناسا ۔۔

ਸਗਲੀ ਜੋਤਿ ਜਾਿਾ ਿੂ ਸੋਈ ਤਮਤਲਆ ਭਾਇ ਸੁਭਾਏ ॥

سگلی وجت اجنا ئُؤ وسیئ مل ِیا اھبےئ ُسبھاےئ ۔۔

ਨਾਨਕ ਸਾਜਨ ਕਉ ਬਤਲ ਜਾਈਐ ਸਾਤਚ ਤਮਲੇ ਘਤਰ ਆਏ ॥੧॥

نانک سانج کؤ نل اج پپَے ساچ مل ِے رھگ ا ےئ ۔۔۱۔۔
ਘਤਰ ਆਇਅੜੇ ਸਾਜਨਾ ਿਾ ਧਨ ਖਰੀ ਸਰਸੀ ਰਾਮ ॥

رھگ ا پِرے ساانج نا دنھ رھکی رسیس رام ۔۔

ਹਤਰ ਮੋਤਹਅੜੀ ਸਾਚ ਸਬਤਿ ਿਾਕੁਰ ਿੇਤਖ ਰਹੰਸੀ ਰਾਮ ॥

ہر ومہتری ساچ دبس اھٹ ُکر دھکی ریسنہ رام ۔۔

ਗੁਣ ਸੰਤਗ ਰਹੰਸੀ ਖਰੀ ਸਰਸੀ ਜਾ ਰਾਵੀ ਰੰਤਗ ਰਾਿੈ ॥

ُگں گنس ریسنہ رھکی رسیس اج راوی رنگ را ئَے ۔۔

ਅਵਗਣ ਮਾਤਰ ਗੁਣੀ ਘਰੁ ਛਾਇਆ ਪੂਰੈ ਪੁਰਤਖ ਤਬਧਾਿੈ ॥

ا َونگ امر ُگبی رھگ اھچنا ئُؤ َرے ُپرھک نِداھےتَ ۔۔

ਿਸਕਰ ਮਾਤਰ ਵਸੀ ਪੰਚਾਇਤਣ ਅਿਲੁ ਕਰੇ ਵੀਚਾਰੇ ॥

ئسکر امر ویس اچنپنئ دعل رکے وبچارے ۔۔

ਨਾਨਕ ਰਾਮ ਨਾਤਮ ਤਨਸਿਾਰਾ ਗੁਰਮਤਿ ਤਮਲਤਹ ਤਪਆਰੇ ॥੨॥

نانک رام نام ئِسیارا ُگرمت ملِہہ ایپرے ۔۔۲۔۔

ਵਰੁ ਪਾਇਅੜਾ ਬਾਲੜੀਏ ਆਸਾ ਮਨਸਾ ਪੂਰੀ ਰਾਮ ॥

ور ناپرا ناڑل پپے ا سا اسنم ئُؤری رام ۔۔

ਤਪਤਰ ਰਾਤਵਅੜੀ ਸਬਤਿ ਰਲੀ ਰਤਵ ਰਤਹਆ ਨਹ ਿੂਰੀ ਰਾਮ ॥

پِر راوِپری دبس ریل َروِ رایہ ہن ُدوری رام ۔۔

ਪਰਭੁ ਿੂਤਰ ਨ ਹੋਈ ਘਤਟ ਘਤਟ ਸੋਈ ਤਿਸ ਕੀ ਨਾਤਰ ਸਬਾਈ ॥

رپَھب ُدور ہن وہیئ ٹھگ ٹھگ وسیئ ئِس یک نار ابسیئ ۔۔
ਆਪੇ ਰਸੀਆ ਆਪੇ ਰਾਵੇ ਤਜਉ ਤਿਸ ਿੀ ਵਤਿਆਈ ॥

ویج ئِس دی ودنایئ ۔۔
ا ےپ ر ِسیا ا ےپ راوے ٔ

ਅਮਰ ਅਿੋਲੁ ਅਮੋਲੁ ਅਪਾਰਾ ਗੁਤਰ ਪੂਰੈ ਸਚੁ ਪਾਈਐ ॥

ارم ادول اومل انارا ُگر ئُؤ َرے چس نا پپَے ۔۔

ਨਾਨਕ ਆਪੇ ਜੋਗ ਸਜੋਗੀ ਨਿਤਰ ਕਰੇ ਤਲਵ ਲਾਈਐ ॥੩॥

نانک ا ےپ وجگ وجسیگ دنر رکے لِؤ ال پ ٔپے ۔۔۳۔۔

ਤਪਰੁ ਉਚੜੀਐ ਮਾੜੜੀਐ ਤਿਹੁ ਲੋਆ ਤਸਰਿਾਜਾ ਰਾਮ ॥

ےی امرر پپے بِہ ُؤ ولا سِرنااج رام ۔۔
پِر اُڑچ َ

ਹਉ ਤਬਸਮ ਭਈ ਿੇਤਖ ਗੁਣਾ ਅਨਹਿ ਸਬਿ ਅਗਾਜਾ ਰਾਮ ॥

ہ ِئس
ب
ُ
گ
چ
ؤ م یئھب دھکی یا ا د دبس ااگاج رام ۔۔

ਸਬਿੁ ਵੀਚਾਰੀ ਕਰਣੀ ਸਾਰੀ ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਨੀਸਾਣੋ ॥

دبس وبچاری رکین ساری رام نام نِیساون ۔۔

ਨਾਮ ਤਬਨਾ ਖੋਟੇ ਨਹੀ ਿਾਹਰ ਨਾਮੁ ਰਿਨੁ ਪਰਵਾਣੋ ॥

نام پِیا وھکےٹ یہن اھٹہر نام رنت رپواون ۔۔
ਪਤਿ ਮਤਿ ਪੂਰੀ ਪੂਰਾ ਪਰਵਾਨਾ ਨਾ ਆਵੈ ਨਾ ਜਾਸੀ ॥

ے ہن اجیس ۔۔
پپ مت ئُؤری ئُؤرا رپوانا ہن ا و َ
ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਤਖ ਆਪੁ ਪਛਾਣੈ ਪਰਭ ਜੈਸੇ ਅਤਵਨਾਸੀ ॥੪॥੧॥੩॥

نانک ُگرمُکھ ا ت اھچپ ئَے رپَھب ےسیج اوِنایس ۔۔۴۔۔۱۔۔۳۔۔
ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪਰਸਾਤਿ ॥

اِک اواکنر سیگؤر رپساد ۔۔
ਰਾਗੁ ਸੂਹੀ ਛੰਿ ਮਹਲਾ ੧ ਘਰੁ ੪ ॥

راگ سُؤیہ چھپت ہلحم  ۱رھگ ۴۔۔
ਤਜਤਨ ਕੀਆ ਤਿਤਨ ਿੇਤਖਆ ਜਗੁ ਧੰਧੜੈ ਲਾਇਆ ॥

ِجں ایک پِں دنکھیا چگ ددنھڑھَے النا ۔۔

ਿਾਤਨ ਿੇਰੈ ਘਤਟ ਚਾਨਣਾ ਿਤਨ ਚੰਿੁ ਿੀਪਾਇਆ ॥

دان ریتَے ٹھگ اچانن نت دنچ داپینا ۔۔
ਚੰਿੋ ਿੀਪਾਇਆ ਿਾਤਨ ਹਤਰ ਕੈ ਿੁਖੁ ਅੰਧੇਰਾ ਉਤਿ ਗਇਆ ॥

دنچو داپینا دان ہر ےکَ ُدھک ادنھترا اُھٹ ایگ ۔۔

ਗੁਣ ਜੰਞ ਲਾੜੇ ਨਾਤਲ ਸੋਹੈ ਪਰਤਖ ਮੋਹਣੀਐ ਲਇਆ ॥

ُگ جب
ہ
ج
ی
ی
پ
ہ
لی
ں ی الرے نال وس َ ے رپھک وم ے یا ۔۔
ਵੀਵਾਹੁ ਹੋਆ ਸੋਭ ਸੇਿੀ ਪੰਚ ਸਬਿੀ ਆਇਆ ॥

َ پب
سیبی ج دبسی ا نا ۔۔
وِویاوہ وہا وسھب

ਤਜਤਨ ਕੀਆ ਤਿਤਨ ਿੇਤਖਆ ਜਗੁ ਧੰਧੜੈ ਲਾਇਆ ॥੧॥

ِجں ک ِیا پِں دنکھیا چگ ددنھڑھَے النا ۔۔۱۔۔
ਹਉ ਬਤਲਹਾਰੀ ਸਾਜਨਾ ਮੀਿਾ ਅਵਰੀਿਾ ॥

ہؤ اہلبری ساانج مِییا اوراتی ۔۔
ਇਹੁ ਿਨੁ ਤਜਨ ਤਸਉ ਗਾਤਿਆ ਮਨੁ ਲੀਅੜਾ ਿੀਿਾ ॥

اوہی نت ِجں سِیؤ اگدنا نم لیترا داتی ۔۔

ਲੀਆ ਿ ਿੀਆ ਮਾਨੁ ਤਜਨਹ ਤਸਉ ਸੇ ਸਜਨ ਤਕਉ ਵੀਸਰਤਹ ॥

لِیا ت دِنا امن ِجبہھ سِیؤ ےس نجس کپؤ ورسیہِ۔۔

ਤਜਨਹ ਤਿਤਸ ਆਇਆ ਹੋਤਹ ਰਲੀਆ ਜੀਅ ਸੇਿੀ ਗਤਹ ਰਹਤਹ ॥

ِجبہھ دِس ا نا وہہِ رلِیا یج یتیس ہگِ رہہہ ۔۔

ਸਗਲ ਗੁਣ ਅਵਗਣੁ ਨ ਕੋਈ ਹੋਤਹ ਨੀਿਾ ਨੀਿਾ ॥

لگس ُگں ا َونگ ہن وکیئ وہہِ نِییا نِییا ۔۔

ਹਉ ਬਤਲਹਾਰੀ ਸਾਜਨਾ ਮੀਿਾ ਅਵਰੀਿਾ ॥੨॥

ہؤ اہلبری ساانج مِییا اورِاتی ۔۔۲۔۔
ਗੁਣਾ ਕਾ ਹੋਵੈ ਵਾਸੁਲਾ ਕਤਢ ਵਾਸੁ ਲਈਜੈ ॥

وہوے واسال ڈکھ واس لیبج َے ۔۔
ُگیا اک َ

ਜੇ ਗੁਣ ਹੋਵਤਨਹ ਸਾਜਨਾ ਤਮਤਲ ਸਾਝ ਕਰੀਜੈ ॥

ےج ُگں وہوبھ ِہ ساانج مِل ساھج رک بج َے ۔۔
ਸਾਝ ਕਰੀਜੈ ਗੁਣਹ ਕੇਰੀ ਛੋਤਿ ਅਵਗਣ ਚਲੀਐ ॥

ساھج رک بج َے ُگیہ کتَری وھچد ا َونگ چلپے َ۔۔

ਪਤਹਰੇ ਪਟੰਬਰ ਕਤਰ ਅਿੰਬਰ ਆਪਣਾ ਤਪੜੁ ਮਲੀਐ ॥

پب
رہپے متر رک ادربن ا انپ پِر مل ٔپے ۔۔

ਤਜਥੈ ਜਾਇ ਬਹੀਐ ਭਲਾ ਕਹੀਐ ਝੋਤਲ ਅੰਤਮਰਿੁ ਪੀਜੈ ॥

جب
چ
ب
ِ َھے اجۓ بہیپے ھال کہ ٔپے َ َھؤل ارمِت پبج َے ۔۔
ਗੁਣਾ ਕਾ ਹੋਵੈ ਵਾਸੁਲਾ ਕਤਢ ਵਾਸੁ ਲਈਜੈ ॥੩॥

وہوے واسال ڈکھ واس لیبج َے ۔۔۳۔۔
ُگیا اک َ

ਆਤਪ ਕਰੇ ਤਕਸੁ ਆਖੀਐ ਹੋਰੁ ਕਰੇ ਨ ਕੋਈ ॥

ک
ا ت رکے کِس ا ھیپے وہر رکے ہن وکیئ ۔۔
ਆਖਣ ਿਾ ਕਉ ਜਾਈਐ ਜੇ ਭੂਲੜਾ ਹੋਈ ॥

ب
ا نھک نا کؤ اج پپَے ےج ُھؤڑلا وہیئ ۔۔

ਜੇ ਹੋਇ ਭੂਲਾ ਜਾਇ ਕਹੀਐ ਆਤਪ ਕਰਿਾ ਤਕਉ ਭੁਲੈ ॥

ب
ب
ےج وہۓ ُھؤال اجۓ کہ ٔپے َ ا ت رکنا کپؤ ُھلَے ۔۔
ਸੁਣੇ ਿੇਖੇ ਬਾਝੁ ਕਤਹਐ ਿਾਨੁ ਅਣਮੰਤਗਆ ਤਿਵੈ ॥

ُسیے دےھکی ناھج کہی َپے دان ابمیگیا د َِوے ۔۔

ਿਾਨੁ ਿੇਇ ਿਾਿਾ ਜਤਗ ਤਬਧਾਿਾ ਨਾਨਕਾ ਸਚੁ ਸੋਈ ॥

دان دےئ دانا چگ نِداھنا نااکن چس وسیئ ۔۔

ਆਤਪ ਕਰੇ ਤਕਸੁ ਆਖੀਐ ਹੋਰੁ ਕਰੇ ਨ ਕੋਈ ॥੪॥੧॥੪॥

کِ ک
ھی
پ
ا ت رکے س ا ے وہر رکے ہن وکیئ ۔۔۴۔۔۱۔۔۴۔۔
ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੧ ॥

سُؤیہ ہلحم ۱۔۔
ਮੇਰਾ ਮਨੁ ਰਾਿਾ ਗੁਣ ਰਵੈ ਮਤਨ ਭਾਵੈ ਸੋਈ ॥

ریما نم رانا ُگں ر َوے نم اھبوے وسیئ ۔۔
ਗੁਰ ਕੀ ਪਉੜੀ ਸਾਚ ਕੀ ਸਾਚਾ ਸੁਖੁ ਹੋਈ ॥

ُگر یک ئؤری ساچ یک سااچ ُسکھ وہیئ ۔۔

ਸੁਤਖ ਸਹਤਜ ਆਵੈ ਸਾਚ ਭਾਵੈ ਸਾਚ ਕੀ ਮਤਿ ਤਕਉ ਟਲੈ ॥

ُسک سہ
اھبوے ساچ یک مت کپؤ نلَے ۔۔
چ
سا
ے
و
ا
ج
ھ
َ
َ

ਇਸਨਾਨੁ ਿਾਨੁ ਸੁਤਗਆਨੁ ਮਜਨੁ ਆਤਪ ਅਛਤਲਓ ਤਕਉ ਛਲੈ ॥

م
چ
چ
اانسن دان ُسگیان چں ا ت ا ھلِپؤ کپؤ ھلَے ۔۔
ਪਰਪੰਚ ਮੋਹ ਤਬਕਾਰ ਥਾਕੇ ਕੂੜੁ ਕਪਟੁ ਨ ਿੋਈ ॥

پب
رپ ج ومہ ِئکار اھتےک ُکؤر ٹپک ہن دویئ ۔۔

ਮੇਰਾ ਮਨੁ ਰਾਿਾ ਗੁਣ ਰਵੈ ਮਤਨ ਭਾਵੈ ਸੋਈ ॥੧॥

ریما نم رانا ُگں ر َوے نم اھبوے وسیئ ۔۔۱۔۔
ਸਾਤਹਬੁ ਸੋ ਸਾਲਾਹੀਐ ਤਜਤਨ ਕਾਰਣੁ ਕੀਆ ॥

اصجِت وس ساال ہیپے ِجں اکرن ایک ۔۔

ਮੈਲੁ ਲਾਗੀ ਮਤਨ ਮੈਤਲਐ ਤਕਨੈ ਅੰਤਮਰਿੁ ਪੀਆ ॥

مَیل الیگ نم مَیلپے ک ِ َپے ارمِت پِیا ۔۔

ਮਤਥ ਅੰਤਮਰਿੁ ਪੀਆ ਇਹੁ ਮਨੁ ਿੀਆ ਗੁਰ ਪਤਹ ਮੋਲੁ ਕਰਾਇਆ ॥

ھتم ارمِت پِیا اوہی نم دِنا ُگر بہہ ومل رکانا ۔۔

ਆਪਨੜਾ ਪਰਭੁ ਸਹਤਜ ਪਛਾਿਾ ਜਾ ਮਨੁ ਸਾਚੈ ਲਾਇਆ ॥

سہ
ا نترا رپَھب ج اھچپنا اج نم سا َچے النا ۔۔

ਤਿਸੁ ਨਾਤਲ ਗੁਣ ਗਾਵਾ ਜੇ ਤਿਸੁ ਭਾਵਾ ਤਕਉ ਤਮਲੈ ਹੋਇ ਪਰਾਇਆ ॥

ئِس نال ُگں اگوا ےج ئِس اھبوا کپؤ ملَ ِے وہۓ رپانا ۔۔
ਸਾਤਹਬੁ ਸੋ ਸਾਲਾਹੀਐ ਤਜਤਨ ਜਗਿੁ ਉਪਾਇਆ ॥੨॥

اصجِت وس ساال ہیپے ِجں تگج اُناِنا ۔۔۲۔۔

ਆਇ ਗਇਆ ਕੀ ਨ ਆਇਓ ਤਕਉ ਆਵੈ ਜਾਿਾ ॥

ے اجنا ۔۔
ا ۓ ایگ یک ہن ا ویئ کپؤ ا و َ

ਪਰੀਿਮ ਤਸਉ ਮਨੁ ਮਾਤਨਆ ਹਤਰ ਸੇਿੀ ਰਾਿਾ ॥

رپمتی سِیؤ نم اماین ہر َ
سیبی رانا ۔۔

ਸਾਤਹਬ ਰੰਤਗ ਰਾਿਾ ਸਚ ਕੀ ਬਾਿਾ ਤਜਤਨ ਤਬੰਬ ਕਾ ਕੋਟੁ ਉਸਾਤਰਆ ॥

اصجِت رنگ رانا چس یک نانا ِجں ِبمت اک وکت اُسارِنا ۔۔

ਪੰਚ ਭੂ ਨਾਇਕੋ ਆਤਪ ਤਸਰੰਿਾ ਤਜਤਨ ਸਚ ਕਾ ਤਪੰਿੁ ਸਵਾਤਰਆ ॥

پب ب
ج ُھؤ ناوکئ ا ت سِردنا ِجں چس اک پِید وسارِنا ۔۔

ਹਮ ਅਵਗਤਣਆਰੇ ਿੂ ਸੁਤਣ ਤਪਆਰੇ ਿੁਧੁ ਭਾਵੈ ਸਚੁ ਸੋਈ ॥

مہ اواینگرے ئُؤ ُسں ایپرے ُندھ اھبوے چس وسیئ ۔۔
ਆਵਣ ਜਾਣਾ ਨਾ ਥੀਐ ਸਾਚੀ ਮਤਿ ਹੋਈ ॥੩॥

ب
ا ون اجنا ہن ھیپے سایچ مت وہیئ ۔۔۳۔۔

ਅੰਜਨੁ ਿੈਸਾ ਅੰਜੀਐ ਜੈਸਾ ਤਪਰ ਭਾਵੈ ॥

ب
انجن َنیسا ا چیپے اسیج پِر اھبوے ۔۔

ਸਮਝੈ ਸੂਝੈ ਜਾਣੀਐ ਜੇ ਆਤਪ ਜਾਣਾਵੈ ॥

سم
ج
َھے سُؤےھج اج پپَے ےج ا ت اجنا َوے ۔۔
ਆਤਪ ਜਾਣਾਵੈ ਮਾਰਤਗ ਪਾਵੈ ਆਪੇ ਮਨੂਆ ਲੇਵਏ ॥

ا ت اجنا َوے امرگ نا َوے ا ےپ م ُپؤا ویلےئ ۔۔

ਕਰਮ ਸੁਕਰਮ ਕਰਾਏ ਆਪੇ ਕੀਮਤਿ ਕਉਣ ਅਭੇਵਏ ॥

رکم ُسکرم رکاےئ ا ےپ تمیق کؤن اویھبےئ ۔۔

ਿੰਿੁ ਮੰਿੁ ਪਾਖੰਿੁ ਨ ਜਾਣਾ ਰਾਮੁ ਤਰਿੈ ਮਨੁ ਮਾਤਨਆ ॥

تنت تنم ناڈنھک ہن اجنا رام ر َِدے نم اماین ۔۔
ਅੰਜਨੁ ਨਾਮੁ ਤਿਸੈ ਿੇ ਸੂਝੈ ਗੁਰ ਸਬਿੀ ਸਚੁ ਜਾਤਨਆ ॥੪॥

انجن نام ئ ِ َسے ےت سُؤےھج ُگر دبسی چس اجاین ۔۔۴۔۔
ਸਾਜਨ ਹੋਵਤਨ ਆਪਣੇ ਤਕਉ ਪਰ ਘਰ ਜਾਹੀ ॥

سانج وہون ا ےنپ کپؤ رپ رھگ اجیہ ۔۔
ਸਾਜਨ ਰਾਿੇ ਸਚ ਕੇ ਸੰਗੇ ਮਨ ਮਾਹੀ ॥

سانج راےت چس ےک ےگنس نم امیہ ۔۔
ਮਨ ਮਾਤਹ ਸਾਜਨ ਕਰਤਹ ਰਲੀਆ ਕਰਮ ਧਰਮ ਸਬਾਇਆ ॥

نم امہِ سانج رکہِ رایل رکم درھم ابسنا ۔۔
ਅਿਸਤਿ ਿੀਰਥ ਪੁੰਨ ਪੂਜਾ ਨਾਮੁ ਸਾਚਾ ਭਾਇਆ ॥

ب
ا ھسیھ ریتھت ُپ ّں ئُؤاج نام سااچ اھبنا ۔۔

ਆਤਪ ਸਾਜੇ ਥਾਤਪ ਵੇਖੈ ਤਿਸੈ ਭਾਣਾ ਭਾਇਆ ॥

ا ت ساےج اھتت وےھکی ئ ِ َسے اھبنا اھبنا ۔۔

ਸਾਜਨ ਰਾਂਤਗ ਰੰਗੀਲੜੇ ਰੰਗੁ ਲਾਲੁ ਬਣਾਇਆ ॥੫॥

سانج رانگ رنگیلرے رنگ الل انبنا ۔۔۵۔۔
ਅੰਧਾ ਆਗੂ ਜੇ ਥੀਐ ਤਕਉ ਪਾਧਰੁ ਜਾਣੈ ॥

ب
ادناھ ا وگُ ےج ھیپے کپؤ نادرھ اج ئَے ۔۔
ਆਤਪ ਮੁਸੈ ਮਤਿ ਹੋਛੀਐ ਤਕਉ ਰਾਹੁ ਪਛਾਣੈ ॥

چ
ا ت مُ َسے مت وہ ِھیپے َ کپؤ راوہ اھچپ ئَے ۔۔
ਤਕਉ ਰਾਤਹ ਜਾਵੈ ਮਹਲੁ ਪਾਵੈ ਅੰਧ ਕੀ ਮਤਿ ਅੰਧਲੀ ॥

اجوے لحم نا َوے ادنھ یک مت ادنھلی ۔۔
کپؤ راہِ َ
ਤਵਣੁ ਨਾਮ ਹਤਰ ਕੇ ਕਛੁ ਨ ਸੂਝੈ ਅੰਧੁ ਬੂਿੌ ਧੰਧਲੀ ॥

وِن نام ہر ےک ھچک ہن سُؤےھج ادنھ ئُؤ ٔد ؤ ددنھھلی ۔۔
ਤਿਨੁ ਰਾਤਿ ਚਾਨਣੁ ਚਾਉ ਉਪਜੈ ਸਬਿੁ ਗੁਰ ਕਾ ਮਤਨ ਵਸੈ ॥

دِن رات اچنن اچو ا ُ بج َے دبس ُگر اک نم و سَے ۔۔

ਕਰ ਜੋਤੜ ਗੁਰ ਪਤਹ ਕਤਰ ਤਬਨੰਿੀ ਰਾਹੁ ਪਾਧਰੁ ਗੁਰੁ ਿਸੈ ॥੬॥

پ
رک وجر ُگر بہہ رک ِییبی راوہ نادرھ ُگر د سَے ۔۔۶۔۔
ਮਨੁ ਪਰਿੇਸੀ ਜੇ ਥੀਐ ਸਭੁ ਿੇਸੁ ਪਰਾਇਆ ॥

ب
سی
ھی
پ
نم رپدیسی ےج ے ھ دسی رپانا ۔۔

ਤਕਸੁ ਪਤਹ ਖੋਲਹਉ ਗੰਿੜੀ ਿੂਖੀ ਭਤਰ ਆਇਆ ॥

لہ
کِس بہہ وھک ھؤ ڑھٹنگی ُدویھک رھب ا نا ۔۔

ਿੂਖੀ ਭਤਰ ਆਇਆ ਜਗਿੁ ਸਬਾਇਆ ਕਉਣੁ ਜਾਣੈ ਤਬਤਧ ਮੇਰੀਆ ॥

ُدویھک رھب ا نا تگج ابسنا کؤن اج ئَے نِدھ ریمِنا ۔۔

ਆਵਣੇ ਜਾਵਣੇ ਖਰੇ ਿਰਾਵਣੇ ਿੋਤਟ ਨ ਆਵੈ ਿੇਰੀਆ ॥

ب
ے ھتَرنا ۔۔
ا وےن اجوےن رھکے دراوےن وتت ہن ا و َ
ਨਾਮ ਤਵਹੂਣੇ ਊਣੇ ਝੂਣੇ ਨਾ ਗੁਤਰ ਸਬਿੁ ਸੁਣਾਇਆ ॥

چ
نام وِوہُےن اُوےن ُھؤےن ہن ُگر دبس ُسیانا ۔۔

ਮਨੁ ਪਰਿੇਸੀ ਜੇ ਥੀਐ ਸਭੁ ਿੇਸੁ ਪਰਾਇਆ ॥੭॥

ب
نم رپدیسی ےج ھیپے سیھ دئَس رپانا ۔۔۷۔۔
ਗੁਰ ਮਹਲੀ ਘਤਰ ਆਪਣੈ ਸੋ ਭਰਪੁਤਰ ਲੀਣਾ ॥

ُگر یلحم رھگ ا پ َپے وس رھب ُپر لِییا ۔۔

ਸੇਵਕੁ ਸੇਵਾ ਿਾਂ ਕਰੇ ਸਚ ਸਬਤਿ ਪਿੀਣਾ ॥

ویسک ویسا نان رکے چس دبس نیییا ۔۔
ਸਬਿੇ ਪਿੀਜੈ ਅੰਕੁ ਭੀਜੈ ਸੁ ਮਹਲੁ ਮਹਲਾ ਅੰਿਰੇ ॥

ب
ھب
ج
دبسے نیبج َے انک َے وس لحم ہلحم ارتنے ۔۔
ਆਤਪ ਕਰਿਾ ਕਰੇ ਸੋਈ ਪਰਭੁ ਆਤਪ ਅੰਤਿ ਤਨਰੰਿਰੇ ॥

ا ت رکنا رکے وسیئ رپَھب ا ت اپپ پِررتنے ۔۔
ਗੁਰ ਸਬਤਿ ਮੇਲਾ ਿਾਂ ਸੁਹੇਲਾ ਬਾਜੰਿ ਅਨਹਿ ਬੀਣਾ ॥

ُگر دبس م َیال نان سُؤہیال ناجپت ابچد نِییا ۔۔

ਗੁਰ ਮਹਲੀ ਘਤਰ ਆਪਣੈ ਸੋ ਭਤਰਪੁਤਰ ਲੀਣਾ ॥੮॥

ُگر یلحم رھگ ا پ َپے وس رھب ُپر لِییا ۔۔۸۔۔

ਕੀਿਾ ਤਕਆ ਸਾਲਾਹੀਐ ਕਤਰ ਵੇਖੈ ਸੋਈ ॥

نک
کِییا ایک ساال ہیپے رک و َھے وسیئ ۔۔

ਿਾ ਕੀ ਕੀਮਤਿ ਨਾ ਪਵੈ ਜੇ ਲੋਚੈ ਕੋਈ ॥

نا یک تمیق ہن وپَے ےج ول َچے وکیئ ۔۔
ਕੀਮਤਿ ਸੋ ਪਾਵੈ ਆਤਪ ਜਾਣਾਵੈ ਆਤਪ ਅਭੁਲੁ ਨ ਭੁਲਏ ॥

ب
ب
تمیق وس نا َوے ا ت اجنا َوے ا ت ا ُھل ہن ُھلپے ۔۔

ਜੈ ਜੈ ਕਾਰੁ ਕਰਤਹ ਿੁਧੁ ਭਾਵਤਹ ਗੁਰ ਕੈ ਸਬਤਿ ਅਮੁਲਏ ॥

ےج اکر رکہِ ُندھ اھبوہِ ُگر ےکَ دبس ا مُلپے ۔۔
ےجَ َ
ਹੀਣਉ ਨੀਚੁ ਕਰਉ ਬੇਨੰਿੀ ਸਾਚੁ ਨ ਛੋਿਉ ਭਾਈ ॥

نی
ہیپؤ چین رکو ییبی ساچ ہن وھچدو اھبیئ ۔۔

ਨਾਨਕ ਤਜਤਨ ਕਤਰ ਿੇਤਖਆ ਿੇਵੈ ਮਤਿ ਸਾਈ ॥੯॥੨॥੫॥

نانک ِجں رک دنکھیا دویَے مت سایئ ۔۔۹۔۔۲۔۔۵۔۔
ਰਾਗੁ ਸੂਹੀ ਛੰਿ ਮਹਲਾ ੩ ਘਰੁ ੨

راگ سُؤیہ چھپت ہلحم  ۳رھگ ۲
ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪਰਸਾਤਿ ॥

اِک اواکنر سیگؤر رپساد ۔۔
ਸੁਖ ਸੋਤਹਲੜਾ ਹਤਰ ਤਧਆਵਹੁ ॥

ُسکھ وسہِلرا ہر دایھووہ ۔۔

ਗੁਰਮੁਤਖ ਹਤਰ ਿਲੁ ਪਾਵਹੁ ॥

ُگرمُکھ ہر لھپ ناووہ ۔۔

ਗੁਰਮੁਤਖ ਿਲੁ ਪਾਵਹੁ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਤਧਆਵਹੁ ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੇ ਿੂਖ ਤਨਵਾਰੇ ॥

ُگرمُکھ لھپ ناووہ ہر نام دایھووہ منج منج ےک ُدوھک ئِؤارے ۔۔
ਬਤਲਹਾਰੀ ਗੁਰ ਅਪਣੇ ਤਵਟਹੁ ਤਜਤਨ ਕਾਰਜ ਸਤਭ ਸਵਾਰੇ ॥

اہلبری ُگر اےنپ وِوہٹ ِجں اکرچ سیھ وسارے ۔۔

ਹਤਰ ਪਰਭੁ ਤਿਪਾ ਕਰੇ ਹਤਰ ਜਾਪਹੁ ਸੁਖ ਿਲ ਹਤਰ ਜਨ ਪਾਵਹੁ ॥

ہر رپَھب کِرنا رکے ہر اجبہؤ ُسکھ لھپ ہر نج ناووہ ۔۔

ਨਾਨਕੁ ਕਹੈ ਸੁਣਹੁ ਜਨ ਭਾਈ ਸੁਖ ਸੋਤਹਲੜਾ ਹਤਰ ਤਧਆਵਹੁ ॥੧॥

نانک ےہکَ ُسبہؤ نج اھبیئ ُسکھ وسہِلرا ہر دایھووہ ۔۔۱۔۔
ਸੁਤਣ ਹਤਰ ਗੁਣ ਭੀਨੇ ਸਹਤਜ ਸੁਭਾਏ ॥

ب سہ
ُسں ہر ُگں ِھیپے ج ُسبھاےئ ۔۔
ਗੁਰਮਤਿ ਸਹਜੇ ਨਾਮੁ ਤਧਆਏ ॥

س
ُگرمت ہجے نام دایھےئ ۔۔

ਤਜਨ ਕਉ ਧੁਤਰ ਤਲਤਖਆ ਤਿਨ ਗੁਰੁ ਤਮਤਲਆ ਤਿਨ ਜਨਮ ਮਰਣ ਭਉ ਭਾਗਾ ॥

ب
ِجں کؤ د ُھر لک ِھیا پِں ُگر مل ِیا پِں منج رمن ھؤ اھباگ ۔۔
ਅੰਿਰਹੁ ਿੁਰਮਤਿ ਿੂਜੀ ਖੋਈ ਸੋ ਜਨੁ ਹਤਰ ਤਲਵ ਲਾਗਾ ॥

ادنروہ ُدرمت ُدویج وھکیئ وس نج ہر لِؤ الاگ ۔۔
ਤਜਨ ਕਉ ਤਿਪਾ ਕੀਨੀ ਮੇਰੈ ਸੁਆਮੀ ਤਿਨ ਅਨਤਿਨੁ ਹਤਰ ਗੁਣ ਗਾਏ ॥

ِجں کؤ کِرنا کیبی ریمَے سُؤا یم پِں ادنِن ہر ُگں اگےئ ۔۔
ਸੁਤਣ ਮਨ ਭੀਨੇ ਸਹਤਜ ਸੁਭਾਏ ॥੨॥

ب سہ
ُسں نم ِھیپے ج ُسبھاےئ ۔۔۲۔۔

ਜੁਗ ਮਤਹ ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਤਨਸਿਾਰਾ ॥

چگ ہہم رام نام ئِسیارا ۔۔

ਗੁਰ ਿੇ ਉਪਜੈ ਸਬਿੁ ਵੀਚਾਰਾ ॥

ُگر ےت ا ُ بج َے دبس وبچارا ۔۔

ਗੁਰ ਸਬਿੁ ਵੀਚਾਰਾ ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਤਪਆਰਾ ਤਜਸੁ ਤਕਰਪਾ ਕਰੇ ਸੁ ਪਾਏ ॥

ُگر دبس وبچارا رام نام ایپرا سج کِرنا رکے وس ناےئ ۔۔
ਸਹਜੇ ਗੁਣ ਗਾਵੈ ਤਿਨੁ ਰਾਿੀ ਤਕਲਤਵਖ ਸਤਭ ਗਵਾਏ ॥

سہجے ُگ
اگوے دِن رایت کِلؤِھک سیھ وگاےئ ۔۔
ں
َ

ਸਭੁ ਕੋ ਿੇਰਾ ਿੂ ਸਭਨਾ ਕਾ ਹਉ ਿੇਰਾ ਿੂ ਹਮਾਰਾ ॥

سیھ وک ریتا ئُؤ سبھیا اک ہؤ ریتا ئُؤ امہرا ۔۔
ਜੁਗ ਮਤਹ ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਤਨਸਿਾਰਾ ॥੩॥

چگ ہہم رام نام ئِسیارا ۔۔۳۔۔
ਸਾਜਨ ਆਇ ਵੁਿੇ ਘਰ ਮਾਹੀ ॥

سانج ا ۓ ُوےھٹ رھگ امیہ ۔۔
ਹਤਰ ਗੁਣ ਗਾਵਤਹ ਤਿਰਪਤਿ ਅਘਾਹੀ ॥

ہر ُگں اگوہِ رتِپپ ااھگیہ ۔۔

ਹਤਰ ਗੁਣ ਗਾਇ ਸਿਾ ਤਿਰਪਿਾਸੀ ਤਿਤਰ ਭੂਖ ਨ ਲਾਗੈ ਆਏ ॥

ب ب
ہر ُگں اگۓ دسا رتِاتپیس ھِر ُھؤھک ہن ال َگے َ ا ےئ ۔۔

ਿਹ ਤਿਤਸ ਪੂਜ ਹੋਵੈ ਹਤਰ ਜਨ ਕੀ ਜੋ ਹਤਰ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਤਧਆਏ ॥

وہوے ہر نج یک وج ہر ہر نام دایھےئ ۔۔
دہ دِس ئُؤچ َ

ਨਾਨਕ ਹਤਰ ਆਪੇ ਜੋਤੜ ਤਵਛੋੜੇ ਹਤਰ ਤਬਨੁ ਕੋ ਿੂਜਾ ਨਾਹੀ ॥

نانک ہر ا ےپ وجر وِوھچرے ہر پِں وک ُدواج نایہ ۔۔
ਸਾਜਨ ਆਇ ਵੁਿੇ ਘਰ ਮਾਹੀ ॥੪॥੧॥

سانج ا ۓ وےھٹ رھگ امیہ ۔۔۴۔۔۱۔۔
ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪਰਸਾਤਿ ॥

اِک اواکنر سیگؤر رپساد ۔۔
ਰਾਗੁ ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੩ ਘਰੁ ੩ ॥

راگ سُؤیہ ہلحم  ۳رھگ ۳۔۔
ਭਗਿ ਜਨਾ ਕੀ ਹਤਰ ਜੀਉ ਰਾਖੈ ਜੁਤਗ ਜੁਤਗ ਰਖਿਾ ਆਇਆ ਰਾਮ ॥

ک
تگھب انج یک ہر جپؤ را َھے ُچگ ُچگ ردھکا ا نا رام ۔۔

ਸੋ ਭਗਿੁ ਜੋ ਗੁਰਮੁਤਖ ਹੋਵੈ ਹਉਮੈ ਸਬਤਿ ਜਲਾਇਆ ਰਾਮ ॥

وہوے ہؤ م َے دبس چالنا رام ۔۔
وس تگھب وج ُگرمُکھ َ

ਹਉਮੈ ਸਬਤਿ ਜਲਾਇਆ ਮੇਰੇ ਹਤਰ ਭਾਇਆ ਤਜਸ ਿੀ ਸਾਚੀ ਬਾਣੀ ॥

ہؤ م َے دبس چالنا ریمے ہر اھبنا ِجس دی سایچ ناین ۔۔
ਸਚੀ ਭਗਤਿ ਕਰਤਹ ਤਿਨੁ ਰਾਿੀ ਗੁਰਮੁਤਖ ਆਤਖ ਵਖਾਣੀ ॥

یچس تگھب رکہِ دِن رایت ُگرمُکھ ا ھک واھکین ۔۔

ਭਗਿਾ ਕੀ ਚਾਲ ਸਚੀ ਅਤਿ ਤਨਰਮਲ ਨਾਮੁ ਸਚਾ ਮਤਨ ਭਾਇਆ ॥

ب
ھگیا یک اچل یچس ات پِرلم نام اچس نم اھبنا ۔۔

ਨਾਨਕ ਭਗਿ ਸੋਹਤਹ ਿਤਰ ਸਾਚੈ ਤਜਨੀ ਸਚੋ ਸਚੁ ਕਮਾਇਆ ॥੧॥

نانک تگھب در سا َچے ِجبی وچس چس امکنا ۔۔۱۔۔

ਹਤਰ ਭਗਿਾ ਕੀ ਜਾਤਿ ਪਤਿ ਹੈ ਭਗਿ ਹਤਰ ਕੈ ਨਾਤਮ ਸਮਾਣੇ ਰਾਮ ॥

ب
ےہ تگھب ہر ےکَ نام امسےن رام ۔۔
ہر ھگیا یک اجت پپ َ

ਹਤਰ ਭਗਤਿ ਕਰਤਹ ਤਵਚਹੁ ਆਪੁ ਗਵਾਵਤਹ ਤਜਨ ਗੁਣ ਅਵਗਣ ਪਛਾਣੇ ਰਾਮ ॥

ہر تگھب رکہِ وِچہؤہ ا ت وگاوہِ نج ُگں ا َونگ اھچپےن رام ۔۔

ਗੁਣ ਅਉਗਣ ਪਛਾਣੈ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਵਖਾਣੈ ਭੈ ਭਗਤਿ ਮੀਿੀ ਲਾਗੀ ॥

ب
ُگں اونگ اھچپ ئَے ہر نام واھک ئَے َھے تگھب یھٹیم الیگ ۔۔
ਅਨਤਿਨੁ ਭਗਤਿ ਕਰਤਹ ਤਿਨੁ ਰਾਿੀ ਘਰ ਹੀ ਮਤਹ ਬੈਰਾਗੀ ॥

ادنِن تگھب رکہِ دِن رایت رھگ یہ ہہم َنترایگ ۔۔
ਭਗਿੀ ਰਾਿੇ ਸਿਾ ਮਨੁ ਤਨਰਮਲੁ ਹਤਰ ਜੀਉ ਵੇਖਤਹ ਸਿਾ ਨਾਲੇ ॥

ب
گب
ھ
ک
ن
پ
ج
پ
ہ
ِ
ھ
ی راےت دسا نم رلم ر ؤ و ہہ دسا ناےل ۔۔

ਨਾਨਕ ਸੇ ਭਗਿ ਹਤਰ ਕੈ ਿਤਰ ਸਾਚੇ ਅਨਤਿਨੁ ਨਾਮੁ ਸਮਹਾਲੇ ॥੨॥

س
م
ہ
نانک ےس تگھب ہر ےکَ در ساےچ ادنِن نام ھاےل ۔۔۲۔۔
ਮਨਮੁਖ ਭਗਤਿ ਕਰਤਹ ਤਬਨੁ ਸਤਿਗੁਰ ਤਵਣੁ ਸਤਿਗੁਰ ਭਗਤਿ ਨ ਹੋਈ ਰਾਮ ॥

مب
مُکھ تگھب رکہِ پِں سیگؤر وِن سیگؤر تگھب ہن وہیئ رام ۔۔
ਹਉਮੈ ਮਾਇਆ ਰੋਤਗ ਤਵਆਪੇ ਮਤਰ ਜਨਮਤਹ ਿੁਖੁ ਹੋਈ ਰਾਮ ॥

ہؤ م َے امنا روگ وناےپ رم جبم ِہ ُدھک وہیئ رام ۔۔

ਮਤਰ ਜਨਮਤਹ ਿੁਖੁ ਹੋਈ ਿੂਜੈ ਭਾਇ ਪਰਜ ਤਵਗੋਈ ਤਵਣੁ ਗੁਰ ਿਿੁ ਨ ਜਾਤਨਆ ॥

رم جبم ِہ ُدھک وہیئ ُدو َچے اھبےئ رپچ وِوگیئ وِن ُگر پپ ہن اجاین ۔۔
ਭਗਤਿ ਤਵਹੂਣਾ ਸਭੁ ਜਗੁ ਭਰਤਮਆ ਅੰਤਿ ਗਇਆ ਪਛੁਿਾਤਨਆ ॥

تگھب وِوہُنا سیھ چگ رھبایم اپپ ایگ اتھچپاین ۔۔

ਕੋਤਟ ਮਧੇ ਤਕਨੈ ਪਛਾਤਣਆ ਹਤਰ ਨਾਮਾ ਸਚੁ ਸੋਈ ॥

وکت دمےھ ک ِ َپے اھچپاین ہر ناہم چس وسیئ ۔۔

ਨਾਨਕ ਨਾਤਮ ਤਮਲੈ ਵਤਿਆਈ ਿੂਜੈ ਭਾਇ ਪਤਿ ਖੋਈ ॥੩॥

نانک نام ملَ ِے ودنایئ ُدو َچے اھبےئ پپ وھکیئ ۔۔۳۔۔

ਭਗਿਾ ਕੈ ਘਤਰ ਕਾਰਜੁ ਸਾਚਾ ਹਤਰ ਗੁਣ ਸਿਾ ਵਖਾਣੇ ਰਾਮ ॥

ب
ےک رھگ اکرچ سااچ ہر ُگں دسا واھکےن رام ۔۔
ھگیا َ

ਭਗਤਿ ਖਜਾਨਾ ਆਪੇ ਿੀਆ ਕਾਲੁ ਕੰਟਕੁ ਮਾਤਰ ਸਮਾਣੇ ਰਾਮ ॥

تگھب اجھکہن ا ےپ دِنا اکل کییک امر امسےن رام ۔۔
ਕਾਲੁ ਕੰਟਕੁ ਮਾਤਰ ਸਮਾਣੇ ਹਤਰ ਮਤਨ ਭਾਣੇ ਨਾਮੁ ਤਨਧਾਨੁ ਸਚੁ ਪਾਇਆ ॥

اکل کییک امر امسےن ہر نم اھبےن نام ن ِداھن چس نانا ۔۔
ਸਿਾ ਅਖੁਟੁ ਕਿੇ ਨ ਤਨਖੁਟੈ ਹਤਰ ਿੀਆ ਸਹਤਜ ਸੁਭਾਇਆ ॥

نک
سہ
دسا ا ُکھت دکے ہن ِ ُھپے ہر دِنا ج ُسبھانا ۔۔

ਹਤਰ ਜਨ ਊਚੇ ਸਿ ਹੀ ਊਚੇ ਗੁਰ ਕੈ ਸਬਤਿ ਸੁਹਾਇਆ ॥

ےک دبس ُسہانا ۔۔
ہر نج اُوےچ دص یہ اُوےچ ُگر َ

ਨਾਨਕ ਆਪੇ ਬਖਤਸ ਤਮਲਾਏ ਜੁਤਗ ਜੁਤਗ ਸੋਭਾ ਪਾਇਆ ॥੪॥੧॥੨॥

نک
ھ
م
ِ
چ
چ
نانک ا ےپ س الےئ ُ گ ُ گ وساھب نانا ۔۔۴۔۔۱۔۔۲۔۔
ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੩ ॥

سُؤیہ ہلحم ۳۔۔
ਸਬਤਿ ਸਚੈ ਸਚੁ ਸੋਤਹਲਾ ਤਜਥੈ ਸਚੇ ਕਾ ਹੋਇ ਵੀਚਾਰੋ ਰਾਮ ॥

جب
دبس سج َے چس وسہِال ِ َھے ےچس اک وہۓ وبچارو رام ۔۔

ਹਉਮੈ ਸਤਭ ਤਕਲਤਵਖ ਕਾਟੇ ਸਾਚੁ ਰਤਖਆ ਉਤਰ ਧਾਰੇ ਰਾਮ ॥

ہؤ م َے سیھ کِلؤِھک اکےٹ ساچ رایھک اُر داھرے رام ۔۔

ਸਚੁ ਰਤਖਆ ਉਰ ਧਾਰੇ ਿੁਿਰੁ ਿਾਰੇ ਤਿਤਰ ਭਵਜਲੁ ਿਰਣੁ ਨ ਹੋਈ ॥

ب ب
چس رایھک اُر داھرے ُدرت نارے ھِر َھؤلج رتن ہن وہیئ ۔۔
ਸਚਾ ਸਤਿਗੁਰੁ ਸਚੀ ਬਾਣੀ ਤਜਤਨ ਸਚੁ ਤਵਖਾਤਲਆ ਸੋਈ ॥

اچس سیگؤر یچس ناین نج چس وِاھکایل وسیئ ۔۔

ਸਾਚੇ ਗੁਣ ਗਾਵੈ ਸਤਚ ਸਮਾਵੈ ਸਚੁ ਵੇਖੈ ਸਭੁ ਸੋਈ ॥

ُگ
امسوے چس وےھکی سیھ وسیئ ۔۔
اگوے چس َ
ساےچ ں َ
ਨਾਨਕ ਸਾਚਾ ਸਾਤਹਬੁ ਸਾਚੀ ਨਾਈ ਸਚੁ ਤਨਸਿਾਰਾ ਹੋਈ ॥੧॥

نانک سااچ اصجت سایچ نایئ چس ئِسیارا وہیئ ۔۔۱۔۔

ਸਾਚੈ ਸਤਿਗੁਤਰ ਸਾਚੁ ਬੁਝਾਇਆ ਪਤਿ ਰਾਖੈ ਸਚੁ ਸੋਈ ਰਾਮ ॥

ب
ک
سا َچے سیگؤر ساچ ُجھانا پپ را َھے چس وسیئ رام ۔۔
ਸਚਾ ਭੋਜਨੁ ਭਾਉ ਸਚਾ ਹੈ ਸਚੈ ਨਾਤਮ ਸੁਖੁ ਹੋਈ ਰਾਮ ॥

ےہ سج َے نام ُسکھ وہیئ رام ۔۔
اچس وھبنج اھبو اچس َ
ਸਾਚੈ ਨਾਤਮ ਸੁਖੁ ਹੋਈ ਮਰੈ ਨ ਕੋਈ ਗਰਤਭ ਨ ਜੂਨੀ ਵਾਸਾ ॥

سا َچے نام ُسکھ وہیئ م َ َرے ہن وکیئ رگھب ہن ُجؤین واسا ۔۔
ਜੋਿੀ ਜੋਤਿ ਤਮਲਾਈ ਸਤਚ ਸਮਾਈ ਸਤਚ ਨਾਇ ਪਰਗਾਸਾ ॥

وجیت وجت مِالیئ چس امسیئ چس ناےئ رپاگسا ۔۔
ਤਜਨੀ ਸਚੁ ਜਾਿਾ ਸੇ ਸਚੇ ਹੋਏ ਅਨਤਿਨੁ ਸਚੁ ਤਧਆਇਤਨ ॥

ِجبی چس اجنا ےس ےچس وہےئ ادنِن چس دایھنئ ۔۔

ਨਾਨਕ ਸਚੁ ਨਾਮੁ ਤਜਨ ਤਹਰਿੈ ਵਤਸਆ ਨਾ ਵੀਛੁਤੜ ਿੁਖੁ ਪਾਇਤਨ ॥੨॥

بج
ھ
نانک چس نام ِجں ہِر َدے وایس ہن و ر ُدھک نانئ ۔۔۲۔۔

ਸਚੀ ਬਾਣੀ ਸਚੇ ਗੁਣ ਗਾਵਤਹ ਤਿਿੁ ਘਤਰ ਸੋਤਹਲਾ ਹੋਈ ਰਾਮ ॥

یچس ناین ےچس ُگں اگوہِ پِپ رھگ وسہِال وہیئ رام ۔۔

ਤਨਰਮਲ ਗੁਣ ਸਾਚੇ ਿਨੁ ਮਨੁ ਸਾਚਾ ਤਵਤਚ ਸਾਚਾ ਪੁਰਖੁ ਪਰਭੁ ਸੋਈ ਰਾਮ ॥

پِرلم ُگں ساےچ نت نم سااچ وِچ سااچ ُپرھک رپَھب وسیئ رام ۔۔
ਸਭੁ ਸਚੁ ਵਰਿੈ ਸਚੋ ਬੋਲੈ ਜੋ ਸਚੁ ਕਰੈ ਸੁ ਹੋਈ ॥

سیھ چس ور ئَے وچس وب لَے وج چس رکَے وس وہیئ ۔۔
ਜਹ ਿੇਖਾ ਿਹ ਸਚੁ ਪਸਤਰਆ ਅਵਰੁ ਨ ਿੂਜਾ ਕੋਈ ॥

ہج داھکی ہت چس رسپنا ا َور ہن ُدواج وکیئ ۔۔
ਸਚੇ ਉਪਜੈ ਸਤਚ ਸਮਾਵੈ ਮਤਰ ਜਨਮੈ ਿੂਜਾ ਹੋਈ ॥

ب
امسوے رم جبمَے ُدواج وہیئ ۔۔
ےچس ا ُ ج َے چس َ

ਨਾਨਕ ਸਭੁ ਤਕਛੁ ਆਪੇ ਕਰਿਾ ਆਤਪ ਕਰਾਵੈ ਸੋਈ ॥੩॥

ک
نانک سیھ ِچھ ا ےپ رکنا ا ت رکا َوے وسیئ ۔۔۳۔۔
ਸਚੇ ਭਗਿ ਸੋਹਤਹ ਿਰਵਾਰੇ ਸਚੋ ਸਚੁ ਵਖਾਣੇ ਰਾਮ ॥

ےچس تگھب دروارے وچس چس واھکےن رام ۔۔
ਘਟ ਅੰਿਰੇ ਸਾਚੀ ਬਾਣੀ ਸਾਚੋ ਆਤਪ ਪਛਾਣੇ ਰਾਮ ॥

ٹھگ ارتنے سایچ ناین ساوچ ا ت اھچپےن رام ۔۔
ਆਪੁ ਪਛਾਣਤਹ ਿਾ ਸਚੁ ਜਾਣਤਹ ਸਾਚੇ ਸੋਝੀ ਹੋਈ ॥

ا ت اھچپہہن نا چس اج ِہن ساےچ وسیھج وہیئ ۔۔

ਸਚਾ ਸਬਿੁ ਸਚੀ ਹੈ ਸੋਭਾ ਸਾਚੇ ਹੀ ਸੁਖੁ ਹੋਈ ॥

ےہ وساھب ساےچ یہ ُسکھ وہیئ ۔۔
اچس دبس یچس َ
ਸਾਤਚ ਰਿੇ ਭਗਿ ਇਕ ਰੰਗੀ ਿੂਜਾ ਰੰਗੁ ਨ ਕੋਈ ॥

ساچ رےت تگھب اِک ریگن ُدواج رنگ ہن وکیئ ۔۔
ਨਾਨਕ ਤਜਸ ਕਉ ਮਸਿਤਕ ਤਲਤਖਆ ਤਿਸੁ ਸਚੁ ਪਰਾਪਤਿ ਹੋਈ ॥੪॥੨॥੩॥

نانک سج کؤ کتسم لک ِھیا ئِس چس رپاپپ وہیئ ۔۔۴۔۔۲۔۔۳۔۔
ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੩ ॥

سُؤیہ ہلحم ۳۔۔
ਜੁਗ ਚਾਰੇ ਧਨ ਜੇ ਭਵੈ ਤਬਨੁ ਸਤਿਗੁਰ ਸੋਹਾਗੁ ਨ ਹੋਈ ਰਾਮ ॥

ُچگ اچرے دنھ ےج وھبَے پِں سیگؤر وساہگ ہن وہیئ رام ۔۔
ਤਨਹਚਲੁ ਰਾਜੁ ਸਿਾ ਹਤਰ ਕੇਰਾ ਤਿਸੁ ਤਬਨੁ ਅਵਰੁ ਨ ਕੋਈ ਰਾਮ ॥

بہ
ِ چل راچ دسا ہر کتَرا ئِس پِں ا َور ہن وکیئ رام ۔۔

ਤਿਸੁ ਤਬਨੁ ਅਵਰੁ ਨ ਕੋਈ ਸਿਾ ਸਚੁ ਸੋਈ ਗੁਰਮੁਤਖ ਏਕੋ ਜਾਤਣਆ ॥

ئِس پِں ا َور ہن وکیئ دسا چس وسیئ ُگرمُکھ اوکی اجاین ۔۔
ਧਨ ਤਪਰ ਮੇਲਾਵਾ ਹੋਆ ਗੁਰਮਿੀ ਮਨੁ ਮਾਤਨਆ ॥

دنھ پِر میالوا وہا ُگریتم نم اماین ۔۔

ਸਤਿਗੁਰੁ ਤਮਤਲਆ ਿਾ ਹਤਰ ਪਾਇਆ ਤਬਨੁ ਹਤਰ ਨਾਵੈ ਮੁਕਤਿ ਨ ਹੋਈ ॥

سیگؤر مل ِیا نا ہر نانا پِں ہر نا َوے مُکت ہن وہیئ ۔۔

ਨਾਨਕ ਕਾਮਤਣ ਕੰਿੈ ਰਾਵੇ ਮਤਨ ਮਾਤਨਐ ਸੁਖੁ ਹੋਈ ॥੧॥

نانک اکنم کی َپے راوے نم ام نیپے ُسکھ وہیئ ۔۔۱۔۔

ਸਤਿਗੁਰੁ ਸੇਤਵ ਧਨ ਬਾਲੜੀਏ ਹਤਰ ਵਰੁ ਪਾਵਤਹ ਸੋਈ ਰਾਮ ॥

ویس دنھ ناڑل پپے ہر ور ناوہِ وسیئ رام ۔۔
سیگؤر َ

ਸਿਾ ਹੋਵਤਹ ਸੋਹਾਗਣੀ ਤਿਤਰ ਮੈਲਾ ਵੇਸੁ ਨ ਹੋਈ ਰਾਮ ॥

ب
دسا وہوہِ وساہینگ ھِر مَیال وئَس ہن وہیئ رام ۔۔

ਤਿਤਰ ਮੈਲਾ ਵੇਸੁ ਨ ਹੋਈ ਗੁਰਮੁਤਖ ਬੂਝੈ ਕੋਈ ਹਉਮੈ ਮਾਤਰ ਪਛਾਤਣਆ ॥

چ
ب
ھِر مَیال وئَس ہن وہیئ ُگرمُکھ ئُؤ َھے وکیئ ہؤ م َے امر اھچپاین ۔۔
ਕਰਣੀ ਕਾਰ ਕਮਾਵੈ ਸਬਤਿ ਸਮਾਵੈ ਅੰਿਤਰ ਏਕੋ ਜਾਤਣਆ ॥

امسوے ارتن اوکی اجاین ۔۔
امکوے دبس َ
رکین اکر َ
ਗੁਰਮੁਤਖ ਪਰਭੁ ਰਾਵੇ ਤਿਨੁ ਰਾਿੀ ਆਪਣਾ ਸਾਚੀ ਸੋਭਾ ਹੋਈ ॥

ُگرمُکھ رپَھب راوے دِن رایت ا انپ سایچ وساھب وہیئ ۔۔

ਨਾਨਕ ਕਾਮਤਣ ਤਪਰੁ ਰਾਵੇ ਆਪਣਾ ਰਤਵ ਰਤਹਆ ਪਰਭੁ ਸੋਈ ॥੨॥

نانک اکنم پِر راوے ا انپ َروِ رایہ رپَھب وسیئ ۔۔۲۔۔

ਗੁਰ ਕੀ ਕਾਰ ਕਰੇ ਧਨ ਬਾਲੜੀਏ ਹਤਰ ਵਰੁ ਿੇਇ ਤਮਲਾਏ ਰਾਮ ॥

ُگر یک اکر رکے دنھ ناڑل پپے ہر ور دےئ مِالےئ رام ۔۔

ਹਤਰ ਕੈ ਰੰਤਗ ਰਿੀ ਹੈ ਕਾਮਤਣ ਤਮਤਲ ਪਰੀਿਮ ਸੁਖੁ ਪਾਏ ਰਾਮ ॥

ہر ےکَ رنگ ریت ےہَ اکنم مِل رپمتی ُسکھ ناےئ رام ۔۔

ਤਮਤਲ ਪਰੀਿਮ ਸੁਖੁ ਪਾਏ ਸਤਚ ਸਮਾਏ ਸਚੁ ਵਰਿੈ ਸਭ ਥਾਈ ॥

مِل رپمتی ُسکھ ناےئ چس امسےئ چس ور ئَے سیھ اھتیئ ۔۔
ਸਚਾ ਸੀਗਾਰੁ ਕਰੇ ਤਿਨੁ ਰਾਿੀ ਕਾਮਤਣ ਸਤਚ ਸਮਾਈ ॥

اچس اگیسر رکے دِن رایت اکنم چس امسیئ ۔۔

ਹਤਰ ਸੁਖਿਾਿਾ ਸਬਤਿ ਪਛਾਿਾ ਕਾਮਤਣ ਲਇਆ ਕੰਤਿ ਲਾਏ ॥

ہر ُسکھدانا دبس اھچپنا اکنم لییا کیبھ الےئ ۔۔

ਨਾਨਕ ਮਹਲੀ ਮਹਲੁ ਪਛਾਣੈ ਗੁਰਮਿੀ ਹਤਰ ਪਾਏ ॥੩॥

نانک یلحم لحم اھچپ ئَے ُگریتم ہر ناےئ ۔۔۳۔۔

ਸਾ ਧਨ ਬਾਲੀ ਧੁਤਰ ਮੇਲੀ ਮੇਰੈ ਪਰਤਭ ਆਤਪ ਤਮਲਾਈ ਰਾਮ ॥

م
سا دنھ نایل د ُھر َیلی ریمَے رپَھب ا ت مِالیئ رام ۔۔
ਗੁਰਮਿੀ ਘਤਟ ਚਾਨਣੁ ਹੋਆ ਪਰਭੁ ਰਤਵ ਰਤਹਆ ਸਭ ਥਾਈ ਰਾਮ ॥

ُگریتم ٹھگ اچنن وہا رپَھب َروِ رایہ سیھ اھتیئ رام ۔۔

ਪਰਭੁ ਰਤਵ ਰਤਹਆ ਸਭ ਥਾਈ ਮੰਤਨ ਵਸਾਈ ਪੂਰਤਬ ਤਲਤਖਆ ਪਾਇਆ ॥

نم وسایئ ئُؤرت لک ِھیا نانا ۔۔
رپَھب َروِ رایہ سیھ اھتیئ ّ
ਸੇਜ ਸੁਖਾਲੀ ਮੇਰੇ ਪਰਭ ਭਾਣੀ ਸਚੁ ਸੀਗਾਰੁ ਬਣਾਇਆ ॥

جیس ُسکھایل ریمے رپَھب اھبین چس اگیسر انبنا ۔۔

ਕਾਮਤਣ ਤਨਰਮਲ ਹਉਮੈ ਮਲੁ ਖੋਈ ਗੁਰਮਤਿ ਸਤਚ ਸਮਾਈ ॥

اکنم پِرلم ہؤ م َے لم وھکیئ ُگرمت چس امسیئ ۔۔

ਨਾਨਕ ਆਤਪ ਤਮਲਾਈ ਕਰਿੈ ਨਾਮੁ ਨਵੈ ਤਨਤਧ ਪਾਈ ॥੪॥੩॥੪॥

نانک ا ت مِالیئ رک ئَے نام ونَے ن ِدھ نایئ ۔۔۴۔۔۳۔۔۴۔۔
ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੩ ॥

سُؤیہ ہلحم ۳۔۔
ਹਤਰ ਹਰੇ ਹਤਰ ਗੁਣ ਗਾਵਹੁ ਹਤਰ ਗੁਰਮੁਖੇ ਪਾਏ ਰਾਮ ॥

مک
ہر ہرے ہر ُگں اگووہ ہر ُگر ُ ھے ناےئ رام ۔۔

ਅਨਤਿਨੋ ਸਬਤਿ ਰਵਹੁ ਅਨਹਿ ਸਬਿ ਵਜਾਏ ਰਾਮ ॥

ادنِون دبس َرووہ ابچد دبس واجےئ رام ۔۔

ਅਨਹਿ ਸਬਿ ਵਜਾਏ ਹਤਰ ਜੀਉ ਘਤਰ ਆਏ ਹਤਰ ਗੁਣ ਗਾਵਹੁ ਨਾਰੀ ॥

ابچد دبس واجےئ ہر جپؤ رھگ ا ےئ ہر ُگں اگووہ ناری ۔۔

ਅਨਤਿਨੁ ਭਗਤਿ ਕਰਤਹ ਗੁਰ ਆਗੈ ਸਾ ਧਨ ਕੰਿ ਤਪਆਰੀ ॥

ادنِن تگھب رکہِ ُگر ا ےگَ سا دنھ کپت ایپری ۔۔

ਗੁਰ ਕਾ ਸਬਿੁ ਵਤਸਆ ਘਟ ਅੰਿਤਰ ਸੇ ਜਨ ਸਬਤਿ ਸੁਹਾਏ ॥

ُگر اک دبس وایس ٹھگ ارتن ےس نج دبس ُسہاےئ ۔۔

ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਘਤਰ ਸਿ ਹੀ ਸੋਤਹਲਾ ਹਤਰ ਕਤਰ ਤਕਰਪਾ ਘਤਰ ਆਏ ॥੧॥

نانک پِں رھگ دص یہ وسہِال ہر رک کِرنا رھگ ا ےئ ۔۔۱۔۔

ਭਗਿਾ ਮਤਨ ਆਨੰਿੁ ਭਇਆ ਹਤਰ ਨਾਤਮ ਰਹੇ ਤਲਵ ਲਾਏ ਰਾਮ ॥

ب
ھگیا نم ا دنن ایھب ہر نام رےہ لِؤ الےئ رام ۔۔

ਗੁਰਮੁਖੇ ਮਨੁ ਤਨਰਮਲੁ ਹੋਆ ਤਨਰਮਲ ਹਤਰ ਗੁਣ ਗਾਏ ਰਾਮ ॥

مک
ُگر ُ ھے نم پِرلم وہا پِرلم ہر ُگں اگےئ رام ۔۔

ਤਨਰਮਲ ਗੁਣ ਗਾਏ ਨਾਮੁ ਮੰਤਨ ਵਸਾਏ ਹਤਰ ਕੀ ਅੰਤਮਰਿ ਬਾਣੀ ॥

پِرلم ُگں اگےئ نام نمّ وساےئ ہر یک ارمِت ناین ۔۔

ਤਜਨਹ ਮਤਨ ਵਤਸਆ ਸੇਈ ਜਨ ਤਨਸਿਰੇ ਘਤਟ ਘਤਟ ਸਬਤਿ ਸਮਾਣੀ ॥

ِجبہھ نم وایس سیبی نج ئِسترے ٹھگ ٹھگ دبس امسین ۔۔
ਿੇਰੇ ਗੁਣ ਗਾਵਤਹ ਸਹਤਜ ਸਮਾਵਤਹ ਸਬਿੇ ਮੇਤਲ ਤਮਲਾਏ ॥

سہ
ریتے ُگں اگوہِ ج امسوہِ دبسے م َیل مِالےئ ۔۔

ਨਾਨਕ ਸਿਲ ਜਨਮੁ ਤਿਨ ਕੇਰਾ ਤਜ ਸਤਿਗੁਤਰ ਹਤਰ ਮਾਰਤਗ ਪਾਏ ॥੨॥

سب
پ
س
ھ
ی
گ
ک
ہ
ت
ِ
نانک ل منج ں َرا ےج ؤر ر امرگ ناےئ ۔۔۲۔۔
ਸੰਿਸੰਗਤਿ ਤਸਉ ਮੇਲੁ ਭਇਆ ਹਤਰ ਹਤਰ ਨਾਤਮ ਸਮਾਏ ਰਾਮ ॥

سییسیگت سِیؤ م َیل ایھب ہر ہر نام امسےئ رام ۔۔

ਗੁਰ ਕੈ ਸਬਤਿ ਸਿ ਜੀਵਨ ਮੁਕਿ ਭਏ ਹਤਰ ਕੈ ਨਾਤਮ ਤਲਵ ਲਾਏ ਰਾਮ ॥

ُگر ےکَ دبس دص ویجن مُکت ےئھب ہر ےکَ نام لِؤ الےئ رام ۔۔

ਹਤਰ ਨਾਤਮ ਤਚਿੁ ਲਾਏ ਗੁਤਰ ਮੇਤਲ ਤਮਲਾਏ ਮਨੂਆ ਰਿਾ ਹਤਰ ਨਾਲੇ ॥

ہر نام ِجت الےئ ُگر م َیل مِالےئ م ُپؤا رنا ہر ناےل ۔۔

ਸੁਖਿਾਿਾ ਪਾਇਆ ਮੋਹੁ ਚੁਕਾਇਆ ਅਨਤਿਨੁ ਨਾਮੁ ਸਮਹਾਲੇ ॥

س
ُسکھدانا نانا ومہ ُجکانا ادنِن نام مہھاےل ۔۔

ਗੁਰ ਸਬਿੇ ਰਾਿਾ ਸਹਜੇ ਮਾਿਾ ਨਾਮੁ ਮਤਨ ਵਸਾਏ ॥

س
ُگر دبسے رانا ہجے امنا نام نم وساےئ ۔۔

ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਘਤਰ ਸਿ ਹੀ ਸੋਤਹਲਾ ਤਜ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਤਵ ਸਮਾਏ ॥੩॥

نانک پِں رھگ دص یہ وسہِال ےج سیگؤر ویسَ امسےئ ۔۔۳۔۔

ਤਬਨੁ ਸਤਿਗੁਰ ਜਗੁ ਭਰਤਮ ਭੁਲਾਇਆ ਹਤਰ ਕਾ ਮਹਲੁ ਨ ਪਾਇਆ ਰਾਮ ॥

ب
پِں سیگؤر چگ رھبم ھُالنا ہر اک لحم ہن نانا رام ۔۔

ਗੁਰਮੁਖੇ ਇਤਕ ਮੇਤਲ ਤਮਲਾਇਆ ਤਿਨ ਕੇ ਿੂਖ ਗਵਾਇਆ ਰਾਮ ॥

مک
ُگر ُ ھے اِک م َیل مِالنا پِں ےک ُدوھک وگَانا رام ۔۔

ਤਿਨ ਕੇ ਿੂਖ ਗਵਾਇਆ ਜਾ ਹਤਰ ਮਤਨ ਭਾਇਆ ਸਿਾ ਗਾਵਤਹ ਰੰਤਗ ਰਾਿੇ ॥

پِں ےک ُدوھک وگَانا اج ہر نم اھبنا دسا اگوہِ رنگ راےت ۔۔

ਹਤਰ ਕੇ ਭਗਿ ਸਿਾ ਜਨ ਤਨਰਮਲ ਜੁਤਗ ਜੁਤਗ ਸਿ ਹੀ ਜਾਿੇ ॥

ہر ےک تگھب دسا نج پِرلم ُچگ ُچگ دص یہ اجےت ۔۔
ਸਾਚੀ ਭਗਤਿ ਕਰਤਹ ਿਤਰ ਜਾਪਤਹ ਘਤਰ ਿਤਰ ਸਚਾ ਸੋਈ ॥

سایچ تگھب رکہِ در اجہپِ رھگ در اچس وسیئ ۔۔
ਨਾਨਕ ਸਚਾ ਸੋਤਹਲਾ ਸਚੀ ਸਚੁ ਬਾਣੀ ਸਬਿੇ ਹੀ ਸੁਖੁ ਹੋਈ ॥੪॥੪॥੫॥

نانک اچس وسہِال یچس چس ناین دبسے یہ ُسکھ وہیئ ۔۔۴۔۔۴۔۔۵۔۔
ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੩ ॥

سُؤیہ ہلحم ۳۔۔
ਜੇ ਲੋੜਤਹ ਵਰੁ ਬਾਲੜੀਏ ਿਾ ਗੁਰ ਚਰਣੀ ਤਚਿੁ ਲਾਏ ਰਾਮ ॥

ےج ولرےہ ور ناڑل پپے نا ُگر رچین ِجت الےئ رام ۔۔
ਸਿਾ ਹੋਵਤਹ ਸੋਹਾਗਣੀ ਹਤਰ ਜੀਉ ਮਰੈ ਨ ਜਾਏ ਰਾਮ ॥

دسا وہوہِ وساہینگ ہر جپؤ م َ َرے ہن اجےئ رام ۔۔

ਹਤਰ ਜੀਉ ਮਰੈ ਨ ਜਾਏ ਗੁਰ ਕੈ ਸਹਤਜ ਸੁਭਾਏ ਸਾ ਧਨ ਕੰਿ ਤਪਆਰੀ ॥

سہ
ےک ج ُسبھاےئ سا دنھ کپت ایپری ۔۔
ہر جپؤ م َ َرے ہن اجےئ ُگر َ
ਸਤਚ ਸੰਜਤਮ ਸਿਾ ਹੈ ਤਨਰਮਲ ਗੁਰ ਕੈ ਸਬਤਿ ਸੀਗਾਰੀ ॥

سبج
ُ
گ
پ
ِ
ےک دبس اگیسری ۔۔
ےہ رلم ر َ
چس م دسا َ

ਮੇਰਾ ਪਰਭੁ ਸਾਚਾ ਸਿ ਹੀ ਸਾਚਾ ਤਜਤਨ ਆਪੇ ਆਪੁ ਉਪਾਇਆ ॥

ریما رپَھب سااچ دص یہ سااچ ِجں ا ےپ ا ت اُناِنا ۔۔

ਨਾਨਕ ਸਿਾ ਤਪਰੁ ਰਾਵੇ ਆਪਣਾ ਤਜਤਨ ਗੁਰ ਚਰਣੀ ਤਚਿੁ ਲਾਇਆ ॥੧॥

نانک دسا پِر راوے ا انپ ِجں ُگر رچین ِجت النا ۔۔۱۔۔

ਤਪਰੁ ਪਾਇਅੜਾ ਬਾਲੜੀਏ ਅਨਤਿਨੁ ਸਹਜੇ ਮਾਿੀ ਰਾਮ ॥

س
پِر ناپرا ناڑل پپے ادنِن ہجے امیت رام ۔۔

ਗੁਰਮਿੀ ਮਤਨ ਅਨਿੁ ਭਇਆ ਤਿਿੁ ਿਤਨ ਮੈਲੁ ਨ ਰਾਿੀ ਰਾਮ ॥

ُگریتم نم ا َند ایھب پِپ نت مَیل ہن رایت رام ۔۔

ਤਿਿੁ ਿਤਨ ਮੈਲੁ ਨ ਰਾਿੀ ਹਤਰ ਪਰਤਭ ਰਾਿੀ ਮੇਰਾ ਪਰਭੁ ਮੇਤਲ ਤਮਲਾਏ ॥

پِپ نت مَیل ہن رایت ہر رپَھب رایت ریما رپَھب م َیل مِالےئ ۔۔
ਅਨਤਿਨੁ ਰਾਵੇ ਹਤਰ ਪਰਭੁ ਅਪਣਾ ਤਵਚਹੁ ਆਪੁ ਗਵਾਏ ॥

ادنِن راوے ہر رپَھب اانپ وِچہؤہ ا ت وگاےئ ۔۔

ਗੁਰਮਤਿ ਪਾਇਆ ਸਹਤਜ ਤਮਲਾਇਆ ਅਪਣੇ ਪਰੀਿਮ ਰਾਿੀ ॥

سہ
ُگرمت نانا ج مِالنا اےنپ رپمتی رایت ۔۔

ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਤਮਲੈ ਵਤਿਆਈ ਪਰਭੁ ਰਾਵੇ ਰੰਤਗ ਰਾਿੀ ॥੨॥

نانک نام ملَ ِے ودنایئ رپَھب راوے رنگ رایت ۔۔۲۔۔

ਤਪਰੁ ਰਾਵੇ ਰੰਤਗ ਰਾਿੜੀਏ ਤਪਰ ਕਾ ਮਹਲੁ ਤਿਨ ਪਾਇਆ ਰਾਮ ॥

پِر راوے رنگ راڑت پپے پِر اک لحم پِں نانا رام ۔۔

ਸੋ ਸਹੋ ਅਤਿ ਤਨਰਮਲੁ ਿਾਿਾ ਤਜਤਨ ਤਵਚਹੁ ਆਪੁ ਗਵਾਇਆ ਰਾਮ ॥

وس وہس ات پِرلم دانا ِجں وِچہؤہ ا ت وگَانا رام ۔۔

ਤਵਚਹੁ ਮੋਹੁ ਚੁਕਾਇਆ ਜਾ ਹਤਰ ਭਾਇਆ ਹਤਰ ਕਾਮਤਣ ਮਤਨ ਭਾਣੀ ॥

وِچہؤہ ومہ ُجکانا اج ہر اھبنا ہر اکنم نم اھبین ۔۔

ਅਨਤਿਨੁ ਗੁਣ ਗਾਵੈ ਤਨਿ ਸਾਚੇ ਕਥੇ ਅਕਥ ਕਹਾਣੀ ॥

ُگ
اگوے پِپ ساےچ ےھتک اکبھ اہکین ۔۔
ادنِن ں َ

ਜੁਗ ਚਾਰੇ ਸਾਚਾ ਏਕੋ ਵਰਿੈ ਤਬਨੁ ਗੁਰ ਤਕਨੈ ਨ ਪਾਇਆ ॥

ُچگ اچرے سااچ اوکی ور ئَے پِں ُگر ک ِ َپے ہن نانا ۔۔

ਨਾਨਕ ਰੰਤਗ ਰਵੈ ਰੰਤਗ ਰਾਿੀ ਤਜਤਨ ਹਤਰ ਸੇਿੀ ਤਚਿੁ ਲਾਇਆ ॥੩॥

نانک رنگ ر َوے رنگ رایت ِجں ہر َ
سیبی ِجت النا ۔۔۳۔۔
ਕਾਮਤਣ ਮਤਨ ਸੋਤਹਲੜਾ ਸਾਜਨ ਤਮਲੇ ਤਪਆਰੇ ਰਾਮ ॥

اکنم نم وسہِلرا سانج مل ِے ایپرے رام ۔۔

ਗੁਰਮਿੀ ਮਨੁ ਤਨਰਮਲੁ ਹੋਆ ਹਤਰ ਰਾਤਖਆ ਉਤਰ ਧਾਰੇ ਰਾਮ ॥

ُگریتم نم پِرلم وہا ہر راایھک اُر داھرے رام ۔۔

ਹਤਰ ਰਾਤਖਆ ਉਤਰ ਧਾਰੇ ਅਪਨਾ ਕਾਰਜੁ ਸਵਾਰੇ ਗੁਰਮਿੀ ਹਤਰ ਜਾਿਾ ॥

ہر راایھک اُر داھرے اانپ اکرچ وسارے ُگریتم ہر اجنا ۔۔

ਪਰੀਿਤਮ ਮੋਤਹ ਲਇਆ ਮਨੁ ਮੇਰਾ ਪਾਇਆ ਕਰਮ ਤਬਧਾਿਾ ॥

رپمتی ومہِ لییا نم ریما نانا رکم نِداھنا ۔۔
ਸਤਿਗੁਰੁ ਸੇਤਵ ਸਿਾ ਸੁਖੁ ਪਾਇਆ ਹਤਰ ਵਤਸਆ ਮੰਤਨ ਮੁਰਾਰੇ ॥

ویس دسا ُسکھ نانا ہر وایس نمّ مُرارے ۔۔
سیگؤر َ

ਨਾਨਕ ਮੇਤਲ ਲਈ ਗੁਤਰ ਅਪੁਨੈ ਗੁਰ ਕੈ ਸਬਤਿ ਸਵਾਰੇ ॥੪॥੫॥੬॥

ےک دبس وسارے ۔۔۴۔۔۵۔۔۶۔۔
نانک م َیل یئل ُگر اےنپ ُگر َ
ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੩ ॥

سُؤیہ ہلحم ۳۔۔
ਸੋਤਹਲੜਾ ਹਤਰ ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਗੁਰ ਸਬਿੀ ਵੀਚਾਰੇ ਰਾਮ ॥

وسہِلرا ہر رام نام ُگر دبسی وبچارے رام ۔۔

ਹਤਰ ਮਨੁ ਿਨੋ ਗੁਰਮੁਤਖ ਭੀਜੈ ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਤਪਆਰੇ ਰਾਮ ॥

ُگ مک ب
ھب
ج
ہر نم ونت ر ُ ھ َے رام نام ایپرے رام ۔۔

ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਤਪਆਰੇ ਸਤਭ ਕੁਲ ਉਧਾਰੇ ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਮੁਤਖ ਬਾਣੀ ॥

رام نام ایپرے سیھ ُکل اُداھرے رام نام مُکھ ناین ۔۔

ਆਵਣ ਜਾਣ ਰਹੇ ਸੁਖੁ ਪਾਇਆ ਘਤਰ ਅਨਹਿ ਸੁਰਤਿ ਸਮਾਣੀ ॥

ا ون اجن رےہ ُسکھ نانا رھگ ابچد ُسرت امسین ۔۔

ਹਤਰ ਹਤਰ ਏਕੋ ਪਾਇਆ ਹਤਰ ਪਰਭੁ ਨਾਨਕ ਤਕਰਪਾ ਧਾਰੇ ॥

ہر ہر اوکی نانا ہر رپَھب نانک کِرنا داھرے ۔۔

ਸੋਤਹਲੜਾ ਹਤਰ ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਗੁਰ ਸਬਿੀ ਵੀਚਾਰੇ ॥੧॥

وسہِلرا ہر رام نام ُگر دبسی وبچارے ۔۔۱۔۔

ਹਮ ਨੀਵੀ ਪਰਭੁ ਅਤਿ ਊਚਾ ਤਕਉ ਕਤਰ ਤਮਤਲਆ ਜਾਏ ਰਾਮ ॥

مہ پِپؤی رپَھب ات اُواچ کپؤ رک مل ِیا اجےئ رام ۔۔

ਗੁਤਰ ਮੇਲੀ ਬਹੁ ਤਕਰਪਾ ਧਾਰੀ ਹਤਰ ਕੈ ਸਬਤਿ ਸੁਭਾਏ ਰਾਮ ॥

م
ُگر َیلی وہب کِرنا داھری ہر ےکَ دبس ُسبھاےئ رام ۔۔

ਤਮਲੁ ਸਬਤਿ ਸੁਭਾਏ ਆਪੁ ਗਵਾਏ ਰੰਗ ਤਸਉ ਰਲੀਆ ਮਾਣੇ ॥

مِل دبس ُسبھاےئ ا ت وگاےئ رنگ سِیؤ رایل امےن ۔۔

ਸੇਜ ਸੁਖਾਲੀ ਜਾ ਪਰਭੁ ਭਾਇਆ ਹਤਰ ਹਤਰ ਨਾਤਮ ਸਮਾਣੇ ॥

جیس ُسکھایل اج رپَھب اھبنا ہر ہر نام امسےن ۔۔

ਨਾਨਕ ਸੋਹਾਗਤਣ ਸਾ ਵਿਭਾਗੀ ਜੇ ਚਲੈ ਸਤਿਗੁਰ ਭਾਏ ॥

نانک وساہنگ سا وداھبیگ ےج چلَے سیگؤر اھبےئ ۔۔

ਹਮ ਨੀਵੀ ਪਰਭੁ ਅਤਿ ਊਚਾ ਤਕਉ ਕਤਰ ਤਮਤਲਆ ਜਾਏ ਰਾਮ ॥੨॥

مہ پِپؤی رپَھب ات اُواچ کپؤ رک مل ِیا اجےئ رام ۔۔۲۔۔
ਘਤਟ ਘਟੇ ਸਭਨਾ ਤਵਤਚ ਏਕੋ ਏਕੋ ਰਾਮ ਭਿਾਰੋ ਰਾਮ ॥

گ
ٹھگ ھپے سبھیا وِچ اوکی اوکی رام اتھبرو رام ۔۔

ਇਕਨਾ ਪਰਭੁ ਿੂਤਰ ਵਸੈ ਇਕਨਾ ਮਤਨ ਆਧਾਰੋ ਰਾਮ ॥

اِانک رپَھب ُدور و سَے اِانک نم ا داھرو رام ۔۔

ਇਕਨਾ ਮਨ ਆਧਾਰੋ ਤਸਰਜਣਹਾਰੋ ਵਿਭਾਗੀ ਗੁਰੁ ਪਾਇਆ ॥

اِانک نم ا داھرو سِرجبہارو وداھبیگ ُگر نانا ۔۔

ਘਤਟ ਘਤਟ ਹਤਰ ਪਰਭੁ ਏਕੋ ਸੁਆਮੀ ਗੁਰਮੁਤਖ ਅਲਖੁ ਲਖਾਇਆ ॥

ٹھگ ٹھگ ہر رپَھب اوکی سُؤا یم ُگرمُکھ اھکل اھکلنا ۔۔

ਸਹਜੇ ਅਨਿੁ ਹੋਆ ਮਨੁ ਮਾਤਨਆ ਨਾਨਕ ਬਰਹਮ ਬੀਚਾਰੋ ॥

س
ہج ے

ا َند وہا نم اماین نانک پرمہ اچیبرو ۔۔

ਘਤਟ ਘਟੇ ਸਭਨਾ ਤਵਤਚ ਏਕੋ ਏਕੋ ਰਾਮ ਭਿਾਰੋ ਰਾਮ ॥੩॥

گ
ٹھگ ھپے سبھیا وِچ اوکی اوکی رام اتھبرو رام ۔۔۳۔۔

ਗੁਰੁ ਸੇਵਤਨ ਸਤਿਗੁਰੁ ਿਾਿਾ ਹਤਰ ਹਤਰ ਨਾਤਮ ਸਮਾਇਆ ਰਾਮ ॥

ُگر ویسن سیگؤر دانا ہر ہر نام امسنا رام ۔۔

ਹਤਰ ਧੂਤੜ ਿੇਵਹੁ ਮੈ ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਕੀ ਹਮ ਪਾਪੀ ਮੁਕਿੁ ਕਰਾਇਆ ਰਾਮ ॥

ہر دھُؤر دویوہ م َے ئُؤرے ُگر یک مہ نایپ مُکت رکانا رام ۔۔
ਪਾਪੀ ਮੁਕਿੁ ਕਰਾਏ ਆਪੁ ਗਵਾਏ ਤਨਜ ਘਤਰ ਪਾਇਆ ਵਾਸਾ ॥

ِب
نایپ مُکت رکاےئ ا ت وگاےئ ج رھگ نانا واسا ۔۔

ਤਬਬੇਕ ਬੁਧੀ ਸੁਤਖ ਰੈਤਣ ਤਵਹਾਣੀ ਗੁਰਮਤਿ ਨਾਤਮ ਪਰਗਾਸਾ ॥

نِییک ُندیھ ُسکھ َرنی وِاہین ُگرمت نام رپَاگسا ۔۔

ਹਤਰ ਹਤਰ ਅਨਿੁ ਭਇਆ ਤਿਨੁ ਰਾਿੀ ਨਾਨਕ ਹਤਰ ਮੀਿ ਲਗਾਏ ॥

ہر ہر ا َند ایھب دِن رایت نانک ہر ھٹیم اگلےئ ۔۔
ਗੁਰੁ ਸੇਵਤਨ ਸਤਿਗੁਰੁ ਿਾਿਾ ਹਤਰ ਹਤਰ ਨਾਤਮ ਸਮਾਏ ॥੪॥੬॥੭॥੫॥੭॥੧੨॥

ُگر سیَؤن سیگؤر دانا ہر ہر نام امسےئ ۔۔۴۔۔۶۔۔۷۔۔۵۔۔۷۔۔۱۲۔۔
ਰਾਗੁ ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੪ ਛੰਿ ਘਰੁ ੧

راگ سُؤیہ ہلحم  ۴چھپت رھگ ۱
ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪਰਸਾਤਿ ॥

اِک اواکنر سیگؤر رپساد ۔۔
ਸਤਿਗੁਰੁ ਪੁਰਖੁ ਤਮਲਾਇ ਅਵਗਣ ਤਵਕਣਾ ਗੁਣ ਰਵਾ ਬਤਲ ਰਾਮ ਜੀਉ ॥

سیگؤر ُپرھک مِال ِئے ا َونگ وِانک ُگں روا نل رام جپؤ ۔۔

ਹਤਰ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਤਧਆਇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤਨਿ ਤਨਿ ਚਵਾ ਬਤਲ ਰਾਮ ਜੀਉ ॥

ہر ہر نام دایھۓ ُگرناین پِپ پِپ َجؤا نل رام جپؤ ۔۔
ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਿ ਮੀਿੀ ਲਾਗੀ ਪਾਪ ਤਵਕਾਰ ਗਵਾਇਆ ॥

ُگرناین دص یھٹیم الیگ نات وِاکر وگَانا ۔۔

ਹਉਮੈ ਰੋਗੁ ਗਇਆ ਭਉ ਭਾਗਾ ਸਹਜੇ ਸਹਤਜ ਤਮਲਾਇਆ ॥

سہج سہ
ب
م
ِ
ہؤ م َے روگ ایگ ھؤ اھباگ ے ج النا ۔۔

ਕਾਇਆ ਸੇਜ ਗੁਰ ਸਬਤਿ ਸੁਖਾਲੀ ਤਗਆਨ ਿਤਿ ਕਤਰ ਭੋਗੋ ॥

سب
اکنا َ ج ُگر دبس ُسکھایل گ ِیان پپ رک وھبوگ ۔۔

ਅਨਤਿਨੁ ਸੁਤਖ ਮਾਣੇ ਤਨਿ ਰਲੀਆ ਨਾਨਕ ਧੁਤਰ ਸੰਜੋਗੋ ॥੧॥

ادنِن ُسکھ امےن پِپ رایل نانک د ُھر وجنسوگ ۔۔۱۔۔

ਸਿੁ ਸੰਿੋਖੁ ਕਤਰ ਭਾਉ ਕੁੜਮੁ ਕੁੜਮਾਈ ਆਇਆ ਬਤਲ ਰਾਮ ਜੀਉ ॥

ست وتنسھک رک اھبو ُکرم ُکرامیئ ا نا نل رام جپؤ ۔۔

ਸੰਿ ਜਨਾ ਕਤਰ ਮੇਲੁ ਗੁਰਬਾਣੀ ਗਾਵਾਈਆ ਬਤਲ ਰਾਮ ਜੀਉ ॥

سیت انج رک لیم ُگرناین اگواایئ نل رام جپؤ ۔۔

ਬਾਣੀ ਗੁਰ ਗਾਈ ਪਰਮ ਗਤਿ ਪਾਈ ਪੰਚ ਤਮਲੇ ਸੋਹਾਇਆ ॥

پب
ناین ُگر اگیئ رپم گپ نایئ ج مل ِے وساہِنا ۔۔

ਗਇਆ ਕਰੋਧੁ ਮਮਿਾ ਿਤਨ ਨਾਿੀ ਪਾਖੰਿੁ ਭਰਮੁ ਗਵਾਇਆ ॥

ایگ رکودھ اتمم نت نایھٹ ناڈنھک رھبم وگَانا ۔۔
ਹਉਮੈ ਪੀਰ ਗਈ ਸੁਖੁ ਪਾਇਆ ਆਰੋਗਿ ਭਏ ਸਰੀਰਾ ॥

ہؤ م َے نِتر یئگ ُسکھ نانا ا َروگپ ےئھب رسریا ۔۔

ਗੁਰ ਪਰਸਾਿੀ ਬਰਹਮੁ ਪਛਾਿਾ ਨਾਨਕ ਗੁਣੀ ਗਹੀਰਾ ॥੨॥

ُگر رپسادی پرمہ اھچپنا نانک ُگبی ریہگا ۔۔۲۔۔

ਮਨਮੁਤਖ ਤਵਛੁੜੀ ਿੂਤਰ ਮਹਲੁ ਨ ਪਾਏ ਬਤਲ ਗਈ ਬਤਲ ਰਾਮ ਜੀਉ ॥

مب
مُکھ وِڑھچی ُدور لحم ہن ناےئ نل یئگ نل رام جپؤ ۔۔

ਅੰਿਤਰ ਮਮਿਾ ਕੂਤਰ ਕੂੜੁ ਤਵਹਾਝੇ ਕੂਤੜ ਲਈ ਬਤਲ ਰਾਮ ਜੀਉ ॥

ارتن اتمم ُکؤر ُکؤر وِاہےھج ُکؤر یئل نل رام جپؤ ۔۔

ਕੂੜੁ ਕਪਟੁ ਕਮਾਵੈ ਮਹਾ ਿੁਖੁ ਪਾਵੈ ਤਵਣੁ ਸਤਿਗੁਰ ਮਗੁ ਨ ਪਾਇਆ ॥

امکوے اہم ُدھک نا َوے وِن سیگؤر گم ہن نانا ۔۔
ُکؤر ٹپک َ

ਉਝੜ ਪੰਤਥ ਭਰਮੈ ਗਾਵਾਰੀ ਤਖਨੁ ਤਖਨੁ ਧਕੇ ਖਾਇਆ ॥

کھ ِ ک
ھ
ِ
اُڑھج ھتنپ رھب م َے اگواری ں ں دےکھ اھکنا ۔۔
ਆਪੇ ਿਇਆ ਕਰੇ ਪਰਭੁ ਿਾਿਾ ਸਤਿਗੁਰੁ ਪੁਰਖੁ ਤਮਲਾਏ ॥

ا ےپ دایئ رکے رپَھب دانا سیگؤر ُپرھک مِالےئ ۔۔

ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੇ ਤਵਛੁੜੇ ਜਨ ਮੇਲੇ ਨਾਨਕ ਸਹਤਜ ਸੁਭਾਏ ॥੩॥

سہ
منج منج ےک وِڑھچے نج م َیلے نانک ج ُسبھاےئ ۔۔۳۔۔
ਆਇਆ ਲਗਨੁ ਗਣਾਇ ਤਹਰਿੈ ਧਨ ਓਮਾਹੀਆ ਬਤਲ ਰਾਮ ਜੀਉ ॥

ا نا نگل گیاۓ ہِر َدے دنھ اوام ِہیا نل رام جپؤ ۔۔

ਪੰਤਿਿ ਪਾਧੇ ਆਤਣ ਪਿੀ ਬਤਹ ਵਾਚਾਈਆ ਬਤਲ ਰਾਮ ਜੀਉ ॥

ڈنپت نادےھ ا ن یتپ ہہب وااچایئ نل رام جپؤ ۔۔

ਪਿੀ ਵਾਚਾਈ ਮਤਨ ਵਜੀ ਵਧਾਈ ਜਬ ਸਾਜਨ ਸੁਣੇ ਘਤਰ ਆਏ ॥

یتپ وااچیئ نم ویج وداھیئ جت سانج ُسیے رھگ ا ےئ ۔۔
ਗੁਣੀ ਤਗਆਨੀ ਬਤਹ ਮਿਾ ਪਕਾਇਆ ਿੇਰੇ ਿਿੁ ਤਿਵਾਏ ॥

ب
ُگبی گ ِیاین ہہب اتم اکپنا ھتَرے پپ دِواےئ ۔۔

ਵਰੁ ਪਾਇਆ ਪੁਰਖੁ ਅਗੰਮੁ ਅਗੋਚਰੁ ਸਿ ਨਵਿਨੁ ਬਾਲ ਸਖਾਈ ॥

ور نانا ُپرھک امگّ اوگرچ دص ونَنت نال اھکسیئ ۔۔

ਨਾਨਕ ਤਕਰਪਾ ਕਤਰ ਕੈ ਮੇਲੇ ਤਵਛੁਤੜ ਕਿੇ ਨ ਜਾਈ ॥੪॥੧॥

ےک م َیلے وِڑھچ دکے ہن اجیئ ۔۔۴۔۔۱۔۔
نانک کِرنا رک َ
ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੪ ॥

سُؤیہ ہلحم ۴۔۔

ਹਤਰ ਪਤਹਲੜੀ ਲਾਵ ਪਰਤਵਰਿੀ ਕਰਮ ਤਿਰੜਾਇਆ ਬਤਲ ਰਾਮ ਜੀਉ ॥

ہر بہلری الو رپوِریت رکم درِرانا نل رام جپؤ ۔۔

ਬਾਣੀ ਬਰਹਮਾ ਵੇਿੁ ਧਰਮੁ ਤਿਰੜਹੁ ਪਾਪ ਿਜਾਇਆ ਬਤਲ ਰਾਮ ਜੀਉ ॥

ناین پرامہ وند درھم درِروہ نات اجتنا نل رام جپؤ ۔۔

ਧਰਮੁ ਤਿਰੜਹੁ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਤਧਆਵਹੁ ਤਸਤਮਰਤਿ ਨਾਮੁ ਤਿਰੜਾਇਆ ॥

درھم درِروہ ہر نام دایھووہ ِسمرت نام درِرانا ۔۔

ਸਤਿਗੁਰੁ ਗੁਰੁ ਪੂਰਾ ਆਰਾਧਹੁ ਸਤਭ ਤਕਲਤਵਖ ਪਾਪ ਗਵਾਇਆ ॥

سیگؤر ُگر ئُؤرا ا رادوہ سیھ کِلؤِھک نات وگَانا ۔۔

ਸਹਜ ਅਨੰਿੁ ਹੋਆ ਵਿਭਾਗੀ ਮਤਨ ਹਤਰ ਹਤਰ ਮੀਿਾ ਲਾਇਆ ॥

سہ
ج ادنن وہا وداھبیگ نم ہر ہر اھٹیم النا ۔۔

ਜਨੁ ਕਹੈ ਨਾਨਕੁ ਲਾਵ ਪਤਹਲੀ ਆਰੰਭੁ ਕਾਜੁ ਰਚਾਇਆ ॥੧॥

ب
ےہک نانک الو ہلی ا رھبن اکچ راچنا ۔۔۱۔۔
نج َ

ਹਤਰ ਿੂਜੜੀ ਲਾਵ ਸਤਿਗੁਰੁ ਪੁਰਖੁ ਤਮਲਾਇਆ ਬਤਲ ਰਾਮ ਜੀਉ ॥

ہر ُدوڑجی الو سیگؤر ُپرھک مِالنا نل رام جپؤ ۔۔

ਤਨਰਭਉ ਭੈ ਮਨੁ ਹੋਇ ਹਉਮੈ ਮੈਲੁ ਗਵਾਇਆ ਬਤਲ ਰਾਮ ਜੀਉ ॥

ب ب
پِر ھؤ َھے نم وہۓ ہؤ م َے مَیل وگَانا نل رام جپؤ ۔۔

ਤਨਰਮਲੁ ਭਉ ਪਾਇਆ ਹਤਰ ਗੁਣ ਗਾਇਆ ਹਤਰ ਵੇਖੈ ਰਾਮੁ ਹਿੂਰੇ ॥

نک
ب
پِرلم ھؤ نانا ہر ُگں اگنا ہر و َھے رام دحُورے ۔۔

ਹਤਰ ਆਿਮ ਰਾਮੁ ਪਸਾਤਰਆ ਸੁਆਮੀ ਸਰਬ ਰਤਹਆ ਭਰਪੂਰੇ ॥

ہر ا مت رام ئسارنا سُؤا یم رست رایہ رھبوپُرے ۔۔

ਅੰਿਤਰ ਬਾਹਤਰ ਹਤਰ ਪਰਭੁ ਏਕੋ ਤਮਤਲ ਹਤਰ ਜਨ ਮੰਗਲ ਗਾਏ ॥

ارتن ناہر ہر رپَھب اوکی مِل ہر نج لگنم اگےئ ۔۔

ਜਨ ਨਾਨਕ ਿੂਜੀ ਲਾਵ ਚਲਾਈ ਅਨਹਿ ਸਬਿ ਵਜਾਏ ॥੨॥

نج نانک ُدویج الو چالیئ ابچد دبس واجےئ ۔۔۲۔۔

ਹਤਰ ਿੀਜੜੀ ਲਾਵ ਮਤਨ ਚਾਉ ਭਇਆ ਬੈਰਾਗੀਆ ਬਤਲ ਰਾਮ ਜੀਉ ॥

پب
ہر چری الو نم اچو ایھب ریباایگ نل رام جپؤ ۔۔

ਸੰਿ ਜਨਾ ਹਤਰ ਮੇਲੁ ਹਤਰ ਪਾਇਆ ਵਿਭਾਗੀਆ ਬਤਲ ਰਾਮ ਜੀਉ ॥

سیت انج ہر م َیل ہر نانا وداھبایگ نل رام جپؤ ۔۔

ਤਨਰਮਲੁ ਹਤਰ ਪਾਇਆ ਹਤਰ ਗੁਣ ਗਾਇਆ ਮੁਤਖ ਬੋਲੀ ਹਤਰ ਬਾਣੀ ॥

پِرلم ہر نانا ہر ُگں اگنا مُکھ وبیل ہر ناین ۔۔

ਸੰਿ ਜਨਾ ਵਿਭਾਗੀ ਪਾਇਆ ਹਤਰ ਕਥੀਐ ਅਕਥ ਕਹਾਣੀ ॥

کب
سیت انج وداھبیگ نانا ہر ھیپے اکبھ اہکین ۔۔

ਤਹਰਿੈ ਹਤਰ ਹਤਰ ਹਤਰ ਧੁਤਨ ਉਪਜੀ ਹਤਰ ਜਪੀਐ ਮਸਿਤਕ ਭਾਗੁ ਜੀਉ ॥

ہِر َدے ہر ہر ہر د ُھں اُیجپ ہر چیپَے کتسم اھبگ ِجپؤ۔۔

ਜਨੁ ਨਾਨਕੁ ਬੋਲੇ ਿੀਜੀ ਲਾਵੈ ਹਤਰ ਉਪਜੈ ਮਤਨ ਬੈਰਾਗੁ ਜੀਉ ॥੩॥

الوے ہر ا ُ بج َے نم َنتراگ جپؤ ۔۔۳۔۔
نج نانک وبےل یجیت َ
ਹਤਰ ਚਉਥੜੀ ਲਾਵ ਮਤਨ ਸਹਜੁ ਭਇਆ ਹਤਰ ਪਾਇਆ ਬਤਲ ਰਾਮ ਜੀਉ ॥

سہ
ب
ن
ج
پ
ہ
ہر جؤ ھری الو نم ج ایھب ر نانا ل رام ؤ ۔۔

ਗੁਰਮੁਤਖ ਤਮਤਲਆ ਸੁਭਾਇ ਹਤਰ ਮਤਨ ਿਤਨ ਮੀਿਾ ਲਾਇਆ ਬਤਲ ਰਾਮ ਜੀਉ ॥

ےئ ہر نم نت اھٹیم النا نل رام جپؤ ۔۔
ُگرمُکھ مل ِیا ُسبھا ِ

ਹਤਰ ਮੀਿਾ ਲਾਇਆ ਮੇਰੇ ਪਰਭ ਭਾਇਆ ਅਨਤਿਨੁ ਹਤਰ ਤਲਵ ਲਾਈ ॥

ہر اھٹیم النا ریمے رپَھب اھبنا ادنِن ہر لِؤ الیئ ۔۔
ਮਨ ਤਚੰਤਿਆ ਿਲੁ ਪਾਇਆ ਸੁਆਮੀ ਹਤਰ ਨਾਤਮ ਵਜੀ ਵਾਧਾਈ ॥

نم ِجیدنا لھپ نانا سُؤا یم ہر نام ویج واداھیئ ۔۔
ਹਤਰ ਪਰਤਭ ਿਾਕੁਤਰ ਕਾਜੁ ਰਚਾਇਆ ਧਨ ਤਹਰਿੈ ਨਾਤਮ ਤਵਗਾਸੀ ॥

ہر رپَھب اھٹ ُکر اکچ راچنا دنھ ہِر َدے نام وِاگیس ۔۔

ਜਨੁ ਨਾਨਕੁ ਬੋਲੇ ਚਉਥੀ ਲਾਵੈ ਹਤਰ ਪਾਇਆ ਪਰਭੁ ਅਤਵਨਾਸੀ ॥੪॥੨॥

الوے ہر نانا رپَھب اوِنایس ۔۔۴۔۔۲۔۔
نج نانک وبےل جؤیھت َ
ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪਰਸਾਤਿ ॥

اِک اواکنر سیگؤر رپساد ۔۔
ਰਾਗੁ ਸੂਹੀ ਛੰਿ ਮਹਲਾ ੪ ਘਰੁ ੨ ॥

راگ سُؤیہ چھپت ہلحم  ۴رھگ ۲۔۔
ਗੁਰਮੁਤਖ ਹਤਰ ਗੁਣ ਗਾਏ ॥

ُگرمُکھ ہر ُگں اگےئ ۔۔

ਤਹਰਿੈ ਰਸਨ ਰਸਾਏ ॥

ہِر َدے رنس رساےئ ۔۔
ਹਤਰ ਰਸਨ ਰਸਾਏ ਮੇਰੇ ਪਰਭ ਭਾਏ ਤਮਤਲਆ ਸਹਤਜ ਸੁਭਾਏ ॥

مل سہ
ب
س
ُ
ہر رنس رساےئ ریمے رپَھب اھبےئ ِیا ج ھاےئ ۔۔
ਅਨਤਿਨੁ ਭੋਗ ਭੋਗੇ ਸੁਤਖ ਸੋਵੈ ਸਬਤਿ ਰਹੈ ਤਲਵ ਲਾਏ ॥

وسوے دبس ر َہے لِؤ الےئ ۔۔
ادنِن وھبگ وھبےگ ُسکھ َ

ਵਿੈ ਭਾਤਗ ਗੁਰੁ ਪੂਰਾ ਪਾਈਐ ਅਨਤਿਨੁ ਨਾਮੁ ਤਧਆਏ ॥

و َدے اھبگ ُگر ئُؤرا نا پپَے ادنِن نام دایھےئ ۔۔

ਸਹਜੇ ਸਹਤਜ ਤਮਤਲਆ ਜਗਜੀਵਨੁ ਨਾਨਕ ਸੁੰਤਨ ਸਮਾਏ ॥੧॥

س سہ
چگ
ہجے ج مل ِیا چپؤن نانک ُس ّں امسےئ ۔۔۱۔۔
ਸੰਗਤਿ ਸੰਿ ਤਮਲਾਏ ॥

تگنس سیت مِالےئ ۔۔
ਹਤਰ ਸਤਰ ਤਨਰਮਤਲ ਨਾਏ ॥

ہر رس پِرلم ناۓ ۔۔

ਤਨਰਮਤਲ ਜਤਲ ਨਾਏ ਮੈਲੁ ਗਵਾਏ ਭਏ ਪਤਵਿੁ ਸਰੀਰਾ ॥

پِرلم لج ناۓ مَیل وگاےئ ےئھب وپِت رسریا ۔۔

ਿੁਰਮਤਿ ਮੈਲੁ ਗਈ ਭਰਮੁ ਭਾਗਾ ਹਉਮੈ ਤਬਨਿੀ ਪੀਰਾ ॥

نی ب
ُدرمت مَیل یئگ رھبم اھباگ ہؤ م َے ِ ھی نِترا ۔۔

ਨਿਤਰ ਪਰਭੂ ਸਿਸੰਗਤਿ ਪਾਈ ਤਨਜ ਘਤਰ ਹੋਆ ਵਾਸਾ ॥

ِب
ب
دنر رپ ُھؤ سیسیگت نایئ ج رھگ وہا واسا ۔۔

ਹਤਰ ਮੰਗਲ ਰਤਸ ਰਸਨ ਰਸਾਏ ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਪਰਗਾਸਾ ॥੨॥

ہر لگنم رس رنس رساےئ نانک نام رپَاگسا ۔۔۲۔۔
ਅੰਿਤਰ ਰਿਨੁ ਬੀਚਾਰੇ ॥

ارتن رنت اچیبرے ۔۔
ਗੁਰਮੁਤਖ ਨਾਮੁ ਤਪਆਰੇ ॥

ُگرمُکھ نام ایپرے ۔۔

ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਤਪਆਰੇ ਸਬਤਿ ਤਨਸਿਾਰੇ ਅਤਗਆਨੁ ਅਧੇਰੁ ਗਵਾਇਆ ॥

ہر نام ایپرے دبس ئِسیارے اایگن ادھتر وگَانا ۔۔

ਤਗਆਨੁ ਪਰਚੰਿੁ ਬਤਲਆ ਘਤਟ ਚਾਨਣੁ ਘਰ ਮੰਿਰ ਸੋਹਾਇਆ ॥

گ ِیان رپَڈنچ ایلب ٹھگ اچنن رھگ دنمر وساہِنا ۔۔
ਿਨੁ ਮਨੁ ਅਰਤਪ ਸੀਗਾਰ ਬਣਾਏ ਹਤਰ ਪਰਭ ਸਾਚੇ ਭਾਇਆ ॥

نت نم ارت اگیسر انبےئ ہر رپَھب ساےچ اھبنا ۔۔
ਜੋ ਪਰਭੁ ਕਹੈ ਸੋਈ ਪਰੁ ਕੀਜੈ ਨਾਨਕ ਅੰਤਕ ਸਮਾਇਆ ॥੩॥

وج رپَھب ےہکَ وسیئ رپ کبج َے نانک ا َنک امسنا ۔۔۳۔۔
ਹਤਰ ਪਰਤਭ ਕਾਜੁ ਰਚਾਇਆ ॥

ہر رپَھب اکچ راچنا ۔۔
ਗੁਰਮੁਤਖ ਵੀਆਹਤਣ ਆਇਆ ॥

ُگرمُکھ وِنانہ ا نا ۔۔

ਵੀਆਹਤਣ ਆਇਆ ਗੁਰਮੁਤਖ ਹਤਰ ਪਾਇਆ ਸਾ ਧਨ ਕੰਿ ਤਪਆਰੀ ॥

وِنانہ ا نا ُگرمُکھ ہر نانا سا دنھ کپت ایپری ۔۔

ਸੰਿ ਜਨਾ ਤਮਤਲ ਮੰਗਲ ਗਾਏ ਹਤਰ ਜੀਉ ਆਤਪ ਸਵਾਰੀ ॥

سیت انج مِل لگنم اگےئ ہر جپؤ ا ت وساری ۔۔

ਸੁਤਰ ਨਰ ਗਣ ਗੰਧਰਬ ਤਮਤਲ ਆਏ ਅਪੂਰਬ ਜੰਞ ਬਣਾਈ ॥

جب
ج
ُسر رن نگ دنگرھت مِل ا ےئ ائُؤرت ی انبیئ ۔۔

ਨਾਨਕ ਪਰਭੁ ਪਾਇਆ ਮੈ ਸਾਚਾ ਨਾ ਕਿੇ ਮਰੈ ਨ ਜਾਈ ॥੪॥੧॥੩॥

نانک رپَھب نانا م َے سااچ ہن دکے م َ َرے ہن اجیئ ۔۔۴۔۔۱۔۔۳۔۔

ਰਾਗੁ ਸੂਹੀ ਛੰਿ ਮਹਲਾ ੪ ਘਰੁ ੩

راگ سُؤیہ چھپت ہلحم  ۴رھگ ۳
ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪਰਸਾਤਿ ॥

اِک اواکنر سیگؤر رپساد ۔۔
ਆਵਹੋ ਸੰਿ ਜਨਹੁ ਗੁਣ ਗਾਵਹ ਗੋਤਵੰਿ ਕੇਰੇ ਰਾਮ ॥

ُگ
اگوہ وگوِدن کتَرے رام ۔۔
ا ووہ سیت وہنج ں َ

ਗੁਰਮੁਤਖ ਤਮਤਲ ਰਹੀਐ ਘਤਰ ਵਾਜਤਹ ਸਬਿ ਘਨੇਰੇ ਰਾਮ ॥

گ
ُگرمُکھ مِل ر ہیپے رھگ واہہج دبس ھیتَرے رام ۔۔

ਸਬਿ ਘਨੇਰੇ ਹਤਰ ਪਰਭ ਿੇਰੇ ਿੂ ਕਰਿਾ ਸਭ ਥਾਈ ॥

دبس رینھگے ہر رپَھب ریتے ئُؤ رکنا سیھ اھتیئ ۔۔
ਅਤਹਤਨਤਸ ਜਪੀ ਸਿਾ ਸਾਲਾਹੀ ਸਾਚ ਸਬਤਿ ਤਲਵ ਲਾਈ ॥

اہیِس یپج دسا اصالیح ساچ دبس لِؤ الیئ ۔۔

ਅਨਤਿਨੁ ਸਹਤਜ ਰਹੈ ਰੰਤਗ ਰਾਿਾ ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਤਰਿ ਪੂਜਾ ॥

سہ
ادنِن ج ر َہے رنگ رانا رام نام رِد ئُؤاج ۔۔

ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਤਖ ਏਕੁ ਪਛਾਣੈ ਅਵਰੁ ਨ ਜਾਣੈ ਿੂਜਾ ॥੧॥

نانک ُگرمُکھ انک اھچپ ئَے ا َور ہن اج ئَے ُدواج ۔۔۱۔۔
ਸਭ ਮਤਹ ਰਤਵ ਰਤਹਆ ਸੋ ਪਰਭੁ ਅੰਿਰਜਾਮੀ ਰਾਮ ॥

سیھ ہہم َروِ رایہ وس رپَھب ارتناجیم رام ۔۔

ਗੁਰ ਸਬਤਿ ਰਵੈ ਰਤਵ ਰਤਹਆ ਸੋ ਪਰਭੁ ਮੇਰਾ ਸੁਆਮੀ ਰਾਮ ॥

ُگر دبس ر َوے َروِ رایہ وس رپَھب ریما سُؤا یم رام ۔۔

ਪਰਭੁ ਮੇਰਾ ਸੁਆਮੀ ਅੰਿਰਜਾਮੀ ਘਤਟ ਘਤਟ ਰਤਵਆ ਸੋਈ ॥

رپَھب ریما سُؤا یم ارتناجیم ٹھگ ٹھگ ر َونا وسیئ ۔۔
ਗੁਰਮਤਿ ਸਚੁ ਪਾਈਐ ਸਹਤਜ ਸਮਾਈਐ ਤਿਸੁ ਤਬਨੁ ਅਵਰੁ ਨ ਕੋਈ ॥

سہ
ُگرمت چس نا پ َپٔے ج امس پ ٔپے ئِس پِں اور ہن وکیئ ۔۔
ਸਹਜੇ ਗੁਣ ਗਾਵਾ ਜੇ ਪਰਭ ਭਾਵਾ ਆਪੇ ਲਏ ਤਮਲਾਏ ॥

س
ہجے ُگں اگوا ےج رپَھب اھبوا ا ےپ ےئل مِالےئ ۔۔

ਨਾਨਕ ਸੋ ਪਰਭੁ ਸਬਿੇ ਜਾਪੈ ਅਤਹਤਨਤਸ ਨਾਮੁ ਤਧਆਏ ॥੨॥

نانک وس رپَھب دبسے اج ئَے اہیِس نام دایھےئ ۔۔۲۔۔
ਇਹੁ ਜਗੋ ਿੁਿਰੁ ਮਨਮੁਖੁ ਪਾਤਰ ਨ ਪਾਈ ਰਾਮ ॥

مب
اوہی چگؤ ُدرت مُکھ نار ہن نایئ رام ۔۔

ਅੰਿਰੇ ਹਉਮੈ ਮਮਿਾ ਕਾਮੁ ਿੋਧੁ ਚਿੁਰਾਈ ਰਾਮ ॥

ارتنے ہؤ م َے اتمم اکم رکودھ چتُرایئ رام ۔۔

ਅੰਿਤਰ ਚਿੁਰਾਈ ਥਾਇ ਨ ਪਾਈ ਤਬਰਥਾ ਜਨਮੁ ਗਵਾਇਆ ॥

ارتن چتُرایئ اھتےئ ہن نایئ پِراھت منج وگَانا ۔۔

ਜਮ ਮਤਗ ਿੁਖੁ ਪਾਵੈ ਚੋਟਾ ਖਾਵੈ ਅੰਤਿ ਗਇਆ ਪਛੁਿਾਇਆ ॥

اھکوے اپپ ایگ اتھچپنا ۔۔
مج گم ُدھک نا َوے وچنا َ
ਤਬਨੁ ਨਾਵੈ ਕੋ ਬੇਲੀ ਨਾਹੀ ਪੁਿੁ ਕੁਟੰਬੁ ਸੁਿੁ ਭਾਈ ॥

پ
پِں نا َوے وک َیلی نایہ ُپپ ُکیپت ُست اھبیئ ۔۔
ਨਾਨਕ ਮਾਇਆ ਮੋਹੁ ਪਸਾਰਾ ਆਗੈ ਸਾਤਥ ਨ ਜਾਈ ॥੩॥

نانک امنا ومہ ئسارا ا ےگ ساھت ہن اجیئ ۔۔۳۔۔

ਹਉ ਪੂਛਉ ਅਪਨਾ ਸਤਿਗੁਰੁ ਿਾਿਾ ਤਕਨ ਤਬਤਧ ਿੁਿਰੁ ਿਰੀਐ ਰਾਮ ॥

چ
ہؤ ئُؤ ھؤ اانپ سیگؤر دانا کِں نِدھ ُدرت رت پ َپے رام ۔۔

ਸਤਿਗੁਰ ਭਾਇ ਚਲਹੁ ਜੀਵਤਿਆ ਇਵ ਮਰੀਐ ਰਾਮ ॥

سیگؤر اھبےئ چلہؤ ویجایت اِو رم پپے رام ۔۔

ਜੀਵਤਿਆ ਮਰੀਐ ਭਉਜਲੁ ਿਰੀਐ ਗੁਰਮੁਤਖ ਨਾਤਮ ਸਮਾਵੈ ॥

امسوے ۔۔
ویجایت رم پپے وھبٔلج رت پ َپے ُگرمُکھ نام َ

ਪੂਰਾ ਪੁਰਖੁ ਪਾਇਆ ਵਿਭਾਗੀ ਸਤਚ ਨਾਤਮ ਤਲਵ ਲਾਵੈ ॥

الوے ۔۔
ئُؤرا ُپرھک نانا وداھبیگ چس نام لِؤ َ

ਮਤਿ ਪਰਗਾਸੁ ਭਈ ਮਨੁ ਮਾਤਨਆ ਰਾਮ ਨਾਤਮ ਵਤਿਆਈ ॥

مت رپاگس یئھب نم اماین رام نام ودنایئ ۔۔
ਨਾਨਕ ਪਰਭੁ ਪਾਇਆ ਸਬਤਿ ਤਮਲਾਇਆ ਜੋਿੀ ਜੋਤਿ ਤਮਲਾਈ ॥੪॥੧॥੪॥

نانک رپَھب نانا دبس مِالنا وجیت وجت مِالیئ ۔۔۴۔۔۱۔۔۴۔۔
ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੪ ਘਰੁ ੫

سُؤیہ ہلحم  ۴رھگ ۵
ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪਰਸਾਤਿ ॥

اِک اواکنر سیگؤر رپساد ۔۔
ਗੁਰੁ ਸੰਿ ਜਨੋ ਤਪਆਰਾ ਮੈ ਤਮਤਲਆ ਮੇਰੀ ਤਿਰਸਨਾ ਬੁਤਝ ਗਈਆਸੇ ॥

ب
ُگر سیت ونج ایپرا م َے مل ِیا ریمی رتِانس ُچھ گییاےس ۔۔
ਹਉ ਮਨੁ ਿਨੁ ਿੇਵਾ ਸਤਿਗੁਰੈ ਮੈ ਮੇਲੇ ਪਰਭ ਗੁਣਿਾਸੇ ॥

ہؤ نم نت َدویا سیگؤرے م َے م َیلے رپَھب ُگییاےس ۔۔

ਧਨੁ ਧੰਨੁ ਗੁਰੂ ਵਿ ਪੁਰਖੁ ਹੈ ਮੈ ਿਸੇ ਹਤਰ ਸਾਬਾਸੇ ॥

ےہ م َے دےس ہر ساناےس ۔۔
نھ ُگؤ ُرو ود ُپرھک َ
دنھ د ّ
ਵਿਭਾਗੀ ਹਤਰ ਪਾਇਆ ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਤਮ ਤਵਗਾਸੇ ॥੧॥

وداھبیگ ہر نانا نج نانک نام وِاگےس ۔۔۱۔۔
ਗੁਰੁ ਸਜਣੁ ਤਪਆਰਾ ਮੈ ਤਮਤਲਆ ਹਤਰ ਮਾਰਗੁ ਪੰਥੁ ਿਸਾਹਾ ॥

ُگر نجس ایپرا م َے مل ِیا ہر امرگ ھتنپ دسااہ ۔۔

ਘਤਰ ਆਵਹੁ ਤਚਰੀ ਤਵਛੁੰਤਨਆ ਤਮਲੁ ਸਬਤਿ ਗੁਰੂ ਪਰਭ ਨਾਹਾ ॥

چ
رھگ ا ووہ جِری وِ ُھیّیا مِل دبس ُگؤ ُرو رپَھب نااہ ۔۔

ਹਉ ਿੁਝੁ ਬਾਝਹੁ ਖਰੀ ਉਿੀਣੀਆ ਤਜਉ ਜਲ ਤਬਨੁ ਮੀਨੁ ਮਰਾਹਾ ॥

ُب چ
ہؤ چھ نا ھہؤ رھکی اُدپیییا ج ٔپؤ لج پِں نیم رمااہ ۔۔

ਵਿਭਾਗੀ ਹਤਰ ਤਧਆਇਆ ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਤਮ ਸਮਾਹਾ ॥੨॥

وداھبیگ ہر دایھنا نج نانک نام امساہ ۔۔۲۔۔
ਮਨੁ ਿਹ ਤਿਤਸ ਚਤਲ ਚਤਲ ਭਰਤਮਆ ਮਨਮੁਖੁ ਭਰਤਮ ਭੁਲਾਇਆ ॥

مب
ب
نم دہ دِس لچ لچ رھبایم مُکھ رھبم ھُالنا ۔۔

ਤਨਿ ਆਸਾ ਮਤਨ ਤਚਿਵੈ ਮਨ ਤਿਰਸਨਾ ਭੁਖ ਲਗਾਇਆ ॥

ب
ھ
ک
ُ
پِپ ا سا نم ِجپ َؤے نم رتِانس ھ اگلنا ۔۔

ਅਨਿਾ ਧਨੁ ਧਤਰ ਿਤਬਆ ਤਿਤਰ ਤਬਖੁ ਭਾਲਣ ਗਇਆ ॥

ب
ااتن دنھ درھ دایب ھِر نِکھ اھبنل ایگ ۔۔

ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਸਲਾਤਹ ਿੂ ਤਬਨੁ ਨਾਵੈ ਪਤਚ ਪਤਚ ਮੁਇਆ ॥੩॥

ےہ ئُؤ پِں نا َوے چپ چپ مُؤنا ۔۔۳۔۔
نج نانک نام سال ِ

ਗੁਰੁ ਸੁੰਿਰੁ ਮੋਹਨੁ ਪਾਇ ਕਰੇ ਹਤਰ ਪਰੇਮ ਬਾਣੀ ਮਨੁ ਮਾਤਰਆ ॥

ُگر ُسیدر ومنہ ناۓ رکے ہر رپمی ناین نم امرنا ۔۔

ਮੇਰੈ ਤਹਰਿੈ ਸੁਤਧ ਬੁਤਧ ਤਵਸਤਰ ਗਈ ਮਨ ਆਸਾ ਤਚੰਿ ਤਵਸਾਤਰਆ ॥

ریمَے ہِر َدے ُسدھ دبھ وِرس یئگ نم ا سا ِجپت وِسارنا ۔۔
ਮੈ ਅੰਿਤਰ ਵੇਿਨ ਪਰੇਮ ਕੀ ਗੁਰ ਿੇਖਿ ਮਨੁ ਸਾਧਾਤਰਆ ॥

م َے ارتن و َندن رپمی یک ُگر دتھکی نم ساداھرِنا ۔۔

ਵਿਭਾਗੀ ਪਰਭ ਆਇ ਤਮਲੁ ਜਨੁ ਨਾਨਕੁ ਤਖਨੁ ਤਖਨੁ ਵਾਤਰਆ ॥੪॥੧॥੫॥

ک ک
وداھبیگ رپَھب ا ۓ مِل نج نانک ھِں ھِں وارنا ۔۔۴۔۔۱۔۔۵۔۔
ਸੂਹੀ ਛੰਿ ਮਹਲਾ ੪ ॥

سُؤیہ چھپت ہلحم ۴۔۔
ਮਾਰੇਤਹਸੁ ਵੇ ਜਨ ਹਉਮੈ ਤਬਤਖਆ ਤਜਤਨ ਹਤਰ ਪਰਭ ਤਮਲਣ ਨ ਤਿਿੀਆ ॥

امربہِس وے نج ہؤ م َے نِکھیا ِجں ہر رپَھب مل ِں ہن ِدپِیا ۔۔
ਿੇਹ ਕੰਚਨ ਵੇ ਵੰਨੀਆ ਇਤਨ ਹਉਮੈ ਮਾਤਰ ਤਵਗੁਿੀਆ ॥

دہہی نچنک وے وپِّیا اِن ہؤ م َے امر وِ ُگییا ۔۔

ਮੋਹੁ ਮਾਇਆ ਵੇ ਸਭ ਕਾਲਖਾ ਇਤਨ ਮਨਮੁਤਖ ਮੂਤੜ ਸਜੁਿੀਆ ॥

مب
ومہ امنا وے سیھ اکاھکل اِن مُکھ مُؤر سچُیییا ۔۔

ਜਨ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਤਖ ਉਬਰੇ ਗੁਰ ਸਬਿੀ ਹਉਮੈ ਛੁਟੀਆ ॥੧॥

چ
نج نانک ُگرمُکھ اُپرے ُگر دبسی ہؤ م َے ھُیییا ۔۔۱۔۔

ਵਤਸ ਆਤਣਹੁ ਵੇ ਜਨ ਇਸੁ ਮਨ ਕਉ ਮਨੁ ਬਾਸੇ ਤਜਉ ਤਨਿ ਭਉਤਿਆ ॥

وس ا بہؤ وے نج اِس نم کؤ نم ناےس ج ٔپؤ پِپ وھبٔدنا ۔۔

ਿੁਤਖ ਰੈਤਣ ਵੇ ਤਵਹਾਣੀਆ ਤਨਿ ਆਸਾ ਆਸ ਕਰੇਤਿਆ ॥

ُدھک َرنی وے وِاہپ ِیا پِپ ا سا ا س رک َندنا ۔۔
ਗੁਰੁ ਪਾਇਆ ਵੇ ਸੰਿ ਜਨੋ ਮਤਨ ਆਸ ਪੂਰੀ ਹਤਰ ਚਉਤਿਆ ॥

ُگر نانا وے سیت ونج نم ا س ئُؤری ہر جؤدنا ۔۔

ਜਨ ਨਾਨਕ ਪਰਭ ਿੇਹੁ ਮਿੀ ਛਤਿ ਆਸਾ ਤਨਿ ਸੁਤਖ ਸਉਤਿਆ ॥੨॥

نج نانک رپَھب دوہی یتم چھد ا سا پِپ ُسکھ سؤدنا ۔۔۲۔۔

ਸਾ ਧਨ ਆਸਾ ਤਚਤਿ ਕਰੇ ਰਾਮ ਰਾਤਜਆ ਹਤਰ ਪਰਭ ਸੇਜੜੀਐ ਆਈ ॥

سب
سا دنھ ا سا ِجت رکے رام راایج ہر رپَھب َ چر پپے ا یئ ۔۔

ਮੇਰਾ ਿਾਕੁਰੁ ਅਗਮ ਿਇਆਲੁ ਹੈ ਰਾਮ ਰਾਤਜਆ ਕਤਰ ਤਕਰਪਾ ਲੇਹੁ ਤਮਲਾਈ ॥

ریما اھٹ ُکر امگ دنال ےہَ رام راایج رک کِرنا وہیل مِالیئ ۔۔

ਮੇਰੈ ਮਤਨ ਿਤਨ ਲੋਚਾ ਗੁਰਮੁਖੇ ਰਾਮ ਰਾਤਜਆ ਹਤਰ ਸਰਧਾ ਸੇਜ ਤਵਛਾਈ ॥

سب
مک
ریمَے نم نت ولاچ ُگر ُ ھے رام راایج ہر رسداھ َ ج وِاھچیئ ۔۔

ਜਨ ਨਾਨਕ ਹਤਰ ਪਰਭ ਭਾਣੀਆ ਰਾਮ ਰਾਤਜਆ ਤਮਤਲਆ ਸਹਤਜ ਸੁਭਾਈ ॥੩॥

سہ
نج نانک ہر رپَھب اھبپ ِیا رام راایج مل ِیا ج ُسبھایئ ۔۔۳۔۔
ਇਕਿੁ ਸੇਜੈ ਹਤਰ ਪਰਭੋ ਰਾਮ ਰਾਤਜਆ ਗੁਰੁ ਿਸੇ ਹਤਰ ਮੇਲੇਈ ॥

م
اِتک سبج َے ہر رپوھب رام راایج ُگر دےس ہر یلیبی ۔۔

ਮੈ ਮਤਨ ਿਤਨ ਪਰੇਮ ਬੈਰਾਗੁ ਹੈ ਰਾਮ ਰਾਤਜਆ ਗੁਰੁ ਮੇਲੇ ਤਕਰਪਾ ਕਰੇਈ ॥

م َے نم نت رپمی َنتراگ ےہَ رام راایج ُگر م َیلے کِرنا رکپبی ۔۔

ਹਉ ਗੁਰ ਤਵਟਹੁ ਘੋਤਲ ਘੁਮਾਇਆ ਰਾਮ ਰਾਤਜਆ ਜੀਉ ਸਤਿਗੁਰ ਆਗੈ ਿੇਈ ॥

گ
ہؤ ُگر وِوہٹ وھگل ُھمانا رام راایج جپؤ سیگؤر ا ےگ دپبی ۔۔

ਗੁਰੁ ਿੁਿਾ ਜੀਉ ਰਾਮ ਰਾਤਜਆ ਜਨ ਨਾਨਕ ਹਤਰ ਮੇਲੇਈ ॥੪॥੨॥੬॥੫॥੭॥੬॥੧੮॥

م
ُگر ُپبھا جپؤ رام راایج نج نانک ہر یلیبی ۔۔۴۔۔۲۔۔۶۔۔۵۔۔۷۔۔۶۔۔۱۸۔۔
ਰਾਗੁ ਸੂਹੀ ਛੰਿ ਮਹਲਾ ੫ ਘਰੁ ੧

راگ سُؤیہ چھپت ہلحم  ۵رھگ ۱
ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪਰਸਾਤਿ ॥

اِک اواکنر سیگؤر رپساد ۔۔
ਸੁਤਣ ਬਾਵਰੇ ਿੂ ਕਾਏ ਿੇਤਖ ਭੁਲਾਨਾ ॥

ب
ُسں ناورے ئُؤ اکےئ دھکی ھُالنا ۔۔

ਸੁਤਣ ਬਾਵਰੇ ਨੇਹੁ ਕੂੜਾ ਲਾਇਓ ਕੁਸੰਭ ਰੰਗਾਨਾ ॥

ک
ُسں ناورے پبہؤ ُکؤرا الویئ ُ سمبھ راگننا ۔۔

ਕੂੜੀ ਿੇਤਖ ਭੁਲੋ ਅਢੁ ਲਹੈ ਨ ਮੁਲੋ ਗੋਤਵਿ ਨਾਮੁ ਮਜੀਿਾ ॥

م
ب
ب
چ
ی
ُکؤری دھکی ُھلؤ ادھ ل َہے ہن مُلؤ وگوِد نام ھا ۔۔

ਥੀਵਤਹ ਲਾਲਾ ਅਤਿ ਗੁਲਾਲਾ ਸਬਿੁ ਚੀਤਨ ਗੁਰ ਮੀਿਾ ॥

ویھتہِ الال ات گُالال دبس ِچیں ُگر اھٹیم ۔۔

ਤਮਤਥਆ ਮੋਤਹ ਮਗਨੁ ਥੀ ਰਤਹਆ ਝੂਿ ਸੰਤਗ ਲਪਟਾਨਾ ॥

چ
مِبھیا ومہِ نگم یھت رایہ ُھؤھٹ گنس لییانا ۔۔

ਨਾਨਕ ਿੀਨ ਸਰਤਣ ਤਕਰਪਾ ਤਨਤਧ ਰਾਖੁ ਲਾਜ ਭਗਿਾਨਾ ॥੧॥

ب
نانک دِنی رسن کِرنا ن ِدھ راھک الچ ھگیانا ۔۔۱۔۔
ਸੁਤਣ ਬਾਵਰੇ ਸੇਤਵ ਿਾਕੁਰੁ ਨਾਥੁ ਪਰਾਣਾ ॥

ُسں ناورے ویسَ اھٹ ُکر ناھت رپانا ۔۔

ਸੁਤਣ ਬਾਵਰੇ ਜੋ ਆਇਆ ਤਿਸੁ ਜਾਣਾ ॥

ُسں ناورے وج ا نا ئِس اجنا ۔۔

ਤਨਹਚਲੁ ਹਭ ਵੈਸੀ ਸੁਤਣ ਪਰਿੇਸੀ ਸੰਿਸੰਤਗ ਤਮਤਲ ਰਹੀਐ ॥

بہ
ِ چل ہبھ َویسی ُسں رپدیسی سییسیگ مِل ر ہیپے ۔۔

ਹਤਰ ਪਾਈਐ ਭਾਗੀ ਸੁਤਣ ਬੈਰਾਗੀ ਚਰਣ ਪਰਭੂ ਗਤਹ ਰਹੀਐ ॥

ب
ہگ ر ہیپے ۔۔
ہر نا پپَے اھبیگ ُسں ریبایگ رچن رپ ُھؤ ِ

ਏਹੁ ਮਨੁ ਿੀਜੈ ਸੰਕ ਨ ਕੀਜੈ ਗੁਰਮੁਤਖ ਿਤਜ ਬਹੁ ਮਾਣਾ ॥

اوہی نم د بج َے َسیک ہن کبج َے ُگرمُکھ جت وہب امنا ۔۔

ਨਾਨਕ ਿੀਨ ਭਗਿ ਭਵ ਿਾਰਣ ਿੇਰੇ ਤਕਆ ਗੁਣ ਆਤਖ ਵਖਾਣਾ ॥੨॥

ب
نانک دِنی تگھب َھؤ نارن ریتے ایک ُگں ا ھک واھکنا ۔۔۲۔۔
ਸੁਤਣ ਬਾਵਰੇ ਤਕਆ ਕੀਚੈ ਕੂੜਾ ਮਾਨੋ ॥

ُسں ناورے ایک کبج َے ُکؤرا امون ۔۔

ਸੁਤਣ ਬਾਵਰੇ ਹਭੁ ਵੈਸੀ ਗਰਬੁ ਗੁਮਾਨੋ ॥

ُ
ُسں ناورے ہبھ َویسی رگت گماون ۔۔
ਤਨਹਚਲੁ ਹਭ ਜਾਣਾ ਤਮਤਥਆ ਮਾਣਾ ਸੰਿ ਪਰਭੂ ਹੋਇ ਿਾਸਾ ॥

بہ
ب
ِ چل ہبھ اجنا مِبھیا امنا سیت رپ ُھؤ وہۓ داسا ۔۔

ਜੀਵਿ ਮਰੀਐ ਭਉਜਲੁ ਿਰੀਐ ਜੇ ਥੀਵੈ ਕਰਤਮ ਤਲਤਖਆਸਾ ॥

ویجَت رم پپے وھبٔلج رت پ َپے ےج ویھتَے رکم لک ِھیاسا ۔۔
ਗੁਰੁ ਸੇਵੀਜੈ ਅੰਤਮਰਿੁ ਪੀਜੈ ਤਜਸੁ ਲਾਵਤਹ ਸਹਤਜ ਤਧਆਨੋ ॥

سہ
ےجی ارمِت پبج َے ِجس الوہِ ج دایھون ۔۔
ُگر ویس َ

ਨਾਨਕੁ ਸਰਤਣ ਪਇਆ ਹਤਰ ਿੁਆਰੈ ਹਉ ਬਤਲ ਬਤਲ ਸਿ ਕੁਰਬਾਨੋ ॥੩॥

نانک رسن ایپ ہر ُدوا َرے ہؤ نل نل دص قُرناون ۔۔۳۔۔
ਸੁਤਣ ਬਾਵਰੇ ਮਿੁ ਜਾਣਤਹ ਪਰਭੁ ਮੈ ਪਾਇਆ ॥

ُسں ناورے مت اجہہنِ رپَھب م َے نانا ۔۔

ਸੁਤਣ ਬਾਵਰੇ ਥੀਉ ਰੇਣੁ ਤਜਨੀ ਪਰਭੁ ਤਧਆਇਆ ॥

ب
ُسں ناورے ھپؤ ر َپں ِجبی رپَھب دایھنا ۔۔

ਤਜਤਨ ਪਰਭੁ ਤਧਆਇਆ ਤਿਤਨ ਸੁਖੁ ਪਾਇਆ ਵਿਭਾਗੀ ਿਰਸਨੁ ਪਾਈਐ ॥

ِجں رپَھب دایھنا پِں ُسکھ نانا وداھبیگ درنس نا پپَے ۔۔

ਥੀਉ ਤਨਮਾਣਾ ਸਿ ਕੁਰਬਾਣਾ ਸਗਲਾ ਆਪੁ ਤਮਟਾਈਐ ॥

ب
ھپؤ بِمانا دص قُرنانا سگال ا ت مِیا نیپے ۔۔

ਓਹੁ ਧਨੁ ਭਾਗ ਸੁਧਾ ਤਜਤਨ ਪਰਭੁ ਲਧਾ ਹਮ ਤਿਸੁ ਪਤਹ ਆਪੁ ਵੇਚਾਇਆ ॥

اووہ دنھ اھبگ ُسداھ ِجں رپَھب دلاھ مہ ئِس بہہ ا ت وبچانا ۔۔
ਨਾਨਕ ਿੀਨ ਸਰਤਣ ਸੁਖ ਸਾਗਰ ਰਾਖੁ ਲਾਜ ਅਪਨਾਇਆ ॥੪॥੧॥

نانک دِنی رسن ُسکھ سارگ راھک الچ اانپنا ۔۔۴۔۔۱۔۔
ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

سُؤیہ ہلحم ۵۔۔
ਹਤਰ ਚਰਣ ਕਮਲ ਕੀ ਟੇਕ ਸਤਿਗੁਤਰ ਤਿਿੀ ਿੁਤਸ ਕੈ ਬਤਲ ਰਾਮ ਜੀਉ ॥

ُ
ےک نل رام جپؤ ۔۔
ہر رچن لمک یک کیٹ سیگؤر دِیت ئس َ

ਹਤਰ ਅੰਤਮਰਤਿ ਭਰੇ ਭੰਿਾਰ ਸਭੁ ਤਕਛੁ ਹੈ ਘਤਰ ਤਿਸ ਕੈ ਬਤਲ ਰਾਮ ਜੀਉ ॥

ک
ےک نل رام جپؤ ۔۔
ہر ارمِت رھبے ڈنھبار سیھ ِچھ ےہَ رھگ ئِس َ

ਬਾਬੁਲੁ ਮੇਰਾ ਵਿ ਸਮਰਥਾ ਕਰਣ ਕਾਰਣ ਪਰਭੁ ਹਾਰਾ ॥

نانل ریما ود رمساھت رکن اکرن رپَھب اہرا ۔۔

ਤਜਸੁ ਤਸਮਰਿ ਿੁਖੁ ਕੋਈ ਨ ਲਾਗੈ ਭਉਜਲੁ ਪਾਤਰ ਉਿਾਰਾ ॥

ِجس ِسمرت ُدھک وکیئ ہن ال َگے َ وھبٔلج نار اُنارا ۔۔

ਆਤਿ ਜੁਗਾਤਿ ਭਗਿਨ ਕਾ ਰਾਖਾ ਉਸਿਤਿ ਕਤਰ ਕਤਰ ਜੀਵਾ ॥

ب
ھ
گی
ج
پ
ا د ُجگاد ں اک رااھک اُسیت رک رک ِ ؤا ۔۔

ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਮਹਾ ਰਸੁ ਮੀਿਾ ਅਨਤਿਨੁ ਮਤਨ ਿਤਨ ਪੀਵਾ ॥੧॥

نانک نام اہم رس اھٹیم ادنِن نم نت ویپا ۔۔۱۔۔
ਹਤਰ ਆਪੇ ਲਏ ਤਮਲਾਇ ਤਕਉ ਵੇਛੋੜਾ ਥੀਵਈ ਬਤਲ ਰਾਮ ਜੀਉ ॥

ہر ا ےپ ےئل مِال ئِے کپؤ ووھچیرا ویھتَیئ نل رام جپؤ ۔۔

ਤਜਸ ਨੋ ਿੇਰੀ ਟੇਕ ਸੋ ਸਿਾ ਸਿ ਜੀਵਈ ਬਤਲ ਰਾਮ ਜੀਉ ॥

سج ون ریتی کیٹ وس دسا دص ویجَیئ نل رام جپؤ ۔۔
ਿੇਰੀ ਟੇਕ ਿੁਝੈ ਿੇ ਪਾਈ ਸਾਚੇ ਤਸਰਜਣਹਾਰਾ ॥

ُبج
ھ
س
ب
َ
ج
ِ
ریتی کیٹ ے ےت نایئ ساےچ ر ہارا ۔۔
ਤਜਸ ਿੇ ਖਾਲੀ ਕੋਈ ਨਾਹੀ ਐਸਾ ਪਰਭੂ ਹਮਾਰਾ ॥

ب
ِجس ےت اھکیل وکیئ نایہ ااسی رپ ُھؤ امہرا ۔۔

ਸੰਿ ਜਨਾ ਤਮਤਲ ਮੰਗਲੁ ਗਾਇਆ ਤਿਨੁ ਰੈਤਨ ਆਸ ਿੁਮਹਾਰੀ ॥

ُب
م
ہ
سیت انج مِل لگنم اگنا دِن َرنی ا س ھاری ۔۔

ਸਿਲੁ ਿਰਸੁ ਭੇਤਟਆ ਗੁਰੁ ਪੂਰਾ ਨਾਨਕ ਸਿ ਬਤਲਹਾਰੀ ॥੨॥

سب
ب
ھل درس ھیییا ُگر ئُؤرا نانک دص اہلبری ۔۔۲۔۔

ਸੰਮਹਤਲਆ ਸਚੁ ਥਾਨੁ ਮਾਨੁ ਮਹਿੁ ਸਚੁ ਪਾਇਆ ਬਤਲ ਰਾਮ ਜੀਉ ॥

سم
ہ
ن
ج
پ
ل
ھ
ِیا چس اھتن امن تہم چس نانا ل رام ؤ ۔۔

ਸਤਿਗੁਰੁ ਤਮਤਲਆ ਿਇਆਲੁ ਗੁਣ ਅਤਬਨਾਸੀ ਗਾਇਆ ਬਤਲ ਰਾਮ ਜੀਉ ॥

سیگؤر مل ِیا دنال ُگں اپِیایس اگنا نل رام جپؤ ۔۔

ਗੁਣ ਗੋਤਵੰਿ ਗਾਉ ਤਨਿ ਤਨਿ ਪਰਾਣ ਪਰੀਿਮ ਸੁਆਮੀਆ ॥

ُگں وگوِدن اگو پِپ پِپ رپان رپمتی سُؤامِیا ۔۔

ਸੁਭ ਤਿਵਸ ਆਏ ਗਤਹ ਕੰਤਿ ਲਾਏ ਤਮਲੇ ਅੰਿਰਜਾਮੀਆ ॥

ہہگ کیبھ الےئ مل ِے ارتناجمِیا ۔۔
ُسیھ دِوس ا ےئ ِ
ਸਿੁ ਸੰਿੋਖੁ ਵਜਤਹ ਵਾਜੇ ਅਨਹਿਾ ਝੁਣਕਾਰੇ ॥

ہہج واےج ادہنا چ ُھپکارے ۔۔
ست وتنسھک و ِ

ਸੁਤਣ ਭੈ ਤਬਨਾਸੇ ਸਗਲ ਨਾਨਕ ਪਰਭ ਪੁਰਖ ਕਰਣੈਹਾਰੇ ॥੩॥

ب
ُسں َھے پِیاےس لگس نانک رپَھب ُپرھک رکپ َبہارے ۔۔۳۔۔
ਉਪਤਜਆ ਿਿੁ ਤਗਆਨੁ ਸਾਹੁਰੈ ਪੇਈਐ ਇਕੁ ਹਤਰ ਬਤਲ ਰਾਮ ਜੀਉ ॥

اُبچِیا پپ گ ِیان ساہ ُ َرے پ َییپَے اِک ہر نل رام جپؤ ۔۔

ਬਰਹਮੈ ਬਰਹਮੁ ਤਮਤਲਆ ਕੋਇ ਨ ਸਾਕੈ ਤਭੰਨ ਕਤਰ ਬਤਲ ਰਾਮ ਜੀਉ ॥

َک ب
ھ
ن
ج
ِ
پ
پر ہمَے پرمہ مل ِیا وکۓ ہن سا ے ّں رک ل رام ؤ ۔۔
ਤਬਸਮੁ ਪੇਖੈ ਤਬਸਮੁ ਸੁਣੀਐ ਤਬਸਮਾਿੁ ਨਿਰੀ ਆਇਆ ॥

ِئس پ َیکھ ِئس
ئ
س
س
ی
ی
پ
ُ
ِ
م ے م ے ماد دنری ا نا ۔۔

ਜਤਲ ਥਤਲ ਮਹੀਅਤਲ ਪੂਰਨ ਸੁਆਮੀ ਘਤਟ ਘਤਟ ਰਤਹਆ ਸਮਾਇਆ ॥

م
لج لھت ہییل ئُؤرن سُؤا یم ٹھگ ٹھگ رایہ امسنا ۔۔

ਤਜਸ ਿੇ ਉਪਤਜਆ ਤਿਸੁ ਮਾਤਹ ਸਮਾਇਆ ਕੀਮਤਿ ਕਹਣੁ ਨ ਜਾਏ ॥

ِجس ےت اُبچِیا ئِس امہِ امسنا تمیق کہں ہن اجےئ ۔۔

ਤਜਸ ਕੇ ਚਲਿ ਨ ਜਾਹੀ ਲਖਣੇ ਨਾਨਕ ਤਿਸਤਹ ਤਧਆਏ ॥੪॥੨॥

ِجس ےک تلچ ہن اجیہ ےنھکل نانک ئِسہہ دایھےئ ۔۔۴۔۔۲۔۔
ਰਾਗੁ ਸੂਹੀ ਛੰਿ ਮਹਲਾ ੫ ਘਰੁ ੨

راگ سُؤیہ چھپت ہلحم  ۵رھگ ۲
ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪਰਸਾਤਿ ॥

اِک اواکنر سیگؤر رپساد ۔۔
ਗੋਤਬੰਿ ਗੁਣ ਗਾਵਣ ਲਾਗੇ ॥

وگپِید ُگں اگون الےگ ۔۔

ਹਤਰ ਰੰਤਗ ਅਨਤਿਨੁ ਜਾਗੇ ॥

ہر رنگ ادنِن اجےگ ۔۔
ਹਤਰ ਰੰਤਗ ਜਾਗੇ ਪਾਪ ਭਾਗੇ ਤਮਲੇ ਸੰਿ ਤਪਆਤਰਆ ॥

ہر رنگ اجےگ نات اھبےگ مل ِے سیت ایپرنا ۔۔

ਗੁਰ ਚਰਣ ਲਾਗੇ ਭਰਮ ਭਾਗੇ ਕਾਜ ਸਗਲ ਸਵਾਤਰਆ ॥

ُگر رچن الےگ رھبم اھبےگ اکچ لگس وسارِنا ۔۔

ਸੁਤਣ ਸਰਵਣ ਬਾਣੀ ਸਹਤਜ ਜਾਣੀ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਜਤਪ ਵਿਭਾਗੈ ॥

سہ
َ
گ
ہ
ج
ُسں رسَون ناین ج اجین ر نام ت وداھب ے ۔۔

ਤਬਨਵੰਤਿ ਨਾਨਕ ਸਰਤਣ ਸੁਆਮੀ ਜੀਉ ਤਪੰਿੁ ਪਰਭ ਆਗੈ ॥੧॥

پِپ َؤپپ نانک رسن سُؤا یم جپؤ پِید رپَھب ا ےگَ ۔۔۱۔۔

ਅਨਹਿ ਸਬਿੁ ਸੁਹਾਵਾ ॥

ابہت دبس ُسہاوا ۔۔
ਸਚੁ ਮੰਗਲੁ ਹਤਰ ਜਸੁ ਗਾਵਾ ॥

چس لگنم ہر سج اگوا ۔۔
ਗੁਣ ਗਾਇ ਹਤਰ ਹਤਰ ਿੂਖ ਨਾਸੇ ਰਹਸੁ ਉਪਜੈ ਮਤਨ ਘਣਾ ॥

ُگں اگۓ ہر ہر ُدوھک ناےس َرسہ ا ُ بج َے نم گھیا ۔۔

ਮਨੁ ਿੰਨੁ ਤਨਰਮਲੁ ਿੇਤਖ ਿਰਸਨੁ ਨਾਮੁ ਪਰਭ ਕਾ ਮੁਤਖ ਭਣਾ ॥

نت پِرلم دھکی درنس نام رپَھب اک مُکھ انھب ۔۔
نم ّ
ਹੋਇ ਰੇਣ ਸਾਧੂ ਪਰਭ ਅਰਾਧੂ ਆਪਣੇ ਪਰਭ ਭਾਵਾ ॥

وہۓ ر َپں سا ُدوھ رپَھب ارادوھ ا ےنپ رپَھب اھبوا ۔۔
ਤਬਨਵੰਤਿ ਨਾਨਕ ਿਇਆ ਧਾਰਹੁ ਸਿਾ ਹਤਰ ਗੁਣ ਗਾਵਾ ॥੨॥

پِپ َؤپپ نانک دایئ داھروہ دسا ہر ُگں اگوا ۔۔۲۔۔
ਗੁਰ ਤਮਤਲ ਸਾਗਰੁ ਿਤਰਆ ॥

ُگر مِل سارگ رتنا ۔۔

ਹਤਰ ਚਰਣ ਜਪਿ ਤਨਸਿਤਰਆ ॥

ہر رچن جپت ئِسترنا ۔۔

ਹਤਰ ਚਰਣ ਤਧਆਏ ਸਤਭ ਿਲ ਪਾਏ ਤਮਟੇ ਆਵਣ ਜਾਣਾ ॥

ہر رچن دایھےئ سیھ لھپ ناےئ ِمپے ا ون اجنا ۔۔
ਭਾਇ ਭਗਤਿ ਸੁਭਾਇ ਹਤਰ ਜਤਪ ਆਪਣੇ ਪਰਭ ਭਾਵਾ ॥

ےئ ہر جت ا ےنپ رپَھب اھبوا ۔۔
اھبےئ تگھب ُسبھا ِ

ਜਤਪ ਏਕੁ ਅਲਖ ਅਪਾਰ ਪੂਰਨ ਤਿਸੁ ਤਬਨਾ ਨਹੀ ਕੋਈ ॥

جت انک اھکل انار ئُؤرن ئِس پِیا یہن وکیئ ۔۔

ਤਬਨਵੰਤਿ ਨਾਨਕ ਗੁਤਰ ਭਰਮੁ ਖੋਇਆ ਜਿ ਿੇਖਾ ਿਿ ਸੋਈ ॥੩॥

پِپ َؤپپ نانک ُگر رھبم وھکنا جت داھکی پپ وسیئ ۔۔۳۔۔
ਪਤਿਿ ਪਾਵਨ ਹਤਰ ਨਾਮਾ ॥

تتپ ناون ہر ناہم ۔۔
ਪੂਰਨ ਸੰਿ ਜਨਾ ਕੇ ਕਾਮਾ ॥

ئُؤرن سیت انج ےک اکام ۔۔
ਗੁਰੁ ਸੰਿੁ ਪਾਇਆ ਪਰਭੁ ਤਧਆਇਆ ਸਗਲ ਇਛਾ ਪੁੰਨੀਆ ॥

ُگر سیت نانا رپَھب دایھنا لگس اِاھچ ُن ِییا ۔۔

ਹਉ ਿਾਪ ਤਬਨਸੇ ਸਿਾ ਸਰਸੇ ਪਰਭ ਤਮਲੇ ਤਚਰੀ ਤਵਛੁੰਤਨਆ ॥

چ
ہؤ نات نِیسے دسا رسےس رپَھب مل ِے جِری وِ ُھیّیا ۔۔

ਮਤਨ ਸਾਤਿ ਆਈ ਵਜੀ ਵਧਾਈ ਮਨਹੁ ਕਿੇ ਨ ਵੀਸਰੈ ॥

نم سات ا یئ ویج وداھیئ مب ُہؤ دکے ہن ورسیے ۔۔
ਤਬਨਵੰਤਿ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਤਰ ਤਿਰੜਾਇਆ ਸਿਾ ਭਜੁ ਜਗਿੀਸਰੈ ॥੪॥੧॥੩॥

پِپ َؤپپ نانک سیگؤر درِرانا دسا جھب چگدرسیَے ۔۔۴۔۔۱۔۔۳۔۔
ਰਾਗੁ ਸੂਹੀ ਛੰਿ ਮਹਲਾ ੫ ਘਰੁ ੩

راگ سُؤیہ چھپت ہلحم  ۵رھگ ۳
ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪਰਸਾਤਿ ॥

اِک اواکنر سیگؤر رپساد ۔۔

ਿੂ ਿਾਕੁਰੋ ਬੈਰਾਗਰੋ ਮੈ ਜੇਹੀ ਘਣ ਚੇਰੀ ਰਾਮ ॥

ئُؤ اھٹ ُکرو َنترارگو م َے یہیج نھگ چتَری رام ۔۔
ਿੂੰ ਸਾਗਰੋ ਰਿਨਾਗਰੋ ਹਉ ਸਾਰ ਨ ਜਾਣਾ ਿੇਰੀ ਰਾਮ ॥

ئُؤن سارگو رانترگو ہؤ سار ہن اجنا ریتی رام ۔۔

ਸਾਰ ਨ ਜਾਣਾ ਿੂ ਵਿ ਿਾਣਾ ਕਤਰ ਤਮਹਰੰਮਤਿ ਸਾਂਈ ॥

سار ہن اجنا ئُؤ ود داہن رک رہممت سایئن ۔۔

ਤਕਰਪਾ ਕੀਜੈ ਸਾ ਮਤਿ ਿੀਜੈ ਆਿ ਪਹਰ ਿੁਧੁ ਤਧਆਈ ॥

کِرنا کبج َے سا مت د بج َے ا ھٹ رہپ ُندھ دایھیئ ۔۔
ਗਰਬੁ ਨ ਕੀਜੈ ਰੇਣ ਹੋਵੀਜੈ ਿਾ ਗਤਿ ਜੀਅਰੇ ਿੇਰੀ ॥

رگت ہن کبج َے ر َپں وہو بج َے نا گپ جیترے ریتی ۔۔
ਸਭ ਊਪਤਰ ਨਾਨਕ ਕਾ ਿਾਕੁਰੁ ਮੈ ਜੇਹੀ ਘਣ ਚੇਰੀ ਰਾਮ ॥੧॥

سیھ اُورپ نانک اک اھٹ ُکر م َے یہیج نھگ چتَری رام ۔۔۱۔۔

ਿੁਮਹ ਗਉਹਰ ਅਤਿ ਗਤਹਰ ਗੰਭੀਰਾ ਿੁਮ ਤਪਰ ਹਮ ਬਹੁਰੀਆ ਰਾਮ ॥

ُب
ُب
مہھ گؤہر ات رہگ ریھبمگا م پِر مہ ب ُہرنا رام ۔۔

ਿੁਮ ਵਿੇ ਵਿੇ ਵਿ ਊਚੇ ਹਉ ਇਿਨੀਕ ਲਹੁਰੀਆ ਰਾਮ ॥

ُب
م ودے ودے ود اُوےچ ہؤ ان ِییک ل ُہرنا رام ۔۔
ਹਉ ਤਕਛੁ ਨਾਹੀ ਏਕੋ ਿੂਹੈ ਆਪੇ ਆਤਪ ਸੁਜਾਨਾ ॥

ک
ہؤ ِچھ نایہ اوکی ئُؤ َہے ا ےپ ا ت سُچانا ۔۔

ਅੰਤਮਰਿ ਤਿਰਸਤਟ ਤਨਮਖ ਪਰਭ ਜੀਵਾ ਸਰਬ ਰੰਗ ਰਸ ਮਾਨਾ ॥

ب
ارمِت د ِرست ِمکھ رپَھب ِجپؤا رست رنگ رس امنا ۔۔

ਚਰਣਹ ਸਰਨੀ ਿਾਸਹ ਿਾਸੀ ਮਤਨ ਮਉਲੈ ਿਨੁ ਹਰੀਆ ॥

رچہن رسین داہس دایس نم ؤم لَے نت ہرپیا ۔۔

ਨਾਨਕ ਿਾਕੁਰੁ ਸਰਬ ਸਮਾਣਾ ਆਪਨ ਭਾਵਨ ਕਰੀਆ ॥੨॥

نانک اھٹ ُکر رست امسنا ا نپ اھبون رکِنا ۔۔۲۔۔

ਿੁਝੁ ਊਪਤਰ ਮੇਰਾ ਹੈ ਮਾਣਾ ਿੂਹੈ ਮੇਰਾ ਿਾਣਾ ਰਾਮ ॥

ُب
ےہ امنا ئُؤ َہے ریما نانا رام ۔۔
چھ اُورپ ریما َ

ਸੁਰਤਿ ਮਤਿ ਚਿੁਰਾਈ ਿੇਰੀ ਿੂ ਜਾਣਾਇਤਹ ਜਾਣਾ ਰਾਮ ॥

ُسرت مت چتُرایئ ریتی ئُؤ اجنان ِہ اجنا رام ۔۔

ਸੋਈ ਜਾਣੈ ਸੋਈ ਪਛਾਣੈ ਜਾ ਕਉ ਨਿਤਰ ਤਸਰੰਿੇ ॥

وسیئ اج ئَے وسیئ اھچپ ئَے اج کؤ دنر سِردنے ۔۔
ਮਨਮੁਤਖ ਭੂਲੀ ਬਹੁਿੀ ਰਾਹੀ ਿਾਥੀ ਮਾਇਆ ਿੰਿੇ ॥

مب ب
مُکھ ُھؤیل ب ُہبی رایہ اھپیھت امنا دنھپے ۔۔

ਿਾਕੁਰ ਭਾਣੀ ਸਾ ਗੁਣਵੰਿੀ ਤਿਨ ਹੀ ਸਭ ਰੰਗ ਮਾਣਾ ॥

اھٹ ُکر اھبین سا ُگپ َؤیتن پِں یہ سیھ رنگ امنا ۔۔

ਨਾਨਕ ਕੀ ਧਰ ਿੂਹੈ ਿਾਕੁਰ ਿੂ ਨਾਨਕ ਕਾ ਮਾਣਾ ॥੩॥

نانک یک درھ ئُؤ َہے اھٹ ُکر ئُؤ نانک اک امنا ۔۔۳۔۔

ਹਉ ਵਾਰੀ ਵੰਞਾ ਘੋਲੀ ਵੰਞਾ ਿੂ ਪਰਬਿੁ ਮੇਰਾ ਓਲਹਾ ਰਾਮ ॥

ہؤ واری واجن وھگیل واجن ئُؤ رپپپ ریما اولہھا رام ۔۔

ਹਉ ਬਤਲ ਜਾਈ ਲਖ ਲਖ ਲਖ ਬਰੀਆ ਤਜਤਨ ਭਰਮੁ ਪਰਿਾ ਖੋਲਹਾ ਰਾਮ ॥

ہؤ نل اجیئ ھکل ھکل ھکل پرِنا ِجں رھبم رپدا وھکلہھا رام ۔۔

ਤਮਟੇ ਅੰਧਾਰੇ ਿਜੇ ਤਬਕਾਰੇ ਿਾਕੁਰ ਤਸਉ ਮਨੁ ਮਾਨਾ ॥

ِمپے ادناھرے ےجت ِئکارے اھٹ ُکر سِیؤ نم امنا ۔۔

ਪਰਭ ਜੀ ਭਾਣੀ ਭਈ ਤਨਕਾਣੀ ਸਿਲ ਜਨਮੁ ਪਰਵਾਨਾ ॥

سب
رپَھب یج اھبین یئھب ئِکاین ھل منج رپوانا ۔۔

ਭਈ ਅਮੋਲੀ ਭਾਰਾ ਿੋਲੀ ਮੁਕਤਿ ਜੁਗਤਿ ਿਰੁ ਖੋਲਹਾ ॥

یئھب اومیل اھبرا وتیل مُکت ُچگت در وھکلہھا ۔۔

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਹਉ ਤਨਰਭਉ ਹੋਈ ਸੋ ਪਰਭੁ ਮੇਰਾ ਓਲਹਾ ॥੪॥੧॥੪॥

ب
وہک نانک ہؤ پِر ھؤ وہیئ وس رپَھب ریما اولہھا ۔۔۴۔۔۱۔۔۴۔۔
ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

سُؤیہ ہلحم ۵۔۔
ਸਾਜਨੁ ਪੁਰਖੁ ਸਤਿਗੁਰੁ ਮੇਰਾ ਪੂਰਾ ਤਿਸੁ ਤਬਨੁ ਅਵਰੁ ਨ ਜਾਣਾ ਰਾਮ ॥

سانج ُپرھک سیگؤر ریما ئُؤرا ئِس پِں ا َور ہن اجنا رام ۔۔

ਮਾਿ ਤਪਿਾ ਭਾਈ ਸੁਿ ਬੰਧਪ ਜੀਅ ਪਰਾਣ ਮਤਨ ਭਾਣਾ ਰਾਮ ॥

امت پِیا اھبیئ ُست دنبھت یج رپان نم اھبنا رام ۔۔
ਜੀਉ ਤਪੰਿੁ ਸਭੁ ਤਿਸ ਕਾ ਿੀਆ ਸਰਬ ਗੁਣਾ ਭਰਪੂਰੇ ॥

جپؤ پِید سیھ ئِس اک دِنا رست ُگیا رھبوپُرے ۔۔

ਅੰਿਰਜਾਮੀ ਸੋ ਪਰਭੁ ਮੇਰਾ ਸਰਬ ਰਤਹਆ ਭਰਪੂਰੇ ॥

ارتناجیم وس رپَھب ریما رست رایہ رھبوپُرے ۔۔
ਿਾ ਕੀ ਸਰਤਣ ਸਰਬ ਸੁਖ ਪਾਏ ਹੋਏ ਸਰਬ ਕਤਲਆਣਾ ॥

نا یک رسن رست ُسکھ ناےئ وہےئ رست ایلکنا ۔۔

ਸਿਾ ਸਿਾ ਪਰਭ ਕਉ ਬਤਲਹਾਰੈ ਨਾਨਕ ਸਿ ਕੁਰਬਾਣਾ ॥੧॥

اہلبرے نانک دص قُرنانا ۔۔۱۔۔
دسا دسا رپَھب کؤ َ
ਐਸਾ ਗੁਰੁ ਵਿਭਾਗੀ ਪਾਈਐ ਤਜਿੁ ਤਮਤਲਐ ਪਰਭੁ ਜਾਪੈ ਰਾਮ ॥

ااسی ُگر وداھبیگ نا پپَے ِجت مِلیپے رپَھب اج ئَے رام ۔۔

ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੇ ਤਕਲਤਵਖ ਉਿਰਤਹ ਹਤਰ ਸੰਿ ਧੂੜੀ ਤਨਿ ਨਾਪੈ ਰਾਮ ॥

منج منج ےک کِلؤِھک اُرتہِ ہر سیت دھُؤری پِپ نا ئَے رام ۔۔

ਹਤਰ ਧੂੜੀ ਨਾਈਐ ਪਰਭੂ ਤਧਆਈਐ ਬਾਹੁਤੜ ਜੋਤਨ ਨ ਆਈਐ ॥

ب
ہر دھُؤری نا نیپے َ رپ ُھؤ دایھ نیپے َ ناہُر وجن ہن ا نیپے ۔۔

ਗੁਰ ਚਰਣੀ ਲਾਗੇ ਭਰਮ ਭਉ ਭਾਗੇ ਮਤਨ ਤਚੰਤਿਆ ਿਲੁ ਪਾਈਐ ॥

ب
ُگر رچین الےگ رھبم ھؤ اھبےگ نم ِجیدنا لھپ نا پپَے ۔۔

ਹਤਰ ਗੁਣ ਤਨਿ ਗਾਏ ਨਾਮੁ ਤਧਆਏ ਤਿਤਰ ਸੋਗੁ ਨਾਹੀ ਸੰਿਾਪੈ ॥

ب
ہر ُگں پِپ اگےئ نام دایھےئ ھِر وسگ نایہ سییاےپَ ۔۔
ਨਾਨਕ ਸੋ ਪਰਭੁ ਜੀਅ ਕਾ ਿਾਿਾ ਪੂਰਾ ਤਜਸੁ ਪਰਿਾਪੈ ॥੨॥

نانک وس رپَھب یج اک دانا ئُؤرا ِجس رپنا ئَے ۔۔۲۔۔

ਹਤਰ ਹਰੇ ਹਤਰ ਗੁਣ ਤਨਧੇ ਹਤਰ ਸੰਿਨ ਕੈ ਵਤਸ ਆਏ ਰਾਮ ॥

س
ہر ہرے ہر ُگں ن ِدےھ ہر ییں ےکَ وس ا ےئ رام ۔۔
ਸੰਿ ਚਰਣ ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਲਾਗੇ ਤਿਨੀ ਪਰਮ ਪਿ ਪਾਏ ਰਾਮ ॥

سیت رچن ُگر ویسا الےگ پ ِبی رپم ند ناےئ رام ۔۔

ਪਰਮ ਪਿੁ ਪਾਇਆ ਆਪੁ ਤਮਟਾਇਆ ਹਤਰ ਪੂਰਨ ਤਕਰਪਾ ਧਾਰੀ ॥

رپم ند نانا ا ت مِیانا ہر ئُؤرن کِرنا داھری ۔۔

ਸਿਲ ਜਨਮੁ ਹੋਆ ਭਉ ਭਾਗਾ ਹਤਰ ਭੇਤਟਆ ਏਕੁ ਮੁਰਾਰੀ ॥

سب
ہ ب
ب
ھ
ھ
ھ
م
ی
ی
ن
ل منج وہا ؤ اھباگ ر یا ا ک ُراری ۔۔

ਤਜਸ ਕਾ ਸਾ ਤਿਨ ਹੀ ਮੇਤਲ ਲੀਆ ਜੋਿੀ ਜੋਤਿ ਸਮਾਇਆ ॥

ِجس اک سا پِں یہ م َیل لِیا وجیت وجت امسنا ۔۔

ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਤਨਰੰਜਨ ਜਪੀਐ ਤਮਤਲ ਸਤਿਗੁਰ ਸੁਖੁ ਪਾਇਆ ॥੩॥

نانک نام پِرنجن چیپَے مِل سیگؤر ُسکھ نانا ۔۔۳۔۔

ਗਾਉ ਮੰਗਲੋ ਤਨਿ ਹਤਰ ਜਨਹੁ ਪੁੰਨੀ ਇਛ ਸਬਾਈ ਰਾਮ ॥

اگو ولگنم پِپ ہر وہنج ُپ ّبی اِھچ ابسیئ رام ۔۔

ਰੰਤਗ ਰਿੇ ਅਪੁਨੇ ਸੁਆਮੀ ਸੇਿੀ ਮਰੈ ਨ ਆਵੈ ਜਾਈ ਰਾਮ ॥

سیب
ے اجیئ رام ۔۔
رنگ رےت اےنپ سُؤا یم َ ی م َ َرے ہن ا و َ
ਅਤਬਨਾਸੀ ਪਾਇਆ ਨਾਮੁ ਤਧਆਇਆ ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਪਾਏ ॥

اپِیایس نانا نام دایھنا لگس ونمرھت ناےئ ۔۔
ਸਾਂਤਿ ਸਹਜ ਆਨੰਿ ਘਨੇਰੇ ਗੁਰ ਚਰਣੀ ਮਨੁ ਲਾਏ ॥

سہ
ساپپ ج ا دنن رینھگے ُگر رچین نم الےئ ۔۔

ਪੂਤਰ ਰਤਹਆ ਘਤਟ ਘਤਟ ਅਤਬਨਾਸੀ ਥਾਨ ਥਨੰਿਤਰ ਸਾਈ ॥

ب
ھی
ی
ت
ئُؤر رایہ ٹھگ ٹھگ اپِیایس اھتن ر سایئ ۔۔

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਕਾਰਜ ਸਗਲੇ ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਚਰਣੀ ਮਨੁ ਲਾਈ ॥੪॥੨॥੫॥

وہک نانک اکرچ ےلگس ئُؤرے ُگر رچین نم الیئ ۔۔۴۔۔۲۔۔۵۔۔
ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

سُؤیہ ہلحم ۵۔۔

ਕਤਰ ਤਕਰਪਾ ਮੇਰੇ ਪਰੀਿਮ ਸੁਆਮੀ ਨੇਿਰ ਿੇਖਤਹ ਿਰਸੁ ਿੇਰਾ ਰਾਮ ॥

رک کِرنا ریمے رپمتی سُؤا یم پیتر دنکھہہ درس ریتا رام ۔۔

ਲਾਖ ਤਜਹਵਾ ਿੇਹੁ ਮੇਰੇ ਤਪਆਰੇ ਮੁਖੁ ਹਤਰ ਆਰਾਧੇ ਮੇਰਾ ਰਾਮ ॥

الھک چہؤا دوہی ریمے ایپرے مُکھ ہر ا رادےھ ریما رام ۔۔
ਹਤਰ ਆਰਾਧੇ ਜਮ ਪੰਥੁ ਸਾਧੇ ਿੂਖੁ ਨ ਤਵਆਪੈ ਕੋਈ ॥

ہر ا رادےھ مج ھتنپ سادےھ ُدوھک ہن ونا ئَے وکیئ ۔۔
ਜਤਲ ਥਤਲ ਮਹੀਅਤਲ ਪੂਰਨ ਸੁਆਮੀ ਜਿ ਿੇਖਾ ਿਿ ਸੋਈ ॥

م
لج لھت ہییل ئُؤرن سُؤا یم جت داھکی پپ وسیئ ۔۔
ਭਰਮ ਮੋਹ ਤਬਕਾਰ ਨਾਿੇ ਪਰਭੁ ਨੇਰ ਹੂ ਿੇ ਨੇਰਾ ॥

رھبم ومہ ِئکار ناےھٹ رپَھب نتَر ُہؤ ےت نتَرا ۔۔
ਨਾਨਕ ਕਉ ਪਰਭ ਤਕਰਪਾ ਕੀਜੈ ਨੇਿਰ ਿੇਖਤਹ ਿਰਸੁ ਿੇਰਾ ॥੧॥

نانک کؤ رپَھب کِرنا کبج َے پیتر دنکھہہ درس ریتا ۔۔۱۔۔

ਕੋਤਟ ਕਰਨ ਿੀਜਤਹ ਪਰਭ ਪਰੀਿਮ ਹਤਰ ਗੁਣ ਸੁਣੀਅਤਹ ਅਤਬਨਾਸੀ ਰਾਮ ॥

وکت رکن دہجیِ رپَھب رپمتی ہر ُگں ُسییی ِہ اپِیایس رام ۔۔

ਸੁਤਣ ਸੁਤਣ ਇਹੁ ਮਨੁ ਤਨਰਮਲੁ ਹੋਵੈ ਕਟੀਐ ਕਾਲ ਕੀ ਿਾਸੀ ਰਾਮ ॥

س س
وہوے کییپے اکل یک اھپیس رام ۔۔
ُ ں ُ ں اوہی نم پِرلم َ

ਕਟੀਐ ਜਮ ਿਾਸੀ ਤਸਮਤਰ ਅਤਬਨਾਸੀ ਸਗਲ ਮੰਗਲ ਸੁਤਗਆਨਾ ॥

کییپے مج اھپیس ِسمر

اپِیایس لگس لگنم ُسگیانا ۔۔

ਹਤਰ ਹਤਰ ਜਪੁ ਜਪੀਐ ਤਿਨੁ ਰਾਿੀ ਲਾਗੈ ਸਹਤਜ ਤਧਆਨਾ ॥

سہ
ہر ہر جت چیپَے دِن رایت ال َگے ج دایھنا ۔۔

ਕਲਮਲ ਿੁਖ ਜਾਰੇ ਪਰਭੂ ਤਚਿਾਰੇ ਮਨ ਕੀ ਿੁਰਮਤਿ ਨਾਸੀ ॥

کل
ب
مل ُدھک اجرے رپ ُھؤ

ِجیارے نم یک ُدرمت نایس ۔۔

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਪਰਭ ਤਕਰਪਾ ਕੀਜੈ ਹਤਰ ਗੁਣ ਸੁਣੀਅਤਹ ਅਤਵਨਾਸੀ ॥੨॥

وہک نانک رپَھب کِرنا کبج َے ہر ُگں ُسییی ِہ اوِنایس ۔۔۲۔۔

ਕਰੋਤੜ ਹਸਿ ਿੇਰੀ ਟਹਲ ਕਮਾਵਤਹ ਚਰਣ ਚਲਤਹ ਪਰਭ ਮਾਰਤਗ ਰਾਮ ॥

رکور ہست ریتی لہٹ امکوہِ رچن چلہہ رپَھب امرگ رام ۔۔
ਭਵ ਸਾਗਰ ਨਾਵ ਹਤਰ ਸੇਵਾ ਜੋ ਚੜੈ ਤਿਸੁ ਿਾਰਤਗ ਰਾਮ ॥

ب
َھؤ سارگ نا َو ہر ویسا وج ڑچَے ئِس نا َرگ رام ۔۔

ਭਵਜਲੁ ਿਤਰਆ ਹਤਰ ਹਤਰ ਤਸਮਤਰਆ ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰੇ ॥

ب
َھؤلج رتنا ہر ہر ِسمرِنا لگس ونمرھت ئُؤرے ۔۔

ਮਹਾ ਤਬਕਾਰ ਗਏ ਸੁਖ ਉਪਜੇ ਬਾਜੇ ਅਨਹਿ ਿੂਰੇ ॥

اہم ِئکار ےئگ ُسکھ اُےجپ ناےج ابچد ئُؤرے ۔۔

ਮਨ ਬਾਂਛਿ ਿਲ ਪਾਏ ਸਗਲੇ ਕੁਿਰਤਿ ਕੀਮ ਅਪਾਰਤਗ ॥

ب
ِب
نم نا جھت لھپ ناےئ ےلگس قُدرت ق م انارگ ۔۔

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਪਰਭ ਤਕਰਪਾ ਕੀਜੈ ਮਨੁ ਸਿਾ ਚਲੈ ਿੇਰੈ ਮਾਰਤਗ ॥੩॥

وہک نانک رپَھب کِرنا کبج َے نم دسا چلَے ریتَے امرگ ۔۔۳۔۔
ਏਹੋ ਵਰੁ ਏਹਾ ਵਤਿਆਈ ਇਹੁ ਧਨੁ ਹੋਇ ਵਿਭਾਗਾ ਰਾਮ ॥

اوہی ور ااہی ودنایئ اوہی دنھ وہۓ وداھباگ رام ۔۔
ਏਹੋ ਰੰਗੁ ਏਹੋ ਰਸ ਭੋਗਾ ਹਤਰ ਚਰਣੀ ਮਨੁ ਲਾਗਾ ਰਾਮ ॥

اوہی رنگ اوہی رس وھباگ ہر رچین نم الاگ رام ۔۔

ਮਨੁ ਲਾਗਾ ਚਰਣੇ ਪਰਭ ਕੀ ਸਰਣੇ ਕਰਣ ਕਾਰਣ ਗੋਪਾਲਾ ॥

نم الاگ رچےن رپَھب یک رسےن رکن اکرن وگناال ۔۔
ਸਭੁ ਤਕਛੁ ਿੇਰਾ ਿੂ ਪਰਭੁ ਮੇਰਾ ਮੇਰੇ ਿਾਕੁਰ ਿੀਨ ਿਇਆਲਾ ॥

ک
سیھ ِچھ ریتا ئُؤ رپَھب ریما ریمے اھٹ ُکر دِنی دناال ۔۔
ਮੋਤਹ ਤਨਰਗੁਣ ਪਰੀਿਮ ਸੁਖ ਸਾਗਰ ਸੰਿਸੰਤਗ ਮਨੁ ਜਾਗਾ ॥

ومہِ پِر ُگں رپمتی ُسکھ سارگ سییسیگ نم اجاگ ۔۔

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਪਰਤਭ ਤਕਰਪਾ ਕੀਨਹੀ ਚਰਣ ਕਮਲ ਮਨੁ ਲਾਗਾ ॥੪॥੩॥੬॥

کیبہ
وہک نانک رپَھب کِرنا ھی رچن لمک نم الاگ ۔۔۴۔۔۳۔۔۶۔۔
ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

سُؤیہ ہلحم ۵۔۔
ਹਤਰ ਜਪੇ ਹਤਰ ਮੰਿਰੁ ਸਾਤਜਆ ਸੰਿ ਭਗਿ ਗੁਣ ਗਾਵਤਹ ਰਾਮ ॥

ہر ےپج ہر دنمر سا ِجیا سیت تگھب ُگں اگوہِ رام ۔۔

ਤਸਮਤਰ ਤਸਮਤਰ ਸੁਆਮੀ ਪਰਭੁ ਅਪਨਾ ਸਗਲੇ ਪਾਪ ਿਜਾਵਤਹ ਰਾਮ ॥

ِسمر ِسمر سُؤا یم رپَھب اانپ ےلگس نات اجتوہِ رام ۔۔

ਹਤਰ ਗੁਣ ਗਾਇ ਪਰਮ ਪਿੁ ਪਾਇਆ ਪਰਭ ਕੀ ਊਿਮ ਬਾਣੀ ॥

ہر ُگں اگۓ رپم ند نانا رپَھب یک اُومت ناین ۔۔

ਸਹਜ ਕਥਾ ਪਰਭ ਕੀ ਅਤਿ ਮੀਿੀ ਕਥੀ ਅਕਥ ਕਹਾਣੀ ॥

کب
سہ
ھ
کب
ج اھتک رپَھب یک ات یھٹیم ی ا ھ اہکین ۔۔

ਭਲਾ ਸੰਜੋਗੁ ਮੂਰਿੁ ਪਲੁ ਸਾਚਾ ਅਤਬਚਲ ਨੀਵ ਰਖਾਈ ॥

ب
ب
ھال وجنسگ مُؤرت نل سااچ ا ِچل پِپؤ راھکیئ ۔۔

ਜਨ ਨਾਨਕ ਪਰਭ ਭਏ ਿਇਆਲਾ ਸਰਬ ਕਲਾ ਬਤਣ ਆਈ ॥੧॥

نج نانک رپَھب ےئھب دناال رست کال نب ا یئ ۔۔۱۔۔
ਆਨੰਿਾ ਵਜਤਹ ਤਨਿ ਵਾਜੇ ਪਾਰਬਰਹਮੁ ਮਤਨ ਵੂਿਾ ਰਾਮ ॥

ا دننا وہہجِ پِپ واےج نارپرمہ نم ُوواھٹ رام ۔۔

ਗੁਰਮੁਖੇ ਸਚੁ ਕਰਣੀ ਸਾਰੀ ਤਬਨਸੇ ਭਰਮ ਭੈ ਝੂਿਾ ਰਾਮ ॥

مک
ب چ
ُگر ُ ھے چس رکین ساری نِیسے رھبم َھے ُھؤاھٹ رام ۔۔

ਅਨਹਿ ਬਾਣੀ ਗੁਰਮੁਤਖ ਵਖਾਣੀ ਜਸੁ ਸੁਤਣ ਸੁਤਣ ਮਨੁ ਿਨੁ ਹਤਰਆ ॥

ابچد ناین ُگرمُکھ واھکین سج ُسں ُسں نم نت ہ ِرنا ۔۔

ਸਰਬ ਸੁਖਾ ਤਿਸ ਹੀ ਬਤਣ ਆਏ ਜੋ ਪਰਤਭ ਅਪਨਾ ਕਤਰਆ ॥

رست ُسکھا ئِس یہ نب ا ےئ وج رپَھب اانپ رکَنا ۔۔

ਘਰ ਮਤਹ ਨਵ ਤਨਤਧ ਭਰੇ ਭੰਿਾਰਾ ਰਾਮ ਨਾਤਮ ਰੰਗੁ ਲਾਗਾ ॥

رھگ ہہم ونَ ن ِدھ رھبے ڈنھبارا رام نام رنگ الاگ ۔۔
ਨਾਨਕ ਜਨ ਪਰਭੁ ਕਿੇ ਨ ਤਵਸਰੈ ਪੂਰਨ ਜਾ ਕੇ ਭਾਗਾ ॥੨॥

نانک نج رپَھب دکے ہن وِرسَے ئُؤرن اج ےک اھباگ ۔۔۲۔۔
ਛਾਇਆ ਪਰਤਭ ਛਿਰਪਤਿ ਕੀਨਹੀ ਸਗਲੀ ਿਪਤਿ ਤਬਨਾਸੀ ਰਾਮ ॥

پ کیبہ
س
گل
ھ
پ
ی ی تپت ِیایس رام ۔۔
اھچنا رپَھب رتھچ پ

ਿੂਖ ਪਾਪ ਕਾ ਿੇਰਾ ਢਾਿਾ ਕਾਰਜੁ ਆਇਆ ਰਾਸੀ ਰਾਮ ॥

ُدوھک نات اک دریہ داھاھٹ اکرچ ا نا رایس رام ۔۔
ਹਤਰ ਪਰਤਭ ਿੁਰਮਾਇਆ ਤਮਟੀ ਬਲਾਇਆ ਸਾਚੁ ਧਰਮੁ ਪੁੰਨੁ ਿਤਲਆ ॥

ب
ہر رپَھب ُھرامنا مِبی نالنا ساچ درھم ُپ ّں ایلھپ ۔۔

ਸੋ ਪਰਭੁ ਅਪੁਨਾ ਸਿਾ ਤਧਆਈਐ ਸੋਵਿ ਬੈਸਿ ਖਤਲਆ ॥

وس رپَھب اانپ دسا دایھ نیپے َ وسوت َنیست ایلھک ۔۔

ਗੁਣ ਤਨਧਾਨ ਸੁਖ ਸਾਗਰ ਸੁਆਮੀ ਜਤਲ ਥਤਲ ਮਹੀਅਤਲ ਸੋਈ ॥

م
ُگں ن ِداھن ُسکھ سارگ سُؤا یم لج لھت ہییل وسیئ ۔۔

ਜਨ ਨਾਨਕ ਪਰਭ ਕੀ ਸਰਣਾਈ ਤਿਸੁ ਤਬਨੁ ਅਵਰੁ ਨ ਕੋਈ ॥੩॥

نج نانک رپَھب یک رسنایئ ئِس پِں اور ہن وکیئ ۔۔۳۔۔

ਮੇਰਾ ਘਰੁ ਬਤਨਆ ਬਨੁ ਿਾਲੁ ਬਤਨਆ ਪਰਭ ਪਰਸੇ ਹਤਰ ਰਾਇਆ ਰਾਮ ॥

ریما رھگ اینب نب نال اینب رپَھب رپےس ہر رانا رام ۔۔
ਮੇਰਾ ਮਨੁ ਸੋਤਹਆ ਮੀਿ ਸਾਜਨ ਸਰਸੇ ਗੁਣ ਮੰਗਲ ਹਤਰ ਗਾਇਆ ਰਾਮ ॥

ریما نم وس ِہیا تیم سانج رسےس ُگں لگنم ہر اگنا رام ۔۔
ਗੁਣ ਗਾਇ ਪਰਭੂ ਤਧਆਇ ਸਾਚਾ ਸਗਲ ਇਛਾ ਪਾਈਆ ॥

ب
ُگں اگۓ رپ ُھؤ دایھےئ سااچ لگس اِاھچ ناایئ ۔۔

ਗੁਰ ਚਰਣ ਲਾਗੇ ਸਿਾ ਜਾਗੇ ਮਤਨ ਵਜੀਆ ਵਾਧਾਈਆ ॥

ُگر رچن الےگ دسا اجےگ نم و ِجیا واداھایئ ۔۔

ਕਰੀ ਨਿਤਰ ਸੁਆਮੀ ਸੁਖਹ ਗਾਮੀ ਹਲਿੁ ਪਲਿੁ ਸਵਾਤਰਆ ॥

رکی دنر سُؤا یم ُسکھہ اگیم ہلت نلت وسارِنا ۔۔

ਤਬਨਵੰਤਿ ਨਾਨਕ ਤਨਿ ਨਾਮੁ ਜਪੀਐ ਜੀਉ ਤਪੰਿੁ ਤਜਤਨ ਧਾਤਰਆ ॥੪॥੪॥੭॥

پِپ َؤپپ نانک پِپ نام چی َپٔے جپؤ پِید ِجں داھرنا ۔۔۴۔۔۴۔۔۷۔۔
ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

سُؤیہ ہلحم ۵۔۔

ਭੈ ਸਾਗਰੋ ਭੈ ਸਾਗਰੁ ਿਤਰਆ ਹਤਰ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਤਧਆਏ ਰਾਮ ॥

ب
َھے

ب
سارگو َھے

سارگ رتنا ہر ہر نام دایھےئ رام ۔۔

ਬੋਤਹਥੜਾ ਹਤਰ ਚਰਣ ਅਰਾਧੇ ਤਮਤਲ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਤਰ ਲਘਾਏ ਰਾਮ ॥

ب
وبہ ھرا ہر رچن ارادےھ مِل سیگؤر نار لگھاےئ رام ۔۔

ਗੁਰ ਸਬਿੀ ਿਰੀਐ ਬਹੁਤੜ ਨ ਮਰੀਐ ਚੂਕੈ ਆਵਣ ਜਾਣਾ ॥

ُگر دبسی رت پ َپے َہ ُہر ہن رم پپے ُجؤ َکے ا ون اجنا ۔۔

ਜੋ ਤਕਛੁ ਕਰੈ ਸੋਈ ਭਲ ਮਾਨਉ ਿਾ ਮਨੁ ਸਹਤਜ ਸਮਾਣਾ ॥

ک
وج ِچھ

سہ
رکَے وسیئ لھب امئؤ نا نم ج امسنا ۔۔

ਿੂਖ ਨ ਭੂਖ ਨ ਰੋਗੁ ਨ ਤਬਆਪੈ ਸੁਖ ਸਾਗਰ ਸਰਣੀ ਪਾਏ ॥

ب
ُدوھک ہن ُھؤھک ہن روگ ہن ایب ئَے ُسکھ سارگ رسین ناےئ ۔۔
ਹਤਰ ਤਸਮਤਰ ਤਸਮਤਰ ਨਾਨਕ ਰੰਤਗ ਰਾਿਾ ਮਨ ਕੀ ਤਚੰਿ ਤਮਟਾਏ ॥੧॥

ہر ِسمر ِسمر نانک رنگ رانا نم یک ِجپت مِیاےئ ۔۔۱۔۔

ਸੰਿ ਜਨਾ ਹਤਰ ਮੰਿੁ ਤਿਰੜਾਇਆ ਹਤਰ ਸਾਜਨ ਵਸਗਤਿ ਕੀਨੇ ਰਾਮ ॥

سیت انج ہر میتر درِرانا ہر سانج وسگت کیپے رام ۔۔

ਆਪਨੜਾ ਮਨੁ ਆਗੈ ਧਤਰਆ ਸਰਬਸੁ ਿਾਕੁਤਰ ਿੀਨੇ ਰਾਮ ॥

ا نترا نم ا ےگ درھنا رسسب اھٹ ُکر دےنی رام ۔۔

ਕਤਰ ਅਪੁਨੀ ਿਾਸੀ ਤਮਟੀ ਉਿਾਸੀ ਹਤਰ ਮੰਿਤਰ ਤਥਤਿ ਪਾਈ ॥

رک اینپ دایس مِبی اُدایس ہر دنمر بھِت نایئ ۔۔

ਅਨਿ ਤਬਨੋਿ ਤਸਮਰਹੁ ਪਰਭੁ ਸਾਚਾ ਤਵਛੁਤੜ ਕਬਹੂ ਨ ਜਾਈ ॥

ادن پِپؤد ِسمر ُہ رپَھب سااچ وِڑھچ کب ُہؤ ہن اجیئ ۔۔

ਸਾ ਵਿਭਾਗਤਣ ਸਿਾ ਸੋਹਾਗਤਣ ਰਾਮ ਨਾਮ ਗੁਣ ਚੀਨਹੇ ॥

سا وداھبنگ دسا وساہنگ رام نام ُگں ۔۔

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਰਵਤਹ ਰੰਤਗ ਰਾਿੇ ਪਰੇਮ ਮਹਾ ਰਤਸ ਭੀਨੇ ॥੨॥

ب
ہکُ نانک َروہِ رنگ راےت رپمی اہم رس ھیپے ۔۔۲۔۔

ਅਨਿ ਤਬਨੋਿ ਭਏ ਤਨਿ ਸਖੀਏ ਮੰਗਲ ਸਿਾ ਹਮਾਰੈ ਰਾਮ ॥

پ سک
ھی
پ
امہرے رام ۔۔
دسا
لگنم
ے
ا َند پِپؤد ےئھب ِپ
َ

ਆਪਨੜੈ ਪਰਤਭ ਆਤਪ ਸੀਗਾਰੀ ਸੋਭਾਵੰਿੀ ਨਾਰੇ ਰਾਮ ॥

ا نترے رپَھب ا ت اگیسری وساھبویتن نارے رام ۔۔
ਸਹਜ ਸੁਭਾਇ ਭਏ ਤਕਰਪਾਲਾ ਗੁਣ ਅਵਗਣ ਨ ਬੀਚਾਤਰਆ ॥

سہ
ج ُسبھاےئِ ےئھب کِرناال ُگں ا َونگ ہن اچیبرنا ۔۔

ਕੰਤਿ ਲਗਾਇ ਲੀਏ ਜਨ ਅਪੁਨੇ ਰਾਮ ਨਾਮ ਉਤਰ ਧਾਤਰਆ ॥

کیبھ اگل ِئے ےئیل نج اےنپ رام نام اُر داھرنا ۔۔

ਮਾਨ ਮੋਹ ਮਿ ਸਗਲ ਤਬਆਪੀ ਕਤਰ ਤਕਰਪਾ ਆਤਪ ਤਨਵਾਰੇ ॥

امن ومہ دم لگس ایبیپ رک کِرنا ا ت ئِؤارے ۔۔

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਭੈ ਸਾਗਰੁ ਿਤਰਆ ਪੂਰਨ ਕਾਜ ਹਮਾਰੇ ॥੩॥

ب
وہک نانک َھے سارگ رتنا ئُؤرن اکچ امہرے ۔۔۳۔۔

ਗੁਣ ਗੋਪਾਲ ਗਾਵਹੁ ਤਨਿ ਸਖੀਹੋ ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਪਾਏ ਰਾਮ ॥

سک
ُگں وگنال اگووہ پِپ ھبہؤ لگس ونمرھت ناےئ رام ۔۔
ਸਿਲ ਜਨਮੁ ਹੋਆ ਤਮਤਲ ਸਾਧੂ ਏਕੰਕਾਰੁ ਤਧਆਏ ਰਾਮ ॥

سب
ھل منج وہا مِل سا ُدوھ انکپکار دایھےئ رام ۔۔

ਜਤਪ ਏਕ ਪਰਭੂ ਅਨੇਕ ਰਤਵਆ ਸਰਬ ਮੰਿਤਲ ਛਾਇਆ ॥

ب
جت انک رپ ُھؤ

اپیک روِنا رست ڈنمل اھچنا ۔۔

ਬਰਹਮੋ ਪਸਾਰਾ ਬਰਹਮੁ ਪਸਤਰਆ ਸਭੁ ਬਰਹਮੁ ਤਿਰਸਟੀ ਆਇਆ ॥

پرومہ ئسارا پرمہ رسپنا سیھ پرمہ درِیٹس ا نا ۔۔

ਜਤਲ ਥਤਲ ਮਹੀਅਤਲ ਪੂਤਰ ਪੂਰਨ ਤਿਸੁ ਤਬਨਾ ਨਹੀ ਜਾਏ ॥

م
لج لھت ہییل ئُؤر ئُؤرن ئِس پِیا یہن اجےئ ۔۔

ਪੇਤਖ ਿਰਸਨੁ ਨਾਨਕ ਤਬਗਸੇ ਆਤਪ ਲਏ ਤਮਲਾਏ ॥੪॥੫॥੮॥

پ َیکھ درنس نانک نِگسے ا ت ےئل مِالےئ ۔۔۴۔۔۵۔۔۸۔۔
ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

سُؤیہ ہلحم ۵۔۔
ਅਤਬਚਲ ਨਗਰੁ ਗੋਤਬੰਿ ਗੁਰੂ ਕਾ ਨਾਮੁ ਜਪਿ ਸੁਖੁ ਪਾਇਆ ਰਾਮ ॥

ب
ا ِچل رگن وگپِید ُگؤ ُرو اک نام جپت ُسکھ نانا رام ۔۔

ਮਨ ਇਛੇ ਸੇਈ ਿਲ ਪਾਏ ਕਰਿੈ ਆਤਪ ਵਸਾਇਆ ਰਾਮ ॥

نم اِےھچ َ
سیبی لھپ ناےئ رک َئے ا ت وسانا رام ۔۔

ਕਰਿੈ ਆਤਪ ਵਸਾਇਆ ਸਰਬ ਸੁਖ ਪਾਇਆ ਪੁਿ ਭਾਈ ਤਸਖ ਤਬਗਾਸੇ ॥

رک ئَے ا ت وسانا رست ُسکھ نانا ُپپ اھبیئ سِکھ ِئگاےس ۔۔
ਗੁਣ ਗਾਵਤਹ ਪੂਰਨ ਪਰਮੇਸੁਰ ਕਾਰਜੁ ਆਇਆ ਰਾਸੇ ॥

ُگں اگوہِ ئُؤرن رپمیسُر اکرچ ا نا راےس ۔۔

ਪਰਭੁ ਆਤਪ ਸੁਆਮੀ ਆਪੇ ਰਖਾ ਆਤਪ ਤਪਿਾ ਆਤਪ ਮਾਇਆ ॥

رپَھب ا ت سُؤا یم ا ےپ راھک ا ت پِیا ا ت امنا ۔۔

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਬਤਲਹਾਰੀ ਤਜਤਨ ਏਹੁ ਥਾਨੁ ਸੁਹਾਇਆ ॥੧॥

وہک نانک سیگؤر اہلبری ِجں اوہی اھتن ُسہانا ۔۔۱۔۔

ਘਰ ਮੰਿਰ ਹਟਨਾਲੇ ਸੋਹੇ ਤਜਸੁ ਤਵਤਚ ਨਾਮੁ ਤਨਵਾਸੀ ਰਾਮ ॥

رھگ دنمر ہییاےل وسےہ ِجس وِچ نام ئِؤایس رام ۔۔

ਸੰਿ ਭਗਿ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਅਰਾਧਤਹ ਕਟੀਐ ਜਮ ਕੀ ਿਾਸੀ ਰਾਮ ॥

سیت تگھب ہر نام ارادھ ِہ کییپے مج یک اھپیس رام ۔۔

ਕਾਟੀ ਜਮ ਿਾਸੀ ਪਰਤਭ ਅਤਬਨਾਸੀ ਹਤਰ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਤਧਆਏ ॥

اکیٹ مج اھپیس رپَھب اپِیایس ہر ہر نام دایھےئ ۔۔
ਸਗਲ ਸਮਗਰੀ ਪੂਰਨ ਹੋਈ ਮਨ ਇਛੇ ਿਲ ਪਾਏ ॥

س
لگس مگری ئُؤرن وہیئ نم اِےھچ لھپ ناےئ ۔۔
ਸੰਿ ਸਜਨ ਸੁਤਖ ਮਾਣਤਹ ਰਲੀਆ ਿੂਖ ਿਰਿ ਭਰਮ ਨਾਸੀ ॥

سیت نجس ُسکھ امہہن رایل ُدوھک درد رھبم نایس ۔۔

ਸਬਤਿ ਸਵਾਰੇ ਸਤਿਗੁਤਰ ਪੂਰੈ ਨਾਨਕ ਸਿ ਬਤਲ ਜਾਸੀ ॥੨॥

دبس وسارے سیگؤر ئُؤ َرے نانک دص نل اجیس ۔۔۲۔۔

ਿਾਤਿ ਖਸਮ ਕੀ ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਤਨਿ ਤਨਿ ਚੜੈ ਸਵਾਈ ਰਾਮ ॥

دات

کھ س

م یک ئُؤری وہیئ پِپ پِپ ڑچَے سَؤایئ رام ۔۔

ਪਾਰਬਰਹਤਮ ਖਸਮਾਨਾ ਕੀਆ ਤਜਸ ਿੀ ਵਿੀ ਵਤਿਆਈ ਰਾਮ ॥

پ ک
ھ
ج
س
ِ
ک
نار رمہ مانا ِیا س دی ودی ودنایئ رام ۔۔

ਆਤਿ ਜੁਗਾਤਿ ਭਗਿਨ ਕਾ ਰਾਖਾ ਸੋ ਪਰਭੁ ਭਇਆ ਿਇਆਲਾ ॥

ب
ھ
گی
ا د ُجگاد ں اک رااھک وس رپَھب ایھب دناال ۔۔

ਜੀਅ ਜੰਿ ਸਤਭ ਸੁਖੀ ਵਸਾਏ ਪਰਤਭ ਆਪੇ ਕਤਰ ਪਰਤਿਪਾਲਾ ॥

ج سی ُسک
ھ
پ
یج پت ھ ی وساےئ رپَھب ا ےپ رک رپَ ِیاال ۔۔

ਿਹ ਤਿਸ ਪੂਤਰ ਰਤਹਆ ਜਸੁ ਸੁਆਮੀ ਕੀਮਤਿ ਕਹਣੁ ਨ ਜਾਈ ॥

دہ دِس ئُؤر رایہ سج سُؤا یم تمیق کہں ہن اجیئ ۔۔

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਬਤਲਹਾਰੀ ਤਜਤਨ ਅਤਬਚਲ ਨੀਵ ਰਖਾਈ ॥੩॥

ب
وہک نانک سیگؤر اہلبری نج ا ِچل وین راھکیئ ۔۔۳۔۔

ਤਗਆਨ ਤਧਆਨ ਪੂਰਨ ਪਰਮੇਸੁਰ ਹਤਰ ਹਤਰ ਕਥਾ ਤਨਿ ਸੁਣੀਐ ਰਾਮ ॥

گ ِیان دایھن ئُؤرن رپمیسُر ہر ہر اھتک پِپ ُسییپے رام ۔۔

ਅਨਹਿ ਚੋਜ ਭਗਿ ਭਵ ਭੰਜਨ ਅਨਹਿ ਵਾਜੇ ਧੁਨੀਐ ਰਾਮ ॥

ب
ابچد وچچ تگھب َھؤ نجنھب ابچد واےج د ُھییپے َ رام ۔۔

ਅਨਹਿ ਝੁਣਕਾਰੇ ਿਿੁ ਬੀਚਾਰੇ ਸੰਿ ਗੋਸਤਟ ਤਨਿ ਹੋਵੈ ॥

چ
وہوے ۔۔
ابچد ُھپکارے پپ اچیبرے سیت وگست پِپ َ
ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਅਰਾਧਤਹ ਮੈਲੁ ਸਭ ਕਾਟਤਹ ਤਕਲਤਵਖ ਸਗਲੇ ਖੋਵੈ ॥

وھکوے ۔۔
ہر نام ارادھ ِہ مَیل سیھ اک ِ
ہٹ کِلؤِھک ےلگس َ

ਿਹ ਜਨਮ ਨ ਮਰਣਾ ਆਵਣ ਜਾਣਾ ਬਹੁਤੜ ਨ ਪਾਈਐ ਜੋੁਨੀਐ ॥

ہت منج ہن رمنا ا ون اجنا َہ ُہر ہن نا پپَے جییپے ۔۔

ਨਾਨਕ ਗੁਰੁ ਪਰਮੇਸਰੁ ਪਾਇਆ ਤਜਸੁ ਪਰਸਾਤਿ ਇਛ ਪੁਨੀਐ ॥੪॥੬॥੯॥

نانک ُگر رپرسیم نانا ِجس رپساد اِھچ ُپیی َپے ۔۔۴۔۔۶۔۔۹۔۔
ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

سُؤیہ ہلحم ۵۔۔

ਸੰਿਾ ਕੇ ਕਾਰਤਜ ਆਤਪ ਖਲੋਇਆ ਹਤਰ ਕੰਮੁ ਕਰਾਵਤਣ ਆਇਆ ਰਾਮ ॥

ّک
سییا ےک اکرچ ا ت ولھکنا ہر م رکاون ا نا رام ۔۔

ਧਰਤਿ ਸੁਹਾਵੀ ਿਾਲੁ ਸੁਹਾਵਾ ਤਵਤਚ ਅੰਤਮਰਿ ਜਲੁ ਛਾਇਆ ਰਾਮ ॥

درھت ُسہاوی نال ُسہاوا وِچ ارمِت لج اھچنا رام ۔۔
ਅੰਤਮਰਿ ਜਲੁ ਛਾਇਆ ਪੂਰਨ ਸਾਜੁ ਕਰਾਇਆ ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰੇ ॥

ارمِت لج اھچنا ئُؤرن ساچ رکانا لگس ونمرھت ئُؤرے ۔۔
ਜੈ ਜੈ ਕਾਰੁ ਭਇਆ ਜਗ ਅੰਿਤਰ ਲਾਥੇ ਸਗਲ ਤਵਸੂਰੇ ॥

ےج اکر ایھب چگ ارتن الےھت لگس وِسُؤرے ۔۔
ےجَ َ
ਪੂਰਨ ਪੁਰਖ ਅਚੁਿ ਅਤਬਨਾਸੀ ਜਸੁ ਵੇਿ ਪੁਰਾਣੀ ਗਾਇਆ ॥

ئُؤرن ُپرھک ا ُجت اپِیایس سج وند ُپراین اگنا ۔۔

ਅਪਨਾ ਤਬਰਿੁ ਰਤਖਆ ਪਰਮੇਸਤਰ ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਤਧਆਇਆ ॥੧॥

اانپ پِرد رایھک رپرسیم نانک نام دایھنا ۔۔۱۔۔

ਨਵ ਤਨਤਧ ਤਸਤਧ ਤਰਤਧ ਿੀਨੇ ਕਰਿੇ ਿੋਤਟ ਨ ਆਵੈ ਕਾਈ ਰਾਮ ॥

ے اکیئ رام ۔۔
ونَ ن ِدھ سِدھ رِدھ دےنی رکےت وتت ہن ا و َ
ਖਾਿ ਖਰਚਿ ਤਬਲਛਿ ਸੁਖੁ ਪਾਇਆ ਕਰਿੇ ਕੀ ਿਾਤਿ ਸਵਾਈ ਰਾਮ ॥

نِل
ج
س
ک
س
ُ
ھ
اھکت رھکجت ت ھ نانا رکےت یک دات َؤایئ رام ۔۔
ਿਾਤਿ ਸਵਾਈ ਤਨਖੁਤਟ ਨ ਜਾਈ ਅੰਿਰਜਾਮੀ ਪਾਇਆ ॥

دات سَؤایئ نکِ ُھت ہن اجیئ ارتناجیم نانا ۔۔

ਕੋਤਟ ਤਬਘਨ ਸਗਲੇ ਉਤਿ ਨਾਿੇ ਿੂਖੁ ਨ ਨੇੜੈ ਆਇਆ ॥

نگ
وکت ِ ھں ےلگس اُھٹ ناےھٹ ُدوھک ہن ڑینَے ا نا ۔۔

ਸਾਂਤਿ ਸਹਜ ਆਨੰਿ ਘਨੇਰੇ ਤਬਨਸੀ ਭੂਖ ਸਬਾਈ ॥

پ سہ
نِیس ب
ھ
ُ
سا پ ج ا دنن رینھگے ی ؤھک ابسیئ ۔۔

ਨਾਨਕ ਗੁਣ ਗਾਵਤਹ ਸੁਆਮੀ ਕੇ ਅਚਰਜੁ ਤਜਸੁ ਵਤਿਆਈ ਰਾਮ ॥੨॥

نانک ُگں اگوہِ سُؤا یم ےک ارچچ ِجس ودنایئ رام ۔۔۲۔۔

ਤਜਸ ਕਾ ਕਾਰਜੁ ਤਿਨ ਹੀ ਕੀਆ ਮਾਣਸੁ ਤਕਆ ਵੇਚਾਰਾ ਰਾਮ ॥

ِجس اک اکرچ پِں یہ ک ِیا امسن ایک وبچارا رام ۔۔

ਭਗਿ ਸੋਹਤਨ ਹਤਰ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਵਤਹ ਸਿਾ ਕਰਤਹ ਜੈਕਾਰਾ ਰਾਮ ॥

تگھب وسنہ ہر ےک ُگں اگوہِ دسا رکہِ َجپکارا رام ۔۔

ਗੁਣ ਗਾਇ ਗੋਤਬੰਿ ਅਨਿ ਉਪਜੇ ਸਾਧਸੰਗਤਿ ਸੰਤਗ ਬਨੀ ॥

ُگں اگۓ وگپِید ا َند اُےجپ سادھسیگت گنس ینب ۔۔

ਤਜਤਨ ਉਿਮੁ ਕੀਆ ਿਾਲ ਕੇਰਾ ਤਿਸ ਕੀ ਉਪਮਾ ਤਕਆ ਗਨੀ ॥

ِجں اُدم ک ِیا نال کتَرا ئِس یک اُامپ ایک ینگ ۔۔

ਅਿਸਤਿ ਿੀਰਥ ਪੁੰਨ ਤਕਤਰਆ ਮਹਾ ਤਨਰਮਲ ਚਾਰਾ ॥

ب
ھ
پ
سی
پ
ک
ِ
ِ
ا ھ ریتھت ُ ّں رنا اہم رلم اچرا ۔۔

ਪਤਿਿ ਪਾਵਨੁ ਤਬਰਿੁ ਸੁਆਮੀ ਨਾਨਕ ਸਬਿ ਅਧਾਰਾ ॥੩॥

پپِت ناون پِرد سُؤا یم نانک دبس اداھرا ۔۔۳۔۔

ਗੁਣ ਤਨਧਾਨ ਮੇਰਾ ਪਰਭੁ ਕਰਿਾ ਉਸਿਤਿ ਕਉਨੁ ਕਰੀਜੈ ਰਾਮ ॥

ُگں ن ِداھن ریما رپَھب رکنا اُسیت کؤن رک بج َے رام ۔۔
ਸੰਿਾ ਕੀ ਬੇਨੰਿੀ ਸੁਆਮੀ ਨਾਮੁ ਮਹਾ ਰਸੁ ਿੀਜੈ ਰਾਮ ॥

نی
سییا یک ییبی سُؤا یم نام اہم رس د بج َے رام ۔۔

ਨਾਮੁ ਿੀਜੈ ਿਾਨੁ ਕੀਜੈ ਤਬਸਰੁ ਨਾਹੀ ਇਕ ਤਖਨੋ ॥

ک
نام د بج َے دان کبج َے ِئسر نایہ اِک ِھپؤ ۔۔

ਗੁਣ ਗੋਪਾਲ ਉਚਰੁ ਰਸਨਾ ਸਿਾ ਗਾਈਐ ਅਨਤਿਨੋ ॥

ُگں وگنال اُرچ رانس دسا اگ پ َپے ادنِون ۔۔

ਤਜਸੁ ਪਰੀਤਿ ਲਾਗੀ ਨਾਮ ਸੇਿੀ ਮਨੁ ਿਨੁ ਅੰਤਮਰਿ ਭੀਜੈ ॥

ب
ھب
ج
سج رپپپ الیگ نام َ
سیبی نم نت ارمِت َے ۔۔
ਤਬਨਵੰਤਿ ਨਾਨਕ ਇਛ ਪੁੰਨੀ ਪੇਤਖ ਿਰਸਨੁ ਜੀਜੈ ॥੪॥੭॥੧੦॥

پِپ َؤپپ نانک اِھچ ُپ ّبی پ َیکھ درنس جبج َے ۔۔۴۔۔۷۔۔۱۱۔۔
ਰਾਗੁ ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੫ ਛੰਿ

راگ سُؤیہ ہلحم  ۵چھپت
ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪਰਸਾਤਿ ॥

اِک اواکنر سیگؤر رپساد ۔۔
ਤਮਿ ਬੋਲੜਾ ਜੀ ਹਤਰ ਸਜਣੁ ਸੁਆਮੀ ਮੋਰਾ ॥

مِبھ وبڑلا یج ہر نجس سُؤا یم ومرا ۔۔

ਹਉ ਸੰਮਤਲ ਥਕੀ ਜੀ ਓਹੁ ਕਿੇ ਨ ਬੋਲੈ ਕਉਰਾ ॥

سب
ہؤ مل یکھت یج اوہ دکے ہن وب لَے کؤرا ۔۔
ਕਉੜਾ ਬੋਤਲ ਨ ਜਾਨੈ ਪੂਰਨ ਭਗਵਾਨੈ ਅਉਗਣੁ ਕੋ ਨ ਤਚਿਾਰੇ ॥

کؤرا وبل ہن اج ئَے ئُؤرن وگھبا ئَے اونگ وک ہن ِجیارے ۔۔

ਪਤਿਿ ਪਾਵਨੁ ਹਤਰ ਤਬਰਿੁ ਸਿਾਏ ਇਕੁ ਤਿਲੁ ਨਹੀ ਭੰਨੈ ਘਾਲੇ ॥

ب
پپِت ناون ہر پِرد دساےئ اِک نِل یہن ھپّے َ اھگےل ۔۔

ਘਟ ਘਟ ਵਾਸੀ ਸਰਬ ਤਨਵਾਸੀ ਨੇਰੈ ਹੀ ਿੇ ਨੇਰਾ ॥

ٹھگ ٹھگ وایس رست ئِؤایس نتَ َرے یہ ےت نتَرا ۔۔
ਨਾਨਕ ਿਾਸੁ ਸਿਾ ਸਰਣਾਗਤਿ ਹਤਰ ਅੰਤਮਰਿ ਸਜਣੁ ਮੇਰਾ ॥੧॥

نانک داس دسا رسناگپ ہر ارمِت نجس ریما ۔۔۱۔۔
ਹਉ ਤਬਸਮੁ ਭਈ ਜੀ ਹਤਰ ਿਰਸਨੁ ਿੇਤਖ ਅਪਾਰਾ ॥

ئس
ہؤ ِ م یئھب یج ہر درنس دھکی انارا ۔۔

ਮੇਰਾ ਸੁੰਿਰੁ ਸੁਆਮੀ ਜੀ ਹਉ ਚਰਨ ਕਮਲ ਪਗ ਛਾਰਾ ॥

ریما ُسیدر سُؤا یم یج ہؤ رچن لمک نگ اھچرا ۔۔
ਪਰਭ ਪੇਖਿ ਜੀਵਾ ਿੰਢੀ ਥੀਵਾ ਤਿਸੁ ਜੇਵਿੁ ਅਵਰੁ ਨ ਕੋਈ ॥

پ
رپَھب َیکھت ویجا ڈنھٹیھ ویھتا ئِس ج َپؤد ا َور ہن وکیئ ۔۔
ਆਤਿ ਅੰਤਿ ਮਤਧ ਪਰਭੁ ਰਤਵਆ ਜਤਲ ਥਤਲ ਮਹੀਅਤਲ ਸੋਈ ॥

م
ا د اپپ دمھ رپَھب ر َونا لج لھت ہییل وسیئ ۔۔

ਚਰਨ ਕਮਲ ਜਤਪ ਸਾਗਰੁ ਿਤਰਆ ਭਵਜਲ ਉਿਰੇ ਪਾਰਾ ॥

ب
رچن لمک جت سارگ رتنا َھؤلج اُرتے نارا ۔۔

ਨਾਨਕ ਸਰਤਣ ਪੂਰਨ ਪਰਮੇਸੁਰ ਿੇਰਾ ਅੰਿੁ ਨ ਪਾਰਾਵਾਰਾ ॥੨॥

نانک رسن ئُؤرن رپمیسُر ریتا اپپ ہن ناراوارا ۔۔۲۔۔
ਹਉ ਤਨਮਖ ਨ ਛੋਿਾ ਜੀ ਹਤਰ ਪਰੀਿਮ ਪਰਾਨ ਅਧਾਰੋ ॥

ہ ب
ِ
م
ک
ہ
ؤ ھ ہن وھچدا یج ر رپمتی رپان اداھرو ۔۔

ਗੁਤਰ ਸਤਿਗੁਰ ਕਤਹਆ ਜੀ ਸਾਚਾ ਅਗਮ ਬੀਚਾਰੋ ॥

ُگر سیگؤر کہیا یج سااچ امگ اچیبرو ۔۔

ਤਮਤਲ ਸਾਧੂ ਿੀਨਾ ਿਾ ਨਾਮੁ ਲੀਨਾ ਜਨਮ ਮਰਣ ਿੁਖ ਨਾਿੇ ॥

مِل سا ُدوھ دِانی نا نام انیل منج رمن ُدھک ناےھٹ ۔۔
ਸਹਜ ਸੂਖ ਆਨੰਿ ਘਨੇਰੇ ਹਉਮੈ ਤਬਨਿੀ ਗਾਿੇ ॥

نی ب
سہ
ج سُؤھک ا دنن رینھگے ہؤ م َے ِ ھی اگےھٹ ۔۔

ਸਭ ਕੈ ਮਤਧ ਸਭ ਹੂ ਿੇ ਬਾਹਤਰ ਰਾਗ ਿੋਖ ਿੇ ਤਨਆਰੋ ॥

سیھ ےکَ دمھ سیھ ُہؤ ےت ناہر راگ دوھک ےت اینرو ۔۔
ਨਾਨਕ ਿਾਸ ਗੋਤਬੰਿ ਸਰਣਾਈ ਹਤਰ ਪਰੀਿਮੁ ਮਨਤਹ ਸਧਾਰੋ ॥੩॥

نانک داس وگپِید رسنایئ ہر رپمتی مبہہ دساھرو ۔۔۳۔۔
ਮੈ ਖੋਜਿ ਖੋਜਿ ਜੀ ਹਤਰ ਤਨਹਚਲੁ ਸੁ ਘਰੁ ਪਾਇਆ ॥

بہ
م َے وھکجت وھکجت یج ہر ِ چل وس رھگ نانا ۔۔

ਸਤਭ ਅਧੁਵ ਤਿਿੇ ਜੀਉ ਿਾ ਚਰਨ ਕਮਲ ਤਚਿੁ ਲਾਇਆ ॥

رھو دِےھٹ جپؤ نا رچن لمک ِجت النا ۔۔
سیھ اد َ

ਪਰਭੁ ਅਤਬਨਾਸੀ ਹਉ ਤਿਸ ਕੀ ਿਾਸੀ ਮਰੈ ਨ ਆਵੈ ਜਾਏ ॥

ئ
ے اجےئ ۔۔
رپَھب اپِیایس ہؤ ِس یک دایس م َ َرے ہن ا و َ
ਧਰਮ ਅਰਥ ਕਾਮ ਸਤਭ ਪੂਰਨ ਮਤਨ ਤਚੰਿੀ ਇਛ ਪੁਜਾਏ ॥

درھم ارھت اکم سیھ ئُؤرن نم ِجیدی اِھچ ُبچاےئ ۔۔

ਸੁਤਿ ਤਸਤਮਰਤਿ ਗੁਨ ਗਾਵਤਹ ਕਰਿੇ ਤਸਧ ਸਾਤਧਕ ਮੁਤਨ ਜਨ ਤਧਆਇਆ ॥

ِت ِسمرت ُگں اگوہِ رکےت سِدھ سادِکھ مُں نج دایھنا ۔۔
رس ِ

ਨਾਨਕ ਸਰਤਨ ਤਿਪਾ ਤਨਤਧ ਸੁਆਮੀ ਵਿਭਾਗੀ ਹਤਰ ਹਤਰ ਗਾਇਆ ॥੪॥੧॥੧੧॥

نانک رسن کِرنا ن ِدھ سُؤا یم وداھبیگ ہر ہر اگنا ۔۔۴۔۔۱۔۔۱۱۔۔

ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪਰਸਾਤਿ ॥

اِک اواکنر سیگؤر رپساد ۔۔
ਵਾਰ ਸੂਹੀ ਕੀ ਸਲੋਕਾ ਨਾਤਲ ਮਹਲਾ ੩ ॥

وار سُؤیہ یک ولساک نال ہلحم ۳۔۔
ਸਲੋਕੁ ਮਃ ੩ ॥

ولسک م۳ :۔۔
ਸੂਹੈ ਵੇਤਸ ਿੋਹਾਗਣੀ ਪਰ ਤਪਰੁ ਰਾਵਣ ਜਾਇ ॥

ےہ وئَس دواہینگ رپ پِر راون اجۓ ۔۔
سُؤ َ

ਤਪਰੁ ਛੋਤਿਆ ਘਤਰ ਆਪਣੈ ਮੋਹੀ ਿੂਜੈ ਭਾਇ ॥

پِر وھچدنا رھگ ا پ َپے ومیہ ُدو َچے اھبےئ ۔۔

ਤਮਿਾ ਕਤਰ ਕੈ ਖਾਇਆ ਬਹੁ ਸਾਿਹੁ ਵਤਧਆ ਰੋਗੁ ॥

مِبھا رک ےکَ اھکنا وہب سادوہ ودایھ روگ ۔۔

ਸੁਧੁ ਭਿਾਰੁ ਹਤਰ ਛੋਤਿਆ ਤਿਤਰ ਲਗਾ ਜਾਇ ਤਵਜੋਗੁ ॥

ب
ُسدھ اتھبر ہر وھچدنا ھِر اگل اجۓ وِوجگ ۔۔

ਗੁਰਮੁਤਖ ਹੋਵੈ ਸੁ ਪਲਤਟਆ ਹਤਰ ਰਾਿੀ ਸਾਤਜ ਸੀਗਾਤਰ ॥

وہوے وس ایٹلپ ہر رایت ساچ اگیسر ۔۔
ُگرمُکھ َ

ਸਹਤਜ ਸਚੁ ਤਪਰੁ ਰਾਤਵਆ ਹਤਰ ਨਾਮਾ ਉਰ ਧਾਤਰ ॥

سہ
پ
ہ
ُ
ج چس ِر راونا ر ناہم ار داھر ۔۔

ਆਤਗਆਕਾਰੀ ਸਿਾ ਸੋੁਹਾਗਤਣ ਆਤਪ ਮੇਲੀ ਕਰਿਾਤਰ ॥

م
ا ایگاکری دسا ُسہانگ ا ت َیلی رکنار ۔۔

ਨਾਨਕ ਤਪਰੁ ਪਾਇਆ ਹਤਰ ਸਾਚਾ ਸਿਾ ਸੋੁਹਾਗਤਣ ਨਾਤਰ ॥੧॥

نانک پِر نانا ہر سااچ دسا اہسنگ نار ۔۔۱۔۔
ਮਃ ੩ ॥

م۳ :۔۔
ਸੂਹਵੀਏ ਤਨਮਾਣੀਏ ਸੋ ਸਹੁ ਸਿਾ ਸਮਹਾਤਲ ॥

س
وہ پپے بِما نیپے وس س َہؤ دسا مہھال ۔۔
سُؤ ِ

ਨਾਨਕ ਜਨਮੁ ਸਵਾਰਤਹ ਆਪਣਾ ਕੁਲੁ ਭੀ ਛੁਟੀ ਨਾਤਲ ॥੨॥

چ
نانک منج وسارہہِ ا انپ ُکل یھب ُھبی نال ۔۔۲۔۔
ਪਉੜੀ ॥

ئؤری ۔۔
ਆਪੇ ਿਖਿੁ ਰਚਾਇਓਨੁ ਆਕਾਸ ਪਿਾਲਾ ॥

ا ےپ تخت راچویئن ا اکس اتپال ۔۔
ਹੁਕਮੇ ਧਰਿੀ ਸਾਜੀਅਨੁ ਸਚੀ ਧਰਮ ਸਾਲਾ ॥

ُچکمے

ج
درھیت سا ییں یچس درھم ساال ۔۔

ਆਤਪ ਉਪਾਇ ਖਪਾਇਿਾ ਸਚੇ ਿੀਨ ਿਇਆਲਾ ॥

ا ت اُناے کھیادئا ےچس دِنی دناال ۔۔

ਸਭਨਾ ਤਰਜਕੁ ਸੰਬਾਤਹਿਾ ਿੇਰਾ ਹੁਕਮੁ ਤਨਰਾਲਾ ॥

ک
سبھیا ِرجق ابمسہِدا ریتا ُچ م پِراال ۔۔

ਆਪੇ ਆਤਪ ਵਰਿਿਾ ਆਪੇ ਪਰਤਿਪਾਲਾ ॥੧॥

ا ےپ ا ت وردتا ا ےپ رپَپ ِیاال ۔۔۱۔۔

ਸਲੋਕੁ ਮਃ ੩ ॥

ولسک م۳ :۔۔
ਸੂਹਬ ਿਾ ਸੋਹਾਗਣੀ ਜਾ ਮੰਤਨ ਲੈਤਹ ਸਚੁ ਨਾਉ ॥

سُؤہت نا وساہینگ اج نمّ لَبہ ِہ چس ناو ۔۔
ਸਤਿਗੁਰੁ ਅਪਣਾ ਮਨਾਇ ਲੈ ਰੂਪੁ ਚੜੀ ਿਾ ਅਗਲਾ ਿੂਜਾ ਨਾਹੀ ਥਾਉ ॥

سیگؤر اانپ انم ئِے لَے ُروت ڑچی نا اگال ُدواج نایہ اھتو ۔۔

ਐਸਾ ਸੀਗਾਰੁ ਬਣਾਇ ਿੂ ਮੈਲਾ ਕਿੇ ਨ ਹੋਵਈ ਅਤਹਤਨਤਸ ਲਾਗੈ ਭਾਉ ॥

ائَسا اگیسر انب ِئے ئُؤ مَیال دکے ہن وہویئ اہیِس ال َگے اھبو ۔۔

ਨਾਨਕ ਸੋਹਾਗਤਣ ਕਾ ਤਕਆ ਤਚਹਨੁ ਹੈ ਅੰਿਤਰ ਸਚੁ ਮੁਖੁ ਉਜਲਾ ਖਸਮੈ ਮਾਤਹ ਸਮਾਇ ॥੧॥

م ک چ کھ
س
ہ
م
ےہ ادنر چس ُ ھ ا ُ ال ے َ ام ِ ے امسۓ ۔۔۱۔۔
نانک وساہنگ اک ایک ِچہں َ
ਮਃ ੩ ॥

م۳ :۔۔
ਲੋਕਾ ਵੇ ਹਉ ਸੂਹਵੀ ਸੂਹਾ ਵੇਸੁ ਕਰੀ ॥

ولاک وے ہؤ سُؤوہی سُؤاہ وئَس رکی ۔۔
ਵੇਸੀ ਸਹੁ ਨ ਪਾਈਐ ਕਤਰ ਕਤਰ ਵੇਸ ਰਹੀ ॥

وئَسی س َہؤ ہن نا پپَے رک رک وئَس ریہ ۔۔

ਨਾਨਕ ਤਿਨੀ ਸਹੁ ਪਾਇਆ ਤਜਨੀ ਗੁਰ ਕੀ ਤਸਖ ਸੁਣੀ ॥

نانک پ ِبی س َہؤ نانا ِجبی ُگر یک سِکھ ُسبی ۔۔

ਜੋ ਤਿਸੁ ਭਾਵੈ ਸੋ ਥੀਐ ਇਨ ਤਬਤਧ ਕੰਿ ਤਮਲੀ ॥੨॥

ب
وج ئِس اھبوے وس ھیپے ان نِدھ کپت ملِی ۔۔۲۔۔

ਪਉੜੀ ॥

ئؤری ۔۔
ਹੁਕਮੀ ਤਸਰਸਤਟ ਸਾਜੀਅਨੁ ਬਹੁ ਤਭਤਿ ਸੰਸਾਰਾ ॥

چک
ج
ُ می رسِست سا ییں وہب بھِت اسنسرا ۔۔

ਿੇਰਾ ਹੁਕਮੁ ਨ ਜਾਪੀ ਕੇਿੜਾ ਸਚੇ ਅਲਖ ਅਪਾਰਾ ॥

ک
ریتا ُچ م ہن اجیپ ک َیترا ےچس اھکل انارا ۔۔

ਇਕਨਾ ਨੋ ਿੂ ਮੇਤਲ ਲੈਤਹ ਗੁਰ ਸਬਤਿ ਬੀਚਾਰਾ ॥

ہیل ُگر دبس پِبچارا ۔۔
اِانک ون ئُؤ لیم ِ

ਸਤਚ ਰਿੇ ਸੇ ਤਨਰਮਲੇ ਹਉਮੈ ਿਤਜ ਤਵਕਾਰਾ ॥

چس رےت ےس پِرےلم ہؤ م َے جت وِاکرا ۔۔

ਤਜਸੁ ਿੂ ਮੇਲਤਹ ਸੋ ਿੁਧੁ ਤਮਲੈ ਸੋਈ ਸਤਚਆਰਾ ॥੨॥

ِجس ئُؤ میلہہ وس ُندھ ملَ ِے وسیئ سچِیارا ۔۔۲۔۔
ਸਲੋਕੁ ਮਃ ੩ ॥

ولسک م۳ :۔۔
ਸੂਹਵੀਏ ਸੂਹਾ ਸਭੁ ਸੰਸਾਰੁ ਹੈ ਤਜਨ ਿੁਰਮਤਿ ਿੂਜਾ ਭਾਉ ॥

ےہ ِجں ُدرمت ُدواج اھبو ۔۔
وہ پپے سُؤاہ سیھ اسنسر َ
سُؤ ِ
ਤਖਨ ਮਤਹ ਝੂਿੁ ਸਭੁ ਤਬਨਤਸ ਜਾਇ ਤਜਉ ਤਟਕੈ ਨ ਤਬਰਖ ਕੀ ਛਾਉ ॥

ک
چ
ن
ی
ھ
َ
سی
پ
ج
ن
ک
ِ
پ
ھ
ِ
ِ
ُ
ِ
ِ
ں ہہم ؤھٹ ھ س اجۓ ٔؤ ے ہن رھک یک اھچو ۔۔
ਗੁਰਮੁਤਖ ਲਾਲੋ ਲਾਲੁ ਹੈ ਤਜਉ ਰੰਤਗ ਮਜੀਿ ਸਚੜਾਉ ॥

م س
ُگرمُکھ الول الل ےہَ ِج ٔپؤ رنگ چیبھ چراو ۔۔

ਉਲਟੀ ਸਕਤਿ ਤਸਵੈ ਘਤਰ ਆਈ ਮਤਨ ਵਤਸਆ ਹਤਰ ਅੰਤਮਰਿ ਨਾਉ ॥

اُیٹل تکس س ِ َؤے رھگ ا یئ نم وایس ہر ارمِت ناو ۔۔
ਨਾਨਕ ਬਤਲਹਾਰੀ ਗੁਰ ਆਪਣੇ ਤਜਿੁ ਤਮਤਲਐ ਹਤਰ ਗੁਣ ਗਾਉ ॥੧॥

نانک اہلبری ُگر ا ےنپ ِجت مِلیپے ہر ُگں اگو ۔۔۱۔۔
ਮਃ ੩ ॥

م۳ :۔۔
ਸੂਹਾ ਰੰਗੁ ਤਵਕਾਰੁ ਹੈ ਕੰਿੁ ਨ ਪਾਇਆ ਜਾਇ ॥

سُؤاہ رنگ وِاکر ےہَ کپت ہن نانا اجۓ ۔۔
ਇਸੁ ਲਹਿੇ ਤਬਲਮ ਨ ਹੋਵਈ ਰੰਿ ਬੈਿੀ ਿੂਜੈ ਭਾਇ ॥

نل
اس دہلے ِ م ہن وہویئ رند یھٹیب ُدو َچے اھبےئ ۔۔
ਮੁੰਧ ਇਆਣੀ ਿੁੰਮਣੀ ਸੂਹੈ ਵੇਤਸ ਲੋੁਭਾਇ ॥

مُیدھ اناین ُدینم سُؤےہَ وئَس لُبھاے ۔۔
ਸਬਤਿ ਸਚੈ ਰੰਗੁ ਲਾਲੁ ਕਤਰ ਭੈ ਭਾਇ ਸੀਗਾਰੁ ਬਣਾਇ ॥

ب
دبس سج َے رنگ الل رک َھے اھبےئ اگیسر انب ئِے ۔۔

ਨਾਨਕ ਸਿਾ ਸੋਹਾਗਣੀ ਤਜ ਚਲਤਨ ਸਤਿਗੁਰ ਭਾਇ ॥੨॥

نانک دسا وساہینگ ےج نلچ سیگؤر اھبےئ ۔۔۲۔۔
ਪਉੜੀ ॥

ئؤری ۔۔
ਆਪੇ ਆਤਪ ਉਪਾਇਅਨੁ ਆਤਪ ਕੀਮਤਿ ਪਾਈ ॥

ا ےپ ا ت اُنانیئ ا ت تمیق نایئ ۔۔

ਤਿਸ ਿਾ ਅੰਿੁ ਨ ਜਾਪਈ ਗੁਰ ਸਬਤਿ ਬੁਝਾਈ ॥

ب
ُج
ئِس دا اپپ ہن اجیئپ ُگر دبس ھایئ ۔۔
ਮਾਇਆ ਮੋਹੁ ਗੁਬਾਰੁ ਹੈ ਿੂਜੈ ਭਰਮਾਈ ॥

امنا ومہ ُگیار ےہَ ُدو َچے رھبامیئ ۔۔

ਮਨਮੁਖ ਿਉਰ ਨ ਪਾਇਨਹੀ ਤਿਤਰ ਆਵੈ ਜਾਈ ॥

مب ب
پب ہ ب
مُکھ ھؤر ہن نا ھی ھِر ا َوے اجیئ ۔۔

ਜੋ ਤਿਸੁ ਭਾਵੈ ਸੋ ਥੀਐ ਸਭ ਚਲੈ ਰਜਾਈ ॥੩॥

ب
وج ئِس اھبوے وس ھیپے سیھ چلَے راجیئ ۔۔۳۔۔
ਸਲੋਕੁ ਮਃ ੩ ॥

ولسک م۳ :۔۔
ਸੂਹੈ ਵੇਤਸ ਕਾਮਤਣ ਕੁਲਖਣੀ ਜੋ ਪਰਭ ਛੋਤਿ ਪਰ ਪੁਰਖ ਧਰੇ ਤਪਆਰੁ ॥

ُکل ّک
ھب
پ
ےہ وئَس اکنم ی وج رپَھب وھچد رپ ُرھک درھے ایپر ۔۔
سُؤ َ
ਓਸੁ ਸੀਲੁ ਨ ਸੰਜਮੁ ਸਿਾ ਝੂਿੁ ਬੋਲੈ ਮਨਮੁਤਖ ਕਰਮ ਖੁਆਰੁ ॥

لَ مب
ک
چ
سبج
م
ک
ھ
ھ
ُ
ُ
ُ
او ِسیل ہن م دسا ؤھٹ وب ے ھ رکم ؤار ۔۔
ਤਜਸੁ ਪੂਰਤਬ ਹੋਵੈ ਤਲਤਖਆ ਤਿਸੁ ਸਤਿਗੁਰੁ ਤਮਲੈ ਭਿਾਰੁ ॥

ج
وہوے لک ِھیا ئِس سیگؤر ملَ ِے اتھبر ۔۔
ِ س ئُؤرت َ

ਸੂਹਾ ਵੇਸੁ ਸਭੁ ਉਿਾਤਰ ਧਰੇ ਗਤਲ ਪਤਹਰੈ ਤਖਮਾ ਸੀਗਾਰੁ ॥

ک
سُؤاہ وئَس سیھ اُنار درھے لگ رہپَے ھِما اگیسر ۔۔

ਪੇਈਐ ਸਾਹੁਰੈ ਬਹੁ ਸੋਭਾ ਪਾਏ ਤਿਸੁ ਪੂਜ ਕਰੇ ਸਭੁ ਸੈਸਾਰੁ ॥

پییپَے ساہ ُ َرے وہب وساھب ناےئ ئِس ئُؤچ رکے سیھ َسیسار ۔۔

ਓਹ ਰਲਾਈ ਤਕਸੈ ਿੀ ਨਾ ਰਲੈ ਤਜਸੁ ਰਾਵੇ ਤਸਰਜਨਹਾਰੁ ॥

اوہ رالیئ کِسے َ دی ہن ر لَے ِجس راوے سِرجبہار ۔۔

ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਤਖ ਸਿਾ ਸੁਹਾਗਣੀ ਤਜਸੁ ਅਤਵਨਾਸੀ ਪੁਰਖੁ ਭਰਿਾਰੁ ॥੧॥

نانک ُگرمُکھ دسا سُؤاہینگ ِجس اوِنایس ُپرھک رھبنار ۔۔۱۔۔
ਮਃ ੧ ॥

م۱ :۔۔
ਸੂਹਾ ਰੰਗੁ ਸੁਪਨੈ ਤਨਸੀ ਤਬਨੁ ਿਾਗੇ ਗਤਲ ਹਾਰੁ ॥

سُؤاہ رنگ ُسی َپے ئِسی پِں ناےگ لگ اہر ۔۔

ਸਚਾ ਰੰਗੁ ਮਜੀਿ ਕਾ ਗੁਰਮੁਤਖ ਬਰਹਮ ਬੀਚਾਰੁ ॥

م
اچس رنگ چیبھ اک ُگرمُکھ پرمہ اچیبر ۔۔

ਨਾਨਕ ਪਰੇਮ ਮਹਾ ਰਸੀ ਸਤਭ ਬੁਤਰਆਈਆ ਛਾਰੁ ॥੨॥

نانک رپمی اہم ریس سیھ ُپرناایئ اھچر ۔۔۲۔۔
ਪਉੜੀ ॥

ئؤری ۔۔
ਇਹੁ ਜਗੁ ਆਤਪ ਉਪਾਇਓਨੁ ਕਤਰ ਚੋਜ ਤਵਿਾਨੁ ॥

اوہی چگ ا ت اُناِویئن رک وچچ وِدان ۔۔
ਪੰਚ ਧਾਿੁ ਤਵਤਚ ਪਾਈਅਨੁ ਮੋਹੁ ਝੂਿੁ ਗੁਮਾਨੁ ॥

پب
پ
چ
ُ
ج داھت وِچ نا ییں ومہ ُھؤھٹ گمان ۔۔
ਆਵੈ ਜਾਇ ਭਵਾਈਐ ਮਨਮੁਖੁ ਅਤਗਆਨੁ ॥

مب
ے اجۓ وھبا پ ٔپے مُکھ اایگن ۔۔
او َ

ਇਕਨਾ ਆਤਪ ਬੁਝਾਇਓਨੁ ਗੁਰਮੁਤਖ ਹਤਰ ਤਗਆਨੁ ॥

ب
ُج
ُ
م
ک
گ
ہ
گ
ُ
اِانک ا ت ھاویئن ر ھ ر ِیان ۔۔

ਭਗਤਿ ਖਜਾਨਾ ਬਖਤਸਓਨੁ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਤਨਧਾਨੁ ॥੪॥

نک
تگھب اجھکہن ھ ِسیؤن ہر نام ن ِداھن ۔۔۴۔۔
ਸਲੋਕੁ ਮਃ ੩ ॥

ولسک م۳ :۔۔
ਸੂਹਵੀਏ ਸੂਹਾ ਵੇਸੁ ਛਤਿ ਿੂ ਿਾ ਤਪਰ ਲਗੀ ਤਪਆਰੁ ॥

وہ پپے سُؤاہ وئَس چھد ئُؤ نا پِر یگل ایپر ۔۔
سُؤ ِ

ਸੂਹੈ ਵੇਤਸ ਤਪਰੁ ਤਕਨੈ ਨ ਪਾਇਓ ਮਨਮੁਤਖ ਿਤਝ ਮੁਈ ਗਾਵਾਤਰ ॥

مب
ےہ وئَس پِر ک ِ َپے ہن ناویئ مُکھ دھج مُبی اگوار ۔۔
سُؤ َ

ਸਤਿਗੁਤਰ ਤਮਤਲਐ ਸੂਹਾ ਵੇਸੁ ਗਇਆ ਹਉਮੈ ਤਵਚਹੁ ਮਾਤਰ ॥

سیگؤر مِلیپے سُؤاہ وئَس ایگ ہؤ م َے وِچہؤہ امر ۔۔

ਮਨੁ ਿਨੁ ਰਿਾ ਲਾਲੁ ਹੋਆ ਰਸਨਾ ਰਿੀ ਗੁਣ ਸਾਤਰ ॥

نم نت رنا الل وہا رانس ریت ُگں سار ۔۔

ਸਿਾ ਸੋਹਾਗਤਣ ਸਬਿੁ ਮਤਨ ਭੈ ਭਾਇ ਕਰੇ ਸੀਗਾਰੁ ॥

ب
دسا وساہنگ دبس نم َھے اھبےئ رکے اگیسر ۔۔

ਨਾਨਕ ਕਰਮੀ ਮਹਲੁ ਪਾਇਆ ਤਪਰੁ ਰਾਤਖਆ ਉਰ ਧਾਤਰ ॥੧॥

نانک رکیم لحم نانا پِر راایھک اُر داھر ۔۔۱۔۔
ਮਃ ੩ ॥

م۳ :۔۔

ਮੁੰਧੇ ਸੂਹਾ ਪਰਹਰਹੁ ਲਾਲੁ ਕਰਹੁ ਸੀਗਾਰੁ ॥

مُیدےھ سُؤاہ رپہروہ الل رکوہ اگیسر ۔۔
ਆਵਣ ਜਾਣਾ ਵੀਸਰੈ ਗੁਰ ਸਬਿੀ ਵੀਚਾਰੁ ॥

ا ون اجنا ورسیے ُگر دبسی وبچار ۔۔

ਮੁੰਧ ਸੁਹਾਵੀ ਸੋਹਣੀ ਤਜਸੁ ਘਤਰ ਸਹਤਜ ਭਿਾਰੁ ॥

سہ
مُیدھ ُسہاوی وسینہ ِجس رھگ ج اتھبر ۔۔

ਨਾਨਕ ਸਾ ਧਨ ਰਾਵੀਐ ਰਾਵੇ ਰਾਵਣਹਾਰੁ ॥੨॥

نانک سا دنھ راو پ َپے راوے راواہنر ۔۔۲۔۔
ਪਉੜੀ ॥

ئؤری ۔۔
ਮੋਹੁ ਕੂੜੁ ਕੁਟੰਬੁ ਹੈ ਮਨਮੁਖੁ ਮੁਗਧੁ ਰਿਾ ॥

مب
ےہ مُکھ مُگدھ رنا ۔۔
ومہ ُکؤر ُکیپت َ

ਹਉਮੈ ਮੇਰਾ ਕਤਰ ਮੁਏ ਤਕਛੁ ਸਾਤਥ ਨ ਤਲਿਾ ॥

ک
ہؤ م َے متَرا رک مُؤےئ ِچھ ساھت ہن لِیا ۔۔

ਤਸਰ ਉਪਤਰ ਜਮਕਾਲੁ ਨ ਸੁਝਈ ਿੂਜੈ ਭਰਤਮਿਾ ॥

ُس
ج
ھب
سِر اُرپ چمکال ہن ی ُدو َچے رھبمِیا ۔۔

ਤਿਤਰ ਵੇਲਾ ਹਤਥ ਨ ਆਵਈ ਜਮਕਾਤਲ ਵਤਸ ਤਕਿਾ ॥

ب
ھِر ونال ھتہ ہن ا ویئ چمکال وس ک ِیا ۔۔

ਜੇਹਾ ਧੁਤਰ ਤਲਤਖ ਪਾਇਓਨੁ ਸੇ ਕਰਮ ਕਤਮਿਾ ॥੫॥

اہیج د ُھر لک ِھ ناویئن ےس رکم کمِیا ۔۔۵۔۔

ਸਲੋਕੁ ਮਃ ੩ ॥

ولسک م۳ :۔۔
ਸਿੀਆ ਏਤਹ ਨ ਆਖੀਅਤਨ ਜੋ ਮਤੜਆ ਲਤਗ ਜਲੰਤਨਹ ॥

چلب
کھ
ی
ی
ھ
م
ہہی ہن ا ں وج رنا گل ھِ ۔۔
سییا ا ِ
ِ

ਨਾਨਕ ਸਿੀਆ ਜਾਣੀਅਤਨਹ ਤਜ ਤਬਰਹੇ ਚੋਟ ਮਰੰਤਨਹ ॥੧॥

پیی ب
سییا اج ھھِ ےج پِرےہ وچت رمّبہھِ ۔۔۱۔۔
نانک ِ
ਮਃ ੩ ॥

م۳ :۔۔
ਭੀ ਸੋ ਸਿੀਆ ਜਾਣੀਅਤਨ ਸੀਲ ਸੰਿੋਤਖ ਰਹੰਤਨਹ ॥

پ
سییا اج ییں ِسیل وتنسھک رہ ّبہھِ ۔۔
یھب وس ِ

ਸੇਵਤਨ ਸਾਈ ਆਪਣਾ ਤਨਿ ਉਤਿ ਸੰਮਹਾਲੰਤਨਹ ॥੨॥

سمہ لب
ِھ
سیَؤن سایئ ا انپ پِپ اُھٹ ھا ھ ۔۔۲۔۔
ਮਃ ੩ ॥

م۳ :۔۔
ਕੰਿਾ ਨਾਤਲ ਮਹੇਲੀਆ ਸੇਿੀ ਅਤਗ ਜਲਾਤਹ ॥

کییا نال مہیل ِیا َ
سیبی اگ چالہِ۔۔

ਜੇ ਜਾਣਤਹ ਤਪਰੁ ਆਪਣਾ ਿਾ ਿਤਨ ਿੁਖ ਸਹਾਤਹ ॥

ہہن پِر ا انپ نا نت ُدھک اہسےہ ۔۔
ےج اج ِ

ਨਾਨਕ ਕੰਿ ਨ ਜਾਣਨੀ ਸੇ ਤਕਉ ਅਤਗ ਜਲਾਤਹ ॥

نانک کپت ہن اجینن ےس کپؤ اگ چالہِ۔۔

ਭਾਵੈ ਜੀਵਉ ਕੈ ਮਰਉ ਿੂਰਹੁ ਹੀ ਭਤਜ ਜਾਤਹ ॥੩॥

ےک رمو ُدوروہ یہ جھب اج ِہے ۔۔۳۔۔
اھبوے ِجپؤو َ
َ
ਪਉੜੀ ॥

ئؤری ۔۔
ਿੁਧੁ ਿੁਖੁ ਸੁਖੁ ਨਾਤਲ ਉਪਾਇਆ ਲੇਖੁ ਕਰਿੈ ਤਲਤਖਆ ॥

ُندھ ُدھک ُسکھ نال اُناِنا ل َیکھ رک َئے لک ِھیا ۔۔

ਨਾਵੈ ਜੇਵਿ ਹੋਰ ਿਾਤਿ ਨਾਹੀ ਤਿਸੁ ਰੂਪੁ ਨ ਤਰਤਖਆ ॥

نا َوے ویجَد وہر دات نایہ ئِس ُروت ہن رِایھک ۔۔
ਨਾਮੁ ਅਖੁਟੁ ਤਨਧਾਨੁ ਹੈ ਗੁਰਮੁਤਖ ਮਤਨ ਵਤਸਆ ॥

ےہ ُگرمُکھ نم وایس ۔۔
نام ا ُکھت ن ِداھن َ

ਕਤਰ ਤਕਰਪਾ ਨਾਮੁ ਿੇਵਸੀ ਤਿਤਰ ਲੇਖੁ ਨ ਤਲਤਖਆ ॥

ب
رک کِرنا نام دویَیس ھِر ل َیکھ ہن لک ِھیا ۔۔

ਸੇਵਕ ਭਾਇ ਸੇ ਜਨ ਤਮਲੇ ਤਜਨ ਹਤਰ ਜਪੁ ਜਤਪਆ ॥੬॥

ویسک اھبےئ ےس نج مل ِے ِجں ہر جت چییا ۔۔۶۔۔
ਸਲੋਕੁ ਮਃ ੨ ॥

ولسک م۲ :۔۔
ਤਜਨੀ ਚਲਣੁ ਜਾਤਣਆ ਸੇ ਤਕਉ ਕਰਤਹ ਤਵਥਾਰ ॥

ِجبی نلچ اجاین ےس کپؤ رک ِہے وِاھتر ۔۔

ਚਲਣ ਸਾਰ ਨ ਜਾਣਨੀ ਕਾਜ ਸਵਾਰਣਹਾਰ ॥੧॥

نلچ سار ہن اجینن اکچ وساراہنر ۔۔۱۔۔

ਮਃ ੨ ॥

م۲ :۔۔
ਰਾਤਿ ਕਾਰਤਣ ਧਨੁ ਸੰਚੀਐ ਭਲਕੇ ਚਲਣੁ ਹੋਇ ॥

سب ب
رات اکرن دنھ چ ٔپے َ ھلکے نلچ وہۓ ۔۔

ਨਾਨਕ ਨਾਤਲ ਨ ਚਲਈ ਤਿਤਰ ਪਛੁਿਾਵਾ ਹੋਇ ॥੨॥

ب
نانک نال ہن چلبی ھِر اتھچپوا وہۓ ۔۔۲۔۔
ਮਃ ੨ ॥

م۲ :۔۔
ਬਧਾ ਚਟੀ ਜੋ ਭਰੇ ਨਾ ਗੁਣੁ ਨਾ ਉਪਕਾਰੁ ॥

دباھ یٹچ وج رھبے ہن ُگں ہن اُاکپر ۔۔

ਸੇਿੀ ਖੁਸੀ ਸਵਾਰੀਐ ਨਾਨਕ ਕਾਰਜੁ ਸਾਰੁ ॥੩॥

سیب ُک
ھ
س
پ
پ
َ ی ی وسار ے نانک اکرچ سار ۔۔۳۔۔
ਮਃ ੨ ॥

م۲ :۔۔
ਮਨਹਤਿ ਿਰਿ ਨ ਤਜਪਈ ਜੇ ਬਹੁਿਾ ਘਾਲੇ ॥

مبہبھ رطف ہن یئپج ےج ب ُہیا اھگےل ۔۔

ਿਰਿ ਤਜਣੈ ਸਿ ਭਾਉ ਿੇ ਜਨ ਨਾਨਕ ਸਬਿੁ ਵੀਚਾਰੇ ॥੪॥

رطف ِج َپے ست اھبو دے نج نانک دبس وبچارے ۔۔۴۔۔
ਪਉੜੀ ॥

ئؤری ۔۔

ਕਰਿੈ ਕਾਰਣੁ ਤਜਤਨ ਕੀਆ ਸੋ ਜਾਣੈ ਸੋਈ ॥

رک َئے اکرن ِجں ک ِیا وس اج ئَے وسیئ ۔۔

ਆਪੇ ਤਸਰਸਤਟ ਉਪਾਈਅਨੁ ਆਪੇ ਿੁਤਨ ਗੋਈ ॥

ب
ا ےپ رسِست اُنانیئ ا ےپ ُھں وگیئ ۔۔

ਜੁਗ ਚਾਰੇ ਸਭ ਭਤਵ ਥਕੀ ਤਕਤਨ ਕੀਮਤਿ ਹੋਈ ॥

ب
ُچگ اچرے سیھ َھؤ یکھت کِں تمیق وہیئ ۔۔
ਸਤਿਗੁਤਰ ਏਕੁ ਤਵਖਾਤਲਆ ਮਤਨ ਿਤਨ ਸੁਖੁ ਹੋਈ ॥

سیگؤر انک وِاھکایل نم نت ُسکھ وہیئ ۔۔

ਗੁਰਮੁਤਖ ਸਿਾ ਸਲਾਹੀਐ ਕਰਿਾ ਕਰੇ ਸੁ ਹੋਈ ॥੭॥

ُگرمُکھ دسا سال ہی َپے رکنا رکے وس وہیئ ۔۔۷۔۔
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ੨ ॥

ولسک ہلحم ۲۔۔
ਤਜਨਾ ਭਉ ਤਿਨਹ ਨਾਤਹ ਭਉ ਮੁਚੁ ਭਉ ਤਨਭਤਵਆਹ ॥

ب م ب پ ِب
ب
ِجیا ھؤ پ ِبہھ ناہِ ھؤ ُج ھؤ ھؤناہ ۔۔

ਨਾਨਕ ਏਹੁ ਪਟੰਿਰਾ ਤਿਿੁ ਿੀਬਾਤਣ ਗਇਆਹ ॥੧॥

نانک اوہی نییترا پِپ دابین ایگہ ۔۔۱۔۔
ਮਃ ੨ ॥

م۲ :۔۔
ਿੁਰਿੇ ਕਉ ਿੁਰਿਾ ਤਮਲੈ ਉਿਿੇ ਕਉ ਉਿਿਾ ॥

ُپردے کؤ ُپردا ملَ ِے اُدےت کؤ اُدنا ۔۔

ਜੀਵਿੇ ਕਉ ਜੀਵਿਾ ਤਮਲੈ ਮੂਏ ਕਉ ਮੂਆ ॥

ِجپؤےت کؤ ِجپؤنا ملَ ِے مُؤےئ کؤ مُؤا ۔۔

ਨਾਨਕ ਸੋ ਸਾਲਾਹੀਐ ਤਜਤਨ ਕਾਰਣੁ ਕੀਆ ॥੨॥

نانک وس ساال ہیپے ِجں اکرن ک ِیا ۔۔۲۔۔
ਪਉੜੀ ॥

ئؤری ۔۔
ਸਚੁ ਤਧਆਇਤਨ ਸੇ ਸਚੇ ਗੁਰ ਸਬਤਿ ਵੀਚਾਰੀ ॥

چس دایھنئ ےس ےچس ُگر دبس وبچاری ۔۔

ਹਉਮੈ ਮਾਤਰ ਮਨੁ ਤਨਰਮਲਾ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਉਤਰ ਧਾਰੀ ॥

ہؤ م َے امر نم پِرمال ہر نام اُر داھری ۔۔
ਕੋਿੇ ਮੰਿਪ ਮਾੜੀਆ ਲਤਗ ਪਏ ਗਾਵਾਰੀ ॥

وکےھٹ ڈنمت امرِنا گل ےئپ اگواری ۔۔
ਤਜਤਨਹ ਕੀਏ ਤਿਸਤਹ ਨ ਜਾਣਨੀ ਮਨਮੁਤਖ ਗੁਬਾਰੀ ॥

مب
جب
ِ ھھِ ےئیک ئِسہہ ہن اجینن مُکھ ُگیاری ۔۔

ਤਜਸੁ ਬੁਝਾਇਤਹ ਸੋ ਬੁਝਸੀ ਸਤਚਆ ਤਕਆ ਜੰਿ ਤਵਚਾਰੀ ॥੮॥

ب
ُج
ب
ھ
ِجس ُجھابہ ِہ وس سی سچِیا ایک جپت وِاچری ۔۔۸۔۔
ਸਲੋਕ ਮਃ ੩ ॥

ولسک م۳ :۔۔
ਕਾਮਤਣ ਿਉ ਸੀਗਾਰੁ ਕਤਰ ਜਾ ਪਤਹਲਾਂ ਕੰਿੁ ਮਨਾਇ ॥

اکنم ئؤ اگیسر رک اج الہپن کپت انم ِئے ۔۔

ਮਿੁ ਸੇਜੈ ਕੰਿੁ ਨ ਆਵਈ ਏਵੈ ਤਬਰਥਾ ਜਾਇ ॥

سب
ے پِراھت اجۓ ۔۔
مت ج َے کپت ہن ا ویئ اَوی َ
ਕਾਮਤਣ ਤਪਰ ਮਨੁ ਮਾਤਨਆ ਿਉ ਬਤਣਆ ਸੀਗਾਰੁ ॥

اکنم پِر نم اماین ئؤ اینب اگیسر ۔۔

ਕੀਆ ਿਉ ਪਰਵਾਣੁ ਹੈ ਜਾ ਸਹੁ ਧਰੇ ਤਪਆਰੁ ॥

کییا ئؤ رپوان ےہَ اج س َہؤ درھے ایپر ۔۔

ਭਉ ਸੀਗਾਰੁ ਿਬੋਲ ਰਸੁ ਭੋਜਨੁ ਭਾਉ ਕਰੇਇ ॥

ب
ھؤ اگیسر وبتل رس وھبنج اھبو رکۓ ۔۔

ਿਨੁ ਮਨੁ ਸਉਪੇ ਕੰਿ ਕਉ ਿਉ ਨਾਨਕ ਭੋਗੁ ਕਰੇਇ ॥੧॥

نت نم سَؤےپ کپت کؤ ئؤ نانک وھبگ رکۓ ۔۔۱۔۔
ਮਃ ੩ ॥

م۳ :۔۔
ਕਾਜਲ ਿੂਲ ਿੰਬੋਲ ਰਸੁ ਲੇ ਧਨ ਕੀਆ ਸੀਗਾਰੁ ॥

ب
اکلج ُھؤل وبمتل رس ےل دنھ کییا اگیسر ۔۔
ਸੇਜੈ ਕੰਿੁ ਨ ਆਇਓ ਏਵੈ ਭਇਆ ਤਵਕਾਰੁ ॥੨॥

سب
ے ایھب وِاکر ۔۔۲۔۔
ج َے کپت ہن ا ویئ اوی َ
ਮਃ ੩ ॥

م۳ :۔۔
ਧਨ ਤਪਰੁ ਏਤਹ ਨ ਆਖੀਅਤਨ ਬਹਤਨ ਇਕਿੇ ਹੋਇ ॥

ک
ھ
ب
ی
ہ
ی
َ
دنھ پِر اہہیِ ہن ا ں ں اِےھٹک وہۓ ۔۔

ਏਕ ਜੋਤਿ ਿੁਇ ਮੂਰਿੀ ਧਨ ਤਪਰੁ ਕਹੀਐ ਸੋਇ ॥੩॥

انک وجت ُدےئ مُؤریت دنھ پِر کہ ٔپے َ وسۓ ۔۔۳۔۔
ਪਉੜੀ ॥

ئؤری ۔۔
ਭੈ ਤਬਨੁ ਭਗਤਿ ਨ ਹੋਵਈ ਨਾਤਮ ਨ ਲਗੈ ਤਪਆਰੁ ॥

ب
َ
َھے پِں تگھب ہن وہویئ نام ہن لگے ایپر ۔۔

ਸਤਿਗੁਤਰ ਤਮਤਲਐ ਭਉ ਊਪਜੈ ਭੈ ਭਾਇ ਰੰਗੁ ਸਵਾਤਰ ॥

ب
ب
سیگؤر مِلیپے ھؤ اُو بج َے َھے اھبےئ رنگ وسار ۔۔
ਿਨੁ ਮਨੁ ਰਿਾ ਰੰਗ ਤਸਉ ਹਉਮੈ ਤਿਰਸਨਾ ਮਾਤਰ ॥

نت نم رنا رنگ سِیؤ ہؤ م َے رتِانس امر ۔۔

ਮਨੁ ਿਨੁ ਤਨਰਮਲੁ ਅਤਿ ਸੋਹਣਾ ਭੇਤਟਆ ਤਿਸਨ ਮੁਰਾਤਰ ॥

ب
نم نت پِرلم ات وسانہ ھیییا کِرنس مُرار ۔۔

ਭਉ ਭਾਉ ਸਭੁ ਤਿਸ ਿਾ ਸੋ ਸਚੁ ਵਰਿੈ ਸੰਸਾਤਰ ॥੯॥

ب
ھؤ اھبو سیھ ئِس دا وس چس ور ئَے اسنسر ۔۔۹۔۔
ਸਲੋਕ ਮਃ ੧ ॥

ولسک م۱ :۔۔
ਵਾਹੁ ਖਸਮ ਿੂ ਵਾਹੁ ਤਜਤਨ ਰਤਚ ਰਚਨਾ ਹਮ ਕੀਏ ॥

ک
ھ
س
ج
ُ
ک
ی
پ
ِ
واوہ م ئؤ واوہ ِ ں رچ رانچ مہ ے ۔۔
ਸਾਗਰ ਲਹਤਰ ਸਮੁੰਿ ਸਰ ਵੇਤਲ ਵਰਸ ਵਰਾਹੁ ॥

سارگ رہل سمُید رس ونَل ورس وراوہ ۔۔

ਆਤਪ ਖੜੋਵਤਹ ਆਤਪ ਕਤਰ ਆਪੀਣੈ ਆਪਾਹੁ ॥

ا ت ڑھکووہِ ا ت رک ا ےنیپ ا ناوہ ۔۔
ਗੁਰਮੁਤਖ ਸੇਵਾ ਥਾਇ ਪਵੈ ਉਨਮਤਨ ਿਿੁ ਕਮਾਹੁ ॥

ُگرمُکھ ویسا اھتےئ وپَے اُنمن پپ امکوہ ۔۔

ਮਸਕਤਿ ਲਹਹੁ ਮਜੂਰੀਆ ਮੰਤਗ ਮੰਤਗ ਖਸਮ ਿਰਾਹੁ ॥

تکسم لہہؤ مچُؤرنا گنم گنم

کھ س

م دراوہ ۔۔

ਨਾਨਕ ਪੁਰ ਿਰ ਵੇਪਰਵਾਹ ਿਉ ਿਤਰ ਊਣਾ ਨਾਤਹ ਕੋ ਸਚਾ ਵੇਪਰਵਾਹੁ ॥੧॥

نانک ُپر در و َنترواہ ئؤ در اُونا نا ِہے وک اچس و َنترواوہ ۔۔۱۔۔
ਮਹਲਾ ੧ ॥

ہلحم ۱۔۔
ਉਜਲ ਮੋਿੀ ਸੋਹਣੇ ਰਿਨਾ ਨਾਤਲ ਜੁੜੰਤਨ ॥

اُلج ومیت وسےنہ رانت نال ُجر ّن ۔۔

ਤਿਨ ਜਰੁ ਵੈਰੀ ਨਾਨਕਾ ਤਜ ਬੁਢੇ ਥੀਇ ਮਰੰਤਨ ॥੨॥

ب
ھی
پ
پِں رج َوریی نااکن ےج ُندےھ ٔ ے رمّن ۔۔۲۔۔
ਪਉੜੀ ॥

ئؤری ۔۔
ਹਤਰ ਸਾਲਾਹੀ ਸਿਾ ਸਿਾ ਿਨੁ ਮਨੁ ਸਉਤਪ ਸਰੀਰੁ ॥

ہر اصالیح دسا دسا نت نم سؤت رسری ۔۔
ਗੁਰ ਸਬਿੀ ਸਚੁ ਪਾਇਆ ਸਚਾ ਗਤਹਰ ਗੰਭੀਰੁ ॥

ُگر دبسی چس نانا اچس رہگ ریھبمگ ۔۔

ਮਤਨ ਿਤਨ ਤਹਰਿੈ ਰਤਵ ਰਤਹਆ ਹਤਰ ਹੀਰਾ ਹੀਰੁ ॥

نم نت ہِر َدے َروِ رایہ ہر ریہا ریہ ۔۔
ਜਨਮ ਮਰਣ ਕਾ ਿੁਖੁ ਗਇਆ ਤਿਤਰ ਪਵੈ ਨ ਿੀਰੁ ॥

ب
ب
منج رمن اک ُدھک ایگ ھِر وپَے ہن ِھتر ۔۔

ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਸਲਾਤਹ ਿੂ ਹਤਰ ਗੁਣੀ ਗਹੀਰੁ ॥੧੦॥

نانک نام سالہِ ئُؤ ہر ُگبی ریہگ ۔۔۱۱۔۔
ਸਲੋਕ ਮਃ ੧ ॥

ولسک م۱ :۔۔
ਨਾਨਕ ਇਹੁ ਿਨੁ ਜਾਤਲ ਤਜਤਨ ਜਤਲਐ ਨਾਮੁ ਤਵਸਾਤਰਆ ॥

نانک اوہی نت اجل ِجں چل َ ٔپے نام وِسارنا ۔۔

ਪਉਿੀ ਜਾਇ ਪਰਾਤਲ ਤਪਛੈ ਹਥੁ ਨ ਅੰਬੜੈ ਤਿਿੁ ਤਨਵੰਧੈ ਿਾਤਲ ॥੧॥

ئؤدی اجے رپال ِبج ےَ
ھ
ٔ

ھتہ ہن امت َرے پِپ ئِؤدن َھے نال ۔۔۱۔۔
ਮਃ ੧ ॥

م۱ :۔۔
ਨਾਨਕ ਮਨ ਕੇ ਕੰਮ ਤਿਤਟਆ ਗਣਿ ਨ ਆਵਹੀ ॥

ّک ب
نانک نم ےک م ِھییا تنگ ہن ا ویہ ۔۔

ਤਕਿੀ ਲਹਾ ਸਹੰਮ ਜਾ ਬਖਸੇ ਿਾ ਧਕਾ ਨਹੀ ॥੨॥

سہ ّ نک
ھ
س
ھ
کِبی اہل م اج ے نا د کا یہن ۔۔۲۔۔
ਪਉੜੀ ॥

ئؤری ۔۔

ਸਚਾ ਅਮਰੁ ਚਲਾਇਓਨੁ ਕਤਰ ਸਚੁ ਿੁਰਮਾਣੁ ॥

ب
اچس ارم چالویئن رک چس ُھرامن ۔۔

ਸਿਾ ਤਨਹਚਲੁ ਰਤਵ ਰਤਹਆ ਸੋ ਪੁਰਖੁ ਸੁਜਾਣੁ ॥

بہ
دسا ِ چل َروِ رایہ وس ُپرھک سُچان ۔۔

ਗੁਰ ਪਰਸਾਿੀ ਸੇਵੀਐ ਸਚੁ ਸਬਤਿ ਨੀਸਾਣੁ ॥

ُگر رپسادی ویس پپے َ چس دبس اسینن ۔۔

ਪੂਰਾ ਥਾਟੁ ਬਣਾਇਆ ਰੰਗੁ ਗੁਰਮਤਿ ਮਾਣੁ ॥

ئُؤرا اھتت انبنا رنگ ُگرمت امن ۔۔

ਅਗਮ ਅਗੋਚਰੁ ਅਲਖੁ ਹੈ ਗੁਰਮੁਤਖ ਹਤਰ ਜਾਣੁ ॥੧੧॥

امگ اوگرچ اھکل ےہَ ُگرمُکھ ہر اجن ۔۔۱۱۔۔
ਸਲੋਕ ਮਃ ੧ ॥

ولسک م۱ :۔۔
ਨਾਨਕ ਬਿਰਾ ਮਾਲ ਕਾ ਭੀਿਤਰ ਧਤਰਆ ਆਤਣ ॥

نانک دبرا امل اک رتیھب درھنا ا ن ۔۔
ਖੋਟੇ ਖਰੇ ਪਰਖੀਅਤਨ ਸਾਤਹਬ ਕੈ ਿੀਬਾਤਣ ॥੧॥

ک
ھ
ی
ی
وھکےٹ رھکے رپ ں اصجِت ےکَ دابین ۔۔۱۔۔
ਮਃ ੧ ॥

م۱ :۔۔
ਨਾਵਣ ਚਲੇ ਿੀਰਥੀ ਮਤਨ ਖੋਟੈ ਿਤਨ ਚੋਰ ॥

ناون ےلچ ریتیھت نم وھک ئَے نت وچر ۔۔

ਇਕੁ ਭਾਉ ਲਥੀ ਨਾਤਿਆ ਿੁਇ ਭਾ ਚੜੀਅਸੁ ਹੋਰ ॥

لب
ن
ی
ھ
اِک اھبو ی ناایت ُدےئ اھب ڑچ س وہر ۔۔
ਬਾਹਤਰ ਧੋਿੀ ਿੂਮੜੀ ਅੰਿਤਰ ਤਵਸੁ ਤਨਕੋਰ ॥

ناہر دوھیت ئُؤمری ادنر وِس نکِؤر ۔۔

ਸਾਧ ਭਲੇ ਅਣਨਾਤਿਆ ਚੋਰ ਤਸ ਚੋਰਾ ਚੋਰ ॥੨॥

س وچرا وچر ۔۔۲۔۔
سادھ ےلھب ااننپ ِیا وچر ِ
ਪਉੜੀ ॥

ئؤری ۔۔
ਆਪੇ ਹੁਕਮੁ ਚਲਾਇਿਾ ਜਗੁ ਧੰਧੈ ਲਾਇਆ ॥

ک
ا ےپ ُچ م

چالدئا چگ ددنھَےھ النا ۔۔

ਇਤਕ ਆਪੇ ਹੀ ਆਤਪ ਲਾਇਅਨੁ ਗੁਰ ਿੇ ਸੁਖੁ ਪਾਇਆ ॥

اِک ا ےپ یہ ا ت النیئ ُگر ےت ُسکھ نانا ۔۔

ਿਹ ਤਿਸ ਇਹੁ ਮਨੁ ਧਾਵਿਾ ਗੁਤਰ ਿਾਤਕ ਰਹਾਇਆ ॥

دہ دِس اوہی نم داھودا ُگر اھٹک راہنا ۔۔
ਨਾਵੈ ਨੋ ਸਭ ਲੋਚਿੀ ਗੁਰਮਿੀ ਪਾਇਆ ॥

نا َوے ون سیھ ولچدی ُگریتم نانا ۔۔

ਧੁਤਰ ਤਲਤਖਆ ਮੇਤਟ ਨ ਸਕੀਐ ਜੋ ਹਤਰ ਤਲਤਖ ਪਾਇਆ ॥੧੨॥

د ُھر لک ِھیا م َپت ہن سکِپے َ وج ہر لک ِھ نانا ۔۔۱۲۔۔
ਸਲੋਕ ਮਃ ੧ ॥

ولسک م۱ :۔۔

ਿੁਇ ਿੀਵੇ ਚਉਿਹ ਹਟਨਾਲੇ ॥

ُدےئ دِویے جؤدہ ہییاےل ۔۔
ਜੇਿੇ ਜੀਅ ਿੇਿੇ ਵਣਜਾਰੇ ॥

چ َیپے یج ن َیپے واجنرے ۔۔
ਖੁਲਹੇ ਹਟ ਹੋਆ ਵਾਪਾਰੁ ॥

ک
ُھلّہے ہت وہا وانار ۔۔

ਜੋ ਪਹੁਚੈ ਸੋ ਚਲਣਹਾਰੁ ॥

ب
وج ہُج َے

وس چلبہار ۔۔

ਧਰਮੁ ਿਲਾਲੁ ਪਾਏ ਨੀਸਾਣੁ ॥

درھم دالل ناےئ اسینن ۔۔
ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਲਾਹਾ ਪਰਵਾਣੁ ॥

نانک نام الاہ رپوان ۔۔
ਘਤਰ ਆਏ ਵਜੀ ਵਾਧਾਈ ॥

رھگ ا ےئ ویج واداھیئ ۔۔
ਸਚ ਨਾਮ ਕੀ ਤਮਲੀ ਵਤਿਆਈ ॥੧॥

چس نام یک ملِی ودنایئ ۔۔۱۔۔
ਮਃ ੧ ॥

م۱ :۔۔
ਰਾਿੀ ਹੋਵਤਨ ਕਾਲੀਆ ਸੁਪੇਿਾ ਸੇ ਵੰਨ ॥

وہون اکلِیا ُسییدا ےس و ّن ۔۔
رایت َ

ਤਿਹੁ ਬਗਾ ਿਪੈ ਘਣਾ ਕਾਤਲਆ ਕਾਲੇ ਵੰਨ ॥

دِوہ اگب پپَے گھیا اکلِیا اکےل و ّن ۔۔

ਅੰਧੇ ਅਕਲੀ ਬਾਹਰੇ ਮੂਰਖ ਅੰਧ ਤਗਆਨੁ ॥

ادنےھ یلقع ناہرے مُؤرھک ادنھ گ ِیان ۔۔
ਨਾਨਕ ਨਿਰੀ ਬਾਹਰੇ ਕਬਤਹ ਨ ਪਾਵਤਹ ਮਾਨੁ ॥੨॥

نانک دنری ناہرے کبہِے ہن ناو ِہے امن ۔۔۲۔۔
ਪਉੜੀ ॥

ئؤری ۔۔
ਕਾਇਆ ਕੋਟੁ ਰਚਾਇਆ ਹਤਰ ਸਚੈ ਆਪੇ ॥

اکنا وکت راچنا ہر سج َے ا ےپ ۔۔

ਇਤਕ ਿੂਜੈ ਭਾਇ ਖੁਆਇਅਨੁ ਹਉਮੈ ਤਵਤਚ ਤਵਆਪੇ ॥

ک
اِک ُدو َچے اھبےئ ُھؤانیئ ہؤ م َے وِچ وناےپ ۔۔
ਇਹੁ ਮਾਨਸ ਜਨਮੁ ਿੁਲੰਭੁ ਸਾ ਮਨਮੁਖ ਸੰਿਾਪੇ ॥

مب
اوہی امسن منج ُدلمبھ سا مُکھ سییاےپ ۔۔

ਤਜਸੁ ਆਤਪ ਬੁਝਾਏ ਸੋ ਬੁਝਸੀ ਤਜਸੁ ਸਤਿਗੁਰੁ ਥਾਪੇ ॥

ب
ُج
ب
ھ
ِجس ا ت ُجھاےئ وس سی ِجس سیگؤر اھتےپ ۔۔
ਸਭੁ ਜਗੁ ਖੇਲੁ ਰਚਾਇਓਨੁ ਸਭ ਵਰਿੈ ਆਪੇ ॥੧੩॥

سیھ چگ لیھک راچویئن سیھ ور َئے ا ےپ ۔۔۱۳۔۔
ਸਲੋਕ ਮਃ ੧ ॥

ولسک م۱ :۔۔

ਚੋਰਾ ਜਾਰਾ ਰੰਿੀਆ ਕੁਟਣੀਆ ਿੀਬਾਣੁ ॥

وچرا اجرا رندپیا ُکیییا دابین ۔۔

ਵੇਿੀਨਾ ਕੀ ਿੋਸਿੀ ਵੇਿੀਨਾ ਕਾ ਖਾਣੁ ॥

ون ِدانی یک دویتس ون ِدانی اک اھکن ۔۔
ਤਸਿਿੀ ਸਾਰ ਨ ਜਾਣਨੀ ਸਿਾ ਵਸੈ ਸੈਿਾਨੁ ॥

صِفبی سار ہن اجینن دسا و سَے َسییان ۔۔

ਗਿਹੁ ਚੰਿਤਨ ਖਉਲੀਐ ਭੀ ਸਾਹੂ ਤਸਉ ਪਾਣੁ ॥

ک
ےیل یھب سا ُہؤ سِیؤ نان ۔۔
دگوہ دنچن ھؤ ٔ
ਨਾਨਕ ਕੂੜੈ ਕਤਿਐ ਕੂੜਾ ਿਣੀਐ ਿਾਣੁ ॥

نانک ُکؤ َرے کیِپے ٔ ُکؤرا پ ِییپے َ نان ۔۔

ਕੂੜਾ ਕਪੜੁ ਕਛੀਐ ਕੂੜਾ ਪੈਨਣੁ ਮਾਣੁ ॥੧॥

کج ِھپ ُک َپ
ی
ی
ُکؤرا ڑپک ے َ ؤرا ں امن ۔۔۱۔۔
ਮਃ ੧ ॥

م۱ :۔۔
ਬਾਂਗਾ ਬੁਰਗੂ ਤਸੰਿੀਆ ਨਾਲੇ ਤਮਲੀ ਕਲਾਣ ॥

نااگن ُپر ُگؤ ِسیگ ِیا ناےل ملِی کالن ۔۔

ਇਤਕ ਿਾਿੇ ਇਤਕ ਮੰਗਿੇ ਨਾਮੁ ਿੇਰਾ ਪਰਵਾਣੁ ॥

اِک داےت اِک ےتگنم نام ریتا رپوان ۔۔
ਨਾਨਕ ਤਜਨਹੀ ਸੁਤਣ ਕੈ ਮੰਤਨਆ ਹਉ ਤਿਨਾ ਤਵਟਹੁ ਕੁਰਬਾਣੁ ॥੨॥

جب ہ
نانک ِ ھی ُسں ےکَ میّیا ہؤ پ ِیا وِوہٹ قُرنان ۔۔۲۔۔

ਪਉੜੀ ॥

ئؤری ۔۔
ਮਾਇਆ ਮੋਹੁ ਸਭੁ ਕੂੜੁ ਹੈ ਕੂੜੋ ਹੋਇ ਗਇਆ ॥

ےہ ُکؤرو وہۓ ایگ ۔۔
امنا ومہ سیھ ُکؤر َ

ਹਉਮੈ ਝਗੜਾ ਪਾਇਓਨੁ ਝਗੜੈ ਜਗੁ ਮੁਇਆ ॥

ہؤ م َے ڑگھجا ناویئن ڑگھجَے چگ مُؤنا ۔۔

ਗੁਰਮੁਤਖ ਝਗੜੁ ਚੁਕਾਇਓਨੁ ਇਕੋ ਰਤਵ ਰਤਹਆ ॥

ُگرمُکھ ڑگھج ُجکاویئن اِوک َروِ رایہ ۔۔

ਸਭੁ ਆਿਮ ਰਾਮੁ ਪਛਾਤਣਆ ਭਉਜਲੁ ਿਤਰ ਗਇਆ ॥

سیھ ا مت رام اھچپاین وھبٔلج رت ایگ ۔۔

ਜੋਤਿ ਸਮਾਣੀ ਜੋਤਿ ਤਵਤਚ ਹਤਰ ਨਾਤਮ ਸਮਇਆ ॥੧੪॥

وجت امسین وجت وِچ ہر نام ایمس ۔۔۱۴۔۔
ਸਲੋਕ ਮਃ ੧ ॥

ولسک م۱ :۔۔
ਸਤਿਗੁਰ ਭੀਤਖਆ ਿੇਤਹ ਮੈ ਿੂੰ ਸੰਮਰਥੁ ਿਾਿਾਰੁ ॥

س ب
ھ
ک
ی
ُ
یگؤر َ ھیا دہہی م َے ئؤن رمسَھت دانار ۔۔
ਹਉਮੈ ਗਰਬੁ ਤਨਵਾਰੀਐ ਕਾਮੁ ਿੋਧੁ ਅਹੰਕਾਰੁ ॥

ہؤ م َے رگت ئِؤار پپے َ اکم رکودھ ااکنہر ۔۔

ਲਬੁ ਲੋਭੁ ਪਰਜਾਲੀਐ ਨਾਮੁ ਤਮਲੈ ਆਧਾਰੁ ॥

لپ ولھب رپاج لی َپے نام ملَ ِے ا داھر ۔۔

ਅਤਹਤਨਤਸ ਨਵਿਨ ਤਨਰਮਲਾ ਮੈਲਾ ਕਬਹੂੰ ਨ ਹੋਇ ॥

اہیِس ونَنت پِرمال مَیال کب ُہؤن ہن وہۓ ۔۔

ਨਾਨਕ ਇਹ ਤਬਤਧ ਛੁਟੀਐ ਨਿਤਰ ਿੇਰੀ ਸੁਖੁ ਹੋਇ ॥੧॥

چ
نانک اہہی نِدھ ھُییپے دنر ریتی ُسکھ وہۓ ۔۔۱۔۔
ਮਃ ੧ ॥

م۱ :۔۔
ਇਕੋ ਕੰਿੁ ਸਬਾਈਆ ਤਜਿੀ ਿਤਰ ਖੜੀਆਹ ॥

اِوک کپت ابسایئ ِجبی در ڑھکناہ ۔۔

ਨਾਨਕ ਕੰਿੈ ਰਿੀਆ ਪੁਛਤਹ ਬਾਿੜੀਆਹ ॥੨॥

ب
نانک کی َپے رپ ِیا ُجھ ِہ ناڑتناہ ۔۔۲۔۔
ਮਃ ੧ ॥

م۱ :۔۔
ਸਭੇ ਕੰਿੈ ਰਿੀਆ ਮੈ ਿੋਹਾਗਤਣ ਤਕਿੁ ॥

سب
ھے کی َپے رنییا م َے دواہنگ کِپ ۔۔

ਮੈ ਿਤਨ ਅਵਗਣ ਏਿੜੇ ਖਸਮੁ ਨ ਿੇਰੇ ਤਚਿੁ ॥੩॥

ک
ھ
ب
س
م َے نت ا َونگ ا َنترے م ہن ھتَرے ِجت ۔۔۳۔۔
ਮਃ ੧ ॥

م۱ :۔۔
ਹਉ ਬਤਲਹਾਰੀ ਤਿਨ ਕਉ ਤਸਿਤਿ ਤਜਨਾ ਿੈ ਵਾਤਿ ॥

ہؤ اہلبری پِں کؤ صِفت ِجیا َدے وات ۔۔

ਸਤਭ ਰਾਿੀ ਸੋਹਾਗਣੀ ਇਕ ਮੈ ਿੋਹਾਗਤਣ ਰਾਤਿ ॥੪॥

سیھ رایت وساہینگ اِک م َے دواہنگ رات ۔۔۴۔۔
ਪਉੜੀ ॥

ئؤری ۔۔
ਿਤਰ ਮੰਗਿੁ ਜਾਚੈ ਿਾਨੁ ਹਤਰ ਿੀਜੈ ਤਿਪਾ ਕਤਰ ॥

در میگت اج َچے دان ہر د بج َے رکِنا رک ۔۔

ਗੁਰਮੁਤਖ ਲੇਹੁ ਤਮਲਾਇ ਜਨੁ ਪਾਵੈ ਨਾਮੁ ਹਤਰ ॥

ُگرمُکھ وہیل مِال ِئے نج نا َوے نام ہر ۔۔

ਅਨਹਿ ਸਬਿੁ ਵਜਾਇ ਜੋਿੀ ਜੋਤਿ ਧਤਰ ॥

ابچد دبس واجےئ وجیت وجت درھ ۔۔

ਤਹਰਿੈ ਹਤਰ ਗੁਣ ਗਾਇ ਜੈ ਜੈ ਸਬਿੁ ਹਤਰ ॥

ےج دبس ہر ۔۔
ہِر َدے ہر ُگں اگۓ ےجَ َ

ਜਗ ਮਤਹ ਵਰਿੈ ਆਤਪ ਹਤਰ ਸੇਿੀ ਪਰੀਤਿ ਕਤਰ ॥੧੫॥

چگ ہہم ور ئَے ا ت ہر َ
سیبی رپپپ رک ۔۔۱۵۔۔
ਸਲੋਕ ਮਃ ੧ ॥

ولسک م۱ :۔۔
ਤਜਨੀ ਨ ਪਾਇਓ ਪਰੇਮ ਰਸੁ ਕੰਿ ਨ ਪਾਇਓ ਸਾਉ ॥

ینج ہن ناویئ رپمی رس کپت ہن ناویئ ساو ۔۔
ਸੁੰਞੇ ਘਰ ਕਾ ਪਾਹੁਣਾ ਤਜਉ ਆਇਆ ਤਿਉ ਜਾਉ ॥੧॥

ُسیبجے رھگ اک نا ُہیا ِج ٔپؤ ا نا پِپؤ اجو ۔۔۱۔۔

ਮਃ ੧ ॥

م۱ :۔۔
ਸਉ ਓਲਾਮਹੇ ਤਿਨੈ ਕੇ ਰਾਿੀ ਤਮਲਤਨਹ ਸਹੰਸ ॥

س
م
وسٔ اوال ھے ِد ئَے ےک رایت مِلبِہھ ہیس ۔۔
ਤਸਿਤਿ ਸਲਾਹਣੁ ਛਤਿ ਕੈ ਕਰੰਗੀ ਲਗਾ ਹੰਸੁ ॥

صِفت سالنہ چھد ےکَ رکیگن اگل سنہ ۔۔

ਤਿਟੁ ਇਵੇਹਾ ਜੀਤਵਆ ਤਜਿੁ ਖਾਇ ਵਧਾਇਆ ਪੇਟੁ ॥

اھکۓ وداھنا پ َپت ۔۔
بھِت اِواہی ِجپؤنا ِجت
ِ

ਨਾਨਕ ਸਚੇ ਨਾਮ ਤਵਣੁ ਸਭੋ ਿੁਸਮਨੁ ਹੇਿੁ ॥੨॥

سب
نانک ےچس نام وِن ھؤ ُدنمس ہ َپت ۔۔۲۔۔
ਪਉੜੀ ॥

ئؤری ۔۔
ਢਾਢੀ ਗੁਣ ਗਾਵੈ ਤਨਿ ਜਨਮੁ ਸਵਾਤਰਆ ॥

ُگ
اگوے پِپ منج وسارِنا ۔۔
داھدیھ ں َ

ਗੁਰਮੁਤਖ ਸੇਤਵ ਸਲਾਤਹ ਸਚਾ ਉਰ ਧਾਤਰਆ ॥

ُگرمُکھ سیَؤ سالہِ اچس اُر داھرنا ۔۔

ਘਰੁ ਿਰੁ ਪਾਵੈ ਮਹਲੁ ਨਾਮੁ ਤਪਆਤਰਆ ॥

رھگ در نا َوے لحم نام ایپرنا ۔۔
ਗੁਰਮੁਤਖ ਪਾਇਆ ਨਾਮੁ ਹਉ ਗੁਰ ਕਉ ਵਾਤਰਆ ॥

ُگرمُکھ نانا نام ہؤ ُگر کؤ وارنا ۔۔

ਿੂ ਆਤਪ ਸਵਾਰਤਹ ਆਤਪ ਤਸਰਜਨਹਾਤਰਆ ॥੧੬॥

ئُؤ ا ت وسارہہَ ا ت سِرجبہارِنا ۔۔۱۶۔۔
ਸਲੋਕ ਮਃ ੧ ॥

ولسک م۱ :۔۔
ਿੀਵਾ ਬਲੈ ਅੰਧੇਰਾ ਜਾਇ ॥

دِویا نلَے ادنھترا اجۓ ۔۔

ਬੇਿ ਪਾਿ ਮਤਿ ਪਾਪਾ ਖਾਇ ॥

اھکۓ ۔۔
پ َید ناھٹ مت نانا
ِ
ਉਗਵੈ ਸੂਰੁ ਨ ਜਾਪੈ ਚੰਿੁ ॥

اُوگَے سُؤر ہن اج ئَے دنچ ۔۔
ਜਹ ਤਗਆਨ ਪਰਗਾਸੁ ਅਤਗਆਨੁ ਤਮਟੰਿੁ ॥

ہج گ ِیان رپَاگس اایگن مِیپت ۔۔
ਬੇਿ ਪਾਿ ਸੰਸਾਰ ਕੀ ਕਾਰ ॥

دیب ناھٹ اسنسر یک اکر ۔۔
ਪਤੜਹ ਪਤੜਹ ਪੰਤਿਿ ਕਰਤਹ ਬੀਚਾਰ ॥

ڑپہھِ ڑپہھِ ڈنپت رکہِ اچیبر ۔۔
ਤਬਨੁ ਬੂਝੇ ਸਭ ਹੋਇ ਖੁਆਰ ॥

ک
پِں ئُؤےھج سیھ وہۓ ُھؤار ۔۔
ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਤਖ ਉਿਰਤਸ ਪਾਤਰ ॥੧॥

نانک ُگرمُکھ اُرتس نار ۔۔۱۔۔

ਮਃ ੧ ॥

م۱ :۔۔
ਸਬਿੈ ਸਾਿੁ ਨ ਆਇਓ ਨਾਤਮ ਨ ਲਗੋ ਤਪਆਰੁ ॥

دبسَے ساد ہن ا ویئ نام ہن وگل ایپر ۔۔
ਰਸਨਾ ਤਿਕਾ ਬੋਲਣਾ ਤਨਿ ਤਨਿ ਹੋਇ ਖੁਆਰੁ ॥

ک
رانس بھِکا وبانل پِپ پِپ وہۓ ُھؤار ۔۔

ਨਾਨਕ ਪਇਐ ਤਕਰਤਿ ਕਮਾਵਣਾ ਕੋਇ ਨ ਮੇਟਣਹਾਰੁ ॥੨॥

نانک نیپے َ کِرت امکونا وکۓ ہن مییبہار ۔۔۲۔۔
ਪਉੜੀ ॥

ئؤری ۔۔
ਤਜ ਪਰਭੁ ਸਾਲਾਹੇ ਆਪਣਾ ਸੋ ਸੋਭਾ ਪਾਏ ॥

ےج رپَھب اصالےح ا انپ وس وساھب ناےئ ۔۔
ਹਉਮੈ ਤਵਚਹੁ ਿੂਤਰ ਕਤਰ ਸਚੁ ਮੰਤਨ ਵਸਾਏ ॥

نم وساےئ ۔۔
ہؤ م َے وِچہؤ ُدور رک چس ّ
ਸਚੁ ਬਾਣੀ ਗੁਣ ਉਚਰੈ ਸਚਾ ਸੁਖੁ ਪਾਏ ॥

چس ناین ُگں اُج َِرے اچس ُسکھ ناےئ ۔۔

ਮੇਲੁ ਭਇਆ ਤਚਰੀ ਤਵਛੁੰਤਨਆ ਗੁਰ ਪੁਰਤਖ ਤਮਲਾਏ ॥

چ
لیم ایھب جِری وِ ُھیّیا ُگر ُپرھک مِالےئ ۔۔

ਮਨੁ ਮੈਲਾ ਇਵ ਸੁਧੁ ਹੈ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਤਧਆਏ ॥੧੭॥

ےہ ہر نام دایھےئ ۔۔۱۷۔۔
نم مَیال اِو ُسدھ َ

ਸਲੋਕ ਮਃ ੧ ॥

ولسک م۱ :۔۔
ਕਾਇਆ ਕੂਮਲ ਿੁਲ ਗੁਣ ਨਾਨਕ ਗੁਪਤਸ ਮਾਲ ॥

ب
ُ
اکنا ُکؤلم ُھل ُگں نانک گیس امل ۔۔

ਏਨੀ ਿੁਲੀ ਰਉ ਕਰੇ ਅਵਰ ਤਕ ਚੁਣੀਅਤਹ ਿਾਲ ॥੧॥

ُب
ھل
ج
اینی ی رو رکے ا َور ےک ُ ییی ِہ دال ۔۔۱۔۔
ਮਹਲਾ ੨ ॥

ہلحم ۲۔۔
ਨਾਨਕ ਤਿਨਾ ਬਸੰਿੁ ਹੈ ਤਜਨਹ ਘਤਰ ਵਤਸਆ ਕੰਿੁ ॥

ےہ ِجبہھ رھگ وایس کپت ۔۔
نانک پ ِیا تنسب َ

ਤਜਨ ਕੇ ਕੰਿ ਤਿਸਾਪੁਰੀ ਸੇ ਅਤਹਤਨਤਸ ਤਿਰਤਹ ਜਲੰਿ ॥੨॥

ب
ِجں ےک کپت دِسا ُپری ےس اہیِس ھِرہِ چلَپت ۔۔۲۔۔
ਪਉੜੀ ॥

ئؤری ۔۔
ਆਪੇ ਬਖਸੇ ਿਇਆ ਕਤਰ ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਬਚਨੀ ॥

نک
ھ
س
ُ
گ
ی
س
گ
ا ےپ ے دایئ رک ر ؤر ینچب ۔۔

ਅਨਤਿਨੁ ਸੇਵੀ ਗੁਣ ਰਵਾ ਮਨੁ ਸਚੈ ਰਚਨੀ ॥

ادنِن سیَؤی ُگں روا نم سج َے رینچ ۔۔

ਪਰਭੁ ਮੇਰਾ ਬੇਅੰਿੁ ਹੈ ਅੰਿੁ ਤਕਨੈ ਨ ਲਖਨੀ ॥

رپَھب ریما ےباپپ ےہَ اپپ ک ِ َپے ہن ینھکل ۔۔

ਸਤਿਗੁਰ ਚਰਣੀ ਲਤਗਆ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਤਨਿ ਜਪਨੀ ॥

سیگؤر رچین لگیا ہر نام پِپ ینپج ۔۔

ਜੋ ਇਛੈ ਸੋ ਿਲੁ ਪਾਇਸੀ ਸਤਭ ਘਰੈ ਤਵਤਚ ਜਚਨੀ ॥੧੮॥

وج اِےھچ وس لھپ نایسئ سیھ رھگَے وِچ ینچج ۔۔۱۸۔۔
ਸਲੋਕ ਮਃ ੧ ॥

ولسک م۱ :۔۔
ਪਤਹਲ ਬਸੰਿੈ ਆਗਮਤਨ ਪਤਹਲਾ ਮਉਤਲਓ ਸੋਇ ॥

گ
لہپ ئسی َپے ا مں الہپ ؤمویل وسۓ ۔۔

ਤਜਿੁ ਮਉਤਲਐ ਸਭ ਮਉਲੀਐ ਤਿਸਤਹ ਨ ਮਉਤਲਹੁ ਕੋਇ ॥੧॥

ِجت ؤم ل ٔپے َ سیھ ؤم لی َپے ئِسہہ ہن ؤملِہؤ وکۓ ۔۔۱۔۔
ਮਃ ੨ ॥

م۲ :۔۔
ਪਤਹਲ ਬਸੰਿੈ ਆਗਮਤਨ ਤਿਸ ਕਾ ਕਰਹੁ ਬੀਚਾਰੁ ॥

گ
لہپ ئسی َپے ا مں ئِس اک رکوہ پِبچار ۔۔

ਨਾਨਕ ਸੋ ਸਾਲਾਹੀਐ ਤਜ ਸਭਸੈ ਿੇ ਆਧਾਰੁ ॥੨॥

سب
ھ
س
َ ے دے ا داھر ۔۔۲۔۔
نانک وس ساال ہیپے ےج
ਮਃ ੨ ॥

م۲ :۔۔
ਤਮਤਲਐ ਤਮਤਲਆ ਨਾ ਤਮਲੈ ਤਮਲੈ ਤਮਤਲਆ ਜੇ ਹੋਇ ॥

مِلی َپے مل ِیا ہن ملَ ِے ملَ ِے مل ِیا ےج وہۓ ۔۔

ਅੰਿਰ ਆਿਮੈ ਜੋ ਤਮਲੈ ਤਮਤਲਆ ਕਹੀਐ ਸੋਇ ॥੩॥

ارتن ا بمَے

وج ملَ ِے مل ِیا کہ ٔپے َ وسۓ ۔۔۳۔۔
ਪਉੜੀ ॥

ئؤری ۔۔
ਹਤਰ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਸਲਾਹੀਐ ਸਚੁ ਕਾਰ ਕਮਾਵੈ ॥

امکوے ۔۔
ہر ہر نام سال ہیپے چس اکر َ

ਿੂਜੀ ਕਾਰੈ ਲਤਗਆ ਤਿਤਰ ਜੋਨੀ ਪਾਵੈ ॥

ب
ُدویج َاکرے لگیا ھِر وجین نا َوے ۔۔

ਨਾਤਮ ਰਤਿਆ ਨਾਮੁ ਪਾਈਐ ਨਾਮੇ ਗੁਣ ਗਾਵੈ ॥

ُگ
اگوے ۔۔
نام رایت نام نا پپَے ناےم ں َ

ਗੁਰ ਕੈ ਸਬਤਿ ਸਲਾਹੀਐ ਹਤਰ ਨਾਤਮ ਸਮਾਵੈ ॥

امسوے ۔۔
ُگر ےکَ دبس سال ہیپے ہر نام َ

ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵਾ ਸਿਲ ਹੈ ਸੇਤਵਐ ਿਲ ਪਾਵੈ ॥੧੯॥

سب
سیگؤر ویسا ھل ےہَ ویس پپے لھپ نا َوے ۔۔۱۹۔۔
ਸਲੋਕ ਮਃ ੨ ॥

ولسک م۲ :۔۔
ਤਕਸ ਹੀ ਕੋਈ ਕੋਇ ਮੰਞੁ ਤਨਮਾਣੀ ਇਕੁ ਿੂ ॥

میب
کِس یہ وکیئ وکۓ ج بِماین اِک ئُؤ ۔۔

ਤਕਉ ਨ ਮਰੀਜੈ ਰੋਇ ਜਾ ਲਗੁ ਤਚਤਿ ਨ ਆਵਹੀ ॥੧॥

کپؤ ہن رم بج َے روےئ اج گل ِجت ہن ا ویہ ۔۔۱۔۔

ਮਃ ੨ ॥

م۲ :۔۔
ਜਾਂ ਸੁਖੁ ਿਾ ਸਹੁ ਰਾਤਵਓ ਿੁਤਖ ਭੀ ਸੰਮਹਾਤਲਓਇ ॥

س
اجن ُسکھ نا َسہؤ راوِوی ُدھک یھب مہھال ِپ َؤے ۔۔

ਨਾਨਕੁ ਕਹੈ ਤਸਆਣੀਏ ਇਉ ਕੰਿ ਤਮਲਾਵਾ ਹੋਇ ॥੨॥

نانک ےہکَ ِسیا نیپے اِئؤ کپت مِالوا وہۓ ۔۔۲۔۔
ਪਉੜੀ ॥

ئؤری ۔۔
ਹਉ ਤਕਆ ਸਾਲਾਹੀ ਤਕਰਮ ਜੰਿੁ ਵਿੀ ਿੇਰੀ ਵਤਿਆਈ ॥

ہؤ ایک اصالیح کِرم َجپت ودی ریتی ودنایئ ۔۔

ਿੂ ਅਗਮ ਿਇਆਲੁ ਅਗੰਮੁ ਹੈ ਆਤਪ ਲੈਤਹ ਤਮਲਾਈ ॥

مگ ےہَ ا ت لبہ ِہ مِالیئ ۔۔
ئُؤ امگ دنال ا ّ

ਮੈ ਿੁਝ ਤਬਨੁ ਬੇਲੀ ਕੋ ਨਹੀ ਿੂ ਅੰਤਿ ਸਖਾਈ ॥

ُب
پ
م َے چھ پِں َیلی وک یہن ئُؤ اپپ اھکسیئ ۔۔
ਜੋ ਿੇਰੀ ਸਰਣਾਗਿੀ ਤਿਨ ਲੈਤਹ ਛਿਾਈ ॥

وج ریتی رسنایتگ پِں لبہ ِہ چھدایئ ۔۔

ਨਾਨਕ ਵੇਪਰਵਾਹੁ ਹੈ ਤਿਸੁ ਤਿਲੁ ਨ ਿਮਾਈ ॥੨੦॥੧॥

نانک ورپیواوہ ےہَ ئِس نِل ہن امتیئ ۔۔۲۱۔۔۱۔۔

ਰਾਗੁ ਸੂਹੀ ਬਾਣੀ ਸਰੀ ਕਬੀਰ ਜੀਉ ਿਥਾ ਸਭਨਾ ਭਗਿਾ ਕੀ ॥

ب
راگ سُؤیہ ناین رسی ریبک جپؤ اھتت سبھیا ھگیا یک ۔۔

ੇਕਬੀਰ ਕ

ریبک ےک
ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪਰਸਾਤਿ ॥

اِک اواکنر سیگؤر رپساد ۔۔
ਅਵਿਤਰ ਆਇ ਕਹਾ ਿੁਮ ਕੀਨਾ ॥

ُب
ا َورت ا ۓ اہک م انیک ۔۔

ਰਾਮ ਕੋ ਨਾਮੁ ਨ ਕਬਹੂ ਲੀਨਾ ॥੧॥

رام وک نام ہن کب ُہؤ انیل ۔۔۱۔۔

ਰਾਮ ਨ ਜਪਹੁ ਕਵਨ ਮਤਿ ਲਾਗੇ ॥

رام ہن جبہؤ وکَن مت الےگ ۔۔

ਮਤਰ ਜਇਬੇ ਕਉ ਤਕਆ ਕਰਹੁ ਅਭਾਗੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

رم چیپے کؤ ایک رکوہ ااھبےگ ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਿੁਖ ਸੁਖ ਕਤਰ ਕੈ ਕੁਟੰਬੁ ਜੀਵਾਇਆ ॥

ُدھک ُسکھ رک ےکَ ُکیپّت ِجپؤانا ۔۔

ਮਰਿੀ ਬਾਰ ਇਕਸਰ ਿੁਖੁ ਪਾਇਆ ॥੨॥

رمیت نار اِرسک ُدھک نانا ۔۔۲۔۔
ਕੰਿ ਗਹਨ ਿਬ ਕਰਨ ਪੁਕਾਰਾ ॥

کیبھ گہں پپ رکن ئُکارا ۔۔

ਕਤਹ ਕਬੀਰ ਆਗੇ ਿੇ ਨ ਸੰਮਹਾਰਾ ॥੩॥੧॥

س
ہہک ریبک ا ےگ ےت ہن مہھارا ۔۔۳۔۔۱۔۔

ਸੂਹੀ ਕਬੀਰ ਜੀ ॥

سُؤیہ ریبک یج ۔۔
ਥਰਹਰ ਕੰਪੈ ਬਾਲਾ ਜੀਉ ॥

رھتہر کمپَے ناال جپؤ ۔۔

ਨਾ ਜਾਨਉ ਤਕਆ ਕਰਸੀ ਪੀਉ ॥੧॥

ہن اجئؤ ایک رکیس پِپؤ ۔۔۱۔۔

ਰੈਤਨ ਗਈ ਮਿ ਤਿਨੁ ਭੀ ਜਾਇ ॥

َرنی یئگ مت دِن یھب اجۓ ۔۔
ਭਵਰ ਗਏ ਬਗ ਬੈਿੇ ਆਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

نی ب
ھبَ َ؎ور ےئگ نگ َ ھے ا ۓ ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਕਾਚੈ ਕਰਵੈ ਰਹੈ ਨ ਪਾਨੀ ॥

رکوے ر َہے ہن ناین ۔۔
اک َچے َ
ਹੰਸੁ ਚਤਲਆ ਕਾਇਆ ਕੁਮਲਾਨੀ ॥੨॥

سنہ ایلچ اکنا ُکمالین ۔۔۲۔۔

ਕੁਆਰ ਕੰਤਨਆ ਜੈਸੇ ਕਰਿ ਸੀਗਾਰਾ ॥

ُکؤار کیّیا َچیسے رکت اگیسرا ۔۔

ਤਕਉ ਰਲੀਆ ਮਾਨੈ ਬਾਝੁ ਭਿਾਰਾ ॥੩॥

کپؤ رلییا امےن ناھج اتھبرا ۔۔۳۔۔
ਕਾਗ ਉਿਾਵਿ ਭੁਜਾ ਤਪਰਾਨੀ ॥

ب
اکگ اُداوت ُھچا پِراین ۔۔

ਕਤਹ ਕਬੀਰ ਇਹ ਕਥਾ ਤਸਰਾਨੀ ॥੪॥੨॥

ہہک ریبک اہہی اھتک سِراین ۔۔۴۔۔۲۔۔
ਸੂਹੀ ਕਬੀਰ ਜੀਉ ॥

سُؤیہ ریبک جپؤ ۔۔

ਅਮਲੁ ਤਸਰਾਨੋ ਲੇਖਾ ਿੇਨਾ ॥

ل
لمع سِراون َیکھا د َپیا ۔۔

ਆਏ ਕਤਿਨ ਿੂਿ ਜਮ ਲੇਨਾ ॥

کب
ا ےئ ِھں ُدوت مج َلییا ۔۔

ਤਕਆ ਿੈ ਖਤਟਆ ਕਹਾ ਗਵਾਇਆ ॥

ایک ئَے ایٹھک اہک وگَانا ۔۔

ਚਲਹੁ ਤਸਿਾਬ ਿੀਬਾਤਨ ਬੁਲਾਇਆ ॥੧॥

چلہؤ ِسیات دابین ُنالنا ۔۔۱۔۔

ਚਲੁ ਿਰਹਾਲੁ ਿੀਵਾਤਨ ਬੁਲਾਇਆ ॥

لچ دراحل دویان ُنالنا ۔۔
ਹਤਰ ਿੁਰਮਾਨੁ ਿਰਗਹ ਕਾ ਆਇਆ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ب
ہر ُھرامن درہگ اک ا نا ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਕਰਉ ਅਰਿਾਤਸ ਗਾਵ ਤਕਛੁ ਬਾਕੀ ॥

ک
رکو ارداس اگو ِچھ نایق ۔۔

ਲੇਉ ਤਨਬੇਤਰ ਆਜੁ ਕੀ ਰਾਿੀ ॥

ل َپؤ پ ِیتَر ا چ یک رایت ۔۔

ਤਕਛੁ ਭੀ ਖਰਚੁ ਿੁਮਹਾਰਾ ਸਾਰਉ ॥

ُب
ک
م
ہ
ِچھ یھب رھکچ ھارا سارو ۔۔

ਸੁਬਹ ਤਨਵਾਜ ਸਰਾਇ ਗੁਜਾਰਉ ॥੨॥

صب
ُ
ُ ج ئِؤاچ رساۓ گچارو ۔۔۲۔۔

ਸਾਧਸੰਤਗ ਜਾ ਕਉ ਹਤਰ ਰੰਗੁ ਲਾਗਾ ॥

سادھسیگ اج کؤ ہر رنگ الاگ ۔۔
ਧਨੁ ਧਨੁ ਸੋ ਜਨੁ ਪੁਰਖੁ ਸਭਾਗਾ ॥

دنھ دنھ وس نج ُپرھک اھبساگ ۔۔
ਈਿ ਊਿ ਜਨ ਸਿਾ ਸੁਹੇਲੇ ॥

اِپپ اُوت نج دسا ُسہیلے ۔۔
ਜਨਮੁ ਪਿਾਰਥੁ ਜੀਤਿ ਅਮੋਲੇ ॥੩॥

منج ندارھت جپت اومےل ۔۔۳۔۔
ਜਾਗਿੁ ਸੋਇਆ ਜਨਮੁ ਗਵਾਇਆ ॥

اجگپ وسنا منج وگَانا ۔۔
ਮਾਲੁ ਧਨੁ ਜੋਤਰਆ ਭਇਆ ਪਰਾਇਆ ॥

امل دنھ وجرنا ایھب رپانا ۔۔
ਕਹੁ ਕਬੀਰ ਿੇਈ ਨਰ ਭੂਲੇ ॥

ب
وہک ریبک ن َیبی رن ُھؤےل ۔۔

ਖਸਮੁ ਤਬਸਾਤਰ ਮਾਟੀ ਸੰਤਗ ਰੂਲੇ ॥੪॥੩॥

ک
ھ
س
م ِئسار امیٹ گنس ُروےل ۔۔۴۔۔۳۔۔

ਸੂਹੀ ਕਬੀਰ ਜੀਉ ਲਤਲਿ ॥

سُؤیہ ریبک جپؤ للِت ۔۔

ਥਾਕੇ ਨੈਨ ਸਰਵਨ ਸੁਤਨ ਥਾਕੇ ਥਾਕੀ ਸੁੰਿਤਰ ਕਾਇਆ ॥

اھتےک نَیں رسَون ُسں اھتےک اھتیک ُسیدر اکنا ۔۔

ਜਰਾ ਹਾਕ ਿੀ ਸਭ ਮਤਿ ਥਾਕੀ ਏਕ ਨ ਥਾਕਤਸ ਮਾਇਆ ॥੧॥

رجا اہک دی سیھ مت اھتیک انک ہن اھتسک امنا ۔۔۱۔۔
ਬਾਵਰੇ ਿੈ ਤਗਆਨ ਬੀਚਾਰੁ ਨ ਪਾਇਆ ॥

ناورے َئے گ ِیان اچیبر ہن نانا ۔۔

ਤਬਰਥਾ ਜਨਮੁ ਗਵਾਇਆ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

پِراھت منج وگَانا ۔۔۱۔۔راہو۔۔

ਿਬ ਲਗੁ ਪਰਾਨੀ ਤਿਸੈ ਸਰੇਵਹੁ ਜਬ ਲਗੁ ਘਟ ਮਤਹ ਸਾਸਾ ॥

پپ گل رپاین ئ ِ َسے رسئَؤوہ جت گل ٹھگ ہہم ساسا ۔۔
ਜੇ ਘਟੁ ਜਾਇ ਿ ਭਾਉ ਨ ਜਾਸੀ ਹਤਰ ਕੇ ਚਰਨ ਤਨਵਾਸਾ ॥੨॥

ےج ٹھگ اجۓ ت اھبو ہن اجیس ہر ےک رچن ئِؤاسا ۔۔۲۔۔
ਤਜਸ ਕਉ ਸਬਿੁ ਬਸਾਵੈ ਅੰਿਤਰ ਚੂਕੈ ਤਿਸਤਹ ਤਪਆਸਾ ॥

ج
اسبوے ارتن ُجؤ َکے ئِسہہ ایپسا ۔۔
ِ س کؤ دبس َ

ਹੁਕਮੈ ਬੂਝੈ ਚਉਪਤੜ ਖੇਲੈ ਮਨੁ ਤਜਤਣ ਢਾਲੇ ਪਾਸਾ ॥੩॥

چ
ُچکمے َ ئُؤ َھے

ج ک
ج
َ
ھ
ل
ی
ِ
ؤڑپ ے نم ں داھےل ناہس ۔۔۳۔۔

ਜੋ ਜਨ ਜਾਤਨ ਭਜਤਹ ਅਤਬਗਿ ਕਉ ਤਿਨ ਕਾ ਕਛੂ ਨ ਨਾਸਾ ॥

ب
کج
وج نج اجن ھجہ ِہ انِگت کؤ پِں اک ُھؤ ہن ناسا ۔۔

ਕਹੁ ਕਬੀਰ ਿੇ ਜਨ ਕਬਹੁ ਨ ਹਾਰਤਹ ਢਾਤਲ ਜੁ ਜਾਨਤਹ ਪਾਸਾ ॥੪॥੪॥

وہک ریبک ےت نج کبہؤ ہن اہرہِ داھل وج اجہہنِ ناہس ۔۔۴۔۔۴۔۔
ਸੂਹੀ ਲਤਲਿ ਕਬੀਰ ਜੀਉ ॥

سُؤیہ للِت ریبک جپؤ ۔۔

ਏਕੁ ਕੋਟੁ ਪੰਚ ਤਸਕਿਾਰਾ ਪੰਚੇ ਮਾਗਤਹ ਹਾਲਾ ॥

پب
انک وکت ج ِسکدارا پبجے امہہگِ اہہل ۔۔

ਤਜਮੀ ਨਾਹੀ ਮੈ ਤਕਸੀ ਕੀ ਬੋਈ ਐਸਾ ਿੇਨੁ ਿੁਖਾਲਾ ॥੧॥

چ
ِ می نایہ م َے کِسی یک وبیئ ااسی د َپں ُداھکال ۔۔۱۔۔
ਹਤਰ ਕੇ ਲੋਗਾ ਮੋ ਕਉ ਨੀਤਿ ਿਸੈ ਪਟਵਾਰੀ ॥

ہر ےک ولاگ وم کؤ پِپت د سَے وٹپاری ۔۔

ਊਪਤਰ ਭੁਜਾ ਕਤਰ ਮੈ ਗੁਰ ਪਤਹ ਪੁਕਾਤਰਆ ਤਿਤਨ ਹਉ ਲੀਆ ਉਬਾਰੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ب
اُورپ ُھچا رک م َے ُگر بہہ ئُکارِنا پِں ہؤ لییا اُناری ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਨਉ ਿਾਿੀ ਿਸ ਮੁੰਸਿ ਧਾਵਤਹ ਰਈਅਤਿ ਬਸਨ ਨ ਿੇਹੀ ॥

ئ
ئؤ دادی دس مُیسیھ داھوہِ رتیع سں ہن دیہی ۔۔
ਿੋਰੀ ਪੂਰੀ ਮਾਪਤਹ ਨਾਹੀ ਬਹੁ ਤਬਸਟਾਲਾ ਲੇਹੀ ॥੨॥

دوری ئُؤری امبہہ نایہ وہب ِئسیاال َلبہی ۔۔۲۔۔

ਬਹਿਤਰ ਘਰ ਇਕੁ ਪੁਰਖੁ ਸਮਾਇਆ ਉਤਨ ਿੀਆ ਨਾਮੁ ਤਲਖਾਈ ॥

رتہب رھگ اِک ُپرھک امسنا اُن دپیا نام لک ِھایئ ۔۔

ਧਰਮ ਰਾਇ ਕਾ ਿਿਿਰੁ ਸੋਤਧਆ ਬਾਕੀ ਤਰਜਮ ਨ ਕਾਈ ॥੩॥

ب
درھم راےئ اک د ھتر وسدھِیا نایق رِمج ہن اکیئ ۔۔۳۔۔

ਸੰਿਾ ਕਉ ਮਤਿ ਕੋਈ ਤਨੰਿਹੁ ਸੰਿ ਰਾਮੁ ਹੈ ਏਕੋੁ ॥

ےہ انک ۔۔
سییا کؤ مت وکیئ پ ِیدوہ سیت رام َ
ਕਹੁ ਕਬੀਰ ਮੈ ਸੋ ਗੁਰੁ ਪਾਇਆ ਜਾ ਕਾ ਨਾਉ ਤਬਬੇਕੋੁ ॥੪॥੫॥

وہک ریبک م َے وس ُگر نانا اج اک ناو نِی َیک ۔۔۴۔۔۵۔۔
ਰਾਗੁ ਸੂਹੀ ਬਾਣੀ ਸਰੀ ਰਤਵਿਾਸ ਜੀਉ ਕੀ

راگ سُؤیہ ناین رسی رونداس جپؤ یک
ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪਰਸਾਤਿ ॥

اِک اواکنر سیگؤر رپساد ۔۔
ਸਹ ਕੀ ਸਾਰ ਸੁਹਾਗਤਨ ਜਾਨੈ ॥

سہہ یک سار ُسہانگ اج ئَے ۔۔

ਿਤਜ ਅਤਭਮਾਨੁ ਸੁਖ ਰਲੀਆ ਮਾਨੈ ॥

ب
جت ا ھبمان ُسکھ رلییا امےن ۔۔
ਿਨੁ ਮਨੁ ਿੇਇ ਨ ਅੰਿਰੁ ਰਾਖੈ ॥

ک
نت نم دےئ ہن ارتن را َھے ۔۔
ਅਵਰਾ ਿੇਤਖ ਨ ਸੁਨੈ ਅਭਾਖੈ ॥੧॥

ک
اورا دھکی ہن ُس َیے ااھب َھے ۔۔۱۔۔
ਸੋ ਕਿ ਜਾਨੈ ਪੀਰ ਪਰਾਈ ॥

وس تک اج ئَے نِتر رپایئ ۔۔

ਜਾ ਕੈ ਅੰਿਤਰ ਿਰਿੁ ਨ ਪਾਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ےک ارتن درد ہن نایئ ۔۔۱۔۔راہو۔۔
اج َ

ਿੁਖੀ ਿੁਹਾਗਤਨ ਿੁਇ ਪਖ ਹੀਨੀ ॥

ُدیھک ُداہنگ ُدےئ ھکپ ہیبی ۔۔

ਤਜਤਨ ਨਾਹ ਤਨਰੰਿਤਰ ਭਗਤਿ ਨ ਕੀਨੀ ॥

ِجں ناہ پِررتن تگھب ہن کیبی ۔۔
ਪੁਰ ਸਲਾਿ ਕਾ ਪੰਥੁ ਿੁਹੇਲਾ ॥

ُپر سالت اک ھتنپ ُدہ َیال ۔۔

ਸੰਤਗ ਨ ਸਾਥੀ ਗਵਨੁ ਇਕੇਲਾ ॥੨॥

گنس ہن سایھت وگَن اِکیال ۔۔۲۔۔

ਿੁਖੀਆ ਿਰਿਵੰਿੁ ਿਤਰ ਆਇਆ ॥

ُدایھک دردودن در ا نا ۔۔
ਬਹੁਿੁ ਤਪਆਸ ਜਬਾਬੁ ਨ ਪਾਇਆ ॥

تہب ایپس ابجت ہن نانا ۔۔
ਕਤਹ ਰਤਵਿਾਸ ਸਰਤਨ ਪਰਭ ਿੇਰੀ ॥

ہہک رونداس رسن رپَھب ریتی ۔۔
ਤਜਉ ਜਾਨਹੁ ਤਿਉ ਕਰੁ ਗਤਿ ਮੇਰੀ ॥੩॥੧॥

ویجٔ اجبہؤ پپؤ رک گپ ریمی ۔۔۳۔۔۱۔۔
ਸੂਹੀ ॥

سُؤیہ ۔۔
ਜੋ ਤਿਨ ਆਵਤਹ ਸੋ ਤਿਨ ਜਾਹੀ ॥

وج دِن ا وہِ وس دِن اجیہ ۔۔

ਕਰਨਾ ਕੂਚੁ ਰਹਨੁ ਤਥਰੁ ਨਾਹੀ ॥

ب
رکنا ُکؤچ رنہ ھِر نایہ ۔۔

ਸੰਗੁ ਚਲਿ ਹੈ ਹਮ ਭੀ ਚਲਨਾ ॥

ےہ مہ یھب انلچ ۔۔
گنس تلچ َ
ਿੂਤਰ ਗਵਨੁ ਤਸਰ ਊਪਤਰ ਮਰਨਾ ॥੧॥

ُدور وگَن سِر اُورپ رمنا ۔۔۱۔۔
ਤਕਆ ਿੂ ਸੋਇਆ ਜਾਗੁ ਇਆਨਾ ॥

ایک ئُؤ وسنا اجگ اِنانا ۔۔

ਿੈ ਜੀਵਨੁ ਜਤਗ ਸਚੁ ਕਤਰ ਜਾਨਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ئَے ویجن چگ چس رک اجنا ۔۔۱۔۔راہو۔۔

ਤਜਤਨ ਜੀਉ ਿੀਆ ਸੁ ਤਰਜਕੁ ਅੰਬਰਾਵੈ ॥

ِجں جپؤ دنا وس ِرجق اربما َوے ۔۔
ਸਭ ਘਟ ਭੀਿਤਰ ਹਾਟੁ ਚਲਾਵੈ ॥

الوے ۔۔
سیھ ٹھگ رتیھب اہت چ َ
ਕਤਰ ਬੰਤਿਗੀ ਛਾਤਿ ਮੈ ਮੇਰਾ ॥

رک دنبیگ اھچد م َے ریما ۔۔

ਤਹਰਿੈ ਨਾਮੁ ਸਮਹਾਤਰ ਸਵੇਰਾ ॥੨॥

س
م
ہ
ہِر َدے نام ھار وسریا ۔۔۲۔۔
ਜਨਮੁ ਤਸਰਾਨੋ ਪੰਥੁ ਨ ਸਵਾਰਾ ॥

منج سِراون ھتنپ ہن وسارا ۔۔

ਸਾਂਝ ਪਰੀ ਿਹ ਤਿਸ ਅੰਤਧਆਰਾ ॥

ساھجن رپی دہ دِس ادنِایھرا ۔۔
ਕਤਹ ਰਤਵਿਾਸ ਤਨਿਾਤਨ ਤਿਵਾਨੇ ॥

ہہک رونداس ن ِدان دِواےن ۔۔
ਚੇਿਤਸ ਨਾਹੀ ਿੁਨੀਆ ਿਨ ਖਾਨੇ ॥੩॥੨॥

ج

ییس نایہ ُداین نھپ اھکےن ۔۔۳۔۔۲۔۔
ਸੂਹੀ ॥

سُؤیہ ۔۔
ਊਚੇ ਮੰਿਰ ਸਾਲ ਰਸੋਈ ॥

اُوےچ دنمر سال روسیئ ۔۔
ਏਕ ਘਰੀ ਿੁਤਨ ਰਹਨੁ ਨ ਹੋਈ ॥੧॥

ب
ھ
ُ
انک رھگی ں رنہ ہن وہیئ ۔۔۱۔۔
ਇਹੁ ਿਨੁ ਐਸਾ ਜੈਸੇ ਘਾਸ ਕੀ ਟਾਟੀ ॥

اوہی نت اَاسی َچیسے اھگس یک نایٹ ۔۔

ਜਤਲ ਗਇਓ ਘਾਸੁ ਰਤਲ ਗਇਓ ਮਾਟੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

لج گیپؤ اھگس رل گیپؤ امیٹ ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਭਾਈ ਬੰਧ ਕੁਟੰਬ ਸਹੇਰਾ ॥

اھبیئ دنبھ ُکیپت سہتَرا ۔۔
ਓਇ ਭੀ ਲਾਗੇ ਕਾਢੁ ਸਵੇਰਾ ॥੨॥

اوےؑ یھب الےگ اکدھ وس َپرا ۔۔۲۔۔

ਘਰ ਕੀ ਨਾਤਰ ਉਰਤਹ ਿਨ ਲਾਗੀ ॥

رھگ یک نار اُرہِ نت الیگ ۔۔
ਉਹ ਿਉ ਭੂਿੁ ਭੂਿੁ ਕਤਰ ਭਾਗੀ ॥੩॥

ب
ب
اوہ ئؤ ُھؤت ُھؤت رک اھبیگ ۔۔۳۔۔
ਕਤਹ ਰਤਵਿਾਸ ਸਭੈ ਜਗੁ ਲੂਤਟਆ ॥

سب
ہہک رونداس َھے چگ لُؤایٹ ۔۔

ਹਮ ਿਉ ਏਕ ਰਾਮੁ ਕਤਹ ਛੂਤਟਆ ॥੪॥੩॥

چ
مہ ئؤ انک رام ہہک ُھؤایٹ ۔۔۴۔۔۳۔۔
ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪਰਸਾਤਿ ॥

اِک اواکنر سیگؤر رپساد ۔۔
ਰਾਗੁ ਸੂਹੀ ਬਾਣੀ ਸੇਖ ਿਰੀਿ ਜੀ ਕੀ ॥

راگ سُؤیہ ناین ھکیس رھپند یج یک ۔۔
ਿਤਪ ਿਤਪ ਲੁਤਹ ਲੁਤਹ ਹਾਥ ਮਰੋਰਉ ॥

ہل اہھت رمورو ۔۔
پپ پپ ہلِ ِ
ਬਾਵਤਲ ਹੋਈ ਸੋ ਸਹੁ ਲੋਰਉ ॥

ناول وہیئ وس س َہؤ ولرو ۔۔

ਿੈ ਸਤਹ ਮਨ ਮਤਹ ਕੀਆ ਰੋਸੁ ॥

ہس نم ہہم ایک روس ۔۔
ئَے ِ

ਮੁਝੁ ਅਵਗਨ ਸਹ ਨਾਹੀ ਿੋਸੁ ॥੧॥

م
ُچھ ا َونگ سہہ نایہ دوس ۔۔۱۔۔

ਿੈ ਸਾਤਹਬ ਕੀ ਮੈ ਸਾਰ ਨ ਜਾਨੀ ॥

ئَے اصجِت یک م َے سار ہن اجین ۔۔
ਜੋਬਨੁ ਖੋਇ ਪਾਛੈ ਪਛੁਿਾਨੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

چ
وھکۓ نا َھے اتھچپین ۔۔۱۔۔راہو۔۔
وجنب
ِ
ਕਾਲੀ ਕੋਇਲ ਿੂ ਤਕਿ ਗੁਨ ਕਾਲੀ ॥

اکیل وکلئ ئُؤ کِپ ُگں اکیل ۔۔

ਅਪਨੇ ਪਰੀਿਮ ਕੇ ਹਉ ਤਬਰਹੈ ਜਾਲੀ ॥

اےنپ رپمتی ےک ہؤ پِر َہے اجیل ۔۔
ਤਪਰਤਹ ਤਬਹੂਨ ਕਿਤਹ ਸੁਖੁ ਪਾਏ ॥

پِرہِ ِب ُہؤن ہتکِ ُسکھ ناےئ ۔۔

ਜਾ ਹੋਇ ਤਿਪਾਲੁ ਿਾ ਪਰਭੂ ਤਮਲਾਏ ॥੨॥

ب
اج وہۓ کِرنال نا رپ ُھؤ مِالےئ ۔۔۲۔۔
ਤਵਧਣ ਖੂਹੀ ਮੁੰਧ ਇਕੇਲੀ ॥

ک
وِدنھ ُھؤیہ مُیدھ ایلیک ۔۔
ਨਾ ਕੋ ਸਾਥੀ ਨਾ ਕੋ ਬੇਲੀ ॥

ہن وک سایھت ہن وک یلیب ۔۔
ਕਤਰ ਤਕਰਪਾ ਪਰਤਭ ਸਾਧਸੰਤਗ ਮੇਲੀ ॥

م
رک کِرنا رپَھب سادھسیگ َیلی ۔۔

ਜਾ ਤਿਤਰ ਿੇਖਾ ਿਾ ਮੇਰਾ ਅਲਹੁ ਬੇਲੀ ॥੩॥

پ
ب
اج ھِر داھکی نا ریما اوہل َیلی ۔۔۳۔۔

ਵਾਟ ਹਮਾਰੀ ਖਰੀ ਉਿੀਣੀ ॥

وات امہری رھکی اُدینی ۔۔
ਖੰਤਨਅਹੁ ਤਿਖੀ ਬਹੁਿੁ ਤਪਈਣੀ ॥

ک
نک
پ
ھیبہؤ ِھی تہب ِییبی ۔۔

ਉਸੁ ਊਪਤਰ ਹੈ ਮਾਰਗੁ ਮੇਰਾ ॥

اُس اُورپ ےہَ امرگ ریما ۔۔
ਸੇਖ ਿਰੀਿਾ ਪੰਥੁ ਸਮਹਾਤਰ ਸਵੇਰਾ ॥੪॥੧॥

ھکیس فرندا ھتنپ وسریا ۔۔۴۔۔۱۔۔
ਸੂਹੀ ਲਤਲਿ ॥

سُؤیہ للِت ۔۔
ਬੇੜਾ ਬੰਤਧ ਨ ਸਤਕਓ ਬੰਧਨ ਕੀ ਵੇਲਾ ॥

نتَرا دنبھ ہن ویکس دنبنھ یک و َنال ۔۔
ਭਤਰ ਸਰਵਰੁ ਜਬ ਊਛਲੈ ਿਬ ਿਰਣੁ ਿੁਹੇਲਾ ॥੧॥

چ
رھب رسور جت اُو ھلَے پپ رتن ُدہیال ۔۔۱۔۔

ਹਥੁ ਨ ਲਾਇ ਕਸੁੰਭੜੈ ਜਤਲ ਜਾਸੀ ਢੋਲਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ِئ ک ُسمب
ھ
َرے لج اجیس دوھال ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ھتہ ہن ال ے
ਇਕ ਆਪੀਨਹੈ ਪਿਲੀ ਸਹ ਕੇਰੇ ਬੋਲਾ ॥

اِک ا

نیبہ

َھے

یلتپ سہہ کتَرے وبال ۔۔

ਿੁਧਾ ਥਣੀ ਨ ਆਵਈ ਤਿਤਰ ਹੋਇ ਨ ਮੇਲਾ ॥੨॥

ب
ُدداھ ینھت ہن ا ویئ ھِر وہۓ ہن میال ۔۔۲۔۔

ਕਹੈ ਿਰੀਿੁ ਸਹੇਲੀਹੋ ਸਹੁ ਅਲਾਏਸੀ ॥

ےہک فرند سہیلبہؤ َسہؤ االیسیئ ۔۔
َ

ਹੰਸੁ ਚਲਸੀ ਿੁੰਮਣਾ ਅਤਹ ਿਨੁ ਢੇਰੀ ਥੀਸੀ ॥੩॥੨॥

ب
ھی
س
سنہ چلسی ُدمّیا اےہ نت دھتری ی ۔۔۳۔۔۲۔۔
ੴ ਸਤਿ ਨਾਮੁ ਕਰਿਾ ਪੁਰਖੁ ਤਨਰਭਉ ਤਨਰਵੈਰੁ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤਿ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪਰਸਾਤਿ ॥

َسیب
ب
اِک اواکنر ست نام رکنا ُپرھک پِر ھؤ پِروری ااکل مُؤرت اوجین ھں ُگر رپساد ۔۔
ਰਾਗੁ ਤਬਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੧ ਚਉਪਿੇ ਘਰੁ ੧ ॥

راگ نِالول ہلحم  ۱جؤندے رھگ ۱۔۔
ਿੂ ਸੁਲਿਾਨੁ ਕਹਾ ਹਉ ਮੀਆ ਿੇਰੀ ਕਵਨ ਵਿਾਈ ॥

ئُؤ ُسلطان اہک ہؤ مِیا ریتی وکَن ودایئ ۔۔

ਜੋ ਿੂ ਿੇਤਹ ਸੁ ਕਹਾ ਸੁਆਮੀ ਮੈ ਮੂਰਖ ਕਹਣੁ ਨ ਜਾਈ ॥੧॥

وج ئُؤ دہہی وس اہک سُؤا یم م َے مُؤرھک کہں ہن اجیئ ۔۔۱۔۔
ਿੇਰੇ ਗੁਣ ਗਾਵਾ ਿੇਤਹ ਬੁਝਾਈ ॥

ریتے ُگں اگوا دہہی اھجبیئ ۔۔
ਜੈਸੇ ਸਚ ਮਤਹ ਰਹਉ ਰਜਾਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ےسیج چس ہہم رہؤ راجیئ ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਜੋ ਤਕਛੁ ਹੋਆ ਸਭੁ ਤਕਛੁ ਿੁਝ ਿੇ ਿੇਰੀ ਸਭ ਅਸਨਾਈ ॥

ک ُب
ک
وج ِچھ وہا سیھ ِچھ چھ ےت ریتی سیھ اانسیئ ۔۔

ਿੇਰਾ ਅੰਿੁ ਨ ਜਾਣਾ ਮੇਰੇ ਸਾਤਹਬ ਮੈ ਅੰਧੁਲੇ ਤਕਆ ਚਿੁਰਾਈ ॥੨॥

ریتا اپپ ہن اجنا ریمے اصجِت م َے ادنےلھ ایک چتُرایئ ۔۔۲۔۔

ਤਕਆ ਹਉ ਕਥੀ ਕਥੇ ਕਤਥ ਿੇਖਾ ਮੈ ਅਕਥੁ ਨ ਕਥਨਾ ਜਾਈ ॥

ہ کب
کب
ھ
کب
کب
م
ھ
ایک ؤ ی ےھتک ھ داھکی َے ا ھ ہن یا اجیئ ۔۔
ਜੋ ਿੁਧੁ ਭਾਵੈ ਸੋਈ ਆਖਾ ਤਿਲੁ ਿੇਰੀ ਵਤਿਆਈ ॥੩॥

وج ُندھ اھبوے وسیئ ا اھک نِل ریتی ودنایئ ۔۔۳۔۔
ਏਿੇ ਕੂਕਰ ਹਉ ਬੇਗਾਨਾ ਭਉਕਾ ਇਸੁ ਿਨ ਿਾਈ ॥

ب
اےتی ُکؤرک ہؤ اگیبہن ھؤاک اِس نت نایئ ۔۔

ਭਗਤਿ ਹੀਣੁ ਨਾਨਕੁ ਜੇ ਹੋਇਗਾ ਿਾ ਖਸਮੈ ਨਾਉ ਨ ਜਾਈ ॥੪॥੧॥

کھ
س
م
تگھب نیہ نانک ےج وہاگئ نا ے َ ناو ہن اجیئ ۔۔۴۔۔۱۔۔
ਤਬਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੧ ॥

نِالول ہلحم ۱۔۔
ਮਨੁ ਮੰਿਰੁ ਿਨੁ ਵੇਸ ਕਲੰਿਰੁ ਘਟ ਹੀ ਿੀਰਤਥ ਨਾਵਾ ॥

نم دنمر نت وسی دنلقر ٹھگ یہ ریتھت ناوا ۔۔
ਏਕੁ ਸਬਿੁ ਮੇਰੈ ਪਰਾਤਨ ਬਸਿੁ ਹੈ ਬਾਹੁਤੜ ਜਨਤਮ ਨ ਆਵਾ ॥੧॥

انک دبس ریمَے رپان تسب ےہَ ناہُر منج ہن ا وا ۔۔۱۔۔
ਮਨੁ ਬੇਤਧਆ ਿਇਆਲ ਸੇਿੀ ਮੇਰੀ ਮਾਈ ॥

نم دیبایھ دنال یتیس ریمی امیئ ۔۔
ਕਉਣੁ ਜਾਣੈ ਪੀਰ ਪਰਾਈ ॥

کؤن اج ئَے ریپ رپایئ ۔۔

ਹਮ ਨਾਹੀ ਤਚੰਿ ਪਰਾਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

مہ نایہ ِجپت رپایئ ۔۔۱۔۔راہو۔۔

ਅਗਮ ਅਗੋਚਰ ਅਲਖ ਅਪਾਰਾ ਤਚੰਿਾ ਕਰਹੁ ਹਮਾਰੀ ॥

امگ اوگرچ اھکل انارا ِچییا رکوہ امہری ۔۔
ਜਤਲ ਥਤਲ ਮਹੀਅਤਲ ਭਤਰਪੁਤਰ ਲੀਣਾ ਘਤਟ ਘਤਟ ਜੋਤਿ ਿੁਮਹਾਰੀ ॥੨॥

ُب
م
لج لھت ہییل رھب ُپر ِلییا ٹھگ ٹھگ وجت مہھاری ۔۔۲۔۔
ਤਸਖ ਮਤਿ ਸਭ ਬੁਤਧ ਿੁਮਹਾਰੀ ਮੰਤਿਰ ਛਾਵਾ ਿੇਰੇ ॥

ُب
ِسکھ مت سیھ دبھ مُہھاری دنمر اھچوا ریتے ۔۔
ਿੁਝ ਤਬਨੁ ਅਵਰੁ ਨ ਜਾਣਾ ਮੇਰੇ ਸਾਤਹਬਾ ਗੁਣ ਗਾਵਾ ਤਨਿ ਿੇਰੇ ॥੩॥

ُب
چھ پِں ا َور ہن اجنا ریمے اصجِیہ ُگں اگوا پِپ ریتے ۔۔۳۔۔
ਜੀਅ ਜੰਿ ਸਤਭ ਸਰਤਣ ਿੁਮਹਾਰੀ ਸਰਬ ਤਚੰਿ ਿੁਧੁ ਪਾਸੇ ॥

ُب
م
ہ
ج
یج جپت سیھ رسن ھاری رست ِ پت ُندھ ناےس ۔۔
ਜੋ ਿੁਧੁ ਭਾਵੈ ਸੋਈ ਚੰਗਾ ਇਕ ਨਾਨਕ ਕੀ ਅਰਿਾਸੇ ॥੪॥੨॥

اھبوے وسیئ اگنچ اِک نانک یک ارداےس ۔۔۴۔۔۲۔۔
وج ُندھ َ
ਤਬਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੧ ॥

نِالول ہلحم ۱۔۔
ਆਪੇ ਸਬਿੁ ਆਪੇ ਨੀਸਾਨੁ ॥

ا ےپ دبس ا ےپ اسینن ۔۔
ਆਪੇ ਸੁਰਿਾ ਆਪੇ ਜਾਨੁ ॥

ا ےپ ُسرنا ا ےپ اجن ۔۔
ਆਪੇ ਕਤਰ ਕਤਰ ਵੇਖੈ ਿਾਣੁ ॥

نک
ا ےپ رک رک و َھے نان ۔۔

ਿੂ ਿਾਿਾ ਨਾਮੁ ਪਰਵਾਣੁ ॥੧॥

ئُؤ دانا نام رپوان ۔۔۱۔۔

ਐਸਾ ਨਾਮੁ ਤਨਰੰਜਨ ਿੇਉ ॥

ااسی نام پِرنجن دئؤ ۔۔

ਹਉ ਜਾਤਚਕੁ ਿੂ ਅਲਖ ਅਭੇਉ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ب
ہؤ اج ِچک ئُؤ اھکل ا ھپؤ ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਮਾਇਆ ਮੋਹੁ ਧਰਕਟੀ ਨਾਤਰ ॥

امنا ومہ درھکبی نار ۔۔

ਭੂੰਿੀ ਕਾਮਤਣ ਕਾਮਤਣਆਤਰ ॥

ب
ُھؤندی اکنم اکمییار ۔۔

ਰਾਜੁ ਰੂਪੁ ਝੂਿਾ ਤਿਨ ਚਾਤਰ ॥

چ
راچ ُروت ُھؤاھٹ دِن اچر ۔۔
ਨਾਮੁ ਤਮਲੈ ਚਾਨਣੁ ਅੰਤਧਆਤਰ ॥੨॥

نام ملَ ِے اچنن ادنایھر ۔۔۲۔۔

ਚਤਖ ਛੋਿੀ ਸਹਸਾ ਨਹੀ ਕੋਇ ॥

ھکچ وھچدی سہسا یہن وکۓ ۔۔
ਬਾਪੁ ਤਿਸੈ ਵੇਜਾਤਿ ਨ ਹੋਇ ॥

نات ِد سَے واجیت ہن وہۓ ۔۔
ਏਕੇ ਕਉ ਨਾਹੀ ਭਉ ਕੋਇ ॥

ب
اےکی کؤ نایہ ھؤ وکۓ ۔۔

ਕਰਿਾ ਕਰੇ ਕਰਾਵੈ ਸੋਇ ॥੩॥

رکنا رکے رکا َوے وسۓ ۔۔۳۔۔
ਸਬਤਿ ਮੁਏ ਮਨੁ ਮਨ ਿੇ ਮਾਤਰਆ ॥

دبس مُؤےئ نم نم ےت امرنا ۔۔
ਿਾਤਕ ਰਹੇ ਮਨੁ ਸਾਚੈ ਧਾਤਰਆ ॥

اھٹک رےہ نم سا َچے داھرنا ۔۔
ਅਵਰੁ ਨ ਸੂਝੈ ਗੁਰ ਕਉ ਵਾਤਰਆ ॥

ا َور ہن سُؤےھج ُگر کؤ وارنا ۔۔

ਨਾਨਕ ਨਾਤਮ ਰਿੇ ਤਨਸਿਾਤਰਆ ॥੪॥੩॥

نانک نام رےت ئِسیارنا ۔۔۴۔۔۳۔۔
ਤਬਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੧ ॥

نِالول ہلحم ۱۔۔
ਗੁਰ ਬਚਨੀ ਮਨੁ ਸਹਜ ਤਧਆਨੇ ॥

سہ
ُگر ینچب نم َج دایھےن ۔۔

ਹਤਰ ਕੈ ਰੰਤਗ ਰਿਾ ਮਨੁ ਮਾਨੇ ॥

ہر ےکَ رنگ رنا نم امےن ۔۔
ਮਨਮੁਖ ਭਰਤਮ ਭੁਲੇ ਬਉਰਾਨੇ ॥

مب
ب
م
ک
ل
ئ
ھ
ُ
ُ
ھ رھبم ے ؤراےن ۔۔

ਹਤਰ ਤਬਨੁ ਤਕਉ ਰਹੀਐ ਗੁਰ ਸਬਤਿ ਪਛਾਨੇ ॥੧॥

ہر پِں ک ِپؤ ر ہیپے ُگر دبس اھچپےن ۔۔۱۔۔

ਤਬਨੁ ਿਰਸਨ ਕੈਸੇ ਜੀਵਉ ਮੇਰੀ ਮਾਈ ॥

پِں درنس َ
کیسے ویجو ریمی امیئ ۔۔

ਹਤਰ ਤਬਨੁ ਜੀਅਰਾ ਰਤਹ ਨ ਸਕੈ ਤਖਨੁ ਸਤਿਗੁਤਰ ਬੂਝ ਬੁਝਾਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ک
ہر پِں جیترا رہِ ہن ےکسَ ھِں سیگؤر ئُؤھج اھجبیئ ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਮੇਰਾ ਪਰਭੁ ਤਬਸਰੈ ਹਉ ਮਰਉ ਿੁਖਾਲੀ ॥

ریما رپَھب ِئسرے ہؤ رمو ُداھکیل ۔۔

ਸਾਤਸ ਤਗਰਾਤਸ ਜਪਉ ਅਪੁਨੇ ਹਤਰ ਭਾਲੀ ॥

ساس گِراس جپؤ اےنپ ہر اھبیل ۔۔

ਸਿ ਬੈਰਾਗਤਨ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਤਨਹਾਲੀ ॥

دص ریبانگ ہر نام بِہایل ۔۔
ਅਬ ਜਾਨੇ ਗੁਰਮੁਤਖ ਹਤਰ ਨਾਲੀ ॥੨॥

ات اجےن ُگرمُکھ ہر نایل ۔۔۲۔۔

ਅਕਥ ਕਥਾ ਕਹੀਐ ਗੁਰ ਭਾਇ ॥

اکبھ اھتک کہ ٔپے َ ُگر اھبےئ ۔۔

ਪਰਭੁ ਅਗਮ ਅਗੋਚਰੁ ਿੇਇ ਤਿਖਾਇ ॥

رپَھب امگ اوگرچ دےئ دِاھکےئ ۔۔
ਤਬਨੁ ਗੁਰ ਕਰਣੀ ਤਕਆ ਕਾਰ ਕਮਾਇ ॥

پِں ُگر رکین ایک اکر امکۓ ۔۔

ਹਉਮੈ ਮੇਤਟ ਚਲੈ ਗੁਰ ਸਬਤਿ ਸਮਾਇ ॥੩॥

ہؤ م َے ٹیم چلَے ُگر دبس امسۓ ۔۔۳۔۔

ਮਨਮੁਖੁ ਤਵਛੁੜੈ ਖੋਟੀ ਰਾਤਸ ॥

مب
م
ک
ُ
ِ
ھ وڑھچَے وھکیٹ راس ۔۔
ਗੁਰਮੁਤਖ ਨਾਤਮ ਤਮਲੈ ਸਾਬਾਤਸ ॥

ُگرمُکھ نام ملَ ِے ساناس ۔۔

ਹਤਰ ਤਕਰਪਾ ਧਾਰੀ ਿਾਸਤਨ ਿਾਸ ॥

ہر کِرنا داھری دانس داس ۔۔

ਜਨ ਨਾਨਕ ਹਤਰ ਨਾਮ ਧਨੁ ਰਾਤਸ ॥੪॥੪॥

نج نانک ہر نام دنھ راس ۔۔۴۔۔۴۔۔
ਤਬਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੩ ਘਰੁ ੧

نِالول ہلحم  ۳رھگ ۱
ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪਰਸਾਤਿ ॥

اِک اواکنر سیگؤر رپساد ۔۔
ਤਧਰਗੁ ਤਧਰਗੁ ਖਾਇਆ ਤਧਰਗੁ ਤਧਰਗੁ ਸੋਇਆ ਤਧਰਗੁ ਤਧਰਗੁ ਕਾਪੜੁ ਅੰਤਗ ਚੜਾਇਆ ॥

درھِگ درھِگ اھکنا درھِگ درھِگ وسنا درھِگ درھِگ اکڑپ انگ ڑچانا ۔۔
ਤਧਰਗੁ ਸਰੀਰੁ ਕੁਟੰਬ ਸਤਹਿ ਤਸਉ ਤਜਿੁ ਹੁਤਣ ਖਸਮੁ ਨ ਪਾਇਆ ॥

ُکیپ سہ سِی ج ُہ کھس
درھِگ رسری ت ت ؤ ِ ت ں م ہن نانا ۔۔

ਪਉੜੀ ਛੁੜਕੀ ਤਿਤਰ ਹਾਤਥ ਨ ਆਵੈ ਅਤਹਲਾ ਜਨਮੁ ਗਵਾਇਆ ॥੧॥

ب
چ
ے ا ہال منج وگَانا ۔۔۱۔۔
ئؤری ُھریک ھِر اہھت ہن ا و َ

ਿੂਜਾ ਭਾਉ ਨ ਿੇਈ ਤਲਵ ਲਾਗਤਣ ਤਜਤਨ ਹਤਰ ਕੇ ਚਰਣ ਤਵਸਾਰੇ ॥

ُدواج اھبو ہن دپبی لِؤ النگ ِجں ہر ےک رچن وِسارے ۔۔

ਜਗਜੀਵਨ ਿਾਿਾ ਜਨ ਸੇਵਕ ਿੇਰੇ ਤਿਨ ਕੇ ਿੈ ਿੂਖ ਤਨਵਾਰੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

چگ
چپؤن دانا نج ویسک ریتے پِں ےک ئَے ُدوھک ئِؤارے ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਿੂ ਿਇਆਲੁ ਿਇਆਪਤਿ ਿਾਿਾ ਤਕਆ ਏਤਹ ਜੰਿ ਤਵਚਾਰੇ ॥

ہی جپت وِاچرے ۔۔
ئُؤ دنال دناپپ دانا ایک ا ِ

ਮੁਕਿ ਬੰਧ ਸਤਭ ਿੁਝ ਿੇ ਹੋਏ ਐਸਾ ਆਤਖ ਵਖਾਣੇ ॥

ُب
مُکت دنبھ سیھ چھ ےت وہےئ ااسی ا ھک واھکےن ۔۔
ਗੁਰਮੁਤਖ ਹੋਵੈ ਸੋ ਮੁਕਿੁ ਕਹੀਐ ਮਨਮੁਖ ਬੰਧ ਤਵਚਾਰੇ ॥੨॥

مب
وہوے وس مُکت کہ ٔپے َ مُکھ دنبھ وِاچرے ۔۔۲۔۔
ُگرمُکھ َ

ਸੋ ਜਨੁ ਮੁਕਿੁ ਤਜਸੁ ਏਕ ਤਲਵ ਲਾਗੀ ਸਿਾ ਰਹੈ ਹਤਰ ਨਾਲੇ ॥

وس نج مُکت ِجس انک لِؤ الیگ دسا ر َہے ہر ناےل ۔۔
ਤਿਨ ਕੀ ਗਹਣ ਗਤਿ ਕਹੀ ਨ ਜਾਈ ਸਚੈ ਆਤਪ ਸਵਾਰੇ ॥

پِں یک گہں گپ یہک ہن اجیئ سج َے ا ت وسارے ۔۔

ਭਰਤਮ ਭੁਲਾਣੇ ਤਸ ਮਨਮੁਖ ਕਹੀਅਤਹ ਨਾ ਉਰਵਾਤਰ ਨ ਪਾਰੇ ॥੩॥

مب
ب
رھبم ھُالےن ِسے مُکھ کہیبہہ ہن اُروار ہن نارے ۔۔۳۔۔
ਤਜਸ ਨੋ ਨਿਤਰ ਕਰੇ ਸੋਈ ਜਨੁ ਪਾਏ ਗੁਰ ਕਾ ਸਬਿੁ ਸਮਹਾਲੇ ॥

س
م
ہ
سج ون دنر رکے وسیئ نج ناےئ ُگر اک دبس ھاےل ۔۔
ਹਤਰ ਜਨ ਮਾਇਆ ਮਾਤਹ ਤਨਸਿਾਰੇ ॥

ہر نج امنا امہِ ئِسیارے ۔۔

ਨਾਨਕ ਭਾਗੁ ਹੋਵੈ ਤਜਸੁ ਮਸਿਤਕ ਕਾਲਤਹ ਮਾਤਰ ਤਬਿਾਰੇ ॥੪॥੧॥

وہوے ِجس کتسم اکہہلِ امر نِدارے ۔۔۴۔۔۱۔۔
نانک اھبگ َ

ਤਬਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੩ ॥

نِالول ہلحم ۳۔۔
ਅਿੁਲੁ ਤਕਉ ਿੋਤਲਆ ਜਾਇ ॥

ا ُنل کپؤ وتایل اجۓ ۔۔

ਿੂਜਾ ਹੋਇ ਿ ਸੋਝੀ ਪਾਇ ॥

ُدواج وہۓ ت وسیھج ناۓ ۔۔
ਤਿਸ ਿੇ ਿੂਜਾ ਨਾਹੀ ਕੋਇ ॥

ئِس ےت ُدواج نایہ وکۓ ۔۔
ਤਿਸ ਿੀ ਕੀਮਤਿ ਤਕਕੂ ਹੋਇ ॥੧॥

ئِس دی تمیق ک ُکِؤ وہۓ ۔۔۱۔۔
ਗੁਰ ਪਰਸਾਤਿ ਵਸੈ ਮਤਨ ਆਇ ॥

ُگر رپساد و سَے نم ا ۓ ۔۔

ਿਾ ਕੋ ਜਾਣੈ ਿੁਤਬਧਾ ਜਾਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

نا وک اج ئَے ُددباھ اجۓ ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਆਤਪ ਸਰਾਿੁ ਕਸਵਟੀ ਲਾਏ ॥

ا ت رصاف کس َؤیٹ الےئ ۔۔
ਆਪੇ ਪਰਖੇ ਆਤਪ ਚਲਾਏ ॥

ا ےپ رپےھک ا ت چالۓ ۔۔
ਆਪੇ ਿੋਲੇ ਪੂਰਾ ਹੋਇ ॥

ا ےپ وتےل ئُؤرا وہۓ ۔۔

ਆਪੇ ਜਾਣੈ ਏਕੋ ਸੋਇ ॥੨॥

ا ےپ اج ئَے اوکی وسۓ ۔۔۲۔۔
ਮਾਇਆ ਕਾ ਰੂਪੁ ਸਭੁ ਤਿਸ ਿੇ ਹੋਇ ॥

امنا اک ُروت سیھ ئِس ےت وہۓ ۔۔
ਤਜਸ ਨੋ ਮੇਲੇ ਸੁ ਤਨਰਮਲੁ ਹੋਇ ॥

ِجس ون ےلیم وس پِرلم وہۓ ۔۔
ਤਜਸ ਨੋ ਲਾਏ ਲਗੈ ਤਿਸੁ ਆਇ ॥

َ
سج ون الےئ لگے ئِس ا ۓ ۔۔
ਸਭੁ ਸਚੁ ਤਿਖਾਲੇ ਿਾ ਸਤਚ ਸਮਾਇ ॥੩॥

سیھ چس دِاھکےل نا چس امسۓ ۔۔۳۔۔
ਆਪੇ ਤਲਵ ਧਾਿੁ ਹੈ ਆਪੇ ॥

ےہ ا ےپ ۔۔
ا ےپ لِؤ داھت َ
ਆਤਪ ਬੁਝਾਏ ਆਪੇ ਜਾਪੇ ॥

ا ت اھجبےئ ا ےپ اجےپ ۔۔
ਆਪੇ ਸਤਿਗੁਰੁ ਸਬਿੁ ਹੈ ਆਪੇ ॥

ا ےپ سیگؤر دبس ےہَ ا ےپ ۔۔

ਨਾਨਕ ਆਤਖ ਸੁਣਾਏ ਆਪੇ ॥੪॥੨॥

نانک ا ھک ُسیاےئ ا ےپ ۔۔۴۔۔۲۔۔
ਤਬਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੩ ॥

نِالول ہلحم ۳۔۔

ਸਾਤਹਬ ਿੇ ਸੇਵਕੁ ਸੇਵ ਸਾਤਹਬ ਿੇ ਤਕਆ ਕੋ ਕਹੈ ਬਹਾਨਾ ॥

اصجِت ےت ویسک سیَؤ اصجِت ےت ایک وک ےہکَ اہبہن ۔۔
ਐਸਾ ਇਕੁ ਿੇਰਾ ਖੇਲੁ ਬਤਨਆ ਹੈ ਸਭ ਮਤਹ ਏਕੁ ਸਮਾਨਾ ॥੧॥

ےہ سیھ ہہم انک امسنا ۔۔۱۔۔
ااسی اِک ریتا لیھک اینب َ
ਸਤਿਗੁਤਰ ਪਰਚੈ ਹਤਰ ਨਾਤਮ ਸਮਾਨਾ ॥

سیگؤر رپ َچے ہر نام امسنا ۔۔

ਤਜਸੁ ਕਰਮੁ ਹੋਵੈ ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੁ ਪਾਏ ਅਨਤਿਨੁ ਲਾਗੈ ਸਹਜ ਤਧਆਨਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

سہ
ج
وہوے وس سیگؤر ناےئ ادنِن ال َگے ج دایھنا ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ِ س رکم َ
ਤਕਆ ਕੋਈ ਿੇਰੀ ਸੇਵਾ ਕਰੇ ਤਕਆ ਕੋ ਕਰੇ ਅਤਭਮਾਨਾ ॥

ب
ایک وکیئ ریتی ویسا رکے ایک وک رکے ا ھبمانا ۔۔

ਜਬ ਅਪੁਨੀ ਜੋਤਿ ਤਖੰਚਤਹ ਿੂ ਸੁਆਮੀ ਿਬ ਕੋਈ ਕਰਉ ਤਿਖਾ ਵਤਖਆਨਾ ॥੨॥

ک
جت اینپ وجت ھِبچ ِہ ئُؤ سُؤا یم پپ وکیئ رکو دِاھک وایھکنا ۔۔۲۔۔
ਆਪੇ ਗੁਰੁ ਚੇਲਾ ਹੈ ਆਪੇ ਆਪੇ ਗੁਣੀ ਤਨਧਾਨਾ ॥

ےہ ا ےپ ا ےپ ُگبی ن ِداھنا ۔۔
ا ےپ ُگر جیال َ

ਤਜਉ ਆਤਪ ਚਲਾਏ ਤਿਵੈ ਕੋਈ ਚਾਲੈ ਤਜਉ ਹਤਰ ਭਾਵੈ ਭਗਵਾਨਾ ॥੩॥

ویج ا ت چالۓ ئ ِ َؤے وکیئ اچ لَے ویج ہر اھبوے وگھبانا ۔۔۳۔۔
ਕਹਿ ਨਾਨਕੁ ਿੂ ਸਾਚਾ ਸਾਤਹਬੁ ਕਉਣੁ ਜਾਣੈ ਿੇਰੇ ਕਾਮਾਂ ॥

کہت نانک ئُؤ سااچ اصجِت کؤن اج ئَے ریتے اکامن ۔۔
ਇਕਨਾ ਘਰ ਮਤਹ ਿੇ ਵਤਿਆਈ ਇਤਕ ਭਰਤਮ ਭਵਤਹ ਅਤਭਮਾਨਾ ॥੪॥੩॥

ب ب
اِانک رھگ ہہم دے ودنایئ اِک رھبم َھ َؤہِ ا ھبمانا ۔۔۴۔۔۳۔۔

ਤਬਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੩ ॥

نِالول ہلحم ۳۔۔
ਪੂਰਾ ਥਾਟੁ ਬਣਾਇਆ ਪੂਰੈ ਵੇਖਹੁ ਏਕ ਸਮਾਨਾ ॥

ک
ئُؤرا اھتت انبنا ئُؤ َرے ون ھہؤ انک امسنا ۔۔

ਇਸੁ ਪਰਪੰਚ ਮਤਹ ਸਾਚੇ ਨਾਮ ਕੀ ਵਤਿਆਈ ਮਿੁ ਕੋ ਧਰਹੁ ਗੁਮਾਨਾ ॥੧॥

پب
ُ
اس رپ ج ہہم ساےچ نام یک ودنایئ مت وک درھوہگمانا ۔۔۱۔۔
ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਤਜਸ ਨੋ ਮਤਿ ਆਵੈ ਸੋ ਸਤਿਗੁਰ ਮਾਤਹ ਸਮਾਨਾ ॥

ج
س
ے وس سیگؤر ام ِہےامسنا ۔۔
یگؤر یک ِ س ون مت ا و َ

ਇਹ ਬਾਣੀ ਜੋ ਜੀਅਹੁ ਜਾਣੈ ਤਿਸੁ ਅੰਿਤਰ ਰਵੈ ਹਤਰ ਨਾਮਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

اہہی ناین وج چیبہؤ اج ئَے ئِس ارتن ر َوے ہر ناہم ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਚਹੁ ਜੁਗਾ ਕਾ ਹੁਤਣ ਤਨਬੇੜਾ ਨਰ ਮਨੁਖਾ ਨੋ ਏਕੁ ਤਨਧਾਨਾ ॥

م
چہؤ ُجگا اک ُہں پ ِیترا رن ُیکھا ون انک ن ِداھنا ۔۔

ਜਿੁ ਸੰਜਮ ਿੀਰਥ ਓਨਾ ਜੁਗਾ ਕਾ ਧਰਮੁ ਹੈ ਕਤਲ ਮਤਹ ਕੀਰਤਿ ਹਤਰ ਨਾਮਾ ॥੨॥

سب
ج
ہ
ےہ لک ہہم ریکت ر ناہم ۔۔۲۔۔
جت م ریتھت اونا ُجگا اک درھم َ
ਜੁਤਗ ਜੁਤਗ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਧਰਮੁ ਹੈ ਸੋਤਧ ਿੇਖਹੁ ਬੇਿ ਪੁਰਾਨਾ ॥

ےہ وسدھ دوھکی دیب ُپرانا ۔۔
ُچگ ُچگ اوپ اانپ درھم َ

ਗੁਰਮੁਤਖ ਤਜਨੀ ਤਧਆਇਆ ਹਤਰ ਹਤਰ ਜਤਗ ਿੇ ਪੂਰੇ ਪਰਵਾਨਾ ॥੩॥

ُگرمُکھ ِجبی دایھنا ہر ہر چگ ےت ئُؤرے رپوانا ۔۔۳۔۔

ਕਹਿ ਨਾਨਕੁ ਸਚੇ ਤਸਉ ਪਰੀਤਿ ਲਾਏ ਚੂਕੈ ਮਤਨ ਅਤਭਮਾਨਾ ॥

ب
کہت نانک ےچس سِیؤ رپپپ الےئ ُجؤ َکے نم ا ھبمانا ۔۔

ਕਹਿ ਸੁਣਿ ਸਭੇ ਸੁਖ ਪਾਵਤਹ ਮਾਨਿ ਪਾਤਹ ਤਨਧਾਨਾ ॥੪॥੪॥

سب
کہت ُسیت ھے ُسکھ ناوہِ امپپ ناہِ ن ِداھنا ۔۔۴۔۔۴۔۔
ਤਬਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੩ ॥

نِالول ہلحم ۳۔۔
ਗੁਰਮੁਤਖ ਪਰੀਤਿ ਤਜਸ ਨੋ ਆਪੇ ਲਾਏ ॥

ُگرمُکھ رپپپ ِجس ون ا ےپ الےئ ۔۔

ਤਿਿੁ ਘਤਰ ਤਬਲਾਵਲੁ ਗੁਰ ਸਬਤਿ ਸੁਹਾਏ ॥

پِپ رھگ نِالول ُگر دبس ُسہاےئ ۔۔
ਮੰਗਲੁ ਨਾਰੀ ਗਾਵਤਹ ਆਏ ॥

لگنم ناری اگوہِ ا ےئ ۔۔
ਤਮਤਲ ਪਰੀਿਮ ਸਿਾ ਸੁਖੁ ਪਾਏ ॥੧॥

مِل رپمتی دسا ُسکھ ناےئ ۔۔۱۔۔

ਹਉ ਤਿਨ ਬਤਲਹਾਰੈ ਤਜਨਹ ਹਤਰ ਮੰਤਨ ਵਸਾਏ ॥

پ
اہلبرے ِجبھ ہر نمّ وساےئ ۔۔
ہؤ ِں َ

ਹਤਰ ਜਨ ਕਉ ਤਮਤਲਆ ਸੁਖੁ ਪਾਈਐ ਹਤਰ ਗੁਣ ਗਾਵੈ ਸਹਤਜ ਸੁਭਾਏ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

سہ
ُگ
اگوے ج ُسبھاےئ ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ہر نج کؤ مل ِیا ُسکھ نا پپَے ہر ں َ
ਸਿਾ ਰੰਤਗ ਰਾਿੇ ਿੇਰੈ ਚਾਏ ॥

دسا رنگ راےت ریتَے اچےئ ۔۔
ਹਤਰ ਜੀਉ ਆਤਪ ਵਸੈ ਮਤਨ ਆਏ ॥

ہر جپؤ ا ت و سَے نم ا ےئ ۔۔

ਆਪੇ ਸੋਭਾ ਸਿ ਹੀ ਪਾਏ ॥

ا ےپ وساھب دس یہ ناےئ ۔۔
ਗੁਰਮੁਤਖ ਮੇਲੈ ਮੇਤਲ ਤਮਲਾਏ ॥੨॥

ُگرمُکھ میلَے لیم مِالےئ ۔۔۲۔۔

ਗੁਰਮੁਤਖ ਰਾਿੇ ਸਬਤਿ ਰੰਗਾਏ ॥

ُگرمُکھ راےت دبس راگنےئ ۔۔

ਤਨਜ ਘਤਰ ਵਾਸਾ ਹਤਰ ਗੁਣ ਗਾਏ ॥

ِب
ج رھگ واسا ہر ُگں اگےئ ۔۔

ਰੰਤਗ ਚਲੂਲੈ ਹਤਰ ਰਤਸ ਭਾਏ ॥

رنگ چلُؤ لَے ہر رس اھبےئ ۔۔
ਇਹੁ ਰੰਗੁ ਕਿੇ ਨ ਉਿਰੈ ਸਾਤਚ ਸਮਾਏ ॥੩॥

اوہی رنگ دکے ہن اُرتَے ساچ امسےئ ۔۔۳۔۔
ਅੰਿਤਰ ਸਬਿੁ ਤਮਤਟਆ ਅਤਗਆਨੁ ਅੰਧੇਰਾ ॥

ارتن دبس مِییا اایگن ادنھترا ۔۔
ਸਤਿਗੁਰ ਤਗਆਨੁ ਤਮਤਲਆ ਪਰੀਿਮੁ ਮੇਰਾ ॥

سیگؤر گ ِیان مل ِیا رپمتی ریما ۔۔

ਜੋ ਸਤਚ ਰਾਿੇ ਤਿਨ ਬਹੁਤੜ ਨ ਿੇਰਾ ॥

وج چس راےت پِں ُبہر ہن ریھپا ۔۔

ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਤਿਰੜਾਏ ਪੂਰਾ ਗੁਰੁ ਮੇਰਾ ॥੪॥੫॥

نانک نام درِراےئ ئُؤرا ُگر ریما ۔۔۴۔۔۵۔۔

ਤਬਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੩ ॥

نِالول ہلحم ۳۔۔
ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਿੇ ਵਤਿਆਈ ਪਾਈ ॥

ئُؤرے ُگر ےت ودنایئ نایئ ۔۔

ਅਤਚੰਿ ਨਾਮੁ ਵਤਸਆ ਮਤਨ ਆਈ ॥

ا ِجپت نام وایس نم ا یئ ۔۔
ਹਉਮੈ ਮਾਇਆ ਸਬਤਿ ਜਲਾਈ ॥

ہؤ م َے امنا دبس چالیئ ۔۔

ਿਤਰ ਸਾਚੈ ਗੁਰ ਿੇ ਸੋਭਾ ਪਾਈ ॥੧॥

در سا َچے ُگر ےت وساھب نایئ ۔۔۱۔۔
ਜਗਿੀਸ ਸੇਵਉ ਮੈ ਅਵਰੁ ਨ ਕਾਜਾ ॥

چگدسی ویسو م َے ا َور ہن اکاج ۔۔

ਅਨਤਿਨੁ ਅਨਿੁ ਹੋਵੈ ਮਤਨ ਮੇਰੈ ਗੁਰਮੁਤਖ ਮਾਗਉ ਿੇਰਾ ਨਾਮੁ ਤਨਵਾਜਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

وہوے نم ریمَے ُگرمُکھ امگؤ ریتا نام ئِؤااج ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ادنِن ا َند َ
ਮਨ ਕੀ ਪਰਿੀਤਿ ਮਨ ਿੇ ਪਾਈ ॥

نم یک رپتیت نم ےت نایئ ۔۔
ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਿੇ ਸਬਤਿ ਬੁਝਾਈ ॥

ب
ج
ُ
ئُؤرے ُگر ےت دبس ھایئ ۔۔
ਜੀਵਣ ਮਰਣੁ ਕੋ ਸਮਸਤਰ ਵੇਖੈ ॥

س
ویجن رمن وک مسر وےھکی ۔۔

ਬਹੁਤੜ ਨ ਮਰੈ ਨਾ ਜਮੁ ਪੇਖੈ ॥੨॥

پ َیک
ھ
ب ُہر ہن م َ َرے ہن مج ے ۔۔۲۔۔
ਘਰ ਹੀ ਮਤਹ ਸਤਭ ਕੋਟ ਤਨਧਾਨ ॥

رھگ یہ ہہم سیھ وکت ن ِداھن ۔۔
ਸਤਿਗੁਤਰ ਤਿਖਾਏ ਗਇਆ ਅਤਭਮਾਨੁ ॥

ب
سیگؤر دِاھکےئ ایگ ا ھبمان ۔۔

ਸਿ ਹੀ ਲਾਗਾ ਸਹਤਜ ਤਧਆਨ ॥

سہ
دس یہ الاگ ج دایھن ۔۔

ਅਨਤਿਨੁ ਗਾਵੈ ਏਕੋ ਨਾਮ ॥੩॥

اگوے اوکی نام ۔۔۳۔۔
ادنِن َ
ਇਸੁ ਜੁਗ ਮਤਹ ਵਤਿਆਈ ਪਾਈ ॥

اس چگ ہہم ودنایئ نایئ ۔۔
ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਿੇ ਨਾਮੁ ਤਧਆਈ ॥

ئُؤرے ُگر ےت نام دایھیئ ۔۔
ਜਹ ਿੇਖਾ ਿਹ ਰਤਹਆ ਸਮਾਈ ॥

ہج داھکی ہت رایہ امسیئ ۔۔
ਸਿਾ ਸੁਖਿਾਿਾ ਕੀਮਤਿ ਨਹੀ ਪਾਈ ॥੪॥

دسا ُسکھدانا تمیق یہن نایئ ۔۔۴۔۔
ਪੂਰੈ ਭਾਤਗ ਗੁਰੁ ਪੂਰਾ ਪਾਇਆ ॥

ئُؤ َرے اھبگ ُگر ئُؤرا نانا ۔۔

ਅੰਿਤਰ ਨਾਮੁ ਤਨਧਾਨੁ ਤਿਖਾਇਆ ॥

ارتن نام ن ِداھن دِاھکنا ۔۔
ਗੁਰ ਕਾ ਸਬਿੁ ਅਤਿ ਮੀਿਾ ਲਾਇਆ ॥

ُگر اک دبس ات اھٹیم النا ۔۔

ਨਾਨਕ ਤਿਰਸਨ ਬੁਝੀ ਮਤਨ ਿਤਨ ਸੁਖੁ ਪਾਇਆ ॥੫॥੬॥੪॥੬॥੧੦॥

بج
ھ
ُ
س
ک
نانک رتِنس ی نم نت ُ ھ نانا ۔۔۵۔۔۶۔۔۴۔۔۶۔۔۱۱۔۔
ਰਾਗੁ ਤਬਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੪ ਘਰੁ ੩

راگ نِالول ہلحم  ۴رھگ ۳
ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪਰਸਾਤਿ ॥

اِک اواکنر سیگؤر رپساد ۔۔
ਉਿਮ ਮਤਿ ਪਰਭ ਅੰਿਰਜਾਮੀ ਤਜਉ ਪਰੇਰੇ ਤਿਉ ਕਰਨਾ ॥

اُدم مت رپَھب ارتناجیم چیپؤ رپریے پپؤ رکنا ۔۔

ਤਜਉ ਨਟੂਆ ਿੰਿੁ ਵਜਾਏ ਿੰਿੀ ਤਿਉ ਵਾਜਤਹ ਜੰਿ ਜਨਾ ॥੧॥

ویج پ ُپؤا تنت واجےئ یتنت پپؤ واہہج جپت انج ۔۔۱
ਜਤਪ ਮਨ ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਰਸਨਾ ॥

جت نم رام نام رانس ۔۔
ਮਸਿਤਕ ਤਲਖਿ ਤਲਖੇ ਗੁਰੁ ਪਾਇਆ ਹਤਰ ਤਹਰਿੈ ਹਤਰ ਬਸਨਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

لک
کتسم لک ِھت ِھے ُگر نانا ہر ہِر َدے ہر ئسیا ۔۔۱۔۔راہو۔۔

ਮਾਇਆ ਤਗਰਸਤਿ ਭਰਮਿੁ ਹੈ ਪਰਾਨੀ ਰਤਖ ਲੇਵਹੁ ਜਨੁ ਅਪਨਾ ॥

امنا گِرست رھبمت ےہَ رپاین رھک ویل ُہ نج اانپ ۔۔

ਤਜਉ ਪਰਤਹਲਾਿੁ ਹਰਣਾਖਤਸ ਗਰਤਸਓ ਹਤਰ ਰਾਤਖਓ ਹਤਰ ਸਰਨਾ ॥੨॥

ک
چیپؤ رپہالد ہرناسھک رگسِیؤ ہر را ھ َپؤ ہر رسنا ۔۔۲۔۔

ਕਵਨ ਕਵਨ ਕੀ ਗਤਿ ਤਮਤਿ ਕਹੀਐ ਹਤਰ ਕੀਏ ਪਤਿਿ ਪਵੰਨਾ ॥

وکَن وکَن یک گپ مِت کہ ٔپے َ ہر ےئیک پپِت وپَنّا ۔۔

ਓਹੁ ਢੋਵੈ ਢੋਰ ਹਾਤਥ ਚਮੁ ਚਮਰੇ ਹਤਰ ਉਧਤਰਓ ਪਤਰਓ ਸਰਨਾ ॥੩॥

وھوے دوھر اہھت چ رمچے ہر اُدرھِوی رپوی رسنا ۔۔۳۔۔
او ُہ د َ
ਪਰਭ ਿੀਨ ਿਇਆਲ ਭਗਿ ਭਵ ਿਾਰਨ ਹਮ ਪਾਪੀ ਰਾਖੁ ਪਪਨਾ ॥

رپَھب دنی دنال تگھب وھب نارن مہ نایپ راھک نییا ۔۔
ਹਤਰ ਿਾਸਨ ਿਾਸ ਿਾਸ ਹਮ ਕਰੀਅਹੁ ਜਨ ਨਾਨਕ ਿਾਸ ਿਾਸੰਨਾ ॥੪॥੧॥

ہر دانس داس داس مہ رکہہی نج نانک داس داسیّا ۔۔۴۔۔۱۔۔
ਤਬਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੪ ॥

نِالول ہلحم ۴۔۔
ਹਮ ਮੂਰਖ ਮੁਗਧ ਅਤਗਆਨ ਮਿੀ ਸਰਣਾਗਤਿ ਪੁਰਖ ਅਜਨਮਾ ॥

مہ مُؤرھک مُگدھ اایگن یتم رسناگپ ُپرھک اجبما ۔۔

ਕਤਰ ਤਕਰਪਾ ਰਤਖ ਲੇਵਹੁ ਮੇਰੇ ਿਾਕੁਰ ਹਮ ਪਾਥਰ ਹੀਨ ਅਕਰਮਾ ॥੧॥

رک مہ نارھت نیہ ارکام ۔۔۱۔۔
رک کِرنا رھک ویلوہ ریمے اھٹ ُ
ਮੇਰੇ ਮਨ ਭਜੁ ਰਾਮ ਨਾਮੈ ਰਾਮਾ ॥

ریمے نم جھب رام نا م َے راام ۔۔
ਗੁਰਮਤਿ ਹਤਰ ਰਸੁ ਪਾਈਐ ਹੋਤਰ ਤਿਆਗਹੁ ਤਨਹਿਲ ਕਾਮਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

بِہب
ہگ ھل اکام ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ُگرمت ہر رس نا پپَے وہر پ ِیا ُ

ਹਤਰ ਜਨ ਸੇਵਕ ਸੇ ਹਤਰ ਿਾਰੇ ਹਮ ਤਨਰਗੁਨ ਰਾਖੁ ਉਪਮਾ ॥

ہر نج ویسک ےس ہر نارے مہ پِر ُگں راھک اُامپ ۔۔

ਿੁਝ ਤਬਨੁ ਅਵਰੁ ਨ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਿਾਕੁਰ ਹਤਰ ਜਪੀਐ ਵਿੇ ਕਰੰਮਾ ॥੨॥

ُب
چھ پِں ا َور ہن وکیئ ریمے اھٹرکُ ہر چیپَے ودے رکّام ۔۔۲۔۔
ਨਾਮਹੀਨ ਤਧਰਗੁ ਜੀਵਿੇ ਤਿਨ ਵਿ ਿੂਖ ਸਹੰਮਾ ॥

نانیہم درھِگ ویجےت پِں ود ُدوھک سہمّا ۔۔

ਓਇ ਤਿਤਰ ਤਿਤਰ ਜੋਤਨ ਭਵਾਈਅਤਹ ਮੰਿਭਾਗੀ ਮੂੜ ਅਕਰਮਾ ॥੩॥

ب ب
اوےئ ھِر ھِر وجن وھباپ ٔبہہ دنماھبیگ مُؤر ارکام ۔۔۳۔۔
ਹਤਰ ਜਨ ਨਾਮੁ ਅਧਾਰੁ ਹੈ ਧੁਤਰ ਪੂਰਤਬ ਤਲਖੇ ਵਿ ਕਰਮਾ ॥

لک
ہر نج نام اداھر ےہَ د ُھر ئُؤرت ِھے ود رکام ۔۔

ਗੁਤਰ ਸਤਿਗੁਤਰ ਨਾਮੁ ਤਿਰੜਾਇਆ ਜਨ ਨਾਨਕ ਸਿਲੁ ਜਨੰਮਾ ॥੪॥੨॥

سب
ُگر سیگؤر نام درِرانا نج نانک ھل ج ّبما ۔۔۴۔۔۲۔۔
ਤਬਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੪ ॥

نِالول ہلحم ۴۔۔
ਹਮਰਾ ਤਚਿੁ ਲੁਭਿ ਮੋਤਹ ਤਬਤਖਆ ਬਹੁ ਿੁਰਮਤਿ ਮੈਲੁ ਭਰਾ ॥

رمہا ِجت لُبھت ومہِ نِکھیا وہب ُدرمت مَیل رھبا ۔۔

ਿੁਮਹਰੀ ਸੇਵਾ ਕਤਰ ਨ ਸਕਹ ਪਰਭ ਹਮ ਤਕਉ ਕਤਰ ਮੁਗਧ ਿਰਾ ॥੧॥

ُب

مہ
ھری ویسا رک ہن سکہہ رپَھب مہ کپؤ رک مُگدھ رتا ۔۔۱۔۔
ਮੇਰੇ ਮਨ ਜਤਪ ਨਰਹਰ ਨਾਮੁ ਨਰਹਰਾ ॥

ریمے نم جت رنہر نام رنہرا ۔۔

ਜਨ ਊਪਤਰ ਤਕਰਪਾ ਪਰਤਭ ਧਾਰੀ ਤਮਤਲ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਤਰ ਪਰਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

نج اُورپ کِرنا رپَھب داھری مِل سیگؤر نار رپا ۔۔۱۔۔راہو۔۔

ਹਮਰੇ ਤਪਿਾ ਿਾਕੁਰ ਪਰਭ ਸੁਆਮੀ ਹਤਰ ਿੇਹੁ ਮਿੀ ਜਸੁ ਕਰਾ ॥

رمہے پِیا اھٹرک رپَھب سُؤا یم ہر دوہی یتم سج رکا ۔۔
ُب

ਿੁਮਹਰੈ ਸੰਤਗ ਲਗੇ ਸੇ ਉਧਰੇ ਤਜਉ ਸੰਤਗ ਕਾਸਟ ਲੋਹ ਿਰਾ ॥੨॥

مہ
ھ َرے گنس ےگل ےس اُدرھے چیپؤ گنس اکست ولچ رتا ۔۔۲۔۔
ਸਾਕਿ ਨਰ ਹੋਛੀ ਮਤਿ ਮਤਧਮ ਤਜਨਹ ਹਤਰ ਹਤਰ ਸੇਵ ਨ ਕਰਾ ॥

ویس ہن رکا ۔۔
ساطق رن وہیھچ مت دممھ ِجبھ ہر ہر َ

ਿੇ ਨਰ ਭਾਗਹੀਨ ਿੁਹਚਾਰੀ ਓਇ ਜਨਤਮ ਮੁਏ ਤਿਤਰ ਮਰਾ ॥੩॥

گ
ب
ے منج مُؤےئ ھِر رما ۔۔۳۔۔
ےت رن اھب ہیں ُداچہری او ؑ

ਤਜਨ ਕਉ ਿੁਮਹ ਹਤਰ ਮੇਲਹੁ ਸੁਆਮੀ ਿੇ ਨਹਾਏ ਸੰਿੋਖ ਗੁਰ ਸਰਾ ॥

ُب
ِجں کؤ مہھ ہر میلہؤ سُؤا یم ےت بہھا ئٔے َ وتنسھک ُگر رسا ۔۔

ਿੁਰਮਤਿ ਮੈਲੁ ਗਈ ਹਤਰ ਭਤਜਆ ਜਨ ਨਾਨਕ ਪਾਤਰ ਪਰਾ ॥੪॥੩॥

ُدرمت مَیل یئگ ہر ایجھب نج نانک نار رپا ۔۔۴۔۔۳۔۔
ਤਬਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੪ ॥

نِالول ہلحم ۴۔۔
ਆਵਹੁ ਸੰਿ ਤਮਲਹੁ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਤਮਤਲ ਹਤਰ ਹਤਰ ਕਥਾ ਕਰਹੁ ॥

ا وہہؤسیت ملِہؤ ریمے اھبیئ مِل ہر ہر اھتک رکوہ۔۔

ਹਤਰ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਬੋਤਹਥੁ ਹੈ ਕਲਜੁਤਗ ਖੇਵਟੁ ਗੁਰ ਸਬਤਿ ਿਰਹੁ ॥੧॥

ک
ہر ہر نام وبھتہ ےہَ کلچُگ ھپؤت ُگر دبس رتوہ ۔۔۱۔۔

ਮੇਰੇ ਮਨ ਹਤਰ ਗੁਣ ਹਤਰ ਉਚਰਹੁ ॥

ریمے نم ہر ُگں ہر اُرچہ ۔۔

ਮਸਿਤਕ ਤਲਖਿ ਤਲਖੇ ਗੁਨ ਗਾਏ ਤਮਤਲ ਸੰਗਤਿ ਪਾਤਰ ਪਰਹੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

لک
کتسم لک ِھت ِھے ُگں اگےئ مِل تگنس نار رپوہ۔۔۱۔۔راہو۔۔

ਕਾਇਆ ਨਗਰ ਮਤਹ ਰਾਮ ਰਸੁ ਊਿਮੁ ਤਕਉ ਪਾਈਐ ਉਪਿੇਸੁ ਜਨ ਕਰਹੁ ॥

اکنا رگن ہہم رام رس اُومت کپؤ نا پپَے ا ُندسی نج رکوہ ۔۔

ਸਤਿਗੁਰੁ ਸੇਤਵ ਸਿਲ ਹਤਰ ਿਰਸਨੁ ਤਮਤਲ ਅੰਤਮਰਿੁ ਹਤਰ ਰਸੁ ਪੀਅਹੁ ॥੨॥

سب
ویس ھل ہر درنس مِل ارمت ہر رس وہیپ ۔۔۲۔۔
سیگؤر َ

ਹਤਰ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਅੰਤਮਰਿੁ ਹਤਰ ਮੀਿਾ ਹਤਰ ਸੰਿਹੁ ਚਾਤਖ ਤਿਖਹੁ ॥

ک
ہر ہر نام ارمت ہر اھٹیم ہر سیبہؤ اچھک ِد ھہؤ ۔۔

ਗੁਰਮਤਿ ਹਤਰ ਰਸੁ ਮੀਿਾ ਲਾਗਾ ਤਿਨ ਤਬਸਰੇ ਸਤਭ ਤਬਖ ਰਸਹੁ ॥੩॥

ُگرمت ہر رس اھٹیم الاگ پِں ِئسرے سیھ نِکھ روہس ۔۔۳۔۔
ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਰਸੁ ਰਾਮ ਰਸਾਇਣੁ ਹਤਰ ਸੇਵਹੁ ਸੰਿ ਜਨਹੁ ॥

رام نام رس رام رسانئ ہر ویسوہ سیت وہنج۔۔
ਚਾਤਰ ਪਿਾਰਥ ਚਾਰੇ ਪਾਏ ਗੁਰਮਤਿ ਨਾਨਕ ਹਤਰ ਭਜਹੁ ॥੪॥੪॥

ُگ م ن ہ بھ
ج
ہ
اچر ندارھت اچرے ناےئ ر ت نا ک ر ؤ ۔۔۴۔۔۴۔۔
ਤਬਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੪ ॥

نِالول ہلحم ۴۔۔
ਖਿਰੀ ਬਰਾਹਮਣੁ ਸੂਿੁ ਵੈਸੁ ਕੋ ਜਾਪੈ ਹਤਰ ਮੰਿੁ ਜਪੈਨੀ ॥

ک
ج
ھتری پرانمہ سُؤد وسی وک اج ئَے ہر میتر َییبی ۔۔

ਗੁਰੁ ਸਤਿਗੁਰੁ ਪਾਰਬਰਹਮੁ ਕਤਰ ਪੂਜਹੁ ਤਨਿ ਸੇਵਹੁ ਤਿਨਸੁ ਸਭ ਰੈਨੀ ॥੧॥

ُگر سیگؤر نارپرمہ رک ئُؤہہج پِپ ویسوہ دِسن سیھ َرینی ۔۔۱۔۔
ਹਤਰ ਜਨ ਿੇਖਹੁ ਸਤਿਗੁਰੁ ਨੈਨੀ ॥

ہر نج دوھکیسیگؤر نَیبی ۔۔

ਜੋ ਇਛਹੁ ਸੋਈ ਿਲੁ ਪਾਵਹੁ ਹਤਰ ਬੋਲਹੁ ਗੁਰਮਤਿ ਬੈਨੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

چ
وج ا ھہؤ وسیئ لھپ ناووہ ہر وبوہل ُگرمت َنیبی ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਅਤਨਕ ਉਪਾਵ ਤਚਿਵੀਅਤਹ ਬਹੁਿੇਰੇ ਸਾ ਹੋਵੈ ਤਜ ਬਾਿ ਹੋਵੈਨੀ ॥

وہوینی ۔۔
وہوے ےج نات َ
ان ِک اُناو ِجپؤپی ِہ ریتہبے سا َ

ਅਪਨਾ ਭਲਾ ਸਭੁ ਕੋਈ ਬਾਛੈ ਸੋ ਕਰੇ ਤਜ ਮੇਰੈ ਤਚਤਿ ਨ ਤਚਿੈਨੀ ॥੨॥

چ
ب
اانپ ھال سیھ وکیئ نا َھے وس رکے ےج ریمَے ِجت ہن ِچ َییبی ۔۔۲۔۔
ਮਨ ਕੀ ਮਤਿ ਤਿਆਗਹੁ ਹਤਰ ਜਨ ਏਹਾ ਬਾਿ ਕਿੈਨੀ ॥

کب
ب
ھ
ی
َ
ی ۔۔
نم یک مت پ ِیاوہگ ہر نج ااہی نات

ਅਨਤਿਨੁ ਹਤਰ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਤਧਆਵਹੁ ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਮਤਿ ਲੈਨੀ ॥੩॥

ادنِن ہر ہر نام دایھووہ ُگر سیگؤر یک مت لَیبی ۔۔۳۔۔

ਮਤਿ ਸੁਮਤਿ ਿੇਰੈ ਵਤਸ ਸੁਆਮੀ ਹਮ ਜੰਿ ਿੂ ਪੁਰਖੁ ਜੰਿੈਨੀ ॥

مت ُسمِت ریتَے وس سُؤا یم مہ َجپت ئُؤ ُپرھک چیی َیبی ۔۔
ਜਨ ਨਾਨਕ ਕੇ ਪਰਭ ਕਰਿੇ ਸੁਆਮੀ ਤਜਉ ਭਾਵੈ ਤਿਵੈ ਬੁਲੈਨੀ ॥੪॥੫॥

نج نانک ےک رپَھب رکےت سُؤا یم چ ِیپؤ اھبوے ئ ِ َؤے ن ُل َیبی ۔۔۴۔۔۵۔۔
ਤਬਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੪ ॥

نِالول ہلحم ۴۔۔

ਅਨਿ ਮੂਲੁ ਤਧਆਇਓ ਪੁਰਖੋਿਮੁ ਅਨਤਿਨੁ ਅਨਿ ਅਨੰਿੇ ॥

ا َند مُؤل دایھویئ ُپروھکمت ا َن ِدن ا َند ا َپیدے ۔۔

ਧਰਮ ਰਾਇ ਕੀ ਕਾਤਣ ਚੁਕਾਈ ਸਤਭ ਚੂਕੇ ਜਮ ਕੇ ਛੰਿੇ ॥੧॥

درھم راےئ یک اکن ُجکایئ سیھ ُجؤےک مج ےک دنھچے ۔۔۱۔۔
ਜਤਪ ਮਨ ਹਤਰ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਗੋੁਤਬੰਿੇ ॥

جت نم ہر ہر نام ُگ ِییدے ۔۔

ਵਿਭਾਗੀ ਗੁਰੁ ਸਤਿਗੁਰੁ ਪਾਇਆ ਗੁਣ ਗਾਏ ਪਰਮਾਨੰਿੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

وداھبیگ ُگر سیگؤر نانا ُگں اگےئ رپامدننے ۔۔۱۔۔راہو۔۔

ਸਾਕਿ ਮੂੜ ਮਾਇਆ ਕੇ ਬਤਧਕ ਤਵਤਚ ਮਾਇਆ ਤਿਰਤਹ ਤਿਰੰਿੇ ॥

ب ب
ساطق مُؤر امنا ےک دبھ ِک وِچ امنا ھِرہِ ھِردنے ۔۔

ਤਿਰਸਨਾ ਜਲਿ ਤਕਰਿ ਕੇ ਬਾਧੇ ਤਜਉ ਿੇਲੀ ਬਲਿ ਭਵੰਿੇ ॥੨॥

ب
رتِانس چلت کِرت ےک نادےھ ج َپؤ یلیت دلب َھ َؤدنے ۔۔۲۔۔
ਗੁਰਮੁਤਖ ਸੇਵ ਲਗੇ ਸੇ ਉਧਰੇ ਵਿਭਾਗੀ ਸੇਵ ਕਰੰਿੇ ॥

ُگرمُکھ ویسَ ےگل ےس اُدرھے وداھبیگ ویسَ رک َندے ۔۔
ਤਜਨ ਹਤਰ ਜਤਪਆ ਤਿਨ ਿਲੁ ਪਾਇਆ ਸਤਭ ਿੂਟੇ ਮਾਇਆ ਿੰਿੇ ॥੩॥

ِجں ہر چییا پِں لھپ نانا سیھ ئُؤےٹ امنا دنھپے ۔۔۳۔۔
ਆਪੇ ਿਾਕੁਰੁ ਆਪੇ ਸੇਵਕੁ ਸਭੁ ਆਪੇ ਆਤਪ ਗੋਤਵੰਿੇ ॥

رک ا ےپ ویسک سیھ ا ےپ ا ت وگوِدنے ۔۔
ا ےپ اھٹ ُ
ਜਨ ਨਾਨਕ ਆਪੇ ਆਤਪ ਸਭੁ ਵਰਿੈ ਤਜਉ ਰਾਖੈ ਤਿਵੈ ਰਹੰਿੇ ॥੪॥੬॥

ک
نج نانک ا ےپ ا ت سیھ ور ئَے چیپؤ را َھے ئ ِ َؤے ردنہے ۔۔۴۔۔۶۔۔

ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪਰਸਾਤਿ ॥

اِک اواکنر سیگؤر رپساد ۔۔
ਰਾਗੁ ਤਬਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੪ ਪੜਿਾਲ ਘਰੁ ੧੩ ॥

راگ نِالول ہلحم  ۴ڑپنال رھگ ۳ ۱۔۔
ਬੋਲਹੁ ਭਈਆ ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਪਤਿਿ ਪਾਵਨੋ ॥

ب
وبوہل ھییا رام نام پپِت ناوون ۔۔
ਹਤਰ ਸੰਿ ਭਗਿ ਿਾਰਨੋ ॥

ہر سیت تگھب نارون ۔۔
ਹਤਰ ਭਤਰਪੁਰੇ ਰਤਹਆ ॥

ہر رھب ُپرے رایہ ۔۔

ਜਤਲ ਥਲੇ ਰਾਮ ਨਾਮੁ ॥

لج ےلھت رام نام ۔۔
ਤਨਿ ਗਾਈਐ ਹਤਰ ਿੂਖ ਤਬਸਾਰਨੋ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

پِپ اگ پ َپے ہر ُدوھک ِئسارون ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਹਤਰ ਕੀਆ ਹੈ ਸਿਲ ਜਨਮੁ ਹਮਾਰਾ ॥

سب
ےہ چل منج امہرا ۔۔
ہر ک ِیا َ

ਹਤਰ ਜਤਪਆ ਹਤਰ ਿੂਖ ਤਬਸਾਰਨਹਾਰਾ ॥

ہر چییا ہر ُدوھک ِئساراہنرا ۔۔
ਗੁਰੁ ਭੇਤਟਆ ਹੈ ਮੁਕਤਿ ਿਾਿਾ ॥

ب
ُگر ھیییا ےہَ مُکت دانا ۔۔

ਹਤਰ ਕੀਈ ਹਮਾਰੀ ਸਿਲ ਜਾਿਾ ॥

سب
ھ
ہر کیبی امہری ل اجنا ۔۔

ਤਮਤਲ ਸੰਗਿੀ ਗੁਨ ਗਾਵਨੋ ॥੧॥

مِل یتگنس ُگں اگوون ۔۔۱۔۔

ਮਨ ਰਾਮ ਨਾਮ ਕਤਰ ਆਸਾ ॥

نم رام نام رک ا سا ۔۔
ਭਾਉ ਿੂਜਾ ਤਬਨਤਸ ਤਬਨਾਸਾ ॥

اھبو ُدواج نِیس پِیاسا ۔۔

ਤਵਤਚ ਆਸਾ ਹੋਇ ਤਨਰਾਸੀ ॥

وِچ ا سا وہۓ پِرایس ۔۔

ਸੋ ਜਨੁ ਤਮਤਲਆ ਹਤਰ ਪਾਸੀ ॥

وس نج مل ِیا ہر نایس ۔۔
ਕੋਈ ਰਾਮ ਨਾਮ ਗੁਨ ਗਾਵਨੋ ॥

وکیئ رام نام ُگں اگوون ۔۔

ਜਨੁ ਨਾਨਕੁ ਤਿਸੁ ਪਤਗ ਲਾਵਨੋ ॥੨॥੧॥੭॥੪॥੬॥੭॥੧੭॥

نج نانک ئِس نگ الوون ۔۔۲۔۔۱۔۔۷۔۔۴۔۔۶۔۔۷۔۔۱۷۔۔
ਰਾਗੁ ਤਬਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੫ ਚਉਪਿੇ ਘਰੁ ੧

راگ نِالول ہلحم  ۵جؤندے رھگ ۱
ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪਰਸਾਤਿ ॥

اِک اواکنر سیگؤر رپساد ۔۔

ਨਿਰੀ ਆਵੈ ਤਿਸੁ ਤਸਉ ਮੋਹੁ ॥

ے ئِس سِیؤ ومہ ۔۔
دنری ا و َ

ਤਕਉ ਤਮਲੀਐ ਪਰਭ ਅਤਬਨਾਸੀ ਿੋਤਹ ॥

کپؤ مِلیپے رپَھب اپِیایس وتےہ ۔۔

ਕਤਰ ਤਕਰਪਾ ਮੋਤਹ ਮਾਰਤਗ ਪਾਵਹੁ ॥

رک کِرنا ومہِ امرگ ناووہ ۔۔

ਸਾਧਸੰਗਤਿ ਕੈ ਅੰਚਤਲ ਲਾਵਹੁ ॥੧॥

سادھسیگت ےکَ الچن الووہ ۔۔۱۔۔
ਤਕਉ ਿਰੀਐ ਤਬਤਖਆ ਸੰਸਾਰੁ ॥

کپؤ رت پ َپے نِکھیا اسنسر ۔۔

ਸਤਿਗੁਰੁ ਬੋਤਹਥੁ ਪਾਵੈ ਪਾਤਰ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

سیگؤر وبھتہ نا َوے نار ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਪਵਨ ਝੁਲਾਰੇ ਮਾਇਆ ਿੇਇ ॥

چ
وپَن ھُالرے امنا دےئ ۔۔

ਹਤਰ ਕੇ ਭਗਿ ਸਿਾ ਤਥਰੁ ਸੇਇ ॥

ب
ہر ےک تگھب دسا ھِر ےسِٔ ۔۔

ਹਰਖ ਸੋਗ ਿੇ ਰਹਤਹ ਤਨਰਾਰਾ ॥

ہرھک وسگ ےت رہہہ پِرارا ۔۔

ਤਸਰ ਊਪਤਰ ਆਤਪ ਗੁਰੂ ਰਖਵਾਰਾ ॥੨॥

سِر اُورپ ا ت ُگؤ ُرو روھکارا ۔۔۲۔۔

ਪਾਇਆ ਵੇੜੁ ਮਾਇਆ ਸਰਬ ਭੁਇਅੰਗਾ ॥

نانا وپر امنا رست ب ُھیپگا ۔۔

ਹਉਮੈ ਪਚੇ ਿੀਪਕ ਿੇਤਖ ਪਿੰਗਾ ॥

ہؤ م َے ےچپ دپیک دھکی اگنتپ ۔۔

ਸਗਲ ਸੀਗਾਰ ਕਰੇ ਨਹੀ ਪਾਵੈ ॥

لگس اگیسر رکے یہن نا َوے ۔۔
ਜਾ ਹੋਇ ਤਿਪਾਲੁ ਿਾ ਗੁਰੂ ਤਮਲਾਵੈ ॥੩॥

الوے ۔۔۳۔۔
اج وہۓ کِرنال نا ُگؤ ُرو م ِ َ
ਹਉ ਤਿਰਉ ਉਿਾਸੀ ਮੈ ਇਕੁ ਰਿਨੁ ਿਸਾਇਆ ॥

ب
ہؤ ھِرو اُدایس م َے اِک رنت دسانا ۔۔
ਤਨਰਮੋਲਕੁ ਹੀਰਾ ਤਮਲੈ ਨ ਉਪਾਇਆ ॥

پِرومکل ریہا ملَ ِے ہن اُناِنا ۔۔

ਹਤਰ ਕਾ ਮੰਿਰੁ ਤਿਸੁ ਮਤਹ ਲਾਲੁ ॥

ہر اک دنمر ئِس ہہم الل ۔۔

ਗੁਤਰ ਖੋਤਲਆ ਪੜਿਾ ਿੇਤਖ ਭਈ ਤਨਹਾਲੁ ॥੪॥

ُگر وھکلِیا ڑپدا دھکی یئھب بِہال ۔۔۴۔۔
ਤਜਤਨ ਚਾਤਖਆ ਤਿਸੁ ਆਇਆ ਸਾਿੁ ॥

ِجں اچایھک ئِس ا نا ساد ۔۔

ਤਜਉ ਗੂੰਗਾ ਮਨ ਮਤਹ ਤਬਸਮਾਿੁ ॥

چیپؤ ُگؤاگن نم ہہم ئ ِسماد ۔۔

ਆਨਿ ਰੂਪੁ ਸਭੁ ਨਿਰੀ ਆਇਆ ॥

ا َند ُروت سیھ دنری ا نا ۔۔

ਜਨ ਨਾਨਕ ਹਤਰ ਗੁਣ ਆਤਖ ਸਮਾਇਆ ॥੫॥੧॥

نج نانک ہر ُگں ا ھک امسنا ۔۔۵۔۔۱۔۔
ਤਬਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥

نِالول ہلحم ۵۔۔
ਸਰਬ ਕਤਲਆਣ ਕੀਏ ਗੁਰਿੇਵ ॥

رست ایلکن ےئیک ُگردوی ۔۔

ਸੇਵਕੁ ਅਪਨੀ ਲਾਇਓ ਸੇਵ ॥

ویسک اینپ الویئ ویسَ ۔۔
ਤਬਘਨੁ ਨ ਲਾਗੈ ਜਤਪ ਅਲਖ ਅਭੇਵ ॥੧॥

نِگ
ھ
َ
گ
ج
ں ہن ال ے ت اھکل اویھبَ ۔۔۱۔۔
ਧਰਤਿ ਪੁਨੀਿ ਭਈ ਗੁਨ ਗਾਏ ॥

درھت ُنیپت یئھب ُگں اگےئ ۔۔
ਿੁਰਿੁ ਗਇਆ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਤਧਆਏ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ُدرت ایگ ہر نام دایھےئ ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਸਭਨੀ ਥਾਂਈ ਰਤਵਆ ਆਤਪ ॥

سب
ھب
ی اھتیئن ر َونا ا ت ۔۔

ਆਤਿ ਜੁਗਾਤਿ ਜਾ ਕਾ ਵਿ ਪਰਿਾਪੁ ॥

ا د اگجد اج اک ود رپنات ۔۔

ਗੁਰ ਪਰਸਾਤਿ ਨ ਹੋਇ ਸੰਿਾਪੁ ॥੨॥

ُگر رپساد ہن وہۓ سییات ۔۔۲۔۔
ਗੁਰ ਕੇ ਚਰਨ ਲਗੇ ਮਤਨ ਮੀਿੇ ॥

ُگر ےک رچن ےگل نم ےھٹیم ۔۔
ਤਨਰਤਬਘਨ ਹੋਇ ਸਭ ਥਾਂਈ ਵੂਿੇ ॥

نگ
پِر ِھں وہۓ سیھ اھتیئن ُووےھٹ ۔۔
ਸਤਭ ਸੁਖ ਪਾਏ ਸਤਿਗੁਰ ਿੂਿੇ ॥੩॥

سیھ ُسکھ ناےئ سیگؤر ئُؤےھٹ ۔۔۳۔۔
ਪਾਰਬਰਹਮ ਪਰਭ ਭਏ ਰਖਵਾਲੇ ॥

ب
نارپرمہ رپَھب ھیپے روھکاےل ۔۔
ਤਜਥੈ ਤਕਥੈ ਿੀਸਤਹ ਨਾਲੇ ॥

جب ک ِ َب
ِ ِ َھے ھے دئسہ ِہ ناےل ۔۔

ਨਾਨਕ ਿਾਸ ਖਸਤਮ ਪਰਤਿਪਾਲੇ ॥੪॥੨॥

نانک داس

کھ س

م رپَپ ِیاےل ۔۔۴۔۔۲۔۔
ਤਬਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥

نِالول ہلحم ۵۔۔
ਸੁਖ ਤਨਧਾਨ ਪਰੀਿਮ ਪਰਭ ਮੇਰੇ ॥

ُسکھ ن ِداھن رپمتی رپَھب ریمے ۔۔
ਅਗਨਿ ਗੁਣ ਿਾਕੁਰ ਪਰਭ ਿੇਰੇ ॥

اگ َپت ُگں اھٹرکُ رپَھب ریتے ۔۔

ਮੋਤਹ ਅਨਾਥ ਿੁਮਰੀ ਸਰਣਾਈ ॥

ومہِ اناھت ُبمری رسنایئ ۔۔

ਕਤਰ ਤਕਰਪਾ ਹਤਰ ਚਰਨ ਤਧਆਈ ॥੧॥

رک کِرنا ہر رچن دایھیئ ۔۔۱۔۔

ਿਇਆ ਕਰਹੁ ਬਸਹੁ ਮਤਨ ਆਇ ॥

دایئ رکوہ ئسہؤنم ا ۓ ۔۔

ਮੋਤਹ ਤਨਰਗੁਨ ਲੀਜੈ ਲਤੜ ਲਾਇ ॥ ਰਹਾਉ ॥

ومہِ پِر ُگں لبج َے ڑل ال ئِے ۔۔راہو۔۔
ਪਰਭੁ ਤਚਤਿ ਆਵੈ ਿਾ ਕੈਸੀ ਭੀੜ ॥

ے نا َ
کیسی ڑیھب ۔۔
رپَھب ِجت ا و َ
ਹਤਰ ਸੇਵਕ ਨਾਹੀ ਜਮ ਪੀੜ ॥

ہر ویسک نایہ مج ڑیپ ۔۔
ਸਰਬ ਿੂਖ ਹਤਰ ਤਸਮਰਿ ਨਸੇ ॥

رست ُدوھک ہر ِسمرت ےسن ۔۔

ਜਾ ਕੈ ਸੰਤਗ ਸਿਾ ਪਰਭੁ ਬਸੈ ॥੨॥

ےک گنس دسا رپَھب ئ َسے ۔۔۲۔۔
اج َ
ਪਰਭ ਕਾ ਨਾਮੁ ਮਤਨ ਿਤਨ ਆਧਾਰੁ ॥

رپَھب اک نام نم نت ا داھر ۔۔
ਤਬਸਰਿ ਨਾਮੁ ਹੋਵਿ ਿਨੁ ਛਾਰੁ ॥

ِئسرت نام وہوت نت اھچر ۔۔

ਪਰਭ ਤਚਤਿ ਆਏ ਪੂਰਨ ਸਭ ਕਾਜ ॥

رپَھب ِجت ا ےئ ئُؤرن سیھ اکچ ۔۔
ਹਤਰ ਤਬਸਰਿ ਸਭ ਕਾ ਮੁਹਿਾਜ ॥੩॥

ہر ِئسرت سیھ اک م ُچیاچ ۔۔۳۔۔

ਚਰਨ ਕਮਲ ਸੰਤਗ ਲਾਗੀ ਪਰੀਤਿ ॥

رچن لمک گنس الیگ رپپپ ۔۔
ਤਬਸਤਰ ਗਈ ਸਭ ਿੁਰਮਤਿ ਰੀਤਿ ॥

ِئسر یئگ سیھ ُدرمت ِرپپ ۔۔

ਮਨ ਿਨ ਅੰਿਤਰ ਹਤਰ ਹਤਰ ਮੰਿ ॥

نم نت ارتن ہر ہر تنم ۔۔
ਨਾਨਕ ਭਗਿਨ ਕੈ ਘਤਰ ਸਿਾ ਅਨੰਿ ॥੪॥੩॥

ب
ھ
گی
نانک ں ےکَ رھگ دسا ادنن ۔۔۴۔۔۳۔۔

ਰਾਗੁ ਤਬਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੫ ਘਰੁ ੨ ਯਾਨੜੀਏ ਕੈ ਘਤਰ ਗਾਵਣਾ

راگ نِالول ہلحم  ۵رھگ  ۲ناپر پپے ےکَ رھگ اگونا
ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪਰਸਾਤਿ ॥

اِک اواکنر سیگؤر رپساد ۔۔
ਮੈ ਮਤਨ ਿੇਰੀ ਟੇਕ ਮੇਰੇ ਤਪਆਰੇ ਮੈ ਮਤਨ ਿੇਰੀ ਟੇਕ ॥

م َے نم ریتی کیٹ ریمے ایپرے م َے نم ریتی کیٹ ۔۔
ਅਵਰ ਤਸਆਣਪਾ ਤਬਰਥੀਆ ਤਪਆਰੇ ਰਾਖਨ ਕਉ ਿੁਮ ਏਕ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ُب
ا َور ِسیااپن پِرایھت ایپرے رانھک کؤ م انک ۔۔۱۔۔راہو۔۔

ਸਤਿਗੁਰੁ ਪੂਰਾ ਜੇ ਤਮਲੈ ਤਪਆਰੇ ਸੋ ਜਨੁ ਹੋਿ ਤਨਹਾਲਾ ॥

سیگؤر ئُؤرا ےج ملَ ِے ایپرے وس نج وہت بِہاال ۔۔

ਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਸੋ ਕਰੇ ਤਪਆਰੇ ਤਜਸ ਨੋ ਹੋਇ ਿਇਆਲਾ ॥

ُگر یک ویسا وس رکے ایپرے ِجس ون وہۓ دناال ۔۔
ਸਿਲ ਮੂਰਤਿ ਗੁਰਿੇਉ ਸੁਆਮੀ ਸਰਬ ਕਲਾ ਭਰਪੂਰੇ ॥

سب
ھل مُؤرت ُگردئؤ سُؤا یم رست کال رھبوپُرے ۔۔

ਨਾਨਕ ਗੁਰੁ ਪਾਰਬਰਹਮੁ ਪਰਮੇਸਰੁ ਸਿਾ ਸਿਾ ਹਜੂਰੇ ॥੧॥

نانک ُگر نارپرمہ رپرسیم دسا دسا ہچُؤرے ۔۔۱۔۔

ਸੁਤਣ ਸੁਤਣ ਜੀਵਾ ਸੋਇ ਤਿਨਾ ਕੀ ਤਜਨਹ ਅਪੁਨਾ ਪਰਭੁ ਜਾਿਾ ॥

ُسں ُسں ج ِپؤا وسۓ پِیا یک ِجبھ اانپ رپَھب اجنا ۔۔

ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਅਰਾਧਤਹ ਨਾਮੁ ਵਖਾਣਤਹ ਹਤਰ ਨਾਮੇ ਹੀ ਮਨੁ ਰਾਿਾ ॥

ہر نام ارادھ ِہ نام واھکہہن ہر ناےم یہ نم رانا ۔۔
ਸੇਵਕੁ ਜਨ ਕੀ ਸੇਵਾ ਮਾਗੈ ਪੂਰੈ ਕਰਤਮ ਕਮਾਵਾ ॥

ویسک نج یک ویسا ام َگے ئُؤ َرے رکم امکوا ۔۔
ਨਾਨਕ ਕੀ ਬੇਨੰਿੀ ਸੁਆਮੀ ਿੇਰੇ ਜਨ ਿੇਖਣੁ ਪਾਵਾ ॥੨॥

نک
نی
ھ
نانک یک ییبی سُؤا یم ریتے نج د ں ناوا ۔۔۲۔۔
ਵਿਭਾਗੀ ਸੇ ਕਾਢੀਅਤਹ ਤਪਆਰੇ ਸੰਿਸੰਗਤਿ ਤਜਨਾ ਵਾਸੋ ॥

وداھبیگ ےس اکدھیی ِہ ایپرے سییسیگت ِجیا واوس ۔۔

ਅੰਤਮਰਿ ਨਾਮੁ ਅਰਾਧੀਐ ਤਨਰਮਲੁ ਮਨੈ ਹੋਵੈ ਪਰਗਾਸੋ ॥

وہوے رپاگوس ۔۔
ارمِت نام ارادھیپے پِرلم م َپے َ

ਜਨਮ ਮਰਣ ਿੁਖੁ ਕਾਟੀਐ ਤਪਆਰੇ ਚੂਕੈ ਜਮ ਕੀ ਕਾਣੇ ॥

منج رمن ُدھک اک نیپے ایپرے ُجؤ َکے مج یک اکےن ۔۔

ਤਿਨਾ ਪਰਾਪਤਿ ਿਰਸਨੁ ਨਾਨਕ ਜੋ ਪਰਭ ਅਪਣੇ ਭਾਣੇ ॥੩॥

پ ِیا رپاپپ درنس نانک وج رپَھب اےنپ اھبےن ۔۔۳۔۔
ਊਚ ਅਪਾਰ ਬੇਅੰਿ ਸੁਆਮੀ ਕਉਣੁ ਜਾਣੈ ਗੁਣ ਿੇਰੇ ॥

اُوچ انار ےباپپ سُؤا یم کؤن اج ئَے ُگں ریتے ۔۔
ਗਾਵਿੇ ਉਧਰਤਹ ਸੁਣਿੇ ਉਧਰਤਹ ਤਬਨਸਤਹ ਪਾਪ ਘਨੇਰੇ ॥

اگوےت اُدرھہِ ُسیپے اُدرھہِ نِیس ِہ نات رینھگے ۔۔

ਪਸੂ ਪਰੇਿ ਮੁਗਧ ਕਉ ਿਾਰੇ ਪਾਹਨ ਪਾਤਰ ਉਿਾਰੈ ॥

ئسُؤ رپپپ مُگدھ کؤ نارے نانہ نار اُنا َرے ۔۔

ਨਾਨਕ ਿਾਸ ਿੇਰੀ ਸਰਣਾਈ ਸਿਾ ਸਿਾ ਬਤਲਹਾਰੈ ॥੪॥੧॥੪॥

اہلبرے ۔۔۴۔۔۱۔۔۴۔۔
نانک داس ریتی رسنایئ دسا دسا َ
ਤਬਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥

نِالول ہلحم ۵۔۔
ਤਬਖੈ ਬਨੁ ਿੀਕਾ ਤਿਆਤਗ ਰੀ ਸਖੀਏ ਨਾਮੁ ਮਹਾ ਰਸੁ ਪੀਓ ॥

نک
ِ َھے

سک
ھی
پ
ے نام اہم رس ویپ ۔۔
نب اکیھپ پ ِیاگ ری

ਤਬਨੁ ਰਸ ਚਾਖੇ ਬੁਤਿ ਗਈ ਸਗਲੀ ਸੁਖੀ ਨ ਹੋਵਿ ਜੀਓ ॥

سک
پِں رس اچےھک ُند یئگ سگلی ُ ھی ہن وہوت ویج ۔۔
ਮਾਨੁ ਮਹਿੁ ਨ ਸਕਤਿ ਹੀ ਕਾਈ ਸਾਧਾ ਿਾਸੀ ਥੀਓ ॥

ب
امن تہم ہن تکس یہ اکیئ ساداھ دایس ھپؤ ۔۔

ਨਾਨਕ ਸੇ ਿਤਰ ਸੋਭਾਵੰਿੇ ਜੋ ਪਰਤਭ ਅਪੁਨੈ ਕੀਓ ॥੧॥

نانک ےس در وساھبوےتن وج رپَھب اےنپ کپؤ ۔۔۱۔۔
ਹਤਰਚੰਿਉਰੀ ਤਚਿ ਭਰਮੁ ਸਖੀਏ ਤਮਰਗ ਤਿਰਸਨਾ ਿੁਮ ਛਾਇਆ ॥

سک
ہردنچوری ِجت رھبم ھیپے رمِگ رتِانس د َرم اھچنا ۔۔

ਚੰਚਤਲ ਸੰਤਗ ਨ ਚਾਲਿੀ ਸਖੀਏ ਅੰਤਿ ਿਤਜ ਜਾਵਿ ਮਾਇਆ ॥

سک
لچنچ گنس ہن اچیتل ھیپے اپپ جت اجوت امنا ۔۔

ਰਤਸ ਭੋਗਣ ਅਤਿ ਰੂਪ ਰਸ ਮਾਿੇ ਇਨ ਸੰਤਗ ਸੂਖੁ ਨ ਪਾਇਆ ॥

رس وھبنگ ات ُروت رس امےت اِن گنس سُؤھک ہن نانا ۔۔
ਧੰਤਨ ਧੰਤਨ ਹਤਰ ਸਾਧ ਜਨ ਸਖੀਏ ਨਾਨਕ ਤਜਨੀ ਨਾਮੁ ਤਧਆਇਆ ॥੨॥

سک
نھ ہر سادھ نج ھیپے نانک ِجبی نام دایھنا ۔۔۲۔۔
دنھّ د ّ
ਜਾਇ ਬਸਹੁ ਵਿਭਾਗਣੀ ਸਖੀਏ ਸੰਿਾ ਸੰਤਗ ਸਮਾਈਐ ॥

سک
اجۓ ئسہؤ وداھبینگ ھیپے سییا گنس امس پ ٔپے ۔۔

ਿਹ ਿੂਖ ਨ ਭੂਖ ਨ ਰੋਗੁ ਤਬਆਪੈ ਚਰਨ ਕਮਲ ਤਲਵ ਲਾਈਐ ॥

ب
ہت ُدوھک ہن ُھؤھک ہن روگ ایب ئَے رچن لمک لِؤ ال پ ٔپے ۔۔

ਿਹ ਜਨਮ ਨ ਮਰਣੁ ਨ ਆਵਣ ਜਾਣਾ ਤਨਹਚਲੁ ਸਰਣੀ ਪਾਈਐ ॥

بہ
ہت منج ہن رمن ہن ا ون اجنا ِ چل رسین نا پپَے ۔۔

ਪਰੇਮ ਤਬਛੋਹੁ ਨ ਮੋਹੁ ਤਬਆਪੈ ਨਾਨਕ ਹਤਰ ਏਕੁ ਤਧਆਈਐ ॥੩॥

بِج
ن
ی
پ
ئ
ھ
ہ
َ
ن
ن
رپمی ؤوہ ہن ومہ ایب ے نا ک ر ا ک دایھ ے َ۔۔۳۔۔
ਤਿਰਸਤਟ ਧਾਤਰ ਮਨੁ ਬੇਤਧਆ ਤਪਆਰੇ ਰਿੜੇ ਸਹਤਜ ਸੁਭਾਏ ॥

سہ
د ِرست داھر نم دیبایھ ایپرے رڑتے ج ُسبھاےئ ۔۔

ਸੇਜ ਸੁਹਾਵੀ ਸੰਤਗ ਤਮਤਲ ਪਰੀਿਮ ਅਨਿ ਮੰਗਲ ਗੁਣ ਗਾਏ ॥

جیس ُسہاوی گنس مِل رپمتی ا َند لگنم ُگں اگےئ ۔۔

ਸਖੀ ਸਹੇਲੀ ਰਾਮ ਰੰਤਗ ਰਾਿੀ ਮਨ ਿਨ ਇਛ ਪੁਜਾਏ ॥

یھکس یلیہس رام رنگ رایت نم نت اِھچ ُبچاےئ ۔۔

ਨਾਨਕ ਅਚਰਜੁ ਅਚਰਜ ਤਸਉ ਤਮਤਲਆ ਕਹਣਾ ਕਛੂ ਨ ਜਾਏ ॥੪॥੨॥੫॥

کج
ُ
ھ
نانک ارچچ ارچچ سِیؤ مل ِیا انہک ؤ ہن اجےئ ۔۔۴۔۔۲۔۔۵۔۔
ਰਾਗੁ ਤਬਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੫ ਘਰੁ ੪

راگ نِالول ہلحم  ۵رھگ ۴
ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪਰਸਾਤਿ ॥

اِک اواکنر سیگؤر رپساد ۔۔
ਏਕ ਰੂਪ ਸਗਲੋ ਪਾਸਾਰਾ ॥

انک ُروت سگلؤ ناسارا ۔۔

ਆਪੇ ਬਨਜੁ ਆਤਪ ਤਬਉਹਾਰਾ ॥੧॥

ا ےپ جنبَ ا ت ویباہرا ۔۔۱۔۔
ਐਸੋ ਤਗਆਨੁ ਤਬਰਲੋ ਈ ਪਾਏ ॥

اوسی گ ِیان پِرولیئ ناےئ ۔۔

ਜਿ ਜਿ ਜਾਈਐ ਿਿ ਤਿਰਸਟਾਏ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

جت جت اج پپَے پپ درِاٹسےئ ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਅਤਨਕ ਰੰਗ ਤਨਰਗੁਨ ਇਕ ਰੰਗਾ ॥

ان ِک رنگ پِر ُگں اِک راگن ۔۔

ਆਪੇ ਜਲੁ ਆਪ ਹੀ ਿਰੰਗਾ ॥੨॥

ا ےپ لج ا ت یہ رتاگن ۔۔۲۔۔
ਆਪ ਹੀ ਮੰਿਰੁ ਆਪਤਹ ਸੇਵਾ ॥

ہپ ویسا ۔۔
ا ت یہ دنمر ا ِ
ਆਪ ਹੀ ਪੂਜਾਰੀ ਆਪ ਹੀ ਿੇਵਾ ॥੩॥

ا ت یہ ئُؤاجری ا ت یہ دویا ۔۔۳۔۔
ਆਪਤਹ ਜੋਗ ਆਪ ਹੀ ਜੁਗਿਾ ॥

ا ہپِ وجگ ا ت یہ ُچگیا ۔۔
ਨਾਨਕ ਕੇ ਪਰਭ ਸਿ ਹੀ ਮੁਕਿਾ ॥੪॥੧॥੬॥

نانک ےک رپَھب دس یہ مُکیا ۔۔۴۔۔۱۔۔۶۔۔
ਤਬਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥

نِالول ہلحم ۵۔۔
ਆਤਪ ਉਪਾਵਨ ਆਤਪ ਸਧਰਨਾ ॥

ا ت اُناون ا ت دسرھنا ۔۔
ਆਤਪ ਕਰਾਵਨ ਿੋਸੁ ਨ ਲੈਨਾ ॥੧॥

ا ت رکاون دوس ہن لَییا ۔۔۱۔۔
ਆਪਨ ਬਚਨੁ ਆਪ ਹੀ ਕਰਨਾ ॥

ا نپ نچب ا ت یہ رکنا ۔۔
ਆਪਨ ਤਬਭਉ ਆਪ ਹੀ ਜਰਨਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

پب
ا نپ ِ ھؤ ا ت یہ رجنا ۔۔۱۔۔راہو۔۔

ਆਪ ਹੀ ਮਸਤਟ ਆਪ ਹੀ ਬੁਲਨਾ ॥

ا ت یہ ٹسم ا ت یہ ُنلیا ۔۔
ਆਪ ਹੀ ਅਛਲੁ ਨ ਜਾਈ ਛਲਨਾ ॥੨॥

ا ت یہ الھچ ہن اجیئ انلھچ ۔۔۲۔۔
ਆਪ ਹੀ ਗੁਪਿ ਆਤਪ ਪਰਗਟਨਾ ॥

ا ت یہ ُگپت ا ت رپگییا ۔۔
ਆਪ ਹੀ ਘਤਟ ਘਤਟ ਆਤਪ ਅਤਲਪਨਾ ॥੩॥

ا ت یہ ٹھگ ٹھگ ا ت ا ِلییا ۔۔۳۔۔
ਆਪੇ ਅਤਵਗਿੁ ਆਪ ਸੰਤਗ ਰਚਨਾ ॥

ا ےپ ا َوگپ ا ت گنس رانچ ۔۔
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਪਰਭ ਕੇ ਸਤਭ ਜਚਨਾ ॥੪॥੨॥੭॥

وہک نانک رپَھب ےک سیھ انچج ۔۔۴۔۔۲۔۔۷۔۔
ਤਬਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥

نِالول ہلحم ۵۔۔
ਭੂਲੇ ਮਾਰਗੁ ਤਜਨਤਹ ਬਿਾਇਆ ॥

ب
ُھؤےل امرگ ِجبہہ اتبنا ۔۔

ਐਸਾ ਗੁਰੁ ਵਿਭਾਗੀ ਪਾਇਆ ॥੧॥

ااسی ُگر وداھبیگ نانا ۔۔۱۔۔

ਤਸਮਤਰ ਮਨਾ ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਤਚਿਾਰੇ ॥

ِسمر انم رام نام ِجیارے ۔۔

ਬਤਸ ਰਹੇ ਤਹਰਿੈ ਗੁਰ ਚਰਨ ਤਪਆਰੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

سب رےہ ہِر َدے ُگر رچن ایپرے ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਕਾਤਮ ਿੋਤਧ ਲੋਤਭ ਮੋਤਹ ਮਨੁ ਲੀਨਾ ॥

اکم رکودھ ولھب ومہِ نم ِلییا ۔۔
ਬੰਧਨ ਕਾਤਟ ਮੁਕਤਿ ਗੁਤਰ ਕੀਨਾ ॥੨॥

دنبنھ اکت مُکت ُگر ہنیک ۔۔۲۔۔

ਿੁਖ ਸੁਖ ਕਰਿ ਜਨਤਮ ਿੁਤਨ ਮੂਆ ॥

ب
ُدھک ُسکھ رکت منج ُھں مُؤا ۔۔

ਚਰਨ ਕਮਲ ਗੁਤਰ ਆਸਰਮੁ ਿੀਆ ॥੩॥

رچن لمک ُگر ا رسم دِنا ۔۔۳۔۔
ਅਗਤਨ ਸਾਗਰ ਬੂਿਿ ਸੰਸਾਰਾ ॥

انگ سارگ ئُؤدت اسنسرا ۔۔
ਨਾਨਕ ਬਾਹ ਪਕਤਰ ਸਤਿਗੁਤਰ ਤਨਸਿਾਰਾ ॥੪॥੩॥੮॥

نانک ناہ رکپ سیگؤر ئِسیارا ۔۔۴۔۔۳۔۔۸۔۔
ਤਬਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥

نِالول ہلحم ۵۔۔
ਿਨੁ ਮਨੁ ਧਨੁ ਅਰਪਉ ਸਭੁ ਅਪਨਾ ॥

نت نم دنھ ارئؤ سیھ اانپ ۔۔

ਕਵਨ ਸੁ ਮਤਿ ਤਜਿੁ ਹਤਰ ਹਤਰ ਜਪਨਾ ॥੧॥

وکَن وس مت ِجت ہر ہر چییا ۔۔۱۔۔

ਕਤਰ ਆਸਾ ਆਇਓ ਪਰਭ ਮਾਗਤਨ ॥

رک ا سا ا ویئ رپَھب امنگ ۔۔
ਿੁਮਹ ਪੇਖਿ ਸੋਭਾ ਮੇਰੈ ਆਗਤਨ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ُب پ
مہھ یکھت وساھب ریمَے ا نگ ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਅਤਨਕ ਜੁਗਤਿ ਕਤਰ ਬਹੁਿੁ ਬੀਚਾਰਉ ॥

ان ِک تگج رک تہب اچیبرو ۔۔
ਸਾਧਸੰਤਗ ਇਸੁ ਮਨਤਹ ਉਧਾਰਉ ॥੨॥

سادھسیگ اِس مبہہ اُداھرو ۔۔۲۔۔
ਮਤਿ ਬੁਤਧ ਸੁਰਤਿ ਨਾਹੀ ਚਿੁਰਾਈ ॥

مت ُندھ ُسرت نایہ چتُرایئ ۔۔
ਿਾ ਤਮਲੀਐ ਜਾ ਲਏ ਤਮਲਾਈ ॥੩॥

نا مِلیپے اج ےئل مِالیئ ۔۔۳۔۔

ਨੈਨ ਸੰਿੋਖੇ ਪਰਭ ਿਰਸਨੁ ਪਾਇਆ ॥

نَیں وتنسےھک رپَھب درنس نانا ۔۔

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਸਿਲੁ ਸੋ ਆਇਆ ॥੪॥੪॥੯॥

سب
ھ
وہک نانک ل وس ا نا ۔۔۴۔۔۴۔۔۹۔۔
ਤਬਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥

نِالول ہلحم ۵۔۔
ਮਾਿ ਤਪਿਾ ਸੁਿ ਸਾਤਥ ਨ ਮਾਇਆ ॥

امت پِیا ُست ساھت ہن امنا ۔۔

ਸਾਧਸੰਤਗ ਸਭੁ ਿੂਖੁ ਤਮਟਾਇਆ ॥੧॥

سادھسیگ سیھ ُدوھک مِیانا ۔۔۱۔۔

ਰਤਵ ਰਤਹਆ ਪਰਭੁ ਸਭ ਮਤਹ ਆਪੇ ॥

َروِ رایہ رپَھب سیھ ہہم ا ےپ ۔۔

ਹਤਰ ਜਪੁ ਰਸਨਾ ਿੁਖੁ ਨ ਤਵਆਪੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ہر جت رانس ُدھک ہن وناےپ ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਤਿਖਾ ਭੂਖ ਬਹੁ ਿਪਤਿ ਤਵਆਤਪਆ ॥

ب
نکِھا ُھؤھک وہب تپت وناایپ ۔۔

ਸੀਿਲ ਭਏ ਹਤਰ ਹਤਰ ਜਸੁ ਜਾਤਪਆ ॥੨॥

بھ
ھ
پ
ہ
ہ
لتیس ے ر ر سج اجایپ ۔۔۲۔۔
ਕੋਤਟ ਜਿਨ ਸੰਿੋਖੁ ਨ ਪਾਇਆ ॥

وکت نتج وتنسھک ہن نانا ۔۔
ਮਨੁ ਤਿਰਪਿਾਨਾ ਹਤਰ ਗੁਣ ਗਾਇਆ ॥੩॥

نم رتِاتپنا ہر ُگں اگنا ۔۔۳۔۔
ਿੇਹੁ ਭਗਤਿ ਪਰਭ ਅੰਿਰਜਾਮੀ ॥

دوہی تگھب رپَھب ارتناجیم ۔۔
ਨਾਨਕ ਕੀ ਬੇਨੰਿੀ ਸੁਆਮੀ ॥੪॥੫॥੧੦॥

نی
نانک یک ییبی سُؤا یم ۔۔۴۔۔۵۔۔۱۱۔۔
ਤਬਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥

نِالول ہلحم ۵۔۔

ਗੁਰੁ ਪੂਰਾ ਵਿਭਾਗੀ ਪਾਈਐ ॥

ُگر ئُؤرا وداھبیگ نا پپَے ۔۔

ਤਮਤਲ ਸਾਧੂ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਤਧਆਈਐ ॥੧॥

مِل سا ُدوھ ہر نام دایھ نیپے َ۔۔۱۔۔
ਪਾਰਬਰਹਮ ਪਰਭ ਿੇਰੀ ਸਰਨਾ ॥

نارپرمہ رپَھب ریتی رسنا ۔۔

ਤਕਲਤਬਖ ਕਾਟੈ ਭਜੁ ਗੁਰ ਕੇ ਚਰਨਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

کِل ِیکھ اک ئَے جھب ُگر ےک رچنا ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਅਵਤਰ ਕਰਮ ਸਤਭ ਲੋਕਾਚਾਰ ॥

ا َور رکم سیھ ولاکاچر ۔۔

ਤਮਤਲ ਸਾਧੂ ਸੰਤਗ ਹੋਇ ਉਧਾਰ ॥੨॥

مِل سا ُدوھ گنس وہۓ اُداھر ۔۔۲۔۔
ਤਸੰਤਮਰਤਿ ਸਾਸਿ ਬੇਿ ਬੀਚਾਰੇ ॥

ِسمرِت ساست دیب اچیبرے ۔۔

ਜਪੀਐ ਨਾਮੁ ਤਜਿੁ ਪਾਤਰ ਉਿਾਰੇ ॥੩॥

چیپَے نام ِجت نار اُنارے ۔۔۳۔۔

ਜਨ ਨਾਨਕ ਕਉ ਪਰਭ ਤਕਰਪਾ ਕਰੀਐ ॥

نج نانک کؤ رپَھب کِرنا رک پپے َ۔۔

ਸਾਧੂ ਧੂਤਰ ਤਮਲੈ ਤਨਸਿਰੀਐ ॥੪॥੬॥੧੧॥

سا ُدوھ دھُؤر ملَ ِے ئِستر پپے َ۔۔۴۔۔۶۔۔۱۱۔۔

ਤਬਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥

نِالول ہلحم ۵۔۔
ਗੁਰ ਕਾ ਸਬਿੁ ਤਰਿੇ ਮਤਹ ਚੀਨਾ ॥

ُگر اک دبس رِدے ہہم چییا ۔۔

ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰਨ ਆਸੀਨਾ ॥੧॥

لگس ونمرھت ئُؤرن ا انیس ۔۔۱۔۔
ਸੰਿ ਜਨਾ ਕਾ ਮੁਖੁ ਊਜਲੁ ਕੀਨਾ ॥

سیت انج اک مُکھ اُولج انیک ۔۔

ਕਤਰ ਤਕਰਪਾ ਅਪੁਨਾ ਨਾਮੁ ਿੀਨਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

رک کِرنا اانپ نام دِانی ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਅੰਧ ਕੂਪ ਿੇ ਕਰੁ ਗਤਹ ਲੀਨਾ ॥

ہگ انیل ۔۔
ا َندھ ُکؤت ےت رک ِ
ਜੈ ਜੈ ਕਾਰੁ ਜਗਤਿ ਪਰਗਟੀਨਾ ॥੨॥

ےج اکر تگج رپگیییا ۔۔۲۔۔
ےجَ َ
ਨੀਚਾ ਿੇ ਊਚ ਊਨ ਪੂਰੀਨਾ ॥

اچین ےت اُوچ اُون ئُؤرانی ۔۔
ਅੰਤਮਰਿ ਨਾਮੁ ਮਹਾ ਰਸੁ ਲੀਨਾ ॥੩॥

ارمِت نام اہم رس انیل ۔۔۳۔۔
ਮਨ ਿਨ ਤਨਰਮਲ ਪਾਪ ਜਤਲ ਖੀਨਾ ॥

ک
نم نت پِرلم نات لج ھییا ۔۔

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਪਰਭ ਭਏ ਪਰਸੀਨਾ ॥੪॥੭॥੧੨॥

بھ
ھ
پ
وہک نانک رپَھب ے رپانیس ۔۔۴۔۔۷۔۔۱۲۔۔
ਤਬਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥

نِالول ہلحم ۵۔۔
ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਪਾਈਅਤਹ ਮੀਿਾ ॥

لگس ونمرھت ناپ ٔبہہ مییا ۔۔
ਚਰਨ ਕਮਲ ਤਸਉ ਲਾਈਐ ਚੀਿਾ ॥੧॥

رچن لمک سِیؤ ال پ ٔپے اتیچ ۔۔۱۔۔

ਹਉ ਬਤਲਹਾਰੀ ਜੋ ਪਰਭੂ ਤਧਆਵਿ ॥

ب
ھ
ُ
ایھوت ۔۔
د
ؤ
ہؤ اہلبری وج رپ
َ

ਜਲਤਨ ਬੁਝੈ ਹਤਰ ਹਤਰ ਗੁਨ ਗਾਵਿ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

بُج
ُ
گ
ھ
ہ
ہ
َ
نلج ے ر ر ں اگوت ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਸਿਲ ਜਨਮੁ ਹੋਵਿ ਵਿਭਾਗੀ ॥

سب
ھل منج وہوت وداھبیگ ۔۔

ਸਾਧਸੰਤਗ ਰਾਮਤਹ ਤਲਵ ਲਾਗੀ ॥੨॥

ہم لِؤ الیگ ۔۔۲۔۔
سادھسیگ را ِ

ਮਤਿ ਪਤਿ ਧਨੁ ਸੁਖ ਸਹਜ ਅਨੰਿਾ ॥

ُسک سہ
مت پپ دنھ ھ ج ادننا ۔۔

ਇਕ ਤਨਮਖ ਨ ਤਵਸਰਹੁ ਪਰਮਾਨੰਿਾ ॥੩॥

ب
اِک ِمکھ ہن وِرسوہ رپامدننا ۔۔۳۔۔

ਹਤਰ ਿਰਸਨ ਕੀ ਮਤਨ ਤਪਆਸ ਘਨੇਰੀ ॥

ہر درنس یک نم ایپس رینھگی ۔۔
ਭਨਤਿ ਨਾਨਕ ਸਰਤਣ ਪਰਭ ਿੇਰੀ ॥੪॥੮॥੧੩॥

تنھب نانک رسن رپَھب ریتی ۔۔۴۔۔۸۔۔۱۳۔۔
ਤਬਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥

نِالول ہلحم ۵۔۔
ਮੋਤਹ ਤਨਰਗੁਨ ਸਭ ਗੁਣਹ ਤਬਹੂਨਾ ॥

ومہِ پِر ُگں سیھ ُگبہہ ِب ُہؤنا ۔۔

ਿਇਆ ਧਾਤਰ ਅਪੁਨਾ ਕਤਰ ਲੀਨਾ ॥੧॥

دایئ داھر اانپ رک انیل ۔۔۱۔۔
ਮੇਰਾ ਮਨੁ ਿਨੁ ਹਤਰ ਗੋਪਾਤਲ ਸੁਹਾਇਆ ॥

ریما نم نت ہر وگنال ُسہانا ۔۔
ਕਤਰ ਤਕਰਪਾ ਪਰਭੁ ਘਰ ਮਤਹ ਆਇਆ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

رک کِرنا رپَھب رھگ ہہم ا نا ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਭਗਤਿ ਵਛਲ ਭੈ ਕਾਟਨਹਾਰੇ ॥

ب
تگھب ولھچ َھے اکپبہارے ۔۔
ਸੰਸਾਰ ਸਾਗਰ ਅਬ ਉਿਰੇ ਪਾਰੇ ॥੨॥

اسنسر سارگ ات اُرتے نارے ۔۔۲۔۔
ਪਤਿਿ ਪਾਵਨ ਪਰਭ ਤਬਰਿੁ ਬੇਤਿ ਲੇਤਖਆ ॥

ل
پپِت ناون رپَھب پِرد دیب یکھیا ۔۔

ਪਾਰਬਰਹਮੁ ਸੋ ਨੈਨਹੁ ਪੇਤਖਆ ॥੩॥

پ
نارپرمہ وس ن ََیبہ ُؤ یکھیا ۔۔۳۔۔
ਸਾਧਸੰਤਗ ਪਰਗਟੇ ਨਾਰਾਇਣ ॥

سادھسیگ رپےٹگ نارانئ ۔۔

ਨਾਨਕ ਿਾਸ ਸਤਭ ਿੂਖ ਪਲਾਇਣ ॥੪॥੯॥੧੪॥

نانک داس سیھ ُدوھک نالنئ ۔۔۴۔۔۹۔۔۱۴۔۔
ਤਬਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥

نِالول ہلحم ۵۔۔
ਕਵਨੁ ਜਾਨੈ ਪਰਭ ਿੁਮਹਰੀ ਸੇਵਾ ॥

ُبمہ
ھ
وکَن اج ئَے رپَھب ری ویسا ۔۔
ਪਰਭ ਅਤਵਨਾਸੀ ਅਲਖ ਅਭੇਵਾ ॥੧॥

رپَھب اوِنایس اھکل اویھبا ۔۔۱۔۔
ਗੁਣ ਬੇਅੰਿ ਪਰਭ ਗਤਹਰ ਗੰਭੀਰੇ ॥

ُگں ےباپپ رپَھب رہگ ریھبمگے ۔۔
ਊਚ ਮਹਲ ਸੁਆਮੀ ਪਰਭ ਮੇਰੇ ॥

اُوچ لحم سُؤا یم رپَھب ریمے ۔۔
ਿੂ ਅਪਰੰਪਰ ਿਾਕੁਰ ਮੇਰੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ئُؤ ارپرپم اھٹرکُ ریمے ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਏਕਸ ਤਬਨੁ ਨਾਹੀ ਕੋ ਿੂਜਾ ॥

اسکی پِں نایہ وک ُدواج ۔۔

ਿੁਮਹ ਹੀ ਜਾਨਹੁ ਅਪਨੀ ਪੂਜਾ ॥੨॥

ُب
م
ہ
ب
ئ
ہ
ُ
ھ یہ اج ؤ اینپ ؤاج ۔۔۲۔۔
ਆਪਹੁ ਕਛੂ ਨ ਹੋਵਿ ਭਾਈ ॥

کج
ا بہہؤ ُھؤ ہن وہوت اھبیئ ۔۔
ਤਜਸੁ ਪਰਭੁ ਿੇਵੈ ਸੋ ਨਾਮੁ ਪਾਈ ॥੩॥

ِجس رپَھب دویَے وس نام نایئ ۔۔۳۔۔
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਜੋ ਜਨੁ ਪਰਭ ਭਾਇਆ ॥

وہک نانک وج نج رپَھب اھبنا ۔۔
ਗੁਣ ਤਨਧਾਨ ਪਰਭੁ ਤਿਨ ਹੀ ਪਾਇਆ ॥੪॥੧੦॥੧੫॥

ُگں ن ِداھن رپَھب پِں یہ نانا ۔۔۴۔۔۱۱۔۔۱۵۔۔
ਤਬਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥

نِالول ہلحم ۵۔۔
ਮਾਿ ਗਰਭ ਮਤਹ ਹਾਥ ਿੇ ਰਾਤਖਆ ॥

امت رگھب ہہم اہھت دے راایھک ۔۔
ਹਤਰ ਰਸੁ ਛੋਤਿ ਤਬਤਖਆ ਿਲੁ ਚਾਤਖਆ ॥੧॥

ہر رس وھچد نِکھیا لھپ اچایھک ۔۔۱۔۔
ਭਜੁ ਗੋਤਬਿ ਸਭ ਛੋਤਿ ਜੰਜਾਲ ॥

جھب وگنِد سیھ وھچد اجنجل ۔۔

ਜਬ ਜਮੁ ਆਇ ਸੰਘਾਰੈ ਮੂੜੇ ਿਬ ਿਨੁ ਤਬਨਤਸ ਜਾਇ ਬੇਹਾਲ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

اھگنسرے مُؤرے پپ نت نِیس اجۓ ےباحل ۔۔۱۔۔راہو۔۔
َ
جت مج ا ۓ

ਿਨੁ ਮਨੁ ਧਨੁ ਅਪਨਾ ਕਤਰ ਥਾਤਪਆ ॥

نت نم دنھ اانپ رک اھتایپ ۔۔
ਕਰਨਹਾਰੁ ਇਕ ਤਨਮਖ ਨ ਜਾਤਪਆ ॥੨॥

ب
رکاہنر اِک ِمکھ ہن اجایپ ۔۔۲۔۔
ਮਹਾ ਮੋਹ ਅੰਧ ਕੂਪ ਪਤਰਆ ॥

اہم ومہ ادنھ ُکؤت رپِنا ۔۔
ਪਾਰਬਰਹਮੁ ਮਾਇਆ ਪਟਤਲ ਤਬਸਤਰਆ ॥੩॥

نارپرمہ امنا لٹپ ِئسرنا ۔۔۳۔۔

ਵਿੈ ਭਾਤਗ ਪਰਭ ਕੀਰਿਨੁ ਗਾਇਆ ॥

و َدے اھبگ رپَھب ریکنت اگنا ۔۔
ਸੰਿਸੰਤਗ ਨਾਨਕ ਪਰਭੁ ਪਾਇਆ ॥੪॥੧੧॥੧੬॥

سییسیگ نانک رپَھب نانا ۔۔۴۔۔۱۱۔۔۱۶۔۔
ਤਬਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥

نِالول ہلحم ۵۔۔
ਮਾਿ ਤਪਿਾ ਸੁਿ ਬੰਧਪ ਭਾਈ ॥

امت پِیا ُست دنبھت اھبیئ ۔۔
ਨਾਨਕ ਹੋਆ ਪਾਰਬਰਹਮੁ ਸਹਾਈ ॥੧॥

نانک وہا نارپرمہ اہسیئ ۔۔۱۔۔
ਸੂਖ ਸਹਜ ਆਨੰਿ ਘਣੇ ॥

گ
سہ
سُؤھک ج ا دنن ھپے ۔۔

ਗੁਰੁ ਪੂਰਾ ਪੂਰੀ ਜਾ ਕੀ ਬਾਣੀ ਅਤਨਕ ਗੁਣਾ ਜਾ ਕੇ ਜਾਤਹ ਨ ਗਣੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ُگر ئُؤرا ئُؤری اج یک ناین ان ِک ُگیا اج ےک اجہِ ہن ےنگ ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਸਗਲ ਸਰੰਜਾਮ ਕਰੇ ਪਰਭੁ ਆਪੇ ॥

لگس رسااجنم رکے رپَھب ا ےپ ۔۔
ਭਏ ਮਨੋਰਥ ਸੋ ਪਰਭੁ ਜਾਪੇ ॥੨॥

بھ
ھ
پ
ے ونمرھت وس رپَھب اجےپ ۔۔۲۔۔
ਅਰਥ ਧਰਮ ਕਾਮ ਮੋਖ ਕਾ ਿਾਿਾ ॥

ارھت درھم اکم ومھک اک دانا ۔۔
ਪੂਰੀ ਭਈ ਤਸਮਤਰ ਤਸਮਤਰ ਤਬਧਾਿਾ ॥੩॥

ئُؤری یئھب ِسمر ِسمر نِداھنا ۔۔۳۔۔
ਸਾਧਸੰਤਗ ਨਾਨਤਕ ਰੰਗੁ ਮਾਤਣਆ ॥

سادھسیگ نانک رنگ اماین ۔۔

ਘਤਰ ਆਇਆ ਪੂਰੈ ਗੁਤਰ ਆਤਣਆ ॥੪॥੧੨॥੧੭॥

رھگ ا نا ئُؤ َرے ُگر ا این ۔۔۴۔۔۱۲۔۔۱۷۔۔
ਤਬਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥

نِالول ہلحم ۵۔۔
ਸਰਬ ਤਨਧਾਨ ਪੂਰਨ ਗੁਰਿੇਵ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

رست ن ِداھن ئُؤرن ُگردوی ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਹਤਰ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਜਪਿ ਨਰ ਜੀਵੇ ॥

ہر ہر نام جپت رن ویجے ۔۔

ਮਤਰ ਖੁਆਰੁ ਸਾਕਿ ਨਰ ਥੀਵੇ ॥੧॥

ک
رم ُھؤار ساطق رن ویھتے ۔۔۱۔۔
ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਹੋਆ ਰਖਵਾਰਾ ॥

رام نام وہا روھکارا ۔۔
ਝਖ ਮਾਰਉ ਸਾਕਿੁ ਵੇਚਾਰਾ ॥੨॥

چ
ھکھ امرو ساطق وبچارا ۔۔۲۔۔

ਤਨੰਿਾ ਕਤਰ ਕਤਰ ਪਚਤਹ ਘਨੇਰੇ ॥

پ ِیدا رک رک بجہہ رینھگے ۔۔

ਤਮਰਿਕ ਿਾਸ ਗਲੈ ਤਸਤਰ ਪੈਰੇ ॥੩॥

مِرنک اھپس گلَے سِر ریپَے ۔۔۳۔۔
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਜਪਤਹ ਜਨ ਨਾਮ ॥

وہکنانک جبہہ نج نام ۔۔
ਿਾ ਕੇ ਤਨਕਤਟ ਨ ਆਵੈ ਜਾਮ ॥੪॥੧੩॥੧੮॥

ے اجم ۔۔۴۔۔۱۳۔۔۱۸۔۔
نا ےک نکِت ہن ا و َ
ੇਰਾਗੁ ਤਬਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੫ ਘਰੁ ੪ ਿੁਪਿ

راگ نِالول ہلحم  ۵رھگ ُ ۴دندے
ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪਰਸਾਤਿ ॥

اِک اواکنر سیگؤر رپساد ۔۔
ਕਵਨ ਸੰਜੋਗ ਤਮਲਉ ਪਰਭ ਅਪਨੇ ॥

وکَن وجنسگ مل ِؤ رپَھب اےنپ ۔۔

ਪਲੁ ਪਲੁ ਤਨਮਖ ਸਿਾ ਹਤਰ ਜਪਨੇ ॥੧॥

ن ن ب
ِ
م
ک
ہ
ل ل ھ دسا ر ےنپج ۔۔۱۔۔

ਚਰਨ ਕਮਲ ਪਰਭ ਕੇ ਤਨਿ ਤਧਆਵਉ ॥

رچن لمک رپَھب ےک پِپ دایھوو ۔۔
ਕਵਨ ਸੁ ਮਤਿ ਤਜਿੁ ਪਰੀਿਮੁ ਪਾਵਉ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

وکَن وس مت ِجت رپمتی ناوو ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਐਸੀ ਤਿਪਾ ਕਰਹੁ ਪਰਭ ਮੇਰੇ ॥

ایسی کِرنا رکوہ رپَھب ریمے ۔۔
ਹਤਰ ਨਾਨਕ ਤਬਸਰੁ ਨ ਕਾਹੂ ਬੇਰੇ ॥੨॥੧॥੧੯॥

ہر نانک ِئسر ہن اک ُہؤ ریبے ۔۔۲۔۔۱۔۔۱۹۔۔
ਤਬਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥

نِالول ہلحم ۵۔۔
ਚਰਨ ਕਮਲ ਪਰਭ ਤਹਰਿੈ ਤਧਆਏ ॥

رچن لمک رپَھب ہِر َدے دایھےئ ۔۔
ਰੋਗ ਗਏ ਸਗਲੇ ਸੁਖ ਪਾਏ ॥੧॥

روگ ےئگ ےلگس ُسکھ ناےئ ۔۔۱۔۔
ਗੁਤਰ ਿੁਖੁ ਕਾਤਟਆ ਿੀਨੋ ਿਾਨੁ ॥

ُگر ُدھک اکایٹ دونی دان ۔۔

ਸਿਲ ਜਨਮੁ ਜੀਵਨ ਪਰਵਾਨੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

سب
ھل منج ویجن رپوان ۔۔۱۔۔راہو۔۔

ਅਕਥ ਕਥਾ ਅੰਤਮਰਿ ਪਰਭ ਬਾਨੀ ॥

اکبھ اھتک امِرت رپَھب ناین ۔۔

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਜਤਪ ਜੀਵੇ ਤਗਆਨੀ ॥੨॥੨॥੨੦॥

وہک نانک جت ویجے گ ِیاین ۔۔۲۔۔۲۔۔۲۱۔۔
ਤਬਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥

نِالول ہلحم ۵۔۔
ਸਾਂਤਿ ਪਾਈ ਗੁਤਰ ਸਤਿਗੁਤਰ ਪੂਰੇ ॥

ساپپ نایئ ُگر سیگؤر ئُؤرے ۔۔

ਸੁਖ ਉਪਜੇ ਬਾਜੇ ਅਨਹਿ ਿੂਰੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ُسکھ اُےجپ ناےج ابچد ئُؤرے ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਿਾਪ ਪਾਪ ਸੰਿਾਪ ਤਬਨਾਸੇ ॥

نات نات سییات پِیاےس ۔۔
ਹਤਰ ਤਸਮਰਿ ਤਕਲਤਵਖ ਸਤਭ ਨਾਸੇ ॥੧॥

ہر ِسمرت کِلؤِھک سیھ ناےس ۔۔۱۔۔
ਅਨਿੁ ਕਰਹੁ ਤਮਤਲ ਸੁੰਿਰ ਨਾਰੀ ॥

ا َند رکوہ مِل ُسیدر ناری ۔۔

ਗੁਤਰ ਨਾਨਤਕ ਮੇਰੀ ਪੈਜ ਸਵਾਰੀ ॥੨॥੩॥੨੧॥

پب
ُگر نانک ریمی َ ج وساری ۔۔۲۔۔۳۔۔۲۱۔۔
ਤਬਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥

نِالول ہلحم ۵۔۔

ਮਮਿਾ ਮੋਹ ਧਰੋਹ ਮਤਿ ਮਾਿਾ ਬੰਧਤਨ ਬਾਤਧਆ ਅਤਿ ਤਬਕਰਾਲ ॥

اتمم ومہ درھوہ دم امنا دنبنھ نادایھ ات نِکرال ۔۔

ਤਿਨੁ ਤਿਨੁ ਤਛਜਿ ਤਬਕਾਰ ਕਰਿ ਅਉਧ ਿਾਹੀ ਿਾਥਾ ਜਮ ਕੈ ਜਾਲ ॥੧॥

چ
ےک اجل ۔۔۱۔۔
دِن دِن ھِچت ِئکار رکت اودھ اھپیہ اھپاھت مج َ
ਿੇਰੀ ਸਰਤਣ ਪਰਭ ਿੀਨ ਿਇਆਲਾ ॥

ریتی رسن رپَھب دِنی دناال ۔۔
ਮਹਾ ਤਬਖਮ ਸਾਗਰੁ ਅਤਿ ਭਾਰੀ ਉਧਰਹੁ ਸਾਧੂ ਸੰਤਗ ਰਵਾਲਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

نِکھ

اہم م سارگ ات اھبری اُدرھوہ سا ُدوھ گنس رواال ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਪਰਭ ਸੁਖਿਾਿੇ ਸਮਰਥ ਸੁਆਮੀ ਜੀਉ ਤਪੰਿੁ ਸਭੁ ਿੁਮਰਾ ਮਾਲ ॥

رپَھب ُسکھداےت رمسھت سُؤا یم جپؤ پِید سیھ ُبمرا امل ۔۔

ਭਰਮ ਕੇ ਬੰਧਨ ਕਾਟਹੁ ਪਰਮੇਸਰ ਨਾਨਕ ਕੇ ਪਰਭ ਸਿਾ ਤਿਪਾਲ ॥੨॥੪॥੨੨॥

رھبم ےک دنبنھ اکبہہؤ رپرسیم نانک ےک رپَھب دسا کِرنال ۔۔۲۔۔۴۔۔۲۲۔۔
ਤਬਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥

نِالول ہلحم ۵۔۔
ਸਗਲ ਅਨੰਿੁ ਕੀਆ ਪਰਮੇਸਤਰ ਅਪਣਾ ਤਬਰਿੁ ਸਮਹਾਤਰਆ ॥

پ س
م
ہ
لگس ادنن ک ِِیا رپرسیم اانپ ِرد ھارِنا ۔۔

ਸਾਧ ਜਨਾ ਹੋਏ ਤਕਰਪਾਲਾ ਤਬਗਸੇ ਸਤਭ ਪਰਵਾਤਰਆ ॥੧॥

سادھ انج وہےئ کِرناال نِگسے سیھ رپوارنا ۔۔۱۔۔
ਕਾਰਜੁ ਸਤਿਗੁਤਰ ਆਤਪ ਸਵਾਤਰਆ ॥

اکرچ سیگؤر ا ت وسارِنا ۔۔

ਵਿੀ ਆਰਜਾ ਹਤਰ ਗੋਤਬੰਿ ਕੀ ਸੂਖ ਮੰਗਲ ਕਤਲਆਣ ਬੀਚਾਤਰਆ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ودی ا راج ہر وگپِید یک سُؤھک لگنم ایلکن اچیبرنا ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਵਣ ਤਿਰਣ ਤਿਰਭਵਣ ਹਤਰਆ ਹੋਏ ਸਗਲੇ ਜੀਅ ਸਾਧਾਤਰਆ ॥

ون رتِن رتِوھبن ہ ِرنا وہےئ ےلگس یج ساداھرِنا ۔۔
ਮਨ ਇਛੇ ਨਾਨਕ ਿਲ ਪਾਏ ਪੂਰਨ ਇਛ ਪੁਜਾਤਰਆ ॥੨॥੫॥੨੩॥

نم اِےھچ نانک لھپ ناےئ ئُؤرن اِھچ ُبچارنا ۔۔۲۔۔۵۔۔۲۳۔۔
ਤਬਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥

نِالول ہلحم ۵۔۔
ਤਜਸੁ ਊਪਤਰ ਹੋਵਿ ਿਇਆਲੁ ॥

ِجس اُورپ وہوت دنال ۔۔

ਹਤਰ ਤਸਮਰਿ ਕਾਟੈ ਸੋ ਕਾਲੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ہر ِسمرت اک ئَے وس اکل ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਸਾਧਸੰਤਗ ਭਜੀਐ ਗੋਪਾਲੁ ॥

ھس بھ
چ
ی
پ
ساد یگ ے وگنال ۔۔

ਗੁਨ ਗਾਵਿ ਿੂਟੈ ਜਮ ਜਾਲੁ ॥੧॥

ُگں اگوت ئُؤ ئَے مج اجل ۔۔۱۔۔
ਆਪੇ ਸਤਿਗੁਰੁ ਆਪੇ ਪਰਤਿਪਾਲ ॥

ا ےپ سیگؤر ا ےپ رپَپ ِیال ۔۔

ਨਾਨਕੁ ਜਾਚੈ ਸਾਧ ਰਵਾਲ ॥੨॥੬॥੨੪॥

نانک اج َچے سادھ روال ۔۔۲۔۔۶۔۔۲۴۔۔

ਤਬਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥

نِالول ہلحم ۵۔۔
ਮਨ ਮਤਹ ਤਸੰਚਹੁ ਹਤਰ ਹਤਰ ਨਾਮ ॥

سِب
نم ہہم جہؤ ہر ہر نام ۔۔

ਅਨਤਿਨੁ ਕੀਰਿਨੁ ਹਤਰ ਗੁਣ ਗਾਮ ॥੧॥

ادنِن ریکنت ہر ُگں اگم ۔۔۱۔۔
ਐਸੀ ਪਰੀਤਿ ਕਰਹੁ ਮਨ ਮੇਰੇ ॥

ایسی رپپپ رکوہ نم ریمے ۔۔
ਆਿ ਪਹਰ ਪਰਭ ਜਾਨਹੁ ਨੇਰੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ا ھٹ رہپ رپَھب اجبہؤ رینے ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਜਾ ਕੇ ਤਨਰਮਲ ਭਾਗ ॥

وہک نانک اج ےک پِرلم اھبگ ۔۔
ਹਤਰ ਚਰਨੀ ਿਾ ਕਾ ਮਨੁ ਲਾਗ ॥੨॥੭॥੨੫॥

ہر رچین نا اک نم الگ ۔۔۲۔۔۷۔۔۲۵۔۔
ਤਬਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥

نِالول ہلحم ۵۔۔
ਰੋਗੁ ਗਇਆ ਪਰਤਭ ਆਤਪ ਗਵਾਇਆ ॥

روگ ایگ رپَھب ا ت وگَانا ۔۔
ਨੀਿ ਪਈ ਸੁਖ ਸਹਜ ਘਰੁ ਆਇਆ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

سہ
دین یئپ ُسکھ ج رھگ ا نا ۔۔۱۔۔راہو۔۔

ਰਤਜ ਰਤਜ ਭੋਜਨੁ ਖਾਵਹੁ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ॥

رچ رچ وھبنج اھکووہ ریمے اھبیئ ۔۔
ਅੰਤਮਰਿ ਨਾਮੁ ਤਰਿ ਮਾਤਹ ਤਧਆਈ ॥੧॥

ُِت نام رِد امہِ دایھیئ ۔۔۱۔۔
ارمِ
ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਸਰਨਾਈ ॥

نانک ُگر ئُؤرے رسنایئ ۔۔

ਤਜਤਨ ਅਪਨੇ ਨਾਮ ਕੀ ਪੈਜ ਰਖਾਈ ॥੨॥੮॥੨੬॥

پب
ِجں اےنپ نام یک َ ج راھکیئ ۔۔۲۔۔۸۔۔۲۶۔۔
ਤਬਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥

نِالول ہلحم ۵۔۔
ਸਤਿਗੁਰ ਕਤਰ ਿੀਨੇ ਅਸਤਥਰ ਘਰ ਬਾਰ ॥ ਰਹਾਉ ॥

سب
سیگؤر رک دےنی ا ِھر رھگ نار ۔۔راہو۔۔

ਜੋ ਜੋ ਤਨੰਿ ਕਰੈ ਇਨ ਤਗਰਹਨ ਕੀ ਤਿਸੁ ਆਗੈ ਹੀ ਮਾਰੈ ਕਰਿਾਰ ॥੧॥

ئ
امرے رکنار ۔۔۱۔۔
وج وج پ ِید رکَے ان گِرنہ یک ِس ا ےگ یہ َ
ਨਾਨਕ ਿਾਸ ਿਾ ਕੀ ਸਰਨਾਈ ਜਾ ਕੋ ਸਬਿੁ ਅਖੰਿ ਅਪਾਰ ॥੨॥੯॥੨੭॥

نانک داس نا یک رسنایئ اج وک دبس اڈنھک انار ۔۔۲۔۔۹۔۔۲۷۔۔
ਤਬਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥

نِالول ہلحم ۵۔۔
ਿਾਪ ਸੰਿਾਪ ਸਗਲੇ ਗਏ ਤਬਨਸੇ ਿੇ ਰੋਗ ॥

نات سییات ےلگس ےئگ نِیسے ےت روگ ۔۔

ਪਾਰਬਰਹਤਮ ਿੂ ਬਖਤਸਆ ਸੰਿਨ ਰਸ ਭੋਗ ॥ ਰਹਾਉ ॥

نک س
نارپرمہ ئُؤ ھسیا ییں رس وھبگ ۔۔راہو۔۔

ਸਰਬ ਸੁਖਾ ਿੇਰੀ ਮੰਿਲੀ ਿੇਰਾ ਮਨੁ ਿਨੁ ਆਰੋਗ ॥

رست ُسکھا ریتی ڈنمیل ریتا نم نت ا روگ ۔۔
ਗੁਨ ਗਾਵਹੁ ਤਨਿ ਰਾਮ ਕੇ ਇਹ ਅਵਖਿ ਜੋਗ ॥੧॥

ُگں اگو ُہ پِپ رام ےک اہہی اودھک وجگ ۔۔۱۔۔
ਆਇ ਬਸਹੁ ਘਰ ਿੇਸ ਮਤਹ ਇਹ ਭਲੇ ਸੰਜੋਗ ॥

ا ۓ ئسہؤرھگ دسی ہہم اہہی ےلھب وجنسگ ۔۔

ਨਾਨਕ ਪਰਭ ਸੁਪਰਸੰਨ ਭਏ ਲਤਹ ਗਏ ਤਬਓਗ ॥੨॥੧੦॥੨੮॥

ب
نانک رپَھب ُسترنسّ ھیپے ہہل ےئگ ویبگ ۔۔۲۔۔۱۱۔۔۲۸۔۔
ਤਬਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥

نِالول ہلحم ۵۔۔
ਕਾਹੂ ਸੰਤਗ ਨ ਚਾਲਹੀ ਮਾਇਆ ਜੰਜਾਲ ॥

اک ُہؤ گنس ہن اچلہی امنا اجنجل ۔۔

ਊਤਿ ਤਸਧਾਰੇ ਛਿਰਪਤਿ ਸੰਿਨ ਕੈ ਤਖਆਲ ॥ ਰਹਾਉ ॥

س
اُوھٹ سِداھرے رتھچپپ ییں ےکَ ایھکل ۔۔راہو۔۔
ਅਹੰਬੁਤਧ ਕਉ ਤਬਨਸਨਾ ਇਹ ਧੁਰ ਕੀ ਢਾਲ ॥

اہم ُیدھ کؤ نِیسیا اہہی د ُھر یک داھل ۔۔

ਬਹੁ ਜੋਨੀ ਜਨਮਤਹ ਮਰਤਹ ਤਬਤਖਆ ਤਬਕਰਾਲ ॥੧॥

وہب وجین جبم ِہ رمہِ نِکھیا نِکرال ۔۔۱۔۔

ਸਤਿ ਬਚਨ ਸਾਧੂ ਕਹਤਹ ਤਨਿ ਜਪਤਹ ਗੁਪਾਲ ॥

ست نچب سا ُدوھ کہہہ پِپ جبہہ ُگیال ۔۔
ਤਸਮਤਰ ਤਸਮਤਰ ਨਾਨਕ ਿਰੇ ਹਤਰ ਕੇ ਰੰਗ ਲਾਲ ॥੨॥੧੧॥੨੯॥

ِسمر ِسمر نانک رتے ہر ےک رنگ الل ۔۔۲۔۔۱۱۔۔۲۹۔۔
ਤਬਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥

نِالول ہلحم ۵۔۔
ਸਹਜ ਸਮਾਤਧ ਅਨੰਿ ਸੂਖ ਪੂਰੇ ਗੁਤਰ ਿੀਨ ॥

سہ
ج امسدھ ادنن سُؤھک ئُؤرے ُگر دنی ۔۔

ਸਿਾ ਸਹਾਈ ਸੰਤਗ ਪਰਭ ਅੰਤਮਰਿ ਗੁਣ ਚੀਨ ॥ ਰਹਾਉ ॥

دسا اہسیئ گنس رپَھب ارمت ُگں نیچ ۔۔راہو۔۔
ਜੈ ਜੈ ਕਾਰੁ ਜਗਿਰ ਮਤਹ ਲੋਚਤਹ ਸਤਭ ਜੀਆ ॥

ہچ سیھ ج ِیا ۔۔
ےج اکر رتگج ہہم ول ِ
ےجَ َ

ਸੁਪਰਸੰਨ ਭਏ ਸਤਿਗੁਰ ਪਰਭੂ ਕਛੁ ਤਬਘਨੁ ਨ ਥੀਆ ॥੧॥

نِگ
بھیپ سیگ ب
ھ
ھ
ُ
ُسترنسّ ے ؤر رپ ؤ ھچک ں ہن ایھت ۔۔۱۔۔
ਜਾ ਕਾ ਅੰਗੁ ਿਇਆਲ ਪਰਭ ਿਾ ਕੇ ਸਭ ਿਾਸ ॥

اج اک انگ دنال رپَھب نا ےک سیھ داس ۔۔

ਸਿਾ ਸਿਾ ਵਤਿਆਈਆ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਪਾਤਸ ॥੨॥੧੨॥੩੦॥

دسا دسا ودِناایئن نانک ُگر ناس ۔۔۲۔۔۱۲۔۔۳۱۔۔
ੇਰਾਗੁ ਤਬਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੫ ਘਰੁ ੫ ਚਉਪਿ

راگ نِالول ہلحم  ۵رھگ  ۵جؤندے

ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪਰਸਾਤਿ ॥

اِک اواکنر سیگؤر رپساد ۔۔
ਤਮਰਿ ਮੰਿਲ ਜਗੁ ਸਾਤਜਆ ਤਜਉ ਬਾਲੂ ਘਰ ਬਾਰ ॥

رمِت ڈنمل چگ سا ِجیا چ ِیپؤ نالُؤ رھگ نار ۔۔

ਤਬਨਸਿ ਬਾਰ ਨ ਲਾਗਈ ਤਜਉ ਕਾਗਿ ਬੂੰਿਾਰ ॥੧॥

ُِنیست نار ہن الیئگ ِچیپؤ اکدگ ُپیدار ۔۔۱۔۔

ਸੁਤਨ ਮੇਰੀ ਮਨਸਾ ਮਨੈ ਮਾਤਹ ਸਤਿ ਿੇਖੁ ਬੀਚਾਤਰ ॥

ُسں ریمی اسنم م َپے ام ہہےست دھکی اچیبر ۔۔

ਤਸਧ ਸਾਤਧਕ ਤਗਰਹੀ ਜੋਗੀ ਿਤਜ ਗਏ ਘਰ ਬਾਰ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

سِدھ سادِکھ گِریہ وجیگ جت ےئگ رھگ نار ۔۔۱۔۔راہو

ਜੈਸਾ ਸੁਪਨਾ ਰੈਤਨ ਕਾ ਿੈਸਾ ਸੰਸਾਰ ॥

اسیج ُسییا َرنی اک َنیسا اسنسر ۔۔
ਤਿਰਸਤਟਮਾਨ ਸਭੁ ਤਬਨਸੀਐ ਤਕਆ ਲਗਤਹ ਗਵਾਰ ॥੨॥

درِامٹسن سیھ نِیسیپے َ ایک لگ ِہ وگار ۔۔۲۔۔

ਕਹਾ ਸੁ ਭਾਈ ਮੀਿ ਹੈ ਿੇਖੁ ਨੈਨ ਪਸਾਤਰ ॥

ےہ دھکی نَیں ئسار ۔۔
اہک وس اھبیئ تیم َ
ਇਤਕ ਚਾਲੇ ਇਤਕ ਚਾਲਸਤਹ ਸਤਭ ਅਪਨੀ ਵਾਰ ॥੩॥

اِک اچےل اِک اچلسہ ِہ سیھ اینپ وار ۔۔۳۔۔

ਤਜਨ ਪੂਰਾ ਸਤਿਗੁਰੁ ਸੇਤਵਆ ਸੇ ਅਸਤਥਰੁ ਹਤਰ ਿੁਆਤਰ ॥

سب
ِجں ئُؤرا سیگؤر ویسنا ےس ا ِھر ہر ُدوار ۔۔

ਜਨੁ ਨਾਨਕੁ ਹਤਰ ਕਾ ਿਾਸੁ ਹੈ ਰਾਖੁ ਪੈਜ ਮੁਰਾਤਰ ॥੪॥੧॥੩੧॥

پب
نج نانک ہر اک داس ےہَ راھک َ ج مُرار ۔۔۴۔۔۱۔۔۳۱۔۔
ਤਬਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥

نِالول ہلحم ۵۔۔
ਲੋਕਨ ਕੀਆ ਵਤਿਆਈਆ ਬੈਸੰਿਤਰ ਪਾਗਉ ॥

ن
ولنک ک ِیا ودناایئ َیسیتر ناگؤ ۔۔

ਤਜਉ ਤਮਲੈ ਤਪਆਰਾ ਆਪਨਾ ਿੇ ਬੋਲ ਕਰਾਗਉ ॥੧॥

ویج ملَ ِے ایپرا ا انپ ےت وبل رکاگؤ ۔۔۱۔۔

ਜਉ ਪਰਭ ਜੀਉ ਿਇਆਲ ਹੋਇ ਿਉ ਭਗਿੀ ਲਾਗਉ ॥

ب
گب
ھ
گ
جؤ رپَھب جپؤ دنال وہۓ ئؤ ی ال ؤ ۔۔

ਲਪਤਟ ਰਤਹਓ ਮਨੁ ਬਾਸਨਾ ਗੁਰ ਤਮਤਲ ਇਹ ਤਿਆਗਉ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ٹپل رویہ نم ناانس ُگر مِل اہہی پ ِیاگؤ ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਕਰਉ ਬੇਨਿੀ ਅਤਿ ਘਨੀ ਇਹੁ ਜੀਉ ਹੋਮਾਗਉ ॥

گ
ھب
ج
گ
پ
رکو یتنیب ات ی اوہی ؤ وہام ؤ ۔۔

ਅਰਥ ਆਨ ਸਤਭ ਵਾਤਰਆ ਤਪਰਅ ਤਨਮਖ ਸੋਹਾਗਉ ॥੨॥

ب
ارھت ا ن سیھ وارنا پِرء ِمکھ وساہوگ ۔۔۲۔۔
ਪੰਚ ਸੰਗੁ ਗੁਰ ਿੇ ਛੁਟੇ ਿੋਖ ਅਰੁ ਰਾਗਉ ॥

چ
پب
ج گنس ُگر ےت ُھپے دوھک ار راگؤ ۔۔

ਤਰਿੈ ਪਰਗਾਸੁ ਪਰਗਟ ਭਇਆ ਤਨਤਸ ਬਾਸੁਰ ਜਾਗਉ ॥੩॥

ر َِدے رپَاگس رپَگپ ایھب ئِس نا ُسر اجگؤ ۔۔۳۔۔

ਸਰਤਣ ਸੋਹਾਗਤਨ ਆਇਆ ਤਜਸੁ ਮਸਿਤਕ ਭਾਗਉ ॥

رسن وساہنگ ا نا ِجس کتسم اھبگؤ ۔۔

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਤਿਤਨ ਪਾਇਆ ਿਨੁ ਮਨੁ ਸੀਿਲਾਗਉ ॥੪॥੨॥੩੨॥

وہک نانک پِں نانا نت نم سییالوگ ۔۔۴۔۔۲۔۔۳۲۔۔
ਤਬਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥

نِالول ہلحم ۵۔۔
ਲਾਲ ਰੰਗੁ ਤਿਸ ਕਉ ਲਗਾ ਤਜਸ ਕੇ ਵਿਭਾਗਾ ॥

الل رنگ ئِس کؤ اگل ِجس ےک وداھباگ ۔۔
ਮੈਲਾ ਕਿੇ ਨ ਹੋਵਈ ਨਹ ਲਾਗੈ ਿਾਗਾ ॥੧॥

میال دکے ہن وہویئ ہن ال َگے دااگ ۔۔۱۔۔

ਪਰਭੁ ਪਾਇਆ ਸੁਖਿਾਈਆ ਤਮਤਲਆ ਸੁਖ ਭਾਇ ॥

رپَھب نانا ُسکھداپ ِیا مل ِیا ُسکھ اھبےئ ۔۔

ਸਹਤਜ ਸਮਾਨਾ ਭੀਿਰੇ ਛੋਤਿਆ ਨਹ ਜਾਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

سہ
ج امسنا رتیھبے وھچدنا ہن اجۓ ۔۔۱۔۔راہو۔۔

ਜਰਾ ਮਰਾ ਨਹ ਤਵਆਪਈ ਤਿਤਰ ਿੂਖੁ ਨ ਪਾਇਆ ॥

ب
درا رما ہن ونایئپ ھِر ُدوھک ہن نانا ۔۔

ਪੀ ਅੰਤਮਰਿੁ ਆਘਾਤਨਆ ਗੁਤਰ ਅਮਰੁ ਕਰਾਇਆ ॥੨॥

یپ ارمِت ا اھگاین ُگر ارم رکانا ۔۔۲۔۔

ਸੋ ਜਾਨੈ ਤਜਤਨ ਚਾਤਖਆ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਅਮੋਲਾ ॥

وس اج ئَے ِجں اچایھک ہر نام اومال ۔۔

ਕੀਮਤਿ ਕਹੀ ਨ ਜਾਈਐ ਤਕਆ ਕਤਹ ਮੁਤਖ ਬੋਲਾ ॥੩॥

تمیق یہک ہن اج پپَے ایک ہہک مُکھ وبال ۔۔۳۔۔

ਸਿਲ ਿਰਸੁ ਿੇਰਾ ਪਾਰਬਰਹਮ ਗੁਣ ਤਨਤਧ ਿੇਰੀ ਬਾਣੀ ॥

سب
ھل درس ریتا نارپرمہ ُگں ن ِدھ ریتی ناین ۔۔

ਪਾਵਉ ਧੂਤਰ ਿੇਰੇ ਿਾਸ ਕੀ ਨਾਨਕ ਕੁਰਬਾਣੀ ॥੪॥੩॥੩੩॥

ناوو دھُؤر ریتے داس یک نانک قُرناین ۔۔۴۔۔۳۔۔۳۳۔۔
ਤਬਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥

نِالول ہلحم ۵۔۔
ਰਾਖਹੁ ਅਪਨੀ ਸਰਤਣ ਪਰਭ ਮੋਤਹ ਤਕਰਪਾ ਧਾਰੇ ॥

ک
را ھہؤ اینپ رسن رپَھب ومہِ کِرنا داھرے ۔۔
ਸੇਵਾ ਕਛੂ ਨ ਜਾਨਊ ਨੀਚੁ ਮੂਰਖਾਰੇ ॥੧॥

کج
ُ
م
ئ
ھ
ویسا ؤ ہن اج ؤ چین ُؤراھکرے ۔۔۱۔۔
ਮਾਨੁ ਕਰਉ ਿੁਧੁ ਊਪਰੇ ਮੇਰੇ ਪਰੀਿਮ ਤਪਆਰੇ ॥

امن رکو ُندھ اُورپے ریمے رپمتی ایپرے ۔۔
ਹਮ ਅਪਰਾਧੀ ਸਿ ਭੂਲਿੇ ਿੁਮਹ ਬਖਸਨਹਾਰੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ُب نک
ب
مہ ارپادیھ دس ُھؤےتل مہھ ھسبہارے ۔۔۱۔۔راہو۔۔

ਹਮ ਅਵਗਨ ਕਰਹ ਅਸੰਖ ਨੀਤਿ ਿੁਮਹ ਤਨਰਗੁਨ ਿਾਿਾਰੇ ॥

ُب
مہ ا َونگ رکہ اھکنس تین مہھ پِر ُگں دانارے ۔۔

ਿਾਸੀ ਸੰਗਤਿ ਪਰਭੂ ਤਿਆਤਗ ਏ ਕਰਮ ਹਮਾਰੇ ॥੨॥

ب
دایس تگنس رپ ُھؤ پ ِیاگ اے رکم امہرے ۔۔۲۔۔

ਿੁਮਹ ਿੇਵਹੁ ਸਭੁ ਤਕਛੁ ਿਇਆ ਧਾਤਰ ਹਮ ਅਤਕਰਿਘਨਾਰੇ ॥

ُب
سی ک
ِ
گ
ن
م
چ
ہ
ک
ِ
ھ
ھ دویوہ ھ ھ دایئ داھر مہ ا ر یارے ۔۔

ਲਾਤਗ ਪਰੇ ਿੇਰੇ ਿਾਨ ਤਸਉ ਨਹ ਤਚਤਿ ਖਸਮਾਰੇ ॥੩॥

ک
الگ رپے ریتے دان سِیؤ ہن ِجت ھسمارے ۔۔۳۔۔
ਿੁਝ ਿੇ ਬਾਹਤਰ ਤਕਛੁ ਨਹੀ ਭਵ ਕਾਟਨਹਾਰੇ ॥

ک
ُب
چھ ےت ناہر ِچھ

ب
یہن َھؤ اکپبہارے ۔۔

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਸਰਤਣ ਿਇਆਲ ਗੁਰ ਲੇਹੁ ਮੁਗਧ ਉਧਾਰੇ ॥੪॥੪॥੩੪॥

وہک نانک رسن دنال ُگر وہیل مُگدھ اُداھرے ۔۔۴۔۔۴۔۔۳۴۔۔
ਤਬਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥

نِالول ہلحم ۵۔۔
ਿੋਸੁ ਨ ਕਾਹੂ ਿੀਜੀਐ ਪਰਭੁ ਅਪਨਾ ਤਧਆਈਐ ॥

ب
دوس ہن اک ُہؤ د چیپے َ رپَھب اانپ دایھ نیپے َ۔۔

ਤਜਿੁ ਸੇਤਵਐ ਸੁਖੁ ਹੋਇ ਘਨਾ ਮਨ ਸੋਈ ਗਾਈਐ ॥੧॥

ِجت ویس پپے ُسکھ وہۓ گھیا نم وسیئ اگ پ َپے ۔۔۱۔۔
ਕਹੀਐ ਕਾਇ ਤਪਆਰੇ ਿੁਝੁ ਤਬਨਾ ॥

ُب
کہ ٔپے َ اکۓ ایپرے چھ پِیا ۔۔

ਿੁਮਹ ਿਇਆਲ ਸੁਆਮੀ ਸਭ ਅਵਗਨ ਹਮਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ُب
مہھ دنال سُؤا یم سیھ ا َونگ امہ ۔۔۱۔۔راہو۔۔

ਤਜਉ ਿੁਮਹ ਰਾਖਹੁ ਤਿਉ ਰਹਾ ਅਵਰੁ ਨਹੀ ਚਾਰਾ ॥

ُب
ک
چ ِیپؤ مہھ را ھہؤ پِپؤ راہ ا َور یہن اچرہ ۔۔

ਨੀਧਤਰਆ ਧਰ ਿੇਰੀਆ ਇਕ ਨਾਮ ਅਧਾਰਾ ॥੨॥

دینرھنا درھ ریتِنا اِک نام اداھرا ۔۔۲۔۔
ਜੋ ਿੁਮਹ ਕਰਹੁ ਸੋਈ ਭਲਾ ਮਤਨ ਲੇਿਾ ਮੁਕਿਾ ॥

ُب
ب
وج مہھ رک ُہ وسیئ ھال نم َلییا مُکیا ۔۔

ਸਗਲ ਸਮਗਰੀ ਿੇਰੀਆ ਸਭ ਿੇਰੀ ਜੁਗਿਾ ॥੩॥

س
لگس مگری ریتِنا سیھ ریتی ُچگیا ۔۔۳۔۔

ਚਰਨ ਪਖਾਰਉ ਕਤਰ ਸੇਵਾ ਜੇ ਿਾਕੁਰ ਭਾਵੈ ॥

اھبوے ۔۔
رچن اھکپرو رک ویسا ےج اھٹرک َ
ਹੋਹੁ ਤਿਪਾਲ ਿਇਆਲ ਪਰਭ ਨਾਨਕੁ ਗੁਣ ਗਾਵੈ ॥੪॥੫॥੩੫॥

ُگ
اگوے ۔۔۴۔۔۵۔۔۳۵۔۔
کِرنال دنال رپَھب نانک ں َ
ਤਬਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥

نِالول ہلحم ۵۔۔
ਤਮਰਿੁ ਹਸੈ ਤਸਰ ਊਪਰੇ ਪਸੂਆ ਨਹੀ ਬੂਝੈ ॥

چ
مِرت ہ َسے سِر اُورپے ئسُؤا یہن ُوب َھے ۔۔
ਬਾਿ ਸਾਿ ਅਹੰਕਾਰ ਮਤਹ ਮਰਣਾ ਨਹੀ ਸੂਝੈ ॥੧॥

چ
دعب ساد ااکنہر ہہم رمنا یہن سُؤ َھے ۔۔۱۔۔

ਸਤਿਗੁਰੁ ਸੇਵਹੁ ਆਪਨਾ ਕਾਹੇ ਤਿਰਹੁ ਅਭਾਗੇ ॥

ب
سیگؤر ویسوہ ا انپ اکےہ ھِروہ ااھبےگ ۔۔

ਿੇਤਖ ਕਸੁੰਭਾ ਰੰਗੁਲਾ ਕਾਹੇ ਭੂਤਲ ਲਾਗੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

کس
ب
دھکی ُ مبھا رئگ ُلا اکےہ ُھؤل الےگ ۔۔۱۔۔راہو۔۔

ਕਤਰ ਕਤਰ ਪਾਪ ਿਰਬੁ ਕੀਆ ਵਰਿਣ ਕੈ ਿਾਈ ॥

رک رک نات درت ایک ورنت ےکَ نایئ ۔۔
ਮਾਟੀ ਤਸਉ ਮਾਟੀ ਰਲੀ ਨਾਗਾ ਉਤਿ ਜਾਈ ॥੨॥

امیٹ سِیؤ امیٹ ریل نااگ اُھٹ اجیئ ۔۔۲۔۔
ਜਾ ਕੈ ਕੀਐ ਸਰਮੁ ਕਰੈ ਿੇ ਬੈਰ ਤਬਰੋਧੀ ॥

ےک ک ٔپے َ رسَم رکَے ےت َنتر پِرودیھ ۔۔
اج َ
ਅੰਿ ਕਾਤਲ ਭਤਜ ਜਾਤਹਗੇ ਕਾਹੇ ਜਲਹੁ ਕਰੋਧੀ ॥੩॥

اپپ اکل جھب اج ہِگے اکےہ چلہؤ رکودیھ ۔۔۳۔۔
ਿਾਸ ਰੇਣੁ ਸੋਈ ਹੋਆ ਤਜਸੁ ਮਸਿਤਕ ਕਰਮਾ ॥

داس ر َپں وسیئ وہا ِجس کتسم رکام ۔۔

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਬੰਧਨ ਛੁਟੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਸਰਨਾ ॥੪॥੬॥੩੬॥

چ
وہک نانک دنبنھ ُھپے سیگؤر یک رسنا ۔۔۴۔۔۶۔۔۳۶۔۔
ਤਬਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥

نِالول ہلحم ۵۔۔
ਤਪੰਗੁਲ ਪਰਬਿ ਪਾਤਰ ਪਰੇ ਖਲ ਚਿੁਰ ਬਕੀਿਾ ॥

پِپ ُگل رپپپ نار رپے لھک چتُر نکییا ۔۔

ਅੰਧੁਲੇ ਤਿਰਭਵਣ ਸੂਤਝਆ ਗੁਰ ਭੇਤਟ ਪੁਨੀਿਾ ॥੧॥

ادنےلھ رتِوھبن سُؤچھیا ُگر ٹیھب ُپیییا ۔۔۱۔۔
ਮਤਹਮਾ ਸਾਧੂ ਸੰਗ ਕੀ ਸੁਨਹੁ ਮੇਰੇ ਮੀਿਾ ॥

امہم سا ُدوھ گنس یک ُسبہؤ ریمے مییا ۔۔

ਮੈਲੁ ਖੋਈ ਕੋਤਟ ਅਘ ਹਰੇ ਤਨਰਮਲ ਭਏ ਚੀਿਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

مَیل وھکیئ وکت اھگ ہرے پِرلم ےئھب اتیچ ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਐਸੀ ਭਗਤਿ ਗੋਤਵੰਿ ਕੀ ਕੀਤਟ ਹਸਿੀ ਜੀਿਾ ॥

ایسی تگھب وگوِدن یک ٹیک یتسہ اتیج ۔۔
ਜੋ ਜੋ ਕੀਨੋ ਆਪਨੋ ਤਿਸੁ ਅਭੈ ਿਾਨੁ ਿੀਿਾ ॥੨॥

وج وج ونیک ا ونپ ئِس اےھب دان داتی ۔۔۲۔۔

ਤਸੰਘੁ ਤਬਲਾਈ ਹੋਇ ਗਇਓ ਤਿਰਣੁ ਮੇਰੁ ਤਿਖੀਿਾ ॥

ک
ِسیگھ نِالیئ وہۓ گیپؤ رتِن متَر ِد ھییا ۔۔

ਸਰਮੁ ਕਰਿੇ ਿਮ ਆਢ ਕਉ ਿੇ ਗਨੀ ਧਨੀਿਾ ॥੩॥

رسَم رکےت دم ا دھ کؤ ےت ینگ دھیییا ۔۔۳۔۔
ਕਵਨ ਵਿਾਈ ਕਤਹ ਸਕਉ ਬੇਅੰਿ ਗੁਨੀਿਾ ॥

وکَن ودایئ ہہک سکؤ ےباپپ ُگیییا ۔۔

ਕਤਰ ਤਕਰਪਾ ਮੋਤਹ ਨਾਮੁ ਿੇਹੁ ਨਾਨਕ ਿਰ ਸਰੀਿਾ ॥੪॥੭॥੩੭॥

رک کِرنا ومےہ نام دبہہؤ نانک در رساتی ۔۔۴۔۔۷۔۔۳۷۔۔
ਤਬਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥

نِالول ہلحم ۵۔۔
ਅਹੰਬੁਤਧ ਪਰਬਾਿ ਨੀਿ ਲੋਭ ਰਸਨਾ ਸਾਤਿ ॥

اہم ُیدھ رپناد تین ولھب رانس ساد ۔۔

ਲਪਤਟ ਕਪਤਟ ਤਗਰਤਹ ਬੇਤਧਆ ਤਮਤਥਆ ਤਬਤਖਆਤਿ ॥੧॥

ٹپل ٹپک گِرہِ دیبایھ مِبھیا نِکھیاد ۔۔۱۔۔

ਐਸੀ ਪੇਖੀ ਨੇਿਰ ਮਤਹ ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਪਰਸਾਤਿ ॥

پ َیک
ھ
ُ
پ
گ
ئ
ی
ت
ُ
ایسی ی ر ہہم ؤرے ر رپساد ۔۔

ਰਾਜ ਤਮਲਖ ਧਨ ਜੋਬਨਾ ਨਾਮੈ ਤਬਨੁ ਬਾਤਿ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

راچ مل ِکھ دنھ وجانب نا م َے پِں ناد ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਰੂਪ ਧੂਪ ਸੋਗੰਧਿਾ ਕਾਪਰ ਭੋਗਾਤਿ ॥

ُروت دھُؤت وسدنگاتھ اکرپ وھباگد ۔۔
ਤਮਲਿ ਸੰਤਗ ਪਾਤਪਸਟ ਿਨ ਹੋਏ ਿੁਰਗਾਤਿ ॥੨॥

مل ِت گنس نا ِئست نت وہےئ ُدراگد ۔۔۲۔۔

ਤਿਰਿ ਤਿਰਿ ਮਾਨੁਖੁ ਭਇਆ ਤਖਨ ਭੰਗਨ ਿੇਹਾਤਿ ॥

ک
ب
ب
ھ
ِ
ھِرت ھِرت ام ُنکھ ایھب ں نگنھب داہید ۔۔

ਇਹ ਅਉਸਰ ਿੇ ਚੂਤਕਆ ਬਹੁ ਜੋਤਨ ਭਰਮਾਤਿ ॥੩॥

اہہی اورس ےت ُجؤایک وہب وجن رھبامد ۔۔۳۔۔
ਪਰਭ ਤਕਰਪਾ ਿੇ ਗੁਰ ਤਮਲੇ ਹਤਰ ਹਤਰ ਤਬਸਮਾਿ ॥

رپَھب کِرنا ےت ُگر مل ِے ہر ہر ِئسماد ۔۔

ਸੂਖ ਸਹਜ ਨਾਨਕ ਅਨੰਿ ਿਾ ਕੈ ਪੂਰਨ ਨਾਿ ॥੪॥੮॥੩੮॥

سہ
سُؤھک ج نانک ادنن نا ےکَ ئُؤرن ناد ۔۔۴۔۔۸۔۔۳۸۔۔
ਤਬਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥

نِالول ہلحم ۵۔۔
ਚਰਨ ਭਏ ਸੰਿ ਬੋਤਹਥਾ ਿਰੇ ਸਾਗਰੁ ਜੇਿ ॥

رچن ےئھب سیت وباھتہ رتے سارگ ج َپت ۔۔

ਮਾਰਗ ਪਾਏ ਉਤਿਆਨ ਮਤਹ ਗੁਤਰ ਿਸੇ ਭੇਿ ॥੧॥

امرگ ناےئ اُدنان ہہم ُگر دےس بھ َپت۔۔۱۔۔

ਹਤਰ ਹਤਰ ਹਤਰ ਹਤਰ ਹਤਰ ਹਰੇ ਹਤਰ ਹਤਰ ਹਤਰ ਹੇਿ ॥

ہر ہر ہر ہر ہر ہرے ہر ہر ہر تیہ ۔۔
ਊਿਿ ਬੈਿਿ ਸੋਵਿੇ ਹਤਰ ਹਤਰ ਹਤਰ ਚੇਿ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

اُوبھت نیبھت وسوےت ہر ہر ہر جپت ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਪੰਚ ਚੋਰ ਆਗੈ ਭਗੇ ਜਬ ਸਾਧਸੰਗੇਿ ॥

پب
ج وچر ا ےگ ےگھب جت سادھ تیگنس ۔۔
ਪੂੰਜੀ ਸਾਬਿੁ ਘਣੋ ਲਾਭੁ ਤਗਰਤਹ ਸੋਭਾ ਸੇਿ ॥੨॥

گ
ئُؤیجن ناپپ ھپؤ الھب گِرہِ وساھب سیت ۔۔۲۔۔
ਤਨਹਚਲ ਆਸਣੁ ਤਮਟੀ ਤਚੰਿ ਨਾਹੀ ਿੋਲੇਿ ॥

بہ
ِ چل ا نس مِبی ِجپت نایہ دوتیل ۔۔

ਭਰਮੁ ਭੁਲਾਵਾ ਤਮਤਟ ਗਇਆ ਪਰਭ ਪੇਖਿ ਨੇਿ ॥੩॥

پ
ب
رھبم ھُالوا مِت ایگ رپَھب یکھت تین ۔۔۳۔۔
ਗੁਣ ਗਭੀਰ ਗੁਨ ਨਾਇਕਾ ਗੁਣ ਕਹੀਅਤਹ ਕੇਿ ॥

گب
ُگں ھتر ُگں نااکئ ُگں کہیبہہ تیک ۔۔

ਨਾਨਕ ਪਾਇਆ ਸਾਧਸੰਤਗ ਹਤਰ ਹਤਰ ਅੰਮਰੇਿ ॥੪॥੯॥੩੯॥

نانک نانا سادھسیگ ہر ہر ارمپپ ۔۔۴۔۔۹۔۔۳۹۔۔
ਤਬਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥

نِالول ہلحم ۵۔۔

ਤਬਨੁ ਸਾਧੂ ਜੋ ਜੀਵਨਾ ਿੇਿੋ ਤਬਰਥਾਰੀ ॥

پِں سا ُدوھ وج ویجنا نیپؤ پِراھتری ۔۔

ਤਮਲਿ ਸੰਤਗ ਸਤਭ ਭਰਮ ਤਮਟੇ ਗਤਿ ਭਈ ਹਮਾਰੀ ॥੧॥

مل ِت گنس سیھ رھبم ِمپے گپ یئھب امہری ۔۔۱۔۔
ਜਾ ਤਿਨ ਭੇਟੇ ਸਾਧ ਮੋਤਹ ਉਆ ਤਿਨ ਬਤਲਹਾਰੀ ॥

ب
اج دِن ھیپے سادھ وم ِہہے اُوا دِن اہلبری ۔۔

ਿਨੁ ਮਨੁ ਅਪਨੋ ਜੀਅਰਾ ਤਿਤਰ ਤਿਤਰ ਹਉ ਵਾਰੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ب ب
نت نم اونپ جیترا ھِر ھِر ہؤ واری ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਏਿ ਛਿਾਈ ਮੋਤਹ ਿੇ ਇਿਨੀ ਤਿਰੜਿਾਰੀ ॥

ا َپپ چھدایئ وم ِہہے ےت اینت درِرناری ۔۔
ਸਗਲ ਰੇਨ ਇਹੁ ਮਨੁ ਭਇਆ ਤਬਨਸੀ ਅਪਧਾਰੀ ॥੨॥

ن
لگس ر َپں اوہی نم ایھب ِیسی انداھری ۔۔۲۔۔
ਤਨੰਿ ਤਚੰਿ ਪਰ ਿੂਖਨਾ ਏ ਤਖਨ ਮਤਹ ਜਾਰੀ ॥

ک
ھ
ِ
پ ِید ِجید رپ ُدوانھک اے ں ہہم اجری ۔۔

ਿਇਆ ਮਇਆ ਅਰੁ ਤਨਕਤਟ ਪੇਖੁ ਨਾਹੀ ਿੂਰਾਰੀ ॥੩॥

دایئ ایم ار نکِت پیکھ نایہ ُدوراری ۔۔۳۔۔
ਿਨ ਮਨ ਸੀਿਲ ਭਏ ਅਬ ਮੁਕਿੇ ਸੰਸਾਰੀ ॥

نت نم لتیس ےئھب ات مُکپے اسنسری ۔۔
ਹੀਿ ਚੀਿ ਸਭ ਪਰਾਨ ਧਨ ਨਾਨਕ ਿਰਸਾਰੀ ॥੪॥੧੦॥੪੦॥

ِہپت ِجپت سیھ رپان دنھ نانک درساری ۔۔۴۔۔۱۱۔۔۴۱۔۔

ਤਬਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥

نِالول ہلحم ۵۔۔
ਟਹਲ ਕਰਉ ਿੇਰੇ ਿਾਸ ਕੀ ਪਗ ਝਾਰਉ ਬਾਲ ॥

لہٹ رکو ریتے داس یک نگ اھجرو نال ۔۔
ਮਸਿਕੁ ਅਪਨਾ ਭੇਟ ਿੇਉ ਗੁਨ ਸੁਨਉ ਰਸਾਲ ॥੧॥

کتسم اانپ ٹیھب دئؤ ُگں ُسیؤ رسال ۔۔۱۔۔

ਿੁਮਹ ਤਮਲਿੇ ਮੇਰਾ ਮਨੁ ਜੀਓ ਿੁਮਹ ਤਮਲਹੁ ਿਇਆਲ ॥

ُب
ُب
مہھ مل ِپے ریما نم چ ِیپؤ مہھ ملِہؤ دنال ۔۔

ਤਨਤਸ ਬਾਸੁਰ ਮਤਨ ਅਨਿੁ ਹੋਿ ਤਚਿਵਿ ਤਕਰਪਾਲ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ئِس نا ُسر نم ا َند وہت ِجپ َؤت کِرنال ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਜਗਿ ਉਧਾਰਨ ਸਾਧ ਪਰਭ ਤਿਨਹ ਲਾਗਹੁ ਪਾਲ ॥

تگج اُداھرن سادھ رپَھب پ ِبہھ الوہگ نال ۔۔
ਮੋ ਕਉ ਿੀਜੈ ਿਾਨੁ ਪਰਭ ਸੰਿਨ ਪਗ ਰਾਲ ॥੨॥

س
وم کؤ د بج َے دان رپَھب ییں نگ رال ۔۔۲۔۔
ਉਕਤਿ ਤਸਆਨਪ ਕਛੁ ਨਹੀ ਨਾਹੀ ਕਛੁ ਘਾਲ ॥

اُتک ِسیاپپ ھچک یہن نایہ ھچک اھگل ۔۔
ਭਰਮ ਭੈ ਰਾਖਹੁ ਮੋਹ ਿੇ ਕਾਟਹੁ ਜਮ ਜਾਲ ॥੩॥

ب
رھبم َھے

ک
را ھہؤ ومہ ےت اکوہٹ مج اجل ۔۔۳۔۔

ਤਬਨਉ ਕਰਉ ਕਰੁਣਾਪਿੇ ਤਪਿਾ ਪਰਤਿਪਾਲ ॥

پِپؤ رکو رکُناےتپ پِیا رپَپِیال ۔۔

ਗੁਣ ਗਾਵਉ ਿੇਰੇ ਸਾਧਸੰਤਗ ਨਾਨਕ ਸੁਖ ਸਾਲ ॥੪॥੧੧॥੪੧॥

ُگں اگوو ریتے سادھ گنس نانک ُسکھ سال ۔۔۴۔۔۱۱۔۔۴۱۔۔
ਤਬਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥

نِالول ہلحم ۵۔۔
ਕੀਿਾ ਲੋੜਤਹ ਸੋ ਕਰਤਹ ਿੁਝ ਤਬਨੁ ਕਛੁ ਨਾਤਹ ॥

ُب
کِییا وس رکہِ چھ پِں ھچک ناےہِ ۔۔

ਪਰਿਾਪੁ ਿੁਮਹਾਰਾ ਿੇਤਖ ਕੈ ਜਮਿੂਿ ਛਤਿ ਜਾਤਹ ॥੧॥

ُب
رپنات مہھارا دھکی ےکَ چم ُدوت چھد اج ِہے ۔۔۱۔۔
ਿੁਮਹਰੀ ਤਿਪਾ ਿੇ ਛੂਟੀਐ ਤਬਨਸੈ ਅਹੰਮੇਵ ॥

ُب
م
چ
ہ
ب
ہ
ن
ی
ک
پ
م
س
پ
پ
ھ
ِ
ھ
َ
ِ
ری رنا ےت ُؤ َے ے ا ؤ ۔۔

ਸਰਬ ਕਲਾ ਸਮਰਥ ਪਰਭ ਪੂਰੇ ਗੁਰਿੇਵ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

رست کال رمسھت رپَھب ئُؤرے ُگردوی ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਖੋਜਿ ਖੋਜਿ ਖੋਤਜਆ ਨਾਮੈ ਤਬਨੁ ਕੂਰੁ ॥

وھکجت وھکجت وھکایج نا م َے پِں ُکؤر ۔۔
ਜੀਵਨ ਸੁਖੁ ਸਭੁ ਸਾਧਸੰਤਗ ਪਰਭ ਮਨਸਾ ਪੂਰੁ ॥੨॥

ویجن ُسکھ سیھ سادھسیگ رپَھب اسنم ئُؤر ۔۔۲۔۔
ਤਜਿੁ ਤਜਿੁ ਲਾਵਹੁ ਤਿਿੁ ਤਿਿੁ ਲਗਤਹ ਤਸਆਨਪ ਸਭ ਜਾਲੀ ॥

ِجت ِجت الووہ پِپ پِپ لگ ِہ ِسیاپپ سیھ اجیل ۔۔

ਜਿ ਕਿ ਿੁਮਹ ਭਰਪੂਰ ਹਹੁ ਮੇਰੇ ਿੀਨ ਿਇਆਲੀ ॥੩॥

ُب
جت تک مہھ رھبئُؤر ہہؤریمے دنی دنایل ۔۔۳۔

ਸਭੁ ਤਕਛੁ ਿੁਮ ਿੇ ਮਾਗਨਾ ਵਿਭਾਗੀ ਪਾਏ ॥

ک ُب
سیھ ِچھ م ےت امگیا وداھبیگ ناےئ ۔۔

ਨਾਨਕ ਕੀ ਅਰਿਾਤਸ ਪਰਭ ਜੀਵਾ ਗੁਨ ਗਾਏ ॥੪॥੧੨॥੪੨॥

نانک یک ارداس رپَھب ِجپؤا ُگں اگےئ ۔۔۴۔۔۱۲۔۔۴۲۔۔
ਤਬਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥

نِالول ہلحم ۵۔۔
ਸਾਧਸੰਗਤਿ ਕੈ ਬਾਸਬੈ ਕਲਮਲ ਸਤਭ ਨਸਨਾ ॥

کل
سادھسیگت ےکَ نا َ
سیے مل سیھ ئسیا ۔۔

ਪਰਭ ਸੇਿੀ ਰੰਤਗ ਰਾਤਿਆ ਿਾ ਿੇ ਗਰਤਭ ਨ ਗਰਸਨਾ ॥੧॥

رپَھب یتیس رنگ راایت نا ےت رگھب ہن رگانس ۔۔۱۔۔
ਨਾਮੁ ਕਹਿ ਗੋਤਵੰਿ ਕਾ ਸੂਚੀ ਭਈ ਰਸਨਾ ॥

نام کہت وگوِدن اک سُؤیچ یئھب رانس ۔۔
ਮਨ ਿਨ ਤਨਰਮਲ ਹੋਈ ਹੈ ਗੁਰ ਕਾ ਜਪੁ ਜਪਨਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ےہ ُگر اک جت چییا ۔۔۱۔۔راہو۔۔
نم نت پِرلم وہیئ َ
ਹਤਰ ਰਸੁ ਚਾਖਿ ਧਰਾਤਪਆ ਮਤਨ ਰਸੁ ਲੈ ਹਸਨਾ ॥

ہر رس اچتھک درھاایپ نم رس لَے ہسیا ۔۔

ਬੁਤਧ ਪਰਗਾਸ ਪਰਗਟ ਭਈ ਉਲਤਟ ਕਮਲੁ ਤਬਗਸਨਾ ॥੨॥

ُندھ رپَاگس رپَگپ یئھب اُلپ لمک نِگسیا ۔۔۲۔۔
ਸੀਿਲ ਸਾਂਤਿ ਸੰਿੋਖੁ ਹੋਇ ਸਭ ਬੂਝੀ ਤਿਰਸਨਾ ॥

لتیس ساپپ وتنسھک وہۓ سیھ وبُیھج رتِانس ۔۔

ਿਹ ਤਿਸ ਧਾਵਿ ਤਮਤਟ ਗਏ ਤਨਰਮਲ ਥਾਤਨ ਬਸਨਾ ॥੩॥

دہ دِس داھوت مِت ےئگ پِرلم اھتن ئسیا ۔۔۳۔۔
ਰਾਖਨਹਾਰੈ ਰਾਤਖਆ ਭਏ ਭਰਮ ਭਸਨਾ ॥

ب
راکھبہا َرے راایھک ےئھب رھبم ھسیا ۔۔

ਨਾਮੁ ਤਨਧਾਨ ਨਾਨਕ ਸੁਖੀ ਪੇਤਖ ਸਾਧ ਿਰਸਨਾ ॥੪॥੧੩॥੪੩॥

سک
نام ن ِداھن نانک ُ ھی پ َیکھ سادھ درانس ۔۔۴۔۔۱۳۔۔۴۳۔۔
ਤਬਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥

نِالول ہلحم ۵۔۔
ਪਾਣੀ ਪਖਾ ਪੀਸੁ ਿਾਸ ਕੈ ਿਬ ਹੋਤਹ ਤਨਹਾਲੁ ॥

ناین اھکپ سیپ داس ےکَ پپ وہہِ بِہال ۔۔
ਰਾਜ ਤਮਲਖ ਤਸਕਿਾਰੀਆ ਅਗਨੀ ਮਤਹ ਜਾਲੁ ॥੧॥

راچ مل ِکھ ِسکدارپیا اینگ ہہم اجل ۔۔۱۔۔

ਸੰਿ ਜਨਾ ਕਾ ਛੋਹਰਾ ਤਿਸੁ ਚਰਣੀ ਲਾਤਗ ॥

سیت انج اک وھچہرا ئِس رچین الگ ۔۔

ਮਾਇਆਧਾਰੀ ਛਿਰਪਤਿ ਤਿਨਹ ਛੋਿਉ ਤਿਆਤਗ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

امناداھری رتھچپپ پ ِبہھ وھچدو پِیاگ ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਸੰਿਨ ਕਾ ਿਾਨਾ ਰੂਖਾ ਸੋ ਸਰਬ ਤਨਧਾਨ ॥

س
ییں اک دانا ُرواھک وس رست ن ِداھن ۔۔
ਤਗਰਤਹ ਸਾਕਿ ਛਿੀਹ ਪਰਕਾਰ ਿੇ ਤਬਖੂ ਸਮਾਨ ॥੨॥

چ
نک
گِرہِ ساطق ھییہ رپاکر ےت ِ ُھؤ امسن ۔۔۲۔۔

ਭਗਿ ਜਨਾ ਕਾ ਲੂਗਰਾ ਓਤਢ ਨਗਨ ਨ ਹੋਈ ॥

تگھب انج اک لُؤرگا اودھ نگن ہن وہیئ ۔۔
ਸਾਕਿ ਤਸਰਪਾਉ ਰੇਸਮੀ ਪਤਹਰਿ ਪਤਿ ਖੋਈ ॥੩॥

ئس
ساطق سِرناو ر می رہپت پپ وھکیئ ۔۔۳۔۔
ਸਾਕਿ ਤਸਉ ਮੁਤਖ ਜੋਤਰਐ ਅਧ ਵੀਚਹੁ ਟੂਟੈ ॥

ب
ساطق سِیؤ مُکھ وجر پپےادھ و جہؤ ئُؤ ئَے ۔۔

ਹਤਰ ਜਨ ਕੀ ਸੇਵਾ ਜੋ ਕਰੇ ਇਿ ਊਿਤਹ ਛੂਟੈ ॥੪॥

ِ ُ چ
ہت ُھؤ ئَے ۔۔۴۔۔
ہر نج یک ویسا وج رکے ات او ِ
ਸਭ ਤਕਛੁ ਿੁਮਹ ਹੀ ਿੇ ਹੋਆ ਆਤਪ ਬਣਿ ਬਣਾਈ ॥

ک ُب
سیھ ِچھ مہھ یہ ےت وہا ا ت تنب انبیئ ۔۔

ਿਰਸਨੁ ਭੇਟਿ ਸਾਧ ਕਾ ਨਾਨਕ ਗੁਣ ਗਾਈ ॥੫॥੧੪॥੪੪॥

ب
درنس ھیپت سادھ اک نانک ُگں اگیئ ۔۔۵۔۔۱۴۔۔۴۴۔۔
ਤਬਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥

نِالول ہلحم ۵۔۔
ਸਰਵਨੀ ਸੁਨਉ ਹਤਰ ਹਤਰ ਹਰੇ ਿਾਕੁਰ ਜਸੁ ਗਾਵਉ ॥

رسَوین ُسیؤ ہر ہر ہرے اھٹ ُکر سج اگوو ۔۔

ਸੰਿ ਚਰਣ ਕਰ ਸੀਸੁ ਧਤਰ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਤਧਆਵਉ ॥੧॥

سیت رچن رک سیس درھ ہر نام دایھوو ۔۔۱۔۔
ਕਤਰ ਤਕਰਪਾ ਿਇਆਲ ਪਰਭ ਇਹ ਤਨਤਧ ਤਸਤਧ ਪਾਵਉ ॥

رک کِرنا دنال رپَھب اہہی ن ِدھ سِدھ ناوو ۔۔

ਸੰਿ ਜਨਾ ਕੀ ਰੇਣੁਕਾ ਲੈ ਮਾਥੈ ਲਾਵਉ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

پپ لَ َب
ھ
سیت انج یک ر ُکا ے ام ے الوو ۔۔۱۔۔راہو۔۔

ਨੀਚ ਿੇ ਨੀਚੁ ਅਤਿ ਨੀਚੁ ਹੋਇ ਕਤਰ ਤਬਨਉ ਬੁਲਾਵਉ ॥

چین ےت چین ات چین وہۓ رک پِپؤ نالوو ۔۔

ਪਾਵ ਮਲੋਵਾ ਆਪੁ ਤਿਆਤਗ ਸੰਿਸੰਤਗ ਸਮਾਵਉ ॥੨॥

نا َو ولموا ا ت پ ِیاگ سییسیگ امسوو ۔۔۲۔۔

ਸਾਤਸ ਸਾਤਸ ਨਹ ਵੀਸਰੈ ਅਨ ਕਿਤਹ ਨ ਧਾਵਉ ॥

ساس ساس ہن ورسیے ان ہتکِ ہن داھوو ۔۔
ਸਿਲ ਿਰਸਨ ਗੁਰੁ ਭੇਟੀਐ ਮਾਨੁ ਮੋਹੁ ਤਮਟਾਵਉ ॥੩॥

ُ ب
سبھ
ھی
ی
گ
ی
ھ
پ
م
ے امن ومہ ِیاوو ۔۔۳۔۔
ل درنس ر
ਸਿੁ ਸੰਿੋਖੁ ਿਇਆ ਧਰਮੁ ਸੀਗਾਰੁ ਬਨਾਵਉ ॥

ست وتنسھک دایئ درھم اگیسر انبوو ۔۔
ਸਿਲ ਸੁਹਾਗਤਣ ਨਾਨਕਾ ਅਪੁਨੇ ਪਰਭ ਭਾਵਉ ॥੪॥੧੫॥੪੫॥

سب
ھل ُسہانگ نااکن اےنپ رپَھب اھبوو ۔۔۴۔۔۱۵۔۔۴۵۔۔
ਤਬਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥

نِالول ہلحم ۵۔۔
ਅਟਲ ਬਚਨ ਸਾਧੂ ਜਨਾ ਸਭ ਮਤਹ ਪਰਗਟਾਇਆ ॥

انل نچب سا ُدوھ انج سیھ ہہم رپَاٹگنا ۔۔

ਤਜਸੁ ਜਨ ਹੋਆ ਸਾਧਸੰਗੁ ਤਿਸੁ ਭੇਟੈ ਹਤਰ ਰਾਇਆ ॥੧॥

ب
ِجس نج وہا سادھسیگ ئِس ھی َپے ہر رانا ۔۔۱۔۔

ਇਹ ਪਰਿੀਤਿ ਗੋਤਵੰਿ ਕੀ ਜਤਪ ਹਤਰ ਸੁਖੁ ਪਾਇਆ ॥

اہہی رپتیت وگوِدن یک جت ہر ُسکھ نانا ۔۔

ਅਤਨਕ ਬਾਿਾ ਸਤਭ ਕਤਰ ਰਹੇ ਗੁਰੁ ਘਤਰ ਲੈ ਆਇਆ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ان ِک نانا سیھ رک رےہ ُگر رھگ لَے ا نا ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਸਰਤਣ ਪਰੇ ਕੀ ਰਾਖਿਾ ਨਾਹੀ ਸਹਸਾਇਆ ॥

رسن رپے یک راکھیا نایہ سہساِنا ۔۔

ਕਰਮ ਭੂਤਮ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਬੋਇ ਅਉਸਰੁ ਿੁਲਭਾਇਆ ॥੨॥

ب
رکم ُھؤم ہر نام وبےئ اورس ُداھبلنا ۔۔۲۔۔

ਅੰਿਰਜਾਮੀ ਆਤਪ ਪਰਭੁ ਸਭ ਕਰੇ ਕਰਾਇਆ ॥

ارتناجیم ا ت رپَھب سیھ رکے رکانا ۔۔

ਪਤਿਿ ਪੁਨੀਿ ਘਣੇ ਕਰੇ ਿਾਕੁਰ ਤਬਰਿਾਇਆ ॥੩॥

گ
تتپ ُنیپت ھپے رکے اھٹرک پِردانا ۔۔۳۔۔

ਮਿ ਭੂਲਹੁ ਮਾਨੁਖ ਜਨ ਮਾਇਆ ਭਰਮਾਇਆ ॥

ب
مت ُھؤوہل ام ُنکھ نج امنا رھبامنا ۔۔

ਨਾਨਕ ਤਿਸੁ ਪਤਿ ਰਾਖਸੀ ਜੋ ਪਰਤਭ ਪਤਹਰਾਇਆ ॥੪॥੧੬॥੪੬॥

نانک ئِس پپ رایسھک وج رپَھب رہپانا ۔۔۴۔۔۱۶۔۔۴۶۔۔
ਤਬਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥

نِالول ہلحم ۵۔۔
ਮਾਟੀ ਿੇ ਤਜਤਨ ਸਾਤਜਆ ਕਤਰ ਿੁਰਲਭ ਿੇਹ ॥

امیٹ ےت ِجں سا ِجیا رک ُدرھبل دہہی ۔۔

ਅਤਨਕ ਤਛਿਰ ਮਨ ਮਤਹ ਢਕੇ ਤਨਰਮਲ ਤਿਰਸਟੇਹ ॥੧॥

ان ِک چھِدر نم ہہم دےکھ پِرلم د ِرسبہیہ ۔۔۱۔۔
ਤਕਉ ਤਬਸਰੈ ਪਰਭੁ ਮਨੈ ਿੇ ਤਜਸ ਕੇ ਗੁਣ ਏਹ ॥

کپؤ ِئس َرے رپَھب م َپے ےت ِجس ےک ُگں اہہی ۔۔
ਪਰਭ ਿਤਜ ਰਚੇ ਤਜ ਆਨ ਤਸਉ ਸੋ ਰਲੀਐ ਖੇਹ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

رپَھب جت رےچ ےج ا ن سِیؤ وس رےئیل کھبہہ ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਤਸਮਰਹੁ ਤਸਮਰਹੁ ਸਾਤਸ ਸਾਤਸ ਮਿ ਤਬਲਮ ਕਰੇਹ ॥

نل
ِسمروہ ِسمروہساس ساس مت ِ م رکہہی ۔۔

ਛੋਤਿ ਪਰਪੰਚੁ ਪਰਭ ਤਸਉ ਰਚਹੁ ਿਤਜ ਕੂੜੇ ਨੇਹ ॥੨॥

پب
وھچد رپ ج رپَھب سِیؤ رچہؤ جت ُکؤرے پبہہ ۔۔۲۔۔
ਤਜਤਨ ਅਤਨਕ ਏਕ ਬਹੁ ਰੰਗ ਕੀਏ ਹੈ ਹੋਸੀ ਏਹ ॥

ِجں ان ِک انک وہب رنگ ےئیک ےہَ وہیس اہہی ۔۔
ਕਤਰ ਸੇਵਾ ਤਿਸੁ ਪਾਰਬਰਹਮ ਗੁਰ ਿੇ ਮਤਿ ਲੇਹ ॥੩॥

رک ویسا ئِس نارپرمہ ُگر ےت مت ہیل ۔۔۳۔۔
ਊਚੇ ਿੇ ਊਚਾ ਵਿਾ ਸਭ ਸੰਤਗ ਬਰਨੇਹ ॥

اُوےچ ےت اُواچ ودا سیھ گنس پرپبہہ ۔۔
ਿਾਸ ਿਾਸ ਕੋ ਿਾਸਰਾ ਨਾਨਕ ਕਤਰ ਲੇਹ ॥੪॥੧੭॥੪੭॥

داس داس وک دارسا نانک رک لبہہ ۔۔۴۔۔۱۷۔۔۴۷۔۔
ਤਬਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥

نِالول ہلحم ۵۔۔

ਏਕ ਟੇਕ ਗੋਤਵੰਿ ਕੀ ਤਿਆਗੀ ਅਨ ਆਸ ॥

انک کیٹ وگوِدن یک ایتیگ ان ا س ۔۔
ਸਭ ਊਪਤਰ ਸਮਰਥ ਪਰਭ ਪੂਰਨ ਗੁਣਿਾਸ ॥੧॥

سیھ اُورپ رمسھت رپَھب ئُؤرن ُگییاس ۔۔۱۔۔
ਜਨ ਕਾ ਨਾਮੁ ਅਧਾਰੁ ਹੈ ਪਰਭ ਸਰਣੀ ਪਾਤਹ ॥

ےہ رپَھب رسین ناےہ۔۔
نج اک نام اداھر َ
ਪਰਮੇਸਰ ਕਾ ਆਸਰਾ ਸੰਿਨ ਮਨ ਮਾਤਹ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

س
رپرسیم اک ا رسا ییں نم امہِ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਆਤਪ ਰਖੈ ਆਤਪ ਿੇਵਸੀ ਆਪੇ ਪਰਤਿਪਾਰੈ ॥

ک
ا ت ر َھے ا ت دوییس ا ےپ رپَپ ِیا َرے ۔۔

ਿੀਨ ਿਇਆਲ ਤਿਪਾ ਤਨਧੇ ਸਾਤਸ ਸਾਤਸ ਸਮਹਾਰੈ ॥੨॥

س
م
ہ
دنی دنال کِرنا ن ِدےھ ساس ساس ھا َرے ۔۔۲۔۔
ਕਰਣਹਾਰੁ ਜੋ ਕਤਰ ਰਤਹਆ ਸਾਈ ਵਤਿਆਈ ॥

رکاہنر وج رک رایہ سایئ ودنایئ ۔۔
ਗੁਤਰ ਪੂਰੈ ਉਪਿੇਤਸਆ ਸੁਖੁ ਖਸਮ ਰਜਾਈ ॥੩॥

ُن ئس ُسک کھس
ُگر ئُؤ َرے ا د یا ھ م راجیئ ۔۔۳۔۔

ਤਚੰਿ ਅੰਿੇਸਾ ਗਣਿ ਿਤਜ ਜਤਨ ਹੁਕਮੁ ਪਛਾਿਾ ॥

ک
ُِ ِجپت ادناسی تنگ جت نج ُچ م اھچپنا ۔۔

ਨਹ ਤਬਨਸੈ ਨਹ ਛੋਤਿ ਜਾਇ ਨਾਨਕ ਰੰਤਗ ਰਾਿਾ ॥੪॥੧੮॥੪੮॥

ہن نِیسے ہن وھچد اجۓ نانک رنگ رانا ۔۔۴۔۔۱۸۔۔۴۸۔۔

ਤਬਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥

نِالول ہلحم ۵۔۔
ਮਹਾ ਿਪਤਿ ਿੇ ਭਈ ਸਾਂਤਿ ਪਰਸਿ ਪਾਪ ਨਾਿੇ ॥

اہم تپت ےت یئھب ساپپ رپست نات ناےھٹ ۔۔
ਅੰਧ ਕੂਪ ਮਤਹ ਗਲਿ ਥੇ ਕਾਢੇ ਿੇ ਹਾਥੇ ॥੧॥

ادنھ ُکؤت ہہم گلط ےھت اکدےھ دے اہےھت ۔۔۱۔۔
ਓਇ ਹਮਾਰੇ ਸਾਜਨਾ ਹਮ ਉਨ ਕੀ ਰੇਨ ॥

اوےؑ امہرے ساانج مہ اُن یک ر َپں ۔۔
ਤਜਨ ਭੇਟਿ ਹੋਵਿ ਸੁਖੀ ਜੀਅ ਿਾਨੁ ਿੇਨ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

سک
ب
ِجں ھیپت وہوت ُ ھی یج دان د َپں ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਪਰਾ ਪੂਰਬਲਾ ਲੀਤਖਆ ਤਮਤਲਆ ਅਬ ਆਇ ॥

ل
رپا ئُؤرنال یکھیا مل ِیا ات ا ۓ ۔۔

ਬਸਿ ਸੰਤਗ ਹਤਰ ਸਾਧ ਕੈ ਪੂਰਨ ਆਸਾਇ ॥੨॥

تسب گنس ہر سادھ ےکَ ئُؤرن ا ساےئ ۔۔۲۔۔
ਭੈ ਤਬਨਸੇ ਤਿਹੁ ਲੋਕ ਕੇ ਪਾਏ ਸੁਖ ਥਾਨ ॥

ب
َھے نِیسے بِہ ُؤ ولک ےک ناےئ ُسکھ اھتن ۔۔
ਿਇਆ ਕਰੀ ਸਮਰਥ ਗੁਤਰ ਬਤਸਆ ਮਤਨ ਨਾਮ ॥੩॥

دایئ رکی رمسھت ُگر ئسیا نم نام ۔۔۳۔۔
ਨਾਨਕ ਕੀ ਿੂ ਟੇਕ ਪਰਭ ਿੇਰਾ ਆਧਾਰ ॥

نانک یک ئُؤ کیٹ رپَھب ریتا ا داھر ۔۔

ਕਰਣ ਕਾਰਣ ਸਮਰਥ ਪਰਭ ਹਤਰ ਅਗਮ ਅਪਾਰ ॥੪॥੧੯॥੪੯॥

رکن اکرن رمسھت رپَھب ہر امگ انار ۔۔۴۔۔۱۹۔۔۴۹۔۔
ਤਬਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥

نِالول ہلحم ۵۔۔
ਸੋਈ ਮਲੀਨੁ ਿੀਨੁ ਹੀਨੁ ਤਜਸੁ ਪਰਭੁ ਤਬਸਰਾਨਾ ॥

وسیئ نیلم دنی نیہ ِجس رپَھب ِئسرانا ۔۔

ਕਰਨੈਹਾਰੁ ਨ ਬੂਝਈ ਆਪੁ ਗਨੈ ਤਬਗਾਨਾ ॥੧॥

چ
رک َپبہار ہن ُوب ھبی ا ت گ َپے ِئگِاہن ۔۔۱۔۔

ਿੂਖੁ ਿਿੇ ਜਤਿ ਵੀਸਰੈ ਸੁਖੁ ਪਰਭ ਤਚਤਿ ਆਏ ॥

ُدوھک دتے چد ورسیَے ُسکھ رپَھب جت ا ےئ ۔۔
ਸੰਿਨ ਕੈ ਆਨੰਿੁ ਏਹੁ ਤਨਿ ਹਤਰ ਗੁਣ ਗਾਏ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

س
ےک ا دنن اوہی پِپ ہر ُگں اگےئ ۔۔۱۔۔راہو۔۔
یی ں َ
ਊਚੇ ਿੇ ਨੀਚਾ ਕਰੈ ਨੀਚ ਤਖਨ ਮਤਹ ਥਾਪੈ ॥

ک
ھ
ئ
ِ
َ
اُوےچ ےت اچین رکَے چین ں ہہم اھت ے ۔۔
ਕੀਮਤਿ ਕਹੀ ਨ ਜਾਈਐ ਿਾਕੁਰ ਪਰਿਾਪੈ ॥੨॥

تمیق یہک ہن اج پپَے اھٹرکُ رپنا ئَے ۔۔۲۔۔

ਪੇਖਿ ਲੀਲਾ ਰੰਗ ਰੂਪ ਚਲਨੈ ਤਿਨੁ ਆਇਆ ॥

پ
َیکھت لیال رنگ ُروت چل َپے دِن ا نا ۔۔

ਸੁਪਨੇ ਕਾ ਸੁਪਨਾ ਭਇਆ ਸੰਤਗ ਚਤਲਆ ਕਮਾਇਆ ॥੩॥

ُسیپے اک ُسییا ایھب گنس ایلچ امکنا ۔۔۳۔۔

ਕਰਣ ਕਾਰਣ ਸਮਰਥ ਪਰਭ ਿੇਰੀ ਸਰਣਾਈ ॥

رکن اکرن رمسھت رپَھب ریتی رسنایئ ۔۔
ਹਤਰ ਤਿਨਸੁ ਰੈਤਣ ਨਾਨਕੁ ਜਪੈ ਸਿ ਸਿ ਬਤਲ ਜਾਈ ॥੪॥੨੦॥੫੦॥

ہر دِسن َرنی نانک جپَے دص دص نل اجیئ ۔۔۴۔۔۲۱۔۔۵۱۔۔
ਤਬਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥

نِالول ہلحم ۵۔۔
ਜਲੁ ਢੋਵਉ ਇਹ ਸੀਸ ਕਤਰ ਕਰ ਪਗ ਪਖਲਾਵਉ ॥

ک
لج دوھوو اہہی سیس رک رک نگ ن ھالوو ۔۔

ਬਾਤਰ ਜਾਉ ਲਖ ਬੇਰੀਆ ਿਰਸੁ ਪੇਤਖ ਜੀਵਾਵਉ ॥੧॥

نار اجو ھکل ریبنا درس پیکھ ویجاوو ۔۔۱۔۔

ਕਰਉ ਮਨੋਰਥ ਮਨੈ ਮਾਤਹ ਅਪਨੇ ਪਰਭ ਿੇ ਪਾਵਉ ॥

رکو ونمرھت م َپے امہِ اےنپ رپَھب ےت ناوو ۔۔

ਿੇਉ ਸੂਹਨੀ ਸਾਧ ਕੈ ਬੀਜਨੁ ਢੋਲਾਵਉ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

پب
چ
ےک ں دوھالوو ۔۔۱۔۔راہو۔۔
دئؤ سُؤینہ سادھ َ
ਅੰਤਮਰਿ ਗੁਣ ਸੰਿ ਬੋਲਿੇ ਸੁਤਣ ਮਨਤਹ ਪੀਲਾਵਉ ॥

ارمِت ُگں سیت وبےتل ُسں مبہہ پیالوو ۔۔

ਉਆ ਰਸ ਮਤਹ ਸਾਂਤਿ ਤਿਰਪਤਿ ਹੋਇ ਤਬਖੈ ਜਲਤਨ ਬੁਝਾਵਉ ॥੨॥

نک
اُوا رس ہہم ساپپ رتِپپ وہۓ ِ َھے نلج اھجبوو ۔۔۲۔۔
ਜਬ ਭਗਤਿ ਕਰਤਹ ਸੰਿ ਮੰਿਲੀ ਤਿਨਹ ਤਮਤਲ ਹਤਰ ਗਾਵਉ ॥

جت تگھب رکہِ سیت ڈنمیل پ ِبہھ مِل ہر اگوو ۔۔

ਕਰਉ ਨਮਸਕਾਰ ਭਗਿ ਜਨ ਧੂਤਰ ਮੁਤਖ ਲਾਵਉ ॥੩॥

رکو اکسمنر تگھب نج دھُؤر مُکھ الوو ۔۔۳۔۔

ਊਿਿ ਬੈਿਿ ਜਪਉ ਨਾਮੁ ਇਹੁ ਕਰਮੁ ਕਮਾਵਉ ॥

اُوبھت نیبھت جپؤ نام اوہی رکم امکوو ۔۔

ਨਾਨਕ ਕੀ ਪਰਭ ਬੇਨਿੀ ਹਤਰ ਸਰਤਨ ਸਮਾਵਉ ॥੪॥੨੧॥੫੧॥

نانک یک رپَھب یتنیب ہر رسن امسوو ۔۔۴۔۔۲۱۔۔۵۱۔۔
ਤਬਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥

نِالول ہلحم ۵۔۔
ਇਹੁ ਸਾਗਰੁ ਸੋਈ ਿਰੈ ਜੋ ਹਤਰ ਗੁਣ ਗਾਏ ॥

اوہی سارگ وسیئ رتَے وج ہر ُگں اگےئ ۔۔

ਸਾਧਸੰਗਤਿ ਕੈ ਸੰਤਗ ਵਸੈ ਵਿਭਾਗੀ ਪਾਏ ॥੧॥

سادھسیگت ےکَ گنس و سَے وداھبیگ ناےئ ۔۔۱۔۔
ਸੁਤਣ ਸੁਤਣ ਜੀਵੈ ਿਾਸੁ ਿੁਮਹ ਬਾਣੀ ਜਨ ਆਖੀ ॥

ُب
ُسں ُسں ویجے داس مہھ ناین نج ا یھک ۔۔
ਪਰਗਟ ਭਈ ਸਭ ਲੋਅ ਮਤਹ ਸੇਵਕ ਕੀ ਰਾਖੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

رپَگپ یئھب سیھ ولء ہہم ویسک یک رایھک ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਅਗਤਨ ਸਾਗਰ ਿੇ ਕਾਤਢਆ ਪਰਤਭ ਜਲਤਨ ਬੁਝਾਈ ॥

انگ سارگ ےت اکدایھ رپَھب نلج اھجبیئ ۔۔
ਅੰਤਮਰਿ ਨਾਮੁ ਜਲੁ ਸੰਤਚਆ ਗੁਰ ਭਏ ਸਹਾਈ ॥੨॥

ارمت نام لج سبچِیا ُگر ےئھب اہسیئ ۔۔۲۔۔

ਜਨਮ ਮਰਣ ਿੁਖ ਕਾਤਟਆ ਸੁਖ ਕਾ ਥਾਨੁ ਪਾਇਆ ॥

منج رمن ُدھک اکایٹ ُسکھ اک اھتن نانا ۔۔

ਕਾਟੀ ਤਸਲਕ ਭਰਮ ਮੋਹ ਕੀ ਅਪਨੇ ਪਰਭ ਭਾਇਆ ॥੩॥

اکیٹ سِلک رھبم ومہ یک اےنپ رپَھب اھبنا ۔۔۳۔۔
ਮਿ ਕੋਈ ਜਾਣਹੁ ਅਵਰੁ ਕਛੁ ਸਭ ਪਰਭ ਕੈ ਹਾਤਥ ॥

مت وکیئ اجبہؤا َور ھچک سیھ رپَھب ےکَ اہھت ۔۔

ਸਰਬ ਸੂਖ ਨਾਨਕ ਪਾਏ ਸੰਤਗ ਸੰਿਨ ਸਾਤਥ ॥੪॥੨੨॥੫੨॥

س
رست سُؤھک نانک ناےئ گنس ییں ساھت ۔۔۴۔۔۲۲۔۔۵۲۔۔
ਤਬਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥

نِالول ہلحم ۵۔۔
ਬੰਧਨ ਕਾਟੇ ਆਤਪ ਪਰਤਭ ਹੋਆ ਤਕਰਪਾਲ ॥

دنبنھ اکےٹ ا ت رپَھب وہا کِرنال ۔۔

ਿੀਨ ਿਇਆਲ ਪਰਭ ਪਾਰਬਰਹਮ ਿਾ ਕੀ ਨਿਤਰ ਤਨਹਾਲ ॥੧॥

دنی دنال رپَھب نارپرمہ نا یک دنر بِہال ۔۔۱۔۔
ਗੁਤਰ ਪੂਰੈ ਤਕਰਪਾ ਕਰੀ ਕਾਤਟਆ ਿੁਖੁ ਰੋਗੁ ॥

ُگر ئُؤ َرے کِرنا رکی اکایٹ ُدھک روگ ۔۔

ਮਨੁ ਿਨੁ ਸੀਿਲੁ ਸੁਖੀ ਭਇਆ ਪਰਭ ਤਧਆਵਨ ਜੋਗੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

سک
نم نت لتیس ُ ھی ایھب رپَھب دایھون وجگ ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਅਉਖਧੁ ਹਤਰ ਕਾ ਨਾਮੁ ਹੈ ਤਜਿੁ ਰੋਗੁ ਨ ਤਵਆਪੈ ॥

ےہ ِجت روگ ہن ونا ئَے ۔۔
اودھکھ ہر اک نام َ

ਸਾਧਸੰਤਗ ਮਤਨ ਿਤਨ ਤਹਿੈ ਤਿਤਰ ਿੂਖੁ ਨ ਜਾਪੈ ॥੨॥

ب
سادھسیگ نم نت ِہ َپے ھِر ُدوھک ہن اج ئَے ۔۔۲۔۔
ਹਤਰ ਹਤਰ ਹਤਰ ਹਤਰ ਜਾਪੀਐ ਅੰਿਤਰ ਤਲਵ ਲਾਈ ॥

ہر ہر ہر ہر اج پ َ ٔپے ارتن لِؤ الیئ ۔۔

ਤਕਲਤਵਖ ਉਿਰਤਹ ਸੁਧੁ ਹੋਇ ਸਾਧੂ ਸਰਣਾਈ ॥੩॥

کِلؤِھک اُرتہِ ُسدھ وہۓ سا ُدوھ رسنایئ ۔۔۳۔۔
ਸੁਨਿ ਜਪਿ ਹਤਰ ਨਾਮ ਜਸੁ ਿਾ ਕੀ ਿੂਤਰ ਬਲਾਈ ॥

ُسیت جپت ہر نام سج نا یک ُدور نالیئ ۔۔
ਮਹਾ ਮੰਿੁ ਨਾਨਕੁ ਕਥੈ ਹਤਰ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਈ ॥੪॥੨੩॥੫੩॥

کب
اہم میتر نانک َھے ہر ےک ُگں اگیئ ۔۔۴۔۔۲۳۔۔۵۳۔۔
ਤਬਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥

نِالول ہلحم ۵۔۔
ਭੈ ਿੇ ਉਪਜੈ ਭਗਤਿ ਪਰਭ ਅੰਿਤਰ ਹੋਇ ਸਾਂਤਿ ॥

ب
َھے ےت ا ُ بج َے تگھب رپَھب ارتن وہۓ ساپپ ۔۔
ਨਾਮੁ ਜਪਿ ਗੋਤਵੰਿ ਕਾ ਤਬਨਸੈ ਭਰਮ ਭਰਾਂਤਿ ॥੧॥

نام جپت وگوِدن اک نِیسے رھبم رھباپپ ۔۔۱۔۔

ਗੁਰੁ ਪੂਰਾ ਤਜਸੁ ਭੇਤਟਆ ਿਾ ਕੈ ਸੁਤਖ ਪਰਵੇਸੁ ॥

ب
ےک ُسکھ رپوسی ۔۔
ُگر ئُؤرا ِجس ھیییا نا َ

ਮਨ ਕੀ ਮਤਿ ਤਿਆਗੀਐ ਸੁਣੀਐ ਉਪਿੇਸੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

نم یک مت ایت گیپے ُسییپے ا ُندسی ۔۔۱۔۔راہو۔۔

ਤਸਮਰਿ ਤਸਮਰਿ ਤਸਮਰੀਐ ਸੋ ਪੁਰਖੁ ਿਾਿਾਰੁ ॥

ِسمرت ِسمرت ِسمر پپے وس ُپرھک دانار ۔۔

ਮਨ ਿੇ ਕਬਹੁ ਨ ਵੀਸਰੈ ਸੋ ਪੁਰਖੁ ਅਪਾਰੁ ॥੨॥

نم ےت کبہؤ ہن ورسیے وس ُپرھک انار ۔۔۲۔۔
ਚਰਨ ਕਮਲ ਤਸਉ ਰੰਗੁ ਲਗਾ ਅਚਰਜ ਗੁਰਿੇਵ ॥

رچن لمک سِیؤ رنگ اگل ارچچ ُگردوی ۔۔

ਜਾ ਕਉ ਤਕਰਪਾ ਕਰਹੁ ਪਰਭ ਿਾ ਕਉ ਲਾਵਹੁ ਸੇਵ ॥੩॥

اج کؤ کِرنا رکوہ رپَھب نا کؤ الووہ ویسَ ۔۔۳۔۔

ਤਨਤਧ ਤਨਧਾਨ ਅੰਤਮਰਿੁ ਪੀਆ ਮਤਨ ਿਤਨ ਆਨੰਿ ॥

ن ِدھ ن ِداھن ارمِت پِیا نم نت ا دنن ۔۔
ਨਾਨਕ ਕਬਹੁ ਨ ਵੀਸਰੈ ਪਰਭ ਪਰਮਾਨੰਿ ॥੪॥੨੪॥੫੪॥

نانک کبہؤ ہن ورسیے رپَھب رپامدنن ۔۔۴۔۔۲۴۔۔۵۴۔۔
ਤਬਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥

نِالول ہلحم ۵۔۔
ਤਿਰਸਨ ਬੁਝੀ ਮਮਿਾ ਗਈ ਨਾਿੇ ਭੈ ਭਰਮਾ ॥

بُج
ھ
رتِنس ی اتمم یئگ ناےھٹ

ب َھ

ے رھبام ۔۔

ਤਥਤਿ ਪਾਈ ਆਨਿੁ ਭਇਆ ਗੁਤਰ ਕੀਨੇ ਧਰਮਾ ॥੧॥

بھِت نایئ ا َند ایھب ُگر کیپے درھام ۔۔۱۔۔

ਗੁਰੁ ਪੂਰਾ ਆਰਾਤਧਆ ਤਬਨਸੀ ਮੇਰੀ ਪੀਰ ॥

ن
ُگر ئُؤرا ا رادایھ ِیسی ریمی ریپ ۔۔

ਿਨੁ ਮਨੁ ਸਭੁ ਸੀਿਲੁ ਭਇਆ ਪਾਇਆ ਸੁਖੁ ਬੀਰ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

نت نم سیھ لتیس ایھب نانا ُسکھ ریب ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਸੋਵਿ ਹਤਰ ਜਤਪ ਜਾਤਗਆ ਪੇਤਖਆ ਤਬਸਮਾਿੁ ॥

پ
وسوت ہر جت اجایگ یکھیا ئ ِسماد ۔۔

ਪੀ ਅੰਤਮਰਿੁ ਤਿਰਪਿਾਤਸਆ ਿਾ ਕਾ ਅਚਰਜ ਸੁਆਿੁ ॥੨॥

یپ ارمت رتِاتپایس نا اک ارچچ سُؤاد ۔۔۲۔۔
ਆਤਪ ਮੁਕਿੁ ਸੰਗੀ ਿਰੇ ਕੁਲ ਕੁਟੰਬ ਉਧਾਰੇ ॥

ا ت مُکت سیگی رتے ُکل ُکیپت اُداھرے ۔۔
ਸਿਲ ਸੇਵਾ ਗੁਰਿੇਵ ਕੀ ਤਨਰਮਲ ਿਰਬਾਰੇ ॥੩॥

سب
ھل ویسا ُگردوی یک پِرلم درنارے ۔۔۳۔۔
ਨੀਚੁ ਅਨਾਥੁ ਅਜਾਨੁ ਮੈ ਤਨਰਗੁਨੁ ਗੁਣਹੀਨੁ ॥

ُگب
چین اناھت ااجن م َے پِر ُگں ہیں ۔۔

ਨਾਨਕ ਕਉ ਤਕਰਪਾ ਭਈ ਿਾਸੁ ਅਪਨਾ ਕੀਨੁ ॥੪॥੨੫॥੫੫॥

نانک کؤ کِرنا یئھب داس اانپ نیک ۔۔۴۔۔۲۵۔۔۵۵۔۔
ਤਬਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥

نِالول ہلحم ۵۔۔
ਹਤਰ ਭਗਿਾ ਕਾ ਆਸਰਾ ਅਨ ਨਾਹੀ ਿਾਉ ॥

ب
ہر ھگیا اک ا رسا ان نایہ اھٹو ۔۔

ਿਾਣੁ ਿੀਬਾਣੁ ਪਰਵਾਰ ਧਨੁ ਪਰਭ ਿੇਰਾ ਨਾਉ ॥੧॥

نان دابین رپوار دنھ رپَھب ریتا ناو ۔۔۱۔۔

ਕਤਰ ਤਕਰਪਾ ਪਰਤਭ ਆਪਣੀ ਅਪਨੇ ਿਾਸ ਰਤਖ ਲੀਏ ॥

رک کِرنا رپَھب ا ینپ اےنپ داس رھک ےئیل ۔۔

ਤਨੰਿਕ ਤਨੰਿਾ ਕਤਰ ਪਚੇ ਜਮਕਾਤਲ ਗਰਸੀਏ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

پ ِیدک پ ِیدا رک ےچپ چمکال رگسیپے ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਸੰਿਾ ਏਕੁ ਤਧਆਵਨਾ ਿੂਸਰ ਕੋ ਨਾਤਹ ॥

سییا انک دایھونا ُدورس وک نا ِہے ۔۔

ਏਕਸੁ ਆਗੈ ਬੇਨਿੀ ਰਤਵਆ ਸਰਬ ਥਾਇ ॥੨॥

اسکی ا ےگ یتنیب ر َونا رست اھتےئ ۔۔۲۔۔
ਕਥਾ ਪੁਰਾਿਨ ਇਉ ਸੁਣੀ ਭਗਿਨ ਕੀ ਬਾਨੀ ॥

ب
ھ
گی
اھتک ُپرانت ائؤ ُسبی ں یک ناین ۔۔

ਸਗਲ ਿੁਸਟ ਖੰਿ ਖੰਿ ਕੀਏ ਜਨ ਲੀਏ ਮਾਨੀ ॥੩॥

لگس ُدست ڈنھک ڈنھک ےئیک نج ےئیل امین ۔۔۳۔۔
ਸਤਿ ਬਚਨ ਨਾਨਕੁ ਕਹੈ ਪਰਗਟ ਸਭ ਮਾਤਹ ॥

ےہک رپگپ سیھ امےہ ۔۔
ست نچب نانک َ

ਪਰਭ ਕੇ ਸੇਵਕ ਸਰਤਣ ਪਰਭ ਤਿਨ ਕਉ ਭਉ ਨਾਤਹ ॥੪॥੨੬॥੫੬॥

ب
رپَھب ےک ویسک رسن رپَھب پِں کؤ ھؤ نا ِہے۔۔۴۔۔۲۶۔۔۵۶۔۔
ਤਬਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥

نِالول ہلحم ۵۔۔
ਬੰਧਨ ਕਾਟੈ ਸੋ ਪਰਭੂ ਜਾ ਕੈ ਕਲ ਹਾਥ ॥

ب
دنبنھ اک ئَے وس رپ ُھؤ اج ےکَ لک اہھت ۔۔

ਅਵਰ ਕਰਮ ਨਹੀ ਛੂਟੀਐ ਰਾਖਹੁ ਹਤਰ ਨਾਥ ॥੧॥

چ
ک
ا َور رکم یہن ُھؤ پپَے را ھہؤ ہر ناھت ۔۔۱۔۔
ਿਉ ਸਰਣਾਗਤਿ ਮਾਧਵੇ ਪੂਰਨ ਿਇਆਲ ॥

ئؤ رسناگپ امدوھے ئُؤرن دنال ۔۔
ਛੂਤਟ ਜਾਇ ਸੰਸਾਰ ਿੇ ਰਾਖੈ ਗੋਪਾਲ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ک
چ
ُھؤت اجۓ اسنسر ےت را َھے وگنال ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਆਸਾ ਭਰਮ ਤਬਕਾਰ ਮੋਹ ਇਨ ਮਤਹ ਲੋਭਾਨਾ ॥

ا سا رھبم ِئکار ومہ ان ہہم ولاھبنا ۔۔
ਝੂਿੁ ਸਮਗਰੀ ਮਤਨ ਵਸੀ ਪਾਰਬਰਹਮੁ ਨ ਜਾਨਾ ॥੨॥

س
چ
ُھؤھٹ مگری نم ویس نارپرمہ ہن اجنا ۔۔۲۔۔
ਪਰਮ ਜੋਤਿ ਪੂਰਨ ਪੁਰਖ ਸਤਭ ਜੀਅ ਿੁਮਹਾਰੇ ॥

ُب
م
ہ
رپم وجت ئُؤرن ُپرھک سیھ یج ھارے ۔۔
ਤਜਉ ਿੂ ਰਾਖਤਹ ਤਿਉ ਰਹਾ ਪਰਭ ਅਗਮ ਅਪਾਰੇ ॥੩॥

چیپؤ ئُؤ راکھہہ پپؤ راہ رپَھب امگ انارے ۔۔۳۔۔
ਕਰਣ ਕਾਰਣ ਸਮਰਥ ਪਰਭ ਿੇਤਹ ਅਪਨਾ ਨਾਉ ॥

رکن اکرن رمسھت رپَھب دہہی اانپ ناو ۔۔
ਨਾਨਕ ਿਰੀਐ ਸਾਧਸੰਤਗ ਹਤਰ ਹਤਰ ਗੁਣ ਗਾਉ ॥੪॥੨੭॥੫੭॥

نانک رت پ َپے سادھسیگ ہر ہر ُگں اگو ۔۔۴۔۔۲۷۔۔۵۷۔۔
ਤਬਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥

نِالول ہلحم ۵۔۔

ਕਵਨੁ ਕਵਨੁ ਨਹੀ ਪਿਤਰਆ ਿੁਮਹਰੀ ਪਰਿੀਤਿ ॥

وکَن وکَن یہن رتپنا

ُبم ھہ

ری رپتیت ۔۔

ਮਹਾ ਮੋਹਨੀ ਮੋਤਹਆ ਨਰਕ ਕੀ ਰੀਤਿ ॥੧॥

اہم ومینہ ومایہ رنک یک ِرپپ ۔۔۱۔۔
ਮਨ ਖੁਟਹਰ ਿੇਰਾ ਨਹੀ ਤਬਸਾਸੁ ਿੂ ਮਹਾ ਉਿਮਾਿਾ ॥

ک
نم ُھبہر ریتا یہن ِئساس ئُؤ اہم اُدامدا ۔۔

ਖਰ ਕਾ ਪੈਖਰੁ ਿਉ ਛੁਟੈ ਜਉ ਊਪਤਰ ਲਾਿਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

چ
پک
رھک اک َی ھر ئؤ ُھ َپے جؤ اُورپ الدا ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਜਪ ਿਪ ਸੰਜਮ ਿੁਮਹ ਖੰਿੇ ਜਮ ਕੇ ਿੁਖ ਿਾਂਿ ॥

پ سبج ُب
م
ہ
جت پ م ھ ڈنھکے مج ےک ُدھک داند ۔۔
ਤਸਮਰਤਹ ਨਾਹੀ ਜੋਤਨ ਿੁਖ ਤਨਰਲਜੇ ਭਾਂਿ ॥੨॥

ِسمرہِ نایہ وجن ُدھک پِرےجل اھبند ۔۔۲۔۔

ਹਤਰ ਸੰਤਗ ਸਹਾਈ ਮਹਾ ਮੀਿੁ ਤਿਸ ਤਸਉ ਿੇਰਾ ਭੇਿੁ ॥

ہر گنس اہسیئ اہم تیم ئِس سِیؤ ریتا دیھب ۔۔
ਬੀਧਾ ਪੰਚ ਬਟਵਾਰਈ ਉਪਤਜਓ ਮਹਾ ਖੇਿੁ ॥੩॥

پب
ب
پ َیداھ ج وٹباریئ ا ُ چِپؤ اہم کھ َید ۔۔۳۔۔

ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਸੰਿਨ ਸਰਣਾਗਿੀ ਤਜਨ ਮਨੁ ਵਤਸ ਕੀਨਾ ॥

س
نانک پِں ییں رسنایتگ ِجں نم وس ہنیک ۔۔

ਿਨੁ ਧਨੁ ਸਰਬਸੁ ਆਪਣਾ ਪਰਤਭ ਜਨ ਕਉ ਿੀਨਹਾ ॥੪॥੨੮॥੫੮॥

نت دنھ رسسب ا انپ رپَھب نج کؤ دپبہھا ۔۔۴۔۔۲۸۔۔۵۸۔۔

ਤਬਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥

نِالول ہلحم ۵۔۔
ਉਿਮੁ ਕਰਿ ਆਨਿੁ ਭਇਆ ਤਸਮਰਿ ਸੁਖ ਸਾਰੁ ॥

اُدم رکت ا َند ایھب ِسمرت ُسکھ سار ۔۔

ਜਤਪ ਜਤਪ ਨਾਮੁ ਗੋਤਬੰਿ ਕਾ ਪੂਰਨ ਬੀਚਾਰੁ ॥੧॥

جت جت نام وگپِید اک ئُؤرن اچیبر ۔۔۱۔۔
ਚਰਨ ਕਮਲ ਗੁਰ ਕੇ ਜਪਿ ਹਤਰ ਜਤਪ ਹਉ ਜੀਵਾ ॥

رچن لمک ُگر ےک جپت ہر جت ہؤ ویجا ۔۔

ਪਾਰਬਰਹਮੁ ਆਰਾਧਿੇ ਮੁਤਖ ਅੰਤਮਰਿੁ ਪੀਵਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ُِت ویپا ۔۔۱۔۔راہو۔۔
نارپرمہ ا رادےتھ مُکھ ارمِ
ਜੀਅ ਜੰਿ ਸਤਭ ਸੁਤਖ ਬਸੇ ਸਭ ਕੈ ਮਤਨ ਲੋਚ ॥

یج جپت سیھ ُسکھ ےسب سیھ ےکَ نم ولچ ۔۔
ਪਰਉਪਕਾਰੁ ਤਨਿ ਤਚਿਵਿੇ ਨਾਹੀ ਕਛੁ ਪੋਚ ॥੨॥

رپاُاکپر پِپ ِجپؤےت نایہ ھچک وپچ ۔۔۲۔۔

ਧੰਨੁ ਸੁ ਥਾਨੁ ਬਸੰਿ ਧੰਨੁ ਜਹ ਜਪੀਐ ਨਾਮੁ ॥

نھ ہج چیپَے نام ۔۔
دنھّ وس اھتن تنسب د ّ
ਕਥਾ ਕੀਰਿਨੁ ਹਤਰ ਅਤਿ ਘਨਾ ਸੁਖ ਸਹਜ ਤਬਸਰਾਮੁ ॥੩॥

گھ ُسک سہ
ئ
س
ِ
اھتک ریکنت ہر ات یا ھ ج رام ۔۔۳۔۔
ਮਨ ਿੇ ਕਿੇ ਨ ਵੀਸਰੈ ਅਨਾਥ ਕੋ ਨਾਥ ॥

نم ےت دکے ہن ورسیے اناھت وک ناھت ۔۔

ਨਾਨਕ ਪਰਭ ਸਰਣਾਗਿੀ ਜਾ ਕੈ ਸਭੁ ਤਕਛੁ ਹਾਥ ॥੪॥੨੯॥੫੯॥

ک
نانک رپَھب رسنایتگ اج ےکَ سیھ ِچھ اہھت ۔۔۴۔۔۲۹۔۔۵۹۔۔
ਤਬਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥

نِالول ہلحم ۵۔۔
ਤਜਤਨ ਿੂ ਬੰਤਧ ਕਤਰ ਛੋਤਿਆ ਿੁਤਨ ਸੁਖ ਮਤਹ ਪਾਇਆ ॥

ب
ِجں ئُؤ دنبھ رک وھچدنا ُھں ُسکھ ہہم نانا ۔۔

ਸਿਾ ਤਸਮਤਰ ਚਰਣਾਰਤਬੰਿ ਸੀਿਲ ਹੋਿਾਇਆ ॥੧॥

دسا ِسمر رچنارپِید لتیس وہنانا ۔۔۱۔۔

ਜੀਵਤਿਆ ਅਥਵਾ ਮੁਇਆ ਤਕਛੁ ਕਾਤਮ ਨ ਆਵੈ ॥

ویجایت اوھتا مُؤنا ک ِ
چ
ے ۔۔
و
ا
ہن
اکم
ھ
َ

ਤਜਤਨ ਏਹੁ ਰਚਨੁ ਰਚਾਇਆ ਕੋਊ ਤਿਸ ਤਸਉ ਰੰਗੁ ਲਾਵੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ِجں اوہی رنچ راچنا ئ
الوے ۔۔۱۔۔راہو۔۔
وکو ِس سِیؤ رنگ َ
ُ
ਰੇ ਪਰਾਣੀ ਉਸਨ ਸੀਿ ਕਰਿਾ ਕਰੈ ਘਾਮ ਿੇ ਕਾਢੈ ॥

اکدَےھ ۔۔
رے رپَاین اُنس سیت رکنا رکَے اھگم ےت َُ
ਕੀਰੀ ਿੇ ਹਸਿੀ ਕਰੈ ਟੂਟਾ ਲੇ ਗਾਢੈ ॥੨॥

اگدَےھ ۔۔۲۔۔
کِتری ےت یتسہ رکَے ئُؤنا ےل َُ
ਅੰਿਜ ਜੇਰਜ ਸੇਿਜ ਉਿਭੁਜਾ ਪਰਭ ਕੀ ਇਹ ਤਕਰਤਿ ॥

سیب پب
اندچ ریجچ ج ا ُ ُ ھچا رپَھب یک اہہی کِرت ۔۔

ਤਕਰਿ ਕਮਾਵਨ ਸਰਬ ਿਲ ਰਵੀਐ ਹਤਰ ਤਨਰਤਿ ॥੩॥

کِرت امکون رست لھپ ر َو پ َپے ہر پِرت ۔۔۳۔۔

ਹਮ ਿੇ ਕਛੂ ਨ ਹੋਵਨਾ ਸਰਤਣ ਪਰਭ ਸਾਧ ॥

کج
ُ
ھ
مہ ےت ؤ ہن وہونا رسن رپَھب سادھ ۔۔
ਮੋਹ ਮਗਨ ਕੂਪ ਅੰਧ ਿੇ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਕਾਢ ॥੪॥੩੦॥੬੦॥

ومہ نگم ُکؤت ادنھ ےت نانک ُگر اکدھ ۔۔۴۔۔۳۱۔۔۶۱۔۔
ਤਬਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥

نِالول ہلحم ۵۔۔
ਖੋਜਿ ਖੋਜਿ ਮੈ ਤਿਰਾ ਖੋਜਉ ਬਨ ਥਾਨ ॥

ب
وھکجت وھکجت م َے ھِرا وھکجؤ نب اھتن ۔۔
ਅਛਲ ਅਛੇਿ ਅਭੇਿ ਪਰਭ ਐਸੇ ਭਗਵਾਨ ॥੧॥

الھچ اچھ َید ابھ َید رپَھب اےسی وگھبان ۔۔۱۔۔
ਕਬ ਿੇਖਉ ਪਰਭੁ ਆਪਨਾ ਆਿਮ ਕੈ ਰੰਤਗ ॥

نک
بک د ھؤ رپَھب ا انپ ا مت ےکَ رنگ ۔۔

ਜਾਗਨ ਿੇ ਸੁਪਨਾ ਭਲਾ ਬਸੀਐ ਪਰਭ ਸੰਤਗ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ب
اجنگ ےت ُسییا ھال ئسی َپے رپَھب گنس ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਬਰਨ ਆਸਰਮ ਸਾਸਿਰ ਸੁਨਉ ਿਰਸਨ ਕੀ ਤਪਆਸ ॥

پرن ا رسم سارتس ُسیؤ درنس یک ایپس ۔۔

ਰੂਪੁ ਨ ਰੇਖ ਨ ਪੰਚ ਿਿ ਿਾਕੁਰ ਅਤਬਨਾਸ ॥੨॥

پب
ُروت ہن رھکی ہن ج پپ اھٹ ُکر اپِیاس ۔۔۲۔۔
ਓਹੁ ਸਰੂਪੁ ਸੰਿਨ ਕਹਤਹ ਤਵਰਲੇ ਜੋਗੀਸੁਰ ॥

س
اووہرسُوت ییں کہہہ وِرےل وجرسیگ ۔۔

ਕਤਰ ਤਕਰਪਾ ਜਾ ਕਉ ਤਮਲੇ ਧਤਨ ਧਤਨ ਿੇ ਈਸੁਰ ॥੩॥

رک کِرنا اج کؤ مل ِے دنھ دنھ ےت اِئسُر ۔۔۳۔۔
ਸੋ ਅੰਿਤਰ ਸੋ ਬਾਹਰੇ ਤਬਨਸੇ ਿਹ ਭਰਮਾ ॥

وس ارتن وس ناہرے نِیسے ہت رھبام ۔۔

ਨਾਨਕ ਤਿਸੁ ਪਰਭੁ ਭੇਤਟਆ ਜਾ ਕੇ ਪੂਰਨ ਕਰਮਾ ॥੪॥੩੧॥੬੧॥

ب
نانک ئِس رپَھب ھیییا اج ےک ئُؤرن رکام ۔۔۴۔۔۳۱۔۔۶۱۔۔
ਤਬਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥

نِالول ہلحم ۵۔۔
ਜੀਅ ਜੰਿ ਸੁਪਰਸੰਨ ਭਏ ਿੇਤਖ ਪਰਭ ਪਰਿਾਪ ॥

یج جپت ُسترنسّ ےئھب دھکی رپَھب رپنات ۔۔
ਕਰਜੁ ਉਿਾਤਰਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਤਰ ਆਹਰੁ ਆਪ ॥੧॥

قرچ اُنارِنا سیگؤرو رک ا ہر ا ت ۔۔۱۔۔

ਖਾਿ ਖਰਚਿ ਤਨਬਹਿ ਰਹੈ ਗੁਰ ਸਬਿੁ ਅਖੂਟ ॥

ک
اھکت رھکجت پ ِبہت ر َہے ُگر دبس ا ُھؤت ۔۔
ਪੂਰਨ ਭਈ ਸਮਗਰੀ ਕਬਹੂ ਨਹੀ ਿੂਟ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

س
ئُؤرن یئھب مگری کب ُہؤ یہن ئُؤت ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਸਾਧਸੰਤਗ ਆਰਾਧਨਾ ਹਤਰ ਤਨਤਧ ਆਪਾਰ ॥

سادھسیگ ا رادانھ ہر ن ِدھ ا نار ۔۔

ਧਰਮ ਅਰਥ ਅਰੁ ਕਾਮ ਮੋਖ ਿੇਿੇ ਨਹੀ ਬਾਰ ॥੨॥

درھم ارھت ا ر اکم ومھک دےتی یہن نار ۔۔۲۔۔

ਭਗਿ ਅਰਾਧਤਹ ਏਕ ਰੰਤਗ ਗੋਤਬੰਿ ਗੁਪਾਲ ॥

تگھب ارادھ ِہ انک رنگ وگپِید ُگیال ۔۔
ਰਾਮ ਨਾਮ ਧਨੁ ਸੰਤਚਆ ਜਾ ਕਾ ਨਹੀ ਸੁਮਾਰੁ ॥੩॥

رام نام دنھ سبچِیا اج اک یہن ُسمار ۔۔۳۔۔

ਸਰਤਨ ਪਰੇ ਪਰਭ ਿੇਰੀਆ ਪਰਭ ਕੀ ਵਤਿਆਈ ॥

رسن رپے رپَھب ریتِنا رپَھب یک ودنایئ ۔۔
ਨਾਨਕ ਅੰਿੁ ਨ ਪਾਈਐ ਬੇਅੰਿ ਗੁਸਾਈ ॥੪॥੩੨॥੬੨॥

نانک اپپ ہن نا پپَے ےباپپ ُگسا ٔی ۔۔۴۔۔۳۲۔۔۶۲۔۔
ਤਬਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥

نِالول ہلحم ۵۔۔
ਤਸਮਤਰ ਤਸਮਤਰ ਪੂਰਨ ਪਰਭੂ ਕਾਰਜ ਭਏ ਰਾਤਸ ॥

ب
ِسمر ِسمر ئُؤرن رپ ُھؤ اکرچ ےئھب راس ۔۔

ਕਰਿਾਰ ਪੁਤਰ ਕਰਿਾ ਵਸੈ ਸੰਿਨ ਕੈ ਪਾਤਸ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

س
ےک ناس ۔۔۱۔۔راہو۔۔
رکنار ُپر رکنا و سَے ییں َ
ਤਬਘਨੁ ਨ ਕੋਊ ਲਾਗਿਾ ਗੁਰ ਪਤਹ ਅਰਿਾਤਸ ॥

نِگ
ھ
ُ
گ
ب
وکو الاتگ ر ہہ ارداس ۔۔
ں ہن ُ

ਰਖਵਾਲਾ ਗੋਤਬੰਿ ਰਾਇ ਭਗਿਨ ਕੀ ਰਾਤਸ ॥੧॥

ب
ھ
گی
روھکاال وگپِید راےئ ں یک راس ۔۔۱۔۔
ਿੋਤਟ ਨ ਆਵੈ ਕਿੇ ਮੂਤਲ ਪੂਰਨ ਭੰਿਾਰ ॥

ے دکے مُؤل ئُؤرن ڈنھبار ۔۔
وتت ہن ا و َ

ਚਰਨ ਕਮਲ ਮਤਨ ਿਤਨ ਬਸੇ ਪਰਭ ਅਗਮ ਅਪਾਰ ॥੨॥

رچن لمک نم نت ےسب رپَھب امگ انار ۔۔۲۔۔
ਬਸਿ ਕਮਾਵਿ ਸਤਭ ਸੁਖੀ ਤਕਛੁ ਊਨ ਨ ਿੀਸੈ ॥

سک ک
تسب امکوت سیھ ُ ھی ِچھ اُون ہن د ئ َسے ۔۔
ਸੰਿ ਪਰਸਾਤਿ ਭੇਟੇ ਪਰਭੂ ਪੂਰਨ ਜਗਿੀਸੈ ॥੩॥

ب
ب
سیت رپساد ھیپے رپ ُھؤ ئُؤرن چگد ئ َسے ۔۔۳۔۔
ਜੈ ਜੈ ਕਾਰੁ ਸਭੈ ਕਰਤਹ ਸਚੁ ਥਾਨੁ ਸੁਹਾਇਆ ॥

سب
ےج اکر َھے رکہِ چس اھتن ُسہانا ۔۔
ےجَ َ

ਜਤਪ ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਤਨਧਾਨ ਸੁਖ ਪੂਰਾ ਗੁਰੁ ਪਾਇਆ ॥੪॥੩੩॥੬੩॥

جت نانک نام ن ِداھن ُسکھ ئُؤرا ُگر نانا ۔۔۴۔۔۳۳۔۔۶۳۔۔
ਤਬਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥

نِالول ہلحم ۵۔۔
ਹਤਰ ਹਤਰ ਹਤਰ ਆਰਾਧੀਐ ਹੋਈਐ ਆਰੋਗ ॥

ہر ہر ہر ا رادھیپے وہےیئَ ا روگ ۔۔

ਰਾਮਚੰਿ ਕੀ ਲਸਤਟਕਾ ਤਜਤਨ ਮਾਤਰਆ ਰੋਗੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

رامچید یک لسیِکا ِجں امرنا روگ ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਗੁਰੁ ਪੂਰਾ ਹਤਰ ਜਾਪੀਐ ਤਨਿ ਕੀਚੈ ਭੋਗੁ ॥

ُگر ئُؤرا ہر اج پ َ ٔپے پِپ کبج َے وھبگ ۔۔

ਸਾਧਸੰਗਤਿ ਕੈ ਵਾਰਣੈ ਤਮਤਲਆ ਸੰਜੋਗੁ ॥੧॥

سادھسیگت ےکَ وار ئَے مل ِیا وجنسگ ۔۔۱۔۔

ਤਜਸੁ ਤਸਮਰਿ ਸੁਖੁ ਪਾਈਐ ਤਬਨਸੈ ਤਬਓਗੁ ॥

ِجس ِسمرت ُسکھ نا پپَے نِیسے ویبگ ۔۔

ਨਾਨਕ ਪਰਭ ਸਰਣਾਗਿੀ ਕਰਣ ਕਾਰਣ ਜੋਗੁ ॥੨॥੩੪॥੬੪॥

نانک رپَھب رسنایتگ رکن اکرن وجگ ۔۔۲۔۔۳۴۔۔۶۴۔۔
ਰਾਗੁ ਤਬਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੫ ਿੁਪਿੇ ਘਰੁ ੫

راگ نِالول ہلحم ُ ۵دندے رھگ ۵
ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪਰਸਾਤਿ ॥

اِک اواکنر سیگؤر رپساد ۔۔
ਅਵਤਰ ਉਪਾਵ ਸਤਭ ਤਿਆਤਗਆ ਿਾਰੂ ਨਾਮੁ ਲਇਆ ॥

ا َور اُناو سیھ ایتایگ دا ُرو نام لییا ۔۔

ਿਾਪ ਪਾਪ ਸਤਭ ਤਮਟੇ ਰੋਗ ਸੀਿਲ ਮਨੁ ਭਇਆ ॥੧॥

نات نات سیھ ِمپے روگ لتیس نم ایھب ۔۔۱۔۔
ਗੁਰੁ ਪੂਰਾ ਆਰਾਤਧਆ ਸਗਲਾ ਿੁਖੁ ਗਇਆ ॥

ُگر ئُؤرا ا رادایھ سگال ُدھک ایگ ۔۔

ਰਾਖਨਹਾਰੈ ਰਾਤਖਆ ਅਪਨੀ ਕਤਰ ਮਇਆ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

راکھبہا َرے راایھک اینپ رک ایم ۔۔۱۔۔راہو۔۔

ਬਾਹ ਪਕਤੜ ਪਰਤਭ ਕਾਤਢਆ ਕੀਨਾ ਅਪਨਇਆ ॥

ناہ ڑکپ رپَھب اکدایھ انیک ااینپ ۔۔
ਤਸਮਤਰ ਤਸਮਤਰ ਮਨ ਿਨ ਸੁਖੀ ਨਾਨਕ ਤਨਰਭਇਆ ॥੨॥੧॥੬੫॥

سک
ِسمر ِسمر نم نت ُ ھی نانک پِرایھب ۔۔۲۔۔۱۔۔۶۵۔۔

ਤਬਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥

نِالول ہلحم ۵۔۔
ਕਰੁ ਧਤਰ ਮਸਿਤਕ ਥਾਤਪਆ ਨਾਮੁ ਿੀਨੋ ਿਾਤਨ ॥

رک درھ کتسم اھتایپ نام دونی دان ۔۔
ਸਿਲ ਸੇਵਾ ਪਾਰਬਰਹਮ ਕੀ ਿਾ ਕੀ ਨਹੀ ਹਾਤਨ ॥੧॥

سب
ھل ویسا نارپرمہ یک نا یک یہن اہن ۔۔۱۔۔
ਆਪੇ ਹੀ ਪਰਭੁ ਰਾਖਿਾ ਭਗਿਨ ਕੀ ਆਤਨ ॥

ک ب
ھ
گی
ا ےپ یہ رپَھب را ھیا ں یک ا ن ۔۔

ਜੋ ਜੋ ਤਚਿਵਤਹ ਸਾਧ ਜਨ ਸੋ ਲੇਿਾ ਮਾਤਨ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

وج وج ِجپؤہِ سادھ نج وس لی َیا امن ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਸਰਤਣ ਪਰੇ ਚਰਣਾਰਤਬੰਿ ਜਨ ਪਰਭ ਕੇ ਪਰਾਨ ॥

رسن رپے رچنارپِید نج رپَھب ےک رپان ۔۔
ਸਹਤਜ ਸੁਭਾਇ ਨਾਨਕ ਤਮਲੇ ਜੋਿੀ ਜੋਤਿ ਸਮਾਨ ॥੨॥੨॥੬੬॥

سہ
ج ُسبھاےئِ نانک مل ِے وجیت وجت امسن ۔۔۲۔۔۲۔۔۶۶۔۔
ਤਬਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥

نِالول ہلحم ۵۔۔
ਚਰਣ ਕਮਲ ਕਾ ਆਸਰਾ ਿੀਨੋ ਪਰਤਭ ਆਤਪ ॥

رچن لمک اک ا رسا دونی رپَھب ا ت ۔۔
ਪਰਭ ਸਰਣਾਗਤਿ ਜਨ ਪਰੇ ਿਾ ਕਾ ਸਿ ਪਰਿਾਪੁ ॥੧॥

رپَھب رسناگپ نج رپے نا اک دس رپنات ۔۔۱۔۔

ਰਾਖਨਹਾਰ ਅਪਾਰ ਪਰਭ ਿਾ ਕੀ ਤਨਰਮਲ ਸੇਵ ॥

راکھبہار انار رپَھب نا یک پِرلم ویسَ ۔۔

ਰਾਮ ਰਾਜ ਰਾਮਿਾਸ ਪੁਤਰ ਕੀਨਹੇ ਗੁਰਿੇਵ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

رام راچ رادماس ُپر کیبہے رگُدوی ۔۔۱۔۔راہو۔۔

ਸਿਾ ਸਿਾ ਹਤਰ ਤਧਆਈਐ ਤਕਛੁ ਤਬਘਨੁ ਨ ਲਾਗੈ ॥

ک نگ
دسا دسا ہر دایھ نیپے َ ِچھ ِ ھں ہن ال َگے ۔۔

ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਸਲਾਹੀਐ ਭਇ ਿੁਸਮਨ ਭਾਗੈ ॥੨॥੩॥੬੭॥

نانک نام سال ہیپے اھبےئِ ُدنمس اھب َگے ۔۔۲۔۔۳۔۔۶۷۔۔
ਤਬਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥

نِالول ہلحم ۵۔۔
ਮਤਨ ਿਤਨ ਪਰਭੁ ਆਰਾਧੀਐ ਤਮਤਲ ਸਾਧ ਸਮਾਗੈ ॥

نم نت رپَھب ا رادھیپے مِل سادھ امس َگے َ۔۔

ਉਚਰਿ ਗੁਨ ਗੋਪਾਲ ਜਸੁ ਿੂਰ ਿੇ ਜਮੁ ਭਾਗੈ ॥੧॥

اُرچت ُگں وگنال ِجس ُدور ےت مج اھب َگے ۔۔۱۔۔
ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਜੋ ਜਨੁ ਜਪੈ ਅਨਤਿਨੁ ਸਿ ਜਾਗੈ ॥

رام نام وج نج جپَے ادنِن دس اج َگے ۔۔

ਿੰਿੁ ਮੰਿੁ ਨਹ ਜੋਹਈ ਤਿਿੁ ਚਾਖੁ ਨ ਲਾਗੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

تنت تنم ہن وجیئہ پِپ اچھک ہن ال َگے ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਕਾਮ ਿੋਧ ਮਿ ਮਾਨ ਮੋਹ ਤਬਨਸੇ ਅਨਰਾਗੈ ॥

اکم رکودھ دم امن ومہ نِیسے ارناےگ ۔۔

ਆਨੰਿ ਮਗਨ ਰਤਸ ਰਾਮ ਰੰਤਗ ਨਾਨਕ ਸਰਨਾਗੈ ॥੨॥੪॥੬੮॥

ا دنن نگم رس رام رنگ نانک رسناےگَ ۔۔۲۔۔۴۔۔۶۸۔۔
ਤਬਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥

نِالول ہلحم ۵۔۔
ਜੀਅ ਜੁਗਤਿ ਵਤਸ ਪਰਭੂ ਕੈ ਜੋ ਕਹੈ ਸੁ ਕਰਨਾ ॥

ب
ےہک وس رکنا ۔۔
یج ُچگت وس رپ ُھؤ ےکَ وج َ
ਭਏ ਪਰਸੰਨ ਗੋਪਾਲ ਰਾਇ ਭਉ ਤਕਛੁ ਨਹੀ ਕਰਨਾ ॥੧॥

ب ک
نس وگنال راےئ ھؤ ِچھ یہن رکنا ۔۔۱۔۔
ےئھب رپ ّ
ਿੂਖੁ ਨ ਲਾਗੈ ਕਿੇ ਿੁਧੁ ਪਾਰਬਰਹਮੁ ਤਚਿਾਰੇ ॥

ُدوھک ہن ال َگے دکے ُندھ نارپرمہ ِجیارے ۔۔
ਜਮਕੰਕਰੁ ਨੇਤੜ ਨ ਆਵਈ ਗੁਰਤਸਖ ਤਪਆਰੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

چ
م
ک
ُ
س
ِ
ی
ک
گ
ک
ر ڑین ہن ا ویئ ر ھ ایپرے ۔۔۱۔۔راہو۔۔

ਕਰਣ ਕਾਰਣ ਸਮਰਥੁ ਹੈ ਤਿਸੁ ਤਬਨੁ ਨਹੀ ਹੋਰੁ ॥

ےہ ئِس پِں یہن وہر ۔۔
رکن اکرن رمسھت َ

ਨਾਨਕ ਪਰਭ ਸਰਣਾਗਿੀ ਸਾਚਾ ਮਤਨ ਜੋਰੁ ॥੨॥੫॥੬੯॥

نانک رپَھب رسنایتگ سااچ نم وجر ۔۔۲۔۔۵۔۔۶۹۔۔
ਤਬਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥

نِالول ہلحم ۵۔۔
ਤਸਮਤਰ ਤਸਮਤਰ ਪਰਭੁ ਆਪਨਾ ਨਾਿਾ ਿੁਖ ਿਾਉ ॥

ِسمر ِسمر رپَھب ا انپ نااھٹ ُدھک اھٹو ۔۔

ਤਬਸਰਾਮ ਪਾਏ ਤਮਤਲ ਸਾਧਸੰਤਗ ਿਾ ਿੇ ਬਹੁਤੜ ਨ ਧਾਉ ॥੧॥

ِئسرام ناےئ مِل سادھسیگ نا ےت ب َہ ُہر ہن داھو ۔۔۱۔۔
ਬਤਲਹਾਰੀ ਗੁਰ ਆਪਨੇ ਚਰਨਨਹ ਬਤਲ ਜਾਉ ॥

اہلبری ُگر ا ےنپ رچپبھ نل اجو ۔۔

ਅਨਿ ਸੂਖ ਮੰਗਲ ਬਨੇ ਪੇਖਿ ਗੁਨ ਗਾਉ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

پ
ا َند سُؤھک لگنم ےنب یکھت ُگں اگو ۔۔۱۔۔راہو۔۔

ਕਥਾ ਕੀਰਿਨੁ ਰਾਗ ਨਾਿ ਧੁਤਨ ਇਹੁ ਬਤਨਓ ਸੁਆਉ ॥

اھتک ریکنت راگ ناد د ُھں اوہی نیپؤ سُؤا و ۔۔

ਨਾਨਕ ਪਰਭ ਸੁਪਰਸੰਨ ਭਏ ਬਾਂਛਿ ਿਲ ਪਾਉ ॥੨॥੬॥੭੦॥

ب
نانک رپَھب ُسترنسّ ےئھب نا جھت لھپ ناو ۔۔۲۔۔۶۔۔۷۱۔۔
ਤਬਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥

نِالول ہلحم ۵۔۔
ਿਾਸ ਿੇਰੇ ਕੀ ਬੇਨਿੀ ਤਰਿ ਕਤਰ ਪਰਗਾਸੁ ॥

داس ریتے یک یتنیب رِد رک رپاگس ۔۔
ُب

ਿੁਮਹਰੀ ਤਿਪਾ ਿੇ ਪਾਰਬਰਹਮ ਿੋਖਨ ਕੋ ਨਾਸੁ ॥੧॥

مہ
ھری کِرنا ےت نارپرمہ دونھک وک ناس ۔۔۱۔۔
ਚਰਨ ਕਮਲ ਕਾ ਆਸਰਾ ਪਰਭ ਪੁਰਖ ਗੁਣਿਾਸੁ ॥

رچن لمک اک ا رسا رپَھب ُپرھک ُگییاس ۔۔

ਕੀਰਿਨ ਨਾਮੁ ਤਸਮਰਿ ਰਹਉ ਜਬ ਲਗੁ ਘਤਟ ਸਾਸੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ریکنت نام ِسمرت رہؤ جت گل ٹھگ ساس ۔۔۱۔۔راہو۔۔

ਮਾਿ ਤਪਿਾ ਬੰਧਪ ਿੂਹੈ ਿੂ ਸਰਬ ਤਨਵਾਸੁ ॥

امت پِیا دنبھت ئُؤ َہے ئُؤ رست ئِؤاس ۔۔
ਨਾਨਕ ਪਰਭ ਸਰਣਾਗਿੀ ਜਾ ਕੋ ਤਨਰਮਲ ਜਾਸੁ ॥੨॥੭॥੭੧॥

نانک رپَھب رسنایتگ اج وک پِرلم اجس ۔۔۲۔۔۷۔۔۷۱۔۔
ਤਬਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥

نِالول ہلحم ۵۔۔
ਸਰਬ ਤਸਤਧ ਹਤਰ ਗਾਈਐ ਸਤਭ ਭਲਾ ਮਨਾਵਤਹ ॥

ب
رست سِدھ ہر اگ پ َپے سیھ ھال انموہِ۔۔

ਸਾਧੁ ਸਾਧੁ ਮੁਖ ਿੇ ਕਹਤਹ ਸੁਤਣ ਿਾਸ ਤਮਲਾਵਤਹ ॥੧॥

سادھ سادھ مُکھ ےت کہہہ ُسں داس مِالوہِ۔۔۱۔۔
ਸੂਖ ਸਹਜ ਕਤਲਆਣ ਰਸ ਪੂਰੈ ਗੁਤਰ ਕੀਨਹ ॥

سہ
سُؤھک ج ایلکن رس ئُؤ َرے ُگر کیبہھ ۔۔

ਜੀਅ ਸਗਲ ਿਇਆਲ ਭਏ ਹਤਰ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਚੀਨਹ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

یج لگس دنال ےئھب ہر ہر نام چیبہھ ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਪੂਤਰ ਰਤਹਓ ਸਰਬਿਰ ਮਤਹ ਪਰਭ ਗੁਣੀ ਗਹੀਰ ॥

ئُؤر رویہ رسرتب ہہم رپَھب ُگبی ریہگ ۔۔

ਨਾਨਕ ਭਗਿ ਆਨੰਿ ਮੈ ਪੇਤਖ ਪਰਭ ਕੀ ਧੀਰ ॥੨॥੮॥੭੨॥

نانک تگھب ا دنن م َے پ َیکھ رپَھب یک دھتر ۔۔۲۔۔۸۔۔۷۲۔۔
ਤਬਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥

نِالول ہلحم ۵۔۔

ਅਰਿਾਤਸ ਸੁਣੀ ਿਾਿਾਤਰ ਪਰਤਭ ਹੋਏ ਤਕਰਪਾਲ ॥

ارداس ُسبی دانار رپَھب وہےئ کِرنال ۔۔

ਰਾਤਖ ਲੀਆ ਅਪਨਾ ਸੇਵਕੋ ਮੁਤਖ ਤਨੰਿਕ ਛਾਰੁ ॥੧॥

راھک لِیا اانپ ویسوک مُکھ پِیدک اھچر ۔۔۱۔۔

ਿੁਝਤਹ ਨ ਜੋਹੈ ਕੋ ਮੀਿ ਜਨ ਿੂੰ ਗੁਰ ਕਾ ਿਾਸ ॥

ُب
جھہ ہن وج َہے وک تیم نج ئُؤن ُگر اک داس ۔۔
ਪਾਰਬਰਹਤਮ ਿੂ ਰਾਤਖਆ ਿੇ ਅਪਨੇ ਹਾਥ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

نارپرمہ ئُؤ راایھک دے اےنپ اہھت ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਜੀਅਨ ਕਾ ਿਾਿਾ ਏਕੁ ਹੈ ਬੀਆ ਨਹੀ ਹੋਰੁ ॥

ج
ےہ نییا یہن وہر ۔۔
ییں اک دانا انک َ

ਨਾਨਕ ਕੀ ਬੇਨੰਿੀਆ ਮੈ ਿੇਰਾ ਜੋਰੁ ॥੨॥੯॥੭੩॥

نانک یک نیییییا م َے ریتا وجر ۔۔۲۔۔۹۔۔۷۳۔۔
ਤਬਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥

نِالول ہلحم ۵۔۔
ਮੀਿ ਹਮਾਰੇ ਸਾਜਨਾ ਰਾਖੇ ਗੋਤਵੰਿ ॥

تیم امہرے ساانج راےھک وگوِدن ۔۔
ਤਨੰਿਕ ਤਮਰਿਕ ਹੋਇ ਗਏ ਿੁਮਹ ਹੋਹੁ ਤਨਤਚੰਿ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ُب
پ ِیدک مِرنک وہۓ ےئگ مہھ وہوہبِچِید ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਪਰਤਭ ਕੀਏ ਭੇਟੇ ਗੁਰਿੇਵ ॥

ب
لگس ونمرھت رپَھب ےئیک ھیپے ُگردوی ۔۔

ਜੈ ਜੈ ਕਾਰੁ ਜਗਿ ਮਤਹ ਸਿਲ ਜਾ ਕੀ ਸੇਵ ॥੧॥

سب
ھ
ےج اکر تگج ہہم ل اج یک ویسَ ۔۔۱۔۔
ےجَ َ
ਊਚ ਅਪਾਰ ਅਗਨਿ ਹਤਰ ਸਤਭ ਜੀਅ ਤਜਸੁ ਹਾਤਥ ॥

اُوچ انار اتنگ ہر سیھ یج ِجس اہھت ۔۔

ਨਾਨਕ ਪਰਭ ਸਰਣਾਗਿੀ ਜਿ ਕਿ ਮੇਰੈ ਸਾਤਥ ॥੨॥੧੦॥੭੪॥

نانک رپَھب رسنایتگ جت تک ریمَے ساھت ۔۔۲۔۔۱۱۔۔۷۴۔۔
ਤਬਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥

نِالول ہلحم ۵۔۔
ਗੁਰੁ ਪੂਰਾ ਆਰਾਤਧਆ ਹੋਏ ਤਕਰਪਾਲ ॥

ُگر ئُؤرا ا رادایھ وہےئ کِرنال ۔۔

ਮਾਰਗੁ ਸੰਤਿ ਬਿਾਇਆ ਿੂਟੇ ਜਮ ਜਾਲ ॥੧॥

امرگ سیت اتبنا ئُؤےٹ مج اجل ۔۔۱۔۔

ਿੂਖ ਭੂਖ ਸੰਸਾ ਤਮਤਟਆ ਗਾਵਿ ਪਰਭ ਨਾਮ ॥

ب
ُدوھک ُھؤھک اسنس مِییا اگوت رپَھب نام ۔۔

ਸਹਜ ਸੂਖ ਆਨੰਿ ਰਸ ਪੂਰਨ ਸਤਭ ਕਾਮ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

سہ
ج سُؤھک ا دنن رس ئُؤرن سیھ اکم ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਜਲਤਨ ਬੁਝੀ ਸੀਿਲ ਭਏ ਰਾਖੇ ਪਰਤਭ ਆਪ ॥

بج
ھ
ُ
نلج ی لتیس ےئھب راےھک رپَھب ا ت ۔۔
ਨਾਨਕ ਪਰਭ ਸਰਣਾਗਿੀ ਜਾ ਕਾ ਵਿ ਪਰਿਾਪ ॥੨॥੧੧॥੭੫॥

نانک رپَھب رسنایتگ اج اک ود رپنات ۔۔۲۔۔۱۱۔۔۷۵۔۔

ਤਬਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥

نِالول ہلحم ۵۔۔
ਧਰਤਿ ਸੁਹਾਵੀ ਸਿਲ ਥਾਨੁ ਪੂਰਨ ਭਏ ਕਾਮ ॥

سب
درھت ُسہاوی ھل اھتن ئُؤرن ےئھب اکم ۔۔
ਭਉ ਨਾਿਾ ਭਰਮੁ ਤਮਤਟ ਗਇਆ ਰਤਵਆ ਤਨਿ ਰਾਮ ॥੧॥

ب
ھؤ نااھٹ رھبم مِت ایگ ر َونا پِپ رام ۔۔۱۔۔

ਸਾਧ ਜਨਾ ਕੈ ਸੰਤਗ ਬਸਿ ਸੁਖ ਸਹਜ ਤਬਸਰਾਮ ॥

سہ
سادھ انج ےکَ گنس تسب ُسکھ ج ِئسرام ۔۔

ਸਾਈ ਘੜੀ ਸੁਲਖਣੀ ਤਸਮਰਿ ਹਤਰ ਨਾਮ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

سلک
سایئ ڑھگی ُ ھبی ِسمرت ہر نام ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਪਰਗਟ ਭਏ ਸੰਸਾਰ ਮਤਹ ਤਿਰਿੇ ਪਹਨਾਮ ॥

ب
رپَگپ ےئھب اسنسر ہہم ھِرےت انہپم ۔۔

ਨਾਨਕ ਤਿਸੁ ਸਰਣਾਗਿੀ ਘਟ ਘਟ ਸਭ ਜਾਨ ॥੨॥੧੨॥੭੬॥

نانک ئِس رسنایتگ ٹھگ ٹھگ سیھ اجن ۔۔۲۔۔۱۲۔۔۷۶۔۔
ਤਬਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥

نِالول ہلحم ۵۔۔
ਰੋਗੁ ਤਮਟਾਇਆ ਆਤਪ ਪਰਤਭ ਉਪਤਜਆ ਸੁਖੁ ਸਾਂਤਿ ॥

روگ مِیانا ا ت رپَھب اُبچِیا ُسکھ ساپپ ۔۔

ਵਿ ਪਰਿਾਪੁ ਅਚਰਜ ਰੂਪੁ ਹਤਰ ਕੀਨਹੀ ਿਾਤਿ ॥੧॥

کیبہ
ود رپنات ارچچ ُروت ہر ھی دات ۔۔۱۔۔

ਗੁਤਰ ਗੋਤਵੰਤਿ ਤਿਪਾ ਕਰੀ ਰਾਤਖਆ ਮੇਰਾ ਭਾਈ ॥

ُگر وگوِدن کِرنا رکی راایھک ریما اھبیئ ۔۔

ਹਮ ਤਿਸ ਕੀ ਸਰਣਾਗਿੀ ਜੋ ਸਿਾ ਸਹਾਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

مہ ئِس یک رسنایتگ وج دسا اہسیئ ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਤਬਰਥੀ ਕਿੇ ਨ ਹੋਵਈ ਜਨ ਕੀ ਅਰਿਾਤਸ ॥

پِریھت دکے ہن وہویئ نج یک ارداس ۔۔
ਨਾਨਕ ਜੋਰੁ ਗੋਤਵੰਿ ਕਾ ਪੂਰਨ ਗੁਣਿਾਤਸ ॥੨॥੧੩॥੭੭॥

نانک وجر وگوِدن اک ئُؤرن ُگییاس ۔۔۲۔۔۱۳۔۔۷۷۔۔
ਤਬਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥

نِالول ہلحم ۵۔۔
ਮਤਰ ਮਤਰ ਜਨਮੇ ਤਜਨ ਤਬਸਤਰਆ ਜੀਵਨ ਕਾ ਿਾਿਾ ॥

رم رم جبمے ِجس ِئسرنا ویجن اک دانا ۔۔

ਪਾਰਬਰਹਮੁ ਜਤਨ ਸੇਤਵਆ ਅਨਤਿਨੁ ਰੰਤਗ ਰਾਿਾ ॥੧॥

نارپرمہ نج ویسنا ادنِن رنگ رانا ۔۔۱۔۔

ਸਾਂਤਿ ਸਹਜੁ ਆਨਿੁ ਘਨਾ ਪੂਰਨ ਭਈ ਆਸ ॥

سہ
ساپپ ج ا َند گھیا ئُؤرن یئھب ا س ۔۔

ਸੁਖੁ ਪਾਇਆ ਹਤਰ ਸਾਧਸੰਤਗ ਤਸਮਰਿ ਗੁਣਿਾਸ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ُسکھ نانا ہر سادھسیگ ِسمرت ُگییاس ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਸੁਤਣ ਸੁਆਮੀ ਅਰਿਾਤਸ ਜਨ ਿੁਮਹ ਅੰਿਰਜਾਮੀ ॥

ُب
ُسں سُؤا یم ارداس نج مہھ ارتناجیم ۔۔

ਥਾਨ ਥਨੰਿਤਰ ਰਤਵ ਰਹੇ ਨਾਨਕ ਕੇ ਸੁਆਮੀ ॥੨॥੧੪॥੭੮॥

ب
ھی
س
ی
ت
ن
ِ
اھتن ر َرو رےہ نا ک ےک ُؤا یم ۔۔۲۔۔۱۴۔۔۷۸۔۔
ਤਬਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥

نِالول ہلحم ۵۔۔
ਿਾਿੀ ਵਾਉ ਨ ਲਗਈ ਪਾਰਬਰਹਮ ਸਰਣਾਈ ॥

نایت واو ہن لگبی نارپرمہ رسنایئ ۔۔

ਚਉਤਗਰਿ ਹਮਾਰੈ ਰਾਮ ਕਾਰ ਿੁਖੁ ਲਗੈ ਨ ਭਾਈ ॥੧॥

َ
امہرے رام اکر ُدھک لگے ہن اھبیئ ۔۔۱۔۔
جؤگِرد َ
ਸਤਿਗੁਰੁ ਪੂਰਾ ਭੇਤਟਆ ਤਜਤਨ ਬਣਿ ਬਣਾਈ ॥

ب
سیگؤر ئُؤرا ھیییا ِجں تنب انبیئ ۔۔

ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਅਉਖਧੁ ਿੀਆ ਏਕਾ ਤਲਵ ਲਾਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

رام نام اودھکھ دِنا ااکی لِؤ الیئ ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਰਾਤਖ ਲੀਏ ਤਿਤਨ ਰਖਨਹਾਤਰ ਸਭ ਤਬਆਤਧ ਤਮਟਾਈ ॥

راھک ےئیل پِں رکھبہار سیھ ایبدھ مِیایئ ۔۔

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਤਕਰਪਾ ਭਈ ਪਰਭ ਭਏ ਸਹਾਈ ॥੨॥੧੫॥੭੯॥

وہک نانک کِرنا یئھب رپَھب ےئھب اہسیئ ۔۔۲۔۔۱۵۔۔۷۹۔۔
ਤਬਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥

نِالول ہلحم ۵۔۔
ਅਪਣੇ ਬਾਲਕ ਆਤਪ ਰਤਖਅਨੁ ਪਾਰਬਰਹਮ ਗੁਰਿੇਵ ॥

ک
ھی
ُ
گ
پ
اےنپ ناکل ا ت ر ں نار رمہ ردوی ۔۔

ਸੁਖ ਸਾਂਤਿ ਸਹਜ ਆਨਿ ਭਏ ਪੂਰਨ ਭਈ ਸੇਵ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ُسک پ سہ
ئ
ن
ُ
َ
ھ سا پ ج ا د ےئھب ؤرن یئھب ویسَ ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਭਗਿ ਜਨਾ ਕੀ ਬੇਨਿੀ ਸੁਣੀ ਪਰਤਭ ਆਤਪ ॥

تگھب انج یک یتنیب ُسبی رپَھب ا ت ۔۔

ਰੋਗ ਤਮਟਾਇ ਜੀਵਾਤਲਅਨੁ ਜਾ ਕਾ ਵਿ ਪਰਿਾਪੁ ॥੧॥

روگ مِیا ِئے ویجالیں اج اک ود رپنات ۔۔۱۔۔
ਿੋਖ ਹਮਾਰੇ ਬਖਤਸਅਨੁ ਅਪਣੀ ਕਲ ਧਾਰੀ ॥

ن کھ
سی
دوھک امہرے ں اینپ لک داھری ۔۔

ਮਨ ਬਾਂਛਿ ਿਲ ਤਿਤਿਅਨੁ ਨਾਨਕ ਬਤਲਹਾਰੀ ॥੨॥੧੬॥੮੦॥

ب
نم نا جھت لھپ ِدنیں نانک اہلبری ۔۔۲۔۔۱۶۔۔۸۱۔۔
ਰਾਗੁ ਤਬਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੫ ਚਉਪਿੇ ਿੁਪਿੇ ਘਰੁ ੬

راگ نِالول ہلحم  ۵جؤندے ُدندے رھگ ۶
ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪਰਸਾਤਿ ॥

اِک اواکنر سیگؤر رپساد ۔۔
ਮੇਰੇ ਮੋਹਨ ਸਰਵਨੀ ਇਹ ਨ ਸੁਨਾਏ ॥

ریمے ومنہ رسَوین اہہی ہن ُسیاےئ ۔۔
ਸਾਕਿ ਗੀਿ ਨਾਿ ਧੁਤਨ ਗਾਵਿ ਬੋਲਿ ਬੋਲ ਅਜਾਏ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ساطق تیگ ناد د ُھں اگوت وبلپ وبل ااجےئ ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਸੇਵਿ ਸੇਤਵ ਸੇਤਵ ਸਾਧ ਸੇਵਉ ਸਿਾ ਕਰਉ ਤਕਰਿਾਏ ॥

سیَؤت ویسَ ویسَ سادھ ویسو دسا رکو کِرناےئ ۔۔

ਅਭੈ ਿਾਨੁ ਪਾਵਉ ਪੁਰਖ ਿਾਿੇ ਤਮਤਲ ਸੰਗਤਿ ਹਤਰ ਗੁਣ ਗਾਏ ॥੧॥

اےھب دان ناوو ُپرھک داےت مِل تگنس ہر ُگں اگےئ ۔۔۱۔۔
ਰਸਨਾ ਅਗਹ ਅਗਹ ਗੁਨ ਰਾਿੀ ਨੈਨ ਿਰਸ ਰੰਗੁ ਲਾਏ ॥

رانس اہہگ اہہگ ُگں رایت نَیں درس رنگ الےئ ۔۔

ਹੋਹੁ ਤਿਪਾਲ ਿੀਨ ਿੁਖ ਭੰਜਨ ਮੋਤਹ ਚਰਣ ਤਰਿੈ ਵਸਾਏ ॥੨॥

کِرنال دنی ُدھک نجنھب ومہِ رچن ر َِدے وساےئ ۔۔۲۔۔
ਸਭਹੂ ਿਲੈ ਿਲੈ ਸਭ ਊਪਤਰ ਏਹ ਤਿਰਸਤਟ ਤਿਰਸਟਾਏ ॥

سب
ھہ ُؤ نلَے نلَے سیھ اُورپ اہہی د ِرست درِاٹسےئ ۔۔

ਅਤਭਮਾਨੁ ਖੋਇ ਖੋਇ ਖੋਇ ਖੋਈ ਹਉ ਮੋ ਕਉ ਸਤਿਗੁਰ ਮੰਿੁ ਤਿਰੜਾਏ ॥੩॥

ب
وھکۓ وھکیئ ہؤ وم کؤ سیگؤر میتر درِراےئ ۔۔۳۔۔
وھکے
وھکے
ا ھبمان
ِ
ِٔ
ِٔ
ਅਿੁਲੁ ਅਿੁਲੁ ਅਿੁਲੁ ਨਹ ਿੁਲੀਐ ਭਗਤਿ ਵਛਲੁ ਤਕਰਪਾਏ ॥

ا ُنل ا ُنل ا ُنل ہن نُلی َپے تگھب ولھچ کِرناےئ ۔۔

ਜੋ ਜੋ ਸਰਤਣ ਪਤਰਓ ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਅਭੈ ਿਾਨੁ ਸੁਖ ਪਾਏ ॥੪॥੧॥੮੧॥

ب
وج وج رسن رپوی ُگر نانک ا َھے دان ُسکھ ناےئ ۔۔۴۔۔۱۔۔۸۱۔۔
ਤਬਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥

نِالول ہلحم ۵۔۔
ਪਰਭ ਜੀ ਿੂ ਮੇਰੇ ਪਰਾਨ ਅਧਾਰੈ ॥

رپَھب یج ئُؤ ریمے رپان اداھرے ۔۔
ਨਮਸਕਾਰ ਿੰਿਉਤਿ ਬੰਿਨਾ ਅਤਨਕ ਬਾਰ ਜਾਉ ਬਾਰੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

اکسمنر دندوت دنبنا ان ِک نار اجو نا َرے ۔۔۱۔۔راہو۔۔

ਊਿਿ ਬੈਿਿ ਸੋਵਿ ਜਾਗਿ ਇਹੁ ਮਨੁ ਿੁਝਤਹ ਤਚਿਾਰੈ ॥

ُب
ج
ج
اُوبھت ن َیبھت وسوت اجگپ اوہی نم ھہ ِ یا َرے ۔۔
ਸੂਖ ਿੂਖ ਇਸੁ ਮਨ ਕੀ ਤਬਰਥਾ ਿੁਝ ਹੀ ਆਗੈ ਸਾਰੈ ॥੧॥

ُب
سُؤھک ُدوھک اِس نم یک پِراھت چھ یہ ا ےگ سا َرے ۔۔۱۔۔
ਿੂ ਮੇਰੀ ਓਟ ਬਲ ਬੁਤਧ ਧਨੁ ਿੁਮ ਹੀ ਿੁਮਤਹ ਮੇਰੈ ਪਰਵਾਰੈ ॥

ُب
ئُؤ ریمی اوت نل ُندھ دنھ م یہ ُبم ِہ ریمَے رپوا َرے ۔۔
ਜੋ ਿੁਮ ਕਰਹੁ ਸੋਈ ਭਲ ਹਮਰੈ ਪੇਤਖ ਨਾਨਕ ਸੁਖ ਚਰਨਾਰੈ ॥੨॥੨॥੮੨॥

ُب
وج م رکوہ وسیئ لھب رمہَے پیکھ نانک ُسکھ رچنا َرے ۔۔۲۔۔۲۔۔۸۲۔۔
ਤਬਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥

نِالول ہلحم ۵۔۔
ਸੁਨੀਅਿ ਪਰਭ ਿਉ ਸਗਲ ਉਧਾਰਨ ॥

ُسییپت رپَھب ئؤ لگس اُداھرن ۔۔

ਮੋਹ ਮਗਨ ਪਤਿਿ ਸੰਤਗ ਪਰਾਨੀ ਐਸੇ ਮਨਤਹ ਤਬਸਾਰਨ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ومہ نگم تتپ گنس رپاین اےسی مبہہ ِئسارن ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਸੰਤਚ ਤਬਤਖਆ ਲੇ ਗਰਾਹਜੁ ਕੀਨੀ ਅੰਤਮਰਿੁ ਮਨ ਿੇ ਿਾਰਨ ॥

سب
ج نِکھیا ےل رگاجہ کیبی ارمِت نم ےت دارن ۔۔
ਕਾਮ ਿੋਧ ਲੋਭ ਰਿੁ ਤਨੰਿਾ ਸਿੁ ਸੰਿੋਖੁ ਤਬਿਾਰਨ ॥੧॥

اکم رکودھ ولھب رت پ ِیدا ست وتنسھک نِدارن ۔۔۱۔۔
ਇਨ ਿੇ ਕਾਤਢ ਲੇਹੁ ਮੇਰੇ ਸੁਆਮੀ ਹਾਤਰ ਪਰੇ ਿੁਮਹ ਸਾਰਨ ॥

ُب
اِن ےت اکدھ وہیل ریمے سُؤا یم اہر رپے مہھ سارن ۔۔

ਨਾਨਕ ਕੀ ਬੇਨੰਿੀ ਪਰਭ ਪਤਹ ਸਾਧਸੰਤਗ ਰੰਕ ਿਾਰਨ ॥੨॥੩॥੮੩॥

نی
نانک یک ییبی رپَھب بہہ سادھسیگ رنک نارن ۔۔۲۔۔۳۔۔۸۳۔۔
ਤਬਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥

نِالول ہلحم ۵۔۔
ਸੰਿਨ ਕੈ ਸੁਨੀਅਿ ਪਰਭ ਕੀ ਬਾਿ ॥

س
ےک ُسییپت رپَھب یک نات ۔۔
یی ں َ
ਕਥਾ ਕੀਰਿਨੁ ਆਨੰਿ ਮੰਗਲ ਧੁਤਨ ਪੂਤਰ ਰਹੀ ਤਿਨਸੁ ਅਰੁ ਰਾਤਿ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

اھتک ریکنت ا دنن لگنم د ُھں ئُؤر ریہ دِسن ار رات ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਕਤਰ ਤਕਰਪਾ ਅਪਨੇ ਪਰਤਭ ਕੀਨੇ ਨਾਮ ਅਪੁਨੇ ਕੀ ਕੀਨੀ ਿਾਤਿ ॥

رک کِرنا اےنپ رپَھب کیپے نام اےنپ یک کیبی دات ۔۔

ਆਿ ਪਹਰ ਗੁਨ ਗਾਵਿ ਪਰਭ ਕੇ ਕਾਮ ਿੋਧ ਇਸੁ ਿਨ ਿੇ ਜਾਿ ॥੧॥

ا ھٹ رہپ ُگں اگوت رپَھب ےک اکم رکودھ اِس نت ےت اجت ۔۔۱۔۔
ਤਿਰਪਤਿ ਅਘਾਏ ਪੇਤਖ ਪਰਭ ਿਰਸਨੁ ਅੰਤਮਰਿ ਹਤਰ ਰਸੁ ਭੋਜਨੁ ਖਾਿ ॥

رتِپپ ااھگےئ پ َیکھ رپَھب درنس ارمِت ہر رس وھبنج اھکت ۔۔
ਚਰਨ ਸਰਨ ਨਾਨਕ ਪਰਭ ਿੇਰੀ ਕਤਰ ਤਕਰਪਾ ਸੰਿਸੰਤਗ ਤਮਲਾਿ ॥੨॥੪॥੮੪॥

رچن رسن نانک رپَھب ریتی رک کِرنا سییسیگ مِالت ۔۔۲۔۔۴۔۔۸۴۔۔
ਤਬਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥

نِالول ہلحم ۵۔۔
ਰਾਤਖ ਲੀਏ ਅਪਨੇ ਜਨ ਆਪ ॥

راھک ےئیل اےنپ نج ا ت ۔۔

ਕਤਰ ਤਕਰਪਾ ਹਤਰ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਿੀਨੋ ਤਬਨਤਸ ਗਏ ਸਭ ਸੋਗ ਸੰਿਾਪ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

رک کِرنا ہر ہر نام دونی نِیس ےئگ سیھ وسگ سییات ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਗੁਣ ਗੋਤਵੰਿ ਗਾਵਹੁ ਸਤਭ ਹਤਰ ਜਨ ਰਾਗ ਰਿਨ ਰਸਨਾ ਆਲਾਪ ॥

ُگں وگوِدن اگووہسیھ ہر نج راگ رنت رانس ا الت ۔۔

ਕੋਤਟ ਜਨਮ ਕੀ ਤਿਰਸਨਾ ਤਨਵਰੀ ਰਾਮ ਰਸਾਇਤਣ ਆਿਮ ਧਰਾਪ ॥੧॥

وکت منج یک رتِانس ئِؤری رام رسانئ ا مت درھات ۔۔۱۔۔
ਚਰਣ ਗਹੇ ਸਰਤਣ ਸੁਖਿਾਿੇ ਗੁਰ ਕੈ ਬਚਤਨ ਜਪੇ ਹਤਰ ਜਾਪ ॥

رچن ےہگ رسن ُسکھداےت ُگر ےکَ نچب ےپج ہر اجت ۔۔

ਸਾਗਰ ਿਰੇ ਭਰਮ ਭੈ ਤਬਨਸੇ ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਿਾਕੁਰ ਪਰਿਾਪ ॥੨॥੫॥੮੫॥

ب
رک رپنات ۔۔۲۔۔۵۔۔۸۵۔۔
سارگ رتے رھبم َھے نِیسے وہک نانک اھٹ ُ
ਤਬਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥

نِالول ہلحم ۵۔۔
ਿਾਪੁ ਲਾਤਹਆ ਗੁਰ ਤਸਰਜਨਹਾਤਰ ॥

نات الایہ ُگر سِرجبہار ۔۔

ਸਤਿਗੁਰ ਅਪਨੇ ਕਉ ਬਤਲ ਜਾਈ ਤਜਤਨ ਪੈਜ ਰਖੀ ਸਾਰੈ ਸੰਸਾਤਰ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

پب
سیگؤر اےنپ کؤ نل اجیئ ِجں َ ج ریھک سا َرے اسنسر ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਕਰੁ ਮਸਿਤਕ ਧਾਤਰ ਬਾਤਲਕੁ ਰਤਖ ਲੀਨੋ ॥

رک کتسم داھر ناکل رھک ونیل ۔۔
ਪਰਤਭ ਅੰਤਮਰਿ ਨਾਮੁ ਮਹਾ ਰਸੁ ਿੀਨੋ ॥੧॥

رپَھب ارمِت نام اہم رس دونی ۔۔۱۔۔

ਿਾਸ ਕੀ ਲਾਜ ਰਖੈ ਤਮਹਰਵਾਨੁ ॥

ک
داس یک الچ ر َھے رہموان ۔۔

ਗੁਰੁ ਨਾਨਕੁ ਬੋਲੈ ਿਰਗਹ ਪਰਵਾਨੁ ॥੨॥੬॥੮੬॥

ُگر نانک وب لَے درہگ رپوان ۔۔۲۔۔۶۔۔۸۶۔۔
ਰਾਗੁ ਤਬਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੫ ਚਉਪਿੇ ਿੁਪਿੇ ਘਰੁ ੭

راگ نِالول ہلحم  ۵جؤندے ُدندے رھگ ۷
ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪਰਸਾਤਿ ॥

اِک اواکنر سیگؤر رپساد ۔۔
ਸਤਿਗੁਰ ਸਬਤਿ ਉਜਾਰੋ ਿੀਪਾ ॥

سیگؤر دبس اُاجرو داپی ۔۔

ਤਬਨਤਸਓ ਅੰਧਕਾਰ ਤਿਹ ਮੰਿਤਰ ਰਿਨ ਕੋਿੜੀ ਖੁਲਹੀ ਅਨੂਪਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ک
ھ
ل
ُ
ھ
نِیسیؤ ادنھکار ہت دنمر رنت وکڑھٹی ی ائُؤنا ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਤਬਸਮਨ ਤਬਸਮ ਭਏ ਜਉ ਪੇਤਖਓ ਕਹਨੁ ਨ ਜਾਇ ਵਤਿਆਈ ॥

ج پی ک
ِئسم ِئس
ک
ہ
ھ
پ
ں م ےئھب ؤ ؤ ں ہن اجۓ ودنایئ ۔۔

ਮਗਨ ਭਏ ਊਹਾ ਸੰਤਗ ਮਾਿੇ ਓਤਿ ਪੋਤਿ ਲਪਟਾਈ ॥੧॥

نگم ےئھب اُواہ گنس امےت اوت وپت لییایئ ۔۔۱۔۔
ਆਲ ਜਾਲ ਨਹੀ ਕਛੂ ਜੰਜਾਰਾ ਅਹੰਬੁਤਧ ਨਹੀ ਭੋਰਾ ॥

ک
ا ل اجل یہن ج ؤُ
ھ

اجنجرا اہم ُیدھ یہن وھبرا ۔۔

ਊਚਨ ਊਚਾ ਬੀਚੁ ਨ ਖੀਚਾ ਹਉ ਿੇਰਾ ਿੂੰ ਮੋਰਾ ॥੨॥

ک
اُونچ اُواچ چیب ہن ھبچا ہؤ ریتا ئُؤن ومرا ۔۔۲۔۔

ਏਕੰਕਾਰੁ ਏਕੁ ਪਾਸਾਰਾ ਏਕੈ ਅਪਰ ਅਪਾਰਾ ॥

انکپکار انک ناسارا اےکی ارپ انارا ۔۔
ਏਕੁ ਤਬਸਥੀਰਨੁ ਏਕੁ ਸੰਪੂਰਨੁ ਏਕੈ ਪਰਾਨ ਅਧਾਰਾ ॥੩॥

ئسب
انک ِ ھترن انک سم ُپؤرن اےکی رپان اداھرا ۔۔۳۔۔
ਤਨਰਮਲ ਤਨਰਮਲ ਸੂਚਾ ਸੂਚੋ ਸੂਚਾ ਸੂਚੋ ਸੂਚਾ ॥

پِرلم پِرلم سُؤاچ سُؤوچ سُؤاچ سُؤوچ سُؤاچ ۔۔
ਅੰਿ ਨ ਅੰਿਾ ਸਿਾ ਬੇਅੰਿਾ ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਊਚੋ ਊਚਾ ॥੪॥੧॥੮੭॥

اپپ ہن ااتن دسا ےبااتن وہک نانک اووچ اُواچ ۔۔۴۔۔۱۔۔۸۷۔۔
ਤਬਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥

نِالول ہلحم ۵۔۔
ਤਬਨੁ ਹਤਰ ਕਾਤਮ ਨ ਆਵਿ ਹੇ ॥

پِں ہر اکم ہن ا وت ےہ ۔۔

ਜਾ ਤਸਉ ਰਾਤਚ ਮਾਤਚ ਿੁਮਹ ਲਾਗੇ ਓਹ ਮੋਹਨੀ ਮੋਹਾਵਿ ਹੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ُب
اج سِیؤ راچ امچ مہھ الےگ اوہ ومینہ وماہوت ےہ ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਕਤਨਕ ਕਾਤਮਨੀ ਸੇਜ ਸੋਹਨੀ ਛੋਤਿ ਤਖਨੈ ਮਤਹ ਜਾਵਿ ਹੇ ॥

ک
کی ِک اکینم جیس وسینہ وھچد ِھ َپے ہہم اجوت ےہ ۔۔

ਉਰਤਝ ਰਤਹਓ ਇੰਿਰੀ ਰਸ ਪਰੇਤਰਓ ਤਬਖੈ ਿਗਉਰੀ ਖਾਵਿ ਹੇ ॥੧॥

نک
اُرھج رویہ ادنری رس رپریئؤ ِ ِ َھے

ب
ھ
گ
ؤری اھکوت ےہ ۔۔۱۔۔

ਤਿਰਣ ਕੋ ਮੰਿਰੁ ਸਾਤਜ ਸਵਾਤਰਓ ਪਾਵਕੁ ਿਲੈ ਜਰਾਵਿ ਹੇ ॥

رتِن وک دنمر ساچ وسارِوی ناوک نلَے رجاوت ےہ ۔۔

ਐਸੇ ਗੜ ਮਤਹ ਐਤਿ ਹਿੀਲੋ ਿੂਤਲ ਿੂਤਲ ਤਕਆ ਪਾਵਿ ਹੇ ॥੨॥

پب ہبھیل ُبھ ُب
ھ
ؤ ؤل ؤل ایک ناوت ےہ ۔۔۲۔۔
اےسی گر ہہم ا َ ھ
ਪੰਚ ਿੂਿ ਮੂਿ ਪਤਰ ਿਾਢੇ ਕੇਸ ਗਹੇ ਿੇਰਾਵਿ ਹੇ ॥

پبج ُدوت مُؤد رپ اھٹدےھ َ
کیس ےہگ ریھپاوت ےہ ۔۔
ਤਿਰਸਤਟ ਨ ਆਵਤਹ ਅੰਧ ਅਤਗਆਨੀ ਸੋਇ ਰਤਹਓ ਮਿ ਮਾਵਿ ਹੇ ॥੩॥

د ِرست ہن ا وہِ ادنھ اگ ِیاین وسۓ رویہ دم اموت ےہ ۔۔۳۔۔
ਜਾਲੁ ਪਸਾਤਰ ਚੋਗ ਤਬਸਥਾਰੀ ਪੰਖੀ ਤਜਉ ਿਾਹਾਵਿ ਹੇ ॥

ئ
اجل ئسار وچگ ِسبھاری یھکنپ چیپؤ اھپاہوت ےہ ۔۔
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਬੰਧਨ ਕਾਟਨ ਕਉ ਮੈ ਸਤਿਗੁਰੁ ਪੁਰਖੁ ਤਧਆਵਿ ਹੇ ॥੪॥੨॥੮੮॥

وہک نانک دنبنھ اکنٹ کؤ م َے سیگؤر ُپرھک دایھوت ےہ ۔۔۴۔۔۲۔۔۸۸۔۔
ਤਬਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥

نِالول ہلحم ۵۔۔
ਹਤਰ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਅਪਾਰ ਅਮੋਲੀ ॥

ہر ہر نام انار اومیل ۔۔
ਪਰਾਨ ਤਪਆਰੋ ਮਨਤਹ ਅਧਾਰੋ ਚੀਤਿ ਤਚਿਵਉ ਜੈਸੇ ਪਾਨ ਿੰਬੋਲੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

رپان ایپرو مبہہ اداھرو جپت ِجپؤو ےسیج نان وبمتیل ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਸਹਤਜ ਸਮਾਇਓ ਗੁਰਤਹ ਬਿਾਇਓ ਰੰਤਗ ਰੰਗੀ ਮੇਰੇ ਿਨ ਕੀ ਚੋਲੀ ॥

سہ
ُ
گ
ن
ِ
ج امسویئ رہ اتبویئ ر گ ریگن ریمے نت یک وچیل ۔۔

ਤਪਰਅ ਮੁਤਖ ਲਾਗੋ ਜਉ ਵਿਭਾਗੋ ਸੁਹਾਗੁ ਹਮਾਰੋ ਕਿਹੁ ਨ ਿੋਲੀ ॥੧॥

پِرء مُکھ الوگ جؤ وداھبوگ ُسہاگ امہرو کبہؤ ہن دویل ۔۔۱۔۔

ਰੂਪ ਨ ਧੂਪ ਨ ਗੰਧ ਨ ਿੀਪਾ ਓਤਿ ਪੋਤਿ ਅੰਗ ਅੰਗ ਸੰਤਗ ਮਉਲੀ ॥

ُروت ہن دھُؤت ہن دنگھ ہن داپی اوت وپت انگ انگ گنس ؤمیل ۔۔
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਤਪਰਅ ਰਵੀ ਸੁਹਾਗਤਨ ਅਤਿ ਨੀਕੀ ਮੇਰੀ ਬਨੀ ਖਟੋਲੀ ॥੨॥੩॥੮੯॥

ک
وہک نانک پِرء روی ُسہانگ ات پ ِیکی ریمی ینب ھپؤیل ۔۔۲۔۔۳۔۔۸۹۔۔
ਤਬਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥

نِالول ہلحم ۵۔۔
ਗੋਤਬੰਿ ਗੋਤਬੰਿ ਗੋਤਬੰਿ ਮਈ ॥

وگپِید وگپِید وگپِید یئم ۔۔
ਜਬ ਿੇ ਭੇਟੇ ਸਾਧ ਿਇਆਰਾ ਿਬ ਿੇ ਿੁਰਮਤਿ ਿੂਤਰ ਭਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ب
جت ےت ھیپے سادھ دنارا پپ ےت ُدرمت ُدور یئھب ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਪੂਰਨ ਪੂਤਰ ਰਤਹਓ ਸੰਪੂਰਨ ਸੀਿਲ ਸਾਂਤਿ ਿਇਆਲ ਿਈ ॥

ئُؤرن ئُؤر رویہ سم ُپؤرن لتیس ساپپ دنال دیئ ۔۔

ਕਾਮ ਿੋਧ ਤਿਰਸਨਾ ਅਹੰਕਾਰਾ ਿਨ ਿੇ ਹੋਏ ਸਗਲ ਖਈ ॥੧॥

ک
ھب
اکم رکودھ رتِانس ااکنہرا نت ےت وہےئ لگس ی ۔۔۱۔۔

ਸਿੁ ਸੰਿੋਖੁ ਿਇਆ ਧਰਮੁ ਸੁਤਚ ਸੰਿਨ ਿੇ ਇਹੁ ਮੰਿੁ ਲਈ ॥

س س
ست وتنسھک دایئ درھم ُ ج ییں ےت اوہی تنم یئل ۔۔

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਤਜਤਨ ਮਨਹੁ ਪਛਾਤਨਆ ਤਿਨ ਕਉ ਸਗਲੀ ਸੋਝ ਪਈ ॥੨॥੪॥੯੦॥

وہکنانک ِجں وحنم اھچپاین پِں کؤ سگلی وسھج یئپ ۔۔۲۔۔۴۔۔۹۱۔۔
ਤਬਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥

نِالول ہلحم ۵۔۔

ਤਕਆ ਹਮ ਜੀਅ ਜੰਿ ਬੇਚਾਰੇ ਬਰਤਨ ਨ ਸਾਕਹ ਏਕ ਰੋਮਾਈ ॥

ایک مہ یج جپت اچیبرے پرن ہن ساہک انک روامیئ ۔۔

ਬਰਹਮ ਮਹੇਸ ਤਸਧ ਮੁਤਨ ਇੰਿਰਾ ਬੇਅੰਿ ਿਾਕੁਰ ਿੇਰੀ ਗਤਿ ਨਹੀ ਪਾਈ ॥੧॥

م
پرمہ ہیس سِدھ مُں اِدنرا ےباپپ اھٹ ُکر ریتی گپ یہن نایئ ۔۔۱۔۔
ਤਕਆ ਕਥੀਐ ਤਕਛੁ ਕਥਨੁ ਨ ਜਾਈ ॥

کب ک کب
ایک ھیپے ِچھ ھں ہن اجیئ ۔۔

ਜਹ ਜਹ ਿੇਖਾ ਿਹ ਰਤਹਆ ਸਮਾਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ہج ہج داھکی ہت رایہ امسیئ ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਜਹ ਮਹਾ ਭਇਆਨ ਿੂਖ ਜਮ ਸੁਨੀਐ ਿਹ ਮੇਰੇ ਪਰਭ ਿੂਹੈ ਸਹਾਈ ॥

ہج اہم ایھبن ُدوھک مج ُسییپے ہت ریمے رپَھب ئُؤ َہے اہسیئ ۔۔

ਸਰਤਨ ਪਤਰਓ ਹਤਰ ਚਰਨ ਗਹੇ ਪਰਭ ਗੁਤਰ ਨਾਨਕ ਕਉ ਬੂਝ ਬੁਝਾਈ ॥੨॥੫॥੯੧॥

رسن رپوی ہر رچن ےہگ رپَھب ُگر نانک کؤ ئُؤھج اھجبیئ ۔۔۲۔۔۵۔۔۹۱۔۔
ਤਬਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥

نِالول ہلحم ۵۔۔
ਅਗਮ ਰੂਪ ਅਤਬਨਾਸੀ ਕਰਿਾ ਪਤਿਿ ਪਤਵਿ ਇਕ ਤਨਮਖ ਜਪਾਈਐ ॥

ب
امگ ُروت اپِیایس رکنا پپِت وپِت اِک ِمکھ اپج پپَے ۔۔

ਅਚਰਜੁ ਸੁਤਨਓ ਪਰਾਪਤਿ ਭੇਟੁਲੇ ਸੰਿ ਚਰਨ ਚਰਨ ਮਨੁ ਲਾਈਐ ॥੧॥

ب
ھی
پ
پ
ُل
ی
سی
ارچچ ُسیپؤ رپاپپ ے ت رچن رچن نم ال ٔے ۔۔۱۔۔
ਤਕਿੁ ਤਬਧੀਐ ਤਕਿੁ ਸੰਜਤਮ ਪਾਈਐ ॥

ک ِ ن ھیپ ک ِ سبج
پ ِد ے پ

م نا پپَے ۔۔

ਕਹੁ ਸੁਰਜਨ ਤਕਿੁ ਜੁਗਿੀ ਤਧਆਈਐ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

وہک ُسرنج کِپ چگبی دایھ نیپے َ۔۔۱۔۔راہو۔۔

ਜੋ ਮਾਨੁਖੁ ਮਾਨੁਖ ਕੀ ਸੇਵਾ ਓਹੁ ਤਿਸ ਕੀ ਲਈ ਲਈ ਿੁਤਨ ਜਾਈਐ ॥

ب
وج ام ُنکھ ام ُنکھ یک ویسا اوہ ئِس یک یئل یئل ُھں اج پپَے ۔۔

ਨਾਨਕ ਸਰਤਨ ਸਰਤਣ ਸੁਖ ਸਾਗਰ ਮੋਤਹ ਟੇਕ ਿੇਰੋ ਇਕ ਨਾਈਐ ॥੨॥੬॥੯੨॥

نانک رسن رسن ُسکھ سارگ ومہِ کیٹ ریتو اِک نا نیپے َ۔۔۲۔۔۶۔۔۹۲۔۔
ਤਬਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥

نِالول ہلحم ۵۔۔
ਸੰਿ ਸਰਤਣ ਸੰਿ ਟਹਲ ਕਰੀ ॥

سیت رسن سیت لہٹ رکی ۔۔
ਧੰਧੁ ਬੰਧੁ ਅਰੁ ਸਗਲ ਜੰਜਾਰੋ ਅਵਰ ਕਾਜ ਿੇ ਛੂਤਟ ਪਰੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

چ
ددنھھ دنبھ ار لگس اجنجرو ا َور اکچ ےت ُھؤت رپی ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਸੂਖ ਸਹਜ ਅਰੁ ਘਨੋ ਅਨੰਿਾ ਗੁਰ ਿੇ ਪਾਇਓ ਨਾਮੁ ਹਰੀ ॥

سہ گ
سُؤھک ج ار ھپؤ ادننا ُگر ےت ناویئ نام ہری ۔۔

ਐਸੋ ਹਤਰ ਰਸੁ ਬਰਤਨ ਨ ਸਾਕਉ ਗੁਤਰ ਪੂਰੈ ਮੇਰੀ ਉਲਤਟ ਧਰੀ ॥੧॥

اوسی ہر رس پرن ہن ساکؤ ُگر ئُؤ َرے ریمی اُلپ درھی ۔۔۱۔۔
ਪੇਤਖਓ ਮੋਹਨੁ ਸਭ ਕੈ ਸੰਗੇ ਊਨ ਨ ਕਾਹੂ ਸਗਲ ਭਰੀ ॥

پی ک
سی
ھ
ہ
پ
ُ
ؤ ومنہ ھ ےکَ ےگنس اون ہن اک ُؤ لگس رھبی ۔۔
ਪੂਰਨ ਪੂਤਰ ਰਤਹਓ ਤਕਰਪਾ ਤਨਤਧ ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਮੇਰੀ ਪੂਰੀ ਪਰੀ ॥੨॥੭॥੯੩॥

ئُؤرن ئُؤر رویہ کِرنا ن ِدھ وہک نانک ریمی ئُؤری رپی ۔۔۲۔۔۷۔۔۹۳۔۔

ਤਬਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥

نِالول ہلحم ۵۔۔
ਮਨ ਤਕਆ ਕਹਿਾ ਹਉ ਤਕਆ ਕਹਿਾ ॥

نم ایک اتہک ہؤ ایک اتہک ۔۔
ਜਾਨ ਪਰਬੀਨ ਿਾਕੁਰ ਪਰਭ ਮੇਰੇ ਤਿਸੁ ਆਗੈ ਤਕਆ ਕਹਿਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

اجن رپنیب اھٹ ُکر رپَھب ریمے ئِس ا ےگ ایک اتہک ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਅਨਬੋਲੇ ਕਉ ਿੁਹੀ ਪਛਾਨਤਹ ਜੋ ਜੀਅਨ ਮਤਹ ਹੋਿਾ ॥

ج
اوبنےل کؤ ُبہی اھچپہنِ وج ییں ہہم وہنا ۔۔

ਰੇ ਮਨ ਕਾਇ ਕਹਾ ਲਉ ਿਹਕਤਹ ਜਉ ਪੇਖਿ ਹੀ ਸੰਤਗ ਸੁਨਿਾ ॥੧॥

پ
رے نم اکۓ اہک لؤ دہکہ جؤ یکھت یہ گنس ُسییا ۔۔۱۔۔
ਐਸੋ ਜਾਤਨ ਭਏ ਮਤਨ ਆਨਿ ਆਨ ਨ ਬੀਓ ਕਰਿਾ ॥

اوسی اجن ےئھب نم ا َند ا ن ہن پپؤ رکنا ۔۔

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਭਏ ਿਇਆਰਾ ਹਤਰ ਰੰਗੁ ਨ ਕਬਹੂ ਲਹਿਾ ॥੨॥੮॥੯੪॥

وہک نانک ُگر ےئھب دنارا ہر رنگ ہن کب ُہؤ لہیا ۔۔۲۔۔۸۔۔۹۴۔۔
ਤਬਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥

نِالول ہلحم ۵۔۔
ਤਨੰਿਕੁ ਐਸੇ ਹੀ ਝਤਰ ਪਰੀਐ ॥

پ ِیدک اےسی یہ رھج رپ ئَ ٔے ۔۔
ਇਹ ਨੀਸਾਨੀ ਸੁਨਹੁ ਿੁਮ ਭਾਈ ਤਜਉ ਕਾਲਰ ਭੀਤਿ ਤਗਰੀਐ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ُب
اہہی اسینین ُسبہؤ م اھبیئ چیپؤ اکرل تیھب گِر ئٔے َ۔۔۱۔۔راہو۔۔

ਜਉ ਿੇਖੈ ਤਛਿੁ ਿਉ ਤਨੰਿਕੁ ਉਮਾਹੈ ਭਲੋ ਿੇਤਖ ਿੁਖ ਭਰੀਐ ॥

ےھکی چھِدر ئؤ پ ِیدک اُامےہَ ولھب دھکی ُدھک رھب پپے ۔۔
جؤ د َ

ਆਿ ਪਹਰ ਤਚਿਵੈ ਨਹੀ ਪਹੁਚੈ ਬੁਰਾ ਤਚਿਵਿ ਤਚਿਵਿ ਮਰੀਐ ॥੧॥

ب
ا ھٹ رہپ ِجپ َؤے یہن ہُج َے ُپرا ِجپؤت ِجپؤت رم پپے ۔۔۱۔۔

ਤਨੰਿਕੁ ਪਰਭੂ ਭੁਲਾਇਆ ਕਾਲੁ ਨੇਰੈ ਆਇਆ ਹਤਰ ਜਨ ਤਸਉ ਬਾਿੁ ਉਿਰੀਐ ॥

ب ب
پ ِیدک رپ ُھؤ ھُالنا اکل رینَے ا نا ہر نج سِیؤ ناد اُرھٹےیَ ۔۔

ਨਾਨਕ ਕਾ ਰਾਖਾ ਆਤਪ ਪਰਭੁ ਸੁਆਮੀ ਤਕਆ ਮਾਨਸ ਬਪੁਰੇ ਕਰੀਐ ॥੨॥੯॥੯੫॥

نانک اک رااھک ا ت رپَھب سُؤا یم ایک امسن نت ُرے رک پپے َ۔۔۲۔۔۹۔۔۹۵۔۔
ਤਬਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥

نِالول ہلحم ۵۔۔
ਐਸੇ ਕਾਹੇ ਭੂਤਲ ਪਰੇ ॥

ب
اےسی اکےہ ُھؤل رپے ۔۔
ਕਰਤਹ ਕਰਾਵਤਹ ਮੂਕਤਰ ਪਾਵਤਹ ਪੇਖਿ ਸੁਨਿ ਸਿਾ ਸੰਤਗ ਹਰੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

پ
رکہِ رکاوہِ مُؤرک ناوہِ یکھت ُسیت دسا گنس ہرے ۔۔۱۔۔راہو۔۔

ਕਾਚ ਤਬਹਾਝਨ ਕੰਚਨ ਛਾਿਨ ਬੈਰੀ ਸੰਤਗ ਹੇਿੁ ਸਾਜਨ ਤਿਆਤਗ ਖਰੇ ॥

اکچ ِبہانھج نچنک اھچدن ریبی گنس ہ َپت سانج پ ِیاگ رھکے ۔۔
ਹੋਵਨੁ ਕਉਰਾ ਅਨਹੋਵਨੁ ਮੀਿਾ ਤਬਤਖਆ ਮਤਹ ਲਪਟਾਇ ਜਰੇ ॥੧॥

وہون کؤرا ابہؤون اھٹیم نِکھیا ہہم لییا ِئے رجے ۔۔۱۔۔

ਅੰਧ ਕੂਪ ਮਤਹ ਪਤਰਓ ਪਰਾਨੀ ਭਰਮ ਗੁਬਾਰ ਮੋਹ ਬੰਤਧ ਪਰੇ ॥

اَدنھ ُکؤت ہہم رپوی رپاین رھبم ُگیار ومہ دنبھ رپے ۔۔

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਪਰਭ ਹੋਿ ਿਇਆਰਾ ਗੁਰੁ ਭੇਟੈ ਕਾਢੈ ਬਾਹ ਿਰੇ ॥੨॥੧੦॥੯੬॥

ُگ ب
ھی
َ
پ
اکدےھ ناہ رھپے ۔۔۲۔۔۱۱۔۔۹۶۔۔
وہک نانک رپَھب وہت دنارا ر ے َ
ਤਬਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥

نِالول ہلحم ۵۔۔
ਮਨ ਿਨ ਰਸਨਾ ਹਤਰ ਚੀਨਹਾ ॥

نم نت رانس ہر چیبہھا ۔۔

ਭਏ ਅਨੰਿਾ ਤਮਟੇ ਅੰਿੇਸੇ ਸਰਬ ਸੂਖ ਮੋ ਕਉ ਗੁਤਰ ਿੀਨਹਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ےئھب ادننا ِمپے ادنےسی رست سُؤھک وم کؤ ُگر دپبہھا ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਇਆਨਪ ਿੇ ਸਭ ਭਈ ਤਸਆਨਪ ਪਰਭੁ ਮੇਰਾ ਿਾਨਾ ਬੀਨਾ ॥

اناپپ ےت سیھ یئھب ِسیاپپ رپَھب ریما دانا انیب ۔۔

ਹਾਥ ਿੇਇ ਰਾਖੈ ਅਪਨੇ ਕਉ ਕਾਹੂ ਨ ਕਰਿੇ ਕਛੁ ਖੀਨਾ ॥੧॥

ک
ک
اہھت دےئ را َھے اےنپ کؤ اک ُہؤ ہن رکےت ھچک ھییا ۔۔۱۔۔
ਬਤਲ ਜਾਵਉ ਿਰਸਨ ਸਾਧੂ ਕੈ ਤਜਹ ਪਰਸਾਤਿ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਲੀਨਾ ॥

نل اجوو درنس سا ُدوھ ےکَ ہج رپساد ہر نام انیل ۔۔

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਿਾਕੁਰ ਭਾਰੋਸੈ ਕਹੂ ਨ ਮਾਤਨਓ ਮਤਨ ਛੀਨਾ ॥੨॥੧੧॥੯੭॥

وہک نانک اھٹرکُ اھبرو سَے ک ُہؤ ہن اموین نم انیھچ ۔۔۲۔۔۱۱۔۔۹۷۔۔
ਤਬਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥

نِالول ہلحم ۵۔۔
ਗੁਤਰ ਪੂਰੈ ਮੇਰੀ ਰਾਤਖ ਲਈ ॥

ُگر ئُؤ َرے ریمی راھک یئل ۔۔

ਅੰਤਮਰਿ ਨਾਮੁ ਤਰਿੇ ਮਤਹ ਿੀਨੋ ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੀ ਮੈਲੁ ਗਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ارمِت نام رِدے ہہم دونی منج منج یک مَیل یئگ ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਤਨਵਰੇ ਿੂਿ ਿੁਸਟ ਬੈਰਾਈ ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਕਾ ਜਤਪਆ ਜਾਪੁ ॥

ئِؤرے ُدوت ُدست َنترایئ ُگر ئُؤرے اک چییا اجت ۔۔
ਕਹਾ ਕਰੈ ਕੋਈ ਬੇਚਾਰਾ ਪਰਭ ਮੇਰੇ ਕਾ ਬਿ ਪਰਿਾਪੁ ॥੧॥

اہک رکَے وکیئ اچیبرا رپَھب ریمے اک ند رپنات ۔۔۱۔۔
ਤਸਮਤਰ ਤਸਮਤਰ ਤਸਮਤਰ ਸੁਖੁ ਪਾਇਆ ਚਰਨ ਕਮਲ ਰਖੁ ਮਨ ਮਾਹੀ ॥

ِسمر ِسمر ِسمر ُسکھ نانا رچن لمک رھک نم امیہ ۔۔

ਿਾ ਕੀ ਸਰਤਨ ਪਤਰਓ ਨਾਨਕ ਿਾਸੁ ਜਾ ਿੇ ਊਪਤਰ ਕੋ ਨਾਹੀ ॥੨॥੧੨॥੯੮॥

نا یک رسن رپوی نانک داس اج ےت اُورپ وک نایہ ۔۔۲۔۔۱۲۔۔۹۸۔۔
ਤਬਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥

نِالول ہلحم ۵۔۔
ਸਿਾ ਸਿਾ ਜਪੀਐ ਪਰਭ ਨਾਮ ॥

دسا دسا چیپَے رپَھب نام ۔۔

ਜਰਾ ਮਰਾ ਕਛੁ ਿੂਖੁ ਨ ਤਬਆਪੈ ਆਗੈ ਿਰਗਹ ਪੂਰਨ ਕਾਮ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

رجا رما ھچک ُدوھک ہن ایب ئَے ا ےگ درہگ ئُؤرن اکم ۔۔۱۔۔راہو۔۔

ਆਪੁ ਤਿਆਤਗ ਪਰੀਐ ਤਨਿ ਸਰਨੀ ਗੁਰ ਿੇ ਪਾਈਐ ਏਹੁ ਤਨਧਾਨੁ ॥

ا ت پ ِیاگ رپ ئَ ٔے پِپ رسین ُگر ےت نا پپَے اوہی ن ِداھن ۔۔

ਜਨਮ ਮਰਣ ਕੀ ਕਟੀਐ ਿਾਸੀ ਸਾਚੀ ਿਰਗਹ ਕਾ ਨੀਸਾਨੁ ॥੧॥

منج رمن یک کییپے اھپیس سایچ درہگ اک اسینن ۔۔۱۔۔

ਜੋ ਿੁਮਹ ਕਰਹੁ ਸੋਈ ਭਲ ਮਾਨਉ ਮਨ ਿੇ ਛੂਟੈ ਸਗਲ ਗੁਮਾਨੁ ॥

ُب
چ
ُ
َ
م
گ
ہ
ئ
ھ
ئ
ُ
وج ھ رکوہ وسیئ لھب ام ؤ نم ےت ؤ ے لگس مان ۔۔
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਿਾ ਕੀ ਸਰਣਾਈ ਜਾ ਕਾ ਕੀਆ ਸਗਲ ਜਹਾਨੁ ॥੨॥੧੩॥੯੯॥

وہک نانک نا یک رسنایئ اج اک ایک لگس اہجن ۔۔۲۔۔۱۳۔۔۹۹۔۔
ਤਬਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥

نِالول ہلحم ۵۔۔
ਮਨ ਿਨ ਅੰਿਤਰ ਪਰਭੁ ਆਹੀ ॥

نم نت ارتن رپَھب ا یہ ۔۔
ਹਤਰ ਗੁਨ ਗਾਵਿ ਪਰਉਪਕਾਰ ਤਨਿ ਤਿਸੁ ਰਸਨਾ ਕਾ ਮੋਲੁ ਤਕਛੁ ਨਾਹੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ک
ہر ُگں اگوت رپاُاکپر پِپ ئِس رانس اک ومل ِچھ نایہ ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਕੁਲ ਸਮੂਹ ਉਧਰੇ ਤਖਨ ਭੀਿਤਰ ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੀ ਮਲੁ ਲਾਹੀ ॥

ک
ھ
ِ
ُکل سمُؤہ اُدرھے ں رتیھب منج منج یک لم الیہ ۔۔

ਤਸਮਤਰ ਤਸਮਤਰ ਸੁਆਮੀ ਪਰਭੁ ਅਪਨਾ ਅਨਿ ਸੇਿੀ ਤਬਤਖਆ ਬਨੁ ਗਾਹੀ ॥੧॥

ِسمر ِسمر سُؤا یم رپَھب اانپ ا َند یتیس نِکھیا نب اگیہ ۔۔۱۔۔
ਚਰਨ ਪਰਭੂ ਕੇ ਬੋਤਹਥੁ ਪਾਏ ਭਵ ਸਾਗਰੁ ਪਾਤਰ ਪਰਾਹੀ ॥

ب
ب
رچن رپ ُھؤ ےک وبھتہ ناےئ َھؤ سارگ نار رپایہ ۔۔

ਸੰਿ ਸੇਵਕ ਭਗਿ ਹਤਰ ਿਾ ਕੇ ਨਾਨਕ ਮਨੁ ਲਾਗਾ ਹੈ ਿਾਹੀ ॥੨॥੧੪॥੧੦੦॥

ےہ نایہ ۔۔۲۔۔۱۴۔۔۱۱۱۔۔
سیت ویسک تگھب ہر نا ےک نانک نم الاگ َ
ਤਬਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥

نِالول ہلحم ۵۔۔

ਧੀਰਉ ਿੇਤਖ ਿੁਮਹਾਰੇ ਰੰਗਾ ॥

ُب
م
ہ
دھترو دھکی ھارے راگن ۔۔
ਿੁਹੀ ਸੁਆਮੀ ਅੰਿਰਜਾਮੀ ਿੂਹੀ ਵਸਤਹ ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ُبہی سُؤا یم ارتناجیم ئُؤیہ وسہہ سادھ ےکَ اگنس ۔۔۱۔۔راہو۔۔

ਤਖਨ ਮਤਹ ਥਾਤਪ ਤਨਵਾਜੇ ਿਾਕੁਰ ਨੀਚ ਕੀਟ ਿੇ ਕਰਤਹ ਰਾਜੰਗਾ ॥੧॥

ک
ھِں ہہم اھتت ئِؤاےج اھٹرک چین ٹیک ےت رکےہ رااگنج ۔۔۱۔۔

ਕਬਹੂ ਨ ਤਬਸਰੈ ਹੀਏ ਮੋਰੇ ਿੇ ਨਾਨਕ ਿਾਸ ਇਹੀ ਿਾਨੁ ਮੰਗਾ ॥੨॥੧੫॥੧੦੧॥

کب ُہؤ ہن ِئسرے ہیپے ومرے ےت نانک داس ایہی دان اگنم ۔۔۲۔۔۱۵۔۔۱۱۱۔۔
ਤਬਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥

نِالول ہلحم ۵۔۔
ਅਚੁਿ ਪੂਜਾ ਜੋਗ ਗੋਪਾਲ ॥

ا ُجت ئُؤاج وجگ وگنال ۔۔
ਮਨੁ ਿਨੁ ਅਰਤਪ ਰਖਉ ਹਤਰ ਆਗੈ ਸਰਬ ਜੀਆ ਕਾ ਹੈ ਪਰਤਿਪਾਲ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

نم نت ارت روھک ہر ا ےگ رست ایج اک ےہَ رپَپ ِیال ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਸਰਤਨ ਸਮਰਥ ਅਕਥ ਸੁਖਿਾਿਾ ਤਕਰਪਾ ਤਸੰਧੁ ਬਿੋ ਿਇਆਲ ॥

رسن رمسھت اکبھ ُسکھدانا کِرنا ِسید ِھ ندو دنال ۔۔

ਕੰਤਿ ਲਾਇ ਰਾਖੈ ਅਪਨੇ ਕਉ ਤਿਸ ਨੋ ਲਗੈ ਨ ਿਾਿੀ ਬਾਲ ॥੧॥

ک
کیبھ ال ِئے را َھے

َ
اےنپ کؤ ئِس ون لگے ہن نایت نال ۔۔۱۔۔

ਿਾਮੋਿਰ ਿਇਆਲ ਸੁਆਮੀ ਸਰਬਸੁ ਸੰਿ ਜਨਾ ਧਨ ਮਾਲ ॥

داومدر دنال سُؤا یم رسسب سیت انج دنھ امل ۔۔

ਨਾਨਕ ਜਾਤਚਕ ਿਰਸੁ ਪਰਭ ਮਾਗੈ ਸੰਿ ਜਨਾ ਕੀ ਤਮਲੈ ਰਵਾਲ ॥੨॥੧੬॥੧੦੨॥

نانک اج ِچک درس رپَھب ام َگے سیت انج یک ملَ ِے روال ۔۔۲۔۔۱۶۔۔۱۱۲۔۔
ਤਬਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥

نِالول ہلحم ۵۔۔
ਤਸਮਰਿ ਨਾਮੁ ਕੋਤਟ ਜਿਨ ਭਏ ॥

ِسمرت نام وکت نتج ےئھب ۔۔

ਸਾਧਸੰਤਗ ਤਮਤਲ ਹਤਰ ਗੁਨ ਗਾਏ ਜਮਿੂਿਨ ਕਉ ਿਰਾਸ ਅਹੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

سادھسیگ مِل ہر ُگں اگےئ چم ُدونت کؤ رتاس اےہ ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਜੇਿੇ ਪੁਨਹਚਰਨ ਸੇ ਕੀਨਹੇ ਮਤਨ ਿਤਨ ਪਰਭ ਕੇ ਚਰਣ ਗਹੇ ॥

پب ہ
کیبہ
چی َپے ُ چرن ےس ھے نم نت رپَھب ےک رچن ےہگ ۔۔
ਆਵਣ ਜਾਣੁ ਭਰਮੁ ਭਉ ਨਾਿਾ ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੇ ਤਕਲਤਵਖ ਿਹੇ ॥੧॥

ب
ا ون اجن رھبم ھؤ نااھٹ منج منج ےک کِلؤِھک دےہ ۔۔۱۔۔

ਤਨਰਭਉ ਹੋਇ ਭਜਹੁ ਜਗਿੀਸੈ ਏਹੁ ਪਿਾਰਥੁ ਵਿਭਾਤਗ ਲਹੇ ॥

ب
ھ
ب
ئ
ج
س
ہ
چ
پِر ھؤ وہۓ ؤ گد َ ے اوہی ندارھت وداھبگ ےہل ۔۔

ਕਤਰ ਤਕਰਪਾ ਪੂਰਨ ਪਰਭ ਿਾਿੇ ਤਨਰਮਲ ਜਸੁ ਨਾਨਕ ਿਾਸ ਕਹੇ ॥੨॥੧੭॥੧੦੩॥

رک کِرنا ئُؤرن رپَھب داےت پِرلم سج نانک داس ےہک ۔۔۲۔۔۱۷۔۔۱۱۳۔۔
ਤਬਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥

نِالول ہلحم ۵۔۔
ਸੁਲਹੀ ਿੇ ਨਾਰਾਇਣ ਰਾਖੁ ॥

ُسلہی ےت نارانئ راھک ۔۔

ਸੁਲਹੀ ਕਾ ਹਾਥੁ ਕਹੀ ਨ ਪਹੁਚੈ ਸੁਲਹੀ ਹੋਇ ਮੂਆ ਨਾਪਾਕੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ب
ُسلہی اک اہھت یہک ہن ہَج َے ُسلہی وہۓ مُؤا ناناک ۔۔۱۔۔راہو۔۔

ਕਾਤਢ ਕੁਿਾਰੁ ਖਸਤਮ ਤਸਰੁ ਕਾਤਟਆ ਤਖਨ ਮਤਹ ਹੋਇ ਗਇਆ ਹੈ ਖਾਕੁ ॥

ک
ُکب کھ
س
ھ
ِ
س
اکدھ ھار م ِر اکایٹ ں ہہم وہۓ ایگ ےہَ اھکک ۔۔

ਮੰਿਾ ਤਚਿਵਿ ਤਚਿਵਿ ਪਤਚਆ ਤਜਤਨ ਰਤਚਆ ਤਿਤਨ ਿੀਨਾ ਧਾਕੁ ॥੧॥

دنما ِجپ َؤت ِجپ َؤت ایچپ نج رایچ پِں دانی داھک ۔۔۱۔۔

ਪੁਿਰ ਮੀਿ ਧਨੁ ਤਕਛੂ ਨ ਰਤਹਓ ਸੁ ਛੋਤਿ ਗਇਆ ਸਭ ਭਾਈ ਸਾਕੁ ॥

کِج
سی
ہ
ی
ُ
پ
ھ
ُنتر تیم دنھ ؤ ہن ر ؤ وس وھچد ایگ ھ اھبیئ ساک ۔۔

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਤਿਸੁ ਪਰਭ ਬਤਲਹਾਰੀ ਤਜਤਨ ਜਨ ਕਾ ਕੀਨੋ ਪੂਰਨ ਵਾਕੁ ॥੨॥੧੮॥੧੦੪॥

وہک نانک ئِس رپَھب اہلبری ِجں نج اک ونیک ئُؤرن واک ۔۔۲۔۔۱۸۔۔۱۱۴۔۔
ਤਬਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥

نِالول ہلحم ۵۔۔
ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਕੀ ਪੂਰੀ ਸੇਵ ॥

ئُؤرے ُگر یک ئُؤری ویسَ ۔۔
ਆਪੇ ਆਤਪ ਵਰਿੈ ਸੁਆਮੀ ਕਾਰਜੁ ਰਾਤਸ ਕੀਆ ਗੁਰਿੇਵ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ا ےپ ا ت ور ئَے سُؤایم اکرچ راس ک ِیا ُگردوی ۔۔۱۔۔راہو۔۔

ਆਤਿ ਮਤਧ ਪਰਭੁ ਅੰਤਿ ਸੁਆਮੀ ਅਪਨਾ ਥਾਟੁ ਬਨਾਇਓ ਆਤਪ ॥

ا د دمھ رپَھب اپپ سُؤا یم اانپ اھتت انبویئ ا ت ۔۔
ਅਪਨੇ ਸੇਵਕ ਕੀ ਆਪੇ ਰਾਖੈ ਪਰਭ ਮੇਰੇ ਕੋ ਵਿ ਪਰਿਾਪੁ ॥੧॥

ک
اےنپ ویسک یک ا ےپ را َھے رپَھب ریمے وک ود رپنات ۔۔۱۔۔

ਪਾਰਬਰਹਮ ਪਰਮੇਸੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਵਤਸ ਕੀਨਹੇ ਤਜਤਨ ਸਗਲੇ ਜੰਿ ॥

کیبہ
ج
ھ
ِ
ج
پ
ے ں ےلگس ت ۔۔
نارپرمہ رپمیسُر سیگؤر وس

ਚਰਨ ਕਮਲ ਨਾਨਕ ਸਰਣਾਈ ਰਾਮ ਨਾਮ ਜਤਪ ਤਨਰਮਲ ਮੰਿ ॥੨॥੧੯॥੧੦੫॥

رچن لمک نانک رسنایئ رام نام جت پِرلم تنم ۔۔۲۔۔۱۹۔۔۱۱۵۔۔
ਤਬਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥

نِالول ہلحم ۵۔۔
ਿਾਪ ਪਾਪ ਿੇ ਰਾਖੇ ਆਪ ॥

نات نات ےت راےھک ا ت ۔۔
ਸੀਿਲ ਭਏ ਗੁਰ ਚਰਨੀ ਲਾਗੇ ਰਾਮ ਨਾਮ ਤਹਰਿੇ ਮਤਹ ਜਾਪ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

لتیس ےئھب ُگر رچین الےگ رام نام ہِردے ہہم اجت ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਕਤਰ ਤਕਰਪਾ ਹਸਿ ਪਰਤਭ ਿੀਨੇ ਜਗਿ ਉਧਾਰ ਨਵ ਖੰਿ ਪਰਿਾਪ ॥

رک کِرنا ہست رپَھب دےنی تگج اُداھر ونَ ڈنھک رپَنات ۔۔

ਿੁਖ ਤਬਨਸੇ ਸੁਖ ਅਨਿ ਪਰਵੇਸਾ ਤਿਰਸਨ ਬੁਝੀ ਮਨ ਿਨ ਸਚੁ ਧਰਾਪ ॥੧॥

بُج
ھ
ُدھک نِیسے ُسکھ ا َند رپَواسی رتِنس ی نم نت چس درھات ۔۔۱۔۔
ਅਨਾਥ ਕੋ ਨਾਥੁ ਸਰਤਣ ਸਮਰਥਾ ਸਗਲ ਤਸਰਸਤਟ ਕੋ ਮਾਈ ਬਾਪੁ ॥

اناھت وک ناھت رسن رمساھت لگس رسِست وک امیئ نات ۔۔
ਭਗਤਿ ਵਛਲ ਭੈ ਭੰਜਨ ਸੁਆਮੀ ਗੁਣ ਗਾਵਿ ਨਾਨਕ ਆਲਾਪ ॥੨॥੨੦॥੧੦੬॥

ب
تگھب ولھچ َھے

نجنھب سُؤایم ُگں اگوت نانک ا الت ۔۔۲۔۔۲۱۔۔۱۱۶۔۔
ਤਬਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥

نِالول ہلحم ۵۔۔

ਤਜਸ ਿੇ ਉਪਤਜਆ ਤਿਸਤਹ ਪਛਾਨੁ ॥

ِجس ےت اُبچِیا نیِسہہ اھچپن ۔۔

ਪਾਰਬਰਹਮੁ ਪਰਮੇਸਰੁ ਤਧਆਇਆ ਕੁਸਲ ਖੇਮ ਹੋਏ ਕਤਲਆਨ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ُک ک
ھب
َ
نارپرمہ رپرسیم دایھنا سل م وہےئ ایلکن ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਗੁਰੁ ਪੂਰਾ ਭੇਤਟਓ ਬਿ ਭਾਗੀ ਅੰਿਰਜਾਮੀ ਸੁਘੜੁ ਸੁਜਾਨੁ ॥

ب
گ
ُگر ئُؤرا ھییپؤ ند اھبیگ ارتناجیم ُس ھر سُچان ۔۔

ਹਾਥ ਿੇਇ ਰਾਖੇ ਕਤਰ ਅਪਨੇ ਬਿ ਸਮਰਥੁ ਤਨਮਾਤਣਆ ਕੋ ਮਾਨੁ ॥੧॥

اہھت دےئ راےھک رک اےنپ ند رمسھت بِمااین وک امن ۔۔۱۔۔
ਭਰਮ ਭੈ ਤਬਨਤਸ ਗਏ ਤਖਨ ਭੀਿਤਰ ਅੰਧਕਾਰ ਪਰਗਟੇ ਚਾਨਾਣੁ ॥

ک
ب
ھ
ِ
رھبم َھے نِیس ےئگ ں رتیھب ادنھکار رپےٹگ اچنان ۔۔

ਸਾਤਸ ਸਾਤਸ ਆਰਾਧੈ ਨਾਨਕੁ ਸਿਾ ਸਿਾ ਜਾਈਐ ਕੁਰਬਾਣੁ ॥੨॥੨੧॥੧੦੭॥

ساس ساس ا رادےھ نانک دسا دسا اج پپَے قُرنان ۔۔۲۔۔۲۱۔۔۱۱۷۔۔
ਤਬਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥

نِالول ہلحم ۵۔۔
ਿੋਵੈ ਥਾਵ ਰਖੇ ਗੁਰ ਸੂਰੇ ॥

دو َوے اھتو رےھک ُگر سُؤرے ۔۔
ਹਲਿ ਪਲਿ ਪਾਰਬਰਹਤਮ ਸਵਾਰੇ ਕਾਰਜ ਹੋਏ ਸਗਲੇ ਪੂਰੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ہلت نلت نارپرمہ وسارے اکرچ وہےئ ےلگس ئُؤرے ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਹਤਰ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਜਪਿ ਸੁਖ ਸਹਜੇ ਮਜਨੁ ਹੋਵਿ ਸਾਧੂ ਧੂਰੇ ॥

س م
ہر ہر نام جپت ُسکھ ہجے چں وہوت سا ُدوھ دھُؤرے ۔۔

ਆਵਣ ਜਾਣ ਰਹੇ ਤਥਤਿ ਪਾਈ ਜਨਮ ਮਰਣ ਕੇ ਤਮਟੇ ਤਬਸੂਰੇ ॥੧॥

ا ون اجن رےہ بھِت نایئ منج رمن ےک ِمپے ِئسُؤرے ۔۔۱۔۔
ਭਰਮ ਭੈ ਿਰੇ ਛੁਟੇ ਭੈ ਜਮ ਕੇ ਘਤਟ ਘਤਟ ਏਕੁ ਰਤਹਆ ਭਰਪੂਰੇ ॥

چ ب
ب
رھبم َھے رتے ُھپے َھے مج ےک ٹھگ ٹھگ انک رایہ رھبوپُرے ۔۔
ਨਾਨਕ ਸਰਤਣ ਪਤਰਓ ਿੁਖ ਭੰਜਨ ਅੰਿਤਰ ਬਾਹਤਰ ਪੇਤਖ ਹਜੂਰੇ ॥੨॥੨੨॥੧੦੮॥

نانک رسن رپوی ُدھک نجنھب ارتن ناہر پ َیکھ ہچُؤرے ۔۔۲۔۔۲۲۔۔۱۱۸۔۔
ਤਬਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥

نِالول ہلحم ۵۔۔
ਿਰਸਨੁ ਿੇਖਿ ਿੋਖ ਨਸੇ ॥

درنس دتھکی دوھک ےسن ۔۔
ਕਬਹੁ ਨ ਹੋਵਹੁ ਤਿਰਸਤਟ ਅਗੋਚਰ ਜੀਅ ਕੈ ਸੰਤਗ ਬਸੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

کبہؤ ہن وہووہ د ِرست اوگرچ یج ےکَ گنس ےسب ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਪਰੀਿਮ ਪਰਾਨ ਅਧਾਰ ਸੁਆਮੀ ॥

رپمتی رپان اداھر سُؤا یم ۔۔
ਪੂਤਰ ਰਹੇ ਪਰਭ ਅੰਿਰਜਾਮੀ ॥੧॥

ئُؤر رےہ رپَھب ارتناجیم ۔۔۱۔۔
ਤਕਆ ਗੁਣ ਿੇਰੇ ਸਾਤਰ ਸਮਹਾਰੀ ॥

س
م
ہ
ایک ُگں ریتے سار ھاری ۔۔

ਸਾਤਸ ਸਾਤਸ ਪਰਭ ਿੁਝਤਹ ਤਚਿਾਰੀ ॥੨॥

ُب
ساس ساس رپَھب جھہ ِجیاری ۔۔۲۔۔

ਤਕਰਪਾ ਤਨਤਧ ਪਰਭ ਿੀਨ ਿਇਆਲਾ ॥

کِرنا ن ِدھ رپَھب دنی دناال ۔۔

ਜੀਅ ਜੰਿ ਕੀ ਕਰਹੁ ਪਰਤਿਪਾਲਾ ॥੩॥

یج جپت یک رکوہ رپَپِیاال ۔۔۳۔۔
ਆਿ ਪਹਰ ਿੇਰਾ ਨਾਮੁ ਜਨੁ ਜਾਪੇ ॥

ا ھٹ رہپ ریتا نام نج اجےپ ۔۔
ਨਾਨਕ ਪਰੀਤਿ ਲਾਈ ਪਰਤਭ ਆਪੇ ॥੪॥੨੩॥੧੦੯॥

نانک رپپپ الیئ رپَھب ا ےپ ۔۔۴۔۔۲۳۔۔۱۱۹۔۔
ਤਬਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥

نِالول ہلحم ۵۔۔
ਿਨੁ ਧਨੁ ਜੋਬਨੁ ਚਲਿ ਗਇਆ ॥

نت دنھ وجنب تلچ ایگ ۔۔
ਰਾਮ ਨਾਮ ਕਾ ਭਜਨੁ ਨ ਕੀਨੋ ਕਰਿ ਤਬਕਾਰ ਤਨਤਸ ਭੋਰੁ ਭਇਆ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

رام نام اک نجھب ہن ونیک رکت ِئکِار ئِس وھبر ایھب ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਅਤਨਕ ਪਰਕਾਰ ਭੋਜਨ ਤਨਿ ਖਾਿੇ ਮੁਖ ਿੰਿਾ ਘਤਸ ਖੀਨ ਖਇਆ ॥

ک
ھی
ان ِک رپاکر وھبنج پِپ اھکےت مُکھ داتن سھگ ں ایھک ۔۔

ਮੇਰੀ ਮੇਰੀ ਕਤਰ ਕਤਰ ਮੂਿਉ ਪਾਪ ਕਰਿ ਨਹ ਪਰੀ ਿਇਆ ॥੧॥

ب
ریمی ریمی رک رک مُؤ ھؤ نات رکت ہن رپی دایئ ۔۔۱۔۔

ਮਹਾ ਤਬਕਾਰ ਘੋਰ ਿੁਖ ਸਾਗਰ ਤਿਸੁ ਮਤਹ ਪਰਾਣੀ ਗਲਿੁ ਪਇਆ ॥

اہم ِئکِار وھگر ُدھک سارگ ئِس ہہم رپَاین گلط ایپ ۔۔

ਸਰਤਨ ਪਰੇ ਨਾਨਕ ਸੁਆਮੀ ਕੀ ਬਾਹ ਪਕਤਰ ਪਰਤਭ ਕਾਤਢ ਲਇਆ ॥੨॥੨੪॥੧੧੦॥

رسن رپے نانک سُؤایم یک ناہ رکپ رپَھب اکدھ لییا ۔۔۲۔۔۲۴۔۔۱۱۱۔۔
ਤਬਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥

نِالول ہلحم ۵۔۔
ਆਪਨਾ ਪਰਭੁ ਆਇਆ ਚੀਤਿ ॥

ا انپ رپَھب ا نا ِجپت ۔۔
ਿੁਸਮਨ ਿੁਸਟ ਰਹੇ ਝਖ ਮਾਰਿ ਕੁਸਲੁ ਭਇਆ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਮੀਿ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

چ
ُدنمس ُدست رےہ ھکھ امرت ُکسل ایھب ریمے اھبیئ تیم ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਗਈ ਤਬਆਤਧ ਉਪਾਤਧ ਸਭ ਨਾਸੀ ਅੰਗੀਕਾਰੁ ਕੀਓ ਕਰਿਾਤਰ ॥

یئگ ایبدھ اُنادھ سیھ نایس انگپکار کپؤ رکنار ۔۔

ਸਾਂਤਿ ਸੂਖ ਅਰੁ ਅਨਿ ਘਨੇਰੇ ਪਰੀਿਮ ਨਾਮੁ ਤਰਿੈ ਉਰ ਹਾਤਰ ॥੧॥

ساپپ سُؤھک ار ا َند رینھگے رپمتی نام ر َِدے اُر اہر ۔۔۱۔۔
ਜੀਉ ਤਪੰਿੁ ਧਨੁ ਰਾਤਸ ਪਰਭ ਿੇਰੀ ਿੂੰ ਸਮਰਥੁ ਸੁਆਮੀ ਮੇਰਾ ॥

جپؤ پِید دنھ راس رپَھب ریتی ئُؤن رمسھت سُؤایم ریما ۔۔
ਿਾਸ ਅਪੁਨੇ ਕਉ ਰਾਖਨਹਾਰਾ ਨਾਨਕ ਿਾਸ ਸਿਾ ਹੈ ਚੇਰਾ ॥੨॥੨੫॥੧੧੧॥

داس اےنپ کؤ راکھبہارا نانک داس دسا ےہَ چتَرا ۔۔۲۔۔۲۵۔۔۱۱۱۔۔
ਤਬਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥

نِالول ہلحم ۵۔۔
ਗੋਤਬਿੁ ਤਸਮਤਰ ਹੋਆ ਕਤਲਆਣੁ ॥

وگنِ ِد ِسمر وہا ایلکن ۔۔

ਤਮਟੀ ਉਪਾਤਧ ਭਇਆ ਸੁਖੁ ਸਾਚਾ ਅੰਿਰਜਾਮੀ ਤਸਮਤਰਆ ਜਾਣੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

مِبی اُنادھ ایھب ُسکھ سااچ ارتناجیم ِسمرِنا اجن ۔۔۱۔۔راہو۔۔

ਤਜਸ ਕੇ ਜੀਅ ਤਿਤਨ ਕੀਏ ਸੁਖਾਲੇ ਭਗਿ ਜਨਾ ਕਉ ਸਾਚਾ ਿਾਣੁ ॥

ِجس ےک یج پِں ےئیک ُسکھاےل تگھب انج کؤ سااچ نان ۔۔

ਿਾਸ ਅਪੁਨੇ ਕੀ ਆਪੇ ਰਾਖੀ ਭੈ ਭੰਜਨ ਊਪਤਰ ਕਰਿੇ ਮਾਣੁ ॥੧॥

ب
داس اےنپ یک ا ےپ رایھک َھے نجنھب اُورپ رکےت امن ۔۔۱۔۔
ਭਈ ਤਮਿਰਾਈ ਤਮਟੀ ਬੁਰਾਈ ਿੁਸਟ ਿੂਿ ਹਤਰ ਕਾਢੇ ਛਾਤਣ ॥

یئھب ِمترایئ مِبی ُپرایئ د َرست ُدوت ہر اکدےھ اھچن ۔۔

ਸੂਖ ਸਹਜ ਆਨੰਿ ਘਨੇਰੇ ਨਾਨਕ ਜੀਵੈ ਹਤਰ ਗੁਣਹ ਵਖਾਤਣ ॥੨॥੨੬॥੧੧੨॥

سہ
سُؤھک ج ا دنن رینھگے نانک ویجے ہر ُگیہ واھکن ۔۔۲۔۔۲۶۔۔۱۱۲۔۔
ਤਬਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥

نِالول ہلحم ۵۔۔
ਪਾਰਬਰਹਮ ਪਰਭ ਭਏ ਤਿਪਾਲ ॥

نارپرمہ رپَھب ےئھب کِرنال ۔۔

ਕਾਰਜ ਸਗਲ ਸਵਾਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜਤਪ ਜਤਪ ਸਾਧੂ ਭਏ ਤਨਹਾਲ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

اکرچ لگس وسارے سیگؤر جت جت سا ُدوھ ےئھب بِہال ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਅੰਗੀਕਾਰੁ ਕੀਆ ਪਰਤਭ ਅਪਨੈ ਿੋਖੀ ਸਗਲੇ ਭਏ ਰਵਾਲ ॥

انگپکار ایک رپَھب اےنپ دویھک ےلگس ےئھب روال ۔۔
ਕੰਤਿ ਲਾਇ ਰਾਖੇ ਜਨ ਅਪਨੇ ਉਧਤਰ ਲੀਏ ਲਾਇ ਅਪਨੈ ਪਾਲ ॥੧॥

کیبھ ال ِئے راےھک نج اےنپ اُدرھ ےئیل ال ِئے اےنپ نال ۔۔۱۔۔

ਸਹੀ ਸਲਾਮਤਿ ਤਮਤਲ ਘਤਰ ਆਏ ਤਨੰਿਕ ਕੇ ਮੁਖ ਹੋਏ ਕਾਲ ॥

ص
ج
م
ک
م
پ
ِ
س
م
ِی
ُ
ی ال ت ل رھگ ا ےئ دک ےک ھ وہےئ اکل ۔۔

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰੁ ਪੂਰਾ ਗੁਰ ਪਰਸਾਤਿ ਪਰਭ ਭਏ ਤਨਹਾਲ ॥੨॥੨੭॥੧੧੩॥

وہک نانک ریما سیگؤر ئُؤرا ُگر رپساد رپَھب ےئھب بِہال ۔۔۲۔۔۲۷۔۔۱۱۳۔۔
ਤਬਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥

نِالول ہلحم ۵۔۔
ਮੂ ਲਾਲਨ ਤਸਉ ਪਰੀਤਿ ਬਨੀ ॥ ਰਹਾਉ ॥

مُؤ لغلں سِیؤ رپپپ ینب ۔۔راہو۔۔

ਿੋਰੀ ਨ ਿੂਟੈ ਛੋਰੀ ਨ ਛੂਟੈ ਐਸੀ ਮਾਧੋ ਤਖੰਚ ਿਨੀ ॥੧॥

کھِب
چ
وتری ہن ئُؤ ئَے وھچری ہن ُھؤ ئَے ایسی امدوھ ج ینت ۔۔۱۔۔
ਤਿਨਸੁ ਰੈਤਨ ਮਨ ਮਾਤਹ ਬਸਿੁ ਹੈ ਿੂ ਕਤਰ ਤਕਰਪਾ ਪਰਭ ਅਪਨੀ ॥੨॥

ےہ ئُؤ رک کِرنا رپَھب اینپ ۔۔۲۔۔
دِسن َرنی نم امہِ تسب َ

ਬਤਲ ਬਤਲ ਜਾਉ ਤਸਆਮ ਸੁੰਿਰ ਕਉ ਅਕਥ ਕਥਾ ਜਾ ਕੀ ਬਾਿ ਸੁਨੀ ॥੩॥

نل نل اجو ِسیام ُسیدر کؤ اکبھ اھتک اج یک نات ُسبی ۔۔۳۔۔

ਜਨ ਨਾਨਕ ਿਾਸਤਨ ਿਾਸੁ ਕਹੀਅਿ ਹੈ ਮੋਤਹ ਕਰਹੁ ਤਿਪਾ ਿਾਕੁਰ ਅਪੁਨੀ ॥੪॥੨੮॥੧੧੪॥

نج نانک دانس داس کہیپت ےہَ ومہِ رکوہ کِرنا اھٹ ُکر اینپ ۔۔۴۔۔۲۸۔۔۱۱۴۔۔
ਤਬਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥

نِالول ہلحم ۵۔۔
ਹਤਰ ਕੇ ਚਰਨ ਜਤਪ ਜਾਂਉ ਕੁਰਬਾਨੁ ॥

ہر ےک رچن جت اجئؤ قُرنان ۔۔

ਗੁਰੁ ਮੇਰਾ ਪਾਰਬਰਹਮ ਪਰਮੇਸੁਰੁ ਿਾ ਕਾ ਤਹਰਿੈ ਧਤਰ ਮਨ ਤਧਆਨੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ُگر ریما نارپرمہ رپمیسُر نا اک ہِر َدے درھ نم دایھن ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਤਸਮਤਰ ਤਸਮਤਰ ਤਸਮਤਰ ਸੁਖਿਾਿਾ ਜਾ ਕਾ ਕੀਆ ਸਗਲ ਜਹਾਨੁ ॥

ِسمر ِسمر ِسمر ُسکھدانا اج اک ک ِِیا لگس اہجن ۔۔

ਰਸਨਾ ਰਵਹੁ ਏਕੁ ਨਾਰਾਇਣੁ ਸਾਚੀ ਿਰਗਹ ਪਾਵਹੁ ਮਾਨੁ ॥੧॥

رانس َر َووہ انک نارانئ سایچ درہگ ناووہ امن ۔۔۱۔۔
ਸਾਧੂ ਸੰਗੁ ਪਰਾਪਤਿ ਜਾ ਕਉ ਤਿਨ ਹੀ ਪਾਇਆ ਏਹੁ ਤਨਧਾਨੁ ॥

سا ُدوھ گنس رپاپپ اج کؤ پِں یہ نانا اوہی ن ِداھن ۔۔

ਗਾਵਉ ਗੁਣ ਕੀਰਿਨੁ ਤਨਿ ਸੁਆਮੀ ਕਤਰ ਤਕਰਪਾ ਨਾਨਕ ਿੀਜੈ ਿਾਨੁ ॥੨॥੨੯॥੧੧੫॥

اگوو ُگں ریکنت پِپ سُؤایم رک کِرنا نانک د بج َے دان ۔۔۲۔۔۲۹۔۔۱۱۵۔۔
ਤਬਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥

نِالول ہلحم ۵۔۔
ਰਾਤਖ ਲੀਏ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਸਰਣ ॥

راھک ےئیل سیگؤر یک رسن ۔۔

ਜੈ ਜੈ ਕਾਰੁ ਹੋਆ ਜਗ ਅੰਿਤਰ ਪਾਰਬਰਹਮੁ ਮੇਰੋ ਿਾਰਣ ਿਰਣ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ےج اکر وہا چگ ارتن نارپرمہ ریمو نارن رتن ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ےجَ َ
ਤਬਸਵੰਭਰ ਪੂਰਨ ਸੁਖਿਾਿਾ ਸਗਲ ਸਮਗਰੀ ਪੋਖਣ ਭਰਣ ॥

س
مب
ِئس َؤ ھر ئُؤرن ُسکھدانا لگس مگری وپنھک رھبن ۔۔

ਥਾਨ ਥਨੰਿਤਰ ਸਰਬ ਤਨਰੰਿਤਰ ਬਤਲ ਬਤਲ ਜਾਂਈ ਹਤਰ ਕੇ ਚਰਣ ॥੧॥

ب
اھتن ھییتر رست پِررتن نل نل اجیئن ہر ےک رچن ۔۔۱۔۔

ਜੀਅ ਜੁਗਤਿ ਵਤਸ ਮੇਰੇ ਸੁਆਮੀ ਸਰਬ ਤਸਤਧ ਿੁਮ ਕਾਰਣ ਕਰਣ ॥

ُب
یج تگج وس ریمے سُؤایم رست سِدھ م اکرن رکن ۔۔

ਆਤਿ ਜੁਗਾਤਿ ਪਰਭੁ ਰਖਿਾ ਆਇਆ ਹਤਰ ਤਸਮਰਿ ਨਾਨਕ ਨਹੀ ਿਰਣ ॥੨॥੩੦॥੧੧੬॥

ا د اگجد رپَھب ردھکا ا نا ہر ِسمرت نانک یہن درن ۔۔۲۔۔۳۱۔۔۱۱۶۔۔
ਰਾਗੁ ਤਬਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੫ ਿੁਪਿੇ ਘਰੁ ੮

راگ نِالول ہلحم ُ ۵دندے رھگ ۸
ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪਰਸਾਤਿ ॥

اِک اواکنر سیگؤر رپساد ۔۔
ਮੈ ਨਾਹੀ ਪਰਭ ਸਭੁ ਤਕਛੁ ਿੇਰਾ ॥

ک
م َے نایہ رپَھب سیھ ِچھ ریتا ۔۔
ਈਘੈ ਤਨਰਗੁਨ ਊਘੈ ਸਰਗੁਨ ਕੇਲ ਕਰਿ ਤਬਤਚ ਸੁਆਮੀ ਮੇਰਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ب
گ
نگ
ا ِ ھے پِر ُگں اُو َھے رس ُگں لیک رکت ِج سُؤ ا یم ریما ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਨਗਰ ਮਤਹ ਆਤਪ ਬਾਹਤਰ ਿੁਤਨ ਆਪਨ ਪਰਭ ਮੇਰੇ ਕੋ ਸਗਲ ਬਸੇਰਾ ॥

ہ ب
ھ
ُ
رگن ہہم ا ت نا ر ں ا نپ رپَھب ریمے وک لگس ریسبا ۔۔

ਆਪੇ ਹੀ ਰਾਜਨੁ ਆਪੇ ਹੀ ਰਾਇਆ ਕਹ ਕਹ ਿਾਕੁਰੁ ਕਹ ਕਹ ਚੇਰਾ ॥੧॥

ا ےپ یہ رانج ا ےپ یہ رانا ہک ہک اھٹ ُکر ہک ہک ریچا ۔۔۱۔۔

ਕਾ ਕਉ ਿੁਰਾਉ ਕਾ ਤਸਉ ਬਲਬੰਚਾ ਜਹ ਜਹ ਪੇਖਉ ਿਹ ਿਹ ਨੇਰਾ ॥

پی ک
ھ
اک کؤ ُدراو اک سِیؤ نلیبچا ہج ہج ؤ ہت ہت رینا ۔۔

ਸਾਧ ਮੂਰਤਿ ਗੁਰੁ ਭੇਤਟਓ ਨਾਨਕ ਤਮਤਲ ਸਾਗਰ ਬੂੰਿ ਨਹੀ ਅਨ ਹੇਰਾ ॥੨॥੧॥੧੧੭॥

ب
سادھ مُؤرت ُگر ھییپؤ نانک مِل سارگ ئُؤدن یہن ا ن ریہَا ۔۔۲۔۔۱۔۔۱۱۷۔۔

ਤਬਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥

نِالول ہلحم ۵۔۔
ਿੁਮਹ ਸਮਰਥਾ ਕਾਰਨ ਕਰਨ ॥

ُب
مہھ رمساھت اکرن رکن ۔۔

ਢਾਕਨ ਢਾਤਕ ਗੋਤਬਿ ਗੁਰ ਮੇਰੇ ਮੋਤਹ ਅਪਰਾਧੀ ਸਰਨ ਚਰਨ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

داھنک داھک وگنِد ُگر ریمے ومہِ ارپادیھ رسن رچن ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਜੋ ਜੋ ਕੀਨੋ ਸੋ ਿੁਮਹ ਜਾਤਨਓ ਪੇਤਖਓ ਿਉਰ ਨਾਹੀ ਕਛੁ ਢੀਿ ਮੁਕਰਨ ॥

ُب
پی ک ب
وج وج ونیک وس مہھ اجوین ھپؤ ھؤر نایہ ھچک دھیبھ مُکرن ۔۔

ਬਿ ਪਰਿਾਪੁ ਸੁਤਨਓ ਪਰਭ ਿੁਮਹਰੋ ਕੋਤਟ ਅਘਾ ਿੇਰੋ ਨਾਮ ਹਰਨ ॥੧॥

ُبمہ
ہ
ھ
ند رپنات ُسیپؤ رپَھب رو وکت ااھگ ریتو نام رن ۔۔۱۔۔
ਹਮਰੋ ਸਹਾਉ ਸਿਾ ਸਿ ਭੂਲਨ ਿੁਮਹਰੋ ਤਬਰਿੁ ਪਤਿਿ ਉਧਰਨ ॥

ُبم
ب
ہ
پ
ھ
رمہو اہسو دسا دس ُھؤنل رو ِرد تتپ اُدرھن ۔۔

ਕਰੁਣਾ ਮੈ ਤਕਰਪਾਲ ਤਿਪਾ ਤਨਤਧ ਜੀਵਨ ਪਿ ਨਾਨਕ ਹਤਰ ਿਰਸਨ ॥੨॥੨॥੧੧੮॥

رکُنا م َے کِرنال کِرنا ن ِدھ ویجن ند نانک ہر درنس ۔۔۲۔۔۲۔۔۱۱۸۔۔
ਤਬਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥

نِالول ہلحم ۵۔۔
ਐਸੀ ਤਕਰਪਾ ਮੋਤਹ ਕਰਹੁ ॥

ایسی کِرنا ومہِ رکوہ۔۔

ਸੰਿਹ ਚਰਣ ਹਮਾਰੋ ਮਾਥਾ ਨੈਨ ਿਰਸੁ ਿਤਨ ਧੂਤਰ ਪਰਹੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

سیبہہ رچن امہرو اماھت نَیں درس نت دھُؤر رپوہ۔۔۱۔۔راہو۔۔

ਗੁਰ ਕੋ ਸਬਿੁ ਮੇਰੈ ਹੀਅਰੈ ਬਾਸੈ ਹਤਰ ਨਾਮਾ ਮਨ ਸੰਤਗ ਧਰਹੁ ॥

ُگر وک دبس ریمَے ہیت َرے نا سَے ہر ناہم نم گنس درھوہ۔۔
ਿਸਕਰ ਪੰਚ ਤਨਵਾਰਹੁ ਿਾਕੁਰ ਸਗਲੋ ਭਰਮਾ ਹੋਤਮ ਜਰਹੁ ॥੧॥

پب
رک سگلؤ رھبام وہم رجوہ۔۔۱۔۔
ئسکر ج ئِؤاروہ اھٹ ُ

ਜੋ ਿੁਮਹ ਕਰਹੁ ਸੋਈ ਭਲ ਮਾਨੈ ਭਾਵਨੁ ਿੁਤਬਧਾ ਿੂਤਰ ਟਰਹੁ ॥

ُب
وج مہھ رکوہ وسیئ لھب امےن اھبون ُددباھ ُدور رٹوہ ۔۔
ਨਾਨਕ ਕੇ ਪਰਭ ਿੁਮ ਹੀ ਿਾਿੇ ਸੰਿਸੰਤਗ ਲੇ ਮੋਤਹ ਉਧਰਹੁ ॥੨॥੩॥੧੧੯॥

ُب
نانک ےک رپَھب م یہ داےت سییسیگ ےل ومہِ اُدرھوہ۔۔۲۔۔۳۔۔۱۱۹۔۔
ਤਬਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥

نِالول ہلحم ۵۔۔
ਐਸੀ ਿੀਤਖਆ ਜਨ ਤਸਉ ਮੰਗਾ ॥

ایسی ِدنکھیا نج سِیؤ اگنم ۔۔

ਿੁਮਹਰੋ ਤਧਆਨੁ ਿੁਮਹਾਰੋ ਰੰਗਾ ॥

ُب
ُبمہ
م
ہ
ھ
رو دایھن ھارو راگن ۔۔

ਿੁਮਹਰੀ ਸੇਵਾ ਿੁਮਹਾਰੇ ਅੰਗਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ُب
ُبمہ
م
ہ
ھ
ری ویسا ھارے ااگن ۔۔۱۔۔راہو۔۔

ਜਨ ਕੀ ਟਹਲ ਸੰਭਾਖਨੁ ਜਨ ਤਸਉ ਊਿਨੁ ਬੈਿਨੁ ਜਨ ਕੈ ਸੰਗਾ ॥

نی ب
ھ
نج یک لہٹ اھبنھک نج سِیؤ اُونھٹ ں نج ےکَ اگنس ۔۔
ਜਨ ਚਰ ਰਜ ਮੁਤਖ ਮਾਥੈ ਲਾਗੀ ਆਸਾ ਪੂਰਨ ਅਨੰਿ ਿਰੰਗਾ ॥੧॥

َب
نج رچ رچ مُکھ ام ھے

الیگ ا سا ئُؤرن اپپت رتاگن ۔۔۱۔۔

ਜਨ ਪਾਰਬਰਹਮ ਜਾ ਕੀ ਤਨਰਮਲ ਮਤਹਮਾ ਜਨ ਕੇ ਚਰਨ ਿੀਰਥ ਕੋਤਟ ਗੰਗਾ ॥

نج نارپرمہ اج یک پِرلم امہم نج ےک رچن ریتھت وکت گپگا ۔۔

ਜਨ ਕੀ ਧੂਤਰ ਕੀਓ ਮਜਨੁ ਨਾਨਕ ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੇ ਹਰੇ ਕਲੰਗਾ ॥੨॥੪॥੧੨੦॥

م
نج یک دھُؤر کپؤ چں نانک منج منج ےک ہرے کلپگا ۔۔۲۔۔۴۔۔۱۲۱۔۔
ਤਬਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥

نِالول ہلحم ۵۔۔
ਤਜਉ ਭਾਵੈ ਤਿਉ ਮੋਤਹ ਪਰਤਿਪਾਲ ॥

چیپؤ اھبوے پپؤ ومہِ رپَپ ِیال ۔۔

ਪਾਰਬਰਹਮ ਪਰਮੇਸਰ ਸਤਿਗੁਰ ਹਮ ਬਾਤਰਕ ਿੁਮਹ ਤਪਿਾ ਤਕਰਪਾਲ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ُب
نارپرمہ رپرسیم سیگؤر مہ نارِک مہھ پِیا کِرنال ۔۔۱۔۔راہو۔۔

ਮੋਤਹ ਤਨਰਗੁਣ ਗੁਣੁ ਨਾਹੀ ਕੋਈ ਪਹੁਤਚ ਨ ਸਾਕਉ ਿੁਮਹਰੀ ਘਾਲ ॥

بہ
ک ُبمہ
ھ
ومہِ پِر ُگں ُگں نایہ وکیئ ج ہن سا ؤ ری اھگل ۔۔

ਿੁਮਰੀ ਗਤਿ ਤਮਤਿ ਿੁਮ ਹੀ ਜਾਨਹੁ ਜੀਉ ਤਪੰਿੁ ਸਭੁ ਿੁਮਰੋ ਮਾਲ ॥੧॥

ُب
ُبمری گپ مِت م یہ اجبہہؤ جپؤ پِید سیھ ُبمرو امل ۔۔۱۔۔
ਅੰਿਰਜਾਮੀ ਪੁਰਖ ਸੁਆਮੀ ਅਨਬੋਲਿ ਹੀ ਜਾਨਹੁ ਹਾਲ ॥

ارتناجیم ُپرھک سُؤایم اوبنلپ یہ اجبہہؤ احل ۔۔

ਿਨੁ ਮਨੁ ਸੀਿਲੁ ਹੋਇ ਹਮਾਰੋ ਨਾਨਕ ਪਰਭ ਜੀਉ ਨਿਤਰ ਤਨਹਾਲ ॥੨॥੫॥੧੨੧॥

نت نم لتیس وہۓ امہرو نانک رپَھب جپؤ دنر بِہال ۔۔۲۔۔۵۔۔۱۲۱۔۔
ਤਬਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥

نِالول ہلحم ۵۔۔

ਰਾਖੁ ਸਿਾ ਪਰਭ ਅਪਨੈ ਸਾਥ ॥

راھک دسا رپَھب اےنپ ساھت ۔۔
ਿੂ ਹਮਰੋ ਪਰੀਿਮੁ ਮਨਮੋਹਨੁ ਿੁਝ ਤਬਨੁ ਜੀਵਨੁ ਸਗਲ ਅਕਾਥ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ُب
ئُؤ رمہو رپمتی ومنمنہ چھ پِں ویجن لگس ااکھت ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਰੰਕ ਿੇ ਰਾਉ ਕਰਿ ਤਖਨ ਭੀਿਤਰ ਪਰਭੁ ਮੇਰੋ ਅਨਾਥ ਕੋ ਨਾਥ ॥

ک
رنک ےت راو رکت ھِں رتیھب رپَھب میترو اناھت وک ناھت ۔۔
ਜਲਿ ਅਗਤਨ ਮਤਹ ਜਨ ਆਤਪ ਉਧਾਰੇ ਕਤਰ ਅਪੁਨੇ ਿੇ ਰਾਖੇ ਹਾਥ ॥੧॥

چلت انگ ہہم نج ا ت اُداھرے رک اےنپ دے راےھک اہھت ۔۔۱۔۔
ਸੀਿਲ ਸੁਖੁ ਪਾਇਓ ਮਨ ਤਿਰਪਿੇ ਹਤਰ ਤਸਮਰਿ ਸਰਮ ਸਗਲੇ ਲਾਥ ॥

لتیس ُسکھ ناویئ نم رتِےتپ ہر ِسمرت رسَم ےلگس الھت ۔۔

ਤਨਤਧ ਤਨਧਾਨ ਨਾਨਕ ਹਤਰ ਸੇਵਾ ਅਵਰ ਤਸਆਨਪ ਸਗਲ ਅਕਾਥ ॥੨॥੬॥੧੨੨॥

ن ِدھ ن ِداھن نانک ہر ویسا اور ِسیاپپ لگس ااکھت ۔۔۲۔۔۶۔۔۱۲۲۔۔
ਤਬਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥

نِالول ہلحم ۵۔۔
ਅਪਨੇ ਸੇਵਕ ਕਉ ਕਬਹੁ ਨ ਤਬਸਾਰਹੁ ॥

اےنپ ویسک کؤ کبہؤ ہن ِئساروہ ۔۔

ਉਤਰ ਲਾਗਹੁ ਸੁਆਮੀ ਪਰਭ ਮੇਰੇ ਪੂਰਬ ਪਰੀਤਿ ਗੋਤਬੰਿ ਬੀਚਾਰਹੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

اُر الوہگ سُؤایم رپَھب ریمے ئُؤرت رپپپ وگپِید اچیبروہ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਪਤਿਿ ਪਾਵਨ ਪਰਭ ਤਬਰਿੁ ਿੁਮਹਾਰੋ ਹਮਰੇ ਿੋਖ ਤਰਿੈ ਮਿ ਧਾਰਹੁ ॥

ُب
پپِت ناون رپَھب پِرد مہھارو رمہے دوھک ر َِدے مت داھروہ ۔۔

ਜੀਵਨ ਪਰਾਨ ਹਤਰ ਧਨੁ ਸੁਖੁ ਿੁਮ ਹੀ ਹਉਮੈ ਪਟਲੁ ਤਿਪਾ ਕਤਰ ਜਾਰਹੁ ॥੧॥

ُب
ویجن رپان ہر دنھ ُسکھ م یہ ہؤ م َے لٹپ کِرنا رک اجروہ ۔۔۱۔۔
ਜਲ ਤਬਹੂਨ ਮੀਨ ਕਿ ਜੀਵਨ ਿੂਧ ਤਬਨਾ ਰਹਨੁ ਕਿ ਬਾਰੋ ॥

لج ِب ُہؤن نیم تک ویجن ُدودھ پِیا رنہ تک نارو ۔۔

ਜਨ ਨਾਨਕ ਤਪਆਸ ਚਰਨ ਕਮਲਨਹ ਕੀ ਪੇਤਖ ਿਰਸੁ ਸੁਆਮੀ ਸੁਖ ਸਾਰੋ ॥੨॥੭॥੧੨੩॥

ک
نج نانک ایپس رچن ملبہھ یک پ َیکھ درس سُؤایم ُسکھ سارو ۔۔۲۔۔۷۔۔۱۲۳۔۔
ਤਬਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥

نِالول ہلحم ۵۔۔
ਆਗੈ ਪਾਛੈ ਕੁਸਲੁ ਭਇਆ ॥

چ
ا ےگ نا َھے ُکسل ایھب ۔۔

ਗੁਤਰ ਪੂਰੈ ਪੂਰੀ ਸਭ ਰਾਖੀ ਪਾਰਬਰਹਤਮ ਪਰਤਭ ਕੀਨੀ ਮਇਆ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ُگر ئُؤ َرے ئُؤری سیھ رایھک نارپرمہ رپَھب کیبی ایم ۔۔۱۔۔راہو۔۔

ਮਤਨ ਿਤਨ ਰਤਵ ਰਤਹਆ ਹਤਰ ਪਰੀਿਮੁ ਿੂਖ ਿਰਿ ਸਗਲਾ ਤਮਤਟ ਗਇਆ ॥

نم نت َروِ رایہ ہر رپمتی ُدوھک درد سگال مِت ایگ ۔۔
ਸਾਂਤਿ ਸਹਜ ਆਨਿ ਗੁਣ ਗਾਏ ਿੂਿ ਿੁਸਟ ਸਤਭ ਹੋਏ ਖਇਆ ॥੧॥

سہ
ساپپ ج ا َند ُگں اگےئ ُدوت ُدست سیھ وہےئ ایھک ۔۔۱۔۔

ਗੁਨੁ ਅਵਗੁਨੁ ਪਰਤਭ ਕਛੁ ਨ ਬੀਚਾਤਰਓ ਕਤਰ ਤਕਰਪਾ ਅਪੁਨਾ ਕਤਰ ਲਇਆ ॥

ُگں ا َونگ رپَھب ھچک ہن اچیبروی رک کِرنا اانپ رک لییا ۔۔

ਅਿੁਲ ਬਿਾਈ ਅਚੁਿ ਅਤਬਨਾਸੀ ਨਾਨਕੁ ਉਚਰੈ ਹਤਰ ਕੀ ਜਇਆ ॥੨॥੮॥੧੨੪॥

ا ُنل ندایئ ا ُجت اپِیایس نانک اُج َِرے ہر یک ایج ۔۔۲۔۔۸۔۔۱۲۴۔۔

ਤਬਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥

نِالول ہلحم ۵۔۔
ਤਬਨੁ ਭੈ ਭਗਿੀ ਿਰਨੁ ਕੈਸੇ ॥

ب
پِں ب َھے ھگبی رتن َ
کیسے ۔۔
ਕਰਹੁ ਅਨੁਗਰਹੁ ਪਤਿਿ ਉਧਾਰਨ ਰਾਖੁ ਸੁਆਮੀ ਆਪ ਭਰੋਸੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

رکوہ ا ُنگرہہؤپپِت اُداھرن راھک سُؤایم ا ت رھبوےس ۔۔۱۔۔راہو۔۔

ਤਸਮਰਨੁ ਨਹੀ ਆਵਿ ਤਿਰਿ ਮਿ ਮਾਵਿ ਤਬਤਖਆ ਰਾਿਾ ਸੁਆਨ ਜੈਸੇ ॥

ب
ِسمرن یہن ا وت ھِرت دم اموت نِکھیا رانا سُؤان ےسیج ۔۔

ਅਉਧ ਤਬਹਾਵਿ ਅਤਧਕ ਮੋਹਾਵਿ ਪਾਪ ਕਮਾਵਿ ਬੁਿੇ ਐਸੇ ॥੧॥

اودھ ِبہاوت ادِکھ وماہوت نات امکوت ُندے اَےسی ۔۔۱۔۔
ਸਰਤਨ ਿੁਖ ਭੰਜਨ ਪੁਰਖ ਤਨਰੰਜਨ ਸਾਧੂ ਸੰਗਤਿ ਰਵਣੁ ਜੈਸੇ ॥

رسن ُدھک نجنھب ُپرھک پِرنجن سا ُدوھ تگنس ر َون ےسیج ۔۔

ਕੇਸਵ ਕਲੇਸ ਨਾਸ ਅਘ ਖੰਿਨ ਨਾਨਕ ਜੀਵਿ ਿਰਸ ਤਿਸੇ ॥੨॥੯॥੧੨੫॥

کیسَؤ ک َلیس ناس اھگ ڈنھکن نانک ویجَت درس دِےس ۔۔۲۔۔۹۔۔۱۲۵۔۔
ਰਾਗੁ ਤਬਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੫ ਿੁਪਿੇ ਘਰੁ ੯

راگ نِالول ہلحم ُ ۵دندے رھگ ۹
ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪਰਸਾਤਿ ॥

اِک اواکنر سیگؤر رپساد ۔۔
ਆਪਤਹ ਮੇਤਲ ਲਏ ॥

ہپ م َیل ےئل ۔۔
ا ِ

ਜਬ ਿੇ ਸਰਤਨ ਿੁਮਾਰੀ ਆਏ ਿਬ ਿੇ ਿੋਖ ਗਏ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

جت ےت رسن ُبماری ا ےئ پپ ےت دوھک ےئگ ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਿਤਜ ਅਤਭਮਾਨੁ ਅਰੁ ਤਚੰਿ ਤਬਰਾਨੀ ਸਾਧਹ ਸਰਨ ਪਏ ॥

ب
جت ا ھبمان ار ِجپت پِراین سادھہ رسن ےئپ ۔۔

ਜਤਪ ਜਤਪ ਨਾਮੁ ਿੁਮਹਾਰੋ ਪਰੀਿਮ ਿਨ ਿੇ ਰੋਗ ਖਏ ॥੧॥

ُب
ک
جت جت نام مہھارو رپمتی نت ےت روگ ھپے ۔۔۱۔۔
ਮਹਾ ਮੁਗਧ ਅਜਾਨ ਅਤਗਆਨੀ ਰਾਖੇ ਧਾਤਰ ਿਏ ॥

اہم مُگدھ ا اجن اگ ِیاین راےھک داھر دےئ ۔۔
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਗੁਰੁ ਪੂਰਾ ਭੇਤਟਓ ਆਵਨ ਜਾਨ ਰਹੇ ॥੨॥੧॥੧੨੬॥

ُگ ئ ب
ھ
ی
ی
پ
ؤ ا ون اجن رےہ ۔۔۲۔۔۱۔۔۱۲۶۔۔
وہک نانک ر ُؤرا
ਤਬਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥

نِالول ہلحم ۵۔۔
ਜੀਵਉ ਨਾਮੁ ਸੁਨੀ ॥

ویجو نام ُسبی ۔۔

ਜਉ ਸੁਪਰਸੰਨ ਭਏ ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਿਬ ਮੇਰੀ ਆਸ ਪੁਨੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

جؤ ُسترنسّ ےئھب ُگر ئُؤرے پپ ریمی ا س ُپبی ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਪੀਰ ਗਈ ਬਾਧੀ ਮਤਨ ਧੀਰਾ ਮੋਤਹਓ ਅਨਿ ਧੁਨੀ ॥

ریپ یئگ نادیھ نم دھترا ومویہ ا َند د ُھبی ۔۔

ਉਪਤਜਓ ਚਾਉ ਤਮਲਨ ਪਰਭ ਪਰੀਿਮ ਰਹਨੁ ਨ ਜਾਇ ਤਖਨੀ ॥੧॥

ک
ب
ا ُ چِپؤ اچو مل ِں رپَھب رپمتی رنہ ہن اجۓ ھِبی ۔۔۱۔۔

ਅਤਨਕ ਭਗਿ ਅਤਨਕ ਜਨ ਿਾਰੇ ਤਸਮਰਤਹ ਅਤਨਕ ਮੁਨੀ ॥

ان ِک تگھب ان ِک نج نارے ِسمر ِہؤ ان ِک مُبی ۔۔

ਅੰਧੁਲੇ ਤਟਕ ਤਨਰਧਨ ਧਨੁ ਪਾਇਓ ਪਰਭ ਨਾਨਕ ਅਤਨਕ ਗੁਨੀ ॥੨॥੨॥੧੨੭॥

ادنےلھ ن ِک پِردنھ دنھ ناویئ رپَھب نانک ان ِک ُگبی ۔۔۲۔۔۲۔۔۱۲۷۔۔
ਰਾਗੁ ਤਬਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੫ ਘਰੁ ੧੩ ਪੜਿਾਲ

راگ نِالول ہلحم  ۵رھگ ڑپنال
ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪਰਸਾਤਿ ॥

اِک اواکنر سیگؤر رپساد ۔۔
ਮੋਹਨ ਨੀਿ ਨ ਆਵੈ ਹਾਵੈ ਹਾਰ ਕਜਰ ਬਸਿਰ ਅਭਰਨ ਕੀਨੇ ॥

اہوے اہر رجک رتسب ارھبن کیپے ۔۔
ے َ
ومنہ دین ہن ا و َ
ਉਿੀਨੀ ਉਿੀਨੀ ਉਿੀਨੀ ॥

اُدینی اُدینی اُدینی ۔۔
ਕਬ ਘਤਰ ਆਵੈ ਰੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ے ری ۔۔۱۔۔راہو۔۔
بک رھگ ا و َ
ਸਰਤਨ ਸੁਹਾਗਤਨ ਚਰਨ ਸੀਸੁ ਧਤਰ ॥

رسن ُسہانگ رچن سیس درھ ۔۔
ਲਾਲਨੁ ਮੋਤਹ ਤਮਲਾਵਹੁ ॥

لغلں ومہِ مِالووہ ۔۔

ਕਬ ਘਤਰ ਆਵੈ ਰੀ ॥੧॥

ے ری ۔۔۱۔۔
بک رھگ ا و َ

ਸੁਨਹੁ ਸਹੇਰੀ ਤਮਲਨ ਬਾਿ ਕਹਉ ਸਗਰੋ ਅਹੰ ਤਮਟਾਵਹੁ ਿਉ ਘਰ ਹੀ ਲਾਲਨੁ ਪਾਵਹੁ ॥

ُسبہؤ سہتری مل ِں نات کہؤ رگسو اہں مِیاووہئؤ رھگ یہ لغلں ناووہ ۔۔
ਿਬ ਰਸ ਮੰਗਲ ਗੁਨ ਗਾਵਹੁ ॥

پپ رس لگنم ُگں اگووہ ۔۔
ਆਨਿ ਰੂਪ ਤਧਆਵਹੁ ॥

ا َند ُروت دایھووہ۔۔
ਨਾਨਕੁ ਿੁਆਰੈ ਆਇਓ ॥

نانک ُدوا َرے ا ویئ ۔۔
ਿਉ ਮੈ ਲਾਲਨੁ ਪਾਇਓ ਰੀ ॥੨॥

ئؤ م َے لغلں ناویئ ری ۔۔۲۔۔
ਮੋਹਨ ਰੂਪੁ ਤਿਖਾਵੈ ॥

ِاھکوے ۔۔
ومنہ ُروت د َ
ਅਬ ਮੋਤਹ ਨੀਿ ਸੁਹਾਵੈ ॥

ات ومہِ دین ُسہا َوے ۔۔
ਸਭ ਮੇਰੀ ਤਿਖਾ ਬੁਝਾਨੀ ॥

ب
سیھ ریمی نکِھا جُھاین ۔۔
ਅਬ ਮੈ ਸਹਤਜ ਸਮਾਨੀ ॥

م سہ
ات َے ج امسین ۔۔

ਮੀਿੀ ਤਪਰਤਹ ਕਹਾਨੀ ॥

یھٹیم پِرہِ اہکین ۔۔

ਮੋਹਨੁ ਲਾਲਨੁ ਪਾਇਓ ਰੀ ॥ ਰਹਾਉ ਿੂਜਾ ॥੧॥੧੨੮॥

ومنہ لغلں ناویئ ری ۔۔راہو دواج۔۔۱۔۔۱۲۸۔۔
ਤਬਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥

نِالول ہلحم ۵۔۔
ਮੋਰੀ ਅਹੰ ਜਾਇ ਿਰਸਨ ਪਾਵਿ ਹੇ ॥

ومری اہں اجۓ درنس ناوت ےہ ۔۔
ਰਾਚਹੁ ਨਾਥ ਹੀ ਸਹਾਈ ਸੰਿਨਾ ॥

راچہؤ ناھت یہ اہسیئ سیییا ۔۔

ਅਬ ਚਰਨ ਗਹੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ات رچن ےہگ ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਆਹੇ ਮਨ ਅਵਰੁ ਨ ਭਾਵੈ ਚਰਨਾਵੈ ਚਰਨਾਵੈ ਉਲਤਝਓ ਅਤਲ ਮਕਰੰਿ ਕਮਲ ਤਜਉ ॥

لج
ھ
پ
ا ےہ نم ا َور ہن اھبوے رچنا َوے رچنا َوے ا ُ ؤ ال رکمدن لمک ویج ۔۔
ਅਨ ਰਸ ਨਹੀ ਚਾਹੈ ਏਕੈ ਹਤਰ ਲਾਹੈ ॥੧॥

ان رس یہن اچ َہے اےکی ہر ال َہے ۔۔۱۔۔
ਅਨ ਿੇ ਟੂਟੀਐ ਤਰਖ ਿੇ ਛੂਟੀਐ ॥

چ
ان ےت ئُؤ پ َ ٔپے رِھک ےت ُھؤ پپَے ۔۔
ਮਨ ਹਤਰ ਰਸ ਘੂਟੀਐ ਸੰਤਗ ਸਾਧੂ ਉਲਟੀਐ ॥

گ
نم ہر رس ُھؤ پپے َ گنس سا ُدوھ ا ُ لیپَے ۔۔
ਅਨ ਨਾਹੀ ਨਾਹੀ ਰੇ ॥

ان نایہ نایہ رے ۔۔

ਨਾਨਕ ਪਰੀਤਿ ਚਰਨ ਚਰਨ ਹੇ ॥੨॥੨॥੧੨੯॥

نانک رپپپ رچن رچن ےہ ۔۔۲۔۔۲۔۔۱۲۹۔۔
ੇਰਾਗੁ ਤਬਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੯ ਿੁਪਿ

راگ نِالول ہلحم ُ ۹دندے
ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪਰਸਾਤਿ ॥

اِک اواکنر سیگؤر رپساد ۔۔
ਿੁਖ ਹਰਿਾ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਪਛਾਨੋ ॥

ُدھک ہرنا ہر نام اھچپون ۔۔
ਅਜਾਮਲੁ ਗਤਨਕਾ ਤਜਹ ਤਸਮਰਿ ਮੁਕਿ ਭਏ ਜੀਅ ਜਾਨੋ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ااجلم گپِکا ہج ِسمرت مُکت ےئھب یج اجون ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਗਜ ਕੀ ਿਰਾਸ ਤਮਟੀ ਤਛਨਹੂ ਮਤਹ ਜਬ ਹੀ ਰਾਮੁ ਬਖਾਨੋ ॥

چ
جگ یک رتاس مِبی ھِب ُہؤ ہہم جت یہ رام اھکبون ۔۔

ਨਾਰਿ ਕਹਿ ਸੁਨਿ ਧੂਅ ਬਾਤਰਕ ਭਜਨ ਮਾਤਹ ਲਪਟਾਨੋ ॥੧॥

نارد کہت ُسیت د ُ
رھٔنارِک نجھب امہِ لییاون ۔۔۱۔۔

ਅਚਲ ਅਮਰ ਤਨਰਭੈ ਪਿੁ ਪਾਇਓ ਜਗਿ ਜਾਤਹ ਹੈਰਾਨੋ ॥

ب
الچ ارم پِر َھے ند ناویئ تگج اجےہ َچتراون ۔۔

ਨਾਨਕ ਕਹਿ ਭਗਿ ਰਛਕ ਹਤਰ ਤਨਕਤਟ ਿਾਤਹ ਿੁਮ ਮਾਨੋ ॥੨॥੧॥

ُب
نانک کہت تگھب رکھچ ہر نِکت ناہِ م امون ۔۔۲۔۔۱۔۔
ਤਬਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੯ ॥

نِالول ہلحم ۹۔۔

ਹਤਰ ਕੇ ਨਾਮ ਤਬਨਾ ਿੁਖੁ ਪਾਵੈ ॥

ہر ےک نام پِیا ُدھک نا َوے ۔۔
ਭਗਤਿ ਤਬਨਾ ਸਹਸਾ ਨਹ ਚੂਕੈ ਗੁਰੁ ਇਹੁ ਭੇਿੁ ਬਿਾਵੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

اتبوے ۔۔۱۔۔راہو۔۔
تگھب پِیا سہسا ہن ُجؤ َکے ُگر اوہی دیھب َ
ਕਹਾ ਭਇਓ ਿੀਰਥ ਬਰਿ ਕੀਏ ਰਾਮ ਸਰਤਨ ਨਹੀ ਆਵੈ ॥

ے ۔۔
اہک ویھب ریتھت پرت ےئیک رام رسن یہن ا و َ

ਜੋਗ ਜਗ ਤਨਹਿਲ ਤਿਹ ਮਾਨਉ ਜੋ ਪਰਭ ਜਸੁ ਤਬਸਰਾਵੈ ॥੧॥

بِہب
وجگ چگ ھل ہت امئؤ وج رپَھب سج ِئسرا َوے ۔۔۱۔۔
ਮਾਨ ਮੋਹ ਿੋਨੋ ਕਉ ਪਰਹਤਰ ਗੋਤਬੰਿ ਕੇ ਗੁਨ ਗਾਵੈ ॥

ُگ
اگوے ۔۔
امن ومہ دوون کؤ رپہر وگپِید ےک ں َ

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਇਹ ਤਬਤਧ ਕੋ ਪਰਾਨੀ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤਿ ਕਹਾਵੈ ॥੨॥੨॥

اہکوے ۔۔۲۔۔۲
وہک نانک اہہی نِدھ وک رپاین ویجن مُکت َ
ਤਬਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੯ ॥

نِالول ہلحم ۹۔۔
ਜਾ ਮੈ ਭਜਨੁ ਰਾਮ ਕੋ ਨਾਹੀ ॥

اج م َے نجھب رام وک نایہ ۔۔
ਤਿਹ ਨਰ ਜਨਮੁ ਅਕਾਰਥੁ ਖੋਇਆ ਯਹ ਰਾਖਹੁ ਮਨ ਮਾਹੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ک
ہت رن منج ااکرھت وھکنا ہی را ھہؤ نم امیہ ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਿੀਰਥ ਕਰੈ ਬਰਿ ਿੁਤਨ ਰਾਖੈ ਨਹ ਮਨੂਆ ਬਤਸ ਜਾ ਕੋ ॥

ب
ک
ریتھت رکَے پرت ُھں را َھے ہن م ُپؤا سب اج وک ۔۔

ਤਨਹਿਲ ਧਰਮੁ ਿਾਤਹ ਿੁਮ ਮਾਨਹੁ ਸਾਚੁ ਕਹਿ ਮੈ ਯਾ ਕਉ ॥੧॥

بِہب
ہ ُب
ب
ھ
م
ک
ہ
ک
ہ
ل درھم نا ِ ے م ام ؤ ساچ ت َے نا ؤ ۔۔۱۔۔
ਜੈਸੇ ਪਾਹਨੁ ਜਲ ਮਤਹ ਰਾਤਖਓ ਭੇਿੈ ਨਾਤਹ ਤਿਹ ਪਾਨੀ ॥

ک
ےسیج نانہ لج ہہم را ھپؤ دیھبَے ناےہ ہت ناین ۔۔
ਿੈਸੇ ਹੀ ਿੁਮ ਿਾਤਹ ਪਛਾਨਹੁ ਭਗਤਿ ਹੀਨ ਜੋ ਪਰਾਨੀ ॥੨॥

ُب
َنیسے یہ م نا ِہے اھچپبہؤ تگھب نیہ وج رپاین ۔۔۲۔۔
ਕਲ ਮੈ ਮੁਕਤਿ ਨਾਮ ਿੇ ਪਾਵਿ ਗੁਰੁ ਯਹ ਭੇਿੁ ਬਿਾਵੈ ॥

اتبوے ۔۔
لک م َے مُکت نام ےت ناوت ُگر ہی دیھب َ

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਸੋਈ ਨਰੁ ਗਰੂਆ ਜੋ ਪਰਭ ਕੇ ਗੁਨ ਗਾਵੈ ॥੩॥੩॥

ُگ
اگوے ۔۔۳۔۔۳۔۔
وہک نانک وسیئ رن رگُوا وج رپَھب ےک ں َ
ਤਬਲਾਵਲੁ ਅਸਟਪਿੀਆ ਮਹਲਾ ੧ ਘਰੁ ੧੦

نِالول اسییدنا ہلحم  ۱رھگ
ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪਰਸਾਤਿ ॥

اِک اواکنر سیگؤر رپساد ۔۔
ਤਨਕਤਟ ਵਸੈ ਿੇਖੈ ਸਭੁ ਸੋਈ ॥

نکِت و سَے دےھکی سیھ وسیئ ۔۔
ਗੁਰਮੁਤਖ ਤਵਰਲਾ ਬੂਝੈ ਕੋਈ ॥

چ
ُگرمُکھ وِرال ئُؤ َھےوکیئ ۔۔

ਤਵਣੁ ਭੈ ਪਇਐ ਭਗਤਿ ਨ ਹੋਈ ॥

ب
وِن َھے نیپے َ تگھب ہن وہیئ ۔۔

ਸਬਤਿ ਰਿੇ ਸਿਾ ਸੁਖੁ ਹੋਈ ॥੧॥

دبس رےت دسا ُسکھ وہیئ ۔۔۱۔۔
ਐਸਾ ਤਗਆਨੁ ਪਿਾਰਥੁ ਨਾਮੁ ॥

ااسی گ ِیان ندارھت نام ۔۔
ਗੁਰਮੁਤਖ ਪਾਵਤਸ ਰਤਸ ਰਤਸ ਮਾਨੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ُگرمُکھ ناوس رس رس امن ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਤਗਆਨੁ ਤਗਆਨੁ ਕਥੈ ਸਭੁ ਕੋਈ ॥

کب
گ ِیان گ ِیان َھے سیھ وکیئ ۔۔

ਕਤਥ ਕਤਥ ਬਾਿੁ ਕਰੇ ਿੁਖੁ ਹੋਈ ॥

کبھ کبھ دعب رکے ُدھک وہیئ ۔۔
ਕਤਥ ਕਹਣੈ ਿੇ ਰਹੈ ਨ ਕੋਈ ॥

کبھ کہ َں ےت ر َہے ہن وکیئ ۔۔
ਤਬਨੁ ਰਸ ਰਾਿੇ ਮੁਕਤਿ ਨ ਹੋਈ ॥੨॥

پِں رس راےت مُکت ہن وہیئ ۔۔۲۔۔
ਤਗਆਨੁ ਤਧਆਨੁ ਸਭੁ ਗੁਰ ਿੇ ਹੋਈ ॥

گ ِیان دایھن سیھ ُگر ےت وہیئ ۔۔
ਸਾਚੀ ਰਹਿ ਸਾਚਾ ਮਤਨ ਸੋਈ ॥

سایچ رہت سااچ نم وسیئ ۔۔
ਮਨਮੁਖ ਕਥਨੀ ਹੈ ਪਰੁ ਰਹਿ ਨ ਹੋਈ ॥

مب
ےہ رپ رہت ہن وہیئ ۔۔
مُکھ ینھتک َ

ਨਾਵਹੁ ਭੂਲੇ ਥਾਉ ਨ ਕੋਈ ॥੩॥

ب
ناو ُہ ُھؤےل اھتو ہن وکیئ ۔۔۳۔۔
ਮਨੁ ਮਾਇਆ ਬੰਤਧਓ ਸਰ ਜਾਤਲ ॥

نم امنا دنبھ رس اجل ۔۔
ਘਤਟ ਘਤਟ ਤਬਆਤਪ ਰਤਹਓ ਤਬਖੁ ਨਾਤਲ ॥

ٹھگ ٹھگ ایبت رویہ نِکھ نال ۔۔
ਜੋ ਆਂਜੈ ਸੋ ਿੀਸੈ ਕਾਤਲ ॥

وج ا ےجن وس د ئ َسے اکل ۔۔
ਕਾਰਜੁ ਸੀਧੋ ਤਰਿੈ ਸਮਹਾਤਲ ॥੪॥

س
اکرچ دیسوھ ر َِدے مہھال ۔۔۴۔۔
ਸੋ ਤਗਆਨੀ ਤਜਤਨ ਸਬਤਿ ਤਲਵ ਲਾਈ ॥

وس گ ِیاین ِجں دبس لِؤ الیئ ۔۔

ਮਨਮੁਤਖ ਹਉਮੈ ਪਤਿ ਗਵਾਈ ॥

مب
مُکھ ہؤ م َے پپ وگَایئ ۔۔

ਆਪੇ ਕਰਿੈ ਭਗਤਿ ਕਰਾਈ ॥

ا ےپ رک ئَے تگھب رکایئ ۔۔

ਗੁਰਮੁਤਖ ਆਪੇ ਿੇ ਵਤਿਆਈ ॥੫॥

ُگرمُکھ ا ےپ دے ودنایئ ۔۔۵۔۔
ਰੈਤਣ ਅੰਧਾਰੀ ਤਨਰਮਲ ਜੋਤਿ ॥

َرنی ادناھری پِرلم وجت ۔۔

ਨਾਮ ਤਬਨਾ ਝੂਿੇ ਕੁਚਲ ਕਛੋਤਿ ॥

ُک
چ
نام پِیا ُھؤےھٹ چل وھچکت ۔۔
ਬੇਿੁ ਪੁਕਾਰੈ ਭਗਤਿ ਸਰੋਤਿ ॥

دیب ئُکا َرے تگھب رسوت ۔۔
ਸੁਤਣ ਸੁਤਣ ਮਾਨੈ ਵੇਖੈ ਜੋਤਿ ॥੬॥

نک
ُسں ُسں امےن و َھے وجت ۔۔۶۔۔
ਸਾਸਿਰ ਤਸਤਮਰਤਿ ਨਾਮੁ ਤਿਰੜਾਮੰ ॥

سارتس ِسمرت نام درِرامں ۔۔

ਗੁਰਮੁਤਖ ਸਾਂਤਿ ਊਿਮ ਕਰਾਮੰ ॥

ُگرمُکھ ساپپ اُومت رکامں ۔۔
ਮਨਮੁਤਖ ਜੋਨੀ ਿੂਖ ਸਹਾਮੰ ॥

مب
مُکھ وجین ُدوھک اہسمں ۔۔

ਬੰਧਨ ਿੂਟੇ ਇਕੁ ਨਾਮੁ ਵਸਾਮੰ ॥੭॥

دنبنھ ئُؤےٹ ا ک نام وسامں ۔۔۷۔۔
ਮੰਨੇ ਨਾਮੁ ਸਚੀ ਪਤਿ ਪੂਜਾ ॥

مپّے نام یچس پپ ئُؤاج ۔۔

ਤਕਸੁ ਵੇਖਾ ਨਾਹੀ ਕੋ ਿੂਜਾ ॥

کِس واھکی نایہ وک ُدواج ۔۔

ਿੇਤਖ ਕਹਉ ਭਾਵੈ ਮਤਨ ਸੋਇ ॥

اھبوے نم وسۓ ۔۔
دھکی کہؤ َ

ਨਾਨਕੁ ਕਹੈ ਅਵਰੁ ਨਹੀ ਕੋਇ ॥੮॥੧॥

نانک ےہکَ اور یہن وکۓ ۔۔۸۔۔۱۔۔
ਤਬਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੧ ॥

نِالول ہلحم ۱۔۔
ਮਨ ਕਾ ਕਤਹਆ ਮਨਸਾ ਕਰੈ ॥

نم اک کہیا اسنم رکَے ۔۔
ਇਹੁ ਮਨੁ ਪੁੰਨੁ ਪਾਪੁ ਉਚਰੈ ॥

اوہی نم ُپ ّں نات اُج َِرے ۔۔
ਮਾਇਆ ਮਤਿ ਮਾਿੇ ਤਿਰਪਤਿ ਨ ਆਵੈ ॥

ے ۔۔
امنا دم امےت رتِپپ ہن ا و َ
ਤਿਰਪਤਿ ਮੁਕਤਿ ਮਤਨ ਸਾਚਾ ਭਾਵੈ ॥੧॥

رتِپپ مُکت نم سااچ اھبوے ۔۔۱۔۔
ਿਨੁ ਧਨੁ ਕਲਿੁ ਸਭੁ ਿੇਖੁ ਅਤਭਮਾਨਾ ॥

ب
نت دنھ تلک سیھ دھکی ا ھبمانا ۔۔

ਤਬਨੁ ਨਾਵੈ ਤਕਛੁ ਸੰਤਗ ਨ ਜਾਨਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ک
پِں نا َوے ِچھ گنس ہن اجنا ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਕੀਚਤਹ ਰਸ ਭੋਗ ਖੁਸੀਆ ਮਨ ਕੇਰੀ ॥

ُک
کبجہہ رس وھبگ ھُسیا نم ریکی ۔۔
ਧਨੁ ਲੋਕਾਂ ਿਨੁ ਭਸਮੈ ਢੇਰੀ ॥

ب
ھ
س
م
ھ
ت
دنھ ولاکن نت َے د ری ۔۔

ਖਾਕੂ ਖਾਕੁ ਰਲੈ ਸਭੁ ਿੈਲੁ ॥

لَ سی َب
ھ
ی
اھکوک اھکک ر ے ھ ل ۔۔
ਤਬਨੁ ਸਬਿੈ ਨਹੀ ਉਿਰੈ ਮੈਲੁ ॥੨॥

پِں دبسَے یہن اُرتَے مَیل ۔۔۲۔۔
ਗੀਿ ਰਾਗ ਘਨ ਿਾਲ ਤਸ ਕੂਰੇ ॥

س ُکؤرے ۔۔
تیگ راگ نھگ نال ِ
ਤਿਰਹੁ ਗੁਣ ਉਪਜੈ ਤਬਨਸੈ ਿੂਰੇ ॥

رتِوہ ُگں ا ُ بج َے نِی َسے ُدورے ۔۔
ਿੂਜੀ ਿੁਰਮਤਿ ਿਰਿੁ ਨ ਜਾਇ ॥

ُدویج ُدرمت درد ہن اجۓ ۔۔
ਛੂਟੈ ਗੁਰਮੁਤਖ ਿਾਰੂ ਗੁਣ ਗਾਇ ॥੩॥

چ
ُھؤ ئَے ُگرمُکھ دا ُرو ُگں اگۓ ۔۔۳۔۔
ਧੋਿੀ ਊਜਲ ਤਿਲਕੁ ਗਤਲ ਮਾਲਾ ॥

دوھیت اُولج نِلک لگ امال ۔۔
ਅੰਿਤਰ ਿੋਧੁ ਪੜਤਹ ਨਾਟ ਸਾਲਾ ॥

ارتن رکودھ ڑپہِ نات ساال ۔۔
ਨਾਮੁ ਤਵਸਾਤਰ ਮਾਇਆ ਮਿੁ ਪੀਆ ॥

نام وِسار امنا دم پِیا ۔۔
ਤਬਨੁ ਗੁਰ ਭਗਤਿ ਨਾਹੀ ਸੁਖੁ ਥੀਆ ॥੪॥

پِں ُگر تگھب نایہ ُسکھ بھ ِِیا ۔۔۴۔۔

ਸੂਕਰ ਸੁਆਨ ਗਰਧਭ ਮੰਜਾਰਾ ॥

سُؤرک سُؤان رگدھبھ اجنمرا ۔۔
ਪਸੂ ਮਲੇਛ ਨੀਚ ਚੰਿਾਲਾ ॥

ئسُؤ ھچیلم چین ڈنچاال ۔۔

ਗੁਰ ਿੇ ਮੁਹੁ ਿੇਰੇ ਤਿਨਹ ਜੋਤਨ ਭਵਾਈਐ ॥

ُگر ےت مُہؤ ریھپے پ ِبہھ وجن وھبا پ ٔپے ۔۔
ਬੰਧਤਨ ਬਾਤਧਆ ਆਈਐ ਜਾਈਐ ॥੫॥

دنبنھ نادایھ ا نیپے اج پپَے ۔۔۵۔۔
ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਿੇ ਲਹੈ ਪਿਾਰਥੁ ॥

ُگر ویسا ےت ل َہے ندارھت ۔۔
ਤਹਰਿੈ ਨਾਮੁ ਸਿਾ ਤਕਰਿਾਰਥੁ ॥

ہِر َدے نام دسا کِرنارھت ۔۔

ਸਾਚੀ ਿਰਗਹ ਪੂਛ ਨ ਹੋਇ ॥

سایچ درہگ ئُؤھچ ہن وہۓ ۔۔
ਮਾਨੇ ਹੁਕਮੁ ਸੀਝੈ ਿਤਰ ਸੋਇ ॥੬॥

ُچک سبج
ھ
امےن م ے َ در وسۓ ۔۔۶۔۔
ਸਤਿਗੁਰੁ ਤਮਲੈ ਿ ਤਿਸ ਕਉ ਜਾਣੈ ॥

سیگؤر ملَ ِے ت ئِس کؤ اج ئَے ۔۔
ਰਹੈ ਰਜਾਈ ਹੁਕਮੁ ਪਛਾਣੈ ॥

ک
ر َہے راجیئ ُچ م اھچپ ئَے ۔۔

ਹੁਕਮੁ ਪਛਾਤਣ ਸਚੈ ਿਤਰ ਵਾਸੁ ॥

ک
ُچ م اھچپن سج َے در واس ۔۔

ਕਾਲ ਤਬਕਾਲ ਸਬਤਿ ਭਏ ਨਾਸੁ ॥੭॥

اکل ِئکال دبس ےئھب ناس ۔۔۷۔۔
ਰਹੈ ਅਿੀਿੁ ਜਾਣੈ ਸਭੁ ਤਿਸ ਕਾ ॥

ر َہے اتیت اج ئَے سیھ ئِس اک ۔۔
ਿਨੁ ਮਨੁ ਅਰਪੈ ਹੈ ਇਹੁ ਤਜਸ ਕਾ ॥

نت نم ار ئَے ےہَ اوہی ِجس اک ۔۔
ਨਾ ਓਹੁ ਆਵੈ ਨਾ ਓਹੁ ਜਾਇ ॥

ے ہن اووہ اجۓ ۔۔
ہن او وہ ا و َ
ਨਾਨਕ ਸਾਚੇ ਸਾਤਚ ਸਮਾਇ ॥੮॥੨॥

نانک ساےچ ساچ امسۓ ۔۔۸۔۔۲۔۔
ਤਬਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੩ ਅਸਟਪਿੀ ਘਰੁ ੧੦

نِالول ہلحم  ۳اسییدی رھگ
ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪਰਸਾਤਿ ॥

اِک اواکنر سیگؤر رپساد ۔۔
ਜਗੁ ਕਊਆ ਮੁਤਖ ਚੁੰਚ ਤਗਆਨੁ ॥

جب
چگ کؤا مُکھ ُ ج گ ِیان ۔۔

ਅੰਿਤਰ ਲੋਭੁ ਝੂਿੁ ਅਤਭਮਾਨੁ ॥

ب
چ
ارتن ولھب ُھؤھٹ ا ھبمان ۔۔

ਤਬਨੁ ਨਾਵੈ ਪਾਜੁ ਲਹਗੁ ਤਨਿਾਤਨ ॥੧॥

پِں نا َوے ناچ لہگ ن ِدان ۔۔۱۔۔

ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਤਵ ਨਾਮੁ ਵਸੈ ਮਤਨ ਚੀਤਿ ॥

ویس نام و سَے نم جپت ۔۔
سیگؤر َ

ਗੁਰੁ ਭੇਟੇ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਚੇਿਾਵੈ ਤਬਨੁ ਨਾਵੈ ਹੋਰ ਝੂਿੁ ਪਰੀਤਿ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ُگ ب
چ
ھی
پ
ہ
اتیچوے پِں نا َوے وہر ُھؤھٹ رپپپ ۔۔۱۔۔راہو۔۔
م
ا
ن
ر
ے
ر
َ
ਗੁਤਰ ਕਤਹਆ ਸਾ ਕਾਰ ਕਮਾਵਹੁ ॥

ُگر کہیا سا اکر امکووہ ۔۔

ਸਬਿੁ ਚੀਤਨਹ ਸਹਜ ਘਤਰ ਆਵਹੁ ॥

چیبہ سہ
دبس ھِ

ج رھگ ا ووہ ۔۔

ਸਾਚੈ ਨਾਇ ਵਿਾਈ ਪਾਵਹੁ ॥੨॥

سا َچے ناےئ ودایئ ناووہ ۔۔۲۔۔
ਆਤਪ ਨ ਬੂਝੈ ਲੋਕ ਬੁਝਾਵੈ ॥

ب
چ
ا ت ہن ُوب َھے ولک جُھا َوے ۔۔
ਮਨ ਕਾ ਅੰਧਾ ਅੰਧੁ ਕਮਾਵੈ ॥

امکوے ۔۔
نم اک ادناھ ادنھ َ
ਿਰੁ ਘਰੁ ਮਹਲੁ ਿਉਰੁ ਕੈਸੇ ਪਾਵੈ ॥੩॥

در رھگ لحم بھؤر َ
کیسے نا َوے ۔۔۳۔۔
ਹਤਰ ਜੀਉ ਸੇਵੀਐ ਅੰਿਰਜਾਮੀ ॥

ہر جپؤ ویس پپے َ ارتناجیم ۔۔

ਘਟ ਘਟ ਅੰਿਤਰ ਤਜਸ ਕੀ ਜੋਤਿ ਸਮਾਨੀ ॥

ٹھگ ٹھگ ارتن ِجس یک وجت امسین ۔۔
ਤਿਸੁ ਨਾਤਲ ਤਕਆ ਚਲੈ ਪਹਨਾਮੀ ॥੪॥

ئِس نال ایک چلَے انہپیم ۔۔۴۔۔
ਸਾਚਾ ਨਾਮੁ ਸਾਚੈ ਸਬਤਿ ਜਾਨੈ ॥

سااچ نام سا َچے دبس اج ئَے ۔۔

ਆਪੈ ਆਪੁ ਤਮਲੈ ਚੂਕੈ ਅਤਭਮਾਨੈ ॥

ا ےپ ا ت ملَ ِے ُجؤ َکے اامھبےنَ ۔۔

ਗੁਰਮੁਤਖ ਨਾਮੁ ਸਿਾ ਸਿਾ ਵਖਾਨੈ ॥੫॥

ُگرمُکھ نام دسا دسا واھک ئَے ۔۔۵۔۔

ਸਤਿਗੁਤਰ ਸੇਤਵਐ ਿੂਜੀ ਿੁਰਮਤਿ ਜਾਈ ॥

سیگؤر ویس پپے ُدویج ُدرمت اجیئ ۔۔
ਅਉਗਣ ਕਾਤਟ ਪਾਪਾ ਮਤਿ ਖਾਈ ॥

اونگ اکت نانا مت اھکیئ ۔۔
ਕੰਚਨ ਕਾਇਆ ਜੋਿੀ ਜੋਤਿ ਸਮਾਈ ॥੬॥

نچنک اکنا وجیت وجت امسیئ ۔۔۶۔۔
ਸਤਿਗੁਤਰ ਤਮਤਲਐ ਵਿੀ ਵਤਿਆਈ ॥

سیگؤر مِلیپے ودی ودنایئ ۔۔

ਿੁਖੁ ਕਾਟੈ ਤਹਰਿੈ ਨਾਮੁ ਵਸਾਈ ॥

ُدھک اک ئَے ہِر َدے نام وسایئ ۔۔

ਨਾਤਮ ਰਿੇ ਸਿਾ ਸੁਖੁ ਪਾਈ ॥੭॥

نام رےت دسا ُسکھ نایئ ۔۔۷۔۔
ਗੁਰਮਤਿ ਮਾਤਨਆ ਕਰਣੀ ਸਾਰੁ ॥

ُگرمت اماین رکین سار ۔۔

ਗੁਰਮਤਿ ਮਾਤਨਆ ਮੋਖ ਿੁਆਰੁ ॥

ُگرمت اماین ومھک ُدوار ۔۔

ਨਾਨਕ ਗੁਰਮਤਿ ਮਾਤਨਆ ਪਰਵਾਰੈ ਸਾਧਾਰੁ ॥੮॥੧॥੩॥

نانک ُگرمت اماین رپوا َرے ساداھر ۔۔۸۔۔۱۔۔۳۔۔
ਤਬਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੪ ਅਸਟਪਿੀਆ ਘਰੁ ੧੧

نِالول ہلحم  ۴اسییدنا رھگ
ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪਰਸਾਤਿ ॥

اِک اواکنر سیگؤر رپساد ۔۔
ਆਪੈ ਆਪੁ ਖਾਇ ਹਉ ਮੇਟੈ ਅਨਤਿਨੁ ਹਤਰ ਰਸ ਗੀਿ ਗਵਈਆ ॥

اھکۓ ہؤ می َپے ان ِدن ہر رس تیگ وگَایئ ۔۔
ا ےپ ا ت
ِ

ਗੁਰਮੁਤਖ ਪਰਚੈ ਕੰਚਨ ਕਾਇਆ ਤਨਰਭਉ ਜੋਿੀ ਜੋਤਿ ਤਮਲਈਆ ॥੧॥

ب
ُگرمُکھ رپ َچے نچنک اکنا پِر ھؤ وجیت وجت مِلییا ۔۔۱۔۔
ਮੈ ਹਤਰ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਅਧਾਰੁ ਰਮਈਆ ॥

م َے ہر ہر نام اداھر رمییا ۔۔

ਤਖਨੁ ਪਲੁ ਰਤਹ ਨ ਸਕਉ ਤਬਨੁ ਨਾਵੈ ਗੁਰਮੁਤਖ ਹਤਰ ਹਤਰ ਪਾਿ ਪੜਈਆ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ک
ھِں نل رہِ ہن سکؤ پِں نا َوے ُگرمُکھ ہر ہر ناھٹ ڑپایئ ۔۔۱۔۔راہو۔۔

ਏਕੁ ਤਗਰਹੁ ਿਸ ਿੁਆਰ ਹੈ ਜਾ ਕੇ ਅਤਹਤਨਤਸ ਿਸਕਰ ਪੰਚ ਚੋਰ ਲਗਈਆ ॥

پب
انک گِروہ دس ُدوار ےہَ اج ےک اہیِس ئسکر ج وچر لگییا ۔۔

ਧਰਮੁ ਅਰਥੁ ਸਭੁ ਤਹਤਰ ਲੇ ਜਾਵਤਹ ਮਨਮੁਖ ਅੰਧੁਲੇ ਖਬਤਰ ਨ ਪਈਆ ॥੨॥

مب
ک
درھم ارھت سیھ ہِر ےل اجوہِ مُکھ ادنےلھ ھتر ہن نییا ۔۔۲۔۔

ਕੰਚਨ ਕੋਟੁ ਬਹੁ ਮਾਣਤਕ ਭਤਰਆ ਜਾਗੇ ਤਗਆਨ ਿਤਿ ਤਲਵ ਲਈਆ ॥

نچنک وکت وہب امنک رھبنا اجےگ گ ِیان پپ لِؤ لییا ۔۔
ਿਸਕਰ ਹੇਰੂ ਆਇ ਲੁਕਾਨੇ ਗੁਰ ਕੈ ਸਬਤਿ ਪਕਤੜ ਬੰਤਧ ਪਈਆ ॥੩॥

ئسکر َہت ُرو ا ۓ لُکاےن ُگر ےکَ دبس ڑکپ دنبھ نییا ۔۔۳۔۔

ਹਤਰ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਪੋਿੁ ਬੋਤਹਥਾ ਖੇਵਟੁ ਸਬਿੁ ਗੁਰੁ ਪਾਤਰ ਲੰਘਈਆ ॥

ک
لی گ
ہر ہر نام وپت وباھتہ ھ َپؤت دبس ُگر نار ھییا ۔۔

ਜਮੁ ਜਾਗਾਿੀ ਨੇਤੜ ਨ ਆਵੈ ਨਾ ਕੋ ਿਸਕਰੁ ਚੋਰੁ ਲਗਈਆ ॥੪॥

ے ہن وک ئسکر وچر لگییا ۔۔۴۔۔
مج اجاگیت ڑین ہن ا و َ

ਹਤਰ ਗੁਣ ਗਾਵੈ ਸਿਾ ਤਿਨੁ ਰਾਿੀ ਮੈ ਹਤਰ ਜਸੁ ਕਹਿੇ ਅੰਿੁ ਨ ਲਹੀਆ ॥

ُگ
اگوے دسا دِن رایت م َے ہر سج ےتہک اپپ ہن لہیا ۔۔
ہر ں َ

ਗੁਰਮੁਤਖ ਮਨੂਆ ਇਕਿੁ ਘਤਰ ਆਵੈ ਤਮਲਉ ਗੋੁਪਾਲ ਨੀਸਾਨੁ ਬਜਈਆ ॥੫॥

ُ
ے مل ِؤ وگنال اسینن بچییا ۔۔۵۔۔
گرمُکھ م ُپؤا اِتک رھگ ا و َ

ਨੈਨੀ ਿੇਤਖ ਿਰਸੁ ਮਨੁ ਤਿਰਪਿੈ ਸਰਵਨ ਬਾਣੀ ਗੁਰ ਸਬਿੁ ਸੁਣਈਆ ॥

نَیبی دھکی درس نم ِرت پ َپے رسَون ناین ُگر دبس ُسیییا ۔۔

ਸੁਤਨ ਸੁਤਨ ਆਿਮ ਿੇਵ ਹੈ ਭੀਨੇ ਰਤਸ ਰਤਸ ਰਾਮ ਗੋਪਾਲ ਰਵਈਆ ॥੬॥

ب
ُسں ُسں ا مت دویَ ےہَ َھیپے رس رس رام وگنال َروایئ ۔۔۶۔۔

ਿਰੈ ਗੁਣ ਮਾਇਆ ਮੋਤਹ ਤਵਆਪੇ ਿੁਰੀਆ ਗੁਣੁ ਹੈ ਗੁਰਮੁਤਖ ਲਹੀਆ ॥

ےہ ُگرمُکھ لہیا ۔۔
ے ُگں امنا ومہِ وناےپ ُپرنا ُگں َ
رتِ َ

ਏਕ ਤਿਰਸਤਟ ਸਭ ਸਮ ਕਤਰ ਜਾਣੈ ਨਿਰੀ ਆਵੈ ਸਭੁ ਬਰਹਮੁ ਪਸਰਈਆ ॥੭॥

ے سیھ پرمہ رسپایئ ۔۔۷۔۔
انک د ِرست سیھ عمس رک اج ئَے دنری ا و َ
ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਹੈ ਜੋਤਿ ਸਬਾਈ ਗੁਰਮੁਤਖ ਆਪੇ ਅਲਖੁ ਲਖਈਆ ॥

رام نام ےہَ وجت ابسیئ ُگرمُکھ ا ےپ اھکل لکھِیا ۔۔

ਨਾਨਕ ਿੀਨ ਿਇਆਲ ਭਏ ਹੈ ਭਗਤਿ ਭਾਇ ਹਤਰ ਨਾਤਮ ਸਮਈਆ ॥੮॥੧॥੪॥

نانک دِنی دنال ےئھب ےہَ تگھب اھبےئ ہر نام سمییا ۔۔۸۔۔۱۔۔۴۔۔
ਤਬਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੪ ॥

نِالول ہلحم ۴۔۔
ਹਤਰ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਸੀਿਲ ਜਲੁ ਤਧਆਵਹੁ ਹਤਰ ਚੰਿਨ ਵਾਸੁ ਸੁਗੰਧ ਗੰਧਈਆ ॥

ہر ہر نام لتیس لج دایھووہ ہر دنچن واس ُسگیدھ دنگھییا ۔۔
ਤਮਤਲ ਸਿਸੰਗਤਿ ਪਰਮ ਪਿੁ ਪਾਇਆ ਮੈ ਤਹਰਿ ਪਲਾਸ ਸੰਤਗ ਹਤਰ ਬੁਹੀਆ ॥੧॥

مِل سیسیگت رپم ند نانا م َے ہِرد نالس گنس ہر ُبہیا ۔۔۱۔۔
ਜਤਪ ਜਗੰਨਾਥ ਜਗਿੀਸ ਗੁਸਈਆ ॥

جت چگیّاھت چگدسی ُگسییا ۔۔

ਸਰਤਣ ਪਰੇ ਸੇਈ ਜਨ ਉਬਰੇ ਤਜਉ ਪਰਤਹਲਾਿ ਉਧਾਤਰ ਸਮਈਆ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

رسن رپے سیبی نج اُپرے ویج رپہالد اُداھر سمییا ۔۔۱۔۔راہو۔۔

ਭਾਰ ਅਿਾਰਹ ਮਤਹ ਚੰਿਨੁ ਊਿਮ ਚੰਿਨ ਤਨਕਤਟ ਸਭ ਚੰਿਨੁ ਹੁਈਆ ॥

اھبر ااھٹرہ ہہم دنچن اُومت دنچن نکِت سیھ دنچن ُہ ٔیا ۔۔

ਸਾਕਿ ਕੂੜੇ ਊਭ ਸੁਕ ਹੂਏ ਮਤਨ ਅਤਭਮਾਨੁ ਤਵਛੁਤੜ ਿੂਤਰ ਗਈਆ ॥੨॥

ب
ھب
گی
ساطق ُکؤرے اُوھب ُسک ُہؤےئ نم ا مان وِڑھچ ُدور یا ۔۔۲۔۔

ਹਤਰ ਗਤਿ ਤਮਤਿ ਕਰਿਾ ਆਪੇ ਜਾਣੈ ਸਭ ਤਬਤਧ ਹਤਰ ਹਤਰ ਆਤਪ ਬਨਈਆ ॥

ہر گپ مِت رکنا ا ےپ اج ئَے سیھ نِ ِدھ ہر ہر ا ت پیییا ۔۔

ਤਜਸੁ ਸਤਿਗੁਰੁ ਭੇਟੇ ਸੁ ਕੰਚਨੁ ਹੋਵੈ ਜੋ ਧੁਤਰ ਤਲਤਖਆ ਸੁ ਤਮਟੈ ਨ ਤਮਟਈਆ ॥੩॥

ِج سیگ ب
ھی
پ
وہوے وج د ُھر لک ِھیا وس ِمپے ہن مِیییا ۔۔۳۔۔
نچنک
وس
ے
س ؤر
َ
ਰਿਨ ਪਿਾਰਥ ਗੁਰਮਤਿ ਪਾਵੈ ਸਾਗਰ ਭਗਤਿ ਭੰਿਾਰ ਖੁਲਹਈਆ ॥

ک ُھل
ھی
یا ۔۔
رنت ندارھت ُگرمت نا َوے سارگ تگھب ڈنھبار

ਗੁਰ ਚਰਣੀ ਇਕ ਸਰਧਾ ਉਪਜੀ ਮੈ ਹਤਰ ਗੁਣ ਕਹਿੇ ਤਿਰਪਤਿ ਨ ਭਈਆ ॥੪॥

ب
ُگر رچین اِک رسداھ اُیجپ م َے ہر ُگں ےتہک رتِپپ ہن ھییا ۔۔۴۔۔

ਪਰਮ ਬੈਰਾਗੁ ਤਨਿ ਤਨਿ ਹਤਰ ਤਧਆਏ ਮੈ ਹਤਰ ਗੁਣ ਕਹਿੇ ਭਾਵਨੀ ਕਹੀਆ ॥

رپم ریباگ پِپ پِپ ہر دایھےئ م َے ہر ُگں ےتہک اھبوین کہیا ۔۔

ਬਾਰ ਬਾਰ ਤਖਨੁ ਤਖਨੁ ਪਲੁ ਕਹੀਐ ਹਤਰ ਪਾਰੁ ਨ ਪਾਵੈ ਪਰੈ ਪਰਈਆ ॥੫॥

کھ ِ ک
ھ
ک
ہ
ن
پ
ِ
ہ
نار نار ں ں ل ٔے َ ر نار ہن نا َوے رپَے رپایئ ۔۔۵۔۔

ਸਾਸਿ ਬੇਿ ਪੁਰਾਣ ਪੁਕਾਰਤਹ ਧਰਮੁ ਕਰਹੁ ਖਟੁ ਕਰਮ ਤਿਰੜਈਆ ॥

ساست دیب ُپران ئُکارہِ درھم رکوہ ٹھک رکم درِرایئ ۔۔

ਮਨਮੁਖ ਪਾਖੰਤਿ ਭਰਤਮ ਤਵਗੂਿੇ ਲੋਭ ਲਹਤਰ ਨਾਵ ਭਾਤਰ ਬੁਿਈਆ ॥੬॥

مب
م
ک
ُ
ن
ھ ناڈنھک رھبم وِوگُےت ولھب رہل نا َو اھبر ُدایئ ۔۔۶۔۔

ਨਾਮੁ ਜਪਹੁ ਨਾਮੇ ਗਤਿ ਪਾਵਹੁ ਤਸਤਮਰਤਿ ਸਾਸਿਰ ਨਾਮੁ ਤਿਰੜਈਆ ॥

نام جبہؤ ناےم گپ ناووہ ِسمرت سارتس نام درِرایئ ۔۔

ਹਉਮੈ ਜਾਇ ਿ ਤਨਰਮਲੁ ਹੋਵੈ ਗੁਰਮੁਤਖ ਪਰਚੈ ਪਰਮ ਪਿੁ ਪਈਆ ॥੭॥

وہوے ُگرمُکھ رپ َچے رپم ند نییا ۔۔۷۔۔
ہؤ م َے اجۓ ت پِرلم َ
ਇਹੁ ਜਗੁ ਵਰਨੁ ਰੂਪੁ ਸਭੁ ਿੇਰਾ ਤਜਿੁ ਲਾਵਤਹ ਸੇ ਕਰਮ ਕਮਈਆ ॥

اوہی چگ ورن ُروت سیھ ریتا ِجت الوہِ ےس رکم کمییا ۔۔

ਨਾਨਕ ਜੰਿ ਵਜਾਏ ਵਾਜਤਹ ਤਜਿੁ ਭਾਵੈ ਤਿਿੁ ਰਾਤਹ ਚਲਈਆ ॥੮॥੨॥੫॥

اھبوے پِپ راہِ چلییا ۔۔۸۔۔۲۔۔۵۔۔
نانک جپت واجےئ واہہج جت َ
ਤਬਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੪ ॥

نِالول ہلحم ۴۔۔
ਗੁਰਮੁਤਖ ਅਗਮ ਅਗੋਚਰੁ ਤਧਆਇਆ ਹਉ ਬਤਲ ਬਤਲ ਸਤਿਗੁਰ ਸਤਿ ਪੁਰਖਈਆ ॥

ک
ُگرمُکھ امگ اوگرچ دایھنا ہؤ نل نل سیگؤر ست ُپر ھییا ۔۔

ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਮੇਰੈ ਪਰਾਤਣ ਵਸਾਏ ਸਤਿਗੁਰ ਪਰਤਸ ਹਤਰ ਨਾਤਮ ਸਮਈਆ ॥੧॥

رام نام ریمَے رپان وساےئ سیگؤر رپس ہر نام سمییا ۔۔۱۔۔
ਜਨ ਕੀ ਟੇਕ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਤਟਕਈਆ ॥

نج یک کیٹ ہر نام نِکییا ۔۔

ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਧਰ ਲਾਗਾ ਜਾਵਾ ਗੁਰ ਤਕਰਪਾ ਿੇ ਹਤਰ ਿਰੁ ਲਹੀਆ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

سیگؤر یک درھ الاگ اجوا ُگر کِرنا ےت ہر در لہیا ۔۔۱۔۔راہو۔۔

ਇਹੁ ਸਰੀਰੁ ਕਰਮ ਕੀ ਧਰਿੀ ਗੁਰਮੁਤਖ ਮਤਥ ਮਤਥ ਿਿੁ ਕਢਈਆ ॥

اوہی رسری رکم یک درھیت ُگرمُکھ ھتم ھتم پپ ڈکھییا ۔۔

ਲਾਲੁ ਜਵੇਹਰ ਨਾਮੁ ਪਰਗਾਤਸਆ ਭਾਂਿੈ ਭਾਉ ਪਵੈ ਤਿਿੁ ਅਈਆ ॥੨॥

الل وجَرہی نام رپَاگایس اھبن َدے اھبو وپَے پِپ اایئ ۔۔۲۔۔

ਿਾਸਤਨ ਿਾਸ ਿਾਸ ਹੋਇ ਰਹੀਐ ਜੋ ਜਨ ਰਾਮ ਭਗਿ ਤਨਜ ਭਈਆ ॥

ِب ب
ھی
دانس داس داس وہۓ ر ہیپے وج نج رام تگھب ج یا ۔۔

ਮਨੁ ਬੁਤਧ ਅਰਤਪ ਧਰਉ ਗੁਰ ਆਗੈ ਗੁਰ ਪਰਸਾਿੀ ਮੈ ਅਕਥੁ ਕਥਈਆ ॥੩॥

کب
نم ُندھ ارت درھو ُگر ا ےگ ُگر رپسادی م َے اکبھ ھییا ۔۔۳۔۔
ਮਨਮੁਖ ਮਾਇਆ ਮੋਤਹ ਤਵਆਪੇ ਇਹੁ ਮਨੁ ਤਿਰਸਨਾ ਜਲਿ ਤਿਖਈਆ ॥

مب
نک
مُکھ امنا ومہِ وناےپ اوہی نم رتِانس چلت ِھییا ۔۔

ਗੁਰਮਤਿ ਨਾਮੁ ਅੰਤਮਰਿ ਜਲੁ ਪਾਇਆ ਅਗਤਨ ਬੁਝੀ ਗੁਰ ਸਬਤਿ ਬੁਝਈਆ ॥੪॥

بج
بج
ھ
ُ
ُ
گ
ُ
ھی
ُگرمت نام ارمِت لج نانا انگ ی ر دبس یا ۔۔۴۔۔

ਇਹੁ ਮਨੁ ਨਾਚੈ ਸਤਿਗੁਰ ਆਗੈ ਅਨਹਿ ਸਬਿ ਧੁਤਨ ਿੂਰ ਵਜਈਆ ॥

اوہی نم نا َچے سیگؤر ا ےگ ابچد دبس د ُھں ُطؤر وچییا ۔۔

ਹਤਰ ਹਤਰ ਉਸਿਤਿ ਕਰੈ ਤਿਨੁ ਰਾਿੀ ਰਤਖ ਰਤਖ ਚਰਣ ਹਤਰ ਿਾਲ ਪੂਰਈਆ ॥੫॥

رک دِن رایت رھک رھک رچن ہر نال ئُؤرایئ ۔۔۵۔۔
ہر ہر اُسیت َ
ਹਤਰ ਕੈ ਰੰਤਗ ਰਿਾ ਮਨੁ ਗਾਵੈ ਰਤਸ ਰਸਾਲ ਰਤਸ ਸਬਿੁ ਰਵਈਆ ॥

اگوے رس رسال رس دبس َروایئ ۔۔
ہر ےکَ رنگ رنا نم َ
ਤਨਜ ਘਤਰ ਧਾਰ ਚੁਐ ਅਤਿ ਤਨਰਮਲ ਤਜਤਨ ਪੀਆ ਤਿਨ ਹੀ ਸੁਖੁ ਲਹੀਆ ॥੬॥

ِب
پ
ج
س
ک
پ
ج
ل
ِ
ِ
ِ
ہ
پ
ُ
ج رھگ داھر ُ ؤےات رلم ں ِیا ں یہ ھ یا ۔۔۶۔۔

ਮਨਹਤਿ ਕਰਮ ਕਰੈ ਅਤਭਮਾਨੀ ਤਜਉ ਬਾਲਕ ਬਾਲੂ ਘਰ ਉਸਰਈਆ ॥

ب
مبہبھ رکم رکَے ا ھبماین چیپؤ ناکل نالُؤ رھگ اُرسایئ ۔۔

ਆਵੈ ਲਹਤਰ ਸਮੁੰਿ ਸਾਗਰ ਕੀ ਤਖਨ ਮਤਹ ਤਭੰਨ ਤਭੰਨ ਢਤਹ ਪਈਆ ॥੭॥

ب
ک
ے رہل سمُید سارگ یک ھِں ہہم ھ ِ ّں
او َ

ب
ھ ِ ّں

دھبہہ نییا ۔۔۷۔۔

ਹਤਰ ਸਰੁ ਸਾਗਰੁ ਹਤਰ ਹੈ ਆਪੇ ਇਹੁ ਜਗੁ ਹੈ ਸਭੁ ਖੇਲੁ ਖੇਲਈਆ ॥

ک
ھ
ی
لی
یا ۔۔
ےہ سیھ لیھک
ےہ ا ےپ اوہی چگ َ
ہر رس سارگ ہر َ

ਤਜਉ ਜਲ ਿਰੰਗ ਜਲੁ ਜਲਤਹ ਸਮਾਵਤਹ ਨਾਨਕ ਆਪੇ ਆਤਪ ਰਮਈਆ ॥੮॥੩॥੬॥

ویج لج رتنگ لج چلہہ امسوہِ نانک ا ےپ ا ت رمییا ۔۔۸۔۔۳۔۔۶۔۔
ਤਬਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੪ ॥

نِالول ہلحم ۴۔۔
ਸਤਿਗੁਰੁ ਪਰਚੈ ਮਤਨ ਮੁੰਿਰਾ ਪਾਈ ਗੁਰ ਕਾ ਸਬਿੁ ਿਤਨ ਭਸਮ ਤਿਰੜਈਆ ॥

سیگؤر رپ َچے نم مُیدرا نایئ ُگر اک دبس نت مسھب درِرایئ ۔۔

ਅਮਰ ਤਪੰਿ ਭਏ ਸਾਧੂ ਸੰਤਗ ਜਨਮ ਮਰਣ ਿੋਊ ਤਮਤਟ ਗਈਆ ॥੧॥

ارم پِید ےئھب سا ُدوھ گنس منج رمن دوو مِت گییا ۔۔۱۔۔
ਮੇਰੇ ਮਨ ਸਾਧਸੰਗਤਿ ਤਮਤਲ ਰਹੀਆ ॥

ریمے نم سادھسیگت مِل رایہ ۔۔

ਤਿਪਾ ਕਰਹੁ ਮਧਸੂਿਨ ਮਾਧਉ ਮੈ ਤਖਨੁ ਤਖਨੁ ਸਾਧੂ ਚਰਣ ਪਖਈਆ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ھ م کھ ِ ک
نک
ھ
ِ
ھی
کِرنا رکوہ دمھسُؤدن امد ؤ َے ں ں سا ُدوھ رچن یا ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਿਜੈ ਤਗਰਸਿੁ ਭਇਆ ਬਨ ਵਾਸੀ ਇਕੁ ਤਖਨੁ ਮਨੂਆ ਤਟਕੈ ਨ ਤਟਕਈਆ ॥

ک
ھ
َ
م
ن
ن
ک
ِ
پ
ِ
ُ
ِ
کی
بج َے گِرست ایھب نب وایس اِک ں ؤا ے ہن یا ۔۔

ਧਾਵਿੁ ਧਾਇ ਿਿੇ ਘਤਰ ਆਵੈ ਹਤਰ ਹਤਰ ਸਾਧੂ ਸਰਤਣ ਪਵਈਆ ॥੨॥

ے ہر ہر سا ُدوھ رسن وپایئ ۔۔۲۔۔
داھوت داھےئ دتے رھگ ا و َ
ਧੀਆ ਪੂਿ ਛੋਤਿ ਸੰਤਨਆਸੀ ਆਸਾ ਆਸ ਮਤਨ ਬਹੁਿੁ ਕਰਈਆ ॥

سییایس ا سا ا س نم تہب رکایئ ۔۔
دھییا ئُؤت وھچد ِ

ਆਸਾ ਆਸ ਕਰੈ ਨਹੀ ਬੂਝੈ ਗੁਰ ਕੈ ਸਬਤਿ ਤਨਰਾਸ ਸੁਖੁ ਲਹੀਆ ॥੩॥

چ
ا سا ا س رکَے یہن وب َھے ُگر ےکَ دبس پِراس ُسکھ لہیا ۔۔۳۔۔

ਉਪਜੀ ਿਰਕ ਤਿਗੰਬਰੁ ਹੋਆ ਮਨੁ ਿਹ ਤਿਸ ਚਤਲ ਚਤਲ ਗਵਨੁ ਕਰਈਆ ॥

گ
اُیجپ رتک ِد متر وہا نم دہ دِس لچ لچ وگَن رکایئ ۔۔

ਪਰਭਵਨੁ ਕਰੈ ਬੂਝੈ ਨਹੀ ਤਿਰਸਨਾ ਤਮਤਲ ਸੰਤਗ ਸਾਧ ਿਇਆ ਘਰੁ ਲਹੀਆ ॥੪॥

چ
رپَوھبن رکَے ُوب َھے یہن رتِانس مِل گنس سادھ دایئ رھگ لہیا ۔۔۴۔۔

ਆਸਣ ਤਸਧ ਤਸਖਤਹ ਬਹੁਿੇਰੇ ਮਤਨ ਮਾਗਤਹ ਤਰਤਧ ਤਸਤਧ ਚੇਟਕ ਚੇਟਕਈਆ ॥

ا نس سِدھ ِسکھ ِہ ریتہبے نم امہگِ رِدھ سِدھ کٹیچ چییکییا ۔۔

ਤਿਰਪਤਿ ਸੰਿੋਖੁ ਮਤਨ ਸਾਂਤਿ ਨ ਆਵੈ ਤਮਤਲ ਸਾਧੂ ਤਿਰਪਤਿ ਹਤਰ ਨਾਤਮ ਤਸਤਧ ਪਈਆ ॥੫॥

ے مِل سا ُدوھ رتِپپ ہر نام سِدھ نییا ۔۔۵۔۔
رتِپپ وتنسھک نم ساپپ ہن ا و َ
ਅੰਿਜ ਜੇਰਜ ਸੇਿਜ ਉਿਭੁਜ ਸਤਭ ਵਰਨ ਰੂਪ ਜੀਅ ਜੰਿ ਉਪਈਆ ॥

سیب پ ُبھ
سی
ن
ی
ج
پ
اندچ ریجچ ج ا ُ ج ھ ورن ُروت یج ت ا ُ ِ ِیا ۔۔

ਸਾਧੂ ਸਰਤਣ ਪਰੈ ਸੋ ਉਬਰੈ ਖਿਰੀ ਬਰਾਹਮਣੁ ਸੂਿੁ ਵੈਸੁ ਚੰਿਾਲੁ ਚੰਿਈਆ ॥੬॥

ک
سا ُدوھ رسن رپَے وس اُپ َرے ھتری پرانمہ سُؤد َوسی ڈنچال ڈنچپیا ۔۔۶۔۔
ਨਾਮਾ ਜੈਿੇਉ ਕੰਬੀਰੁ ਤਿਰਲੋਚਨੁ ਅਉਜਾਤਿ ਰਤਵਿਾਸੁ ਚਤਮਆਰੁ ਚਮਈਆ ॥

ک
ناہم دیجئؤ میتر رتِولنچ اواجت رونداس چمیار چمییا ۔۔

ਜੋ ਜੋ ਤਮਲੈ ਸਾਧੂ ਜਨ ਸੰਗਤਿ ਧਨੁ ਧੰਨਾ ਜਟੁ ਸੈਣੁ ਤਮਤਲਆ ਹਤਰ ਿਈਆ ॥੭॥

وج وج ملَ ِے سا ُدوھ نج تگنس دنھ دانھ جت َسیں مل ِیا ہر دپ ِیا ۔۔۷۔۔
ਸੰਿ ਜਨਾ ਕੀ ਹਤਰ ਪੈਜ ਰਖਾਈ ਭਗਤਿ ਵਛਲੁ ਅੰਗੀਕਾਰੁ ਕਰਈਆ ॥

پب
سیت انج یک ہر َ ج راھکیئ تگھب ولھچ انگپکار رکایئ ۔۔

ਨਾਨਕ ਸਰਤਣ ਪਰੇ ਜਗਜੀਵਨ ਹਤਰ ਹਤਰ ਤਕਰਪਾ ਧਾਤਰ ਰਖਈਆ ॥੮॥੪॥੭॥

ک
چگ
نانک رسن رپے چپؤن ہر ہر کِرنا داھر ر ھییا ۔۔۸۔۔۴۔۔۷۔۔
ਤਬਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੪ ॥

نِالول ہلحم ۴۔۔
ਅੰਿਤਰ ਤਪਆਸ ਉਿੀ ਪਰਭ ਕੇਰੀ ਸੁਤਣ ਗੁਰ ਬਚਨ ਮਤਨ ਿੀਰ ਲਗਈਆ ॥

ارتن ایپس اُیھٹ رپَھب ریکی ُسں ُگر نچب نم ریت لگییا ۔۔

ਮਨ ਕੀ ਤਬਰਥਾ ਮਨ ਹੀ ਜਾਣੈ ਅਵਰੁ ਤਕ ਜਾਣੈ ਕੋ ਪੀਰ ਪਰਈਆ ॥੧॥

نم یک پِراھت نم یہ اج ئَے ا َور ےک اج ئَے وک ریپ رپایئ ۔۔۱۔۔
ਰਾਮ ਗੁਤਰ ਮੋਹਤਨ ਮੋਤਹ ਮਨੁ ਲਈਆ ॥

رام ُگر ومنہ ومےہ نم لییا ۔۔

ਹਉ ਆਕਲ ਤਬਕਲ ਭਈ ਗੁਰ ਿੇਖੇ ਹਉ ਲੋਟ ਪੋਟ ਹੋਇ ਪਈਆ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ہؤ ا لک ِئکل یئھب ُگر دےھکی ہؤ ولت وپت وہۓ نییا ۔۔۱۔۔راہو۔۔

ਹਉ ਤਨਰਖਿ ਤਿਰਉ ਸਤਭ ਿੇਸ ਤਿਸੰਿਰ ਮੈ ਪਰਭ ਿੇਖਨ ਕੋ ਬਹੁਿੁ ਮਤਨ ਚਈਆ ॥

نک
ب
ھ
چ
ی
ہؤ پِرتھک ھِرو سیھ دسی دِرتنس م َے رپَھب د ں وک تہب نم یا ۔۔

ਮਨੁ ਿਨੁ ਕਾਤਟ ਿੇਉ ਗੁਰ ਆਗੈ ਤਜਤਨ ਹਤਰ ਪਰਭ ਮਾਰਗੁ ਪੰਥੁ ਤਿਖਈਆ ॥੨॥

ک
نم نت اکت دئؤ ُگر ا ےگ ِجں ہر رپَھب امرگ ھتنپ ِد ھییا ۔۔۲۔۔

ਕੋਈ ਆਤਣ ਸਿੇਸਾ ਿੇਇ ਪਰਭ ਕੇਰਾ ਤਰਿ ਅੰਿਤਰ ਮਤਨ ਿਤਨ ਮੀਿ ਲਗਈਆ ॥

وکیئ ا ن دساسی دےئ رپَھب ریکا ر د ارتن نم نت ھٹیم لگییا ۔۔

ਮਸਿਕੁ ਕਾਤਟ ਿੇਉ ਚਰਣਾ ਿਤਲ ਜੋ ਹਤਰ ਪਰਭੁ ਮੇਲੇ ਮੇਤਲ ਤਮਲਈਆ ॥੩॥

کتسم اکت دئؤ رچنا نل وج ہر رپَھب م َیلے م َیل مِلییا ۔۔۳۔۔

ਚਲੁ ਚਲੁ ਸਖੀ ਹਮ ਪਰਭੁ ਪਰਬੋਧਹ ਗੁਣ ਕਾਮਣ ਕਤਰ ਹਤਰ ਪਰਭੁ ਲਹੀਆ ॥

لچ لچ یھکس مہ رپَھب رپوبدھہ ُگں اکنم رک ہر رپَھب لہیا ۔۔

ਭਗਤਿ ਵਛਲੁ ਉਆ ਕੋ ਨਾਮੁ ਕਹੀਅਿੁ ਹੈ ਸਰਤਣ ਪਰਭੂ ਤਿਸੁ ਪਾਛੈ ਪਈਆ ॥੪॥

چ
ب
ےہ رسن رپ ُھؤ ئِس نا َھے نییا ۔۔۴۔۔
تگھب ولھچ اُوا وک نام کہیپت َ
ਤਖਮਾ ਸੀਗਾਰ ਕਰੇ ਪਰਭ ਖੁਸੀਆ ਮਤਨ ਿੀਪਕ ਗੁਰ ਤਗਆਨੁ ਬਲਈਆ ॥

ُک
ک
ھِما اگیسر رکے رپَھب ھسیا نم دپیک ُگر گ ِیان نلییا ۔۔

ਰਤਸ ਰਤਸ ਭੋਗ ਕਰੇ ਪਰਭੁ ਮੇਰਾ ਹਮ ਤਿਸੁ ਆਗੈ ਜੀਉ ਕਤਟ ਕਤਟ ਪਈਆ ॥੫॥

رس رس وھبگ رکے رپَھب ریما مہ ئِس ا ےگ جپؤ ٹک ٹک نییا ۔۔۵۔۔
ਹਤਰ ਹਤਰ ਹਾਰੁ ਕੰਤਿ ਹੈ ਬਤਨਆ ਮਨੁ ਮੋਿੀਚੂਰੁ ਵਿ ਗਹਨ ਗਹਨਈਆ ॥

ہر ہر اہر کیبھ ےہَ اینب نم ومپبچُؤر ود گہں گہیییا ۔۔

ਹਤਰ ਹਤਰ ਸਰਧਾ ਸੇਜ ਤਵਛਾਈ ਪਰਭੁ ਛੋਤਿ ਨ ਸਕੈ ਬਹੁਿੁ ਮਤਨ ਭਈਆ ॥੬॥

ب
ہر ہر رسداھ جیس وِاھچیئ رپَھب وھچد ہن ےکسَ تہب نم ھییا ۔۔۶۔۔

ਕਹੈ ਪਰਭੁ ਅਵਰੁ ਅਵਰੁ ਤਕਛੁ ਕੀਜੈ ਸਭੁ ਬਾਤਿ ਸੀਗਾਰੁ ਿੋਕਟ ਿੋਕਟਈਆ ॥

ک
ےہکَ رپَھب ا َور ا َور ِچھ کبج َے سیھ دعب اگیسر وھپٹک وھپکیییا ۔۔

ਕੀਓ ਸੀਗਾਰੁ ਤਮਲਣ ਕੈ ਿਾਈ ਪਰਭੁ ਲੀਓ ਸੁਹਾਗਤਨ ਥੂਕ ਮੁਤਖ ਪਈਆ ॥੭॥

ُب
کپؤ اگیسر مل ِں ےکَ نایئ رپَھب ل ِپؤ ُسہانگ ھؤک مُکھ نییا ۔۔۷۔۔

ਹਮ ਚੇਰੀ ਿੂ ਅਗਮ ਗੁਸਾਈ ਤਕਆ ਹਮ ਕਰਹ ਿੇਰੈ ਵਤਸ ਪਈਆ ॥

مہ ریچی ئُؤ امگ ُگسا ٔی ایک مہ رکہ ریتَے وس نییا ۔۔

ਿਇਆ ਿੀਨ ਕਰਹੁ ਰਤਖ ਲੇਵਹੁ ਨਾਨਕ ਹਤਰ ਗੁਰ ਸਰਤਣ ਸਮਈਆ ॥੮॥੫॥੮॥

دایئ دنی رکوہرھک ل َپؤوہ نانک ہر ُگر رسن سمییا ۔۔۸۔۔۵۔۔۸۔۔

ਤਬਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੪ ॥

نِالول ہلحم ۴۔۔
ਮੈ ਮਤਨ ਿਤਨ ਪਰੇਮੁ ਅਗਮ ਿਾਕੁਰ ਕਾ ਤਖਨੁ ਤਖਨੁ ਸਰਧਾ ਮਤਨ ਬਹੁਿੁ ਉਿਈਆ ॥

ک ک
ب
م َے نم نت رپمی امگ اھٹ ُکر اک ھِں ھِں رسداھ نم تہب ا ُ ھییا ۔۔

ਗੁਰ ਿੇਖੇ ਸਰਧਾ ਮਨ ਪੂਰੀ ਤਜਉ ਚਾਤਿਰਕ ਤਪਰਉ ਤਪਰਉ ਬੂੰਿ ਮੁਤਖ ਪਈਆ ॥੧॥

ُگر دےھکی رسداھ نم ئُؤری ویج اچرتِک پِرو پِرو ئُؤدن مُکھ نییا ۔۔۱۔۔
ਤਮਲੁ ਤਮਲੁ ਸਖੀ ਹਤਰ ਕਥਾ ਸੁਨਈਆ ॥

مِل مِل یھکس ہر اھتک ُسیییا ۔۔

ਸਤਿਗੁਰੁ ਿਇਆ ਕਰੇ ਪਰਭੁ ਮੇਲੇ ਮੈ ਤਿਸੁ ਆਗੈ ਤਸਰੁ ਕਤਟ ਕਤਟ ਪਈਆ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

سیگؤر دایئ رکے رپَھب ےلیم م َے ئِس ا ےگ سِر ٹک ٹک نییا ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਰੋਤਮ ਰੋਤਮ ਮਤਨ ਿਤਨ ਇਕ ਬੇਿਨ ਮੈ ਪਰਭ ਿੇਖੇ ਤਬਨੁ ਨੀਿ ਨ ਪਈਆ ॥

روم روم نم نت ا ِ ک دیبن م َے رپَھب دےھکی پِں دین ہن نییا ۔۔
ਬੈਿਕ ਨਾਤਟਕ ਿੇਤਖ ਭੁਲਾਨੇ ਮੈ ਤਹਰਿੈ ਮਤਨ ਿਤਨ ਪਰੇਮ ਪੀਰ ਲਗਈਆ ॥੨॥

ب
َپیدک نان ِک دھکی ھُالےن م َے ہِر َدے نم نت رپمی ریپ لگییا ۔۔۲۔۔

ਹਉ ਤਖਨੁ ਪਲੁ ਰਤਹ ਨ ਸਕਉ ਤਬਨੁ ਪਰੀਿਮ ਤਜਉ ਤਬਨੁ ਅਮਲੈ ਅਮਲੀ ਮਤਰ ਗਈਆ ॥

ہ ک
پ
پ
ھ
چ
ن
ی
س
ِ
پ
ک
ِ
ِ
گی
ؤ ں ل رہِ ہن ؤ ں رپمتی ؤ ں ےلمع یلمع رم یا ۔۔

ਤਜਨ ਕਉ ਤਪਆਸ ਹੋਇ ਪਰਭ ਕੇਰੀ ਤਿਨਹ ਅਵਰੁ ਨ ਭਾਵੈ ਤਬਨੁ ਹਤਰ ਕੋ ਿੁਈਆ ॥੩॥

ِجں کؤ ایپس وہۓ رپَھب ریکی پ ِبہھ ا َور ہن اھبوے پِں ہر وک ُدایئ ۔۔۳۔۔

ਕੋਈ ਆਤਨ ਆਤਨ ਮੇਰਾ ਪਰਭੂ ਤਮਲਾਵੈ ਹਉ ਤਿਸੁ ਤਵਟਹੁ ਬਤਲ ਬਤਲ ਘੁਤਮ ਗਈਆ ॥

ب
گھ
الوے ہؤ ئِس وِوہٹ نل نل ُ م گییا ۔۔
وکیئ ا ن ا ن ریما رپ ُھؤ م ِ َ

ਅਨੇਕ ਜਨਮ ਕੇ ਤਵਛੁੜੇ ਜਨ ਮੇਲੇ ਜਾ ਸਤਿ ਸਤਿ ਸਤਿਗੁਰ ਸਰਤਣ ਪਵਈਆ ॥੪॥

اپیک منج ےک وِڑھچے نج ےلیم اج ست ست سیگؤر رسن وپایئ ۔۔۴۔۔
ਸੇਜ ਏਕ ਏਕੋ ਪਰਭੁ ਿਾਕੁਰੁ ਮਹਲੁ ਨ ਪਾਵੈ ਮਨਮੁਖ ਭਰਮਈਆ ॥

مب
جیس انک اوکی رپَھب اھٹ ُکر لحم ہن نا َوے مُکھ رھبمییا ۔۔

ਗੁਰੁ ਗੁਰੁ ਕਰਿ ਸਰਤਣ ਜੇ ਆਵੈ ਪਰਭੁ ਆਇ ਤਮਲੈ ਤਖਨੁ ਢੀਲ ਨ ਪਈਆ ॥੫॥

ک
ُ ُ
ے رپَھب ا ۓ ملَ ِے ھِں دلیھ ہن نییا ۔۔۵۔۔
گر گر رکت رسن ےج ا و َ
ਕਤਰ ਕਤਰ ਤਕਤਰਆਚਾਰ ਵਧਾਏ ਮਤਨ ਪਾਖੰਿ ਕਰਮੁ ਕਪਟ ਲੋਭਈਆ ॥

ب
رک رک کِرنااچر وداھےئ نم ناڈنھک رکم ٹپک ول ھییا ۔۔

ਬੇਸੁਆ ਕੈ ਘਤਰ ਬੇਟਾ ਜਨਤਮਆ ਤਪਿਾ ਿਾਤਹ ਤਕਆ ਨਾਮੁ ਸਿਈਆ ॥੬॥

ےک رھگ اٹیب جبمیا پِیا ناہِ ایک نام دسایئ ۔۔۶۔۔
وسیبا َ

ਪੂਰਬ ਜਨਤਮ ਭਗਤਿ ਕਤਰ ਆਏ ਗੁਤਰ ਹਤਰ ਹਤਰ ਹਤਰ ਹਤਰ ਭਗਤਿ ਜਮਈਆ ॥

ئُؤرت منج تگھب رک ا ےئ ُگر ہر ہر ہر ہر تگھب چمییا ۔۔

ਭਗਤਿ ਭਗਤਿ ਕਰਿੇ ਹਤਰ ਪਾਇਆ ਜਾ ਹਤਰ ਹਤਰ ਹਤਰ ਹਤਰ ਨਾਤਮ ਸਮਈਆ ॥੭॥

تگھب تگھب رکےت ہر نانا اج ہر ہر ہر ہر نام سمییا ۔۔۷۔۔

ਪਰਤਭ ਆਤਣ ਆਤਣ ਮਤਹੰਿੀ ਪੀਸਾਈ ਆਪੇ ਘੋਤਲ ਘੋਤਲ ਅੰਤਗ ਲਈਆ ॥

رپَھب ا ن ا ن دنہمی نیسایئ ا ےپ وھگل وھگل انگ لییا ۔۔
ਤਜਨ ਕਉ ਿਾਕੁਤਰ ਤਕਰਪਾ ਧਾਰੀ ਬਾਹ ਪਕਤਰ ਨਾਨਕ ਕਤਢ ਲਈਆ ॥੮॥੬॥੨॥੧॥੬॥੯॥

ِجں کؤ اھٹ ُکر کِرنا داھری ناہ رکپ نانک ڈکھ لییا ۔۔۸۔۔۶۔۔۲۔۔۱۔۔۶۔۔۹۔۔
ਰਾਗੁ ਤਬਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੫ ਅਸਟਪਿੀ ਘਰੁ ੧੨

راگ نِالول ہلحم  ۵اسییدی رھگ

ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪਰਸਾਤਿ ॥

اِک اواکنر سیگؤر رپساد ۔۔
ਉਪਮਾ ਜਾਿ ਨ ਕਹੀ ਮੇਰੇ ਪਰਭ ਕੀ ਉਪਮਾ ਜਾਿ ਨ ਕਹੀ ॥

اُامپ اجت ہن یہک ریمے رپَھب یک اُامپ اجت ہن یہک ۔۔
ਿਤਜ ਆਨ ਸਰਤਣ ਗਹੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

جت ا ن رسن یہگ ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਪਰਭ ਚਰਨ ਕਮਲ ਅਪਾਰ ॥

رپَھب رچن لمک انار ۔۔
ਹਉ ਜਾਉ ਸਿ ਬਤਲਹਾਰ ॥

ہؤ اجو دص اہلبر ۔۔
ਮਤਨ ਪਰੀਤਿ ਲਾਗੀ ਿਾਤਹ ॥

نم رپپپ الیگ ناہِ۔۔
ਿਤਜ ਆਨ ਕਿਤਹ ਨ ਜਾਤਹ ॥੧॥

ہتک ہن اجہِ۔۔۱۔۔
جت ا ن ِ
ਹਤਰ ਨਾਮ ਰਸਨਾ ਕਹਨ ॥

ہر نام رانس کہں ۔۔

ਮਲ ਪਾਪ ਕਲਮਲ ਿਹਨ ॥

کل
لم نات مل دنہ ۔۔

ਚਤੜ ਨਾਵ ਸੰਿ ਉਧਾਤਰ ॥

ڑچ نا َو سیت اُداھر ۔۔

ਭੈ ਿਰੇ ਸਾਗਰ ਪਾਤਰ ॥੨॥

ب
َھے رتے سارگ نار ۔۔۲۔۔
ਮਤਨ ਿੋਤਰ ਪਰੇਮ ਪਰੀਤਿ ॥

نم دور رپمی رپپپ ۔۔
ਇਹ ਸੰਿ ਤਨਰਮਲ ਰੀਤਿ ॥

اہہی سیت پِرلم ِرپپ ۔۔
ਿਤਜ ਗਏ ਪਾਪ ਤਬਕਾਰ ॥

جت ےئگ نات ِئکار ۔۔
ਹਤਰ ਤਮਲੇ ਪਰਭ ਤਨਰੰਕਾਰ ॥੩॥

ہر مل ِے رپَھب پِراکنر ۔۔۳۔۔
ਪਰਭ ਪੇਖੀਐ ਤਬਸਮਾਿ ॥

پی ک
ئ
س
ھی
پ
ِ
ے ماد ۔۔
رپَھب

ਚਤਖ ਅਨਿ ਪੂਰਨ ਸਾਿ ॥

ھکچ ا َند ئُؤرن ساد ۔۔
ਨਹ ਿੋਲੀਐ ਇਿ ਊਿ ॥

ہن دو ل ٔپے اِت اُوت ۔۔

ਪਰਭ ਬਸੇ ਹਤਰ ਹਤਰ ਚੀਿ ॥੪॥

رپَھب ےسب ہر ہر جپت ۔۔۴۔۔
ਤਿਨਹ ਨਾਤਹ ਨਰਕ ਤਨਵਾਸੁ ॥

پ ِبہھ ناہِ رنک ئِؤاس ۔۔

ਤਨਿ ਤਸਮਤਰ ਪਰਭ ਗੁਣਿਾਸੁ ॥

پِپ ِسمر

رپَھب ُگییاس ۔۔

ਿੇ ਜਮੁ ਨ ਪੇਖਤਹ ਨੈਨ ॥

پ
ےت مج ہن یکھ ِہ نَیں ۔۔
ਸੁਤਨ ਮੋਹੇ ਅਨਹਿ ਬੈਨ ॥੫॥

ُسں ومےہ ابہت َنیں ۔۔۵۔۔
ਹਤਰ ਸਰਤਣ ਸੂਰ ਗੁਪਾਲ ॥

ہر رسن سُؤر ُگیال ۔۔
ਪਰਭ ਭਗਿ ਵਤਸ ਿਇਆਲ ॥

رپَھب تگھب وس دنال ۔۔
ਹਤਰ ਤਨਗਮ ਲਹਤਹ ਨ ਭੇਵ ॥

ب
گ
ہر ن ِم لہہہ ہن ھ َپؤ ۔۔

ਤਨਿ ਕਰਤਹ ਮੁਤਨ ਜਨ ਸੇਵ ॥੬॥

پِپ رکہِ مُں نج ویسَ ۔۔۶۔۔
ਿੁਖ ਿੀਨ ਿਰਿ ਤਨਵਾਰ ॥

ُدھک دنی درد ئِؤار ۔۔
ਜਾ ਕੀ ਮਹਾ ਤਬਖੜੀ ਕਾਰ ॥

ک
اج یک اہم نِ ھری اکر ۔۔

ਿਾ ਕੀ ਤਮਤਿ ਨ ਜਾਨੈ ਕੋਇ ॥

نا یک مِت ہن اج ئَے وکۓ ۔۔

ਜਤਲ ਥਤਲ ਮਹੀਅਤਲ ਸੋਇ ॥੭॥

م
لج لھت ہییل وسۓ ۔۔۷۔۔
ਕਤਰ ਬੰਿਨਾ ਲਖ ਬਾਰ ॥

رک دنبنا ھکل نار ۔۔
ਥਤਕ ਪਤਰਓ ਪਰਭ ਿਰਬਾਰ ॥

کھت رپوی رپَھب درنار ۔۔
ਪਰਭ ਕਰਹੁ ਸਾਧੂ ਧੂਤਰ ॥

رپَھب رکوہ سا ُدوھ دھُؤر ۔۔
ਨਾਨਕ ਮਨਸਾ ਪੂਤਰ ॥੮॥੧॥

نانک اسنم ئُؤر ۔۔۸۔۔۱۔۔
ਤਬਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥

نِالول ہلحم ۵۔۔
ਪਰਭ ਜਨਮ ਮਰਨ ਤਨਵਾਤਰ ॥

رپَھب منج رمن ئِؤار ۔۔
ਹਾਤਰ ਪਤਰਓ ਿੁਆਤਰ ॥

اہر رپوی ُدوار ۔۔
ਗਤਹ ਚਰਨ ਸਾਧੂ ਸੰਗ ॥

ہگِ رچن سا ُدوھ گنس ۔۔
ਮਨ ਤਮਸਟ ਹਤਰ ਹਤਰ ਰੰਗ ॥

نم مِست ہر ہر رنگ ۔۔

ਕਤਰ ਿਇਆ ਲੇਹੁ ਲਤੜ ਲਾਇ ॥

ہیل ڑل ال ِئے ۔۔
رک دایئ ُ

ਨਾਨਕਾ ਨਾਮੁ ਤਧਆਇ ॥੧॥

نااکن نام دایھےئ ۔۔۱۔۔
ਿੀਨਾ ਨਾਥ ਿਇਆਲ ਮੇਰੇ ਸੁਆਮੀ ਿੀਨਾ ਨਾਥ ਿਇਆਲ ॥

دانی ناھت دنال ریمے سُؤایم دانی ناھت دنال ۔۔
ਜਾਚਉ ਸੰਿ ਰਵਾਲ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

اججؤ سیت روال ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਸੰਸਾਰੁ ਤਬਤਖਆ ਕੂਪ ॥

اسنسر نِکھیا ُکؤت ۔۔

ਿਮ ਅਤਗਆਨ ਮੋਹਿ ਘੂਪ ॥

گ
مت اایگن ومہت ُھؤت ۔۔
ਗਤਹ ਭੁਜਾ ਪਰਭ ਜੀ ਲੇਹੁ ॥

ب
ہگ ُھچا رپَھب یج وہیل ۔۔
ِ
ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਅਪੁਨਾ ਿੇਹੁ ॥

ہر نام اانپ دب ُہؤ ۔۔

ਪਰਭ ਿੁਝ ਤਬਨਾ ਨਹੀ ਿਾਉ ॥

ُب
رپَھب چھ پِیا یہن اھٹو ۔۔

ਨਾਨਕਾ ਬਤਲ ਬਤਲ ਜਾਉ ॥੨॥

نااکن نل نل اجو ۔۔۲۔۔

ਲੋਤਭ ਮੋਤਹ ਬਾਧੀ ਿੇਹ ॥

ولھب وم ِہے نادیھ دہہی ۔۔
ਤਬਨੁ ਭਜਨ ਹੋਵਿ ਖੇਹ ॥

پِں نجھب وہوت کھبہہ ۔۔
ਜਮਿੂਿ ਮਹਾ ਭਇਆਨ ॥

چم ُدوت اہم ایھبن ۔۔

ਤਚਿ ਗੁਪਿ ਕਰਮਤਹ ਜਾਨ ॥

ِجت ُگپت رکہہمِ اجن ۔۔
ਤਿਨੁ ਰੈਤਨ ਸਾਤਖ ਸੁਨਾਇ ॥

دِن َرنی ساھک ُسیاۓ ۔۔
ਨਾਨਕਾ ਹਤਰ ਸਰਨਾਇ ॥੩॥

نااکن ہر رسناۓ ۔۔۳۔۔
ਭੈ ਭੰਜਨਾ ਮੁਰਾਤਰ ॥

بھ ب
ھب
م
چ
َے یا ُرار ۔۔

ਕਤਰ ਿਇਆ ਪਤਿਿ ਉਧਾਤਰ ॥

رک دایئ پپِت اُداھر ۔۔
ਮੇਰੇ ਿੋਖ ਗਨੇ ਨ ਜਾਤਹ ॥

ریمے دوھک ےنگ ہن اجہِ۔۔
ਹਤਰ ਤਬਨਾ ਕਿਤਹ ਸਮਾਤਹ ॥

ہتک امسہِ۔۔
ہر پِیا ِ

ਗਤਹ ਓਟ ਤਚਿਵੀ ਨਾਥ ॥

ہگِ اوت ِجپؤی ناھت ۔۔

ਨਾਨਕਾ ਿੇ ਰਖੁ ਹਾਥ ॥੪॥

نااکن دے رھک اہھت ۔۔۴۔۔
ਹਤਰ ਗੁਣ ਤਨਧੇ ਗੋਪਾਲ ॥

ہر ُگں ن ِدےھ وگنال ۔۔
ਸਰਬ ਘਟ ਪਰਤਿਪਾਲ ॥

رست ٹھگ رپَپ ِیال ۔۔
ਮਤਨ ਪਰੀਤਿ ਿਰਸਨ ਤਪਆਸ ॥

نم رپپپ درنس ایپس ۔۔
ਗੋਤਬੰਿ ਪੂਰਨ ਆਸ ॥

وگپِید ئُؤرن ا س ۔۔
ਇਕ ਤਨਮਖ ਰਹਨੁ ਨ ਜਾਇ ॥

ب
اِک ِمکھ رنہ ہن اجۓ ۔۔

ਵਿ ਭਾਤਗ ਨਾਨਕ ਪਾਇ ॥੫॥

ود اھبگ نانک ناۓ ۔۔۵۔۔
ਪਰਭ ਿੁਝ ਤਬਨਾ ਨਹੀ ਹੋਰ ॥

ُب
رپَھب چھ پِیا یہن وہر ۔۔
ਮਤਨ ਪਰੀਤਿ ਚੰਿ ਚਕੋਰ ॥

نم رپپپ دنچ وکچر ۔۔

ਤਜਉ ਮੀਨ ਜਲ ਤਸਉ ਹੇਿੁ ॥

چیپؤ نیم لج سِیؤ تیہ ۔۔
ਅਤਲ ਕਮਲ ਤਭੰਨੁ ਨ ਭੇਿੁ ॥

ب
ال لمک ھ ِ ّں ہن تیھب ۔۔
ਤਜਉ ਚਕਵੀ ਸੂਰਜ ਆਸ ॥

چیپؤ وکچی سُؤرچ ا س ۔۔

ਨਾਨਕ ਚਰਨ ਤਪਆਸ ॥੬॥

نانک رچن ایپس ۔۔۶۔۔
ਤਜਉ ਿਰੁਤਨ ਭਰਿ ਪਰਾਨ ॥

چیپؤ رتن رھبت رپان ۔۔
ਤਜਉ ਲੋਭੀਐ ਧਨੁ ਿਾਨੁ ॥

ب
چیپؤ ول ھیپے دنھ دان ۔۔
ਤਜਉ ਿੂਧ ਜਲਤਹ ਸੰਜੋਗੁ ॥

چیپؤ ُدودھ چلہہ وجنسگ ۔۔
ਤਜਉ ਮਹਾ ਖੁਤਧਆਰਥ ਭੋਗੁ ॥

چیپؤ اہم ک ُھ ِدایھرھت وھبگ ۔۔
ਤਜਉ ਮਾਿ ਪੂਿਤਹ ਹੇਿੁ ॥

چیپؤ امت ئُؤہتِ تیہ ۔۔
ਹਤਰ ਤਸਮਤਰ ਨਾਨਕ ਨੇਿ ॥੭॥

ہر ِسمر نانک پ َپت ۔۔۷۔۔

ਤਜਉ ਿੀਪ ਪਿਨ ਪਿੰਗ ॥

چیپؤ دپپ نتپ گنتپ ۔۔

ਤਜਉ ਚੋਰੁ ਤਹਰਿ ਤਨਸੰਗ ॥

چیپؤ وچر ہِرت ئِسیگ ۔۔
ਮੈਗਲਤਹ ਕਾਮੈ ਬੰਧੁ ॥

مَپگل ِہ اک م َے دنبھ ۔۔

ਤਜਉ ਗਰਸਿ ਤਬਖਈ ਧੰਧੁ ॥

نک
چیپؤ رگست ِ ھبی ددنھھ ۔۔
ਤਜਉ ਜੂਆਰ ਤਬਸਨੁ ਨ ਜਾਇ ॥

ئ
چیپؤ ُجؤا ر ِسں ہن اجۓ ۔۔

ਹਤਰ ਨਾਨਕ ਇਹੁ ਮਨੁ ਲਾਇ ॥੮॥

ہر نانک اوہی نم ال ئِے ۔۔۸۔۔
ਕੁਰੰਕ ਨਾਿੈ ਨੇਹੁ ॥

ُکرنک نا َدے پبہؤ ۔۔
ਚਾਤਿਰਕੁ ਚਾਹਿ ਮੇਹੁ ॥

اچرتِک اچہت مبہؤ ۔۔
ਜਨ ਜੀਵਨਾ ਸਿਸੰਤਗ ॥

نج ویجنا سیسیگ ۔۔

ਗੋਤਬਿੁ ਭਜਨਾ ਰੰਤਗ ॥

وگِنِد انجھب رنگ ۔۔

ਰਸਨਾ ਬਖਾਨੈ ਨਾਮੁ ॥

رانس اھکب ئَے نام ۔۔

ਨਾਨਕ ਿਰਸਨ ਿਾਨੁ ॥੯॥

نانک درنس دان ۔۔۹۔۔
ਗੁਨ ਗਾਇ ਸੁਤਨ ਤਲਤਖ ਿੇਇ ॥

ُگں اگۓ ُسں لک ِھ دےئ ۔۔
ਸੋ ਸਰਬ ਿਲ ਹਤਰ ਲੇਇ ॥

وس رست لھپ ہر ےئل ۔۔
ਕੁਲ ਸਮੂਹ ਕਰਿ ਉਧਾਰੁ ॥

ُکل سمُؤہ رکت اُداھر ۔۔
ਸੰਸਾਰੁ ਉਿਰਤਸ ਪਾਤਰ ॥

اسنسر اُرتس نار ۔۔
ਹਤਰ ਚਰਨ ਬੋਤਹਥ ਿਾਤਹ ॥

ہر رچن وبھتہ ناہِ۔۔
ਤਮਤਲ ਸਾਧਸੰਤਗ ਜਸੁ ਗਾਤਹ ॥

مِل سادھسیگ سج اگہِ۔۔
ਹਤਰ ਪੈਜ ਰਖੈ ਮੁਰਾਤਰ ॥

پب ک
ہر َ ج ر َھے مُرار ۔۔

ਹਤਰ ਨਾਨਕ ਸਰਤਨ ਿੁਆਤਰ ॥੧੦॥੨॥

ہر نانک رسن ُدوار ۔۔۱۱۔۔۲۔۔

ਤਬਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੧ ਤਥਿੀ ਘਰੁ ੧੦ ਜਤਿ

ب
ِ
ب
ھ
ج
نِالول ہلحم  ۱ی رھگ  ۱۱ت
ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪਰਸਾਤਿ ॥

اِک اواکنر سیگؤر رپساد ۔۔
ਏਕਮ ਏਕੰਕਾਰੁ ਤਨਰਾਲਾ ॥

امکی انکپکار پِراال ۔۔

ਅਮਰੁ ਅਜੋਨੀ ਜਾਤਿ ਨ ਜਾਲਾ ॥

ارم اوجین اجت ہن اجال ۔۔
ਅਗਮ ਅਗੋਚਰੁ ਰੂਪੁ ਨ ਰੇਤਖਆ ॥

امگ اوگرچ ُروت ہن رنکھیا ۔۔

ਖੋਜਿ ਖੋਜਿ ਘਤਟ ਘਤਟ ਿੇਤਖਆ ॥

وھکجت وھکجت ٹھگ ٹھگ دنکھیا ۔۔
ਜੋ ਿੇਤਖ ਤਿਖਾਵੈ ਤਿਸ ਕਉ ਬਤਲ ਜਾਈ ॥

ِاھکوے ئِس کؤ نل اجیئ ۔۔
وج دھکی د َ
ਗੁਰ ਪਰਸਾਤਿ ਪਰਮ ਪਿੁ ਪਾਈ ॥੧॥

ُگر رپساد رپم ند نایئ ۔۔۱۔۔

ਤਕਆ ਜਪੁ ਜਾਪਉ ਤਬਨੁ ਜਗਿੀਸੈ ॥

ایک جت اجئؤ پِں چگد ئ َسے ۔۔

ਗੁਰ ਕੈ ਸਬਤਿ ਮਹਲੁ ਘਰੁ ਿੀਸੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ُگر ےکَ دبس لحم رھگ د ئ َسے ۔۔۱۔۔راہو۔۔

ਿੂਜੈ ਭਾਇ ਲਗੇ ਪਛੁਿਾਣੇ ॥

ُدو َچے اھبےئ ےگل اتھچپےن ۔۔
ਜਮ ਿਤਰ ਬਾਧੇ ਆਵਣ ਜਾਣੇ ॥

مج در نادےھ ا ون اجےن ۔۔
ਤਕਆ ਲੈ ਆਵਤਹ ਤਕਆ ਲੇ ਜਾਤਹ ॥

ایک لَے ا وہِ ایک ےل اجہِ۔۔

ਤਸਤਰ ਜਮਕਾਲੁ ਤਸ ਚੋਟਾ ਖਾਤਹ ॥

سِر چمکال ےس وچنا اھکہِ۔۔
ਤਬਨੁ ਗੁਰ ਸਬਿ ਨ ਛੂਟਤਸ ਕੋਇ ॥

چ
پِں ُگر دبس ہن ُھؤسٹ وکۓ ۔۔

ਪਾਖੰਤਿ ਕੀਨਹੈ ਮੁਕਤਿ ਨ ਹੋਇ ॥੨॥

کیبہ
َھے مُکت ہن وہۓ ۔۔۲۔۔
ناڈنھک
ਆਪੇ ਸਚੁ ਕੀਆ ਕਰ ਜੋਤੜ ॥

ا ےپ چس ک ِیا رک وجر ۔۔
ਅੰਿਜ ਿੋਤੜ ਜੋਤੜ ਤਵਛੋਤੜ ॥

اندچ وھپر وجر وِوھچر ۔۔
ਧਰਤਿ ਅਕਾਸੁ ਕੀਏ ਬੈਸਣ ਕਉ ਥਾਉ ॥

نی
درھت ااکس ےئیک َ سں کؤ اھتو ۔۔
ਰਾਤਿ ਤਿਨੰਿੁ ਕੀਏ ਭਉ ਭਾਉ ॥

ب
رات ِدپپت ےئیک ھؤ اھبو ۔۔

ਤਜਤਨ ਕੀਏ ਕਤਰ ਵੇਖਣਹਾਰਾ ॥

ِجں ےئیک رک ونکھبہارا ۔۔

ਅਵਰੁ ਨ ਿੂਜਾ ਤਸਰਜਣਹਾਰਾ ॥੩॥

ا َور ہن ُدواج سِرجبہارا ۔۔۳۔۔
ਤਿਰਿੀਆ ਬਰਹਮਾ ਤਬਸਨੁ ਮਹੇਸਾ ॥

ئ
رتِایت پرامہ ِسں مہیسا ۔۔

ਿੇਵੀ ਿੇਵ ਉਪਾਏ ਵੇਸਾ ॥

دویی د َوی اُناےئ وئ َسا ۔۔
ਜੋਿੀ ਜਾਿੀ ਗਣਿ ਨ ਆਵੈ ॥

ے ۔۔
وجیت اجیت تنگ ہن ا و َ
ਤਜਤਨ ਸਾਜੀ ਸੋ ਕੀਮਤਿ ਪਾਵੈ ॥

ِجں سایج وس تمیق نا َوے ۔۔
ਕੀਮਤਿ ਪਾਇ ਰਤਹਆ ਭਰਪੂਤਰ ॥

تمیق ناۓ رایہ رھبئُؤر ۔۔
ਤਕਸੁ ਨੇੜੈ ਤਕਸੁ ਆਖਾ ਿੂਤਰ ॥੪॥

کِس ڑینَے کِس ا اھک ُدور ۔۔۴۔۔
ਚਉਤਥ ਉਪਾਏ ਚਾਰੇ ਬੇਿਾ ॥

جؤھت اُناےئ اچرے دیبا ۔۔
ਖਾਣੀ ਚਾਰੇ ਬਾਣੀ ਭੇਿਾ ॥

اھکین اچرے ناین دیھبا ۔۔

ਅਸਟ ਿਸਾ ਖਟੁ ਿੀਤਨ ਉਪਾਏ ॥

است دسا ٹھک نیت اُناےئ ۔۔
ਸੋ ਬੂਝੈ ਤਜਸੁ ਆਤਪ ਬੁਝਾਏ ॥

چ
وس وب َھے ِجس ا ت اھجبےئ ۔۔
ਿੀਤਨ ਸਮਾਵੈ ਚਉਥੈ ਵਾਸਾ ॥

ب
امسوے جؤ َھے واسا ۔۔
نیت َ

ਪਰਣਵਤਿ ਨਾਨਕ ਹਮ ਿਾ ਕੇ ਿਾਸਾ ॥੫॥

رپونِت نانک مہ نا ےک داسا ۔۔۵۔۔
ਪੰਚਮੀ ਪੰਚ ਭੂਿ ਬੇਿਾਲਾ ॥

پبجم پب ُب
ھ
ی ج ؤت اتیبال ۔۔

ਆਤਪ ਅਗੋਚਰੁ ਪੁਰਖੁ ਤਨਰਾਲਾ ॥

ا ت اوگرچ ُپرھک پِراال ۔۔

ਇਤਕ ਭਰਤਮ ਭੂਖੇ ਮੋਹ ਤਪਆਸੇ ॥

ب
اِک رھبم ُھؤےھک ومہ ایپےس ۔۔
ਇਤਕ ਰਸੁ ਚਾਤਖ ਸਬਤਿ ਤਿਰਪਿਾਸੇ ॥

اِک رس اچھک دبس رتِاتپےس ۔۔
ਇਤਕ ਰੰਤਗ ਰਾਿੇ ਇਤਕ ਮਤਰ ਧੂਤਰ ॥

اِک رنگ راےت اِک رم دھُؤر ۔۔
ਇਤਕ ਿਤਰ ਘਤਰ ਸਾਚੈ ਿੇਤਖ ਹਿੂਤਰ ॥੬॥

اِک در رھگ سا َچے دھکی دحُور ۔۔۶۔۔

ਝੂਿੇ ਕਉ ਨਾਹੀ ਪਤਿ ਨਾਉ ॥

چ
ُھؤےھٹ کؤ نایہ پپ ناو ۔۔
ਕਬਹੁ ਨ ਸੂਚਾ ਕਾਲਾ ਕਾਉ ॥

کبہؤ ہن سُؤاچ اکال اکو ۔۔

ਤਪੰਜਤਰ ਪੰਖੀ ਬੰਤਧਆ ਕੋਇ ॥

پب
ِ چر یھکنپ دنبھِیا وکۓ ۔۔

ਛੇਰੀੈਂ ਭਰਮੈ ਮੁਕਤਿ ਨ ਹੋਇ ॥

ریھچںی رھب م َے مُکت ہن وہۓ ۔۔
ਿਉ ਛੂਟੈ ਜਾ ਖਸਮੁ ਛਿਾਏ ॥

ئ چ ھ ئ َ کھ
س
چ
ؤ ُؤ ے اج م ھداےئ ۔۔
ਗੁਰਮਤਿ ਮੇਲੇ ਭਗਤਿ ਤਿਰੜਾਏ ॥੭॥

ُگرمت ےلیم تگھب درِراےئ ۔۔۷۔۔
ਖਸਟੀ ਖਟੁ ਿਰਸਨ ਪਰਭ ਸਾਜੇ ॥

کھ
سب
ی ٹھک درنس رپَھب ساےج ۔۔
ਅਨਹਿ ਸਬਿੁ ਤਨਰਾਲਾ ਵਾਜੇ ॥

ابچد دبس پِراال واےج ۔۔

ਜੇ ਪਰਭ ਭਾਵੈ ਿਾ ਮਹਤਲ ਬੁਲਾਵੈ ॥

الوے ۔۔
اھبوے نا لحم ن َ
ےج رپَھب َ
ਸਬਿੇ ਭੇਿੇ ਿਉ ਪਤਿ ਪਾਵੈ ॥

دبسے دیھبے ئؤ پپ نا َوے ۔۔

ਕਤਰ ਕਤਰ ਵੇਸ ਖਪਤਹ ਜਤਲ ਜਾਵਤਹ ॥

رک رک وسی کھی ِہ لج اجوہِ۔۔

ਸਾਚੈ ਸਾਚੇ ਸਾਤਚ ਸਮਾਵਤਹ ॥੮॥

سا َچے ساےچ ساچ امسوہِ۔۔۸۔۔
ਸਪਿਮੀ ਸਿੁ ਸੰਿੋਖੁ ਸਰੀਤਰ ॥

سیب
می ست وتنسھک رسری ۔۔

ਸਾਿ ਸਮੁੰਿ ਭਰੇ ਤਨਰਮਲ ਨੀਤਰ ॥

سات سمُید رھبے پِرلم رین ۔۔
ਮਜਨੁ ਸੀਲੁ ਸਚੁ ਤਰਿੈ ਵੀਚਾਤਰ ॥

م
چں لیس چس ر َِدے وبچار ۔۔

ਗੁਰ ਕੈ ਸਬਤਿ ਪਾਵੈ ਸਤਭ ਪਾਤਰ ॥

ُگر ےکَ دبس نا َوے سیھ نار ۔۔

ਮਤਨ ਸਾਚਾ ਮੁਤਖ ਸਾਚਉ ਭਾਇ ॥

نم سااچ مُکھ ساجؤ اھبےئ ۔۔

ਸਚੁ ਨੀਸਾਣੈ ਿਾਕ ਨ ਪਾਇ ॥੯॥

چس اسین ئَے اھٹک ہن ناۓ ۔۔۹۔۔
ਅਸਟਮੀ ਅਸਟ ਤਸਤਧ ਬੁਤਧ ਸਾਧੈ ॥

سب
م
ِ
س
ن
س
ا ی ا ت دھ ُدھ سا َدےھ ۔۔
ਸਚੁ ਤਨਹਕੇਵਲੁ ਕਰਤਮ ਅਰਾਧੈ ॥

چس بِہکپؤل رکم ارادےھ ۔۔

ਪਉਣ ਪਾਣੀ ਅਗਨੀ ਤਬਸਰਾਉ ॥

ئؤن ناین اینگ ِئسراو ۔۔

ਿਹੀ ਤਨਰੰਜਨੁ ਸਾਚੋ ਨਾਉ ॥

یہت پِرنجن ساوچ ناو ۔۔

ਤਿਸੁ ਮਤਹ ਮਨੂਆ ਰਤਹਆ ਤਲਵ ਲਾਇ ॥

ئِس ہہم م ُپؤا ر ِہیا لِؤ ال پپے ۔۔

ਪਰਣਵਤਿ ਨਾਨਕੁ ਕਾਲੁ ਨ ਖਾਇ ॥੧੦॥

اھکۓ ۔۔۱۱۔۔
رپونِت نانک اکل ہن
ِ
ਨਾਉ ਨਉਮੀ ਨਵੇ ਨਾਥ ਨਵ ਖੰਿਾ ॥

ناو ئؤیم ونے ناھت ونَ ڈنھکا ۔۔
ਘਤਟ ਘਤਟ ਨਾਥੁ ਮਹਾ ਬਲਵੰਿਾ ॥

ٹھگ ٹھگ ناھت اہم ولبندا ۔۔
ਆਈ ਪੂਿਾ ਇਹੁ ਜਗੁ ਸਾਰਾ ॥

ا یئ ئُؤنا اوہی چگ سارا ۔۔
ਪਰਭ ਆਿੇਸੁ ਆਤਿ ਰਖਵਾਰਾ ॥

رپَھب ا دسی ا د روھکارا ۔۔
ਆਤਿ ਜੁਗਾਿੀ ਹੈ ਭੀ ਹੋਗੁ ॥

ا د اگجدی ےہَ یھب وہگ ۔۔
ਓਹੁ ਅਪਰੰਪਰੁ ਕਰਣੈ ਜੋਗੁ ॥੧੧॥

او ُہ ارپرپم رک ئَے وجگ ۔۔۱۱۔۔

ਿਸਮੀ ਨਾਮੁ ਿਾਨੁ ਇਸਨਾਨੁ ॥

دیمس نام دان اانسن ۔۔
ਅਨਤਿਨੁ ਮਜਨੁ ਸਚਾ ਗੁਣ ਤਗਆਨੁ ॥

م
ادنِن چں اچس ُگں گ ِیان ۔۔

ਸਤਚ ਮੈਲੁ ਨ ਲਾਗੈ ਭਰਮੁ ਭਉ ਭਾਗੈ ॥

ب
چس مَیل ہن ال َگے رھبم ھؤ اھب َگے ۔۔
ਤਬਲਮੁ ਨ ਿੂਟਤਸ ਕਾਚੈ ਿਾਗੈ ॥

نل
ِ م ہن ئُؤسٹ اک َچے ناےگَ ۔۔

ਤਜਉ ਿਾਗਾ ਜਗੁ ਏਵੈ ਜਾਣਹੁ ॥

ے اجبہؤ ۔۔
چیپؤ نااگ چگ اوی َ

ਅਸਤਥਰੁ ਚੀਿੁ ਸਾਤਚ ਰੰਗੁ ਮਾਣਹੁ ॥੧੨॥

سب
ا ِھر جپت ساچ رنگ امبہؤ ۔۔۱۲۔۔
ਏਕਾਿਸੀ ਇਕੁ ਤਰਿੈ ਵਸਾਵੈ ॥

ااکیدیس اِک ر َِدے وسا َوے ۔۔
ਤਹੰਸਾ ਮਮਿਾ ਮੋਹੁ ਚੁਕਾਵੈ ॥

ہِیسا اتمم ومہ ُجکا َوے ۔۔
ਿਲੁ ਪਾਵੈ ਬਰਿੁ ਆਿਮ ਚੀਨੈ ॥

لھپ نا َوے پرت ا مت چی َپے ۔۔
ਪਾਖੰਤਿ ਰਾਤਚ ਿਿੁ ਨਹੀ ਬੀਨੈ ॥

ناڈنھک راچ پپ یہن نی َپے ۔۔

ਤਨਰਮਲੁ ਤਨਰਾਹਾਰੁ ਤਨਹਕੇਵਲੁ ॥

پِرلم پِرااہر بِہکپؤل ۔۔

ਸੂਚੈ ਸਾਚੇ ਨਾ ਲਾਗੈ ਮਲੁ ॥੧੩॥

سُؤ َچے ساےچ ہن ال َگے لم ۔۔۱۳۔۔
ਜਹ ਿੇਖਉ ਿਹ ਏਕੋ ਏਕਾ ॥

نک
ہج د ھؤ ہت اوکی ااکی ۔۔

ਹੋਤਰ ਜੀਅ ਉਪਾਏ ਵੇਕੋ ਵੇਕਾ ॥

وہر یج اُناےئ ووکی وئَکا ۔۔
ਿਲੋਹਾਰ ਕੀਏ ਿਲੁ ਜਾਇ ॥

ولھپاہر ےئیک لھپ اجۓ ۔۔
ਰਸ ਕਸ ਖਾਏ ਸਾਿੁ ਗਵਾਇ ॥

رس سک اھکےئ ساد وگَاےی ۔۔
ਕੂੜੈ ਲਾਲਤਚ ਲਪਟੈ ਲਪਟਾਇ ॥

ُکؤ َرے الچل لی َپے لییا ئِے ۔۔

ਛੂਟੈ ਗੁਰਮੁਤਖ ਸਾਚੁ ਕਮਾਇ ॥੧੪॥

چ
ُھؤ ئَے ُگرمُکھ ساچ امکۓ ۔۔۱۴۔۔
ਿੁਆਿਤਸ ਮੁਿਰਾ ਮਨੁ ਅਉਧੂਿਾ ॥

ُدوادس مُدرا نم او ُدوھنا ۔۔
ਅਤਹਤਨਤਸ ਜਾਗਤਹ ਕਬਤਹ ਨ ਸੂਿਾ ॥

اہیِس اجہگِ کبہ ِہ ہن سُؤنا ۔۔

ਜਾਗਿੁ ਜਾਤਗ ਰਹੈ ਤਲਵ ਲਾਇ ॥

اجگپ اجگ ر َہے لِؤ ال ِئے ۔۔

ਗੁਰ ਪਰਚੈ ਤਿਸੁ ਕਾਲੁ ਨ ਖਾਇ ॥

اھکۓ ۔۔
ُگر رپ َچے ئِس اکل ہن
ِ
ਅਿੀਿ ਭਏ ਮਾਰੇ ਬੈਰਾਈ ॥

اتیت ےئھب امرے َنترایئ ۔۔
ਪਰਣਵਤਿ ਨਾਨਕ ਿਹ ਤਲਵ ਲਾਈ ॥੧੫॥

رپونِت نانک ہت لِؤ الیئ ۔۔۱۵۔۔
ਿੁਆਿਸੀ ਿਇਆ ਿਾਨੁ ਕਤਰ ਜਾਣੈ ॥

ُدوادیس دایئ دان رک اج ئَے ۔۔
ਬਾਹਤਰ ਜਾਿੋ ਭੀਿਤਰ ਆਣੈ ॥

ناہر اجوت رتیھب ا ئَے ۔۔

ਬਰਿੀ ਬਰਿ ਰਹੈ ਤਨਹਕਾਮ ॥

پریت پرت ر َہے بِہکام ۔۔

ਅਜਪਾ ਜਾਪੁ ਜਪੈ ਮੁਤਖ ਨਾਮ ॥

ااپج اجت جپَے مُکھ نام ۔۔

ਿੀਤਨ ਭਵਣ ਮਤਹ ਏਕੋ ਜਾਣੈ ॥

ب
نیت َھؤن ہہم اوکی اج ئَے ۔۔
ਸਤਭ ਸੁਤਚ ਸੰਜਮ ਸਾਚੁ ਪਛਾਣੈ ॥੧੬॥

س سبج
سیھ ُ ج م ساچ اھچپ ئَے ۔۔۱۶۔۔

ਿੇਰਤਸ ਿਰਵਰ ਸਮੁਿ ਕਨਾਰੈ ॥

انکرے ۔۔
رتور سمُد َ
ریتس َ

ਅੰਤਮਰਿੁ ਮੂਲੁ ਤਸਖਤਰ ਤਲਵ ਿਾਰੈ ॥

ک
ارمِت مُؤل ِس ھر لِؤ نا َرے ۔۔
ਿਰ ਿਤਰ ਮਰੈ ਨ ਬੂਿੈ ਕੋਇ ॥

وبدے وکۓ ۔۔
در در م َ َرے ہن َ
ਤਨਿਰੁ ਬੂਤਿ ਮਰੈ ਪਤਿ ਖੋਇ ॥

وھکۓ ۔۔
ن ِدر ئُؤد م َ َرے پپ
ِ
ਿਰ ਮਤਹ ਘਰੁ ਘਰ ਮਤਹ ਿਰੁ ਜਾਣੈ ॥

در ہہم رھگ رھگ ہہم در اج ئَے ۔۔

ਿਖਤਿ ਤਨਵਾਸੁ ਸਚੁ ਮਤਨ ਭਾਣੈ ॥੧੭॥

تخت ئِؤاس چس نم اھب ئَے ۔۔۱۷۔۔

ਚਉਿਤਸ ਚਉਥੇ ਥਾਵਤਹ ਲਤਹ ਪਾਵੈ ॥

جؤدس جؤےھت اھتوہِ ہہل نا َوے ۔۔
ਰਾਜਸ ਿਾਮਸ ਸਿ ਕਾਲ ਸਮਾਵੈ ॥

امسوے ۔۔
راسج ناسم ست اکل َ
ਸਸੀਅਰ ਕੈ ਘਤਰ ਸੂਰੁ ਸਮਾਵੈ ॥

امسوے ۔۔
س س یت ر َ
ےک رھگ سُؤر َ

ਜੋਗ ਜੁਗਤਿ ਕੀ ਕੀਮਤਿ ਪਾਵੈ ॥

وجگ ُچگت یک تمیق نا َوے ۔۔

ਚਉਿਤਸ ਭਵਨ ਪਾਿਾਲ ਸਮਾਏ ॥

جؤدس وھبَن نانال امسےئ ۔۔
ਖੰਿ ਬਰਹਮੰਿ ਰਤਹਆ ਤਲਵ ਲਾਏ ॥੧੮॥

ڈنھک پرہمید رایہ لِؤ الےئ ۔۔۱۸۔۔

ਅਮਾਵਤਸਆ ਚੰਿੁ ਗੁਪਿੁ ਗੈਣਾਤਰ ॥

گییار ۔۔
اامو ِسیا دنچ ُگپت َ
ਬੂਝਹੁ ਤਗਆਨੀ ਸਬਿੁ ਬੀਚਾਤਰ ॥

ُوبچھہہ گ ِیاین دبس اچیبر ۔۔

ਸਸੀਅਰੁ ਗਗਤਨ ਜੋਤਿ ਤਿਹੁ ਲੋਈ ॥

سسیتر نگگ وجت بِہ ُؤ ولیئ ۔۔
ਕਤਰ ਕਤਰ ਵੇਖੈ ਕਰਿਾ ਸੋਈ ॥

ےھکی رکنا وسیئ ۔۔
رک رک و َ
ਗੁਰ ਿੇ ਿੀਸੈ ਸੋ ਤਿਸ ਹੀ ਮਾਤਹ ॥

ُگر ےت د ئ َسے وس ئِس یہ امہِ۔۔
ਮਨਮੁਤਖ ਭੂਲੇ ਆਵਤਹ ਜਾਤਹ ॥੧੯॥

مب ب
مُکھ ُھؤےل ا وہِ اجہِ۔۔۱۹۔۔

ਘਰੁ ਿਰੁ ਥਾਤਪ ਤਥਰੁ ਥਾਤਨ ਸੁਹਾਵੈ ॥

ب
رھگ در اھتت ھِر اھتن ُسہا َوے ۔۔
ਆਪੁ ਪਛਾਣੈ ਜਾ ਸਤਿਗੁਰੁ ਪਾਵੈ ॥

ا ت اھچپ ئَے اج سیگؤر نا َوے ۔۔

ਜਹ ਆਸਾ ਿਹ ਤਬਨਤਸ ਤਬਨਾਸਾ ॥

ہج ا سا ہت نِیس پِیاسا ۔۔

ਿੂਟੈ ਖਪਰੁ ਿੁਤਬਧਾ ਮਨਸਾ ॥

ک
ب
ُھؤ ئَے ھتر ُددباھ اسنم ۔۔

ਮਮਿਾ ਜਾਲ ਿੇ ਰਹੈ ਉਿਾਸਾ ॥

اتمم اجل ےت ر َہے اُداسا ۔۔

ਪਰਣਵਤਿ ਨਾਨਕ ਹਮ ਿਾ ਕੇ ਿਾਸਾ ॥੨੦॥੧॥

رپونِت نانک مہ نا ےک داسا ۔۔۲۱۔۔۱۔۔
ਤਬਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੩ ਵਾਰ ਸਿ ਘਰੁ ੧੦

نِالول ہلحم  ۳وار ست رھگ
ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪਰਸਾਤਿ ॥

اِک اواکنر سیگؤر رپساد ۔۔
ਆਤਿਿ ਵਾਤਰ ਆਤਿ ਪੁਰਖੁ ਹੈ ਸੋਈ ॥

اعدِت وار ا د ُپرھک ےہَ وسیئ ۔۔
ਆਪੇ ਵਰਿੈ ਅਵਰੁ ਨ ਕੋਈ ॥

ا ےپ ور ئَے ا َور ہن وکیئ ۔۔

ਓਤਿ ਪੋਤਿ ਜਗੁ ਰਤਹਆ ਪਰੋਈ ॥

اوت وپت چگ رایہ رپویئ ۔۔
ਆਪੇ ਕਰਿਾ ਕਰੈ ਸੁ ਹੋਈ ॥

ا ےپ رکنا رکَے وس وہیئ ۔۔

ਨਾਤਮ ਰਿੇ ਸਿਾ ਸੁਖੁ ਹੋਈ ॥

نام رےت دسا ُسکھ وہیئ ۔۔
ਗੁਰਮੁਤਖ ਤਵਰਲਾ ਬੂਝੈ ਕੋਈ ॥੧॥

چ
ُگرمُکھ وِرال وب َھے وکیئ ۔۔۱۔۔

ਤਹਰਿੈ ਜਪਨੀ ਜਪਉ ਗੁਣਿਾਸਾ ॥

ہِر َدے ینپج جپؤ ُگییاسا ۔۔

ਹਤਰ ਅਗਮ ਅਗੋਚਰੁ ਅਪਰੰਪਰ ਸੁਆਮੀ ਜਨ ਪਤਗ ਲਤਗ ਤਧਆਵਉ ਹੋਇ ਿਾਸਤਨ ਿਾਸਾ ॥੧॥
ਰਹਾਉ ॥

ہر امگ اوگرچ ارپرپم سُؤایم نج نگ گل دایھوو وہۓ دانس داسا ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਸੋਮਵਾਤਰ ਸਤਚ ਰਤਹਆ ਸਮਾਇ ॥

وسومار چس رایہ چس امۓ ۔۔
ਤਿਸ ਕੀ ਕੀਮਤਿ ਕਹੀ ਨ ਜਾਇ ॥

ئِس یک تمیق یہک ہن اجۓ ۔۔

ਆਤਖ ਆਤਖ ਰਹੇ ਸਤਭ ਤਲਵ ਲਾਇ ॥

ا ھک ا ھک رےہ سیھ لِؤ ال ئِے ۔۔
ਤਜਸੁ ਿੇਵੈ ਤਿਸੁ ਪਲੈ ਪਾਇ ॥

ِجس دویَے ئِس نلَے ناۓ ۔۔
ਅਗਮ ਅਗੋਚਰੁ ਲਤਖਆ ਨ ਜਾਇ ॥

امگ اوگرچ ایھکل ہن اجۓ ۔۔
ਗੁਰ ਕੈ ਸਬਤਿ ਹਤਰ ਰਤਹਆ ਸਮਾਇ ॥੨॥

ُگر ےکَ دبس ہر رایہ امسۓ ۔۔۲۔۔

ਮੰਗਤਲ ਮਾਇਆ ਮੋਹੁ ਉਪਾਇਆ ॥

لگنم امنا ومہ اُناِنا ۔۔
ਆਪੇ ਤਸਤਰ ਤਸਤਰ ਧੰਧੈ ਲਾਇਆ ॥

ا ےپ سِر سِر ددنھَےھ النا ۔۔
ਆਤਪ ਬੁਝਾਏ ਸੋਈ ਬੂਝੈ ॥

ب
چ
ا ت ُجھاےئ وسیئ وب َھے ۔۔
ਗੁਰ ਕੈ ਸਬਤਿ ਿਰੁ ਘਰੁ ਸੂਝੈ ॥

ُگر ےکَ دبس در رھگ سُؤےھج ۔۔
ਪਰੇਮ ਭਗਤਿ ਕਰੇ ਤਲਵ ਲਾਇ ॥

رپمی تگھب رکے لِؤ ال ئِے ۔۔
ਹਉਮੈ ਮਮਿਾ ਸਬਤਿ ਜਲਾਇ ॥੩॥

ہؤ م َے اتمم دبس چالۓ ۔۔۳۔۔
ਬੁਧਵਾਤਰ ਆਪੇ ਬੁਤਧ ਸਾਰੁ ॥

ُندوھار ا ےپ ُندھ سار ۔۔
ਗੁਰਮੁਤਖ ਕਰਣੀ ਸਬਿੁ ਵੀਚਾਰੁ ॥

ُگرمُکھ رکین دبس وبچار ۔۔

ਨਾਤਮ ਰਿੇ ਮਨੁ ਤਨਰਮਲੁ ਹੋਇ ॥

نام رےت نم پِرلم وہۓ ۔۔
ਹਤਰ ਗੁਣ ਗਾਵੈ ਹਉਮੈ ਮਲੁ ਖੋਇ ॥

ُگ
وھکۓ ۔۔
اگوے ہؤ م َے لم
ِ
ہر ں َ

ਿਤਰ ਸਚੈ ਸਿ ਸੋਭਾ ਪਾਏ ॥

در سج َے دس وساھب ناےئ ۔۔
ਨਾਤਮ ਰਿੇ ਗੁਰ ਸਬਤਿ ਸੁਹਾਏ ॥੪॥

نام رےت ُگر دبس ُسہاےئ ۔۔۴۔۔
ਲਾਹਾ ਨਾਮੁ ਪਾਏ ਗੁਰ ਿੁਆਤਰ ॥

الاہ نام ناےئ ُگر ُدوار ۔۔
ਆਪੇ ਿੇਵੈ ਿੇਵਣਹਾਰੁ ॥

ا ےپ دویَے دویاہنر ۔۔
ਜੋ ਿੇਵੈ ਤਿਸ ਕਉ ਬਤਲ ਜਾਈਐ ॥

وج دویَے ئِس کؤ نل اج پپَے ۔۔

ਗੁਰ ਪਰਸਾਿੀ ਆਪੁ ਗਵਾਈਐ ॥

ےیئ ۔۔
ُگر رپسادی ا ت وگَا َ

ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਰਖਹੁ ਉਰ ਧਾਤਰ ॥

ک
نانک نام ر ھہؤ اُر داھر ۔۔
ਿੇਵਣਹਾਰੇ ਕਉ ਜੈਕਾਰੁ ॥੫॥

دویاہنرے کؤ جپکار ۔۔۵۔۔
ਵੀਰਵਾਤਰ ਵੀਰ ਭਰਤਮ ਭੁਲਾਏ ॥

ب
وریوار وری رھبم ھُالےئ ۔۔
ਪਰੇਿ ਭੂਿ ਸਤਭ ਿੂਜੈ ਲਾਏ ॥

ب
رپَپپ ُھؤت سیھ ُدو َچے الےئ ۔۔

ਆਤਪ ਉਪਾਏ ਕਤਰ ਵੇਖੈ ਵੇਕਾ ॥

ا ت اُناےئ رک وےھکی واکی ۔۔
ਸਭਨਾ ਕਰਿੇ ਿੇਰੀ ਟੇਕਾ ॥

سبھیا رکےت ریتی پَپکا ۔۔

ਜੀਅ ਜੰਿ ਿੇਰੀ ਸਰਣਾਈ ॥

یج جپت ریتی رسنایئ ۔۔
ਸੋ ਤਮਲੈ ਤਜਸੁ ਲੈਤਹ ਤਮਲਾਈ ॥੬॥

ہیل مِالیئ ۔۔۶۔۔
وس ملَ ِے ِجس ِ

ਸੁਿਵਾਤਰ ਪਰਭੁ ਰਤਹਆ ਸਮਾਈ ॥

ُسکروار رپَھب رایہ امسیئ ۔۔

ਆਤਪ ਉਪਾਇ ਸਭ ਕੀਮਤਿ ਪਾਈ ॥

ا ت اُناے سیھ تمیق نایئ ۔۔
ਗੁਰਮੁਤਖ ਹੋਵੈ ਸੁ ਕਰੈ ਬੀਚਾਰੁ ॥

وہوے وس رکَے اچیبر ۔۔
ُگرمُکھ َ
ਸਚੁ ਸੰਜਮੁ ਕਰਣੀ ਹੈ ਕਾਰ ॥

چس

سبج

م رکین ےہَ اکر ۔۔

ਵਰਿੁ ਨੇਮੁ ਤਨਿਾਪਰਤਿ ਪੂਜਾ ॥

رپت ئُؤاج ۔۔
ورت مین پِیا ِ
ਤਬਨੁ ਬੂਝੇ ਸਭੁ ਭਾਉ ਹੈ ਿੂਜਾ ॥੭॥

پِں وبےھج سیھ اھبو ےہَ ُدواج ۔۔۷۔۔

ਛਤਨਛਰਵਾਤਰ ਸਉਣ ਸਾਸਿ ਬੀਚਾਰੁ ॥

چ

ھب
ِج ھ

روار سؤن ساست اچیبر ۔۔

ਹਉਮੈ ਮੇਰਾ ਭਰਮੈ ਸੰਸਾਰੁ ॥

ہؤ م َے ریما رھب م َے اسنسر ۔۔
ਮਨਮੁਖੁ ਅੰਧਾ ਿੂਜੈ ਭਾਇ ॥

مب
ُ
مُکھ ادناھ ُدو َچے اھبےئ ۔۔
ਜਮ ਿਤਰ ਬਾਧਾ ਚੋਟਾ ਖਾਇ ॥

اھکۓ ۔۔
مج در ناداھ وچنا
ِ
ਗੁਰ ਪਰਸਾਿੀ ਸਿਾ ਸੁਖੁ ਪਾਏ ॥

ُگر رپسادی دسا ُسکھ ناےئ ۔۔

ਸਚੁ ਕਰਣੀ ਸਾਤਚ ਤਲਵ ਲਾਏ ॥੮॥

چس رکین ساچ لِؤ الےئ ۔۔۸۔۔
ਸਤਿਗੁਰੁ ਸੇਵਤਹ ਸੇ ਵਿਭਾਗੀ ॥

سیگؤر ویسہِ ےس وداھبیگ ۔۔

ਹਉਮੈ ਮਾਤਰ ਸਤਚ ਤਲਵ ਲਾਗੀ ॥

ہؤ م َے امر چس لِؤ الیگ ۔۔

ਿੇਰੈ ਰੰਤਗ ਰਾਿੇ ਸਹਤਜ ਸੁਭਾਇ ॥

سہ
ب
س
ُ
ریتَے رنگ راےت ج ھاےئِ ۔۔
ਿੂ ਸੁਖਿਾਿਾ ਲੈਤਹ ਤਮਲਾਇ ॥

ئُؤ ُسکھدانا ہیلِ مِال ِئے ۔۔

ਏਕਸ ਿੇ ਿੂਜਾ ਨਾਹੀ ਕੋਇ ॥

اسکی ےت ُدواج نایہ وکۓ ۔۔
ਗੁਰਮੁਤਖ ਬੂਝੈ ਸੋਝੀ ਹੋਇ ॥੯॥

چ
ُگرمُکھ وب َھے وسیھج وہۓ ۔۔۹۔۔
ਪੰਿਰਹ ਤਥਿੀ ਿੈ ਸਿ ਵਾਰ ॥

ب
ھ
ِی
ی
َ
ئ
دنپرہ ں ے ست وار ۔۔
ਮਾਹਾ ਰੁਿੀ ਆਵਤਹ ਵਾਰ ਵਾਰ ॥

اماہ ُریت ا وہِ وار وار ۔۔
ਤਿਨਸੁ ਰੈਤਣ ਤਿਵੈ ਸੰਸਾਰੁ ॥

دِسن َرنی ئ ِ َؤے اسنسر ۔۔
ਆਵਾ ਗਉਣੁ ਕੀਆ ਕਰਿਾਤਰ ॥

ا وا گؤن ک ِیا رکنار ۔۔
ਤਨਹਚਲੁ ਸਾਚੁ ਰਤਹਆ ਕਲ ਧਾਤਰ ॥

بہ
ِ چل ساچ رایہ لک داھر ۔۔

ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਤਖ ਬੂਝੈ ਕੋ ਸਬਿੁ ਵੀਚਾਤਰ ॥੧੦॥੧॥

نانک ُگرمُکھ وبُےھجَ وک دبس وبچار ۔۔۱۱۔۔۱۔۔
ਤਬਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੩ ॥

نِالول ہلحم ۳۔۔
ਆਤਿ ਪੁਰਖੁ ਆਪੇ ਤਸਰਸਤਟ ਸਾਜੇ ॥

ا د ُپرھک ا ےپ رسِست ساےج ۔۔

ਜੀਅ ਜੰਿ ਮਾਇਆ ਮੋਤਹ ਪਾਜੇ ॥

یج جپت امنا ومہِ ناےج ۔۔
ਿੂਜੈ ਭਾਇ ਪਰਪੰਤਚ ਲਾਗੇ ॥

پب
ُدو َچے اھبےئ رپ ج الےگ ۔۔
ਆਵਤਹ ਜਾਵਤਹ ਮਰਤਹ ਅਭਾਗੇ ॥

ا وہِ اجوہِ رمہِ ااھبےگ ۔۔
ਸਤਿਗੁਤਰ ਭੇਤਟਐ ਸੋਝੀ ਪਾਇ ॥

س ب
ھی
ی
ی
پ
ے وسیھج ناۓ ۔۔
یگؤر

ਪਰਪੰਚੁ ਚੂਕੈ ਸਤਚ ਸਮਾਇ ॥੧॥

پب
رپ ج ُجؤ َکے چس امسۓ ۔۔۱۔۔

ਜਾ ਕੈ ਮਸਿਤਕ ਤਲਤਖਆ ਲੇਖੁ ॥

ےک کتسم لک ِھیا ل َیکھ ۔۔
اج َ

ਿਾ ਕੈ ਮਤਨ ਵਤਸਆ ਪਰਭੁ ਏਕੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ےک نم وایس رپَھب انک ۔۔۱۔۔راہو۔۔
نا َ
ਤਸਰਸਤਟ ਉਪਾਇ ਆਪੇ ਸਭੁ ਵੇਖੈ ॥

رسِست اُناے ا ےپ سیھ وےھکی ۔۔
ਕੋਇ ਨ ਮੇਟੈ ਿੇਰੈ ਲੇਖੈ ॥

لی ک
ھ
َ
وکۓ ہن می َپے ریتَے ے ۔۔
ਤਸਧ ਸਾਤਧਕ ਜੇ ਕੋ ਕਹੈ ਕਹਾਏ ॥

سِدھ سادِکھ ےج وک ےہکَ اہکےئ ۔۔

ਭਰਮੇ ਭੂਲਾ ਆਵੈ ਜਾਏ ॥

ب
ے اجےئ ۔۔
رھبےم ُھؤال ا و َ
ਸਤਿਗੁਰੁ ਸੇਵੈ ਸੋ ਜਨੁ ਬੂਝੈ ॥

چ
سیگؤر ویسَے وس نج ُوب َھے ۔۔
ਹਉਮੈ ਮਾਰੇ ਿਾ ਿਰੁ ਸੂਝੈ ॥੨॥

ہؤ م َے امرے نا در سُؤےھج ۔۔۲۔۔
ਏਕਸੁ ਿੇ ਸਭੁ ਿੂਜਾ ਹੂਆ ॥

اسکی ےت سیھ ُدواج ُہؤا ۔۔
ਏਕੋ ਵਰਿੈ ਅਵਰੁ ਨ ਬੀਆ ॥

اوکی ور ئَے ا َور ہن پِیا ۔۔
ਿੂਜੇ ਿੇ ਜੇ ਏਕੋ ਜਾਣੈ ॥

ُدوےج ےت ےج اوکی اج ئَے ۔۔
ਗੁਰ ਕੈ ਸਬਤਿ ਹਤਰ ਿਤਰ ਨੀਸਾਣੈ ॥

ُگر ےکَ دبس ہر در اسین ئَے ۔۔
ਸਤਿਗੁਰੁ ਭੇਟੇ ਿਾ ਏਕੋ ਪਾਏ ॥

سیگ ب
ھی
پ
ؤر ے نا اوکی ناےئ ۔۔

ਤਵਚਹੁ ਿੂਜਾ ਿਾਤਕ ਰਹਾਏ ॥੩॥

وِچہؤہ ُدواج اھٹک راہےئ ۔۔۳۔۔
ਤਜਸ ਿਾ ਸਾਤਹਬੁ ਿਾਢਾ ਹੋਇ ॥

ِجس دا اصجِت داداھ وہۓ ۔۔

ਤਿਸ ਨੋ ਮਾਤਰ ਨ ਸਾਕੈ ਕੋਇ ॥

ئِس ون امر ہن سا َکے وکۓ ۔۔
ਸਾਤਹਬ ਕੀ ਸੇਵਕੁ ਰਹੈ ਸਰਣਾਈ ॥

اصجِت یک ویسک ر َہے رسنایئ ۔۔
ਆਪੇ ਬਖਸੇ ਿੇ ਵਤਿਆਈ ॥

نک
ا ےپ ھسے دے ودنایئ ۔۔

ਤਿਸ ਿੇ ਊਪਤਰ ਨਾਹੀ ਕੋਇ ॥

ئِس ےت اُورپ نایہ وکۓ ۔۔

ਕਉਣੁ ਿਰੈ ਿਰੁ ਤਕਸ ਕਾ ਹੋਇ ॥੪॥

کؤن د َرے در کِس اک وہۓ ۔۔۴۔۔
ਗੁਰਮਿੀ ਸਾਂਤਿ ਵਸੈ ਸਰੀਰ ॥

ُگریتم ساپپ و سَے رسری ۔۔

ਸਬਿੁ ਚੀਤਨਹ ਤਿਤਰ ਲਗੈ ਨ ਪੀਰ ॥

َ
ب
دبس چیبہھِ ھِر لگے ہن ریپ ۔۔
ਆਵੈ ਨ ਜਾਇ ਨਾ ਿੁਖੁ ਪਾਏ ॥

ے ہن اجۓ ہن ُدھک ناےئ ۔۔
او َ
ਨਾਮੇ ਰਾਿੇ ਸਹਤਜ ਸਮਾਏ ॥

سہ
ناےم راےت ج امسےئ ۔۔

ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਤਖ ਵੇਖੈ ਹਿੂਤਰ ॥

نانک ُگرمُکھ وےھکی دحُور ۔۔

ਮੇਰਾ ਪਰਭੁ ਸਿ ਰਤਹਆ ਭਰਪੂਤਰ ॥੫॥

ریما رپَھب دس رایہ رھبئُؤر ۔۔۵۔۔
ਇਤਕ ਸੇਵਕ ਇਤਕ ਭਰਤਮ ਭੁਲਾਏ ॥

ب
اِک ویسک اِک رھبم ھُالےئ ۔۔
ਆਪੇ ਕਰੇ ਹਤਰ ਆਤਪ ਕਰਾਏ ॥

ا ےپ رکے ہر ا ت رکاےئ ۔۔
ਏਕੋ ਵਰਿੈ ਅਵਰੁ ਨ ਕੋਇ ॥

اوکی ور ئَے اور ہن وکۓ ۔۔

ਮਤਨ ਰੋਸੁ ਕੀਜੈ ਜੇ ਿੂਜਾ ਹੋਇ ॥

نم روس کبج َے ےج ُدواج وہۓ ۔۔
ਸਤਿਗੁਰੁ ਸੇਵੇ ਕਰਣੀ ਸਾਰੀ ॥

سیگؤر ویسے رکین ساری ۔۔

ਿਤਰ ਸਾਚੈ ਸਾਚੇ ਵੀਚਾਰੀ ॥੬॥

در سا َچے ساےچ وبچاری ۔۔۶۔۔
ਤਥਿੀ ਵਾਰ ਸਤਭ ਸਬਤਿ ਸੁਹਾਏ ॥

ب
ِ
ب
ھ
سی
س
ی وار ھ دبس ُ ہاےئ ۔۔
ਸਤਿਗੁਰੁ ਸੇਵੇ ਿਾ ਿਲੁ ਪਾਏ ॥

سیگؤر ویسے نا لھپ ناےئ ۔۔
ਤਥਿੀ ਵਾਰ ਸਤਭ ਆਵਤਹ ਜਾਤਹ ॥

ب
ھِبی وار سیھ ا وہِ اجہِ۔۔

ਗੁਰ ਸਬਿੁ ਤਨਹਚਲੁ ਸਿਾ ਸਤਚ ਸਮਾਤਹ ॥

بِہ
چ
ِ
ُگر دبس ل دسا چس امسہ ۔۔

ਤਥਿੀ ਵਾਰ ਿਾ ਜਾ ਸਤਚ ਰਾਿੇ ॥

ب
ھِبی وار نا اج چس راےت ۔۔

ਤਬਨੁ ਨਾਵੈ ਸਤਭ ਭਰਮਤਹ ਕਾਚੇ ॥੭॥

پِں نا َوے سیھ رھبہمِ اکےچ ۔۔۷۔۔
ਮਨਮੁਖ ਮਰਤਹ ਮਤਰ ਤਬਗਿੀ ਜਾਤਹ ॥

مب
مُکھ رمہِ رم نِگبی اجہِ۔۔

ਏਕੁ ਨ ਚੇਿਤਹ ਿੂਜੈ ਲੋਭਾਤਹ ॥

انک ہن چیبہہ ُدو َچے ولاھبہِ۔۔
ਅਚੇਿ ਤਪੰਿੀ ਅਤਗਆਨ ਅੰਧਾਰੁ ॥

اج َپت پِیدی اایگن ادناھر ۔۔
ਤਬਨੁ ਸਬਿੈ ਤਕਉ ਪਾਏ ਪਾਰੁ ॥

پِں دبسَے کپؤ ناےئ نار ۔۔

ਆਤਪ ਉਪਾਏ ਉਪਾਵਣਹਾਰੁ ॥

ا ت اُناےئ اُناواہنر ۔۔
ਆਪੇ ਕੀਿੋਨੁ ਗੁਰ ਵੀਚਾਰੁ ॥੮॥

ا ےپ کی َپؤن ُگر وبچار ۔۔۸۔۔
ਬਹੁਿੇ ਭੇਖ ਕਰਤਹ ਭੇਖਧਾਰੀ ॥

ب
بھ
ک
ی
بہپے ھیکھ رکہِ ھداھری ۔۔

ਭਤਵ ਭਤਵ ਭਰਮਤਹ ਕਾਚੀ ਸਾਰੀ ॥

ب ب
َھؤ َھؤ رھبہمِ اکیچ ساری ۔۔
ਐਥੈ ਸੁਖੁ ਨ ਆਗੈ ਹੋਇ ॥

پب
ا َھے ُسکھ ہن ا ےگ وہۓ ۔۔
ਮਨਮੁਖ ਮੁਏ ਅਪਣਾ ਜਨਮੁ ਖੋਇ ॥

مب
وھکۓ ۔۔
مُکھ مُؤےئ اانپ منج
ِ
ਸਤਿਗੁਰੁ ਸੇਵੇ ਭਰਮੁ ਚੁਕਾਏ ॥

سیگؤر ویسے رھبم ُجکاےئ ۔۔
ਘਰ ਹੀ ਅੰਿਤਰ ਸਚੁ ਮਹਲੁ ਪਾਏ ॥੯॥

رھگ یہ ادنر چس لحم ناےئ ۔۔۹۔۔
ਆਪੇ ਪੂਰਾ ਕਰੇ ਸੁ ਹੋਇ ॥

ا ےپ ئُؤرا رکے وس وہۓ ۔۔
ਏਤਹ ਤਥਿੀ ਵਾਰ ਿੂਜਾ ਿੋਇ ॥

ب
ِ
ب
ھ
ہہی ی وار ُدواج دوےئ ۔۔
ا ِ
ਸਤਿਗੁਰ ਬਾਝਹੁ ਅੰਧੁ ਗੁਬਾਰੁ ॥

چ
سیگؤر نا ھہؤ ادنھ ُگیار ۔۔

ਤਥਿੀ ਵਾਰ ਸੇਵਤਹ ਮੁਗਧ ਗਵਾਰ ॥

ب
ِ
ب
ھ
ہ
م
گ
ی وار ویس ِ ے ُ دھ وگار ۔۔

ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਤਖ ਬੂਝੈ ਸੋਝੀ ਪਾਇ ॥

چ
نانک ُگرمُکھ ُوب َھے وسیھج ناۓ ۔۔

ਇਕਿੁ ਨਾਤਮ ਸਿਾ ਰਤਹਆ ਸਮਾਇ ॥੧੦॥੨॥

اِتک نام دسا رایہ امسۓ ۔۔۱۱۔۔۲۔۔
ਤਬਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੧ ਛੰਿ ਿਖਣੀ

نِالول ہلحم  ۱چھپت دینھک
ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪਰਸਾਤਿ ॥

اِک اواکنر سیگؤر رپساد ۔۔
ਮੁੰਧ ਨਵੇਲੜੀਆ ਗੋਇਤਲ ਆਈ ਰਾਮ ॥

مُیدھ وننلرنا وگلئ ا یئ رام ۔۔

ਮਟੁਕੀ ਿਾਤਰ ਧਰੀ ਹਤਰ ਤਲਵ ਲਾਈ ਰਾਮ ॥

یکٹم دار درھی ہر لِؤ الیئ رام ۔۔
ਤਲਵ ਲਾਇ ਹਤਰ ਤਸਉ ਰਹੀ ਗੋਇਤਲ ਸਹਤਜ ਸਬਤਿ ਸੀਗਾਰੀਆ ॥

سہ
لِؤ ال ِئے ہر سِیؤ ریہ وگلئ ج دبس اگیسرپیا ۔۔

ਕਰ ਜੋਤੜ ਗੁਰ ਪਤਹ ਕਤਰ ਤਬਨੰਿੀ ਤਮਲਹੁ ਸਾਤਚ ਤਪਆਰੀਆ ॥

پ
رک وجر ُگر بہہ رک ِییبی ملِہؤ ساچ ایپرِنا ۔۔

ਧਨ ਭਾਇ ਭਗਿੀ ਿੇਤਖ ਪਰੀਿਮ ਕਾਮ ਿੋਧੁ ਤਨਵਾਤਰਆ ॥

ب
گب
ھ
ئ
ِ
دنھ اھبےئ ی دھکی رپمتی اکم رکودھ ؤارنا ۔۔

ਨਾਨਕ ਮੁੰਧ ਨਵੇਲ ਸੁੰਿਤਰ ਿੇਤਖ ਤਪਰੁ ਸਾਧਾਤਰਆ ॥੧॥

نانک مُیدھ َنلؤنَل ُسیدر دھکی پِر ساداھرِنا ۔۔۱۔۔
ਸਤਚ ਨਵੇਲੜੀਏ ਜੋਬਤਨ ਬਾਲੀ ਰਾਮ ॥

چس وننلر پپے وجنب نایل رام ۔۔

ਆਉ ਨ ਜਾਉ ਕਹੀ ਅਪਨੇ ਸਹ ਨਾਲੀ ਰਾਮ ॥

ا و ہن اجو یہک اےنپ سہہ نایل رام ۔۔
ਨਾਹ ਅਪਨੇ ਸੰਤਗ ਿਾਸੀ ਮੈ ਭਗਤਿ ਹਤਰ ਕੀ ਭਾਵਏ ॥

ناہ اےنپ گنس دایس م َے تگھب ہر یک اھبوےئ ۔۔

ਅਗਾਤਧ ਬੋਤਧ ਅਕਥੁ ਕਥੀਐ ਸਹਤਜ ਪਰਭ ਗੁਣ ਗਾਵਏ ॥

کب سہ
ااگدھ وبدھ اکبھ ھیپے ج رپَھب ُگں اگوےئ ۔۔

ਰਾਮ ਨਾਮ ਰਸਾਲ ਰਸੀਆ ਰਵੈ ਸਾਤਚ ਤਪਆਰੀਆ ॥

رام نام رسال رایس ر َوے ساچ ایپرِنا ۔۔
ਗੁਤਰ ਸਬਿੁ ਿੀਆ ਿਾਨੁ ਕੀਆ ਨਾਨਕਾ ਵੀਚਾਰੀਆ ॥੨॥

ُگر دبس دِنا دان ک ِیا نااکن وبچارنا ۔۔۲۔۔

ਸਰੀਧਰ ਮੋਤਹਅੜੀ ਤਪਰ ਸੰਤਗ ਸੂਿੀ ਰਾਮ ॥

رسِندرھ ومہتری پِر گنس سُؤیت رام ۔۔
ਗੁਰ ਕੈ ਭਾਇ ਚਲੋ ਸਾਤਚ ਸੰਗੂਿੀ ਰਾਮ ॥

ُگر ےکَ اھبےئ ولچ ساچ سی ُگ ُؤیت رام ۔۔
ਧਨ ਸਾਤਚ ਸੰਗੂਿੀ ਹਤਰ ਸੰਤਗ ਸੂਿੀ ਸੰਤਗ ਸਖੀ ਸਹੇਲੀਆ ॥

دنھ ساچ سی ُگ ُؤیت ہر گنس سُؤیت گنس یھکس ایلیہس ۔۔

ਇਕ ਭਾਇ ਇਕ ਮਤਨ ਨਾਮੁ ਵਤਸਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਮ ਮੇਲੀਆ ॥

اِک اھبےئ اِک نم نام وایس سیگؤرو مہ ایلیم ۔۔

ਤਿਨੁ ਰੈਤਣ ਘੜੀ ਨ ਚਸਾ ਤਵਸਰੈ ਸਾਤਸ ਸਾਤਸ ਤਨਰੰਜਨੋ ॥

دِن َرنی ڑھگی ہن اسچ وِرسَے ساس ساس پِرونجن ۔۔

ਸਬਤਿ ਜੋਤਿ ਜਗਾਇ ਿੀਪਕੁ ਨਾਨਕਾ ਭਉ ਭੰਜਨੋ ॥੩॥

بھ بھب
چ
پ
ؤ ۔۔۳۔۔
دبس وجت اگجۓ دپیک نااکن ؤ
ਜੋਤਿ ਸਬਾਇੜੀਏ ਤਿਰਭਵਣ ਸਾਰੇ ਰਾਮ ॥

وجت ابسپر پپے ِرتوھبَن سارے رام ۔۔
ਘਤਟ ਘਤਟ ਰਤਵ ਰਤਹਆ ਅਲਖ ਅਪਾਰੇ ਰਾਮ ॥

ٹھگ ٹھگ َروِ رایہ اھکل انارے رام ۔۔
ਅਲਖ ਅਪਾਰ ਅਪਾਰੁ ਸਾਚਾ ਆਪੁ ਮਾਤਰ ਤਮਲਾਈਐ ॥

اھکل انار انار سااچ ا ت امر مِالا پ ٔپے ۔۔

ਹਉਮੈ ਮਮਿਾ ਲੋਭੁ ਜਾਲਹੁ ਸਬਤਿ ਮੈਲੁ ਚੁਕਾਈਐ ॥

ہؤ م َے اتمم ولھب اجوہل دبس مَیل ُجکا پپَے ۔۔

ਿਤਰ ਜਾਇ ਿਰਸਨੁ ਕਰੀ ਭਾਣੈ ਿਾਤਰ ਿਾਰਣਹਾਤਰਆ ॥

در اجۓ درنس رکی اھب ئَے نار ناراہنرنا ۔۔

ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਅੰਤਮਰਿੁ ਚਾਤਖ ਤਿਰਪਿੀ ਨਾਨਕਾ ਉਰ ਧਾਤਰਆ ॥੪॥੧॥

ہر نام ارمِت اچھک رتِیتپ نااکن اُر داھرنا ۔۔۴۔۔۱۔۔
ਤਬਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੧ ॥

نِالول ہلحم ۱۔۔
ਮੈ ਮਤਨ ਚਾਉ ਘਣਾ ਸਾਤਚ ਤਵਗਾਸੀ ਰਾਮ ॥

م َے نم اچو گھیا ساچ وِاگیس رام ۔۔

ਮੋਹੀ ਪਰੇਮ ਤਪਰੇ ਪਰਤਭ ਅਤਬਨਾਸੀ ਰਾਮ ॥

ومیہ رپمی پِرے رپَھب اپِیایس رام ۔۔

ਅਤਵਗਿੋ ਹਤਰ ਨਾਥੁ ਨਾਥਹ ਤਿਸੈ ਭਾਵੈ ਸੋ ਥੀਐ ॥

ب
ب
ھی
پ
اھبوے وس ے ۔۔
اووتگ ہر ناھت نا ھہ ئ ِ َسے َ

ਤਕਰਪਾਲੁ ਸਿਾ ਿਇਆਲੁ ਿਾਿਾ ਜੀਆ ਅੰਿਤਰ ਿੂੰ ਜੀਐ ॥

کِرنال دسا دنال دانا ایج ادنر ئُؤن چیپے َ۔۔

ਮੈ ਅਵਰੁ ਤਗਆਨੁ ਨ ਤਧਆਨੁ ਪੂਜਾ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਅੰਿਤਰ ਵਤਸ ਰਹੇ ॥

م َے ا َور گ ِیان ہن دایھن ئُؤاج ہر نام ارتن وس رےہ ۔۔
ਭੇਖੁ ਭਵਨੀ ਹਿੁ ਨ ਜਾਨਾ ਨਾਨਕਾ ਸਚੁ ਗਤਹ ਰਹੇ ॥੧॥

ب
ھ
ی
ب
ک
ہ
َ ھ وھبَین ھ ہن اجنا نااکن چس ہگِ رےہ ۔۔۱۔۔
ਤਭੰਨੜੀ ਰੈਤਣ ਭਲੀ ਤਿਨਸ ਸੁਹਾਏ ਰਾਮ ॥

ب
ب
ھل
س
ِھتری َرنی ی دِسن ُ ہاےئ رام ۔۔

ਤਨਜ ਘਤਰ ਸੂਿੜੀਏ ਤਪਰਮੁ ਜਗਾਏ ਰਾਮ ॥

ِب
ج رھگ سُؤڑت پپے پِرم اگجےئ رام ۔۔

ਨਵ ਹਾਤਣ ਨਵ ਧਨ ਸਬਤਿ ਜਾਗੀ ਆਪਣੇ ਤਪਰ ਭਾਣੀਆ ॥

ونَ اہن َون دنھ دبس اجیگ ا ےنپ پِر اھبپ ِیا ۔۔

ਿਤਜ ਕੂੜੁ ਕਪਟੁ ਸੁਭਾਉ ਿੂਜਾ ਚਾਕਰੀ ਲੋਕਾਣੀਆ ॥

جت ُکؤر ٹپک ُسبھاو ُدواج اچرکی ولاکپ ِیا ۔۔

ਮੈ ਨਾਮੁ ਹਤਰ ਕਾ ਹਾਰੁ ਕੰਿੇ ਸਾਚ ਸਬਿੁ ਨੀਸਾਤਣਆ ॥

م َے نام ہر اک اہر ےھٹنک ساچ دبس اسیناین ۔۔

ਕਰ ਜੋਤੜ ਨਾਨਕੁ ਸਾਚੁ ਮਾਗੈ ਨਿਤਰ ਕਤਰ ਿੁਧੁ ਭਾਤਣਆ ॥੨॥

رک وجر نانک ساچ ام َگے دنر رک ُندھ اھباین ۔۔۲۔۔

ਜਾਗੁ ਸਲੋਨੜੀਏ ਬੋਲੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਰਾਮ ॥

اجگ ولسپر پپے وب لَے ُگرناین رام ۔۔

ਤਜਤਨ ਸੁਤਣ ਮੰਤਨਅੜੀ ਅਕਥ ਕਹਾਣੀ ਰਾਮ ॥

ِجں ُسں میتری اکبھ اہکین رام ۔۔

ਅਕਥ ਕਹਾਣੀ ਪਿੁ ਤਨਰਬਾਣੀ ਕੋ ਤਵਰਲਾ ਗੁਰਮੁਤਖ ਬੂਝਏ ॥

اکبھ اہکین ند پِرناین وک وِرال ُگرمُکھ ئُؤےئھج ۔۔

ਓਹੁ ਸਬਤਿ ਸਮਾਏ ਆਪੁ ਗਵਾਏ ਤਿਰਭਵਣ ਸੋਝੀ ਸੂਝਏ ॥

اووہ دبس امسےئ ا ت وگاےئ ِرتوھبَن وسیھج سُؤےئھج ۔۔
ਰਹੈ ਅਿੀਿੁ ਅਪਰੰਪਤਰ ਰਾਿਾ ਸਾਚੁ ਮਤਨ ਗੁਣ ਸਾਤਰਆ ॥

ر َہے اتیت ارپرپم رانا ساچ نم ُگں سارِنا ۔۔

ਓਹੁ ਪੂਤਰ ਰਤਹਆ ਸਰਬ ਿਾਈ ਨਾਨਕਾ ਉਤਰ ਧਾਤਰਆ ॥੩॥

اووہ ئُؤر رایہ رست اھٹیئ نااکن اُر داھرنا ۔۔۳۔۔
ਮਹਤਲ ਬੁਲਾਇੜੀਏ ਭਗਤਿ ਸਨੇਹੀ ਰਾਮ ॥

لحم ُنالپر پپے تگھب سیبہی رام ۔۔

ਗੁਰਮਤਿ ਮਤਨ ਰਹਸੀ ਸੀਝਤਸ ਿੇਹੀ ਰਾਮ ॥

ہس سبج
ھ
ُگرمت نم ر ی س دیہی رام ۔۔

ਮਨੁ ਮਾਤਰ ਰੀਝੈ ਸਬਤਿ ਸੀਝੈ ਿਰੈ ਲੋਕ ਨਾਥੁ ਪਛਾਣਏ ॥

سبج
بج
َ
ھ
ھ
ے ولک ناھت اھچپےئن ۔۔
نم امر ر ے دبس ے َ رتِ َ
ਮਨੁ ਿੀਤਗ ਿੋਤਲ ਨ ਜਾਇ ਕਿ ਹੀ ਆਪਣਾ ਤਪਰੁ ਜਾਣਏ ॥

نم دنگ دول ہن اجۓ تک یہ ا انپ پِر اجےئن ۔۔

ਮੈ ਆਧਾਰੁ ਿੇਰਾ ਿੂ ਖਸਮੁ ਮੇਰਾ ਮੈ ਿਾਣੁ ਿਕੀਆ ਿੇਰਓ ॥

ک
ھ
س
م
م َے ا داھر ریتا ئُؤ م ریما َے نان نک ِیا ریتو ۔۔

ਸਾਤਚ ਸੂਚਾ ਸਿਾ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਸਬਤਿ ਝਗਰੁ ਤਨਬੇਰਓ ॥੪॥੨॥

چ
ساچ سُؤاچ دسا نانک ُگر دبس ھگر پ ِیترو ۔۔۴۔۔۲۔۔
ਛੰਿ ਤਬਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੪ ਮੰਗਲ

چھپت نِالول ہلحم  ۴لگنم
ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪਰਸਾਤਿ ॥

اِک اواکنر سیگؤر رپساد ۔۔
ਮੇਰਾ ਹਤਰ ਪਰਭੁ ਸੇਜੈ ਆਇਆ ਮਨੁ ਸੁਤਖ ਸਮਾਣਾ ਰਾਮ ॥

ریما ہر رپَھب سبج َے ا نا نم ُسکھ امسنا رام ۔۔

ਗੁਤਰ ਿੁਿੈ ਹਤਰ ਪਰਭੁ ਪਾਇਆ ਰੰਤਗ ਰਲੀਆ ਮਾਣਾ ਰਾਮ ॥

پب
ُگر ُ َھے ہر رپَھب نانا رنگ رایل امنا رام ۔۔

ਵਿਭਾਗੀਆ ਸੋਹਾਗਣੀ ਹਤਰ ਮਸਿਤਕ ਮਾਣਾ ਰਾਮ ॥

وداھبایگ وساہینگ ہر کتسم امنا رام ۔۔
ਹਤਰ ਪਰਭੁ ਹਤਰ ਸੋਹਾਗੁ ਹੈ ਨਾਨਕ ਮਤਨ ਭਾਣਾ ਰਾਮ ॥੧॥

ہر رپَھب ہر وساہگ ےہَ نانک نم اھبنا رام ۔۔۱۔۔
ਤਨੰਮਾਤਣਆ ਹਤਰ ਮਾਣੁ ਹੈ ਹਤਰ ਪਰਭੁ ਹਤਰ ਆਪੈ ਰਾਮ ॥

ےہ ہر رپَھب ہر ا ےپ رام ۔۔
بِّمااین ہر امن َ

ਗੁਰਮੁਤਖ ਆਪੁ ਗਵਾਇਆ ਤਨਿ ਹਤਰ ਹਤਰ ਜਾਪੈ ਰਾਮ ॥

ُگرمُکھ ا ت وگَانا پِپ ہر ہر اج ئَے رام ۔۔

ਮੇਰੇ ਹਤਰ ਪਰਭ ਭਾਵੈ ਸੋ ਕਰੈ ਹਤਰ ਰੰਤਗ ਹਤਰ ਰਾਪੈ ਰਾਮ ॥

ریمے ہر رپَھب اھبوے وس رکَے ہر رنگ ہر را ئَے رام ۔۔
ਜਨੁ ਨਾਨਕੁ ਸਹਤਜ ਤਮਲਾਇਆ ਹਤਰ ਰਤਸ ਹਤਰ ਧਰਾਪੈ ਰਾਮ ॥੨॥

سہ
نج نانک ج مِالنا ہر رس ہر درھا ئَے رام ۔۔۲۔۔
ਮਾਣਸ ਜਨਤਮ ਹਤਰ ਪਾਈਐ ਹਤਰ ਰਾਵਣ ਵੇਰਾ ਰਾਮ ॥

امسن منج ہر نا پپَے ہر راون وریا رام ۔۔

ਗੁਰਮੁਤਖ ਤਮਲੁ ਸੋਹਾਗਣੀ ਰੰਗੁ ਹੋਇ ਘਣੇਰਾ ਰਾਮ ॥

ُگرمُکھ مِل وساہینگ رنگ وہۓ رینھگا رام ۔۔

ਤਜਨ ਮਾਣਸ ਜਨਤਮ ਨ ਪਾਇਆ ਤਿਨਹ ਭਾਗੁ ਮੰਿੇਰਾ ਰਾਮ ॥

نج امسن منج ہن نانا پ ِبہھ اھبگ دنمریا رام ۔۔

ਹਤਰ ਹਤਰ ਹਤਰ ਹਤਰ ਰਾਖੁ ਪਰਭ ਨਾਨਕੁ ਜਨੁ ਿੇਰਾ ਰਾਮ ॥੩॥

ہر ہر ہر ہر راھک رپَھب نانک نج ریتا رام ۔۔۳۔۔
ਗੁਤਰ ਹਤਰ ਪਰਭੁ ਅਗਮੁ ਤਿਰੜਾਇਆ ਮਨੁ ਿਨੁ ਰੰਤਗ ਭੀਨਾ ਰਾਮ ॥

ب
ُگر ہر رپَھب امگ درِرانا نم نت رنگ ھییا رام ۔۔

ਭਗਤਿ ਵਛਲੁ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਹੈ ਗੁਰਮੁਤਖ ਹਤਰ ਲੀਨਾ ਰਾਮ ॥

ےہ ُگرمُکھ ہر انیل رام ۔۔
تگھب ولھچ ہر نام َ

ਤਬਨੁ ਹਤਰ ਨਾਮ ਨ ਜੀਵਿੇ ਤਜਉ ਜਲ ਤਬਨੁ ਮੀਨਾ ਰਾਮ ॥

پِں ہر نام ہن ویجدے چیپؤ لج پِں انیم رام ۔۔

ਸਿਲ ਜਨਮੁ ਹਤਰ ਪਾਇਆ ਨਾਨਕ ਪਰਤਭ ਕੀਨਾ ਰਾਮ ॥੪॥੧॥੩॥

سب
ھل منج ہر نانا نانک رپَھب انیک رام ۔۔۴۔۔۱۔۔۳۔۔

ਤਬਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੪ ਸਲੋਕੁ ॥

نِالول ہلحم  ۴ولسک ۔۔
ਹਤਰ ਪਰਭੁ ਸਜਣੁ ਲੋਤੜ ਲਹੁ ਮਤਨ ਵਸੈ ਵਿਭਾਗੁ ॥

ہر رپَھب نجس ولر وہل نم و سَے ود اھبگ ۔۔

ਗੁਤਰ ਪੂਰੈ ਵੇਖਾਤਲਆ ਨਾਨਕ ਹਤਰ ਤਲਵ ਲਾਗੁ ॥੧॥

ُگر ئُؤ َرے واھکیایل نانک ہر لِؤ الگ ۔۔۱۔۔
ਛੰਿ ॥

چھپت ۔۔
ਮੇਰਾ ਹਤਰ ਪਰਭੁ ਰਾਵਤਣ ਆਈਆ ਹਉਮੈ ਤਬਖੁ ਝਾਗੇ ਰਾਮ ॥

ریما ہر رپَھب راون ا ایئ ہؤ م َے نِکھ اھجےگ رام ۔۔

ਗੁਰਮਤਿ ਆਪੁ ਤਮਟਾਇਆ ਹਤਰ ਹਤਰ ਤਲਵ ਲਾਗੇ ਰਾਮ ॥

ُگرمت ا ت مِیانا ہر ہر لِؤ ال ےگ رام ۔۔

ਅੰਿਤਰ ਕਮਲੁ ਪਰਗਾਤਸਆ ਗੁਰ ਤਗਆਨੀ ਜਾਗੇ ਰਾਮ ॥

ارتن لمک رپاگایس ُگر گ ِیاین اجےگ رام ۔۔

ਜਨ ਨਾਨਕ ਹਤਰ ਪਰਭੁ ਪਾਇਆ ਪੂਰੈ ਵਿਭਾਗੇ ਰਾਮ ॥੧॥

نج نانک ہر رپَھب نانا ئُؤ َرے وداھبےگ رام ۔۔۱۔۔
ਹਤਰ ਪਰਭੁ ਹਤਰ ਮਤਨ ਭਾਇਆ ਹਤਰ ਨਾਤਮ ਵਧਾਈ ਰਾਮ ॥

ہر رپَھب ہر نم اھبنا ہر نام وداھیئ رام ۔۔
ਗੁਤਰ ਪੂਰੈ ਪਰਭੁ ਪਾਇਆ ਹਤਰ ਹਤਰ ਤਲਵ ਲਾਈ ਰਾਮ ॥

ُگر ئُؤ َرے رپَھب نانا ہر ہر لِؤ الیئ رام ۔۔

ਅਤਗਆਨੁ ਅੰਧੇਰਾ ਕਤਟਆ ਜੋਤਿ ਪਰਗਤਟਆਈ ਰਾਮ ॥

اایگن ادنھترا ایٹک وجت رپگییایئ رام ۔۔
ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਅਧਾਰੁ ਹੈ ਹਤਰ ਨਾਤਮ ਸਮਾਈ ਰਾਮ ॥੨॥

ےہ ہر نام امسیئ رام ۔۔۲۔۔
نج نانک نام اداھر َ
ਧਨ ਹਤਰ ਪਰਤਭ ਤਪਆਰੈ ਰਾਵੀਆ ਜਾਂ ਹਤਰ ਪਰਭ ਭਾਈ ਰਾਮ ॥

ایپرے راونا اجن ہر رپَھب اھبیئ رام ۔۔
دنھ ہر رپَھب َ
ਅਖੀ ਪਰੇਮ ਕਸਾਈਆ ਤਜਉ ਤਬਲਕ ਮਸਾਈ ਰਾਮ ॥

ایھک رپمی اسکایئ ویج نِلک اسمیئ رام ۔۔
ਗੁਤਰ ਪੂਰੈ ਹਤਰ ਮੇਤਲਆ ਹਤਰ ਰਤਸ ਆਘਾਈ ਰਾਮ ॥

ُگر ئُؤ َرے ہر ایلیم ہر رس ا اھگیئ رام ۔۔

ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਤਮ ਤਵਗਤਸਆ ਹਤਰ ਹਤਰ ਤਲਵ ਲਾਈ ਰਾਮ ॥੩॥

نج نانک نام وِگسیا ہر ہر لِؤ الیئ رام ۔۔۳۔۔

ਹਮ ਮੂਰਖ ਮੁਗਧ ਤਮਲਾਇਆ ਹਤਰ ਤਕਰਪਾ ਧਾਰੀ ਰਾਮ ॥

مہ مُؤرھک مُگدھ مِالنا ہر کِرنا داھری رام ۔۔

ਧਨੁ ਧੰਨੁ ਗੁਰੂ ਸਾਬਾਤਸ ਹੈ ਤਜਤਨ ਹਉਮੈ ਮਾਰੀ ਰਾਮ ॥

ےہ ِجں ہؤ م َے امری رام ۔۔
نھ ُگؤ ُرو ساناس َ
دنھ د ّ
ਤਜਨਹ ਵਿਭਾਗੀਆ ਵਿਭਾਗੁ ਹੈ ਹਤਰ ਹਤਰ ਉਰ ਧਾਰੀ ਰਾਮ ॥

ِجبھ وداھبایگ وداھبگ ےہَ ہر ہر اُر داھری رام ۔۔

ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਸਲਾਤਹ ਿੂ ਨਾਮੇ ਬਤਲਹਾਰੀ ਰਾਮ ॥੪॥੨॥੪॥

نج نانک نام سال ِہےئُؤ ناےم اہلبری رام ۔۔۴۔۔۲۔۔۴۔۔

ਤਬਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੫ ਛੰਿ

نِالول ہلحم  ۵چھپت

ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪਰਸਾਤਿ ॥

اِک اواکنر سیگؤر رپساد ۔۔
ਮੰਗਲ ਸਾਜੁ ਭਇਆ ਪਰਭੁ ਅਪਨਾ ਗਾਇਆ ਰਾਮ ॥

لگنم ساچ ایھب رپَھب اانپ اگنا رام ۔۔
ਅਤਬਨਾਸੀ ਵਰੁ ਸੁਤਣਆ ਮਤਨ ਉਪਤਜਆ ਚਾਇਆ ਰਾਮ ॥

اپِیایس ور ُسییا نم اُبچِیا

اچنا رام ۔۔

ਮਤਨ ਪਰੀਤਿ ਲਾਗੈ ਵਿੈ ਭਾਗੈ ਕਬ ਤਮਲੀਐ ਪੂਰਨ ਪਿੇ ॥

نم رپپپ ال َگے و َدَُے اھب َگے بک مِلیپے ئُؤرن ےتپ ۔۔
ਸਹਜੇ ਸਮਾਈਐ ਗੋਤਵੰਿੁ ਪਾਈਐ ਿੇਹੁ ਸਖੀਏ ਮੋਤਹ ਮਿੇ ॥

س
ہج ے

سک
امس پ ٔپے وگوِدن نا پپَے دہہیُ ھیپے ومےہ ےتم ۔۔

ਤਿਨੁ ਰੈਤਣ ਿਾਢੀ ਕਰਉ ਸੇਵਾ ਪਰਭੁ ਕਵਨ ਜੁਗਿੀ ਪਾਇਆ ॥

دِن َرنی اھٹدیھ رکو ویسا رپَھب وکَن ُچگبی نانا ۔۔

ਤਬਨਵੰਤਿ ਨਾਨਕ ਕਰਹੁ ਤਕਰਪਾ ਲੈਹੁ ਮੋਤਹ ਲਤੜ ਲਾਇਆ ॥੧॥

ہیل ومےہ ڑل النا ۔۔۱۔۔
پِپ َؤپپ نانک رکوہ کِرنا ُ
ਭਇਆ ਸਮਾਹੜਾ ਹਤਰ ਰਿਨੁ ਤਵਸਾਹਾ ਰਾਮ ॥

ایھب امسہرا ہر رنت وِسااہ رام ۔۔
ਖੋਜੀ ਖੋਤਜ ਲਧਾ ਹਤਰ ਸੰਿਨ ਪਾਹਾ ਰਾਮ ॥

س
وھکیج وھکچ دلاھ ہر ییں نااہ رام ۔۔

ਤਮਲੇ ਸੰਿ ਤਪਆਰੇ ਿਇਆ ਧਾਰੇ ਕਥਤਹ ਅਕਥ ਬੀਚਾਰੋ ॥

مل ِے سیت ایپرے دایئ داھرے کبھ ِہ اکبھ اچیبرو ۔۔

ਇਕ ਤਚਤਿ ਇਕ ਮਤਨ ਤਧਆਇ ਸੁਆਮੀ ਲਾਇ ਪਰੀਤਿ ਤਪਆਰੋ ॥

اِک ِجت اِک نم دایھےئ سُؤایم ال ِئے رپپپ ایپرو ۔۔
ਕਰ ਜੋਤੜ ਪਰਭ ਪਤਹ ਕਤਰ ਤਬਨੰਿੀ ਤਮਲੈ ਹਤਰ ਜਸੁ ਲਾਹਾ ॥

پ
رک وجر رپَھب بہہ رک ِییبی ملَ ِے ہر سج الاہ ۔۔

ਤਬਨਵੰਤਿ ਨਾਨਕ ਿਾਸੁ ਿੇਰਾ ਮੇਰਾ ਪਰਭੁ ਅਗਮ ਅਥਾਹਾ ॥੨॥

پِپ َؤپپ نانک داس ریتا ریما رپَھب امگ ااھتاہ ۔۔۲۔۔
ਸਾਹਾ ਅਟਲੁ ਗਤਣਆ ਪੂਰਨ ਸੰਜੋਗੋ ਰਾਮ ॥

اصاح انل اینگ ئُؤرن وجنسوگ رام ۔۔

ਸੁਖਹ ਸਮੂਹ ਭਇਆ ਗਇਆ ਤਵਜੋਗੋ ਰਾਮ ॥

ُسکھہ سمُؤہ ایھب ایگ وِوجوگ رام ۔۔

ਤਮਤਲ ਸੰਿ ਆਏ ਪਰਭ ਤਧਆਏ ਬਣੇ ਅਚਰਜ ਜਾਞੀਆਂ ॥

مِل سیت ا ےئ رپَھب دایھےئ ےنب ارچچ اجنییان ۔۔

ਤਮਤਲ ਇਕਿਰ ਹੋਏ ਸਹਤਜ ਢੋਏ ਮਤਨ ਪਰੀਤਿ ਉਪਜੀ ਮਾਞੀਆ ॥

سہ
مِل ارتک وہےئ ج دوھےئ نم رپپپ اُیجپ امنییا ۔۔

ਤਮਤਲ ਜੋਤਿ ਜੋਿੀ ਓਤਿ ਪੋਿੀ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਸਤਭ ਰਸ ਭੋਗੋ ॥

مِل وجت وجیت اوت وپیت ہر نام سیھ رس وھبوگ ۔۔

ਤਬਨਵੰਤਿ ਨਾਨਕ ਸਭ ਸੰਤਿ ਮੇਲੀ ਪਰਭੁ ਕਰਣ ਕਾਰਣ ਜੋਗੋ ॥੩॥

م
پِپ َؤپپ نانک سیھ سیت َیلی رپَھب رکن اکرن وجوگ ۔۔۳۔۔

ਭਵਨੁ ਸੁਹਾਵੜਾ ਧਰਤਿ ਸਭਾਗੀ ਰਾਮ ॥

وھبَن ُسہاورا درھت اھبسیگ رام ۔۔
ਪਰਭੁ ਘਤਰ ਆਇਅੜਾ ਗੁਰ ਚਰਣੀ ਲਾਗੀ ਰਾਮ ॥

رپَھب رھگ ا ڑیئا ُگر رچین الیگ رام ۔۔

ਗੁਰ ਚਰਣ ਲਾਗੀ ਸਹਤਜ ਜਾਗੀ ਸਗਲ ਇਛਾ ਪੁੰਨੀਆ ॥

سہ
ُگر رچن الیگ ج اجیگ لگس ااھچ ُنیِّیا ۔۔

ਮੇਰੀ ਆਸ ਪੂਰੀ ਸੰਿ ਧੂਰੀ ਹਤਰ ਤਮਲੇ ਕੰਿ ਤਵਛੁੰਤਨਆ ॥

چ
ریمی ا س ئُؤری سیت دھُؤری ہر مل ِے کپت وِ ُھیّیا ۔۔
ਆਨੰਿ ਅਨਤਿਨੁ ਵਜਤਹ ਵਾਜੇ ਅਹੰ ਮਤਿ ਮਨ ਕੀ ਤਿਆਗੀ ॥

ا دنن ادنِن و چہِے واےج اہں مت نم یک ایتیگ ۔۔

ਤਬਨਵੰਤਿ ਨਾਨਕ ਸਰਤਣ ਸੁਆਮੀ ਸੰਿਸੰਤਗ ਤਲਵ ਲਾਗੀ ॥੪॥੧॥

پِپ َؤپپ نانک رسن سُؤایم سییسیگ لِؤ الیگ ۔۔۴۔۔۱۔۔
ਤਬਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥

نِالول ہلحم ۵۔۔
ਭਾਗ ਸੁਲਖਣਾ ਹਤਰ ਕੰਿੁ ਹਮਾਰਾ ਰਾਮ ॥

اھبگ ُسلکھیا ہر کپت امہرا رام ۔۔

ਅਨਹਿ ਬਾਤਜਿਰਾ ਤਿਸੁ ਧੁਤਨ ਿਰਬਾਰਾ ਰਾਮ ॥

ابچد نا ِچترا ئِس د ُھں درنارا رام ۔۔

ਆਨੰਿ ਅਨਤਿਨੁ ਵਜਤਹ ਵਾਜੇ ਤਿਨਸੁ ਰੈਤਣ ਉਮਾਹਾ ॥

ا دنن ادنِن و چہِے واےج دِسن َرنی اُاماہ ۔۔

ਿਹ ਰੋਗ ਸੋਗ ਨ ਿੂਖੁ ਤਬਆਪੈ ਜਨਮ ਮਰਣੁ ਨ ਿਾਹਾ ॥

ہت روگ وسگ ہن ُدوھک ایب ئَے منج رمن ہن نااہ ۔۔
ਤਰਤਧ ਤਸਤਧ ਸੁਧਾ ਰਸੁ ਅੰਤਮਰਿੁ ਭਗਤਿ ਭਰੇ ਭੰਿਾਰਾ ॥

رِدھ سِدھ ُسداھ رس ارمِت تگھب رھبے ڈنھبارا ۔۔
ਤਬਨਵੰਤਿ ਨਾਨਕ ਬਤਲਹਾਤਰ ਵੰਞਾ ਪਾਰਬਰਹਮ ਪਰਾਨ ਅਧਾਰਾ ॥੧॥

پِپ َؤپپ نانک اہلبر واجن نارپرمہ رپان اداھرا ۔۔۱۔۔
ਸੁਤਣ ਸਖੀਅ ਸਹੇਲੜੀਹੋ ਤਮਤਲ ਮੰਗਲੁ ਗਾਵਹ ਰਾਮ ॥

ُسں یھکسء سہیلروہی مِل لگنم اگووہ رام ۔۔

ਮਤਨ ਿਤਨ ਪਰੇਮੁ ਕਰੇ ਤਿਸੁ ਪਰਭ ਕਉ ਰਾਵਹ ਰਾਮ ॥

نم نت رپمی رکے ئِس رپَھب کؤ راوہ رام ۔۔

ਕਤਰ ਪਰੇਮੁ ਰਾਵਹ ਤਿਸੈ ਭਾਵਹ ਇਕ ਤਨਮਖ ਪਲਕ ਨ ਤਿਆਗੀਐ ॥

ب
رک رپمی راوہ ئ ِ َسے اھبوہ اِک ِمکھ کلپ ہن ایت گیپے ۔۔

ਗਤਹ ਕੰਤਿ ਲਾਈਐ ਨਹ ਲਜਾਈਐ ਚਰਨ ਰਜ ਮਨੁ ਪਾਗੀਐ ॥

ہہگ کیبھ ال پ ٔپے ہن اجل نیپے رچن رچ نم نا گی َپے ۔۔ ہِ
ਭਗਤਿ ਿਗਉਰੀ ਪਾਇ ਮੋਹਹ ਅਨਿ ਕਿਹੂ ਨ ਧਾਵਹ ॥

ب
تگھب ھگؤری ناۓ ومہہ اپپ کبہ ُؤ ہن داھوہ ۔۔

ਤਬਨਵੰਤਿ ਨਾਨਕ ਤਮਤਲ ਸੰਤਗ ਸਾਜਨ ਅਮਰ ਪਿਵੀ ਪਾਵਹ ॥੨॥

پِپ َؤپپ نانک مِل گنس سانج ارم ندوی ناوہ ۔۔۲۔۔
ਤਬਸਮਨ ਤਬਸਮ ਭਈ ਪੇਤਖ ਗੁਣ ਅਤਬਨਾਸੀ ਰਾਮ ॥

ئس ئس
ِ مں ِ م یئھب پ َیکھ ُگں اپِیایس رام ۔۔

ਕਰੁ ਗਤਹ ਭੁਜਾ ਗਹੀ ਕਤਟ ਜਮ ਕੀ ਿਾਸੀ ਰਾਮ ॥

ب
ہگ ُھچا یہگ ٹک مج یک اھپیس رام ۔۔
رک ِ

ਗਤਹ ਭੁਜਾ ਲੀਨਹੀ ਿਾਤਸ ਕੀਨਹੀ ਅੰਕੁਤਰ ਉਿੋਿੁ ਜਣਾਇਆ ॥

کیبہ
ب لیبہ
ہگ ُھچا ھی داس ھی ان ُکر اُدوت انجنا ۔۔
ِ

ਮਲਨ ਮੋਹ ਤਬਕਾਰ ਨਾਿੇ ਤਿਵਸ ਤਨਰਮਲ ਆਇਆ ॥

نلم ومہ ِئکار ناےھٹ دِوس پِرلم ا نا ۔۔

ਤਿਰਸਤਟ ਧਾਰੀ ਮਤਨ ਤਪਆਰੀ ਮਹਾ ਿੁਰਮਤਿ ਨਾਸੀ ॥

د ِرست داھری نم ایپری اہم ُدرمت نایس ۔۔
ਤਬਨਵੰਤਿ ਨਾਨਕ ਭਈ ਤਨਰਮਲ ਪਰਭ ਤਮਲੇ ਅਤਬਨਾਸੀ ॥੩॥

پِپ َؤپپ نانک یئھب پِرلم رپَھب مل ِے اپِیایس ۔۔۳۔۔
ਸੂਰਜ ਤਕਰਤਣ ਤਮਲੇ ਜਲ ਕਾ ਜਲੁ ਹੂਆ ਰਾਮ ॥

سُؤرچ کِرن مل ِے لج اک لج ُہؤا رام ۔۔
ਜੋਿੀ ਜੋਤਿ ਰਲੀ ਸੰਪੂਰਨੁ ਥੀਆ ਰਾਮ ॥

وجیت وجت ریل سم ُپؤرن بھِیا رام ۔۔

ਬਰਹਮੁ ਿੀਸੈ ਬਰਹਮੁ ਸੁਣੀਐ ਏਕੁ ਏਕੁ ਵਖਾਣੀਐ ॥

پرمہ د ئ َسے پرمہ ُسییپے انک انک واھک نیپے ۔۔

ਆਿਮ ਪਸਾਰਾ ਕਰਣਹਾਰਾ ਪਰਭ ਤਬਨਾ ਨਹੀ ਜਾਣੀਐ ॥

ا مت ئسارا رکاہنرا رپَھب پِیا یہن اج پپَے ۔۔

ਆਤਪ ਕਰਿਾ ਆਤਪ ਭੁਗਿਾ ਆਤਪ ਕਾਰਣੁ ਕੀਆ ॥

ب
ا ت رکنا ا ت ُ ُھگیا ا ت اکرن ایک ۔۔

ਤਬਨਵੰਤਿ ਨਾਨਕ ਸੇਈ ਜਾਣਤਹ ਤਜਨਹੀ ਹਤਰ ਰਸੁ ਪੀਆ ॥੪॥੨॥

ِجب
ھ
ہ
پ
پِپ َؤپپ نانک سیبی اجہہنِ ی ر رس ِیا ۔۔۴۔۔۲۔۔
ਤਬਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੫ ਛੰਿ

نِالول ہلحم  ۵چھپت

ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪਰਸਾਤਿ ॥

اِک اواکنر سیگؤر رپساد ۔۔
ਸਖੀ ਆਉ ਸਖੀ ਵਤਸ ਆਉ ਸਖੀ ਅਸੀ ਤਪਰ ਕਾ ਮੰਗਲੁ ਗਾਵਹ ॥

یھکس ا و یھکس وس ا و یھکس ایس پِر اک لگنم اگوہ ۔۔

ਿਤਜ ਮਾਨੁ ਸਖੀ ਿਤਜ ਮਾਨੁ ਸਖੀ ਮਿੁ ਆਪਣੇ ਪਰੀਿਮ ਭਾਵਹ ॥

جت امن یھکس جت امن یھکس مت ا ےنپ رپمتی اھبوہ ۔۔
ਿਤਜ ਮਾਨੁ ਮੋਹੁ ਤਬਕਾਰੁ ਿੂਜਾ ਸੇਤਵ ਏਕੁ ਤਨਰੰਜਨੋ ॥

جت امن ومہ ِئکِار ُدواج ویسَ انک پِرونجن ۔۔

ਲਗੁ ਚਰਣ ਸਰਣ ਿਇਆਲ ਪਰੀਿਮ ਸਗਲ ਿੁਰਿ ਤਬਖੰਿਨੋ ॥

گل رچن رسن دنال رپمتی لگس ُدرت نِکھیدون ۔۔

ਹੋਇ ਿਾਸ ਿਾਸੀ ਿਤਜ ਉਿਾਸੀ ਬਹੁਤੜ ਤਬਧੀ ਨ ਧਾਵਾ ॥

وہۓ داس دایس جت اُدایس بہُہر نِ ِدیھ ہن داھوا ۔۔

ਨਾਨਕੁ ਪਇਅੰਪੈ ਕਰਹੁ ਤਕਰਪਾ ਿਾਤਮ ਮੰਗਲੁ ਗਾਵਾ ॥੧॥

نانک نیبمپَے رکوہ کِرنا نام لگنم اگوا ۔۔۱۔۔
ਅੰਤਮਰਿੁ ਤਪਰਅ ਕਾ ਨਾਮੁ ਮੈ ਅੰਧੁਲੇ ਟੋਹਨੀ ॥

ارمِت پِرء اک نام م َے ادنےلھ وٹینہ ۔۔

ਓਹ ਜੋਹੈ ਬਹੁ ਪਰਕਾਰ ਸੁੰਿਤਰ ਮੋਹਨੀ ॥

اوہ وج َہے وہب رپاکر ُسیدر ومینہ ۔۔

ਮੋਹਨੀ ਮਹਾ ਬਤਚਤਿਰ ਚੰਚਤਲ ਅਤਨਕ ਭਾਵ ਤਿਖਾਵਏ ॥

ب
اھبو دِاھکوےئ ۔۔
ومینہ اہم چِتر لچنچ ان ِک َ

ਹੋਇ ਢੀਿ ਮੀਿੀ ਮਨਤਹ ਲਾਗੈ ਨਾਮੁ ਲੈਣ ਨ ਆਵਏ ॥

وہۓ دھیبھ یھٹیم مبہہ ال َگے نام لَیں ہن ا وےئ ۔۔
ਤਗਰਹ ਬਨਤਹ ਿੀਰੈ ਬਰਿ ਪੂਜਾ ਬਾਟ ਘਾਟੈ ਜੋਹਨੀ ॥

گِرہ پبہ ِہ ریتَے پرت ئُؤاج نات اھگےٹَ وجینہ ۔۔
ਨਾਨਕੁ ਪਇਅੰਪੈ ਿਇਆ ਧਾਰਹੁ ਮੈ ਨਾਮੁ ਅੰਧੁਲੇ ਟੋਹਨੀ ॥੨॥

نانک نیبمپَے دایئ داھ روہ م َے نام ادنےلھ وٹینہ ۔۔۲۔۔
ਮੋਤਹ ਅਨਾਥ ਤਪਰਅ ਨਾਥ ਤਜਉ ਜਾਨਹੁ ਤਿਉ ਰਖਹੁ ॥

ک
ومہِ اناھت پِرء ناھت چیپؤ اجبہہؤ پپؤ ر ھہؤ ۔۔
ਚਿੁਰਾਈ ਮੋਤਹ ਨਾਤਹ ਰੀਝਾਵਉ ਕਤਹ ਮੁਖਹੁ ॥

ب
ک
چتُرایئ ومےہ ناےہ ر جھا َو ہہک م ُ ھہؤ ۔۔

ਨਹ ਚਿੁਤਰ ਸੁਘਤਰ ਸੁਜਾਨ ਬੇਿੀ ਮੋਤਹ ਤਨਰਗੁਤਨ ਗੁਨੁ ਨਹੀ ॥

گ
ہن چتُر ُس ھر سُچان ن َیبی ومہِ پِر ُگں ُگں یہن ۔۔

ਨਹ ਰੂਪ ਧੂਪ ਨ ਨੈਣ ਬੰਕੇ ਜਹ ਭਾਵੈ ਿਹ ਰਖੁ ਿੁਹੀ ॥

ہن ُروت دھُؤت ہن نَیں پیکے ہج اھبوے ہت رھک ُبہی ۔۔
ਜੈ ਜੈ ਜਇਅੰਪਤਹ ਸਗਲ ਜਾ ਕਉ ਕਰੁਣਾਪਤਿ ਗਤਿ ਤਕਤਨ ਲਖਹੁ ॥

ک
ےج چیبمی ِہ لگس اج کؤ رکُناپپ گپ کِں ل ھہؤ ۔۔
ےجَ َ

ਨਾਨਕੁ ਪਇਅੰਪੈ ਸੇਵ ਸੇਵਕੁ ਤਜਉ ਜਾਨਹੁ ਤਿਉ ਮੋਤਹ ਰਖਹੁ ॥੩॥

ک
ویس ویسک چیپؤ اجبہؤ پِپؤ ومہِ ر ھہؤ ۔۔۳۔۔
نانک نیبمپَے َ
ਮੋਤਹ ਮਛੁਲੀ ਿੁਮ ਨੀਰ ਿੁਝ ਤਬਨੁ ਤਕਉ ਸਰੈ ॥

ُب
ُب
ومہِ یلھچم م رین چھ پِں کپؤ رسَے ۔۔

ਮੋਤਹ ਚਾਤਿਰਕ ਿੁਮਹ ਬੂੰਿ ਤਿਰਪਿਉ ਮੁਤਖ ਪਰੈ ॥

ُب
ومہِ اچرتِک مہھ ئُؤدن رتِپپؤ مُکھ رپَے ۔۔

ਮੁਤਖ ਪਰੈ ਹਰੈ ਤਪਆਸ ਮੇਰੀ ਜੀਅ ਹੀਆ ਪਰਾਨਪਿੇ ॥

مُکھ رپَے ہ َرے ایپس ریمی یج ِہیا رپَاےتپن ۔۔

ਲਾਤਿਲੇ ਲਾਿ ਲਿਾਇ ਸਭ ਮਤਹ ਤਮਲੁ ਹਮਾਰੀ ਹੋਇ ਗਿੇ ॥

الدےل الد ڈلاےئ سیھ ہہم مِل امہری وہۓ ےتگ ۔۔

ਚੀਤਿ ਤਚਿਵਉ ਤਮਟੁ ਅੰਧਾਰੇ ਤਜਉ ਆਸ ਚਕਵੀ ਤਿਨੁ ਚਰੈ ॥

جپت ِجپؤو مِت ادناھرے چیپؤ ا س وکچی دِن رچَے ۔۔

ਨਾਨਕੁ ਪਇਅੰਪੈ ਤਪਰਅ ਸੰਤਗ ਮੇਲੀ ਮਛੁਲੀ ਨੀਰੁ ਨ ਵੀਸਰੈ ॥੪॥

م
نانک نیبمپَے پِرء گنس َیلی یلھچم رین ہن ورسیَے ۔۔۴۔۔
ਧਤਨ ਧੰਤਨ ਹਮਾਰੇ ਭਾਗ ਘਤਰ ਆਇਆ ਤਪਰੁ ਮੇਰਾ ॥

نھ امہرے اھبگ رھگ ا نا پِر ریما ۔۔
دنھ د ّ
ਸੋਹੇ ਬੰਕ ਿੁਆਰ ਸਗਲਾ ਬਨੁ ਹਰਾ ॥

وسےہ کنب ُدوار سگال نب ہرا ۔۔
ਹਰ ਹਰਾ ਸੁਆਮੀ ਸੁਖਹ ਗਾਮੀ ਅਨਿ ਮੰਗਲ ਰਸੁ ਘਣਾ ॥

ہر ہرا سُؤایم ُسکھہ اگیم ا َند لگنم رس گھیا ۔۔

ਨਵਲ ਨਵਿਨ ਨਾਹੁ ਬਾਲਾ ਕਵਨ ਰਸਨਾ ਗੁਨ ਭਣਾ ॥

ونَل ونَنت ناوہ ناال وکَن رانس ُگں انھب ۔۔

ਮੇਰੀ ਸੇਜ ਸੋਹੀ ਿੇਤਖ ਮੋਹੀ ਸਗਲ ਸਹਸਾ ਿੁਖੁ ਹਰਾ ॥

ریمی جیس وسیہ دھکی ومیہ لگس سہسا ُدھک ہرا ۔۔
ਨਾਨਕੁ ਪਇਅੰਪੈ ਮੇਰੀ ਆਸ ਪੂਰੀ ਤਮਲੇ ਸੁਆਮੀ ਅਪਰੰਪਰਾ ॥੫॥੧॥੩॥

نانک نیبمپَے ریمی ا س ئُؤری مل ِے سُؤ ایم ارپرپما ۔۔۵۔۔۱۔۔۳۔۔
ਤਬਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੫ ਛੰਿ ਮੰਗਲ

نِالول ہلحم  ۵چھپت لگنم
ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪਰਸਾਤਿ ॥

اِک اواکنر سیگؤر رپساد ۔۔
ਸਲੋਕੁ ॥

ولسک ۔۔
ਸੁੰਿਰ ਸਾਂਤਿ ਿਇਆਲ ਪਰਭ ਸਰਬ ਸੁਖਾ ਤਨਤਧ ਪੀਉ ॥

ُسیدر ساپپ دنال رپَھب رست ُسکھا ن ِدھ پِپؤ ۔۔

ਸੁਖ ਸਾਗਰ ਪਰਭ ਭੇਤਟਐ ਨਾਨਕ ਸੁਖੀ ਹੋਿ ਇਹੁ ਜੀਉ ॥੧॥

ب
ُسک
ھی
ھ
ی
ی
ج
پ
پ
ن
ے نا ک ی وہت اوہی ؤ ۔۔۱۔۔
ُسکھ سارگ رپَھب
ਛੰਿ ॥

چھپت ۔۔
ਸੁਖ ਸਾਗਰ ਪਰਭੁ ਪਾਈਐ ਜਬ ਹੋਵੈ ਭਾਗੋ ਰਾਮ ॥

وہوے اھبوگ رام ۔۔
ُسکھ سارگ رپَھب نا پپَے جت َ

ਮਾਨਤਨ ਮਾਨੁ ਵਞਾਈਐ ਹਤਰ ਚਰਣੀ ਲਾਗੋ ਰਾਮ ॥

امنن امن واجن پ ٔپے ہر رچین الوگ رام ۔۔

ਛੋਤਿ ਤਸਆਨਪ ਚਾਿੁਰੀ ਿੁਰਮਤਿ ਬੁਤਧ ਤਿਆਗੋ ਰਾਮ ॥

وھچد ِسیاپپ اچ ُپری ُدرمت ُندھ ایتوگ رام ۔۔

ਨਾਨਕ ਪਉ ਸਰਣਾਈ ਰਾਮ ਰਾਇ ਤਥਰੁ ਹੋਇ ਸੁਹਾਗੋ ਰਾਮ ॥੧॥

ب
نانک ئؤ رسنایئ رام راےئ ھِر وہۓ ُسہاوگ رام ۔۔۱۔۔

ਸੋ ਪਰਭੁ ਿਤਜ ਕਿ ਲਾਗੀਐ ਤਜਸੁ ਤਬਨੁ ਮਤਰ ਜਾਈਐ ਰਾਮ ॥

وس رپَھب جت تک ال گیپے ِجس پِں رم اج پپَے رام ۔۔

ਲਾਜ ਨ ਆਵੈ ਅਤਗਆਨ ਮਿੀ ਿੁਰਜਨ ਤਬਰਮਾਈਐ ਰਾਮ ॥

ے اایگن یتم ُدرنج پِرام نی َپے رام ۔۔
الچ ہن ا و َ

ਪਤਿਿ ਪਾਵਨ ਪਰਭੁ ਤਿਆਤਗ ਕਰੇ ਕਹੁ ਕਿ ਿਹਰਾਈਐ ਰਾਮ ॥

تتپ ناون رپَھب پ ِیاگ رکے وہک تک رہھٹاےیئَ رام ۔۔
ਨਾਨਕ ਭਗਤਿ ਭਾਉ ਕਤਰ ਿਇਆਲ ਕੀ ਜੀਵਨ ਪਿੁ ਪਾਈਐ ਰਾਮ ॥੨॥

نانک تگھب اھبو رک دنال یک ویجن ند نا پپَے رام ۔۔۲۔۔

ਸਰੀ ਗੋਪਾਲੁ ਨ ਉਚਰਤਹ ਬਤਲ ਗਈਏ ਿੁਹਚਾਰਤਣ ਰਸਨਾ ਰਾਮ ॥

رسی وگنال ہن اُرچےہ نل گیپے ُداچہرن رانس رام ۔۔

ਪਰਭੁ ਭਗਤਿ ਵਛਲੁ ਨਹ ਸੇਵਹੀ ਕਾਇਆ ਕਾਕ ਗਰਸਨਾ ਰਾਮ ॥

رپَھب تگھب ولھچ ہن ویسیہ اکنا اکک رگانس رام ۔۔
ਭਰਤਮ ਮੋਹੀ ਿੂਖ ਨ ਜਾਣਹੀ ਕੋਤਟ ਜੋਨੀ ਬਸਨਾ ਰਾਮ ॥

رھبم ومیہ ُدوھک ہن اجیہن وکت وجین ئسیا رام ۔۔

ਨਾਨਕ ਤਬਨੁ ਹਤਰ ਅਵਰੁ ਤਜ ਚਾਹਨਾ ਤਬਸਟਾ ਤਿਮ ਭਸਮਾ ਰਾਮ ॥੩॥

ئ ک ب
ھ
س
نانک پِں ہر ا َور ےج اچانہ ِسیا ِرم ما رام ۔۔۳۔۔
ਲਾਇ ਤਬਰਹੁ ਭਗਵੰਿ ਸੰਗੇ ਹੋਇ ਤਮਲੁ ਬੈਰਾਗਤਨ ਰਾਮ ॥

ال ِئے پِروہ وگھبَپپ ےگنس وہۓ مِل ریبانگ رام ۔۔

ਚੰਿਨ ਚੀਰ ਸੁਗੰਧ ਰਸਾ ਹਉਮੈ ਤਬਖੁ ਤਿਆਗਤਨ ਰਾਮ ॥

دنچن ریچ ُسگیدھ رسا ہؤ م َے نِکھ پ ِیانگ رام ۔۔
ਈਿ ਊਿ ਨਹ ਿੋਲੀਐ ਹਤਰ ਸੇਵਾ ਜਾਗਤਨ ਰਾਮ ॥

اِپپ اُوت ہن دو ل ٔپے َ ہر ویسا اجنگ رام ۔۔

ਨਾਨਕ ਤਜਤਨ ਪਰਭੁ ਪਾਇਆ ਆਪਣਾ ਸਾ ਅਟਲ ਸੁਹਾਗਤਨ ਰਾਮ ॥੪॥੧॥੪॥

نانک ِجں رپَھب نانا ا انپ سا انل ُسہانگ رام ۔۔۴۔۔۱۔۔۴۔۔
ਤਬਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥

نِالول ہلحم ۵۔۔
ਹਤਰ ਖੋਜਹੁ ਵਿਭਾਗੀਹੋ ਤਮਤਲ ਸਾਧੂ ਸੰਗੇ ਰਾਮ ॥

ہر وھکہجُ ود اھبوہیگ مِل سا ُدوھ ےگنس رام ۔۔

ਗੁਨ ਗੋਤਵਿ ਸਿ ਗਾਈਅਤਹ ਪਾਰਬਰਹਮ ਕੈ ਰੰਗੇ ਰਾਮ ॥

ُگں وگوِد دس اگنیی ِہ نارپرمہ ےکَ رےگن رام ۔۔

ਸੋ ਪਰਭੁ ਸਿ ਹੀ ਸੇਵੀਐ ਪਾਈਅਤਹ ਿਲ ਮੰਗੇ ਰਾਮ ॥

وس رپَھب دس یہ ویس پپے َ ناپ ٔبہہ لھپ ےگنم رام ۔۔

ਨਾਨਕ ਪਰਭ ਸਰਣਾਗਿੀ ਜਤਪ ਅਨਿ ਿਰੰਗੇ ਰਾਮ ॥੧॥

نانک رپَھب رسنایتگ جت اپپ رتےگن رام ۔۔۱۔۔

ਇਕੁ ਤਿਲੁ ਪਰਭੂ ਨ ਵੀਸਰੈ ਤਜਤਨ ਸਭੁ ਤਕਛੁ ਿੀਨਾ ਰਾਮ ॥

ب
اِک نِل رپ ُھؤ

ک
ہن ورسیے ِجں سیھ ِچھ دانی رام ۔۔

ਵਿਭਾਗੀ ਮੇਲਾਵੜਾ ਗੁਰਮੁਤਖ ਤਪਰੁ ਚੀਨਹਾ ਰਾਮ ॥

وداھبیگ میالورا ُگرمُکھ پِر چیبہھا رام ۔۔

ਬਾਹ ਪਕਤੜ ਿਮ ਿੇ ਕਾਤਢਆ ਕਤਰ ਅਪੁਨਾ ਲੀਨਾ ਰਾਮ ॥

ناہ ڑکپ مت ےت اکدایھ رک اانپ انیل رام ۔۔
ਨਾਮੁ ਜਪਿ ਨਾਨਕ ਜੀਵੈ ਸੀਿਲੁ ਮਨੁ ਸੀਨਾ ਰਾਮ ॥੨॥

نام جپت نانک ویجَے لتیس نم ہنیس رام ۔۔۲۔۔
ਤਕਆ ਗੁਣ ਿੇਰੇ ਕਤਹ ਸਕਉ ਪਰਭ ਅੰਿਰਜਾਮੀ ਰਾਮ ॥

ایک ُگں ریتے ہہک سکؤ رپَھب ارتناجیم رام ۔۔

ਤਸਮਤਰ ਤਸਮਤਰ ਨਾਰਾਇਣੈ ਭਏ ਪਾਰਗਰਾਮੀ ਰਾਮ ॥

ِسمر ِسمر نارا پ َپے ےئھب ناررگایم رام ۔۔

ਗੁਨ ਗਾਵਿ ਗੋਤਵੰਿ ਕੇ ਸਭ ਇਛ ਪੁਜਾਮੀ ਰਾਮ ॥

ُگں اگوت وگوِدن ےک سیھ اِھچ ُبچایم رام ۔۔

ਨਾਨਕ ਉਧਰੇ ਜਤਪ ਹਰੇ ਸਭਹੂ ਕਾ ਸੁਆਮੀ ਰਾਮ ॥੩॥

سب
نانک اُدرھے جت ہرے ھہ ُؤ اک سُؤایم رام ۔۔۳۔۔
ਰਸ ਤਭੰਤਨਅੜੇ ਅਪੁਨੇ ਰਾਮ ਸੰਗੇ ਸੇ ਲੋਇਣ ਨੀਕੇ ਰਾਮ ॥

ب
پ
ھ
ِی
ک
ِی
ت
ّ
رس رے اےنپ رام ےگنس ےس ولنئ ے رام ۔۔
ਪਰਭ ਪੇਖਿ ਇਛਾ ਪੁੰਨੀਆ ਤਮਤਲ ਸਾਜਨ ਜੀ ਕੇ ਰਾਮ ॥

پ
رپَھب یکھت اِاھچ ُنیِّیا مِل سانج یج ےک رام ۔۔

ਅੰਤਮਰਿ ਰਸੁ ਹਤਰ ਪਾਇਆ ਤਬਤਖਆ ਰਸ ਿੀਕੇ ਰਾਮ ॥

ارمِت رس ہر نانا نِکھیا رس ےکیھپ رام ۔۔

ਨਾਨਕ ਜਲੁ ਜਲਤਹ ਸਮਾਇਆ ਜੋਿੀ ਜੋਤਿ ਮੀਕੇ ਰਾਮ ॥੪॥੨॥੫॥੯॥

نانک لج چلہہ امسنا وجیت وجت مِیکے رام ۔۔۴۔۔۲۔۔۵۔۔۹۔۔
ਤਬਲਾਵਲ ਕੀ ਵਾਰ ਮਹਲਾ ੪

نِالول یک وار ہلحم ۴
ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪਰਸਾਤਿ ॥

اِک اواکنر سیگؤر رپساد ۔۔
ਸਲੋਕ ਮਃ ੪ ॥

ولسک م۴ :۔۔
ਹਤਰ ਉਿਮੁ ਹਤਰ ਪਰਭੁ ਗਾਤਵਆ ਕਤਰ ਨਾਿੁ ਤਬਲਾਵਲੁ ਰਾਗੁ ॥

ہر اُمت ہر رپَھب اگونا رک ناد نِالول راگ ۔۔
ਉਪਿੇਸੁ ਗੁਰੂ ਸੁਤਣ ਮੰਤਨਆ ਧੁਤਰ ਮਸਿਤਕ ਪੂਰਾ ਭਾਗੁ ॥

ا ُندسی ُگؤ ُرو ُسں مییا د ُھر کتسم ئُؤرا اھبگ ۔۔

ਸਭ ਤਿਨਸੁ ਰੈਤਣ ਗੁਣ ਉਚਰੈ ਹਤਰ ਹਤਰ ਹਤਰ ਉਤਰ ਤਲਵ ਲਾਗੁ ॥

سیھ دِسن َرنی ُگں اُج َِرے ہر ہر ہر اُر لِؤ الگ ۔۔

ਸਭੁ ਿਨੁ ਮਨੁ ਹਤਰਆ ਹੋਇਆ ਮਨੁ ਤਖਤੜਆ ਹਤਰਆ ਬਾਗੁ ॥

ک
سیھ نت نم ہ ِرنا وہنا نم ھِرنا ہ ِرنا ناگ ۔۔

ਅਤਗਆਨੁ ਅੰਧੇਰਾ ਤਮਤਟ ਗਇਆ ਗੁਰ ਚਾਨਣੁ ਤਗਆਨੁ ਚਰਾਗੁ ॥

اایگن ادنھترا مِت ایگ ُگر اچنن گ ِیان رچاگ ۔۔

ਜਨੁ ਨਾਨਕੁ ਜੀਵੈ ਿੇਤਖ ਹਤਰ ਇਕ ਤਨਮਖ ਘੜੀ ਮੁਤਖ ਲਾਗੁ ॥੧॥

ہ ِ ب
ِ
م
م
ک
ک
ُ
نج نانک ویجَے دھکی ر اک ھ ڑھگی ھ الگ ۔۔۱۔۔
ਮਃ ੩ ॥

م۳ :۔۔
ਤਬਲਾਵਲੁ ਿਬ ਹੀ ਕੀਜੀਐ ਜਬ ਮੁਤਖ ਹੋਵੈ ਨਾਮੁ ॥

کب
م
ک
َ
چ
ی
پ
ج
ُ
وہوے نام ۔۔
ھ
ت
ے
نِالول پپ یہ
َ

ਰਾਗ ਨਾਿ ਸਬਤਿ ਸੋਹਣੇ ਜਾ ਲਾਗੈ ਸਹਤਜ ਤਧਆਨੁ ॥

سہ
راگ ناد دبس وسےنہ اج ال َگے ج دایھن ۔۔

ਰਾਗ ਨਾਿ ਛੋਤਿ ਹਤਰ ਸੇਵੀਐ ਿਾ ਿਰਗਹ ਪਾਈਐ ਮਾਨੁ ॥

راگ ناد وھچد ہر ویس پپے َ نا درہگ نا پپَے امن ۔۔

ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਤਖ ਬਰਹਮੁ ਬੀਚਾਰੀਐ ਚੂਕੈ ਮਤਨ ਅਤਭਮਾਨੁ ॥੨॥

ب
نانک ُگرمُکھ پرمہ اچیبر پ َپے ُجؤ َکے نم ا ھبمان ۔۔۲۔۔
ਪਉੜੀ ॥

ئؤری ۔۔
ਿੂ ਹਤਰ ਪਰਭੁ ਆਤਪ ਅਗੰਮੁ ਹੈ ਸਤਭ ਿੁਧੁ ਉਪਾਇਆ ॥

ےہ سیھ ُندھ اُناِنا ۔۔
ئُؤ ہر رپَھب ا ت امگّ َ

ਿੂ ਆਪੇ ਆਤਪ ਵਰਿਿਾ ਸਭੁ ਜਗਿੁ ਸਬਾਇਆ ॥

ئُؤ ا ےپ ا ت وردتا سیھ تگج ابسنا ۔۔

ਿੁਧੁ ਆਪੇ ਿਾੜੀ ਲਾਈਐ ਆਪੇ ਗੁਣ ਗਾਇਆ ॥

ُندھ ا ےپ ناری ال پ ٔپے ا ےپ ُگں اگنا ۔۔

ਹਤਰ ਤਧਆਵਹੁ ਭਗਿਹੁ ਤਿਨਸੁ ਰਾਤਿ ਅੰਤਿ ਲਏ ਛਿਾਇਆ ॥

ب
چ
گب
ھ
ہ
پ
ھ
ہر دایھووہ ؤ دِسن رات ا پ ےئل دانا ۔

ਤਜਤਨ ਸੇਤਵਆ ਤਿਤਨ ਸੁਖੁ ਪਾਇਆ ਹਤਰ ਨਾਤਮ ਸਮਾਇਆ ॥੧॥

ِجں ویسنا پِں ُسکھ نانا ہر نام امسنا ۔۔۱۔۔
ਸਲੋਕ ਮਃ ੩ ॥

ولسک م۳ :۔۔
ਿੂਜੈ ਭਾਇ ਤਬਲਾਵਲੁ ਨ ਹੋਵਈ ਮਨਮੁਤਖ ਥਾਇ ਨ ਪਾਇ ॥

مب
ُدو َچے اھبےئ نِالول ہن وہویئ مُکھ اھتےئ ہن ناۓ ۔۔
ਪਾਖੰਤਿ ਭਗਤਿ ਨ ਹੋਵਈ ਪਾਰਬਰਹਮੁ ਨ ਪਾਇਆ ਜਾਇ ॥

ناڈنھک تگھب ہن وہویئ نارپرمہ ہن نانا اجۓ ۔۔
ਮਨਹਤਿ ਕਰਮ ਕਮਾਵਣੇ ਥਾਇ ਨ ਕੋਈ ਪਾਇ ॥

مبہبھ رکم امکوےن اھتےئ ہن وکیئ ناۓ ۔۔

ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਤਖ ਆਪੁ ਬੀਚਾਰੀਐ ਤਵਚਹੁ ਆਪੁ ਗਵਾਇ ॥

نانک ُگرمُکھ ا ت اچیبر پ َپے وِچہؤہ ا ت وگَاےی ۔۔

ਆਪੇ ਆਤਪ ਪਾਰਬਰਹਮੁ ਹੈ ਪਾਰਬਰਹਮੁ ਵਤਸਆ ਮਤਨ ਆਇ ॥

ا ےپ ا ت نارپرمہ ےہَ نارپرمہ وایس نم ا ۓ ۔۔
ਜੰਮਣੁ ਮਰਣਾ ਕਤਟਆ ਜੋਿੀ ਜੋਤਿ ਤਮਲਾਇ ॥੧॥

چ
مّں رمنا ایٹک وجیت وجت مِال ِئے ۔۔۱۔۔
ਮਃ ੩ ॥

م۳ :۔۔

ਤਬਲਾਵਲੁ ਕਤਰਹੁ ਿੁਮਹ ਤਪਆਤਰਹੋ ਏਕਸੁ ਤਸਉ ਤਲਵ ਲਾਇ ॥

ُب
م
ہ
ئ
س
ل
ِی
ِ
ِ
نِالول رکوہ ھ ایپروہ اسکی ؤ ؤ ال ے ۔۔
ਜਨਮ ਮਰਣ ਿੁਖੁ ਕਟੀਐ ਸਚੇ ਰਹੈ ਸਮਾਇ ॥

منج رمن ُدھک کییپے ےچس ر َہے امسۓ ۔۔

ਸਿਾ ਤਬਲਾਵਲੁ ਅਨੰਿੁ ਹੈ ਜੇ ਚਲਤਹ ਸਤਿਗੁਰ ਭਾਇ ॥

دسا نِالول ادنن ےہَ ےج چلہہ سیگؤر اھبےئ ۔۔

ਸਿਸੰਗਿੀ ਬਤਹ ਭਾਉ ਕਤਰ ਸਿਾ ਹਤਰ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਇ ॥

سیس
یگبی ہہب اھبو رک دسا ہر ےک ُگں اگۓ ۔۔

ਨਾਨਕ ਸੇ ਜਨ ਸੋਹਣੇ ਤਜ ਗੁਰਮੁਤਖ ਮੇਤਲ ਤਮਲਾਇ ॥੨॥

نانک ےس نج وسےنہ ےج ُگرمُکھ م َیل مِال ئِے ۔۔۲۔۔
ਪਉੜੀ ॥

ئؤری ۔۔
ਸਭਨਾ ਜੀਆ ਤਵਤਚ ਹਤਰ ਆਤਪ ਸੋ ਭਗਿਾ ਕਾ ਤਮਿੁ ਹਤਰ ॥

ب
سبھیا ایج وِچ ہر ا ت وس ھگیا اک مِت ہر ۔۔

ਸਭੁ ਕੋਈ ਹਤਰ ਕੈ ਵਤਸ ਭਗਿਾ ਕੈ ਅਨੰਿੁ ਘਤਰ ॥

ب
سیھ وکیئ ہر ےکَ وس ھگیا ےکَ ادنن رھگ ۔۔

ਹਤਰ ਭਗਿਾ ਕਾ ਮੇਲੀ ਸਰਬਿ ਸਉ ਤਨਸੁਲ ਜਨ ਟੰਗ ਧਤਰ ॥

ب
ہر ھگیا اک یلیم رسپپ ئ ِ ُسل نج گنٹ درھ ۔۔

ਹਤਰ ਸਭਨਾ ਕਾ ਹੈ ਖਸਮੁ ਸੋ ਭਗਿ ਜਨ ਤਚਤਿ ਕਤਰ ॥

ےہ
ہر سبھیا اک َ

کھ س

م وس تگھب نج ِجت رک ۔۔

ਿੁਧੁ ਅਪਤੜ ਕੋਇ ਨ ਸਕੈ ਸਭ ਝਤਖ ਝਤਖ ਪਵੈ ਝਤੜ ॥੨॥

سی چھک چ
ھ
ک
ےکس ھ ھ ھ وپَے ڑھج ۔۔۲۔۔
ُندھ اڑپ وکۓ ہن َ
ਸਲੋਕ ਮਃ ੩ ॥

ولسک م۳ :۔۔
ਬਰਹਮੁ ਤਬੰਿਤਹ ਿੇ ਬਰਾਹਮਣਾ ਜੇ ਚਲਤਹ ਸਤਿਗੁਰ ਭਾਇ ॥

پرمہ پِیدہِ ےت پراانمہ ےج چلہہ سیگؤر اھبےئ ۔۔
ਤਜਨ ਕੈ ਤਹਰਿੈ ਹਤਰ ਵਸੈ ਹਉਮੈ ਰੋਗੁ ਗਵਾਇ ॥

ِجں ےکَ ہِر َدے ہر و سَے ہؤ م َے روگ وگَاےی ۔۔
ਗੁਣ ਰਵਤਹ ਗੁਣ ਸੰਗਰਹਤਹ ਜੋਿੀ ਜੋਤਿ ਤਮਲਾਇ ॥

ُگں َروہِ ُگں رگنسہہ ِہ وجیت وجت مِال ئِے ۔۔

ਇਸੁ ਜੁਗ ਮਤਹ ਤਵਰਲੇ ਬਰਾਹਮਣ ਬਰਹਮੁ ਤਬੰਿਤਹ ਤਚਿੁ ਲਾਇ ॥

اس چگ ہہم وِرےل پرانمہ پرمہ پِیدہِ ِجت ال ئِے ۔۔

ਨਾਨਕ ਤਜਨਹ ਕਉ ਨਿਤਰ ਕਰੇ ਹਤਰ ਸਚਾ ਸੇ ਨਾਤਮ ਰਹੇ ਤਲਵ ਲਾਇ ॥੧॥

نانک ِجبھ کؤ دنر رکے ہر اچس ےس نام رےہ لِؤ ال ِئے ۔۔۱۔۔
ਮਃ ੩ ॥

م۳ :۔۔
ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵ ਨ ਕੀਿੀਆ ਸਬਤਿ ਨ ਲਗੋ ਭਾਉ ॥

سیگؤر یک ویسَ ہن ایتیک دبس ہن وگل اھبو ۔۔

ਹਉਮੈ ਰੋਗੁ ਕਮਾਵਣਾ ਅਤਿ ਿੀਰਘੁ ਬਹੁ ਸੁਆਉ ॥

ہؤ م َے روگ امکونا ات دریھگ وہب سُؤا و ۔۔

ਮਨਹਤਿ ਕਰਮ ਕਮਾਵਣੇ ਤਿਤਰ ਤਿਤਰ ਜੋਨੀ ਪਾਇ ॥

ب ب
مبہبھ رکم امکوےن ھِر ھِر وجین ناۓ ۔۔

ਗੁਰਮੁਤਖ ਜਨਮੁ ਸਿਲੁ ਹੈ ਤਜਸ ਨੋ ਆਪੇ ਲਏ ਤਮਲਾਇ ॥

سب
ُگرمُکھ منج ھل ےہَ ِجس ون ا ےپ ےئل مِال ئِے ۔۔

ਨਾਨਕ ਨਿਰੀ ਨਿਤਰ ਕਰੇ ਿਾ ਨਾਮ ਧਨੁ ਪਲੈ ਪਾਇ ॥੨॥

نانک دنری دنر رکے نا نام دنھ نلَے ناۓ ۔۔۲۔۔
ਪਉੜੀ ॥

ئؤری ۔۔
ਸਭ ਵਤਿਆਈਆ ਹਤਰ ਨਾਮ ਤਵਤਚ ਹਤਰ ਗੁਰਮੁਤਖ ਤਧਆਈਐ ॥

سیھ ودناایئ ہر نام وِچ ہر ُگرمُکھ دایھ نیپے َ۔۔

ਤਜ ਵਸਿੁ ਮੰਗੀਐ ਸਾਈ ਪਾਈਐ ਜੇ ਨਾਤਮ ਤਚਿੁ ਲਾਈਐ ॥

م
ےج وطس یگیپِے سایئ نا پپَے ےج نام ِجت ال پ ٔپے ۔۔

ਗੁਹਜ ਗਲ ਜੀਅ ਕੀ ਕੀਚੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ ਿਾ ਸਰਬ ਸੁਖੁ ਪਾਈਐ ॥

ُگہ
کب
س
س
ک
پ
پ
ی
ج
گ
ُ
ج لگ یج یک َے ؤرو ناس نا رست ھ نا َے ۔۔
ਗੁਰੁ ਪੂਰਾ ਹਤਰ ਉਪਿੇਸੁ ਿੇਇ ਸਭ ਭੁਖ ਲਤਹ ਜਾਈਐ ॥

سی ب
ھ
ک
پ
پ
ُ
ُگر ئُؤرا ہر ا ُندسی دےئ ھ ھ ہہل اج َے ۔۔

ਤਜਸੁ ਪੂਰਤਬ ਹੋਵੈ ਤਲਤਖਆ ਸੋ ਹਤਰ ਗੁਣ ਗਾਈਐ ॥੩॥

ج
وہوے لک ِھیا وس ہر ُگں اگ پ َپے ۔۔۳۔۔
ِ س ئُؤرت َ
ਸਲੋਕ ਮਃ ੩ ॥

ولسک م۳ :۔۔

ਸਤਿਗੁਰ ਿੇ ਖਾਲੀ ਕੋ ਨਹੀ ਮੇਰੈ ਪਰਤਭ ਮੇਤਲ ਤਮਲਾਏ ॥

سیگؤر ےت اھکیل وک یہن ریمَے رپَھب لیم مِالےئ ۔۔
ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਿਰਸਨੁ ਸਿਲੁ ਹੈ ਜੇਹਾ ਕੋ ਇਛੇ ਿੇਹਾ ਿਲੁ ਪਾਏ ॥

سب
ےہ اہیج وک اِےھچ اہیت لھپ ناےئ ۔۔
سیگؤر اک درنس ھل َ
ਗੁਰ ਕਾ ਸਬਿੁ ਅੰਤਮਰਿੁ ਹੈ ਸਭ ਤਿਰਸਨਾ ਭੁਖ ਗਵਾਏ ॥

ب
ےہ سیھ رتِانس ُھکھ وگاےئ ۔۔
ُگر اک دبس ارمِت َ

ਹਤਰ ਰਸੁ ਪੀ ਸੰਿੋਖੁ ਹੋਆ ਸਚੁ ਵਤਸਆ ਮਤਨ ਆਏ ॥

ہر رس یپ وتنسھک وہا چس وایس نم ا ےئ ۔۔
ਸਚੁ ਤਧਆਇ ਅਮਰਾ ਪਿੁ ਪਾਇਆ ਅਨਹਿ ਸਬਿ ਵਜਾਏ ॥

چس دایھےئ ارما ند نانا ابچد دبس واجےئ ۔۔

ਸਚੋ ਿਹ ਤਿਤਸ ਪਸਤਰਆ ਗੁਰ ਕੈ ਸਹਤਜ ਸੁਭਾਏ ॥

سہ
ےک ج ُسبھاےئ ۔۔
وچس دہ دِس رسپنا ُگر َ

ਨਾਨਕ ਤਜਨ ਅੰਿਤਰ ਸਚੁ ਹੈ ਸੇ ਜਨ ਛਪਤਹ ਨ ਤਕਸੈ ਿੇ ਛਪਾਏ ॥੧॥

نانک ِجں ادنر چس ےہَ ےس نج چھی ِہ ہن کِسے َ دے اپھچےئ ۔۔۱۔۔
ਮਃ ੩ ॥

م۳ :۔۔
ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਿੇ ਹਤਰ ਪਾਈਐ ਜਾ ਕਉ ਨਿਤਰ ਕਰੇਇ ॥

ُگر ویسا ےت ہر نا پپَے اج کؤ دنر رکۓ ۔۔

ਮਾਨਸ ਿੇ ਿੇਵਿੇ ਭਏ ਸਚੀ ਭਗਤਿ ਤਜਸੁ ਿੇਇ ॥

امسن ےت دویےت ےئھب یچس تگھب ِجس دےئ ۔۔

ਹਉਮੈ ਮਾਤਰ ਤਮਲਾਇਅਨੁ ਗੁਰ ਕੈ ਸਬਤਿ ਸੁਚੇਇ ॥

ہؤ م َے امر مِالنیئ ُگر ےکَ دبس ُسجے ٔ۔۔

ਨਾਨਕ ਸਹਜੇ ਤਮਤਲ ਰਹੇ ਨਾਮੁ ਵਤਿਆਈ ਿੇਇ ॥੨॥

س
نانک ہجے مِل رےہ نام ودنایئ دےئ ۔۔۲۔۔
ਪਉੜੀ ॥

ئؤری ۔۔
ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਤਵਤਚ ਨਾਵੈ ਕੀ ਵਿੀ ਵਤਿਆਈ ਹਤਰ ਕਰਿੈ ਆਤਪ ਵਧਾਈ ॥

ُگر سیگؤر وِچ نا َوے یک ودی ودنایئ ہر رک ئَے ا ت وداھیئ ۔۔
ਸੇਵਕ ਤਸਖ ਸਤਭ ਵੇਤਖ ਵੇਤਖ ਜੀਵਤਨਹ ਓਨਹਾ ਅੰਿਤਰ ਤਹਰਿੈ ਭਾਈ ॥

ویسک سِکھ سیھ وھکی وھکی ویجبھ اواھن ادنر ہِر َدے اھبیئ ۔۔

ਤਨੰਿਕ ਿੁਸਟ ਵਤਿਆਈ ਵੇਤਖ ਨ ਸਕਤਨ ਓਨਹਾ ਪਰਾਇਆ ਭਲਾ ਨ ਸੁਖਾਈ ॥

ب
پ ِیدک ُدست ودنایئ وھکی ہن سکں اواھن رپانا ھال ہن ُسکھایئ ۔۔
ਤਕਆ ਹੋਵੈ ਤਕਸ ਹੀ ਕੀ ਝਖ ਮਾਰੀ ਜਾ ਸਚੇ ਤਸਉ ਬਤਣ ਆਈ ॥

چ
ھ
ک
س
ِی
وہوے کِس یہ یک ھ امری اج ےچس ؤ نب ا یئ ۔۔
ایک َ

ਤਜ ਗਲ ਕਰਿੇ ਭਾਵੈ ਸਾ ਤਨਿ ਤਨਿ ਚੜੈ ਸਵਾਈ ਸਭ ਝਤਖ ਝਤਖ ਮਰੈ ਲੋਕਾਈ ॥੪॥

س سی چھک چ
ھ
ک
م
ےج لگ رکےت اھبوے سا پِپ پِپ ڑچَے َؤایئ ھ ھ ھ َ َرے ولاکیئ ۔۔۴۔۔
ਸਲੋਕ ਮਃ ੩ ॥

ولسک م۳ :۔۔
ਤਧਰਗੁ ਏਹ ਆਸਾ ਿੂਜੇ ਭਾਵ ਕੀ ਜੋ ਮੋਤਹ ਮਾਇਆ ਤਚਿੁ ਲਾਏ ॥

اھبو یک وج ومہِ امنا ِجت الےئ ۔۔
درھِگ اہہی ا سا ُدوےج َ

ਹਤਰ ਸੁਖੁ ਪਲਹਤਰ ਤਿਆਤਗਆ ਨਾਮੁ ਤਵਸਾਤਰ ਿੁਖੁ ਪਾਏ ॥

نلہ
ہر ُسکھ ھر ت ناایگ نام وِسار ُدھک ناےئ ۔۔

ਮਨਮੁਖ ਅਤਗਆਨੀ ਅੰਧੁਲੇ ਜਨਤਮ ਮਰਤਹ ਤਿਤਰ ਆਵੈ ਜਾਏ ॥

مب
ِب
م
ک
ھ
ُ
گ
ِ
ے اجےئ ۔۔
و
ا
ر
ہ
رم
منج
دنےلھ
ا
ین
ا
ِی
ا
ھ
َ
ਕਾਰਜ ਤਸਤਧ ਨ ਹੋਵਨੀ ਅੰਤਿ ਗਇਆ ਪਛੁਿਾਏ ॥

اکرچ سِدھ ہن وہوین اپپ ایگ اتھچپےئ ۔۔
ਤਜਸੁ ਕਰਮੁ ਹੋਵੈ ਤਿਸੁ ਸਤਿਗੁਰੁ ਤਮਲੈ ਸੋ ਹਤਰ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਤਧਆਏ ॥

ج
وہوے ئِس سیگؤر ملَ ِے وس ہر ہر نام دایھےئ ۔۔
ِ س رکم َ

ਨਾਤਮ ਰਿੇ ਜਨ ਸਿਾ ਸੁਖੁ ਪਾਇਤਨਹ ਜਨ ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਬਤਲ ਜਾਏ ॥੧॥

نام رےت نج دسا ُسکھ ناپبہھِ نج نانک پِں نل اجےئ ۔۔۱۔۔
ਮਃ ੩ ॥

م۳ :۔۔
ਆਸਾ ਮਨਸਾ ਜਤਗ ਮੋਹਣੀ ਤਜਤਨ ਮੋਤਹਆ ਸੰਸਾਰੁ ॥

ا سا اسنم چگ ومینہ ِجں ومایہ اسنسر ۔۔

ਸਭੁ ਕੋ ਜਮ ਕੇ ਚੀਰੇ ਤਵਤਚ ਹੈ ਜੇਿਾ ਸਭੁ ਆਕਾਰੁ ॥

ےہ اتیج سیھ ا اکر ۔۔
سیھ وک مج ےک ریچے وِچ َ
ਹੁਕਮੀ ਹੀ ਜਮੁ ਲਗਿਾ ਸੋ ਉਬਰੈ ਤਜਸੁ ਬਖਸੈ ਕਰਿਾਰੁ ॥

ُچک
م
ی

ِج نک
ھ
س
َ
یہ مج دگلا وس اُپ َرے س ے رکنار ۔۔

ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਪਰਸਾਿੀ ਏਹੁ ਮਨੁ ਿਾਂ ਿਰੈ ਜਾ ਛੋਿੈ ਅਹੰਕਾਰੁ ॥

وھچدَے ااکنہر ۔۔
نانک ُگر رپسادی اوہی نم نان رتَے اج َُ

ਆਸਾ ਮਨਸਾ ਮਾਰੇ ਤਨਰਾਸੁ ਹੋਇ ਗੁਰ ਸਬਿੀ ਵੀਚਾਰੁ ॥੨॥

ا سا اسنم امرے پِراس وہۓ ُگر دبسی وبچار ۔۔۲۔۔
ਪਉੜੀ ॥

ئؤری ۔۔
ਤਜਥੈ ਜਾਈਐ ਜਗਿ ਮਤਹ ਤਿਥੈ ਹਤਰ ਸਾਈ ॥

پ ِب
جب
ِ ھے اج پپَے تگج ہہم َھے ہر سایئ ۔۔

ਅਗੈ ਸਭੁ ਆਪੇ ਵਰਿਿਾ ਹਤਰ ਸਚਾ ਤਨਆਈ ॥

ا َگے سیھ ا ےپ وردتا ہر اچس اینیئ ۔۔

ਕੂਤੜਆਰਾ ਕੇ ਮੁਹ ਤਿਟਕੀਅਤਹ ਸਚੁ ਭਗਤਿ ਵਤਿਆਈ ॥

ب
ُکؤرنارا ےک مُہ ھِیکیی ِہ چس تگھب ودنایئ ۔۔

ਸਚੁ ਸਾਤਹਬੁ ਸਚਾ ਤਨਆਉ ਹੈ ਤਸਤਰ ਤਨੰਿਕ ਛਾਈ ॥

ےہ سِر پ ِیدک اھچیئ ۔۔
چس اصجت اچس اینو َ
ਜਨ ਨਾਨਕ ਸਚੁ ਅਰਾਤਧਆ ਗੁਰਮੁਤਖ ਸੁਖੁ ਪਾਈ ॥੫॥

نج نانک چس ارادایھ ُگرمُکھ ُسکھ نایئ ۔۔۵۔۔
ਸਲੋਕ ਮਃ ੩ ॥

ولسک م۳ :۔۔
ਪੂਰੈ ਭਾਤਗ ਸਤਿਗੁਰੁ ਪਾਈਐ ਜੇ ਹਤਰ ਪਰਭੁ ਬਖਸ ਕਰੇਇ ॥

نک
ھ
ئُؤ َرے اھبگ سیگؤر نا پپَے ےج ہر رپَھب س رکۓ ۔۔
ਓਪਾਵਾ ਤਸਤਰ ਓਪਾਉ ਹੈ ਨਾਉ ਪਰਾਪਤਿ ਹੋਇ ॥

اوناوا سِر اوناو ےہَ ناو رپاپپ وہۓ ۔۔

ਅੰਿਰੁ ਸੀਿਲੁ ਸਾਂਤਿ ਹੈ ਤਹਰਿੈ ਸਿਾ ਸੁਖੁ ਹੋਇ ॥

ےہ ہِر َدے دسا ُسکھ وہۓ ۔۔
ادنر لتیس ساپپ َ
ਅੰਤਮਰਿੁ ਖਾਣਾ ਪੈਨਹਣਾ ਨਾਨਕ ਨਾਇ ਵਤਿਆਈ ਹੋਇ ॥੧॥

ب
ارمِت اھکنا نی ہھیا نانک ناےئ ودنایئ وہۓ ۔۔۱۔۔
ਮਃ ੩ ॥

م۳ :۔۔
ਏ ਮਨ ਗੁਰ ਕੀ ਤਸਖ ਸੁਤਣ ਪਾਇਤਹ ਗੁਣੀ ਤਨਧਾਨੁ ॥

اے نم ُگر یک سِکھ ُسں نابہ ِہ ُگبی ن ِداھن ۔۔

ਸੁਖਿਾਿਾ ਿੇਰੈ ਮਤਨ ਵਸੈ ਹਉਮੈ ਜਾਇ ਅਤਭਮਾਨੁ ॥

ب
ُسکھدانا ریتَے نم و سَے ہؤ م َے اجۓ ا ھبمان ۔۔
ਨਾਨਕ ਨਿਰੀ ਪਾਈਐ ਅੰਤਮਰਿੁ ਗੁਣੀ ਤਨਧਾਨੁ ॥੨॥

نانک دنری نا پپَے ارمِت ُگبی ن ِداھن ۔۔۲۔۔
ਪਉੜੀ ॥

ئؤری ۔۔
ਤਜਿਨੇ ਪਾਤਿਸਾਹ ਸਾਹ ਰਾਜੇ ਖਾਨ ਉਮਰਾਵ ਤਸਕਿਾਰ ਹਤਹ ਤਿਿਨੇ ਸਤਭ ਹਤਰ ਕੇ ਕੀਏ ॥

ےنتج نائساہ ساہ راےج اھکن اُرماو ِسکدار ہہہ نِیپے سیھ ہر ےک ےئیک ۔۔
ਜੋ ਤਕਛੁ ਹਤਰ ਕਰਾਵੈ ਸੁ ਓਇ ਕਰਤਹ ਸਤਭ ਹਤਰ ਕੇ ਅਰਥੀਏ ॥

ب
ک
ھی
پ
وج ِچھ ہر رکا َوے وس اوےؑ رکہِ سیھ ہر ےک ار ے ۔۔

ੇਸੋ ਐਸਾ ਹਤਰ ਸਭਨਾ ਕਾ ਪਰਭੁ ਸਤਿਗੁਰ ਕੈ ਵਤਲ ਹੈ ਤਿਤਨ ਸਤਭ ਵਰਨ ਚਾਰੇ ਖਾਣੀ ਸਭ ਤਸਰਸਤਟ ਗੋਲ
ਕਤਰ ਸਤਿਗੁਰ ਅਗੈ ਕਾਰ ਕਮਾਵਣ ਕਉ ਿੀਏ ॥

وس ااسی ہر سبھیا اک رپَھب سیگؤر ےکَ ول ےہَ پِں سیھ ورن اچرے اھکین سیھ رسِست وگےل
رک سیگؤر ا َگے اکر امکون کؤ د پپے ۔۔

ਹਤਰ ਸੇਵੇ ਕੀ ਐਸੀ ਵਤਿਆਈ ਿੇਖਹੁ ਹਤਰ ਸੰਿਹੁ ਤਜਤਨ ਤਵਚਹੁ ਕਾਇਆ ਨਗਰੀ ਿੁਸਮਨ ਿੂਿ ਸਤਭ
ਮਾਤਰ ਕਢੀਏ ॥

ک
ہر ویسے یک ایسی ودنایئ دن ھہؤ ہر سیبہؤ نج وِچہؤہ اکنا رگنی ُدنمس ُدوت سیھ امر ڈکےیھ
۔۔
ਹਤਰ ਹਤਰ ਤਕਰਪਾਲੁ ਹੋਆ ਭਗਿ ਜਨਾ ਉਪਤਰ ਹਤਰ ਆਪਣੀ ਤਕਰਪਾ ਕਤਰ ਹਤਰ ਆਤਪ ਰਤਖ ਲੀਏ
॥੬॥

ہر ہر کِرنال وہا تگھب انج اُرپ ہر ا ینپ کِرنا رک ہر ا ت رھک ےئیل ۔۔۶۔۔
ਸਲੋਕ ਮਃ ੩ ॥

ولسک م۳ :۔۔
ਅੰਿਤਰ ਕਪਟੁ ਸਿਾ ਿੁਖੁ ਹੈ ਮਨਮੁਖ ਤਧਆਨੁ ਨ ਲਾਗੈ ॥

مب
ادنر ٹپک دسا ُدھک ےہَ مُکھ دایھن ہن ال َگے ۔۔
ਿੁਖ ਤਵਤਚ ਕਾਰ ਕਮਾਵਣੀ ਿੁਖੁ ਵਰਿੈ ਿੁਖੁ ਆਗੈ ॥

ُدھک وِچ اکر امکوین ُدھک ور ئَے ُدھک ا ےگ ۔۔

ਕਰਮੀ ਸਤਿਗੁਰੁ ਭੇਟੀਐ ਿਾ ਸਤਚ ਨਾਤਮ ਤਲਵ ਲਾਗੈ ॥

س ب
ھی
َ
ی
ی
گ
پ
ل
ِ
ے نا چس نام ؤ ال ے ۔۔
رکیم یگؤر

ਨਾਨਕ ਸਹਜੇ ਸੁਖੁ ਹੋਇ ਅੰਿਰਹੁ ਭਰਮੁ ਭਉ ਭਾਗੈ ॥੧॥

س
ب
نانک ہجے ُسکھ وہۓ ادنروہ رھبم ھؤ اھب َگے ۔۔۱۔۔
ਮਃ ੩ ॥

م۳ :۔۔
ਗੁਰਮੁਤਖ ਸਿਾ ਹਤਰ ਰੰਗੁ ਹੈ ਹਤਰ ਕਾ ਨਾਉ ਮਤਨ ਭਾਇਆ ॥

ےہ ہر اک ناو نم اھبنا ۔۔
ُگرمُکھ دسا ہر رنگ َ

ਗੁਰਮੁਤਖ ਵੇਖਣੁ ਬੋਲਣਾ ਨਾਮੁ ਜਪਿ ਸੁਖੁ ਪਾਇਆ ॥

ُگ مک نک
ھ
س
ک
ج
ُ
پ
ر ُ ھ و ں وبانل نام ت ھ نانا ۔۔

ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਤਖ ਤਗਆਨੁ ਪਰਗਾਤਸਆ ਤਿਮਰ ਅਤਗਆਨੁ ਅੰਧੇਰੁ ਚੁਕਾਇਆ ॥੨॥

نانک ُگرمُکھ گ ِیان رپَاگایس ِبمر اایگن ادنھتر ُجکانا ۔۔۲۔۔
ਮਃ ੩ ॥

م۳ :۔۔
ਮਨਮੁਖ ਮੈਲੇ ਮਰਤਹ ਗਵਾਰ ॥

مب
مُکھ م َیلے رمہِ وگار ۔۔

ਗੁਰਮੁਤਖ ਤਨਰਮਲ ਹਤਰ ਰਾਤਖਆ ਉਰ ਧਾਤਰ ॥

ُگرمُکھ پِرلم ہر راایھک اُر داھر ۔۔
ਭਨਤਿ ਨਾਨਕੁ ਸੁਣਹੁ ਜਨ ਭਾਈ ॥

تنھب نانک ُسبہؤ نج اھبیئ ۔۔

ਸਤਿਗੁਰੁ ਸੇਤਵਹੁ ਹਉਮੈ ਮਲੁ ਜਾਈ ॥

سیگؤر ویسوہ ہؤ م َے لم اجیئ ۔۔

ਅੰਿਤਰ ਸੰਸਾ ਿੂਖੁ ਤਵਆਪੇ ਤਸਤਰ ਧੰਧਾ ਤਨਿ ਮਾਰ ॥

ادنر اسنس ُدوھک وناےپ سِر ددنھاھ پِپ امر ۔۔
ਿੂਜੈ ਭਾਇ ਸੂਿੇ ਕਬਹੁ ਨ ਜਾਗਤਹ ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਤਪਆਰ ॥

ُدو َچے اھبےئ سُؤےت کبہؤ ہن اجہگِ امنا ومہ ایپر ۔۔

ਨਾਮੁ ਨ ਚੇਿਤਹ ਸਬਿੁ ਨ ਵੀਚਾਰਤਹ ਇਹੁ ਮਨਮੁਖ ਕਾ ਬੀਚਾਰ ॥

مب
نام ہن چیبہہ دبس ہن وبچارہِ اوہی مُکھ اک اچیبر ۔۔

ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਨ ਭਾਇਆ ਤਬਰਥਾ ਜਨਮੁ ਗਵਾਇਆ ਨਾਨਕ ਜਮੁ ਮਾਤਰ ਕਰੇ ਖੁਆਰ ॥੩॥

ک
ہر نام ہن اھبنا پِراھت منج وگَانا نانک مج امر رکے ُھؤار ۔۔۳۔۔
ਪਉੜੀ ॥

ئؤری ۔۔
ਤਜਸ ਨੋ ਹਤਰ ਭਗਤਿ ਸਚੁ ਬਖਸੀਅਨੁ ਸੋ ਸਚਾ ਸਾਹੁ ॥

ن کھس
ی
ی
ں وس اچس ساوہ ۔۔
ِجس ون ہر تگھب چس

ਤਿਸ ਕੀ ਮੁਹਿਾਜੀ ਲੋਕੁ ਕਢਿਾ ਹੋਰਿੁ ਹਤਟ ਨ ਵਥੁ ਨ ਵੇਸਾਹੁ ॥

ئِس یک م ُچیایج ولک ڈکھدا وہرت ہت ہن وھت ہن واسیوہ ۔۔
ਭਗਿ ਜਨਾ ਕਉ ਸਨਮੁਖੁ ਹੋਵੈ ਸੁ ਹਤਰ ਰਾਤਸ ਲਏ ਵੇਮੁਖ ਭਸੁ ਪਾਹੁ ॥

ب
ک سب
م
ک
ُ
وہوے وس ہر راس ےئل و مکھ سھب ناوہ ۔۔
ھ
تگھب انج ؤ
َ
ਹਤਰ ਕੇ ਨਾਮ ਕੇ ਵਾਪਾਰੀ ਹਤਰ ਭਗਿ ਹਤਹ ਜਮੁ ਜਾਗਾਿੀ ਤਿਨਾ ਨੇਤੜ ਨ ਜਾਹੁ ॥

ہر ےک نام ےک واناری ہر تگھب ہہہ مج اجاگیت پ ِیا ڑین ہن اجوہ ۔۔
ਜਨ ਨਾਨਤਕ ਹਤਰ ਨਾਮ ਧਨੁ ਲਤਿਆ ਸਿਾ ਵੇਪਰਵਾਹੁ ॥੭॥

نج نانک ہر نام دنھ دلنا دسا ورپیواوہ ۔۔۷۔۔
ਸਲੋਕ ਮਃ ੩ ॥

ولسک م۳ :۔۔
ਇਸੁ ਜੁਗ ਮਤਹ ਭਗਿੀ ਹਤਰ ਧਨੁ ਖਤਟਆ ਹੋਰੁ ਸਭੁ ਜਗਿੁ ਭਰਤਮ ਭੁਲਾਇਆ ॥

ب
ب
گب
ھ
سی
ہ
ھ
اِس چگ ہہم ی ر دنھ ایٹھک وہر ھ تگج رھبم ُالنا ۔۔
ਗੁਰ ਪਰਸਾਿੀ ਨਾਮੁ ਮਤਨ ਵਤਸਆ ਅਨਤਿਨੁ ਨਾਮੁ ਤਧਆਇਆ ॥

ُگر رپسادی نام نم وایس ادنِن نام دایھنا ۔۔

ਤਬਤਖਆ ਮਾਤਹ ਉਿਾਸ ਹੈ ਹਉਮੈ ਸਬਤਿ ਜਲਾਇਆ ॥

نِکھیا ام ِہے اُداس ےہَ ہؤ م َے دبس چالنا ۔۔

ਆਤਪ ਿਤਰਆ ਕੁਲ ਉਧਰੇ ਧੰਨੁ ਜਣੇਿੀ ਮਾਇਆ ॥

نھ دینجی امنا ۔۔
ا ت رتنا ُکل اُدرھے د ّ

ਸਿਾ ਸਹਜੁ ਸੁਖੁ ਮਤਨ ਵਤਸਆ ਸਚੇ ਤਸਉ ਤਲਵ ਲਾਇਆ ॥

سہ
دسا ج ُسکھ نم وایس ےچس سِیؤ لِؤ النا ۔۔

ਬਰਹਮਾ ਤਬਸਨੁ ਮਹਾਿੇਉ ਿਰੈ ਗੁਣ ਭੁਲੇ ਹਉਮੈ ਮੋਹੁ ਵਧਾਇਆ ॥

ب
پرامہ ِئس
ئ
ے ُگں ُھلے ہؤ م َے ومہ وداھنا ۔۔
رت
َ
ؤ
اہمد
ں
َ
ਪੰਤਿਿ ਪਤੜ ਪਤੜ ਮੋਨੀ ਭੁਲੇ ਿੂਜੈ ਭਾਇ ਤਚਿੁ ਲਾਇਆ ॥

ب
ڈنپت ڑپ ڑپ ومین ُھلے ُدو َچے اھبےئ ِجت النا ۔۔

ਜੋਗੀ ਜੰਗਮ ਸੰਤਨਆਸੀ ਭੁਲੇ ਤਵਣੁ ਗੁਰ ਿਿੁ ਨ ਪਾਇਆ ॥

ب
سییایس ُھلے وِن ُگر پپ ہن نانا ۔۔
وجیگ مگنج ِ

ਮਨਮੁਖ ਿੁਖੀਏ ਸਿਾ ਭਰਤਮ ਭੁਲੇ ਤਿਨਹੀ ਤਬਰਥਾ ਜਨਮੁ ਗਵਾਇਆ ॥

مبمک ک
بھل پ ِبہ
ھ
پ
ھی
پ
ُ
ُ ھ ُد ے دسا رھبم ے ی ِراھت منج وگَانا ۔۔

ਨਾਨਕ ਨਾਤਮ ਰਿੇ ਸੇਈ ਜਨ ਸਮਧੇ ਤਜ ਆਪੇ ਬਖਤਸ ਤਮਲਾਇਆ ॥੧॥

نک
ھ
م
ِ
نانک نام رےت سیبی نج دمسےھ ےج ا ےپ س النا ۔۔۱۔۔
ਮਃ ੩ ॥

م۳ :۔۔
ਨਾਨਕ ਸੋ ਸਾਲਾਹੀਐ ਤਜਸੁ ਵਤਸ ਸਭੁ ਤਕਛੁ ਹੋਇ ॥

ک
نانک وس ساال ہیپے ِجس وس سیھ ِچھ وہۓ ۔۔

ਤਿਸਤਹ ਸਰੇਵਹੁ ਪਰਾਣੀਹੋ ਤਿਸੁ ਤਬਨੁ ਅਵਰੁ ਨ ਕੋਇ ॥

ئِسہہ رسوی ُہ رپاپبہؤ ئِس پِں او ر ہن وکےئ ۔۔

ਗੁਰਮੁਤਖ ਅੰਿਤਰ ਮਤਨ ਵਸੈ ਸਿਾ ਸਿਾ ਸੁਖੁ ਹੋਇ ॥੨॥

ُگرمُکھ ارتن نم و سَے دسا دسا ُسکھ وہۓ ۔۔۲۔۔
ਪਉੜੀ ॥

ئؤری ۔۔
ਤਜਨੀ ਗੁਰਮੁਤਖ ਹਤਰ ਨਾਮ ਧਨੁ ਨ ਖਤਟਓ ਸੇ ਿੇਵਾਲੀਏ ਜੁਗ ਮਾਤਹ ॥

ک
ِجبی ُگرمُکھ ہر نام دنھ ہن ھیپؤ ےس َدویاےئیل چگ ام ِہے ۔۔

ਓਇ ਮੰਗਿੇ ਤਿਰਤਹ ਸਭ ਜਗਿ ਮਤਹ ਕੋਈ ਮੁਤਹ ਥੁਕ ਨ ਤਿਨ ਕਉ ਪਾਤਹ ॥

ب
اوےؑ میگدے ھِرہِ سیھ تگج ہہم وکیئ مُؤہِ ُبھک ہن پِں کؤ نا ِہے ۔۔
ਪਰਾਈ ਬਖੀਲੀ ਕਰਤਹ ਆਪਣੀ ਪਰਿੀਤਿ ਖੋਵਤਨ ਸਗਵਾ ਭੀ ਆਪੁ ਲਖਾਤਹ ॥

نک
ھ
ی
ل
رپایئ ی رکہِ ا ینپ رپتیت وھکون وگسا یھب ا ت اھکلہِ۔۔

ਤਜਸੁ ਧਨ ਕਾਰਤਣ ਚੁਗਲੀ ਕਰਤਹ ਸੋ ਧਨੁ ਚੁਗਲੀ ਹਤਥ ਨ ਆਵੈ ਓਇ ਭਾਵੈ ਤਿਥੈ ਜਾਤਹ ॥

پ ِب
ج
جگل
جگل
اھبوے َھے اج ِہے۔۔
ے اوےئ َ
ِ س دنھ اکرن ُ ی رکہِ وس دنھ ُ ی ھتہ ہن ا و َ
ੁਗੁਰਮੁਤਖ ਸੇਵਕ ਭਾਇ ਹਤਰ ਧਨੁ ਤਮਲੈ ਤਿਥਹੁ ਕਰਮਹੀਣ ਲੈ ਨ ਸਕਤਹ ਹੋਰ ਥੈ ਿੇਸ ਤਿਸੰਿਤਰ ਹਤਰ ਧਨ
ਨਾਤਹ ॥੮॥

ب
ِب
ُگرمُکھ ویسک اھبےئ ہر دنھ ملَ ِے پ ھؤرکنیہم لَے ہن سکہہ وہر َھے دسی دِرتنس ہر دنھ ناہِ
۔۔۸۔۔
ਸਲੋਕ ਮਃ ੩ ॥

ولسک م۳ :۔۔
ਗੁਰਮੁਤਖ ਸੰਸਾ ਮੂਤਲ ਨ ਹੋਵਈ ਤਚੰਿਾ ਤਵਚਹੁ ਜਾਇ ॥

ُگرمُکھ اسنس مُؤل ہن وہویئ ِچییا وِچہؤہ اجۓ ۔۔

ਜੋ ਤਕਛੁ ਹੋਇ ਸੁ ਸਹਜੇ ਹੋਇ ਕਹਣਾ ਤਕਛੂ ਨ ਜਾਇ ॥

ک
س
کِج
ُ
ھ
وج ِچھ وہۓ وس ہجے وہۓ انہک ؤ ہن اجۓ ۔۔
ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਕਾ ਆਤਖਆ ਆਤਪ ਸੁਣੇ ਤਜ ਲਇਅਨੁ ਪੰਨੈ ਪਾਇ ॥੧॥

ل
نانک پِں اک ا ایھک ا ت ُسیے ےج ییں پ َپے ناۓ ۔۔۱۔۔
ਮਃ ੩ ॥

م۳ :۔۔
ਕਾਲੁ ਮਾਤਰ ਮਨਸਾ ਮਨਤਹ ਸਮਾਣੀ ਅੰਿਤਰ ਤਨਰਮਲੁ ਨਾਉ ॥

اکل امر اسنم مبہہ امسین ارتن پِرلم ناو ۔۔

ਅਨਤਿਨੁ ਜਾਗੈ ਕਿੇ ਨ ਸੋਵੈ ਸਹਜੇ ਅੰਤਮਰਿੁ ਤਪਆਉ ॥

س
وسوے ہجے ارمِت ایپو ۔۔
ادنِن اج َگے دکے ہن َ

ਮੀਿਾ ਬੋਲੇ ਅੰਤਮਰਿ ਬਾਣੀ ਅਨਤਿਨੁ ਹਤਰ ਗੁਣ ਗਾਉ ॥

اھٹیم وبےل ارمِت ناین ادنِن ہر ُگں اگو ۔۔

ਤਨਜ ਘਤਰ ਵਾਸਾ ਸਿਾ ਸੋਹਿੇ ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਤਮਤਲਆ ਸੁਖੁ ਪਾਉ ॥੨॥

ِب
پ
س
ک
ِ
ل
ُ
م
ج رھگ واسا دسا وسدہے نانک ں ِیا ھ ناو ۔۔۲۔۔
ਪਉੜੀ ॥

ئؤری ۔۔
ਹਤਰ ਧਨੁ ਰਿਨ ਜਵੇਹਰੀ ਸੋ ਗੁਤਰ ਹਤਰ ਧਨੁ ਹਤਰ ਪਾਸਹੁ ਿੇਵਾਇਆ ॥

ہر دنھ رنت وجرہیی وس ُگر ہر دنھ ہر ناوہس دویانا ۔۔

ੈਜੇ ਤਕਸੈ ਤਕਹੁ ਤਿਤਸ ਆਵੈ ਿਾ ਕੋਈ ਤਕਹੁ ਮੰਤਗ ਲਏ ਅਕੈ ਕੋਈ ਤਕਹੁ ਿੇਵਾਏ ਏਹੁ ਹਤਰ ਧਨੁ ਜੋਤਰ ਕੀਿ
ਤਕਸੈ ਨਾਤਲ ਨ ਜਾਇ ਵੰਿਾਇਆ ॥

کِ
ے نا وکیئ ک ِ ُہہ گنم ےئل اےک وکیئ کِہؤ دویاےئ اوہی ہر دنھ وجر کی َپے
ےج سے َ ک ِ ُہہ دِس ا و َ
کِسے َ نال ہن اجۓ وندانا ۔۔

ਤਜਸ ਨੋ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਤਲ ਹਤਰ ਸਰਧਾ ਲਾਏ ਤਿਸੁ ਹਤਰ ਧਨ ਕੀ ਵੰਿ ਹਤਥ ਆਵੈ ਤਜਸ ਨੋ ਕਰਿੈ ਧੁਤਰ
ਤਲਤਖ ਪਾਇਆ ॥

ئ
ج
س
ے ِجس ون رک ئَے د ُھر لک ِھ
ِ س ون یگؤر نال ہر رسداھ الےئ ِس ہر دنھ یک وند ھتہ ا و َ
نانا ۔۔
ਇਸੁ ਹਤਰ ਧਨ ਕਾ ਕੋਈ ਸਰੀਕੁ ਨਾਹੀ ਤਕਸੈ ਕਾ ਖਿੁ ਨਾਹੀ ਤਕਸੈ ਕੈ ਸੀਵ ਬੰਨੈ ਰੋਲੁ ਨਾਹੀ ਜੇ ਕੋ ਹਤਰ
ਧਨ ਕੀ ਬਖੀਲੀ ਕਰੇ ਤਿਸ ਕਾ ਮੁਹੁ ਹਤਰ ਚਹੁ ਕੁੰਿਾ ਤਵਤਚ ਕਾਲਾ ਕਰਾਇਆ ॥

ےک سِیؤ پپّے َ رول نایہ ےج وک ہر
اِس ہر دنھ اک وکیئ رسنک نایہ کِسے َ اک کھط نایہ کِسے َ َ
نک
ھ
ئ
ی
ل
ِ
چ
م
ہ
ہ
ہ
ک
دنھ یک ی رکے س اک ُ ؤ ر ؤ ُ یدا وِچ اکال رکانا ۔۔
ਹਤਰ ਕੇ ਤਿਿੇ ਨਾਤਲ ਤਕਸੈ ਜੋਰੁ ਬਖੀਲੀ ਨ ਚਲਈ ਤਿਹੁ ਤਿਹੁ ਤਨਿ ਤਨਿ ਚੜੈ ਸਵਾਇਆ ॥੯॥

ن کھ
ی
لب
ل
چ
س
پ
پ
ِ
ِ
ہر ےک دِےت نال کِسے َ وجر ی ہن ی ِد ُہ د ُہ پ پ ڑچَے َؤانا ۔۔۹۔۔
ਸਲੋਕ ਮਃ ੩ ॥

ولسک م۳ :۔۔
ਜਗਿੁ ਜਲੰਿਾ ਰਤਖ ਲੈ ਆਪਣੀ ਤਕਰਪਾ ਧਾਤਰ ॥

تگج دنلجا رھک لَے ا ینپ کِرنا داھر ۔۔
ਤਜਿੁ ਿੁਆਰੈ ਉਬਰੈ ਤਿਿੈ ਲੈਹੁ ਉਬਾਤਰ ॥

ِجت ُدوا َرے اُپ َرے پ ِ َپے َلب ُہؤ اُنار ۔۔

ਸਤਿਗੁਤਰ ਸੁਖੁ ਵੇਖਾਤਲਆ ਸਚਾ ਸਬਿੁ ਬੀਚਾਤਰ ॥

سیگؤر ُسکھ واھکیایل اچس دبس اچیبر ۔۔

ਨਾਨਕ ਅਵਰੁ ਨ ਸੁਝਈ ਹਤਰ ਤਬਨੁ ਬਖਸਣਹਾਰੁ ॥੧॥

ُسج
ک
ن
پ
ھب
ھ
ہ
نانک ا َور ی ر ِں سبہار ۔۔۱۔۔
ਮਃ ੩ ॥

م۳ :۔۔

ਹਉਮੈ ਮਾਇਆ ਮੋਹਣੀ ਿੂਜੈ ਲਗੈ ਜਾਇ ॥

َ
ہؤ م َے امنا ومینہ ُدو َچے لگے اجۓ ۔۔

ਨਾ ਇਹ ਮਾਰੀ ਨ ਮਰੈ ਨਾ ਇਹ ਹਤਟ ਤਵਕਾਇ ॥

ہن اہہی امری ہن م َ َرے ہن اہہی ہت وِاکےئ ۔۔
ਗੁਰ ਕੈ ਸਬਤਿ ਪਰਜਾਲੀਐ ਿਾ ਇਹ ਤਵਚਹੁ ਜਾਇ ॥

ُگر ےکَ دبس رپاج لی َپے نا اہہی وِچہؤہ اجۓ ۔۔
ਿਨੁ ਮਨੁ ਹੋਵੈ ਉਜਲਾ ਨਾਮੁ ਵਸੈ ਮਤਨ ਆਇ ॥

وہوے اُچال نام و سَے نم ا ۓ ۔۔
نت نم َ
ਨਾਨਕ ਮਾਇਆ ਕਾ ਮਾਰਣੁ ਸਬਿੁ ਹੈ ਗੁਰਮੁਤਖ ਪਾਇਆ ਜਾਇ ॥੨॥

ےہ ُگرمُکھ نانا اجۓ ۔۔۲۔۔
نانک امنا اک امرن دبس َ
ਪਉੜੀ ॥

ئؤری ۔۔
ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਵਤਿਆਈ ਸਤਿਗੁਤਰ ਤਿਿੀ ਧੁਰਹੁ ਹੁਕਮੁ ਬੁਤਝ ਨੀਸਾਣੁ ॥

ک ب
سیگؤر یک ودنایئ سیگؤر دِیت د ُھروہ ُچ م ُچھ اسینن ۔۔

ਪੁਿੀ ਭਾਿੀਈ ਜਾਵਾਈ ਸਕੀ ਅਗਹੁ ਤਪਛਹੁ ਟੋਤਲ ਤਿਿਾ ਲਾਤਹਓਨੁ ਸਭਨਾ ਕਾ ਅਤਭਮਾਨੁ ॥

ب
ِبج
سب
ھب
ھ
ہ
ھ
ہگ ؤ وٹل دِاھٹ الویہن یا اک ا مان ۔۔
ُپبی اھبنیبی اجوایئ یکس ا ُ
ਤਜਥੈ ਕੋ ਵੇਖੈ ਤਿਥੈ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਤਰ ਬਖਤਸਓਸੁ ਸਭੁ ਜਹਾਨੁ ॥

جب
ِ َھے

پ ِب
وک وےھکی َھے

سی گ ہ ن ک
ھ
سی
سی
ریما ؤرو ر ؤس ھ اہجن ۔۔

ਤਜ ਸਤਿਗੁਰ ਨੋ ਤਮਤਲ ਮੰਨੇ ਸੁ ਹਲਤਿ ਪਲਤਿ ਤਸਝੈ ਤਜ ਵੇਮੁਖੁ ਹੋਵੈ ਸੁ ਤਿਰੈ ਭਤਰਸਟ ਥਾਨੁ ॥

م
ہل نل ِسج
ب
ُ
م
ک
ھ
َ
رھبست اھتن ۔۔
وہوے وس ھ ِ َرے ِ
ھ
و
ےج
ے
ےجسیگؤر ون مِل مپّے وس ت ت
َ

ਜਨ ਨਾਨਕ ਕੈ ਵਤਲ ਹੋਆ ਮੇਰਾ ਸੁਆਮੀ ਹਤਰ ਸਜਣ ਪੁਰਖੁ ਸੁਜਾਨੁ ॥

نج نانک ےکَ ول وہا ریما سُؤایم ہر نجس ُپرھک سُچان ۔۔

ੁਪਉਿੀ ਤਭਤਿ ਿੇਤਖ ਕੈ ਸਤਭ ਆਇ ਪਏ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਪੈਰੀ ਲਾਤਹਓਨੁ ਸਭਨਾ ਤਕਅਹੁ ਮਨਹੁ ਗੁਮਾਨ
॥੧੦॥

ُ
ےک سیھ ا ۓ ےئپ سیگؤر یک ریپی الویہن سبھیا کبہؤ مبہؤ گمان ۔۔۱۱۔۔
ئؤدی بھِت دھکی َ
ਸਲੋਕ ਮਃ ੧ ॥

ولسک م۱ :۔۔
ਕੋਈ ਵਾਹੇ ਕੋ ਲੁਣੈ ਕੋ ਪਾਏ ਖਤਲਹਾਤਨ ॥

ک
وکیئ واےہ وک ل َُپے وک ناےئ ھلِہان ۔۔
ਨਾਨਕ ਏਵ ਨ ਜਾਪਈ ਕੋਈ ਖਾਇ ਤਨਿਾਤਨ ॥੧॥

اھکۓ ن ِدان ۔۔۱۔۔
نانک اوی ہن اجیئپ وکیئ
ِ
ਮਃ ੧ ॥

م۱ :۔۔
ਤਜਸੁ ਮਤਨ ਵਤਸਆ ਿਤਰਆ ਸੋਇ ॥

ِجس نم وایس رتنا وسۓ ۔۔
ਨਾਨਕ ਜੋ ਭਾਵੈ ਸੋ ਹੋਇ ॥੨॥

اھبوے وس وہۓ ۔۔۲۔۔
نانک وج َ
ਪਉੜੀ ॥

ئؤری ۔۔
ਪਾਰਬਰਹਤਮ ਿਇਆਤਲ ਸਾਗਰੁ ਿਾਤਰਆ ॥

نارپرمہ دنال سارگ نارنا ۔۔

ਗੁਤਰ ਪੂਰੈ ਤਮਹਰਵਾਤਨ ਭਰਮੁ ਭਉ ਮਾਤਰਆ ॥

ب
ُگر ئُؤ َرے رہموان رھبم ھؤ امرنا ۔۔

ਕਾਮ ਿੋਧੁ ਤਬਕਰਾਲੁ ਿੂਿ ਸਤਭ ਹਾਤਰਆ ॥

اکم رکودھ نِکرال ُدوت سیھ اہرِنا ۔۔

ਅੰਤਮਰਿ ਨਾਮੁ ਤਨਧਾਨੁ ਕੰਤਿ ਉਤਰ ਧਾਤਰਆ ॥

ارمِت نام ن ِداھن کیبھ اُر داھرنا ۔۔

ਨਾਨਕ ਸਾਧੂ ਸੰਤਗ ਜਨਮੁ ਮਰਣੁ ਸਵਾਤਰਆ ॥੧੧॥

نانک سا ُدوھ گنس منج رمن وسارِنا ۔۔۱۱۔۔
ਸਲੋਕ ਮਃ ੩ ॥

ولسک م۳ :۔۔
ਤਜਨਹੀ ਨਾਮੁ ਤਵਸਾਤਰਆ ਕੂੜੇ ਕਹਣ ਕਹੰਤਨਹ ॥

جب
ِھی نام وِسارنا ُکؤرے کہں کہب ّہھ۔۔

ਪੰਚ ਚੋਰ ਤਿਨਾ ਘਰੁ ਮੁਹਤਨਹ ਹਉਮੈ ਅੰਿਤਰ ਸੰਤਨਹ ॥

پب
ج وچر پ ِیا رھگ مُہبہھِ ہؤ م َے ادنر سبہھِ ۔۔
ਸਾਕਿ ਮੁਿੇ ਿੁਰਮਿੀ ਹਤਰ ਰਸੁ ਨ ਜਾਣੰਤਨਹ ॥

مب
ساطق ُ ھے ُدریتم ہر رس ہن اجپبہھِ ۔۔

ਤਜਨਹੀ ਅੰਤਮਰਿੁ ਭਰਤਮ ਲੁਟਾਇਆ ਤਬਖੁ ਤਸਉ ਰਚਤਹ ਰਚੰਤਨਹ ॥

جب
ِ ھی ارمپپ رھبم لُیانا نِکھ سِیؤ رہچِ رجبِہھ ۔۔
ਿੁਸਟਾ ਸੇਿੀ ਤਪਰਹੜੀ ਜਨ ਤਸਉ ਵਾਿੁ ਕਰੰਤਨਹ ॥

ب
ُداٹس َ
رک ھھِ ۔۔
سیبی پِرہری نج سِیؤ واد ّ

ਨਾਨਕ ਸਾਕਿ ਨਰਕ ਮਤਹ ਜਤਮ ਬਧੇ ਿੁਖ ਸਹੰਤਨਹ ॥

نانک ساطق رنک ہہم مج دبےھ ُدھک سہبِہہ ۔۔
ਪਇਐ ਤਕਰਤਿ ਕਮਾਵਿੇ ਤਜਵ ਰਾਖਤਹ ਤਿਵੈ ਰਹੰਤਨਹ ॥੧॥

نیپے َ کِرت امکودے وج راکھہہ ئ ِ َؤے رہ ّبہھِ ۔۔۱۔۔
ਮਃ ੩ ॥

م۳ :۔۔
ਤਜਨਹੀ ਸਤਿਗੁਰੁ ਸੇਤਵਆ ਿਾਣੁ ਤਨਿਾਣੇ ਤਿਸੁ ॥

جب
ِ ھی سیگؤر ویسنا نان پ ِیاےن ئِس ۔۔

ਸਾਤਸ ਤਗਰਾਤਸ ਸਿਾ ਮਤਨ ਵਸੈ ਜਮੁ ਜੋਤਹ ਨ ਸਕੈ ਤਿਸੁ ॥

ساس گِراس دسا نم و سَے مج وجہِ ہن ےکسَ ئِس ۔۔
ਤਹਰਿੈ ਹਤਰ ਹਤਰ ਨਾਮ ਰਸੁ ਕਵਲਾ ਸੇਵਤਕ ਤਿਸੁ ॥

ہِر َدے ہر ہر نام رس وکَال ویسک ئِس ۔۔

ਹਤਰ ਿਾਸਾ ਕਾ ਿਾਸੁ ਹੋਇ ਪਰਮ ਪਿਾਰਥੁ ਤਿਸੁ ॥

ہر داسا اک داس وہۓ رپم ندارھت ئِس ۔۔

ਨਾਨਕ ਮਤਨ ਿਤਨ ਤਜਸੁ ਪਰਭੁ ਵਸੈ ਹਉ ਸਿ ਕੁਰਬਾਣੈ ਤਿਸੁ ॥

نانک نم نت ِجس رپَھب و سَے ہؤ دس قُرناےنَ ئِس ۔۔

ਤਜਨਹ ਕਉ ਪੂਰਤਬ ਤਲਤਖਆ ਰਸੁ ਸੰਿ ਜਨਾ ਤਸਉ ਤਿਸੁ ॥੨॥

ِجبھ کؤ ئُؤرت لک ِھیا رس سیت انج سِیؤ ت ئِس ۔۔۲۔۔
ਪਉੜੀ ॥

ئؤری ۔۔

ਜੋ ਬੋਲੇ ਪੂਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੋ ਪਰਮੇਸਤਰ ਸੁਤਣਆ ॥

وج وبےل ئُؤرا سیگؤرو وس رپرسیم ُسییا ۔۔

ਸੋਈ ਵਰਤਿਆ ਜਗਿ ਮਤਹ ਘਤਟ ਘਤਟ ਮੁਤਖ ਭਤਣਆ ॥

ب
وسیئ ورایت تگج ہہم ٹھگ ٹھگ مُکھ ھییا ۔۔

ਬਹੁਿੁ ਵਤਿਆਈਆ ਸਾਤਹਬੈ ਨਹ ਜਾਹੀ ਗਣੀਆ ॥

گییا ۔۔
تہب ودناایئ اص ِجپَے ہن اجیہ ِ

ਸਚੁ ਸਹਜੁ ਅਨਿੁ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ ਸਚੀ ਗੁਰ ਮਣੀਆ ॥

سہ
چس ج ا َند سیگؤرو ناس یچس ُگر ِمییا ۔۔

ਨਾਨਕ ਸੰਿ ਸਵਾਰੇ ਪਾਰਬਰਹਤਮ ਸਚੇ ਤਜਉ ਬਤਣਆ ॥੧੨॥

نانک سیت وسارے نارپرمہ ےچس چیپؤ اینب ۔۔۱۲۔۔
ਸਲੋਕ ਮਃ ੩ ॥

ولسک م۳ :۔۔
ਅਪਣਾ ਆਪੁ ਨ ਪਛਾਣਈ ਹਤਰ ਪਰਭੁ ਜਾਿਾ ਿੂਤਰ ॥

اانپ ا ت ہن اھچپیئن ہر رپَھب اجنا ُدور ۔۔
ਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਤਵਸਰੀ ਤਕਉ ਮਨੁ ਰਹੈ ਹਜੂਤਰ ॥

ُگر یک ویسا وِرسی کپؤ نم ر َہے چچ ُؤر ۔۔

ਮਨਮੁਤਖ ਜਨਮੁ ਗਵਾਇਆ ਝੂਿੈ ਲਾਲਤਚ ਕੂਤਰ ॥

ھ
مبمُکھ منج وگَانا چ ُھؤ ب ےَ

الچل ُکؤر ۔۔

ਨਾਨਕ ਬਖਤਸ ਤਮਲਾਇਅਨੁ ਸਚੈ ਸਬਤਿ ਹਿੂਤਰ ॥੧॥

نک
نانک ھس مِالنیئ سج َے دبس دحُور ۔۔۱۔۔

ਮਃ ੩ ॥

م۳ :۔۔
ਹਤਰ ਪਰਭੁ ਸਚਾ ਸੋਤਹਲਾ ਗੁਰਮੁਤਖ ਨਾਮੁ ਗੋਤਵੰਿੁ ॥

ہر رپَھب اچس وسہِال ُگرمُکھ نام وگوِدن ۔۔

ਅਨਤਿਨੁ ਨਾਮੁ ਸਲਾਹਣਾ ਹਤਰ ਜਤਪਆ ਮਤਨ ਆਨੰਿੁ ॥

ادنِن نام سالانہ ہر چییا نم ا دنن ۔۔
ਵਿਭਾਗੀ ਹਤਰ ਪਾਇਆ ਪੂਰਨੁ ਪਰਮਾਨੰਿੁ ॥

وداھبیگ ہر نانا ئُؤرن رپامدنن ۔۔
ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਸਲਾਤਹਆ ਬਹੁਤੜ ਨ ਮਤਨ ਿਤਨ ਭੰਗੁ ॥੨॥

نج نانک نام سال ِہیا ُبہہر ہن نم نت گنھب ۔۔۲۔۔
ਪਉੜੀ ॥

ئؤری ۔۔
ਕੋਈ ਤਨੰਿਕੁ ਹੋਵੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਾ ਤਿਤਰ ਸਰਤਣ ਗੁਰ ਆਵੈ ॥

وہوے سیگؤرو اک بھِر رسن ُ
گ
ے ۔۔
و
ا
ر
وکیئ پ ِیدک َ
َ

ਤਪਛਲੇ ਗੁਨਹ ਸਤਿਗੁਰੁ ਬਖਤਸ ਲਏ ਸਿਸੰਗਤਿ ਨਾਤਲ ਰਲਾਵੈ ॥

ِبج ل ُ سیگ نک
ھ
سی
س
الوے ۔۔
ھ ے گیہ ؤر س ےئل یگت نال ر َ

ਤਜਉ ਮੀਤਹ ਵੁਿੈ ਗਲੀਆ ਨਾਤਲਆ ਟੋਤਭਆ ਕਾ ਜਲੁ ਜਾਇ ਪਵੈ ਤਵਤਚ ਸੁਰਸਰੀ ਸੁਰਸਰੀ ਤਮਲਿ
ਪਤਵਿੁ ਪਾਵਨੁ ਹੋਇ ਜਾਵੈ ॥

چیپؤ مبہہ ُوےھٹ ایلگ ناایل وٹایھب اک لج اجۓ وپَے وِچ ُسررسی ُسررسی مل ِت وپِرت ناون
اجوے ۔۔
وہۓ َ
ਏਹ ਵਤਿਆਈ ਸਤਿਗੁਰ ਤਨਰਵੈਰ ਤਵਤਚ ਤਜਿੁ ਤਮਤਲਐ ਤਿਸਨਾ ਭੁਖ ਉਿਰੈ ਹਤਰ ਸਾਂਤਿ ਿੜ ਆਵੈ ॥

مِلیپ ئ ِ ب
س
ھ
ک
ہ
ُ
پ
ے ۔۔
اہہی ودنایئ یگؤر پِر َوری وِچ ِجت ے سیا ھ اُرتَے ر سا پ ڑت ا و َ

ਨਾਨਕ ਇਹੁ ਅਚਰਜੁ ਿੇਖਹੁ ਮੇਰੇ ਹਤਰ ਸਚੇ ਸਾਹ ਕਾ ਤਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੋ ਮੰਨੈ ਸੁ ਸਭਨਾਂ ਭਾਵੈ ॥੧੩॥੧॥
ਸੁਧੁ ॥

َ
نانک اوہی ارچچ دوھکی ریمے ہر ےچس ساہ اک ےجسیگؤرو ون مپّے وس سبھیان اھبوے
۔۔۱۳۔۔۱۔۔دسھ۔۔
ਤਬਲਾਵਲੁ ਬਾਣੀ ਭਗਿਾ ਕੀ ॥

ب
نِالول ناین ھگیا یک ۔۔
ਕਬੀਰ ਜੀਉ ਕੀ

ریبک جپؤ یک

ੴ ਸਤਿ ਨਾਮੁ ਕਰਿਾ ਪੁਰਖੁ ਗੁਰ ਪਰਸਾਤਿ ॥

اِک اواکنر ست نام رکنا ُپرھک ُگر رپساد ۔۔
ਐਸੋ ਇਹੁ ਸੰਸਾਰੁ ਪੇਖਨਾ ਰਹਨੁ ਨ ਕੋਊ ਪਈਹੈ ਰੇ ॥

پی ک
وکو نیب َہے رے ۔۔
اوسی اوہی اسنسر ھیا رنہ ہن ُ

ਸੂਧੇ ਸੂਧੇ ਰੇਤਗ ਚਲਹੁ ਿੁਮ ਨਿਰ ਕੁਧਕਾ ਤਿਵਈਹੈ ਰੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ُب
سُؤدےھ سُؤدےھ رنگ چلہؤ م رتن ُکدھکا دِوپب َہے رے ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਬਾਰੇ ਬੂਢੇ ਿਰੁਨੇ ਭਈਆ ਸਭਹੂ ਜਮੁ ਲੈ ਜਈਹੈ ਰੇ ॥

پب
ب سب
نارے ئُؤدےھ رتُےن ھییا ھہ ُؤ مج لَے اج ج رے ۔ ۔
ਮਾਨਸੁ ਬਪੁਰਾ ਮੂਸਾ ਕੀਨੋ ਮੀਚੁ ਤਬਲਈਆ ਖਈਹੈ ਰੇ ॥੧॥

ک
مِب
امسن نت ُرا مُؤٰیس ونیک ج نِلییا ھب َہے رے ۔۔۱۔۔

ਧਨਵੰਿਾ ਅਰੁ ਤਨਰਧਨ ਮਨਈ ਿਾ ਕੀ ਕਛੂ ਨ ਕਾਨੀ ਰੇ ॥

کج
ُ
ھ
دھپؤاتن ار پِردنھ میبی نا یک ؤ ہن اکین رے ۔۔

ਰਾਜਾ ਪਰਜਾ ਸਮ ਕਤਰ ਮਾਰੈ ਐਸੋ ਕਾਲੁ ਬਿਾਨੀ ਰੇ ॥੨॥

امرے اوسی اکل نداین رے ۔۔۲۔۔
رااج رپاج مس رک َ

ਹਤਰ ਕੇ ਸੇਵਕ ਜੋ ਹਤਰ ਭਾਏ ਤਿਨਹ ਕੀ ਕਥਾ ਤਨਰਾਰੀ ਰੇ ॥

ہر ےک ویسک وج ہر اھبےئ پ ِبہھ یک اھتک پِراری رے ۔۔
ਆਵਤਹ ਨ ਜਾਤਹ ਨ ਕਬਹੂ ਮਰਿੇ ਪਾਰਬਰਹਮ ਸੰਗਾਰੀ ਰੇ ॥੩॥

ا وہِ ہن اجہِ ہن کب ُہؤ رمےت نارپرمہ اگنسری رے ۔۔۳۔۔
ਪੁਿਰ ਕਲਿਰ ਲਤਛਮੀ ਮਾਇਆ ਇਹੈ ਿਜਹੁ ਜੀਅ ਜਾਨੀ ਰੇ ॥

ب
ُنتر کلتر یمھچل امنا اِےہ جہؤ یج اجین رے ۔۔

ਕਹਿ ਕਬੀਰੁ ਸੁਨਹੁ ਰੇ ਸੰਿਹੁ ਤਮਤਲਹੈ ਸਾਤਰਗਪਾਨੀ ਰੇ ॥੪॥੧॥

کہت ریبک ُسبہؤ رے سیبہؤ ملِ َہے سارِاپگین رے ۔۔۴۔۔۱۔۔
ਤਬਲਾਵਲੁ ॥

نِالول ۔۔
ਤਬਤਿਆ ਨ ਪਰਉ ਬਾਿੁ ਨਹੀ ਜਾਨਉ ॥

نِدنا ہن رپو ناد یہن اجئؤ ۔۔
ਹਤਰ ਗੁਨ ਕਥਿ ਸੁਨਿ ਬਉਰਾਨੋ ॥੧॥

ہر ُگں کبھت ُسیت ئؤراون ۔۔۱۔۔

ਮੇਰੇ ਬਾਬਾ ਮੈ ਬਉਰਾ ਸਭ ਖਲਕ ਸੈਆਨੀ ਮੈ ਬਉਰਾ ॥

سی ک
ل
ھ
م
ئ
س
ریمے نانا م َے ئؤرا ھ ق َ یاین َے ؤرا ۔۔
ਮੈ ਤਬਗਤਰਓ ਤਬਗਰੈ ਮਤਿ ਅਉਰਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

م َے نِگروی نِگ َرے مت اورا ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਆਤਪ ਨ ਬਉਰਾ ਰਾਮ ਕੀਓ ਬਉਰਾ ॥

ا ت ہن ئؤرا رام کپؤ ئؤرا ۔۔

ਸਤਿਗੁਰੁ ਜਾਤਰ ਗਇਓ ਭਰਮੁ ਮੋਰਾ ॥੨॥

سیگؤر اجر گیپؤ رھبم ومرا ۔۔۲۔۔
ਮੈ ਤਬਗਰੇ ਅਪਨੀ ਮਤਿ ਖੋਈ ॥

م َے نِگرے اینپ مت وھکیئ ۔۔

ਮੇਰੇ ਭਰਤਮ ਭੂਲਉ ਮਤਿ ਕੋਈ ॥੩॥

ب
ریمے رھبم ُھؤلؤ مت وکیئ ۔۔۳۔۔
ਸੋ ਬਉਰਾ ਜੋ ਆਪੁ ਨ ਪਛਾਨੈ ॥

وس ئؤرا وج ا ت ہن اھچپ ئَے ۔۔
ਆਪੁ ਪਛਾਨੈ ਿ ਏਕੈ ਜਾਨੈ ॥੪॥

ا ت اھچپ ئَے ت اےکی اج ئَے ۔۔۴۔۔
ਅਬਤਹ ਨ ਮਾਿਾ ਸੁ ਕਬਹੁ ਨ ਮਾਿਾ ॥

اہبِ ہن امنا وس کبہؤ ہن امنا ۔۔

ਕਤਹ ਕਬੀਰ ਰਾਮੈ ਰੰਤਗ ਰਾਿਾ ॥੫॥੨॥

ہہک ریبک را م َے رنگ رانا ۔۔۵۔۔۲۔۔
ਤਬਲਾਵਲੁ ॥

نِالول ۔۔
ਤਗਰਹੁ ਿਤਜ ਬਨ ਖੰਿ ਜਾਈਐ ਚੁਤਨ ਖਾਈਐ ਕੰਿਾ ॥

رگِوہ جت نب ڈنھک اج پپَے ُجں اھک نیپے َ دنکا ۔۔
ਅਜਹੁ ਤਬਕਾਰ ਨ ਛੋਿਈ ਪਾਪੀ ਮਨੁ ਮੰਿਾ ॥੧॥

اچہؤ ِئکار ہن وھچدیئ نایپ نم دنما ۔۔۱۔۔

ਤਕਉ ਛੂਟਉ ਕੈਸੇ ਿਰਉ ਭਵਜਲ ਤਨਤਧ ਭਾਰੀ ॥

ب
کپؤ چ ُھؤئؤ َ
کیسے رتو َھؤلج ن ِدھ اھبری ۔۔

ਰਾਖੁ ਰਾਖੁ ਮੇਰੇ ਬੀਿੁਲਾ ਜਨੁ ਸਰਤਨ ਿੁਮਹਾਰੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ُب
ب
راھک راھک ریمے نی ھال نج رسن مہھاری ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਤਬਖੈ ਤਬਖੈ ਕੀ ਬਾਸਨਾ ਿਜੀਅ ਨਹ ਜਾਈ ॥

نک نک
ِ َھے ِ َھے یک ناانس یجتٔ ہن اجیئ ۔۔

ਅਤਨਕ ਜਿਨ ਕਤਰ ਰਾਖੀਐ ਤਿਤਰ ਤਿਤਰ ਲਪਟਾਈ ॥੨॥

ک ب ب
ان ِک نتج رک را ھیپے ھِر ھِر لییایئ ۔۔۲۔۔

ਜਰਾ ਜੀਵਨ ਜੋਬਨੁ ਗਇਆ ਤਕਛੁ ਕੀਆ ਨ ਨੀਕਾ ॥

ک
رجا ویجن وجنب ایگ ِچھ ایک ہن پِپکا ۔۔

ਇਹੁ ਜੀਅਰਾ ਤਨਰਮੋਲਕੋ ਕਉਿੀ ਲਤਗ ਮੀਕਾ ॥੩॥

اوہی جیترا پِروموکل کؤدی گل اکیم ۔۔۳۔۔

ਕਹੁ ਕਬੀਰ ਮੇਰੇ ਮਾਧਵਾ ਿੂ ਸਰਬ ਤਬਆਪੀ ॥

ہکُ ریبک ریمے امدوھا ئُؤ رست ایبیپ ۔۔

ਿੁਮ ਸਮਸਤਰ ਨਾਹੀ ਿਇਆਲੁ ਮੋਤਹ ਸਮਸਤਰ ਪਾਪੀ ॥੪॥੩॥

س
ُب س
م مسر نایہ دنال ومہِ مسر نایپ ۔۔۴۔۔۳۔۔
ਤਬਲਾਵਲੁ ॥

نِالول ۔۔
ਤਨਿ ਉਤਿ ਕੋਰੀ ਗਾਗਤਰ ਆਨੈ ਲੀਪਿ ਜੀਉ ਗਇਓ ॥

پِپ اُھٹ وکری اگرگ ا ئَے لیپت جپؤ گیپؤ ۔۔

ਿਾਨਾ ਬਾਨਾ ਕਛੂ ਨ ਸੂਝੈ ਹਤਰ ਹਤਰ ਰਤਸ ਲਪਤਟਓ ॥੧॥

کج
ل
ی
ی
ُ
پ
س
ھ
ہ
ہ
نانا نانا ؤ ہن ُؤےھج ر ر رس ؤ ۔۔۱۔۔
ਹਮਾਰੇ ਕੁਲ ਕਉਨੇ ਰਾਮੁ ਕਤਹਓ ॥

امہرے ُکل کؤےن رام کہپؤ ۔۔

ਜਬ ਕੀ ਮਾਲਾ ਲਈ ਤਨਪੂਿੇ ਿਬ ਿੇ ਸੁਖੁ ਨ ਭਇਓ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

جت یک امال یئل پِپ ُؤےت پپ ےت ُسکھ ہن ویھب ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਸੁਨਹੁ ਤਜਿਾਨੀ ਸੁਨਹੁ ਤਿਰਾਨੀ ਅਚਰਜੁ ਏਕੁ ਭਇਓ ॥

ُسبہؤ ِجبھاین ُسبہؤ دِراین ارچچ انک ویھب ۔۔

ਸਾਿ ਸੂਿ ਇਤਨ ਮੁਿੀੈਂਏ ਖੋਏ ਇਹੁ ਮੁਿੀਆ ਤਕਉ ਨ ਮੁਇਓ ॥੨॥

سات سُؤت اِن مُد نیپے وھکےئ اوہی م ُ ِدنا کپؤ ہن مُیپؤ ۔۔۲۔۔
ਸਰਬ ਸੁਖਾ ਕਾ ਏਕੁ ਹਤਰ ਸੁਆਮੀ ਸੋ ਗੁਤਰ ਨਾਮੁ ਿਇਓ ॥

رست ُسکھا اک انک ہر سُؤایم وس ُگر نام دویئ ۔۔

ਸੰਿ ਪਰਹਲਾਿ ਕੀ ਪੈਜ ਤਜਤਨ ਰਾਖੀ ਹਰਨਾਖਸੁ ਨਖ ਤਬਿਤਰਓ ॥੩॥

پب
سیت رپہالد یک َ ج نج رایھک ہرناسھک ھکن نِدروی ۔۔۳۔۔
ਘਰ ਕੇ ਿੇਵ ਤਪਿਰ ਕੀ ਛੋਿੀ ਗੁਰ ਕੋ ਸਬਿੁ ਲਇਓ ॥

رھگ ےک د َوی نِتر یک وھچدی ُگر وک دبس لیپؤ ۔۔

ਕਹਿ ਕਬੀਰੁ ਸਗਲ ਪਾਪ ਖੰਿਨੁ ਸੰਿਹ ਲੈ ਉਧਤਰਓ ॥੪॥੪॥

کہت ریبک لگس نات ڈنھکن سیبہہ لَے اُدرھِوی ۔۔۴۔۔۴۔۔
ਤਬਲਾਵਲੁ ॥

نِالول ۔۔

ਕੋਊ ਹਤਰ ਸਮਾਤਨ ਨਹੀ ਰਾਜਾ ॥

وکو ہر امسن یہن رااج ۔۔
ਏ ਭੂਪਤਿ ਸਭ ਤਿਵਸ ਚਾਤਰ ਕੇ ਝੂਿੇ ਕਰਿ ਤਿਵਾਜਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

چ
ب
اے ُھؤپپ سیھ دِوس اچر ےک ُھؤےھٹ رکت دِوااج ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਿੇਰੋ ਜਨੁ ਹੋਇ ਸੋਇ ਕਿ ਿੋਲੈ ਿੀਤਨ ਭਵਨ ਪਰ ਛਾਜਾ ॥

ریتو نج وہۓ وسۓ تک دو لَے نیت وھبَن رپ اھچاج ۔۔
ਹਾਥੁ ਪਸਾਤਰ ਸਕੈ ਕੋ ਜਨ ਕਉ ਬੋਤਲ ਸਕੈ ਨ ਅੰਿਾਜਾ ॥੧॥

اہھت ئسار ےکسَ وک نج کؤ وبل ےکسَ ہن ادنااج ۔۔۱۔۔
ਚੇਤਿ ਅਚੇਿ ਮੂੜ ਮਨ ਮੇਰੇ ਬਾਜੇ ਅਨਹਿ ਬਾਜਾ ॥

جپت اجپت مُؤر نم ریمے ناےج ابچد نااج ۔۔
ਕਤਹ ਕਬੀਰ ਸੰਸਾ ਭਰਮੁ ਚੂਕੋ ਧੂ ਪਰਤਹਲਾਿ ਤਨਵਾਜਾ ॥੨॥੫॥

ہہک ریبک اسنس رھبم ُجؤوک درھ و رپہالد ئِؤااج ۔۔۲۔۔۵۔۔
ਤਬਲਾਵਲੁ ॥

نِالول ۔۔
ਰਾਤਖ ਲੇਹੁ ਹਮ ਿੇ ਤਬਗਰੀ ॥

راھک ہیلُ مہ ےت نِگری ۔۔

ਸੀਲੁ ਧਰਮੁ ਜਪੁ ਭਗਤਿ ਨ ਕੀਨੀ ਹਉ ਅਤਭਮਾਨ ਟੇਢ ਪਗਰੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ب
ِسیل درھم جت تگھب ہن کیبی ہؤ ا ھبمان پَیدھ نگری ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਅਮਰ ਜਾਤਨ ਸੰਚੀ ਇਹ ਕਾਇਆ ਇਹ ਤਮਤਥਆ ਕਾਚੀ ਗਗਰੀ ॥

سب
ارم اجن جی اہہی اکنا اہہی مِبھیا اکیچ رگگی ۔۔

ਤਜਨਤਹ ਤਨਵਾਤਜ ਸਾਤਜ ਹਮ ਕੀਏ ਤਿਸਤਹ ਤਬਸਾਤਰ ਅਵਰ ਲਗਰੀ ॥੧॥

جبہہ ئِؤاچ ساچ مہ ےئیک ئِسہہ ِئسار ا َور رگلی ۔۔۱۔۔

ਸੰਤਧਕ ਿੋਤਹ ਸਾਧ ਨਹੀ ਕਹੀਅਉ ਸਰਤਨ ਪਰੇ ਿੁਮਰੀ ਪਗਰੀ ॥

دنسِکھ وتہِ سادھ یہن کہیپؤ رسن رپے ُبمری نگری ۔۔

ਕਤਹ ਕਬੀਰ ਇਹ ਤਬਨਿੀ ਸੁਨੀਅਹੁ ਮਿ ਘਾਲਹੁ ਜਮ ਕੀ ਖਬਰੀ ॥੨॥੬॥

ک
ہہک ریبک اہہی نِیبی ُسیی ُہ مت اھگ وہل مج یک ھتری ۔۔۲۔۔۶۔۔
ਤਬਲਾਵਲੁ ॥

نِالول ۔۔
ਿਰਮਾਿੇ ਿਾਢੇ ਿਰਬਾਤਰ ॥

درامدے اھٹدےھ درنار ۔۔
ਿੁਝ ਤਬਨੁ ਸੁਰਤਿ ਕਰੈ ਕੋ ਮੇਰੀ ਿਰਸਨੁ ਿੀਜੈ ਖੋਤਲਹ ਤਕਵਾਰ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ل
ُب
چھ پِں ُسرت رکَے وک ریمی درنس د بج َے وھک ھھِ کِؤار ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਿੁਮ ਧਨ ਧਨੀ ਉਿਾਰ ਤਿਆਗੀ ਸਰਵਨਨਹ ਸੁਨੀਅਿੁ ਸੁਜਸੁ ਿੁਮਹਾਰ ॥

سُچ ُب
ُب
م
ہ
م دنھ دینھ اُدار ایتیگ رسَوپبھ ُسییپت س ھار ۔۔

ਮਾਗਉ ਕਾਤਹ ਰੰਕ ਸਭ ਿੇਖਉ ਿੁਮਹ ਹੀ ਿੇ ਮੇਰੋ ਤਨਸਿਾਰੁ ॥੧॥

نک ُب
امگؤ اکہِ رنک سیھ د ھؤ مہھ یہ ےت ریمو ئِسیار ۔۔۱۔۔

ਜੈਿੇਉ ਨਾਮਾ ਤਬਪ ਸੁਿਾਮਾ ਤਿਨ ਕਉ ਤਿਪਾ ਭਈ ਹੈ ਅਪਾਰ ॥

ےہ انار ۔۔
دیجئؤ ناہم پِپ ُسداام پِں کؤ کِرنا یئھب َ

ਕਤਹ ਕਬੀਰ ਿੁਮ ਸੰਮਰਥ ਿਾਿੇ ਚਾਤਰ ਪਿਾਰਥ ਿੇਿ ਨ ਬਾਰ ॥੨॥੭॥

ُب
ہہک ریبک م رمسھت داےت اچر ندارھت د َپپ ہن نار ۔۔۲۔۔۷۔۔

ਤਬਲਾਵਲੁ ॥

نِالول ۔۔
ਿੰਿਾ ਮੁੰਿਰਾ ਤਖੰਥਾ ਆਧਾਰੀ ॥

ک
دندا مُیدرا ِھیبھا ا داھری ۔۔
ਭਰਮ ਕੈ ਭਾਇ ਭਵੈ ਭੇਖਧਾਰੀ ॥੧॥

بھ
ک
ی
رھبم ےکَ اھبےئ وھبَے ھداھری ۔۔۱۔۔
ਆਸਨੁ ਪਵਨ ਿੂਤਰ ਕਤਰ ਬਵਰੇ ॥

ا نس وپَن ُدور رک وبَرے ۔۔
ਛੋਤਿ ਕਪਟੁ ਤਨਿ ਹਤਰ ਭਜੁ ਬਵਰੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

پ ِ ہ بَھ
وھچد ٹپک پ ر ج وبَرے ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਤਜਹ ਿੂ ਜਾਚਤਹ ਸੋ ਤਿਰਭਵਨ ਭੋਗੀ ॥

ہچ وس رتِوھبَن وھبیگ ۔۔
ہج ئُؤ اج ِ

ਕਤਹ ਕਬੀਰ ਕੇਸੌ ਜਤਗ ਜੋਗੀ ॥੨॥੮॥

ہہک ریبک کیسَؤ چگ وجیگ ۔۔۲۔۔۸۔۔
ਤਬਲਾਵਲੁ ॥

نِالول ۔۔
ਇਤਨਹ ਮਾਇਆ ਜਗਿੀਸ ਗੁਸਾਈ ਿੁਮਹਰੇ ਚਰਨ ਤਬਸਾਰੇ ॥

ب
ا ِ ھھِ امنا چگدسی ُگسا ٔی

ُبم ھہ

رے رچن ِئسارے ۔۔

ਤਕੰਚਿ ਪਰੀਤਿ ਨ ਉਪਜੈ ਜਨ ਕਉ ਜਨ ਕਹਾ ਕਰਤਹ ਬੇਚਾਰੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

کِبچت رپپپ ہن ا ُ بج َے نج کؤ نج اہک رک ِہہے پبَچارے ۔۔۱۔۔راہو۔۔

ਤਧਰਗੁ ਿਨੁ ਤਧਰਗੁ ਧਨੁ ਤਧਰਗੁ ਇਹ ਮਾਇਆ ਤਧਰਗੁ ਤਧਰਗੁ ਮਤਿ ਬੁਤਧ ਿੰਨੀ ॥

ب
ھب
ّ
درھِگ نت درھِگ دنھ درھِگ اہہی امنا درھِگ درھِگ مت دبھ ی ۔۔
ਇਸ ਮਾਇਆ ਕਉ ਤਿਰੜੁ ਕਤਰ ਰਾਖਹੁ ਬਾਂਧੇ ਆਪ ਬਚੰਨੀ ॥੧॥

ب
ک
اس امنا کؤ درِرھ رک را ھہؤ نادنےھ ا ت چ ّبی ۔۔۱۔۔
ਤਕਆ ਖੇਿੀ ਤਕਆ ਲੇਵਾ ਿੇਈ ਪਰਪੰਚ ਝੂਿੁ ਗੁਮਾਨਾ ॥

پب چ
ُ
ایک یتیھک ایک ویلا دپبی رپ ج ُھؤھٹ گمانا ۔۔

ਕਤਹ ਕਬੀਰ ਿੇ ਅੰਤਿ ਤਬਗੂਿੇ ਆਇਆ ਕਾਲੁ ਤਨਿਾਨਾ ॥੨॥੯॥

ہہک ریبک ےت اپپ نِگ ُؤےت ا نا اکل ن ِدانا ۔۔۲۔۔۹۔۔
ਤਬਲਾਵਲੁ ॥

نِالول ۔۔
ਸਰੀਰ ਸਰੋਵਰ ਭੀਿਰੇ ਆਛੈ ਕਮਲ ਅਨੂਪ ॥

رسری رسوور رتیھبے ا ےھچَ لمک ائُؤت ۔۔

ਪਰਮ ਜੋਤਿ ਪੁਰਖੋਿਮੋ ਜਾ ਕੈ ਰੇਖ ਨ ਰੂਪ ॥੧॥

رپم وجت ُپروھکومت اج ےکَ رھکی ہن ُروت ۔۔۱۔۔
ਰੇ ਮਨ ਹਤਰ ਭਜੁ ਭਰਮੁ ਿਜਹੁ ਜਗਜੀਵਨ ਰਾਮ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ہ ب َھ
رے نم ر ج

ب چگ
رھبم جہؤ چپؤن رام ۔۔۱۔۔راہو۔۔

ਆਵਿ ਕਛੂ ਨ ਿੀਸਈ ਨਹ ਿੀਸੈ ਜਾਿ ॥

ک
ا وت ج ؤُ
ھ

ئ
ہن د سبی ہن د ئ َسے اجت ۔۔

ਜਹ ਉਪਜੈ ਤਬਨਸੈ ਿਹੀ ਜੈਸੇ ਪੁਤਰਵਨ ਪਾਿ ॥੨॥

ہج ا ُ بج َے نِیسے یہت ےسیج ُپرِون نات ۔۔۲۔۔

ਤਮਤਥਆ ਕਤਰ ਮਾਇਆ ਿਜੀ ਸੁਖ ਸਹਜ ਬੀਚਾਤਰ ॥

ُسک سہ
مِبھیا رک امنا یجت ھ ج اچیبر ۔۔

ਕਤਹ ਕਬੀਰ ਸੇਵਾ ਕਰਹੁ ਮਨ ਮੰਤਝ ਮੁਰਾਤਰ ॥੩॥੧੦॥

ہہک ریبک ویسا رکوہ نم ھجنم مُرار ۔۔۳۔۔۱۱۔۔
ਤਬਲਾਵਲੁ ॥

نِالول ۔۔
ਜਨਮ ਮਰਨ ਕਾ ਭਰਮੁ ਗਇਆ ਗੋਤਬਿ ਤਲਵ ਲਾਗੀ ॥

منج رمن اک رھبم ایگ وگنِد لِؤ الیگ ۔۔
ਜੀਵਿ ਸੁੰਤਨ ਸਮਾਤਨਆ ਗੁਰ ਸਾਖੀ ਜਾਗੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ویجَت ُس ّں امسپ ِیا ُگر سایھک اجیگ ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਕਾਸੀ ਿੇ ਧੁਤਨ ਊਪਜੈ ਧੁਤਨ ਕਾਸੀ ਜਾਈ ॥

اکیس ےت د ُھں اُو بج َے د ُھں اکیس اجیئ ۔۔
ਕਾਸੀ ਿੂਟੀ ਪੰਤਿਿਾ ਧੁਤਨ ਕਹਾਂ ਸਮਾਈ ॥੧॥

ب
اکیس ُھؤیٹ ڈنپنا د ُھں اہکن امسیئ ۔۔۱۔۔

ਤਿਰਕੁਟੀ ਸੰਤਧ ਮੈ ਪੇਤਖਆ ਘਟ ਹੂ ਘਟ ਜਾਗੀ ॥

پ
ِرت ُکبی دنسھ م َے یکھیا ٹھگ ُہؤ ٹھگ اجیگ ۔۔
ਐਸੀ ਬੁਤਧ ਸਮਾਚਰੀ ਘਟ ਮਾਤਹ ਤਿਆਗੀ ॥੨॥

ایسی ُندھ امسرچی ٹھگ ام ِہے ایتیگ ۔۔۲۔۔
ਆਪੁ ਆਪ ਿੇ ਜਾਤਨਆ ਿੇਜ ਿੇਜੁ ਸਮਾਨਾ ॥

پب
ا ت ا ت ےت اجاین َ ج امسنا ۔۔

ਕਹੁ ਕਬੀਰ ਅਬ ਜਾਤਨਆ ਗੋਤਬਿ ਮਨੁ ਮਾਨਾ ॥੩॥੧੧॥

وہک ریبک ات اجاین وگنِد نم امنا ۔۔۳۔۔۱۱۔۔
ਤਬਲਾਵਲੁ ॥

نِالول ۔۔
ਚਰਨ ਕਮਲ ਜਾ ਕੈ ਤਰਿੈ ਬਸਤਹ ਸੋ ਜਨੁ ਤਕਉ ਿੋਲੈ ਿੇਵ ॥

ےک ر َِدے ئس ِہ وس نج کپؤ دو لَے دویَ ۔۔
رچن لمک اج َ
ਮਾਨੌ ਸਭ ਸੁਖ ਨਉ ਤਨਤਧ ਿਾ ਕੈ ਸਹਤਜ ਸਹਤਜ ਜਸੁ ਬੋਲੈ ਿੇਵ ॥ ਰਹਾਉ ॥

سہ سہ
ےک ج ج سج وب لَے دویَ ۔۔راہو۔۔
امئٔؤ سیھ ُسکھ ئؤ ن ِدھ نا َ
ਿਬ ਇਹ ਮਤਿ ਜਉ ਸਭ ਮਤਹ ਪੇਖੈ ਕੁਤਟਲ ਗਾਂਤਿ ਜਬ ਖੋਲੈ ਿੇਵ ॥

پ َیک
پپ اہہی مت جؤ سیھ ہہم َ ھے ُکیِل اگھٹن جت وھک لَے دویَ ۔۔
ਬਾਰੰ ਬਾਰ ਮਾਇਆ ਿੇ ਅਟਕੈ ਲੈ ਨਰਜਾ ਮਨੁ ਿੋਲੈ ਿੇਵ ॥੧॥

نارن نار امنا ےت اےکٹ لَے رناج نم وت لَے دویَ ۔۔۱۔

ਜਹ ਉਹੁ ਜਾਇ ਿਹੀ ਸੁਖੁ ਪਾਵੈ ਮਾਇਆ ਿਾਸੁ ਨ ਝੋਲੈ ਿੇਵ ॥

چ
ہج اووہ اجۓ یہت ُسکھ نا َوے امنا ناس ہن َھؤ لَے دویَ ۔۔
ਕਤਹ ਕਬੀਰ ਮੇਰਾ ਮਨੁ ਮਾਤਨਆ ਰਾਮ ਪਰੀਤਿ ਕੀਓ ਲੈ ਿੇਵ ॥੨॥੧੨॥

ہہک ریبک ریما نم اماین رام رپپپ کپؤ لَے دویَ ۔۔۲۔۔۱۲۔۔
ਤਬਲਾਵਲੁ ਬਾਣੀ ਭਗਿ ਨਾਮਿੇਵ ਜੀ ਕੀ

نِالول ناین تگھب نادموی یج یک
ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪਰਸਾਤਿ ॥

اِک اواکنر سیگؤر رپساد ۔۔

ਸਿਲ ਜਨਮੁ ਮੋ ਕਉ ਗੁਰ ਕੀਨਾ ॥

سب
ُ
گ
ھ
ک
ل منج وم ؤ ر ہنیک ۔۔

ਿੁਖ ਤਬਸਾਤਰ ਸੁਖ ਅੰਿਤਰ ਲੀਨਾ ॥੧॥

ُدھک ِئسار ُسکھ ارتن انیل ۔۔۱۔۔

ਤਗਆਨ ਅੰਜਨੁ ਮੋ ਕਉ ਗੁਤਰ ਿੀਨਾ ॥

گ ِیان انجن وم کؤ ُگر دانی ۔۔

ਰਾਮ ਨਾਮ ਤਬਨੁ ਜੀਵਨੁ ਮਨ ਹੀਨਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

رام نام پِں ویجن نم ہییا ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਨਾਮਿੇਇ ਤਸਮਰਨੁ ਕਤਰ ਜਾਨਾਂ ॥

نادمۓ ِسمرن رک اجنان ۔۔

ਜਗਜੀਵਨ ਤਸਉ ਜੀਉ ਸਮਾਨਾਂ ॥੨॥੧॥

چگ
چپؤن سِیؤ جپؤ امسنان ۔۔۲۔۔۱۔۔

ਤਬਲਾਵਲੁ ਬਾਣੀ ਰਤਵਿਾਸ ਭਗਿ ਕੀ

نِالول ناین رونداس تگھب یک
ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪਰਸਾਤਿ ॥

اِک اواکنر سیگؤر رپساد ۔۔
ਿਾਤਰਿੁ ਿੇਤਖ ਸਭ ਕੋ ਹਸੈ ਐਸੀ ਿਸਾ ਹਮਾਰੀ ॥

دارِد دھکی سیھ وک ہ َسے ایسی دسا امہری ۔۔

ਅਸਟ ਿਸਾ ਤਸਤਧ ਕਰ ਿਲੈ ਸਭ ਤਿਪਾ ਿੁਮਾਰੀ ॥੧॥

است دسا سِدھ رک نلَے سیھ کِرنا ُبماری ۔۔۱۔۔

ਿੂ ਜਾਨਿ ਮੈ ਤਕਛੁ ਨਹੀ ਭਵ ਖੰਿਨ ਰਾਮ ॥

ک
ب
ئُؤ اجپپ م َے ِچھ یہن َھؤ ڈنھکن رام ۔۔
ਸਗਲ ਜੀਅ ਸਰਨਾਗਿੀ ਪਰਭ ਪੂਰਨ ਕਾਮ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

لگس یج رسنایتگ رپَھب ئُؤرن اکم ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਜੋ ਿੇਰੀ ਸਰਨਾਗਿਾ ਤਿਨ ਨਾਹੀ ਭਾਰੁ ॥

وج ریتی رسنااتگ پِں نایہ اھبر ۔۔

ਊਚ ਨੀਚ ਿੁਮ ਿੇ ਿਰੇ ਆਲਜੁ ਸੰਸਾਰੁ ॥੨॥

ُب
اُوچ چین م ےت رتے ا جل اسنسر ۔۔۲۔۔

ਕਤਹ ਰਤਵਿਾਸ ਅਕਥ ਕਥਾ ਬਹੁ ਕਾਇ ਕਰੀਜੈ ॥

ہہک رونداس اکبھ اھتک وہب اکۓ رک بج َے ۔۔

ਜੈਸਾ ਿੂ ਿੈਸਾ ਿੁਹੀ ਤਕਆ ਉਪਮਾ ਿੀਜੈ ॥੩॥੧॥

اسیج ئُؤ َنیسا ُبہی ایک اُامپ د بج َے ۔۔۳۔۔۱۔۔
ਤਬਲਾਵਲੁ ॥

نِالول ۔۔
ਤਜਹ ਕੁਲ ਸਾਧੁ ਬੈਸਨੌ ਹੋਇ ॥

ہج ُکل سادھ َنیسیٔؤ وہۓ ۔۔
ਬਰਨ ਅਬਰਨ ਰੰਕੁ ਨਹੀ ਈਸੁਰੁ ਤਬਮਲ ਬਾਸੁ ਜਾਨੀਐ ਜਤਗ ਸੋਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ب
پرن اپرن رنک یہن اِئسُر ِمل ناس اج پ ٔپے چگ وسۓ ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਬਰਹਮਨ ਬੈਸ ਸੂਿ ਅਰੁ ਖਯਿਰੀ ਿੋਮ ਚੰਿਾਰ ਮਲੇਛ ਮਨ ਸੋਇ ॥

ک
پرنمہ َنیس سُؤد ار ھیتری دوم ڈنچار ھچیلم نم وسۓ ۔۔

ਹੋਇ ਪੁਨੀਿ ਭਗਵੰਿ ਭਜਨ ਿੇ ਆਪੁ ਿਾਤਰ ਿਾਰੇ ਕੁਲ ਿੋਇ ॥੧॥

وہۓ ُنیپت وگھبَپپ نجھب ےت ا ت نار نارے ُکل دوےئ ۔۔۱۔۔
ਧੰਤਨ ਸੁ ਗਾਉ ਧੰਤਨ ਸੋ ਿਾਉ ਧੰਤਨ ਪੁਨੀਿ ਕੁਟੰਬ ਸਭ ਲੋਇ ॥

نھ ُنیپت ُکیپت سیھ ولےئ ۔۔
دنھّ وس اگو دنھّ وس اھٹو د ّ
ਤਜਤਨ ਪੀਆ ਸਾਰ ਰਸੁ ਿਜੇ ਆਨ ਰਸ ਹੋਇ ਰਸ ਮਗਨ ਿਾਰੇ ਤਬਖੁ ਖੋਇ ॥੨॥

وھکۓ ۔۔۲۔۔
ِجں پِیا سار رس ےجت ا ن رس وہۓ رس نگم دارے نِکھ
ِ
ਪੰਤਿਿ ਸੂਰ ਛਿਰਪਤਿ ਰਾਜਾ ਭਗਿ ਬਰਾਬਤਰ ਅਉਰੁ ਨ ਕੋਇ ॥

ڈنپت سُؤر رتھچپپ رااج تگھب پراپر اور ہن وکۓ ۔۔

ਜੈਸੇ ਪੁਰੈਨ ਪਾਿ ਰਹੈ ਜਲ ਸਮੀਪ ਭਤਨ ਰਤਵਿਾਸ ਜਨਮੇ ਜਤਗ ਓਇ ॥੩॥੨॥

ےسیج ُپَُرَنی نات ر َہے لج سمپت نھب رونداس جبمے چگ اوےؑ ۔۔۳۔۔۲۔۔
ੁਬਾਣੀ ਸਧਨੇ ਕੀ ਰਾਗੁ ਤਬਲਾਵਲ

ناین دس ھپے یک راگ نِالول
ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪਰਸਾਤਿ ॥

اِک اواکنر سیگؤر رپساد ۔۔
ਤਨਰਪ ਕੰਤਨਆ ਕੇ ਕਾਰਨੈ ਇਕੁ ਭਇਆ ਭੇਖਧਾਰੀ ॥

بھ
ک
ی
پِرت کیّیا ےک اکر ئَے اِک ایھب ھداھری ۔۔
ਕਾਮਾਰਥੀ ਸੁਆਰਥੀ ਵਾ ਕੀ ਪੈਜ ਸਵਾਰੀ ॥੧॥

پب
اکامریھت سُؤاریھت وا یک َ ج وساری ۔۔۱۔۔

ਿਵ ਗੁਨ ਕਹਾ ਜਗਿ ਗੁਰਾ ਜਉ ਕਰਮੁ ਨ ਨਾਸੈ ॥

َئؤ ُگں اہک تگج ُگرا جؤ رکم ہن نا سَے ۔۔

ਤਸੰਘ ਸਰਨ ਕਿ ਜਾਈਐ ਜਉ ਜੰਬੁਕੁ ਗਰਾਸੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ِسیگھ رسن تک اج پپَے جؤ چم ُیک رگا سَے ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਏਕ ਬੂੰਿ ਜਲ ਕਾਰਨੇ ਚਾਤਿਰਕੁ ਿੁਖੁ ਪਾਵੈ ॥

انک ئُؤدن لج اکرےن اچرتِک ُدھک نا َوے ۔۔
ਪਰਾਨ ਗਏ ਸਾਗਰੁ ਤਮਲੈ ਿੁਤਨ ਕਾਤਮ ਨ ਆਵੈ ॥੨॥

رپان ےئگ سارگ ملَ ِے ب ُھ
ے ۔۔۲۔۔
و
ا
ہن
اکم
ں
َ
ਪਰਾਨ ਜੁ ਥਾਕੇ ਤਥਰੁ ਨਹੀ ਕੈਸੇ ਤਬਰਮਾਵਉ ॥

رپان وج اھتےک بھِر یہن َ
کیسے پِراموو ۔۔

ਬੂਤਿ ਮੂਏ ਨਉਕਾ ਤਮਲੈ ਕਹੁ ਕਾਤਹ ਚਢਾਵਉ ॥੩॥

ئُؤد مُؤےئ ئؤاک ملَ ِے وہک اکہِ چداھوو ۔۔۳۔۔

ਮੈ ਨਾਹੀ ਕਛੁ ਹਉ ਨਹੀ ਤਕਛੁ ਆਤਹ ਨ ਮੋਰਾ ॥

ک
م َے نایہ ھچک ہؤ یہن ِچھ ا ہِ ہن ومرا ۔۔

ਅਉਸਰ ਲਜਾ ਰਾਤਖ ਲੇਹੁ ਸਧਨਾ ਜਨੁ ਿੋਰਾ ॥੪॥੧॥

اورس اجل راھک ہیلُ دسانھ نج وترا ۔۔۴۔۔۱۔۔
ੴ ਸਤਿ ਨਾਮੁ ਕਰਿਾ ਪੁਰਖੁ ਤਨਰਭਉ ਤਨਰਵੈਰੁ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤਿ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪਰਸਾਤਿ ॥

َسیب
ب
ھ
ُ
گ
ں ر رپساد ۔۔
اِک اواکنر ست نام رکنا ُپرھک پِر ھؤ پِروری ااکل مُؤرت اوجین
ਰਾਗੁ ਗੋੈਂਿ ਚਉਪਿੇ ਮਹਲਾ ੪ ਘਰੁ ੧ ॥

راگ وگند جؤندے ہلحم  ۴رھگ ۱۔۔
ਜੇ ਮਤਨ ਤਚਤਿ ਆਸ ਰਖਤਹ ਹਤਰ ਊਪਤਰ ਿਾ ਮਨ ਤਚੰਿੇ ਅਨੇਕ ਅਨੇਕ ਿਲ ਪਾਈ ॥

ےج نم ِجت ا س رکھہہ ہر اُورپ نا نم ِجیدے اپیک اپیک لھپ نایئ ۔۔

ਹਤਰ ਜਾਣੈ ਸਭੁ ਤਕਛੁ ਜੋ ਜੀਇ ਵਰਿੈ ਪਰਭੁ ਘਾਤਲਆ ਤਕਸੈ ਕਾ ਇਕੁ ਤਿਲੁ ਨ ਗਵਾਈ ॥

ک
ہر اج ئَے سیھ ِچھ وج جبی ور َئے رپَھب اھگایل کِسے َ اک اک نِل ہن وگَایئ ۔۔

ਹਤਰ ਤਿਸ ਕੀ ਆਸ ਕੀਜੈ ਮਨ ਮੇਰੇ ਜੋ ਸਭ ਮਤਹ ਸੁਆਮੀ ਰਤਹਆ ਸਮਾਈ ॥੧॥

ہر ئِس یک ا س کبج َے نم ریمے وج سیھ ہہم سُؤایم رایہ امسیئ ۔۔۱۔۔
ਮੇਰੇ ਮਨ ਆਸਾ ਕਤਰ ਜਗਿੀਸ ਗੁਸਾਈ ॥

ریمے نم ا سا رک چگدسی ُگسا ٔی ۔۔

ਜੋ ਤਬਨੁ ਹਤਰ ਆਸ ਅਵਰ ਕਾਹੂ ਕੀ ਕੀਜੈ ਸਾ ਤਨਹਿਲ ਆਸ ਸਭ ਤਬਰਥੀ ਜਾਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

بِہب
وج پِں ہر ا س ا َور اک ُہؤ یک کبج َے سا ھل ا س سیھ پِریھت اجیئ ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਜੋ ਿੀਸੈ ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਕੁਟੰਬੁ ਸਭੁ ਮਿ ਤਿਸ ਕੀ ਆਸ ਲਤਗ ਜਨਮੁ ਗਵਾਈ ॥

وج د ئ َسے امنا ومہ ُکیپت سیھ مت ئِس یک ا س گل منج وگَایئ ۔۔

ਇਨਹ ਕੈ ਤਕਛੁ ਹਾਤਥ ਨਹੀ ਕਹਾ ਕਰਤਹ ਇਤਹ ਬਪੁੜੇ ਇਨਹ ਕਾ ਵਾਤਹਆ ਕਛੁ ਨ ਵਸਾਈ ॥

ک
ے اِبھ اک واایہ ھچک ہن وسایئ ۔۔
اِبھ َ
ےک ِچھ اہھت یہن اہک رکہِ اہِ نتُر ِ

ਮੇਰੇ ਮਨ ਆਸ ਕਤਰ ਹਤਰ ਪਰੀਿਮ ਅਪੁਨੇ ਕੀ ਜੋ ਿੁਝੁ ਿਾਰੈ ਿੇਰਾ ਕੁਟੰਬੁ ਸਭੁ ਛਿਾਈ ॥੨॥

ُب
ریمے نم ا س رک ہر رپمتی اےنپ یک وج چھ نا َرے ریتا ُکیپت سیھ چھدایئ ۔۔۲۔۔
ਜੇ ਤਕਛੁ ਆਸ ਅਵਰ ਕਰਤਹ ਪਰਤਮਿਰੀ ਮਿ ਿੂੰ ਜਾਣਤਹ ਿੇਰੈ ਤਕਿੈ ਕੰਤਮ ਆਈ ॥

ک
ّک
ےج ِچھ ا س ا َور رکہِ رپ ِمتری مت ئُؤن اجہنِ ریتَے ک ِ َپے م ا یئ ۔۔
ਇਹ ਆਸ ਪਰਤਮਿਰੀ ਭਾਉ ਿੂਜਾ ਹੈ ਤਖਨ ਮਤਹ ਝੂਿੁ ਤਬਨਤਸ ਸਭ ਜਾਈ ॥

ک
چ
ن
ی
ھ
سی
ِ
ھ
ِ
ُ
ےہ ں ہہم ؤھٹ س ھ اجیئ ۔۔
اہہی ا س رپ ِمتری اھبو ُدواج َ
ਮੇਰੇ ਮਨ ਆਸਾ ਕਤਰ ਹਤਰ ਪਰੀਿਮ ਸਾਚੇ ਕੀ ਜੋ ਿੇਰਾ ਘਾਤਲਆ ਸਭੁ ਥਾਇ ਪਾਈ ॥੩॥

ریمے نم ا سا رک ہر رپمتی ساےچ یک وج ریتا اھگایل سیھ اھتےئ نایئ ۔۔۳۔۔

ਆਸਾ ਮਨਸਾ ਸਭ ਿੇਰੀ ਮੇਰੇ ਸੁਆਮੀ ਜੈਸੀ ਿੂ ਆਸ ਕਰਾਵਤਹ ਿੈਸੀ ਕੋ ਆਸ ਕਰਾਈ ॥

َن
ا سا اسنم سیھ ریتی ریمے سُؤایم یسیج ئُؤ ا س رکاوہِ یسی وک ا س رکایئ ۔۔
ਤਕਛੁ ਤਕਸੀ ਕੈ ਹਤਥ ਨਾਹੀ ਮੇਰੇ ਸੁਆਮੀ ਐਸੀ ਮੇਰੈ ਸਤਿਗੁਤਰ ਬੂਝ ਬੁਝਾਈ ॥

ب
ک
ِچھ کِسی ےکَ ھتہ نایہ ریمے سُؤا یم ایسی ریمَے سیگؤر ئُؤھج جُھایئ ۔۔
ਜਨ ਨਾਨਕ ਕੀ ਆਸ ਿੂ ਜਾਣਤਹ ਹਤਰ ਿਰਸਨੁ ਿੇਤਖ ਹਤਰ ਿਰਸਤਨ ਤਿਰਪਿਾਈ ॥੪॥੧॥

نج نانک یک ا س ئُؤ اج ِہن ہر درنس دھکی ہر درنس رتِاتپیئ ۔۔۴۔۔۱۔۔
ਗੋੈਂਿ ਮਹਲਾ ੪ ॥

وگند ہلحم ۴۔۔
ਐਸਾ ਹਤਰ ਸੇਵੀਐ ਤਨਿ ਤਧਆਈਐ ਜੋ ਤਖਨ ਮਤਹ ਤਕਲਤਵਖ ਸਤਭ ਕਰੇ ਤਬਨਾਸਾ ॥

نیپ ک
ھ
سی
ِ
ل
ِ
ک
پ
ااسی ہر ویس پپے َ پِپ دایھ ے َ وج ں ہہم ؤِھک ھ رکے ِیاسا ۔۔

ਜੇ ਹਤਰ ਤਿਆਤਗ ਅਵਰ ਕੀ ਆਸ ਕੀਜੈ ਿਾ ਹਤਰ ਤਨਹਿਲ ਸਭ ਘਾਲ ਗਵਾਸਾ ॥

کبج ہ بِہب
سی
ھ
ےج ہر پ ِیاگ ا َور یک ا س َے نا ر ل ھ اھگل وگاسا ۔۔

ਮੇਰੇ ਮਨ ਹਤਰ ਸੇਤਵਹੁ ਸੁਖਿਾਿਾ ਸੁਆਮੀ ਤਜਸੁ ਸੇਤਵਐ ਸਭ ਭੁਖ ਲਹਾਸਾ ॥੧॥

پپ سی ب
ھ
ک
ُ
ریمے نم ہر ویسوہ ُسکھدانا سُؤا یم ِجس ویس ے ھ ھ اہلسا ۔۔۱۔۔
ਮੇਰੇ ਮਨ ਹਤਰ ਊਪਤਰ ਕੀਜੈ ਭਰਵਾਸਾ ॥

ریمے نم ہر اُورپ کبج َے رھبواسا ۔۔

ਜਹ ਜਾਈਐ ਿਹ ਨਾਤਲ ਮੇਰਾ ਸੁਆਮੀ ਹਤਰ ਅਪਨੀ ਪੈਜ ਰਖੈ ਜਨ ਿਾਸਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

پب ک
ہج اج پپَے ہت نال ریما سُؤایم ہر اینپ َ ج ر َھے نج داسا ۔۔۱۔۔راہو۔۔

ਜੇ ਅਪਨੀ ਤਬਰਥਾ ਕਹਹੁ ਅਵਰਾ ਪਤਹ ਿਾ ਆਗੈ ਅਪਨੀ ਤਬਰਥਾ ਬਹੁ ਬਹੁਿੁ ਕਢਾਸਾ ॥

ےج اینپ پِراھت ہہکُ ا َورا بہہ نا ا ےگ اینپ پِراھت وہب تہب ڈکاھسا ۔۔

ਅਪਨੀ ਤਬਰਥਾ ਕਹਹੁ ਹਤਰ ਅਪੁਨੇ ਸੁਆਮੀ ਪਤਹ ਜੋ ਿੁਮਹਰੇ ਿੂਖ ਿਿਕਾਲ ਕਟਾਸਾ ॥

اینپ پِراھت کہہؤ ہر اےنپ سُؤایم بہہ وج

ُبم ھہ

رے ُدوھک اکتتل اٹکسا ۔۔

ਸੋ ਐਸਾ ਪਰਭੁ ਛੋਤਿ ਅਪਨੀ ਤਬਰਥਾ ਅਵਰਾ ਪਤਹ ਕਹੀਐ ਅਵਰਾ ਪਤਹ ਕਤਹ ਮਨ ਲਾਜ ਮਰਾਸਾ ॥੨॥

وس ااسی رپَھب وھچد اینپ پِراھت ا َورا بہہ کہ ٔپے َ ا َورا بہہ ہہک نم الچ رماسا ۔۔۲۔۔

ਜੋ ਸੰਸਾਰੈ ਕੇ ਕੁਟੰਬ ਤਮਿਰ ਭਾਈ ਿੀਸਤਹ ਮਨ ਮੇਰੇ ਿੇ ਸਤਭ ਅਪਨੈ ਸੁਆਇ ਤਮਲਾਸਾ ॥

ہسی نم ریمے ےت سیھ اےنپ سُؤا ِئے مِالسا ۔۔
وج اسنسرے ےک ُکیپت ِمتر اھبیئ د ِ
ਤਜਿੁ ਤਿਤਨ ਉਨਹ ਕਾ ਸੁਆਉ ਹੋਇ ਨ ਆਵੈ ਤਿਿੁ ਤਿਤਨ ਨੇੜੈ ਕੋ ਨ ਢੁਕਾਸਾ ॥

ے پِپ دِن ڑینَے وک ہن ُدھکاسا ۔۔
ِجت دِن اُبھ اک سُؤا و وہۓ ہن ا و َ
ਮਨ ਮੇਰੇ ਅਪਨਾ ਹਤਰ ਸੇਤਵ ਤਿਨੁ ਰਾਿੀ ਜੋ ਿੁਧੁ ਉਪਕਰੈ ਿੂਤਖ ਸੁਖਾਸਾ ॥੩॥

ویس دِن رایت وج ُندھ اُرکپَے ُدوھک ُسکھاسا ۔۔۳۔۔
نم ریمے اانپ ہر َ

ਤਿਸ ਕਾ ਭਰਵਾਸਾ ਤਕਉ ਕੀਜੈ ਮਨ ਮੇਰੇ ਜੋ ਅੰਿੀ ਅਉਸਤਰ ਰਤਖ ਨ ਸਕਾਸਾ ॥

ئِس اک رھبواسا کپؤ کبج َے نم ریمے وج ایتن اورس رھک ہن اکسسا ۔۔

ਹਤਰ ਜਪੁ ਮੰਿੁ ਗੁਰ ਉਪਿੇਸੁ ਲੈ ਜਾਪਹੁ ਤਿਨਹ ਅੰਤਿ ਛਿਾਏ ਤਜਨਹ ਹਤਰ ਪਰੀਤਿ ਤਚਿਾਸਾ ॥

ہپ پ ِبہھ اپپ چھداےئ جبھ ہر رپپپ ِجیاسا ۔۔
ہر جت تنم ُگر ا ُندسی لَے اج ُ

ਜਨ ਨਾਨਕ ਅਨਤਿਨੁ ਨਾਮੁ ਜਪਹੁ ਹਤਰ ਸੰਿਹੁ ਇਹੁ ਛੂਟਣ ਕਾ ਸਾਚਾ ਭਰਵਾਸਾ ॥੪॥੨॥

چ
نج نانک ادنِن نام جبچؤ ہر سیبہؤ اوہی ُھؤنٹ اک سااچ رھبواسا ۔۔۴۔۔۲۔۔
ਗੋੈਂਿ ਮਹਲਾ ੪ ॥

وگند ہلحم ۴۔۔
ਹਤਰ ਤਸਮਰਿ ਸਿਾ ਹੋਇ ਅਨੰਿੁ ਸੁਖੁ ਅੰਿਤਰ ਸਾਂਤਿ ਸੀਿਲ ਮਨੁ ਅਪਨਾ ॥

ہر ِسمرت دسا وہۓ ادنن ُسکھ ارتن ساپپ لتیس نم اانپ ۔۔

ਜੈਸੇ ਸਕਤਿ ਸੂਰੁ ਬਹੁ ਜਲਿਾ ਗੁਰ ਸਤਸ ਿੇਖੇ ਲਤਹ ਜਾਇ ਸਭ ਿਪਨਾ ॥੧॥

ےسیج تکس سُؤر وہب اتلج ُگر سس دےھکی ہہل اجۓ سیھ انپت ۔۔۱۔۔
ਮੇਰੇ ਮਨ ਅਨਤਿਨੁ ਤਧਆਇ ਨਾਮੁ ਹਤਰ ਜਪਨਾ ॥

ریمے نم ادنِن دایھےئ نام ہر چییا ۔۔
ਜਹਾ ਕਹਾ ਿੁਝੁ ਰਾਖੈ ਸਭ ਿਾਈ ਸੋ ਐਸਾ ਪਰਭੁ ਸੇਤਵ ਸਿਾ ਿੂ ਅਪਨਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ُب
ک
اہج اہک چھ را َھے سیھ اھٹیئ وس ااسی رپَھب ویسَ دسا ئُؤ اانپ ۔۔۱۔۔راہو۔۔

ਜਾ ਮਤਹ ਸਤਭ ਤਨਧਾਨ ਸੋ ਹਤਰ ਜਤਪ ਮਨ ਮੇਰੇ ਗੁਰਮੁਤਖ ਖੋਤਜ ਲਹਹੁ ਹਤਰ ਰਿਨਾ ॥

اج ہہم سیھ ن ِداھن وس ہر جت نم ریمے ُگرمُکھ وھکچ لہ ُہؤ ہر رانت ۔۔

ਤਜਨ ਹਤਰ ਤਧਆਇਆ ਤਿਨ ਹਤਰ ਪਾਇਆ ਮੇਰਾ ਸੁਆਮੀ ਤਿਨ ਕੇ ਚਰਣ ਮਲਹੁ ਹਤਰ ਿਸਨਾ ॥੨॥

ِجں ہر دایھنا پِں ہر نانا ریما سُؤایم پِں ےک رچن وہلم ہر دانس ۔۔۲۔۔
ਸਬਿੁ ਪਛਾਤਣ ਰਾਮ ਰਸੁ ਪਾਵਹੁ ਓਹੁ ਊਿਮੁ ਸੰਿੁ ਭਇਓ ਬਿ ਬਿਨਾ ॥

ب
دبس اھچپن رام رس ناووہ او ُہ اُومت سیت ھیپؤ ند ندنا ۔۔

ਤਿਸੁ ਜਨ ਕੀ ਵਤਿਆਈ ਹਤਰ ਆਤਪ ਵਧਾਈ ਓਹੁ ਘਟੈ ਨ ਤਕਸੈ ਕੀ ਘਟਾਈ ਇਕੁ ਤਿਲੁ ਤਿਲੁ ਤਿਲਨਾ
॥੩॥

گ
ئِس نج یک ودنایئ ہر ا ت وداھیئ او ُہ ھ َپے ہن کِسے َ یک اٹھگیئ اِک نِل نِل نِلیا ۔۔۳۔۔
ਤਜਸ ਿੇ ਸੁਖ ਪਾਵਤਹ ਮਨ ਮੇਰੇ ਸੋ ਸਿਾ ਤਧਆਇ ਤਨਿ ਕਰ ਜੁਰਨਾ ॥

ِجس ےت ُسکھ ناوہِ نم ریمے وس دسا دایھےئ پِپ رک رجنا ۔۔
ਜਨ ਨਾਨਕ ਕਉ ਹਤਰ ਿਾਨੁ ਇਕੁ ਿੀਜੈ ਤਨਿ ਬਸਤਹ ਤਰਿੈ ਹਰੀ ਮੋਤਹ ਚਰਨਾ ॥੪॥੩॥

نج نانک کؤ ہر دان اِک د بج َے پِپ ئس ِہ ر َِدے ہری ومہِ رچنا ۔۔۴۔۔۳۔۔
ਗੋੈਂਿ ਮਹਲਾ ੪ ॥

وگند ہلحم ۴۔۔

ਤਜਿਨੇ ਸਾਹ ਪਾਤਿਸਾਹ ਉਮਰਾਵ ਤਸਕਿਾਰ ਚਉਧਰੀ ਸਤਭ ਤਮਤਥਆ ਝੂਿੁ ਭਾਉ ਿੂਜਾ ਜਾਣੁ ॥

چ
چ ِیپے ساہ نائساہ اُرماو ِسکدار جؤدرھی سیھ مِبھیا ُھؤھٹ اھبو ُدواج اجن ۔۔
ਹਤਰ ਅਤਬਨਾਸੀ ਸਿਾ ਤਥਰੁ ਤਨਹਚਲੁ ਤਿਸੁ ਮੇਰੇ ਮਨ ਭਜੁ ਪਰਵਾਣੁ ॥੧॥

ب بہ
ہر اپِیایس دسا ھِر ِ چل ئِس ریمے نم جھب رپوان ۔۔۱۔۔
ਮੇਰੇ ਮਨ ਨਾਮੁ ਹਰੀ ਭਜੁ ਸਿਾ ਿੀਬਾਣੁ ॥

ریمے نم نام ہری جھب دسا دابین ۔۔
ਜੋ ਹਤਰ ਮਹਲੁ ਪਾਵੈ ਗੁਰ ਬਚਨੀ ਤਿਸੁ ਜੇਵਿੁ ਅਵਰੁ ਨਾਹੀ ਤਕਸੈ ਿਾ ਿਾਣੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

وج ہر لحم نا َوے ُگر ینچب ئِس ویجد ا َور نایہ کِسے َ دا نان ۔۔۱۔۔راہو۔۔

ਤਜਿਨੇ ਧਨਵੰਿ ਕੁਲਵੰਿ ਤਮਲਖਵੰਿ ਿੀਸਤਹ ਮਨ ਮੇਰੇ ਸਤਭ ਤਬਨਤਸ ਜਾਤਹ ਤਜਉ ਰੰਗੁ ਕਸੁੰਭ ਕਚਾਣੁ ॥

ملک
چیِپے دھپؤپپ ُکل َؤپپ ِ ھ َؤپپ دہسیِ نم ریمے سیھ نِیس اج ِہےچیپؤ رنگ ک ُسیبھ اچکن ۔۔
ਹਤਰ ਸਤਿ ਤਨਰੰਜਨੁ ਸਿਾ ਸੇਤਵ ਮਨ ਮੇਰੇ ਤਜਿੁ ਹਤਰ ਿਰਗਹ ਪਾਵਤਹ ਿੂ ਮਾਣੁ ॥੨॥

ہر ست پِرنجن دسا ویسَ نم ریمے ِجت ہر درہگ ناوہِ ئُؤ امن ۔۔۲۔۔

ਬਰਾਹਮਣੁ ਖਿਰੀ ਸੂਿ ਵੈਸ ਚਾਤਰ ਵਰਨ ਚਾਤਰ ਆਸਰਮ ਹਤਹ ਜੋ ਹਤਰ ਤਧਆਵੈ ਸੋ ਪਰਧਾਨੁ ॥

ک
ایھوے وس رپداھن ۔۔
پرانمہ ھتری سُؤد وسی اچر ورن اچر ا رسم ہہہ وج ہر د َ
ਤਜਉ ਚੰਿਨ ਤਨਕਤਟ ਵਸੈ ਤਹਰਿੁ ਬਪੁੜਾ ਤਿਉ ਸਿਸੰਗਤਿ ਤਮਤਲ ਪਤਿਿ ਪਰਵਾਣੁ ॥੩॥

چیپؤ دنچن نکِت و سَے ہِرد پیتُرا پپؤ سیسیگت مِل پپِت رپوان ۔۔۳۔۔
ਓਹੁ ਸਭ ਿੇ ਊਚਾ ਸਭ ਿੇ ਸੂਚਾ ਜਾ ਕੈ ਤਹਰਿੈ ਵਤਸਆ ਭਗਵਾਨੁ ॥

اووہ سیھ ےت اُواچ سیھ ےت سُؤاچ اج ےکَ ہِر َدے وایس وگھبان ۔۔
ਜਨ ਨਾਨਕੁ ਤਿਸ ਕੇ ਚਰਨ ਪਖਾਲੈ ਜੋ ਹਤਰ ਜਨੁ ਨੀਚੁ ਜਾਤਿ ਸੇਵਕਾਣੁ ॥੪॥੪॥

نج نانک ئِس ےک رچن اھکپ لَے وج ہر نج چین اجت ویساکن ۔۔۴۔۔۴۔۔

ਗੋੈਂਿ ਮਹਲਾ ੪ ॥

وگند ہلحم ۴۔۔
ਹਤਰ ਅੰਿਰਜਾਮੀ ਸਭਿੈ ਵਰਿੈ ਜੇਹਾ ਹਤਰ ਕਰਾਏ ਿੇਹਾ ਕੋ ਕਰਈਐ ॥

سب
ہر ارتناجیم ھ َپے ور ئَے اہیج ہر رکاےئ اہیت وک رکےیئَ ۔۔

ਸੋ ਐਸਾ ਹਤਰ ਸੇਤਵ ਸਿਾ ਮਨ ਮੇਰੇ ਜੋ ਿੁਧਨੋ ਸਭ ਿੂ ਰਤਖ ਲਈਐ ॥੧॥

وس ااسی ہر ویسَ دسا نم ریمے وج ُندھپؤ سیھ ُدو رھک لی َ ٔپے ۔۔۱۔۔
ਮੇਰੇ ਮਨ ਹਤਰ ਜਤਪ ਹਤਰ ਤਨਿ ਪੜਈਐ ॥

ریمے نم ہر جت ہر پِپ ڑپ نی َپے ۔۔

ਹਤਰ ਤਬਨੁ ਕੋ ਮਾਤਰ ਜੀਵਾਤਲ ਨ ਸਾਕੈ ਿਾ ਮੇਰੇ ਮਨ ਕਾਇਿੁ ਕੜਈਐ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ہر پِں وک امر ویجال ہن سا َکے نا ریمے نم اکپپ کرےیئَ ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਹਤਰ ਪਰਪੰਚੁ ਕੀਆ ਸਭੁ ਕਰਿੈ ਤਵਤਚ ਆਪੇ ਆਪਣੀ ਜੋਤਿ ਧਰਈਐ ॥

پب
ہر رپ ج ک ِیا سیھ رک ئَے وِچ ا ےپ ا ینپ وجت درھ نیپے َ۔۔

ਹਤਰ ਏਕੋ ਬੋਲੈ ਹਤਰ ਏਕੁ ਬੁਲਾਏ ਗੁਤਰ ਪੂਰੈ ਹਤਰ ਏਕੁ ਤਿਖਈਐ ॥੨॥

ک
ھ
ی
ی
پ
ہر اوکی وب لَے ہر انک ن ُلاےئ ُگر ئُؤ َرے ہر انک ِد ے َ۔۔۲۔۔

ਹਤਰ ਅੰਿਤਰ ਨਾਲੇ ਬਾਹਤਰ ਨਾਲੇ ਕਹੁ ਤਿਸੁ ਪਾਸਹੁ ਮਨ ਤਕਆ ਚੋਰਈਐ ॥

ہر ارتن ناےل ناہر ناےل وہک ئِس ناوہس نم ایک وچر پپَے ۔۔

ਤਨਹਕਪਟ ਸੇਵਾ ਕੀਜੈ ਹਤਰ ਕੇਰੀ ਿਾਂ ਮੇਰੇ ਮਨ ਸਰਬ ਸੁਖ ਪਈਐ ॥੩॥

بِہکپت ویسا کبج َے ہر کتَری نان ریمے نم رست ُسکھ پییپے َ۔۔۳۔۔
ਤਜਸ ਿੈ ਵਤਸ ਸਭੁ ਤਕਛੁ ਸੋ ਸਭ ਿੂ ਵਿਾ ਸੋ ਮੇਰੇ ਮਨ ਸਿਾ ਤਧਅਈਐ ॥

ک
ِجس َدے وس سیھ ِچھ وس سیھ ُدو ودا وس ریمے نم دسا دھیییپے َ۔۔

ਜਨ ਨਾਨਕ ਸੋ ਹਤਰ ਨਾਤਲ ਹੈ ਿੇਰੈ ਹਤਰ ਸਿਾ ਤਧਆਇ ਿੂ ਿੁਧੁ ਲਏ ਛਿਈਐ ॥੪॥੫॥

نج نانک وس ہر نال ےہَ ریتَے ہر دسا دایھےئ ئُؤ ُندھ ےئل چھد پپَے ۔۔۴۔۔۵۔۔
ਗੋੈਂਿ ਮਹਲਾ ੪ ॥

وگند ہلحم ۴۔۔
ਹਤਰ ਿਰਸਨ ਕਉ ਮੇਰਾ ਮਨੁ ਬਹੁ ਿਪਿੈ ਤਜਉ ਤਿਰਖਾਵੰਿੁ ਤਬਨੁ ਨੀਰ ॥੧॥

ہر درنس کؤ ریما نم وہب نی َپے چیپؤ رتِاھک وپپ پِں رین ۔۔۱۔۔
ਮੇਰੈ ਮਤਨ ਪਰੇਮੁ ਲਗੋ ਹਤਰ ਿੀਰ ॥

ریمَے نم رپمی وگل ہر ریت ۔۔
ਹਮਰੀ ਬੇਿਨ ਹਤਰ ਪਰਭੁ ਜਾਨੈ ਮੇਰੇ ਮਨ ਅੰਿਰ ਕੀ ਪੀਰ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

رمہی دیبن ہر رپَھب اج ئَے ریمے نم ارتن یک ریپ ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਮੇਰੇ ਹਤਰ ਪਰੀਿਮ ਕੀ ਕੋਈ ਬਾਿ ਸੁਨਾਵੈ ਸੋ ਭਾਈ ਸੋ ਮੇਰਾ ਬੀਰ ॥੨॥

ریمے ہر رپمتی یک وکیئ نات ُسیا َوے وس اھبیئ وس ریما ریب ۔۔۲۔۔
ਤਮਲੁ ਤਮਲੁ ਸਖੀ ਗੁਣ ਕਹੁ ਮੇਰੇ ਪਰਭ ਕੇ ਲੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਮਤਿ ਧੀਰ ॥੩॥

مِل مِل یھکس ُگں وہک ریمے رپَھب ےک ےل سیگؤر یک مت دھتر ۔۔۳۔۔
ਜਨ ਨਾਨਕ ਕੀ ਹਤਰ ਆਸ ਪੁਜਾਵਹੁ ਹਤਰ ਿਰਸਤਨ ਸਾਂਤਿ ਸਰੀਰ ॥੪॥੬॥ ਛਕਾ ੧॥

نج نانک یک ہر ا س ُبچاووہ ہر درنس ساپپ رسری ۔۔۴۔۔۶۔۔اکھچ ۱۔۔
ਰਾਗੁ ਗੋੈਂਿ ਮਹਲਾ ੫ ਚਉਪਿੇ ਘਰੁ ੧

راگ وگند ہلحم  ۵جؤندے رھگ ۱
ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪਰਸਾਤਿ ॥

اِک اواکنر سیگؤر رپساد ۔۔

ਸਭੁ ਕਰਿਾ ਸਭੁ ਭੁਗਿਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ب
سیھ رکنا سیھ ُ ُھگیا ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਸੁਨਿੋ ਕਰਿਾ ਪੇਖਿ ਕਰਿਾ ॥

پ
ُسیپؤ رکنا یکھت رکنا ۔۔

ਅਤਿਰਸਟੋ ਕਰਿਾ ਤਿਰਸਟੋ ਕਰਿਾ ॥

ادِروٹس رکنا درِوٹس رکنا ۔۔
ਓਪਤਿ ਕਰਿਾ ਪਰਲਉ ਕਰਿਾ ॥

اوپپ رکنا رپلؤ رکنا ۔۔
ਤਬਆਪਿ ਕਰਿਾ ਅਤਲਪਿੋ ਕਰਿਾ ॥੧॥

ایبپپ رکنا ا ِلیپؤ رکنا ۔۔۱۔۔

ਬਕਿੋ ਕਰਿਾ ਬੂਝਿ ਕਰਿਾ ॥

نکپؤ رکنا ُوبچھت رکنا ۔۔

ਆਵਿੁ ਕਰਿਾ ਜਾਿੁ ਭੀ ਕਰਿਾ ॥

ا وت رکنا اجت یھب رکنا ۔۔
ਤਨਰਗੁਨ ਕਰਿਾ ਸਰਗੁਨ ਕਰਿਾ ॥

پِر ُگں رکنا رس ُگں رکنا ۔۔

ਗੁਰ ਪਰਸਾਤਿ ਨਾਨਕ ਸਮਤਿਰਸਟਾ ॥੨॥੧॥

ُگر رپساد نانک دمسرِاٹس ۔۔۲۔۔۱۔۔
ਗੋੈਂਿ ਮਹਲਾ ੫ ॥

وگند ہلحم ۵۔۔

ਿਾਤਕਓ ਮੀਨ ਕਤਪਕ ਕੀ ਤਨਆਈ ਿੂ ਉਰਤਝ ਰਤਹਓ ਕੁਸੰਭਾਇਲੇ ॥

اھپویک مِیں ک ِیک یک اینیئ ئُؤ اُرھج رویہ ۔۔

ਪਗ ਧਾਰਤਹ ਸਾਸੁ ਲੇਖੈ ਲੈ ਿਉ ਉਧਰਤਹ ਹਤਰ ਗੁਣ ਗਾਇਲੇ ॥੧॥

لی ک
نگ داھر ِہے ساس َھے لَے ئؤ ا درھہِ ہر ُگں اگےلئ ۔۔۱۔۔
ਮਨ ਸਮਝੁ ਛੋਤਿ ਆਵਾਇਲੇ ॥

نم ھجمس وھچد ا واےلئ ۔۔
ਅਪਨੇ ਰਹਨ ਕਉ ਿਉਰੁ ਨ ਪਾਵਤਹ ਕਾਏ ਪਰ ਕੈ ਜਾਇਲੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ب
ےک اجےلئ ۔۔۱۔۔راہو۔۔
اےنپ رنہ کؤ ھؤر ہن ناوہِ اکےئ رپ َ
ਤਜਉ ਮੈਗਲੁ ਇੰਿਰੀ ਰਤਸ ਪਰੇਤਰਓ ਿੂ ਲਾਤਗ ਪਤਰਓ ਕੁਟੰਬਾਇਲੇ ॥

چیپؤ مَپگل اِدنری رس رپریئؤ ئُؤ الگ رپوی ُکبمیاےلئ ۔۔

ਤਜਉ ਪੰਖੀ ਇਕਿਰ ਹੋਇ ਤਿਤਰ ਤਬਛੁਰੈ ਤਥਰੁ ਸੰਗਤਿ ਹਤਰ ਹਤਰ ਤਧਆਇਲੇ ॥੨॥

ب ب
ب
ِج
ہ
ہ
ھ
ھ
چیپؤ یھکنپ ارتک وہۓ ھِر َرے ِر تگنس ر ر دایھےلئ ۔۔۲۔۔
ਜੈਸੇ ਮੀਨੁ ਰਸਨ ਸਾਤਿ ਤਬਨਤਸਓ ਓਹੁ ਮੂਿੌ ਮੂੜ ਲੋਭਾਇਲੇ ॥

ب
چ َیسے مِیں رنس ساد نِیسیؤ اوہ مُؤ ھٔؤ مُؤر ولاھبےلئ ۔۔

ਿੂ ਹੋਆ ਪੰਚ ਵਾਤਸ ਵੈਰੀ ਕੈ ਛੂਟਤਹ ਪਰੁ ਸਰਨਾਇਲੇ ॥੩॥

پب
چ
ئُؤ وہا ج واس َوریی ےکَ ُھؤنَہ رپ رسناےلئ ۔۔۳۔۔

ਹੋਹੁ ਤਿਪਾਲ ਿੀਨ ਿੁਖ ਭੰਜਨ ਸਤਭ ਿੁਮਹਰੇ ਜੀਅ ਜੰਿਾਇਲੇ ॥

سی ُبم ھہ
وہوہ کِرنال دنی ُدھک نجنھب ھ رے یج اتنجےلئ ۔۔
ਪਾਵਉ ਿਾਨੁ ਸਿਾ ਿਰਸੁ ਪੇਖਾ ਤਮਲੁ ਨਾਨਕ ਿਾਸ ਿਸਾਇਲੇ ॥੪॥੨॥

پ
ناوو دان دسا درس یکھا مِل نانک داس دساےلئ ۔۔۴۔۔۲۔۔

ਰਾਗੁ ਗੋੈਂਿ ਮਹਲਾ ੫ ਚਉਪਿੇ ਘਰੁ ੨

راگ وگند ہلحم  ۵جؤندے رھگ ۲
ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪਰਸਾਤਿ ॥

اِک اواکنر سیگؤر رپساد ۔۔
ਜੀਅ ਪਰਾਨ ਕੀਏ ਤਜਤਨ ਸਾਤਜ ॥

یج رپان ےئیک ِجں ساچ ۔۔

ਮਾਟੀ ਮਤਹ ਜੋਤਿ ਰਖੀ ਤਨਵਾਤਜ ॥

امیٹ ہہم وجت ریھک ئِؤاچ ۔۔
ਬਰਿਨ ਕਉ ਸਭੁ ਤਕਛੁ ਭੋਜਨ ਭੋਗਾਇ ॥

ک
پرنت کؤ سیھ ِچھ وھبنج وھباگےئ ۔۔
ਸੋ ਪਰਭੁ ਿਤਜ ਮੂੜੇ ਕਿ ਜਾਇ ॥੧॥

وس رپَھب جت مُؤرے تک اجۓ ۔۔۱۔۔
ਪਾਰਬਰਹਮ ਕੀ ਲਾਗਉ ਸੇਵ ॥

نارپرمہ یک الگؤ ویسَ ۔۔

ਗੁਰ ਿੇ ਸੁਝੈ ਤਨਰੰਜਨ ਿੇਵ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ُسج
پ
ھ
ِ
ُگر ےت ے َ رنجن دویَ ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਤਜਤਨ ਕੀਏ ਰੰਗ ਅਤਨਕ ਪਰਕਾਰ ॥

ِجں ےئیک رنگ ان ِک رپاکر ۔۔

ਓਪਤਿ ਪਰਲਉ ਤਨਮਖ ਮਝਾਰ ॥

ب م
اوپپ رپلؤ ِمکھ جھار ۔۔

ਜਾ ਕੀ ਗਤਿ ਤਮਤਿ ਕਹੀ ਨ ਜਾਇ ॥

اج یک گپ مِت یہک ہن اجۓ ۔۔
ਸੋ ਪਰਭੁ ਮਨ ਮੇਰੇ ਸਿਾ ਤਧਆਇ ॥੨॥

وس رپَھب نم ریمے دسا دایھےئ ۔۔۲۔۔
ਆਇ ਨ ਜਾਵੈ ਤਨਹਚਲੁ ਧਨੀ ॥

بہ
اجوے ِ چل دینھ ۔۔
ا ۓ ہن َ

ਬੇਅੰਿ ਗੁਨਾ ਿਾ ਕੇ ਕੇਿਕ ਗਨੀ ॥

کییک ینگ ۔۔
ےباپپ ُگیا نا ےک َ
ਲਾਲ ਨਾਮ ਜਾ ਕੈ ਭਰੇ ਭੰਿਾਰ ॥

الل نام اج ےکَ رھبے ڈنھبار ۔۔
ਸਗਲ ਘਟਾ ਿੇਵੈ ਆਧਾਰ ॥੩॥

لگس اٹھگ دویَے ا داھر ۔۔۳۔۔
ਸਤਿ ਪੁਰਖੁ ਜਾ ਕੋ ਹੈ ਨਾਉ ॥

ست ُپرھک اج وک ےہَ ناو ۔۔
ਤਮਟਤਹ ਕੋਤਟ ਅਘ ਤਨਮਖ ਜਸੁ ਗਾਉ ॥

ب
مِی ِہ وکت اھگ ِمکھ سج اگو ۔۔

ਬਾਲ ਸਖਾਈ ਭਗਿਨ ਕੋ ਮੀਿ ॥

ب
ھ
گی
نال اھکسیئ ں وک تیم ۔۔

ਪਰਾਨ ਅਧਾਰ ਨਾਨਕ ਤਹਿ ਚੀਿ ॥੪॥੧॥੩॥

رپان اداھر نانک ِہت جپت ۔۔۴۔۔۱۔۔۳۔۔

ਗੋੈਂਿ ਮਹਲਾ ੫ ॥

وگند ہلحم ۵۔۔
ਨਾਮ ਸੰਤਗ ਕੀਨੋ ਤਬਉਹਾਰੁ ॥

نام گنس ونیک ویباہر ۔۔
ਨਾਮੋੁ ਹੀ ਇਸੁ ਮਨ ਕਾ ਅਧਾਰੁ ॥

نام یہ اس نم اک اداھر ۔۔
ਨਾਮੋ ਹੀ ਤਚਤਿ ਕੀਨੀ ਓਟ ॥

ناوم یہ ِجت کیبی اوت ۔۔
ਨਾਮੁ ਜਪਿ ਤਮਟਤਹ ਪਾਪ ਕੋਤਟ ॥੧॥

نام جپت مِی ِہ نات وکت ۔۔۱۔۔
ਰਾਤਸ ਿੀਈ ਹਤਰ ਏਕੋ ਨਾਮੁ ॥

راس دپبی ہر اوکی نام ۔۔

ਮਨ ਕਾ ਇਸਟੁ ਗੁਰ ਸੰਤਗ ਤਧਆਨੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

نم اک است ُگر گنس دایھن ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਨਾਮੁ ਹਮਾਰੇ ਜੀਅ ਕੀ ਰਾਤਸ ॥

نام امہرے یج یک راس ۔۔
ਨਾਮੋ ਸੰਗੀ ਜਿ ਕਿ ਜਾਿ ॥

ناوم سیگی جت تک اجت ۔۔
ਨਾਮੋ ਹੀ ਮਤਨ ਲਾਗਾ ਮੀਿਾ ॥

ناوم یہ نم الاگ اھٹیم ۔۔

ਜਤਲ ਥਤਲ ਸਭ ਮਤਹ ਨਾਮੋ ਿੀਿਾ ॥੨॥

لج لھت سیھ ہہم ناوم داھٹی ۔۔۲۔۔
ਨਾਮੇ ਿਰਗਹ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ॥

ناےم درہگ مُکھ اُےلج ۔۔

ਨਾਮੇ ਸਗਲੇ ਕੁਲ ਉਧਰੇ ॥

ناےم ےلگس ُکل اُدرھے ۔۔
ਨਾਤਮ ਹਮਾਰੇ ਕਾਰਜ ਸੀਧ ॥

نام امہرے اکرچ دیسھ ۔۔
ਨਾਮ ਸੰਤਗ ਇਹੁ ਮਨੂਆ ਗੀਧ ॥੩॥

نام گنس اوہی م ُپؤا دیگھ ۔۔۳۔۔
ਨਾਮੇ ਹੀ ਹਮ ਤਨਰਭਉ ਭਏ ॥

ب
ناےم یہ مہ پِر ھؤ ےئھب ۔۔
ਨਾਮੇ ਆਵਨ ਜਾਵਨ ਰਹੇ ॥

ناےم ا ون اجون رےہ ۔۔
ਗੁਤਰ ਪੂਰੈ ਮੇਲੇ ਗੁਣਿਾਸ ॥

ُگر ئُؤ َرے ےلیم ُگییاس ۔۔
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਸੁਤਖ ਸਹਤਜ ਤਨਵਾਸੁ ॥੪॥੨॥੪॥

ُسک سہ
ئ
ِ
وہک نانک ھ ج ؤاس ۔۔۴۔۔۲۔۔۴۔۔
ਗੋੈਂਿ ਮਹਲਾ ੫ ॥

وگند ہلحم ۵۔۔

ਤਨਮਾਨੇ ਕਉ ਜੋ ਿੇਿੋ ਮਾਨੁ ॥

بِماےن کؤ وج دوتی امن ۔۔

ਸਗਲ ਭੂਖੇ ਕਉ ਕਰਿਾ ਿਾਨੁ ॥

ب
لگس ُھؤےھک کؤ رکنا دان ۔۔

ਗਰਭ ਘੋਰ ਮਤਹ ਰਾਖਨਹਾਰੁ ॥

رگھب وھگر ہہم راکھبہار ۔۔

ਤਿਸੁ ਿਾਕੁਰ ਕਉ ਸਿਾ ਨਮਸਕਾਰੁ ॥੧॥

رک کؤ دسا اکسمنر ۔۔۱۔۔
ئِس اھٹ ُ
ਐਸੋ ਪਰਭੁ ਮਨ ਮਾਤਹ ਤਧਆਇ ॥

اوسی رپَھب نم امہِ دایھےئ ۔۔
ਘਤਟ ਅਵਘਤਟ ਜਿ ਕਿਤਹ ਸਹਾਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ٹھگ اوٹھگ جت ہتکِ اہسۓ ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਰੰਕੁ ਰਾਉ ਜਾ ਕੈ ਏਕ ਸਮਾਤਨ ॥

ےک انک امسن ۔۔
رنک راو اج َ
ਕੀਟ ਹਸਤਿ ਸਗਲ ਪੂਰਾਨ ॥

ٹیک ہست لگس ئُؤران ۔۔

ਬੀਓ ਪੂਤਛ ਨ ਮਸਲਤਿ ਧਰੈ ॥

پپؤ ئُؤھچ ہن مسلت درھَے ۔۔
ਜੋ ਤਕਛੁ ਕਰੈ ਸੁ ਆਪਤਹ ਕਰੈ ॥੨॥

ک
ہپ رکَے ۔۔۲۔۔
وج ِچھ رکَے وس ا ِ

ਜਾ ਕਾ ਅੰਿੁ ਨ ਜਾਨਤਸ ਕੋਇ ॥

اج اک اپپ ہن اجسن وکۓ ۔۔
ਆਪੇ ਆਤਪ ਤਨਰੰਜਨੁ ਸੋਇ ॥

ا ےپ ا ت پِرنجن وسۓ ۔۔

ਆਤਪ ਅਕਾਰੁ ਆਤਪ ਤਨਰੰਕਾਰੁ ॥

ا ت ااکر ا ت پِراکنر ۔۔

ਘਟ ਘਟ ਘਤਟ ਸਭ ਘਟ ਆਧਾਰੁ ॥੩॥

ٹھگ ٹھگ ٹھگ سیھ ٹھگ ا داھر ۔۔۳۔۔
ਨਾਮ ਰੰਤਗ ਭਗਿ ਭਏ ਲਾਲ ॥

نام رنگ تگھب ےئھب الل ۔۔
ਜਸੁ ਕਰਿੇ ਸੰਿ ਸਿਾ ਤਨਹਾਲ ॥

سج رکےت سیت دسا بِہال ۔۔
ਨਾਮ ਰੰਤਗ ਜਨ ਰਹੇ ਅਘਾਇ ॥

نام رنگ نج رےہ ااھگےئِ ۔۔
ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਜਨ ਲਾਗੈ ਪਾਇ ॥੪॥੩॥੫॥

نانک پِں نج ال َگے ناۓ ۔۔۴۔۔۳۔۔۵۔۔
ਗੋੈਂਿ ਮਹਲਾ ੫ ॥

وگند ہلحم ۵۔۔
ਜਾ ਕੈ ਸੰਤਗ ਇਹੁ ਮਨੁ ਤਨਰਮਲੁ ॥

ےک گنس اوہی نم پِرلم ۔۔
اج َ

ਜਾ ਕੈ ਸੰਤਗ ਹਤਰ ਹਤਰ ਤਸਮਰਨੁ ॥

ےک گنس ہر ہر ِسمرن ۔۔
اج َ

ਜਾ ਕੈ ਸੰਤਗ ਤਕਲਤਬਖ ਹੋਤਹ ਨਾਸ ॥

ےک گنس کِل ِیکھ وہہِ ناس ۔۔
اج َ
ਜਾ ਕੈ ਸੰਤਗ ਤਰਿੈ ਪਰਗਾਸ ॥੧॥

ےک گنس ر َِدے رپاگس ۔۔۱۔۔
اج َ
ਸੇ ਸੰਿਨ ਹਤਰ ਕੇ ਮੇਰੇ ਮੀਿ ॥

س
ےس ییں ہر ےک ریمے تیم ۔۔
ਕੇਵਲ ਨਾਮੁ ਗਾਈਐ ਜਾ ਕੈ ਨੀਿ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ےک تین ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ویکل نام اگ پ َپے اج َ
ਜਾ ਕੈ ਮੰਤਿਰ ਹਤਰ ਹਤਰ ਮਤਨ ਵਸੈ ॥

ےک میتر ہر ہر نم و سَے ۔۔
اج َ

ਜਾ ਕੈ ਉਪਿੇਤਸ ਭਰਮੁ ਭਉ ਨਸੈ ॥

ب
ےک ا ُندسی رھبم ھؤ ئ َسے ۔۔
اج َ
ਜਾ ਕੈ ਕੀਰਤਿ ਤਨਰਮਲ ਸਾਰ ॥

ےک ریکت پِرلم سار ۔۔
اج َ

ਜਾ ਕੀ ਰੇਨੁ ਬਾਂਛੈ ਸੰਸਾਰ ॥੨॥

َپ بج
ھ
َ
اج یک ر ں نا ے اسنسر ۔۔۲۔۔
ਕੋਤਟ ਪਤਿਿ ਜਾ ਕੈ ਸੰਤਗ ਉਧਾਰ ॥

وکت پپِت اج ےکَ گنس اُداھر ۔۔

ਏਕੁ ਤਨਰੰਕਾਰੁ ਜਾ ਕੈ ਨਾਮ ਅਧਾਰ ॥

انک پِراکنر اج ےکَ نام اداھر ۔۔
ਸਰਬ ਜੀਆਂ ਕਾ ਜਾਨੈ ਭੇਉ ॥

ب
رست ایجن اک اج ئَے ھپؤ ۔۔
ਤਿਪਾ ਤਨਧਾਨ ਤਨਰੰਜਨ ਿੇਉ ॥੩॥

کِرنا ن ِداھن پِرنجن دئؤ ۔۔۳۔۔
ਪਾਰਬਰਹਮ ਜਬ ਭਏ ਤਿਪਾਲ ॥

نارپرمہ جت ےئھب کِرنال ۔۔

ਿਬ ਭੇਟੇ ਗੁਰ ਸਾਧ ਿਇਆਲ ॥

ب
پپ ھیپے ُگر سادھ دنال ۔۔

ਤਿਨੁ ਰੈਤਣ ਨਾਨਕੁ ਨਾਮੁ ਤਧਆਏ ॥

دِن َرنی نانک نام دایھےئ ۔۔
ਸੂਖ ਸਹਜ ਆਨੰਿ ਹਤਰ ਨਾਏ ॥੪॥੪॥੬॥

سہ
سُؤھک ج ا دنن ہر ناۓ ۔۔۴۔۔۴۔۔۶۔۔
ਗੋੈਂਿ ਮਹਲਾ ੫ ॥

وگند ہلحم ۵۔۔
ਗੁਰ ਕੀ ਮੂਰਤਿ ਮਨ ਮਤਹ ਤਧਆਨੁ ॥

ُگر یک مُؤرت نم ہہم دایھن ۔۔
ਗੁਰ ਕੈ ਸਬਤਿ ਮੰਿੁ ਮਨੁ ਮਾਨ ॥

ُگر ےکَ دبس میتر نم امن ۔۔

ਗੁਰ ਕੇ ਚਰਨ ਤਰਿੈ ਲੈ ਧਾਰਉ ॥

ُگر ےک رچن ر َِدے لَے داھرو ۔۔
ਗੁਰੁ ਪਾਰਬਰਹਮੁ ਸਿਾ ਨਮਸਕਾਰਉ ॥੧॥

ُگر نارپرمہ دسا اکسمنرو ۔۔۱۔۔
ਮਿ ਕੋ ਭਰਤਮ ਭੁਲੈ ਸੰਸਾਤਰ ॥

ب
مت وک رھبم ُھلَے اسنسر ۔۔

ਗੁਰ ਤਬਨੁ ਕੋਇ ਨ ਉਿਰਤਸ ਪਾਤਰ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ُگر پِں وکۓ ہن اُرتس نار ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਭੂਲੇ ਕਉ ਗੁਤਰ ਮਾਰਤਗ ਪਾਇਆ ॥

ب
ُھؤےل کؤ ُگر امرگ نانا ۔۔

ਅਵਰ ਤਿਆਤਗ ਹਤਰ ਭਗਿੀ ਲਾਇਆ ॥

ب
گب
ھ
ا َور پ ِیاگ ہر ی النا ۔۔

ਜਨਮ ਮਰਨ ਕੀ ਿਰਾਸ ਤਮਟਾਈ ॥

منج رمن یک رتاس مِیایئ ۔۔
ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਕੀ ਬੇਅੰਿ ਵਿਾਈ ॥੨॥

ُگر ئُؤرے یک ےباپپ ودایئ ۔۔۲۔۔
ਗੁਰ ਪਰਸਾਤਿ ਊਰਧ ਕਮਲ ਤਬਗਾਸ ॥

ُگر رپساد اُوردھ لمک ِئگاس ۔۔

ਅੰਧਕਾਰ ਮਤਹ ਭਇਆ ਪਰਗਾਸ ॥

ادنھکار ہہم ایھب رپَاگس ۔۔

ਤਜਤਨ ਕੀਆ ਸੋ ਗੁਰ ਿੇ ਜਾਤਨਆ ॥

ِجں ک ِیا وس ُگر ےت اجاین ۔۔

ਗੁਰ ਤਕਰਪਾ ਿੇ ਮੁਗਧ ਮਨੁ ਮਾਤਨਆ ॥੩॥

ُگر کِرنا ےت مُگدھ نم اماین ۔۔۳۔۔
ਗੁਰੁ ਕਰਿਾ ਗੁਰੁ ਕਰਣੈ ਜੋਗੁ ॥

ُگر رکنا ُگر رک ئَے وجگ ۔۔
ਗੁਰੁ ਪਰਮੇਸਰੁ ਹੈ ਭੀ ਹੋਗੁ ॥

ُگر رپرسیم ےہَ یھب وہگ ۔۔
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਪਰਤਭ ਇਹੈ ਜਨਾਈ ॥

ےہ انجیئ ۔۔
وہک نانک رپَھب ا ِ َ
ਤਬਨੁ ਗੁਰ ਮੁਕਤਿ ਨ ਪਾਈਐ ਭਾਈ ॥੪॥੫॥੭॥

پِں ُگر مُکت ہن نا پپَے اھبیئ ۔۔۴۔۔۵۔۔۷۔۔
ਗੋੈਂਿ ਮਹਲਾ ੫ ॥

وگند ہلحم ۵۔۔
ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੁਰੁ ਕਤਰ ਮਨ ਮੋਰ ॥

ُگؤ ُرو ُگؤ ُرو ُگر رک نم ومر ۔۔
ਗੁਰੂ ਤਬਨਾ ਮੈ ਨਾਹੀ ਹੋਰ ॥

ُگؤ ُرو پِیا م َے نایہ وہر ۔۔
ਗੁਰ ਕੀ ਟੇਕ ਰਹਹੁ ਤਿਨੁ ਰਾਤਿ ॥

ُگر یک پَ َیک رہہؤ دِن رات ۔۔

ਜਾ ਕੀ ਕੋਇ ਨ ਮੇਟੈ ਿਾਤਿ ॥੧॥

اج یک وکۓ ہن می َپے دات ۔۔۱۔۔
ਗੁਰੁ ਪਰਮੇਸਰੁ ਏਕੋ ਜਾਣੁ ॥

ُگر رپرسیم اوکی اجن ۔۔

ਜੋ ਤਿਸੁ ਭਾਵੈ ਸੋ ਪਰਵਾਣੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

وج ئِس اھبوے وس رپوان ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਗੁਰ ਚਰਣੀ ਜਾ ਕਾ ਮਨੁ ਲਾਗੈ ॥

ُگر رچین اج اک نم ال َگے ۔۔

ਿੂਖੁ ਿਰਿੁ ਭਰਮੁ ਿਾ ਕਾ ਭਾਗੈ ॥

ُدوھک درد رھبم نا اک اھب َگے ۔۔
ਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਪਾਏ ਮਾਨੁ ॥

ُگر یک ویسا ناےئ امن ۔۔

ਗੁਰ ਊਪਤਰ ਸਿਾ ਕੁਰਬਾਨੁ ॥੨॥

ُگر اُورپ دسا قُرنان ۔۔۲۔۔

ਗੁਰ ਕਾ ਿਰਸਨੁ ਿੇਤਖ ਤਨਹਾਲ ॥

ُگر اک درنس دھکی بِہال ۔۔

ਗੁਰ ਕੇ ਸੇਵਕ ਕੀ ਪੂਰਨ ਘਾਲ ॥

ُگر ےک ویسک یک ئُؤرن اھگل ۔۔
ਗੁਰ ਕੇ ਸੇਵਕ ਕਉ ਿੁਖੁ ਨ ਤਬਆਪੈ ॥

ُگر ےک ویسک کؤ ُدھک ہن ایب ئَے ۔۔

ਗੁਰ ਕਾ ਸੇਵਕੁ ਿਹ ਤਿਤਸ ਜਾਪੈ ॥੩॥

ُگر اک ویسک دہ دِس اج ئَے ۔۔۳۔۔
ਗੁਰ ਕੀ ਮਤਹਮਾ ਕਥਨੁ ਨ ਜਾਇ ॥

کب
ُگر یک امہم ھں ہن اجۓ ۔۔

ਪਾਰਬਰਹਮੁ ਗੁਰੁ ਰਤਹਆ ਸਮਾਇ ॥

نارپرمہ ُگر رایہ امسۓ ۔۔

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਜਾ ਕੇ ਪੂਰੇ ਭਾਗ ॥

وہک نانک اج ےک ئُؤرے اھبگ ۔۔
ਗੁਰ ਚਰਣੀ ਿਾ ਕਾ ਮਨੁ ਲਾਗ ॥੪॥੬॥੮॥

ُگر رچین ت نا اک نم الگ ۔۔۴۔۔۶۔۔۸۔۔
ਗੋੈਂਿ ਮਹਲਾ ੫ ॥

وگند ہلحم ۵۔۔
ਗੁਰੁ ਮੇਰੀ ਪੂਜਾ ਗੁਰੁ ਗੋਤਬੰਿੁ ॥

ُگر ریمی ئُؤاج ُگر وگپِید ۔۔

ਗੁਰੁ ਮੇਰਾ ਪਾਰਬਰਹਮੁ ਗੁਰੁ ਭਗਵੰਿੁ ॥

ُگر ریما نارپرمہ ُگر وگھبپپ ۔۔
ਗੁਰੁ ਮੇਰਾ ਿੇਉ ਅਲਖ ਅਭੇਉ ॥

ب
ُگر ریما دئؤ اھکل ا ھپؤ ۔۔

ਸਰਬ ਪੂਜ ਚਰਨ ਗੁਰ ਸੇਉ ॥੧॥

رست ئُؤچ رچن ُگر سیؤ ۔۔۱۔۔

ਗੁਰ ਤਬਨੁ ਅਵਰੁ ਨਾਹੀ ਮੈ ਥਾਉ ॥

ُگر پِں ا َور نایہ م َے اھتو ۔۔

ਅਨਤਿਨੁ ਜਪਉ ਗੁਰੂ ਗੁਰ ਨਾਉ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ادنِن جپؤ ُگؤ ُرو ُگر ناو ۔۔۱۔۔راہو۔۔

ਗੁਰੁ ਮੇਰਾ ਤਗਆਨੁ ਗੁਰੁ ਤਰਿੈ ਤਧਆਨੁ ॥

ُگر ریما گ ِیان ُگر ر َِدے دایھن ۔۔
ਗੁਰੁ ਗੋਪਾਲੁ ਪੁਰਖੁ ਭਗਵਾਨੁ ॥

ُگر وگنال ُپرھک وگھبان ۔۔

ਗੁਰ ਕੀ ਸਰਤਣ ਰਹਉ ਕਰ ਜੋਤਰ ॥

ُگر یک رسن رہؤ رک وجر ۔۔

ਗੁਰੂ ਤਬਨਾ ਮੈ ਨਾਹੀ ਹੋਰੁ ॥੨॥

ُگؤ ُرو پِیا م َے نایہ وہر ۔۔۲۔۔
ਗੁਰੁ ਬੋਤਹਥੁ ਿਾਰੇ ਭਵ ਪਾਤਰ ॥

ب
ُگر وبھتہ نارے َھؤ نار ۔۔

ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਜਮ ਿੇ ਛੁਟਕਾਤਰ ॥

ُگر ویسا مج ےت چ ُھپکار ۔۔

ਅੰਧਕਾਰ ਮਤਹ ਗੁਰ ਮੰਿੁ ਉਜਾਰਾ ॥

ادنھکار ہہم ُگر میتر اُاجرا ۔۔

ਗੁਰ ਕੈ ਸੰਤਗ ਸਗਲ ਤਨਸਿਾਰਾ ॥੩॥

ُگر ےکَ گنس لگس ئِسیارا ۔۔۳۔۔

ਗੁਰੁ ਪੂਰਾ ਪਾਈਐ ਵਿਭਾਗੀ ॥

ُگر ئُؤرا نا پپَے وداھبیگ ۔۔

ਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਿੂਖੁ ਨ ਲਾਗੀ ॥

ُگر یک ویسا ُدوھک ہن الیگ ۔۔

ਗੁਰ ਕਾ ਸਬਿੁ ਨ ਮੇਟੈ ਕੋਇ ॥

ُگر اک دبس ہن می َپے وکۓ ۔۔

ਗੁਰੁ ਨਾਨਕੁ ਨਾਨਕੁ ਹਤਰ ਸੋਇ ॥੪॥੭॥੯॥

ُگر نانک نانک ہر وسۓ ۔۔۴۔۔۷۔۔۹۔۔
ਗੋੈਂਿ ਮਹਲਾ ੫ ॥

وگند ہلحم ۵۔۔
ਰਾਮ ਰਾਮ ਸੰਤਗ ਕਤਰ ਤਬਉਹਾਰ ॥

رام رام گنس رک ویباہر ۔۔
ਰਾਮ ਰਾਮ ਰਾਮ ਪਰਾਨ ਅਧਾਰ ॥

رام رام رام رپان اداھر ۔۔
ਰਾਮ ਰਾਮ ਰਾਮ ਕੀਰਿਨੁ ਗਾਇ ॥

رام رام رام ریکنت اگۓ ۔۔
ਰਮਿ ਰਾਮੁ ਸਭ ਰਤਹਓ ਸਮਾਇ ॥੧॥

رمت رام سیھ رویہ امسۓ ۔۔۱۔۔
ਸੰਿ ਜਨਾ ਤਮਤਲ ਬੋਲਹੁ ਰਾਮ ॥

ہل رام ۔۔
سیت انج مِل وب ُ

ਸਭ ਿੇ ਤਨਰਮਲ ਪੂਰਨ ਕਾਮ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

سیھ ےت پِرلم ئُؤرن اکم ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਰਾਮ ਰਾਮ ਧਨੁ ਸੰਤਚ ਭੰਿਾਰ ॥

سب
رام رام دنھ ج ڈنھبار ۔۔
ਰਾਮ ਰਾਮ ਰਾਮ ਕਤਰ ਆਹਾਰ ॥

رام رام رام رک ا اہر ۔۔
ਰਾਮ ਰਾਮ ਵੀਸਤਰ ਨਹੀ ਜਾਇ ॥

رام رام ورسی یہن اجۓ ۔۔
ਕਤਰ ਤਕਰਪਾ ਗੁਤਰ ਿੀਆ ਬਿਾਇ ॥੨॥

رک کِرنا ُگر دنا اتب ئِے ۔۔۲۔۔

ਰਾਮ ਰਾਮ ਰਾਮ ਸਿਾ ਸਹਾਇ ॥

رام رام رام دسا اہسۓ ۔۔
ਰਾਮ ਰਾਮ ਰਾਮ ਤਲਵ ਲਾਇ ॥

رام رام رام لِؤ ال ئِے ۔۔

ਰਾਮ ਰਾਮ ਜਤਪ ਤਨਰਮਲ ਭਏ ॥

رام رام جت پِرلم ےئھب ۔۔

ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੇ ਤਕਲਤਬਖ ਗਏ ॥੩॥

منج منج ےک کِل ِیکھ ےئگ ۔۔۳۔۔

ਰਮਿ ਰਾਮ ਜਨਮ ਮਰਣੁ ਤਨਵਾਰੈ ॥

رمت رام منج رمن ئِؤا َرے ۔۔

ਉਚਰਿ ਰਾਮ ਭੈ ਪਾਤਰ ਉਿਾਰੈ ॥

ب
اُرچت رام َھے نار اُنا َرے ۔۔
ਸਭ ਿੇ ਊਚ ਰਾਮ ਪਰਗਾਸ ॥

سیھ ےت اُوچ رام رپاگس ۔۔
ਤਨਤਸ ਬਾਸੁਰ ਜਤਪ ਨਾਨਕ ਿਾਸ ॥੪॥੮॥੧੦॥

ئِس نا ُسر جت نانک داس ۔۔۴۔۔۸۔۔۱۱۔۔
ਗੋੈਂਿ ਮਹਲਾ ੫ ॥

وگند ہلحم ۵۔۔
ਉਨ ਕਉ ਖਸਤਮ ਕੀਨੀ ਿਾਕਹਾਰੇ ॥

ُ ک کھ س
ب
کی
ان ؤ م ی اھٹاہکرے ۔۔
ਿਾਸ ਸੰਗ ਿੇ ਮਾਤਰ ਤਬਿਾਰੇ ॥

داس گنس ےت امر نِدارے ۔۔
ਗੋਤਬੰਿ ਭਗਿ ਕਾ ਮਹਲੁ ਨ ਪਾਇਆ ॥

وگپِید تگھب اک لحم ہن نانا ۔۔
ਰਾਮ ਜਨਾ ਤਮਤਲ ਮੰਗਲੁ ਗਾਇਆ ॥੧॥

رام انج مِل لگنم اگنا ۔۔۱۔۔

ਸਗਲ ਤਸਰਸਤਟ ਕੇ ਪੰਚ ਤਸਕਿਾਰ ॥

پب
لگس رسِست ےک ج ِسکدار ۔۔

ਰਾਮ ਭਗਿ ਕੇ ਪਾਨੀਹਾਰ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

رام تگھب ےک نااہینر ۔۔۱۔۔راہو۔۔

ਜਗਿ ਪਾਸ ਿੇ ਲੇਿੇ ਿਾਨੁ ॥

تگج ناس ےت َلیپے دان ۔۔
ਗੋਤਬੰਿ ਭਗਿ ਕਉ ਕਰਤਹ ਸਲਾਮੁ ॥

وگپِید تگھب کؤ رکہِ سالم ۔۔
ਲੂਤਟ ਲੇਤਹ ਸਾਕਿ ਪਤਿ ਖੋਵਤਹ ॥

لُؤت ہیلِ ساطق پپ وھکوہِ۔۔
ਸਾਧ ਜਨਾ ਪਗ ਮਤਲ ਮਤਲ ਧੋਵਤਹ ॥੨॥

سادھ انج نگ لم لم دوھوہِ۔۔۲۔۔
ਪੰਚ ਪੂਿ ਜਣੇ ਇਕ ਮਾਇ ॥

پب
ج ئُؤت ےنج اِک امےئ ۔۔
ਉਿਭੁਜ ਖੇਲੁ ਕਤਰ ਜਗਿ ਤਵਆਇ ॥

پ ُبھ ک
ھ
ی
ا ُ ج َ ل رک تگج وِناےئ ۔۔

ਿੀਤਨ ਗੁਣਾ ਕੈ ਸੰਤਗ ਰਤਚ ਰਸੇ ॥

نیت ُگیا ےکَ گنس رچ رےس ۔۔
ਇਨ ਕਉ ਛੋਤਿ ਊਪਤਰ ਜਨ ਬਸੇ ॥੩॥

اِن کؤ وھچد اُورپ نج ےسب ۔۔۳۔۔
ਕਤਰ ਤਕਰਪਾ ਜਨ ਲੀਏ ਛਿਾਇ ॥

رک کِرنا نج ےئیل چھداۓ ۔۔

ਤਜਸ ਕੇ ਸੇ ਤਿਤਨ ਰਖੇ ਹਟਾਇ ॥

ِجس ےک ےس پِں رےھک اٹہۓ ۔۔

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਭਗਤਿ ਪਰਭ ਸਾਰੁ ॥

وہک نانک تگھب رپَھب سار ۔۔
ਤਬਨੁ ਭਗਿੀ ਸਭ ਹੋਇ ਖੁਆਰੁ ॥੪॥੯॥੧੧॥

ب
ک
پِں ھگبی سیھ وہۓ ُھؤار ۔۔۴۔۔۹۔۔۱۱۔۔
ਗੋੈਂਿ ਮਹਲਾ ੫ ॥

وگند ہلحم ۵۔۔
ਕਤਲ ਕਲੇਸ ਤਮਟੇ ਹਤਰ ਨਾਇ ॥

لک ک َلیس ِمپے ہر ناےئ ۔۔

ਿੁਖ ਤਬਨਸੇ ਸੁਖ ਕੀਨੋ ਿਾਉ ॥

ُدھک نِیسے ُسکھ ونیک اھٹو ۔۔

ਜਤਪ ਜਤਪ ਅੰਤਮਰਿ ਨਾਮੁ ਅਘਾਏ ॥

ُِت نام ااھگےئ ۔۔
جت جت ارمِ
ਸੰਿ ਪਰਸਾਤਿ ਸਗਲ ਿਲ ਪਾਏ ॥੧॥

سیت رپساد لگس لھپ ناےئ ۔۔۱۔۔
ਰਾਮ ਜਪਿ ਜਨ ਪਾਤਰ ਪਰੇ ॥

رام جپت نج نار رپے ۔۔
ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੇ ਪਾਪ ਹਰੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

منج منج ےک نات ہرے ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਗੁਰ ਕੇ ਚਰਨ ਤਰਿੈ ਉਤਰ ਧਾਰੇ ॥

ُگر ےک رچن ر َِدے اُر داھرے ۔۔

ਅਗਤਨ ਸਾਗਰ ਿੇ ਉਿਰੇ ਪਾਰੇ ॥

انگ سارگ ےت اُرتے نارے ۔۔
ਜਨਮ ਮਰਣ ਸਭ ਤਮਟੀ ਉਪਾਤਧ ॥

منج رمن سیھ مِبی اُنادھ ۔۔

ਪਰਭ ਤਸਉ ਲਾਗੀ ਸਹਤਜ ਸਮਾਤਧ ॥੨॥

سہ
رپَھب سِیؤ الیگ ج امسدھ ۔۔۲۔۔
ਥਾਨ ਥਨੰਿਤਰ ਏਕੋ ਸੁਆਮੀ ॥

ب
ھی
س
ی
ت
اھتن ر اوکی ُؤایم ۔۔

ਸਗਲ ਘਟਾ ਕਾ ਅੰਿਰਜਾਮੀ ॥

لگس اٹھگ اک ارتناجیم ۔۔
ਕਤਰ ਤਕਰਪਾ ਜਾ ਕਉ ਮਤਿ ਿੇਇ ॥

رک کِرنا اج کؤ مت دےئ ۔۔

ਆਿ ਪਹਰ ਪਰਭ ਕਾ ਨਾਉ ਲੇਇ ॥੩॥

ا ھٹ رہپ رپَھب اک ناو ےئل ۔۔۳۔۔
ਜਾ ਕੈ ਅੰਿਤਰ ਵਸੈ ਪਰਭੁ ਆਤਪ ॥

ےک ارتن و سَے رپَھب ا ت ۔۔
اج َ
ਿਾ ਕੈ ਤਹਰਿੈ ਹੋਇ ਪਰਗਾਸੁ ॥

ےک ہِر َدے وہۓ رپَاگس ۔۔
نا َ
ਭਗਤਿ ਭਾਇ ਹਤਰ ਕੀਰਿਨੁ ਕਰੀਐ ॥

تگھب اھبےئ ہر ریکنت رک پپے َ۔۔

ਜਤਪ ਪਾਰਬਰਹਮੁ ਨਾਨਕ ਤਨਸਿਰੀਐ ॥੪॥੧੦॥੧੨॥

جت نارپرمہ نانک ئِستر پپے َ۔۔۴۔۔۱۱۔۔۱۲۔۔
ਗੋੈਂਿ ਮਹਲਾ ੫ ॥

وگند ہلحم ۵۔۔
ਗੁਰ ਕੇ ਚਰਨ ਕਮਲ ਨਮਸਕਾਤਰ ॥

ُگر ےک رچن لمک اکسمنر ۔۔

ਕਾਮੁ ਿੋਧੁ ਇਸੁ ਿਨ ਿੇ ਮਾਤਰ ॥

اکم رکودھ اِس نت ےت امر ۔۔
ਹੋਇ ਰਹੀਐ ਸਗਲ ਕੀ ਰੀਨਾ ॥

وہۓ ر ہیپے لگس یک رانی ۔۔

ਘਤਟ ਘਤਟ ਰਮਈਆ ਸਭ ਮਤਹ ਚੀਨਾ ॥੧॥

ٹھگ ٹھگ رمیییا سیھ ہہم چییا ۔۔۱۔۔
ਇਨ ਤਬਤਧ ਰਮਹੁ ਗੋਪਾਲ ਗੋੁਤਬੰਿੁ ॥

اِن نِدھ روہم وگنال وگپِید ۔۔
ਿਨੁ ਧਨੁ ਪਰਭ ਕਾ ਪਰਭ ਕੀ ਤਜੰਿੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

نت دنھ رپَھب اک رپَھب یک ِجید ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਆਿ ਪਹਰ ਹਤਰ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਉ ॥

ا ھٹ رہپ ہر ےک ُگں اگو ۔۔

ਜੀਅ ਪਰਾਨ ਕੋ ਇਹੈ ਸੁਆਉ ॥

یج رپان وک ا ِ َہے سُؤا و ۔۔

ਿਤਜ ਅਤਭਮਾਨੁ ਜਾਨੁ ਪਰਭੁ ਸੰਤਗ ॥

ب
ھب
جت ا مان اجن رپَھب گنس ۔۔

ਸਾਧ ਪਰਸਾਤਿ ਹਤਰ ਤਸਉ ਮਨੁ ਰੰਤਗ ॥੨॥

سادھ رپساد ہر سِیؤ نم رنگ ۔۔۲۔۔
ਤਜਤਨ ਿੂੰ ਕੀਆ ਤਿਸ ਕਉ ਜਾਨੁ ॥

ِجں ئُؤن ک ِیا ئِس کؤ اجن ۔۔
ਆਗੈ ਿਰਗਹ ਪਾਵੈ ਮਾਨੁ ॥

ا ےگ درہگ نا َوے امن ۔۔
ਮਨੁ ਿਨੁ ਤਨਰਮਲ ਹੋਇ ਤਨਹਾਲੁ ॥

نم نت پِرلم وہۓ بِہال ۔۔
ਰਸਨਾ ਨਾਮੁ ਜਪਿ ਗੋਪਾਲ ॥੩॥

رانس نام جپت وگنال ۔۔۳۔۔
ਕਤਰ ਤਕਰਪਾ ਮੇਰੇ ਿੀਨ ਿਇਆਲਾ ॥

رک کِرنا ریمے دنی دناال ۔۔
ਸਾਧੂ ਕੀ ਮਨੁ ਮੰਗੈ ਰਵਾਲਾ ॥

َ
سا ُدوھ یک نم میگے رواال ۔۔
ਹੋਹੁ ਿਇਆਲ ਿੇਹੁ ਪਰਭ ਿਾਨੁ ॥

وہوہ دنال دوہی رپَھب دان ۔۔
ਨਾਨਕੁ ਜਤਪ ਜੀਵੈ ਪਰਭ ਨਾਮੁ ॥੪॥੧੧॥੧੩॥

نانک جت ویجے رپَھب نام ۔۔۴۔۔۱۱۔۔۱۳۔۔

ਗੋੈਂਿ ਮਹਲਾ ੫ ॥

وگند ہلحم ۵۔۔
ਧੂਪ ਿੀਪ ਸੇਵਾ ਗੋਪਾਲ ॥

دھُؤت دپپ ویسا وگنال ۔۔
ਅਤਨਕ ਬਾਰ ਬੰਿਨ ਕਰਿਾਰ ॥

ان ِک نار دنبن رکنار ۔۔
ਪਰਭ ਕੀ ਸਰਤਣ ਗਹੀ ਸਭ ਤਿਆਤਗ ॥

رپَھب یک رسن یہگ سیھ پ ِیاگ ۔۔
ਗੁਰ ਸੁਪਰਸੰਨ ਭਏ ਵਿ ਭਾਤਗ ॥੧॥

ُگر ُسترنسّ ےئھب ود اھبگ ۔۔۱۔۔
ਆਿ ਪਹਰ ਗਾਈਐ ਗੋਤਬੰਿੁ ॥

ا ھٹ رہپ اگ پ َپے وگپِید ۔۔

ਿਨੁ ਧਨੁ ਪਰਭ ਕਾ ਪਰਭ ਕੀ ਤਜੰਿੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

نت دنھ رپَھب اک رپَھب یک ِجید ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਹਤਰ ਗੁਣ ਰਮਿ ਭਏ ਆਨੰਿ ॥

ہر ُگں رمت ےئھب ا دنن ۔۔

ਪਾਰਬਰਹਮ ਪੂਰਨ ਬਖਸੰਿ ॥

نک
ھ
س
ی
د ۔۔
نارپرمہ ئُؤرن

ਕਤਰ ਤਕਰਪਾ ਜਨ ਸੇਵਾ ਲਾਏ ॥

رک کِرنا نج ویسا الےئ ۔۔

ਜਨਮ ਮਰਣ ਿੁਖ ਮੇਤਟ ਤਮਲਾਏ ॥੨॥

منج رمن ُدھک ٹیم مِالےئ ۔۔۲۔۔
ਕਰਮ ਧਰਮ ਇਹੁ ਿਿੁ ਤਗਆਨੁ ॥

رکم درھم اوہی پپ گ ِیان ۔۔
ਸਾਧਸੰਤਗ ਜਪੀਐ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ॥

سادھسیگ چیپَے ہر نام ۔۔

ਸਾਗਰ ਿਤਰ ਬੋਤਹਥ ਪਰਭ ਚਰਣ ॥

سارگ رت وبھتہ رپَھب رچن ۔۔
ਅੰਿਰਜਾਮੀ ਪਰਭ ਕਾਰਣ ਕਰਣ ॥੩॥

ارتناجیم رپَھب اکرن رکن ۔۔۳۔۔
ਰਾਤਖ ਲੀਏ ਅਪਨੀ ਤਕਰਪਾ ਧਾਤਰ ॥

راھک ےئیل اینپ کِرنا داھر ۔۔
ਪੰਚ ਿੂਿ ਭਾਗੇ ਤਬਕਰਾਲ ॥

پب
ج ُدوت اھبےگ نِکرال ۔۔

ਜੂਐ ਜਨਮੁ ਨ ਕਬਹੂ ਹਾਤਰ ॥

ُجؤےئ منج ہن کب ُہؤ اہر ۔۔

ਨਾਨਕ ਕਾ ਅੰਗੁ ਕੀਆ ਕਰਿਾਤਰ ॥੪॥੧੨॥੧੪॥

نانک اک انگ ک ِیا رکنار ۔۔۴۔۔۱۲۔۔۱۴۔۔
ਗੋੈਂਿ ਮਹਲਾ ੫ ॥

وگند ہلحم ۵۔۔

ਕਤਰ ਤਕਰਪਾ ਸੁਖ ਅਨਿ ਕਰੇਇ ॥

رک کِرنا ُسکھ ا َند رکۓ ۔۔

ਬਾਲਕ ਰਾਤਖ ਲੀਏ ਗੁਰਿੇਤਵ ॥

ناکل راھک ےئیل ُگردوی ۔۔

ਪਰਭ ਤਕਰਪਾਲ ਿਇਆਲ ਗੋੁਤਬੰਿ ॥

رپَھب کِرنال دنال ُگؤپِید ۔۔

ਜੀਅ ਜੰਿ ਸਗਲੇ ਬਖਤਸੰਿ ॥੧॥

نک
یج جپت ےلگس ھ ِسید ۔۔۱۔۔

ਿੇਰੀ ਸਰਤਣ ਪਰਭ ਿੀਨ ਿਇਆਲ ॥

ریتی رسن رپَھب دنی دنال ۔۔
ਪਾਰਬਰਹਮ ਜਤਪ ਸਿਾ ਤਨਹਾਲ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

نارپرمہ جت دسا بِہال ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਪਰਭ ਿਇਆਲ ਿੂਸਰ ਕੋਈ ਨਾਹੀ ॥

رپَھب دنال ُدورس وکیئ نایہ ۔۔
ਘਟ ਘਟ ਅੰਿਤਰ ਸਰਬ ਸਮਾਹੀ ॥

ٹھگ ٹھگ ارتن رست امسیہ ۔۔
ਅਪਨੇ ਿਾਸ ਕਾ ਹਲਿੁ ਪਲਿੁ ਸਵਾਰੈ ॥

اےنپ داس اک ہلت نلت وسا َرے ۔۔
ਪਤਿਿ ਪਾਵਨ ਪਰਭ ਤਬਰਿੁ ਿੁਮਹਾਰੈ ॥੨॥

ُب
پِپِت ناون رپَھب پِرد مہھا َرے ۔۔۲۔۔

ਅਉਖਧ ਕੋਤਟ ਤਸਮਤਰ ਗੋਤਬੰਿ ॥

اودھکھ وکت ِسمر

وگپِید ۔۔

ਿੰਿੁ ਮੰਿੁ ਭਜੀਐ ਭਗਵੰਿ ॥

بھ
چ
ی
پ
پ
تنت تنم ے وگھبَ پ ۔۔
ਰੋਗ ਸੋਗ ਤਮਟੇ ਪਰਭ ਤਧਆਏ ॥

روگ وسگ ِمپے رپَھب دایھےئ ۔۔
ਮਨ ਬਾਂਛਿ ਪੂਰਨ ਿਲ ਪਾਏ ॥੩॥

ب
نم نا جھت ئُؤرن لھپ ناےئ ۔۔۳۔۔
ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਸਮਰਥ ਿਇਆਰ ॥

رکن اکرن رمسھت دنار ۔۔
ਸਰਬ ਤਨਧਾਨ ਮਹਾ ਬੀਚਾਰ ॥

رست ن ِداھن اہم اچیبر ۔۔
ਨਾਨਕ ਬਖਤਸ ਲੀਏ ਪਰਤਭ ਆਤਪ ॥

نک
ھ
نانک س ےئیل رپَھب ا ت ۔۔

ਸਿਾ ਸਿਾ ਏਕੋ ਹਤਰ ਜਾਤਪ ॥੪॥੧੩॥੧੫॥

دسا دسا اوکی ہر اجت ۔۔۴۔۔۱۳۔۔۱۵۔۔
ਗੋੈਂਿ ਮਹਲਾ ੫ ॥

وگند ہلحم ۵۔۔
ਹਤਰ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਜਪਹੁ ਮੇਰੇ ਮੀਿ ॥

ہر ہر نام جی ُہ ریمے تیم ۔۔

ਤਨਰਮਲ ਹੋਇ ਿੁਮਹਾਰਾ ਚੀਿ ॥

ُب
م
ہ
ج
پ
پِرلم وہۓ ھارا ت ۔۔
ਮਨ ਿਨ ਕੀ ਸਭ ਤਮਟੈ ਬਲਾਇ ॥

نم نت یک سیھ ِمپے نال ئِے ۔۔
ਿੂਖੁ ਅੰਧੇਰਾ ਸਗਲਾ ਜਾਇ ॥੧॥

ُدوھک ادنھترا سگال اجۓ ۔۔۱۔۔
ਹਤਰ ਗੁਣ ਗਾਵਿ ਿਰੀਐ ਸੰਸਾਰੁ ॥

ہر ُگں اگوت رت پ َپے اسنسر ۔۔

ਵਿ ਭਾਗੀ ਪਾਈਐ ਪੁਰਖੁ ਅਪਾਰੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ود اھبیگ نا پپَے ُپرھک انار ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਜੋ ਜਨੁ ਕਰੈ ਕੀਰਿਨੁ ਗੋਪਾਲ ॥

وج نج رکَے ریکنت وگنال ۔۔
ਤਿਸ ਕਉ ਪੋਤਹ ਨ ਸਕੈ ਜਮਕਾਲੁ ॥

ےکس چمکال ۔۔
ئِس کؤ وپہِ ہن َ

ਜਗ ਮਤਹ ਆਇਆ ਸੋ ਪਰਵਾਣੁ ॥

چگ ہہم ا نا وس رپوان ۔۔
ਗੁਰਮੁਤਖ ਅਪਨਾ ਖਸਮੁ ਪਛਾਣੁ ॥੨॥

ُگرمُکھ اانپ

کھ س

م اھچپن ۔۔۲۔۔

ਹਤਰ ਗੁਣ ਗਾਵੈ ਸੰਿ ਪਰਸਾਤਿ ॥

ُگ
اگوے سیت رپساد ۔۔
ہر ں َ

ਕਾਮ ਿੋਧ ਤਮਟਤਹ ਉਨਮਾਿ ॥

اکم رکودھ مِی ِہ اُامند ۔۔
ਸਿਾ ਹਜੂਤਰ ਜਾਣੁ ਭਗਵੰਿ ॥

دسا چچ ُؤر اجن وگھبَپپ ۔۔

ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਕਾ ਪੂਰਨ ਮੰਿ ॥੩॥

ئُؤرے ُگر اک ئُؤرن تنم ۔۔۳۔۔
ਹਤਰ ਧਨੁ ਖਾਤਟ ਕੀਏ ਭੰਿਾਰ ॥

ہر دنھ اھکت ےئیک ڈنھبار ۔۔
ਤਮਤਲ ਸਤਿਗੁਰ ਸਤਭ ਕਾਜ ਸਵਾਰ ॥

مِل سیگؤر سیھ اکچ وسار ۔۔

ਹਤਰ ਕੇ ਨਾਮ ਰੰਗ ਸੰਤਗ ਜਾਗਾ ॥

ہر ےک نام رنگ گنس اجاگ ۔۔
ਹਤਰ ਚਰਣੀ ਨਾਨਕ ਮਨੁ ਲਾਗਾ ॥੪॥੧੪॥੧੬॥

ہر رچین نانک نم الاگ ۔۔۴۔۔۱۴۔۔۱۶۔۔
ਗੋੈਂਿ ਮਹਲਾ ੫ ॥

وگند ہلحم ۵۔۔
ਭਵ ਸਾਗਰ ਬੋਤਹਥ ਹਤਰ ਚਰਣ ॥

ب
َھؤ سارگ وبھتہ ہر رچن ۔۔

ਤਸਮਰਿ ਨਾਮੁ ਨਾਹੀ ਤਿਤਰ ਮਰਣ ॥

ب
ِسمرت نام نایہ ھِر رمن ۔۔

ਹਤਰ ਗੁਣ ਰਮਿ ਨਾਹੀ ਜਮ ਪੰਥ ॥

ہر ُگں رمت نایہ مج ھتنپ ۔۔

ਮਹਾ ਬੀਚਾਰ ਪੰਚ ਿੂਿਹ ਮੰਥ ॥੧॥

پب
اہم اچیبر ج ُدوہت میبھ ۔۔۱۔۔
ਿਉ ਸਰਣਾਈ ਪੂਰਨ ਨਾਥ ॥

ئؤ رسنایئ ئُؤرن ناھت ۔۔
ਜੰਿ ਅਪਨੇ ਕਉ ਿੀਜਤਹ ਹਾਥ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

جپت اےنپ کؤ دہجی اہھت ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਤਸਤਮਰਤਿ ਸਾਸਿਰ ਬੇਿ ਪੁਰਾਣ ॥

ِسمرت سارتس دیب ُپران ۔۔

ਪਾਰਬਰਹਮ ਕਾ ਕਰਤਹ ਵਤਖਆਣ ॥

نارپرمہ اک رکوہ وایھکن ۔۔

ਜੋਗੀ ਜਿੀ ਬੈਸਨੋ ਰਾਮਿਾਸ ॥

وجیگ یتج َنیسیؤ رادماس ۔۔

ਤਮਤਿ ਨਾਹੀ ਬਰਹਮ ਅਤਬਨਾਸ ॥੨॥

مِت نایہ پرمہ اپِیاس ۔۔۲۔۔

ਕਰਣ ਪਲਾਹ ਕਰਤਹ ਤਸਵ ਿੇਵ ॥

رکن نالہ رکہِ سِؤ دویَ ۔۔
ਤਿਲੁ ਨਹੀ ਬੂਝਤਹ ਅਲਖ ਅਭੇਵ ॥

نِل یہن وبچھہہ اھکل اویھبَ ۔۔

ਪਰੇਮ ਭਗਤਿ ਤਜਸੁ ਆਪੇ ਿੇਇ ॥

رپمی تگھب ِجس ا ےپ دےئ ۔۔
ਜਗ ਮਤਹ ਤਵਰਲੇ ਕੇਈ ਕੇਇ ॥੩॥

چگ ہہم وِرےل کیبی ےئک ۔۔۳۔۔
ਮੋਤਹ ਤਨਰਗੁਣ ਗੁਣੁ ਤਕਛਹੂ ਨਾਤਹ ॥

پ ُگ ُگ ک ِ
ج
ھ
ہ
ومہِ ِر ں ں ُ ؤ ناےہ ۔۔

ਸਰਬ ਤਨਧਾਨ ਿੇਰੀ ਤਿਰਸਟੀ ਮਾਤਹ ॥

رست ن ِداھن ریتی درِیٹس امےہ ۔۔
ਨਾਨਕੁ ਿੀਨੁ ਜਾਚੈ ਿੇਰੀ ਸੇਵ ॥

نانک دنی اج َچے ریتی ویسَ ۔۔
ਕਤਰ ਤਕਰਪਾ ਿੀਜੈ ਗੁਰਿੇਵ ॥੪॥੧੫॥੧੭॥

رک کِرنا د بج َے ُگردوی ۔۔۴۔۔۱۵۔۔۱۷۔۔
ਗੋੈਂਿ ਮਹਲਾ ੫ ॥

وگند ہلحم ۵۔۔
ਸੰਿ ਕਾ ਲੀਆ ਧਰਤਿ ਤਬਿਾਰਉ ॥

سیت اک لِیا درھت نِدارو ۔۔
ਸੰਿ ਕਾ ਤਨੰਿਕੁ ਅਕਾਸ ਿੇ ਟਾਰਉ ॥

سیت اک پ ِیدک ااکس ےت نارو ۔۔
ਸੰਿ ਕਉ ਰਾਖਉ ਅਪਨੇ ਜੀਅ ਨਾਤਲ ॥

ک
سیت کؤ را ھؤ اےنپ یج نال ۔۔

ਸੰਿ ਉਧਾਰਉ ਿਿਤਖਣ ਿਾਤਲ ॥੧॥

پی ک
ِ
ھ
سیت اُداھرو ں نال ۔۔۱۔۔
ਸੋਈ ਸੰਿੁ ਤਜ ਭਾਵੈ ਰਾਮ ॥

اھبوے رام ۔۔
وسیئ سیت ےج َ
ਸੰਿ ਗੋਤਬੰਿ ਕੈ ਏਕੈ ਕਾਮ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

سیت وگپِید ےکَ اےکی اکم ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਸੰਿ ਕੈ ਊਪਤਰ ਿੇਇ ਪਰਭੁ ਹਾਥ ॥

ےک اُورپ دےئ رپَھب اہھت ۔۔
سیت َ
ਸੰਿ ਕੈ ਸੰਤਗ ਬਸੈ ਤਿਨੁ ਰਾਤਿ ॥

ےک گنس ئ َسے دِن رات ۔۔
سیت َ
ਸਾਤਸ ਸਾਤਸ ਸੰਿਹ ਪਰਤਿਪਾਤਲ ॥

ساس ساس سیبہہ رپَپ ِیال ۔۔
ਸੰਿ ਕਾ ਿੋਖੀ ਰਾਜ ਿੇ ਟਾਤਲ ॥੨॥

سیت اک دویھک راچ ےت نال ۔۔۲۔۔
ਸੰਿ ਕੀ ਤਨੰਿਾ ਕਰਹੁ ਨ ਕੋਇ ॥

سیت یک پ ِیدا رکوہ ہن وکۓ ۔۔
ਜੋ ਤਨੰਿੈ ਤਿਸ ਕਾ ਪਿਨੁ ਹੋਇ ॥

وج پ ِی َدے ئِس اک نتپ وہۓ ۔۔
ਤਜਸ ਕਉ ਰਾਖੈ ਤਸਰਜਨਹਾਰੁ ॥

ک
ِجس کؤ را َھے سِرجبہار ۔۔

ਝਖ ਮਾਰਉ ਸਗਲ ਸੰਸਾਰੁ ॥੩॥

چ
ھ
ک
ھ امرو لگس اسنسر ۔۔۳۔۔

ਪਰਭ ਅਪਨੇ ਕਾ ਭਇਆ ਤਬਸਾਸੁ ॥

رپَھب اےنپ اک ایھب ِئساس ۔۔
ਜੀਉ ਤਪੰਿੁ ਸਭੁ ਤਿਸ ਕੀ ਰਾਤਸ ॥

جپؤ پِید سیھ ئِس یک راس ۔۔

ਨਾਨਕ ਕਉ ਉਪਜੀ ਪਰਿੀਤਿ ॥

نانک کؤ اُیجپ رپتیت ۔۔
ਮਨਮੁਖ ਹਾਰ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿ ਜੀਤਿ ॥੪॥੧੬॥੧੮॥

مب
مُکھ اہر ُگرمُکھ دس جپت ۔۔۴۔۔۱۶۔۔۱۸۔۔
ਗੋੈਂਿ ਮਹਲਾ ੫ ॥

وگند ہلحم ۵۔۔
ਨਾਮੁ ਤਨਰੰਜਨੁ ਨੀਤਰ ਨਰਾਇਣ ॥

نام پِرنجن رین رنانئ ۔۔

ਰਸਨਾ ਤਸਮਰਿ ਪਾਪ ਤਬਲਾਇਣ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

رانس ِسمرت نات نِالنئ ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਨਾਰਾਇਣ ਸਭ ਮਾਤਹ ਤਨਵਾਸ ॥

نارانئ سیھ امہِ ئِؤاس ۔۔

ਨਾਰਾਇਣ ਘਤਟ ਘਤਟ ਪਰਗਾਸ ॥

نارانئ ٹھگ ٹھگ رپاگس ۔۔

ਨਾਰਾਇਣ ਕਹਿੇ ਨਰਤਕ ਨ ਜਾਤਹ ॥

نارانئ ےتہک رنک ہن اجےہ ۔۔
ਨਾਰਾਇਣ ਸੇਤਵ ਸਗਲ ਿਲ ਪਾਤਹ ॥੧॥

ویس لگس لھپ ناےہ ۔۔۱۔۔
نارانئ َ
ਨਾਰਾਇਣ ਮਨ ਮਾਤਹ ਅਧਾਰ ॥

نارانئ نم امہِ اداھر ۔۔
ਨਾਰਾਇਣ ਬੋਤਹਥ ਸੰਸਾਰ ॥

نارانئ وبھتہ اسنسر ۔۔
ਨਾਰਾਇਣ ਕਹਿ ਜਮੁ ਭਾਤਗ ਪਲਾਇਣ ॥

نارانئ کہت مج اھبگ نالنئ ۔۔
ਨਾਰਾਇਣ ਿੰਿ ਭਾਨੇ ਿਾਇਣ ॥੨॥

نارانئ دپپ اھبےن دانئ ۔۔۲۔۔
ਨਾਰਾਇਣ ਸਿ ਸਿ ਬਖਤਸੰਿ ॥

نک
نارانئ دس دس ھ ِسید ۔۔

ਨਾਰਾਇਣ ਕੀਨੇ ਸੂਖ ਅਨੰਿ ॥

نارانئ کیپے سُؤھک ادنن ۔۔

ਨਾਰਾਇਣ ਪਰਗਟ ਕੀਨੋ ਪਰਿਾਪ ॥

نارانئ رپَگپ ونیک رپنات ۔۔
ਨਾਰਾਇਣ ਸੰਿ ਕੋ ਮਾਈ ਬਾਪ ॥੩॥

نارانئ سیت وک امیئ نات ۔۔۳۔۔

ਨਾਰਾਇਣ ਸਾਧਸੰਤਗ ਨਰਾਇਣ ॥

نارانئ سادھسیگ رنانئ ۔۔

ਬਾਰੰ ਬਾਰ ਨਰਾਇਣ ਗਾਇਣ ॥

نارن نار رنانئ اگنئ ۔۔
ਬਸਿੁ ਅਗੋਚਰ ਗੁਰ ਤਮਤਲ ਲਹੀ ॥

تسب اوگرچ ُگر مِل لہی ۔۔

ਨਾਰਾਇਣ ਓਟ ਨਾਨਕ ਿਾਸ ਗਹੀ ॥੪॥੧੭॥੧੯॥

نارانئ اوت نانک داس یہگ ۔۔۴۔۔۱۷۔۔۱۹۔۔
ਗੋੈਂਿ ਮਹਲਾ ੫ ॥

وگند ہلحم ۵۔۔
ਜਾ ਕਉ ਰਾਖੈ ਰਾਖਣਹਾਰੁ ॥

ک
اج کؤ را َھے راکھبہار ۔۔

ਤਿਸ ਕਾ ਅੰਗੁ ਕਰੇ ਤਨਰੰਕਾਰੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ئِس اک انگ رکے پِراکنر ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਮਾਿ ਗਰਭ ਮਤਹ ਅਗਤਨ ਨ ਜੋਹੈ ॥

امت رگھب ہہم انگ ہن وج َہے ۔۔
ਕਾਮੁ ਿੋਧੁ ਲੋਭੁ ਮੋਹੁ ਨ ਪੋਹੈ ॥

اکم رکودھ ولھب ومہ ہن وپ َہے ۔۔
ਸਾਧਸੰਤਗ ਜਪੈ ਤਨਰੰਕਾਰੁ ॥

سادھسیگ جپَے پِراکنر ۔۔

ਤਨੰਿਕ ਕੈ ਮੁਤਹ ਲਾਗੈ ਛਾਰੁ ॥੧॥

ےک مُؤہِ ال َگے اھچر ۔۔۱۔۔
پ ِیدک َ
ਰਾਮ ਕਵਚੁ ਿਾਸ ਕਾ ਸੰਨਾਹੁ ॥

رام وکَچ داس اک انسوہ ۔۔
ਿੂਿ ਿੁਸਟ ਤਿਸੁ ਪੋਹਿ ਨਾਤਹ ॥

ُدوت ُدست ئِس وپہت ناےہ ۔۔
ਜੋ ਜੋ ਗਰਬੁ ਕਰੇ ਸੋ ਜਾਇ ॥

وج وج رگت رکے وس اجۓ ۔۔
ਗਰੀਬ ਿਾਸ ਕੀ ਪਰਭੁ ਸਰਣਾਇ ॥੨॥

رگبی داس یک رپَھب رسناۓ ۔۔۲۔۔
ਜੋ ਜੋ ਸਰਤਣ ਪਇਆ ਹਤਰ ਰਾਇ ॥

وج وج رسن ایپ ہر راےئ ۔۔
ਸੋ ਿਾਸੁ ਰਤਖਆ ਅਪਣੈ ਕੰਤਿ ਲਾਇ ॥

وس داس رایھک اےنپ کیبھ ال ئِے ۔۔
ਜੇ ਕੋ ਬਹੁਿੁ ਕਰੇ ਅਹੰਕਾਰੁ ॥

ےج وک تہب رکے ااکنہر ۔۔
ਓਹੁ ਤਖਨ ਮਤਹ ਰੁਲਿਾ ਖਾਕੂ ਨਾਤਲ ॥੩॥

ک
ھ
ِ
اووہ ں ہہم ُراتل اھکوک نال ۔۔۳۔۔
ਹੈ ਭੀ ਸਾਚਾ ਹੋਵਣਹਾਰੁ ॥

ےہَ یھب سااچ وہواہنر ۔۔

ਸਿਾ ਸਿਾ ਜਾਈ ਬਤਲਹਾਰ ॥

دسا دسا اجںیئ اہلبر ۔۔
ਅਪਣੇ ਿਾਸ ਰਖੇ ਤਕਰਪਾ ਧਾਤਰ ॥

اےنپ داس رےھک کِرنا داھر ۔۔

ਨਾਨਕ ਕੇ ਪਰਭ ਪਰਾਣ ਅਧਾਰ ॥੪॥੧੮॥੨੦॥

نانک ےک رپَھب رپان اداھر ۔۔۴۔۔۱۸۔۔۲۱۔۔
ਗੋੈਂਿ ਮਹਲਾ ੫ ॥

وگند ہلحم ۵۔۔
ਅਚਰਜ ਕਥਾ ਮਹਾ ਅਨੂਪ ॥

ارچچ اھتک اہم ائُؤت ۔۔

ਪਰਾਿਮਾ ਪਾਰਬਰਹਮ ਕਾ ਰੂਪੁ ॥ ਰਹਾਉ ॥

رپَا پبما نارپرمہ اک ُروت ۔۔راہو۔۔
ਨਾ ਇਹੁ ਬੂਢਾ ਨਾ ਇਹੁ ਬਾਲਾ ॥

ہن اوہی ئُؤداھ ہن اوہی ناال ۔۔
ਨਾ ਇਸੁ ਿੂਖੁ ਨਹੀ ਜਮ ਜਾਲਾ ॥

ہن اس ُدوھک یہن مج اجال ۔۔
ਨਾ ਇਹੁ ਤਬਨਸੈ ਨਾ ਇਹੁ ਜਾਇ ॥

ہن اوہی نِیسے ہن اوہی اجۓ ۔۔

ਆਤਿ ਜੁਗਾਿੀ ਰਤਹਆ ਸਮਾਇ ॥੧॥

ا د ج ُگادی رایہ امسۓ ۔۔۱۔۔

ਨਾ ਇਸੁ ਉਸਨੁ ਨਹੀ ਇਸੁ ਸੀਿੁ ॥

ہن اِس اُنس یہن اس سیت ۔۔
ਨਾ ਇਸੁ ਿੁਸਮਨੁ ਨਾ ਇਸੁ ਮੀਿੁ ॥

ہن اِس ُدنمس ہن اِس تیم ۔۔
ਨਾ ਇਸੁ ਹਰਖੁ ਨਹੀ ਇਸੁ ਸੋਗੁ ॥

ہن اِس ہرھک یہن اِس وسگ ۔۔
ਸਭੁ ਤਕਛੁ ਇਸ ਕਾ ਇਹੁ ਕਰਨੈ ਜੋਗੁ ॥੨॥

ک
سیھ ِچھ

اِس اک اِوہی رک ئَے وجگ ۔۔۲۔۔

ਨਾ ਇਸੁ ਬਾਪੁ ਨਹੀ ਇਸੁ ਮਾਇਆ ॥

ہن اِس نات یہن اِس امنا ۔۔
ਇਹੁ ਅਪਰੰਪਰੁ ਹੋਿਾ ਆਇਆ ॥

اِوہی ارپرپم وہنا ا نا ۔۔
ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਕਾ ਇਸੁ ਲੇਪੁ ਨ ਲਾਗੈ ॥

نات ُپ ّں اک اِس پیل ہن ال َگے ۔۔
ਘਟ ਘਟ ਅੰਿਤਰ ਸਿ ਹੀ ਜਾਗੈ ॥੩॥

ٹھگ ٹھگ ارتن دس یہ اج َگے ۔۔۳۔۔
ਿੀਤਨ ਗੁਣਾ ਇਕ ਸਕਤਿ ਉਪਾਇਆ ॥

نیت ُگیا اِک تکس اُناِنا ۔۔
ਮਹਾ ਮਾਇਆ ਿਾ ਕੀ ਹੈ ਛਾਇਆ ॥

ےہ اھچنا ۔۔
اہم امنا نا یک َ

ਅਛਲ ਅਛੇਿ ਅਭੇਿ ਿਇਆਲ ॥

الھچ ادیھچ ادیھب دنال ۔۔
ਿੀਨ ਿਇਆਲ ਸਿਾ ਤਕਰਪਾਲ ॥

دنی دنال دسا کِرنال ۔۔

ਿਾ ਕੀ ਗਤਿ ਤਮਤਿ ਕਛੂ ਨ ਪਾਇ ॥

گ م ِ کج
ُ
ھ
نا یک پ ت ؤ ہن ناۓ ۔۔
ਨਾਨਕ ਿਾ ਕੈ ਬਤਲ ਬਤਲ ਜਾਇ ॥੪॥੧੯॥੨੧॥

نانک نا ےکَ نل نل اجۓ ۔۔۴۔۔۱۹۔۔۲۱۔۔
ਗੋੈਂਿ ਮਹਲਾ ੫ ॥

وگند ہلحم ۵۔۔
ਸੰਿਨ ਕੈ ਬਤਲਹਾਰੈ ਜਾਉ ॥

س
اہلبرے اجو ۔۔
یی ں َ
ےک َ
ਸੰਿਨ ਕੈ ਸੰਤਗ ਰਾਮ ਗੁਨ ਗਾਉ ॥

س
ےک گنس رام ُگں اگو ۔۔
یی ں َ
ਸੰਿ ਪਰਸਾਤਿ ਤਕਲਤਵਖ ਸਤਭ ਗਏ ॥

سیت رپساد کِلؤِھک سیھ ےئگ ۔۔

ਸੰਿ ਸਰਤਣ ਵਿਭਾਗੀ ਪਏ ॥੧॥

سیت رسن وداھبیگ ےئپ ۔۔۱۔۔
ਰਾਮੁ ਜਪਿ ਕਛੁ ਤਬਘਨੁ ਨ ਤਵਆਪੈ ॥

نگ
رام جپت ھچک ِ ھں ہن ونا ئَے ۔۔

ਗੁਰ ਪਰਸਾਤਿ ਅਪੁਨਾ ਪਰਭੁ ਜਾਪੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ُگر رپساد اانپ رپَھب اج ئَے ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਪਾਰਬਰਹਮੁ ਜਬ ਹੋਇ ਿਇਆਲ ॥

نارپرمہ جت وہۓ دنال ۔۔
ਸਾਧੂ ਜਨ ਕੀ ਕਰੈ ਰਵਾਲ ॥

سا ُدوھ نج یک رکَے روال ۔۔
ਕਾਮੁ ਿੋਧੁ ਇਸੁ ਿਨ ਿੇ ਜਾਇ ॥

اکم رکودھ اِس نت ےت اجۓ ۔۔
ਰਾਮ ਰਿਨੁ ਵਸੈ ਮਤਨ ਆਇ ॥੨॥

رام رنت و سَے نم ا ۓ ۔۔۲۔۔
ਸਿਲੁ ਜਨਮੁ ਿਾਂ ਕਾ ਪਰਵਾਣੁ ॥

سب
ھل منج نان اک رپوان ۔۔

ਪਾਰਬਰਹਮੁ ਤਨਕਤਟ ਕਤਰ ਜਾਣੁ ॥

نارپرمہ نِکت رک اجن ۔۔

ਭਾਇ ਭਗਤਿ ਪਰਭ ਕੀਰਿਤਨ ਲਾਗੈ ॥

اھبےئ تگھب رپَھب ریکنت ال َگے ۔۔
ਜਨਮ ਜਨਮ ਕਾ ਸੋਇਆ ਜਾਗੈ ॥੩॥

منج منج اک وسنا اج َگے ۔۔۳۔۔

ਚਰਨ ਕਮਲ ਜਨ ਕਾ ਆਧਾਰੁ ॥

رچن لمک نج اک ا داھر ۔۔

ਗੁਣ ਗੋਤਵੰਿ ਰਉੈਂ ਸਚੁ ਵਾਪਾਰੁ ॥

ُگں وگوِدن رون چس وانار ۔۔

ਿਾਸ ਜਨਾ ਕੀ ਮਨਸਾ ਪੂਤਰ ॥

داس انج یک اسنم ئُؤر ۔۔
ਨਾਨਕ ਸੁਖੁ ਪਾਵੈ ਜਨ ਧੂਤਰ ॥੪॥੨੦॥੨੨॥੬॥੨੮॥

نانک ُسکھ نا َوے نج دھُؤر ۔۔۴۔۔۲۱۔۔۲۲۔۔۶۔۔۲۸۔۔
ਰਾਗੁ ਗੋੈਂਿ ਅਸਟਪਿੀਆ ਮਹਲਾ ੫ ਘਰੁ ੨

راگ وگند اسییدنا ہلحم  ۵رھگ ۲
ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪਰਸਾਤਿ ॥

اِک اواکنر سیگؤر رپساد ۔۔
ਕਤਰ ਨਮਸਕਾਰ ਪੂਰੇ ਗੁਰਿੇਵ ॥

رک اکسمنر ئُؤرے ُگردوی ۔۔

ਸਿਲ ਮੂਰਤਿ ਸਿਲ ਜਾ ਕੀ ਸੇਵ ॥

سب
سب
ھل مُؤرت ھل اج یک ویسَ ۔۔
ਅੰਿਰਜਾਮੀ ਪੁਰਖੁ ਤਬਧਾਿਾ ॥

ارتناجیم ُپرھک نِداھنا ۔۔

ਆਿ ਪਹਰ ਨਾਮ ਰੰਤਗ ਰਾਿਾ ॥੧॥

ا ھٹ رہپ نام رنگ رانا ۔۔۱۔۔
ਗੁਰੁ ਗੋਤਬੰਿ ਗੁਰੂ ਗੋਪਾਲ ॥

ُگر وگپِید ُگؤ ُرو وگنال ۔۔

ਅਪਨੇ ਿਾਸ ਕਉ ਰਾਖਨਹਾਰ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

اےنپ داس کؤ راکھبہار ۔۔۱۔۔راہو۔۔

ਪਾਤਿਸਾਹ ਸਾਹ ਉਮਰਾਉ ਪਿੀਆਏ ॥

نائسا ہ ساہ اُرماو ایتپےئ ۔۔
ਿੁਸਟ ਅਹੰਕਾਰੀ ਮਾਤਰ ਪਚਾਏ ॥

ُدست ااکنہری ام ر اچپےئ ۔۔
ਤਨੰਿਕ ਕੈ ਮੁਤਖ ਕੀਨੋ ਰੋਗੁ ॥

ےک مُکھ ونیک روگ ۔۔
پ ِیدک َ
ਜੈ ਜੈ ਕਾਰੁ ਕਰੈ ਸਭੁ ਲੋਗੁ ॥੨॥

ےج اکر رکَے سیھ ولگ ۔۔۲۔۔
ےجَ َ
ਸੰਿਨ ਕੈ ਮਤਨ ਮਹਾ ਅਨੰਿੁ ॥

س
ےک نم اہم ادنن ۔۔
یی ں َ

ਸੰਿ ਜਪਤਹ ਗੁਰਿੇਉ ਭਗਵੰਿੁ ॥

سیت جبہہ ُگردئؤ وگھبپپ ۔۔
ਸੰਗਤਿ ਕੇ ਮੁਖ ਊਜਲ ਭਏ ॥

تگنس ےک مُکھ اُولج ےئھب ۔۔
ਸਗਲ ਥਾਨ ਤਨੰਿਕ ਕੇ ਗਏ ॥੩॥

لگس اھتن پ ِیدک ےک ےئگ ۔۔۳۔۔
ਸਾਤਸ ਸਾਤਸ ਜਨੁ ਸਿਾ ਸਲਾਹੇ ॥

ساس ساس نج دسا صالےح ۔۔

ਪਾਰਬਰਹਮ ਗੁਰ ਬੇਪਰਵਾਹੇ ॥

نارپرمہ ُگر پیترواےہ ۔۔

ਸਗਲ ਭੈ ਤਮਟੇ ਜਾ ਕੀ ਸਰਤਨ ॥

ب
لگس َھے ِمپے اج یک رسن ۔۔
ਤਨੰਿਕ ਮਾਤਰ ਪਾਏ ਸਤਭ ਧਰਤਨ ॥੪॥

پ ِیدک امر ناےئ سیھ درھن ۔۔۴۔۔
ਜਨ ਕੀ ਤਨੰਿਾ ਕਰੈ ਨ ਕੋਇ ॥

نج یک پ ِیدا رکَے ہن وکۓ ۔۔
ਜੋ ਕਰੈ ਸੋ ਿੁਖੀਆ ਹੋਇ ॥

وج رکَے وس ُدایھک وہۓ ۔۔
ਆਿ ਪਹਰ ਜਨੁ ਏਕੁ ਤਧਆਏ ॥

ا ھٹ رہپ نج انک دایھےئ ۔۔
ਜਮੂਆ ਿਾ ਕੈ ਤਨਕਤਟ ਨ ਜਾਏ ॥੫॥

ےک نِکت ہن اجےئ ۔۔۵۔۔
چمُؤا نا َ
ਜਨ ਤਨਰਵੈਰ ਤਨੰਿਕ ਅਹੰਕਾਰੀ ॥

نج پِر َوری پِیدک ااکنہری۔۔

ਜਨ ਭਲ ਮਾਨਤਹ ਤਨੰਿਕ ਵੇਕਾਰੀ ॥

نج لھب امہنِ پ ِیدک واکیری ۔۔
ਗੁਰ ਕੈ ਤਸਤਖ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤਧਆਇਆ ॥

ےک سِکھ سیگؤرو دایھنا ۔۔
ُگر َ

ਜਨ ਉਬਰੇ ਤਨੰਿਕ ਨਰਤਕ ਪਾਇਆ ॥੬॥

نج اُپرے پ ِیدک رنک نانا ۔۔۶۔۔
ਸੁਤਣ ਸਾਜਨ ਮੇਰੇ ਮੀਿ ਤਪਆਰੇ ॥

ُسں سانج ریمے تیم ایپرے ۔۔
ਸਤਿ ਬਚਨ ਵਰਿਤਹ ਹਤਰ ਿੁਆਰੇ ॥

ست نچب ورہہت ہر ُدوارے ۔۔
ਜੈਸਾ ਕਰੇ ਸੁ ਿੈਸਾ ਪਾਏ ॥

اسیج رکے وس َنیسا ناےئ ۔۔
ਅਤਭਮਾਨੀ ਕੀ ਜੜ ਸਰਪਰ ਜਾਏ ॥੭॥

ب
ا ھبماین یک ڑج رسرپ اجےئ ۔۔۷۔۔
ਨੀਧਤਰਆ ਸਤਿਗੁਰ ਧਰ ਿੇਰੀ ॥

دینرھنا سیگؤر درھ ریتی ۔۔

ਕਤਰ ਤਕਰਪਾ ਰਾਖਹੁ ਜਨ ਕੇਰੀ ॥

ک
رک کِرنا را ھہؤ نج ریکی ۔۔

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਤਿਸੁ ਗੁਰ ਬਤਲਹਾਰੀ ॥

وہک نانک ئِس ُگر اہلبری ۔۔

ਜਾ ਕੈ ਤਸਮਰਤਨ ਪੈਜ ਸਵਾਰੀ ॥੮॥੧॥੨੯॥

پب
ےک ِسمرن َ ج وساری ۔۔۸۔۔۱۔۔۲۹۔۔
اج َ
ਰਾਗੁ ਗੋੈਂਿ ਬਾਣੀ ਭਗਿਾ ਕੀ ॥

ب
راگ وگند ناین ھگیا یک ۔۔

ਕਬੀਰ ਜੀ ਘਰੁ ੧

ریبک یج رھگ ۱
ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪਰਸਾਤਿ ॥

اِک اواکنر سیگؤر رپساد ۔۔
ਸੰਿੁ ਤਮਲੈ ਤਕਛੁ ਸੁਨੀਐ ਕਹੀਐ ॥

ک
سیت ملَ ِے ِچھ

ُسییپے کہ ٔپے َ۔۔

ਤਮਲੈ ਅਸੰਿੁ ਮਸਤਟ ਕਤਰ ਰਹੀਐ ॥੧॥

ملَ ِے اسیت ٹسم رک ر ہیپے ۔۔۱۔۔
ਬਾਬਾ ਬੋਲਨਾ ਤਕਆ ਕਹੀਐ ॥

نانا وبانل ایک کہ ٔپے َ۔۔

ਜੈਸੇ ਰਾਮ ਨਾਮ ਰਤਵ ਰਹੀਐ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ےسیج رام نام َروِ ر ہیپے ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਸੰਿਨ ਤਸਉ ਬੋਲੇ ਉਪਕਾਰੀ ॥

س
ییں سِیؤ وبےل اُاکپری ۔۔

ਮੂਰਖ ਤਸਉ ਬੋਲੇ ਝਖ ਮਾਰੀ ॥੨॥

چ
ھ
ک
مُؤرھک سِیؤ وبےل ھ امری ۔۔۲۔۔
ਬੋਲਿ ਬੋਲਿ ਬਢਤਹ ਤਬਕਾਰਾ ॥

وبلپ وبلپ ندھ ِہ ِئکارا ۔۔
ਤਬਨੁ ਬੋਲੇ ਤਕਆ ਕਰਤਹ ਬੀਚਾਰਾ ॥੩॥

پِں وبےل ایک رک ِہے اچیبرا ۔۔۳۔۔

ਕਹੁ ਕਬੀਰ ਛੂਛਾ ਘਟੁ ਬੋਲੈ ॥

چ
وہک ریبک ُھؤاھچ ٹھگ وب لَے ۔۔
ਭਤਰਆ ਹੋਇ ਸੁ ਕਬਹੁ ਨ ਿੋਲੈ ॥੪॥੧॥

رھبنا وہۓ وس کبہؤ ہن دو لَے ۔۔۴۔۔۱۔۔
ਗੋੈਂਿ ॥

وگند ۔۔
ਨਰੂ ਮਰੈ ਨਰੁ ਕਾਤਮ ਨ ਆਵੈ ॥

ے ۔۔
رنُو م َ َرے رن اکم ہن ا و َ
ਪਸੂ ਮਰੈ ਿਸ ਕਾਜ ਸਵਾਰੈ ॥੧॥

ئسُؤ م َ َرے دس اکچ وسا َرے ۔۔۱۔۔
ਅਪਨੇ ਕਰਮ ਕੀ ਗਤਿ ਮੈ ਤਕਆ ਜਾਨਉ ॥

اےنپ رکم یک گپ م َے ایک اجئؤ ۔۔

ਮੈ ਤਕਆ ਜਾਨਉ ਬਾਬਾ ਰੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

م َے ایک اجئؤ نانا رے ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਹਾਿ ਜਲੇ ਜੈਸੇ ਲਕਰੀ ਕਾ ਿੂਲਾ ॥

اہد ےلج چی َسے رکلی اک ئُؤال ۔۔

ਕੇਸ ਜਲੇ ਜੈਸੇ ਘਾਸ ਕਾ ਪੂਲਾ ॥੨॥

سیک ےلج ےسیج اھگس اک ئُؤال ۔۔۲۔۔
ਕਹੁ ਕਬੀਰ ਿਬ ਹੀ ਨਰੁ ਜਾਗੈ ॥

وہک ریبک پپ یہ رن اج َگے ۔۔

ਜਮ ਕਾ ਿੰਿੁ ਮੂੰਿ ਮਤਹ ਲਾਗੈ ॥੩॥੨॥

مج اک دند مُؤند ہہم ال َگے ۔۔۳۔۔۲۔۔
ਗੋੈਂਿ ॥

وگند ۔۔
ਆਕਾਤਸ ਗਗਨੁ ਪਾਿਾਤਲ ਗਗਨੁ ਹੈ ਚਹੁ ਤਿਤਸ ਗਗਨੁ ਰਹਾਇਲੇ ॥

ےہ چہؤ دِس نگگ راہےلئ ۔۔
ا اکس نگگ نانال نگگ َ

ਆਨਿ ਮੂਲੁ ਸਿਾ ਪੁਰਖੋਿਮੁ ਘਟੁ ਤਬਨਸੈ ਗਗਨੁ ਨ ਜਾਇਲੇ ॥੧॥

ا َند مُؤل دسا ُپروھکمت ٹھگ نِی َسے نگگ ہن اجےلئ ۔۔۱۔۔
ਮੋਤਹ ਬੈਰਾਗੁ ਭਇਓ ॥

ومہِ ریباگ ویھب ۔۔
ਇਹੁ ਜੀਉ ਆਇ ਕਹਾ ਗਇਓ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

اوہی جپؤ ا ۓ اہک گیپؤ ۔۔۱۔۔راہو۔۔

ਪੰਚ ਿਿੁ ਤਮਤਲ ਕਾਇਆ ਕੀਨਹੀ ਿਿੁ ਕਹਾ ਿੇ ਕੀਨੁ ਰੇ ॥

کیبہ
پب
ھ
پ
ی پ اہک ےت نیک رے ۔۔
ج پپ مِل اکنا

ਕਰਮ ਬਧ ਿੁਮ ਜੀਉ ਕਹਿ ਹੌ ਕਰਮਤਹ ਤਕਤਨ ਜੀਉ ਿੀਨੁ ਰੇ ॥੨॥

ُب
ہم کِں جپؤ دنی رے ۔۔۲۔۔
رکم دبھ م جپؤ کہت ٔہؤ رک ِ
ਹਤਰ ਮਤਹ ਿਨੁ ਹੈ ਿਨ ਮਤਹ ਹਤਰ ਹੈ ਸਰਬ ਤਨਰੰਿਤਰ ਸੋਇ ਰੇ ॥

ےہ رست پِررتن وسۓ رے ۔۔
ےہ نت ہہم ہر َ
ہر ہہم نت َ
ਕਤਹ ਕਬੀਰ ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਨ ਛੋਿਉ ਸਹਜੇ ਹੋਇ ਸੁ ਹੋਇ ਰੇ ॥੩॥੩॥

س
ہہک ریبک رام نام ہن وھچدو ہجے وہۓ وس وہۓ رے ۔۔۳۔۔۳۔۔

ਰਾਗੁ ਗੋੈਂਿ ਬਾਣੀ ਕਬੀਰ ਜੀਉ ਕੀ ਘਰੁ ੨

راگ وگند ناین ریبک جپؤ یک رھگ ۲
ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪਰਸਾਤਿ ॥

اِک اواکنر سیگؤر رپساد ۔۔
ਭੁਜਾ ਬਾਂਤਧ ਤਭਲਾ ਕਤਰ ਿਾਤਰਓ ॥

ب
ب
ُھچا نادنھ ھِال رک داروی ۔۔

ਹਸਿੀ ਿੋਤਪ ਮੂੰਿ ਮਤਹ ਮਾਤਰਓ ॥

یتسہ رکوت مُؤند ہہم امروی ۔۔
ਹਸਤਿ ਭਾਤਗ ਕੈ ਚੀਸਾ ਮਾਰੈ ॥

امرے ۔۔
ہست اھبگ َ
ےک چیسا َ
ਇਆ ਮੂਰਤਿ ਕੈ ਹਉ ਬਤਲਹਾਰੈ ॥੧॥

اہلبرے ۔۔۱۔۔
اِنا مُؤرت َ
ےک ہؤ َ
ਆਤਹ ਮੇਰੇ ਿਾਕੁਰ ਿੁਮਰਾ ਜੋਰੁ ॥

رک ُبمرا وجر ۔۔
ا ِہےریمے اھٹ ُ

ਕਾਜੀ ਬਤਕਬੋ ਹਸਿੀ ਿੋਰੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

اقیج نکپؤ یتسہ وتر ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਰੇ ਮਹਾਵਿ ਿੁਝੁ ਿਾਰਉ ਕਾਤਟ ॥

ُب
رے اہموت چھ دارو اکت ۔۔
ਇਸਤਹ ਿੁਰਾਵਹੁ ਘਾਲਹੁ ਸਾਤਟ ॥

اہسِ ُپراو ُہ اھگوہل سات ۔۔

ਹਸਤਿ ਨ ਿੋਰੈ ਧਰੈ ਤਧਆਨੁ ॥

وترے درھَے دایھن ۔۔
ہست ہن َ
ਵਾ ਕੈ ਤਰਿੈ ਬਸੈ ਭਗਵਾਨੁ ॥੨॥

وا ےکَ ر َِدے ئ َسے وگھبان ۔۔۲۔۔
ਤਕਆ ਅਪਰਾਧੁ ਸੰਿ ਹੈ ਕੀਨਹਾ ॥

ایک ارپادھ سیت ےہَ کیبہھا ۔۔
ਬਾਂਤਧ ਪੋਟ ਕੁੰਚਰ ਕਉ ਿੀਨਹਾ ॥

کب
نادنھ وپت ُ چر کؤ دپبہھا ۔۔
ਕੁੰਚਰੁ ਪੋਟ ਲੈ ਲੈ ਨਮਸਕਾਰੈ ॥

ُکب
چ
َ
َ
ل
ل
اکسمنرے ۔۔
ے
ے
وپت
ر
َ
ਬੂਝੀ ਨਹੀ ਕਾਜੀ ਅੰਤਧਆਰੈ ॥੩॥

دنایھرے ۔۔۳۔۔
وبُیھج یہن اقیج ا َ
ਿੀਤਨ ਬਾਰ ਪਿੀਆ ਭਤਰ ਲੀਨਾ ॥

نیت نار ن ِییا رھب انیل ۔۔
ਮਨ ਕਿੋਰੁ ਅਜਹੂ ਨ ਪਿੀਨਾ ॥

نم وھٹکر اچہ ُؤ ہن نیییا ۔۔

ਕਤਹ ਕਬੀਰ ਹਮਰਾ ਗੋਤਬੰਿੁ ॥

ہہک ریبک رمہا وگپِید ۔۔
ਚਉਥੇ ਪਿ ਮਤਹ ਜਨ ਕੀ ਤਜੰਿੁ ॥੪॥੧॥੪॥

جؤےھت ند ہہم نج یک ِجید ۔۔۴۔۔۱۔۔۴۔۔

ਗੋੈਂਿ ॥

وگند ۔۔
ਨਾ ਇਹੁ ਮਾਨਸੁ ਨਾ ਇਹੁ ਿੇਉ ॥

ہن اوہی امسن ہن اوہی دئؤ ۔۔
ਨਾ ਇਹੁ ਜਿੀ ਕਹਾਵੈ ਸੇਉ ॥

اہکوے سیؤ ۔۔
ہن اوہی یتج َ
ਨਾ ਇਹੁ ਜੋਗੀ ਨਾ ਅਵਧੂਿਾ ॥

ہن اوہی وجیگ ہن اودوھنا ۔۔
ਨਾ ਇਸੁ ਮਾਇ ਨ ਕਾਹੂ ਪੂਿਾ ॥੧॥

ہن اس امےئ ہن اک ُہؤ ئُؤنا ۔۔۱۔۔
ਇਆ ਮੰਿਰ ਮਤਹ ਕੌਨ ਬਸਾਈ ॥

اِنا دنمر ہہم وکن اسبیئ ۔۔
ਿਾ ਕਾ ਅੰਿੁ ਨ ਕੋਊ ਪਾਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

وکو نایئ ۔۔۱۔۔راہو۔۔
نا اک اپپ ہن ُ
ਨਾ ਇਹੁ ਤਗਰਹੀ ਨਾ ਓਿਾਸੀ ॥

ہن اوہی گِریہ ہن اودایس ۔۔

ਨਾ ਇਹੁ ਰਾਜ ਨ ਭੀਖ ਮੰਗਾਸੀ ॥

ب
ھ
ی
ک
ہن اوہی راچ ہن ھ اگنمیس ۔۔
ਨਾ ਇਸੁ ਤਪੰਿੁ ਨ ਰਕਿੂ ਰਾਿੀ ॥

ہن اِس پِید ہن رک ُپؤ رایت ۔۔

ਨਾ ਇਹੁ ਬਰਹਮਨੁ ਨਾ ਇਹੁ ਖਾਿੀ ॥੨॥

ہن اوہی پرنمہ ہن اوہی اھکیت ۔۔۲۔۔
ਨਾ ਇਹੁ ਿਪਾ ਕਹਾਵੈ ਸੇਖੁ ॥

اہکوے س َیکھ ۔۔
ہن اوہی اپت َ

ਨਾ ਇਹੁ ਜੀਵੈ ਨ ਮਰਿਾ ਿੇਖੁ ॥

ہن اوہی ویجے ہن رمنا دھکی ۔۔
ਇਸੁ ਮਰਿੇ ਕਉ ਜੇ ਕੋਊ ਰੋਵੈ ॥

وکو رو َوے ۔۔
اس رمےت کؤ ےج ُ
ਜੋ ਰੋਵੈ ਸੋਈ ਪਤਿ ਖੋਵੈ ॥੩॥

وھکوے ۔۔۳۔۔
وج رو َوے وسیئ پپ َ
ਗੁਰ ਪਰਸਾਤਿ ਮੈ ਿਗਰੋ ਪਾਇਆ ॥

ُگر رپساد م َے درگو نانا ۔۔

ਜੀਵਨ ਮਰਨੁ ਿੋਊ ਤਮਟਵਾਇਆ ॥

ویجن رمن دوو ِمپؤانا ۔۔

ਕਹੁ ਕਬੀਰ ਇਹੁ ਰਾਮ ਕੀ ਅੰਸੁ ॥

وہک ریبک اوہی رام یک اسن ۔۔
ਜਸ ਕਾਗਿ ਪਰ ਤਮਟੈ ਨ ਮੰਸੁ ॥੪॥੨॥੫॥

سج اکدگ رپ ِمپے ہن سنم ۔۔۴۔۔۲۔۔۵۔۔
ਗੋੈਂਿ ॥

وگند ۔۔

ਿੂਟੇ ਿਾਗੇ ਤਨਖੁਟੀ ਪਾਤਨ ॥

نک ِ
ب
ھ
ُ
ئُؤےٹ ناےگ ی نان ۔۔
ਿੁਆਰ ਊਪਤਰ ਤਝਲਕਾਵਤਹ ਕਾਨ ॥

ُدوار اُورپ چھِلکاو ِہے اکن ۔۔
ਕੂਚ ਤਬਚਾਰੇ ਿੂਏ ਿਾਲ ॥

ب
ُکؤچ ِبچارے ُھؤےئ اھپل ۔۔
ਇਆ ਮੁੰਿੀਆ ਤਸਤਰ ਚਤਢਬੋ ਕਾਲ ॥੧॥

اِنا مُی ِدنا سِر چدوبھ اکل ۔۔۱۔۔
ਇਹੁ ਮੁੰਿੀਆ ਸਗਲੋ ਿਰਬੁ ਖੋਈ ॥

اِوہی مُی ِدنا سگلؤ درت وھکیئ ۔۔

ਆਵਿ ਜਾਿ ਨਾਕ ਸਰ ਹੋਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ا وت اجت ناک رس وہیئ ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਿੁਰੀ ਨਾਤਰ ਕੀ ਛੋਿੀ ਬਾਿਾ ॥

ُپری نار یک وھچدی نانا ۔۔

ਰਾਮ ਨਾਮ ਵਾ ਕਾ ਮਨੁ ਰਾਿਾ ॥

رام نام وا اک نم رانا ۔۔
ਲਤਰਕੀ ਲਤਰਕਨ ਖੈਬੋ ਨਾਤਹ ॥

ک
ھ
ی
پ
َ
ِ
رلیک رلنک ؤ ناہ ۔۔

ਮੁੰਿੀਆ ਅਨਤਿਨੁ ਧਾਪੇ ਜਾਤਹ ॥੨॥

مُی ِدنا ادنِن داھےپ اجےہ ۔۔۲۔۔

ਇਕ ਿੁਇ ਮੰਿਤਰ ਇਕ ਿੁਇ ਬਾਟ ॥

اِک ُدےئ دنمر اِک ُدےئ نات ۔۔
ਹਮ ਕਉ ਸਾਥਰੁ ਉਨ ਕਉ ਖਾਟ ॥

مہ کؤ سارھت اُن کؤ اھکت ۔۔
ਮੂਿ ਪਲੋਤਸ ਕਮਰ ਬਤਧ ਪੋਥੀ ॥

مُؤد ولپس رمق دبھ وپیھت ۔۔
ਹਮ ਕਉ ਚਾਬਨੁ ਉਨ ਕਉ ਰੋਟੀ ॥੩॥

مہ کؤ اچنب اُن کؤ رویٹ ۔۔۳۔۔
ਮੁੰਿੀਆ ਮੁੰਿੀਆ ਹੂਏ ਏਕ ॥

مُی ِدنا مُی ِدنا ُہؤےئ انک ۔۔
ਏ ਮੁੰਿੀਆ ਬੂਿਿ ਕੀ ਟੇਕ ॥

اے مُی ِدنا ئُؤدت یک کیٹ ۔۔
ਸੁਤਨ ਅੰਧਲੀ ਲੋਈ ਬੇਪੀਤਰ ॥

ُسں ادنھلی ولیئ ےبریپ ۔۔

ਇਨਹ ਮੁੰਿੀਅਨ ਭਤਜ ਸਰਤਨ ਕਬੀਰ ॥੪॥੩॥੬॥

اِبھ مُیدنیں جھب رسن ریبک ۔۔۴۔۔۳۔۔۶۔۔
ਗੋੈਂਿ ॥

وگند ۔۔
ਖਸਮੁ ਮਰੈ ਿਉ ਨਾਤਰ ਨ ਰੋਵੈ ॥

کھ س
ئ
م
م َ َرے ؤ نار ہن رو َوے ۔۔

ਉਸੁ ਰਖਵਾਰਾ ਅਉਰੋ ਹੋਵੈ ॥

وہوے ۔۔
اُس روھکار ا اورو َ
ਰਖਵਾਰੇ ਕਾ ਹੋਇ ਤਬਨਾਸ ॥

روھکارے اک وہۓ پِیاس ۔۔
ਆਗੈ ਨਰਕੁ ਈਹਾ ਭੋਗ ਤਬਲਾਸ ॥੧॥

ا ےگ رنک اِاہی وھبگ نِالس ۔۔۱۔۔
ਏਕ ਸੁਹਾਗਤਨ ਜਗਿ ਤਪਆਰੀ ॥

انک ُسہانگ تگج ایپری ۔۔
ਸਗਲੇ ਜੀਅ ਜੰਿ ਕੀ ਨਾਰੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ےلگس یج جپت یک ناری ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਸੋਹਾਗਤਨ ਗਤਲ ਸੋਹੈ ਹਾਰੁ ॥

وساہنگ لگ وس َہے اہر ۔۔

ਸੰਿ ਕਉ ਤਬਖੁ ਤਬਗਸੈ ਸੰਸਾਰੁ ॥

سیت کؤ نِکھ نِگ َسے اسنسر ۔۔

ਕਤਰ ਸੀਗਾਰੁ ਬਹੈ ਪਤਖਆਰੀ ॥

رک اگیسر ب َہے نکھیاری ۔۔

॥੨॥ب ਸੰਿ ਕੀ ਤਿਿਕੀ ਤਿਰੈ ਤਬਚਾਰੀ

ِھیب
ب
ھ
ک
ک
ب
ی ھ ِ َرے ِچاری ۔۔۲۔۔
سیت یک
ਸੰਿ ਭਾਤਗ ਓਹ ਪਾਛੈ ਪਰੈ ॥

چ
سیت اھبگ اوہ نا َھے رپَے ۔۔

ਗੁਰ ਪਰਸਾਿੀ ਮਾਰਹੁ ਿਰੈ ॥

ُگر رپسادی امروہ د َرے ۔۔

ਸਾਕਿ ਕੀ ਓਹ ਤਪੰਿ ਪਰਾਇਤਣ ॥

ساطق یک اوہ پِید رپانئ ۔۔
ਹਮ ਕਉ ਤਿਰਸਤਟ ਪਰੈ ਿਰਤਖ ਿਾਇਤਣ ॥੩॥

مہ کؤ د ِرست رپَے رتھک دانئ ۔۔۳۔۔
ਹਮ ਤਿਸ ਕਾ ਬਹੁ ਜਾਤਨਆ ਭੇਉ ॥

ب
مہ ئِس اک وہب اجاین ھپؤ ۔۔

ਜਬ ਹੂਏ ਤਿਪਾਲ ਤਮਲੇ ਗੁਰਿੇਉ ॥

جت ُہؤےئ کِرنال مل ِے ُگردئؤ ۔۔
ਕਹੁ ਕਬੀਰ ਅਬ ਬਾਹਤਰ ਪਰੀ ॥

ہکُ ریبک ات ناہر رپی ۔۔
ਸੰਸਾਰੈ ਕੈ ਅੰਚਤਲ ਲਰੀ ॥੪॥੪॥੭॥

انسر َرے ےکَ الچن رلی ۔۔۴۔۔۴۔۔۷۔۔
ਗੋੈਂਿ ॥

وگند ۔۔
ਤਗਰਤਹ ਸੋਭਾ ਜਾ ਕੈ ਰੇ ਨਾਤਹ ॥

ےک رے ناےہ ۔۔
گِرہِ وساھب اج َ
ਆਵਿ ਪਹੀਆ ਖੂਧੇ ਜਾਤਹ ॥

ک
ا وت ہیہپ ُھؤدےھ اجہِ۔۔

ਵਾ ਕੈ ਅੰਿਤਰ ਨਹੀ ਸੰਿੋਖੁ ॥

وا ےکَ ارتن یہن وتنسھک ۔۔
ਤਬਨੁ ਸੋਹਾਗਤਨ ਲਾਗੈ ਿੋਖੁ ॥੧॥

پِں وساہنگ ال َگے دوھک ۔۔۱۔۔
ਧਨੁ ਸੋਹਾਗਤਨ ਮਹਾ ਪਵੀਿ ॥

دنھ وساہنگ اہم وپپپ ۔۔
ਿਪੇ ਿਪੀਸਰ ਿੋਲੈ ਚੀਿ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

پ
ےپت ییسر دو لَے جپت ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਸੋਹਾਗਤਨ ਤਕਰਪਨ ਕੀ ਪੂਿੀ ॥

وساہنگ کِرنپ یک ئُؤیت ۔۔

ਸੇਵਕ ਿਤਜ ਜਗਿ ਤਸਉ ਸੂਿੀ ॥

ویسک جت تگج سِیؤ سُؤیت ۔۔
ਸਾਧੂ ਕੈ ਿਾਢੀ ਿਰਬਾਤਰ ॥

ےک اھٹدیھ درنار ۔۔
سا ُدوھ َ
ਸਰਤਨ ਿੇਰੀ ਮੋ ਕਉ ਤਨਸਿਾਤਰ ॥੨॥

رسن ریتی وم کؤ ئِسیار ۔۔۲۔۔
ਸੋਹਾਗਤਨ ਹੈ ਅਤਿ ਸੁੰਿਰੀ ॥

ےہ ات ُسیدری ۔۔
وساہنگ َ
ਪਗ ਨੇਵਰ ਛਨਕ ਛਨਹਰੀ ॥

چ
نگ پ َپؤر کنھچ ھبہری ۔۔

ਜਉ ਲਗੁ ਪਰਾਨ ਿਊ ਲਗੁ ਸੰਗੇ ॥

جؤ گل رپان ئؤ گل ےگنس ۔۔
ਨਾਤਹ ਿ ਚਲੀ ਬੇਤਗ ਉਤਿ ਨੰਗੇ ॥੩॥

نا ِہےت یلچ پ َیگ اُھٹ ےگنن ۔۔۳۔۔
ਸੋਹਾਗਤਨ ਭਵਨ ਿਰੈ ਲੀਆ ॥

وساہنگ وھبَن رتَے لِیا ۔۔
ਿਸ ਅਿ ਪੁਰਾਣ ਿੀਰਥ ਰਸ ਕੀਆ ॥

دس اھٹ ُپران ریتھت رس ک ِیا ۔۔
ਬਰਹਮਾ ਤਬਸਨੁ ਮਹੇਸਰ ਬੇਧੇ ॥

ئ م
پرامہ ِسں ہیسر پ َیدےھ ۔۔

ਬਿੇ ਭੂਪਤਿ ਰਾਜੇ ਹੈ ਛੇਧੇ ॥੪॥

ب
ندے ُھؤپپ راےج ےہَ دیھچ ےھ ۔۔۴۔۔
ਸੋਹਾਗਤਨ ਉਰਵਾਤਰ ਨ ਪਾਤਰ ॥

وساہنگ اُروار ہن نار ۔۔
ਪਾਂਚ ਨਾਰਿ ਕੈ ਸੰਤਗ ਤਬਧਵਾਤਰ ॥

ناچن نارد ےکَ گنس نِدوھار ۔۔
ਪਾਂਚ ਨਾਰਿ ਕੇ ਤਮਟਵੇ ਿੂਟੇ ॥

ب
ناچن نارد ےک ِمپؤے ُھؤےٹ ۔۔
ਕਹੁ ਕਬੀਰ ਗੁਰ ਤਕਰਪਾ ਛੂਟੇ ॥੫॥੫॥੮॥

چ
ہکُ ریبک ُگر کِرنا ُھؤےٹ ۔۔۵۔۔۵۔۔۸۔۔

ਗੋੈਂਿ ॥

وگند ۔۔
ਜੈਸੇ ਮੰਿਰ ਮਤਹ ਬਲਹਰ ਨਾ ਿਾਹਰੈ ॥

ےسیج دنمر ہہم نلہر ہن اھٹہ َرے ۔۔
ਨਾਮ ਤਬਨਾ ਕੈਸੇ ਪਾਤਰ ਉਿਰੈ ॥

نام پِیا َ
کیسے نار اُرتَے ۔۔

ਕੁੰਭ ਤਬਨਾ ਜਲੁ ਨਾ ਟੀਕਾਵੈ ॥

ُک
اکیٹوے ۔۔
مبھ پِیا لج ہن َ

ਸਾਧੂ ਤਬਨੁ ਐਸੇ ਅਬਗਿੁ ਜਾਵੈ ॥੧॥

پ
اجوے ۔۔۱۔۔
سا ُدوھ ِں ا ےسی انگت َ
ਜਾਰਉ ਤਿਸੈ ਜੁ ਰਾਮੁ ਨ ਚੇਿੈ ॥

اجرو ئِسےَے وج رام ہن چی َپے ۔۔
ਿਨ ਮਨ ਰਮਿ ਰਹੈ ਮਤਹ ਖੇਿੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ک
َ
ھی
پ
نت نم رمت ر َہے ہہم ے ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਜੈਸੇ ਹਲਹਰ ਤਬਨਾ ਤਜਮੀ ਨਹੀ ਬੋਈਐ ॥

چ
ےسیج ہلہر پِیا ِمی یہن وب نی َپے ۔۔

ਸੂਿ ਤਬਨਾ ਕੈਸੇ ਮਣੀ ਪਰੋਈਐ ॥

سُؤت پِیا َ
کیسے ینم رپووِےیٔ ۔۔

ਘੁੰਿੀ ਤਬਨੁ ਤਕਆ ਗੰਤਿ ਚੜਹਾਈਐ ॥

گھُیدی پِں ایک گیبھ ڑچاھےیئَ ۔۔

ਸਾਧੂ ਤਬਨੁ ਿੈਸੇ ਅਬਗਿੁ ਜਾਈਐ ॥੨॥

سا ُدوھ پِں َنیسے انگت اج پپَے ۔۔۲۔۔

ਜੈਸੇ ਮਾਿ ਤਪਿਾ ਤਬਨੁ ਬਾਲੁ ਨ ਹੋਈ ॥

ےسیج امت پِیا پِں نال ہن وہیئ ۔۔
ਤਬੰਬ ਤਬਨਾ ਕੈਸੇ ਕਪਰੇ ਧੋਈ ॥

َبمت پِیا َ
کیسے کترے دوھیئ ۔۔
ਘੋਰ ਤਬਨਾ ਕੈਸੇ ਅਸਵਾਰ ॥

وھگر پِیا َ
کیسے اوسار ۔۔

ਸਾਧੂ ਤਬਨੁ ਨਾਹੀ ਿਰਵਾਰ ॥੩॥

سا ُدوھ پِں نایہ دروار ۔۔۳۔۔

ਜੈਸੇ ਬਾਜੇ ਤਬਨੁ ਨਹੀ ਲੀਜੈ ਿੇਰੀ ॥

ےسیج ناےج پِں یہن لبج َے ریھپی ۔۔
ਖਸਤਮ ਿੁਹਾਗਤਨ ਿਤਜ ਅਉਹੇਰੀ ॥

کھ س

م ُداہنگ جت اوریہی ۔۔

ਕਹੈ ਕਬੀਰੁ ਏਕੈ ਕਤਰ ਕਰਨਾ ॥

ےہکَ ریبک اےکی رک رکنا ۔۔
ਗੁਰਮੁਤਖ ਹੋਇ ਬਹੁਤਰ ਨਹੀ ਮਰਨਾ ॥੪॥੬॥੯॥

ُگرمُکھ وہۓ ب ُہر یہن رمنا ۔۔۴۔۔۶۔۔۹۔۔
ਗੋੈਂਿ ॥

وگند ۔۔

ਕੂਟਨੁ ਸੋਇ ਜੁ ਮਨ ਕਉ ਕੂਟੈ ॥

ُکؤنٹ وسۓ وجنم کؤ ُکؤ ئَے ۔۔
ਮਨ ਕੂਟੈ ਿਉ ਜਮ ਿੇ ਛੂਟੈ ॥

چ
نم ُکؤ ئَے ئؤ مج ےت ُھؤ ئَے ۔۔
ਕੁਤਟ ਕੁਤਟ ਮਨੁ ਕਸਵਟੀ ਲਾਵੈ ॥

الوے ۔۔
ُکپ ُکپ نم کس َؤیٹ َ

ਸੋ ਕੂਟਨੁ ਮੁਕਤਿ ਬਹੁ ਪਾਵੈ ॥੧॥

وس ُکؤنٹ مُکت وہب نا َوے ۔۔۱۔۔
ਕੂਟਨੁ ਤਕਸੈ ਕਹਹੁ ਸੰਸਾਰ ॥

ُکؤنٹ کِسے َ کہہؤ اسنسر ۔۔

ਸਗਲ ਬੋਲਨ ਕੇ ਮਾਤਹ ਬੀਚਾਰ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

لگس وبنل ےک ام ِہے اچیبر ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਨਾਚਨੁ ਸੋਇ ਜੁ ਮਨ ਤਸਉ ਨਾਚੈ ॥

نانچ وسۓ وج نم سِیؤ نا َچے ۔۔
ਝੂਤਿ ਨ ਪਿੀਐ ਪਰਚੈ ਸਾਚੈ ॥

چ
ُھؤھٹ ہن نیی َپے رپ َچے سا َچے ۔۔
ਇਸੁ ਮਨ ਆਗੇ ਪੂਰੈ ਿਾਲ ॥

اِس نم ا ےگ ئُؤ َرے نال ۔۔
ਇਸੁ ਨਾਚਨ ਕੇ ਮਨ ਰਖਵਾਲ ॥੨॥

اِس نانچ ےک نم روھکال ۔۔۲۔۔

ਬਜਾਰੀ ਸੋ ਜੁ ਬਜਾਰਤਹ ਸੋਧੈ ॥

اجبری وس وج اجبرہِ وسد َھے ۔۔
ਪਾਂਚ ਪਲੀਿਹ ਕਉ ਪਰਬੋਧੈ ॥

رپوبدےھ ۔۔
ناچن نلییہ کؤ َ
ਨਉ ਨਾਇਕ ਕੀ ਭਗਤਿ ਪਛਾਨੈ ॥

ئؤ نانک یک تگھب اھچپ ئَے ۔۔

ਸੋ ਬਾਜਾਰੀ ਹਮ ਗੁਰ ਮਾਨੇ ॥੩॥

وس نااجری مہ ُگر امےن ۔۔۳۔۔
ਿਸਕਰੁ ਸੋਇ ਤਜ ਿਾਤਿ ਨ ਕਰੈ ॥

ئسکر وسۓ وج نات ہن رکَے ۔۔
ਇੰਿਰੀ ਕੈ ਜਿਤਨ ਨਾਮੁ ਉਚਰੈ ॥

ےک نتج نام اُج َِرے ۔۔
اِدنری َ
ਕਹੁ ਕਬੀਰ ਹਮ ਐਸੇ ਲਖਨ ॥

وہک ریبک مہ اےسی نھکل ۔۔
ਧੰਨੁ ਗੁਰਿੇਵ ਅਤਿ ਰੂਪ ਤਬਚਖਨ ॥੪॥੭॥੧੦॥

ِبچک
ھ
دنھّ ُگردوی ات ُروت ں ۔۔۴۔۔۷۔۔۱۱۔۔
ਗੋੈਂਿ ॥

وگند ۔۔
ਧੰਨੁ ਗੁਪਾਲ ਧੰਨੁ ਗੁਰਿੇਵ ॥

دنھّ ُگیال دنھّ ُگردوی ۔۔

ਧੰਨੁ ਅਨਾਤਿ ਭੂਖੇ ਕਵਲੁ ਟਹਕੇਵ ॥

ب
دنھّ اناد ُھؤےھک وکَل بہک َپؤ ۔۔

ਧਨੁ ਓਇ ਸੰਿ ਤਜਨ ਐਸੀ ਜਾਨੀ ॥

ے سیت ِجں ایسی اجین ۔۔
دنھ او ؑ
ਤਿਨ ਕਉ ਤਮਤਲਬੋ ਸਾਤਰੰਗਪਾਨੀ ॥੧॥

پِں کؤ مل ِپؤ سا ِرنگیاین ۔۔۱۔۔

ਆਤਿ ਪੁਰਖ ਿੇ ਹੋਇ ਅਨਾਤਿ ॥

ا د ُپرھک ےت وہۓ اناد ۔۔

ਜਪੀਐ ਨਾਮੁ ਅੰਨ ਕੈ ਸਾਤਿ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

چیپَے نام ا ّن ےکَ ساد ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਜਪੀਐ ਨਾਮੁ ਜਪੀਐ ਅੰਨੁ ॥

چیپَے نام چیپَے ا ّن ۔۔

ਅੰਭੈ ਕੈ ਸੰਤਗ ਨੀਕਾ ਵੰਨੁ ॥

مب
ا ھے ےکَ گنس اکین و ّن ۔۔
ਅੰਨੈ ਬਾਹਤਰ ਜੋ ਨਰ ਹੋਵਤਹ ॥

ا َ
ےنّ ناہر وج رن وہوہِ۔۔

ਿੀਤਨ ਭਵਨ ਮਤਹ ਅਪਨੀ ਖੋਵਤਹ ॥੨॥

نیت وھبَن ہہم اینپ وھکوہِ۔۔۲۔۔
ਛੋਿਤਹ ਅੰਨੁ ਕਰਤਹ ਪਾਖੰਿ ॥

وھچدہِ ا ّن رکہِ ناڈنھک ۔۔

ਨਾ ਸੋਹਾਗਤਨ ਨਾ ਓਤਹ ਰੰਿ ॥

ہن وساہنگ ہن اوہِ رند ۔۔
ਜਗ ਮਤਹ ਬਕਿੇ ਿੂਧਾਧਾਰੀ ॥

چگ ہہم ےتکب ُدوداھ داھری ۔۔
ਗੁਪਿੀ ਖਾਵਤਹ ਵਤਟਕਾ ਸਾਰੀ ॥੩॥

ُ
گیبی اھکوہِ وئِکا ساری ۔۔۳۔۔
ਅੰਨੈ ਤਬਨਾ ਨ ਹੋਇ ਸੁਕਾਲੁ ॥

ا َ
ےنّ پِیا ہن وہۓ ُسکال ۔۔

ਿਤਜਐ ਅੰਤਨ ਨ ਤਮਲੈ ਗੁਪਾਲੁ ॥

ب
چیپے َ ا ّن ہن ملَ ِے ُگیال ۔۔

ਕਹੁ ਕਬੀਰ ਹਮ ਐਸੇ ਜਾਤਨਆ ॥

وہک ریبک مہ اےسی اجاین ۔۔
ਧੰਨੁ ਅਨਾਤਿ ਿਾਕੁਰ ਮਨੁ ਮਾਤਨਆ ॥੪॥੮॥੧੧॥

دنھّ اناد اھٹرکُ نم اماین ۔۔۴۔۔۸۔۔۱۱۔۔
ਰਾਗੁ ਗੋੈਂਿ ਬਾਣੀ ਨਾਮਿੇਉ ਜੀ ਕੀ ਘਰੁ ੧

راگ وگند ناین نادمئؤ یج یک رھگ ۱
ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪਰਸਾਤਿ ॥

اِک اواکنر سیگؤر رپساد ۔۔
ਅਸੁਮੇਧ ਜਗਨੇ ॥

ا ُسمیدھ ےنگج ۔۔

ਿੁਲਾ ਪੁਰਖ ਿਾਨੇ ॥

ُنال ُپرھک داےن ۔۔

ਪਰਾਗ ਇਸਨਾਨੇ ॥੧॥

رپَاگ اِانسےن ۔۔۱۔۔
ਿਉ ਨ ਪੁਜਤਹ ਹਤਰ ਕੀਰਤਿ ਨਾਮਾ ॥

ئؤ ہن ُبچ ِہ ہر ریکت ناہم ۔۔

ਅਪੁਨੇ ਰਾਮਤਹ ਭਜੁ ਰੇ ਮਨ ਆਲਸੀਆ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

اےنپ راہمِ جھب رے نم ا ل ِسیا ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਗਇਆ ਤਪੰਿੁ ਭਰਿਾ ॥

ایگ پِید رھبنا ۔۔
ਬਨਾਰਤਸ ਅਤਸ ਬਸਿਾ ॥

انبرس اس ئسیا ۔۔

ਮੁਤਖ ਬੇਿ ਚਿੁਰ ਪੜਿਾ ॥੨॥

مُکھ دیب چتُر ڑپنا ۔۔۲۔۔

ਸਗਲ ਧਰਮ ਅਤਛਿਾ ॥

لگس درھم اچھِیا ۔۔

ਗੁਰ ਤਗਆਨ ਇੰਿਰੀ ਤਿਰੜਿਾ ॥

ُگر گ ِیان اِدنری درِرنا ۔۔

ਖਟੁ ਕਰਮ ਸਤਹਿ ਰਹਿਾ ॥੩॥

ٹھک رکم سہت راتہ ۔۔۳۔۔

ਤਸਵਾ ਸਕਤਿ ਸੰਬਾਿੰ ॥

سِؤا تکس ابمسدن ۔۔
ਮਨ ਛੋਤਿ ਛੋਤਿ ਸਗਲ ਭੇਿੰ ॥

نم وھچد وھچد لگس دیھبن ۔۔
ਤਸਮਤਰ ਤਸਮਤਰ ਗੋਤਬੰਿੰ ॥

ِسمر ِسمر وگپِیدن ۔۔

ਭਜੁ ਨਾਮਾ ਿਰਤਸ ਭਵ ਤਸੰਧੰ ॥੪॥੧॥

ب
جھب ناہم رتس َھؤ ِسیدھں ۔۔۴۔۔۱۔۔
ਗੋੈਂਿ ॥

وگند ۔۔
ਨਾਿ ਭਰਮੇ ਜੈਸੇ ਤਮਰਗਾਏ ॥

ناد رھبےم ےسیج مِراگےئ ۔۔
ਪਰਾਨ ਿਜੇ ਵਾ ਕੋ ਤਧਆਨੁ ਨ ਜਾਏ ॥੧॥

رپان ےجت وا وک دایھن ہن اجےئ ۔۔۱۔۔
ਐਸੇ ਰਾਮਾ ਐਸੇ ਹੇਰਉ ॥

اےسی راام اےسی َہترو ۔۔
ਰਾਮੁ ਛੋਤਿ ਤਚਿੁ ਅਨਿ ਨ ਿੇਰਉ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

رام وھچد ِجت اپپ ہن ریھپو ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਤਜਉ ਮੀਨਾ ਹੇਰੈ ਪਸੂਆਰਾ ॥

چیپؤ ِمییا َہت َرے ئسُؤا را ۔۔

ਸੋਨਾ ਗਢਿੇ ਤਹਰੈ ਸੁਨਾਰਾ ॥੨॥

وسنا ڈگےتھ ہ ِ َرے ُسیارا ۔۔۲۔۔
ਤਜਉ ਤਬਖਈ ਹੇਰੈ ਪਰ ਨਾਰੀ ॥

نک
چیپؤ ِ ھبی َہت َرے رپ ناری ۔۔
ਕਉਿਾ ਿਾਰਿ ਤਹਰੈ ਜੁਆਰੀ ॥੩॥

کؤدا دارت ہ ِ َرے وجاری ۔۔۳۔۔
ਜਹ ਜਹ ਿੇਖਉ ਿਹ ਿਹ ਰਾਮਾ ॥

نک
ہج ہج د ھؤ ہت ہت راام ۔۔

ਹਤਰ ਕੇ ਚਰਨ ਤਨਿ ਤਧਆਵੈ ਨਾਮਾ ॥੪॥੨॥

ایھوے ناہم ۔۔۴۔۔۲۔۔
ہر ےک رچن پِپ د َ
ਗੋੈਂਿ ॥

وگند ۔۔
ਮੋ ਕਉ ਿਾਤਰ ਲੇ ਰਾਮਾ ਿਾਤਰ ਲੇ ॥

وم کؤ نار ےل راام نار ےل ۔۔
ਮੈ ਅਜਾਨੁ ਜਨੁ ਿਤਰਬੇ ਨ ਜਾਨਉ ਬਾਪ ਬੀਿੁਲਾ ਬਾਹ ਿੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ب
ےمَ ااجنن نج رتِےب ہن اجئؤ نات نی ھال ناہ دے ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਨਰ ਿੇ ਸੁਰ ਹੋਇ ਜਾਿ ਤਨਮਖ ਮੈ ਸਤਿਗੁਰ ਬੁਤਧ ਤਸਖਲਾਈ ॥

ب
ِسک
ِ
س
م
ک
ی
م
گ
ھ
ن
رن ےت ُسر وہۓ اجت ھ َے ؤر ُدھ الیئ ۔۔

ਨਰ ਿੇ ਉਪਤਜ ਸੁਰਗ ਕਉ ਜੀਤਿਓ ਸੋ ਅਵਖਧ ਮੈ ਪਾਈ ॥੧॥

رن ےت اُجپ ُسرگ کؤ چییپؤ وس اودھکھ م َے نایئ ۔۔۱۔۔

ਜਹਾ ਜਹਾ ਧੂਅ ਨਾਰਿੁ ਟੇਕੇ ਨੈਕੁ ਤਟਕਾਵਹੁ ਮੋਤਹ ॥

اہج اہج دھُؤٔ نارد ےکیٹ َپیک ئِکاو ُہ ومہِ۔۔
ਿੇਰੇ ਨਾਮ ਅਤਵਲੰਤਬ ਬਹੁਿੁ ਜਨ ਉਧਰੇ ਨਾਮੇ ਕੀ ਤਨਜ ਮਤਿ ਏਹ ॥੨॥੩॥

ِب
ریتے نام اوِلمت تہب نج اُدرھے ناےم یک ج مت اہہی ۔۔۲۔۔۳۔۔
ਗੋੈਂਿ ॥

وگند ۔۔
ਮੋਤਹ ਲਾਗਿੀ ਿਾਲਾਬੇਲੀ ॥

ومہِ الیتگ ناالیلیب ۔۔
ਬਛਰੇ ਤਬਨੁ ਗਾਇ ਅਕੇਲੀ ॥੧॥

رھچبے پِں اگۓ ایلیک ۔۔۱۔۔
ਪਾਨੀਆ ਤਬਨੁ ਮੀਨੁ ਿਲਿੈ ॥

لب
نااین پِں مِیں ن َھے ۔۔

ਐਸੇ ਰਾਮ ਨਾਮਾ ਤਬਨੁ ਬਾਪੁਰੋ ਨਾਮਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

اےسی رام ناہم پِں نا ُپرو ناہم ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਜੈਸੇ ਗਾਇ ਕਾ ਬਾਛਾ ਛੂਟਲਾ ॥

چ
ےسیج اگۓ اک نااھچ ُھؤنال ۔۔

ਥਨ ਚੋਖਿਾ ਮਾਖਨੁ ਘੂਟਲਾ ॥੨॥

گ
نھت وچکھیا امنھک ُھؤنال ۔۔۲۔۔
ਨਾਮਿੇਉ ਨਾਰਾਇਨੁ ਪਾਇਆ ॥

نادمئؤ نارانئ نانا ۔۔

ਗੁਰੁ ਭੇਟਿ ਅਲਖੁ ਲਖਾਇਆ ॥੩॥

ب
ُگر ھیپت اھکل اھکلنا ۔۔۳۔۔
ਜੈਸੇ ਤਬਖੈ ਹੇਿ ਪਰ ਨਾਰੀ ॥

نک
ےسیج ِ َھے تیہ رپ ناری ۔۔
ਐਸੇ ਨਾਮੇ ਪਰੀਤਿ ਮੁਰਾਰੀ ॥੪॥

اےسی ناےم رپپپ مُراری ۔۔۴۔۔
ਜੈਸੇ ਿਾਪਿੇ ਤਨਰਮਲ ਘਾਮਾ ॥

ےسیج ناےتپ پِرلم اھگام ۔۔

ਿੈਸੇ ਰਾਮ ਨਾਮਾ ਤਬਨੁ ਬਾਪੁਰੋ ਨਾਮਾ ॥੫॥੪॥

َنیسے رام ناہم پِں نا ُپر و ناہم ۔۔۵۔۔۴۔۔
ਰਾਗੁ ਗੋੈਂਿ ਬਾਣੀ ਨਾਮਿੇਉ ਜੀਉ ਕੀ ਘਰੁ ੨

راگ وگند ناین نادمئؤ جپؤ یک رھگ ۲
ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪਰਸਾਤਿ ॥

اِک اواکنر سیگؤر رپساد ۔۔
ਹਤਰ ਹਤਰ ਕਰਿ ਤਮਟੇ ਸਤਭ ਭਰਮਾ ॥

ہر ہر رکت ِمپے سیھ رھبام ۔۔

ਹਤਰ ਕੋ ਨਾਮੁ ਲੈ ਊਿਮ ਧਰਮਾ ॥

ہر وک نام لَے اُومت درھام ۔۔

ਹਤਰ ਹਤਰ ਕਰਿ ਜਾਤਿ ਕੁਲ ਹਰੀ ॥

ہر ہر رکت اجت ُکل ہری ۔۔

ਸੋ ਹਤਰ ਅੰਧੁਲੇ ਕੀ ਲਾਕਰੀ ॥੧॥

وس ہر ادنےلھ یک الرکی ۔۔۱۔۔
ਹਰਏ ਨਮਸਿੇ ਹਰਏ ਨਮਹ ॥

ہرےئ ےتسمن ہرےئ بمہ ۔۔

ਹਤਰ ਹਤਰ ਕਰਿ ਨਹੀ ਿੁਖੁ ਜਮਹ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ہر ہر رکت یہن ُدھک ہمج ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਹਤਰ ਹਰਨਾਕਸ ਹਰੇ ਪਰਾਨ ॥

ہر ہرناشک ہرے رپان ۔۔
ਅਜੈਮਲ ਕੀਓ ਬੈਕੁੰਿਤਹ ਥਾਨ ॥

پ
جب
ا مل کپؤ یکیبھ ِہ اھتن ۔۔

ਸੂਆ ਪੜਾਵਿ ਗਤਨਕਾ ਿਰੀ ॥

سُؤا ڑپاوت گپِکا رتی ۔۔
ਸੋ ਹਤਰ ਨੈਨਹੁ ਕੀ ਪੂਿਰੀ ॥੨॥

وس ہر نَیبہؤ یک ئُؤرتی ۔۔۲۔۔

ਹਤਰ ਹਤਰ ਕਰਿ ਪੂਿਨਾ ਿਰੀ ॥

ہر ہر رکت ئُؤانت رتی ۔۔
ਬਾਲ ਘਾਿਨੀ ਕਪਟਤਹ ਭਰੀ ॥

نال اھگینت کیی ِہ رھبی ۔۔
ਤਸਮਰਨ ਿਰੋਪਿ ਸੁਿ ਉਧਰੀ ॥

ِسمرن دروند ُست اُدرھی ۔۔

ਗਊਿਮ ਸਿੀ ਤਸਲਾ ਤਨਸਿਰੀ ॥੩॥

گؤمت یتس سِلہہ ئِستری ۔۔۳۔۔

ਕੇਸੀ ਕੰਸ ਮਥਨੁ ਤਜਤਨ ਕੀਆ ॥

کی َسی سنک نھتم ِجں ایک ۔۔

ਜੀਅ ਿਾਨੁ ਕਾਲੀ ਕਉ ਿੀਆ ॥

یج دان اکیل کؤ دنا ۔۔
ਪਰਣਵੈ ਨਾਮਾ ਐਸੋ ਹਰੀ ॥

رپَونَے ناہم اوسی ہری ۔۔
ਜਾਸੁ ਜਪਿ ਭੈ ਅਪਿਾ ਟਰੀ ॥੪॥੧॥੫॥

ب
اجس جپت َھے اندا رٹی ۔۔۴۔۔۱۔۔۵۔۔
ਗੋੈਂਿ ॥

وگند ۔۔
ਭੈਰਉ ਭੂਿ ਸੀਿਲਾ ਧਾਵੈ ॥

ب
اھوے ۔۔
ریھبو ُھؤت سییال د َ
ਖਰ ਬਾਹਨੁ ਉਹੁ ਛਾਰੁ ਉਿਾਵੈ ॥੧॥

رھک نانہ اووہ اھچر اُدا َوے ۔۔۱۔۔
ਹਉ ਿਉ ਏਕੁ ਰਮਈਆ ਲੈਹਉ ॥

ہؤ ئؤ انک رمییا لَبہؤ ۔۔

ਆਨ ਿੇਵ ਬਿਲਾਵਤਨ ਿੈਹਉ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ا ن دویَ دبالون َدبہؤ ۔۔۱۔۔راہو۔۔

ਤਸਵ ਤਸਵ ਕਰਿੇ ਜੋ ਨਰੁ ਤਧਆਵੈ ॥

ایھوے ۔۔
سِؤ سِؤ رکےت وج رن د َ
ਬਰਿ ਚਢੇ ਿਉਰੂ ਢਮਕਾਵੈ ॥੨॥

اکمھوے ۔۔۲۔۔
پرد چدےھ دو ُرو د َ
ਮਹਾ ਮਾਈ ਕੀ ਪੂਜਾ ਕਰੈ ॥

اہم امیئ یک ئُؤاج رکَے ۔۔
ਨਰ ਸੈ ਨਾਤਰ ਹੋਇ ਅਉਿਰੈ ॥੩॥

رن سَے نار وہۓ اورتَے ۔۔۳۔۔
ਿੂ ਕਹੀਅਿ ਹੀ ਆਤਿ ਭਵਾਨੀ ॥

ئُؤ کہیپت یہ ا د وھباین ۔۔

ਮੁਕਤਿ ਕੀ ਬਰੀਆ ਕਹਾ ਛਪਾਨੀ ॥੪॥

مُکت یک پرِنا اہک اپھچین ۔۔۴۔۔

ਗੁਰਮਤਿ ਰਾਮ ਨਾਮ ਗਹੁ ਮੀਿਾ ॥

ُگرمت رام نام ہہگ مییا ۔۔

ਪਰਣਵੈ ਨਾਮਾ ਇਉ ਕਹੈ ਗੀਿਾ ॥੫॥੨॥੬॥

ےہک اتیگ ۔۔۵۔۔۲۔۔۶۔۔
رپَونَے ناہم ائؤ َ
ਤਬਲਾਵਲੁ ਗੋੈਂਿ ॥

نِالول وگند ۔۔
ਆਜੁ ਨਾਮੇ ਬੀਿਲੁ ਿੇਤਖਆ ਮੂਰਖ ਕੋ ਸਮਝਾਊ ਰੇ ॥ ਰਹਾਉ ॥

نی ب
ا چ ناےم ھل دنکھیا مُؤرھک وک اھجمس ُٔؤ رے ۔۔راہو۔۔

ਪਾਂਿੇ ਿੁਮਰੀ ਗਾਇਿਰੀ ਲੋਧੇ ਕਾ ਖੇਿੁ ਖਾਿੀ ਥੀ ॥

ناندے ُبمری اگنتری ولدےھ اک تیھک اھکیت یھت ۔۔
ਲੈ ਕਤਰ ਿੇਗਾ ਟਗਰੀ ਿੋਰੀ ਲਾਂਗਿ ਲਾਂਗਿ ਜਾਿੀ ਥੀ ॥੧॥

لَے رک بھپگا نگری وتری التگن التگن اجیت یھت ۔۔۱۔۔

ਪਾਂਿੇ ਿੁਮਰਾ ਮਹਾਿੇਉ ਧਉਲੇ ਬਲਿ ਚਤੜਆ ਆਵਿੁ ਿੇਤਖਆ ਥਾ ॥

ناندے ُبمرا اہمدئؤ دھؤےل دلب ڑچایھ ا وت دنکھیا اھت ۔۔

ਮੋਿੀ ਕੇ ਘਰ ਖਾਣਾ ਪਾਕਾ ਵਾ ਕਾ ਲੜਕਾ ਮਾਤਰਆ ਥਾ ॥੨॥

ومدی ےک رھگ اھکنا نااک وا اک ڑلاک امرنا اھت ۔۔۲۔۔
ਪਾਂਿੇ ਿੁਮਰਾ ਰਾਮਚੰਿੁ ਸੋ ਭੀ ਆਵਿੁ ਿੇਤਖਆ ਥਾ ॥

ناندے ُبمرا رامچید وس یھب ا وت دنکھیا اھت ۔۔

ਰਾਵਨ ਸੇਿੀ ਸਰਬਰ ਹੋਈ ਘਰ ਕੀ ਜੋਇ ਗਵਾਈ ਥੀ ॥੩॥

راون یتیس رسپر وہیئ رھگ یک وجےئ وگَایئ یھت ۔۔۳۔۔
ਤਹੰਿੂ ਅੰਨਹਾ ਿੁਰਕੂ ਕਾਣਾ ॥

ِہی ُدو ابّھا ُپر ُکؤ اکنا ۔۔

ਿੁਹਾਂ ਿੇ ਤਗਆਨੀ ਤਸਆਣਾ ॥

ُداہن ےت گ ِیاین ِسیانا ۔۔
ਤਹੰਿੂ ਪੂਜੈ ਿੇਹੁਰਾ ਮੁਸਲਮਾਣੁ ਮਸੀਤਿ ॥

ِہی ُدو ئُؤ َچے دب ُہرا مُسلمان تیسم ۔۔

ਨਾਮੇ ਸੋਈ ਸੇਤਵਆ ਜਹ ਿੇਹੁਰਾ ਨ ਮਸੀਤਿ ॥੪॥੩॥੭॥

ناےم وسیئ ویسنا ہج دب ُہرا ہن تیسم ۔۔۴۔۔۳۔۔۷۔۔

ਰਾਗੁ ਗੋੈਂਿ ਬਾਣੀ ਰਤਵਿਾਸ ਜੀਉ ਕੀ ਘਰੁ ੨

راگ وگند ناین رونداس جپؤ یک رھگ ۲
ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪਰਸਾਤਿ ॥

اِک اواکنر سیگؤر رپساد ۔۔
ਮੁਕੰਿ ਮੁਕੰਿ ਜਪਹੁ ਸੰਸਾਰ ॥

مُکید مُکید جبہؤ اسنسر ۔۔

ਤਬਨੁ ਮੁਕੰਿ ਿਨੁ ਹੋਇ ਅਉਹਾਰ ॥

پِں مُکید نت وہۓ اواہر ۔۔

ਸੋਈ ਮੁਕੰਿੁ ਮੁਕਤਿ ਕਾ ਿਾਿਾ ॥

وسیئ مُکید مُکت اک دانا ۔۔
ਸੋਈ ਮੁਕੰਿੁ ਹਮਰਾ ਤਪਿ ਮਾਿਾ ॥੧॥

وسیئ مُکید رمہا پِپ امنا ۔۔۱۔۔
ਜੀਵਿ ਮੁਕੰਿੇ ਮਰਿ ਮੁਕੰਿੇ ॥

ویجَت مُکیدے رمت مُکیدے ۔۔
ਿਾ ਕੇ ਸੇਵਕ ਕਉ ਸਿਾ ਅਨੰਿੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

نا ےک ویسک کؤ دسا ادننے ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਮੁਕੰਿ ਮੁਕੰਿ ਹਮਾਰੇ ਪਰਾਨੰ ॥

مُکید مُکید امہرے رپاپں ۔۔

ਜਤਪ ਮੁਕੰਿ ਮਸਿਤਕ ਨੀਸਾਨੰ ॥

جت مُکید کتسم اسینپں ۔۔

ਸੇਵ ਮੁਕੰਿ ਕਰੈ ਬੈਰਾਗੀ ॥

ویسَ مُکید رکَے ریبایگ ۔۔
ਸੋਈ ਮੁਕੰਿੁ ਿੁਰਬਲ ਧਨੁ ਲਾਧੀ ॥੨॥

وسیئ مُکید ُدرنل دنھ الدیھ ۔۔۲۔۔
ਏਕੁ ਮੁਕੰਿੁ ਕਰੈ ਉਪਕਾਰੁ ॥

انک مُکید رکَے اُاکپر ۔۔
ਹਮਰਾ ਕਹਾ ਕਰੈ ਸੰਸਾਰੁ ॥

رمہا اہک رکَے اسنسر ۔۔
ਮੇਟੀ ਜਾਤਿ ਹੂਏ ਿਰਬਾਤਰ ॥

َمیبی اجت ُہؤےئ درنار ۔

ਿੁਹੀ ਮੁਕੰਿ ਜੋਗ ਜੁਗ ਿਾਤਰ ॥੩॥

ُبہی مُکید وجگ ُچگ نار ۔۔۳۔۔

ਉਪਤਜਓ ਤਗਆਨੁ ਹੂਆ ਪਰਗਾਸ ॥

ب
ا ُ چِپؤ گ ِیان ُہؤا رپاگس ۔۔

ਕਤਰ ਤਕਰਪਾ ਲੀਨੇ ਕੀਟ ਿਾਸ ॥

رک کِرنا ےنیل ٹیک داس ۔۔

ਕਹੁ ਰਤਵਿਾਸ ਅਬ ਤਿਰਸਨਾ ਚੂਕੀ ॥

وہک رونداس ات رتِانس ُجؤیک ۔۔
ਜਤਪ ਮੁਕੰਿ ਸੇਵਾ ਿਾਹੂ ਕੀ ॥੪॥੧॥

جت مُکید ویسا نا ُہؤ یک ۔۔۴۔۔۱۔۔

ਗੋੈਂਿ ॥

وگند ۔۔
ਜੇ ਓਹੁ ਅਿਸਤਿ ਿੀਰਥ ਨਹਾਵੈ ॥

ب
ےج او ُہ ا ھسیھ ریتھت بہھا َوے ۔۔
ਜੇ ਓਹੁ ਿੁਆਿਸ ਤਸਲਾ ਪੂਜਾਵੈ ॥

ےج او ُہ ُدوادس سِال ئُؤاجوے ۔۔
ਜੇ ਓਹੁ ਕੂਪ ਿਟਾ ਿੇਵਾਵੈ ॥

ےج او ُہ ُکؤت اٹت دویا َوے ۔۔
ਕਰੈ ਤਨੰਿ ਸਭ ਤਬਰਥਾ ਜਾਵੈ ॥੧॥

اجوے ۔۔۱۔۔
رکَے پ ِید سیھ پِراھت َ
ਸਾਧ ਕਾ ਤਨੰਿਕੁ ਕੈਸੇ ਿਰੈ ॥

سادھ اک پ ِیدک َ
کیسے رتَے ۔۔
ਸਰਪਰ ਜਾਨਹੁ ਨਰਕ ਹੀ ਪਰੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

رسرپ اجبہ ُؤ رنک یہ رپَے ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਜੇ ਓਹੁ ਗਰਹਨ ਕਰੈ ਕੁਲਖੇਤਿ ॥

ُ
ےج اووہرگنہ رکَے کلکھپت ۔۔
ਅਰਪੈ ਨਾਤਰ ਸੀਗਾਰ ਸਮੇਤਿ ॥

ار ئَے نار اگیسر تیمس ۔۔

ਸਗਲੀ ਤਸੰਤਮਰਤਿ ਸਰਵਨੀ ਸੁਨੈ ॥

سگلی ِسمرِت رسَوین ُس َیے ۔۔

ਕਰੈ ਤਨੰਿ ਕਵਨੈ ਨਹੀ ਗੁਨੈ ॥੨॥

وک ئَے یہن ُگ َپے ۔۔۲۔۔
رکَے پ ِید َ
ਜੇ ਓਹੁ ਅਤਨਕ ਪਰਸਾਿ ਕਰਾਵੈ ॥

ےج اوہ ان ِک رپساد رکا َوے ۔۔
ਭੂਤਮ ਿਾਨ ਸੋਭਾ ਮੰਿਤਪ ਪਾਵੈ ॥

ب
ُھؤم دان وساھب ڈنمت نا َوے ۔۔
ਅਪਨਾ ਤਬਗਾਤਰ ਤਬਰਾਂਨਾ ਸਾਂਢੈ ॥

اانپ ِئگار پِراانن ساند َھے ۔۔

ਕਰੈ ਤਨੰਿ ਬਹੁ ਜੋਨੀ ਹਾਂਢੈ ॥੩॥

رکَے پ ِید وہب وجین اہند َھے ۔۔۳۔۔
ਤਨੰਿਾ ਕਹਾ ਕਰਹੁ ਸੰਸਾਰਾ ॥

پ ِیدا اہک رکوہ اسنسرا ۔۔
ਤਨੰਿਕ ਕਾ ਪਰਗਤਟ ਪਾਹਾਰਾ ॥

پ ِیدک اک رپگپ نااہرا ۔۔
ਤਨੰਿਕੁ ਸੋਤਧ ਸਾਤਧ ਬੀਚਾਤਰਆ ॥

پ ِیدک وسدھ سادھ اچیبرنا ۔۔
ਕਹੁ ਰਤਵਿਾਸ ਪਾਪੀ ਨਰਤਕ ਤਸਧਾਤਰਆ ॥੪॥੨॥੧੧॥੭॥੨॥੪੯॥ ਜੋੜੁ ॥

۔۔وجر۔۔
وہک رونداس نایپ رنک سِداھرِنا ۔۔۴۔۔۲۔۔۱۱۔۔۷۔۔۲۔۔ُ ۴۹
ੇਰਾਮਕਲੀ ਮਹਲਾ ੧ ਘਰੁ ੧ ਚਉਪਿ

رامکلی ہلحم  ۱رھگ  ۱جؤندے

ੴ ਸਤਿ ਨਾਮੁ ਕਰਿਾ ਪੁਰਖੁ ਤਨਰਭਉ ਤਨਰਵੈਰੁ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤਿ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪਰਸਾਤਿ ॥

َسیب
ب
ھ
ُ
گ
ں ر رپساد ۔۔
اِک اواکنر ست نام رکنا ُپرھک پِر ھؤ پِروری ااکل مُؤرت اوجین
ਕੋਈ ਪੜਿਾ ਸਹਸਾਤਕਰਿਾ ਕੋਈ ਪੜੈ ਪੁਰਾਨਾ ॥

وکیئ ڑپنا سہساکِرنا وکیئ ڑپَے ُپرانا ۔۔

ਕੋਈ ਨਾਮੁ ਜਪੈ ਜਪਮਾਲੀ ਲਾਗੈ ਤਿਸੈ ਤਧਆਨਾ ॥

وکیئ نام جپَے جبمایل ال َگے ئ ِ َسے دایھنا ۔۔

ਅਬ ਹੀ ਕਬ ਹੀ ਤਕਛੂ ਨ ਜਾਨਾ ਿੇਰਾ ਏਕੋ ਨਾਮੁ ਪਛਾਨਾ ॥੧॥

کِج
ُ
ھ
ات یہ بک یہ ؤ ہن اجنا ریتا اوکی نام اھچپنا ۔۔۱۔۔
ਨ ਜਾਣਾ ਹਰੇ ਮੇਰੀ ਕਵਨ ਗਿੇ ॥

ہن اجنا ہرے ریمی وکَن ےتگ ۔۔
ਹਮ ਮੂਰਖ ਅਤਗਆਨ ਸਰਤਨ ਪਰਭ ਿੇਰੀ ਕਤਰ ਤਕਰਪਾ ਰਾਖਹੁ ਮੇਰੀ ਲਾਜ ਪਿੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ک
مہ مُؤرھک اایگن رسن رپَھب ریتی رک کِرنا را ھہؤ ریمی الچ ےتپ ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਕਬਹੂ ਜੀਅੜਾ ਊਤਭ ਚੜਿੁ ਹੈ ਕਬਹੂ ਜਾਇ ਪਇਆਲੇ ॥

ےہ کب ُہؤ اجۓ پٔیاےل ۔۔
کب ُہؤ جیترا اُوھب ڑچت َ

ਲੋਭੀ ਜੀਅੜਾ ਤਥਰੁ ਨ ਰਹਿੁ ਹੈ ਚਾਰੇ ਕੁੰਿਾ ਭਾਲੇ ॥੨॥

ب
ےہ اچرے ُکیدا اھبےل ۔۔۲۔۔
ولیھب جیترا ھِر ہن رہت َ
ਮਰਣੁ ਤਲਖਾਇ ਮੰਿਲ ਮਤਹ ਆਏ ਜੀਵਣੁ ਸਾਜਤਹ ਮਾਈ ॥

ہج امیئ ۔۔
رمن لک ِھا ِئے ڈنمل ہہم ا ےئ ویجن سا ِ

ਏਤਕ ਚਲੇ ਹਮ ਿੇਖਹ ਸੁਆਮੀ ਭਾਤਹ ਬਲੰਿੀ ਆਈ ॥੩॥

انک ےلچ مہ دنکھہ سُؤایم اھبہِ نلیبی ا یئ ۔۔۳۔۔

ਨ ਤਕਸੀ ਕਾ ਮੀਿੁ ਨ ਤਕਸੀ ਕਾ ਭਾਈ ਨਾ ਤਕਸੈ ਬਾਪੁ ਨ ਮਾਈ ॥

ہن کِسی اک تیم ہن کِسی اک اھبیئ ہن کِسے َ نات ہن امیئ ۔۔
ਪਰਣਵਤਿ ਨਾਨਕ ਜੇ ਿੂ ਿੇਵਤਹ ਅੰਿੇ ਹੋਇ ਸਖਾਈ ॥੪॥੧॥

رپونِت نانک ےج ئُؤ دویہِ اےتن وہۓ اھکسیئ ۔۔۴۔۔۱۔۔
ਰਾਮਕਲੀ ਮਹਲਾ ੧ ॥

رامکلی ہلحم ۱۔۔

ਸਰਬ ਜੋਤਿ ਿੇਰੀ ਪਸਤਰ ਰਹੀ ॥

رست وجت ریتی رسپ ریہ ۔۔
ਜਹ ਜਹ ਿੇਖਾ ਿਹ ਨਰਹਰੀ ॥੧॥

ہج ہج داھکی ہت رنہری ۔۔۱۔۔
ਜੀਵਨ ਿਲਬ ਤਨਵਾਤਰ ਸੁਆਮੀ ॥

ج ِپؤن بلط ئِؤار سُؤایم ۔۔Iچ

ਅੰਧ ਕੂਤਪ ਮਾਇਆ ਮਨੁ ਗਾਤਿਆ ਤਕਉ ਕਤਰ ਉਿਰਉ ਪਾਤਰ ਸੁਆਮੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ادنھ ُکؤ ت امنا نم اگدنا کپؤ رک اُرتو نار سُؤایم ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਜਹ ਭੀਿਤਰ ਘਟ ਭੀਿਤਰ ਬਤਸਆ ਬਾਹਤਰ ਕਾਹੇ ਨਾਹੀ ॥

ہج رتیھب ٹھگ رتیھب ئسیا ناہر اکےہ نایہ ۔۔

ਤਿਨ ਕੀ ਸਾਰ ਕਰੇ ਤਨਿ ਸਾਤਹਬੁ ਸਿਾ ਤਚੰਿ ਮਨ ਮਾਹੀ ॥੨॥

پِں یک سار رکے پِپ اصجِت دسا ِجپت نم امیہ ۔۔۲۔۔
ਆਪੇ ਨੇੜੈ ਆਪੇ ਿੂਤਰ ॥

ا ےپ ڑینَے ا ےپ ُدور ۔۔

ਆਪੇ ਸਰਬ ਰਤਹਆ ਭਰਪੂਤਰ ॥

ا ےپ رست رایہ رھبئُؤر ۔۔
ਸਿਗੁਰੁ ਤਮਲੈ ਅੰਧੇਰਾ ਜਾਇ ॥

سیگؤر ملَ ِے ادنھترا اجۓ ۔۔

ਜਹ ਿੇਖਾ ਿਹ ਰਤਹਆ ਸਮਾਇ ॥੩॥

ہج داھکی ہت رایہ امسۓ ۔۔۳۔۔
ਅੰਿਤਰ ਸਹਸਾ ਬਾਹਤਰ ਮਾਇਆ ਨੈਣੀ ਲਾਗਤਸ ਬਾਣੀ ॥

ارتن سہسا ناہر امنا نَیبی السگ ناین ۔۔

ਪਰਣਵਤਿ ਨਾਨਕੁ ਿਾਸਤਨ ਿਾਸਾ ਪਰਿਾਪਤਹਗਾ ਪਰਾਣੀ ॥੪॥੨॥

رپونِت نانک دانس داسا رپنابہگا رپَاین ۔۔۴۔۔۲۔۔
ਰਾਮਕਲੀ ਮਹਲਾ ੧ ॥

رامکلی ہلحم ۱۔۔

ਤਜਿੁ ਿਤਰ ਵਸਤਹ ਕਵਨੁ ਿਰੁ ਕਹੀਐ ਿਰਾ ਭੀਿਤਰ ਿਰੁ ਕਵਨੁ ਲਹੈ ॥

ِجت در وسہہ وکَن در کہ ٔپے َ درا رتیھب در وکَن ل َہے ۔۔

ਤਜਸੁ ਿਰ ਕਾਰਤਣ ਤਿਰਾ ਉਿਾਸੀ ਸੋ ਿਰੁ ਕੋਈ ਆਇ ਕਹੈ ॥੧॥

ب
ِجس در اکرن ھِرا اُدایس وس در وکیئ ا ۓ ےہکَ ۔۔۱۔۔
ਤਕਨ ਤਬਤਧ ਸਾਗਰੁ ਿਰੀਐ ॥

کِں نِدھ سارگ رت پ َپے ۔۔

ਜੀਵਤਿਆ ਨਹ ਮਰੀਐ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ِجپؤایت ہن رم پپے ۔۔۱۔۔راہو۔۔

ਿੁਖੁ ਿਰਵਾਜਾ ਰੋਹੁ ਰਖਵਾਲਾ ਆਸਾ ਅੰਿੇਸਾ ਿੁਇ ਪਟ ਜੜੇ ॥

ُدھک درواہج رووہ روھکاال ا سا ادناسی ُدےئ پپ ڑجے ۔۔
ਮਾਇਆ ਜਲੁ ਖਾਈ ਪਾਣੀ ਘਰੁ ਬਾਤਧਆ ਸਿ ਕੈ ਆਸਤਣ ਪੁਰਖੁ ਰਹੈ ॥੨॥

امنا لج اھکیئ ناین رھگ نادایھ ست ےکَ ا نس ُپرھک ر َہے ۔۔۲۔۔
ਤਕੰਿੇ ਨਾਮਾ ਅੰਿੁ ਨ ਜਾਤਣਆ ਿੁਮ ਸਤਰ ਨਾਹੀ ਅਵਰੁ ਹਰੇ ॥

ُب
کِیپے ناہم اپپ ہن اجاین م رس نایہ ا َور ہرے ۔۔

ਊਚਾ ਨਹੀ ਕਹਣਾ ਮਨ ਮਤਹ ਰਹਣਾ ਆਪੇ ਜਾਣੈ ਆਤਪ ਕਰੇ ॥੩॥

اُواچ یہن انہک نم ہہم رانہ ا ےپ اج ئَے ا ت رکے ۔۔۳۔۔
ਜਬ ਆਸਾ ਅੰਿੇਸਾ ਿਬ ਹੀ ਤਕਉ ਕਤਰ ਏਕੁ ਕਹੈ ॥

جت ا سا ادناسی پپ یہ کپؤ رک انک ےہکَ ۔۔

ਆਸਾ ਭੀਿਤਰ ਰਹੈ ਤਨਰਾਸਾ ਿਉ ਨਾਨਕ ਏਕੁ ਤਮਲੈ ॥੪॥

ا سا رتیھب ر َہے پِراسا ئؤ نانک انک ملَ ِے ۔۔۴۔۔
ਇਨ ਤਬਤਧ ਸਾਗਰੁ ਿਰੀਐ ॥

اِن نِدھ سارگ رت پ َپے ۔۔

ਜੀਵਤਿਆ ਇਉ ਮਰੀਐ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ਿੂਜਾ ॥੩॥

ویجایت ائؤ رم پپے ۔۔۱۔۔راہو دواج۔۔۳۔۔
ਰਾਮਕਲੀ ਮਹਲਾ ੧ ॥

رامکلی ہلحم ۱۔۔

ਸੁਰਤਿ ਸਬਿੁ ਸਾਖੀ ਮੇਰੀ ਤਸੰਿੀ ਬਾਜੈ ਲੋਕੁ ਸੁਣੇ ॥

ُسرت دبس سایھک ریمی ِسیگی نا َچے ولک ُسیے ۔۔

ਪਿੁ ਝੋਲੀ ਮੰਗਣ ਕੈ ਿਾਈ ਭੀਤਖਆ ਨਾਮੁ ਪੜੇ ॥੧॥

ب
ھ
چ م
ک
ی
ےک نایئ ھیا نام ڑپے ۔۔۱۔۔
پپ َھؤیل یگں َ
ਬਾਬਾ ਗੋਰਖੁ ਜਾਗੈ ॥

نانا وگرھک اج َگے ۔۔

ਗੋਰਖੁ ਸੋ ਤਜਤਨ ਗੋਇ ਉਿਾਲੀ ਕਰਿੇ ਬਾਰ ਨ ਲਾਗੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

وگرھک وس ِجں وگۓ اُاھٹیل رکےت نار ہن ال َگے ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਪਾਣੀ ਪਰਾਣ ਪਵਤਣ ਬੰਤਧ ਰਾਖੇ ਚੰਿੁ ਸੂਰਜੁ ਮੁਤਖ ਿੀਏ ॥

ناین رپان وپَن دنبھ راےھک دنچ سُؤرچ مُکھ د پپے ۔۔
ਮਰਣ ਜੀਵਣ ਕਉ ਧਰਿੀ ਿੀਨੀ ਏਿੇ ਗੁਣ ਤਵਸਰੇ ॥੨॥

رمن ویجن کؤ درھیت دینی اےتی ُگں وِرسے ۔۔۲۔۔
ਤਸਧ ਸਾਤਧਕ ਅਰੁ ਜੋਗੀ ਜੰਗਮ ਪੀਰ ਪੁਰਸ ਬਹੁਿੇਰੇ ॥

سِدھ سادِکھ ار وجیگ مگنج نِتر ُپرس ریتہبے ۔۔

ਜੇ ਤਿਨ ਤਮਲਾ ਿ ਕੀਰਤਿ ਆਖਾ ਿਾ ਮਨੁ ਸੇਵ ਕਰੇ ॥੩॥

ےج پِں مِال ت ریکت ا اھک نا نم ویسَ رکے ۔۔۳۔۔
ਕਾਗਿੁ ਲੂਣੁ ਰਹੈ ਤਘਰਿ ਸੰਗੇ ਪਾਣੀ ਕਮਲੁ ਰਹੈ ॥

گ
اکدگ لُؤن ر َہے ھِرت ےگنس ناین لمک ر َہے ۔۔
ਐਸੇ ਭਗਿ ਤਮਲਤਹ ਜਨ ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਜਮੁ ਤਕਆ ਕਰੈ ॥੪॥੪॥

اےسی تگھب ملِہہ نج نانک پِں مج ایک رکَے ۔۔۴۔۔۴۔۔
ਰਾਮਕਲੀ ਮਹਲਾ ੧ ॥

رامکلی ہلحم ۱۔۔

ਸੁਤਣ ਮਾਤਛੰਿਰਾ ਨਾਨਕੁ ਬੋਲੈ ॥

ُسں امچھِیدرا نانک وب لَے ۔۔
ਵਸਗਤਿ ਪੰਚ ਕਰੇ ਨਹ ਿੋਲੈ ॥

پب
وسگت ج رکے ہن دو لَے ۔۔
ਐਸੀ ਜੁਗਤਿ ਜੋਗ ਕਉ ਪਾਲੇ ॥

ایسی ُچگت وجگ کؤ ناےل ۔۔
ਆਤਪ ਿਰੈ ਸਗਲੇ ਕੁਲ ਿਾਰੇ ॥੧॥

ا ت رتَے ےلگس ُکل نارے ۔۔۱۔۔
ਸੋ ਅਉਧੂਿੁ ਐਸੀ ਮਤਿ ਪਾਵੈ ॥

وس او ُدوھت ایسی مت نا َوے ۔۔
ਅਤਹਤਨਤਸ ਸੁੰਤਨ ਸਮਾਤਧ ਸਮਾਵੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ہی س
امسوے ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ا ِس ُ ّں امسدھ َ
ਤਭਤਖਆ ਭਾਇ ਭਗਤਿ ਭੈ ਚਲੈ ॥

ب
ب
ک
ھ
ِ
َ
ل
ھ
چ
َ
ھ
یا اھبےئ تگھب ے ے ۔۔
ਹੋਵੈ ਸੁ ਤਿਰਪਤਿ ਸੰਿੋਤਖ ਅਮੁਲੈ ॥

ّ
وہوے وس رتِپپ وتنسھک ا مل ُے ۔۔
َ
ਤਧਆਨ ਰੂਤਪ ਹੋਇ ਆਸਣੁ ਪਾਵੈ ॥

دایھن ُروت وہۓ ا نس نا َوے ۔۔
ਸਤਚ ਨਾਤਮ ਿਾੜੀ ਤਚਿੁ ਲਾਵੈ ॥੨॥

الوے ۔۔۲۔۔
چس نام ناری ِجت َ

ਨਾਨਕੁ ਬੋਲੈ ਅੰਤਮਰਿ ਬਾਣੀ ॥

نانک وب لَے ارمِت ناین ۔۔

ਸੁਤਣ ਮਾਤਛੰਿਰਾ ਅਉਧੂ ਨੀਸਾਣੀ ॥

ُسں امچھِیدرا او ُدوھ اسینین ۔۔
ਆਸਾ ਮਾਤਹ ਤਨਰਾਸੁ ਵਲਾਏ ॥

ا سا امہِ پِراس والےئ ۔۔

ਤਨਹਚਉ ਨਾਨਕ ਕਰਿੇ ਪਾਏ ॥੩॥

ب
ِہچؤ نانک رکےت ناےئ ۔۔۳۔۔

ਪਰਣਵਤਿ ਨਾਨਕੁ ਅਗਮੁ ਸੁਣਾਏ ॥

رپونِت نانک امگ ُسیاےئ ۔۔
ਗੁਰ ਚੇਲੇ ਕੀ ਸੰਤਧ ਤਮਲਾਏ ॥

ُگر ےلیچ یک دنسھ مِالےئ ۔۔

ਿੀਤਖਆ ਿਾਰੂ ਭੋਜਨੁ ਖਾਇ ॥

اھکۓ ۔۔
دنکھیا دا ُرو وھبنج
ِ
ਤਛਅ ਿਰਸਨ ਕੀ ਸੋਝੀ ਪਾਇ ॥੪॥੫॥

ھچٕ درنس یک وسیھج ناۓ ۔۔۴۔۔۵۔۔
ਰਾਮਕਲੀ ਮਹਲਾ ੧ ॥

رامکلی ہلحم ۱۔۔

ਹਮ ਿੋਲਿ ਬੇੜੀ ਪਾਪ ਭਰੀ ਹੈ ਪਵਣੁ ਲਗੈ ਮਿੁ ਜਾਈ ॥

َ
مہ دولپ ڑیبی نات رھبی ےہَ وپَن لگے مت اجیئ ۔۔

ਸਨਮੁਖ ਤਸਧ ਭੇਟਣ ਕਉ ਆਏ ਤਨਹਚਉ ਿੇਤਹ ਵਤਿਆਈ ॥੧॥

ب
سبمُک س ِ بھ
ہ
ی
ِ
ی
چ
ک
ھ دھ ں ؤ ا ےئ ؤ دہہی ودنایئ ۔۔۱۔۔
ਗੁਰ ਿਾਤਰ ਿਾਰਣਹਾਤਰਆ ॥

ُگر نار ناراہنرنا ۔۔

ਿੇਤਹ ਭਗਤਿ ਪੂਰਨ ਅਤਵਨਾਸੀ ਹਉ ਿੁਝ ਕਉ ਬਤਲਹਾਤਰਆ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ُب
دہہی تگھب ئُؤرن اوِنایس ہؤ چھ کؤ اہلبرنا ۔۔۱۔۔راہو۔۔

ਤਸਧ ਸਾਤਧਕ ਜੋਗੀ ਅਰੁ ਜੰਗਮ ਏਕੁ ਤਸਧੁ ਤਜਨੀ ਤਧਆਇਆ ॥

سِدھ سادِکھ وجیگ ار مگنج انک سِدھ ِجبی دایھنا ۔۔

ਪਰਸਿ ਪੈਰ ਤਸਝਿ ਿੇ ਸੁਆਮੀ ਅਖਰੁ ਤਜਨ ਕਉ ਆਇਆ ॥੨॥

ِس
رپست نتَر جھت ےت سُؤایم ارھک ِجں کؤ ا نا ۔۔۲۔۔
ਜਪ ਿਪ ਸੰਜਮ ਕਰਮ ਨ ਜਾਨਾ ਨਾਮੁ ਜਪੀ ਪਰਭ ਿੇਰਾ ॥

جت پپ

سبج

م رکم ہن اجنا نام یپج رپَھب ریتا ۔۔

ਗੁਰੁ ਪਰਮੇਸਰੁ ਨਾਨਕ ਭੇਤਟਓ ਸਾਚੈ ਸਬਤਿ ਤਨਬੇਰਾ ॥੩॥੬॥

ب
ھ
پ
ی
ی
چ
ِی
پ
ت
ؤ سا َے دبس را ۔۔۳۔۔۶۔۔
ُگر رپرسیم نانک
ਰਾਮਕਲੀ ਮਹਲਾ ੧ ॥

رامکلی ہلحم ۱۔۔

ਸੁਰਿੀ ਸੁਰਤਿ ਰਲਾਈਐ ਏਿੁ ॥

ُسریت ُسرت رال پ ٔپے اپپ ۔۔

ਿਨੁ ਕਤਰ ਿੁਲਹਾ ਲੰਘਤਹ ਜੇਿੁ ॥

ل
نت رک نُلہا یگھ ِہ جپت ۔۔

ਅੰਿਤਰ ਭਾਤਹ ਤਿਸੈ ਿੂ ਰਖੁ ॥

ارتن اھبہِ ئ ِ َسے ئُؤ رھک ۔۔

ਅਤਹਤਨਤਸ ਿੀਵਾ ਬਲੈ ਅਥਕੁ ॥੧॥

اہیِس دویا نلَے اکھت ۔۔۱۔۔
ਐਸਾ ਿੀਵਾ ਨੀਤਰ ਿਰਾਇ ॥

ااسی دویا رین رتاےئ ۔۔
ਤਜਿੁ ਿੀਵੈ ਸਭ ਸੋਝੀ ਪਾਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ِجت دویَے سیھ وسیھج ناۓ ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਹਛੀ ਤਮਟੀ ਸੋਝੀ ਹੋਇ ॥

ہج
ِ
ب
ھ
م
ی ی وسیھج وہۓ ۔۔
ਿਾ ਕਾ ਕੀਆ ਮਾਨੈ ਸੋਇ ॥

نا اک ک ِیا امےن وسۓ ۔۔
ਕਰਣੀ ਿੇ ਕਤਰ ਚਕਹੁ ਢਾਤਲ ॥

رکین ےت رک چکہؤ داھل ۔۔

ਐਥੈ ਓਥੈ ਤਨਬਹੀ ਨਾਤਲ ॥੨॥

ب
اےھتی او َھے پ ِبہی نال ۔۔۲۔۔
ਆਪੇ ਨਿਤਰ ਕਰੇ ਜਾ ਸੋਇ ॥

ا ےپ دنر رکے اج وسۓ ۔۔
ਗੁਰਮੁਤਖ ਤਵਰਲਾ ਬੂਝੈ ਕੋਇ ॥

چ
ُگرمُکھ وِرال ُوب َھے وکۓ ۔۔

ਤਿਿੁ ਘਤਟ ਿੀਵਾ ਤਨਹਚਲੁ ਹੋਇ ॥

بِہ
چ
پِپ ٹھگ دِویا ل وہۓ ۔۔

ਪਾਣੀ ਮਰੈ ਨ ਬੁਝਾਇਆ ਜਾਇ ॥

ب
ناین م َ َرے ہن جُھانا اجۓ ۔۔

ਐਸਾ ਿੀਵਾ ਨੀਤਰ ਿਰਾਇ ॥੩॥

ااسی دِویا رین رتاےئ ۔۔۳۔۔
ਿੋਲੈ ਵਾਉ ਨ ਵਿਾ ਹੋਇ ॥

دو لَے واو ہن ودا وہۓ ۔۔
ਜਾਪੈ ਤਜਉ ਤਸੰਘਾਸਤਣ ਲੋਇ ॥

س
اج ئَے ِجپؤ ِ یگھانس ولےئ ۔۔
ਖਿਰੀ ਬਰਾਹਮਣੁ ਸੂਿੁ ਤਕ ਵੈਸੁ ॥

ک
ھتری پرانمہ سُؤد ک وسی ۔۔
ਤਨਰਤਿ ਨ ਪਾਈਆ ਗਣੀ ਸਹੰਸ ॥

س
پِرت ہن ناایئ ینگ ہیس ۔۔
ਐਸਾ ਿੀਵਾ ਬਾਲੇ ਕੋਇ ॥

ااسی دِویا ناےل وکۓ ۔۔
ਨਾਨਕ ਸੋ ਪਾਰੰਗਤਿ ਹੋਇ ॥੪॥੭॥

نانک وس نارتگن وہۓ ۔۔۴۔۔۷۔۔
ਰਾਮਕਲੀ ਮਹਲਾ ੧ ॥

رامکلی ہلحم ۱۔۔

ਿੁਧਨੋ ਤਨਵਣੁ ਮੰਨਣੁ ਿੇਰਾ ਨਾਉ ॥

ُندھپؤ ئِؤن ننم ریتا ناو ۔۔

ਸਾਚੁ ਭੇਟ ਬੈਸਣ ਕਉ ਥਾਉ ॥

نی
ساچ ٹیھب َ سں کؤ اھتو ۔۔
ਸਿੁ ਸੰਿੋਖੁ ਹੋਵੈ ਅਰਿਾਤਸ ॥

وہوے ارداس ۔۔
ست وتنسھک َ
ਿਾ ਸੁਤਣ ਸਤਿ ਬਹਾਲੇ ਪਾਤਸ ॥੧॥

نا ُسں دس احبےل ناس ۔۔۱۔۔
ਨਾਨਕ ਤਬਰਥਾ ਕੋਇ ਨ ਹੋਇ ॥

نانک پِراھت وکۓ ہن وہۓ ۔۔
ਐਸੀ ਿਰਗਹ ਸਾਚਾ ਸੋਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ایسی درہگ سااچ وسۓ ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਪਰਾਪਤਿ ਪੋਿਾ ਕਰਮੁ ਪਸਾਉ ॥

رپاپپ وپنا رکم ئساو ۔۔
ਿੂ ਿੇਵਤਹ ਮੰਗਿ ਜਨ ਚਾਉ ॥

ئُؤ دویہِ میگت نج اچو ۔۔

ਭਾਿੈ ਭਾਉ ਪਵੈ ਤਿਿੁ ਆਇ ॥

اھبدے اھبو وپَے پِپ ا ۓ ۔۔
َ
ਧੁਤਰ ਿੈ ਛੋਿੀ ਕੀਮਤਿ ਪਾਇ ॥੨॥

د ُھر ئَے وھچدی تمیق ناۓ ۔۔۲۔۔

ਤਜਤਨ ਤਕਛੁ ਕੀਆ ਸੋ ਤਕਛੁ ਕਰੈ ॥

ک
ک
ِجں ِچھ ایک وس ِچھ رکَے ۔۔
ਅਪਨੀ ਕੀਮਤਿ ਆਪੇ ਧਰੈ ॥

اینپ تمیق ا ےپ درھَے ۔۔
ਗੁਰਮੁਤਖ ਪਰਗਟੁ ਹੋਆ ਹਤਰ ਰਾਇ ॥

ُگرمُکھ رپگپ وہا ہر راےئ ۔۔

ਨਾ ਕੋ ਆਵੈ ਨਾ ਕੋ ਜਾਇ ॥੩॥

ے ہن وک اجۓ ۔۔۳۔۔
ہن وک ا و َ
ਲੋਕੁ ਤਧਕਾਰੁ ਕਹੈ ਮੰਗਿ ਜਨ ਮਾਗਿ ਮਾਨੁ ਨ ਪਾਇਆ ॥

ولک دھِکار ےہکَ میگت نج امگپ امن ہن نانا ۔۔

ਸਹ ਕੀਆ ਗਲਾ ਿਰ ਕੀਆ ਬਾਿਾ ਿੈ ਿਾ ਕਹਣੁ ਕਹਾਇਆ ॥੪॥੮॥

سہہ ک ِِیا گال در ک ِِیا نانا ئَے نا کہں اہکنا ۔۔۴۔۔۸۔۔
ਰਾਮਕਲੀ ਮਹਲਾ ੧ ॥

رامکلی ہلحم ۱۔۔

ਸਾਗਰ ਮਤਹ ਬੂੰਿ ਬੂੰਿ ਮਤਹ ਸਾਗਰੁ ਕਵਣੁ ਬੁਝੈ ਤਬਤਧ ਜਾਣੈ ॥

ب
ھ
سارگ ہہم ئُؤدن ئُؤدن ہہم سارگ وکَن ُج ُ ےَ

نِدھ اج ئَے ۔۔

ਉਿਭੁਜ ਚਲਿ ਆਤਪ ਕਤਰ ਚੀਨੈ ਆਪੇ ਿਿੁ ਪਛਾਣੈ ॥੧॥

پ ُبھ
َ
چ
ی
ئ
پ
َ
پ
ا ُ ج تلچ ا ت رک ے ا ےپ پ اھچپ ے ۔۔۱۔۔
ਐਸਾ ਤਗਆਨੁ ਬੀਚਾਰੈ ਕੋਈ ॥

اچیبرے وکیئ ۔۔
ااسی گ ِیان َ

ਤਿਸ ਿੇ ਮੁਕਤਿ ਪਰਮ ਗਤਿ ਹੋਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ئِس ےت مُکت رپم گپ وہیئ ۔۔۱۔۔راہو۔۔

ਤਿਨ ਮਤਹ ਰੈਤਣ ਰੈਤਣ ਮਤਹ ਤਿਨੀਅਰੁ ਉਸਨ ਸੀਿ ਤਬਤਧ ਸੋਈ ॥

دِن ہہم َرنی َرنی ہہم دِرئین اُنس سِیت نِدھ وسیئ ۔۔
ਿਾ ਕੀ ਗਤਿ ਤਮਤਿ ਅਵਰੁ ਨ ਜਾਣੈ ਗੁਰ ਤਬਨੁ ਸਮਝ ਨ ਹੋਈ ॥੨॥

نا یک گپ مِت ا َور ہن اج ئَے ُگر پِں ھجمس ہن وہیئ ۔۔۲۔۔
ਪੁਰਖ ਮਤਹ ਨਾਤਰ ਨਾਤਰ ਮਤਹ ਪੁਰਖਾ ਬੂਝਹੁ ਬਰਹਮ ਤਗਆਨੀ ॥

ُپرھک ہہم نار نار ہہم ُپراھک ئُؤچھہہ پرمہ گ ِیاین ۔۔

ਧੁਤਨ ਮਤਹ ਤਧਆਨੁ ਤਧਆਨ ਮਤਹ ਜਾਤਨਆ ਗੁਰਮੁਤਖ ਅਕਥ ਕਹਾਨੀ ॥੩॥

د ُھں ہہم دایھن دایھن ہہم اجاین ُگرمُکھ اکبھ اہکین ۔۔۳۔۔
ਮਨ ਮਤਹ ਜੋਤਿ ਜੋਤਿ ਮਤਹ ਮਨੂਆ ਪੰਚ ਤਮਲੇ ਗੁਰ ਭਾਈ ॥

پب
نم ہہم وجت وجت ہہم م ُپؤا ج مل ِے ُگر اھبیئ ۔۔

ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਕੈ ਸਿ ਬਤਲਹਾਰੀ ਤਜਨ ਏਕ ਸਬਤਿ ਤਲਵ ਲਾਈ ॥੪॥੯॥

نانک پِں ےکَ دص اہلبری ِجں انک دبس لِؤ الیئ ۔۔۴۔۔۹۔۔
ਰਾਮਕਲੀ ਮਹਲਾ ੧ ॥

رامکلی ہلحم ۱۔۔

ਜਾ ਹਤਰ ਪਰਤਭ ਤਕਰਪਾ ਧਾਰੀ ॥

اج ہر رپَھب کِرنا داھری ۔۔
ਿਾ ਹਉਮੈ ਤਵਚਹੁ ਮਾਰੀ ॥

نا ہؤ م َے وِچہؤوہ امری ۔۔

ਸੋ ਸੇਵਤਕ ਰਾਮ ਤਪਆਰੀ ॥

وس ویسک رام ایپری ۔۔
ਜੋ ਗੁਰ ਸਬਿੀ ਬੀਚਾਰੀ ॥੧॥

وج ُگر دبسی اچیبری ۔۔۱۔۔

ਸੋ ਹਤਰ ਜਨੁ ਹਤਰ ਪਰਭ ਭਾਵੈ ॥

وس ہر نج ہر رپَھب اھبوے ۔۔
ਅਤਹਤਨਤਸ ਭਗਤਿ ਕਰੇ ਤਿਨੁ ਰਾਿੀ ਲਾਜ ਛੋਤਿ ਹਤਰ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਵੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ہی
ُگ
اگوے ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ا ِس تگھب رکے دِن رایت الچ وھچد ہر ےک ں َ
ਧੁਤਨ ਵਾਜੇ ਅਨਹਿ ਘੋਰਾ ॥

د ُھں واےج ابچد وھگرا ۔۔

ਮਨੁ ਮਾਤਨਆ ਹਤਰ ਰਤਸ ਮੋਰਾ ॥

نم اماین ہر رس ومرا ۔۔
ਗੁਰ ਪੂਰੈ ਸਚੁ ਸਮਾਇਆ ॥

ُگر ئُؤ َرے چس امسنا ۔۔

ਗੁਰੁ ਆਤਿ ਪੁਰਖੁ ਹਤਰ ਪਾਇਆ ॥੨॥

ُگر ا د ُپرھک ہر نانا ۔۔۲۔۔

ਸਤਭ ਨਾਿ ਬੇਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ॥

سیھ ناد دیب ُگرناین ۔۔

ਮਨੁ ਰਾਿਾ ਸਾਤਰਗਪਾਣੀ ॥

نم رانا سارِاپگین ۔۔

ਿਹ ਿੀਰਥ ਵਰਿ ਿਪ ਸਾਰੇ ॥

ہت ریتھت ورت پپ سارے ۔۔
ਗੁਰ ਤਮਤਲਆ ਹਤਰ ਤਨਸਿਾਰੇ ॥੩॥

ُگر مل ِیا ہر ئِسیارے ۔۔۳۔۔

ਜਹ ਆਪੁ ਗਇਆ ਭਉ ਭਾਗਾ ॥

ب
ہج ا ت ایگ ھؤ اھباگ ۔۔

ਗੁਰ ਚਰਣੀ ਸੇਵਕੁ ਲਾਗਾ ॥

ُگر رچین ویسک الاگ ۔۔

ਗੁਤਰ ਸਤਿਗੁਤਰ ਭਰਮੁ ਚੁਕਾਇਆ ॥

ُگر سیگؤر رھبم ُجکانا ۔۔

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਸਬਤਿ ਤਮਲਾਇਆ ॥੪॥੧੦॥

وہک نانک دبس مِالنا ۔۔۴۔۔۱۱۔۔
ਰਾਮਕਲੀ ਮਹਲਾ ੧ ॥

رامکلی ہلحم ۱۔۔

ਛਾਿਨੁ ਭੋਜਨੁ ਮਾਗਿੁ ਭਾਗੈ ॥

اھچدن وھبنج امگپ اھب َگے ۔۔
ਖੁਤਧਆ ਿੁਸਟ ਜਲੈ ਿੁਖੁ ਆਗੈ ॥

ک ُھ ِدایھ ُدست چلَے ُدھک ا ےگ ۔۔

ਗੁਰਮਤਿ ਨਹੀ ਲੀਨੀ ਿੁਰਮਤਿ ਪਤਿ ਖੋਈ ॥

ُگرمت یہن ِلیبی ُدرمت پپ وھکیئ ۔۔

ਗੁਰਮਤਿ ਭਗਤਿ ਪਾਵੈ ਜਨੁ ਕੋਈ ॥੧॥

ُگرمت تگھب نا َوے نج وکیئ ۔۔۱۔۔
ਜੋਗੀ ਜੁਗਤਿ ਸਹਜ ਘਤਰ ਵਾਸੈ ॥

سہ
وجیگ تگج ج رھگ وا سَے ۔۔

ਏਕ ਤਿਰਸਤਟ ਏਕੋ ਕਤਰ ਿੇਤਖਆ ਭੀਤਖਆ ਭਾਇ ਸਬਤਿ ਤਿਰਪਿਾਸੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

نک ب
ھ
ک
ِی
س
انک د ِرست اوکی رک د ھیا ھیا اھبےئ دبس رتِاتپ َے ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਪੰਚ ਬੈਲ ਗਿੀਆ ਿੇਹ ਧਾਰੀ ॥

پب
ج َپیل ڈگِنا دہہی داھری ۔۔
ਰਾਮ ਕਲਾ ਤਨਬਹੈ ਪਤਿ ਸਾਰੀ ॥

رام کال پ ِب َہے پپ ساری ۔۔

ਧਰ ਿੂਟੀ ਗਾਿੋ ਤਸਰ ਭਾਤਰ ॥

درھ ئُؤیٹ اگدو سِر اھبر ۔۔

ਲਕਰੀ ਤਬਖਤਰ ਜਰੀ ਮੰਝ ਭਾਤਰ ॥੨॥

ک
رکلی نِ ھر رجی ھجنم اھبر ۔۔۲۔۔
ਗੁਰ ਕਾ ਸਬਿੁ ਵੀਚਾਤਰ ਜੋਗੀ ॥

ُگر اک دبس وبچار وجیگ ۔۔

ਿੁਖੁ ਸੁਖੁ ਸਮ ਕਰਣਾ ਸੋਗ ਤਬਓਗੀ ॥

ُدھک ُسکھ مس رکنا وسگ ویبیگ ۔۔

ਭੁਗਤਿ ਨਾਮੁ ਗੁਰ ਸਬਤਿ ਬੀਚਾਰੀ ॥

ب
ُھگت نام ُگر دبس اچیبری ۔۔

ਅਸਤਥਰੁ ਕੰਧੁ ਜਪੈ ਤਨਰੰਕਾਰੀ ॥੩॥

سب
ا ِھر دنکھ جپَے پِراکنری ۔۔۳۔۔
ਸਹਜ ਜਗੋਟਾ ਬੰਧਨ ਿੇ ਛੂਟਾ ॥

سہ
چ
ج چگؤنا دنبنھ ےت ُھؤنا ۔۔
ਕਾਮੁ ਿੋਧੁ ਗੁਰ ਸਬਿੀ ਲੂਟਾ ॥

اکم رکودھ ُگر دبسی لُؤنا ۔۔

ਮਨ ਮਤਹ ਮੁੰਿਰਾ ਹਤਰ ਗੁਰ ਸਰਣਾ ॥

نم ہہم مُیدرا ہر ُگر انس ۔۔

ਨਾਨਕ ਰਾਮ ਭਗਤਿ ਜਨ ਿਰਣਾ ॥੪॥੧੧॥

نانک رام تگھب نج رتنا ۔۔۴۔۔۱۱۔۔
ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪਰਸਾਤਿ ॥

اِک اواکنر سیگؤر رپساد ۔۔
ਰਾਮਕਲੀ ਮਹਲਾ ੩ ਘਰੁ ੧ ॥

رامکلی ہلحم  ۳رھگ ۱۔۔

ਸਿਜੁਤਗ ਸਚੁ ਕਹੈ ਸਭੁ ਕੋਈ ॥

ےہک سیھ وکیئ ۔۔
سبچُگ چس َ

ਘਤਰ ਘਤਰ ਭਗਤਿ ਗੁਰਮੁਤਖ ਹੋਈ ॥

رھگ رھگ تگھب ُگرمُکھ وہیئ ۔۔

ਸਿਜੁਤਗ ਧਰਮੁ ਪੈਰ ਹੈ ਚਾਤਰ ॥

سبچُگ درھم نتَر ےہَ اچر ۔۔

ਗੁਰਮੁਤਖ ਬੂਝੈ ਕੋ ਬੀਚਾਤਰ ॥੧॥

چ
ُگرمُکھ ئُؤ َھے وک اچیبر ۔۔۱۔۔

ਜੁਗ ਚਾਰੇ ਨਾਤਮ ਵਤਿਆਈ ਹੋਈ ॥

چگ اچرے نام ودنایئ وہیئ ۔۔
ਤਜ ਨਾਤਮ ਲਾਗੈ ਸੋ ਮੁਕਤਿ ਹੋਵੈ ਗੁਰ ਤਬਨੁ ਨਾਮੁ ਨ ਪਾਵੈ ਕੋਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

وہوے ُگر پِں نام ہن نا َوے وکیئ ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ےج نام ال َگے وس مُکت َ
ਿਰੇਿੈ ਇਕ ਕਲ ਕੀਨੀ ਿੂਤਰ ॥

رت پ َپے اِک لک کیبی ُدور ۔۔
ਪਾਖੰਿੁ ਵਰਤਿਆ ਹਤਰ ਜਾਣਤਨ ਿੂਤਰ ॥

ناڈنھک ورایت ہر اجنن ُدور ۔۔
ਗੁਰਮੁਤਖ ਬੂਝੈ ਸੋਝੀ ਹੋਈ ॥

چ
ُگرمُکھ ئُؤ َھے وسیھج وہیئ ۔۔
ਅੰਿਤਰ ਨਾਮੁ ਵਸੈ ਸੁਖੁ ਹੋਈ ॥੨॥

ارتن نام و سَے ُسکھ وہیئ ۔۔۲۔۔
ਿੁਆਪੁਤਰ ਿੂਜੈ ਿੁਤਬਧਾ ਹੋਇ ॥

ُدوارپ ُدو َچے ُددباھ وہۓ ۔۔

ਭਰਤਮ ਭੁਲਾਨੇ ਜਾਣਤਹ ਿੋਇ ॥

ب
رھبم ھُالےن اج ِہن دوےئ ۔۔

ਿੁਆਪੁਤਰ ਧਰਤਮ ਿੁਇ ਪੈਰ ਰਖਾਏ ॥

ُدوارپ درھم ُدےئ نتَر راھکےئ ۔۔

ਗੁਰਮੁਤਖ ਹੋਵੈ ਿ ਨਾਮੁ ਤਿਰੜਾਏ ॥੩॥

وہوے ت نام درِراےئ ۔۔۳۔۔
ُگرمُکھ َ
ਕਲਜੁਤਗ ਧਰਮ ਕਲਾ ਇਕ ਰਹਾਏ ॥

کلچُگ درھم کال اِک راہےئ ۔۔

ਇਕ ਪੈਤਰ ਚਲੈ ਮਾਇਆ ਮੋਹੁ ਵਧਾਏ ॥

اِک نتَر چلَے امنا ومہ وداھےئ ۔۔
ਮਾਇਆ ਮੋਹੁ ਅਤਿ ਗੁਬਾਰੁ ॥

امنا ومہ ات ُگیار ۔۔
ਸਿਗੁਰੁ ਭੇਟੈ ਨਾਤਮ ਉਧਾਰੁ ॥੪॥

ب
سیگؤر ھی َپے نام اُداھر ۔۔۴۔۔

ਸਭ ਜੁਗ ਮਤਹ ਸਾਚਾ ਏਕੋ ਸੋਈ ॥

سیھ ُچگ ہہم سااچ اوکی وسیئ ۔۔
ਸਭ ਮਤਹ ਸਚੁ ਿੂਜਾ ਨਹੀ ਕੋਈ ॥

سیھ ہہم چس ُدواج یہن وکیئ ۔۔
ਸਾਚੀ ਕੀਰਤਿ ਸਚੁ ਸੁਖੁ ਹੋਈ ॥

سایچ ریکت چس ُسکھ وہیئ ۔۔

ਗੁਰਮੁਤਖ ਨਾਮੁ ਵਖਾਣੈ ਕੋਈ ॥੫॥

ُگرمُکھ نام واھک ئَے وکیئ ۔۔۵۔۔

ਸਭ ਜੁਗ ਮਤਹ ਨਾਮੁ ਊਿਮੁ ਹੋਈ ॥

سیھ ُچگ ہہم نام اُومت وہیئ ۔۔

ਗੁਰਮੁਤਖ ਤਵਰਲਾ ਬੂਝੈ ਕੋਈ ॥

چ
ُگرمُکھ وِرال ئُؤ َھے وکیئ ۔۔

ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਤਧਆਏ ਭਗਿੁ ਜਨੁ ਸੋਈ ॥

ہر نام دایھےئ تگھب نج وسیئ ۔۔
ਨਾਨਕ ਜੁਤਗ ਜੁਤਗ ਨਾਤਮ ਵਤਿਆਈ ਹੋਈ ॥੬॥੧॥

نانک ُچگ ُچگ نام ودنایئ وہیئ ۔۔۶۔۔۱۔۔
ਰਾਮਕਲੀ ਮਹਲਾ ੪ ਘਰੁ ੧

رامکلی ہلحم  ۴رھگ ۱

ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪਰਸਾਤਿ ॥

اِک اواکنر سیگؤر رپساد ۔۔
ਜੇ ਵਿ ਭਾਗ ਹੋਵਤਹ ਵਿਭਾਗੀ ਿਾ ਹਤਰ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਤਧਆਵੈ ॥

ایھوے ۔۔
ےج ود اھبگ وہوہِ وداھبیگ نا ہر ہر نام د َ
ਨਾਮੁ ਜਪਿ ਨਾਮੇ ਸੁਖੁ ਪਾਵੈ ਹਤਰ ਨਾਮੇ ਨਾਤਮ ਸਮਾਵੈ ॥੧॥

امسوے ۔۔۱۔۔
نام جپت ناےم ُسکھ نا َوے ہر ناےم نام َ
ਗੁਰਮੁਤਖ ਭਗਤਿ ਕਰਹੁ ਸਿ ਪਰਾਣੀ ॥

ُگرمُکھ تگھب رکوہ دس رپَاین ۔۔

ਤਹਰਿੈ ਪਰਗਾਸੁ ਹੋਵੈ ਤਲਵ ਲਾਗੈ ਗੁਰਮਤਿ ਹਤਰ ਹਤਰ ਨਾਤਮ ਸਮਾਣੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

وہوے لِؤ ال َگے ُگر مت ہر ہر نام امسین ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ہِر َدے رپَاگس َ
ਹੀਰਾ ਰਿਨ ਜਵੇਹਰ ਮਾਣਕ ਬਹੁ ਸਾਗਰ ਭਰਪੂਰੁ ਕੀਆ ॥

ریہا رنت وجرہی امنک وہب سارگ رھبئُؤر ایک ۔۔

ਤਜਸੁ ਵਿ ਭਾਗੁ ਹੋਵੈ ਵਿ ਮਸਿਤਕ ਤਿਤਨ ਗੁਰਮਤਿ ਕਤਢ ਕਤਢ ਲੀਆ ॥੨॥

ج
وہوے ود کتسم پِں ُگرمت ڈکھ ڈکھ ایل ۔۔۲۔۔
ِ س ود اھبگ َ
ਰਿਨੁ ਜਵੇਹਰੁ ਲਾਲੁ ਹਤਰ ਨਾਮਾ ਗੁਤਰ ਕਾਤਢ ਿਲੀ ਤਿਖਲਾਇਆ ॥

ک
رنت وجرہی الل ہر ناہم ُگر اکدھ یلت ِد ھالنا ۔۔

ਭਾਗਹੀਣ ਮਨਮੁਤਖ ਨਹੀ ਲੀਆ ਤਿਰਣ ਓਲੈ ਲਾਖੁ ਛਪਾਇਆ ॥੩॥

گ مب
اھب ہیں مُکھ یہن لِیا رتِن او لَے الھک اپھچنا ۔۔۳۔۔

ਮਸਿਤਕ ਭਾਗੁ ਹੋਵੈ ਧੁਤਰ ਤਲਤਖਆ ਿਾ ਸਿਗੁਰੁ ਸੇਵਾ ਲਾਏ ॥

وہوے د ُھر لک ِھیا نا سیگؤر ویسا الےئ ۔۔
کتسم اھبگ َ

ਨਾਨਕ ਰਿਨ ਜਵੇਹਰ ਪਾਵੈ ਧਨੁ ਧਨੁ ਗੁਰਮਤਿ ਹਤਰ ਪਾਏ ॥੪॥੧॥

نانک رنت وجرہی نا َوے دنھ دنھ ُگرمت ہر ناےئ ۔۔۴۔۔۱۔۔
ਰਾਮਕਲੀ ਮਹਲਾ ੪ ॥

رامکلی ہلحم ۴۔۔

ਰਾਮ ਜਨਾ ਤਮਤਲ ਭਇਆ ਅਨੰਿਾ ਹਤਰ ਨੀਕੀ ਕਥਾ ਸੁਨਾਇ ॥

رام انج مِل ایھب ادننا ہر یکین اھتک ُسیاۓ ۔۔

ਿੁਰਮਤਿ ਮੈਲੁ ਗਈ ਸਭ ਨੀਕਤਲ ਸਿਸੰਗਤਿ ਤਮਤਲ ਬੁਤਧ ਪਾਇ ॥੧॥

ُدرمت مَیل یئگ سیھ لکین سیسیگت مِل ُندھ ناۓ ۔۔۱۔۔
ਰਾਮ ਜਨ ਗੁਰਮਤਿ ਰਾਮੁ ਬੋਲਾਇ ॥

رام نج ُگرمت رام وبال ِئے ۔۔

ਜੋ ਜੋ ਸੁਣੈ ਕਹੈ ਸੋ ਮੁਕਿਾ ਰਾਮ ਜਪਿ ਸੋਹਾਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ےہک وس مُکیا رام جپت وساہۓ ۔۔۱۔۔راہو۔۔
وج وج ُسیے َ َ

ਜੇ ਵਿ ਭਾਗ ਹੋਵਤਹ ਮੁਤਖ ਮਸਿਤਕ ਹਤਰ ਰਾਮ ਜਨਾ ਭੇਟਾਇ ॥

ب
ےج ود اھبگ وہوہِ مُکھ کتسم ہر رام انج ھییاےئ ۔۔

ਿਰਸਨੁ ਸੰਿ ਿੇਹੁ ਕਤਰ ਤਕਰਪਾ ਸਭੁ ਿਾਲਿੁ ਿੁਖੁ ਲਤਹ ਜਾਇ ॥੨॥

درنس سیت دوہی رک کِرنا سیھ دادل ُدھک ہہل اجۓ ۔۔۲۔۔
ਹਤਰ ਕੇ ਲੋਗ ਰਾਮ ਜਨ ਨੀਕੇ ਭਾਗਹੀਣ ਨ ਸੁਖਾਇ ॥

گ
ہر ےک ولگ رام نج پیکے اھب ہیں ہن ُسکھاۓ ۔۔
ਤਜਉ ਤਜਉ ਰਾਮ ਕਹਤਹ ਜਨ ਊਚੇ ਨਰ ਤਨੰਿਕ ਿੰਸੁ ਲਗਾਇ ॥੩॥

چیپؤ چیپؤ رام کہہہ نج اُوےچ رن پ ِیدک دسن اگل ئِے ۔۔۳۔۔
ਤਧਰਗੁ ਤਧਰਗੁ ਨਰ ਤਨੰਿਕ ਤਜਨ ਜਨ ਨਹੀ ਭਾਏ ਹਤਰ ਕੇ ਸਖਾ ਸਖਾਇ ॥

درھِگ درھِگ رن پِیدک ِجں نج یہن اھبےئ ہر ےک اھکس اھکسےئ ۔۔
ਸੇ ਹਤਰ ਕੇ ਚੋਰ ਵੇਮੁਖ ਮੁਖ ਕਾਲੇ ਤਜਨ ਗੁਰ ਕੀ ਪੈਜ ਨ ਭਾਇ ॥੪॥

ب
پب
ےس ہر ےک وچر و مکھ مُکھ اکےل ِجں ُگر یک َ ج ہن اھبےئ ۔۔۴۔۔
ਿਇਆ ਿਇਆ ਕਤਰ ਰਾਖਹੁ ਹਤਰ ਜੀਉ ਹਮ ਿੀਨ ਿੇਰੀ ਸਰਣਾਇ ॥

ک
دایئ دایئ رک را ھہؤ ہر جپؤ مہ دِنی ریتی رسناۓ ۔۔

ਹਮ ਬਾਤਰਕ ਿੁਮ ਤਪਿਾ ਪਰਭ ਮੇਰੇ ਜਨ ਨਾਨਕ ਬਖਤਸ ਤਮਲਾਇ ॥੫॥੨॥

نک
ُب
ھ
ئ
ِ
م
ِ
مہ نارِک م پِیا رپَھب ریمے نج نانک س ال ے ۔۔۵۔۔۲۔۔
ਰਾਮਕਲੀ ਮਹਲਾ ੪ ॥

رامکلی ہلحم ۴۔۔

ਹਤਰ ਕੇ ਸਖਾ ਸਾਧ ਜਨ ਨੀਕੇ ਤਿਨ ਊਪਤਰ ਹਾਥੁ ਵਿਾਵੈ ॥

ہر ےک اھکس سادھ نج پیکے پِں اُورپ اہھت ونا َوے ۔۔

ਗੁਰਮੁਤਖ ਸਾਧ ਸੇਈ ਪਰਭ ਭਾਏ ਕਤਰ ਤਕਰਪਾ ਆਤਪ ਤਮਲਾਵੈ ॥੧॥

ب
الوے ۔۔۱۔۔
ُگرمُکھ سادھ سی ی رپَھب اھبےئ رک کِرنا ا ت م ِ َ
ਰਾਮ ਮੋ ਕਉ ਹਤਰ ਜਨ ਮੇਤਲ ਮਤਨ ਭਾਵੈ ॥

رام وم کؤ ہر نج م َیل نم اھبوے ۔۔
ਅਤਮਉ ਅਤਮਉ ਹਤਰ ਰਸੁ ਹੈ ਮੀਿਾ ਤਮਤਲ ਸੰਿ ਜਨਾ ਮੁਤਖ ਪਾਵੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ےہ اھٹیم مِل سیت انج مُکھ نا َوے ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ا ِمپؤ ا ِمپؤ ہر رس َ
ਹਤਰ ਕੇ ਲੋਗ ਰਾਮ ਜਨ ਊਿਮ ਤਮਤਲ ਊਿਮ ਪਿਵੀ ਪਾਵੈ ॥

ہر ےک ولگ رام نج اُومت مِل اُومت ندوی نا َوے ۔۔

ਹਮ ਹੋਵਿ ਚੇਰੀ ਿਾਸ ਿਾਸਨ ਕੀ ਮੇਰਾ ਿਾਕੁਰੁ ਖੁਸੀ ਕਰਾਵੈ ॥੨॥

ُک
ھ
س
ُ
رک ی رکا َوے ۔۔۲۔۔
مہ وہوت ریچی داس دانس یک ریما اھٹ ُ
ਸੇਵਕ ਜਨ ਸੇਵਤਹ ਸੇ ਵਿਭਾਗੀ ਤਰਿ ਮਤਨ ਿਤਨ ਪਰੀਤਿ ਲਗਾਵੈ ॥

اگلوے ۔۔
ویسک نج ویسہِ ےس وداھبیگ رِد نم نت رپپپ َ
ਤਬਨੁ ਪਰੀਿੀ ਕਰਤਹ ਬਹੁ ਬਾਿਾ ਕੂੜੁ ਬੋਤਲ ਕੂੜੋ ਿਲੁ ਪਾਵੈ ॥੩॥

پِں رپیتی رکہِ وہب نانا ُکؤر وبل ُکؤرو لھپ نا َوے ۔۔۳۔۔

ਮੋ ਕਉ ਧਾਤਰ ਤਿਪਾ ਜਗਜੀਵਨ ਿਾਿੇ ਹਤਰ ਸੰਿ ਪਗੀ ਲੇ ਪਾਵੈ ॥

چگ
وم کؤ داھر کِرنا چپؤن داےت ہر سیت نگی ےل نا َوے ۔۔

ਹਉ ਕਾਟਉ ਕਾਤਟ ਬਾਤਢ ਤਸਰੁ ਰਾਖਉ ਤਜਿੁ ਨਾਨਕ ਸੰਿੁ ਚਤੜ ਆਵੈ ॥੪॥੩॥

ک
ے ۔۔۴۔۔۳۔۔
ہؤ اکئؤ اکت نادھ سِر را ھؤ ِجت نانک سیت ڑچ ا و َ
ਰਾਮਕਲੀ ਮਹਲਾ ੪ ॥

رامکلی ہلحم ۴۔۔

ਜੇ ਵਿ ਭਾਗ ਹੋਵਤਹ ਵਿ ਮੇਰੇ ਜਨ ਤਮਲਤਿਆ ਤਢਲ ਨ ਲਾਈਐ ॥

ےج ود اھبگ وہوہِ ود ریمے نج مل ِدنا دھِل ہن ال پ ٔپے ۔۔

ਹਤਰ ਜਨ ਅੰਤਮਰਿ ਕੁੰਟ ਸਰ ਨੀਕੇ ਵਿਭਾਗੀ ਤਿਿੁ ਨਾਵਾਈਐ ॥੧॥

ہر نج ارمِت کُپت رس پیکے وداھبیگ پِپ ناوا نیپے َ۔۔۱۔۔
ਰਾਮ ਮੋ ਕਉ ਹਤਰ ਜਨ ਕਾਰੈ ਲਾਈਐ ॥

رام وم کؤ ہر نج َاکرے ال پ ٔپے ۔۔

ਹਉ ਪਾਣੀ ਪਖਾ ਪੀਸਉ ਸੰਿ ਆਗੈ ਪਗ ਮਤਲ ਮਤਲ ਧੂਤਰ ਮੁਤਖ ਲਾਈਐ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ہؤ ناین اھکپ نیسؤ سیت ا ےگ نگ لم لم دھُؤر مُکھ ال پ ٔپے ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਹਤਰ ਜਨ ਵਿੇ ਵਿੇ ਵਿ ਊਚੇ ਜੋ ਸਿਗੁਰ ਮੇਤਲ ਤਮਲਾਈਐ ॥

ہر نج ودے ودے ود اُوےچ وج سیگؤر لیم مِالا پ ٔپے ۔۔

ਸਿਗੁਰ ਜੇਵਿੁ ਅਵਰੁ ਨ ਕੋਈ ਤਮਤਲ ਸਿਗੁਰ ਪੁਰਖ ਤਧਆਈਐ ॥੨॥

سیگؤر ویجد ا َور ہن وکیئ مِل سیگؤر ُپرھک دایھ نیپے َ۔۔۲۔۔

ਸਿਗੁਰ ਸਰਤਣ ਪਰੇ ਤਿਨ ਪਾਇਆ ਮੇਰੇ ਿਾਕੁਰ ਲਾਜ ਰਖਾਈਐ ॥

سیگؤر رسن رپے پِں نانا ریمے اھٹ ُکر الچ راھک پ ٔپے ۔۔

ਇਤਕ ਅਪਣੈ ਸੁਆਇ ਆਇ ਬਹਤਹ ਗੁਰ ਆਗੈ ਤਜਉ ਬਗੁਲ ਸਮਾਤਧ ਲਗਾਈਐ ॥੩॥

اِک اےنپ سُؤاےئ ا ۓ بہہہ ُگر ا ےگ چیپؤ ئ ُگل امسدھ اگل نیپے ۔۔۳۔۔
ਬਗੁਲਾ ਕਾਗ ਨੀਚ ਕੀ ਸੰਗਤਿ ਜਾਇ ਕਰੰਗ ਤਬਖੂ ਮੁਤਖ ਲਾਈਐ ॥

نک
رکنگ ِ ُھؤ مُکھ ال پ ٔپے ۔۔
ئگال اکگ چین یک تگنس اجۓ َ

ਨਾਨਕ ਮੇਤਲ ਮੇਤਲ ਪਰਭ ਸੰਗਤਿ ਤਮਤਲ ਸੰਗਤਿ ਹੰਸੁ ਕਰਾਈਐ ॥੪॥੪॥

نانک م َیل م َیل رپَھب تگنس مِل تگنس سنہ رکا پ ٔپے ۔۔۴۔۔۴۔۔

ਰਾਮਕਲੀ ਮਹਲਾ ੪ ॥

رامکلی ہلحم ۴۔۔

ਸਿਗੁਰ ਿਇਆ ਕਰਹੁ ਹਤਰ ਮੇਲਹੁ ਮੇਰੇ ਪਰੀਿਮ ਪਰਾਣ ਹਤਰ ਰਾਇਆ ॥

سیگؤر دایئ رکوہ ہر میلہؤ ریمے رپمتی رپان ہر رانا ۔۔

ਹਮ ਚੇਰੀ ਹੋਇ ਲਗਹ ਗੁਰ ਚਰਣੀ ਤਜਤਨ ਹਤਰ ਪਰਭ ਮਾਰਗੁ ਪੰਥੁ ਤਿਖਾਇਆ ॥੧॥

مہ ریچَی وہۓ لگہ ُگر رچین ِجں ہر رپَھب امرگ ھتنپ دِاھکنا ۔۔۱۔۔
ਰਾਮ ਮੈ ਹਤਰ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਮਤਨ ਭਾਇਆ ॥

رام م َے ہر ہر نام نم اھبنا ۔۔

ਮੈ ਹਤਰ ਤਬਨੁ ਅਵਰੁ ਨ ਕੋਈ ਬੇਲੀ ਮੇਰਾ ਤਪਿਾ ਮਾਿਾ ਹਤਰ ਸਖਾਇਆ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

م َے ہر پِں ا َور ہن وکیئ یلیب ریما پِیا امنا ہر اھکسنا ۔۔۱۔۔راہو۔۔

ਮੇਰੇ ਇਕੁ ਤਖਨੁ ਪਰਾਨ ਨ ਰਹਤਹ ਤਬਨੁ ਪਰੀਿਮ ਤਬਨੁ ਿੇਖੇ ਮਰਤਹ ਮੇਰੀ ਮਾਇਆ ॥

ک
پ
پ
ھ
ِ
ِ
ِ
ہ
ریمے اِک ں رپان ہن ر ہہ ں رپمتی ں دےھکی رمہِ ریمی امنا ۔۔

ਧਨੁ ਧਨੁ ਵਿ ਭਾਗ ਗੁਰ ਸਰਣੀ ਆਏ ਹਤਰ ਗੁਰ ਤਮਤਲ ਿਰਸਨੁ ਪਾਇਆ ॥੨॥

دنھ دنھ ود اھبگ ُگر رسین ا ےئ ہر ُگر مِل درنس نانا ۔۔۲۔۔
ਮੈ ਅਵਰੁ ਨ ਕੋਈ ਸੂਝੈ ਬੂਝੈ ਮਤਨ ਹਤਰ ਜਪੁ ਜਪਉ ਜਪਾਇਆ ॥

چ
م َے ا َور ہن وکیئ سُؤےھج ئُؤ َھے نم ہر جت جپؤ اپجنا ۔۔

ਨਾਮਹੀਣ ਤਿਰਤਹ ਸੇ ਨਕਟੇ ਤਿਨ ਘਤਸ ਘਤਸ ਨਕ ਵਢਾਇਆ ॥੩॥

ب
نانیہم ھِرہِ ےس ےٹکن پِں سھگ سھگ نک وداھنا ۔۔۳۔۔

ਮੋ ਕਉ ਜਗਜੀਵਨ ਜੀਵਾਤਲ ਲੈ ਸੁਆਮੀ ਤਰਿ ਅੰਿਤਰ ਨਾਮੁ ਵਸਾਇਆ ॥

چگ
وم کؤ چپؤن ویجال لَے سُؤایم رِد ارتن نام وسانا ۔۔

ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹੈ ਪੂਰਾ ਤਮਤਲ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਮੁ ਤਧਆਇਆ ॥੪॥੫॥

نانک ُگؤ ُرو ُگؤ ُرو ےہَ ئُؤرا مِل سیگؤر نام دایھنا ۔۔۴۔۔۵۔۔
ਰਾਮਕਲੀ ਮਹਲਾ ੪ ॥

رامکلی ہلحم ۴۔۔

ਸਿਗੁਰੁ ਿਾਿਾ ਵਿਾ ਵਿ ਪੁਰਖੁ ਹੈ ਤਜਿੁ ਤਮਤਲਐ ਹਤਰ ਉਰ ਧਾਰੇ ॥

سیگؤر دانا ودا ود ُپرھک ےہَ ِجت مِلیپے ہر اُر داھرے ۔۔

ਜੀਅ ਿਾਨੁ ਗੁਤਰ ਪੂਰੈ ਿੀਆ ਹਤਰ ਅੰਤਮਰਿ ਨਾਮੁ ਸਮਾਰੇ ॥੧॥

یج دان ُگر ئُؤ َرے دِنا ہر ارمِت نام امسرے ۔۔۱۔۔
ਰਾਮ ਗੁਤਰ ਹਤਰ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਕੰਤਿ ਧਾਰੇ ॥

رام ُگر ہر ہر نام کیبھ داھرے ۔۔

ਗੁਰਮੁਤਖ ਕਥਾ ਸੁਣੀ ਮਤਨ ਭਾਈ ਧਨੁ ਧਨੁ ਵਿ ਭਾਗ ਹਮਾਰੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ُگرمُکھ اھتک ُسبی نم اھبیئ دنھ دنھ ود اھبگ امہرے ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਕੋਤਟ ਕੋਤਟ ਿੇਿੀਸ ਤਧਆਵਤਹ ਿਾ ਕਾ ਅੰਿੁ ਨ ਪਾਵਤਹ ਪਾਰੇ ॥

نی
وکت وکت ییس دایھوہِ نا اک اپپ ہن ناوہِ نارے ۔۔

ਤਹਰਿੈ ਕਾਮ ਕਾਮਨੀ ਮਾਗਤਹ ਤਰਤਧ ਮਾਗਤਹ ਹਾਥੁ ਪਸਾਰੇ ॥੨॥

ہگ رِدھ امہگِ اہھت ئسارے ۔۔۲۔۔
ہِر َدے اکم اکینم ام ِ
ਹਤਰ ਜਸੁ ਜਤਪ ਜਪੁ ਵਿਾ ਵਿੇਰਾ ਗੁਰਮੁਤਖ ਰਖਉ ਉਤਰ ਧਾਰੇ ॥

ہر سج جت جت ودا ودریا ُگرمُکھ روھک اُر داھرے ۔۔

ਜੇ ਵਿ ਭਾਗ ਹੋਵਤਹ ਿਾ ਜਪੀਐ ਹਤਰ ਭਉਜਲੁ ਪਾਤਰ ਉਿਾਰੇ ॥੩॥

ےج ود اھبگ وہوہِ نا چیپَے ہر وھبٔلج نار اُنارے ۔۔۳۔۔

ਹਤਰ ਜਨ ਤਨਕਤਟ ਤਨਕਤਟ ਹਤਰ ਜਨ ਹੈ ਹਤਰ ਰਾਖੈ ਕੰਤਿ ਜਨ ਧਾਰੇ ॥

ک
ےہ ہر را َھے کیبھ نج داھرے ۔۔
ہر نج نِکت نکِت ہر نج َ

ਨਾਨਕ ਤਪਿਾ ਮਾਿਾ ਹੈ ਹਤਰ ਪਰਭੁ ਹਮ ਬਾਤਰਕ ਹਤਰ ਪਰਤਿਪਾਰੇ ॥੪॥੬॥੧੮॥

ےہ ہر رپَھب مہ نارِک ہر رپَپِیارے ۔۔۴۔۔۶۔۔۱۸۔۔
نانک پِیا امنا َ
ਰਾਗੁ ਰਾਮਕਲੀ ਮਹਲਾ ੫ ਘਰੁ ੧

راگ رامکلی ہلحم  ۵رھگ ۱
ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪਰਸਾਤਿ ॥

اِک اواکنر سیگؤر رپساد ۔۔
ਤਕਰਪਾ ਕਰਹੁ ਿੀਨ ਕੇ ਿਾਿੇ ਮੇਰਾ ਗੁਣੁ ਅਵਗਣੁ ਨ ਬੀਚਾਰਹੁ ਕੋਈ ॥

کِرنا رکوہ دنی ےک داےت ریما ُگں ا َونگ ہن اچیبروہ وکیئ ۔۔
ਮਾਟੀ ਕਾ ਤਕਆ ਧੋਪੈ ਸੁਆਮੀ ਮਾਣਸ ਕੀ ਗਤਿ ਏਹੀ ॥੧॥

امیٹ اک ایک دوھ ئَے سُؤایم امسن یک گپ ایہی ۔۔۱۔۔
ਮੇਰੇ ਮਨ ਸਤਿਗੁਰੁ ਸੇਤਵ ਸੁਖੁ ਹੋਈ ॥

ویس ُسکھ وہیئ ۔۔
ریمے نم سیگؤر َ
ਜੋ ਇਛਹੁ ਸੋਈ ਿਲੁ ਪਾਵਹੁ ਤਿਤਰ ਿੂਖੁ ਨ ਤਵਆਪੈ ਕੋਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ب
وج اہھچُ وسیئ لھپ ناووہ ھِر ُدوھک ہن ونا ئَے وکیئ ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਕਾਚੇ ਭਾਿੇ ਸਾਤਜ ਤਨਵਾਜੇ ਅੰਿਤਰ ਜੋਤਿ ਸਮਾਈ ॥

اکےچ اھبدے ساچ ئِؤاےج ارتن وجت امسیئ ۔۔
ਜੈਸਾ ਤਲਖਿੁ ਤਲਤਖਆ ਧੁਤਰ ਕਰਿੈ ਹਮ ਿੈਸੀ ਤਕਰਤਿ ਕਮਾਈ ॥੨॥

َن
اسیج لک ِھت لک ِھیا د ُھر رک َئے مہ یسی کِرت امکیئ ۔۔۲۔۔

ਮਨੁ ਿਨੁ ਥਾਤਪ ਕੀਆ ਸਭੁ ਅਪਨਾ ਏਹੋ ਆਵਣ ਜਾਣਾ ॥

نم نت اھتت ک ِیا سیھ اانپ اوہی ا ون اجنا ۔۔

ਤਜਤਨ ਿੀਆ ਸੋ ਤਚਤਿ ਨ ਆਵੈ ਮੋਤਹ ਅੰਧੁ ਲਪਟਾਣਾ ॥੩॥

ج
ے ومہِ ادنھ لییانا ۔۔۳۔۔
ِ ں دِنا وس ِجت ہن ا و َ

ਤਜਤਨ ਕੀਆ ਸੋਈ ਪਰਭੁ ਜਾਣੈ ਹਤਰ ਕਾ ਮਹਲੁ ਅਪਾਰਾ ॥

ِجں ایک وسیئ رپَھب اج ئَے ہر اک لحم انارا ۔۔

ਭਗਤਿ ਕਰੀ ਹਤਰ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਵਾ ਨਾਨਕ ਿਾਸੁ ਿੁਮਾਰਾ ॥੪॥੧॥

تگھب رکی ہر ےک ُگں اگوا نانک داس ُبمارا ۔۔۴۔۔۱۔۔
ਰਾਮਕਲੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

رامکلی ہلحم ۵۔۔

ਪਵਹੁ ਚਰਣਾ ਿਤਲ ਊਪਤਰ ਆਵਹੁ ਐਸੀ ਸੇਵ ਕਮਾਵਹੁ ॥

ویس امکووہ۔۔
رچنا نل اُورپ ا ووہ ایسی َ

ਆਪਸ ਿੇ ਊਪਤਰ ਸਭ ਜਾਣਹੁ ਿਉ ਿਰਗਹ ਸੁਖੁ ਪਾਵਹੁ ॥੧॥

ا سپ ےت اُورپ سیھ اج ُہن ئؤ درہگ ُسکھ ناووہ ۔۔۱۔۔
ਸੰਿਹੁ ਐਸੀ ਕਥਹੁ ਕਹਾਣੀ ॥

سیبہؤ ایسی کب
ھہ اہکین ۔۔
ُ

ਸੁਰ ਪਤਵਿਰ ਨਰ ਿੇਵ ਪਤਵਿਰਾ ਤਖਨੁ ਬੋਲਹੁ ਗੁਰਮੁਤਖ ਬਾਣੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ک
ھ
ُ
م
ک
گ
ِ
ہل ر ُ ھ ناین ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ُسر وپِرت رن د َوی وپِرتا ں وب ُ
ਪਰਪੰਚੁ ਛੋਤਿ ਸਹਜ ਘਤਰ ਬੈਸਹੁ ਝੂਿਾ ਕਹਹੁ ਨ ਕੋਈ ॥

سہ
پب
چ
رپ ج وھچد ج رھگ َنی ُسہ ُھؤاھٹ کہہؤ ہن وکیئ ۔۔

ਸਤਿਗੁਰ ਤਮਲਹੁ ਨਵੈ ਤਨਤਧ ਪਾਵਹੁ ਇਨ ਤਬਤਧ ਿਿੁ ਤਬਲੋਈ ॥੨॥

سیگؤر ملِہؤ ونَے ن ِدھ ناووہ اِن نِدھ پپ نِلؤیئ ۔۔۲۔۔

ਭਰਮੁ ਚੁਕਾਵਹੁ ਗੁਰਮੁਤਖ ਤਲਵ ਲਾਵਹੁ ਆਿਮੁ ਚੀਨਹੁ ਭਾਈ ॥

رھبم ُجکاووہ ُگرمُکھ لِؤ الووہ ا مت چیبہؤ اھبیئ ۔۔

ਤਨਕਤਟ ਕਤਰ ਜਾਣਹੁ ਸਿਾ ਪਰਭੁ ਹਾਜਰੁ ਤਕਸੁ ਤਸਉ ਕਰਹੁ ਬੁਰਾਈ ॥੩॥

نکِت رک اجبہؤدسا رپَھب احُرج کِس سِیؤ رک وہ پرایئ ۔۔۳۔۔
ਸਤਿਗੁਤਰ ਤਮਤਲਐ ਮਾਰਗੁ ਮੁਕਿਾ ਸਹਜੇ ਤਮਲੇ ਸੁਆਮੀ ॥

س
سیگؤر مِلیپے امرگ مُکیا ہجے مل ِے سُؤایم ۔۔

ਧਨੁ ਧਨੁ ਸੇ ਜਨ ਤਜਨੀ ਕਤਲ ਮਤਹ ਹਤਰ ਪਾਇਆ ਜਨ ਨਾਨਕ ਸਿ ਕੁਰਬਾਨੀ ॥੪॥੨॥

دنھ دنھ ےس نج ِجبی لک ہہم ہر نانا نج نانک دس قُرناین ۔۔۴۔۔۲۔۔
ਰਾਮਕਲੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

رامکلی ہلحم ۵۔۔

ਆਵਿ ਹਰਖ ਨ ਜਾਵਿ ਿੂਖਾ ਨਹ ਤਬਆਪੈ ਮਨ ਰੋਗਨੀ ॥

ا وت ہرھک ہن اجوت ُدواھک ہن ایب ئَے نم روینگ ۔۔

ਸਿਾ ਅਨੰਿੁ ਗੁਰੁ ਪੂਰਾ ਪਾਇਆ ਿਉ ਉਿਰੀ ਸਗਲ ਤਬਓਗਨੀ ॥੧॥

دسا ادنن ُگر ئُؤرا نانا ئؤ اُرتی لگس ویبینگ ۔۔۱۔۔
ਇਹ ਤਬਤਧ ਹੈ ਮਨੁ ਜੋਗਨੀ ॥

اہہی نِدھ ےہَ نم وجینگ ۔۔
ਮੋਹੁ ਸੋਗੁ ਰੋਗੁ ਲੋਗੁ ਨ ਤਬਆਪੈ ਿਹ ਹਤਰ ਹਤਰ ਹਤਰ ਰਸ ਭੋਗਨੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ومہ وسگ روگ ولگ ہن ایب ئَے ہت ہر ہر ہر رس وھبینگ ۔۔۱۔۔راہو۔۔

ਸੁਰਗ ਪਤਵਿਰਾ ਤਮਰਿ ਪਤਵਿਰਾ ਪਇਆਲ ਪਤਵਿਰ ਅਲੋਗਨੀ ॥

ُِرتا ایپل وپُِِرت اولینگ ۔۔
ُِرتا مِرت وپِ
ُسرگ وپِ
ਆਤਗਆਕਾਰੀ ਸਿਾ ਸੁਖੁ ਭੁੰਚੈ ਜਿ ਕਿ ਪੇਖਉ ਹਤਰ ਗੁਨੀ ॥੨॥

ب
پی ک
ا ایگاکری دسا ُسکھ ُھبج َے جت تک ھؤ ہر ُگبی ۔۔۲۔۔

ਨਹ ਤਸਵ ਸਕਿੀ ਜਲੁ ਨਹੀ ਪਵਨਾ ਿਹ ਅਕਾਰੁ ਨਹੀ ਮੇਿਨੀ ॥

ہن سِؤ یتکس لج یہن وپَنا ہت ااکر یہن م َیدین ۔۔
ਸਤਿਗੁਰ ਜੋਗ ਕਾ ਿਹਾ ਤਨਵਾਸਾ ਜਹ ਅਤਵਗਿ ਨਾਥੁ ਅਗਮ ਧਨੀ ॥੩॥

سیگؤر وجگ اک اہت ئِؤاسا ہج اوگپ ناھت امگ دینھ ۔۔۳۔۔

ਿਨੁ ਮਨੁ ਹਤਰ ਕਾ ਧਨੁ ਸਭੁ ਹਤਰ ਕਾ ਹਤਰ ਕੇ ਗੁਣ ਹਉ ਤਕਆ ਗਨੀ ॥

نت نم ہر اک دنھ سیھ ہر اک ہر ےک ُگں ہؤ ایک ینگ ۔۔

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਹਮ ਿੁਮ ਗੁਤਰ ਖੋਈ ਹੈ ਅੰਭੈ ਅੰਭੁ ਤਮਲੋਗਨੀ ॥੪॥੩॥

مب
ُب
ک ُہؤنانک مہ م ُگر وھکیئ ےہَ ا ھے امبھ مل ِؤینگ ۔۔۴۔۔۳۔۔
ਰਾਮਕਲੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

رامکلی ہلحم ۵۔۔

ਿਰੈ ਗੁਣ ਰਹਿ ਰਹੈ ਤਨਰਾਰੀ ਸਾਤਧਕ ਤਸਧ ਨ ਜਾਨੈ ॥

ے ُگں رہت ر َہے پِراری سادِکھ سِدھ ہن اج ئَے ۔۔
رتَ َ
ਰਿਨ ਕੋਿੜੀ ਅੰਤਮਰਿ ਸੰਪੂਰਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕੈ ਖਜਾਨੈ ॥੧॥

رنت وکڑھٹی ارمِت سم ُپؤرن سیگؤر ےکَ اجھکےنَ ۔۔۱۔۔
ਅਚਰਜੁ ਤਕਛੁ ਕਹਣੁ ਨ ਜਾਈ ॥

ک
ارچچ ِچھ کہں ہن اجیئ ۔۔

ਬਸਿੁ ਅਗੋਚਰ ਭਾਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

تسب اوگرچ اھبیئ ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਮੋਲੁ ਨਾਹੀ ਕਛੁ ਕਰਣੈ ਜੋਗਾ ਤਕਆ ਕੋ ਕਹੈ ਸੁਣਾਵੈ ॥

ومل نایہ ھچک رک ئَے وجاگ ایک وک ےہکَ ُسیا َوے ۔۔

ਕਥਨ ਕਹਣ ਕਉ ਸੋਝੀ ਨਾਹੀ ਜੋ ਪੇਖੈ ਤਿਸੁ ਬਤਣ ਆਵੈ ॥੨॥

کبھں کہں کؤ وسیھج نایہ وج پ َیکھے ئ
ِ
ے ۔۔۲۔۔
و
ا
نب
س
َ
ਸੋਈ ਜਾਣੈ ਕਰਣੈਹਾਰਾ ਕੀਿਾ ਤਕਆ ਬੇਚਾਰਾ ॥

وسیئ اج ئَے رکپ َبہارا کییا ایک اچیبرا ۔۔

ਆਪਣੀ ਗਤਿ ਤਮਤਿ ਆਪੇ ਜਾਣੈ ਹਤਰ ਆਪੇ ਪੂਰ ਭੰਿਾਰਾ ॥੩॥

ا ینپ گپ مِت ا ےپ اج ئَے ہر ا ےپ ئُؤر ڈنھبارا ۔۔۳۔۔
ਐਸਾ ਰਸੁ ਅੰਤਮਰਿੁ ਮਤਨ ਚਾਤਖਆ ਤਿਰਪਤਿ ਰਹੇ ਆਘਾਈ ॥

ااسی رس ارمت نم اچایھک رتِپپ رےہ ا اھگیئ ۔۔
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਮੇਰੀ ਆਸਾ ਪੂਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਸਰਣਾਈ ॥੪॥੪॥

ک ُہؤ نانک ریمی ا سا ئُؤری سیگؤر یک رسنایئ ۔۔۴۔۔۴۔۔
ਰਾਮਕਲੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

رامکلی ہلحم ۵۔۔

ਅੰਗੀਕਾਰੁ ਕੀਆ ਪਰਤਭ ਅਪਨੈ ਬੈਰੀ ਸਗਲੇ ਸਾਧੇ ॥

انگپکار ک ِیا رپَھب اےنپ ریبی ےلگس سادےھ ۔۔
ਤਜਤਨ ਬੈਰੀ ਹੈ ਇਹੁ ਜਗੁ ਲੂਤਟਆ ਿੇ ਬੈਰੀ ਲੈ ਬਾਧੇ ॥੧॥

ِجں ریبی ےہَ اوہی چگ لُؤایٹ ےت ریبی لَے نادےھ ۔۔۱۔۔

ਸਤਿਗੁਰੁ ਪਰਮੇਸਰੁ ਮੇਰਾ ॥

سیگؤر رپرسیم ریما ۔۔

ਅਤਨਕ ਰਾਜ ਭੋਗ ਰਸ ਮਾਣੀ ਨਾਉ ਜਪੀ ਭਰਵਾਸਾ ਿੇਰਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ان ِک راچ وھبگ رس امین ناو یپج رھبواسا ریتا ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਚੀਤਿ ਨ ਆਵਤਸ ਿੂਜੀ ਬਾਿਾ ਤਸਰ ਊਪਤਰ ਰਖਵਾਰਾ ॥

ِجپت ہن ا وس ُدویج نانا سِر اُورپ روھکارا ۔۔
ਬੇਪਰਵਾਹੁ ਰਹਿ ਹੈ ਸੁਆਮੀ ਇਕ ਨਾਮ ਕੈ ਆਧਾਰਾ ॥੨॥

ےہ سُؤایم اِک نام ےکَ ا داھرا ۔۔۲۔۔
پیترواوہ رہت َ
ਪੂਰਨ ਹੋਇ ਤਮਤਲਓ ਸੁਖਿਾਈ ਊਨ ਨ ਕਾਈ ਬਾਿਾ ॥

ئُؤرن وہۓ مل ِ َپؤ ُسکھدایئ اُون ہن اکیئ نانا ۔۔

ਿਿੁ ਸਾਰੁ ਪਰਮ ਪਿੁ ਪਾਇਆ ਛੋਤਿ ਨ ਕਿਹੂ ਜਾਿਾ ॥੩॥

پپ سار رپم ند نانا وھچد ہن کبہ ُؤ اجنا ۔۔۳۔۔

ਬਰਤਨ ਨ ਸਾਕਉ ਜੈਸਾ ਿੂ ਹੈ ਸਾਚੇ ਅਲਖ ਅਪਾਰਾ ॥

پرن ہن ساکؤ اسیج ئُؤ ےہَ ساےچ اھکل انارا ۔۔

ਅਿੁਲ ਅਥਾਹ ਅਿੋਲ ਸੁਆਮੀ ਨਾਨਕ ਖਸਮੁ ਹਮਾਰਾ ॥੪॥੫॥

ا ُنل ااھتہ ادول سُؤایم نانک

کھ س

م امہرا ۔۔۴۔۔۵۔۔

ਰਾਮਕਲੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

رامکلی ہلحم ۵۔۔

ਿੂ ਿਾਨਾ ਿੂ ਅਤਬਚਲੁ ਿੂਹੀ ਿੂ ਜਾਤਿ ਮੇਰੀ ਪਾਿੀ ॥

ب
ئُؤ دانا ئُؤ ا ِچل ئُؤیہ ئُؤ اجت ریمی نایت ۔۔

ਿੂ ਅਿੋਲੁ ਕਿੇ ਿੋਲਤਹ ਨਾਹੀ ਿਾ ਹਮ ਕੈਸੀ ਿਾਿੀ ॥੧॥

ہل نایہ نا مہ َ
کیسی نایت ۔۔۱۔۔
ئُؤ ادول دکے دو ِ
ਏਕੈ ਏਕੈ ਏਕ ਿੂਹੀ ॥

اےکیَ اےکی انک ئُؤیہ ۔۔
ਏਕੈ ਏਕੈ ਿੂ ਰਾਇਆ ॥

اےکیَ اےکی ئُؤ رانا ۔۔

ਿਉ ਤਕਰਪਾ ਿੇ ਸੁਖੁ ਪਾਇਆ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ئؤ کِرنا ےت ُسکھ نانا ۔۔۱۔۔راہو۔۔

ਿੂ ਸਾਗਰੁ ਹਮ ਹੰਸ ਿੁਮਾਰੇ ਿੁਮ ਮਤਹ ਮਾਣਕ ਲਾਲਾ ॥

ُب
ئُؤ سارگ مہ سنہ ُبمارے م ہہم امنک الال ۔۔

ਿੁਮ ਿੇਵਹੁ ਤਿਲੁ ਸੰਕ ਨ ਮਾਨਹੁ ਹਮ ਭੁੰਚਹ ਸਿਾ ਤਨਹਾਲਾ ॥੨॥

ب
ُب
م دوی ُہ نِل کنس ہن امبہؤ مہ ُھبچہ دسا بِہاال ۔۔۲۔۔
ਹਮ ਬਾਤਰਕ ਿੁਮ ਤਪਿਾ ਹਮਾਰੇ ਿੁਮ ਮੁਤਖ ਿੇਵਹੁ ਖੀਰਾ ॥

ک
ُب
ُب
مہ نارِک م پِیا امہرے م مُکھ دویوہ ِھترا ۔۔

ਹਮ ਖੇਲਹ ਸਤਭ ਲਾਿ ਲਿਾਵਹ ਿੁਮ ਸਿ ਗੁਣੀ ਗਹੀਰਾ ॥੩॥

ُب
مہ کھیلہ سیھ الد ڈلاوہ م دس ُگبی ریہگا ۔۔۳۔۔

ਿੁਮ ਪੂਰਨ ਪੂਤਰ ਰਹੇ ਸੰਪੂਰਨ ਹਮ ਭੀ ਸੰਤਗ ਅਘਾਏ ॥

ُب
م ئُؤرن ئُؤر رےہ سم ُپؤرن مہ یھب گنس ااھگےئ ۔۔
ਤਮਲਿ ਤਮਲਿ ਤਮਲਿ ਤਮਤਲ ਰਤਹਆ ਨਾਨਕ ਕਹਣੁ ਨ ਜਾਏ ॥੪॥੬॥

مل ِت مل ِت مل ِت مِل رایہ نانک کہں ہن اجےئ ۔۔۴۔۔۶۔۔

ਰਾਮਕਲੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

رامکلی ہلحم ۵۔۔

ਕਰ ਕਤਰ ਿਾਲ ਪਖਾਵਜੁ ਨੈਨਹੁ ਮਾਥੈ ਵਜਤਹ ਰਬਾਬਾ ॥

َب
رک رک نال اھکپوچ نَیبہؤ ام ھے وہجِ رنانا ۔۔

ਕਰਨਹੁ ਮਧੁ ਬਾਸੁਰੀ ਬਾਜੈ ਤਜਹਵਾ ਧੁਤਨ ਆਗਾਜਾ ॥

رکبہؤ دمھ نا ُسری نا َچے چہؤا د ُھں ا اگاج ۔۔

ਤਨਰਤਿ ਕਰੇ ਕਤਰ ਮਨੂਆ ਨਾਚੈ ਆਣੇ ਘੂਘਰ ਸਾਜਾ ॥੧॥

گ
پِرت رکے رک م ُپؤا نا َچے ا ےن ُھؤرھگ سااج ۔۔۱۔۔
ਰਾਮ ਕੋ ਤਨਰਤਿਕਾਰੀ ॥

رام وک پِراکتری ۔۔

ਪੇਖੈ ਪੇਖਨਹਾਰੁ ਿਇਆਲਾ ਜੇਿਾ ਸਾਜੁ ਸੀਗਾਰੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

پ َیک پ
َھے یکھبہار دناال چ َییا ساچ اگیسری ۔۔۱۔۔راہو۔۔

ਆਖਾਰ ਮੰਿਲੀ ਧਰਤਣ ਸਬਾਈ ਊਪਤਰ ਗਗਨੁ ਚੰਿੋਆ ॥

ا اھکر ڈنمیل درھن ابسیئ اُورپ نگگ دنچَوا ۔۔
ਪਵਨੁ ਤਵਚੋਲਾ ਕਰਿ ਇਕੇਲਾ ਜਲ ਿੇ ਓਪਤਿ ਹੋਆ ॥

وپَن وِوچال رکت اِکیال لج ےت اوپپ وہا ۔۔

ਪੰਚ ਿਿੁ ਕਤਰ ਪੁਿਰਾ ਕੀਨਾ ਤਕਰਿ ਤਮਲਾਵਾ ਹੋਆ ॥੨॥

پب
ج پپ رک ُنترا انیک کِرت مِالوا وہا ۔۔۲۔۔

ਚੰਿੁ ਸੂਰਜੁ ਿੁਇ ਜਰੇ ਚਰਾਗਾ ਚਹੁ ਕੁੰਟ ਭੀਿਤਰ ਰਾਖੇ ॥

ب
دنچ سُؤرچ ُدےئ رجے رچااگ چہؤ کُپت ھِیتر راےھک ۔۔

ਿਸ ਪਾਿਉ ਪੰਚ ਸੰਗੀਿਾ ਏਕੈ ਭੀਿਤਰ ਸਾਥੇ ॥

ب
پب
ھ
ِی
ت
دس نائؤ ج اتیگنس اےکی ر ساےھت ۔۔

ਤਭੰਨ ਤਭੰਨ ਹੋਇ ਭਾਵ ਤਿਖਾਵਤਹ ਸਭਹੁ ਤਨਰਾਰੀ ਭਾਖੇ ॥੩॥

ب
ھ ِ ّں

ب
ھ ِ ّں

سب
اھبو دِاھکوہِ ھہؤ پِراری اھبےھک ۔۔۳۔۔
وہۓ َ

ਘਤਰ ਘਤਰ ਤਨਰਤਿ ਹੋਵੈ ਤਿਨੁ ਰਾਿੀ ਘਤਟ ਘਤਟ ਵਾਜੈ ਿੂਰਾ ॥

وہوے دِن رایت ٹھگ ٹھگ وا َچے ئُؤرا ۔۔
رھگ رھگ پِرت َ
ਏਤਕ ਨਚਾਵਤਹ ਏਤਕ ਭਵਾਵਤਹ ਇਤਕ ਆਇ ਜਾਇ ਹੋਇ ਧੂਰਾ ॥

انک اچنوہِ انک وھباوہِ اک ا ۓ اجۓ وہۓ دھُؤرا ۔۔
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਸੋ ਬਹੁਤਰ ਨ ਨਾਚੈ ਤਜਸੁ ਗੁਰੁ ਭੇਟੈ ਪੂਰਾ ॥੪॥੭॥

ب
وہک نانک وس ب ُہر ہن نا َچے ِجس ُگر ھی َپے ئُؤرا ۔۔۴۔۔۷۔۔
ਰਾਮਕਲੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

رامکلی ہلحم ۵۔۔

ਓਅੰਕਾਤਰ ਏਕ ਧੁਤਨ ਏਕੈ ਏਕੈ ਰਾਗੁ ਅਲਾਪੈ ॥

ےکی اےکی راگ االےپ ۔۔
اوااکنر انک د ُھں ا َ
ਏਕਾ ਿੇਸੀ ਏਕੁ ਤਿਖਾਵੈ ਏਕੋ ਰਤਹਆ ਤਬਆਪੈ ॥

ِاھکوے اوکی رایہ ایب ئَے ۔۔
ااکی دیسی انک د َ

ਏਕਾ ਸੁਰਤਿ ਏਕਾ ਹੀ ਸੇਵਾ ਏਕੋ ਗੁਰ ਿੇ ਜਾਪੈ ॥੧॥

ااکی ُسرت ااکی یہ ویسا اوکی ُگر ےت اج ئَے ۔۔۱۔۔
ਭਲੋ ਭਲੋ ਰੇ ਕੀਰਿਨੀਆ ॥

ولھب ولھب رے ریکاینت ۔۔

ਰਾਮ ਰਮਾ ਰਾਮਾ ਗੁਨ ਗਾਉ ॥

رام رام راام ُگں اگو ۔۔

ਛੋਤਿ ਮਾਇਆ ਕੇ ਧੰਧ ਸੁਆਉ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

وھچد امنا ےک ددنھھ سُؤا و ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਪੰਚ ਬਤਜਿਰ ਕਰੇ ਸੰਿੋਖਾ ਸਾਿ ਸੁਰਾ ਲੈ ਚਾਲੈ ॥

پب ب
ج چِتر رکے وتنساھک سات ُسرا لَے اچ لَے ۔۔
ਬਾਜਾ ਮਾਣੁ ਿਾਣੁ ਿਤਜ ਿਾਨਾ ਪਾਉ ਨ ਬੀਗਾ ਘਾਲੈ ॥

نااج امن نان جت نانا ناو ہن پِپگا اھگ لَے ۔۔

ਿੇਰੀ ਿੇਰੁ ਨ ਹੋਵੈ ਕਬ ਹੀ ਏਕੁ ਸਬਿੁ ਬੰਤਧ ਪਾਲੈ ॥੨॥

وہوے بک یہ انک دبس دنبھ نا لَے ۔۔۲۔۔
ریھپی ریھپ ہن َ
ਨਾਰਿੀ ਨਰਹਰ ਜਾਤਣ ਹਿੂਰੇ ॥

ناردی رنہر اجن دحُورے ۔۔
ਘੂੰਘਰ ਖੜਕੁ ਤਿਆਤਗ ਤਵਸੂਰੇ ॥

گ
ُھؤرھگن ڑھکک پ ِیاگ وِسُؤرے ۔۔
ਸਹਜ ਅਨੰਿ ਤਿਖਾਵੈ ਭਾਵੈ ॥

سہ
ِاھکوے اھبوے ۔۔
ج ادنن د َ
ਏਹੁ ਤਨਰਤਿਕਾਰੀ ਜਨਤਮ ਨ ਆਵੈ ॥੩॥

ے ۔۔۳۔۔
اوہی پِراکتری منج ہن ا و َ
ਜੇ ਕੋ ਅਪਨੇ ਿਾਕੁਰ ਭਾਵੈ ॥

ےج وک اےنپ اھٹرک اھبوے ۔۔

ਕੋਤਟ ਮਤਧ ਏਹੁ ਕੀਰਿਨੁ ਗਾਵੈ ॥

اگوے ۔۔
وکت دمھ اوہی ریکنت َ
ਸਾਧਸੰਗਤਿ ਕੀ ਜਾਵਉ ਟੇਕ ॥

سادھسیگت یک اجوو کیٹ ۔۔

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਤਿਸੁ ਕੀਰਿਨੁ ਏਕ ॥੪॥੮॥

وہک نانک ئِس ریکنت انک ۔۔۴۔۔۸۔۔
ਰਾਮਕਲੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

رامکلی ہلحم ۵۔۔

ਕੋਈ ਬੋਲੈ ਰਾਮ ਰਾਮ ਕੋਈ ਖੁਿਾਇ ॥

ۓ ۔۔
وکیئ وب لَے رام رام وکیئ ک ُھدا ِ
ਕੋਈ ਸੇਵੈ ਗੁਸਈਆ ਕੋਈ ਅਲਾਤਹ ॥੧॥

سییا وکیئ االہِ۔۔۱۔۔
وکیئ ویسَے ُگ ِ
ਕਾਰਣ ਕਰਣ ਕਰੀਮ ॥

اکرن رکن رکمی ۔۔
ਤਕਰਪਾ ਧਾਤਰ ਰਹੀਮ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

کِرنا داھر رمیح ۔۔۱۔۔راہو۔۔

ਕੋਈ ਨਾਵੈ ਿੀਰਤਥ ਕੋਈ ਹਜ ਜਾਇ ॥

وکیئ نا َوے ریتھت وکیئ جح اجۓ ۔۔
ਕੋਈ ਕਰੈ ਪੂਜਾ ਕੋਈ ਤਸਰੁ ਤਨਵਾਇ ॥੨॥

وکیئ رکَے ئُؤاج وکیئ سِر ئِؤاےئ ۔۔۲۔۔

ਕੋਈ ਪੜੈ ਬੇਿ ਕੋਈ ਕਿੇਬ ॥

وکیئ ڑپَے دیب وکیئ کیپت ۔۔
ਕੋਈ ਓਢੈ ਨੀਲ ਕੋਈ ਸੁਪੇਿ ॥੩॥

وکیئ اود َھے لین وکیئ ُسیید ۔۔۳۔۔
ਕੋਈ ਕਹੈ ਿੁਰਕੁ ਕੋਈ ਕਹੈ ਤਹੰਿੂ ॥

ےہک ُپرک وکیئ ےہکَ ِہی ُدو ۔۔
وکیئ َ
ਕੋਈ ਬਾਛੈ ਤਭਸਿੁ ਕੋਈ ਸੁਰਤਗੰਿੂ ॥੪॥

ب
وکیئ ناےھچ ھِست وکیئ ُسرگ ِی ُدو ۔۔۴۔۔
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਤਜਤਨ ਹੁਕਮੁ ਪਛਾਿਾ ॥

ک
ک ُہؤنانک ِجں ُچ م اھچپنا ۔۔

ਪਰਭ ਸਾਤਹਬ ਕਾ ਤਿਤਨ ਭੇਿੁ ਜਾਿਾ ॥੫॥੯॥

رپَھب اصجِت اک پِں دیھب اجنا ۔۔۵۔۔۹۔۔
ਰਾਮਕਲੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

رامکلی ہلحم ۵۔۔

ਪਵਨੈ ਮਤਹ ਪਵਨੁ ਸਮਾਇਆ ॥

َوپ ئَے ہہم وپَن امسنا ۔۔

ਜੋਿੀ ਮਤਹ ਜੋਤਿ ਰਤਲ ਜਾਇਆ ॥

وجیت ہہم وجت رل اجنا ۔۔
ਮਾਟੀ ਮਾਟੀ ਹੋਈ ਏਕ ॥

امیٹ امیٹ وہیئ انک ۔۔

ਰੋਵਨਹਾਰੇ ਕੀ ਕਵਨ ਟੇਕ ॥੧॥

روواہنرے یک وکَن کیٹ ۔۔۱۔۔
ਕਉਨੁ ਮੂਆ ਰੇ ਕਉਨੁ ਮੂਆ ॥

کؤن مُؤا رے کؤن مُؤا ۔۔
ਬਰਹਮ ਤਗਆਨੀ ਤਮਤਲ ਕਰਹੁ ਬੀਚਾਰਾ ਇਹੁ ਿਉ ਚਲਿੁ ਭਇਆ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

پرمہ گ ِیاین مِل رکوہ اچیبرا اوہی ئؤ تلچ ایھب ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਅਗਲੀ ਤਕਛੁ ਖਬਤਰ ਨ ਪਾਈ ॥

ک ک
ایلگ ِچھ ھتر ہن نایئ ۔۔

ਰੋਵਨਹਾਰੁ ਤਭ ਊਤਿ ਤਸਧਾਈ ॥

روواہنر یھب اُوھٹ سِداھیئ ۔۔
ਭਰਮ ਮੋਹ ਕੇ ਬਾਂਧੇ ਬੰਧ ॥

رھبم ومہ ےک نادنےھ دنبھ ۔۔
ਸੁਪਨੁ ਭਇਆ ਭਖਲਾਏ ਅੰਧ ॥੨॥

بھ ھک
ُسیں ایھب الےئ ادنھ ۔۔۲۔۔

ਇਹੁ ਿਉ ਰਚਨੁ ਰਤਚਆ ਕਰਿਾਤਰ ॥

اوہی ئؤ رنچ رایچ رکنار ۔۔
ਆਵਿ ਜਾਵਿ ਹੁਕਤਮ ਅਪਾਤਰ ॥

ک
ا وت اجوت ُچ م انار ۔۔

ਨਹ ਕੋ ਮੂਆ ਨ ਮਰਣੈ ਜੋਗੁ ॥

ہن وک مُؤا ہن رم ئَے وجگ ۔۔

ਨਹ ਤਬਨਸੈ ਅਤਬਨਾਸੀ ਹੋਗੁ ॥੩॥

ہن نِیسے اپِیایس وہگ ۔۔۳۔۔

ਜੋ ਇਹੁ ਜਾਣਹੁ ਸੋ ਇਹੁ ਨਾਤਹ ॥

وج اوہی اجبہؤ وس اوہی ناہِ۔۔

ਜਾਨਣਹਾਰੇ ਕਉ ਬਤਲ ਜਾਉ ॥

اجاہننرے کؤ اجو ۔۔
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਗੁਤਰ ਭਰਮੁ ਚੁਕਾਇਆ ॥

وہک نانک ُگر رھبم ُجکانا ۔۔

ਨਾ ਕੋਈ ਮਰੈ ਨ ਆਵੈ ਜਾਇਆ ॥੪॥੧੦॥

ہن وکیئ م َ َرے ہن ا َوے اجنا ۔۔۴۔۔۱۱۔۔
ਰਾਮਕਲੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

رامکلی ہلحم ۵۔۔

ਜਤਪ ਗੋਤਬੰਿੁ ਗੋਪਾਲ ਲਾਲੁ ॥

جت وگپِید وگنال الل ۔۔
ਰਾਮ ਨਾਮ ਤਸਮਤਰ ਿੂ ਜੀਵਤਹ ਤਿਤਰ ਨ ਖਾਈ ਮਹਾ ਕਾਲੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ب
رام نام ِسمر ئُؤ ویجہِ ھِر ہن اھکیئ اہم اکل ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਕੋਤਟ ਜਨਮ ਭਰਤਮ ਭਰਤਮ ਭਰਤਮ ਆਇਓ ॥

وکت منج رھبّم رھبّم رھبّم ا ویئ ۔۔
ਬਿੈ ਭਾਤਗ ਸਾਧਸੰਗੁ ਪਾਇਓ ॥੧॥

ن َدے اھبگ سادھسیگ ناویئ ۔۔۱۔۔

ਤਬਨੁ ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਨਾਹੀ ਉਧਾਰੁ ॥

پِں ُگر ئُؤرے نایہ اُداھر ۔۔

ਬਾਬਾ ਨਾਨਕੁ ਆਖੈ ਏਹੁ ਬੀਚਾਰੁ ॥੨॥੧੧॥

نانا نانک ا ےھک اوہی اچیبر ۔۔۲۔۔۱۱۔۔
ਰਾਗੁ ਰਾਮਕਲੀ ਮਹਲਾ ੫ ਘਰੁ ੨

راگ رامکلی ہلحم  ۵رھگ ۲
ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪਰਸਾਤਿ ॥

اِک اواکنر سیگؤر رپساد ۔۔
ਚਾਤਰ ਪੁਕਾਰਤਹ ਨਾ ਿੂ ਮਾਨਤਹ ॥

اچر ئُکارہِ ہن ئُؤ امہنِ ۔۔

ਖਟੁ ਭੀ ਏਕਾ ਬਾਿ ਵਖਾਨਤਹ ॥

ٹھک یھب ااکی نات واھکہنِ ۔۔
ਿਸ ਅਸਟੀ ਤਮਤਲ ਏਕੋ ਕਤਹਆ ॥

دس ایٹس مِل اوکی کہیا ۔۔

ਿਾ ਭੀ ਜੋਗੀ ਭੇਿੁ ਨ ਲਤਹਆ ॥੧॥

نا یھب وجیگ دیھب ہن لہیا ۔۔۱۔۔
ਤਕੰਕੁਰੀ ਅਨੂਪ ਵਾਜੈ ॥

ک ِی ُکری ائُؤت وا َچے ۔۔
ਜੋਗੀਆ ਮਿਵਾਰੋ ਰੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

وجایگ وتمارو رے ۔۔۱۔۔راہو۔۔

ਪਰਥਮੇ ਵਤਸਆ ਸਿ ਕਾ ਖੇੜਾ ॥

ک
ھ
ت
رپےمھت وایس ست اک َرا ۔۔

ਤਿਰਿੀਏ ਮਤਹ ਤਕਛੁ ਭਇਆ ਿੁਿੇੜਾ ॥

ک
ِرت نیپے ہہم ِچھ ایھب ُدڑیتا ۔۔

ਿੁਿੀਆ ਅਰਧੋ ਅਰਤਧ ਸਮਾਇਆ ॥

ُدایت اردوھ اردھ امسنا ۔۔
ਏਕੁ ਰਤਹਆ ਿਾ ਏਕੁ ਤਿਖਾਇਆ ॥੨॥

انک رایہ نا انک دِاھکنا ۔۔۲۔۔
ਏਕੈ ਸੂਤਿ ਪਰੋਏ ਮਣੀਏ ॥

اےکی سُؤت رپوےئ مییپے ۔۔
ਗਾਿੀ ਤਭਤਨ ਤਭਤਨ ਤਭਤਨ ਤਭਤਨ ਿਣੀਏ ॥

بھ ِ بھ ِ بھ ِ ب
پ
ھ
ی
ی
پ
ِ
اگیھٹ ں ں ں ں ے ۔۔
ਤਿਰਿੀ ਮਾਲਾ ਬਹੁ ਤਬਤਧ ਭਾਇ ॥

ب

ھِریت امال وہب نِدھ اھبےئ ۔۔

ਤਖੰਤਚਆ ਸੂਿੁ ਿ ਆਈ ਥਾਇ ॥੩॥

ک
ِ
ب
ھ
چ
ِیا

سُؤت ت ا یئ اھتےئ ۔۔۳۔۔
ਚਹੁ ਮਤਹ ਏਕੈ ਮਟੁ ਹੈ ਕੀਆ ॥

چہؤ ہہم اےکی مت ےہ ک ِیا ۔۔
ਿਹ ਤਬਖੜੇ ਥਾਨ ਅਤਨਕ ਤਖੜਕੀਆ ॥

ک
ک
ہت نِ ھرے اھتن ان ِک ھِرایک ۔۔

ਖੋਜਿ ਖੋਜਿ ਿੁਆਰੇ ਆਇਆ ॥

وھکجت وھکجت ُدوارے ا نا ۔۔
ਿਾ ਨਾਨਕ ਜੋਗੀ ਮਹਲੁ ਘਰੁ ਪਾਇਆ ॥੪॥

نا نانک وجیگ لحم رھگ نانا ۔۔۴۔۔
ਇਉ ਤਕੰਕੁਰੀ ਆਨੂਪ ਵਾਜੈ ॥

ائؤ ک ن ُکری ا ونت وا َچے ۔۔
ਸੁਤਣ ਜੋਗੀ ਕੈ ਮਤਨ ਮੀਿੀ ਲਾਗੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ਿੂਜਾ ॥੧॥੧੨॥

ُسں وجیگ ےکَ نم یھٹیم ال َگے ۔۔۱۔۔راہو دواج۔۔۱۔۔۱۲۔۔
ਰਾਮਕਲੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

رامکلی ہلحم ۵۔۔

ਿਾਗਾ ਕਤਰ ਕੈ ਲਾਈ ਤਥਗਲੀ ॥

ب
ِ
ھ
گل
نااگ رک ےکَ الیئ ی ۔۔

ਲਉ ਨਾੜੀ ਸੂਆ ਹੈ ਅਸਿੀ ॥

ےہ ایتس ۔۔
لؤ ناری سُؤا َ
ਅੰਭੈ ਕਾ ਕਤਰ ਿੰਿਾ ਧਤਰਆ ॥

مب
ا َھے اک رک دندا درھنا ۔۔

ਤਕਆ ਿੂ ਜੋਗੀ ਗਰਬਤਹ ਪਤਰਆ ॥੧॥

ایک ئُؤ وجیگ رگہہبِ رپِنا ۔۔۱۔۔
ਜਤਪ ਨਾਥੁ ਤਿਨੁ ਰੈਨਾਈ ॥

جت ناھت دِن َرانییئ ۔۔

ਿੇਰੀ ਤਖੰਥਾ ਿੋ ਤਿਹਾਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ک
ب
ھ
ی
ِ
ریتی ھا دو دِاہیئ ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਗਹਰੀ ਤਬਭੂਿ ਲਾਇ ਬੈਿਾ ਿਾੜੀ ॥

پب
رہگی ِ ھ ُؤت ال ِئے اھٹیب ناری ۔۔
ਮੇਰੀ ਿੇਰੀ ਮੁੰਿਰਾ ਧਾਰੀ ॥

ریمی ریتی مُیدرا داھری ۔۔
ਮਾਗਤਹ ਟੂਕਾ ਤਿਰਪਤਿ ਨ ਪਾਵੈ ॥

ہگ ئُؤاک ِرتپپ ہن نا َوے ۔۔
ام ِ

ਨਾਥੁ ਛੋਤਿ ਜਾਚਤਹ ਲਾਜ ਨ ਆਵੈ ॥੨॥

ے ۔۔۲۔۔
ناھت وھچد اجہچِ الچ ہن ا و َ
ਚਲ ਤਚਿ ਜੋਗੀ ਆਸਣੁ ਿੇਰਾ ॥

لچ ِجت وجیگ ا نس ریتا ۔۔
ਤਸੰਿੀ ਵਾਜੈ ਤਨਿ ਉਿਾਸੇਰਾ ॥

ِسیگی وا َچے پِپ اُداریسا ۔۔

ਗੁਰ ਗੋਰਖ ਕੀ ਿੈ ਬੂਝ ਨ ਪਾਈ ॥

ُگر وگرھک یک ئَے ئُؤھج ہن نایئ ۔۔
ਤਿਤਰ ਤਿਤਰ ਜੋਗੀ ਆਵੈ ਜਾਈ ॥੩॥

ب ب
ے اجیئ ۔۔۳۔۔
ھِر ھِر وجیگ ا و َ
ਤਜਸ ਨੋ ਹੋਆ ਨਾਥੁ ਤਿਪਾਲਾ ॥

ِجس ون وہا ناھت کِرنا ال۔۔

ਰਹਰਾਤਸ ਹਮਾਰੀ ਗੁਰ ਗੋਪਾਲਾ ॥

رہراس امہری ُگر وگناال ۔۔

ਨਾਮੈ ਤਖੰਥਾ ਨਾਮੈ ਬਸਿਰੁ ॥

ک
نا م َے ِھیبھا نا م َے رتسب ۔۔
ਜਨ ਨਾਨਕ ਜੋਗੀ ਹੋਆ ਅਸਤਥਰੁ ॥੪॥

سب
نج نانک وجیگ وہا ا ِھر ۔۔۴۔۔
ਇਉ ਜਤਪਆ ਨਾਥੁ ਤਿਨੁ ਰੈਨਾਈ ॥

ائؤ چییا ناھت دِن َرانییئ ۔۔
ਹੁਤਣ ਪਾਇਆ ਗੁਰੁ ਗੋਸਾਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ਿੂਜਾ ॥੨॥੧੩॥

ُہں نانا ُگر وگسایئ ۔۔۱۔۔راہو دواج۔۔۲۔۔۱۳۔۔
ਰਾਮਕਲੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

رامکلی ہلحم ۵۔۔

ਕਰਨ ਕਰਾਵਨ ਸੋਈ ॥

رکن رکاون وسیئ ۔۔
ਆਨ ਨ ਿੀਸੈ ਕੋਈ ॥

ا ن ہن د ئ َسے وکیئ ۔۔
ਿਾਕੁਰੁ ਮੇਰਾ ਸੁਘੜੁ ਸੁਜਾਨਾ ॥

گ
اھٹ ُکر ریما ُس ھر سُچانا ۔۔

ਗੁਰਮੁਤਖ ਤਮਤਲਆ ਰੰਗੁ ਮਾਨਾ ॥੧॥

ُگرمُکھ مل ِیا رنگ امنا ۔۔۱۔۔

ਐਸੋ ਰੇ ਹਤਰ ਰਸੁ ਮੀਿਾ ॥

اوسی رے ہر رس اھٹیم ۔۔
ਗੁਰਮੁਤਖ ਤਕਨੈ ਤਵਰਲੈ ਿੀਿਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ُگرمُکھ ک ِ َپے وِر لَے داھٹی ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਤਨਰਮਲ ਜੋਤਿ ਅੰਤਮਰਿੁ ਹਤਰ ਨਾਮ ॥

پِرلم وجت ارمِت ہر نام ۔۔
ਪੀਵਿ ਅਮਰ ਭਏ ਤਨਹਕਾਮ ॥

ویپت ارم ےئھب بِہکام ۔۔
ਿਨੁ ਮਨੁ ਸੀਿਲੁ ਅਗਤਨ ਤਨਵਾਰੀ ॥

نت نم لتیس انگ ئِؤاری ۔۔
ਅਨਿ ਰੂਪ ਪਰਗਟੇ ਸੰਸਾਰੀ ॥੨॥

ا َند ُروت رپےٹگ اسنسری ۔۔۲۔۔
ਤਕਆ ਿੇਵਉ ਜਾ ਸਭੁ ਤਕਛੁ ਿੇਰਾ ॥

ک
ایک دویو اج سیھ ِچھ ریتا ۔۔

ਸਿ ਬਤਲਹਾਤਰ ਜਾਉ ਲਖ ਬੇਰਾ ॥

دص اہلبر اجو ھکل ریبا ۔۔
ਿਨੁ ਮਨੁ ਜੀਉ ਤਪੰਿੁ ਿੇ ਸਾਤਜਆ ॥

نت نم جپؤ پِید دے سا ِجیا ۔۔

ਗੁਰ ਤਕਰਪਾ ਿੇ ਨੀਚੁ ਤਨਵਾਤਜਆ ॥੩॥

ُگر کِرنا ےت چین ئِؤا ِجیا ۔۔۳۔۔

ਖੋਤਲ ਤਕਵਾਰਾ ਮਹਤਲ ਬੁਲਾਇਆ ॥

وھکل کِؤارا لحم ن ُلانا ۔۔
ਜੈਸਾ ਸਾ ਿੈਸਾ ਤਿਖਲਾਇਆ ॥

ک
اسیج سا َنیسا ِد ھالنا ۔۔

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਸਭੁ ਪੜਿਾ ਿੂਟਾ ॥

وہک نانک سیھ ڑپدا ئُؤنا ۔۔

ਹਉ ਿੇਰਾ ਿੂ ਮੈ ਮਤਨ ਵੂਿਾ ॥੪॥੩॥੧੪॥

ہؤ ریتا ئُؤ م َے نم ُوواھٹ ۔۔۴۔۔۳۔۔۱۴۔۔
ਰਾਮਕਲੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

رامکلی ہلحم ۵۔۔

ਸੇਵਕੁ ਲਾਇਓ ਅਪੁਨੀ ਸੇਵ ॥

ویسک الویئ اینپ ویسَ ۔۔
ਅੰਤਮਰਿੁ ਨਾਮੁ ਿੀਓ ਮੁਤਖ ਿੇਵ ॥

ارمِت نام ِدئؤ مُکھ دویَ ۔۔

ਸਗਲੀ ਤਚੰਿਾ ਆਤਪ ਤਨਵਾਰੀ ॥

سگلی ِچییا ا ت ئِؤاری ۔۔

ਤਿਸੁ ਗੁਰ ਕਉ ਹਉ ਸਿ ਬਤਲਹਾਰੀ ॥੧॥

ئِس ُگر کؤ ہؤ دس اہلبری ۔۔۱۔۔
ਕਾਜ ਹਮਾਰੇ ਪੂਰੇ ਸਿਗੁਰ ॥

اکچ امہرے ئُؤرے سیگؤر ۔۔

ਬਾਜੇ ਅਨਹਿ ਿੂਰੇ ਸਿਗੁਰ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ناےج ابچد ئُؤرے سیگؤر ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਮਤਹਮਾ ਜਾ ਕੀ ਗਤਹਰ ਗੰਭੀਰ ॥

امہم اج یک رہگ ریھبمگ ۔۔
ਹੋਇ ਤਨਹਾਲੁ ਿੇਇ ਤਜਸੁ ਧੀਰ ॥

وہۓ بِہال دےئ ِجس دھتر ۔۔
ਜਾ ਕੇ ਬੰਧਨ ਕਾਟੇ ਰਾਇ ॥

اج ےک دنبنھ اکےٹ راےئ ۔۔
ਸੋ ਨਰੁ ਬਹੁਤਰ ਨ ਜੋਨੀ ਪਾਇ ॥੨॥

وس رن ب ُہر ہن وجین ناۓ ۔۔۲۔۔
ਜਾ ਕੈ ਅੰਿਤਰ ਪਰਗਤਟਓ ਆਪ ॥

ےک ارتن َرپگیپؤ ا ت ۔۔
اج َ

ਿਾ ਕਉ ਨਾਹੀ ਿੂਖ ਸੰਿਾਪ ॥

نا کؤ نایہ ُدوھک سییات ۔۔
ਲਾਲੁ ਰਿਨੁ ਤਿਸੁ ਪਾਲੈ ਪਤਰਆ ॥

الل رنت ئِس نا لَے رپِنا ۔۔

ਸਗਲ ਕੁਟੰਬ ਓਹੁ ਜਨੁ ਲੈ ਿਤਰਆ ॥੩॥

لگس ُکیپت اووہ نج لَے رتنا ۔۔۳۔۔
ਨਾ ਤਕਛੁ ਭਰਮੁ ਨ ਿੁਤਬਧਾ ਿੂਜਾ ॥

ک
ہن ِچھ رھبم ہن ُددباھ ُدواج ۔۔

ਏਕੋ ਏਕੁ ਤਨਰੰਜਨ ਪੂਜਾ ॥

اوکی انک پِرنجن ئُؤاج ۔۔

ਜਿ ਕਿ ਿੇਖਉ ਆਤਪ ਿਇਆਲ ॥

نک
جت تک د ھؤ ا ت دنال ۔۔

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਪਰਭ ਤਮਲੇ ਰਸਾਲ ॥੪॥੪॥੧੫॥

ک ُہؤنانک رپَھب مل ِے رسال ۔۔۴۔۔۴۔۔۱۵۔۔
ਰਾਮਕਲੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

رامکلی ہلحم ۵۔۔

ਿਨ ਿੇ ਛੁਟਕੀ ਅਪਨੀ ਧਾਰੀ ॥

چ
ھ
ک
ُی
نت ےت ی اینپ داھری ۔۔
ਪਰਭ ਕੀ ਆਤਗਆ ਲਗੀ ਤਪਆਰੀ ॥

رپَھب یک ا ایگ یگل ایپری ۔۔
ਜੋ ਤਕਛੁ ਕਰੈ ਸੁ ਮਤਨ ਮੇਰੈ ਮੀਿਾ ॥

ک
وج ِچھ رکَے وس نم ریمَے اھٹیم ۔۔
ਿਾ ਇਹੁ ਅਚਰਜੁ ਨੈਨਹੁ ਿੀਿਾ ॥੧॥

نا اوہی ارچچ نیبہؤ داھٹی ۔۔۱۔۔

ਅਬ ਮੋਤਹ ਜਾਨੀ ਰੇ ਮੇਰੀ ਗਈ ਬਲਾਇ ॥

ات ومہِ اجین رے ریمی یئگ نال ِئے ۔۔
ਬੁਤਝ ਗਈ ਤਿਰਸਨ ਤਨਵਾਰੀ ਮਮਿਾ ਗੁਤਰ ਪੂਰੈ ਲੀਓ ਸਮਝਾਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ب
ُچھ یئگ رتِنس ئِؤاری اتمم ُگر ئُؤ َرے ل ِپؤ اھجمسٔۓ ۔۔۱۔۔راہو۔۔

ਕਤਰ ਤਕਰਪਾ ਰਾਤਖਓ ਗੁਤਰ ਸਰਨਾ ॥

ک
رک کِرنا را ھپؤ ُگر رسنا ۔۔

ਗੁਤਰ ਪਕਰਾਏ ਹਤਰ ਕੇ ਚਰਨਾ ॥

ُگر رکپاےئ ہر ےک رچنا ۔۔

ਬੀਸ ਤਬਸੁਏ ਜਾ ਮਨ ਿਹਰਾਨੇ ॥

سیب ِئسؤے اج نم رہھٹاےن ۔۔
ਗੁਰ ਪਾਰਬਰਹਮ ਏਕੈ ਹੀ ਜਾਨੇ ॥੨॥

ُگر نارپرمہ اےکی یہ اجےن ۔۔۲۔۔
ਜੋ ਜੋ ਕੀਨੋ ਹਮ ਤਿਸ ਕੇ ਿਾਸ ॥

وج وج ونیک مہ ئِس ےک داس ۔۔
ਪਰਭ ਮੇਰੇ ਕੋ ਸਗਲ ਤਨਵਾਸ ॥

رپَھب ریمے وک لگس ئِؤاس ۔۔
ਨਾ ਕੋ ਿੂਿੁ ਨਹੀ ਬੈਰਾਈ ॥

ہن وک ُدوت یہن َنترایئ ۔۔
ਗਤਲ ਤਮਤਲ ਚਾਲੇ ਏਕੈ ਭਾਈ ॥੩॥

لگ مِل اچےل اےکی اھبیئ ۔۔۳۔۔
ਜਾ ਕਉ ਗੁਤਰ ਹਤਰ ਿੀਏ ਸੂਖਾ ॥

اج کؤ ُگر ہر د پپے سُؤاھک ۔۔

ਿਾ ਕਉ ਬਹੁਤਰ ਨ ਲਾਗਤਹ ਿੂਖਾ ॥

ہگ ُدواھک ۔۔
نا کؤ ب ُہر ہن ال ِ

ਆਪੇ ਆਤਪ ਸਰਬ ਪਰਤਿਪਾਲ ॥

ا ےپ ا ت رست رپَپ ِیال ۔۔
ਨਾਨਕ ਰਾਿਉ ਰੰਤਗ ਗੋਪਾਲ ॥੪॥੫॥੧੬॥

نانک راوت رنگ وگنال ۔۔۴۔۔۵۔۔۱۶۔۔
ਰਾਮਕਲੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

رامکلی ہلحم ۵۔۔

ਮੁਖ ਿੇ ਪੜਿਾ ਟੀਕਾ ਸਤਹਿ ॥

مُکھ ےت ڑپنا اکیٹ سہت ۔۔

ਤਹਰਿੈ ਰਾਮੁ ਨਹੀ ਪੂਰਨ ਰਹਿ ॥

ہِر َدے رام یہن ئُؤرن رہت ۔۔
ਉਪਿੇਸੁ ਕਰੇ ਕਤਰ ਲੋਕ ਤਿਰੜਾਵੈ ॥

ا ُندسی رکے رک ولک درِرا َوے ۔۔
ਅਪਨਾ ਕਤਹਆ ਆਤਪ ਨ ਕਮਾਵੈ ॥੧॥

امکوے ۔۔۱۔۔
اانپ کہیا ا ت ہن َ
ਪੰਤਿਿ ਬੇਿੁ ਬੀਚਾਤਰ ਪੰਤਿਿ ॥

ڈنپت دیب اچیبر ڈنپت ۔۔
ਮਨ ਕਾ ਿੋਧੁ ਤਨਵਾਤਰ ਪੰਤਿਿ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

نم اک رکودھ ئِؤار ڈنپت ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਆਗੈ ਰਾਤਖਓ ਸਾਲ ਤਗਰਾਮੁ ॥

ک
ا ےگ را ھپؤ سال گِرام ۔۔

ਮਨੁ ਕੀਨੋ ਿਹ ਤਿਸ ਤਬਸਰਾਮੁ ॥

نم ونیک دہ دِس ِئسرام ۔۔

ਤਿਲਕੁ ਚਰਾਵੈ ਪਾਈ ਪਾਇ ॥

نِلک رچا َوے نایئ ناۓ ۔۔
ਲੋਕ ਪਚਾਰਾ ਅੰਧੁ ਕਮਾਇ ॥੨॥

ولک اچپرا ادنھ امکۓ ۔۔۲۔۔
ਖਟੁ ਕਰਮਾ ਅਰੁ ਆਸਣੁ ਧੋਿੀ ॥

ٹھک رکام ار ا نس دوھیت ۔۔
ਭਾਗਤਿ ਤਗਰਤਹ ਪੜੈ ਤਨਿ ਪੋਥੀ ॥

اھبھٹگ گِرہِ ڑپَے پِپ وپیھت ۔۔
ਮਾਲਾ ਿੇਰੈ ਮੰਗੈ ਤਬਭੂਿ ॥

َ
امال ریھپَے میگے

پب
ِ ھ ُؤت ۔۔

ਇਹ ਤਬਤਧ ਕੋਇ ਨ ਿਤਰਓ ਮੀਿ ॥੩॥

اہہی نِدھ وکۓ ہن رتئؤ تیم ۔۔۳۔۔
ਸੋ ਪੰਤਿਿੁ ਗੁਰ ਸਬਿੁ ਕਮਾਇ ॥

وس ڈنپت ُگر دبس امکۓ ۔۔

ਿਰੈ ਗੁਣ ਕੀ ਓਸੁ ਉਿਰੀ ਮਾਇ ॥

ے ُگں یک اوس اُرتی امےئ ۔۔
رتِ َ
ਚਿੁਰ ਬੇਿ ਪੂਰਨ ਹਤਰ ਨਾਇ ॥

چتُر دیب ئُؤرن ہر ناےئ ۔۔

ਨਾਨਕ ਤਿਸ ਕੀ ਸਰਣੀ ਪਾਇ ॥੪॥੬॥੧੭॥

نانک ئِس یک رسین ناۓ ۔۔۴۔۔۶۔۔۱۷۔۔
ਰਾਮਕਲੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

رامکلی ہلحم ۵۔۔

ਕੋਤਟ ਤਬਘਨ ਨਹੀ ਆਵਤਹ ਨੇਤਰ ॥

نگ
وکت ِھں یہن ا وہِ رین ۔۔

ਅਤਨਕ ਮਾਇਆ ਹੈ ਿਾ ਕੀ ਚੇਤਰ ॥

ان ِک امنا ےہَ نا یک ریچَ ۔۔
ਅਤਨਕ ਪਾਪ ਿਾ ਕੇ ਪਾਨੀਹਾਰ ॥

ان ِک نات نا ےک نااہینر ۔۔
ਜਾ ਕਉ ਮਇਆ ਭਈ ਕਰਿਾਰ ॥੧॥

اج کؤ ایم یئھب رکنار ۔۔۱۔۔
ਤਜਸਤਹ ਸਹਾਈ ਹੋਇ ਭਗਵਾਨ ॥

ِجسہہ اہسیئ وہۓ وگھبان ۔۔

ਅਤਨਕ ਜਿਨ ਉਆ ਕੈ ਸਰੰਜਾਮ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ان ِک نتج اُوا ےکَ رسااجنم ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਕਰਿਾ ਰਾਖੈ ਕੀਿਾ ਕਉਨੁ ॥

ک
رکنا را َھے کییا کؤن ۔۔

ਕੀਰੀ ਜੀਿੋ ਸਗਲਾ ਭਵਨੁ ॥

کِتری وتیج سگال وھبَن ۔۔

ਬੇਅੰਿ ਮਤਹਮਾ ਿਾ ਕੀ ਕੇਿਕ ਬਰਨ ॥

کییک پرن ۔۔
ےباپپ امہم نا یک َ

ਬਤਲ ਬਤਲ ਜਾਈਐ ਿਾ ਕੇ ਚਰਨ ॥੨॥

نل نل اج پپَے نا ےک رچن ۔۔۲۔۔
ਤਿਨ ਹੀ ਕੀਆ ਜਪੁ ਿਪੁ ਤਧਆਨੁ ॥

پِں یہ ایک جت پپ دایھن ۔۔

ਅਤਨਕ ਪਰਕਾਰ ਕੀਆ ਤਿਤਨ ਿਾਨੁ ॥

ان ِک رپاکر ک ِیا پِں دان ۔۔

ਭਗਿੁ ਸੋਈ ਕਤਲ ਮਤਹ ਪਰਵਾਨੁ ॥

تگھب وسیئ لک ہہم رپوان ۔۔
ਜਾ ਕਉ ਿਾਕੁਤਰ ਿੀਆ ਮਾਨੁ ॥੩॥

رک دِنا امن ۔۔۳۔۔
اج کؤ اھٹ ُ
ਸਾਧਸੰਤਗ ਤਮਤਲ ਭਏ ਪਰਗਾਸ ॥

سادھسیگ مِل ےئھب رپَاگس ۔۔
ਸਹਜ ਸੂਖ ਆਸ ਤਨਵਾਸ ॥

سہ
ج سُؤھک ا س ئِؤاس ۔۔

ਪੂਰੈ ਸਤਿਗੁਤਰ ਿੀਆ ਤਬਸਾਸ ॥

ئُؤ َرے سیگؤر دِنا ِئساس ۔۔

ਨਾਨਕ ਹੋਏ ਿਾਸਤਨ ਿਾਸ ॥੪॥੭॥੧੮॥

نانک وہےئ دانس داس ۔۔۴۔۔۷۔۔۱۸۔۔

ਰਾਮਕਲੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

رامکلی ہلحم ۵۔۔

ਿੋਸੁ ਨ ਿੀਜੈ ਕਾਹੂ ਲੋਗ ॥

دوس ہن د بج َے اک ُہؤ ولگ ۔۔
ਜੋ ਕਮਾਵਨੁ ਸੋਈ ਭੋਗ ॥

وج امکون وسیئ وھبگ ۔۔
ਆਪਨ ਕਰਮ ਆਪੇ ਹੀ ਬੰਧ ॥

ا نپ رکم ا ےپ یہ دنبھ ۔۔
ਆਵਨੁ ਜਾਵਨੁ ਮਾਇਆ ਧੰਧ ॥੧॥

ا ون اجون امنا ددنھھ ۔۔۱۔۔
ਐਸੀ ਜਾਨੀ ਸੰਿ ਜਨੀ ॥

ایسی اجین سیت ینج ۔۔
ਪਰਗਾਸੁ ਭਇਆ ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਬਚਨੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

رپاگس ایھب ئُؤرے ُگر ینچب ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਿਨੁ ਧਨੁ ਕਲਿੁ ਤਮਤਥਆ ਤਬਸਥਾਰ ॥

ئ
نت دنھ تلک مِبھیا ِسبھار ۔۔
ਹੈਵਰ ਗੈਵਰ ਚਾਲਨਹਾਰ ॥

َجپؤر َگ َپؤر اچاہنلر ۔۔

ਰਾਜ ਰੰਗ ਰੂਪ ਸਤਭ ਕੂਰ ॥

راچ رنگ ُروت سیھ ُکؤر ۔۔

ਨਾਮ ਤਬਨਾ ਹੋਇ ਜਾਸੀ ਧੂਰ ॥੨॥

نام پِیا وہۓ اجیس دھُؤر ۔۔۲۔۔
ਭਰਤਮ ਭੂਲੇ ਬਾਤਿ ਅਹੰਕਾਰੀ ॥

ب
رھبم ُھؤےل دعب ااکنہری۔۔

ਸੰਤਗ ਨਾਹੀ ਰੇ ਸਗਲ ਪਸਾਰੀ ॥

گنس نایہ رے لگس ئساری ۔۔
ਸੋਗ ਹਰਖ ਮਤਹ ਿੇਹ ਤਬਰਧਾਨੀ ॥

وسگ ہرھک ہہم دہہی پِرداھین ۔۔
ਸਾਕਿ ਇਵ ਹੀ ਕਰਿ ਤਬਹਾਨੀ ॥੩॥

ساطق ا َو یہ رکت ِبہاین ۔۔۳۔۔
ਹਤਰ ਕਾ ਨਾਮੁ ਅੰਤਮਰਿੁ ਕਤਲ ਮਾਤਹ ॥

ہر اک نام ارمِت لک امہِ۔۔
ਏਹੁ ਤਨਧਾਨਾ ਸਾਧੂ ਪਾਤਹ ॥

اوہی ن ِداھنا سا ُدوھ ناہِ۔۔
ਨਾਨਕ ਗੁਰੁ ਗੋਤਵਿੁ ਤਜਸੁ ਿੂਿਾ ॥

نانک ُگر وگوِد ِجس ئُؤاھٹ ۔۔

ਘਤਟ ਘਤਟ ਰਮਈਆ ਤਿਨ ਹੀ ਿੀਿਾ ॥੪॥੮॥੧੯॥

ٹھگ ٹھگ رمییا پِں یہ داھٹی ۔۔۴۔۔۸۔۔۱۹۔۔
ਰਾਮਕਲੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

رامکلی ہلحم ۵۔۔

ਪੰਚ ਸਬਿ ਿਹ ਪੂਰਨ ਨਾਿ ॥

پب
ج دبس ہت ئُؤرن ناد ۔۔

ਅਨਹਿ ਬਾਜੇ ਅਚਰਜ ਤਬਸਮਾਿ ॥

ابچد ناےج ارچچ ِئسماد ۔۔

ਕੇਲ ਕਰਤਹ ਸੰਿ ਹਤਰ ਲੋਗ ॥

ک َیل رکہِ سیت ہر ولگ ۔۔

ਪਾਰਬਰਹਮ ਪੂਰਨ ਤਨਰਜੋਗ ॥੧॥

نارپرمہ ئُؤرن پِروجگ ۔۔۱۔۔
ਸੂਖ ਸਹਜ ਆਨੰਿ ਭਵਨ ॥

سہ
سُؤھک ج ا دنن وھبَن ۔۔

ਸਾਧਸੰਤਗ ਬੈਤਸ ਗੁਣ ਗਾਵਤਹ ਿਹ ਰੋਗ ਸੋਗ ਨਹੀ ਜਨਮ ਮਰਨ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

سادھسیگ َنیس ُگں اگوہِ ہت روگ وسگ یہن منج رمن ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਊਹਾ ਤਸਮਰਤਹ ਕੇਵਲ ਨਾਮੁ ॥

اُواہ ِسمرہِ ویکل نام ۔۔

ਤਬਰਲੇ ਪਾਵਤਹ ਓਹੁ ਤਬਸਰਾਮੁ ॥

پِرےل ناوہِ او ُہ ِئسرام ۔۔

ਭੋਜਨੁ ਭਾਉ ਕੀਰਿਨ ਆਧਾਰੁ ॥

وھبنج اھبو ریکنت ا داھر ۔۔
ਤਨਹਚਲ ਆਸਨੁ ਬੇਸੁਮਾਰੁ ॥੨॥

بہ
ِ چل ا نس ےب ُسمار ۔۔۲۔۔

ਤਿਤਗ ਨ ਿੋਲੈ ਕਿਹੂ ਨ ਧਾਵੈ ॥

اھوے ۔۔
دِگ ہن دو لَے کبہ ُؤ ہن د َ
ਗੁਰ ਪਰਸਾਤਿ ਕੋ ਇਹੁ ਮਹਲੁ ਪਾਵੈ ॥

ُگر رپساد وک اوہی لحم نا َوے ۔۔
ਭਰਮ ਭੈ ਮੋਹ ਨ ਮਾਇਆ ਜਾਲ ॥

ب
رھبم َھے ومہ ہن امنا اجل ۔۔

ਸੁੰਨ ਸਮਾਤਧ ਪਰਭੂ ਤਕਰਪਾਲ ॥੩॥

ب
ُس ّں امسدھ رپ ُھؤ کِرنال ۔۔۳۔۔
ਿਾ ਕਾ ਅੰਿੁ ਨ ਪਾਰਾਵਾਰੁ ॥

نا اک اپپ ہن ناراوار ۔۔
ਆਪੇ ਗੁਪਿੁ ਆਪੇ ਪਾਸਾਰੁ ॥

ا ےپ ُگپت ا ےپ ناسار ۔۔
ਜਾ ਕੈ ਅੰਿਤਰ ਹਤਰ ਹਤਰ ਸੁਆਿੁ ॥

ےک ارتن ہر ہر سُؤاد ۔۔
اج َ
ਕਹਨੁ ਨ ਜਾਈ ਨਾਨਕ ਤਬਸਮਾਿੁ ॥੪॥੯॥੨੦॥

کہں ہن اجیئ نانک ئ ِسماد ۔۔۴۔۔۹۔۔۲۱۔۔
ਰਾਮਕਲੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

رامکلی ہلحم ۵۔۔

ਭੇਟਿ ਸੰਤਗ ਪਾਰਬਰਹਮੁ ਤਚਤਿ ਆਇਆ ॥

ب
ھیپت گنس نارپرمہ ِجت ا نا ۔۔

ਸੰਗਤਿ ਕਰਿ ਸੰਿੋਖੁ ਮਤਨ ਪਾਇਆ ॥

تگنس رکت وتنسھک نم نانا ۔۔
ਸੰਿਹ ਚਰਨ ਮਾਥਾ ਮੇਰੋ ਪਉਿ ॥

سیبہہ رچن اماھت ریمو ئؤت ۔۔
ਅਤਨਕ ਬਾਰ ਸੰਿਹ ਿੰਿਉਿ ॥੧॥

ان ِک نار سیبہہ دندوت ۔۔۱۔۔
ਇਹੁ ਮਨੁ ਸੰਿਨ ਕੈ ਬਤਲਹਾਰੀ ॥

س
اوہی نم ییں ےکَ اہلبری ۔۔

ਜਾ ਕੀ ਓਟ ਗਹੀ ਸੁਖੁ ਪਾਇਆ ਰਾਖੇ ਤਕਰਪਾ ਧਾਰੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

اج یک اوت یہگ ُسکھ نانا راےھک کِرنا داھری ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਸੰਿਹ ਚਰਣ ਧੋਇ ਧੋਇ ਪੀਵਾ ॥

سیبہہ رچن دوھےئ دوھےئ ویپا ۔۔
ਸੰਿਹ ਿਰਸੁ ਪੇਤਖ ਪੇਤਖ ਜੀਵਾ ॥

سیبہہ درس پ َیکھ پ َیکھ ویجا ۔۔
ਸੰਿਹ ਕੀ ਮੇਰੈ ਮਤਨ ਆਸ ॥

سیبہہ یک ریمَے نم ا س ۔۔
ਸੰਿ ਹਮਾਰੀ ਤਨਰਮਲ ਰਾਤਸ ॥੨॥

سیت امہری پِرلم راس ۔۔۲۔۔
ਸੰਿ ਹਮਾਰਾ ਰਾਤਖਆ ਪੜਿਾ ॥

سیت امہرا راایھک ڑپدا ۔۔

ਸੰਿ ਪਰਸਾਤਿ ਮੋਤਹ ਕਬਹੂ ਨ ਕੜਿਾ ॥

سیت رپساد ومہِ کب ُہؤ ہن کردا ۔۔
ਸੰਿਹ ਸੰਗੁ ਿੀਆ ਤਕਰਪਾਲ ॥

سیبہہ گنس دِنا کِرنال ۔۔

ਸੰਿ ਸਹਾਈ ਭਏ ਿਇਆਲ ॥੩॥

سیت اہسیئ ےئھب دنال ۔۔۳۔۔
ਸੁਰਤਿ ਮਤਿ ਬੁਤਧ ਪਰਗਾਸੁ ॥

ُسرت مت ُندھ رپاگس ۔۔
ਗਤਹਰ ਗੰਭੀਰ ਅਪਾਰ ਗੁਣਿਾਸੁ ॥

رہگ ریھبمگ انار ُگییاس ۔۔

ਜੀਅ ਜੰਿ ਸਗਲੇ ਪਰਤਿਪਾਲ ॥

یج جپت ےلگس رپَپ ِیال ۔۔
ਨਾਨਕ ਸੰਿਹ ਿੇਤਖ ਤਨਹਾਲ ॥੪॥੧੦॥੨੧॥

نانک سیبہہ دھکی بِہال ۔۔۴۔۔۱۱۔۔۲۱۔۔
ਰਾਮਕਲੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

رامکلی ہلحم ۵۔۔

ਿੇਰੈ ਕਾਤਜ ਨ ਤਗਰਹੁ ਰਾਜੁ ਮਾਲੁ ॥

ریتَے اکچ ہن گِر ُہ راچ امل ۔۔
ਿੇਰੈ ਕਾਤਜ ਨ ਤਬਖੈ ਜੰਜਾਲੁ ॥

نک
ریتَے اکچ ہن ِ َھے اجنجل ۔۔

ਇਸਟ ਮੀਿ ਜਾਣੁ ਸਭ ਛਲੈ ॥

چ
است تیم اجن سیھ ھلَے ۔۔
ਹਤਰ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਸੰਤਗ ਿੇਰੈ ਚਲੈ ॥੧॥

ہر ہر نام گنس ریتَے چلَے ۔۔۱۔۔

ਰਾਮ ਨਾਮ ਗੁਣ ਗਾਇ ਲੇ ਮੀਿਾ ਹਤਰ ਤਸਮਰਿ ਿੇਰੀ ਲਾਜ ਰਹੈ ॥

رام نام ُگں اگۓ ےل مییا ہر ِسمرت ریتی الچ ر َہے ۔۔
ਹਤਰ ਤਸਮਰਿ ਜਮੁ ਕਛੁ ਨ ਕਹੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ہر ِسمرت مج ھچک ہن ےہکَ ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਤਬਨੁ ਹਤਰ ਸਗਲ ਤਨਰਾਰਥ ਕਾਮ ॥

پِں ہر لگس پِرارھت اکم ۔۔
ਸੁਇਨਾ ਰੁਪਾ ਮਾਟੀ ਿਾਮ ॥

وسانئ ُرنا امیٹ دام ۔۔
ਗੁਰ ਕਾ ਸਬਿੁ ਜਾਤਪ ਮਨ ਸੁਖਾ ॥

ُگر اک دبس اجت نم ُسکھا ۔۔

ਈਹਾ ਊਹਾ ਿੇਰੋ ਊਜਲ ਮੁਖਾ ॥੨॥

اِاہی اُواہ ریتو اُولج مُکھا ۔۔۲۔۔
ਕਤਰ ਕਤਰ ਥਾਕੇ ਵਿੇ ਵਿੇਰੇ ॥

رک رک اھتےک ودے ودریے ۔۔
ਤਕਨ ਹੀ ਨ ਕੀਏ ਕਾਜ ਮਾਇਆ ਪੂਰੇ ॥

کِں یہ ہن ےئیک اکچ امنا ئُؤرے ۔۔

ਹਤਰ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਜਪੈ ਜਨੁ ਕੋਇ ॥

ہر ہر نام جپَے نج وکۓ ۔۔

ਿਾ ਕੀ ਆਸਾ ਪੂਰਨ ਹੋਇ ॥੩॥

نا یک ا سا ئُؤرن وہۓ ۔۔۳۔۔
ਹਤਰ ਭਗਿਨ ਕੋ ਨਾਮੁ ਅਧਾਰੁ ॥

ب
ھ
گی
ہر ں وک نام اداھر ۔۔

ਸੰਿੀ ਜੀਿਾ ਜਨਮੁ ਅਪਾਰੁ ॥

یتنس اتیج منج انار ۔۔
ਹਤਰ ਸੰਿੁ ਕਰੇ ਸੋਈ ਪਰਵਾਣੁ ॥

ہر سیت رکے وسیئ رپوان ۔۔
ਨਾਨਕ ਿਾਸੁ ਿਾ ਕੈ ਕੁਰਬਾਣੁ ॥੪॥੧੧॥੨੨॥

نانک داس نا ےکَ قُرنان ۔۔۴۔۔۱۱۔۔۲۲۔۔
ਰਾਮਕਲੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

رامکلی ہلحم ۵۔۔

ਤਸੰਚਤਹ ਿਰਬੁ ਿੇਤਹ ਿੁਖੁ ਲੋਗ ॥

سِبچ ِہ درت دہہی ُدھک ولگ ۔۔
ਿੇਰੈ ਕਾਤਜ ਨ ਅਵਰਾ ਜੋਗ ॥

ریتَے اکچ ہن اورا وجگ ۔۔
ਕਤਰ ਅਹੰਕਾਰੁ ਹੋਇ ਵਰਿਤਹ ਅੰਧ ॥

رک ااکنہر وہۓ ورہہت ادنھ ۔۔

ਜਮ ਕੀ ਜੇਵੜੀ ਿੂ ਆਗੈ ਬੰਧ ॥੧॥

مج یک ج َپؤری ئُؤ ا ےگ دنبھ ۔۔۱۔۔
ਛਾਤਿ ਤਵਿਾਣੀ ਿਾਤਿ ਮੂੜੇ ॥

اھچد وِداین نات مُؤرے ۔۔
ਈਹਾ ਬਸਨਾ ਰਾਤਿ ਮੂੜੇ ॥

اِاہی ئسیا رات مُؤرے ۔۔
ਮਾਇਆ ਕੇ ਮਾਿੇ ਿੈ ਉਤਿ ਚਲਨਾ ॥

امنا ےک امےت ئَے اُھٹ انلچ ۔۔

ਰਾਤਚ ਰਤਹਓ ਿੂ ਸੰਤਗ ਸੁਪਨਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

راچ رویہ ئُؤ گنس ُسییا ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਬਾਲ ਤਬਵਸਥਾ ਬਾਤਰਕੁ ਅੰਧ ॥

نال ِئؤاھتس نارِک ادنھ ۔۔
ਭਤਰ ਜੋਬਤਨ ਲਾਗਾ ਿੁਰਗੰਧ ॥

رھب وجنب الاگ ُدردنگھ ۔۔
ਤਿਰਿੀਅ ਤਬਵਸਥਾ ਤਸੰਚੇ ਮਾਇ ॥

ِ
رتِہیت ِئؤاھتس سبجے امےئ ۔۔

ਤਬਰਤਧ ਭਇਆ ਛੋਤਿ ਚਤਲਓ ਪਛੁਿਾਇ ॥੨॥

پِردھ ایھب وھچد چلپؤ اتھچپےئ ۔۔۲۔۔
ਤਚਰੰਕਾਲ ਪਾਈ ਿੁਲਭ ਿੇਹ ॥

جِراکنل نایئ د ُرھبل دہہی ۔۔

ਨਾਮ ਤਬਹੂਣੀ ਹੋਈ ਖੇਹ ॥

نام ِب ُہؤین وہیئ کھبہہ ۔۔
ਪਸੂ ਪਰੇਿ ਮੁਗਧ ਿੇ ਬੁਰੀ ॥

ئسُؤ رپپپ مُگدھ ےت ُپری ۔۔
ਤਿਸਤਹ ਨ ਬੂਝੈ ਤਜਤਨ ਏਹ ਤਸਰੀ ॥੩॥

چ
ئِسہہ ہن وب َھے ِجں اہہی سِری ۔۔۳۔۔
ਸੁਤਣ ਕਰਿਾਰ ਗੋਤਵੰਿ ਗੋਪਾਲ ॥

ُسں رکنار وگوِدن وگنال ۔۔

ਿੀਨ ਿਇਆਲ ਸਿਾ ਤਕਰਪਾਲ ॥

دنی دنال دسا کِرنال ۔۔

ਿੁਮਤਹ ਛਿਾਵਹੁ ਛੁਟਕਤਹ ਬੰਧ ॥

چ
ُبم ِہ چھداووہ ھُیک ِہ دنبھ ۔۔

ਬਖਤਸ ਤਮਲਾਵਹੁ ਨਾਨਕ ਜਗ ਅੰਧ ॥੪॥੧੨॥੨੩॥

نک

ھس مِالووہ نانک چگ ادنھ ۔۔۴۔۔۱۲۔۔۲۳۔۔
ਰਾਮਕਲੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

رامکلی ہلحم ۵۔۔

ਕਤਰ ਸੰਜੋਗੁ ਬਨਾਈ ਕਾਤਛ ॥

رک وجنسگ انبیئ اکھچ ۔۔
ਤਿਸੁ ਸੰਤਗ ਰਤਹਓ ਇਆਨਾ ਰਾਤਚ ॥

ئِس گنس رویہ انانا راچ ۔۔

ਪਰਤਿਪਾਰੈ ਤਨਿ ਸਾਤਰ ਸਮਾਰੈ ॥

امسرے ۔۔
رپَپ ِیا َرے پِپ سار َ
ਅੰਿ ਕੀ ਬਾਰ ਊਤਿ ਤਸਧਾਰੈ ॥੧॥

اھرے ۔۔۱۔۔
اپپ یک نار اُوھٹ سِد َ
ਨਾਮ ਤਬਨਾ ਸਭੁ ਝੂਿੁ ਪਰਾਨੀ ॥

چ
نام پِیا سیھ ُھؤھٹ رپاین ۔۔

ਗੋਤਵਿ ਭਜਨ ਤਬਨੁ ਅਵਰ ਸੰਤਗ ਰਾਿੇ ਿੇ ਸਤਭ ਮਾਇਆ ਮੂਿੁ ਪਰਾਨੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

وگود نجھب پِں ا َور گنس راےت ےت سیھ امنا مُؤھٹ رپاین ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਿੀਰਥ ਨਾਇ ਨ ਉਿਰਤਸ ਮੈਲੁ ॥

ریتھت ناےئ ہن اُرتس م َیل ۔۔

ਕਰਮ ਧਰਮ ਸਤਭ ਹਉਮੈ ਿੈਲੁ ॥

سی ہ م َب
ھ
ی
رکم درھم ھ ؤ َے ل ۔۔
ਲੋਕ ਪਚਾਰੈ ਗਤਿ ਨਹੀ ਹੋਇ ॥

اچپرے گپ یہن وہۓ ۔۔
ولک َ
ਨਾਮ ਤਬਹੂਣੇ ਚਲਸਤਹ ਰੋਇ ॥੨॥

نام ِب ُہؤےن چلسہہ رو ئِے ۔۔۲۔۔

ਤਬਨੁ ਹਤਰ ਨਾਮ ਨ ਟੂਟਤਸ ਪਟਲ ॥

پِں ہر نام ہن ئُؤسٹ لٹپ ۔۔

ਸੋਧੇ ਸਾਸਿਰ ਤਸਤਮਰਤਿ ਸਗਲ ॥

وسدےھ سارتس ِسمرت لگس ۔۔

ਸੋ ਨਾਮੁ ਜਪੈ ਤਜਸੁ ਆਤਪ ਜਪਾਏ ॥

وس نام جپَے ِجس ا ت اپجےئ ۔۔
ਸਗਲ ਿਲਾ ਸੇ ਸੂਤਖ ਸਮਾਏ ॥੩॥

ب
لگس ھال ےس سُؤھک امسےئ ۔۔۳۔۔
ਰਾਖਨਹਾਰੇ ਰਾਖਹੁ ਆਤਪ ॥

ک
راکھبہارے را ھہؤ ا ت ۔۔
ਸਗਲ ਸੁਖਾ ਪਰਭ ਿੁਮਰੈ ਹਾਤਥ ॥

لگس ُسکھا رپَھب ُبم َرے اہھت ۔۔
ਤਜਿੁ ਲਾਵਤਹ ਤਿਿੁ ਲਾਗਹ ਸੁਆਮੀ ॥

ِجت الوہِ پِپ الہگ سُؤایم ۔۔
ਨਾਨਕ ਸਾਤਹਬੁ ਅੰਿਰਜਾਮੀ ॥੪॥੧੩॥੨੪॥

نانک اصجِت ارتناجیم ۔۔۴۔۔۱۳۔۔۲۴۔۔
ਰਾਮਕਲੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

رامکلی ہلحم ۵۔۔

ਜੋ ਤਕਛੁ ਕਰੈ ਸੋਈ ਸੁਖੁ ਜਾਨਾ ॥

ک
وج ِچھ رکَے وسیئ ُسکھ اجنا ۔۔
ਮਨੁ ਅਸਮਝੁ ਸਾਧਸੰਤਗ ਪਿੀਆਨਾ ॥

نم اھجمس سادھسیگ ایتپنا ۔۔

ਿੋਲਨ ਿੇ ਚੂਕਾ ਿਹਰਾਇਆ ॥

دونل ےت ُجؤاک رہھٹانا ۔۔

ਸਤਿ ਮਾਤਹ ਲੇ ਸਤਿ ਸਮਾਇਆ ॥੧॥

ست امہِ ےل ست امسنا ۔۔۱۔۔
ਿੂਖੁ ਗਇਆ ਸਭੁ ਰੋਗੁ ਗਇਆ ॥

ُدوھک ایگ سیھ روگ ایگ ۔۔

ਪਰਭ ਕੀ ਆਤਗਆ ਮਨ ਮਤਹ ਮਾਨੀ ਮਹਾ ਪੁਰਖ ਕਾ ਸੰਗੁ ਭਇਆ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

رپَھب یک ا ایگ نم ہہم امین اہم ُپرھک اک گنس ایھب ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਸਗਲ ਪਤਵਿਰ ਸਰਬ ਤਨਰਮਲਾ ॥

لگس وپِرت رست پِرمال ۔۔

ਜੋ ਵਰਿਾਏ ਸੋਈ ਭਲਾ ॥

ب
وج ورناےئ وسیئ ھال ۔۔
ਜਹ ਰਾਖੈ ਸੋਈ ਮੁਕਤਿ ਥਾਨੁ ॥

ک
ہج را َھے وسیئ مُکت اھتن ۔۔
ਜੋ ਜਪਾਏ ਸੋਈ ਨਾਮੁ ॥੨॥

وج اپجےئ وسیئ نام ۔۔۲۔۔
ਅਿਸਤਿ ਿੀਰਥ ਜਹ ਸਾਧ ਪਗ ਧਰਤਹ ॥

ب
ھ
سی
ن
ا ھ ریتھت ہج سادھ گ درھہِ۔۔
ਿਹ ਬੈਕੁੰਿੁ ਜਹ ਨਾਮੁ ਉਚਰਤਹ ॥

پ
ہت ی ُکیبھ ہج نام اُرچہِ۔۔

ਸਰਬ ਅਨੰਿ ਜਬ ਿਰਸਨੁ ਪਾਈਐ ॥

رست ادنن جت درنس نا پپَے ۔۔

ਰਾਮ ਗੁਣਾ ਤਨਿ ਤਨਿ ਹਤਰ ਗਾਈਐ ॥੩॥

رام ُگیا پِپ پِپ ہر اگ پ َپے ۔۔۳۔۔

ਆਪੇ ਘਤਟ ਘਤਟ ਰਤਹਆ ਤਬਆਤਪ ॥

ا ےپ ٹھگ ٹھگ رایہ ایبت ۔۔
ਿਇਆਲ ਪੁਰਖ ਪਰਗਟ ਪਰਿਾਪ ॥

دنال ُپرھک رپگپ رپنات ۔۔

ਕਪਟ ਖੁਲਾਨੇ ਭਰਮ ਨਾਿੇ ਿੂਰੇ ॥

ک
ٹپک ھُالےن رھبم ناےھٹ ُدورے ۔۔
ਨਾਨਕ ਕਉ ਗੁਰ ਭੇਟੇ ਪੂਰੇ ॥੪॥੧੪॥੨੫॥

ب
نانک کؤ ُگر ھیپے ئُؤرے ۔۔۴۔۔۱۴۔۔۲۵۔۔
ਰਾਮਕਲੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

رامکلی ہلحم ۵۔۔

ਕੋਤਟ ਜਾਪ ਿਾਪ ਤਬਸਰਾਮ ॥

وکت اجت نات ِئسرام ۔۔
ਤਰਤਧ ਬੁਤਧ ਤਸਤਧ ਸੁਰ ਤਗਆਨ ॥

رِدھ ُندھ سِدھ ُسر گ ِیان ۔۔
ਅਤਨਕ ਰੂਪ ਰੰਗ ਭੋਗ ਰਸੈ ॥

ان ِک ُروت رنگ وھبگ ر سَے ۔۔
ਗੁਰਮੁਤਖ ਨਾਮੁ ਤਨਮਖ ਤਰਿੈ ਵਸੈ ॥੧॥

ب
ُگرمُکھ نام ِمکھ ر َِدے و سَے ۔۔۱۔۔

ਹਤਰ ਕੇ ਨਾਮ ਕੀ ਵਤਿਆਈ ॥

ہر ےک نام یک ودنایئ ۔۔
ਕੀਮਤਿ ਕਹਣੁ ਨ ਜਾਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

تمیق کہں ہن اجیئ ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਸੂਰਬੀਰ ਧੀਰਜ ਮਤਿ ਪੂਰਾ ॥

سُؤرریب دھترچ مت ئُؤرا ۔۔
ਸਹਜ ਸਮਾਤਧ ਧੁਤਨ ਗਤਹਰ ਗੰਭੀਰਾ ॥

سہ
ج امسدھ د ُھں رہگ ریھبمگا ۔۔

ਸਿਾ ਮੁਕਿੁ ਿਾ ਕੇ ਪੂਰੇ ਕਾਮ ॥

دسا مُکت نا ےک ئُؤرے اکم ۔۔
ਜਾ ਕੈ ਤਰਿੈ ਵਸੈ ਹਤਰ ਨਾਮ ॥੨॥

ےک ر َِدے و سَے ہر نام ۔۔۲۔۔
اج َ
ਸਗਲ ਸੂਖ ਆਨੰਿ ਅਰੋਗ ॥

لگس سُؤھک ا دنن اروگ ۔۔
ਸਮਿਰਸੀ ਪੂਰਨ ਤਨਰਜੋਗ ॥

دمسریس ئُؤرن پِروجگ ۔۔

ਆਇ ਨ ਜਾਇ ਿੋਲੈ ਕਿ ਨਾਹੀ ॥

ا ۓ ہن اجۓ دو لَے تک نایہ ۔۔
ਜਾ ਕੈ ਨਾਮੁ ਬਸੈ ਮਨ ਮਾਹੀ ॥੩॥

ےک نام ئ َسے نم امیہ ۔۔۳۔۔
اج َ

ਿੀਨ ਿਇਆਲ ਗੋੁਪਾਲ ਗੋਤਵੰਿ ॥

دنی دنال وگنال وگوِدن ۔۔
ਗੁਰਮੁਤਖ ਜਪੀਐ ਉਿਰੈ ਤਚੰਿ ॥

ُگرمُکھ چیپَے اُرتَے ِجید ۔۔

ਨਾਨਕ ਕਉ ਗੁਤਰ ਿੀਆ ਨਾਮੁ ॥

نانک کؤ ُگر دِنا نام ۔۔

ਸੰਿਨ ਕੀ ਟਹਲ ਸੰਿ ਕਾ ਕਾਮੁ ॥੪॥੧੫॥੨੬॥

س
ییں یک لہٹ سیت اک اکم ۔۔۴۔۔۱۵۔۔۲۶۔۔
ਰਾਮਕਲੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

رامکلی ہلحم ۵۔۔

ਬੀਜ ਮੰਿੁ ਹਤਰ ਕੀਰਿਨੁ ਗਾਉ ॥

جیب میتر ہر ریکنت اگو ۔۔

ਆਗੈ ਤਮਲੀ ਤਨਥਾਵੇ ਥਾਉ ॥

ا ےگ ملِی پ ِبھاوے اھتو ۔۔

ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਕੀ ਚਰਣੀ ਲਾਗੁ ॥

ُگر ئُؤرے یک رچین الگ ۔۔
ਜਨਮ ਜਨਮ ਕਾ ਸੋਇਆ ਜਾਗੁ ॥੧॥

منج منج اک وسنا اجگ ۔۔۱۔۔
ਹਤਰ ਹਤਰ ਜਾਪੁ ਜਪਲਾ ॥

ہر ہر اجت جیال ۔۔

ਗੁਰ ਤਕਰਪਾ ਿੇ ਤਹਰਿੈ ਵਾਸੈ ਭਉਜਲੁ ਪਾਤਰ ਪਰਲਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ُگر کِرنا ےت ہِر َدے وا سَے وھبٔلج نار رپال ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਨਾਮੁ ਤਨਧਾਨੁ ਤਧਆਇ ਮਨ ਅਟਲ ॥

نام ن ِداھن دایھےئ نم انل ۔۔
ਿਾ ਛੂਟਤਹ ਮਾਇਆ ਕੇ ਪਟਲ ॥

چ
نا ُھؤنَہ امنا ےک لٹپ ۔۔

ਗੁਰ ਕਾ ਸਬਿੁ ਅੰਤਮਰਿ ਰਸੁ ਪੀਉ ॥

ُگر اک دبس ارمِت رس پِپؤ ۔۔

ਿਾ ਿੇਰਾ ਹੋਇ ਤਨਰਮਲ ਜੀਉ ॥੨॥

نا ریتا وہۓ پِرلم جپؤ ۔۔۲۔۔
ਸੋਧਿ ਸੋਧਿ ਸੋਤਧ ਬੀਚਾਰਾ ॥

وسدھت وسدھت وسدھ اچیبرا ۔۔
ਤਬਨੁ ਹਤਰ ਭਗਤਿ ਨਹੀ ਛੁਟਕਾਰਾ ॥

پِں ہر تگھب یہن چ ُھپکارا ۔۔

ਸੋ ਹਤਰ ਭਜਨੁ ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਤਗ ॥

ےک گنس ۔۔
وس ہر نجھب سادھ َ
ਮਨੁ ਿਨੁ ਰਾਪੈ ਹਤਰ ਕੈ ਰੰਤਗ ॥੩॥

ےک رنگ ۔۔۳۔۔
نم نت را ئَے ہر َ
ਛੋਤਿ ਤਸਆਣਪ ਬਹੁ ਚਿੁਰਾਈ ॥

وھچد ِسیاپپ وہب چتُرایئ ۔۔

ਮਨ ਤਬਨੁ ਹਤਰ ਨਾਵੈ ਜਾਇ ਨ ਕਾਈ ॥

نم پِں ہر نا َوے اجۓ ہن اکیئ ۔۔
ਿਇਆ ਧਾਰੀ ਗੋਤਵਿ ਗੋੁਸਾਈ ॥

دایئ داھری وگوِد اسگیئ ۔۔
ਹਤਰ ਹਤਰ ਨਾਨਕ ਟੇਕ ਤਟਕਾਈ ॥੪॥੧੬॥੨੭॥

ہر ہر نانک کیٹ ئِکایئ ۔۔۴۔۔۱۶۔۔۲۷۔۔
ਰਾਮਕਲੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

رامکلی ہلحم ۵۔۔

ਸੰਿ ਕੈ ਸੰਤਗ ਰਾਮ ਰੰਗ ਕੇਲ ॥

ےک گنس رام رنگ ک َیل ۔۔
سیت َ
ਆਗੈ ਜਮ ਤਸਉ ਹੋਇ ਨ ਮੇਲ ॥

ا ےگ مج سِیؤ وہۓ ہن م َیل ۔۔
ਅਹੰਬੁਤਧ ਕਾ ਭਇਆ ਤਬਨਾਸ ॥

اہم ُیدھ اک ایھب ت ناس ۔۔

ਿੁਰਮਤਿ ਹੋਈ ਸਗਲੀ ਨਾਸ ॥੧॥

ُدرمت وہیئ سگلی ناس ۔۔۱۔۔

ਰਾਮ ਨਾਮ ਗੁਣ ਗਾਇ ਪੰਤਿਿ ॥

رام نام ُگں اگۓ ڈنپت ۔۔

ਕਰਮ ਕਾਂਿ ਅਹੰਕਾਰੁ ਨ ਕਾਜੈ ਕੁਸਲ ਸੇਿੀ ਘਤਰ ਜਾਤਹ ਪੰਤਿਿ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

رکم اکند ااکنہر ہن اک َچے ُکسل یتیس رھگ اجےہِ ڈنپت ۔۔۱۔۔راہو۔۔

ਹਤਰ ਕਾ ਜਸੁ ਤਨਤਧ ਲੀਆ ਲਾਭ ॥

ہر اک سج ن ِدھ الھب ۔۔
ਪੂਰਨ ਭਏ ਮਨੋਰਥ ਸਾਭ ॥

ئُؤرن ےئھب ونمرھت ساھب ۔۔
ਿੁਖੁ ਨਾਿਾ ਸੁਖੁ ਘਰ ਮਤਹ ਆਇਆ ॥

ُدھک نااھٹ ُسکھ رھگ ہہم ا نا ۔۔

ਸੰਿ ਪਰਸਾਤਿ ਕਮਲੁ ਤਬਗਸਾਇਆ ॥੨॥

سیت رپساد لمک نِگسانا ۔۔۲۔۔
ਨਾਮ ਰਿਨੁ ਤਜਤਨ ਪਾਇਆ ਿਾਨੁ ॥

نام رنت نج نانا دان ۔۔
ਤਿਸੁ ਜਨ ਹੋਏ ਸਗਲ ਤਨਧਾਨ ॥

ئِس نج وہےئ لگس ن ِداھن ۔۔
ਸੰਿੋਖੁ ਆਇਆ ਮਤਨ ਪੂਰਾ ਪਾਇ ॥

وتنسھک ا نا نم ئُؤرا ناۓ ۔۔
ਤਿਤਰ ਤਿਤਰ ਮਾਗਨ ਕਾਹੇ ਜਾਇ ॥੩॥

ب ب
ھِر ھِر امنگ اکےہ اجۓ ۔۔۳۔۔
ਹਤਰ ਕੀ ਕਥਾ ਸੁਨਿ ਪਤਵਿ ॥

ہر یک اھتک ُسیت وپِت ۔۔
ਤਜਹਵਾ ਬਕਿ ਪਾਈ ਗਤਿ ਮਤਿ ॥

چہؤا نکت نایئ گپ مت ۔۔

ਸੋ ਪਰਵਾਣੁ ਤਜਸੁ ਤਰਿੈ ਵਸਾਈ ॥

وس رپوان ِجس ر َِدے وسایئ ۔۔

ਨਾਨਕ ਿੇ ਜਨ ਊਿਮ ਭਾਈ ॥੪॥੧੭॥੨੮॥

نانک ےت نج اُومت اھبیئ ۔۔۴۔۔۱۷۔۔۲۸۔۔
ਰਾਮਕਲੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

رامکلی ہلحم ۵۔۔

ਗਹੁ ਕਤਰ ਪਕਰੀ ਨ ਆਈ ਹਾਤਥ ॥

وہگ رک رکپی ہن ا یئ اہھت ۔۔
ਪਰੀਤਿ ਕਰੀ ਚਾਲੀ ਨਹੀ ਸਾਤਥ ॥

رپپپ رکی اچیل یہن ساھت ۔۔
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਜਉ ਤਿਆਤਗ ਿਈ ॥

وہک نانک جؤ پ ِیاگ دیئ ۔۔
ਿਬ ਓਹ ਚਰਣੀ ਆਇ ਪਈ ॥੧॥

پپ اوہ رچین ا ۓ یئپ ۔۔۱۔۔
ਸੁਤਣ ਸੰਿਹੁ ਤਨਰਮਲ ਬੀਚਾਰ ॥

ُسں سیبہؤ پِرلم اچیبر ۔۔

ਰਾਮ ਨਾਮ ਤਬਨੁ ਗਤਿ ਨਹੀ ਕਾਈ ਗੁਰੁ ਪੂਰਾ ਭੇਟਿ ਉਧਾਰ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ب
رام نام پِں گپ یہن اکیئ ُگر ئُؤرا ھیپت اُداھر ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਜਬ ਉਸ ਕਉ ਕੋਈ ਿੇਵੈ ਮਾਨੁ ॥

جت اُس کؤ وکیئ دویَے امن ۔۔

ਿਬ ਆਪਸ ਊਪਤਰ ਰਖੈ ਗੁਮਾਨੁ ॥

ک
پپ ا سپ اُورپ ر َھے

ُ
گمان ۔۔

ਜਬ ਉਸ ਕਉ ਕੋਈ ਮਤਨ ਪਰਹਰੈ ॥

جت اُس کؤ وکیئ نم رپہ َرے ۔۔
ਿਬ ਓਹ ਸੇਵਤਕ ਸੇਵਾ ਕਰੈ ॥੨॥

پپ اوہ ویسک ویسا رکَے ۔۔۲۔۔
ਮੁਤਖ ਬੇਰਾਵੈ ਅੰਤਿ ਿਗਾਵੈ ॥

اگھٹوے ۔۔
ے اپپ َ
مُکھ ریبا َو َ
ਇਕਿੁ ਿਉਰ ਓਹ ਕਹੀ ਨ ਸਮਾਵੈ ॥

ِ ب
ھ
امسوے ۔۔
ہن
یہک
ہ
و
ا
ر
ؤ
اتک
َ
ਉਤਨ ਮੋਹੇ ਬਹੁਿੇ ਬਰਹਮੰਿ ॥

اُن ومےہ ب ُہپے پرہمید ۔۔

ਰਾਮ ਜਨੀ ਕੀਨੀ ਖੰਿ ਖੰਿ ॥੩॥

رام ینج کیبی ڈنھک ڈنھک ۔۔۳۔۔
ਜੋ ਮਾਗੈ ਸੋ ਭੂਖਾ ਰਹੈ ॥

ب
وج ام َگے وس ُھؤاھک ر َہے ۔۔
ਇਸੁ ਸੰਤਗ ਰਾਚੈ ਸੁ ਕਛੂ ਨ ਲਹੈ ॥

ک
اس گنس را َچے وس ج ؤُ
ھ

ہن ل َہے ۔۔

ਇਸਤਹ ਤਿਆਤਗ ਸਿਸੰਗਤਿ ਕਰੈ ॥

اہسِ پ ِیاگ سیسیگت رکَے ۔۔

ਵਿਭਾਗੀ ਨਾਨਕ ਓਹੁ ਿਰੈ ॥੪॥੧੮॥੨੯॥

وداھبیگ نانک اوہ رتَے ۔۔۴۔۔۱۸۔۔۲۹۔۔
ਰਾਮਕਲੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

رامکلی ہلحم ۵۔۔

ਆਿਮ ਰਾਮੁ ਸਰਬ ਮਤਹ ਪੇਖੁ ॥

ا مت رام رست ہہم پ َیکھ ۔۔

ਪੂਰਨ ਪੂਤਰ ਰਤਹਆ ਪਰਭ ਏਕੁ ॥

ئُؤرن ئُؤر رایہ رپَھب انک ۔۔
ਰਿਨੁ ਅਮੋਲੁ ਤਰਿੇ ਮਤਹ ਜਾਨੁ ॥

رنت اومل رِدے ہہم اجن ۔۔
ਅਪਨੀ ਵਸਿੁ ਿੂ ਆਤਪ ਪਛਾਨੁ ॥੧॥

اینپ وطس ئُؤ ا ت اھچپن ۔۔۱۔۔
ਪੀ ਅੰਤਮਰਿੁ ਸੰਿਨ ਪਰਸਾਤਿ ॥

س
یپ ارمِت ییں رپساد ۔۔

ਵਿੇ ਭਾਗ ਹੋਵਤਹ ਿਉ ਪਾਈਐ ਤਬਨੁ ਤਜਹਵਾ ਤਕਆ ਜਾਣੈ ਸੁਆਿੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ودے اھبگ وہوہِ ئؤ نا پپَے پِں چہؤا ایک اج ئَے سُؤاد ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਅਿ ਿਸ ਬੇਿ ਸੁਨੇ ਕਹ ਿੋਰਾ ॥

اھٹ دس دیب ُسیے ہک دورا ۔۔
ਕੋਤਟ ਪਰਗਾਸ ਨ ਤਿਸੈ ਅੰਧੇਰਾ ॥

وکت رپَاگس ہن ِد سَے ادنھترا ۔۔

ਪਸੂ ਪਰੀਤਿ ਘਾਸ ਸੰਤਗ ਰਚੈ ॥

ئسُؤ رپپپ اھگس گنس ر َچے ۔۔
ਤਜਸੁ ਨਹੀ ਬੁਝਾਵੈ ਸੋ ਤਕਿੁ ਤਬਤਧ ਬੁਝੈ ॥੨॥

ک ِ ن ب َُج
ج
ھ
اھجبوے وس پ ِدھ ے ۔۔۲۔۔
ِ س یہن َ
ਜਾਨਣਹਾਰੁ ਰਤਹਆ ਪਰਭੁ ਜਾਤਨ ॥

اجاہننر رایہ رپَھب اجن ۔۔
ਓਤਿ ਪੋਤਿ ਭਗਿਨ ਸੰਗਾਤਨ ॥

ب
ھ
گی
اوت وپت ں اگنسن ۔۔

ਤਬਗਤਸ ਤਬਗਤਸ ਅਪੁਨਾ ਪਰਭੁ ਗਾਵਤਹ ॥

نِگس نِگس اانپ رپَھب اگوہِ۔۔

ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਜਮ ਨੇਤੜ ਨ ਆਵਤਹ ॥੩॥੧੯॥੩੦॥

نانک پِں مج ڑین ہن ا وہِ۔۔۳۔۔۱۹۔۔۳۱۔۔
ਰਾਮਕਲੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

رامکلی ہلحم ۵۔۔

ਿੀਨੋ ਨਾਮੁ ਕੀਓ ਪਤਵਿੁ ॥

دونی نام کپؤ وپِت ۔۔

ਹਤਰ ਧਨੁ ਰਾਤਸ ਤਨਰਾਸ ਇਹ ਤਬਿੁ ॥

ہر دنھ راس پِراس اہہی پِپ ۔۔
ਕਾਟੀ ਬੰਤਧ ਹਤਰ ਸੇਵਾ ਲਾਏ ॥

اکیٹ دنبھ ہر ویسا الےئ ۔۔

ਹਤਰ ਹਤਰ ਭਗਤਿ ਰਾਮ ਗੁਣ ਗਾਏ ॥੧॥

ہر ہر تگھب رام ُگں اگےئ ۔۔۱۔۔
ਬਾਜੇ ਅਨਹਿ ਬਾਜਾ ॥

ناےج ابچد نااج ۔۔

ਰਸਤਕ ਰਸਤਕ ਗੁਣ ਗਾਵਤਹ ਹਤਰ ਜਨ ਅਪਨੈ ਗੁਰਿੇਤਵ ਤਨਵਾਜਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

رکس رکس ُگں اگوہ ہر نج اےنپ ُگردوی ئِؤااج ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਆਇ ਬਤਨਓ ਪੂਰਬਲਾ ਭਾਗੁ ॥

ا ۓ نیپؤ ئُؤرنال اھبگ ۔۔

ਜਨਮ ਜਨਮ ਕਾ ਸੋਇਆ ਜਾਗੁ ॥

منج منج اک وسنا اجگ ۔۔
ਗਈ ਤਗਲਾਤਨ ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਤਗ ॥

یئگ گِالن سادھ ےکَ گنس ۔۔
ਮਨੁ ਿਨੁ ਰਾਿੋ ਹਤਰ ਕੈ ਰੰਤਗ ॥੨॥

ےک رنگ ۔۔۲۔۔
نم نت راوت ہ ہر َ
ਰਾਖੇ ਰਾਖਨਹਾਰ ਿਇਆਲ ॥

راےھک راکھبہار دنال ۔۔

ਨਾ ਤਕਛੁ ਸੇਵਾ ਨਾ ਤਕਛੁ ਘਾਲ ॥

ک
ک
ہن ِچھ ویسا ہن ِچھ اھگل ۔۔

ਕਤਰ ਤਕਰਪਾ ਪਰਤਭ ਕੀਨੀ ਿਇਆ ॥

رک کِرنا رپَھب کیبی دایئ ۔۔

ਬੂਿਿ ਿੁਖ ਮਤਹ ਕਾਤਢ ਲਇਆ ॥੩॥

ئُؤدت ُدھک ہہم اکدھ لییا ۔۔۳۔۔
ਸੁਤਣ ਸੁਤਣ ਉਪਤਜਓ ਮਨ ਮਤਹ ਚਾਉ ॥

ب
ُسں ُسں ا ُ چِپؤ نم ہہم اچو ۔۔

ਆਿ ਪਹਰ ਹਤਰ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਉ ॥

ا ھٹ رہپ ہر ےک ُگں اگو ۔۔

ਗਾਵਿ ਗਾਵਿ ਪਰਮ ਗਤਿ ਪਾਈ ॥

اگوت اگوت رپم گپ نایئ ۔۔
ਗੁਰ ਪਰਸਾਤਿ ਨਾਨਕ ਤਲਵ ਲਾਈ ॥੪॥੨੦॥੩੧॥

ُگر رپساد نانک لِؤ الیئ ۔۔۴۔۔۲۱۔۔۳۱۔۔
ਰਾਮਕਲੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

رامکلی ہلحم ۵۔۔

ਕਉਿੀ ਬਿਲੈ ਤਿਆਗੈ ਰਿਨੁ ॥

ےگ رنت ۔۔
کؤدی دب لَے ایت َ

ਛੋਤਿ ਜਾਇ ਿਾਹੂ ਕਾ ਜਿਨੁ ॥

وھچد اجۓ نا ُہؤ اک نتج ۔۔
ਸੋ ਸੰਚੈ ਜੋ ਹੋਛੀ ਬਾਿ ॥

وس سبجے وج وہیھچ نات ۔۔
ਮਾਇਆ ਮੋਤਹਆ ਟੇਢਉ ਜਾਿ ॥੧॥

امنا ومایہ پَیدھؤ اجت ۔۔۱۔۔

ਅਭਾਗੇ ਿੈ ਲਾਜ ਨਾਹੀ ॥

ااھبےگ ئَے الچ نایہ ۔۔
ਸੁਖ ਸਾਗਰ ਪੂਰਨ ਪਰਮੇਸਰੁ ਹਤਰ ਨ ਚੇਤਿਓ ਮਨ ਮਾਹੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ُسکھ سارگ ئُؤرن رپرسیم ہر ہن چییپؤ نم امیہ ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਅੰਤਮਰਿੁ ਕਉਰਾ ਤਬਤਖਆ ਮੀਿੀ ॥

ارمِت کؤرا نِکھیا یھٹیم ۔۔

ਸਾਕਿ ਕੀ ਤਬਤਧ ਨੈਨਹੁ ਿੀਿੀ ॥

پب
ساطق یک نِدھ نَیبہؤ د ھی ۔۔

ਕੂਤੜ ਕਪਤਟ ਅਹੰਕਾਤਰ ਰੀਝਾਨਾ ॥

ب
ُکؤر ٹپک ااکنہر ر جھانا ۔۔

ਨਾਮੁ ਸੁਨਿ ਜਨੁ ਤਬਛੂਅ ਿਸਾਨਾ ॥੨॥

بِج
ھ
نام ُسیت نج ؤٔ دسانا ۔۔۲۔۔
ਮਾਇਆ ਕਾਰਤਣ ਸਿ ਹੀ ਝੂਰੈ ॥

چ
امنا اکرن دس یہ ُھؤ َرے ۔۔

ਮਤਨ ਮੁਤਖ ਕਬਤਹ ਨ ਉਸਿਤਿ ਕਰੈ ॥

نم مُکھ کبہ ِہ ہن اُسیت رکَے ۔۔
ਤਨਰਭਉ ਤਨਰੰਕਾਰ ਿਾਿਾਰੁ ॥

ب
پِر ھؤ پِراکنر دانار ۔۔

ਤਿਸੁ ਤਸਉ ਪਰੀਤਿ ਨ ਕਰੈ ਗਵਾਰੁ ॥੩॥

ئِس سِیؤ رپپپ ہن رکَے وگار ۔۔۳۔۔

ਸਭ ਸਾਹਾ ਤਸਤਰ ਸਾਚਾ ਸਾਹੁ ॥

سیھ اصاح سِر سااچ ساوہ ۔۔
ਵੇਮੁਹਿਾਜੁ ਪੂਰਾ ਪਾਤਿਸਾਹੁ ॥

وبمُہیاچ ئُؤرا نائساوہ ۔۔

ਮੋਹ ਮਗਨ ਲਪਤਟਓ ਭਰਮ ਤਗਰਹ ॥

ومہ نگم لییپؤ رھبم گِرہ ۔۔

ਨਾਨਕ ਿਰੀਐ ਿੇਰੀ ਤਮਹਰ ॥੪॥੨੧॥੩੨॥

نانک رت پ َپے ریتی رہم ۔۔۴۔۔۲۱۔۔۳۲۔۔
ਰਾਮਕਲੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

رامکلی ہلحم ۵۔۔

ਰੈਤਣ ਤਿਨਸੁ ਜਪਉ ਹਤਰ ਨਾਉ ॥

َرنی دِسن جپؤ ہر ناو ۔۔

ਆਗੈ ਿਰਗਹ ਪਾਵਉ ਥਾਉ ॥

ا ےگ درہگ ناوو اھتو ۔۔
ਸਿਾ ਅਨੰਿੁ ਨ ਹੋਵੀ ਸੋਗੁ ॥

دسا ادنن ہن وہوی وسگ ۔۔
ਕਬਹੂ ਨ ਤਬਆਪੈ ਹਉਮੈ ਰੋਗੁ ॥੧॥

کب ُہؤ ہن ایب ئَے ہؤ م َے روگ ۔۔۱۔۔
ਖੋਜਹੁ ਸੰਿਹੁ ਹਤਰ ਬਰਹਮ ਤਗਆਨੀ ॥

وھکچہؤ سیبہؤ ہر پرمہ گ ِیاین ۔۔

ਤਬਸਮਨ ਤਬਸਮ ਭਏ ਤਬਸਮਾਿਾ ਪਰਮ ਗਤਿ ਪਾਵਤਹ ਹਤਰ ਤਸਮਤਰ ਪਰਾਨੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ِئسم ِئس
س
ئ
س
ِ
ہ
گ
م
ِ
ِ
ں م ےئھب مادا رپم پ ناوہ ر ر رپاین ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਗਤਨ ਤਮਤਨ ਿੇਖਹੁ ਸਗਲ ਬੀਚਾਤਰ ॥

ک
نگ مِں دن ھہؤ لگس اچیبر ۔۔
ਨਾਮ ਤਬਨਾ ਕੋ ਸਕੈ ਨ ਿਾਤਰ ॥

نام پِیا وک ےکسَ ہن نار ۔۔
ਸਗਲ ਉਪਾਵ ਨ ਚਾਲਤਹ ਸੰਤਗ ॥

ہل گنس ۔۔
لگس اُناو ہن اچ ِ
ਭਵਜਲੁ ਿਰੀਐ ਪਰਭ ਕੈ ਰੰਤਗ ॥੨॥

ب
َھؤلج رت پ َپے رپَھب ےکَ رنگ ۔۔۲۔۔
ਿੇਹੀ ਧੋਇ ਨ ਉਿਰੈ ਮੈਲੁ ॥

دیہی دوھےئ ہن اُرتَے م َیل ۔۔
ਹਉਮੈ ਤਬਆਪੈ ਿੁਤਬਧਾ ਿੈਲੁ ॥

َب
ھ
ی
ہؤ م َے ایب ئَے ُددباھ ل ۔۔

ਹਤਰ ਹਤਰ ਅਉਖਧੁ ਜੋ ਜਨੁ ਖਾਇ ॥

اھکۓ ۔۔
ہر ہر اودھکھ وج نج
ِ
ਿਾ ਕਾ ਰੋਗੁ ਸਗਲ ਤਮਤਟ ਜਾਇ ॥੩॥

نا اک روگ لگس مِت اجۓ ۔۔۳۔۔
ਕਤਰ ਤਕਰਪਾ ਪਾਰਬਰਹਮ ਿਇਆਲ ॥

رک کِرنا نارپرمہ دنال ۔۔

ਮਨ ਿੇ ਕਬਹੁ ਨ ਤਬਸਰੁ ਗੋੁਪਾਲ ॥

نم ےت کبہؤ ہن ِئسر وگنال ۔۔
ਿੇਰੇ ਿਾਸ ਕੀ ਹੋਵਾ ਧੂਤਰ ॥

ریتے داس یک وہوا دھُؤر ۔۔
ਨਾਨਕ ਕੀ ਪਰਭ ਸਰਧਾ ਪੂਤਰ ॥੪॥੨੨॥੩੩॥

نانک یک رپَھب رسداھ ئُؤر ۔۔۴۔۔۲۲۔۔۳۳۔۔
ਰਾਮਕਲੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

رامکلی ہلحم ۵۔۔

ਿੇਰੀ ਸਰਤਣ ਪੂਰੇ ਗੁਰਿੇਵ ॥

ریتی رسن ئُؤرے ُگردوی ۔۔
ਿੁਧੁ ਤਬਨੁ ਿੂਜਾ ਨਾਹੀ ਕੋਇ ॥

ُندھ پِں ُدواج نایہ وکۓ ۔۔
ਿੂ ਸਮਰਥੁ ਪੂਰਨ ਪਾਰਬਰਹਮੁ ॥

ئُؤ رمسھت ئُؤرن نارپرمہ ۔۔

ਸੋ ਤਧਆਏ ਪੂਰਾ ਤਜਸੁ ਕਰਮੁ ॥੧॥

وس دایھےئ ئُؤرا ِجس رکم ۔۔۱۔۔
ਿਰਣ ਿਾਰਣ ਪਰਭ ਿੇਰੋ ਨਾਉ ॥

رتن نارن رپَھب ریتو ناو ۔۔
ਏਕਾ ਸਰਤਣ ਗਹੀ ਮਨ ਮੇਰੈ ਿੁਧੁ ਤਬਨੁ ਿੂਜਾ ਨਾਹੀ ਿਾਉ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ااکی رسن یہگ نم ریمَے ُندھ پِں ُدواج نایہ اھٹو ۔۔۱۔۔راہو۔۔

ਜਤਪ ਜਤਪ ਜੀਵਾ ਿੇਰਾ ਨਾਉ ॥

جت جت ویجا ریتا ناو ۔۔
ਆਗੈ ਿਰਗਹ ਪਾਵਉ ਿਾਉ ॥

ا ےگ درہگ ناوو اھٹو ۔۔
ਿੂਖੁ ਅੰਧੇਰਾ ਮਨ ਿੇ ਜਾਇ ॥

ُدوھک ادنھترا نم ےت اجۓ ۔۔
ਿੁਰਮਤਿ ਤਬਨਸੈ ਰਾਚੈ ਹਤਰ ਨਾਇ ॥੨॥

ُدرمت نِیسے را َچے ہر ناےئ ۔۔۲۔۔
ਚਰਨ ਕਮਲ ਤਸਉ ਲਾਗੀ ਪਰੀਤਿ ॥

رچن لمک سِیؤ الیگ رپپپ ۔۔
ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਕੀ ਤਨਰਮਲ ਰੀਤਿ ॥

ُگر ئُؤرے یک پِرلم ِرپپ ۔۔
ਭਉ ਭਾਗਾ ਤਨਰਭਉ ਮਤਨ ਬਸੈ ॥

ب
ب
ھؤ اھباگ پِر ھؤ نم ئ َسے ۔۔

ਅੰਤਮਰਿ ਨਾਮੁ ਰਸਨਾ ਤਨਿ ਜਪੈ ॥੩॥

امِرت نام رانس پِپ جپَے ۔۔۳۔۔
ਕੋਤਟ ਜਨਮ ਕੇ ਕਾਟੇ ਿਾਹੇ ॥

وکت منج ےک اکےٹ اھپےہ ۔۔
ਪਾਇਆ ਲਾਭੁ ਸਚਾ ਧਨੁ ਲਾਹੇ ॥

نانا الھب اچس دنھ الےہ ۔۔

ਿੋਤਟ ਨ ਆਵੈ ਅਖੁਟ ਭੰਿਾਰ ॥

ے ا ُکھت ڈنھبار ۔۔
وتت ہن ا و َ
ਨਾਨਕ ਭਗਿ ਸੋਹਤਹ ਹਤਰ ਿੁਆਰ ॥੪॥੨੩॥੩੪॥

نانک تگھب ہر ُدوار ۔۔۴۔۔۲۳۔۔۳۴۔۔
ਰਾਮਕਲੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

رامکلی ہلحم ۵۔۔

ਰਿਨ ਜਵੇਹਰ ਨਾਮ ॥

رنت وج َبہر نام ۔۔

ਸਿੁ ਸੰਿੋਖੁ ਤਗਆਨ ॥

ست وتنسھک گ ِیان ۔۔
ਸੂਖ ਸਹਜ ਿਇਆ ਕਾ ਪੋਿਾ ॥

سہ
سُؤھک ج دایئ اک وپنا ۔۔

ਹਤਰ ਭਗਿਾ ਹਵਾਲੈ ਹੋਿਾ ॥੧॥

ب
ہر ھگیا وہا لَٔے َ وہنا ۔۔۱۔۔
ਮੇਰੇ ਰਾਮ ਕੋ ਭੰਿਾਰੁ ॥

ریمے رام وک ڈنھبار ۔۔
ਖਾਿ ਖਰਤਚ ਕਛੁ ਿੋਤਟ ਨ ਆਵੈ ਅੰਿੁ ਨਹੀ ਹਤਰ ਪਾਰਾਵਾਰੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ے اپپ یہن ہر ناراوار ۔۔۱۔۔راہو۔۔
اھکت رھکچ ھچک وتت ہن ا و َ
ਕੀਰਿਨੁ ਤਨਰਮੋਲਕ ਹੀਰਾ ॥

ریکنت پِرومکل ریہا ۔۔

ਆਨੰਿ ਗੁਣੀ ਗਹੀਰਾ ॥

ا دنن ُگبی ریہگا ۔۔

ਅਨਹਿ ਬਾਣੀ ਪੂੰਜੀ ॥

ابچد ناین ئُؤیجن ۔۔

ਸੰਿਨ ਹਤਥ ਰਾਖੀ ਕੂੰਜੀ ॥੨॥

ُکب
س
ییں ھتہ رایھک جی ۔۔۲۔۔
ਸੁੰਨ ਸਮਾਤਧ ਗੁਿਾ ਿਹ ਆਸਨੁ ॥

ُس ّں امسدھ ُگبھا ہت ا نس ۔۔

ਕੇਵਲ ਬਰਹਮ ਪੂਰਨ ਿਹ ਬਾਸਨੁ ॥

ک َپؤل پرمہ ئُؤرن ہت نانس ۔۔

ਭਗਿ ਸੰਤਗ ਪਰਭੁ ਗੋਸਤਟ ਕਰਿ ॥

تگھب گنس رپَھب وگست رکت ۔۔
ਿਹ ਹਰਖ ਨ ਸੋਗ ਨ ਜਨਮ ਨ ਮਰਿ ॥੩॥

ہت ہرھک ہن وسگ ہن منج ہن رمت ۔۔۳۔۔
ਕਤਰ ਤਕਰਪਾ ਤਜਸੁ ਆਤਪ ਤਿਵਾਇਆ ॥

رک کِرنا ِجس ا ت دِوانا ۔۔

ਸਾਧਸੰਤਗ ਤਿਤਨ ਹਤਰ ਧਨੁ ਪਾਇਆ ॥

سادھسیگ پِں ہر دنھ نانا ۔۔

ਿਇਆਲ ਪੁਰਖ ਨਾਨਕ ਅਰਿਾਤਸ ॥

دنال ُپرھک نانک ارداس ۔۔

ਹਤਰ ਮੇਰੀ ਵਰਿਤਣ ਹਤਰ ਮੇਰੀ ਰਾਤਸ ॥੪॥੨੪॥੩੫॥

ہر ریمی ورنت ہر ریمی راس ۔۔۴۔۔۲۴۔۔۳۵۔۔
ਰਾਮਕਲੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

رامکلی ہلحم ۵۔۔

ਮਤਹਮਾ ਨ ਜਾਨਤਹ ਬੇਿ ॥

امہم ہن اج ِہن دیب ۔۔
ਬਰਹਮੇ ਨਹੀ ਜਾਨਤਹ ਭੇਿ ॥

پرےمہ یہن اجہنِ دیھب ۔۔

ਅਵਿਾਰ ਨ ਜਾਨਤਹ ਅੰਿੁ ॥

اونار ہن اجہنِ اپپ ۔۔
ਪਰਮੇਸਰੁ ਪਾਰਬਰਹਮ ਬੇਅੰਿੁ ॥੧॥

رپرسیم نارپرمہ ےباپپ ۔۔۱۔۔
ਅਪਨੀ ਗਤਿ ਆਤਪ ਜਾਨੈ ॥

اینپ گپ ا ت اج ئَے ۔۔

ਸੁਤਣ ਸੁਤਣ ਅਵਰ ਵਖਾਨੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ُسں ُسں ا َور واھک ئَے ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਸੰਕਰਾ ਨਹੀ ਜਾਨਤਹ ਭੇਵ ॥

رکنسا یہن اجہنِ ویھب ۔۔
ਖੋਜਿ ਹਾਰੇ ਿੇਵ ॥

وھکجت اہرے دویَ ۔۔

ਿੇਵੀਆ ਨਹੀ ਜਾਨੈ ਮਰਮ ॥

دوینا یہن اج ئَے رمم ۔۔

ਸਭ ਊਪਤਰ ਅਲਖ ਪਾਰਬਰਹਮ ॥੨॥

سیھ اُورپ اھکل نارپرمہ ۔۔۲۔۔
ਅਪਨੈ ਰੰਤਗ ਕਰਿਾ ਕੇਲ ॥

اےنپ رنگ رکنا ک َیل ۔۔

ਆਤਪ ਤਬਛੋਰੈ ਆਪੇ ਮੇਲ ॥

ب
ِج
م
ی
ھ
ا ت ؤ َرے ا ےپ َ ل ۔۔
ਇਤਕ ਭਰਮੇ ਇਤਕ ਭਗਿੀ ਲਾਏ ॥

ب
گب
ھ
اِک رھبےم اِک ی الےئ ۔۔

ਅਪਣਾ ਕੀਆ ਆਤਪ ਜਣਾਏ ॥੩॥

اانپ ک ِیا ا ت انجےئ ۔۔۳۔۔
ਸੰਿਨ ਕੀ ਸੁਤਣ ਸਾਚੀ ਸਾਖੀ ॥

س
ییں یک ُسں سایچ سایھک ۔۔
ਸੋ ਬੋਲਤਹ ਜੋ ਪੇਖਤਹ ਆਖੀ ॥

پ
وس وبہلِ وج یکھ ِہ ا یھک ۔۔

ਨਹੀ ਲੇਪੁ ਤਿਸੁ ਪੁੰਤਨ ਨ ਪਾਤਪ ॥

یہن ل َپت ئِس ُپ ّں ہن نات ۔۔

ਨਾਨਕ ਕਾ ਪਰਭੁ ਆਪੇ ਆਤਪ ॥੪॥੨੫॥੩੬॥

نانک اک رپَھب ا ےپ ا ت ۔۔۴۔۔۲۵۔۔۳۶۔۔

ਰਾਮਕਲੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

رامکلی ہلحم ۵۔۔

ਤਕਛਹੂ ਕਾਜੁ ਨ ਕੀਓ ਜਾਤਨ ॥

کِج
ُھہؤ اکچ ہن کپؤ اجن ۔۔

ਸੁਰਤਿ ਮਤਿ ਨਾਹੀ ਤਕਛੁ ਤਗਆਤਨ ॥

ک
ُسرت مت نایہ ِچھ گ ِیان ۔۔
ਜਾਪ ਿਾਪ ਸੀਲ ਨਹੀ ਧਰਮ ॥

اجت نات لیس یہن درھم ۔۔
ਤਕਛੂ ਨ ਜਾਨਉ ਕੈਸਾ ਕਰਮ ॥੧॥

کِج
ُ
ئ
ھ
کی
ؤ ہن اج ؤ َسا رکم ۔۔۱۔۔
ਿਾਕੁਰ ਪਰੀਿਮ ਪਰਭ ਮੇਰੇ ॥

اھٹ ُکر رپمتی رپَھب ریمے ۔۔
ਿੁਝ ਤਬਨੁ ਿੂਜਾ ਅਵਰੁ ਨ ਕੋਈ ਭੂਲਹ ਚੂਕਹ ਪਰਭ ਿੇਰੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ُب
ب
چھ پِں ُدواج ا َور ہن وکیئ ُھؤہل ُجؤہک رپَھب ریتے ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਤਰਤਧ ਨ ਬੁਤਧ ਨ ਤਸਤਧ ਪਰਗਾਸੁ ॥

رِدھ ہن دبھ ہن سِدھ رپَاگس ۔۔
ਤਬਖੈ ਤਬਆਤਧ ਕੇ ਗਾਵ ਮਤਹ ਬਾਸੁ ॥

نک
ِ َھے ایبدھ ےک اگو ہہم ناس ۔۔
ਕਰਣਹਾਰ ਮੇਰੇ ਪਰਭ ਏਕ ॥

رکاہنر ریمے رپَھب انک ۔۔

ਨਾਮ ਿੇਰੇ ਕੀ ਮਨ ਮਤਹ ਟੇਕ ॥੨॥

نام ریتے یک نم ہہم کیٹ ۔۔۲۔۔
ਸੁਤਣ ਸੁਤਣ ਜੀਵਉ ਮਤਨ ਇਹੁ ਤਬਸਰਾਮੁ ॥

ُسں ُسں ویجو نم اوہی ِئسرام ۔۔
ਪਾਪ ਖੰਿਨ ਪਰਭ ਿੇਰੋ ਨਾਮੁ ॥

نات ڈنھکن رپَھب ریتو نام ۔۔
ਿੂ ਅਗਨਿੁ ਜੀਅ ਕਾ ਿਾਿਾ ॥

ئُؤ اتنگ یج اک دانا ۔۔

ਤਜਸਤਹ ਜਣਾਵਤਹ ਤਿਤਨ ਿੂ ਜਾਿਾ ॥੩॥

جسہہ انجوہِ پِں ئُؤ اجنا ۔۔۳۔۔

ਜੋ ਉਪਾਇਓ ਤਿਸੁ ਿੇਰੀ ਆਸ ॥

وج اُناِویئ ئِس ریتی ا س ۔۔

ਸਗਲ ਅਰਾਧਤਹ ਪਰਭ ਗੁਣਿਾਸ ॥

لگس ارادھ ِہ رپَھب ُگییاس ۔۔
ਨਾਨਕ ਿਾਸ ਿੇਰੈ ਕੁਰਬਾਣੁ ॥

نانک داس ریتَے قُرنان ۔۔
ਬੇਅੰਿ ਸਾਤਹਬੁ ਮੇਰਾ ਤਮਹਰਵਾਣੁ ॥੪॥੨੬॥੩੭॥

ےباپپ اص جِت ریما رہموان ۔۔۴۔۔۲۶۔۔۳۷۔۔
ਰਾਮਕਲੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

رامکلی ہلحم ۵۔۔

ਰਾਖਨਹਾਰ ਿਇਆਲ ॥

راکھبہار دنال ۔۔

ਕੋਤਟ ਭਵ ਖੰਿੇ ਤਨਮਖ ਤਖਆਲ ॥

ب
ب
وکت َھؤ ڈنھکے ِمکھ ایھکل ۔۔
ਸਗਲ ਅਰਾਧਤਹ ਜੰਿ ॥

لگس ارادھ ِہ جپت ۔۔
ਤਮਲੀਐ ਪਰਭ ਗੁਰ ਤਮਤਲ ਮੰਿ ॥੧॥

مِلیپے رپَھب ُگر مِل تنم ۔۔۱۔۔
ਜੀਅਨ ਕੋ ਿਾਿਾ ਮੇਰਾ ਪਰਭੁ ॥

ج
ییں وک دانا ریما رپَھب ۔۔

ਪੂਰਨ ਪਰਮੇਸੁਰ ਸੁਆਮੀ ਘਤਟ ਘਤਟ ਰਾਿਾ ਮੇਰਾ ਪਰਭੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ئُؤرن رپمیسُر سُؤا یم ٹھگ ٹھگ رانا ریما رپَھب ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਿਾ ਕੀ ਗਹੀ ਮਨ ਓਟ ॥

نا یک یہگ نم اوت ۔۔
ਬੰਧਨ ਿੇ ਹੋਈ ਛੋਟ ॥

دنبنھ ےت وہیئ وھچت ۔۔
ਤਹਰਿੈ ਜਤਪ ਪਰਮਾਨੰਿ ॥

ہِر َدے جت رپامدنن ۔۔
ਮਨ ਮਾਤਹ ਭਏ ਅਨੰਿ ॥੨॥

نم امہِ ےئھب ادنن ۔۔۲۔۔

ਿਾਰਣ ਿਰਣ ਹਤਰ ਸਰਣ ॥

نارن رتن ہر رسن ۔۔
ਜੀਵਨ ਰੂਪ ਹਤਰ ਚਰਣ ॥

ویجن ُروت ہر رچن ۔۔
ਸੰਿਨ ਕੇ ਪਰਾਣ ਅਧਾਰ ॥

س
ییں ےک رپان اداھر ۔۔
ਊਚੇ ਿੇ ਊਚ ਅਪਾਰ ॥੩॥

اُوےچ ےت اُوچ انار ۔۔۳۔۔
ਸੁ ਮਤਿ ਸਾਰੁ ਤਜਿੁ ਹਤਰ ਤਸਮਰੀਜੈ ॥

وس مت سار جت ہر ِسمر بج َے ۔۔
ਕਤਰ ਤਕਰਪਾ ਤਜਸੁ ਆਪੇ ਿੀਜੈ ॥

رک کِرنا ِجس ا ےپ د بج َے ۔۔

ਸੂਖ ਸਹਜ ਆਨੰਿ ਹਤਰ ਨਾਉ ॥

سہ
سُؤھک ج ا دنن ہر ناو ۔۔

ਨਾਨਕ ਜਤਪਆ ਗੁਰ ਤਮਤਲ ਨਾਉ ॥੪॥੨੭॥੩੮॥

نانک چییا ُگر مِل ناو ۔۔۴۔۔۲۷۔۔۳۸۔۔
ਰਾਮਕਲੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

رامکلی ہلحم ۵۔۔

ਸਗਲ ਤਸਆਨਪ ਛਾਤਿ ॥

لگس ِسیاپپ اھچد ۔۔

ਕਤਰ ਸੇਵਾ ਸੇਵਕ ਸਾਤਜ ॥

رک ویسا ویسک ساچ ۔۔
ਅਪਨਾ ਆਪੁ ਸਗਲ ਤਮਟਾਇ ॥

اانپ ا ت لگس مِیا ئِے ۔۔

ਮਨ ਤਚੰਿੇ ਸੇਈ ਿਲ ਪਾਇ ॥੧॥

نم ِجیدے سیبی لھپ ناۓ ۔۔۱۔۔
ਹੋਹੁ ਸਾਵਧਾਨ ਅਪੁਨੇ ਗੁਰ ਤਸਉ ॥

ساوداھن اےنپ ُگر سِیؤ ۔۔

ਆਸਾ ਮਨਸਾ ਪੂਰਨ ਹੋਵੈ ਪਾਵਤਹ ਸਗਲ ਤਨਧਾਨ ਗੁਰ ਤਸਉ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

وہوے ناوہِ لگس ن ِداھن ُگر سِیؤ ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ا سا اسنم ئُؤرن َ
ਿੂਜਾ ਨਹੀ ਜਾਨੈ ਕੋਇ ॥

ُدواج یہن اج ئَے وکۓ ۔۔
ਸਿਗੁਰੁ ਤਨਰੰਜਨੁ ਸੋਇ ॥

سیگؤر پِرنجن وسۓ ۔۔

ਮਾਨੁਖ ਕਾ ਕਤਰ ਰੂਪੁ ਨ ਜਾਨੁ ॥

ام ُنکھ اک رک ُروت ہن اجن ۔۔
ਤਮਲੀ ਤਨਮਾਨੇ ਮਾਨੁ ॥੨॥

ملِی بِماےن امن ۔۔۲۔۔

ਗੁਰ ਕੀ ਹਤਰ ਟੇਕ ਤਟਕਾਇ ॥

ُگر یک ہر کیٹ ئِکاۓ ۔۔

ਅਵਰ ਆਸਾ ਸਭ ਲਾਤਹ ॥

ا َور ا سا سیھ الہِ۔۔

ਹਤਰ ਕਾ ਨਾਮੁ ਮਾਗੁ ਤਨਧਾਨੁ ॥

ہر اک نام امگ ن ِداھن ۔۔
ਿਾ ਿਰਗਹ ਪਾਵਤਹ ਮਾਨੁ ॥੩॥

نا درہگ ناوہِ امن ۔۔۳۔۔
ਗੁਰ ਕਾ ਬਚਨੁ ਜਤਪ ਮੰਿੁ ॥

ُگر اک نچب جت تنم ۔۔
ਏਹਾ ਭਗਤਿ ਸਾਰ ਿਿੁ ॥

ااہی تگھب سار پپ ۔۔
ਸਤਿਗੁਰ ਭਏ ਿਇਆਲ ॥

سیگؤر ےئھب دنال ۔۔

ਨਾਨਕ ਿਾਸ ਤਨਹਾਲ ॥੪॥੨੮॥੩੯॥

نانک داس بِہال ۔۔۴۔۔۲۸۔۔۳۹۔۔
ਰਾਮਕਲੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

رامکلی ہلحم ۵۔۔

ਹੋਵੈ ਸੋਈ ਭਲ ਮਾਨੁ ॥

وہوے وسیئ لھب امن ۔۔
َ
ਆਪਨਾ ਿਤਜ ਅਤਭਮਾਨੁ ॥

ب
ا انپ جت ا ھبمان ۔۔

ਤਿਨੁ ਰੈਤਨ ਸਿਾ ਗੁਨ ਗਾਉ ॥

دِن َرنی دسا ُگں اگو ۔۔
ਪੂਰਨ ਏਹੀ ਸੁਆਉ ॥੧॥

ئُؤرن ایہی سُؤا و ۔۔۱۔۔
ਆਨੰਿ ਕਤਰ ਸੰਿ ਹਤਰ ਜਤਪ ॥

ا دنن رک سیت ہر جت ۔۔
ਛਾਤਿ ਤਸਆਨਪ ਬਹੁ ਚਿੁਰਾਈ ਗੁਰ ਕਾ ਜਤਪ ਮੰਿੁ ਤਨਰਮਲ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

اھچد ِسیاپپ وہب چتُرایئ ُگر اک جت تنم پِرلم ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਏਕ ਕੀ ਕਤਰ ਆਸ ਭੀਿਤਰ ॥

انک یک رک ا س رتیھب ۔۔
ਤਨਰਮਲ ਜਤਪ ਨਾਮੁ ਹਤਰ ਹਤਰ ॥

پِرلم جت نام ہر ہر ۔۔

ਗੁਰ ਕੇ ਚਰਨ ਨਮਸਕਾਤਰ ॥

ُگر ےک رچن اکسمنر ۔۔

ਭਵਜਲੁ ਉਿਰਤਹ ਪਾਤਰ ॥੨॥

ب
َھؤلج اُرتہِ نار ۔۔۲۔۔
ਿੇਵਨਹਾਰ ਿਾਿਾਰ ॥

دویاہنر دانار ۔۔
ਅੰਿੁ ਨ ਪਾਰਾਵਾਰ ॥

اپپ ہن ناراوار ۔۔

ਜਾ ਕੈ ਘਤਰ ਸਰਬ ਤਨਧਾਨ ॥

ےک رھگ رست ن ِداھن ۔۔
اج َ
ਰਾਖਨਹਾਰ ਤਨਿਾਨ ॥੩॥

راکھبہار ن ِدان ۔۔۳۔۔

ਨਾਨਕ ਪਾਇਆ ਏਹੁ ਤਨਧਾਨ ॥

نانک نانا اوہی ن ِداھن ۔۔
ਹਰੇ ਹਤਰ ਤਨਰਮਲ ਨਾਮ ॥

ہرے ہر پِرلم نام ۔۔

ਜੋ ਜਪੈ ਤਿਸ ਕੀ ਗਤਿ ਹੋਇ ॥

وج جپَے ئِس یک گپ وہۓ ۔۔
ਨਾਨਕ ਕਰਤਮ ਪਰਾਪਤਿ ਹੋਇ ॥੪॥੨੯॥੪੦॥

نانک رکم رپاپپ وہۓ ۔۔۴۔۔۲۹۔۔۴۱۔۔
ਰਾਮਕਲੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

رامکلی ہلحم ۵۔۔

ਿੁਲਭ ਿੇਹ ਸਵਾਤਰ ॥

ُدھبل دہہی وسار ۔۔
ਜਾਤਹ ਨ ਿਰਗਹ ਹਾਤਰ ॥

اجہِ ہن درہگ اہر ۔۔
ਹਲਤਿ ਪਲਤਿ ਿੁਧੁ ਹੋਇ ਵਤਿਆਈ ॥

ہلت نلت ُندھ وہۓ ودنایئ ۔۔

ਅੰਿ ਕੀ ਬੇਲਾ ਲਏ ਛਿਾਈ ॥੧॥

اپپ یک پ َیال ےئل چھدایئ ۔۔۱۔۔
ਰਾਮ ਕੇ ਗੁਨ ਗਾਉ ॥

رام ےک ُگں اگو ۔۔

ਹਲਿੁ ਪਲਿੁ ਹੋਤਹ ਿੋਵੈ ਸੁਹੇਲੇ ਅਚਰਜ ਪੁਰਖੁ ਤਧਆਉ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ہلت نلت وہہِ دو َوے ُسہیلے ارچچ ُپرھک دایھو ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਊਿਿ ਬੈਿਿ ਹਤਰ ਜਾਪੁ ॥

اُوبھت نیبھت ہر اجت ۔۔
ਤਬਨਸੈ ਸਗਲ ਸੰਿਾਪੁ ॥

نِیسے لگس سییات ۔۔

ਬੈਰੀ ਸਤਭ ਹੋਵਤਹ ਮੀਿ ॥

َنتر ی سیھ وہوہِ تیم ۔۔
ਤਨਰਮਲੁ ਿੇਰਾ ਹੋਵੈ ਚੀਿ ॥੨॥

وہوے جپت ۔۔۲۔۔
پِرلم ریتا َ
ਸਭ ਿੇ ਊਿਮ ਇਹੁ ਕਰਮੁ ॥

سیھ ےت اُومت اوہی رکم ۔۔

ਸਗਲ ਧਰਮ ਮਤਹ ਸਰੇਸਟ ਧਰਮੁ ॥

لگس درھم ہہم رسٹسی درھم ۔۔
ਹਤਰ ਤਸਮਰਤਨ ਿੇਰਾ ਹੋਇ ਉਧਾਰੁ ॥

ہر ِسمرن ریتا وہۓ اُداھر ۔۔

ਜਨਮ ਜਨਮ ਕਾ ਉਿਰੈ ਭਾਰੁ ॥੩॥

منج منج اک اُرتَے اھبر ۔۔۳۔۔
ਪੂਰਨ ਿੇਰੀ ਹੋਵੈ ਆਸ ॥

وہوے ا س ۔۔
ئُؤرن ریتی َ
ਜਮ ਕੀ ਕਟੀਐ ਿੇਰੀ ਿਾਸ ॥

مج یک کییپے ریتی اھپس ۔۔
ਗੁਰ ਕਾ ਉਪਿੇਸੁ ਸੁਨੀਜੈ ॥

ُگر اک ا ُندسی ُسیبج َے ۔۔

ਨਾਨਕ ਸੁਤਖ ਸਹਤਜ ਸਮੀਜੈ ॥੪॥੩੦॥੪੧॥

سہ س
نانک ُسکھ ج مبج َے ۔۔۴۔۔۳۱۔۔۴۱۔۔
ਰਾਮਕਲੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

رامکلی ہلحم ۵۔۔

ਤਜਸ ਕੀ ਤਿਸ ਕੀ ਕਤਰ ਮਾਨੁ ॥

ِجس یک ئِس یک رک امن ۔۔
ਆਪਨ ਲਾਤਹ ਗੁਮਾਨੁ ॥

ُ
ا نپ الہِ گمان ۔۔

ਤਜਸ ਕਾ ਿੂ ਤਿਸ ਕਾ ਸਭੁ ਕੋਇ ॥

ِجس اک ئُؤ ئِس اک سیھ وکۓ ۔۔
ਤਿਸਤਹ ਅਰਾਤਧ ਸਿਾ ਸੁਖੁ ਹੋਇ ॥੧॥

ئِسہہ ارادھ دسا ُسکھ وہۓ ۔۔۱۔۔

ਕਾਹੇ ਭਰਤਮ ਭਰਮਤਹ ਤਬਗਾਨੇ ॥

اکےہ رھبم رھبہمِ ِئگاےن ۔۔
ਨਾਮ ਤਬਨਾ ਤਕਛੁ ਕਾਤਮ ਨ ਆਵੈ ਮੇਰਾ ਮੇਰਾ ਕਤਰ ਬਹੁਿੁ ਪਛੁਿਾਨੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

کِ
ے ریما ریما رک تہب اتھچپےن ۔۔۱۔۔راہو۔۔
نام پِیا چھ اکم ہن ا و َ
ਜੋ ਜੋ ਕਰੈ ਸੋਈ ਮਾਤਨ ਲੇਹੁ ॥

وج وج رکَے وسیئ امن وہیل ۔۔
ਤਬਨੁ ਮਾਨੇ ਰਤਲ ਹੋਵਤਹ ਖੇਹ ॥

پِں امےن رل وہوہِ کھبہہ ۔۔
ਤਿਸ ਕਾ ਭਾਣਾ ਲਾਗੈ ਮੀਿਾ ॥

ئِس اک اھبنا ال َگے اھٹیم ۔۔

ਗੁਰ ਪਰਸਾਤਿ ਤਵਰਲੇ ਮਤਨ ਵੂਿਾ ॥੨॥

ُگر رپساد وِرےل نم ُوواھٹ ۔۔۲۔۔
ਵੇਪਰਵਾਹੁ ਅਗੋਚਰੁ ਆਤਪ ॥

ورپیواوہ اوگرچ ا ت ۔۔
ਆਿ ਪਹਰ ਮਨ ਿਾ ਕਉ ਜਾਤਪ ॥

ا ھٹ رہپ نم نا کؤ اجت ۔۔
ਤਜਸੁ ਤਚਤਿ ਆਏ ਤਬਨਸਤਹ ਿੁਖਾ ॥

ِجس ِجت ا ےئ نِیس ِہ ُداھک ۔۔

ਹਲਤਿ ਪਲਤਿ ਿੇਰਾ ਊਜਲ ਮੁਖਾ ॥੩॥

ہلت نلت ریتا اُولج مُکھا ۔۔۳۔۔

ਕਉਨ ਕਉਨ ਉਧਰੇ ਗੁਨ ਗਾਇ ॥

کؤن کؤن اُدرھے ُگں اگۓ ۔۔
ਗਨਣੁ ਨ ਜਾਈ ਕੀਮ ਨ ਪਾਇ ॥

ِب
گیں ہن اجیئ ق م ہن ناۓ ۔۔
ਬੂਿਿ ਲੋਹ ਸਾਧਸੰਤਗ ਿਰੈ ॥

ئُؤدت ولچ سادھسیگ َرے ۔۔
ਨਾਨਕ ਤਜਸਤਹ ਪਰਾਪਤਿ ਕਰੈ ॥੪॥੩੧॥੪੨॥

نانک ِجسہہ رپاپپ رکَے ۔۔۴۔۔۳۱۔۔۴۲۔۔
ਰਾਮਕਲੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

رامکلی ہلحم ۵۔۔

ਮਨ ਮਾਤਹ ਜਾਤਪ ਭਗਵੰਿੁ ॥

نم امہِ اجت وگھبپپ ۔۔
ਗੁਤਰ ਪੂਰੈ ਇਹੁ ਿੀਨੋ ਮੰਿੁ ॥

ُگر ئُؤ َرے اوہی دونی تنم ۔۔
ਤਮਟੇ ਸਗਲ ਭੈ ਿਰਾਸ ॥

ب
ِمپے لگس َھے رتاس ۔۔
ਪੂਰਨ ਹੋਈ ਆਸ ॥੧॥

ئُؤرن وہیئ ا س ۔۔۱۔۔
ਸਿਲ ਸੇਵਾ ਗੁਰਿੇਵਾ ॥

سب
ھل ویسا ُگردویا ۔۔

ਕੀਮਤਿ ਤਕਛੁ ਕਹਣੁ ਨ ਜਾਈ ਸਾਚੇ ਸਚੁ ਅਲਖ ਅਭੇਵਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ک
تمیق ِچھ کہں ہن اجیئ ساےچ چس اھکل اویھبا ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਕਰਨ ਕਰਾਵਨ ਆਤਪ ॥

رکن رکاون ا ت ۔۔
ਤਿਸ ਕਉ ਸਿਾ ਮਨ ਜਾਤਪ ॥

ئِس کؤ دسا نم اجت ۔۔

ਤਿਸ ਕੀ ਸੇਵਾ ਕਤਰ ਨੀਿ ॥

ئِس یک ویسا رک تین ۔۔

ਸਚੁ ਸਹਜੁ ਸੁਖੁ ਪਾਵਤਹ ਮੀਿ ॥੨॥

سہ
چس ج ُسکھ ناوہِ تیم ۔۔۲۔۔
ਸਾਤਹਬੁ ਮੇਰਾ ਅਤਿ ਭਾਰਾ ॥

اصجِت ریما ات اھبرا ۔۔
ਤਖਨ ਮਤਹ ਥਾਤਪ ਉਥਾਪਨਹਾਰਾ ॥

ک
ھ
ِ
ں ہہم اھتت اُاھتاہنپرا ۔۔
ਤਿਸੁ ਤਬਨੁ ਅਵਰੁ ਨ ਕੋਈ ॥

ئِس پِں ا َور ہن وکیئ ۔۔

ਜਨ ਕਾ ਰਾਖਾ ਸੋਈ ॥੩॥

نج اک رااھک وسیئ ۔۔۳۔۔
ਕਤਰ ਤਕਰਪਾ ਅਰਿਾਤਸ ਸੁਣੀਜੈ ॥

رک کِرنا ارداس ُسیبج َے ۔۔

ਅਪਣੇ ਸੇਵਕ ਕਉ ਿਰਸਨੁ ਿੀਜੈ ॥

اےنپ ویسک کؤ درنس د بج َے ۔۔
ਨਾਨਕ ਜਾਪੀ ਜਪੁ ਜਾਪੁ ॥

نانک اجیپ جت اجت ۔۔
ਸਭ ਿੇ ਊਚ ਜਾ ਕਾ ਪਰਿਾਪੁ ॥੪॥੩੨॥੪੩॥

سیھ ےت اُوچ اج اک رپنات ۔۔۴۔۔۳۲۔۔۴۳۔۔
ਰਾਮਕਲੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

رامکلی ہلحم ۵۔۔

ਤਬਰਥਾ ਭਰਵਾਸਾ ਲੋਕ ॥

پِراھت رھبواسا ولک ۔۔

ਿਾਕੁਰ ਪਰਭ ਿੇਰੀ ਟੇਕ ॥

اھٹ ُکر رپَھب ریتی کیٹ ۔۔
ਅਵਰ ਛੂਟੀ ਸਭ ਆਸ ॥

چ
ا َور ُھؤیٹ سیھ ا س ۔۔

ਅਤਚੰਿ ਿਾਕੁਰ ਭੇਟੇ ਗੁਣਿਾਸ ॥੧॥

ب
ُ
ھی
پ
گ
ی
رک ے یاس ۔۔۱۔۔
اتنچ اھٹ ُ
ਏਕੋ ਨਾਮੁ ਤਧਆਇ ਮਨ ਮੇਰੇ ॥

اوکی نام دایھےئ نم ریمے ۔۔
ਕਾਰਜੁ ਿੇਰਾ ਹੋਵੈ ਪੂਰਾ ਹਤਰ ਹਤਰ ਹਤਰ ਗੁਣ ਗਾਇ ਮਨ ਮੇਰੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

وہوے ئُؤرا ہر ہر ہر ُگں اگۓ نم ریمے ۔۔۱۔۔راہو۔۔
اکرچ ریتا َ

ਿੁਮ ਹੀ ਕਾਰਨ ਕਰਨ ॥

ُب

م یہ اکرن رکن ۔۔

ਚਰਨ ਕਮਲ ਹਤਰ ਸਰਨ ॥

رچن لمک ہر رسن ۔۔
ਮਤਨ ਿਤਨ ਹਤਰ ਓਹੀ ਤਧਆਇਆ ॥

نم نت ہر اویہ دایھنا ۔۔
ਆਨੰਿ ਹਤਰ ਰੂਪ ਤਿਖਾਇਆ ॥੨॥

ا دنن ہر ُروت دِاھکنا ۔۔۲۔۔
ਤਿਸ ਹੀ ਕੀ ਓਟ ਸਿੀਵ ॥

ئِس یہ یک اوت دسِوی ۔۔
ਜਾ ਕੇ ਕੀਨੇ ਹੈ ਜੀਵ ॥

اج ےک کیپے ےہَ ویج ۔۔
ਤਸਮਰਿ ਹਤਰ ਕਰਿ ਤਨਧਾਨ ॥

ِسمرت ہر رکت ن ِداھن ۔۔
ਰਾਖਨਹਾਰ ਤਨਿਾਨ ॥੩॥

راکھبہار ن ِدان ۔۔۳۔۔

ਸਰਬ ਕੀ ਰੇਣ ਹੋਵੀਜੈ ॥

رست یک ر َپں وہو بج َے ۔۔
ਆਪੁ ਤਮਟਾਇ ਤਮਲੀਜੈ ॥

ا ت مِیا ِئے مِلبج َے ۔۔

ਅਨਤਿਨੁ ਤਧਆਈਐ ਨਾਮੁ ॥

ادنِن دایھ نیپے َ نام ۔۔

ਸਿਲ ਨਾਨਕ ਇਹੁ ਕਾਮੁ ॥੪॥੩੩॥੪੪॥

سب
ھل نانک اوہی اکم ۔۔۴۔۔۳۳۔۔۴۴۔۔
ਰਾਮਕਲੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

رامکلی ہلحم ۵۔۔

ਕਾਰਨ ਕਰਨ ਕਰੀਮ ॥

اکرن رکن رکمی ۔۔
ਸਰਬ ਪਰਤਿਪਾਲ ਰਹੀਮ ॥

رست رپَپ ِیال رمیح ۔۔
ਅਲਹ ਅਲਖ ਅਪਾਰ ॥

ال ّال اھکل انار ۔۔
ਖੁਤਿ ਖੁਿਾਇ ਵਿ ਬੇਸੁਮਾਰ ॥੧॥

ۓ ود ےب ُسمار ۔۔۱۔۔
ُکھد ک ُھدا ِ
ਓੁੈਂ ਨਮੋ ਭਗਵੰਿ ਗੁਸਾਈ ॥

اُو ومن وگھبَپپ ُگسا ٔی ۔۔

ਖਾਲਕੁ ਰਤਵ ਰਤਹਆ ਸਰਬ ਿਾਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

اھکقل َروِ رایہ رست اھٹیئ ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਜਗੰਨਾਥ ਜਗਜੀਵਨ ਮਾਧੋ ॥

چگ
چگیّاھت چپؤن امدوھ ۔۔

ਭਉ ਭੰਜਨ ਤਰਿ ਮਾਤਹ ਅਰਾਧੋ ॥

ب
ھؤ نجنھب رِد امہِ ارادوھ ۔۔
ਤਰਖੀਕੇਸ ਗੋਪਾਲ ਗੋੁਤਵੰਿ ॥

کھی
کی
ِر س وگنال وگوِدن ۔۔

ਪੂਰਨ ਸਰਬਿਰ ਮੁਕੰਿ ॥੨॥

ئُؤرن رسرتب مُکید ۔۔۲۔۔
ਤਮਹਰਵਾਨ ਮਉਲਾ ਿੂਹੀ ਏਕ ॥

رہموان ؤمال ئُؤیہ انک ۔۔
ਪੀਰ ਪੈਕਾਂਬਰ ਸੇਖ ॥

ریپ َپپکاربم س َیکھ ۔۔

ਤਿਲਾ ਕਾ ਮਾਲਕੁ ਕਰੇ ਹਾਕੁ ॥

دِال اک امکل رکے اہک ۔۔
ਕੁਰਾਨ ਕਿੇਬ ਿੇ ਪਾਕੁ ॥੩॥

قُرا ن کیپت ےت ناک ۔۔۳۔۔
ਨਾਰਾਇਣ ਨਰਹਰ ਿਇਆਲ ॥

نارانئ رنہر دنال ۔۔
ਰਮਿ ਰਾਮ ਘਟ ਘਟ ਆਧਾਰ ॥

رمت رام ٹھگ ٹھگ ا داھر ۔۔
ਬਾਸੁਿੇਵ ਬਸਿ ਸਭ ਿਾਇ ॥

نا ُُسدوی تسب سیھ اھٹۓ ۔۔

ਲੀਲਾ ਤਕਛੁ ਲਖੀ ਨ ਜਾਇ ॥੪॥

ک
لیال ِچھ یھکل ہن اجۓ ۔۔۴۔۔
ਤਮਹਰ ਿਇਆ ਕਤਰ ਕਰਨੈਹਾਰ ॥

رہم دایئ رک رک َپبہار ۔۔
ਭਗਤਿ ਬੰਿਗੀ ਿੇਤਹ ਤਸਰਜਣਹਾਰ ॥

تگھب دنبیگ دہہی سِرجبہار ۔۔
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਗੁਤਰ ਖੋਏ ਭਰਮ ॥

وہک نانک ُگر وھکےئ رھبم ۔۔

ਏਕੋ ਅਲਹੁ ਪਾਰਬਰਹਮ ॥੫॥੩੪॥੪੫॥

اوکی اہلُ نارپرمہ ۔۔۵۔۔۳۴۔۔۴۵۔۔
ਰਾਮਕਲੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

رامکلی ہلحم ۵۔۔

ਕੋਤਟ ਜਨਮ ਕੇ ਤਬਨਸੇ ਪਾਪ ॥

وکت منج ےک نِیسے نات ۔۔

ਹਤਰ ਹਤਰ ਜਪਿ ਨਾਹੀ ਸੰਿਾਪ ॥

ہر ہر جپت نایہ سییات ۔۔
ਗੁਰ ਕੇ ਚਰਨ ਕਮਲ ਮਤਨ ਵਸੇ ॥

ُگر ےک رچن لمک نم وےس ۔۔
ਮਹਾ ਤਬਕਾਰ ਿਨ ਿੇ ਸਤਭ ਨਸੇ ॥੧॥

اہم ِئکار نت ےت سیھ ےسن ۔۔۱۔۔

ਗੋਪਾਲ ਕੋ ਜਸੁ ਗਾਉ ਪਰਾਣੀ ॥

وگنال وک سج اگو رپَاین ۔۔
ਅਕਥ ਕਥਾ ਸਾਚੀ ਪਰਭ ਪੂਰਨ ਜੋਿੀ ਜੋਤਿ ਸਮਾਣੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

اکبھ اھتک سایچ رپَھب ئُؤرن وجیت وجت امسین ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਤਿਰਸਨਾ ਭੂਖ ਸਭ ਨਾਸੀ ॥

ب
رتِانس ُھؤھک سیھ نایس ۔۔
ਸੰਿ ਪਰਸਾਤਿ ਜਤਪਆ ਅਤਬਨਾਸੀ ॥

سیت رپساد چییا اپِیایس ۔۔
ਰੈਤਨ ਤਿਨਸੁ ਪਰਭ ਸੇਵ ਕਮਾਨੀ ॥

ویس امکین ۔۔
َرنی دِسن رپَھب َ
ਹਤਰ ਤਮਲਣੈ ਕੀ ਏਹ ਨੀਸਾਨੀ ॥੨॥

ہر مل ِ َپے یک اہہی اسینین ۔۔۲۔۔

ਤਮਟੇ ਜੰਜਾਲ ਹੋਏ ਪਰਭ ਿਇਆਲ ॥

ِمپے اجنجل وہےئ رپَھب دنال ۔۔
ਗੁਰ ਕਾ ਿਰਸਨੁ ਿੇਤਖ ਤਨਹਾਲ ॥

ُگر اک درنس دھکی بِہال ۔۔

ਪਰਾ ਪੂਰਬਲਾ ਕਰਮੁ ਬਤਣ ਆਇਆ ॥

رپا ئُؤرنال رکم نب ا نا ۔۔
ਹਤਰ ਕੇ ਗੁਣ ਤਨਿ ਰਸਨਾ ਗਾਇਆ ॥੩॥

ہر ےک ُگں پِپ رانس اگنا ۔۔۳۔۔

ਹਤਰ ਕੇ ਸੰਿ ਸਿਾ ਪਰਵਾਣੁ ॥

ہر ےک سیت دسا رپوان ۔۔
ਸੰਿ ਜਨਾ ਮਸਿਤਕ ਨੀਸਾਣੁ ॥

سیت انج کتسم اسینن ۔۔
ਿਾਸ ਕੀ ਰੇਣੁ ਪਾਏ ਜੇ ਕੋਇ ॥

داس یک ر َپں ناےئ ےج وکۓ ۔۔
ਨਾਨਕ ਤਿਸ ਕੀ ਪਰਮ ਗਤਿ ਹੋਇ ॥੪॥੩੫॥੪੬॥

نانک ئِس یک رپم گپ وہۓ ۔۔۴۔۔۳۵۔۔۴۶۔۔
ਰਾਮਕਲੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

رامکلی ہلحم ۵۔۔

ਿਰਸਨ ਕਉ ਜਾਈਐ ਕੁਰਬਾਨੁ ॥

درنس کؤ اج پپَے قُرنان ۔۔

ਚਰਨ ਕਮਲ ਤਹਰਿੈ ਧਤਰ ਤਧਆਨੁ ॥

رچن لمک ہِر َدے درھ دایھن ۔۔
ਧੂਤਰ ਸੰਿਨ ਕੀ ਮਸਿਤਕ ਲਾਇ ॥

س
دھُؤر ییں یک کتسم ال ِئے ۔۔
ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੀ ਿੁਰਮਤਿ ਮਲੁ ਜਾਇ ॥੧॥

منج منج یک ُدرمت لم اجۓ ۔۔۱۔۔
ਤਜਸੁ ਭੇਟਿ ਤਮਟੈ ਅਤਭਮਾਨੁ ॥

ب
ب
ِجس ھیپت ِمپے ا ھبمان ۔۔

ਪਾਰਬਰਹਮੁ ਸਭੁ ਨਿਰੀ ਆਵੈ ਕਤਰ ਤਕਰਪਾ ਪੂਰਨ ਭਗਵਾਨ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ے رک کِرنا ئُؤرن وگھبان ۔۔۱۔۔راہو۔۔
نارپرمہ سیھ دنری ا و َ
ਗੁਰ ਕੀ ਕੀਰਤਿ ਜਪੀਐ ਹਤਰ ਨਾਉ ॥

ُگر یک ریکت چیپَے ہر ناو ۔۔

ਗੁਰ ਕੀ ਭਗਤਿ ਸਿਾ ਗੁਣ ਗਾਉ ॥

ُگر یک تگھب دسا ُگں اگو ۔۔

ਗੁਰ ਕੀ ਸੁਰਤਿ ਤਨਕਤਟ ਕਤਰ ਜਾਨੁ ॥

ُگر یک ُسرت نکِت رک اجن ۔۔

ਗੁਰ ਕਾ ਸਬਿੁ ਸਤਿ ਕਤਰ ਮਾਨੁ ॥੨॥

ُگر اک دبس ست رک امن ۔۔۲۔۔

ਗੁਰ ਬਚਨੀ ਸਮਸਤਰ ਸੁਖ ਿੂਖ ॥

س
ُگر ینچب مسر ُسکھ ُدوھک ۔۔

ਕਿੇ ਨ ਤਬਆਪੈ ਤਿਰਸਨਾ ਭੂਖ ॥

ب
دکے ہن ایب ئَے رتِانس ُھؤھک ۔۔
ਮਤਨ ਸੰਿੋਖੁ ਸਬਤਿ ਗੁਰ ਰਾਜੇ ॥

نم وتنسھک دبس ُگر راےج ۔۔

ਜਤਪ ਗੋਤਬੰਿੁ ਪੜਿੇ ਸਤਭ ਕਾਜੇ ॥੩॥

جت وگپِید ڑپدے سیھ اکےج ۔۔۳۔۔
ਗੁਰੁ ਪਰਮੇਸਰੁ ਗੁਰੁ ਗੋਤਵੰਿੁ ॥

ُگر رپرسیم ُگر وگوِدن ۔۔

ਗੁਰੁ ਿਾਿਾ ਿਇਆਲ ਬਖਤਸੰਿੁ ॥

نک
ھ
س
ِ
ی
د ۔۔
ُگر دانا دنال

ਗੁਰ ਚਰਨੀ ਜਾ ਕਾ ਮਨੁ ਲਾਗਾ ॥

ُگر رچین اج اک نم الاگ ۔۔

ਨਾਨਕ ਿਾਸ ਤਿਸੁ ਪੂਰਨ ਭਾਗਾ ॥੪॥੩੬॥੪੭॥

نانک داس ئِس ئُؤرن اھباگ ۔۔۴۔۔۳۶۔۔۴۷۔۔
ਰਾਮਕਲੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

رامکلی ہلحم ۵۔۔

ਤਕਸੁ ਭਰਵਾਸੈ ਤਬਚਰਤਹ ਭਵਨ ॥

ب
کِس رھبوا سَے ِچرہِ وھبَن ۔۔

ਮੂੜ ਮੁਗਧ ਿੇਰਾ ਸੰਗੀ ਕਵਨ ॥

مُؤر مُگدھ ریتا سیگی وکَن ۔۔

ਰਾਮੁ ਸੰਗੀ ਤਿਸੁ ਗਤਿ ਨਹੀ ਜਾਨਤਹ ॥

رام سیگی ئِس گپ یہن اجہنِ ۔۔

ਪੰਚ ਬਟਵਾਰੇ ਸੇ ਮੀਿ ਕਤਰ ਮਾਨਤਹ ॥੧॥

پب
ج وٹبارے ےس تیم رک امہنِ ۔۔۱۔۔
ਸੋ ਘਰੁ ਸੇਤਵ ਤਜਿੁ ਉਧਰਤਹ ਮੀਿ ॥

وس رھگ ویسَ ِجت اُدرھہِ تیم ۔۔
ਗੁਣ ਗੋਤਵੰਿ ਰਵੀਅਤਹ ਤਿਨੁ ਰਾਿੀ ਸਾਧਸੰਤਗ ਕਤਰ ਮਨ ਕੀ ਪਰੀਤਿ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ُگں وگوِدن روپی ِہ دِن رایت سادھسیگ رک نم یک رپپپ ۔۔۱۔۔راہو۔۔

ਜਨਮੁ ਤਬਹਾਨੋ ਅਹੰਕਾਤਰ ਅਰੁ ਵਾਤਿ ॥

منج ِبہاون ااکنہر ار واد ۔۔
ਤਿਰਪਤਿ ਨ ਆਵੈ ਤਬਤਖਆ ਸਾਤਿ ॥

ے نِکھیا ساد ۔۔
رتِپپ ہن ا و َ

ਭਰਮਿ ਭਰਮਿ ਮਹਾ ਿੁਖੁ ਪਾਇਆ ॥

رھبمت رھبمت اہم ُدھک نانا ۔۔
ਿਰੀ ਨ ਜਾਈ ਿੁਿਰ ਮਾਇਆ ॥੨॥

رتی ہن اجیئ ُدرت امنا ۔۔۲۔۔
ਕਾਤਮ ਨ ਆਵੈ ਸੁ ਕਾਰ ਕਮਾਵੈ ॥

امکوے ۔۔
ے وس اکر َ
اکم ہن ا و َ
ਆਤਪ ਬੀਤਜ ਆਪੇ ਹੀ ਖਾਵੈ ॥

اھکوے ۔۔
ا ت جیب ا ےپ یہ َ
ਰਾਖਨ ਕਉ ਿੂਸਰ ਨਹੀ ਕੋਇ ॥

رانھک کؤ ُدورس یہن وکۓ ۔۔
ਿਉ ਤਨਸਿਰੈ ਜਉ ਤਕਰਪਾ ਹੋਇ ॥੩॥

ئؤ ئِست َرے جؤ کِرنا وہۓ ۔۔۳۔۔
ਪਤਿਿ ਪੁਨੀਿ ਪਰਭ ਿੇਰੋ ਨਾਮੁ ॥

تتپ ُنیپت رپَھب ریتو نام ۔۔
ਅਪਨੇ ਿਾਸ ਕਉ ਕੀਜੈ ਿਾਨੁ ॥

اےنپ داس کؤ کبج َے دان ۔۔

ਕਤਰ ਤਕਰਪਾ ਪਰਭ ਗਤਿ ਕਤਰ ਮੇਰੀ ॥

رک کِرنا رپَھب گپ رک ریمی ۔۔

ਸਰਤਣ ਗਹੀ ਨਾਨਕ ਪਰਭ ਿੇਰੀ ॥੪॥੩੭॥੪੮॥

رسن یہگ نانک رپَھب ریتی ۔۔۴۔۔۳۷۔۔۴۸۔۔
ਰਾਮਕਲੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

رامکلی ہلحم ۵۔۔

ਇਹ ਲੋਕੇ ਸੁਖੁ ਪਾਇਆ ॥

اہہی ولےک ُسکھ نانا ۔۔

ਨਹੀ ਭੇਟਿ ਧਰਮ ਰਾਇਆ ॥

ب
یہن ھیپت درھم رانا ۔۔
ਹਤਰ ਿਰਗਹ ਸੋਭਾਵੰਿ ॥

ہر درہگ وساھب وپپ ۔۔
ਿੁਤਨ ਗਰਤਭ ਨਾਹੀ ਬਸੰਿ ॥੧॥

ب
ھ
ُ
ں رگھب نایہ تنسب ۔۔۱۔۔
ਜਾਨੀ ਸੰਿ ਕੀ ਤਮਿਰਾਈ ॥

اجین سیت یک ِمترایئ ۔۔

ਕਤਰ ਤਕਰਪਾ ਿੀਨੋ ਹਤਰ ਨਾਮਾ ਪੂਰਤਬ ਸੰਜੋਤਗ ਤਮਲਾਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

رک کِرنا دونی ہر ناہم ئُؤرت وجنسگ مِالیئ ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਗੁਰ ਕੈ ਚਰਤਣ ਤਚਿੁ ਲਾਗਾ ॥

ُگر ےکَ رچن ِجت الاگ ۔۔

ਧੰਤਨ ਧੰਤਨ ਸੰਜੋਗੁ ਸਭਾਗਾ ॥

نھ وجنسگ اھبساگ ۔۔
دنھّ د ّ
ਸੰਿ ਕੀ ਧੂਤਰ ਲਾਗੀ ਮੇਰੈ ਮਾਥੇ ॥

سیت یک دھُؤر الیگ ریمَے امےھت ۔۔
ਤਕਲਤਵਖ ਿੁਖ ਸਗਲੇ ਮੇਰੇ ਲਾਥੇ ॥੨॥

کِلؤِھک ُدھک ےلگس ریمے الےھت ۔۔۲۔۔
ਸਾਧ ਕੀ ਸਚੁ ਟਹਲ ਕਮਾਨੀ ॥

سادھ یک چس لہٹ امکین ۔۔
ਿਬ ਹੋਏ ਮਨ ਸੁਧ ਪਰਾਨੀ ॥

پپ وہےئ نم ُسدھ رپاین ۔۔
ਜਨ ਕਾ ਸਿਲ ਿਰਸੁ ਿੀਿਾ ॥

سب
نج اک ھل درس داھٹی ۔۔
ਨਾਮੁ ਪਰਭੂ ਕਾ ਘਤਟ ਘਤਟ ਵੂਿਾ ॥੩॥

ب
نام رپ ُھؤ اک ٹھگ ٹھگ ُوواھٹ ۔۔۳۔۔
ਤਮਟਾਨੇ ਸਤਭ ਕਤਲ ਕਲੇਸ ॥

مِیاےن سیھ لک کلیس ۔۔

ਤਜਸ ਿੇ ਉਪਜੇ ਤਿਸੁ ਮਤਹ ਪਰਵੇਸ ॥

ِجس ےت اُےجپ ئِس ہہم رپوسی ۔۔
ਪਰਗਟੇ ਆਨੂਪ ਗੋੁਤਵੰਿ ॥

رپےٹگ ا ونت وگوِدن ۔۔

ਪਰਭ ਪੂਰੇ ਨਾਨਕ ਬਖਤਸੰਿ ॥੪॥੩੮॥੪੯॥

نک
ھ
س
ِ
ی
د ۔۔۴۔۔۳۸۔۔۴۹۔۔
رپَھب ئُؤرے نانک
ਰਾਮਕਲੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

رامکلی ہلحم ۵۔۔

ਗਊ ਕਉ ਚਾਰੇ ਸਾਰਿੂਲੁ ॥

وگ کؤ اچرے سار ُدول ۔۔
ٔ
ਕਉਿੀ ਕਾ ਲਖ ਹੂਆ ਮੂਲੁ ॥

کؤدی اک ھکل ُہؤا مُؤل ۔۔
ਬਕਰੀ ਕਉ ਹਸਿੀ ਪਰਤਿਪਾਲੇ ॥

رکبی کؤ یتسہ رپَپ ِیاےل ۔۔
ਅਪਨਾ ਪਰਭੁ ਨਿਤਰ ਤਨਹਾਲੇ ॥੧॥

اانپ رپَھب دنر بِہاےل ۔۔۱۔۔
ਤਿਪਾ ਤਨਧਾਨ ਪਰੀਿਮ ਪਰਭ ਮੇਰੇ ॥

کِرنا ن ِداھن رپمتی رپَھب ریمے ۔۔
ਬਰਤਨ ਨ ਸਾਕਉ ਬਹੁ ਗੁਨ ਿੇਰੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

پرن ہن ساکؤ وہب ُگں ریتے ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਿੀਸਿ ਮਾਸੁ ਨ ਖਾਇ ਤਬਲਾਈ ॥

اھکۓ نِالیئ ۔۔
دتسی امس ہن
ِ
ਮਹਾ ਕਸਾਤਬ ਛੁਰੀ ਸਤਟ ਪਾਈ ॥

چ
اہم اصقت ُھری ست نایئ ۔۔

ਕਰਣਹਾਰ ਪਰਭੁ ਤਹਰਿੈ ਵੂਿਾ ॥

رکاہنر رپَھب ہِر َدے ُوواھٹ ۔۔
ਿਾਥੀ ਮਛੁਲੀ ਕਾ ਜਾਲਾ ਿੂਟਾ ॥੨॥

اھپیھت یلھچم اک اجال ئُؤنا ۔۔۲۔۔
ਸੂਕੇ ਕਾਸਟ ਹਰੇ ਚਲੂਲ ॥

سُؤےک اکست ہرے چلُؤل ۔۔
ਊਚੈ ਥਤਲ ਿੂਲੇ ਕਮਲ ਅਨੂਪ ॥

ب
اُو َچے لھت ُھؤےل لمک ائُؤت ۔۔
ਅਗਤਨ ਤਨਵਾਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਿੇਵ ॥

انگ ئِؤاری سیگؤر دویَ ۔۔

ਸੇਵਕੁ ਅਪਨੀ ਲਾਇਓ ਸੇਵ ॥੩॥

ویسک اینپ الویئ ویسَ ۔۔۳۔۔
ਅਤਕਰਿਘਣਾ ਕਾ ਕਰੇ ਉਧਾਰੁ ॥

اکِرنگھیا اک رکے اُداھر ۔۔

ਪਰਭੁ ਮੇਰਾ ਹੈ ਸਿਾ ਿਇਆਰੁ ॥

رپَھب ریما ےہَ دسا دنار ۔۔
ਸੰਿ ਜਨਾ ਕਾ ਸਿਾ ਸਹਾਈ ॥

سیت انج اک دسا اہسیئ ۔۔
ਚਰਨ ਕਮਲ ਨਾਨਕ ਸਰਣਾਈ ॥੪॥੩੯॥੫੦॥

رچن لمک نانک رسنایئ ۔۔۴۔۔۳۹۔۔۵۱۔۔

ਰਾਮਕਲੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

رامکلی ہلحم ۵۔۔

ਪੰਚ ਤਸੰਘ ਰਾਖੇ ਪਰਤਭ ਮਾਤਰ ॥

پب
ج ِسیگھ راےھک رپَھب امر ۔۔
ਿਸ ਤਬਤਘਆੜੀ ਲਈ ਤਨਵਾਤਰ ॥

دس نِگھیاری یئل ئِؤار ۔۔

ਿੀਤਨ ਆਵਰਿ ਕੀ ਚੂਕੀ ਘੇਰ ॥

گ
نیت ا ورت یک ُجؤیک ھتر ۔۔
ਸਾਧਸੰਤਗ ਚੂਕੇ ਭੈ ਿੇਰ ॥੧॥

ب
سادھسیگ ُجؤےک َھے ریھپ ۔۔۱۔۔
ਤਸਮਤਰ ਤਸਮਤਰ ਜੀਵਾ ਗੋਤਵੰਿ ॥

ِسمر ِسمر ویجا وگوِدن ۔۔

ਕਤਰ ਤਕਰਪਾ ਰਾਤਖਓ ਿਾਸੁ ਅਪਨਾ ਸਿਾ ਸਿਾ ਸਾਚਾ ਬਖਤਸੰਿ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

نک
ک
رک کِرنا را ھپؤ داس اانپ دسا دسا سااچ ھ ِسید ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਿਾਤਝ ਗਏ ਤਿਰਣ ਪਾਪ ਸੁਮੇਰ ॥

س
داھج ےئگ رتِن نات ُ متر ۔۔

ਜਤਪ ਜਤਪ ਨਾਮੁ ਪੂਜੇ ਪਰਭ ਪੈਰ ॥

جت جت نام ئُؤےج رپَھب نتَر ۔۔
ਅਨਿ ਰੂਪ ਪਰਗਤਟਓ ਸਭ ਥਾਤਨ ॥

ا َند ُروت رپَگیپؤ سیھ اھتن ۔۔

ਪਰੇਮ ਭਗਤਿ ਜੋਰੀ ਸੁਖ ਮਾਤਨ ॥੨॥

رپمی تگھب وجری ُسکھ امن ۔۔۲۔۔
ਸਾਗਰੁ ਿਤਰਓ ਬਾਛਰ ਖੋਜ ॥

سارگ رتئؤ نارھچ وھکچ ۔۔
ਖੇਿੁ ਨ ਪਾਇਓ ਨਹ ਿੁਤਨ ਰੋਜ ॥

ب
دیھک ہن ناویئ ہن ُھں روچ ۔۔
ਤਸੰਧੁ ਸਮਾਇਓ ਘਟੁਕੇ ਮਾਤਹ ॥

ِسید ِھ امسویئ ےکٹھگ امہِ۔۔
ਕਰਣਹਾਰ ਕਉ ਤਕਛੁ ਅਚਰਜੁ ਨਾਤਹ ॥੩॥

ک
رکاہنر کؤ ِچھ ارچچ ناہِ۔۔۳۔۔

ਜਉ ਛੂਟਉ ਿਉ ਜਾਇ ਪਇਆਲ ॥

چ
جؤ ُھؤئؤ ئؤ اجۓ ایپل ۔۔

ਜਉ ਕਾਤਢਓ ਿਉ ਨਿਤਰ ਤਨਹਾਲ ॥

جؤ اکدھپؤ ئؤ دنر بِہال ۔۔

ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਹਮਰੈ ਵਤਸ ਨਾਤਹ ॥

نات ُپ ّں رمہَے وس ناےہ ۔
ਰਸਤਕ ਰਸਤਕ ਨਾਨਕ ਗੁਣ ਗਾਤਹ ॥੪॥੪੦॥੫੧॥

رکس رکس نانک ُگں اگےہ ۔۔۴۔۔۴۱۔۔۵۱۔۔
ਰਾਮਕਲੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

رامکلی ہلحم ۵۔۔

ਨਾ ਿਨੁ ਿੇਰਾ ਨਾ ਮਨੁ ਿੋਤਹ ॥

ہن نت ریتا ہن نم وتےہ ۔۔
ਮਾਇਆ ਮੋਤਹ ਤਬਆਤਪਆ ਧੋਤਹ ॥

امنا ومہِ ایبایپ دوھ ےہ۔۔
ਕੁਿਮ ਕਰੈ ਗਾਿਰ ਤਜਉ ਛੇਲ ॥

چ
ُکدم رکَے اگدر ویج ھ َیل ۔۔
ਅਤਚੰਿੁ ਜਾਲੁ ਕਾਲੁ ਚਕ੍ਰੁ ਪੇਲ ॥੧॥

اتنچ اجل اکل رکچ پ َیل ۔۔۱۔۔

ਹਤਰ ਚਰਨ ਕਮਲ ਸਰਨਾਇ ਮਨਾ ॥

ہر رچن لمک رسناۓ انم ۔۔
ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਜਤਪ ਸੰਤਗ ਸਹਾਈ ਗੁਰਮੁਤਖ ਪਾਵਤਹ ਸਾਚੁ ਧਨਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

رام نام جت گنس اہسیئ ُگرمُکھ ناوہِ ساچ دانھ ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਊਨੇ ਕਾਜ ਨ ਹੋਵਿ ਪੂਰੇ ॥

اُوےن اکچ ہن وہوت ئُؤرے ۔۔
ਕਾਤਮ ਿੋਤਧ ਮਤਿ ਸਿ ਹੀ ਝੂਰੇ ॥

چ
اکم رکودھ دم دس یہ ُھؤرے ۔۔
ਕਰੈ ਤਬਕਾਰ ਜੀਅਰੇ ਕੈ ਿਾਈ ॥

ےک نایئ ۔۔
رکَے ِئکار جیترے َ
ਗਾਿਲ ਸੰਤਗ ਨ ਿਸੂਆ ਜਾਈ ॥੨॥

اگلھپ گنس ہن وستا اجیئ ۔۔۲۔۔

ਧਰਿ ਧੋਹ ਅਤਨਕ ਛਲ ਜਾਨੈ ॥

درھت دوھہ ان ِک لھچ اج ئَے ۔۔
ਕਉਿੀ ਕਉਿੀ ਕਉ ਖਾਕੁ ਤਸਤਰ ਛਾਨੈ ॥

کؤدی کؤدی کؤ اھکک سِر اھچ ئَے ۔۔
ਤਜਤਨ ਿੀਆ ਤਿਸੈ ਨ ਚੇਿੈ ਮੂਤਲ ॥

ِجں دنا ئ ِ َسے ہن چی َپے مُؤل ۔۔

ਤਮਤਥਆ ਲੋਭੁ ਨ ਉਿਰੈ ਸੂਲੁ ॥੩॥

مِبھیا ولھب ہن اُرتَے سُؤل ۔۔۳۔۔
ਪਾਰਬਰਹਮ ਜਬ ਭਏ ਿਇਆਲ ॥

نارپرمہ جت ےئھب دنال ۔۔

ਇਹੁ ਮਨੁ ਹੋਆ ਸਾਧ ਰਵਾਲ ॥

اوہی نم وہوا سادھ روال ۔۔
ਹਸਿ ਕਮਲ ਲਤੜ ਲੀਨੋ ਲਾਇ ॥

ہست لمک ڑل ونیل ال ئِے ۔۔

ਨਾਨਕ ਸਾਚੈ ਸਾਤਚ ਸਮਾਇ ॥੪॥੪੧॥੫੨॥

نانک سا َچے ساچ امسۓ ۔۔۴۔۔۴۱۔۔۵۲۔۔
ਰਾਮਕਲੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

رامکلی ہلحم ۵۔۔

ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਕੀ ਸਰਣਾਇ ॥

رااج رام یک رسناۓ ۔۔

ਤਨਰਭਉ ਭਏ ਗੋਤਬੰਿ ਗੁਨ ਗਾਵਿ ਸਾਧਸੰਤਗ ਿੁਖੁ ਜਾਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ب
پِر ھؤ ےئھب وگپِید ُگں اگوت سادھسیگ ُدھک اجۓ ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਜਾ ਕੈ ਰਾਮੁ ਬਸੈ ਮਨ ਮਾਹੀ ॥

ےک رام ئ َسے نم امیہ ۔۔
اج َ
ਸੋ ਜਨੁ ਿੁਿਰੁ ਪੇਖਿ ਨਾਹੀ ॥

پ
وس نج ُدرت ت َیکھت نایہ ۔۔
ਸਗਲੇ ਕਾਜ ਸਵਾਰੇ ਅਪਨੇ ॥

ےلگس اکچ وسارے اےنپ ۔۔
ਹਤਰ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਰਸਨ ਤਨਿ ਜਪਨੇ ॥੧॥

ہر ہر نام رنس پِپ ےنپج ۔۔۱۔۔
ਤਜਸ ਕੈ ਮਸਿਤਕ ਹਾਥੁ ਗੁਰੁ ਧਰੈ ॥

ِجس ےکَ کتسم اہھت ُگر درھَے ۔۔
ਸੋ ਿਾਸੁ ਅਿੇਸਾ ਕਾਹੇ ਕਰੈ ॥

وس داس اداسی اکےہ رکَے ۔۔
ਜਨਮ ਮਰਣ ਕੀ ਚੂਕੀ ਕਾਤਣ ॥

منج رمن یک ُجؤیک اکن ۔۔
ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਊਪਤਰ ਕੁਰਬਾਣ ॥੨॥

ئُؤرے ُگر اُورپ قُرنان ۔۔۲۔۔

ਗੁਰੁ ਪਰਮੇਸਰੁ ਭੇਤਟ ਤਨਹਾਲ ॥

ُگر رپرسیم ٹیھب بِہال ۔۔

ਸੋ ਿਰਸਨੁ ਪਾਏ ਤਜਸੁ ਹੋਇ ਿਇਆਲੁ ॥

وس درنس ناےئ ِجس وہۓ دنال ۔۔
ਪਾਰਬਰਹਮੁ ਤਜਸੁ ਤਕਰਪਾ ਕਰੈ ॥

نارپرمہ ِجس کِرنا رکَے ۔۔

ਸਾਧਸੰਤਗ ਸੋ ਭਵਜਲੁ ਿਰੈ ॥੩॥

ب
سادھسیگ وس َھؤلج رتَے ۔۔۳۔۔
ਅੰਤਮਰਿੁ ਪੀਵਹੁ ਸਾਧ ਤਪਆਰੇ ॥

امِرت ویپوہ سادھ ایپرے ۔۔
ਮੁਖ ਊਜਲ ਸਾਚੈ ਿਰਬਾਰੇ ॥

مُکھ اُولج سا َچے درنارے ۔۔
ਅਨਿ ਕਰਹੁ ਿਤਜ ਸਗਲ ਤਬਕਾਰ ॥

ا َند رکوہ جت لگس ِئکار ۔۔
ਨਾਨਕ ਹਤਰ ਜਤਪ ਉਿਰਹੁ ਪਾਤਰ ॥੪॥੪੨॥੫੩॥

نانک ہر جت اُرتوہ نار ۔۔۴۔۔۴۲۔۔۵۳۔۔
ਰਾਮਕਲੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

رامکلی ہلحم ۵۔۔

ਈ ਧਨ ਿੇ ਬੈਸੰਿਰੁ ਭਾਗੈ ॥

ن
اِدنینھ ےت َیسیتر اھب َگے ۔۔
ਮਾਟੀ ਕਉ ਜਲੁ ਿਹ ਤਿਸ ਤਿਆਗੈ ॥

امیٹ کؤ لج دہ دِس ایتےگَ ۔۔

ਊਪਤਰ ਚਰਨ ਿਲੈ ਆਕਾਸੁ ॥

اُورپ رچن نلَے ا اکس ۔۔

ਘਟ ਮਤਹ ਤਸੰਧੁ ਕੀਓ ਪਰਗਾਸੁ ॥੧॥

ٹھگ ہہم ِسید ِھ کپؤ رپاگس ۔۔۱۔۔
ਐਸਾ ਸੰਮਰਥੁ ਹਤਰ ਜੀਉ ਆਤਪ ॥

ااسی رمسھت ہر جپؤ ا ت ۔۔

ਤਨਮਖ ਨ ਤਬਸਰੈ ਜੀਅ ਭਗਿਨ ਕੈ ਆਿ ਪਹਰ ਮਨ ਿਾ ਕਉ ਜਾਤਪ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ب
ب
ھ
گی
ک
ِمکھ ہن ِئسرے یج ں ےکَ ا ھٹ رہپ نم نا ؤ اجت ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਪਰਥਮੇ ਮਾਖਨੁ ਪਾਛੈ ਿੂਧੁ ॥

چ
رپےمھت امنھک نا َھے ُدودھ ۔۔
ਮੈਲੂ ਕੀਨੋ ਸਾਬੁਨੁ ਸੂਧੁ ॥

ولیمُ ونیک اص ُپں سُؤدھ ۔۔
ਭੈ ਿੇ ਤਨਰਭਉ ਿਰਿਾ ਤਿਰੈ ॥

ب
ب
ب
َھے ےت پِر ھؤ درنا ھ ِ َرے ۔۔
ਹੋੈਂਿੀ ਕਉ ਅਣਹੋੈਂਿੀ ਤਹਰੈ ॥੨॥

وہدنی کؤ ابہؤدنی ہ ِ َرے ۔۔۲۔۔
ਿੇਹੀ ਗੁਪਿ ਤਬਿੇਹੀ ਿੀਸੈ ॥

دیہی ُگپت نِدیہی د ئ َسے ۔۔

ਸਗਲੇ ਸਾਤਜ ਕਰਿ ਜਗਿੀਸੈ ॥

ےلگس ساچ رکت چگد ئ َسے ۔۔

ਿਗਣਹਾਰ ਅਣਿਗਿਾ ਿਾਗੈ ॥

ب
پب
ھگبہار ا ھگدا اھٹ َگے ۔۔

ਤਬਨੁ ਵਖਰ ਤਿਤਰ ਤਿਤਰ ਉਤਿ ਲਾਗੈ ॥੩॥

ب ب
پِں ورھک ھِر ھِر اُھٹ ال َگے ۔۔۳۔۔
ਸੰਿ ਸਭਾ ਤਮਤਲ ਕਰਹੁ ਬਤਖਆਣ ॥

سیت اھبس مِل رک ُہ نکھیان ۔۔

ਤਸੰਤਮਰਤਿ ਸਾਸਿ ਬੇਿ ਪੁਰਾਣ ॥

ِسمرِت ساست دیب ُپران ۔۔

ਬਰਹਮ ਬੀਚਾਰੁ ਬੀਚਾਰੇ ਕੋਇ ॥

پرمہ اچیبر اچیبرے وکۓ ۔۔

ਨਾਨਕ ਿਾ ਕੀ ਪਰਮ ਗਤਿ ਹੋਇ ॥੪॥੪੩॥੫੪॥

نانک نا یک رپم گپ وہۓ ۔۔۴۔۔۴۳۔۔۵۴۔۔
ਰਾਮਕਲੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

رامکلی ہلحم ۵۔۔

ਜੋ ਤਿਸੁ ਭਾਵੈ ਸੋ ਥੀਆ ॥

وج ئِس اھبوے وس بھِیا ۔۔
ਸਿਾ ਸਿਾ ਹਤਰ ਕੀ ਸਰਣਾਈ ਪਰਭ ਤਬਨੁ ਨਾਹੀ ਆਨ ਬੀਆ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

دسا دسا ہر یک رسنایئ رپَھب پِں نایہ ا ن پِیا ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਪੁਿੁ ਕਲਿੁ ਲਤਖਮੀ ਿੀਸੈ ਇਨ ਮਤਹ ਤਕਛੂ ਨ ਸੰਤਗ ਲੀਆ ॥

پ کلت لکھ
کِج
م
ئ
ُ
س
ھ
ُپ ر ی د َ ے اِن ہہم ؤ ہن گنس ایل ۔۔

ਤਬਖੈ ਿਗਉਰੀ ਖਾਇ ਭੁਲਾਨਾ ਮਾਇਆ ਮੰਿਰੁ ਤਿਆਤਗ ਗਇਆ ॥੧॥

نک
ِ َھے

ب
ب
ھ
گ
پ
ھ
اھکۓ ُالنا امنا دنمر ِیاگ ایگ ۔۔۱۔۔
ؤ ری
ِ

ਤਨੰਿਾ ਕਤਰ ਕਤਰ ਬਹੁਿੁ ਤਵਗੂਿਾ ਗਰਭ ਜੋਤਨ ਮਤਹ ਤਕਰਤਿ ਪਇਆ ॥

پ ِیدا رک رک تہب وِ ُگؤنا رگھب وجن ہہم کِرت ایپ ۔۔

ਪੁਰਬ ਕਮਾਣੇ ਛੋਿਤਹ ਨਾਹੀ ਜਮਿੂਤਿ ਗਰਾਤਸਓ ਮਹਾ ਭਇਆ ॥੨॥

ُپرت امکےن وھچدہِ نایہ چم ُدوت رگاسِیؤ اہم ایھب ۔۔۲۔۔
ਬੋਲੈ ਝੂਿੁ ਕਮਾਵੈ ਅਵਰਾ ਤਿਰਸਨ ਨ ਬੂਝੈ ਬਹੁਿੁ ਹਇਆ ॥

چ
چ
امکوے ا َورا رتِنس ہن وب َھے تہب ایہ ۔۔
وب لَے ُھؤھٹ َ

ਅਸਾਧ ਰੋਗੁ ਉਪਤਜਆ ਸੰਿ ਿੂਖਤਨ ਿੇਹ ਤਬਨਾਸੀ ਮਹਾ ਖਇਆ ॥੩॥

اسادھ روگ اُبچِیا سیت ُدونھک دہہی پِیایس اہم ایھک ۔۔۳۔۔
ਤਜਨਤਹ ਤਨਵਾਜੇ ਤਿਨ ਹੀ ਸਾਜੇ ਆਪੇ ਕੀਨੇ ਸੰਿ ਜਇਆ ॥

ِجبہے ئِؤاےج پِں یہ ساےج ا ےپ کیپے سیت ایج ۔۔

ਨਾਨਕ ਿਾਸ ਕੰਤਿ ਲਾਇ ਰਾਖੇ ਕਤਰ ਤਕਰਪਾ ਪਾਰਬਰਹਮ ਮਇਆ ॥੪॥੪੪॥੫੫॥

نانک داس کیبھ ال ِئے راےھک رک کِرنا نارپرمہ ایم ۔۔۴۔۔۴۴۔۔۵۵۔۔
ਰਾਮਕਲੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

رامکلی ہلحم ۵۔۔

ਐਸਾ ਪੂਰਾ ਗੁਰਿੇਉ ਸਹਾਈ ॥

ااسی ئُؤرا ُگردئؤ اہسیئ ۔۔

ਜਾ ਕਾ ਤਸਮਰਨੁ ਤਬਰਥਾ ਨ ਜਾਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

اج اک ِسمرن پِراھت ہن اجیئ ۔۔۱۔۔راہو۔۔

ਿਰਸਨੁ ਪੇਖਿ ਹੋਇ ਤਨਹਾਲੁ ॥

پ
درنس یکھت وہۓ بِہال ۔۔

ਜਾ ਕੀ ਧੂਤਰ ਕਾਟੈ ਜਮ ਜਾਲੁ ॥

اج یک دھُؤر اک ئَے مج اجل ۔۔
ਚਰਨ ਕਮਲ ਬਸੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਕੇ ॥

رچن لمک ےسب ریمے نم ےک ۔۔
ਕਾਰਜ ਸਵਾਰੇ ਸਗਲੇ ਿਨ ਕੇ ॥੧॥

اکرچ وسارے ےلگس نت ےک ۔۔۱۔۔
ਜਾ ਕੈ ਮਸਿਤਕ ਰਾਖੈ ਹਾਥੁ ॥

ک
ےک کتسم را َھے اہھت ۔۔
اج َ
ਪਰਭੁ ਮੇਰੋ ਅਨਾਥ ਕੋ ਨਾਥੁ ॥

رپَھب ریمو اناھت وک ناھت ۔۔
ਪਤਿਿ ਉਧਾਰਣੁ ਤਿਪਾ ਤਨਧਾਨੁ ॥

تتپ اُداھرن کِرنا ن ِداھن ۔۔

ਸਿਾ ਸਿਾ ਜਾਈਐ ਕੁਰਬਾਨੁ ॥੨॥

دسا دسا اج پپَے قُرنان ۔۔۲۔۔

ਤਨਰਮਲ ਮੰਿੁ ਿੇਇ ਤਜਸੁ ਿਾਨੁ ॥

پِرلم تنم دےئ ِجس دان ۔۔
ਿਜਤਹ ਤਬਕਾਰ ਤਬਨਸੈ ਅਤਭਮਾਨੁ ॥

ب
بجہ ِہ ِئکار نِیسے ا ھبمان ۔۔

ਏਕੁ ਤਧਆਈਐ ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਤਗ ॥

انک دایھ نیپے َ سادھ ےکَ گنس ۔۔
ਪਾਪ ਤਬਨਾਸੇ ਨਾਮ ਕੈ ਰੰਤਗ ॥੩॥

ےک رنگ ۔۔۳۔۔
نات پِیاےس نام َ
ਗੁਰ ਪਰਮੇਸੁਰ ਸਗਲ ਤਨਵਾਸ ॥

ُگر رپمیسُر لگس ئِؤاس ۔۔

ਘਤਟ ਘਤਟ ਰਤਵ ਰਤਹਆ ਗੁਣਿਾਸ ॥

ٹھگ ٹھگ َروِ رایہ ُگییاس ۔۔

ਿਰਸੁ ਿੇਤਹ ਧਾਰਉ ਪਰਭ ਆਸ ॥

درس دہہی داھرو رپَھب ا س ۔۔
ਤਨਿ ਨਾਨਕੁ ਤਚਿਵੈ ਸਚੁ ਅਰਿਾਤਸ ॥੪॥੪੫॥੫੬॥

پِپ نانک ِجپ َؤے چس ارداس ۔۔۴۔۔۴۵۔۔۵۶۔۔
ੇਰਾਗੁ ਰਾਮਕਲੀ ਮਹਲਾ ੫ ਘਰੁ ੨ ਿੁਪਿ

راگ رامکلی ہلحم  ۵رھگ ُ ۲دندے
ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪਰਸਾਤਿ ॥

اِک اواکنر سیگؤر رپساد ۔۔
ਗਾਵਹੁ ਰਾਮ ਕੇ ਗੁਣ ਗੀਿ ॥

اگووہ رام ےک ُگں تیگ ۔۔
ਨਾਮੁ ਜਪਿ ਪਰਮ ਸੁਖੁ ਪਾਈਐ ਆਵਾ ਗਉਣੁ ਤਮਟੈ ਮੇਰੇ ਮੀਿ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

نام جپت رپم ُسکھ نا پپَے ا وا گؤن ِمپے ریمے تیم ۔۔۱۔۔راہو۔۔

ਗੁਣ ਗਾਵਿ ਹੋਵਿ ਪਰਗਾਸੁ ॥

ُگں اگوت وہوت رپاگس ۔۔

ਚਰਨ ਕਮਲ ਮਤਹ ਹੋਇ ਤਨਵਾਸੁ ॥੧॥

رچن لمک ہہم وہۓ ئِؤاس ۔۔۱۔۔
ਸੰਿਸੰਗਤਿ ਮਤਹ ਹੋਇ ਉਧਾਰੁ ॥

سییسیگت ہہم وہۓ اُداھر ۔۔

ਨਾਨਕ ਭਵਜਲੁ ਉਿਰਤਸ ਪਾਤਰ ॥੨॥੧॥੫੭॥

ب
نانک َھؤلج اُرتس نار ۔۔۲۔۔۱۔۔۵۷۔۔
ਰਾਮਕਲੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

رامکلی ہلحم ۵۔۔

ਗੁਰੁ ਪੂਰਾ ਮੇਰਾ ਗੁਰੁ ਪੂਰਾ ॥

ُگر ئُؤرا ریما ُگر ئُؤرا ۔۔

ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਜਤਪ ਸਿਾ ਸੁਹੇਲੇ ਸਗਲ ਤਬਨਾਸੇ ਰੋਗ ਕੂਰਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

رام نام جت دسا سہیلے لگس پِیاےس روگ ُکؤرا ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਏਕੁ ਅਰਾਧਹੁ ਸਾਚਾ ਸੋਇ ॥

انک ارادوھ سااچ وسۓ ۔۔
ਜਾ ਕੀ ਸਰਤਨ ਸਿਾ ਸੁਖੁ ਹੋਇ ॥੧॥

اج یک رسن دسا ُسکھ وہۓ ۔۔۱۔۔
ਨੀਿ ਸੁਹੇਲੀ ਨਾਮ ਕੀ ਲਾਗੀ ਭੂਖ ॥

ب
سہ
دین ُ یلی نام یک الیگ ُھؤھک ۔۔

ਹਤਰ ਤਸਮਰਿ ਤਬਨਸੇ ਸਭ ਿੂਖ ॥੨॥

ہر ِسمرت نِیسے سیھ ُدوھک ۔۔۲۔۔
ਸਹਤਜ ਅਨੰਿ ਕਰਹੁ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ॥

سہ
ج ادنن رکوہ ریمے اھبیئ ۔۔

ਗੁਤਰ ਪੂਰੈ ਸਭ ਤਚੰਿ ਤਮਟਾਈ ॥੩॥

ُگر ئُؤ َرے سیھ ِجپت مِیایئ ۔۔۳۔۔
ਆਿ ਪਹਰ ਪਰਭ ਕਾ ਜਪੁ ਜਾਤਪ ॥

ا ھٹ رہپ رپَھب اک جت اجت ۔۔
ਨਾਨਕ ਰਾਖਾ ਹੋਆ ਆਤਪ ॥੪॥੨॥੫੮॥

نانک رااھک وہا ا ت ۔۔۴۔۔۲۔۔۵۸۔۔
ਰਾਗੁ ਰਾਮਕਲੀ ਮਹਲਾ ੫ ਪੜਿਾਲ ਘਰੁ ੩

راگ رامکلی ہلحم  ۵ڑپنال رھگ ۳
ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪਰਸਾਤਿ ॥

اِک اواکنر سیگؤر رپساد ۔۔
ਨਰਨਰਹ ਨਮਸਕਾਰੰ ॥

رنرنہ اکسمنرن ۔۔
ਜਲਨ ਥਲਨ ਬਸੁਧ ਗਗਨ ਏਕ ਏਕੰਕਾਰੰ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ب
ل
ھ
ئ
ن
ک
ن
پ
س
نلج ں ُ دھ نگگ ا ک ا کارن ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਹਰਨ ਧਰਨ ਪੁਨ ਪੁਨਹ ਕਰਨ ॥

ہرن درھن ُپں ُپیہ رکن ۔۔

ਨਹ ਤਗਰਹ ਤਨਰੰਹਾਰੰ ॥੧॥

اہنرن ۔۔۱۔۔
ہن گِرہ پِ ّر ّ

ਗੰਭੀਰ ਧੀਰ ਨਾਮ ਹੀਰ ਊਚ ਮੂਚ ਅਪਾਰੰ ॥

ریھبمگ دھتر نام ریہ اُوچ مُؤچ انارن ۔۔
ਕਰਨ ਕੇਲ ਗੁਣ ਅਮੋਲ ਨਾਨਕ ਬਤਲਹਾਰੰ ॥੨॥੧॥੫੯॥

رکن لیک ُگں اومل نانک اہلبرن ۔۔۲۔۔۱۔۔۵۹۔۔
ਰਾਮਕਲੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

رامکلی ہلحم ۵۔۔

ਰੂਪ ਰੰਗ ਸੁਗੰਧ ਭੋਗ ਤਿਆਤਗ ਚਲੇ ਮਾਇਆ ਛਲੇ ਕਤਨਕ ਕਾਤਮਨੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ُروت رنگ ُسگیدھ وھبگ پ ِیاگ ےلچ امنا ےلھچ ک ِیک اکینم ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਭੰਿਾਰ ਿਰਬ ਅਰਬ ਖਰਬ ਪੇਤਖ ਲੀਲਾ ਮਨੁ ਸਧਾਰੈ ॥

دساھرے ۔۔
ڈنھبار درت رعت رھکت پیکھ لِیال نم
َ
ਨਹ ਸੰਤਗ ਗਾਮਨੀ ॥੧॥

ہن گنس اگینم ۔۔۱۔۔
ਸੁਿ ਕਲਿਰ ਭਰਾਿ ਮੀਿ ਉਰਤਝ ਪਤਰਓ ਭਰਤਮ ਮੋਤਹਓ ਇਹ ਤਬਰਖ ਛਾਮਨੀ ॥

ُست کلتر رھبات تیم اُرھج رپوی رھبم ومویہ اہہی پِرھک اھچینم ۔۔
ਚਰਨ ਕਮਲ ਸਰਨ ਨਾਨਕ ਸੁਖੁ ਸੰਿ ਭਾਵਨੀ ॥੨॥੨॥੬੦॥

رچن لمک رسن نانک ُسکھ سیت اھبوین ۔۔۲۔۔۲۔۔۶۱۔۔
ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪਰਸਾਤਿ ॥

اِک اواکنر سیگؤر رپساد ۔۔

ਰਾਗੁ ਰਾਮਕਲੀ ਮਹਲਾ ੯ ਤਿਪਿੇ ॥

راگ رامکلی ہلحم  ۹پِیدے ۔۔
ਰੇ ਮਨ ਓਟ ਲੇਹੁ ਹਤਰ ਨਾਮਾ ॥

رے نم اوت لہپؤ ہر ناہم ۔۔
ਜਾ ਕੈ ਤਸਮਰਤਨ ਿੁਰਮਤਿ ਨਾਸੈ ਪਾਵਤਹ ਪਿੁ ਤਨਰਬਾਨਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ےک ِسمرن ُدرمت نا سَے ناوہِ ند پِرنانا ۔۔۱۔۔راہو۔۔
اج َ
ਬਿਭਾਗੀ ਤਿਹ ਜਨ ਕਉ ਜਾਨਹੁ ਜੋ ਹਤਰ ਕੇ ਗੁਨ ਗਾਵੈ ॥

ُگ
اگوے ۔۔
نداھبیگ ہت نج کؤ اجہنُ وج ہر ےک ں َ

ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੇ ਪਾਪ ਖੋਇ ਕੈ ਿੁਤਨ ਬੈਕੁੰਤਿ ਤਸਧਾਵੈ ॥੧॥

ب
پ
ُ
ھ
ی
ب
ک
ی
ُ
اھوے ۔۔۱۔۔
وھکۓ َ
منج منج ےک نات
ِ
ےک ں ھ سِد َ
ਅਜਾਮਲ ਕਉ ਅੰਿ ਕਾਲ ਮਤਹ ਨਾਰਾਇਨ ਸੁਤਧ ਆਈ ॥

ااجلم کؤ اپپ اکل ہہم نارانئ ُسدھ ا یئ ۔۔
ਜਾਂ ਗਤਿ ਕਉ ਜੋਗੀਸੁਰ ਬਾਛਿ ਸੋ ਗਤਿ ਤਛਨ ਮਤਹ ਪਾਈ ॥੨॥

چ
ھ
ِ
اجن گپ ک و وجرسیگ ناتھچ وس گپ ں ہہم نایئ ۔۔۲۔۔
ਨਾਤਹਨ ਗੁਨੁ ਨਾਤਹਨ ਕਛੁ ਤਬਤਿਆ ਧਰਮੁ ਕਉਨੁ ਗਤਜ ਕੀਨਾ ॥

نا ِہں ُگں نا ِہں ھچک نِدنا درھم کؤن جگ انیک ۔۔

ਨਾਨਕ ਤਬਰਿੁ ਰਾਮ ਕਾ ਿੇਖਹੁ ਅਭੈ ਿਾਨੁ ਤਿਹ ਿੀਨਾ ॥੩॥੧॥

نانک پِرد رام اک دوھکی اےھب دان ہت دانی ۔۔۳۔۔۱۔۔
ਰਾਮਕਲੀ ਮਹਲਾ ੯ ॥

رامکلی ہلحم ۹۔۔

ਸਾਧੋ ਕਉਨ ਜੁਗਤਿ ਅਬ ਕੀਜੈ ॥

سادوھ کؤن تگج ات کبج َے ۔۔

ਜਾ ਿੇ ਿੁਰਮਤਿ ਸਗਲ ਤਬਨਾਸੈ ਰਾਮ ਭਗਤਿ ਮਨੁ ਭੀਜੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ب
اج ےت ُدرمت لگس پِیا سَے رام تگھب نم ھبج َے ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਮਨੁ ਮਾਇਆ ਮਤਹ ਉਰਤਝ ਰਤਹਓ ਹੈ ਬੂਝੈ ਨਹ ਕਛੁ ਤਗਆਨਾ ॥

چ
ےہ وب َھے ہن ھچک گ ِیانا ۔۔
نم امنا ہہم اُرھج رویہ َ

ਕਉਨੁ ਨਾਮੁ ਜਗੁ ਜਾ ਕੈ ਤਸਮਰੈ ਪਾਵੈ ਪਿੁ ਤਨਰਬਾਨਾ ॥੧॥

ےک ِسم َرے نا َوے ند پِرنانا ۔۔۱۔۔
کؤن نام چگ اج َ

ਭਏ ਿਇਆਲ ਤਿਪਾਲ ਸੰਿ ਜਨ ਿਬ ਇਹ ਬਾਿ ਬਿਾਈ ॥

ےئھب دنال کِرنال سیت نج پپ اہہی نات اتبیئ ۔۔

ਸਰਬ ਧਰਮ ਮਾਨੋ ਤਿਹ ਕੀਏ ਤਜਹ ਪਰਭ ਕੀਰਤਿ ਗਾਈ ॥੨॥

رست درھم امون ہت ےئیک ہج رپَھب ریکت اگیئ ۔۔۲۔۔
ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਨਰੁ ਤਨਤਸ ਬਾਸੁਰ ਮਤਹ ਤਨਮਖ ਏਕ ਉਤਰ ਧਾਰੈ ॥

بِ
ئ
اھرے ۔۔
رام نام رن ِس نا ُسر ہہم مکھ انک اُر د َ

ਜਮ ਕੋ ਿਰਾਸੁ ਤਮਟੈ ਨਾਨਕ ਤਿਹ ਅਪੁਨੋ ਜਨਮੁ ਸਵਾਰੈ ॥੩॥੨॥

مج وک رتاس ِمپے نانک ہت اونپ منج وسا َرے ۔۔۳۔۔۲۔۔
ਰਾਮਕਲੀ ਮਹਲਾ ੯ ॥

رامکلی ہلحم ۹۔۔

ਪਰਾਨੀ ਨਾਰਾਇਨ ਸੁਤਧ ਲੇਤਹ ॥

رپاین نارانئ ُسدھ ہیلِ ۔۔

ਤਛਨੁ ਤਛਨੁ ਅਉਧ ਘਟੈ ਤਨਤਸ ਬਾਸੁਰ ਤਬਰਥਾ ਜਾਿੁ ਹੈ ਿੇਹ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

چھ ِ چ
گ
ئ
ھ
ِ
پ
ھ
َ
پ
ِ
س
ےہ دہہی ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ں ں اودھ ے س نا ُ ر رِاھت اجت َ
ਿਰਨਾਪੋ ਤਬਤਖਅਨ ਤਸਉ ਖੋਇਓ ਬਾਲਪਨੁ ਅਤਗਆਨਾ ॥

نِک
ھ
ی
ی
س
ِی
رتناوپ ں ؤ وھکویئ نانپل اگ ِیانا ۔۔

ਤਬਰਤਧ ਭਇਓ ਅਜਹੂ ਨਹੀ ਸਮਝੈ ਕਉਨ ਕੁਮਤਿ ਉਰਝਾਨਾ ॥੧॥

سم
ج
پِردھ ویھب اچہ ُؤ یہن َھے کؤن ُکمت اُراھجنا ۔۔۱۔۔

ਮਾਨਸ ਜਨਮੁ ਿੀਓ ਤਜਹ ਿਾਕੁਤਰ ਸੋ ਿੈ ਤਕਉ ਤਬਸਰਾਇਓ ॥

امسن منج دئؤ ہج اھٹرک وس ئَے کپؤ ِئسراویئ ۔۔

ਮੁਕਿੁ ਹੋਿ ਨਰ ਜਾ ਕੈ ਤਸਮਰੈ ਤਨਮਖ ਨ ਿਾ ਕਉ ਗਾਇਓ ॥੨॥

ب
مُکت وہت رن اج ےکَ ِسم َرے ِمکھ ہن نا کؤ اگویئ ۔۔۲۔۔
ਮਾਇਆ ਕੋ ਮਿੁ ਕਹਾ ਕਰਿੁ ਹੈ ਸੰਤਗ ਨ ਕਾਹੂ ਜਾਈ ॥

امنا وک دم اہک رکت ےہَ گنس ہن اک ُہؤ اجیئ ۔۔
ਨਾਨਕੁ ਕਹਿੁ ਚੇਤਿ ਤਚੰਿਾਮਤਨ ਹੋਇ ਹੈ ਅੰਤਿ ਸਹਾਈ ॥੩॥੩॥੮੧॥

ےہ اپپ اہسیئ ۔۔۳۔۔۳۔۔۸۱۔۔
نانک کہت ج َپت ِچییانم وہۓ َ
ਰਾਮਕਲੀ ਮਹਲਾ ੧ ਅਸਟਪਿੀਆ

رامکلی ہلحم  ۱اسییدنا

ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪਰਸਾਤਿ ॥

اِک اواکنر سیگؤر رپساد ۔۔
ਸੋਈ ਚੰਿੁ ਚੜਤਹ ਸੇ ਿਾਰੇ ਸੋਈ ਤਿਨੀਅਰੁ ਿਪਿ ਰਹੈ ॥

وسیئ دنچ ڑچہِ ےس نارے وسیئ دِرئین تپت ر َہے ۔۔

ਸਾ ਧਰਿੀ ਸੋ ਪਉਣੁ ਝੁਲਾਰੇ ਜੁਗ ਜੀਅ ਖੇਲੇ ਥਾਵ ਕੈਸੇ ॥੧॥

سا درھیت وس ئؤن چھُالرے چگ یج ےلیھک اھتو َ
کیسے ۔۔۱۔۔
ਜੀਵਨ ਿਲਬ ਤਨਵਾਤਰ ॥

ویجن بلط ئِؤار ۔۔
ਹੋਵੈ ਪਰਵਾਣਾ ਕਰਤਹ ਤਧਿਾਣਾ ਕਤਲ ਲਖਣ ਵੀਚਾਤਰ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

وہوے رپوانا رکہِ د ِھپگانا لک نھکل وبچار ۔۔۱۔۔راہو۔۔
َ
ਤਕਿੈ ਿੇਤਸ ਨ ਆਇਆ ਸੁਣੀਐ ਿੀਰਥ ਪਾਤਸ ਨ ਬੈਿਾ ॥

ک ِ َپے دسی ہن ا نا ُسییپے ریتھت ناس ہن اھٹیب ۔۔

ਿਾਿਾ ਿਾਨੁ ਕਰੇ ਿਹ ਨਾਹੀ ਮਹਲ ਉਸਾਤਰ ਨ ਬੈਿਾ ॥੨॥

دانا دان رکے ہت نایہ لحم اُسار ہن اھٹیب ۔۔۲۔۔
ਜੇ ਕੋ ਸਿੁ ਕਰੇ ਸੋ ਛੀਜੈ ਿਪ ਘਤਰ ਿਪੁ ਨ ਹੋਈ ॥

چ
ھب
ج
پ
پ
َے پ رھگ پ ہن وہیئ ۔۔
ےج وک ست رکے وس
ਜੇ ਕੋ ਨਾਉ ਲਏ ਬਿਨਾਵੀ ਕਤਲ ਕੇ ਲਖਣ ਏਈ ॥੩॥

ےج وک ناو ےئل دبناوی لک ےک نھکل اپبی ۔۔۳۔۔
ਤਜਸੁ ਤਸਕਿਾਰੀ ਤਿਸਤਹ ਖੁਆਰੀ ਚਾਕਰ ਕੇਹੇ ਿਰਣਾ ॥

ک
ِجس ِسکداری ئِسہہ ُھؤاری اچرک کبہے درنا ۔۔

ਜਾ ਤਸਕਿਾਰੈ ਪਵੈ ਜੰਜੀਰੀ ਿਾ ਚਾਕਰ ਹਥਹੁ ਮਰਣਾ ॥੪॥

جب
ب
اج سِقدا َرے وپَے چتری نا اچرک ہ ھہ ُؤ

رمنا ۔۔۴۔۔

ਆਖੁ ਗੁਣਾ ਕਤਲ ਆਈਐ ॥

ا ھک ُگیا لک ا نیپے ۔۔

ਤਿਹੁ ਜੁਗ ਕੇਰਾ ਰਤਹਆ ਿਪਾਵਸੁ ਜੇ ਗੁਣ ਿੇਤਹ ਿ ਪਾਈਐ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

بِہ ُؤ

ُچگ ریکا رایہ ت ناوس ےج ُگں دہہی ت نا پپَے ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਕਤਲ ਕਲਵਾਲੀ ਸਰਾ ਤਨਬੇੜੀ ਕਾਜੀ ਤਿਸਨਾ ਹੋਆ ॥

لک ولکایل رسا پ ِیتری اقیج کِرانس وہا ۔۔

ਬਾਣੀ ਬਰਹਮਾ ਬੇਿੁ ਅਥਰਬਣੁ ਕਰਣੀ ਕੀਰਤਿ ਲਤਹਆ ॥੫॥

ناین پرامہ دیب ارھتنب رکین ریکت لہیا ۔۔۵۔۔

ਪਤਿ ਤਵਣੁ ਪੂਜਾ ਸਿ ਤਵਣੁ ਸੰਜਮੁ ਜਿ ਤਵਣੁ ਕਾਹੇ ਜਨੇਊ ॥

سب
ج
چ
ی
پ
پپ وِن ئُؤاج ست وِن م جت وِن اکےہ ُؤ ۔۔

ਨਾਵਹੁ ਧੋਵਹੁ ਤਿਲਕੁ ਚੜਾਵਹੁ ਸੁਚ ਤਵਣੁ ਸੋਚ ਨ ਹੋਈ ॥੬॥

س
ناو ُہ دوھووہ نِلک ڑچاووہ ُ ج وِن وسچ ہن وہیئ ۔۔۶۔۔
ਕਤਲ ਪਰਵਾਣੁ ਕਿੇਬ ਕੁਰਾਣੁ ॥

لک رپوان کیپت ک قُران ۔۔
ਪੋਥੀ ਪੰਤਿਿ ਰਹੇ ਪੁਰਾਣ ॥

وپیھت ڈنپت رےہ ُپران ۔۔
ਨਾਨਕ ਨਾਉ ਭਇਆ ਰਹਮਾਣੁ ॥

نانک ناو ایھب رامہن ۔۔
ਕਤਰ ਕਰਿਾ ਿੂ ਏਕੋ ਜਾਣੁ ॥੭॥

رک رکنا ئُؤ اوکی اجن ۔۔۷۔۔

ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਤਮਲੈ ਵਤਿਆਈ ਏਿੂ ਉਪਤਰ ਕਰਮੁ ਨਹੀ ॥

نانک نام ملَ ِے ودنایئ اندو اُرپ رکم یہن ۔۔

ਜੇ ਘਤਰ ਹੋਿੈ ਮੰਗਤਣ ਜਾਈਐ ਤਿਤਰ ਓਲਾਮਾ ਤਮਲੈ ਿਹੀ ॥੮॥੧॥

م
ب
وہدے یگں اج پپَے ھِر اوالام ملَ ِے یہت ۔۔۸۔۔۱۔۔
ےج رھگ َ
ਰਾਮਕਲੀ ਮਹਲਾ ੧ ॥

رامکلی ہلحم ۱۔۔

ਜਗੁ ਪਰਬੋਧਤਹ ਮੜੀ ਬਧਾਵਤਹ ॥

چگ رپوبدھ ِہ مری دباھوہِ۔۔
ਆਸਣੁ ਤਿਆਤਗ ਕਾਹੇ ਸਚੁ ਪਾਵਤਹ ॥

ا نس پ ِیاگ اکےہ چس ناوہِ۔۔
ਮਮਿਾ ਮੋਹੁ ਕਾਮਤਣ ਤਹਿਕਾਰੀ ॥

اتمم ومہ اکنم ِہپکاری ۔۔
ਨਾ ਅਉਧੂਿੀ ਨਾ ਸੰਸਾਰੀ ॥੧॥

ہن او ُدوھیت ہن اسنسری ۔۔۱۔۔
ਜੋਗੀ ਬੈਤਸ ਰਹਹੁ ਿੁਤਬਧਾ ਿੁਖੁ ਭਾਗੈ ॥

وجیگ َنیس رہہؤ ُددباھ ُدھک اھب َگے ۔۔
ਘਤਰ ਘਤਰ ਮਾਗਿ ਲਾਜ ਨ ਲਾਗੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

رھگ رھگ امگپ الچ ہن ال َگے ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਗਾਵਤਹ ਗੀਿ ਨ ਚੀਨਤਹ ਆਪੁ ॥

اگوہِ تیگ ہن چیی ِہ ا ت ۔۔
ਤਕਉ ਲਾਗੀ ਤਨਵਰੈ ਪਰਿਾਪੁ ॥

کپؤ الیگ ئِؤ َرے رپنات ۔۔

ਗੁਰ ਕੈ ਸਬਤਿ ਰਚੈ ਮਨ ਭਾਇ ॥

ُگر ےکَ دبس ر َچے نم اھبےئ ۔۔
ਤਭਤਖਆ ਸਹਜ ਵੀਚਾਰੀ ਖਾਇ ॥੨॥

بھِکھ سہ
ب
اھکۓ ۔۔۲۔۔
یا ج و چاری
ِ
ਭਸਮ ਚੜਾਇ ਕਰਤਹ ਪਾਖੰਿੁ ॥

مسھب ڑچاےی رکہِ ناڈنھک ۔۔
ਮਾਇਆ ਮੋਤਹ ਸਹਤਹ ਜਮ ਿੰਿੁ ॥

امنا ومہِ سہی ِہ مج دند ۔۔
ਿੂਟੈ ਖਾਪਰੁ ਭੀਖ ਨ ਭਾਇ ॥

ب
ب
ھ
ی
ک
ُھؤ ئَے اھکرپ ھ ہن اھبےئ ۔۔
ਬੰਧਤਨ ਬਾਤਧਆ ਆਵੈ ਜਾਇ ॥੩॥

ے اجۓ ۔۔۳۔۔
دنبنھ نادایھ ا و َ
ਤਬੰਿੁ ਨ ਰਾਖਤਹ ਜਿੀ ਕਹਾਵਤਹ ॥

پِید ہن راکھہہ یتج اہکو َہ ۔۔

ਮਾਈ ਮਾਗਿ ਿਰੈ ਲੋਭਾਵਤਹ ॥

ے ولاھبوہِ۔۔
امیئ امگپ رتِ َ
ਤਨਰਿਇਆ ਨਹੀ ਜੋਤਿ ਉਜਾਲਾ ॥

پِردنا یہن وجت اُاجال ۔۔

ਬੂਿਿ ਬੂਿੇ ਸਰਬ ਜੰਜਾਲਾ ॥੪॥

ئُؤدت ئُؤدے رست اجنجال ۔۔۴۔۔

ਭੇਖ ਕਰਤਹ ਤਖੰਥਾ ਬਹੁ ਥਟੂਆ ॥

ک
ب
ب
ھ
ب
ھ
ی
ِ
ی
ک
ھ
پ
ُ
ِ
ھ رکہ ھا وہب ؤا ۔۔
ਝੂਿੋ ਖੇਲੁ ਖੇਲੈ ਬਹੁ ਨਟੂਆ ॥

ک
چ
ُھؤوھٹ لیھک ھیلَے وہب پپُؤا ۔۔
ਅੰਿਤਰ ਅਗਤਨ ਤਚੰਿਾ ਬਹੁ ਜਾਰੇ ॥

ارتن انگ ِچییا وہب اجرے ۔۔
ਤਵਣੁ ਕਰਮਾ ਕੈਸੇ ਉਿਰਤਸ ਪਾਰੇ ॥੫॥

وِن رکام َ
کیسے اُرتس نارے ۔۔۵۔۔
ਮੁੰਿਰਾ ਿਟਕ ਬਨਾਈ ਕਾਤਨ ॥

مُیدرا کٹھپ انبیئ اکن ۔۔
ਮੁਕਤਿ ਨਹੀ ਤਬਤਿਆ ਤਬਤਗਆਤਨ ॥

مُکت یہن نِدنا نِگیان ۔۔
ਤਜਹਵਾ ਇੰਿਰੀ ਸਾਤਿ ਲੋੁਭਾਨਾ ॥

چہؤا اِدنری ساد اھبلنا ۔۔

ਪਸੂ ਭਏ ਨਹੀ ਤਮਟੈ ਨੀਸਾਨਾ ॥੬॥

ئسُؤ ےئھب یہن ِمپے اسیننا ۔۔۶۔۔
ਤਿਰਤਬਤਧ ਲੋਗਾ ਤਿਰਤਬਤਧ ਜੋਗਾ ॥

رتِدبھ ولاگ رتِدبھ وجاگ ۔۔
ਸਬਿੁ ਵੀਚਾਰੈ ਚੂਕਤਸ ਸੋਗਾ ॥

دبس وبچارے ُجؤسک وساگ ۔۔

ਊਜਲੁ ਸਾਚੁ ਸੁ ਸਬਿੁ ਹੋਇ ॥

اُولج ساچ وس دبس وہۓ ۔۔
ਜੋਗੀ ਜੁਗਤਿ ਵੀਚਾਰੇ ਸੋਇ ॥੭॥

وجیگ تگج وبچارے وسۓ ۔۔۷۔۔
ਿੁਝ ਪਤਹ ਨਉ ਤਨਤਧ ਿੂ ਕਰਣੈ ਜੋਗੁ ॥

ُب
چھ بہہ ئؤ ن ِدھ ئُؤ رک ئَے وجگ ۔۔
ਥਾਤਪ ਉਥਾਪੇ ਕਰੇ ਸੁ ਹੋਗੁ ॥

اھتت اُاھتےپ رکے وس وہگ ۔۔
ਜਿੁ ਸਿੁ ਸੰਜਮੁ ਸਚੁ ਸੁਚੀਿੁ ॥

سب
ج
س
ُچ
جت ست م چس پت ۔۔
ਨਾਨਕ ਜੋਗੀ ਤਿਰਭਵਣ ਮੀਿੁ ॥੮॥੨॥

نانک وجیگ رتِوھبن تیم ۔۔۸۔۔۲۔۔
ਰਾਮਕਲੀ ਮਹਲਾ ੧ ॥

رامکلی ہلحم ۱۔۔

ਖਟੁ ਮਟੁ ਿੇਹੀ ਮਨੁ ਬੈਰਾਗੀ ॥

ٹھک مت دیہی نم نتَرایگ ۔۔
ਸੁਰਤਿ ਸਬਿੁ ਧੁਤਨ ਅੰਿਤਰ ਜਾਗੀ ॥

ُسرت دبس د ُھں ارتن اجیگ ۔۔

ਵਾਜੈ ਅਨਹਿੁ ਮੇਰਾ ਮਨੁ ਲੀਣਾ ॥

وا َچے ابچد ریما نم انیل ۔۔

ਗੁਰ ਬਚਨੀ ਸਤਚ ਨਾਤਮ ਪਿੀਣਾ ॥੧॥

ُگر ینچب چس نام نیییا ۔۔۱۔۔

ਪਰਾਣੀ ਰਾਮ ਭਗਤਿ ਸੁਖੁ ਪਾਈਐ ॥

رپَاین رام تگھب ُسکھ نا پپَے ۔۔

ਗੁਰਮੁਤਖ ਹਤਰ ਹਤਰ ਮੀਿਾ ਲਾਗੈ ਹਤਰ ਹਤਰ ਨਾਤਮ ਸਮਾਈਐ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ُگرمُکھ ہر ہر اھٹیم ال َگے ہر ہر نام امس پ ٔپے ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਮਾਇਆ ਮੋਹੁ ਤਬਵਰਤਜ ਸਮਾਏ ॥

امنا ومہ ِئؤرچ امسےئ ۔۔
ਸਤਿਗੁਰੁ ਭੇਟੈ ਮੇਤਲ ਤਮਲਾਏ ॥

ب
سیگؤر ھی َپے م َیل مِالےئ ۔۔

ਨਾਮੁ ਰਿਨੁ ਤਨਰਮੋਲਕੁ ਹੀਰਾ ॥

نام رنت پِرومکل ریہا ۔۔

ਤਿਿੁ ਰਾਿਾ ਮੇਰਾ ਮਨੁ ਧੀਰਾ ॥੨॥

پِپ رانا ریما نم دھترا ۔۔۲۔۔
ਹਉਮੈ ਮਮਿਾ ਰੋਗੁ ਨ ਲਾਗੈ ॥

ہؤ م َے اتمم روگ ہن ال َگے ۔۔
ਰਾਮ ਭਗਤਿ ਜਮ ਕਾ ਭਉ ਭਾਗੈ ॥

ب
رام تگھب مج اک ھؤ اھب َگے ۔۔
ਜਮੁ ਜੰਿਾਰੁ ਨ ਲਾਗੈ ਮੋਤਹ ॥

مج دنجار ہن ال َگے وم ِہے ۔۔

ਤਨਰਮਲ ਨਾਮੁ ਤਰਿੈ ਹਤਰ ਸੋਤਹ ॥੩॥

پِرلم نام ر َِدے ہر وس ِہے ۔۔۳۔۔
ਸਬਿੁ ਬੀਚਾਤਰ ਭਏ ਤਨਰੰਕਾਰੀ ॥

دبس اچیبر ےئھب پِراکنری ۔۔

ਗੁਰਮਤਿ ਜਾਗੇ ਿੁਰਮਤਿ ਪਰਹਾਰੀ ॥

ُگرمت اجےگ ُدرمت رپاہری ۔۔

ਅਨਤਿਨੁ ਜਾਤਗ ਰਹੇ ਤਲਵ ਲਾਈ ॥

ادنِن اجگ رےہ لِؤ الیئ ۔۔
ਜੀਵਨ ਮੁਕਤਿ ਗਤਿ ਅੰਿਤਰ ਪਾਈ ॥੪॥

ویجن مُکت گپ ارتن نایئ ۔۔۴۔۔
ਅਤਲਪਿ ਗੁਿਾ ਮਤਹ ਰਹਤਹ ਤਨਰਾਰੇ ॥

اتپل ُگبھا ہہم رہہہ پِرارے ۔۔
ਿਸਕਰ ਪੰਚ ਸਬਤਿ ਸੰਘਾਰੇ ॥

پب
ئسکر ج دبس اھگنسرے ۔۔

ਪਰ ਘਰ ਜਾਇ ਨ ਮਨੁ ਿੋਲਾਏ ॥

رپ رھگ اجۓ ہن نم دوالےئ ۔۔
ਸਹਜ ਤਨਰੰਿਤਰ ਰਹਉ ਸਮਾਏ ॥੫॥

سہ
پ
ہ
ِ
ج ررتن ر ؤ س امےئ ۔۔۵۔۔
ਗੁਰਮੁਤਖ ਜਾਤਗ ਰਹੇ ਅਉਧੂਿਾ ॥

ُگرمُکھ اجگ رےہ او ُدوھنا ۔۔

ਸਿ ਬੈਰਾਗੀ ਿਿੁ ਪਰੋਿਾ ॥

دس ریبایگ پپ رپونا ۔۔
ਜਗੁ ਸੂਿਾ ਮਤਰ ਆਵੈ ਜਾਇ ॥

ے اجۓ ۔۔
چگ سُؤنا رم ا و َ
ਤਬਨੁ ਗੁਰ ਸਬਿ ਨ ਸੋਝੀ ਪਾਇ ॥੬॥

پِں ُگر دبس ہن وسیھج ناۓ ۔۔۶۔۔
ਅਨਹਿ ਸਬਿੁ ਵਜੈ ਤਿਨੁ ਰਾਿੀ ॥

ابچد دبس و َچے دِن رایت ۔۔

ਅਤਵਗਿ ਕੀ ਗਤਿ ਗੁਰਮੁਤਖ ਜਾਿੀ ॥

اوگپ یک گپ ُگرمُکھ اجیت ۔۔

ਿਉ ਜਾਨੀ ਜਾ ਸਬਤਿ ਪਛਾਨੀ ॥

ئؤ اجین اج دبس اھچپین ۔۔
ਏਕੋ ਰਤਵ ਰਤਹਆ ਤਨਰਬਾਨੀ ॥੭॥

اوکی َروِ رایہ پِرناین ۔۔۷۔۔

ਸੁੰਨ ਸਮਾਤਧ ਸਹਤਜ ਮਨੁ ਰਾਿਾ ॥

سہ
ُس ّں امسدھ ج نم رانا ۔۔

ਿਤਜ ਹਉ ਲੋਭਾ ਏਕੋ ਜਾਿਾ ॥

جت ہؤ ولاھب اوکی اجنا ۔۔
ਗੁਰ ਚੇਲੇ ਅਪਨਾ ਮਨੁ ਮਾਤਨਆ ॥

ُگر ےلیچ اانپ نم اماین ۔۔

ਨਾਨਕ ਿੂਜਾ ਮੇਤਟ ਸਮਾਤਨਆ ॥੮॥੩॥

نانک ُدواج م م َپت امسپِیا ۔۔۸۔۔۳۔۔
ਰਾਮਕਲੀ ਮਹਲਾ ੧ ॥

رامکلی ہلحم ۱۔۔

ਸਾਹਾ ਗਣਤਹ ਨ ਕਰਤਹ ਬੀਚਾਰੁ ॥

اصاح ہنگِ ہن رکہِ اچیبر ۔۔
ਸਾਹੇ ਊਪਤਰ ਏਕੰਕਾਰੁ ॥

اصےہ اُورپ انکپکار ۔۔
ਤਜਸੁ ਗੁਰੁ ਤਮਲੈ ਸੋਈ ਤਬਤਧ ਜਾਣੈ ॥

ِجس ُگر ملَ ِے وسیئ نِدھ اج ئَے ۔۔

ਗੁਰਮਤਿ ਹੋਇ ਿ ਹੁਕਮੁ ਪਛਾਣੈ ॥੧॥

ک
ُگرمت وہۓ ت ُچ م اھچپ ئَے ۔۔۱۔۔
ਝੂਿੁ ਨ ਬੋਤਲ ਪਾਿੇ ਸਚੁ ਕਹੀਐ ॥

چ
ُھؤھٹ ہن وبل نادے چس کہ ٔپے َ۔۔
ਹਉਮੈ ਜਾਇ ਸਬਤਿ ਘਰੁ ਲਹੀਐ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ہؤ م َے اجۓ دبس رھگ لہی َپے ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਗਤਣ ਗਤਣ ਜੋਿਕੁ ਕਾਂਿੀ ਕੀਨੀ ॥

نگ نگ وجنک اکندی کیبی ۔۔
ਪੜੈ ਸੁਣਾਵੈ ਿਿੁ ਨ ਚੀਨੀ ॥

ڑپَے ُسیا َوے پپ ہن ینیچ ۔۔

ਸਭਸੈ ਊਪਤਰ ਗੁਰ ਸਬਿੁ ਬੀਚਾਰੁ ॥

سب
ھ
ُ
گ
س
ُ
َ
ے اورپ ر دبس اچیبر ۔۔

ਹੋਰ ਕਥਨੀ ਬਿਉ ਨ ਸਗਲੀ ਛਾਰੁ ॥੨॥

وہر ینھتک دبو ہن سگلی اھچر ۔۔۲۔۔
ਨਾਵਤਹ ਧੋਵਤਹ ਪੂਜਤਹ ਸੈਲਾ ॥

ناوہِ دوھوہِ ئُؤہہج َسیال ۔۔

ਤਬਨੁ ਹਤਰ ਰਾਿੇ ਮੈਲੋ ਮੈਲਾ ॥

پِں ہر راےت مَیلؤ مَیال ۔۔

ਗਰਬੁ ਤਨਵਾਤਰ ਤਮਲੈ ਪਰਭੁ ਸਾਰਤਥ ॥

رگت ئِؤار ملَ ِے رپَھب سارھت ۔۔

ਮੁਕਤਿ ਪਰਾਨ ਜਤਪ ਹਤਰ ਤਕਰਿਾਰਤਥ ॥੩॥

مُکت رپان جت ہر کِرنارھت ۔۔۳۔۔
ਵਾਚੈ ਵਾਿੁ ਨ ਬੇਿੁ ਬੀਚਾਰੈ ॥

اچیبرے ۔۔
وا َچے واد ہن دیب َ
ਆਤਪ ਿੁਬੈ ਤਕਉ ਤਪਿਰਾ ਿਾਰੈ ॥

ُُ ئَے کپؤ نِترا نا َرے ۔۔
ات د

ਘਤਟ ਘਤਟ ਬਰਹਮੁ ਚੀਨੈ ਜਨੁ ਕੋਇ ॥

ٹھگ ٹھگ پرمہ چی َپے نج وکۓ ۔۔
ਸਤਿਗੁਰੁ ਤਮਲੈ ਿ ਸੋਝੀ ਹੋਇ ॥੪॥

سیگؤر ملَ ِے ت وسیھج وہۓ ۔۔۴۔۔

ਗਣਿ ਗਣੀਐ ਸਹਸਾ ਿੁਖੁ ਜੀਐ ॥

تنگ گ نیپے َ سہسا ُدھک جبی ۔۔
ਗੁਰ ਕੀ ਸਰਤਣ ਪਵੈ ਸੁਖੁ ਥੀਐ ॥

ب
ُگر یک رسن وپَے ُسکھ ھیپے ۔۔
ਕਤਰ ਅਪਰਾਧ ਸਰਤਣ ਹਮ ਆਇਆ ॥

رک ارپادھ رسن مہ ا نا ۔۔
ਗੁਰ ਹਤਰ ਭੇਟੇ ਪੁਰਤਬ ਕਮਾਇਆ ॥੫॥

ب
ُگر ہر ھیپے ُپرت امکنا ۔۔۵۔۔

ਗੁਰ ਸਰਤਣ ਨ ਆਈਐ ਬਰਹਮੁ ਨ ਪਾਈਐ ॥

ُگر رسن ہن ا نیپے پرمہ ہن نا پپَے ۔۔

ਭਰਤਮ ਭੁਲਾਈਐ ਜਨਤਮ ਮਤਰ ਆਈਐ ॥

ب
رھبم ھُال پ ٔپے منج رم ا نیپے ۔۔

ਜਮ ਿਤਰ ਬਾਧਉ ਮਰੈ ਤਬਕਾਰੁ ॥

مج در نادھؤ م َ َرے ِئکار ۔۔
ਨਾ ਤਰਿੈ ਨਾਮੁ ਨ ਸਬਿੁ ਅਚਾਰੁ ॥੬॥

ہن ر َِدے نام ہن دبس ااچر ۔۔۶۔۔
ਇਤਕ ਪਾਧੇ ਪੰਤਿਿ ਤਮਸਰ ਕਹਾਵਤਹ ॥

اک نادےھ ڈنپت مِصر اہکو َہ۔۔

ਿੁਤਬਧਾ ਰਾਿੇ ਮਹਲੁ ਨ ਪਾਵਤਹ ॥

ُددباھ راےت لحم ہن ناوہِ۔۔

ਤਜਸੁ ਗੁਰ ਪਰਸਾਿੀ ਨਾਮੁ ਅਧਾਰੁ ॥

ِجس ُگر رپسادی نام اداھر ۔۔

ਕੋਤਟ ਮਧੇ ਕੋ ਜਨੁ ਆਪਾਰੁ ॥੭॥

وکت دمےھ وک نج ا نار ۔۔۷۔۔
ਏਕੁ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਸਚੁ ਏਕੈ ॥

ب
انک ُپرا ھال چس اےکی ۔۔

ਬੂਝੁ ਤਗਆਨੀ ਸਿਗੁਰ ਕੀ ਟੇਕੈ ॥

ئُؤھج گ ِیاین سیگؤر یک پ َی َکے ۔۔

ਗੁਰਮੁਤਖ ਤਵਰਲੀ ਏਕੋ ਜਾਤਣਆ ॥

ُگرمُکھ وِریل اوکی اجاین ۔۔

ਆਵਣੁ ਜਾਣਾ ਮੇਤਟ ਸਮਾਤਣਆ ॥੮॥

ا ون اجنا مَپت امسِانی ۔۔۸۔۔
ਤਜਨ ਕੈ ਤਹਰਿੈ ਏਕੰਕਾਰੁ ॥

ج
ے انکپکار ۔۔
ِ ں ےکَ ہِرد َ

ਸਰਬ ਗੁਣੀ ਸਾਚਾ ਬੀਚਾਰੁ ॥

رست ُگبی سااچ اچیبر ۔۔

ਗੁਰ ਕੈ ਭਾਣੈ ਕਰਮ ਕਮਾਵੈ ॥

امکوے ۔۔
ُگر ےکَ اھب ئَے رکم َ
ਨਾਨਕ ਸਾਚੇ ਸਾਤਚ ਸਮਾਵੈ ॥੯॥੪॥

امسوے ۔۔۹۔۔۴۔۔
نانک ساےچ ساچ َ

ਰਾਮਕਲੀ ਮਹਲਾ ੧ ॥

رامکلی ہلحم ۱۔۔

ਹਿੁ ਤਨਗਰਹੁ ਕਤਰ ਕਾਇਆ ਛੀਜੈ ॥

چ
ہبھ نگِروہرک اکنا ھبج َے ۔۔

ਵਰਿੁ ਿਪਨੁ ਕਤਰ ਮਨੁ ਨਹੀ ਭੀਜੈ ॥

ب
ھب
ج
ورت نپت رک نم یہن َے ۔۔

ਰਾਮ ਨਾਮ ਸਤਰ ਅਵਰੁ ਨ ਪੂਜੈ ॥੧॥

رام نام رس اور ہن ئُؤ َچے ۔۔۱۔۔

ਗੁਰੁ ਸੇਤਵ ਮਨਾ ਹਤਰ ਜਨ ਸੰਗੁ ਕੀਜੈ ॥

ویس انم ہر نج گنس کبج َے ۔۔
ُگر َ

ਜਮੁ ਜੰਿਾਰੁ ਜੋਤਹ ਨਹੀ ਸਾਕੈ ਸਰਪਤਨ ਿਤਸ ਨ ਸਕੈ ਹਤਰ ਕਾ ਰਸੁ ਪੀਜੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ےکس ہر اک رس پبج َے ۔۔۱۔۔راہو۔۔
مج دنجار وجہِ یہن سا َکے رسنپ دس ہن َ
ਵਾਿੁ ਪੜੈ ਰਾਗੀ ਜਗੁ ਭੀਜੈ ॥

ب
ھب
ج
واد ڑپَے رایگ چگ َے ۔۔
ਿਰੈ ਗੁਣ ਤਬਤਖਆ ਜਨਤਮ ਮਰੀਜੈ ॥

ے ُگں نِکھیا منج رم بج َے ۔۔
رتِ َ

ਰਾਮ ਨਾਮ ਤਬਨੁ ਿੂਖੁ ਸਹੀਜੈ ॥੨॥

س
رام نام پِں ُدوھک ہبج َے ۔۔۲۔۔
ਚਾੜਤਸ ਪਵਨੁ ਤਸੰਘਾਸਨੁ ਭੀਜੈ ॥

ب
س
اچرس وپَن ِ یگھانس ھبج َے ۔۔

ਤਨਉਲੀ ਕਰਮ ਖਟੁ ਕਰਮ ਕਰੀਜੈ ॥

وینیل رکم ٹھک رکم رک بج َے ۔۔

ਰਾਮ ਨਾਮ ਤਬਨੁ ਤਬਰਥਾ ਸਾਸੁ ਲੀਜੈ ॥੩॥

رام نام پِں پِراھت ساس لبج َے ۔۔۳۔۔

ਅੰਿਤਰ ਪੰਚ ਅਗਤਨ ਤਕਉ ਧੀਰਜੁ ਧੀਜੈ ॥

پب
ارتن ج انگ کپؤ دھترچ دھبج َے ۔۔
ਅੰਿਤਰ ਚੋਰੁ ਤਕਉ ਸਾਿੁ ਲਹੀਜੈ ॥

ل
ارتن وچر کپؤ ساد ہبجِے ۔۔

ਗੁਰਮੁਤਖ ਹੋਇ ਕਾਇਆ ਗੜੁ ਲੀਜੈ ॥੪॥

ُگرمُکھ وہۓ اکنا گر لبج َے ۔۔۴۔۔
ਅੰਿਤਰ ਮੈਲੁ ਿੀਰਥ ਭਰਮੀਜੈ ॥

ارتن م َیل ریتھت رھبمبج َے ۔۔

ਮਨੁ ਨਹੀ ਸੂਚਾ ਤਕਆ ਸੋਚ ਕਰੀਜੈ ॥

نم یہن سُؤاچ ایک وسچ رک بج َے ۔۔

ਤਕਰਿੁ ਪਇਆ ਿੋਸੁ ਕਾ ਕਉ ਿੀਜੈ ॥੫॥

کِرت ایپ دوس اک کؤ د بج َے ۔۔۵۔۔
ਅੰਨੁ ਨ ਖਾਤਹ ਿੇਹੀ ਿੁਖੁ ਿੀਜੈ ॥

ا ّن ہن اھکہِ دیہی ُدھک د بج َے ۔۔
ਤਬਨੁ ਗੁਰ ਤਗਆਨ ਤਿਰਪਤਿ ਨਹੀ ਥੀਜੈ ॥

ب
پِں ُگر گ ِیان رتِپپ یہن ھبج َے ۔۔

ਮਨਮੁਤਖ ਜਨਮੈ ਜਨਤਮ ਮਰੀਜੈ ॥੬॥

مب
مُکھ جبمےَ

منج رم بج َے ۔۔۶۔۔

ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਤਛ ਸੰਗਤਿ ਜਨ ਕੀਜੈ ॥

سیگؤر ئُؤھچ تگنس نج کبج َے ۔۔

ਮਨੁ ਹਤਰ ਰਾਚੈ ਨਹੀ ਜਨਤਮ ਮਰੀਜੈ ॥

نم ہر را َچے یہن منج رم بج َے ۔۔

ਰਾਮ ਨਾਮ ਤਬਨੁ ਤਕਆ ਕਰਮੁ ਕੀਜੈ ॥੭॥

رام نام پِں ایک رکم کبج َے ۔۔۷۔۔
ਊੈਂਿਰ ਿੂੰਿਰ ਪਾਤਸ ਧਰੀਜੈ ॥

اُودنر ُدودنر ناس درھ بج َے ۔۔
ਧੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਰਾਮੁ ਰਵੀਜੈ ॥

د ُھر یک ویسا رام رو بج َے ۔۔
ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਤਮਲੈ ਤਕਰਪਾ ਪਰਭ ਕੀਜੈ ॥੮॥੫॥

نانک نام ملَ ِے کِرنا رپَھب کبج َے ۔۔۸۔۔۵۔۔
ਰਾਮਕਲੀ ਮਹਲਾ ੧ ॥

رامکلی ہلحم ۱۔۔

ਅੰਿਤਰ ਉਿਭੁਜੁ ਅਵਰੁ ਨ ਕੋਈ ॥

پ ُبھ
ارتن ا ُ ج ا َور ہن وکیئ ۔۔

ਜੋ ਕਹੀਐ ਸੋ ਪਰਭ ਿੇ ਹੋਈ ॥

وج کہ ٔپے َ وس رپَھب ےت وہیئ ۔۔

ਜੁਗਹ ਜੁਗੰਿਤਰ ਸਾਤਹਬੁ ਸਚੁ ਸੋਈ ॥

ُچگہ ُچگیتر اصجِت چس وسیئ ۔۔

ਉਿਪਤਿ ਪਰਲਉ ਅਵਰੁ ਨ ਕੋਈ ॥੧॥

اُتپتِ رپلؤ ا َور ہن وکیئ ۔۔۱۔۔
ਐਸਾ ਮੇਰਾ ਿਾਕੁਰੁ ਗਤਹਰ ਗੰਭੀਰੁ ॥

ااسی ریما اھٹ ُکر رہگ ریھبمگ ۔۔

ਤਜਤਨ ਜਤਪਆ ਤਿਨ ਹੀ ਸੁਖੁ ਪਾਇਆ ਹਤਰ ਕੈ ਨਾਤਮ ਨ ਲਗੈ ਜਮ ਿੀਰੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

َ
نج چییا پِں یہ ُسکھ نانا ہر ےکَ نام ہن لگے مج ریت ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਨਾਮੁ ਰਿਨੁ ਹੀਰਾ ਤਨਰਮੋਲੁ ॥

نام رنت ریہا پِرومل ۔۔

ਸਾਚਾ ਸਾਤਹਬੁ ਅਮਰੁ ਅਿੋਲੁ ॥

سااچ اصجِت ارم ا وتل ۔۔
ਤਜਹਵਾ ਸੂਚੀ ਸਾਚਾ ਬੋਲੁ ॥

چہؤا سُؤیچ سااچ وبل ۔۔

ਘਤਰ ਿਤਰ ਸਾਚਾ ਨਾਹੀ ਰੋਲੁ ॥੨॥

رھگ در سااچ نایہ رول ۔۔۲۔۔
ਇਤਕ ਬਨ ਮਤਹ ਬੈਸਤਹ ਿੂਗਤਰ ਅਸਥਾਨੁ ॥

اِک نب ہہم َنیسہ ُُدُورگ ااھتسن ۔۔
ਨਾਮੁ ਤਬਸਾਤਰ ਪਚਤਹ ਅਤਭਮਾਨੁ ॥

ب
نام ِئسار بجہہ ا ھبمان ۔۔

ਨਾਮ ਤਬਨਾ ਤਕਆ ਤਗਆਨ ਤਧਆਨੁ ॥

نام پِیا ایک گ ِیان دایھن ۔۔
ਗੁਰਮੁਤਖ ਪਾਵਤਹ ਿਰਗਤਹ ਮਾਨੁ ॥੩॥

ُگرمُکھ ناوہِ درہہگ امن ۔۔۳۔۔

ਹਿੁ ਅਹੰਕਾਰੁ ਕਰੈ ਨਹੀ ਪਾਵੈ ॥

ہبھ ااکنہر رکَے یہن نا َوے ۔۔
ਪਾਿ ਪੜੈ ਲੇ ਲੋਕ ਸੁਣਾਵੈ ॥

ناھٹ ڑپَے ےل ولک ُسیا َوے ۔۔
ਿੀਰਤਥ ਭਰਮਤਸ ਤਬਆਤਧ ਨ ਜਾਵੈ ॥

اجوے ۔۔
ریتھت رھبسم ایبدھ ہن َ
ਨਾਮ ਤਬਨਾ ਕੈਸੇ ਸੁਖੁ ਪਾਵੈ ॥੪॥

نام پِیا َ
کیسے ُسکھ نا َوے ۔۔۴۔۔
ਜਿਨ ਕਰੈ ਤਬੰਿੁ ਤਕਵੈ ਨ ਰਹਾਈ ॥

نتج رکَے پِید ک ِ َؤے ہن راہیئ ۔۔
ਮਨੂਆ ਿੋਲੈ ਨਰਕੇ ਪਾਈ ॥

م ُپؤا دو لَے رنےک نایئ ۔۔

ਜਮ ਪੁਤਰ ਬਾਧੋ ਲਹੈ ਸਜਾਈ ॥

مج ُپر نادوھ ل َہے اجسی ۔۔

ਤਬਨੁ ਨਾਵੈ ਜੀਉ ਜਤਲ ਬਤਲ ਜਾਈ ॥੫॥

پِں نا َوے جپؤ لج نل اجیئ ۔۔۵۔۔

ਤਸਧ ਸਾਤਧਕ ਕੇਿੇ ਮੁਤਨ ਿੇਵਾ ॥

سِدھ سادِکھ کیپے مُں دئَؤا ۔۔
ਹਤਿ ਤਨਗਰਤਹ ਨ ਤਿਰਪਿਾਵਤਹ ਭੇਵਾ ॥

ہبھ نگِرہِ ہن رتِاتپوہِ ویھبا ۔۔

ਸਬਿੁ ਵੀਚਾਤਰ ਗਹਤਹ ਗੁਰ ਸੇਵਾ ॥

ہہگ ُگر ویسا ۔۔
دبس وبچار ِ

ਮਤਨ ਿਤਨ ਤਨਰਮਲ ਅਤਭਮਾਨ ਅਭੇਵਾ ॥੬॥

ب
نم نت پِرلم ا ھبمان اویھبا ۔۔۶۔۔
ਕਰਤਮ ਤਮਲੈ ਪਾਵੈ ਸਚੁ ਨਾਉ ॥

رکم ملَ ِے نا َوے چس ناو ۔۔

ਿੁਮ ਸਰਣਾਗਤਿ ਰਹਉ ਸੁਭਾਉ ॥

ُب
م رسناگپ رہؤ ُسبھاو ۔۔

ਿੁਮ ਿੇ ਉਪਤਜਓ ਭਗਿੀ ਭਾਉ ॥

ب ب
ُب
گب
ھ
م ےت ا ُ چِپؤ ی اھبو ۔۔

ਜਪੁ ਜਾਪਉ ਗੁਰਮੁਤਖ ਹਤਰ ਨਾਉ ॥੭॥

جت اجئؤ ُگرمُکھ ہر ناو ۔۔۷۔۔

ਹਉਮੈ ਗਰਬੁ ਜਾਇ ਮਨ ਭੀਨੈ ॥

ب
ھی
پ
َ
ہؤ م َے رگت اجۓ نم ے ۔۔
ਝੂਤਿ ਨ ਪਾਵਤਸ ਪਾਖੰਤਿ ਕੀਨੈ ॥

چ
ُھؤھٹ ہن ناوس ناڈنھک کی َپے ۔۔

ਤਬਨੁ ਗੁਰ ਸਬਿ ਨਹੀ ਘਰੁ ਬਾਰੁ ॥

پِں ُگر دبس یہن رھگ نار ۔۔

ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਤਖ ਿਿੁ ਬੀਚਾਰੁ ॥੮॥੬॥

نانک ُگرمُکھ پپ اچیبر ۔۔۸۔۔۶۔۔
ਰਾਮਕਲੀ ਮਹਲਾ ੧ ॥

رامکلی ہلحم ۱۔۔

ਤਜਉ ਆਇਆ ਤਿਉ ਜਾਵਤਹ ਬਉਰੇ ਤਜਉ ਜਨਮੇ ਤਿਉ ਮਰਣੁ ਭਇਆ ॥

چیپؤ ا نا پپؤ اجوہِ ئؤرے چیپؤ جبمے پپؤ رمن ایھب ۔۔

ਤਜਉ ਰਸ ਭੋਗ ਕੀਏ ਿੇਿਾ ਿੁਖੁ ਲਾਗੈ ਨਾਮੁ ਤਵਸਾਤਰ ਭਵਜਤਲ ਪਇਆ ॥੧॥

ب
چیپؤ رس وھبگ ےئیک نییا ُدھک ال َگے نام وِسار َھؤلج ایپ ۔۔۱۔۔
ਿਨੁ ਧਨੁ ਿੇਖਿ ਗਰਤਬ ਗਇਆ ॥

نت دنھ دتھکی رگت ایگ ۔۔
ਕਤਨਕ ਕਾਮਨੀ ਤਸਉ ਹੇਿੁ ਵਧਾਇਤਹ ਕੀ ਨਾਮੁ ਤਵਸਾਰਤਹ ਭਰਤਮ ਗਇਆ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

کنک اکینم سِیؤ تیہ وداھن ِہ یک نام وِسارہِ رھبم ایگ ۔۔۱۔۔راہو۔۔

ਜਿੁ ਸਿੁ ਸੰਜਮੁ ਸੀਲੁ ਨ ਰਾਤਖਆ ਪਰੇਿ ਤਪੰਜਰ ਮਤਹ ਕਾਸਟੁ ਭਇਆ ॥

پ پِب
ج س سبج
س
ِ
چ
ی
س
ت ت م ل ہن راایھک رپ پ ر ہہم اک ت ایھب ۔۔

ਪੁੰਨੁ ਿਾਨੁ ਇਸਨਾਨੁ ਨ ਸੰਜਮੁ ਸਾਧਸੰਗਤਿ ਤਬਨੁ ਬਾਤਿ ਜਇਆ ॥੨॥

سبج
پ
ھ
س
ِ
ی
گ
ُپ ّں دان اانسن ہن م ساد ت ں ناد ایج ۔۔۲۔۔

ਲਾਲਤਚ ਲਾਗੈ ਨਾਮੁ ਤਬਸਾਤਰਓ ਆਵਿ ਜਾਵਿ ਜਨਮੁ ਗਇਆ ॥

الچل ال َگے نام ِئساروی ا وت اجوت منج ایگ ۔۔

ਜਾ ਜਮੁ ਧਾਇ ਕੇਸ ਗਤਹ ਮਾਰੈ ਸੁਰਤਿ ਨਹੀ ਮੁਤਖ ਕਾਲ ਗਇਆ ॥੩॥

امرے ُسرت یہن مُکھ اکل ایگ ۔۔۳۔۔
اج مج داھےئ سیک ہگِ َ
ਅਤਹਤਨਤਸ ਤਨੰਿਾ ਿਾਤਿ ਪਰਾਈ ਤਹਰਿੈ ਨਾਮੁ ਨ ਸਰਬ ਿਇਆ ॥

اہیِس پ ِیدا نات رپایئ ہِر َدے نام ہن رست دایئ ۔۔

ਤਬਨੁ ਗੁਰ ਸਬਿ ਨ ਗਤਿ ਪਤਿ ਪਾਵਤਹ ਰਾਮ ਨਾਮ ਤਬਨੁ ਨਰਤਕ ਗਇਆ ॥੪॥

پِں ُگر دبس ہن گپ پپ ناو ِہے رام نام پِں رنک ایگ ۔۔۴۔۔

ਤਖਨ ਮਤਹ ਵੇਸ ਕਰਤਹ ਨਟੂਆ ਤਜਉ ਮੋਹ ਪਾਪ ਮਤਹ ਗਲਿੁ ਗਇਆ ॥

ک
ھِں ہہم وسی رکہِ پ ُپؤا چیپؤ ومہ نات ہہم گلط ایگ ۔۔

ਇਿ ਉਿ ਮਾਇਆ ਿੇਤਖ ਪਸਾਰੀ ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਕੈ ਮਗਨੁ ਭਇਆ ॥੫॥

اِت اُت امنا دھکی ئساری ومہ امنا ےکَ نگم ایھب ۔۔۵۔۔
ਕਰਤਹ ਤਬਕਾਰ ਤਵਥਾਰ ਘਨੇਰੇ ਸੁਰਤਿ ਸਬਿ ਤਬਨੁ ਭਰਤਮ ਪਇਆ ॥

رکےہ ِئکار وِاھتر رینھگے ُسرت دبس پِں رھبم ایپ ۔۔

ਹਉਮੈ ਰੋਗੁ ਮਹਾ ਿੁਖੁ ਲਾਗਾ ਗੁਰਮਤਿ ਲੇਵਹੁ ਰੋਗੁ ਗਇਆ ॥੬॥

ہؤ م َے روگ اہم ُدھک الاگ ُگرمت ویل ُہ روگ ایگ ۔۔۶۔۔

ਸੁਖ ਸੰਪਤਿ ਕਉ ਆਵਿ ਿੇਖੈ ਸਾਕਿ ਮਤਨ ਅਤਭਮਾਨੁ ਭਇਆ ॥

ب
ُسکھ سیپت کؤ ا وت دےھکی ساطق نم ا ھبمان ایھب ۔۔

ਤਜਸ ਕਾ ਇਹੁ ਿਨੁ ਧਨੁ ਸੋ ਤਿਤਰ ਲੇਵੈ ਅੰਿਤਰ ਸਹਸਾ ਿੂਖੁ ਪਇਆ ॥੭॥

ب
ِجس اک اوہی نت دنھ وس ھِر ویلَے ارتن سہسا ُدوھک ایپ ۔۔۷۔۔
ਅੰਤਿ ਕਾਤਲ ਤਕਛੁ ਸਾਤਥ ਨ ਚਾਲੈ ਜੋ ਿੀਸੈ ਸਭੁ ਤਿਸਤਹ ਮਇਆ ॥

ک
اپپ اکل ِچھ ساھت ہن اچ لَے وج د ئ َسے سیھ ئِسہہ ایم ۔۔

ਆਤਿ ਪੁਰਖੁ ਅਪਰੰਪਰੁ ਸੋ ਪਰਭੁ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਤਰਿੈ ਲੈ ਪਾਤਰ ਪਇਆ ॥੮॥

ا د ُپرھک ارپرپم وس رپَھب ہر نام ر َِدے لَے نار ایپ ۔۔۸۔۔

ਮੂਏ ਕਉ ਰੋਵਤਹ ਤਕਸਤਹ ਸੁਣਾਵਤਹ ਭੈ ਸਾਗਰ ਅਸਰਾਤਲ ਪਇਆ ॥

ب
مُؤےئ کؤ رووہِ کس ِہ ُسیاوہِ َھے سارگ ارسال ایپ ۔۔

ਿੇਤਖ ਕੁਟੰਬੁ ਮਾਇਆ ਤਗਰਹ ਮੰਿਰੁ ਸਾਕਿੁ ਜੰਜਾਤਲ ਪਰਾਤਲ ਪਇਆ ॥੯॥

دھکی ُکیپت امنا گِرہ دنمر ساطق اجنجل رپال ایپپ ۔۔۹۔۔

ਜਾ ਆਏ ਿਾ ਤਿਨਤਹ ਪਿਾਏ ਚਾਲੇ ਤਿਨੈ ਬੁਲਾਇ ਲਇਆ ॥

اج ا ےئ نا پ ِبہہ پبھاےئ اچےل پ ِ َپے نال ِئے لییا ۔۔

ਜੋ ਤਕਛੁ ਕਰਣਾ ਸੋ ਕਤਰ ਰਤਹਆ ਬਖਸਣਹਾਰੈ ਬਖਤਸ ਲਇਆ ॥੧੦॥

ک
وج ِچھ

نک
نک
ھ
لی
رکنا وس رک رایہ ھسبہا َرے س یا ۔۔۱۱۔۔

ਤਜਤਨ ਏਹੁ ਚਾਤਖਆ ਰਾਮ ਰਸਾਇਣੁ ਤਿਨ ਕੀ ਸੰਗਤਿ ਖੋਜੁ ਭਇਆ ॥

ِجں اوہی اچایھک رام رسانئ پِں یک تگنس وھکچ ایھب ۔۔

ਤਰਤਧ ਤਸਤਧ ਬੁਤਧ ਤਗਆਨੁ ਗੁਰੂ ਿੇ ਪਾਇਆ ਮੁਕਤਿ ਪਿਾਰਥੁ ਸਰਤਣ ਪਇਆ ॥੧੧॥

رِدھ سِدھ ُندھ گ ِیان ُگؤ ُرو ےت نانا تکم ندارھت رسن ایپ ۔۔۱۱۔۔
ਿੁਖੁ ਸੁਖੁ ਗੁਰਮੁਤਖ ਸਮ ਕਤਰ ਜਾਣਾ ਹਰਖ ਸੋਗ ਿੇ ਤਬਰਕਿੁ ਭਇਆ ॥

ُدھک ُسکھ ُگرمُکھ مس رک اجنا ہرھک وسگ ےت پِرتک ایھب ۔۔

ਆਪੁ ਮਾਤਰ ਗੁਰਮੁਤਖ ਹਤਰ ਪਾਏ ਨਾਨਕ ਸਹਤਜ ਸਮਾਇ ਲਇਆ ॥੧੨॥੭॥

سہ
لی
ا ت امر ُگرمُکھ ہر ناےئ نانک ج امسۓ یا ۔۔۱۲۔۔۷۔۔
ਰਾਮਕਲੀ ਿਖਣੀ ਮਹਲਾ ੧ ॥

رامکلی دینھک ہلحم ۱۔۔

ਜਿੁ ਸਿੁ ਸੰਜਮੁ ਸਾਚੁ ਤਿਰੜਾਇਆ ਸਾਚ ਸਬਤਿ ਰਤਸ ਲੀਣਾ ॥੧॥

ج س سبج
ل
ی
ِ
ت ت م ساچ درِرانا ساچ دبس رس یا ۔۔۱۔۔
ਮੇਰਾ ਗੁਰੁ ਿਇਆਲੁ ਸਿਾ ਰੰਤਗ ਲੀਣਾ ॥

ریما ُگر دنال دسا رنگ ِلییا ۔۔

ਅਤਹਤਨਤਸ ਰਹੈ ਏਕ ਤਲਵ ਲਾਗੀ ਸਾਚੇ ਿੇਤਖ ਪਿੀਣਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ا ہیِس ر َہے انک لِؤ الیگ ساےچ دھکی نیییا ۔۔۱۔۔راہو۔۔

ਰਹੈ ਗਗਨ ਪੁਤਰ ਤਿਰਸਤਟ ਸਮੈਸਤਰ ਅਨਹਿ ਸਬਤਿ ਰੰਗੀਣਾ ॥੨॥

س
ر َہے نگگ ُپر د ِرست مَیسر ابہت دبس رنگییا ۔۔۲۔۔

ਸਿੁ ਬੰਤਧ ਕੁਪੀਨ ਭਤਰਪੁਤਰ ਲੀਣਾ ਤਜਹਵਾ ਰੰਤਗ ਰਸੀਣਾ ॥੩॥

ک
ست دنبھ ُ ییں رھب ُپر ِلییا چہؤا رنگ رانیس ۔۔۳۔۔

ਤਮਲੈ ਗੁਰ ਸਾਚੇ ਤਜਤਨ ਰਚੁ ਰਾਚੇ ਤਕਰਿੁ ਵੀਚਾਤਰ ਪਿੀਣਾ ॥੪॥

ملَ ِے ُگر ساےچ ِجں رچ راےچ کِرت وبچار نیییا ۔۔۴۔۔

ਏਕ ਮਤਹ ਸਰਬ ਸਰਬ ਮਤਹ ਏਕਾ ਏਹ ਸਤਿਗੁਤਰ ਿੇਤਖ ਤਿਖਾਈ ॥੫॥

انک ہہم رست رست ہہم ااکی اہہی سیگؤر دھکی دِاھکیئ ۔۔۵۔۔
ਤਜਤਨ ਕੀਏ ਖੰਿ ਮੰਿਲ ਬਰਹਮੰਿਾ ਸੋ ਪਰਭੁ ਲਖਨੁ ਨ ਜਾਈ ॥੬॥

ِجں ےئیک ڈنھک ڈنمل پرہمید ا وس رپَھب نھکل ہن اجیئ ۔۔۶۔۔
ਿੀਪਕ ਿੇ ਿੀਪਕੁ ਪਰਗਾਤਸਆ ਤਿਰਭਵਣ ਜੋਤਿ ਤਿਖਾਈ ॥੭॥

ب
دپیک ےت دپیک رپاگایس رتِ َھؤن وجت دِاھکیئ ۔۔۷۔۔

ਸਚੈ ਿਖਤਿ ਸਚ ਮਹਲੀ ਬੈਿੇ ਤਨਰਭਉ ਿਾੜੀ ਲਾਈ ॥੮॥

ب
سج َے تخت چس یلحم ےھٹیب پِر ھؤ ناری الیئ ۔۔۸۔۔

ਮੋਤਹ ਗਇਆ ਬੈਰਾਗੀ ਜੋਗੀ ਘਤਟ ਘਤਟ ਤਕੰਗੁਰੀ ਵਾਈ ॥੯॥

ُ
ومہِ ایگ ریبایگ وجیگ ٹھگ ٹھگ ک ِیگری وایئ ۔۔۹۔۔

ਨਾਨਕ ਸਰਤਣ ਪਰਭੂ ਕੀ ਛੂਟੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸਚੁ ਸਖਾਈ ॥੧੦॥੮॥

چ
ب
نانک رسن رپ ُھؤ یک ُھؤےٹ سیگؤر چس اھکسیئ ۔۔۱۱۔۔۸۔۔
ਰਾਮਕਲੀ ਮਹਲਾ ੧ ॥

رامکلی ہلحم ۱۔۔

ਅਉਹਤਿ ਹਸਿ ਮੜੀ ਘਰੁ ਛਾਇਆ ਧਰਤਣ ਗਗਨ ਕਲ ਧਾਰੀ ॥੧॥

اوہبھ ہست مری رھگ اھچنا درھن نگگ لک داھری ۔۔۱۔۔
ਗੁਰਮੁਤਖ ਕੇਿੀ ਸਬਤਿ ਉਧਾਰੀ ਸੰਿਹੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ُگرمُکھ کی َبی دبس اُداھری سیبہؤ ۔۔۱۔۔راہو۔۔

ਮਮਿਾ ਮਾਤਰ ਹਉਮੈ ਸੋਖੈ ਤਿਰਭਵਤਣ ਜੋਤਿ ਿੁਮਾਰੀ ॥੨॥

اتمم امر ہؤ م َے رتِوھبَن وجت ُبماری ۔۔۲۔۔

ਮਨਸਾ ਮਾਤਰ ਮਨੈ ਮਤਹ ਰਾਖੈ ਸਤਿਗੁਰ ਸਬਤਿ ਵੀਚਾਰੀ ॥੩॥

ک
اسنم امر م َپے ہہم را َھے سیگؤر دبس وبچاری ۔۔۳۔۔

ਤਸੰਿੀ ਸੁਰਤਿ ਅਨਾਹਤਿ ਵਾਜੈ ਘਤਟ ਘਤਟ ਜੋਤਿ ਿੁਮਾਰੀ ॥੪॥

ِسیگی ُسرت انادہ وا َچے ٹھگ ٹھگ وجت ُبماری ۔۔۴۔۔

ਪਰਪੰਚ ਬੇਣੁ ਿਹੀ ਮਨੁ ਰਾਤਖਆ ਬਰਹਮ ਅਗਤਨ ਪਰਜਾਰੀ ॥੫॥

پب
رپ ج ن َیں یہت نم راایھک پرمہ انگ رپاجری ۔۔۵۔۔

ਪੰਚ ਿਿੁ ਤਮਤਲ ਅਤਹਤਨਤਸ ਿੀਪਕੁ ਤਨਰਮਲ ਜੋਤਿ ਅਪਾਰੀ ॥੬॥

پب
ج پپ مِل اہیِس دپیک پِرلم وجت اناری ۔۔۶۔۔

ਰਤਵ ਸਤਸ ਲਉਕੇ ਇਹੁ ਿਨੁ ਤਕੰਗੁਰੀ ਵਾਜੈ ਸਬਿੁ ਤਨਰਾਰੀ ॥੭॥

ُ
َروِ سس لؤےک اوہی نت ک ِیگری وا َچے دبس پِراری ۔۔۷۔۔

ਤਸਵ ਨਗਰੀ ਮਤਹ ਆਸਣੁ ਅਉਧੂ ਅਲਖੁ ਅਗੰਮੁ ਅਪਾਰੀ ॥੮॥

سِؤ رگنی ہہم ا نس او ُدوھ اھکل امگّ اناری ۔۔۸۔۔
ਕਾਇਆ ਨਗਰੀ ਇਹੁ ਮਨੁ ਰਾਜਾ ਪੰਚ ਵਸਤਹ ਵੀਚਾਰੀ ॥੯॥

پب
اکنا رگنی اوہی نم رااج ج وسہہ وبچاری ۔۔۹۔۔و

ਸਬਤਿ ਰਵੈ ਆਸਤਣ ਘਤਰ ਰਾਜਾ ਅਿਲੁ ਕਰੇ ਗੁਣਕਾਰੀ ॥੧੦॥

دبس ر َوے ا نس رھگ رااج دعل رکے ُگپکاری ۔۔۱۱۔۔
ਕਾਲੁ ਤਬਕਾਲੁ ਕਹੇ ਕਤਹ ਬਪੁਰੇ ਜੀਵਿ ਮੂਆ ਮਨੁ ਮਾਰੀ ॥੧੧॥

اکل ِئکال ےہک ہہک نترے ویجَت مُؤا نم امری ۔۔۱۱۔۔
ਬਰਹਮਾ ਤਬਸਨੁ ਮਹੇਸ ਇਕ ਮੂਰਤਿ ਆਪੇ ਕਰਿਾ ਕਾਰੀ ॥੧੨॥

ئ م
پرامہ ِسں ہیس اک مُؤرت ا ےپ رکنا اکری ۔۔۱۲۔۔

ਕਾਇਆ ਸੋਤਧ ਿਰੈ ਭਵ ਸਾਗਰੁ ਆਿਮ ਿਿੁ ਵੀਚਾਰੀ ॥੧੩॥

ب
اکنا وسدھ رتَے َھؤ سارگ ا مت پپ وبچاری ۔۔۱۳۔۔

ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਿੇ ਸਿਾ ਸੁਖੁ ਪਾਇਆ ਅੰਿਤਰ ਸਬਿੁ ਰਤਵਆ ਗੁਣਕਾਰੀ ॥੧੪॥

ُگر ویسا ےت دسا ُسکھ نانا ارتن دبس ر َونا ُگپکاری ۔۔۱۴۔۔
ਆਪੇ ਮੇਤਲ ਲਏ ਗੁਣਿਾਿਾ ਹਉਮੈ ਤਿਰਸਨਾ ਮਾਰੀ ॥੧੫॥

ا ےپ م َیل ےئل ُگیدانا ہؤ م َے رتِانس امری ۔۔۱۵۔۔

ਿਰੈ ਗੁਣ ਮੇਟੇ ਚਉਥੈ ਵਰਿੈ ਏਹਾ ਭਗਤਿ ਤਨਰਾਰੀ ॥੧੬॥

ب
ے ُگں ےٹیم جؤ َھے ور َئے ااہی تگھب پِراری ۔۔۱۶۔۔
رتِ َ

ਗੁਰਮੁਤਖ ਜੋਗ ਸਬਤਿ ਆਿਮੁ ਚੀਨੈ ਤਹਰਿੈ ਏਕੁ ਮੁਰਾਰੀ ॥੧੭॥

ُگرمُکھ وجگ دبس ا مت چی َپے ہِر َدے انک مُراری ۔۔۱۷۔۔

ਮਨੂਆ ਅਸਤਥਰੁ ਸਬਿੇ ਰਾਿਾ ਏਹਾ ਕਰਣੀ ਸਾਰੀ ॥੧੮॥

سب
م ُپؤا ا ِھر دبسے رانا ااہی رکین ساری ۔۔۱۸۔۔

ਬੇਿੁ ਬਾਿੁ ਨ ਪਾਖੰਿੁ ਅਉਧੂ ਗੁਰਮੁਤਖ ਸਬਤਿ ਬੀਚਾਰੀ ॥੧੯॥

دیب ناد ہن ناڈنھک او ُدوھ ُگرمُکھ دبس اچیبری ۔۔۱۹۔۔

ਗੁਰਮੁਤਖ ਜੋਗੁ ਕਮਾਵੈ ਅਉਧੂ ਜਿੁ ਸਿੁ ਸਬਤਿ ਵੀਚਾਰੀ ॥੨੦॥

امکوے او ُدوھ جت ست دبس وبچاری ۔۔۲۱۔۔
ُگرمُکھ وجگ َ
ਸਬਤਿ ਮਰੈ ਮਨੁ ਮਾਰੇ ਅਉਧੂ ਜੋਗ ਜੁਗਤਿ ਵੀਚਾਰੀ ॥੨੧॥

دبس م َ َرے نم امرے او ُدوھ وجگ تگج وبچاری ۔۔۲۱۔۔
ਮਾਇਆ ਮੋਹੁ ਭਵਜਲੁ ਹੈ ਅਵਧੂ ਸਬਤਿ ਿਰੈ ਕੁਲ ਿਾਰੀ ॥੨੨॥

ب
امنا ومہ َھؤلج ےہَ اودوھ دبس رتَے ُکل ناری ۔۔۲۲۔۔
ਸਬਤਿ ਸੂਰ ਜੁਗ ਚਾਰੇ ਅਉਧੂ ਬਾਣੀ ਭਗਤਿ ਵੀਚਾਰੀ ॥੨੩॥

دبس سُؤر چگ اچرے او ُدوھ ناین تگھب وبچاری ۔۔۲۳۔۔

ਏਹੁ ਮਨੁ ਮਾਇਆ ਮੋਤਹਆ ਅਉਧੂ ਤਨਕਸੈ ਸਬਤਿ ਵੀਚਾਰੀ ॥੨੪॥

اوہی نم امنا ومایہ او ُدوھ نکِ َسے دبس وبچاری ۔۔۲۴۔۔

ਆਪੇ ਬਖਸੇ ਮੇਤਲ ਤਮਲਾਏ ਨਾਨਕ ਸਰਤਣ ਿੁਮਾਰੀ ॥੨੫॥੯॥

نک
م
ھ
ُ
ب
ی
س
م
ِ
ن
َ
ا ےپ ے ل الےئ نا ک رسن ماری ۔۔۲۵۔۔۹۔۔
ਰਾਮਕਲੀ ਮਹਲਾ ੩ ਅਸਟਪਿੀਆ

رامکلی ہلحم  ۳اسییدنا

ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪਰਸਾਤਿ ॥

اِک اواکنر سیگؤر رپساد ۔۔
ਸਰਮੈ ਿੀਆ ਮੁੰਿਰਾ ਕੰਨੀ ਪਾਇ ਜੋਗੀ ਤਖੰਥਾ ਕਤਰ ਿੂ ਿਇਆ ॥

ک
رسےمَ دنا مُیدرا ّکبی ناۓ وجیگ ِھیبھا رک ئُؤ دایئ ۔۔

ਆਵਣੁ ਜਾਣੁ ਤਬਭੂਤਿ ਲਾਇ ਜੋਗੀ ਿਾ ਿੀਤਨ ਭਵਣ ਤਜਤਣ ਲਇਆ ॥੧॥

پب
ا ون اجن ِ ھ ُؤت ال ِئے وجیگ نا نیت وھبَن ِجں لییا ۔۔۱۔۔
ਐਸੀ ਤਕੰਗੁਰੀ ਵਜਾਇ ਜੋਗੀ ॥

ُ
ایسی ک ِیگری واجےئ وجیگ ۔۔

ਤਜਿੁ ਤਕੰਗੁਰੀ ਅਨਹਿੁ ਵਾਜੈ ਹਤਰ ਤਸਉ ਰਹੈ ਤਲਵ ਲਾਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ُ
جت ک ِیگری ابچد وا َچے ہر سِیؤ ر َہے لِؤ ال ئِے ۔۔۱۔۔راہو۔۔

ਸਿੁ ਸੰਿੋਖੁ ਪਿੁ ਕਤਰ ਝੋਲੀ ਜੋਗੀ ਅੰਤਮਰਿ ਨਾਮੁ ਭੁਗਤਿ ਪਾਈ ॥

چ
ب
ست وتنسھک پپ رک َھؤیل وجیگ امِرت نام ُھگت نایئ ۔۔
ਤਧਆਨ ਕਾ ਕਤਰ ਿੰਿਾ ਜੋਗੀ ਤਸੰਿੀ ਸੁਰਤਿ ਵਜਾਈ ॥੨॥

دایھن اک رک دندا وجیگ ِسیگی ُسرت واجیئ ۔۔۲۔۔

ਮਨੁ ਤਿਰੜੁ ਕਤਰ ਆਸਤਣ ਬੈਸੁ ਜੋਗੀ ਿਾ ਿੇਰੀ ਕਲਪਣਾ ਜਾਈ ॥

نم درِرھ رک ا نس َنیس وجیگ نا ریتی انپلک اجیئ ۔۔

ਕਾਇਆ ਨਗਰੀ ਮਤਹ ਮੰਗਤਣ ਚੜਤਹ ਜੋਗੀ ਿਾ ਨਾਮੁ ਪਲੈ ਪਾਈ ॥੩॥

م
اکنا رگنی ہہم یگں ڑچہِ وجیگ نا نام نلَے نایئ ۔۔۳۔۔

ਇਿੁ ਤਕੰਗੁਰੀ ਤਧਆਨੁ ਨ ਲਾਗੈ ਜੋਗੀ ਨਾ ਸਚੁ ਪਲੈ ਪਾਇ ॥

ُ
اِت ک ِیگری دایھن ہن ال َگے وجیگ ہن چس نلَے ناۓ ۔۔

ਇਿੁ ਤਕੰਗੁਰੀ ਸਾਂਤਿ ਨ ਆਵੈ ਜੋਗੀ ਅਤਭਮਾਨੁ ਨ ਤਵਚਹੁ ਜਾਇ ॥੪॥

ب
کُ
ھب
چ
ہ
ِ
ے وجیگ ا مان ہن و ؤہ اجۓ ۔۔۴۔۔
اِت ِیگری ساپپ ہن ا و َ
ਭਉ ਭਾਉ ਿੁਇ ਪਿ ਲਾਇ ਜੋਗੀ ਇਹੁ ਸਰੀਰੁ ਕਤਰ ਿੰਿੀ ॥

ب
ھؤ اھبو ُدےئ پپ ال ِئے وجیگ اوہی رسری رک دندی ۔۔

ਗੁਰਮੁਤਖ ਹੋਵਤਹ ਿਾ ਿੰਿੀ ਵਾਜੈ ਇਨ ਤਬਤਧ ਤਿਰਸਨਾ ਖੰਿੀ ॥੫॥

ُگرمُکھ وہوہِ نا یتنت وا َچے اِن نِدھ رتِانس ڈنھکی ۔۔۵۔۔
ਹੁਕਮੁ ਬੁਝੈ ਸੋ ਜੋਗੀ ਕਹੀਐ ਏਕਸ ਤਸਉ ਤਚਿੁ ਲਾਏ ॥

چک ب
ُج
ک
ہ
پ
ھ
س
ِی
َ
ُ م ے وس وجیگ ٔے َ اسکی ؤ ِجت الےئ ۔۔

ਸਹਸਾ ਿੂਟੈ ਤਨਰਮਲੁ ਹੋਵੈ ਜੋਗ ਜੁਗਤਿ ਇਵ ਪਾਏ ॥੬॥

وہوے وجگ ُچگت اِو ناےئ ۔۔۶۔۔
سہسا ئُؤ ئَے پِرلم َ
ਨਿਰੀ ਆਵਿਾ ਸਭੁ ਤਕਛੁ ਤਬਨਸੈ ਹਤਰ ਸੇਿੀ ਤਚਿੁ ਲਾਇ ॥

ک
دنری ا ودا سیھ ِچھ نِیسے ہر سی َبی ِجت ال ئِے ۔۔

ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਤਲ ਿੇਰੀ ਭਾਵਨੀ ਲਾਗੈ ਿਾ ਇਹ ਸੋਝੀ ਪਾਇ ॥੭॥

سیگؤر نال ریتی اھبوین ال َگے نا اہہی وسیھج ناۓ ۔۔۷۔۔
ਏਹੁ ਜੋਗੁ ਨ ਹੋਵੈ ਜੋਗੀ ਤਜ ਕੁਟੰਬੁ ਛੋਤਿ ਪਰਭਵਣੁ ਕਰਤਹ ॥

وہوے وجیگ ےج ُکیپت وھچد رپوھبَن رک ِہے ۔۔
اوہی وجگ ہن َ
ਤਗਰਹ ਸਰੀਰ ਮਤਹ ਹਤਰ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਗੁਰ ਪਰਸਾਿੀ ਅਪਣਾ ਹਤਰ ਪਰਭੁ ਲਹਤਹ ॥੮॥

گِرہ رسری ہہم ہر ہر نام ُگر رپسادی اانپ ہر رپَھب لہہہ ۔۔۸۔۔

ਇਹੁ ਜਗਿੁ ਤਮਟੀ ਕਾ ਪੁਿਲਾ ਜੋਗੀ ਇਸੁ ਮਤਹ ਰੋਗੁ ਵਿਾ ਤਿਰਸਨਾ ਮਾਇਆ ॥

اوہی تگج مِبی اک ُپیال وجیگ اس ہہم روگ ودا رتِانس امنا ۔۔

ਅਨੇਕ ਜਿਨ ਭੇਖ ਕਰੇ ਜੋਗੀ ਰੋਗੁ ਨ ਜਾਇ ਗਵਾਇਆ ॥੯॥

ب
ھ
ی
ک
اپیک نتج ھ رکے وجیگ روگ ہن اجۓ وگَانا ۔۔۹۔۔
ਹਤਰ ਕਾ ਨਾਮੁ ਅਉਖਧੁ ਹੈ ਜੋਗੀ ਤਜਸ ਨੋ ਮੰਤਨ ਵਸਾਏ ॥

نم وساےئ ۔۔
ہر اک نام اودھکھ ےہَ وجیگ ِجس ون ّ
ਗੁਰਮੁਤਖ ਹੋਵੈ ਸੋਈ ਬੂਝੈ ਜੋਗ ਜੁਗਤਿ ਸੋ ਪਾਏ ॥੧੦॥

چ
وہوے وسیئ ُوب َھے وجگ ُچگت وس ناےئ ۔۔۱۱۔۔
ُگرمُکھ َ
ਜੋਗੈ ਕਾ ਮਾਰਗੁ ਤਬਖਮੁ ਹੈ ਜੋਗੀ ਤਜਸ ਨੋ ਨਿਤਰ ਕਰੇ ਸੋ ਪਾਏ ॥

نِکھ
ج
ِ
وجےگ اک امرگ م ےہَ وجیگ س ون دنر رکے وس ناےئ ۔۔
ਅੰਿਤਰ ਬਾਹਤਰ ਏਕੋ ਵੇਖੈ ਤਵਚਹੁ ਭਰਮੁ ਚੁਕਾਏ ॥੧੧॥

ارتن ناہر اوکی وےھکی وِچہؤہ رھبم ُجکاےئ ۔۔۱۱۔۔

ਤਵਣੁ ਵਜਾਈ ਤਕੰਗੁਰੀ ਵਾਜੈ ਜੋਗੀ ਸਾ ਤਕੰਗੁਰੀ ਵਜਾਇ ॥

ُ
ُ
وِن واجیئ ک ِیگری وا َچے وجیگ سا ک ِیگری واجےئ ۔۔

ਕਹੈ ਨਾਨਕੁ ਮੁਕਤਿ ਹੋਵਤਹ ਜੋਗੀ ਸਾਚੇ ਰਹਤਹ ਸਮਾਇ ॥੧੨॥੧॥੧੦॥

ےہکَ نانک مُکت وہوہِ وجیگ ساےچ ر ہہے امسۓ ۔۔۱۲۔۔۱۔۔۱۱۔۔
ਰਾਮਕਲੀ ਮਹਲਾ ੩ ॥

رامکلی ہلحم ۳۔۔

ਭਗਤਿ ਖਜਾਨਾ ਗੁਰਮੁਤਖ ਜਾਿਾ ਸਤਿਗੁਤਰ ਬੂਤਝ ਬੁਝਾਈ ॥੧॥

تگھب اجھکہن ُگرمُکھ اجنا سیگؤر ئُؤھج اھجبیئ ۔۔۱۔۔
ਸੰਿਹੁ ਗੁਰਮੁਤਖ ਿੇਇ ਵਤਿਆਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

سیبہؤ ُگرمُکھ دےئ ودنایئ ۔۔۱۔۔راہو۔۔

ਸਤਚ ਰਹਹੁ ਸਿਾ ਸਹਜੁ ਸੁਖੁ ਉਪਜੈ ਕਾਮੁ ਿੋਧੁ ਤਵਚਹੁ ਜਾਈ ॥੨॥

سہ
ب
س
ک
چ
ج
ہ
ُ
ُ
ِ
چس رہہؤ دسا ج ھ ا َے اکم رکودھ و ؤہ اجیئ ۔۔۲۔۔
ਆਪੁ ਛੋਤਿ ਨਾਮ ਤਲਵ ਲਾਗੀ ਮਮਿਾ ਸਬਤਿ ਜਲਾਈ ॥੩॥

ا ت وھچد نام لِؤ الیگ اتمم دبس چالیئ ۔۔۳۔۔
ਤਜਸ ਿੇ ਉਪਜੈ ਤਿਸ ਿੇ ਤਬਨਸੈ ਅੰਿੇ ਨਾਮੁ ਸਖਾਈ ॥੪॥

س ےت ا ُ بج َے ئِس ےت نِیسے اےتن نام اھکسیئ ۔۔۴۔۔
ਸਿਾ ਹਜੂਤਰ ਿੂਤਰ ਨਹ ਿੇਖਹੁ ਰਚਨਾ ਤਜਤਨ ਰਚਾਈ ॥੫॥

ک
دسا چچ ُؤر ُدور ہن دن ھہؤ رانچ ِجں راچیئ ۔۔۵۔۔

ਸਚਾ ਸਬਿੁ ਰਵੈ ਘਟ ਅੰਿਤਰ ਸਚੇ ਤਸਉ ਤਲਵ ਲਾਈ ॥੬॥

اچس دبس ر َوے ٹھگ ارتن ےچس سِیؤ لِؤ الیئ ۔۔۶۔۔

ਸਿਸੰਗਤਿ ਮਤਹ ਨਾਮੁ ਤਨਰਮੋਲਕੁ ਵਿੈ ਭਾਤਗ ਪਾਇਆ ਜਾਈ ॥੭॥

سیسیگت ہہم نام پِرومکل و َدے اھبگ نانا اجیئ ۔۔۷۔۔

ਭਰਤਮ ਨ ਭੂਲਹੁ ਸਤਿਗੁਰੁ ਸੇਵਹੁ ਮਨੁ ਰਾਖਹੁ ਇਕ ਿਾਈ ॥੮॥

ب
ک
رھبم ہن ُھؤوہل سیگؤر ویسوہ نم را ھہؤ اِک اھٹیئ ۔۔۸۔۔
ਤਬਨੁ ਨਾਵੈ ਸਭ ਭੂਲੀ ਤਿਰਿੀ ਤਬਰਥਾ ਜਨਮੁ ਗਵਾਈ ॥੯॥

ب ب
پِں نا َوے سیھ ُھؤیل ھِردی پِراھت منج وگَایئ ۔۔۹۔۔
ਜੋਗੀ ਜੁਗਤਿ ਗਵਾਈ ਹੰਢੈ ਪਾਖੰਤਿ ਜੋਗੁ ਨ ਪਾਈ ॥੧੦॥

وجیگ تگج وگَایئ ڈنہ َھے ناڈنھک وجگ ہن نایئ ۔۔۱۱۔۔
ਤਸਵ ਨਗਰੀ ਮਤਹ ਆਸਤਣ ਬੈਸੈ ਗੁਰ ਸਬਿੀ ਜੋਗੁ ਪਾਈ ॥੧੧॥

سِؤ رگنی ہہم ا نس نی َسے ُگر دبسی وجگ نایئ ۔۔۱۱۔۔

ਧਾਿੁਰ ਬਾਜੀ ਸਬਤਿ ਤਨਵਾਰੇ ਨਾਮੁ ਵਸੈ ਮਤਨ ਆਈ ॥੧੨॥

داھ ُپر نایج دبس ئِؤارے نام و سَے نم ا یئ ۔۔۱۲۔۔

ਏਹੁ ਸਰੀਰੁ ਸਰਵਰੁ ਹੈ ਸੰਿਹੁ ਇਸਨਾਨੁ ਕਰੇ ਤਲਵ ਲਾਈ ॥੧੩॥

ےہ سیبہؤ اِانسن رکے لِؤ الیئ ۔۔۱۳۔۔
اوہی رسری رسور َ

ਨਾਤਮ ਇਸਨਾਨੁ ਕਰਤਹ ਸੇ ਜਨ ਤਨਰਮਲ ਸਬਿੇ ਮੈਲੁ ਗਵਾਈ ॥੧੪॥

نام اانسن رک ِہےےس نج پِرلم دبسے مَیل وگَایئ ۔۔۱۴۔۔

ਿਰੈ ਗੁਣ ਅਚੇਿ ਨਾਮੁ ਚੇਿਤਹ ਨਾਹੀ ਤਬਨੁ ਨਾਵੈ ਤਬਨਤਸ ਜਾਈ ॥੧੫॥

ے ُگں اجپت نام چیبہہ نایہ پِں نا َوے نِیس اجیئ ۔۔۱۵۔۔
رتِ َ
ਬਰਹਮਾ ਤਬਸਨੁ ਮਹੇਸੁ ਿਰੈ ਮੂਰਤਿ ਤਿਰਗੁਤਣ ਭਰਤਮ ਭੁਲਾਈ ॥੧੬॥

ب
پرامہ ِئسں مہی
ے مُؤرت رتِنگ رھبم ھُالیئ ۔۔۱۶۔۔
رت
ِ
س
َ
ਗੁਰ ਪਰਸਾਿੀ ਤਿਰਕੁਟੀ ਛੂਟੈ ਚਉਥੈ ਪਤਿ ਤਲਵ ਲਾਈ ॥੧੭॥

ب
چ
ُگر رپسادی رتِ ُکبی ُھؤ ئَے جؤ َھے ند لِؤ الیئ ۔۔۱۷۔۔

ਪੰਤਿਿ ਪੜਤਹ ਪਤੜ ਵਾਿੁ ਵਖਾਣਤਹ ਤਿੰਨਾ ਬੂਝ ਨ ਪਾਈ ॥੧੮॥

ڈنپت ڑپہِ ڑپ واد واھکہہن پ ِیّا ئُؤھج ہن نایئ ۔۔۱۸۔۔
ਤਬਤਖਆ ਮਾਿੇ ਭਰਤਮ ਭੁਲਾਏ ਉਪਿੇਸੁ ਕਹਤਹ ਤਕਸੁ ਭਾਈ ॥੧੯॥

ب
نِکھیا امےت رھبم ھُالےئ ا ُندسی کہہہ کِس اھبیئ ۔۔۱۹۔۔

ਭਗਿ ਜਨਾ ਕੀ ਊਿਮ ਬਾਣੀ ਜੁਤਗ ਜੁਤਗ ਰਹੀ ਸਮਾਈ ॥੨੦॥

تگھب انج یک اُومت ناین ُچگ ُچگ ریہ امسیئ ۔۔۲۱۔۔
ਬਾਣੀ ਲਾਗੈ ਸੋ ਗਤਿ ਪਾਏ ਸਬਿੇ ਸਤਚ ਸਮਾਈ ॥੨੧॥

ناین ال َگے وس گپ ناےئ دبسے چس امسیئ ۔۔۲۱۔۔

ਕਾਇਆ ਨਗਰੀ ਸਬਿੇ ਖੋਜੇ ਨਾਮੁ ਨਵੰ ਤਨਤਧ ਪਾਈ ॥੨੨॥

اکنا رگنی دبسے وھکےج نام ونَن ن ِدھ نایئ ۔۔۲۲۔۔
ਮਨਸਾ ਮਾਤਰ ਮਨੁ ਸਹਤਜ ਸਮਾਣਾ ਤਬਨੁ ਰਸਨਾ ਉਸਿਤਿ ਕਰਾਈ ॥੨੩॥

سہ
اسنم امر نم ج امسنا پِں رانس اُسیت رکایئ ۔۔۲۳۔۔

ਲੋਇਣ ਿੇਤਖ ਰਹੇ ਤਬਸਮਾਿੀ ਤਚਿੁ ਅਤਿਸਤਟ ਲਗਾਈ ॥੨੪॥

ولنئ دھکی رےہ ِئسمادی ِجت ا ِدست اگلیئ ۔۔۲۴۔۔

ਅਤਿਸਟੁ ਸਿਾ ਰਹੈ ਤਨਰਾਲਮੁ ਜੋਿੀ ਜੋਤਿ ਤਮਲਾਈ ॥੨੫॥

ا ِدست دسا ر َہے پِرال وجیت وجت مِالیئ ۔۔۲۵۔۔

ਹਉ ਗੁਰੁ ਸਾਲਾਹੀ ਸਿਾ ਆਪਣਾ ਤਜਤਨ ਸਾਚੀ ਬੂਝ ਬੁਝਾਈ ॥੨੬॥

ب
ہؤ ُگر اصالیح دسا ا انپ ِجں سایچ ئُؤھج ُجھایئ ۔۔۲۶۔۔

ਨਾਨਕੁ ਏਕ ਕਹੈ ਬੇਨੰਿੀ ਨਾਵਹੁ ਗਤਿ ਪਤਿ ਪਾਈ ॥੨੭॥੨॥੧੧॥

نی
ےہک ییبی ناووہ گپ پپ نایئ ۔۔۲۷۔۔۲۔۔۱۱۔۔
نانک انک َ
ਰਾਮਕਲੀ ਮਹਲਾ ੩ ॥

رامکلی ہلحم ۳۔۔

ਹਤਰ ਕੀ ਪੂਜਾ ਿੁਲੰਭ ਹੈ ਸੰਿਹੁ ਕਹਣਾ ਕਛੂ ਨ ਜਾਈ ॥੧॥

کج
ُ
ھ
ےہ سیبہؤ انہک ؤ ہن اجیئ ۔۔۱۔۔
ہر یک ئُؤاج ُدلمبھ َ
ਸੰਿਹੁ ਗੁਰਮੁਤਖ ਪੂਰਾ ਪਾਈ ॥

سیبہؤ ُگرمُکھ ئُؤرا نایئ ۔۔

ਨਾਮੋ ਪੂਜ ਕਰਾਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ناوم ئُؤچ رکایئ ۔۔۱۔۔راہو۔۔

ਹਤਰ ਤਬਨੁ ਸਭੁ ਤਕਛੁ ਮੈਲਾ ਸੰਿਹੁ ਤਕਆ ਹਉ ਪੂਜ ਚੜਾਈ ॥੨॥

ک
ہر پِں سیھ ِچھ مَیال سیبہؤ ایک ہؤ ئُؤچ ۔۔۲۔۔

ਹਤਰ ਸਾਚੇ ਭਾਵੈ ਸਾ ਪੂਜਾ ਹੋਵੈ ਭਾਣਾ ਮਤਨ ਵਸਾਈ ॥੩॥

وہوے اھبنا نم وسایئ ۔۔۳۔۔
اھبوے سا ئُؤاج َ
ہر ساےچ َ
ਪੂਜਾ ਕਰੈ ਸਭੁ ਲੋਕੁ ਸੰਿਹੁ ਮਨਮੁਤਖ ਥਾਇ ਨ ਪਾਈ ॥੪॥

مب
ئُؤاج رکَے سیھ ولک سیبہؤ مُکھ اھتےئ ہن نایئ ۔۔۴۔۔
ਸਬਤਿ ਮਰੈ ਮਨੁ ਤਨਰਮਲੁ ਸੰਿਹੁ ਏਹ ਪੂਜਾ ਥਾਇ ਪਾਈ ॥੫॥

دبس م َ َرے نم پِرلم سیبہؤ اہہی ئُؤاج اھتےئ نایئ ۔۔۵۔۔
ਪਤਵਿ ਪਾਵਨ ਸੇ ਜਨ ਸਾਚੇ ਏਕ ਸਬਤਿ ਤਲਵ ਲਾਈ ॥੬॥

وپِت ناون ےس نج ساےچ انک دبس لِؤ الیئ ۔۔۶۔۔
ਤਬਨੁ ਨਾਵੈ ਹੋਰ ਪੂਜ ਨ ਹੋਵੀ ਭਰਤਮ ਭੁਲੀ ਲੋਕਾਈ ॥੭॥

ب
ھ
ل
ُ
پِں نا َوے وہر ئُؤچ ہن وہوی رھبم ی ولاکیئ ۔۔۷۔۔
ਗੁਰਮੁਤਖ ਆਪੁ ਪਛਾਣੈ ਸੰਿਹੁ ਰਾਮ ਨਾਤਮ ਤਲਵ ਲਾਈ ॥੮॥

ُگرمُکھ ا ت اھچپ ئَے سیبہؤ رام نام لِؤ الیئ ۔۔۸۔۔

ਆਪੇ ਤਨਰਮਲੁ ਪੂਜ ਕਰਾਏ ਗੁਰ ਸਬਿੀ ਥਾਇ ਪਾਈ ॥੯॥

ا ےپ پِرلم ئُؤچ رکاےئ ُگر دبسی اھتےئ نایئ ۔۔۹۔۔

ਪੂਜਾ ਕਰਤਹ ਪਰੁ ਤਬਤਧ ਨਹੀ ਜਾਣਤਹ ਿੂਜੈ ਭਾਇ ਮਲੁ ਲਾਈ ॥੧੦॥

ئُؤاج رکےہ رپ نِدھ یہن اج ِہن ُدو َچے اھبےئ لم الیئ ۔۔۱۱۔۔
ਗੁਰਮੁਤਖ ਹੋਵੈ ਸੁ ਪੂਜਾ ਜਾਣੈ ਭਾਣਾ ਮਤਨ ਵਸਾਈ ॥੧੧॥

وہوے وس ئُؤاج اج ئَے اھبنا نم وسایئ ۔۔۱۱۔۔
ُگرمُکھ َ

ਭਾਣੇ ਿੇ ਸਤਭ ਸੁਖ ਪਾਵੈ ਸੰਿਹੁ ਅੰਿੇ ਨਾਮੁ ਸਖਾਈ ॥੧੨॥

اھبےن ےت سیھ ُسکھ نا َوے سیبہؤ اےتن نام اھکسیئ ۔۔۱۲۔۔
ਅਪਣਾ ਆਪੁ ਨ ਪਛਾਣਤਹ ਸੰਿਹੁ ਕੂਤੜ ਕਰਤਹ ਵਤਿਆਈ ॥੧੩॥

اانپ ا ت ہن اھچپہہن سیبہؤ ُکؤر رکہِ ودنایئ ۔۔۱۳۔۔

ਪਾਖੰਤਿ ਕੀਨੈ ਜਮੁ ਨਹੀ ਛੋਿੈ ਲੈ ਜਾਸੀ ਪਤਿ ਗਵਾਈ ॥੧੪॥

وھچدے لَے اجیس پپ وگَایئ ۔۔۱۴۔۔
ناڈنھک کی َپے مج یہن َ
ਤਜਨ ਅੰਿਤਰ ਸਬਿੁ ਆਪੁ ਪਛਾਣਤਹ ਗਤਿ ਤਮਤਿ ਤਿਨ ਹੀ ਪਾਈ ॥੧੫॥

ِجں ارتن دبس ا ت اھچپہہن گپ مِت پِں یہ نایئ ۔۔۱۵۔۔
ਏਹੁ ਮਨੂਆ ਸੁੰਨ ਸਮਾਤਧ ਲਗਾਵੈ ਜੋਿੀ ਜੋਤਿ ਤਮਲਾਈ ॥੧੬॥

س
اگلوے وجیت وجت مِالیئ ۔۔۱۶۔۔
اوہی م ُپؤا ُ ّں امسدھ َ

ਸੁਤਣ ਸੁਤਣ ਗੁਰਮੁਤਖ ਨਾਮੁ ਵਖਾਣਤਹ ਸਿਸੰਗਤਿ ਮੇਲਾਈ ॥੧੭॥

ُسں ُسں ُگرمُکھ نام واھکہہن سیسیگت میالیئ ۔۔۱۷۔۔

ਗੁਰਮੁਤਖ ਗਾਵੈ ਆਪੁ ਗਵਾਵੈ ਿਤਰ ਸਾਚੈ ਸੋਭਾ ਪਾਈ ॥੧੮॥

اگوے ا ت وگا َوے در سا َچے وس اھب نایئ ۔۔۱۸۔۔
ُگرمُکھ َ
ਸਾਚੀ ਬਾਣੀ ਸਚੁ ਵਖਾਣੈ ਸਤਚ ਨਾਤਮ ਤਲਵ ਲਾਈ ॥੧੯॥

سایچ ناین چس واھک ئَے چس نام لِؤ الیئ ۔۔۱۹۔۔

ਭੈ ਭੰਜਨੁ ਅਤਿ ਪਾਪ ਤਨਖੰਜਨੁ ਮੇਰਾ ਪਰਭੁ ਅੰਤਿ ਸਖਾਈ ॥੨੦॥

ب
َھے

نِک
ھب
چ
نجنھب ات نات ں ریما رپَھب اپپ اھکسیئ ۔۔۲۱۔۔

ਸਭੁ ਤਕਛੁ ਆਪੇ ਆਤਪ ਵਰਿੈ ਨਾਨਕ ਨਾਤਮ ਵਤਿਆਈ ॥੨੧॥੩॥੧੨॥

ک
سیھ ِچھ ا ےپ ا ت ور َئے نانک نام ودنایئ ۔۔۲۱۔۔۳۔۔۱۲۔۔

ਰਾਮਕਲੀ ਮਹਲਾ ੩ ॥

رامکلی ہلحم ۳۔۔

ਹਮ ਕੁਚਲ ਕੁਚੀਲ ਅਤਿ ਅਤਭਮਾਨੀ ਤਮਤਲ ਸਬਿੇ ਮੈਲੁ ਉਿਾਰੀ ॥੧॥

ُک ُک
ب
مہ چُل چُیل ات ا ھبماین مِل دبسے مَیل انارےیَ ۔۔۱۔۔
ਸੰਿਹੁ ਗੁਰਮੁਤਖ ਨਾਤਮ ਤਨਸਿਾਰੀ ॥

سیبہؤ ُگرمُکھ نام ئِسیاری ۔۔

ਸਚਾ ਨਾਮੁ ਵਤਸਆ ਘਟ ਅੰਿਤਰ ਕਰਿੈ ਆਤਪ ਸਵਾਰੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

اچس نام وایس ٹھگ ارتن رک ئَے ا ت وسار ی ۔۔۱۔۔راہو۔۔

ਪਾਰਸ ਪਰਸੇ ਤਿਤਰ ਪਾਰਸੁ ਹੋਏ ਹਤਰ ਜੀਉ ਅਪਣੀ ਤਕਰਪਾ ਧਾਰੀ ॥੨॥

ب
نارس رپےس ھِر نارس وہےئ ہر جپؤ اینپ کِرنا داھری ۔۔۲۔۔
ਇਤਕ ਭੇਖ ਕਰਤਹ ਤਿਰਤਹ ਅਤਭਮਾਨੀ ਤਿਨ ਜੂਐ ਬਾਜੀ ਹਾਰੀ ॥੩॥

ب
بھ ب
ھ
پ
ھب
ی
ک
ج
ِ
اِک َ ھ رکہِ ِرہِ ا ماین ں ُ ؤےئ نایج اہری ۔۔۳۔۔

ਇਤਕ ਅਨਤਿਨੁ ਭਗਤਿ ਕਰਤਹ ਤਿਨੁ ਰਾਿੀ ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਉਤਰ ਧਾਰੀ ॥੪॥

اِک ادنِن تگھب رکہِ دِن رایت رام نام اُر داھری ۔۔۴۔۔
ਅਨਤਿਨੁ ਰਾਿੇ ਸਹਜੇ ਮਾਿੇ ਸਹਜੇ ਹਉਮੈ ਮਾਰੀ ॥੫॥

س
س
ادنِن راےت ہجے امےت ہجے ہؤ م َے امری ۔۔۵۔۔

ਭੈ ਤਬਨੁ ਭਗਤਿ ਨ ਹੋਈ ਕਬ ਹੀ ਭੈ ਭਾਇ ਭਗਤਿ ਸਵਾਰੀ ॥੬॥

ب
ب
َھے پِں تگھب ہن وہیئ بک یہ َھے اھبےئ تگھب وساری ۔۔۶۔۔
ਮਾਇਆ ਮੋਹੁ ਸਬਤਿ ਜਲਾਇਆ ਤਗਆਤਨ ਿਤਿ ਬੀਚਾਰੀ ॥੭॥

امنا ومہ دبس چالنا گ ِیان پپ اچیبری ۔۔۷۔۔

ਆਪੇ ਆਤਪ ਕਰਾਏ ਕਰਿਾ ਆਪੇ ਬਖਤਸ ਭੰਿਾਰੀ ॥੮॥

نک
ھ
ا ےپ ا ت رکاےئ رکنا ا ےپ س ڈنھباری ۔۔۸۔۔

ਤਿਸ ਤਕਆ ਗੁਣਾ ਕਾ ਅੰਿੁ ਨ ਪਾਇਆ ਹਉ ਗਾਵਾ ਸਬਤਿ ਵੀਚਾਰੀ ॥੯॥

ئِس ایک ُگیا اک اپپ ہن نانا ہؤ اگوا دبس وبچاری ۔۔۹۔۔

ਹਤਰ ਜੀਉ ਜਪੀ ਹਤਰ ਜੀਉ ਸਾਲਾਹੀ ਤਵਚਹੁ ਆਪੁ ਤਨਵਾਰੀ ॥੧੦॥

ہر جپؤ یپج ہر جپؤ اصالیح وِچہؤہ ا ت ئِؤاری ۔۔۱۱۔۔

ਨਾਮੁ ਪਿਾਰਥੁ ਗੁਰ ਿੇ ਪਾਇਆ ਅਖੁਟ ਸਚੇ ਭੰਿਾਰੀ ॥੧੧॥

نام ندارھت ُگر ےت نانا ا ُکھت ےچس ڈنھباری ۔۔۱۱۔۔

ਅਪਤਣਆ ਭਗਿਾ ਨੋ ਆਪੇ ਿੁਿਾ ਅਪਣੀ ਤਕਰਪਾ ਕਤਰ ਕਲ ਧਾਰੀ ॥੧੨॥

ب
ااینپ ھگیا ون ا ےپ ُپبھا اینپ کِرنا رک لک داھری ۔۔۱۲۔۔

ਤਿਨ ਸਾਚੇ ਨਾਮ ਕੀ ਸਿਾ ਭੁਖ ਲਾਗੀ ਗਾਵਤਨ ਸਬਤਿ ਵੀਚਾਰੀ ॥੧੩॥

ب
ب
ھ
ک
ُ
پِں ساےچ نام یک دسا ھ الیگ اگون دبس و چاری ۔۔۱۳۔۔

ਜੀਉ ਤਪੰਿੁ ਸਭੁ ਤਕਛੁ ਹੈ ਤਿਸ ਕਾ ਆਖਣੁ ਤਬਖਮੁ ਬੀਚਾਰੀ ॥੧੪॥

ک
نِکھ
ےہ ئِس اک ا نھک م اچیبری ۔۔۱۴۔۔
جپؤ پِید سیھ ِچھ َ

ਸਬਤਿ ਲਗੇ ਸੇਈ ਜਨ ਤਨਸਿਰੇ ਭਉਜਲੁ ਪਾਤਰ ਉਿਾਰੀ ॥੧੫॥

دبس ےگل سیبی نج ئِسترے وھبٔلج نار اُناری۔۔۱۵۔۔
ਤਬਨੁ ਹਤਰ ਸਾਚੇ ਕੋ ਪਾਤਰ ਨ ਪਾਵੈ ਬੂਝੈ ਕੋ ਵੀਚਾਰੀ ॥੧੬॥

چ
پِں ہر ساےچ وک نار ہن نا َوے ئُؤ َھے

وک وبچاری ۔۔۱۶۔۔

ਜੋ ਧੁਤਰ ਤਲਤਖਆ ਸੋਈ ਪਾਇਆ ਤਮਤਲ ਹਤਰ ਸਬਤਿ ਸਵਾਰੀ ॥੧੭॥

وج د ُھر لک ِھیا وسیئ نانا مِل ہر دبس وساری ۔۔۱۷۔۔

ਕਾਇਆ ਕੰਚਨੁ ਸਬਿੇ ਰਾਿੀ ਸਾਚੈ ਨਾਇ ਤਪਆਰੀ ॥੧੮॥

اکنا نچنک دبسے رایت سا َچے ناےئ ایپری ۔۔۱۸۔۔

ਕਾਇਆ ਅੰਤਮਰਤਿ ਰਹੀ ਭਰਪੂਰੇ ਪਾਈਐ ਸਬਤਿ ਵੀਚਾਰੀ ॥੧੯॥

اکنا امِرت ریہ رھبوپُرے نا پپَے دبس وبچاری ۔۔۱۹۔۔

ਜੋ ਪਰਭੁ ਖੋਜਤਹ ਸੇਈ ਪਾਵਤਹ ਹੋਤਰ ਿੂਤਟ ਮੂਏ ਅਹੰਕਾਰੀ ॥੨੦॥

ب
ہج سیبی ناوہِ وہر ُھؤت مُؤےئ ۔۔۲۱۔۔
وج رپَھب وھک ِ

ਬਾਿੀ ਤਬਨਸਤਹ ਸੇਵਕ ਸੇਵਤਹ ਗੁਰ ਕੈ ਹੇਤਿ ਤਪਆਰੀ ॥੨੧॥

نادی نِیس ِہ ویسک ویسہِ ُگر ےکَ َہپت ایپری ۔۔۲۱۔۔

ਸੋ ਜੋਗੀ ਿਿੁ ਤਗਆਨੁ ਬੀਚਾਰੇ ਹਉਮੈ ਤਿਰਸਨਾ ਮਾਰੀ ॥੨੨॥

وس وجیگ پپ گ ِیان اچیبرے ہؤ م َے رتِانس امری ۔۔۲۲۔۔

ਸਤਿਗੁਰੁ ਿਾਿਾ ਤਿਨੈ ਪਛਾਿਾ ਤਜਸ ਨੋ ਤਿਪਾ ਿੁਮਾਰੀ ॥੨੩॥

سیگؤر دانا پ ِ َپے اھچپنا ِجس ون کِرنا ُبماری ۔۔۲۳۔۔

ਸਤਿਗੁਰੁ ਨ ਸੇਵਤਹ ਮਾਇਆ ਲਾਗੇ ਿੂਤਬ ਮੂਏ ਅਹੰਕਾਰੀ ॥੨੪॥

سیگؤر ہن ویسہِ امنا الےگ ُدوت مُؤےئ ااکنہری ۔۔۲۴۔۔

ਤਜਚਰੁ ਅੰਿਤਰ ਸਾਸੁ ਤਿਚਰੁ ਸੇਵਾ ਕੀਚੈ ਜਾਇ ਤਮਲੀਐ ਰਾਮ ਮੁਰਾਰੀ ॥੨੫॥

ب
چ
ِ چر ادنر ساس ِچر ویسا کبج َے اجۓ مِلیپے رام مُراری ۔۔۲۵۔۔

ਅਨਤਿਨੁ ਜਾਗਿ ਰਹੈ ਤਿਨੁ ਰਾਿੀ ਅਪਨੇ ਤਪਰਅ ਪਰੀਤਿ ਤਪਆਰੀ ॥੨੬॥

ادنِن اجگپ ر َہے دِن رایت اےنپ پِرء رپپپ ایپری ۔۔۲۶۔۔

ਿਨੁ ਮਨੁ ਵਾਰੀ ਵਾਤਰ ਘੁਮਾਈ ਅਪਨੇ ਗੁਰ ਤਵਟਹੁ ਬਤਲਹਾਰੀ ॥੨੭॥

گ
نت نم واری وار ُھمایئ اےنپ ُگر وِوہٹ اہلبری ۔۔۲۷۔۔

ਮਾਇਆ ਮੋਹੁ ਤਬਨਤਸ ਜਾਇਗਾ ਉਬਰੇ ਸਬਤਿ ਵੀਚਾਰੀ ॥੨੮॥

امنا ومہ نِیس اجاگئ اُپرے دبس وبچاری ۔۔۲۸۔۔

ਆਤਪ ਜਗਾਏ ਸੇਈ ਜਾਗੇ ਗੁਰ ਕੈ ਸਬਤਿ ਵੀਚਾਰੀ ॥੨੯॥

ا ت اگجےئ سیبی اجےگ ُگر ےکَ دبس وبچاری ۔۔۲۹۔۔

ਨਾਨਕ ਸੇਈ ਮੂਏ ਤਜ ਨਾਮੁ ਨ ਚੇਿਤਹ ਭਗਿ ਜੀਵੇ ਵੀਚਾਰੀ ॥੩੦॥੪॥੧੩॥

نانک سیبی مُؤےئ ےج نام ہن چیبہہ تگھب ویجے وبچاری ۔۔۳۱۔۔۴۔۔۱۳۔۔
ਰਾਮਕਲੀ ਮਹਲਾ ੩ ॥

رامکلی ہلحم ۳۔۔

ਨਾਮੁ ਖਜਾਨਾ ਗੁਰ ਿੇ ਪਾਇਆ ਤਿਰਪਤਿ ਰਹੇ ਆਘਾਈ ॥੧॥

نام اجھکہن ُگر ےت نانا رتِپپ رےہ ا اھگیئ ۔۔۱۔۔
ਸੰਿਹੁ ਗੁਰਮੁਤਖ ਮੁਕਤਿ ਗਤਿ ਪਾਈ ॥

سیبہؤ ُگرمُکھ مُکت گپ نایئ ۔۔

ਏਕੁ ਨਾਮੁ ਵਤਸਆ ਘਟ ਅੰਿਤਰ ਪੂਰੇ ਕੀ ਵਤਿਆਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

انک نام وایس ٹھگ ارتن ئُؤرے یک ودنایئ ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਆਪੇ ਕਰਿਾ ਆਪੇ ਭੁਗਿਾ ਿੇਿਾ ਤਰਜਕੁ ਸਬਾਈ ॥੨॥

ب
ا ےپ رکنا ا ےپ ُھگیا دندا ِرجق ابسیئ ۔۔۲۔۔

ਜੋ ਤਕਛੁ ਕਰਣਾ ਸੋ ਕਤਰ ਰਤਹਆ ਅਵਰੁ ਨ ਕਰਣਾ ਜਾਈ ॥੩॥

ک
وج ِچھ رکنا وس رک رایہ ا َور ہن رکنا اجیئ ۔۔۳۔۔

ਆਪੇ ਸਾਜੇ ਤਸਰਸਤਟ ਉਪਾਏ ਤਸਤਰ ਤਸਤਰ ਧੰਧੈ ਲਾਈ ॥੪॥

رسست اُناےئ سِر سِر ددنھَےھ الیئ ۔۔۴۔۔
ا ےپ ساےج ِ

ਤਿਸਤਹ ਸਰੇਵਹੁ ਿਾ ਸੁਖੁ ਪਾਵਹੁ ਸਤਿਗੁਤਰ ਮੇਤਲ ਤਮਲਾਈ ॥੫॥

ئِسہہ رسویوہ نا ُسکھ ناووہ سیگؤر لیم مِالیئ ۔۔۵۔۔

ਆਪਣਾ ਆਪੁ ਆਤਪ ਉਪਾਏ ਅਲਖੁ ਨ ਲਖਣਾ ਜਾਈ ॥੬॥

ا انپ ا ت ا ت اُناےئ اھکل ہن انھکل اجیئ ۔۔۶۔۔
ਆਪੇ ਮਾਤਰ ਜੀਵਾਲੇ ਆਪੇ ਤਿਸ ਨੋ ਤਿਲੁ ਨ ਿਮਾਈ ॥੭॥

ا ےپ امر ویجاےل ا ےپ ئِس ون نِل ہن امتیئ ۔۔۷۔۔

ਇਤਕ ਿਾਿੇ ਇਤਕ ਮੰਗਿੇ ਕੀਿੇ ਆਪੇ ਭਗਤਿ ਕਰਾਈ ॥੮॥

اِک داےت اِک ےتگنم کیپے ا ےپ تگھب رکایئ ۔۔۸۔۔
ਸੇ ਵਿਭਾਗੀ ਤਜਨੀ ਏਕੋ ਜਾਿਾ ਸਚੇ ਰਹੇ ਸਮਾਈ ॥੯॥

ےس وداھبیگ ِجبی اوکی اجنا ےچس رےہ امسیئ ۔۔۹۔۔

ਆਤਪ ਸਰੂਪੁ ਤਸਆਣਾ ਆਪੇ ਕੀਮਤਿ ਕਹਣੁ ਨ ਜਾਈ ॥੧੦॥

ا ت رسُوت ِسیانا ا ےپ تمیق کہں ہن اجیئ ۔۔۱۱۔۔

ਆਪੇ ਿੁਖੁ ਸੁਖੁ ਪਾਏ ਅੰਿਤਰ ਆਪੇ ਭਰਤਮ ਭੁਲਾਈ ॥੧੧॥

ب
ا ےپ ُدھک ُسکھ ناےئ ارتن ا ےپ رھبم ھُالیئ ۔۔۱۱۔۔

ਵਿਾ ਿਾਿਾ ਗੁਰਮੁਤਖ ਜਾਿਾ ਤਨਗੁਰੀ ਅੰਧ ਤਿਰੈ ਲੋਕਾਈ ॥੧੨॥

ُ
ب
ودا دانا ُگرمُکھ اجنا نگِ ُری ادنھ ھ ِ َرے ولاکیئ ۔۔۱۲۔۔

ਤਜਨੀ ਚਾਤਖਆ ਤਿਨਾ ਸਾਿੁ ਆਇਆ ਸਤਿਗੁਤਰ ਬੂਝ ਬੁਝਾਈ ॥੧੩॥

ج ِبی اچایھک پ ِیا ساد ا نا سیگؤر ئُؤھج اھجبیئ ۔۔۱۳۔۔

ਇਕਨਾ ਨਾਵਹੁ ਆਤਪ ਭੁਲਾਏ ਇਕਨਾ ਗੁਰਮੁਤਖ ਿੇਇ ਬੁਝਾਈ ॥੧੪॥

ب
ب
اِانک ناووہ ا ت ھُالےئ اِانک ُگرمُکھ دےئ جُھایئ ۔۔۱۴۔۔

ਸਿਾ ਸਿਾ ਸਾਲਾਤਹਹੁ ਸੰਿਹੁ ਤਿਸ ਿੀ ਵਿੀ ਵਤਿਆਈ ॥੧੫॥

دسا دس ا ساال ِہہ ُؤ سیبہؤ ئِس دی ودی ودنایئ ۔۔۱۵۔۔

ਤਿਸੁ ਤਬਨੁ ਅਵਰੁ ਨ ਕੋਈ ਰਾਜਾ ਕਤਰ ਿਪਾਵਸੁ ਬਣਿ ਬਣਾਈ ॥੧੬॥

ئِس پِں ا َور ہن وکیئ رااج رک اپتوس تنب انبیئ ۔۔۱۶۔۔

ਤਨਆਉ ਤਿਸੈ ਕਾ ਹੈ ਸਿ ਸਾਚਾ ਤਵਰਲੇ ਹੁਕਮੁ ਮਨਾਈ ॥੧੭॥

ک
اینو ئ ِ َسے اک ےہَ دس سااچ وِرےل ُچ م انمیئ ۔۔۱۷۔۔

ਤਿਸ ਨੋ ਪਰਾਣੀ ਸਿਾ ਤਧਆਵਹੁ ਤਜਤਨ ਗੁਰਮੁਤਖ ਬਣਿ ਬਣਾਈ ॥੧੮॥

ئِس ون رپَاین دسا دایھو ُہ ِجں ُگرمُکھ تنب انبیئ ۔۔۱۸۔۔

ਸਤਿਗੁਰ ਭੇਟੈ ਸੋ ਜਨੁ ਸੀਝੈ ਤਜਸੁ ਤਹਰਿੈ ਨਾਮੁ ਵਸਾਈ ॥੧੯॥

ب
سبج
ج
ھ
ہ
ِ
سیگؤر ھی َپے وس نج ے َ س ِر َدے نام وسایئ ۔۔۱۹۔۔
ਸਚਾ ਆਤਪ ਸਿਾ ਹੈ ਸਾਚਾ ਬਾਣੀ ਸਬਤਿ ਸੁਣਾਈ ॥੨੦॥

ےہ سااچ ناین دبس ُسیایئ ۔۔۲۱۔۔
اچس ا ت دسا َ
ਨਾਨਕ ਸੁਤਣ ਵੇਤਖ ਰਤਹਆ ਤਵਸਮਾਿੁ ਮੇਰਾ ਪਰਭੁ ਰਤਵਆ ਸਰਬ ਥਾਈ ॥੨੧॥੫॥੧੪॥

نانک ُسں وھکی رایہ وِامسد ریما رپَھب ر َونا رست اھتیئ ۔۔۲۱۔۔۵۔۔۱۴۔۔
ਰਾਮਕਲੀ ਮਹਲਾ ੫ ਅਸਟਪਿੀਆ

رامکلی ہلحم  ۵اسییدنا

ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪਰਸਾਤਿ ॥

اِک اواکنر سیگؤر رپساد ۔۔
ਤਕਨਹੀ ਕੀਆ ਪਰਤਵਰਤਿ ਪਸਾਰਾ ॥

کِبہی ک ِیا رپوِرت ئسارا ۔۔

ਤਕਨਹੀ ਕੀਆ ਪੂਜਾ ਤਬਸਥਾਰਾ ॥

ئ
کِبہی ایک ئُؤاج ِسبھارا ۔۔

ਤਕਨਹੀ ਤਨਵਲ ਭੁਇਅੰਗਮ ਸਾਧੇ ॥

کِبہی ئِؤل

ب

ھُیییگ

م سادےھ ۔۔

ਮੋਤਹ ਿੀਨ ਹਤਰ ਹਤਰ ਆਰਾਧੇ ॥੧॥

ومہِ دنی ہر ہر ا رادےھ ۔۔۱۔۔
ਿੇਰਾ ਭਰੋਸਾ ਤਪਆਰੇ ॥

ریتا رھبوسا ایپرے ۔۔
ਆਨ ਨ ਜਾਨਾ ਵੇਸਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ا ن ہن اجنا واسی ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਤਕਨਹੀ ਤਗਰਹੁ ਿਤਜ ਵਣ ਖੰਤਿ ਪਾਇਆ ॥

کِبہی گِروہ جت ون ڈنھک نانا ۔۔

ਤਕਨਹੀ ਮੋਤਨ ਅਉਧੂਿੁ ਸਿਾਇਆ ॥

کِبہی ومن او ُدوھت دسأنا ۔۔

ਕੋਈ ਕਹਿਉ ਅਨੰਤਨ ਭਗਉਿੀ ॥

ب
وکیئ کہپؤ اننّ ھگؤیت ۔۔

ਮੋਤਹ ਿੀਨ ਹਤਰ ਹਤਰ ਓਟ ਲੀਿੀ ॥੨॥

ومہِ دِنی ہر ہر اوت یتیل ۔۔۲۔۔
ਤਕਨਹੀ ਕਤਹਆ ਹਉ ਿੀਰਥ ਵਾਸੀ ॥

کِبہی کہیا ہؤ ریتھت وایس ۔۔

ਕੋਈ ਅੰਨੁ ਿਤਜ ਭਇਆ ਉਿਾਸੀ ॥

وکیئ اَ ّن جت ایھب اُدایس ۔۔
ਤਕਨਹੀ ਭਵਨੁ ਸਭ ਧਰਿੀ ਕਤਰਆ ॥

کِبہی وھبَن سیھ درھیت رکَنا ۔۔

ਮੋਤਹ ਿੀਨ ਹਤਰ ਹਤਰ ਿਤਰ ਪਤਰਆ ॥੩॥

ومہِ دنی ہر ہر در رپِنا ۔۔۳۔۔
ਤਕਨਹੀ ਕਤਹਆ ਮੈ ਕੁਲਤਹ ਵਤਿਆਈ ॥

کِبہی کہیا م َے ُکل ِہ ودنایئ ۔۔

ਤਕਨਹੀ ਕਤਹਆ ਬਾਹ ਬਹੁ ਭਾਈ ॥

کِبہی کہیا ناہ وہب اھبیئ ۔۔

ਕੋਈ ਕਹੈ ਮੈ ਧਨਤਹ ਪਸਾਰਾ ॥

ےہک م َے دھی ِہ ئسارا ۔۔
وکیئ َ

ਮੋਤਹ ਿੀਨ ਹਤਰ ਹਤਰ ਆਧਾਰਾ ॥੪॥

ومہِ دِنی ہر ہر ا داھرا ۔۔۴۔۔
ਤਕਨਹੀ ਘੂਘਰ ਤਨਰਤਿ ਕਰਾਈ ॥

گ
کِبہی ُھؤرھگ پِرت رکایئ ۔۔

ਤਕਨਹੂ ਵਰਿ ਨੇਮ ਮਾਲਾ ਪਾਈ ॥

کِب ُہؤ ورت مین امال نایئ ۔۔

ਤਕਨਹੀ ਤਿਲਕੁ ਗੋਪੀ ਚੰਿਨ ਲਾਇਆ ॥

کِبہی نِلک وگیپ دنچن النا ۔۔

ਮੋਤਹ ਿੀਨ ਹਤਰ ਹਤਰ ਹਤਰ ਤਧਆਇਆ ॥੫॥

ومہِ دِنی ہر ہر ہر دایھنا ۔۔۵۔۔
ਤਕਨਹੀ ਤਸਧ ਬਹੁ ਚੇਟਕ ਲਾਏ ॥

کِبہی سِدھ وہب کٹیچ الےئ ۔۔

ਤਕਨਹੀ ਭੇਖ ਬਹੁ ਥਾਟ ਬਨਾਏ ॥

ب
کِبہی ھیکھ وہب اھتت انبےئ ۔۔
ਤਕਨਹੀ ਿੰਿ ਮੰਿ ਬਹੁ ਖੇਵਾ ॥

ک
کِبہی تنت تنم وہب ھ َپؤا ۔۔
ਮੋਤਹ ਿੀਨ ਹਤਰ ਹਤਰ ਹਤਰ ਸੇਵਾ ॥੬॥

ومہِ دِنی ہر ہر ہر ویسا ۔۔۶۔۔
ਕੋਈ ਚਿੁਰੁ ਕਹਾਵੈ ਪੰਤਿਿ ॥

اہکوے ڈنپت ۔۔
وکیئ چتُر َ
ਕੋ ਖਟੁ ਕਰਮ ਸਤਹਿ ਤਸਉ ਮੰਤਿਿ ॥

وک ٹھک رکم سہت سِیؤ ڈنمِت ۔۔
ਕੋਈ ਕਰੈ ਆਚਾਰ ਸੁਕਰਣੀ ॥

وکیئ رکَے ا اچر ُسکرین ۔۔

ਮੋਤਹ ਿੀਨ ਹਤਰ ਹਤਰ ਹਤਰ ਸਰਣੀ ॥੭॥

ومہِ دِنی ہر ہر ہر رسین ۔۔۷۔۔
ਸਗਲੇ ਕਰਮ ਧਰਮ ਜੁਗ ਸੋਧੇ ॥

ےلگس رکم درھم چگ وسدےھ ۔۔

ਤਬਨੁ ਨਾਵੈ ਇਹੁ ਮਨੁ ਨ ਪਰਬੋਧੇ ॥

پِں نا َوے اوہی نم ہن رپوبدےھ ۔۔
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਜਉ ਸਾਧਸੰਗੁ ਪਾਇਆ ॥

وہک نانک جؤ سادھسیگ نانا ۔۔

ਬੂਝੀ ਤਿਰਸਨਾ ਮਹਾ ਸੀਿਲਾਇਆ ॥੮॥੧॥

وبُیھج رتِانس اہم سییالنا ۔۔۸۔۔۱۔۔
ਰਾਮਕਲੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

رامکلی ہلحم ۵۔۔

ਇਸੁ ਪਾਨੀ ਿੇ ਤਜਤਨ ਿੂ ਘਤਰਆ ॥

اِس ناین ےت ِجں ئُؤ رھگنا ۔۔
ਮਾਟੀ ਕਾ ਲੇ ਿੇਹੁਰਾ ਕਤਰਆ ॥

امیٹ اک ےل دب ُہرا رکَنا ۔۔

ਉਕਤਿ ਜੋਤਿ ਲੈ ਸੁਰਤਿ ਪਰੀਤਖਆ ॥

اُتک وجت لَے ُسرت رپنکھیا ۔۔

ਮਾਿ ਗਰਭ ਮਤਹ ਤਜਤਨ ਿੂ ਰਾਤਖਆ ॥੧॥

امت رگھب ہہم ِجں ئُؤ راایھک ۔۔۱۔۔
ਰਾਖਨਹਾਰੁ ਸਮਹਾਤਰ ਜਨਾ ॥

کھب س
م
را ہار ھار انج ۔۔

ਸਗਲੇ ਛੋਤਿ ਬੀਚਾਰ ਮਨਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ےلگس وھچد اچیبر انم ۔۔۱۔۔راہو۔۔

ਤਜਤਨ ਿੀਏ ਿੁਧੁ ਬਾਪ ਮਹਿਾਰੀ ॥

ِجں د پپے ُندھ نات اتہمری ۔۔
ਤਜਤਨ ਿੀਏ ਭਰਾਿ ਪੁਿ ਹਾਰੀ ॥

ِجں د پپے رھبات ُپپ اہری ۔۔
ਤਜਤਨ ਿੀਏ ਿੁਧੁ ਬਤਨਿਾ ਅਰੁ ਮੀਿਾ ॥

ِجں د پپے ُندھ نییا ار مییا ۔۔

ਤਿਸੁ ਿਾਕੁਰ ਕਉ ਰਤਖ ਲੇਹੁ ਚੀਿਾ ॥੨॥

ہیل اتیچ ۔۔۲۔۔
رک کؤ رھک ُ
ئِس اھٹ ُ
ਤਜਤਨ ਿੀਆ ਿੁਧੁ ਪਵਨੁ ਅਮੋਲਾ ॥

ِجں دِنا ُندھ وپَن اومال ۔۔

ਤਜਤਨ ਿੀਆ ਿੁਧੁ ਨੀਰੁ ਤਨਰਮੋਲਾ ॥

ِجں دِنا ُندھ رین پِرومال ۔۔

ਤਜਤਨ ਿੀਆ ਿੁਧੁ ਪਾਵਕੁ ਬਲਨਾ ॥

ِجں دِنا ُندھ ناوک انلب ۔۔

ਤਿਸੁ ਿਾਕੁਰ ਕੀ ਰਹੁ ਮਨ ਸਰਨਾ ॥੩॥

رک یک روہ نم رسنا ۔۔۳۔۔
ئِس اھٹ ُ
ਛਿੀਹ ਅੰਤਮਰਿ ਤਜਤਨ ਭੋਜਨ ਿੀਏ ॥

چ
ھییہ امِرت ِجں وھبنج د پپے ۔۔
ਅੰਿਤਰ ਥਾਨ ਿਹਰਾਵਨ ਕਉ ਕੀਏ ॥

ارتن اھتن رہھٹاون کؤ ےئیک ۔۔

ਬਸੁਧਾ ਿੀਓ ਬਰਿਤਨ ਬਲਨਾ ॥

ئ ُسداھ دئؤ پرنت انلب ۔۔

ਤਿਸੁ ਿਾਕੁਰ ਕੇ ਤਚਤਿ ਰਖੁ ਚਰਨਾ ॥੪॥

رک ےک ِجت رھک رچنا ۔۔۴۔۔
ئِس اھٹ ُ
ਪੇਖਨ ਕਉ ਨੇਿਰ ਸੁਨਨ ਕਉ ਕਰਨਾ ॥

پ َیک
س
ی
ھ
پ
ک
ی
ک
ت
ُ
ں ؤ ر ں ؤ رکنا ۔۔

ਹਸਿ ਕਮਾਵਨ ਬਾਸਨ ਰਸਨਾ ॥

ہست امکون نانس رانس ۔۔

ਚਰਨ ਚਲਨ ਕਉ ਤਸਰੁ ਕੀਨੋ ਮੇਰਾ ॥

رچن نلچ کؤ سِر ونیک ریما ۔۔
ਮਨ ਤਿਸੁ ਿਾਕੁਰ ਕੇ ਪੂਜਹੁ ਪੈਰਾ ॥੫॥

نم ئِس اھٹرکُ ےک ئُؤہہج ریپَا ۔۔۵۔۔
ਅਪਤਵਿਰ ਪਤਵਿੁ ਤਜਤਨ ਿੂ ਕਤਰਆ ॥

اوپِرت وپِرت ِجں ئُؤ رکَنا ۔۔

ਸਗਲ ਜੋਤਨ ਮਤਹ ਿੂ ਤਸਤਰ ਧਤਰਆ ॥

لگس وجن ہہم ئُؤ سِر درھنا ۔۔
ਅਬ ਿੂ ਸੀਝੁ ਭਾਵੈ ਨਹੀ ਸੀਝੈ ॥

سب
سبج
ھ
ات ئُؤ چھ اھبوے یہن ے َ۔۔
ਕਾਰਜੁ ਸਵਰੈ ਮਨ ਪਰਭੁ ਤਧਆਈਜੈ ॥੬॥

اکرچ وس ََرے نم رپَھب دایھپبج َے ۔۔۶۔۔

ਈਹਾ ਊਹਾ ਏਕੈ ਓਹੀ ॥

اِاہی اُواہ اےکی اویہ ۔۔
ਜਿ ਕਿ ਿੇਖੀਐ ਿਿ ਿਿ ਿੋਹੀ ॥

نک
جت تک د ھیپے َ پپ پپ وتیہ ۔۔
ਤਿਸੁ ਸੇਵਿ ਮਤਨ ਆਲਸੁ ਕਰੈ ॥

ئِس سیَؤت نم ا سل رکَے ۔۔
ਤਜਸੁ ਤਵਸਤਰਐ ਇਕ ਤਨਮਖ ਨ ਸਰੈ ॥੭॥

ب
ِجس وِرس پپے اِک ِمکھ ہن رسَے ۔۔۷۔۔
ਹਮ ਅਪਰਾਧੀ ਤਨਰਗੁਨੀਆਰੇ ॥

مہ ارپادیھ پِر ُگییارے ۔۔

ਨਾ ਤਕਛੁ ਸੇਵਾ ਨਾ ਕਰਮਾਰੇ ॥

ک
ہن ِچھ ویسا ہن رکامرے ۔۔

ਗੁਰੁ ਬੋਤਹਥੁ ਵਿਭਾਗੀ ਤਮਤਲਆ ॥

ُگر وبھتہ وداھبیگ مل ِیا ۔۔

ਨਾਨਕ ਿਾਸ ਸੰਤਗ ਪਾਥਰ ਿਤਰਆ ॥੮॥੨॥

نانک داس گنس نارھت رتنا ۔۔۸۔۔۲۔۔
ਰਾਮਕਲੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

رامکلی ہلحم ۵۔۔

ਕਾਹੂ ਤਬਹਾਵੈ ਰੰਗ ਰਸ ਰੂਪ ॥

اک ُہؤ ِبہا َوے رنگ رس ُروت ۔۔

ਕਾਹੂ ਤਬਹਾਵੈ ਮਾਇ ਬਾਪ ਪੂਿ ॥

اک ُہؤ ِبہا َوے امےئ نات ئُؤت ۔۔
ਕਾਹੂ ਤਬਹਾਵੈ ਰਾਜ ਤਮਲਖ ਵਾਪਾਰਾ ॥

اک ُہؤ ِبہا َوے راچ مل ِکھ وانارا ۔۔

ਸੰਿ ਤਬਹਾਵੈ ਹਤਰ ਨਾਮ ਅਧਾਰਾ ॥੧॥

سیت ِبہا َوے ہر نام اداھرا ۔۔۱۔۔
ਰਚਨਾ ਸਾਚੁ ਬਨੀ ॥

رانچ ساچ ینب ۔۔
ਸਭ ਕਾ ਏਕੁ ਧਨੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

سیھ اک انک دینھ ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਕਾਹੂ ਤਬਹਾਵੈ ਬੇਿ ਅਰੁ ਬਾਤਿ ॥

اک ُہؤ ِبہا َوے دیب ار ناد ۔۔
ਕਾਹੂ ਤਬਹਾਵੈ ਰਸਨਾ ਸਾਤਿ ॥

اک ُہؤ ِبہا َوے رانس ساد ۔۔
ਕਾਹੂ ਤਬਹਾਵੈ ਲਪਤਟ ਸੰਤਗ ਨਾਰੀ ॥

اک ُہؤ ِبہا َوے ٹپل گنس ناری ۔۔
ਸੰਿ ਰਚੇ ਕੇਵਲ ਨਾਮ ਮੁਰਾਰੀ ॥੨॥

سیت رےچ ویکل نام مُراری ۔۔۲۔۔
ਕਾਹੂ ਤਬਹਾਵੈ ਖੇਲਿ ਜੂਆ ॥

ک
اک ُہؤ ِبہا َوے ھیلت ُجؤا ۔۔

ਕਾਹੂ ਤਬਹਾਵੈ ਅਮਲੀ ਹੂਆ ॥

اک ُہؤ ِبہا َوے یلمع ُہؤا ۔۔
ਕਾਹੂ ਤਬਹਾਵੈ ਪਰ ਿਰਬ ਚੋੁਰਾਏ ॥

اک ُہؤ ِبہا َوے رپ درت رچاےئ ۔۔
ਹਤਰ ਜਨ ਤਬਹਾਵੈ ਨਾਮ ਤਧਆਏ ॥੩॥

ہر نج ِبہا َوے نام دایھےئ ۔۔۳۔۔
ਕਾਹੂ ਤਬਹਾਵੈ ਜੋਗ ਿਪ ਪੂਜਾ ॥

اک ُہؤ ِبہا َوے وجگ پپ ئُؤاج ۔۔
ਕਾਹੂ ਰੋਗ ਸੋਗ ਭਰਮੀਜਾ ॥

اک ُہؤ روگ وسگ رھباجیم ۔۔
ਕਾਹੂ ਪਵਨ ਧਾਰ ਜਾਿ ਤਬਹਾਏ ॥

اک ُہؤ ئَؤن داھر اجت ِبہاےئ ۔۔
ਸੰਿ ਤਬਹਾਵੈ ਕੀਰਿਨੁ ਗਾਏ ॥੪॥

سیت ِبہا َوے ریکنت اگےئ ۔۔۴۔۔
ਕਾਹੂ ਤਬਹਾਵੈ ਤਿਨੁ ਰੈਤਨ ਚਾਲਿ ॥

اک ُہؤ ِبہا َوے دِن َرنی اچلپ ۔۔
ਕਾਹੂ ਤਬਹਾਵੈ ਸੋ ਤਪੜੁ ਮਾਲਿ ॥

اک ُہؤ ِبہا َوے وس پِر املپ ۔۔

ਕਾਹੂ ਤਬਹਾਵੈ ਬਾਲ ਪੜਾਵਿ ॥

اک ُہؤ ِبہا َوے نال ڑپاوت ۔۔

ਸੰਿ ਤਬਹਾਵੈ ਹਤਰ ਜਸੁ ਗਾਵਿ ॥੫॥

سیت ِبہا َوے ہر سج اگوت ۔۔۵۔۔
ਕਾਹੂ ਤਬਹਾਵੈ ਨਟ ਨਾਤਟਕ ਤਨਰਿੇ ॥

اک ُہؤ ِبہا َوے پپ نان ِک پِرےت ۔۔
ਕਾਹੂ ਤਬਹਾਵੈ ਜੀਆਇਹ ਤਹਰਿੇ ॥

اک ُہؤ ِبہا َوے ایجنہ ہِرےت ۔۔
ਕਾਹੂ ਤਬਹਾਵੈ ਰਾਜ ਮਤਹ ਿਰਿੇ ॥

اک ُہؤ ِبہا َوے راچ ہہم درےت ۔۔
ਸੰਿ ਤਬਹਾਵੈ ਹਤਰ ਜਸੁ ਕਰਿੇ ॥੬॥

سیت ِبہا َوے ہر سج رکےت ۔۔۶۔۔
ਕਾਹੂ ਤਬਹਾਵੈ ਮਿਾ ਮਸੂਰਤਿ ॥

اک ُہؤ ِبہا َوے اتم مسُؤرت ۔۔

ਕਾਹੂ ਤਬਹਾਵੈ ਸੇਵਾ ਜਰੂਰਤਿ ॥

اک ُہؤ ِبہا َوے ویسا رجُورت ۔۔
ਕਾਹੂ ਤਬਹਾਵੈ ਸੋਧਿ ਜੀਵਿ ॥

اک ُہؤ ِبہا َوے وسدھت ج ِپ َؤت ۔۔
ਸੰਿ ਤਬਹਾਵੈ ਹਤਰ ਰਸੁ ਪੀਵਿ ॥੭॥

سیت ِبہا َوے ہر رس ویپت ۔۔۷۔۔
ਤਜਿੁ ਕੋ ਲਾਇਆ ਤਿਿ ਹੀ ਲਗਾਨਾ ॥

ِجت وک النا پِپ یہ اگلنا ۔۔

ਨਾ ਕੋ ਮੂੜੁ ਨਹੀ ਕੋ ਤਸਆਨਾ ॥

ہن وک مُؤر یہن وک ِسیانا ۔۔
ਕਤਰ ਤਕਰਪਾ ਤਜਸੁ ਿੇਵੈ ਨਾਉ ॥

رک کِرنا ِجس دویَے ناو ۔۔

ਨਾਨਕ ਿਾ ਕੈ ਬਤਲ ਬਤਲ ਜਾਉ ॥੮॥੩॥

نانک نا ےکَ نل نل اجو ۔۔۸۔۔۳۔۔
ਰਾਮਕਲੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

رامکلی ہلحم ۵۔۔

ਿਾਵਾ ਅਗਤਨ ਰਹੇ ਹਤਰ ਬੂਟ ॥

دوعا انگ رےہ ہر ئُؤت ۔۔
ਮਾਿ ਗਰਭ ਸੰਕਟ ਿੇ ਛੂਟ ॥

چ
امت رگھب ٹکنس ےت ُھؤت ۔۔
ਜਾ ਕਾ ਨਾਮੁ ਤਸਮਰਿ ਭਉ ਜਾਇ ॥

ب
اج اک نام ِسمرت ھؤ اجۓ ۔۔

ਿੈਸੇ ਸੰਿ ਜਨਾ ਰਾਖੈ ਹਤਰ ਰਾਇ ॥੧॥

ک
َنیسے سیت انج را َھے ہر راےئ ۔۔۱۔۔
ਐਸੇ ਰਾਖਨਹਾਰ ਿਇਆਲ ॥

اےسی راکھبہار دنال ۔۔

ਜਿ ਕਿ ਿੇਖਉ ਿੁਮ ਪਰਤਿਪਾਲ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

نک ُب
جت تک د ھؤ م رپَپ ِیال ۔۔۱۔۔راہو۔۔

ਜਲੁ ਪੀਵਿ ਤਜਉ ਤਿਖਾ ਤਮਟੰਿ ॥

لج پِپؤت چیپؤ نکِھا مِیپت ۔۔

ਧਨ ਤਬਗਸੈ ਤਗਰਤਹ ਆਵਿ ਕੰਿ ॥

دنھ نِگ َسے گِرہِ ا وت کپت ۔۔
ਲੋਭੀ ਕਾ ਧਨੁ ਪਰਾਣ ਅਧਾਰੁ ॥

ولیھب اک دنھ رپان اداھر ۔۔
ਤਿਉ ਹਤਰ ਜਨ ਹਤਰ ਹਤਰ ਨਾਮ ਤਪਆਰੁ ॥੨॥

پپؤ ہر نج ہر ہر نام ایپر ۔۔۲۔۔
ਤਕਰਸਾਨੀ ਤਜਉ ਰਾਖੈ ਰਖਵਾਲਾ ॥

ک
کِرساین چیپؤ را َھے روھکاال ۔۔

ਮਾਿ ਤਪਿਾ ਿਇਆ ਤਜਉ ਬਾਲਾ ॥

امت پِیا دِایئ چیپؤ ناال ۔۔

ਪਰੀਿਮੁ ਿੇਤਖ ਪਰੀਿਮੁ ਤਮਤਲ ਜਾਇ ॥

رپمتی دھکی رپمتی مِل اجۓ ۔۔

ਤਿਉ ਹਤਰ ਜਨ ਰਾਖੈ ਕੰਤਿ ਲਾਇ ॥੩॥

ک
پپؤ ہر نج را َھے کیبھ ال ئِے ۔۔۳۔۔
ਤਜਉ ਅੰਧੁਲੇ ਪੇਖਿ ਹੋਇ ਅਨੰਿ ॥

پ
ِج َپؤ ادنےلھ یکھت وہۓ ادنن ۔۔
ਗੂੰਗਾ ਬਕਿ ਗਾਵੈ ਬਹੁ ਛੰਿ ॥

اگوے وہب دنھچ ۔۔
ُگؤاگن نکت َ

ਤਪੰਗੁਲ ਪਰਬਿ ਪਰਿੇ ਪਾਤਰ ॥

پِپ ُگل رپپپ رپےت نار ۔۔

ਹਤਰ ਕੈ ਨਾਤਮ ਸਗਲ ਉਧਾਤਰ ॥੪॥

ہر ےکَ نام لگس اُداھر ۔۔۴۔۔
ਤਜਉ ਪਾਵਕ ਸੰਤਗ ਸੀਿ ਕੋ ਨਾਸ ॥

چیپؤ ناوک گنس سِیت وک ناس ۔۔
ਐਸੇ ਪਰਾਛਿ ਸੰਿਸੰਤਗ ਤਬਨਾਸ ॥

اےسی رپَاتھچ سییسیگ پِیاس ۔۔
ਤਜਉ ਸਾਬੁਤਨ ਕਾਪਰ ਊਜਲ ਹੋਿ ॥

چیپؤ اص ُپں اکرپ اُولج وہت ۔۔

ਨਾਮ ਜਪਿ ਸਭੁ ਭਰਮੁ ਭਉ ਖੋਿ ॥੫॥

ب
نام جپت سیھ رھبم ھؤ وھکت ۔۔۵۔۔
ਤਜਉ ਚਕਵੀ ਸੂਰਜ ਕੀ ਆਸ ॥

چیپؤ وکچی سُؤرچ یک ا س ۔۔

ਤਜਉ ਚਾਤਿਰਕ ਬੂੰਿ ਕੀ ਤਪਆਸ ॥

چیپؤ اچرتِک ئُؤدن یک ایپس ۔۔

ਤਜਉ ਕੁਰੰਕ ਨਾਿ ਕਰਨ ਸਮਾਨੇ ॥

چیپؤ ُکرنک ناد رکن امسےن ۔۔

ਤਿਉ ਹਤਰ ਨਾਮ ਹਤਰ ਜਨ ਮਨਤਹ ਸੁਖਾਨੇ ॥੬॥

پپؤ ہر نام ہر نج مبہہ ُسکھاےن ۔۔۶۔۔

ਿੁਮਰੀ ਤਿਪਾ ਿੇ ਲਾਗੀ ਪਰੀਤਿ ॥

ُبمری کِرنا ےت الیگ رپپپ ۔۔

ਿਇਆਲ ਭਏ ਿਾ ਆਏ ਚੀਤਿ ॥

دنال ےئھب نا ا ےئ جپت ۔۔
ਿਇਆ ਧਾਰੀ ਤਿਤਨ ਧਾਰਣਹਾਰ ॥

دایئ داھری پِں داھراہنر ۔۔

ਬੰਧਨ ਿੇ ਹੋਈ ਛੁਟਕਾਰ ॥੭॥

دنبنھ ےت وہیئ چ ُھپکار ۔۔۷۔۔
ਸਤਭ ਥਾਨ ਿੇਖੇ ਨੈਣ ਅਲੋਇ ॥

سیھ اھتن دےھکی نَیں اولے ۔۔
ਤਿਸੁ ਤਬਨੁ ਿੂਜਾ ਅਵਰੁ ਨ ਕੋਇ ॥

ئِس پِں ُدواج ا َور ہن وکۓ ۔۔
ਭਰਮ ਭੈ ਛੂਟੇ ਗੁਰ ਪਰਸਾਿ ॥

ب چ
رھبم َھے ُھؤےٹ ُگر رپساد ۔۔
ਨਾਨਕ ਪੇਤਖਓ ਸਭੁ ਤਬਸਮਾਿ ॥੮॥੪॥

پی ک
ئ
س
سی
ھ
پ
ِ
نانک ؤ ھ ماد ۔۔۸۔۔۴۔۔
ਰਾਮਕਲੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

رامکلی ہلحم ۵۔۔

ਜੀਅ ਜੰਿ ਸਤਭ ਪੇਖੀਅਤਹ ਪਰਭ ਸਗਲ ਿੁਮਾਰੀ ਧਾਰਨਾ ॥੧॥

پی ک
یج جپت سیھ ھیی ِہ رپَھب لگس ُبماری داھرنا ۔۔۱۔۔

ਇਹੁ ਮਨੁ ਹਤਰ ਕੈ ਨਾਤਮ ਉਧਾਰਨਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

اوہی نم ہر ےکَ نام اُداھرنا ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਤਖਨ ਮਤਹ ਥਾਤਪ ਉਥਾਪੇ ਕੁਿਰਤਿ ਸਤਭ ਕਰਿੇ ਕੇ ਕਾਰਨਾ ॥੨॥

ک
ھِں ہہم اھتت اُاھتےپ قُدرت سیھ رکےت ےک اکرنا ۔۔۲۔۔
ਕਾਮੁ ਿੋਧੁ ਲੋਭੁ ਝੂਿੁ ਤਨੰਿਾ ਸਾਧੂ ਸੰਤਗ ਤਬਿਾਰਨਾ ॥੩॥

چ
اکم رکودھ ولھب ُھؤھٹ پ ِیدا سا ُدوھ گنس نِدارنا ۔۔۳۔۔
ਨਾਮੁ ਜਪਿ ਮਨੁ ਤਨਰਮਲ ਹੋਵੈ ਸੂਖੇ ਸੂਤਖ ਗੁਿਾਰਨਾ ॥੪॥

وہوے سُؤےھک سُؤھک ُگدارنا ۔۔۴۔۔
نام جپت نم پِرلم َ
ਭਗਿ ਸਰਤਣ ਜੋ ਆਵੈ ਪਰਾਣੀ ਤਿਸੁ ਈਹਾ ਊਹਾ ਨ ਹਾਰਨਾ ॥੫॥

ے رپَاین ئِس اِاہی اُواہ ہن اہرنا ۔۔۵۔۔
تگھب رسن وج ا و َ

ਸੂਖ ਿੂਖ ਇਸੁ ਮਨ ਕੀ ਤਬਰਥਾ ਿੁਮ ਹੀ ਆਗੈ ਸਾਰਨਾ ॥੬॥

ُب
سُؤھک ُدوھک اِس نم یک پِراھت م یہ ا ےگ سارنا ۔۔۶۔۔
ਿੂ ਿਾਿਾ ਸਭਨਾ ਜੀਆ ਕਾ ਆਪਨ ਕੀਆ ਪਾਲਨਾ ॥੭॥

ئُؤ دانا سبھیا ایج اک ا نپ ایک ناانل ۔۔۷۔۔

ਅਤਨਕ ਬਾਰ ਕੋਤਟ ਜਨ ਊਪਤਰ ਨਾਨਕੁ ਵੰਞੈ ਵਾਰਨਾ ॥੮॥੫॥

ان ِک نار وکت نج اُورپ نانک وےجن وارنا ۔۔۸۔۔۵۔۔
ਰਾਮਕਲੀ ਮਹਲਾ ੫ ਅਸਟਪਿੀ

رامکلی ہلحم  ۵اسییدی

ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪਰਸਾਤਿ ॥

اِک اواکنر سیگؤر رپساد ۔۔

ਿਰਸਨੁ ਭੇਟਿ ਪਾਪ ਸਤਭ ਨਾਸਤਹ ਹਤਰ ਤਸਉ ਿੇਇ ਤਮਲਾਈ ॥੧॥

ب
درنس ھیپت نات سیھ ناسہ ِہ ہر سِیؤ دےئ مِالیئ ۔۔۱۔۔
ਮੇਰਾ ਗੁਰੁ ਪਰਮੇਸਰੁ ਸੁਖਿਾਈ ॥

ریما ُگر رپرسیم ُسکھدایئ ۔۔

ਪਾਰਬਰਹਮ ਕਾ ਨਾਮੁ ਤਿਰੜਾਏ ਅੰਿੇ ਹੋਇ ਸਖਾਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

نارپرمہ اک نام درِراےئ اےتن وہۓ اھکسیئ ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਸਗਲ ਿੂਖ ਕਾ ਿੇਰਾ ਭੰਨਾ ਸੰਿ ਧੂਤਰ ਮੁਤਖ ਲਾਈ ॥੨॥

لگس ُدوھک اک دریہ بھیّا سیت دھُؤر مُکھ الیئ ۔۔۲۔۔

ਪਤਿਿ ਪੁਨੀਿ ਕੀਏ ਤਖਨ ਭੀਿਤਰ ਅਤਗਆਨੁ ਅੰਧੇਰੁ ਵੰਞਾਈ ॥੩॥

ک
ھ
ِ
ھ
ت
تتپ ُنیپت ےئیک ں رتیھب اایگن ادن ر واجنیئ ۔۔۳۔۔

ਕਰਣ ਕਾਰਣ ਸਮਰਥੁ ਸੁਆਮੀ ਨਾਨਕ ਤਿਸੁ ਸਰਣਾਈ ॥੪॥

رکن اکرن رمسھت سُؤایم نانک ئِس رسنایئ ۔۔۴۔۔

ਬੰਧਨ ਿੋਤੜ ਚਰਨ ਕਮਲ ਤਿਰੜਾਏ ਏਕ ਸਬਤਿ ਤਲਵ ਲਾਈ ॥੫॥

دنبنھ وتر رچن لمک درِراےئ انک دبس لِؤ الیئ ۔۔۵۔۔
ਅੰਧ ਕੂਪ ਤਬਤਖਆ ਿੇ ਕਾਤਢਓ ਸਾਚ ਸਬਤਿ ਬਤਣ ਆਈ ॥੬॥

ادنھ ُکؤت نِکھیا ےت اکدھپؤ ساچ دبس نب ا یئ ۔۔۶۔۔

ਜਨਮ ਮਰਣ ਕਾ ਸਹਸਾ ਚੂਕਾ ਬਾਹੁਤੜ ਕਿਹੁ ਨ ਧਾਈ ॥੭॥

منج رمن اک سہسا ُجؤاک ناہُر کبہؤ ہن داھیئ ۔۔۷۔۔

ਨਾਮ ਰਸਾਇਤਣ ਇਹੁ ਮਨੁ ਰਾਿਾ ਅੰਤਮਰਿੁ ਪੀ ਤਿਰਪਿਾਈ ॥੮॥

نام رسانئ اوہی نم رانا امِرت یپ رتِاتپیئ ۔۔۸۔۔

ਸੰਿਸੰਤਗ ਤਮਤਲ ਕੀਰਿਨੁ ਗਾਇਆ ਤਨਹਚਲ ਵਤਸਆ ਜਾਈ ॥੯॥

بِہ
چ
سییسیگ مِل ریکنت اگنا ل وایس اجیئ ۔۔۹۔۔

ਪੂਰੈ ਗੁਤਰ ਪੂਰੀ ਮਤਿ ਿੀਨੀ ਹਤਰ ਤਬਨੁ ਆਨ ਨ ਭਾਈ ॥੧੦॥

ئُؤ َرے ُگر ئُؤری مت دِینی ہر پِں ا ن ہن اھبیئ ۔۔۱۱۔۔

ਨਾਮੁ ਤਨਧਾਨੁ ਪਾਇਆ ਵਿਭਾਗੀ ਨਾਨਕ ਨਰਤਕ ਨ ਜਾਈ ॥੧੧॥

نام ن ِداھن نانا وداھبیگ نانک رنک ہن اجیئ ۔۔۱۱۔۔
ਘਾਲ ਤਸਆਣਪ ਉਕਤਿ ਨ ਮੇਰੀ ਪੂਰੈ ਗੁਰੂ ਕਮਾਈ ॥੧੨॥

اھگل ِسیاپپ اُتک ہن ریمی ئُؤ َرے ُگؤ ُرو امکیئ ۔۔۱۲۔۔
ਜਪ ਿਪ ਸੰਜਮ ਸੁਤਚ ਹੈ ਸੋਈ ਆਪੇ ਕਰੇ ਕਰਾਈ ॥੧੩॥

ج پ سبج ُس
ےہ وسیئ ا ےپ رکے رکایئ ۔۔۱۳۔۔
ت پ م ج َ
ਪੁਿਰ ਕਲਿਰ ਮਹਾ ਤਬਤਖਆ ਮਤਹ ਗੁਤਰ ਸਾਚੈ ਲਾਇ ਿਰਾਈ ॥੧੪॥

ُنتر کلتر اہم نِکھیا ہہم ُگر سا َچے ال ِئے رتایئ ۔۔۱۴۔۔

ਅਪਣੇ ਜੀਅ ਿੈ ਆਤਪ ਸਮਹਾਲੇ ਆਤਪ ਲੀਏ ਲਤੜ ਲਾਈ ॥੧੫॥

س
اےنپ یج ئَے ا ت مھاےل ا ت ےئیل ڑل الیئ ۔۔۱۵۔۔

ਸਾਚ ਧਰਮ ਕਾ ਬੇੜਾ ਬਾਂਤਧਆ ਭਵਜਲੁ ਪਾਤਰ ਪਵਾਈ ॥੧੬॥

ب
ساچ درھم اک نتَرا نادنایھ َھؤلج نار وپایئ ۔۔۱۶۔۔

ਬੇਸੁਮਾਰ ਬੇਅੰਿ ਸੁਆਮੀ ਨਾਨਕ ਬਤਲ ਬਤਲ ਜਾਈ ॥੧੭॥

ےب ُسمار ےباپپ سُؤایم نانک نل نل اجیئ ۔۔۱۷۔۔

ਅਕਾਲ ਮੂਰਤਿ ਅਜੂਨੀ ਸੰਭਉ ਕਤਲ ਅੰਧਕਾਰ ਿੀਪਾਈ ॥੧੮॥

سمب
ااکل مُؤرت اوجین ھؤ لک ادنھکار دِاپییئ ۔۔۱۸۔۔

ਅੰਿਰਜਾਮੀ ਜੀਅਨ ਕਾ ਿਾਿਾ ਿੇਖਿ ਤਿਰਪਤਿ ਅਘਾਈ ॥੧੯॥

ج
ارتناجیم ییں اک دانا دتھکی رتِپپ ااھگیئ ۔۔۱۹۔۔

ਏਕੰਕਾਰੁ ਤਨਰੰਜਨੁ ਤਨਰਭਉ ਸਭ ਜਤਲ ਥਤਲ ਰਤਹਆ ਸਮਾਈ ॥੨੦॥

ب
انکپکار پِرنجن پِر ھؤ سیھ لج لھت رایہ امسیئ ۔۔۲۱۔۔

ਭਗਤਿ ਿਾਨੁ ਭਗਿਾ ਕਉ ਿੀਨਾ ਹਤਰ ਨਾਨਕੁ ਜਾਚੈ ਮਾਈ ॥੨੧॥੧॥੬॥

ب
تگھب دان ھگیا کؤ دانی ہر نانک اج َچے امیئ ۔۔۲۱۔۔۱۔۔۶۔۔
ਰਾਮਕਲੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

رامکلی ہلحم ۵۔۔
ਸਲੋਕੁ ॥

ولسک ۔۔
ਤਸਖਹੁ ਸਬਿੁ ਤਪਆਤਰਹੋ ਜਨਮ ਮਰਨ ਕੀ ਟੇਕ ॥

ک
ِس ھہؤ دبس ایپروہ منج رمن یک کیٹ ۔۔

ਮੁਖੁ ਊਜਲੁ ਸਿਾ ਸੁਖੀ ਨਾਨਕ ਤਸਮਰਿ ਏਕ ॥੧॥

سک
مُکھ اُولج دسا ُ ھی نانک ِسمرت انک ۔۔۱۔۔

ਮਨੁ ਿਨੁ ਰਾਿਾ ਰਾਮ ਤਪਆਰੇ ਹਤਰ ਪਰੇਮ ਭਗਤਿ ਬਤਣ ਆਈ ਸੰਿਹੁ ॥੧॥

نم نت رانا رام ایپرے ہر رپمی تگھب نب ا یئ سیبہؤ ۔۔۱۔۔
ਸਤਿਗੁਤਰ ਖੇਪ ਤਨਬਾਹੀ ਸੰਿਹੁ ॥

سیگؤر ک َھپت پ ِیایہ سیبہؤ ۔۔

ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਲਾਹਾ ਿਾਸ ਕਉ ਿੀਆ ਸਗਲੀ ਤਿਰਸਨ ਉਲਾਹੀ ਸੰਿਹੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ہر نام الاہ داس کؤ دِنا سگلی رتِنس اُالیہ سیبہؤ ۔۔۱۔۔راہو۔۔

ਖੋਜਿ ਖੋਜਿ ਲਾਲੁ ਇਕੁ ਪਾਇਆ ਹਤਰ ਕੀਮਤਿ ਕਹਣੁ ਨ ਜਾਈ ਸੰਿਹੁ ॥੨॥

وھکجت وھکجت الل اِک نانا ہر تمیق کہں ہن اجیئ سیبہؤ ۔۔۲۔۔
ਚਰਨ ਕਮਲ ਤਸਉ ਲਾਗੋ ਤਧਆਨਾ ਸਾਚੈ ਿਰਤਸ ਸਮਾਈ ਸੰਿਹੁ ॥੩॥

رچن لمک سِیؤ الوگ دایھنا سا َچے درس امسیئ سیبہؤ ۔۔۳۔۔

ਗੁਣ ਗਾਵਿ ਗਾਵਿ ਭਏ ਤਨਹਾਲਾ ਹਤਰ ਤਸਮਰਿ ਤਿਰਪਤਿ ਅਘਾਈ ਸੰਿਹੁ ॥੪॥

ُگں اگوت اگوت ےئھب بِہاال ہر ِسمرت رتِپپ ااھگیئ سیبہؤ ۔۔۴۔۔

ਆਿਮ ਰਾਮੁ ਰਤਵਆ ਸਭ ਅੰਿਤਰ ਕਿ ਆਵੈ ਕਿ ਜਾਈ ਸੰਿਹੁ ॥੫॥

ے تک اجیئ سیبہؤ ۔۔۵۔۔
ا مت رام ر َونا سیھ ارتن تک ا و َ

ਆਤਿ ਜੁਗਾਿੀ ਹੈ ਭੀ ਹੋਸੀ ਸਭ ਜੀਆ ਕਾ ਸੁਖਿਾਈ ਸੰਿਹੁ ॥੬॥

ا د ُجگادی ےہَ یھب وہیس سیھ ایج اک ُسکھدایئ سیبہؤ ۔۔۶۔۔

ਆਤਪ ਬੇਅੰਿੁ ਅੰਿੁ ਨਹੀ ਪਾਈਐ ਪੂਤਰ ਰਤਹਆ ਸਭ ਿਾਈ ਸੰਿਹੁ ॥੭॥

ا ت ےباپپ اپپ یہن نا پپَے ئُؤر رایہ سیھ اھٹیئ سیبہؤ ۔۔۷۔۔

ਮੀਿ ਸਾਜਨ ਮਾਲੁ ਜੋਬਨੁ ਸੁਿ ਹਤਰ ਨਾਨਕ ਬਾਪੁ ਮੇਰੀ ਮਾਈ ਸੰਿਹੁ ॥੮॥੨॥੭॥

تیم سانج امل وجنب ُست ہر نانک نات ریمی امیئ سیبہؤ ۔۔۸۔۔۲۔۔۷۔۔
ਰਾਮਕਲੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

رامکلی ہلحم ۵۔۔

ਮਨ ਬਚ ਿਤਮ ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਤਚਿਾਰੀ ॥

نم چب رکم رام نام ِجیاری ۔۔
ਘੂਮਨ ਘੇਤਰ ਮਹਾ ਅਤਿ ਤਬਖੜੀ ਗੁਰਮੁਤਖ ਨਾਨਕ ਪਾਤਰ ਉਿਾਰੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

گ
گ
ک
ُھؤنم ھتر اہم ات نِ ھری ُگرمُکھ نانک نار اُناری۔۔۱۔۔راہو۔۔

ਅੰਿਤਰ ਸੂਖਾ ਬਾਹਤਰ ਸੂਖਾ ਹਤਰ ਜਤਪ ਮਲਨ ਭਏ ਿੁਸਟਾਰੀ ॥੧॥

ارتن سُؤاھک ناہر سُؤاھک ہر جت نلم ےئھب ُداٹسری ۔۔۱۔۔
ਤਜਸ ਿੇ ਲਾਗੇ ਤਿਨਤਹ ਤਨਵਾਰੇ ਪਰਭ ਜੀਉ ਅਪਣੀ ਤਕਰਪਾ ਧਾਰੀ ॥੨॥

ِجس ےت الےگ پ ِبہہ ئِؤارے رپَھب جپؤ اینپ کِرنا داھری ۔۔۲۔۔
ਉਧਰੇ ਸੰਿ ਪਰੇ ਹਤਰ ਸਰਨੀ ਪਤਚ ਤਬਨਸੇ ਮਹਾ ਅਹੰਕਾਰੀ ॥੩॥

اُدرھے سیت رپے ہر رسین چپ نِیسے اہم ااکنہری۔۔۳۔۔

ਸਾਧੂ ਸੰਗਤਿ ਇਹੁ ਿਲੁ ਪਾਇਆ ਇਕੁ ਕੇਵਲ ਨਾਮੁ ਅਧਾਰੀ ॥੪॥

سا ُدوھ تگنس اوہی لھپ نانا اِک ک َپؤل نام اداھری ۔۔۴۔۔
ਨ ਕੋਈ ਸੂਰੁ ਨ ਕੋਈ ਹੀਣਾ ਸਭ ਪਰਗਟੀ ਜੋਤਿ ਿੁਮਹਾਰੀ ॥੫॥

ُب
م
ہ
ہن وکیئ سُؤر ہن وکیئ ہییا سیھ رپَیٹگ وجت ھاری ۔۔۵۔۔
ਿੁਮਹ ਸਮਰਥ ਅਕਥ ਅਗੋਚਰ ਰਤਵਆ ਏਕੁ ਮੁਰਾਰੀ ॥੬॥

ُب
مہھ رمسھت اکبھ اوگرچ ر َونا انک مُراری ۔۔۶۔۔

ਕੀਮਤਿ ਕਉਣੁ ਕਰੇ ਿੇਰੀ ਕਰਿੇ ਪਰਭ ਅੰਿੁ ਨ ਪਾਰਾਵਾਰੀ ॥੭॥

تمیق کؤن رکے ریتی رکےت رپَھب اپپ ہن ناراواری ۔۔۷۔۔
ਨਾਮ ਿਾਨੁ ਨਾਨਕ ਵਤਿਆਈ ਿੇਤਰਆ ਸੰਿ ਜਨਾ ਰੇਣਾਰੀ ॥੮॥੩॥੮॥੨੨॥

نام دان نانک ودنایئ ریتنا سیت انج رانیری ۔۔۸۔۔۳۔۔۸۔۔۲۲۔۔
ੁਰਾਮਕਲੀ ਮਹਲਾ ੩ ਅਨੰਿ

رامکلی ہلحم  ۳ادنن

ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪਰਸਾਤਿ ॥

اِک اواکنر سیگؤر رپساد ۔۔

ਅਨੰਿੁ ਭਇਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈ ਪਾਇਆ ॥

ادنن ایھب ریمی امےئ سیگؤرو م َے نانا ۔۔

ਸਤਿਗੁਰੁ ਿ ਪਾਇਆ ਸਹਜ ਸੇਿੀ ਮਤਨ ਵਜੀਆ ਵਾਧਾਈਆ ॥

سہ
سیگؤر ت نانا ج َسیبی نم وایج واداھایئ ۔۔

ਰਾਗ ਰਿਨ ਪਰਵਾਰ ਪਰੀਆ ਸਬਿ ਗਾਵਣ ਆਈਆ ॥

راگ رنت رپوار رپنا دبس اگون ا ایئ ۔۔
ਸਬਿੋ ਿ ਗਾਵਹੁ ਹਰੀ ਕੇਰਾ ਮਤਨ ਤਜਨੀ ਵਸਾਇਆ ॥

دبسو ت اگووہ ہری ریکا نم ِجبی وسانا ۔۔

ਕਹੈ ਨਾਨਕੁ ਅਨੰਿੁ ਹੋਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈ ਪਾਇਆ ॥੧॥

ےہکَ نانک ادنن وہا سیگؤرو م َے نانا ۔۔۱۔۔
ਏ ਮਨ ਮੇਤਰਆ ਿੂ ਸਿਾ ਰਹੁ ਹਤਰ ਨਾਲੇ ॥

اے نم ریمنا ئُؤ دسا روہ ہر ناےل ۔۔
ਹਤਰ ਨਾਤਲ ਰਹੁ ਿੂ ਮੰਨ ਮੇਰੇ ਿੂਖ ਸਤਭ ਤਵਸਾਰਣਾ ॥

ہر نال روہ ئُؤ نمّ ریمے ُدوھک سیھ وِسارنا ۔۔

ਅੰਗੀਕਾਰੁ ਓਹੁ ਕਰੇ ਿੇਰਾ ਕਾਰਜ ਸਤਭ ਸਵਾਰਣਾ ॥

انگپکار اووہ رکے ریتا اکرچ سیھ وسارنا ۔۔

ਸਭਨਾ ਗਲਾ ਸਮਰਥੁ ਸੁਆਮੀ ਸੋ ਤਕਉ ਮਨਹੁ ਤਵਸਾਰੇ ॥

سبھیا گال رمسھت سُؤایم وس کپؤ ونم وِسارے ۔۔
ਕਹੈ ਨਾਨਕੁ ਮੰਨ ਮੇਰੇ ਸਿਾ ਰਹੁ ਹਤਰ ਨਾਲੇ ॥੨॥

ےہکَ نانک نمّ ریمے دسا روہ ہر ناےل ۔۔۲۔۔

ਸਾਚੇ ਸਾਤਹਬਾ ਤਕਆ ਨਾਹੀ ਘਤਰ ਿੇਰੈ ॥

ساےچ اصجِیہ ایک نایہ رھگ ریتَے ۔۔
ਘਤਰ ਿ ਿੇਰੈ ਸਭੁ ਤਕਛੁ ਹੈ ਤਜਸੁ ਿੇਤਹ ਸੁ ਪਾਵਏ ॥

ک
رھگ ت ریتَے سیھ ِچھ ےہَ سج دہہی وس ناوےئ ۔۔
ਸਿਾ ਤਸਿਤਿ ਸਲਾਹ ਿੇਰੀ ਨਾਮੁ ਮਤਨ ਵਸਾਵਏ ॥

دسا صِفت ص َ
الچ ریتی نام نم وساوےئ ۔۔
ਨਾਮੁ ਤਜਨ ਕੈ ਮਤਨ ਵਤਸਆ ਵਾਜੇ ਸਬਿ ਘਨੇਰੇ ॥

نام ِجں ےکَ نم وایس واےج دبس رینھگے ۔۔

ਕਹੈ ਨਾਨਕੁ ਸਚੇ ਸਾਤਹਬ ਤਕਆ ਨਾਹੀ ਘਤਰ ਿੇਰੈ ॥੩॥

ےہکَ نانک ےچس اصجِت ایک نایہ رھگ ریتَے ۔۔۳۔۔
ਸਾਚਾ ਨਾਮੁ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰੋ ॥

سااچ نام ریما ا داھرو ۔۔
ਸਾਚੁ ਨਾਮੁ ਅਧਾਰੁ ਮੇਰਾ ਤਜਤਨ ਭੁਖਾ ਸਤਭ ਗਵਾਈਆ ॥

ج ب
ک
ھ
سی
ُ
ساچ نام اداھر ریما ِ ں ھا ھ وگَاایئ ۔۔

ਕਤਰ ਸਾਂਤਿ ਸੁਖ ਮਤਨ ਆਇ ਵਤਸਆ ਤਜਤਨ ਇਛਾ ਸਤਭ ਪੁਜਾਈਆ ॥

رک ساپپ ُسکھ نم ا ۓ وایس ِجں اِاھچ سیھ ُبچاایئ ۔۔

ਸਿਾ ਕੁਰਬਾਣੁ ਕੀਿਾ ਗੁਰੂ ਤਵਟਹੁ ਤਜਸ ਿੀਆ ਏਤਹ ਵਤਿਆਈਆ ॥

دسا قُرنان کییا ُگؤ ُرو وِوہٹ ِجس دنا اہہیِ ودناایئ ۔۔
ਕਹੈ ਨਾਨਕੁ ਸੁਣਹੁ ਸੰਿਹੁ ਸਬਤਿ ਧਰਹੁ ਤਪਆਰੋ ॥

ےہکَ نانک ُسبہؤ سیبہؤ دبس درھوہ ایپرو ۔۔

ਸਾਚਾ ਨਾਮੁ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰੋ ॥੪॥

سااچ نام ریما ا داھرو ۔۔۴۔۔
ਵਾਜੇ ਪੰਚ ਸਬਿ ਤਿਿੁ ਘਤਰ ਸਭਾਗੈ ॥

پب
واےج ج دبس پِپ رھگ اھبسےگ ۔۔

ਘਤਰ ਸਭਾਗੈ ਸਬਿ ਵਾਜੇ ਕਲਾ ਤਜਿੁ ਘਤਰ ਧਾਰੀਆ ॥

رھگ اھبسےگ دبس واےج کال ِجت رھگ داھرِنا ۔۔
ਪੰਚ ਿੂਿ ਿੁਧੁ ਵਤਸ ਕੀਿੇ ਕਾਲੁ ਕੰਟਕੁ ਮਾਤਰਆ ॥

پب
ج ُدوت ُندھ وس کیپے اکل کییک امرنا ۔۔

ਧੁਤਰ ਕਰਤਮ ਪਾਇਆ ਿੁਧੁ ਤਜਨ ਕਉ ਤਸ ਨਾਤਮ ਹਤਰ ਕੈ ਲਾਗੇ ॥

د ُھر رکم نانا ُندھ نج کؤ ےسنام ہر ےکَ الےگ ۔۔

ਕਹੈ ਨਾਨਕੁ ਿਹ ਸੁਖੁ ਹੋਆ ਤਿਿੁ ਘਤਰ ਅਨਹਿ ਵਾਜੇ ॥੫॥

ےہکَ نانک ہت ُسکھ وہا پِپ رھگ ابچد واےج ۔۔۵۔۔
ਸਾਚੀ ਤਲਵੈ ਤਬਨੁ ਿੇਹ ਤਨਮਾਣੀ ॥

سایچ ل ِ َؤے پِں دہہی بِماین ۔۔

ਿੇਹ ਤਨਮਾਣੀ ਤਲਵੈ ਬਾਝਹੁ ਤਕਆ ਕਰੇ ਵੇਚਾਰੀਆ ॥

چ
دہہی بِماین ل ِ َؤے نا ھہؤ ایک رکے وبچارنا ۔۔

ਿੁਧੁ ਬਾਝੁ ਸਮਰਥ ਕੋਇ ਨਾਹੀ ਤਿਪਾ ਕਤਰ ਬਨਵਾਰੀਆ ॥

ُندھ ناھج رمسھت وکۓ نایہ کِرنا رک ونبارِنا ۔۔

ਏਸ ਨਉ ਹੋਰੁ ਥਾਉ ਨਾਹੀ ਸਬਤਿ ਲਾਤਗ ਸਵਾਰੀਆ ॥

اسی ئؤ وہر اھتو نایہ دبس الگ وسارنا ۔۔

ਕਹੈ ਨਾਨਕੁ ਤਲਵੈ ਬਾਝਹੁ ਤਕਆ ਕਰੇ ਵੇਚਾਰੀਆ ॥੬॥

چ
ےہکَ نانک ل ِ َؤے نا ھہؤ ایک رکے وبچارنا ۔۔۶۔۔

ਆਨੰਿੁ ਆਨੰਿੁ ਸਭੁ ਕੋ ਕਹੈ ਆਨੰਿੁ ਗੁਰੂ ਿੇ ਜਾਤਣਆ ॥

ا دنن ا دنن سیھ وک ےہکَ ا دنن ُگؤ ُرو ےت اجاین ۔۔

ਜਾਤਣਆ ਆਨੰਿੁ ਸਿਾ ਗੁਰ ਿੇ ਤਿਪਾ ਕਰੇ ਤਪਆਤਰਆ ॥

اجاین ا دنن دسا ُگر ےت کِرنا رکے ایپرنا ۔۔

ਕਤਰ ਤਕਰਪਾ ਤਕਲਤਵਖ ਕਟੇ ਤਗਆਨ ਅੰਜਨੁ ਸਾਤਰਆ ॥

رک کِرنا کِلؤِھک ےٹک گ ِیان انجن سارِنا ۔۔

ਅੰਿਰਹੁ ਤਜਨ ਕਾ ਮੋਹੁ ਿੁਟਾ ਤਿਨ ਕਾ ਸਬਿੁ ਸਚੈ ਸਵਾਤਰਆ ॥

ادنروہ ِجں اک ومہ ُپیا پِں اک دبس سج َے وسارِنا ۔۔

ਕਹੈ ਨਾਨਕੁ ਏਹੁ ਅਨੰਿੁ ਹੈ ਆਨੰਿੁ ਗੁਰ ਿੇ ਜਾਤਣਆ ॥੭॥

ےہکَ نانک اوہی ادنن ےہَ ا دنن ُگر ےت اجاین ۔۔۷۔۔
ਬਾਬਾ ਤਜਸੁ ਿੂ ਿੇਤਹ ਸੋਈ ਜਨੁ ਪਾਵੈ ॥

نانا ِجس ئُؤ دہہی وسیئ نج نا َوے ۔۔
ਪਾਵੈ ਿ ਸੋ ਜਨੁ ਿੇਤਹ ਤਜਸ ਨੋ ਹੋਤਰ ਤਕਆ ਕਰਤਹ ਵੇਚਾਤਰਆ ॥

نا َوے ت وس نج دہہی ِجس ون وہر ایک رک ہہے و بچارنا ۔۔
ਇਤਕ ਭਰਤਮ ਭੂਲੇ ਤਿਰਤਹ ਿਹ ਤਿਤਸ ਇਤਕ ਨਾਤਮ ਲਾਤਗ ਸਵਾਤਰਆ ॥

ب
ب
اِک رھبم ُھؤےل ھِرہِ دہ دِس اِک نام الگ وسارِنا ۔۔
ਗੁਰ ਪਰਸਾਿੀ ਮਨੁ ਭਇਆ ਤਨਰਮਲੁ ਤਜਨਾ ਭਾਣਾ ਭਾਵਏ ॥

ُگر رپسادی نم ایھب پِرلم ِجیا اھبنا اھبوےئ ۔۔

ਕਹੈ ਨਾਨਕੁ ਤਜਸੁ ਿੇਤਹ ਤਪਆਰੇ ਸੋਈ ਜਨੁ ਪਾਵਏ ॥੮॥

ےہکَ نانک ِجس دہہی ایپرے وسیئ نج ناوےئ ۔۔۸۔۔
ਆਵਹੁ ਸੰਿ ਤਪਆਤਰਹੋ ਅਕਥ ਕੀ ਕਰਹ ਕਹਾਣੀ ॥

ا ووہسیت ایپروہ اکبھ یک رکہ اہکین ۔۔

ਕਰਹ ਕਹਾਣੀ ਅਕਥ ਕੇਰੀ ਤਕਿੁ ਿੁਆਰੈ ਪਾਈਐ ॥

رکہ اہکین اکبھ ریکی کِپ ُدوا َرے نا پپَے ۔۔

ਿਨੁ ਮਨੁ ਧਨੁ ਸਭੁ ਸਉਤਪ ਗੁਰ ਕਉ ਹੁਕਤਮ ਮੰਤਨਐ ਪਾਈਐ ॥

ک
نت نم دنھ سیھ سؤت ُگر کؤ ُچ م ِمی ٔپے نا پپَے ۔۔
ਹੁਕਮੁ ਮੰਤਨਹੁ ਗੁਰੂ ਕੇਰਾ ਗਾਵਹੁ ਸਚੀ ਬਾਣੀ ॥

ک
ُچ م

مبہؤرگُو ریکا اگووہیچس ناین ۔۔

ਕਹੈ ਨਾਨਕੁ ਸੁਣਹੁ ਸੰਿਹੁ ਕਤਥਹੁ ਅਕਥ ਕਹਾਣੀ ॥੯॥

کب
ےہکَ نانک ُسبہؤ سیبہؤ ھہؤ اکبھ اہکین ۔۔۹۔۔
ਏ ਮਨ ਚੰਚਲਾ ਚਿੁਰਾਈ ਤਕਨੈ ਨ ਪਾਇਆ ॥

اے نم جبچال چتُرایئ ک ِ َپے ہن نانا ۔۔

ਚਿੁਰਾਈ ਨ ਪਾਇਆ ਤਕਨੈ ਿੂ ਸੁਤਣ ਮੰਨ ਮੇਤਰਆ ॥

چتُرایئ ہن نانا ک ِ َپے ئُؤ ُسں نمّ ریمنا ۔۔

ਏਹ ਮਾਇਆ ਮੋਹਣੀ ਤਜਤਨ ਏਿੁ ਭਰਤਮ ਭੁਲਾਇਆ ॥

ب
اہہی امنا ومینہ ِجں اپپ رھبم ھُالنا ۔۔

ਮਾਇਆ ਿ ਮੋਹਣੀ ਤਿਨੈ ਕੀਿੀ ਤਜਤਨ ਿਗਉਲੀ ਪਾਈਆ ॥

ب
امنا ت ومینہ پ ِ َپے یتیک ِجں ھگؤیل ناایئ ۔۔

ਕੁਰਬਾਣੁ ਕੀਿਾ ਤਿਸੈ ਤਵਟਹੁ ਤਜਤਨ ਮੋਹੁ ਮੀਿਾ ਲਾਇਆ ॥

قُرنان کییا ئ ِ َسے وِوہٹ ِجں ومہ اھٹیم النا ۔۔

ਕਹੈ ਨਾਨਕੁ ਮਨ ਚੰਚਲ ਚਿੁਰਾਈ ਤਕਨੈ ਨ ਪਾਇਆ ॥੧੦॥

ےہکَ نانک نم لچنچ چتُرایئ ک ِ َپے ہن نانا ۔۔۱۱۔۔
ਏ ਮਨ ਤਪਆਤਰਆ ਿੂ ਸਿਾ ਸਚੁ ਸਮਾਲੇ ॥

اے نم ایپرنا ئُؤ دسا چس امسےل ۔۔

ਏਹੁ ਕੁਟੰਬੁ ਿੂ ਤਜ ਿੇਖਿਾ ਚਲੈ ਨਾਹੀ ਿੇਰੈ ਨਾਲੇ ॥

اوہی ُکیپت ئُؤ ےج دنکھدا چلَے نایہ ریتَے ناےل ۔۔
ਸਾਤਥ ਿੇਰੈ ਚਲੈ ਨਾਹੀ ਤਿਸੁ ਨਾਤਲ ਤਕਉ ਤਚਿੁ ਲਾਈਐ ॥

ساھت ریتَے چلَے نایہ ئِس نال کپؤ ِجت ال پ ٔپے ۔۔
ਐਸਾ ਕੰਮੁ ਮੂਲੇ ਨ ਕੀਚੈ ਤਜਿੁ ਅੰਤਿ ਪਛੋਿਾਈਐ ॥

ّک
ااسی م مُؤےل ہن کبج َے ِجت اپپ وھچپنا نی َپے ۔۔
ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਾ ਉਪਿੇਸੁ ਸੁਤਣ ਿੂ ਹੋਵੈ ਿੇਰੈ ਨਾਲੇ ॥

س
وہوے ریتَے ناےل ۔۔
سیگؤرو اک ا ُندسی ُ ں ئُؤ َ
ਕਹੈ ਨਾਨਕੁ ਮਨ ਤਪਆਰੇ ਿੂ ਸਿਾ ਸਚੁ ਸਮਾਲੇ ॥੧੧॥

ےہکَ نانک نم ایپرے ئُؤ دسا چس امسےل ۔۔۱۱۔۔
ਅਗਮ ਅਗੋਚਰਾ ਿੇਰਾ ਅੰਿੁ ਨ ਪਾਇਆ ॥

امگ اوگرچا ریتا اپپ ہن نانا ۔۔
ਅੰਿੋ ਨ ਪਾਇਆ ਤਕਨੈ ਿੇਰਾ ਆਪਣਾ ਆਪੁ ਿੂ ਜਾਣਹੇ ॥

اوتن ہن نانا ک ِ َپے ریتا ا انپ ا ت ئُؤ اج بہے ۔۔

ਜੀਅ ਜੰਿ ਸਤਭ ਖੇਲੁ ਿੇਰਾ ਤਕਆ ਕੋ ਆਤਖ ਵਖਾਣਏ ॥

سی ک
ھ
َ
ی
یج جپت ھ ل ریتا ایک وک ا ھک واھکےئن ۔۔

ਆਖਤਹ ਿ ਵੇਖਤਹ ਸਭੁ ਿੂਹੈ ਤਜਤਨ ਜਗਿੁ ਉਪਾਇਆ ॥

ا کھہہ ت ونکھہہ سیھ ئُؤ َہے ِجں تگج اُناِنا ۔۔

ਕਹੈ ਨਾਨਕੁ ਿੂ ਸਿਾ ਅਗੰਮੁ ਹੈ ਿੇਰਾ ਅੰਿੁ ਨ ਪਾਇਆ ॥੧੨॥

ےہ ریتا اپپ ہن نانا ۔۔۱۲۔۔
ےہکَ نانک ئُؤ دسا امگّ َ

ਸੁਤਰ ਨਰ ਮੁਤਨ ਜਨ ਅੰਤਮਰਿੁ ਖੋਜਿੇ ਸੁ ਅੰਤਮਰਿੁ ਗੁਰ ਿੇ ਪਾਇਆ ॥

ُسر رن مُں نج امِرت وھکچدے وس امِرت ُگر ےت نانا ۔۔
ਪਾਇਆ ਅੰਤਮਰਿੁ ਗੁਤਰ ਤਿਪਾ ਕੀਨੀ ਸਚਾ ਮਤਨ ਵਸਾਇਆ ॥

نانا امِرت ُگر کِرنا کیبی اچس نم وسانا ۔۔

ਜੀਅ ਜੰਿ ਸਤਭ ਿੁਧੁ ਉਪਾਏ ਇਤਕ ਵੇਤਖ ਪਰਸਤਣ ਆਇਆ ॥

یج جپت سیھ ُندھ اُناےئ اِک وھکی رپنس ا نا ۔۔

ਲਬੁ ਲੋਭੁ ਅਹੰਕਾਰੁ ਚੂਕਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਭਲਾ ਭਾਇਆ ॥

ب
لپ ولھب ااکنہر ُجؤاک سیگؤرو ھال اھبنا ۔۔

ਕਹੈ ਨਾਨਕੁ ਤਜਸ ਨੋ ਆਤਪ ਿੁਿਾ ਤਿਤਨ ਅੰਤਮਰਿੁ ਗੁਰ ਿੇ ਪਾਇਆ ॥੧੩॥

ےہکَ نانک ِجس ون ا ت ُپبھا پِں امِرت ُگر ےت نانا ۔۔۱۳۔۔
ਭਗਿਾ ਕੀ ਚਾਲ ਤਨਰਾਲੀ ॥

ب
ھگیا یک اچل پِرایل ۔۔

ਚਾਲਾ ਤਨਰਾਲੀ ਭਗਿਾਹ ਕੇਰੀ ਤਬਖਮ ਮਾਰਤਗ ਚਲਣਾ ॥

ب
نکھ
اچال پِرایل ھگیاہ ریکی ِ م امرگ انلچ ۔۔

ਲਬੁ ਲੋਭੁ ਅਹੰਕਾਰੁ ਿਤਜ ਤਿਰਸਨਾ ਬਹੁਿੁ ਨਾਹੀ ਬੋਲਣਾ ॥

لپ ولھب ااکنہر جت رتِانس تہب نایہ وبانل ۔۔
ਖੰਤਨਅਹੁ ਤਿਖੀ ਵਾਲਹੁ ਤਨਕੀ ਏਿੁ ਮਾਰਤਗ ਜਾਣਾ ॥

ک نک
ھیی ُہ ِھی واوہل نکِی ا َپپ امرگ اجنا ۔۔

ਗੁਰ ਪਰਸਾਿੀ ਤਜਨੀ ਆਪੁ ਿਤਜਆ ਹਤਰ ਵਾਸਨਾ ਸਮਾਣੀ ॥

ُگر رپسادی ِجبی ا ت بچیا ہر واانس س امین ۔۔

ਕਹੈ ਨਾਨਕੁ ਚਾਲ ਭਗਿਾ ਜੁਗਹੁ ਜੁਗੁ ਤਨਰਾਲੀ ॥੧੪॥

ب
ےہکَ نانک اچل ھگیا ُچگہؤ ُچگ پِرایل ۔۔۱۴۔۔

ਤਜਉ ਿੂ ਚਲਾਇਤਹ ਤਿਵ ਚਲਹ ਸੁਆਮੀ ਹੋਰੁ ਤਕਆ ਜਾਣਾ ਗੁਣ ਿੇਰੇ ॥

چیپؤ ئُؤ چال بہِے ئِؤ ہلچ سُؤایم وہر ایک اجنا ُگں ریتے ۔۔
ਤਜਵ ਿੂ ਚਲਾਇਤਹ ਤਿਵੈ ਚਲਹ ਤਜਨਾ ਮਾਰਤਗ ਪਾਵਹੇ ॥

جِؤ ئُؤ چالن ِہ ئ ِ َؤے ہلچ جیِا امرگ ناوےہ ۔۔

ਕਤਰ ਤਕਰਪਾ ਤਜਨ ਨਾਤਮ ਲਾਇਤਹ ਤਸ ਹਤਰ ਹਤਰ ਸਿਾ ਤਧਆਵਹੇ ॥

رک کِرنا نج نام ال بہِے ےسہر ہر دسا دایھوےہ ۔۔

ਤਜਸ ਨੋ ਕਥਾ ਸੁਣਾਇਤਹ ਆਪਣੀ ਤਸ ਗੁਰਿੁਆਰੈ ਸੁਖੁ ਪਾਵਹੇ ॥

ِجس ون اھتک ُسیاےہ ا ینپ ِسے ُگر ُدوا َرے ُسکھ ناوےہ ۔۔

ਕਹੈ ਨਾਨਕੁ ਸਚੇ ਸਾਤਹਬ ਤਜਉ ਭਾਵੈ ਤਿਵੈ ਚਲਾਵਹੇ ॥੧੫॥

ےہکَ نانک ےچس اصجِت چیپؤ اھبوے ئ ِ َؤے چالوےہ ۔۔۱۵۔۔
ਏਹੁ ਸੋਤਹਲਾ ਸਬਿੁ ਸੁਹਾਵਾ ॥

اوہی وسہِال دبس ُسہاوا ۔۔

ਸਬਿੋ ਸੁਹਾਵਾ ਸਿਾ ਸੋਤਹਲਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੁਣਾਇਆ ॥

دبسو ُسہاوا دسا وسہِال سیگؤرو ُسیانا ۔۔

ਏਹੁ ਤਿਨ ਕੈ ਮੰਤਨ ਵਤਸਆ ਤਜਨ ਧੁਰਹੁ ਤਲਤਖਆ ਆਇਆ ॥

اوہی پِں ےکَ نمّ وایس ِجں د ُھر ُہ لک ِھیا ا نا ۔۔

ਇਤਕ ਤਿਰਤਹ ਘਨੇਰੇ ਕਰਤਹ ਗਲਾ ਗਲੀ ਤਕਨੈ ਨ ਪਾਇਆ ॥

ب
اک ھِرہِ رینھگے رکہِ گال یلگ ک ِ َپے ہن نانا ۔۔

ਕਹੈ ਨਾਨਕੁ ਸਬਿੁ ਸੋਤਹਲਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੁਣਾਇਆ ॥੧੬॥

ےہکَ نانک دبس وسہِال سیگؤرو ُسیانا ۔۔۱۶۔۔

ਪਤਵਿੁ ਹੋਏ ਸੇ ਜਨਾ ਤਜਨੀ ਹਤਰ ਤਧਆਇਆ ॥

وپِت وہےئ ےس انج ج ِبی ہر دایھنا ۔۔

ਹਤਰ ਤਧਆਇਆ ਪਤਵਿੁ ਹੋਏ ਗੁਰਮੁਤਖ ਤਜਨੀ ਤਧਆਇਆ ॥

ہر دایھنا وپِت وہےئ ُگرمُکھ ِجبی دایھنا ۔۔

ਪਤਵਿੁ ਮਾਿਾ ਤਪਿਾ ਕੁਟੰਬ ਸਤਹਿ ਤਸਉ ਪਤਵਿੁ ਸੰਗਤਿ ਸਬਾਈਆ ॥

وپِت امنا پِیا ُکیپت سہت سِیؤ وپِت تگنس ابسایئ ۔۔

ਕਹਿੇ ਪਤਵਿੁ ਸੁਣਿੇ ਪਤਵਿੁ ਸੇ ਪਤਵਿੁ ਤਜਨੀ ਮੰਤਨ ਵਸਾਇਆ ॥

کہدے وپِت ُسیدے وپِت ےس وپِت ج ِبی نمّ وسانا ۔۔

ਕਹੈ ਨਾਨਕੁ ਸੇ ਪਤਵਿੁ ਤਜਨੀ ਗੁਰਮੁਤਖ ਹਤਰ ਹਤਰ ਤਧਆਇਆ ॥੧੭॥

ےہکَ نانک ےس وپِت ِجبی ُگرمُکھ ہر ہر دایھنا ۔۔۱۷۔۔
ਕਰਮੀ ਸਹਜੁ ਨ ਊਪਜੈ ਤਵਣੁ ਸਹਜੈ ਸਹਸਾ ਨ ਜਾਇ ॥

سہ
س
رکیم ج ہن اُو بج َے وِن ہج َے سہسا ہن اجۓ ۔۔

ਨਹ ਜਾਇ ਸਹਸਾ ਤਕਿੈ ਸੰਜਤਮ ਰਹੇ ਕਰਮ ਕਮਾਏ ॥

سہ ک ِ َپ سبج
ہن اجۓ سا ے م رےہ رکم امکےئ ۔۔

ਸਹਸੈ ਜੀਉ ਮਲੀਣੁ ਹੈ ਤਕਿੁ ਸੰਜਤਮ ਧੋਿਾ ਜਾਏ ॥

ک ِ سبج
سہ َسے جپؤ نیلم ےہَ پ

م دوھنا اجےئ ۔۔

ਮੰਨੁ ਧੋਵਹੁ ਸਬਤਿ ਲਾਗਹੁ ਹਤਰ ਤਸਉ ਰਹਹੁ ਤਚਿੁ ਲਾਇ ॥

نمّ دوھووہ دبس الوہگ ہر سِیؤ رہہؤ ِجت ال ئِے ۔۔

ਕਹੈ ਨਾਨਕੁ ਗੁਰ ਪਰਸਾਿੀ ਸਹਜੁ ਉਪਜੈ ਇਹੁ ਸਹਸਾ ਇਵ ਜਾਇ ॥੧੮॥

سہ
ےہکَ نانک ُگر رپسادی ج ا ُ بج َے اوہی سہسا اوِاجۓ ۔۔۱۸۔۔
ਜੀਅਹੁ ਮੈਲੇ ਬਾਹਰਹੁ ਤਨਰਮਲ ॥

چیی ُہ مَیلے ناہروہ پِرلم ۔۔

ਬਾਹਰਹੁ ਤਨਰਮਲ ਜੀਅਹੁ ਿ ਮੈਲੇ ਤਿਨੀ ਜਨਮੁ ਜੂਐ ਹਾਤਰਆ ॥

ناہروہ پِرلم چیی ُہ ت مَیلے پ ِبی منج ُجؤےئ اہرِنا ۔۔

ਏਹ ਤਿਸਨਾ ਵਿਾ ਰੋਗੁ ਲਗਾ ਮਰਣੁ ਮਨਹੁ ਤਵਸਾਤਰਆ ॥

اہہی ئِسیا ودا روگ اگل رمن مبہؤ وِسارنا ۔۔

ਵੇਿਾ ਮਤਹ ਨਾਮੁ ਉਿਮੁ ਸੋ ਸੁਣਤਹ ਨਾਹੀ ਤਿਰਤਹ ਤਜਉ ਬੇਿਾਤਲਆ ॥

ب
وندا ہہم نام اُمت وس ُسبہہ نایہ ھِرہِ چیپؤ نی َیاایل ۔۔

ਕਹੈ ਨਾਨਕੁ ਤਜਨ ਸਚੁ ਿਤਜਆ ਕੂੜੇ ਲਾਗੇ ਤਿਨੀ ਜਨਮੁ ਜੂਐ ਹਾਤਰਆ ॥੧੯॥

ےہکَ نانک ِجں چس بچیا ُکؤرے الےگ پ ِبی منج ُجؤےئ اہرِنا ۔۔۱۹۔۔
ਜੀਅਹੁ ਤਨਰਮਲ ਬਾਹਰਹੁ ਤਨਰਮਲ ॥

چیبہؤ پِرلم ناہروہ پِرلم ۔۔

ਬਾਹਰਹੁ ਿ ਤਨਰਮਲ ਜੀਅਹੁ ਤਨਰਮਲ ਸਤਿਗੁਰ ਿੇ ਕਰਣੀ ਕਮਾਣੀ ॥

ناہروہ ت پِرلم وہیج پِرلم سیگؤر ےت رکین امکین ۔۔
ਕੂੜ ਕੀ ਸੋਇ ਪਹੁਚੈ ਨਾਹੀ ਮਨਸਾ ਸਤਚ ਸਮਾਣੀ ॥

ب
ُکؤر یک وسۓ ہَج َے نایہ اسنم چس امسین ۔۔

ਜਨਮੁ ਰਿਨੁ ਤਜਨੀ ਖਤਟਆ ਭਲੇ ਸੇ ਵਣਜਾਰੇ ॥

منج رنت ِجبی ایٹھک ےلھب ےس واجنرے ۔۔

ਕਹੈ ਨਾਨਕੁ ਤਜਨ ਮੰਨੁ ਤਨਰਮਲੁ ਸਿਾ ਰਹਤਹ ਗੁਰ ਨਾਲੇ ॥੨੦॥

نم پِرلم دسا رہہہ ُگر ناےل ۔۔۲۱۔۔
ےہکَ نانک ِجں ّ
ਜੇ ਕੋ ਤਸਖੁ ਗੁਰੂ ਸੇਿੀ ਸਨਮੁਖੁ ਹੋਵੈ ॥

سِک ُگ سی َب سب
م
ک
ُ
وہوے ۔۔
ھ
ےج وک ھ ؤ ُرو ی
َ
ਹੋਵੈ ਿ ਸਨਮੁਖੁ ਤਸਖੁ ਕੋਈ ਜੀਅਹੁ ਰਹੈ ਗੁਰ ਨਾਲੇ ॥

سب
وہوے ت مُکھ سِکھ وکیئ چیپ ُؤ ر َہے ُگر ناےل ۔۔
َ
ਗੁਰ ਕੇ ਚਰਨ ਤਹਰਿੈ ਤਧਆਏ ਅੰਿਰ ਆਿਮੈ ਸਮਾਲੇ ॥

ُگر ےک رچن ہِر َدے دایھےئ ارتن ا ےمت امسےل ۔۔

ਆਪੁ ਛਤਿ ਸਿਾ ਰਹੈ ਪਰਣੈ ਗੁਰ ਤਬਨੁ ਅਵਰੁ ਨ ਜਾਣੈ ਕੋਏ ॥

ا ت چھد دسا ر َہے رپ ئَے ُگر پِں ا َور ہن اج ئَے وکےئ ۔۔
ਕਹੈ ਨਾਨਕੁ ਸੁਣਹੁ ਸੰਿਹੁ ਸੋ ਤਸਖੁ ਸਨਮੁਖੁ ਹੋਏ ॥੨੧॥

سِک سب
م
ک
ُ
ےہکَ نانک ُسبہؤ سیبہؤ وس ھ ھ وہےئ ۔۔۲۱۔۔
ਜੇ ਕੋ ਗੁਰ ਿੇ ਵੇਮੁਖੁ ਹੋਵੈ ਤਬਨੁ ਸਤਿਗੁਰ ਮੁਕਤਿ ਨ ਪਾਵੈ ॥

ب
م
ک
ُ
وہوے پِں سیگؤر مُکت ہن نا َوے ۔۔
ھ
ےج وک ُگر ےت و
َ

ਪਾਵੈ ਮੁਕਤਿ ਨ ਹੋਰ ਥੈ ਕੋਈ ਪੁਛਹੁ ਤਬਬੇਕੀਆ ਜਾਏ ॥

ب
نا َوے مُکت ہن وہر َھے

بُج
ن
ی
ھ
ہ
ی
ک
ِ
وکیئ ؤ یا اجےئ ۔۔

ਅਨੇਕ ਜੂਨੀ ਭਰਤਮ ਆਵੈ ਤਵਣੁ ਸਤਿਗੁਰ ਮੁਕਤਿ ਨ ਪਾਏ ॥

ے وِن سیگؤر مُکت ہن ناےئ ۔۔
اپیک وجین رھبم ا و َ

ਤਿਤਰ ਮੁਕਤਿ ਪਾਏ ਲਾਤਗ ਚਰਣੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਬਿੁ ਸੁਣਾਏ ॥

ب
ھِر مُکت ناےئ الگ رچین سیگؤرو دبس ُسیاےئ ۔۔

ਕਹੈ ਨਾਨਕੁ ਵੀਚਾਤਰ ਿੇਖਹੁ ਤਵਣੁ ਸਤਿਗੁਰ ਮੁਕਤਿ ਨ ਪਾਏ ॥੨੨॥

ک
ےہکَ نانک وبچار دن ھہؤ وِن سیگؤر مُکت ہن ناےئ ۔۔۲۲۔۔
ਆਵਹੁ ਤਸਖ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੇ ਤਪਆਤਰਹੋ ਗਾਵਹੁ ਸਚੀ ਬਾਣੀ ॥

س
ا ووہ چکِھ سیگؤرو ےک ایپروہ اگووہ یچس ناین ۔۔

ਬਾਣੀ ਿ ਗਾਵਹੁ ਗੁਰੂ ਕੇਰੀ ਬਾਣੀਆ ਤਸਤਰ ਬਾਣੀ ॥

ناین ت اگووہ ُگؤ ُرو ریکی ناپ ِیا سِر ناین ۔۔

ਤਜਨ ਕਉ ਨਿਤਰ ਕਰਮੁ ਹੋਵੈ ਤਹਰਿੈ ਤਿਨਾ ਸਮਾਣੀ ॥

ج
وہوے ہِر َدے پ ِیا امسین ۔۔
ِ ں کؤ دنر رکم َ

ਪੀਵਹੁ ਅੰਤਮਰਿੁ ਸਿਾ ਰਹਹੁ ਹਤਰ ਰੰਤਗ ਜਤਪਹੁ ਸਾਤਰਗਪਾਣੀ ॥

ویپوہ امِرت دسا رہہؤ ہر رنگ جی ُہ سارِاپگین ۔۔
ਕਹੈ ਨਾਨਕੁ ਸਿਾ ਗਾਵਹੁ ਏਹ ਸਚੀ ਬਾਣੀ ॥੨੩॥

ےہکَ نانک دسا اگووہ اہہی یچس ناین ۔۔۲۳۔۔
ਸਤਿਗੁਰੂ ਤਬਨਾ ਹੋਰ ਕਚੀ ਹੈ ਬਾਣੀ ॥

سیگؤرو پِیا وہر یچک ےہَ ناین ۔۔

ਬਾਣੀ ਿ ਕਚੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਾਝਹੁ ਹੋਰ ਕਚੀ ਬਾਣੀ ॥

چ
ناین ت یچک سیگؤرو نا ھہؤ وہر یچک ناین ۔۔
ਕਹਿੇ ਕਚੇ ਸੁਣਿੇ ਕਚੇ ਕਚੀ ਆਤਖ ਵਖਾਣੀ ॥

ک
کہدے ےچک ُسیدے ےچک چیں ا ھک واھکین ۔۔
ਹਤਰ ਹਤਰ ਤਨਿ ਕਰਤਹ ਰਸਨਾ ਕਤਹਆ ਕਛੂ ਨ ਜਾਣੀ ॥

ک ہ کج
ُ
ھ
ہر ہر پِپ رکہِ رانس یا ؤ ہن اجین ۔۔

ਤਚਿੁ ਤਜਨ ਕਾ ਤਹਤਰ ਲਇਆ ਮਾਇਆ ਬੋਲਤਨ ਪਏ ਰਵਾਣੀ ॥

ِجت ِجں اک ہِر لییا امنا وبنل ےئپ ر َواین ۔۔

ਕਹੈ ਨਾਨਕੁ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਾਝਹੁ ਹੋਰ ਕਚੀ ਬਾਣੀ ॥੨੪॥

چ
ےہکَ نانک سیگؤرو نا ھہؤ وہر یچک ناین ۔۔۲۴۔۔
ਗੁਰ ਕਾ ਸਬਿੁ ਰਿੰਨੁ ਹੈ ਹੀਰੇ ਤਜਿੁ ਜੜਾਉ ॥

ےہ ریہے ِجت ڑجاو ۔۔
ُگر اک دبس رنتّ َ

ਸਬਿੁ ਰਿਨੁ ਤਜਿੁ ਮੰਨੁ ਲਾਗਾ ਏਹੁ ਹੋਆ ਸਮਾਉ ॥

نم الاگ اوہی وہا امسو ۔۔
دبس رنت ِجت ّ
ਸਬਿ ਸੇਿੀ ਮਨੁ ਤਮਤਲਆ ਸਚੈ ਲਾਇਆ ਭਾਉ ॥

دبس سی َبی نم مل ِیا سج َے النا اھبو ۔۔

ਆਪੇ ਹੀਰਾ ਰਿਨੁ ਆਪੇ ਤਜਸ ਨੋ ਿੇਇ ਬੁਝਾਇ ॥

ب
ُج
ئ
ِ
ا ےپ ریہا رنت ا ےپ ِجس ون دےئ ھا ے ۔۔
ਕਹੈ ਨਾਨਕੁ ਸਬਿੁ ਰਿਨੁ ਹੈ ਹੀਰਾ ਤਜਿੁ ਜੜਾਉ ॥੨੫॥

ےہکَ نانک دبس رنت ےہَ ریہا ِجت ڑجاو ۔۔۲۵۔۔

ਤਸਵ ਸਕਤਿ ਆਤਪ ਉਪਾਇ ਕੈ ਕਰਿਾ ਆਪੇ ਹੁਕਮੁ ਵਰਿਾਏ ॥

ک
سِؤ تکس ا ت اُناےئ ےکَ رکنا ا ےپ ُچ م ورناےئ ۔۔
ਹੁਕਮੁ ਵਰਿਾਏ ਆਤਪ ਵੇਖੈ ਗੁਰਮੁਤਖ ਤਕਸੈ ਬੁਝਾਏ ॥

ک
ُچ م ورناےئ ا ت وےھکی ُگرمُکھ کِسے َ اھجبےئ ۔۔
ਿੋੜੇ ਬੰਧਨ ਹੋਵੈ ਮੁਕਿੁ ਸਬਿੁ ਮੰਤਨ ਵਸਾਏ ॥

نم وساےئ ۔۔
وہوے مُکت دبس ّ
وترے دنبنھ َ
ਗੁਰਮੁਤਖ ਤਜਸ ਨੋ ਆਤਪ ਕਰੇ ਸੁ ਹੋਵੈ ਏਕਸ ਤਸਉ ਤਲਵ ਲਾਏ ॥

ج
وہوے اسکی سِیؤ لِؤ الےئ ۔۔
ُگرمُکھ ِ س ون ا ت رکے وس َ
ਕਹੈ ਨਾਨਕੁ ਆਤਪ ਕਰਿਾ ਆਪੇ ਹੁਕਮੁ ਬੁਝਾਏ ॥੨੬॥

ک
ےہکَ نانک ا ت رکنا ا ےپ ُچ م اھجبےئ ۔۔۲۶۔۔

ਤਸਤਮਰਤਿ ਸਾਸਿਰ ਪੁੰਨ ਪਾਪ ਬੀਚਾਰਿੇ ਿਿੈ ਸਾਰ ਨ ਜਾਣੀ ॥

ِسمرت سارتس ُپ ّں نات اچیبردے پ َپے سار ہن اجین ۔۔
ਿਿੈ ਸਾਰ ਨ ਜਾਣੀ ਗੁਰੂ ਬਾਝਹੁ ਿਿੈ ਸਾਰ ਨ ਜਾਣੀ ॥

چ
پ َپے سار ہن اجین ُگؤ ُرو نا ھہؤ پ َپے سار ہن اجین ۔۔

ਤਿਹੀ ਗੁਣੀ ਸੰਸਾਰੁ ਭਰਤਮ ਸੁਿਾ ਸੁਤਿਆ ਰੈਤਣ ਤਵਹਾਣੀ ॥

بِہی ُگبی اسنسر رھبم ُسیا ُس ِییا َرنی وِاہین ۔۔

ਗੁਰ ਤਕਰਪਾ ਿੇ ਸੇ ਜਨ ਜਾਗੇ ਤਜਨਾ ਹਤਰ ਮਤਨ ਵਤਸਆ ਬੋਲਤਹ ਅੰਤਮਰਿ ਬਾਣੀ ॥

ہل امِرت ناین ۔۔
ُگر کِرنا ےت ےس نج اجےگ ِجیا اہر نم وایس وب ِ

ਕਹੈ ਨਾਨਕੁ ਸੋ ਿਿੁ ਪਾਏ ਤਜਸ ਨੋ ਅਨਤਿਨੁ ਹਤਰ ਤਲਵ ਲਾਗੈ ਜਾਗਿ ਰੈਤਣ ਤਵਹਾਣੀ ॥੨੭॥

ےہکَ نانک وس پپ ناےئ ِجس ون ادنِن ہر لِؤ ال َگے اجگپ َرنی وِاہین ۔۔۲۷۔۔

ਮਾਿਾ ਕੇ ਉਿਰ ਮਤਹ ਪਰਤਿਪਾਲ ਕਰੇ ਸੋ ਤਕਉ ਮਨਹੁ ਤਵਸਾਰੀਐ ॥

امنا ےک اُدر ہہم رپَپ ِیال رکے وس کپؤ مبہؤ وِسار پپے ۔۔

ਮਨਹੁ ਤਕਉ ਤਵਸਾਰੀਐ ਏਵਿੁ ਿਾਿਾ ਤਜ ਅਗਤਨ ਮਤਹ ਆਹਾਰੁ ਪਹੁਚਾਵਏ ॥

مبہؤ کپؤ وِسار پپے اویَد دانا ےج انگ ہہم ا اہر اچہپوےئ ۔۔

ਓਸ ਨੋ ਤਕਹੁ ਪੋਤਹ ਨ ਸਕੀ ਤਜਸ ਨਉ ਆਪਣੀ ਤਲਵ ਲਾਵਏ ॥

اوس ون کِہؤ وپہِ ہن یکس ِجس ئؤ ا ینپ لِؤ الوےئ ۔۔

ਆਪਣੀ ਤਲਵ ਆਪੇ ਲਾਏ ਗੁਰਮੁਤਖ ਸਿਾ ਸਮਾਲੀਐ ॥

ا ینپ لِؤ ا ےپ الےئ ُگرمُکھ دسا امسےئیل ۔۔

ਕਹੈ ਨਾਨਕੁ ਏਵਿੁ ਿਾਿਾ ਸੋ ਤਕਉ ਮਨਹੁ ਤਵਸਾਰੀਐ ॥੨੮॥

ےہکَ نانک اویَد دانا وس کِپؤ مبہؤ وِسار پپے ۔۔۲۸۔۔
ਜੈਸੀ ਅਗਤਨ ਉਿਰ ਮਤਹ ਿੈਸੀ ਬਾਹਤਰ ਮਾਇਆ ॥

َن
یسیج انگ اُدر ہہم یسی ناہر امنا ۔۔

ਮਾਇਆ ਅਗਤਨ ਸਭ ਇਕੋ ਜੇਹੀ ਕਰਿੈ ਖੇਲੁ ਰਚਾਇਆ ॥

امنا انگ سیھ اِوک یہیج رک ئَے لیھک راچنا ۔۔

ਜਾ ਤਿਸੁ ਭਾਣਾ ਿਾ ਜੰਤਮਆ ਪਰਵਾਤਰ ਭਲਾ ਭਾਇਆ ॥

ب
اج ئِس اھبنا نا چمّیا رپوار ھال اھبنا ۔۔

ਤਲਵ ਛੁੜਕੀ ਲਗੀ ਤਿਰਸਨਾ ਮਾਇਆ ਅਮਰੁ ਵਰਿਾਇਆ ॥

چ
لِؤ ُھریک یگل رتِانس امنا ارم ورنانا ۔۔

ਏਹ ਮਾਇਆ ਤਜਿੁ ਹਤਰ ਤਵਸਰੈ ਮੋਹੁ ਉਪਜੈ ਭਾਉ ਿੂਜਾ ਲਾਇਆ ॥

اہہی امنا ِجت ہر وِرسَے ومہ ا ُ بج َے اھبو ُدواج النا ۔۔

ਕਹੈ ਨਾਨਕੁ ਗੁਰ ਪਰਸਾਿੀ ਤਜਨਾ ਤਲਵ ਲਾਗੀ ਤਿਨੀ ਤਵਚੇ ਮਾਇਆ ਪਾਇਆ ॥੨੯॥

۔۔۲۹ےہکَ نانک ُگر رپسادی ِجیا لِؤ الیگ پ ِبی وِےچ امنا نانا ۔۔
ਹਤਰ ਆਤਪ ਅਮੁਲਕੁ ਹੈ ਮੁਤਲ ਨ ਪਾਇਆ ਜਾਇ ॥

ےہ م ُل ہن نانا اجۓ ۔۔
َ ہر ا ت امُلک

ਮੁਤਲ ਨ ਪਾਇਆ ਜਾਇ ਤਕਸੈ ਤਵਟਹੁ ਰਹੇ ਲੋਕ ਤਵਲਲਾਇ ॥

م ُل ہن نانا اجۓ کِسے َ وِوہٹ رےہ ولک وِلال ئِے ۔۔

ਐਸਾ ਸਤਿਗੁਰੁ ਜੇ ਤਮਲੈ ਤਿਸ ਨੋ ਤਸਰੁ ਸਉਪੀਐ ਤਵਚਹੁ ਆਪੁ ਜਾਇ ॥

ااسی سیگؤر ےج ملَ ِے ئِس ون سِر سؤےئیپَ وِچہؤہ ا ت اجۓ ۔۔
ਤਜਸ ਿਾ ਜੀਉ ਤਿਸੁ ਤਮਤਲ ਰਹੈ ਹਤਰ ਵਸੈ ਮਤਨ ਆਇ ॥

ِجس دا جپؤ ئِس مِل ر َہے ہر و سَے نم ا ۓ ۔۔

ਹਤਰ ਆਤਪ ਅਮੁਲਕੁ ਹੈ ਭਾਗ ਤਿਨਾ ਕੇ ਨਾਨਕਾ ਤਜਨ ਹਤਰ ਪਲੈ ਪਾਇ ॥੩੦॥

۔۔۳۱ہر ا ت ا مُلک ےہَ اھبگ پ ِیا ےک نااکن ِجں ہر نلَے ناۓ ۔۔
ਹਤਰ ਰਾਤਸ ਮੇਰੀ ਮਨੁ ਵਣਜਾਰਾ ॥

ہر راس ریمی نم واجنرا ۔۔
ਹਤਰ ਰਾਤਸ ਮੇਰੀ ਮਨੁ ਵਣਜਾਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਿੇ ਰਾਤਸ ਜਾਣੀ ॥

ہر راس ریمی نم واجنرا سیگؤر ےت راس اجین ۔۔

ਹਤਰ ਹਤਰ ਤਨਿ ਜਤਪਹੁ ਜੀਅਹੁ ਲਾਹਾ ਖਤਟਹੁ ਤਿਹਾੜੀ ॥

ہر ہر پِپ جی ُہ چیی ُہ الاہ کھبہہ دِاہری ۔۔

ਏਹੁ ਧਨੁ ਤਿਨਾ ਤਮਤਲਆ ਤਜਨ ਹਤਰ ਆਪੇ ਭਾਣਾ ॥

اوہی دنھ پِیا مل ِیا ِجں ہر ا ےپ اھبنا ۔۔

ਕਹੈ ਨਾਨਕੁ ਹਤਰ ਰਾਤਸ ਮੇਰੀ ਮਨੁ ਹੋਆ ਵਣਜਾਰਾ ॥੩੧॥

ےہکَ نانک ہر راس ریمی نم وہا واجنرا ۔۔۳۱۔۔
ਏ ਰਸਨਾ ਿੂ ਅਨ ਰਤਸ ਰਾਤਚ ਰਹੀ ਿੇਰੀ ਤਪਆਸ ਨ ਜਾਇ ॥

اے رانس ئُؤ اَن رس راچ ریہ ریتی ایپس ہن اجۓ ۔۔

ਤਪਆਸ ਨ ਜਾਇ ਹੋਰਿੁ ਤਕਿੈ ਤਜਚਰੁ ਹਤਰ ਰਸੁ ਪਲੈ ਨ ਪਾਇ ॥

چ
ایپس ہن اجۓ وہرت ک ِ َپے ِ چر ہر رس نلَے ہن ناۓ ۔۔

ਹਤਰ ਰਸੁ ਪਾਇ ਪਲੈ ਪੀਐ ਹਤਰ ਰਸੁ ਬਹੁਤੜ ਨ ਤਿਰਸਨਾ ਲਾਗੈ ਆਇ ॥

ہر رس ناۓ نلَے نی َپے ہر رس َہہر ہن رتِانس ال َگے ا ۓ ۔۔
ਏਹੁ ਹਤਰ ਰਸੁ ਕਰਮੀ ਪਾਈਐ ਸਤਿਗੁਰੁ ਤਮਲੈ ਤਜਸੁ ਆਇ ॥

اہی و ہر رس رکیم نا پپَے سیگؤر ملَ ِے ِجس ا ۓ ۔۔

ਕਹੈ ਨਾਨਕੁ ਹੋਤਰ ਅਨ ਰਸ ਸਤਭ ਵੀਸਰੇ ਜਾ ਹਤਰ ਵਸੈ ਮਤਨ ਆਇ ॥੩੨॥

ےہکَ نانک وہر اَن رس سیھ ورسیے اج ہر و سَے نم ا ۓ ۔۔۳۲۔۔
ਏ ਸਰੀਰਾ ਮੇਤਰਆ ਹਤਰ ਿੁਮ ਮਤਹ ਜੋਤਿ ਰਖੀ ਿਾ ਿੂ ਜਗ ਮਤਹ ਆਇਆ ॥

ُب
اے رسریا ریمنا ہر م ہہم وجت ریھک نا ئُؤ چگ ہہم ا نا ۔۔
ਹਤਰ ਜੋਤਿ ਰਖੀ ਿੁਧੁ ਤਵਤਚ ਿਾ ਿੂ ਜਗ ਮਤਹ ਆਇਆ ॥

ہر وجت ریھک ُندھ وِچ نا ئُؤ چگ ہہم ا نا ۔۔

ਹਤਰ ਆਪੇ ਮਾਿਾ ਆਪੇ ਤਪਿਾ ਤਜਤਨ ਜੀਉ ਉਪਾਇ ਜਗਿੁ ਤਿਖਾਇਆ ॥

ہر ا ےپ امنا ا ےپ پِیا ِجں جپؤ اُناے تگج دِاھکنا ۔۔

ਗੁਰ ਪਰਸਾਿੀ ਬੁਤਝਆ ਿਾ ਚਲਿੁ ਹੋਆ ਚਲਿੁ ਨਿਰੀ ਆਇਆ ॥

ب
ُگر رپسادی ُجھیا نا تلچ وہا تلچ دنری ا نا ۔۔

ਕਹੈ ਨਾਨਕੁ ਤਸਰਸਤਟ ਕਾ ਮੂਲੁ ਰਤਚਆ ਜੋਤਿ ਰਾਖੀ ਿਾ ਿੂ ਜਗ ਮਤਹ ਆਇਆ ॥੩੩॥

ےہکَ نانک رسِست اک مُؤل رایچ وجت رایھک نا ئُؤ چگ ہہم ا نا ۔۔۳۳۔۔
ਮਤਨ ਚਾਉ ਭਇਆ ਪਰਭ ਆਗਮੁ ਸੁਤਣਆ ॥

نم اچو ایھب رپَھب ا مگ ُسییا ۔۔
ਹਤਰ ਮੰਗਲੁ ਗਾਉ ਸਖੀ ਤਗਰਹੁ ਮੰਿਰੁ ਬਤਣਆ ॥

ہر لگنم اگو یھکس گِروہ دنمر اینب ۔۔

ਹਤਰ ਗਾਉ ਮੰਗਲੁ ਤਨਿ ਸਖੀਏ ਸੋਗੁ ਿੂਖੁ ਨ ਤਵਆਪਏ ॥

سک
ہر اگو لگنم پِپ ھیپے وسگ ُدوھک ہن وناےئپ ۔۔

ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਾਗੇ ਤਿਨ ਸਭਾਗੇ ਆਪਣਾ ਤਪਰੁ ਜਾਪਏ ॥

ُگر رچن الےگ دِن اھبسےگ ا انپ پِر اجےئپ ۔۔

ਅਨਹਿ ਬਾਣੀ ਗੁਰ ਸਬਤਿ ਜਾਣੀ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਹਤਰ ਰਸੁ ਭੋਗੋ ॥

ابہت ناین ُگر دبس اجین ہر نام ہر رس وھبوگ ۔۔

ਕਹੈ ਨਾਨਕੁ ਪਰਭੁ ਆਤਪ ਤਮਤਲਆ ਕਰਣ ਕਾਰਣ ਜੋਗੋ ॥੩੪॥

ےہکَ نانک رپَھب ا ت مل ِیا رکن اکرن وجوگ ۔۔۳۴۔۔
ਏ ਸਰੀਰਾ ਮੇਤਰਆ ਇਸੁ ਜਗ ਮਤਹ ਆਇ ਕੈ ਤਕਆ ਿੁਧੁ ਕਰਮ ਕਮਾਇਆ ॥

ےک ایک ُندھ رکم امکنا ۔۔
اے رسریا ریمنا اس چگ ہہم ا ۓ َ
ਤਕ ਕਰਮ ਕਮਾਇਆ ਿੁਧੁ ਸਰੀਰਾ ਜਾ ਿੂ ਜਗ ਮਤਹ ਆਇਆ ॥

ےک رکم امکنا ُندھ رسریا اج ئُؤ چگ ہہم ا نا ۔۔

ਤਜਤਨ ਹਤਰ ਿੇਰਾ ਰਚਨੁ ਰਤਚਆ ਸੋ ਹਤਰ ਮਤਨ ਨ ਵਸਾਇਆ ॥

ِجں ہر ریتا رنچ رایچ وس ہر نم ہن وسانا ۔۔

ਗੁਰ ਪਰਸਾਿੀ ਹਤਰ ਮੰਤਨ ਵਤਸਆ ਪੂਰਤਬ ਤਲਤਖਆ ਪਾਇਆ ॥

نم وایس ئُؤرت لک ِھیا نانا ۔۔
ُگر رپسادی ہر ّ

ਕਹੈ ਨਾਨਕੁ ਏਹੁ ਸਰੀਰੁ ਪਰਵਾਣੁ ਹੋਆ ਤਜਤਨ ਸਤਿਗੁਰ ਤਸਉ ਤਚਿੁ ਲਾਇਆ ॥੩੫॥

ےہکَ نانک اوہی رسری رپوان وہا ِجں سیگؤر سِیؤ ِجت النا ۔۔۳۵۔۔

ਏ ਨੇਿਰਹੁ ਮੇਤਰਹੋ ਹਤਰ ਿੁਮ ਮਤਹ ਜੋਤਿ ਧਰੀ ਹਤਰ ਤਬਨੁ ਅਵਰੁ ਨ ਿੇਖਹੁ ਕੋਈ ॥

ُب
ک
اے پیتروہ ریموہ ہر م ہہم وجت درھی ہر پِں ا َور ہن دن ھہؤ وکیئ ۔۔
ਹਤਰ ਤਬਨੁ ਅਵਰੁ ਨ ਿੇਖਹੁ ਕੋਈ ਨਿਰੀ ਹਤਰ ਤਨਹਾਤਲਆ ॥

ک
ہر پِں ا َور ہن دن ھہؤوکیئ دنری ہر بِہاایل ۔۔

ਏਹੁ ਤਵਸੁ ਸੰਸਾਰੁ ਿੁਮ ਿੇਖਿੇ ਏਹੁ ਹਤਰ ਕਾ ਰੂਪੁ ਹੈ ਹਤਰ ਰੂਪੁ ਨਿਰੀ ਆਇਆ ॥

ُب
ےہ ہر ُروت دنری ا نا ۔۔
اوہی وِس اسنسر م دنکھدے اوہی ہر اک ُروت َ
ਗੁਰ ਪਰਸਾਿੀ ਬੁਤਝਆ ਜਾ ਵੇਖਾ ਹਤਰ ਇਕੁ ਹੈ ਹਤਰ ਤਬਨੁ ਅਵਰੁ ਨ ਕੋਈ ॥

ب
ُج
پ
ہ
ہ
ِ
ھ
ِ
ےہ ر ں ا َور ہن وکیئ ۔۔
ُگر رپسادی یا اج واھکی ر اک َ

ਕਹੈ ਨਾਨਕੁ ਏਤਹ ਨੇਿਰ ਅੰਧ ਸੇ ਸਤਿਗੁਤਰ ਤਮਤਲਐ ਤਿਬ ਤਿਰਸਤਟ ਹੋਈ ॥੩੬॥

ہہی پیتر ادنھ ےس سیگؤر مِلیپے دِت د ِرست وہیئ ۔۔۳۶۔۔
ےہکَ نانک ا ِ
ਏ ਸਰਵਣਹੁ ਮੇਤਰਹੋ ਸਾਚੈ ਸੁਨਣੈ ਨੋ ਪਿਾਏ ॥

اے رسَوبہہؤ ریموہ سا َچے ُسی َپے ون پبھاےئ ۔۔
ਸਾਚੈ ਸੁਨਣੈ ਨੋ ਪਿਾਏ ਸਰੀਤਰ ਲਾਏ ਸੁਣਹੁ ਸਤਿ ਬਾਣੀ ॥

سا َچے ُسی َپے ون پبھاےئ رسری الےئ ُسبہؤ ست ناین ۔۔

ਤਜਿੁ ਸੁਣੀ ਮਨੁ ਿਨੁ ਹਤਰਆ ਹੋਆ ਰਸਨਾ ਰਤਸ ਸਮਾਣੀ ॥

ِجت ُسبی نم نت ہ ِرنا وہا رانس رس امسین ۔۔

ਸਚੁ ਅਲਖ ਤਵਿਾਣੀ ਿਾ ਕੀ ਗਤਿ ਕਹੀ ਨ ਜਾਏ ॥

چس اھکل وِداین نا یک گپ یہک ہن اجےئ ۔۔
ਕਹੈ ਨਾਨਕੁ ਅੰਤਮਰਿ ਨਾਮੁ ਸੁਣਹੁ ਪਤਵਿਰ ਹੋਵਹੁ ਸਾਚੈ ਸੁਨਣੈ ਨੋ ਪਿਾਏ ॥੩੭॥

ےہکَ نانک امِرت نام ُسبہؤ وپِرت وہووہ سا َچے ُسی َپے ون پبھاےئ ۔۔۳۷۔۔
ਹਤਰ ਜੀਉ ਗੁਿਾ ਅੰਿਤਰ ਰਤਖ ਕੈ ਵਾਜਾ ਪਵਣੁ ਵਜਾਇਆ ॥

ہر جپؤ ُگبھا ادنر رھک ےکَ وااج وپَن واجنا ۔۔

ਵਜਾਇਆ ਵਾਜਾ ਪਉਣ ਨਉ ਿੁਆਰੇ ਪਰਗਟੁ ਕੀਏ ਿਸਵਾ ਗੁਪਿੁ ਰਖਾਇਆ ॥

واجنا وااج ئؤن ئؤ ُدوارے رپگپ ےئیک دوسا ُگپت راھکنا ۔۔
ਗੁਰਿੁਆਰੈ ਲਾਇ ਭਾਵਨੀ ਇਕਨਾ ਿਸਵਾ ਿੁਆਰੁ ਤਿਖਾਇਆ ॥

ُگر ُدوا َرے ال ِئے اھبوین اِانک دوسا ُدوار دِاھکنا ۔۔

ਿਹ ਅਨੇਕ ਰੂਪ ਨਾਉ ਨਵ ਤਨਤਧ ਤਿਸ ਿਾ ਅੰਿੁ ਨ ਜਾਈ ਪਾਇਆ ॥

ہت اپیک ُروت ناو ونَ ن ِدھ ئِس دا اپپ ہن اجیئ نانا ۔۔

ਕਹੈ ਨਾਨਕੁ ਹਤਰ ਤਪਆਰੈ ਜੀਉ ਗੁਿਾ ਅੰਿਤਰ ਰਤਖ ਕੈ ਵਾਜਾ ਪਵਣੁ ਵਜਾਇਆ ॥੩੮॥

ایپرے جپؤ ُگبھا ا دنر رھک ےکَ وااج وپَن واجنا ۔۔۳۸۔۔
ےہکَ نانک ہر َ
ਏਹੁ ਸਾਚਾ ਸੋਤਹਲਾ ਸਾਚੈ ਘਤਰ ਗਾਵਹੁ ॥

اوہی سااچ وسہِال سا َچے رھگ اگووہ ۔۔

ਗਾਵਹੁ ਿ ਸੋਤਹਲਾ ਘਤਰ ਸਾਚੈ ਤਜਥੈ ਸਿਾ ਸਚੁ ਤਧਆਵਹੇ ॥

جب
اگووہ ت وسہِال رھگ سا َچے ِ َھے دسا چس دایھوےہ ۔۔

ਸਚੋ ਤਧਆਵਤਹ ਜਾ ਿੁਧੁ ਭਾਵਤਹ ਗੁਰਮੁਤਖ ਤਜਨਾ ਬੁਝਾਵਹੇ ॥

ب
وچس دایھوہِ اج ُندھ اھبوہِ ُگرمُکھ ِجیا جُھاوےہ ۔۔

ਇਹੁ ਸਚੁ ਸਭਨਾ ਕਾ ਖਸਮੁ ਹੈ ਤਜਸੁ ਬਖਸੇ ਸੋ ਜਨੁ ਪਾਵਹੇ ॥

نک
سبھ کھس
ھ
س
ےہ سج ے وس نج ناوےہ ۔۔
اوہی چس یا اک م َ
ਕਹੈ ਨਾਨਕੁ ਸਚੁ ਸੋਤਹਲਾ ਸਚੈ ਘਤਰ ਗਾਵਹੇ ॥੩੯॥

ےہکَ نانک چس وسہِال سج َے رھگ اگوےہ ۔۔۳۹۔۔

ਅਨਿੁ ਸੁਣਹੁ ਵਿਭਾਗੀਹੋ ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰੇ ॥

ا َند ُسبہؤ وداھبوہیگ لگس ونمرھت ئُؤرے ۔۔

ਪਾਰਬਰਹਮੁ ਪਰਭੁ ਪਾਇਆ ਉਿਰੇ ਸਗਲ ਤਵਸੂਰੇ ॥

نارپرمہ رپَھب نانا اُرتے لگس وِسُؤرے ۔۔
ਿੂਖ ਰੋਗ ਸੰਿਾਪ ਉਿਰੇ ਸੁਣੀ ਸਚੀ ਬਾਣੀ ॥

ُدوھک روگ سییات اُرتے ُسبی یچس ناین ۔۔
ਸੰਿ ਸਾਜਨ ਭਏ ਸਰਸੇ ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਿੇ ਜਾਣੀ ॥

سیت سانج ےئھب رسےس ئُؤرے ُگر ےت اجین ۔۔
ਸੁਣਿੇ ਪੁਨੀਿ ਕਹਿੇ ਪਤਵਿੁ ਸਤਿਗੁਰੁ ਰਤਹਆ ਭਰਪੂਰੇ ॥

ُسیپے ُنیپت ےتہک وپِت سیگؤر رایہ رھبوپُرے ۔۔

ਤਬਨਵੰਤਿ ਨਾਨਕੁ ਗੁਰ ਚਰਣ ਲਾਗੇ ਵਾਜੇ ਅਨਹਿ ਿੂਰੇ ॥੪੦॥੧॥

پِپ َؤپپ نانک ُگر رچن الےگ واےج ابچد ئُؤرے ۔۔۴۱۔۔۱۔۔
ੁਰਾਮਕਲੀ ਸਿ

رامکلی دص

ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪਰਸਾਤਿ ॥

اِک اواکنر سیگؤر رپساد ۔۔

ਜਤਗ ਿਾਿਾ ਸੋਇ ਭਗਤਿ ਵਛਲੁ ਤਿਹੁ ਲੋਇ ਜੀਉ ॥

چگ دانا وسۓ تگھب ولھچ بِہ ُؤ ولےئ جپؤ ۔۔

ਗੁਰ ਸਬਤਿ ਸਮਾਵਏ ਅਵਰੁ ਨ ਜਾਣੈ ਕੋਇ ਜੀਉ ॥

ُگر دبس امسوۓ ا َور ہن اج ئَے وکۓ جپؤ ۔۔

ਅਵਰੋ ਨ ਜਾਣਤਹ ਸਬਤਿ ਗੁਰ ਕੈ ਏਕੁ ਨਾਮੁ ਤਧਆਵਹੇ ॥

ا َور ہن اجہنِ دبس ُگر ےکَ انک نام دایھوےہ ۔۔

ਪਰਸਾਤਿ ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਅੰਗਿ ਪਰਮ ਪਿਵੀ ਪਾਵਹੇ ॥

رپساد نانک ُگؤ ُرو ادگن رپم ندوی ناوےہ ۔۔

ਆਇਆ ਹਕਾਰਾ ਚਲਣਵਾਰਾ ਹਤਰ ਰਾਮ ਨਾਤਮ ਸਮਾਇਆ ॥

ا نا اکہرا چلپؤارا ہر رام نام امسنا ۔۔

ਜਤਗ ਅਮਰੁ ਅਟਲੁ ਅਿੋਲੁ ਿਾਕੁਰੁ ਭਗਤਿ ਿੇ ਹਤਰ ਪਾਇਆ ॥੧॥

چگ ارم انل اوتل اھٹرکُ تگھب ےت ہر نانا ۔۔۱۔۔

ਹਤਰ ਭਾਣਾ ਗੁਰ ਭਾਇਆ ਗੁਰੁ ਜਾਵੈ ਹਤਰ ਪਰਭ ਪਾਤਸ ਜੀਉ ॥

اجوے ہر رپَھب ناس جپؤ ۔۔
ہر اھبنا ُگر اھبنا ُگر َ

ਸਤਿਗੁਰੁ ਕਰੇ ਹਤਰ ਪਤਹ ਬੇਨਿੀ ਮੇਰੀ ਪੈਜ ਰਖਹੁ ਅਰਿਾਤਸ ਜੀਉ ॥

پب ک
سیگؤر رکے ہر بہہ یتنیب ریمی َ ج ر ھہؤ ارداس جپؤ ۔۔
ਪੈਜ ਰਾਖਹੁ ਹਤਰ ਜਨਹ ਕੇਰੀ ਹਤਰ ਿੇਹੁ ਨਾਮੁ ਤਨਰੰਜਨੋ ॥

پب ک
َ ج را ھہؤ ہر نج ریکی ہر دوہی نام پِرونجن ۔۔

ਅੰਤਿ ਚਲਤਿਆ ਹੋਇ ਬੇਲੀ ਜਮਿੂਿ ਕਾਲੁ ਤਨਖੰਜਨੋ ॥

نکِھب
چ
پ
ؤ ۔۔
اپپ دلچنا وہۓ یلیب چم ُدوت اکل

ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੀ ਬੇਨਿੀ ਪਾਈ ਹਤਰ ਪਰਤਭ ਸੁਣੀ ਅਰਿਾਤਸ ਜੀਉ ॥

سیگؤرو یک یتنیب نایئ ہر رپَھب ُسبی ارداس جپؤ ۔۔

ਹਤਰ ਧਾਤਰ ਤਕਰਪਾ ਸਤਿਗੁਰੁ ਤਮਲਾਇਆ ਧਨੁ ਧਨੁ ਕਹੈ ਸਾਬਾਤਸ ਜੀਉ ॥੨॥

ہر داھر کِرنا سیگؤر مِالنا دنھ دنھ ےہکَ ساناس جپؤ ۔۔۲۔۔

ਮੇਰੇ ਤਸਖ ਸੁਣਹੁ ਪੁਿ ਭਾਈਹੋ ਮੇਰੈ ਹਤਰ ਭਾਣਾ ਆਉ ਮੈ ਪਾਤਸ ਜੀਉ ॥

ریمے ِسکھ ُسبہؤ ُپپ اھبپبہؤ ریمَے ہر اھبنا ا و م َے ناس جپؤ ۔۔
ਹਤਰ ਭਾਣਾ ਗੁਰ ਭਾਇਆ ਮੇਰਾ ਹਤਰ ਪਰਭੁ ਕਰੇ ਸਾਬਾਤਸ ਜੀਉ ॥

ہر اھبنا ُگر اھبنا ریما ہر رپَھب رکے ساناس جپؤ ۔۔

ਭਗਿੁ ਸਤਿਗੁਰੁ ਪੁਰਖੁ ਸੋਈ ਤਜਸੁ ਹਤਰ ਪਰਭ ਭਾਣਾ ਭਾਵਏ ॥

تگھب سیگؤر ُپرھک وسیئ ِجس ہر رپَھب اھبنا اھبوےئ ۔۔

ਆਨੰਿ ਅਨਹਿ ਵਜਤਹ ਵਾਜੇ ਹਤਰ ਆਤਪ ਗਤਲ ਮੇਲਾਵਏ ॥

ا دنن ابچد وہجِ واےج ہر ا ت لگ میالوےئ ۔۔

ਿੁਸੀ ਪੁਿ ਭਾਈ ਪਰਵਾਰੁ ਮੇਰਾ ਮਤਨ ਵੇਖਹੁ ਕਤਰ ਤਨਰਜਾਤਸ ਜੀਉ ॥

ُ
ئسی ُپپ اھبیئ رپوار ریما نم ووھکی رک پِراجس جپؤ ۔۔

ਧੁਤਰ ਤਲਤਖਆ ਪਰਵਾਣਾ ਤਿਰੈ ਨਾਹੀ ਗੁਰੁ ਜਾਇ ਹਤਰ ਪਰਭ ਪਾਤਸ ਜੀਉ ॥੩॥

ب
د ُھر لک ِھیا رپوانا ھ ِ َرے نایہ ُگر اجۓ ہر رپَھب ناس جپؤ ۔۔۳۔۔
ਸਤਿਗੁਤਰ ਭਾਣੈ ਆਪਣੈ ਬਤਹ ਪਰਵਾਰੁ ਸਿਾਇਆ ॥

سیگؤر اھب ئَے ا پ َپے ہہب رپوار دسأنا ۔۔

ਮਿ ਮੈ ਤਪਛੈ ਕੋਈ ਰੋਵਸੀ ਸੋ ਮੈ ਮੂਤਲ ਨ ਭਾਇਆ ॥

بج
مت م َے ِ َھے وکیئ روویس وس م َے مُؤل ہن اھبنا ۔۔

ਤਮਿੁ ਪੈਝੈ ਤਮਿੁ ਤਬਗਸੈ ਤਜਸੁ ਤਮਿ ਕੀ ਪੈਜ ਭਾਵਏ ॥

َپب
م ِ پ بج
ج
ن
گ
َ
س
ھ
ِ
ِ
م
م
ِ
ِ
َ
ت ے ت ے س ت یک ج اھبوےئ ۔۔

ਿੁਸੀ ਵੀਚਾਤਰ ਿੇਖਹੁ ਪੁਿ ਭਾਈ ਹਤਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪੈਨਾਵਏ ॥

ُ
ک
ئسی وبچار دن ھہؤ ُپپ اھبیئ ہر سیگؤرو انیپوےئ ۔۔

ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਰਿਤਖ ਹੋਿੈ ਬਤਹ ਰਾਜੁ ਆਤਪ ਤਟਕਾਇਆ ॥

وہدے ہہب راچ ا ت ئِکانا ۔۔
سیگؤرو رپنکِھ َ

ਸਤਭ ਤਸਖ ਬੰਧਪ ਪੁਿ ਭਾਈ ਰਾਮਿਾਸ ਪੈਰੀ ਪਾਇਆ ॥੪॥

سیھ سِکھ دنبھت ُپپ اھبیئ رادماس ریپی نانا ۔۔۴۔۔

ਅੰਿੇ ਸਤਿਗੁਰੁ ਬੋਤਲਆ ਮੈ ਤਪਛੈ ਕੀਰਿਨੁ ਕਤਰਅਹੁ ਤਨਰਬਾਣੁ ਜੀਉ ॥

م ِبج
َ
پ
ج
ھ
پ
ِ
اےتن سیگؤر وبایل َے ے ریکنت رکن ُہ رنان ؤ ۔۔

ਕੇਸੋ ਗੋਪਾਲ ਪੰਤਿਿ ਸਤਿਅਹੁ ਹਤਰ ਹਤਰ ਕਥਾ ਪੜਤਹ ਪੁਰਾਣੁ ਜੀਉ ॥

َ
کیسؤ وگنال ڈنپت دسِ ُہؤ ہر ہر اھتک ڑپہِ ُپران جپؤ ۔۔

ਹਤਰ ਕਥਾ ਪੜੀਐ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਸੁਣੀਐ ਬੇਬਾਣੁ ਹਤਰ ਰੰਗੁ ਗੁਰ ਭਾਵਏ ॥

ہر اھتک ڑپ پ َپے ہر نام ُسییپے ابیبن ہر رنگ ُگر اھبوےئ ۔۔
ਤਪੰਿੁ ਪਿਤਲ ਤਕਤਰਆ ਿੀਵਾ ਿੁਲ ਹਤਰ ਸਤਰ ਪਾਵਏ ॥

ُب
ھ
ہ
پِید لتپ کِرنا دویا ل ر رس ناوےئ ۔۔

ਹਤਰ ਭਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰੁ ਬੋਤਲਆ ਹਤਰ ਤਮਤਲਆ ਪੁਰਖੁ ਸੁਜਾਣੁ ਜੀਉ ॥

ہر اھبنا سیگؤر وبایل ہر مل ِیا ُپرھک سُچان جپؤ ۔۔

ਰਾਮਿਾਸ ਸੋਢੀ ਤਿਲਕੁ ਿੀਆ ਗੁਰ ਸਬਿੁ ਸਚੁ ਨੀਸਾਣੁ ਜੀਉ ॥੫॥

رادماس وسدیھ نِلک دنا ُگر دبس چس اسینن جپؤ ۔۔۵۔۔

ਸਤਿਗੁਰੁ ਪੁਰਖੁ ਤਜ ਬੋਤਲਆ ਗੁਰਤਸਖਾ ਮੰਤਨ ਲਈ ਰਜਾਇ ਜੀਉ ॥

نم یئل راج ِئے جپؤ ۔۔
سیگؤر ُپرھک ےج وبایل ُگر ِسکھا ّ

ਮੋਹਰੀ ਪੁਿੁ ਸਨਮੁਖੁ ਹੋਇਆ ਰਾਮਿਾਸੈ ਪੈਰੀ ਪਾਇ ਜੀਉ ॥

سب
ومہری ُپپ مُکھ وہنا رادما سَے ریپی ناۓ جپؤ ۔۔

ਸਭ ਪਵੈ ਪੈਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੇਰੀ ਤਜਥੈ ਗੁਰੂ ਆਪੁ ਰਤਖਆ ॥

جب
سیھ وپَے ریپی سیگؤرو ریکی ِ ِ َھے ُگؤ ُرو ا ت رایھک ۔۔
ਕੋਈ ਕਤਰ ਬਖੀਲੀ ਤਨਵੈ ਨਾਹੀ ਤਿਤਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਤਣ ਤਨਵਾਇਆ ॥

نک
ھ
ب
ی
ل
س
ی
ئ
گ
ئ
ھ
وکیئ رک ی ِ َؤے نایہ ِر ؤرو ا ن ِؤانا ۔۔

ਹਤਰ ਗੁਰਤਹ ਭਾਣਾ ਿੀਈ ਵਤਿਆਈ ਧੁਤਰ ਤਲਤਖਆ ਲੇਖੁ ਰਜਾਇ ਜੀਉ ॥

ہر ُگرہِ اھبنا دپبی ودنایئ د ُھر لک ِھیا ھکیل راج ِئے جپؤ ۔۔

ਕਹੈ ਸੁੰਿਰੁ ਸੁਣਹੁ ਸੰਿਹੁ ਸਭੁ ਜਗਿੁ ਪੈਰੀ ਪਾਇ ਜੀਉ ॥੬॥੧॥

ےہکَ ُسیدر ُسبہؤ سیبہؤ سیھ تگج ریپی ناۓ جپؤ ۔۔۶۔۔۱۔۔
ਰਾਮਕਲੀ ਮਹਲਾ ੫ ਛੰਿ

رامکلی ہلحم  ۵چھپت

ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪਰਸਾਤਿ ॥

اِک اواکنر سیگؤر رپساد ۔۔
ਸਾਜਨੜਾ ਮੇਰਾ ਸਾਜਨੜਾ ਤਨਕਤਟ ਖਲੋਇਅੜਾ ਮੇਰਾ ਸਾਜਨੜਾ ॥

ساچترا ریما ساچترا نِکت ولھکڑیئا ریما ساچترا ۔۔
ਜਾਨੀਅੜਾ ਹਤਰ ਜਾਨੀਅੜਾ ਨੈਣ ਅਲੋਇਅੜਾ ਹਤਰ ਜਾਨੀਅੜਾ ॥

اجپیترا ہر اجپیترا نَیں اولڑیئا ہر اجپیترا ۔۔

ਨੈਣ ਅਲੋਇਆ ਘਤਟ ਘਤਟ ਸੋਇਆ ਅਤਿ ਅੰਤਮਰਿ ਤਪਰਅ ਗੂੜਾ ॥

نَیں اولنا ٹھگ ٹھگ وسنا ات امِرت پِرےئ ُگؤرا ۔۔
ਨਾਤਲ ਹੋਵੰਿਾ ਲਤਹ ਨ ਸਕੰਿਾ ਸੁਆਉ ਨ ਜਾਣੈ ਮੂੜਾ ॥

نال وہودنا ہہل ہن دنکسا سُؤا و ہن اج ئَے مُؤرا ۔۔

ਮਾਇਆ ਮਤਿ ਮਾਿਾ ਹੋਛੀ ਬਾਿਾ ਤਮਲਣੁ ਨ ਜਾਈ ਭਰਮ ਧੜਾ ॥

امنا دم امنا وہیھچ نانا مل ِں ہن اجیئ رھبم دڑھا ۔۔

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਤਬਨੁ ਨਾਹੀ ਸੂਝੈ ਹਤਰ ਸਾਜਨੁ ਸਭ ਕੈ ਤਨਕਤਟ ਖੜਾ ॥੧॥

وہک نانک ُگر پِں نایہ سُؤےھج ہر سانج سیھ ےکَ نکِت ڑھکا ۔۔۱۔۔
ਗੋਤਬੰਿਾ ਮੇਰੇ ਗੋਤਬੰਿਾ ਪਰਾਣ ਅਧਾਰਾ ਮੇਰੇ ਗੋਤਬੰਿਾ ॥

وگپِیدا ریمے وگپِیدا رپان اداھرا ریمے وگپِیدا ۔۔
ਤਕਰਪਾਲਾ ਮੇਰੇ ਤਕਰਪਾਲਾ ਿਾਨ ਿਾਿਾਰਾ ਮੇਰੇ ਤਕਰਪਾਲਾ ॥

کِرناال ریمے کِرناال دان دانارا ریمے کِرناال ۔۔

ਿਾਨ ਿਾਿਾਰਾ ਅਪਰ ਅਪਾਰਾ ਘਟ ਘਟ ਅੰਿਤਰ ਸੋਹਤਨਆ ॥

دان دانارا ارپ انارا ٹھگ ٹھگ ارتن وساینہ ۔۔
ਇਕ ਿਾਸੀ ਧਾਰੀ ਸਬਲ ਪਸਾਰੀ ਜੀਅ ਜੰਿ ਲੈ ਮੋਹਤਨਆ ॥

اِک دایس داھری لبس ئساری یج جپت لَے وماینہ ۔۔
ਤਜਸ ਨੋ ਰਾਖੈ ਸੋ ਸਚੁ ਭਾਖੈ ਗੁਰ ਕਾ ਸਬਿੁ ਬੀਚਾਰਾ ॥

ک
ِجس ون را َھے

ک
وس چس اھب َھے ُگر اک دبس پِبچارا ۔۔

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਜੋ ਪਰਭ ਕਉ ਭਾਣਾ ਤਿਸ ਹੀ ਕਉ ਪਰਭੁ ਤਪਆਰਾ ॥੨॥

وہک نانک وج رپَھب کؤ اھبنا ئِس یہ کؤ رپَھب ایپرا ۔۔۲۔۔

ਮਾਣੋ ਪਰਭ ਮਾਣੋ ਮੇਰੇ ਪਰਭ ਕਾ ਮਾਣੋ ॥

امون رپَھب امون ریمے رپَھب اک امون ۔۔
ਜਾਣੋ ਪਰਭੁ ਜਾਣੋ ਸੁਆਮੀ ਸੁਘੜੁ ਸੁਜਾਣੋ ॥

گ
اجون رپَھب اجون سُؤایم ُس ھر سُچاون ۔۔

ਸੁਘੜ ਸੁਜਾਨਾ ਸਿ ਪਰਧਾਨਾ ਅੰਤਮਰਿੁ ਹਤਰ ਕਾ ਨਾਮਾ ॥

گ
ُس ھر سُچانا دس رپداھنا امِرت ہر اک ناہم ۔۔

ਚਾਤਖ ਅਘਾਣੇ ਸਾਤਰਗਪਾਣੇ ਤਜਨ ਕੈ ਭਾਗ ਮਥਾਨਾ ॥

اچھک ااھگےن سارِاپگےن ِجں ےکَ اھبگ اھتمنا ۔۔

ਤਿਨ ਹੀ ਪਾਇਆ ਤਿਨਤਹ ਤਧਆਇਆ ਸਗਲ ਤਿਸੈ ਕਾ ਮਾਣੋ ॥

پِں یہ نانا پ ِبہہ دایھنا لگس ئ ِ َسے اک امون ۔۔

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਤਥਰੁ ਿਖਤਿ ਤਨਵਾਸੀ ਸਚੁ ਤਿਸੈ ਿੀਬਾਣੋ ॥੩॥

ب
وہک نانک ھِر تخت ئِؤایس چس ئ ِ َسے دابیون ۔۔۳۔۔
ਮੰਗਲਾ ਹਤਰ ਮੰਗਲਾ ਮੇਰੇ ਪਰਭ ਕੈ ਸੁਣੀਐ ਮੰਗਲਾ ॥

ےک ُسییپے مپگال ۔۔
مپگال ہر مپگال ریمے رپَھب َ

ਸੋਤਹਲੜਾ ਪਰਭ ਸੋਤਹਲੜਾ ਅਨਹਿ ਧੁਨੀਐ ਸੋਤਹਲੜਾ ॥

وسہِلرا رپَھب وسہِلرا ابچد د ُھییپے َ وسہِلرا ۔۔

ਅਨਹਿ ਵਾਜੇ ਸਬਿ ਅਗਾਜੇ ਤਨਿ ਤਨਿ ਤਜਸਤਹ ਵਧਾਈ ॥

ابچد واےج دبس ااگےج پِپ پِپ ِجسہہ وداھیئ ۔۔

ਸੋ ਪਰਭੁ ਤਧਆਈਐ ਸਭੁ ਤਕਛੁ ਪਾਈਐ ਮਰੈ ਨ ਆਵੈ ਜਾਈ ॥

کِ
ے اجیئ ۔۔
وس رپَھب دایھ نیپے َ سیھ چھ نا پپَے م َ َرے ہن ا و َ

ਚੂਕੀ ਤਪਆਸਾ ਪੂਰਨ ਆਸਾ ਗੁਰਮੁਤਖ ਤਮਲੁ ਤਨਰਗੁਨੀਐ ॥

ُ
ُجؤیک ایپسا ئُؤرن ا سا ُگرمُکھ مِل پِرگیبی ۔۔

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਘਤਰ ਪਰਭ ਮੇਰੇ ਕੈ ਤਨਿ ਤਨਿ ਮੰਗਲੁ ਸੁਨੀਐ ॥੪॥੧॥

وہک نانک رھگ رپَھب ریمے ےکَ پِپ پِپ لگنم ُسییپے ۔۔۴۔۔۱۔۔
ਰਾਮਕਲੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

رامکلی ہلحم ۵۔۔

ਹਤਰ ਹਤਰ ਤਧਆਇ ਮਨਾ ਤਖਨੁ ਨ ਤਵਸਾਰੀਐ ॥

ک
ہر ہر دایھےئ انم ھِں ہن وِسار پپے ۔۔

ਰਾਮ ਰਾਮਾ ਰਾਮ ਰਮਾ ਕੰਤਿ ਉਰ ਧਾਰੀਐ ॥

رام راام رام رام کیبھ اُر داھر پپے َ۔۔

ਉਰ ਧਾਤਰ ਹਤਰ ਹਤਰ ਪੁਰਖੁ ਪੂਰਨੁ ਪਾਰਬਰਹਮੁ ਤਨਰੰਜਨੋ ॥

اُر داھر ہر ہر ُپرھک ئُؤرن نارپرمہ پِرونج ۔۔

ਭੈ ਿੂਤਰ ਕਰਿਾ ਪਾਪ ਹਰਿਾ ਿੁਸਹ ਿੁਖ ਭਵ ਖੰਿਨੋ ॥

ب
ب
َھے ُدور رکنا نات ہرنا ُدہس ُدھک َھؤ ڈنھکون ۔۔

ਜਗਿੀਸ ਈਸ ਗੋੁਪਾਲ ਮਾਧੋ ਗੁਣ ਗੋਤਵੰਿ ਵੀਚਾਰੀਐ ॥

چگدسی اِسی وگنال امدوھ ُگں وگوِدن واچر پپے ۔۔

ਤਬਨਵੰਤਿ ਨਾਨਕ ਤਮਤਲ ਸੰਤਗ ਸਾਧੂ ਤਿਨਸੁ ਰੈਤਣ ਤਚਿਾਰੀਐ ॥੧॥

پِپ َؤپپ نانک مِل گنس سا ُدوھ دِسن َرنی ِجیار ئَے ۔۔۱۔۔
ਚਰਨ ਕਮਲ ਆਧਾਰੁ ਜਨ ਕਾ ਆਸਰਾ ॥

رچن لمک ا داھر نج اک ا رسا ۔۔

ਮਾਲੁ ਤਮਲਖ ਭੰਿਾਰ ਨਾਮੁ ਅਨੰਿ ਧਰਾ ॥

امل مل ِکھ ڈنھبار نام اپپت درھا ۔۔

ਨਾਮੁ ਨਰਹਰ ਤਨਧਾਨੁ ਤਜਨ ਕੈ ਰਸ ਭੋਗ ਏਕ ਨਰਾਇਣਾ ॥

نام رنہر ن ِداھن ِجں ےکَ رس وھبگ انک رناانئ ۔۔

ਰਸ ਰੂਪ ਰੰਗ ਅਨੰਿ ਬੀਿਲ ਸਾਤਸ ਸਾਤਸ ਤਧਆਇਣਾ ॥

نی ب
رس ُروت رنگ اپپت ھل ساس ساس دایھانئ ۔۔
ਤਕਲਤਵਖ ਹਰਣਾ ਨਾਮ ਪੁਨਹਚਰਣਾ ਨਾਮੁ ਜਮ ਕੀ ਿਰਾਸ ਹਰਾ ॥

پبہ
کِلؤِھک ہرنا نام ُ چرنا نام مج یک رتاس ہرا ۔۔

ਤਬਨਵੰਤਿ ਨਾਨਕ ਰਾਤਸ ਜਨ ਕੀ ਚਰਨ ਕਮਲਹ ਆਸਰਾ ॥੨॥

پِپ َؤپپ نانک راس نج یک رچن کملہ ا رسا ۔۔۲۔۔
ਗੁਣ ਬੇਅੰਿ ਸੁਆਮੀ ਿੇਰੇ ਕੋਇ ਨ ਜਾਨਈ ॥

ُگں ےباپپ سُؤا یم ریتے وکۓ ہن اجیئن ۔۔
ਿੇਤਖ ਚਲਿ ਿਇਆਲ ਸੁਤਣ ਭਗਿ ਵਖਾਨਈ ॥

دھکی تلچ دنال ُسں تگھب واھکیئن ۔۔

ਜੀਅ ਜੰਿ ਸਤਭ ਿੁਝੁ ਤਧਆਵਤਹ ਪੁਰਖਪਤਿ ਪਰਮੇਸਰਾ ॥

ُب
یج جپت سیھ چھ دایھوہِ ُپرتپھک رپرسیما ۔۔

ਸਰਬ ਜਾਤਚਕ ਏਕੁ ਿਾਿਾ ਕਰੁਣਾ ਮੈ ਜਗਿੀਸਰਾ ॥

رست اج ِچک انک دانا رکُنا م َے چگدرسیا ۔۔

ਸਾਧੂ ਸੰਿੁ ਸੁਜਾਣੁ ਸੋਈ ਤਜਸਤਹ ਪਰਭ ਜੀ ਮਾਨਈ ॥

سا ُدوھ سیت سُچان وسیئ جسہہ رپَھب یج امیئن ۔۔

ਤਬਨਵੰਤਿ ਨਾਨਕ ਕਰਹੁ ਤਕਰਪਾ ਸੋਇ ਿੁਝਤਹ ਪਛਾਨਈ ॥੩॥

ُب
ج
پِپ َؤپپ نانک رکوہ کِرنا وسۓ ھہ اھچپیئن ۔۔۳۔۔
ਮੋਤਹ ਤਨਰਗੁਣ ਅਨਾਥੁ ਸਰਣੀ ਆਇਆ ॥

ومہِ پِر ُگں اناھت رسین ا نا ۔۔

ਬਤਲ ਬਤਲ ਬਤਲ ਗੁਰਿੇਵ ਤਜਤਨ ਨਾਮੁ ਤਿਰੜਾਇਆ ॥

نل نل نل ُگردوی ِجں نام درِرانا ۔۔

ਗੁਤਰ ਨਾਮੁ ਿੀਆ ਕੁਸਲੁ ਥੀਆ ਸਰਬ ਇਛਾ ਪੁੰਨੀਆ ॥

ُگر نام دنا ُکسل ایھت رست اِاھچ ُن ِیّیا ۔۔

ਜਲਨੇ ਬੁਝਾਈ ਸਾਂਤਿ ਆਈ ਤਮਲੇ ਤਚਰੀ ਤਵਛੁੰਤਨਆ ॥

ب
چ
ےنلج جُھایئ ساپپ ا یئ مل ِے جِری وِ ُھیّیا ۔۔

ਆਨੰਿ ਹਰਖ ਸਹਜ ਸਾਚੇ ਮਹਾ ਮੰਗਲ ਗੁਣ ਗਾਇਆ ॥

سہ
ا دنن ہرھک ج ساےچ اہم لگنم ُگں اگنا ۔۔

ਤਬਨਵੰਤਿ ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਪਰਭ ਕਾ ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਿੇ ਪਾਇਆ ॥੪॥੨॥

پِپ َؤپپ نانک نام رپَھب اک ُگر ئُؤرے ےت نانا ۔۔۴۔۔۲۔۔
ਰਾਮਕਲੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

رامکلی ہلحم ۵۔۔

ਰੁਣ ਝੁਣੋ ਸਬਿੁ ਅਨਾਹਿੁ ਤਨਿ ਉਤਿ ਗਾਈਐ ਸੰਿਨ ਕੈ ॥

چ
س
ُرن ُھپؤ دبس انادہ پِپ اُھٹ اگ پ َپے ییں ےکَ ۔۔

ਤਕਲਤਵਖ ਸਤਭ ਿੋਖ ਤਬਨਾਸਨੁ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਜਪੀਐ ਗੁਰ ਮੰਿਨ ਕੈ ॥

م
کِلؤِھک سیھ دوھک پِیانس ہر نام چیپَے ُگر ییں ےکَ ۔۔

ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਲੀਜੈ ਅਤਮਉ ਪੀਜੈ ਰੈਤਣ ਤਿਨਸੁ ਅਰਾਧੀਐ ॥

ہر نام لبج َے ا ِمپؤ پبج َے َرنی دِسن ارادھیپے ۔۔

ਜੋਗ ਿਾਨ ਅਨੇਕ ਤਕਤਰਆ ਲਤਗ ਚਰਣ ਕਮਲਹ ਸਾਧੀਐ ॥

وجگ دان اپیک کِرنا گل رچن کملہ سادھیپے ۔۔

ਭਾਉ ਭਗਤਿ ਿਇਆਲ ਮੋਹਨ ਿੂਖ ਸਗਲੇ ਪਰਹਰੈ ॥

اھبو تگھب دنال ومنہ ُدوھک ےلگس رپہ َرے ۔۔
ਤਬਨਵੰਤਿ ਨਾਨਕ ਿਰੈ ਸਾਗਰੁ ਤਧਆਇ ਸੁਆਮੀ ਨਰਹਰੈ ॥੧॥

پِپ َؤپپ نانک رتَے سارگ دایھےئ سُؤایم رنہ َرے ۔۔۱۔۔

ਸੁਖ ਸਾਗਰ ਗੋਤਬੰਿ ਤਸਮਰਣੁ ਭਗਿ ਗਾਵਤਹ ਗੁਣ ਿੇਰੇ ਰਾਮ ॥

ُسکھ سارگ وگپِید ِسمرن تگھب اگوہِ ُگں ریتے رام ۔۔

ਅਨਿ ਮੰਗਲ ਗੁਰ ਚਰਣੀ ਲਾਗੇ ਪਾਏ ਸੂਖ ਘਨੇਰੇ ਰਾਮ ॥

ا َند لگنم ُگر رچین الےگ ناےئ سُؤھک رینھگے رام ۔۔

ਸੁਖ ਤਨਧਾਨੁ ਤਮਤਲਆ ਿੂਖ ਹਤਰਆ ਤਿਪਾ ਕਤਰ ਪਰਤਭ ਰਾਤਖਆ ॥

ُسکھ ن ِداھن مل ِیا ُدوھک ہ ِرنا کِرنا رک رپَھب راایھک ۔۔

ਹਤਰ ਚਰਣ ਲਾਗਾ ਭਰਮੁ ਭਉ ਭਾਗਾ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਰਸਨਾ ਭਾਤਖਆ ॥

ب
ہر رچن الاگ رھبم ھؤ اھباگ ہر نام رانس اھبایھک ۔۔

ਹਤਰ ਏਕੁ ਤਚਿਵੈ ਪਰਭੁ ਏਕੁ ਗਾਵੈ ਹਤਰ ਏਕੁ ਤਿਰਸਟੀ ਆਇਆ ॥

اگوے ہر انک درِیٹس ا نا ۔۔
ہر انک ِجپ َؤے رپَھب انک َ

ਤਬਨਵੰਤਿ ਨਾਨਕ ਪਰਤਭ ਕਰੀ ਤਕਰਪਾ ਪੂਰਾ ਸਤਿਗੁਰੁ ਪਾਇਆ ॥੨॥

پِپ َؤپپ نانک رپَھب رکی کِرنا ئُؤرا سیگؤر نانا ۔۔۲۔۔

ਤਮਤਲ ਰਹੀਐ ਪਰਭ ਸਾਧ ਜਨਾ ਤਮਤਲ ਹਤਰ ਕੀਰਿਨੁ ਸੁਨੀਐ ਰਾਮ ॥

مِل ر ہیپے رپَھب سادھ انج مِل ہر ریکنت ُسییپے رام ۔۔

ਿਇਆਲ ਪਰਭੂ ਿਾਮੋਿਰ ਮਾਧੋ ਅੰਿੁ ਨ ਪਾਈਐ ਗੁਨੀਐ ਰਾਮ ॥

ب
دنال رپ ُھؤ داومدر امدوھ اپپ ہن نا پپَے ُگی ٔپے َ رام ۔۔

ਿਇਆਲ ਿੁਖ ਹਰ ਸਰਤਣ ਿਾਿਾ ਸਗਲ ਿੋਖ ਤਨਵਾਰਣੋ ॥

دنال ُدھک ہر رسن دانا لگس دوھک ئِؤارون ۔۔
ਮੋਹ ਸੋਗ ਤਵਕਾਰ ਤਬਖੜੇ ਜਪਿ ਨਾਮ ਉਧਾਰਣੋ ॥

ک
ومہ وسگ وِاکر نِ ھرے جپت نام اُداھرون ۔۔

ਸਤਭ ਜੀਅ ਿੇਰੇ ਪਰਭੂ ਮੇਰੇ ਕਤਰ ਤਕਰਪਾ ਸਭ ਰੇਣ ਥੀਵਾ ॥

ب
سیھ یج ریتے رپ ُھؤ ریمے رک کِرنا سیھ ر َپں ویھتا ۔۔
ਤਬਨਵੰਤਿ ਨਾਨਕ ਪਰਭ ਮਇਆ ਕੀਜੈ ਨਾਮੁ ਿੇਰਾ ਜਤਪ ਜੀਵਾ ॥੩॥

پِپ َؤپپ نانک رپَھب ایم کبج َے نام ریتا جت ویجا ۔۔۳۔۔

ਰਾਤਖ ਲੀਏ ਪਰਤਭ ਭਗਿ ਜਨਾ ਅਪਣੀ ਚਰਣੀ ਲਾਏ ਰਾਮ ॥

راھک ےئیل رپَھب تگھب انج اینپ رچین الےئ رام ۔۔
ਆਿ ਪਹਰ ਅਪਨਾ ਪਰਭੁ ਤਸਮਰਹ ਏਕੋ ਨਾਮੁ ਤਧਆਏ ਰਾਮ ॥

ا ھٹ رہپ اانپ رپَھب ِسمرہ اوکی نام دایھےئ رام ۔۔

ਤਧਆਇ ਸੋ ਪਰਭੁ ਿਰੇ ਭਵਜਲ ਰਹੇ ਆਵਣ ਜਾਣਾ ॥

ب
دایھےئ وس رپَھب رتے َھؤلج رےہ ا ون اجنا ۔۔
ਸਿਾ ਸੁਖੁ ਕਤਲਆਣ ਕੀਰਿਨੁ ਪਰਭ ਲਗਾ ਮੀਿਾ ਭਾਣਾ ॥

دسا ُسکھ ایلکن ریکنت رپَھب اگل اھٹیم اھبنا ۔۔

ਸਭ ਇਛ ਪੁੰਨੀ ਆਸ ਪੂਰੀ ਤਮਲੇ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਤਰਆ ॥

سیھ اِھچ ُپ ّبی ا س ئُؤری مل ِے سیگؤ ر ئُؤرنا ۔۔

ਤਬਨਵੰਤਿ ਨਾਨਕ ਪਰਤਭ ਆਤਪ ਮੇਲੇ ਤਿਤਰ ਨਾਹੀ ਿੂਖ ਤਵਸੂਤਰਆ ॥੪॥੩॥

ب
پِپ َؤپپ نانک رپَھب ا ت ےلیم ھِر نایہ ُدوھک وِسُؤرنا ۔۔۴۔۔۳۔۔
ਰਾਮਕਲੀ ਮਹਲਾ ੫ ਛੰਿ ॥

رامکلی ہلحم  ۵چھپت ۔۔
ਸਲੋਕੁ ॥

ولسک ۔۔
ਚਰਨ ਕਮਲ ਸਰਣਾਗਿੀ ਅਨਿ ਮੰਗਲ ਗੁਣ ਗਾਮ ॥

رچن لمک رسنایتگ ا َند لگنم ُگں اگم ۔۔

ਨਾਨਕ ਪਰਭੁ ਆਰਾਧੀਐ ਤਬਪਤਿ ਤਨਵਾਰਣ ਰਾਮ ॥੧॥

نانک رپَھب ا رادھیپے پِپت ئِؤارن رام ۔۔۱۔۔
ਛੰਿੁ ॥

چھپت ۔۔
ਪਰਭ ਤਬਪਤਿ ਤਨਵਾਰਣੋ ਤਿਸੁ ਤਬਨੁ ਅਵਰੁ ਨ ਕੋਇ ਜੀਉ ॥

رپَھب پِپت ئِؤارون ئِس پِں ا َور ہن وکۓ جپؤ ۔۔

ਸਿਾ ਸਿਾ ਹਤਰ ਤਸਮਰੀਐ ਜਤਲ ਥਤਲ ਮਹੀਅਤਲ ਸੋਇ ਜੀਉ ॥

م
دسا دسا ہر ِسمر پپے لج لھت ہییل وسۓ جپؤ ۔۔

ਜਤਲ ਥਤਲ ਮਹੀਅਤਲ ਪੂਤਰ ਰਤਹਆ ਇਕ ਤਨਮਖ ਮਨਹੁ ਨ ਵੀਸਰੈ ॥

ب
م
لج لھت ہییل ئُؤر رایہ اِک ِمکھ مبہؤ ہن ورسیے ۔۔

ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਾਗੇ ਤਿਨ ਸਭਾਗੇ ਸਰਬ ਗੁਣ ਜਗਿੀਸਰੈ ॥

ُگر رچن الےگ دِن اھبسےگ رست ُگں چگدرسیَے ۔۔

ਕਤਰ ਸੇਵ ਸੇਵਕ ਤਿਨਸੁ ਰੈਣੀ ਤਿਸੁ ਭਾਵੈ ਸੋ ਹੋਇ ਜੀਉ ॥

رک ویسَ ویسک دِسن َرینی ئِس اھبوے وس وہۓ جپؤ ۔۔
ਬਤਲ ਜਾਇ ਨਾਨਕੁ ਸੁਖਹ ਿਾਿੇ ਪਰਗਾਸੁ ਮਤਨ ਿਤਨ ਹੋਇ ਜੀਉ ॥੧॥

نل اجۓ نانک ُسکھہ داےت رپاگس نم نت وہۓ جپؤ ۔۔۱۔۔
ਸਲੋਕੁ ॥

ولسک ۔۔
ਹਤਰ ਤਸਮਰਿ ਮਨੁ ਿਨੁ ਸੁਖੀ ਤਬਨਸੀ ਿੁਿੀਆ ਸੋਚ ॥

سک ن
ہر ِسمرت نم نت ُ ھی ِیسی ُدایت وسچ ۔۔

ਨਾਨਕ ਟੇਕ ਗੋੁਪਾਲ ਕੀ ਗੋਤਵੰਿ ਸੰਕਟ ਮੋਚ ॥੧॥

نانک کیٹ وگنال یک وگوِدن ٹکنس ومچ ۔۔۱۔۔
ਛੰਿੁ ॥

چھپت ۔۔
ਭੈ ਸੰਕਟ ਕਾਟੇ ਨਾਰਾਇਣ ਿਇਆਲ ਜੀਉ ॥

ب
َھے ٹکنس اکےٹ نارانئ دنال جپؤ ۔۔

ਹਤਰ ਗੁਣ ਆਨੰਿ ਗਾਏ ਪਰਭ ਿੀਨਾ ਨਾਥ ਪਰਤਿਪਾਲ ਜੀਉ ॥

ہر ُگں ا دنن اگےئ رپَھب دانی ناھت رپَپ ِیال جپؤ ۔۔

ਪਰਤਿਪਾਲ ਅਚੁਿ ਪੁਰਖੁ ਏਕੋ ਤਿਸਤਹ ਤਸਉ ਰੰਗੁ ਲਾਗਾ ॥

رپَپ ِیال ا ُجت ُپرھک اوکی ئِسہہ سِیؤ رنگ الاگ ۔۔

ਕਰ ਚਰਨ ਮਸਿਕੁ ਮੇਤਲ ਲੀਨੇ ਸਿਾ ਅਨਤਿਨੁ ਜਾਗਾ ॥

رک رچن کتسم م َیل ےنیل دسا ادنِن اجاگ ۔۔

ਜੀਉ ਤਪੰਿੁ ਤਗਰਹੁ ਥਾਨੁ ਤਿਸ ਕਾ ਿਨੁ ਜੋਬਨੁ ਧਨੁ ਮਾਲੁ ਜੀਉ ॥

جپؤ پِید گِروہ اھتن ئِس اک نت وجنب دنھ امل جپؤ ۔۔

ਸਿ ਸਿਾ ਬਤਲ ਜਾਇ ਨਾਨਕੁ ਸਰਬ ਜੀਆ ਪਰਤਿਪਾਲ ਜੀਉ ॥੨॥

دص دسا نل اجۓ نانک رست ِج ِیا رپَپ ِیال جپؤ ۔۔۲۔۔
ਸਲੋਕੁ ॥

ولسک ۔۔
ਰਸਨਾ ਉਚਰੈ ਹਤਰ ਹਰੇ ਗੁਣ ਗੋਤਵੰਿ ਵਤਖਆਨ ॥

رانس اُج َِرے ہر ہرے ُگں وگوِدن وایھکن ۔۔

ਨਾਨਕ ਪਕੜੀ ਟੇਕ ਏਕ ਪਰਮੇਸਰੁ ਰਖੈ ਤਨਿਾਨ ॥੧॥

ک
نانک ڑکپی کیٹ انک رپرسیم ر َھے ن ِدان ۔۔۱۔۔
ਛੰਿੁ ॥

چھپت ۔۔
ਸੋ ਸੁਆਮੀ ਪਰਭੁ ਰਖਕੋ ਅੰਚਤਲ ਿਾ ਕੈ ਲਾਗੁ ਜੀਉ ॥

وس سُؤایم رپَھب روکھک الچن نا ےکَ الگ جپؤ ۔۔

ਭਜੁ ਸਾਧੂ ਸੰਤਗ ਿਇਆਲ ਿੇਵ ਮਨ ਕੀ ਮਤਿ ਤਿਆਗੁ ਜੀਉ ॥

جھب سا ُدوھ گنس دنال دویَ نم یک مت پ ِیاگ جپؤ ۔۔
ਇਕ ਓਟ ਕੀਜੈ ਜੀਉ ਿੀਜੈ ਆਸ ਇਕ ਧਰਣੀਧਰੈ ॥

اِک اوت کبج َے جپؤ د بج َے ا س اِک درھدینرھَے ۔۔

ਸਾਧਸੰਗੇ ਹਤਰ ਨਾਮ ਰੰਗੇ ਸੰਸਾਰੁ ਸਾਗਰੁ ਸਭੁ ਿਰੈ ॥

ھ
ساد سیگے ہر نام رےگن اسنسر سارگ سیھ رتَے ۔۔
ਜਨਮ ਮਰਣ ਤਬਕਾਰ ਛੂਟੇ ਤਿਤਰ ਨ ਲਾਗੈ ਿਾਗੁ ਜੀਉ ॥

چ
ب
منج رمن ِئکار ُھؤےٹ ھِر ہن ال َگے داگ جپؤ ۔۔

ਬਤਲ ਜਾਇ ਨਾਨਕੁ ਪੁਰਖ ਪੂਰਨ ਤਥਰੁ ਜਾ ਕਾ ਸੋਹਾਗੁ ਜੀਉ ॥੩॥

ب
نل اجۓ نانک ُپرھک ئُؤرن ھِر اج اک وساہگ جپؤ ۔۔۳۔۔
ਸਲੋਕੁ ॥

ولسک ۔۔
ਧਰਮ ਅਰਥ ਅਰੁ ਕਾਮ ਮੋਖ ਮੁਕਤਿ ਪਿਾਰਥ ਨਾਥ ॥

درھم ارھت ار اکم ومھک مُکت ندارھت ناھت ۔۔
ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਪੂਤਰਆ ਨਾਨਕ ਤਲਤਖਆ ਮਾਥ ॥੧॥

لگس ونمرھت ئُؤرنا نانک لک ِھیا امھت ۔۔۱۔۔
ਛੰਿੁ ॥

چھپت ۔۔
ਸਗਲ ਇਛ ਮੇਰੀ ਪੁੰਨੀਆ ਤਮਤਲਆ ਤਨਰੰਜਨ ਰਾਇ ਜੀਉ ॥

لگس اِھچ ریمی ُنیِّیا مل ِیا پِرنجن راےئ جپؤ ۔۔

ਅਨਿੁ ਭਇਆ ਵਿਭਾਗੀਹੋ ਤਗਰਤਹ ਪਰਗਟੇ ਪਰਭ ਆਇ ਜੀਉ ॥

ا َند ایھب وداھبوہیگ گِرہِ رپےٹگ رپَھب ا ۓ جپؤ ۔۔

ਤਗਰਤਹ ਲਾਲ ਆਏ ਪੁਰਤਬ ਕਮਾਏ ਿਾ ਕੀ ਉਪਮਾ ਤਕਆ ਗਣਾ ॥

گِرہِ الل ا ےئ ُپرت امکےئ نا یک اُامپ ایک گیا ۔۔

ਬੇਅੰਿ ਪੂਰਨ ਸੁਖ ਸਹਜ ਿਾਿਾ ਕਵਨ ਰਸਨਾ ਗੁਣ ਭਣਾ ॥

ُسک سہ
ُ
گ
ےباپپ ئُؤرن ھ ج دانا وکَن رانس ں انھب ۔۔

ਆਪੇ ਤਮਲਾਏ ਗਤਹ ਕੰਤਿ ਲਾਏ ਤਿਸੁ ਤਬਨਾ ਨਹੀ ਜਾਇ ਜੀਉ ॥

ہگ کیبھ الےئ ئِس پِیا یہن اجۓ جپؤ ۔۔
ا ےپ مِالےئ ِ

ਬਤਲ ਜਾਇ ਨਾਨਕੁ ਸਿਾ ਕਰਿੇ ਸਭ ਮਤਹ ਰਤਹਆ ਸਮਾਇ ਜੀਉ ॥੪॥੪॥

نل اجۓ نانک دسا رکےت سیھ ہہم رایہ امسۓ جپؤ ۔۔۴۔۔۴۔۔
ਰਾਗੁ ਰਾਮਕਲੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

راگ رامکلی ہلحم ۵۔۔

ਰਣ ਝੁੰਝਨੜਾ ਗਾਉ ਸਖੀ ਹਤਰ ਏਕੁ ਤਧਆਵਹੁ ॥

چ ُھب
ج
رن ھترا اگو یھکس ہر انک دایھووہ ۔۔

ਸਤਿਗੁਰੁ ਿੁਮ ਸੇਤਵ ਸਖੀ ਮਤਨ ਤਚੰਤਿਅੜਾ ਿਲੁ ਪਾਵਹੁ ॥

ُب
سیگؤر م ویسَ یھکس نم ِجیدپرا لھپ ناووہ ۔۔
ੁਰਾਮਕਲੀ ਮਹਲਾ ੫ ਰੁਿੀ ਸਲੋਕ

رامکلی ہلحم ُ ۵ریت ولسک
ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪਰਸਾਤਿ ॥

اِک اواکنر سیگؤر رپساد ۔۔
ਕਤਰ ਬੰਿਨ ਪਰਭ ਪਾਰਬਰਹਮ ਬਾਛਉ ਸਾਧਹ ਧੂਤਰ ॥

چ
رک دنبن رپَھب نارپرمہ نا ھؤ سادھہ دھُؤر ۔۔

ਆਪੁ ਤਨਵਾਤਰ ਹਤਰ ਹਤਰ ਭਜਉ ਨਾਨਕ ਪਰਭ ਭਰਪੂਤਰ ॥੧॥

ب
ا ت ئِؤار ہر ہر ھچؤ نانک رپَھب رھبئُؤر ۔۔۱۔۔

ਤਕਲਤਵਖ ਕਾਟਣ ਭੈ ਹਰਣ ਸੁਖ ਸਾਗਰ ਹਤਰ ਰਾਇ ॥

ب
کِلؤِھک اکنٹ َھے

ہرن ُسکھ سارگ ہر راےئ ۔۔

ਿੀਨ ਿਇਆਲ ਿੁਖ ਭੰਜਨੋ ਨਾਨਕ ਨੀਿ ਤਧਆਇ ॥੨॥

ب
ھب
چ
پ
ؤ نانک تین دایھےئ ۔۔۲۔۔
دنی دنال ُدھک
ਛੰਿੁ ॥

چھپت ۔۔
ਜਸੁ ਗਾਵਹੁ ਵਿਭਾਗੀਹੋ ਕਤਰ ਤਕਰਪਾ ਭਗਵੰਿ ਜੀਉ ॥

سج اگووہ وداھبوہیگ رک کِرنا وگھبپپ جپؤ ۔۔

ਰੁਿੀ ਮਾਹ ਮੂਰਿ ਘੜੀ ਗੁਣ ਉਚਰਿ ਸੋਭਾਵੰਿ ਜੀਉ ॥

ُریت امہ مُؤرت ڑھگی ُگں اُرچت وساھبوپپ جپؤ ۔۔
ਗੁਣ ਰੰਤਗ ਰਾਿੇ ਧੰਤਨ ਿੇ ਜਨ ਤਜਨੀ ਇਕ ਮਤਨ ਤਧਆਇਆ ॥

نھ ےت نج ج ِبی اِک نم دایھنا ۔۔
ُگں رنگ راےت د ّ
ਸਿਲ ਜਨਮੁ ਭਇਆ ਤਿਨ ਕਾ ਤਜਨੀ ਸੋ ਪਰਭੁ ਪਾਇਆ ॥

سب
ھل منج ایھب پِں اک ِجبی وس رپَھب نانا ۔۔

ਪੁੰਨ ਿਾਨ ਨ ਿੁਤਲ ਤਕਤਰਆ ਹਤਰ ਸਰਬ ਪਾਪਾ ਹੰਿ ਜੀਉ ॥

ُپ ّں دان ہن ُنل کِرنا ہر رست نانا ہپت جپؤ ۔۔

ਤਬਨਵੰਤਿ ਨਾਨਕ ਤਸਮਤਰ ਜੀਵਾ ਜਨਮ ਮਰਣ ਰਹੰਿ ਜੀਉ ॥੧॥

پِپ َؤپپ نانک ِسمر

ویجا منج رمن رہپت جپؤ ۔۔۱۔۔
ਸਲੋਕ ॥

ولسک ۔۔

ਉਿਮੁ ਅਗਮੁ ਅਗੋਚਰੋ ਚਰਨ ਕਮਲ ਨਮਸਕਾਰ ॥

اُدم امگ اوگرچو رچن لمک اکسمنر ۔۔
ਕਥਨੀ ਸਾ ਿੁਧੁ ਭਾਵਸੀ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਅਧਾਰ ॥੧॥

ینھتک سا ُندھ اھبویس نانک نام اداھر ۔۔۱۔۔
ਸੰਿ ਸਰਤਣ ਸਾਜਨ ਪਰਹੁ ਸੁਆਮੀ ਤਸਮਤਰ ਅਨੰਿ ॥

سیت رسن سانج رپوہ سُؤا یم ِسمر اپپت ۔۔

ਸੂਕੇ ਿੇ ਹਤਰਆ ਥੀਆ ਨਾਨਕ ਜਤਪ ਭਗਵੰਿ ॥੨॥

سُؤےک ےت ہ ِرنا بھِیا نانک جت وگھبپپ ۔۔۲۔۔
ਛੰਿੁ ॥

چھپت ۔۔
ਰੁਤਿ ਸਰਸ ਬਸੰਿ ਮਾਹ ਚੇਿੁ ਵੈਸਾਖ ਸੁਖ ਮਾਸੁ ਜੀਉ ॥

ُرت رسس تنسب امہ ج َپت واسیھک ُسکھ امس جپؤ ۔۔
ਹਤਰ ਜੀਉ ਨਾਹੁ ਤਮਤਲਆ ਮਉਤਲਆ ਮਨੁ ਿਨੁ ਸਾਸੁ ਜੀਉ ॥

ہر جپؤ ناوہ مل ِیا ؤمایل نم نت ساس جپؤ ۔۔

ਘਤਰ ਨਾਹੁ ਤਨਹਚਲੁ ਅਨਿੁ ਸਖੀਏ ਚਰਨ ਕਮਲ ਪਰਿੁਤਲਆ ॥

سک
بہ
ب
ھی
پ
ُ
ل
ھ
ے رچن لمک رپ یا ۔۔
رھگ ناوہ ِ چل ا َند

ਸੁੰਿਰੁ ਸੁਘੜੁ ਸੁਜਾਣੁ ਬੇਿਾ ਗੁਣ ਗੋਤਵੰਿ ਅਮੁਤਲਆ ॥

گ
ُسیدر ُس ھر سُچان ن َییا ُگں وگوِدن اایلم ۔۔

ਵਿਭਾਤਗ ਪਾਇਆ ਿੁਖੁ ਗਵਾਇਆ ਭਈ ਪੂਰਨ ਆਸ ਜੀਉ ॥

وداھبگ نانا ُدھک وگَانا یئھب ئُؤرن ا س جپؤ ۔۔

ਤਬਨਵੰਤਿ ਨਾਨਕ ਸਰਤਣ ਿੇਰੀ ਤਮਟੀ ਜਮ ਕੀ ਿਰਾਸ ਜੀਉ ॥੨॥

پِپ َؤپپ نانک رسن ریتی مِبی مج یک رتاس جپؤ ۔۔۲۔۔
ਸਲੋਕ ॥

ولسک ۔۔
ਸਾਧਸੰਗਤਿ ਤਬਨੁ ਭਰਤਮ ਮੁਈ ਕਰਿੀ ਕਰਮ ਅਨੇਕ ॥

سادھسیگت پِں رھبم مُبی رکیت رکم اپیک ۔۔

ਕੋਮਲ ਬੰਧਨ ਬਾਧੀਆ ਨਾਨਕ ਕਰਮਤਹ ਲੇਖ ॥੧॥

ہم ھکیل ۔۔۱۔۔
وکلم دنبنھ نادایھ نانک رک ِ
ਜੋ ਭਾਣੇ ਸੇ ਮੇਤਲਆ ਤਵਛੋੜੇ ਭੀ ਆਤਪ ॥

وج اھبےن ےس ایلیم وِوھچرے یھب ا ت ۔۔
ਨਾਨਕ ਪਰਭ ਸਰਣਾਗਿੀ ਜਾ ਕਾ ਵਿ ਪਰਿਾਪੁ ॥੨॥

نانک رپَھب رسنایتگ اج اک ود رپنات ۔۔۲۔۔
ਛੰਿੁ ॥

چھپت ۔۔
ਗਰੀਖਮ ਰੁਤਿ ਅਤਿ ਗਾਖੜੀ ਜੇਿ ਅਖਾੜੈ ਘਾਮ ਜੀਉ ॥

نکھ
ج
پ
اھکرے اھگم ؤ ۔۔
رگ م ُرت ات اگڑھکی ھٹیج ا َ
ਪਰੇਮ ਤਬਛੋਹੁ ਿੁਹਾਗਣੀ ਤਿਰਸਤਟ ਨ ਕਰੀ ਰਾਮ ਜੀਉ ॥

بِج
ج
پ
ھ
س
رپمی ؤوہ ُداہینگ د ِر ت ہن رکی رام ؤ ۔۔

ਨਹ ਤਿਰਸਤਟ ਆਵੈ ਮਰਿ ਹਾਵੈ ਮਹਾ ਗਾਰਤਬ ਮੁਿੀਆ ॥

اہوے اہم اگرت مُبھیا ۔۔
ے رمت َ
ہن د ِرست ا و َ

ਜਲ ਬਾਝੁ ਮਛੁਲੀ ਿੜਿੜਾਵੈ ਸੰਤਗ ਮਾਇਆ ਰੁਿੀਆ ॥

لج ناھج یلھچم ڑتڑھپا َوے گنس امنا ُرایھٹ ۔۔
ਕਤਰ ਪਾਪ ਜੋਨੀ ਭੈ ਭੀਿ ਹੋਈ ਿੇਇ ਸਾਸਨ ਜਾਮ ਜੀਉ ॥

ب
رک نات وجین َھے تیھب وہیئ دےئ سانس اجم جپؤ ۔۔
ਤਬਨਵੰਤਿ ਨਾਨਕ ਓਟ ਿੇਰੀ ਰਾਖੁ ਪੂਰਨ ਕਾਮ ਜੀਉ ॥੩॥

پِپ َؤپپ نانک اوت ریتی راھک ئُؤرن اکم جپؤ ۔۔۳۔۔
ਸਲੋਕ ॥

ولسک ۔۔
ਸਰਧਾ ਲਾਗੀ ਸੰਤਗ ਪਰੀਿਮੈ ਇਕੁ ਤਿਲੁ ਰਹਣੁ ਨ ਜਾਇ ॥

رسداھ الیگ گنس رپپبمَے اِک نِل رنہ ہن اجۓ ۔۔

ਮਨ ਿਨ ਅੰਿਤਰ ਰਤਵ ਰਹੇ ਨਾਨਕ ਸਹਤਜ ਸੁਭਾਇ ॥੧॥

سہ
نم نت ارتن َروِ رےہ نانک ج ُسبھاےئِ ۔۔۱۔۔
ਕਰੁ ਗਤਹ ਲੀਨੀ ਸਾਜਨਤਹ ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੇ ਮੀਿ ॥

رک ہگِ ینیل سانجِ منج منج ےک تیم ۔۔
ਚਰਨਹ ਿਾਸੀ ਕਤਰ ਲਈ ਨਾਨਕ ਪਰਭ ਤਹਿ ਚੀਿ ॥੨॥

رچہن دایس رک یئل نانک رپَھب ِہت جپت ۔۔۲۔۔
ਛੰਿੁ ॥

چھپت ۔۔
ਰੁਤਿ ਬਰਸੁ ਸੁਹੇਲੀਆ ਸਾਵਣ ਭਾਿਵੇ ਆਨੰਿ ਜੀਉ ॥

ُرت پرس ُسہیلییا ساون اھبدوے ا دنن جپؤ ۔۔

ਘਣ ਉਨਤਵ ਵੁਿੇ ਜਲ ਥਲ ਪੂਤਰਆ ਮਕਰੰਿ ਜੀਉ ॥

نھگ اُونَ ُوےھٹ لج لھت ئُؤرنا رکمدن جپؤ ۔۔

ਪਰਭੁ ਪੂਤਰ ਰਤਹਆ ਸਰਬ ਿਾਈ ਹਤਰ ਨਾਮ ਨਵ ਤਨਤਧ ਤਗਰਹ ਭਰੇ ॥

رپَھب ئُؤر رایہ رست اھٹیئ ہر نام ونَ ن ِدھ گِرہ رھبے ۔۔
ਤਸਮਤਰ ਸੁਆਮੀ ਅੰਿਰਜਾਮੀ ਕੁਲ ਸਮੂਹਾ ਸਤਭ ਿਰੇ ॥

ِسمر سُؤایم ارتناجیم ُکل سمُؤاہ سیھ رتے ۔۔

ਤਪਰਅ ਰੰਤਗ ਜਾਗੇ ਨਹ ਤਛਿਰ ਲਾਗੇ ਤਿਪਾਲੁ ਸਿ ਬਖਤਸੰਿੁ ਜੀਉ ॥

نک
پِرہی رنگ اجےگ ہن چھِدر الےگ کِرنال دس ھ ِسید جپؤ ۔۔

ਤਬਨਵੰਤਿ ਨਾਨਕ ਹਤਰ ਕੰਿੁ ਪਾਇਆ ਸਿਾ ਮਤਨ ਭਾਵੰਿੁ ਜੀਉ ॥੪॥

پِپ َؤپپ نانک ہر کپت نانا دسا نم اھبودن جپؤ ۔۔۴۔۔
ਸਲੋਕ ॥

ولسک ۔۔
ਆਸ ਤਪਆਸੀ ਮੈ ਤਿਰਉ ਕਬ ਪੇਖਉ ਗੋਪਾਲ ॥

پی ک
ب
ا س ایپیس م َے ھِرو بک ھؤ وگنال ۔۔

ਹੈ ਕੋਈ ਸਾਜਨੁ ਸੰਿ ਜਨੁ ਨਾਨਕ ਪਰਭ ਮੇਲਣਹਾਰ ॥੧॥

ےہَ وکیئ سانج سیت نج نانک رپَھب میلبہار ۔۔۱۔۔
ਤਬਨੁ ਤਮਲਬੇ ਸਾਂਤਿ ਨ ਊਪਜੈ ਤਿਲੁ ਪਲੁ ਰਹਣੁ ਨ ਜਾਇ ॥

پِں مل ِپے ساپپ ہن اُو بج َے نِل نل رنہ ہن اجۓ ۔۔
ਹਤਰ ਸਾਧਹ ਸਰਣਾਗਿੀ ਨਾਨਕ ਆਸ ਪੁਜਾਇ ॥੨॥

ہر سادھہ رسنایتگ نانک ا س ُبچاۓ ۔۔۲۔۔

ਛੰਿੁ ॥

چھپت ۔۔
ਰੁਤਿ ਸਰਿ ਅਿੰਬਰੋ ਅਸੂ ਕਿਕੇ ਹਤਰ ਤਪਆਸ ਜੀਉ ॥

ُرت رسد ادربمو اسُؤ کیکے ہر ایپس جپؤ ۔۔

ਖੋਜੰਿੀ ਿਰਸਨੁ ਤਿਰਿ ਕਬ ਤਮਲੀਐ ਗੁਣਿਾਸ ਜੀਉ ॥

ب
وھکیتنج درنس ھِرت بک مِلیپے ُگییاس جپؤ ۔۔

ਤਬਨੁ ਕੰਿ ਤਪਆਰੇ ਨਹ ਸੂਖ ਸਾਰੇ ਹਾਰ ਕੰਿਣ ਤਧਰਗੁ ਬਨਾ ॥

پِں کپت ایپرے ہن سُؤھک سارے اہر نگنک درھِگ انب ۔۔
ਸੁੰਿਤਰ ਸੁਜਾਤਣ ਚਿੁਤਰ ਬੇਿੀ ਸਾਸ ਤਬਨੁ ਜੈਸੇ ਿਨਾ ॥

ُسیدر سُچان چتُر ن َیبی ساس پِں ےسیج انت ۔۔

ਈਿ ਉਿ ਿਹ ਤਿਸ ਅਲੋਕਨ ਮਤਨ ਤਮਲਨ ਕੀ ਪਰਭ ਤਪਆਸ ਜੀਉ ॥

اِپپ اُت دہ دِس اولنک نم مل ِں یک رپَھب ایپس جپؤ ۔۔

ਤਬਨਵੰਤਿ ਨਾਨਕ ਧਾਤਰ ਤਕਰਪਾ ਮੇਲਹੁ ਪਰਭ ਗੁਣਿਾਸ ਜੀਉ ॥੫॥

پِپ َؤپپ نانک داھر کِرنا میلہؤ رپَھب ُگییاس جپؤ ۔۔۵۔۔
ਸਲੋਕ ॥

ولسک ۔۔
ਜਲਤਣ ਬੁਝੀ ਸੀਿਲ ਭਏ ਮਤਨ ਿਤਨ ਉਪਜੀ ਸਾਂਤਿ ॥

نلج یھجب لتیس ےئھب نم نت اُیجپ ساپپ ۔۔
ਨਾਨਕ ਪਰਭ ਪੂਰਨ ਤਮਲੇ ਿੁਿੀਆ ਤਬਨਸੀ ਭਰਾਂਤਿ ॥੧॥

ن
نانک رپَھب ئُؤرن مل ِے ُدایت ِیسی رھباپپ ۔۔۱۔۔

ਸਾਧ ਪਿਾਏ ਆਤਪ ਹਤਰ ਹਮ ਿੁਮ ਿੇ ਨਾਹੀ ਿੂਤਰ ॥

ُب
سادھ پبھاےئ ا ت ہر مہ م ےت نایہ ُدور ۔۔

ਨਾਨਕ ਭਰਮ ਭੈ ਤਮਤਟ ਗਏ ਰਮਣ ਰਾਮ ਭਰਪੂਤਰ ॥੨॥

ب
نانک رھبم َھے مِت ےئگ رنم رام رھبئُؤر ۔۔۲۔۔
ਛੰਿੁ ॥

چھپت ۔۔
ਰੁਤਿ ਤਸਸੀਅਰ ਸੀਿਲ ਹਤਰ ਪਰਗਟੇ ਮੰਘਰ ਪੋਤਹ ਜੀਉ ॥

مگ
ُرت لتیس ہر رپےٹگ ی ھر وپہِ جپؤ ۔۔

ਜਲਤਨ ਬੁਝੀ ਿਰਸੁ ਪਾਇਆ ਤਬਨਸੇ ਮਾਇਆ ਧਰੋਹ ਜੀਉ ॥

بُج
ن
ھ
ی
ج
س
پ
ِ
نلج ی درس نانا ے امنا درھوہ ؤ ۔۔

ਸਤਭ ਕਾਮ ਪੂਰੇ ਤਮਤਲ ਹਜੂਰੇ ਹਤਰ ਚਰਣ ਸੇਵਤਕ ਸੇਤਵਆ ॥

سیھ اکم ئُؤرے مِل ہچُؤرے ہر رچن ویسک ویسنا ۔۔

ਹਾਰ ਿੋਰ ਸੀਗਾਰ ਸਤਭ ਰਸ ਗੁਣ ਗਾਉ ਅਲਖ ਅਭੇਤਵਆ ॥

ب
اہر دور اگیسر سیھ رس ُگں اگو اھکل ا ھ َپؤنا ۔۔

ਭਾਉ ਭਗਤਿ ਗੋਤਵੰਿ ਬਾਂਛਿ ਜਮੁ ਨ ਸਾਕੈ ਜੋਤਹ ਜੀਉ ॥

ب
ج
ج
ک
پ
َ
ھ
اھبو تگھب وگوِدن نا ت مج ہن سا ے وجہِ ؤ ۔۔

ਤਬਨਵੰਤਿ ਨਾਨਕ ਪਰਤਭ ਆਤਪ ਮੇਲੀ ਿਹ ਨ ਪਰੇਮ ਤਬਛੋਹ ਜੀਉ ॥੬॥

بِج
م
ج
پ
ھ
پِپ َؤپپ نانک رپَھب ا ت َیلی ہت ہن رپمی ؤہ ؤ ۔۔۶۔۔
ਸਲੋਕ ॥

ولسک ۔۔

ਹਤਰ ਧਨੁ ਪਾਇਆ ਸੋਹਾਗਣੀ ਿੋਲਿ ਨਾਹੀ ਚੀਿ ॥

ہر دنھ نانا وساہینگ دولپ نایہ ِجپت ۔۔
ਸੰਿ ਸੰਜੋਗੀ ਨਾਨਕਾ ਤਗਰਤਹ ਪਰਗਟੇ ਪਰਭ ਮੀਿ ॥੧॥

سیت وجنسیگ نااکن گِرہِ رپےٹگ رپَھب تیم ۔۔۱۔۔

ਨਾਿ ਤਬਨੋਿ ਅਨੰਿ ਕੋਿ ਤਪਰਅ ਪਰੀਿਮ ਸੰਤਗ ਬਨੇ ॥

ناد پِپؤد ادنن وکد پِرہی رپمتی گنس ےنب ۔۔

ਮਨ ਬਾਂਛਿ ਿਲ ਪਾਇਆ ਹਤਰ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਭਨੇ ॥੨॥

ب
نم نا جھت لھپ نانا ہر نانک نام ےنھب ۔۔۲۔۔
ਛੰਿੁ ॥

چھپت ۔۔
ਤਹਮਕਰ ਰੁਤਿ ਮਤਨ ਭਾਵਿੀ ਮਾਘੁ ਿਗਣੁ ਗੁਣਵੰਿ ਜੀਉ ॥

ب
ہ
ھ
گ
ُ
ج
گ
پ
پ
پ
ِمکر ُرت نم اھبویت امھگ ں ؤ پ ؤ ۔۔

ਸਖੀ ਸਹੇਲੀ ਗਾਉ ਮੰਗਲੋ ਤਗਰਤਹ ਆਏ ਹਤਰ ਕੰਿ ਜੀਉ ॥

یھکس یلیہس اگو ولگنم گِرہِ ا ےئ ہر کپت جپؤ ۔۔

ਤਗਰਤਹ ਲਾਲ ਆਏ ਮਤਨ ਤਧਆਏ ਸੇਜ ਸੁੰਿਤਰ ਸੋਹੀਆ ॥

سیب
گِرہِ الل ا ےئ نم دایھےئ َ ج ُسیدر وس ِہیا ۔۔

ਵਣੁ ਤਿਰਣੁ ਤਿਰਭਵਣ ਭਏ ਹਤਰਆ ਿੇਤਖ ਿਰਸਨ ਮੋਹੀਆ ॥

ون رتِن رتِوھبن ےئھب ہ ِرنا دھکی درنس ومایہ ۔۔
ਤਮਲੇ ਸੁਆਮੀ ਇਛ ਪੁੰਨੀ ਮਤਨ ਜਤਪਆ ਤਨਰਮਲ ਮੰਿ ਜੀਉ ॥

مل ِے سُؤایم اِھچ ُپ ّبی نم چییا پِرلم تنم جپؤ ۔۔

ਤਬਨਵੰਤਿ ਨਾਨਕ ਤਨਿ ਕਰਹੁ ਰਲੀਆ ਹਤਰ ਤਮਲੇ ਸਰੀਧਰ ਕੰਿ ਜੀਉ ॥੭॥

پِپ َؤپپ نانک پِپ رکوہ رلِیا ہر رسِندرھ کپت جپؤ ۔۔۷۔۔
ਸਲੋਕ ॥

ولسک ۔۔
ਸੰਿ ਸਹਾਈ ਜੀਅ ਕੇ ਭਵਜਲ ਿਾਰਣਹਾਰ ॥

ب
سیت اہسیئ یج ےک َھؤلج ناراہنر ۔۔

ਸਭ ਿੇ ਊਚੇ ਜਾਣੀਅਤਹ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਤਪਆਰ ॥੧॥

سیھ ےت اُوےچ اجنیی ِہ نانک نام ایپر ۔۔۱۔۔
ਤਜਨ ਜਾਤਨਆ ਸੇਈ ਿਰੇ ਸੇ ਸੂਰੇ ਸੇ ਬੀਰ ॥

ِجں اجاین سیبی رتے ےس سُؤرے ےس ریب ۔۔
ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਬਤਲਹਾਰਣੈ ਹਤਰ ਜਤਪ ਉਿਰੇ ਿੀਰ ॥੨॥

نانک پِں اہلبر ئَے ہر جت اُرتے ریت ۔۔۲۔۔
ਛੰਿੁ ॥

چھپت ۔۔
ਚਰਣ ਤਬਰਾਤਜਿ ਸਭ ਊਪਰੇ ਤਮਤਟਆ ਸਗਲ ਕਲੇਸੁ ਜੀਉ ॥

رچن پِرا ِجت سیھ اُورپے مِییا لگس ک َلیس جپؤ ۔۔

ਆਵਣ ਜਾਵਣ ਿੁਖ ਹਰੇ ਹਤਰ ਭਗਤਿ ਕੀਆ ਪਰਵੇਸੁ ਜੀਉ ॥

ا ون اجون ُدھک ہرے ہر تگھب ک ِیا رپوسی جپؤ ۔۔

ਹਤਰ ਰੰਤਗ ਰਾਿੇ ਸਹਤਜ ਮਾਿੇ ਤਿਲੁ ਨ ਮਨ ਿੇ ਬੀਸਰੈ ॥

سہ
ہر رنگ راےت ج امےت نِل ہن نم ےت رسیبَے ۔۔

ਿਤਜ ਆਪੁ ਸਰਣੀ ਪਰੇ ਚਰਨੀ ਸਰਬ ਗੁਣ ਜਗਿੀਸਰੈ ॥

جت ا ت رسین رپے رچین رست ُگں چگدرسیَے ۔۔

ਗੋਤਵੰਿ ਗੁਣ ਤਨਤਧ ਸਰੀਰੰਗ ਸੁਆਮੀ ਆਤਿ ਕਉ ਆਿੇਸੁ ਜੀਉ ॥

وگوِدن ُگں ن ِدھ رسِرینگ سُؤایم ا د کؤ ا دسی جپؤ ۔۔

ਤਬਨਵੰਤਿ ਨਾਨਕ ਮਇਆ ਧਾਰਹੁ ਜੁਗੁ ਜੁਗੋ ਇਕ ਵੇਸੁ ਜੀਉ ॥੮॥੧॥੬॥੮॥

پِپ َؤپپ نانک ایم داھروہ چگ ُچگؤ اِک وسی جپؤ ۔۔۸۔۔۱۔۔۶۔۔۸۔۔
ੁਰਾਮਕਲੀ ਮਹਲਾ ੧ ਿਖਣੀ ਓਅੰਕਾਰ

رامکلی ہلحم  ۱دینھک اوااکنر
ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪਰਸਾਤਿ ॥

اِک اواکنر سیگؤر رپساد ۔۔
ਓਅੰਕਾਤਰ ਬਰਹਮਾ ਉਿਪਤਿ ॥

اوااکنر پرامہ اُتپتِ ۔۔

ਓਅੰਕਾਰੁ ਕੀਆ ਤਜਤਨ ਤਚਤਿ ॥

اوااکنر ایک ِجں ِجت ۔۔

ਓਅੰਕਾਤਰ ਸੈਲ ਜੁਗ ਭਏ ॥

اوااکنر َسیل چگ ےئھب ۔۔

ਓਅੰਕਾਤਰ ਬੇਿ ਤਨਰਮਏ ॥

اوااکنر دیب پِرےئم ۔۔

ਓਅੰਕਾਤਰ ਸਬਤਿ ਉਧਰੇ ॥

اوااکنر دبس اُدرھے ۔۔

ਓਅੰਕਾਤਰ ਗੁਰਮੁਤਖ ਿਰੇ ॥

اوااکنر ُگرمُکھ رتے ۔۔

ਓਨਮ ਅਖਰ ਸੁਣਹੁ ਬੀਚਾਰੁ ॥

اومن ارھک ُسبہؤ اچیبر ۔۔

ਓਨਮ ਅਖਰੁ ਤਿਰਭਵਣ ਸਾਰੁ ॥੧॥

ب
اومن ارھک ِرت َھؤن سار ۔۔۱۔۔

ਸੁਤਣ ਪਾਿੇ ਤਕਆ ਤਲਖਹੁ ਜੰਜਾਲਾ ॥

ک
ُسں نادے ایک ل ِھہؤ اجنجال ۔۔

ਤਲਖੁ ਰਾਮ ਨਾਮ ਗੁਰਮੁਤਖ ਗੋਪਾਲਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

لک ِھ رام نام ُگرمُکھ وگناال ۔۔۱۔۔راہو۔۔

ਸਸੈ ਸਭੁ ਜਗੁ ਸਹਤਜ ਉਪਾਇਆ ਿੀਤਨ ਭਵਨ ਇਕ ਜੋਿੀ ॥

سہ
س َسے سیھ چگ ج اُناِنا نیت وھبن اِک وجیت ۔۔

ਗੁਰਮੁਤਖ ਵਸਿੁ ਪਰਾਪਤਿ ਹੋਵੈ ਚੁਤਣ ਲੈ ਮਾਣਕ ਮੋਿੀ ॥

وہوے ُجں لَے امنک ومیت ۔۔
ُگرمُکھ وست رپاپپ َ
ਸਮਝੈ ਸੂਝੈ ਪਤੜ ਪਤੜ ਬੂਝੈ ਅੰਤਿ ਤਨਰੰਿਤਰ ਸਾਚਾ ॥

سم
چ
ج
پ
َھے سُؤےھج ڑپ ڑپ ُوب َھے اپپ ِررتن سااچ ۔۔

ਗੁਰਮੁਤਖ ਿੇਖੈ ਸਾਚੁ ਸਮਾਲੇ ਤਬਨੁ ਸਾਚੇ ਜਗੁ ਕਾਚਾ ॥੨॥

ُگرمُکھ دےھکی ساچ امسےل پِں ساےچ چگ اکاچ ۔۔۲۔۔
ਧਧੈ ਧਰਮੁ ਧਰੇ ਧਰਮਾ ਪੁਤਰ ਗੁਣਕਾਰੀ ਮਨੁ ਧੀਰਾ ॥

دھ َدےھ درھم درھے درھام ُپر ُگپکاری نم ِدھترا ۔۔

ਧਧੈ ਧੂਤਲ ਪੜੈ ਮੁਤਖ ਮਸਿਤਕ ਕੰਚਨ ਭਏ ਮਨੂਰਾ ॥

دھ َدےھ دھُؤل ڑپَے مُکھ کتسم نچنک ےئھب م ُپؤرا ۔۔
ਧਨੁ ਧਰਣੀਧਰੁ ਆਤਪ ਅਜੋਨੀ ਿੋਤਲ ਬੋਤਲ ਸਚੁ ਪੂਰਾ ॥

دنھ درھدینرھ ا ت اوجین وتل وبل چس ئُؤرا ۔۔
ਕਰਿੇ ਕੀ ਤਮਤਿ ਕਰਿਾ ਜਾਣੈ ਕੈ ਜਾਣੈ ਗੁਰੁ ਸੂਰਾ ॥੩॥

رکےت یک مِت رکنا اج ئَے ےکَ اج ئَے ُگر سُؤرا ۔۔۳۔۔
ਤਿਆਨੁ ਗਵਾਇਆ ਿੂਜਾ ਭਾਇਆ ਗਰਤਬ ਗਲੇ ਤਬਖੁ ਖਾਇਆ ॥

ایگن وگَانا ُدواج اھبنا رگت ےلگ نِکھ اھکنا ۔۔

ਗੁਰ ਰਸੁ ਗੀਿ ਬਾਿ ਨਹੀ ਭਾਵੈ ਸੁਣੀਐ ਗਤਹਰ ਗੰਭੀਰੁ ਗਵਾਇਆ ॥

اھبوے ُسییپے رہگ ریھبمگ وگَانا ۔۔
ُگر رس تیگ ناد یہن َ

ਗੁਤਰ ਸਚੁ ਕਤਹਆ ਅੰਤਮਰਿੁ ਲਤਹਆ ਮਤਨ ਿਤਨ ਸਾਚੁ ਸੁਖਾਇਆ ॥

ُگر چس کہیا امِرت لہیا نم نت ساچ ُسکھانا ۔۔

ਆਪੇ ਗੁਰਮੁਤਖ ਆਪੇ ਿੇਵੈ ਆਪੇ ਅੰਤਮਰਿੁ ਪੀਆਇਆ ॥੪॥

ا ےپ ُگرمُکھ ا ےپ دویَے ا ےپ امِرت ایپایئ ۔۔۴۔۔
ਏਕੋ ਏਕੁ ਕਹੈ ਸਭੁ ਕੋਈ ਹਉਮੈ ਗਰਬੁ ਤਵਆਪੈ ॥

ےہک سیھ وکیئ ہؤ م َے رگت ونا ئَے ۔۔
اوکی انک َ
ਅੰਿਤਰ ਬਾਹਤਰ ਏਕੁ ਪਛਾਣੈ ਇਉ ਘਰੁ ਮਹਲੁ ਤਸਞਾਪੈ ॥

ارتن ناہر انک اھچپ ئَے ائؤ رھگ لحم سِییا ئَے ۔۔

ਪਰਭੁ ਨੇੜੈ ਹਤਰ ਿੂਤਰ ਨ ਜਾਣਹੁ ਏਕੋ ਤਸਰਸਤਟ ਸਬਾਈ ॥

رپَھب ڑینَے ہر ُدور ہن اجبہؤ اوکی رسِست ابسیئ ۔۔

ਏਕੰਕਾਰੁ ਅਵਰੁ ਨਹੀ ਿੂਜਾ ਨਾਨਕ ਏਕੁ ਸਮਾਈ ॥੫॥

انکپکار ا َور یہن ُدواج نانک انک امسیئ ۔۔۵۔۔
ਇਸੁ ਕਰਿੇ ਕਉ ਤਕਉ ਗਤਹ ਰਾਖਉ ਅਿਤਰਓ ਿੁਤਲਓ ਨ ਜਾਈ ॥

ک
ہگ را ھؤ ارھپوی ُنلپؤ ہن اجیئ ۔۔
اس رکےت کؤ کپؤ ِ
ਮਾਇਆ ਕੇ ਿੇਵਾਨੇ ਪਰਾਣੀ ਝੂਤਿ ਿਗਉਰੀ ਪਾਈ ॥

ب
چ
امنا ےک دویاےن رپَاین ُھؤھٹ ھگؤری نایئ ۔۔

ਲਤਬ ਲੋਤਭ ਮੁਹਿਾਤਜ ਤਵਗੂਿੇ ਇਬ ਿਬ ਤਿਤਰ ਪਛੁਿਾਈ ॥

ب
لپ ولھب م ُچیاچ وِوگُےت ات پپ ھِر اتھچپیئ ۔۔

ਏਕੁ ਸਰੇਵੈ ਿਾ ਗਤਿ ਤਮਤਿ ਪਾਵੈ ਆਵਣੁ ਜਾਣੁ ਰਹਾਈ ॥੬॥

انک رسویَے نا گپ مِت نا َوے ا ون اجن راہیئ ۔۔۶۔۔
ਏਕੁ ਅਚਾਰੁ ਰੰਗੁ ਇਕੁ ਰੂਪੁ ॥

انک ااچر رنگ اِک ُروت ۔۔
ਪਉਣ ਪਾਣੀ ਅਗਨੀ ਅਸਰੂਪੁ ॥

ئؤن ناین اینگ ارسوت ۔۔
ਏਕੋ ਭਵਰੁ ਭਵੈ ਤਿਹੁ ਲੋਇ ॥

اوکی وھبَر وھبَے بِہ ُؤ

ولےئ ۔۔

ਏਕੋ ਬੂਝੈ ਸੂਝੈ ਪਤਿ ਹੋਇ ॥

چ
اوکی وب َھے

سُؤےھج پپ وہۓ ۔۔

ਤਗਆਨੁ ਤਧਆਨੁ ਲੇ ਸਮਸਤਰ ਰਹੈ ॥

س
گ ِیان دایھن ےل مسر ر َہے ۔۔

ਗੁਰਮੁਤਖ ਏਕੁ ਤਵਰਲਾ ਕੋ ਲਹੈ ॥

ُگرمُکھ انک وِرال وک ل َہے ۔۔

ਤਜਸ ਨੋ ਿੇਇ ਤਕਰਪਾ ਿੇ ਸੁਖੁ ਪਾਏ ॥

ِجس ون دےئ کِرنا ےت ُسکھ ناےئ ۔۔
ਗੁਰੂ ਿੁਆਰੈ ਆਤਖ ਸੁਣਾਏ ॥੭॥

ُگؤ ُرو ُدوا َرے ا ھک ُسیاےئ ۔۔۷۔۔
ਊਰਮ ਧੂਰਮ ਜੋਤਿ ਉਜਾਲਾ ॥

اُورم دھُؤرم وجت اُاجال ۔۔
ਿੀਤਨ ਭਵਣ ਮਤਹ ਗੁਰ ਗੋਪਾਲਾ ॥

ب
نیت َھؤن ہہم ُگر وگناال ۔۔

ਊਗਤਵਆ ਅਸਰੂਪੁ ਤਿਖਾਵੈ ॥

ِاھکوے ۔۔
اُگِؤنا ارسوت د َ
ਕਤਰ ਤਕਰਪਾ ਅਪੁਨੈ ਘਤਰ ਆਵੈ ॥

ے ۔۔
رک کِرنا اےنپ رھگ ا و َ

ਊਨਤਵ ਬਰਸੈ ਨੀਝਰ ਧਾਰਾ ॥

ُ ئ َ پ س پ بج
ھ
او ؤ ر َے ر داھرا ۔۔

ਊਿਮ ਸਬਤਿ ਸਵਾਰਣਹਾਰਾ ॥

اُومت دبس وساراہنرا ۔۔
ਇਸੁ ਏਕੇ ਕਾ ਜਾਣੈ ਭੇਉ ॥

ب
اِس اےکی اک اج ئَے ھپؤ ۔۔

ਆਪੇ ਕਰਿਾ ਆਪੇ ਿੇਉ ॥੮॥

ا ےپ رکنا ا ےپ دئؤ ۔۔۸۔۔
ਉਗਵੈ ਸੂਰੁ ਅਸੁਰ ਸੰਘਾਰੈ ॥

اھگنسرے ۔۔
اُوگَے سُؤر ا ُسر
َ
ਊਚਉ ਿੇਤਖ ਸਬਤਿ ਬੀਚਾਰੈ ॥

اچیبرے ۔۔
اُوجؤ دھکی دبس َ
ਊਪਤਰ ਆਤਿ ਅੰਤਿ ਤਿਹੁ ਲੋਇ ॥

اُورپ ا د اپپ بِہ ُؤ ولےئ ۔۔

ਆਪੇ ਕਰੈ ਕਥੈ ਸੁਣੈ ਸੋਇ ॥

کب
ا ےپ رکَے َھے ُسیے َ وسۓ ۔۔
ਓਹੁ ਤਬਧਾਿਾ ਮਨੁ ਿਨੁ ਿੇਇ ॥

اووہ نِداھنا نم نت دےئ ۔۔
ਓਹੁ ਤਬਧਾਿਾ ਮਤਨ ਮੁਤਖ ਸੋਇ ॥

اووہ نِداھنا نم مُکھ وسۓ ۔۔

ਪਰਭੁ ਜਗਜੀਵਨੁ ਅਵਰੁ ਨ ਕੋਇ ॥

چگ
رپَھب چپؤن ا َور ہن وکۓ ۔۔

ਨਾਨਕ ਨਾਤਮ ਰਿੇ ਪਤਿ ਹੋਇ ॥੯॥

نانک نام رےت پپ وہۓ ۔۔۹۔۔
ਰਾਜਨ ਰਾਮ ਰਵੈ ਤਹਿਕਾਤਰ ॥

رانج رام ر َوے ِہپکار ۔۔

ਰਣ ਮਤਹ ਲੂਝੈ ਮਨੂਆ ਮਾਤਰ ॥

چ
رن ہہم لُؤ َھے م ُپؤا امر ۔۔

ਰਾਤਿ ਤਿਨੰਤਿ ਰਹੈ ਰੰਤਗ ਰਾਿਾ ॥

رات ِدپپت ر َہے رنگ رانا ۔۔
ਿੀਤਨ ਭਵਨ ਜੁਗ ਚਾਰੇ ਜਾਿਾ ॥

نیت وھبَن چگ اچرے اجنا ۔۔
ਤਜਤਨ ਜਾਿਾ ਸੋ ਤਿਸ ਹੀ ਜੇਹਾ ॥

ِجں اجنا وس ئِس یہ ج َبہا ۔۔

ਅਤਿ ਤਨਰਮਾਇਲੁ ਸੀਝਤਸ ਿੇਹਾ ॥

سبج
ھ
ات پِراملئ س داہی ۔۔

ਰਹਸੀ ਰਾਮੁ ਤਰਿੈ ਇਕ ਭਾਇ ॥

َرہسی رام ر َِدے اِک اھبےئ ۔۔
ਅੰਿਤਰ ਸਬਿੁ ਸਾਤਚ ਤਲਵ ਲਾਇ ॥੧੦॥

ارتن دبس ساچ لِؤ ال ئِے ۔۔۱۱۔۔

ਰੋਸੁ ਨ ਕੀਜੈ ਅੰਤਮਰਿੁ ਪੀਜੈ ਰਹਣੁ ਨਹੀ ਸੰਸਾਰੇ ॥

روس ہن کبج َے ارمت پبج َے رنہ یہن اسنسرے ۔۔
ਰਾਜੇ ਰਾਇ ਰੰਕ ਨਹੀ ਰਹਣਾ ਆਇ ਜਾਇ ਜੁਗ ਚਾਰੇ ॥

راےج راےئ رنک یہن رانہ ا ۓ اجۓ ُچگ اچرے ۔۔
ਰਹਣ ਕਹਣ ਿੇ ਰਹੈ ਨ ਕੋਈ ਤਕਸੁ ਪਤਹ ਕਰਉ ਤਬਨੰਿੀ ॥

پ
رنہ کہں ےت ر َہے ہن وکیئ کِس بہہ رکو ِییبی ۔۔

ਏਕੁ ਸਬਿੁ ਰਾਮ ਨਾਮ ਤਨਰੋਧਰੁ ਗੁਰੁ ਿੇਵੈ ਪਤਿ ਮਿੀ ॥੧੧॥

انک دبس رام نام پِرودرھ ُگر دویَے پپ یتم ۔۔۱۱۔۔
ਲਾਜ ਮਰੰਿੀ ਮਤਰ ਗਈ ਘੂਘਟੁ ਖੋਤਲ ਚਲੀ ॥

گ
الچ رمَیتن رم یئگ ُھؤٹھگ وھکل یلچ ۔۔
ਸਾਸੁ ਤਿਵਾਨੀ ਬਾਵਰੀ ਤਸਰ ਿੇ ਸੰਕ ਟਲੀ ॥

ساس دِواین ناوری سِر ےت کنس یلٹ ۔۔
ਪਰੇਤਮ ਬੁਲਾਈ ਰਲੀ ਤਸਉ ਮਨ ਮਤਹ ਸਬਿੁ ਅਨੰਿੁ ॥

رپمی ُنالیئ ریل سِیؤ نم ہہم دبس ادنن ۔۔

ਲਾਤਲ ਰਿੀ ਲਾਲੀ ਭਈ ਗੁਰਮੁਤਖ ਭਈ ਤਨਤਚੰਿੁ ॥੧੨॥

الل ریت الیل یئھب ُگرمُکھ یئھب بِچِید ۔۔۱۲۔۔
ਲਾਹਾ ਨਾਮੁ ਰਿਨੁ ਜਤਪ ਸਾਰੁ ॥

الاہ نام رنت جت سار ۔۔
ਲਬੁ ਲੋਭੁ ਬੁਰਾ ਅਹੰਕਾਰੁ ॥

لپ ولھب ُپرا ااکنہر ۔۔

ਲਾੜੀ ਚਾੜੀ ਲਾਇਿਬਾਰੁ ॥

الری اچری الاابتعر ۔۔
ਮਨਮੁਖੁ ਅੰਧਾ ਮੁਗਧੁ ਗਵਾਰੁ ॥

مب
م
ک
ُ
م
گ
ھ ادناھ ُ دھ وگار ۔۔

ਲਾਹੇ ਕਾਰਤਣ ਆਇਆ ਜਤਗ ॥

الےہ اکرن ا نا چگ ۔۔

ਹੋਇ ਮਜੂਰੁ ਗਇਆ ਿਗਾਇ ਿਤਗ ॥

وہۓ مچُؤر ایگ اگھٹۓ گھٹ ۔۔
ਲਾਹਾ ਨਾਮੁ ਪੂੰਜੀ ਵੇਸਾਹੁ ॥

الاہ نام ئُؤیجن واسیوہ ۔۔
ਨਾਨਕ ਸਚੀ ਪਤਿ ਸਚਾ ਪਾਤਿਸਾਹੁ ॥੧੩॥

نانک یچس پپ اچس نائساوہ ۔۔۱۳۔۔
ਆਇ ਤਵਗੂਿਾ ਜਗੁ ਜਮ ਪੰਥੁ ॥

ا ۓ وِ ُگؤنا چگ مج ھتنپ ۔۔

ਆਈ ਨ ਮੇਟਣ ਕੋ ਸਮਰਥੁ ॥

م
ا یئ ہن ییں وک رمسھت ۔۔

ਆਤਥ ਸੈਲ ਨੀਚ ਘਤਰ ਹੋਇ ॥

ا ھت َسیل چین رھگ وہۓ ۔۔

ਆਤਥ ਿੇਤਖ ਤਨਵੈ ਤਜਸੁ ਿੋਇ ॥

ا ھت دھکی ئ ِ َؤے ِجس دوےئ ۔۔
ਆਤਥ ਹੋਇ ਿਾ ਮੁਗਧੁ ਤਸਆਨਾ ॥

ا ھت وہۓ نا مُگدھ ِسیانا ۔۔
ਭਗਤਿ ਤਬਹੂਨਾ ਜਗੁ ਬਉਰਾਨਾ ॥

تگھب ِب ُہؤنا چگ ئؤرانا ۔۔

ਸਭ ਮਤਹ ਵਰਿੈ ਏਕੋ ਸੋਇ ॥

سیھ ہہم ور َئے اوکی وسۓ ۔۔

ਤਜਸ ਨੋ ਤਕਰਪਾ ਕਰੇ ਤਿਸੁ ਪਰਗਟੁ ਹੋਇ ॥੧੪॥

ِجس ون کِرنا رکے ئِس رپگپ وہۓ ۔۔۱۴۔۔
ਜੁਤਗ ਜੁਤਗ ਥਾਤਪ ਸਿਾ ਤਨਰਵੈਰੁ ॥

چگ ُچگ اھتت دسا پِر َوری ۔۔

ਜਨਤਮ ਮਰਤਣ ਨਹੀ ਧੰਧਾ ਧੈਰੁ ॥

منج رمن یہن ددنھاھ د َھتر ۔۔
ਜੋ ਿੀਸੈ ਸੋ ਆਪੇ ਆਤਪ ॥

وج د ئ َسے وس ا ےپ ا ت ۔۔
ਆਤਪ ਉਪਾਇ ਆਪੇ ਘਟ ਥਾਤਪ ॥

ا ت اُناے ا ےپ ٹھگ اھتت ۔۔
ਆਤਪ ਅਗੋਚਰੁ ਧੰਧੈ ਲੋਈ ॥

ا ت اوگرچ ددنھَےھ ولیئ ۔۔
ਜੋਗ ਜੁਗਤਿ ਜਗਜੀਵਨੁ ਸੋਈ ॥

چگ
وجگ تگج چپؤن وسیئ ۔۔

ਕਤਰ ਆਚਾਰੁ ਸਚੁ ਸੁਖੁ ਹੋਈ ॥

رک ا اچر چس ُسکھ وہیئ ۔۔

ਨਾਮ ਤਵਹੂਣਾ ਮੁਕਤਿ ਤਕਵ ਹੋਈ ॥੧੫॥

نام وِوہُنا مُکت کِؤ وہیئ ۔۔۱۵۔۔
ਤਵਣੁ ਨਾਵੈ ਵੇਰੋਧੁ ਸਰੀਰ ॥

وِن نا َوے وریودھ رسری ۔۔

ਤਕਉ ਨ ਤਮਲਤਹ ਕਾਟਤਹ ਮਨ ਪੀਰ ॥

کپؤ ہن ملِہہ اکبہ ِہ نم نِتر ۔۔
ਵਾਟ ਵਟਾਊ ਆਵੈ ਜਾਇ ॥

ے اجۓ ۔۔
وات ونا ُو ا و َ
ਤਕਆ ਲੇ ਆਇਆ ਤਕਆ ਪਲੈ ਪਾਇ ॥

ایک ےل ا نا ایک نلَے ناۓ ۔۔
ਤਵਣੁ ਨਾਵੈ ਿੋਟਾ ਸਭ ਥਾਇ ॥

وِن نا َوے وتنا سیھ اھتےئ ۔۔
ਲਾਹਾ ਤਮਲੈ ਜਾ ਿੇਇ ਬੁਝਾਇ ॥

ب
الاہ ملَ ِے اج دےئ ُجھا ئِے ۔۔

ਵਣਜੁ ਵਾਪਾਰੁ ਵਣਜੈ ਵਾਪਾਰੀ ॥

وجن وانار و بج َے واناری ۔۔

ਤਵਣੁ ਨਾਵੈ ਕੈਸੀ ਪਤਿ ਸਾਰੀ ॥੧੬॥

وِن نا َوے َ
کیسی پپ ساری ۔۔۱۶۔۔
ਗੁਣ ਵੀਚਾਰੇ ਤਗਆਨੀ ਸੋਇ ॥

ُگں وبچارے گ ِیاین وسۓ ۔۔

ਗੁਣ ਮਤਹ ਤਗਆਨੁ ਪਰਾਪਤਿ ਹੋਇ ॥

ُگں ہہم گ ِیان رپاپپ وہۓ ۔۔
ਗੁਣਿਾਿਾ ਤਵਰਲਾ ਸੰਸਾਤਰ ॥

ُگیدانا وِرال اسنسر ۔۔

ਸਾਚੀ ਕਰਣੀ ਗੁਰ ਵੀਚਾਤਰ ॥

سایچ رکین ُگر وبچار ۔۔

ਅਗਮ ਅਗੋਚਰੁ ਕੀਮਤਿ ਨਹੀ ਪਾਇ ॥

امگ اوگرچ تمیق یہن ناۓ ۔۔
ਿਾ ਤਮਲੀਐ ਜਾ ਲਏ ਤਮਲਾਇ ॥

نا مل ِیپے اج ےئل مِال ئِے ۔۔

ਗੁਣਵੰਿੀ ਗੁਣ ਸਾਰੇ ਨੀਿ ॥

ُگپؤیتن ُگں سارے تین ۔۔
ਨਾਨਕ ਗੁਰਮਤਿ ਤਮਲੀਐ ਮੀਿ ॥੧੭॥

نانک ُگرمت مِلیپے تیم ۔۔۱۷۔۔
ਕਾਮੁ ਿੋਧੁ ਕਾਇਆ ਕਉ ਗਾਲੈ ॥

اکم رکودھ اکنا کؤ اگےلَ ۔۔
ਤਜਉ ਕੰਚਨ ਸੋਹਾਗਾ ਢਾਲੈ ॥

چیپؤ نچنک وساہاگ داھ لَے ۔۔

ਕਤਸ ਕਸਵਟੀ ਸਹੈ ਸੁ ਿਾਉ ॥

سک کس َؤیٹ س َہے وس ناو ۔۔

ਨਿਤਰ ਸਰਾਿ ਵੰਨੀ ਸਚੜਾਉ ॥

ّ س
دنر رصاف ونی چراو ۔۔

ਜਗਿੁ ਪਸੂ ਅਹੰ ਕਾਲੁ ਕਸਾਈ ॥

تگج ئسُؤ اہں اکل اصقیئ ۔۔

ਕਤਰ ਕਰਿੈ ਕਰਣੀ ਕਤਰ ਪਾਈ ॥

رک رک َئے رکین رک نایئ ۔۔

ਤਜਤਨ ਕੀਿੀ ਤਿਤਨ ਕੀਮਤਿ ਪਾਈ ॥

ِجں یتیک پِں تمیق نایئ ۔۔

ਹੋਰ ਤਕਆ ਕਹੀਐ ਤਕਛੁ ਕਹਣੁ ਨ ਜਾਈ ॥੧੮॥

ک
وہر ایک کہ ٔپے َ ِچھ کہں ہن اجیئ ۔۔۱۸۔۔
ਖੋਜਿ ਖੋਜਿ ਅੰਤਮਰਿੁ ਪੀਆ ॥

وھکجت وھکجت امِرت پِیا ۔۔
ਤਖਮਾ ਗਹੀ ਮਨੁ ਸਿਗੁਤਰ ਿੀਆ ॥

ک
ھِما یہگ نم سیگؤر دِنا ۔۔

ਖਰਾ ਖਰਾ ਆਖੈ ਸਭੁ ਕੋਇ ॥

رھکا رھکا ا ےھک سیھ وکۓ ۔۔
ਖਰਾ ਰਿਨੁ ਜੁਗ ਚਾਰੇ ਹੋਇ ॥

رھکا رنت چگ اچرے وہۓ ۔۔
ਖਾਿ ਪੀਅੰਿ ਮੂਏ ਨਹੀ ਜਾਤਨਆ ॥

اھکت پییپت مُؤےئ یہن اجاین ۔۔

ਤਖਨ ਮਤਹ ਮੂਏ ਜਾ ਸਬਿੁ ਪਛਾਤਨਆ ॥

ک
ھ
ِ
م
ں ہہم ُؤےئ اج دبس اھچپاین ۔۔

ਅਸਤਥਰੁ ਚੀਿੁ ਮਰਤਨ ਮਨੁ ਮਾਤਨਆ ॥

سب
ا ِھر ِجپت رمن نم اماین ۔۔

ਗੁਰ ਤਕਰਪਾ ਿੇ ਨਾਮੁ ਪਛਾਤਨਆ ॥੧੯॥

ُگر کِرنا ےت نام اھچپاین ۔۔۱۹۔۔

ਗਗਨ ਗੰਭੀਰੁ ਗਗਨੰਿਤਰ ਵਾਸੁ ॥

نگگ ریھبمگ گگییتر واس ۔۔

ਗੁਣ ਗਾਵੈ ਸੁਖ ਸਹਤਜ ਤਨਵਾਸੁ ॥

سہ
ُگ
اگوے ُسکھ ج ئِؤاس ۔۔
ں َ

ਗਇਆ ਨ ਆਵੈ ਆਇ ਨ ਜਾਇ ॥

ے ا ۓ ہن اجۓ ۔۔
ایگ ہن ا و َ
ਗੁਰ ਪਰਸਾਤਿ ਰਹੈ ਤਲਵ ਲਾਇ ॥

ُگر رپساد ر َہے لِؤ ال ئِے ۔۔

ਗਗਨੁ ਅਗੰਮੁ ਅਨਾਥੁ ਅਜੋਨੀ ॥

مگ اناھت اوجین ۔۔
نگگ ا ّ
ਅਸਤਥਰੁ ਚੀਿੁ ਸਮਾਤਧ ਸਗੋਨੀ ॥

سب
ا ِھر جپت امسدھ وگسین ۔۔

ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਚੇਤਿ ਤਿਤਰ ਪਵਤਹ ਨ ਜੂਨੀ ॥

ب
ہر نام جپت ھِر وپہِ ہن وجین ۔۔

ਗੁਰਮਤਿ ਸਾਰੁ ਹੋਰ ਨਾਮ ਤਬਹੂਨੀ ॥੨੦॥

ُگرمت سار وہر نام ِب ُہؤین ۔۔۲۱۔۔
ਘਰ ਿਰ ਤਿਤਰ ਥਾਕੀ ਬਹੁਿੇਰੇ ॥

ب
رھگ در ھِر اھتیک ریتہبے ۔۔

ਜਾਤਿ ਅਸੰਖ ਅੰਿ ਨਹੀ ਮੇਰੇ ॥

اجت اھکنس اپپ یہن ریمے ۔۔
ਕੇਿੇ ਮਾਿ ਤਪਿਾ ਸੁਿ ਧੀਆ ॥

کیپے امت پِیا ُست دھییا ۔۔
ਕੇਿੇ ਗੁਰ ਚੇਲੇ ਿੁਤਨ ਹੂਆ ॥

ب
کیپے ُگر ےلیچ ُھں ُہؤا ۔۔

ਕਾਚੇ ਗੁਰ ਿੇ ਮੁਕਤਿ ਨ ਹੂਆ ॥

اکےچ ُگر ےت مُکت ہن ُہؤا ۔۔

ਕੇਿੀ ਨਾਤਰ ਵਰੁ ਏਕੁ ਸਮਾਤਲ ॥

یتیک نار ور انک امسل ۔۔
ਗੁਰਮੁਤਖ ਮਰਣੁ ਜੀਵਣੁ ਪਰਭ ਨਾਤਲ ॥

ُگرمُکھ رمن ویجن رپَھب نال ۔۔

ਿਹ ਤਿਸ ਢੂਤਢ ਘਰੈ ਮਤਹ ਪਾਇਆ ॥

دہ دِس ُدوھدھ رھگَے ہہم نانا ۔۔
ਮੇਲੁ ਭਇਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤਮਲਾਇਆ ॥੨੧॥

م َیل ایھب سیگؤرو مِالنا ۔۔۲۱۔۔

ਗੁਰਮੁਤਖ ਗਾਵੈ ਗੁਰਮੁਤਖ ਬੋਲੈ ॥

اگوے ُگرمُکھ وب لَے ۔۔
ُگرمُکھ َ

ਗੁਰਮੁਤਖ ਿੋਤਲ ਿੋੁਲਾਵੈ ਿੋਲੈ ॥

الوے وت لَے ۔۔
ُگرمُکھ وتل ن َ

ਗੁਰਮੁਤਖ ਆਵੈ ਜਾਇ ਤਨਸੰਗੁ ॥

ُ
ے اجۓ ئِسیگ ۔۔
گرمُکھ ا و َ

ਪਰਹਤਰ ਮੈਲੁ ਜਲਾਇ ਕਲੰਕੁ ॥

رپہر مَیل چالۓ کنلک ۔۔

ਗੁਰਮੁਤਖ ਨਾਿ ਬੇਿ ਬੀਚਾਰੁ ॥

ُگرمُکھ ناد دیب اچیبر ۔۔

ਗੁਰਮੁਤਖ ਮਜਨੁ ਚਜੁ ਅਚਾਰੁ ॥

م چ
ُگرمُکھ چں ج ااچر ۔۔

ਗੁਰਮੁਤਖ ਸਬਿੁ ਅੰਤਮਰਿੁ ਹੈ ਸਾਰੁ ॥

ُگرمُکھ دبس امِرت ےہَ سار ۔۔

ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਤਖ ਪਾਵੈ ਪਾਰੁ ॥੨੨॥

نانک ُگرمُکھ نا َوے نار ۔۔۲۲۔۔
ਚੰਚਲੁ ਚੀਿੁ ਨ ਰਹਈ ਿਾਇ ॥

لچنچ جپت ہن ریئہ اھٹۓ ۔۔
ਚੋਰੀ ਤਮਰਗੁ ਅੰਗੂਰੀ ਖਾਇ ॥

اھکۓ ۔۔
وچری مِرگ اوگنُری
ِ
ਚਰਨ ਕਮਲ ਉਰ ਧਾਰੇ ਚੀਿ ॥

رچن لمک اُر داھرے ِجپت ۔۔
ਤਚਰੁ ਜੀਵਨੁ ਚੇਿਨੁ ਤਨਿ ਨੀਿ ॥

ج
جِر ویجن ییں پِپ تین ۔۔

ਤਚੰਿਿ ਹੀ ਿੀਸੈ ਸਭੁ ਕੋਇ ॥

ِچیپت یہ د ئ َسے سیھ وکۓ ۔۔
ਚੇਿਤਹ ਏਕੁ ਿਹੀ ਸੁਖੁ ਹੋਇ ॥

چیبہہ انک یہت ُسکھ وہۓ ۔۔
ਤਚਤਿ ਵਸੈ ਰਾਚੈ ਹਤਰ ਨਾਇ ॥

ِجت و سَے را َچے ہر ناےئ ۔۔
ਮੁਕਤਿ ਭਇਆ ਪਤਿ ਤਸਉ ਘਤਰ ਜਾਇ ॥੨੩॥

مُکت ایھب پپ سِیؤ رھگ اجۓ ۔۔۲۳۔۔
ਛੀਜੈ ਿੇਹ ਖੁਲੈ ਇਕ ਗੰਤਢ ॥

چ
ک
ھب
َ
ل
ج
ھ
ِ
ُ
َے دہہی ے اک ڈنگھ ۔۔
ਛੇਆ ਤਨਿ ਿੇਖਹੁ ਜਤਗ ਹੰਤਢ ॥

ک
ایھچ پِپ دن ھہؤ چگ ڈنہھ ۔۔
ਧੂਪ ਛਾਵ ਜੇ ਸਮ ਕਤਰ ਜਾਣੈ ॥

دھُؤت اھچو ےج مس رک اج ئَے ۔۔
ਬੰਧਨ ਕਾਤਟ ਮੁਕਤਿ ਘਤਰ ਆਣੈ ॥

دنبنھ اکت مُکت رھگ ا ئَے ۔۔

ਛਾਇਆ ਛੂਛੀ ਜਗਿੁ ਭੁਲਾਨਾ ॥

چ
ب
اھچنا ُھؤیھچ تگج ھُالنا ۔۔

ਤਲਤਖਆ ਤਕਰਿੁ ਧੁਰੇ ਪਰਵਾਨਾ ॥

لک ِھیا کِرت د ُھرے رپوانا ۔۔

ਛੀਜੈ ਜੋਬਨੁ ਜਰੂਆ ਤਸਤਰ ਕਾਲੁ ॥

چ
ھب
ج
س
ِ
َے وجنب رجُوا ر اکل ۔۔

ਕਾਇਆ ਛੀਜੈ ਭਈ ਤਸਬਾਲੁ ॥੨੪॥

چ
اکنا ھبج َے یئھب ِسیال ۔۔۲۴۔۔
ਜਾਪੈ ਆਤਪ ਪਰਭੂ ਤਿਹੁ ਲੋਇ ॥

ب
اجےپَ ا ت رپ ُھؤ بِہ ُؤ ولےئ ۔۔
ਜੁਤਗ ਜੁਤਗ ਿਾਿਾ ਅਵਰੁ ਨ ਕੋਇ ॥

چگ چگ دانا ا َور ہن وکۓ ۔۔
ਤਜਉ ਭਾਵੈ ਤਿਉ ਰਾਖਤਹ ਰਾਖੁ ॥

ویج اھبوے پپؤ راکھہہ راھک ۔۔
ਜਸੁ ਜਾਚਉ ਿੇਵੈ ਪਤਿ ਸਾਖੁ ॥

سج اججؤ دویَے پپ ساھک ۔۔
ਜਾਗਿੁ ਜਾਤਗ ਰਹਾ ਿੁਧੁ ਭਾਵਾ ॥

اجگپ اجگ راہ ُندھ اھبوا ۔۔
ਜਾ ਿੂ ਮੇਲਤਹ ਿਾ ਿੁਝੈ ਸਮਾਵਾ ॥

ُبج
ھ
َ
اج ئُؤ میلہہ نا ے امسوا ۔۔

ਜੈ ਜੈ ਕਾਰੁ ਜਪਉ ਜਗਿੀਸ ॥

ےج اکر جپؤ چگدسی ۔۔
ےجَ َ
ਗੁਰਮਤਿ ਤਮਲੀਐ ਬੀਸ ਇਕੀਸ ॥੨੫॥

ُگرمت مِلیپے سیب اِسیک ۔۔۲۵۔۔

ਝਤਖ ਬੋਲਣੁ ਤਕਆ ਜਗ ਤਸਉ ਵਾਿੁ ॥

چ
ھ
ک
س
ِی
چ
ھ وبنل ایک گ ؤ واد ۔۔
ਝੂਤਰ ਮਰੈ ਿੇਖੈ ਪਰਮਾਿੁ ॥

چ
ُھؤر م َ َرے رپامد ۔۔

ਜਨਤਮ ਮੂਏ ਨਹੀ ਜੀਵਣ ਆਸਾ ॥

منج مُؤےئ یہن ویجن ا سا ۔۔
ਆਇ ਚਲੇ ਭਏ ਆਸ ਤਨਰਾਸਾ ॥

ا ۓ ےلچ ےئھب ا س پِراسا ۔۔

ਝੁਤਰ ਝੁਤਰ ਝਤਖ ਮਾਟੀ ਰਤਲ ਜਾਇ ॥

چ چ چ
ُھر ُھر ھکھ امیٹ رل اجۓ ۔۔
ਕਾਲੁ ਨ ਚਾਂਪੈ ਹਤਰ ਗੁਣ ਗਾਇ ॥

ےپن ہر ُگں اگۓ ۔۔
اکل ہن اچ َ

ਪਾਈ ਨਵ ਤਨਤਧ ਹਤਰ ਕੈ ਨਾਇ ॥

نایئ ونَ ن ِدھ ہر ےکَ ناےئ ۔۔
ਆਪੇ ਿੇਵੈ ਸਹਤਜ ਸੁਭਾਇ ॥੨੬॥

سہ
ا ےپ دویَے ج ُسبھاےئِ ۔۔۲۶۔۔
ਤਞਆਨੋ ਬੋਲੈ ਆਪੇ ਬੂਝੈ ॥

چ
پِٔیاون وب لَے ا ےپ ئُؤ َھے ۔۔
ਆਪੇ ਸਮਝੈ ਆਪੇ ਸੂਝੈ ॥

ا ےپ

سم
ج
َھ

ے ا ےپ سُؤےھج ۔۔

ਗੁਰ ਕਾ ਕਤਹਆ ਅੰਤਕ ਸਮਾਵੈ ॥

امسوے ۔۔
ُگر اک کہیا انک َ

ਤਨਰਮਲ ਸੂਚੇ ਸਾਚੋ ਭਾਵੈ ॥

اھبوے ۔۔
پِرلم سُؤےچ ساوچ َ
ਗੁਰੁ ਸਾਗਰੁ ਰਿਨੀ ਨਹੀ ਿੋਟ ॥

ُگر سارگ رینت یہن وتت ۔۔

ਲਾਲ ਪਿਾਰਥ ਸਾਚੁ ਅਖੋਟ ॥

الل ندارھت ساچ اوھکت ۔۔
ਗੁਤਰ ਕਤਹਆ ਸਾ ਕਾਰ ਕਮਾਵਹੁ ॥

ُگر کہیا سا اکر امکووہ ۔۔

ਗੁਰ ਕੀ ਕਰਣੀ ਕਾਹੇ ਧਾਵਹੁ ॥

ُگر یک رکین اکےہ داھووہ ۔۔

ਨਾਨਕ ਗੁਰਮਤਿ ਸਾਤਚ ਸਮਾਵਹੁ ॥੨੭॥

نانک ُگرمت ساچ امسووہ ۔۔۲۷۔۔
ਟੂਟੈ ਨੇਹੁ ਤਕ ਬੋਲਤਹ ਸਹੀ ॥

ص
ہل جی ۔۔
ئُؤ ئَے پبہؤ ےک وب ِ
ਟੂਟੈ ਬਾਹ ਿੁਹੂ ਤਿਸ ਗਹੀ ॥

ئُؤ ئَے ناہ ُد ُہؤ دِس یہگ ۔۔

ਟੂਤਟ ਪਰੀਤਿ ਗਈ ਬੁਰ ਬੋਤਲ ॥

ئُؤت رپپپ یئگ ُپر وبل ۔۔

ਿੁਰਮਤਿ ਪਰਹਤਰ ਛਾਿੀ ਢੋਤਲ ॥

ُدرمت رپہر اھچدی دوھل ۔۔
ਟੂਟੈ ਗੰਤਿ ਪੜੈ ਵੀਚਾਤਰ ॥

ئُؤ ئَے گیبھ ڑپَے وبچار ۔۔
ਗੁਰ ਸਬਿੀ ਘਤਰ ਕਾਰਜੁ ਸਾਤਰ ॥

ُگر دبسی رھگ اکرچ سار ۔۔
ਲਾਹਾ ਸਾਚੁ ਨ ਆਵੈ ਿੋਟਾ ॥

ے وتنا ۔۔
الاہ ساچ ہن ا و َ
ਤਿਰਭਵਣ ਿਾਕੁਰੁ ਪਰੀਿਮੁ ਮੋਟਾ ॥੨੮॥

رتِوھبن اھٹرک رپمتی ومنا ۔۔۲۸۔۔
ਿਾਕਹੁ ਮਨੂਆ ਰਾਖਹੁ ਿਾਇ ॥

ک
ہک م ُپؤا را ھہؤ اھٹۓ ۔۔
اھٹ ُ

ਿਹਤਕ ਮੁਈ ਅਵਗੁਤਣ ਪਛੁਿਾਇ ॥

بھہک مُبی او ُگں اتھچپےئ ۔۔
ਿਾਕੁਰੁ ਏਕੁ ਸਬਾਈ ਨਾਤਰ ॥

اھٹرکُ انک ابسیئ نار ۔۔
ਬਹੁਿੇ ਵੇਸ ਕਰੇ ਕੂਤੜਆਤਰ ॥

بہپے وسی رکے ُکؤرنار ۔۔

ਪਰ ਘਤਰ ਜਾਿੀ ਿਾਤਕ ਰਹਾਈ ॥

رپ رھگ اجیت اھٹک راہیئ ۔۔

ਮਹਤਲ ਬੁਲਾਈ ਿਾਕ ਨ ਪਾਈ ॥

لحم ُنالیئ اھٹک ہن نایئ ۔۔
ਸਬਤਿ ਸਵਾਰੀ ਸਾਤਚ ਤਪਆਰੀ ॥

دبس وساری ساچ ایپری ۔۔
ਸਾਈ ਸੋੁਹਾਗਤਣ ਿਾਕੁਤਰ ਧਾਰੀ ॥੨੯॥

سایئ اہسنگ اھٹرکُ داھری ۔۔۲۹۔۔
ਿੋਲਿ ਿੋਲਿ ਹੇ ਸਖੀ ਿਾਟੇ ਚੀਰ ਸੀਗਾਰ ॥

دولپ دولپ ےہ یھکس اھپےٹ ریچ اگیسر ۔۔
ਿਾਹਪਤਣ ਿਤਨ ਸੁਖੁ ਨਹੀ ਤਬਨੁ ਿਰ ਤਬਣਿੀ ਿਾਰ ॥

نی ب
داہیں نت ُسکھ یہن پِں در ِ ھی دار ۔۔

ਿਰਤਪ ਮੁਈ ਘਤਰ ਆਪਣੈ ਿੀਿੀ ਕੰਤਿ ਸੁਜਾਤਣ ॥

پب
درت مُبی رھگ ا پ َپے د ھی کپت سُچان ۔۔

ਿਰੁ ਰਾਤਖਆ ਗੁਤਰ ਆਪਣੈ ਤਨਰਭਉ ਨਾਮੁ ਵਖਾਤਣ ॥

ب
در راایھک ُگر ا پ َپے پِر ھؤ نام واھکن ۔۔

ਿੂਗਤਰ ਵਾਸੁ ਤਿਖਾ ਘਣੀ ਜਬ ਿੇਖਾ ਨਹੀ ਿੂਤਰ ॥

نک ِ گ
ھب
ج
ُُدُورگ واس ھا ی ت داھکی یہن ُدور ۔۔

ਤਿਖਾ ਤਨਵਾਰੀ ਸਬਿੁ ਮੰਤਨ ਅੰਤਮਰਿੁ ਪੀਆ ਭਰਪੂਤਰ ॥

نم امِرت پِیا رھبئُؤر ۔۔
نکِھا ئِؤاری دبس ّ

ਿੇਤਹ ਿੇਤਹ ਆਖੈ ਸਭੁ ਕੋਈ ਜੈ ਭਾਵੈ ਿੈ ਿੇਇ ॥

ےج اھبوے ئَے دےئ ۔۔
دہہی دہہی ا ےھک سیھ وکیئ َ

ਗੁਰੂ ਿੁਆਰੈ ਿੇਵਸੀ ਤਿਖਾ ਤਨਵਾਰੈ ਸੋਇ ॥੩੦॥

ُگؤ ُرو ُدوا َرے دوییس نکِھا ئِؤا َرے وسۓ ۔۔۳۱۔۔
ਢੰਢੋਲਿ ਢੂਢਿ ਹਉ ਤਿਰੀ ਢਤਹ ਢਤਹ ਪਵਤਨ ਕਰਾਤਰ ॥

ب
دڈنھوھلپ ُدوھدھت ہؤ ھِری دھبہہ دھبہہ وپَن قرار ۔۔
ਭਾਰੇ ਢਹਿੇ ਢਤਹ ਪਏ ਹਉਲੇ ਤਨਕਸੇ ਪਾਤਰ ॥

اھبرے دھہپے دھبہہ ےئپ ہؤےل نکِِسے نار ۔۔
ਅਮਰ ਅਜਾਚੀ ਹਤਰ ਤਮਲੇ ਤਿਨ ਕੈ ਹਉ ਬਤਲ ਜਾਉ ॥

ارم ااجیچ ہر مل ِے پِں ےکَ ہؤ نل اجو ۔۔

ਤਿਨ ਕੀ ਧੂਤੜ ਅਘੁਲੀਐ ਸੰਗਤਿ ਮੇਤਲ ਤਮਲਾਉ ॥

گ
پِں یک دھُؤر ا ھلیپے تگنس لیم مِالو ۔۔

ਮਨੁ ਿੀਆ ਗੁਤਰ ਆਪਣੈ ਪਾਇਆ ਤਨਰਮਲ ਨਾਉ ॥

نم دنا ُگر ا پ َپے نانا پِرلم ناو ۔۔

ਤਜਤਨ ਨਾਮੁ ਿੀਆ ਤਿਸੁ ਸੇਵਸਾ ਤਿਸੁ ਬਤਲਹਾਰੈ ਜਾਉ ॥

ئ
ئ
ج
اہلبرے اجو ۔۔
ِ ں نام دنا ِس ویسسا ِس َ

ਜੋ ਉਸਾਰੇ ਸੋ ਢਾਹਸੀ ਤਿਸੁ ਤਬਨੁ ਅਵਰੁ ਨ ਕੋਇ ॥

وج اُسارے وس داھہسی ئِس پِں ا َور ہن وکۓ ۔۔
ਗੁਰ ਪਰਸਾਿੀ ਤਿਸੁ ਸੰਮਹਲਾ ਿਾ ਿਤਨ ਿੂਖੁ ਨ ਹੋਇ ॥੩੧॥

ئ ِ سمہ
ھ
ُگر رپسادی س ال نا نت ُدوھک ہن وہۓ ۔۔۳۱۔۔
ਣਾ ਕੋ ਮੇਰਾ ਤਕਸੁ ਗਹੀ ਣਾ ਕੋ ਹੋਆ ਨ ਹੋਗੁ ॥

نا وک ریما کِس یہگ نا وک وہا ہن وہگ ۔۔

ਆਵਤਣ ਜਾਤਣ ਤਵਗੁਚੀਐ ਿੁਤਬਧਾ ਤਵਆਪੈ ਰੋਗੁ ॥

ُگ
چ
ی
پ
ا ون اجن وِ ے ُددباھ وناےپَ روگ ۔۔

ਣਾਮ ਤਵਹੂਣੇ ਆਿਮੀ ਕਲਰ ਕੰਧ ਤਗਰੰਤਿ ॥

نام وِوہُےن ا دیم رلک دنکھ گِرپپ ۔۔

ਤਵਣੁ ਨਾਵੈ ਤਕਉ ਛੂਟੀਐ ਜਾਇ ਰਸਾਿਤਲ ਅੰਤਿ ॥

چ
وِن نا َوے کپؤ ُھؤ پپَے اجۓ رسانل اپپ ۔۔
ਗਣਿ ਗਣਾਵੈ ਅਖਰੀ ਅਗਣਿੁ ਸਾਚਾ ਸੋਇ ॥

تنگ گیا َوے ارھکی اتنگ سااچ وسۓ ۔۔
ਅਤਗਆਨੀ ਮਤਿਹੀਣੁ ਹੈ ਗੁਰ ਤਬਨੁ ਤਗਆਨੁ ਨ ਹੋਇ ॥

مب
ےہ ُگر پِں گ ِیان ہن وہۓ ۔۔
اگ ِیاین ہیں َ
ਿੂਟੀ ਿੰਿੁ ਰਬਾਬ ਕੀ ਵਾਜੈ ਨਹੀ ਤਵਜੋਤਗ ॥

ئُؤیٹ تنت رنات یک واےجَ یہن وِوجگ ۔۔
ਤਵਛੁਤੜਆ ਮੇਲੈ ਪਰਭੂ ਨਾਨਕ ਕਤਰ ਸੰਜੋਗ ॥੩੨॥

ب
وِڑھچنا میلَے رپ ُھؤ نانک رک وجنسگ ۔۔۳۲۔۔

ਿਰਵਰੁ ਕਾਇਆ ਪੰਤਖ ਮਨੁ ਿਰਵਤਰ ਪੰਖੀ ਪੰਚ ॥

پب
رتور اکنا ھکنپ نم رتور یھکنپ ج ۔۔

ਿਿੁ ਚੁਗਤਹ ਤਮਤਲ ਏਕਸੇ ਤਿਨ ਕਉ ਿਾਸ ਨ ਰੰਚ ॥

پپ ُچگ ِہ مِل انکسے پِں کؤ اھپس ہن رچن ۔۔

ਉਿਤਹ ਿ ਬੇਗੁਲ ਬੇਗੁਲੇ ਿਾਕਤਹ ਚੋਗ ਘਣੀ ॥

گ
اُدہِ ت پپگل پپ ُگلے ناہکِ وچگ ھبی ۔۔

ਪੰਖ ਿੁਟੇ ਿਾਹੀ ਪੜੀ ਅਵਗੁਤਣ ਭੀੜ ਬਣੀ ॥

ھکنپ ُپپے اھپیہ ڑپی ا َو ُگں ڑیھب ینب ۔۔

ਤਬਨੁ ਸਾਚੇ ਤਕਉ ਛੂਟੀਐ ਹਤਰ ਗੁਣ ਕਰਤਮ ਮਣੀ ॥

چ
پِں ساےچ کپؤ ُھؤ پپَے ہر ُگں رکم ینم ۔۔
ਆਤਪ ਛਿਾਏ ਛੂਟੀਐ ਵਿਾ ਆਤਪ ਧਣੀ ॥

چ
ا ت چھداےئ ُھؤ پپَے ودا ا ت دینھ ۔۔

ਗੁਰ ਪਰਸਾਿੀ ਛੂਟੀਐ ਤਕਰਪਾ ਆਤਪ ਕਰੇਇ ॥

چ
ُگر رپسادی ُھؤ پپَے کِرنا ا ت رکۓ ۔۔

ਅਪਣੈ ਹਾਤਥ ਵਿਾਈਆ ਜੈ ਭਾਵੈ ਿੈ ਿੇਇ ॥੩੩॥

ےج اھبوے ئَے دےئ ۔۔۳۳۔۔
اےنپ اہھت وداایئ َ
ਥਰ ਥਰ ਕੰਪੈ ਜੀਅੜਾ ਥਾਨ ਤਵਹੂਣਾ ਹੋਇ ॥

ک
رھت رھت میپَے جیترا اھتن وِوہُنا وہۓ ۔۔

ਥਾਤਨ ਮਾਤਨ ਸਚੁ ਏਕੁ ਹੈ ਕਾਜੁ ਨ ਿੀਟੈ ਕੋਇ ॥

ب
ھ
ی
َ
ِ
پ
اھتن امن چس انک ےہَ اکچ ہن ے وکۓ ۔۔
ਤਥਰੁ ਨਾਰਾਇਣੁ ਤਥਰੁ ਗੁਰੂ ਤਥਰੁ ਸਾਚਾ ਬੀਚਾਰੁ ॥

ب
ب
ب
ھِر نارانئ ھِر ُگؤ ُرو ھِر سااچ اچیبر ۔۔

ਸੁਤਰ ਨਰ ਨਾਥਹ ਨਾਥੁ ਿੂ ਤਨਧਾਰਾ ਆਧਾਰੁ ॥

ُسر رن نابھہ ناھت ئُؤ ن ِداھرا ا داھر ۔۔
ਸਰਬੇ ਥਾਨ ਥਨੰਿਰੀ ਿੂ ਿਾਿਾ ਿਾਿਾਰੁ ॥

ب
رسےب اھتن ھییتری ئُؤ دانا دانار ۔۔

ਜਹ ਿੇਖਾ ਿਹ ਏਕੁ ਿੂ ਅੰਿੁ ਨ ਪਾਰਾਵਾਰੁ ॥

ہج داھکی ہت انک ئُؤ اپپ ہن ناراوار ۔۔

ਥਾਨ ਥਨੰਿਤਰ ਰਤਵ ਰਤਹਆ ਗੁਰ ਸਬਿੀ ਵੀਚਾਤਰ ॥

ب
اھتن ھییتر َروِ رایہ ُگر دبسی وبچار ۔۔

ਅਣਮੰਤਗਆ ਿਾਨੁ ਿੇਵਸੀ ਵਿਾ ਅਗਮ ਅਪਾਰੁ ॥੩੪॥

ابمیگیا دان دوییس ودا امگ انار ۔۔۳۴۔۔

ਿਇਆ ਿਾਨੁ ਿਇਆਲੁ ਿੂ ਕਤਰ ਕਤਰ ਿੇਖਣਹਾਰੁ ॥

دایئ دان دنال ئُؤ رک رک دنکھبہار ۔۔

ਿਇਆ ਕਰਤਹ ਪਰਭ ਮੇਤਲ ਲੈਤਹ ਤਖਨ ਮਤਹ ਢਾਤਹ ਉਸਾਤਰ ॥

ک
ھ
ِ
دایئ رکہِ رپَھب لیم ہیلِ ں ہہم داھہِ اُسار ۔۔
ਿਾਨਾ ਿੂ ਬੀਨਾ ਿੁਹੀ ਿਾਨਾ ਕੈ ਤਸਤਰ ਿਾਨੁ ॥

ےک سِر دان ۔۔
دانا ئُؤ انیب ُبہی دانا َ

ਿਾਲਿ ਭੰਜਨ ਿੁਖ ਿਲਣ ਗੁਰਮੁਤਖ ਤਗਆਨੁ ਤਧਆਨੁ ॥੩੫॥

دادل نجنھب ُدھک دنل ُگرمُکھ گ ِیان دایھن ۔۔۳۵۔۔
ਧਤਨ ਗਇਐ ਬਤਹ ਝੂਰੀਐ ਧਨ ਮਤਹ ਚੀਿੁ ਗਵਾਰ ॥

چ
دنھ گ َ ٔپے ہہب ُھؤر ئٔے َ دنھ ہہم ِجپت وگار ۔۔
ਧਨੁ ਤਵਰਲੀ ਸਚੁ ਸੰਤਚਆ ਤਨਰਮਲੁ ਨਾਮੁ ਤਪਆਤਰ ॥

دنھ وِریل چس سبچِیا پِرلم نام ایپر ۔۔

ਧਨੁ ਗਇਆ ਿਾ ਜਾਣ ਿੇਤਹ ਜੇ ਰਾਚਤਹ ਰੰਤਗ ਏਕ ॥

دنھ ایگ نا اجن دہہی ےج راچہہ رنگ انک ۔۔

ਮਨੁ ਿੀਜੈ ਤਸਰੁ ਸਉਪੀਐ ਭੀ ਕਰਿੇ ਕੀ ਟੇਕ ॥

ےئیپ یھب رکےت یک کیٹ ۔۔
نم د بج َے سِر سؤ َ
ਧੰਧਾ ਧਾਵਿ ਰਤਹ ਗਏ ਮਨ ਮਤਹ ਸਬਿੁ ਅਨੰਿੁ ॥

ددنھاھ داھوت رہِ ےئگ نم ہہم دبس ادنن ۔۔
ਿੁਰਜਨ ਿੇ ਸਾਜਨ ਭਏ ਭੇਟੇ ਗੁਰ ਗੋਤਵੰਿ ॥

ب
ُدرنج ےت سانج ےئھب ھیپے ُگر وگوِدن ۔۔
ਬਨੁ ਬਨੁ ਤਿਰਿੀ ਢੂਢਿੀ ਬਸਿੁ ਰਹੀ ਘਤਰ ਬਾਤਰ ॥

ب
نب نب ھِریت ُدوھدیتھ تسب ریہ رھگ نار ۔۔

ਸਤਿਗੁਤਰ ਮੇਲੀ ਤਮਤਲ ਰਹੀ ਜਨਮ ਮਰਣ ਿੁਖੁ ਤਨਵਾਤਰ ॥੩੬॥

م
سیگؤر َیلی مِل ریہ منج رمن ُدھک ئِؤار ۔۔۳۶۔۔

ਨਾਨਾ ਕਰਿ ਨ ਛੂਟੀਐ ਤਵਣੁ ਗੁਣ ਜਮ ਪੁਤਰ ਜਾਤਹ ॥

چ
نانا رکت ہن ُھؤ پپَے وِن ُگں مج ُپر اجہِ۔۔

ਨਾ ਤਿਸੁ ਏਹੁ ਨ ਓਹੁ ਹੈ ਅਵਗੁਤਣ ਤਿਤਰ ਪਛੁਿਾਤਹ ॥

ب
ہن ئِس اوہی ہن اووہ ےہَ اونگ ھِر اتھچپہِ۔۔

ਨਾ ਤਿਸੁ ਤਗਆਨੁ ਨ ਤਧਆਨੁ ਹੈ ਨਾ ਤਿਸੁ ਧਰਮੁ ਤਧਆਨੁ ॥

ہن ئِس گ ِیان ہن دایھن ےہَ ہن ئِس درھم دایھن ۔۔
ਤਵਣੁ ਨਾਵੈ ਤਨਰਭਉ ਕਹਾ ਤਕਆ ਜਾਣਾ ਅਤਭਮਾਨੁ ॥

ب
ب
وِن نا َوے پِر ھؤ اہک ایک اجنا ا ھبمان ۔۔

ਥਾਤਕ ਰਹੀ ਤਕਵ ਅਪੜਾ ਹਾਥ ਨਹੀ ਨਾ ਪਾਰੁ ॥

اھتک ریہ کِؤ اڑپا اہھت یہن ہن نار ۔۔

ਨਾ ਸਾਜਨ ਸੇ ਰੰਗੁਲੇ ਤਕਸੁ ਪਤਹ ਕਰੀ ਪੁਕਾਰ ॥

ہن سانج ےس رےلگن کِس بہہ رکی ئُکار ۔۔

ਨਾਨਕ ਤਪਰਉ ਤਪਰਉ ਜੇ ਕਰੀ ਮੇਲੇ ਮੇਲਣਹਾਰੁ ॥

نانک پِرو پِرو ےج رکی ےلیم میلبہار ۔۔

ਤਜਤਨ ਤਵਛੋੜੀ ਸੋ ਮੇਲਸੀ ਗੁਰ ਕੈ ਹੇਤਿ ਅਪਾਤਰ ॥੩੭॥

ِجں وِوھچری وس یسلیم ُگر ےکَ تیہ انار ۔۔۳۷۔۔
ਪਾਪੁ ਬੁਰਾ ਪਾਪੀ ਕਉ ਤਪਆਰਾ ॥

نات ُپرا نایپ کؤ ایپرا ۔۔

ਪਾਤਪ ਲਿੇ ਪਾਪੇ ਪਾਸਾਰਾ ॥

نات دلے ناےپ ناسارا ۔۔
ਪਰਹਤਰ ਪਾਪੁ ਪਛਾਣੈ ਆਪੁ ॥

رپہر نات اھچپ ئَے ا ت ۔۔

ਨਾ ਤਿਸੁ ਸੋਗੁ ਤਵਜੋਗੁ ਸੰਿਾਪੁ ॥

ہن ئِس وسگ وِوجگ سییات ۔۔
ਨਰਤਕ ਪੜੰਿਉ ਤਕਉ ਰਹੈ ਤਕਉ ਬੰਚੈ ਜਮਕਾਲੁ ॥

رنک ڑپپپؤ کپؤ ر َہے کپؤ پبجے َ چمکال ۔۔

ਤਕਉ ਆਵਣ ਜਾਣਾ ਵੀਸਰੈ ਝੂਿੁ ਬੁਰਾ ਖੈ ਕਾਲੁ ॥

ک
چ
کپؤ ا ون اجنا ورسیے ُھؤھٹ ُپرا َھے اکل ۔۔
ਮਨੁ ਜੰਜਾਲੀ ਵੇਤੜਆ ਭੀ ਜੰਜਾਲਾ ਮਾਤਹ ॥

نم اجنجیل وپرنا یھب اجنجال امہِ۔۔

ਤਵਣੁ ਨਾਵੈ ਤਕਉ ਛੂਟੀਐ ਪਾਪੇ ਪਚਤਹ ਪਚਾਤਹ ॥੩੮॥

چ
وِن نا َوے کپؤ ُھؤ پپَے ناےپ بجہہ اچپہِ۔۔۳۸۔۔
ਤਿਤਰ ਤਿਤਰ ਿਾਹੀ ਿਾਸੈ ਕਊਆ ॥

ب ب
ھِر ھِر اھپیہ اھپ سَے کؤا ۔۔

ਤਿਤਰ ਪਛੁਿਾਨਾ ਅਬ ਤਕਆ ਹੂਆ ॥

ب
ھِر اتھچپنا ات ایک ُہؤا ۔۔

ਿਾਥਾ ਚੋਗ ਚੁਗੈ ਨਹੀ ਬੂਝੈ ॥

چ
َ
اھپاھت وچگ چگے یہن وب َھے ۔۔
ਸਿਗੁਰੁ ਤਮਲੈ ਿ ਆਖੀ ਸੂਝੈ ॥

سیگؤر ملَ ِے ت ا یھک سُؤےھج ۔۔
ਤਜਉ ਮਛੁਲੀ ਿਾਥੀ ਜਮ ਜਾਤਲ ॥

ویج یلھچم اھپیھت مج اجل ۔۔
ਤਵਣੁ ਗੁਰ ਿਾਿੇ ਮੁਕਤਿ ਨ ਭਾਤਲ ॥

وِن ُگر داےت مُکت ہن اھبل ۔۔

ਤਿਤਰ ਤਿਤਰ ਆਵੈ ਤਿਤਰ ਤਿਤਰ ਜਾਇ ॥

ب ب
ب ب
ے ھِر ھِر اجۓ ۔۔
ھِر ھِر ا و َ
ਇਕ ਰੰਤਗ ਰਚੈ ਰਹੈ ਤਲਵ ਲਾਇ ॥

اِک رنگ رےچَ ر َہے لِؤ ال ِئے ۔۔
ਇਵ ਛੂਟੈ ਤਿਤਰ ਿਾਸ ਨ ਪਾਇ ॥੩੯॥

چ
ب
اِو ُھؤ ئَے ھِر اھپس ہن ناۓ ۔۔۳۹۔۔

ਬੀਰਾ ਬੀਰਾ ਕਤਰ ਰਹੀ ਬੀਰ ਭਏ ਬੈਰਾਇ ॥

ریبا ریبا رک ریہ ریب ےئھب َنتراےئ ۔۔
ਬੀਰ ਚਲੇ ਘਤਰ ਆਪਣੈ ਬਤਹਣ ਤਬਰਤਹ ਜਤਲ ਜਾਇ ॥

ریب ےلچ رھگ ا پ َپے نہب پِرہِ لج اجۓ ۔۔
ਬਾਬੁਲ ਕੈ ਘਤਰ ਬੇਟੜੀ ਬਾਲੀ ਬਾਲੈ ਨੇਤਹ ॥

نانل ےکَ رھگ پیتری نایل نا لَے ہینِ ۔۔

ਜੇ ਲੋੜਤਹ ਵਰੁ ਕਾਮਣੀ ਸਤਿਗੁਰੁ ਸੇਵਤਹ ਿੇਤਹ ॥

ےج ور اکینم سیگؤر ویسہِ ہیتِ ۔۔

ਤਬਰਲੋ ਤਗਆਨੀ ਬੂਝਣਉ ਸਤਿਗੁਰੁ ਸਾਤਚ ਤਮਲੇਇ ॥

چ
پِرول گ ِیاین وب ھپؤ سیگؤر ساچ مل ِ ٔپے ۔۔

ਿਾਕੁਰ ਹਾਤਥ ਵਿਾਈਆ ਜੈ ਭਾਵੈ ਿੈ ਿੇਇ ॥

ےج اھبوے ئَے دےئ ۔۔
اھٹرک اہھت وداایئ َ
ਬਾਣੀ ਤਬਰਲਉ ਬੀਚਾਰਸੀ ਜੇ ਕੋ ਗੁਰਮੁਤਖ ਹੋਇ ॥

ناین پِرلؤ اچیبریس ےج وک ُگرمُکھ وہۓ ۔۔

ਇਹ ਬਾਣੀ ਮਹਾ ਪੁਰਖ ਕੀ ਤਨਜ ਘਤਰ ਵਾਸਾ ਹੋਇ ॥੪੦॥

ِب
اہہی ناین اہم ُپرھک یک ج رھگ واسا وہۓ ۔۔۴۱۔۔

ਭਤਨ ਭਤਨ ਘੜੀਐ ਘਤੜ ਘਤੜ ਭਜੈ ਢਾਤਹ ਉਸਾਰੈ ਉਸਰੇ ਢਾਹੈ ॥

ب
ھ
ہ
ج
ُ
ُ
ِ
نھب نھب ڑھگ پپے َ ڑھگ ڑھگ َے داھہ اسا َرے ارسے داھ َ ے ۔۔
ਸਰ ਭਤਰ ਸੋਖੈ ਭੀ ਭਤਰ ਪੋਖੈ ਸਮਰਥ ਵੇਪਰਵਾਹੈ ॥

ک
رس رھب یھب رھب وپ َھے رمسھت ورپیواےہ ۔۔

ਭਰਤਮ ਭੁਲਾਨੇ ਭਏ ਤਿਵਾਨੇ ਤਵਣੁ ਭਾਗਾ ਤਕਆ ਪਾਈਐ ॥

ب
رھبم ھُالےن ےئھب دِواےن وِن اھباگ ایک نا پپَے ۔۔

ਗੁਰਮੁਤਖ ਤਗਆਨੁ ਿੋਰੀ ਪਰਤਭ ਪਕੜੀ ਤਜਨ ਤਖੰਚੈ ਤਿਨ ਜਾਈਐ ॥

کِ
ُگرمُکھ گ ِیان دوری رپَھب ڑکپی ِجں ھبجے َ پِں اج پپَے ۔۔
ਹਤਰ ਗੁਣ ਗਾਇ ਸਿਾ ਰੰਤਗ ਰਾਿੇ ਬਹੁਤੜ ਨ ਪਛੋਿਾਈਐ ॥

ہر ُگں اگۓ دسا رنگ راےت َہہر ہن وھچپنا نی َپے ۔۔

ਭਭੈ ਭਾਲਤਹ ਗੁਰਮੁਤਖ ਬੂਝਤਹ ਿਾ ਤਨਜ ਘਤਰ ਵਾਸਾ ਪਾਈਐ ॥

ِب
بھب
چ
ُ
م
ک
گ
پ
پ
ھ
ھ
َ
ے اھبہہل ر ُ ھ وب ہہ نا ج رھگ واسا نا َے ۔۔

ਭਭੈ ਭਉਜਲੁ ਮਾਰਗੁ ਤਵਖੜਾ ਆਸ ਤਨਰਾਸਾ ਿਰੀਐ ॥

بھب
َ
پ
پ
پ
ھ
ِ
َ
ے وھبٔلج امرگ وِڑھکا ا س راسا رت ے ۔۔

ਗੁਰ ਪਰਸਾਿੀ ਆਪੋ ਚੀਨਹੈ ਜੀਵਤਿਆ ਇਵ ਮਰੀਐ ॥੪੧॥

چیبہ
َھے ویجایت اِورم پپے ۔۔۴۱۔۔
ُگر رپسادی ا وپ

ਮਾਇਆ ਮਾਇਆ ਕਤਰ ਮੁਏ ਮਾਇਆ ਤਕਸੈ ਨ ਸਾਤਥ ॥

امنا امنا رک مُؤےئ امنا کِسے َ ہن ساھت ۔۔

ਹੰਸੁ ਚਲੈ ਉਤਿ ਿੁਮਣੋ ਮਾਇਆ ਭੂਲੀ ਆਤਥ ॥

ب
سنہ چلَے اُھٹ ُدونم امنا ُھؤیل ا ھت ۔۔

ਮਨੁ ਝੂਿਾ ਜਤਮ ਜੋਤਹਆ ਅਵਗੁਣ ਚਲਤਹ ਨਾਤਲ ॥

چ
نم ُھؤاھٹ مج وجایہ ا َونگ چلہہ نال ۔۔

ਮਨ ਮਤਹ ਮਨੁ ਉਲਟੋ ਮਰੈ ਜੇ ਗੁਣ ਹੋਵਤਹ ਨਾਤਲ ॥

نم ہہم نم اُوٹل م َ َرے ےج ُگں وہوہِ نال ۔۔

ਮੇਰੀ ਮੇਰੀ ਕਤਰ ਮੁਏ ਤਵਣੁ ਨਾਵੈ ਿੁਖੁ ਭਾਤਲ ॥

ریمی ریمی رک مُؤےئ وِن نا َوے ُدھک اھبل ۔۔
ਗੜ ਮੰਿਰ ਮਹਲਾ ਕਹਾ ਤਜਉ ਬਾਜੀ ਿੀਬਾਣੁ ॥

گر دنمر ہلحم اہک ویج نایج دابین ۔۔

ਨਾਨਕ ਸਚੇ ਨਾਮ ਤਵਣੁ ਝੂਿਾ ਆਵਣ ਜਾਣੁ ॥

چ
نانک ےچس نام وِن ُھؤاھٹ ا ون اجن ۔۔

ਆਪੇ ਚਿੁਰੁ ਸਰੂਪੁ ਹੈ ਆਪੇ ਜਾਣੁ ਸੁਜਾਣੁ ॥੪੨॥

ےہ ا ےپ اجن سُچان ۔۔۴۲۔۔
ا ےپ چتُر رسُوت َ
ਜੋ ਆਵਤਹ ਸੇ ਜਾਤਹ ਿੁਤਨ ਆਇ ਗਏ ਪਛੁਿਾਤਹ ॥

ب
ھ
ُ
وج ا وہِ ےس اجہِ ں ا ۓ ےئگ اتھچپہِ۔۔

ਲਖ ਚਉਰਾਸੀਹ ਮੇਿਨੀ ਘਟੈ ਨ ਵਧੈ ਉਿਾਤਹ ॥

گ
ھکل جؤرایس دیمین ھ َپے ہن و َدےھ اُنا ِہے ۔۔
ਸੇ ਜਨ ਉਬਰੇ ਤਜਨ ਹਤਰ ਭਾਇਆ ॥

ےس نج اُپرے ِجں ہر اھبنا ۔۔
ਧੰਧਾ ਮੁਆ ਤਵਗੂਿੀ ਮਾਇਆ ॥

ددنھاھ مُؤا ُ وِ ُگؤیت امنا ۔۔

ਜੋ ਿੀਸੈ ਸੋ ਚਾਲਸੀ ਤਕਸ ਕਉ ਮੀਿੁ ਕਰੇਉ ॥

وج د ئ َسے وس اچیسل کِس کؤ تیم رکئؤ ۔۔

ਜੀਉ ਸਮਪਉ ਆਪਣਾ ਿਨੁ ਮਨੁ ਆਗੈ ਿੇਉ ॥

جپؤ سمپؤ اانپ نت نم ا ےگ دئؤ ۔۔

ਅਸਤਥਰੁ ਕਰਿਾ ਿੂ ਧਣੀ ਤਿਸ ਹੀ ਕੀ ਮੈ ਓਟ ॥

سب
ا ِھر رکنا ئُؤ دینھ ئِس یہ یک م َے اوت ۔۔

ਗੁਣ ਕੀ ਮਾਰੀ ਹਉ ਮੁਈ ਸਬਤਿ ਰਿੀ ਮਤਨ ਚੋਟ ॥੪੩॥

ُگں یک امری ہؤ مُبی دبس ریت نم وچت ۔۔۴۳۔۔
ਰਾਣਾ ਰਾਉ ਨ ਕੋ ਰਹੈ ਰੰਗੁ ਨ ਿੁੰਗੁ ਿਕੀਰੁ ॥

ب
رانا راو ہن وک ر َہے رنگ ہن ُپیگ ھقتر ۔۔
ਵਾਰੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਕੋਇ ਨ ਬੰਧੈ ਧੀਰ ॥

واری ا وپ ا ینپ وکۓ ہن دنب َھے دھتر ۔۔
ਰਾਹੁ ਬੁਰਾ ਭੀਹਾਵਲਾ ਸਰ ਿੂਗਰ ਅਸਗਾਹ ॥

راوہ ُپرا بھبہاوال رس ُدورگ ااگسہ ۔۔

ਮੈ ਿਤਨ ਅਵਗਣ ਝੁਤਰ ਮੁਈ ਤਵਣੁ ਗੁਣ ਤਕਉ ਘਤਰ ਜਾਹ ॥

چ
م َے نت ا َونگ ُھر مُبی وِن ُگں کپؤ رھگ اجہ ۔۔

ਗੁਣੀਆ ਗੁਣ ਲੇ ਪਰਭ ਤਮਲੇ ਤਕਉ ਤਿਨ ਤਮਲਉ ਤਪਆਤਰ ॥

ُگ ِییا ُگں ےل رپَھب مل ِے کپؤ پِں مل ِؤ ایپر ۔۔

ਤਿਨ ਹੀ ਜੈਸੀ ਥੀ ਰਹਾਂ ਜਤਪ ਜਤਪ ਤਰਿੈ ਮੁਰਾਤਰ ॥

پِں یہ یسیج یھت راہن جت جت ر َِدے مُرار ۔۔
ਅਵਗੁਣੀ ਭਰਪੂਰ ਹੈ ਗੁਣ ਭੀ ਵਸਤਹ ਨਾਤਲ ॥

ےہ ُگں یھب وسہہ نال ۔۔
اوینگ رھبئُؤر َ

ਤਵਣੁ ਸਿਗੁਰ ਗੁਣ ਨ ਜਾਪਨੀ ਤਜਚਰੁ ਸਬਤਿ ਨ ਕਰੇ ਬੀਚਾਰੁ ॥੪੪॥

چ
وِن سیگؤر ُگں ہن اجینپ چر دبس ہن رکے اچیبر ۔۔۴۴۔۔

ਲਸਕਰੀਆ ਘਰ ਸੰਮਲੇ ਆਏ ਵਜਹੁ ਤਲਖਾਇ ॥

س
لسکرنا رھگ ملے ا ےئ وچہؤ لک ِھا ِئے ۔۔

ਕਾਰ ਕਮਾਵਤਹ ਤਸਤਰ ਧਣੀ ਲਾਹਾ ਪਲੈ ਪਾਇ ॥

اکر امکوہِ سِر دینھ الاہ نلَے ناۓ ۔۔

ਲਬੁ ਲੋਭੁ ਬੁਤਰਆਈਆ ਛੋਿੇ ਮਨਹੁ ਤਵਸਾਤਰ ॥

لپ ولھب ُپرناایئ وھچدے مبہؤ وِسار ۔۔

ਗਤੜ ਿੋਹੀ ਪਾਤਿਸਾਹ ਕੀ ਕਿੇ ਨ ਆਵੈ ਹਾਤਰ ॥

ے اہر ۔۔
گر دویہ نائساہ یک دکے ہن ا و َ

ਚਾਕਰੁ ਕਹੀਐ ਖਸਮ ਕਾ ਸਉਹੇ ਉਿਰ ਿੇਇ ॥

ک
ھ
س
اچرک کہ ٔپے َ م اک سؤےہ اُرت دےئ ۔۔

ਵਜਹੁ ਗਵਾਏ ਆਪਣਾ ਿਖਤਿ ਨ ਬੈਸਤਹ ਸੇਇ ॥

وچہؤ وگاےئ ا انپ تخت ہن َنیس ِہ ےسِٔ ۔۔

ਪਰੀਿਮ ਹਤਥ ਵਤਿਆਈਆ ਜੈ ਭਾਵੈ ਿੈ ਿੇਇ ॥

رپمتی ھتہ ودناایئ ےجَ اھبوے ئَے دےئ ۔۔

ਆਤਪ ਕਰੇ ਤਕਸੁ ਆਖੀਐ ਅਵਰੁ ਨ ਕੋਇ ਕਰੇਇ ॥੪੫॥

کِ ک
ھی
پ
ا ت رکے س ا ے ا َور ہن وکۓ رکۓ ۔۔۴۵۔۔
ਬੀਜਉ ਸੂਝੈ ਕੋ ਨਹੀ ਬਹੈ ਿੁਲੀਚਾ ਪਾਇ ॥

پبچؤ سُؤےھج وک یہن ب َہے ُدلبِچا ناۓ ۔۔

ਨਰਕ ਤਨਵਾਰਣੁ ਨਰਹ ਨਰੁ ਸਾਚਉ ਸਾਚੈ ਨਾਇ ॥

ےچ ناےئ ۔۔
رنک ئِؤارن رنہ رن ساجؤ سا َ

ਵਣੁ ਤਿਰਣੁ ਢੂਢਿ ਤਿਤਰ ਰਹੀ ਮਨ ਮਤਹ ਕਰਉ ਬੀਚਾਰੁ ॥

ب
ون رتِن ُدوھدھت ھِر ریہ نم ہہم رکو اچیبر ۔۔
ਲਾਲ ਰਿਨ ਬਹੁ ਮਾਣਕੀ ਸਤਿਗੁਰ ਹਾਤਥ ਭੰਿਾਰੁ ॥

الل رنت وہب امیکن سیگؤر اہھت ڈنھبار ۔۔

ਊਿਮੁ ਹੋਵਾ ਪਰਭੁ ਤਮਲੈ ਇਕ ਮਤਨ ਏਕੈ ਭਾਇ ॥

اُومت وہوا رپَھب ملَ ِے اِک نم اےکی اھبےئ ۔۔
ਨਾਨਕ ਪਰੀਿਮ ਰਤਸ ਤਮਲੇ ਲਾਹਾ ਲੈ ਪਰਥਾਇ ॥

نانک رپمتی رس مل ِے الاہ لَے رپاھتےئ ۔۔

ਰਚਨਾ ਰਾਤਚ ਤਜਤਨ ਰਚੀ ਤਜਤਨ ਤਸਤਰਆ ਆਕਾਰੁ ॥

رانچ راچ ِجں ریچ ِجں سِرنا ا اکر ۔۔

ਗੁਰਮੁਤਖ ਬੇਅੰਿੁ ਤਧਆਈਐ ਅੰਿੁ ਨ ਪਾਰਾਵਾਰੁ ॥੪੬॥

ُگرمُکھ ےباپپ دایھ نیپے َ اپپ ہن ناراوار ۔۔۴۶۔۔
ੜਾੜੈ ਰੂੜਾ ਹਤਰ ਜੀਉ ਸੋਈ ॥

راَُرَے ُرورا ہر جپؤ وسیئ ۔۔
ਤਿਸੁ ਤਬਨੁ ਰਾਜਾ ਅਵਰੁ ਨ ਕੋਈ ॥

ئِس پِں رااج ا َور ہن وکیئ ۔۔

ੜਾੜੈ ਗਾਰੁੜੁ ਿੁਮ ਸੁਣਹੁ ਹਤਰ ਵਸੈ ਮਨ ਮਾਤਹ ॥

ُب
راَُرَے ُاگرر م ُسبہؤ ہر و سَے نم امہِ۔۔

ਗੁਰ ਪਰਸਾਿੀ ਹਤਰ ਪਾਈਐ ਮਿੁ ਕੋ ਭਰਤਮ ਭੁਲਾਤਹ ॥

ب
ُگر رپسادی ہر نا پپَے مت وک رھبم ھُالہِ۔۔

ਸੋ ਸਾਹੁ ਸਾਚਾ ਤਜਸੁ ਹਤਰ ਧਨੁ ਰਾਤਸ ॥

وس ساوہ سااچ ِجس ہر دنھ راس ۔۔
ਗੁਰਮੁਤਖ ਪੂਰਾ ਤਿਸੁ ਸਾਬਾਤਸ ॥

ُگرمُکھ ئُؤرا ئِس ساناس ۔۔

ਰੂੜੀ ਬਾਣੀ ਹਤਰ ਪਾਇਆ ਗੁਰ ਸਬਿੀ ਬੀਚਾਤਰ ॥

ُروری ناین ہر نانا ُگر دبسی اچیبر ۔۔

ਆਪੁ ਗਇਆ ਿੁਖੁ ਕਤਟਆ ਹਤਰ ਵਰੁ ਪਾਇਆ ਨਾਤਰ ॥੪੭॥

ا ت ایگ ُدھک ایٹک ہر ور نانا نار ۔۔۴۷۔۔
ਸੁਇਨਾ ਰੁਪਾ ਸੰਚੀਐ ਧਨੁ ਕਾਚਾ ਤਬਖੁ ਛਾਰੁ ॥

سب
وسانئ ُرنا چپے َ دنھ اکاچ نِکھ اھچر ۔۔

ਸਾਹੁ ਸਿਾਏ ਸੰਤਚ ਧਨੁ ਿੁਤਬਧਾ ਹੋਇ ਖੁਆਰੁ ॥

سب
ک
ساوہ دساےئ ج دنھ ُددباھ وہۓ ُھؤار ۔۔
ਸਤਚਆਰੀ ਸਚੁ ਸੰਤਚਆ ਸਾਚਉ ਨਾਮੁ ਅਮੋਲੁ ॥

سچِیاری چس سبچِیا ساجؤ نام اومل ۔۔

ਹਤਰ ਤਨਰਮਾਇਲੁ ਊਜਲੋ ਪਤਿ ਸਾਚੀ ਸਚੁ ਬੋਲੁ ॥

ہر پِراملئ اُوولج پپ سایچ چس وبل ۔۔

ਸਾਜਨੁ ਮੀਿੁ ਸੁਜਾਣੁ ਿੂ ਿੂ ਸਰਵਰੁ ਿੂ ਹੰਸੁ ॥

سانج تیم سُچان ئُؤ ئُؤ رسور ئُؤ سنہ ۔۔

ਸਾਚਉ ਿਾਕੁਰੁ ਮਤਨ ਵਸੈ ਹਉ ਬਤਲਹਾਰੀ ਤਿਸੁ ॥

ساجؤ اھٹرکُ نم و سَے ہؤ اہلبری ئِس ۔۔

ਮਾਇਆ ਮਮਿਾ ਮੋਹਣੀ ਤਜਤਨ ਕੀਿੀ ਸੋ ਜਾਣੁ ॥

امنا اتمم ومینہ ِجں یتیک وس اجن ۔۔

ਤਬਤਖਆ ਅੰਤਮਰਿੁ ਏਕੁ ਹੈ ਬੂਝੈ ਪੁਰਖੁ ਸੁਜਾਣੁ ॥੪੮॥

چ
نِکھیا امِرت انک ےہَ وب َھے ُپرھک سُچان ۔۔۴۸۔۔
ਤਖਮਾ ਤਵਹੂਣੇ ਖਤਪ ਗਏ ਖੂਹਤਣ ਲਖ ਅਸੰਖ ॥

ک
ک
ھِما وِوہُےن پھک ےئگ ُھؤنہ ھکل اھکنس ۔۔
ਗਣਿ ਨ ਆਵੈ ਤਕਉ ਗਣੀ ਖਤਪ ਖਤਪ ਮੁਏ ਤਬਸੰਖ ॥

ئ
ے کپؤ ینگ پھک پھک مُؤےئ ِسیکھ ۔۔
تنگ ہن ا و َ
ਖਸਮੁ ਪਛਾਣੈ ਆਪਣਾ ਖੂਲੈ ਬੰਧੁ ਨ ਪਾਇ ॥

ک
ھ
ک
س
َ
م اھچپ ئے ا انپ ُھؤ لَے دنبھ ہن ناۓ ۔۔
ਸਬਤਿ ਮਹਲੀ ਖਰਾ ਿੂ ਤਖਮਾ ਸਚੁ ਸੁਖ ਭਾਇ ॥

ک
دبس یلحم رھکا ئُؤ ھِما چس ُسکھ اھبےئ ۔۔

ਖਰਚੁ ਖਰਾ ਧਨੁ ਤਧਆਨੁ ਿੂ ਆਪੇ ਵਸਤਹ ਸਰੀਤਰ ॥

رھکچ رھکا دنھ دایھن ئُؤ ا ےپ وسہہ رسری ۔۔

ਮਤਨ ਿਤਨ ਮੁਤਖ ਜਾਪੈ ਸਿਾ ਗੁਣ ਅੰਿਤਰ ਮਤਨ ਧੀਰ ॥

نم نت مُکھ اجےپَدسا ُگں ارتن نم دھتر ۔۔
ਹਉਮੈ ਖਪੈ ਖਪਾਇਸੀ ਬੀਜਉ ਵਥੁ ਤਵਕਾਰੁ ॥

ک
ہؤ م َے ھپے َ کھیایسئ پبچؤ وھت وِاکر ۔۔

ਜੰਿ ਉਪਾਇ ਤਵਤਚ ਪਾਇਅਨੁ ਕਰਿਾ ਅਲਗੁ ਅਪਾਰੁ ॥੪੯॥

جپت اُناے وِچ نانیئ رکنا اگل انار ۔۔۴۹۔۔

ਤਸਰਸਟੇ ਭੇਉ ਨ ਜਾਣੈ ਕੋਇ ॥

ب
رسِےٹس ھپؤ ہن اج ئَے وکۓ ۔۔
ਤਸਰਸਟਾ ਕਰੈ ਸੁ ਤਨਹਚਉ ਹੋਇ ॥

ب
رسِاٹس رکَے وس ِہچؤ وہۓ ۔۔
ਸੰਪੈ ਕਉ ਈਸਰੁ ਤਧਆਈਐ ॥

سیپے کؤ اِرسی دایھ نیپے َ۔۔

ਸੰਪੈ ਪੁਰਤਬ ਤਲਖੇ ਕੀ ਪਾਈਐ ॥

لک
سمپے َ ُپرت ِھے یک نا پپَے ۔۔
ਸੰਪੈ ਕਾਰਤਣ ਚਾਕਰ ਚੋਰ ॥

سمپے َ اکرن اچرک وچر ۔۔

ਸੰਪੈ ਸਾਤਥ ਨ ਚਾਲੈ ਹੋਰ ॥

سمپے َ اسمھت ہن اچ لَے وہر ۔۔
ਤਬਨੁ ਸਾਚੇ ਨਹੀ ਿਰਗਹ ਮਾਨੁ ॥

پِں ساےچ یہن درہگ امن ۔۔

ਹਤਰ ਰਸੁ ਪੀਵੈ ਛੁਟੈ ਤਨਿਾਤਨ ॥੫੦॥

چ
ہر رس ویپَے ُھ َپے ن ِدان ۔۔۵۱۔۔
ਹੇਰਿ ਹੇਰਿ ਹੇ ਸਖੀ ਹੋਇ ਰਹੀ ਹੈਰਾਨੁ ॥

َہترت َہترت ےہ یھکس وہۓ ریہ َچتران ۔۔
ਹਉ ਹਉ ਕਰਿੀ ਮੈ ਮੁਈ ਸਬਤਿ ਰਵੈ ਮਤਨ ਤਗਆਨੁ ॥

ہؤ ہؤ رکیت م َے مُبی دبس ر َوے نم گ ِیان ۔۔

ਹਾਰ ਿੋਰ ਕੰਕਨ ਘਣੇ ਕਤਰ ਥਾਕੀ ਸੀਗਾਰੁ ॥

ک گ
اہر َدور یکں ھپے رک اھتیک اگیسر ۔۔

ਤਮਤਲ ਪਰੀਿਮ ਸੁਖੁ ਪਾਇਆ ਸਗਲ ਗੁਣਾ ਗਤਲ ਹਾਰੁ ॥

مِل رپمتی ُسکھ نانا لگس ُگیا لگ اہر ۔۔

ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਤਖ ਪਾਈਐ ਹਤਰ ਤਸਉ ਪਰੀਤਿ ਤਪਆਰੁ ॥

نانک ُگرمُکھ نا پپَے ہر سِیؤ رپپپ ایپر ۔۔

ਹਤਰ ਤਬਨੁ ਤਕਤਨ ਸੁਖੁ ਪਾਇਆ ਿੇਖਹੁ ਮਤਨ ਬੀਚਾਤਰ ॥

ک
ہر پِں کِں ُسکھ نانا دن ھہؤ نم اچیبر ۔۔

ਹਤਰ ਪੜਣਾ ਹਤਰ ਬੁਝਣਾ ਹਤਰ ਤਸਉ ਰਖਹੁ ਤਪਆਰੁ ॥

ک
ہر ڑپنا ہ ر بُچُیا ہر سِیؤ ر ھہؤ ایپر ۔۔

ਹਤਰ ਜਪੀਐ ਹਤਰ ਤਧਆਈਐ ਹਤਰ ਕਾ ਨਾਮੁ ਅਧਾਰੁ ॥੫੧॥

ہر چیپَے ہر دایھ نیپے َ ہر اک نام اداھر ۔۔۵۱۔۔

ਲੇਖੁ ਨ ਤਮਟਈ ਹੇ ਸਖੀ ਜੋ ਤਲਤਖਆ ਕਰਿਾਤਰ ॥

ھکیل ہن مِیبی ےہ یھکس وج لک ِھیا رکنار ۔۔

ਆਪੇ ਕਾਰਣੁ ਤਜਤਨ ਕੀਆ ਕਤਰ ਤਕਰਪਾ ਪਗੁ ਧਾਤਰ ॥

ا ےپ اکرن ِجں ایک رک کِرنا نگ داھر ۔۔

ਕਰਿੇ ਹਤਥ ਵਤਿਆਈਆ ਬੂਝਹੁ ਗੁਰ ਬੀਚਾਤਰ ॥

رکےت ھتہ ودناایئ وبچھہہ ُگر اچیبر ۔۔

ਤਲਤਖਆ ਿੇਤਰ ਨ ਸਕੀਐ ਤਜਉ ਭਾਵੀ ਤਿਉ ਸਾਤਰ ॥

لک ِھیا ریھپ ہن سکپے َ چیپؤ اھبوی پپؤ سار ۔۔

ਨਿਤਰ ਿੇਰੀ ਸੁਖੁ ਪਾਇਆ ਨਾਨਕ ਸਬਿੁ ਵੀਚਾਤਰ ॥

دنر ریتی ُسکھ نانا نانک دبس وبچار ۔۔

ਮਨਮੁਖ ਭੂਲੇ ਪਤਚ ਮੁਏ ਉਬਰੇ ਗੁਰ ਬੀਚਾਤਰ ॥

مب ب
مُکھ ُھؤےل چپ مُؤےئ اُپرے ُگر اچیبر ۔۔

ਤਜ ਪੁਰਖੁ ਨਿਤਰ ਨ ਆਵਈ ਤਿਸ ਕਾ ਤਕਆ ਕਤਰ ਕਤਹਆ ਜਾਇ ॥

ےج ُپرھک دنر ہن ا ویئ ئِس اک ایک رک کہیا اجۓ ۔۔

ਬਤਲਹਾਰੀ ਗੁਰ ਆਪਣੇ ਤਜਤਨ ਤਹਰਿੈ ਤਿਿਾ ਤਿਖਾਇ ॥੫੨॥

اہلبری ُگر ا ےنپ ِجں ہِر َدے دِنا دِاھکےئ ۔۔۵۲۔۔

ਪਾਧਾ ਪਤੜਆ ਆਖੀਐ ਤਬਤਿਆ ਤਬਚਰੈ ਸਹਤਜ ਸੁਭਾਇ ॥

ک
سہ
ب
ناداھ ڑپنا ا ھیپے نِدنا ِچ َرے ج ُسبھاےئِ ۔۔

ਤਬਤਿਆ ਸੋਧੈ ਿਿੁ ਲਹੈ ਰਾਮ ਨਾਮ ਤਲਵ ਲਾਇ ॥

نِدنا وسد َھے پپ ل َہے رام نام لِؤ ال ئِے ۔۔

ਮਨਮੁਖੁ ਤਬਤਿਆ ਤਬਿਿਾ ਤਬਖੁ ਖਟੇ ਤਬਖੁ ਖਾਇ ॥

مب
ک
اھکۓ ۔۔
مُکھ نِدنا نِکردا نِکھ ھپے نِکھ
ِ

ਮੂਰਖੁ ਸਬਿੁ ਨ ਚੀਨਈ ਸੂਝ ਬੂਝ ਨਹ ਕਾਇ ॥੫੩॥

ج
مُؤرھک دبس ہن ییبی سُؤھج ئُؤھج ہن اکۓ ۔۔۵۳۔۔
ਪਾਧਾ ਗੁਰਮੁਤਖ ਆਖੀਐ ਚਾਟਤੜਆ ਮਤਿ ਿੇਇ ॥

ُگ مک ک
پ
ھی
پ
م
ناداھ ر ُ ھ ا ے اچ رنا ت دےئ ۔۔

ਨਾਮੁ ਸਮਾਲਹੁ ਨਾਮੁ ਸੰਗਰਹੁ ਲਾਹਾ ਜਗ ਮਤਹ ਲੇਇ ॥

نام امسہہلُ نام رگنسوہ الاہ چگ ہہم ےئل ۔۔

ਸਚੀ ਪਟੀ ਸਚੁ ਮਤਨ ਪੜੀਐ ਸਬਿੁ ਸੁ ਸਾਰੁ ॥

یچس یٹپ چس نم ڑپ پ َپے دبس وس سار ۔۔

ਨਾਨਕ ਸੋ ਪਤੜਆ ਸੋ ਪੰਤਿਿੁ ਬੀਨਾ ਤਜਸੁ ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਗਤਲ ਹਾਰੁ ॥੫੪॥੧॥

نانک وس ڑپنا وس ڈنپت انیب ِجس رام نام لگ اہر ۔۔۵۴۔۔۱۔۔
ਰਾਮਕਲੀ ਮਹਲਾ ੧ ਤਸਧ ਗੋਸਤਟ

رامکلی ہلحم  ۱سِدھ وگست
ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪਰਸਾਤਿ ॥

اِک اواکنر سیگؤر رپساد ۔۔
ਤਸਧ ਸਭਾ ਕਤਰ ਆਸਤਣ ਬੈਿੇ ਸੰਿ ਸਭਾ ਜੈਕਾਰੋ ॥

سِدھ اھبس رک ا نس ےھٹیب سیت اھبس جپکارو ۔۔
ਤਿਸੁ ਆਗੈ ਰਹਰਾਤਸ ਹਮਾਰੀ ਸਾਚਾ ਅਪਰ ਅਪਾਰੋ ॥

ئِس ا ےگ رہراس امہری سااچ ارپ انارو ۔۔

ਮਸਿਕੁ ਕਾਤਟ ਧਰੀ ਤਿਸੁ ਆਗੈ ਿਨੁ ਮਨੁ ਆਗੈ ਿੇਉ ॥

کتسم اکت درھی ئِس ا ےگ نت نم ا ےگ دئؤ ۔۔

ਨਾਨਕ ਸੰਿੁ ਤਮਲੈ ਸਚੁ ਪਾਈਐ ਸਹਜ ਭਾਇ ਜਸੁ ਲੇਉ ॥੧॥

سہ
نانک سیت ملَ ِے چس نا پپَے ج اھبےئ سج لپؤ ۔۔۱۔۔
ਤਕਆ ਭਵੀਐ ਸਤਚ ਸੂਚਾ ਹੋਇ ॥

وھب پپے چس سُؤاچ وہۓ ۔۔
ایک َ

ਸਾਚ ਸਬਿ ਤਬਨੁ ਮੁਕਤਿ ਨ ਕੋਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ساچ دبس پِں مُکت ہن وکۓ ۔۔۱۔۔راہو۔۔

ਕਵਨ ਿੁਮੇ ਤਕਆ ਨਾਉ ਿੁਮਾਰਾ ਕਉਨੁ ਮਾਰਗੁ ਕਉਨੁ ਸੁਆਓ ॥

وکَن ُبمے ایک ناو ُبمارا کؤن امرگ کؤن سُؤاو ۔۔

ਸਾਚੁ ਕਹਉ ਅਰਿਾਤਸ ਹਮਾਰੀ ਹਉ ਸੰਿ ਜਨਾ ਬਤਲ ਜਾਓ ॥

ساچ کہؤ ارداس امہری ہؤ سیت انج نل اجو ۔۔

ਕਹ ਬੈਸਹੁ ਕਹ ਰਹੀਐ ਬਾਲੇ ਕਹ ਆਵਹੁ ਕਹ ਜਾਹੋ ॥

ہک َنیسہؤ ہک ر ہیپے ناےل ہک ا ووہ ہک اجوہ ۔۔

ਨਾਨਕੁ ਬੋਲੈ ਸੁਤਣ ਬੈਰਾਗੀ ਤਕਆ ਿੁਮਾਰਾ ਰਾਹੋ ॥੨॥

نانک وب لَے ُسں ریبایگ ایک ُبمارا راوہ ۔۔۲۔۔

ਘਤਟ ਘਤਟ ਬੈਤਸ ਤਨਰੰਿਤਰ ਰਹੀਐ ਚਾਲਤਹ ਸਤਿਗੁਰ ਭਾਏ ॥

ہل سیگؤر اھبےئ ۔۔
ٹھگ ٹھگ َنیس پِررتن ر ہیپے اچ ِ
ਸਹਜੇ ਆਏ ਹੁਕਤਮ ਤਸਧਾਏ ਨਾਨਕ ਸਿਾ ਰਜਾਏ ॥

س
ہج ے

ک
ا ےئ ُچ م سِداھےئ نانک دسا راجےئ ۔۔

ਆਸਤਣ ਬੈਸਤਣ ਤਥਰੁ ਨਾਰਾਇਣੁ ਐਸੀ ਗੁਰਮਤਿ ਪਾਏ ॥

نی ب
ا نس َ سں ھِر نارانئ ایسی ُگرمت ناےئ ۔۔

ਗੁਰਮੁਤਖ ਬੂਝੈ ਆਪੁ ਪਛਾਣੈ ਸਚੇ ਸਤਚ ਸਮਾਏ ॥੩॥

چ
ُگرمُکھ ئُؤ َھے ا ت اھچپ ئَے ےچس چس امسےئ ۔۔۳۔۔

ਿੁਨੀਆ ਸਾਗਰੁ ਿੁਿਰੁ ਕਹੀਐ ਤਕਉ ਕਤਰ ਪਾਈਐ ਪਾਰੋ ॥

ُداین سارگ ُدرت کہ ٔپے َ کپؤ رک نا پپَے نارو ۔۔

ਚਰਪਟੁ ਬੋਲੈ ਅਉਧੂ ਨਾਨਕ ਿੇਹੁ ਸਚਾ ਬੀਚਾਰੋ ॥

رچپپ وب لَے او ُدوھ نانک دوہی اچس اچیبرو ۔۔

ਆਪੇ ਆਖੈ ਆਪੇ ਸਮਝੈ ਤਿਸੁ ਤਕਆ ਉਿਰੁ ਿੀਜੈ ॥

س
م
ج
ب
ئ
ا ےپ ا ےھک ا ےپ َھے ِس ایک اُرت د ج َے ۔۔

ਸਾਚੁ ਕਹਹੁ ਿੁਮ ਪਾਰਗਰਾਮੀ ਿੁਝੁ ਤਕਆ ਬੈਸਣੁ ਿੀਜੈ ॥੪॥

ُب
نی
ُب
ہہک م ناررگایم چھ ایک َ سں د بج َے ۔۔۴۔۔
ساچ ُ
ਜੈਸੇ ਜਲ ਮਤਹ ਕਮਲੁ ਤਨਰਾਲਮੁ ਮੁਰਗਾਈ ਨੈ ਸਾਣੇ ॥

ےسیج لج ہہم لمک پِرال مُراگیئ ئَے ساےن ۔۔

ਸੁਰਤਿ ਸਬਤਿ ਭਵ ਸਾਗਰੁ ਿਰੀਐ ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਵਖਾਣੇ ॥

ب
ُسرت دبس َھؤ سارگ رت پ َپے نانک نام واھکےن ۔۔

ਰਹਤਹ ਇਕਾਂਤਿ ਏਕੋ ਮਤਨ ਵਤਸਆ ਆਸਾ ਮਾਤਹ ਤਨਰਾਸੋ ॥

رہہہ اِاکپپ اوکی نم وایس ا سا امہِ پِراوس ۔۔

ਅਗਮੁ ਅਗੋਚਰੁ ਿੇਤਖ ਤਿਖਾਏ ਨਾਨਕੁ ਿਾ ਕਾ ਿਾਸੋ ॥੫॥

امگ اوگرچ دھکی دِاھکےئ نانک نا اک داوس ۔۔۵۔۔
ਸੁਤਣ ਸੁਆਮੀ ਅਰਿਾਤਸ ਹਮਾਰੀ ਪੂਛਉ ਸਾਚੁ ਬੀਚਾਰੋ ॥

چ
ُسں سُؤایم ارداس امہری ئُؤ ھؤ ساچ اچیبرو ۔۔

ਰੋਸੁ ਨ ਕੀਜੈ ਉਿਰੁ ਿੀਜੈ ਤਕਉ ਪਾਈਐ ਗੁਰ ਿੁਆਰੋ ॥

روس ہن کبج َے اُرت د بج َے کپؤ نا پپَے ُگر ُدوارو ۔۔

ਇਹੁ ਮਨੁ ਚਲਿਉ ਸਚ ਘਤਰ ਬੈਸੈ ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਅਧਾਰੋ ॥

اوہی نم چلپؤ چس رھگ نی َسے نانک نام اداھرو ۔۔

ਆਪੇ ਮੇਤਲ ਤਮਲਾਏ ਕਰਿਾ ਲਾਗੈ ਸਾਤਚ ਤਪਆਰੋ ॥੬॥

ا ےپ لیم مِالےئ رکنا ال َگے ساچ ایپرو ۔۔۶۔۔

ਹਾਟੀ ਬਾਟੀ ਰਹਤਹ ਤਨਰਾਲੇ ਰੂਤਖ ਤਬਰਤਖ ਉਤਿਆਨੇ ॥

اہیٹ نایٹ رہہہ پِراےل ُروھک پِرھک اُدناےن ۔۔

ਕੰਿ ਮੂਲੁ ਅਹਾਰੋ ਖਾਈਐ ਅਉਧੂ ਬੋਲੈ ਤਗਆਨੇ ॥

دنک مُؤل ااہرو اھک نیپے َ او ُدوھ وب لَے گ ِیاےن ۔۔

ਿੀਰਤਥ ਨਾਈਐ ਸੁਖੁ ਿਲੁ ਪਾਈਐ ਮੈਲੁ ਨ ਲਾਗੈ ਕਾਈ ॥

ریتھت نا نیپے َ ُسکھ لھپ نا پپَے مَیل ہن ال َگے اکیئ ۔۔

ਗੋਰਖ ਪੂਿੁ ਲੋਹਾਰੀਪਾ ਬੋਲੈ ਜੋਗ ਜੁਗਤਿ ਤਬਤਧ ਸਾਈ ॥੭॥

وگرھک ئُؤت ولاہراپی وب لَے وجگ تگج نِدھ سایئ ۔۔۷۔۔
ਹਾਟੀ ਬਾਟੀ ਨੀਿ ਨ ਆਵੈ ਪਰ ਘਤਰ ਤਚਿੁ ਨ ਿੋੁਲਾਈ ॥

ے رپ رھگ ِجت ہن ُدالیئ ۔۔
اہیٹ نایٹ دین ہن ا و َ
ਤਬਨੁ ਨਾਵੈ ਮਨੁ ਟੇਕ ਨ ਤਟਕਈ ਨਾਨਕ ਭੂਖ ਨ ਜਾਈ ॥

ب
پِں نا َوے نم کیٹ ہن نِکبی نانک ُھؤھک ہن اجیئ ۔۔
ਹਾਟੁ ਪਟਣੁ ਘਰੁ ਗੁਰੂ ਤਿਖਾਇਆ ਸਹਜੇ ਸਚੁ ਵਾਪਾਰੋ ॥

س
اہت نٹپ رھگ ُگؤ ُرو دِاھکنا ہجے چس وانارو ۔۔

ਖੰਤਿਿ ਤਨਿਰਾ ਅਲਪ ਅਹਾਰੰ ਨਾਨਕ ਿਿੁ ਬੀਚਾਰੋ ॥੮॥

ڈنھکِت ن ِدرا الپ ااہرن نانک پپ اچیبرو ۔۔۸۔۔
ਿਰਸਨੁ ਭੇਖ ਕਰਹੁ ਜੋਤਗੰਿਰਾ ਮੁੰਿਰਾ ਝੋਲੀ ਤਖੰਥਾ ॥

چ ک
ب
ھ
ب
ھ
ی
ِ
ی
ک
ھ
م
گ
َ
َ
ی
ی
درنس ھ رکوہ وج ِدرا ُ درا ؤیل ھا ۔۔
ਬਾਰਹ ਅੰਿਤਰ ਏਕੁ ਸਰੇਵਹੁ ਖਟੁ ਿਰਸਨ ਇਕ ਪੰਥਾ ॥

نارہ ارتن انک رسویوہ ٹھک درنس اِک نیبھا ۔۔

ਇਨ ਤਬਤਧ ਮਨੁ ਸਮਝਾਈਐ ਪੁਰਖਾ ਬਾਹੁਤੜ ਚੋਟ ਨ ਖਾਈਐ ॥

اِن نِدھ نم اھجمس پ ٔپے ُپراھک ناہُر وچت ہن اھک نیپے َ۔۔

ਨਾਨਕੁ ਬੋਲੈ ਗੁਰਮੁਤਖ ਬੂਝੈ ਜੋਗ ਜੁਗਤਿ ਇਵ ਪਾਈਐ ॥੯॥

چ
نانک وب لَے ُگرمُکھ ُوب َھے وجگ تگج ا َو نا پپَے ۔۔۹۔۔

ਅੰਿਤਰ ਸਬਿੁ ਤਨਰੰਿਤਰ ਮੁਿਰਾ ਹਉਮੈ ਮਮਿਾ ਿੂਤਰ ਕਰੀ ॥

ارتن دبس پِررتن مُدرا ہؤ م َے اتمم ُدور رکی ۔۔

ਕਾਮੁ ਿੋਧੁ ਅਹੰਕਾਰੁ ਤਨਵਾਰੈ ਗੁਰ ਕੈ ਸਬਤਿ ਸੁ ਸਮਝ ਪਰੀ ॥

ےک دبس وس ھجمس رپی ۔۔
اکم رکودھ ااکنہر ئِؤا َرے ُگر َ
ਤਖੰਥਾ ਝੋਲੀ ਭਤਰਪੁਤਰ ਰਤਹਆ ਨਾਨਕ ਿਾਰੈ ਏਕੁ ਹਰੀ ॥

ک
چ
ب
ھ
ی
ِ
پ
ھ
ہ
َ
ھا ؤیل رھب ُر رایہ نانک نا َرے انک ری ۔۔

ਸਾਚਾ ਸਾਤਹਬੁ ਸਾਚੀ ਨਾਈ ਪਰਖੈ ਗੁਰ ਕੀ ਬਾਿ ਖਰੀ ॥੧੦॥

َک
سااچ اصجِت سایچ نایئ رپ َھے ُگر یک نات رھکی ۔۔۱۱۔۔
ਊੈਂਧਉ ਖਪਰੁ ਪੰਚ ਭੂ ਟੋਪੀ ॥

ک پب ب
اُدنھؤ ھتر ج ُھؤ وٹیپ ۔۔

ਕਾਂਇਆ ਕੜਾਸਣੁ ਮਨੁ ਜਾਗੋਟੀ ॥

اکاین کرانس نم اجوگیٹ ۔۔

ਸਿੁ ਸੰਿੋਖੁ ਸੰਜਮੁ ਹੈ ਨਾਤਲ ॥

ست وتنسھک

سبج

ےہ نال ۔۔
م َ

ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਤਖ ਨਾਮੁ ਸਮਾਤਲ ॥੧੧॥

نانک ُگرمُکھ نام امسل ۔۔۱۱۔۔

ਕਵਨੁ ਸੁ ਗੁਪਿਾ ਕਵਨੁ ਸੁ ਮੁਕਿਾ ॥

وکَن وس ُگییا وکَن وس مُکیا ۔۔

ਕਵਨੁ ਸੁ ਅੰਿਤਰ ਬਾਹਤਰ ਜੁਗਿਾ ॥

وکَن وس ارتن ناہر ُچگیا ۔۔
ਕਵਨੁ ਸੁ ਆਵੈ ਕਵਨੁ ਸੁ ਜਾਇ ॥

ے وکَن وس اجۓ ۔۔
وکَن وس ا و َ
ਕਵਨੁ ਸੁ ਤਿਰਭਵਤਣ ਰਤਹਆ ਸਮਾਇ ॥੧੨॥

وکَن س ِرتوھبَن رایہ امسۓ ۔۔۱۲۔۔
ਘਤਟ ਘਤਟ ਗੁਪਿਾ ਗੁਰਮੁਤਖ ਮੁਕਿਾ ॥

ٹھگ ٹھگ ُگییا ُگرمُکھ مُکیا ۔۔

ਅੰਿਤਰ ਬਾਹਤਰ ਸਬਤਿ ਸੁ ਜੁਗਿਾ ॥

ارتن ناہر دبس وس اتگج ۔۔
ਮਨਮੁਤਖ ਤਬਨਸੈ ਆਵੈ ਜਾਇ ॥

مبمُکھ نِی
س
ے اجۓ ۔۔
و
ا
ے
َ

ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਤਖ ਸਾਤਚ ਸਮਾਇ ॥੧੩॥

نانک ُگرمُکھ ساچ امسۓ ۔۔۱۳۔۔

ਤਕਉ ਕਤਰ ਬਾਧਾ ਸਰਪਤਨ ਖਾਧਾ ॥

کپؤ رک ناداھ رسنپ اھکداھ ۔۔

ਤਕਉ ਕਤਰ ਖੋਇਆ ਤਕਉ ਕਤਰ ਲਾਧਾ ॥

کپؤ رک وھکنا کپؤ رک الداھ ۔۔

ਤਕਉ ਕਤਰ ਤਨਰਮਲੁ ਤਕਉ ਕਤਰ ਅੰਤਧਆਰਾ ॥

کپؤ رک پِرلم کپؤ رک ادنایھرا ۔۔

ਇਹੁ ਿਿੁ ਬੀਚਾਰੈ ਸੁ ਗੁਰੂ ਹਮਾਰਾ ॥੧੪॥

اچیبرے وس ُگؤ ُرو امہرا ۔۔۱۴۔۔
اوہی پپ َ
ਿੁਰਮਤਿ ਬਾਧਾ ਸਰਪਤਨ ਖਾਧਾ ॥

ُدرمت ناداھ رسنپ اھکداھ ۔۔
ਮਨਮੁਤਖ ਖੋਇਆ ਗੁਰਮੁਤਖ ਲਾਧਾ ॥

مب
مُکھ وھکنا ُگرمُکھ الداھ ۔۔

ਸਤਿਗੁਰੁ ਤਮਲੈ ਅੰਧੇਰਾ ਜਾਇ ॥

سیگؤر ملَ ِے ادنھترا اجۓ ۔۔

ਨਾਨਕ ਹਉਮੈ ਮੇਤਟ ਸਮਾਇ ॥੧੫॥

نانک ہؤ م َے م َپت امسۓ ۔۔۱۵۔۔
ਸੁੰਨ ਤਨਰੰਿਤਰ ਿੀਜੈ ਬੰਧੁ ॥

ُس ّں پِررتن د بج َے دنبھ ۔۔
ਉਿੈ ਨ ਹੰਸਾ ਪੜੈ ਨ ਕੰਧੁ ॥

ا ُ َدے ہن اسنہ ڑپَے ہن دنکھ ۔۔
ਸਹਜ ਗੁਿਾ ਘਰੁ ਜਾਣੈ ਸਾਚਾ ॥

سہ
ُ
ب
گ
َ
ئ
ج ھا رھگ اج ے سااچ ۔۔

ਨਾਨਕ ਸਾਚੇ ਭਾਵੈ ਸਾਚਾ ॥੧੬॥

اھبوے سااچ ۔۔۱۶۔۔
نانک ساےچ َ

ਤਕਸੁ ਕਾਰਤਣ ਤਗਰਹੁ ਿਤਜਓ ਉਿਾਸੀ ॥

ب
کِس اکرن گِروہ چپؤ اُدایس ۔۔

ਤਕਸੁ ਕਾਰਤਣ ਇਹੁ ਭੇਖੁ ਤਨਵਾਸੀ ॥

ب
کِس اکرن اوہی ھ َیکھ ئِؤایس ۔۔
ਤਕਸੁ ਵਖਰ ਕੇ ਿੁਮ ਵਣਜਾਰੇ ॥

ُب
کِس ورھک ےک م واجنرے ۔۔
ਤਕਉ ਕਤਰ ਸਾਥੁ ਲੰਘਾਵਹੁ ਪਾਰੇ ॥੧੭॥

کپؤ رک ساھت اھگنلووہ نارے ۔۔۱۷۔۔
ਗੁਰਮੁਤਖ ਖੋਜਿ ਭਏ ਉਿਾਸੀ ॥

ُگرمُکھ وھکجت ےئھب اُدایس ۔۔

ਿਰਸਨ ਕੈ ਿਾਈ ਭੇਖ ਤਨਵਾਸੀ ॥

ب
ھ
ی
ک
ئ
ِ
درنس ےکَ نایئ َ ھ ؤایس ۔۔
ਸਾਚ ਵਖਰ ਕੇ ਹਮ ਵਣਜਾਰੇ ॥

ساچ ورھک ےک مہ واجنرے ۔۔
ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਤਖ ਉਿਰਤਸ ਪਾਰੇ ॥੧੮॥

نانک ُگرمُکھ اُرتس نارے ۔۔۱۸۔۔

ਤਕਿੁ ਤਬਤਧ ਪੁਰਖਾ ਜਨਮੁ ਵਟਾਇਆ ॥

کِپ نِدھ ُپراھک منج ونانا ۔۔

ਕਾਹੇ ਕਉ ਿੁਝੁ ਇਹੁ ਮਨੁ ਲਾਇਆ ॥

ُب
اکےہ کؤ چھ اوہی نم النا ۔۔

ਤਕਿੁ ਤਬਤਧ ਆਸਾ ਮਨਸਾ ਖਾਈ ॥

کِپ نِدھ ا سا اسنم اھکیئ ۔۔
ਤਕਿੁ ਤਬਤਧ ਜੋਤਿ ਤਨਰੰਿਤਰ ਪਾਈ ॥

کِپ نِدھ وجت پِررتن نایئ ۔۔

ਤਬਨੁ ਿੰਿਾ ਤਕਉ ਖਾਈਐ ਸਾਰੁ ॥

پِں داتن کپؤ اھک نیپے َ سار ۔۔

ਨਾਨਕ ਸਾਚਾ ਕਰਹੁ ਬੀਚਾਰੁ ॥੧੯॥

نانک سااچ رکُوہ اچیبر ۔۔
ਸਤਿਗੁਰ ਕੈ ਜਨਮੇ ਗਵਨੁ ਤਮਟਾਇਆ ॥

ےک جبمے وگَن مِیانا ۔۔
سیگؤر َ

ਅਨਹਤਿ ਰਾਿੇ ਇਹੁ ਮਨੁ ਲਾਇਆ ॥

ابہت راےت اوہی نم النا ۔۔
ਮਨਸਾ ਆਸਾ ਸਬਤਿ ਜਲਾਈ ॥

اسنم ا سا دبس چالیئ ۔۔
ਗੁਰਮੁਤਖ ਜੋਤਿ ਤਨਰੰਿਤਰ ਪਾਈ ॥

ُگرمُکھ وجت پِررتن نایئ ۔۔

ਿਰੈ ਗੁਣ ਮੇਟੇ ਖਾਈਐ ਸਾਰੁ ॥

ے ُگں ےٹیم اھک نیپے َ سار ۔۔
رتِ َ
ਨਾਨਕ ਿਾਰੇ ਿਾਰਣਹਾਰੁ ॥੨੦॥

نانک نارے ناراہنر ۔۔۲۱۔۔

ਆਤਿ ਕਉ ਕਵਨੁ ਬੀਚਾਰੁ ਕਥੀਅਲੇ ਸੁੰਨ ਕਹਾ ਘਰ ਵਾਸੋ ॥

کب
س
ھ
ل
ی
ُ
ا د کؤ وکَن اچیبر ٔ ے ّں اہک رھگ واوس ۔۔

ਤਗਆਨ ਕੀ ਮੁਿਰਾ ਕਵਨ ਕਥੀਅਲੇ ਘਤਟ ਘਤਟ ਕਵਨ ਤਨਵਾਸੋ ॥

کب
گ ِیان یک مُدرا وکَن ھ ٔیلے ٹھگ ٹھگ وکَن ئِؤاوس ۔۔

ਕਾਲ ਕਾ ਿੀਗਾ ਤਕਉ ਜਲਾਈਅਲੇ ਤਕਉ ਤਨਰਭਉ ਘਤਰ ਜਾਈਐ ॥

ب
اکل اک بھپگا کپؤ چالنییلے کپؤ پِر ھؤ رھگ اج پپَے ۔۔

ਸਹਜ ਸੰਿੋਖ ਕਾ ਆਸਣੁ ਜਾਣੈ ਤਕਉ ਛੇਿੇ ਬੈਰਾਈਐ ॥

سہ
ج وتنسھک اک ا نس اج ئَے کپؤ دیھچے َنترا نیپے ۔۔

ਗੁਰ ਕੈ ਸਬਤਿ ਹਉਮੈ ਤਬਖੁ ਮਾਰੈ ਿਾ ਤਨਜ ਘਤਰ ਹੋਵੈ ਵਾਸੋ ॥

ِب
وہوے واوس ۔۔
رھگ
ج
امرے نا
ُگر ےکَ دبس ہؤ م َے نِکھ َ
َ

ਤਜਤਨ ਰਤਚ ਰਤਚਆ ਤਿਸੁ ਸਬਤਿ ਪਛਾਣੈ ਨਾਨਕੁ ਿਾ ਕਾ ਿਾਸੋ ॥੨੧॥

ِجں رچ رایچ ئِس دبس اھچپ ئَے نانک نا اک داوس ۔۔۲۱۔۔
ਕਹਾ ਿੇ ਆਵੈ ਕਹਾ ਇਹੁ ਜਾਵੈ ਕਹਾ ਇਹੁ ਰਹੈ ਸਮਾਈ ॥

اجوے اہک اوہی ر َہے امسیئ ۔۔
ے اہک اوہی َ
اہک ےت ا و َ

ਏਸੁ ਸਬਿ ਕਉ ਜੋ ਅਰਥਾਵੈ ਤਿਸੁ ਗੁਰ ਤਿਲੁ ਨ ਿਮਾਈ ॥

اسی دبس کؤ وج اراھتوے ئِس ُگر نِل ہن امتیئ ۔۔
ਤਕਉ ਿਿੈ ਅਤਵਗਿੈ ਪਾਵੈ ਗੁਰਮੁਤਖ ਲਗੈ ਤਪਆਰੋ ॥

َ
کپؤ پ َپے اوےتگ نا َوے ُگرمُکھ لگے ایپرو ۔۔

ਆਪੇ ਸੁਰਿਾ ਆਪੇ ਕਰਿਾ ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਬੀਚਾਰੋ ॥

ا ےپ ُسرنا ا ےپ رکنا وہکنانک اچیبرو ۔۔

ਹੁਕਮੇ ਆਵੈ ਹੁਕਮੇ ਜਾਵੈ ਹੁਕਮੇ ਰਹੈ ਸਮਾਈ ॥

ُچکمے

ے ُچکمے
او َ

اجوے ُچکمے
َ

ر َہے امسیئ ۔۔

ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਿੇ ਸਾਚੁ ਕਮਾਵੈ ਗਤਿ ਤਮਤਿ ਸਬਿੇ ਪਾਈ ॥੨੨॥

امکوے گپ مِت دبسے نایئ ۔۔۲۲۔۔
ئُؤرے ُگر ےت ساچ َ
ਆਤਿ ਕਉ ਤਬਸਮਾਿੁ ਬੀਚਾਰੁ ਕਥੀਅਲੇ ਸੁੰਨ ਤਨਰੰਿਤਰ ਵਾਸੁ ਲੀਆ ॥

کب
ا د کؤ امسبد اچیبر ھ ٔیلے ُس ّں پِررتن واس ایل ۔۔

ਅਕਲਪਿ ਮੁਿਰਾ ਗੁਰ ਤਗਆਨੁ ਬੀਚਾਰੀਅਲੇ ਘਤਟ ਘਤਟ ਸਾਚਾ ਸਰਬ ਜੀਆ ॥

اکلپت مُدرا ُگر گ ِیان اچیبرپیلے ٹھگ ٹھگ سااچ رست ایج ۔۔

ਗੁਰ ਬਚਨੀ ਅਤਵਗਤਿ ਸਮਾਈਐ ਿਿੁ ਤਨਰੰਜਨੁ ਸਹਤਜ ਲਹੈ ॥

سہ
ُگر ینچب اوگپ امس پ ٔپے پپ پِرنجن ج ل َہے ۔۔

ਨਾਨਕ ਿੂਜੀ ਕਾਰ ਨ ਕਰਣੀ ਸੇਵੈ ਤਸਖੁ ਸੁ ਖੋਤਜ ਲਹੈ ॥

نانک ُدویج اکر ہن رکین ویسَے سِکھ وس وھکچ ل َہے ۔۔
ਹੁਕਮੁ ਤਬਸਮਾਿੁ ਹੁਕਤਮ ਪਛਾਣੈ ਜੀਅ ਜੁਗਤਿ ਸਚੁ ਜਾਣੈ ਸੋਈ ॥

ک
ک
ُچ م امسبد ُچ م اھچپ ئَے یج تگج چس اج ئَے وسیئ ۔۔

ਆਪੁ ਮੇਤਟ ਤਨਰਾਲਮੁ ਹੋਵੈ ਅੰਿਤਰ ਸਾਚੁ ਜੋਗੀ ਕਹੀਐ ਸੋਈ ॥੨੩॥

وہوے ارتن ساچ وجیگ کہ ٔپے َ وسیئ ۔۔۲۳۔۔
ا ت مَپت پِرال َ
ਅਤਵਗਿੋ ਤਨਰਮਾਇਲੁ ਉਪਜੇ ਤਨਰਗੁਣ ਿੇ ਸਰਗੁਣੁ ਥੀਆ ॥

اوِوتگ پِراملئ اُےجپ پِر ُگں ےت رس ُگں ایھت ۔۔

ਸਤਿਗੁਰ ਪਰਚੈ ਪਰਮ ਪਿੁ ਪਾਈਐ ਸਾਚੈ ਸਬਤਿ ਸਮਾਇ ਲੀਆ ॥

سیگؤر رپےچ رپم ند نا پپَے ساےچَ دبس امسۓ ایل ۔۔

ਏਕੇ ਕਉ ਸਚੁ ਏਕਾ ਜਾਣੈ ਹਉਮੈ ਿੂਜਾ ਿੂਤਰ ਕੀਆ ॥

اےکی کؤ چس ااکی اج ئَے ہؤ م َے ُدواج ُدور ایک ۔۔

ਸੋ ਜੋਗੀ ਗੁਰ ਸਬਿੁ ਪਛਾਣੈ ਅੰਿਤਰ ਕਮਲੁ ਪਰਗਾਸੁ ਥੀਆ ॥

وس وجیگ ُگر دبس اھچپ ئَے ارتن لمک رپَاگس ایھت ۔۔

ਜੀਵਿੁ ਮਰੈ ਿਾ ਸਭੁ ਤਕਛੁ ਸੂਝੈ ਅੰਿਤਰ ਜਾਣੈ ਸਰਬ ਿਇਆ ॥

ک
ِجپؤت م َ َرے نا سیھ ِچھ

سُؤےھج ارتن اج ئَے رست دایئ ۔۔

ਨਾਨਕ ਿਾ ਕਉ ਤਮਲੈ ਵਿਾਈ ਆਪੁ ਪਛਾਣੈ ਸਰਬ ਜੀਆ ॥੨੪॥

نانک نا کؤ ملَ ِے ودایئ ا ت اھچپ ئَے رست ایج ۔۔۲۴۔۔
ਸਾਚੌ ਉਪਜੈ ਸਾਤਚ ਸਮਾਵੈ ਸਾਚੇ ਸੂਚੇ ਏਕ ਮਇਆ ॥

ب
امسوے ساےچ سُؤےچ انک ایم ۔۔
سا ٔجؤ ا ُ ج َے ساچ َ
ਝੂਿੇ ਆਵਤਹ ਿਵਰ ਨ ਪਾਵਤਹ ਿੂਜੈ ਆਵਾ ਗਉਣੁ ਭਇਆ ॥

چ
ےج ا وا گؤن ایھب ۔۔
ُھؤےھٹ ا وہِ وھٹَر ہن ناوہِ ُدو َ

ਆਵਾ ਗਉਣੁ ਤਮਟੈ ਗੁਰ ਸਬਿੀ ਆਪੇ ਪਰਖੈ ਬਖਤਸ ਲਇਆ ॥

َکھ نک
ھ
لی
ا وا گؤن ِمپے ُگر دبسی ا ےپ رپ ے س یا ۔۔

ਏਕਾ ਬੇਿਨ ਿੂਜੈ ਤਬਆਪੀ ਨਾਮੁ ਰਸਾਇਣੁ ਵੀਸਤਰਆ ॥

ااکی دیبن ُدو َچے ایبیپ نام رسانئ ورسینا ۔۔

ਸੋ ਬੂਝੈ ਤਜਸੁ ਆਤਪ ਬੁਝਾਏ ਗੁਰ ਕੈ ਸਬਤਿ ਸੁ ਮੁਕਿੁ ਭਇਆ ॥

چ
وس ئُؤ َھے

ب
ج
ُ
گ
ُ
م
ک
ِجس ا ت ھاےئ ر ےکَ دبس س ُ ت ایھب ۔۔

ਨਾਨਕ ਿਾਰੇ ਿਾਰਣਹਾਰਾ ਹਉਮੈ ਿੂਜਾ ਪਰਹਤਰਆ ॥੨੫॥

نانک نارے ناراہنرا ہؤ م َے ُدواج رپہرنا ۔۔۲۵۔۔

ਮਨਮੁਤਖ ਭੂਲੈ ਜਮ ਕੀ ਕਾਤਣ ॥

مبمُک ب
َ
ل
ھ
ُ
ھ ؤ ے مج یک اکن ۔۔
ਪਰ ਘਰੁ ਜੋਹੈ ਹਾਣੇ ਹਾਤਣ ॥

رپ رھگ وج َہے اہےن اہن ۔۔

ਮਨਮੁਤਖ ਭਰਤਮ ਭਵੈ ਬੇਬਾਤਣ ॥

مب
مُکھ رھبم وھبَے ابیبن ۔۔

ਵੇਮਾਰਤਗ ਮੂਸੈ ਮੰਤਿਰ ਮਸਾਤਣ ॥

وامیرگ مُؤ سَے میتر اسمن ۔۔
ਸਬਿੁ ਨ ਚੀਨੈ ਲਵੈ ਕੁਬਾਤਣ ॥

دبس ہن چی َپے ولَے ُکیان ۔۔

ਨਾਨਕ ਸਾਤਚ ਰਿੇ ਸੁਖੁ ਜਾਤਣ ॥੨੬॥

نانک ساچ رےت ُسکھ اجن ۔۔۲۶۔۔
ਗੁਰਮੁਤਖ ਸਾਚੇ ਕਾ ਭਉ ਪਾਵੈ ॥

ب
ُگرمُکھ ساےچ اک ھؤ نا َوے ۔۔

ਗੁਰਮੁਤਖ ਬਾਣੀ ਅਘੜੁ ਘੜਾਵੈ ॥

ُگرمُکھ ناین اڑھگ ڑھگا َوے ۔۔

ਗੁਰਮੁਤਖ ਤਨਰਮਲ ਹਤਰ ਗੁਣ ਗਾਵੈ ॥

ُگ
اگوے ۔۔
ُگرمُکھ پِرلم ہر ں َ

ਗੁਰਮੁਤਖ ਪਤਵਿੁ ਪਰਮ ਪਿੁ ਪਾਵੈ ॥

ُگرمُکھ وپِرت رپم ند نا َوے ۔۔

ਗੁਰਮੁਤਖ ਰੋਤਮ ਰੋਤਮ ਹਤਰ ਤਧਆਵੈ ॥

ایھوے ۔۔
ُگرمُکھ روم روم ہر د َ

ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਤਖ ਸਾਤਚ ਸਮਾਵੈ ॥੨੭॥

امسوے ۔۔۲۷۔۔
نانک ُگرمُکھ ساچ َ
ਗੁਰਮੁਤਖ ਪਰਚੈ ਬੇਿ ਬੀਚਾਰੀ ॥

ےچ دیب اچیبری ۔۔
ُگرمُکھ رپ َ

ਗੁਰਮੁਤਖ ਪਰਚੈ ਿਰੀਐ ਿਾਰੀ ॥

ُگرمُکھ رپ َچے رت پ َپے ناری ۔۔

ਗੁਰਮੁਤਖ ਪਰਚੈ ਸੁ ਸਬਤਿ ਤਗਆਨੀ ॥

ےچ وس دبس گ ِیاین ۔۔
ُگرمُکھ رپ َ

ਗੁਰਮੁਤਖ ਪਰਚੈ ਅੰਿਰ ਤਬਤਧ ਜਾਨੀ ॥

ےچ ارتن نِدھ اجین ۔۔
ُگرمُکھ رپَ َ

ਗੁਰਮੁਤਖ ਪਾਈਐ ਅਲਖ ਅਪਾਰੁ ॥

ُگرمُکھ نا پپَے اھکل انار ۔۔

ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਤਖ ਮੁਕਤਿ ਿੁਆਰੁ ॥੨੮॥

نانک ُگرمُکھ مُکت ُدوار ۔۔۲۸۔۔

ਗੁਰਮੁਤਖ ਅਕਥੁ ਕਥੈ ਬੀਚਾਤਰ ॥

کب
ُگرمُکھ اکبھ َھے اچیبر ۔۔

ਗੁਰਮੁਤਖ ਤਨਬਹੈ ਸਪਰਵਾਤਰ ॥

ُگرمُکھ پ ِب َہے رپسوار ۔۔

ਗੁਰਮੁਤਖ ਜਪੀਐ ਅੰਿਤਰ ਤਪਆਤਰ ॥

ُگرمُکھ چیپَے ارتن ایپر ۔۔

ਗੁਰਮੁਤਖ ਪਾਈਐ ਸਬਤਿ ਅਚਾਤਰ ॥

ُگرمُکھ نا پپَے دبس ااچر ۔۔

ਸਬਤਿ ਭੇਤਿ ਜਾਣੈ ਜਾਣਾਈ ॥

دبس دیھب اج ئَے اجنایئ ۔۔

ਨਾਨਕ ਹਉਮੈ ਜਾਤਲ ਸਮਾਈ ॥੨੯॥

نانک ہؤ م َے اجل امسیئ ۔۔۲۹۔۔
ਗੁਰਮੁਤਖ ਧਰਿੀ ਸਾਚੈ ਸਾਜੀ ॥

ُگرمُکھ درھیت سا َچے سایج ۔۔

ਤਿਸ ਮਤਹ ਓਪਤਿ ਖਪਤਿ ਸੁ ਬਾਜੀ ॥

ئِس ہہم اوپپ تپھک وس نایج ۔۔
ਗੁਰ ਕੈ ਸਬਤਿ ਰਪੈ ਰੰਗੁ ਲਾਇ ॥

ُگر ےکَ دبس رےپَ رنگ ال ئِے ۔۔
ਸਾਤਚ ਰਿਉ ਪਤਿ ਤਸਉ ਘਤਰ ਜਾਇ ॥

ساچ رئؤ پپ سِیؤ رھگ اجۓ ۔۔

ਸਾਚ ਸਬਿ ਤਬਨੁ ਪਤਿ ਨਹੀ ਪਾਵੈ ॥

ساچ دبس پِں پپ یہن نا َوے ۔۔

ਨਾਨਕ ਤਬਨੁ ਨਾਵੈ ਤਕਉ ਸਾਤਚ ਸਮਾਵੈ ॥੩੦॥

پ
امسوے ۔۔۳۱۔۔
نانک ِں نا َوے کپؤ ساچ َ

ਗੁਰਮੁਤਖ ਅਸਟ ਤਸਧੀ ਸਤਭ ਬੁਧੀ ॥

ُگرمُکھ است سِدیھ سیھ ُندیھ ۔۔

ਗੁਰਮੁਤਖ ਭਵਜਲੁ ਿਰੀਐ ਸਚ ਸੁਧੀ ॥

ب
ُگرمُکھ َھؤلج رت پ َپے چس ُسدیھ ۔۔

ਗੁਰਮੁਤਖ ਸਰ ਅਪਸਰ ਤਬਤਧ ਜਾਣੈ ॥

ُگرمُکھ رس ارسپ نِدھ اج ئَے ۔۔

ਗੁਰਮੁਤਖ ਪਰਤਵਰਤਿ ਨਰਤਵਰਤਿ ਪਛਾਣੈ ॥

ُگرمُکھ رپوِرت رنوِرت اھچپ ئَے ۔۔
ਗੁਰਮੁਤਖ ਿਾਰੇ ਪਾਤਰ ਉਿਾਰੇ ॥

ُگرمُکھ نارے نار اُنارے ۔۔

ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਤਖ ਸਬਤਿ ਤਨਸਿਾਰੇ ॥੩੧॥

نانک ُگرمُکھ دبس ئِسیارے ۔۔۳۱۔۔
ਨਾਮੇ ਰਾਿੇ ਹਉਮੈ ਜਾਇ ॥

ناےم راےت ہؤ م َے اجۓ ۔۔
ਨਾਤਮ ਰਿੇ ਸਤਚ ਰਹੇ ਸਮਾਇ ॥

نام رےت چس رےہ امسۓ ۔۔
ਨਾਤਮ ਰਿੇ ਜੋਗ ਜੁਗਤਿ ਬੀਚਾਰੁ ॥

نام رےت وجگ ُچگت اچیبر ۔۔
ਨਾਤਮ ਰਿੇ ਪਾਵਤਹ ਮੋਖ ਿੁਆਰੁ ॥

نام رےت ناوہِ ومھک ُدوار ۔۔

ਨਾਤਮ ਰਿੇ ਤਿਰਭਵਣ ਸੋਝੀ ਹੋਇ ॥

نام رےت رتِوھبَن وسیھج وہۓ ۔۔
ਨਾਨਕ ਨਾਤਮ ਰਿੇ ਸਿਾ ਸੁਖੁ ਹੋਇ ॥੩੨॥

نانک نام رےت دسا ُسکھ وہۓ ۔۔۳۲۔۔
ਨਾਤਮ ਰਿੇ ਤਸਧ ਗੋਸਤਟ ਹੋਇ ॥

نام رےت سِدھ وگست وہۓ ۔۔
ਨਾਤਮ ਰਿੇ ਸਿਾ ਿਪੁ ਹੋਇ ॥

نام رےت دسا پپ وہۓ ۔۔
ਨਾਤਮ ਰਿੇ ਸਚੁ ਕਰਣੀ ਸਾਰੁ ॥

نام رےت چس رکین سار ۔۔
ਨਾਤਮ ਰਿੇ ਗੁਣ ਤਗਆਨ ਬੀਚਾਰੁ ॥

نام رےت ُگں گ ِیان اچیبر ۔۔

ਤਬਨੁ ਨਾਵੈ ਬੋਲੈ ਸਭੁ ਵੇਕਾਰੁ ॥

پِں نا َوے وب لَے سیھ واکیر ۔۔
ਨਾਨਕ ਨਾਤਮ ਰਿੇ ਤਿਨ ਕਉ ਜੈਕਾਰੁ ॥੩੩॥

نانک نام رےت پِں کؤ جپکار ۔۔۳۳۔۔
ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਿੇ ਨਾਮੁ ਪਾਇਆ ਜਾਇ ॥

ئُؤرے ُگر ےت نام نانا اجۓ ۔۔
ਜੋਗ ਜੁਗਤਿ ਸਤਚ ਰਹੈ ਸਮਾਇ ॥

وجگ ُچگت چس ر َہے امسۓ ۔۔

ਬਾਰਹ ਮਤਹ ਜੋਗੀ ਭਰਮਾਏ ਸੰਤਨਆਸੀ ਤਛਅ ਚਾਤਰ ॥

ھچ اچر ۔۔
سییایس ٕ
نارہ ہہم وجیگ رھبامےئ ِ
ਗੁਰ ਕੈ ਸਬਤਿ ਜੋ ਮਤਰ ਜੀਵੈ ਸੋ ਪਾਏ ਮੋਖ ਿੁਆਰੁ ॥

ُگر ےکَ دبس وج رم ویجَے وس ناےئ ومھک ُدوار ۔۔
ਤਬਨੁ ਸਬਿੈ ਸਤਭ ਿੂਜੈ ਲਾਗੇ ਿੇਖਹੁ ਤਰਿੈ ਬੀਚਾਤਰ ॥

ک
پِں دبسَے سیھ ُدوےج الےگ دن ھہؤ ر َِدے اچیبر ۔۔
ਨਾਨਕ ਵਿੇ ਸੇ ਵਿਭਾਗੀ ਤਜਨੀ ਸਚੁ ਰਤਖਆ ਉਰ ਧਾਤਰ ॥੩੪॥

نانک ودے ےس وداھبیگ ج ِبی چس رایھک ا ر داھر ۔۔۳۴۔۔
ਗੁਰਮੁਤਖ ਰਿਨੁ ਲਹੈ ਤਲਵ ਲਾਇ ॥

ُگرمُکھ رنت ل َہے لِؤ ال ئِے ۔۔

ਗੁਰਮੁਤਖ ਪਰਖੈ ਰਿਨੁ ਸੁਭਾਇ ॥

َک
ُگرمُکھ رپ ھے رنت ُسبھاےئِ ۔۔

ਗੁਰਮੁਤਖ ਸਾਚੀ ਕਾਰ ਕਮਾਇ ॥

ُگرمُکھ سایچ اکر امکۓ ۔۔

ਗੁਰਮੁਤਖ ਸਾਚੇ ਮਨੁ ਪਿੀਆਇ ॥

ُگرمُکھ ساےچ نم ایتپ ئِے ۔۔

ਗੁਰਮੁਤਖ ਅਲਖੁ ਲਖਾਏ ਤਿਸੁ ਭਾਵੈ ॥

ُگرمُکھ اھکل اھکلےئ ئِس اھبوے ۔۔

ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਤਖ ਚੋਟ ਨ ਖਾਵੈ ॥੩੫॥

اھکوے ۔۔۳۵۔۔
نانک ُگرمُکھ وچت ہن َ

ਗੁਰਮੁਤਖ ਨਾਮੁ ਿਾਨੁ ਇਸਨਾਨੁ ॥

ُگرمُکھ نام دان اانسن ۔۔

ਗੁਰਮੁਤਖ ਲਾਗੈ ਸਹਤਜ ਤਧਆਨੁ ॥

سہ
ُگرمُکھ ال َگے ج دایھن ۔۔

ਗੁਰਮੁਤਖ ਪਾਵੈ ਿਰਗਹ ਮਾਨੁ ॥

ُگرمُکھ نا َوے درہگ امن ۔۔

ਗੁਰਮੁਤਖ ਭਉ ਭੰਜਨੁ ਪਰਧਾਨੁ ॥

ب
ُگرمُکھ ھؤ نجنھب رپداھن ۔۔

ਗੁਰਮੁਤਖ ਕਰਣੀ ਕਾਰ ਕਰਾਏ ॥

ُگرمُکھ رکین اکر رکاےئ ۔۔

ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਤਖ ਮੇਤਲ ਤਮਲਾਏ ॥੩੬॥

نانک ُگرمُکھ م َیل مِالےئ ۔۔۳۶۔۔
ਗੁਰਮੁਤਖ ਸਾਸਿਰ ਤਸਤਮਰਤਿ ਬੇਿ ॥

ُگرمُکھ سارتس ِسمرت دیب ۔۔

ਗੁਰਮੁਤਖ ਪਾਵੈ ਘਤਟ ਘਤਟ ਭੇਿ ॥

ُگرمُکھ نا َوے ٹھگ ٹھگ دیھب ۔۔
ਗੁਰਮੁਤਖ ਵੈਰ ਤਵਰੋਧ ਗਵਾਵੈ ॥

ُگرمُکھ وری وِرودھ وگا َوے ۔۔

ਗੁਰਮੁਤਖ ਸਗਲੀ ਗਣਿ ਤਮਟਾਵੈ ॥

ُگرمُکھ سگلی تنگ مِیا َوے ۔۔

ਗੁਰਮੁਤਖ ਰਾਮ ਨਾਮ ਰੰਤਗ ਰਾਿਾ ॥

ُگرمُکھ رام نام رنگ رانا ۔۔

ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਤਖ ਖਸਮੁ ਪਛਾਿਾ ॥੩੭॥

ن ُگ مک کھس
نا ک ر ُ ھ م اھچپنا ۔۔۳۷۔۔
ਤਬਨੁ ਗੁਰ ਭਰਮੈ ਆਵੈ ਜਾਇ ॥

پ ُ
ے اجۓ ۔۔
ِں گر رھب م َے ا و َ
ਤਬਨੁ ਗੁਰ ਘਾਲ ਨ ਪਵਈ ਥਾਇ ॥

پِں ُگر اھگل ہن وپیئ اھتےئ ۔۔

ਤਬਨੁ ਗੁਰ ਮਨੂਆ ਅਤਿ ਿੋਲਾਇ ॥

پِں ُگر م ُپؤا ات دوالۓ ۔۔

ਤਬਨੁ ਗੁਰ ਤਿਰਪਤਿ ਨਹੀ ਤਬਖੁ ਖਾਇ ॥

اھکۓ ۔۔
پِں ُگر رتِپپ یہن نِکھ
ِ

ਤਬਨੁ ਗੁਰ ਤਬਸੀਅਰੁ ਿਸੈ ਮਤਰ ਵਾਟ ॥

پِں ُگر ِئسیتر د سَے رم وات ۔۔

ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਤਬਨੁ ਘਾਟੇ ਘਾਟ ॥੩੮॥

نانک ُگر پِں اھگےٹ اھگت ۔۔۳۸۔۔
ਤਜਸੁ ਗੁਰੁ ਤਮਲੈ ਤਿਸੁ ਪਾਤਰ ਉਿਾਰੈ ॥

ِجس ُگر ملَ ِے ئِس نار اُنا َرے ۔۔
ਅਵਗਣ ਮੇਟੈ ਗੁਤਣ ਤਨਸਿਾਰੈ ॥

ا َونگ می َپے ُگں ئِسیا َرے ۔۔

ਮੁਕਤਿ ਮਹਾ ਸੁਖ ਗੁਰ ਸਬਿੁ ਬੀਚਾਤਰ ॥

مُکت اہم ُسکھ ُگر دبس اچیبر ۔۔

ਗੁਰਮੁਤਖ ਕਿੇ ਨ ਆਵੈ ਹਾਤਰ ॥

ُ
ے اہر ۔۔
گرمُکھ دکے ہن ا و َ

ਿਨੁ ਹਟੜੀ ਇਹੁ ਮਨੁ ਵਣਜਾਰਾ ॥

نت ہتری اوہی نم واجنرا ۔۔
ਨਾਨਕ ਸਹਜੇ ਸਚੁ ਵਾਪਾਰਾ ॥੩੯॥

س
نانک ہجے چس وانارا ۔۔۳۹۔۔

ਗੁਰਮੁਤਖ ਬਾਂਤਧਓ ਸੇਿੁ ਤਬਧਾਿੈ ॥

سیت نِداھےتَ ۔۔
ُگرمُکھ نادنھپؤ َ
ਲੰਕਾ ਲੂਟੀ ਿੈਿ ਸੰਿਾਪੈ ॥

لپکا لُؤیٹ َدپپ سییاےپَ ۔۔
ਰਾਮਚੰਤਿ ਮਾਤਰਓ ਅਤਹ ਰਾਵਣੁ ॥

رامچید امروی اےہ راون ۔۔

ਭੇਿੁ ਬਭੀਖਣ ਗੁਰਮੁਤਖ ਪਰਚਾਇਣੁ ॥

پب
ھ
ک
ی
دیھب ھں ُگرمُکھ رپاچنئ ۔۔

ਗੁਰਮੁਤਖ ਸਾਇਤਰ ਪਾਹਣ ਿਾਰੇ ॥

ُگرمُکھ ساپِر نانہ نارے ۔۔

ਗੁਰਮੁਤਖ ਕੋਤਟ ਿੇਿੀਸ ਉਧਾਰੇ ॥੪੦॥

نی
ُگرمُکھ وکت ییس اُداھرے ۔۔۴۱۔۔

ਗੁਰਮੁਤਖ ਚੂਕੈ ਆਵਣ ਜਾਣੁ ॥

ُگرمُکھ ُجؤ َکے ا ون اجن ۔۔

ਗੁਰਮੁਤਖ ਿਰਗਹ ਪਾਵੈ ਮਾਣੁ ॥

ُگرمُکھ درہگ نا َوے امن ۔۔

ਗੁਰਮੁਤਖ ਖੋਟੇ ਖਰੇ ਪਛਾਣੁ ॥

ُگرمُکھ وھکےٹ رھکے اھچپن ۔۔
ਗੁਰਮੁਤਖ ਲਾਗੈ ਸਹਤਜ ਤਧਆਨੁ ॥

سہ
ُگرمُکھ ال َگے ج دایھن ۔۔

ਗੁਰਮੁਤਖ ਿਰਗਹ ਤਸਿਤਿ ਸਮਾਇ ॥

ِصب
ج
ُگرمُکھ درہگ ھت امسۓ ۔۔

ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਤਖ ਬੰਧੁ ਨ ਪਾਇ ॥੪੧॥

نانک ُگرمُکھ دنبھ ہن ناۓ ۔۔۴۱۔۔
ਗੁਰਮੁਤਖ ਨਾਮੁ ਤਨਰੰਜਨ ਪਾਏ ॥

ُگرمُکھ نام پِرنجن ناےئ ۔۔

ਗੁਰਮੁਤਖ ਹਉਮੈ ਸਬਤਿ ਜਲਾਏ ॥

ُگرمُکھ ہؤ م َے دبس چالےئ ۔۔

ਗੁਰਮੁਤਖ ਸਾਚੇ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਏ ॥

ُگرمُکھ ساےچ ےک ُگں اگےئ ۔۔
ਗੁਰਮੁਤਖ ਸਾਚੈ ਰਹੈ ਸਮਾਏ ॥

ُگرمُکھ ساےچَ ر َہے امسےئ ۔۔

ਗੁਰਮੁਤਖ ਸਾਤਚ ਨਾਤਮ ਪਤਿ ਊਿਮ ਹੋਇ ॥

ُگرمُکھ ساچ نام پپ اُومت وہۓ ۔۔

ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਤਖ ਸਗਲ ਭਵਣ ਕੀ ਸੋਝੀ ਹੋਇ ॥੪੨॥

نانک ُگرمُکھ لگس وھبَن یک وسیھج وہۓ ۔۔۴۲۔۔
ਕਵਣ ਮੂਲੁ ਕਵਣ ਮਤਿ ਵੇਲਾ ॥

وکَن مُؤل وکَن مت ونال ۔۔
ਿੇਰਾ ਕਵਣੁ ਗੁਰੂ ਤਜਸ ਕਾ ਿੂ ਚੇਲਾ ॥

ریتا وکَن ُگؤ ُرو ِجس اک ئُؤ جیال ۔۔
ਕਵਣ ਕਥਾ ਲੇ ਰਹਹੁ ਤਨਰਾਲੇ ॥

وکَن اھتک ےل رہہؤ پِراےل ۔۔
ਬੋਲੈ ਨਾਨਕੁ ਸੁਣਹੁ ਿੁਮ ਬਾਲੇ ॥

ُب
وب لَے نانک ُسبہؤ م ناےل ۔۔
ਏਸੁ ਕਥਾ ਕਾ ਿੇਇ ਬੀਚਾਰੁ ॥

اسی اھتک اک دےئ اچیبر ۔۔
ਭਵਜਲੁ ਸਬਤਿ ਲੰਘਾਵਣਹਾਰੁ ॥੪੩॥

ب
َھؤلج دبس اھگنلواہنر ۔۔۴۳۔۔

ਪਵਨ ਅਰੰਭੁ ਸਤਿਗੁਰ ਮਤਿ ਵੇਲਾ ॥

ئَؤن ارمبھ سیگؤر مت ونال ۔۔
ਸਬਿੁ ਗੁਰੂ ਸੁਰਤਿ ਧੁਤਨ ਚੇਲਾ ॥

دبس ُگؤ ُرو ُسرت د ُھں جیال ۔۔

ਅਕਥ ਕਥਾ ਲੇ ਰਹਉ ਤਨਰਾਲਾ ॥

اکبھ اھتک ےل رہؤ پِراال ۔۔

ਨਾਨਕ ਜੁਤਗ ਜੁਤਗ ਗੁਰ ਗੋਪਾਲਾ ॥

نانک ُچگ ُچگ ُگر وگناال ۔۔

ਏਕੁ ਸਬਿੁ ਤਜਿੁ ਕਥਾ ਵੀਚਾਰੀ ॥

انک دبس ِجت اھتک وبچاری ۔۔

ਗੁਰਮੁਤਖ ਹਉਮੈ ਅਗਤਨ ਤਨਵਾਰੀ ॥੪੪॥

ُگرمُکھ ہؤ م َے انگ ئِؤاری ۔۔۴۴۔۔
ਮੈਣ ਕੇ ਿੰਿ ਤਕਉ ਖਾਈਐ ਸਾਰੁ ॥

مَیں ےک دپپ کپؤ اھک نیپے َ سار ۔۔
ਤਜਿੁ ਗਰਬੁ ਜਾਇ ਸੁ ਕਵਣੁ ਆਹਾਰੁ ॥

ِجت رگت اجۓ وسوکَن ا اہر ۔۔
ਤਹਵੈ ਕਾ ਘਰੁ ਮੰਿਰੁ ਅਗਤਨ ਤਪਰਾਹਨੁ ॥

ِہ َؤے اک رھگ دنمر انگ پِرانہ ۔۔
ਕਵਨ ਗੁਿਾ ਤਜਿੁ ਰਹੈ ਅਵਾਹਨੁ ॥

وکَن ُگبھا ِجت ر َہے اوانہ ۔۔

ਇਿ ਉਿ ਤਕਸ ਕਉ ਜਾਤਣ ਸਮਾਵੈ ॥

کِ
امسوے ۔۔
اِت اُت س کؤ اجن َ

ਕਵਨ ਤਧਆਨੁ ਮਨੁ ਮਨਤਹ ਸਮਾਵੈ ॥੪੫॥

امسوے ۔۔۴۵۔۔
وکَن دایھن نم مبہہ َ

ਹਉ ਹਉ ਮੈ ਮੈ ਤਵਚਹੁ ਖੋਵੈ ॥

وھکوے ۔۔
ہؤ ہؤ م َے م َے وِچہؤہ َ
ਿੂਜਾ ਮੇਟੈ ਏਕੋ ਹੋਵੈ ॥

وہوے ۔۔
ُدواج می َپے اوکی َ
ਜਗੁ ਕਰੜਾ ਮਨਮੁਖੁ ਗਾਵਾਰੁ ॥

مب
چگ رکرا مُکھ اگوار ۔۔

ਸਬਿੁ ਕਮਾਈਐ ਖਾਈਐ ਸਾਰੁ ॥

دبس امک پپَے اھک نیپے َ سار ۔۔

ਅੰਿਤਰ ਬਾਹਤਰ ਏਕੋ ਜਾਣੈ ॥

ارتن ناہر اوکی اج ئَے ۔۔

ਨਾਨਕ ਅਗਤਨ ਮਰੈ ਸਤਿਗੁਰ ਕੈ ਭਾਣੈ ॥੪੬॥

نانک انگ م َ َرے سیگؤر ےکَ اھب ئَے ۔۔۴۶۔۔
ਸਚ ਭੈ ਰਾਿਾ ਗਰਬੁ ਤਨਵਾਰੈ ॥

ب
چس َھے رانا رگت ئِؤا َرے ۔۔
ਏਕੋ ਜਾਿਾ ਸਬਿੁ ਵੀਚਾਰੈ ॥

اوکی اجنا دبس وبچارے ۔۔

ਸਬਿੁ ਵਸੈ ਸਚੁ ਅੰਿਤਰ ਹੀਆ ॥

دبس و سَے چس ارتن ِہیا ۔۔

ਿਨੁ ਮਨੁ ਸੀਿਲੁ ਰੰਤਗ ਰੰਗੀਆ ॥

نت نم لتیس رنگ رایگن ۔۔

ਕਾਮੁ ਿੋਧੁ ਤਬਖੁ ਅਗਤਨ ਤਨਵਾਰੇ ॥

اکم رکودھ نِکھ انگ ئِؤارے ۔۔

ਨਾਨਕ ਨਿਰੀ ਨਿਤਰ ਤਪਆਰੇ ॥੪੭॥

نانک دنری دنر ایپرے ۔۔۴۷۔۔
ਕਵਨ ਮੁਤਖ ਚੰਿੁ ਤਹਵੈ ਘਰੁ ਛਾਇਆ ॥

وکَن مُکھ دنچ ِہ َؤے رھگ اھچنا ۔۔

ਕਵਨ ਮੁਤਖ ਸੂਰਜੁ ਿਪੈ ਿਪਾਇਆ ॥

وکَن مُکھ سُؤرچ ےپتَ اپتنا ۔۔

ਕਵਨ ਮੁਤਖ ਕਾਲੁ ਜੋਹਿ ਤਨਿ ਰਹੈ ॥

وکَن مُکھ اکل وجہت پِپ ر َہے ۔۔
ਕਵਨ ਬੁਤਧ ਗੁਰਮੁਤਖ ਪਤਿ ਰਹੈ ॥

وکَن ُندھ ُگرمُکھ پپ ر َہے ۔۔
ਕਵਨੁ ਜੋਧੁ ਜੋ ਕਾਲੁ ਸੰਘਾਰੈ ॥

اھگنسرے ۔۔
وکَن وجدھ وج اکل
َ
ਬੋਲੈ ਬਾਣੀ ਨਾਨਕੁ ਬੀਚਾਰੈ ॥੪੮॥

اچیبرے ۔۔۴۸۔۔
وب لَے ناین نانک َ
ਸਬਿੁ ਭਾਖਿ ਸਤਸ ਜੋਤਿ ਅਪਾਰਾ ॥

دبس اھبتھک سس وجت انارا ۔۔
ਸਤਸ ਘਤਰ ਸੂਰੁ ਵਸੈ ਤਮਟੈ ਅੰਤਧਆਰਾ ॥

سس رھگ سُؤر و سَے ِمپے ادنایھرا ۔۔

ਸੁਖੁ ਿੁਖੁ ਸਮ ਕਤਰ ਨਾਮੁ ਅਧਾਰਾ ॥

ُسکھ ُدھک مس رک نام اداھرا ۔۔
ਆਪੇ ਪਾਤਰ ਉਿਾਰਣਹਾਰਾ ॥

ا ےپ نار اُناراہنرا ۔۔
ਗੁਰ ਪਰਚੈ ਮਨੁ ਸਾਤਚ ਸਮਾਇ ॥

ےچ نم ساچ امسۓ ۔۔
ُگر رپ َ

ਪਰਣਵਤਿ ਨਾਨਕੁ ਕਾਲੁ ਨ ਖਾਇ ॥੪੯॥

اھکۓ ۔۔۴۹۔۔
رپونِت نانک اکل ہن
ِ
ਨਾਮ ਿਿੁ ਸਭ ਹੀ ਤਸਤਰ ਜਾਪੈ ॥

نام پپ سیھ یہ سِر اجَےپ ۔۔
ਤਬਨੁ ਨਾਵੈ ਿੁਖੁ ਕਾਲੁ ਸੰਿਾਪੈ ॥

پِں نا َوے ُدھک اکل سییاےپَ ۔۔
ਿਿੋ ਿਿੁ ਤਮਲੈ ਮਨੁ ਮਾਨੈ ॥

پپؤ پپ ملَ ِے نم امےن ۔۔
ਿੂਜਾ ਜਾਇ ਇਕਿੁ ਘਤਰ ਆਨੈ ॥

ُدواج اجۓ اِتک رھگ ا ئَے ۔۔
ਬੋਲੈ ਪਵਨਾ ਗਗਨੁ ਗਰਜੈ ॥

وب لَے وپَنا نگگ رگےجَ ۔۔

ਨਾਨਕ ਤਨਹਚਲੁ ਤਮਲਣੁ ਸਹਜੈ ॥੫੦॥

سہ
بہ
نانک ِ چل مل ِں جج َے ۔۔۵۱۔۔

ਅੰਿਤਰ ਸੁੰਨੰ ਬਾਹਤਰ ਸੁੰਨੰ ਤਿਰਭਵਣ ਸੁੰਨ ਮਸੁੰਨੰ ॥

م
ارتن ُسیں ناہر ُسیں رتِوھبن ُس ّں ُّسیّں ۔۔

ਚਉਥੇ ਸੁੰਨੈ ਜੋ ਨਰੁ ਜਾਣੈ ਿਾ ਕਉ ਪਾਪੁ ਨ ਪੁੰਨੰ ॥

جؤےھت ُسی َپے وج رن اج ئَے نا کؤ نات ہن ُنیں ۔۔
ਘਤਟ ਘਤਟ ਸੁੰਨ ਕਾ ਜਾਣੈ ਭੇਉ ॥

ب
ٹھگ ٹھگ ُس ّں اک اج ئَے ھپؤ ۔۔
ਆਤਿ ਪੁਰਖੁ ਤਨਰੰਜਨ ਿੇਉ ॥

ا د ُپرھک پِرنجن دئؤ ۔۔

ਜੋ ਜਨੁ ਨਾਮ ਤਨਰੰਜਨ ਰਾਿਾ ॥

وج نج نام پِرنجن رانا ۔۔

ਨਾਨਕ ਸੋਈ ਪੁਰਖੁ ਤਬਧਾਿਾ ॥੫੧॥

نانک وسیئ ُپرھک نِداھنا ۔۔۵۱۔۔
ਸੁੰਨੋ ਸੁੰਨੁ ਕਹੈ ਸਭੁ ਕੋਈ ॥

ےہک سیھ وکیئ ۔۔
ُسیؤ ُس ّں َ
ਅਨਹਿ ਸੁੰਨੁ ਕਹਾ ਿੇ ਹੋਈ ॥

ابہت ُس ّں اہک ےت وہیئ ۔۔
ਅਨਹਿ ਸੁੰਤਨ ਰਿੇ ਸੇ ਕੈਸੇ ॥

ابہت ُس ّں رےت ےس َ
کیسے ۔۔
ਤਜਸ ਿੇ ਉਪਜੇ ਤਿਸ ਹੀ ਜੈਸੇ ॥

ِجس ےت اُےجپ ئِس یہ ےسیج ۔۔

ਓਇ ਜਨਤਮ ਨ ਮਰਤਹ ਨ ਆਵਤਹ ਜਾਤਹ ॥

اوےئ منج ہن رمہِ ہن ا وہِ اجہِ۔۔
ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਤਖ ਮਨੁ ਸਮਝਾਤਹ ॥੫੨॥

نانک ُگرمُکھ نم اھجمسہِ۔۔۵۲۔۔
ਨਉ ਸਰ ਸੁਭਰ ਿਸਵੈ ਪੂਰੇ ॥

ب
ئؤ رس ُس ھر دوسَے ئُؤرے ۔۔
ਿਹ ਅਨਹਿ ਸੁੰਨ ਵਜਾਵਤਹ ਿੂਰੇ ॥

ہت ابہت ُس ّں واجوہِ ئُؤرے ۔۔
ਸਾਚੈ ਰਾਚੇ ਿੇਤਖ ਹਜੂਰੇ ॥

ساےچَ راےچ دھکی ہچُؤرے ۔۔
ਘਤਟ ਘਤਟ ਸਾਚੁ ਰਤਹਆ ਭਰਪੂਰੇ ॥

ٹھگ ٹھگ ساچ رایہ رھبوپُرے ۔۔
ਗੁਪਿੀ ਬਾਣੀ ਪਰਗਟੁ ਹੋਇ ॥

ُ
گیبی ناین رپگپ وہۓ ۔۔

ਨਾਨਕ ਪਰਤਖ ਲਏ ਸਚੁ ਸੋਇ ॥੫੩॥

نانک رپھک ےئل چس وسۓ ۔۔۵۳۔۔
ਸਹਜ ਭਾਇ ਤਮਲੀਐ ਸੁਖੁ ਹੋਵੈ ॥

سہ
س
م
ک
لی
ِ
پ
ُ
وہوے ۔۔
ج اھبےئ ے ھ َ
ਗੁਰਮੁਤਖ ਜਾਗੈ ਨੀਿ ਨ ਸੋਵੈ ॥

وسوے ۔۔
ُگرمُکھ اج َگے دین ہن َ

ਸੁੰਨ ਸਬਿੁ ਅਪਰੰਪਤਰ ਧਾਰੈ ॥

س
اھرے ۔۔
ُ ّں دبس ارپرپم د َ

ਕਹਿੇ ਮੁਕਿੁ ਸਬਤਿ ਤਨਸਿਾਰੈ ॥

ےتہک مُکت دبس ئِسیا َرے ۔۔

ਗੁਰ ਕੀ ਿੀਤਖਆ ਸੇ ਸਤਚ ਰਾਿੇ ॥

ُگر یک ِدنکھیا ےس چس راےت ۔۔

ਨਾਨਕ ਆਪੁ ਗਵਾਇ ਤਮਲਣ ਨਹੀ ਭਰਾਿੇ ॥੫੪॥

نانک ا ت وگَاےئ مل ِں یہن رھباےت ۔۔۵۴۔۔ •
ਕੁਬੁਤਧ ਚਵਾਵੈ ਸੋ ਤਕਿੁ ਿਾਇ ॥

ُک ُیدھ َجؤا َوے وس کِپ اھٹۓ ۔۔
ਤਕਉ ਿਿੁ ਨ ਬੂਝੈ ਚੋਟਾ ਖਾਇ ॥

چ
اھکۓ ۔۔
کپؤ پپ ہن ئُؤ َھے وچنا
ِ
ਜਮ ਿਤਰ ਬਾਧੇ ਕੋਇ ਨ ਰਾਖੈ ॥

ک
مج در نادےھ وکۓ ہن را َھے ۔۔
ਤਬਨੁ ਸਬਿੈ ਨਾਹੀ ਪਤਿ ਸਾਖੈ ॥

ک
پِں دبسَے نایہ پپ سا َھے ۔۔
ਤਕਉ ਕਤਰ ਬੂਝੈ ਪਾਵੈ ਪਾਰੁ ॥

چ
کپؤ رک ُوب َھے نا َوے نار ۔۔

ਨਾਨਕ ਮਨਮੁਤਖ ਨ ਬੁਝੈ ਗਵਾਰੁ ॥੫੫॥

مب
بُج
نانک مُکھ ہن َھے وگار ۔۔۵۵۔۔

ਕੁਬੁਤਧ ਤਮਟੈ ਗੁਰ ਸਬਿੁ ਬੀਚਾਤਰ ॥

ُکی ُدھ ِمپے ُگر دبس اچیبر ۔۔

ਸਤਿਗੁਰੁ ਭੇਟੈ ਮੋਖ ਿੁਆਰ ॥

ب
سیگؤر ھی َپے ومھک ُدوار ۔۔

ਿਿੁ ਨ ਚੀਨੈ ਮਨਮੁਖੁ ਜਤਲ ਜਾਇ ॥

مب
پپ ہن چی َپے مُکھ لج اجۓ ۔۔
ਿੁਰਮਤਿ ਤਵਛੁਤੜ ਚੋਟਾ ਖਾਇ ॥

اھکۓ ۔۔
ُدرمت وِڑھچ وچنا
ِ
ਮਾਨੈ ਹੁਕਮੁ ਸਭੇ ਗੁਣ ਤਗਆਨ ॥

ک سب
امےن ُچ م ھے ُگں گ ِیان ۔۔

ਨਾਨਕ ਿਰਗਹ ਪਾਵੈ ਮਾਨੁ ॥੫੬॥

نانک درہگ نا َوے امن ۔۔۵۶۔۔
ਸਾਚੁ ਵਖਰੁ ਧਨੁ ਪਲੈ ਹੋਇ ॥

ساچ ورھک دنھ نلَے وہۓ ۔۔
ਆਤਪ ਿਰੈ ਿਾਰੇ ਭੀ ਸੋਇ ॥

ا ت رتَے نارے یھب وسۓ ۔۔
ਸਹਤਜ ਰਿਾ ਬੂਝੈ ਪਤਿ ਹੋਇ ॥

ھ
سہج رنا ئُؤ چ ےَ

پپ وہۓ ۔۔

ਿਾ ਕੀ ਕੀਮਤਿ ਕਰੈ ਨ ਕੋਇ ॥

نا یک تمیق رکَے ہن وکۓ ۔۔

ਜਹ ਿੇਖਾ ਿਹ ਰਤਹਆ ਸਮਾਇ ॥

ہج داھکی ہت رایہ امسۓ ۔۔
ਨਾਨਕ ਪਾਤਰ ਪਰੈ ਸਚ ਭਾਇ ॥੫੭॥

نانک نار رپَے چس اھبےئ ۔۔۵۷۔۔
ਸੁ ਸਬਿ ਕਾ ਕਹਾ ਵਾਸੁ ਕਥੀਅਲੇ ਤਜਿੁ ਿਰੀਐ ਭਵਜਲੁ ਸੰਸਾਰੋ ॥

کب
ب
وس دبس اک اہک واس ھ ِٔیلے ِجت رت پ َپے َھؤلج اسنسرو ۔۔
ਿਰੈ ਸਿ ਅੰਗੁਲ ਵਾਈ ਕਹੀਐ ਤਿਸੁ ਕਹੁ ਕਵਨੁ ਅਧਾਰੋ ॥

ے ست ائ ُگل وایئ کہ ٔپے َ ئِس وہک وکَن اداھرو ۔۔
رتِ َ
ਬੋਲੈ ਖੇਲੈ ਅਸਤਥਰੁ ਹੋਵੈ ਤਕਉ ਕਤਰ ਅਲਖੁ ਲਖਾਏ ॥

لَ کھیلَ سب
ِھ
وہوے کپؤ رک اھکل اھکلےئ ۔۔
ر
وب ے ے ا
َ

ਸੁਤਣ ਸੁਆਮੀ ਸਚੁ ਨਾਨਕੁ ਪਰਣਵੈ ਅਪਣੇ ਮਨ ਸਮਝਾਏ ॥

ُسں سُؤایم چس نانک رپَونَے اےنپ نم اھجمسےئ ۔۔

ਗੁਰਮੁਤਖ ਸਬਿੇ ਸਤਚ ਤਲਵ ਲਾਗੈ ਕਤਰ ਨਿਰੀ ਮੇਤਲ ਤਮਲਾਏ ॥

ُگرمُکھ دبسے چس لِؤ ال َگے رک دنری م َیل مِالےئ ۔۔
ਆਪੇ ਿਾਨਾ ਆਪੇ ਬੀਨਾ ਪੂਰੈ ਭਾਤਗ ਸਮਾਏ ॥੫੮॥

ا ےپ دانا ا ےپ انیب ئُؤ َرے اھبگ امسےئ ۔۔۵۸۔۔
ਸੁ ਸਬਿ ਕਉ ਤਨਰੰਿਤਰ ਵਾਸੁ ਅਲਖੰ ਜਹ ਿੇਖਾ ਿਹ ਸੋਈ ॥

لک
ھ
وس دبس کؤ پِررتن واس ا ں ہج داھکی ہت وسیئ ۔۔

ਪਵਨ ਕਾ ਵਾਸਾ ਸੁੰਨ ਤਨਵਾਸਾ ਅਕਲ ਕਲਾ ਧਰ ਸੋਈ ॥

ئَؤن اک واسا ُس ّں ئِؤاسا لقع کال درھ وسیئ ۔۔

ਨਿਤਰ ਕਰੇ ਸਬਿੁ ਘਟ ਮਤਹ ਵਸੈ ਤਵਚਹੁ ਭਰਮੁ ਗਵਾਏ ॥

دنر رکے دبس ٹھگ ہہم و سَے وِچہؤہ رھبم وگاےئ ۔۔
ਿਨੁ ਮਨੁ ਤਨਰਮਲੁ ਤਨਰਮਲ ਬਾਣੀ ਨਾਮੋੁ ਮੰਤਨ ਵਸਾਏ ॥

نت نم پِرلم پِرلم ناین ناومنمّ وساےئ ۔۔

ਸਬਤਿ ਗੁਰੂ ਭਵਸਾਗਰੁ ਿਰੀਐ ਇਿ ਉਿ ਏਕੋ ਜਾਣੈ ॥

ب
دبس ُگؤ ُرو َھؤ سارگ رت پ َپے اِت اُت اوکی اج ئَے ۔۔

ਤਚਹਨੁ ਵਰਨੁ ਨਹੀ ਛਾਇਆ ਮਾਇਆ ਨਾਨਕ ਸਬਿੁ ਪਛਾਣੈ ॥੫੯॥

ِچہں ورن یہن اھچنا امنا نانک دبس اھچپ ئَے ۔۔۵۹۔۔
ਿਰੈ ਸਿ ਅੰਗੁਲ ਵਾਈ ਅਉਧੂ ਸੁੰਨ ਸਚੁ ਆਹਾਰੋ ॥

ے ست ائ ُگل وایئ او ُدوھ ُس ّں چس ا اہرو ۔۔
رتِ َ

ਗੁਰਮੁਤਖ ਬੋਲੈ ਿਿੁ ਤਬਰੋਲੈ ਚੀਨੈ ਅਲਖ ਅਪਾਰੋ ॥

ُگرمُکھ وب لَے پپ پِرو لَے چی َپے اھکل انارو ۔۔

ਿਰੈ ਗੁਣ ਮੇਟੈ ਸਬਿੁ ਵਸਾਏ ਿਾ ਮਤਨ ਚੂਕੈ ਅਹੰਕਾਰੋ ॥

ے ُگں می َپے دبس وساےئ نا نم ُجؤ َکے ااکنہرو ۔۔
رتِ َ
ਅੰਿਤਰ ਬਾਹਤਰ ਏਕੋ ਜਾਣੈ ਿਾ ਹਤਰ ਨਾਤਮ ਲਗੈ ਤਪਆਰੋ ॥

َ
ارتن ناہر اوکی اج ئَے نا ہر نام لگے ایپرو ۔۔

ਸੁਖਮਨਾ ਇੜਾ ਤਪੰਗੁਲਾ ਬੂਝੈ ਜਾ ਆਪੇ ਅਲਖੁ ਲਖਾਏ ॥

چ
سک
ُ ھمیا اِرا پِپگال ُوب َھے اج ا ےپ اھکل اھکلےئ ۔۔

ਨਾਨਕ ਤਿਹੁ ਿੇ ਊਪਤਰ ਸਾਚਾ ਸਤਿਗੁਰ ਸਬਤਿ ਸਮਾਏ ॥੬੦॥

نانک بِہ ُؤ ےت اُورپ سااچ سیگؤر دبس امسےئ ۔۔۶۱۔۔

ਮਨ ਕਾ ਜੀਉ ਪਵਨੁ ਕਥੀਅਲੇ ਪਵਨੁ ਕਹਾ ਰਸੁ ਖਾਈ ॥

کب
ھ
ل
ی
نم اک جپؤ وپَن ٔ ے وپَن اہک رس اھکیئ ۔۔

ਤਗਆਨ ਕੀ ਮੁਿਰਾ ਕਵਨ ਅਉਧੂ ਤਸਧ ਕੀ ਕਵਨ ਕਮਾਈ ॥

گ ِیان یک مُدرا وکَن او ُدوھ سِدھ یک وکَن امکیئ ۔۔
ਤਬਨੁ ਸਬਿੈ ਰਸੁ ਨ ਆਵੈ ਅਉਧੂ ਹਉਮੈ ਤਪਆਸ ਨ ਜਾਈ ॥

پ
ے او ُدوھ ہؤ م َے ایپس ہن اجیئ ۔۔
ِں دبسَے رس ہن ا و َ
ਸਬਤਿ ਰਿੇ ਅੰਤਮਰਿ ਰਸੁ ਪਾਇਆ ਸਾਚੇ ਰਹੇ ਅਘਾਈ ॥

دبس رےت امِرت رس نانا ساےچ رےہ ااھگیئ ۔۔
ਕਵਨ ਬੁਤਧ ਤਜਿੁ ਅਸਤਥਰੁ ਰਹੀਐ ਤਕਿੁ ਭੋਜਤਨ ਤਿਰਪਿਾਸੈ ॥

سب
وکَن ُندھ ِجت ا ِھر ر ہیپے کِپ وھبنج رتِاتپ سَے ۔۔

ਨਾਨਕ ਿੁਖੁ ਸੁਖੁ ਸਮ ਕਤਰ ਜਾਪੈ ਸਤਿਗੁਰ ਿੇ ਕਾਲੁ ਨ ਗਰਾਸੈ ॥੬੧॥

ےپ سیگؤر ےت اکل ہن رگا سَے ۔۔۶۱۔۔
نانک ُدھک ُسکھ مس رک اج َ
ਰੰਤਗ ਨ ਰਾਿਾ ਰਤਸ ਨਹੀ ਮਾਿਾ ॥

رنگ ہن رانا رس یہن امنا ۔۔
ਤਬਨੁ ਗੁਰ ਸਬਿੈ ਜਤਲ ਬਤਲ ਿਾਿਾ ॥

پِں ُگر دبسَے لج نل نانا ۔۔

ਤਬੰਿੁ ਨ ਰਾਤਖਆ ਸਬਿੁ ਨ ਭਾਤਖਆ ॥

پِید ہن راایھک دبس ہن اھبایھک ۔۔
ਪਵਨੁ ਨ ਸਾਤਧਆ ਸਚੁ ਨ ਅਰਾਤਧਆ ॥

وپَن ہن سادھِیا چس ہن ارادایھ ۔۔

ਅਕਥ ਕਥਾ ਲੇ ਸਮ ਕਤਰ ਰਹੈ ॥

اکبھ اھتک ےل مس رک ر َہے ۔۔

ਿਉ ਨਾਨਕ ਆਿਮ ਰਾਮ ਕਉ ਲਹੈ ॥੬੨॥

ئؤ نانک ا مت رام کؤ ل َہے ۔۔۶۲۔۔
ਗੁਰ ਪਰਸਾਿੀ ਰੰਗੇ ਰਾਿਾ ॥

ُگر رپسادی رےگن رانا ۔۔

ਅੰਤਮਰਿੁ ਪੀਆ ਸਾਚੇ ਮਾਿਾ ॥

امِرت پِیا ساےچ امنا ۔۔
ਗੁਰ ਵੀਚਾਰੀ ਅਗਤਨ ਤਨਵਾਰੀ ॥

ُگر و بچاری انگ ئِؤاری ۔۔

ਅਤਪਉ ਪੀਓ ਆਿਮ ਸੁਖੁ ਧਾਰੀ ॥

اپپؤ پِپؤ ا مت ُسکھ داھری ۔۔

ਸਚੁ ਅਰਾਤਧਆ ਗੁਰਮੁਤਖ ਿਰੁ ਿਾਰੀ ॥

چس ارادایھ ُگرمُکھ رت ناری ۔۔

ਨਾਨਕ ਬੂਝੈ ਕੋ ਵੀਚਾਰੀ ॥੬੩॥

چ
نانک ُوب َھے وک و بچاری ۔۔۶۳۔۔
ਇਹੁ ਮਨੁ ਮੈਗਲੁ ਕਹਾ ਬਸੀਅਲੇ ਕਹਾ ਬਸੈ ਇਹੁ ਪਵਨਾ ॥

اوہی نم مَپگل اہک ئسیلے اہک ئ َسے اوہی وپَنا ۔۔

ਕਹਾ ਬਸੈ ਸੁ ਸਬਿੁ ਅਉਧੂ ਿਾ ਕਉ ਚੂਕੈ ਮਨ ਕਾ ਭਵਨਾ ॥

اہک ئ َسے وس دبس او ُدوھ نا کؤ ُجؤ َکے نم اک وھبَنا ۔۔

ਨਿਤਰ ਕਰੇ ਿਾ ਸਤਿਗੁਰੁ ਮੇਲੇ ਿਾ ਤਨਜ ਘਤਰ ਵਾਸਾ ਇਹੁ ਮਨੁ ਪਾਏ ॥

ِب
دنر رکے نا سیگؤر ےلیم نا ج رھگ واسا اوہی نم ناےئ ۔۔
ਆਪੈ ਆਪੁ ਖਾਇ ਿਾ ਤਨਰਮਲੁ ਹੋਵੈ ਧਾਵਿੁ ਵਰਤਜ ਰਹਾਏ ॥

وہوے داھوت ورچ راہےئ ۔۔
ا ےپ ا ت
ِ
اھکۓ نا پِرلم َ
ਤਕਉ ਮੂਲੁ ਪਛਾਣੈ ਆਿਮੁ ਜਾਣੈ ਤਕਉ ਸਤਸ ਘਤਰ ਸੂਰੁ ਸਮਾਵੈ ॥

امسوے ۔۔
کپؤ مُؤل اھچپ ئَے ا مت اج ئَے کپؤ سس رھگ سُؤر َ

ਗੁਰਮੁਤਖ ਹਉਮੈ ਤਵਚਹੁ ਖੋਵੈ ਿਉ ਨਾਨਕ ਸਹਤਜ ਸਮਾਵੈ ॥੬੪॥

سہ
امسوے ۔۔۶۴۔۔
ج
وھکوے ئؤ نانک
َ
ُگرمُکھ ہؤ م َے وِچہؤہ َ

ਇਹੁ ਮਨੁ ਤਨਹਚਲੁ ਤਹਰਿੈ ਵਸੀਅਲੇ ਗੁਰਮੁਤਖ ਮੂਲੁ ਪਛਾਤਣ ਰਹੈ ॥

بہ
اوہی نم ِ چل ہِر َدے وسییلے ُگرمُکھ مُؤل اھچپن ر َہے ۔۔
ਨਾਤਭ ਪਵਨੁ ਘਤਰ ਆਸਤਣ ਬੈਸੈ ਗੁਰਮੁਤਖ ਖੋਜਿ ਿਿੁ ਲਹੈ ॥

ناھب وپَن رھگ ا نس نی َسے ُگرمُکھ وھکجت پپ ل َہے ۔۔

ਸੁ ਸਬਿੁ ਤਨਰੰਿਤਰ ਤਨਜ ਘਤਰ ਆਛੈ ਤਿਰਭਵਣ ਜੋਤਿ ਸੁ ਸਬਤਿ ਲਹੈ ॥

پِ ِب
ل
ہ
وسدبس ررتن ج رھگ ا ےھچَ رتِوھبن وجت وس دبس َ ے ۔۔
ਖਾਵੈ ਿੂਖ ਭੂਖ ਸਾਚੇ ਕੀ ਸਾਚੇ ਹੀ ਤਿਰਪਿਾਤਸ ਰਹੈ ॥

ب
اھکوے ُدوھک ُھؤھک ساےچ یک ساےچ یہ رتِاتپس ر َہے ۔۔
َ
ਅਨਹਿ ਬਾਣੀ ਗੁਰਮੁਤਖ ਜਾਣੀ ਤਬਰਲੋ ਕੋ ਅਰਥਾਵੈ ॥

ابچد ناین ُگرمُکھ اجین پِرول وک اراھتوے ۔۔

ਨਾਨਕੁ ਆਖੈ ਸਚੁ ਸੁਭਾਖੈ ਸਤਚ ਰਪੈ ਰੰਗੁ ਕਬਹੂ ਨ ਜਾਵੈ ॥੬੫॥

ک
اجوے ۔۔۶۵۔۔
نانک ا ےھک چس ُسبھا َھے چس ر َ
ےپ رنگ کب ُہؤ ہن َ

ਜਾ ਇਹੁ ਤਹਰਿਾ ਿੇਹ ਨ ਹੋਿੀ ਿਉ ਮਨੁ ਕੈਿੈ ਰਹਿਾ ॥

کیب
اج اوہی ہِردا دہہی ہن وہیت ئؤ نم َ َھے راتہ ۔۔

ਨਾਤਭ ਕਮਲ ਅਸਥੰਭੁ ਨ ਹੋਿੋ ਿਾ ਪਵਨੁ ਕਵਨ ਘਤਰ ਸਹਿਾ ॥

سب
ناھب لمک ا ھمبھ ہن وہوت نا وپَن وکَن رھگ اتہس ۔۔

ਰੂਪੁ ਨ ਹੋਿੋ ਰੇਖ ਨ ਕਾਈ ਿਾ ਸਬਤਿ ਕਹਾ ਤਲਵ ਲਾਈ ॥

ُروت ہن وہوت ر َنکھ ہن اکیئ نا دبس اہک لِؤ الیئ ۔۔

ਰਕਿੁ ਤਬੰਿੁ ਕੀ ਮੜੀ ਨ ਹੋਿੀ ਤਮਤਿ ਕੀਮਤਿ ਨਹੀ ਪਾਈ ॥

رقپ پِید یک مری ہن وہیت مِت تمیق یہن نایئ ۔۔
ਵਰਨੁ ਭੇਖੁ ਅਸਰੂਪੁ ਨ ਜਾਪੀ ਤਕਉ ਕਤਰ ਜਾਪਤਸ ਸਾਚਾ ॥

ب
ھ
ی
ک
ک
پ
ورن َ ھ ارسوت ہن اجیپ ؤ رک اجسپ سااچ ۔۔

ਨਾਨਕ ਨਾਤਮ ਰਿੇ ਬੈਰਾਗੀ ਇਬ ਿਬ ਸਾਚੋ ਸਾਚਾ ॥੬੬॥

نانک نام رےت ریبایگ ات پپ ساوچ سااچ ۔۔۶۶۔۔
ਤਹਰਿਾ ਿੇਹ ਨ ਹੋਿੀ ਅਉਧੂ ਿਉ ਮਨੁ ਸੁੰਤਨ ਰਹੈ ਬੈਰਾਗੀ ॥

ہِردا دہہی ہن وہیت او ُدوھ ئؤ نم ُس ّں ر َہے ریبایگ ۔۔

ਨਾਤਭ ਕਮਲੁ ਅਸਥੰਭੁ ਨ ਹੋਿੋ ਿਾ ਤਨਜ ਘਤਰ ਬਸਿਉ ਪਵਨੁ ਅਨਰਾਗੀ ॥

سب
ِب
ھ
ئ
مب
سی
ناھب لمک ا ھ ہن وہوت نا ج رھگ ؤ وپَن ارنایگ ۔۔

ਰੂਪੁ ਨ ਰੇਤਖਆ ਜਾਤਿ ਨ ਹੋਿੀ ਿਉ ਅਕੁਲੀਤਣ ਰਹਿਉ ਸਬਿੁ ਸੁ ਸਾਰੁ ॥

ُروت ہن رنکھیا اجت ہن وہیت ئؤ انیلک رہپؤ دبس وس سار ۔۔

ਗਉਨੁ ਗਗਨੁ ਜਬ ਿਬਤਹ ਨ ਹੋਿਉ ਤਿਰਭਵਣ ਜੋਤਿ ਆਪੇ ਤਨਰੰਕਾਰੁ ॥

ہبت ہن وہئؤ رتِوھبن وجت ا ےپ پِراکنر ۔۔
گؤن نگگ جت ِ

ਵਰਨੁ ਭੇਖੁ ਅਸਰੂਪੁ ਸੁ ਏਕੋ ਏਕੋ ਸਬਿੁ ਤਵਿਾਣੀ ॥

ب
ھ
ی
ک
َ
ورن ھ ارسوت وس اوکی اوکی دبس وِداین ۔۔

ਸਾਚ ਤਬਨਾ ਸੂਚਾ ਕੋ ਨਾਹੀ ਨਾਨਕ ਅਕਥ ਕਹਾਣੀ ॥੬੭॥

ساچ پِیا سُؤاچ وک نایہ نانک اکبھ اہکین ۔۔۶۷۔۔

ਤਕਿੁ ਤਕਿੁ ਤਬਤਧ ਜਗੁ ਉਪਜੈ ਪੁਰਖਾ ਤਕਿੁ ਤਕਿੁ ਿੁਤਖ ਤਬਨਤਸ ਜਾਈ ॥

کِپ کِپ نِدھ چگ ا ُ بج َے ُپراھک کِپ کِپ ُدھک نِیس اجیئ ۔۔
ਹਉਮੈ ਤਵਤਚ ਜਗੁ ਉਪਜੈ ਪੁਰਖਾ ਨਾਤਮ ਤਵਸਤਰਐ ਿੁਖੁ ਪਾਈ ॥

ہؤ م َے وِچ چگ ا ُ بج َے ُپراھک نام وِرس پپے ُدھک نایئ ۔۔

ਗੁਰਮੁਤਖ ਹੋਵੈ ਸੁ ਤਗਆਨੁ ਿਿੁ ਬੀਚਾਰੈ ਹਉਮੈ ਸਬਤਿ ਜਲਾਏ ॥

اچیبرے ہؤ م َے دبس چالےئ ۔۔
وہوے وس گ ِیان پپ َ
ُگرمُکھ َ
ਿਨੁ ਮਨੁ ਤਨਰਮਲੁ ਤਨਰਮਲ ਬਾਣੀ ਸਾਚੈ ਰਹੈ ਸਮਾਏ ॥

ےچ ر َہے امسےئ ۔۔
نت نم پِرلم پِرلم ناین سا َ
ਨਾਮੇ ਨਾਤਮ ਰਹੈ ਬੈਰਾਗੀ ਸਾਚੁ ਰਤਖਆ ਉਤਰ ਧਾਰੇ ॥

ناےم نام ر َہے ریبایگ ساچ رایھک اُر داھرے ۔۔

ਨਾਨਕ ਤਬਨੁ ਨਾਵੈ ਜੋਗੁ ਕਿੇ ਨ ਹੋਵੈ ਿੇਖਹੁ ਤਰਿੈ ਬੀਚਾਰੇ ॥੬੮॥

ک
پ
وہوے دن ھہؤ ر َِدے اچیبرے ۔۔۶۸۔۔
نانک ِں نا َوے وجگ دکے ہن َ
ਗੁਰਮੁਤਖ ਸਾਚੁ ਸਬਿੁ ਬੀਚਾਰੈ ਕੋਇ ॥

اچیبرے وکۓ ۔۔
ُگرمُکھ ساچ دبس َ

ਗੁਰਮੁਤਖ ਸਚੁ ਬਾਣੀ ਪਰਗਟੁ ਹੋਇ ॥

ُگرمُکھ چس ناین رپگپ وہۓ ۔۔

ਗੁਰਮੁਤਖ ਮਨੁ ਭੀਜੈ ਤਵਰਲਾ ਬੂਝੈ ਕੋਇ ॥

ب
ئ چ
ھب
ھ
ج
َ
ُ
ُگرمُکھ نم َے وِرال ؤ ے وکۓ ۔۔
ਗੁਰਮੁਤਖ ਤਨਜ ਘਤਰ ਵਾਸਾ ਹੋਇ ॥

ِب
ُگرمُکھ ج رھگ واسا وہۓ ۔۔

ਗੁਰਮੁਤਖ ਜੋਗੀ ਜੁਗਤਿ ਪਛਾਣੈ ॥

ُگرمُکھ وجیگ تگج اھچپ ئَے ۔۔

ਗੁਰਮੁਤਖ ਨਾਨਕ ਏਕੋ ਜਾਣੈ ॥੬੯॥

ُگرمُکھ نانک اوکی اج ئَے ۔۔۶۹۔۔

ਤਬਨੁ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵੇ ਜੋਗੁ ਨ ਹੋਈ ॥

پِں سیگؤر ویسے وجگ ہن وہیئ ۔۔
ਤਬਨੁ ਸਤਿਗੁਰ ਭੇਟੇ ਮੁਕਤਿ ਨ ਕੋਈ ॥

ب
پِں سیگؤر ھیپے مُکت ہن وکیئ ۔۔

ਤਬਨੁ ਸਤਿਗੁਰ ਭੇਟੇ ਨਾਮੁ ਪਾਇਆ ਨ ਜਾਇ ॥

پ سی گ ب
ھی
پ
ِں ؤر ے نام نانا ہن اجۓ ۔۔
ਤਬਨੁ ਸਤਿਗੁਰ ਭੇਟੇ ਮਹਾ ਿੁਖੁ ਪਾਇ ॥

پ سی گ ب
ھی
پ
ِں ؤر ے اہم ُدھک ناۓ ۔۔

ਤਬਨੁ ਸਤਿਗੁਰ ਭੇਟੇ ਮਹਾ ਗਰਤਬ ਗੁਬਾਤਰ ॥

پ سی گ ب
ھی
پ
ُ
گ
ِں ؤر ے اہم رگت یار ۔۔

ਨਾਨਕ ਤਬਨੁ ਗੁਰ ਮੁਆ ਜਨਮੁ ਹਾਤਰ ॥੭੦॥

نانک پِں ُگر مُؤا منج اہر ۔۔۷۱۔۔

ਗੁਰਮੁਤਖ ਮਨੁ ਜੀਿਾ ਹਉਮੈ ਮਾਤਰ ॥

ُگرمُکھ نم اتیج ہؤ م َے امر ۔۔

ਗੁਰਮੁਤਖ ਸਾਚੁ ਰਤਖਆ ਉਰ ਧਾਤਰ ॥

ُگرمُکھ ساچ رایھک اُر داھر ۔۔

ਗੁਰਮੁਤਖ ਜਗੁ ਜੀਿਾ ਜਮਕਾਲੁ ਮਾਤਰ ਤਬਿਾਤਰ ॥

ُگرمُکھ چگ اتیج چمکال امر نِدار ۔۔
ਗੁਰਮੁਤਖ ਿਰਗਹ ਨ ਆਵੈ ਹਾਤਰ ॥

ُ
ے اہر ۔۔
گرمُکھ درہگ ہن ا و َ

ਗੁਰਮੁਤਖ ਮੇਤਲ ਤਮਲਾਏ ਸੋੁ ਜਾਣੈ ॥

ُگرمُکھ لیم مِالےئ وس اج ئَے ۔۔

ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਤਖ ਸਬਤਿ ਪਛਾਣੈ ॥੭੧॥

نانک ُگرمُکھ دبس اھچپ ئَے ۔۔۷۱۔۔

ਸਬਿੈ ਕਾ ਤਨਬੇੜਾ ਸੁਤਣ ਿੂ ਅਉਧੂ ਤਬਨੁ ਨਾਵੈ ਜੋਗੁ ਨ ਹੋਈ ॥

دبسَے اک پِیترا ُسں ئُؤ او ُدوھ پِں نا َوے وجگ ہن وہیئ ۔۔
ਨਾਮੇ ਰਾਿੇ ਅਨਤਿਨੁ ਮਾਿੇ ਨਾਮੈ ਿੇ ਸੁਖੁ ਹੋਈ ॥

ناےم راےت ادنِن امےت نا م َے ےت ُسکھ وہیئ ۔۔
ਨਾਮੈ ਹੀ ਿੇ ਸਭੁ ਪਰਗਟੁ ਹੋਵੈ ਨਾਮੇ ਸੋਝੀ ਪਾਈ ॥

وہوے ناےم وسیھج نایئ ۔۔
نا م َے یہ ےت سیھ رپگپ َ
ਤਬਨੁ ਨਾਵੈ ਭੇਖ ਕਰਤਹ ਬਹੁਿੇਰੇ ਸਚੈ ਆਤਪ ਖੁਆਈ ॥

ب
ک
پِں نا َوے ھ َیکھ رکہِ ریتہبے ےچسَ ا ت ُھؤا یئ ۔۔

ਸਤਿਗੁਰ ਿੇ ਨਾਮੁ ਪਾਈਐ ਅਉਧੂ ਜੋਗ ਜੁਗਤਿ ਿਾ ਹੋਈ ॥

سیگؤر ےت نام نا پپَے او ُدوھ وجگ تگج نا وہیئ ۔۔

ਕਤਰ ਬੀਚਾਰੁ ਮਤਨ ਿੇਖਹੁ ਨਾਨਕ ਤਬਨੁ ਨਾਵੈ ਮੁਕਤਿ ਨ ਹੋਈ ॥੭੨॥

ک
رک اچیبر نم دن ھہؤ نانک پِں نا َوے مُکت ہن وہیئ ۔۔۷۲۔۔
ਿੇਰੀ ਗਤਿ ਤਮਤਿ ਿੂਹੈ ਜਾਣਤਹ ਤਕਆ ਕੋ ਆਤਖ ਵਖਾਣੈ ॥

ریتی گپ مِت ئُؤ َہے اج ِہن ایک وک ا ھک واھک ئَے ۔۔

ਿੂ ਆਪੇ ਗੁਪਿਾ ਆਪੇ ਪਰਗਟੁ ਆਪੇ ਸਤਭ ਰੰਗ ਮਾਣੈ ॥

ئُؤ ا ےپ ُگییا ا ےپ رپگپ ا ےپ سیھ رنگ ام ئَے ۔۔
ਸਾਤਧਕ ਤਸਧ ਗੁਰੂ ਬਹੁ ਚੇਲੇ ਖੋਜਿ ਤਿਰਤਹ ਿੁਰਮਾਣੈ ॥

ب ب
سادِکھ سِدھ ُگؤ ُرو وہب ےلیچ وھکجت ھِرہِ ُھرام ئَے ۔۔
ਮਾਗਤਹ ਨਾਮੁ ਪਾਇ ਇਹ ਤਭਤਖਆ ਿੇਰੇ ਿਰਸਨ ਕਉ ਕੁਰਬਾਣੈ ॥

ب
ک
ھ
ِ
ک
ُ
ق
ھ
امہگِ نام ناۓ اہہی یا ریتے درنس ؤ رناےن ۔۔
ਅਤਬਨਾਸੀ ਪਰਤਭ ਖੇਲੁ ਰਚਾਇਆ ਗੁਰਮੁਤਖ ਸੋਝੀ ਹੋਈ ॥

اپِیایس رپَھب لیھک راچنا ُگرمُکھ وسیھج وہیئ ۔۔

ਨਾਨਕ ਸਤਭ ਜੁਗ ਆਪੇ ਵਰਿੈ ਿੂਜਾ ਅਵਰੁ ਨ ਕੋਈ ॥੭੩॥੧॥

نانک سیھ ُچگ ا ےپ ور ئَے ُدواج ا َور ہن وکیئ ۔۔۷۳۔۔۱۔۔
ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪਰਸਾਤਿ ॥

اِک اواکنر سیگؤر رپساد ۔۔
ਰਾਮਕਲੀ ਕੀ ਵਾਰ ਮਹਲਾ ੩ ॥

رامکلی یک وار ہلحم ۳۔۔

ਜੋਧੈ ਵੀਰੈ ਪੂਰਬਾਣੀ ਕੀ ਧੁਨੀ ॥

وجدےھ وریَے ئُؤرناین یک د ُھبی ۔۔
ਸਲੋਕੁ ਮਃ ੩ ॥

ولسک م۳ :۔۔
ਸਤਿਗੁਰੁ ਸਹਜੈ ਿਾ ਖੇਿੁ ਹੈ ਤਜਸ ਨੋ ਲਾਏ ਭਾਉ ॥

س
سیگؤر ہج َے دا تیھک ےہَ ِجس ون الےئ اھبو ۔۔
ਨਾਉ ਬੀਜੇ ਨਾਉ ਉਗਵੈ ਨਾਮੇ ਰਹੈ ਸਮਾਇ ॥

ناو ےجیب ناو اُوگَے ناےم ر َہے امسۓ ۔۔

ਹਉਮੈ ਏਹੋ ਬੀਜੁ ਹੈ ਸਹਸਾ ਗਇਆ ਤਵਲਾਇ ॥

ےہ سہسا ایگ وِالےئ ۔۔
ہؤ م َے اوہی جیب َ

ਨਾ ਤਕਛੁ ਬੀਜੇ ਨ ਉਗਵੈ ਜੋ ਬਖਸੇ ਸੋ ਖਾਇ ॥

نک
ک
ھ
س
اھکۓ ۔۔
ہن ِچھ ےجیب ہن اُوگَے وج ے وس
ِ
ਅੰਭੈ ਸੇਿੀ ਅੰਭੁ ਰਤਲਆ ਬਹੁਤੜ ਨ ਤਨਕਤਸਆ ਜਾਇ ॥

مب
ا ھے یتیس امبھ رایل بہُہر ہن نکِسیا اجۓ ۔۔

ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਤਖ ਚਲਿੁ ਹੈ ਵੇਖਹੁ ਲੋਕਾ ਆਇ ॥

ک
نانک ُگرمُکھ تلچ ےہَ ون ھہؤ ولاک ا ۓ ۔۔
ਲੋਕੁ ਤਕ ਵੇਖੈ ਬਪੁੜਾ ਤਜਸ ਨੋ ਸੋਝੀ ਨਾਤਹ ॥

ےھکی نترا ِجس ون وسیھج ناہِ۔۔
ولک ےک و َ
ਤਜਸੁ ਵੇਖਾਲੇ ਸੋ ਵੇਖੈ ਤਜਸੁ ਵਤਸਆ ਮਨ ਮਾਤਹ ॥੧॥

ِجس واھکیےل وس وےھکی ِجس وایس نم امہِ۔۔۱۔۔

ਮਃ ੩ ॥

م۳ :۔۔
ਮਨਮੁਖੁ ਿੁਖ ਕਾ ਖੇਿੁ ਹੈ ਿੁਖੁ ਬੀਜੇ ਿੁਖੁ ਖਾਇ ॥

مب
اھکۓ ۔۔
مُکھ ُدھک اک تیھک ےہَ ُدھک ےجیب ُدھک
ِ
ਿੁਖ ਤਵਤਚ ਜੰਮੈ ਿੁਤਖ ਮਰੈ ਹਉਮੈ ਕਰਿ ਤਵਹਾਇ ॥

ُدھک وِچ چمَ ّے ُدھک م َ َرے ہؤ م َے رکت وِاہ ئِے ۔۔
ਆਵਣੁ ਜਾਣੁ ਨ ਸੁਝਈ ਅੰਧਾ ਅੰਧੁ ਕਮਾਇ ॥

ُسج
ھب
ا ون اجن ہن ی ادناھ ادنھ امکۓ ۔۔

ਜੋ ਿੇਵੈ ਤਿਸੈ ਨ ਜਾਣਈ ਤਿਿੇ ਕਉ ਲਪਟਾਇ ॥

وج دویَے ئ ِ َسے ہن اجیئن دِےت کؤ لییا ئِے ۔۔

ਨਾਨਕ ਪੂਰਤਬ ਤਲਤਖਆ ਕਮਾਵਣਾ ਅਵਰੁ ਨ ਕਰਣਾ ਜਾਇ ॥੨॥

نانک ئُؤرت لک ِھیا امکونا ا َور ہن رکنا اجۓ ۔۔۲۔۔
ਮਃ ੩ ॥

م۳ :۔۔
ਸਤਿਗੁਤਰ ਤਮਤਲਐ ਸਿਾ ਸੁਖੁ ਤਜਸ ਨੋ ਆਪੇ ਮੇਲੇ ਸੋਇ ॥

سیگؤر مِلیپے دسا ُسکھ ِجس ون ا ےپ ےلیم وسۓ ۔۔
ਸੁਖੈ ਏਹੁ ਤਬਬੇਕੁ ਹੈ ਅੰਿਰੁ ਤਨਰਮਲੁ ਹੋਇ ॥

سک
ُ ھے َ اوہی نِییک ےہَ ارتن پِرلم وہۓ ۔۔
ਅਤਗਆਨ ਕਾ ਭਰਮੁ ਕਟੀਐ ਤਗਆਨੁ ਪਰਾਪਤਿ ਹੋਇ ॥

اایگن اک رھبم کییپے گ ِیان رپاپپ وہۓ ۔۔

ਨਾਨਕ ਏਕੋ ਨਿਰੀ ਆਇਆ ਜਹ ਿੇਖਾ ਿਹ ਸੋਇ ॥੩॥

نانک اوکی دنری ا نا ہج داھکی ہت وسۓ ۔۔۳۔۔
ਪਉੜੀ ॥

ئؤری ۔۔
ਸਚੈ ਿਖਿੁ ਰਚਾਇਆ ਬੈਸਣ ਕਉ ਜਾਂਈ ॥

نی
ےچسَ تخت راچنا َ سں کؤ اجیئن ۔۔

ਸਭੁ ਤਕਛੁ ਆਪੇ ਆਤਪ ਹੈ ਗੁਰ ਸਬਤਿ ਸੁਣਾਈ ॥

ک
سیھ ِچھ

ےہ ُگر دبس ُسیایئ ۔۔
ا ےپ ا ت َ

ਆਪੇ ਕੁਿਰਤਿ ਸਾਜੀਅਨੁ ਕਤਰ ਮਹਲ ਸਰਾਈ ॥

ج
ا ےپ قُدرت سا ییں رک لحم رسایئ ۔۔

ਚੰਿੁ ਸੂਰਜੁ ਿੁਇ ਚਾਨਣੇ ਪੂਰੀ ਬਣਿ ਬਣਾਈ ॥

دنچ سُؤرچ ُدےئ اچےنن ئُؤری تنب انبیئ ۔۔
ਆਪੇ ਵੇਖੈ ਸੁਣੇ ਆਤਪ ਗੁਰ ਸਬਤਿ ਤਧਆਈ ॥੧॥

ا ےپ وےھکی ُسیے ا ت ُگر دبس دایھیئ ۔۔۱۔۔

ਵਾਹੁ ਵਾਹੁ ਸਚੇ ਪਾਤਿਸਾਹ ਿੂ ਸਚੀ ਨਾਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

واوہ واوہ ےچس نائساہ ئُؤ یچس نایئ ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਸਲੋਕੁ ॥

ولسک ۔۔
ਕਬੀਰ ਮਤਹਿੀ ਕਤਰ ਕੈ ਘਾਤਲਆ ਆਪੁ ਪੀਸਾਇ ਪੀਸਾਇ ॥

ریبک دہمی رک ےکَ اھگایل ا ت نیساۓ نیساۓ ۔۔

ਿੈ ਸਹ ਬਾਿ ਨ ਪੁਛੀਆ ਕਬਹੂ ਨ ਲਾਈ ਪਾਇ ॥੧॥

ب
ُج
کب
ہ
ھ
ئَے سہہ نات ہن یا ُؤ ہن الیئ ناۓ ۔۔۱۔۔
ਮਃ ੩ ॥

م۳ :۔۔
ਨਾਨਕ ਮਤਹਿੀ ਕਤਰ ਕੈ ਰਤਖਆ ਸੋ ਸਹੁ ਨਿਤਰ ਕਰੇਇ ॥

ےک رایھک وس َسہؤ دنر رکۓ ۔۔
نانک دہمی رک َ
ਆਪੇ ਪੀਸੈ ਆਪੇ ਘਸੈ ਆਪੇ ਹੀ ਲਾਇ ਲਏਇ ॥

گ
ا ےپ نی َسے ا ےپ ھ َسے ا ےپ یہ ال ئِے ل ٔپے ۔۔

ਇਹੁ ਤਪਰਮ ਤਪਆਲਾ ਖਸਮ ਕਾ ਜੈ ਭਾਵੈ ਿੈ ਿੇਇ ॥੨॥

ک
ھ
س
َ
اوہی پِرم ایپہل م اک ےجَ اھبوے ئے دےئ ۔۔۲۔۔
ਪਉੜੀ ॥

ئؤری ۔۔
ਵੇਕੀ ਤਸਰਸਤਟ ਉਪਾਈਅਨੁ ਸਭ ਹੁਕਤਮ ਆਵੈ ਜਾਇ ਸਮਾਹੀ ॥

سی ُچک
ے اجۓ امسیہ ۔۔
و
ا
م
رسست اُنانیئ ھ
ویکی ِ
َ
ਆਪੇ ਵੇਤਖ ਤਵਗਸਿਾ ਿੂਜਾ ਕੋ ਨਾਹੀ ॥

ا ےپ وھکی وِگسدا ُدواج وک نایہ ۔۔
ਤਜਉ ਭਾਵੈ ਤਿਉ ਰਖੁ ਿੂ ਗੁਰ ਸਬਤਿ ਬੁਝਾਹੀ ॥

ب
ُج
اھبوے پپؤ رھک ئُؤ ُگر دبس ھایہ ۔۔
چیپؤ َ

ਸਭਨਾ ਿੇਰਾ ਜੋਰੁ ਹੈ ਤਜਉ ਭਾਵੈ ਤਿਵੈ ਚਲਾਹੀ ॥

اھبوے ئ ِ َؤے چالیہ ۔۔
سبھیا ریتا وجر َ
ےہ چیپؤ َ

ਿੁਧੁ ਜੇਵਿ ਮੈ ਨਾਤਹ ਕੋ ਤਕਸੁ ਆਤਖ ਸੁਣਾਈ ॥੨॥

ُندھ ویجَد م َے نا ِہےوک کِس ا ھک ُسیایئ ۔۔۲۔۔
ਸਲੋਕੁ ਮਃ ੩ ॥

ولسک م۳ :۔۔
ਭਰਤਮ ਭੁਲਾਈ ਸਭੁ ਜਗੁ ਤਿਰੀ ਿਾਵੀ ਹੋਈ ਭਾਤਲ ॥

ب
ب
رھبم ھُالیئ سیھ چگ ھِری اھپوی وہیئ اھبل ۔۔
ਸੋ ਸਹੁ ਸਾਂਤਿ ਨ ਿੇਵਈ ਤਕਆ ਚਲੈ ਤਿਸੁ ਨਾਤਲ ॥

وس َسہؤ ساپپ ہن دوییئ ایک چلَے ئِس نال ۔۔

ਗੁਰ ਪਰਸਾਿੀ ਹਤਰ ਤਧਆਈਐ ਅੰਿਤਰ ਰਖੀਐ ਉਰ ਧਾਤਰ ॥

ک
ُگر رپسادی ہر دایھ نیپے َ ارتن ر ھیپے اُر داھر ۔۔

ਨਾਨਕ ਘਤਰ ਬੈਤਿਆ ਸਹੁ ਪਾਇਆ ਜਾ ਤਕਰਪਾ ਕੀਿੀ ਕਰਿਾਤਰ ॥੧॥

نانک رھگ نیبھیا َسہؤ نانا اج کِرنا یتیک رکنار ۔۔۱۔۔
ਮਃ ੩ ॥

م۳ :۔۔
ਧੰਧਾ ਧਾਵਿ ਤਿਨੁ ਗਇਆ ਰੈਤਣ ਗਵਾਈ ਸੋਇ ॥

ددنھاھ داھوت دِن ایگ َرنی وگَایئ وسۓ ۔۔
ਕੂੜੁ ਬੋਤਲ ਤਬਖੁ ਖਾਇਆ ਮਨਮੁਤਖ ਚਤਲਆ ਰੋਇ ॥

مب
م
ک
ئ
ِ
ُ
ُکؤر وبل نِکھ اھکنا ھ ایلچ رو ے ۔۔

ਤਸਰੈ ਉਪਤਰ ਜਮ ਿੰਿੁ ਹੈ ਿੂਜੈ ਭਾਇ ਪਤਿ ਖੋਇ ॥

وھکۓ ۔۔
س ِ َرے اُرپ مج دند ےہَ ُدو َچے اھبےئ پپ
ِ

ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਕਿੇ ਨ ਚੇਤਿਓ ਤਿਤਰ ਆਵਣ ਜਾਣਾ ਹੋਇ ॥

ب
ہر نام دکے ہن چییپؤ ھِر ا ون اجنا وہۓ ۔۔

ਗੁਰ ਪਰਸਾਿੀ ਹਤਰ ਮਤਨ ਵਸੈ ਜਮ ਿੰਿੁ ਨ ਲਾਗੈ ਕੋਇ ॥

ُگر رپسادی ہر نم و سَے مج دند ہن ال َگے وکۓ ۔۔
ਨਾਨਕ ਸਹਜੇ ਤਮਤਲ ਰਹੈ ਕਰਤਮ ਪਰਾਪਤਿ ਹੋਇ ॥੨॥

س
نانک ہجے مِل ر َہے رکم رپاپپ وہۓ ۔۔۲۔۔
ਪਉੜੀ ॥

ئؤری ۔۔
ਇਤਕ ਆਪਣੀ ਤਸਿਿੀ ਲਾਇਅਨੁ ਿੇ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿੀ ॥

اِک ا ینپ صِفبی النیئ دے سیگؤر یتم ۔۔

ਇਕਨਾ ਨੋ ਨਾਉ ਬਖਤਸਓਨੁ ਅਸਤਥਰੁ ਹਤਰ ਸਿੀ ॥

نکھسی سب
ہ
ِھ
اِانک ون ناو ؤن ا ر ر یتس ۔۔

ਪਉਣੁ ਪਾਣੀ ਬੈਸੰਿਰੋ ਹੁਕਤਮ ਕਰਤਹ ਭਗਿੀ ॥

ب
ک
ن
گب
ھ
ئؤن ناین َیسیترو ُچ م رکہِ ی ۔۔

ਏਨਾ ਨੋ ਭਉ ਅਗਲਾ ਪੂਰੀ ਬਣਿ ਬਣਿੀ ॥

ب
اانی ون ھؤ اگال ئُؤری تنب یتنب ۔۔

ਸਭੁ ਇਕੋ ਹੁਕਮੁ ਵਰਿਿਾ ਮੰਤਨਐ ਸੁਖੁ ਪਾਈ ॥੩॥

ک
سیھ اِوک ُچ م وردتا ِمی ٔپے ُسکھ نایئ ۔۔۳۔۔
ਸਲੋਕੁ ॥

ولسک ۔۔

ਕਬੀਰ ਕਸਉਟੀ ਰਾਮ ਕੀ ਝੂਿਾ ਤਟਕੈ ਨ ਕੋਇ ॥

چ
ریبک کسؤیٹ رام یک ُھؤاھٹ ن َکِے ہن وکۓ ۔۔

ਰਾਮ ਕਸਉਟੀ ਸੋ ਸਹੈ ਜੋ ਮਰਜੀਵਾ ਹੋਇ ॥੧॥

رام کسؤیٹ وس س َہے وج رمویجا وہۓ ۔۔۱۔۔
ਮਃ ੩ ॥

م۳ :۔۔
ਤਕਉ ਕਤਰ ਇਹੁ ਮਨੁ ਮਾਰੀਐ ਤਕਉ ਕਤਰ ਤਮਰਿਕੁ ਹੋਇ ॥

کپؤ رک اوہی نم امر پپے کپؤ رک مِرنک وہۓ ۔۔
ਕਤਹਆ ਸਬਿੁ ਨ ਮਾਨਈ ਹਉਮੈ ਛਿੈ ਨ ਕੋਇ ॥

کہیا دبس ہن امیئن ہؤ م َے چھ َدے ہن وکۓ ۔۔

ਗੁਰ ਪਰਸਾਿੀ ਹਉਮੈ ਛੁਟੈ ਜੀਵਨ ਮੁਕਿੁ ਸੋ ਹੋਇ ॥

چ
ُگر رپسادی ہؤ م َے ُھ َپے ویجن مُکت وس وہۓ ۔۔

ਨਾਨਕ ਤਜਸ ਨੋ ਬਖਸੇ ਤਿਸੁ ਤਮਲੈ ਤਿਸੁ ਤਬਘਨੁ ਨ ਲਾਗੈ ਕੋਇ ॥੨॥

لَ ئ ِ نِگ
نک
ئ
ھ
ھ
َ
ِ
گ
س
م
ِ
نانک ِجس ون ے س ے س ں ہن ال ے وکۓ ۔۔۲۔۔
ਮਃ ੩ ॥

م۳ :۔۔
ਜੀਵਿ ਮਰਣਾ ਸਭੁ ਕੋ ਕਹੈ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤਿ ਤਕਉ ਹੋਇ ॥

ِجپؤت رمنا سیھ وک ےہکَ ویجن مُکت کپؤ وہۓ ۔۔
ਭੈ ਕਾ ਸੰਜਮੁ ਜੇ ਕਰੇ ਿਾਰੂ ਭਾਉ ਲਾਏਇ ॥

ب
َھے اک

سبج

م ےج رکے دا ُرو اھبو ال نیپے ۔۔

ਅਨਤਿਨੁ ਗੁਣ ਗਾਵੈ ਸੁਖ ਸਹਜੇ ਤਬਖੁ ਭਵਜਲੁ ਨਾਤਮ ਿਰੇਇ ॥

س
ب
ُگ
اگوے ُسکھ ہجے نِکھ َھؤلج نام رت پپے ۔۔
ادنِن ں َ
ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਤਖ ਪਾਈਐ ਜਾ ਕਉ ਨਿਤਰ ਕਰੇਇ ॥੩॥

نانک ُگرمُکھ نا پپَے اج کؤ دنر رکۓ ۔۔۳۔۔
ਪਉੜੀ ॥

ئؤری ۔۔
ਿੂਜਾ ਭਾਉ ਰਚਾਇਓਨੁ ਿਰੈ ਗੁਣ ਵਰਿਾਰਾ ॥

ے ُگں ورنارا ۔۔
ُدواج اھبو راچویئن َرت َ

ਬਰਹਮਾ ਤਬਸਨੁ ਮਹੇਸੁ ਉਪਾਇਅਨੁ ਹੁਕਤਮ ਕਮਾਵਤਨ ਕਾਰਾ ॥

ئ م
ک
پرامہ ِسں ہیس اُنانیئ ُچ م امکون اکرا ۔۔
ਪੰਤਿਿ ਪੜਿੇ ਜੋਿਕੀ ਨਾ ਬੂਝਤਹ ਬੀਚਾਰਾ ॥

ڈنپت ڑپدے وجیکت ہن وبچھہہ اچیبرا ۔۔

ਸਭੁ ਤਕਛੁ ਿੇਰਾ ਖੇਲੁ ਹੈ ਸਚੁ ਤਸਰਜਣਹਾਰਾ ॥

ک
سیھ ِچھ ریتا لیھک ےہَ چس سِرجبہارا ۔۔

ਤਜਸੁ ਭਾਵੈ ਤਿਸੁ ਬਖਤਸ ਲੈਤਹ ਸਤਚ ਸਬਤਿ ਸਮਾਈ ॥੪॥

ئ ِ نک
ھ
ہیل چس دبس امسیئ ۔۔۴۔۔
ِجس اھبوے س س ِ
ਸਲੋਕੁ ਮਃ ੩ ॥

ولسک م۳ :۔۔
ਮਨ ਕਾ ਝੂਿਾ ਝੂਿੁ ਕਮਾਵੈ ॥

چ
چ
امکوے ۔۔
نم اک ُھؤاھٹ ُھؤھٹ َ

ਮਾਇਆ ਨੋ ਤਿਰੈ ਿਪਾ ਸਿਾਵੈ ॥

ب
امنا ون ھ ِ َرے اپت دسا َوے ۔۔

ਭਰਮੇ ਭੂਲਾ ਸਤਭ ਿੀਰਥ ਗਹੈ ॥

ب
رھبےم ُھؤال سیھ ریتھت گ َہے ۔۔
ਓਹੁ ਿਪਾ ਕੈਸੇ ਪਰਮ ਗਤਿ ਲਹੈ ॥

اووہ اپت َ
کیسے رپم گپ ل َہے ۔۔
ਗੁਰ ਪਰਸਾਿੀ ਕੋ ਸਚੁ ਕਮਾਵੈ ॥

امکوے ۔۔
ُگر رپسادی وک چس َ

ਨਾਨਕ ਸੋ ਿਪਾ ਮੋਖੰਿਰੁ ਪਾਵੈ ॥੧॥

ک
نانک وس اپت وم ھیتر نا َوے ۔۔۱۔۔
ਮਃ ੩ ॥

م۳ :۔۔
ਸੋ ਿਪਾ ਤਜ ਇਹੁ ਿਪੁ ਘਾਲੇ ॥

وس اپت ےج اوہی پپ اھگےل ۔۔
ਸਤਿਗੁਰ ਨੋ ਤਮਲੈ ਸਬਿੁ ਸਮਾਲੇ ॥

سیگؤر ون ملَ ِے دبس امسےل ۔۔

ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਇਹੁ ਿਪੁ ਪਰਵਾਣੁ ॥

سیگؤر یک ویسا اوہی پپ رپوان ۔۔

ਨਾਨਕ ਸੋ ਿਪਾ ਿਰਗਤਹ ਪਾਵੈ ਮਾਣੁ ॥੨॥

نانک وس اپت درہہگ نا َوے امن ۔۔۲۔۔

ਪਉੜੀ ॥

ئؤری ۔۔
ਰਾਤਿ ਤਿਨਸੁ ਉਪਾਇਅਨੁ ਸੰਸਾਰ ਕੀ ਵਰਿਤਣ ॥

رات دِسن اُنانیئ اسنسر یک ورنت ۔۔
ਗੁਰਮਿੀ ਘਤਟ ਚਾਨਣਾ ਆਨੇਰੁ ਤਬਨਾਸਤਣ ॥

رین پِیِانس ۔۔
ُگریتم ٹھگ اچانن ا َ

ਹੁਕਮੇ ਹੀ ਸਭ ਸਾਜੀਅਨੁ ਰਤਵਆ ਸਭ ਵਤਣ ਤਿਰਤਣ ॥

ج
ُچکمے یہ سیھ سا ییں ر َونا سیھ ون رتِن ۔۔

ਸਭੁ ਤਕਛੁ ਆਪੇ ਆਤਪ ਹੈ ਗੁਰਮੁਤਖ ਸਿਾ ਹਤਰ ਭਤਣ ॥

ک
سیھ ِچھ

ا ےپ ا ت ےہَ ُگرمُکھ دسا ہر نھب ۔۔

ਸਬਿੇ ਹੀ ਸੋਝੀ ਪਈ ਸਚੈ ਆਤਪ ਬੁਝਾਈ ॥੫॥

ب
دبسے یہ وسیھج یئپ ےچسَ ا ت جُھایئ ۔۔۵۔۔
ਸਲੋਕ ਮਃ ੩ ॥

ولسک م۳ :۔۔
ਅਤਭਆਗਿ ਏਤਹ ਨ ਆਖੀਅਤਨ ਤਜਨ ਕੇ ਤਚਿ ਮਤਹ ਭਰਮੁ ॥

ک
ھ
ی
ج
ی
ہہی ہن ا ں ِ ں ےک ِجت ہہم رھبم ۔۔
اایھبگپ ا ِ
ਤਿਸ ਿੈ ਤਿਿੈ ਨਾਨਕਾ ਿੇਹੋ ਜੇਹਾ ਧਰਮੁ ॥

ئِس َدے ِد َئے نااکن پبہؤ اہیج درھم ۔۔
ਅਭੈ ਤਨਰੰਜਨੁ ਪਰਮ ਪਿੁ ਿਾ ਕਾ ਭੂਖਾ ਹੋਇ ॥

ب
اےھب پِرنجن رپم ند نا اک ُھؤاھک وہۓ ۔۔

ਤਿਸ ਕਾ ਭੋਜਨੁ ਨਾਨਕਾ ਤਵਰਲਾ ਪਾਏ ਕੋਇ ॥੧॥

ئِس اک وھبنج نااکن وِرال ناےئ وکۓ ۔۔۱۔۔
ਮਃ ੩ ॥

م۳ :۔۔
ਅਤਭਆਗਿ ਏਤਹ ਨ ਆਖੀਅਤਨ ਤਜ ਪਰ ਘਤਰ ਭੋਜਨੁ ਕਰੇਤਨ ॥

کھ
ی
ی
اایھبگپ اہہیِ ہن ا ں ےج رپ رھگ وھبنج رکنی ۔۔
ਉਿਰੈ ਕਾਰਤਣ ਆਪਣੇ ਬਹਲੇ ਭੇਖ ਕਰੇਤਨ ॥

ب ب
ھ
ی
ک
اُد َرے اکرن ا ےنپ ہلے َ ھ رکنی ۔۔

ਅਤਭਆਗਿ ਸੇਈ ਨਾਨਕਾ ਤਜ ਆਿਮ ਗਉਣੁ ਕਰੇਤਨ ॥

اایھبگپ سیبی نااکن ےج ا مت گؤن رکنی ۔۔

ਭਾਤਲ ਲਹਤਨ ਸਹੁ ਆਪਣਾ ਤਨਜ ਘਤਰ ਰਹਣੁ ਕਰੇਤਨ ॥੨॥

ِب
اھبل ہل َسہؤ ا انپ ج رھگ رنہ رکنی ۔۔۲۔۔
ਪਉੜੀ ॥

ئؤری ۔۔
ਅੰਬਰੁ ਧਰਤਿ ਤਵਛੋਤੜਅਨੁ ਤਵਤਚ ਸਚਾ ਅਸਰਾਉ ॥

اربم درھت وِوھچرنئ وِچ اچس ارساو ۔۔
ਘਰੁ ਿਰੁ ਸਭੋ ਸਚੁ ਹੈ ਤਜਸੁ ਤਵਤਚ ਸਚਾ ਨਾਉ ॥

سب
رھگ در ھؤ چس ےہَ ِجس وِچ اچس ناو ۔۔

ਸਭੁ ਸਚਾ ਹੁਕਮੁ ਵਰਿਿਾ ਗੁਰਮੁਤਖ ਸਤਚ ਸਮਾਉ ॥

ک
سیھ اچس ُچ م وردتا ُگرمُکھ چس امسو ۔۔

ਸਚਾ ਆਤਪ ਿਖਿੁ ਸਚਾ ਬਤਹ ਸਚਾ ਕਰੇ ਤਨਆਉ ॥

اچس ا ت تخت اچس ہہب اچس رکے اینو ۔۔
ਸਭੁ ਸਚੋ ਸਚੁ ਵਰਿਿਾ ਗੁਰਮੁਤਖ ਅਲਖੁ ਲਖਾਈ ॥੬॥

سیھ وچس چس وردتا ُگرمُکھ اھکل اھکلیئ ۔۔۶۔۔
ਸਲੋਕੁ ਮਃ ੩ ॥

ولسک م۳ :۔۔
ਰੈਣਾਇਰ ਮਾਤਹ ਅਨੰਿੁ ਹੈ ਕੂੜੀ ਆਵੈ ਜਾਇ ॥

ے اجۓ ۔۔
رانیپر ام ِہے اپپت َ
ےہ ُکؤری ا و َ
ਭਾਣੈ ਚਲੈ ਆਪਣੈ ਬਹੁਿੀ ਲਹੈ ਸਜਾਇ ॥

اھب ئَے چلَے ا پ َپے یتہب ل َہے اجسۓ ۔۔

ਰੈਣਾਇਰ ਮਤਹ ਸਭੁ ਤਕਛੁ ਹੈ ਕਰਮੀ ਪਲੈ ਪਾਇ ॥

ک
رانیپر ہہم سیھ ِچھ ےہَ رکیم نلَے ناۓ ۔۔

ਨਾਨਕ ਨਉ ਤਨਤਧ ਪਾਈਐ ਜੇ ਚਲੈ ਤਿਸੈ ਰਜਾਇ ॥੧॥

نانک ئؤ ن ِدھ نا پپَے ےج چلَے ئ ِ َسے راج ئِے ۔۔۱۔۔
ਮਃ ੩ ॥

م۳ :۔۔
ਸਹਜੇ ਸਤਿਗੁਰੁ ਨ ਸੇਤਵਓ ਤਵਤਚ ਹਉਮੈ ਜਨਤਮ ਤਬਨਾਸੁ ॥

س
ہجے سیگؤر ہن ویسِوی وِچ ہؤ م َے منج پِیاس ۔۔

ਰਸਨਾ ਹਤਰ ਰਸੁ ਨ ਚਤਖਓ ਕਮਲੁ ਨ ਹੋਇਓ ਪਰਗਾਸੁ ॥

چک
رانس ہر رس ہن ھپؤ لمک ہن وہویئ رپاگس ۔۔

ਤਬਖੁ ਖਾਧੀ ਮਨਮੁਖੁ ਮੁਆ ਮਾਇਆ ਮੋਤਹ ਤਵਣਾਸੁ ॥

مب
م
ک
م
ُ
ُ
ِ
نِکھ اھکدیھ ھ ُؤا امنا ومہ وِناس ۔۔

ਇਕਸੁ ਹਤਰ ਕੇ ਨਾਮ ਤਵਣੁ ਤਧਰਗੁ ਜੀਵਣੁ ਤਧਰਗੁ ਵਾਸੁ ॥

اِسک ہر ےک نام وِن درھِگ ویجن درھِگ واس ۔۔
ਜਾ ਆਪੇ ਨਿਤਰ ਕਰੇ ਪਰਭੁ ਸਚਾ ਿਾ ਹੋਵੈ ਿਾਸਤਨ ਿਾਸੁ ॥

وہوے دانس داس ۔۔
اج ا ےپ دنر رکے رپَھب اچس نا َ
ਿਾ ਅਨਤਿਨੁ ਸੇਵਾ ਕਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੀ ਕਬਤਹ ਨ ਛੋਿੈ ਪਾਸੁ ॥

وھچدے ناس ۔۔
نا ادنِن ویسا رکے سیگؤرو یک کی ِہ ہن َ

ਤਜਉ ਜਲ ਮਤਹ ਕਮਲੁ ਅਤਲਪਿੋ ਵਰਿੈ ਤਿਉ ਤਵਚੇ ਤਗਰਹ ਉਿਾਸੁ ॥

چیپؤ لج ہہم لمک الیپؤ ور ئَے پپؤ وِےچ گِرہ اُداس ۔۔

ਜਨ ਨਾਨਕ ਕਰੇ ਕਰਾਇਆ ਸਭੁ ਕੋ ਤਜਉ ਭਾਵੈ ਤਿਵ ਹਤਰ ਗੁਣਿਾਸੁ ॥੨॥

نج نانک رکے رکانا سیھ وک چیپؤ اھبوے ئِؤ ہر ُگییاس ۔۔۲۔۔
ਪਉੜੀ ॥

ئؤری ۔۔
ਛਿੀਹ ਜੁਗ ਗੁਬਾਰੁ ਸਾ ਆਪੇ ਗਣਿ ਕੀਨੀ ॥

چ
ھییہ ُچگ ُگیار سا ا ےپ تنگ کیبی ۔۔

ਆਪੇ ਤਸਰਸਤਟ ਸਭ ਸਾਜੀਅਨੁ ਆਤਪ ਮਤਿ ਿੀਨੀ ॥

ج
ا ےپ رسِست سیھ سا ییں ا ت مت دِینی ۔۔

ਤਸਤਮਰਤਿ ਸਾਸਿ ਸਾਤਜਅਨੁ ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਗਣਿ ਗਣੀਨੀ ॥

گ
ِسمرت ساست سا ِچیں نات ُپ ّں تنگ ییبی ۔۔

ਤਜਸੁ ਬੁਝਾਏ ਸੋ ਬੁਝਸੀ ਸਚੈ ਸਬਤਿ ਪਿੀਨੀ ॥

ب
ج
ِج ب
ُ
ھ
ج
ب
س
ن
ی
ی
ُ
س ھاےئ وس ی ےچسَ دبس ی ۔۔

ਸਭੁ ਆਪੇ ਆਤਪ ਵਰਿਿਾ ਆਪੇ ਬਖਤਸ ਤਮਲਾਈ ॥੭॥

نک
سیھ ا ےپ ا ت وردتا ا ےپ ھس مِالیئ ۔۔۷۔۔
ਸਲੋਕ ਮਃ ੩ ॥

ولسک م۳ :۔۔
ਇਹੁ ਿਨੁ ਸਭੋ ਰਿੁ ਹੈ ਰਿੁ ਤਬਨੁ ਿੰਨੁ ਨ ਹੋਇ ॥

سب
نت ہن وہۓ ۔۔
اوہی نت ھؤ رت ےہَ رت پِں ّ
ਜੋ ਸਤਹ ਰਿੇ ਆਪਣੈ ਤਿਨ ਿਤਨ ਲੋਭ ਰਿੁ ਨ ਹੋਇ ॥

ہس رےت ا پ َپے پِں نت ولھب رت ہن وہۓ ۔۔
وج ِ
ਭੈ ਪਇਐ ਿਨੁ ਖੀਣੁ ਹੋਇ ਲੋਭ ਰਿੁ ਤਵਚਹੁ ਜਾਇ ॥

ک
ب
ھی
چ
ہ
َھے نیپے َ نت ں وہۓ ولھب رت وِ ؤہ اجۓ ۔۔
ਤਜਉ ਬੈਸੰਿਤਰ ਧਾਿੁ ਸੁਧੁ ਹੋਇ ਤਿਉ ਹਤਰ ਕਾ ਭਉ ਿੁਰਮਤਿ ਮੈਲੁ ਗਵਾਇ ॥

ب
ن
چیپؤ َیسیتر داھت ُسدھ وہۓ پپؤ ہر اک ھؤ ُدرمت مَیل وگَاےی ۔۔
ਨਾਨਕ ਿੇ ਜਨ ਸੋਹਣੇ ਜੋ ਰਿੇ ਹਤਰ ਰੰਗੁ ਲਾਇ ॥੧॥

نانک ےت نج وسےنہ وج رےت ہر رنگ ال ئِے ۔۔۱۔۔
ਮਃ ੩ ॥

م۳ :۔۔
ਰਾਮਕਲੀ ਰਾਮੁ ਮਤਨ ਵਤਸਆ ਿਾ ਬਤਨਆ ਸੀਗਾਰੁ ॥

رامکلی رام نم وایس نا اینب اگیسر ۔۔

ਗੁਰ ਕੈ ਸਬਤਿ ਕਮਲੁ ਤਬਗਤਸਆ ਿਾ ਸਉਤਪਆ ਭਗਤਿ ਭੰਿਾਰੁ ॥

ُگر ےکَ دبس لمک نِگسیا نا سؤایپ تگھب ڈنھبار ۔۔

ਭਰਮੁ ਗਇਆ ਿਾ ਜਾਤਗਆ ਚੂਕਾ ਅਤਗਆਨ ਅੰਧਾਰੁ ॥

رھبم ایگ نا اجایگ ُجؤاک اایگن ادناھر ۔۔
ਤਿਸ ਨੋ ਰੂਪੁ ਅਤਿ ਅਗਲਾ ਤਜਸੁ ਹਤਰ ਨਾਤਲ ਤਪਆਰੁ ॥

ئِس ون ُروت ات اگال ِجس ہر نال ایپر ۔۔
ਸਿਾ ਰਵੈ ਤਪਰੁ ਆਪਣਾ ਸੋਭਾਵੰਿੀ ਨਾਤਰ ॥

دسا ر َوے پِر ا انپ وساھبویتن نار ۔۔

ਮਨਮੁਤਖ ਸੀਗਾਰੁ ਨ ਜਾਣਨੀ ਜਾਸਤਨ ਜਨਮੁ ਸਭੁ ਹਾਤਰ ॥

مب
مُکھ اگیسر ہن اجینن اجنس منج سیھ اہر ۔۔

ਤਬਨੁ ਹਤਰ ਭਗਿੀ ਸੀਗਾਰੁ ਕਰਤਹ ਤਨਿ ਜੰਮਤਹ ਹੋਇ ਖੁਆਰੁ ॥

ب
ک
چ
گب
ھ
ھ
پ
م
ِ
پِں ہر ی اگیسر رکہِ پ ّہہ وہۓ ُؤار ۔۔

ਸੈਸਾਰੈ ਤਵਤਚ ਸੋਭ ਨ ਪਾਇਨੀ ਅਗੈ ਤਜ ਕਰੇ ਸੁ ਜਾਣੈ ਕਰਿਾਰੁ ॥

َسیسا َرے وِچ وسھب ہن ناینئ ا َگے ےجرکے وس اج ئَے رکنار ۔۔
ਨਾਨਕ ਸਚਾ ਏਕੁ ਹੈ ਿੁਹੁ ਤਵਤਚ ਹੈ ਸੰਸਾਰੁ ॥

نانک اچس انک ےہَ ُد ُہ وِچ ےہَ اسنسر ۔۔
ਚੰਗੈ ਮੰਿੈ ਆਤਪ ਲਾਇਅਨੁ ਸੋ ਕਰਤਨ ਤਜ ਆਤਪ ਕਰਾਏ ਕਰਿਾਰੁ ॥੨॥

ےگنچَ دنمے ا ت النیئ وس رکن ےج ا ت رکاےئ رکنار ۔۔۲۔۔
ਮਃ ੩ ॥

م۳ :۔۔

ਤਬਨੁ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵੇ ਸਾਂਤਿ ਨ ਆਵਈ ਿੂਜੀ ਨਾਹੀ ਜਾਇ ॥

پِں سیگؤر ویسے ساپپ ہن ا ویئ ُدویج نایہ اجۓ ۔۔
ਜੇ ਬਹੁਿੇਰਾ ਲੋਚੀਐ ਤਵਣੁ ਕਰਮਾ ਪਾਇਆ ਨ ਜਾਇ ॥

ےج ریتہبا ولچیپے وِن رکام نانا ہن اجۓ ۔۔
ਅੰਿਤਰ ਲੋਭੁ ਤਵਕਾਰੁ ਹੈ ਿੂਜੈ ਭਾਇ ਖੁਆਇ ॥

ُک
ےہ ُدو َچے اھبےئ ھؤاۓ ۔۔
ارتن ولھب وِاکر َ
ਤਿਨ ਜੰਮਣੁ ਮਰਣੁ ਨ ਚੁਕਈ ਹਉਮੈ ਤਵਤਚ ਿੁਖੁ ਪਾਇ ॥

چ
پِں مّں رمن ہن ُچکبی ہؤ م َے وِچ ُدھک ناۓ ۔۔

ਤਜਨੀ ਸਤਿਗੁਰ ਤਸਉ ਤਚਿੁ ਲਾਇਆ ਸੋ ਖਾਲੀ ਕੋਈ ਨਾਤਹ ॥

ج ِبی سیگؤر سِیؤ ِجت النا وس اھکیل وکیئ ناےہ ۔۔

ਤਿਨ ਜਮ ਕੀ ਿਲਬ ਨ ਹੋਵਈ ਨਾ ਓਇ ਿੁਖ ਸਹਾਤਹ ॥

پِں مج یک بلط ہن وہویئ ہن اوےؑ ُدھک اہسےہ ۔۔
ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਤਖ ਉਬਰੇ ਸਚੈ ਸਬਤਿ ਸਮਾਤਹ ॥੩॥

نانک ُگرمُکھ اُپرے سج َے دبس امسےہ۔۔۳۔۔
ਪਉੜੀ ॥

ئؤری ۔۔
ਆਤਪ ਅਤਲਪਿੁ ਸਿਾ ਰਹੈ ਹੋਤਰ ਧੰਧੈ ਸਤਭ ਧਾਵਤਹ ॥

ا ت اتپل دسا ر َہے وہر ددنھَےھ سیھ داھوہِ۔۔
ਆਤਪ ਤਨਹਚਲੁ ਅਚਲੁ ਹੈ ਹੋਤਰ ਆਵਤਹ ਜਾਵਤਹ ॥

بہ
ےہ وہر ا وےہ اجِوےہ ۔۔
ا ت ِ چل الچ َ

ਸਿਾ ਸਿਾ ਹਤਰ ਤਧਆਈਐ ਗੁਰਮੁਤਖ ਸੁਖੁ ਪਾਵਤਹ ॥

دسا دسا ہر دایھ نیپے َ ُگرمُکھ ُسکھ ناوےہ ۔۔

ਤਨਜ ਘਤਰ ਵਾਸਾ ਪਾਈਐ ਸਤਚ ਤਸਿਤਿ ਸਮਾਵਤਹ ॥

ِب
ج رھگ واسا نا پپَے چس صِفت امسوےہ۔۔

ਸਚਾ ਗਤਹਰ ਗੰਭੀਰੁ ਹੈ ਗੁਰ ਸਬਤਿ ਬੁਝਾਈ ॥੮॥

ب
ےہ ُگر دبس جُھایئ ۔۔۸۔۔
اچس رہگ ریھبمگ َ
ਸਲੋਕ ਮਃ ੩ ॥

ولسک م۳ :۔۔
ਸਚਾ ਨਾਮੁ ਤਧਆਇ ਿੂ ਸਭੋ ਵਰਿੈ ਸਚੁ ॥

سب
اچس نام دایھےئ ئُؤ ھؤ ور َئے چس ۔۔

ਨਾਨਕ ਹੁਕਮੈ ਜੋ ਬੁਝੈ ਸੋ ਿਲੁ ਪਾਏ ਸਚੁ ॥

ن ُچکم بُج
ھ
َ
نا ک ے َ وج ے وس لھپ ناےئ چس ۔۔
ਕਥਨੀ ਬਿਨੀ ਕਰਿਾ ਤਿਰੈ ਹੁਕਮੁ ਨ ਬੂਝੈ ਸਚੁ ॥

چ
ک
ب
ینھتک دبین رکنا ھ ِ َرے ُچ م ہن ُوب َھے چس ۔۔

ਨਾਨਕ ਹਤਰ ਕਾ ਭਾਣਾ ਮੰਨੇ ਸੋ ਭਗਿੁ ਹੋਇ ਤਵਣੁ ਮੰਨੇ ਕਚੁ ਤਨਕਚੁ ॥੧॥

نک
نانک ہر اک اھبنا مپّے وس تگھب وہۓ وِن مپّے چک ِج ۔۔۱۔۔
ਮਃ ੩ ॥

م۳ :۔۔
ਮਨਮੁਖ ਬੋਤਲ ਨ ਜਾਣਨੀ ਓਨਾ ਅੰਿਤਰ ਕਾਮੁ ਿੋਧੁ ਅਹੰਕਾਰੁ ॥

مب
مُکھ وبل ہن اجینن اونا ادنر اکم رکودھ ااکنہر ۔۔

ਓਇ ਥਾਉ ਕੁਥਾਉ ਨ ਜਾਣਨੀ ਉਨ ਅੰਿਤਰ ਲੋਭੁ ਤਵਕਾਰੁ ॥

اوےؑ اھتو ُکبھاو ہن اجینن اُن ارتن ولھب وِاکر ۔۔

ਓਇ ਆਪਣੈ ਸੁਆਇ ਆਇ ਬਤਹ ਗਲਾ ਕਰਤਹ ਓਨਾ ਮਾਰੇ ਜਮੁ ਜੰਿਾਰੁ ॥

ےئ ا ۓ ہہب گال رکہِ اونا امرے مج دنجار ۔۔
اوےؑ ا پ َپے سُؤا ِ
ਅਗੈ ਿਰਗਹ ਲੇਖੈ ਮੰਤਗਐ ਮਾਤਰ ਖੁਆਰੁ ਕੀਚਤਹ ਕੂਤੜਆਰ ॥

لی ک
ک
ا َگے درہگ َھے میگِپے امر ُھؤار کبجہہ ُکؤرنار ۔۔

ਏਹ ਕੂੜੈ ਕੀ ਮਲੁ ਤਕਉ ਉਿਰੈ ਕੋਈ ਕਢਹੁ ਇਹੁ ਵੀਚਾਰੁ ॥

اہہی ُکؤ َرے یک لم کپؤ اُرتَے وکیئ ڈکوھ اوہی وبچار ۔۔
ਸਤਿਗੁਰੁ ਤਮਲੈ ਿਾ ਨਾਮੁ ਤਿੜਾਏ ਸਤਭ ਤਕਲਤਵਖ ਕਟਣਹਾਰੁ ॥

سیگؤر ملَ ِے نا نام دِراےئ سیھ کِلؤِھک کیبہار ۔۔

ਨਾਮੁ ਜਪੇ ਨਾਮੋ ਆਰਾਧੇ ਤਿਸੁ ਜਨ ਕਉ ਕਰਹੁ ਸਤਭ ਨਮਸਕਾਰੁ ॥

نام ےپج ناوم ا رادےھ ئِس نج کؤ رکوہ سیھ اکسمنر ۔۔
ਮਲੁ ਕੂੜੀ ਨਾਤਮ ਉਿਾਰੀਅਨੁ ਜਤਪ ਨਾਮੁ ਹੋਆ ਸਤਚਆਰੁ ॥

لم ُکؤری نام اُنارنیں جت نام وہا سچِیار ۔۔

ਜਨ ਨਾਨਕ ਤਜਸ ਿੇ ਏਤਹ ਚਲਿ ਹਤਹ ਸੋ ਜੀਵਉ ਿੇਵਣਹਾਰੁ ॥੨॥

نج نانک ِجس دے اہہیِ تلچ ہہہ وس ویجو دویاہنر ۔۔۲۔۔
ਪਉੜੀ ॥

ئؤری ۔۔
ਿੁਧੁ ਜੇਵਿੁ ਿਾਿਾ ਨਾਤਹ ਤਕਸੁ ਆਤਖ ਸੁਣਾਈਐ ॥

ُندھ ج َپؤد دانا ناہِ کِس ا ھک ُسیا نیپے ۔۔

ਗੁਰ ਪਰਸਾਿੀ ਪਾਇ ਤਜਥਹੁ ਹਉਮੈ ਜਾਈਐ ॥

جب
ُگر رپسادی ناۓ ِھؤ ہؤ م َے اج پپَے ۔۔

ਰਸ ਕਸ ਸਾਿਾ ਬਾਹਰਾ ਸਚੀ ਵਤਿਆਈਐ ॥

رس سک سادا ناہرا یچس ودنا نیپے ۔۔

ਤਜਸ ਨੋ ਬਖਸੇ ਤਿਸੁ ਿੇਇ ਆਤਪ ਲਏ ਤਮਲਾਈਐ ॥

نک
ِجس ون ھسے ئِس دےئ ا ت ےئل مِالا پ ٔپے ۔۔

ਘਟ ਅੰਿਤਰ ਅੰਤਮਰਿੁ ਰਤਖਓਨੁ ਗੁਰਮੁਤਖ ਤਕਸੈ ਤਪਆਈ ॥੯॥

ک
ٹھگ ارتن امِرت ر ھپؤن ُگرمُکھ کِسے َ ایپیئ ۔۔۹۔۔
ਸਲੋਕ ਮਃ ੩ ॥

ولسک م۳ :۔۔
ਬਾਬਾਣੀਆ ਕਹਾਣੀਆ ਪੁਿ ਸਪੁਿ ਕਰੇਤਨ ॥

سیت رکَنی ۔۔
ناناپ ِیا اہکاین ُپپ ُ
ਤਜ ਸਤਿਗੁਰ ਭਾਵੈ ਸੁ ਮੰਤਨ ਲੈਤਨ ਸੇਈ ਕਰਮ ਕਰੇਤਨ ॥

ےج سیگؤر اھبوے وس نمّ لَیں سیبی رکم رکَنی ۔۔
ਜਾਇ ਪੁਛਹੁ ਤਸਤਮਰਤਿ ਸਾਸਿ ਤਬਆਸ ਸੁਕ ਨਾਰਿ ਬਚਨ ਸਭ ਤਸਰਸਤਟ ਕਰੇਤਨ ॥

بُج
س
ِ
سی
ھ
ہ
م
س
س
س
اجۓ ؤ رت سا ت ایبس ُ ک نارد نچب ھ رسِ ت رکَنی ۔۔
ਸਚੈ ਲਾਏ ਸਤਚ ਲਗੇ ਸਿਾ ਸਚੁ ਸਮਾਲੇਤਨ ॥

سج َے الےئ چس ےگل دسا چس امس َلیں ۔۔

ਨਾਨਕ ਆਏ ਸੇ ਪਰਵਾਣੁ ਭਏ ਤਜ ਸਗਲੇ ਕੁਲ ਿਾਰੇਤਨ ॥੧॥

نانک ا ےئ ےس رپوان ےئھب ےج ےلگس ُکل نا َرنی ۔۔۱۔۔

ਮਃ ੩ ॥

م۳ :۔۔
ਗੁਰੂ ਤਜਨਾ ਕਾ ਅੰਧੁਲਾ ਤਸਖ ਭੀ ਅੰਧੇ ਕਰਮ ਕਰੇਤਨ ॥

ُگؤ ُرو ِجیا اک ادنھال سِکھ یھب ادنےھ رکم رکَنی ۔۔
ਓਇ ਭਾਣੈ ਚਲਤਨ ਆਪਣੈ ਤਨਿ ਝੂਿੋ ਝੂਿੁ ਬੋਲੇਤਨ ॥

چ
چ
اوےؑ اھب ئَے نلچ ا پپَے پِپ ُھؤوھٹ ُھؤھٹ وب َلیں ۔۔
ਕੂੜੁ ਕੁਸਿੁ ਕਮਾਵਿੇ ਪਰ ਤਨੰਿਾ ਸਿਾ ਕਰੇਤਨ ॥

ُکؤر ُکست امکودے رپ پ ِیدا دسا رکَنی ۔۔

ਓਇ ਆਤਪ ਿੁਬੇ ਪਰ ਤਨੰਿਕਾ ਸਗਲੇ ਕੁਲ ਿੋਬੇਤਨ ॥

اوےؑ ا ت ُدےب رپ پ ِیداک ےلگس ُکل دون َیں ۔۔

ਨਾਨਕ ਤਜਿੁ ਓਇ ਲਾਏ ਤਿਿੁ ਲਗੇ ਉਇ ਬਪੁੜੇ ਤਕਆ ਕਰੇਤਨ ॥੨॥

نانک ِجت اوےؑ الےئ پِپ ےگل اوےئ نترے ایک رکَنی ۔۔۲۔۔
ਪਉੜੀ ॥

ئؤری ۔۔
ਸਭ ਨਿਰੀ ਅੰਿਤਰ ਰਖਿਾ ਜੇਿੀ ਤਸਸਤਟ ਸਭ ਕੀਿੀ ॥

سیھ دنری ادنر ردھکا یتیج سیھ یتیک ۔۔

ਇਤਕ ਕੂਤੜ ਕੁਸਤਿ ਲਾਇਅਨੁ ਮਨਮੁਖ ਤਵਗੂਿੀ ॥

مب
م
ُ
ک
گ
ُ
اِک ُکؤر ُکست النیئ ھ وِ ؤیت ۔۔

ਗੁਰਮੁਤਖ ਸਿਾ ਤਧਆਈਐ ਅੰਿਤਰ ਹਤਰ ਪਰੀਿੀ ॥

ُگرمُکھ دسا دایھ نیپے َ ادنر ہر رپیتی ۔۔

ਤਜਨ ਕਉ ਪੋਿੈ ਪੁੰਨੁ ਹੈ ਤਿਨਹ ਵਾਤਿ ਤਸਪੀਿੀ ॥

س
ےہ پ ِبہھ وات ِ ییبی ۔۔
ےت ُپ ّں َ
ِجں کؤ وپ َ
ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਤਧਆਈਐ ਸਚੁ ਤਸਿਤਿ ਸਨਾਈ ॥੧੦॥

نانک نام دایھ نیپے َ چس صِفت انسیئ ۔۔۱۱۔۔
ਸਲੋਕੁ ਮਃ ੧ ॥

ولسک م۱ :۔۔
ਸਿੀ ਪਾਪੁ ਕਤਰ ਸਿੁ ਕਮਾਤਹ ॥

یتس نات رک ست امکےہ۔۔
ਗੁਰ ਿੀਤਖਆ ਘਤਰ ਿੇਵਣ ਜਾਤਹ ॥

ُگر دنکھیا رھگ دوین اجےہ۔۔

ਇਸਿਰੀ ਪੁਰਖੈ ਖਤਟਐ ਭਾਉ ॥

َک ک
ارتسی ُپر ھے ھیپے ٔ اھبو ۔۔
ਭਾਵੈ ਆਵਉ ਭਾਵੈ ਜਾਉ ॥

اھبوے ا وو اھبوے اجو ۔۔
ਸਾਸਿੁ ਬੇਿੁ ਨ ਮਾਨੈ ਕੋਇ ॥

ساست دیب ہن امےن وکۓ ۔۔
ਆਪੋ ਆਪੈ ਪੂਜਾ ਹੋਇ ॥

ا وپ ا ےپ ئُؤاج وہۓ ۔۔
ਕਾਜੀ ਹੋਇ ਕੈ ਬਹੈ ਤਨਆਇ ॥

ےک ب َہے اینےئ ۔۔
اقیج وہۓ َ

ਿੇਰੇ ਿਸਬੀ ਕਰੇ ਖੁਿਾਇ ॥

ۓ ۔۔
ریھپے حیبست رکے ک ُھدا ِ
ਵਢੀ ਲੈ ਕੈ ਹਕੁ ਗਵਾਏ ॥

ودیھ لَے ےکَ قہ وگاےئ ۔۔
ਜੇ ਕੋ ਪੁਛੈ ਿਾ ਪਤੜ ਸੁਣਾਏ ॥

ب
ُج
َ
ھ
ےج وک ے نا ڑپ ُسیاےئ ۔۔
ਿੁਰਕ ਮੰਿੁ ਕਤਨ ਤਰਿੈ ਸਮਾਤਹ ॥

ُپرک میتر نک ر َِدے امسِ ےہ ۔۔
ਲੋਕ ਮੁਹਾਵਤਹ ਚਾੜੀ ਖਾਤਹ ॥

ولک مُہاوہِ اچری اھکےہ۔۔
ਚਉਕਾ ਿੇ ਕੈ ਸੁਚਾ ਹੋਇ ॥

ےک سُچا وہۓ ۔۔
جؤاک دے َ
ਐਸਾ ਤਹੰਿੂ ਵੇਖਹੁ ਕੋਇ ॥

ک
ااسی ِہی ُدو ون ھہؤ وکۓ ۔۔
ਜੋਗੀ ਤਗਰਹੀ ਜਟਾ ਤਬਭੂਿ ॥

پب
وجیگ گِریہ اٹج ِ ھ ُؤت ۔۔
ਆਗੈ ਪਾਛੈ ਰੋਵਤਹ ਪੂਿ ॥

چ
ا ےگ نا َھے رووہِ ئُؤت ۔۔
ਜੋਗੁ ਨ ਪਾਇਆ ਜੁਗਤਿ ਗਵਾਈ ॥

وجگ ہن نانا ُچگت وگَایئ ۔۔

ਤਕਿੁ ਕਾਰਤਣ ਤਸਤਰ ਛਾਈ ਪਾਈ ॥

کِپ اکرن سِر اھچیئ نایئ ۔۔
ਨਾਨਕ ਕਤਲ ਕਾ ਏਹੁ ਪਰਵਾਣੁ ॥

نانک لک اک اوہی رپوان ۔۔
ਆਪੇ ਆਖਣੁ ਆਪੇ ਜਾਣੁ ॥੧॥

ا ےپ ا نھک ا ےپ اجن ۔۔۱۔۔
ਮਃ ੧ ॥

م۱ :۔۔
ਤਹੰਿੂ ਕੈ ਘਤਰ ਤਹੰਿੂ ਆਵੈ ॥

ے ۔۔
ِہی ُدو َ
ےک رھگ ِہی ُدو ا و َ
ਸੂਿੁ ਜਨੇਊ ਪਤੜ ਗਤਲ ਪਾਵੈ ॥

سُؤت چیپ ُؤ ڑپ لگ نا َوے ۔۔
ਸੂਿੁ ਪਾਇ ਕਰੇ ਬੁਤਰਆਈ ॥

سُؤت ناۓ رکے پ ُرنایئ ۔۔
ਨਾਿਾ ਧੋਿਾ ਥਾਇ ਨ ਪਾਈ ॥

ناطہ دوھنا اھتےئ ہن نایئ ۔۔
ਮੁਸਲਮਾਨੁ ਕਰੇ ਵਤਿਆਈ ॥

مُسلمان رکے ودنایئ ۔۔

ਤਵਣੁ ਗੁਰ ਪੀਰੈ ਕੋ ਥਾਇ ਨ ਪਾਈ ॥

وِن ُگر ریپَے وک اھتےئ ہن نایئ ۔۔

ਰਾਹੁ ਿਸਾਇ ਓਥੈ ਕੋ ਜਾਇ ॥

ب
راوہ دساےئ او َھے وک اجۓ ۔۔
ਕਰਣੀ ਬਾਝਹੁ ਤਭਸਤਿ ਨ ਪਾਇ ॥

چ ب
رکین نا ھہؤ ھِست ہن ناۓ ۔۔
ਜੋਗੀ ਕੈ ਘਤਰ ਜੁਗਤਿ ਿਸਾਈ ॥

وجیگ ےکَ رھگ تگج دسایئ ۔۔
ਤਿਿੁ ਕਾਰਤਣ ਕਤਨ ਮੁੰਿਰਾ ਪਾਈ ॥

پِپ اکرن نک مُیدرا نایئ ۔۔
ਮੁੰਿਰਾ ਪਾਇ ਤਿਰੈ ਸੰਸਾਤਰ ॥

ب
مُیدرا ناۓ ھ ِ َرے اسنسر ۔۔
ਤਜਥੈ ਤਕਥੈ ਤਸਰਜਣਹਾਰੁ ॥

ک ِ َب
ےھتج ھے سِرجبہار ۔۔

ਜੇਿੇ ਜੀਅ ਿੇਿੇ ਵਾਟਾਊ ॥

چی َپے یج نی َپے وانا ُو ۔۔

ਚੀਰੀ ਆਈ ਤਢਲ ਨ ਕਾਊ ॥

ریچی ا یئ دھِل ہن اکو ۔۔

ਏਥੈ ਜਾਣੈ ਸੁ ਜਾਇ ਤਸਞਾਣੈ ॥

اےھتی اج ئَے وس اجۓ سِبچا ئَے ۔۔
ਹੋਰੁ ਿਕੜੁ ਤਹੰਿੂ ਮੁਸਲਮਾਣੈ ॥

ب
وہر ھکر ِہی ُدو مُسلما ئَے ۔۔

ਸਭਨਾ ਕਾ ਿਤਰ ਲੇਖਾ ਹੋਇ ॥

سبھیا اک در اھکیل وہۓ ۔۔

ਕਰਣੀ ਬਾਝਹੁ ਿਰੈ ਨ ਕੋਇ ॥

چ
رکین نا ھہؤ رتَے ہن وکۓ ۔۔
ਸਚੋ ਸਚੁ ਵਖਾਣੈ ਕੋਇ ॥

وچس چس واھک ئَے وکۓ ۔۔
ਨਾਨਕ ਅਗੈ ਪੁਛ ਨ ਹੋਇ ॥੨॥

ب
نانک ا َگے ُچھ ہن وہۓ ۔۔۲۔۔
ਪਉੜੀ ॥

ئؤری ۔۔
ਹਤਰ ਕਾ ਮੰਿਰੁ ਆਖੀਐ ਕਾਇਆ ਕੋਟੁ ਗੜੁ ॥

ک
ہر اک دنمر ا ھیپے اکنا وکت گر ۔۔

ਅੰਿਤਰ ਲਾਲ ਜਵੇਹਰੀ ਗੁਰਮੁਤਖ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਪੜੁ ॥

ادنر الل وجرہیی ُگرمُکھ ہر نام ڑپ ۔۔

ਹਤਰ ਕਾ ਮੰਿਰੁ ਸਰੀਰੁ ਅਤਿ ਸੋਹਣਾ ਹਤਰ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਤਿੜੁ ॥

ہر اک دنمر رسری ات وسانہ ہر ہر نام دِر ۔۔
ਮਨਮੁਖ ਆਤਪ ਖੁਆਇਅਨੁ ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਤਨਿ ਕੜੁ ॥

مب
ک
م
ک
ک
ھ
پ
ُ
ِ
ُ
ھ ا ت ؤانیئ امنا ومہ پ ر ۔۔

ਸਭਨਾ ਸਾਤਹਬੁ ਏਕੁ ਹੈ ਪੂਰੈ ਭਾਤਗ ਪਾਇਆ ਜਾਈ ॥੧੧॥

سبھیا اصجِت انک ےہَ ئُؤ َرے اھبگ نانا اجیئ ۔۔۱۱۔۔

ਸਲੋਕ ਮਃ ੧ ॥

ولسک م۱ :۔۔
ਨਾ ਸਤਿ ਿੁਖੀਆ ਨਾ ਸਤਿ ਸੁਖੀਆ ਨਾ ਸਤਿ ਪਾਣੀ ਜੰਿ ਤਿਰਤਹ ॥

سک
ب
ہن ست ُدایھک ہن ست ُ ھییا ہن ست ناین جپت ھِرہِ۔۔

ਨਾ ਸਤਿ ਮੂੰਿ ਮੁਿਾਈ ਕੇਸੀ ਨਾ ਸਤਿ ਪਤੜਆ ਿੇਸ ਤਿਰਤਹ ॥

ب
ہن ست مُؤند مُدایئ یسیک ہن ست ڑپنا دسی ھِرہِ۔۔

ਨਾ ਸਤਿ ਰੁਖੀ ਤਬਰਖੀ ਪਥਰ ਆਪੁ ਿਛਾਵਤਹ ਿੁਖ ਸਹਤਹ ॥

ب
ہن ست ُریھک پِریھک رھتپ ا ت جھاوہِ ُدھک سہی ِہ ۔۔

ਨਾ ਸਤਿ ਹਸਿੀ ਬਧੇ ਸੰਗਲ ਨਾ ਸਤਿ ਗਾਈ ਘਾਹੁ ਚਰਤਹ ॥

ہن ست یتسہ دبےھ لگنس ہن ست اگیئ اھگوہ رچےہ ۔۔
ਤਜਸੁ ਹਤਥ ਤਸਤਧ ਿੇਵੈ ਜੇ ਸੋਈ ਤਜਸ ਨੋ ਿੇਇ ਤਿਸੁ ਆਇ ਤਮਲੈ ॥

ِجس ھتہ سِدھ دویَے ےج وسیئ ِجس ون دےئ ئِس ا ۓ ملَ ِے ۔۔
ਨਾਨਕ ਿਾ ਕਉ ਤਮਲੈ ਵਿਾਈ ਤਜਸੁ ਘਟ ਭੀਿਤਰ ਸਬਿੁ ਰਵੈ ॥

نانک نا کؤ ملَ ِے ودایئ ِجس ٹھگ رتیھب دبس ر َوے ۔۔

ਸਤਭ ਘਟ ਮੇਰੇ ਹਉ ਸਭਨਾ ਅੰਿਤਰ ਤਜਸਤਹ ਖੁਆਈ ਤਿਸੁ ਕਉਣੁ ਕਹੈ ॥

ک
سیھ ٹھگ ریمے ہؤ سبھیا ادنر ِجسہہ ُھؤا یئ ئِس کؤن ےہکَ ۔۔
ਤਜਸਤਹ ਤਿਖਾਲਾ ਵਾਟੜੀ ਤਿਸਤਹ ਭੁਲਾਵੈ ਕਉਣੁ ॥

ب
ُالوے کؤن ۔۔
جسِہہ دِاھکال واپری ئِسہہ ھ َ

ਤਜਸਤਹ ਭੁਲਾਈ ਪੰਧ ਤਸਤਰ ਤਿਸਤਹ ਤਿਖਾਵੈ ਕਉਣੁ ॥੧॥

ب
ِاھکوے کؤن ۔۔۱۔۔
جسِہہ ھُالیئ دنپھ سِر ئِسہہ د َ

ਮਃ ੧ ॥

م۱ :۔۔
ਸੋ ਤਗਰਹੀ ਜੋ ਤਨਗਰਹੁ ਕਰੈ ॥

وس گِریہ وج نِگروہ رکَے ۔۔
ਜਪੁ ਿਪੁ ਸੰਜਮੁ ਭੀਤਖਆ ਕਰੈ ॥

سبج ب
ھ
ک
ِی
جت پپ م ھیا رکَے ۔۔
ਪੁੰਨ ਿਾਨ ਕਾ ਕਰੇ ਸਰੀਰੁ ॥

ُپ ّں دان اک رکے رسری ۔۔

ਸੋ ਤਗਰਹੀ ਗੰਗਾ ਕਾ ਨੀਰੁ ॥

وس گِریہ گپگا اک رین ۔۔

ਬੋਲੈ ਈਸਰੁ ਸਤਿ ਸਰੂਪੁ ॥

وب لَے اِرسی ست رسُوت ۔۔
ਪਰਮ ਿੰਿ ਮਤਹ ਰੇਖ ਨ ਰੂਪੁ ॥੨॥

رپم تنت ہہم ر َنکھ ہن ُروت ۔۔۲۔۔
ਮਃ ੧ ॥

م۱ :۔۔
ਸੋ ਅਉਧੂਿੀ ਜੋ ਧੂਪੈ ਆਪੁ ॥

ےپ ا ت ۔۔
وس او ُدوھیت وج دھُؤ َ
ਤਭਤਖਆ ਭੋਜਨੁ ਕਰੈ ਸੰਿਾਪੁ ॥

ب
ک
ھ
ِ
ھیا وھبنج رکَے سییات ۔۔

ਅਉਹਿ ਪਟਣ ਮਤਹ ਭੀਤਖਆ ਕਰੈ ॥

ب
ھ
ک
ِی
اوہبھ نٹپ ہہم ھیا رکَے ۔۔
ਸੋ ਅਉਧੂਿੀ ਤਸਵ ਪੁਤਰ ਚੜੈ ॥

وس او ُدوھیت سِؤ ُپر ڑچَے ۔۔
ਬੋਲੈ ਗੋਰਖੁ ਸਤਿ ਸਰੂਪੁ ॥

وب لَے وگرھک ست رسُوت ۔۔
ਪਰਮ ਿੰਿ ਮਤਹ ਰੇਖ ਨ ਰੂਪੁ ॥੩॥

رپم تنت ہہم رھکی ہن ُروت ۔۔۳۔۔
ਮਃ ੧ ॥

م۱ :۔۔
ਸੋ ਉਿਾਸੀ ਤਜ ਪਾਲੇ ਉਿਾਸੁ ॥

وس اُدایس ےج ناےل اُداس ۔۔
ਅਰਧ ਉਰਧ ਕਰੇ ਤਨਰੰਜਨ ਵਾਸੁ ॥

اردھ اُردھ رکے پِرنجن واس ۔۔
ਚੰਿ ਸੂਰਜ ਕੀ ਪਾਏ ਗੰਤਢ ॥

دنچ سُؤرچ یک ناےئ ڈنگھ ۔۔
ਤਿਸੁ ਉਿਾਸੀ ਕਾ ਪੜੈ ਨ ਕੰਧੁ ॥

ئِس اُدایس اک ڑپَے ہن دنکھ ۔۔
ਬੋਲੈ ਗੋਪੀ ਚੰਿੁ ਸਤਿ ਸਰੂਪੁ ॥

وب لَے وگیپ دنچ ست رسُوت ۔۔

ਪਰਮ ਿੰਿ ਮਤਹ ਰੇਖ ਨ ਰੂਪੁ ॥੪॥

رپم تنت ہہم رھکی ہن ُروت ۔۔۴۔۔
ਮਃ ੧ ॥

م۱ :۔۔
ਸੋ ਪਾਖੰਿੀ ਤਜ ਕਾਇਆ ਪਖਾਲੇ ॥

وس ناڈنھکی ےج اکنا اھکپےل ۔۔
ਕਾਇਆ ਕੀ ਅਗਤਨ ਬਰਹਮੁ ਪਰਜਾਲੇ ॥

اکنا یک انگ پرمہ رپاجےل ۔۔
ਸੁਪਨੈ ਤਬੰਿੁ ਨ ਿੇਈ ਝਰਣਾ ॥

ُسی َپے پِید ہن دپبی رھجنا ۔۔

ਤਿਸੁ ਪਾਖੰਿੀ ਜਰਾ ਨ ਮਰਣਾ ॥

ئِس ناڈنھکی رجا ہن رمنا ۔۔
ਬੋਲੈ ਚਰਪਟੁ ਸਤਿ ਸਰੂਪੁ ॥

وب لَے رچپپ ست رسُوت ۔۔
ਪਰਮ ਿੰਿ ਮਤਹ ਰੇਖ ਨ ਰੂਪੁ ॥੫॥

رپم تنت ہہم رھکی ہن ُروت ۔۔۵۔۔
ਮਃ ੧ ॥

م۱ :۔۔
ਸੋ ਬੈਰਾਗੀ ਤਜ ਉਲਟੇ ਬਰਹਮੁ ॥

وس ریبایگ ےج اُےٹل پرمہ ۔۔

ਗਗਨ ਮੰਿਲ ਮਤਹ ਰੋਪੈ ਥੰਮੁ ॥

ےپ مھت ۔۔
نگگ ڈنمل ہہم رو َ
ਅਤਹਤਨਤਸ ਅੰਿਤਰ ਰਹੈ ਤਧਆਤਨ ॥

اہیِس ارتن ر َہے دایھن ۔۔
ਿੇ ਬੈਰਾਗੀ ਸਿ ਸਮਾਤਨ ॥

ےت ریبایگ ست امسن ۔۔
ਬੋਲੈ ਭਰਥਤਰ ਸਤਿ ਸਰੂਪੁ ॥

وب لَے رھبرھت ست رسُوت ۔۔
ਪਰਮ ਿੰਿ ਮਤਹ ਰੇਖ ਨ ਰੂਪੁ ॥੬॥

رپم تنت ہہم رھکی ہن ُروت ۔۔۶۔۔
ਮਃ ੧ ॥

م۱ :۔۔
ਤਕਉ ਮਰੈ ਮੰਿਾ ਤਕਉ ਜੀਵੈ ਜੁਗਤਿ ॥

کِپؤ م َ َرے دنما ک ِپؤ ویجے ُچگت ۔۔
ਕੰਨ ਪੜਾਇ ਤਕਆ ਖਾਜੈ ਭੁਗਤਿ ॥

ب
ےج ُھگت ۔۔
نکّ ڑپاۓ ایک اھک َ
ਆਸਤਿ ਨਾਸਤਿ ਏਕੋ ਨਾਉ ॥

ا ست ناست اوکی ناو ۔۔
ਕਉਣੁ ਸੁ ਅਖਰੁ ਤਜਿੁ ਰਹੈ ਤਹਆਉ ॥

کؤن وس ارھک ِجت ر َہے ِہیاو ۔۔

ਧੂਪ ਛਾਵ ਜੇ ਸਮ ਕਤਰ ਸਹੈ ॥

دھُؤت اھچو ےج مس رک س َہے ۔۔
ਿਾ ਨਾਨਕੁ ਆਖੈ ਗੁਰੁ ਕੋ ਕਹੈ ॥

نا نانک ا ےھک ُگر وک ےہکَ ۔۔

ਤਛਅ ਵਰਿਾਰੇ ਵਰਿਤਹ ਪੂਿ ॥

ھچٕ ورنارے ورہہت ئُؤت ۔۔
ਨਾ ਸੰਸਾਰੀ ਨਾ ਅਉਧੂਿ ॥

ہن اسنسری ہن او ُدوھت ۔۔
ਤਨਰੰਕਾਤਰ ਜੋ ਰਹੈ ਸਮਾਇ ॥

پِراکنر وج ر َہے امسۓ ۔۔

ਕਾਹੇ ਭੀਤਖਆ ਮੰਗਤਣ ਜਾਇ ॥੭॥

بھِیکھ م
ی
گ
اکےہ یا ں اجۓ ۔۔۷۔۔
ਪਉੜੀ ॥

ئؤری ۔۔
ਹਤਰ ਮੰਿਰੁ ਸੋਈ ਆਖੀਐ ਤਜਥਹੁ ਹਤਰ ਜਾਿਾ ॥

کھیپ ِجب
ھ
ہ
ہ
ہر دنمر وسیئ ا ے ؤ ر اجنا ۔۔

ਮਾਨਸ ਿੇਹ ਗੁਰ ਬਚਨੀ ਪਾਇਆ ਸਭੁ ਆਿਮ ਰਾਮੁ ਪਛਾਿਾ ॥

امسن دہہی ُگر ینچب نانا سیھ ا مت رام اھچپنا ۔۔
ਬਾਹਤਰ ਮੂਤਲ ਨ ਖੋਜੀਐ ਘਰ ਮਾਤਹ ਤਬਧਾਿਾ ॥

ناہر مُؤل ہن وھکےیجٔ رھگ امہِ نِداھنا ۔۔

ਮਨਮੁਖ ਹਤਰ ਮੰਿਰ ਕੀ ਸਾਰ ਨ ਜਾਣਨੀ ਤਿਨੀ ਜਨਮੁ ਗਵਾਿਾ ॥

مب
ِب
پ
م
ک
ہ
ُ
ھ ر دنمر یک سار ہن اجینن ی منج وگانا ۔۔

ਸਭ ਮਤਹ ਇਕੁ ਵਰਿਿਾ ਗੁਰ ਸਬਿੀ ਪਾਇਆ ਜਾਈ ॥੧੨॥

سیھ ہہم اِک وردتا ُگر دبسی نانا اجیئ ۔۔۱۲۔۔
ਸਲੋਕ ਮਃ ੩ ॥

ولسک م۳ :۔۔
ਮੂਰਖੁ ਹੋਵੈ ਸੋ ਸੁਣੈ ਮੂਰਖ ਕਾ ਕਹਣਾ ॥

وہوے وس ُسیے َ مُؤرھک اک انہک ۔۔
مُؤرھک َ
ਮੂਰਖ ਕੇ ਤਕਆ ਲਖਣ ਹੈ ਤਕਆ ਮੂਰਖ ਕਾ ਕਰਣਾ ॥

مُؤرھک ےک ایک نھکل ےہَ ایک مُؤرھک اک رکنا ۔۔
ਮੂਰਖੁ ਓਹੁ ਤਜ ਮੁਗਧੁ ਹੈ ਅਹੰਕਾਰੇ ਮਰਣਾ ॥

مُؤرھک او ُہ ےج مُگدھ ےہَ ااکنہرے رمنا ۔۔
ਏਿੁ ਕਮਾਣੈ ਸਿਾ ਿੁਖੁ ਿੁਖ ਹੀ ਮਤਹ ਰਹਣਾ ॥

اپپ امک ئَے دسا ُدھک ُدھک یہ ہہم رانہ ۔۔

ਅਤਿ ਤਪਆਰਾ ਪਵੈ ਖੂਤਹ ਤਕਹੁ ਸੰਜਮੁ ਕਰਣਾ ॥

ک ُھ ِ ک ِ سبج
ات ایپرا وپَے ؤہ ُہہ م رکنا ۔۔

ਗੁਰਮੁਤਖ ਹੋਇ ਸੁ ਕਰੇ ਵੀਚਾਰੁ ਓਸੁ ਅਤਲਪਿੋ ਰਹਣਾ ॥

ُگرمُکھ وہۓ س رکے وبچار اوس الیپؤ رانہ ۔۔

ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਜਪੈ ਆਤਪ ਉਧਰੈ ਓਸੁ ਤਪਛੈ ਿੁਬਿੇ ਭੀ ਿਰਣਾ ॥

بج
ہر نام جپَے ا ت اُدرھَے اوس ِ َھے ُددبے یھب رتنا ۔۔

ਨਾਨਕ ਜੋ ਤਿਸੁ ਭਾਵੈ ਸੋ ਕਰੇ ਜੋ ਿੇਇ ਸੁ ਸਹਣਾ ॥੧॥

نانک وج ئِس اھبوے وس رکے وج دےئ وس انہس ۔۔۱۔۔
ਮਃ ੧ ॥

م۱ :۔۔
ਨਾਨਕੁ ਆਖੈ ਰੇ ਮਨਾ ਸੁਣੀਐ ਤਸਖ ਸਹੀ ॥

ص
نانک ا ےھک رے انم ُسییپے سِکھ جی ۔۔
ਲੇਖਾ ਰਬੁ ਮੰਗੇਸੀਆ ਬੈਿਾ ਕਤਢ ਵਹੀ ॥

م
اھکیل رت یگیسیا اھٹیب ڈکھ ویح ۔۔

ਿਲਬਾ ਪਉਸਤਨ ਆਕੀਆ ਬਾਕੀ ਤਜਨਾ ਰਹੀ ॥

ابلط ئؤنس ا کییا نایق ِجیا ریہ ۔۔
ਅਜਰਾਈਲੁ ਿਰੇਸਿਾ ਹੋਸੀ ਆਇ ਿਈ ॥

ع
چرالیئ فراتسی وہیس ا ۓ یئت ۔۔

ਆਵਣੁ ਜਾਣੁ ਨ ਸੁਝਈ ਭੀੜੀ ਗਲੀ ਿਹੀ ॥

ب
ُسج
ھ
ہ
ھب
ا ون اجن ہن ی ڑیھبی یلگ ی ۔۔

ਕੂੜ ਤਨਖੁਟੇ ਨਾਨਕਾ ਓੜਤਕ ਸਤਚ ਰਹੀ ॥੨॥

ُک نکِ
ھ
ی
پ
ُ
ؤر ے نااکن اورک چس ریہ ۔۔۲۔۔
ਪਉੜੀ ॥

ئؤری ۔۔
ਹਤਰ ਕਾ ਸਭੁ ਸਰੀਰੁ ਹੈ ਹਤਰ ਰਤਵ ਰਤਹਆ ਸਭੁ ਆਪੈ ॥

ہر اک سیھ رسری ےہ ہر َروِ رایہ سیھ ا ےپ ۔۔

ਹਤਰ ਕੀ ਕੀਮਤਿ ਨਾ ਪਵੈ ਤਕਛੁ ਕਹਣੁ ਨ ਜਾਪੈ ॥

ک
ہر یک تمیق ہن وپَے ِچھ کہں ہن اجےپَ ۔۔
ਗੁਰ ਪਰਸਾਿੀ ਸਾਲਾਹੀਐ ਹਤਰ ਭਗਿੀ ਰਾਪੈ ॥

ب
ُگر رپسادی ساال ہیپے ہر ھگبی راےپَ ۔۔

ਸਭੁ ਮਨੁ ਿਨੁ ਹਤਰਆ ਹੋਇਆ ਅਹੰਕਾਰੁ ਗਵਾਪੈ ॥

سیھ نم نت ہ ِرنا وہنا ااکنہر وگاےپَ ۔۔

ਸਭੁ ਤਕਛੁ ਹਤਰ ਕਾ ਖੇਲੁ ਹੈ ਗੁਰਮੁਤਖ ਤਕਸੈ ਬੁਝਾਈ ॥੧੩॥

ب
ک
سیھ ِچھ ہر اک لیھک ےہَ ُگرمُکھ کِسے َ جُھایئ ۔۔۱۳۔۔
ਸਲੋਕੁ ਮਃ ੧ ॥

ولسک م۱ :۔۔
ਸਹੰਸਰ ਿਾਨ ਿੇ ਇੰਿੁ ਰੋਆਇਆ ॥

س
ہیسر دان دے اِدنر روا نا ۔۔

ਪਰਸ ਰਾਮੁ ਰੋਵੈ ਘਤਰ ਆਇਆ ॥

رپس رام رو َوے رھگ ا نا ۔۔
ਅਜੈ ਸੁ ਰੋਵੈ ਭੀਤਖਆ ਖਾਇ ॥

ب
ھ
ک
ِی
اھکۓ ۔۔
اےجَ وس رو َوے ھیا
ِ
ਐਸੀ ਿਰਗਹ ਤਮਲੈ ਸਜਾਇ ॥

ایسی درہگ ملَ ِے اجسۓ ۔۔

ਰੋਵੈ ਰਾਮੁ ਤਨਕਾਲਾ ਭਇਆ ॥

رو َوے رام ئِکاال ایھب ۔۔

ਸੀਿਾ ਲਖਮਣੁ ਤਵਛੁਤੜ ਗਇਆ ॥

لکھ
م
اتیس ں وِڑھچ ایگ ۔۔

ਰੋਵੈ ਿਹਤਸਰੁ ਲੰਕ ਗਵਾਇ ॥

رو َوے دہسِر کنل وگَاےی ۔۔
ਤਜਤਨ ਸੀਿਾ ਆਿੀ ਿਉਰੂ ਵਾਇ ॥

ِجں اتیس ا دی دو ُرو واےئ ۔۔
ਰੋਵਤਹ ਪਾਂਿਵ ਭਏ ਮਜੂਰ ॥

رووہِ نان َدو ےئھب مچُؤر ۔۔

ਤਜਨ ਕੈ ਸੁਆਮੀ ਰਹਿ ਹਿੂਤਰ ॥

ِجں ےکَ سُؤایم رہت دحُور ۔۔
ਰੋਵੈ ਜਨਮੇਜਾ ਖੁਇ ਗਇਆ ॥

ک
رو َوے جبمبچا ُھٔے ٔ ایگ ۔۔

ਏਕੀ ਕਾਰਤਣ ਪਾਪੀ ਭਇਆ ॥

ایکی اکرن نایپ ایھب ۔۔
ਰੋਵਤਹ ਸੇਖ ਮਸਾਇਕ ਪੀਰ ॥

رووہِ س َیکھ اسمقئ ریپ ۔۔

ਅੰਤਿ ਕਾਤਲ ਮਿੁ ਲਾਗੈ ਭੀੜ ॥

اپپ اکل مت ال َگے ڑیھب ۔۔
ਰੋਵਤਹ ਰਾਜੇ ਕੰਨ ਪੜਾਇ ॥

رووہِ راےج نکّ ڑپاۓ ۔۔

ਘਤਰ ਘਤਰ ਮਾਗਤਹ ਭੀਤਖਆ ਜਾਇ ॥

ب
ھ
ک
ِی
ہگ ھیا اجۓ ۔۔
رھگ رھگ ام ِ

ਰੋਵਤਹ ਤਕਰਪਨ ਸੰਚਤਹ ਧਨੁ ਜਾਇ ॥

رووہِ کِرنپ سبجہ ِہ دنھ اجۓ ۔۔
ਪੰਤਿਿ ਰੋਵਤਹ ਤਗਆਨੁ ਗਵਾਇ ॥

ڈنپت رووہِ گ ِیان وگَاےئ ۔۔
ਬਾਲੀ ਰੋਵੈ ਨਾਤਹ ਭਿਾਰੁ ॥

نایل رو َوے ناہِ اتھبر ۔۔
ਨਾਨਕ ਿੁਖੀਆ ਸਭੁ ਸੰਸਾਰੁ ॥

نانک ُدایھک سیھ اسنسر ۔۔

ਮੰਨੇ ਨਾਉ ਸੋਈ ਤਜਤਣ ਜਾਇ ॥

مپّے ناو وسیئ ِجں اجۓ ۔۔

ਅਉਰੀ ਕਰਮ ਨ ਲੇਖੈ ਲਾਇ ॥੧॥

لی ک
اوری رکم ہن َھے ال ئِے ۔۔۱۔۔
ਮਃ ੨ ॥

م۲ :۔۔
ਜਪੁ ਿਪੁ ਸਭੁ ਤਕਛੁ ਮੰਤਨਐ ਅਵਤਰ ਕਾਰਾ ਸਤਭ ਬਾਤਿ ॥

ک
جت پپ سیھ ِچھ ِمی ٔپے ا َور اکرا سیھ دعب ۔۔

ਨਾਨਕ ਮੰਤਨਆ ਮੰਨੀਐ ਬੁਝੀਐ ਗੁਰ ਪਰਸਾਤਿ ॥੨॥

میّیپ بج
ُ
ُ
گ
ھی
پ
ے ر رپساد ۔۔۲۔۔
نانک مییا ے

ਪਉੜੀ ॥

ئؤری ۔۔
ਕਾਇਆ ਹੰਸ ਧੁਤਰ ਮੇਲੁ ਕਰਿੈ ਤਲਤਖ ਪਾਇਆ ॥

اکنا سنہ د ُھر م َیل رک ئَے لک ِھ نانا ۔۔

ਸਭ ਮਤਹ ਗੁਪਿੁ ਵਰਿਿਾ ਗੁਰਮੁਤਖ ਪਰਗਟਾਇਆ ॥

سیھ ہہم ُگپت وردتا ُگرمُکھ رپَاٹگنا ۔۔

ਗੁਣ ਗਾਵੈ ਗੁਣ ਉਚਰੈ ਗੁਣ ਮਾਤਹ ਸਮਾਇਆ ॥

س
ُگ
اگوے ُگں اُج َِرے ُگں امےہ ممانا ۔۔
ں َ

ਸਚੀ ਬਾਣੀ ਸਚੁ ਹੈ ਸਚੁ ਮੇਤਲ ਤਮਲਾਇਆ ॥

یچس ناین چس ےہَ چس م َیل مِالنا ۔۔

ਸਭੁ ਤਕਛੁ ਆਪੇ ਆਤਪ ਹੈ ਆਪੇ ਿੇਇ ਵਤਿਆਈ ॥੧੪॥

ک
سیھ ِچھ ا ےپ ا ت ےہَ ا ےپ دےئ ودنایئ ۔۔۱۴۔۔
ਸਲੋਕ ਮਃ ੨ ॥

ولسک م۲ :۔۔
ਨਾਨਕ ਅੰਧਾ ਹੋਇ ਕੈ ਰਿਨਾ ਪਰਖਣ ਜਾਇ ॥

نانک ادناھ وہۓ ےکَ رانت رپنھک اجۓ ۔۔
ਰਿਨਾ ਸਾਰ ਨ ਜਾਣਈ ਆਵੈ ਆਪੁ ਲਖਾਇ ॥੧॥

ے ا ت اھکل ِئے ۔۔۱۔۔
رانت سار ہن اجیئن ا و َ
ਮਃ ੨ ॥

م۲ :۔۔

ਰਿਨਾ ਕੇਰੀ ਗੁਥਲੀ ਰਿਨੀ ਖੋਲੀ ਆਇ ॥

ُگب
ھل
رانت ریکَی ی رینت وھکیل ا ۓ ۔۔

ਵਖਰ ਿੈ ਵਣਜਾਤਰਆ ਿੁਹਾ ਰਹੀ ਸਮਾਇ ॥

ورھک ئَے واجنرنا ُداہ ریہ امسۓ ۔۔

ਤਜਨ ਗੁਣੁ ਪਲੈ ਨਾਨਕਾ ਮਾਣਕ ਵਣਜਤਹ ਸੇਇ ॥

ِجں ُگں نلَے نااکن امنک وہجنِ ےسِٔ ۔۔

ਰਿਨਾ ਸਾਰ ਨ ਜਾਣਨੀ ਅੰਧੇ ਵਿਤਹ ਲੋਇ ॥੨॥

ہت ولےئ ۔۔۲۔۔
رانت سار ہن اجینن ادنےھ و ِ
ਪਉੜੀ ॥

ئؤری ۔۔
ਨਉ ਿਰਵਾਜੇ ਕਾਇਆ ਕੋਟੁ ਹੈ ਿਸਵੈ ਗੁਪਿੁ ਰਖੀਜੈ ॥

ک
ھب
ج
ئؤ درواےج اکنا وکت ےہَ دوسَے ُگپت ر جے َ۔۔
ਬਜਰ ਕਪਾਟ ਨ ਖੁਲਨੀ ਗੁਰ ਸਬਤਿ ਖੁਲੀਜੈ ॥

ک
ک
لب
ھ
لب
ُ
ُ
ھ
گ
ج
ُ
َے ۔۔
رجب اپکت ہن ی ر دبس

ਅਨਹਿ ਵਾਜੇ ਧੁਤਨ ਵਜਿੇ ਗੁਰ ਸਬਤਿ ਸੁਣੀਜੈ ॥

ابچد واےج د ُھں وچدے ُگر دبس ُسیبجےَ۔۔

ਤਿਿੁ ਘਟ ਅੰਿਤਰ ਚਾਨਣਾ ਕਤਰ ਭਗਤਿ ਤਮਲੀਜੈ ॥

پِپ ٹھگ ارتن اچانن رک تگھب مِلبجےَ۔۔

ਸਭ ਮਤਹ ਏਕੁ ਵਰਿਿਾ ਤਜਤਨ ਆਪੇ ਰਚਨ ਰਚਾਈ ॥੧੫॥

سیھ ہہم انک وردتا ِجں ا ےپ رنچ راچیئ ۔۔۱۵۔۔

ਸਲੋਕ ਮਃ ੨ ॥

ولسک م۲ :۔۔
ਅੰਧੇ ਕੈ ਰਾਤਹ ਿਤਸਐ ਅੰਧਾ ਹੋਇ ਸੁ ਜਾਇ ॥

ےک راہِ دسیپے َ ادناھ وہۓ وس اجۓ ۔۔
ادنےھ َ
ਹੋਇ ਸੁਜਾਖਾ ਨਾਨਕਾ ਸੋ ਤਕਉ ਉਝਤੜ ਪਾਇ ॥

وہۓ سُچااھک نااکن وس کپؤ اُڑھج ناۓ ۔۔

ਅੰਧੇ ਏਤਹ ਨ ਆਖੀਅਤਨ ਤਜਨ ਮੁਤਖ ਲੋਇਣ ਨਾਤਹ ॥

کھ
ی
ج
ی
م
ک
ِ
ادنےھ اہہی ہن ا ں ں ُ ھ ولنئ ناےہ۔۔
ਅੰਧੇ ਸੇਈ ਨਾਨਕਾ ਖਸਮਹੁ ਘੁਥੇ ਜਾਤਹ ॥੧॥

کھسم گ ُھب
ھ
ادنےھ سیبی نااکن ہہ ے اجےہ ۔۔۱۔۔
ਮਃ ੨ ॥

م۲ :۔۔
ਸਾਤਹਤਬ ਅੰਧਾ ਜੋ ਕੀਆ ਕਰੇ ਸੁਜਾਖਾ ਹੋਇ ॥

اصجِت ادناھ وج ک ِیا رکے سُچااھک وہۓ ۔۔
ਜੇਹਾ ਜਾਣੈ ਿੇਹੋ ਵਰਿੈ ਜੇ ਸਉ ਆਖੈ ਕੋਇ ॥

اہیج اج ئَے پبہؤ ور ئَے ےج سیؤ ا ےھکَ وکۓ ۔۔
ਤਜਥੈ ਸੁ ਵਸਿੁ ਨ ਜਾਪਈ ਆਪੇ ਵਰਿਉ ਜਾਤਣ ॥

جب
ِ ھے وس وطس ہن اجیئپ ا ےپ ورئؤ اجن ۔۔

ਨਾਨਕ ਗਾਹਕੁ ਤਕਉ ਲਏ ਸਕੈ ਨ ਵਸਿੁ ਪਛਾਤਣ ॥੨॥

نانک اگکہ کپؤ ےئل ےکسَ ہن وطس اھچپن ۔۔۲۔۔

ਮਃ ੨ ॥

م۲ :۔۔
ਸੋ ਤਕਉ ਅੰਧਾ ਆਖੀਐ ਤਜ ਹੁਕਮਹੁ ਅੰਧਾ ਹੋਇ ॥

ک
ہک
وس کپؤ ادناھ ا ھیپے ےج ُ مہؤ ادناھ وہۓ ۔۔

ਨਾਨਕ ਹੁਕਮੁ ਨ ਬੁਝਈ ਅੰਧਾ ਕਹੀਐ ਸੋਇ ॥੩॥

بج
ک
ُھب
ک
ہ
پ
نانک ُچ م ہن ی ادناھ ٔے َ وسۓ ۔۔۳۔۔
ਪਉੜੀ ॥

ئؤری ۔۔
ਕਾਇਆ ਅੰਿਤਰ ਗੜੁ ਕੋਟੁ ਹੈ ਸਤਭ ਤਿਸੰਿਰ ਿੇਸਾ ॥

ےہ سیھ دِرتنس داسی ۔۔
اکنا ادنر گر وکت َ

ਆਪੇ ਿਾੜੀ ਲਾਈਅਨੁ ਸਭ ਮਤਹ ਪਰਵੇਸਾ ॥

پ
ا ےپ ناری ال ییں سیھ ہہم رپواسی ۔۔

ਆਪੇ ਤਸਰਸਤਟ ਸਾਜੀਅਨੁ ਆਤਪ ਗੁਪਿੁ ਰਖੇਸਾ ॥

ک
ج
ا ےپ رسِست سا ییں ا ت ُگپت ر َھیسا ۔۔
ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਿੇ ਜਾਤਣਆ ਸਚੁ ਪਰਗਟੀਏਸਾ ॥

ُگر ویسا ےت اجاین چس رپگیییسا۔۔

ਸਭੁ ਤਕਛੁ ਸਚੋ ਸਚੁ ਹੈ ਗੁਤਰ ਸੋਝੀ ਪਾਈ ॥੧੬॥

ک
ےہ ُگر وسیھج نایئ ۔۔۱۶۔۔
سیھ ِچھ وچس چس َ
ਸਲੋਕ ਮਃ ੧ ॥

ولسک م۱ :۔۔

ਸਾਵਣੁ ਰਾਤਿ ਅਹਾੜੁ ਤਿਹੁ ਕਾਮੁ ਿੋਧੁ ਿੁਇ ਖੇਿ ॥

ساون رات ااہر دِوہ اکم رکودھ ُدےئ تیھک ۔۔
ਲਬੁ ਵਿਰ ਿਰੋਗੁ ਬੀਉ ਹਾਲੀ ਰਾਹਕੁ ਹੇਿ ॥

لپ ورت دروگ پپؤ اہیل راکہ تیہ ۔۔

ਹਲੁ ਬੀਚਾਰੁ ਤਵਕਾਰ ਮਣ ਹੁਕਮੀ ਖਟੇ ਖਾਇ ॥

چک ک
اھکۓ ۔۔
لح اچیبر وِاکر نم ُ می ھپے
ِ

ਨਾਨਕ ਲੇਖੈ ਮੰਤਗਐ ਅਉਿੁ ਜਣੇਿਾ ਜਾਇ ॥੧॥

لی ک
نانک َھے میگِپے اوت دینجا اجۓ ۔۔۱۔۔
ਮਃ ੧ ॥

م۱ :۔۔
ਭਉ ਭੁਇ ਪਤਵਿੁ ਪਾਣੀ ਸਿੁ ਸੰਿੋਖੁ ਬਲੇਿ ॥

ب ب
ھؤ ُھپے وپِت ناین ست وتنسھک نلَید ۔۔

ਹਲੁ ਹਲੇਮੀ ਹਾਲੀ ਤਚਿੁ ਚੇਿਾ ਵਿਰ ਵਖਿ ਸੰਜੋਗੁ ॥

ہلب
لح می اہیل ِجت ِچ َییا ورت وتھک وجنسگ ۔۔

ਨਾਉ ਬੀਜੁ ਬਖਸੀਸ ਬੋਹਲ ਿੁਨੀਆ ਸਗਲ ਿਰੋਗ ॥

ن کھ
سی
ناو جیب س وبلہ ُداین لگس دروگ ۔۔

ਨਾਨਕ ਨਿਰੀ ਕਰਮੁ ਹੋਇ ਜਾਵਤਹ ਸਗਲ ਤਵਜੋਗ ॥੨॥

نانک دنری رکم وہۓ اجوہِ لگس وِوجگ ۔۔۲۔۔
ਪਉੜੀ ॥

ئؤری ۔۔

ਮਨਮੁਤਖ ਮੋਹੁ ਗੁਬਾਰੁ ਹੈ ਿੂਜੈ ਭਾਇ ਬੋਲੈ ॥

مب
م
ک
َ
ل
ُ
ُ
گ
ےہ ُدوےجَ اھبےئ وب ے ۔۔
ھ ومہ یار َ
ਿੂਜੈ ਭਾਇ ਸਿਾ ਿੁਖੁ ਹੈ ਤਨਿ ਨੀਰੁ ਤਵਰੋਲੈ ॥

ےہ پِپ رین وِرو لَے ۔۔
ُدوےجَ اھبےئ دسا ُدھک َ
ਗੁਰਮੁਤਖ ਨਾਮੁ ਤਧਆਈਐ ਮਤਥ ਿਿੁ ਕਢੋਲੈ ॥

ُگرمُکھ نام دایھ نیپے َ ھتم پپ ڈکوھےلَ ۔۔

ਅੰਿਤਰ ਪਰਗਾਸੁ ਘਤਟ ਚਾਨਣਾ ਹਤਰ ਲਧਾ ਟੋਲੈ ॥

ارتن رپاگس ٹھگ اچانن ہر دلاھ وٹ لَے ۔۔

ਆਪੇ ਭਰਤਮ ਭੁਲਾਇਿਾ ਤਕਛੁ ਕਹਣੁ ਨ ਜਾਈ ॥੧੭॥

ک
ب
ا ےپ رھبم ھُالدئا ِچھ کہں ہن اجیئ ۔۔۱۷۔۔
ਸਲੋਕ ਮਃ ੨ ॥

ولسک م۲ :۔۔
ਨਾਨਕ ਤਚੰਿਾ ਮਤਿ ਕਰਹੁ ਤਚੰਿਾ ਤਿਸ ਹੀ ਹੇਇ ॥

نانک ِچییا مت رکوہ ِچییا ئِس یہ وہۓ ۔۔

ਜਲ ਮਤਹ ਜੰਿ ਉਪਾਇਅਨੁ ਤਿਨਾ ਤਭ ਰੋਜੀ ਿੇਇ ॥

لج ہہم جپت اُنانیئ پ ِیا یھب رویج دےئ ۔۔
ਓਥੈ ਹਟੁ ਨ ਚਲਈ ਨਾ ਕੋ ਤਕਰਸ ਕਰੇਇ ॥

ب
او َھے

ہت ہن چلبی ہن وک کِرس رکۓ ۔۔

ਸਉਿਾ ਮੂਤਲ ਨ ਹੋਵਈ ਨਾ ਕੋ ਲਏ ਨ ਿੇਇ ॥

سَؤدا مُؤل ہن وہویئ ہن وک ےئل ہن دےئ ۔۔

ਜੀਆ ਕਾ ਆਹਾਰੁ ਜੀਅ ਖਾਣਾ ਏਹੁ ਕਰੇਇ ॥

ایج اک ا اہر یج اھکنا اوہی رکۓ ۔۔
ਤਵਤਚ ਉਪਾਏ ਸਾਇਰਾ ਤਿਨਾ ਤਭ ਸਾਰ ਕਰੇਇ ॥

وِچ اُناےئ ساپِرا پ ِیا یھب سار رکۓ ۔۔

ਨਾਨਕ ਤਚੰਿਾ ਮਿ ਕਰਹੁ ਤਚੰਿਾ ਤਿਸ ਹੀ ਹੇਇ ॥੧॥

نانک ِچییا مت رکوہ ِچییا ئِس یہ وہۓ ۔۔۱۔۔
ਮਃ ੧ ॥

م۱ :۔۔
ਨਾਨਕ ਇਹੁ ਜੀਉ ਮਛੁਲੀ ਝੀਵਰੁ ਤਿਰਸਨਾ ਕਾਲੁ ॥

چ
نانک اوہی جپؤ یلھچم ِھپؤر رتِانس اکل ۔۔

ਮਨੂਆ ਅੰਧੁ ਨ ਚੇਿਈ ਪੜੈ ਅਤਚੰਿਾ ਜਾਲੁ ॥

م ُپؤا ادنھ ہن چییبی ڑپَے ا ِچییا اجل ۔۔

ਨਾਨਕ ਤਚਿੁ ਅਚੇਿੁ ਹੈ ਤਚੰਿਾ ਬਧਾ ਜਾਇ ॥

ےہ ِچییا دباھ اجۓ ۔۔
نانک ِجت اجپت َ
ਨਿਤਰ ਕਰੇ ਜੇ ਆਪਣੀ ਿਾ ਆਪੇ ਲਏ ਤਮਲਾਇ ॥੨॥

دنر رکے ےج ا ینپ نا ا ےپ ےئل مِال ئِے ۔۔۲۔۔
ਪਉੜੀ ॥

ئؤری ۔۔
ਸੇ ਜਨ ਸਾਚੇ ਸਿਾ ਸਿਾ ਤਜਨੀ ਹਤਰ ਰਸੁ ਪੀਿਾ ॥

ےس نج ساےچ دسا دسا ِجبی ہر رس اتیپ ۔۔

ਗੁਰਮੁਤਖ ਸਚਾ ਮਤਨ ਵਸੈ ਸਚੁ ਸਉਿਾ ਕੀਿਾ ॥

ُگرمُکھ اچس نم و سَے چس سَؤدا کییا ۔۔

ਸਭੁ ਤਕਛੁ ਘਰ ਹੀ ਮਾਤਹ ਹੈ ਵਿਭਾਗੀ ਲੀਿਾ ॥

ک
ےہ وداھبیگ اتیل ۔۔
سیھ ِچھ رھگ یہ امہِ َ

ਅੰਿਤਰ ਤਿਰਸਨਾ ਮਤਰ ਗਈ ਹਤਰ ਗੁਣ ਗਾਵੀਿਾ ॥

ارتن رتِانس رم یئگ ہر ُگں اگوِاتی ۔۔

ਆਪੇ ਮੇਤਲ ਤਮਲਾਇਅਨੁ ਆਪੇ ਿੇਇ ਬੁਝਾਈ ॥੧੮॥

ب
ا ےپ لیم مِالنیئ ا ےپ دےئ جُھایئ ۔۔۱۸۔۔
ਸਲੋਕ ਮਃ ੧ ॥

ولسک م۱ :۔۔
ਵੇਤਲ ਤਪੰਞਾਇਆ ਕਤਿ ਵੁਣਾਇਆ ॥

ولی نِیبچانا تک ُونانا ۔۔

ਕਤਟ ਕੁਤਟ ਕਤਰ ਖੁੰਤਬ ਚੜਾਇਆ ॥

ٹک ُکپ رک ک ُھپت ڑچانا ۔۔

ਲੋਹਾ ਵਢੇ ਿਰਜੀ ਪਾੜੇ ਸੂਈ ਧਾਗਾ ਸੀਵੈ ॥

ولاہ ودےھ دریج نارے سُؤیئ داھاگ سِیؤے ۔۔
ਇਉ ਪਤਿ ਪਾਟੀ ਤਸਿਿੀ ਸੀਪੈ ਨਾਨਕ ਜੀਵਿ ਜੀਵੈ ॥

ائؤ پپ نایٹ ِصفبی سیپے َ نانک ِجپؤت ویجے ۔۔
ਹੋਇ ਪੁਰਾਣਾ ਕਪੜੁ ਪਾਟੈ ਸੂਈ ਧਾਗਾ ਗੰਢੈ ॥

وہۓ ُپرانا ڑپک نا ئَے سُؤیئ داھاگ ڈنگ َھے ۔۔

ਮਾਹੁ ਪਖੁ ਤਕਹੁ ਚਲੈ ਨਾਹੀ ਘੜੀ ਮੁਹਿੁ ਤਕਛੁ ਹੰਢੈ ॥

ک
اموہ ھکپ کِہؤ چلَے نایہ ڑھگی مُہت ِچھ ڈنہ َھے ۔۔
ਸਚੁ ਪੁਰਾਣਾ ਹੋਵੈ ਨਾਹੀ ਸੀਿਾ ਕਿੇ ਨ ਪਾਟੈ ॥

وہوے نایہ سِییا دکے ہن نا ئَے ۔۔
چس ُپرانا َ
ਨਾਨਕ ਸਾਤਹਬੁ ਸਚੋ ਸਚਾ ਤਿਚਰੁ ਜਾਪੀ ਜਾਪੈ ॥੧॥

ب
نانک اصجِت وچس اچس ِچر اجیپ اج ئَے ۔۔۱۔۔
ਮਃ ੧ ॥

م۱ :۔۔
ਸਚ ਕੀ ਕਾਿੀ ਸਚੁ ਸਭੁ ਸਾਰੁ ॥

چس یک اکیت چس سیھ سار ۔۔

ਘਾੜਿ ਤਿਸ ਕੀ ਅਪਰ ਅਪਾਰ ॥

اھگرت ئِس یک ارپ انار ۔۔

ਸਬਿੇ ਸਾਣ ਰਖਾਈ ਲਾਇ ॥

دبسے سان راھکیئ ال ئِے ۔۔
ਗੁਣ ਕੀ ਥੇਕੈ ਤਵਤਚ ਸਮਾਇ ॥

ب
ھ
َ
ی
ک
ُگں یک ے وِچ امسۓ ۔۔
ਤਿਸ ਿਾ ਕੁਿਾ ਹੋਵੈ ਸੇਖੁ ॥

ئ
ب
وہوے س َیکھ ۔۔
ِس دا ُک ھا َ
ਲੋਹੂ ਲਬੁ ਤਨਕਥਾ ਵੇਖੁ ॥

ول ُہؤ لپ نِکبھا وھکی ۔۔

ਹੋਇ ਹਲਾਲੁ ਲਗੈ ਹਤਕ ਜਾਇ ॥

َ
وہۓ چالل لگے قہ اجۓ ۔۔
ਨਾਨਕ ਿਤਰ ਿੀਿਾਤਰ ਸਮਾਇ ॥੨॥

نانک در دندار امسۓ ۔۔۲۔۔
ਮਃ ੧ ॥

م۱ :۔۔
ਕਮਤਰ ਕਟਾਰਾ ਬੰਕੁੜਾ ਬੰਕੇ ਕਾ ਅਸਵਾਰੁ ॥

رمق اٹکرا ڑکنبا پیکے اک اوسار ۔۔

ਗਰਬੁ ਨ ਕੀਜੈ ਨਾਨਕਾ ਮਿੁ ਤਸਤਰ ਆਵੈ ਭਾਰੁ ॥੩॥

کب
ے اھبر ۔۔۳۔۔
رگت ہن ج َے نااکن مت سِر ا و َ
ਪਉੜੀ ॥

ئؤری ۔۔
ਸੋ ਸਿਸੰਗਤਿ ਸਬਤਿ ਤਮਲੈ ਜੋ ਗੁਰਮੁਤਖ ਚਲੈ ॥

وس سیسیگت دبس ملَ ِے وج ُگرمُکھ چلَے ۔۔

ਸਚੁ ਤਧਆਇਤਨ ਸੇ ਸਚੇ ਤਜਨ ਹਤਰ ਖਰਚੁ ਧਨੁ ਪਲੈ ॥

چس دایھنئ ےس ےچس ِجں ہر رھکچ دنھ نلَے ۔۔
ਭਗਿ ਸੋਹਤਨ ਗੁਣ ਗਾਵਿੇ ਗੁਰਮਤਿ ਅਚਲੈ ॥

تگھب وسنہ ُگں اگودے ُگرمت اےلچَ ۔۔

ਰਿਨ ਬੀਚਾਰੁ ਮਤਨ ਵਤਸਆ ਗੁਰ ਕੈ ਸਬਤਿ ਭਲੈ ॥

ب
ےک دبس ھلَے ۔۔
رنت اچیبر نم وایس ُگر َ

ਆਪੇ ਮੇਤਲ ਤਮਲਾਇਿਾ ਆਪੇ ਿੇਇ ਵਤਿਆਈ ॥੧੯॥

ا ےپ لیم مِالدئا ا ےپ دےئ ودنایئ ۔۔۱۹۔۔
ਸਲੋਕ ਮਃ ੩ ॥

ولسک م۳ :۔۔
ਆਸਾ ਅੰਿਤਰ ਸਭੁ ਕੋ ਕੋਇ ਤਨਰਾਸਾ ਹੋਇ ॥

ا سا ادنر سیھ وک وکۓ پِراسا وہۓ ۔۔

ਨਾਨਕ ਜੋ ਮਤਰ ਜੀਤਵਆ ਸਤਹਲਾ ਆਇਆ ਸੋਇ ॥੧॥

نانک وج رم ویجنا سہال ا نا وسۓ ۔۔۱۔۔
ਮਃ ੩ ॥

م۳ :۔۔
ਨਾ ਤਕਛੁ ਆਸਾ ਹਤਥ ਹੈ ਕੇਉ ਤਨਰਾਸਾ ਹੋਇ ॥

ک
ےہ کپؤ پِراسا وہۓ ۔۔
ہن ِچھ ا سا ھتہ َ

ਤਕਆ ਕਰੇ ਏਹ ਬਪੁੜੀ ਜਾਂ ਭੋੁਲਾਏ ਸੋਇ ॥੨॥

ب
ایک رکے اہہی نتری اجن ھالےئ وسۓ ۔۔۲۔۔
ਪਉੜੀ ॥

ئؤری ۔۔
ਤਧਰਗੁ ਜੀਵਣੁ ਸੰਸਾਰ ਸਚੇ ਨਾਮ ਤਬਨੁ ॥

درھِگ ویجن اسنسر ےچس نام پِں ۔۔
ਪਰਭੁ ਿਾਿਾ ਿਾਿਾਰ ਤਨਹਚਲੁ ਏਹੁ ਧਨੁ ॥

بہ
رپَھب دانا دانار ِ چل اوہی دنھ ۔۔

ਸਾਤਸ ਸਾਤਸ ਆਰਾਧੇ ਤਨਰਮਲੁ ਸੋਇ ਜਨੁ ॥

ساس ساس ا رادےھ پِرلم وسۓ نج ۔۔
ਅੰਿਰਜਾਮੀ ਅਗਮੁ ਰਸਨਾ ਏਕੁ ਭਨੁ ॥

ارتناجیم امگ رانس انک نھب ۔۔
ਰਤਵ ਰਤਹਆ ਸਰਬਤਿ ਨਾਨਕੁ ਬਤਲ ਜਾਈ ॥੨੦॥

َروِ رایہ رسپپ نانک نل اجیئ ۔۔۲۱۔۔
ਸਲੋਕੁ ਮਃ ੧ ॥

ولسک م۱ :۔۔
ਸਰਵਰ ਹੰਸ ਧੁਰੇ ਹੀ ਮੇਲਾ ਖਸਮੈ ਏਵੈ ਭਾਣਾ ॥

کھ
س
م
ے اھبنا ۔۔
رسور سنہ د ُھرے یہ ہلیم ے َ اوی َ
ਸਰਵਰ ਅੰਿਤਰ ਹੀਰਾ ਮੋਿੀ ਸੋ ਹੰਸਾ ਕਾ ਖਾਣਾ ॥

رسور ادنر ریہا ومیت وس اسنہ اک اھکنا ۔۔
ਬਗੁਲਾ ਕਾਗੁ ਨ ਰਹਈ ਸਰਵਤਰ ਜੇ ਹੋਵੈ ਅਤਿ ਤਸਆਣਾ ॥

وہوے ات ِسیانا ۔۔
ئگال اکگ ہن ریئہ رسور ےج َ
ਓਨਾ ਤਰਜਕੁ ਨ ਪਇਓ ਓਥੈ ਓਨਹਾ ਹੋਰੋ ਖਾਣਾ ॥

ب
اونا ِرجق ہن نیپؤ او َھے اواھن وہرو اھکنا ۔۔

ਸਤਚ ਕਮਾਣੈ ਸਚੋ ਪਾਈਐ ਕੂੜੈ ਕੂੜਾ ਮਾਣਾ ॥

چس امک ئَے وچس نا پپَے ُکؤ َرے ُکؤرا امنا ۔۔

ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਕੌ ਸਤਿਗੁਰੁ ਤਮਤਲਆ ਤਜਨਾ ਧੁਰੇ ਪੈਯਾ ਪਰਵਾਣਾ ॥੧॥

نانک پِں وک سیگؤر مل ِیا ِجیا د ُھرے نییا رپوانا ۔۔۱۔۔

ਮਃ ੧ ॥

م۱ :۔۔
ਸਾਤਹਬੁ ਮੇਰਾ ਉਜਲਾ ਜੇ ਕੋ ਤਚਤਿ ਕਰੇਇ ॥

اصجِت ریما اُچال ےج وک ِجت رکۓ ۔۔
ਨਾਨਕ ਸੋਈ ਸੇਵੀਐ ਸਿਾ ਸਿਾ ਜੋ ਿੇਇ ॥

نانک وسیئ ویس پپے َ دسا دسا وج دےئ ۔۔
ਨਾਨਕ ਸੋਈ ਸੇਵੀਐ ਤਜਿੁ ਸੇਤਵਐ ਿੁਖੁ ਜਾਇ ॥

نانک وسیئ ویس پپے َ ِجت ویس پپے ُدھک اجۓ ۔۔
ਅਵਗੁਣ ਵੰਞਤਨ ਗੁਣ ਰਵਤਹ ਮਤਨ ਸੁਖੁ ਵਸੈ ਆਇ ॥੨॥

اونگ ونجن ُگں َروہِ نم ُسکھ و سَے ا ۓ ۔۔۲۔۔
ਪਉੜੀ ॥

ئؤری ۔۔
ਆਪੇ ਆਤਪ ਵਰਿਿਾ ਆਤਪ ਿਾੜੀ ਲਾਈਅਨੁ ॥

پ
ا ےپ ا ت وردتا ا ت ناری ال ییں ۔۔

ਆਪੇ ਹੀ ਉਪਿੇਸਿਾ ਗੁਰਮੁਤਖ ਪਿੀਆਈਅਨੁ ॥

پ
ا ےپ یہ ا ُندئسدا ُگرمُکھ ایتپ ییں ۔۔

ਇਤਕ ਆਪੇ ਉਝਤੜ ਪਾਇਅਨੁ ਇਤਕ ਭਗਿੀ ਲਾਇਅਨੁ ॥

ب
گب
ھ
اِک ا ےپ اُڑھج نانیئ اِک ی النیئ ۔۔

ਤਜਸੁ ਆਤਪ ਬੁਝਾਏ ਸੋ ਬੁਝਸੀ ਆਪੇ ਨਾਇ ਲਾਈਅਨੁ ॥

ب
ب
پ
ج سُ
ھ
ی
ی
ِجس ا ت جُھاےئ وس ی ا ےپ ناےئ ال ں ۔۔

ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਤਧਆਈਐ ਸਚੀ ਵਤਿਆਈ ॥੨੧॥੧॥ ਸੁਧੁ ॥

نانک نام دایھ نیپے َ یچس ودنایئ ۔۔۲۱۔۔۱۔۔دسھ۔۔
ਰਾਮਕਲੀ ਕੀ ਵਾਰ ਮਹਲਾ ੫

رامکلی یک وار ہلحم ۵

ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪਰਸਾਤਿ ॥

اِک اواکنر سیگؤر رپساد ۔۔
ਸਲੋਕ ਮਃ ੫ ॥

ولسک م۵ :۔۔
ਜੈਸਾ ਸਤਿਗੁਰੁ ਸੁਣੀਿਾ ਿੈਸੋ ਹੀ ਮੈ ਿੀਿੁ ॥

اسیج سیگؤر ُسییدا َنیسؤ یہ م َے دپبھ ۔۔
ਤਵਛੁਤੜਆ ਮੇਲੇ ਪਰਭੂ ਹਤਰ ਿਰਗਹ ਕਾ ਬਸੀਿੁ ॥

ب
وِڑھچنا ےلیم رپ ُھؤ ہر درہگ اک ئسیبھ ۔۔

ਹਤਰ ਨਾਮੋ ਮੰਿੁ ਤਿਰੜਾਇਿਾ ਕਟੇ ਹਉਮੈ ਰੋਗੁ ॥

ہر ناوم میتر درِرادئا ےٹک ہؤ م َے روگ ۔۔

ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰੁ ਤਿਨਾ ਤਮਲਾਇਆ ਤਜਨਾ ਧੁਰੇ ਪਇਆ ਸੰਜੋਗੁ ॥੧॥

نانک سیگؤر پ ِیا مِالنا ِجیا د ُھرے ایپ وجنسگ ۔۔۱۔۔
ਮਃ ੫ ॥

م۵ :۔۔
ਇਕੁ ਸਜਣੁ ਸਤਭ ਸਜਣਾ ਇਕੁ ਵੈਰੀ ਸਤਭ ਵਾਤਿ ॥

اِک نجس سیھ انجس اِک وریی سیھ واد ۔۔

ਗੁਤਰ ਪੂਰੈ ਿੇਖਾਤਲਆ ਤਵਣੁ ਨਾਵੈ ਸਭ ਬਾਤਿ ॥

ُگر ئُؤ َرے داھکیایل وِن نا َوے سیھ ناد ۔۔

ਸਾਕਿ ਿੁਰਜਨ ਭਰਤਮਆ ਜੋ ਲਗੇ ਿੂਜੈ ਸਾਤਿ ॥

ساطق ُدرنج رھبایم وج ےگل ُدوےجَ ساد ۔۔
ਜਨ ਨਾਨਤਕ ਹਤਰ ਪਰਭੁ ਬੁਤਝਆ ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਕੈ ਪਰਸਾਤਿ ॥੨॥

ب
نج نانک ہر رپَھب ُجھیا ُگر سیگؤر ےکَ رپساد ۔۔۲۔۔
ਪਉੜੀ ॥

ئؤری ۔۔
ਥਟਣਹਾਰੈ ਥਾਟੁ ਆਪੇ ਹੀ ਥਤਟਆ ॥

ب
ب
ھیبہا َرے اھتت ا ےپ یہ ھییا ۔۔
ਆਪੇ ਪੂਰਾ ਸਾਹੁ ਆਪੇ ਹੀ ਖਤਟਆ ॥

ا ےپ ئُؤرا ساوہ ا ےپ یہ ایٹھک ۔۔
ਆਪੇ ਕਤਰ ਪਾਸਾਰੁ ਆਪੇ ਰੰਗ ਰਤਟਆ ॥

ا ےپ رک نا سار ا ےپ رنگ رایٹ ۔۔
ਕੁਿਰਤਿ ਕੀਮ ਨ ਪਾਇ ਅਲਖ ਬਰਹਮਤਟਆ ॥

ِب
قُدرت ق م ہن ناۓ اھکل پرہمییا ۔۔

ਅਗਮ ਅਥਾਹ ਬੇਅੰਿ ਪਰੈ ਪਰਤਟਆ ॥

امگ ااھتہ ےباپپ رپَے رپایٹ ۔۔
ਆਪੇ ਵਿ ਪਾਤਿਸਾਹੁ ਆਤਪ ਵਜੀਰਤਟਆ ॥

ا ےپ ود نائساوہ ا ت وریجایٹ ۔۔

ਕੋਇ ਨ ਜਾਣੈ ਕੀਮ ਕੇਵਿੁ ਮਤਟਆ ॥

ِب
وکۓ ہن اج ئَے ق م ویکد ِمییا ۔۔

ਸਚਾ ਸਾਤਹਬੁ ਆਤਪ ਗੁਰਮੁਤਖ ਪਰਗਤਟਆ ॥੧॥

اچس اصجِت ا ت ُگرمُکھ رپگییا ۔۔۱۔۔
ਸਲੋਕੁ ਮਃ ੫ ॥

ولسک م۵ :۔۔
ਸੁਤਣ ਸਜਣ ਪਰੀਿਮ ਮੇਤਰਆ ਮੈ ਸਤਿਗੁਰੁ ਿੇਹੁ ਤਿਖਾਤਲ ॥

ُسں نجس رپمتی ریمنا م َے سیگؤر دہہیُ دِاھکل ۔۔

ਹਉ ਤਿਸੁ ਿੇਵਾ ਮਨੁ ਆਪਣਾ ਤਨਿ ਤਹਰਿੈ ਰਖਾ ਸਮਾਤਲ ॥

ہؤ ئِس دویا نم ا انپ پِپ ہِر َدے راھک امسل ۔۔
ਇਕਸੁ ਸਤਿਗੁਰ ਬਾਹਰਾ ਤਧਰਗੁ ਜੀਵਣੁ ਸੰਸਾਤਰ ॥

اِسک سیگؤر ناہرا درھِگ ویجن اسنسر ۔۔

ਜਨ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰੁ ਤਿਨਾ ਤਮਲਾਇਓਨੁ ਤਜਨ ਸਿ ਹੀ ਵਰਿੈ ਨਾਤਲ ॥੧॥

نج نانک سیگؤر پ ِیا مِالویئن ِجں دس یہ ور ئَے نال ۔۔۱۔۔
ਮਃ ੫ ॥

م۵ :۔۔
ਮੇਰੈ ਅੰਿਤਰ ਲੋਚਾ ਤਮਲਣ ਕੀ ਤਕਉ ਪਾਵਾ ਪਰਭ ਿੋਤਹ ॥

ریمَے ارتن ولاچ مل ِں یک کپؤ ناوا رپَھب وتےہ۔۔

ਕੋਈ ਐਸਾ ਸਜਣੁ ਲੋਤੜ ਲਹੁ ਜੋ ਮੇਲੇ ਪਰੀਿਮੁ ਮੋਤਹ ॥

وکیئ ااسی نجس ولر وہل وج ےلیم رپمتی ومہِ۔۔

ਗੁਤਰ ਪੂਰੈ ਮੇਲਾਇਆ ਜਿ ਿੇਖਾ ਿਿ ਸੋਇ ॥

ُگر ئُؤ َرے میالنا ِجت داھکی پپ وسۓ ۔۔

ਜਨ ਨਾਨਕ ਸੋ ਪਰਭੁ ਸੇਤਵਆ ਤਿਸੁ ਜੇਵਿੁ ਅਵਰੁ ਨ ਕੋਇ ॥੨॥

نج نانک وس رپَھب ویسنا ئِس ویجد ا َور ہن وکۓ ۔۔۲۔۔
ਪਉੜੀ ॥

ئؤری ۔۔
ਿੇਵਣਹਾਰੁ ਿਾਿਾਰੁ ਤਕਿੁ ਮੁਤਖ ਸਾਲਾਹੀਐ ॥

دویاہنر دانار کِپ مُکھ ساال ہیپے ۔۔

ਤਜਸੁ ਰਖੈ ਤਕਰਪਾ ਧਾਤਰ ਤਰਜਕੁ ਸਮਾਹੀਐ ॥

ک
ِجس ر َھے کِرنا داھر ِرجق امسےیہَ ۔۔

ਕੋਇ ਨ ਤਕਸ ਹੀ ਵਤਸ ਸਭਨਾ ਇਕ ਧਰ ॥

وکۓ ہن کِس یہ وس سبھیا اِک درھ ۔۔
ਪਾਲੇ ਬਾਲਕ ਵਾਤਗ ਿੇ ਕੈ ਆਤਪ ਕਰ ॥

ےک ا ت رک ۔۔
ناےل ناکل واگ دے َ
ਕਰਿਾ ਅਨਿ ਤਬਨੋਿ ਤਕਛੂ ਨ ਜਾਣੀਐ ॥

کِ
رکدا ا َند پِپؤد ج ؤُ
ھ

ہن اج پپَے ۔۔

ਸਰਬ ਧਾਰ ਸਮਰਥ ਹਉ ਤਿਸੁ ਕੁਰਬਾਣੀਐ ॥

رست داھر رمسھت ہؤ ئِس قُرنا پ ٔپے َ۔۔

ਗਾਈਐ ਰਾਤਿ ਤਿਨੰਿੁ ਗਾਵਣ ਜੋਤਗਆ ॥

اگ پپے َ رات ِدپپت اگون وجایگ ۔۔

ਜੋ ਗੁਰ ਕੀ ਪੈਰੀ ਪਾਤਹ ਤਿਨੀ ਹਤਰ ਰਸੁ ਭੋਤਗਆ ॥੨॥

وج ُگر یک ریپَی ناےہ پ ِبی ہر رس وھبایگ ۔۔۲۔۔
ਸਲੋਕ ਮਃ ੫ ॥

ولسک م۵ :۔۔
ਭੀੜਹੁ ਮੋਕਲਾਈ ਕੀਿੀਅਨੁ ਸਭ ਰਖੇ ਕੁਟੰਬੈ ਨਾਤਲ ॥

ب
کیی
ِھتروہ ومکالیئ ییں سیھ رےھک ُکبمپَے نال ۔۔
ਕਾਰਜ ਆਤਪ ਸਵਾਤਰਅਨੁ ਸੋ ਪਰਭ ਸਿਾ ਸਭਾਤਲ ॥

اکرچ ا ت وسارِنئ وس رپَھب دسا اھبسل ۔۔
ਪਰਭੁ ਮਾਿ ਤਪਿਾ ਕੰਤਿ ਲਾਇਿਾ ਲਹੁੜੇ ਬਾਲਕ ਪਾਤਲ ॥

رپَھب امت پِیا کیبھ الدیئا ل ُہرے ناکل نال ۔۔

ਿਇਆਲ ਹੋਏ ਸਭ ਜੀਅ ਜੰਿਰ ਹਤਰ ਨਾਨਕ ਨਿਤਰ ਤਨਹਾਲ ॥੧॥

دنال وہےئ سیھ یج رتنج ہر نانک دنر بِہال ۔۔۱۔۔
ਮਃ ੫ ॥

م۵ :۔۔
ਤਵਣੁ ਿੁਧੁ ਹੋਰੁ ਤਜ ਮੰਗਣਾ ਤਸਤਰ ਿੁਖਾ ਕੈ ਿੁਖ ॥

وِن ُندھ وہر ےج انگنم سِر ُداھک ےکَ ُدھک ۔۔
ਿੇਤਹ ਨਾਮੁ ਸੰਿੋਖੀਆ ਉਿਰੈ ਮਨ ਕੀ ਭੁਖ ॥

ب
ھ
ک
ُ
دہہی نام وتنسکِھیا اُرتَے نم یک ھ ۔۔
ਗੁਤਰ ਵਣੁ ਤਿਣੁ ਹਤਰਆ ਕੀਤਿਆ ਨਾਨਕ ਤਕਆ ਮਨੁਖ ॥੨॥

ُگر ون پِں ہ ِرنا ایتیک نانک ایک میُکھ ۔۔۲۔۔

ਪਉੜੀ ॥

ئؤری ۔۔
ਸੋ ਐਸਾ ਿਾਿਾਰੁ ਮਨਹੁ ਨ ਵੀਸਰੈ ॥

وس ااسی دانار می ُہ ہن ورسیے ۔۔
ਘੜੀ ਨ ਮੁਹਿੁ ਚਸਾ ਤਿਸੁ ਤਬਨੁ ਨਾ ਸਰੈ ॥

ڑھگی ہن مُہت اسچ ئِس پِں ہن رسَے ۔۔
ਅੰਿਤਰ ਬਾਹਤਰ ਸੰਤਗ ਤਕਆ ਕੋ ਲੁਤਕ ਕਰੈ ॥

ارتن ناہر گنس ایک وک لُک رکَے ۔۔
ਤਜਸੁ ਪਤਿ ਰਖੈ ਆਤਪ ਸੋ ਭਵਜਲੁ ਿਰੈ ॥

ک
ب
ِجس پپ ر َھے ا ت وس َھؤلج رتَے ۔۔
ਭਗਿੁ ਤਗਆਨੀ ਿਪਾ ਤਜਸੁ ਤਕਰਪਾ ਕਰੈ ॥

تگھب گ ِیاین اپت ِجس کِرنا رکَے ۔۔

ਸੋ ਪੂਰਾ ਪਰਧਾਨੁ ਤਜਸ ਨੋ ਬਲੁ ਧਰੈ ॥

وس ئُؤرا رپداھن ِجس ون نل درھَے ۔۔
ਤਜਸਤਹ ਜਰਾਏ ਆਤਪ ਸੋਈ ਅਜਰੁ ਜਰੈ ॥

ِجسہہ رجاۓ ا ت وسیئ ارج رجَے ۔۔

ਤਿਸ ਹੀ ਤਮਤਲਆ ਸਚੁ ਮੰਿੁ ਗੁਰ ਮਤਨ ਧਰੈ ॥੩॥

ئِس یہ مل ِیا چس میتر ُگر نم درھَے ۔۔۳۔۔
ਸਲੋਕੁ ਮਃ ੫ ॥

ولسک م۵ :۔۔

ਧੰਨੁ ਸੁ ਰਾਗ ਸੁਰੰਗੜੇ ਆਲਾਪਿ ਸਭ ਤਿਖ ਜਾਇ ॥

دنھّ س راگ ُسرڑگنے ا الپپ سیھ نکِھ اجۓ ۔۔
ਧੰਨੁ ਸੁ ਜੰਿ ਸੁਹਾਵੜੇ ਜੋ ਗੁਰਮੁਤਖ ਜਪਿੇ ਨਾਉ ॥

دنھّ وس جپت ُسہاورے وج ُگرمُکھ جیدے ناو ۔۔
ਤਜਨੀ ਇਕ ਮਤਨ ਇਕੁ ਅਰਾਤਧਆ ਤਿਨ ਸਿ ਬਤਲਹਾਰੈ ਜਾਉ ॥

پ
اہلبرے اجو ۔۔
ِجبی اِک نم اِک ارادایھ ِں دص َ
ਤਿਨ ਕੀ ਧੂਤੜ ਹਮ ਬਾਛਿੇ ਕਰਮੀ ਪਲੈ ਪਾਇ ॥

پِں یک دھُؤر مہ نادھچے رکیم نلَے ناۓ ۔۔
ਜੋ ਰਿੇ ਰੰਤਗ ਗੋਤਵਿ ਕੈ ਹਉ ਤਿਨ ਬਤਲਹਾਰੈ ਜਾਉ ॥

وج رےت رنگ وگود َ پ
اہلبرے اجو ۔۔
ےک ہؤ ِں َ

ਆਖਾ ਤਬਰਥਾ ਜੀਅ ਕੀ ਹਤਰ ਸਜਣੁ ਮੇਲਹੁ ਰਾਇ ॥

ا اھک پِراھت یج یک ہر نجس میلہؤ راےئ ۔۔

ਗੁਤਰ ਪੂਰੈ ਮੇਲਾਇਆ ਜਨਮ ਮਰਣ ਿੁਖੁ ਜਾਇ ॥

ُگر ئُؤ َرے میالنا منج رمن ُدھک اجۓ ۔۔

ਜਨ ਨਾਨਕ ਪਾਇਆ ਅਗਮ ਰੂਪੁ ਅਨਿ ਨ ਕਾਹੂ ਜਾਇ ॥੧॥

نج نانک نانا امگ ُروت اپپ ہن اک ُہؤ اجۓ ۔۔۱۔۔
ਮਃ ੫ ॥

م۵ :۔۔
ਧੰਨੁ ਸੁ ਵੇਲਾ ਘੜੀ ਧੰਨੁ ਧਨੁ ਮੂਰਿੁ ਪਲੁ ਸਾਰੁ ॥

دنھّ وس ونال ڑھگی دنھّ دنھ مُؤرت نل سار ۔۔

ਧੰਨੁ ਸੁ ਤਿਨਸੁ ਸੰਜੋਗੜਾ ਤਜਿੁ ਤਿਿਾ ਗੁਰ ਿਰਸਾਰੁ ॥

دنھّ وس دِسن وجنسگرا ِجت دِاھٹ ُگر درسار ۔۔

ਮਨ ਕੀਆ ਇਛਾ ਪੂਰੀਆ ਹਤਰ ਪਾਇਆ ਅਗਮ ਅਪਾਰੁ ॥

نم ک ِیا اِاھچ ئُؤرنا ہر نانا امگ انار ۔۔
ਹਉਮੈ ਿੁਟਾ ਮੋਹੜਾ ਇਕੁ ਸਚੁ ਨਾਮੁ ਆਧਾਰੁ ॥

ہؤ م َے ُپیا ومہرا اِک چس نام ا داھر ۔۔

ਜਨੁ ਨਾਨਕੁ ਲਗਾ ਸੇਵ ਹਤਰ ਉਧਤਰਆ ਸਗਲ ਸੰਸਾਰੁ ॥੨॥

ویس ہر اُدرھِنا لگس اسنسر ۔۔۲۔۔
نج نانک اگل َ
ਪਉੜੀ ॥

ئؤری ۔۔
ਤਸਿਤਿ ਸਲਾਹਣੁ ਭਗਤਿ ਤਵਰਲੇ ਤਿਿੀਅਨੁ ॥

پ
صِفت سالنہ تگھب وِرےل ِد ییں ۔۔

ਸਉਪੇ ਤਜਸੁ ਭੰਿਾਰ ਤਿਤਰ ਪੁਛ ਨ ਲੀਿੀਅਨੁ ॥

ب ب
لیی
سَؤےپ ِجس ڈنھبار ھِر ُچھ ہن ییں ۔۔
ਤਜਸ ਨੋ ਲਗਾ ਰੰਗੁ ਸੇ ਰੰਤਗ ਰਤਿਆ ॥

ِجس ون اگل رنگ ےس رنگ رایت ۔۔

ਓਨਾ ਇਕੋ ਨਾਮੁ ਅਧਾਰੁ ਇਕਾ ਉਨ ਭਤਿਆ ॥

ب
اونا اِوک نام اداھر اِاک اُن ھییا ۔۔
ਓਨਾ ਤਪਛੈ ਜਗੁ ਭੁੰਚੈ ਭੋਗਈ ॥

ب
بج
اونا ِ َھے چگ ُھبج َے وھبیئگ ۔۔

ਓਨਾ ਤਪਆਰਾ ਰਬੁ ਓਨਾਹਾ ਜੋਗਈ ॥

اونا ایپرا رت اونااہ وجیئگ ۔۔
ਤਜਸੁ ਤਮਤਲਆ ਗੁਰੁ ਆਇ ਤਿਤਨ ਪਰਭੁ ਜਾਤਣਆ ॥

ِجس مل ِیا ُگر ا ۓ پِں رپَھب اجاین ۔۔

ਹਉ ਬਤਲਹਾਰੀ ਤਿਨ ਤਜ ਖਸਮੈ ਭਾਤਣਆ ॥੪॥

کھ
س
م
ہؤ اہلبری پِں ےج ے َ اھباین ۔۔۴۔۔
ਸਲੋਕ ਮਃ ੫ ॥

ولسک م۵ :۔۔
ਹਤਰ ਇਕਸੈ ਨਾਤਲ ਮੈ ਿੋਸਿੀ ਹਤਰ ਇਕਸੈ ਨਾਤਲ ਮੈ ਰੰਗੁ ॥

ہر ا ِ کسے نال م َے دویتس ہر ا ِ کسے نال م َے رنگ ۔۔
ਹਤਰ ਇਕੋ ਮੇਰਾ ਸਜਣੋ ਹਤਰ ਇਕਸੈ ਨਾਤਲ ਮੈ ਸੰਗੁ ॥

ہر اِوک ریما ونجس ہر ا ِ کسے نال م َے گنس ۔۔

ਹਤਰ ਇਕਸੈ ਨਾਤਲ ਮੈ ਗੋਸਟੇ ਮੁਹੁ ਮੈਲਾ ਕਰੈ ਨ ਭੰਗੁ ॥

ہر ا ِ کسے نال م َے وگےٹس مُہؤ مَیال رکَے ہن گنھب ۔۔
ਜਾਣੈ ਤਬਰਥਾ ਜੀਅ ਕੀ ਕਿੇ ਨ ਮੋੜੈ ਰੰਗੁ ॥

ومرے رنگ ۔۔
اج ئَے پِراھت یج یک دکے ہن َ
ਹਤਰ ਇਕੋ ਮੇਰਾ ਮਸਲਿੀ ਭੰਨਣ ਘੜਨ ਸਮਰਥੁ ॥

ب
ھی
ہر اِوک ریما یتلسم ں ڑھگن رمسھت ۔۔

ਹਤਰ ਇਕੋ ਮੇਰਾ ਿਾਿਾਰੁ ਹੈ ਤਸਤਰ ਿਾਤਿਆ ਜਗ ਹਥੁ ॥

ےہ سِر داایت چگ ھتہ ۔۔
ہر اِوک ریما دانار َ

ਹਤਰ ਇਕਸੈ ਿੀ ਮੈ ਟੇਕ ਹੈ ਜੋ ਤਸਤਰ ਸਭਨਾ ਸਮਰਥੁ ॥

ےہ وج سِر سبھیا رمسھت ۔۔
ہر ا ِ کسے دی م َے کیٹ َ
ਸਤਿਗੁਤਰ ਸੰਿੁ ਤਮਲਾਇਆ ਮਸਿਤਕ ਧਤਰ ਕੈ ਹਥੁ ॥

سیگؤر سیت مِالنا کتسم درھ ےکَ ھتہ ۔۔

ਵਿਾ ਸਾਤਹਬੁ ਗੁਰੂ ਤਮਲਾਇਆ ਤਜਤਨ ਿਾਤਰਆ ਸਗਲ ਜਗਿੁ ॥

ودا اصجِت ُگؤ ُرو مِالنا ِجں نارنا لگس تگج ۔۔

ਮਨ ਕੀਆ ਇਛਾ ਪੂਰੀਆ ਪਾਇਆ ਧੁਤਰ ਸੰਜੋਗ ॥

نم ک ِِیا اِاھچ ئُؤرنا نانا د ُھر وجنسگ ۔۔

ਨਾਨਕ ਪਾਇਆ ਸਚੁ ਨਾਮੁ ਸਿ ਹੀ ਭੋਗੇ ਭੋਗ ॥੧॥

نانک نانا چس نام دس یہ وھبےگ وھبگ ۔۔۱۔۔
ਮਃ ੫ ॥

م۵ :۔۔
ਮਨਮੁਖਾ ਕੇਰੀ ਿੋਸਿੀ ਮਾਇਆ ਕਾ ਸਨਬੰਧੁ ॥

مب
ک
م
س
ُ
ک
ت
ی
ی
ھا َری دویتس امنا اک یدھ ۔۔

ਵੇਖਤਿਆ ਹੀ ਭਤਜ ਜਾਤਨ ਕਿੇ ਨ ਪਾਇਤਨ ਬੰਧੁ ॥

ونکھدنا یہ جھب اجن دکے ہن نانئ دنبھ ۔۔
ਤਜਚਰੁ ਪੈਨਤਨ ਖਾਵਨਹੇ ਤਿਚਰੁ ਰਖਤਨ ਗੰਢੁ ॥

بہ ب
چ پ
ِ چر ییں اھکو ھے ِچر رنھک ڈنگھ ۔۔

ਤਜਿੁ ਤਿਤਨ ਤਕਛੁ ਨ ਹੋਵਈ ਤਿਿੁ ਤਿਤਨ ਬੋਲਤਨ ਗੰਧੁ ॥

ک
ِجت دِن ِچھ ہن وہویئ پِپ دِن وبنل دنگھ ۔۔

ਜੀਅ ਕੀ ਸਾਰ ਨ ਜਾਣਨੀ ਮਨਮੁਖ ਅਤਗਆਨੀ ਅੰਧੁ ॥

مب
م
ک
ُ
گ
یج یک سار ہن اجینن ھ ا ِیاین ادنھ ۔۔
ਕੂੜਾ ਗੰਢੁ ਨ ਚਲਈ ਤਚਕਤੜ ਪਥਰ ਬੰਧੁ ॥

ُکؤرا ڈنگھ ہن چلبی ِچکر رھتپ دنبھ ۔۔

ਅੰਧੇ ਆਪੁ ਨ ਜਾਣਨੀ ਿਕੜੁ ਤਪਟਤਨ ਧੰਧੁ ॥

ب
ادنےھ ا ت ہن اجینن ھکر نِیں ددنھھ ۔۔
ਝੂਿੈ ਮੋਤਹ ਲਪਟਾਇਆ ਹਉ ਹਉ ਕਰਿ ਤਬਹੰਧੁ ॥

چ ب
ُھؤ َھے ومہِ لییانا ہؤ ہؤ رکت ِبہیدھ ۔۔

ਤਿਪਾ ਕਰੇ ਤਜਸੁ ਆਪਣੀ ਧੁਤਰ ਪੂਰਾ ਕਰਮੁ ਕਰੇਇ ॥

کِرنا رکے ِجس ا ینپ د ُھر ئُؤرا رکم رکۓ ۔۔

ਜਨ ਨਾਨਕ ਸੇ ਜਨ ਉਬਰੇ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰ ਸਰਤਣ ਪਰੇ ॥੨॥

نج نانک ےس نج اُپرے وج سیگؤر رسن رپے ۔۔۲۔۔
ਪਉੜੀ ॥

ئؤری ۔۔
ਜੋ ਰਿੇ ਿੀਿਾਰ ਸੇਈ ਸਚੁ ਹਾਕੁ ॥

وج رےت دندار سیبی چس اہک ۔۔
ਤਜਨੀ ਜਾਿਾ ਖਸਮੁ ਤਕਉ ਲਭੈ ਤਿਨਾ ਖਾਕੁ ॥

ک
ھ
ن
ل
س
ک
ھ
ِجبی اجنا م پؤ ل َے پ ِیا اھکک ۔۔
ਮਨੁ ਮੈਲਾ ਵੇਕਾਰੁ ਹੋਵੈ ਸੰਤਗ ਪਾਕੁ ॥

وہوے گنس ناک ۔۔
نم میال واکیر َ

ਤਿਸੈ ਸਚਾ ਮਹਲੁ ਖੁਲੈ ਭਰਮ ਿਾਕੁ ॥

ک
ِد سَے اچس لحم ُھلَے رھبم ناک ۔۔

ਤਜਸਤਹ ਤਿਖਾਲੇ ਮਹਲੁ ਤਿਸੁ ਨ ਤਮਲੈ ਧਾਕੁ ॥

ِجسہہ دِاھکےل لحم ئِس ہن ملَ ِے داھک ۔۔

ਮਨੁ ਿਨੁ ਹੋਇ ਤਨਹਾਲੁ ਤਬੰਿਕ ਨਿਤਰ ਝਾਕੁ ॥

نم نت وہۓ بِہال پِیدک دنر اھجک ۔۔
ਨਉ ਤਨਤਧ ਨਾਮੁ ਤਨਧਾਨੁ ਗੁਰ ਕੈ ਸਬਤਿ ਲਾਗੁ ॥

ئؤ ن ِدھ نام ن ِداھن ُگر ےکَ دبس الگ ۔۔

ਤਿਸੈ ਤਮਲੈ ਸੰਿ ਖਾਕੁ ਮਸਿਤਕ ਤਜਸੈ ਭਾਗੁ ॥੫॥

ئِسے َ ملَ ِے سیت اھکک کتسم ِجسے اھبگ ۔۔۵۔۔
ਸਲੋਕ ਮਃ ੫ ॥

ولسک م۵ :۔۔
ਹਰਣਾਖੀ ਕੂ ਸਚੁ ਵੈਣੁ ਸੁਣਾਈ ਜੋ ਿਉ ਕਰੇ ਉਧਾਰਣੁ ॥

ہرنایھک ُکؤ چس ونی ُسیایئ وج ئؤ رکے اُداھرن ۔۔
ਸੁੰਿਰ ਬਚਨ ਿੁਮ ਸੁਣਹੁ ਛਬੀਲੀ ਤਪਰੁ ਿੈਿਾ ਮਨ ਸਾਧਾਰਣੁ ॥

ُب
ُسیدر نچب م ُسبہؤ یلیبھچ پِر َپیدا نم ساداھرن ۔۔
ਿੁਰਜਨ ਸੇਿੀ ਨੇਹੁ ਰਚਾਇਓ ਿਤਸ ਤਵਖਾ ਮੈ ਕਾਰਣੁ ॥

ُدرنج یتیس پبہؤ راچویئ دس وِاھک م َے اکرن ۔۔
ਊਣੀ ਨਾਹੀ ਝੂਣੀ ਨਾਹੀ ਨਾਹੀ ਤਕਸੈ ਤਵਹੂਣੀ ॥

چ
اُوین نایہ ُھؤین نایہ نایہ کِسے َ وِ ُہؤین ۔۔

ਤਪਰੁ ਛੈਲੁ ਛਬੀਲਾ ਛਤਿ ਗਵਾਇਓ ਿੁਰਮਤਿ ਕਰਤਮ ਤਵਹੂਣੀ ॥

پ چ َھی چ
چ
ھی
ہ
ی
م
ھ
ِ
ِر ل ال د وگَاویئ ُدر ت رکم و ُؤین ۔۔
ਨਾ ਹਉ ਭੁਲੀ ਨਾ ਹਉ ਚੁਕੀ ਨਾ ਮੈ ਨਾਹੀ ਿੋਸਾ ॥

ب
ھ
ک
ل
چ
ُ
م
ہ
ہن ہؤ ی ہن ؤ ُ ی ہن َے نایہ دوسا ۔۔

ਤਜਿੁ ਹਉ ਲਾਈ ਤਿਿੁ ਹਉ ਲਗੀ ਿੂ ਸੁਤਣ ਸਚੁ ਸੰਿੇਸਾ ॥

ِجت ہؤ الیئ پِپ ہؤ یگل ئُؤ ُسں چس دنساسی ۔۔

ਸਾਈ ਸੋੁਹਾਗਤਣ ਸਾਈ ਭਾਗਤਣ ਜੈ ਤਪਤਰ ਤਕਰਪਾ ਧਾਰੀ ॥

ےج پِر کِرنا داھری ۔۔
سایئ س ُہانگ سایئ اھبنگ َ

ਤਪਤਰ ਅਉਗਣ ਤਿਸ ਕੇ ਸਤਭ ਗਵਾਏ ਗਲ ਸੇਿੀ ਲਾਇ ਸਵਾਰੀ ॥

پِر اونگ ئِس ےک سیھ وگاےئ لگ یتیس ال ِئے وساری ۔۔
ਕਰਮਹੀਣ ਧਨ ਕਰੈ ਤਬਨੰਿੀ ਕਤਿ ਨਾਨਕ ਆਵੈ ਵਾਰੀ ॥

رکنیہم دنھ رکَے پِییب
ن
ے واری ۔۔
و
ا
ک
ا
ن
دک
ی
َ

ਸਤਭ ਸੁਹਾਗਤਣ ਮਾਣਤਹ ਰਲੀਆ ਇਕ ਿੇਵਹੁ ਰਾਤਿ ਮੁਰਾਰੀ ॥੧॥

سیھ ُسہانگ امہہن رایل اِک دویوہ رات مُراری ۔۔۱۔۔
ਮਃ ੫ ॥

م۵ :۔۔
ਕਾਹੇ ਮਨ ਿੂ ਿੋਲਿਾ ਹਤਰ ਮਨਸਾ ਪੂਰਣਹਾਰੁ ॥

اکےہ نم ئُؤ دواتل ہر اسنم ئُؤراہنر ۔۔

ਸਤਿਗੁਰੁ ਪੁਰਖੁ ਤਧਆਇ ਿੂ ਸਤਭ ਿੁਖ ਤਵਸਾਰਣਹਾਰੁ ॥

سیگؤر ُپرھک دایھےئ ئُؤ سیھ ُدھک وِساراہنر ۔۔

ਹਤਰ ਨਾਮਾ ਆਰਾਤਧ ਮਨ ਸਤਭ ਤਕਲਤਵਖ ਜਾਤਹ ਤਵਕਾਰ ॥

ہر ناہم ا رادھ نم سیھ کِلؤِھک اجہِ وِاکر ۔۔

ਤਜਨ ਕਉ ਪੂਰਤਬ ਤਲਤਖਆ ਤਿਨ ਰੰਗੁ ਲਗਾ ਤਨਰੰਕਾਰ ॥

ِجں کؤ ئُؤرت لک ِھیا پِں رنگ اگل پِراکنر ۔۔

ਓਨੀ ਛਤਿਆ ਮਾਇਆ ਸੁਆਵੜਾ ਧਨੁ ਸੰਤਚਆ ਨਾਮੁ ਅਪਾਰੁ ॥

اوین چھدنا امنا سُؤاورا دنھ سبچِیا نام انار ۔۔

ਅਿੇ ਪਹਰ ਇਕਿੈ ਤਲਵੈ ਮੰਨੇਤਨ ਹੁਕਮੁ ਅਪਾਰੁ ॥

م
ک
اےھٹ رہپ اِےتکَ ل ِ َؤے یّیں ُچ م انار ۔۔

ਜਨੁ ਨਾਨਕੁ ਮੰਗੈ ਿਾਨੁ ਇਕੁ ਿੇਹੁ ਿਰਸੁ ਮਤਨ ਤਪਆਰੁ ॥੨॥

َ
نج نانک میگے

دان اِک دبہہؤ درس نم ایپر ۔۔۲۔۔
ਪਉੜੀ ॥

ئؤری ۔۔
ਤਜਸੁ ਿੂ ਆਵਤਹ ਤਚਤਿ ਤਿਸ ਨੋ ਸਿਾ ਸੁਖ ॥

ِجس ئُؤ ا وہِ ِجت ئِس ون دسا ُسکھ ۔۔

ਤਜਸੁ ਿੂ ਆਵਤਹ ਤਚਤਿ ਤਿਸੁ ਜਮ ਨਾਤਹ ਿੁਖ ॥

ِجس ئُؤ ا وہِ ِجت ئِس مج ناےہ ُدھک ۔۔

ਤਜਸੁ ਿੂ ਆਵਤਹ ਤਚਤਿ ਤਿਸੁ ਤਕ ਕਾਤੜਆ ॥

ِجس ئُؤ ا وہ ِجت ئِس ےک اکرنا ۔۔

ਤਜਸ ਿਾ ਕਰਿਾ ਤਮਿੁ ਸਤਭ ਕਾਜ ਸਵਾਤਰਆ ॥

ِجس دا رکنا ِمتر سیھ اکچ وسارِنا ۔۔

ਤਜਸੁ ਿੂ ਆਵਤਹ ਤਚਤਿ ਸੋ ਪਰਵਾਣੁ ਜਨੁ ॥

ِجس ئُؤ ا وہِ ِجت وس رپوان نج ۔۔

ਤਜਸੁ ਿੂ ਆਵਤਹ ਤਚਤਿ ਬਹੁਿਾ ਤਿਸੁ ਧਨੁ ॥

ِجس ئُؤ ا وہِ ِجت اتہب ئِس دنھ ۔۔

ਤਜਸੁ ਿੂ ਆਵਤਹ ਤਚਤਿ ਸੋ ਵਿ ਪਰਵਾਤਰਆ ॥

ِجس ئُؤ ا وہ ِجت وس ود رپوارنا ۔۔

ਤਜਸੁ ਿੂ ਆਵਤਹ ਤਚਤਿ ਤਿਤਨ ਕੁਲ ਉਧਾਤਰਆ ॥੬॥

ِجس ئُؤ ا وہِ ِجت پِں ُکل اُداھرِنا ۔۔۶۔۔
ਸਲੋਕ ਮਃ ੫ ॥

ولسک م۵ :۔۔
ਅੰਿਰਹੁ ਅੰਨਾ ਬਾਹਰਹੁ ਅੰਨਾ ਕੂੜੀ ਕੂੜੀ ਗਾਵੈ ॥

اگوے ۔۔
ادنروہ ااھن ناہروہ ااھن ُکؤری ُکؤری َ
ਿੇਹੀ ਧੋਵੈ ਚਿ ਬਣਾਏ ਮਾਇਆ ਨੋ ਬਹੁ ਧਾਵੈ ॥

اھوے ۔۔
وھوے رکچ انبےئ امنا ون وہب د َ
دیہی د َ
ਅੰਿਤਰ ਮੈਲੁ ਨ ਉਿਰੈ ਹਉਮੈ ਤਿਤਰ ਤਿਤਰ ਆਵੈ ਜਾਵੈ ॥

ب ب
م
اجوے ۔۔
ے َ
ادنر َیل ہن اُرتَے ہؤ م َے ھِر ھِر ا و َ
ਨੀੈਂਿ ਤਵਆਤਪਆ ਕਾਤਮ ਸੰਿਾਤਪਆ ਮੁਖਹੁ ਹਤਰ ਹਤਰ ਕਹਾਵੈ ॥

مک
اہکوے ۔۔
دنین وناایپ اکم سییاایپ ُ ھہؤ ہر ہر َ

ਬੈਸਨੋ ਨਾਮੁ ਕਰਮ ਹਉ ਜੁਗਿਾ ਿੁਹ ਕੁਟੇ ਤਕਆ ਿਲੁ ਪਾਵੈ ॥

َنیسیؤ نام رکم ہؤ اتگج ُبہہ کُپے ایک لھپ نا َوے ۔۔

ਹੰਸਾ ਤਵਤਚ ਬੈਿਾ ਬਗੁ ਨ ਬਣਈ ਤਨਿ ਬੈਿਾ ਮਛੀ ਨੋ ਿਾਰ ਲਾਵੈ ॥

ب
الوے ۔۔
اسنہ وِچ اھٹیب نگ ہن نی ی پِپ اھٹیب یھچم ون نار َ

ਜਾ ਹੰਸ ਸਭਾ ਵੀਚਾਰੁ ਕਤਰ ਿੇਖਤਨ ਿਾ ਬਗਾ ਨਾਤਲ ਜੋੜੁ ਕਿੇ ਨ ਆਵੈ ॥

اج سنہ اھبس وبچار رک دنکھ
ے ۔۔
و
ا
ہن
دکے
وجر
ل
ا
ن
اگب
ا
ن
ں
َ
ਹੰਸਾ ਹੀਰਾ ਮੋਿੀ ਚੁਗਣਾ ਬਗੁ ਿਿਾ ਭਾਲਣ ਜਾਵੈ ॥

اجوے ۔۔
اسنہ ریہا ومیت ُچگیا نگ ددا اھبنل َ
ਉਿਤਰਆ ਵੇਚਾਰਾ ਬਗੁਲਾ ਮਿੁ ਹੋਵੈ ਮੰਞੁ ਲਖਾਵੈ ॥

میب
اھکلوے ۔۔
ج
وہوے
َ
اُدرِنا وبچارا ئگال مت َ

ਤਜਿੁ ਕੋ ਲਾਇਆ ਤਿਿ ਹੀ ਲਾਗਾ ਤਕਸੁ ਿੋਸੁ ਤਿਚੈ ਜਾ ਹਤਰ ਏਵੈ ਭਾਵੈ ॥

کِ
ے اھبوے ۔۔
ِجت وک النا پِپ یہ الاگ س دوس ِدےچَ اج ہر اوی َ
ਸਤਿਗੁਰੁ ਸਰਵਰੁ ਰਿਨੀ ਭਰਪੂਰੇ ਤਜਸੁ ਪਰਾਪਤਿ ਸੋ ਪਾਵੈ ॥

سیگؤر رسور رینت رھبوپُرے ِجس رپاپپ وس نا َوے ۔۔
ਤਸਖ ਹੰਸ ਸਰਵਤਰ ਇਕਿੇ ਹੋਏ ਸਤਿਗੁਰ ਕੈ ਹੁਕਮਾਵੈ ॥

ِسکھ سنہ رسور اےھٹک وہےئ سیگؤر ےک ہُکما َوے ۔۔

ਰਿਨ ਪਿਾਰਥ ਮਾਣਕ ਸਰਵਤਰ ਭਰਪੂਰੇ ਖਾਇ ਖਰਤਚ ਰਹੇ ਿੋਤਟ ਨ ਆਵੈ ॥

ے ۔۔
رنت ندارھت امنک رسور رھبوپُرے
ِ
اھکۓ رھکچ رےہ وتت ہن ا و َ
ਸਰਵਰ ਹੰਸੁ ਿੂਤਰ ਨ ਹੋਈ ਕਰਿੇ ਏਵੈ ਭਾਵੈ ॥

اھبوے ۔۔
ے َ
رسور سنہ ُدور ہن وہیئ رکےت اوی َ
ਜਨ ਨਾਨਕ ਤਜਸ ਿੈ ਮਸਿਤਕ ਭਾਗੁ ਧੁਤਰ ਤਲਤਖਆ ਸੋ ਤਸਖੁ ਗੁਰੂ ਪਤਹ ਆਵੈ ॥

ج
لک ِ
ے ۔۔
نج نانک ِ س َدے کتسم اھبگ د ُھر ھیا وس سِکھ ُگؤ ُرو بہہ ا و َ

ਆਤਪ ਿਤਰਆ ਕੁਟੰਬ ਸਤਭ ਿਾਰੇ ਸਭਾ ਤਸਰਸਤਟ ਛਿਾਵੈ ॥੧॥

ا ت رتنا ُکیپت سیھ نارے اھبس رسِست چھدا َوے ۔۔۱۔۔
ਮਃ ੫ ॥

م۵ :۔۔
ਪੰਤਿਿੁ ਆਖਾਏ ਬਹੁਿੀ ਰਾਹੀ ਕੋਰੜ ਮੋਿ ਤਜਨੇਹਾ ॥

ڈنپت ا اھکےئ یتہب رایہ وکرر ومھٹ چیبہا ۔۔
ਅੰਿਤਰ ਮੋਹੁ ਤਨਿ ਭਰਤਮ ਤਵਆਤਪਆ ਤਿਸਟਤਸ ਨਾਹੀ ਿੇਹਾ ॥

ئِ
ادنر ومہ پِپ رھبم وناایپ سیس نایہ داہی ۔۔

ਕੂੜੀ ਆਵੈ ਕੂੜੀ ਜਾਵੈ ਮਾਇਆ ਕੀ ਤਨਿ ਜੋਹਾ ॥

اجوے امنا یک پِپ وجاہ ۔۔
ے ُکؤری َ
ُکؤری ا و َ
ਸਚੁ ਕਹੈ ਿਾ ਛੋਹੋ ਆਵੈ ਅੰਿਤਰ ਬਹੁਿਾ ਰੋਹਾ ॥

ے ارتن اتہب رواہ ۔۔
چس َ
ےہک نا وھچوہ ا و َ
ਤਵਆਤਪਆ ਿੁਰਮਤਿ ਕੁਬੁਤਧ ਕੁਮੂੜਾ ਮਤਨ ਲਾਗਾ ਤਿਸੁ ਮੋਹਾ ॥

وناایپ ُدرمت ُکیدھ ُکمُؤرا نم الاگ ئِس وماہ ۔۔

ਿਗੈ ਸੇਿੀ ਿਗੁ ਰਤਲ ਆਇਆ ਸਾਥੁ ਤਭ ਇਕੋ ਜੇਹਾ ॥

بھ َ ےگ

یتیس گھٹ رل ا نا ساھت یھب اِوک اہیج ۔۔

ਸਤਿਗੁਰੁ ਸਰਾਿੁ ਨਿਰੀ ਤਵਚਿੋ ਕਢੈ ਿਾਂ ਉਘਤੜ ਆਇਆ ਲੋਹਾ ॥

سیگؤر رصاف دنری وِچدو ڈک َھے نان اُڑھگ ا نا ولاہ ۔۔

ਬਹੁਿੇਰੀ ਥਾਈ ਰਲਾਇ ਰਲਾਇ ਤਿਿਾ ਉਘਤੜਆ ਪੜਿਾ ਅਗੈ ਆਇ ਖਲੋਹਾ ॥

ریتہبی اھتیئ رال ِئے رال ِئے دِنا اُڑھگنا ڑپدا ا َگے ا ۓ ولھکاہ ۔۔

ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਜੇ ਸਰਣੀ ਆਵੈ ਤਿਤਰ ਮਨੂਰਹੁ ਕੰਚਨੁ ਹੋਹਾ ॥

ب
س
ے ھِر م ُپؤروہ نچنک وہاہ ۔۔
یگؤر یک ےج رسین ا و َ

ਸਤਿਗੁਰੁ ਤਨਰਵੈਰੁ ਪੁਿਰ ਸਿਰ ਸਮਾਨੇ ਅਉਗਣ ਕਟੇ ਕਰੇ ਸੁਧੁ ਿੇਹਾ ॥

سیگؤر پِروری ُنتر رتس امسےن اونگ ےٹک رکے ُسدھ داہی ۔۔

ਨਾਨਕ ਤਜਸੁ ਧੁਤਰ ਮਸਿਤਕ ਹੋਵੈ ਤਲਤਖਆ ਤਿਸੁ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਤਲ ਸਨੇਹਾ ॥

ج
وہوے لک ِھیا ئِس سیگؤر نال سیبہا ۔۔
نانک ِ س د ُھر کتسم َ

ਅੰਤਮਰਿ ਬਾਣੀ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰੇ ਕੀ ਤਜਸੁ ਤਕਰਪਾਲੁ ਹੋਵੈ ਤਿਸੁ ਤਰਿੈ ਵਸੇਹਾ ॥

ج
وہوے ئِس ر َِدے واہیس ۔۔
ارمِت ناین سیگؤر ئُؤرے یک ِ س کِرنال َ
ਆਵਣ ਜਾਣਾ ਤਿਸ ਕਾ ਕਟੀਐ ਸਿਾ ਸਿਾ ਸੁਖੁ ਹੋਹਾ ॥੨॥

ا ون اجنا ئِس اک کییپے دسا دسا ُسکھ وہاہ ۔۔۲۔۔
ਪਉੜੀ ॥

ئؤری ۔۔
ਜੋ ਿੁਧੁ ਭਾਣਾ ਜੰਿੁ ਸੋ ਿੁਧੁ ਬੁਝਈ ॥

بج
ُھب
وج ُندھ اھبنا جپت وس ُندھ ی ۔۔
ਜੋ ਿੁਧੁ ਭਾਣਾ ਜੰਿੁ ਸੁ ਿਰਗਹ ਤਸਝਈ ॥

ِسج
ھب
وج ُندھ اھبنا جپت وس درہگ ی ۔۔
ਤਜਸ ਨੋ ਿੇਰੀ ਨਿਤਰ ਹਉਮੈ ਤਿਸੁ ਗਈ ॥

ِجس ون ریتی دنر ہؤ م َے ئِس یئگ ۔۔

ਤਜਸ ਨੋ ਿੂ ਸੰਿੁਸਟੁ ਕਲਮਲ ਤਿਸੁ ਖਈ ॥

ک
کل
ِجس ون ئُؤ سی ُیست مل ئِس ھبی ۔۔

ਤਜਸ ਕੈ ਸੁਆਮੀ ਵਤਲ ਤਨਰਭਉ ਸੋ ਭਈ ॥

ب
ِجس ےکَ سُؤایم ول پِر ھؤ وس یئھب ۔۔

ਤਜਸ ਨੋ ਿੂ ਤਕਰਪਾਲੁ ਸਚਾ ਸੋ ਤਥਅਈ ॥

ب
ِجس ون ئُؤ کِرنال س اچ وس ھیبی ۔۔

ਤਜਸ ਨੋ ਿੇਰੀ ਮਇਆ ਨ ਪੋਹੈ ਅਗਨਈ ॥

ِجس ون ریتی ایم ہن وپ َہے اگیبی ۔۔

ਤਿਸ ਨੋ ਸਿਾ ਿਇਆਲੁ ਤਜਤਨ ਗੁਰ ਿੇ ਮਤਿ ਲਈ ॥੭॥

ئِس ون دسا دنال ِجں ُگر ےت مت یئل ۔۔۷۔۔
ਸਲੋਕ ਮਃ ੫ ॥

ولسک م۵ :۔۔
ਕਤਰ ਤਕਰਪਾ ਤਕਰਪਾਲ ਆਪੇ ਬਖਤਸ ਲੈ ॥

نک
ھ
َ
ل
رک کِرنا کِرنال ا ےپ س ے ۔۔

ਸਿਾ ਸਿਾ ਜਪੀ ਿੇਰਾ ਨਾਮੁ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਇ ਪੈ ॥

دسا دسا یپج ریتا نام سیگؤر ناۓ ےپَ ۔۔
ਮਨ ਿਨ ਅੰਿਤਰ ਵਸੁ ਿੂਖਾ ਨਾਸੁ ਹੋਇ ॥

نم نت ارتن وس ُدواھک ناس وہۓ ۔۔
ਹਥ ਿੇਇ ਆਤਪ ਰਖੁ ਤਵਆਪੈ ਭਉ ਨ ਕੋਇ ॥

ب
ےپ ھؤ ہن وکۓ ۔۔
ھتہ دےئ ا ت رھک ونا َ
ਗੁਣ ਗਾਵਾ ਤਿਨੁ ਰੈਤਣ ਏਿੈ ਕੰਤਮ ਲਾਇ ॥

ّک
ُگں اگوا دِن َرنی اےتی م ال ِئے ۔۔

ਸੰਿ ਜਨਾ ਕੈ ਸੰਤਗ ਹਉਮੈ ਰੋਗੁ ਜਾਇ ॥

سیت انج ےکَ گنس ہؤ م َے روگ اجۓ ۔۔
ਸਰਬ ਤਨਰੰਿਤਰ ਖਸਮੁ ਏਕੋ ਰਤਵ ਰਤਹਆ ॥

رست پِررتن

کھ س

م اوکی َروِ رایہ ۔۔

ਗੁਰ ਪਰਸਾਿੀ ਸਚੁ ਸਚੋ ਸਚੁ ਲਤਹਆ ॥

ُگر رپسادی چس وچس چس لہیا ۔۔

ਿਇਆ ਕਰਹੁ ਿਇਆਲ ਅਪਣੀ ਤਸਿਤਿ ਿੇਹੁ ॥

دایئ رکوہ دنال اینپ صِفت دبہہؤ ۔۔

ਿਰਸਨੁ ਿੇਤਖ ਤਨਹਾਲ ਨਾਨਕ ਪਰੀਤਿ ਏਹ ॥੧॥

درنس دھکی بِہال نانک رپپپ اہہی ۔۔۱۔۔
ਮਃ ੫ ॥

م۵ :۔۔
ਏਕੋ ਜਪੀਐ ਮਨੈ ਮਾਤਹ ਇਕਸ ਕੀ ਸਰਣਾਇ ॥

اوکی جی َیپے م َپے امےہ اِسک یک رسناۓ ۔۔

ਇਕਸੁ ਤਸਉ ਕਤਰ ਤਪਰਹੜੀ ਿੂਜੀ ਨਾਹੀ ਜਾਇ ॥

اِسک سِیؤ رک پِرہری ُدویج نایہ اجۓ ۔۔

ਇਕੋ ਿਾਿਾ ਮੰਗੀਐ ਸਭੁ ਤਕਛੁ ਪਲੈ ਪਾਇ ॥

ک
م
اِوک دانا یگی ِپے سیھ ِچھ نلَے ناۓ ۔۔

ਮਤਨ ਿਤਨ ਸਾਤਸ ਤਗਰਾਤਸ ਪਰਭੁ ਇਕੋ ਇਕੁ ਤਧਆਇ ॥

نم نت ساس گِراس رپَھب اِوک اِک دایھےئ ۔۔

ਅੰਤਮਰਿੁ ਨਾਮੁ ਤਨਧਾਨੁ ਸਚੁ ਗੁਰਮੁਤਖ ਪਾਇਆ ਜਾਇ ॥

امِرت نام ن ِداھن چس ُگرمُکھ نانا اجۓ ۔۔

ਵਿਭਾਗੀ ਿੇ ਸੰਿ ਜਨ ਤਜਨ ਮਤਨ ਵੁਿਾ ਆਇ ॥

وداھبیگ ےت سیت نج ِجں نم ُواھٹ ا ۓ ۔۔
ਜਤਲ ਥਤਲ ਮਹੀਅਤਲ ਰਤਵ ਰਤਹਆ ਿੂਜਾ ਕੋਈ ਨਾਤਹ ॥

م
لج لھت ہییل َروِ رایہ ُدواج وکیئ ناہِ۔۔

ਨਾਮੁ ਤਧਆਈ ਨਾਮੁ ਉਚਰਾ ਨਾਨਕ ਖਸਮ ਰਜਾਇ ॥੨॥

نام دایھےیئ نام اُرچا نانک

کھ س

م راج ئِے ۔۔۲۔۔
ਪਉੜੀ ॥

ئؤری ۔۔
ਤਜਸ ਨੋ ਿੂ ਰਖਵਾਲਾ ਮਾਰੇ ਤਿਸੁ ਕਉਣੁ ॥

ِجس ون ئُؤ روھکاال امرے ئِس کؤن ۔۔
ਤਜਸ ਨੋ ਿੂ ਰਖਵਾਲਾ ਤਜਿਾ ਤਿਨੈ ਭੈਣੁ ॥

سج ون ئُؤ روھکاال اتج پ ِ َپے نیھب ۔۔

ਤਜਸ ਨੋ ਿੇਰਾ ਅੰਗੁ ਤਿਸੁ ਮੁਖੁ ਉਜਲਾ ॥

ِجس ون ریتا انگ ئِس مُکھ اُچال ۔۔

ਤਜਸ ਨੋ ਿੇਰਾ ਅੰਗੁ ਸੁ ਤਨਰਮਲੀ ਹੂੰ ਤਨਰਮਲਾ ॥

ِجس ون ریتا انگ وس پِریلم ُہؤن پِرمال ۔۔
ਤਜਸ ਨੋ ਿੇਰੀ ਨਿਤਰ ਨ ਲੇਖਾ ਪੁਛੀਐ ॥

بُج
َ
ھی
پ
ے ۔۔
ِجس ون ریتی دنر ہن اھکیل

ਤਜਸ ਨੋ ਿੇਰੀ ਖੁਸੀ ਤਿਤਨ ਨਉ ਤਨਤਧ ਭੁੰਚੀਐ ॥

ُک
ب ُھب
ھ
پ
س
چ
ی
پ
ئ
ے ۔۔
ِجس ون ریتی ی ِں ؤ ن ِدھ

ਤਜਸ ਨੋ ਿੂ ਪਰਭ ਵਤਲ ਤਿਸੁ ਤਕਆ ਮੁਹਛੰਿਗੀ ॥

مُہ
ج
ھ
ِجس ون ئُؤ رپَھب ول ئِس ایک یدیگ ۔۔
ਤਜਸ ਨੋ ਿੇਰੀ ਤਮਹਰ ਸੁ ਿੇਰੀ ਬੰਤਿਗੀ ॥੮॥

ِجس ون ریتی رہم س ریتی دنبیگ ۔۔۸۔۔
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ੫ ॥

ولسک ہلحم ۵۔۔
ਹੋਹੁ ਤਿਪਾਲ ਸੁਆਮੀ ਮੇਰੇ ਸੰਿਾਂ ਸੰਤਗ ਤਵਹਾਵੇ ॥

کِرنال سُؤایم ریمے سییان گنس وِاہوے ۔۔

ਿੁਧਹੁ ਭੁਲੇ ਤਸ ਜਤਮ ਜਤਮ ਮਰਿੇ ਤਿਨ ਕਿੇ ਨ ਚੁਕਤਨ ਹਾਵੇ ॥੧॥

ب
س مج مج رمدے پِں دکے ہن ُچکں اہوے ۔۔۱۔۔
ُندوھ ُھلے ِ
ਮਃ ੫ ॥

م۵ :۔۔
ਸਤਿਗੁਰੁ ਤਸਮਰਹੁ ਆਪਣਾ ਘਤਟ ਅਵਘਤਟ ਘਟ ਘਾਟ ॥

سیگؤر ِسمروہ ا انپ ٹھگ اوٹھگ ٹھگ اھگت ۔۔

ਹਤਰ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਜਪੰਤਿਆ ਕੋਇ ਨ ਬੰਧੈ ਵਾਟ ॥੨॥

ہر ہر نام جییییا وکۓ ہن دنب َھے وات ۔۔۲۔۔
ਪਉੜੀ ॥

ئؤری ۔۔

ਤਿਥੈ ਿੂ ਸਮਰਥੁ ਤਜਥੈ ਕੋਇ ਨਾਤਹ ॥

جب
پ ِب
َھے ئُؤ رمسھت ِ ھے وکۓ ناہِ۔۔

ਓਥੈ ਿੇਰੀ ਰਖ ਅਗਨੀ ਉਿਰ ਮਾਤਹ ॥

ب
او َھے ریتی رھک اینگ اُدر امہِ۔۔

ਸੁਤਣ ਕੈ ਜਮ ਕੇ ਿੂਿ ਨਾਇ ਿੇਰੈ ਛਤਿ ਜਾਤਹ ॥

ُسں ےکَ مج ےک ُدوت ناےئ ریتَے چھد اجِےہ ۔۔
ਭਉਜਲੁ ਤਬਖਮੁ ਅਸਗਾਹੁ ਗੁਰ ਸਬਿੀ ਪਾਤਰ ਪਾਤਹ ॥

نِکھ
ُ
گ
وھبٔلج م ااگسوہ ر دبسی نار ناےہ ۔۔

ਤਜਨ ਕਉ ਲਗੀ ਤਪਆਸ ਅੰਤਮਰਿੁ ਸੇਇ ਖਾਤਹ ॥

نج کؤ یگل ایپس امِرت ےسِٔ اھکےہ ۔۔
ਕਤਲ ਮਤਹ ਏਹੋ ਪੁੰਨੁ ਗੁਣ ਗੋਤਵੰਿ ਗਾਤਹ ॥

لک ہہم اوہی ُپ ّں ُگں وگوِدن اگےہِ ۔۔

ਸਭਸੈ ਨੋ ਤਕਰਪਾਲੁ ਸਮਹਾਲੇ ਸਾਤਹ ਸਾਤਹ ॥

س
سب
م
ہ
ھ
ک
س
ِ
َ ے ون رنال ھاےل ساہِ ساہِ۔۔

ਤਬਰਥਾ ਕੋਇ ਨ ਜਾਇ ਤਜ ਆਵੈ ਿੁਧੁ ਆਤਹ ॥੯॥

ے ُندھ ا ِہے ۔۔۹۔۔
پِراھت وکۓ ہن اجۓ ےج ا و َ
ਸਲੋਕ ਮਃ ੫ ॥

ولسک م۵ :۔۔
ਿੂਜਾ ਤਿਸੁ ਨ ਬੁਝਾਇਹੁ ਪਾਰਬਰਹਮ ਨਾਮੁ ਿੇਹੁ ਆਧਾਰੁ ॥

ب
ُدواج ئِس ہن جُھاب ِ ُہؤ نارپرمہ نام دہہیُ ا داھر ۔۔

ਅਗਮੁ ਅਗੋਚਰੁ ਸਾਤਹਬੋ ਸਮਰਥੁ ਸਚੁ ਿਾਿਾਰੁ ॥

امگ اوگرچ اص ِجپؤ رمسھت چس دانار ۔۔

ਿੂ ਤਨਹਚਲੁ ਤਨਰਵੈਰੁ ਸਚੁ ਸਚਾ ਿੁਧੁ ਿਰਬਾਰੁ ॥

بہ
ئُؤ ِ چل پِروری چس اچس ُندھ درنار ۔۔

ਕੀਮਤਿ ਕਹਣੁ ਨ ਜਾਈਐ ਅੰਿੁ ਨ ਪਾਰਾਵਾਰੁ ॥

تمیق کہں ہن اج پپَے اپپ ہن نارا وار ۔۔

ਪਰਭੁ ਛੋਤਿ ਹੋਰੁ ਤਜ ਮੰਗਣਾ ਸਭੁ ਤਬਤਖਆ ਰਸ ਛਾਰੁ ॥

رپَھب وھچد وہر ےج انگنم سیھ نِکھیا رس اھچر ۔۔
ਸੇ ਸੁਖੀਏ ਸਚੁ ਸਾਹ ਸੇ ਤਜਨ ਸਚਾ ਤਬਉਹਾਰੁ ॥

سک
ےس ُ ھیپے چس ساہ ےس ِجں اچس ویباہر ۔۔

ਤਜਨਾ ਲਗੀ ਪਰੀਤਿ ਪਰਭ ਨਾਮ ਸਹਜ ਸੁਖ ਸਾਰੁ ॥

سہ
ِجیا یگل رپپپ رپَھب نام ج ُسکھ سار ۔۔
ਨਾਨਕ ਇਕੁ ਆਰਾਧੇ ਸੰਿਨ ਰੇਣਾਰੁ ॥੧॥

س
نانک اِک ا رادےھ ییں رپیَار ۔۔۱۔۔
ਮਃ ੫ ॥

م۵ :۔۔
ਅਨਿ ਸੂਖ ਤਬਸਰਾਮ ਤਨਿ ਹਤਰ ਕਾ ਕੀਰਿਨੁ ਗਾਇ ॥

ا َند سُؤھک ِئسرام پِپ ہر اک ریکنت اگۓ ۔۔

ਅਵਰ ਤਸਆਣਪ ਛਾਤਿ ਿੇਤਹ ਨਾਨਕ ਉਧਰਤਸ ਨਾਇ ॥੨॥

اور ِسیاپپ اھچد دہہی نانک ا درھس ناےئ ۔۔۲۔۔

ਪਉੜੀ ॥

ئؤری ۔۔
ਨਾ ਿੂ ਆਵਤਹ ਵਤਸ ਬਹੁਿੁ ਤਘਣਾਵਣੇ ॥

ہن ئُؤ ا وہِ وس تہب گھیاوےن ۔۔

ਨਾ ਿੂ ਆਵਤਹ ਵਤਸ ਬੇਿ ਪੜਾਵਣੇ ॥

ہن ئُؤ ا وہِ وس دیب ڑپاوےن ۔۔

ਨਾ ਿੂ ਆਵਤਹ ਵਤਸ ਿੀਰਤਥ ਨਾਈਐ ॥

ہن ئُؤ ا وہِ وس ریتھت نا نیپے َ۔۔

ਨਾ ਿੂ ਆਵਤਹ ਵਤਸ ਧਰਿੀ ਧਾਈਐ ॥

ہن ئُؤ ا وہِ وس درھیت داھ نیپے َ۔۔

ਨਾ ਿੂ ਆਵਤਹ ਵਤਸ ਤਕਿੈ ਤਸਆਣਪੈ ॥

ہن ئُؤ ا وہِ وس ک ِ َپے ِسیاےپن ۔۔

ਨਾ ਿੂ ਆਵਤਹ ਵਤਸ ਬਹੁਿਾ ਿਾਨੁ ਿੇ ॥

ہن ئُؤ ا وہِ وس اتہب دان دے ۔۔

ਸਭੁ ਕੋ ਿੇਰੈ ਵਤਸ ਅਗਮ ਅਗੋਚਰਾ ॥

سیھ وک ریتَے وس امگ اوگرچا ۔۔

ਿੂ ਭਗਿਾ ਕੈ ਵਤਸ ਭਗਿਾ ਿਾਣੁ ਿੇਰਾ ॥੧੦॥

ب
ب
ےک وس ھگیا نان ریتا ۔۔۱۱۔۔
ئُؤ ھگیا َ
ਸਲੋਕ ਮਃ ੫ ॥

ولسک م۵ :۔۔

ਆਪੇ ਵੈਿੁ ਆਤਪ ਨਾਰਾਇਣੁ ॥

ا ےپ وند ا ت نارانئ ۔۔
ਏਤਹ ਵੈਿ ਜੀਅ ਕਾ ਿੁਖੁ ਲਾਇਣ ॥

اہیِ َوند یج اک ُدھک النئ ۔۔
ਗੁਰ ਕਾ ਸਬਿੁ ਅੰਤਮਰਿ ਰਸੁ ਖਾਇਣ ॥

ُگر اک دبس امِرت رس اھکنئ ۔۔

ਨਾਨਕ ਤਜਸੁ ਮਤਨ ਵਸੈ ਤਿਸ ਕੇ ਸਤਭ ਿੂਖ ਤਮਟਾਇਣ ॥੧॥

نانک ِجس نم و سَے ئِس ےک سیھ ُدوھک مِیانئ ۔۔۱۔۔
ਮਃ ੫ ॥

م۵ :۔۔
ਹੁਕਤਮ ਉਛਲੈ ਹੁਕਮੇ ਰਹੈ ॥

ک چ
ُچ م ا ُ ھلَے ُچکمے ر َہے ۔۔

ਹੁਕਮੇ ਿੁਖੁ ਸੁਖੁ ਸਮ ਕਤਰ ਸਹੈ ॥

ُچکمے

ُدھک ُسکھ مس رک س َہے ۔۔

ਹੁਕਮੇ ਨਾਮੁ ਜਪੈ ਤਿਨੁ ਰਾਤਿ ॥

ُچکمے نام ےپجَ دِن رات ۔۔

ਨਾਨਕ ਤਜਸ ਨੋ ਹੋਵੈ ਿਾਤਿ ॥

ج
وہوے دات ۔۔
نانک ِ س ون َ
ਹੁਕਤਮ ਮਰੈ ਹੁਕਮੇ ਹੀ ਜੀਵੈ ॥

ک
ُچ م م َ َرے ُچکمے یہ ویجے ۔۔

ਹੁਕਮੇ ਨਾਨਹਾ ਵਿਾ ਥੀਵੈ ॥

ُچکمے

نابہھا ودا ویھتَے ۔۔

ਹੁਕਮੇ ਸੋਗ ਹਰਖ ਆਨੰਿ ॥

ُچکمے وسگ ہرھک ا دنن ۔۔

ਹੁਕਮੇ ਜਪੈ ਤਨਰੋਧਰ ਗੁਰਮੰਿ ॥

ُچکمے ےپجَ پِرودرھ ُگرتنم ۔۔

ਹੁਕਮੇ ਆਵਣੁ ਜਾਣੁ ਰਹਾਏ ॥

ُچکمے ا ون اجن راہےئ ۔۔

ਨਾਨਕ ਜਾ ਕਉ ਭਗਿੀ ਲਾਏ ॥੨॥

ب
گب
ھ
نانک اج کؤ ی الےئ ۔۔۲۔۔
ਪਉੜੀ ॥

ئؤری ۔۔
ਹਉ ਤਿਸੁ ਢਾਢੀ ਕੁਰਬਾਣੁ ਤਜ ਿੇਰਾ ਸੇਵਿਾਰੁ ॥

ہؤ ئِس داھدیھ قُرنان ےج ریتا ویسدار ۔۔

ਹਉ ਤਿਸੁ ਢਾਢੀ ਬਤਲਹਾਰ ਤਜ ਗਾਵੈ ਗੁਣ ਅਪਾਰ ॥

ئ
اگوے ُگں انار ۔۔
ہؤ ِس داھدیھ اہلبر ےج َ
ਸੋ ਢਾਢੀ ਧਨੁ ਧੰਨੁ ਤਜਸੁ ਲੋੜੇ ਤਨਰੰਕਾਰੁ ॥

وس داھدیھ دنھ دنھّ ِجس ولرے پِراکنر ۔۔
ਸੋ ਢਾਢੀ ਭਾਗਿੁ ਤਜਸੁ ਸਚਾ ਿੁਆਰ ਬਾਰੁ ॥

وس داھدیھ اھبھٹگ ِجس اچس ُدوار نار ۔۔

ਓਹੁ ਢਾਢੀ ਿੁਧੁ ਤਧਆਇ ਕਲਾਣੇ ਤਿਨੁ ਰੈਣਾਰ ॥

او ُہ داھدیھ ُندھ دایھےئ کالےن دِن ر َپیار ۔۔
ਮੰਗੈ ਅੰਤਮਰਿ ਨਾਮੁ ਨ ਆਵੈ ਕਿੇ ਹਾਤਰ ॥

مَ
ے دکے اہر ۔۔
یگے امِرت نام ہن ا و َ
ਕਪੜੁ ਭੋਜਨੁ ਸਚੁ ਰਹਿਾ ਤਲਵੈ ਧਾਰ ॥

ڑپک وھبنج چس ردہا ل ِ َؤے داھر ۔۔
ਸੋ ਢਾਢੀ ਗੁਣਵੰਿੁ ਤਜਸ ਨੋ ਪਰਭ ਤਪਆਰੁ ॥੧੧॥

وس داھدیھ ُگپؤپپ ِجس ون رپَھب ایپر ۔۔۱۱۔۔
ਸਲੋਕ ਮਃ ੫ ॥

ولسک م۵ :۔۔
ਅੰਤਮਰਿ ਬਾਣੀ ਅਤਮਉ ਰਸੁ ਅੰਤਮਰਿੁ ਹਤਰ ਕਾ ਨਾਉ ॥

امِرت ناین ا ِمپؤ رس امِرت ہر اک ناو ۔۔

ਮਤਨ ਿਤਨ ਤਹਰਿੈ ਤਸਮਤਰ ਹਤਰ ਆਿ ਪਹਰ ਗੁਣ ਗਾਉ ॥

نم نت ہِر َدے ِسمر ہر ا ھٹ رہپ ُگں اگو ۔۔

ਉਪਿੇਸੁ ਸੁਣਹੁ ਿੁਮ ਗੁਰਤਸਖਹੁ ਸਚਾ ਇਹੈ ਸੁਆਉ ॥

ُب
ک
ا ُندسی ُسبہؤ م ُگر ِس ھہؤ اچس ا ِ بہے سُؤا و ۔۔

ਜਨਮੁ ਪਿਾਰਥੁ ਸਿਲੁ ਹੋਇ ਮਨ ਮਤਹ ਲਾਇਹੁ ਭਾਉ ॥

سب
منج ندارھت چل وہۓ نم ہہم البہؤ اھبو ۔۔

ਸੂਖ ਸਹਜ ਆਨਿੁ ਘਣਾ ਪਰਭ ਜਪਤਿਆ ਿੁਖੁ ਜਾਇ ॥

سہ
سُؤھک ج ا َند گھیا رپَھب چیییا ُدھک اجۓ ۔۔

ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਜਪਿ ਸੁਖੁ ਊਪਜੈ ਿਰਗਹ ਪਾਈਐ ਥਾਉ ॥੧॥

نانک نام جپت ُسکھ اُوےجپَ درہگ نا پپَے اھتو ۔۔۱۔۔
ਮਃ ੫ ॥

م۵ :۔۔
ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਤਧਆਈਐ ਗੁਰੁ ਪੂਰਾ ਮਤਿ ਿੇਇ ॥

نانک نام دایھ نیپے َ ُگر ئُؤرا مت دےئ ۔۔

ਭਾਣੈ ਜਪ ਿਪ ਸੰਜਮੋ ਭਾਣੈ ਹੀ ਕਤਢ ਲੇਇ ॥

سب
اھب ئَے جت پپ جمؤ اھب ئَے یہ ڈکھ ےئل ۔۔
ਭਾਣੈ ਜੋਤਨ ਭਵਾਈਐ ਭਾਣੈ ਬਖਸ ਕਰੇਇ ॥

ئ َ نک
ھ
اھب ئَے وجن وھبا پ ٔپے اھب ے س رکۓ ۔۔
ਭਾਣੈ ਿੁਖੁ ਸੁਖੁ ਭੋਗੀਐ ਭਾਣੈ ਕਰਮ ਕਰੇਇ ॥

اھب ئَے ُدھک ُسکھ وھب گ ٔپے اھب ئَے رکم رکۓ ۔۔
ਭਾਣੈ ਤਮਟੀ ਸਾਤਜ ਕੈ ਭਾਣੈ ਜੋਤਿ ਧਰੇਇ ॥

ےک اھب ئَے وجت درھےی ۔۔
اھب ئَے مِبی ساچ َ
ਭਾਣੈ ਭੋਗ ਭੋਗਾਇਿਾ ਭਾਣੈ ਮਨਤਹ ਕਰੇਇ ॥

اھب ئَے وھبگ وھباگدئا اھب ئَے مبہِہ رکۓ ۔۔
ਭਾਣੈ ਨਰਤਕ ਸੁਰਤਗ ਅਉਿਾਰੇ ਭਾਣੈ ਧਰਤਣ ਪਰੇਇ ॥

اھب ئَے رنک ُسرگ اونارے اھب ئَے درھن رپۓ ۔۔
ਭਾਣੈ ਹੀ ਤਜਸੁ ਭਗਿੀ ਲਾਏ ਨਾਨਕ ਤਵਰਲੇ ਹੇ ॥੨॥

ب
اھب ئَے یہ ِجس ھگبی الےئ نانک وِرےل ےہ ۔۔۲۔۔

ਪਉੜੀ ॥

ئؤری ۔۔
ਵਤਿਆਈ ਸਚੇ ਨਾਮ ਕੀ ਹਉ ਜੀਵਾ ਸੁਤਣ ਸੁਣੇ ॥

ودنایئ ےچس نام یک ہؤ ویجا ُسں ُسیے ۔۔

ਪਸੂ ਪਰੇਿ ਅਤਗਆਨ ਉਧਾਰੇ ਇਕ ਖਣੇ ॥

ئسُؤ رپپپ اایگن اُداھرے اِک ےنھک ۔۔

ਤਿਨਸੁ ਰੈਤਣ ਿੇਰਾ ਨਾਉ ਸਿਾ ਸਿ ਜਾਪੀਐ ॥

دِسن َرنی ریتا ناو دسا دس اج پ َ ٔپے ۔۔

ਤਿਰਸਨਾ ਭੁਖ ਤਵਕਰਾਲ ਨਾਇ ਿੇਰੈ ਧਰਾਪੀਐ ॥

ب
رتِانس ُھکھ وِرکال ناےئ ریتَے درھاےئیپَ ۔۔
ਰੋਗੁ ਸੋਗੁ ਿੁਖੁ ਵੰਞੈ ਤਜਸੁ ਨਾਉ ਮਤਨ ਵਸੈ ॥

روگ وسگ ُدھک وےجن ِجس ناو نم و سَے ۔۔
ਤਿਸਤਹ ਪਰਾਪਤਿ ਲਾਲੁ ਜੋ ਗੁਰ ਸਬਿੀ ਰਸੈ ॥

ئِسہہ رپاپپ الل وج ُگر دبسی ر سَے ۔۔
ਖੰਿ ਬਰਹਮੰਿ ਬੇਅੰਿ ਉਧਾਰਣਹਾਤਰਆ ॥

ڈنھک پرہمید ےباپپ اُداھراہنرنا ۔۔

ਿੇਰੀ ਸੋਭਾ ਿੁਧੁ ਸਚੇ ਮੇਰੇ ਤਪਆਤਰਆ ॥੧੨॥

ریتی وساھب ُندھ ےچس ریمے ایپرنا ۔۔۱۲۔۔
ਸਲੋਕ ਮਃ ੫ ॥

ولسک م۵ :۔۔

ਤਮਿੁ ਤਪਆਰਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਮੈ ਛਤਿ ਗਵਾਇਆ ਰੰਤਗ ਕਸੁੰਭੈ ਭੁਲੀ ॥

ک ُسمب ب
ھ
ل
ُ
ِمتر ایپرا نانک یج م َے چھد وگَانا رنگ ھے َ ی ۔۔

ਿਉ ਸਜਣ ਕੀ ਮੈ ਕੀਮ ਨ ਪਉਿੀ ਹਉ ਿੁਧੁ ਤਬਨੁ ਅਢੁ ਨ ਲਹਿੀ ॥੧॥

ِب
ئؤ نجس یک م َے ق م ہن ئؤدی ہؤ ُندھ پِں ادھ ہن دہلی ۔۔۱۔۔
ਮਃ ੫ ॥

م۵ :۔۔
ਸਸੁ ਤਵਰਾਇਤਣ ਨਾਨਕ ਜੀਉ ਸਸੁਰਾ ਵਾਿੀ ਜੇਿੋ ਪਉ ਪਉ ਲੂਹੈ ॥

سس وِرانئ نانک جپؤ سسُرا وادی وھٹیج ئؤ ئؤ ل و َہے ۔۔
ਹਭੇ ਭਸੁ ਪੁਣੇਿੇ ਵਿਨੁ ਜਾ ਮੈ ਸਜਣੁ ਿੂਹੈ ॥੨॥

ہب
ھے سھب ُنییدے ونط اج م َے نجس ئُؤ َہے ۔۔۲۔۔
ਪਉੜੀ ॥

ئؤری ۔۔
ਤਜਸੁ ਿੂ ਵੁਿਾ ਤਚਤਿ ਤਿਸੁ ਿਰਿੁ ਤਨਵਾਰਣੋ ॥

ِجس ئُؤ ُواھٹ ِجت ئِس درد ن ئِؤارون ۔۔

ਤਜਸੁ ਿੂ ਵੁਿਾ ਤਚਤਿ ਤਿਸੁ ਕਿੇ ਨ ਹਾਰਣੋ ॥

ِجس ئُؤ ُواھٹ ِجت ئِس دکے ہن اہرون ۔۔
ਤਜਸੁ ਤਮਤਲਆ ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਸੁ ਸਰਪਰ ਿਾਰਣੋ ॥

ِجس مل ِیا ئُؤرا ُگؤ ُرو وس رس رپ نارون ۔۔

ਤਜਸ ਨੋ ਲਾਏ ਸਤਚ ਤਿਸੁ ਸਚੁ ਸਮਹਾਲਣੋ ॥

س
ِجس ون الےئ چس ئِس چس مہھاونل ۔۔

ਤਜਸੁ ਆਇਆ ਹਤਥ ਤਨਧਾਨੁ ਸੁ ਰਤਹਆ ਭਾਲਣੋ ॥

ِجس ا نا ھتہ ن ِداھن وس رایہ اھبونل ۔۔
ਤਜਸ ਨੋ ਇਕੋ ਰੰਗੁ ਭਗਿੁ ਸੋ ਜਾਨਣੋ ॥

ِجس ون اوک رنگ تگھب وس اجونن ۔۔

ਓਹੁ ਸਭਨਾ ਕੀ ਰੇਣੁ ਤਬਰਹੀ ਚਾਰਣੋ ॥

اووہسبھیا یک رنی پِریہ اچرون ۔۔

ਸਤਭ ਿੇਰੇ ਚੋਜ ਤਵਿਾਣ ਸਭੁ ਿੇਰਾ ਕਾਰਣੋ ॥੧੩॥

سیھ ریتے وچچ وِدان سیھ ریتا اکرون ۔۔۱۳۔۔
ਸਲੋਕ ਮਃ ੫ ॥

ولسک م۵ :۔۔
ਉਸਿਤਿ ਤਨੰਿਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਮੈ ਹਭ ਵਞਾਈ ਛੋਤੜਆ ਹਭੁ ਤਕਝੁ ਤਿਆਗੀ ॥

ک
اُسیت پ ِیدا نانک یج م َے ہبھ واجنیئ وھچرنا ہبھ ِچھ ایتیگ ۔۔
ਹਭੇ ਸਾਕ ਕੂੜਾਵੇ ਤਿਿੇ ਿਉ ਪਲੈ ਿੈਿੈ ਲਾਗੀ ॥੧॥

ہب
ھے ساک ُکؤراوے دِےھٹ ئؤ نلَے َپی َدے الیگ ۔۔۱۔۔
ਮਃ ੫ ॥

م۵ :۔۔
ਤਿਰਿੀ ਤਿਰਿੀ ਨਾਨਕ ਜੀਉ ਹਉ ਿਾਵੀ ਥੀਈ ਬਹੁਿੁ ਤਿਸਾਵਰ ਪੰਧਾ ॥

ب
ب
ب
ب
ھی
ھِردی ھِردی نانک جپؤ ہؤ اھپوی ی تہب دِساور دنپاھ ۔۔
ਿਾ ਹਉ ਸੁਤਖ ਸੁਖਾਲੀ ਸੁਿੀ ਜਾ ਗੁਰ ਤਮਤਲ ਸਜਣੁ ਮੈ ਲਧਾ ॥੨॥

نا ہؤ ُسکھ ُسکھایل ُسبی اج ُگر مِل نجس م َے دلاھ ۔۔۲۔۔

ਪਉੜੀ ॥

ئؤری ۔۔
ਸਭੇ ਿੁਖ ਸੰਿਾਪ ਜਾਂ ਿੁਧਹੁ ਭੁਲੀਐ ॥

ب
سبھے ُدھک سی
ن
ُ
ھہ ُھلیپے ۔۔
د
اجن
ت
ا
ی
ُ
ਜੇ ਕੀਚਤਨ ਲਖ ਉਪਾਵ ਿਾਂ ਕਹੀ ਨ ਘੁਲੀਐ ॥

ُگ
ل
ھ
پ
ےج نچیک ھکل اُناو نان یہک ہن ے َ۔۔

ਤਜਸ ਨੋ ਤਵਸਰੈ ਨਾਉ ਸੁ ਤਨਰਧਨੁ ਕਾਂਢੀਐ ॥

ِجس ون وِرسَے ناو وس پِردنھ اکندھیپے ۔۔
ਤਜਸ ਨੋ ਤਵਸਰੈ ਨਾਉ ਸੁ ਜੋਨੀ ਹਾਂਢੀਐ ॥

ِجس ون وِرسَے ناو وس وجین اہند ھ ٔپے ۔۔
ਤਜਸੁ ਖਸਮੁ ਨ ਆਵੈ ਤਚਤਿ ਤਿਸੁ ਜਮੁ ਿੰਿੁ ਿੇ ॥

ِج کھ
س
ئ
ِ
ے ِجت س مج دند دے ۔۔
س م ہن ا و َ
ਤਜਸੁ ਖਸਮੁ ਨ ਆਵੀ ਤਚਤਿ ਰੋਗੀ ਸੇ ਗਣੇ ॥

ِجس

کھ س

م ہن ا وی ِجت رویگ ےس ےنگ ۔۔

ਤਜਸੁ ਖਸਮੁ ਨ ਆਵੀ ਤਚਤਿ ਸੁ ਖਰੋ ਅਹੰਕਾਰੀਆ ॥

ِجس

کھ س

م ہن ا وی ِجت وس رھکو ااکنہرپیا ۔۔

ਸੋਈ ਿੁਹੇਲਾ ਜਤਗ ਤਜਤਨ ਨਾਉ ਤਵਸਾਰੀਆ ॥੧੪॥

وسیئ ُدہیال چگ ِجں ناو وِسارنا ۔۔۱۴۔۔
ਸਲੋਕ ਮਃ ੫ ॥

ولسک م۵ :۔۔

ਿੈਿੀ ਬੰਿਤਸ ਮੈ ਕੋਇ ਨ ਤਿਿਾ ਿੂ ਨਾਨਕ ਮਤਨ ਭਾਣਾ ॥

َپیدی دنبس م َے وکۓ ہن دِاھٹ ئُؤ نانک نم اھبنا ۔۔
ਘੋਤਲ ਘੁਮਾਈ ਤਿਸੁ ਤਮਿਰ ਤਵਚੋਲੇ ਜੈ ਤਮਤਲ ਕੰਿੁ ਪਛਾਣਾ ॥੧॥

گ
ےج مِل کپت اھچپنا ۔۔۱۔۔
وھگل ُھمایئ ئِس ِمتر وِوچےل َ
ਮਃ ੫ ॥

م۵ :۔۔
ਪਾਵ ਸੁਹਾਵੇ ਜਾਂ ਿਉ ਤਧਤਰ ਜੁਲਿੇ ਸੀਸੁ ਸੁਹਾਵਾ ਚਰਣੀ ॥

نا َو ُسہاوے اجن ئؤ دِرھ ُچلدے سیس ُسہاوا رچین ۔۔
ਮੁਖੁ ਸੁਹਾਵਾ ਜਾਂ ਿਉ ਜਸੁ ਗਾਵੈ ਜੀਉ ਪਇਆ ਿਉ ਸਰਣੀ ॥੨॥

اگوے جپؤ ایپ ئؤ رسین ۔۔۲۔۔
مُکھ ُسہاوا اجن ئؤ سج َ
ਪਉੜੀ ॥

ئؤری ۔۔
ਤਮਤਲ ਨਾਰੀ ਸਿਸੰਤਗ ਮੰਗਲੁ ਗਾਵੀਆ ॥

مِل ناری سیسیگ لگنم اگونا ۔۔

ਘਰ ਕਾ ਹੋਆ ਬੰਧਾਨੁ ਬਹੁਤੜ ਨ ਧਾਵੀਆ ॥

رھگ اک وہا دنباھن ب ُہر ہن داھونا ۔۔

ਤਬਨਿੀ ਿੁਰਮਤਿ ਿੁਰਿੁ ਸੋਇ ਕੂੜਾਵੀਆ ॥

نی ب
ِ ھی ُدرمت ُدرت وسۓ ُکؤراونا ۔۔
ਸੀਲਵੰਤਿ ਪਰਧਾਤਨ ਤਰਿੈ ਸਚਾਵੀਆ ॥

ولیسپپ رپداھن ر َِدے اچسوپیا ۔۔

ਅੰਿਤਰ ਬਾਹਤਰ ਇਕੁ ਇਕ ਰੀਿਾਵੀਆ ॥

ارتن ناہر اِک اِک راتیونا ۔۔
ਮਤਨ ਿਰਸਨ ਕੀ ਤਪਆਸ ਚਰਣ ਿਾਸਾਵੀਆ ॥

نم درنس یک ایپس رچن داساوِنا ۔۔
ਸੋਭਾ ਬਣੀ ਸੀਗਾਰੁ ਖਸਤਮ ਜਾਂ ਰਾਵੀਆ ॥

ھس
وساھب ینب اگیسر م اجن راونا ۔۔

ਤਮਲੀਆ ਆਇ ਸੰਜੋਤਗ ਜਾਂ ਤਿਸੁ ਭਾਵੀਆ ॥੧੫॥

مل ِیا ا ۓ وجنسگ اجن ئِس اھبونا ۔۔۱۵۔۔
ਸਲੋਕ ਮਃ ੫ ॥

ولسک م۵ :۔۔
ਹਤਭ ਗੁਣ ਿੈਿੇ ਨਾਨਕ ਜੀਉ ਮੈ ਕੂ ਥੀਏ ਮੈ ਤਨਰਗੁਣ ਿੇ ਤਕਆ ਹੋਵੈ ॥

ہبھ ُگں َپیدے نانک جپؤ م َے ُکؤ بھیپے م َے پِر ُگ
وہوے ۔۔
ایک
ےت
ں
َ
ਿਉ ਜੇਵਿੁ ਿਾਿਾਰੁ ਨ ਕੋਈ ਜਾਚਕੁ ਸਿਾ ਜਾਚੋਵੈ ॥੧॥

اجوچوے ۔۔۱۔۔
ئؤ ویجَد دانار ہن وکیئ اجچک دسا
َ
ਮਃ ੫ ॥

م۵ :۔۔
ਿੇਹ ਤਛਜੰਿੜੀ ਊਣ ਮਝੂਣਾ ਗੁਤਰ ਸਜਤਣ ਜੀਉ ਧਰਾਇਆ ॥

چ
ُ مج
ھ
ُ
ِ
گ
ج
ُ
پ
ھ
چ
ی
دہہی دری اون ؤنا ر نجس ؤ درھانا ۔۔

ਹਭੇ ਸੁਖ ਸੁਹੇਲੜਾ ਸੁਿਾ ਤਜਿਾ ਜਗੁ ਸਬਾਇਆ ॥੨॥

ہب
ھے ُسکھ ُسہیلرا ُسیا ِجیا چگ ابسنا ۔۔۲۔۔

ਪਉੜੀ ॥

ئؤری ۔۔
ਵਿਾ ਿੇਰਾ ਿਰਬਾਰੁ ਸਚਾ ਿੁਧੁ ਿਖਿੁ ॥

ودا ریتا درنار اچس ُندھ تخت ۔۔
ਤਸਤਰ ਸਾਹਾ ਪਾਤਿਸਾਹੁ ਤਨਹਚਲੁ ਚਉਰੁ ਛਿੁ ॥

بہ
سِر اصاح نائساوہ ِ چل جؤر تھچ ۔۔

ਜੋ ਭਾਵੈ ਪਾਰਬਰਹਮ ਸੋਈ ਸਚੁ ਤਨਆਉ ॥

اھبوے نارپرمہ وسیئ چس اینو ۔۔
وج ُ

ਜੇ ਭਾਵੈ ਪਾਰਬਰਹਮ ਤਨਥਾਵੇ ਤਮਲੈ ਥਾਉ ॥

اھبوے نارپرمہ پ ِبھاوے ملَ ِے اھتو ۔۔
ےج ُ
ਜੋ ਕੀਨਹੀ ਕਰਿਾਤਰ ਸਾਈ ਭਲੀ ਗਲ ॥

ب
کیبہ
ھل
وج ھی رکنار سایئ ی لگ ۔۔

ਤਜਨਹੀ ਪਛਾਿਾ ਖਸਮੁ ਸੇ ਿਰਗਾਹ ਮਲ ॥

جب
ِ ھی اھچپنا

کھ س

م ےس دراگہ لم ۔۔

ਸਹੀ ਿੇਰਾ ਿੁਰਮਾਨੁ ਤਕਨੈ ਨ ਿੇਰੀਐ ॥

ص
جی ریتا فُرامن ک ِ ِپے َ ہن ریھپ پ َپے ۔۔

ਕਾਰਣ ਕਰਣ ਕਰੀਮ ਕੁਿਰਤਿ ਿੇਰੀਐ ॥੧੬॥

اکرن رکن رکمی قُدرت ریت پپے َ۔۔۱۶۔۔
ਸਲੋਕ ਮਃ ੫ ॥

ولسک م۵ :۔۔

ਸੋਇ ਸੁਣੰਿੜੀ ਮੇਰਾ ਿਨੁ ਮਨੁ ਮਉਲਾ ਨਾਮੁ ਜਪੰਿੜੀ ਲਾਲੀ ॥

وسۓ ُسییدری ریما نت نم ؤمال نام چییدری الیل ۔۔
ਪੰਤਧ ਜੁਲੰਿੜੀ ਮੇਰਾ ਅੰਿਰੁ ਿੰਢਾ ਗੁਰ ਿਰਸਨੁ ਿੇਤਖ ਤਨਹਾਲੀ ॥੧॥

دنپھ دنلجری ریما ادنر ڈنھٹاھ ُگر درنس دھکی بِہایل ۔۔۱۔۔
ਮਃ ੫ ॥

م۵ :۔۔
ਹਿ ਮੰਝਾਹੂ ਮੈ ਮਾਣਕੁ ਲਧਾ ॥

ہبھ اھجنم ُہؤ م َے امنک دلاھ ۔۔
ਮੁਤਲ ਨ ਤਘਧਾ ਮੈ ਕੂ ਸਤਿਗੁਤਰ ਤਿਿਾ ॥

م ُل ہن گھِداھ م َے ُکؤ سیگؤر دِنا ۔۔
ਢੂੰਢ ਵਞਾਈ ਥੀਆ ਤਥਿਾ ॥

ُدوھندھ واجنیئ ایھت بھِیا ۔۔
ਜਨਮੁ ਪਿਾਰਥੁ ਨਾਨਕ ਤਜਿਾ ॥੨॥

منج ندارھت نانک ِجیا ۔۔۲۔۔
ਪਉੜੀ ॥

ئؤری ۔۔
ਤਜਸ ਕੈ ਮਸਿਤਕ ਕਰਮੁ ਹੋਇ ਸੋ ਸੇਵਾ ਲਾਗਾ ॥

ِجس ےکَ کتسم رکم وہۓ وس ویسا الاگ ۔۔

ਤਜਸੁ ਗੁਰ ਤਮਤਲ ਕਮਲੁ ਪਰਗਾਤਸਆ ਸੋ ਅਨਤਿਨੁ ਜਾਗਾ ॥

ِجس ُگر مِل لمک رپَاگایس وس ادنِن اجاگ ۔۔

ਲਗਾ ਰੰਗੁ ਚਰਣਾਰਤਬੰਿ ਸਭੁ ਭਰਮੁ ਭਉ ਭਾਗਾ ॥

ب
اگل رنگ رچنارپِید سیھ رھبم ھؤ اھباگ ۔۔
ਆਿਮੁ ਤਜਿਾ ਗੁਰਮਿੀ ਆਗੰਜਿ ਪਾਗਾ ॥

ا مت ِجیا ُگر یتم ا گبچت نااگ ۔۔

ਤਜਸਤਹ ਤਧਆਇਆ ਪਾਰਬਰਹਮੁ ਸੋ ਕਤਲ ਮਤਹ ਿਾਗਾ ॥

ِجسہہ دایھنا نارپرمہ وس لک ہہم نااگ ۔۔

ਸਾਧੂ ਸੰਗਤਿ ਤਨਰਮਲਾ ਅਿਸਤਿ ਮਜਨਾਗਾ ॥

پ ب
ھ
م
سی
چ
سا ُدوھ تگنس ِرمال ا ھ یااگ ۔۔

ਤਜਸੁ ਪਰਭੁ ਤਮਤਲਆ ਆਪਣਾ ਸੋ ਪੁਰਖੁ ਸਭਾਗਾ ॥

ِجس رپَھب مل ِیا ا انپ وس ُپرھک اھبساگ ۔۔

ਨਾਨਕ ਤਿਸੁ ਬਤਲਹਾਰਣੈ ਤਜਸੁ ਏਵਿ ਭਾਗਾ ॥੧੭॥

نانک ئِس اہلبر ئَے ِجس اویَد اھباگ ۔۔۱۷۔۔
ਸਲੋਕ ਮਃ ੫ ॥

ولسک م۵ :۔۔
ਜਾਂ ਤਪਰੁ ਅੰਿਤਰ ਿਾਂ ਧਨ ਬਾਹਤਰ ॥

اجن پِر ادنر نان دنھ ناہر ۔۔

ਜਾਂ ਤਪਰੁ ਬਾਹਤਰ ਿਾਂ ਧਨ ਮਾਹਤਰ ॥

اجن پِر ناہر نان دنھ امہر ۔۔
ਤਬਨੁ ਨਾਵੈ ਬਹੁ ਿੇਰ ਤਿਰਾਹਤਰ ॥

ب
پِں نا َوے وہب ریھپ ھِراہر ۔۔

ਸਤਿਗੁਤਰ ਸੰਤਗ ਤਿਖਾਇਆ ਜਾਹਤਰ ॥

سیگؤر گنس دِاھکنا اجہر ۔۔

ਜਨ ਨਾਨਕ ਸਚੇ ਸਤਚ ਸਮਾਹਤਰ ॥੧॥

نج نانک ےچس چس امسہر ۔۔۱۔۔
ਮਃ ੫ ॥

م۵ :۔۔
ਆਹਰ ਸਤਭ ਕਰਿਾ ਤਿਰੈ ਆਹਰੁ ਇਕੁ ਨ ਹੋਇ ॥

ب
ا ہر سیھ رکدا ھ ِ َرے ا ہر اِک ہن وہۓ ۔۔

ਨਾਨਕ ਤਜਿੁ ਆਹਤਰ ਜਗੁ ਉਧਰੈ ਤਵਰਲਾ ਬੂਝੈ ਕੋਇ ॥੨॥

چ
نانک ِجت ا ہر چگ ا درھَے وِرال ئُؤ َھے وکۓ ۔۔۲۔۔
ਪਉੜੀ ॥

ئؤری ۔۔
ਵਿੀ ਹੂ ਵਿਾ ਅਪਾਰੁ ਿੇਰਾ ਮਰਿਬਾ ॥

ودی ُہؤ ودا انار ریتا رمابت ۔۔
ਰੰਗ ਪਰੰਗ ਅਨੇਕ ਨ ਜਾਪਤਨਹ ਕਰਿਬਾ ॥

رنگ رپنگ اپیک ہن اجپبہھِ رکہبت ۔۔

ਜੀਆ ਅੰਿਤਰ ਜੀਉ ਸਭੁ ਤਕਛੁ ਜਾਣਲਾ ॥

ک
ایج ادنر جپؤ سیھ ِچھ اجنال ۔۔

ਸਭੁ ਤਕਛੁ ਿੇਰੈ ਵਤਸ ਿੇਰਾ ਘਰੁ ਭਲਾ ॥

ک
ب
سیھ ِچھ ریتَے وس ریتا رھگ ھال ۔۔

ਿੇਰੈ ਘਤਰ ਆਨੰਿੁ ਵਧਾਈ ਿੁਧੁ ਘਤਰ ॥

ریتَے رھگ ا پ َید وداھیئ ُندھ رھگ ۔۔
ਮਾਣੁ ਮਹਿਾ ਿੇਜੁ ਆਪਣਾ ਆਤਪ ਜਤਰ ॥

پب
امن اتہم ج ا انپ ا ت رج ۔۔

ਸਰਬ ਕਲਾ ਭਰਪੂਰੁ ਤਿਸੈ ਜਿ ਕਿਾ ॥

رست کال رھبئُؤر ِد سَے جت اتک ۔۔

ਨਾਨਕ ਿਾਸਤਨ ਿਾਸੁ ਿੁਧੁ ਆਗੈ ਤਬਨਵਿਾ ॥੧੮॥

نانک دانس داس ُندھ ا ےگ پِپ َؤنا ۔۔۱۸۔۔
ਸਲੋਕ ਮਃ ੫ ॥

ولسک م۵ :۔۔
ਛਿੜੇ ਬਾਜਾਰ ਸੋਹਤਨ ਤਵਤਚ ਵਪਾਰੀਏ ॥

چ
ھترے نااجر وسنہ وِچ ونار پپے ۔۔

ਵਖਰੁ ਤਹਕੁ ਅਪਾਰੁ ਨਾਨਕ ਖਟੇ ਸੋ ਧਣੀ ॥੧॥

ک
ورھک ہِک انار نانک ھپے وس دینھ ۔۔۱۔۔
ਮਹਲਾ ੫ ॥

ہلحم ۵۔۔
ਕਬੀਰਾ ਹਮਰਾ ਕੋ ਨਹੀ ਹਮ ਤਕਸ ਹੂ ਕੇ ਨਾਤਹ ॥

ریبکا رمہا وک یہن مہ کِس ُہؤ ےک ناہِ۔۔

ਤਜਤਨ ਇਹੁ ਰਚਨੁ ਰਚਾਇਆ ਤਿਸ ਹੀ ਮਾਤਹ ਸਮਾਤਹ ॥੨॥

ِجں اوہی رنچ راچنا ئِس یہ امہِ امسہِ۔۔۲۔۔

ਪਉੜੀ ॥

ئؤری ۔۔
ਸਿਤਲਉ ਤਬਰਖੁ ਸੁਹਾਵੜਾ ਹਤਰ ਸਿਲ ਅੰਤਮਰਿਾ ॥

سب
سب
ھلِپؤ پِرھک ُسہاورا ہر ھل امِرنا ۔۔

ਮਨੁ ਲੋਚੈ ਉਨਹ ਤਮਲਣ ਕਉ ਤਕਉ ਵੰਞੈ ਤਘਿਾ ॥

نم ول َچے اُبھ مل ِں کؤ کپؤ وےجن گھِیا ۔۔

ਵਰਨਾ ਤਚਹਨਾ ਬਾਹਰਾ ਓਹੁ ਅਗਮੁ ਅਤਜਿਾ ॥

ورہن ِچہیا ناہرا ا ووہ امگ ا ِجیا ۔۔
ਓਹੁ ਤਪਆਰਾ ਜੀਅ ਕਾ ਜੋ ਖੋਲਹੈ ਤਭਿਾ ॥

ل
اووہ ایپرا یج اک وج وھک َھے بھِیا ۔۔

ਸੇਵਾ ਕਰੀ ਿੁਸਾੜੀਆ ਮੈ ਿਤਸਹੁ ਤਮਿਾ ॥

ویسا رکی ئُسارنا م َے دوہس مِیا ۔۔

ਕੁਰਬਾਣੀ ਵੰਞਾ ਵਾਰਣੈ ਬਲੇ ਬਤਲ ਤਕਿਾ ॥

قُرناین واجن وار ئَے ےلب نل ک ِیا ۔۔

ਿਸਤਨ ਸੰਿ ਤਪਆਤਰਆ ਸੁਣਹੁ ਲਾਇ ਤਚਿਾ ॥

دنس سیت ایپرنا ُسبہؤ ال ِئے ِجیا ۔۔

ਤਜਸੁ ਤਲਤਖਆ ਨਾਨਕ ਿਾਸ ਤਿਸੁ ਨਾਉ ਅੰਤਮਰਿੁ ਸਤਿਗੁਤਰ ਤਿਿਾ ॥੧੯॥

ِجس لک ِھیا نانک داس ئِس ناو امِرت سیگؤر دِنا ۔۔۱۹۔۔
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ੫ ॥

ولسک ہلحم ۵۔۔

ਕਬੀਰ ਧਰਿੀ ਸਾਧ ਕੀ ਿਸਕਰ ਬੈਸਤਹ ਗਾਤਹ ॥

ریبک درھیت سادھ یک ئسکر َنیس ِہ اگہِ۔۔

ਧਰਿੀ ਭਾਤਰ ਨ ਤਬਆਪਈ ਉਨ ਕਉ ਲਾਹੂ ਲਾਤਹ ॥੧॥

درھیت اھبر ہن ایبیئپ اُن کؤ الوہُ الہِ۔۔۱۔۔
ਮਹਲਾ ੫ ॥

ہلحم ۵۔۔
ਕਬੀਰ ਚਾਵਲ ਕਾਰਣੇ ਿੁਖ ਕਉ ਮੁਹਲੀ ਲਾਇ ॥

م
ریبک اچول اکرےن نُکھ کؤ ُہلی ال ئِے ۔۔

ਸੰਤਗ ਕੁਸੰਗੀ ਬੈਸਿੇ ਿਬ ਪੂਛੇ ਧਰਮ ਰਾਇ ॥੨॥

ُک
گنس ُسیگی َنیسیے پپ ئُؤےھچ درھم راےئ ۔۔۲۔۔
ਪਉੜੀ ॥

ئؤری ۔۔
ਆਪੇ ਹੀ ਵਿ ਪਰਵਾਰੁ ਆਤਪ ਇਕਾਿੀਆ ॥

ا ےپ یہ ود رپوار ا ت اِاکایت ۔۔
ਆਪਣੀ ਕੀਮਤਿ ਆਤਪ ਆਪੇ ਹੀ ਜਾਿੀਆ ॥

ا ینپ تمیق ا ت ا ےپ یہ اجپ ِیا ۔۔
ਸਭੁ ਤਕਛੁ ਆਪੇ ਆਤਪ ਆਤਪ ਉਪੰਤਨਆ ॥

ک
سیھ ِچھ ا ےپ ا ت ا ت ا ُ َنییا ۔۔

ਆਪਣਾ ਕੀਿਾ ਆਤਪ ਆਤਪ ਵਰੰਤਨਆ ॥

ا انپ کییا ا ت ا ت ورپّیا ۔۔

ਧੰਨੁ ਸੁ ਿੇਰਾ ਥਾਨੁ ਤਜਥੈ ਿੂ ਵੁਿਾ ॥

جب
دنھّ وس ریتا اھتن ِ َھے ئُؤ ُواھٹ ۔۔
ਧੰਨੁ ਸੁ ਿੇਰੇ ਭਗਿ ਤਜਨਹੀ ਸਚੁ ਿੂੰ ਤਿਿਾ ॥

جب
دنھّ وس ریتے تگھب ِ ھی چس ئُؤن دِاھٹ ۔۔
ਤਜਸ ਨੋ ਿੇਰੀ ਿਇਆ ਸਲਾਹੇ ਸੋਇ ਿੁਧੁ ॥

ِجس ون ریتی دایئ صالےح وسۓ ُندھ ۔۔
ਤਜਸੁ ਗੁਰ ਭੇਟੇ ਨਾਨਕ ਤਨਰਮਲ ਸੋਈ ਸੁਧੁ ॥੨੦॥

ب
ِجس ُگر ھیپے نانک پِرلم وسیئ ُسدھ ۔۔۲۱۔۔
ਸਲੋਕ ਮਃ ੫ ॥

ولسک م۵ :۔۔
ਿਰੀਿਾ ਭੂਤਮ ਰੰਗਾਵਲੀ ਮੰਤਝ ਤਵਸੂਲਾ ਬਾਗੁ ॥

ب
فرندا ُھؤم راگنویل ھجنم وِسُؤال ناگ ۔۔

ਜੋ ਨਰ ਪੀਤਰ ਤਨਵਾਤਜਆ ਤਿਨਹਾ ਅੰਚ ਨ ਲਾਗ ॥੧॥

وج رن ریپ ئِؤا ِجیا پبہھا اچن ہن الگ ۔۔۱۔۔
ਮਃ ੫ ॥

م۵ :۔۔
ਿਰੀਿਾ ਉਮਰ ਸੁਹਾਵੜੀ ਸੰਤਗ ਸੁਵੰਨੜੀ ਿੇਹ ॥

فرندا ع ُمر ُسہاوری گنس سُؤپری دہہی ۔۔

ਤਵਰਲੇ ਕੇਈ ਪਾਈਅਤਨਹ ਤਜਨਹਾ ਤਪਆਰੇ ਨੇਹ ॥੨॥

وِرےل کیبی ناپییبہھِ ِجبھا ایپرے پبہہ ۔۔۲۔۔

ਪਉੜੀ ॥

ئؤری ۔۔
ਜਪੁ ਿਪੁ ਸੰਜਮੁ ਿਇਆ ਧਰਮੁ ਤਜਸੁ ਿੇਤਹ ਸੁ ਪਾਏ ॥

جت پپ

سبج

م دایئ درھم ِجس دہہی وس ناےئ ۔۔

ਤਜਸੁ ਬੁਝਾਇਤਹ ਅਗਤਨ ਆਤਪ ਸੋ ਨਾਮੁ ਤਧਆਏ ॥

ب
ِجس جُھابہ ِہ انگ ا ت وس نام دایھےئ ۔۔

ਅੰਿਰਜਾਮੀ ਅਗਮ ਪੁਰਖੁ ਇਕ ਤਿਰਸਤਟ ਤਿਖਾਏ ॥

ارتناجیم امگ ُپرھک اِک د ِرست دِاھکےئ ۔۔

ਸਾਧਸੰਗਤਿ ਕੈ ਆਸਰੈ ਪਰਭ ਤਸਉ ਰੰਗੁ ਲਾਏ ॥

سادھسیگت ےکَ ا رسے رپَھب سِیؤ رنگ الےئ ۔۔
ਅਉਗਣ ਕਤਟ ਮੁਖੁ ਉਜਲਾ ਹਤਰ ਨਾਤਮ ਿਰਾਏ ॥

اونگ ٹک مُکھ اُچال ہر نام رتاےئ ۔۔

ਜਨਮ ਮਰਣ ਭਉ ਕਤਟਓਨੁ ਤਿਤਰ ਜੋਤਨ ਨ ਪਾਏ ॥

ب
ب
منج رمن ھؤ ویٹکن ھِر وجن ہن ناےئ ۔۔
ਅੰਧ ਕੂਪ ਿੇ ਕਾਤਢਅਨੁ ਲੜੁ ਆਤਪ ਿੜਾਏ ॥

ادنھ ُکؤت ےت اک دھیں ڑل ا ت ڑھپاےئ ۔۔
ਨਾਨਕ ਬਖਤਸ ਤਮਲਾਇਅਨੁ ਰਖੇ ਗਤਲ ਲਾਏ ॥੨੧॥

نک
ھ
م
ِ
نانک س النیئ رےھک لگ الےئ ۔۔۲۱۔۔
ਸਲੋਕ ਮਃ ੫ ॥

ولسک م۵ :۔۔

ਮੁਹਬਤਿ ਤਜਸੁ ਖੁਿਾਇ ਿੀ ਰਿਾ ਰੰਤਗ ਚਲੂਤਲ ॥

ۓ دی رنا رنگ چلَؤل ۔۔
م ُچپت ِجس ک ُھدا ِ

ਨਾਨਕ ਤਵਰਲੇ ਪਾਈਅਤਹ ਤਿਸੁ ਜਨ ਕੀਮ ਨ ਮੂਤਲ ॥੧॥

ِب
نانک وِرےل ناپ ٔبہہ ئِس نج ق م ہن مُؤل ۔۔۱۔۔
ਮਃ ੫ ॥

م۵ :۔۔
ਅੰਿਰੁ ਤਵਧਾ ਸਤਚ ਨਾਇ ਬਾਹਤਰ ਭੀ ਸਚੁ ਤਿਿੋਤਮ ॥

ادنر وِداھ چس ناےئ ناہر یھب چس دِوھٹم ۔۔
ਨਾਨਕ ਰਤਵਆ ਹਭ ਥਾਇ ਵਤਣ ਤਿਰਤਣ ਤਿਰਭਵਤਣ ਰੋਤਮ ॥੨॥

ب
نانک رونا ہبھ اھتےئ ون رتِن رتِ َھؤن روم ۔۔۲۔۔
ਪਉੜੀ ॥

ئؤری ۔۔
ਆਪੇ ਕੀਿੋ ਰਚਨੁ ਆਪੇ ਹੀ ਰਤਿਆ ॥

ا ےپ وتیک رنچ ا ےپ یہ رایت ۔۔
ਆਪੇ ਹੋਇਓ ਇਕੁ ਆਪੇ ਬਹੁ ਭਤਿਆ ॥

ب
ا ےپ وہویئ اِک ا ےپ وہب ھییا ۔۔
ਆਪੇ ਸਭਨਾ ਮੰਤਝ ਆਪੇ ਬਾਹਰਾ ॥

ا ےپ سبھیا ھجنم ا ےپ ناہرا ۔۔

ਆਪੇ ਜਾਣਤਹ ਿੂਤਰ ਆਪੇ ਹੀ ਜਾਹਰਾ ॥

ا ےپ اج ِہن ُدور ا ےپ یہ اجہرا ۔۔

ਆਪੇ ਹੋਵਤਹ ਗੁਪਿੁ ਆਪੇ ਪਰਗਟੀਐ ॥

ا ےپ وہوہِ ُگپت ا ےپ رپگیی َپے ۔۔

ਕੀਮਤਿ ਤਕਸੈ ਨ ਪਾਇ ਿੇਰੀ ਥਟੀਐ ॥

ب
تمیق کِسے َ ہن ناۓ ریتی ھییپے َ۔۔

ਗਤਹਰ ਗੰਭੀਰੁ ਅਥਾਹੁ ਅਪਾਰੁ ਅਗਣਿੁ ਿੂੰ ॥

رہگ ریھبمگ ااھتوہ انار اتنگ ئُؤن ۔۔

ਨਾਨਕ ਵਰਿੈ ਇਕੁ ਇਕੋ ਇਕੁ ਿੂੰ ॥੨੨॥੧॥੨॥ ਸੁਧੁ ॥

نانک ور ئَے اِک اِوک اِک ئُؤن ۔۔۲۲۔۔۱۔۔۲۔۔دسھ۔۔
ਰਾਮਕਲੀ ਕੀ ਵਾਰ ਰਾਇ ਬਲਵੰਤਿ ਿਥਾ ਸਿੈ ਿੂਤਮ ਆਖੀ

رامکلی یک وار راےئ ولبند اھتت َ
سیے ُدوم ا یھک
ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪਰਸਾਤਿ ॥

اِک اواکنر سیگؤر رپساد ۔۔
ਨਾਉ ਕਰਿਾ ਕਾਿਰੁ ਕਰੇ ਤਕਉ ਬੋਲੁ ਹੋਵੈ ਜੋਖੀਵਿੈ ॥

وہوے وجھپؤ َدے ۔۔
ناو رکنا اقدر رکے کپؤ وبل َ
ਿੇ ਗੁਨਾ ਸਤਿ ਭੈਣ ਭਰਾਵ ਹੈ ਪਾਰੰਗਤਿ ਿਾਨੁ ਪੜੀਵਿੈ ॥

ڑپویدے ۔۔
دے ُگیا ست نیھب رھباو َ
ےہ نارتگن دان َ
ਨਾਨਤਕ ਰਾਜੁ ਚਲਾਇਆ ਸਚੁ ਕੋਟੁ ਸਿਾਣੀ ਨੀਵ ਿੈ ॥

نانک راچ چالنا چس وکت اتسین پ ِپؤ َدے ۔۔

ਲਹਣੇ ਧਤਰਓਨੁ ਛਿੁ ਤਸਤਰ ਕਤਰ ਤਸਿਿੀ ਅੰਤਮਰਿੁ ਪੀਵਿੈ ॥

صِ
ویپدے ۔۔
لہپے درھوین تھچ سِر رک فبی امِرت َ

ਮਤਿ ਗੁਰ ਆਿਮ ਿੇਵ ਿੀ ਖੜਤਗ ਜੋਤਰ ਪਰਾਕੁਇ ਜੀਅ ਿੈ ॥

مت ُگر ا مت َدوی دی ڑھکگ وجر رپا کُپے یج َدے ۔۔
ਗੁਤਰ ਚੇਲੇ ਰਹਰਾਤਸ ਕੀਈ ਨਾਨਤਕ ਸਲਾਮਤਿ ਥੀਵਿੈ ॥

ویھتدے ۔۔
ُگر ےلیچ رہراس کیبی نانک سالمت
َ
ਸਤਹ ਤਟਕਾ ਤਿਿੋਸੁ ਜੀਵਿੈ ॥੧॥

ہسِ ئِکا ِد َئؤس ویجدے ۔۔۱۔۔

ਲਹਣੇ ਿੀ ਿੇਰਾਈਐ ਨਾਨਕਾ ਿੋਹੀ ਖਟੀਐ ॥

ک
لہپے دی ریھپا نی َپے نااکن دویہ ھیپے ٔ۔۔

ਜੋਤਿ ਓਹਾ ਜੁਗਤਿ ਸਾਇ ਸਤਹ ਕਾਇਆ ਿੇਤਰ ਪਲਟੀਐ ॥

وجت اواہ ُچگت ساۓ ہسِ اکنا ریھپ نلیی َپے ۔۔

ਝੁਲੈ ਸੁ ਛਿੁ ਤਨਰੰਜਨੀ ਮਤਲ ਿਖਿੁ ਬੈਿਾ ਗੁਰ ਹਟੀਐ ॥

چ
ُھلَے وس تھچ پِرینجن م َل تخت اھٹیب ُگر ےیٹہَ ۔۔

ਕਰਤਹ ਤਜ ਗੁਰ ਿੁਰਮਾਇਆ ਤਸਲ ਜੋਗੁ ਅਲੂਣੀ ਚਟੀਐ ॥

رکےہ ےج ُگر فُرامنا ِسل وجگ الُؤین چیپَے ۔۔

ਲੰਗਰੁ ਚਲੈ ਗੁਰ ਸਬਤਿ ਹਤਰ ਿੋਤਟ ਨ ਆਵੀ ਖਟੀਐ ॥

ک
ھی
پ
رگنل چلَے ُگر دبس ہر وتت ہن ا وی ے ٔ۔۔

ਖਰਚੇ ਤਿਤਿ ਖਸੰਮ ਿੀ ਆਪ ਖਹਿੀ ਖੈਤਰ ਿਬਟੀਐ ॥

ک
ھ
ک
س
ک
پ
ی
ی
پ
رھکےچ دِت م دی ا ت ھہدی َھتر د ے َ۔۔
ਹੋਵੈ ਤਸਿਤਿ ਖਸੰਮ ਿੀ ਨੂਰੁ ਅਰਸਹੁ ਕੁਰਸਹੁ ਝਟੀਐ ॥

چہُج
ص کھ
س
ُ
ک
ھی
پ
ُ
ئ
َے ۔۔
ّم دی ؤر اروہسُ روہس
وہوے ِفت
َ

ਿੁਧੁ ਤਿਿੇ ਸਚੇ ਪਾਤਿਸਾਹ ਮਲੁ ਜਨਮ ਜਨਮ ਿੀ ਕਟੀਐ ॥

ُندھ دِےھٹ ےچس نائساہ لم منج منج دی کییپے ۔۔

ਸਚੁ ਤਜ ਗੁਤਰ ਿੁਰਮਾਇਆ ਤਕਉ ਏਿੂ ਬੋਲਹੁ ਹਟੀਐ ॥

چس ےج ُگر فُرامنا کپؤ ان ُدو وبوہل ےیٹہَ ۔۔

ਪੁਿਰੀ ਕਉਲੁ ਨ ਪਾਤਲਓ ਕਤਰ ਪੀਰਹੁ ਕੰਨਹ ਮੁਰਟੀਐ ॥

ُنتری کؤل ہن نالِؤ رک ریپوہ ّکبہھ مُر نیپے َ۔۔

ਤਿਤਲ ਖੋਟੈ ਆਕੀ ਤਿਰਤਨਹ ਬੰਤਨਹ ਭਾਰੁ ਉਚਾਇਤਨਹ ਛਟੀਐ ॥

چ
ب
دِل وھک ئَے اعیق چِرن پبہھِ اھبر اُاچپبہؤ ِن ھیپَے ۔۔
ਤਜਤਨ ਆਖੀ ਸੋਈ ਕਰੇ ਤਜਤਨ ਕੀਿੀ ਤਿਨੈ ਥਟੀਐ ॥

پ َپ ب
ھ
ی
ی
پ
ے َ۔۔
ِجں ا یھک وسیئ رکے ِجں یتیک ِ ے
ਕਉਣੁ ਹਾਰੇ ਤਕਤਨ ਉਵਟੀਐ ॥੨॥

کؤن اہرے کِں اُو پَپَے ۔۔۲۔۔

ਤਜਤਨ ਕੀਿੀ ਸੋ ਮੰਨਣਾ ਕੋ ਸਾਲੁ ਤਜਵਾਹੇ ਸਾਲੀ ॥

ِجں یتیک وس اننم وک سال جِؤاےہ سایل ۔۔

ਧਰਮ ਰਾਇ ਹੈ ਿੇਵਿਾ ਲੈ ਗਲਾ ਕਰੇ ਿਲਾਲੀ ॥

ےہ َدوینا لَے گال رکے دالیل ۔۔
درھم راےئ َ
ਸਤਿਗੁਰੁ ਆਖੈ ਸਚਾ ਕਰੇ ਸਾ ਬਾਿ ਹੋਵੈ ਿਰਹਾਲੀ ॥

وہوے دراہیل ۔۔
سیگؤر ا ےھک اچس رکے سا نات َ

ਗੁਰ ਅੰਗਿ ਿੀ ਿੋਹੀ ਤਿਰੀ ਸਚੁ ਕਰਿੈ ਬੰਤਧ ਬਹਾਲੀ ॥

ب
ُگر ادگن دی دویہ ھِری چس رک َئے دنبھ احبیل ۔۔

ਨਾਨਕੁ ਕਾਇਆ ਪਲਟੁ ਕਤਰ ਮਤਲ ਿਖਿੁ ਬੈਿਾ ਸੈ ਿਾਲੀ ॥

نانک اکنا ٹلپ رک م َل تخت اھٹیب سَے دایل ۔۔
ਿਰੁ ਸੇਵੇ ਉਮਤਿ ਖੜੀ ਮਸਕਲੈ ਹੋਇ ਜੰਗਾਲੀ ॥

در ویسے اُمت ڑھکی مسکلَے وہۓ اگنجیل ۔۔
ਿਤਰ ਿਰਵੇਸੁ ਖਸੰਮ ਿੈ ਨਾਇ ਸਚੈ ਬਾਣੀ ਲਾਲੀ ॥

کھ
س
ےچس ناین الیل ۔۔
ّم َدے ناےئ َ
در دروسی

ਬਲਵੰਿ ਖੀਵੀ ਨੇਕ ਜਨ ਤਜਸੁ ਬਹੁਿੀ ਛਾਉ ਪਿਰਾਲੀ ॥

ک
ولبند ھپؤی پیک نج ِجس ب ُہبی اھچو رتپایل ۔۔

ਲੰਗਤਰ ਿਉਲਤਿ ਵੰਿੀਐ ਰਸੁ ਅੰਤਮਰਿੁ ਖੀਤਰ ਤਘਆਲੀ ॥

ک
رگنل دولپ وند پپے رس ا مِرت ھتر ایھگیل ۔۔
ਗੁਰਤਸਖਾ ਕੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਮਨਮੁਖ ਥੀਏ ਪਰਾਲੀ ॥

مب ب
ُگر ِسکھا ےک مُکھ اُےلج مُکھ ھیپے رپایل ۔۔

ਪਏ ਕਬੂਲੁ ਖਸੰਮ ਨਾਤਲ ਜਾਂ ਘਾਲ ਮਰਿੀ ਘਾਲੀ ॥

ق پ کھ
س
ّم نال اجن اھگل رمدی اھگیل ۔۔
ےئپ ُؤل
ਮਾਿਾ ਖੀਵੀ ਸਹੁ ਸੋਇ ਤਜਤਨ ਗੋਇ ਉਿਾਲੀ ॥੩॥

ک
امنا ھپؤی َسہؤ وسۓ ِجں وگۓ ا اھٹیل ۔۔۳۔۔
ਹੋਤਰੈਂਓ ਗੰਗ ਵਹਾਈਐ ਿੁਤਨਆਈ ਆਖੈ ਤਕ ਤਕਓਨੁ ॥

وہرِوین گنگ واہ نیپے ُداینیئ ا ےھکَ ےک ک ِپؤن ۔۔

ਨਾਨਕ ਈਸਤਰ ਜਗਨਾਤਥ ਉਚਹਿੀ ਵੈਣੁ ਤਵਤਰਤਕਓਨੁ ॥

نانک اِرسی انگجھت اُچہدی ونی وِرویکن ۔۔

ਮਾਧਾਣਾ ਪਰਬਿੁ ਕਤਰ ਨੇਤਿਰ ਬਾਸਕੁ ਸਬਤਿ ਤਰੜਤਕਓਨੁ ॥

امداھنا رپپپ رک پیتر ناکس دبس رِرک َپؤن ۔۔

ਚਉਿਹ ਰਿਨ ਤਨਕਾਤਲਅਨੁ ਕਤਰ ਆਵਾ ਗਉਣੁ ਤਚਲਤਕਓਨੁ ॥

جؤدہ رنت ئِکالیں رک ا وا گؤن ِچلکپؤن ۔۔

ਕੁਿਰਤਿ ਅਤਹ ਵੇਖਾਲੀਅਨੁ ਤਜਤਣ ਐਵਿ ਤਪਿ ਤਿਣਤਕਓਨੁ ॥

ب
ل
قُدرت اےہ واھکی ییں ِجں اوید نِ ِد ھِیکپؤن ۔۔

ਲਹਣੇ ਧਤਰਓਨੁ ਛਿੁ ਤਸਤਰ ਅਸਮਾਤਨ ਤਕਆੜਾ ਤਛਤਕਓਨੁ ॥

چ
لہپے درھوین رتھچ سِر اامسن ایکرا ھِکپؤن ۔۔

ਜੋਤਿ ਸਮਾਣੀ ਜੋਤਿ ਮਾਤਹ ਆਪੁ ਆਪੈ ਸੇਿੀ ਤਮਤਕਓਨੁ ॥

وجت امسین وجت امہِ ا ت ا ےپ یتیس مک ِپؤن ۔۔

ਤਸਖਾਂ ਪੁਿਰਾਂ ਘੋਤਖ ਕੈ ਸਭ ਉਮਤਿ ਵੇਖਹੁ ਤਜ ਤਕਓਨੁ ॥

ےک سیھ اُمت ووھکی ےج ک ِپؤن ۔۔
ِسکھان ُنتران وھگھک َ
ਜਾਂ ਸੁਧੋਸੁ ਿਾਂ ਲਹਣਾ ਤਟਤਕਓਨੁ ॥੪॥

اجن ُسدوھس نان انہل نِکپؤن ۔۔۴۔۔
ਿੇਤਰ ਵਸਾਇਆ ਿੇਰੁਆਤਣ ਸਤਿਗੁਤਰ ਖਾਿੂਰੁ ॥

اھکدُور ۔۔
ریھپ وسانا ریھپُان سیگؤر ُُ

ਜਪੁ ਿਪੁ ਸੰਜਮੁ ਨਾਤਲ ਿੁਧੁ ਹੋਰੁ ਮੁਚੁ ਗਰੂਰੁ ॥

م
ج پ سبج
ُ
ن
ُ
ت پ م نال دھ وہر ج رگُور ۔۔
ਲਬੁ ਤਵਣਾਹੇ ਮਾਣਸਾ ਤਜਉ ਪਾਣੀ ਬੂਰੁ ॥

لپ وِناےہ امئسا چیپؤ ناین ئُؤر ۔۔

ਵਤਰਹਐ ਿਰਗਹ ਗੁਰੂ ਕੀ ਕੁਿਰਿੀ ਨੂਰੁ ॥

ہ
و ِر ھ َپے درہگ ُگؤ ُرو یک قُدریت ئُؤر ۔۔

ਤਜਿੁ ਸੁ ਹਾਥ ਨ ਲਭਈ ਿੂੰ ਓਹੁ ਿਰੂਰੁ ॥

لب
ِجت وس اہھت ہن ھبی ئُؤن اووہ رھٹُور ۔۔
ਨਉ ਤਨਤਧ ਨਾਮੁ ਤਨਧਾਨੁ ਹੈ ਿੁਧੁ ਤਵਤਚ ਭਰਪੂਰੁ ॥

ئؤ ن ِدھ نام ن ِداھن ےہَ ُندھ وِچ رھبئُؤر ۔۔
ਤਨੰਿਾ ਿੇਰੀ ਜੋ ਕਰੇ ਸੋ ਵੰਞੈ ਚੂਰੁ ॥

پ ِیدا ریتی وج رکے وس وےجن ُجؤر ۔۔
ਨੇੜੈ ਤਿਸੈ ਮਾਿ ਲੋਕ ਿੁਧੁ ਸੁਝੈ ਿੂਰੁ ॥

ن ُسج
ھ
ڑینَے ِد سَے امت ولک ُدھ ے َ ُدور ۔۔
ਿੇਤਰ ਵਸਾਇਆ ਿੇਰੁਆਤਣ ਸਤਿਗੁਤਰ ਖਾਿੂਰੁ ॥੫॥

اھکدُور ۔۔۵۔۔
ریھپ وسانا ریھپُان سیگؤر ُُ
ਸੋ ਤਟਕਾ ਸੋ ਬੈਹਣਾ ਸੋਈ ਿੀਬਾਣੁ ॥

وس ئِکا وس پبہیا وسیئ دابین ۔۔
ਤਪਯੂ ਿਾਿੇ ਜੇਤਵਹਾ ਪੋਿਾ ਪਰਵਾਣੁ ॥

نِیپؤ دادے ویجَاہ وپنا رپوان ۔۔

ਤਜਤਨ ਬਾਸਕੁ ਨੇਿਰੈ ਘਤਿਆ ਕਤਰ ਨੇਹੀ ਿਾਣੁ ॥

گ
ِجں ناکس پیت َرے ھییا رک پبہی نان ۔۔

ਤਜਤਨ ਸਮੁੰਿੁ ਤਵਰੋਤਲਆ ਕਤਰ ਮੇਰੁ ਮਧਾਣੁ ॥

ِجں سمُید وِروایل رک ریم دماھن ۔۔

ਚਉਿਹ ਰਿਨ ਤਨਕਾਤਲਅਨੁ ਕੀਿੋਨੁ ਚਾਨਾਣੁ ॥

جؤدہ رنت ئِکالیں کی َپؤن اچنان ۔۔

ਘੋੜਾ ਕੀਿੋ ਸਹਜ ਿਾ ਜਿੁ ਕੀਓ ਪਲਾਣੁ ॥

سہ
وھگرا وتیک ج دا جت کپؤ نالن ۔۔

ਧਣਖੁ ਚੜਾਇਓ ਸਿ ਿਾ ਜਸ ਹੰਿਾ ਬਾਣੁ ॥

دھیکھ ڑچائٔؤ ست دا سج دنہا نان ۔۔

ਕਤਲ ਤਵਤਚ ਧੂ ਅੰਧਾਰੁ ਸਾ ਚਤੜਆ ਰੈ ਭਾਣੁ ॥

لک وِچ دھُؤ ادناھر سا ڑچایھ َرے اھبن ۔۔
ਸਿਹੁ ਖੇਿੁ ਜਮਾਇਓ ਸਿਹੁ ਛਾਵਾਣੁ ॥

سبہؤ تیھک امجویئ سبہؤ اھچوان ۔۔

ਤਨਿ ਰਸੋਈ ਿੇਰੀਐ ਤਘਉ ਮੈਿਾ ਖਾਣੁ ॥

گ
پِپ روسیئ ریت پپے َ ِھپؤ دیما اھکن ۔۔
ਚਾਰੇ ਕੁੰਿਾਂ ਸੁਝੀਓਸੁ ਮਨ ਮਤਹ ਸਬਿੁ ਪਰਵਾਣੁ ॥

ُسج
ھ
پ
اچرے ُکیدان ؤس نم ہہم دبس رپوان ۔۔
ਆਵਾ ਗਉਣੁ ਤਨਵਾਤਰਓ ਕਤਰ ਨਿਤਰ ਨੀਸਾਣੁ ॥

ا وا گؤن ئِؤاروی رک دنر اسینن ۔۔
ਅਉਿਤਰਆ ਅਉਿਾਰੁ ਲੈ ਸੋ ਪੁਰਖੁ ਸੁਜਾਣੁ ॥

اورتِنا اونار لَے وس ُپرھک سُچان ۔۔

ਝਖਤੜ ਵਾਉ ਨ ਿੋਲਈ ਪਰਬਿੁ ਮੇਰਾਣੁ ॥

چھک
پ
ھ
ر واو ہن دویئل رپ پ ریمان ۔۔

ਜਾਣੈ ਤਬਰਥਾ ਜੀਅ ਕੀ ਜਾਣੀ ਹੂ ਜਾਣੁ ॥

اج ئَے پِراھت یج یک اجین ُہؤ اجن ۔۔

ਤਕਆ ਸਾਲਾਹੀ ਸਚੇ ਪਾਤਿਸਾਹ ਜਾਂ ਿੂ ਸੁਘੜੁ ਸੁਜਾਣੁ ॥

گ
ایک اصالیح ےچس نائساہ اجن ئُؤ ُس ھر سُچان ۔۔
ਿਾਨੁ ਤਜ ਸਤਿਗੁਰ ਭਾਵਸੀ ਸੋ ਸਿੇ ਿਾਣੁ ॥

دان ےج سیگؤر اھبویس وس ےتس دان ۔۔
ਨਾਨਕ ਹੰਿਾ ਛਿੁ ਤਸਤਰ ਉਮਤਿ ਹੈਰਾਣੁ ॥

نانک دنہ ا رتھچ سِر اُمت َچتران ۔۔
ਸੋ ਤਟਕਾ ਸੋ ਬੈਹਣਾ ਸੋਈ ਿੀਬਾਣੁ ॥

وس ئِکا وس پبہیا وسیئ دابین ۔۔
ਤਪਯੂ ਿਾਿੇ ਜੇਤਵਹਾ ਪੋਿਰਾ ਪਰਵਾਣੁ ॥੬॥

پِپؤ دادے ویجاہ وپرتا رپوان ۔۔۶۔۔

ਧੰਨੁ ਧੰਨੁ ਰਾਮਿਾਸ ਗੁਰੁ ਤਜਤਨ ਤਸਤਰਆ ਤਿਨੈ ਸਵਾਤਰਆ ॥

نھ رادماس ُگر نج سِرنا پ ِ َپے وسارِنا ۔۔
دنھّ د ّ

ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਕਰਾਮਾਤਿ ਆਤਪ ਤਸਰਜਣਹਾਰੈ ਧਾਤਰਆ ॥

ئُؤری وہیئ رکاامت ا ت سِرجبہا َرے داھرنا ۔۔
ਤਸਖੀ ਅਿੈ ਸੰਗਿੀ ਪਾਰਬਰਹਮੁ ਕਤਰ ਨਮਸਕਾਤਰਆ ॥

ِسک
ھی اےت یتگنس نارپرمہ رک اکسمنرنا ۔۔

ਅਟਲੁ ਅਥਾਹੁ ਅਿੋਲੁ ਿੂ ਿੇਰਾ ਅੰਿੁ ਨ ਪਾਰਾਵਾਤਰਆ ॥

انل ااھتوہ اوتل ئُؤ ریتا اپپ ہن نارا وارنا ۔۔

ਤਜਨਹੀ ਿੂੰ ਸੇਤਵਆ ਭਾਉ ਕਤਰ ਸੇ ਿੁਧੁ ਪਾਤਰ ਉਿਾਤਰਆ ॥

ِجب
ھ
ُ
ئ
ن
ُ
ُ
ی ؤن ویسنا اھبو رک ےس دھ نار انارِنا ۔۔

ਲਬੁ ਲੋਭੁ ਕਾਮੁ ਿੋਧੁ ਮੋਹੁ ਮਾਤਰ ਕਢੇ ਿੁਧੁ ਸਪਰਵਾਤਰਆ ॥

لپ ولھب اکم رکودھ ومہ امر ڈکےھ ُندھ رپسوارِنا ۔۔
ਧੰਨੁ ਸੁ ਿੇਰਾ ਥਾਨੁ ਹੈ ਸਚੁ ਿੇਰਾ ਪੈਸਕਾਤਰਆ ॥

دنھّ وس ریتا اھتن ےہَ چس ریتا َنیسکارنا ۔۔
ਨਾਨਕੁ ਿੂ ਲਹਣਾ ਿੂਹੈ ਗੁਰੁ ਅਮਰੁ ਿੂ ਵੀਚਾਤਰਆ ॥

نانک ئُؤ انہل ئُؤ َہے ُگر ارم ئُؤ وبچارنا ۔۔
ਗੁਰੁ ਤਿਿਾ ਿਾਂ ਮਨੁ ਸਾਧਾਤਰਆ ॥੭॥

ُگر دِاھٹ نان نم ساداھرِنا ۔۔۷۔۔

ਚਾਰੇ ਜਾਗੇ ਚਹੁ ਜੁਗੀ ਪੰਚਾਇਣੁ ਆਪੇ ਹੋਆ ॥

اچرے اجےگ چہؤ ُچگی اچنپنئ ا ےپ وہا ۔۔

ਆਪੀਨਹੈ ਆਪੁ ਸਾਤਜਓਨੁ ਆਪੇ ਹੀ ਥੰਤਮਹ ਖਲੋਆ ॥

بھ
نی ب
م
ہ
ّ
ا َھے ا ت سا ِجپؤن ا ےپ یہ ھِ ولھکا ۔۔

ਆਪੇ ਪਟੀ ਕਲਮ ਆਤਪ ਆਤਪ ਤਲਖਣਹਾਰਾ ਹੋਆ ॥

ا ےپ یٹپ ملق ا ت ا ت لک ِھبہارا وہا ۔۔

ਸਭ ਉਮਤਿ ਆਵਣ ਜਾਵਣੀ ਆਪੇ ਹੀ ਨਵਾ ਤਨਰੋਆ ॥

سیھ اُمت ا ون اجوین ا ےپ یہ ونَا پِروا ۔۔

ਿਖਤਿ ਬੈਿਾ ਅਰਜਨ ਗੁਰੂ ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਤਖਵੈ ਚੰਿੋਆ ॥

ک
تخت اھٹیب ارنج ُگؤ ُرو سیگؤر اک ھ ِ َؤے دنچوا ۔۔

ਉਗਵਣਹੁ ਿੈ ਆਥਵਣਹੁ ਚਹੁ ਚਕੀ ਕੀਅਨੁ ਲੋਆ ॥

ک
اُوگَبہؤ ئَے ا وھتَبہؤ چہؤ یکچ ییں ولا ۔۔

ਤਜਨਹੀ ਗੁਰੂ ਨ ਸੇਤਵਓ ਮਨਮੁਖਾ ਪਇਆ ਮੋਆ ॥

مب
جب
ِھی ُگؤ ُرو ہن ویسِوی مُکھا ایپ وما ۔۔

ਿੂਣੀ ਚਉਣੀ ਕਰਾਮਾਤਿ ਸਚੇ ਕਾ ਸਚਾ ਢੋਆ ॥

ُدوین جؤین رکاامت ےچس اک س اچ دوھا ۔۔
ਚਾਰੇ ਜਾਗੇ ਚਹੁ ਜੁਗੀ ਪੰਚਾਇਣੁ ਆਪੇ ਹੋਆ ॥੮॥੧॥

اچرے اجےگ چہؤ ُچگی اچنپنئ ا ےپ وہا ۔۔۸۔۔۱۔۔
ਰਾਮਕਲੀ ਬਾਣੀ ਭਗਿਾ ਕੀ ॥

ب
رامکلی ناین ھگیا یک ۔۔
ਕਬੀਰ ਜੀਉ

ریبک جپؤ

ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪਰਸਾਤਿ ॥

اِک اواکنر سیگؤر رپساد ۔۔
ਕਾਇਆ ਕਲਾਲਤਨ ਲਾਹਤਨ ਮੇਲਉ ਗੁਰ ਕਾ ਸਬਿੁ ਗੁੜੁ ਕੀਨੁ ਰੇ ॥

اکنا کالنل النہ میلؤ ُگر اک دبس ُگر نیک رے ۔۔

ਤਿਰਸਨਾ ਕਾਮੁ ਿੋਧੁ ਮਿ ਮਿਸਰ ਕਾਤਟ ਕਾਤਟ ਕਸੁ ਿੀਨੁ ਰੇ ॥੧॥

رتِانس اکم رکودھ دم میسر اکت اکت سک دنی رے ۔۔۱۔۔

ਕੋਈ ਹੈ ਰੇ ਸੰਿੁ ਸਹਜ ਸੁਖ ਅੰਿਤਰ ਜਾ ਕਉ ਜਪੁ ਿਪੁ ਿੇਉ ਿਲਾਲੀ ਰੇ ॥

سہ
وکیئ ےہَ رے سیت ج ُسکھ ارتن اج کؤ جت پپ دئؤ دالیل رے ۔۔

ਏਕ ਬੂੰਿ ਭਤਰ ਿਨੁ ਮਨੁ ਿੇਵਉ ਜੋ ਮਿੁ ਿੇਇ ਕਲਾਲੀ ਰੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

انک ئُؤدن رھب نت نم دویو وج دم دےئ کالیل رے ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਭਵਨ ਚਿੁਰ ਿਸ ਭਾਿੀ ਕੀਨਹੀ ਬਰਹਮ ਅਗਤਨ ਿਤਨ ਜਾਰੀ ਰੇ ॥

کیبہ
وھبَن چتُر دس اھبیھٹ ھی پرمہ انگ نت اجری رے ۔۔
ਮੁਿਰਾ ਮਿਕ ਸਹਜ ਧੁਤਨ ਲਾਗੀ ਸੁਖਮਨ ਪੋਚਨਹਾਰੀ ਰੇ ॥੨॥

ُسک
ھ
سہ
م
مُدرا دمک ج د ُھں الیگ ں وپجبہاری رے ۔۔۲۔۔
ਿੀਰਥ ਬਰਿ ਨੇਮ ਸੁਤਚ ਸੰਜਮ ਰਤਵ ਸਤਸ ਗਹਨੈ ਿੇਉ ਰੇ ॥

ُس سبج
گ
ہ
پ
َ
ئ
ریتھت پرت مین ج م َروِ سس ے َ د ؤ رے ۔۔

ਸੁਰਤਿ ਤਪਆਲ ਸੁਧਾ ਰਸੁ ਅੰਤਮਰਿੁ ਏਹੁ ਮਹਾ ਰਸੁ ਪੇਉ ਰੇ ॥੩॥

ُسرت ایپل ُسداھ رس امِرت اوہی اہم رس پپؤ رے ۔۔۳۔۔
ਤਨਝਰ ਧਾਰ ਚੁਐ ਅਤਿ ਤਨਰਮਲ ਇਹ ਰਸ ਮਨੂਆ ਰਾਿੋ ਰੇ ॥

بِج
پ
ُ
م
پ
ج
ِ
ھ
ُ
ے ات رلم اہہی رس ؤا راوت رے ۔۔
ر داھر ّ ؤ َ

ਕਤਹ ਕਬੀਰ ਸਗਲੇ ਮਿ ਛੂਛੇ ਇਹੈ ਮਹਾ ਰਸੁ ਸਾਚੋ ਰੇ ॥੪॥੧॥

چ
ہہک ریبک ےلگس دم ُھؤےھچ اِےہَ اہم رس ساوچ رے ۔۔۴۔۔۱۔۔
ਗੁੜੁ ਕਤਰ ਤਗਆਨੁ ਤਧਆਨੁ ਕਤਰ ਮਹੂਆ ਭਉ ਭਾਿੀ ਮਨ ਧਾਰਾ ॥

ب
ُگر رک گ ِیان دایھن رک م ُہؤا ھؤ اھبیھٹ نم داھرا ۔۔
ਸੁਖਮਨ ਨਾਰੀ ਸਹਜ ਸਮਾਨੀ ਪੀਵੈ ਪੀਵਨਹਾਰਾ ॥੧॥

ُسکھ
م
ں ناری ج امسین ویپَے ویپاہنرا ۔۔۱۔۔
سہ

ਅਉਧੂ ਮੇਰਾ ਮਨੁ ਮਿਵਾਰਾ ॥

او ُدوھ ریما نم وتمارا ۔۔

ਉਨਮਿ ਚਢਾ ਮਿਨ ਰਸੁ ਚਾਤਖਆ ਤਿਰਭਵਨ ਭਇਆ ਉਤਜਆਰਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

اُدمن چداھ دمن رس اچایھک رتِوھبَن ایھب اُایجرا ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਿੁਇ ਪੁਰ ਜੋਤਰ ਰਸਾਈ ਭਾਿੀ ਪੀਉ ਮਹਾ ਰਸੁ ਭਾਰੀ ॥

ُدےئ ُپر وجر رسایئ اھبیھٹ پِپؤ اہم رس اھبری ۔۔

ਕਾਮੁ ਿੋਧੁ ਿੁਇ ਕੀਏ ਜਲੇਿਾ ਛੂਤਟ ਗਈ ਸੰਸਾਰੀ ॥੨॥

چ
اکم رکودھ ُدےئ ےئیک چلییا ُھؤت یئگ اسنسری ۔۔۲۔۔
ਪਰਗਟ ਪਰਗਾਸ ਤਗਆਨ ਗੁਰ ਗੰਤਮਿ ਸਤਿਗੁਰ ਿੇ ਸੁਤਧ ਪਾਈ ॥

رپَگپ رپَاگس گ ِیان ُگر گبمِت سیگؤر ےت ُسدھ نایئ ۔۔

ਿਾਸੁ ਕਬੀਰੁ ਿਾਸੁ ਮਿ ਮਾਿਾ ਉਚਤਕ ਨ ਕਬਹੂ ਜਾਈ ॥੩॥੨॥

داس ریبک طاس دم امنا ا چک ہن کب ُہؤ اجیئ ۔۔۳۔۔۲۔۔
ਿੂੰ ਮੇਰੋ ਮੇਰੁ ਪਰਬਿੁ ਸੁਆਮੀ ਓਟ ਗਹੀ ਮੈ ਿੇਰੀ ॥

ئُؤن ریمو ریم رپپپ سُؤا یم اوت یہگ م َے ریتی ۔۔
ਨਾ ਿੁਮ ਿੋਲਹੁ ਨਾ ਹਮ ਤਗਰਿੇ ਰਤਖ ਲੀਨੀ ਹਤਰ ਮੇਰੀ ॥੧॥

ُب
ہن م ّدوہل ہن مہ گِرےت رھک ینیل ہر ریمی ۔۔۱۔۔
ਅਬ ਿਬ ਜਬ ਕਬ ਿੁਹੀ ਿੁਹੀ ॥

ات پپ جت بک ُبہی ُبہی ۔۔
ਹਮ ਿੁਅ ਪਰਸਾਤਿ ਸੁਖੀ ਸਿ ਹੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

مہ ئُٔؤ

سک
رپساد ُ ھی دس یہ ۔۔۱۔۔راہو۔۔

ਿੋਰੇ ਭਰੋਸੇ ਮਗਹਰ ਬਤਸਓ ਮੇਰੇ ਿਨ ਕੀ ਿਪਤਿ ਬੁਝਾਈ ॥

ب
وترے رھبوےس مگہر ئسیؤ ریمے نت یک تپت ُجھایئ ۔۔

ਪਤਹਲੇ ਿਰਸਨੁ ਮਗਹਰ ਪਾਇਓ ਿੁਤਨ ਕਾਸੀ ਬਸੇ ਆਈ ॥੨॥

ب
ھ
ُ
ےلہپ درنس مگہر ناویئ ں اکیس ےسب ا یئ ۔۔۲۔۔
ਜੈਸਾ ਮਗਹਰੁ ਿੈਸੀ ਕਾਸੀ ਹਮ ਏਕੈ ਕਤਰ ਜਾਨੀ ॥

َن
اسیج مگہر یسی اکیس مہ اےکی رک اجین ۔۔

ਹਮ ਤਨਰਧਨ ਤਜਉ ਇਹੁ ਧਨੁ ਪਾਇਆ ਮਰਿੇ ਿੂਤਟ ਗੁਮਾਨੀ ॥੩॥

ب
ُ
مہ پِردنھ چیپؤ اوہی دنھ نانا رمےت ُھؤت گماین ۔۔۳۔۔
ਕਰੈ ਗੁਮਾਨੁ ਚੁਭਤਹ ਤਿਸੁ ਸੂਲਾ ਕੋ ਕਾਢਨ ਕਉ ਨਾਹੀ ॥

ُ
رکَے گمان ُجبھ ِہ ئِس سُؤال وک اکدنھ کؤ نایہ ۔۔

ਅਜੈ ਸੁ ਚੋਭ ਕਉ ਤਬਲਲ ਤਬਲਾਿੇ ਨਰਕੇ ਘੋਰ ਪਚਾਹੀ ॥੪॥

اےج وس وچھب کؤ نِلل نِالےت رنےک وھگر اچپیہ ۔۔۴۔۔
ਕਵਨੁ ਨਰਕੁ ਤਕਆ ਸੁਰਗੁ ਤਬਚਾਰਾ ਸੰਿਨ ਿੋਊ ਰਾਿੇ ॥

س
وکَن رنک ایک ُسرگ ِبچارا ییں دوو رادے ۔۔

ਹਮ ਕਾਹੂ ਕੀ ਕਾਤਣ ਨ ਕਢਿੇ ਅਪਨੇ ਗੁਰ ਪਰਸਾਿੇ ॥੫॥

مہ اک ُہؤ یک اکن ہن ڈکےتھ اےنپ ُگر رپسادے ۔۔۵۔۔

ਅਬ ਿਉ ਜਾਇ ਚਢੇ ਤਸੰਘਾਸਤਨ ਤਮਲੇ ਹੈ ਸਾਤਰੰਗਪਾਨੀ ॥

س
ات ئؤ اجۓ چدےھ ِ یگھانس مل ِے ےہَ ساِرنگیاین ۔۔

ਰਾਮ ਕਬੀਰਾ ਏਕ ਭਏ ਹੈ ਕੋਇ ਨ ਸਕੈ ਪਛਾਨੀ ॥੬॥੩॥

رام ریبکا انک ےئھب ےہَ وکۓ ہن ےکسَ اھچپین ۔۔۶۔۔۳۔۔
ਸੰਿਾ ਮਾਨਉ ਿੂਿਾ ਿਾਨਉ ਇਹ ਕੁਟਵਾਰੀ ਮੇਰੀ ॥

سییا امئؤ ُدونا دائؤ اہہی کُپؤاری ریمی ۔۔

ਤਿਵਸ ਰੈਤਨ ਿੇਰੇ ਪਾਉ ਪਲੋਸਉ ਕੇਸ ਚਵਰ ਕਤਰ ਿੇਰੀ ॥੧॥

دِوس َرنی ریتے ناو ولپسؤ سیک وچَر رک ریھپی ۔۔۱۔۔
ਹਮ ਕੂਕਰ ਿੇਰੇ ਿਰਬਾਤਰ ॥

مہ ُکؤرک ریتے درنار ۔۔
ਭਉਕਤਹ ਆਗੈ ਬਿਨੁ ਪਸਾਤਰ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

وھبٔ ےہک ا ےگ دبن ئسار ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਪੂਰਬ ਜਨਮ ਹਮ ਿੁਮਹਰੇ ਸੇਵਕ ਅਬ ਿਉ ਤਮਤਟਆ ਨ ਜਾਈ ॥

ُبم
ہ
ئ
ھ
م
ی
ئُؤرت منج مہ رے ویسک ات ؤ ِ یا ہن اجیئ ۔۔
ਿੇਰੇ ਿੁਆਰੈ ਧੁਤਨ ਸਹਜ ਕੀ ਮਾਥੈ ਮੇਰੇ ਿਗਾਈ ॥੨॥

سہ
َب
ریتے ُدوا َرے د ُھں ج یک ام ھے ریمے داگیئ ۔۔۲۔۔
ਿਾਗੇ ਹੋਤਹ ਸੁ ਰਨ ਮਤਹ ਜੂਝਤਹ ਤਬਨੁ ਿਾਗੇ ਭਤਗ ਜਾਈ ॥

داےگ وہےہ وس رن ہہم ُجؤچھہ پِں داےگ گھب اجیئ ۔۔
ਸਾਧੂ ਹੋਇ ਸੁ ਭਗਤਿ ਪਛਾਨੈ ਹਤਰ ਲਏ ਖਜਾਨੈ ਪਾਈ ॥੩॥

ےن نایئ ۔۔۳۔۔
سا ُدوھ وہۓ وس تگھب اھچپ ئَے ہر ےئل اجھک َ
ਕੋਿਰੇ ਮਤਹ ਕੋਿਰੀ ਪਰਮ ਕੋਿੀ ਬੀਚਾਤਰ ॥

وکرھٹے ہہم وکرھٹی رپم وکیھٹ اچیبر ۔۔
ਗੁਤਰ ਿੀਨੀ ਬਸਿੁ ਕਬੀਰ ਕਉ ਲੇਵਹੁ ਬਸਿੁ ਸਮਹਾਤਰ ॥੪॥

ُگر دینی تسب ریبک کؤ ویلوہ تسب اہمسر۔۔۴۔۔

ਕਬੀਤਰ ਿੀਈ ਸੰਸਾਰ ਕਉ ਲੀਨੀ ਤਜਸੁ ਮਸਿਤਕ ਭਾਗੁ ॥

ریبک دپبی اسنسر کؤ ینیل ِجس کتسم اھبگ ۔۔

ਅੰਤਮਰਿ ਰਸੁ ਤਜਤਨ ਪਾਇਆ ਤਥਰੁ ਿਾ ਕਾ ਸੋਹਾਗੁ ॥੫॥੪॥

ب
امِرت رس ِجں نانا ھِر نا اک وساہگ ۔۔۵۔۔۴۔۔

ਤਜਹ ਮੁਖ ਬੇਿੁ ਗਾਇਿਰੀ ਤਨਕਸੈ ਸੋ ਤਕਉ ਬਰਹਮਨੁ ਤਬਸਰੁ ਕਰੈ ॥

ہج مُکھ دیب اگنتری نکِ َسے وس کپؤ پرنمہ ِئسر رکَے ۔۔

ਜਾ ਕੈ ਪਾਇ ਜਗਿੁ ਸਭੁ ਲਾਗੈ ਸੋ ਤਕਉ ਪੰਤਿਿੁ ਹਤਰ ਨ ਕਹੈ ॥੧॥

ےک ناۓ تگج سیھ ال َگے وس کپؤ ڈنپت ہر ہن ےہکَ ۔۔۱۔۔
اج َ
ਕਾਹੇ ਮੇਰੇ ਬਾਮਹਨ ਹਤਰ ਨ ਕਹਤਹ ॥

مہ
ھ
ہ
ک
ہ
اکےہ ریمے نا ں ر ہن ہہ ۔۔
ਰਾਮੁ ਨ ਬੋਲਤਹ ਪਾਿੇ ਿੋਜਕੁ ਭਰਤਹ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ہل نادے دوچک رھبےہِ۔۔۱۔۔راہو۔۔
رام ہن وب ِ
ਆਪਨ ਊਚ ਨੀਚ ਘਤਰ ਭੋਜਨੁ ਹਿੇ ਕਰਮ ਕਤਰ ਉਿਰੁ ਭਰਤਹ ॥

ہب
ا نپ اُوچ چین رھگ وھبنج ھے رکم رک اُدر رھبےہ ۔۔

ਚਉਿਸ ਅਮਾਵਸ ਰਤਚ ਰਤਚ ਮਾਂਗਤਹ ਕਰ ਿੀਪਕੁ ਲੈ ਕੂਤਪ ਪਰਤਹ ॥੨॥

گن رک دپیک لَے وکُت رپےہِ ۔۔۲۔۔
جؤدس ااموس رچ رچ ام ِ
ਿੂੰ ਬਰਹਮਨੁ ਮੈ ਕਾਸੀਕ ਜੁਲਹਾ ਮੁਤਹ ਿੋਤਹ ਬਰਾਬਰੀ ਕੈਸੇ ਕੈ ਬਨਤਹ ॥

ئُؤن پرنمہ م َے اککیس ُچلہا مُؤہِ وتہِ پراپری َ
کیسے ےکَ پبہ ِہ ۔۔

ਹਮਰੇ ਰਾਮ ਨਾਮ ਕਤਹ ਉਬਰੇ ਬੇਿ ਭਰੋਸੇ ਪਾਂਿੇ ਿੂਤਬ ਮਰਤਹ ॥੩॥੫॥

رمہے رام نام ہہک اُپرے دیب رھبوےس ناندے ُدوت رمہِ۔۔۳۔۔۵۔۔
ਿਰਵਰੁ ਏਕੁ ਅਨੰਿ ਿਾਰ ਸਾਖਾ ਪੁਹਪ ਪਿਰ ਰਸ ਭਰੀਆ ॥

رتور انک اپپت دار سااھک ُبہت رتپ رس رھبنا ۔۔

ਇਹ ਅੰਤਮਰਿ ਕੀ ਬਾੜੀ ਹੈ ਰੇ ਤਿਤਨ ਹਤਰ ਪੂਰੈ ਕਰੀਆ ॥੧॥

اہہی امِرت یک ناری ےہَ رے پِں ہر ئُؤ َرے رکِنا ۔۔۱۔۔
ਜਾਨੀ ਜਾਨੀ ਰੇ ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਕੀ ਕਹਾਨੀ ॥

اجین اجین رے رااج رام یک اہکین ۔۔
ਅੰਿਤਰ ਜੋਤਿ ਰਾਮ ਪਰਗਾਸਾ ਗੁਰਮੁਤਖ ਤਬਰਲੈ ਜਾਨੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ارتن وجت رام رپاگسا ُگرمُکھ پِر لَے اجین ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਭਵਰੁ ਏਕੁ ਪੁਹਪ ਰਸ ਬੀਧਾ ਬਾਰਹ ਲੇ ਉਰ ਧਤਰਆ ॥

وھبَر انک ُبہت رس دیباھ نارہ ےل اُر درھنا ۔۔
ਸੋਰਹ ਮਧੇ ਪਵਨੁ ਝਕੋਤਰਆ ਆਕਾਸੇ ਿਰੁ ਿਤਰਆ ॥੨॥

وسرہ دمےھ وپَن وکھجرنا ا اکےس رھپ رھپنا ۔۔۲۔۔
ਸਹਜ ਸੁੰਤਨ ਇਕੁ ਤਬਰਵਾ ਉਪਤਜਆ ਧਰਿੀ ਜਲਹਰੁ ਸੋਤਖਆ ॥

سہ
ج ُس ّں اِک پِروا اُبچِیا درھیت چلہر وسکھِیا ۔۔

ਕਤਹ ਕਬੀਰ ਹਉ ਿਾ ਕਾ ਸੇਵਕੁ ਤਜਤਨ ਇਹੁ ਤਬਰਵਾ ਿੇਤਖਆ ॥੩॥੬॥

ہہک ریبک ہؤ نا اک ویسک ِجں اوہی پِروا دنکھیا ۔۔۳۔۔۶۔۔
ਮੁੰਿਰਾ ਮੋਤਨ ਿਇਆ ਕਤਰ ਝੋਲੀ ਪਿਰ ਕਾ ਕਰਹੁ ਬੀਚਾਰੁ ਰੇ ॥

چ
مُیدرا ومن دایئ رک َھؤیل رتپ اک رکوہ اچیبر رے ۔۔

ਤਖੰਥਾ ਇਹੁ ਿਨੁ ਸੀਅਉ ਅਪਨਾ ਨਾਮੁ ਕਰਉ ਆਧਾਰੁ ਰੇ ॥੧॥

ک
ب
ھ
ی
ِ
سی
پ
ھا اوہی نت ؤ اانپ نام رکو ا داھر رے ۔۔۱۔۔
ਐਸਾ ਜੋਗੁ ਕਮਾਵਹੁ ਜੋਗੀ ॥

ااسی وجگ امکووہ وجیگ ۔۔

ਜਪ ਿਪ ਸੰਜਮੁ ਗੁਰਮੁਤਖ ਭੋਗੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ج پ سبج
ُ
م
ک
گ
ُ
ت پ م ر ھ وھبیگ ۔۔۱۔۔راہو۔۔

ਬੁਤਧ ਤਬਭੂਤਿ ਚਢਾਵਉ ਅਪੁਨੀ ਤਸੰਗੀ ਸੁਰਤਿ ਤਮਲਾਈ ॥

پب
ُندھ ِ ھ ُؤت چداھوو اینپ ِسیگی ُسرت مِالیئ ۔۔

ਕਤਰ ਬੈਰਾਗੁ ਤਿਰਉ ਿਤਨ ਨਗਰੀ ਮਨ ਕੀ ਤਕੰਗੁਰੀ ਬਜਾਈ ॥੨॥

ُ
ب
رک ریباگ ھِرو نت رگنی نم یک ک ِیگری اجبیئ ۔۔۲۔۔
ਪੰਚ ਿਿੁ ਲੈ ਤਹਰਿੈ ਰਾਖਹੁ ਰਹੈ ਤਨਰਾਲਮ ਿਾੜੀ ॥

پب
ک
ج پپ لَے ہِر َدے را ھہؤ ر َہے پِرال ناری ۔۔
ਕਹਿੁ ਕਬੀਰੁ ਸੁਨਹੁ ਰੇ ਸੰਿਹੁ ਧਰਮੁ ਿਇਆ ਕਤਰ ਬਾੜੀ ॥੩॥੭॥

کہت ریبک ُسبہؤ رے سیبہؤ درھم دایئ رک ناری ۔۔۳۔۔۷۔۔
ਕਵਨ ਕਾਜ ਤਸਰਜੇ ਜਗ ਭੀਿਤਰ ਜਨਤਮ ਕਵਨ ਿਲੁ ਪਾਇਆ ॥

وکَن اکچ سِرےج چگ رتیھب منج وکَن لھپ نانا ۔۔
ਭਵ ਤਨਤਧ ਿਰਨ ਿਾਰਨ ਤਚੰਿਾਮਤਨ ਇਕ ਤਨਮਖ ਨ ਇਹੁ ਮਨੁ ਲਾਇਆ ॥੧॥

ب
ب
َھؤ ن ِدھ رتن نارن ِچییا نم اِک ِمکھ ہن اوہی نم النا ۔۔۱۔۔
ਗੋਤਬੰਿ ਹਮ ਐਸੇ ਅਪਰਾਧੀ ॥

وگپِید مہ اےسی ارپادیھ ۔۔
ਤਜਤਨ ਪਰਤਭ ਜੀਉ ਤਪੰਿੁ ਥਾ ਿੀਆ ਤਿਸ ਕੀ ਭਾਉ ਭਗਤਿ ਨਹੀ ਸਾਧੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ِجں رپَھب جپؤ پِید اھت دنا ئِس یک اھبو تگھب یہن سادیھ ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਪਰ ਧਨ ਪਰ ਿਨ ਪਰ ਿੀ ਤਨੰਿਾ ਪਰ ਅਪਬਾਿੁ ਨ ਛੂਟੈ ॥

چ
رپ دنھ رپ نت رپ یت پ ِیدا رپ اپیاد ہن ُھؤ ئَے ۔۔

ਆਵਾ ਗਵਨੁ ਹੋਿੁ ਹੈ ਿੁਤਨ ਿੁਤਨ ਇਹੁ ਪਰਸੰਗੁ ਨ ਿੂਟੈ ॥੨॥

ب ُھ ب
ھ
َ
ُ
ُ
ئ
ئ
ا وا وگَن وہت ےہَ ں ں اوہی رپگنس ہن ؤ ے ۔۔۲۔۔
ਤਜਹ ਘਤਰ ਕਥਾ ਹੋਿ ਹਤਰ ਸੰਿਨ ਇਕ ਤਨਮਖ ਨ ਕੀਨਹੋ ਮੈ ਿੇਰਾ ॥

ب
س
کیبہ
ِچہہ رھگ اھتک وہت ہر ییں اک ِمکھ ہن ھؤ م َے ریھپا ۔۔
ਲੰਪਟ ਚੋਰ ਿੂਿ ਮਿਵਾਰੇ ਤਿਨ ਸੰਤਗ ਸਿਾ ਬਸੇਰਾ ॥੩॥

لمپت وچر ُدوت وتمارے پِں گنس دسا ریسبا ۔۔۳۔۔
ਕਾਮ ਿੋਧ ਮਾਇਆ ਮਿ ਮਿਸਰ ਏ ਸੰਪੈ ਮੋ ਮਾਹੀ ॥

اکم رکودھ امنا دم میسر اے سمپَے وم امیہ ۔۔

ਿਇਆ ਧਰਮੁ ਅਰੁ ਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਏ ਸੁਪਨੰਿਤਰ ਨਾਹੀ ॥੪॥

دایئ درھم ار ُگر یک ویسا اے ُسیییتر نایہ ۔۔۴۔۔

ਿੀਨ ਿਇਆਲ ਤਿਪਾਲ ਿਮੋਿਰ ਭਗਤਿ ਬਛਲ ਭੈ ਹਾਰੀ ॥

ب
ج
دنی دنال کِرنال دومدر تگھب ھل

ب َھ

ے اہری ۔۔

ਕਹਿ ਕਬੀਰ ਭੀਰ ਜਨ ਰਾਖਹੁ ਹਤਰ ਸੇਵਾ ਕਰਉ ਿੁਮਹਾਰੀ ॥੫॥੮॥

ُب
ک
م
ہ
کہت ریبک ریھب نج را ھہؤ ہر ویسا رکو ھاری ۔۔۵۔۔۸۔۔
ਤਜਹ ਤਸਮਰਤਨ ਹੋਇ ਮੁਕਤਿ ਿੁਆਰੁ ॥

ہج ِسمرن وہۓ مُکت ُدوار ۔۔
ਜਾਤਹ ਬੈਕੁੰਤਿ ਨਹੀ ਸੰਸਾਤਰ ॥

پ
اجہِ یکیبھ یہن اسنسر ۔۔

ਤਨਰਭਉ ਕੈ ਘਤਰ ਬਜਾਵਤਹ ਿੂਰ ॥

ب
پِر ھؤ ےکَ رھگ اجبوہِ ُطؤر ۔۔

ਅਨਹਿ ਬਜਤਹ ਸਿਾ ਭਰਪੂਰ ॥੧॥

ابچد بجہ ِہ دسا رھب ئُؤر ۔۔۱۔۔

ਐਸਾ ਤਸਮਰਨੁ ਕਤਰ ਮਨ ਮਾਤਹ ॥

ااسی ِسمرن رک نم امہِ۔۔

ਤਬਨੁ ਤਸਮਰਨ ਮੁਕਤਿ ਕਿ ਨਾਤਹ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

پِں ِسمرن مُکت تک ناہِ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਤਜਹ ਤਸਮਰਤਨ ਨਾਹੀ ਨਨਕਾਰੁ ॥

ہج ِسمرن نایہ اکننر ۔۔

ਮੁਕਤਿ ਕਰੈ ਉਿਰੈ ਬਹੁ ਭਾਰੁ ॥

مُکت رکَے اُرتَے وہب اھبر ۔۔
ਨਮਸਕਾਰੁ ਕਤਰ ਤਹਰਿੈ ਮਾਤਹ ॥

اکسمنر رک ہِر َدے امہِ۔۔
ਤਿਤਰ ਤਿਤਰ ਿੇਰਾ ਆਵਨੁ ਨਾਤਹ ॥੨॥

ب ب
ھِر ھِر ریتا ا ون ناہِ۔۔۲۔۔

ਤਜਹ ਤਸਮਰਤਨ ਕਰਤਹ ਿੂ ਕੇਲ ॥

ہج ِسمرن رکہِ پ ُپؤ ک َیل ۔۔

ਿੀਪਕੁ ਬਾਂਤਧ ਧਤਰਓ ਤਬਨੁ ਿੇਲ ॥

دپیک نادنھ درھوی پِں لیت ۔۔
ਸੋ ਿੀਪਕੁ ਅਮਰਕੁ ਸੰਸਾਤਰ ॥

وس دپیک ارمک اسنسر ۔۔

ਕਾਮ ਿੋਧ ਤਬਖੁ ਕਾਢੀਲੇ ਮਾਤਰ ॥੩॥

اکم رکودھ نِکھ اکدےلیھ امر ۔۔۳۔۔
ਤਜਹ ਤਸਮਰਤਨ ਿੇਰੀ ਗਤਿ ਹੋਇ ॥

ہج ِسمرن ریتی گپ وہۓ ۔۔
ਸੋ ਤਸਮਰਨੁ ਰਖੁ ਕੰਤਿ ਪਰੋਇ ॥

وس ِسمرن رھک کیبھ رپو ئِے ۔۔
ਸੋ ਤਸਮਰਨੁ ਕਤਰ ਨਹੀ ਰਾਖੁ ਉਿਾਤਰ ॥

وس ِسمرن رک یہن راھک اُنار ۔۔

ਗੁਰ ਪਰਸਾਿੀ ਉਿਰਤਹ ਪਾਤਰ ॥੪॥

ُگر رپسادی اُرتہِ نار ۔۔۴۔۔

ਤਜਹ ਤਸਮਰਤਨ ਨਾਹੀ ਿੁਤਹ ਕਾਤਨ ॥

ہج ِسمرن نایہ ُبہ ِہ اکن ۔۔

ਮੰਿਤਰ ਸੋਵਤਹ ਪਟੰਬਰ ਿਾਤਨ ॥

پب
دنمر وسوہِ متر نان ۔۔

ਸੇਜ ਸੁਖਾਲੀ ਤਬਗਸੈ ਜੀਉ ॥

جیس ُسکھایل نِگ َسے جپؤ ۔۔

ਸੋ ਤਸਮਰਨੁ ਿੂ ਅਨਤਿਨੁ ਪੀਉ ॥੫॥

وس ِسمرن ئُؤ ادنِن پِپؤ ۔۔۵۔۔

ਤਜਹ ਤਸਮਰਤਨ ਿੇਰੀ ਜਾਇ ਬਲਾਇ ॥

ہج ِسمرن ریتی اجۓ نال ِئے ۔۔

ਤਜਹ ਤਸਮਰਤਨ ਿੁਝੁ ਪੋਹੈ ਨ ਮਾਇ ॥

ُب
ہج ِسمرن چھ وپ َہے ہن امےئ ۔۔

ਤਸਮਤਰ ਤਸਮਤਰ ਹਤਰ ਹਤਰ ਮਤਨ ਗਾਈਐ ॥

ِسمر ِسمر ہر ہر نم اگ پ َپے ۔۔

ਇਹੁ ਤਸਮਰਨੁ ਸਤਿਗੁਰ ਿੇ ਪਾਈਐ ॥੬॥

اوہی ِسمرن سیگؤر ےت نا پپَے ۔۔۶۔۔
ਸਿਾ ਸਿਾ ਤਸਮਤਰ ਤਿਨੁ ਰਾਤਿ ॥

دسا دسا ِسمر دِن رات ۔۔

ਊਿਿ ਬੈਿਿ ਸਾਤਸ ਤਗਰਾਤਸ ॥

اُوبھت نیبھت ساس گِراس ۔۔
ਜਾਗੁ ਸੋਇ ਤਸਮਰਨ ਰਸ ਭੋਗ ॥

اجگ وسۓ ِسمرن رس وھبگ ۔۔
ਹਤਰ ਤਸਮਰਨੁ ਪਾਈਐ ਸੰਜੋਗ ॥੭॥

ہر ِسمرن نا پپَے وجنسگ ۔۔۷۔۔

ਤਜਹ ਤਸਮਰਤਨ ਨਾਹੀ ਿੁਝੁ ਭਾਰ ॥

ُب
ہج ِسمرن نایہ چھ اھبر ۔۔

ਸੋ ਤਸਮਰਨੁ ਰਾਮ ਨਾਮ ਅਧਾਰੁ ॥

وس ِسمرن رام نام اداھر ۔۔

ਕਤਹ ਕਬੀਰ ਜਾ ਕਾ ਨਹੀ ਅੰਿੁ ॥

ہہک ریبک اج اک یہن اپپ ۔۔

ਤਿਸ ਕੇ ਆਗੇ ਿੰਿੁ ਨ ਮੰਿੁ ॥੮॥੯॥

ئِس ےک ا ےگ تنت ہن تنم ۔۔۸۔۔۹۔۔
ਰਾਮਕਲੀ ਘਰੁ ੨ ਬਾਣੀ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕੀ

رامکلی رھگ  ۲ناین ریبک یج یک
ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪਰਸਾਤਿ ॥

اِک اواکنر سیگؤر رپساد ۔۔
ਬੰਧਤਚ ਬੰਧਨੁ ਪਾਇਆ ॥

ھ
دنب ج دنبنھ نانا ۔۔

ਮੁਕਿੈ ਗੁਤਰ ਅਨਲੁ ਬੁਝਾਇਆ ॥

ب
مُک َپے ُگر الن جُھانا ۔۔

ਜਬ ਨਖ ਤਸਖ ਇਹੁ ਮਨੁ ਚੀਨਹਾ ॥

جت ھکن سِکھ اوہی نم چیبہھا ۔۔
ਿਬ ਅੰਿਤਰ ਮਜਨੁ ਕੀਨਹਾ ॥੧॥

م
ب
کی
چ
ہ
پپ ارتن ں ھا ۔۔۱۔۔

ਪਵਨਪਤਿ ਉਨਮਤਨ ਰਹਨੁ ਖਰਾ ॥

وپَتپنِ اُنمن رنہ رھکا ۔۔
ਨਹੀ ਤਮਰਿੁ ਨ ਜਨਮੁ ਜਰਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

یہن مِرت ہن منج رجا ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਉਲਟੀ ਲੇ ਸਕਤਿ ਸਹਾਰੰ ॥

اُیٹل ےل تکس اہسرن ۔۔

ਪੈਸੀਲੇ ਗਗਨ ਮਝਾਰੰ ॥

م
ج
َنیسیلے نگگ ھارن ۔۔

ਬੇਧੀਅਲੇ ਚਿ ਭੁਅੰਗਾ ॥

دیبھییلے رکچ ب ُھیپگا ۔۔

ਭੇਟੀਅਲੇ ਰਾਇ ਤਨਸੰਗਾ ॥੨॥

بھنیییلے راےئ ئِسیگا ۔۔۲۔۔

ਚੂਕੀਅਲੇ ਮੋਹ ਮਇਆਸਾ ॥

ُجؤکییلے ومہ ایمسا ۔۔

ਸਤਸ ਕੀਨੋ ਸੂਰ ਤਗਰਾਸਾ ॥

سس ونیک سُؤر گِراسا ۔۔

ਜਬ ਕੁੰਭਕੁ ਭਤਰਪੁਤਰ ਲੀਣਾ ॥

ُک
جت مبھک رھب ُپر انیل ۔۔

ਿਹ ਬਾਜੇ ਅਨਹਿ ਬੀਣਾ ॥੩॥

ہت ناےج ابچد ن ِییا ۔۔۳۔۔

ਬਕਿੈ ਬਤਕ ਸਬਿੁ ਸੁਨਾਇਆ ॥

نک َپے نک دبس ُسیانا ۔۔

ਸੁਨਿੈ ਸੁਤਨ ਮੰਤਨ ਬਸਾਇਆ ॥

ُسی َپے ُسں نمّ اسبنا ۔۔

ਕਤਰ ਕਰਿਾ ਉਿਰਤਸ ਪਾਰੰ ॥

رک رکنا اُرتس نارن ۔۔

ਕਹੈ ਕਬੀਰਾ ਸਾਰੰ ॥੪॥੧॥੧੦॥

ےہکَ ریبک ا سارن ۔۔۴۔۔۱۔۔۱۱۔۔
ਚੰਿੁ ਸੂਰਜੁ ਿੁਇ ਜੋਤਿ ਸਰੂਪੁ ॥

دنچ سُؤرچ ُدےئ وجت رسُوت ۔۔
ਜੋਿੀ ਅੰਿਤਰ ਬਰਹਮੁ ਅਨੂਪੁ ॥੧॥

وجیت ارتن پرمہ ائُؤت ۔۔۱۔۔

ਕਰੁ ਰੇ ਤਗਆਨੀ ਬਰਹਮ ਬੀਚਾਰੁ ॥

رک رے گ ِیاین پرمہ اچیبر ۔۔

ਜੋਿੀ ਅੰਿਤਰ ਧਤਰਆ ਪਸਾਰੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

وجیت ارتن درھنا ئسار ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਹੀਰਾ ਿੇਤਖ ਹੀਰੇ ਕਰਉ ਆਿੇਸੁ ॥

ریہا دھکی ریہے رکو ا دسی ۔۔
ਕਹੈ ਕਬੀਰੁ ਤਨਰੰਜਨ ਅਲੇਖੁ ॥੨॥੨॥੧੧॥

ےہکَ ریبک پِرنجن اھکیل ۔۔۲۔۔۲۔۔۱۱۔۔

ਿੁਨੀਆ ਹੁਸੀਆਰ ਬੇਿਾਰ ਜਾਗਿ ਮੁਸੀਅਿ ਹਉ ਰੇ ਭਾਈ ॥

ُداین ُہ ِسیار ےبدار اجگپ مُسیپت ہؤ رے اھبیئ ۔۔

ਤਨਗਮ ਹੁਸੀਆਰ ਪਹਰੂਆ ਿੇਖਿ ਜਮੁ ਲੇ ਜਾਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

گ
ن ِم ُہ ِسیار رہپُوا دتھکی مج ےل اجیئ ۔۔۱۔۔راہو۔۔

ਨੀ ਬੁ ਭਇਓ ਆਂਬੁ ਆਂਬੁ ਭਇਓ ਨੀ ਬਾ ਕੇਲਾ ਪਾਕਾ ਝਾਤਰ ॥

ب
ب
وبینُ ھیپؤ ا مت ا مت ھیپؤ کیال نااک اھجر ۔۔

ਨਾਲੀਏਰ ਿਲੁ ਸੇਬਤਰ ਪਾਕਾ ਮੂਰਖ ਮੁਗਧ ਗਵਾਰ ॥੧॥

نالییتر لھپ سیتر نااک مُؤرھک مُگدھ وگار ۔۔۱۔۔

ਹਤਰ ਭਇਓ ਖਾਂਿੁ ਰੇਿੁ ਮਤਹ ਤਬਖਤਰਓ ਹਸਿੀ ਚੁਤਨਓ ਨ ਜਾਈ ॥

ک
ہر ویھب اھکند رپپ ہہم نِ ھروی یتسہ ُچیپؤ ہن اجیئ ۔۔

ਕਤਹ ਕਮੀਰ ਕੁਲ ਜਾਤਿ ਪਾਂਤਿ ਿਤਜ ਚੀਟੀ ਹੋਇ ਚੁਤਨ ਖਾਈ ॥੨॥੩॥੧੨॥

ہہک ریمک ُکل اجت ناپپ جت چیبی وہۓ ُجں اھکیئ ۔۔۲۔۔۳۔۔۱۲۔۔
ਬਾਣੀ ਨਾਮਿੇਉ ਜੀਉ ਕੀ ਰਾਮਕਲੀ ਘਰੁ ੧

ناین نادمئؤ جپؤ یک رامکلی رھگ ۱
ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪਰਸਾਤਿ ॥

اِک اواکنر سیگؤر رپساد ۔۔
ਆਨੀਲੇ ਕਾਗਿੁ ਕਾਟੀਲੇ ਗੂਿੀ ਆਕਾਸ ਮਧੇ ਭਰਮੀਅਲੇ ॥

ا ےلین اکدگ اکےلیٹ ُگؤدی ا اکس دمےھ رھبمییلے ۔۔

ਪੰਚ ਜਨਾ ਤਸਉ ਬਾਿ ਬਿਊਆ ਚੀਿੁ ਸੁ ਿੋਰੀ ਰਾਖੀਅਲੇ ॥੧॥

ک
پب
ھی
ل
ی
ج انج سِیؤ نات پپؤا جپت وس دوری را ے ۔۔۱۔۔
ਮਨੁ ਰਾਮ ਨਾਮਾ ਬੇਧੀਅਲੇ ॥

نم رام ناہم دیبھییلے ۔۔

ਜੈਸੇ ਕਤਨਕ ਕਲਾ ਤਚਿੁ ਮਾਂਿੀਅਲੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ےسیج کنک کال ِجت امندپیلے ۔۔۱۔۔راہو۔۔

ਆਨੀਲੇ ਕੁੰਭੁ ਭਰਾਈਲੇ ਊਿਕ ਰਾਜ ਕੁਆਤਰ ਪੁਰੰਿਰੀਏ ॥

ا ےلین ُکمبھ رھباپیلے اُودک راچ ُکؤار ُپردنر پپے ۔۔

ਹਸਿ ਤਬਨੋਿ ਬੀਚਾਰ ਕਰਿੀ ਹੈ ਚੀਿੁ ਸੁ ਗਾਗਤਰ ਰਾਖੀਅਲੇ ॥੨॥

ک
ھی
ل
ی
ہست پِپؤد اچیبر رکیت ےہَ جپت وس اگرگ را ے ۔۔۲۔۔
ਮੰਿਰੁ ਏਕੁ ਿੁਆਰ ਿਸ ਜਾ ਕੇ ਗਊ ਚਰਾਵਨ ਛਾਿੀਅਲੇ ॥

وگ رچاون اھچدپیلے ۔۔
دنمر انک ُدوار دس اج ےک ٔ

ਪਾਂਚ ਕੋਸ ਪਰ ਗਊ ਚਰਾਵਿ ਚੀਿੁ ਸੁ ਬਛਰਾ ਰਾਖੀਅਲੇ ॥੩॥

ک
وگ رچاوت جپت وس رھچبا را ھییلے ۔۔۳۔۔
ناچن وکس رپ ٔ

ਕਹਿ ਨਾਮਿੇਉ ਸੁਨਹੁ ਤਿਲੋਚਨ ਬਾਲਕੁ ਪਾਲਨ ਪਉਢੀਅਲੇ ॥

کہت نادمئؤ ُسبہؤ نِلؤنچ ناکل نانل ئؤدھییلے ۔۔

ਅੰਿਤਰ ਬਾਹਤਰ ਕਾਜ ਤਬਰੂਧੀ ਚੀਿੁ ਸੁ ਬਾਤਰਕ ਰਾਖੀਅਲੇ ॥੪॥੧॥

ک
ھی
ل
ی
ارتن ناہر اکچ پِ ُرودیھ جپت وس نارِک را ے ۔۔۴۔۔۱۔۔
ਬੇਿ ਪੁਰਾਨ ਸਾਸਿਰ ਆਨੰਿਾ ਗੀਿ ਕਤਬਿ ਨ ਗਾਵਉਗੋ ॥

دیب ُپران سارتس ا نییا تیگ ک ِپت ہن اگوووگ ۔۔

ਅਖੰਿ ਮੰਿਲ ਤਨਰੰਕਾਰ ਮਤਹ ਅਨਹਿ ਬੇਨੁ ਬਜਾਵਉਗੋ ॥੧॥

اڈنھک ڈنمل پِراکنر ہہم ابچد نیب اجبوو وگ ۔۔۱۔۔
ਬੈਰਾਗੀ ਰਾਮਤਹ ਗਾਵਉਗੋ ॥

ریبایگ راہمِ اگوووگ ۔۔
ਸਬਤਿ ਅਿੀਿ ਅਨਾਹਤਿ ਰਾਿਾ ਆਕੁਲ ਕੈ ਘਤਰ ਜਾਉਗੋ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

دبس اتیت انادہ رانا ا ُکل ےکَ رھگ اجو وگ ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਇੜਾ ਤਪੰਗੁਲਾ ਅਉਰੁ ਸੁਖਮਨਾ ਪਉਨੈ ਬੰਤਧ ਰਹਾਉਗੋ ॥

سک
اِرا پِپگال اور ُ ھمیا ئؤ ئَے دنبھ راہو وگ ۔۔

ਚੰਿੁ ਸੂਰਜੁ ਿੁਇ ਸਮ ਕਤਰ ਰਾਖਉ ਬਰਹਮ ਜੋਤਿ ਤਮਤਲ ਜਾਉਗੋ ॥੨॥

ک
دنچ سُؤرچ ُدےئ مس رک را ھؤ پرمہ وجت مِل اجو وگ ۔۔۲۔۔
ਿੀਰਥ ਿੇਤਖ ਨ ਜਲ ਮਤਹ ਪੈਸਉ ਜੀਅ ਜੰਿ ਨ ਸਿਾਵਉਗੋ ॥

ریتھت دھکی ہن لج ہہم َنیسؤ یج جپت ہن اتسوو وگ ۔۔

ਅਿਸਤਿ ਿੀਰਥ ਗੁਰੂ ਤਿਖਾਏ ਘਟ ਹੀ ਭੀਿਤਰ ਨਹਾਉਗੋ ॥੩॥

ب
ھ
ب
ہ
ُ
سی
گ
ا ھ ریتھت ؤ ُرو دِاھکےئ ٹھگ یہ رتیھب ھاو وگ ۔۔۳۔۔
ਪੰਚ ਸਹਾਈ ਜਨ ਕੀ ਸੋਭਾ ਭਲੋ ਭਲੋ ਨ ਕਹਾਵਉਗੋ ॥

پب
ج اہسیئ نج یک وساھب ولھب ولھب ہن اہکوو وگ ۔۔

ਨਾਮਾ ਕਹੈ ਤਚਿੁ ਹਤਰ ਤਸਉ ਰਾਿਾ ਸੁੰਨ ਸਮਾਤਧ ਸਮਾਉਗੋ ॥੪॥੨॥

ناہم ےہکَ ِجت ہر سِیؤ رانا ُس ّں امسدھ امسو وگ ۔۔۴۔۔۲۔۔
ਮਾਇ ਨ ਹੋਿੀ ਬਾਪੁ ਨ ਹੋਿਾ ਕਰਮੁ ਨ ਹੋਿੀ ਕਾਇਆ ॥

امےئ ہن وہیت نات ہن وہنا رکم ہن وہیت اکنا ۔۔
ਹਮ ਨਹੀ ਹੋਿੇ ਿੁਮ ਨਹੀ ਹੋਿੇ ਕਵਨੁ ਕਹਾਂ ਿੇ ਆਇਆ ॥੧॥

ُب
مہ یہن وہےت م یہن وہےت وکَن اہکن ےت ا نا ۔۔۱۔۔
ਰਾਮ ਕੋਇ ਨ ਤਕਸ ਹੀ ਕੇਰਾ ॥

رام وکۓ ہن کِس یہ کتَرا ۔۔
ਜੈਸੇ ਿਰਵਤਰ ਪੰਤਖ ਬਸੇਰਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ےسیج رتور ھکنپ ریسبا ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਚੰਿੁ ਨ ਹੋਿਾ ਸੂਰੁ ਨ ਹੋਿਾ ਪਾਨੀ ਪਵਨੁ ਤਮਲਾਇਆ ॥

دنچ ہن وہنا سُؤر ہن وہنا ناین وپَن مِالنا ۔۔

ਸਾਸਿੁ ਨ ਹੋਿਾ ਬੇਿੁ ਨ ਹੋਿਾ ਕਰਮੁ ਕਹਾਂ ਿੇ ਆਇਆ ॥੨॥

ساست ہن وہنا دیب ہن وہنا رکم اہکن ےت ا نا ۔۔۲۔۔
ਖੇਚਰ ਭੂਚਰ ਿੁਲਸੀ ਮਾਲਾ ਗੁਰ ਪਰਸਾਿੀ ਪਾਇਆ ॥

ک
ھبچ ُب
ل
ن
ُ
س
ُ
گ
َ
ھ
ر ؤرچ ی امال ر رپسادی نانا ۔۔

ਨਾਮਾ ਪਰਣਵੈ ਪਰਮ ਿਿੁ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰ ਹੋਇ ਲਖਾਇਆ ॥੩॥੩॥

ےہ سیگؤر وہۓ اھکلنا ۔۔۳۔۔۳۔۔
ناہم رپَونَے رپم پپ َ
ਰਾਮਕਲੀ ਘਰੁ ੨ ॥

رامکلی رھگ ۲۔۔

ਬਾਨਾਰਸੀ ਿਪੁ ਕਰੈ ਉਲਤਟ ਿੀਰਥ ਮਰੈ ਅਗਤਨ ਿਹੈ ਕਾਇਆ ਕਲਪੁ ਕੀਜੈ ॥

ناناریس پپ رکَے اُلپ ریتھت م َ َرے انگ د َہے اکنا پلک کبج َے ۔۔

ਅਸੁਮੇਧ ਜਗੁ ਕੀਜੈ ਸੋਨਾ ਗਰਭ ਿਾਨੁ ਿੀਜੈ ਰਾਮ ਨਾਮ ਸਤਰ ਿਊ ਨ ਪੂਜੈ ॥੧॥

ا ُسمیدھ چگ کبج َے وسنا رگھب دان د بج َے رام نام رس ئؤ ہن ئُؤ َچے ۔۔۱۔۔
ਛੋਤਿ ਛੋਤਿ ਰੇ ਪਾਖੰਿੀ ਮਨ ਕਪਟੁ ਨ ਕੀਜੈ ॥

وھچد وھچد رے ناڈنھکی نم ٹپک ہن کبج َے ۔۔
ਹਤਰ ਕਾ ਨਾਮੁ ਤਨਿ ਤਨਿਤਹ ਲੀਜੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ہر اک نام پِپ پ ِی ِہ لبج َے ۔۔۱۔۔راہو۔۔

ਗੰਗਾ ਜਉ ਗੋਿਾਵਤਰ ਜਾਈਐ ਕੁੰਤਭ ਜਉ ਕੇਿਾਰ ਨਹਾਈਐ ਗੋਮਿੀ ਸਹਸ ਗਊ ਿਾਨੁ ਕੀਜੈ ॥

گپگا جؤ وگداور اج پپَے ُکمبھ جؤ ک َیدار وگیتم سہس وگٔ دان کبج َے ۔۔

ਕੋਤਟ ਜਉ ਿੀਰਥ ਕਰੈ ਿਨੁ ਜਉ ਤਹਵਾਲੇ ਗਾਰੈ ਰਾਮ ਨਾਮ ਸਤਰ ਿਊ ਨ ਪੂਜੈ ॥੨॥

وکت جؤ ریتھت رکَے نت جؤ ِہؤاےل َاگرے رام نام رس ئؤ ہن ئُؤ َچے ۔۔۲۔۔

ਅਸੁ ਿਾਨ ਗਜ ਿਾਨ ਤਸਹਜਾ ਨਾਰੀ ਭੂਤਮ ਿਾਨ ਐਸੋ ਿਾਨੁ ਤਨਿ ਤਨਿਤਹ ਕੀਜੈ ॥

ب
اس دان جگ دان ناری ُھؤم دان اوسی دان پِپ پ ِی ِہ کبج َے ۔۔

ਆਿਮ ਜਉ ਤਨਰਮਾਇਲੁ ਕੀਜੈ ਆਪ ਬਰਾਬਤਰ ਕੰਚਨੁ ਿੀਜੈ ਰਾਮ ਨਾਮ ਸਤਰ ਿਊ ਨ ਪੂਜੈ ॥੩॥

ا مت جؤ پِراملئ کبج َے ا ت پراپر نچنک د بج َے رام نام رس ئؤ ہن ئُؤ َچے ۔۔۳۔۔
ਮਨਤਹ ਨ ਕੀਜੈ ਰੋਸੁ ਜਮਤਹ ਨ ਿੀਜੈ ਿੋਸੁ ਤਨਰਮਲ ਤਨਰਬਾਣ ਪਿੁ ਚੀਤਨਹ ਲੀਜੈ ॥

مبہہ ہن کبج َے روس ہمجِ ہن د بج َے دوس پِرلم پِرنان ند چیبہھِ لبج َے ۔۔

ਜਸਰਥ ਰਾਇ ਨੰਿੁ ਰਾਜਾ ਮੇਰਾ ਰਾਮ ਚੰਿੁ ਪਰਣਵੈ ਨਾਮਾ ਿਿੁ ਰਸੁ ਅੰਤਮਰਿੁ ਪੀਜੈ ॥੪॥੪॥

جسرھت راےئ دنن رااج ریما رام دنچ رپَونَے ناہم پپ رس امِرت پبج َے ۔۔۴۔۔۴۔۔
ਰਾਮਕਲੀ ਬਾਣੀ ਰਤਵਿਾਸ ਜੀ ਕੀ

رامکلی ناین رونداس یج یک
ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪਰਸਾਤਿ ॥

اِک اواکنر سیگؤر رپساد ۔۔
ਪੜੀਐ ਗੁਨੀਐ ਨਾਮੁ ਸਭੁ ਸੁਨੀਐ ਅਨਭਉ ਭਾਉ ਨ ਿਰਸੈ ॥

پب
ڑپ پ َپے ُگی ٔپے َ نام سیھ ُسییپے ا ھؤ اھبو ہن در سَے ۔۔

ਲੋਹਾ ਕੰਚਨੁ ਤਹਰਨ ਹੋਇ ਕੈਸੇ ਜਉ ਪਾਰਸਤਹ ਨ ਪਰਸੈ ॥੧॥

ولاہ نچنک ہِرن وہۓ َ
کیسے جؤ نارہسِ ہن رپ سَے ۔۔۱۔۔
ਿੇਵ ਸੰਸੈ ਗਾਂਤਿ ਨ ਛੂਟੈ ॥

چ
د َوی سی َسے اگھٹن ہن ُھؤ ئَے ۔۔
ਕਾਮ ਿੋਧ ਮਾਇਆ ਮਿ ਮਿਸਰ ਇਨ ਪੰਚਹੁ ਤਮਤਲ ਲੂਟੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

پب
اکم رکودھ امنا دم میسر اِن جہؤ مِل لُؤےٹ ۔۔۱۔۔راہو۔۔

ਹਮ ਬਿ ਕਤਬ ਕੁਲੀਨ ਹਮ ਪੰਤਿਿ ਹਮ ਜੋਗੀ ਸੰਤਨਆਸੀ ॥

ُ
سییایس ۔۔
مہ ند بک کلیں مہ ڈنپت مہ وجیگ ِ

ਤਗਆਨੀ ਗੁਨੀ ਸੂਰ ਹਮ ਿਾਿੇ ਇਹ ਬੁਤਧ ਕਬਤਹ ਨ ਨਾਸੀ ॥੨॥

گ ِیاین ُگبی سُؤر مہ داےت اہہی ُندھ کبہ ِہ ہن نایس ۔۔۲۔۔
ਲ ਪਰੇ ਜੈਸੇ ਬਉਰੇ ॥سਕਹੁ ਰਤਵਿਾਸ ਸਭੈ ਨਹੀ ਸਮਝਤਸ ਭੂਤ

م
ج
سب
ب
ھ
وہک رونداس َھے یہن س ُھؤل رپے ےسیج ئؤرے ۔۔
ਮੋਤਹ ਅਧਾਰੁ ਨਾਮੁ ਨਾਰਾਇਨ ਜੀਵਨ ਪਰਾਨ ਧਨ ਮੋਰੇ ॥੩॥੧॥

ومہِ اداھر نام نارانئ ویجن رپان دنھ ومرے ۔۔۳۔۔۱۔۔
ਰਾਮਕਲੀ ਬਾਣੀ ਬੇਣੀ ਜੀਉ ਕੀ

رامکلی ناین ینیب جپؤ یک
ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪਰਸਾਤਿ ॥

اِک اواکنر سیگؤر رپساد ۔۔
ਇੜਾ ਤਪੰਗੁਲਾ ਅਉਰ ਸੁਖਮਨਾ ਿੀਤਨ ਬਸਤਹ ਇਕ ਿਾਈ ॥

سک
اِرا پِپگال اور ُ ھمیا نیت ئسہ اِک اھٹیئ ۔۔

ਬੇਣੀ ਸੰਗਮੁ ਿਹ ਤਪਰਾਗੁ ਮਨੁ ਮਜਨੁ ਕਰੇ ਤਿਥਾਈ ॥੧॥

م
چ
ِب
پ
نی َبی مگنس ہت پِراگ نم ں رکے ھایئ ۔۔۱۔۔
ਸੰਿਹੁ ਿਹਾ ਤਨਰੰਜਨ ਰਾਮੁ ਹੈ ॥

سیبہؤ اہت پِرنجن رام ےہَ ۔۔

ਗੁਰ ਗਤਮ ਚੀਨੈ ਤਬਰਲਾ ਕੋਇ ॥

ُگر مگ چی َپے پِرال وکۓ ۔۔

ਿਹਾਂ ਤਨਰੰਜਨੁ ਰਮਈਆ ਹੋਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

اہتن پِرنجن رمییا وہۓ ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਿੇਵ ਸਥਾਨੈ ਤਕਆ ਨੀਸਾਣੀ ॥

دویَ اھتس ئَے ایک اسینین ۔۔

ਿਹ ਬਾਜੇ ਸਬਿ ਅਨਾਹਿ ਬਾਣੀ ॥

ہت ناےج دبس انادہ ناین ۔۔
ਿਹ ਚੰਿੁ ਨ ਸੂਰਜੁ ਪਉਣੁ ਨ ਪਾਣੀ ॥

ہت دنچ ہن سُؤرچ ئؤن ہن ناین ۔۔
ਸਾਖੀ ਜਾਗੀ ਗੁਰਮੁਤਖ ਜਾਣੀ ॥੨॥

سایھک اجیگ ُگرمُکھ اجین ۔۔۲۔۔

ਉਪਜੈ ਤਗਆਨੁ ਿੁਰਮਤਿ ਛੀਜੈ ॥

چ
ھب
ج
َے ۔۔
ا ُ بج َے گ ِیان ُدرمت

ਅੰਤਮਰਿ ਰਤਸ ਗਗਨੰਿਤਰ ਭੀਜੈ ॥

گگی ب
ھب
ج
امِرت رس یتر َے ۔۔
ਏਸੁ ਕਲਾ ਜੋ ਜਾਣੈ ਭੇਉ ॥

ب
اسی کال وج اج ئَے ھپؤ ۔۔
ਭੇਟੈ ਿਾਸੁ ਪਰਮ ਗੁਰਿੇਉ ॥੩॥

ب
ُ
گ
ھی
َ
پ
ئ
ے ناس رپم رد ؤ ۔۔۳۔۔

ਿਸਮ ਿੁਆਰਾ ਅਗਮ ਅਪਾਰਾ ਪਰਮ ਪੁਰਖ ਕੀ ਘਾਟੀ ॥

دمس ُدوارا امگ انارا رپم ُپرھک یک اھگیٹ ۔۔

ਊਪਤਰ ਹਾਟੁ ਹਾਟ ਪਤਰ ਆਲਾ ਆਲੇ ਭੀਿਤਰ ਥਾਿੀ ॥੪॥

اُورپ اہت اہت رپ اٰیلع ا ےل رتیھب اھتیت ۔۔۴۔۔
ਜਾਗਿੁ ਰਹੈ ਸੁ ਕਬਹੁ ਨ ਸੋਵੈ ॥

وسوے ۔۔
اجگپ ر َہے وس کبہؤ ہن َ
ਿੀਤਨ ਤਿਲੋਕ ਸਮਾਤਧ ਪਲੋਵੈ ॥

ولپوے ۔۔
نیت نِلؤک امسدھ َ
ਬੀਜ ਮੰਿੁ ਲੈ ਤਹਰਿੈ ਰਹੈ ॥

جیب میتر لَے ہِر َدے ر َہے ۔۔
ਮਨੂਆ ਉਲਤਟ ਸੁੰਨ ਮਤਹ ਗਹੈ ॥੫॥

م ُپؤا اُلپ ُس ّں ہہم گ َہے ۔۔۵۔۔
ਜਾਗਿੁ ਰਹੈ ਨ ਅਲੀਆ ਭਾਖੈ ॥

ک
اجگپ ر َہے ہن ایلع اھب َھے ۔۔

ਪਾਚਉ ਇੰਿਰੀ ਬਤਸ ਕਤਰ ਰਾਖੈ ॥

ک
ناجؤ اِدنری سب رک را َھے ۔۔
ਗੁਰ ਕੀ ਸਾਖੀ ਰਾਖੈ ਚੀਤਿ ॥

ک
ُگر یک سایھک را َھے جپت ۔۔
ਮਨੁ ਿਨੁ ਅਰਪੈ ਤਿਸਨ ਪਰੀਤਿ ॥੬॥

نم نت ار ئَے کِرنس رپپپ ۔۔۶۔۔
ਕਰ ਪਲਵ ਸਾਖਾ ਬੀਚਾਰੇ ॥

رک نلَؤ سااھک اچیبرے ۔۔

ਅਪਨਾ ਜਨਮੁ ਨ ਜੂਐ ਹਾਰੇ ॥

اانپ منج ہن ُجؤےئ اہرے ۔۔
ਅਸੁਰ ਨਿੀ ਕਾ ਬੰਧੈ ਮੂਲੁ ॥

ا ُسر دنی اک دنب َھے مُؤل ۔۔
ਪਤਛਮ ਿੇਤਰ ਚੜਾਵੈ ਸੂਰੁ ॥

بجھ

م ریھپ ڑچا َوے سُؤر ۔۔

ਅਜਰੁ ਜਰੈ ਸੁ ਤਨਝਰੁ ਝਰੈ ॥

ِبج
ھ
ارج رجَے وس ر رھجَے ۔۔
ਜਗੰਨਾਥ ਤਸਉ ਗੋਸਤਟ ਕਰੈ ॥੭॥

چگیّاھت سِیؤ وگست رکَے ۔۔۷۔۔
ਚਉਮੁਖ ਿੀਵਾ ਜੋਤਿ ਿੁਆਰ ॥

جؤمُکھ ُِدِویا وجت ُدوار ۔۔

ਪਲੂ ਅਨਿ ਮੂਲੁ ਤਬਚਕਾਤਰ ॥

نلُؤ اپپ مُؤل ِبچکار ۔۔

ਸਰਬ ਕਲਾ ਲੇ ਆਪੇ ਰਹੈ ॥

رست کال ےل ا ےپ ر َہے ۔۔
ਮਨੁ ਮਾਣਕੁ ਰਿਨਾ ਮਤਹ ਗੁਹੈ ॥੮॥

نم امنک رانت ہہم ُگ َہے ۔۔۸۔۔
ਮਸਿਤਕ ਪਿਮੁ ਿੁਆਲੈ ਮਣੀ ॥

کتسم ندم ُدوا لَے ینم ۔۔

ਮਾਤਹ ਤਨਰੰਜਨੁ ਤਿਰਭਵਣ ਧਣੀ ॥

امہِ پِرنجن رتِوھبَن دینھ ۔۔

ਪੰਚ ਸਬਿ ਤਨਰਮਾਇਲ ਬਾਜੇ ॥

پب
ج دبس پِراملئ ناےج ۔۔

ਢੁਲਕੇ ਚਵਰ ਸੰਖ ਘਨ ਗਾਜੇ ॥

ُدےکلھ َجؤر ھکنس نھگ اگےج ۔۔
ਿਤਲ ਮਤਲ ਿੈਿਹੁ ਗੁਰਮੁਤਖ ਤਗਆਨੁ ॥

دل لم َدپبہؤ ُگرمُکھ گ ِیان ۔۔

ਬੇਣੀ ਜਾਚੈ ਿੇਰਾ ਨਾਮੁ ॥੯॥੧॥

نی َبی اج َچے ریتا نام ۔۔۹۔۔۱۔۔
ਰਾਗੁ ਨਟ ਨਾਰਾਇਨ ਮਹਲਾ ੪

راگ پپ نارانئ ہلحم ۴
ੴ ਸਤਿ ਨਾਮੁ ਕਰਿਾ ਪੁਰਖੁ ਤਨਰਭਉ ਤਨਰਵੈਰੁ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤਿ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪਰਸਾਤਿ ॥

َسیب
ب
ھ
ُ
گ
ں ر رپساد ۔۔
اِک اواکنر ست نام رکنا ُپرھک پِر ھؤ پِروری ااکل مُؤرت اوجین
ਮੇਰੇ ਮਨ ਜਤਪ ਅਤਹਤਨਤਸ ਨਾਮੁ ਹਰੇ ॥

ریمے نم جت اہیِس نام ہرے ۔۔
ਕੋਤਟ ਕੋਤਟ ਿੋਖ ਬਹੁ ਕੀਨੇ ਸਭ ਪਰਹਤਰ ਪਾਤਸ ਧਰੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

وکت وکت دوھک وہب کیپے سیھ رپہر ناس درھے ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਹਤਰ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਜਪਤਹ ਆਰਾਧਤਹ ਸੇਵਕ ਭਾਇ ਖਰੇ ॥

ہر ہر نام جبہہ ا رادھ ِہ ویسک اھبےئ رھکے ۔۔

ਤਕਲਤਬਖ ਿੋਖ ਗਏ ਸਭ ਨੀਕਤਰ ਤਜਉ ਪਾਨੀ ਮੈਲੁ ਹਰੇ ॥੧॥

کِل ِیکھ دوھک ےئگ سیھ رکین چیپؤ ناین مَیل ہرے ۔۔۱۔۔

ਤਖਨੁ ਤਖਨੁ ਨਰੁ ਨਾਰਾਇਨੁ ਗਾਵਤਹ ਮੁਤਖ ਬੋਲਤਹ ਨਰ ਨਰਹਰੇ ॥

ک ک
ھِں ھِں رن نارانئ اگوہِ مُکھ وبہلِ رن رنہرے ۔۔

ਪੰਚ ਿੋਖ ਅਸਾਧ ਨਗਰ ਮਤਹ ਇਕੁ ਤਖਨੁ ਪਲੁ ਿੂਤਰ ਕਰੇ ॥੨॥

ک
پب
ج دوھک اسادھ رگن ہہم اِک ھِں نل ُدور رکے ۔۔۲۔۔
ਵਿਭਾਗੀ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਤਧਆਵਤਹ ਹਤਰ ਕੇ ਭਗਿ ਹਰੇ ॥

وداھبیگ ہر نام دایھو ِہے ہر ےک تگھب ہرے ۔۔

ਤਿਨ ਕੀ ਸੰਗਤਿ ਿੇਤਹ ਪਰਭ ਜਾਚਉ ਮੈ ਮੂੜ ਮੁਗਧ ਤਨਸਿਰੇ ॥੩॥

پِں یک تگنس دہہی رپَھب اججؤ م َے مُؤر مُگدھ ئِسترے ۔۔۳۔۔
ਤਿਪਾ ਤਿਪਾ ਧਾਤਰ ਜਗਜੀਵਨ ਰਤਖ ਲੇਵਹੁ ਸਰਤਨ ਪਰੇ ॥

چگ
کِرنا کِرنا داھر چپؤن رھک ویلوہ رسن رپے ۔۔

ਨਾਨਕੁ ਜਨੁ ਿੁਮਰੀ ਸਰਨਾਈ ਹਤਰ ਰਾਖਹੁ ਲਾਜ ਹਰੇ ॥੪॥੧॥

ک
نانک نج ُبمری رسنایئ ہر را ھہؤ الچ ہرے ۔۔۴۔۔۱۔۔
ਨਟ ਮਹਲਾ ੪ ॥

پپ ہلحم ۴۔۔
ਰਾਮ ਜਤਪ ਜਨ ਰਾਮੈ ਨਾਤਮ ਰਲੇ ॥

رام جت نج را م َے نام رےل ۔۔
ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਜਤਪਓ ਗੁਰ ਬਚਨੀ ਹਤਰ ਧਾਰੀ ਹਤਰ ਤਿਪਲੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

رام نام جییپؤ ُگر ینچب ہر داھری ہر کِرےلپ ۔۔۱۔۔راہو۔۔

ਹਤਰ ਹਤਰ ਅਗਮ ਅਗੋਚਰੁ ਸੁਆਮੀ ਜਨ ਜਤਪ ਤਮਤਲ ਸਲਲ ਸਲਲੇ ॥

ہر ہر امگ اوگرچ سُؤا یم نج جت مِل سلل سللے ۔۔

ਹਤਰ ਕੇ ਸੰਿ ਤਮਤਲ ਰਾਮ ਰਸੁ ਪਾਇਆ ਹਮ ਜਨ ਕੈ ਬਤਲ ਬਲਲੇ ॥੧॥

ےک نل نللے ۔۔۱۔۔
ہر ےک سیت مِل رام رس نانا مہ نج َ
ਪੁਰਖੋਿਮੁ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਜਤਨ ਗਾਇਓ ਸਤਭ ਿਾਲਿ ਿੁਖ ਿਲਲੇ ॥

ُپروھکمت ہر نام نج اگویئ سیھ دادل ُدھک د للے ۔۔

ਤਵਤਚ ਿੇਹੀ ਿੋਖ ਅਸਾਧ ਪੰਚ ਧਾਿੂ ਹਤਰ ਕੀਏ ਤਖਨ ਪਰਲੇ ॥੨॥

ک
پب
وِچ دیہی دوھک اسادھ ج داھئُؤ ہر ےئیک ھِں رپےل ۔۔۲۔۔
ਹਤਰ ਕੇ ਸੰਿ ਮਤਨ ਪਰੀਤਿ ਲਗਾਈ ਤਜਉ ਿੇਖੈ ਸਤਸ ਕਮਲੇ ॥

ہر ےک سیت نم رپپپ اگلیئ چیپؤ دےھکی سس ےلمک ۔۔
ਉਨਵੈ ਘਨੁ ਘਨ ਘਤਨਹਰੁ ਗਰਜੈ ਮਤਨ ਤਬਗਸੈ ਮੋਰ ਮੁਰਲੇ ॥੩॥

ُ
گ
گ
ھ
ن
گ
ھب
اُونَے ں نھگ ہر رگ َچے نم ِ َسے ومر مُرےل ۔۔۳۔۔
ਹਮਰੈ ਸੁਆਮੀ ਲੋਚ ਹਮ ਲਾਈ ਹਮ ਜੀਵਹ ਿੇਤਖ ਹਤਰ ਤਮਲੇ ॥

رمہَے سُؤا یم ولچ مہ الیئ مہ ویجہ دھکی ہر مل ِے ۔۔

ਜਨ ਨਾਨਕ ਹਤਰ ਅਮਲ ਹਤਰ ਲਾਏ ਹਤਰ ਮੇਲਹੁ ਅਨਿ ਭਲੇ ॥੪॥੨॥

نج نانک ہر لمع ہر الےئ ہر میلہؤ ا َند ےلھب ۔۔۴۔۔۲۔۔
ਨਟ ਮਹਲਾ ੪ ॥

پپ ہلحم ۴۔۔
ਮੇਰੇ ਮਨ ਜਤਪ ਹਤਰ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਸਖੇ ॥

سک
ریمے نم جت ہر ہر نام ھے ۔۔

ਗੁਰ ਪਰਸਾਿੀ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਤਧਆਇਓ ਹਮ ਸਤਿਗੁਰ ਚਰਨ ਪਖੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

نک
ُگر رپسادی ہر نام دایھویئ مہ سیگؤر رچن ھے ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਊਿਮ ਜਗੰਨਾਥ ਜਗਿੀਸੁਰ ਹਮ ਪਾਪੀ ਸਰਤਨ ਰਖੇ ॥

اُومت چگیّاھت چگدئسُر مہ نایپ رسن رےھک ۔۔

ਿੁਮ ਵਿ ਪੁਰਖ ਿੀਨ ਿੁਖ ਭੰਜਨ ਹਤਰ ਿੀਓ ਨਾਮੁ ਮੁਖੇ ॥੧॥

مُک
ُب
م ود ُپرھک دنی ُدھک نجنھب ِدئؤ نام ُ ھے ۔۔۱۔۔

ਹਤਰ ਗੁਨ ਊਚ ਨੀਚ ਹਮ ਗਾਏ ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਸੰਤਗ ਸਖੇ ॥

سک
ہر ُگں اُوچ چین مہ اگےئ ُگر سیگؤر گنس ھے ۔۔

ਤਜਉ ਚੰਿਨ ਸੰਤਗ ਬਸੈ ਤਨੰਮੁ ਤਬਰਖਾ ਗੁਨ ਚੰਿਨ ਕੇ ਬਸਖੇ ॥੨॥

ئس ک
ب
چیپؤ دنچن گنس ئ َسے ِم پِراھک ُگں دنچن ےک ھے ۔۔۲۔۔
ਹਮਰੇ ਅਵਗਨ ਤਬਤਖਆ ਤਬਖੈ ਕੇ ਬਹੁ ਬਾਰ ਬਾਰ ਤਨਮਖੇ ॥

بِمک
نک
ھ
رمہے ا َونگ نِکھیا ِ َھے ےک وہب نار نار ے ۔۔

ਅਵਗਤਨਆਰੇ ਪਾਥਰ ਭਾਰੇ ਹਤਰ ਿਾਰੇ ਸੰਤਗ ਜਨਖੇ ॥੩॥

جی ک
اواینگرے نارھت اھبرے ہر نارے گنس ھے ۔۔۳۔۔

ਤਜਨ ਕਉ ਿੁਮ ਹਤਰ ਰਾਖਹੁ ਸੁਆਮੀ ਸਭ ਤਿਨ ਕੇ ਪਾਪ ਤਿਖੇ ॥

ُب
ک
ِجں کؤ م ہر را ھہؤ سُؤا یم سیھ پِں ےک نات کِرےھک ۔۔

ਜਨ ਨਾਨਕ ਕੇ ਿਇਆਲ ਪਰਭ ਸੁਆਮੀ ਿੁਮ ਿੁਸਟ ਿਾਰੇ ਹਰਣਖੇ ॥੪॥੩॥

ُب
نج نانک ےک دنال رپَھب سُؤا یم م ُدست نارے ہرےھکن ۔۔۴۔۔۳۔۔
ਨਟ ਮਹਲਾ ੪ ॥

پپ ہلحم ۴۔۔

ਮੇਰੇ ਮਨ ਜਤਪ ਹਤਰ ਹਤਰ ਰਾਮ ਰੰਗੇ ॥

ریمے نم جت ہر ہر رام رےگن ۔۔
ਹਤਰ ਹਤਰ ਤਿਪਾ ਕਰੀ ਜਗਿੀਸੁਤਰ ਹਤਰ ਤਧਆਇਓ ਜਨ ਪਤਗ ਲਗੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ہر ہر کِرنا رکی چگدئسُر ہر دایھویئ نج نگ ےگل ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੇ ਭੂਲ ਚੂਕ ਹਮ ਅਬ ਆਏ ਪਰਭ ਸਰਨਗੇ ॥

ب
منج منج ےک ُھؤل ُجؤک مہ ات ا ےئ رپَھب رسےگن ۔۔
ਿੁਮ ਸਰਣਾਗਤਿ ਪਰਤਿਪਾਲਕ ਸੁਆਮੀ ਹਮ ਰਾਖਹੁ ਵਿ ਪਾਪਗੇ ॥੧॥

ُب
ک
م رسناگپ رپَپ ِیاکل سُؤا یم مہ را ھہؤ ود نا نگے ۔۔۱۔۔

ਿੁਮਰੀ ਸੰਗਤਿ ਹਤਰ ਕੋ ਕੋ ਨ ਉਧਤਰਓ ਪਰਭ ਕੀਏ ਪਤਿਿ ਪਵਗੇ ॥

ُبمری تگنس ہر وک وک ہن اُدرھِوی رپَھب ےئیک تتپ ۔۔

ਗੁਨ ਗਾਵਿ ਛੀਪਾ ਿੁਸਟਾਤਰਓ ਪਰਤਭ ਰਾਖੀ ਪੈਜ ਜਨਗੇ ॥੨॥

پب
چ
ُگں اگوت ھییا ُداٹسروی رپَھب رایھک َ ج جیگے ۔۔۲۔۔

ਜੋ ਿੁਮਰੇ ਗੁਨ ਗਾਵਤਹ ਸੁਆਮੀ ਹਉ ਬਤਲ ਬਤਲ ਬਤਲ ਤਿਨਗੇ ॥

وج ُبمرے ُگں اگوہِ سُؤا یم ہؤ نل نل نل پِیگے ۔۔

ਭਵਨ ਭਵਨ ਪਤਵਿਰ ਸਤਭ ਕੀਏ ਜਹ ਧੂਤਰ ਪਰੀ ਜਨ ਪਗੇ ॥੩॥

وھبَن وھبَن وپِرت سیھ ےئیک ہج دھُؤر رپی نج نگے ۔۔۳۔۔
ਿੁਮਰੇ ਗੁਨ ਪਰਭ ਕਤਹ ਨ ਸਕਤਹ ਹਮ ਿੁਮ ਵਿ ਵਿ ਪੁਰਖ ਵਿਗੇ ॥

ُب
ُبمرے ُگں رپَھب ہہک ہن سکہہ مہ م ود ود ُپرھک ودےگ ۔۔

ਜਨ ਨਾਨਕ ਕਉ ਿਇਆ ਪਰਭ ਧਾਰਹੁ ਹਮ ਸੇਵਹ ਿੁਮ ਜਨ ਪਗੇ ॥੪॥੪॥

ُب
نج نانک کؤ دایئ رپَھب داھروہ مہ ویسہ م نج نگے ۔۔۴۔۔۴۔۔

ਨਟ ਮਹਲਾ ੪ ॥

پپ ہلحم ۴۔۔
ਮੇਰੇ ਮਨ ਜਤਪ ਹਤਰ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਮਨੇ ॥

ریمے نم جت ہر ہر نام ےنم ۔۔
ਜਗੰਨਾਤਥ ਤਕਰਪਾ ਪਰਤਭ ਧਾਰੀ ਮਤਿ ਗੁਰਮਤਿ ਨਾਮ ਬਨੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

چگیّاھت کِرنا رپَھب داھری مت ُگرمت نام ےنب ۔۔۱۔۔راہو۔۔

ਹਤਰ ਜਨ ਹਤਰ ਜਸੁ ਹਤਰ ਹਤਰ ਗਾਇਓ ਉਪਿੇਤਸ ਗੁਰੂ ਗੁਰ ਸੁਨੇ ॥

ہر نج ہر سج ہر ہر اگویئ ا ُندسی ُگؤ ُرو ُگر ُسیے ۔۔

ਤਕਲਤਬਖ ਪਾਪ ਨਾਮ ਹਤਰ ਕਾਟੇ ਤਜਵ ਖੇਿ ਤਿਸਾਤਨ ਲੁਨੇ ॥੧॥

کِل ِیکھ نات نام ہر اکےٹ وج تیھک کِرسان ل ُپے ۔۔۱۔۔

ਿੁਮਰੀ ਉਪਮਾ ਿੁਮ ਹੀ ਪਰਭ ਜਾਨਹੁ ਹਮ ਕਤਹ ਨ ਸਕਤਹ ਹਤਰ ਗੁਨੇ ॥

ُب
ُبمری اُامپ م یہ رپَھب اجبہؤ مہ ہہک ہن سکہہ ہر ُگپے ۔۔
ਜੈਸੇ ਿੁਮ ਿੈਸੇ ਪਰਭ ਿੁਮ ਹੀ ਗੁਨ ਜਾਨਹੁ ਪਰਭ ਅਪੁਨੇ ॥੨॥

ُب
ُب
ےسیج م َنیسے رپَھب م یہ ُگں اجبہؤ رپَھب اےنپ ۔۔۲۔۔
ਮਾਇਆ ਿਾਸ ਬੰਧ ਬਹੁ ਬੰਧੇ ਹਤਰ ਜਤਪਓ ਖੁਲ ਖੁਲਨੇ ॥

ہ چیپ ُکھ ک
ل
ھ
پ
ُ
امنا اھپس دنبھ وہب دنبےھ ر ؤ ل ے ۔۔

ਤਜਉ ਜਲ ਕੁੰਚਰੁ ਿਿੂਐ ਬਾਂਤਧਓ ਹਤਰ ਚੇਤਿਓ ਮੋਖ ਮੁਖਨੇ ॥੩॥

مک
کب
ےئ نادنھپؤ ہر پپؤ ومھک ُ ھپے ۔۔۳۔۔
چیپؤ لج ُ چر دتُو َ
ਸੁਆਮੀ ਪਾਰਬਰਹਮ ਪਰਮੇਸਰੁ ਿੁਮ ਖੋਜਹੁ ਜੁਗ ਜੁਗਨੇ ॥

ُب
سُؤا یم نارپرمہ رپرسیم م وھکہجُ چگ ےنگج ۔۔

ਿੁਮਰੀ ਥਾਹ ਪਾਈ ਨਹੀ ਪਾਵੈ ਜਨ ਨਾਨਕ ਕੇ ਪਰਭ ਵਿਨੇ ॥੪॥੫॥

ُبمری اھتہ نایئ یہن نا َوے نج نانک ےک رپَھب ودےن ۔۔۴۔۔۵۔۔
ਨਟ ਮਹਲਾ ੪ ॥

پپ ہلحم ۴۔۔
ਮੇਰੇ ਮਨ ਕਤਲ ਕੀਰਤਿ ਹਤਰ ਪਰਵਣੇ ॥

ریمے نم لک ریکت ہر رپَوےن ۔۔
ਹਤਰ ਹਤਰ ਿਇਆਤਲ ਿਇਆ ਪਰਭ ਧਾਰੀ ਲਤਗ ਸਤਿਗੁਰ ਹਤਰ ਜਪਣੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ہر ہر دنال دایئ رپَھب داھری گل سیگؤر ہر ےنپج ۔۔۱۔۔راہو۔۔

ਹਤਰ ਿੁਮ ਵਿ ਅਗਮ ਅਗੋਚਰ ਸੁਆਮੀ ਸਤਭ ਤਧਆਵਤਹ ਹਤਰ ਰੁੜਣੇ ॥

ُب
ہر م ود امگ اوگرچ سُؤا یم سیھ دایھوہِ ہر ُررےن ۔۔

ਤਜਨ ਕਉ ਿੁਮਹਰੇ ਵਿ ਕਟਾਖ ਹੈ ਿੇ ਗੁਰਮੁਤਖ ਹਤਰ ਤਸਮਰਣੇ ॥੧॥

ِج ک ُبم
ہ
س
ُ
م
ِ
ک
گ
ہ
م
ھ
ں ؤ رے ود اٹکھک ےہَ ےت ر ُ ھ ر رےن ۔۔۱۔۔
ਇਹੁ ਪਰਪੰਚੁ ਕੀਆ ਪਰਭ ਸੁਆਮੀ ਸਭੁ ਜਗਜੀਵਨੁ ਜੁਗਣੇ ॥

پب
چگ
اوہی رپ ج ک ِیا رپَھب سُؤا یم سیھ چپؤن ُچگپے ۔۔

ਤਜਉ ਸਲਲੈ ਸਲਲ ਉਿਤਹ ਬਹੁ ਲਹਰੀ ਤਮਤਲ ਸਲਲੈ ਸਲਲ ਸਮਣੇ ॥੨॥

چیپؤ سللے َ سلل اُبھہ ِہ وہب رہلی مِل سللے َ سلل ےنمس ۔۔۲۔۔

ਜੋ ਪਰਭ ਕੀਆ ਸੁ ਿੁਮ ਹੀ ਜਾਨਹੁ ਹਮ ਨਹ ਜਾਣੀ ਹਤਰ ਗਹਣੇ ॥

ُب
وج رپَھب ک ِیا وس م یہ اج ُہن مہ ہن اجین ہر ےنہگ ۔۔

ਹਮ ਬਾਤਰਕ ਕਉ ਤਰਿ ਉਸਿਤਿ ਧਾਰਹੁ ਹਮ ਕਰਹ ਪਰਭੂ ਤਸਮਰਣੇ ॥੩॥

ب
مہ نارِک کؤ رِد اُسیت داھروہ مہ رکہ رپ ُھؤ ِسمرےن ۔۔۳۔۔

ਿੁਮ ਜਲ ਤਨਤਧ ਹਤਰ ਮਾਨ ਸਰੋਵਰ ਜੋ ਸੇਵੈ ਸਭ ਿਲਣੇ ॥

ُب
م لج ن ِدھ ہر امن رسوور وج ویسَے سیھ ےنلھپ ۔۔
ਜਨੁ ਨਾਨਕੁ ਹਤਰ ਹਤਰ ਹਤਰ ਹਤਰ ਬਾਂਛੈ ਹਤਰ ਿੇਵਹੁ ਕਤਰ ਤਿਪਣੇ ॥੪॥੬॥

ن ہ ہ ہ ہ ب َج
ک
ھ
ِ
ہ
نج نا ک ر ر ر ر نا ے ر دویوہ رک رےنپ ۔۔۴۔۔۶۔۔
ਨਟ ਨਾਰਾਇਨ ਮਹਲਾ ੪ ਪੜਿਾਲ

پپ نارانئ ہلحم  ۴ڑپنال
ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪਰਸਾਤਿ ॥

اِک اواکنر سیگؤر رپساد ۔۔
ਮੇਰੇ ਮਨ ਸੇਵ ਸਿਲ ਹਤਰ ਘਾਲ ॥

سب
ویس ھل ہر اھگل ۔۔
ریمے نم َ
ਲੇ ਗੁਰ ਪਗ ਰੇਨ ਰਵਾਲ ॥

ےل ُگر نگ رنی روال ۔۔
ਸਤਭ ਿਾਤਲਿ ਭੰਤਜ ਿੁਖ ਿਾਲ ॥

بھب
سیھ دالِد ج ُدھک دال ۔۔

ਹਤਰ ਹੋ ਹੋ ਹੋ ਨਿਤਰ ਤਨਹਾਲ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ہر وہ وہ وہ دنر بِہال ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਹਤਰ ਕਾ ਤਗਰਹੁ ਹਤਰ ਆਤਪ ਸਵਾਤਰਓ ਹਤਰ ਰੰਗ ਰੰਗ ਮਹਲ ਬੇਅੰਿ ਲਾਲ ਲਾਲ ਹਤਰ ਲਾਲ ॥

ہر اک گِروہ ہر ا ت وسارِوی ہر رنگ رنگ لحم ےباپپ الل الل ہر الل ۔۔

ੇਹਤਰ ਆਪਨੀ ਤਿਪਾ ਕਰੀ ਆਤਪ ਤਗਰਤਹ ਆਇਓ ਹਮ ਹਤਰ ਕੀ ਗੁਰ ਕੀਈ ਹੈ ਬਸੀਿੀ ਹਮ ਹਤਰ ਿੇਖ
ਭਈ ਤਨਹਾਲ ਤਨਹਾਲ ਤਨਹਾਲ ਤਨਹਾਲ ॥੧॥

ئسیب
ھ
ہ
ب
ب
ی مہ ر دےھکی یئھب ِہال ِہال
ہر ا ینپ کِرنا رکی ا ت گِرہِ ا ویئ مہ ہر یک ُگر کیبی ےہَ
بِہال بِہال ۔۔۱۔۔

ਹਤਰ ਆਵਿੇ ਕੀ ਖਬਤਰ ਗੁਤਰ ਪਾਈ ਮਤਨ ਿਤਨ ਆਨਿੋ ਆਨੰਿ ਭਏ ਹਤਰ ਆਵਿੇ ਸੁਨੇ ਮੇਰੇ ਲਾਲ ਹਤਰ
ਲਾਲ ॥

ک
ہر ا وےت یک ھتر ُگر نایئ نم نت ا َندو ا دنن ےئھب ہر ا وےت ُسیے ریمے الل ہر الل ۔۔
ਜਨੁ ਨਾਨਕੁ ਹਤਰ ਹਤਰ ਤਮਲੇ ਭਏ ਗਲਿਾਨ ਹਾਲ ਤਨਹਾਲ ਤਨਹਾਲ ॥੨॥੧॥੭॥

نج نانک ہر ہر مل ِے ےئھب گلطان احلَ بِہال بِہال ۔۔۲۔۔۱۔۔۷۔۔
ਨਟ ਮਹਲਾ ੪ ॥

پپ ہلحم ۴۔۔
ਮਨ ਤਮਲੁ ਸੰਿਸੰਗਤਿ ਸੁਭਵੰਿੀ ॥

سب
نم مِل سییسیگت ُ ھ َؤیتن ۔۔
ਸੁਤਨ ਅਕਥ ਕਥਾ ਸੁਖਵੰਿੀ ॥

سک
ُسں اکبھ اھتک ُ ھ َؤیتن ۔۔

ਸਭ ਤਕਲਤਬਖ ਪਾਪ ਲਹੰਿੀ ॥

ل
سیھ کِل ِیکھ نات َہیبی ۔۔

ਹਤਰ ਹੋ ਹੋ ਹੋ ਤਲਖਿੁ ਤਲਖੰਿੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

لک ِ
ہر وہ وہ وہ لک ِھت َھیبی ۔۔۱۔۔راہو۔۔

ਹਤਰ ਕੀਰਤਿ ਕਲਜੁਗ ਤਵਤਚ ਊਿਮ ਮਤਿ ਗੁਰਮਤਿ ਕਥਾ ਭਜੰਿੀ ॥

بھ
ب
چ
ی
َ
ی ۔۔
ہر ریکت کلچُگ وِچ اُومت مت ُگرمت اھتک

ਤਜਤਨ ਜਤਨ ਸੁਣੀ ਮਨੀ ਹੈ ਤਜਤਨ ਜਤਨ ਤਿਸੁ ਜਨ ਕੈ ਹਉ ਕੁਰਬਾਨੰਿੀ ॥੧॥

ےک ہؤ قُرنانَیبی ۔۔۱۔۔
ےہ ِجں ِجں ئِس نج َ
ِجں ِجں ُسبی ینم َ

ਹਤਰ ਅਕਥ ਕਥਾ ਕਾ ਤਜਤਨ ਰਸੁ ਚਾਤਖਆ ਤਿਸੁ ਜਨ ਸਭ ਭੂਖ ਲਹੰਿੀ ॥

ب ل
ہر اکبھ اھتک اک ِجں رس اچایھک ئِس نج سیھ ُھؤھک َہیبی ۔۔

ਨਾਨਕ ਜਨ ਹਤਰ ਕਥਾ ਸੁਤਣ ਤਿਰਪਿੇ ਜਤਪ ਹਤਰ ਹਤਰ ਹਤਰ ਹੋਵੰਿੀ ॥੨॥੨॥੮॥

س
وہویتن ۔۔۲۔۔۲۔۔۸۔۔
نانک نج ہر اھتک ُ ں رتِےتپ جت ہر ہر ہر َ
ਨਟ ਮਹਲਾ ੪ ॥

پپ ہلحم ۴۔۔
ਕੋਈ ਆਤਨ ਸੁਨਾਵੈ ਹਤਰ ਕੀ ਹਤਰ ਗਾਲ ॥

وکیئ ا ن ُسیا َوے ہر یک ہر اگل ۔۔
ਤਿਸ ਕਉ ਹਉ ਬਤਲ ਬਤਲ ਬਾਲ ॥

ئِس کؤ ہؤ نل نل نال ۔۔
ਸੋ ਹਤਰ ਜਨੁ ਹੈ ਭਲ ਭਾਲ ॥

ےہ لھب اھبل ۔۔
وس ہر نج َ
ਹਤਰ ਹੋ ਹੋ ਹੋ ਮੇਤਲ ਤਨਹਾਲ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ہر وہ وہ وہ م َیل بِہال ۔۔۱۔۔راہو۔۔

ਹਤਰ ਕਾ ਮਾਰਗੁ ਗੁਰ ਸੰਤਿ ਬਿਾਇਓ ਗੁਤਰ ਚਾਲ ਤਿਖਾਈ ਹਤਰ ਚਾਲ ॥

ہر اک امرگ ُگر سیت اتبویئ ُگر اچل دِاھکیئ ہر اچل ۔۔

ਅੰਿਤਰ ਕਪਟੁ ਚੁਕਾਵਹੁ ਮੇਰੇ ਗੁਰਤਸਖਹੁ ਤਨਹਕਪਟ ਕਮਾਵਹੁ ਹਤਰ ਕੀ ਹਤਰ ਘਾਲ ਤਨਹਾਲ ਤਨਹਾਲ
ਤਨਹਾਲ ॥੧॥

ارتن ٹپک جکاووہ ریمے ُگر ِسک
ھہ بِہکپت امکووہ ہر یک ہر اھگل بِہال بِہال بِہال ۔۔۱۔۔
ُ
ُ
ਿੇ ਗੁਰ ਕੇ ਤਸਖ ਮੇਰੇ ਹਤਰ ਪਰਤਭ ਭਾਏ ਤਜਨਾ ਹਤਰ ਪਰਭੁ ਜਾਤਨਓ ਮੇਰਾ ਨਾਤਲ ॥

ےت ُگر ےک سِکھ ریمے ہر رپَھب اھبےئ انج ہر رپَھب اجوین ریما نال ۔۔
ਜਨ ਨਾਨਕ ਕਉ ਮਤਿ ਹਤਰ ਪਰਤਭ ਿੀਨੀ ਹਤਰ ਿੇਤਖ ਤਨਕਤਟ ਹਿੂਤਰ ਤਨਹਾਲ ਤਨਹਾਲ ਤਨਹਾਲ ਤਨਹਾਲ
॥੨॥੩॥੯॥

نج نانک کؤ مت ہر رپَھب دِینی ہر دھکی نِکت دحُور بِہال بِہال بِہال بِہال ۔۔۲۔۔۳۔۔۹۔۔

ਰਾਗੁ ਨਟ ਨਾਰਾਇਨ ਮਹਲਾ ੫

راگ پپ نارانئ ہلحم ۵
ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪਰਸਾਤਿ ॥

اِک اواکنر سیگؤر رپساد ۔۔
ਰਾਮ ਹਉ ਤਕਆ ਜਾਨਾ ਤਕਆ ਭਾਵੈ ॥

رام ہؤ ایک اجنا ایک اھبوے ۔۔
ਮਤਨ ਤਪਆਸ ਬਹੁਿੁ ਿਰਸਾਵੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

نم ایپس تہب درسا َوے ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਸੋਈ ਤਗਆਨੀ ਸੋਈ ਜਨੁ ਿੇਰਾ ਤਜਸੁ ਊਪਤਰ ਰੁਚ ਆਵੈ ॥

ج
ے ۔۔
وسیئ گ ِیاین وسیئ نج ریتا ِ س اُورپ ُرچ ا و َ

ਤਿਪਾ ਕਰਹੁ ਤਜਸੁ ਪੁਰਖ ਤਬਧਾਿੇ ਸੋ ਸਿਾ ਸਿਾ ਿੁਧੁ ਤਧਆਵੈ ॥੧॥

ج
ایھوے ۔۔۱۔۔
کِرنا رکوہ ِ س ُپرھک نِداھےت وس دسا دسا ُندھ د َ
ਕਵਨ ਜੋਗ ਕਵਨ ਤਗਆਨ ਤਧਆਨਾ ਕਵਨ ਗੁਨੀ ਰੀਝਾਵੈ ॥

ب
وکَن وجگ وکَن گ ِیان دایھنا وکَن ُگبی ر جھا َوے ۔۔

ਸੋਈ ਜਨੁ ਸੋਈ ਤਨਜ ਭਗਿਾ ਤਜਸੁ ਊਪਤਰ ਰੰਗੁ ਲਾਵੈ ॥੨॥

ِب ب
ج
ِ
ھ
گ
ن
ُ
الوے ۔۔۲۔۔
وسیئ نج وسیئ ج یا س اورپ ر گ َ

ਸਾਈ ਮਤਿ ਸਾਈ ਬੁਤਧ ਤਸਆਨਪ ਤਜਿੁ ਤਨਮਖ ਨ ਪਰਭੁ ਤਬਸਰਾਵੈ ॥

ب
ِ
ئ
م
ک
س
ِ
سایئ مت سایئ ُندھ ِسیاپپ ِجت ھ ہن رپَھب را َوے ۔۔
ਸੰਿਸੰਤਗ ਲਤਗ ਏਹੁ ਸੁਖੁ ਪਾਇਓ ਹਤਰ ਗੁਨ ਸਿ ਹੀ ਗਾਵੈ ॥੩॥

ُگ
اگوے ۔۔۳۔۔
سییسیگ گل اوہی ُسکھ ناویئ ہر ں دس یہ َ

ਿੇਤਖਓ ਅਚਰਜੁ ਮਹਾ ਮੰਗਲ ਰੂਪ ਤਕਛੁ ਆਨ ਨਹੀ ਤਿਸਟਾਵੈ ॥

کِ
ِاٹسوے ۔۔
دویھکی ارچچ اہم لگنم ُروت چھ ا ن یہن د َ

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਮੋਰਚਾ ਗੁਤਰ ਲਾਤਹਓ ਿਹ ਗਰਭ ਜੋਤਨ ਕਹ ਆਵੈ ॥੪॥੧॥

ُ
ے ۔۔۴۔۔۱۔۔
وہک نانک ومراچ گر الویہ ہت رگھب وجن ہک ا و َ
ੇਨਟ ਨਾਰਾਇਨ ਮਹਲਾ ੫ ਿੁਪਿ

پپ نارانئ ہلحم ُ ۵دندے
ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪਰਸਾਤਿ ॥

اِک اواکنر سیگؤر رپساد ۔۔
ਉਲਾਹਨੋ ਮੈ ਕਾਹੂ ਨ ਿੀਓ ॥

اُالونہ م َے اک ُہؤ ہن دئؤ ۔۔

ਮਨ ਮੀਿ ਿੁਹਾਰੋ ਕੀਓ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

نم ھٹیم ُبہارو کپؤ ۔۔۱۔۔راہو۔۔

ਆਤਗਆ ਮਾਤਨ ਜਾਤਨ ਸੁਖੁ ਪਾਇਆ ਸੁਤਨ ਸੁਤਨ ਨਾਮੁ ਿੁਹਾਰੋ ਜੀਓ ॥

ا ایگ امن اجن ُسکھ نانا ُسں ُسں نام ُبہارو چیپؤ ۔۔

ਈਹਾਂ ਊਹਾ ਹਤਰ ਿੁਮ ਹੀ ਿੁਮ ਹੀ ਇਹੁ ਗੁਰ ਿੇ ਮੰਿੁ ਤਿਰੜੀਓ ॥੧॥

ُب
ُب
اِاہین اُواہ ہر م یہ م یہ اوہی ُگر ےت میتر درِرئؤ ۔۔۱۔۔
ਜਬ ਿੇ ਜਾਤਨ ਪਾਈ ਏਹ ਬਾਿਾ ਿਬ ਕੁਸਲ ਖੇਮ ਸਭ ਥੀਓ ॥

ب
جت ےت اجن نایئ اہہی نانا پپ ُکسل میھک سیھ ھپؤ ۔۔
ਸਾਧਸੰਤਗ ਨਾਨਕ ਪਰਗਾਤਸਓ ਆਨ ਨਾਹੀ ਰੇ ਬੀਓ ॥੨॥੧॥੨॥

سادھسیگ نانک رپاگویس ا ن نایہ رے پپؤ ۔۔۲۔۔۱۔۔۲۔۔

ਨਟ ਮਹਲਾ ੫ ॥

پپ ہلحم ۵۔۔
ਜਾ ਕਉ ਭਈ ਿੁਮਾਰੀ ਧੀਰ ॥

اج کؤ یئھب ُبماری دھتر ۔۔

ਜਮ ਕੀ ਿਰਾਸ ਤਮਟੀ ਸੁਖੁ ਪਾਇਆ ਤਨਕਸੀ ਹਉਮੈ ਪੀਰ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ن
مج یک رتاس مِبی ُسکھ نانا کِسی ہؤ م َے ریپ ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਿਪਤਿ ਬੁਝਾਨੀ ਅੰਤਮਰਿ ਬਾਨੀ ਤਿਰਪਿੇ ਤਜਉ ਬਾਤਰਕ ਖੀਰ ॥

ب
ک
تپت ُجھاین امِرت ناین رتِےتپ ویج نارِک ھتر ۔۔

ਮਾਿ ਤਪਿਾ ਸਾਜਨ ਸੰਿ ਮੇਰੇ ਸੰਿ ਸਹਾਈ ਬੀਰ ॥੧॥

امت پِیا سانج سیت ریمے سیت اہسیئ ریب ۔۔۱۔۔
ਖੁਲੇ ਭਰਮ ਭੀਤਿ ਤਮਲੇ ਗੋਪਾਲਾ ਹੀਰੈ ਬੇਧੇ ਹੀਰ ॥

ک
ُھلے رھبم ب َھپت مل ِے وگناال ریہَے دیبےھ ریہ ۔۔
ਤਬਸਮ ਭਏ ਨਾਨਕ ਜਸੁ ਗਾਵਿ ਿਾਕੁਰ ਗੁਨੀ ਗਹੀਰ ॥੨॥੨॥੩॥

ئس
ِ م ےئھب نانک سج اگوت اھٹ ُکر ُگبی ریہگ ۔۔۲۔۔۲۔۔۳۔۔
ਨਟ ਮਹਲਾ ੫ ॥

پپ ہلحم ۵۔۔
ਅਪਨਾ ਜਨੁ ਆਪਤਹ ਆਤਪ ਉਧਾਤਰਓ ॥

اانپ نج ا ہپِ ا ت اُداھروی ۔۔
ਆਿ ਪਹਰ ਜਨ ਕੈ ਸੰਤਗ ਬਤਸਓ ਮਨ ਿੇ ਨਾਤਹ ਤਬਸਾਤਰਓ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ا ھٹ رہپ نج ےکَ گنس ئسیؤ نم ےت ناہِ ِئساروی ۔۔۱۔۔راہو۔۔

ਬਰਨੁ ਤਚਹਨੁ ਨਾਹੀ ਤਕਛੁ ਪੇਤਖਓ ਿਾਸ ਕਾ ਕੁਲੁ ਨ ਤਬਚਾਤਰਓ ॥

کِچ پیک
ُ
ب
ک
ھ
پ
ِ
پرن ِچہں نایہ ھ ؤ داس اک ل ہن چاروی ۔۔

ਕਤਰ ਤਕਰਪਾ ਨਾਮੁ ਹਤਰ ਿੀਓ ਸਹਤਜ ਸੁਭਾਇ ਸਵਾਤਰਓ ॥੧॥

سہ
ےئ وسارِوی ۔۔۱۔۔
رک کِرنا نام ہر دئؤ ج ُسبھا ِ

ਮਹਾ ਤਬਖਮੁ ਅਗਤਨ ਕਾ ਸਾਗਰੁ ਤਿਸ ਿੇ ਪਾਤਰ ਉਿਾਤਰਓ ॥

نکھ
اہم ِ م انگ اک سارگ ئِس ےت نار اُنارِوی ۔۔

ਪੇਤਖ ਪੇਤਖ ਨਾਨਕ ਤਬਗਸਾਨੋ ਪੁਨਹ ਪੁਨਹ ਬਤਲਹਾਤਰਓ ॥੨॥੩॥੪॥

پ َیکھ پ َیکھ نانک نِگساون ُپیہ اہلبرئؤ ۔۔۲۔۔۳۔۔۴۔۔
ਨਟ ਮਹਲਾ ੫ ॥

پپ ہلحم ۵۔۔
ਹਤਰ ਹਤਰ ਮਨ ਮਤਹ ਨਾਮੁ ਕਤਹਓ ॥

ہر ہر نم ہہم نام کہپؤ ۔۔

ਕੋਤਟ ਅਪਰਾਧ ਤਮਟਤਹ ਤਖਨ ਭੀਿਤਰ ਿਾ ਕਾ ਿੁਖੁ ਨ ਰਤਹਓ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ک
ھ
ِ
وکت ارپادھ مِی ِہ ں رتیھب نا اک ُدھک ہن رویہ ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਖੋਜਿ ਖੋਜਿ ਭਇਓ ਬੈਰਾਗੀ ਸਾਧੂ ਸੰਤਗ ਲਤਹਓ ॥

ب
ل
ہ
ھی
پ
پ
وھکجت وھکجت ؤ ریبایگ سا ُدوھ گنس ؤ ۔۔
ਸਗਲ ਤਿਆਤਗ ਏਕ ਤਲਵ ਲਾਗੀ ਹਤਰ ਹਤਰ ਚਰਨ ਗਤਹਓ ॥੧॥

لگس پ ِیاگ انک لِؤ الیگ ہر ہر رچن گہپؤ ۔۔۱۔۔

ਕਹਿ ਮੁਕਿ ਸੁਨਿੇ ਤਨਸਿਾਰੇ ਜੋ ਜੋ ਸਰਤਨ ਪਇਓ ॥

کہت مُکت ُسیپے ئِسیارے وج وج رسن نیپؤ ۔۔

ਤਸਮਤਰ ਤਸਮਤਰ ਸੁਆਮੀ ਪਰਭੁ ਅਪੁਨਾ ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਅਨਿੁ ਭਇਓ ॥੨॥੪॥੫॥

ِسمر

ِسمر

سُؤا یم رپَھب اانپ وہک نانک ا َند ویھب ۔۔۲۔۔۴۔۔۵۔۔
ਨਟ ਮਹਲਾ ੫ ॥

پپ ہلحم ۵۔۔
ਚਰਨ ਕਮਲ ਸੰਤਗ ਲਾਗੀ ਿੋਰੀ ॥

رچن لمک گنس الیگ دوری ۔۔
ਸੁਖ ਸਾਗਰ ਕਤਰ ਪਰਮ ਗਤਿ ਮੋਰੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ُسکھ سارگ رک رپم گپ ومری ۔۔۱۔۔راہو۔۔

ਅੰਚਲਾ ਗਹਾਇਓ ਜਨ ਅਪੁਨੇ ਕਉ ਮਨੁ ਬੀਧੋ ਪਰੇਮ ਕੀ ਖੋਰੀ ॥

ابچال اہگویئ نج اےنپ کؤ نم دیبوھ رپمی یک وھکری ۔۔

ਜਸੁ ਗਾਵਿ ਭਗਤਿ ਰਸੁ ਉਪਤਜਓ ਮਾਇਆ ਕੀ ਜਾਲੀ ਿੋਰੀ ॥੧॥

ب
سج اگوت تگھب رس ا ُ چِپؤ امنا یک اجیل وتری ۔۔۱۔۔
ਪੂਰਨ ਪੂਤਰ ਰਹੇ ਤਕਰਪਾ ਤਨਤਧ ਆਨ ਨ ਪੇਖਉ ਹੋਰੀ ॥

پی ک
ئُؤرن ئُؤر رےہ کِرنا ن ِدھ ا ن ہن ھؤ وہری ۔۔

ਨਾਨਕ ਮੇਤਲ ਲੀਓ ਿਾਸੁ ਅਪੁਨਾ ਪਰੀਤਿ ਨ ਕਬਹੂ ਥੋਰੀ ॥੨॥੫॥੬॥

نانک م َیل ل ِپؤ داس اانپ رپپپ ہن کب ُہؤ وھتری ۔۔۲۔۔۵۔۔۶۔۔
ਨਟ ਮਹਲਾ ੫ ॥

پپ ہلحم ۵۔۔
ਮੇਰੇ ਮਨ ਜਪੁ ਜਤਪ ਹਤਰ ਨਾਰਾਇਣ ॥

ریمے نم جت جت ہر نارانئ ۔۔

ਕਬਹੂ ਨ ਤਬਸਰਹੁ ਮਨ ਮੇਰੇ ਿੇ ਆਿ ਪਹਰ ਗੁਨ ਗਾਇਣ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

کب ُہؤ ہن ِئسروہ نم ریمے ےت ا ھٹ رہپ ُگں اگنئ ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਸਾਧੂ ਧੂਤਰ ਕਰਉ ਤਨਿ ਮਜਨੁ ਸਭ ਤਕਲਤਬਖ ਪਾਪ ਗਵਾਇਣ ॥

م
سا ُدوھ دھُؤر رکو پِپ چں سیھ کِل ِیکھ نات وگَانئ ۔۔

ਪੂਰਨ ਪੂਤਰ ਰਹੇ ਤਕਰਪਾ ਤਨਤਧ ਘਤਟ ਘਤਟ ਤਿਸਤਟ ਸਮਾਇਣੁ ॥੧॥

ئُؤرن ئُؤر رےہ کِرنا ن ِدھ ٹھگ ٹھگ ِدست امسنئ ۔۔۱۔۔

ਜਾਪ ਿਾਪ ਕੋਤਟ ਲਖ ਪੂਜਾ ਹਤਰ ਤਸਮਰਣ ਿੁਤਲ ਨ ਲਾਇਣ ॥

اجت نات وکت ھکل ئُؤاج ہر ِسمرن ُنل ہن النئ ۔۔

ਿੁਇ ਕਰ ਜੋਤੜ ਨਾਨਕੁ ਿਾਨੁ ਮਾਂਗੈ ਿੇਰੇ ਿਾਸਤਨ ਿਾਸ ਿਸਾਇਣੁ ॥੨॥੬॥੭॥

َ
ُدےئ رک وجر نانک دان ام نگے ریتے دانس داس دسانئ ۔۔۲۔۔۶۔۔۷۔۔
ਨਟ ਮਹਲਾ ੫ ॥

پپ ہلحم ۵۔۔
ਮੇਰੈ ਸਰਬਸੁ ਨਾਮੁ ਤਨਧਾਨੁ ॥

ریمَے رسسب نام ن ِداھن ۔۔
ਕਤਰ ਤਕਰਪਾ ਸਾਧੂ ਸੰਤਗ ਤਮਤਲਓ ਸਤਿਗੁਤਰ ਿੀਨੋ ਿਾਨੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

رک کِرنا سا ُدوھ گنس مل ِپؤ سیگؤر دونی دان ۔۔۱۔۔راہو۔۔

ਸੁਖਿਾਿਾ ਿੁਖ ਭੰਜਨਹਾਰਾ ਗਾਉ ਕੀਰਿਨੁ ਪੂਰਨ ਤਗਆਨੁ ॥

ب
ھب
ئ
ب
گ
چ
ُ
ہارا اگو ریکنت ؤرن ِیان ۔۔
ُسکھدانا ُدھک

ਕਾਮੁ ਿੋਧੁ ਲੋਭੁ ਖੰਿ ਖੰਿ ਕੀਨਹੇ ਤਬਨਤਸਓ ਮੂੜ ਅਤਭਮਾਨੁ ॥੧॥

ب
کیبہ
اکم رکودھ ولھب ڈنھک ڈنھک ھے نِیسیؤ مُؤر ا ھبمان ۔۔۱۔۔

ਤਕਆ ਗੁਣ ਿੇਰੇ ਆਤਖ ਵਖਾਣਾ ਪਰਭ ਅੰਿਰਜਾਮੀ ਜਾਨੁ ॥

ایک ُگں ریتے ا ھک واھکنا رپَھب ارتناجیم اجن ۔۔

ਚਰਨ ਕਮਲ ਸਰਤਨ ਸੁਖ ਸਾਗਰ ਨਾਨਕੁ ਸਿ ਕੁਰਬਾਨੁ ॥੨॥੭॥੮॥

رچن لمک رسن ُسکھ سارگ نانک دص قُرنان ۔۔۲۔۔۷۔۔۸۔۔
ਨਟ ਮਹਲਾ ੫ ॥

پپ ہلحم ۵۔۔
ਹਉ ਵਾਤਰ ਵਾਤਰ ਜਾਉ ਗੁਰ ਗੋਪਾਲ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ہؤ وار وار اجو ُگر وگنال ۔۔۱۔۔راہو۔۔

ਮੋਤਹ ਤਨਰਗੁਨ ਿੁਮ ਪੂਰਨ ਿਾਿੇ ਿੀਨਾ ਨਾਥ ਿਇਆਲ ॥੧॥

ُب
ومہِ پِر ُگں م ئُؤرن داےت دانی ناھت دنال ۔۔۱۔۔

ਊਿਿ ਬੈਿਿ ਸੋਵਿ ਜਾਗਿ ਜੀਅ ਪਰਾਨ ਧਨ ਮਾਲ ॥੨॥

اُوبھت نیبھت وسوت اجگپ یج رپان دنھ امل ۔۔۲۔۔
ਿਰਸਨ ਤਪਆਸ ਬਹੁਿੁ ਮਤਨ ਮੇਰੈ ਨਾਨਕ ਿਰਸ ਤਨਹਾਲ ॥੩॥੮॥੯॥

درنس ایپس تہب نم ریمَے نانک درس بِہال ۔۔۳۔۔۸۔۔۹۔۔
ਨਟ ਪੜਿਾਲ ਮਹਲਾ ੫

پپ ڑپنال ہلحم ۵
ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪਰਸਾਤਿ ॥

اِک اواکنر سیگؤر رپساد ۔۔
ਕੋਊ ਹੈ ਮੇਰੋ ਸਾਜਨੁ ਮੀਿੁ ॥

وکو ےہَ ریمو سانج تیم ۔۔
ُ

ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਸੁਨਾਵੈ ਨੀਿ ॥

ہر نام ُسیا َوے تین ۔۔
ਤਬਨਸੈ ਿੁਖੁ ਤਬਪਰੀਤਿ ॥

نِیسے ُدھک نِترپپ ۔۔

ਸਭੁ ਅਰਪਉ ਮਨੁ ਿਨੁ ਚੀਿੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

۔۔راہو۔۔۱سیھ ارئؤ نم نت جپت ۔۔
ਕੋਈ ਤਵਰਲਾ ਆਪਨ ਕੀਿ ॥

وکیئ وِرال ا نپ تیک ۔۔
ਸੰਤਗ ਚਰਨ ਕਮਲ ਮਨੁ ਸੀਿ ॥

گنس رچن لمک نم سیت ۔۔
ਕਤਰ ਤਕਰਪਾ ਹਤਰ ਜਸੁ ਿੀਿ ॥੧॥

رک کِرنا ہر سج دِت ۔۔

ਹਤਰ ਭਤਜ ਜਨਮੁ ਪਿਾਰਥੁ ਜੀਿ ॥

ہر جھب منج ندارھت جپت ۔۔
ਕੋਤਟ ਪਤਿਿ ਹੋਤਹ ਪੁਨੀਿ ॥

وکت تتپ وہہِ ُنیپت ۔۔
ਨਾਨਕ ਿਾਸ ਬਤਲ ਬਤਲ ਕੀਿ ॥੨॥੧॥੧੦॥੧੯॥

۔۔۱۹۔۔۱۱۔۔۱۔۔۲نانک داس نل نل تیک ۔۔
ਨਟ ਅਸਟਪਿੀਆ ਮਹਲਾ ੪

۴ پپ اسییدنا ہلحم

ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪਰਸਾਤਿ ॥

اِک اواکنر سیگؤر رپساد ۔۔
ਰਾਮ ਮੇਰੇ ਮਤਨ ਿਤਨ ਨਾਮੁ ਅਧਾਰੇ ॥

رام ریمے نم نت نام اداھرے ۔۔
ਤਖਨੁ ਪਲੁ ਰਤਹ ਨ ਸਕਉ ਤਬਨੁ ਸੇਵਾ ਮੈ ਗੁਰਮਤਿ ਨਾਮੁ ਸਮਹਾਰੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ک
س
ھِں نل رہِ ہن سکؤ پِں ویسا م َے ُگرمت نام مہھارے ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਹਤਰ ਹਤਰ ਹਤਰ ਹਤਰ ਹਤਰ ਮਤਨ ਤਧਆਵਹੁ ਮੈ ਹਤਰ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਤਪਆਰੇ ॥

ہر ہر ہر ہر ہر دنمایھووہ م َے ہر ہر نام ایپرے ۔۔

ਿੀਨ ਿਇਆਲ ਭਏ ਪਰਭ ਿਾਕੁਰ ਗੁਰ ਕੈ ਸਬਤਿ ਸਵਾਰੇ ॥੧॥

دنی دنال ےئھب رپَھب اھٹ ُکر ُگر ےکَ دبس وسارے ۔۔۱۔۔
ਮਧਸੂਿਨ ਜਗਜੀਵਨ ਮਾਧੋ ਮੇਰੇ ਿਾਕੁਰ ਅਗਮ ਅਪਾਰੇ ॥

چگ
دمھسُؤدن چپؤن امدوھ ریمے اھٹ ُکر امگ انارے ۔۔

ਇਕ ਤਬਨਉ ਬੇਨਿੀ ਕਰਉ ਗੁਰ ਆਗੈ ਮੈ ਸਾਧੂ ਚਰਨ ਪਖਾਰੇ ॥੨॥

اک پِپؤ یتنیب رکو ُگر ا ےگ م َے سا ُدوھ رچن اھکپرے ۔۔۲۔۔
ਸਹਸ ਨੇਿਰ ਨੇਿਰ ਹੈ ਪਰਭ ਕਉ ਪਰਭ ਏਕੋ ਪੁਰਖੁ ਤਨਰਾਰੇ ॥

ےہ رپَھب کؤ رپَھب اوکی ُپرھک پِرارے ۔۔
س ہ س پ یت ر پ یت ر َ
ਸਹਸ ਮੂਰਤਿ ਏਕੋ ਪਰਭੁ ਿਾਕੁਰੁ ਪਰਭੁ ਏਕੋ ਗੁਰਮਤਿ ਿਾਰੇ ॥੩॥

سہس مُؤرت اوکی رپَھب اھٹ ُکر رپَھب اوکی ُگرمت نارے ۔۔۳۔۔
ਗੁਰਮਤਿ ਨਾਮੁ ਿਮੋਿਰੁ ਪਾਇਆ ਹਤਰ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਉਤਰ ਧਾਰੇ ॥

ُگرمت نام دومدر نانا ہر ہر نام اُر داھرے ۔۔

ਹਤਰ ਹਤਰ ਕਥਾ ਬਨੀ ਅਤਿ ਮੀਿੀ ਤਜਉ ਗੂੰਗਾ ਗਟਕ ਸਮਹਾਰੇ ॥੪॥

س
م
ہ
ہر ہر اھتک ینب ات یھٹیم چیپؤ ُگؤاگن کٹگ ھارے ۔۔۴۔۔
ਰਸਨਾ ਸਾਿ ਚਖੈ ਭਾਇ ਿੂਜੈ ਅਤਿ ਿੀਕੇ ਲੋਭ ਤਬਕਾਰੇ ॥

َچک
رانس ساد ھے اھبےئ ُدو َچے ات ےکیھپ ولھب ِئکارے ۔۔
ਜੋ ਗੁਰਮੁਤਖ ਸਾਿ ਚਖਤਹ ਰਾਮ ਨਾਮਾ ਸਭ ਅਨ ਰਸ ਸਾਿ ਤਬਸਾਰੇ ॥੫॥

وج ُگرمُکھ ساد چکھ ِہ رام ناہم سیھ ان رس ساد ِئسارے ۔۔۵۔۔

ਗੁਰਮਤਿ ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਧਨੁ ਪਾਇਆ ਸੁਤਣ ਕਹਤਿਆ ਪਾਪ ਤਨਵਾਰੇ ॥

ُگرمت رام نام دنھ نانا ُسں کہییا نات ئِؤارے ۔۔

ਧਰਮ ਰਾਇ ਜਮੁ ਨੇਤੜ ਨ ਆਵੈ ਮੇਰੇ ਿਾਕੁਰ ਕੇ ਜਨ ਤਪਆਰੇ ॥੬॥

ے ریمے اھٹ ُکر ےک نج ایپرے ۔۔۶۔۔
درھم راےئ مج ڑین ہن ا و َ
ਸਾਸ ਸਾਸ ਸਾਸ ਹੈ ਜੇਿੇ ਮੈ ਗੁਰਮਤਿ ਨਾਮੁ ਸਮਹਾਰੇ ॥

س
م
ہ
ساس ساس ساس ےہَ ےتیج مَیں ُگرمت نام ھارے ۔۔
ਸਾਸੁ ਸਾਸੁ ਜਾਇ ਨਾਮੈ ਤਬਨੁ ਸੋ ਤਬਰਥਾ ਸਾਸੁ ਤਬਕਾਰੇ ॥੭॥

ساس ساس اجۓ نا م َے پِں وس پِراھت ساس ِئکارے ۔۔۷۔۔
ਤਿਪਾ ਤਿਪਾ ਕਤਰ ਿੀਨ ਪਰਭ ਸਰਨੀ ਮੋ ਕਉ ਹਤਰ ਜਨ ਮੇਤਲ ਤਪਆਰੇ ॥

کِرنا کِرنا رک دنی رپَھب رسین وم کؤ ہر نج لیم ایپرے ۔۔

ਨਾਨਕ ਿਾਸਤਨ ਿਾਸੁ ਕਹਿੁ ਹੈ ਹਮ ਿਾਸਨ ਕੇ ਪਤਨਹਾਰੇ ॥੮॥੧॥

نانک دانس داس کہت ےہَ مہ دانس ےک اہنپرے ۔۔۸۔۔۱۔۔
ਨਟ ਮਹਲਾ ੪ ॥

پپ ہلحم ۴۔۔

ਰਾਮ ਹਮ ਪਾਥਰ ਤਨਰਗੁਨੀਆਰੇ ॥

رام مہ نارھت پِر ُگییارے ۔۔

ਤਿਪਾ ਤਿਪਾ ਕਤਰ ਗੁਰੂ ਤਮਲਾਏ ਹਮ ਪਾਹਨ ਸਬਤਿ ਗੁਰ ਿਾਰੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

کِرنا کِرنا رک ُگؤ ُرو مِالےئ مہ نانہ دبس ُگر نارے ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਮੁ ਤਿਰੜਾਏ ਅਤਿ ਮੀਿਾ ਮੈਲਾਗਰੁ ਮਲਗਾਰੇ ॥

سیگؤر نام درِراےئ ات اھٹیم میالرگ ملگارے ۔۔

ਨਾਮੈ ਸੁਰਤਿ ਵਜੀ ਹੈ ਿਹ ਤਿਤਸ ਹਤਰ ਮੁਸਕੀ ਮੁਸਕ ਗੰਧਾਰੇ ॥੧॥

م
نا م َے ُسرت ویج ےہَ دہ دِس ہر ُسکی مُسک دنگاھرے ۔۔۱۔۔
ਿੇਰੀ ਤਨਰਗੁਣ ਕਥਾ ਕਥਾ ਹੈ ਮੀਿੀ ਗੁਤਰ ਨੀਕੇ ਬਚਨ ਸਮਾਰੇ ॥

ریتی پِر ُگں اھتک اھتک ےہَ یھٹیم ُگر پیکے نچب امسرے ۔۔

ਗਾਵਿ ਗਾਵਿ ਹਤਰ ਗੁਨ ਗਾਏ ਗੁਨ ਗਾਵਿ ਗੁਤਰ ਤਨਸਿਾਰੇ ॥੨॥

اگوت اگوت ہر ُگں اگےئ ُگں اگوت ُگر ئِسیارے ۔۔۲۔۔
ਤਬਬੇਕੁ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਸਮਿਰਸੀ ਤਿਸੁ ਤਮਲੀਐ ਸੰਕ ਉਿਾਰੇ ॥

نِییک ُگؤ ُرو ُگؤ ُرو دمسریس ئِس مِلیپے کنس اُنارے ۔۔

ਸਤਿਗੁਰ ਤਮਤਲਐ ਪਰਮ ਪਿੁ ਪਾਇਆ ਹਉ ਸਤਿਗੁਰ ਕੈ ਬਤਲਹਾਰੇ ॥੩॥

سیگؤر مِلیپے رپم ند نانا ہؤ سیگؤر ےکَ اہلبرے ۔۔۳۔۔

ਪਾਖੰਿ ਪਾਖੰਿ ਕਤਰ ਕਤਰ ਭਰਮੇ ਲੋਭੁ ਪਾਖੰਿੁ ਜਤਗ ਬੁਤਰਆਰੇ ॥

ناڈنھک ناڈنھک رک رک رھبےم ولھب ناڈنھک چگ پ ُرنارے ۔۔

ਹਲਤਿ ਪਲਤਿ ਿੁਖਿਾਈ ਹੋਵਤਹ ਜਮਕਾਲੁ ਖੜਾ ਤਸਤਰ ਮਾਰੇ ॥੪॥

ہلت نلت ُددھکایئ وہوےہ چمکال ڑھکا سِر امرے ۔۔۴۔۔

ਉਗਵੈ ਤਿਨਸੁ ਆਲੁ ਜਾਲੁ ਸਮਹਾਲੈ ਤਬਖੁ ਮਾਇਆ ਕੇ ਤਬਸਥਾਰੇ ॥

س
ِئ
م
سب
ہ
ن
ک
ِ
ےل ھ امنا ےک ھارے ۔۔
اُوگَے دِسن ا ل اجل ھا َ

ਆਈ ਰੈਤਨ ਭਇਆ ਸੁਪਨੰਿਰੁ ਤਬਖੁ ਸੁਪਨੈ ਭੀ ਿੁਖ ਸਾਰੇ ॥੫॥

ا یئ َرنی ایھب ُسیییتر نِکھ ُسی َپے یھب ُدھک سارے ۔۔۵۔۔
ਕਲਰੁ ਖੇਿੁ ਲੈ ਕੂੜੁ ਜਮਾਇਆ ਸਭ ਕੂੜੈ ਕੇ ਖਲਵਾਰੇ ॥

رلک تیھک لَے ُکؤر امجنا سیھ ُکؤ َرے ےک ولھکارے ۔۔
ਸਾਕਿ ਨਰ ਸਤਭ ਭੂਖ ਭੁਖਾਨੇ ਿਤਰ ਿਾਢੇ ਜਮ ਜੰਿਾਰੇ ॥੬॥

سی ب ب
ک
ھ
ُ
ساطق رن ھ ُھؤھک ھاےن در اھٹدےھ مج دنجارے ۔۔۶۔۔
ਮਨਮੁਖ ਕਰਜੁ ਚਤੜਆ ਤਬਖੁ ਭਾਰੀ ਉਿਰੈ ਸਬਿੁ ਵੀਚਾਰੇ ॥

مب
مُکھ قرچ ڑچایھ نِکھ اھبری اُرتَے دبس وبچارے ۔۔

ਤਜਿਨੇ ਕਰਜ ਕਰਜ ਕੇ ਮੰਗੀਏ ਕਤਰ ਸੇਵਕ ਪਤਗ ਲਤਗ ਵਾਰੇ ॥੭॥

م
ےنتج قرچ قرچ ےک یگیپے رک ویسک نگ گل وارے ۔۔۷۔۔
ਜਗੰਨਾਥ ਸਤਭ ਜੰਿਰ ਉਪਾਏ ਨਤਕ ਖੀਨੀ ਸਭ ਨਥਹਾਰੇ ॥

چگیّاھت سیھ رتنج اُناےئ نک ینیھک سیھ پبھہارے ۔۔
ਨਾਨਕ ਪਰਭੁ ਤਖੰਚੈ ਤਿਵ ਚਲੀਐ ਤਜਉ ਭਾਵੈ ਰਾਮ ਤਪਆਰੇ ॥੮॥੨॥

کھ ِ
ب
ل
چ
ی
چ
پ
ج
پ
ئ
ِ
نانک رپَھب ے َ ؤ ے َ ؤ اھبوے رام ایپرے ۔۔۸۔۔۲۔۔
ਨਟ ਮਹਲਾ ੪ ॥

پپ ہلحم ۴۔۔
ਰਾਮ ਹਤਰ ਅੰਤਮਰਿ ਸਤਰ ਨਾਵਾਰੇ ॥

رام ہر امِرت رس ناوارے ۔۔

ਸਤਿਗੁਤਰ ਤਗਆਨੁ ਮਜਨੁ ਹੈ ਨੀਕੋ ਤਮਤਲ ਕਲਮਲ ਪਾਪ ਉਿਾਰੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

م
م ِ کل
چ
م
ُ
ےہ وکین ل ل نات انارے ۔۔۱۔۔راہو۔۔
سیگؤر گ ِیان ں َ
ਸੰਗਤਿ ਕਾ ਗੁਨੁ ਬਹੁਿੁ ਅਤਧਕਾਈ ਪਤੜ ਸੂਆ ਗਨਕ ਉਧਾਰੇ ॥

تگنس اک ُگں تہب ا ِدھکایئ ڑپ سُؤا گیک اُداھرے ۔۔

ਪਰਸ ਨਪਰਸ ਭਏ ਕੁਤਬਜਾ ਕਉ ਲੈ ਬੈਕੁੰਤਿ ਤਸਧਾਰੇ ॥੧॥

پ
رپس نترس ےئھب ُکبچا کؤ لَے یکیبھ سِداھرے ۔۔۱۔۔

ਅਜਾਮਲ ਪਰੀਤਿ ਪੁਿਰ ਪਰਤਿ ਕੀਨੀ ਕਤਰ ਨਾਰਾਇਣ ਬੋਲਾਰੇ ॥

ااجلم رپپپ ُنتر رپیت کیبی رک نارانئ وبالرے ۔۔

ਮੇਰੇ ਿਾਕੁਰ ਕੈ ਮਤਨ ਭਾਇ ਭਾਵਨੀ ਜਮਕੰਕਰ ਮਾਤਰ ਤਬਿਾਰੇ ॥੨॥

چ
م
ک
ی
ک
ریمے اھٹرکُ ےکَ نم اھبےئ اھبوین ر امر نِدارے ۔۔۲۔۔
ਮਾਨੁਖੁ ਕਥੈ ਕਤਥ ਲੋਕ ਸੁਨਾਵੈ ਜੋ ਬੋਲੈ ਸੋ ਨ ਬੀਚਾਰੇ ॥

کب
ام ُنکھ َھے کبھ ولک ُسیا َوے وج وب لَے وس ہن اچیبرے ۔۔
ਸਿਸੰਗਤਿ ਤਮਲੈ ਿ ਤਿੜਿਾ ਆਵੈ ਹਤਰ ਰਾਮ ਨਾਤਮ ਤਨਸਿਾਰੇ ॥੩॥

سی
ے ہر رام نام ئِسیارے ۔۔۳۔۔
سیگت ملَ ِے ت دِرنا ا و َ
ਜਬ ਲਗੁ ਜੀਉ ਤਪੰਿੁ ਹੈ ਸਾਬਿੁ ਿਬ ਲਤਗ ਤਕਛੁ ਨ ਸਮਾਰੇ ॥

ک
جت گل جپؤ پِید ےہَ ناپپ پپ گل ِچھ ہن امسرے ۔۔
ਜਬ ਘਰ ਮੰਿਤਰ ਆਤਗ ਲਗਾਨੀ ਕਤਢ ਕੂਪੁ ਕਢੈ ਪਤਨਹਾਰੇ ॥੪॥

جت رھگ دنمر ا گ اگلین ڈکھ ُکؤت ڈک َھے اہنپرے ۔۔۴۔۔
ਸਾਕਿ ਤਸਉ ਮਨ ਮੇਲੁ ਨ ਕਰੀਅਹੁ ਤਜਤਨ ਹਤਰ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਤਬਸਾਰੇ ॥

ساطق سِیؤ نم م َیل ہن رکہہی ِجں ہر ہر نام ِئسارے ۔۔

ਸਾਕਿ ਬਚਨ ਤਬਛੂਆ ਤਜਉ ਿਸੀਐ ਿਤਜ ਸਾਕਿ ਪਰੈ ਪਰਾਰੇ ॥੫॥

بِج
ُ
سی
ھ
ساطق نچب ؤا ویج د ے ٔ جت ساطق رپَے رپارے ۔۔۵۔۔

ਲਤਗ ਲਤਗ ਪਰੀਤਿ ਬਹੁ ਪਰੀਤਿ ਲਗਾਈ ਲਤਗ ਸਾਧੂ ਸੰਤਗ ਸਵਾਰੇ ॥

گل گل رپپپ وہب رپپپ اگلیئ گل سا ُدوھ گنس وسارے ۔۔
ਗੁਰ ਕੇ ਬਚਨ ਸਤਿ ਸਤਿ ਕਤਰ ਮਾਨੇ ਮੇਰੇ ਿਾਕੁਰ ਬਹੁਿੁ ਤਪਆਰੇ ॥੬॥

ُگر ےک نچب ست ست رک امےن ریمے اھٹ ُکر تہب ایپرے ۔۔۶۔۔
ਪੂਰਤਬ ਜਨਤਮ ਪਰਚੂਨ ਕਮਾਏ ਹਤਰ ਹਤਰ ਹਤਰ ਨਾਤਮ ਤਪਆਰੇ ॥

ئُؤرت منج رپ ُجؤن امکےئ ہر ہر ہر نام ایپرے ۔۔
ਗੁਰ ਪਰਸਾਤਿ ਅੰਤਮਰਿ ਰਸੁ ਪਾਇਆ ਰਸੁ ਗਾਵੈ ਰਸੁ ਵੀਚਾਰੇ ॥੭॥

اگوے رس وبچارے ۔۔۷۔۔
ُگر رپساد امِرت رس نانا رس َ
ਹਤਰ ਹਤਰ ਰੂਪ ਰੰਗ ਸਤਭ ਿੇਰੇ ਮੇਰੇ ਲਾਲਨ ਲਾਲ ਗੁਲਾਰੇ ॥

ہر ہر ُروت رنگ سیھ ریتے ریمے النل الل گُالرے ۔۔
ਜੈਸਾ ਰੰਗੁ ਿੇਤਹ ਸੋ ਹੋਵੈ ਤਕਆ ਨਾਨਕ ਜੰਿ ਤਵਚਾਰੇ ॥੮॥੩॥

وہوے ایک نانک جپت وِاچرے ۔۔۸۔۔۳۔۔
اسیج رنگ دہہی وس َ
ਨਟ ਮਹਲਾ ੪ ॥

پپ ہلحم ۴۔۔
ਰਾਮ ਗੁਰ ਸਰਤਨ ਪਰਭੂ ਰਖਵਾਰੇ ॥

ب
رام ُگر رسن رپ ُھؤ روھکارے ۔۔
ਤਜਉ ਕੁੰਚਰੁ ਿਿੂਐ ਪਕਤਰ ਚਲਾਇਓ ਕਤਰ ਊਪਰੁ ਕਤਢ ਤਨਸਿਾਰੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

کب
چیپؤ ُ چر دتوےئَ رکپ چالویئ رک اُورپ ڈکھ ئِسیارے ۔۔۱۔۔راہو۔۔

ਪਰਭ ਕੇ ਸੇਵਕ ਬਹੁਿੁ ਅਤਿ ਨੀਕੇ ਮਤਨ ਸਰਧਾ ਕਤਰ ਹਤਰ ਧਾਰੇ ॥

رپَھب ےک ویسک تہب ات پیکے نم رسداھ رک ہر داھرے ۔۔
ਮੇਰੇ ਪਰਤਭ ਸਰਧਾ ਭਗਤਿ ਮਤਨ ਭਾਵੈ ਜਨ ਕੀ ਪੈਜ ਸਵਾਰੇ ॥੧॥

پب
ریمے رپَھب رسداھ تگھب نم اھبوے نج یک َ ج وسارے ۔۔۱۔۔
ਹਤਰ ਹਤਰ ਸੇਵਕੁ ਸੇਵਾ ਲਾਗੈ ਸਭੁ ਿੇਖੈ ਬਰਹਮ ਪਸਾਰੇ ॥

ہر ہر ویسک ویسا ال َگے سیھ دےھکی پرمہ ئسارے ۔۔
ਏਕੁ ਪੁਰਖੁ ਇਕੁ ਨਿਰੀ ਆਵੈ ਸਭ ਏਕਾ ਨਿਤਰ ਤਨਹਾਰੇ ॥੨॥

ے سیھ ااکی دنر بِہارے ۔۔۲۔۔
انک ُپرھک اِک دنری ا و َ

ਹਤਰ ਪਰਭੁ ਿਾਕੁਰੁ ਰਤਵਆ ਸਭ ਿਾਈ ਸਭੁ ਚੇਰੀ ਜਗਿੁ ਸਮਾਰੇ ॥

ہر رپَھب اھٹ ُکر رونا سیھ اھٹیئ سیھ ریچی تگج امسرے ۔۔

ਆਤਪ ਿਇਆਲੁ ਿਇਆ ਿਾਨੁ ਿੇਵੈ ਤਵਤਚ ਪਾਥਰ ਕੀਰੇ ਕਾਰੇ ॥੩॥

ا ت دنال دایئ دان دویَے وِچ نارھت ریکے اکرے ۔۔۳۔۔
ਅੰਿਤਰ ਵਾਸੁ ਬਹੁਿੁ ਮੁਸਕਾਈ ਭਰਤਮ ਭੂਲਾ ਤਮਰਗੁ ਤਸੰਿਹਾਰੇ ॥

ب
س
ارتن واس تہب مُسکایئ رھبم ُھؤال مِرگ ِ یگھارے ۔۔

ਬਨੁ ਬਨੁ ਢੂਤਢ ਢੂਤਢ ਤਿਤਰ ਥਾਕੀ ਗੁਤਰ ਪੂਰੈ ਘਤਰ ਤਨਸਿਾਰੇ ॥੪॥

ب
نب نب ُدوھدھ ُدوھدھ ھِر اھتیک ُگر ئُؤ َرے رھگ ئِسیارے ۔۔۴۔۔
ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹੈ ਬਾਣੀ ਤਵਤਚ ਬਾਣੀ ਅੰਤਮਰਿੁ ਸਾਰੇ ॥

ےہ ناین وِچ ناین امِرت سارے ۔۔
ناین ُگؤ ُرو ُگؤ ُرو َ
ਗੁਰੁ ਬਾਣੀ ਕਹੈ ਸੇਵਕੁ ਜਨੁ ਮਾਨੈ ਪਰਿਤਖ ਗੁਰੂ ਤਨਸਿਾਰੇ ॥੫॥

ُگر ناین ےہکَ ویسک نج امےن رپنکِھ ُگؤ ُرو ئِسیارے ۔۔۵۔۔

ਸਭੁ ਹੈ ਬਰਹਮੁ ਬਰਹਮੁ ਹੈ ਪਸਤਰਆ ਮਤਨ ਬੀਤਜਆ ਖਾਵਾਰੇ ॥

ےہ پرمہ پرمہ ےہَ رسپنا نم پبچیا اھکوارے ۔۔
سیھ َ

ਤਜਉ ਜਨ ਚੰਿਰਹਾਂਸੁ ਿੁਤਖਆ ਤਧਰਸਟਬੁਧੀ ਅਪੁਨਾ ਘਰੁ ਲੂਕੀ ਜਾਰੇ ॥੬॥

چیپؤ نج دنچراہسن ُدایھک درھِسییدیھ اانپ رھگ لُؤیک اجرے ۔۔۶۔۔
ਪਰਭ ਕਉ ਜਨੁ ਅੰਿਤਰ ਤਰਿ ਲੋਚੈ ਪਰਭ ਜਨ ਕੇ ਸਾਸ ਤਨਹਾਰੇ ॥

رپَھب کؤ نج ارتن رِد ول َچے رپَھب نج ےک ساس بِہارے ۔۔
ਤਿਪਾ ਤਿਪਾ ਕਤਰ ਭਗਤਿ ਤਿਰੜਾਏ ਜਨ ਪੀਛੈ ਜਗੁ ਤਨਸਿਾਰੇ ॥੭॥

پب
ج
َ
ئ
ھ
ِ
س
کِرنا کِرنا رک تگھب درِراےئ نج ے چگ یارے ۔۔۷۔۔
ਆਪਨ ਆਤਪ ਆਤਪ ਪਰਭੁ ਿਾਕੁਰੁ ਪਰਭੁ ਆਪੇ ਤਸਰਸਤਟ ਸਵਾਰੇ ॥

ا نپ ا ت ا ت رپَھب اھٹرک رپَھب ا ےپ رسِست وسارے ۔۔
ਜਨ ਨਾਨਕ ਆਪੇ ਆਤਪ ਸਭੁ ਵਰਿੈ ਕਤਰ ਤਿਪਾ ਆਤਪ ਤਨਸਿਾਰੇ ॥੮॥੪॥

نج نانک ا ےپ ا ت سیھ ور ئَے رک کِرنا ا ت ئِسیارے ۔۔۸۔۔۴۔۔
ਨਟ ਮਹਲਾ ੪ ॥

پپ ہلحم ۴۔۔
ਰਾਮ ਕਤਰ ਤਕਰਪਾ ਲੇਹੁ ਉਬਾਰੇ ॥

رام رک کِرنا لب ُہؤ اُنارے ۔۔

ਤਜਉ ਪਕਤਰ ਿਰੋਪਿੀ ਿੁਸਟਾਂ ਆਨੀ ਹਤਰ ਹਤਰ ਲਾਜ ਤਨਵਾਰੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

چیپؤ رکپ درویتپ ُداٹسن ا ین ہر ہر الچ ئِؤارے ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਕਤਰ ਤਕਰਪਾ ਜਾਤਚਕ ਜਨ ਿੇਰੇ ਇਕੁ ਮਾਗਉ ਿਾਨੁ ਤਪਆਰੇ ॥

رک کِرنا اج ِچک نج ریتے اِک امگؤ دان ایپرے ۔۔

ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਤਨਿ ਸਰਧਾ ਲਾਗੀ ਮੋ ਕਉ ਹਤਰ ਗੁਰੁ ਮੇਤਲ ਸਵਾਰੇ ॥੧॥

سیگؤر یک پِپ رسداھ الیگ وم کؤ ہر ُگر لیم وسارے ۔۔۱۔۔
ਸਾਕਿ ਕਰਮ ਪਾਣੀ ਤਜਉ ਮਥੀਐ ਤਨਿ ਪਾਣੀ ਝੋਲ ਝੁਲਾਰੇ ॥

مب
چ
چ
ساطق رکم ناین ویج ھی َپے پِپ ناین َھؤل ھُالرے ۔۔

ਤਮਤਲ ਸਿਸੰਗਤਿ ਪਰਮ ਪਿੁ ਪਾਇਆ ਕਤਢ ਮਾਖਨ ਕੇ ਗਟਕਾਰੇ ॥੨॥

مِل سیسیگت رپم ند نانا ڈکھ امنھک ےک اکٹگرے ۔۔۲۔۔

ਤਨਿ ਤਨਿ ਕਾਇਆ ਮਜਨੁ ਕੀਆ ਤਨਿ ਮਤਲ ਮਤਲ ਿੇਹ ਸਵਾਰੇ ॥

م
پِپ پِپ اکنا چں ک ِیا پِپ لم لم دہہی وسارے ۔۔

ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਮਤਨ ਬਚਨ ਨ ਭਾਏ ਸਭ ਿੋਕਟ ਚਾਰ ਸੀਗਾਰੇ ॥੩॥

ریمے سیگؤر ےک نم نچب ہن اھبےئ سیھ وھپٹک اچر اگیسرے ۔۔۳۔۔
ਮਟਤਕ ਮਟਤਕ ਚਲੁ ਸਖੀ ਸਹੇਲੀ ਮੇਰੇ ਿਾਕੁਰ ਕੇ ਗੁਨ ਸਾਰੇ ॥

رک ےک ُگں سارے ۔۔
کٹم کٹم لچ یھکس یلیہس ریمے اھٹ ُ
ਗੁਰਮੁਤਖ ਸੇਵਾ ਮੇਰੇ ਪਰਭ ਭਾਈ ਮੈ ਸਤਿਗੁਰ ਅਲਖੁ ਲਖਾਰੇ ॥੪॥

ُگرمُکھ ویسا ریمے رپَھب اھبیئ م َے سیگؤر اھکل اھکلرے ۔۔۴۔۔
ਨਾਰੀ ਪੁਰਖੁ ਪੁਰਖੁ ਸਭ ਨਾਰੀ ਸਭੁ ਏਕੋ ਪੁਰਖੁ ਮੁਰਾਰੇ ॥

ناری ُپرھک ُپرھک سیھ ناری سیھ اوکی ُپرھک مُرارے ۔۔

ਸੰਿ ਜਨਾ ਕੀ ਰੇਨੁ ਮਤਨ ਭਾਈ ਤਮਤਲ ਹਤਰ ਜਨ ਹਤਰ ਤਨਸਿਾਰੇ ॥੫॥

سیت انج یک رنی نم اھبیئ مِل ہر نج ہر ئِسیارے ۔۔۵۔۔
ਗਰਾਮ ਗਰਾਮ ਨਗਰ ਸਭ ਤਿਤਰਆ ਤਰਿ ਅੰਿਤਰ ਹਤਰ ਜਨ ਭਾਰੇ ॥

ب
رگام رگام رگن سیھ ھِرنا رِد ارتن ہر نج اھبرے ۔۔

ਸਰਧਾ ਸਰਧਾ ਉਪਾਇ ਤਮਲਾਏ ਮੋ ਕਉ ਹਤਰ ਗੁਰ ਗੁਤਰ ਤਨਸਿਾਰੇ ॥੬॥

رسداھ رسداھ اُناے مِالےئ وم کؤ ہر ُگر ُگر ئِسیارے ۔۔۶۔۔
ਪਵਨ ਸੂਿੁ ਸਭੁ ਨੀਕਾ ਕਤਰਆ ਸਤਿਗੁਤਰ ਸਬਿੁ ਵੀਚਾਰੇ ॥

ئَؤن سُؤت سیھ اکین رکَنا سیگؤر دبس وبچارے ۔۔

ਤਨਜ ਘਤਰ ਜਾਇ ਅੰਤਮਰਿ ਰਸੁ ਪੀਆ ਤਬਨੁ ਨੈਨਾ ਜਗਿੁ ਤਨਹਾਰੇ ॥੭॥

ِب
ج رھگ اجۓ امِرت رس پِیا پِں نَییا تگج بِہارے ۔۔۷۔۔

ਿਉ ਗੁਨ ਈਸ ਬਰਤਨ ਨਹੀ ਸਾਕਉ ਿੁਮ ਮੰਿਰ ਹਮ ਤਨਕ ਕੀਰੇ ॥

ُب
ئؤ ُگں اسی پرن یہن ساکؤ م دنمر مہ ن ِک ریکے ۔۔

ਨਾਨਕ ਤਿਪਾ ਕਰਹੁ ਗੁਰ ਮੇਲਹੁ ਮੈ ਰਾਮੁ ਜਪਿ ਮਨੁ ਧੀਰੇ ॥੮॥੫॥

نانک کِرنا رکوہ ُگر میلہؤ م َے رام جپت نم دھترے ۔۔۸۔۔۵۔۔
ਨਟ ਮਹਲਾ ੪ ॥

پپ ہلحم ۴۔۔
ਮੇਰੇ ਮਨ ਭਜੁ ਿਾਕੁਰ ਅਗਮ ਅਪਾਰੇ ॥

ریمے نم جھب اھٹ ُکر امگ انارے ۔۔

ਹਮ ਪਾਪੀ ਬਹੁ ਤਨਰਗੁਣੀਆਰੇ ਕਤਰ ਤਕਰਪਾ ਗੁਤਰ ਤਨਸਿਾਰੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

مہ نایپ وہب پِر ُگییارے رک کِرنا ُگر ئِسیارے ۔۔۱۔۔راہو۔۔

ਸਾਧੂ ਪੁਰਖ ਸਾਧ ਜਨ ਪਾਏ ਇਕ ਤਬਨਉ ਕਰਉ ਗੁਰ ਤਪਆਰੇ ॥

سا ُدوھ ُپرھک سادھ نج ناےئ اِک پِپؤ رکو ُگر ایپرے ۔۔
ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਧਨੁ ਪੂਜੀ ਿੇਵਹੁ ਸਭੁ ਤਿਸਨਾ ਭੂਖ ਤਨਵਾਰੇ ॥੧॥

ب
رام نام دنھ ئُؤیج دویوہ سیھ ئِسیا ُھؤھک ئِؤارے ۔۔۱۔۔

ਪਚੈ ਪਿੰਗੁ ਤਮਰਗ ਤਭਰੰਗ ਕੁੰਚਰ ਮੀਨ ਇਕ ਇੰਿਰੀ ਪਕਤਰ ਸਘਾਰੇ ॥

کب
رھبنگ ُ چر نیم اِک اِدنری رکپ اھگسرے ۔۔
ُِگ ِ
بج َے گنتپ رمِ
ਪੰਚ ਭੂਿ ਸਬਲ ਹੈ ਿੇਹੀ ਗੁਰੁ ਸਤਿਗੁਰੁ ਪਾਪ ਤਨਵਾਰੇ ॥੨॥

پب ب
ےہ دیہی ُگر سیگؤر نات ئِؤارے ۔۔۲۔۔
ج ُھؤت لبس َ
ਸਾਸਿਰ ਬੇਿ ਸੋਤਧ ਸੋਤਧ ਿੇਖੇ ਮੁਤਨ ਨਾਰਿ ਬਚਨ ਪੁਕਾਰੇ ॥

سارتس دیب وسدھ وسدھ دےھکی مُں نارد نچب ئُکارے ۔۔
ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਪੜਹੁ ਗਤਿ ਪਾਵਹੁ ਸਿਸੰਗਤਿ ਗੁਤਰ ਤਨਸਿਾਰੇ ॥੩॥

رام نام ڑپوہ گپ ناووہ سیسیگت ُگر ئِسیارے ۔۔۳۔۔

ਪਰੀਿਮ ਪਰੀਤਿ ਲਗੀ ਪਰਭ ਕੇਰੀ ਤਜਵ ਸੂਰਜੁ ਕਮਲੁ ਤਨਹਾਰੇ ॥

رپمتی رپپپ یگل رپَھب ریکی وج سُؤرچ لمک بِہارے ۔۔
ਮੇਰ ਸੁਮੇਰ ਮੋਰੁ ਬਹੁ ਨਾਚੈ ਜਬ ਉਨਵੈ ਘਨ ਘਨਹਾਰੇ ॥੪॥

س
متَر ُ متر ومر وہب نا َچے جت اُونَے نھگ گھبہارے ۔۔۴۔۔
ਸਾਕਿ ਕਉ ਅੰਤਮਰਿ ਬਹੁ ਤਸੰਚਹੁ ਸਭ ਿਾਲ ਿੂਲ ਤਬਸੁਕਾਰੇ ॥

ب
سِب
ساطق کؤ امِرت وہب جہؤ سیھ دال ُھؤل ِئسکارے ۔۔

ਤਜਉ ਤਜਉ ਤਨਵਤਹ ਸਾਕਿ ਨਰ ਸੇਿੀ ਛੇਤੜ ਛੇਤੜ ਕਢੈ ਤਬਖੁ ਖਾਰੇ ॥੫॥

ویج ویج ئِؤ ِہے ساطق رن یتیس ڑیھچ ڑیھچ ڈک َھے نِکھ اھکرے ۔۔۵۔۔
ਸੰਿਨ ਸੰਿ ਸਾਧ ਤਮਤਲ ਰਹੀਐ ਗੁਣ ਬੋਲਤਹ ਪਰਉਪਕਾਰੇ ॥

س
ہل رپاُاکپرے ۔۔
ییں سیت سادھ مِل ر ہیپے ُگں وب ِ

ਸੰਿੈ ਸੰਿੁ ਤਮਲੈ ਮਨੁ ਤਬਗਸੈ ਤਜਉ ਜਲ ਤਮਤਲ ਕਮਲ ਸਵਾਰੇ ॥੬॥

سی َپے سیت ملَ ِے نم نِگ َسے چیپؤ لج مِل لمک وسارے ۔۔۶۔۔

ਲੋਭ ਲਹਤਰ ਸਭੁ ਸੁਆਨੁ ਹਲਕੁ ਹੈ ਹਲਤਕਓ ਸਭਤਹ ਤਬਗਾਰੇ ॥

ولھب رہل سیھ سُؤا ن قلح ےہَ ہلکِپؤ سبھہہ ِئگارے ۔۔

ਮੇਰੇ ਿਾਕੁਰ ਕੈ ਿੀਬਾਤਨ ਖਬਤਰ ਹੋੁਈ ਗੁਤਰ ਤਗਆਨੁ ਖੜਗੁ ਲੈ ਮਾਰੇ ॥੭॥

ک
ریمے اھٹرکُ ےکَ دابین ھتر یئہ ُگر گ ِیان ڑھکگ لَے امرے ۔۔۷۔۔
ਰਾਖੁ ਰਾਖੁ ਰਾਖੁ ਪਰਭ ਮੇਰੇ ਮੈ ਰਾਖਹੁ ਤਕਰਪਾ ਧਾਰੇ ॥

ک
راھک راھک راھک رپَھب ریمے م َے را ھہؤ کِرنا داھرے ۔۔
ਨਾਨਕ ਮੈ ਧਰ ਅਵਰ ਨ ਕਾਈ ਮੈ ਸਤਿਗੁਰੁ ਗੁਰੁ ਤਨਸਿਾਰੇ ॥੮॥੬॥ ਛਕਾ ੧ ॥

نانک م َے درھ ا َور ہن اکیئ م َے سیگؤر ُگر ئِسیارے ۔۔۸۔۔۶۔۔اکھچ ۱۔۔
ਰਾਗੁ ਮਾਲੀ ਗਉੜਾ ਮਹਲਾ ੪

راگ امیل گؤرا ہلحم ۴
ੴ ਸਤਿ ਨਾਮੁ ਕਰਿਾ ਪੁਰਖੁ ਤਨਰਭਉ ਤਨਰਵੈਰੁ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤਿ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪਰਸਾਤਿ ॥

َسیب
ب
ھ
ُ
گ
ں ر رپساد ۔۔
اِک اواکنر ست نام رکنا ُپرھک پِر ھؤ پِروری ااکل مُؤرت اوجین
ਅਤਨਕ ਜਿਨ ਕਤਰ ਰਹੇ ਹਤਰ ਅੰਿੁ ਨਾਹੀ ਪਾਇਆ ॥

ان ِک نتج رک رےہ ہر اپپ نایہ نانا ۔۔
ਹਤਰ ਅਗਮ ਅਗਮ ਅਗਾਤਧ ਬੋਤਧ ਆਿੇਸੁ ਹਤਰ ਪਰਭ ਰਾਇਆ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ہر امگ امگ ااگدھ وبدھ ا دسی ہر رپَھب رانا ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਕਾਮੁ ਿੋਧੁ ਲੋਭੁ ਮੋਹੁ ਤਨਿ ਝਗਰਿੇ ਝਗਰਾਇਆ ॥

چ
پ چ
ھ
ھ
گ
گ
اکم رکودھ ولھب ومہ ِپ رےت رانا ۔۔

ਹਮ ਰਾਖੁ ਰਾਖੁ ਿੀਨ ਿੇਰੇ ਹਤਰ ਸਰਤਨ ਹਤਰ ਪਰਭ ਆਇਆ ॥੧॥

مہ راھک راھک دنی ریتے ہر رسن ہر رپَھب ا نا ۔۔۱۔۔

ਸਰਣਾਗਿੀ ਪਰਭ ਪਾਲਿੇ ਹਤਰ ਭਗਤਿ ਵਛਲੁ ਨਾਇਆ ॥

رسنایتگ رپَھب ناےتل ہر تگھب ولھچ نانا ۔۔
ਪਰਤਹਲਾਿੁ ਜਨੁ ਹਰਨਾਤਖ ਪਕਤਰਆ ਹਤਰ ਰਾਤਖ ਲੀਓ ਿਰਾਇਆ ॥੨॥

رپہالد نج ہرناھک رکپنا ہر راھک ویل رتانا ۔۔۲۔۔
ਹਤਰ ਚੇਤਿ ਰੇ ਮਨ ਮਹਲੁ ਪਾਵਣ ਸਭ ਿੂਖ ਭੰਜਨੁ ਰਾਇਆ ॥

ہر جپت رے نم لحم ناون سیھ ُدوھک نجنھب رانا ۔۔

ਭਉ ਜਨਮ ਮਰਨ ਤਨਵਾਤਰ ਿਾਕੁਰ ਹਤਰ ਗੁਰਮਿੀ ਪਰਭੁ ਪਾਇਆ ॥੩॥

ب
ھؤ منج رمن ئِؤار اھٹ ُکر ہر ُگریتم رپَھب نانا ۔۔۳۔۔

ਹਤਰ ਪਤਿਿ ਪਾਵਨ ਨਾਮੁ ਸੁਆਮੀ ਭਉ ਭਗਿ ਭੰਜਨੁ ਗਾਇਆ ॥

ب
ہر تتپ ناون نام سُؤا یم ھؤ تگھب نجنھب اگنا ۔۔

ਹਤਰ ਹਾਰੁ ਹਤਰ ਉਤਰ ਧਾਤਰਓ ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਤਮ ਸਮਾਇਆ ॥੪॥੧॥

ہر اہر ہر اُر داھروی نج نانک نام امسنا ۔۔۴۔۔۱۔۔
ਮਾਲੀ ਗਉੜਾ ਮਹਲਾ ੪ ॥

امیل گؤرا ہلحم ۴۔۔
ਜਤਪ ਮਨ ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਸੁਖਿਾਿਾ ॥

جت نم رام نام ُسکھدانا ۔۔

ਸਿਸੰਗਤਿ ਤਮਤਲ ਹਤਰ ਸਾਿੁ ਆਇਆ ਗੁਰਮੁਤਖ ਬਰਹਮੁ ਪਛਾਿਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

سیسیگت مِل ہر ساد ا نا ُگرمُکھ پرمہ اھچپنا ۔۔۱۔۔راہو۔۔

ਵਿਭਾਗੀ ਗੁਰ ਿਰਸਨੁ ਪਾਇਆ ਗੁਤਰ ਤਮਤਲਐ ਹਤਰ ਪਰਭੁ ਜਾਿਾ ॥

وداھبیگ ُگر درنس نانا ُگر مِلیپے ہر رپَھب اجنا ۔۔

ਿੁਰਮਤਿ ਮੈਲੁ ਗਈ ਸਭ ਨੀਕਤਰ ਹਤਰ ਅੰਤਮਰਤਿ ਹਤਰ ਸਤਰ ਨਾਿਾ ॥੧॥

ُدرمت م َیل یئگ سیھ رکین ہر امِرت ہر رس نانا ۔۔۱۔۔

ਧਨੁ ਧਨੁ ਸਾਧ ਤਜਨਹੀ ਹਤਰ ਪਰਭੁ ਪਾਇਆ ਤਿਨਹ ਪੂਛਉ ਹਤਰ ਕੀ ਬਾਿਾ ॥

جب
چ
دنھ دنھ سادھ ِ ھی ہر رپَھب نانا پ ِبہھ ئُؤ ھؤ ہر یک نانا ۔۔

ਪਾਇ ਲਗਉ ਤਨਿ ਕਰਉ ਜੁਿਰੀਆ ਹਤਰ ਮੇਲਹੁ ਕਰਤਮ ਤਬਧਾਿਾ ॥੨॥

ناۓ لگؤ پِپ رکو ُچدرنا ہر میلہؤ رکم نِداھنا ۔۔۲۔۔

ਤਲਲਾਟ ਤਲਖੇ ਪਾਇਆ ਗੁਰੁ ਸਾਧੂ ਗੁਰ ਬਚਨੀ ਮਨੁ ਿਨੁ ਰਾਿਾ ॥

لک
لِالت ِھے

نانا ُگر سا ُدوھ ُگر ینچب نم نت رانا ۔۔

ਹਤਰ ਪਰਭ ਆਇ ਤਮਲੇ ਸੁਖੁ ਪਾਇਆ ਸਭ ਤਕਲਤਵਖ ਪਾਪ ਗਵਾਿਾ ॥੩॥

ہر رپَھب ا ۓ مل ِے ُسکھ نانا سیھ کِلؤِھک نات وگانا ۔۔۳۔۔

ਰਾਮ ਰਸਾਇਣੁ ਤਜਨਹ ਗੁਰਮਤਿ ਪਾਇਆ ਤਿਨਹ ਕੀ ਊਿਮ ਬਾਿਾ ॥

رام رسانئ جبھ ُگرمت نانا پ ِبہھ یک اُومت نانا ۔۔

ਤਿਨ ਕੀ ਪੰਕ ਪਾਈਐ ਵਿਭਾਗੀ ਜਨ ਨਾਨਕੁ ਚਰਤਨ ਪਰਾਿਾ ॥੪॥੨॥

پِں یک کنپ نا پپَے وداھبیگ نج نانک رچن رپانا ۔۔۴۔۔۲۔۔
ਮਾਲੀ ਗਉੜਾ ਮਹਲਾ ੪ ॥

امیل گؤرا ہلحم ۴۔۔
ਸਤਭ ਤਸਧ ਸਾਤਧਕ ਮੁਤਨ ਜਨਾ ਮਤਨ ਭਾਵਨੀ ਹਤਰ ਤਧਆਇਓ ॥

سیھ سِدھ سادِکھ مُں انج نم اھبوین ہر دایھویئ ۔۔

ਅਪਰੰਪਰੋ ਪਾਰਬਰਹਮੁ ਸੁਆਮੀ ਹਤਰ ਅਲਖੁ ਗੁਰੂ ਲਖਾਇਓ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ارپرپم و نارپرمہ سُؤا یم ہر اھکل ُگؤ ُرو اھکلویئ ۔۔۱۔۔راہو۔۔

ਹਮ ਨੀਚ ਮਤਧਮ ਕਰਮ ਕੀਏ ਨਹੀ ਚੇਤਿਓ ਹਤਰ ਰਾਇਓ ॥

مہ چین دممھ رکم ےئیک یہن چییپؤ ہر راویئ ۔۔

ਹਤਰ ਆਤਨ ਮੇਤਲਓ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤਖਨੁ ਬੰਧ ਮੁਕਤਿ ਕਰਾਇਓ ॥੧॥

ک
ہر ا ن میلپؤ سیگؤرو ھِں دنبھ مُکت رکاویئ ۔۔۱۔۔

ਪਰਤਭ ਮਸਿਕੇ ਧੁਤਰ ਲੀਤਖਆ ਗੁਰਮਿੀ ਹਤਰ ਤਲਵ ਲਾਇਓ ॥

ل
م
رپَھب سیکے د ُھر یکھیا ُگریتم ہر لِؤ الویئ ۔۔

ਪੰਚ ਸਬਿ ਿਰਗਹ ਬਾਤਜਆ ਹਤਰ ਤਮਤਲਓ ਮੰਗਲੁ ਗਾਇਓ ॥੨॥

پب
ج دبس درہگ ناایج ہر مل ِپؤ لگنم اگویئ ۔۔۲۔۔

ਪਤਿਿ ਪਾਵਨੁ ਨਾਮੁ ਨਰਹਤਰ ਮੰਿਭਾਗੀਆਂ ਨਹੀ ਭਾਇਓ ॥

تتپ ناون نام رنہر دنم اھبایگن یہن اھبویئ ۔۔
ਿੇ ਗਰਭ ਜੋਨੀ ਗਾਲੀਅਤਹ ਤਜਉ ਲੋਨੁ ਜਲਤਹ ਗਲਾਇਓ ॥੩॥

ےت رگھب وجین اگلییہ چیپؤ ولن چلہہ گالویئ ۔۔۳۔۔

ਮਤਿ ਿੇਤਹ ਹਤਰ ਪਰਭ ਅਗਮ ਿਾਕੁਰ ਗੁਰ ਚਰਨ ਮਨੁ ਮੈ ਲਾਇਓ ॥

مت دہہی ہر رپَھب امگ اھٹ ُکر ُگر رچن نم م َے الویئ ۔۔

ਹਤਰ ਰਾਮ ਨਾਮੈ ਰਹਉ ਲਾਗੋ ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਤਮ ਸਮਾਇਓ ॥੪॥੩॥

ہر رام نا م َے رہؤ الوگ نج نانک نام امسویئ ۔۔۴۔۔۳۔۔
ਮਾਲੀ ਗਉੜਾ ਮਹਲਾ ੪ ॥

امیل گؤرا ہلحم ۴۔۔
ਮੇਰਾ ਮਨੁ ਰਾਮ ਨਾਤਮ ਰਤਸ ਲਾਗਾ ॥

ریما نم رام نام رس الاگ ۔۔

ਕਮਲ ਪਰਗਾਸੁ ਭਇਆ ਗੁਰੁ ਪਾਇਆ ਹਤਰ ਜਤਪਓ ਭਰਮੁ ਭਉ ਭਾਗਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ب
لمک رپَاگس ایھب ُگر نانا ہر چیپؤ رھبم ھؤ اھباگ ۔۔۱۔۔راہو۔۔

ਭੈ ਭਾਇ ਭਗਤਿ ਲਾਗੋ ਮੇਰਾ ਹੀਅਰਾ ਮਨੁ ਸੋਇਓ ਗੁਰਮਤਿ ਜਾਗਾ ॥

ب
َھے اھبےئ تگھب الوگ ریما ہیترا نم وسویئ ُگرمت اجاگ ۔۔

ਤਕਲਤਬਖ ਖੀਨ ਭਏ ਸਾਂਤਿ ਆਈ ਹਤਰ ਉਰ ਧਾਤਰਓ ਵਿਭਾਗਾ ॥੧॥

کِلی ک
ھی
ہ
پ
ِکھ ں ےئھب سا پ ا یئ ر اُر داھروی وداھباگ ۔۔۱۔۔

ਮਨਮੁਖੁ ਰੰਗੁ ਕਸੁੰਭੁ ਹੈ ਕਚੂਆ ਤਜਉ ਕੁਸਮ ਚਾਤਰ ਤਿਨ ਚਾਗਾ ॥

مب
ُکس
ےہ کچُؤا چیپؤ م اچر دِن اچاگ ۔۔
مُکھ رنگ ک ُسیبھ َ

ਤਖਨ ਮਤਹ ਤਬਨਤਸ ਜਾਇ ਪਰਿਾਪੈ ਿੰਿੁ ਧਰਮ ਰਾਇ ਕਾ ਲਾਗਾ ॥੨॥

ک
ن
ی
ھ
ئ
ِ
ِ
ں ہہم س اجۓ رپنا َے دند درھم راےئ اک الاگ ۔۔۲۔۔

ਸਿਸੰਗਤਿ ਪਰੀਤਿ ਸਾਧ ਅਤਿ ਗੂੜੀ ਤਜਉ ਰੰਗੁ ਮਜੀਿ ਬਹੁ ਲਾਗਾ ॥

م
سیسیگت رپپپ سادھ ات ُگؤری چیپؤ رنگ چیبھ وہب الاگ ۔۔

ਕਾਇਆ ਕਾਪਰੁ ਚੀਰ ਬਹੁ ਿਾਰੇ ਹਤਰ ਰੰਗੁ ਨ ਲਹੈ ਸਭਾਗਾ ॥੩॥

اکنا اکرپ ریچ وہب اھپرے ہر رنگ ہن ل َہے اھبساگ ۔۔۳۔۔

ਹਤਰ ਚਾਤਰਹਓ ਰੰਗੁ ਤਮਲੈ ਗੁਰੁ ਸੋਭਾ ਹਤਰ ਰੰਤਗ ਚਲੂਲੈ ਰਾਂਗਾ ॥

ہر اچرھپؤ رنگ ملَ ِے ُگر وساھب ہر رنگ چلُؤ لَے رااگن ۔۔

ਜਨ ਨਾਨਕੁ ਤਿਨ ਕੇ ਚਰਨ ਪਖਾਰੈ ਜੋ ਹਤਰ ਚਰਨੀ ਜਨੁ ਲਾਗਾ ॥੪॥੪॥

پ
اھکپرے وج ہر رچین نج الاگ ۔۔۴۔۔۴۔۔
نج نانک ِں ےک رچن َ
ਮਾਲੀ ਗਉੜਾ ਮਹਲਾ ੪ ॥

امیل گؤرا ہلحم ۴۔۔

ਮੇਰੇ ਮਨ ਭਜੁ ਹਤਰ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਗੁਪਾਲਾ ॥

ریمے نم جھب ہر ہر نام ُگیاال ۔۔
ਮੇਰਾ ਮਨੁ ਿਨੁ ਲੀਨੁ ਭਇਆ ਰਾਮ ਨਾਮੈ ਮਤਿ ਗੁਰਮਤਿ ਰਾਮ ਰਸਾਲਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ریما نم نت لِیں ایھب رام نا م َے مت ُگرمت رام رساہل ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਗੁਰਮਤਿ ਨਾਮੁ ਤਧਆਈਐ ਹਤਰ ਹਤਰ ਮਤਨ ਜਪੀਐ ਹਤਰ ਜਪਮਾਲਾ ॥

ُگرمت نام دایھ نیپے َ ہر ہر نم چیپَے ہر جبماال ۔۔

ਤਜਨਹ ਕੈ ਮਸਿਤਕ ਲੀਤਖਆ ਹਤਰ ਤਮਤਲਆ ਹਤਰ ਬਨਮਾਲਾ ॥੧॥

ل
ِجبھ ےکَ کتسم یکھیا ہر مل ِیا ہر پبماال ۔۔۱۔۔

ਤਜਨਹ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਤਧਆਇਆ ਤਿਨਹ ਚੂਕੇ ਸਰਬ ਜੰਜਾਲਾ ॥

ِجبھ ہر نام دایھنا پ ِبہھ ُجؤےک رست اجنجال ۔۔

ਤਿਨਹ ਜਮੁ ਨੇਤੜ ਨ ਆਵਈ ਗੁਤਰ ਰਾਖੇ ਹਤਰ ਰਖਵਾਲਾ ॥੨॥

پ ِبہھ مج ڑین ہن ا ویئ ُگر راےھک ہر روھکاال ۔۔۲۔۔

ਹਮ ਬਾਤਰਕ ਤਕਛੂ ਨ ਜਾਣਹੂ ਹਤਰ ਮਾਿ ਤਪਿਾ ਪਰਤਿਪਾਲਾ ॥

کِج
ب
ُ
ہ
ھ
ہ
پ
پ
مہ نارِک ؤ ہن اج ُؤ ر امت ِیا رپَ ِیاال ۔۔

ਕਰੁ ਮਾਇਆ ਅਗਤਨ ਤਨਿ ਮੇਲਿੇ ਗੁਤਰ ਰਾਖੇ ਿੀਨ ਿਇਆਲਾ ॥੩॥

رک امنا انگ پِپ میلپے ُگر راےھک دنی دناال ۔۔۳۔۔

ਬਹੁ ਮੈਲੇ ਤਨਰਮਲ ਹੋਇਆ ਸਭ ਤਕਲਤਬਖ ਹਤਰ ਜਤਸ ਜਾਲਾ ॥

وہب مَیلے پِرلم وہنا سیھ کِل ِیکھ ہر سج اجال ۔۔

ਮਤਨ ਅਨਿੁ ਭਇਆ ਗੁਰੁ ਪਾਇਆ ਜਨ ਨਾਨਕ ਸਬਤਿ ਤਨਹਾਲਾ ॥੪॥੫॥

نم ا َند ایھب ُگر نانا نج نانک دبس بِہاال ۔۔۴۔۔۵۔۔

ਮਾਲੀ ਗਉੜਾ ਮਹਲਾ ੪ ॥

امیل گؤرا ہلحم ۴۔۔
ਮੇਰੇ ਮਨ ਹਤਰ ਭਜੁ ਸਭ ਤਕਲਤਬਖ ਕਾਟ ॥

ریمے نم ہر جھب سیھ کِل ِیکھ اکت ۔۔

ਹਤਰ ਹਤਰ ਉਰ ਧਾਤਰਓ ਗੁਤਰ ਪੂਰੈ ਮੇਰਾ ਸੀਸੁ ਕੀਜੈ ਗੁਰ ਵਾਟ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ہر ہر اُر داھروی ُگر ئُؤ َرے ریما سیس کبج َے ُگر وات ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਮੇਰੇ ਹਤਰ ਪਰਭ ਕੀ ਮੈ ਬਾਿ ਸੁਨਾਵੈ ਤਿਸੁ ਮਨੁ ਿੇਵਉ ਕਤਟ ਕਾਟ ॥

ریمے ہر رپَھب یک م َے نات ُسیا َوے ئِس نم دویو ٹک اکت ۔۔
ਹਤਰ ਸਾਜਨੁ ਮੇਤਲਓ ਗੁਤਰ ਪੂਰੈ ਗੁਰ ਬਚਤਨ ਤਬਕਾਨੋ ਹਤਟ ਹਾਟ ॥੧॥

ہر سانج میلپؤ ُگر ئُؤ َرے ُگر نچب ِئکاون ہت اہت ۔۔۱۔۔
ਮਕਰ ਪਰਾਤਗ ਿਾਨੁ ਬਹੁ ਕੀਆ ਸਰੀਰੁ ਿੀਓ ਅਧ ਕਾਤਟ ॥

رکم رپَاگ دان وہب ایک رسری دئؤ ادھ اکت ۔۔
ਤਬਨੁ ਹਤਰ ਨਾਮ ਕੋ ਮੁਕਤਿ ਨ ਪਾਵੈ ਬਹੁ ਕੰਚਨੁ ਿੀਜੈ ਕਤਟ ਕਾਟ ॥੨॥

پِں ہر نام وک مُکت ہن نا َوے وہب نچنک د بج َے ٹک اکت ۔۔۲۔۔
ਹਤਰ ਕੀਰਤਿ ਗੁਰਮਤਿ ਜਸੁ ਗਾਇਓ ਮਤਨ ਉਘਰੇ ਕਪਟ ਕਪਾਟ ॥

ہر ریکت ُگرمت سج اگویئ نم اُرھگے ٹپک اپکت ۔۔

ਤਿਰਕੁਟੀ ਿੋਤਰ ਭਰਮੁ ਭਉ ਭਾਗਾ ਲਜ ਭਾਨੀ ਮਟੁਕੀ ਮਾਟ ॥੩॥

ب
ِرت ُکبی وھپر رھبم ھؤ اھباگ جل اھبین یکٹم امت ۔۔۳۔۔

ਕਲਜੁਤਗ ਗੁਰੁ ਪੂਰਾ ਤਿਨ ਪਾਇਆ ਤਜਨ ਧੁਤਰ ਮਸਿਤਕ ਤਲਖੇ ਤਲਲਾਟ ॥

لک
کلچُگ ُگر ئُؤرا پِں نانا ِجں د ُھر کتسم ِھے لِالت ۔۔

ਜਨ ਨਾਨਕ ਰਸੁ ਅੰਤਮਰਿੁ ਪੀਆ ਸਭ ਲਾਥੀ ਭੂਖ ਤਿਖਾਟ ॥੪॥੬॥ ਛਕਾ ੧ ॥

ب
رمت نییا سیھ الیھت ُھؤھک نکِھات ۔۔۴۔۔۶۔۔اکھچ ۱۔۔
نج نانک رس ا ِ
ਮਾਲੀ ਗਉੜਾ ਮਹਲਾ ੫

امیل گؤرا ہلحم ۵
ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪਰਸਾਤਿ ॥

اِک اواکنر سیگؤر رپساد ۔۔
ਰੇ ਮਨ ਟਹਲ ਹਤਰ ਸੁਖ ਸਾਰ ॥

رے نم لہٹ ہر ُسکھ سار ۔۔
ਅਵਰ ਟਹਲਾ ਝੂਿੀਆ ਤਨਿ ਕਰੈ ਜਮੁ ਤਸਤਰ ਮਾਰ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

چ
ا َور بہال ُھؤایھٹ پِپ رکَے مج سِر امر ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਤਜਨਾ ਮਸਿਤਕ ਲੀਤਖਆ ਿੇ ਤਮਲੇ ਸੰਗਾਰ ॥

ل
ِجیا کتسم یکھیا ےت مل ِے اگنسر ۔۔

ਸੰਸਾਰੁ ਭਉਜਲੁ ਿਾਤਰਆ ਹਤਰ ਸੰਿ ਪੁਰਖ ਅਪਾਰ ॥੧॥

اسنسر وھبٔلج نارنا ہر سیت ُپرھک انار ۔۔۱۔۔

ਤਨਿ ਚਰਨ ਸੇਵਹੁ ਸਾਧ ਕੇ ਿਤਜ ਲੋਭ ਮੋਹ ਤਬਕਾਰ ॥

پِپ رچن ویسوہ ہسادھ ےک جت ولھب ومہ ِئکار ۔۔
ਸਭ ਿਜਹੁ ਿੂਜੀ ਆਸੜੀ ਰਖੁ ਆਸ ਇਕ ਤਨਰੰਕਾਰ ॥੨॥

ُب
سیھ جہہؤ ُدویج ا ڑسی رھک ا س اِک پِراکنر ۔۔۲۔۔
ਇਤਕ ਭਰਤਮ ਭੂਲੇ ਸਾਕਿਾ ਤਬਨੁ ਗੁਰ ਅੰਧ ਅੰਧਾਰ ॥

ب
اِک رھبم ُھؤےل سااتک پِں ُگر ادنھ ادناھر ۔۔

ਧੁਤਰ ਹੋਵਨਾ ਸੁ ਹੋਇਆ ਕੋ ਨ ਮੇਟਣਹਾਰ ॥੩॥

د ُھر وہونا وس وہنا وک ہن مییبہار ۔۔۳۔۔

ਅਗਮ ਰੂਪੁ ਗੋਤਬੰਿ ਕਾ ਅਤਨਕ ਨਾਮ ਅਪਾਰ ॥

امگ ُروت وگپِید اک ان ِک نام انار ۔۔
ਧਨੁ ਧੰਨੁ ਿੇ ਜਨ ਨਾਨਕਾ ਤਜਨ ਹਤਰ ਨਾਮਾ ਉਤਰ ਧਾਰ ॥੪॥੧॥

نھ ےت نج نااکن ِجں ہر ناہم اُر داھر ۔۔۴۔۔۱۔۔
دنھ د ّ
ਮਾਲੀ ਗਉੜਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥

امیل گؤرا ہلحم ۵۔۔
ਰਾਮ ਨਾਮ ਕਉ ਨਮਸਕਾਰ ॥

رام نام کؤ اکسمنر ۔۔
ਜਾਸੁ ਜਪਿ ਹੋਵਿ ਉਧਾਰ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

اجس جپت وہوت اُداھر ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਜਾ ਕੈ ਤਸਮਰਤਨ ਤਮਟਤਹ ਧੰਧ ॥

ےک ِسمرن مِی ِہ ددنھھ ۔۔
اج َ

ਜਾ ਕੈ ਤਸਮਰਤਨ ਛੂਟਤਹ ਬੰਧ ॥

چ
ےک ِسمرن ُھؤنَہ دنبھ ۔۔
اج َ

ਜਾ ਕੈ ਤਸਮਰਤਨ ਮੂਰਖ ਚਿੁਰ ॥

ےک ِسمرن مُؤرھک چتُر ۔۔
اج َ

ਜਾ ਕੈ ਤਸਮਰਤਨ ਕੁਲਹ ਉਧਰ ॥੧॥

ےک ِسمرن ُکلہ اُدرھ ۔۔۱۔۔
اج َ

ਜਾ ਕੈ ਤਸਮਰਤਨ ਭਉ ਿੁਖ ਹਰੈ ॥

ب
ےک ِسمرن ھؤ ُدھک ہ َرے ۔۔
اج َ
ਜਾ ਕੈ ਤਸਮਰਤਨ ਅਪਿਾ ਟਰੈ ॥

ےک ِسمرن اندا رٹَے ۔۔
اج َ

ਜਾ ਕੈ ਤਸਮਰਤਨ ਮੁਚਿ ਪਾਪ ॥

ےک ِسمرن م ُچت نات ۔۔
اج َ

ਜਾ ਕੈ ਤਸਮਰਤਨ ਨਹੀ ਸੰਿਾਪ ॥੨॥

ےک ِسمرن یہن سییات ۔۔۲۔۔
اج َ
ਜਾ ਕੈ ਤਸਮਰਤਨ ਤਰਿ ਤਬਗਾਸ ॥

ےک ِسمرن رِد ِئگاس ۔۔
اج َ

ਜਾ ਕੈ ਤਸਮਰਤਨ ਕਵਲਾ ਿਾਤਸ ॥

ےک ِسمرن وکَال داس ۔۔
اج َ

ਜਾ ਕੈ ਤਸਮਰਤਨ ਤਨਤਧ ਤਨਧਾਨ ॥

ےک ِسمرن ن ِدھ ن ِداھن ۔۔
اج َ

ਜਾ ਕੈ ਤਸਮਰਤਨ ਿਰੇ ਤਨਿਾਨ ॥੩॥

ےک ِسمرن رتے ن ِدان ۔۔۳۔۔
اج َ
ਪਤਿਿ ਪਾਵਨੁ ਨਾਮੁ ਹਰੀ ॥

تتپ ناون نام ہری ۔۔
ਕੋਤਟ ਭਗਿ ਉਧਾਰੁ ਕਰੀ ॥

وکت تگھب اُداھر رکی ۔۔

ਹਤਰ ਿਾਸ ਿਾਸਾ ਿੀਨੁ ਸਰਨ ॥

ہر داس داسا دنی رسن ۔۔
ਨਾਨਕ ਮਾਥਾ ਸੰਿ ਚਰਨ ॥੪॥੨॥

نانک اماھت سیت رچن ۔۔۴۔۔۲۔۔
ਮਾਲੀ ਗਉੜਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥

امیل گؤرا ہلحم ۵۔۔
ਐਸੋ ਸਹਾਈ ਹਤਰ ਕੋ ਨਾਮ ॥

اوسی اہسیئ ہر وک نام ۔۔
ਸਾਧਸੰਗਤਿ ਭਜੁ ਪੂਰਨ ਕਾਮ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

سادھسیگت جھب ئُؤرن اکم ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਬੂਿਿ ਕਉ ਜੈਸੇ ਬੇੜੀ ਤਮਲਿ ॥

ئُؤدت کؤ ےسیج ڑیبی مل ِت ۔۔
ਬੂਝਿ ਿੀਪਕ ਤਮਲਿ ਤਿਲਿ ॥

ئُؤچھت دپیک مل ِت نِلت ۔۔

ਜਲਿ ਅਗਨੀ ਤਮਲਿ ਨੀਰ ॥

چلت اینگ مل ِت رین ۔۔
ਜੈਸੇ ਬਾਤਰਕ ਮੁਖਤਹ ਖੀਰ ॥੧॥

ک
ےسیج نارِک مُکھ ِہ ھتر ۔۔۱۔۔
ਜੈਸੇ ਰਣ ਮਤਹ ਸਖਾ ਭਰਾਿ ॥

ےسیج رن ہہم اھکس رھبات ۔۔

ਜੈਸੇ ਭੂਖੇ ਭੋਜਨ ਮਾਿ ॥

ب
ےسیج ُھؤےھک وھبنج امت ۔۔
ਜੈਸੇ ਤਕਰਖਤਹ ਬਰਸ ਮੇਘ ॥

ےسیج کِرکھہ پرس ھگیم ۔۔

ਜੈਸੇ ਪਾਲਨ ਸਰਤਨ ਸੇੈਂਘ ॥੨॥

ےسیج نانل رسن سییگھ ۔۔۲۔۔
ਗਰੁੜ ਮੁਤਖ ਨਹੀ ਸਰਪ ਿਰਾਸ ॥

رگُر مُکھ یہن رست رتاس ۔۔

ਸੂਆ ਤਪੰਜਤਰ ਨਹੀ ਖਾਇ ਤਬਲਾਸੁ ॥

پب
اھکۓ نِالس ۔۔
سُؤا ِ چر یہن
ِ
ਜੈਸੋ ਆਂਿੋ ਤਹਰਿੇ ਮਾਤਹ ॥

وسیج ا ندو ہِردے امہِ۔۔
ਜੈਸੋ ਿਾਨੋ ਚਕੀ ਿਰਾਤਹ ॥੩॥

وسیج داون یکچ دراہِ۔۔۳۔۔
ਬਹੁਿੁ ਓਪਮਾ ਥੋਰ ਕਹੀ ॥

تہب اوامپ وھتر یہک ۔۔
ਹਤਰ ਅਗਮ ਅਗਮ ਅਗਾਤਧ ਿੁਹੀ ॥

ہر امگ امگ ااگدھ ُبہی ۔۔
ਊਚ ਮੂਚੌ ਬਹੁ ਅਪਾਰ ॥

اُوچ مُؤ ٔجؤ وہب انار ۔۔

ਤਸਮਰਿ ਨਾਨਕ ਿਰੇ ਸਾਰ ॥੪॥੩॥

ِسمرت نانک رتے سار ۔۔۴۔۔۳۔۔
ਮਾਲੀ ਗਉੜਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥

امیل گؤرا ہلحم ۵۔۔
ਇਹੀ ਹਮਾਰੈ ਸਿਲ ਕਾਜ ॥

سب
امہرے چل اکچ ۔۔
ایہی َ

ਅਪੁਨੇ ਿਾਸ ਕਉ ਲੇਹੁ ਤਨਵਾਤਜ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

اےنپ داس کؤ لب ُہؤ ئِؤاچ ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਚਰਨ ਸੰਿਹ ਮਾਥ ਮੋਰ ॥

رچن سیبہہ امھت ومر ۔۔
ਨੈਤਨ ਿਰਸੁ ਪੇਖਉ ਤਨਤਸ ਭੋਰ ॥

پی ک
نَیں درس ھؤ ئِس وھبر ۔۔
ਹਸਿ ਹਮਰੇ ਸੰਿ ਟਹਲ ॥

ہست رمہے سیت لہٹ ۔۔
ਪਰਾਨ ਮਨੁ ਧਨੁ ਸੰਿ ਬਹਲ ॥੧॥

رپان نم دنھ سیت لہب ۔۔۱۔۔
ਸੰਿਸੰਤਗ ਮੇਰੇ ਮਨ ਕੀ ਪਰੀਤਿ ॥

سییسیگ ریمے نم یک رپپپ ۔۔
ਸੰਿ ਗੁਨ ਬਸਤਹ ਮੇਰੈ ਚੀਤਿ ॥

سیت ُگں ئس ِہ ریمَے جپت ۔۔

ਸੰਿ ਆਤਗਆ ਮਨਤਹ ਮੀਿ ॥

سیت ا ایگ مبہہ ھٹیم ۔۔
ਮੇਰਾ ਕਮਲੁ ਤਬਗਸੈ ਸੰਿ ਿੀਿ ॥੨॥

ریما لمک نِگ َسے سیت دپبھ ۔۔۲۔۔
ਸੰਿਸੰਤਗ ਮੇਰਾ ਹੋਇ ਤਨਵਾਸੁ ॥

سییسیگ ریما وہۓ ئِؤاس ۔۔
ਸੰਿਨ ਕੀ ਮੋਤਹ ਬਹੁਿੁ ਤਪਆਸ ॥

س
ییں یک ومہِ تہب ایپس ۔۔
ਸੰਿ ਬਚਨ ਮੇਰੇ ਮਨਤਹ ਮੰਿ ॥

سیت نچب ریمے مبہہ تنم ۔۔
ਸੰਿ ਪਰਸਾਤਿ ਮੇਰੇ ਤਬਖੈ ਹੰਿ ॥੩॥

نک
سیت رپساد ریمے ِ َھے ہپت ۔۔۳۔۔
ਮੁਕਤਿ ਜੁਗਤਿ ਏਹਾ ਤਨਧਾਨ ॥

مُکت ُچگت ااہی ن ِداھن ۔۔
ਪਰਭ ਿਇਆਲ ਮੋਤਹ ਿੇਵਹੁ ਿਾਨ ॥

رپَھب دنال ومہِ دوی ُہ دان ۔۔
ਨਾਨਕ ਕਉ ਪਰਭ ਿਇਆ ਧਾਤਰ ॥

نانک کؤ رپَھب دایئ داھر ۔۔
ਚਰਨ ਸੰਿਨ ਕੇ ਮੇਰੇ ਤਰਿੇ ਮਝਾਤਰ ॥੪॥੪॥

م
س
رچن ییں ےک ریمے رِدے جھار ۔۔۴۔۔۴۔۔

ਮਾਲੀ ਗਉੜਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥

امیل گؤرا ہلحم ۵۔۔
ਸਭ ਕੈ ਸੰਗੀ ਨਾਹੀ ਿੂਤਰ ॥

ےک سیگی نایہ ُدور ۔۔
سیھ َ
ਕਰਨ ਕਰਾਵਨ ਹਾਜਰਾ ਹਜੂਤਰ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

رکن رکاون احرجا چچ ُؤر ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਸੁਨਿ ਜੀਓ ਜਾਸੁ ਨਾਮੁ ॥

ُسیت چیپؤ اجس نام ۔۔

ਿੁਖ ਤਬਨਸੇ ਸੁਖ ਕੀਓ ਤਬਸਰਾਮੁ ॥

ُدھک نِیسے ُسکھ کپؤ ِئسرام ۔۔

ਸਗਲ ਤਨਤਧ ਹਤਰ ਹਤਰ ਹਰੇ ॥

لگس ن ِدھ ہر ہر ہرے ۔۔
ਮੁਤਨ ਜਨ ਿਾ ਕੀ ਸੇਵ ਕਰੇ ॥੧॥

مُں نج نا یک ویسَ رکے ۔۔۱۔۔
ਜਾ ਕੈ ਘਤਰ ਸਗਲੇ ਸਮਾਤਹ ॥

ےک رھگ ےلگس امسہِ۔۔
اج َ
ਤਜਸ ਿੇ ਤਬਰਥਾ ਕੋਇ ਨਾਤਹ ॥

ِجس ےت پِراھت وکۓ ناہِ۔۔
ਜੀਅ ਜੰਿਰ ਕਰੇ ਪਰਤਿਪਾਲ ॥

یج رتنج رکے رپَپ ِیال ۔۔

ਸਿਾ ਸਿਾ ਸੇਵਹੁ ਤਕਰਪਾਲ ॥੨॥

دسا دسا ویسوہ کِرنال ۔۔۲۔۔
ਸਿਾ ਧਰਮੁ ਜਾ ਕੈ ਿੀਬਾਤਣ ॥

ےک دابین ۔۔
دسا درھم اج َ
ਬੇਮੁਹਿਾਜ ਨਹੀ ਤਕਛੁ ਕਾਤਣ ॥

ک
ےباتحمچ یہن ِچھ اکن ۔۔

ਸਭ ਤਕਛੁ ਕਰਨਾ ਆਪਨ ਆਤਪ ॥

ک
سیھ ِچھ رکنا ا نپ ا ت ۔۔

ਰੇ ਮਨ ਮੇਰੇ ਿੂ ਿਾ ਕਉ ਜਾਤਪ ॥੩॥

رے نم ریمے ئُؤ نا کؤ اجت ۔۔۳۔۔
ਸਾਧਸੰਗਤਿ ਕਉ ਹਉ ਬਤਲਹਾਰ ॥

سادھسیگت کؤ ہؤ اہلبر ۔۔
ਜਾਸੁ ਤਮਤਲ ਹੋਵੈ ਉਧਾਰੁ ॥

وہوے اُداھر ۔۔
اجس مِل َ
ਨਾਮ ਸੰਤਗ ਮਨ ਿਨਤਹ ਰਾਿ ॥

نام گنس نم ہنتِ رات ۔۔
ਨਾਨਕ ਕਉ ਪਰਤਭ ਕਰੀ ਿਾਤਿ ॥੪॥੫॥

نانک کؤ رپَھب رکی دات ۔۔۴۔۔۵۔۔
ੇਮਾਲੀ ਗਉੜਾ ਮਹਲਾ ੫ ਿੁਪਿ

امیل گؤرا ہلحم ُ ۵دندے

ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪਰਸਾਤਿ ॥

اِک اواکنر سیگؤر رپساد ۔۔
ਹਤਰ ਸਮਰਥ ਕੀ ਸਰਨਾ ॥

ہر رمسھت یک رسنا ۔۔
ਜੀਉ ਤਪੰਿੁ ਧਨੁ ਰਾਤਸ ਮੇਰੀ ਪਰਭ ਏਕ ਕਾਰਨ ਕਰਨਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

جپؤ پِید دنھ راس ریمی رپَھب انک اکرن رکنا ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਤਸਮਤਰ ਤਸਮਤਰ ਸਿਾ ਸੁਖੁ ਪਾਈਐ ਜੀਵਣੈ ਕਾ ਮੂਲੁ ॥

ِسمر ِسمر دسا ُسکھ نا پپَے ویج ئَے اک مُؤل ۔۔

ਰਤਵ ਰਤਹਆ ਸਰਬਿ ਿਾਈ ਸੂਖਮੋ ਅਸਥੂਲ ॥੧॥

ک سب
َروِ رایہ رسپپ اھٹیئ سُؤ ھمؤ ا ُ ھؤل ۔۔۱۔۔

ਆਲ ਜਾਲ ਤਬਕਾਰ ਿਤਜ ਸਤਭ ਹਤਰ ਗੁਨਾ ਤਨਤਿ ਗਾਉ ॥

ا ل اجل ِئکار جت سیھ ہر ُگیا پِپ اگو ۔۔

ਕਰ ਜੋਤੜ ਨਾਨਕੁ ਿਾਨੁ ਮਾਂਗੈ ਿੇਹੁ ਅਪਨਾ ਨਾਉ ॥੨॥੧॥੬॥

َ
رک وجر نانک دان ام نگے دہیُ اانپ ناو ۔۔۲۔۔۱۔۔۶۔۔
ਮਾਲੀ ਗਉੜਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥

امیل گؤرا ہلحم ۵۔۔
ਪਰਭ ਸਮਰਥ ਿੇਵ ਅਪਾਰ ॥

رپَھب رمسھت د َوی انار ۔۔
ਕਉਨੁ ਜਾਨੈ ਚਤਲਿ ਿੇਰੇ ਤਕਛੁ ਅੰਿੁ ਨਾਹੀ ਪਾਰ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ک
کؤن اج ئَے تلچ ریتے ِچھ اپپ نایہ نار ۔۔۱۔۔راہو۔۔

ਇਕ ਤਖਨਤਹ ਥਾਤਪ ਉਥਾਪਿਾ ਘਤੜ ਭੰਤਨ ਕਰਨੈਹਾਰੁ ॥

اِک کھِی ِہ اھتت اُاھتندا ڑھگ نھبّ رک َپبہار ۔۔

ਜੇਿ ਕੀਨ ਉਪਾਰਜਨਾ ਪਰਭੁ ਿਾਨੁ ਿੇਇ ਿਾਿਾਰ ॥੧॥

ج َپت نیک اُنارانج رپَھب دان دےئ دانار ۔۔۱۔۔
ਹਤਰ ਸਰਤਨ ਆਇਓ ਿਾਸੁ ਿੇਰਾ ਪਰਭ ਊਚ ਅਗਮ ਮੁਰਾਰ ॥

ہر رسن ا ویئ داس ریتا رپَھب اُوچ امگ مُرار ۔۔
ਕਤਢ ਲੇਹੁ ਭਉਜਲ ਤਬਖਮ ਿੇ ਜਨੁ ਨਾਨਕੁ ਸਿ ਬਤਲਹਾਰ ॥੨॥੨॥੭॥

نِکھ
ڈکھ ہیلُ وھبٔلج م ےت نج نان دس اہلبر ۔۔۲۔۔۲۔۔۷۔۔
ਮਾਲੀ ਗਉੜਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥

امیل گؤرا ہلحم ۵۔۔
ਮਤਨ ਿਤਨ ਬਤਸ ਰਹੇ ਗੋਪਾਲ ॥

نم نت سب رےہ وگنال ۔۔
ਿੀਨ ਬਾਂਧਵ ਭਗਤਿ ਵਛਲ ਸਿਾ ਸਿਾ ਤਿਪਾਲ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

دنی نادنَوھ تگھب ولھچ دسا دسا کِرنال ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਆਤਿ ਅੰਿੇ ਮਤਧ ਿੂਹੈ ਪਰਭ ਤਬਨਾ ਨਾਹੀ ਕੋਇ ॥

ا د اےتن دمھ ئُؤ َہے رپَھب پِیا نایہ وکۓ ۔۔
ਪੂਤਰ ਰਤਹਆ ਸਗਲ ਮੰਿਲ ਏਕੁ ਸੁਆਮੀ ਸੋਇ ॥੧॥

ئُؤر رایہ لگس ڈنمل انک سُؤا یم وسۓ ۔۔۱۔۔
ਕਰਤਨ ਹਤਰ ਜਸੁ ਨੇਿਰ ਿਰਸਨੁ ਰਸਤਨ ਹਤਰ ਗੁਨ ਗਾਉ ॥

رکن ہر سج پیتر درنس رنس ہر ُگں اگو ۔۔

ਬਤਲਹਾਤਰ ਜਾਏ ਸਿਾ ਨਾਨਕੁ ਿੇਹੁ ਅਪਣਾ ਨਾਉ ॥੨॥੩॥੮॥੬॥੧੪॥

ہی اانپ ناو ۔۔۲۔۔۳۔۔۸۔۔۶۔۔۱۴۔۔
اہلبر اجےئ دسا نانک د ُ
ਮਾਲੀ ਗਉੜਾ ਬਾਣੀ ਭਗਿ ਨਾਮਿੇਵ ਜੀ ਕੀ

امیل گؤرا ناین تگھب نادموی یج یک
ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪਰਸਾਤਿ ॥

اِک اواکنر سیگؤر رپساد ۔۔
ਧਤਨ ਧੰਤਨ ਓ ਰਾਮ ਬੇਨੁ ਬਾਜੈ ॥

نھ او رام َنیں نا َچے ۔۔
دنھ د ّ
ਮਧੁਰ ਮਧੁਰ ਧੁਤਨ ਅਨਹਿ ਗਾਜੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

دمُرھ دمُرھ د ُھں ابہت اگ َچے ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਧਤਨ ਧਤਨ ਮੇਘਾ ਰੋਮਾਵਲੀ ॥

دنھ دنھ اھگیم روامویل ۔۔
ਧਤਨ ਧਤਨ ਤਿਸਨ ਓਢੈ ਕਾਂਬਲੀ ॥੧॥

م
دنھ دنھ کِرنس اود َھے اک یلی ۔۔۱۔۔
ਧਤਨ ਧਤਨ ਿੂ ਮਾਿਾ ਿੇਵਕੀ ॥

دنھ دنھ ئُؤ امنا دوییک ۔۔
ਤਜਹ ਤਗਰਹ ਰਮਈਆ ਕਵਲਾਪਿੀ ॥੨॥

ہج گِرہ رمییا َوالیتپ ۔۔۲۔۔

ਧਤਨ ਧਤਨ ਬਨ ਖੰਿ ਤਬੰਿਰਾਬਨਾ ॥

دنھ دنھ نب ڈنھک پِیدراانب ۔۔

ਜਹ ਖੇਲੈ ਸਰੀ ਨਾਰਾਇਨਾ ॥੩॥

ک
َ
ھ
ل
ی
ہج ے رسی ناراانئ ۔۔۳۔۔
ਬੇਨੁ ਬਜਾਵੈ ਗੋਧਨੁ ਚਰੈ ॥

نی
اجبوے وگدنھ رچَے ۔۔
ِں َ
ਨਾਮੇ ਕਾ ਸੁਆਮੀ ਆਨਿ ਕਰੈ ॥੪॥੧॥

ناےم اک سُؤا یم ا َند رکَے ۔۔۴۔۔۱۔۔
ਮੇਰੋ ਬਾਪੁ ਮਾਧਉ ਿੂ ਧਨੁ ਕੇਸੌ ਸਾਂਵਲੀਓ ਬੀਿੁਲਾਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ب
ریمو نات امدھؤ ئُؤ دنھ کیسَؤ ساونلپؤ نی ھالےئ ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਕਰ ਧਰੇ ਚਿ ਬੈਕੁੰਿ ਿੇ ਆਏ ਗਜ ਹਸਿੀ ਕੇ ਪਰਾਨ ਉਧਾਰੀਅਲੇ ॥

پ
رک درھے رکچ ی ُکیبھ ےت ا ےئ جگ یتسہ ےک رپان اُداھرپیلے ۔۔
ਿੁਹਸਾਸਨ ਕੀ ਸਭਾ ਿਰੋਪਿੀ ਅੰਬਰ ਲੇਿ ਉਬਾਰੀਅਲੇ ॥੧॥

ُدہسانس یک اھبس درویتپ اربم ل َپت اُنارپیلے ۔۔۱۔۔

ਗੋਿਮ ਨਾਤਰ ਅਹਤਲਆ ਿਾਰੀ ਪਾਵਨ ਕੇਿਕ ਿਾਰੀਅਲੇ ॥

وگمت نار اَایلہ ناری ناون کتیک نارپیلے ۔۔

ਐਸਾ ਅਧਮੁ ਅਜਾਤਿ ਨਾਮਿੇਉ ਿਉ ਸਰਨਾਗਤਿ ਆਈਅਲੇ ॥੨॥੨॥

ااسی ادمھ ااجت نادمئؤ ئؤ رسناگپ ا نییلے ۔۔۲۔۔۲۔۔
سب
َھے

ਸਭੈ ਘਟ ਰਾਮੁ ਬੋਲੈ ਰਾਮਾ ਬੋਲੈ ॥

ٹھگ رام وب لَے راام وب لَے ۔۔

ਰਾਮ ਤਬਨਾ ਕੋ ਬੋਲੈ ਰੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

رام پِیا وک وب لَے رے ۔۔۱۔۔راہو۔۔

ਏਕਲ ਮਾਟੀ ਕੁੰਜਰ ਚੀਟੀ ਭਾਜਨ ਹੈੈਂ ਬਹੁ ਨਾਨਾ ਰੇ ॥

کب
الکی امیٹ ُ چر چیبی اھبنج ہَیں وہب نانا رے ۔۔
ਅਸਥਾਵਰ ਜੰਗਮ ਕੀਟ ਪਿੰਗਮ ਘਤਟ ਘਤਟ ਰਾਮੁ ਸਮਾਨਾ ਰੇ ॥੧॥

نی گ
ااھتسور مگنج ٹیک ی م ٹھگ ٹھگ رام امسنا رے ۔۔۱۔۔
ਏਕਲ ਤਚੰਿਾ ਰਾਖੁ ਅਨੰਿਾ ਅਉਰ ਿਜਹੁ ਸਭ ਆਸਾ ਰੇ ॥

ب
الکی ِچییا راھک اپپت اور جچ ُؤ سیھ ا سا رے ۔۔

ਪਰਣਵੈ ਨਾਮਾ ਭਏ ਤਨਹਕਾਮਾ ਕੋ ਿਾਕੁਰੁ ਕੋ ਿਾਸਾ ਰੇ ॥੨॥੩॥

رپَونَے ناہم ےئھب بِہکاام وک اھٹ ُکر وک داسا رے ۔۔۲۔۔۳۔۔
ੇਰਾਗੁ ਮਾਰੂ ਮਹਲਾ ੧ ਘਰੁ ੧ ਚਉਪਿ

امرو ہلحم  ۱رھگ  ۱جؤندے
راگ ُ
ੴ ਸਤਿ ਨਾਮੁ ਕਰਿਾ ਪੁਰਖੁ ਤਨਰਭਉ ਤਨਰਵੈਰੁ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤਿ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪਰਸਾਤਿ ॥

َسیب
ب
ھ
ُ
گ
ں ر رپساد ۔۔
اِک اواکنر ست نام رکنا ُپرھک پِر ھؤ پِروری ااکل مُؤرت اوجین
ਸਲੋਕੁ ॥

ولسک ۔۔
ਸਾਜਨ ਿੇਰੇ ਚਰਨ ਕੀ ਹੋਇ ਰਹਾ ਸਿ ਧੂਤਰ ॥

سانج ریتے رچن یک وہۓ راہ دس دھُؤر ۔۔
ਨਾਨਕ ਸਰਤਣ ਿੁਹਾਰੀਆ ਪੇਖਉ ਸਿਾ ਹਜੂਤਰ ॥੧॥

ُب پ پیک
چ
چ
ھ
نانک رسن ہار یا ؤ دسا ُؤر ۔۔۱۔۔
ਸਬਿ ॥

دبس ۔۔

ਤਪਛਹੁ ਰਾਿੀ ਸਿੜਾ ਨਾਮੁ ਖਸਮ ਕਾ ਲੇਤਹ ॥

ِبج
ھ
ہ
ؤ رایت دسرا نام

کھ س

م اک ہیلِ ۔۔

ਖੇਮੇ ਛਿਰ ਸਰਾਇਚੇ ਤਿਸਤਨ ਰਥ ਪੀੜੇ ॥

ک
ھبمے رتھچ رساےچئ دِنس رھت ڑیپے ۔۔
ਤਜਨੀ ਿੇਰਾ ਨਾਮੁ ਤਧਆਇਆ ਤਿਨ ਕਉ ਸਤਿ ਤਮਲੇ ॥੧॥

ِجبی ریتا نام دایھنا پِں کؤ دس مل ِے ۔۔۱۔۔
ਬਾਬਾ ਮੈ ਕਰਮਹੀਣ ਕੂਤੜਆਰ ॥

نانا م َے رکنیہم ُکؤرنار ۔۔

ਨਾਮੁ ਨ ਪਾਇਆ ਿੇਰਾ ਅੰਧਾ ਭਰਤਮ ਭੂਲਾ ਮਨੁ ਮੇਰਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ب
نام ہن نانا ریتا ادناھ رھبم ُھؤال نم ریما ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਸਾਿ ਕੀਿੇ ਿੁਖ ਪਰਿੁੜੇ ਪੂਰਤਬ ਤਲਖੇ ਮਾਇ ॥

لک
ساد کیپے ُدھک رپڑھپے ئُؤرت ِھے امےئ ۔۔

ਸੁਖ ਥੋੜੇ ਿੁਖ ਅਗਲੇ ਿੂਖੇ ਿੂਤਖ ਤਵਹਾਇ ॥੨॥

ُسکھ وھترے ُدھک اےلگ ُدوےھک ُدوھک وِاہ ِئے ۔۔۲۔۔
ਤਵਛੁਤੜਆ ਕਾ ਤਕਆ ਵੀਛੁੜੈ ਤਮਤਲਆ ਕਾ ਤਕਆ ਮੇਲੁ ॥

ب
ج
م
ی
ھ
ل
م
وِڑھچنا اک ایک و رے ِیا اک ایک َ ل ۔۔

ਸਾਤਹਬੁ ਸੋ ਸਾਲਾਹੀਐ ਤਜਤਨ ਕਤਰ ਿੇਤਖਆ ਖੇਲੁ ॥੩॥

اصجِت وس ساال ہیپے ِجں رک دنکھیا لیھک ۔۔۳۔۔
ਸੰਜੋਗੀ ਮੇਲਾਵੜਾ ਇਤਨ ਿਤਨ ਕੀਿੇ ਭੋਗ ॥

وجنسیگ میالورا اِن نت کیپے وھبگ ۔۔

ਤਵਜੋਗੀ ਤਮਤਲ ਤਵਛੁੜੇ ਨਾਨਕ ਭੀ ਸੰਜੋਗ ॥੪॥੧॥

وِوجیگ مِل وِڑھچے نانک یھب وجنسگ ۔۔۴۔۔۱۔۔
ਮਾਰੂ ਮਹਲਾ ੧ ॥

امرو ہلحم ۱۔۔
ُ
ਤਮਤਲ ਮਾਿ ਤਪਿਾ ਤਪੰਿੁ ਕਮਾਇਆ ॥

مِل امت پِیا پِید امکنا ۔۔

ਤਿਤਨ ਕਰਿੈ ਲੇਖੁ ਤਲਖਾਇਆ ॥

پِں رک ئَے ھکیل لک ِھانا ۔۔

ਤਲਖੁ ਿਾਤਿ ਜੋਤਿ ਵਤਿਆਈ ॥

لک ِھ دات وجت ودنایئ ۔۔

ਤਮਤਲ ਮਾਇਆ ਸੁਰਤਿ ਗਵਾਈ ॥੧॥

مِل امنا ُسرت وگَایئ ۔۔۱۔۔

ਮੂਰਖ ਮਨ ਕਾਹੇ ਕਰਸਤਹ ਮਾਣਾ ॥

ہس امنا ۔۔
مُؤرھک نم اکےہ رک ِ
ਉਤਿ ਚਲਣਾ ਖਸਮੈ ਭਾਣਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ک
ھ
س
اُھٹ انلچ مے َ اھبنا ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਿਤਜ ਸਾਿ ਸਹਜ ਸੁਖੁ ਹੋਈ ॥

سہ
س
ک
ُ
جت ساد ج ھ وہیئ ۔۔

ਘਰ ਛਿਣੇ ਰਹੈ ਨ ਕੋਈ ॥

رھگ چھدےن ر َہے ہن وکیئ ۔۔

ਤਕਛੁ ਖਾਜੈ ਤਕਛੁ ਧਤਰ ਜਾਈਐ ॥

ک
ک
ےج ِچھ درھ اج پپَے ۔۔
ِچھ اھک َ
ਜੇ ਬਾਹੁਤੜ ਿੁਨੀਆ ਆਈਐ ॥੨॥

ےج ناہُر ُداین ا نیپے ۔۔۲۔۔

ਸਜੁ ਕਾਇਆ ਪਟੁ ਹਢਾਏ ॥

جس اکنا پپ ڈہاھےئ ۔۔
ਿੁਰਮਾਇਤਸ ਬਹੁਿੁ ਚਲਾਏ ॥

فُرامسئ تہب چالۓ ۔۔
ਕਤਰ ਸੇਜ ਸੁਖਾਲੀ ਸੋਵੈ ॥

ک
وسوے ۔۔
رک جیس ُس ھایل َ
ਹਥੀ ਪਉਿੀ ਕਾਹੇ ਰੋਵੈ ॥੩॥

ہب
ھی ئؤدی اکےہ رو َوے ۔۔۳۔۔
ਘਰ ਘੁੰਮਣਵਾਣੀ ਭਾਈ ॥

گ
رھگ ُھمپؤاین اھبیئ ۔۔

ਪਾਪ ਪਥਰ ਿਰਣੁ ਨ ਜਾਈ ॥

نات رھتپ رتن ہن اجیئ ۔۔
ਭਉ ਬੇੜਾ ਜੀਉ ਚੜਾਊ ॥

ب
ھؤ ڑیبا جپؤ ڑچاُو ۔۔

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਿੇਵੈ ਕਾਹੂ ॥੪॥੨॥

وہک نانک دویَے اک ُہؤ ۔۔۴۔۔۲۔۔

ਮਾਰੂ ਮਹਲਾ ੧ ਘਰੁ ੧ ॥

امرو ہلحم  ۱رھگ ۱۔۔
ُ
ਕਰਣੀ ਕਾਗਿੁ ਮਨੁ ਮਸਵਾਣੀ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਿੁਇ ਲੇਖ ਪਏ ॥

ب
رکین اکدگ نم وسماین ُپرا ھال ُدےئ ھکیل ےئپ ۔۔

ਤਜਉ ਤਜਉ ਤਕਰਿੁ ਚਲਾਏ ਤਿਉ ਚਲੀਐ ਿਉ ਗੁਣ ਨਾਹੀ ਅੰਿੁ ਹਰੇ ॥੧॥

چیپؤ چیپؤ کِرت چالۓ پپؤ چلپے َ ئؤ ُگں نایہ اپپ ہرے ۔۔۱۔۔
ਤਚਿ ਚੇਿਤਸ ਕੀ ਨਹੀ ਬਾਵਤਰਆ ॥

ج
ِجت َییس یک یہن ناورنا ۔۔

ਹਤਰ ਤਬਸਰਿ ਿੇਰੇ ਗੁਣ ਗਤਲਆ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ہر ِئسرت ریتے ُگں ایلگ ۔۔۱۔۔راہو۔۔

ਜਾਲੀ ਰੈਤਨ ਜਾਲੁ ਤਿਨੁ ਹੂਆ ਜੇਿੀ ਘੜੀ ਿਾਹੀ ਿੇਿੀ ॥

اجیل َرنی اجل دِن ُہؤا چی َبی ڑھگی اھپیہ نی َبی ۔۔

ਰਤਸ ਰਤਸ ਚੋਗ ਚੁਗਤਹ ਤਨਿ ਿਾਸਤਹ ਛੂਟਤਸ ਮੂੜੇ ਕਵਨ ਗੁਣੀ ॥੨॥

چ
رس رس وچگ ُچگ ِہ پِپ اھپہسِ ُھؤسٹ مُؤرے وکَن ُگبی ۔۔۲۔۔
ਕਾਇਆ ਆਰਣੁ ਮਨੁ ਤਵਤਚ ਲੋਹਾ ਪੰਚ ਅਗਤਨ ਤਿਿੁ ਲਾਤਗ ਰਹੀ ॥

پب
اکنا ا رن نم وِچ ولاہ ج انگ پِپ الگ ریہ ۔۔

ਕੋਇਲੇ ਪਾਪ ਪੜੇ ਤਿਸੁ ਊਪਤਰ ਮਨੁ ਜਤਲਆ ਸੰਨਹੀ ਤਚੰਿ ਭਈ ॥੩॥

سبہ
ھ
ج
پ
وکےلئ نات ڑپے ئِس اُورپ نم ایلج ی ِ ت یئھب ۔۔۳۔۔
ਭਇਆ ਮਨੂਰੁ ਕੰਚਨੁ ਤਿਤਰ ਹੋਵੈ ਜੇ ਗੁਰੁ ਤਮਲੈ ਤਿਨੇਹਾ ॥

ب
وہوے ےج ُگر ملَ ِے نِیبہا ۔۔
ایھب م ُپؤر نچنک ھِر َ

ਏਕੁ ਨਾਮੁ ਅੰਤਮਰਿੁ ਓਹੁ ਿੇਵੈ ਿਉ ਨਾਨਕ ਤਿਰਸਟਤਸ ਿੇਹਾ ॥੪॥੩॥

انک نام امِرت اووہ دویَے ئؤ نانک رتِسٹس داہی ۔۔۴۔۔۳۔۔
ਮਾਰੂ ਮਹਲਾ ੧ ॥

امرو ہلحم ۱۔۔
ُ
ਤਬਮਲ ਮਝਾਤਰ ਬਸਤਸ ਤਨਰਮਲ ਜਲ ਪਿਮਤਨ ਜਾਵਲ ਰੇ ॥

ب م ئ
ِمل جھار سس پِرلم لج ندنم اجول رے ۔۔

ਪਿਮਤਨ ਜਾਵਲ ਜਲ ਰਸ ਸੰਗਤਿ ਸੰਤਗ ਿੋਖ ਨਹੀ ਰੇ ॥੧॥

ندنم اجول لج رس تگنس گنس دوھک یہن رے ۔۔۱۔۔
ਿਾਿਰ ਿੂ ਕਬਤਹ ਨ ਜਾਨਤਸ ਰੇ ॥

دادر ئُؤ کیی ِہ ہن اجسن رے ۔۔

ਭਖਤਸ ਤਸਬਾਲੁ ਬਸਤਸ ਤਨਰਮਲ ਜਲ ਅੰਤਮਰਿੁ ਨ ਲਖਤਸ ਰੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ب
لک
ک
ھ
ئ
ھ
س
ھ
س ِسیال س پِرلم لج امِرت ہن س رے ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਬਸੁ ਜਲ ਤਨਿ ਨ ਵਸਿ ਅਲੀਅਲ ਮੇਰ ਚਚਾ ਗੁਨ ਰੇ ॥

سب لج پِپ ہن وطس الییل متَر اچچ ُگں رے ۔۔

ਚੰਿ ਕੁਮੁਿਨੀ ਿੂਰਹੁ ਤਨਵਸਤਸ ਅਨਭਉ ਕਾਰਤਨ ਰੇ ॥੨॥

پب
دنچ ُکمُدین ُدروہ ئِؤسس ا ھؤ اکرن رے ۔۔۲۔۔
ਅੰਤਮਰਿ ਖੰਿੁ ਿੂਤਧ ਮਧੁ ਸੰਚਤਸ ਿੂ ਬਨ ਚਾਿੁਰ ਰੇ ॥

سب
چ
ُ
پ
ئ
ُ
امِرت ڈنھک ُدودھ دمھ س ؤ نب اچ ر رے ۔۔
ਅਪਨਾ ਆਪੁ ਿੂ ਕਬਹੁ ਨ ਛੋਿਤਸ ਤਪਸਨ ਪਰੀਤਿ ਤਜਉ ਰੇ ॥੩॥

ئ
اانپ ا ت ئُؤ کبہؤ ہن وھچدس ِسں رپپپ چیپؤ رے ۔۔۳۔۔

ਪੰਤਿਿ ਸੰਤਗ ਵਸਤਹ ਜਨ ਮੂਰਖ ਆਗਮ ਸਾਸ ਸੁਨੇ ॥

ڈنپت گنس وسہہ نج مُؤرھک ا مگ ساس ُسیے ۔۔

ਅਪਨਾ ਆਪੁ ਿੂ ਕਬਹੁ ਨ ਛੋਿਤਸ ਸੁਆਨ ਪੂਤਛ ਤਜਉ ਰੇ ॥੪॥

اانپ ا ت ئُؤ کبہؤ ہن وھچدس سُؤا ن ئُؤھچ چیپؤ رے ۔۔۴۔۔
ਇਤਕ ਪਾਖੰਿੀ ਨਾਤਮ ਨ ਰਾਚਤਹ ਇਤਕ ਹਤਰ ਹਤਰ ਚਰਣੀ ਰੇ ॥

اِک ناڈنھکی نام ہن راچہہ اِک ہر ہر رچین رے ۔۔
ਪੂਰਤਬ ਤਲਤਖਆ ਪਾਵਤਸ ਨਾਨਕ ਰਸਨਾ ਨਾਮੁ ਜਤਪ ਰੇ ॥੫॥੪॥

ئُؤرت لک ِھیا ناوس نانک رانس نام جت رے ۔۔۵۔۔۴۔۔
ਮਾਰੂ ਮਹਲਾ ੧ ॥

امرو ہلحم ۱۔۔
ُ
ਸਲੋਕੁ ॥

ولسک ۔۔
ਪਤਿਿ ਪੁਨੀਿ ਅਸੰਖ ਹੋਤਹ ਹਤਰ ਚਰਨੀ ਮਨੁ ਲਾਗ ॥

تتپ ُنیپت اھکنس وہہِ ہر رچین نم الگ ۔۔
ਅਿਸਤਿ ਿੀਰਥ ਨਾਮੁ ਪਰਭ ਨਾਨਕ ਤਜਸੁ ਮਸਿਤਕ ਭਾਗ ॥੧॥

ب
ھ
ج
سی
ِ
ن
ا ھ ریتھت نام رپَھب نا ک س کتسم اھبگ ۔۔۱۔۔
ਸਬਿੁ ॥

دبس ۔۔
ਸਖੀ ਸਹੇਲੀ ਗਰਤਬ ਗਹੇਲੀ ॥

گہ
یھکس یلیہس رگت یلی ۔۔

ਸੁਤਣ ਸਹ ਕੀ ਇਕ ਬਾਿ ਸੁਹੇਲੀ ॥੧॥

سہ
ُسں سہہ یک اِک نات ُ یلی ۔۔۱۔۔
ਜੋ ਮੈ ਬੇਿਨ ਸਾ ਤਕਸੁ ਆਖਾ ਮਾਈ ॥

وج م َے پ َیدن سا کِس ا اھک امیئ ۔۔
ਹਤਰ ਤਬਨੁ ਜੀਉ ਨ ਰਹੈ ਕੈਸੇ ਰਾਖਾ ਮਾਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ہر پِں جپؤ ہن ر َہے َ
کیسے رااھک امیئ ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਹਉ ਿੋਹਾਗਤਣ ਖਰੀ ਰੰਞਾਣੀ ॥

ہؤ دواہنگ رھکی راینین ۔۔
ਗਇਆ ਸੁ ਜੋਬਨੁ ਧਨ ਪਛੁਿਾਣੀ ॥੨॥

ایگ وس وجنب دنھ اتھچپین ۔۔۲۔۔
ਿੂ ਿਾਨਾ ਸਾਤਹਬੁ ਤਸਤਰ ਮੇਰਾ ॥

ئُؤ دانا اصجِت سِر ریما ۔۔

ਤਖਜਮਤਿ ਕਰੀ ਜਨੁ ਬੰਿਾ ਿੇਰਾ ॥੩॥

ک ِھ
ج
م
ت رکی نج دنبہ ریتا ۔۔۳۔۔
ਭਣਤਿ ਨਾਨਕੁ ਅੰਿੇਸਾ ਏਹੀ ॥

تنھب نانک ادناسی ایہی ۔۔
ਤਬਨੁ ਿਰਸਨ ਕੈਸੇ ਰਵਉ ਸਨੇਹੀ ॥੪॥੫॥

سیب
ج
ہ
پِں درنس َ
ی ۔۔۴۔۔۵۔۔
کیسے َروو
ਮਾਰੂ ਮਹਲਾ ੧ ॥

امرو ہلحم ۱۔۔
ُ

ਮੁਲ ਖਰੀਿੀ ਲਾਲਾ ਗੋਲਾ ਮੇਰਾ ਨਾਉ ਸਭਾਗਾ ॥

م ُل رھکندی الال وگال ریما ناو اھبساگ ۔۔

ਗੁਰ ਕੀ ਬਚਨੀ ਹਾਤਟ ਤਬਕਾਨਾ ਤਜਿੁ ਲਾਇਆ ਤਿਿੁ ਲਾਗਾ ॥੧॥

ُگر یک ینچب اہت ِئکِانا ِجت النا پِپ الاگ ۔۔۱۔۔
ਿੇਰੇ ਲਾਲੇ ਤਕਆ ਚਿੁਰਾਈ ॥

ریتے الےل ایک چتُرایئ ۔۔
ਸਾਤਹਬ ਕਾ ਹੁਕਮੁ ਨ ਕਰਣਾ ਜਾਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ک
اصجِت اک ُچ م ہن رکنا اجیئ ۔۔۱۔۔راہو۔۔

ਮਾ ਲਾਲੀ ਤਪਉ ਲਾਲਾ ਮੇਰਾ ਹਉ ਲਾਲੇ ਕਾ ਜਾਇਆ ॥

ام الیل ویپ الال ریما ہؤ الےل اک چ انا ۔۔
ਲਾਲੀ ਨਾਚੈ ਲਾਲਾ ਗਾਵੈ ਭਗਤਿ ਕਰਉ ਿੇਰੀ ਰਾਇਆ ॥੨॥

اگوے تگھب رکو ریتی رانا ۔۔۲۔۔
الیل نا َچے الال َ

ਪੀਅਤਹ ਿ ਪਾਣੀ ਆਣੀ ਮੀਰਾ ਖਾਤਹ ਿ ਪੀਸਣ ਜਾਉ ॥

نی
پبہیہ ت ناین ا ین ِمترا اھکہِ ت سں اجو ۔۔

ਪਖਾ ਿੇਰੀ ਪੈਰ ਮਲੋਵਾ ਜਪਿ ਰਹਾ ਿੇਰਾ ਨਾਉ ॥੩॥

اھکپ ریھپی نتَر ولموا جپت راہ ریتا ناو ۔۔۳۔۔
ਲੂਣ ਹਰਾਮੀ ਨਾਨਕੁ ਲਾਲਾ ਬਖਤਸਤਹ ਿੁਧੁ ਵਤਿਆਈ ॥

نک
لُؤن رحایم نانک الال ھسہہ ُندھ ودنایئ ۔۔

ਆਤਿ ਜੁਗਾਤਿ ਿਇਆਪਤਿ ਿਾਿਾ ਿੁਧੁ ਤਵਣੁ ਮੁਕਤਿ ਨ ਪਾਈ ॥੪॥੬॥

ا د ُجگاد دنا پپ دانا ُندھ وِن مُکت ہن نایئ ۔۔۴۔۔۶۔۔

ਮਾਰੂ ਮਹਲਾ ੧ ॥

امرو ہلحم ۱۔۔
ُ
ਕੋਈ ਆਖੈ ਭੂਿਨਾ ਕੋ ਕਹੈ ਬੇਿਾਲਾ ॥

ب
وکیئ ا ےھک ُھؤانت وک ےہکَ اتیبال ۔۔

ਕੋਈ ਆਖੈ ਆਿਮੀ ਨਾਨਕੁ ਵੇਚਾਰਾ ॥੧॥

وکیئ ا ےھک ا دیم نانک و َبچارا ۔۔۱۔۔

ਭਇਆ ਤਿਵਾਨਾ ਸਾਹ ਕਾ ਨਾਨਕੁ ਬਉਰਾਨਾ ॥

ایھب دِویاہن ساہ اک نانک ئؤرانا ۔۔
ਹਉ ਹਤਰ ਤਬਨੁ ਅਵਰੁ ਨ ਜਾਨਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ہؤ ہر پِں ا َور ہن اجنا ۔۔۱۔۔راہو۔۔

ਿਉ ਿੇਵਾਨਾ ਜਾਣੀਐ ਜਾ ਭੈ ਿੇਵਾਨਾ ਹੋਇ ॥

ب
ئؤ دویانا اج پپَے اج َھے دئَؤانا وہۓ ۔۔

ਏਕੀ ਸਾਤਹਬ ਬਾਹਰਾ ਿੂਜਾ ਅਵਰੁ ਨ ਜਾਣੈ ਕੋਇ ॥੨॥

ایکی اصجِت ناہرا ُدواج ا َور ہن اج ئَے وکۓ ۔۔۲۔۔
ਿਉ ਿੇਵਾਨਾ ਜਾਣੀਐ ਜਾ ਏਕਾ ਕਾਰ ਕਮਾਇ ॥

ئؤ دویانا اج پپَے اج ااکی اکر امکۓ ۔۔

ਹੁਕਮੁ ਪਛਾਣੈ ਖਸਮ ਕਾ ਿੂਜੀ ਅਵਰ ਤਸਆਣਪ ਕਾਇ ॥੩॥

ک
ھ
س
ک
ُچ م اھچپ ئَے م اک ُدویج اور ِسیاپپ اکۓ ۔۔۳۔۔
ਿਉ ਿੇਵਾਨਾ ਜਾਣੀਐ ਜਾ ਸਾਤਹਬ ਧਰੇ ਤਪਆਰੁ ॥

ئؤ دویانا اج پپَے اج اصجِت درھے ایپر ۔۔

ਮੰਿਾ ਜਾਣੈ ਆਪ ਕਉ ਅਵਰੁ ਭਲਾ ਸੰਸਾਰੁ ॥੪॥੭॥

ب
دنما اج ئَے ا ت کؤ ا َور ھال اسنسر ۔۔۴۔۔۷۔۔
ਮਾਰੂ ਮਹਲਾ ੧ ॥

امرو ہلحم ۱۔۔
ُ
ਇਹੁ ਧਨੁ ਸਰਬ ਰਤਹਆ ਭਰਪੂਤਰ ॥

اوہی دنھ رست رایہ رھبئُؤر ۔۔
ਮਨਮੁਖ ਤਿਰਤਹ ਤਸ ਜਾਣਤਹ ਿੂਤਰ ॥੧॥

مبمُک ب
ھ
ِ
ِ
س اج ِہن ُدور ۔۔۱۔۔
ہ
ر
ھ
ِ

ਸੋ ਧਨੁ ਵਖਰੁ ਨਾਮੁ ਤਰਿੈ ਹਮਾਰੈ ॥

امہرے ۔۔
وس دنھ ورھک نام ر َِدے َ
ਤਜਸੁ ਿੂ ਿੇਤਹ ਤਿਸੈ ਤਨਸਿਾਰੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ِجس ئُؤ دہہی ئ ِ َسے ئِسیا َرے ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਨ ਇਹੁ ਧਨੁ ਜਲੈ ਨ ਿਸਕਰੁ ਲੈ ਜਾਇ ॥

ہن اوہی دنھ چلَے ہن ئسکر لَے اجۓ ۔۔
ਨ ਇਹੁ ਧਨੁ ਿੂਬੈ ਨ ਇਸੁ ਧਨ ਕਉ ਤਮਲੈ ਸਜਾਇ ॥੨॥

ہن اوہی دنھ ُدو ئَے ہن اِس دنھ کؤ ملَ ِے اجسۓ ۔۔۲۔۔
ਇਸੁ ਧਨ ਕੀ ਿੇਖਹੁ ਵਤਿਆਈ ॥

ک
اس دنھ یک دن ھہؤ ودنایئ ۔۔

ਸਹਜੇ ਮਾਿੇ ਅਨਤਿਨੁ ਜਾਈ ॥੩॥

س
ہجے امےت ادنِن اجیئ ۔۔۳۔۔

ਇਕ ਬਾਿ ਅਨੂਪ ਸੁਨਹੁ ਨਰ ਭਾਈ ॥

اِک نات ا ئُؤت ُسبہؤ رن اھبیئ ۔۔

ਇਸੁ ਧਨ ਤਬਨੁ ਕਹਹੁ ਤਕਨੈ ਪਰਮ ਗਤਿ ਪਾਈ ॥੪॥

ہہک ک ِ َپے رپم گپ نایئ ۔۔۴۔۔
اس دنھ پِں ُ
ਭਣਤਿ ਨਾਨਕੁ ਅਕਥ ਕੀ ਕਥਾ ਸੁਣਾਏ ॥

تنھب نانک اکبھ یک اھتک ُسیاےئ ۔۔

ਸਤਿਗੁਰੁ ਤਮਲੈ ਿ ਇਹੁ ਧਨੁ ਪਾਏ ॥੫॥੮॥

سیگؤر ملَ ِے ت اوہی دنھ ناےئ ۔۔۵۔۔۸۔۔
ਮਾਰੂ ਮਹਲਾ ੧ ॥

امرو ہلحم ۱۔۔
ُ
ਸੂਰ ਸਰੁ ਸੋਤਸ ਲੈ ਸੋਮ ਸਰੁ ਪੋਤਖ ਲੈ ਜੁਗਤਿ ਕਤਰ ਮਰਿੁ ਸੁ ਸਨਬੰਧੁ ਕੀਜੈ ॥

سُؤر رس وسس لَے وسم رس وپھک لَے ُچگت رک رمت وس سیییدھ کبج َے ۔۔
ਮੀਨ ਕੀ ਚਪਲ ਤਸਉ ਜੁਗਤਿ ਮਨੁ ਰਾਖੀਐ ਉਿੈ ਨਹ ਹੰਸੁ ਨਹ ਕੰਧੁ ਛੀਜੈ ॥੧॥

چ
ک
ھب
ھی
ج
پ
َے ۔۔۱۔۔
مِیں یک لپچ سِیؤ تگج نم را ے ا ُ َدے ہن سنہ ہن دنکھ
ਮੂੜੇ ਕਾਇਚੇ ਭਰਤਮ ਭੁਲਾ ॥

ب
مُؤرے اکےچئ رھبم ھُال ۔۔
ਨਹ ਚੀਤਨਆ ਪਰਮਾਨੰਿੁ ਬੈਰਾਗੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ہن جیییا رپام دنن ریبایگ ۔۔۱۔۔راہو۔۔

ਅਜਰ ਗਹੁ ਜਾਤਰ ਲੈ ਅਮਰ ਗਹੁ ਮਾਤਰ ਲੈ ਭਰਾਤਿ ਿਤਜ ਛੋਤਿ ਿਉ ਅਤਪਉ ਪੀਜੈ ॥

ارج ہہگ اجر لَے ارم ہہگ امر لَے رھبات جت وھچد ئؤ اپپؤ پبج َے ۔۔

ਮੀਨ ਕੀ ਚਪਲ ਤਸਉ ਜੁਗਤਿ ਮਨੁ ਰਾਖੀਐ ਉਿੈ ਨਹ ਹੰਸੁ ਨਹ ਕੰਧੁ ਛੀਜੈ ॥੨॥

چ
ک
ھب
ھی
ج
پ
ُ
َے ۔۔۲۔۔
نیم یک لپچ سِیؤ ُچگت نم را ے ا َدے ہن سنہ ہن دنکھ
ਭਣਤਿ ਨਾਨਕੁ ਜਨੋ ਰਵੈ ਜੇ ਹਤਰ ਮਨੋ ਮਨ ਪਵਨ ਤਸਉ ਅੰਤਮਰਿੁ ਪੀਜੈ ॥

بھپِت نانک ونج ر َوے ےج ہ ر ونم نم وپَن سِیؤ امِرت پبج َے ۔۔
ਮੀਨ ਕੀ ਚਪਲ ਤਸਉ ਜੁਗਤਿ ਮਨੁ ਰਾਖੀਐ ਉਿੈ ਨਹ ਹੰਸੁ ਨਹ ਕੰਧੁ ਛੀਜੈ ॥੩॥੯॥

چ
ک
ھب
ج
َے ۔۔۳۔۔۹۔۔
نیم یک لپچ سِیؤ تگج نم را ھیپے ا ُ َدے ہن سنہ ہن دنکھ
ਮਾਰੂ ਮਹਲਾ ੧ ॥

امرو ہلحم ۱۔۔
ُ
ਮਾਇਆ ਮੁਈ ਨ ਮਨੁ ਮੁਆ ਸਰੁ ਲਹਰੀ ਮੈ ਮਿੁ ॥

امنا مُبی ہن نم مُؤا رس رہلی م َے مت ۔۔

ਬੋਤਹਥੁ ਜਲ ਤਸਤਰ ਿਤਰ ਤਟਕੈ ਸਾਚਾ ਵਖਰੁ ਤਜਿੁ ॥

وبھتہ لج سِر رت ن َِکے سااچ ورھک ِجت ۔۔

ਮਾਣਕੁ ਮਨ ਮਤਹ ਮਨੁ ਮਾਰਸੀ ਸਤਚ ਨ ਲਾਗੈ ਕਿੁ ॥

امنک نم ہہم نم امریس چس ہن ال َگے تک ۔۔
ਰਾਜਾ ਿਖਤਿ ਤਟਕੈ ਗੁਣੀ ਭੈ ਪੰਚਾਇਣ ਰਿੁ ॥੧॥

ب
رااج تخت ن َکِے ُگبی َھے اچنپنئ رت ۔۔۱۔۔
ਬਾਬਾ ਸਾਚਾ ਸਾਤਹਬੁ ਿੂਤਰ ਨ ਿੇਖੁ ॥

نانا سااچ اصجِت ُدور ہن دھکی ۔۔
ਸਰਬ ਜੋਤਿ ਜਗਜੀਵਨਾ ਤਸਤਰ ਤਸਤਰ ਸਾਚਾ ਲੇਖੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

چگ
رست وجت چپؤنا سِر سِر سااچ ھکیل ۔۔۱۔۔راہو۔۔

ਬਰਹਮਾ ਤਬਸਨੁ ਤਰਖੀ ਮੁਨੀ ਸੰਕਰੁ ਇੰਿੁ ਿਪੈ ਭੇਖਾਰੀ ॥

ئ
ِ پ پ بھ
ک
ی
پرامہ ِسں رِیھک مُبی رکنس ادن َے ھاری ۔۔

ਮਾਨੈ ਹੁਕਮੁ ਸੋਹੈ ਿਤਰ ਸਾਚੈ ਆਕੀ ਮਰਤਹ ਅਿਾਰੀ ॥

ک
امےن ُچ م وس َہے در سا َچے اعیق رمہِ ااھپری ۔۔
ਜੰਗਮ ਜੋਧ ਜਿੀ ਸੰਤਨਆਸੀ ਗੁਤਰ ਪੂਰੈ ਵੀਚਾਰੀ ॥

سییایس ُگر ئُؤ َرے وبچاری ۔۔
مگنج وجدھ یتج ِ

ਤਬਨੁ ਸੇਵਾ ਿਲੁ ਕਬਹੁ ਨ ਪਾਵਤਸ ਸੇਵਾ ਕਰਣੀ ਸਾਰੀ ॥੨॥

پِں ویسا لھپ کبہؤ ہن ناوس ویسا رکین ساری ۔۔۲۔۔
ਤਨਧਤਨਆ ਧਨੁ ਤਨਗੁਤਰਆ ਗੁਰੁ ਤਨੰਮਾਤਣਆ ਿੂ ਮਾਣੁ ॥

ُ
ن ِداینھ دنھ نگِرنا ُگر ِبّمااین ئُؤ امن ۔۔

ਅੰਧੁਲੈ ਮਾਣਕੁ ਗੁਰੁ ਪਕਤੜਆ ਤਨਿਾਤਣਆ ਿੂ ਿਾਣੁ ॥

ادن ھلَے امنک ُگر ڑکپنا پ ِیا این ئُؤ نان ۔۔

ਹੋਮ ਜਪਾ ਨਹੀ ਜਾਤਣਆ ਗੁਰਮਿੀ ਸਾਚੁ ਪਛਾਣੁ ॥

وہم اپج یہن اجاین ُگریتم ساچ اھچپن ۔۔

ਨਾਮ ਤਬਨਾ ਨਾਹੀ ਿਤਰ ਢੋਈ ਝੂਿਾ ਆਵਣ ਜਾਣੁ ॥੩॥

چ
نام پِیا نایہ در دوھیئ ُھؤاھٹ ا ون اجن ۔۔۳۔۔
ਸਾਚਾ ਨਾਮੁ ਸਲਾਹੀਐ ਸਾਚੇ ਿੇ ਤਿਰਪਤਿ ਹੋਇ ॥

سااچ نام سال ہیپے ساےچ ےت ِرتپپ وہۓ ۔۔
ਤਗਆਨ ਰਿਤਨ ਮਨੁ ਮਾਜੀਐ ਬਹੁਤੜ ਨ ਮੈਲਾ ਹੋਇ ॥

گ ِیان رنت نم امچیپے ب َہ ُہر ہن مَیال وہۓ ۔۔

ਜਬ ਲਗੁ ਸਾਤਹਬੁ ਮਤਨ ਵਸੈ ਿਬ ਲਗੁ ਤਬਘਨੁ ਨ ਹੋਇ ॥

نِگ
ھ
جت گل اصجِت نم و سَے پپ گل ں ہن وہۓ ۔۔
ਨਾਨਕ ਤਸਰੁ ਿੇ ਛੁਟੀਐ ਮਤਨ ਿਤਨ ਸਾਚਾ ਸੋਇ ॥੪॥੧੦॥

چ
نانک سِر دے ھُییپے نم نت سااچ وسۓ ۔۔۴۔۔۱۱۔۔
ਮਾਰੂ ਮਹਲਾ ੧ ॥

امرو ہلحم ۱۔۔
ُ
ਜੋਗੀ ਜੁਗਤਿ ਨਾਮੁ ਤਨਰਮਾਇਲੁ ਿਾ ਕੈ ਮੈਲੁ ਨ ਰਾਿੀ ॥

وجیگ ُچگت نام پِراملئ نا ےک مَیل ہن رایت ۔۔

ਪਰੀਿਮ ਨਾਥੁ ਸਿਾ ਸਚੁ ਸੰਗੇ ਜਨਮ ਮਰਣ ਗਤਿ ਬੀਿੀ ॥੧॥

رپمتی ناھت دسا چس ےگنس منج رمن گپ یتیب ۔۔۱۔۔
ਗੁਸਾਈ ਿੇਰਾ ਕਹਾ ਨਾਮੁ ਕੈਸੇ ਜਾਿੀ ॥

ُگسا ٔی ریتا اہک نام َ
کیسے اجیت ۔۔

ਜਾ ਿਉ ਭੀਿਤਰ ਮਹਤਲ ਬੁਲਾਵਤਹ ਪੂਛਉ ਬਾਿ ਤਨਰੰਿੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

چ
اج ئؤ رتیھب لحم ُنالوہِ ئُؤ ھؤ نات پِریتن ۔۔۱۔۔راہو۔۔

ਬਰਹਮਣੁ ਬਰਹਮ ਤਗਆਨ ਇਸਨਾਨੀ ਹਤਰ ਗੁਣ ਪੂਜੇ ਪਾਿੀ ॥

پرنمہ پرمہ گ ِیان اانسین ہر ُگں ئُؤےج نایت ۔۔

ਏਕੋ ਨਾਮੁ ਏਕੁ ਨਾਰਾਇਣੁ ਤਿਰਭਵਣ ਏਕਾ ਜੋਿੀ ॥੨॥

اوکی نام انک نارانئ رتِوھبن ااکی وجیت ۔۔۲۔۔
ਤਜਹਵਾ ਿੰਿੀ ਇਹੁ ਘਟੁ ਛਾਬਾ ਿੋਲਉ ਨਾਮੁ ਅਜਾਚੀ ॥

چہؤا دندی اوہی ٹھگ اھچنا وتلؤ نام ااجیچ ۔۔

ਏਕੋ ਹਾਟੁ ਸਾਹੁ ਸਭਨਾ ਤਸਤਰ ਵਣਜਾਰੇ ਇਕ ਭਾਿੀ ॥੩॥

اوکی اہت ساوہ سبھیا سِر واجنرے اِک اھبیت ۔۔۳۔۔
ਿੋਵੈ ਤਸਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤਨਬੇੜੇ ਸੋ ਬੂਝੈ ਤਜਸੁ ਏਕ ਤਲਵ ਲਾਗੀ ਜੀਅਹੁ ਰਹੈ ਤਨਭਰਾਿੀ ॥

چ
ِب
دو َوے سِرے سیگؤرو پ ِیترے وس وب َھے ِجس انک لِؤ الیگ چیی ُہ ر َہے پ ھرایت ۔۔
ਸਬਿੁ ਵਸਾਏ ਭਰਮੁ ਚੁਕਾਏ ਸਿਾ ਸੇਵਕੁ ਤਿਨੁ ਰਾਿੀ ॥੪॥

دبس وساےئ رھبم ُجکاےئ دسا ویسک دِن رایت ۔۔۴۔۔
ਊਪਤਰ ਗਗਨੁ ਗਗਨ ਪਤਰ ਗੋਰਖੁ ਿਾ ਕਾ ਅਗਮੁ ਗੁਰੂ ਪੁਤਨ ਵਾਸੀ ॥

اُورپ نگگ نگگ رپ وگرھک نا اک امگ ُگؤ ُرو ُپں وایس ۔۔

ਗੁਰ ਬਚਨੀ ਬਾਹਤਰ ਘਤਰ ਏਕੋ ਨਾਨਕੁ ਭਇਆ ਉਿਾਸੀ ॥੫॥੧੧॥

ُگر ینچب ناہر رھگ اوکی نانک ایھب ا دایس ۔۔۵۔۔۱۱۔۔
ਰਾਗੁ ਮਾਰੂ ਮਹਲਾ ੧ ਘਰੁ ੫

امرو ہلحم  ۱رھگ ۵
راگ ُ
ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪਰਸਾਤਿ ॥

اِک اواکنر سیگؤر رپساد ۔۔
ਅਤਹਤਨਤਸ ਜਾਗੈ ਨੀਿ ਨ ਸੋਵੈ ॥

ہی
وسوے ۔۔
ا ِس اج َگے دین ہن َ
ਸੋ ਜਾਣੈ ਤਜਸੁ ਵੇਿਨ ਹੋਵੈ ॥

ج
وہوے ۔۔
وس اج ئَے ِ س وندن َ
ਪਰੇਮ ਕੇ ਕਾਨ ਲਗੇ ਿਨ ਭੀਿਤਰ ਵੈਿੁ ਤਕ ਜਾਣੈ ਕਾਰੀ ਜੀਉ ॥੧॥

رپمی ےک اقن ےگل نت رتیھب وند ےک اج ئَے اکری جپؤ ۔۔۱۔۔

ਤਜਸ ਨੋ ਸਾਚਾ ਤਸਿਿੀ ਲਾਏ ॥

ِجس ون سااچ ِصفبی الےئ ۔۔

ਗੁਰਮੁਤਖ ਤਵਰਲੇ ਤਕਸੈ ਬੁਝਾਏ ॥

ُگرمُکھ وِرےل کِسے َ اھجبےئ ۔۔

ਅੰਤਮਰਿ ਕੀ ਸਾਰ ਸੋਈ ਜਾਣੈ ਤਜ ਅੰਤਮਰਿ ਕਾ ਵਾਪਾਰੀ ਜੀਉ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

امِرت یک سار وسیئ اج ئَے ےج امِرت اک واناری جپؤ ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਤਪਰ ਸੇਿੀ ਧਨ ਪਰੇਮੁ ਰਚਾਏ ॥

پِر َ
سیبی دنھ رپمی راچےئ ۔۔
ਗੁਰ ਕੈ ਸਬਤਿ ਿਥਾ ਤਚਿੁ ਲਾਏ ॥

ُگر ےکَ دبس اھتت ِجت الےئ ۔۔

ਸਹਜ ਸੇਿੀ ਧਨ ਖਰੀ ਸੁਹੇਲੀ ਤਿਰਸਨਾ ਤਿਖਾ ਤਨਵਾਰੀ ਜੀਉ ॥੨॥

سہ
سہج َ
سیبی دنھ رھکی ُ یلی رتِانس نکِھا ئِؤاری جپؤ ۔۔۲۔۔
ਸਹਸਾ ਿੋੜੇ ਭਰਮੁ ਚੁਕਾਏ ॥

سہسا وترے رھبم ُجکاےئ ۔۔
ਸਹਜੇ ਤਸਿਿੀ ਧਣਖੁ ਚੜਾਏ ॥

س
ہجے صِفبی دھیکھ ڑچاےئ ۔۔

ਗੁਰ ਕੈ ਸਬਤਿ ਮਰੈ ਮਨੁ ਮਾਰੇ ਸੁੰਿਤਰ ਜੋਗਾਧਾਰੀ ਜੀਉ ॥੩॥

ُگر ےکَ دبس م َ َرے نم امرے ُسیدر وجاگداھری جپؤ ۔۔۳۔۔
ਹਉਮੈ ਜਤਲਆ ਮਨਹੁ ਤਵਸਾਰੇ ॥

ہؤ م َے ایلج مبہؤ وِسارے ۔۔

ਜਮ ਪੁਤਰ ਵਜਤਹ ਖੜਗ ਕਰਾਰੇ ॥

ہج ڑھکگ رکارے ۔۔
مج ُپر و ِ

ਅਬ ਕੈ ਕਤਹਐ ਨਾਮੁ ਨ ਤਮਲਈ ਿੂ ਸਹੁ ਜੀਅੜੇ ਭਾਰੀ ਜੀਉ ॥੪॥

ےک کہی َپے نام ہن مِلبی ئُؤ َسہؤ جیترے اھبری جپؤ ۔۔۴۔۔
ات َ
ਮਾਇਆ ਮਮਿਾ ਪਵਤਹ ਤਖਆਲੀ ॥

امنا اتمم وپہِ ایخیل ۔۔
ਜਮ ਪੁਤਰ ਿਾਸਤਹਗਾ ਜਮ ਜਾਲੀ ॥

مج ُپر اھپسہگا مج اجیل ۔۔

ਹੇਿ ਕੇ ਬੰਧਨ ਿੋਤੜ ਨ ਸਾਕਤਹ ਿਾ ਜਮੁ ਕਰੇ ਖੁਆਰੀ ਜੀਉ ॥੫॥

ک
ہک نا مج رکے ُھؤاری جپؤ ۔۔۵۔۔
ہ َپت ےک دنبنھ وتر ہن سا ِ
ਨਾ ਹਉ ਕਰਿਾ ਨਾ ਮੈ ਕੀਆ ॥

ہن ہؤ رکنا ہن م َے ایک ۔۔

ਅੰਤਮਰਿੁ ਨਾਮੁ ਸਤਿਗੁਤਰ ਿੀਆ ॥

امِرت نام سیگؤر دنا ۔۔

ਤਜਸੁ ਿੂ ਿੇਤਹ ਤਿਸੈ ਤਕਆ ਚਾਰਾ ਨਾਨਕ ਸਰਤਣ ਿੁਮਾਰੀ ਜੀਉ ॥੬॥੧॥੧੨॥

ِجس ئُؤ دہہی ئ ِ َسے ایک اچرہ نانک رسن ُبماری جپؤ ۔۔۶۔۔۱۔۔۱۲۔۔
ਮਾਰੂ ਮਹਲਾ ੩ ਘਰੁ ੧

امرو ہلحم  ۳رھگ ۱
ُ
ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪਰਸਾਤਿ ॥

اِک اواکنر سیگؤر رپساد ۔۔

ਜਹ ਬੈਸਾਲਤਹ ਿਹ ਬੈਸਾ ਸੁਆਮੀ ਜਹ ਭੇਜਤਹ ਿਹ ਜਾਵਾ ॥

ب
ھب
ہ
چ
ِہ ہت اجوا ۔۔
ہج ن َیساےہل ہت ن َیسا سُؤا یم ہج

ਸਭ ਨਗਰੀ ਮਤਹ ਏਕੋ ਰਾਜਾ ਸਭੇ ਪਤਵਿੁ ਹਤਹ ਥਾਵਾ ॥੧॥

سب
سیھ رگنی ہہم اوکی رااج ھے وپِت ہہہ اھتوا ۔۔۱۔۔
ਬਾਬਾ ਿੇਤਹ ਵਸਾ ਸਚ ਗਾਵਾ ॥

نانا دہہی وسا چس اگوا ۔۔
ਜਾ ਿੇ ਸਹਜੇ ਸਹਤਜ ਸਮਾਵਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

س
اج ےت ہجے

سہ
ج امسوا ۔۔۱۔۔راہو۔۔

ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਤਕਛੁ ਆਪਸ ਿੇ ਜਾਤਨਆ ਏਈ ਸਗਲ ਤਵਕਾਰਾ ॥

ب ک
ُپرا ھال ِچھ

ا سپ ےت اجاین اپبی لگس وِاکرا ۔۔

ਇਹੁ ਿੁਰਮਾਇਆ ਖਸਮ ਕਾ ਹੋਆ ਵਰਿੈ ਇਹੁ ਸੰਸਾਰਾ ॥੨॥

ک
ھ
س
َ
اوہی فُرامنا م اک وہا ور ئے اوہی اسنسرا ۔۔۲۔۔

ਇੰਿਰੀ ਧਾਿੁ ਸਬਲ ਕਹੀਅਿ ਹੈ ਇੰਿਰੀ ਤਕਸ ਿੇ ਹੋਈ ॥

اِدنری داھت لبس کہیپت ےہ اِدنری کِس ےت وہیئ ۔۔
ਆਪੇ ਖੇਲ ਕਰੈ ਸਤਭ ਕਰਿਾ ਐਸਾ ਬੂਝੈ ਕੋਈ ॥੩॥

چ
ا ےپ لیھک رکَے سیھ رکنا ااسی وب َھے وکیئ ۔۔۳۔۔
ਗੁਰ ਪਰਸਾਿੀ ਏਕ ਤਲਵ ਲਾਗੀ ਿੁਤਬਧਾ ਿਿੇ ਤਬਨਾਸੀ ॥

ُگر رپسادی انک لِؤ الیگ ُددباھ دتے پِیایس ۔۔

ਜੋ ਤਿਸੁ ਭਾਣਾ ਸੋ ਸਤਿ ਕਤਰ ਮਾਤਨਆ ਕਾਟੀ ਜਮ ਕੀ ਿਾਸੀ ॥੪॥

وج ئِس اھبنا وس ست رک اماین اکیٹ مج یک اھپیس ۔۔۴۔۔

ਭਣਤਿ ਨਾਨਕੁ ਲੇਖਾ ਮਾਗੈ ਕਵਨਾ ਜਾ ਚੂਕਾ ਮਤਨ ਅਤਭਮਾਨਾ ॥

ب
ھب
بھپِت نانک اھکیل ام َگے وکَنا اج ُجؤاک نم ا مانا ۔۔

ਿਾਸੁ ਿਾਸੁ ਧਰਮ ਰਾਇ ਜਪਿੁ ਹੈ ਪਏ ਸਚੇ ਕੀ ਸਰਨਾ ॥੫॥੧॥

طاس طاس درھم راےئ جپت ےہَ ےئپ ےچس یک رسنا ۔۔۵۔۔۱۔۔
ਮਾਰੂ ਮਹਲਾ ੩ ॥

امرو ہلحم ۳۔۔
ُ
ਆਵਣ ਜਾਣਾ ਨਾ ਥੀਐ ਤਨਜ ਘਤਰ ਵਾਸਾ ਹੋਇ ॥

ب ِب
ا ون اجنا ہن ھیپے ج رھگ واسا وہۓ ۔۔

ਸਚੁ ਖਜਾਨਾ ਬਖਤਸਆ ਆਪੇ ਜਾਣੈ ਸੋਇ ॥੧॥

نک
چس اجھکہن ھسیا ا ےپ اج ئَے وسۓ ۔۔۱۔۔

ਏ ਮਨ ਹਤਰ ਜੀਉ ਚੇਤਿ ਿੂ ਮਨਹੁ ਿਤਜ ਤਵਕਾਰ ॥

اے نم ہر جپؤ ج َپت ئُؤ مبہؤ جت وِاکر ۔۔

ਗੁਰ ਕੈ ਸਬਤਿ ਤਧਆਇ ਿੂ ਸਤਚ ਲਗੀ ਤਪਆਰੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ُگر ےکَ دبس دایھےئ ئُؤ چس یگل ایپر ۔۔۱۔۔راہو۔۔

ਐਥੈ ਨਾਵਹੁ ਭੁਤਲਆ ਤਿਤਰ ਹਥੁ ਤਕਥਾਊ ਨ ਪਾਇ ॥

ب
اےھتی ناووہ ب ُھلیا ھِر ھتہ کِبھا ُو ہن ناۓ ۔۔

ਜੋਨੀ ਸਤਭ ਭਵਾਈਅਤਨ ਤਬਸਟਾ ਮਾਤਹ ਸਮਾਇ ॥੨॥

پ
وجین سیھ وھبا ییں ِئسیا امہِ امسۓ ۔۔۲۔۔

ਵਿਭਾਗੀ ਗੁਰੁ ਪਾਇਆ ਪੂਰਤਬ ਤਲਤਖਆ ਮਾਇ ॥

وداھبیگ ُگر نانا ئُؤرت لک ِھیا امےئ ۔۔

ਅਨਤਿਨੁ ਸਚੀ ਭਗਤਿ ਕਤਰ ਸਚਾ ਲਏ ਤਮਲਾਇ ॥੩॥

ادنِن یچس تگھب رک اچس ےئل مِال ِئے ۔۔۳۔۔

ਆਪੇ ਤਸਰਸਤਟ ਸਭ ਸਾਜੀਅਨੁ ਆਪੇ ਨਿਤਰ ਕਰੇਇ ॥

ج
ا ےپ رسِست سیھ سا ییں ا ےپ دنر رکۓ ۔۔

ਨਾਨਕ ਨਾਤਮ ਵਤਿਆਈਆ ਜੈ ਭਾਵੈ ਿੈ ਿੇਇ ॥੪॥੨॥

ےج اھبوے َئے دےئ ۔۔۴۔۔۲۔۔
نانک نام ودناایئ َ
ਮਾਰੂ ਮਹਲਾ ੩ ॥

امرو ہلحم ۳۔۔
ُ
ਤਪਛਲੇ ਗੁਨਹ ਬਖਸਾਇ ਜੀਉ ਅਬ ਿੂ ਮਾਰਤਗ ਪਾਇ ॥

ِبج
ک
ن
ُ
ج
ئ
ل
ئ
پ
ُ
ھ
ِ
ھ
گ
ے یاہ سا ے ؤ ات ؤ امرگ ناۓ ۔۔

ਹਤਰ ਕੀ ਚਰਣੀ ਲਾਤਗ ਰਹਾ ਤਵਚਹੁ ਆਪੁ ਗਵਾਇ ॥੧॥

ہر یک رچین الگ راہ وِچہؤہ ا ت وگَاےی ۔۔۱۔۔
ਮੇਰੇ ਮਨ ਗੁਰਮੁਤਖ ਨਾਮੁ ਹਤਰ ਤਧਆਇ ॥

ریمے نم ُگرمُکھ نام ہر دایھےئ ۔۔

ਸਿਾ ਹਤਰ ਚਰਣੀ ਲਾਤਗ ਰਹਾ ਇਕ ਮਤਨ ਏਕੈ ਭਾਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

دسا ہر رچین الگ راہ اِک نم اےکیَ اھبےئ ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਨਾ ਮੈ ਜਾਤਿ ਨ ਪਤਿ ਹੈ ਨਾ ਮੈ ਥੇਹੁ ਨ ਥਾਉ ॥

ب
ہن م َے اجت ہن پپ ےہَ ہن م َے ھب َہؤ ہن اھتو ۔۔
ਸਬਤਿ ਭੇਤਿ ਭਰਮੁ ਕਤਟਆ ਗੁਤਰ ਨਾਮੁ ਿੀਆ ਸਮਝਾਇ ॥੨॥

دبس دیھب رھبم ایٹک ُگر نام دِنا اھجمسٔۓ ۔۔۲۔۔

ਇਹੁ ਮਨੁ ਲਾਲਚ ਕਰਿਾ ਤਿਰੈ ਲਾਲਤਚ ਲਾਗਾ ਜਾਇ ॥

ب
اوہی نم الچل رکدا ھ ِ َرے الچل الاگ اجۓ ۔۔

ਧੰਧੈ ਕੂਤੜ ਤਵਆਤਪਆ ਜਮ ਪੁਤਰ ਚੋਟਾ ਖਾਇ ॥੩॥

اھکۓ ۔۔۳۔۔
ددنھَےھ ُکؤر وناایپ مج ُپر وچنا
ِ

ਨਾਨਕ ਸਭੁ ਤਕਛੁ ਆਪੇ ਆਤਪ ਹੈ ਿੂਜਾ ਨਾਹੀ ਕੋਇ ॥

ک
ےہ ُدواج نایہ وکۓ ۔۔
نانک سیھ ِچھ ا ےپ ا ت َ
ਭਗਤਿ ਖਜਾਨਾ ਬਖਤਸਓਨੁ ਗੁਰਮੁਖਾ ਸੁਖੁ ਹੋਇ ॥੪॥੩॥

نک
تگھب اجھکہن ھسیؤن ُگرمُکھا ُسکھ وہۓ ۔۔۴۔۔۳۔۔
ਮਾਰੂ ਮਹਲਾ ੩ ॥

امرو ہلحم ۳۔۔
ُ
ਸਤਚ ਰਿੇ ਸੇ ਟੋਤਲ ਲਹੁ ਸੇ ਤਵਰਲੇ ਸੰਸਾਤਰ ॥

چس رےت ےس وٹل وہل ےس وِرےل اسنسر ۔۔
ਤਿਨ ਤਮਤਲਆ ਮੁਖੁ ਉਜਲਾ ਜਤਪ ਨਾਮੁ ਮੁਰਾਤਰ ॥੧॥

پِں مل ِیا مُکھ اُچال جت نام مُرار ۔۔۱۔۔
ਬਾਬਾ ਸਾਚਾ ਸਾਤਹਬੁ ਤਰਿੈ ਸਮਾਤਲ ॥

نانا سااچ اصجِت ر َِدے امسل ۔۔
ਸਤਿਗੁਰੁ ਅਪਨਾ ਪੁਤਛ ਿੇਖੁ ਲੇਹੁ ਵਖਰੁ ਭਾਤਲ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ب
سیگؤر اانپ ُچھ دھکی وہیل ورھک اھبل ۔۔۱۔۔راہو۔۔

ਇਕੁ ਸਚਾ ਸਭ ਸੇਵਿੀ ਧੁਤਰ ਭਾਤਗ ਤਮਲਾਵਾ ਹੋਇ ॥

اِک اچس سیھ ویسَدی د ُھر اھبگ مِالوا وہۓ ۔۔

ਗੁਰਮੁਤਖ ਤਮਲੇ ਸੇ ਨ ਤਵਛੁੜਤਹ ਪਾਵਤਹ ਸਚੁ ਸੋਇ ॥੨॥

ُگرمُکھ مل ِے ےس ہن وِڑھچہِ ناوہِ چس وسۓ ۔۔۲۔۔

ਇਤਕ ਭਗਿੀ ਸਾਰ ਨ ਜਾਣਨੀ ਮਨਮੁਖ ਭਰਤਮ ਭੁਲਾਇ ॥

ب
مب
ب
اِک ھگبی سار ہن اجینن مُکھ رھبم ھُال ئِے ۔۔

ਓਨਾ ਤਵਤਚ ਆਤਪ ਵਰਿਿਾ ਕਰਣਾ ਤਕਛੂ ਨ ਜਾਇ ॥੩॥

کِج
ُ
ھ
اونا وِچ ا ت وردتا رکنا ؤ ہن اجۓ ۔۔۳۔۔

ਤਜਸੁ ਨਾਤਲ ਜੋਰੁ ਨ ਚਲਈ ਖਲੇ ਕੀਚੈ ਅਰਿਾਤਸ ॥

ِجس نال وجر ہن چلبی ےلھک کبج َے ارداس ۔۔

ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਤਖ ਨਾਮੁ ਮਤਨ ਵਸੈ ਿਾ ਸੁਤਣ ਕਰੇ ਸਾਬਾਤਸ ॥੪॥੪॥

نانک ُگرمُکھ نام نم و سَے نا ُسں رکے ساناس ۔۔۴۔۔۴۔۔
ਮਾਰੂ ਮਹਲਾ ੩ ॥

امرو ہلحم ۳۔۔
ُ
ਮਾਰੂ ਿੇ ਸੀਿਲੁ ਕਰੇ ਮਨੂਰਹੁ ਕੰਚਨੁ ਹੋਇ ॥

امرو ےت لتیس رکے م ُپؤرہہؤ نچنک وہۓ ۔۔
ُ
ਸੋ ਸਾਚਾ ਸਾਲਾਹੀਐ ਤਿਸੁ ਜੇਵਿੁ ਅਵਰੁ ਨ ਕੋਇ ॥੧॥

وس سااچ ساال ہیپے ئِس ویجد ا َور ہن وکۓ ۔۔۱۔۔
ਮੇਰੇ ਮਨ ਅਨਤਿਨੁ ਤਧਆਇ ਹਤਰ ਨਾਉ ॥

ریمے نم ادنِن دایھےئ ہر ناو ۔۔
ਸਤਿਗੁਰ ਕੈ ਬਚਤਨ ਅਰਾਤਧ ਿੂ ਅਨਤਿਨੁ ਗੁਣ ਗਾਉ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

سیگؤر ےکَ نچب ارادھ ئُؤ ادنِن ُگں اگو ۔۔۱۔۔راہو۔۔

ਗੁਰਮੁਤਖ ਏਕੋ ਜਾਣੀਐ ਜਾ ਸਤਿਗੁਰੁ ਿੇਇ ਬੁਝਾਇ ॥

ب
ج
ئ
ِ
ُ
ُگرمُکھ اوکی اج پپَے اج سیگؤر دےئ ھا ے ۔۔

ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੁ ਸਾਲਾਹੀਐ ਤਜਿੂ ਏਹ ਸੋਝੀ ਪਾਇ ॥੨॥

وس سیگؤر ساال ہیپے ِچ ُدو اہہی وسیھج ناۓ ۔۔۲۔۔

ਸਤਿਗੁਰੁ ਛੋਤਿ ਿੂਜੈ ਲਗੇ ਤਕਆ ਕਰਤਨ ਅਗੈ ਜਾਇ ॥

سیگؤر وھچد ُدو َچے ےگل ایک رکن ا َگے اجۓ ۔۔

ਜਮ ਪੁਤਰ ਬਧੇ ਮਾਰੀਅਤਹ ਬਹੁਿੀ ਤਮਲੈ ਸਜਾਇ ॥੩॥

مج ُپر دبےھ امرپبہہ ب ُہبی ملَ ِے اجسۓ ۔۔۳۔۔

ਮੇਰਾ ਪਰਭੁ ਵੇਪਰਵਾਹੁ ਹੈ ਨਾ ਤਿਸੁ ਤਿਲੁ ਨ ਿਮਾਇ ॥

ریما رپَھب ورپیواوہ ےہَ ہن ئِس نِل ہن امتےئ ۔۔
ਨਾਨਕ ਤਿਸੁ ਸਰਣਾਈ ਭਤਜ ਪਉ ਆਪੇ ਬਖਤਸ ਤਮਲਾਇ ॥੪॥੫॥

نک
ھ
ئ
ِ
م
نانک ئِس رسنایئ جھب ئؤ ا ےپ س ِال ے ۔۔۴۔۔۵۔۔
ਮਾਰੂ ਮਹਲਾ ੪ ਘਰੁ ੨

امرو ہلحم  ۴رھگ ۲
ُ
ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪਰਸਾਤਿ ॥

اِک اواکنر سیگؤر رپساد ۔۔
ਜਤਪਓ ਨਾਮੁ ਸੁਕ ਜਨਕ ਗੁਰ ਬਚਨੀ ਹਤਰ ਹਤਰ ਸਰਤਣ ਪਰੇ ॥

چیپؤ نام ُسک جیک ُگر ینچب ہر ہر رسن رپے ۔۔
ਿਾਲਿੁ ਭੰਤਜ ਸੁਿਾਮੇ ਤਮਤਲਓ ਭਗਿੀ ਭਾਇ ਿਰੇ ॥

ب
ب
ھب
گب
ھ
ل
م
پ
دادل ج ُسداےم ِ ؤ ی اھبےئ رتے ۔۔

ਭਗਤਿ ਵਛਲੁ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਤਿਿਾਰਥੁ ਗੁਰਮੁਤਖ ਤਿਪਾ ਕਰੇ ॥੧॥

تگھب ولھچ ہر نام کِرنارھت ُگرمُکھ کِرنا رکے ۔۔۱۔۔
ਮੇਰੇ ਮਨ ਨਾਮੁ ਜਪਿ ਉਧਰੇ ॥

ریمے نم نام جپت اُدرھے ۔۔
ਧੂ ਪਰਤਹਲਾਿੁ ਤਬਿਰੁ ਿਾਸੀ ਸੁਿੁ ਗੁਰਮੁਤਖ ਨਾਤਮ ਿਰੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

درھ رپہالد نِدر دایس ُست ُگرمُکھ نام رتے ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਕਲਜੁਤਗ ਨਾਮੁ ਪਰਧਾਨੁ ਪਿਾਰਥੁ ਭਗਿ ਜਨਾ ਉਧਰੇ ॥

کلچُگ نام رپداھن ندارھت تگھب انج اُدرھے ۔۔

ਨਾਮਾ ਜੈਿੇਉ ਕਬੀਰੁ ਤਿਰਲੋਚਨੁ ਸਤਭ ਿੋਖ ਗਏ ਚਮਰੇ ॥

ناہم دیجئؤ ریبک رتِولنچ سیھ دوھک ےئگ رمچے ۔۔

ਗੁਰਮੁਤਖ ਨਾਤਮ ਲਗੇ ਸੇ ਉਧਰੇ ਸਤਭ ਤਕਲਤਬਖ ਪਾਪ ਟਰੇ ॥੨॥

ُگرمُکھ نام ےگل ےس اُدرھے سیھ کِل ِیکھ نات رٹے ۔۔۲۔۔
ਜੋ ਜੋ ਨਾਮੁ ਜਪੈ ਅਪਰਾਧੀ ਸਤਭ ਤਿਨ ਕੇ ਿੋਖ ਪਰਹਰੇ ॥

وج وج نام جپَے ارپادیھ سیھ پِں ےک دوھک رپہرے ۔۔
ਬੇਸੁਆ ਰਵਿ ਅਜਾਮਲੁ ਉਧਤਰਓ ਮੁਤਖ ਬੋਲੈ ਨਾਰਾਇਣੁ ਨਰਹਰੇ ॥

وسیبا َروت ااجلم اُدرھِوی مُکھ وب لَے نارانئ رنہرے ۔۔

ਨਾਮੁ ਜਪਿ ਉਗਰਸੈਤਣ ਗਤਿ ਪਾਈ ਿੋਤੜ ਬੰਧਨ ਮੁਕਤਿ ਕਰੇ ॥੩॥

نام جپت اُرگ َسیں گپ نایئ وتر دنبنھ مُکت رکے ۔۔۳۔۔
ਜਨ ਕਉ ਆਤਪ ਅਨੁਗਰਹੁ ਕੀਆ ਹਤਰ ਅੰਗੀਕਾਰੁ ਕਰੇ ॥

نج کؤ ا ت ا ُنگروہ ک ِیا ہر انگپکار رکے ۔۔

ਸੇਵਕ ਪੈਜ ਰਖੈ ਮੇਰਾ ਗੋਤਵਿੁ ਸਰਤਣ ਪਰੇ ਉਧਰੇ ॥

پب ک
ویسک َ ج ر َھے ریما وگوِد رسن رپے اُدرھے ۔۔
ਜਨ ਨਾਨਕ ਹਤਰ ਤਕਰਪਾ ਧਾਰੀ ਉਰ ਧਤਰਓ ਨਾਮੁ ਹਰੇ ॥੪॥੧॥

نج نانک ہر کِرنا داھری اُر درھوی نام ہرے ۔۔۴۔۔۱۔۔
ਮਾਰੂ ਮਹਲਾ ੪ ॥

امرو ہلحم ۴۔۔
ُ
ਤਸਧ ਸਮਾਤਧ ਜਤਪਓ ਤਲਵ ਲਾਈ ਸਾਤਧਕ ਮੁਤਨ ਜਤਪਆ ॥

سِدھ امسدھ چیپؤ لِؤ الیئ سادِکھ مُں چییا ۔۔

ਜਿੀ ਸਿੀ ਸੰਿੋਖੀ ਤਧਆਇਆ ਮੁਤਖ ਇੰਿਰਾਤਿਕ ਰਤਵਆ ॥

یتج یتس وتنسیھک دایھنا مُکھ اِدنرادِک روِنا ۔۔

ਸਰਤਣ ਪਰੇ ਜਤਪਓ ਿੇ ਭਾਏ ਗੁਰਮੁਤਖ ਪਾਤਰ ਪਇਆ ॥੧॥

رسن رپے چیپؤ ےت اھبےئ ُگرمُکھ نار ایپ ۔۔۱۔۔
ਮੇਰੇ ਮਨ ਨਾਮੁ ਜਪਿ ਿਤਰਆ ॥

ریمے نم نام جپت رتنا ۔۔
ਧੰਨਾ ਜਟੁ ਬਾਲਮੀਕੁ ਬਟਵਾਰਾ ਗੁਰਮੁਤਖ ਪਾਤਰ ਪਇਆ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

دانھ جت نالمِیک وٹبارا ُگرمُکھ نار ایپ ۔۔۱۔۔راہو۔۔

ਸੁਤਰ ਨਰ ਗਣ ਗੰਧਰਬੇ ਜਤਪਓ ਤਰਤਖ ਬਪੁਰੈ ਹਤਰ ਗਾਇਆ ॥

ُسر رن نگ دنگرھےب چیپؤ رِھک نت َرے ہر اگنا ۔۔

ਸੰਕਤਰ ਬਰਹਮੈ ਿੇਵੀ ਜਤਪਓ ਮੁਤਖ ਹਤਰ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਜਤਪਆ ॥

رکنس پر ہمَے دویی چیپؤ مُکھ ہر ہر نام چییا ۔۔

ਹਤਰ ਹਤਰ ਨਾਤਮ ਤਜਨਾ ਮਨੁ ਭੀਨਾ ਿੇ ਗੁਰਮੁਤਖ ਪਾਤਰ ਪਇਆ ॥੨॥

ب
ہر ہر نام انج نم ِھییا ےت ُگرمُکھ نار ایپ ۔۔۲۔۔

ਕੋਤਟ ਕੋਤਟ ਿੇਿੀਸ ਤਧਆਇਓ ਹਤਰ ਜਪਤਿਆ ਅੰਿੁ ਨ ਪਾਇਆ ॥

نی
وکت وکت ییس دایھویئ ہر چیییا اپپ ہن نانا ۔۔

ਬੇਿ ਪੁਰਾਣ ਤਸਤਮਰਤਿ ਹਤਰ ਜਤਪਆ ਮੁਤਖ ਪੰਤਿਿ ਹਤਰ ਗਾਇਆ ॥

دیب ُپران ِسمرت ہر چییا مُکھ ڈنپت ہر اگنا ۔۔

ਨਾਮੁ ਰਸਾਲੁ ਤਜਨਾ ਮਤਨ ਵਤਸਆ ਿੇ ਗੁਰਮੁਤਖ ਪਾਤਰ ਪਇਆ ॥੩॥

گ رمُکھ نار ایپ ۔۔۳۔۔
نام رسال ِجیا نم وایس ےت ُ

ਅਨਿ ਿਰੰਗੀ ਨਾਮੁ ਤਜਨ ਜਤਪਆ ਮੈ ਗਣਿ ਨ ਕਤਰ ਸਤਕਆ ॥

اپپ رتیگن نام ِجں چییا م َے تنگ ہن رک سکیا ۔۔

ਗੋਤਬਿੁ ਤਿਪਾ ਕਰੇ ਥਾਇ ਪਾਏ ਜੋ ਹਤਰ ਪਰਭ ਮਤਨ ਭਾਇਆ ॥

وگنِد کِرنا رکے اھتےئ ناےئ وج ہر رپَھب نم اھبنا ۔۔

ਗੁਤਰ ਧਾਤਰ ਤਿਪਾ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਤਿਰੜਾਇਓ ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਲਇਆ ॥੪॥੨॥

ُگر داھر کِرنا ہر نام درِراویئ نج نانک نام لییا ۔۔۴۔۔۲۔۔
ਮਾਰੂ ਮਹਲਾ ੪ ਘਰੁ ੩

امرو ہلحم  ۴رھگ ۳
ُ
ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪਰਸਾਤਿ ॥

اِک اواکنر سیگؤر رپساد ۔۔
ਹਤਰ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਤਨਧਾਨੁ ਲੈ ਗੁਰਮਤਿ ਹਤਰ ਪਤਿ ਪਾਇ ॥

ہر ہر نام ن ِداھن لَے ُگرمت ہر پپ ناۓ ۔۔

ਹਲਤਿ ਪਲਤਿ ਨਾਤਲ ਚਲਿਾ ਹਤਰ ਅੰਿੇ ਲਏ ਛਿਾਇ ॥

ہلت نلت نال دلچا ہر اےتن ےئل چھداۓ ۔۔

ਤਜਥੈ ਅਵਘਟ ਗਲੀਆ ਭੀੜੀਆ ਤਿਥੈ ਹਤਰ ਹਤਰ ਮੁਕਤਿ ਕਰਾਇ ॥੧॥

پ ِب
جب
ِھے َ ا َوٹھگ گل ِیاِ ڑیھبنا َھے ہر ہر مُکت رکاۓ ۔۔۱۔۔
ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰਾ ਮੈ ਹਤਰ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਤਿਰੜਾਇ ॥

ریمے سیگؤرا م َے ہر ہر نام درِراےئِ ۔۔

ਮੇਰਾ ਮਾਿ ਤਪਿਾ ਸੁਿ ਬੰਧਪੋ ਮੈ ਹਤਰ ਤਬਨੁ ਅਵਰੁ ਨ ਮਾਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ریما امت پِیا ُست دنبوپھ م َے ہر پِں ا َور ہن امےئ ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਮੈ ਹਤਰ ਤਬਰਹੀ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਹੈ ਕੋਈ ਆਤਣ ਤਮਲਾਵੈ ਮਾਇ ॥

الوے امےئ ۔۔
م َے ہر پِریہ ہر نام ےہَ وکیئ ا ن م ِ َ
ਤਿਸੁ ਆਗੈ ਮੈ ਜੋਿੜੀ ਮੇਰਾ ਪਰੀਿਮੁ ਿੇਇ ਤਮਲਾਇ ॥

ئِس ا ےگ م َے وجدری ریما رپمتی دےئ مِال ِئے ۔۔

ਸਤਿਗੁਰੁ ਪੁਰਖੁ ਿਇਆਲ ਪਰਭੁ ਹਤਰ ਮੇਲੇ ਤਢਲ ਨ ਪਾਇ ॥੨॥

سیگؤر ُپرھک دنال رپَھب ہر ےلیم دھِل ہن ناۓ ۔۔۲۔۔

ਤਜਨ ਹਤਰ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਨ ਚੇਤਿਓ ਸੇ ਭਾਗਹੀਣ ਮਤਰ ਜਾਇ ॥

گ
ِجں ہر ہر نام ہن چییپؤ ےس اھب ہیں رم اجۓ ۔۔

ਓਇ ਤਿਤਰ ਤਿਤਰ ਜੋਤਨ ਭਵਾਈਅਤਹ ਮਤਰ ਜੰਮਤਹ ਆਵੈ ਜਾਇ ॥

ب ب
چ
ے اجۓ ۔۔
اوےؑ ھِر ھِر وجن وھباپ ٔبہہ رم م ّہہ ا و َ

ਓਇ ਜਮ ਿਤਰ ਬਧੇ ਮਾਰੀਅਤਹ ਹਤਰ ਿਰਗਹ ਤਮਲੈ ਸਜਾਇ ॥੩॥

اوےؑ مج در دبےھ امرپبہہ ہر درہگ ملَ ِے اجسۓ ۔۔۳۔۔

ਿੂ ਪਰਭੁ ਹਮ ਸਰਣਾਗਿੀ ਮੋ ਕਉ ਮੇਤਲ ਲੈਹੁ ਹਤਰ ਰਾਇ ॥

ئُؤ رپَھب مہ رسنایتگ وم کؤ لیم وہیل ہر راےئ ۔۔

ਹਤਰ ਧਾਤਰ ਤਿਪਾ ਜਗਜੀਵਨਾ ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਸਰਣਾਇ ॥

چگ
ہر داھر کِرنا چپؤنا ُگر سیگؤر یک رسناۓ ۔۔

ਹਤਰ ਜੀਉ ਆਤਪ ਿਇਆਲੁ ਹੋਇ ਜਨ ਨਾਨਕ ਹਤਰ ਮੇਲਾਇ ॥੪॥੧॥੩॥

ہر جپؤ ا ت دنال وہۓ نج نانک ہر میال ئِے ۔۔۴۔۔۱۔۔۳۔۔
ਮਾਰੂ ਮਹਲਾ ੪ ॥

امرو ہلحم ۴۔۔
ُ
ਹਉ ਪੂੰਜੀ ਨਾਮੁ ਿਸਾਇਿਾ ਕੋ ਿਸੇ ਹਤਰ ਧਨੁ ਰਾਤਸ ॥

ہؤ ئُؤیجن نام دسادئا وک دےس ہر دنھ راس ۔۔
ਹਉ ਤਿਸੁ ਤਵਟਹੁ ਖਨ ਖੰਨੀਐ ਮੈ ਮੇਲੇ ਹਤਰ ਪਰਭ ਪਾਤਸ ॥

ک
ھ
ی
ی
م
پ
ہ
ے َے ےلیم ر رپَھب ناس ۔۔
ہؤ ئِس وِوہٹ نھک

ਮੈ ਅੰਿਤਰ ਪਰੇਮੁ ਤਪਰੰਮ ਕਾ ਤਕਉ ਸਜਣੁ ਤਮਲੈ ਤਮਲਾਤਸ ॥੧॥

م َے ارتن رپمی پِر ّم اک کپؤ نجس ملَ ِے مِالس ۔۔۱۔۔

ਮਨ ਤਪਆਤਰਆ ਤਮਿਰਾ ਮੈ ਹਤਰ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਧਨੁ ਰਾਤਸ ॥

نم ایپرنا ِمترا م َے ہر ہر نام دنھ راس ۔۔

ਗੁਤਰ ਪੂਰੈ ਨਾਮੁ ਤਿਰੜਾਇਆ ਹਤਰ ਧੀਰਕ ਹਤਰ ਸਾਬਾਤਸ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ُگر ئُؤ َرے نام درِرانا ہر دھترک ہر ساناس ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਹਤਰ ਹਤਰ ਆਤਪ ਤਮਲਾਇ ਗੁਰੁ ਮੈ ਿਸੇ ਹਤਰ ਧਨੁ ਰਾਤਸ ॥

ہر ہر ا ت مِال ِئے ُگر م َے دےس ہر دنھ راس ۔۔

ਤਬਨੁ ਗੁਰ ਪਰੇਮੁ ਨ ਲਭਈ ਜਨ ਵੇਖਹੁ ਮਤਨ ਤਨਰਜਾਤਸ ॥

لب
نک
ھب
ھ
پ
ہ
ِ
پِں ُگر رپمی ہن ی نج و ؤ نم راجس ۔۔

ਹਤਰ ਗੁਰ ਤਵਤਚ ਆਪੁ ਰਤਖਆ ਹਤਰ ਮੇਲੇ ਗੁਰ ਸਾਬਾਤਸ ॥੨॥

ہر ُگر وِچ ا ت رایھک ہر ےلیم ُگر ساناس ۔۔۲۔۔
ਸਾਗਰ ਭਗਤਿ ਭੰਿਾਰ ਹਤਰ ਪੂਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਤਸ ॥

سارگ تگھب ڈنھبار ہر ئُؤرے سیگؤر ناس ۔۔

ਸਤਿਗੁਰੁ ਿੁਿਾ ਖੋਤਲ ਿੇਇ ਮੁਤਖ ਗੁਰਮੁਤਖ ਹਤਰ ਪਰਗਾਤਸ ॥

سیگؤر ُپبھا وھکل دےئ مُکھ ُگرمُکھ ہر رپاگس ۔۔

ਮਨਮੁਤਖ ਭਾਗ ਤਵਹੂਤਣਆ ਤਿਖ ਮੁਈਆ ਕੰਧੀ ਪਾਤਸ ॥੩॥

مب
مُکھ اھبگ وِوہُاین نکِھ مُییا دنکیھ ناس ۔۔۳۔۔

ਗੁਰੁ ਿਾਿਾ ਿਾਿਾਰੁ ਹੈ ਹਉ ਮਾਗਉ ਿਾਨੁ ਗੁਰ ਪਾਤਸ ॥

ےہ ہؤ امگؤ دان ُگر ناس ۔۔
ُگر دانا دانار َ

ਤਚਰੀ ਤਵਛੁੰਨਾ ਮੇਤਲ ਪਰਭ ਮੈ ਮਤਨ ਿਤਨ ਵਿੜੀ ਆਸ ॥

جِری وِچُھیا م َیل رپَھب م َے نم نت ودری ا س ۔۔
ਗੁਰ ਭਾਵੈ ਸੁਤਣ ਬੇਨਿੀ ਜਨ ਨਾਨਕ ਕੀ ਅਰਿਾਤਸ ॥੪॥੨॥੪॥

ُگر اھبوے ُسں یتنیب نج نانک یک ارداس ۔۔۴۔۔۲۔۔۴۔۔
ਮਾਰੂ ਮਹਲਾ ੪ ॥

امرو ہلحم ۴۔۔
ُ
ਹਤਰ ਹਤਰ ਕਥਾ ਸੁਣਾਇ ਪਰਭ ਗੁਰਮਤਿ ਹਤਰ ਤਰਿੈ ਸਮਾਣੀ ॥

ہر ہر اھتک ُسیاۓ رپَھب ُگرمت ہر ر َِدے امسین ۔۔

ਜਤਪ ਹਤਰ ਹਤਰ ਕਥਾ ਵਿਭਾਗੀਆ ਹਤਰ ਉਿਮ ਪਿੁ ਤਨਰਬਾਣੀ ॥

جت ہر ہر اھتک وداھبگ ِیا ہر اُمت ند پِرناین ۔۔

ਗੁਰਮੁਖਾ ਮਤਨ ਪਰਿੀਤਿ ਹੈ ਗੁਤਰ ਪੂਰੈ ਨਾਤਮ ਸਮਾਣੀ ॥੧॥

ےہ ُگر ئُؤ َرے نام امسین ۔۔۱۔۔
ُگرمُکھا نم رپتیت َ
ਮਨ ਮੇਰੇ ਮੈ ਹਤਰ ਹਤਰ ਕਥਾ ਮਤਨ ਭਾਣੀ ॥

نم ریمے م َے ہر ہر اھتک نم اھبین ۔۔
ਹਤਰ ਹਤਰ ਕਥਾ ਤਨਿ ਸਿਾ ਕਤਰ ਗੁਰਮੁਤਖ ਅਕਥ ਕਹਾਣੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ہر ہر اھتک پِپ دسا رک ُگرمُکھ اکبھ اہکین ۔۔۱۔۔راہو۔۔

ਮੈ ਮਨੁ ਿਨੁ ਖੋਤਜ ਢੰਢੋਤਲਆ ਤਕਉ ਪਾਈਐ ਅਕਥ ਕਹਾਣੀ ॥

م َے نم نت وھکچ دڈنھوھایل کپؤ نا پپَے اکبھ اہکین ۔۔

ਸੰਿ ਜਨਾ ਤਮਤਲ ਪਾਇਆ ਸੁਤਣ ਅਕਥ ਕਥਾ ਮਤਨ ਭਾਣੀ ॥

سیت انج مِل نانا ُسں اکبھ اھتک نم اھبین ۔۔

ਮੇਰੈ ਮਤਨ ਿਤਨ ਨਾਮੁ ਅਧਾਰੁ ਹਤਰ ਮੈ ਮੇਲੇ ਪੁਰਖੁ ਸੁਜਾਣੀ ॥੨॥

ریمَے نم نت نام اداھر ہر م َے ےلیم ُپرھک سُچاین ۔۔۲۔۔

ਗੁਰ ਪੁਰਖੈ ਪੁਰਖੁ ਤਮਲਾਇ ਪਰਭ ਤਮਤਲ ਸੁਰਿੀ ਸੁਰਤਿ ਸਮਾਣੀ ॥

َک
ُگر ُپر ھے ُپرھک مِال ِئے رپَھب مِل ُسریت ُسرت امسین ۔۔
ਵਿਭਾਗੀ ਗੁਰੁ ਸੇਤਵਆ ਹਤਰ ਪਾਇਆ ਸੁਘੜ ਸੁਜਾਣੀ ॥

گ
وداھبیگ ُگر ویسنا ہر نانا ُس ھر سُچاین ۔۔

ਮਨਮੁਖ ਭਾਗ ਤਵਹੂਤਣਆ ਤਿਨ ਿੁਖੀ ਰੈਤਣ ਤਵਹਾਣੀ ॥੩॥

مب
مُکھ اھبگ وِوہُاین پِں ُدیھک َرنی وِاہین ۔۔۳۔۔

ਹਮ ਜਾਤਚਕ ਿੀਨ ਪਰਭ ਿੇਤਰਆ ਮੁਤਖ ਿੀਜੈ ਅੰਤਮਰਿ ਬਾਣੀ ॥

مہ اج ِچک دنی رپَھب ریتنا مُکھ د بج َے امِرت ناین ۔۔

ਸਤਿਗੁਰੁ ਮੇਰਾ ਤਮਿੁ ਪਰਭ ਹਤਰ ਮੇਲਹੁ ਸੁਘੜ ਸੁਜਾਣੀ ॥

گ
سیگؤر ریما ِمتر رپَھب ہر میلہؤ ُس ھر سُچاین ۔۔

ਜਨ ਨਾਨਕ ਸਰਣਾਗਿੀ ਕਤਰ ਤਕਰਪਾ ਨਾਤਮ ਸਮਾਣੀ ॥੪॥੩॥੫॥

نج نانک رسنایتگ رک کِرنا نام امسین ۔۔۴۔۔۳۔۔۵۔۔
ਮਾਰੂ ਮਹਲਾ ੪ ॥

امرو ہلحم ۴۔۔
ُ
ਹਤਰ ਭਾਉ ਲਗਾ ਬੈਰਾਗੀਆ ਵਿਭਾਗੀ ਹਤਰ ਮਤਨ ਰਾਖੁ ॥

ہر اھبو اگل ریباایگ وداھبیگ ہر نم راھک ۔۔
ਤਮਤਲ ਸੰਗਤਿ ਸਰਧਾ ਊਪਜੈ ਗੁਰ ਸਬਿੀ ਹਤਰ ਰਸੁ ਚਾਖੁ ॥

مِل تگنس رسداھ اُو بج َے ُگر دبسی ہر رس اچھک ۔۔

ਸਭੁ ਮਨੁ ਿਨੁ ਹਤਰਆ ਹੋਇਆ ਗੁਰਬਾਣੀ ਹਤਰ ਗੁਣ ਭਾਖੁ ॥੧॥

سیھ نم نت ہ ِرنا وہنا ُگرناین ہر ُگں اھبھک ۔۔۱۔۔
ਮਨ ਤਪਆਤਰਆ ਤਮਿਰਾ ਹਤਰ ਹਤਰ ਨਾਮ ਰਸੁ ਚਾਖੁ ॥

نم ایپرنا ِمترا ہر ہر نام رس اچھک ۔۔

ਗੁਤਰ ਪੂਰੈ ਹਤਰ ਪਾਇਆ ਹਲਤਿ ਪਲਤਿ ਪਤਿ ਰਾਖੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ُگر ئُؤ َرے ہر نانا ہلت نلت پپ راھک ۔۔۱۔۔راہو۔۔

ਹਤਰ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਤਧਆਈਐ ਹਤਰ ਕੀਰਤਿ ਗੁਰਮੁਤਖ ਚਾਖੁ ॥

ہر ہر نام دایھ نیپے َ ہر ریکت ُگرمُکھ اچھک ۔۔

ਿਨੁ ਧਰਿੀ ਹਤਰ ਬੀਜੀਐ ਤਵਤਚ ਸੰਗਤਿ ਹਤਰ ਪਰਭ ਰਾਖੁ ॥

پب
نت درھیت ہر چی َپے وِچ تگنس ہر رپَھب راھک ۔۔

ਅੰਤਮਰਿੁ ਹਤਰ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਹੈ ਗੁਤਰ ਪੂਰੈ ਹਤਰ ਰਸੁ ਚਾਖੁ ॥੨॥

ےہ ُگر ئُؤ َرے ہر رس اچھک ۔۔۲۔۔
ارمت ہر ہر نام َ

ਮਨਮੁਖ ਤਿਰਸਨਾ ਭਤਰ ਰਹੇ ਮਤਨ ਆਸਾ ਿਹ ਤਿਸ ਬਹੁ ਲਾਖੁ ॥

مب
مُکھ رتِانس رھب رےہ نم ا سا دہ دِس وہب الھک ۔۔

ਤਬਨੁ ਨਾਵੈ ਤਧਰਗੁ ਜੀਵਿੇ ਤਵਤਚ ਤਬਸਟਾ ਮਨਮੁਖ ਰਾਖੁ ॥

مب
پِں نا َوے درھِگ ویجدے وِچ ِئسیا مُکھ راھک ۔۔

ਓਇ ਆਵਤਹ ਜਾਤਹ ਭਵਾਈਅਤਹ ਬਹੁ ਜੋਨੀ ਿੁਰਗੰਧ ਭਾਖੁ ॥੩॥

اوےؑ ا وہِ اجہِ وھباپ ٔبہہ وہب وجین ُدردنگھ اھبھک ۔۔۳۔۔
ਿਰਾਤਹ ਿਰਾਤਹ ਸਰਣਾਗਿੀ ਹਤਰ ਿਇਆ ਧਾਤਰ ਪਰਭ ਰਾਖੁ ॥

رتاہِ رتاہِ رسنایتگ ہر دایئ داھر رپَھب راھک ۔۔
ਸੰਿਸੰਗਤਿ ਮੇਲਾਪੁ ਕਤਰ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਤਮਲੈ ਪਤਿ ਸਾਖੁ ॥

سییسیگت میالت رک ہر نام ملَ ِے پپ ساھک ۔۔

ਹਤਰ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਧਨੁ ਪਾਇਆ ਜਨ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮਤਿ ਭਾਖੁ ॥੪॥੪॥੬॥

ہر ہر نام دنھ نانا نج نانک ُگرمت اھبھک ۔۔۴۔۔۴۔۔۶۔۔
ਮਾਰੂ ਮਹਲਾ ੪ ਘਰੁ ੫

امرو ہلحم  ۴رھگ ۵
ُ
ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪਰਸਾਤਿ ॥

اِک اواکنر سیگؤر رپساد ۔۔

ਹਤਰ ਹਤਰ ਭਗਤਿ ਭਰੇ ਭੰਿਾਰਾ ॥

ہر ہر تگھب رھبے ڈنھبارا ۔۔
ਗੁਰਮੁਤਖ ਰਾਮੁ ਕਰੇ ਤਨਸਿਾਰਾ ॥

ُگرمُکھ رام رکے ئِسیارا ۔۔

ਤਜਸ ਨੋ ਤਿਪਾ ਕਰੇ ਮੇਰਾ ਸੁਆਮੀ ਸੋ ਹਤਰ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਵੈ ਜੀਉ ॥੧॥

ج
ُگ
اگوے جپؤ ۔۔۱۔۔
ِ س ون کِرنا رکے ریما سُؤا یم وس ہر ےک ں َ
ਹਤਰ ਹਤਰ ਤਿਪਾ ਕਰੇ ਬਨਵਾਲੀ ॥

ہر ہر کِرنا رکے ونبایل ۔۔

ਹਤਰ ਤਹਰਿੈ ਸਿਾ ਸਿਾ ਸਮਾਲੀ ॥

ہر ہِر َدے دسا دسا امسیل ۔۔
ਹਤਰ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਜਪਹੁ ਮੇਰੇ ਜੀਅੜੇ ਜਤਪ ਹਤਰ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਛਿਾਵੈ ਜੀਉ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ہر ہر نام جی ُہ ریمے جیترے جت ہر ہر نام چھدا َوے جپؤ ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਸੁਖ ਸਾਗਰੁ ਅੰਤਮਰਿੁ ਹਤਰ ਨਾਉ ॥

ُسکھ سارگ امِرت ہر ناو ۔۔

ਮੰਗਿ ਜਨੁ ਜਾਚੈ ਹਤਰ ਿੇਹੁ ਪਸਾਉ ॥

میگت نج اج َچے ہر دوہی ئساو ۔۔

ਹਤਰ ਸਤਿ ਸਤਿ ਸਿਾ ਹਤਰ ਸਤਿ ਹਤਰ ਸਤਿ ਮੇਰੈ ਮਤਨ ਭਾਵੈ ਜੀਉ ॥੨॥

ہر ست ست دسا ہر ست ہر ست ریمَے نم اھبوے جپؤ ۔۔۲۔۔
ਨਵੇ ਤਛਿਰ ਸਰਵਤਹ ਅਪਤਵਿਰਾ ॥

ونے چھِدر رسَوہِ اوپِرت ۔۔

ਬੋਤਲ ਹਤਰ ਨਾਮ ਪਤਵਿਰ ਸਤਭ ਤਕਿਾ ॥

وبل ہر نام وپِرت سیھ ک ِیا ۔۔

ਜੇ ਹਤਰ ਸੁਪਰਸੰਨੁ ਹੋਵੈ ਮੇਰਾ ਸੁਆਮੀ ਹਤਰ ਤਸਮਰਿ ਮਲੁ ਲਤਹ ਜਾਵੈ ਜੀਉ ॥੩॥

س
اجوے جپؤ ۔۔۳۔۔
وہوے ریما سُؤا یم ہر ِ مرت لم ہہل َ
ےج ہر ُسترنسّ َ
ਮਾਇਆ ਮੋਹੁ ਤਬਖਮੁ ਹੈ ਭਾਰੀ ॥

نکھ
امنا ومہ ِ م ےہَ اھبری ۔۔

ਤਕਉ ਿਰੀਐ ਿੁਿਰੁ ਸੰਸਾਰੀ ॥

کپؤ رت پ َپے ُدرت اسنسری ۔۔

ਸਤਿਗੁਰੁ ਬੋਤਹਥੁ ਿੇਇ ਪਰਭੁ ਸਾਚਾ ਜਤਪ ਹਤਰ ਹਤਰ ਪਾਤਰ ਲੰਘਾਵੈ ਜੀਉ ॥੪॥

اھگنلوے جپؤ ۔۔۴۔۔
سیگؤر وبھتہ دےئ رپَھب سااچ جت ہرہر نار
َ
ਿੂ ਸਰਬਿਰ ਿੇਰਾ ਸਭੁ ਕੋਈ ॥

ئُؤ رسرتب ریتا سیھ وکیئ ۔۔

ਜੋ ਿੂ ਕਰਤਹ ਸੋਈ ਪਰਭ ਹੋਈ ॥

وج ئُؤ رکہِ وسیئ رپَھب وہیئ ۔۔
ਜਨੁ ਨਾਨਕੁ ਗੁਣ ਗਾਵੈ ਬੇਚਾਰਾ ਹਤਰ ਭਾਵੈ ਹਤਰ ਥਾਇ ਪਾਵੈ ਜੀਉ ॥੫॥੧॥੭॥

ُگ
اگوے اچیبرا ہر اھبوے ہر اھتےئ نا َوے جپؤ ۔۔۵۔۔۱۔۔۷۔۔
نج نانک ں َ
ਮਾਰੂ ਮਹਲਾ ੪ ॥

امرو ہلحم ۴۔۔
ُ
ਹਤਰ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਜਪਹੁ ਮਨ ਮੇਰੇ ॥

ہر ہر نام جبہؤ نم ریمے ۔۔

ਸਤਭ ਤਕਲਤਵਖ ਕਾਟੈ ਹਤਰ ਿੇਰੇ ॥

سیھ کِلؤِھک اک ئَے ہر ریتے ۔۔

ਹਤਰ ਧਨੁ ਰਾਖਹੁ ਹਤਰ ਧਨੁ ਸੰਚਹੁ ਹਤਰ ਚਲਤਿਆ ਨਾਤਲ ਸਖਾਈ ਜੀਉ ॥੧॥

سب
ک
ہر دنھ را ھہؤ ہر دنھ جہؤ ہر دلچنا نال اھکسیئ جپؤ ۔۔۱۔۔
ਤਜਸ ਨੋ ਤਿਪਾ ਕਰੇ ਸੋ ਤਧਆਵੈ ॥

ج
ایھوے ۔۔
ِ س ون کِرنا رکے وس د َ
ਤਨਿ ਹਤਰ ਜਪੁ ਜਾਪੈ ਜਤਪ ਹਤਰ ਸੁਖੁ ਪਾਵੈ ॥

پِپ ہر جت اج ئَے جت ہر ُسکھ نا َوے ۔۔
ਗੁਰ ਪਰਸਾਿੀ ਹਤਰ ਰਸੁ ਆਵੈ ਜਤਪ ਹਤਰ ਹਤਰ ਪਾਤਰ ਲੰਘਾਈ ਜੀਉ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ُ
ے جت ہر ہر نار اھگنلیئ جپؤ ۔۔۱۔۔راہو۔۔
گر رپسادی ہر رس ا و َ
ਤਨਰਭਉ ਤਨਰੰਕਾਰੁ ਸਤਿ ਨਾਮੁ ॥

ب
پِر ھؤ پِراکنر ست نام ۔۔

ਜਗ ਮਤਹ ਸਰੇਸਟੁ ਊਿਮ ਕਾਮੁ ॥

چگ ہہم رسٹسی اُومت اکم ۔۔
ਿੁਸਮਨ ਿੂਿ ਜਮਕਾਲੁ ਿੇਹ ਮਾਰਉ ਹਤਰ ਸੇਵਕ ਨੇਤੜ ਨ ਜਾਈ ਜੀਉ ॥੨॥

ُدنمس ُدوت چمکال بھیہ امرو ہر ویسک ڑین ہن اجیئ جپؤ ۔۔۲۔۔
ਤਜਸੁ ਉਪਤਰ ਹਤਰ ਕਾ ਮਨੁ ਮਾਤਨਆ ॥

ِجس اُرپ ہر اک نم اماین ۔۔

ਸੋ ਸੇਵਕੁ ਚਹੁ ਜੁਗ ਚਹੁ ਕੁੰਟ ਜਾਤਨਆ ॥

وس ویسک چہؤ ُچگ چہؤ کُپت اجاین ۔۔

ਜੇ ਉਸ ਕਾ ਬੁਰਾ ਕਹੈ ਕੋਈ ਪਾਪੀ ਤਿਸੁ ਜਮਕੰਕਰੁ ਖਾਈ ਜੀਉ ॥੩॥

ئِ چ
م
ک
ی
ک
ج
پ
ےج اُس اک ُپرا ےہکَ وکیئ نایپ س ر اھکیئ ؤ ۔۔۳۔۔
ਸਭ ਮਤਹ ਏਕੁ ਤਨਰੰਜਨ ਕਰਿਾ ॥

سیھ ہہم انک پِرنجن رکنا ۔۔

ਸਤਭ ਕਤਰ ਕਤਰ ਵੇਖੈ ਅਪਣੇ ਚਲਿਾ ॥

سیھ رک رک وےھکیَ اےنپ اتلچ ۔۔

ਤਜਸੁ ਹਤਰ ਰਾਖੈ ਤਿਸੁ ਕਉਣੁ ਮਾਰੈ ਤਜਸੁ ਕਰਿਾ ਆਤਪ ਛਿਾਈ ਜੀਉ ॥੪॥

ِجس ہر را ک َھے ئ
ِ
ک
امرے ِجس رکنا ا ت چھدایئ جپؤ ۔۔۴۔۔
ن
ؤ
س
َ
ਹਉ ਅਨਤਿਨੁ ਨਾਮੁ ਲਈ ਕਰਿਾਰੇ ॥

ہؤ ادنِن نام یئل رکنارے ۔۔
ਤਜਤਨ ਸੇਵਕ ਭਗਿ ਸਭੇ ਤਨਸਿਾਰੇ ॥

سب
ِجں ویسک تگھب ھے ئِسیارے ۔۔
ਿਸ ਅਿ ਚਾਤਰ ਵੇਿ ਸਤਭ ਪੂਛਹੁ ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਛਿਾਈ ਜੀਉ ॥੫॥੨॥੮॥

دس اھٹ اچر وند سیھ ئُؤہھچُ نج نانک نام چھدایئ جپؤ ۔۔۵۔۔۲۔۔۸۔۔
ਮਾਰੂ ਮਹਲਾ ੫ ਘਰੁ ੨

امرو ہلحم  ۵رھگ ۲
ُ
ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪਰਸਾਤਿ ॥

اِک اواکنر سیگؤر رپساد ۔۔
ਿਰਪੈ ਧਰਤਿ ਅਕਾਸੁ ਨਖਯਿਰਾ ਤਸਰ ਊਪਤਰ ਅਮਰੁ ਕਰਾਰਾ ॥

نک
در ئَے درھت ااکس ھیترا سِر اُورپ ارم رکارا ۔۔

ਪਉਣੁ ਪਾਣੀ ਬੈਸੰਿਰੁ ਿਰਪੈ ਿਰਪੈ ਇੰਿੁ ਤਬਚਾਰਾ ॥੧॥

ن
ئؤن ناین َیسیتر در ئَے در ئَے اِدنر ِبچارا ۔۔۱۔۔
ਏਕਾ ਤਨਰਭਉ ਬਾਿ ਸੁਨੀ ॥

ب
ااکی پِر ھؤ نات ُسبی ۔۔

ਸੋ ਸੁਖੀਆ ਸੋ ਸਿਾ ਸੁਹੇਲਾ ਜੋ ਗੁਰ ਤਮਤਲ ਗਾਇ ਗੁਨੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

سک
وس ُ ھییا وس دسا سُؤہیال وج ُگر مِل اگۓ ُگبی ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਿੇਹਧਾਰ ਅਰੁ ਿੇਵਾ ਿਰਪਤਹ ਤਸਧ ਸਾਤਧਕ ਿਤਰ ਮੁਇਆ ॥

ہپ سِدھ سادِکھ در مُؤنا ۔۔
دبہداھر ار دویا در ِ
ਲਖ ਚਉਰਾਸੀਹ ਮਤਰ ਮਤਰ ਜਨਮੇ ਤਿਤਰ ਤਿਤਰ ਜੋਨੀ ਜੋਇਆ ॥੨॥

ب ب
ھکل جؤرایس رم رم جبمے ھِر ھِر وجین وجنا ۔۔۲۔۔

ਰਾਜਸੁ ਸਾਿਕੁ ਿਾਮਸੁ ਿਰਪਤਹ ਕੇਿੇ ਰੂਪ ਉਪਾਇਆ ॥

ہپ کیپے ُروت اُناِنا ۔۔
راسج سانک ناسم در ِ

ਛਲ ਬਪੁਰੀ ਇਹ ਕਉਲਾ ਿਰਪੈ ਅਤਿ ਿਰਪੈ ਧਰਮ ਰਾਇਆ ॥੩॥

لھچ نتری اہہی کؤال در ئَے ات در ئَے درھم رانا ۔۔۳۔۔
ਸਗਲ ਸਮਗਰੀ ਿਰਤਹ ਤਬਆਪੀ ਤਬਨੁ ਿਰ ਕਰਣੈਹਾਰਾ ॥

س
لگس مگری درہِ ایبیپ پِں در رکپ َبہارا ۔۔

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਭਗਿਨ ਕਾ ਸੰਗੀ ਭਗਿ ਸੋਹਤਹ ਿਰਬਾਰਾ ॥੪॥੧॥

ب
س
ھ
گی
گ
ی
وہک نانک ں اک ی تگھب درنارا ۔۔۴۔۔۱۔۔
ਮਾਰੂ ਮਹਲਾ ੫ ॥

امرو ہلحم ۵۔۔
ُ

ਪਾਂਚ ਬਰਖ ਕੋ ਅਨਾਥੁ ਧੂ ਬਾਤਰਕੁ ਹਤਰ ਤਸਮਰਿ ਅਮਰ ਅਟਾਰੇ ॥

ناچن پرھک وک اناھت درھو نارِک ہر ِسمرت ارم انارے ۔۔
ਪੁਿਰ ਹੇਤਿ ਨਾਰਾਇਣੁ ਕਤਹਓ ਜਮਕੰਕਰ ਮਾਤਰ ਤਬਿਾਰੇ ॥੧॥

چ
ُنتر ہ َپت نارانئ کہپؤ مکیکر امر نِدارے ۔۔۱۔۔
ਮੇਰੇ ਿਾਕੁਰ ਕੇਿੇ ਅਗਨਿ ਉਧਾਰੇ ॥

رک کیپے اگ َپت اُداھرے ۔۔
ریمے اھٹ ُ
ਮੋਤਹ ਿੀਨ ਅਲਪ ਮਤਿ ਤਨਰਗੁਣ ਪਤਰਓ ਸਰਤਣ ਿੁਆਰੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ومہِ دنی الپ مت پِر ُگں رپوی رسن ُدوارے ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਬਾਲਮੀਕੁ ਸੁਪਚਾਰੋ ਿਤਰਓ ਬਤਧਕ ਿਰੇ ਤਬਚਾਰੇ ॥

نالمِیک ُسبچارو رتئؤ دبھ ِک رتے ِبچارے ۔۔

ਏਕ ਤਨਮਖ ਮਨ ਮਾਤਹ ਅਰਾਤਧਓ ਗਜਪਤਿ ਪਾਤਰ ਉਿਾਰੇ ॥੨॥

ب
انک ِمکھ نم ام ہہِے ارادھپؤ گچپت نار اُنارے ۔۔۲۔۔

ਕੀਨੀ ਰਤਖਆ ਭਗਿ ਪਰਤਹਲਾਿੈ ਹਰਨਾਖਸ ਨਖਤਹ ਤਬਿਾਰੇ ॥

کیبی رایھک تگھب رپہ َال َدے ہرناسھک نکھ ِہ نِدارے ۔۔

ਤਬਿਰੁ ਿਾਸੀ ਸੁਿੁ ਭਇਓ ਪੁਨੀਿਾ ਸਗਲੇ ਕੁਲ ਉਜਾਰੇ ॥੩॥

ب
ُ
پ
ک
ھی
پ
ی
ی
ُ
نِدر دایس ُست ؤ ُ یا ےلگس ل ااجرے ۔۔۳۔۔

ਕਵਨ ਪਰਾਧ ਬਿਾਵਉ ਅਪੁਨੇ ਤਮਤਥਆ ਮੋਹ ਮਗਨਾਰੇ ॥

وکَن رپادھ اتبوو اےنپ مِبھیا ومہ مگیارے ۔۔

ਆਇਓ ਸਾਮ ਨਾਨਕ ਓਟ ਹਤਰ ਕੀ ਲੀਜੈ ਭੁਜਾ ਪਸਾਰੇ ॥੪॥੨॥

ب
ا ویئ سام نانک اوت ہر یک لبج َے ُھچا ئسارے ۔۔۴۔۔۲۔۔

ਮਾਰੂ ਮਹਲਾ ੫ ॥

امرو ہلحم ۵۔۔
ُ
ਤਵਿ ਨਤਵਿ ਭਰਤਮਓ ਬਹੁ ਭਾਿੀ ਅਤਨਕ ਜਿਨ ਕਤਰ ਧਾਏ ॥

وِت ونِت رھبویم وہب اھبیت ان ِک نتج رک داھےئ ۔۔
ਜੋ ਜੋ ਕਰਮ ਕੀਏ ਹਉ ਹਉਮੈ ਿੇ ਿੇ ਭਏ ਅਜਾਏ ॥੧॥

وج وج رکم ےئیک ہؤ ہؤ م َے ےت ےت ےئھب ااجےئ ۔۔۱۔۔
ਅਵਰ ਤਿਨ ਕਾਹੂ ਕਾਜ ਨ ਲਾਏ ॥

ا َور دِن اک ُہؤ اکچ ہن الےئ ۔۔
ਸੋ ਤਿਨੁ ਮੋ ਕਉ ਿੀਜੈ ਪਰਭ ਜੀਉ ਜਾ ਤਿਨ ਹਤਰ ਜਸੁ ਗਾਏ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

وس دِن وم کؤ د بج َے رپَھب جپؤ اج دِن ہر سج اگےئ ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਪੁਿਰ ਕਲਿਰ ਤਗਰਹ ਿੇਤਖ ਪਸਾਰਾ ਇਸ ਹੀ ਮਤਹ ਉਰਝਾਏ ॥

ُنتر کلتر گِرہ دھکی ئسارا اِس یہ ہہم اُراھجےئ ۔۔

ਮਾਇਆ ਮਿ ਚਾਤਖ ਭਏ ਉਿਮਾਿੇ ਹਤਰ ਹਤਰ ਕਬਹੁ ਨ ਗਾਏ ॥੨॥

امنا دم اچھک ےئھب اُدامےت ہر ہر کبہؤ ہن اگےئ ۔۔۲۔۔

ਇਹ ਤਬਤਧ ਖੋਜੀ ਬਹੁ ਪਰਕਾਰਾ ਤਬਨੁ ਸੰਿਨ ਨਹੀ ਪਾਏ ॥

س
اہہی نِدھ وھکیج وہب رپاکرا پِں ییں یہن ناےئ ۔۔

ਿੁਮ ਿਾਿਾਰ ਵਿੇ ਪਰਭ ਸੰਮਰਥ ਮਾਗਨ ਕਉ ਿਾਨੁ ਆਏ ॥੩॥

ُب
م دانار ودے رپَھب رمسھت امنگ کؤ دان ا ےئ ۔۔۳۔۔
ਤਿਆਤਗਓ ਸਗਲਾ ਮਾਨੁ ਮਹਿਾ ਿਾਸ ਰੇਣ ਸਰਣਾਏ ॥

ایتویگ سگال امن اتہم داس رنی رسناےئ ۔۔

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਹਤਰ ਤਮਤਲ ਭਏ ਏਕੈ ਮਹਾ ਅਨੰਿ ਸੁਖ ਪਾਏ ॥੪॥੩॥

وہک نانک ہر مِل ےئھب اےکی اہم ادنن ُسکھ ناےئ ۔۔۴۔۔۳۔۔
ਮਾਰੂ ਮਹਲਾ ੫ ॥

امرو ہلحم ۵۔۔
ُ
ਕਵਨ ਥਾਨ ਧੀਤਰਓ ਹੈ ਨਾਮਾ ਕਵਨ ਬਸਿੁ ਅਹੰਕਾਰਾ ॥

ےہ ناہم وکَن تسب ااکنہرا ۔۔
وکَن اھتن دھتروی َ
ਕਵਨ ਤਚਹਨ ਸੁਤਨ ਊਪਤਰ ਛੋਤਹਓ ਮੁਖ ਿੇ ਸੁਤਨ ਕਤਰ ਗਾਰਾ ॥੧॥

وکَن ِچہں ُسں اُورپ وھچویہ مُکھ ےت ُسں رک اگرا ۔۔۱۔۔
ਸੁਨਹੁ ਰੇ ਿੂ ਕਉਨੁ ਕਹਾ ਿੇ ਆਇਓ ॥

ُسبہؤ رے ئُؤ کؤن اہک ےت ا ویئ ۔۔

ਏਿੀ ਨ ਜਾਨਉ ਕੇਿੀਕ ਮੁਿਤਿ ਚਲਿੇ ਖਬਤਰ ਨ ਪਾਇਓ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ک
ایتی ہن اجئؤ کیییک مُدت ےتلچ ھتر ہن ناویئ ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਸਹਨ ਸੀਲ ਪਵਨ ਅਰੁ ਪਾਣੀ ਬਸੁਧਾ ਤਖਮਾ ਤਨਭਰਾਿੇ ॥

ک ِب
نہس لیس ئَؤن ار ناین ئ ُسداھ ھِما پ ھراےت ۔۔

ਪੰਚ ਿਿ ਤਮਤਲ ਭਇਓ ਸੰਜੋਗਾ ਇਨ ਮਤਹ ਕਵਨ ਿੁਰਾਿੇ ॥੨॥

پب
ج پپ مِل ویھب وجنساگ اِن ہہم وکَن ُدراےت ۔۔۲۔۔

ਤਜਤਨ ਰਤਚ ਰਤਚਆ ਪੁਰਤਖ ਤਬਧਾਿੈ ਨਾਲੇ ਹਉਮੈ ਪਾਈ ॥

ِجں رچ رایچ ُپرھک نِداھےتَ ناےل ہؤ م َے نایئ ۔۔

ਜਨਮ ਮਰਣੁ ਉਸ ਹੀ ਕਉ ਹੈ ਰੇ ਓਹਾ ਆਵੈ ਜਾਈ ॥੩॥

ے اجیئ ۔۔۳۔۔
منج رمن اُس یہ کؤ ےہَ رے اواہ ا و َ

ਬਰਨੁ ਤਚਹਨੁ ਨਾਹੀ ਤਕਛੁ ਰਚਨਾ ਤਮਤਥਆ ਸਗਲ ਪਸਾਰਾ ॥

ک
پرن ِچہں نایہ ِچھ رانچ مِبھیا لگس ئسارا ۔۔

ਭਣਤਿ ਨਾਨਕੁ ਜਬ ਖੇਲੁ ਉਝਾਰੈ ਿਬ ਏਕੈ ਏਕੰਕਾਰਾ ॥੪॥੪॥

اھجرے پپ اےکی انکپکارا ۔۔۴۔۔۴۔۔
تنھب نانک جت لیھک ا ُ َ
ਮਾਰੂ ਮਹਲਾ ੫ ॥

امرو ہلحم ۵۔۔
ُ
ਮਾਨ ਮੋਹ ਅਰੁ ਲੋਭ ਤਵਕਾਰਾ ਬੀਓ ਚੀਤਿ ਨ ਘਾਤਲਓ ॥

امن ومہ ار ولھب وِاکرا پپؤ جپت ہن اھگویل ۔۔

ਨਾਮ ਰਿਨੁ ਗੁਣਾ ਹਤਰ ਬਣਜੇ ਲਾਤਿ ਵਖਰੁ ਲੈ ਚਾਤਲਓ ॥੧॥

نام رنت ُگیا ہر ےجنب الد ورھک لَے اچویل ۔۔۱۔۔
ਸੇਵਕ ਕੀ ਓੜਤਕ ਤਨਬਹੀ ਪਰੀਤਿ ॥

ویسک یک اورک پ ِبہی رپپپ ۔۔

ਜੀਵਿ ਸਾਤਹਬੁ ਸੇਤਵਓ ਅਪਨਾ ਚਲਿੇ ਰਾਤਖਓ ਚੀਤਿ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ک
ِجپؤت اصجِت ویسِوی اانپ ےتلچ را ھپؤ جپت ۔۔۱۔۔راہو۔۔

ਜੈਸੀ ਆਤਗਆ ਕੀਨੀ ਿਾਕੁਤਰ ਤਿਸ ਿੇ ਮੁਖੁ ਨਹੀ ਮੋਤਰਓ ॥

رک ئِس ےت مُکھ یہن ومروی ۔۔
یسیج ا ایگ کیبی اھٹ ُ

ਸਹਜੁ ਅਨੰਿੁ ਰਤਖਓ ਤਗਰਹ ਭੀਿਤਰ ਉਤਿ ਉਆਹੂ ਕਉ ਿਉਤਰਓ ॥੨॥

ک
سہ
گ
ھ
ِ
ک
پ
ُ
ُ
ُ ؤ دوروی ۔۔۲۔۔
ج ادنن ر ؤ رہ رتیھب اھٹ ا ا وہُ

ਆਤਗਆ ਮਤਹ ਭੂਖ ਸੋਈ ਕਤਰ ਸੂਖਾ ਸੋਗ ਹਰਖ ਨਹੀ ਜਾਤਨਓ ॥

ب
ا ایگ ہہم ُھؤھک وسیئ رک سُؤاھک وسگ ہرھک یہن اجوین ۔۔

ਜੋ ਜੋ ਹੁਕਮੁ ਭਇਓ ਸਾਤਹਬ ਕਾ ਸੋ ਮਾਥੈ ਲੇ ਮਾਤਨਓ ॥੩॥

َب
ک
ھ
وج وج ُچ م ویھب اصجِت اک وس ام ے ےل اموین ۔۔۳۔۔

ਭਇਓ ਤਿਪਾਲੁ ਿਾਕੁਰੁ ਸੇਵਕ ਕਉ ਸਵਰੇ ਹਲਿ ਪਲਾਿਾ ॥

رک ویسک کؤ وسَرے ہلت نالنا ۔۔
ویھب کِرنال اھٹ ُ

ਧੰਨੁ ਸੇਵਕੁ ਸਿਲੁ ਓਹੁ ਆਇਆ ਤਜਤਨ ਨਾਨਕ ਖਸਮੁ ਪਛਾਿਾ ॥੪॥੫॥

سب
دنھّ ویسک ھل اووہ ا نا نج نانک

کھ س

م اھچپنا ۔۔۴۔۔۵۔۔
ਮਾਰੂ ਮਹਲਾ ੫ ॥

امرو ہلحم ۵۔۔
ُ
ਖੁਤਲਆ ਕਰਮੁ ਤਿਪਾ ਭਈ ਿਾਕੁਰ ਕੀਰਿਨੁ ਹਤਰ ਹਤਰ ਗਾਈ ॥

ک ُھلیا رکم کِرنا یئھب اھٹرکُ ریکنت ہر ہر اگیئ ۔۔

ਸਰਮੁ ਥਾਕਾ ਪਾਏ ਤਬਸਰਾਮਾ ਤਮਤਟ ਗਈ ਸਗਲੀ ਧਾਈ ॥੧॥

رسَم اھتاک ناےئ ِئسرا ام مِت یئگ سگلی داھیئ ۔۔۱۔۔
ਅਬ ਮੋਤਹ ਜੀਵਨ ਪਿਵੀ ਪਾਈ ॥

ات ومہِ ویجن ندوی نایئ ۔۔
ਚੀਤਿ ਆਇਓ ਮਤਨ ਪੁਰਖੁ ਤਬਧਾਿਾ ਸੰਿਨ ਕੀ ਸਰਣਾਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

س
ج ِپت ا ویئ نم ُپرھک نِداھنا ییں یک رسنایئ ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਕਾਮੁ ਿੋਧੁ ਲੋਭੁ ਮੋਹੁ ਤਨਵਾਰੇ ਤਨਵਰੇ ਸਗਲ ਬੈਰਾਈ ॥

اکم رکودھ ولھب ومہ ئِؤارے ئِؤرے لگس َنترایئ ۔۔
ਸਿ ਹਜੂਤਰ ਹਾਜਰੁ ਹੈ ਨਾਜਰੁ ਕਿਤਹ ਨ ਭਇਓ ਿੂਰਾਈ ॥੨॥

ب
دس چچ ُؤر اح ُجر ےہَ نارج ہتکِ ہن ھیپؤ ُدورایئ ۔۔۲۔۔

ਸੁਖ ਸੀਿਲ ਸਰਧਾ ਸਭ ਪੂਰੀ ਹੋਏ ਸੰਿ ਸਹਾਈ ॥

ُسکھ لتیس رسداھ سیھ ئُؤری وہےئ سیت اہسیئ ۔۔
ਪਾਵਨ ਪਤਿਿ ਕੀਏ ਤਖਨ ਭੀਿਤਰ ਮਤਹਮਾ ਕਥਨੁ ਨ ਜਾਈ ॥੩॥

کب
ک
ناون تتپ ےئیک ھِں رتیھب امہم ھں ہن اجیئ ۔۔۳۔۔
ਤਨਰਭਉ ਭਏ ਸਗਲ ਭੈ ਖੋਏ ਗੋਤਬਿ ਚਰਣ ਓਟਾਈ ॥

ب
ب
پِر ھؤ ےئھب لگس َھے وھکےئ وگنِد رچن اونایئ ۔۔

ਨਾਨਕੁ ਜਸੁ ਗਾਵੈ ਿਾਕੁਰ ਕਾ ਰੈਤਣ ਤਿਨਸੁ ਤਲਵ ਲਾਈ ॥੪॥੬॥

اگوے اھٹرکُ اک َرنی دِسن لِؤ الیئ ۔۔۴۔۔۶۔۔
نانک سج َ
ਮਾਰੂ ਮਹਲਾ ੫ ॥

امرو ہلحم ۵۔۔
ُ
ਜੋ ਸਮਰਥੁ ਸਰਬ ਗੁਣ ਨਾਇਕੁ ਤਿਸ ਕਉ ਕਬਹੁ ਨ ਗਾਵਤਸ ਰੇ ॥

وج رمسھت رست ُگں نانک ئِس کؤ کبہؤ ہن اگوس رے ۔۔

ਛੋਤਿ ਜਾਇ ਤਖਨ ਭੀਿਤਰ ਿਾ ਕਉ ਉਆ ਕਉ ਤਿਤਰ ਤਿਤਰ ਧਾਵਤਸ ਰੇ ॥੧॥

ک
ب
ب
ھ
ِ
ک
ک
ھ
ھ
وھچد اجۓ ں رتیھب نا ؤ اُوا ؤ ِر ِر داھوس رے ۔۔۱۔۔
ਅਪੁਨੇ ਪਰਭ ਕਉ ਤਕਉ ਨ ਸਮਾਰਤਸ ਰੇ ॥

اےنپ رپَھب کؤ کپؤ ہن امسرس رے ۔۔

ਬੈਰੀ ਸੰਤਗ ਰੰਗ ਰਤਸ ਰਤਚਆ ਤਿਸੁ ਤਸਉ ਜੀਅਰਾ ਜਾਰਤਸ ਰੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

نتَری گنس رنگ رس رایچ ئِس سِیؤ جیترا اجرس رے ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਜਾ ਕੈ ਨਾਤਮ ਸੁਤਨਐ ਜਮੁ ਛੋਿੈ ਿਾ ਕੀ ਸਰਤਣ ਨ ਪਾਵਤਸ ਰੇ ॥

اج َ س
وھچدے نا یک رسن ہن ناوس رے ۔۔
ےک نام ُ ییپے مج َ

ਕਾਤਢ ਿੇਇ ਤਸਆਲ ਬਪੁਰੇ ਕਉ ਿਾ ਕੀ ਓਟ ਤਟਕਾਵਤਸ ਰੇ ॥੨॥

اکدھ دےئ ِسیال نترے کؤ نا یک اوت ئِکاوس رے ۔۔۲۔۔
ਤਜਸ ਕਾ ਜਾਸੁ ਸੁਨਿ ਭਵ ਿਰੀਐ ਿਾ ਤਸਉ ਰੰਗੁ ਨ ਲਾਵਤਸ ਰੇ ॥

ب
ِجس اک اجس ُسیت َھؤ رت پ َپے نا سِیؤ رنگ ہن الوس رے ۔۔
ਥੋਰੀ ਬਾਿ ਅਲਪ ਸੁਪਨੇ ਕੀ ਬਹੁਤਰ ਬਹੁਤਰ ਅਟਕਾਵਤਸ ਰੇ ॥੩॥

وھتری نات الپ ُسیپے یک ب ُہر ب ُہر ااکٹوس رے ۔۔۳۔۔
ਭਇਓ ਪਰਸਾਿੁ ਤਿਪਾ ਤਨਤਧ ਿਾਕੁਰ ਸੰਿਸੰਤਗ ਪਤਿ ਪਾਈ ॥

ب
ھیپؤ رپساد کِرنا ن ِدھ اھٹرکُ سییسیگ پپ نایئ ۔۔

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਿਰੈ ਗੁਣ ਭਰਮੁ ਛੂਟਾ ਜਉ ਪਰਭ ਭਏ ਸਹਾਈ ॥੪॥੭॥

چ
ے ُگں رھبم ُھؤنا جؤ رپَھب ےئھب اہسیئ ۔۔۴۔۔۷۔۔
وہک نانک رتِ َ
ਮਾਰੂ ਮਹਲਾ ੫ ॥

امرو ہلحم ۵۔۔
ُ
ਅੰਿਰਜਾਮੀ ਸਭ ਤਬਤਧ ਜਾਨੈ ਤਿਸ ਿੇ ਕਹਾ ਿੁਲਾਤਰਓ ॥

ارتناجیم سیھ نِدھ اج ئَے ئِس ےت اہک ُدالروی ۔۔

ਹਸਿ ਪਾਵ ਝਰੇ ਤਖਨ ਭੀਿਤਰ ਅਗਤਨ ਸੰਤਗ ਲੈ ਜਾਤਰਓ ॥੧॥

ک
ھ
َ
ل
ِ
ہست نا َو رھجے ں رتیھب انگ گنس ے اجروی ۔۔۱۔۔
ਮੂੜੇ ਿੈ ਮਨ ਿੇ ਰਾਮੁ ਤਬਸਾਤਰਓ ॥

مُؤرے َئے نم ےت رام ِئساروی ۔۔
ਲੂਣੁ ਖਾਇ ਕਰਤਹ ਹਰਾਮਖੋਰੀ ਪੇਖਿ ਨੈਨ ਤਬਿਾਤਰਓ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

پ
اھکۓ رکہِ رحاوھکمری یکھت نَیں نِداروی ۔۔۱۔۔راہو۔۔
لُؤن
ِ

ਅਸਾਧ ਰੋਗੁ ਉਪਤਜਓ ਿਨ ਭੀਿਤਰ ਟਰਿ ਨ ਕਾਹੂ ਟਾਤਰਓ ॥

ب
اسادھ روگ ا ُ چِپؤ نت رتیھب رٹت ہن اک ُہؤ ناروی ۔۔

ਪਰਭ ਤਬਸਰਿ ਮਹਾ ਿੁਖੁ ਪਾਇਓ ਇਹੁ ਨਾਨਕ ਿਿੁ ਬੀਚਾਤਰਓ ॥੨॥੮॥

رپَھب ِئسرت اہم ُدھک ناویئ اوہی نانک پپ اچیبروی ۔۔۲۔۔۸۔۔
ਮਾਰੂ ਮਹਲਾ ੫ ॥

امرو ہلحم ۵۔۔
ُ
ਚਰਨ ਕਮਲ ਪਰਭ ਰਾਖੇ ਚੀਤਿ ॥

رچن لمک رپَھب راےھک جپت ۔۔
ਹਤਰ ਗੁਣ ਗਾਵਹ ਨੀਿਾ ਨੀਿ ॥

ہر ُگں اگوہ نِییا تین ۔۔

ਤਿਸੁ ਤਬਨੁ ਿੂਜਾ ਅਵਰੁ ਨ ਕੋਊ ॥

ئِ پ
وکو ۔۔
س ِں ُدواج ا َور ہن ُ

ਆਤਿ ਮਤਧ ਅੰਤਿ ਹੈ ਸੋਊ ॥੧॥

ا د دمھ اپپ ےہَ وسؤ ۔۔۱۔۔
ਸੰਿਨ ਕੀ ਓਟ ਆਪੇ ਆਤਪ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

س
ییں یک اوت ا ےپ ا ت ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਜਾ ਕੈ ਵਤਸ ਹੈ ਸਗਲ ਸੰਸਾਰੁ ॥

ےک وس ےہَ لگس اسنسر ۔۔
اج َ
ਆਪੇ ਆਤਪ ਆਤਪ ਤਨਰੰਕਾਰੁ ॥

ا ےپ ا ت ا ت پِراکنر ۔۔

ਨਾਨਕ ਗਤਹਓ ਸਾਚਾ ਸੋਇ ॥

نانک گہپؤ سااچ وسۓ ۔۔

ਸੁਖੁ ਪਾਇਆ ਤਿਤਰ ਿੂਖੁ ਨ ਹੋਇ ॥੨॥੯॥

ب
ُسکھ نانا ھِر ُدوھک ہن وہۓ ۔۔۲۔۔۹۔۔
ਮਾਰੂ ਮਹਲਾ ੫ ਘਰੁ ੩

امرو ہلحم  ۵رھگ ۳
ُ
ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪਰਸਾਤਿ ॥

اِک اواکنر سیگؤر رپساد ۔۔
ਪਰਾਨ ਸੁਖਿਾਿਾ ਜੀਅ ਸੁਖਿਾਿਾ ਿੁਮ ਕਾਹੇ ਤਬਸਾਤਰਓ ਅਤਗਆਨਥ ॥

ُب
رپان ُسکھدانا چییا ُسکھ دانا م اکےہ ِئساروی اایگ َپبھ ۔۔

ਹੋਛਾ ਮਿੁ ਚਾਤਖ ਹੋਏ ਿੁਮ ਬਾਵਰ ਿੁਲਭ ਜਨਮੁ ਅਕਾਰਥ ॥੧॥

ُب
وہاھچ دم اچھک وہےئ م ناور ُدھبل منج ااکرھت ۔۔۱۔۔
ਰੇ ਨਰ ਐਸੀ ਕਰਤਹ ਇਆਨਥ ॥

رے رن ایسی رکہِ اِنا َپبھ ۔۔

ਿਤਜ ਸਾਰੰਗਧਰ ਭਰਤਮ ਿੂ ਭੂਲਾ ਮੋਤਹ ਲਪਤਟਓ ਿਾਸੀ ਸੰਤਗ ਸਾਨਥ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ب
جت ساردگنرھ رھبم ئُؤ ُھؤال ومہِ لییپؤ دایس گنس سا َپبھ ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਧਰਣੀਧਰੁ ਤਿਆਤਗ ਨੀਚ ਕੁਲ ਸੇਵਤਹ ਹਉ ਹਉ ਕਰਿ ਤਬਹਾਵਥ ॥

درھدینرھ پِیاگ چین ُکل ویسہِ ہؤ ہؤ رکت ِبہاوھت ۔۔

ਿੋਕਟ ਕਰਮ ਕਰਤਹ ਅਤਗਆਨੀ ਮਨਮੁਤਖ ਅੰਧ ਕਹਾਵਥ ॥੨॥

مب
وھپٹک رکم رکہِ اگ ِیاین مُکھ ادنھ اہکوھت ۔۔۲۔۔

ਸਤਿ ਹੋਿਾ ਅਸਤਿ ਕਤਰ ਮਾਤਨਆ ਜੋ ਤਬਨਸਿ ਸੋ ਤਨਹਚਲੁ ਜਾਨਥ ॥

بِہ
ب
پ
چ
َ
ست وہنا است رک اماین وج نِیست وس ل اج ھ ۔۔

ਪਰ ਕੀ ਕਉ ਅਪਨੀ ਕਤਰ ਪਕਰੀ ਐਸੇ ਭੂਲ ਭੁਲਾਨਥ ॥੩॥

ب
ب
رپ یک کؤ اینپ رک رکپی اےسی ُھؤل ھُال َپبھ ۔۔۳۔۔
ਖਿਰੀ ਬਰਾਹਮਣ ਸੂਿ ਵੈਸ ਸਭ ਏਕੈ ਨਾਤਮ ਿਰਾਨਥ ॥

ک
ھتری پرانمہ سُؤد وسی سیھ اےکی نام رتا َپبھ ۔۔
ਗੁਰੁ ਨਾਨਕੁ ਉਪਿੇਸੁ ਕਹਿੁ ਹੈ ਜੋ ਸੁਨੈ ਸੋ ਪਾਤਰ ਪਰਾਨਥ ॥੪॥੧॥੧੦॥

ےہ وج ُس َیے وس نار رپاھتن ۔۔۴۔۔۱۔۔۱۱۔۔
ُگر نانک ا ُندسی کہت َ
ਮਾਰੂ ਮਹਲਾ ੫ ॥

امرو ہلحم ۵۔۔
ُ
ਗੁਪਿੁ ਕਰਿਾ ਸੰਤਗ ਸੋ ਪਰਭੁ ਿਹਕਾਵਏ ਮਨੁਖਾਇ ॥

م
ُگپت رکنا گنس وس رپَھب داکہوےئ ُیکھاےئ ۔۔

ਤਬਸਾਤਰ ਹਤਰ ਜੀਉ ਤਬਖੈ ਭੋਗਤਹ ਿਪਿ ਥੰਮ ਗਤਲ ਲਾਇ ॥੧॥

نک
ِئسار ہر جپؤ ِ َھے

وھبہہگ تپت مھت لگ ال ئِے ۔۔۱۔۔
ਰੇ ਨਰ ਕਾਇ ਪਰ ਤਗਰਤਹ ਜਾਇ ॥

رے رن اکۓ رپ گِرہِ اجۓ ۔۔

ਕੁਚਲ ਕਿੋਰ ਕਾਤਮ ਗਰਧਭ ਿੁਮ ਨਹੀ ਸੁਤਨਓ ਧਰਮ ਰਾਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ُک
ُب
چل وھٹکر اکم رگدھبھ م یہن ُسیپؤ درھم راےئ ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਤਬਕਾਰ ਪਾਥਰ ਗਲਤਹ ਬਾਧੇ ਤਨੰਿ ਪੋਟ ਤਸਰਾਇ ॥

ِئکار نارھت ہلگِ نادےھ پ ِید وپت سِراۓ ۔۔

ਮਹਾ ਸਾਗਰੁ ਸਮੁਿੁ ਲੰਘਨਾ ਪਾਤਰ ਨ ਪਰਨਾ ਜਾਇ ॥੨॥

اہم سارگ سمُد انھگنل نار ہن رپنا اجۓ ۔۔۲۔۔

ਕਾਤਮ ਿੋਤਧ ਲੋਤਭ ਮੋਤਹ ਤਬਆਤਪਓ ਨੇਿਰ ਰਖੇ ਤਿਰਾਇ ॥

ب
اکم رکودھ ولھب ومہِ ایبویپ پیتر رےھک ھِرا ئِے ۔۔

ਸੀਸੁ ਉਿਾਵਨ ਨ ਕਬਹੂ ਤਮਲਈ ਮਹਾ ਿੁਿਰ ਮਾਇ ॥੩॥

سیس اُاھٹون ہن کب ُہؤ مِلبی اہم ُدرت امےئ ۔۔۳۔۔

ਸੂਰੁ ਮੁਕਿਾ ਸਸੀ ਮੁਕਿਾ ਬਰਹਮ ਤਗਆਨੀ ਅਤਲਪਾਇ ॥

سُؤ ر مُکیا یسس مُکیا پرمہ گ ِیاین ااپلےئ ۔۔

ਸੁਭਾਵਿ ਜੈਸੇ ਬੈਸੰਿਰ ਅਤਲਪਿ ਸਿਾ ਤਨਰਮਲਾਇ ॥੪॥

ن
ُسبھاوت چ َیسے َیسیتر اتپل دسا پِرمالےئ ۔۔۴۔۔

ਤਜਸੁ ਕਰਮੁ ਖੁਤਲਆ ਤਿਸੁ ਲਤਹਆ ਪੜਿਾ ਤਜਤਨ ਗੁਰ ਪਤਹ ਮੰਤਨਆ ਸੁਭਾਇ ॥

ےئ ۔۔
ِجس رکم ک ُھلیا ئِس لہیا ڑپدا ِجں ُگر بہہ مییا ُسبھا ِ

ਗੁਤਰ ਮੰਿੁ ਅਵਖਧੁ ਨਾਮੁ ਿੀਨਾ ਜਨ ਨਾਨਕ ਸੰਕਟ ਜੋਤਨ ਨ ਪਾਇ ॥੫॥੨॥

ُگر میتر اودھکھ نام دانی نج نانک ٹکنس وجن ہن ناۓ ۔۔۵۔۔۲۔۔
ਰੇ ਨਰ ਇਨ ਤਬਤਧ ਪਾਤਰ ਪਰਾਇ ॥

رے رن اِن نِدھ نار رپا ئِے ۔۔

ਤਧਆਇ ਹਤਰ ਜੀਉ ਹੋਇ ਤਮਰਿਕੁ ਤਿਆਤਗ ਿੂਜਾ ਭਾਉ ॥ ਰਹਾਉ ਿੂਜਾ ॥੨॥੧੧॥

دایھےئ ہر جپؤ وہۓ مِرنک پ ِیاگ د واج اھبو ۔۔راہو دواج۔۔۲۔۔۱۱۔۔
ਮਾਰੂ ਮਹਲਾ ੫ ॥

امرو ہلحم ۵۔۔
ُ

ਬਾਹਤਰ ਢੂਢਨ ਿੇ ਛੂਤਟ ਪਰੇ ਗੁਤਰ ਘਰ ਹੀ ਮਾਤਹ ਤਿਖਾਇਆ ਥਾ ॥

چ
ناہر ُدوھدنھ ےت ُھؤت رپے ُگر رھگ یہ امےہ دِاھکنا اھت ۔۔
ਅਨਭਉ ਅਚਰਜ ਰੂਪੁ ਪਰਭ ਪੇਤਖਆ ਮੇਰਾ ਮਨੁ ਛੋਤਿ ਨ ਕਿਹੂ ਜਾਇਆ ਥਾ ॥੧॥

پ
پب
ا ھؤ ارچچ ُروت رپَھب یکھیا ریما نم وھچد ہن کبہ ُؤ اجنا اھت ۔۔۱۔۔
ਮਾਨਕੁ ਪਾਇਓ ਰੇ ਪਾਇਓ ਹਤਰ ਪੂਰਾ ਪਾਇਆ ਥਾ ॥

امنک ناویئ رے ناویئ ہر ئُؤرا نانا اھت ۔۔
ਮੋਤਲ ਅਮੋਲੁ ਨ ਪਾਇਆ ਜਾਈ ਕਤਰ ਤਕਰਪਾ ਗੁਰੂ ਤਿਵਾਇਆ ਥਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ومل اومل ہن نانا اجیئ رک کِرنا ُگؤ ُرو دِوانا اھت ۔۔۱۔۔راہو۔۔

ਅਤਿਸਟੁ ਅਗੋਚਰੁ ਪਾਰਬਰਹਮੁ ਤਮਤਲ ਸਾਧੂ ਅਕਥੁ ਕਥਾਇਆ ਥਾ ॥

ا ِدست اوگرچ نارپرمہ مِل سادھُؤ اکبھ اھتکنا اھت ۔۔

ਅਨਹਿ ਸਬਿੁ ਿਸਮ ਿੁਆਤਰ ਵਤਜਓ ਿਹ ਅੰਤਮਰਿ ਨਾਮੁ ਚੁਆਇਆ ਥਾ ॥੨॥

ابچد دبس دمس ُدوار ہت امِرت نام ُجؤانا اھت ۔۔۲۔۔

ਿੋਤਟ ਨਾਹੀ ਮਤਨ ਤਿਰਸਨਾ ਬੂਝੀ ਅਖੁਟ ਭੰਿਾਰ ਸਮਾਇਆ ਥਾ ॥

وتت نایہ نم رتِانس ئُؤیھج ا ُکھت ڈنھبار امسنا اھت ۔۔

ਚਰਣ ਚਰਣ ਚਰਣ ਗੁਰ ਸੇਵੇ ਅਘੜੁ ਘਤੜਓ ਰਸੁ ਪਾਇਆ ਥਾ ॥੩॥

رچن رچن رچن ُگر ویسے اڑھگ ڑھگوی رس نانا اھت ۔۔۳۔۔
ਸਹਜੇ ਆਵਾ ਸਹਜੇ ਜਾਵਾ ਸਹਜੇ ਮਨੁ ਖੇਲਾਇਆ ਥਾ ॥

ک
س
س
س
ہجے ا وا ہجے اجوا ہجے نم ھیالنا اھت ۔۔

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਭਰਮੁ ਗੁਤਰ ਖੋਇਆ ਿਾ ਹਤਰ ਮਹਲੀ ਮਹਲੁ ਪਾਇਆ ਥਾ ॥੪॥੩॥੧੨॥

وہک نانک رھبم ُگر وھکنا نا ہر یلحم لحم نانا اھت ۔۔۴۔۔۳۔۔۱۲۔۔

ਮਾਰੂ ਮਹਲਾ ੫ ॥

امرو ہلحم ۵۔۔
ُ
ਤਜਸਤਹ ਸਾਤਜ ਤਨਵਾਤਜਆ ਤਿਸਤਹ ਤਸਉ ਰੁਚ ਨਾਤਹ ॥

ِجسہہ ساچ ئِؤا ِجیا ئِسہہ سِیؤ ُرچ ناہِ۔۔

ਆਨ ਰੂਿੀ ਆਨ ਬੋਈਐ ਿਲੁ ਨ ਿੂਲੈ ਿਾਤਹ ॥੧॥

ب
ا ن ُرویت ا ن وب نی َپے لھپ ہن ُھلے َ ناہِ۔۔۱۔۔
ਰੇ ਮਨ ਵਿਰ ਬੀਜਣ ਨਾਉ ॥

پب
رے نم ورت چں ناو ۔۔
ਬੋਇ ਖੇਿੀ ਲਾਇ ਮਨੂਆ ਭਲੋ ਸਮਉ ਸੁਆਉ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

وبےئ یتیھک ال ئِے م ُپؤا ولھب سمٔؤ

سُؤا و ۔۔۱۔۔راہو۔۔

ਖੋਇ ਖਹੜਾ ਭਰਮੁ ਮਨ ਕਾ ਸਤਿਗੁਰ ਸਰਣੀ ਜਾਇ ॥

ک
وھکۓ ھہرا رھبم نم اک سیگؤر رسین اجۓ ۔۔
ِ

ਕਰਮੁ ਤਜਸ ਕਉ ਧੁਰਹੁ ਤਲਤਖਆ ਸੋਈ ਕਾਰ ਕਮਾਇ ॥੨॥

رکم ِجس کؤ د ُھروہ لک ِھیا وسیئ اکر امکۓ ۔۔۲۔۔
ਭਾਉ ਲਾਗਾ ਗੋਤਬਿ ਤਸਉ ਘਾਲ ਪਾਈ ਥਾਇ ॥

اھبو الاگ وگنِد سِیؤ اھگل نایئ اھتےئ ۔۔

ਖੇਤਿ ਮੇਰੈ ਜੰਤਮਆ ਤਨਖੁਤਟ ਨ ਕਬਹੂ ਜਾਇ ॥੩॥

تیھک ریمَے چمّیا نکِ ُھت ہن کب ُہؤ اجۓ ۔۔۳۔۔
ਪਾਇਆ ਅਮੋਲੁ ਪਿਾਰਥੋ ਛੋਤਿ ਨ ਕਿਹੂ ਜਾਇ ॥

نانا اومل نداروھت وھچد ہن کبہ ُؤ اجۓ ۔۔

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਸੁਖੁ ਪਾਇਆ ਤਿਰਪਤਿ ਰਹੇ ਆਘਾਇ ॥੪॥੪॥੧੩॥

وہک نانک ُسکھ نانا رتِپپ رےہ ا اھگۓ ۔۔۴۔۔۴۔۔۱۳۔۔
ਮਾਰੂ ਮਹਲਾ ੫ ॥

امرو ہلحم ۵۔۔
ُ
ਿੂਟੋ ਆਂਿਾ ਭਰਮ ਕਾ ਮਨਤਹ ਭਇਓ ਪਰਗਾਸੁ ॥

ب
ب
ُھؤوٹ ا ندا رھبم اک مبہہ ھیپؤ رپاگس ۔۔

ਕਾਟੀ ਬੇਰੀ ਪਗਹ ਿੇ ਗੁਤਰ ਕੀਨੀ ਬੰਤਿ ਖਲਾਸੁ ॥੧॥

ک
اکیٹ ریبی پیگہہ ےت ُگر کیبی دنب ھالص ۔۔۱۔۔
ਆਵਣ ਜਾਣੁ ਰਤਹਓ ॥

ا ون اجن رویہ ۔۔
ਿਪਿ ਕੜਾਹਾ ਬੁਤਝ ਗਇਆ ਗੁਤਰ ਸੀਿਲ ਨਾਮੁ ਿੀਓ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ب
تپت کرااہ ُچھ ایگ ُگر سِییل نام دئؤ ۔۔۱۔۔راہو۔۔

ਜਬ ਿੇ ਸਾਧੂ ਸੰਗੁ ਭਇਆ ਿਉ ਛੋਤਿ ਗਏ ਤਨਗਹਾਰ ॥

جت ےت سا ُدوھ گنس ایھب ت ئؤ وھچد ےئگ نگِہار ۔۔
ਤਜਸ ਕੀ ਅਟਕ ਤਿਸ ਿੇ ਛੁਟੀ ਿਉ ਕਹਾ ਕਰੈ ਕੋਟਵਾਰ ॥੨॥

چ
ب
ھ
ُ
ئ
ِجس یک انک ئِس ےت ی ؤ اہک رکَے وکوٹار ۔۔۲۔۔
ਚੂਕਾ ਭਾਰਾ ਕਰਮ ਕਾ ਹੋਏ ਤਨਹਕਰਮਾ ॥

ُجؤاک اھبرا رکم اک وہےئ بِہکرام ۔۔

ਸਾਗਰ ਿੇ ਕੰਢੈ ਚੜੇ ਗੁਤਰ ਕੀਨੇ ਧਰਮਾ ॥੩॥

سارگ ےت ڈنک َھے ڑچے ُگر کیپے درھام ۔۔۳۔۔

ਸਚੁ ਥਾਨੁ ਸਚੁ ਬੈਿਕਾ ਸਚੁ ਸੁਆਉ ਬਣਾਇਆ ॥

چس اھتن چس نیبھکا چس سُؤا و انبنا ۔۔

ਸਚੁ ਪੂੰਜੀ ਸਚੁ ਵਖਰੋ ਨਾਨਕ ਘਤਰ ਪਾਇਆ ॥੪॥੫॥੧੪॥

چس ئُؤیجن چس ورھکو نانک رھگ نانا ۔۔۴۔۔۵۔۔۱۴۔۔
ਮਾਰੂ ਮਹਲਾ ੫ ॥

امرو ہلحم ۵۔۔
ُ
ਬੇਿੁ ਪੁਕਾਰੈ ਮੁਖ ਿੇ ਪੰਿਿ ਕਾਮਾਮਨ ਕਾ ਮਾਿਾ ॥

دیب ئُکا َرے مُکھ ےت ڈنپت اکامنم اک اماھٹ ۔۔

ਮੋਨੀ ਹੋਇ ਬੈਿਾ ਇਕਾਂਿੀ ਤਹਰਿੈ ਕਲਪਨ ਗਾਿਾ ॥

ومین وہۓ اھٹیب اِاکیتن ہِر َدے کلیں اگاھٹ ۔۔

ਹੋਇ ਉਿਾਸੀ ਤਗਰਹੁ ਿਤਜ ਚਤਲਓ ਛੁਟਕੈ ਨਾਹੀ ਨਾਿਾ ॥੧॥

چلپ چ
ھ
َ
ُی
ک
وہۓ ا دایس گِروہ جت ؤ ے نایہ نااھٹ ۔۔۱۔۔
ਜੀਅ ਕੀ ਕੈ ਪਤਹ ਬਾਿ ਕਹਾ ॥

ےک بہہ نات اہک ۔۔
یج یک َ
ਆਤਪ ਮੁਕਿੁ ਮੋ ਕਉ ਪਰਭੁ ਮੇਲੇ ਐਸੋ ਕਹਾ ਲਹਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ا ت مُکت وم کؤ رپَھب ےلیم اوسی اہک اہل ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਿਪਸੀ ਕਤਰ ਕੈ ਿੇਹੀ ਸਾਧੀ ਮਨੂਆ ਿਹ ਤਿਸ ਧਾਨਾ ॥

ن
یسی رک ےکَ دیہی سادیھ م ُپؤا دہ دِس داھنا ۔۔

ਬਰਹਮਚਾਤਰ ਬਰਹਮਚਜੁ ਕੀਨਾ ਤਹਰਿੈ ਭਇਆ ਗੁਮਾਨਾ ॥

ہم
ج
گُ
پراچمہر پر ج انیک ہِر َدے ایھب مانا ۔۔

ਸੰਤਨਆਸੀ ਹੋਇ ਕੈ ਿੀਰਤਥ ਭਰਤਮਓ ਉਸੁ ਮਤਹ ਿੋਧੁ ਤਬਗਾਨਾ ॥੨॥

ےک ریتھت رھبویم اُس ہہم رکودھ ِئگانا ۔۔۲۔۔
سییایس وہۓ َ
ِ
ਘੂੰਘਰ ਬਾਤਧ ਭਏ ਰਾਮਿਾਸਾ ਰੋਟੀਅਨ ਕੇ ਓਪਾਵਾ ॥

پ
گ
ُھؤرھگن نادھ ےئھب رادماسا رو ییں ےک اوناوا ۔۔

ਬਰਿ ਨੇਮ ਕਰਮ ਖਟ ਕੀਨੇ ਬਾਹਤਰ ਭੇਖ ਤਿਖਾਵਾ ॥

ب
مین رکم ٹھک کیپے ناہر ھیکھ دِاھکوا ۔۔
پرت َ

ਗੀਿ ਨਾਿ ਮੁਤਖ ਰਾਗ ਅਲਾਪੇ ਮਤਨ ਨਹੀ ਹਤਰ ਹਤਰ ਗਾਵਾ ॥੩॥

تیگ ناد مُکھ راگ االےپ نم یہن ہر ہر اگوا ۔۔۳۔۔

ਹਰਖ ਸੋਗ ਲੋਭ ਮੋਹ ਰਹਿ ਹਤਹ ਤਨਰਮਲ ਹਤਰ ਕੇ ਸੰਿਾ ॥

ہرھک وسگ ولھب ومہ رہت ہہہ پِرلم ہر ےک سییا ۔۔
ਤਿਨ ਕੀ ਧੂਤੜ ਪਾਏ ਮਨੁ ਮੇਰਾ ਜਾ ਿਇਆ ਕਰੇ ਭਗਵੰਿਾ ॥

پِں یک دھُؤر ناےئ نم ریما اج دایئ رکے وگھبَاتن ۔۔

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਗੁਰੁ ਪੂਰਾ ਤਮਤਲਆ ਿਾਂ ਉਿਰੀ ਮਨ ਕੀ ਤਚੰਿਾ ॥੪॥

وہک نانک ُگر ئُؤرا مل ِیا نان اُرتی نم یک ِچییا ۔۔۴۔۔
ਮੇਰਾ ਅੰਿਰਜਾਮੀ ਹਤਰ ਰਾਇਆ ॥

ریما ارتناجیم ہر رانا ۔۔
ਸਭੁ ਤਕਛੁ ਜਾਣੈ ਮੇਰੇ ਜੀਅ ਕਾ ਪਰੀਿਮੁ ਤਬਸਤਰ ਗਏ ਬਕਬਾਇਆ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ਿੂਜਾ ॥੬॥੧੫॥

ک
سیھ ِچھ اج ئَے ریمے یج اک رپمتی ِئسر ےئگ نکیانا ۔۔۱۔۔راہو دواج۔۔۶۔۔۱۵۔۔
ਮਾਰੂ ਮਹਲਾ ੫ ॥

امرو ہلحم ۵۔۔
ُ

ਕੋਤਟ ਲਾਖ ਸਰਬ ਕੋ ਰਾਜਾ ਤਜਸੁ ਤਹਰਿੈ ਨਾਮੁ ਿੁਮਾਰਾ ॥

وکت الھک رست وک رااج ِجس ہِر َدے نام ُبمارا ۔۔

ਜਾ ਕਉ ਨਾਮੁ ਨ ਿੀਆ ਮੇਰੈ ਸਤਿਗੁਤਰ ਸੇ ਮਤਰ ਜਨਮਤਹ ਗਾਵਾਰਾ ॥੧॥

اج کؤ نام ہن دِنا ریمَے سیگؤر ےس رم جبم ِہ اگوارا ۔۔۱۔۔
ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਹੀ ਪਤਿ ਰਾਖੁ ॥

ریمے سیگؤر یہ پپ راھک ۔۔
ਚੀਤਿ ਆਵਤਹ ਿਬ ਹੀ ਪਤਿ ਪੂਰੀ ਤਬਸਰਿ ਰਲੀਐ ਖਾਕੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ج ِپت ا وہِ پپ یہ پپ ئُؤری ِئسرت رےئیل اھکک ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਰੂਪ ਰੰਗ ਖੁਸੀਆ ਮਨ ਭੋਗਣ ਿੇ ਿੇ ਤਛਿਰ ਤਵਕਾਰਾ ॥

ُک
ُروت رنگ ھُسیا نم وھبنگ ےت ےت چھِدر وِاکرا ۔۔
ਹਤਰ ਕਾ ਨਾਮੁ ਤਨਧਾਨੁ ਕਤਲਆਣਾ ਸੂਖ ਸਹਜੁ ਇਹੁ ਸਾਰਾ ॥੨॥

سہ
ہر اک نام ن ِداھن ایلکنا سُؤھک ج اوہی سارا ۔۔۲۔۔

ਮਾਇਆ ਰੰਗ ਤਬਰੰਗ ਤਖਨੈ ਮਤਹ ਤਜਉ ਬਾਿਰ ਕੀ ਛਾਇਆ ॥

ک
امنا رنگ پِرنگ ِھ َپے ہہم چیپؤ نادر یک اھچنا ۔۔

ਸੇ ਲਾਲ ਭਏ ਗੂੜੈ ਰੰਤਗ ਰਾਿੇ ਤਜਨ ਗੁਰ ਤਮਤਲ ਹਤਰ ਹਤਰ ਗਾਇਆ ॥੩॥

ےس الل ےئھب ُگؤ َرے رنگ راےت ِجں ُگر مِل ہر ہر اگنا ۔۔۳۔۔
ਊਚ ਮੂਚ ਅਪਾਰ ਸੁਆਮੀ ਅਗਮ ਿਰਬਾਰਾ ॥

اُوچ مُؤچ انار سُؤا یم امگ درنارا ۔۔
ਨਾਮੋ ਵਤਿਆਈ ਸੋਭਾ ਨਾਨਕ ਖਸਮੁ ਤਪਆਰਾ ॥੪॥੭॥੧੬॥

ناوم ودنایئ وساھب نانک

کھ س

م ایپرا ۔۔۴۔۔۷۔۔۱۶۔۔

ਮਾਰੂ ਮਹਲਾ ੫ ਘਰੁ ੪

امرو ہلحم  ۵رھگ ۴
ُ
ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪਰਸਾਤਿ ॥

اِک اواکنر سیگؤر رپساد ۔۔
ਓਅੰਕਾਤਰ ਉਿਪਾਿੀ ॥

اوااکنر اُاپتیت ۔۔
ਕੀਆ ਤਿਨਸੁ ਸਭ ਰਾਿੀ ॥

ایک دِسن سیھ رایت ۔۔

ਵਣੁ ਤਿਰਣੁ ਤਿਰਭਵਣ ਪਾਣੀ ॥

ون رتِن ِرتوھبَن ناین ۔۔
ਚਾਤਰ ਬੇਿ ਚਾਰੇ ਖਾਣੀ ॥

اچر دیب اچرے اھکین ۔۔
ਖੰਿ ਿੀਪ ਸਤਭ ਲੋਆ ॥

ڈنھک دپپ سیھ ولا ۔۔

ਏਕ ਕਵਾਵੈ ਿੇ ਸਤਭ ਹੋਆ ॥੧॥

انک وکَا َوے ےت سیھ وہا ۔۔۱۔۔
ਕਰਣੈਹਾਰਾ ਬੂਝਹੁ ਰੇ ॥

رکپ َبہارا ئُؤچھہہ رے ۔۔
ਸਤਿਗੁਰੁ ਤਮਲੈ ਿ ਸੂਝੈ ਰੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

سیگؤر ملَ ِے ت سُؤےھج رے ۔۔۱۔۔راہو۔۔

ਿਰੈ ਗੁਣ ਕੀਆ ਪਸਾਰਾ ॥

ے ُگں ک ِیا ئسارا ۔۔
رتِ َ

ਨਰਕ ਸੁਰਗ ਅਵਿਾਰਾ ॥

رنک ُسرگ اونارا ۔۔
ਹਉਮੈ ਆਵੈ ਜਾਈ ॥

ے اجیئ ۔۔
ہؤ م َے ا و َ
ਮਨੁ ਤਟਕਣੁ ਨ ਪਾਵੈ ਰਾਈ ॥

نم نکِں ہن نا َوے رایئ ۔۔
ਬਾਝੁ ਗੁਰੂ ਗੁਬਾਰਾ ॥

ناھج ُگؤ ُرو ُگیارا ۔۔

ਤਮਤਲ ਸਤਿਗੁਰ ਤਨਸਿਾਰਾ ॥੨॥

مِل سیگؤر ئِسیارا ۔۔۲۔۔

ਹਉ ਹਉ ਕਰਮ ਕਮਾਣੇ ॥

ہؤ ہؤ رکم امکےن ۔۔
ਿੇ ਿੇ ਬੰਧ ਗਲਾਣੇ ॥

ےت ےت دنبھ گالےن ۔۔
ਮੇਰੀ ਮੇਰੀ ਧਾਰੀ ॥

ریمی ریمی داھری ۔۔
ਓਹਾ ਪੈਤਰ ਲੋਹਾਰੀ ॥

اواہ نتَر ولاہری ۔۔

ਸੋ ਗੁਰ ਤਮਤਲ ਏਕੁ ਪਛਾਣੈ ॥

وس ُگر مِل انک اھچپ ئَے ۔۔

ਤਜਸੁ ਹੋਵੈ ਭਾਗੁ ਮਥਾਣੈ ॥੩॥

ج
وہوے اھبگ اھتمےن ۔۔۳۔۔
ِس َ
ਸੋ ਤਮਤਲਆ ਤਜ ਹਤਰ ਮਤਨ ਭਾਇਆ ॥

وس ِم ایل ےج ہر نم اھبنا ۔۔
ਸੋ ਭੂਲਾ ਤਜ ਪਰਭੂ ਭੁਲਾਇਆ ॥

ب
ب ب
وس ُھؤال ےج رپ ُھؤ ھُالنا ۔۔
ਨਹ ਆਪਹੁ ਮੂਰਖੁ ਤਗਆਨੀ ॥

ہن ا بہؤ مُؤرھک گ ِیاین ۔۔

ਤਜ ਕਰਾਵੈ ਸੁ ਨਾਮੁ ਵਖਾਨੀ ॥

ےج رکا َوے وس نام واھکین ۔۔
ਿੇਰਾ ਅੰਿੁ ਨ ਪਾਰਾਵਾਰਾ ॥

ریتا اپپ ہن نارا وارا ۔۔
ਜਨ ਨਾਨਕ ਸਿ ਬਤਲਹਾਰਾ ॥੪॥੧॥੧੭॥

نج نانک دس اہلبرا ۔۔۴۔۔۱۔۔۱۷۔۔
ਮਾਰੂ ਮਹਲਾ ੫ ॥

امرو ہلحم ۵۔۔
ُ
ਮੋਹਨੀ ਮੋਤਹ ਲੀਏ ਿਰੈ ਗੁਨੀਆ ॥

ے ُگ ِییا ۔۔
ومینہ ومہِ ےئیل َرت َ

ਲੋਤਭ ਤਵਆਪੀ ਝੂਿੀ ਿੁਨੀਆ ॥

چ
ولھب ونایپ ُھؤیھٹ ُداین ۔۔

ਮੇਰੀ ਮੇਰੀ ਕਤਰ ਕੈ ਸੰਚੀ ਅੰਿ ਕੀ ਬਾਰ ਸਗਲ ਲੇ ਛਲੀਆ ॥੧॥

سب
چ
ےک جی اپپ یک نار لگس ےل ھلییا ۔۔۱۔۔
ریمی ریمی رک َ
ਤਨਰਭਉ ਤਨਰੰਕਾਰੁ ਿਇਅਲੀਆ ॥

ب
پِر ھؤ پِراکنر دپیلیا ۔۔

ਜੀਅ ਜੰਿ ਸਗਲੇ ਪਰਤਿਪਲੀਆ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

یج جپت ےلگس رپِاپتل ِیا۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਏਕੈ ਸਰਮੁ ਕਤਰ ਗਾਿੀ ਗਿਹੈ ॥

اےکی رسَم رک اگدی ڈگےہَ ۔۔
ਏਕਤਹ ਸੁਪਨੈ ਿਾਮੁ ਨ ਛਿਹੈ ॥

اہکیِ ُسی َپے دام ہن چھد َہے ۔۔

ਰਾਜੁ ਕਮਾਇ ਕਰੀ ਤਜਤਨ ਥੈਲੀ ਿਾ ਕੈ ਸੰਤਗ ਨ ਚੰਚਤਲ ਚਲੀਆ ॥੨॥

ِج ب َھ
ی
ل
راچ امکۓ رکی ں ی نا ےکَ گنس ہن لچنچ ایلچ ۔۔۲۔۔
ਏਕਤਹ ਪਰਾਣ ਤਪੰਿ ਿੇ ਤਪਆਰੀ ॥

اہکیِ رپان پِید ےت ایپری ۔۔
ਏਕ ਸੰਚੀ ਿਤਜ ਬਾਪ ਮਹਿਾਰੀ ॥

سب
ج
انک ی جت نات اتہمری ۔۔

ਸੁਿ ਮੀਿ ਭਰਾਿ ਿੇ ਗੁਹਜੀ ਿਾ ਕੈ ਤਨਕਤਟ ਨ ਹੋਈ ਖਲੀਆ ॥੩॥

ُگہ
ج
ُ
ُست تیم رھبات ےت ی نا ےکَ نکِت ہن وہیئ ایلھک ۔۔۳۔۔

ਹੋਇ ਅਉਧੂਿ ਬੈਿੇ ਲਾਇ ਿਾਰੀ ॥

وہۓ او ُدوھت ےھٹیب ال ِئے ناری ۔۔
ਜੋਗੀ ਜਿੀ ਪੰਤਿਿ ਬੀਚਾਰੀ ॥

وجیگ یتج ڈنپت اچیبری ۔۔
ਤਗਰਤਹ ਮੜੀ ਮਸਾਣੀ ਬਨ ਮਤਹ ਬਸਿੇ ਊਤਿ ਤਿਨਾ ਕੈ ਲਾਗੀ ਪਲੀਆ ॥੪॥

ےک الیگ ایلپ ۔۔۴۔۔
گِرہِ مری اسمین نب ہہم ےتسب اُوھٹ پ ِیا َ
ਕਾਟੇ ਬੰਧਨ ਿਾਕੁਤਰ ਜਾ ਕੇ ॥

اکےٹ دنبنھ اھٹرک اج ےک ۔۔
ਹਤਰ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਬਤਸਓ ਜੀਅ ਿਾ ਕੈ ॥

ہر ہر نام ئسیؤ یج نا ےکَ ۔۔

ਸਾਧਸੰਤਗ ਭਏ ਜਨ ਮੁਕਿੇ ਗਤਿ ਪਾਈ ਨਾਨਕ ਨਿਤਰ ਤਨਹਲੀਆ ॥੫॥੨॥੧੮॥

سادھسیگ ےئھب نج مُکپے گپ نایئ نانک دنر بِہل ِیا ۔۔۵۔۔۲۔۔۱۸۔۔
ਮਾਰੂ ਮਹਲਾ ੫ ॥

امرو ہلحم ۵۔۔
ُ
ਤਸਮਰਹੁ ਏਕੁ ਤਨਰੰਜਨ ਸੋਊ ॥

ِسمروہ انک پِرنجن وسؤ ۔۔

ਜਾ ਿੇ ਤਬਰਥਾ ਜਾਿ ਨ ਕੋਊ ॥

وکو ۔۔
اج ےت پِراھت اجت ہن ُ
ਮਾਿ ਗਰਭ ਮਤਹ ਤਜਤਨ ਪਰਤਿਪਾਤਰਆ ॥

امت رگھب ہہم ِجں رپَپ ِیارنا ۔۔

ਜੀਉ ਤਪੰਿੁ ਿੇ ਸਾਤਜ ਸਵਾਤਰਆ ॥

جپؤ پِید دے ساچ وسارِنا ۔۔

ਸੋਈ ਤਬਧਾਿਾ ਤਖਨੁ ਤਖਨੁ ਜਪੀਐ ॥

ک ک
وسیئ نِداھنا ھِں ھِں چیپَے ۔۔

ਤਜਸੁ ਤਸਮਰਿ ਅਵਗੁਣ ਸਤਭ ਢਕੀਐ ॥

سج ِسمرت ا َو ُگں سیھ د ھک ٔپے ۔۔

ਚਰਣ ਕਮਲ ਉਰ ਅੰਿਤਰ ਧਾਰਹੁ ॥

رچن لمک اُر ارتن داھروہ ۔۔
ਤਬਤਖਆ ਬਨ ਿੇ ਜੀਉ ਉਧਾਰਹੁ ॥

نِکھیا نب ےت جپؤ اُداھروہ ۔۔

ਕਰਣ ਪਲਾਹ ਤਮਟਤਹ ਤਬਲਲਾਟਾ ॥

رکن نالہ مِی ِہ نِلالنا ۔۔
ਜਤਪ ਗੋਤਵਿ ਭਰਮੁ ਭਉ ਿਾਟਾ ॥

ب
جت وگود رھبم ھؤ اھپنا ۔۔
ਸਾਧਸੰਤਗ ਤਵਰਲਾ ਕੋ ਪਾਏ ॥

سادھسیگ وِرال وک ناےئ ۔۔

ਨਾਨਕੁ ਿਾ ਕੈ ਬਤਲ ਬਤਲ ਜਾਏ ॥੧॥

نانک نا ےکَ نل نل اجےئ ۔۔۱۔۔
ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਮਤਨ ਿਤਨ ਆਧਾਰਾ ॥

رام نام نم نت ا داھرا ۔۔

ਜੋ ਤਸਮਰੈ ਤਿਸ ਕਾ ਤਨਸਿਾਰਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

وج ِسم َرے ئِس اک ئِسیارا ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਤਮਤਥਆ ਵਸਿੁ ਸਤਿ ਕਤਰ ਮਾਨੀ ॥

مِبھیا وطس ست رک امین ۔۔

ਤਹਿੁ ਲਾਇਓ ਸਿ ਮੂੜ ਅਤਗਆਨੀ ॥

ِہت الویئ ھٹس مُؤر اگ ِیاین ۔۔
ਕਾਮ ਿੋਧ ਲੋਭ ਮਿ ਮਾਿਾ ॥

اکم رکودھ ولھب دم امنا ۔۔
ਕਉਿੀ ਬਿਲੈ ਜਨਮੁ ਗਵਾਿਾ ॥

کؤدی دب لَے منج وگانا ۔۔

ਅਪਨਾ ਛੋਤਿ ਪਰਾਇਐ ਰਾਿਾ ॥

اانپ وھچد رپا پپَے رانا ۔۔

ਮਾਇਆ ਮਿ ਮਨ ਿਨ ਸੰਤਗ ਜਾਿਾ ॥

امنا دم نم نت گنس اجنا ۔۔
ਤਿਰਸਨ ਨ ਬੂਝੈ ਕਰਿ ਕਲੋਲਾ ॥

چ
رتِنس ہن ُوب َھے رکت ولکال ۔۔
ਊਣੀ ਆਸ ਤਮਤਥਆ ਸਤਭ ਬੋਲਾ ॥

اُوین ا س مِبھیا سیھ وبال ۔۔

ਆਵਿ ਇਕੇਲਾ ਜਾਿ ਇਕੇਲਾ ॥

ا وت اِکیال اجت اِکیال ۔۔

ਹਮ ਿੁਮ ਸੰਤਗ ਝੂਿੇ ਸਤਭ ਬੋਲਾ ॥

چ
ُب
مہ م گنس ُھؤےھٹ سیھ وبال ۔۔
ਪਾਇ ਿਗਉਰੀ ਆਤਪ ਭੁਲਾਇਓ ॥

ب
ب
ناۓ ھگؤری ا ت ھُالویئ ۔۔

ਨਾਨਕ ਤਕਰਿੁ ਨ ਜਾਇ ਤਮਟਾਇਓ ॥੨॥

نانک کِرت ہن اجۓ مِیاویئ ۔۔۲۔۔
ਪਸੁ ਪੰਖੀ ਭੂਿ ਅਰੁ ਪਰੇਿਾ ॥

ب
سپ یھکنپ ُھؤت ار رپاتی ۔۔
ਬਹੁ ਤਬਤਧ ਜੋਨੀ ਤਿਰਿ ਅਨੇਿਾ ॥

ب
وہب نِدھ وجین ھِرت ااتین ۔۔

ਜਹ ਜਾਨੋ ਿਹ ਰਹਨੁ ਨ ਪਾਵੈ ॥

ہج اجون ہت رنہ ہن نا َوے ۔۔
ਥਾਨ ਤਬਹੂਨ ਉਤਿ ਉਤਿ ਤਿਤਰ ਧਾਵੈ ॥

ب
اھوے ۔۔
اھتن ِب ُہؤن اُھٹ اُھٹ ھِر د َ
ਮਤਨ ਿਤਨ ਬਾਸਨਾ ਬਹੁਿੁ ਤਬਸਥਾਰਾ ॥

ئ
نم نت ناانس تہب ِسبھارا ۔۔
ਅਹੰਮੇਵ ਮੂਿੋ ਬੇਚਾਰਾ ॥

اہبمپؤ مُؤوھٹ اچیبرا ۔۔

ਅਤਨਕ ਿੋਖ ਅਰੁ ਬਹੁਿੁ ਸਜਾਈ ॥

ان ِک دوھک ار تہب اجسی ۔۔

ਿਾ ਕੀ ਕੀਮਤਿ ਕਹਣੁ ਨ ਜਾਈ ॥

نا یک تمیق کہں ہن اجیئ ۔۔

ਪਰਭ ਤਬਸਰਿ ਨਰਕ ਮਤਹ ਪਾਇਆ ॥

رپَھب ِئسرت رنک ہہم نانا ۔۔

ਿਹ ਮਾਿ ਨ ਬੰਧੁ ਨ ਮੀਿ ਨ ਜਾਇਆ ॥

ہت امت ہن دنبھ ہن تیم ہن اجنا ۔۔
ਤਜਸ ਕਉ ਹੋਿ ਤਿਪਾਲ ਸੁਆਮੀ ॥

ِجس کؤ وہت کِرنال سُؤا یم ۔۔

ਸੋ ਜਨੁ ਨਾਨਕ ਪਾਰਗਰਾਮੀ ॥੩॥

وس نج نانک ناررگایم ۔۔۳۔۔
ਭਰਮਿ ਭਰਮਿ ਪਰਭ ਸਰਨੀ ਆਇਆ ॥

رھبمت رھبمت رپَھب رسین ا نا ۔۔
ਿੀਨਾ ਨਾਥ ਜਗਿ ਤਪਿ ਮਾਇਆ ॥

دانی ناھت تگج پِپ امنا ۔۔
ਪਰਭ ਿਇਆਲ ਿੁਖ ਿਰਿ ਤਬਿਾਰਣ ॥

رپَھب دنال ُدھک درد نِدارن ۔۔
ਤਜਸੁ ਭਾਵੈ ਤਿਸ ਹੀ ਤਨਸਿਾਰਣ ॥

ِجس اھبوے ئِس یہ ئِسیارن ۔۔
ਅੰਧ ਕੂਪ ਿੇ ਕਾਢਨਹਾਰਾ ॥

ا َندھ ُکؤت ےت اک دھبہارا ۔۔

ਪਰੇਮ ਭਗਤਿ ਹੋਵਿ ਤਨਸਿਾਰਾ ॥

رپمی تگھب وہوت ئِسیارا ۔۔

ਸਾਧ ਰੂਪ ਅਪਨਾ ਿਨੁ ਧਾਤਰਆ ॥

سادھ ُروت اانپ نت داھرنا ۔۔
ਮਹਾ ਅਗਤਨ ਿੇ ਆਤਪ ਉਬਾਤਰਆ ॥

اہم انگ ےت ا ت اُنارنا ۔۔
ਜਪ ਿਪ ਸੰਜਮ ਇਸ ਿੇ ਤਕਛੁ ਨਾਹੀ ॥

سب
ک
ج
ِ
چ
جت پپ م اِس ےت ھ نایہ ۔۔
ਆਤਿ ਅੰਤਿ ਪਰਭ ਅਗਮ ਅਗਾਹੀ ॥

ا د اپپ رپَھب امگ ااگیہ ۔۔
ਨਾਮੁ ਿੇਤਹ ਮਾਗੈ ਿਾਸੁ ਿੇਰਾ ॥

نام دہہی ام َگے داس ریتا ۔۔
ਹਤਰ ਜੀਵਨ ਪਿੁ ਨਾਨਕ ਪਰਭੁ ਮੇਰਾ ॥੪॥੩॥੧੯॥

ہر ویجن ند نانک رپَھب ریما ۔۔۴۔۔۳۔۔۱۹۔۔
ਮਾਰੂ ਮਹਲਾ ੫ ॥

امرو ہلحم ۵۔۔
ُ
ਕਿ ਕਉ ਿਹਕਾਵਹੁ ਲੋਗਾ ਮੋਹਨ ਿੀਨ ਤਕਰਪਾਈ ॥੧॥

تک کؤ داکہ ووہ ولاگ ومنہ دنی کِرنایئ ۔۔۱۔۔
ਐਸੀ ਜਾਤਨ ਪਾਈ ॥

ایسی اجن نایئ ۔۔

ਸਰਤਣ ਸੂਰੋ ਗੁਰ ਿਾਿਾ ਰਾਖੈ ਆਤਪ ਵਿਾਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ک
رسن سُؤرو ُگر دانا را َھے ا ت ودایئ ۔۔۱۔۔راہو۔۔

ਭਗਿਾ ਕਾ ਆਤਗਆਕਾਰੀ ਸਿਾ ਸਿਾ ਸੁਖਿਾਈ ॥੨॥

ب
ھگیا اک ا ایگ اکری دسا دسا ُسکھدایئ ۔۔۲۔۔

ਅਪਨੇ ਕਉ ਤਕਰਪਾ ਕਰੀਅਹੁ ਇਕੁ ਨਾਮੁ ਤਧਆਈ ॥੩॥

اےنپ کؤ کِرنا رکہہی اِک نام دایھیئ ۔۔۳۔۔

ਨਾਨਕੁ ਿੀਨੁ ਨਾਮੁ ਮਾਗੈ ਿੁਿੀਆ ਭਰਮੁ ਚੁਕਾਈ ॥੪॥੪॥੨੦॥

نانک دِنی نام ام َگے ُدایت رھبم ُجکایئ ۔۔۴۔۔۴۔۔۲۱۔۔
ਮਾਰੂ ਮਹਲਾ ੫ ॥

امرو ہلحم ۵۔۔
ُ
ਮੇਰਾ ਿਾਕੁਰੁ ਅਤਿ ਭਾਰਾ ॥

ریما اھٹ ُکر ات اھبرا ۔۔

ਮੋਤਹ ਸੇਵਕੁ ਬੇਚਾਰਾ ॥੧॥

ومہِ ویسک اچیبرا ۔۔۱۔۔
ਮੋਹਨੁ ਲਾਲੁ ਮੇਰਾ ਪਰੀਿਮ ਮਨ ਪਰਾਨਾ ॥

ومنہ الل ریما رپمتی نم رپَانا ۔۔
ਮੋ ਕਉ ਿੇਹੁ ਿਾਨਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

وم کؤ دوہی دانا ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਸਗਲੇ ਮੈ ਿੇਖੇ ਜੋਈ ॥

ےلگس م َے دےھکی وجیئ ۔۔

ਬੀਜਉ ਅਵਰੁ ਨ ਕੋਈ ॥੨॥

پبچؤ ا َور ہن وکیئ ۔۔۲۔۔

ਜੀਅਨ ਪਰਤਿਪਾਤਲ ਸਮਾਹੈ ॥

ج
ییں رپَپ ِیال امسےہَ ۔۔
ਹੈ ਹੋਸੀ ਆਹੇ ॥੩॥

ےہَ وہیس ا ےہ ۔۔۳۔۔
ਿਇਆ ਮੋਤਹ ਕੀਜੈ ਿੇਵਾ ॥

دایئ ومہ کبج َے َدویا ۔۔

ਨਾਨਕ ਲਾਗੋ ਸੇਵਾ ॥੪॥੫॥੨੧॥

نانک الوگ ویسا ۔۔۴۔۔۵۔۔۲۱۔۔
ਮਾਰੂ ਮਹਲਾ ੫ ॥

امرو ہلحم ۵۔۔
ُ
ਪਤਿਿ ਉਧਾਰਨ ਿਾਰਨ ਬਤਲ ਬਤਲ ਬਲੇ ਬਤਲ ਜਾਈਐ ॥

تتپ اُداھرن نارن نل نل ےلب نل اج پپَے ۔۔

ਐਸਾ ਕੋਈ ਭੇਟੈ ਸੰਿੁ ਤਜਿੁ ਹਤਰ ਹਰੇ ਹਤਰ ਤਧਆਈਐ ॥੧॥

ب
ن
ی
ھی
َ
پ
پ
ہ
ہ
ہ
ج
سی
ااسی وکیئ ے ت ِ ت ر رے ر دایھ ے َ۔۔۱۔۔
ਮੋ ਕਉ ਕੋਇ ਨ ਜਾਨਿ ਕਹੀਅਿ ਿਾਸੁ ਿੁਮਾਰਾ ॥

وم کؤ وکۓ ہن اجپپ کہیپت داس ُبمارا ۔۔
ਏਹਾ ਓਟ ਆਧਾਰਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ااہی اوت ا داھرا ۔۔۱۔۔راہو۔۔

ਸਰਬ ਧਾਰਨ ਪਰਤਿਪਾਰਨ ਇਕ ਤਬਨਉ ਿੀਨਾ ॥

رست داھرن رپَپ ِیارن اِک پِپؤ دانی ۔۔

ਿੁਮਰੀ ਤਬਤਧ ਿੁਮ ਹੀ ਜਾਨਹੁ ਿੁਮ ਜਲ ਹਮ ਮੀਨਾ ॥੨॥

ُب
ُب
ُبمری نِدھ م یہ اج ُہن م لج مہ انیم ۔۔۲۔۔

ਪੂਰਨ ਤਬਸਥੀਰਨ ਸੁਆਮੀ ਆਤਹ ਆਇਓ ਪਾਛੈ ॥

ئسب
چ
ئُؤرن ِ ھترن سُؤا یم ا ہِ ا ویئ نا َھے ۔۔

ਸਗਲੋ ਭੂ ਮੰਿਲ ਖੰਿਲ ਪਰਭ ਿੁਮ ਹੀ ਆਛੈ ॥੩॥

ب
ُب
سگلؤ ُھؤ ڈنمل ڈنھکل رپَھب م یہ ا ےھچَ ۔۔۳۔۔
ਅਟਲ ਅਖਇਓ ਿੇਵਾ ਮੋਹਨ ਅਲਖ ਅਪਾਰਾ ॥

ک
انل ا ھیپؤ دویا ومنہ اھکل انارا ۔۔

ਿਾਨੁ ਪਾਵਉ ਸੰਿਾ ਸੰਗੁ ਨਾਨਕ ਰੇਨੁ ਿਾਸਾਰਾ ॥੪॥੬॥੨੨॥

دان ناوو سییا گنس نانک ر َپں داسارا ۔۔۴۔۔۶۔۔۲۲۔۔
ਮਾਰੂ ਮਹਲਾ ੫ ॥

امرو ہلحم ۵۔۔
ُ
ਤਿਰਪਤਿ ਆਘਾਏ ਸੰਿਾ ॥

رتِپپ ا اھگےئ سییا ۔۔
ਗੁਰ ਜਾਨੇ ਤਜਨ ਮੰਿਾ ॥

ُگر اجےن ِجں اتنم ۔۔

ਿਾ ਕੀ ਤਕਛੁ ਕਹਨੁ ਨ ਜਾਈ ॥

ک
نا یک ِچھ کہں ہن اجیئ ۔۔

ਜਾ ਕਉ ਨਾਮ ਬਿਾਈ ॥੧॥

اج کؤ نام ندایئ ۔۔۱۔۔
ਲਾਲੁ ਅਮੋਲਾ ਲਾਲੋ ॥

الل اومال الول ۔۔
ਅਗਹ ਅਿੋਲਾ ਨਾਮੋ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

اہہگ اوتال ناوم ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਅਤਵਗਿ ਤਸਉ ਮਾਤਨਆ ਮਾਨੋ ॥

اوگپ سِیؤ اماین امون ۔۔

ਗੁਰਮੁਤਖ ਿਿੁ ਤਗਆਨੋ ॥

ُگرمُکھ پپ گ ِیاون ۔۔

ਪੇਖਿ ਸਗਲ ਤਧਆਨੋ ॥

پ

یکھت لگس دایھون ۔۔

ਿਤਜਓ ਮਨ ਿੇ ਅਤਭਮਾਨੋ ॥੨॥

ب
ب
چپؤ نم ےت ا ھِماون ۔۔۲۔۔
ਤਨਹਚਲੁ ਤਿਨ ਕਾ ਿਾਣਾ ॥

بہ
ِ چل پِں اک اھٹنا ۔۔

ਗੁਰ ਿੇ ਮਹਲੁ ਪਛਾਣਾ ॥

ُگر ےت لحم اھچپنا ۔۔

ਅਨਤਿਨੁ ਗੁਰ ਤਮਤਲ ਜਾਗੇ ॥

ادنِن ُگر مِل اجےگ ۔۔

ਹਤਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਲਾਗੇ ॥੩॥

ہر یک ویسا الےگ ۔۔۳۔۔
ਪੂਰਨ ਤਿਰਪਤਿ ਅਘਾਏ ॥

ئُؤرن رتِپپ ااھگےئ ۔۔
ਸਹਜ ਸਮਾਤਧ ਸੁਭਾਏ ॥

سہ
ج امسدھ ُسبھاےئ ۔۔

ਹਤਰ ਭੰਿਾਰੁ ਹਾਤਥ ਆਇਆ ॥

ہر ڈنھبار اہھت ا نا ۔۔
ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਿੇ ਪਾਇਆ ॥੪॥੭॥੨੩॥

نانک ُگر ےت نانا ۔۔۴۔۔۷۔۔۲۳۔۔
ੇਮਾਰੂ ਮਹਲਾ ੫ ਘਰੁ ੬ ਿੁਪਿ

امرو ہلحم  ۵رھگ ُ ۶دندے
ُ
ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪਰਸਾਤਿ ॥

اِک اواکنر سیگؤر رپساد ۔۔
ਛੋਤਿ ਸਗਲ ਤਸਆਣਪਾ ਤਮਤਲ ਸਾਧ ਤਿਆਤਗ ਗੁਮਾਨੁ ॥

ُ
وھچد لگس ِسیااپن مِل سادھ پ ِیاگ گمان ۔۔

ਅਵਰੁ ਸਭੁ ਤਕਛੁ ਤਮਤਥਆ ਰਸਨਾ ਰਾਮ ਰਾਮ ਵਖਾਨੁ ॥੧॥

ک
اور سیھ ِچھ مِبھیا رانس رام رام واھکن ۔۔۱۔۔
ਮੇਰੇ ਮਨ ਕਰਨ ਸੁਤਣ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ॥

ریمے نم رکن ُسں ہر نام ۔۔

ਤਮਟਤਹ ਅਘ ਿੇਰੇ ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੇ ਕਵਨੁ ਬਪੁਰੋ ਜਾਮੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

مِی ِہ اھگ ریتے منج منج ےک وکَن نت ُرو اجم ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਿੂਖ ਿੀਨ ਨ ਭਉ ਤਬਆਪੈ ਤਮਲੈ ਸੁਖ ਤਬਸਰਾਮੁ ॥

ب
ُدوھک دنی ہن ھؤ ایب ئَے ملَ ِے ُسکھ ِئسرام ۔۔

ਗੁਰ ਪਰਸਾਤਿ ਨਾਨਕੁ ਬਖਾਨੈ ਹਤਰ ਭਜਨੁ ਿਿੁ ਤਗਆਨੁ ॥੨॥੧॥੨੪॥

ُگر رپساد نانک اھکب ئَے ہر نجھب پپ گ ِیان ۔۔۲۔۔۱۔۔۲۴۔۔
ਮਾਰੂ ਮਹਲਾ ੫ ॥

امرو ہلحم ۵۔۔
ُ
ਤਜਨੀ ਨਾਮੁ ਤਵਸਾਤਰਆ ਸੇ ਹੋਿ ਿੇਖੇ ਖੇਹ ॥

ِجبی نام وِسارنا ےس وہت دےھکی کھبہہ ۔۔
ਪੁਿਰ ਤਮਿਰ ਤਬਲਾਸ ਬਤਨਿਾ ਿੂਟਿੇ ਏ ਨੇਹ ॥੧॥

ُنتر ِمتر نِالس نییا ئُؤےتٹ اے پبہہ ۔۔۱۔۔
ਮੇਰੇ ਮਨ ਨਾਮੁ ਤਨਿ ਤਨਿ ਲੇਹ ॥

ریمے نم نام پِپ پِپ لبہہ ۔۔
ਜਲਿ ਨਾਹੀ ਅਗਤਨ ਸਾਗਰ ਸੂਖੁ ਮਤਨ ਿਤਨ ਿੇਹ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

چلت نایہ انگ سارگ سُؤھک نم نت دہہی ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਤਬਰਖ ਛਾਇਆ ਜੈਸੇ ਤਬਨਸਿ ਪਵਨ ਝੂਲਿ ਮੇਹ ॥

چ
پِرھک اھچنا ےسیج نِیست ئَؤن ُھؤلپ مبہہ ۔۔

ਹਤਰ ਭਗਤਿ ਤਿਰੜੁ ਤਮਲੁ ਸਾਧ ਨਾਨਕ ਿੇਰੈ ਕਾਤਮ ਆਵਿ ਏਹ ॥੨॥੨॥੨੫॥

ہر تگھب درِرھ مِل سادھ نانک ریتَے اکم ا وت اہہی ۔۔۲۔۔۲۔۔۲۵۔۔

ਮਾਰੂ ਮਹਲਾ ੫ ॥

امرو ہلحم ۵۔۔
ُ
ਪੁਰਖੁ ਪੂਰਨ ਸੁਖਹ ਿਾਿਾ ਸੰਤਗ ਬਸਿੋ ਨੀਿ ॥

ُپرھک ئُؤرن ُسکھہ دانا گنس وتسب تین ۔۔

ਮਰੈ ਨ ਆਵੈ ਨ ਜਾਇ ਤਬਨਸੈ ਤਬਆਪਿ ਉਸਨ ਨ ਸੀਿ ॥੧॥

ے ہن اجۓ نِیسے ایبپپ اُنس ہن سیت ۔۔۱۔۔
م َ َرے ہن ا و َ
ਮੇਰੇ ਮਨ ਨਾਮ ਤਸਉ ਕਤਰ ਪਰੀਤਿ ॥

ریمے نم نام سِیؤ رک رپپپ ۔۔
ਚੇਤਿ ਮਨ ਮਤਹ ਹਤਰ ਹਤਰ ਤਨਧਾਨਾ ਏਹ ਤਨਰਮਲ ਰੀਤਿ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ج َپت نم ہہم ہر ہر ن ِداھنا اہہی پِرلم ِرپپ ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਤਿਪਾਲ ਿਇਆਲ ਗੋਪਾਲ ਗੋਤਬਿ ਜੋ ਜਪੈ ਤਿਸੁ ਸੀਤਧ ॥

کِرنال دنال وگنال وگنِد وج جپَے ئِس دیسھ ۔۔

ਨਵਲ ਨਵਿਨ ਚਿੁਰ ਸੁੰਿਰ ਮਨੁ ਨਾਨਕ ਤਿਸੁ ਸੰਤਗ ਬੀਤਧ ॥੨॥੩॥੨੬॥

ونَل ونَنت چتُر ُسیدر نم نانک ئِس گنس پِیدھ ۔۔۲۔۔۳۔۔۲۶۔۔
ਮਾਰੂ ਮਹਲਾ ੫ ॥

امرو ہلحم ۵۔۔
ُ
ਚਲਿ ਬੈਸਿ ਸੋਵਿ ਜਾਗਿ ਗੁਰ ਮੰਿੁ ਤਰਿੈ ਤਚਿਾਤਰ ॥

تلچ َنیست وسوت اجگپ ُگر میتر ر َِدے ِجیار ۔۔

ਚਰਣ ਸਰਣ ਭਜੁ ਸੰਤਗ ਸਾਧੂ ਭਵ ਸਾਗਰ ਉਿਰਤਹ ਪਾਤਰ ॥੧॥

ب
رچن رسن جھب گنس سا ُدوھ َھؤ سارگ اُرتہِ نار ۔۔۱۔۔

ਮੇਰੇ ਮਨ ਨਾਮੁ ਤਹਰਿੈ ਧਾਤਰ ॥

ریمے نم نام ہِر َدے داھر ۔۔
ਕਤਰ ਪਰੀਤਿ ਮਨੁ ਿਨੁ ਲਾਇ ਹਤਰ ਤਸਉ ਅਵਰ ਸਗਲ ਤਵਸਾਤਰ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

رک رپپپ نم نت ال ِئے ہر سِیؤ ا َور لگس وِسار ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਜੀਉ ਮਨੁ ਿਨੁ ਪਰਾਣ ਪਰਭ ਕੇ ਿੂ ਆਪਨ ਆਪੁ ਤਨਵਾਤਰ ॥

جپؤ نم نت رپان رپَھب ےک ئُؤ ا نپ ا ت ئِؤار ۔۔

ਗੋਤਵਿ ਭਜੁ ਸਤਭ ਸੁਆਰਥ ਪੂਰੇ ਨਾਨਕ ਕਬਹੁ ਨ ਹਾਤਰ ॥੨॥੪॥੨੭॥

وگوِد جھب سیھ سُؤارھت ئُؤرے نانک کبہؤ ہن اہر ۔۔۲۔۔۴۔۔۲۷۔۔
ਮਾਰੂ ਮਹਲਾ ੫ ॥

امرو ہلحم ۵۔۔
ُ
ਿਤਜ ਆਪੁ ਤਬਨਸੀ ਿਾਪੁ ਰੇਣ ਸਾਧੂ ਥੀਉ ॥

ب
ن
جت ا ت ِیسی نات ر َپں سا ُدوھ ھپؤ ۔۔

ਤਿਸਤਹ ਪਰਾਪਤਿ ਨਾਮੁ ਿੇਰਾ ਕਤਰ ਤਿਪਾ ਤਜਸੁ ਿੀਉ ॥੧॥

ئِسہہ رپاپپ نام ریتا رک کِرنا ِجس ِدئؤ ۔۔۱۔۔
ਮੇਰੇ ਮਨ ਨਾਮੁ ਅੰਤਮਰਿੁ ਪੀਉ ॥

ریمے نم نام امِرت پِپؤ ۔۔
ਆਨ ਸਾਿ ਤਬਸਾਤਰ ਹੋਛੇ ਅਮਰੁ ਜੁਗੁ ਜੁਗੁ ਜੀਉ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ا ن ساد ِئسار ے وہ ےھچ ارم ُچگ ُچگ جپؤ ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਨਾਮੁ ਇਕ ਰਸ ਰੰਗ ਨਾਮਾ ਨਾਤਮ ਲਾਗੀ ਲੀਉ ॥

نام اِک رس رنگ ناہم نام الیگ ل ِپؤ ۔۔

ਮੀਿੁ ਸਾਜਨੁ ਸਖਾ ਬੰਧਪੁ ਹਤਰ ਏਕੁ ਨਾਨਕ ਕੀਉ ॥੨॥੫॥੨੮॥

تیم سانج اھکس دنبھت ہر انک نانک کپؤ ۔۔۲۔۔۵۔۔۲۸۔۔
ਮਾਰੂ ਮਹਲਾ ੫ ॥

امرو ہلحم ۵۔۔
ُ
ਪਰਤਿਪਾਤਲ ਮਾਿਾ ਉਿਤਰ ਰਾਖੈ ਲਗਤਨ ਿੇਿ ਨ ਸੇਕ ॥

ک
رپَپ ِیال امنا اُدر را َھے نگل دپپ ہن س َیک ۔۔

ਸੋਈ ਸੁਆਮੀ ਈਹਾ ਰਾਖੈ ਬੂਝੁ ਬੁਤਧ ਤਬਬੇਕ ॥੧॥

ک
وسیئ سُؤا یم اِاہی ر ا َھے ئُؤھج ُندھ نِییک ۔۔۱۔۔
ਮੇਰੇ ਮਨ ਨਾਮ ਕੀ ਕਤਰ ਟੇਕ ॥

ریمے نم نام یک رک کیٹ ۔۔
ਤਿਸਤਹ ਬੂਝੁ ਤਜਤਨ ਿੂ ਕੀਆ ਪਰਭੁ ਕਰਣ ਕਾਰਣ ਏਕ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ئِسہہ ئُؤھج ِجں ئُؤ ایک رپَھب رکن اکرن انک ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਚੇਤਿ ਮਨ ਮਤਹ ਿਤਜ ਤਸਆਣਪ ਛੋਤਿ ਸਗਲੇ ਭੇਖ ॥

ب
ھ
ی
ک
َ
ج َپت نم ہہم جت ِسیاپپ وھچد ےلگس ھ ۔۔

ਤਸਮਤਰ ਹਤਰ ਹਤਰ ਸਿਾ ਨਾਨਕ ਿਰੇ ਕਈ ਅਨੇਕ ॥੨॥੬॥੨੯॥

ِسمر ہر ہر دسا نانک رتے یئک اپیک ۔۔۲۔۔۶۔۔۲۹۔۔
ਮਾਰੂ ਮਹਲਾ ੫ ॥

امرو ہلحم ۵۔۔
ُ
ਪਤਿਿ ਪਾਵਨ ਨਾਮੁ ਜਾ ਕੋ ਅਨਾਥ ਕੋ ਹੈ ਨਾਥੁ ॥

پپِت ناون نام اج وک اناھت وک ےہَ ناھت ۔۔

ਮਹਾ ਭਉਜਲ ਮਾਤਹ ਿੁਲਹੋ ਜਾ ਕੋ ਤਲਤਖਓ ਮਾਥ ॥੧॥

لک
اہم وھبٔلج امہِ نُلہؤ اج وک ِھپؤ امھت ۔۔۱۔۔
ਿੂਬੇ ਨਾਮ ਤਬਨੁ ਘਨ ਸਾਥ ॥

ُدوےب نام پِں نھگ ساھت ۔۔
ਕਰਣ ਕਾਰਣੁ ਤਚਤਿ ਨ ਆਵੈ ਿੇ ਕਤਰ ਰਾਖੈ ਹਾਥ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ک
ے دے رک را َھے اہھت ۔۔۱۔۔راہو۔۔
رکن اکرن ِجت ہن ا و َ
ਸਾਧਸੰਗਤਿ ਗੁਣ ਉਚਾਰਣ ਹਤਰ ਨਾਮ ਅੰਤਮਰਿ ਪਾਥ ॥

سادھسیگت ُگں اُاچرن ہر نام امِرت ناھت ۔۔

ਕਰਹੁ ਤਿਪਾ ਮੁਰਾਤਰ ਮਾਧਉ ਸੁਤਣ ਨਾਨਕ ਜੀਵੈ ਗਾਥ ॥੨॥੭॥੩੦॥

رکوہ کِرنا مُرار امدھؤ ُسں نانک ویجَے اگھت ۔۔۲۔۔۷۔۔۳۱۔۔
ਮਾਰੂ ਅੰਜੁਲੀ ਮਹਲਾ ੫ ਘਰੁ ੭

امرو ایلجن ہلحم  ۵رھگ ۷
ُ
ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪਰਸਾਤਿ ॥

اِک اواکنر سیگؤر رپساد ۔۔
ਸੰਜੋਗੁ ਤਵਜੋਗੁ ਧੁਰਹੁ ਹੀ ਹੂਆ ॥

وجنسگ وِوجگ د ُھروہ یہ ُہؤا ۔۔
ਪੰਚ ਧਾਿੁ ਕਤਰ ਪੁਿਲਾ ਕੀਆ ॥

پب
ج داھت رک ُپیال ایک ۔۔

ਸਾਹੈ ਕੈ ਿੁਰਮਾਇਅੜੈ ਜੀ ਿੇਹੀ ਤਵਤਚ ਜੀਉ ਆਇ ਪਇਆ ॥੧॥

ب
سا َہے ےکَ ُھرام پ َرے یج دیہی وِچ جپؤ ا ۓ ایپ ۔۔۱۔۔

ਤਜਥੈ ਅਗਤਨ ਭਖੈ ਭੜਹਾਰੇ ॥

جب
ِ َھے

بھ َک
ھ
انگ ے ڑھباہرے ۔۔

ਊਰਧ ਮੁਖ ਮਹਾ ਗੁਬਾਰੇ ॥

اُوردھ مُکھ اہم ُگیارے ۔۔

ਸਾਤਸ ਸਾਤਸ ਸਮਾਲੇ ਸੋਈ ਓਥੈ ਖਸਤਮ ਛਿਾਇ ਲਇਆ ॥੨॥

ب ک
ھ
س
چ
ساس ساس امسےل وسیئ او َھے م ھداۓ لییا ۔۔۲۔۔
ਤਵਚਹੁ ਗਰਭੈ ਤਨਕਤਲ ਆਇਆ ॥

ب
وِچہؤہ رگ َھے ئِکل ا نا ۔۔

ਖਸਮੁ ਤਵਸਾਤਰ ਿੁਨੀ ਤਚਿੁ ਲਾਇਆ ॥

کھ س

م وِسار ُدین ِجت النا ۔۔

ਆਵੈ ਜਾਇ ਭਵਾਈਐ ਜੋਨੀ ਰਹਣੁ ਨ ਤਕਿਹੀ ਥਾਇ ਭਇਆ ॥੩॥

ے اجۓ وھبا پ ٔپے وجین رنہ ہن کِبہی اھتےئ ایھب ۔۔۳۔۔
او َ
ਤਮਹਰਵਾਤਨ ਰਤਖ ਲਇਅਨੁ ਆਪੇ ॥

ل
رہموان رھک ییں ا ےپ ۔۔

ਜੀਅ ਜੰਿ ਸਤਭ ਤਿਸ ਕੇ ਥਾਪੇ ॥

یج جپت سیھ ئِس ےک اھتےپ ۔۔
ਜਨਮੁ ਪਿਾਰਥੁ ਤਜਤਣ ਚਤਲਆ ਨਾਨਕ ਆਇਆ ਸੋ ਪਰਵਾਣੁ ਤਥਆ ॥੪॥੧॥੩੧॥

منج ندارھت نج ایلچ نانک ا نا وس رپوان ایھت ۔۔۴۔۔۱۔۔۳۱۔۔
ਮਾਰੂ ਮਹਲਾ ੫ ॥

امرو ہلحم ۵۔۔
ُ

ਵੈਿੋ ਨ ਵਾਈ ਭੈਣੋ ਨ ਭਾਈ ਏਕੋ ਸਹਾਈ ਰਾਮੁ ਹੇ ॥੧॥

ب
ھی
پ
وندو ہن وایئ ؤ ہن اھبیئ اوکی اہسیئ رام ےہ ۔۔۱۔۔
ਕੀਿਾ ਤਜਸੋ ਹੋਵੈ ਪਾਪਾਂ ਮਲੋ ਧੋਵੈ ਸੋ ਤਸਮਰਹੁ ਪਰਧਾਨੁ ਹੇ ॥੨॥

وھوے وس ِسمروہ رپداھن ےہ ۔۔۲۔۔
وہوے نانان ولم د َ
کییا ِجسؤ َ
ਘਤਟ ਘਟੇ ਵਾਸੀ ਸਰਬ ਤਨਵਾਸੀ ਅਸਤਥਰੁ ਜਾ ਕਾ ਥਾਨੁ ਹੇ ॥੩॥

گ
سب
ٹھگ ھپے وایس رست ئِؤایس ا ِھر اج اک اھتن ےہ ۔۔۳۔۔
ਆਵੈ ਨ ਜਾਵੈ ਸੰਗੇ ਸਮਾਵੈ ਪੂਰਨ ਜਾ ਕਾ ਕਾਮੁ ਹੇ ॥੪॥

امسوے ئُؤرن اج اک اکم ےہ ۔۔۴۔۔
اجوے ےگنس َ
ے ہن َ
او َ
ਭਗਿ ਜਨਾ ਕਾ ਰਾਖਣਹਾਰਾ ॥

تگھب انج اک راکھبہارا ۔۔

ਸੰਿ ਜੀਵਤਹ ਜਤਪ ਪਰਾਨ ਅਧਾਰਾ ॥

سیت ویجہِ جت رپان اداھرا ۔۔
ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਸਮਰਥੁ ਸੁਆਮੀ ਨਾਨਕੁ ਤਿਸੁ ਕੁਰਬਾਨੁ ਹੇ ॥੫॥੨॥੩੨॥

رکن اکرن رمسھت سُؤا یم نانک ئِس قُرنان ےہ ۔۔۵۔۔۲۔۔۳۲۔۔
ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪਰਸਾਤਿ ॥

اِک اواکنر سیگؤر رپساد ۔۔
ਮਾਰੂ ਮਹਲਾ ੯ ॥

امرو ہلحم ۹۔۔
ُ
ਹਤਰ ਕੋ ਨਾਮੁ ਸਿਾ ਸੁਖਿਾਈ ॥

ہر وک نام دسا ُسکھدایئ ۔۔

ਜਾ ਕਉ ਤਸਮਤਰ ਅਜਾਮਲੁ ਉਧਤਰਓ ਗਤਨਕਾ ਹੂ ਗਤਿ ਪਾਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

اج کؤ ِسمر

ااجلم اُدرھِوی گپِکا ُہؤ گپ نایئ ۔۔۱۔۔راہو۔۔

ਪੰਚਾਲੀ ਕਉ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮਤਹ ਰਾਮ ਨਾਮ ਸੁਤਧ ਆਈ ॥

اچنپیل کؤ راچ اھبس ہہم رام نام ُسدھ ا یئ ۔۔
ਿਾ ਕੋ ਿੂਖੁ ਹਤਰਓ ਕਰੁਣਾ ਮੈ ਅਪਨੀ ਪੈਜ ਬਢਾਈ ॥੧॥

پب
نا وک ُدوھک ہ ِرئؤ رکُنا م َے اینپ َ ج نداھیئ ۔۔۱۔۔

ਤਜਹ ਨਰ ਜਸੁ ਤਕਰਪਾ ਤਨਤਧ ਗਾਇਓ ਿਾ ਕਉ ਭਇਓ ਸਹਾਈ ॥

ِچہہ رن سج کِرنا ن ِدھ اگویئ نا کؤ ویھب اہسیئ ۔۔

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਮੈ ਇਹੀ ਭਰੋਸੈ ਗਹੀ ਆਤਨ ਸਰਨਾਈ ॥੨॥੧॥

وہک نانک م َے ایہی رھبو سَے یہگ ا ن رسنایئ ۔۔۲۔۔۱۔۔
ਮਾਰੂ ਮਹਲਾ ੯ ॥

امرو ہلحم ۹۔۔
ُ
ਅਬ ਮੈ ਕਹਾ ਕਰਉ ਰੀ ਮਾਈ ॥

ات م َے اہک رکو ری امیئ ۔۔

ਸਗਲ ਜਨਮੁ ਤਬਤਖਅਨ ਤਸਉ ਖੋਇਆ ਤਸਮਤਰਓ ਨਾਤਹ ਕਨਹਾਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

نِک
ھ
کب
س
ی
ی
ہ
ِ
لگس منج ں سِیؤ وھکنا مرِوی ناہِ ھایئ ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਕਾਲ ਿਾਸ ਜਬ ਗਰ ਮਤਹ ਮੇਲੀ ਤਿਹ ਸੁਤਧ ਸਭ ਤਬਸਰਾਈ ॥

م
اکل اھپس جت رگ ہہم َیلی ہت ُسدھ سیھ ِئسرایئ ۔۔

ਰਾਮ ਨਾਮ ਤਬਨੁ ਯਾ ਸੰਕਟ ਮਤਹ ਕੋ ਅਬ ਹੋਿ ਸਹਾਈ ॥੧॥

رام نام پِں نا ٹکنس ہہم وک ات وہت اہسیئ ۔۔۱۔۔

ਜੋ ਸੰਪਤਿ ਅਪਨੀ ਕਤਰ ਮਾਨੀ ਤਛਨ ਮਤਹ ਭਈ ਪਰਾਈ ॥

چ
ھ
ِ
وج سیپت اینپ رک امین ں ہہم یئھب رپایئ ۔۔

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਯਹ ਸੋਚ ਰਹੀ ਮਤਨ ਹਤਰ ਜਸੁ ਕਬਹੂ ਨ ਗਾਈ ॥੨॥੨॥

وہک نانک ہی وسچ ریہ نم ہر سج کب ُہؤ ہن اگیئ ۔۔۲۔۔۲۔۔
ਮਾਰੂ ਮਹਲਾ ੯ ॥

امرو ہلحم ۹۔۔
ُ
ਮਾਈ ਮੈ ਮਨ ਕੋ ਮਾਨੁ ਨ ਤਿਆਤਗਓ ॥

امیئ م َے نم وک امن ہن ایتویگ ۔۔

ਮਾਇਆ ਕੇ ਮਤਿ ਜਨਮੁ ਤਸਰਾਇਓ ਰਾਮ ਭਜਤਨ ਨਹੀ ਲਾਤਗਓ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

امنا ےک دم منج سِراویئ رام نجھب یہن الویگ ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਜਮ ਕੋ ਿੰਿੁ ਪਤਰਓ ਤਸਰ ਊਪਤਰ ਿਬ ਸੋਵਿ ਿੈ ਜਾਤਗਓ ॥

مج وک دند رپوی سِر اُورپ پپ وسوت ئَے اجویگ ۔۔

ਕਹਾ ਹੋਿ ਅਬ ਕੈ ਪਛੁਿਾਏ ਛੂਟਿ ਨਾਤਹਨ ਭਾਤਗਓ ॥੧॥

چ
اہک وہت ات ےکَ اتھچپےئ ُھؤپپ نا ِہں اھبویگ ۔۔۱۔۔
ਇਹ ਤਚੰਿਾ ਉਪਜੀ ਘਟ ਮਤਹ ਜਬ ਗੁਰ ਚਰਨਨ ਅਨੁਰਾਤਗਓ ॥

اہہی ِچییا اُیجپ ٹھگ ہہم جت ُگر رچنن ائُؤراگِپؤ ۔۔

ਸੁਿਲੁ ਜਨਮੁ ਨਾਨਕ ਿਬ ਹੂਆ ਜਉ ਪਰਭ ਜਸ ਮਤਹ ਪਾਤਗਓ ॥੨॥੩॥

ُسب
ھ
ج
ہ
پ
ن
ل منج نا ک پ ُؤا ؤ رپَھب سج ہہم ناویگ ۔۔۲۔۔۳۔۔
ਮਾਰੂ ਅਸਟਪਿੀਆ ਮਹਲਾ ੧ ਘਰੁ ੧

امرو اسییدنا ہلحم  ۱رھگ ۱
ُ

ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪਰਸਾਤਿ ॥

اِک اواکنر سیگؤر رپساد ۔۔
ਬੇਿ ਪੁਰਾਣ ਕਥੇ ਸੁਣੇ ਹਾਰੇ ਮੁਨੀ ਅਨੇਕਾ ॥

دیب ُپران ےھتک ُسیے اہرے مُبی ااکین ۔۔

ਅਿਸਤਿ ਿੀਰਥ ਬਹੁ ਘਣਾ ਭਰਤਮ ਥਾਕੇ ਭੇਖਾ ॥

ب
بھ
ھ
گ
ک
ی
سی
ا ھ ریتھت وہب ھیا رھبم اھتےک ھا ۔۔
ਸਾਚੋ ਸਾਤਹਬੁ ਤਨਰਮਲੋ ਮਤਨ ਮਾਨੈ ਏਕਾ ॥੧॥

ساوچ اصجِت پِرولم نم امےن ااکی ۔۔۱۔۔

ਿੂ ਅਜਰਾਵਰੁ ਅਮਰੁ ਿੂ ਸਭ ਚਾਲਣਹਾਰੀ ॥

ئُؤ ارجاور ارم ئُؤ سیھ اچاہنلری ۔۔

ਨਾਮੁ ਰਸਾਇਣੁ ਭਾਇ ਲੈ ਪਰਹਤਰ ਿੁਖੁ ਭਾਰੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

نام رسانئ اھبےئ لَے رپہر ُدھک اھبری ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਹਤਰ ਪੜੀਐ ਹਤਰ ਬੁਝੀਐ ਗੁਰਮਿੀ ਨਾਤਮ ਉਧਾਰਾ ॥

ب
ج
ُ
گ
ھی
ہر ڑپ پ َپے ہر پے ریتم نام اُداھرا ۔۔

ਗੁਤਰ ਪੂਰੈ ਪੂਰੀ ਮਤਿ ਹੈ ਪੂਰੈ ਸਬਤਿ ਬੀਚਾਰਾ ॥

ُگر ئُؤ َرے ئُؤری مت ےہَ ئُؤ َرے دبس اچیبرا ۔۔
ਅਿਸਤਿ ਿੀਰਥ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਹੈ ਤਕਲਤਵਖ ਕਾਟਣਹਾਰਾ ॥੨॥

ب
ھ
سی
ل
ہ
ِ
ک
ب
پ
ےہ ؤِھک اک ہارا ۔۔۲۔۔
ا ھ ریتھت ر نام َ

ਜਲੁ ਤਬਲੋਵੈ ਜਲੁ ਮਥੈ ਿਿੁ ਲੋੜੈ ਅੰਧੁ ਅਤਗਆਨਾ ॥

مب
ولرے ا َندھ اگ ِیانا ۔۔
لج نِلؤ َوے لج َھے پپ َ

ਗੁਰਮਿੀ ਿਤਧ ਮਥੀਐ ਅੰਤਮਰਿੁ ਪਾਈਐ ਨਾਮੁ ਤਨਧਾਨਾ ॥

مب
َ
پ
ھی
پ
پ
ن
ے ارمِت نا َے نام ِداھنا ۔۔
ُگریتم ددھ
ਮਨਮੁਖ ਿਿੁ ਨ ਜਾਣਨੀ ਪਸੂ ਮਾਤਹ ਸਮਾਨਾ ॥੩॥

مب
مُکھ پپ ہن اجینن ئسُؤ امہِ امسنا ۔۔۳۔۔

ਹਉਮੈ ਮੇਰਾ ਮਰੀ ਮਰੁ ਮਤਰ ਜੰਮੈ ਵਾਰੋ ਵਾਰ ॥

ہؤ م َے ریما رمی رم رم چمَ ّے وارو وار ۔۔

ਗੁਰ ਕੈ ਸਬਿੇ ਜੇ ਮਰੈ ਤਿਤਰ ਮਰੈ ਨ ਿੂਜੀ ਵਾਰ ॥

ب
ُگر ےکَ دبسے ےج م َ َرے ھِر م َ َرے ہن ُدویج وار ۔۔
ਗੁਰਮਿੀ ਜਗਜੀਵਨੁ ਮਤਨ ਵਸੈ ਸਤਭ ਕੁਲ ਉਧਾਰਣਹਾਰ ॥੪॥

چگ
ُگریتم چپؤن نم و سَے سیھ ُکل اُداھراہنر ۔۔۴۔۔
ਸਚਾ ਵਖਰੁ ਨਾਮੁ ਹੈ ਸਚਾ ਵਾਪਾਰਾ ॥

ےہ اچس وانارا ۔۔
اچس ورھک نام َ
ਲਾਹਾ ਨਾਮੁ ਸੰਸਾਤਰ ਹੈ ਗੁਰਮਿੀ ਵੀਚਾਰਾ ॥

ےہ ُگریتم وبچارا ۔۔
الاہ نام اسنسر َ

ਿੂਜੈ ਭਾਇ ਕਾਰ ਕਮਾਵਣੀ ਤਨਿ ਿੋਟਾ ਸੈਸਾਰਾ ॥੫॥

ُدو َچے اھبےئ اکر امکوین پِپ وتنا َسیسارا ۔۔۵۔۔
ਸਾਚੀ ਸੰਗਤਿ ਥਾਨੁ ਸਚੁ ਸਚੇ ਘਰ ਬਾਰਾ ॥

سایچ تگنس اھتن چس ےچس رھگ نارا ۔۔
ਸਚਾ ਭੋਜਨੁ ਭਾਉ ਸਚੁ ਸਚੁ ਨਾਮੁ ਅਧਾਰਾ ॥

اچس وھبنج اھبو چس چس نام اداھرا ۔۔

ਸਚੀ ਬਾਣੀ ਸੰਿੋਤਖਆ ਸਚਾ ਸਬਿੁ ਵੀਚਾਰਾ ॥੬॥

یچس ناین وتنسکِھیا اچس دبس وبچارا ۔۔۶۔۔

ਰਸ ਭੋਗਣ ਪਾਤਿਸਾਹੀਆ ਿੁਖ ਸੁਖ ਸੰਘਾਰਾ ॥

رس وھبنگ نائساایہ ُدھک ُسکھ اھگنسرا ۔۔

ਮੋਟਾ ਨਾਉ ਧਰਾਈਐ ਗਤਲ ਅਉਗਣ ਭਾਰਾ ॥

ومنا ناو درھا نیپے َ لگ اونگ اھبرا ۔۔

ਮਾਣਸ ਿਾਤਿ ਨ ਹੋਵਈ ਿੂ ਿਾਿਾ ਸਾਰਾ ॥੭॥

امسن دات ہن وہویئ ئُؤ دانا سارا ۔۔۷۔۔

ਅਗਮ ਅਗੋਚਰੁ ਿੂ ਧਣੀ ਅਤਵਗਿੁ ਅਪਾਰਾ ॥

امگ اوگرچ ئُؤ دینھ اوگپ انارا ۔۔

ਗੁਰ ਸਬਿੀ ਿਰੁ ਜੋਈਐ ਮੁਕਿੇ ਭੰਿਾਰਾ ॥

ُگر دبسی در وجپبی مُکپے ڈنھبارا ۔۔

ਨਾਨਕ ਮੇਲੁ ਨ ਚੂਕਈ ਸਾਚੇ ਵਾਪਾਰਾ ॥੮॥੧॥

نانک م َیل ہن ُجؤیئک ساےچ وانارا ۔۔۸۔۔۱۔۔
ਮਾਰੂ ਮਹਲਾ ੧ ॥

امرو ہلحم ۱۔۔
ُ
ਤਬਖੁ ਬੋਤਹਥਾ ਲਾਤਿਆ ਿੀਆ ਸਮੁੰਿ ਮੰਝਾਤਰ ॥

نِکھ وباھتہ الدی ا دنا سمُید اھجنمر ۔۔

ਕੰਧੀ ਤਿਤਸ ਨ ਆਵਈ ਨਾ ਉਰਵਾਰੁ ਨ ਪਾਰੁ ॥

دنکیھ دِس ہن ا ویئ ہن اُروار ہن نار ۔۔

ਵੰਝੀ ਹਾਤਥ ਨ ਖੇਵਟੂ ਜਲੁ ਸਾਗਰੁ ਅਸਰਾਲੁ ॥੧॥

ک
ویھجن اہھت ہن ھپؤوٹ لج سارگ ارسال ۔۔۱۔۔
ਬਾਬਾ ਜਗੁ ਿਾਥਾ ਮਹਾ ਜਾਤਲ ॥

نانا چگ اھپاھت اہم اجل ۔۔
ਗੁਰ ਪਰਸਾਿੀ ਉਬਰੇ ਸਚਾ ਨਾਮੁ ਸਮਾਤਲ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ُگر رپسادی اُپرے اچس نام امسل ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੈ ਬੋਤਹਥਾ ਸਬਤਿ ਲੰਘਾਵਣਹਾਰੁ ॥

سیگؤرو ےہَ وباھتہ دبس اھگنلواہنر ۔۔

ਤਿਥੈ ਪਵਣੁ ਨ ਪਾਵਕੋ ਨਾ ਜਲੁ ਨਾ ਆਕਾਰੁ ॥

پ ِب
َھے وپَن ہن ناووک ہن لج ہن ا اکر ۔۔

ਤਿਥੈ ਸਚਾ ਸਤਚ ਨਾਇ ਭਵਜਲ ਿਾਰਣਹਾਰੁ ॥੨॥

پ ِب
ب
َھے اچس چس ناےئ َھؤلج ناراہنر ۔۔۲۔۔

ਗੁਰਮੁਤਖ ਲੰਘੇ ਸੇ ਪਾਤਰ ਪਏ ਸਚੇ ਤਸਉ ਤਲਵ ਲਾਇ ॥

ُگرمُکھ ےھگنل ےس نار ےئپ ےچس سِیؤ لِؤ ال ئِے ۔۔
ਆਵਾ ਗਉਣੁ ਤਨਵਾਤਰਆ ਜੋਿੀ ਜੋਤਿ ਤਮਲਾਇ ॥

ا وا گؤن ئِؤارنا وجیت وجت مِال ئِے ۔۔

ਗੁਰਮਿੀ ਸਹਜੁ ਊਪਜੈ ਸਚੇ ਰਹੈ ਸਮਾਇ ॥੩॥

سہ
ب
ہ
ج
ُ
ُگریتم ج او َے ےچس ر َ ے امسۓ ۔۔۳۔۔

ਸਪੁ ਤਪੜਾਈ ਪਾਈਐ ਤਬਖੁ ਅੰਿਤਰ ਮਤਨ ਰੋਸੁ ॥

ست پِرایئ نا پپَے نِکھ ارتن نم روس ۔۔

ਪੂਰਤਬ ਤਲਤਖਆ ਪਾਈਐ ਤਕਸ ਨੋ ਿੀਜੈ ਿੋਸੁ ॥

ئُؤرت لک ِھیا نا پپَے کِس ون د بج َے دوس ۔۔

ਗੁਰਮੁਤਖ ਗਾਰੜੁ ਜੇ ਸੁਣੇ ਮੰਨੇ ਨਾਉ ਸੰਿੋਸੁ ॥੪॥

ُگرمُکھ اگرر ےج ُسیے مپّے ناو وتنسس ۔۔۴۔۔
ਮਾਗਰਮਛੁ ਿਹਾਈਐ ਕੁੰਿੀ ਜਾਲੁ ਵਿਾਇ ॥

امرگھچم بھہا نی َپے ُکیدی اجل وناےئ ۔۔

ਿੁਰਮਤਿ ਿਾਥਾ ਿਾਹੀਐ ਤਿਤਰ ਤਿਤਰ ਪਛੋਿਾਇ ॥

ب ب
ُدرمت اھپاھت اھپ ہی َپے ھِر ھِر وھچپناےئ ۔۔

ਜੰਮਣ ਮਰਣੁ ਨ ਸੁਝਈ ਤਕਰਿੁ ਨ ਮੇਤਟਆ ਜਾਇ ॥੫॥

ُس
ج
چ
ھب
مّں رمن ہن ی کِرت ہن ایٹیم اجۓ ۔۔۵۔۔

ਹਉਮੈ ਤਬਖੁ ਪਾਇ ਜਗਿੁ ਉਪਾਇਆ ਸਬਿੁ ਵਸੈ ਤਬਖੁ ਜਾਇ ॥

ہؤ م َے نِکھ ناۓ تگج اُناِنا دبس و سَے نِکھ اجۓ ۔۔
ਜਰਾ ਜੋਤਹ ਨ ਸਕਈ ਸਤਚ ਰਹੈ ਤਲਵ ਲਾਇ ॥

درا وجہِ ہن سکبی چس ر َہے لِؤ ال ئِے ۔۔

ਜੀਵਨ ਮੁਕਿੁ ਸੋ ਆਖੀਐ ਤਜਸੁ ਤਵਚਹੁ ਹਉਮੈ ਜਾਇ ॥੬॥

ک
ج
چ
ھی
م
پ
ہ
ہ
ِ
ویجن مُکت وس ا ے س وِ ؤ ؤ َے اجۓ ۔۔۶۔۔
ਧੰਧੈ ਧਾਵਿ ਜਗੁ ਬਾਤਧਆ ਨਾ ਬੂਝੈ ਵੀਚਾਰੁ ॥

چ
ددنھَےھ داھوت چگ نادایھ ہن وبُ َھے

وبچار ۔۔

ਜੰਮਣ ਮਰਣੁ ਤਵਸਾਤਰਆ ਮਨਮੁਖ ਮੁਗਧੁ ਗਵਾਰੁ ॥

مب
چ
مّں رمن وِسارنا مُکھ مُگدھ وگار ۔۔

ਗੁਤਰ ਰਾਖੇ ਸੇ ਉਬਰੇ ਸਚਾ ਸਬਿੁ ਵੀਚਾਤਰ ॥੭॥

ُگر راےھک ےس اُپرے اچس دبس وبچار ۔۔۷۔۔
ਸੂਹਟੁ ਤਪੰਜਤਰ ਪਰੇਮ ਕੈ ਬੋਲੈ ਬੋਲਣਹਾਰੁ ॥

پب
ےک وب لَے وباہنلر ۔۔
سُؤہت ِ چر رپمی َ

ਸਚੁ ਚੁਗੈ ਅੰਤਮਰਿੁ ਪੀਐ ਉਿੈ ਿ ਏਕਾ ਵਾਰ ॥

َ
چس ُچگے امِرت نی َپے ا ُ َدَُے ت ااکی وار ۔۔

ਗੁਤਰ ਤਮਤਲਐ ਖਸਮੁ ਪਛਾਣੀਐ ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਮੋਖ ਿੁਆਰੁ ॥੮॥੨॥

ک
ھ
س
ُگر مِلیپے م اھچپ نی َپے وہک نانک ومھک ُدوار ۔۔۸۔۔۲۔۔
ਮਾਰੂ ਮਹਲਾ ੧ ॥

امرو ہلحم ۱۔۔
ُ
ਸਬਤਿ ਮਰੈ ਿਾ ਮਾਤਰ ਮਰੁ ਭਾਗੋ ਤਕਸੁ ਪਤਹ ਜਾਉ ॥

دبس م َ َرے نا امر رم اھبوگ کِس بہہ اجو ۔۔

ਤਜਸ ਕੈ ਿਤਰ ਭੈ ਭਾਗੀਐ ਅੰਤਮਰਿੁ ਿਾ ਕੋ ਨਾਉ ॥

ب
ِجس ےکَ در َھے اھب گیپے امِرت نا وک ناو ۔۔

ਮਾਰਤਹ ਰਾਖਤਹ ਏਕੁ ਿੂ ਬੀਜਉ ਨਾਹੀ ਥਾਉ ॥੧॥

امرہِ راکھہہ انک ئُؤ پبچؤ نایہ اھتو ۔۔۱۔۔
ਬਾਬਾ ਮੈ ਕੁਚੀਲੁ ਕਾਚਉ ਮਤਿਹੀਨ ॥

م ُکچُی ج مب
ہی
نانا َے ل اک ؤ ں ۔۔

ਨਾਮ ਤਬਨਾ ਕੋ ਕਛੁ ਨਹੀ ਗੁਤਰ ਪੂਰੈ ਪੂਰੀ ਮਤਿ ਕੀਨ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

نام پِیا وک ھچک یہن ُگر ئُؤ َرے ئُؤری مت کِیں ۔۔۱۔۔راہو۔۔

ਅਵਗਤਣ ਸੁਭਰ ਗੁਣ ਨਹੀ ਤਬਨੁ ਗੁਣ ਤਕਉ ਘਤਰ ਜਾਉ ॥

ب
ا َونگ ُس ھر ُگں یہن پِں ُگں کپؤ رھگ اجو ۔۔

ਸਹਤਜ ਸਬਤਿ ਸੁਖੁ ਊਪਜੈ ਤਬਨੁ ਭਾਗਾ ਧਨੁ ਨਾਤਹ ॥

سہ
ج دبس ُسکھ اُو بج َے پِں اھباگ دنھ ناہِ۔۔

ਤਜਨ ਕੈ ਨਾਮੁ ਨ ਮਤਨ ਵਸੈ ਸੇ ਬਾਧੇ ਿੂਖ ਸਹਾਤਹ ॥੨॥

ِجں ےکَ نام ہن نم و سَے ےس نادےھ ُدوھک اہسےہ ۔۔۲۔۔
ਤਜਨੀ ਨਾਮੁ ਤਵਸਾਤਰਆ ਸੇ ਤਕਿੁ ਆਏ ਸੰਸਾਤਰ ॥

ِجبی نام وِسارنا ےس کِپ ا ےئ اسنسر ۔۔
ਆਗੈ ਪਾਛੈ ਸੁਖੁ ਨਹੀ ਗਾਿੇ ਲਾਿੇ ਛਾਰੁ ॥

چ
ا ےگَ نا َھے ُسکھ یہن اگدے الدے اھچر ۔۔
ਤਵਛੁਤੜਆ ਮੇਲਾ ਨਹੀ ਿੂਖੁ ਘਣੋ ਜਮ ਿੁਆਤਰ ॥੩॥

گ
وِڑھچنا ہلیم یہن ُدوھک ھپؤ مج ُدوار ۔۔۳۔۔

ਅਗੈ ਤਕਆ ਜਾਣਾ ਨਾਤਹ ਮੈ ਭੂਲੇ ਿੂ ਸਮਝਾਇ ॥

ب
ا َگے ایک اجنا ناہِ م َے ُھؤےل ئُؤ اھجمسٔۓ ۔۔
ਭੂਲੇ ਮਾਰਗੁ ਜੋ ਿਸੇ ਤਿਸ ਕੈ ਲਾਗਉ ਪਾਇ ॥

ب
ُھؤےل امرگ وج دےس ئِس ےکَ الگؤ ناۓ ۔۔
ਗੁਰ ਤਬਨੁ ਿਾਿਾ ਕੋ ਨਹੀ ਕੀਮਤਿ ਕਹਣੁ ਨ ਜਾਇ ॥੪॥

ُگر پِں دانا وک یہن تمیق کہں ہن اجۓ ۔۔۴۔۔

ਸਾਜਨੁ ਿੇਖਾ ਿਾ ਗਤਲ ਤਮਲਾ ਸਾਚੁ ਪਿਾਇਓ ਲੇਖੁ ॥

سانج داھکی نا لگ مِال ساچ پبھاویئ ھکیل ۔۔

ਮੁਤਖ ਤਧਮਾਣੈ ਧਨ ਖੜੀ ਗੁਰਮੁਤਖ ਆਖੀ ਿੇਖੁ ॥

مُکھ دھِما ئَے دنھ ڑھکی ُگرمُکھ ا یھک دھکی ۔۔

ਿੁਧੁ ਭਾਵੈ ਿੂ ਮਤਨ ਵਸਤਹ ਨਿਰੀ ਕਰਤਮ ਤਵਸੇਖੁ ॥੫॥

ُندھ اھبوے ئُؤ نم وسہہ دنری رکم وِ َسیکھ ۔۔۵۔۔
ਭੂਖ ਤਪਆਸੋ ਜੇ ਭਵੈ ਤਕਆ ਤਿਸੁ ਮਾਗਉ ਿੇਇ ॥

ب
ُھؤھک ایپوس ےج وھبَے ایک ئِس امگؤ دےئ ۔۔
ਬੀਜਉ ਸੂਝੈ ਕੋ ਨਹੀ ਮਤਨ ਿਤਨ ਪੂਰਨੁ ਿੇਇ ॥

چ
پبچؤ سُؤ َھے وک یہن نم نت ئُؤرن دےئ ۔۔
ਤਜਤਨ ਕੀਆ ਤਿਤਨ ਿੇਤਖਆ ਆਤਪ ਵਿਾਈ ਿੇਇ ॥੬॥

ِجں ایک پِں دنکھیا ا ت ودایئ دےئ ۔۔۶۔۔

ਨਗਰੀ ਨਾਇਕੁ ਨਵਿਨੋ ਬਾਲਕੁ ਲੀਲ ਅਨੂਪੁ ॥

رگنی نانک ونَ ونت ناکل لیل ائُؤت ۔۔

ਨਾਤਰ ਨ ਪੁਰਖੁ ਨ ਪੰਖਣੂ ਸਾਚਉ ਚਿੁਰੁ ਸਰੂਪੁ ॥

پی ک
ھ
چ
ج
پ
ت
ُ
ُ
نار ہن ُپرھک ہن ؤ سا ؤ ر رسُوت ۔۔

ਜੋ ਤਿਸੁ ਭਾਵੈ ਸੋ ਥੀਐ ਿੂ ਿੀਪਕੁ ਿੂ ਧੂਪੁ ॥੭॥

ب
ُ
ُ
ھی
پ
ھ
ئ
ئ
پ
ی
وج ئِس اھبوے وس ے ؤ د ک ؤ د ُؤت ۔۔۷۔۔
ਗੀਿ ਸਾਿ ਚਾਖੇ ਸੁਣੇ ਬਾਿ ਸਾਿ ਿਤਨ ਰੋਗੁ ॥

تیگ ساد اچےھک ُسیے ناد ساد نت روگ ۔۔
ਸਚੁ ਭਾਵੈ ਸਾਚਉ ਚਵੈ ਛੂਟੈ ਸੋਗ ਤਵਜੋਗੁ ॥

چ
چس اھبوے سا جؤ َج َؤے ُھؤ ئَے وسگ وِوجگ ۔۔

ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਨ ਵੀਸਰੈ ਜੋ ਤਿਸੁ ਭਾਵੈ ਸੁ ਹੋਗੁ ॥੮॥੩॥

نانک نام ہن ورسیے وج ئِس اھبوے وس وہگ ۔۔۸۔۔۳۔۔
ਮਾਰੂ ਮਹਲਾ ੧ ॥

امرو ہلحم ۱۔۔
ُ
ਸਾਚੀ ਕਾਰ ਕਮਾਵਣੀ ਹੋਤਰ ਲਾਲਚ ਬਾਤਿ ॥

سایچ اکر امکوین وہر الچل دعب ۔۔
ਇਹੁ ਮਨੁ ਸਾਚੈ ਮੋਤਹਆ ਤਜਹਵਾ ਸਤਚ ਸਾਤਿ ॥

اوہی نم سا َچے ومایہ چہؤا چس ساد ۔۔

ਤਬਨੁ ਨਾਵੈ ਕੋ ਰਸੁ ਨਹੀ ਹੋਤਰ ਚਲਤਹ ਤਬਖੁ ਲਾਤਿ ॥੧॥

پِں نا َوے وک رس یہن وہر چلہہ نِکھ الد ۔۔۱۔۔
ਐਸਾ ਲਾਲਾ ਮੇਰੇ ਲਾਲ ਕੋ ਸੁਤਣ ਖਸਮ ਹਮਾਰੇ ॥

ُس کھس
ااسی الال ریمے الل وک ں م امہرے ۔۔

ਤਜਉ ਿੁਰਮਾਵਤਹ ਤਿਉ ਚਲਾ ਸਚੁ ਲਾਲ ਤਪਆਰੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ب
ویج ُھراموہِ پپؤ چال چس الل ایپرے ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਅਨਤਿਨੁ ਲਾਲੇ ਚਾਕਰੀ ਗੋਲੇ ਤਸਤਰ ਮੀਰਾ ॥

ادنِن الےل اچرکی وگےل سِر ریما ۔۔
ਗੁਰ ਬਚਨੀ ਮਨੁ ਵੇਤਚਆ ਸਬਤਿ ਮਨੁ ਧੀਰਾ ॥

ُگر ینچب نم وبچیا دبس نم دھترا ۔۔

ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਸਾਬਾਤਸ ਹੈ ਕਾਟੈ ਮਨ ਪੀਰਾ ॥੨॥

ُگر ئُؤرے ساناس ےہَ اک ئَے نم ریپا ۔۔۲۔۔

ਲਾਲਾ ਗੋਲਾ ਧਣੀ ਕੋ ਤਕਆ ਕਹਉ ਵਤਿਆਈਐ ॥

الال وگال دینھ وک ایک کہؤ ودنا نیپے ۔۔

ਭਾਣੈ ਬਖਸੇ ਪੂਰਾ ਧਣੀ ਸਚੁ ਕਾਰ ਕਮਾਈਐ ॥

نک
اھب ئَے ھسے ئُؤرا دینھ چس اکر امک پپَے ۔۔

ਤਵਛੁਤੜਆ ਕਉ ਮੇਤਲ ਲਏ ਗੁਰ ਕਉ ਬਤਲ ਜਾਈਐ ॥੩॥

وِڑھچنا کؤ لیم ےئل ُگر کؤ نل اج پپَے ۔۔۳۔۔
ਲਾਲੇ ਗੋਲੇ ਮਤਿ ਖਰੀ ਗੁਰ ਕੀ ਮਤਿ ਨੀਕੀ ॥

الےل وگےل مت رھکی ُگر یک مت یکین ۔۔
ਸਾਚੀ ਸੁਰਤਿ ਸੁਹਾਵਣੀ ਮਨਮੁਖ ਮਤਿ ਿੀਕੀ ॥

مب
سایچ ُسرت ُسہاوین مُکھ مت یکیھپ ۔۔

ਮਨੁ ਿਨੁ ਿੇਰਾ ਿੂ ਪਰਭੂ ਸਚੁ ਧੀਰਕ ਧੁਰ ਕੀ ॥੪॥

ب
نم نت ریتا ئُؤ رپ ُھؤ چس دھترک د ُھر یک ۔۔۴۔۔
ਸਾਚੈ ਬੈਸਣੁ ਉਿਣਾ ਸਚੁ ਭੋਜਨੁ ਭਾਤਖਆ ॥

نی
سا َچے َ سں اُانھٹ چس وھبنج اھبایھک ۔۔

ਤਚਤਿ ਸਚੈ ਤਵਿੋ ਸਚਾ ਸਾਚਾ ਰਸੁ ਚਾਤਖਆ ॥

ِج ِت سج َے وِوت اچس سااچ رس اچایھک ۔۔

ਸਾਚੈ ਘਤਰ ਸਾਚੈ ਰਖੇ ਗੁਰ ਬਚਤਨ ਸੁਭਾਤਖਆ ॥੫॥

سا َچے رھگ سا َچے رےھک ُگر نچب ُسبھاایھک ۔۔۵۔۔
ਮਨਮੁਖ ਕਉ ਆਲਸੁ ਘਣੋ ਿਾਥੇ ਓਜਾੜੀ ॥

مب
گ
مُکھ کؤ ا سل ھپؤ اواجری ۔۔

ਿਾਥਾ ਚੁਗੈ ਤਨਿ ਚੋਗੜੀ ਲਤਗ ਬੰਧੁ ਤਵਗਾੜੀ ॥

َ
اھپاھت ُچگے پِپ وچگری گل دنبھ وِاگری ۔۔

ਗੁਰ ਪਰਸਾਿੀ ਮੁਕਿੁ ਹੋਇ ਸਾਚੇ ਤਨਜ ਿਾੜੀ ॥੬॥

ِب
ُگر رپسادی مُکت وہۓ ساےچ ج ناری ۔۔۶۔۔
ਅਨਹਤਿ ਲਾਲਾ ਬੇਤਧਆ ਪਰਭ ਹੇਤਿ ਤਪਆਰੀ ॥

ابہت الال دیبایھ رپَھب تیہ ایپری ۔۔
ਤਬਨੁ ਸਾਚੇ ਜੀਉ ਜਤਲ ਬਲਉ ਝੂਿੇ ਵੇਕਾਰੀ ॥

چ
پِں ساےچ جپؤ لج نلؤ ُھؤےھٹ واکیری ۔۔
ਬਾਤਿ ਕਾਰਾ ਸਤਭ ਛੋਿੀਆ ਸਾਚੀ ਿਰੁ ਿਾਰੀ ॥੭॥

ناد اکرا سیھ وھچدنا سایچ رت ناری ۔۔۷۔۔

ਤਜਨੀ ਨਾਮੁ ਤਵਸਾਤਰਆ ਤਿਨਾ ਿਉਰ ਨ ਿਾਉ ॥

ب
ج ِبی نام وِسارنا پ ِیا ھؤر ہن اھٹو ۔۔

ਲਾਲੈ ਲਾਲਚੁ ਤਿਆਤਗਆ ਪਾਇਆ ਹਤਰ ਨਾਉ ॥

ال لَے الچل ایتایگ نانا ہر ناو ۔۔

ਿੂ ਬਖਸਤਹ ਿਾ ਮੇਤਲ ਲੈਤਹ ਨਾਨਕ ਬਤਲ ਜਾਉ ॥੮॥੪॥

نک
ہیل نانک نل اجو ۔۔۸۔۔۴۔۔
ئُؤ ھسہہ نا لیم ِ
ਮਾਰੂ ਮਹਲਾ ੧ ॥

امرو ہلحم ۱۔۔
ُ
ਲਾਲੈ ਗਾਰਬੁ ਛੋਤਿਆ ਗੁਰ ਕੈ ਭੈ ਸਹਤਜ ਸੁਭਾਈ ॥

ب سہ
ےک َھے ج ُسبھایئ ۔۔
ال لَے اگرت وھچدنا ُگر َ

ਲਾਲੈ ਖਸਮੁ ਪਛਾਤਣਆ ਵਿੀ ਵਤਿਆਈ ॥

ل َ کھ س
ال ے م اھچپاین ودی ودنایئ ۔۔

ਖਸਤਮ ਤਮਤਲਐ ਸੁਖੁ ਪਾਇਆ ਕੀਮਤਿ ਕਹਣੁ ਨ ਜਾਈ ॥੧॥

ک

ھس
م مِلیپے ُسکھ نانا تمیق کہں ہن اجیئ ۔۔۱۔۔
ਲਾਲਾ ਗੋਲਾ ਖਸਮ ਕਾ ਖਸਮੈ ਵਤਿਆਈ ॥

کھ س کھ
س
م
الال م اک ے َ ودنایئ ۔۔

ਗੁਰ ਪਰਸਾਿੀ ਉਬਰੇ ਹਤਰ ਕੀ ਸਰਣਾਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ُگر رپسادی اُپرے ہر یک رسنایئ ۔۔۱۔۔راہو۔۔

ਲਾਲੇ ਨੋ ਤਸਤਰ ਕਾਰ ਹੈ ਧੁਤਰ ਖਸਤਮ ਿੁਰਮਾਈ ॥

ک
ھ
س
ب
ےہ د ُھر م ُھرامیئ ۔۔
الےل ون سِر اکر َ
ਲਾਲੈ ਹੁਕਮੁ ਪਛਾਤਣਆ ਸਿਾ ਰਹੈ ਰਜਾਈ ॥

ک
ال لَے ُچ م اھچپاین دسا ر َہے راجیئ ۔۔

ਆਪੇ ਮੀਰਾ ਬਖਤਸ ਲਏ ਵਿੀ ਵਤਿਆਈ ॥੨॥

نک
ھ
ا ےپ ریما س ےئل ودی ودنایئ ۔۔۲۔۔

ਆਤਪ ਸਚਾ ਸਭੁ ਸਚੁ ਹੈ ਗੁਰ ਸਬਤਿ ਬੁਝਾਈ ॥

ب
ےہ ُگر دبس جُھایئ ۔۔
ا ت اچس سیھ چس َ

ਿੇਰੀ ਸੇਵਾ ਸੋ ਕਰੇ ਤਜਸ ਨੋ ਲੈਤਹ ਿੂ ਲਾਈ ॥

ہیل ئُؤ الیئ ۔۔
ریتی ویسا وس رکے ِجس ون ِ
ਤਬਨੁ ਸੇਵਾ ਤਕਨੈ ਨ ਪਾਇਆ ਿੂਜੈ ਭਰਤਮ ਖੁਆਈ ॥੩॥

ک
پِں ویسا ک ِ َپے ہن نانا ُدو َچے رھبم ُھؤا یئ ۔۔۳۔۔

ਸੋ ਤਕਉ ਮਨਹੁ ਤਵਸਾਰੀਐ ਤਨਿ ਿੇਵੈ ਚੜੈ ਸਵਾਇਆ ॥

وس کپؤ می ُہ وِسار پپے پِپ دویَے ڑچَے سَؤانا ۔۔

ਜੀਉ ਤਪੰਿੁ ਸਭੁ ਤਿਸ ਿਾ ਸਾਹੁ ਤਿਨੈ ਤਵਤਚ ਪਾਇਆ ॥

جپؤ پِید سیھ ئِس دا سا وہ پ ِ َپے وِچ نانا ۔۔

ਜਾ ਤਿਪਾ ਕਰੇ ਿਾ ਸੇਵੀਐ ਸੇਤਵ ਸਤਚ ਸਮਾਇਆ ॥੪॥

اج کِرنا رکے نا ویس پپے َ ویسَ چس امسنا ۔۔۴۔۔

ਲਾਲਾ ਸੋ ਜੀਵਿੁ ਮਰੈ ਮਤਰ ਤਵਚਹੁ ਆਪੁ ਗਵਾਏ ॥

الال وس ویجَت م َ َرے رم وِچہؤہ ا ت وگاےئ ۔۔

ਬੰਧਨ ਿੂਟਤਹ ਮੁਕਤਿ ਹੋਇ ਤਿਰਸਨਾ ਅਗਤਨ ਬੁਝਾਏ ॥

ب
دنبنھ ئُؤہٹِ مُکت وہۓ رتِانس انگ جُھاےئ ۔۔

ਸਭ ਮਤਹ ਨਾਮੁ ਤਨਧਾਨੁ ਹੈ ਗੁਰਮੁਤਖ ਕੋ ਪਾਏ ॥੫॥

ےہ ُگرمُکھ وک ناےئ ۔۔۵۔۔
سیھ ہہم نام ن ِداھن َ
ਲਾਲੇ ਤਵਤਚ ਗੁਣੁ ਤਕਛੁ ਨਹੀ ਲਾਲਾ ਅਵਗਤਣਆਰੁ ॥

ک
الےل وِچ ُگں ِچھ یہن الال ا َواینگر ۔۔

ਿੁਧੁ ਜੇਵਿੁ ਿਾਿਾ ਕੋ ਨਹੀ ਿੂ ਬਖਸਣਹਾਰੁ ॥

نک
ُندھ ویجد دانا وک یہن ئُؤ ھسبہار ۔۔

ਿੇਰਾ ਹੁਕਮੁ ਲਾਲਾ ਮੰਨੇ ਏਹ ਕਰਣੀ ਸਾਰੁ ॥੬॥

ک
ریتا ُچ م الال مپّے اہہی رکین سار ۔۔۶۔۔

ਗੁਰੁ ਸਾਗਰੁ ਅੰਤਮਰਿ ਸਰੁ ਜੋ ਇਛੇ ਸੋ ਿਲੁ ਪਾਏ ॥

ُگر سارگ امِرت رس وج اِےھچ وس لھپ ناےئ ۔۔

ਨਾਮੁ ਪਿਾਰਥੁ ਅਮਰੁ ਹੈ ਤਹਰਿੈ ਮੰਤਨ ਵਸਾਏ ॥

ےہ ہِر َدے نمّ وساےئ ۔۔
نام ندارھت ارم َ
ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਸਿਾ ਸੁਖੁ ਹੈ ਤਜਸ ਨੋ ਹੁਕਮੁ ਮਨਾਏ ॥੭॥

ک
ےہ ِجس ون ُچ م انمےئ ۔۔۷۔۔
ُگر ویسا دسا ُسکھ َ
ਸੁਇਨਾ ਰੁਪਾ ਸਭ ਧਾਿੁ ਹੈ ਮਾਟੀ ਰਤਲ ਜਾਈ ॥

وسانئ ُرنا سیھ داھت ےہَ امیٹ رل اجیئ ۔۔

ਤਬਨੁ ਨਾਵੈ ਨਾਤਲ ਨ ਚਲਈ ਸਤਿਗੁਤਰ ਬੂਝ ਬੁਝਾਈ ॥

ب
پِں نا َوے نال ہن چلبی سیگؤر ئُؤھج ُجھایئ ۔۔

ਨਾਨਕ ਨਾਤਮ ਰਿੇ ਸੇ ਤਨਰਮਲੇ ਸਾਚੈ ਰਹੇ ਸਮਾਈ ॥੮॥੫॥

نانک نام رےت ےس پِرےلم سا َچے رےہ امسیئ ۔۔۸۔۔۵۔۔
ਮਾਰੂ ਮਹਲਾ ੧ ॥

امرو ہلحم ۱۔۔
ُ
ਹੁਕਮੁ ਭਇਆ ਰਹਣਾ ਨਹੀ ਧੁਤਰ ਿਾਟੇ ਚੀਰੈ ॥

ک
ُچ م ایھب رانہ یہن د ُھر اھپےٹ ریچَے ۔۔

ਏਹੁ ਮਨੁ ਅਵਗਤਣ ਬਾਤਧਆ ਸਹੁ ਿੇਹ ਸਰੀਰੈ ॥

اوہی نم ا َونگ نادایھ َسہؤ دہہی رسریَے ۔۔

ਪੂਰੈ ਗੁਤਰ ਬਖਸਾਈਅਤਹ ਸਤਭ ਗੁਨਹ ਿਕੀਰੈ ॥੧॥

سی ُ ب
ھ
ک
ت
َرے ۔۔۱۔۔
ئُؤ َرے ُگر نکھسانیی ِہ ھ گیہ

ਤਕਉ ਰਹੀਐ ਉਤਿ ਚਲਣਾ ਬੁਝੁ ਸਬਿ ਬੀਚਾਰਾ ॥

ب
کپؤ ر ہیپے اُھٹ انلچ ُچھ دبس اچیبرا ۔۔

ਤਜਸੁ ਿੂ ਮੇਲਤਹ ਸੋ ਤਮਲੈ ਧੁਤਰ ਹੁਕਮੁ ਅਪਾਰਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ک
ِجس ئُؤ میلہہ وس ملَ ِے د ُھر ُچ م انارا ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਤਜਉ ਿੂ ਰਾਖਤਹ ਤਿਉ ਰਹਾ ਜੋ ਿੇਤਹ ਸੁ ਖਾਉ ॥

ویج ئُؤ راکھہہ پپؤ راہ وج دہہی وس اھکو ۔۔

ਤਜਉ ਿੂ ਚਲਾਵਤਹ ਤਿਉ ਚਲਾ ਮੁਤਖ ਅੰਤਮਰਿ ਨਾਉ ॥

ویج ئُؤ چالوہِ پپؤ چال مُکھ امِرت ناو ۔۔

ਮੇਰੇ ਿਾਕੁਰ ਹਤਥ ਵਤਿਆਈਆ ਮੇਲਤਹ ਮਤਨ ਚਾਉ ॥੨॥

ریمے اھٹ ُکر ھتہ ودناایئ میلہہ نم اچو ۔۔۲۔۔
ਕੀਿਾ ਤਕਆ ਸਾਲਾਹੀਐ ਕਤਰ ਿੇਖੈ ਸੋਈ ॥

کییا ایک ساال ہیپے رک دےھکی وسیئ ۔۔

ਤਜਤਨ ਕੀਆ ਸੋ ਮਤਨ ਵਸੈ ਮੈ ਅਵਰੁ ਨ ਕੋਈ ॥

ِجں ایک وس نم و سَے م َے ا َور ہن وکیئ ۔۔
ਸੋ ਸਾਚਾ ਸਾਲਾਹੀਐ ਸਾਚੀ ਪਤਿ ਹੋਈ ॥੩॥

وس سااچ ساال ہیپے سایچ پپ وہیئ ۔۔۳۔۔

ਪੰਤਿਿੁ ਪਤੜ ਨ ਪਹੁਚਈ ਬਹੁ ਆਲ ਜੰਜਾਲਾ ॥

بہ
ب
چ
ڈنپت ڑپ ہن ی وہب ا ل اجنجال ۔۔

ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਿੁਇ ਸੰਗਮੇ ਖੁਤਧਆ ਜਮਕਾਲਾ ॥

س
نات ُپ ّں ُدےئ یگمے ک ُھ ِدایھ چمکاال ۔۔

ਤਵਛੋੜਾ ਭਉ ਵੀਸਰੈ ਪੂਰਾ ਰਖਵਾਲਾ ॥੪॥

ب
وِوھچرا ھؤ ورسیے ئُؤرا روھکاال ۔۔۴۔۔

ਤਜਨ ਕੀ ਲੇਖੈ ਪਤਿ ਪਵੈ ਸੇ ਪੂਰੇ ਭਾਈ ॥

ل
ھ
ِجں یک یک ےَ

پپ وپَے ےس ئُؤرے اھبیئ ۔۔

ਪੂਰੇ ਪੂਰੀ ਮਤਿ ਹੈ ਸਚੀ ਵਤਿਆਈ ॥

ئُؤرے ئُؤری مت ےہَ یچس ودنایئ ۔۔
ਿੇਿੇ ਿੋਤਟ ਨ ਆਵਈ ਲੈ ਲੈ ਥਤਕ ਪਾਈ ॥੫॥

دندے وتت ہن ا ویئ لَے لَے کھت نایئ ۔۔۵۔۔
ਖਾਰ ਸਮੁਿੁ ਢੰਢੋਲੀਐ ਇਕੁ ਮਣੀਆ ਪਾਵੈ ॥

اھکر سمُدر دڈنھوھ لپَے اِک مییا نا َوے ۔۔

ਿੁਇ ਤਿਨ ਚਾਤਰ ਸੁਹਾਵਣਾ ਮਾਟੀ ਤਿਸੁ ਖਾਵੈ ॥

ئ
اھکوے ۔۔
ُدےئ دِن اچر ُسہاونا امیٹ ِس َ

ਗੁਰੁ ਸਾਗਰੁ ਸਤਿ ਸੇਵੀਐ ਿੇ ਿੋਤਟ ਨ ਆਵੈ ॥੬॥

ُ
ے ۔۔۶۔۔
گر سارگ ست ویس پپے دے وتت ہن ا و َ
ਮੇਰੇ ਪਰਭ ਭਾਵਤਨ ਸੇ ਊਜਲੇ ਸਭ ਮੈਲੁ ਭਰੀਜੈ ॥

ریمے رپَھب اھبون ےس اُوےلج سیھ مَیل رھب بج َے ۔۔
ਮੈਲਾ ਊਜਲੁ ਿਾ ਥੀਐ ਪਾਰਸ ਸੰਤਗ ਭੀਜੈ ॥

ب
ب
ھب
ھی
ج
پ
میال اُولج نا ے نارس گنس َے ۔۔
ਵੰਨੀ ਸਾਚੇ ਲਾਲ ਕੀ ਤਕਤਨ ਕੀਮਤਿ ਕੀਜੈ ॥੭॥

ّ
ونی ساےچ الل یک کِں تمیق کبج َے ۔۔۷۔۔
ਭੇਖੀ ਹਾਥ ਨ ਲਭਈ ਿੀਰਤਥ ਨਹੀ ਿਾਨੇ ॥

بھ َی ھک
ی اہھت ہن

لبھب

ی ریتھت یہن داےن ۔۔

ਪੂਛਉ ਬੇਿ ਪੜੰਤਿਆ ਮੂਿੀ ਤਵਣੁ ਮਾਨੇ ॥

چ
ئُؤ ھؤ دیب ڑپنییا مُؤھٹ ی وِن امےن ۔۔
ਨਾਨਕ ਕੀਮਤਿ ਸੋ ਕਰੇ ਪੂਰਾ ਗੁਰੁ ਤਗਆਨੇ ॥੮॥੬॥

نانک تمیق وس رکے ئُؤرا ُگر گ ِیاےن ۔۔۸۔۔۶۔۔
ਮਾਰੂ ਮਹਲਾ ੧ ॥

امرو ہلحم ۱۔۔
ُ
ਮਨਮੁਖੁ ਲਹਤਰ ਘਰੁ ਿਤਜ ਤਵਗੂਚੈ ਅਵਰਾ ਕੇ ਘਰ ਹੇਰੈ ॥

مب
وگ َچے ا َورا ےک رھگ َہت َرے ۔۔
مُکھ رہل رھگ جت وِ ُ

ਤਗਰਹ ਧਰਮੁ ਗਵਾਏ ਸਤਿਗੁਰੁ ਨ ਭੇਟੈ ਿੁਰਮਤਿ ਘੂਮਨ ਘੇਰੈ ॥

گ
گ
ٹیھب ے ُدرمت ُھؤنم ھت َرے ۔۔
َ
گِرہ درھم وگاےئ سیگؤر ہن
ਤਿਸੰਿਰੁ ਭਵੈ ਪਾਿ ਪਤੜ ਥਾਕਾ ਤਿਰਸਨਾ ਹੋਇ ਵਧੇਰੈ ॥

دِرتنس وھبَے ناھٹ ڑپ اھتاک رتِانس وہۓ ودھت َرے ۔۔
ਕਾਚੀ ਤਪੰਿੀ ਸਬਿੁ ਨ ਚੀਨੈ ਉਿਰੁ ਭਰੈ ਜੈਸੇ ਢੋਰੈ ॥੧॥

وھرے ۔۔۱۔۔
اکیچ پِیدی دبس ہن چی َپے اُدر رھبَے ےسیج د َ
ਬਾਬਾ ਐਸੀ ਰਵਿ ਰਵੈ ਸੰਤਨਆਸੀ ॥

سییایس ۔۔
نانا ایسی ر َوت ر َوے ِ
ਗੁਰ ਕੈ ਸਬਤਿ ਏਕ ਤਲਵ ਲਾਗੀ ਿੇਰੈ ਨਾਤਮ ਰਿੇ ਤਿਰਪਿਾਸੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ُگر ےکَ دبس انک لِؤ الیگ ریتَے نام رےت رتِاتپیس ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਘੋਲੀ ਗੇਰੂ ਰੰਗੁ ਚੜਾਇਆ ਵਸਿਰ ਭੇਖ ਭੇਖਾਰੀ ॥

بھ َیک ب َھ
ک
ی
وھگیل ریگُو رنگ ڑچانا ورتس ھ ھاری ۔۔

ਕਾਪੜ ਿਾਤਰ ਬਨਾਈ ਤਖੰਥਾ ਝੋਲੀ ਮਾਇਆਧਾਰੀ ॥

ک ِھیب چ
ھ
َ
اکڑپ اھپر انبیئ ھا ؤیل امنا داھری ۔۔

ਘਤਰ ਘਤਰ ਮਾਗੈ ਜਗੁ ਪਰਬੋਧੈ ਮਤਨ ਅੰਧੈ ਪਤਿ ਹਾਰੀ ॥

ےھ پپ اہری ۔۔
رپوبدےھ نم ادن َ
رھگ رھگ ام َگے چگ َ
ਭਰਤਮ ਭੁਲਾਣਾ ਸਬਿੁ ਨ ਚੀਨੈ ਜੂਐ ਬਾਜੀ ਹਾਰੀ ॥੨॥

ب
رھبم ھُالنا دبس ہن چی َپے ُجؤےئ نایج اہری ۔۔۲۔۔

ਅੰਿਤਰ ਅਗਤਨ ਨ ਗੁਰ ਤਬਨੁ ਬੂਝੈ ਬਾਹਤਰ ਪੂਅਰ ਿਾਪੈ ॥

چ
ارتن انگ ہن ُگر پِں ئُؤ َھے ناہر ئُؤپر نا ئَے ۔۔

ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਤਬਨੁ ਭਗਤਿ ਨ ਹੋਵੀ ਤਕਉ ਕਤਰ ਚੀਨਤਸ ਆਪੈ ॥

ج
ُگر ویسا پِں تگھب ہن وہوی کپؤ رک ییس ا ےپ ۔۔

ਤਨੰਿਾ ਕਤਰ ਕਤਰ ਨਰਕ ਤਨਵਾਸੀ ਅੰਿਤਰ ਆਿਮ ਜਾਪੈ ॥

پ ِیدا رک رک رنک ئِؤایس ارتن ا مت اج ئَے ۔۔

ਅਿਸਤਿ ਿੀਰਥ ਭਰਤਮ ਤਵਗੂਚਤਹ ਤਕਉ ਮਲੁ ਧੋਪੈ ਪਾਪੈ ॥੩॥

ب
ھ
سی
ک
ئ
ئ
پ
َ
َ
ہچ ؤ لم دوھ ے نا ے ۔۔۳۔۔
ا ھ ریتھت رھبم وِوگُ ِ
ਛਾਣੀ ਖਾਕੁ ਤਬਭੂਿ ਚੜਾਈ ਮਾਇਆ ਕਾ ਮਗੁ ਜੋਹੈ ॥

پب
اھچین اھکک ِ ھ ُؤت امنا اک گم وج َہے ۔۔

ਅੰਿਤਰ ਬਾਹਤਰ ਏਕੁ ਨ ਜਾਣੈ ਸਾਚੁ ਕਹੇ ਿੇ ਛੋਹੈ ॥

ارتن ناہر انک ہن اج ئَے ساچ ےہک ےت وھچ َہے ۔۔
ਪਾਿੁ ਪੜੈ ਮੁਤਖ ਝੂਿੋ ਬੋਲੈ ਤਨਗੁਰੇ ਕੀ ਮਤਿ ਓਹੈ ॥

چ
ُ
ناھٹ ڑپَے مُکھ ُھؤوھٹ وب لَے نِگرے مت او َہے ۔۔

ਨਾਮੁ ਨ ਜਪਈ ਤਕਉ ਸੁਖੁ ਪਾਵੈ ਤਬਨੁ ਨਾਵੈ ਤਕਉ ਸੋਹੈ ॥੪॥

نام ہن یئپج کپؤ ُسکھ نا َوے پِں نا َوے کپؤ وس َہے ۔۔۴۔۔
ਮੂੰਿੁ ਮੁਿਾਇ ਜਟਾ ਤਸਖ ਬਾਧੀ ਮੋਤਨ ਰਹੈ ਅਤਭਮਾਨਾ ॥

ب
مُؤند مُداےئ اٹج سِکھ نادیھ ومن ر َہے ا ھبمانا ۔۔

ਮਨੂਆ ਿੋਲੈ ਿਹ ਤਿਸ ਧਾਵੈ ਤਬਨੁ ਰਿ ਆਿਮ ਤਗਆਨਾ ॥

اھوے پِں رت ا مت گ ِیانا ۔۔
م ُپؤا دو لَے دہ دِس د َ
ਅੰਤਮਰਿੁ ਛੋਤਿ ਮਹਾ ਤਬਖੁ ਪੀਵੈ ਮਾਇਆ ਕਾ ਿੇਵਾਨਾ ॥

امِرت وھچد اہم نِکھ ویپَے امنا اک دویانا ۔۔

ਤਕਰਿੁ ਨ ਤਮਟਈ ਹੁਕਮੁ ਨ ਬੂਝੈ ਪਸੂਆ ਮਾਤਹ ਸਮਾਨਾ ॥੫॥

ک
کِرت ہن مِیبی ُچ م

چ
ہن وخب َھے ئسُؤم م امہِ امسنا ۔۔۵۔۔

ਹਾਥ ਕਮੰਿਲੁ ਕਾਪੜੀਆ ਮਤਨ ਤਿਰਸਨਾ ਉਪਜੀ ਭਾਰੀ ॥

اہھت ڈنمکل اکڑپنا نم رتِانس اُیجپ اھبری ۔۔
ਇਸਿਰੀ ਿਤਜ ਕਤਰ ਕਾਤਮ ਤਵਆਤਪਆ ਤਚਿੁ ਲਾਇਆ ਪਰ ਨਾਰੀ ॥

ارتسی جت رک اکم وناایپ ِجت النا رپ ناری ۔۔
ਤਸਖ ਕਰੇ ਕਤਰ ਸਬਿੁ ਨ ਚੀਨੈ ਲੰਪਟੁ ਹੈ ਬਾਜਾਰੀ ॥

ِسکھ رکے رک دبس ہن چی َپے لمپت ےہَ نااجری ۔۔
ਅੰਿਤਰ ਤਬਖੁ ਬਾਹਤਰ ਤਨਭਰਾਿੀ ਿਾ ਜਮੁ ਕਰੇ ਖੁਆਰੀ ॥੬॥

ک
ِب
ارتن نِکھ ناہر پ ھرایت نا مج رکے ُھؤاری ۔۔۶۔۔

ਸੋ ਸੰਤਨਆਸੀ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵੈ ਤਵਚਹੁ ਆਪੁ ਗਵਾਏ ॥

سییایس وج سیگؤر ویسَے وِچہؤہ ا ت وگاےئ ۔۔
وس ِ

ਛਾਿਨ ਭੋਜਨ ਕੀ ਆਸ ਨ ਕਰਈ ਅਤਚੰਿੁ ਤਮਲੈ ਸੋ ਪਾਏ ॥

اھچدن وھبنج یک ا س ہن رکیئ ا ِجپت ملَ ِے وس ناےئ ۔۔
ਬਕੈ ਨ ਬੋਲੈ ਤਖਮਾ ਧਨੁ ਸੰਗਰਹੈ ਿਾਮਸੁ ਨਾਤਮ ਜਲਾਏ ॥

ک
ن َکے ہن وب لَے ھِما دنھ رگنسےہَ ناسم نام چالےئ ۔۔
ਧਨੁ ਤਗਰਹੀ ਸੰਤਨਆਸੀ ਜੋਗੀ ਤਜ ਹਤਰ ਚਰਣੀ ਤਚਿੁ ਲਾਏ ॥੭॥

سییایس وجیگ ےج ہر رچین ِجت الےئ ۔۔۷۔۔
دنھ گِریہ ِ
ਆਸ ਤਨਰਾਸ ਰਹੈ ਸੰਤਨਆਸੀ ਏਕਸੁ ਤਸਉ ਤਲਵ ਲਾਏ ॥

سییایس اسکی سِیؤ لِؤ الےئ ۔۔
ا س پِراس ر َہے ِ

ਹਤਰ ਰਸੁ ਪੀਵੈ ਿਾ ਸਾਤਿ ਆਵੈ ਤਨਜ ਘਤਰ ਿਾੜੀ ਲਾਏ ॥

ِب
ے ج رھگ ناری الےئ ۔۔
ہر رس ویپَے نا سات ا و َ
ਮਨੂਆ ਨ ਿੋਲੈ ਗੁਰਮੁਤਖ ਬੂਝੈ ਧਾਵਿੁ ਵਰਤਜ ਰਹਾਏ ॥

چ
م ُپؤا ہن دو لَے ُگرمُکھ ُوب َھے داھوت ورچ راہےئ ۔۔
ਤਗਰਹੁ ਸਰੀਰੁ ਗੁਰਮਿੀ ਖੋਜੇ ਨਾਮੁ ਪਿਾਰਥੁ ਪਾਏ ॥੮॥

گِروہ رسری ُگریتم وھکےج نام ندارھت ناےئ ۔۔۸۔۔
ਬਰਹਮਾ ਤਬਸਨੁ ਮਹੇਸੁ ਸਰੇਸਟ ਨਾਤਮ ਰਿੇ ਵੀਚਾਰੀ ॥

ئ م
پرامہ ِسں ہیس رسٹسی نام رےت وبچاری ۔۔

ਖਾਣੀ ਬਾਣੀ ਗਗਨ ਪਿਾਲੀ ਜੰਿਾ ਜੋਤਿ ਿੁਮਾਰੀ ॥

اھکین ناین نگگ اتپیل اتنج وجت ُبماری ۔۔

ਸਤਭ ਸੁਖ ਮੁਕਤਿ ਨਾਮ ਧੁਤਨ ਬਾਣੀ ਸਚੁ ਨਾਮੁ ਉਰ ਧਾਰੀ ॥

سیھ ُسکھ مُکت نام د ُھں ناین چس نام اُر داھری ۔۔

ਨਾਮ ਤਬਨਾ ਨਹੀ ਛੂਟਤਸ ਨਾਨਕ ਸਾਚੀ ਿਰੁ ਿੂ ਿਾਰੀ ॥੯॥੭॥

چ
نام پِیا یہن ُھؤسٹ نانک سایچ رت ئُؤ ناری ۔۔۹۔۔۷۔۔
ਮਾਰੂ ਮਹਲਾ ੧ ॥

امرو ہلحم ۱۔۔
ُ
ਮਾਿ ਤਪਿਾ ਸੰਜੋਤਗ ਉਪਾਏ ਰਕਿੁ ਤਬੰਿੁ ਤਮਤਲ ਤਪੰਿੁ ਕਰੇ ॥

امت پِیا وجنسگ اُناےئ رقپ پِید مِل پِید رکے ۔۔

ਅੰਿਤਰ ਗਰਭ ਉਰਤਧ ਤਲਵ ਲਾਗੀ ਸੋ ਪਰਭੁ ਸਾਰੇ ਿਾਤਿ ਕਰੇ ॥੧॥

ارتن رگھب اُردھ لِؤ الیگ وس رپَھب سارے دات رکے ۔۔۱۔۔
ਸੰਸਾਰੁ ਭਵਜਲੁ ਤਕਉ ਿਰੈ ॥

ب
اسنسر َھؤلج کپؤ رتَے ۔۔

ਗੁਰਮੁਤਖ ਨਾਮੁ ਤਨਰੰਜਨੁ ਪਾਈਐ ਅਿਤਰਓ ਭਾਰੁ ਅਿਾਰੁ ਟਰੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ُگرمُکھ نام پِرنجن نا پپَے ارھپوی اھبر ااھپر رٹَے ۔۔۱۔۔راہو۔۔

ਿੇ ਗੁਣ ਤਵਸਤਰ ਗਏ ਅਪਰਾਧੀ ਮੈ ਬਉਰਾ ਤਕਆ ਕਰਉ ਹਰੇ ॥

ےت ُگں وِرس ےئگ ارپادیھ م َے ئؤرا ایک رکو ہرے ۔۔

ਿੂ ਿਾਿਾ ਿਇਆਲੁ ਸਭੈ ਤਸਤਰ ਅਤਹਤਨਤਸ ਿਾਤਿ ਸਮਾਤਰ ਕਰੇ ॥੨॥

سب
ئُؤ دانا دنال َھے سِر اہیِس دات امسر رکے ۔۔۲۔۔

ਚਾਤਰ ਪਿਾਰਥ ਲੈ ਜਤਗ ਜਨਤਮਆ ਤਸਵ ਸਕਿੀ ਘਤਰ ਵਾਸੁ ਧਰੇ ॥

اچر ندارھت لَے چگ جبمیا سِؤ یتکس رھگ واس درھے ۔۔

ਲਾਗੀ ਭੂਖ ਮਾਇਆ ਮਗੁ ਜੋਹੈ ਮੁਕਤਿ ਪਿਾਰਥੁ ਮੋਤਹ ਖਰੇ ॥੩॥

ب
الیگ ُھؤھک امنا گم وج َہے مُکت ندارھت ومہِ رھکے ۔۔۳۔۔

ਕਰਣ ਪਲਾਵ ਕਰੇ ਨਹੀ ਪਾਵੈ ਇਿ ਉਿ ਢੂਢਿ ਥਾਤਕ ਪਰੇ ॥

الو رکے یہن نا َوے ات اُت ُدوھدھت اھتک رپے ۔۔
رکن ن َ
ਕਾਤਮ ਿੋਤਧ ਅਹੰਕਾਤਰ ਤਵਆਪੇ ਕੂੜ ਕੁਟੰਬ ਤਸਉ ਪਰੀਤਿ ਕਰੇ ॥੪॥

اکم رکودھ ااکنہر وناےپ ُکؤر ُکیپت سِیؤ رپپپ رکے ۔۔۴۔۔
ਖਾਵੈ ਭੋਗੈ ਸੁਤਣ ਸੁਤਣ ਿੇਖੈ ਪਤਹਤਰ ਤਿਖਾਵੈ ਕਾਲ ਘਰੇ ॥

س س
ِاھکوے اکل رھگے ۔۔
اھکوے وھب َگے ُ ں ُ ں دےھکی رہپ د َ
َ
ਤਬਨੁ ਗੁਰ ਸਬਿ ਨ ਆਪੁ ਪਛਾਣੈ ਤਬਨੁ ਹਤਰ ਨਾਮ ਨ ਕਾਲੁ ਟਰੇ ॥੫॥

پِں ُگر دبس ہن ا ت اھچپ ئَے پِں ہر نام ہن اکل رٹے ۔۔۵۔۔
ਜੇਿਾ ਮੋਹੁ ਹਉਮੈ ਕਤਰ ਭੂਲੇ ਮੇਰੀ ਮੇਰੀ ਕਰਿੇ ਛੀਤਨ ਖਰੇ ॥

ب
اتیج ومہ ہؤ م َے رک ُھؤےل ریمی ریمی رکےت نیھچ رھکے ۔۔
ਿਨੁ ਧਨੁ ਤਬਨਸੈ ਸਹਸੈ ਸਹਸਾ ਤਿਤਰ ਪਛੁਿਾਵੈ ਮੁਤਖ ਧੂਤਰ ਪਰੇ ॥੬॥

نِیس سہ َس سہ ب
ھ
ِ
اتھچپوے مُکھ دھُؤر رپے ۔۔۶۔۔
ر
نت دنھ ے ے سا
َ
ਤਬਰਤਧ ਭਇਆ ਜੋਬਨੁ ਿਨੁ ਤਖਤਸਆ ਕਿੁ ਕੰਿੁ ਤਬਰੂਧੋ ਨੈਨਹੁ ਨੀਰੁ ਢਰੇ ॥

ک
پِردھ ایھب وجنب نت ھِسیا کبھ کیبھ پِ ُرودوھ نَیبہؤ رین درھے ۔۔
ਚਰਣ ਰਹੇ ਕਰ ਕੰਪਣ ਲਾਗੇ ਸਾਕਿ ਰਾਮੁ ਨ ਤਰਿੈ ਹਰੇ ॥੭॥

ک
می
ہ
رچن رےہ رک ں الےگ ساطق رام ہن ر َِدے رے ۔۔۷۔۔
ਸੁਰਤਿ ਗਈ ਕਾਲੀ ਹੂ ਧਉਲੇ ਤਕਸੈ ਨ ਭਾਵੈ ਰਤਖਓ ਘਰੇ ॥

ک
ُسرت یئگ اکیل ُہؤ دھؤےل کِسے َ ہن اھبوے ر ھپؤ رھگے ۔۔
ਤਬਸਰਿ ਨਾਮ ਐਸੇ ਿੋਖ ਲਾਗਤਹ ਜਮੁ ਮਾਤਰ ਸਮਾਰੇ ਨਰਤਕ ਖਰੇ ॥੮॥

ِئسرت نام اےسی دوھک الہگِ مج امر امسرے رنک رھکے ۔۔۸۔۔

ਪੂਰਬ ਜਨਮ ਕੋ ਲੇਖੁ ਨ ਤਮਟਈ ਜਨਤਮ ਮਰੈ ਕਾ ਕਉ ਿੋਸੁ ਧਰੇ ॥

ئُؤرت منج وک ھکیل ہن مِیبی منج م َ َرے اک کؤ دوس درھے ۔۔
ਤਬਨੁ ਗੁਰ ਬਾਤਿ ਜੀਵਣੁ ਹੋਰੁ ਮਰਣਾ ਤਬਨੁ ਗੁਰ ਸਬਿੈ ਜਨਮੁ ਜਰੇ ॥੯॥

پِں ُگر دعب ویجن وہر رمنا پِں ُگر دبسَے منج رجے ۔۔۹۔۔
ਖੁਸੀ ਖੁਆਰ ਭਏ ਰਸ ਭੋਗਣ ਿੋਕਟ ਕਰਮ ਤਵਕਾਰ ਕਰੇ ॥

ُک
ک
ھ
س
ھ
ی ُؤا ر ےئھب رس وھبنگ وھپٹک رکم وِاکر رکے ۔۔
ਨਾਮੁ ਤਬਸਾਤਰ ਲੋਤਭ ਮੂਲੁ ਖੋਇਓ ਤਸਤਰ ਧਰਮ ਰਾਇ ਕਾ ਿੰਿੁ ਪਰੇ ॥੧੦॥

نام ِئسار ولھب مُؤل وھکویئ سِر درھم راےئ اک دند رپے ۔۔۱۱۔۔
ਗੁਰਮੁਤਖ ਰਾਮ ਨਾਮ ਗੁਣ ਗਾਵਤਹ ਜਾ ਕਉ ਹਤਰ ਪਰਭੁ ਨਿਤਰ ਕਰੇ ॥

ُگرمُکھ رام نام ُگں اگوہِ اج کؤ ہر رپَھب دنر رکے ۔۔

ਿੇ ਤਨਰਮਲ ਪੁਰਖ ਅਪਰੰਪਰ ਪੂਰੇ ਿੇ ਜਗ ਮਤਹ ਗੁਰ ਗੋਤਵੰਿ ਹਰੇ ॥੧੧॥

ےت پِرلم ُپرھک ارپرپم ئُؤرے ےت چگ ہہم ُگر وگوِدن ہرے ۔۔۱۱۔۔
ਹਤਰ ਤਸਮਰਹੁ ਗੁਰ ਬਚਨ ਸਮਾਰਹੁ ਸੰਗਤਿ ਹਤਰ ਜਨ ਭਾਉ ਕਰੇ ॥

ہر ِسمروہ ُگر نچب امسروہ تگنس ہر نج اھبو رکے ۔۔

ਹਤਰ ਜਨ ਗੁਰੁ ਪਰਧਾਨੁ ਿੁਆਰੈ ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਜਨ ਕੀ ਰੇਣੁ ਹਰੇ ॥੧੨॥੮॥

ہر نج ُگر رپداھن ُدوا َرے نانک پِں نج یک رنی ہرے ۔۔۱۲۔۔۸۔۔
ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪਰਸਾਤਿ ॥

اِک اواکنر سیگؤر رپساد ۔۔
ਮਾਰੂ ਕਾਿੀ ਮਹਲਾ ੧ ਘਰੁ ੨ ॥

امرو اکیف ہلحم  ۱رھگ ۲۔۔
ُ

ਆਵਉ ਵੰਞਉ ਿੁੰਮਣੀ ਤਕਿੀ ਤਮਿਰ ਕਰੇਉ ॥

ا وو وبچؤ ُد ّ
مبی کِبی ِمتر رکئؤ ۔۔

ਸਾ ਧਨ ਢੋਈ ਨ ਲਹੈ ਵਾਢੀ ਤਕਉ ਧੀਰੇਉ ॥੧॥

سا دنھ دوھیئ ہن ل َہے وادیھ کپؤ دھترئؤ ۔۔۱۔۔
ਮੈਿਾ ਮਨੁ ਰਿਾ ਆਪਨੜੇ ਤਪਰ ਨਾਤਲ ॥

مَیدا نم رنا ا نترے پِر نال ۔۔

ਹਉ ਘੋਤਲ ਘੁਮਾਈ ਖੰਨੀਐ ਕੀਿੀ ਤਹਕ ਭੋਰੀ ਨਿਤਰ ਤਨਹਾਤਲ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ک
گ
ہؤ وھگل ُھمایئ ھییپے یتیک ہِک وھبری دنر بِہال ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਪੇਈਅੜੈ ਿੋਹਾਗਣੀ ਸਾਹੁਰੜੈ ਤਕਉ ਜਾਉ ॥

پ ٔیت َرے دواہینگ ساہُررے کپؤ اجو ۔۔

ਮੈ ਗਤਲ ਅਉਗਣ ਮੁਿੜੀ ਤਬਨੁ ਤਪਰ ਝੂਤਰ ਮਰਾਉ ॥੨॥

چ
ب
م َے لگ اونگ مُ ھری پِں پِر ُھؤر رماو ۔۔۲۔۔
ਪੇਈਅੜੈ ਤਪਰੁ ਸੰਮਲਾ ਸਾਹੁਰੜੈ ਘਤਰ ਵਾਸੁ ॥

پ ٔیت َرے پِر سمال ساہُررے رھگ واس ۔۔

ਸੁਤਖ ਸਵੰਤਧ ਸੋਹਾਗਣੀ ਤਪਰੁ ਪਾਇਆ ਗੁਣਿਾਸੁ ॥੩॥

ُسکھ وسَدنھ وساہینگ پِر نانا ُگییاس ۔۔۳۔۔

ਲੇਿੁ ਤਨਹਾਲੀ ਪਟ ਕੀ ਕਾਪੜੁ ਅੰਤਗ ਬਣਾਇ ॥

لیبھ بِہایل پپ یک اکڑپ انگ انب ِئے ۔۔

ਤਪਰੁ ਮੁਿੀ ਿੋਹਾਗਣੀ ਤਿਨ ਿੁਖੀ ਰੈਤਣ ਤਵਹਾਇ ॥੪॥

پِر مُبی دواہینگ پِں ُدیھک َرنی وِاہ ِئے ۔۔۴۔۔

ਤਕਿੀ ਚਖਉ ਸਾਿੜੇ ਤਕਿੀ ਵੇਸ ਕਰੇਉ ॥

چک
کِبی ھؤ سادرے کِبی وسی رکئؤ ۔۔

ਤਪਰ ਤਬਨੁ ਜੋਬਨੁ ਬਾਤਿ ਗਇਅਮੁ ਵਾਢੀ ਝੂਰੇਿੀ ਝੂਰੇਉ ॥੫॥

چ
چ
ب
پِر پِں وجنب دعب گی م وادیھ ُھؤرندی ُھؤرئؤ ۔۔۵۔۔
ਸਚੇ ਸੰਿਾ ਸਿੜਾ ਸੁਣੀਐ ਗੁਰ ਵੀਚਾਤਰ ॥

ےچس دنسا دسرا س نیپے ُگر وبچار ۔۔

ਸਚੇ ਸਚਾ ਬੈਹਣਾ ਨਿਰੀ ਨਿਤਰ ਤਪਆਤਰ ॥੬॥

ےچس اچس پبہیا دنری دنر ایپر ۔۔۶۔۔
ਤਗਆਨੀ ਅੰਜਨੁ ਸਚ ਕਾ ਿੇਖੈ ਿੇਖਣਹਾਰੁ ॥

نک
گ ِیاین انجن چس اک د َھے دنکھبہار ۔۔

ਗੁਰਮੁਤਖ ਬੂਝੈ ਜਾਣੀਐ ਹਉਮੈ ਗਰਬੁ ਤਨਵਾਤਰ ॥੭॥

چ
ُگرمُکھ وب َھے اج پپَے ہؤ م َے رگت ئِؤار ۔۔۷۔۔

ਿਉ ਭਾਵਤਨ ਿਉ ਜੇਹੀਆ ਮੂ ਜੇਹੀਆ ਤਕਿੀਆਹ ॥

ئؤ اھبون ئؤ جبہیا مُؤ جبہیا کِییاہ ۔۔
ਨਾਨਕ ਨਾਹੁ ਨ ਵੀਛੁੜੈ ਤਿਨ ਸਚੈ ਰਿੜੀਆਹ ॥੮॥੧॥੯॥

بج
س
پ
ج
ِ
ھ
نانک ناوہ ہن و رے ں َے رڑتناہ ۔۔۸۔۔۱۔۔۹۔۔
ਮਾਰੂ ਮਹਲਾ ੧ ॥

امرو ہلحم ۱۔۔
ُ
ਨਾ ਭੈਣਾ ਭਰਜਾਈਆ ਨਾ ਸੇ ਸਸੁੜੀਆਹ ॥

ب
ہن ھییا رھباجایئ ہن ےس سسُرناہ ۔۔

ਸਚਾ ਸਾਕੁ ਨ ਿੁਟਈ ਗੁਰੁ ਮੇਲੇ ਸਹੀਆਹ ॥੧॥

پ
اچس ساک ہن ُییبی ُگر ےلیم سہیاہ ۔۔۱۔۔

ਬਤਲਹਾਰੀ ਗੁਰ ਆਪਣੇ ਸਿ ਬਤਲਹਾਰੈ ਜਾਉ ॥

اہلبرے اجو ۔۔
اہلبری ُگر ا ےنپ دص َ

ਗੁਰ ਤਬਨੁ ਏਿਾ ਭਤਵ ਥਕੀ ਗੁਤਰ ਤਪਰੁ ਮੇਤਲਮੁ ਤਿਿਮੁ ਤਮਲਾਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ب
میل
ُگر پِں ااتی َھؤ یکھت ُگر پِر م دِمت مِال ئِے ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਿੁਿੀ ਨਾਨੀ ਮਾਸੀਆ ਿੇਰ ਜੇਿਾਨੜੀਆਹ ॥

ب ُھب
ھ
پ
ی ناین امایس دری اھٹیج رناہ ۔۔

ਆਵਤਨ ਵੰਞਤਨ ਨਾ ਰਹਤਨ ਪੂਰ ਭਰੇ ਪਹੀਆਹ ॥੨॥

ا ون ونجن ہن رنہ ئُؤر رھبے ایہپہ ۔۔۲۔۔
ਮਾਮੇ ਿੈ ਮਾਮਾਣੀਆ ਭਾਇਰ ਬਾਪ ਨ ਮਾਉ ॥

امےم ئَے امامنییا اھبپر نات ہن امو ۔۔

ਸਾਥ ਲਿੇ ਤਿਨ ਨਾਿੀਆ ਭੀੜ ਘਣੀ ਿਰੀਆਉ ॥੩॥

گ
ھب
ساھت ڈلے پِں ناایھٹ ڑیھب ی درناو ۔۔۳۔۔
ਸਾਚਉ ਰੰਤਗ ਰੰਗਾਵਲੋ ਸਖੀ ਹਮਾਰੋ ਕੰਿੁ ॥

ساجؤ رنگ راگنوول یھکس امہرو کپت ۔۔
ਸਤਚ ਤਵਛੋੜਾ ਨਾ ਥੀਐ ਸੋ ਸਹੁ ਰੰਤਗ ਰਵੰਿੁ ॥੪॥

ب
س
ھی
پ
ہ
پ
ن
َ
چس وِوھچرا ہن ے وس ؤ ر گ ر َو پ ۔۔۴۔۔
ਸਭੇ ਰੁਿੀ ਚੰਗੀਆ ਤਜਿੁ ਸਚੇ ਤਸਉ ਨੇਹੁ ॥

سب
ھے ُریت ایگنچ ِجت ےچس سِیؤ پبہؤ ۔۔

ਸਾ ਧਨ ਕੰਿੁ ਪਛਾਤਣਆ ਸੁਤਖ ਸੁਿੀ ਤਨਤਸ ਿੇਹੁ ॥੫॥

سا دنھ کپت اھچپاین ُسکھ ُسبی ئِس دوہی ۔۔۵۔۔
ਪਿਤਣ ਕੂਕੇ ਪਾਿਣੀ ਵੰਞਹੁ ਧੁਤਕ ਤਵਲਾਤੜ ॥

ب
نتپ ُکؤےک ناینت و جہؤ درھک وِالر ۔۔

ਪਾਤਰ ਪਵੰਿੜੇ ਤਿਿੁ ਮੈ ਸਤਿਗੁਰ ਬੋਤਹਤਥ ਚਾਤੜ ॥੬॥

نار وپَدنرے دِھٹ م َے سیگؤر وبھتہ اچر ۔۔۶۔۔

ਤਹਕਨੀ ਲਤਿਆ ਤਹਤਕ ਲਤਿ ਗਏ ਤਹਤਕ ਭਾਰੇ ਭਰ ਨਾਤਲ ॥

ہِکبی دلنا ہِک دل ےئگ ہِک اھبرے رھب نال ۔۔
ਤਜਨੀ ਸਚੁ ਵਣੰਤਜਆ ਸੇ ਸਚੇ ਪਰਭ ਨਾਤਲ ॥੭॥

ِجبی چس وپبچیا ےس ےچس رپَھب نال ۔۔۷۔۔

ਨਾ ਹਮ ਚੰਗੇ ਆਖੀਅਹ ਬੁਰਾ ਨ ਤਿਸੈ ਕੋਇ ॥

ک
ہن مہ ےگنچ ا ھییہ ُپرا ہن ِد سَے وکۓ ۔۔

ਨਾਨਕ ਹਉਮੈ ਮਾਰੀਐ ਸਚੇ ਜੇਹੜਾ ਸੋਇ ॥੮॥੨॥੧੦॥

نانک ہؤ م َے امر پپے ےچس ڑہیجا وسۓ ۔۔۸۔۔۲۔۔۱۱۔۔
ਮਾਰੂ ਮਹਲਾ ੧ ॥

امرو ہلحم ۱۔۔
ُ
ਨਾ ਜਾਣਾ ਮੂਰਖੁ ਹੈ ਕੋਈ ਨਾ ਜਾਣਾ ਤਸਆਣਾ ॥

ےہ وکیئ ہن اجنا ِسیانا ۔۔
ہن اجنا مُؤرھک َ
ਸਿਾ ਸਾਤਹਬ ਕੈ ਰੰਗੇ ਰਾਿਾ ਅਨਤਿਨੁ ਨਾਮੁ ਵਖਾਣਾ ॥੧॥

دسا اصجِت ےکَ رےگن رانا ادنِن نام واھکنا ۔۔۱۔۔

ਬਾਬਾ ਮੂਰਖੁ ਹਾ ਨਾਵੈ ਬਤਲ ਜਾਉ ॥

نانا مُؤرھک اہ نا َوے نل اجو ۔۔

ਿੂ ਕਰਿਾ ਿੂ ਿਾਨਾ ਬੀਨਾ ਿੇਰੈ ਨਾਤਮ ਿਰਾਉ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ئُؤ رکنا ئُؤ دانا انیب ریتَے نام رتاو ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਮੂਰਖੁ ਤਸਆਣਾ ਏਕੁ ਹੈ ਏਕ ਜੋਤਿ ਿੁਇ ਨਾਉ ॥

مُؤرھک ِسیانا انک ےہَ انک وجت ُدےئ ناو ۔۔
ਮੂਰਖਾ ਤਸਤਰ ਮੂਰਖੁ ਹੈ ਤਜ ਮੰਨੇ ਨਾਹੀ ਨਾਉ ॥੨॥

ےہ ےج مپّے نایہ ناو ۔۔۲۔۔
مُؤراھک سِر مُؤرھک َ
ਗੁਰ ਿੁਆਰੈ ਨਾਉ ਪਾਈਐ ਤਬਨੁ ਸਤਿਗੁਰ ਪਲੈ ਨ ਪਾਇ ॥

ُگر ُدوا َرے ناو نا پپَے پِں سیگؤر نلَے ہن ناۓ ۔۔

ਸਤਿਗੁਰ ਕੈ ਭਾਣੈ ਮਤਨ ਵਸੈ ਿਾ ਅਤਹਤਨਤਸ ਰਹੈ ਤਲਵ ਲਾਇ ॥੩॥

سیگؤر ےکَ اھب ئَے نم و سَے نا اہیِس ر َہے لِؤ ال ئِے ۔۔۳۔۔
ਰਾਜੰ ਰੰਗੰ ਰੂਪੰ ਮਾਲੰ ਜੋਬਨੁ ਿੇ ਜੂਆਰੀ ॥

راجں رنگں ُروپں املں وجنب ےت ُجؤا ری ۔۔
ਹੁਕਮੀ ਬਾਧੇ ਪਾਸੈ ਖੇਲਤਹ ਚਉਪਤੜ ਏਕਾ ਸਾਰੀ ॥੪॥

چک
ُ می نادےھ نا سَے کھیل ِہ جؤڑپ ا اکی ساری ۔۔۴۔۔

ਜਤਗ ਚਿੁਰੁ ਤਸਆਣਾ ਭਰਤਮ ਭੁਲਾਣਾ ਨਾਉ ਪੰਤਿਿ ਪੜਤਹ ਗਾਵਾਰੀ ॥

ب
چگ چتُر ِسیانا رھبم ھُالنا ناو ڈنپت ڑپہِ اگواری ۔۔

ਨਾਉ ਤਵਸਾਰਤਹ ਬੇਿੁ ਸਮਾਲਤਹ ਤਬਖੁ ਭੂਲੇ ਲੇਖਾਰੀ ॥੫॥

ب
ہہل نِکھ ُھؤےل اھکیلری ۔۔۵۔۔
ناو وِسارہِ دیب امس ِ

ਕਲਰ ਖੇਿੀ ਿਰਵਰ ਕੰਿੇ ਬਾਗਾ ਪਤਹਰਤਹ ਕਜਲੁ ਝਰੈ ॥

ک
رلک یتیھک رتور ےھٹنک نااگ رہپہِ چل رھجَے ۔۔

ਏਹੁ ਸੰਸਾਰੁ ਤਿਸੈ ਕੀ ਕੋਿੀ ਜੋ ਪੈਸੈ ਸੋ ਗਰਤਬ ਜਰੈ ॥੬॥

اوہی اسنسر ئ ِ َسے یک وکیھٹ وج َنی َسے وس رگت رجَے ۔۔۶۔۔
ਰਯਤਿ ਰਾਜੇ ਕਹਾ ਸਬਾਏ ਿੁਹੁ ਅੰਿਤਰ ਸੋ ਜਾਸੀ ॥

َر َپپ راےج اہک ابسےئ ُدوہ ارتن وس اجیس ۔۔
ਕਹਿ ਨਾਨਕੁ ਗੁਰ ਸਚੇ ਕੀ ਪਉੜੀ ਰਹਸੀ ਅਲਖੁ ਤਨਵਾਸੀ ॥੭॥੩॥੧੧॥

کہت نانک ُگر ےچس یک ئؤری رہسی اھکل ئِؤایس ۔۔۷۔۔۳۔۔۱۱۔۔
ਮਾਰੂ ਮਹਲਾ ੩ ਘਰੁ ੫ ਅਸਟਪਿੀ

امرو ہلحم  ۳رھگ  ۵اسییدی
ُ
ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪਰਸਾਤਿ ॥

اِک اواکنر سیگؤر رپساد ۔۔
ਤਜਸ ਨੋ ਪਰੇਮੁ ਮੰਤਨ ਵਸਾਏ ॥

ِجس ون رپمی نمّ وساےئ ۔۔
ਸਾਚੈ ਸਬਤਿ ਸਹਤਜ ਸੁਭਾਏ ॥

سہ
سا َچے دبس ج ُسبھاےئ ۔۔

ਏਹਾ ਵੇਿਨ ਸੋਈ ਜਾਣੈ ਅਵਰੁ ਤਕ ਜਾਣੈ ਕਾਰੀ ਜੀਉ ॥੧॥

ااہی وندن وسیئ اج ئَے ا َور ےک اج ئَے اکری جپؤ ۔۔۱۔۔
ਆਪੇ ਮੇਲੇ ਆਤਪ ਤਮਲਾਏ ॥

ا ےپ ےلیم ا ت مِالےئ ۔۔

ਆਪਣਾ ਤਪਆਰੁ ਆਪੇ ਲਾਏ ॥

ا انپ ایپر ا ےپ الےئ ۔۔
ਪਰੇਮ ਕੀ ਸਾਰ ਸੋਈ ਜਾਣੈ ਤਜਸ ਨੋ ਨਿਤਰ ਿੁਮਾਰੀ ਜੀਉ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

رپمی یک سار وسیئ اج ئَے ِجس ون دنر ُبماری جپؤ ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਤਿਬ ਤਿਰਸਤਟ ਜਾਗੈ ਭਰਮੁ ਚੁਕਾਏ ॥

دِت د ِرست اج َگے رھبم ُجکاےئ ۔۔
ਗੁਰ ਪਰਸਾਤਿ ਪਰਮ ਪਿੁ ਪਾਏ ॥

ُگر رپساد رپم ند ناےئ ۔۔

ਸੋ ਜੋਗੀ ਇਹ ਜੁਗਤਿ ਪਛਾਣੈ ਗੁਰ ਕੈ ਸਬਤਿ ਬੀਚਾਰੀ ਜੀਉ ॥੨॥

وس وجیگ اہہی تگج اھچپ ئَے ُگر ےکَ دبس اچیبری جپؤ ۔۔۲۔۔
ਸੰਜੋਗੀ ਧਨ ਤਪਰ ਮੇਲਾ ਹੋਵੈ ॥

وہوے ۔۔
وجنسیگ دنھ پِر ہلیم َ
ਗੁਰਮਤਿ ਤਵਚਹੁ ਿੁਰਮਤਿ ਖੋਵੈ ॥

وھکوے ۔۔
ُگرمت وِچہؤہ ُدرمت َ
ਰੰਗ ਤਸਉ ਤਨਿ ਰਲੀਆ ਮਾਣੈ ਅਪਣੇ ਕੰਿ ਤਪਆਰੀ ਜੀਉ ॥੩॥

رنگ سِیؤ پِپ رایل ام ئَے اےنپ کپت ایپری جپؤ ۔۔۳۔۔
ਸਤਿਗੁਰ ਬਾਝਹੁ ਵੈਿੁ ਨ ਕੋਈ ॥

سیگؤر ناوھج وند ہن وکیئ ۔۔

ਆਪੇ ਆਤਪ ਤਨਰੰਜਨੁ ਸੋਈ ॥

ا ےپ ا ت پِرنجن وسیئ ۔۔

ਸਤਿਗੁਰ ਤਮਤਲਐ ਮਰੈ ਮੰਿਾ ਹੋਵੈ ਤਗਆਨ ਬੀਚਾਰੀ ਜੀਉ ॥੪॥

وہوے گ ِیان اچیبری جپؤ ۔۔۴۔۔
سیگؤر مِلیپے م َ َرے دنما َ
ਏਹੁ ਸਬਿੁ ਸਾਰੁ ਤਜਸ ਨੋ ਲਾਏ ॥

اوہی دبس سار ِجس ون الےئ ۔۔
ਗੁਰਮੁਤਖ ਤਿਰਸਨਾ ਭੁਖ ਗਵਾਏ ॥

ب
ُگرمُکھ رتِانس ُھکھ وگاےئ ۔۔

ਆਪਣ ਲੀਆ ਤਕਛੂ ਨ ਪਾਈਐ ਕਤਰ ਤਕਰਪਾ ਕਲ ਧਾਰੀ ਜੀਉ ॥੫॥

ل کِج
ک
پ
ج
ُ
پ
پ
ھ
ِ
ا نپ ِیا ؤ ہن نا َے رک رنا لک داھری ؤ ۔۔۵۔۔
ਅਗਮ ਤਨਗਮੁ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤਿਖਾਇਆ ॥

گ
امگ ن ِم سیگؤرو دِاھکنا ۔۔

ਕਤਰ ਤਕਰਪਾ ਅਪਨੈ ਘਤਰ ਆਇਆ ॥

رک کِرنا اےنپ رھگ ا نا ۔۔

ਅੰਜਨ ਮਾਤਹ ਤਨਰੰਜਨੁ ਜਾਿਾ ਤਜਨ ਕਉ ਨਿਤਰ ਿੁਮਾਰੀ ਜੀਉ ॥੬॥

انجن امہِ پِرنجن اجنا ِجں کؤ دنر ُبماری جپؤ ۔۔۶۔۔
ਗੁਰਮੁਤਖ ਹੋਵੈ ਸੋ ਿਿੁ ਪਾਏ ॥

وہوے وس پپ ناےئ ۔۔
ُگرمُکھ َ
ਆਪਣਾ ਆਪੁ ਤਵਚਹੁ ਗਵਾਏ ॥

ا انپ ا ت وِچہؤہ وگاےئ ۔۔

ਸਤਿਗੁਰ ਬਾਝਹੁ ਸਭੁ ਧੰਧੁ ਕਮਾਵੈ ਵੇਖਹੁ ਮਤਨ ਵੀਚਾਰੀ ਜੀਉ ॥੭॥

سیگ چ
امکوے ووھکی نم وبچاری جپؤ ۔۔۷۔۔
ھہ سیھ ددنھھ َ
ؤ ر نا ُ

ਇਤਕ ਭਰਤਮ ਭੂਲੇ ਤਿਰਤਹ ਅਹੰਕਾਰੀ ॥

ب
ب
اک رھبم ُھؤےل ھِرہِ ااکنہری ۔۔
ਇਕਨਾ ਗੁਰਮੁਤਖ ਹਉਮੈ ਮਾਰੀ ॥

اِانک ُگرمُکھ ہؤ م َے امری ۔۔

ਸਚੈ ਸਬਤਿ ਰਿੇ ਬੈਰਾਗੀ ਹੋਤਰ ਭਰਤਮ ਭੁਲੇ ਗਾਵਾਰੀ ਜੀਉ ॥੮॥

ب
سج َے دبس رےت ریبایگ وہر رھبم ُھلے اگواری جپؤ ۔۔۸۔۔
ਗੁਰਮੁਤਖ ਤਜਨੀ ਨਾਮੁ ਨ ਪਾਇਆ ॥

ُگرمُکھ ج ِبی نام ہن نانا ۔۔

ਮਨਮੁਤਖ ਤਬਰਥਾ ਜਨਮੁ ਗਵਾਇਆ ॥

مب
مُکھ پِراھت منج وگَانا ۔۔

ਅਗੈ ਤਵਣੁ ਨਾਵੈ ਕੋ ਬੇਲੀ ਨਾਹੀ ਬੂਝੈ ਗੁਰ ਬੀਚਾਰੀ ਜੀਉ ॥੯॥

چ
ا َگے وِن نا َوے وک یلیب نایہ ُوب َھے ُگر اچیبری جپؤ ۔۔۹۔۔
ਅੰਤਮਰਿ ਨਾਮੁ ਸਿਾ ਸੁਖਿਾਿਾ ॥

امِرت نام دسا ُسکھدانا ۔۔

ਗੁਤਰ ਪੂਰੈ ਜੁਗ ਚਾਰੇ ਜਾਿਾ ॥

ُگر ئُؤ َرے چگ اچرے اجنا ۔۔
ਤਜਸੁ ਿੂ ਿੇਵਤਹ ਸੋਈ ਪਾਏ ਨਾਨਕ ਿਿੁ ਬੀਚਾਰੀ ਜੀਉ ॥੧੦॥੧॥

ِجس ئُؤ دویہِ وسیئ ناےئ نانک اچیبری جپؤ ۔۔۱۱۔۔۱۔۔
ਮਾਰੂ ਮਹਲਾ ੫ ਘਰੁ ੩ ਅਸਟਪਿੀਆ

امرو ہلحم  ۵رھگ  ۳اسییدنا
ُ

ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪਰਸਾਤਿ ॥

اِک اواکنر سیگؤر رپساد ۔۔
ਲਖ ਚਉਰਾਸੀਹ ਭਰਮਿੇ ਭਰਮਿੇ ਿੁਲਭ ਜਨਮੁ ਅਬ ਪਾਇਓ ॥੧॥

ھکل جؤرایس رھبےتم رھبےتم ُدھبل منج ات ناویئ ۔۔۱۔۔
ਰੇ ਮੂੜੇ ਿੂ ਹੋਛੈ ਰਤਸ ਲਪਟਾਇਓ ॥

چ
رے مُؤرے ئُؤ وہ َھے رس لییاویئ ۔۔
ਅੰਤਮਰਿੁ ਸੰਤਗ ਬਸਿੁ ਹੈ ਿੇਰੈ ਤਬਤਖਆ ਤਸਉ ਉਰਝਾਇਓ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

امِرت گنس تسب ےہَ ریتَے نِکھیا سِیؤ اُراھجویئ ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਰਿਨ ਜਵੇਹਰ ਬਨਜਤਨ ਆਇਓ ਕਾਲਰੁ ਲਾਤਿ ਚਲਾਇਓ ॥੨॥

پب
رنت وجرہی چں ا ویئ اکرل ال د چالویئ ۔۔۲۔۔

ਤਜਹ ਘਰ ਮਤਹ ਿੁਧੁ ਰਹਨਾ ਬਸਨਾ ਸੋ ਘਰੁ ਚੀਤਿ ਨ ਆਇਓ ॥੩॥

ہج رھگ ہہم ُندھ رانہ ئسیا وس رھگ جپت ہن ا ویئ ۔۔۳۔۔

ਅਟਲ ਅਖੰਿ ਪਰਾਣ ਸੁਖਿਾਈ ਇਕ ਤਨਮਖ ਨਹੀ ਿੁਝੁ ਗਾਇਓ ॥੪॥

ب
ُب
انل اڈنھک رپان ُسکھدایئ اِک ِمکھ یہن چھ اگویئ ۔۔۴۔۔

ਜਹਾ ਜਾਣਾ ਸੋ ਥਾਨੁ ਤਵਸਾਤਰਓ ਇਕ ਤਨਮਖ ਨਹੀ ਮਨੁ ਲਾਇਓ ॥੫॥

ب
اہج اجنا وس اھتن وِساروی اِک ِمکھ یہن نم الویئ ۔۔۵۔۔

ਪੁਿਰ ਕਲਿਰ ਤਗਰਹ ਿੇਤਖ ਸਮਗਰੀ ਇਸ ਹੀ ਮਤਹ ਉਰਝਾਇਓ ॥੬॥

س
ُنتر کلتر گِرہ دھکی مگری اِس یہ ہہم اُراھجویئ ۔۔۶۔۔

ਤਜਿੁ ਕੋ ਲਾਇਓ ਤਿਿ ਹੀ ਲਾਗਾ ਿੈਸੇ ਕਰਮ ਕਮਾਇਓ ॥੭॥

ِجت وک الویئ پِپ یہ الاگ َنیسے رکم امکپپؤ ۔۔۷۔۔

ਜਉ ਭਇਓ ਤਿਪਾਲੁ ਿਾ ਸਾਧਸੰਗੁ ਪਾਇਆ ਜਨ ਨਾਨਕ ਬਰਹਮੁ ਤਧਆਇਓ ॥੮॥੧॥

جؤ ویھب کِرنال نا سادھسیگ نانا نج نانک پرمہ دایھویئ ۔۔۸۔۔۱۔۔
ਮਾਰੂ ਮਹਲਾ ੫ ॥

امرو ہلحم ۵۔۔
ُ
ਕਤਰ ਅਨੁਗਰਹੁ ਰਾਤਖ ਲੀਨੋ ਭਇਓ ਸਾਧੂ ਸੰਗੁ ॥

رک ا ُنگروہ راھک ونیل ویھب سا ُدوھ گنس ۔۔

ਹਤਰ ਨਾਮ ਰਸੁ ਰਸਨਾ ਉਚਾਰੈ ਤਮਸਟ ਗੂੜਾ ਰੰਗੁ ॥੧॥

اچرے مِست ُگؤرا رنگ ۔۔۱۔۔
ہر نام رس رانس ا ُ َ
ਮੇਰੇ ਮਾਨ ਕੋ ਅਸਥਾਨੁ ॥

ریمے امن وک ااھتسن ۔۔
ਮੀਿ ਸਾਜਨ ਸਖਾ ਬੰਧਪੁ ਅੰਿਰਜਾਮੀ ਜਾਨੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

تیم سانج اھکس دنبھت ارتناجیم اجن ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਸੰਸਾਰ ਸਾਗਰੁ ਤਜਤਨ ਉਪਾਇਓ ਸਰਤਣ ਪਰਭ ਕੀ ਗਹੀ ॥

اسنسر سارگ ِجں اُناِویئ رسن رپَھب یک یہگ ۔۔

ਗੁਰ ਪਰਸਾਿੀ ਪਰਭੁ ਅਰਾਧੇ ਜਮਕੰਕਰੁ ਤਕਛੁ ਨ ਕਹੀ ॥੨॥

چمکیک ک
ِ
چ
ُگر رپسادی رپَھب ارادےھ ر ھ ہن یہک ۔۔۲۔۔
ਮੋਖ ਮੁਕਤਿ ਿੁਆਤਰ ਜਾ ਕੈ ਸੰਿ ਤਰਿਾ ਭੰਿਾਰੁ ॥

ومھک مُکت ُدوار اج ےکَ سیت رِدا ڈنھبار ۔۔
ਜੀਅ ਜੁਗਤਿ ਸੁਜਾਣੁ ਸੁਆਮੀ ਸਿਾ ਰਾਖਣਹਾਰੁ ॥੩॥

یج تگج سُچان سُؤا یم دسا راکھبہار ۔۔۳۔۔

ਿੂਖ ਿਰਿ ਕਲੇਸ ਤਬਨਸਤਹ ਤਜਸੁ ਬਸੈ ਮਨ ਮਾਤਹ ॥

ُدوھک درد کلیس نِیسہ ِجس ئ َسے نم امہِ۔۔

ਤਮਰਿੁ ਨਰਕੁ ਅਸਥਾਨ ਤਬਖੜੇ ਤਬਖੁ ਨ ਪੋਹੈ ਿਾਤਹ ॥੪॥

ک
مِرت رنک ااھتسن نِ ھرے نِکھ ہن وپ َہے ناہِ۔۔۴۔۔
ਤਰਤਧ ਤਸਤਧ ਨਵ ਤਨਤਧ ਜਾ ਕੈ ਅੰਤਮਰਿਾ ਪਰਵਾਹ ॥

رِدھ سِدھ ونَ ن ِدھ اج ےکَ امِرنا رپواہ ۔۔
ਆਤਿ ਅੰਿੇ ਮਤਧ ਪੂਰਨ ਊਚ ਅਗਮ ਅਗਾਹ ॥੫॥

ا د ا ےتن دمھ ئُؤرن اُوچ امگ ااگہ ۔۔۵۔۔
ਤਸਧ ਸਾਤਧਕ ਿੇਵ ਮੁਤਨ ਜਨ ਬੇਿ ਕਰਤਹ ਉਚਾਰੁ ॥

سِدھ سادِکھ د َوی مُں نج دیب رکہِ اُاچر ۔۔

ਤਸਮਤਰ ਸੁਆਮੀ ਸੁਖ ਸਹਤਜ ਭੁੰਚਤਹ ਨਹੀ ਅੰਿੁ ਪਾਰਾਵਾਰੁ ॥੬॥

سہ ب
ِسمر سُؤا یم ُسکھ ج ُھبچ ِہ یہن اپپ ناراوار ۔۔۶۔۔

ਅਤਨਕ ਪਰਾਛਿ ਤਮਟਤਹ ਤਖਨ ਮਤਹ ਤਰਿੈ ਜਤਪ ਭਗਵਾਨ ॥

ک
ھ
ِ
ج
ان ِک رپَاتھچ مِی ِہ ں ہہم ر َِدے ت وگھبان ۔۔
ਪਾਵਨਾ ਿੇ ਮਹਾ ਪਾਵਨ ਕੋਤਟ ਿਾਨ ਇਸਨਾਨ ॥੭॥

ناونا ےت اہم ناون وکت دان اِانسن ۔۔۷۔۔
ਬਲ ਬੁਤਧ ਸੁਤਧ ਪਰਾਣ ਸਰਬਸੁ ਸੰਿਨਾ ਕੀ ਰਾਤਸ ॥

نل ُندھ ُسدھ رپان رسسب سیییا یک راس ۔۔

ਤਬਸਰੁ ਨਾਹੀ ਤਨਮਖ ਮਨ ਿੇ ਨਾਨਕ ਕੀ ਅਰਿਾਤਸ ॥੮॥੨॥

ب
ِئسر نایہ ِمکھ نم ےت نانک یک ارداس ۔۔۸۔۔۲۔۔

ਮਾਰੂ ਮਹਲਾ ੫ ॥

امرو ہلحم ۵۔۔
ُ
ਸਸਤਿਰ ਿੀਖਤਣ ਕਾਤਟ ਿਾਤਰਓ ਮਤਨ ਨ ਕੀਨੋ ਰੋਸੁ ॥

س ست پ ی ک
ھ
ِر ں اکت داروی نم ہن ونیک روس ۔۔

ਕਾਜੁ ਉਆ ਕੋ ਲੇ ਸਵਾਤਰਓ ਤਿਲੁ ਨ ਿੀਨੋ ਿੋਸੁ ॥੧॥

اکچ اُوا وک ےل وسارِوی نِل ہن دونی دوس ۔۔۱۔۔
ਮਨ ਮੇਰੇ ਰਾਮ ਰਉ ਤਨਿ ਨੀਤਿ ॥

نم ریمے رام رو پِپ تین ۔۔
ਿਇਆਲ ਿੇਵ ਤਿਪਾਲ ਗੋਤਬੰਿ ਸੁਤਨ ਸੰਿਨਾ ਕੀ ਰੀਤਿ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

دنال د َوی کِرنال وگپِید ُسں سیییا یک ِرپپ ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਚਰਣ ਿਲੈ ਉਗਾਤਹ ਬੈਤਸਓ ਸਰਮੁ ਨ ਰਤਹਓ ਸਰੀਤਰ ॥

رچن نلَے اُاگہِ ویسیب رسَم ہن رویہ رسری ۔۔

ਮਹਾ ਸਾਗਰੁ ਨਹ ਤਵਆਪੈ ਤਖਨਤਹ ਉਿਤਰਓ ਿੀਤਰ ॥੨॥

اہم سارگ ہن ونا ئَے کھِیہ اُرتِوی ریت ۔۔۲۔۔

ਚੰਿਨ ਅਗਰ ਕਪੂਰ ਲੇਪਨ ਤਿਸੁ ਸੰਗੇ ਨਹੀ ਪਰੀਤਿ ॥

ل
دنچن ارگ ک ُپؤر ییں ئِس ےگنس یہن رپپپ ۔۔

ਤਬਸਟਾ ਮੂਿਰ ਖੋਤਿ ਤਿਲੁ ਤਿਲੁ ਮਤਨ ਨ ਮਨੀ ਤਬਪਰੀਤਿ ॥੩॥

ِئسیا مُؤرت وھکد نِل نِل نم ہن ینم نِترپپ ۔۔۳۔۔
ਊਚ ਨੀਚ ਤਬਕਾਰ ਸੁਤਿਿ ਸੰਲਗਨ ਸਭ ਸੁਖ ਛਿਰ ॥

س
اُوچ چین ِئکار ُسکرِت یلگں سیھ ُسکھ رتھچ ۔۔

ਤਮਿਰ ਸਿੁ ਨ ਕਛੂ ਜਾਨੈ ਸਰਬ ਜੀਅ ਸਮਿ ॥੪॥

کج
َ
ُ
ئ
ھ
ِمتر رتس ہن ؤ اج ے رست یج تمس ۔۔۴۔۔
ਕਤਰ ਪਰਗਾਸੁ ਪਰਚੰਿ ਪਰਗਤਟਓ ਅੰਧਕਾਰ ਤਬਨਾਸ ॥

رک رپَاگس رپَڈنچ َرپگیپؤ ادنھکار پِیاس ۔۔

ਪਤਵਿਰ ਅਪਤਵਿਰਹ ਤਕਰਣ ਲਾਗੇ ਮਤਨ ਨ ਭਇਓ ਤਬਖਾਿੁ ॥੫॥

وپِرت اوپِرتہ کِرن الےگ نم ہن ویھب نِکھاد ۔۔۵۔۔
ਸੀਿ ਮੰਿ ਸੁਗੰਧ ਚਤਲਓ ਸਰਬ ਥਾਨ ਸਮਾਨ ॥

سِیت دنم ُسگیدھ چلپؤ رست اھتن امسن ۔۔

ਜਹਾ ਸਾ ਤਕਛੁ ਿਹਾ ਲਾਤਗਓ ਤਿਲੁ ਨ ਸੰਕਾ ਮਾਨ ॥੬॥

ک
اہج سا ِچھ

اہت الویگ نِل ہن اکنس امن ۔۔۶۔۔

ਸੁਭਾਇ ਅਭਾਇ ਜੁ ਤਨਕਤਟ ਆਵੈ ਸੀਿੁ ਿਾ ਕਾ ਜਾਇ ॥

سب
ے سیت نا اک اجۓ ۔۔
ُ ھاےئِ ااھبےئ وج نِکت ا و َ
ਆਪ ਪਰ ਕਾ ਕਛੁ ਨ ਜਾਣੈ ਸਿਾ ਸਹਤਜ ਸੁਭਾਇ ॥੭॥

سہ
ا ت رپ اک ھچک ہن اج ئَے دسا ج ُسبھاےئِ ۔۔۷۔۔
ਚਰਣ ਸਰਣ ਸਨਾਥ ਇਹੁ ਮਨੁ ਰੰਤਗ ਰਾਿੇ ਲਾਲ ॥

رچن رسن انسھت اوہی نم رنگ راےت الل ۔۔
ਗੋਪਾਲ ਗੁਣ ਤਨਿ ਗਾਉ ਨਾਨਕ ਭਏ ਪਰਭ ਤਕਰਪਾਲ ॥੮॥੩॥

وگنال ُگں پِپ اگو نانک ےئھب رپَھب کِرنال ۔۔۸۔۔۳۔۔
ਮਾਰੂ ਮਹਲਾ ੫ ਘਰੁ ੪ ਅਸਟਪਿੀਆ

امرو ہلحم  ۵رھگ  ۴اسییدنا
ُ

ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪਰਸਾਤਿ ॥

اِک اواکنر سیگؤر رپساد ۔۔
ਚਾਿਨਾ ਚਾਿਨੁ ਆਂਗਤਨ ਪਰਭ ਜੀਉ ਅੰਿਤਰ ਚਾਿਨਾ ॥੧॥

اچدنا اچدن ا نگن رپَھب جپؤ ارتن اچدنا ۔۔۱۔۔

ਆਰਾਧਨਾ ਅਰਾਧਨੁ ਨੀਕਾ ਹਤਰ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਅਰਾਧਨਾ ॥੨॥

ا رادانھ ارادنھ اکین ہر ہر نام ارادانھ ۔۔۲۔۔
ਤਿਆਗਨਾ ਤਿਆਗਨੁ ਨੀਕਾ ਕਾਮੁ ਿੋਧੁ ਲੋਭੁ ਤਿਆਗਨਾ ॥੩॥

پ ِیاگیا پ ِیانگ اکین اکم رکودھ ولھب پ ِیاگیا ۔۔۳۔۔
ਮਾਗਨਾ ਮਾਗਨੁ ਨੀਕਾ ਹਤਰ ਜਸੁ ਗੁਰ ਿੇ ਮਾਗਨਾ ॥੪॥

امگیا امنگ اکین ہر سج ُگر ےت امگیا ۔۔۴۔۔

ਜਾਗਨਾ ਜਾਗਨੁ ਨੀਕਾ ਹਤਰ ਕੀਰਿਨ ਮਤਹ ਜਾਗਨਾ ॥੫॥

اجگیا اجنگ اکین ہر ریکنت ہہم اجگیا ۔۔۵۔۔
ਲਾਗਨਾ ਲਾਗਨੁ ਨੀਕਾ ਗੁਰ ਚਰਣੀ ਮਨੁ ਲਾਗਨਾ ॥੬॥

الگیا النگ اکین ُگر رچین نم الگیا ۔۔۶۔۔

ਇਹ ਤਬਤਧ ਤਿਸਤਹ ਪਰਾਪਿੇ ਜਾ ਕੈ ਮਸਿਤਕ ਭਾਗਨਾ ॥੭॥

اہہی نِدھ ئِسہہ رپاےتپ اج ےکَ کتسم اھبگیا ۔۔۷۔۔

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਤਿਸੁ ਸਭੁ ਤਕਛੁ ਨੀਕਾ ਜੋ ਪਰਭ ਕੀ ਸਰਨਾਗਨਾ ॥੮॥੧॥੪॥

ک
وہک نانک ئِس سیھ ِچھ اکین وج رپَھب یک رسناگیا ۔۔۸۔۔۱۔۔۴۔۔
ਮਾਰੂ ਮਹਲਾ ੫ ॥

امرو ہلحم ۵۔۔
ُ

ਆਉ ਜੀ ਿੂ ਆਉ ਹਮਾਰੈ ਹਤਰ ਜਸੁ ਸਰਵਨ ਸੁਨਾਵਨਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

امہرے ہر سج رسَون ُسیاونا ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ا و یج ئُؤ ا و َ

ਿੁਧੁ ਆਵਿ ਮੇਰਾ ਮਨੁ ਿਨੁ ਹਤਰਆ ਹਤਰ ਜਸੁ ਿੁਮ ਸੰਤਗ ਗਾਵਨਾ ॥੧॥

ُب
ُندھ ا وت ریما نم نت ہ ِرنا ہر سج م گنس اگونا ۔۔۱۔۔
ਸੰਿ ਤਿਪਾ ਿੇ ਤਹਰਿੈ ਵਾਸੈ ਿੂਜਾ ਭਾਉ ਤਮਟਾਵਨਾ ॥੨॥

سیت کِرنا ےت ہِر َدے وا سَے ُدواج اھبو مِیاونا ۔۔۲۔۔
ਭਗਿ ਿਇਆ ਿੇ ਬੁਤਧ ਪਰਗਾਸੈ ਿੁਰਮਤਿ ਿੂਖ ਿਜਾਵਨਾ ॥੩॥

تگھب دایئ ےت دبُھ رپاگ سَے ُدرمت ُدوھک اجتونا ۔۔۳۔۔

ਿਰਸਨੁ ਭੇਟਿ ਹੋਿ ਪੁਨੀਿਾ ਪੁਨਰਤਪ ਗਰਤਭ ਨ ਪਾਵਨਾ ॥੪॥

ب
درنس ھیپت وہت ُپیییا ُنترت رگھب ہن ناونا ۔۔۴۔۔

ਨਉ ਤਨਤਧ ਤਰਤਧ ਤਸਤਧ ਪਾਈ ਜੋ ਿੁਮਰੈ ਮਤਨ ਭਾਵਨਾ ॥੫॥

ئؤ ن ِدھ رِدھ سِدھ نایئ وج ُبم َرے نم اھبونا ۔۔۵۔۔
ਸੰਿ ਤਬਨਾ ਮੈ ਥਾਉ ਨ ਕੋਈ ਅਵਰ ਨ ਸੂਝੈ ਜਾਵਨਾ ॥੬॥

سیت پِیا م َے اھتو ہن وکیئ ا َور ہن سُؤےھج اجونا ۔۔۶۔۔
ਮੋਤਹ ਤਨਰਗੁਨ ਕਉ ਕੋਇ ਨ ਰਾਖੈ ਸੰਿਾ ਸੰਤਗ ਸਮਾਵਨਾ ॥੭॥

ک
ومہِ پِر ُگں کؤ وکۓ ہن را َھے سییا گنس امسونا ۔۔۷۔۔

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਗੁਤਰ ਚਲਿੁ ਤਿਖਾਇਆ ਮਨ ਮਧੇ ਹਤਰ ਹਤਰ ਰਾਵਨਾ ॥੮॥੨॥੫॥

وہک نانک ُگر تلچ دِاھکنا نم دمےھ ہر ہر راونا ۔۔۸۔۔۲۔۔۵۔۔
ਮਾਰੂ ਮਹਲਾ ੫ ॥

امرو ہلحم ۵۔۔
ُ

ਜੀਵਨਾ ਸਿਲ ਜੀਵਨ ਸੁਤਨ ਹਤਰ ਜਤਪ ਜਤਪ ਸਿ ਜੀਵਨਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

سب
س
ھ
ہ
ُ
ج
ج
ویجنا ل ویجن ں ر ت ت دس ویجنا ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਪੀਵਨਾ ਤਜਿੁ ਮਨੁ ਆਘਾਵੈ ਨਾਮੁ ਅੰਤਮਰਿ ਰਸੁ ਪੀਵਨਾ ॥੧॥

اھگوے نام امِرت رس ویپنا ۔۔۱۔۔
ویپنا ِجت نم ا َ
ਖਾਵਨਾ ਤਜਿੁ ਭੂਖ ਨ ਲਾਗੈ ਸੰਿੋਤਖ ਸਿਾ ਤਿਰਪਿੀਵਨਾ ॥੨॥

ب
اھکونا ِجت ُھؤھک ہن ال َگے وتنسھک دسا رتِویتپنا ۔۔۲۔۔

ਪੈਨਣਾ ਰਖੁ ਪਤਿ ਪਰਮੇਸੁਰ ਤਿਤਰ ਨਾਗੇ ਨਹੀ ਥੀਵਨਾ ॥੩॥

ب
پیییا رھک پپ رپمیسُر ھِر ناےگ یہن ویھتنا ۔۔۳۔۔

ਭੋਗਨਾ ਮਨ ਮਧੇ ਹਤਰ ਰਸੁ ਸੰਿਸੰਗਤਿ ਮਤਹ ਲੀਵਨਾ ॥੪॥

وھبگیا نم دمےھ ہر رس سییسیگت ہہم ل ِپؤنا ۔۔۴۔۔

ਤਬਨੁ ਿਾਗੇ ਤਬਨੁ ਸੂਈ ਆਨੀ ਮਨੁ ਹਤਰ ਭਗਿੀ ਸੰਤਗ ਸੀਵਨਾ ॥੫॥

ب
گب
ھ
پِں ناےگ پِں سُؤیئ ا ین نم ہر ی گنس ویسنا ۔۔۵۔۔

ਮਾਤਿਆ ਹਤਰ ਰਸ ਮਤਹ ਰਾਿੇ ਤਿਸੁ ਬਹੁਤੜ ਨ ਕਬਹੂ ਅਉਖੀਵਨਾ ॥੬॥

ک
امایت ہر رس ہہم راےت ئِس َب ُہر ہن کب ُہؤ او ِھپؤنا ۔۔۶۔۔

ਤਮਤਲਓ ਤਿਸੁ ਸਰਬ ਤਨਧਾਨਾ ਪਰਤਭ ਤਿਪਾਤਲ ਤਜਸੁ ਿੀਵਨਾ ॥੭॥

مل ِپؤ ئِس رست ن ِداھنا رپَھب کِرنال ِجس دئَؤنا ۔۔۷۔۔

ਸੁਖੁ ਨਾਨਕ ਸੰਿਨ ਕੀ ਸੇਵਾ ਚਰਣ ਸੰਿ ਧੋਇ ਪੀਵਨਾ ॥੮॥੩॥੬॥

س
ُسکھ نانک ییں یک ویسا رچن سیت دوھےئ ویپنا ۔۔۸۔۔۳۔۔۶۔۔
ਮਾਰੂ ਮਹਲਾ ੫ ਘਰੁ ੮ ਅੰਜੁਲੀਆ

امرو ہلحم  ۵رھگ  ۸ابچلیا
ُ

ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪਰਸਾਤਿ ॥

اِک اواکنر سیگؤر رپساد ۔۔
ਤਜਸੁ ਤਗਰਤਹ ਬਹੁਿੁ ਤਿਸੈ ਤਗਰਤਹ ਤਚੰਿਾ ॥

ِجس گِرہِ تہب ئ ِ َسے گِرہِ ِچییا ۔۔

ਤਜਸੁ ਤਗਰਤਹ ਥੋਰੀ ਸੁ ਤਿਰੈ ਭਰਮੰਿਾ ॥

ب
ِجس گِرہِ وھتری وس ھ ِ َرے رھباتنم ۔۔
ਿੁਹੂ ਤਬਵਸਥਾ ਿੇ ਜੋ ਮੁਕਿਾ ਸੋਈ ਸੁਹੇਲਾ ਭਾਲੀਐ ॥੧॥

ُد ُہؤ ِئؤاھتس ےت وج مُکیا وسیئ سُؤہیال اھبےئیل ۔۔۱۔۔
ਤਗਰਹ ਰਾਜ ਮਤਹ ਨਰਕੁ ਉਿਾਸ ਕਰੋਧਾ ॥

گِرہ راچ ہہم رنک اُداس رکوداھ ۔۔
ਬਹੁ ਤਬਤਧ ਬੇਿ ਪਾਿ ਸਤਭ ਸੋਧਾ ॥

وہب نِدھ دیب ناھٹ سیھ وسداھ ۔۔
ਿੇਹੀ ਮਤਹ ਜੋ ਰਹੈ ਅਤਲਪਿਾ ਤਿਸੁ ਜਨ ਕੀ ਪੂਰਨ ਘਾਲੀਐ ॥੨॥

دیہی ہہم وج ر َہے الِییا ئِس نج یک ئُؤرن اھگےیلَ ۔۔۲۔۔
ਜਾਗਿ ਸੂਿਾ ਭਰਤਮ ਤਵਗੂਿਾ ॥

اجگپ سُؤنا رھبم وِ ُگؤنا ۔۔

ਤਬਨੁ ਗੁਰ ਮੁਕਤਿ ਨ ਹੋਈਐ ਮੀਿਾ ॥

ےیئ مییا ۔۔
پِں ُگر مُکت ہن وہ َ

ਸਾਧਸੰਤਗ ਿੁਟਤਹ ਹਉ ਬੰਧਨ ਏਕੋ ਏਕੁ ਤਨਹਾਲੀਐ ॥੩॥

سادھسیگ ُپبہہ ہؤ دنبنھ اوکی انک بِہاےئیلَ ۔۔۳۔۔

ਕਰਮ ਕਰੈ ਿ ਬੰਧਾ ਨਹ ਕਰੈ ਿ ਤਨੰਿਾ ॥

رکم رکَے ت دنباھ ہہن رکَے ت پ ِیدا ۔۔
ਮੋਹ ਮਗਨ ਮਨੁ ਤਵਆਤਪਆ ਤਚੰਿਾ ॥

ومہ نگم نم وناایپ ِجیدا ۔۔
ਗੁਰ ਪਰਸਾਤਿ ਸੁਖੁ ਿੁਖੁ ਸਮ ਜਾਣੈ ਘਤਟ ਘਤਟ ਰਾਮੁ ਤਹਆਲੀਐ ॥੪॥

ُگر رپساد ُسکھ ُدھک مس اج ئَے ٹھگ ٹھگ رام ِہیاےیلٔ ۔۔۴۔۔
ਸੰਸਾਰੈ ਮਤਹ ਸਹਸਾ ਤਬਆਪੈ ॥

انسر َرے ہہم سہسا ایب ئَے ۔۔

ਅਕਥ ਕਥਾ ਅਗੋਚਰ ਨਹੀ ਜਾਪੈ ॥

اکبھ اھتک اوگرچ یہن اج ئَے ۔۔

ਤਜਸਤਹ ਬੁਝਾਏ ਸੋਈ ਬੂਝੈ ਓਹੁ ਬਾਲਕ ਵਾਗੀ ਪਾਲੀਐ ॥੫॥

ب
چ
جسہہ جُھاےئ وسیئ ُوب َھے اووہ ناکل وایگ نا لی َپے ۔۔۵۔۔
ਛੋਤਿ ਬਹੈ ਿਉ ਛੂਟੈ ਨਾਹੀ ॥

چ
وھچد ب َہے ئؤ ُھؤ ئَے نایہ ۔۔
ਜਉ ਸੰਚੈ ਿਉ ਭਉ ਮਨ ਮਾਹੀ ॥

ب
جؤ سبجے ئؤ ھؤ نم امیہ ۔۔

ਇਸ ਹੀ ਮਤਹ ਤਜਸ ਕੀ ਪਤਿ ਰਾਖੈ ਤਿਸੁ ਸਾਧੂ ਚਉਰੁ ਢਾਲੀਐ ॥੬॥

ک
اس یہ ہہم ِجس یک پپ را َھے ئِس سا ُدوھ جؤر داھ ل ٔپے ۔۔۶۔۔
ਜੋ ਸੂਰਾ ਤਿਸ ਹੀ ਹੋਇ ਮਰਣਾ ॥

وج سُؤرا ئِس یہ وہۓ رمنا ۔۔

ਜੋ ਭਾਗੈ ਤਿਸੁ ਜੋਨੀ ਤਿਰਣਾ ॥

ب
وج اھب َگے ئِس وجین ھِرنا ۔۔
ਜੋ ਵਰਿਾਏ ਸੋਈ ਭਲ ਮਾਨੈ ਬੁਤਝ ਹੁਕਮੈ ਿੁਰਮਤਿ ਜਾਲੀਐ ॥੭॥

ب
وج ورناےئ وسیئ لھب امےن ُچھ ُچکمے َ ُدرمت اج ل َ ٔپے ۔۔۷۔۔
ਤਜਿੁ ਤਜਿੁ ਲਾਵਤਹ ਤਿਿੁ ਤਿਿੁ ਲਗਨਾ ॥

ت ت پِپ انگل ۔۔
ِجت ِجت الوہِ ِ
ਕਤਰ ਕਤਰ ਵੇਖੈ ਅਪਣੇ ਜਚਨਾ ॥

رک رک وےھکی اےنپ انچج ۔۔
ਨਾਨਕ ਕੇ ਪੂਰਨ ਸੁਖਿਾਿੇ ਿੂ ਿੇਤਹ ਿ ਨਾਮੁ ਸਮਾਲੀਐ ॥੮॥੧॥੭॥

نانک ےک ئُؤرن ُسکھداےت ئُؤ دہہی ت نام امسےئیل ۔۔۸۔۔۱۔۔۷۔۔
ਮਾਰੂ ਮਹਲਾ ੫ ॥

امرو ہلحم ۵۔۔
ُ
ਤਬਰਖੈ ਹੇਤਿ ਸਤਭ ਜੰਿ ਇਕਿੇ ॥

ک
پِر َھے ھٹیہ سیھ جپت اِےھٹک ۔۔

ਇਤਕ ਿਿੇ ਇਤਕ ਬੋਲਤਨ ਤਮਿੇ ॥

مِب
اِک ےتت اِک وبنل ھے ۔۔

ਅਸਿੁ ਉਿੋਿੁ ਭਇਆ ਉਤਿ ਚਲੇ ਤਜਉ ਤਜਉ ਅਉਧ ਤਵਹਾਣੀਆ ॥੧॥

است اُدوت ایھب اُھٹ ےلچ چیپؤ ویج اودھ وِاہپ ِیا ۔۔۱۔۔
ਪਾਪ ਕਰੇਿੜ ਸਰਪਰ ਮੁਿੇ ॥

مب
نات رکندر رس رپ ُ ھے ۔۔

ਅਜਰਾਈਤਲ ਿੜੇ ਿਤੜ ਕੁਿੇ ॥

ع
کب
چرالیئ ڑھپے ڑھپ ُ ھے ۔۔

ਿੋਜਤਕ ਪਾਏ ਤਸਰਜਣਹਾਰੈ ਲੇਖਾ ਮੰਗੈ ਬਾਣੀਆ ॥੨॥

َ
دوچک ناےئ سِرجبہا َرے اھکیل میگے ناپ ِیا ۔۔۲۔۔
ਸੰਤਗ ਨ ਕੋਈ ਭਈਆ ਬੇਬਾ ॥

ب
گنس ہن وکیئ ھییا نی َیا ۔۔

ਮਾਲੁ ਜੋਬਨੁ ਧਨੁ ਛੋਤਿ ਵਞੇਸਾ ॥

امل وجنب دنھ وھچد و بچیسا ۔۔
ਕਰਣ ਕਰੀਮ ਨ ਜਾਿੋ ਕਰਿਾ ਤਿਲ ਪੀੜੇ ਤਜਉ ਘਾਣੀਆ ॥੩॥

رکن رکمی ہن اجوت رکنا نِل ڑیپے چیپؤ اھگاین ۔۔۳۔۔
ਖੁਤਸ ਖੁਤਸ ਲੈਿਾ ਵਸਿੁ ਪਰਾਈ ॥

ُکھ ُک
ھ
َ
ل
س س یدا وطس رپایئ ۔۔
ਵੇਖੈ ਸੁਣੇ ਿੇਰੈ ਨਾਤਲ ਖੁਿਾਈ ॥

وےھکی ُسیے ریتَے نال ک ُھدایئ ۔۔
ਿੁਨੀਆ ਲਤਬ ਪਇਆ ਖਾਿ ਅੰਿਤਰ ਅਗਲੀ ਗਲ ਨ ਜਾਣੀਆ ॥੪॥

ُداین لپ ایپ اھکت ادنر ایلگ لگ ہن اجاین ۔۔۴۔۔
ਜਤਮ ਜਤਮ ਮਰੈ ਮਰੈ ਤਿਤਰ ਜੰਮੈ ॥

ب
مج مج م َ َرے م َ َرے ھِر چمَ ّے ۔۔
ਬਹੁਿੁ ਸਜਾਇ ਪਇਆ ਿੇਤਸ ਲੰਮੈ ॥

تہب اجسۓ ایپ دسی لمَے ۔۔

ਤਜਤਨ ਕੀਿਾ ਤਿਸੈ ਨ ਜਾਣੀ ਅੰਧਾ ਿਾ ਿੁਖੁ ਸਹੈ ਪਰਾਣੀਆ ॥੫॥

نج کییا ئ ِ َسے ہن اجین ادناھ نا ُدھک س َہے رپااین ۔۔۵۔۔
ਖਾਲਕ ਥਾਵਹੁ ਭੁਲਾ ਮੁਿਾ ॥

ب
اھکقل اھتووہ ھُال مُبھا ۔۔

ਿੁਨੀਆ ਖੇਲੁ ਬੁਰਾ ਰੁਿ ਿੁਿਾ ॥

ُداین لیھک ُپرا ُرھٹ ُپبھا ۔۔

ਤਸਿਕੁ ਸਬੂਰੀ ਸੰਿੁ ਨ ਤਮਤਲਓ ਵਿੈ ਆਪਣ ਭਾਣੀਆ ॥੬॥

ِصدق وبصُری سیت ہن مل ِپؤ و ئَے ا نپ اھبپ ِیا ۔۔۶۔۔
ਮਉਲਾ ਖੇਲ ਕਰੇ ਸਤਭ ਆਪੇ ॥

ؤمال لیھک رکے سیھ ا ےپ ۔۔
ਇਤਕ ਕਢੇ ਇਤਕ ਲਹਤਰ ਤਵਆਪੇ ॥

اِک ڈکےھ اِک رہل وناےپ ۔۔
ਤਜਉ ਨਚਾਏ ਤਿਉ ਤਿਉ ਨਚਤਨ ਤਸਤਰ ਤਸਤਰ ਤਕਰਿ ਤਵਹਾਣੀਆ ॥੭॥

پپ پ پ ب
چ
ک
ِ
س
س
پ
ِ
ِ
چیپؤ اچنےئ ؤ ؤ ں ر ر رت وِاہ ِیا ۔۔۷۔۔
ਤਮਹਰ ਕਰੇ ਿਾ ਖਸਮੁ ਤਧਆਈ ॥

رہم رکے نا

کھ س

م دایھیئ ۔۔

ਸੰਿਾ ਸੰਗਤਿ ਨਰਤਕ ਨ ਪਾਈ ॥

سییا تگنس رنک ہن نایئ ۔۔
ਅੰਤਮਰਿ ਨਾਮ ਿਾਨੁ ਨਾਨਕ ਕਉ ਗੁਣ ਗੀਿਾ ਤਨਿ ਵਖਾਣੀਆ ॥੮॥੨॥੮॥੧੨॥੨੦॥

امِرت نام دان نانک کؤ ُگں اتیگ پِپ واھکپ ِیا ۔۔۸۔۔۲۔۔۸۔۔۱۲۔۔۲۱۔۔

ਮਾਰੂ ਸੋਲਹੇ ਮਹਲਾ ੧

امرو وسےہل ہلحم ۱
ُ
ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪਰਸਾਤਿ ॥

اِک اواکنر سیگؤر رپساد ۔۔
ਸਾਚਾ ਸਚੁ ਸੋਈ ਅਵਰੁ ਨ ਕੋਈ ॥

سااچ چس وسیئ ا َور ہن وکیئ ۔۔
ਤਜਤਨ ਤਸਰਜੀ ਤਿਨ ਹੀ ਿੁਤਨ ਗੋਈ ॥

ب
ِجں سِریج پِں یہ ُھں وگیئ ۔۔

ਤਜਉ ਭਾਵੈ ਤਿਉ ਰਾਖਹੁ ਰਹਣਾ ਿੁਮ ਤਸਉ ਤਕਆ ਮੁਕਰਾਈ ਹੇ ॥੧॥

ُب
ک
اھبوے پپؤ را ھہؤ رانہ م سِیؤ ایک مُکرایئ ےہ ۔۔۱۔۔
چیپؤ َ
ਆਤਪ ਉਪਾਏ ਆਤਪ ਖਪਾਏ ॥

ا ت اُناےئ ا ت کھیاےئ ۔۔

ਆਪੇ ਤਸਤਰ ਤਸਤਰ ਧੰਧੈ ਲਾਏ ॥

ا ےپ سِر سِر ددنھَےھ الےئ ۔۔
ਆਪੇ ਵੀਚਾਰੀ ਗੁਣਕਾਰੀ ਆਪੇ ਮਾਰਤਗ ਲਾਈ ਹੇ ॥੨॥

ا ےپ وبچاری ُگپکاری ا ےپ امرگ الیئ ےہ ۔۔۲۔۔
ਆਪੇ ਿਾਨਾ ਆਪੇ ਬੀਨਾ ॥

ا ےپ دانا ا ےپ انیب ۔۔
ਆਪੇ ਆਪੁ ਉਪਾਇ ਪਿੀਨਾ ॥

ا ےپ ا ت اُناے نیییا ۔۔

ਆਪੇ ਪਉਣੁ ਪਾਣੀ ਬੈਸੰਿਰੁ ਆਪੇ ਮੇਤਲ ਤਮਲਾਈ ਹੇ ॥੩॥

ن
ا ےپ ئؤن ناین َیسیتر ا ےپ لیم مِالیئ ےہ ۔۔۳۔۔
ਆਪੇ ਸਤਸ ਸੂਰਾ ਪੂਰੋ ਪੂਰਾ ॥

ا ےپ سس سُؤرا ئُؤرو ئُؤرا ۔۔
ਆਪੇ ਤਗਆਤਨ ਤਧਆਤਨ ਗੁਰੁ ਸੂਰਾ ॥

ا ےپ گ ِیان دایھن ُگر سُؤرا ۔۔

ਕਾਲੁ ਜਾਲੁ ਜਮੁ ਜੋਤਹ ਨ ਸਾਕੈ ਸਾਚੇ ਤਸਉ ਤਲਵ ਲਾਈ ਹੇ ॥੪॥

اکل اجل مج وجہِ ہن سا َکے ساےچ سِیؤ لِؤ الیئ ےہ ۔۔۴۔۔
ਆਪੇ ਪੁਰਖੁ ਆਪੇ ਹੀ ਨਾਰੀ ॥

ا ےپ ُپرھک ا ےپ یہ ناری ۔۔
ਆਪੇ ਪਾਸਾ ਆਪੇ ਸਾਰੀ ॥

ا ےپ ناہس ا ےپ ساری ۔۔
ਆਪੇ ਤਪੜ ਬਾਧੀ ਜਗੁ ਖੇਲੈ ਆਪੇ ਕੀਮਤਿ ਪਾਈ ਹੇ ॥੫॥

ک
ا ےپ پِر نادیھ چگ ھیلَے ا ےپ تمیق نایئ ےہ ۔۔۵۔۔
ਆਪੇ ਭਵਰੁ ਿੁਲੁ ਿਲੁ ਿਰਵਰੁ ॥

ُب
ھ
ا ےپ وھبَر ل لھپ رتور ۔۔

ਆਪੇ ਜਲੁ ਥਲੁ ਸਾਗਰੁ ਸਰਵਰੁ ॥

ا ےپ لج لھت سارگ رسور ۔۔
ਆਪੇ ਮਛੁ ਕਛੁ ਕਰਣੀਕਰੁ ਿੇਰਾ ਰੂਪੁ ਨ ਲਖਣਾ ਜਾਈ ਹੇ ॥੬॥

ا ےپ ھچم ھچک رکرکین ریتا ُروت ہن انھکل اجیئ ےہ ۔۔۶۔۔

ਆਪੇ ਤਿਨਸੁ ਆਪੇ ਹੀ ਰੈਣੀ ॥

ا ےپ دِسن ا ےپ یہ َرینی ۔۔
ਆਤਪ ਪਿੀਜੈ ਗੁਰ ਕੀ ਬੈਣੀ ॥

ا ت نیبج َے ُگر یک َنیبی ۔۔

ਆਤਿ ਜੁਗਾਤਿ ਅਨਾਹਤਿ ਅਨਤਿਨੁ ਘਤਟ ਘਤਟ ਸਬਿੁ ਰਜਾਈ ਹੇ ॥੭॥

ا د ُجگاد انادہ ادنِن ٹھگ ٹھگ دبس راجیئ ےہ ۔۔۷۔۔
ਆਪੇ ਰਿਨੁ ਅਨੂਪੁ ਅਮੋਲੋ ॥

ا ےپ رنت ائُؤت اومول ۔۔
ਆਪੇ ਪਰਖੇ ਪੂਰਾ ਿੋਲੋ ॥

ا ےپ رپےھک ئُؤرا وتول ۔۔
ਆਪੇ ਤਕਸ ਹੀ ਕਤਸ ਬਖਸੇ ਆਪੇ ਿੇ ਲੈ ਭਾਈ ਹੇ ॥੮॥

نک
ھ
َ
ل
س
ا ےپ کِس یہ سک ے ا ےپ دے ے اھبیئ ےہ ۔۔۸۔۔
ਆਪੇ ਧਨਖੁ ਆਪੇ ਸਰਬਾਣਾ ॥

ا ےپ دھیکھ ا ےپ رسنانا ۔۔

ਆਪੇ ਸੁਘੜੁ ਸਰੂਪੁ ਤਸਆਣਾ ॥

گ
ا ےپ ُس ھر رسُوت ِسیانا ۔۔

ਕਹਿਾ ਬਕਿਾ ਸੁਣਿਾ ਸੋਈ ਆਪੇ ਬਣਿ ਬਣਾਈ ਹੇ ॥੯॥

اتہک اتکب ُسییا وسیئ ا ےپ تنب انبیئ ےہ ۔۔۹۔۔
ਪਉਣੁ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਤਪਿ ਜਾਿਾ ॥

ئؤن ُگؤ ُرو ناین پِپ اجنا ۔۔

ਉਿਰ ਸੰਜੋਗੀ ਧਰਿੀ ਮਾਿਾ ॥

اُدر وجنسیگ درھیت امنا ۔۔
ਰੈਤਣ ਤਿਨਸੁ ਿੁਇ ਿਾਈ ਿਾਇਆ ਜਗੁ ਖੇਲੈ ਖੇਲਾਈ ਹੇ ॥੧੦॥

ک ک
َرنی دِسن ُدےئ دایئ دانا چگ ھیلَے ھیالیئ ےہ ۔۔۱۱۔۔
ਆਪੇ ਮਛੁਲੀ ਆਪੇ ਜਾਲਾ ॥

ا ےپ یلھچم ا ےپ اجال ۔۔
ਆਪੇ ਗਊ ਆਪੇ ਰਖਵਾਲਾ ॥

ا ےپ وگٔ ا ےپ روھکاال ۔۔
ਸਰਬ ਜੀਆ ਜਤਗ ਜੋਤਿ ਿੁਮਾਰੀ ਜੈਸੀ ਪਰਤਭ ਿੁਰਮਾਈ ਹੇ ॥੧੧॥

ب
رست ایج چگ وجت ُبماری یسیج رپَھب ُھرامیئ ےہ ۔۔۱۱۔۔
ਆਪੇ ਜੋਗੀ ਆਪੇ ਭੋਗੀ ॥

ا ےپ وجیگ ا ےپ وھبیگ ۔۔
ਆਪੇ ਰਸੀਆ ਪਰਮ ਸੰਜੋਗੀ ॥

ا ےپ رایس رپم وجنسیگ ۔۔
ਆਪੇ ਵੇਬਾਣੀ ਤਨਰੰਕਾਰੀ ਤਨਰਭਉ ਿਾੜੀ ਲਾਈ ਹੇ ॥੧੨॥

ب
ا ےپ وابیین پِراکنری پِر ھؤ ناری الیئ ےہ ۔۔۱۲۔۔
ਖਾਣੀ ਬਾਣੀ ਿੁਝਤਹ ਸਮਾਣੀ ॥

ُب
ج
اھکین ناین ھہ امسین ۔۔

ਜੋ ਿੀਸੈ ਸਭ ਆਵਣ ਜਾਣੀ ॥

وج د ئ َسے سیھ ا ون اجین ۔۔

ਸੇਈ ਸਾਹ ਸਚੇ ਵਾਪਾਰੀ ਸਤਿਗੁਤਰ ਬੂਝ ਬੁਝਾਈ ਹੇ ॥੧੩॥

سیبی ساہ ےچس واناری سیگؤر ئُؤھج اھجبیئ ےہ ۔۔۱۳۔۔
ਸਬਿੁ ਬੁਝਾਏ ਸਤਿਗੁਰੁ ਪੂਰਾ ॥

ب
دبس جُھاےئ سیگؤر ئُؤرا ۔۔

ਸਰਬ ਕਲਾ ਸਾਚੇ ਭਰਪੂਰਾ ॥

رست کال ساےچ رھبوپُرا ۔۔
ਅਿਤਰਓ ਵੇਪਰਵਾਹੁ ਸਿਾ ਿੂ ਨਾ ਤਿਸੁ ਤਿਲੁ ਨ ਿਮਾਈ ਹੇ ॥੧੪॥

ارھپوی ورپیواوہ دسا ئُؤ ہن ئِس نِل ہن امتیئ ےہ ۔۔۱۴۔۔
ਕਾਲੁ ਤਬਕਾਲੁ ਭਏ ਿੇਵਾਨੇ ॥

اکل ِئکال ےئھب دویاےن ۔۔
ਸਬਿੁ ਸਹਜ ਰਸੁ ਅੰਿਤਰ ਮਾਨੇ ॥

سہ
دبس ج رس ارتن امےن ۔۔

ਆਪੇ ਮੁਕਤਿ ਤਿਰਪਤਿ ਵਰਿਾਿਾ ਭਗਤਿ ਭਾਇ ਮਤਨ ਭਾਈ ਹੇ ॥੧੫॥

ا ےپ مُکت رتِپپ وردانا تگھب اھبےئ نم اھبیئ ےہ ۔۔۱۵۔۔
ਆਤਪ ਤਨਰਾਲਮੁ ਗੁਰ ਗਮ ਤਗਆਨਾ ॥

ا ت پِرال ُگر مگ گ ِیانا ۔۔

ਜੋ ਿੀਸੈ ਿੁਝ ਮਾਤਹ ਸਮਾਨਾ ॥

ُب
وج د ئ َسے چھ امہِ امسنا ۔۔

ਨਾਨਕੁ ਨੀਚੁ ਤਭਤਖਆ ਿਤਰ ਜਾਚੈ ਮੈ ਿੀਜੈ ਨਾਮੁ ਵਿਾਈ ਹੇ ॥੧੬॥੧॥

ب
ب
ک
ھ
ِ
ج
م
چ
نانک چین ھیا در اج َے َے د َے نام ودایئ ےہ ۔۔۱۶۔۔۱۔۔

ਮਾਰੂ ਮਹਲਾ ੧ ॥

امرو ہلحم ۱۔۔
ُ
ਆਪੇ ਧਰਿੀ ਧਉਲੁ ਅਕਾਸੰ ॥

ا ےپ درھیت دھؤل ااکسں ۔۔
ਆਪੇ ਸਾਚੇ ਗੁਣ ਪਰਗਾਸੰ ॥

ا ےپ ساےچ ُگں رپاگسں ۔۔
ਜਿੀ ਸਿੀ ਸੰਿੋਖੀ ਆਪੇ ਆਪੇ ਕਾਰ ਕਮਾਈ ਹੇ ॥੧॥

یتج یتس وتنسیھک ا ےپ ا ےپ اکر امکیئ ےہ ۔۔۱۔۔
ਤਜਸੁ ਕਰਣਾ ਸੋ ਕਤਰ ਕਤਰ ਵੇਖੈ ॥

ِجس رکنا وس رک رک وےھکی ۔۔
ਕੋਇ ਨ ਮੇਟੈ ਸਾਚੇ ਲੇਖੈ ॥

لی ک
وکۓ ہن می َپے ساےچ َھے ۔۔
ਆਪੇ ਕਰੇ ਕਰਾਏ ਆਪੇ ਆਪੇ ਿੇ ਵਤਿਆਈ ਹੇ ॥੨॥

ا ےپ رکے رکاےئ ا ےپ ا ےپ دے ودنایئ ےہ ۔۔۲۔۔
ਪੰਚ ਚੋਰ ਚੰਚਲ ਤਚਿੁ ਚਾਲਤਹ ॥

پب
ج وچر لچنچ ِجت اچہلِ ۔۔

ਪਰ ਘਰ ਜੋਹਤਹ ਘਰੁ ਨਹੀ ਭਾਲਤਹ ॥

رپ رھگ وجہہِ رھگ یہن اھبہہل ۔۔
ਕਾਇਆ ਨਗਰੁ ਢਹੈ ਢਤਹ ਢੇਰੀ ਤਬਨੁ ਸਬਿੈ ਪਤਿ ਜਾਈ ਹੇ ॥੩॥

اکنا رگن د َھہے دھبہہ دھتری پِں دبسَے پپ اجیئ ےہ ۔۔۳۔۔

ਗੁਰ ਿੇ ਬੂਝੈ ਤਿਰਭਵਣੁ ਸੂਝੈ ॥

چ
ُگر ےت ئُؤ َھے

رتِوھبَن سُؤےھج ۔۔

ਮਨਸਾ ਮਾਤਰ ਮਨੈ ਤਸਉ ਲੂਝੈ ॥

چ
اسنم امر م َپے سِیؤ لُؤ َھے ۔۔

ਜੋ ਿੁਧੁ ਸੇਵਤਹ ਸੇ ਿੁਧ ਹੀ ਜੇਹੇ ਤਨਰਭਉ ਬਾਲ ਸਖਾਈ ਹੇ ॥੪॥

ب
وج ُندھ ویسہِ ےس ُندھ یہ جبہے پِر ھؤ نال اھکسیئ ےہ ۔۔۴۔۔
ਆਪੇ ਸੁਰਗੁ ਮਛੁ ਪਇਆਲਾ ॥

ا ےپ ُسرگ ھچم ایپال ۔۔
ਆਪੇ ਜੋਤਿ ਸਰੂਪੀ ਬਾਲਾ ॥

ا ےپ وجت رسُویپ ناال ۔۔
ਜਟਾ ਤਬਕਟ ਤਬਕਰਾਲ ਸਰੂਪੀ ਰੂਪੁ ਨ ਰੇਤਖਆ ਕਾਈ ਹੇ ॥੫॥

اٹج نِکت نِکرال رسُویپ ُروت ہن رنکھیا اکیئ ےہ ۔۔۵۔۔
ਬੇਿ ਕਿੇਬੀ ਭੇਿੁ ਨ ਜਾਿਾ ॥

دیب کییبی دیھب ہن اجنا ۔۔

ਨਾ ਤਿਸੁ ਮਾਿ ਤਪਿਾ ਸੁਿ ਭਰਾਿਾ ॥

ہن ئِس امت پِیا ُست رھبانا ۔۔

ਸਗਲੇ ਸੈਲ ਉਪਾਇ ਸਮਾਏ ਅਲਖੁ ਨ ਲਖਣਾ ਜਾਈ ਹੇ ॥੬॥

ےلگس َسیل اُناے امسےئ اھکل ہن انھکل اجیئ ےہ ۔۔۶۔۔
ਕਤਰ ਕਤਰ ਥਾਕੀ ਮੀਿ ਘਨੇਰੇ ॥

رک رک اھتیک تیم رینھگے ۔۔

ਕੋਇ ਨ ਕਾਟੈ ਅਵਗੁਣ ਮੇਰੇ ॥

وکۓ ہن اک ئَے ا َونگ ریمے ۔۔
ਸੁਤਰ ਨਰ ਨਾਥੁ ਸਾਤਹਬੁ ਸਭਨਾ ਤਸਤਰ ਭਾਇ ਤਮਲੈ ਭਉ ਜਾਈ ਹੇ ॥੭॥

ب
ُسر رن ناھت اصجِت سبھیا سِر اھبےئ ملَ ِے ھؤ اجیئ ےہ ۔۔۷۔۔
ਭੂਲੇ ਚੂਕੇ ਮਾਰਤਗ ਪਾਵਤਹ ॥

ب
ُھؤےل ُجؤےک امرگ ناوہِ۔۔
ਆਤਪ ਭੁਲਾਇ ਿੂਹੈ ਸਮਝਾਵਤਹ ॥

ب
ا ت ھُال ِئے ئُؤ َہے اھجمسوہِ۔۔

ਤਬਨੁ ਨਾਵੈ ਮੈ ਅਵਰੁ ਨ ਿੀਸੈ ਨਾਵਹੁ ਗਤਿ ਤਮਤਿ ਪਾਈ ਹੇ ॥੮॥

پِں نا َوے م َے ا َور ہن د ئ َسے ناووہ گپ مِت نایئ ےہ ۔۔۸۔۔
ਗੰਗਾ ਜਮੁਨਾ ਕੇਲ ਕੇਿਾਰਾ ॥

گپگا چمُیا لیک دیکارا ۔۔

ਕਾਸੀ ਕਾਂਿੀ ਪੁਰੀ ਿੁਆਰਾ ॥

اکیس اکیتن ُپری ُدوارا ۔۔

ਗੰਗਾ ਸਾਗਰੁ ਬੇਣੀ ਸੰਗਮੁ ਅਿਸਤਿ ਅੰਤਕ ਸਮਾਈ ਹੇ ॥੯॥

ب
ھ
سی
ن
گپگا سارگ ینیب مگنس ا ھ ا ک امسیئ ےہ ۔۔۹۔۔
ਆਪੇ ਤਸਧ ਸਾਤਧਕੁ ਵੀਚਾਰੀ ॥

ا ےپ سِدھ سادِکھ وبچاری ۔۔
ਆਪੇ ਰਾਜਨੁ ਪੰਚਾ ਕਾਰੀ ॥

ا ےپ رانج اچنپ اکری ۔۔

ਿਖਤਿ ਬਹੈ ਅਿਲੀ ਪਰਭੁ ਆਪੇ ਭਰਮੁ ਭੇਿੁ ਭਉ ਜਾਈ ਹੇ ॥੧੦॥

ب
تخت ب َہے دعیل رپَھب ا ےپ رھبم دیھب ھؤ اجیئ ےہ ۔۔۱۱۔۔
ਆਪੇ ਕਾਜੀ ਆਪੇ ਮੁਲਾ ॥

ا ےپ اقیج ا ےپ مُال ۔۔
ਆਤਪ ਅਭੁਲੁ ਨ ਕਬਹੂ ਭੁਲਾ ॥

ب
ب
ا ت ا ُھل ہن کب ُہؤ ھُال ۔۔

ਆਪੇ ਤਮਹਰ ਿਇਆਪਤਿ ਿਾਿਾ ਨਾ ਤਕਸੈ ਕੋ ਬੈਰਾਈ ਹੇ ॥੧੧॥

ا ےپ رہم دنا پپ دانا ہن کِسے َ وک َنترایئ ےہ ۔۔۱۱۔۔
ਤਜਸੁ ਬਖਸੇ ਤਿਸੁ ਿੇ ਵਤਿਆਈ ॥

نک
ِجس ھسے ئِس دے ودنایئ ۔۔
ਸਭਸੈ ਿਾਿਾ ਤਿਲੁ ਨ ਿਮਾਈ ॥

سب
ھ
ن
س
ِ
َ ے دانا ل ہن امتیئ ۔۔

ਭਰਪੁਤਰ ਧਾਤਰ ਰਤਹਆ ਤਨਹਕੇਵਲੁ ਗੁਪਿੁ ਪਰਗਟੁ ਸਭ ਿਾਈ ਹੇ ॥੧੨॥

رھب ُپر داھر رایہ بِہکپؤل ُگپت رپَگپ سیھ اھٹیئ ےہ ۔۔۱۲۔۔
ਤਕਆ ਸਾਲਾਹੀ ਅਗਮ ਅਪਾਰੈ ॥

ایک اصالیح امگ انارے ۔۔
ਸਾਚੇ ਤਸਰਜਣਹਾਰ ਮੁਰਾਰੈ ॥

ساےچ سِرجبہار مُرا َرے ۔۔
ਤਜਸ ਨੋ ਨਿਤਰ ਕਰੇ ਤਿਸੁ ਮੇਲੇ ਮੇਤਲ ਤਮਲੈ ਮੇਲਾਈ ਹੇ ॥੧੩॥

ِجس ون دنر رکے ئِس ےلیم لیم ملَ ِے میالیئ ےہ ۔۔۱۳۔۔

ਬਰਹਮਾ ਤਬਸਨੁ ਮਹੇਸੁ ਿੁਆਰੈ ॥

ئ م
پرامہ ِسں ہیس ُدوا َرے ۔۔
ਊਭੇ ਸੇਵਤਹ ਅਲਖ ਅਪਾਰੈ ॥

اُو ےھب ویسہِ اھکل انارے ۔۔
ਹੋਰ ਕੇਿੀ ਿਤਰ ਿੀਸੈ ਤਬਲਲਾਿੀ ਮੈ ਗਣਿ ਨ ਆਵੈ ਕਾਈ ਹੇ ॥੧੪॥

ئ
ے اکیئ ےہ ۔۔۱۴۔۔
وہر یتیک در د َسے نلالدی م َے تنگ ہن ا و َ
ਸਾਚੀ ਕੀਰਤਿ ਸਾਚੀ ਬਾਣੀ ॥

سایچ ریکت سایچ ناین ۔۔
ਹੋਰ ਨ ਿੀਸੈ ਬੇਿ ਪੁਰਾਣੀ ॥

وہر ہن د ئ َسے دیب ُپراین ۔۔

ਪੂੰਜੀ ਸਾਚੁ ਸਚੇ ਗੁਣ ਗਾਵਾ ਮੈ ਧਰ ਹੋਰ ਨ ਕਾਈ ਹੇ ॥੧੫॥

ئُؤیجن ساچ ےچس ُگں اگوا م َے درھ وہر ہن اکیئ ےہ ۔۔۱۵۔۔
ਜੁਗੁ ਜੁਗੁ ਸਾਚਾ ਹੈ ਭੀ ਹੋਸੀ ॥

ُچگ ُچگ سااچ ےہَ یھب وہیس ۔۔
ਕਉਣੁ ਨ ਮੂਆ ਕਉਣੁ ਨ ਮਰਸੀ ॥

کؤن ہن مُؤا کؤن ہن رمیس ۔۔
ਨਾਨਕੁ ਨੀਚੁ ਕਹੈ ਬੇਨੰਿੀ ਿਤਰ ਿੇਖਹੁ ਤਲਵ ਲਾਈ ਹੇ ॥੧੬॥੨॥

نی
نانک چین ےہکَ ییبی در دوھکی لِؤ الیئ ےہ ۔۔۱۶۔۔۲۔۔
ਮਾਰੂ ਮਹਲਾ ੧ ॥

امرو ہلحم ۱۔۔
ُ

ਿੂਜੀ ਿੁਰਮਤਿ ਅੰਨੀ ਬੋਲੀ ॥

ُدویج ُدرمت این وبیل ۔۔
ਕਾਮ ਿੋਧ ਕੀ ਕਚੀ ਚੋਲੀ ॥

اکم رکودھ یک یچک وچیل ۔۔
ਘਤਰ ਵਰੁ ਸਹਜੁ ਨ ਜਾਣੈ ਛੋਹਤਰ ਤਬਨੁ ਤਪਰ ਨੀਿ ਨ ਪਾਈ ਹੇ ॥੧॥

سہ
رھگ ور ج ہن اج ئَے وھچہر پِں پِر دین ہن نایئ ےہ ۔۔۱۔۔
ਅੰਿਤਰ ਅਗਤਨ ਜਲੈ ਭੜਕਾਰੇ ॥

ارتن انگ چلَے ڑھباکرے ۔۔
ਮਨਮੁਖੁ ਿਕੇ ਕੁੰਿਾ ਚਾਰੇ ॥

مب
مُکھ ےکت ُکیدا اچرے ۔۔
ਤਬਨੁ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵੇ ਤਕਉ ਸੁਖੁ ਪਾਈਐ ਸਾਚੇ ਹਾਤਥ ਵਿਾਈ ਹੇ ॥੨॥

پِں سیگؤر ویسے کپؤ ُسکھ نا پپَے ساےچ اہھت ودایئ ےہ ۔۔۲۔۔
ਕਾਮੁ ਿੋਧੁ ਅਹੰਕਾਰੁ ਤਨਵਾਰੇ ॥

اکم رکودھ ااکنہر ئِؤارے ۔۔
ਿਸਕਰ ਪੰਚ ਸਬਤਿ ਸੰਘਾਰੇ ॥

پب
ئسکر ج دبس اھگنسرے ۔۔

ਤਗਆਨ ਖੜਗੁ ਲੈ ਮਨ ਤਸਉ ਲੂਝੈ ਮਨਸਾ ਮਨਤਹ ਸਮਾਈ ਹੇ ॥੩॥

چ
گ ِیان ڑھکگ لَے نم سِیؤ لُؤ َھے اسنم مبہہ امسیئ ےہ ۔۔۳۔۔
ਮਾ ਕੀ ਰਕਿੁ ਤਪਿਾ ਤਬਿੁ ਧਾਰਾ ॥

ام یک رقپ پِیا نِد داھرا ۔۔

ਮੂਰਤਿ ਸੂਰਤਿ ਕਤਰ ਆਪਾਰਾ ॥

مُؤرت ُصؤرت رک ا نارا ۔۔
ਜੋਤਿ ਿਾਤਿ ਜੇਿੀ ਸਭ ਿੇਰੀ ਿੂ ਕਰਿਾ ਸਭ ਿਾਈ ਹੇ ॥੪॥

وجت دات چی َبی سیھ ریتی ئُؤ رکنا سیھ اھٹیئ ےہ ۔۔۴۔۔
ਿੁਝ ਹੀ ਕੀਆ ਜੰਮਣ ਮਰਣਾ ॥

چ
ُب
چھ یہ ایک مّں رمنا ۔۔

ਗੁਰ ਿੇ ਸਮਝ ਪੜੀ ਤਕਆ ਿਰਣਾ ॥

ُگر ےت ھجمس ڑپی ایک درنا ۔۔

ਿੂ ਿਇਆਲੁ ਿਇਆ ਕਤਰ ਿੇਖਤਹ ਿੁਖੁ ਿਰਿੁ ਸਰੀਰਹੁ ਜਾਈ ਹੇ ॥੫॥

ئُؤ دنال دایئ رک دنکھہہ ُدھک درد رسریوہ اجیئ ےہ ۔۔۵۔۔
ਤਨਜ ਘਤਰ ਬੈਤਸ ਰਹੇ ਭਉ ਖਾਇਆ ॥

ِب
ب
ج رھگ َنیس رےہ ھؤ اھکنا ۔۔

ਧਾਵਿ ਰਾਖੇ ਿਾਤਕ ਰਹਾਇਆ ॥

داھوت راےھک اھٹک راہنا ۔۔
ਕਮਲ ਤਬਗਾਸ ਹਰੇ ਸਰ ਸੁਭਰ ਆਿਮ ਰਾਮੁ ਸਖਾਈ ਹੇ ॥੬॥

ب
لمک ِئگاس ہرے رس ُس ھر ا مت رام اھکسیئ ےہ ۔۔۶۔۔
ਮਰਣੁ ਤਲਖਾਇ ਮੰਿਲ ਮਤਹ ਆਏ ॥

رمن لک ِھا ِئے ڈنمل ہہم ا ےئ ۔۔
ਤਕਉ ਰਹੀਐ ਚਲਣਾ ਪਰਥਾਏ ॥

کپؤ ر ہیپے انلچ رپاھتےئ ۔۔

ਸਚਾ ਅਮਰੁ ਸਚੇ ਅਮਰਾ ਪੁਤਰ ਸੋ ਸਚੁ ਤਮਲੈ ਵਿਾਈ ਹੇ ॥੭॥

اچس ارم ےچس ارما ُپر وس چس ملَ ِے ودایئ ےہ ۔۔۷۔۔
ਆਤਪ ਉਪਾਇਆ ਜਗਿੁ ਸਬਾਇਆ ॥

ا ت اُناِنا تگج ابسنا ۔۔
ਤਜਤਨ ਤਸਤਰਆ ਤਿਤਨ ਧੰਧੈ ਲਾਇਆ ॥

ِجں سِرنا پِں ددنھَےھ النا ۔۔

ਸਚੈ ਊਪਤਰ ਅਵਰ ਨ ਿੀਸੈ ਸਾਚੇ ਕੀਮਤਿ ਪਾਈ ਹੇ ॥੮॥

سج َے اُورپ ا َور ہن د ئ َسے ساےچ تمیق نایئ ےہ ۔۔۸۔۔
ਐਥੈ ਗੋਇਲੜਾ ਤਿਨ ਚਾਰੇ ॥

اےھتی وگنلرا دِن اچرے ۔۔
ਖੇਲੁ ਿਮਾਸਾ ਧੁੰਧੂਕਾਰੇ ॥

لیھک امتسا ُددنھھُؤاکرے ۔۔
ਬਾਜੀ ਖੇਤਲ ਗਏ ਬਾਜੀਗਰ ਤਜਉ ਤਨਤਸ ਸੁਪਨੈ ਭਖਲਾਈ ਹੇ ॥੯॥

جیگ چیپ ئ ِ ُسی َپ بھ ھک
نایج لیھک ےئگ نا ر ؤ س ے الیئ ےہ ۔۔۹۔۔
ਤਿਨ ਕਉ ਿਖਤਿ ਤਮਲੀ ਵਤਿਆਈ ॥

پِں کؤ تخت ملِی ودنایئ ۔۔

ਤਨਰਭਉ ਮਤਨ ਵਤਸਆ ਤਲਵ ਲਾਈ ॥

ب
پِر ھؤ نم وایس ل لِؤ الیئ ۔۔

ਖੰਿੀ ਬਰਹਮੰਿੀ ਪਾਿਾਲੀ ਪੁਰੀਈ ਤਿਰਭਵਣ ਿਾੜੀ ਲਾਈ ਹੇ ॥੧੦॥

ڈنھکی پرہمیدی نانایل ُپرپبی ِرتوھبَن ناری الیئ ےہ ۔۔۱۱۔۔

ਸਾਚੀ ਨਗਰੀ ਿਖਿੁ ਸਚਾਵਾ ॥

سایچ رگنی تخت اچسوا ۔۔
ਗੁਰਮੁਤਖ ਸਾਚੁ ਤਮਲੈ ਸੁਖੁ ਪਾਵਾ ॥

ُگرمُکھ ساچ ملَ ِے ُسکھ ناوا ۔۔

ਸਾਚੇ ਸਾਚੈ ਿਖਤਿ ਵਿਾਈ ਹਉਮੈ ਗਣਿ ਗਵਾਈ ਹੇ ॥੧੧॥

ساےچ سا َچے تخت ودایئ ہؤ م َے تنگ وگَایئ ےہ ۔۔۱۱۔۔
ਗਣਿ ਗਣੀਐ ਸਹਸਾ ਜੀਐ ॥

تنگ گییپے سہسا جبی ۔۔

ਤਕਉ ਸੁਖੁ ਪਾਵੈ ਿੂਐ ਿੀਐ ॥

کپؤ ُسکھ نا َوے ُدوےئَ پ ٔپے ۔۔
ਤਨਰਮਲੁ ਏਕੁ ਤਨਰੰਜਨੁ ਿਾਿਾ ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਿੇ ਪਤਿ ਪਾਈ ਹੇ ॥੧੨॥

پِرلم انک پِرنجن دانا ُگر ئُؤرے ےت پپ نایئ ےہ ۔۔۱۲۔۔
ਜੁਤਗ ਜੁਤਗ ਤਵਰਲੀ ਗੁਰਮੁਤਖ ਜਾਿਾ ॥

ُچگ ُچگ وِریل ُگرمُکھ اجنا ۔۔

ਸਾਚਾ ਰਤਵ ਰਤਹਆ ਮਨੁ ਰਾਿਾ ॥

سااچ َروِ رایہ نم رانا ۔۔
ਤਿਸ ਕੀ ਓਟ ਗਹੀ ਸੁਖੁ ਪਾਇਆ ਮਤਨ ਿਤਨ ਮੈਲੁ ਨ ਕਾਈ ਹੇ ॥੧੩॥

ئِس یک اوت یہگ ُسکھ نانا نم نت م َیل ہن اکیئ ےہ ۔۔۱۳۔۔
ਜੀਭ ਰਸਾਇਤਣ ਸਾਚੈ ਰਾਿੀ ॥

چیبھ رسانئ سا َچے رایت ۔۔

ਹਤਰ ਪਰਭੁ ਸੰਗੀ ਭਉ ਨ ਭਰਾਿੀ ॥

ب
ہر رپَھب سیگی ھؤ ہن رھبایت ۔۔

ਸਰਵਣ ਸਰੋਿ ਰਜੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਜੋਿੀ ਜੋਤਿ ਤਮਲਾਈ ਹੇ ॥੧੪॥

رسَون رسوت رےج ُگرناین وجیت وجت مِالیئ ےہ ۔۔۱۴۔۔
ਰਤਖ ਰਤਖ ਪੈਰ ਧਰੇ ਪਉ ਧਰਣਾ ॥

رھک رھک نتَر درھے ئؤ درھنا ۔۔
ਜਿ ਕਿ ਿੇਖਉ ਿੇਰੀ ਸਰਣਾ ॥

نک
جت تک د ھؤ ریتی انس ۔۔

ਿੁਖੁ ਸੁਖੁ ਿੇਤਹ ਿੂਹੈ ਮਤਨ ਭਾਵਤਹ ਿੁਝ ਹੀ ਤਸਉ ਬਤਣ ਆਈ ਹੇ ॥੧੫॥

ُدھک ُسکھ دہہی ئُؤ َہے نم اھبوہِ ت ھج یہ سِیؤ نب ا یئ ےہ ۔۔۱۵۔۔
ਅੰਿ ਕਾਤਲ ਕੋ ਬੇਲੀ ਨਾਹੀ ॥

اپپ اکل وک یلیب نایہ ۔۔
ਗੁਰਮੁਤਖ ਜਾਿਾ ਿੁਧੁ ਸਾਲਾਹੀ ॥

ُگرمُکھ اجنا ُندھ اصالیح ۔۔

ਨਾਨਕ ਨਾਤਮ ਰਿੇ ਬੈਰਾਗੀ ਤਨਜ ਘਤਰ ਿਾੜੀ ਲਾਈ ਹੇ ॥੧੬॥੩॥

ِب
نانک نام رےت ریبایگ ج رھگ ناری الیئ ےہ ۔۔۱۶۔۔۳۔۔
ਮਾਰੂ ਮਹਲਾ ੧ ॥

امرو ہلحم ۱۔۔
ُ
ਆਤਿ ਜੁਗਾਿੀ ਅਪਰ ਅਪਾਰੇ ॥

ا د ُجگاد ی ارپ انارے ۔۔

ਆਤਿ ਤਨਰੰਜਨ ਖਸਮ ਹਮਾਰੇ ॥

ا د پِرنجن

کھ س

م امہرے ۔۔

ਸਾਚੇ ਜੋਗ ਜੁਗਤਿ ਵੀਚਾਰੀ ਸਾਚੇ ਿਾੜੀ ਲਾਈ ਹੇ ॥੧॥

ساےچ وجگ تگج وبچاری ساےچ ناری الیئ ےہ ۔۔۱۔۔
ਕੇਿਤੜਆ ਜੁਗ ਧੁੰਧੂਕਾਰੈ ॥

وھاکرے ۔۔
کیترنا ُچگ د ُھید َ
ਿਾੜੀ ਲਾਈ ਤਸਰਜਣਹਾਰੈ ॥

ناری الیئ سِرجبہا َرے ۔۔
ਸਚੁ ਨਾਮੁ ਸਚੀ ਵਤਿਆਈ ਸਾਚੈ ਿਖਤਿ ਵਿਾਈ ਹੇ ॥੨॥

چس نام یچس ودنایئ سا َچے تخت ودایئ ےہ ۔۔۲۔۔
ਸਿਜੁਤਗ ਸਿੁ ਸੰਿੋਖੁ ਸਰੀਰਾ ॥

سبچُگ ست وتنسھک رسریا ۔۔

ਸਤਿ ਸਤਿ ਵਰਿੈ ਗਤਹਰ ਗੰਭੀਰਾ ॥

ست ست ور ئَے رہگ ریھبمگا ۔۔

ਸਚਾ ਸਾਤਹਬੁ ਸਚੁ ਪਰਖੈ ਸਾਚੈ ਹੁਕਤਮ ਚਲਾਈ ਹੇ ॥੩॥

َک
ک
اچس اصجِت چس رپ َھے سا َچے ُچ م چالیئ ےہ ۔۔۳۔۔
ਸਿ ਸੰਿੋਖੀ ਸਤਿਗੁਰੁ ਪੂਰਾ ॥

ست وتنسیھک سیگؤر ئُؤرا ۔۔

ਗੁਰ ਕਾ ਸਬਿੁ ਮਨੇ ਸੋ ਸੂਰਾ ॥

ُگر اک دبس ےنم وس سُؤرا ۔۔

ਸਾਚੀ ਿਰਗਹ ਸਾਚੁ ਤਨਵਾਸਾ ਮਾਨੈ ਹੁਕਮੁ ਰਜਾਈ ਹੇ ॥੪॥

ک
سایچ درہگ ساچ ئِؤاسا امےن ُچ م راجیئ ےہ ۔۔۴۔۔
ਸਿਜੁਤਗ ਸਾਚੁ ਕਹੈ ਸਭੁ ਕੋਈ ॥

ےہک سیھ وکیئ ۔۔
سبچُگ ساچ َ
ਸਤਚ ਵਰਿੈ ਸਾਚਾ ਸੋਈ ॥

چس ور ئَے سااچ وسیئ ۔۔

ਮਤਨ ਮੁਤਖ ਸਾਚੁ ਭਰਮ ਭਉ ਭੰਜਨੁ ਗੁਰਮੁਤਖ ਸਾਚੁ ਸਖਾਈ ਹੇ ॥੫॥

ب
نم مُکھ ساچ رھبم ھؤ نجنھب ُگرمُکھ ساچ اھکسیئ ےہ ۔۔۵۔۔
ਿਰੇਿੈ ਧਰਮ ਕਲਾ ਇਕ ਚੂਕੀ ॥

رت پ َپے درھم کال اِک ُجؤیک ۔۔
ਿੀਤਨ ਚਰਣ ਇਕ ਿੁਤਬਧਾ ਸੂਕੀ ॥

نیت رچن اِک ُددباھ سُؤیک ۔۔
ਗੁਰਮੁਤਖ ਹੋਵੈ ਸੁ ਸਾਚੁ ਵਖਾਣੈ ਮਨਮੁਤਖ ਪਚੈ ਅਵਾਈ ਹੇ ॥੬॥

مب
وہوے وس ساچ واھک ئَے مُکھ بج َے اوایئ ےہ ۔۔۶۔۔
ُگرمُکھ َ
ਮਨਮੁਤਖ ਕਿੇ ਨ ਿਰਗਹ ਸੀਝੈ ॥

مب
سبج
ھ
مُکھ دکے ہن درہگ ے َ۔۔
ਤਬਨੁ ਸਬਿੈ ਤਕਉ ਅੰਿਰੁ ਰੀਝੈ ॥

بج
َ
ھ
پِں دبسَے کپؤ ارتن ر ے ۔۔

ਬਾਧੇ ਆਵਤਹ ਬਾਧੇ ਜਾਵਤਹ ਸੋਝੀ ਬੂਝ ਨ ਕਾਈ ਹੇ ॥੭॥

نادےھ ا وہِ نادےھ اجوہِ وسیھج ئُؤھج ہن اکیئ ےہ ۔۔۷۔۔

ਿਇਆ ਿੁਆਪੁਤਰ ਅਧੀ ਹੋਈ ॥

دایئ ُدوارپ ادیھ وہیئ ۔۔
ਗੁਰਮੁਤਖ ਤਵਰਲਾ ਚੀਨੈ ਕੋਈ ॥

ُگرمُکھ وِرال چی َپے وکیئ ۔۔

ਿੁਇ ਪਗ ਧਰਮੁ ਧਰੇ ਧਰਣੀਧਰ ਗੁਰਮੁਤਖ ਸਾਚੁ ਤਿਥਾਈ ਹੇ ॥੮॥

ُدےئ نگ درھم درھے درھدینرھ ُگرمُکھ ساچ پ ِبھایئ ےہ ۔۔۸۔۔
ਰਾਜੇ ਧਰਮੁ ਕਰਤਹ ਪਰਥਾਏ ॥

راےج درھم رکہِ رپاھتےئ ۔۔
ਆਸਾ ਬੰਧੇ ਿਾਨੁ ਕਰਾਏ ॥

ا سا دنبےھ دان رکاےئ ۔۔
ਰਾਮ ਨਾਮ ਤਬਨੁ ਮੁਕਤਿ ਨ ਹੋਈ ਥਾਕੇ ਕਰਮ ਕਮਾਈ ਹੇ ॥੯॥

رام نام پِں مُکت ہن وہیئ اھتےک رکم امکیئ ےہ ۔۔۹۔۔
ਕਰਮ ਧਰਮ ਕਤਰ ਮੁਕਤਿ ਮੰਗਾਹੀ ॥

رکم درھم رک مُکت اگنمیہ ۔۔
ਮੁਕਤਿ ਪਿਾਰਥੁ ਸਬਤਿ ਸਲਾਹੀ ॥

مُکت ندارھت دبس صالیح ۔۔
ਤਬਨੁ ਗੁਰ ਸਬਿੈ ਮੁਕਤਿ ਨ ਹੋਈ ਪਰਪੰਚੁ ਕਤਰ ਭਰਮਾਈ ਹੇ ॥੧੦॥

پب
پِں ُگر دبسَے مُکت ہن وہیئ رپ ج رک رھبامیئ ےہ ۔۔۱۱۔۔
ਮਾਇਆ ਮਮਿਾ ਛੋਿੀ ਨ ਜਾਈ ॥

امنا اتمم وھچدی ہن اجیئ ۔۔

ਸੇ ਛੂਟੇ ਸਚੁ ਕਾਰ ਕਮਾਈ ॥

چ
ےس ُھؤےٹ چس اکر امکیئ ۔۔
ਅਤਹਤਨਤਸ ਭਗਤਿ ਰਿੇ ਵੀਚਾਰੀ ਿਾਕੁਰ ਤਸਉ ਬਤਣ ਆਈ ਹੇ ॥੧੧॥

رک سِیؤ نب ا یئ ےہ ۔۔۱۱۔۔
اہیِس تگھب رےت وبچاری اھٹ ُ
ਇਤਕ ਜਪ ਿਪ ਕਤਰ ਕਤਰ ਿੀਰਥ ਨਾਵਤਹ ॥

اِک جت پپ رک رک ریتھت ناوہِ۔۔
ਤਜਉ ਿੁਧੁ ਭਾਵੈ ਤਿਵੈ ਚਲਾਵਤਹ ॥

چیپؤ ُندھ اھبوے ئ ِ َؤے چالوہِ۔۔
ਹਤਿ ਤਨਗਰਤਹ ਅਪਿੀਜੁ ਨ ਭੀਜੈ ਤਬਨੁ ਹਤਰ ਗੁਰ ਤਕਤਨ ਪਤਿ ਪਾਈ ਹੇ ॥੧੨॥

ب نگ نیب ب
ھب
ک
پ
ُ
گ
ج
ِ
ہ
پ
ِ
ہ ھ ِرہِ ا ج ہن َے ں ر ر ں پ نایئ ےہ ۔۔۱۲۔۔
ਕਲੀ ਕਾਲ ਮਤਹ ਇਕ ਕਲ ਰਾਖੀ ॥

یلک اکل ہہم اِک لک رایھک ۔۔
ਤਬਨੁ ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਤਕਨੈ ਨ ਭਾਖੀ ॥

پِں ُگر ئُؤرے ک ِ َپے ہن اھبیھک ۔۔
ਮਨਮੁਤਖ ਕੂੜੁ ਵਰਿੈ ਵਰਿਾਰਾ ਤਬਨੁ ਸਤਿਗੁਰ ਭਰਮੁ ਨ ਜਾਈ ਹੇ ॥੧੩॥

مب
مُکھ ُکؤر ور ئَے ورنارا پِں سیگؤر رھبم ہن اجیئ ےہ ۔۔۱۳۔۔
ਸਤਿਗੁਰੁ ਵੇਪਰਵਾਹੁ ਤਸਰੰਿਾ ॥

سیگؤر و رپیواہ وہ سِردنا ۔۔

ਨਾ ਜਮ ਕਾਤਣ ਨ ਛੰਿਾ ਬੰਿਾ ॥

ہن مج اکن ہن دنھچا دنبہ ۔۔

ਜੋ ਤਿਸੁ ਸੇਵੇ ਸੋ ਅਤਬਨਾਸੀ ਨਾ ਤਿਸੁ ਕਾਲੁ ਸੰਿਾਈ ਹੇ ॥੧੪॥

وج ئِس ویسے وس اپِیایس ہن ئِس اکل سییایئ ےہ ۔۔۱۴۔۔
ਗੁਰ ਮਤਹ ਆਪੁ ਰਤਖਆ ਕਰਿਾਰੇ ॥

ُگر ہہم ا ت رایھک رکنارے ۔۔
ਗੁਰਮੁਤਖ ਕੋਤਟ ਅਸੰਖ ਉਧਾਰੇ ॥

ُگرمُکھ وکت اھکنس اُداھرے ۔۔

ਸਰਬ ਜੀਆ ਜਗਜੀਵਨੁ ਿਾਿਾ ਤਨਰਭਉ ਮੈਲੁ ਨ ਕਾਈ ਹੇ ॥੧੫॥

ب
چگ
رست ایج چپؤن دانا پِر ھؤ لیم ہن اکیئ ےہ ۔۔۱۵۔۔
ਸਗਲੇ ਜਾਚਤਹ ਗੁਰ ਭੰਿਾਰੀ ॥

ہچ ُگر ڈنھباری ۔۔
ےلگس اج ِ

ਆਤਪ ਤਨਰੰਜਨੁ ਅਲਖ ਅਪਾਰੀ ॥

ا ت پِرنجن اھکل اناری ۔۔

ਨਾਨਕੁ ਸਾਚੁ ਕਹੈ ਪਰਭ ਜਾਚੈ ਮੈ ਿੀਜੈ ਸਾਚੁ ਰਜਾਈ ਹੇ ॥੧੬॥੪॥

ےہک رپَھب اج َچے م َے د بج َے ساچ راجیئ ےہ ۔۔۱۶۔۔۴۔۔
نانک ساچ َ
ਮਾਰੂ ਮਹਲਾ ੧ ॥

امرو ہلحم ۱۔۔
ُ
ਸਾਚੈ ਮੇਲੇ ਸਬਤਿ ਤਮਲਾਏ ॥

سا َچے ےلیم دبس مِالےئ ۔۔

ਜਾ ਤਿਸੁ ਭਾਣਾ ਸਹਤਜ ਸਮਾਏ ॥

سہ
اج ئِس اھبنا ج امسےئ ۔۔

ਤਿਰਭਵਣ ਜੋਤਿ ਧਰੀ ਪਰਮੇਸਤਰ ਅਵਰੁ ਨ ਿੂਜਾ ਭਾਈ ਹੇ ॥੧॥

رتِوھبَن وجت درھی رپرسیم ا َور ہن ُدواج اھبیئ ےہ ۔۔۱۔۔
ਤਜਸ ਕੇ ਚਾਕਰ ਤਿਸ ਕੀ ਸੇਵਾ ॥

ِجس ےک اچرک ئِس یک ویسا ۔۔
ਸਬਤਿ ਪਿੀਜੈ ਅਲਖ ਅਭੇਵਾ ॥

دبس نیبج َے اھکل اویھبا ۔۔

ਭਗਿਾ ਕਾ ਗੁਣਕਾਰੀ ਕਰਿਾ ਬਖਤਸ ਲਏ ਵਤਿਆਈ ਹੇ ॥੨॥

نک
ب
ھگیا اک ُگپکاری رکنا ھس ےئل ودنایئ ےہ ۔۔۲۔۔
ਿੇਿੇ ਿੋਤਟ ਨ ਆਵੈ ਸਾਚੇ ॥

ے ساےچ ۔۔
دندے وتت ہن ا و َ
ਲੈ ਲੈ ਮੁਕਤਰ ਪਉਿੇ ਕਾਚੇ ॥

لَے لَے مُکر ئؤدے اکےچ ۔۔
ਮੂਲੁ ਨ ਬੂਝਤਹ ਸਾਤਚ ਨ ਰੀਝਤਹ ਿੂਜੈ ਭਰਤਮ ਭੁਲਾਈ ਹੇ ॥੩॥

ب
ب
مُؤل ہن وبچھہہ ساچ ہن ر جھہ ُدو َچے رھبم ھُالیئ ےہ ۔۔۳۔۔
ਗੁਰਮੁਤਖ ਜਾਤਗ ਰਹੇ ਤਿਨ ਰਾਿੀ ॥

ُگرمُکھ اجگ رےہ دِن رایت ۔۔

ਸਾਚੇ ਕੀ ਤਲਵ ਗੁਰਮਤਿ ਜਾਿੀ ॥

ساےچ یک لِؤ ُگرمت اجیت ۔۔

ਮਨਮੁਖ ਸੋਇ ਰਹੇ ਸੇ ਲੂਟੇ ਗੁਰਮੁਤਖ ਸਾਬਿੁ ਭਾਈ ਹੇ ॥੪॥

مب
مُکھ وسۓ رےہ ےس لُؤےٹ ُگرمُکھ ناپپ اھبیئ ےہ ۔۔۴۔۔

ਕੂੜੇ ਆਵੈ ਕੂੜੇ ਜਾਵੈ ॥

اجوے ۔۔
ے ُکؤرے َ
ُکؤرے ا و َ
ਕੂੜੇ ਰਾਿੀ ਕੂੜੁ ਕਮਾਵੈ ॥

امکوے ۔۔
ُکؤرے رایت ُکؤر َ
ਸਬਤਿ ਤਮਲੇ ਸੇ ਿਰਗਹ ਪੈਧੇ ਗੁਰਮੁਤਖ ਸੁਰਤਿ ਸਮਾਈ ਹੇ ॥੫॥

دبس مل ِے ےس درہگ پ َیدےھ ُگرمُکھ ُسرت امسیئ ےہ ۔۔۵۔۔
ਕੂਤੜ ਮੁਿੀ ਿਗੀ ਿਗਵਾੜੀ ॥

مب
ُکؤر ُ ھی یگھٹ وگھٹاری ۔۔

ਤਜਉ ਵਾੜੀ ਓਜਾਤੜ ਉਜਾੜੀ ॥

ِجپؤ واری اواجر اُاجری ۔۔

ਨਾਮ ਤਬਨਾ ਤਕਛੁ ਸਾਤਿ ਨ ਲਾਗੈ ਹਤਰ ਤਬਸਤਰਐ ਿੁਖੁ ਪਾਈ ਹੇ ॥੬॥

ک
نام پِیا ِچھ اص د ہن ال َگے ہر ِئسر پ َپے ُدھک نایئ ےہ ۔۔۶۔۔
ਭੋਜਨੁ ਸਾਚੁ ਤਮਲੈ ਆਘਾਈ ॥

وھبنج ساچ ملَ ِے ا اھگیئ ۔۔

ਨਾਮ ਰਿਨੁ ਸਾਚੀ ਵਤਿਆਈ ॥

نام رنت سایچ ودنایئ ۔۔
ਚੀਨੈ ਆਪੁ ਪਛਾਣੈ ਸੋਈ ਜੋਿੀ ਜੋਤਿ ਤਮਲਾਈ ਹੇ ॥੭॥

چی َپے ا ت اھچپ ئَے وسیئ وجیت وجت مِالیئ ےہ ۔۔۷۔۔
ਨਾਵਹੁ ਭੁਲੀ ਚੋਟਾ ਖਾਏ ॥

ب
ناووہ ُھلی وچنا اھکےئ ۔۔

ਬਹੁਿੁ ਤਸਆਣਪ ਭਰਮੁ ਨ ਜਾਏ ॥

تہب ِسیاپپ رھبم ہن اجےئ ۔۔
ਪਤਚ ਪਤਚ ਮੁਏ ਅਚੇਿ ਨ ਚੇਿਤਹ ਅਜਗਤਰ ਭਾਤਰ ਲਿਾਈ ਹੇ ॥੮॥

چپ چپ مُؤےئ اج َپت ہن چیبہہ ارگج اھبر دلایئ ےہ ۔۔۸۔۔
ਤਬਨੁ ਬਾਿ ਤਬਰੋਧਤਹ ਕੋਈ ਨਾਹੀ ॥

پِں ناد پِرودھ ِہ وکیئ نایہ ۔۔
ਮੈ ਿੇਖਾਤਲਹੁ ਤਿਸੁ ਸਾਲਾਹੀ ॥

م َے داھکیوہل ئِس اصالیح ۔۔

ਮਨੁ ਿਨੁ ਅਰਤਪ ਤਮਲੈ ਜਗਜੀਵਨੁ ਹਤਰ ਤਸਉ ਬਣਿ ਬਣਾਈ ਹੇ ॥੯॥

چگ
نم نت ارت ملَ ِے چپؤن ہر سِیؤ تنب انبیئ ےہ ۔۔۹۔۔
ਪਰਭ ਕੀ ਗਤਿ ਤਮਤਿ ਕੋਇ ਨ ਪਾਵੈ ॥

رپَھب یک گپ مِت وکۓ ہن نا َوے ۔۔
ਜੇ ਕੋ ਵਿਾ ਕਹਾਇ ਵਿਾਈ ਖਾਵੈ ॥

اھکوے ۔۔
ےج وک ودا اہکۓ ودایئ َ
ਸਾਚੇ ਸਾਤਹਬ ਿੋਤਟ ਨ ਿਾਿੀ ਸਗਲੀ ਤਿਨਤਹ ਉਪਾਈ ਹੇ ॥੧੦॥

ساےچ اصجِت وتت ہن دایت سگلی پ ِبہہ اُنایئ ےہ ۔۔۱۱۔۔
ਵਿੀ ਵਤਿਆਈ ਵੇਪਰਵਾਹੇ ॥

ودی ودنایئ ورپیواےہ ۔۔
ਆਤਪ ਉਪਾਏ ਿਾਨੁ ਸਮਾਹੇ ॥

ا ت اُناےئ دان امسےہ ۔۔

ਆਤਪ ਿਇਆਲੁ ਿੂਤਰ ਨਹੀ ਿਾਿਾ ਤਮਤਲਆ ਸਹਤਜ ਰਜਾਈ ਹੇ ॥੧੧॥

مل سہ
ا ت دنال ُدور یہن دانا ِیا ج راجیئ ےہ ۔۔۱۱۔۔
ਇਤਕ ਸੋਗੀ ਇਤਕ ਰੋਤਗ ਤਵਆਪੇ ॥

اِک وسیگ اِک روگ وناےپ ۔۔
ਜੋ ਤਕਛੁ ਕਰੇ ਸੁ ਆਪੇ ਆਪੇ ॥

ک
وج ِچھ رکے وس ا ےپ ا ےپ ۔۔
ਭਗਤਿ ਭਾਉ ਗੁਰ ਕੀ ਮਤਿ ਪੂਰੀ ਅਨਹਤਿ ਸਬਤਿ ਲਖਾਈ ਹੇ ॥੧੨॥

تگھب اھبو ُگر یک مت ئُؤری ابچد دبس اھکلیئ ےہ ۔۔۱۲۔۔
ਇਤਕ ਨਾਗੇ ਭੂਖੇ ਭਵਤਹ ਭਵਾਏ ॥

ب
ب
اِک ناےگ ُھؤےھک َھؤہِ وھباےئ ۔۔
ਇਤਕ ਹਿੁ ਕਤਰ ਮਰਤਹ ਨ ਕੀਮਤਿ ਪਾਏ ॥

اِک ہبھ رک رمہِ ہن تمیق ناےئ ۔۔

ਗਤਿ ਅਤਵਗਿ ਕੀ ਸਾਰ ਨ ਜਾਣੈ ਬੂਝੈ ਸਬਿੁ ਕਮਾਈ ਹੇ ॥੧੩॥

چ
گپ اوگپ یک سار ہن اج ئَے وب َھے دبس امکیئ ےہ ۔۔۱۳۔۔
ਇਤਕ ਿੀਰਤਥ ਨਾਵਤਹ ਅੰਨੁ ਨ ਖਾਵਤਹ ॥

اِک ریتھت ناوہِ ا ّن ہن اھکوہِ۔۔
ਇਤਕ ਅਗਤਨ ਜਲਾਵਤਹ ਿੇਹ ਖਪਾਵਤਹ ॥

اِک انگ چالوہِ دہہی کھیاوہِ۔۔

ਰਾਮ ਨਾਮ ਤਬਨੁ ਮੁਕਤਿ ਨ ਹੋਈ ਤਕਿੁ ਤਬਤਧ ਪਾਤਰ ਲੰਘਾਈ ਹੇ ॥੧੪॥

رام نام پِں مُکت ہن وہیئ کِپ نِدھ نار اھگنلیئ ےہ ۔۔۱۴۔۔

ਗੁਰਮਤਿ ਛੋਿਤਹ ਉਝਤੜ ਜਾਈ ॥

ُگرمت وھچدہِ اُڑھج اجیئ ۔۔

ਮਨਮੁਤਖ ਰਾਮੁ ਨ ਜਪੈ ਅਵਾਈ ॥

مب
مُکھ رام ہن جپَے اوایئ ۔۔

ਪਤਚ ਪਤਚ ਬੂਿਤਹ ਕੂੜੁ ਕਮਾਵਤਹ ਕੂਤੜ ਕਾਲੁ ਬੈਰਾਈ ਹੇ ॥੧੫॥

چپ چپ وبدہِ ُکؤر امکوہِ ُکؤر اکل َنترایئ ےہ ۔۔۱۵۔۔
ਹੁਕਮੇ ਆਵੈ ਹੁਕਮੇ ਜਾਵੈ ॥

ُچکمے ا و چک
اجوے ۔۔
ے ُ مے َ
َ

ਬੂਝੈ ਹੁਕਮੁ ਸੋ ਸਾਤਚ ਸਮਾਵੈ ॥

چ َھ ُچک
امسوے ۔۔
چ
سا
وس
م
وب ے
َ
ਨਾਨਕ ਸਾਚੁ ਤਮਲੈ ਮਤਨ ਭਾਵੈ ਗੁਰਮੁਤਖ ਕਾਰ ਕਮਾਈ ਹੇ ॥੧੬॥੫॥

نانک ساچ ملَ ِے نم اھبوے ُگرمُکھ اکر امکیئ ےہ ۔۔۱۶۔۔۵۔۔
ਮਾਰੂ ਮਹਲਾ ੧ ॥

امرو ہلحم ۱۔۔
ُ
ਆਪੇ ਕਰਿਾ ਪੁਰਖੁ ਤਬਧਾਿਾ ॥

ا ےپ رکنا ُپرھک نِداھنا ۔۔

ਤਜਤਨ ਆਪੇ ਆਤਪ ਉਪਾਇ ਪਛਾਿਾ ॥

ِجں ا ےپ ا ت اُناے اھچپنا ۔۔

ਆਪੇ ਸਤਿਗੁਰੁ ਆਪੇ ਸੇਵਕੁ ਆਪੇ ਤਸਰਸਤਟ ਉਪਾਈ ਹੇ ॥੧॥

ا ےپ سیگؤر ا ےپ ویسک ا ےپ رسِست اُنایئ ےہ ۔۔۱۔۔

ਆਪੇ ਨੇੜੈ ਨਾਹੀ ਿੂਰੇ ॥

ا ےپ ڑینَے نایہ ُدورے ۔۔
ਬੂਝਤਹ ਗੁਰਮੁਤਖ ਸੇ ਜਨ ਪੂਰੇ ॥

وبچھہہ ُگرمُکھ ےس نج ئُؤرے ۔۔
ਤਿਨ ਕੀ ਸੰਗਤਿ ਅਤਹਤਨਤਸ ਲਾਹਾ ਗੁਰ ਸੰਗਤਿ ਏਹ ਵਿਾਈ ਹੇ ॥੨॥

پِں یک تگنس ا ہیِس الاہ تگنس اہہی ودایئ ےہ ۔۔۲۔۔
ਜੁਤਗ ਜੁਤਗ ਸੰਿ ਭਲੇ ਪਰਭ ਿੇਰੇ ॥

ُچگ ُچگ سیت ےلھب رپَھب ریتے ۔۔
ਹਤਰ ਗੁਣ ਗਾਵਤਹ ਰਸਨ ਰਸੇਰੇ ॥

ہر ُگں اگوہِ رنس رریسے ۔۔

ਉਸਿਤਿ ਕਰਤਹ ਪਰਹਤਰ ਿੁਖੁ ਿਾਲਿੁ ਤਜਨ ਨਾਹੀ ਤਚੰਿ ਪਰਾਈ ਹੇ ॥੩॥

اُسیت رکہِ رپہر ُدھک دادل ِجں نایہ ِجپت رپایئ ےہ ۔۔۳۔۔
ਓਇ ਜਾਗਿ ਰਹਤਹ ਨ ਸੂਿੇ ਿੀਸਤਹ ॥

اوےؑ اجگپ رہہہ ہن سُؤےت دہسیِ ۔۔
ਸੰਗਤਿ ਕੁਲ ਿਾਰੇ ਸਾਚੁ ਪਰੀਸਤਹ ॥

تگنس ُکل نارے ساچ رپہسیِ ۔۔

ਕਤਲਮਲ ਮੈਲੁ ਨਾਹੀ ਿੇ ਤਨਰਮਲ ਓਇ ਰਹਤਹ ਭਗਤਿ ਤਲਵ ਲਾਈ ਹੇ ॥੪॥

کل
ے رہہہ تگھب لِؤ الیئ ےہ ۔۔۴۔۔
ِمل مَیل نایہ ےت پِرلم او ؑ
ਬੂਝਹੁ ਹਤਰ ਜਨ ਸਤਿਗੁਰ ਬਾਣੀ ॥

وبچھہہ ہر نج سیگؤر ناین ۔۔

ਏਹੁ ਜੋਬਨੁ ਸਾਸੁ ਹੈ ਿੇਹ ਪੁਰਾਣੀ ॥

ےہ دہہی ہ ُپراین ۔۔
اوہی وجنب ساس َ
ਆਜੁ ਕਾਤਲ ਮਤਰ ਜਾਈਐ ਪਰਾਣੀ ਹਤਰ ਜਪੁ ਜਤਪ ਤਰਿੈ ਤਧਆਈ ਹੇ ॥੫॥

ا چ اکل رم اج پپَے رپَاین ہر جت جت ر َِدے دایھیئ ےہ ۔۔۵۔۔
ਛੋਿਹੁ ਪਰਾਣੀ ਕੂੜ ਕਬਾੜਾ ॥

وھچدوہ رپَاین ُکؤر ابکرا ۔۔
ਕੂੜੁ ਮਾਰੇ ਕਾਲੁ ਉਛਾਹਾੜਾ ॥

ُکؤر امرے اکل اُاھچاہرا ۔۔
ਸਾਕਿ ਕੂਤੜ ਪਚਤਹ ਮਤਨ ਹਉਮੈ ਿੁਹੁ ਮਾਰਤਗ ਪਚੈ ਪਚਾਈ ਹੇ ॥੬॥

ساطق ُکؤر بجہہ نم ہؤمَدےم ُدوہ امرگ بج َے اچپیئ ےہ ۔۔۶۔۔
ਛੋਤਿਹੁ ਤਨੰਿਾ ਿਾਤਿ ਪਰਾਈ ॥

وھچدوہ پ ِیدا نات رپایئ ۔۔
ਪਤੜ ਪਤੜ ਿਝਤਹ ਸਾਤਿ ਨ ਆਈ ॥

ڑپ ڑپ دچھ ِہ سات ہن ا یئ ۔۔

ਤਮਤਲ ਸਿਸੰਗਤਿ ਨਾਮੁ ਸਲਾਹਹੁ ਆਿਮ ਰਾਮੁ ਸਖਾਈ ਹੇ ॥੭॥

مِل سیسیگت نام سالہہُ ا مت رام اھکسیئ ےہ ۔۔۷۔۔
ਛੋਿਹੁ ਕਾਮ ਿੋਧੁ ਬੁਤਰਆਈ ॥

وھچدوہ اکم رکودھ ُپرنایئ ۔۔

ਹਉਮੈ ਧੰਧੁ ਛੋਿਹੁ ਲੰਪਟਾਈ ॥

ہؤ م َے ددنھھ وھچدوہ لمییایئ ۔۔

ਸਤਿਗੁਰ ਸਰਤਣ ਪਰਹੁ ਿਾ ਉਬਰਹੁ ਇਉ ਿਰੀਐ ਭਵਜਲੁ ਭਾਈ ਹੇ ॥੮॥

ب
سیگؤر رسن رپوہ نا اُپروہ ائؤ رت پ َپے َھؤلج اھبیئ ےہ ۔۔۸۔۔
ਆਗੈ ਤਬਮਲ ਨਿੀ ਅਗਤਨ ਤਬਖੁ ਝੇਲਾ ॥

ب
چ
ا ےگ ِمل دنی انگ نِکھ َھیال ۔۔

ਤਿਥੈ ਅਵਰੁ ਨ ਕੋਈ ਜੀਉ ਇਕੇਲਾ ॥

پ ِب
َھے ا َور ہن وکیئ جپؤ اِکیال ۔۔

ਭੜ ਭੜ ਅਗਤਨ ਸਾਗਰੁ ਿੇ ਲਹਰੀ ਪਤੜ ਿਝਤਹ ਮਨਮੁਖ ਿਾਈ ਹੇ ॥੯॥

مب
ڑھب ڑھب انگ سارگ دے رہلی ڑپ دچھ ِہ مُکھ نایئ ےہ ۔۔۹۔۔
ਗੁਰ ਪਤਹ ਮੁਕਤਿ ਿਾਨੁ ਿੇ ਭਾਣੈ ॥

ُگر بہہ مُکت دان دے اھب ئَے ۔۔
ਤਜਤਨ ਪਾਇਆ ਸੋਈ ਤਬਤਧ ਜਾਣੈ ॥

ِجں نانا وسیئ نِدھ اج ئَے ۔۔

ਤਜਨ ਪਾਇਆ ਤਿਨ ਪੂਛਹੁ ਭਾਈ ਸੁਖੁ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵ ਕਮਾਈ ਹੇ ॥੧੦॥

ویس امکیئ ےہ ۔۔۱۱۔۔
ِجں نانا پِں ئُؤہھچُ اھبیئ ُسکھ سیگؤر َ
ਗੁਰ ਤਬਨੁ ਉਰਤਝ ਮਰਤਹ ਬੇਕਾਰਾ ॥

ُگر پِں اُرھج رمہِ اکیبرا ۔۔

ਜਮੁ ਤਸਤਰ ਮਾਰੇ ਕਰੇ ਖੁਆਰਾ ॥

ک
مج سِر امرے رکے ُھؤا را ۔۔
ਬਾਧੇ ਮੁਕਤਿ ਨਾਹੀ ਨਰ ਤਨੰਿਕ ਿੂਬਤਹ ਤਨੰਿ ਪਰਾਈ ਹੇ ॥੧੧॥

ہہب پ ِید رپایئ ےہ ۔۔۱۱۔۔
نادےھ مُکت نایہ رن پ ِیدک ُدو ِ

ਬੋਲਹੁ ਸਾਚੁ ਪਛਾਣਹੁ ਅੰਿਤਰ ॥

وبہلُ ساچ اھچپبہؤ ادنر ۔۔

ਿੂਤਰ ਨਾਹੀ ਿੇਖਹੁ ਕਤਰ ਨੰਿਤਰ ॥

ک
ُدور نایہ دن ھہؤ رک دننر ۔۔

ਤਬਘਨੁ ਨਾਹੀ ਗੁਰਮੁਤਖ ਿਰੁ ਿਾਰੀ ਇਉ ਭਵਜਲੁ ਪਾਤਰ ਲੰਘਾਈ ਹੇ ॥੧੨॥

نگ
ب
ِ ھں نایہ ُگرمُکھ رت ناری ائؤ َھؤلج نار اھگنلیئ ےہ ۔۔۱۲۔۔
ਿੇਹੀ ਅੰਿਤਰ ਨਾਮੁ ਤਨਵਾਸੀ ॥

دیہی ادنر نام ئِؤایس ۔۔
ਆਪੇ ਕਰਿਾ ਹੈ ਅਤਬਨਾਸੀ ॥

ا ےپ رکنا ےہَ اپِیایس ۔۔
ਨਾ ਜੀਉ ਮਰੈ ਨ ਮਾਤਰਆ ਜਾਈ ਕਤਰ ਿੇਖੈ ਸਬਤਿ ਰਜਾਈ ਹੇ ॥੧੩॥

ےھکی دبس راجیئ ےہ ۔۔۱۳۔۔
ہن جپؤ م َ َرے ہن امرنا اجیئ رک د َ
ਓਹੁ ਤਨਰਮਲੁ ਹੈ ਨਾਹੀ ਅੰਤਧਆਰਾ ॥

اووہ پِرلم ےہَ نایہ ادنایھرا ۔۔

ਓਹੁ ਆਪੇ ਿਖਤਿ ਬਹੈ ਸਤਚਆਰਾ ॥

اووہ ا ےپ تخت ب َہے سچِیارا ۔۔

ਸਾਕਿ ਕੂੜੇ ਬੰਤਧ ਭਵਾਈਅਤਹ ਮਤਰ ਜਨਮਤਹ ਆਈ ਜਾਈ ਹੇ ॥੧੪॥

ساطق ُکؤرے دنبھ وھباپ ٔبہہ رم جبم ِہ ا یئ اجیئ ےہ ۔۔۱۴۔۔
ਗੁਰ ਕੇ ਸੇਵਕ ਸਤਿਗੁਰ ਤਪਆਰੇ ॥

ُگر ےک ویسک سیگؤر ایپرے ۔۔

ਓਇ ਬੈਸਤਹ ਿਖਤਿ ਸੁ ਸਬਿੁ ਵੀਚਾਰੇ ॥

اوےؑ َنیس ِہ تخت وسدبس وبچارے ۔۔

ਿਿੁ ਲਹਤਹ ਅੰਿਰਗਤਿ ਜਾਣਤਹ ਸਿਸੰਗਤਿ ਸਾਚੁ ਵਿਾਈ ਹੇ ॥੧੫॥

پپ لہہہ ارتنگپ اجہہنِ سیسیگت ساچ ودایئ ےہ ۔۔۱۵۔۔
ਆਤਪ ਿਰੈ ਜਨੁ ਤਪਿਰਾ ਿਾਰੇ ॥

ا ت رتَے نج نِترا نارے ۔۔
ਸੰਗਤਿ ਮੁਕਤਿ ਸੁ ਪਾਤਰ ਉਿਾਰੇ ॥

تگنس مُکت وس نار اُنارے ۔۔
ਨਾਨਕੁ ਤਿਸ ਕਾ ਲਾਲਾ ਗੋਲਾ ਤਜਤਨ ਗੁਰਮੁਤਖ ਹਤਰ ਤਲਵ ਲਾਈ ਹੇ ॥੧੬॥੬॥

نانک ئِس اک الال وگال ِجں ُگرمُکھ ہر لِؤ الیئ ےہ ۔۔۱۶۔۔۶۔۔
ਮਾਰੂ ਮਹਲਾ ੧ ॥

امرو ہلحم ۱۔۔
ُ
ਕੇਿੇ ਜੁਗ ਵਰਿੇ ਗੁਬਾਰੈ ॥

َ
کیپے ُچگ ورےت ُگیا َرے ۔۔
ਿਾੜੀ ਲਾਈ ਅਪਰ ਅਪਾਰੈ ॥

ناری الیئ ارپ انارے ۔۔
ਧੁੰਧੂਕਾਤਰ ਤਨਰਾਲਮੁ ਬੈਿਾ ਨਾ ਿਤਿ ਧੰਧੁ ਪਸਾਰਾ ਹੇ ॥੧॥

ُددنھُوھاکر پِرال اھٹیب ہن دت ُددنھھ ئسارا ےہ ۔۔۱۔۔
ਜੁਗ ਛਿੀਹ ਤਿਨੈ ਵਰਿਾਏ ॥

چ
چگ ھیبہہ پِ َپے ورناےئ ۔۔

ਤਜਉ ਤਿਸੁ ਭਾਣਾ ਤਿਵੈ ਚਲਾਏ ॥

ِچیپؤ ئِس اھبنا ئ ِ َؤے چالۓ ۔۔

ਤਿਸਤਹ ਸਰੀਕੁ ਨ ਿੀਸੈ ਕੋਈ ਆਪੇ ਅਪਰ ਅਪਾਰਾ ਹੇ ॥੨॥

ئِسہہ رسنک ہن د ئ َسے وکیئ ا ےپ ارپ انارا ےہ ۔۔۲۔۔
ਗੁਪਿੇ ਬੂਝਹੁ ਜੁਗ ਚਿੁਆਰੇ ॥

چ
ُگیپے وب ھہؤہ ُچگ وتچارے ۔۔
ਘਤਟ ਘਤਟ ਵਰਿੈ ਉਿਰ ਮਝਾਰੇ ॥

م
ٹھگ ٹھگ ور ئَے اُدر جھارے ۔۔
ਜੁਗੁ ਜੁਗੁ ਏਕਾ ਏਕੀ ਵਰਿੈ ਕੋਈ ਬੂਝੈ ਗੁਰ ਵੀਚਾਰਾ ਹੇ ॥੩॥

چ
ُچگ ُچگ ااکی ایکی ور ئَے وکیئ ئُؤ َھے ُگر وبچارا ےہ ۔۔۳۔۔
ਤਬੰਿੁ ਰਕਿੁ ਤਮਤਲ ਤਪੰਿੁ ਸਰੀਆ ॥

پِید رقپ مِل پِید رسنا ۔۔

ਪਉਣੁ ਪਾਣੀ ਅਗਨੀ ਤਮਤਲ ਜੀਆ ॥

ئؤن ناین اینگ مِل ِجیا ۔۔

ਆਪੇ ਚੋਜ ਕਰੇ ਰੰਗ ਮਹਲੀ ਹੋਰ ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਪਸਾਰਾ ਹੇ ॥੪॥

ا ےپ وچچ رکے رنگ یلحم وہر امنا ومہ ئسارا ےہ ۔۔۴۔۔
ਗਰਭ ਕੁੰਿਲ ਮਤਹ ਉਰਧ ਤਧਆਨੀ ॥

رگھب ُکیدل ہہم اُردھ دایھین ۔۔
ਆਪੇ ਜਾਣੈ ਅੰਿਰਜਾਮੀ ॥

ا ےپ اج ئَے ارتن اجیم ۔۔

ਸਾਤਸ ਸਾਤਸ ਸਚੁ ਨਾਮੁ ਸਮਾਲੇ ਅੰਿਤਰ ਉਿਰ ਮਝਾਰਾ ਹੇ ॥੫॥

م
ج
ساس ساس چس نام امسےل ارتن اُدر ھارا ےہ ۔۔۵۔۔
ਚਾਤਰ ਪਿਾਰਥ ਲੈ ਜਤਗ ਆਇਆ ॥

اچر ندارھت لَے چگ ا نا ۔۔

ਤਸਵ ਸਕਿੀ ਘਤਰ ਵਾਸਾ ਪਾਇਆ ॥

سِؤ یتکس رھگ واسا نانا ۔۔
ਏਕੁ ਤਵਸਾਰੇ ਿਾ ਤਪੜ ਹਾਰੇ ਅੰਧੁਲੈ ਨਾਮੁ ਤਵਸਾਰਾ ਹੇ ॥੬॥

انک وِسارے نا پِر اہرے ادن ھلَے نام وِسارا ےہ ۔۔۶۔۔
ਬਾਲਕੁ ਮਰੈ ਬਾਲਕ ਕੀ ਲੀਲਾ ॥

ناکل م َ َرے ناکل یک لیال ۔۔

ਕਤਹ ਕਤਹ ਰੋਵਤਹ ਬਾਲੁ ਰੰਗੀਲਾ ॥

ہہک ہہک رووہِ نال رنگیال ۔۔

ਤਜਸ ਕਾ ਸਾ ਸੋ ਤਿਨ ਹੀ ਲੀਆ ਭੂਲਾ ਰੋਵਣਹਾਰਾ ਹੇ ॥੭॥

ب
ِجس اک سا وس پِں یہ ل ِیا ُھؤال روواہنرا ےہ ۔۔۷۔۔
ਭਤਰ ਜੋਬਤਨ ਮਤਰ ਜਾਤਹ ਤਕ ਕੀਜੈ ॥

رھب وجنب رم اجہِ ےک کبج َے ۔۔
ਮੇਰਾ ਮੇਰਾ ਕਤਰ ਰੋਵੀਜੈ ॥

ریما ریما رک روو بج َے ۔۔
ਮਾਇਆ ਕਾਰਤਣ ਰੋਇ ਤਵਗੂਚਤਹ ਤਧਰਗੁ ਜੀਵਣੁ ਸੰਸਾਰਾ ਹੇ ॥੮॥

ہچ درھِگ ویجن اسنسرا ےہ ۔۔۸۔۔
امنا اکرن رو ِئے وِوگُ ِ

ਕਾਲੀ ਹੂ ਿੁਤਨ ਧਉਲੇ ਆਏ ॥

ہ ب
ھ
ُ
ھ
اکیل ُؤ ں د ؤےل ا ےئ ۔۔
ਤਵਣੁ ਨਾਵੈ ਗਥੁ ਗਇਆ ਗਵਾਏ ॥

وِن نا َوے ھتگ ایگ وگاےئ ۔۔
ਿੁਰਮਤਿ ਅੰਧੁਲਾ ਤਬਨਤਸ ਤਬਨਾਸੈ ਮੂਿੇ ਰੋਇ ਪੂਕਾਰਾ ਹੇ ॥੯॥

ُدرمت ادنھال نِیس پِیا سَے مُؤےھٹ رو ِئے ئُؤاکرا ےہ ۔۔۹۔۔
ਆਪੁ ਵੀਚਾਤਰ ਨ ਰੋਵੈ ਕੋਈ ॥

ا ت وبچار ہن رو َوے وکیئ ۔۔
ਸਤਿਗੁਰੁ ਤਮਲੈ ਿ ਸੋਝੀ ਹੋਈ ॥

سیگؤر ملَ ِے ت وسیھج وہیئ ۔۔
ਤਬਨੁ ਗੁਰ ਬਜਰ ਕਪਾਟ ਨ ਖੂਲਤਹ ਸਬਤਿ ਤਮਲੈ ਤਨਸਿਾਰਾ ਹੇ ॥੧੦॥

ک
ہل دبس ملَ ِے ئِسیارا ےہ ۔۔۱۱۔۔
پِں ُگر رجب اپکت ہن ُھؤ ِ
ਤਬਰਤਧ ਭਇਆ ਿਨੁ ਛੀਜੈ ਿੇਹੀ ॥

چ
ھب
ج
َے دیہی ۔۔
پِردھ ایھب نت

ਰਾਮੁ ਨ ਜਪਈ ਅੰਤਿ ਸਨੇਹੀ ॥

رام ہن یئپج اپپ سیبہی ۔۔

ਨਾਮੁ ਤਵਸਾਤਰ ਚਲੈ ਮੁਤਹ ਕਾਲੈ ਿਰਗਹ ਝੂਿੁ ਖੁਆਰਾ ਹੇ ॥੧੧॥

ک
چ
نام وِسار چلَے مُؤہِ اک لَے درہگ ُھؤھٹ ُھؤا را ےہ ۔۔۱۱۔۔
ਨਾਮੁ ਤਵਸਾਤਰ ਚਲੈ ਕੂਤੜਆਰੋ ॥

نام وِسار چلَے ُکؤرنارو ۔۔

ਆਵਿ ਜਾਿ ਪੜੈ ਤਸਤਰ ਛਾਰੋ ॥

ا وت اجت ڑپَے سِر اھچرو ۔۔
ਸਾਹੁਰੜੈ ਘਤਰ ਵਾਸੁ ਨ ਪਾਏ ਪੇਈਅੜੈ ਤਸਤਰ ਮਾਰਾ ਹੇ ॥੧੨॥

ساہُررے رھگ واس ہن ناےئ پ ٔیت َرے سِر امرا ےہ ۔۔۱۲۔۔
ਖਾਜੈ ਪੈਝੈ ਰਲੀ ਕਰੀਜੈ ॥

پ بج
ب
َ
ج
ھ
ےج ے ریل رک َے ۔۔
اھک َ
ਤਬਨੁ ਅਭ ਭਗਿੀ ਬਾਤਿ ਮਰੀਜੈ ॥

ب
ب
گب
ھ
ج
پِں اھب ی دعب رم َے ۔۔

ਸਰ ਅਪਸਰ ਕੀ ਸਾਰ ਨ ਜਾਣੈ ਜਮੁ ਮਾਰੇ ਤਕਆ ਚਾਰਾ ਹੇ ॥੧੩॥

رس ارسپ یک سار ہن اج ئَے مج امرے ایک اچرہ ےہ ۔۔۱۳۔۔
ਪਰਤਵਰਿੀ ਨਰਤਵਰਤਿ ਪਛਾਣੈ ॥

رپوِریت رنوِرت اھچپ ئَے ۔۔

ਗੁਰ ਕੈ ਸੰਤਗ ਸਬਤਿ ਘਰੁ ਜਾਣੈ ॥

ُگر ےکَ گنس دبس رھگ اج ئَے ۔۔

ਤਕਸ ਹੀ ਮੰਿਾ ਆਤਖ ਨ ਚਲੈ ਸਤਚ ਖਰਾ ਸਤਚਆਰਾ ਹੇ ॥੧੪॥

کِس یہ دنما ا ھک ہن چلَے چس رھکا سچِیارا ےہ ۔۔۱۴۔۔
ਸਾਚ ਤਬਨਾ ਿਤਰ ਤਸਝੈ ਨ ਕੋਈ ॥

ِسج
ھ
َ
ساچ پِیا در ے ہن وکیئ ۔۔

ਸਾਚ ਸਬਤਿ ਪੈਝੈ ਪਤਿ ਹੋਈ ॥

پ بج
ساچ دبس َھے پپ وہیئ ۔۔

ਆਪੇ ਬਖਤਸ ਲਏ ਤਿਸੁ ਭਾਵੈ ਹਉਮੈ ਗਰਬੁ ਤਨਵਾਰਾ ਹੇ ॥੧੫॥

نک
ئ
ھ
ِ
م
ئ
ہ
ِ
اھبوے ؤ َے رگت ؤارا ےہ ۔۔۱۵۔۔
ا ےپ س ےئل س َ
ਗੁਰ ਤਕਰਪਾ ਿੇ ਹੁਕਮੁ ਪਛਾਣੈ ॥

ک
ُگر کِرنا ےت ُچ م اھچپ ئَے ۔۔

ਜੁਗਹ ਜੁਗੰਿਰ ਕੀ ਤਬਤਧ ਜਾਣੈ ॥

ُچگہ ُچگیتر یک نِدھ اج ئَے ۔۔

ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਜਪਹੁ ਿਰੁ ਿਾਰੀ ਸਚੁ ਿਾਰੇ ਿਾਰਣਹਾਰਾ ਹੇ ॥੧੬॥੧॥੭॥

نانک نام جی ُہ رت ناری چس نارے ناراہنرا ےہ ۔۔۱۶۔۔۱۔۔۷۔۔
ਮਾਰੂ ਮਹਲਾ ੧ ॥

امرو ہلحم ۱۔۔
ُ
ਹਤਰ ਸਾ ਮੀਿੁ ਨਾਹੀ ਮੈ ਕੋਈ ॥

ہر سا تیم نایہ م َے وکیئ ۔۔
ਤਜਤਨ ਿਨੁ ਮਨੁ ਿੀਆ ਸੁਰਤਿ ਸਮੋਈ ॥

ِجں نت نم دِنا ُسرت ومسۓ ۔۔

ਸਰਬ ਜੀਆ ਪਰਤਿਪਾਤਲ ਸਮਾਲੇ ਸੋ ਅੰਿਤਰ ਿਾਨਾ ਬੀਨਾ ਹੇ ॥੧॥

رست ایج رپَپ ِیال امسےل وس ارتن دانا انیب ےہ ۔۔۱۔۔
ਗੁਰੁ ਸਰਵਰੁ ਹਮ ਹੰਸ ਤਪਆਰੇ ॥

ُگر رسور مہ سنہ ایپرے ۔۔

ਸਾਗਰ ਮਤਹ ਰਿਨ ਲਾਲ ਬਹੁ ਸਾਰੇ ॥

سارگ ہہم رنت الل وہب سارے ۔۔

ਮੋਿੀ ਮਾਣਕ ਹੀਰਾ ਹਤਰ ਜਸੁ ਗਾਵਿ ਮਨੁ ਿਨੁ ਭੀਨਾ ਹੇ ॥੨॥

ب
ومیت امنک ریہا ہر سج اگوت نم نت ھییا ےہ ۔۔۲۔۔
ਹਤਰ ਅਗਮ ਅਗਾਹੁ ਅਗਾਤਧ ਤਨਰਾਲਾ ॥

ہر امگ ااگوہ ااگدھ پِراال ۔۔

ਹਤਰ ਅੰਿੁ ਨ ਪਾਈਐ ਗੁਰ ਗੋਪਾਲਾ ॥

ہر اپپ ہن نا پپَے ُگر وگناال ۔۔

ਸਤਿਗੁਰ ਮਤਿ ਿਾਰੇ ਿਾਰਣਹਾਰਾ ਮੇਤਲ ਲਏ ਰੰਤਗ ਲੀਨਾ ਹੇ ॥੩॥

سیگؤر مت نارے ناراہنرا م َیل ےئل رنگ انیل ےہ ۔۔۳۔۔
ਸਤਿਗੁਰ ਬਾਝਹੁ ਮੁਕਤਿ ਤਕਨੇਹੀ ॥

چ
سیگؤر نا ھہہؤ مُکت کِیبہی ۔۔

ਓਹੁ ਆਤਿ ਜੁਗਾਿੀ ਰਾਮ ਸਨੇਹੀ ॥

اووہ ا د ُجگادی رام سیبہی ۔۔

ਿਰਗਹ ਮੁਕਤਿ ਕਰੇ ਕਤਰ ਤਕਰਪਾ ਬਖਸੇ ਅਵਗੁਣ ਕੀਨਾ ਹੇ ॥੪॥

ک ِ نک
ھ
س
درہگ مُکت رکے رک رنا ے اونگ ہنیک ےہ ۔۔۴۔۔
ਸਤਿਗੁਰੁ ਿਾਿਾ ਮੁਕਤਿ ਕਰਾਏ ॥

سیگؤر دانا مُکت رکاےئ ۔۔

ਸਤਭ ਰੋਗ ਗਵਾਏ ਅੰਤਮਰਿ ਰਸੁ ਪਾਏ ॥

سیھ روگ وگاےئ ارمِت رس ناےئ ۔۔
ਜਮੁ ਜਾਗਾਤਿ ਨਾਹੀ ਕਰੁ ਲਾਗੈ ਤਜਸੁ ਅਗਤਨ ਬੁਝੀ ਿਰੁ ਸੀਨਾ ਹੇ ॥੫॥

بُج
ھ
مج اجاگت نایہ رک ال َگے ِجس انگ ی رھٹ ہنیس ےہ ۔۔۵۔۔

ਕਾਇਆ ਹੰਸ ਪਰੀਤਿ ਬਹੁ ਧਾਰੀ ॥

اکنا سنہ رپپپ وہب داھری ۔۔
ਓਹੁ ਜੋਗੀ ਪੁਰਖੁ ਓਹ ਸੁੰਿਤਰ ਨਾਰੀ ॥

اووہ وجیگ ُپرھک اوہ ُسیدر ناری ۔۔

ਅਤਹਤਨਤਸ ਭੋਗੈ ਚੋਜ ਤਬਨੋਿੀ ਉਤਿ ਚਲਿੈ ਮਿਾ ਨ ਕੀਨਾ ਹੇ ॥੬॥

ا ہیِس وھب َگے وچچ پِپؤدی اُھٹ چل َپے اتم ہن انیک ےہ ۔۔۶۔۔
ਤਸਰਸਤਟ ਉਪਾਇ ਰਹੇ ਪਰਭ ਛਾਜੈ ॥

رسِست اُناے رےہ رپَھب اھچ َچے ۔۔
ਪਉਣ ਪਾਣੀ ਬੈਸੰਿਰੁ ਗਾਜੈ ॥

ن
ئؤن ناین َیسیتر اگ َچے ۔۔

ਮਨੂਆ ਿੋਲੈ ਿੂਿ ਸੰਗਤਿ ਤਮਤਲ ਸੋ ਪਾਏ ਜੋ ਤਕਛੁ ਕੀਨਾ ਹੇ ॥੭॥

ک
م ُپؤا دو لَے ُدوت تگنس مِل وس ناےئ وج ِچھ ہنیک ےہ ۔۔۷۔۔
ਨਾਮੁ ਤਵਸਾਤਰ ਿੋਖ ਿੁਖ ਸਹੀਐ ॥

نام وِسار دوھک ُدھک سہپے َ۔۔

ਹੁਕਮੁ ਭਇਆ ਚਲਣਾ ਤਕਉ ਰਹੀਐ ॥

ک
ُچ م ایھب انلچ کپؤ ر ہیپے ۔۔

ਨਰਕ ਕੂਪ ਮਤਹ ਗੋਿੇ ਖਾਵੈ ਤਜਉ ਜਲ ਿੇ ਬਾਹਤਰ ਮੀਨਾ ਹੇ ॥੮॥

اھکوے چیپؤ لج ےت ناہر انیم ےہ ۔۔۸۔۔
رنک ُکؤت ہہم وگےط َ
ਚਉਰਾਸੀਹ ਨਰਕ ਸਾਕਿੁ ਭੋਗਾਈਐ ॥

جؤرایس رنک ساطق وھباگ نیپے ۔۔

ਜੈਸਾ ਕੀਚੈ ਿੈਸੋ ਪਾਈਐ ॥

چ َیسا کبج َے َنیسؤ نا پپَے ۔۔

ਸਤਿਗੁਰ ਬਾਝਹੁ ਮੁਕਤਿ ਨ ਹੋਈ ਤਕਰਤਿ ਬਾਧਾ ਗਰਤਸ ਿੀਨਾ ਹੇ ॥੯॥

چ
سیگؤر نا ھہؤ مُکت ہن وہیئ کِرت ناداھ رگس دانی ےہ ۔۔۹۔۔
ਖੰਿੇ ਧਾਰ ਗਲੀ ਅਤਿ ਭੀੜੀ ॥

ڈنھکے داھر یلگ ات ڑیھبی ۔۔
ਲੇਖਾ ਲੀਜੈ ਤਿਲ ਤਜਉ ਪੀੜੀ ॥

اھکیل لبج َے نِل چیپؤ ڑیپی ۔۔

ਮਾਿ ਤਪਿਾ ਕਲਿਰ ਸੁਿ ਬੇਲੀ ਨਾਹੀ ਤਬਨੁ ਹਤਰ ਰਸ ਮੁਕਤਿ ਨ ਕੀਨਾ ਹੇ ॥੧੦॥

امت پِیا کلتر ُست یلیب نایہ پِں ہر رس مُکت ہن ہنیک ےہ ۔۔۱۱۔۔
ਮੀਿ ਸਖੇ ਕੇਿੇ ਜਗ ਮਾਹੀ ॥

سک
تیم ھے کیپے چگ امیہ ۔۔
ਤਬਨੁ ਗੁਰ ਪਰਮੇਸਰ ਕੋਈ ਨਾਹੀ ॥

پِں ُگر رپرسیم وکیئ نایہ ۔۔

ਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤਿ ਪਰਾਇਤਣ ਅਨਤਿਨੁ ਕੀਰਿਨੁ ਕੀਨਾ ਹੇ ॥੧੧॥

ُگر یک ویسا مُکت رپانئ ادنِن ریکنت ہنیک ےہ ۔۔۱۱۔۔
ਕੂੜੁ ਛੋਤਿ ਸਾਚੇ ਕਉ ਧਾਵਹੁ ॥

ُکؤر وھچد ساےچ کؤ داھووہ ۔۔
ਜੋ ਇਛਹੁ ਸੋਈ ਿਲੁ ਪਾਵਹੁ ॥

چ
وج ا ھہؤ وسیئ لھپ ناووہ ۔۔

ਸਾਚ ਵਖਰ ਕੇ ਵਾਪਾਰੀ ਤਵਰਲੇ ਲੈ ਲਾਹਾ ਸਉਿਾ ਕੀਨਾ ਹੇ ॥੧੨॥

ساچ ورھک ےک واناری وِرےل لَے الاہ سَؤدا ہنیک ےہ ۔۔۱۲۔۔
ਹਤਰ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਵਖਰੁ ਲੈ ਚਲਹੁ ॥

ہر ہر نام ورھک لَے چلہؤ ۔۔

ਿਰਸਨੁ ਪਾਵਹੁ ਸਹਤਜ ਮਹਲਹੁ ॥

سہ
درنس ناووہ ج مہلہؤ ۔۔

ਗੁਰਮੁਤਖ ਖੋਤਜ ਲਹਤਹ ਜਨ ਪੂਰੇ ਇਉ ਸਮਿਰਸੀ ਚੀਨਾ ਹੇ ॥੧੩॥

ُگرمُکھ وھکچ لہہہ نج ئُؤرے ائؤ دمسریس چییا ےہ ۔۔۱۳۔۔
ਪਰਭ ਬੇਅੰਿ ਗੁਰਮਤਿ ਕੋ ਪਾਵਤਹ ॥

رپَھب ےباپپ ُگرمت وک ناوہِ۔۔

ਗੁਰ ਕੈ ਸਬਤਿ ਮਨ ਕਉ ਸਮਝਾਵਤਹ ॥

ُگر ےکَ دبس نم کؤ اھجمسوہِ۔۔

ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਸਤਿ ਸਤਿ ਕਤਰ ਮਾਨਹੁ ਇਉ ਆਿਮ ਰਾਮੈ ਲੀਨਾ ਹੇ ॥੧੪॥

سیگؤر یک ناین ست ست رک امبہؤ ائؤ ا مت را م َے انیل ےہ ۔۔۱۴۔۔
ਨਾਰਿ ਸਾਰਿ ਸੇਵਕ ਿੇਰੇ ॥

نارد سارد ویسک ریتے ۔۔
ਤਿਰਭਵਤਣ ਸੇਵਕ ਵਿਹੁ ਵਿੇਰੇ ॥

ب
رتِ َھؤن ویسک و ُدوہ ودریے ۔۔
ਸਭ ਿੇਰੀ ਕੁਿਰਤਿ ਿੂ ਤਸਤਰ ਤਸਤਰ ਿਾਿਾ ਸਭੁ ਿੇਰੋ ਕਾਰਣੁ ਕੀਨਾ ਹੇ ॥੧੫॥

سیھ ریتی قُدرت ئُؤ سِر سِر دانا سیھ ریتو اکرن انیک ےہ ۔۔۱۵۔۔

ਇਤਕ ਿਤਰ ਸੇਵਤਹ ਿਰਿੁ ਵਞਾਏ ॥

اِک در ویسہِ درد واجنےئ ۔۔
ਓਇ ਿਰਗਹ ਪੈਧੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਛਿਾਏ ॥

اوےؑ درہگ دیپےھ سیگؤرو چھداےئ ۔۔
ਹਉਮੈ ਬੰਧਨ ਸਤਿਗੁਤਰ ਿੋੜੇ ਤਚਿੁ ਚੰਚਲੁ ਚਲਤਣ ਨ ਿੀਨਾ ਹੇ ॥੧੬॥

ہؤ م َے دنبنھ سیگؤر وترے ِجت لچنچ نلچ ہن دانی ےہ ۔۔۱۶۔۔
ਸਤਿਗੁਰ ਤਮਲਹੁ ਚੀਨਹੁ ਤਬਤਧ ਸਾਈ ॥

سیگؤر ملِہؤ چیبہؤ نِدھ سایئ ۔۔

ਤਜਿੁ ਪਰਭੁ ਪਾਵਹੁ ਗਣਿ ਨ ਕਾਈ ॥

ِجت رپَھب ناووہ تنگ ہن اکیئ ۔۔
ਹਉਮੈ ਮਾਤਰ ਕਰਹੁ ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਜਨ ਨਾਨਕ ਹਤਰ ਰੰਤਗ ਭੀਨਾ ਹੇ ॥੧੭॥੨॥੮॥

ب
ہؤ م َے امر رکوہ ُگر ویسا نج نانک ہر رنگ ھییا ےہ ۔۔۱۷۔۔۲۔۔۸۔۔
ਮਾਰੂ ਮਹਲਾ ੧ ॥

امرو ہلحم ۱۔۔
ُ
ਅਸੁਰ ਸਘਾਰਣ ਰਾਮੁ ਹਮਾਰਾ ॥

ا ُسر اھگسرن رام امہرا ۔۔
ਘਤਟ ਘਤਟ ਰਮਈਆ ਰਾਮੁ ਤਪਆਰਾ ॥

ٹھگ ٹھگ رمییا رام ایپرا ۔۔
ਨਾਲੇ ਅਲਖੁ ਨ ਲਖੀਐ ਮੂਲੇ ਗੁਰਮੁਤਖ ਤਲਖੁ ਵੀਚਾਰਾ ਹੇ ॥੧॥

لک
ناےل اھکل ہن ھی َپے مُؤےل ُگرمُکھ لک ِھ وبچارا ےہ ۔۔۱۔۔

ਗੁਰਮੁਤਖ ਸਾਧੂ ਸਰਤਣ ਿੁਮਾਰੀ ॥

ُگرمُکھ سا ُدوھ رسن ُبماری ۔۔

ਕਤਰ ਤਕਰਪਾ ਪਰਤਭ ਪਾਤਰ ਉਿਾਰੀ ॥

رک کِرنا رپَھب نار اُنارےیَ ۔۔

ਅਗਤਨ ਪਾਣੀ ਸਾਗਰੁ ਅਤਿ ਗਹਰਾ ਗੁਰੁ ਸਤਿਗੁਰੁ ਪਾਤਰ ਉਿਾਰਾ ਹੇ ॥੨॥

انگ ناین سارگ ات رہگا ُگر سیگؤر نار اُنارا ےہ ۔۔۲۔۔
ਮਨਮੁਖ ਅੰਧੁਲੇ ਸੋਝੀ ਨਾਹੀ ॥

مب
مُکھ ادنےلھ وسیھج نایہ ۔۔
ਆਵਤਹ ਜਾਤਹ ਮਰਤਹ ਮਤਰ ਜਾਹੀ ॥

ا وہِ اجہِ رمےہ رم اجیہ ۔۔
ਪੂਰਤਬ ਤਲਤਖਆ ਲੇਖੁ ਨ ਤਮਟਈ ਜਮ ਿਤਰ ਅੰਧੁ ਖੁਆਰਾ ਹੇ ॥੩॥

ک
ئُؤرت لک ِھیا ھکیل ہن مِیبی مج در ادنھ ُھؤا را ےہ ۔۔۳۔۔
ਇਤਕ ਆਵਤਹ ਜਾਵਤਹ ਘਤਰ ਵਾਸੁ ਨ ਪਾਵਤਹ ॥

اِک ا وہِ اجوہِ رھگ واس ہن ناوہِ۔۔
ਤਕਰਿ ਕੇ ਬਾਧੇ ਪਾਪ ਕਮਾਵਤਹ ॥

کِرت ےک نادےھ نات امکوےہ ۔۔
ਅੰਧੁਲੇ ਸੋਝੀ ਬੂਝ ਨ ਕਾਈ ਲੋਭੁ ਬੁਰਾ ਅਹੰਕਾਰਾ ਹੇ ॥੪॥

ادنےلھ وسیھج ئُؤھج ہن اکیئ ولھب ُپرا ااکنہر ا ےہ ۔۔۴۔۔
ਤਪਰ ਤਬਨੁ ਤਕਆ ਤਿਸੁ ਧਨ ਸੀਗਾਰਾ ॥

پِر پِں ایک ئِس دنھ اگیسرا ۔۔

ਪਰ ਤਪਰ ਰਾਿੀ ਖਸਮੁ ਤਵਸਾਰਾ ॥

رپ پِر رایت

کھ س

م وِسارا ۔۔

ਤਜਉ ਬੇਸੁਆ ਪੂਿ ਬਾਪੁ ਕੋ ਕਹੀਐ ਤਿਉ ਿੋਕਟ ਕਾਰ ਤਵਕਾਰਾ ਹੇ ॥੫॥

چیپؤ وسیبا ئُؤت نات وک کہ ٔپے پپؤ وھپٹک اکر وِاکرا ےہ ۔۔۵۔۔
ਪਰੇਿ ਤਪੰਜਰ ਮਤਹ ਿੂਖ ਘਨੇਰੇ ॥

پب
رپپپ ِ چر ہہم ُدوھک رینھگے ۔۔
ਨਰਤਕ ਪਚਤਹ ਅਤਗਆਨ ਅੰਧੇਰੇ ॥

رنک بجہہ اایگن ادنھترے ۔۔

ਧਰਮ ਰਾਇ ਕੀ ਬਾਕੀ ਲੀਜੈ ਤਜਤਨ ਹਤਰ ਕਾ ਨਾਮੁ ਤਵਸਾਰਾ ਹੇ ॥੬॥

درھم راےئ یک نایق لبج َے ِجں ہر اک نام وِسارا ےہ ۔۔۶۔۔
ਸੂਰਜੁ ਿਪੈ ਅਗਤਨ ਤਬਖੁ ਝਾਲਾ ॥

سُؤرچ پپَے انگ نِکھ اھجال ۔۔

ਅਪਿੁ ਪਸੂ ਮਨਮੁਖੁ ਬੇਿਾਲਾ ॥

مب
اپپ ئسُؤ مُکھ اتیبال ۔۔

ਆਸਾ ਮਨਸਾ ਕੂੜੁ ਕਮਾਵਤਹ ਰੋਗੁ ਬੁਰਾ ਬੁਤਰਆਰਾ ਹੇ ॥੭॥

ا سا اسنم ُکؤر امکوہِ روگ ُپرا ُپرنارا ےہ ۔۔۷۔۔
ਮਸਿਤਕ ਭਾਰੁ ਕਲਰ ਤਸਤਰ ਭਾਰਾ ॥

کتسم اھبر رلک سِر اھبرا ۔۔
ਤਕਉ ਕਤਰ ਭਵਜਲੁ ਲੰਘਤਸ ਪਾਰਾ ॥

لی گ
ب
ھ
کپؤ رک َھؤلج س نارا ۔۔

ਸਤਿਗੁਰੁ ਬੋਤਹਥੁ ਆਤਿ ਜੁਗਾਿੀ ਰਾਮ ਨਾਤਮ ਤਨਸਿਾਰਾ ਹੇ ॥੮॥

سیگؤر وبھتہ ا د ُجگادی رام نام ئِسیارا ےہ ۔۔۸۔۔
ਪੁਿਰ ਕਲਿਰ ਜਤਗ ਹੇਿੁ ਤਪਆਰਾ ॥

ُنتر کلتر چگ تیہ ایپرا ۔۔

ਮਾਇਆ ਮੋਹੁ ਪਸਤਰਆ ਪਾਸਾਰਾ ॥

امنا ومہ رسپنا ناسارا ۔۔
ਜਮ ਕੇ ਿਾਹੇ ਸਤਿਗੁਤਰ ਿੋੜੇ ਗੁਰਮੁਤਖ ਿਿੁ ਬੀਚਾਰਾ ਹੇ ॥੯॥

مج ےک اھپےہ سیگؤر وترے ُگرمُکھ پپ اچیبرا ےہ ۔۔۹۔۔
ਕੂਤੜ ਮੁਿੀ ਚਾਲੈ ਬਹੁ ਰਾਹੀ ॥

مب
ُکؤر ُ ھی اچ لَے وہب رایہ ۔۔
ਮਨਮੁਖੁ ਿਾਝੈ ਪਤੜ ਪਤੜ ਭਾਹੀ ॥

مب
چ
مُکھ دا َھے ڑپ ڑپ اھبیہ ۔۔

ਅੰਤਮਰਿ ਨਾਮੁ ਗੁਰੂ ਵਿ ਿਾਣਾ ਨਾਮੁ ਜਪਹੁ ਸੁਖ ਸਾਰਾ ਹੇ ॥੧੦॥

ارمِت نام ُگؤ ُرو ود داہن نام جی ُہ ُسکھ سارا ےہ ۔۔۱۱۔۔
ਸਤਿਗੁਰੁ ਿੁਿਾ ਸਚੁ ਤਿਰੜਾਏ ॥

سیگؤر ُپبھا چس درِراےئ ۔۔

ਸਤਭ ਿੁਖ ਮੇਟੇ ਮਾਰਤਗ ਪਾਏ ॥

سیھ ُدھک ےٹیم امرگ ناےئ ۔۔
ਕੰਿਾ ਪਾਇ ਨ ਗਿਈ ਮੂਲੇ ਤਜਸੁ ਸਤਿਗੁਰੁ ਰਾਖਣਹਾਰਾ ਹੇ ॥੧੧॥

ڈنکا ناۓ ہن ڈگیئ مُؤےل ِجس سیگؤر راکھبہارا ےہ ۔۔۱۱۔۔

ਖੇਹੂ ਖੇਹ ਰਲੈ ਿਨੁ ਛੀਜੈ ॥

چ
ک
ھب
ج
َے ۔۔
ھبہ ُؤ کھبہہ ر لَے نت
ਮਨਮੁਖੁ ਪਾਥਰੁ ਸੈਲੁ ਨ ਭੀਜੈ ॥

ب
مب
مُکھ نارھت َسیل ہن ھبج َے ۔۔

ਕਰਣ ਪਲਾਵ ਕਰੇ ਬਹੁਿੇਰੇ ਨਰਤਕ ਸੁਰਤਗ ਅਵਿਾਰਾ ਹੇ ॥੧੨॥

الو رکے ریتہبے رنک ُسرگ اونارا ےہ ۔۔۱۲۔۔
رکن ن َ
ਮਾਇਆ ਤਬਖੁ ਭੁਇਅੰਗਮ ਨਾਲੇ ॥

ب
نِک ھُیییگ
م ناےل ۔۔
امنا ھ

ਇਤਨ ਿੁਤਬਧਾ ਘਰ ਬਹੁਿੇ ਗਾਲੇ ॥

اِن ُددباھ رھگ ب ُہپے اگ لَے ۔۔

ਸਤਿਗੁਰ ਬਾਝਹੁ ਪਰੀਤਿ ਨ ਉਪਜੈ ਭਗਤਿ ਰਿੇ ਪਿੀਆਰਾ ਹੇ ॥੧੩॥

چ
سیگؤر نا ھہؤ رپپپ ہن ا ُ بج َے تگھب رےت ایتپرا ےہ ۔۔۱۳۔۔
ਸਾਕਿ ਮਾਇਆ ਕਉ ਬਹੁ ਧਾਵਤਹ ॥

ساطق امنا کؤ وہب داھوہِ۔۔
ਨਾਮੁ ਤਵਸਾਤਰ ਕਹਾ ਸੁਖੁ ਪਾਵਤਹ ॥

نام وِسار اہک ُسکھ ناوہِ۔۔

ਤਿਰਹੁ ਗੁਣ ਅੰਿਤਰ ਖਪਤਹ ਖਪਾਵਤਹ ਨਾਹੀ ਪਾਤਰ ਉਿਾਰਾ ਹੇ ॥੧੪॥

رتِوہ ُگں ارتن کھی ِہ کھیاوہِ نایہ نار اُنارا ےہ ۔۔۱۴۔۔
ਕੂਕਰ ਸੂਕਰ ਕਹੀਅਤਹ ਕੂਤੜਆਰਾ ॥

ُکؤرک سُؤرک کہیبہہ ُکؤرنارا ۔۔

ਭਉਤਕ ਮਰਤਹ ਭਉ ਭਉ ਭਉ ਹਾਰਾ ॥

ب ب ب
ب
ھؤک رمےہ ھؤ ھؤ ھؤ اہرا ۔۔

ਮਤਨ ਿਤਨ ਝੂਿੇ ਕੂੜੁ ਕਮਾਵਤਹ ਿੁਰਮਤਿ ਿਰਗਹ ਹਾਰਾ ਹੇ ॥੧੫॥

چ
نم نت ُھؤےھٹ ُکؤر امکوہِ ُدرمت درہگ اہرا ےہ ۔۔۱۵۔۔
ਸਤਿਗੁਰੁ ਤਮਲੈ ਿ ਮਨੂਆ ਟੇਕੈ ॥

سیگؤر ملَ ِے ت م ُپؤا پ َی َکے ۔۔

ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਿੇ ਸਰਤਣ ਪਰੇਕੈ ॥

رام نام دے رسن رپ ن َکے ۔۔
ਹਤਰ ਧਨੁ ਨਾਮੁ ਅਮੋਲਕੁ ਿੇਵੈ ਹਤਰ ਜਸੁ ਿਰਗਹ ਤਪਆਰਾ ਹੇ ॥੧੬॥

ہر دنھ نام اومکل دویَے ہر سج درہگ ایپرا ےہ ۔۔۱۶۔۔
ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਸਾਧੂ ਸਰਣਾਈ ॥

رام نام سا ُدوھ رسنایئ ۔۔
ਸਤਿਗੁਰ ਬਚਨੀ ਗਤਿ ਤਮਤਿ ਪਾਈ ॥

سیگؤر ینچب گپ مِت نایئ ۔۔

ਨਾਨਕ ਹਤਰ ਜਤਪ ਹਤਰ ਮਨ ਮੇਰੇ ਹਤਰ ਮੇਲੇ ਮੇਲਣਹਾਰਾ ਹੇ ॥੧੭॥੩॥੯॥

نانک ہر جت ہر نم ریمے ہر ےلیم میلبہارا ےہ ۔۔۱۷۔۔۳۔۔۹۔۔
ਮਾਰੂ ਮਹਲਾ ੧ ॥

امرو ہلحم ۱۔۔
ُ
ਘਤਰ ਰਹੁ ਰੇ ਮਨ ਮੁਗਧ ਇਆਨੇ ॥

رھگ روہ رے نم مُگدھ اناےن ۔۔

ਰਾਮੁ ਜਪਹੁ ਅੰਿਰਗਤਿ ਤਧਆਨੇ ॥

رام جبہؤ ارتنگپ دایھےن ۔۔

ਲਾਲਚ ਛੋਤਿ ਰਚਹੁ ਅਪਰੰਪਤਰ ਇਉ ਪਾਵਹੁ ਮੁਕਤਿ ਿੁਆਰਾ ਹੇ ॥੧॥

الچل وھچد رچہؤ ارپرپم ائؤ ناووہ مُکت ُدوارا ےہ ۔۔۱۔۔
ਤਜਸੁ ਤਬਸਤਰਐ ਜਮੁ ਜੋਹਤਣ ਲਾਗੈ ॥

ِجس ِئسر پ َپے مج وجنہ ال َگے ۔۔

ਸਤਭ ਸੁਖ ਜਾਤਹ ਿੁਖਾ ਿੁਤਨ ਆਗੈ ॥

ب
سیھ ُسکھ اج ِہے ُداھک ُھں ا ےگ ۔۔
ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਜਤਪ ਗੁਰਮੁਤਖ ਜੀਅੜੇ ਏਹੁ ਪਰਮ ਿਿੁ ਵੀਚਾਰਾ ਹੇ ॥੨॥

رام نام جت ُگرمُکھ جیترے اوہی رپم پپ وبچارا ےہ ۔۔۲۔۔
ਹਤਰ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਜਪਹੁ ਰਸੁ ਮੀਿਾ ॥

ہر ہر نام جبہؤ رس اھٹیم ۔۔

ਗੁਰਮੁਤਖ ਹਤਰ ਰਸੁ ਅੰਿਤਰ ਿੀਿਾ ॥

ُگرمُکھ ہر رس ارتن داھٹی ۔۔

ਅਤਹਤਨਤਸ ਰਾਮ ਰਹਹੁ ਰੰਤਗ ਰਾਿੇ ਏਹੁ ਜਪੁ ਿਪੁ ਸੰਜਮੁ ਸਾਰਾ ਹੇ ॥੩॥

اہیِس رام رہہؤ رنگ راےت اوہی جت پپ

سبج

م سارا ےہ ۔۔۳۔۔

ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਗੁਰ ਬਚਨੀ ਬੋਲਹੁ ॥

رام نام ُگر ینچب وبوہل ۔۔

ਸੰਿ ਸਭਾ ਮਤਹ ਇਹੁ ਰਸੁ ਟੋਲਹੁ ॥

سیت اھبس ہہم اوہی رس وٹوہل ۔۔

ਗੁਰਮਤਿ ਖੋਤਜ ਲਹਹੁ ਘਰੁ ਅਪਨਾ ਬਹੁਤੜ ਨ ਗਰਭ ਮਝਾਰਾ ਹੇ ॥੪॥

م
ج
ُگرمت وھکچ لہہؤ رھگ اانپ بہ ُہر ہن رگھب ھارا ےہ ۔۔۴۔۔
ਸਚੁ ਿੀਰਤਥ ਨਾਵਹੁ ਹਤਰ ਗੁਣ ਗਾਵਹੁ ॥

چس ریتھت ناووہ ہر ُگں اگووہ ۔۔

ਿਿੁ ਵੀਚਾਰਹੁ ਹਤਰ ਤਲਵ ਲਾਵਹੁ ॥

پپ وبچاروہ ہر لِؤ الووہ ۔۔

ਅੰਿ ਕਾਤਲ ਜਮੁ ਜੋਤਹ ਨ ਸਾਕੈ ਹਤਰ ਬੋਲਹੁ ਰਾਮੁ ਤਪਆਰਾ ਹੇ ॥੫॥

اپپ اکل مج وجہِ ہن سا َکے ہر وبوہل رام ایپرا ےہ ۔۔۵۔۔
ਸਤਿਗੁਰੁ ਪੁਰਖੁ ਿਾਿਾ ਵਿ ਿਾਣਾ ॥

سیگؤر ُپرھک دانا ود داہن ۔۔

ਤਜਸੁ ਅੰਿਤਰ ਸਾਚੁ ਸੁ ਸਬਤਿ ਸਮਾਣਾ ॥

ِجس ارتن ساچ وس دبس امسنا ۔۔

ਤਜਸ ਕਉ ਸਤਿਗੁਰੁ ਮੇਤਲ ਤਮਲਾਏ ਤਿਸੁ ਚੂਕਾ ਜਮ ਭੈ ਭਾਰਾ ਹੇ ॥੬॥

ب
ِجس کؤ سیگؤر لیم مِالےئ ئِس ُجؤاک مج َھے اھبرا ےہ ۔۔۶۔۔
ਪੰਚ ਿਿੁ ਤਮਤਲ ਕਾਇਆ ਕੀਨੀ ॥

پب
ج پپ مِل اکنا کیبی ۔۔

ਤਿਸ ਮਤਹ ਰਾਮ ਰਿਨੁ ਲੈ ਚੀਨੀ ॥

ئِس ہہم رام رنت لَے ینیچ ۔۔
ਆਿਮ ਰਾਮੁ ਰਾਮੁ ਹੈ ਆਿਮ ਹਤਰ ਪਾਈਐ ਸਬਤਿ ਵੀਚਾਰਾ ਹੇ ॥੭॥

ےہ ا مت ہر نا پپَے دبس وبچارا ےہ ۔۔۷۔۔
ا مت رام رام َ

ਸਿ ਸੰਿੋਤਖ ਰਹਹੁ ਜਨ ਭਾਈ ॥

ست وتنسھک رہہؤ نج اھبیئ ۔۔
ਤਖਮਾ ਗਹਹੁ ਸਤਿਗੁਰ ਸਰਣਾਈ ॥

ک
ھِما گہہؤ سیگؤر رسنایئ ۔۔

ਆਿਮੁ ਚੀਤਨ ਪਰਾਿਮੁ ਚੀਨਹੁ ਗੁਰ ਸੰਗਤਿ ਇਹੁ ਤਨਸਿਾਰਾ ਹੇ ॥੮॥

ا مت نیچ رپامت چیبہؤ ُگر تگنس اوہی ئِسیارا ےہ ۔۔۸۔۔
ਸਾਕਿ ਕੂੜ ਕਪਟ ਮਤਹ ਟੇਕਾ ॥

ساطق ُکؤر ٹپک ہہم پَپکا ۔۔
ਅਤਹਤਨਤਸ ਤਨੰਿਾ ਕਰਤਹ ਅਨੇਕਾ ॥

ا ہیِس پ ِیدا رکہِ ااکین ۔۔

ਤਬਨੁ ਤਸਮਰਨ ਆਵਤਹ ਿੁਤਨ ਜਾਵਤਹ ਗਰਭ ਜੋਨੀ ਨਰਕ ਮਝਾਰਾ ਹੇ ॥੯॥

ب
م
ھ
ج
ُ
پِں ِسمرن ا وہِ ں اجوہِ رگھب وجین رنک ھارا ےہ ۔۔۹۔۔
ਸਾਕਿ ਜਮ ਕੀ ਕਾਤਣ ਨ ਚੂਕੈ ॥

ساطق مج یک اکن ہن ُجؤ َکے ۔۔
ਜਮ ਕਾ ਿੰਿੁ ਨ ਕਬਹੂ ਮੂਕੈ ॥

مج اک دند ہن کب ُہؤ مُؤ َکے ۔۔
ਬਾਕੀ ਧਰਮ ਰਾਇ ਕੀ ਲੀਜੈ ਤਸਤਰ ਅਿਤਰਓ ਭਾਰੁ ਅਿਾਰਾ ਹੇ ॥੧੦॥

نایق درھم راےئ یک لبج َے سِر ارھپوی اھبر ااھپرا ےہ ۔۔۱۱۔۔
ਤਬਨੁ ਗੁਰ ਸਾਕਿੁ ਕਹਹੁ ਕੋ ਿਤਰਆ ॥

پِں ُگر ساطق وہکوک رتنا ۔۔

ਹਉਮੈ ਕਰਿਾ ਭਵਜਤਲ ਪਤਰਆ ॥

ب
ہؤ م َے رکنا َھؤلج رپِنا ۔۔

ਤਬਨੁ ਗੁਰ ਪਾਰੁ ਨ ਪਾਵੈ ਕੋਈ ਹਤਰ ਜਪੀਐ ਪਾਤਰ ਉਿਾਰਾ ਹੇ ॥੧੧॥

پِں ُگر نار ہن نا َوے وکیئ ہر چیپَے نار اُنارا ےہ ۔۔۱۱۔۔
ਗੁਰ ਕੀ ਿਾਤਿ ਨ ਮੇਟੈ ਕੋਈ ॥

ُگر یک دات ہن می َپے وکیئ ۔۔
ਤਜਸੁ ਬਖਸੇ ਤਿਸੁ ਿਾਰੇ ਸੋਈ ॥

نک
ِجس ھسے ئِس نارے وسیئ ۔۔
ਜਨਮ ਮਰਣ ਿੁਖੁ ਨੇਤੜ ਨ ਆਵੈ ਮਤਨ ਸੋ ਪਰਭੁ ਅਪਰ ਅਪਾਰਾ ਹੇ ॥੧੨॥

ے نم وس رپَھب ارپ انارا ےہ ۔۔۱۲۔۔
منج رمن ُدھک ڑین ہن ا و َ
ਗੁਰ ਿੇ ਭੂਲੇ ਆਵਹੁ ਜਾਵਹੁ ॥

ب
ُگر ےت ُھؤےل ا ووہ اجووہ ۔۔
ਜਨਤਮ ਮਰਹੁ ਿੁਤਨ ਪਾਪ ਕਮਾਵਹੁ ॥

ب
ھ
ُ
منج رموہ ں نات امکووہ ۔۔

ਸਾਕਿ ਮੂੜ ਅਚੇਿ ਨ ਚੇਿਤਹ ਿੁਖੁ ਲਾਗੈ ਿਾ ਰਾਮੁ ਪੁਕਾਰਾ ਹੇ ॥੧੩॥

ساطق مُؤر اجپت ہن چیبہہ ُدھک ال َگے نا رام ئُکارا ےہ ۔۔۱۳۔۔
ਸੁਖੁ ਿੁਖੁ ਪੁਰਬ ਜਨਮ ਕੇ ਕੀਏ ॥

ُسکھ ُدھک ُپرت منج ےک ےئیک ۔۔
ਸੋ ਜਾਣੈ ਤਜਤਨ ਿਾਿੈ ਿੀਏ ॥

وس اج ئَے ِجں دا َئے د پپے ۔۔

ਤਕਸ ਕਉ ਿੋਸੁ ਿੇਤਹ ਿੂ ਪਰਾਣੀ ਸਹੁ ਅਪਣਾ ਕੀਆ ਕਰਾਰਾ ਹੇ ॥੧੪॥

کِس کؤ دوس دہہی ئُؤ رپَاین َسہؤ اانپ ک ِیا رکارا ےہ ۔۔۱۴۔۔
ਹਉਮੈ ਮਮਿਾ ਕਰਿਾ ਆਇਆ ॥

ہؤ م َے اتمم رکدا ا نا ۔۔

ਆਸਾ ਮਨਸਾ ਬੰਤਧ ਚਲਾਇਆ ॥

ا سا اسنم دنبھ چالنا ۔۔
ਮੇਰੀ ਮੇਰੀ ਕਰਿ ਤਕਆ ਲੇ ਚਾਲੇ ਤਬਖੁ ਲਾਿੇ ਛਾਰ ਤਬਕਾਰਾ ਹੇ ॥੧੫॥

ریمی ریمی رکت ایک ےل اچےل نِکھ الدے اھچر ِئکارا ےہ ۔۔۱۵۔۔
ਹਤਰ ਕੀ ਭਗਤਿ ਕਰਹੁ ਜਨ ਭਾਈ ॥

ہر یک تگھب رکوہنج اھبیئ ۔۔
ਅਕਥੁ ਕਥਹੁ ਮਨੁ ਮਨਤਹ ਸਮਾਈ ॥

کب
اکبھ ھہؤنم مبہہ امسیئ ۔۔

ਉਤਿ ਚਲਿਾ ਿਾਤਕ ਰਖਹੁ ਘਤਰ ਅਪੁਨੈ ਿੁਖੁ ਕਾਟੇ ਕਾਟਣਹਾਰਾ ਹੇ ॥੧੬॥

ک
اُھٹ اتلچ اھٹک ر ھہؤ رھگ اےنپ ُدھک اکےٹ اکپبہارا ےہ ۔۔۱۶۔۔
ਹਤਰ ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਕੀ ਓਟ ਪਰਾਿੀ ॥

ہر ُگر ئُؤرے یک اوت رپایت ۔۔

ਗੁਰਮੁਤਖ ਹਤਰ ਤਲਵ ਗੁਰਮੁਤਖ ਜਾਿੀ ॥

ُگرمُکھ ہر لِؤ ُگرمُکھ اجیت ۔۔

ਨਾਨਕ ਰਾਮ ਨਾਤਮ ਮਤਿ ਊਿਮ ਹਤਰ ਬਖਸੇ ਪਾਤਰ ਉਿਾਰਾ ਹੇ ॥੧੭॥੪॥੧੦॥

نک
نانک رام نام مت اُومت ہر ھسے نار اُنارا ےہ ۔۔۱۷۔۔۴۔۔۱۱۔۔

ਮਾਰੂ ਮਹਲਾ ੧ ॥

امرو ہلحم ۱۔۔
ُ
ਸਰਤਣ ਪਰੇ ਗੁਰਿੇਵ ਿੁਮਾਰੀ ॥

رسن رپے ُگر دوی ُبماری ۔۔

ਿੂ ਸਮਰਥੁ ਿਇਆਲੁ ਮੁਰਾਰੀ ॥

ئُؤ رمسھت دنال مُراری ۔۔

ਿੇਰੇ ਚੋਜ ਨ ਜਾਣੈ ਕੋਈ ਿੂ ਪੂਰਾ ਪੁਰਖੁ ਤਬਧਾਿਾ ਹੇ ॥੧॥

ریتے وچچ ہن اج ئَے وکیئ ئُؤ ئُؤرا ُپرھک نِداھنا ےہ ۔۔۱۔۔
ਿੂ ਆਤਿ ਜੁਗਾਤਿ ਕਰਤਹ ਪਰਤਿਪਾਲਾ ॥

ئُؤ ا د ُجگاد رکہِ رپَپ ِیاال ۔۔

ਘਤਟ ਘਤਟ ਰੂਪੁ ਅਨੂਪੁ ਿਇਆਲਾ ॥

ٹھگ ٹھگ ُروت ائُؤت دناال ۔۔

ਤਜਉ ਿੁਧੁ ਭਾਵੈ ਤਿਵੈ ਚਲਾਵਤਹ ਸਭੁ ਿੇਰੋ ਕੀਆ ਕਮਾਿਾ ਹੇ ॥੨॥

چیپؤ ُندھ اھبوے ئ ِ َؤے چالوہِ سیھ ریتو ک ِیا امکنا ےہ ۔۔۲۔۔
ਅੰਿਤਰ ਜੋਤਿ ਭਲੀ ਜਗਜੀਵਨ ॥

بھل چگ
چ
پ
ارتن وجت ی ؤن ۔۔

ਸਤਭ ਘਟ ਭੋਗੈ ਹਤਰ ਰਸੁ ਪੀਵਨ ॥

سیھ ٹھگ وھب َگے ہر رس ویپن ۔۔
ਆਪੇ ਲੇਵੈ ਆਪੇ ਿੇਵੈ ਤਿਹੁ ਲੋਈ ਜਗਿ ਤਪਿ ਿਾਿਾ ਹੇ ॥੩॥

ا ےپ ویلَے ا ےپ دویَے بِہ ُؤ ولیئ تگج پِپ دانا ےہ ۔۔۳۔۔

ਜਗਿੁ ਉਪਾਇ ਖੇਲੁ ਰਚਾਇਆ ॥

تگج اُناے لیھک راچنا ۔۔
ਪਵਣੈ ਪਾਣੀ ਅਗਨੀ ਜੀਉ ਪਾਇਆ ॥

ئَؤ ئَے ناین اینگ جپؤ نانا ۔۔

ਿੇਹੀ ਨਗਰੀ ਨਉ ਿਰਵਾਜੇ ਸੋ ਿਸਵਾ ਗੁਪਿੁ ਰਹਾਿਾ ਹੇ ॥੪॥

دیہی رگنی ئؤ درواےج وس دوسا ُگپت راہنا ےہ ۔۔۴۔۔
ਚਾਤਰ ਨਿੀ ਅਗਨੀ ਅਸਰਾਲਾ ॥

اچر دنی اینگ ارساال ۔۔
ਕੋਈ ਗੁਰਮੁਤਖ ਬੂਝੈ ਸਬਤਿ ਤਨਰਾਲਾ ॥

چ
وکیئ ُگرمُکھ ئُؤ َھے دبس پِراال ۔۔

ਸਾਕਿ ਿੁਰਮਤਿ ਿੂਬਤਹ ਿਾਝਤਹ ਗੁਤਰ ਰਾਖੇ ਹਤਰ ਤਲਵ ਰਾਿਾ ਹੇ ॥੫॥

چ
ساطق ُدرمت ُدوہہبِ دا ھہِے ُگر راےھک ہر لِؤ رانا ےہ ۔۔۵۔۔
ਅਪੁ ਿੇਜੁ ਵਾਇ ਤਪਰਥਮੀ ਆਕਾਸਾ ॥

ات واےئ رپِیمھت ا اکسا ۔۔
ਤਿਨ ਮਤਹ ਪੰਚ ਿਿੁ ਘਤਰ ਵਾਸਾ ॥

پب
پِں ہہم ج پپ رھگ واسا ۔۔

ਸਤਿਗੁਰ ਸਬਤਿ ਰਹਤਹ ਰੰਤਗ ਰਾਿਾ ਿਤਜ ਮਾਇਆ ਹਉਮੈ ਭਰਾਿਾ ਹੇ ॥੬॥

سیگؤر دبس رہ َہہ رنگ رانا جت امنا ہؤمَ ے رھبانا ےہ ۔۔۶۔۔
ਇਹੁ ਮਨੁ ਭੀਜੈ ਸਬਤਿ ਪਿੀਜੈ ॥

ب
اِوہی نم ھبج َے دبس نیبج َے ۔۔

ਤਬਨੁ ਨਾਵੈ ਤਕਆ ਟੇਕ ਤਟਕੀਜੈ ॥

پِں نا َوے ایک کیٹ نِکبج َے ۔۔

ਅੰਿਤਰ ਚੋਰੁ ਮੁਹੈ ਘਰੁ ਮੰਿਰੁ ਇਤਨ ਸਾਕਤਿ ਿੂਿੁ ਨ ਜਾਿਾ ਹੇ ॥੭॥

ارتن وچر مُؤےہ رھگ دنمر اِن ساطق ُدوت ہن اجنا ےہ ۔۔۷۔۔
ਿੁੰਿਰ ਿੂਿ ਭੂਿ ਭੀਹਾਲੇ ॥

ب
ُددنر ُدوت ُھؤت بھبہاےل ۔۔
ਤਖੰਚੋਿਾਤਣ ਕਰਤਹ ਬੇਿਾਲੇ ॥

کھ ِ
ب
چ
ؤ نان رکہِ اتیبےل ۔۔

ਸਬਿ ਸੁਰਤਿ ਤਬਨੁ ਆਵੈ ਜਾਵੈ ਪਤਿ ਖੋਈ ਆਵਿ ਜਾਿਾ ਹੇ ॥੮॥

پ
اجوے پپ وھکیئ ا وت اجنا ےہ ۔۔۸۔۔
ے َ
دبس ُسرت ِں ا و َ
ਕੂੜੁ ਕਲਰੁ ਿਨੁ ਭਸਮੈ ਢੇਰੀ ॥

ب
ھ
س
ُکؤر رلک نت مَے دھتری ۔۔
ਤਬਨੁ ਨਾਵੈ ਕੈਸੀ ਪਤਿ ਿੇਰੀ ॥

پِں نا َوے َ
کیسی پپ ریتی ۔۔
ਬਾਧੇ ਮੁਕਤਿ ਨਾਹੀ ਜੁਗ ਚਾਰੇ ਜਮਕੰਕਤਰ ਕਾਤਲ ਪਰਾਿਾ ਹੇ ॥੯॥

چ
م
ک
ی
ک
نادےھ مُکت نایہ ُچگ اچرے ر اکل رپانا ےہ ۔۔۹۔۔
ਜਮ ਿਤਰ ਬਾਧੇ ਤਮਲਤਹ ਸਜਾਈ ॥

مج در نادےھ ملِہہ اجسی ۔۔
ਤਿਸੁ ਅਪਰਾਧੀ ਗਤਿ ਨਹੀ ਕਾਈ ॥

ئِس ارپادیھ گپ یہن اکیئ ۔۔

ਕਰਣ ਪਲਾਵ ਕਰੇ ਤਬਲਲਾਵੈ ਤਜਉ ਕੁੰਿੀ ਮੀਨੁ ਪਰਾਿਾ ਹੇ ॥੧੦॥

الوے چیپؤ ُکیدی نیم رپانا ےہ ۔۔۱۱۔۔
الو رکے نِل َ
رکن ن َ
ਸਾਕਿੁ ਿਾਸੀ ਪੜੈ ਇਕੇਲਾ ॥

ساطق اھپیس ڑپَے اِکیال ۔۔

ਜਮ ਵਤਸ ਕੀਆ ਅੰਧੁ ਿੁਹੇਲਾ ॥

مج وس ک ِیا ادنھ ُدہیال ۔۔

ਰਾਮ ਨਾਮ ਤਬਨੁ ਮੁਕਤਿ ਨ ਸੂਝੈ ਆਜੁ ਕਾਤਲ ਪਤਚ ਜਾਿਾ ਹੇ ॥੧੧॥

رام نام پِں مُکت ہن سُؤےھج ا چ اکل چپ اجنا ےہ ۔۔۱۱۔۔
ਸਤਿਗੁਰ ਬਾਝੁ ਨ ਬੇਲੀ ਕੋਈ ॥

سیگؤر ناھج ہن یلیب وکیئ ۔۔

ਐਥੈ ਓਥੈ ਰਾਖਾ ਪਰਭੁ ਸੋਈ ॥

ب
اےھتی او َھے رااھک رپَھب وسیئ ۔۔
ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਿੇਵੈ ਕਤਰ ਤਕਰਪਾ ਇਉ ਸਲਲੈ ਸਲਲ ਤਮਲਾਿਾ ਹੇ ॥੧੨॥

رام نام دویَے رک کِرنا ائؤ سللے َ سلل مِالنا ےہ ۔۔۱۲۔۔
ਭੂਲੇ ਤਸਖ ਗੁਰੂ ਸਮਝਾਏ ॥

ب
ُھؤےل سِکھ ُگؤ ُرو اھجمسےئ ۔۔
ਉਝਤੜ ਜਾਿੇ ਮਾਰਤਗ ਪਾਏ ॥

اُڑھج اجدے امرگ ناےئ ۔۔
ਤਿਸੁ ਗੁਰ ਸੇਤਵ ਸਿਾ ਤਿਨੁ ਰਾਿੀ ਿੁਖ ਭੰਜਨ ਸੰਤਗ ਸਖਾਿਾ ਹੇ ॥੧੩॥

ویس دسا دِن رایت ُدھک نجنھب گنس اھکسنا ےہ ۔۔۱۳۔۔
ئِس ُگر َ

ਗੁਰ ਕੀ ਭਗਤਿ ਕਰਤਹ ਤਕਆ ਪਰਾਣੀ ॥

ُگر یک تگھب رکہِ ایک رپَاین ۔۔

ਬਰਹਮੈ ਇੰਤਿਰ ਮਹੇਤਸ ਨ ਜਾਣੀ ॥

م
پر ہمَے ادنر ہیس ہن اجین ۔۔

ਸਤਿਗੁਰੁ ਅਲਖੁ ਕਹਹੁ ਤਕਉ ਲਖੀਐ ਤਜਸੁ ਬਖਸੇ ਤਿਸਤਹ ਪਛਾਿਾ ਹੇ ॥੧੪॥

نک
لک
ہہک کپؤ ھی َپے ِجس ھسے ئِسہہ اھچپنا ےہ ۔۔۱۴۔۔
سیگؤر اھکل ُ
ਅੰਿਤਰ ਪਰੇਮੁ ਪਰਾਪਤਿ ਿਰਸਨੁ ॥

ارتن رپمی رپاپپ درنس ۔۔
ਗੁਰਬਾਣੀ ਤਸਉ ਪਰੀਤਿ ਸੁ ਪਰਸਨੁ ॥

ُگرناین سِیؤ رپپپ وس رپنس ۔۔

ਅਤਹਤਨਤਸ ਤਨਰਮਲ ਜੋਤਿ ਸਬਾਈ ਘਤਟ ਿੀਪਕੁ ਗੁਰਮੁਤਖ ਜਾਿਾ ਹੇ ॥੧੫॥

اہیِس پِرلم وجت ابسیئ ٹھگ دپیک ُگرمُکھ اجنا ےہ ۔۔۱۵۔۔
ਭੋਜਨ ਤਗਆਨੁ ਮਹਾ ਰਸੁ ਮੀਿਾ ॥

وھبنج گ ِیان اہم رس اھٹیم ۔۔
ਤਜਤਨ ਚਾਤਖਆ ਤਿਤਨ ਿਰਸਨੁ ਿੀਿਾ ॥

ِجں اچایھک پِں درنس داھٹی ۔۔

ਿਰਸਨੁ ਿੇਤਖ ਤਮਲੇ ਬੈਰਾਗੀ ਮਨੁ ਮਨਸਾ ਮਾਤਰ ਸਮਾਿਾ ਹੇ ॥੧੬॥

درنس دھکی مل ِے ریبایگ نم اسنم امر امسنا ےہ ۔۔۱۶۔۔
ਸਤਿਗੁਰੁ ਸੇਵਤਹ ਸੇ ਪਰਧਾਨਾ ॥

سیگؤر ویسہِ ےس رپداھنا ۔۔

ਤਿਨ ਘਟ ਘਟ ਅੰਿਤਰ ਬਰਹਮੁ ਪਛਾਨਾ ॥

پِں ٹھگ ٹھگ ارتن پرمہ اھچپنا ۔۔

ਨਾਨਕ ਹਤਰ ਜਸੁ ਹਤਰ ਜਨ ਕੀ ਸੰਗਤਿ ਿੀਜੈ ਤਜਨ ਸਤਿਗੁਰੁ ਹਤਰ ਪਰਭੁ ਜਾਿਾ ਹੇ ॥੧੭॥੫॥੧੧॥

نانک ہر سج ہر نج یک تگنس د بج َے نج سیگؤر ہر رپَھب اجنا ےہ ۔۔۱۷۔۔۵۔۔۱۱۔۔
ਮਾਰੂ ਮਹਲਾ ੧ ॥

امرو ہلحم ۱۔۔
ُ
ਸਾਚੇ ਸਾਤਹਬ ਤਸਰਜਣਹਾਰੇ ॥

ساےچ اصجت سِرجبہارے ۔۔
ਤਜਤਨ ਧਰ ਚਿ ਧਰੇ ਵੀਚਾਰੇ ॥

ِجں درھ رکچ درھے وبچارے ۔۔
ਆਪੇ ਕਰਿਾ ਕਤਰ ਕਤਰ ਵੇਖੈ ਸਾਚਾ ਵੇਪਰਵਾਹਾ ਹੇ ॥੧॥

ا ےپ رکنا رک رک وےھکی سااچ ورپیوااہ ےہ ۔۔۱۔۔
ਵੇਕੀ ਵੇਕੀ ਜੰਿ ਉਪਾਏ ॥

ویکی ویکی جپت اُناےئ ۔۔
ਿੁਇ ਪੰਿੀ ਿੁਇ ਰਾਹ ਚਲਾਏ ॥

ُدےئ دنپی ُدےئ راہ چالۓ ۔۔
ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਤਵਣੁ ਮੁਕਤਿ ਨ ਹੋਈ ਸਚੁ ਨਾਮੁ ਜਤਪ ਲਾਹਾ ਹੇ ॥੨॥

ُگر ئُؤرے وِن مُکت ہن وہیئ چس نام جت الاہ ےہ ۔۔۲۔۔
ਪੜਤਹ ਮਨਮੁਖ ਪਰੁ ਤਬਤਧ ਨਹੀ ਜਾਨਾ ॥

مب
ڑپہِ مُکھ رپ نِدھ یہن اجنا ۔۔

ਨਾਮੁ ਨ ਬੂਝਤਹ ਭਰਤਮ ਭੁਲਾਨਾ ॥

ب
نام ہن وبچھہہ رھبم ھُالنا ۔۔

ਲੈ ਕੈ ਵਢੀ ਿੇਤਨ ਉਗਾਹੀ ਿੁਰਮਤਿ ਕਾ ਗਤਲ ਿਾਹਾ ਹੇ ॥੩॥

لَے ےکَ ودیھ دنی اُاگیہ ُدرمت اک لگ اھپاہ ےہ ۔۔۳۔۔
ਤਸਤਮਰਤਿ ਸਾਸਿਰ ਪੜਤਹ ਪੁਰਾਣਾ ॥

ِسمرت سارتس ڑپہِ ُپرانا ۔۔

ਵਾਿੁ ਵਖਾਣਤਹ ਿਿੁ ਨ ਜਾਣਾ ॥

واد واھکہہن پپ ہن اجنا ۔۔
ਤਵਣੁ ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਿਿੁ ਨ ਪਾਈਐ ਸਚ ਸੂਚੇ ਸਚੁ ਰਾਹਾ ਹੇ ॥੪॥

وِن ُگر ئُؤرے پپ ہن نا پپَے چس سُؤےچ چس رااہ ےہ ۔۔۴۔۔
ਸਭ ਸਾਲਾਹੇ ਸੁਤਣ ਸੁਤਣ ਆਖੈ ॥

سیھ اصالےح ُسں ُسں ا ےھک ۔۔
ਆਪੇ ਿਾਨਾ ਸਚੁ ਪਰਾਖੈ ॥

َک
ا ےپ دانا چس رپا ھے ۔۔

ਤਜਨ ਕਉ ਨਿਤਰ ਕਰੇ ਪਰਭੁ ਅਪਨੀ ਗੁਰਮੁਤਖ ਸਬਿੁ ਸਲਾਹਾ ਹੇ ॥੫॥

ِجں کؤ دنر رکے رپَھب اینپ ُگرمُکھ دبس صالاح ےہ ۔۔۵۔۔
ਸੁਤਣ ਸੁਤਣ ਆਖੈ ਕੇਿੀ ਬਾਣੀ ॥

ُسں ُسں ا ےھک َ
کیبی ناین ۔۔

ਸੁਤਣ ਕਹੀਐ ਕੋ ਅੰਿੁ ਨ ਜਾਣੀ ॥

ُسں کہ ٔپے َ وک اپپ ہن اجین ۔۔

ਜਾ ਕਉ ਅਲਖੁ ਲਖਾਏ ਆਪੇ ਅਕਥ ਕਥਾ ਬੁਤਧ ਿਾਹਾ ਹੇ ॥੬॥

اج کؤ اھکل اھکلےئ ا ےپ اکبھ اھتک ُندھ نااہ ےہ ۔۔۶۔۔
ਜਨਮੇ ਕਉ ਵਾਜਤਹ ਵਾਧਾਏ ॥

جبمے کؤ واہہج واداھےئ ۔۔

ਸੋਤਹਲੜੇ ਅਤਗਆਨੀ ਗਾਏ ॥

وسہِلرے اگ ِیاین اگےئ ۔۔

ਜੋ ਜਨਮੈ ਤਿਸੁ ਸਰਪਰ ਮਰਣਾ ਤਕਰਿੁ ਪਇਆ ਤਸਤਰ ਸਾਹਾ ਹੇ ॥੭॥

وج جبمَے ئِس رس رپ رمنا کِرت ایپ سِر اصاح ےہ ۔۔۷۔۔
ਸੰਜੋਗੁ ਤਵਜੋਗੁ ਮੇਰੈ ਪਰਤਭ ਕੀਏ ॥

وجنسگ وِوجگ ریمَے رپَھب ےئیک ۔۔
ਤਸਰਸਤਟ ਉਪਾਇ ਿੁਖਾ ਸੁਖ ਿੀਏ ॥

رسِست اُناے ُداھک ُسکھ د پپے ۔۔

ਿੁਖ ਸੁਖ ਹੀ ਿੇ ਭਏ ਤਨਰਾਲੇ ਗੁਰਮੁਤਖ ਸੀਲੁ ਸਨਾਹਾ ਹੇ ॥੮॥

ُدھک ُسکھ یہ ےت ےئھب پِراےل ُگرمُکھ ِسیل انساہ ےہ ۔۔۸۔۔
ਨੀਕੇ ਸਾਚੇ ਕੇ ਵਾਪਾਰੀ ॥

پ ِیکے ساےچ ےک واناری ۔۔
ਸਚੁ ਸਉਿਾ ਲੈ ਗੁਰ ਵੀਚਾਰੀ ॥

چس سَؤدا لَے ُگر وبچاری ۔۔

ਸਚਾ ਵਖਰੁ ਤਜਸੁ ਧਨੁ ਪਲੈ ਸਬਤਿ ਸਚੈ ਓਮਾਹਾ ਹੇ ॥੯॥

اچس ورھک ِجس دنھ نلَے دبس سج َے اواماہ ےہ ۔۔۹۔۔

ਕਾਚੀ ਸਉਿੀ ਿੋਟਾ ਆਵੈ ॥

ے ۔۔
اکیچ سؤدی وتنا ا و َ
ਗੁਰਮੁਤਖ ਵਣਜੁ ਕਰੇ ਪਰਭ ਭਾਵੈ ॥

ُگرمُکھ وجن رکے رپَھب اھبوے ۔۔
ਪੂੰਜੀ ਸਾਬਿੁ ਰਾਤਸ ਸਲਾਮਤਿ ਚੂਕਾ ਜਮ ਕਾ ਿਾਹਾ ਹੇ ॥੧੦॥

ئُؤیجن ناپپ راس سالمت ُجؤاک مج اک اھپاہ ےہ ۔۔۱۱۔۔
ਸਭੁ ਕੋ ਬੋਲੈ ਆਪਣ ਭਾਣੈ ॥

سیھ وک وب لَے ا نپ اھبےنَ ۔۔
ਮਨਮੁਖੁ ਿੂਜੈ ਬੋਤਲ ਨ ਜਾਣੈ ॥

مب
مُکھ ُدو َچے وبل ہن اج ئَے ۔۔
ਅੰਧੁਲੇ ਕੀ ਮਤਿ ਅੰਧਲੀ ਬੋਲੀ ਆਇ ਗਇਆ ਿੁਖੁ ਿਾਹਾ ਹੇ ॥੧੧॥

ادنےلھ یک مت ادنھلی وبیل ا ۓ ایگ ُدھک نااہ ےہ ۔۔۱۱۔۔
ਿੁਖ ਮਤਹ ਜਨਮੈ ਿੁਖ ਮਤਹ ਮਰਣਾ ॥

ُدھک ہہم جبمَے ُدھک ہہم رمنا ۔۔

ਿੂਖੁ ਨ ਤਮਟੈ ਤਬਨੁ ਗੁਰ ਕੀ ਸਰਣਾ ॥

ُدوھک ہن ِمپے پِں ُگر یک رسنا ۔۔

ਿੂਖੀ ਉਪਜੈ ਿੂਖੀ ਤਬਨਸੈ ਤਕਆ ਲੈ ਆਇਆ ਤਕਆ ਲੈ ਜਾਹਾ ਹੇ ॥੧੨॥

ُدویھک ا ُ بج َے ُدویھک نِیسے ایک لَے ا نا ایک لَے اجاہ ےہ ۔۔۱۲۔۔
ਸਚੀ ਕਰਣੀ ਗੁਰ ਕੀ ਤਸਰਕਾਰਾ ॥

یچس رکین ُگر یک سِراکرا ۔۔

ਆਵਣੁ ਜਾਣੁ ਨਹੀ ਜਮ ਧਾਰਾ ॥

ا ون اجن یہن مج داھرا ۔۔
ਿਾਲ ਛੋਤਿ ਿਿੁ ਮੂਲੁ ਪਰਾਿਾ ਮਤਨ ਸਾਚਾ ਓਮਾਹਾ ਹੇ ॥੧੩॥

دال وھچد پپ مُؤل رپانا نم سااچ اواماہ ےہ ۔۔۱۳۔۔
ਹਤਰ ਕੇ ਲੋਗ ਨਹੀ ਜਮੁ ਮਾਰੈ ॥

امرے ۔۔
ہر ےک ولگ یہن مج َ
ਨਾ ਿੁਖੁ ਿੇਖਤਹ ਪੰਤਥ ਕਰਾਰੈ ॥

ہن ُدھک دنکھہہ ھتنپ رکا َرے ۔۔
ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਘਟ ਅੰਿਤਰ ਪੂਜਾ ਅਵਰੁ ਨ ਿੂਜਾ ਕਾਹਾ ਹੇ ॥੧੪॥

رام نام ٹھگ ارتن ئُؤاج ا َور ہن ُدواج اکاہ ےہ ۔۔۱۴۔۔
ਓੜੁ ਨ ਕਥਨੈ ਤਸਿਤਿ ਸਜਾਈ ॥

کب
اور ہن ھ َپے صِفت اجسی ۔۔

ਤਜਉ ਿੁਧੁ ਭਾਵਤਹ ਰਹਤਹ ਰਜਾਈ ॥

چیپؤ ُندھ اھبوہِ رہہہ راجیئ ۔۔

ਿਰਗਹ ਪੈਧੇ ਜਾਤਨ ਸੁਹੇਲੇ ਹੁਕਤਮ ਸਚੇ ਪਾਤਿਸਾਹਾ ਹੇ ॥੧੫॥

ک
درہگ دیپےھ اجن سہیلے ُچ م ےچس نائسااہ ےہ ۔۔۱۵۔۔
ਤਕਆ ਕਹੀਐ ਗੁਣ ਕਥਤਹ ਘਨੇਰੇ ॥

ایک کہ ٔپے َ ُگں کبھ ِہ رینھگے ۔۔
ਅੰਿੁ ਨ ਪਾਵਤਹ ਵਿੇ ਵਿੇਰੇ ॥

اپپ ہن ناوہِ ودے ودریے ۔۔

ਨਾਨਕ ਸਾਚੁ ਤਮਲੈ ਪਤਿ ਰਾਖਹੁ ਿੂ ਤਸਤਰ ਸਾਹਾ ਪਾਤਿਸਾਹਾ ਹੇ ॥੧੬॥੬॥੧੨॥

ک
نانک ساچ ملَ ِے پپ را ھہؤ ئُؤ سِر اصاح نائسااہ ےہ ۔۔۱۶۔۔۶۔۔۱۲۔۔
ਮਾਰੂ ਮਹਲਾ ੧ ਿਖਣੀ ॥

امرو ہلحم  ۱دینھک ۔۔
ُ
ਕਾਇਆ ਨਗਰੁ ਨਗਰ ਗੜ ਅੰਿਤਰ ॥

اکنا رگن رگن گر ادنر ۔۔

ਸਾਚਾ ਵਾਸਾ ਪੁਤਰ ਗਗਨੰਿਤਰ ॥

سااچ واسا ُپر گگییدر ۔۔

ਅਸਤਥਰੁ ਥਾਨੁ ਸਿਾ ਤਨਰਮਾਇਲੁ ਆਪੇ ਆਪੁ ਉਪਾਇਿਾ ॥੧॥

سب
ا ِھر اھتن دسا پِراملئ ا ےپ ا ت ا ُنادئا ۔۔۱۔۔
ਅੰਿਤਰ ਕੋਟ ਛਜੇ ਹਟਨਾਲੇ ॥

ادنر وکت ےجھچ ہییاےل ۔۔
ਆਪੇ ਲੇਵੈ ਵਸਿੁ ਸਮਾਲੇ ॥

ا ےپ ویلَے وطس امسےل ۔۔
ਬਜਰ ਕਪਾਟ ਜੜੇ ਜਤੜ ਜਾਣੈ ਗੁਰ ਸਬਿੀ ਖੋਲਾਇਿਾ ॥੨॥

رجب اپکت ڑجے ڑج اج ئَے ُگر دبسی وھکالدئا ۔۔۲۔۔
ਭੀਿਤਰ ਕੋਟ ਗੁਿਾ ਘਰ ਜਾਈ ॥

رتیھب وکت ُگبھا رھگ اجیئ ۔۔

ਨਉ ਘਰ ਥਾਪੇ ਹੁਕਤਮ ਰਜਾਈ ॥

ک
ئؤ رھگ اھتےپ ُچ م راجیئ ۔۔

ਿਸਵੈ ਪੁਰਖੁ ਅਲੇਖੁ ਅਪਾਰੀ ਆਪੇ ਅਲਖੁ ਲਖਾਇਿਾ ॥੩॥

دوسَے ُپرھک اھکیل اناری ا ےپ اھکل اھکلدئا ۔۔۳۔۔
ਪਉਣ ਪਾਣੀ ਅਗਨੀ ਇਕ ਵਾਸਾ ॥

ئؤن ناین اینگ اِک واسا ۔۔
ਆਪੇ ਕੀਿੋ ਖੇਲੁ ਿਮਾਸਾ ॥

ا ےپ وتیک لیھک امتسا ۔۔
ਬਲਿੀ ਜਤਲ ਤਨਵਰੈ ਤਕਰਪਾ ਿੇ ਆਪੇ ਜਲ ਤਨਤਧ ਪਾਇਿਾ ॥੪॥

دلبی لج ئِؤ َرے کِرنا ےت ا ےپ لج ن ِدھ نادئا ۔۔۴۔۔
ਧਰਤਿ ਉਪਾਇ ਧਰੀ ਧਰਮ ਸਾਲਾ ॥

درھت اُناے درھی درھم ساال ۔۔
ਉਿਪਤਿ ਪਰਲਉ ਆਤਪ ਤਨਰਾਲਾ ॥

اُتپتِ رپلؤ ا ت پِراال ۔۔

ਪਵਣੈ ਖੇਲੁ ਕੀਆ ਸਭ ਥਾਈ ਕਲਾ ਤਖੰਤਚ ਢਾਹਾਇਿਾ ॥੫॥

ک کھِب
ئَؤ ئَے لیھک ایک سیھ اھتیئ ال ج داھاہدئا ۔۔۵۔۔
ਭਾਰ ਅਿਾਰਹ ਮਾਲਤਣ ਿੇਰੀ ॥

اھبر ااھٹرہ امنل ریتی ۔۔
ਚਉਰੁ ਢੁਲੈ ਪਵਣੈ ਲੈ ਿੇਰੀ ॥

جؤر ُد ھلَے ئَؤ ئَے لَے ریھپی ۔۔
ਚੰਿੁ ਸੂਰਜੁ ਿੁਇ ਿੀਪਕ ਰਾਖੇ ਸਤਸ ਘਤਰ ਸੂਰੁ ਸਮਾਇਿਾ ॥੬॥

دنچ سُؤرچ ُدےئ دپیک راےھک سس رھگ سُؤر امسدئا ۔۔۶۔۔

ਪੰਖੀ ਪੰਚ ਉਿਤਰ ਨਹੀ ਧਾਵਤਹ ॥

پب
یھکنپ ج اُدر یہن داھوہِ۔۔

ਸਿਤਲਓ ਤਬਰਖੁ ਅੰਤਮਰਿ ਿਲੁ ਪਾਵਤਹ ॥

سب
ھلپؤ پِرھک ارمِت لھپ ناوہِ۔۔

ਗੁਰਮੁਤਖ ਸਹਤਜ ਰਵੈ ਗੁਣ ਗਾਵੈ ਹਤਰ ਰਸੁ ਚੋਗ ਚੁਗਾਇਿਾ ॥੭॥

ُگرمُکھ سہج روے ُگ
اگوے ہر رس وچگ ُجگادئا ۔۔۷۔۔
ں
َ
َ
ਤਝਲਤਮਤਲ ਤਝਲਕੈ ਚੰਿੁ ਨ ਿਾਰਾ ॥

چ
چ
ھ
ل
ِ
َ
مِل ھِلکے دنچ ہن نارا ۔۔

ਸੂਰਜ ਤਕਰਤਣ ਨ ਤਬਜੁਤਲ ਗੈਣਾਰਾ ॥

ب
گییارا ۔۔
سُؤرچ کِرن ہن ِچل َ

ਅਕਥੀ ਕਥਉ ਤਚਹਨੁ ਨਹੀ ਕੋਈ ਪੂਤਰ ਰਤਹਆ ਮਤਨ ਭਾਇਿਾ ॥੮॥

کب کب
ا ھی ھؤ ِچہں یہن وکیئ ئُؤر رایہ نم اھبدئا ۔۔۸۔۔
ਪਸਰੀ ਤਕਰਤਣ ਜੋਤਿ ਉਤਜਆਲਾ ॥

رسپی کِرن وجت اُایجال ۔۔

ਕਤਰ ਕਤਰ ਿੇਖੈ ਆਤਪ ਿਇਆਲਾ ॥

رک رک دےھکی ا ت دناال ۔۔
ਅਨਹਿ ਰੁਣ ਝੁਣਕਾਰੁ ਸਿਾ ਧੁਤਨ ਤਨਰਭਉ ਕੈ ਘਤਰ ਵਾਇਿਾ ॥੯॥

ب
ابچد ُرن چ ُھپکار دسا د ُھں پِر ھؤ ےکَ رھگ واندا ۔۔۹۔۔
ਅਨਹਿੁ ਵਾਜੈ ਭਰਮੁ ਭਉ ਭਾਜੈ ॥

ب
ابچد وا َچے رھبم ھؤ اھب َچے ۔۔

ਸਗਲ ਤਬਆਤਪ ਰਤਹਆ ਪਰਭੁ ਛਾਜੈ ॥

لگس ایبت رایہ رپَھب اھچ َچے ۔۔

ਸਭ ਿੇਰੀ ਿੂ ਗੁਰਮੁਤਖ ਜਾਿਾ ਿਤਰ ਸੋਹੈ ਗੁਣ ਗਾਇਿਾ ॥੧੦॥

سیھ ریتی ئُؤ ُگرمُکھ اجنا در وس َہے ُگں اگدئا ۔۔۱۱۔۔
ਆਤਿ ਤਨਰੰਜਨੁ ਤਨਰਮਲੁ ਸੋਈ ॥

ا د پِرنجن پِرلم وسیئ ۔۔

ਅਵਰੁ ਨ ਜਾਣਾ ਿੂਜਾ ਕੋਈ ॥

ا َور ہن اجنا ُدواج وکیئ ۔۔
ਏਕੰਕਾਰੁ ਵਸੈ ਮਤਨ ਭਾਵੈ ਹਉਮੈ ਗਰਬੁ ਗਵਾਇਿਾ ॥੧੧॥

انکپکار و سَے نم اھبوے َہؤےمَ رگت وگَادئا ۔۔۱۱۔۔
ਅੰਤਮਰਿੁ ਪੀਆ ਸਤਿਗੁਤਰ ਿੀਆ ॥

ارمِت پِیا سیگؤر دنا ۔۔

ਅਵਰੁ ਨ ਜਾਣਾ ਿੂਆ ਿੀਆ ॥

ا َور ہن اجنا ُدوا ن ِی ِیا ۔۔
ਏਕੋ ਏਕੁ ਸੁ ਅਪਰ ਪਰੰਪਰੁ ਪਰਤਖ ਖਜਾਨੈ ਪਾਇਿਾ ॥੧੨॥

اوکی انک وس ارپ رپَرپم رپھک اجھکےنَ نادئا ۔۔۱۲۔۔
ਤਗਆਨੁ ਤਧਆਨੁ ਸਚੁ ਗਤਹਰ ਗੰਭੀਰਾ ॥

گ ِیان دایھن چس رہگ ریھبمگا ۔۔
ਕੋਇ ਨ ਜਾਣੈ ਿੇਰਾ ਚੀਰਾ ॥

وکۓ ہن اج ئَے ریتا ریچا ۔۔

ਜੇਿੀ ਹੈ ਿੇਿੀ ਿੁਧੁ ਜਾਚੈ ਕਰਤਮ ਤਮਲੈ ਸੋ ਪਾਇਿਾ ॥੧੩॥

ےہ ن َیبی ُندھ اج َچے رکم ملَ ِے وس نادئا ۔۔۱۳۔۔
چ َیبی َ
ਕਰਮੁ ਧਰਮੁ ਸਚੁ ਹਾਤਥ ਿੁਮਾਰੈ ॥

رکم درھم چس اہھت ُبما َرے ۔۔
ਵੇਪਰਵਾਹ ਅਖੁਟ ਭੰਿਾਰੈ ॥

ورپیواہ ا ُکھت ڈنھبا َرے ۔۔
ਿੂ ਿਇਆਲੁ ਤਕਰਪਾਲੁ ਸਿਾ ਪਰਭੁ ਆਪੇ ਮੇਤਲ ਤਮਲਾਇਿਾ ॥੧੪॥

ئُؤ دنال کِرنال دسا رپَھب ا ےپ م َیل مِالدئا ۔۔۱۴۔۔
ਆਪੇ ਿੇਤਖ ਤਿਖਾਵੈ ਆਪੇ ॥

ِاھکوے ا ےپ ۔۔
ا ےپ دھکی د َ
ਆਪੇ ਥਾਤਪ ਉਥਾਪੇ ਆਪੇ ॥

ا ےپ اھتت اُاھتےپ ا ےپ ۔۔
ਆਪੇ ਜੋਤੜ ਤਵਛੋੜੇ ਕਰਿਾ ਆਪੇ ਮਾਤਰ ਜੀਵਾਇਿਾ ॥੧੫॥

ا ےپ وجر وِوھچرے رکنا ا ےپ امر ویجادئا ۔۔۱۵۔۔
ਜੇਿੀ ਹੈ ਿੇਿੀ ਿੁਧੁ ਅੰਿਤਰ ॥

ےہ ن َیبی ُندھ ادنر ۔۔
چ َیبی َ
ਿੇਖਤਹ ਆਤਪ ਬੈਤਸ ਤਬਜ ਮੰਿਤਰ ॥

ب
دنکھہہ ا ت َنیس ِج دنمر ۔۔

ਨਾਨਕੁ ਸਾਚੁ ਕਹੈ ਬੇਨੰਿੀ ਹਤਰ ਿਰਸਤਨ ਸੁਖੁ ਪਾਇਿਾ ॥੧੬॥੧॥੧੩॥

نی
ےہک ییبی ہر درنس ُسکھ نادئا ۔۔۱۶۔۔۱۔۔۱۳۔۔
نانک ساچ َ

ਮਾਰੂ ਮਹਲਾ ੧ ॥

امرو ہلحم ۱۔۔
ُ
ਿਰਸਨੁ ਪਾਵਾ ਜੇ ਿੁਧੁ ਭਾਵਾ ॥

درنس ناوا ےج ُندھ اھبوا ۔۔
ਭਾਇ ਭਗਤਿ ਸਾਚੇ ਗੁਣ ਗਾਵਾ ॥

اھبےئ تگھب ساےچ ُگں اگوا ۔۔
ਿੁਧੁ ਭਾਣੇ ਿੂ ਭਾਵਤਹ ਕਰਿੇ ਆਪੇ ਰਸਨ ਰਸਾਇਿਾ ॥੧॥

ُندھ اھبےن ئُؤ اھبوہِ رکےت ا ےپ رنس رسادئا ۔۔۱۔۔
ਸੋਹਤਨ ਭਗਿ ਪਰਭੂ ਿਰਬਾਰੇ ॥

ب
وسنہ تگھب رپ ُھؤ درنارے ۔۔
ਮੁਕਿੁ ਭਏ ਹਤਰ ਿਾਸ ਿੁਮਾਰੇ ॥

مُکت ےئھب ہر داس ُبمارے ۔۔

ਆਪੁ ਗਵਾਇ ਿੇਰੈ ਰੰਤਗ ਰਾਿੇ ਅਨਤਿਨੁ ਨਾਮੁ ਤਧਆਇਿਾ ॥੨॥

ا ت وگَاےی ریتَے رنگ راےت ادنِن نام دایھدئا ۔۔۲۔۔
ਈਸਰੁ ਬਰਹਮਾ ਿੇਵੀ ਿੇਵਾ ॥

اِرسی پرامہ دویی دویا ۔۔

ਇੰਿਰ ਿਪੇ ਮੁਤਨ ਿੇਰੀ ਸੇਵਾ ॥

اِدنر ےپت مُں ریتی ویسا ۔۔
ਜਿੀ ਸਿੀ ਕੇਿੇ ਬਨਵਾਸੀ ਅੰਿੁ ਨ ਕੋਈ ਪਾਇਿਾ ॥੩॥

یتج یتس َ
کیپے ونبایس اپپ ہن وکیئ نادئا ۔۔۳۔۔

ਤਵਣੁ ਜਾਣਾਏ ਕੋਇ ਨ ਜਾਣੈ ॥

وِن اجناےئ وکۓ ہن اج ئَے ۔۔
ਜੋ ਤਕਛੁ ਕਰੇ ਸੁ ਆਪਣ ਭਾਣੈ ॥

ک
وج ِچھ رکے وس ا نپ اھب ئَے ۔۔
ਲਖ ਚਉਰਾਸੀਹ ਜੀਅ ਉਪਾਏ ਭਾਣੈ ਸਾਹ ਲਵਾਇਿਾ ॥੪॥

ھکل جؤرایس یج اُناےئ اھب ئَے ساہ ولادئا ۔۔۴۔۔
ਜੋ ਤਿਸੁ ਭਾਵੈ ਸੋ ਤਨਹਚਉ ਹੋਵੈ ॥

وج ئِس اھبوے وس بِہ
چ
وہوے ۔۔
ؤ
َ
ਮਨਮੁਖੁ ਆਪੁ ਗਣਾਏ ਰੋਵੈ ॥

مب
مُکھ ا ت گیاےئ رو َوے ۔۔
ਨਾਵਹੁ ਭੁਲਾ ਿਉਰ ਨ ਪਾਏ ਆਇ ਜਾਇ ਿੁਖੁ ਪਾਇਿਾ ॥੫॥

ب ب
ناووہ ھُال ھؤر ہن ناےئ ا ۓ اجۓ ُدھک نادئا ۔۔۵۔۔
ਤਨਰਮਲ ਕਾਇਆ ਊਜਲ ਹੰਸਾ ॥

پِرلم اکنا اُولج اسنہ ۔۔

ਤਿਸੁ ਤਵਤਚ ਨਾਮੁ ਤਨਰੰਜਨ ਅੰਸਾ ॥

ئِس وِچ نام پِرنجن ائسا ۔۔

ਸਗਲੇ ਿੂਖ ਅੰਤਮਰਿੁ ਕਤਰ ਪੀਵੈ ਬਾਹੁਤੜ ਿੂਖੁ ਨ ਪਾਇਿਾ ॥੬॥

ےلگس ُدوھک امِرت رک ویپَے ناہُر ُدوھک ہن نادئا ۔۔۶۔۔
ਬਹੁ ਸਾਿਹੁ ਿੂਖੁ ਪਰਾਪਤਿ ਹੋਵੈ ॥

وہوے ۔۔
وہب سادوہ ُدوھک رپاپپ َ

ਭੋਗਹੁ ਰੋਗ ਸੁ ਅੰਤਿ ਤਵਗੋਵੈ ॥

ِوگوے ۔۔
وھبوہگ روگ وس اپپ و َ
ਹਰਖਹੁ ਸੋਗੁ ਨ ਤਮਟਈ ਕਬਹੂ ਤਵਣੁ ਭਾਣੇ ਭਰਮਾਇਿਾ ॥੭॥

ہر ک
ھہ وسگ ہن مِیبی کب ُہؤ وِن اھبےن رھبامدئا ۔۔۷۔۔
ُ
ਤਗਆਨ ਤਵਹੂਣੀ ਭਵੈ ਸਬਾਈ ॥

گ ِیان وِ ُہؤین وھبَے ابسیئ ۔۔
ਸਾਚਾ ਰਤਵ ਰਤਹਆ ਤਲਵ ਲਾਈ ॥

سااچ َروِ رایہ لِؤ الیئ ۔۔
ਤਨਰਭਉ ਸਬਿੁ ਗੁਰੂ ਸਚੁ ਜਾਿਾ ਜੋਿੀ ਜੋਤਿ ਤਮਲਾਇਿਾ ॥੮॥

ب
پِر ھؤ دبس ُگؤ ُرو چس اجنا وجیت وجت مِالدئا ۔۔۸۔۔
ਅਟਲੁ ਅਿੋਲੁ ਅਿੋਲੁ ਮੁਰਾਰੇ ॥

انل ادول اوتل مُرارے ۔۔

ਤਖਨ ਮਤਹ ਢਾਹੇ ਿੇਤਰ ਉਸਾਰੇ ॥

ک
ھ
ِ
ں ہہم داھےہ ریھپ اُسارے ۔۔
ਰੂਪੁ ਨ ਰੇਤਖਆ ਤਮਤਿ ਨਹੀ ਕੀਮਤਿ ਸਬਤਿ ਭੇਤਿ ਪਿੀਆਇਿਾ ॥੯॥

ُروت ہن رنکھیا مِت یہن تمیق دبس دیھب ایتپدئا ۔۔۹۔۔
ਹਮ ਿਾਸਨ ਕੇ ਿਾਸ ਤਪਆਰੇ ॥

مہ دانس ےک داس ایپرے ۔۔
ਸਾਤਧਕ ਸਾਚ ਭਲੇ ਵੀਚਾਰੇ ॥

سادِکھ ساچ ےلھب وبچارے ۔۔

ਮੰਨੇ ਨਾਉ ਸੋਈ ਤਜਤਣ ਜਾਸੀ ਆਪੇ ਸਾਚੁ ਤਿਰੜਾਇਿਾ ॥੧੦॥

مپّے ناو وسیئ نج اجیس ا ےپ ساچ درِرادئا ۔۔۱۱۔۔
ਪਲੈ ਸਾਚੁ ਸਚੇ ਸਤਚਆਰਾ ॥

نلَے ساچ ےچس سچِیارا ۔۔

ਸਾਚੇ ਭਾਵੈ ਸਬਿੁ ਤਪਆਰਾ ॥

ساےچ اھبوے دبس ایپرا ۔۔
ਤਿਰਭਵਤਣ ਸਾਚੁ ਕਲਾ ਧਤਰ ਥਾਪੀ ਸਾਚੇ ਹੀ ਪਿੀਆਇਿਾ ॥੧੧॥

ب
رتِ َھؤن ساچ کال درھ اھتت ی ساےچ یہ ایتپدئا ۔۔۱۱۔۔
ਵਿਾ ਵਿਾ ਆਖੈ ਸਭੁ ਕੋਈ ॥

ودا ودا ا ےھک سیھ وکیئ ۔۔

ਗੁਰ ਤਬਨੁ ਸੋਝੀ ਤਕਨੈ ਨ ਹੋਈ ॥

ُگر پِں وسیھج ک َپے ہن وہیئ ۔۔
ਸਾਤਚ ਤਮਲੈ ਸੋ ਸਾਚੇ ਭਾਏ ਨਾ ਵੀਛੁਤੜ ਿੁਖੁ ਪਾਇਿਾ ॥੧੨॥

بج
ھ
ساچ ملَ ِے وس ساےچ اھبےئ ہن و ر ُدھک نادئا ۔۔۱۲۔۔
ਧੁਰਹੁ ਤਵਛੁੰਨੇ ਧਾਹੀ ਰੁੰਨੇ ॥

چ
وہ وِ ُھپے داھیہ ُر ئّے ۔۔
د ُھر ِ
ਮਤਰ ਮਤਰ ਜਨਮਤਹ ਮੁਹਲਤਿ ਪੁੰਨੇ ॥

رم رم جبم ِہ مُہلت ُپپے ۔۔

ਤਜਸੁ ਬਖਸੇ ਤਿਸੁ ਿੇ ਵਤਿਆਈ ਮੇਤਲ ਨ ਪਛੋਿਾਇਿਾ ॥੧੩॥

نک
ِجس ھسے ئِس دے ودنایئ م َیل ہن وھچپنادئا ۔۔۱۳۔۔

ਆਪੇ ਕਰਿਾ ਆਪੇ ਭੁਗਿਾ ॥

ب
ا ےپ رکنا ا ےپ ُ ُھگیا ۔۔

ਆਪੇ ਤਿਰਪਿਾ ਆਪੇ ਮੁਕਿਾ ॥

ا ےپ رتِاتپ ا ےپ مُکیا ۔۔
ਆਪੇ ਮੁਕਤਿ ਿਾਨੁ ਮੁਕਿੀਸਰੁ ਮਮਿਾ ਮੋਹੁ ਚੁਕਾਇਿਾ ॥੧੪॥

ا ےپ مُکت دان مُکییسر اتمم ومہ ُجکادئا ۔۔۱۴۔۔
ਿਾਨਾ ਕੈ ਤਸਤਰ ਿਾਨੁ ਵੀਚਾਰਾ ॥

ےک سِر دان وبچارا ۔۔
دانا َ

ਕਰਣ ਕਾਰਣ ਸਮਰਥੁ ਅਪਾਰਾ ॥

رکن اکرن رمسھت انارا ۔۔
ਕਤਰ ਕਤਰ ਵੇਖੈ ਕੀਿਾ ਅਪਣਾ ਕਰਣੀ ਕਾਰ ਕਰਾਇਿਾ ॥੧੫॥

ےھکی کییا اانپ رکین اکر رکادئا ۔۔۱۵۔۔
رک رک و َ
ਸੇ ਗੁਣ ਗਾਵਤਹ ਸਾਚੇ ਭਾਵਤਹ ॥

ےس ُگں اگوہِ ساےچ اھبوہِ۔۔

ਿੁਝ ਿੇ ਉਪਜਤਹ ਿੁਝ ਮਾਤਹ ਸਮਾਵਤਹ ॥

ُب
ُب
چھ ےت ا بچ ِہ چھ امےہ امسوہِ۔۔

ਨਾਨਕੁ ਸਾਚੁ ਕਹੈ ਬੇਨੰਿੀ ਤਮਤਲ ਸਾਚੇ ਸੁਖੁ ਪਾਇਿਾ ॥੧੬॥੨॥੧੪॥

نی
ےہک ییبی مِل ساےچ ُسکھ نادئا ۔۔۱۶۔۔۲۔۔۱۴۔۔
نانک ساچ َ
ਮਾਰੂ ਮਹਲਾ ੧ ॥

امرو ہلحم ۱۔۔
ُ

ਅਰਬਿ ਨਰਬਿ ਧੁੰਧੂਕਾਰਾ ॥

اردب رندب د ُھی ُدواکرا ۔۔
ਧਰਤਣ ਨ ਗਗਨਾ ਹੁਕਮੁ ਅਪਾਰਾ ॥

ک
درھن ہن گگیا ُچ م انارا ۔۔

ਨਾ ਤਿਨੁ ਰੈਤਨ ਨ ਚੰਿੁ ਨ ਸੂਰਜੁ ਸੁੰਨ ਸਮਾਤਧ ਲਗਾਇਿਾ ॥੧॥

ہن دِن َرنی ہن دنچ ہن سُؤرچ ُس ّں س امدھ اگلدئا ۔۔۱۔۔
ਖਾਣੀ ਨ ਬਾਣੀ ਪਉਣ ਨ ਪਾਣੀ ॥

اھکین ہن ناین ئؤنن ہن ناین ۔۔
ਓਪਤਿ ਖਪਤਿ ਨ ਆਵਣ ਜਾਣੀ ॥

اوپپ تپھک ہن ا ون اجین ۔۔
ਖੰਿ ਪਿਾਲ ਸਪਿ ਨਹੀ ਸਾਗਰ ਨਿੀ ਨ ਨੀਰੁ ਵਹਾਇਿਾ ॥੨॥

ڈنھک اتپل سیت یہن سارگ دنی ہن رین واہدئا ۔۔۲۔۔
ਨਾ ਿਤਿ ਸੁਰਗੁ ਮਛੁ ਪਇਆਲਾ ॥

ہن دت ُسرگ ھچم ایپال ۔۔
ਿੋਜਕੁ ਤਭਸਿੁ ਨਹੀ ਖੈ ਕਾਲਾ ॥

ک
ب
دوچک ھِست یہن َھے اکال ۔۔
ਨਰਕੁ ਸੁਰਗੁ ਨਹੀ ਜੰਮਣੁ ਮਰਣਾ ਨਾ ਕੋ ਆਇ ਨ ਜਾਇਿਾ ॥੩॥

چ
رنک ُسرگ یہن مّں رمنا ہن وک ا ۓ ہن اجدئا ۔۔۳۔۔
ਬਰਹਮਾ ਤਬਸਨੁ ਮਹੇਸੁ ਨ ਕੋਈ ॥

ئ م
پرامہ ِسں ہیس ہن وکیئ ۔۔

ਅਵਰੁ ਨ ਿੀਸੈ ਏਕੋ ਸੋਈ ॥

ا َور ہن د ئ َسے اوکی وسیئ ۔۔

ਨਾਤਰ ਪੁਰਖੁ ਨਹੀ ਜਾਤਿ ਨ ਜਨਮਾ ਨਾ ਕੋ ਿੁਖੁ ਸੁਖੁ ਪਾਇਿਾ ॥੪॥

نار ُپرھک یہن اجت ہن جبما ہن وک ُدھک ُسکھ نادئا ۔۔۴۔۔
ਨਾ ਿਤਿ ਜਿੀ ਸਿੀ ਬਨਵਾਸੀ ॥

ہن دت یتج یتس ونبایس ۔۔
ਨਾ ਿਤਿ ਤਸਧ ਸਾਤਧਕ ਸੁਖਵਾਸੀ ॥

سک
ہن دت سِدھ سادِکھ ُ ھؤایس ۔۔

ਜੋਗੀ ਜੰਗਮ ਭੇਖੁ ਨ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋ ਨਾਥੁ ਕਹਾਇਿਾ ॥੫॥

ب
ھ
ی
ک
وجیگ مگنج َ ھ ہن وکیئ ہن وک ناھت اہکدئا ۔۔۵۔۔
ਜਪ ਿਪ ਸੰਜਮ ਨਾ ਬਰਿ ਪੂਜਾ ॥

سب
ج
پ
ئ
جت پپ م ہن رت ُؤاج ۔۔
ਨਾ ਕੋ ਆਤਖ ਵਖਾਣੈ ਿੂਜਾ ॥

ہن وک ا ھک واھک ئَے ُدواج ۔۔

ਆਪੇ ਆਤਪ ਉਪਾਇ ਤਵਗਸੈ ਆਪੇ ਕੀਮਤਿ ਪਾਇਿਾ ॥੬॥

ا ےپ ا ت اُناے وِ گسے ا ےپ تمیق نادئا ۔۔۶۔۔
ਨਾ ਸੁਤਚ ਸੰਜਮੁ ਿੁਲਸੀ ਮਾਲਾ ॥

ُس سبج
ل
ن
ُ
س
ہن ج م ی امال ۔۔

ਗੋਪੀ ਕਾਨੁ ਨ ਗਊ ਗੋੁਆਲਾ ॥

وگ وگاال ۔۔
وگیپ اکن ہن ٔ

ਿੰਿੁ ਮੰਿੁ ਪਾਖੰਿੁ ਨ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋ ਵੰਸੁ ਵਜਾਇਿਾ ॥੭॥

تنت تنم ناڈنھک ہن وکیئ ہن وک وسن واجدئا ۔۔۷۔۔
ਕਰਮ ਧਰਮ ਨਹੀ ਮਾਇਆ ਮਾਖੀ ॥

رکم درھم یہن امنا امیھک ۔۔
ਜਾਤਿ ਜਨਮੁ ਨਹੀ ਿੀਸੈ ਆਖੀ ॥

اجت منج یہن د ئ َسے ا یھک ۔۔

ਮਮਿਾ ਜਾਲੁ ਕਾਲੁ ਨਹੀ ਮਾਥੈ ਨਾ ਕੋ ਤਕਸੈ ਤਧਆਇਿਾ ॥੮॥

َب
اتمم اجل اکل یہن ام ھے ہن وک کِسے َ دایھدئا ۔۔۸۔۔
ਤਨੰਿੁ ਤਬੰਿੁ ਨਹੀ ਜੀਉ ਨ ਤਜੰਿੋ ॥

پ ِید پِید یہن جپؤ ہن ِجیدو ۔۔

ਨਾ ਿਤਿ ਗੋਰਖੁ ਨਾ ਮਾਤਛੰਿੋ ॥

ہن دت وگرھک ہن امچھِیدو ۔۔

ਨਾ ਿਤਿ ਤਗਆਨੁ ਤਧਆਨੁ ਕੁਲ ਓਪਤਿ ਨਾ ਕੋ ਗਣਿ ਗਣਾਇਿਾ ॥੯॥

ہن دت گ ِیان دایھن ُکل اوپپ ہن وک تنگ گیادئا ۔۔۹۔۔
ਵਰਨ ਭੇਖ ਨਹੀ ਬਰਹਮਣ ਖਿਰੀ ॥

ب
ک
ھ
ی
ک
پ
ھ
ت
َ
ورن ھ یہن رنمہ ری ۔۔
ਿੇਉ ਨ ਿੇਹੁਰਾ ਗਊ ਗਾਇਿਰੀ ॥

دئؤ ہن دب ُہرا وگٔ اگنتری ۔۔

ਹੋਮ ਜਗ ਨਹੀ ਿੀਰਤਥ ਨਾਵਣੁ ਨਾ ਕੋ ਪੂਜਾ ਲਾਇਿਾ ॥੧੦॥

وہم چگ یہن ریتھت ناون ہن وک ئُؤاج الدیئا ۔۔۱۱۔۔

ਨਾ ਕੋ ਮੁਲਾ ਨਾ ਕੋ ਕਾਜੀ ॥

ہن وک مُال ہن وک اقیج ۔۔
ਨਾ ਕੋ ਸੇਖੁ ਮਸਾਇਕੁ ਹਾਜੀ ॥

ہن وک ھکیس اسمقئ احیج ۔۔
ਰਈਅਤਿ ਰਾਉ ਨ ਹਉਮੈ ਿੁਨੀਆ ਨਾ ਕੋ ਕਹਣੁ ਕਹਾਇਿਾ ॥੧੧॥

رتیع راو ہن ہؤ م َے ُداین ہن وک کہں اہکدئا ۔۔۱۱۔۔
ਭਾਉ ਨ ਭਗਿੀ ਨਾ ਤਸਵ ਸਕਿੀ ॥

ب
گب
ھ
س
ِ
اھبو ہن ی ہن ؤ یتکس ۔۔

ਸਾਜਨੁ ਮੀਿੁ ਤਬੰਿੁ ਨਹੀ ਰਕਿੀ ॥

سانج تیم پِید یہن ریتک ۔۔
ਆਪੇ ਸਾਹੁ ਆਪੇ ਵਣਜਾਰਾ ਸਾਚੇ ਏਹੋ ਭਾਇਿਾ ॥੧੨॥

ا ےپ ساوہ ا ےپ واجنرا ساےچ اوہی اھبدئا ۔۔۱۲۔۔
ਬੇਿ ਕਿੇਬ ਨ ਤਸੰਤਮਰਤਿ ਸਾਸਿ ॥

دیب کیپت ہن ِسمرِت ساست ۔۔
ਪਾਿ ਪੁਰਾਣ ਉਿੈ ਨਹੀ ਆਸਿ ॥

ناھٹ ُپران ا ُ َدے یہن ا ست ۔۔

ਕਹਿਾ ਬਕਿਾ ਆਤਪ ਅਗੋਚਰੁ ਆਪੇ ਅਲਖੁ ਲਖਾਇਿਾ ॥੧੩॥

اتہک اتکب ا ت اوگرچ ا ےپ اھکل اھکلدئا ۔۔۱۳۔۔
ਜਾ ਤਿਸੁ ਭਾਣਾ ਿਾ ਜਗਿੁ ਉਪਾਇਆ ॥

اج ئِس اھبنا نا تگج اُناِنا ۔۔

ਬਾਝੁ ਕਲਾ ਆਿਾਣੁ ਰਹਾਇਆ ॥

ناھج کال ا دان راہنا ۔۔
ਬਰਹਮਾ ਤਬਸਨੁ ਮਹੇਸੁ ਉਪਾਏ ਮਾਇਆ ਮੋਹੁ ਵਧਾਇਿਾ ॥੧੪॥

ئ م
پرامہ ِسں ہیس اُناےئ امنا ومہ وداھدئا ۔۔۱۴۔۔
ਤਵਰਲੇ ਕਉ ਗੁਤਰ ਸਬਿੁ ਸੁਣਾਇਆ ॥

وِرےل کؤ ُگر دبس ُسیانا ۔۔

ਕਤਰ ਕਤਰ ਿੇਖੈ ਹੁਕਮੁ ਸਬਾਇਆ ॥

ک
رک رک دےھکی ُچ م ابسنا ۔۔

ਖੰਿ ਬਰਹਮੰਿ ਪਾਿਾਲ ਅਰੰਭੇ ਗੁਪਿਹੁ ਪਰਗਟੀ ਆਇਿਾ ॥੧੫॥

مب
ڈنھک پرہمید نانال ار ھے ُگیبہؤ رپیٹگ ا دئا ۔۔۱۵۔۔
ਿਾ ਕਾ ਅੰਿੁ ਨ ਜਾਣੈ ਕੋਈ ॥

نا اک اپپ ہن اج ئَے وکیئ ۔۔
ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਿੇ ਸੋਝੀ ਹੋਈ ॥

ئُؤرے ُگر ےت وسیھج وہیئ ۔۔
ਨਾਨਕ ਸਾਤਚ ਰਿੇ ਤਬਸਮਾਿੀ ਤਬਸਮ ਭਏ ਗੁਣ ਗਾਇਿਾ ॥੧੬॥੩॥੧੫॥

ئس
نانک ساچ رےت ِئسمادی ِ م ےئھب ُگں اگدئا ۔۔۱۶۔۔۳۔۔۱۵۔۔
ਮਾਰੂ ਮਹਲਾ ੧ ॥

امرو ہلحم ۱۔۔
ُ
ਆਪੇ ਆਪੁ ਉਪਾਇ ਤਨਰਾਲਾ ॥

ا ےپ ا ت اُناے پِراال ۔۔

ਸਾਚਾ ਥਾਨੁ ਕੀਓ ਿਇਆਲਾ ॥

سااچ اھتن کپؤ دناال ۔۔

ਪਉਣ ਪਾਣੀ ਅਗਨੀ ਕਾ ਬੰਧਨੁ ਕਾਇਆ ਕੋਟੁ ਰਚਾਇਿਾ ॥੧॥

ئؤن ناین اینگ اک دنبنھ اکنا وکت راچدئا ۔۔۱۔۔
ਨਉ ਘਰ ਥਾਪੇ ਥਾਪਣਹਾਰੈ ॥

اھتاہنپرے ۔۔
ئؤ رھگ اھتےپ
َ
ਿਸਵੈ ਵਾਸਾ ਅਲਖ ਅਪਾਰੈ ॥

دوسَے واسا اھکل انارے ۔۔
ਸਾਇਰ ਸਪਿ ਭਰੇ ਜਤਲ ਤਨਰਮਤਲ ਗੁਰਮੁਤਖ ਮੈਲੁ ਨ ਲਾਇਿਾ ॥੨॥

ساپِر سیت رھبے لج پِرلم ُگرمُکھ مَیل ہن الدیئا ۔۔۲۔۔
ਰਤਵ ਸਤਸ ਿੀਪਕ ਜੋਤਿ ਸਬਾਈ ॥

َروِ سس دپیک وجت ابسیئ ۔۔
ਆਪੇ ਕਤਰ ਵੇਖੈ ਵਤਿਆਈ ॥

ا ےپ رک وےھکی ودنایئ ۔۔
ਜੋਤਿ ਸਰੂਪ ਸਿਾ ਸੁਖਿਾਿਾ ਸਚੇ ਸੋਭਾ ਪਾਇਿਾ ॥੩॥

وجت رسُوت دسا ُسکھدانا ےچس وساھب نادئا ۔۔۳۔۔
ਗੜ ਮਤਹ ਹਾਟ ਪਟਣ ਵਾਪਾਰਾ ॥

گر ہہم اہت نٹپ وانارا ۔۔
ਪੂਰੈ ਿੋਤਲ ਿੋਲੈ ਵਣਜਾਰਾ ॥

ئُؤ َرے وتل وت لَے واجنرا ۔۔

ਆਪੇ ਰਿਨੁ ਤਵਸਾਹੇ ਲੇਵੈ ਆਪੇ ਕੀਮਤਿ ਪਾਇਿਾ ॥੪॥

ا ےپ رنت وِساےہ ویلَے ا ےپ تمیق نادئا ۔۔۴۔۔
ਕੀਮਤਿ ਪਾਈ ਪਾਵਣਹਾਰੈ ॥

اہنرے ۔۔
تمیق نایئ ناو َ
ਵੇਪਰਵਾਹ ਪੂਰੇ ਭੰਿਾਰੈ ॥

ورپیواہ ئُؤرے ڈنھبا َرے ۔۔
ਸਰਬ ਕਲਾ ਲੇ ਆਪੇ ਰਤਹਆ ਗੁਰਮੁਤਖ ਤਕਸੈ ਬੁਝਾਇਿਾ ॥੫॥

ب
رست کال ےل ا ےپ رایہ ُگرمُکھ کِسے َ ُجھادئا ۔۔۵۔۔
ਨਿਤਰ ਕਰੇ ਪੂਰਾ ਗੁਰੁ ਭੇਟੈ ॥

ب
دنر رکے ئُؤرا ُگر ھی َپے ۔۔
ਜਮ ਜੰਿਾਰੁ ਨ ਮਾਰੈ ਿੇਟੈ ॥

ب
امرے ھی َپے ۔۔
مج دنجار ہن َ
ਤਜਉ ਜਲ ਅੰਿਤਰ ਕਮਲੁ ਤਬਗਾਸੀ ਆਪੇ ਤਬਗਤਸ ਤਧਆਇਿਾ ॥੬॥

چیپؤ لج ارتن لمک ِئگایس ا ےپ نِگس دایھدئا ۔۔۶۔۔
ਆਪੇ ਵਰਖੈ ਅੰਤਮਰਿ ਧਾਰਾ ॥

َک
ا ےپ ور َھے ارمت داھرا ۔۔
ਰਿਨ ਜਵੇਹਰ ਲਾਲ ਅਪਾਰਾ ॥

رنت وجرہی الل انارا ۔۔
ਸਤਿਗੁਰੁ ਤਮਲੈ ਿ ਪੂਰਾ ਪਾਈਐ ਪਰੇਮ ਪਿਾਰਥੁ ਪਾਇਿਾ ॥੭॥

سیگؤر ملَ ِے ت ئُؤرا نا پپَے رپمی ندارھت نادئا ۔۔۷۔۔

ਪਰੇਮ ਪਿਾਰਥੁ ਲਹੈ ਅਮੋਲੋ ॥

رپمی ندارھت ل َہے اومول ۔۔

ਕਬ ਹੀ ਨ ਘਾਟਤਸ ਪੂਰਾ ਿੋਲੋ ॥

بک یہ ہن اھگسٹ ئُؤرا وتول ۔۔
ਸਚੇ ਕਾ ਵਾਪਾਰੀ ਹੋਵੈ ਸਚੋ ਸਉਿਾ ਪਾਇਿਾ ॥੮॥

وہوے وچس سَؤدا نادئا ۔۔۸۔۔
ےچس اک واناری َ
ਸਚਾ ਸਉਿਾ ਤਵਰਲਾ ਕੋ ਪਾਏ ॥

اچس سَؤدا وِرال وک ناےئ ۔۔
ਪੂਰਾ ਸਤਿਗੁਰੁ ਤਮਲੈ ਤਮਲਾਏ ॥

ئُؤرا سیگؤر ملَ ِے مِالےئ ۔۔

ਗੁਰਮੁਤਖ ਹੋਇ ਸੁ ਹੁਕਮੁ ਪਛਾਣੈ ਮਾਨੈ ਹੁਕਮੁ ਸਮਾਇਿਾ ॥੯॥

ک
ک
ُگرمُکھ وہۓ وس ُچ م اھچپ ئَے امےن ُچ م امسدئا ۔۔۹۔۔
ਹੁਕਮੇ ਆਇਆ ਹੁਕਤਮ ਸਮਾਇਆ ॥

ُچکمے

ک
ا نا ُچ م امسنا ۔۔

ਹੁਕਮੇ ਿੀਸੈ ਜਗਿੁ ਉਪਾਇਆ ॥

ُچکمے د ئ َسے تگج اُناِنا ۔۔

ਹੁਕਮੇ ਸੁਰਗੁ ਮਛੁ ਪਇਆਲਾ ਹੁਕਮੇ ਕਲਾ ਰਹਾਇਿਾ ॥੧੦॥

ُچکمے

ُسرگ ھچم ایپال ُچکمے کال راہدئا ۔۔۱۱۔۔
ਹੁਕਮੇ ਧਰਿੀ ਧਉਲ ਤਸਤਰ ਭਾਰੰ ॥

ُچکمے درھیت دھؤل سِر اھبرن ۔۔

ਹੁਕਮੇ ਪਉਣ ਪਾਣੀ ਗੈਣਾਰੰ ॥

ُچکمے

گییارن ۔۔
ئؤن ناین َ

ਹੁਕਮੇ ਤਸਵ ਸਕਿੀ ਘਤਰ ਵਾਸਾ ਹੁਕਮੇ ਖੇਲ ਖੇਲਾਇਿਾ ॥੧੧॥

ک
ُچکمے سِؤ یتکس رھگ واسا ُچکمے لیھک ھیالدئا ۔۔۱۱۔۔
ਹੁਕਮੇ ਆਿਾਣੇ ਆਗਾਸੀ ॥

ُچکمے ا داےن ا اگیس ۔۔

ਹੁਕਮੇ ਜਲ ਥਲ ਤਿਰਭਵਣ ਵਾਸੀ ॥

ُچکمے لج لھت ت ِرتوھبَن وایس ۔۔
ਹੁਕਮੇ ਸਾਸ ਤਗਰਾਸ ਸਿਾ ਿੁਤਨ ਹੁਕਮੇ ਿੇਤਖ ਤਿਖਾਇਿਾ ॥੧੨॥

ب
ک
چ
ھ
ُ
م
ُ
ُچکمے ساس گِراس دسا ں ے دھکی دِاھکدئا ۔۔۱۲۔۔
ਹੁਕਤਮ ਉਪਾਏ ਿਸ ਅਉਿਾਰਾ ॥

ک
ُچ م اُناےئ دس اونارا ۔۔

ਿੇਵ ਿਾਨਵ ਅਗਣਿ ਅਪਾਰਾ ॥

دویَ دائَؤ اتنگ انارا ۔۔

ਮਾਨੈ ਹੁਕਮੁ ਸੁ ਿਰਗਹ ਪੈਝੈ ਸਾਤਚ ਤਮਲਾਇ ਸਮਾਇਿਾ ॥੧੩॥

امےن ُچکم وس درہگ پبج ےَ
ھ

ساچ مِال ِئے امسدئا ۔۔۱۳۔۔

ਹੁਕਮੇ ਜੁਗ ਛਿੀਹ ਗੁਿਾਰੇ ॥

ُچکمے

چ
ُچگ ھییہ ُگدارے ۔۔

ਹੁਕਮੇ ਤਸਧ ਸਾਤਧਕ ਵੀਚਾਰੇ ॥

ُچکمے سِدھ سادِکھ وبچارے ۔۔

ਆਤਪ ਨਾਥੁ ਨਥੀ ਸਭ ਜਾ ਕੀ ਬਖਸੇ ਮੁਕਤਿ ਕਰਾਇਿਾ ॥੧੪॥

نک
ھ
س
م
ک
ا ت ناھت ںیھتن سیھ اج یک ے ُ ت رکادئا ۔۔۱۴۔۔
ਕਾਇਆ ਕੋਟੁ ਗੜੈ ਮਤਹ ਰਾਜਾ ॥

اکنا وکت گ َرے ہہم رااج ۔۔
ਨੇਬ ਖਵਾਸ ਭਲਾ ਿਰਵਾਜਾ ॥

ب
بین وھکاس ھال درواہج ۔۔

ਤਮਤਥਆ ਲੋਭੁ ਨਾਹੀ ਘਤਰ ਵਾਸਾ ਲਤਬ ਪਾਤਪ ਪਛੁਿਾਇਿਾ ॥੧੫॥

مِبھیا ولھب نایہ رھگ واسا لپ نات اتھچپدئا ۔۔۱۵۔۔
ਸਿੁ ਸੰਿੋਖੁ ਨਗਰ ਮਤਹ ਕਾਰੀ ॥

ست وتنسھک رگن ہہم اکری ۔۔
ਜਿੁ ਸਿੁ ਸੰਜਮੁ ਸਰਤਣ ਮੁਰਾਰੀ ॥

ج س سبج
م
ت ت م رسن ُراری ۔۔

ਨਾਨਕ ਸਹਤਜ ਤਮਲੈ ਜਗਜੀਵਨੁ ਗੁਰ ਸਬਿੀ ਪਤਿ ਪਾਇਿਾ ॥੧੬॥੪॥੧੬॥

سہ
چگ
نانک ج ملَ ِے چپؤن ُگر دبسی پپ نادئا ۔۔۱۶۔۔۴۔۔۱۶۔۔
ਮਾਰੂ ਮਹਲਾ ੧ ॥

امرو ہلحم ۱۔۔
ُ
ਸੁੰਨ ਕਲਾ ਅਪਰੰਪਤਰ ਧਾਰੀ ॥

ُس ّں کال ارپرپم داھری ۔۔

ਆਤਪ ਤਨਰਾਲਮੁ ਅਪਰ ਅਪਾਰੀ ॥

ا ت پِرال ارپ اناری ۔۔

ਆਪੇ ਕੁਿਰਤਿ ਕਤਰ ਕਤਰ ਿੇਖੈ ਸੁੰਨਹੁ ਸੁੰਨੁ ਉਪਾਇਿਾ ॥੧॥

ا ےپ قُدرت رک رک دےھکی ُس ّبہؤ ُس ّں ا ُنادئا ۔۔۱۔۔
ਪਉਣੁ ਪਾਣੀ ਸੁੰਨੈ ਿੇ ਸਾਜੇ ॥

ئؤن ناین ُسی َپے ےت ساےج ۔۔
ਤਸਰਸਤਟ ਉਪਾਇ ਕਾਇਆ ਗੜ ਰਾਜੇ ॥

رسِست اُناے اکنا گر راےج ۔۔

ਅਗਤਨ ਪਾਣੀ ਜੀਉ ਜੋਤਿ ਿੁਮਾਰੀ ਸੁੰਨੇ ਕਲਾ ਰਹਾਇਿਾ ॥੨॥

انگ ناین جپؤ وجت ُبماری ُسیے کال راہدئا ۔۔۲۔۔
ਸੁੰਨਹੁ ਬਰਹਮਾ ਤਬਸਨੁ ਮਹੇਸੁ ਉਪਾਏ ॥

ئ م
ُس ّبہؤ پرامہ ِسں ہیس اُناےئ ۔۔
ਸੁੰਨੇ ਵਰਿੇ ਜੁਗ ਸਬਾਏ ॥

ُسیے ورےت چگ ابسےئ ۔۔
ਇਸੁ ਪਿ ਵੀਚਾਰੇ ਸੋ ਜਨੁ ਪੂਰਾ ਤਿਸੁ ਤਮਲੀਐ ਭਰਮੁ ਚੁਕਾਇਿਾ ॥੩॥

اِس ند وبچارے وس نج ئُؤرا ئِس مِلیپے رھبم ُجکادئا ۔۔۳۔۔
ਸੁੰਨਹੁ ਸਪਿ ਸਰੋਵਰ ਥਾਪੇ ॥

ُس ّبہؤ سیت رسوور اھتےپ ۔۔
ਤਜਤਨ ਸਾਜੇ ਵੀਚਾਰੇ ਆਪੇ ॥

ِجں ساےج وبچارے ا ےپ ۔۔
ਤਿਿੁ ਸਿ ਸਤਰ ਮਨੂਆ ਗੁਰਮੁਤਖ ਨਾਵੈ ਤਿਤਰ ਬਾਹੁਤੜ ਜੋਤਨ ਨ ਪਾਇਿਾ ॥੪॥

ب
پِپ ست رس م ُپؤا ُگرمُکھ نا َوے ھِر ناہُر وجن ہن نادئا ۔۔۴۔۔

ਸੁੰਨਹੁ ਚੰਿੁ ਸੂਰਜੁ ਗੈਣਾਰੇ ॥

گییارے ۔۔
ُس ّبہؤ دنچ سُؤرچ َ
ਤਿਸ ਕੀ ਜੋਤਿ ਤਿਰਭਵਣ ਸਾਰੇ ॥

ئِس یک وجت ِرتوھبَن سارے ۔۔
ਸੁੰਨੇ ਅਲਖ ਅਪਾਰ ਤਨਰਾਲਮੁ ਸੁੰਨੇ ਿਾੜੀ ਲਾਇਿਾ ॥੫॥

ُسیے اھکل انار پِرال ُسیے ناری الریئا ۔۔۵۔۔
ਸੁੰਨਹੁ ਧਰਤਿ ਅਕਾਸੁ ਉਪਾਏ ॥

ُس ّبہؤ درھت ااکس اُناےئ ۔۔

ਤਬਨੁ ਥੰਮਾ ਰਾਖੇ ਸਚੁ ਕਲ ਪਾਏ ॥

ب
پِں ھمّا راےھک چس لک ناےئ ۔۔
ਤਿਰਭਵਣ ਸਾਤਜ ਮੇਖੁਲੀ ਮਾਇਆ ਆਤਪ ਉਪਾਇ ਖਪਾਇਿਾ ॥੬॥

می ک
ک
ھل
رتِوھبَن ساچ ی امنا ا ت اُناے ھیادئا ۔۔۶۔۔
ਸੁੰਨਹੁ ਖਾਣੀ ਸੁੰਨਹੁ ਬਾਣੀ ॥

ُس ّبہؤ اھکین ُس ّبہؤ ناین ۔۔

ਸੁੰਨਹੁ ਉਪਜੀ ਸੁੰਤਨ ਸਮਾਣੀ ॥

ُس ّبہؤ اُیجپ ُس ّں امسین ۔۔

ਉਿਭੁਜੁ ਚਲਿੁ ਕੀਆ ਤਸਤਰ ਕਰਿੈ ਤਬਸਮਾਿੁ ਸਬਤਿ ਿੇਖਾਇਿਾ ॥੭॥

پ ُبھ
ئ
َ
س
ئ
س
ِ
ِ
ا ُ ج تلچ ایک ر رک ے ماد دبس داھکیدئا ۔۔۷۔۔
ਸੁੰਨਹੁ ਰਾਤਿ ਤਿਨਸੁ ਿੁਇ ਕੀਏ ॥

ُس ّبہؤ رات دِسن ُدےئ ےئیک ۔۔

ਓਪਤਿ ਖਪਤਿ ਸੁਖਾ ਿੁਖ ਿੀਏ ॥

اوپپ تپھک ُسکھا ُدھک د پپے ۔۔

ਸੁਖ ਿੁਖ ਹੀ ਿੇ ਅਮਰੁ ਅਿੀਿਾ ਗੁਰਮੁਤਖ ਤਨਜ ਘਰੁ ਪਾਇਿਾ ॥੮॥

ِب
ُسکھ ُدھک یہ ےت امُر انییا ُگرمُکھ ج رھگ ناےی دا۔۔
ਸਾਮ ਵੇਿੁ ਤਰਗੁ ਜੁਜਰੁ ਅਥਰਬਣੁ ॥

چ
سام وند رِگ ُچر ارھتنب ۔۔

ਬਰਹਮੇ ਮੁਤਖ ਮਾਇਆ ਹੈ ਿਰੈ ਗੁਣ ॥

ے ُگں ۔۔
پرےمہ مُکھ امنا ےہَ ِرت َ
ਿਾ ਕੀ ਕੀਮਤਿ ਕਤਹ ਨ ਸਕੈ ਕੋ ਤਿਉ ਬੋਲੇ ਤਜਉ ਬੋਲਾਇਿਾ ॥੯॥

نا یک تمیق ہہک ہن ےکسَ وک پپؤ وبےل چیپؤ وبالدئا ۔۔۹۔۔
ਸੁੰਨਹੁ ਸਪਿ ਪਾਿਾਲ ਉਪਾਏ ॥

ُس ّبہؤ سیت نانال اُناےئ ۔۔

ਸੁੰਨਹੁ ਭਵਣ ਰਖੇ ਤਲਵ ਲਾਏ ॥

ب
ُس ّبہؤ َھؤن رےھک لِؤ الےئ ۔۔
ਆਪੇ ਕਾਰਣੁ ਕੀਆ ਅਪਰੰਪਤਰ ਸਭੁ ਿੇਰੋ ਕੀਆ ਕਮਾਇਿਾ ॥੧੦॥

ا ےپ اکرن ک ِیا ارپرپم سیھ ریتو ک ِیا امکدئا ۔۔۱۱۔۔
ਰਜ ਿਮ ਸਿ ਕਲ ਿੇਰੀ ਛਾਇਆ ॥

رچ مت ست لک ریتی اھچنا ۔۔
ਜਨਮ ਮਰਣ ਹਉਮੈ ਿੁਖੁ ਪਾਇਆ ॥

منج رمن ہؤ م َے ُدھک نانا ۔۔

ਤਜਸ ਨੋ ਤਿਪਾ ਕਰੇ ਹਤਰ ਗੁਰਮੁਤਖ ਗੁਤਣ ਚਉਥੈ ਮੁਕਤਿ ਕਰਾਇਿਾ ॥੧੧॥

ب
ِجس ون کِرنا رکے ہر ُگرمُکھ ُگں جؤ َھے مُکت رکادئا ۔۔۱۱۔۔
ਸੁੰਨਹੁ ਉਪਜੇ ਿਸ ਅਵਿਾਰਾ ॥

ُس ّبہؤ اُےجپ دس اونارا ۔۔

ਤਸਰਸਤਟ ਉਪਾਇ ਕੀਆ ਪਾਸਾਰਾ ॥

رسِست اُناے ک ِیا ناسارا ۔۔
ਿੇਵ ਿਾਨਵ ਗਣ ਗੰਧਰਬ ਸਾਜੇ ਸਤਭ ਤਲਤਖਆ ਕਰਮ ਕਮਾਇਿਾ ॥੧੨॥

دویَ دائَؤ نگ دنگرھت ساےج سیھ لک ِھیا رکم امکدئا ۔۔۱۲۔۔
ਗੁਰਮੁਤਖ ਸਮਝੈ ਰੋਗੁ ਨ ਹੋਈ ॥

ُ م سم
ج
گر ُکھ َھے روگ ہن وہیئ ۔۔
ਇਹ ਗੁਰ ਕੀ ਪਉੜੀ ਜਾਣੈ ਜਨੁ ਕੋਈ ॥

اہہی ُگر یک ئؤری اج ئَے نج وکیئ ۔۔
ਜੁਗਹ ਜੁਗੰਿਤਰ ਮੁਕਤਿ ਪਰਾਇਣ ਸੋ ਮੁਕਤਿ ਭਇਆ ਪਤਿ ਪਾਇਿਾ ॥੧੩॥

ُ
ُچگہ ُچگیتر مُکت رپانئ وس مُکت ایھب پپ نادئا ۔۔۱۳۔۔
ਪੰਚ ਿਿੁ ਸੁੰਨਹੁ ਪਰਗਾਸਾ ॥

پب
ج پپ ُس ّبہؤ رپاگسا ۔۔

ਿੇਹ ਸੰਜੋਗੀ ਕਰਮ ਅਤਭਆਸਾ ॥

دہہی وجنسیگ رکم اایھبسا ۔۔
ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਿੁਇ ਮਸਿਤਕ ਲੀਖੇ ਪਾਪੁ ਪੁੰਨੁ ਬੀਜਾਇਿਾ ॥੧੪॥

لِیک
ب
ُپرا ھال ُدےئ کتسم ھے نات ُپ ّں اجیبدئا ۔۔۱۴۔۔

ਊਿਮ ਸਤਿਗੁਰ ਪੁਰਖ ਤਨਰਾਲੇ ॥

اُومت سیگؤر ُپرھک پِراےل ۔۔

ਸਬਤਿ ਰਿੇ ਹਤਰ ਰਤਸ ਮਿਵਾਲੇ ॥

دبس رےت ہر رس وتماےل ۔۔
ਤਰਤਧ ਬੁਤਧ ਤਸਤਧ ਤਗਆਨੁ ਗੁਰੂ ਿੇ ਪਾਈਐ ਪੂਰੈ ਭਾਤਗ ਤਮਲਾਇਿਾ ॥੧੫॥

رِدھ ُندھ سِدھ گ ِیان ُگؤ ُرو ےت نا پپَے ئُؤ َرے اھبگ مِالدئا ۔۔۱۵۔۔
ਇਸੁ ਮਨ ਮਾਇਆ ਕਉ ਨੇਹੁ ਘਨੇਰਾ ॥

اِس نم امنا کؤ پبہؤ رینھگا ۔۔

ਕੋਈ ਬੂਝਹੁ ਤਗਆਨੀ ਕਰਹੁ ਤਨਬੇਰਾ ॥

وکیئ وبچھہہ گ ِیاین رکوہ پ ِیترا ۔۔

ਆਸਾ ਮਨਸਾ ਹਉਮੈ ਸਹਸਾ ਨਰੁ ਲੋਭੀ ਕੂੜੁ ਕਮਾਇਿਾ ॥੧੬॥

ا سا اسنم سہسا رن ولیھب ُکؤر امکدئا ۔۔۱۶۔۔
ਸਤਿਗੁਰ ਿੇ ਪਾਏ ਵੀਚਾਰਾ ॥

سیگؤر ےت ناےئ وبچارا ۔۔

ਸੁੰਨ ਸਮਾਤਧ ਸਚੇ ਘਰ ਬਾਰਾ ॥

ُس ّں امسدھ ےچس رھگ نارا ۔۔

ਨਾਨਕ ਤਨਰਮਲ ਨਾਿੁ ਸਬਿ ਧੁਤਨ ਸਚੁ ਰਾਮੈ ਨਾਤਮ ਸਮਾਇਿਾ ॥੧੭॥੫॥੧੭॥

نانک پِرلم ناد دبس د ُھں چس را م َے نام امسدئا ۔۔۱۷۔۔۵۔۔۱۷۔۔
ਮਾਰੂ ਮਹਲਾ ੧ ॥

امرو ہلحم ۱۔۔
ُ

ਜਹ ਿੇਖਾ ਿਹ ਿੀਨ ਿਇਆਲਾ ॥

ہج داھکی ہت دنی دناال ۔۔
ਆਇ ਨ ਜਾਈ ਪਰਭੁ ਤਕਰਪਾਲਾ ॥

ا ۓ ہن اجیئ رپَھب کِرناال ۔۔

ਜੀਆ ਅੰਿਤਰ ਜੁਗਤਿ ਸਮਾਈ ਰਤਹਓ ਤਨਰਾਲਮੁ ਰਾਇਆ ॥੧॥

ایج ادنر تگج امسیئ رویہ پِرال رانا ۔۔۱۔۔

ਜਗੁ ਤਿਸ ਕੀ ਛਾਇਆ ਤਜਸੁ ਬਾਪੁ ਨ ਮਾਇਆ ॥

چگ ئِس یک اھچنا ِجس نات ہن امنا ۔۔
ਨਾ ਤਿਸੁ ਭੈਣ ਨ ਭਰਾਉ ਕਮਾਇਆ ॥

ہن ئِس نیھب ہن رھباو امکنا ۔۔

ਨਾ ਤਿਸੁ ਓਪਤਿ ਖਪਤਿ ਕੁਲ ਜਾਿੀ ਓਹੁ ਅਜਰਾਵਰੁ ਮਤਨ ਭਾਇਆ ॥੨॥

ہن ئِس اوپپ تپھک ُکل اجیت اووہ ارجاور نم اھبنا ۔۔۲۔۔
ਿੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖੁ ਨਾਹੀ ਤਸਤਰ ਕਾਲਾ ॥

ئُؤ ااکل ُپرھک نایہ سِر اکال ۔۔

ਿੂ ਪੁਰਖੁ ਅਲੇਖ ਅਗੰਮ ਤਨਰਾਲਾ ॥

ئُؤ ُپرھک اھکیل امگّ پِراال ۔۔

ਸਿ ਸੰਿੋਤਖ ਸਬਤਿ ਅਤਿ ਸੀਿਲੁ ਸਹਜ ਭਾਇ ਤਲਵ ਲਾਇਆ ॥੩॥

سہ
ل
ِ
ست وتنسھک دبس ات لتیس ج اھبےئ ؤ النا ۔۔۳۔۔
ਿਰੈ ਵਰਿਾਇ ਚਉਥੈ ਘਤਰ ਵਾਸਾ ॥

ب
ے ورناےئ جؤ َھے رھگ واسا ۔۔
رتِ َ

ਕਾਲ ਤਬਕਾਲ ਕੀਏ ਇਕ ਗਰਾਸਾ ॥

اکل ِئکال ےئیک اِک رگاسا ۔۔
ਤਨਰਮਲ ਜੋਤਿ ਸਰਬ ਜਗਜੀਵਨੁ ਗੁਤਰ ਅਨਹਿ ਸਬਤਿ ਤਿਖਾਇਆ ॥੪॥

چگ
پِرلم وجت رست چپؤن ُگر ابچد دبس دِاھکنا ۔۔۴۔۔
ਊਿਮ ਜਨ ਸੰਿ ਭਲੇ ਹਤਰ ਤਪਆਰੇ ॥

اُومت نج سیت ےلھب ہر ایپرے ۔۔
ਹਤਰ ਰਸ ਮਾਿੇ ਪਾਤਰ ਉਿਾਰੇ ॥

ہر رس امےت نار اُنارے ۔۔
ਨਾਨਕ ਰੇਣ ਸੰਿ ਜਨ ਸੰਗਤਿ ਹਤਰ ਗੁਰ ਪਰਸਾਿੀ ਪਾਇਆ ॥੫॥

نانک رنی سیت نج تگنس ہر ُگر رپسادی نانا ۔۔۵۔۔
ਿੂ ਅੰਿਰਜਾਮੀ ਜੀਅ ਸਤਭ ਿੇਰੇ ॥

ئُؤ ارتناجیم یج سیھ ریتے ۔۔
ਿੂ ਿਾਿਾ ਹਮ ਸੇਵਕ ਿੇਰੇ ॥

ئُؤ دانا مہ ویسک ریتے ۔۔
ਅੰਤਮਰਿ ਨਾਮੁ ਤਿਪਾ ਕਤਰ ਿੀਜੈ ਗੁਤਰ ਤਗਆਨ ਰਿਨੁ ਿੀਪਾਇਆ ॥੬॥

ارمِت نام کِرنا رک د بج َے ُگر گ ِیان رنت داپینا ۔۔۶۔۔
ਪੰਚ ਿਿੁ ਤਮਤਲ ਇਹੁ ਿਨੁ ਕੀਆ ॥

پب
ج پپ مِل اوہی نت ک ِیا ۔۔

ਆਿਮ ਰਾਮ ਪਾਏ ਸੁਖੁ ਥੀਆ ॥

ا مت رام ناےئ ُسکھ بھِیا ۔۔

ਕਰਮ ਕਰਿੂਤਿ ਅੰਤਮਰਿ ਿਲੁ ਲਾਗਾ ਹਤਰ ਨਾਮ ਰਿਨੁ ਮਤਨ ਪਾਇਆ ॥੭॥

رکم رکئُؤت ارمِت لھپ الاگ ہر نام رنت نم نانا ۔۔۷۔۔
ਨਾ ਤਿਸੁ ਭੂਖ ਤਪਆਸ ਮਨੁ ਮਾਤਨਆ ॥

ب
ہن ئِس ُھؤھک ایپس نم اماین ۔۔

ਸਰਬ ਤਨਰੰਜਨੁ ਘਤਟ ਘਤਟ ਜਾਤਨਆ ॥

رست پِرنجن ٹھگ ٹھگ اجاین ۔۔

ਅੰਤਮਰਿ ਰਤਸ ਰਾਿਾ ਕੇਵਲ ਬੈਰਾਗੀ ਗੁਰਮਤਿ ਭਾਇ ਸੁਭਾਇਆ ॥੮॥

امِرت رس رانا ک َپؤل ریبایگ ُگرمت اھبےئ ُسبھانا ۔۔۸۔۔
ਅਤਧਆਿਮ ਕਰਮ ਕਰੇ ਤਿਨੁ ਰਾਿੀ ॥

ادایھمت رکم رکے دِن رایت ۔۔
ਤਨਰਮਲ ਜੋਤਿ ਤਨਰੰਿਤਰ ਜਾਿੀ ॥

پِرلم وجت پِررتن اجیت ۔۔

ਸਬਿੁ ਰਸਾਲੁ ਰਸਨ ਰਤਸ ਰਸਨਾ ਬੇਣੁ ਰਸਾਲੁ ਵਜਾਇਆ ॥੯॥

دبس رسال رنس رس رانس ن َیں رسال واجنا ۔۔۹۔۔
ਬੇਣੁ ਰਸਾਲ ਵਜਾਵੈ ਸੋਈ ॥

نی
اجوے وسیئ ۔۔
َں رسال و َ
ਜਾ ਕੀ ਤਿਰਭਵਣ ਸੋਝੀ ਹੋਈ ॥

ب
اج یک رتِ َھؤن وسیھج وہیئ ۔۔
ਨਾਨਕ ਬੂਝਹੁ ਇਹ ਤਬਤਧ ਗੁਰਮਤਿ ਹਤਰ ਰਾਮ ਨਾਤਮ ਤਲਵ ਲਾਇਆ ॥੧੦॥

نانک ئُؤچھہہ اہہی نِدھ ُگرمت ہر رام نام لِؤ النا ۔۔۱۱۔۔

ਐਸੇ ਜਨ ਤਵਰਲੇ ਸੰਸਾਰੇ ॥

اےسی نج وِرےل اسنسرے ۔۔
ਗੁਰ ਸਬਿੁ ਵੀਚਾਰਤਹ ਰਹਤਹ ਤਨਰਾਰੇ ॥

ُگر دبس وبچارہِ رہہہ پِرارے ۔۔

ਆਤਪ ਿਰਤਹ ਸੰਗਤਿ ਕੁਲ ਿਾਰਤਹ ਤਿਨ ਸਿਲ ਜਨਮੁ ਜਤਗ ਆਇਆ ॥੧੧॥

سب
ا ت رتہِ تگنس ُکل نارہِ ت ن ھل منج چگ ا نا ۔۔۱۱۔۔
ਘਰੁ ਿਰੁ ਮੰਿਰੁ ਜਾਣੈ ਸੋਈ ॥

رھگ در دنمر اج ئَے وسیئ ۔۔
ਤਜਸੁ ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਿੇ ਸੋਝੀ ਹੋਈ ॥

ِجس ئُؤرے ُگر ےت وسیھج وہیئ ۔۔
ਕਾਇਆ ਗੜ ਮਹਲ ਮਹਲੀ ਪਰਭੁ ਸਾਚਾ ਸਚੁ ਸਾਚਾ ਿਖਿੁ ਰਚਾਇਆ ॥੧੨॥

اکنا گر لحم یلحم رپَھب سااچ چس سااچ تخت راچنا ۔۔۱۲۔۔
ਚਿੁਰ ਿਸ ਹਾਟ ਿੀਵੇ ਿੁਇ ਸਾਖੀ ॥

چتُر دس اہت دِویے ُدےئ سایھک ۔۔
ਸੇਵਕ ਪੰਚ ਨਾਹੀ ਤਬਖੁ ਚਾਖੀ ॥

پب
ویسک ج نایہ نِکھ اچیھک ۔۔

ਅੰਿਤਰ ਵਸਿੁ ਅਨੂਪ ਤਨਰਮੋਲਕ ਗੁਤਰ ਤਮਤਲਐ ਹਤਰ ਧਨੁ ਪਾਇਆ ॥੧੩॥

ارتن وطس ائُؤت پِرومکل ُگر مِلیپے ہر دنھ نانا ۔۔۱۳۔۔
ਿਖਤਿ ਬਹੈ ਿਖਿੈ ਕੀ ਲਾਇਕ ॥

نک
تخت ب َہے ھ َپے یک القی ۔۔

ਪੰਚ ਸਮਾਏ ਗੁਰਮਤਿ ਪਾਇਕ ॥

پب
ج امسےئ ُگرمت نانک ۔۔

ਆਤਿ ਜੁਗਾਿੀ ਹੈ ਭੀ ਹੋਸੀ ਸਹਸਾ ਭਰਮੁ ਚੁਕਾਇਆ ॥੧੪॥

ا د اگجدی ےہَ یھب وہیس سہسا رھبم ُجکانا ۔۔۱۴۔۔
ਿਖਤਿ ਸਲਾਮੁ ਹੋਵੈ ਤਿਨੁ ਰਾਿੀ ॥

وہوے دِن رایت ۔۔
تخت سالم َ
ਇਹੁ ਸਾਚੁ ਵਿਾਈ ਗੁਰਮਤਿ ਤਲਵ ਜਾਿੀ ॥

اوہی ساچ ودایئ ُگرمت لِؤ اجیت ۔۔

ਨਾਨਕ ਰਾਮੁ ਜਪਹੁ ਿਰੁ ਿਾਰੀ ਹਤਰ ਅੰਤਿ ਸਖਾਈ ਪਾਇਆ ॥੧੫॥੧॥੧੮॥

نانک رام جی ُہ رت ناری ہر اپپ اھکسیئ نانا ۔۔۱۵۔۔۱۔۔۱۸۔۔
ਮਾਰੂ ਮਹਲਾ ੧ ॥

امرو ہلحم ۱۔۔
ُ
ਹਤਰ ਧਨੁ ਸੰਚਹੁ ਰੇ ਜਨ ਭਾਈ ॥

سب
ہر دنھ جہؤ رے نج اھبیئ ۔۔
ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਤਵ ਰਹਹੁ ਸਰਣਾਈ ॥

ویس رہہؤ رسنایئ ۔۔
سیگؤر َ

ਿਸਕਰੁ ਚੋਰੁ ਨ ਲਾਗੈ ਿਾ ਕਉ ਧੁਤਨ ਉਪਜੈ ਸਬਤਿ ਜਗਾਇਆ ॥੧॥

ئسکر وچر ہن ال َگے نا کؤ د ُھں ا ُ بج َے دبس اگجنا ۔۔۱۔۔
ਿੂ ਏਕੰਕਾਰੁ ਤਨਰਾਲਮੁ ਰਾਜਾ ॥

ئُؤ انکپکار پِرال رااج ۔۔

ਿੂ ਆਤਪ ਸਵਾਰਤਹ ਜਨ ਕੇ ਕਾਜਾ ॥

ئُؤ ا ت وسارہہَ نج ےک اکاج ۔۔

ਅਮਰੁ ਅਿੋਲੁ ਅਪਾਰੁ ਅਮੋਲਕੁ ਹਤਰ ਅਸਤਥਰ ਥਾਤਨ ਸੁਹਾਇਆ ॥੨॥

سب
ارم ادول انار اومکل ہر ا ِھر اھتن ُسہانا ۔۔۲۔۔
ਿੇਹੀ ਨਗਰੀ ਊਿਮ ਥਾਨਾ ॥

دیہی رگنی اُومت اھتنا ۔۔
ਪੰਚ ਲੋਕ ਵਸਤਹ ਪਰਧਾਨਾ ॥

پب
ج ولک وسہہ رپداھنا ۔۔

ਊਪਤਰ ਏਕੰਕਾਰੁ ਤਨਰਾਲਮੁ ਸੁੰਨ ਸਮਾਤਧ ਲਗਾਇਆ ॥੩॥

اُورپ انکپکار پِرال ُس ّں امسدھ اگلنا ۔۔۳۔۔
ਿੇਹੀ ਨਗਰੀ ਨਉ ਿਰਵਾਜੇ ॥

دیہی رگنی ئؤ درواےج ۔۔
ਤਸਤਰ ਤਸਤਰ ਕਰਣੈਹਾਰੈ ਸਾਜੇ ॥

سِر سِر رکپ َبہا َرے ساےج ۔۔
ਿਸਵੈ ਪੁਰਖੁ ਅਿੀਿੁ ਤਨਰਾਲਾ ਆਪੇ ਅਲਖੁ ਲਖਾਇਆ ॥੪॥

دوسَے ُپرھک ا تیت پِراال ا ےپ اھکل اھکلنا ۔۔۴۔۔
ਪੁਰਖੁ ਅਲੇਖੁ ਸਚੇ ਿੀਵਾਨਾ ॥

ُپرھک اھکیل ےچس دویانا ۔۔

ਹੁਕਤਮ ਚਲਾਏ ਸਚੁ ਨੀਸਾਨਾ ॥

ک
ُچ م چالۓ چس اسیننا ۔۔

ਨਾਨਕ ਖੋਤਜ ਲਹਹੁ ਘਰੁ ਅਪਨਾ ਹਤਰ ਆਿਮ ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਪਾਇਆ ॥੫॥

نانک وھکچ لہہؤ رھگ اانپ ہر ا مت رام نام نانا ۔۔۵۔۔
ਸਰਬ ਤਨਰੰਜਨ ਪੁਰਖੁ ਸੁਜਾਨਾ ॥

رست پِرنجن ُپرھک سُچانا ۔۔

ਅਿਲੁ ਕਰੇ ਗੁਰ ਤਗਆਨ ਸਮਾਨਾ ॥

دعل رکے ُگر گ ِیان امسنا ۔۔

ਕਾਮੁ ਿੋਧੁ ਲੈ ਗਰਿਤਨ ਮਾਰੇ ਹਉਮੈ ਲੋਭੁ ਚੁਕਾਇਆ ॥੬॥

اکم رکودھ لَے رگدن امرے ہؤ م َے ولھب ُجکانا ۔۔۶۔۔
ਸਚੈ ਥਾਤਨ ਵਸੈ ਤਨਰੰਕਾਰਾ ॥

سج َے اھتن و سَے پِراکنرا ۔۔

ਆਤਪ ਪਛਾਣੈ ਸਬਿੁ ਵੀਚਾਰਾ ॥

ا ت اھچپ ئَے دبس وبچارا ۔۔

ਸਚੈ ਮਹਤਲ ਤਨਵਾਸੁ ਤਨਰੰਿਤਰ ਆਵਣ ਜਾਣੁ ਚੁਕਾਇਆ ॥੭॥

سج َے لحم ئِؤاس پِررتن ا ون اجن ُجکانا ۔۔۷۔۔
ਨਾ ਮਨੁ ਚਲੈ ਨ ਪਉਣੁ ਉਿਾਵੈ ॥

ہن نم چلَے ہن ئؤن اُدا َوے ۔۔
ਜੋਗੀ ਸਬਿੁ ਅਨਾਹਿੁ ਵਾਵੈ ॥

وجیگ دبس انادہ وا َوے ۔۔
ਪੰਚ ਸਬਿ ਝੁਣਕਾਰੁ ਤਨਰਾਲਮੁ ਪਰਤਭ ਆਪੇ ਵਾਇ ਸੁਣਾਇਆ ॥੮॥

پب
ج دبس چ ُھپکار پِرال رپَھب ا ےپ واےئ ُسیانا ۔۔۸۔۔

ਭਉ ਬੈਰਾਗਾ ਸਹਤਜ ਸਮਾਿਾ ॥

سہ
ب
ھؤ ریبااگ ج امسنا ۔۔

ਹਉਮੈ ਤਿਆਗੀ ਅਨਹਤਿ ਰਾਿਾ ॥

ہؤ م َے ایتیگ ابچد رانا ۔۔

ਅੰਜਨੁ ਸਾਤਰ ਤਨਰੰਜਨੁ ਜਾਣੈ ਸਰਬ ਤਨਰੰਜਨੁ ਰਾਇਆ ॥੯॥

انجن سار پِرنجن اج ئَے رست پِرنجن رانا ۔۔۹۔۔
ਿੁਖ ਭੈ ਭੰਜਨੁ ਪਰਭੁ ਅਤਬਨਾਸੀ ॥

ب
ُدھک َھے نجنھب رپَھب اپِیایس ۔۔
ਰੋਗ ਕਟੇ ਕਾਟੀ ਜਮ ਿਾਸੀ ॥

روگ ےٹک اکیٹ مج اھپیس ۔۔
ਨਾਨਕ ਹਤਰ ਪਰਭੁ ਸੋ ਭਉ ਭੰਜਨੁ ਗੁਤਰ ਤਮਤਲਐ ਹਤਰ ਪਰਭੁ ਪਾਇਆ ॥੧੦॥

ب
نانک ہر رپَھب وس ھؤ نجنھب ُگر مِلیپے ہر رپَھب نانا ۔۔۱۱۔۔
ਕਾਲੈ ਕਵਲੁ ਤਨਰੰਜਨੁ ਜਾਣੈ ॥

اک لَے وکَل پِرنجن اج ئَے ۔۔

ਬੂਝੈ ਕਰਮੁ ਸੁ ਸਬਿੁ ਪਛਾਣੈ ॥

چ
ئُؤ َھے رکم س دبس اھچپ ئَے ۔۔
ਆਪੇ ਜਾਣੈ ਆਤਪ ਪਛਾਣੈ ਸਭੁ ਤਿਸ ਕਾ ਚੋਜੁ ਸਬਾਇਆ ॥੧੧॥

ا ےپ اج ئَے ا ت اھچپ ئَے سیھ ئِس اک وچچ ابسنا ۔۔۱۱۔۔
ਆਪੇ ਸਾਹੁ ਆਪੇ ਵਣਜਾਰਾ ॥

ا ےپ ساوہ ا ےپ واجنرا ۔۔

ਆਪੇ ਪਰਖੇ ਪਰਖਣਹਾਰਾ ॥

ا ےپ رپےھک رپکھبہارا ۔۔

ਆਪੇ ਕਤਸ ਕਸਵਟੀ ਲਾਏ ਆਪੇ ਕੀਮਤਿ ਪਾਇਆ ॥੧੨॥

ا ےپ سک کس َؤیٹ الےئ ا ےپ تمیق نانا ۔۔۱۲۔۔
ਆਤਪ ਿਇਆਤਲ ਿਇਆ ਪਰਤਭ ਧਾਰੀ ॥

ا ت دنال دایئ رپَھب داھری ۔۔
ਘਤਟ ਘਤਟ ਰਤਵ ਰਤਹਆ ਬਨਵਾਰੀ ॥

ٹھگ ٹھگ َروِ رایہ ونباری ۔۔
ਪੁਰਖੁ ਅਿੀਿੁ ਵਸੈ ਤਨਹਕੇਵਲੁ ਗੁਰ ਪੁਰਖੈ ਪੁਰਖੁ ਤਮਲਾਇਆ ॥੧੩॥

َک
ُپرھک اتیت و سَے بِہکپؤل ُگر ُپر ھے ُپرھک مِالنا ۔۔۱۳۔۔
ਪਰਭੁ ਿਾਨਾ ਬੀਨਾ ਗਰਬੁ ਗਵਾਏ ॥

رپَھب دانا انیب رگت وگاےئ ۔۔
ਿੂਜਾ ਮੇਟੈ ਏਕੁ ਤਿਖਾਏ ॥

ُدواج می َپے انک دِاھکےئ ۔۔
ਆਸਾ ਮਾਤਹ ਤਨਰਾਲਮੁ ਜੋਨੀ ਅਕੁਲ ਤਨਰੰਜਨੁ ਗਾਇਆ ॥੧੪॥

ا سا امہِ پِرال وجین لقع پِرنجن اگنا ۔۔۱۴۔۔
ਹਉਮੈ ਮੇਤਟ ਸਬਤਿ ਸੁਖੁ ਹੋਈ ॥

ہؤ م َے م َپت دبس ُسکھ وہیئ ۔۔
ਆਪੁ ਵੀਚਾਰੇ ਤਗਆਨੀ ਸੋਈ ॥

ا ت وبچارے گ ِیاین وسیئ ۔۔

ਨਾਨਕ ਹਤਰ ਜਸੁ ਹਤਰ ਗੁਣ ਲਾਹਾ ਸਿਸੰਗਤਿ ਸਚੁ ਿਲੁ ਪਾਇਆ ॥੧੫॥੨॥੧੯॥

نانک ہر سج ہر ُگں الاہ سیسیگت چس لھپ نانا ۔۔۱۵۔۔۲۔۔۱۹۔۔
ਮਾਰੂ ਮਹਲਾ ੧ ॥

امرو ہلحم ۱۔۔
ُ
ਸਚੁ ਕਹਹੁ ਸਚੈ ਘਤਰ ਰਹਣਾ ॥

چس کہہؤ سج َے رھگ رانہ ۔۔

ਜੀਵਿ ਮਰਹੁ ਭਵਜਲੁ ਜਗੁ ਿਰਣਾ ॥

ب
ویجَت رموہ َھؤلج چگ رتنا ۔۔

ਗੁਰੁ ਬੋਤਹਥੁ ਗੁਰੁ ਬੇੜੀ ਿੁਲਹਾ ਮਨ ਹਤਰ ਜਤਪ ਪਾਤਰ ਲੰਘਾਇਆ ॥੧॥

ُگر وبھتہ ُگر نتَری نُلہا نم ہر جت نار اھگنلنا ۔۔۱۔۔
ਹਉਮੈ ਮਮਿਾ ਲੋਭ ਤਬਨਾਸਨੁ ॥

ہؤ م َے اتمم ولھب پِیانس ۔۔

ਨਉ ਿਰ ਮੁਕਿੇ ਿਸਵੈ ਆਸਨੁ ॥

ئؤ در مُکپے دوسَے ا نس ۔۔

ਊਪਤਰ ਪਰੈ ਪਰੈ ਅਪਰੰਪਰੁ ਤਜਤਨ ਆਪੇ ਆਪੁ ਉਪਾਇਆ ॥੨॥

اُورپ رپَے رپَے ارپرپم ِجں ا ےپ ا ت اُناِنا ۔۔۲۔۔
ਗੁਰਮਤਿ ਲੇਵਹੁ ਹਤਰ ਤਲਵ ਿਰੀਐ ॥

ُگرمت ویلوہ ہر لِؤ رت پ َپے ۔۔

ਅਕਲੁ ਗਾਇ ਜਮ ਿੇ ਤਕਆ ਿਰੀਐ ॥

لقع اگۓ مج ےت ایک درےیٔ ۔۔

ਜਿ ਜਿ ਿੇਖਉ ਿਿ ਿਿ ਿੁਮ ਹੀ ਅਵਰੁ ਨ ਿੁਿੀਆ ਗਾਇਆ ॥੩॥

نک
ُب
جت جت د ھؤ پپ پپ م یہ ا َور ہن ُدایت اگنا ۔۔۳۔۔
ਸਚੁ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਸਚੁ ਹੈ ਸਰਣਾ ॥

ےہ رسنا ۔۔
چس ہر نام چس َ
ਸਚੁ ਗੁਰ ਸਬਿੁ ਤਜਿੈ ਲਤਗ ਿਰਣਾ ॥

چس ُگر دبس ِجپے گل رتنا ۔۔

ਅਕਥੁ ਕਥੈ ਿੇਖੈ ਅਪਰੰਪਰੁ ਿੁਤਨ ਗਰਤਭ ਨ ਜੋਨੀ ਜਾਇਆ ॥੪॥

ب
کب
اکبھ َھے دےھکیَ ارپرپم ُھں رگھب ہن وجین اجنا ۔۔۴۔۔
ਸਚ ਤਬਨੁ ਸਿੁ ਸੰਿੋਖੁ ਨ ਪਾਵੈ ॥

چس پِں ست وتنسھک ہن نا َوے ۔۔
ਤਬਨੁ ਗੁਰ ਮੁਕਤਿ ਨ ਆਵੈ ਜਾਵੈ ॥

پ ُ
اجوے ۔۔
ے َ
ِں گر مُکت ہن ا و َ

ਮੂਲ ਮੰਿੁ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਰਸਾਇਣੁ ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਪੂਰਾ ਪਾਇਆ ॥੫॥

مُؤل میتر ہر نام رسانئ وہک نانک ئُؤرا نانا ۔۔۵۔۔
ਸਚ ਤਬਨੁ ਭਵਜਲੁ ਜਾਇ ਨ ਿਤਰਆ ॥

ب
چس پِں َھؤلج اجۓ ہن رتنا ۔۔

ਏਹੁ ਸਮੁੰਿੁ ਅਥਾਹੁ ਮਹਾ ਤਬਖੁ ਭਤਰਆ ॥

اوہی سمُید ااھتوہ اہم نِکھ رھبنا ۔۔

ਰਹੈ ਅਿੀਿੁ ਗੁਰਮਤਿ ਲੇ ਊਪਤਰ ਹਤਰ ਤਨਰਭਉ ਕੈ ਘਤਰ ਪਾਇਆ ॥੬॥

ب
ر َہے اتیت ُگرمت ےل اُورپ ہر پِر ھؤ ےکَ رھگ نانا ۔۔۶۔۔

ਝੂਿੀ ਜਗ ਤਹਿ ਕੀ ਚਿੁਰਾਈ ॥

چ
ُھؤیھٹ چگ ِہت یک چتُرایئ ۔۔
ਤਬਲਮ ਨ ਲਾਗੈ ਆਵੈ ਜਾਈ ॥

نل
َ
ے اجیئ ۔۔
ِ م ہن ال گے ا و َ

ਨਾਮੁ ਤਵਸਾਤਰ ਚਲਤਹ ਅਤਭਮਾਨੀ ਉਪਜੈ ਤਬਨਤਸ ਖਪਾਇਆ ॥੭॥

ب
نام وِسار چلہہ ا ھبماین ا ُ بج َے نِیس کھیانا ۔۔۷۔۔
ਉਪਜਤਹ ਤਬਨਸਤਹ ਬੰਧਨ ਬੰਧੇ ॥

اُبچ ِہ نِیس ِہ دنبنھ دنبےھ ۔۔

ਹਉਮੈ ਮਾਇਆ ਕੇ ਗਤਲ ਿੰਧੇ ॥

ہؤ م َے امنا ےک لگ دنھپےھ ۔۔
ਤਜਸੁ ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਨਾਹੀ ਮਤਿ ਗੁਰਮਤਿ ਸੋ ਜਮ ਪੁਤਰ ਬੰਤਧ ਚਲਾਇਆ ॥੮॥

ِجس رام نام نایہ مت ُگرمت وس مج ُپر دنبھ ۔۔۸۔۔
ਗੁਰ ਤਬਨੁ ਮੋਖ ਮੁਕਤਿ ਤਕਉ ਪਾਈਐ ॥

ُگر پِں ومھک مُکت کپؤ نا پپَے ۔۔

ਤਬਨੁ ਗੁਰ ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਤਕਉ ਤਧਆਈਐ ॥

پِں ُگر رام نام کِپؤ دایھ نیپے َ۔۔

ਗੁਰਮਤਿ ਲੇਹੁ ਿਰਹੁ ਭਵ ਿੁਿਰੁ ਮੁਕਤਿ ਭਏ ਸੁਖੁ ਪਾਇਆ ॥੯॥

ب
ُگرمت وہیل رتوہ َھؤ ُدرت مُکت ےئھب ُسکھ نانا ۔۔۹۔۔
ਗੁਰਮਤਿ ਤਿਸਤਨ ਗੋਵਰਧਨ ਧਾਰੇ ॥

ُگرمت کِرنس وگوردنھ داھرے ۔۔

ਗੁਰਮਤਿ ਸਾਇਤਰ ਪਾਹਣ ਿਾਰੇ ॥

ُگرمت ساپِر نانہ نارے ۔۔

ਗੁਰਮਤਿ ਲੇਹੁ ਪਰਮ ਪਿੁ ਪਾਈਐ ਨਾਨਕ ਗੁਤਰ ਭਰਮੁ ਚੁਕਾਇਆ ॥੧੦॥

ُگرمت وہیل رپم ند نا پپَے نانک ُگر رھبم ُجکانا ۔۔۱۱۔۔
ਗੁਰਮਤਿ ਲੇਹੁ ਿਰਹੁ ਸਚੁ ਿਾਰੀ ॥

ُگرمت وہیل رتوہ چس ناری ۔۔

ਆਿਮ ਚੀਨਹੁ ਤਰਿੈ ਮੁਰਾਰੀ ॥

ا مت چیبہؤ ر َِدے مُراری ۔۔

ਜਮ ਕੇ ਿਾਹੇ ਕਾਟਤਹ ਹਤਰ ਜਤਪ ਅਕੁਲ ਤਨਰੰਜਨੁ ਪਾਇਆ ॥੧੧॥

مج ےک اھپےہ اکبہ ِہ ہر جت ع ُقل پِرنجن نانا ۔۔۱۱۔۔
ਗੁਰਮਤਿ ਪੰਚ ਸਖੇ ਗੁਰ ਭਾਈ ॥

پب س ک
ُگرمت ج ھے ُگر اھبیئ ۔۔

ਗੁਰਮਤਿ ਅਗਤਨ ਤਨਵਾਤਰ ਸਮਾਈ ॥

ُگرمت انگ ئِؤار امسیئ ۔۔

ਮਤਨ ਮੁਤਖ ਨਾਮੁ ਜਪਹੁ ਜਗਜੀਵਨ ਤਰਿ ਅੰਿਤਰ ਅਲਖੁ ਲਖਾਇਆ ॥੧੨॥

چگ
نم مُکھ نام جبہؤ چپؤن رِد ارتن اھکل اھکلنا ۔۔۱۲۔۔
ਗੁਰਮੁਤਖ ਬੂਝੈ ਸਬਤਿ ਪਿੀਜੈ ॥

چ
ُگرمُکھ ئُؤ َھے دبس نیبج َے ۔۔

ਉਸਿਤਿ ਤਨੰਿਾ ਤਕਸ ਕੀ ਕੀਜੈ ॥

اُسیت پ ِیدا کِس یک کبج َے ۔۔

ਚੀਨਹੁ ਆਪੁ ਜਪਹੁ ਜਗਿੀਸਰੁ ਹਤਰ ਜਗੰਨਾਥੁ ਮਤਨ ਭਾਇਆ ॥੧੩॥

چیبہؤ ا ت جبہؤ چگدرسی ہر چگیّاھت نم اھبنا ۔۔۱۳۔۔
ਜੋ ਬਰਹਮੰਤਿ ਖੰਤਿ ਸੋ ਜਾਣਹੁ ॥

وج پرہمید ڈنھک وس اجبہؤ ۔۔

ਗੁਰਮੁਤਖ ਬੂਝਹੁ ਸਬਤਿ ਪਛਾਣਹੁ ॥

ُگرمُکھ ئُؤچھہہ دبس اھچپبہؤ ۔۔

ਘਤਟ ਘਤਟ ਭੋਗੇ ਭੋਗਣਹਾਰਾ ਰਹੈ ਅਿੀਿੁ ਸਬਾਇਆ ॥੧੪॥

ٹھگ ٹھگ وھبےگ وھبگبہارا ر َہے اتیت ابسنا ۔۔۱۴۔۔
ਗੁਰਮਤਿ ਬੋਲਹੁ ਹਤਰ ਜਸੁ ਸੂਚਾ ॥

ُگرمت وبوہل ہر سج سُؤاچ ۔۔
ਗੁਰਮਤਿ ਆਖੀ ਿੇਖਹੁ ਊਚਾ ॥

ک
ُگرمت ا یھک دن ھہؤ اُواچ ۔۔

ਸਰਵਣੀ ਨਾਮੁ ਸੁਣੈ ਹਤਰ ਬਾਣੀ ਨਾਨਕ ਹਤਰ ਰੰਤਗ ਰੰਗਾਇਆ ॥੧੫॥੩॥੨੦॥

رسَوین نام ُسیے َ ہر ناین نانک ہر رنگ راگننا ۔۔۱۵۔۔۳۔۔۲۱۔۔
ਮਾਰੂ ਮਹਲਾ ੧ ॥

امرو ہلحم ۱۔۔
ُ
ਕਾਮੁ ਿੋਧੁ ਪਰਹਰੁ ਪਰ ਤਨੰਿਾ ॥

اکم رکودھ رپہر رپ پ ِیدا ۔۔
ਲਬੁ ਲੋਭੁ ਿਤਜ ਹੋਹੁ ਤਨਤਚੰਿਾ ॥

لپ ولھب جت بِچِیدا ۔۔

ਭਰਮ ਕਾ ਸੰਗਲੁ ਿੋਤੜ ਤਨਰਾਲਾ ਹਤਰ ਅੰਿਤਰ ਹਤਰ ਰਸੁ ਪਾਇਆ ॥੧॥

رھبم اک لگنس وتر پِراال ہر ارتن ہر رس نانا ۔۔۱۔۔
ਤਨਤਸ ਿਾਮਤਨ ਤਜਉ ਚਮਤਕ ਚੰਿਾਇਣੁ ਿੇਖੈ ॥

ئِس دانم چیپؤ کمچ دنچانئ دےھکی ۔۔
ਅਤਹਤਨਤਸ ਜੋਤਿ ਤਨਰੰਿਤਰ ਪੇਖੈ ॥

پ َیک
اہیِس وجت پِررتن َ ھے ۔۔

ਆਨੰਿ ਰੂਪੁ ਅਨੂਪੁ ਸਰੂਪਾ ਗੁਤਰ ਪੂਰੈ ਿੇਖਾਇਆ ॥੨॥

ا دنن ُروت ائُؤت رسُونا ُگر ئُؤ َرے داھکینا ۔۔۲۔۔
ਸਤਿਗੁਰ ਤਮਲਹੁ ਆਪੇ ਪਰਭੁ ਿਾਰੇ ॥

سیگؤر ملِہؤ ا ےپ رپَھب نارے ۔۔
ਸਤਸ ਘਤਰ ਸੂਰੁ ਿੀਪਕੁ ਗੈਣਾਰੇ ॥

گییارے ۔۔
سس رھگ سُؤر دپیک َ
ਿੇਤਖ ਅਤਿਸਟੁ ਰਹਹੁ ਤਲਵ ਲਾਗੀ ਸਭੁ ਤਿਰਭਵਤਣ ਬਰਹਮੁ ਸਬਾਇਆ ॥੩॥

ب
دھکی ا ِدست رہہؤ لِؤ الیگ سیھ رتِ َھؤن پرمہ ابسنا ۔۔۳۔۔
ਅੰਤਮਰਿ ਰਸੁ ਪਾਏ ਤਿਰਸਨਾ ਭਉ ਜਾਏ ॥

ب
ارمِت رس ناےئ رتِانس ھؤ اجےئ ۔۔
ਅਨਭਉ ਪਿੁ ਪਾਵੈ ਆਪੁ ਗਵਾਏ ॥

پب
ا ھؤ ند نا َوے ا ت وگاےئ ۔۔

ਊਚੀ ਪਿਵੀ ਊਚੋ ਊਚਾ ਤਨਰਮਲ ਸਬਿੁ ਕਮਾਇਆ ॥੪॥

اُویچ ندوی اووچ اُواچ پِرلم دبس امکنا ۔۔۴۔۔

ਅਤਿਰਸਟ ਅਗੋਚਰੁ ਨਾਮੁ ਅਪਾਰਾ ॥

اد ِرست اوگرچ نام انارا ۔۔
ਅਤਿ ਰਸੁ ਮੀਿਾ ਨਾਮੁ ਤਪਆਰਾ ॥

ات رس اھٹیم نام ایپرا ۔۔
ਨਾਨਕ ਕਉ ਜੁਤਗ ਜੁਤਗ ਹਤਰ ਜਸੁ ਿੀਜੈ ਹਤਰ ਜਪੀਐ ਅੰਿੁ ਨ ਪਾਇਆ ॥੫॥

نانک کؤ ُچگ ُچگ ہر سج د بج َے ہر چیپَے اپپ ہن نانا ۔۔۵۔۔
ਅੰਿਤਰ ਨਾਮੁ ਪਰਾਪਤਿ ਹੀਰਾ ॥

ارتن نام رپاپپ ریہا ۔۔
ਹਤਰ ਜਪਿੇ ਮਨੁ ਮਨ ਿੇ ਧੀਰਾ ॥

ہر ےتپج نم نم ےت دھترا ۔۔
ਿੁਘਟ ਘਟ ਭਉ ਭੰਜਨੁ ਪਾਈਐ ਬਾਹੁਤੜ ਜਨਤਮ ਨ ਜਾਇਆ ॥੬॥

ب
ُدٹھگ ٹھگ ھؤ نجنھب نا پپَے ناہُر منج ہن اجنا ۔۔۶۔۔
ਭਗਤਿ ਹੇਤਿ ਗੁਰ ਸਬਤਿ ਿਰੰਗਾ ॥

تگھب ہ َپت ُگر دبس رتاگن ۔۔

ਹਤਰ ਜਸੁ ਨਾਮੁ ਪਿਾਰਥੁ ਮੰਗਾ ॥

ہر سج نام ندارھت اگنم ۔۔
ਹਤਰ ਭਾਵੈ ਗੁਰ ਮੇਤਲ ਤਮਲਾਏ ਹਤਰ ਿਾਰੇ ਜਗਿੁ ਸਬਾਇਆ ॥੭॥

ہر اھبوے ُگر م َیل مِالےئ ہر نارے تگج ابسنا ۔۔۷۔۔
ਤਜਤਨ ਜਪੁ ਜਤਪਓ ਸਤਿਗੁਰ ਮਤਿ ਵਾ ਕੇ ॥

ِجں جت جییپؤ سیگؤر مت وا ےک ۔۔

ਜਮਕੰਕਰ ਕਾਲੁ ਸੇਵਕ ਪਗ ਿਾ ਕੇ ॥

چ
م
ک
ی
ک
سی
ن
ر اکل َؤک گ نا ےک ۔۔

ਊਿਮ ਸੰਗਤਿ ਗਤਿ ਤਮਤਿ ਊਿਮ ਜਗੁ ਭਉਜਲੁ ਪਾਤਰ ਿਰਾਇਆ ॥੮॥

اُومت تگنس گپ مِت اُومت چگ وھبٔلج نار رتانا ۔۔۸۔۔
ਇਹੁ ਭਵਜਲੁ ਜਗਿੁ ਸਬਤਿ ਗੁਰ ਿਰੀਐ ॥

ب
اوہی َھؤلج تگج دبس ُگر رت پ َپے ۔۔
ਅੰਿਰ ਕੀ ਿੁਤਬਧਾ ਅੰਿਤਰ ਜਰੀਐ ॥

ارتن یک ُددباھ ارتن رج ئٔے ۔۔

ਪੰਚ ਬਾਣ ਲੇ ਜਮ ਕਉ ਮਾਰੈ ਗਗਨੰਿਤਰ ਧਣਖੁ ਚੜਾਇਆ ॥੯॥

پب
ک
امرے گگییتر دھیکھ ڑچانا ۔۔۹۔۔
ؤ
مج
ےل
ن
ا
ن
ج
َ
ਸਾਕਿ ਨਤਰ ਸਬਿ ਸੁਰਤਿ ਤਕਉ ਪਾਈਐ ॥

ساطق رن دبس ُسرت کپؤ نا پپَے ۔۔

ਸਬਿ ਸੁਰਤਿ ਤਬਨੁ ਆਈਐ ਜਾਈਐ ॥

دبس ُسرت پِں ا نیپے اج پپَے ۔۔

ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਤਖ ਮੁਕਤਿ ਪਰਾਇਣੁ ਹਤਰ ਪੂਰੈ ਭਾਤਗ ਤਮਲਾਇਆ ॥੧੦॥

نانک ُگرمُکھ مُکت رپانئ ہر ئُؤ َرے اھبگ مِالنا ۔۔۱۱۔۔
ਤਨਰਭਉ ਸਤਿਗੁਰੁ ਹੈ ਰਖਵਾਲਾ ॥

ب
پِر ھؤ سیگؤر ےہَ روھکاال ۔۔

ਭਗਤਿ ਪਰਾਪਤਿ ਗੁਰ ਗੋਪਾਲਾ ॥

تگھب رپاپپ ُگر وگناال ۔۔

ਧੁਤਨ ਅਨੰਿ ਅਨਾਹਿੁ ਵਾਜੈ ਗੁਰ ਸਬਤਿ ਤਨਰੰਜਨੁ ਪਾਇਆ ॥੧੧॥

د ُھں ادنن انادہ وا َچے ُگر دبس پِرنجن نانا ۔۔۱۱۔۔
ਤਨਰਭਉ ਸੋ ਤਸਤਰ ਨਾਹੀ ਲੇਖਾ ॥

ب
پِر ھؤ وس سِر نایہ اھکیل ۔۔

ਆਤਪ ਅਲੇਖੁ ਕੁਿਰਤਿ ਹੈ ਿੇਖਾ ॥

ےہ داھکی ۔۔
ا ت اھکیل قُدرت َ
ਆਤਪ ਅਿੀਿੁ ਅਜੋਨੀ ਸੰਭਉ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮਤਿ ਸੋ ਪਾਇਆ ॥੧੨॥

سمب
ا ت اتیت اوجین ھؤ نانک ُگرمت وس نانا ۔۔۱۲۔۔
ਅੰਿਰ ਕੀ ਗਤਿ ਸਤਿਗੁਰੁ ਜਾਣੈ ॥

ارتن یک گپ سیگؤر اج ئَے ۔۔

ਸੋ ਤਨਰਭਉ ਗੁਰ ਸਬਤਿ ਪਛਾਣੈ ॥

ب
وس پِر ھؤ ُگر دبس اھچپ ئَے ۔۔

ਅੰਿਰੁ ਿੇਤਖ ਤਨਰੰਿਤਰ ਬੂਝੈ ਅਨਿ ਨ ਮਨੁ ਿੋਲਾਇਆ ॥੧੩॥

چ
ارتن دھکی پِررتن وب َھے اپپ ہن نم دوالنا ۔۔۱۳۔۔
ਤਨਰਭਉ ਸੋ ਅਭ ਅੰਿਤਰ ਵਤਸਆ ॥

ب
پِر ھؤ وس اھب ارتن وایس ۔۔

ਅਤਹਤਨਤਸ ਨਾਤਮ ਤਨਰੰਜਨ ਰਤਸਆ ॥

اہیِس نام پِرنجن رایس ۔۔

ਨਾਨਕ ਹਤਰ ਜਸੁ ਸੰਗਤਿ ਪਾਈਐ ਹਤਰ ਸਹਜੇ ਸਹਤਜ ਤਮਲਾਇਆ ॥੧੪॥

س سہ
نانک ہر سج تگنس نا پپَے ہر ہجے ج مِالنا ۔۔۱۴۔۔

ਅੰਿਤਰ ਬਾਹਤਰ ਸੋ ਪਰਭੁ ਜਾਣੈ ॥

ارتن ناہر وس رپَھب اج ئَے ۔۔

ਰਹੈ ਅਤਲਪਿੁ ਚਲਿੇ ਘਤਰ ਆਣੈ ॥

ر َہے اتپل ےتلچ رھگ ا ئَے ۔۔

ਊਪਤਰ ਆਤਿ ਸਰਬ ਤਿਹੁ ਲੋਈ ਸਚੁ ਨਾਨਕ ਅੰਤਮਰਿ ਰਸੁ ਪਾਇਆ ॥੧੫॥੪॥੨੧॥

اُورپ ا د رست بِہؤ ولیئ چس نانک امِرت رس نانا ۔۔۱۵۔۔۴۔۔۲۱۔۔
ਮਾਰੂ ਮਹਲਾ ੧ ॥

امرو ہلحم ۱۔۔
ُ
ਕੁਿਰਤਿ ਕਰਨੈਹਾਰ ਅਪਾਰਾ ॥

قُدرت رک َپبہار انارا ۔۔
ਕੀਿੇ ਕਾ ਨਾਹੀ ਤਕਹੁ ਚਾਰਾ ॥

کیپے اک نایہ کِہؤ اچرا۔۔

ਜੀਅ ਉਪਾਇ ਤਰਜਕੁ ਿੇ ਆਪੇ ਤਸਤਰ ਤਸਤਰ ਹੁਕਮੁ ਚਲਾਇਆ ॥੧॥

ک
یج اُناے ِرجق دے ا ےپ سِر سِر ُچ م چالنا ۔۔۱۔۔
ਹੁਕਮੁ ਚਲਾਇ ਰਤਹਆ ਭਰਪੂਰੇ ॥

ک
ُچ م چالۓ رایہ رھبوپُرے ۔۔
ਤਕਸੁ ਨੇੜੈ ਤਕਸੁ ਆਖਾਂ ਿੂਰੇ ॥

کِس ڑینَے کِس ا اھکن ُدورے ۔۔
ਗੁਪਿ ਪਰਗਟ ਹਤਰ ਘਤਟ ਘਤਟ ਿੇਖਹੁ ਵਰਿੈ ਿਾਕੁ ਸਬਾਇਆ ॥੨॥

ک
ُگپت رپَگپ ہر ٹھگ ٹھگ دن ھہؤ ور َئے ناک ابسنا ۔۔۲۔۔

ਤਜਸ ਕਉ ਮੇਲੇ ਸੁਰਤਿ ਸਮਾਏ ॥

ِجس کؤ م َیلے ُسرت امسےئ ۔۔

ਗੁਰ ਸਬਿੀ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਤਧਆਏ ॥

ُگر دبسی ہر نام دایھےئ ۔۔

ਆਨਿ ਰੂਪ ਅਨੂਪ ਅਗੋਚਰ ਗੁਰ ਤਮਤਲਐ ਭਰਮੁ ਜਾਇਆ ॥੩॥

ا َند ُروت ائُؤت اوگرچ ُگر مِلیپے رھبم اجنا ۔۔۳۔۔
ਮਨ ਿਨ ਧਨ ਿੇ ਨਾਮੁ ਤਪਆਰਾ ॥

نم نت دنھ ےت نام ایپرا ۔۔
ਅੰਤਿ ਸਖਾਈ ਚਲਣਵਾਰਾ ॥

اپپ اھکسیئ چلپؤارا ۔۔

ਮੋਹ ਪਸਾਰ ਨਹੀ ਸੰਤਗ ਬੇਲੀ ਤਬਨੁ ਹਤਰ ਗੁਰ ਤਕਤਨ ਸੁਖੁ ਪਾਇਆ ॥੪॥

ومہ ئسار یہن گنس یلیب پِں ہر ُگر کِں ُسکھ نانا ۔۔۴۔۔
ਤਜਸ ਕਉ ਨਿਤਰ ਕਰੇ ਗੁਰੁ ਪੂਰਾ ॥

ِجس کؤ دنر رکے ُگر ئُؤرا ۔۔

ਸਬਤਿ ਤਮਲਾਏ ਗੁਰਮਤਿ ਸੂਰਾ ॥

دبس مِالےئ ُگرمت سُؤرا ۔۔

ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਕੇ ਚਰਨ ਸਰੇਵਹੁ ਤਜਤਨ ਭੂਲਾ ਮਾਰਤਗ ਪਾਇਆ ॥੫॥

ب
نانک ُگر ےک رچن رسویوہ ِجں ُھؤال امرگ نانا ۔۔۵۔۔
ਸੰਿ ਜਨਾਂ ਹਤਰ ਧਨੁ ਜਸੁ ਤਪਆਰਾ ॥

سیت انجن ہر دنھ سج ایپرا ۔۔

ਗੁਰਮਤਿ ਪਾਇਆ ਨਾਮੁ ਿੁਮਾਰਾ ॥

ُگرمت نانا نام ُبمارا ۔۔

ਜਾਤਚਕੁ ਸੇਵ ਕਰੇ ਿਤਰ ਹਤਰ ਕੈ ਹਤਰ ਿਰਗਹ ਜਸੁ ਗਾਇਆ ॥੬॥

ےک ہر درہگ سج اگنا ۔۔۶۔۔
ویس رکے در ہر َ
اج ِچک َ
ਸਤਿਗੁਰੁ ਤਮਲੈ ਿ ਮਹਤਲ ਬੁਲਾਏ ॥

سیگؤر ملَ ِے ت لحم ُنالےئ ۔۔

ਸਾਚੀ ਿਰਗਹ ਗਤਿ ਪਤਿ ਪਾਏ ॥

سایچ درہگ گپ پپ ناےئ ۔۔
ਸਾਕਿ ਿਉਰ ਨਾਹੀ ਹਤਰ ਮੰਿਰ ਜਨਮ ਮਰੈ ਿੁਖੁ ਪਾਇਆ ॥੭॥

ب
ساطق ھؤر نایہ ہر دنمر منج م َ َرے ُدھک نانا ۔۔۷۔۔
ਸੇਵਹੁ ਸਤਿਗੁਰ ਸਮੁੰਿੁ ਅਥਾਹਾ ॥

ویسوہسیگؤر سمُید ااھتاہ ۔۔

ਪਾਵਹੁ ਨਾਮੁ ਰਿਨੁ ਧਨੁ ਲਾਹਾ ॥

ناووہ نام رنت دنھ الاہ ۔۔
ਤਬਤਖਆ ਮਲੁ ਜਾਇ ਅੰਤਮਰਿ ਸਤਰ ਨਾਵਹੁ ਗੁਰ ਸਰ ਸੰਿੋਖੁ ਪਾਇਆ ॥੮॥

نِکھیا لم اجۓ ارمِت رس ناووہ ُگر رس وتنسھک نانا ۔۔۸۔۔
ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵਹੁ ਸੰਕ ਨ ਕੀਜੈ ॥

سیگؤر ویسوہ کنس ہن کبج َے ۔۔
ਆਸਾ ਮਾਤਹ ਤਨਰਾਸੁ ਰਹੀਜੈ ॥

ا سا امہِ پِراس رہبج َے ۔۔

ਸੰਸਾ ਿੂਖ ਤਬਨਾਸਨੁ ਸੇਵਹੁ ਤਿਤਰ ਬਾਹੁਤੜ ਰੋਗੁ ਨ ਲਾਇਆ ॥੯॥

ب
اسنس ُدوھک پِیانس ویسوہ ھِر ناہُر روگ ہن النا ۔۔۹۔۔
ਸਾਚੇ ਭਾਵੈ ਤਿਸੁ ਵਿੀਆਏ ॥

ساےچ اھبوے ئِس ودناےئ ۔۔
ਕਉਨੁ ਸੁ ਿੂਜਾ ਤਿਸੁ ਸਮਝਾਏ ॥

کؤن وس ُدواج ئِس اھجمسےئ ۔۔

ਹਤਰ ਗੁਰ ਮੂਰਤਿ ਏਕਾ ਵਰਿੈ ਨਾਨਕ ਹਤਰ ਗੁਰ ਭਾਇਆ ॥੧੦॥

ہر ُگر مُؤرت ااکی ور ئَے نانک ہر ُگر اھبنا ۔۔۱۱۔۔
ਵਾਚਤਹ ਪੁਸਿਕ ਵੇਿ ਪੁਰਾਨਾਂ ॥

واچہہ ئُسیک وند ُپرانان ۔۔

ਇਕ ਬਤਹ ਸੁਨਤਹ ਸੁਨਾਵਤਹ ਕਾਨਾਂ ॥

اِک ہہب ُسبہ ِہ ُسیاوہِ اکنان ۔۔
ਅਜਗਰ ਕਪਟੁ ਕਹਹੁ ਤਕਉ ਖੁਲਹੈ ਤਬਨੁ ਸਤਿਗੁਰ ਿਿੁ ਨ ਪਾਇਆ ॥੧੧॥

ک
ّ
ھ
ل
پ
س
ارگج ٹپک کہہؤ کِپؤ َھے ِں یگؤر پپ ہن نانا ۔۔۱۱۔۔
ਕਰਤਹ ਤਬਭੂਤਿ ਲਗਾਵਤਹ ਭਸਮੈ ॥

ب
ھ
پب
س
رکہِ ِ ھ ُؤت اگلو ِہے مَے ۔۔

ਅੰਿਤਰ ਿੋਧੁ ਚੰਿਾਲੁ ਸੁ ਹਉਮੈ ॥

ارتن رکودھ ڈنچال وس ہؤ م َے ۔۔
ਪਾਖੰਿ ਕੀਨੇ ਜੋਗੁ ਨ ਪਾਈਐ ਤਬਨੁ ਸਤਿਗੁਰ ਅਲਖੁ ਨ ਪਾਇਆ ॥੧੨॥

ناڈنھک کیپے وجگ ہن نا پپَے پِں سیگؤر اھکل ہن نانا ۔۔۱۲۔۔

ਿੀਰਥ ਵਰਿ ਨੇਮ ਕਰਤਹ ਉਤਿਆਨਾ ॥

ریتھت ورت مین رکہِ اُدنانا ۔۔
ਜਿੁ ਸਿੁ ਸੰਜਮੁ ਕਥਤਹ ਤਗਆਨਾ ॥

سبج
جت ست م کبھہ گ ِیانا ۔۔

ਰਾਮ ਨਾਮ ਤਬਨੁ ਤਕਉ ਸੁਖੁ ਪਾਈਐ ਤਬਨੁ ਸਤਿਗੁਰ ਭਰਮੁ ਨ ਜਾਇਆ ॥੧੩॥

رام نام پِں کِپؤ ُسکھ نا پپَے پِں سیگؤر رھبم ہن اجنا ۔۔۱۳۔۔
ਤਨਉਲੀ ਕਰਮ ਭੁਇਅੰਗਮ ਭਾਿੀ ॥

وینیل رکم

ب
ھُیییگ

م اھبیھٹ ۔۔

ਰੇਚਕ ਕੁੰਭਕ ਪੂਰਕ ਮਨ ਹਾਿੀ ॥

ُک
ربچک مبھک ئُؤرک نم اہیھٹ ۔۔
ਪਾਖੰਿ ਧਰਮੁ ਪਰੀਤਿ ਨਹੀ ਹਤਰ ਸਉ ਗੁਰ ਸਬਿ ਮਹਾ ਰਸੁ ਪਾਇਆ ॥੧੪॥

ناڈنھک درھم رپپپ یہن ہر ُگر دبس اہم رس نانا ۔۔۱۴۔۔
ਕੁਿਰਤਿ ਿੇਤਖ ਰਹੇ ਮਨੁ ਮਾਤਨਆ ॥

قُدرت دھکی رےہ نم اماین ۔۔
ਗੁਰ ਸਬਿੀ ਸਭੁ ਬਰਹਮੁ ਪਛਾਤਨਆ ॥

ُگر دبسی سیھ پرمہ اھچپاین ۔۔

ਨਾਨਕ ਆਿਮ ਰਾਮੁ ਸਬਾਇਆ ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਅਲਖੁ ਲਖਾਇਆ ॥੧੫॥੫॥੨੨॥

نانک ا مت رام ابسنا ُگر سیگؤر اھکل اھکلنا ۔۔۱۵۔۔۵۔۔۲۲۔۔
ਮਾਰੂ ਸੋਲਹੇ ਮਹਲਾ ੩

امرو وسےہل ہلحم ۳
ُ

ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪਰਸਾਤਿ ॥

اِک اواکنر سیگؤر رپساد ۔۔
ਹੁਕਮੀ ਸਹਜੇ ਤਸਰਸਤਟ ਉਪਾਈ ॥

چک س
ُ می ہجے رسِست اُنایئ ۔۔

ਕਤਰ ਕਤਰ ਵੇਖੈ ਅਪਣੀ ਵਤਿਆਈ ॥

رک رک وےھکی اینپ ودنایئ ۔۔
ਆਪੇ ਕਰੇ ਕਰਾਏ ਆਪੇ ਹੁਕਮੇ ਰਤਹਆ ਸਮਾਈ ਹੇ ॥੧॥

ا ےپ رکے رکاےئ ا ےپ ُچکمے رایہ امسیئ ےہ ۔۔۱۔۔
ਮਾਇਆ ਮੋਹੁ ਜਗਿੁ ਗੁਬਾਰਾ ॥

امنا ومہ تگج ُگیارا ۔۔
ਗੁਰਮੁਤਖ ਬੂਝੈ ਕੋ ਵੀਚਾਰਾ ॥

چ
ُگرمُکھ ئُؤ َھے وک وبچارا ۔۔

ਆਪੇ ਨਿਤਰ ਕਰੇ ਸੋ ਪਾਏ ਆਪੇ ਮੇਤਲ ਤਮਲਾਈ ਹੇ ॥੨॥

ا ےپ دنر رکے وس ناےئ ا ےپ م َیل مِالیئ ےہ ۔۔۲۔۔
ਆਪੇ ਮੇਲੇ ਿੇ ਵਤਿਆਈ ॥

ا ےپ م َیلے دے ودنایئ ۔۔

ਗੁਰ ਪਰਸਾਿੀ ਕੀਮਤਿ ਪਾਈ ॥

ُگر رپسادی تمیق نایئ ۔۔

ਮਨਮੁਤਖ ਬਹੁਿੁ ਤਿਰੈ ਤਬਲਲਾਿੀ ਿੂਜੈ ਭਾਇ ਖੁਆਈ ਹੇ ॥੩॥

مب
ک
ب
مُکھ تہب ھ ِ َرے نِلالدی ُدو َچے اھبےئ ُھؤا یئ ےہ ۔۔۳۔۔

ਹਉਮੈ ਮਾਇਆ ਤਵਚੇ ਪਾਈ ॥

ہؤ م َے امنا وِےچ نایئ ۔۔

ਮਨਮੁਖ ਭੂਲੇ ਪਤਿ ਗਵਾਈ ॥

مب ب
مُکھ ُھؤےل پپ وگَایئ ۔۔

ਗੁਰਮੁਤਖ ਹੋਵੈ ਸੋ ਨਾਇ ਰਾਚੈ ਸਾਚੈ ਰਤਹਆ ਸਮਾਈ ਹੇ ॥੪॥

وہوے وس ناےئ را َچے سا َچے رایہ امسیئ ےہ ۔۔۴۔۔
ُگرمُکھ َ
ਗੁਰ ਿੇ ਤਗਆਨੁ ਨਾਮ ਰਿਨੁ ਪਾਇਆ ॥

ُگر ےت گ ِیان نام رنت نانا ۔۔

ਮਨਸਾ ਮਾਤਰ ਮਨ ਮਾਤਹ ਸਮਾਇਆ ॥

اسنم امر نم امہِ امسنا ۔۔
ਆਪੇ ਖੇਲ ਕਰੇ ਸਤਭ ਕਰਿਾ ਆਪੇ ਿੇਇ ਬੁਝਾਈ ਹੇ ॥੫॥

ا ےپ لیھک رکے سیھ رکنا ا ےپ دےئ اھجبیئ ےہ ۔۔۵۔۔
ਸਤਿਗੁਰੁ ਸੇਵੇ ਆਪੁ ਗਵਾਏ ॥

سیگؤر ویسے ا ت وگاےئ ۔۔
ਤਮਤਲ ਪਰੀਿਮ ਸਬਤਿ ਸੁਖੁ ਪਾਏ ॥

مِل رپمتی دبس ُسکھ ناےئ ۔۔

ਅੰਿਤਰ ਤਪਆਰੁ ਭਗਿੀ ਰਾਿਾ ਸਹਤਜ ਮਿੇ ਬਤਣ ਆਈ ਹੇ ॥੬॥

ب
گب
ھ
ارتن ایپر ی رانا ج ےتم نب ا یئ ےہ ۔۔۶۔۔
سہ

ਿੂਖ ਤਨਵਾਰਣੁ ਗੁਰ ਿੇ ਜਾਿਾ ॥

ُدوھک ئِؤارن ُگر ےت اجنا ۔۔

ਆਤਪ ਤਮਤਲਆ ਜਗਜੀਵਨੁ ਿਾਿਾ ॥

چگ
ا ت مل ِیا چپؤن دانا ۔۔

ਤਜਸ ਨੋ ਲਾਏ ਸੋਈ ਬੂਝੈ ਭਉ ਭਰਮੁ ਸਰੀਰਹੁ ਜਾਈ ਹੇ ॥੭॥

ِجس ون الےئ وسی ئُؤےھج وھب رھبم رسریوہ اجی ےہ ۔۔ ۷۔۔
ਆਪੇ ਗੁਰਮੁਤਖ ਆਪੇ ਿੇਵੈ ॥

ا ےپ ُگرمُکھ ا ےپ َدوے ۔۔

ਸਚੈ ਸਬਤਿ ਸਤਿਗੁਰੁ ਸੇਵੈ ॥

سج َے دبس سیگؤر ویسَے ۔۔

ਜਰਾ ਜਮੁ ਤਿਸੁ ਜੋਤਹ ਨ ਸਾਕੈ ਸਾਚੇ ਤਸਉ ਬਤਣ ਆਈ ਹੇ ॥੮॥

رجا مج ئِس وجہِ ہن سا َکے ساےچ سِیؤ نب ا یئ ےہ ۔۔۸۔۔
ਤਿਰਸਨਾ ਅਗਤਨ ਜਲੈ ਸੰਸਾਰਾ ॥

رتِانس انگ چلَے اسنسرا ۔۔

ਜਤਲ ਜਤਲ ਖਪੈ ਬਹੁਿੁ ਤਵਕਾਰਾ ॥

ک
لج لج ھپے َ تہب وِاکرا ۔۔

ਮਨਮੁਖੁ ਿਉਰ ਨ ਪਾਏ ਕਬਹੂ ਸਤਿਗੁਰ ਬੂਝ ਬੁਝਾਈ ਹੇ ॥੯॥

ب
مب ب
مُکھ ھؤر ہن ناےئ کب ُہؤ سیگؤر ئُؤھج ُجھایئ ےہ ۔۔۹۔۔
ਸਤਿਗੁਰੁ ਸੇਵਤਨ ਸੇ ਵਿਭਾਗੀ ॥

سیگؤر سیَؤن ےس وداھبیگ ۔۔

ਸਾਚੈ ਨਾਤਮ ਸਿਾ ਤਲਵ ਲਾਗੀ ॥

سا َچے نام دسا لِؤ الیگ ۔۔

ਅੰਿਤਰ ਨਾਮੁ ਰਤਵਆ ਤਨਹਕੇਵਲੁ ਤਿਰਸਨਾ ਸਬਤਿ ਬੁਝਾਈ ਹੇ ॥੧੦॥

ارتن نام ر َونا بِہکپؤل رتِانس دبس اھجبیئ ےہ ۔۔۱۱۔۔
ਸਚਾ ਸਬਿੁ ਸਚੀ ਹੈ ਬਾਣੀ ॥

ےہ ناین ۔۔
اچس دبس یچس َ
ਗੁਰਮੁਤਖ ਤਵਰਲੈ ਤਕਨੈ ਪਛਾਣੀ ॥

ُگرمُکھ وِر لَے ک ِ َپے اھچپین ۔۔

ਸਚੈ ਸਬਤਿ ਰਿੇ ਬੈਰਾਗੀ ਆਵਣੁ ਜਾਣੁ ਰਹਾਈ ਹੇ ॥੧੧॥

سج َے دبس رےت ریبایگ ا ون اجن راہیئ ےہ ۔۔۱۱۔۔
ਸਬਿੁ ਬੁਝੈ ਸੋ ਮੈਲੁ ਚੁਕਾਏ ॥

ب
ُج
م
ی
ھ
َ
َ
دبس ے وس ل ُجکاےئ ۔۔
ਤਨਰਮਲ ਨਾਮੁ ਵਸੈ ਮਤਨ ਆਏ ॥

پِرلم نام و سَے نم ا ےئ ۔۔

ਸਤਿਗੁਰੁ ਅਪਣਾ ਸਿ ਹੀ ਸੇਵਤਹ ਹਉਮੈ ਤਵਚਹੁ ਜਾਈ ਹੇ ॥੧੨॥

سیگؤر اانپ دس یہ ویسہِ ہؤ م َے وِچہؤہ اجیئ ےہ ۔۔۱۲۔۔
ਗੁਰ ਿੇ ਬੂਝੈ ਿਾ ਿਰੁ ਸੂਝੈ ॥

چ
ُگر ےت ئُؤ َھے نا در سُؤےھج ۔۔
ਨਾਮ ਤਵਹੂਣਾ ਕਤਥ ਕਤਥ ਲੂਝੈ ॥

چ
نام وِوہُنا کبھ کبھ لُؤ َھے ۔۔

ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵੇ ਕੀ ਵਤਿਆਈ ਤਿਰਸਨਾ ਭੂਖ ਗਵਾਈ ਹੇ ॥੧੩॥

ب
سیگؤر ویسے یک ودنایئ رتِانس ُھؤھک وگَایئ ےہ ۔۔۱۳۔۔

ਆਪੇ ਆਤਪ ਤਮਲੈ ਿਾ ਬੂਝੈ ॥

چ
ا ےپ ا ت ملَ ِے نا وب َھے ۔۔
ਤਗਆਨ ਤਵਹੂਣਾ ਤਕਛੂ ਨ ਸੂਝੈ ॥

کِج
گ ِیان وِوہُنا ُھؤ ہن سُؤےھج ۔۔

ਗੁਰ ਕੀ ਿਾਤਿ ਸਿਾ ਮਨ ਅੰਿਤਰ ਬਾਣੀ ਸਬਤਿ ਵਜਾਈ ਹੇ ॥੧੪॥

ُگر یک دات دسا نم ارتن ناین دبس واجیئ ےہ ۔۔۱۴۔۔
ਜੋ ਧੁਤਰ ਤਲਤਖਆ ਸੁ ਕਰਮ ਕਮਾਇਆ ॥

وج ُدرھ لک ِھیا وس رکم امکنا ۔۔

ਕੋਇ ਨ ਮੇਟੈ ਧੁਤਰ ਿੁਰਮਾਇਆ ॥

ب
وکۓ ہن می َپے د ُھر ُھرامنا ۔۔

ਸਿਸੰਗਤਿ ਮਤਹ ਤਿਨ ਹੀ ਵਾਸਾ ਤਜਨ ਕਉ ਧੁਤਰ ਤਲਤਖ ਪਾਈ ਹੇ ॥੧੫॥

سیسیگت ہہم پِں یہ واسا ِجں کؤ د ُھر لک ِھ نایئ ےہ ۔۔۱۵۔۔
ਅਪਣੀ ਨਿਤਰ ਕਰੇ ਸੋ ਪਾਏ ॥

اینپ دنر رکے وس ناےئ ۔۔
ਸਚੈ ਸਬਤਿ ਿਾੜੀ ਤਚਿੁ ਲਾਏ ॥

سج َے دبس ناری ِجت الےئ ۔۔

ਨਾਨਕ ਿਾਸੁ ਕਹੈ ਬੇਨੰਿੀ ਭੀਤਖਆ ਨਾਮੁ ਿਤਰ ਪਾਈ ਹੇ ॥੧੬॥੧॥

نیی ب ب
ھ
ک
ی
ےہک ی ی ھیا نام در نایئ ےہ ۔۔۱۶۔۔۱۔۔
نانک داس َ
ਮਾਰੂ ਮਹਲਾ ੩ ॥

امرو ہلحم ۳۔۔
ُ

ਏਕੋ ਏਕੁ ਵਰਿੈ ਸਭੁ ਸੋਈ ॥

اوکی انک ور ئَے سیھ وسیئ ۔۔
ਗੁਰਮੁਤਖ ਤਵਰਲਾ ਬੂਝੈ ਕੋਈ ॥

چ
ُگرمُکھ وِرال ئُؤ َھے وکیئ ۔۔

ਏਕੋ ਰਤਵ ਰਤਹਆ ਸਭ ਅੰਿਤਰ ਤਿਸੁ ਤਬਨੁ ਅਵਰੁ ਨ ਕੋਈ ਹੇ ॥੧॥

اوکی َروِ رایہ سیھ ارتن ئِس پِں ا َور ہن وکیئ ےہ ۔۔۱۔۔
ਲਖ ਚਉਰਾਸੀਹ ਜੀਅ ਉਪਾਏ ॥

ھکل جؤرایس یج اُناےئ ۔۔
ਤਗਆਨੀ ਤਧਆਨੀ ਆਤਖ ਸੁਣਾਏ ॥

گ ِیاین دایھین ا ھک ُسیاےئ ۔۔
ਸਭਨਾ ਤਰਜਕੁ ਸਮਾਹੇ ਆਪੇ ਕੀਮਤਿ ਹੋਰ ਨ ਹੋਈ ਹੇ ॥੨॥

سبھیا ِرجق امسےہ ا ےپ تمیق وہر ہن وہیئ ےہ ۔۔۲۔۔
ਮਾਇਆ ਮੋਹੁ ਅੰਧੁ ਅੰਧਾਰਾ ॥

امنا ومہ ادنھ ادناھرا ۔۔
ਹਉਮੈ ਮੇਰਾ ਪਸਤਰਆ ਪਾਸਾਰਾ ॥

ہؤ م َے ریما رسپنا ناسارا ۔۔

ਅਨਤਿਨੁ ਜਲਿ ਰਹੈ ਤਿਨੁ ਰਾਿੀ ਗੁਰ ਤਬਨੁ ਸਾਂਤਿ ਨ ਹੋਈ ਹੇ ॥੩॥

ادنِن چلت ر َہے دِن رایت ُگر پِں ساپپ ہن وہیئ ےہ ۔۔۳۔۔
ਆਪੇ ਜੋਤੜ ਤਵਛੋੜੇ ਆਪੇ ॥

ا ےپ وجر وِوھچرے ا ےپ ۔۔

ਆਪੇ ਥਾਤਪ ਉਥਾਪੇ ਆਪੇ ॥

ا ےپ اھتت اُاھتےپ ا ےپ ۔۔
ਸਚਾ ਹੁਕਮੁ ਸਚਾ ਪਾਸਾਰਾ ਹੋਰਤਨ ਹੁਕਮੁ ਨ ਹੋਈ ਹੇ ॥੪॥

ک
ک
اچس ُچ م اچس ناسارا وہرن ُچ م ہن وہیئ ےہ ۔۔۴۔۔
ਆਪੇ ਲਾਇ ਲਏ ਸੋ ਲਾਗੈ ॥

ا ےپ ال ِئے ےئل وس ال َگے ۔۔
ਗੁਰ ਪਰਸਾਿੀ ਜਮ ਕਾ ਭਉ ਭਾਗੈ ॥

ب
ُگر رپسادی مج اک ھؤ اھب َگے ۔۔

ਅੰਿਤਰ ਸਬਿੁ ਸਿਾ ਸੁਖਿਾਿਾ ਗੁਰਮੁਤਖ ਬੂਝੈ ਕੋਈ ਹੇ ॥੫॥

چ
ارتن دبس دسا ُسکھدانا ُگرمُکھ ئُؤ َھے وکیئ ےہ ۔۔۵۔۔
ਆਪੇ ਮੇਲੇ ਮੇਤਲ ਤਮਲਾਏ ॥

ا ےپ ےلیم لیم مِالےئ ۔۔
ਪੁਰਤਬ ਤਲਤਖਆ ਸੋ ਮੇਟਣਾ ਨ ਜਾਏ ॥

ُپرت لک ِھیا وس انٹیم ہن اجےئ ۔۔

ਅਨਤਿਨੁ ਭਗਤਿ ਕਰੇ ਤਿਨੁ ਰਾਿੀ ਗੁਰਮੁਤਖ ਸੇਵਾ ਹੋਈ ਹੇ ॥੬॥

ادنِن تگھب رکے دِن رایت ُگرمُکھ ویسا وہیئ ےہ ۔۔۶۔۔
ਸਤਿਗੁਰੁ ਸੇਤਵ ਸਿਾ ਸੁਖੁ ਜਾਿਾ ॥

ویس دسا ُسکھ اجنا ۔۔
سیگؤر َ

ਆਪੇ ਆਇ ਤਮਤਲਆ ਸਭਨਾ ਕਾ ਿਾਿਾ ॥

ا ےپ ا ۓ مل ِیا سبھیا اک دانا ۔۔

ਹਉਮੈ ਮਾਤਰ ਤਿਰਸਨਾ ਅਗਤਨ ਤਨਵਾਰੀ ਸਬਿੁ ਚੀਤਨ ਸੁਖੁ ਹੋਈ ਹੇ ॥੭॥

ہؤ م َے امر رتِانس انگ ئِؤاری دبس ِچیں ُسکھ وہیئ ےہ ۔۔۷۔۔
ਕਾਇਆ ਕੁਟੰਬੁ ਮੋਹੁ ਨ ਬੂਝੈ ॥

چ
اکنا ُکیپت ومہ ہن ئُؤ َھے ۔۔

ਗੁਰਮੁਤਖ ਹੋਵੈ ਿ ਆਖੀ ਸੂਝੈ ॥

وہوے ت ا یھک سُؤےھج ۔۔
ُگرمُکھ َ
ਅਨਤਿਨੁ ਨਾਮੁ ਰਵੈ ਤਿਨੁ ਰਾਿੀ ਤਮਤਲ ਪਰੀਿਮ ਸੁਖੁ ਹੋਈ ਹੇ ॥੮॥

ادنِن نام ر َوے دِن رایت مِل رپمتی ُسکھ وہیئ ےہ ۔۔۸۔۔
ਮਨਮੁਖ ਧਾਿੁ ਿੂਜੈ ਹੈ ਲਾਗਾ ॥

مب
مُکھ داھت ُدو َچے ےہَ الاگ ۔۔
ਜਨਮਿ ਕੀ ਨ ਮੂਓ ਆਭਾਗਾ ॥

جبمت یک ہن مُؤو ا اھباگ ۔۔

ਆਵਿ ਜਾਿ ਤਬਰਥਾ ਜਨਮੁ ਗਵਾਇਆ ਤਬਨੁ ਗੁਰ ਮੁਕਤਿ ਨ ਹੋਈ ਹੇ ॥੯॥

ا وت اجت پِراھت منج وگَانا پِں ُگر مُکت ہن وہیئ ےہ ۔۔۹۔۔
ਕਾਇਆ ਕੁਸੁਧ ਹਉਮੈ ਮਲੁ ਲਾਈ ॥

اکنا ُک ُسدھ ہؤ م َے لم الیئ ۔۔

ਜੇ ਸਉ ਧੋਵਤਹ ਿਾ ਮੈਲੁ ਨ ਜਾਈ ॥

ےج دوھوہِ نا مَیل ہن اجیئ ۔۔

ਸਬਤਿ ਧੋਪੈ ਿਾ ਹਛੀ ਹੋਵੈ ਤਿਤਰ ਮੈਲੀ ਮੂਤਲ ਨ ਹੋਈ ਹੇ ॥੧੦॥

ئ ہج
بھ ِ م
ی
ل
ھ
َ
م
وہوے ر ی ُؤل ہن وہیئ ےہ ۔۔۱۱۔۔
دبس دوھ َے نا ی َ

ਪੰਚ ਿੂਿ ਕਾਇਆ ਸੰਘਾਰਤਹ ॥

پب
ج ُدوت اکنا اھگنسرےہ ۔۔

ਮਤਰ ਮਤਰ ਜੰਮਤਹ ਸਬਿੁ ਨ ਵੀਚਾਰਤਹ ॥

رم رم چم ّہہ دبس ہن وبچارےہ۔۔

ਅੰਿਤਰ ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਗੁਬਾਰਾ ਤਜਉ ਸੁਪਨੈ ਸੁਤਧ ਨ ਹੋਈ ਹੇ ॥੧੧॥

ارتن امنا ومہ ُگیارا چیپؤ ُسی َپے ُسدھ ہن وہیئ ےہ ۔۔۱۱۔۔
ਇਤਕ ਪੰਚਾ ਮਾਤਰ ਸਬਤਿ ਹੈ ਲਾਗੇ ॥

ےہ الےگ ۔۔
اِک اچنپ امر دبس َ
ਸਤਿਗੁਰੁ ਆਇ ਤਮਤਲਆ ਵਿਭਾਗੇ ॥

سیگؤر ا ۓ مل ِیا وداھبےگ ۔۔

ਅੰਿਤਰ ਸਾਚੁ ਰਵਤਹ ਰੰਤਗ ਰਾਿੇ ਸਹਤਜ ਸਮਾਵੈ ਸੋਈ ਹੇ ॥੧੨॥

سہ
امسوے وسیئ ےہ ۔۔۱۲۔۔
ج
ارتن ساچ َروہِ رنگ راےت
َ
ਗੁਰ ਕੀ ਚਾਲ ਗੁਰੂ ਿੇ ਜਾਪੈ ॥

ُگر یک اچل ُگؤ ُرو ےت اج ئَے ۔۔
ਪੂਰਾ ਸੇਵਕੁ ਸਬਤਿ ਤਸਞਾਪੈ ॥

ئُؤرا ویسک دبس سِییا ئَے ۔۔

ਸਿਾ ਸਬਿੁ ਰਵੈ ਘਟ ਅੰਿਤਰ ਰਸਨਾ ਰਸੁ ਚਾਖੈ ਸਚੁ ਸੋਈ ਹੇ ॥੧੩॥

ک
دسا دبس ر َوے ٹھگ ارتن رانس رس اچ َھے چس وسیئ ےہ ۔۔۱۳۔۔
ਹਉਮੈ ਮਾਰੇ ਸਬਤਿ ਤਨਵਾਰੇ ॥

ہؤ م َے امرے دبس ئِؤارے ۔۔

ਹਤਰ ਕਾ ਨਾਮੁ ਰਖੈ ਉਤਰ ਧਾਰੇ ॥

ک
ہر اک نام ر َھے اُر داھرے ۔۔

ਏਕਸੁ ਤਬਨੁ ਹਉ ਹੋਰੁ ਨ ਜਾਣਾ ਸਹਜੇ ਹੋਇ ਸੁ ਹੋਈ ਹੇ ॥੧੪॥

س
اسکی پِں ہؤ وہر ہن اجنا ہجے وہۓ وس وہیئ ےہ ۔۔۱۴۔۔
ਤਬਨੁ ਸਤਿਗੁਰ ਸਹਜੁ ਤਕਨੈ ਨਹੀ ਪਾਇਆ ॥

سہ
پِں سیگؤر ج ک ِ َپے یہن نانا ۔۔

ਗੁਰਮੁਤਖ ਬੂਝੈ ਸਤਚ ਸਮਾਇਆ ॥

چ
ُگرمُکھ ئُؤ َھے چس امسنا ۔۔

ਸਚਾ ਸੇਤਵ ਸਬਤਿ ਸਚ ਰਾਿੇ ਹਉਮੈ ਸਬਿੇ ਖੋਈ ਹੇ ॥੧੫॥

اچس ویسَ دبس چس راےت ہؤ م َے دبسے وھکیئ ےہ ۔۔۱۵۔۔
ਆਪੇ ਗੁਣਿਾਿਾ ਬੀਚਾਰੀ ॥

ا ےپ ُگیدانا اچیبری ۔۔

ਗੁਰਮੁਤਖ ਿੇਵਤਹ ਪਕੀ ਸਾਰੀ ॥

ُگرمُکھ دویہِ یکپ ساری ۔۔

ਨਾਨਕ ਨਾਤਮ ਸਮਾਵਤਹ ਸਾਚੈ ਸਾਚੇ ਿੇ ਪਤਿ ਹੋਈ ਹੇ ॥੧੬॥੨॥

نانک نام امسوےہ سا َچے ساےچ ےت پپ وہیئ ےہ ۔۔۱۶۔۔۲۔۔
ਮਾਰੂ ਮਹਲਾ ੩ ॥

امرو ہلحم ۳۔۔
ُ
ਜਗਜੀਵਨੁ ਸਾਚਾ ਏਕੋ ਿਾਿਾ ॥

چگ
چپؤن سااچ اوکی دانا ۔۔

ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਿੇ ਸਬਤਿ ਪਛਾਿਾ ॥

ُگر ویسا ےت دبس اھچپنا ۔۔

ਏਕੋ ਅਮਰੁ ਏਕਾ ਪਤਿਸਾਹੀ ਜੁਗੁ ਜੁਗੁ ਤਸਤਰ ਕਾਰ ਬਣਾਈ ਹੇ ॥੧॥

اوکی ارم ااکی نیسایہ ُچگ ُچگ سِر اکر انبیئ ےہ ۔۔۱۔۔
ਸੋ ਜਨੁ ਤਨਰਮਲੁ ਤਜਤਨ ਆਪੁ ਪਛਾਿਾ ॥

وس نج پِرلم ِجں ا ت اھچپنا ۔۔
ਆਪੇ ਆਇ ਤਮਤਲਆ ਸੁਖਿਾਿਾ ॥

ا ےپ ا ۓ مل ِیا ُسکھدانا ۔۔

ਰਸਨਾ ਸਬਤਿ ਰਿੀ ਗੁਣ ਗਾਵੈ ਿਤਰ ਸਾਚੈ ਪਤਿ ਪਾਈ ਹੇ ॥੨॥

ُگ
اگوے در سا َچے پپ نایئ ےہ ۔۔۲۔۔
رانس دبس ریت ں َ
ਗੁਰਮੁਤਖ ਨਾਤਮ ਤਮਲੈ ਵਤਿਆਈ ॥

ُگرمُکھ نام ملَ ِے ودنایئ ۔۔

ਮਨਮੁਤਖ ਤਨੰਿਤਕ ਪਤਿ ਗਵਾਈ ॥

مب
مُکھ پ ِیدک پپ وگَایئ ۔۔

ਨਾਤਮ ਰਿੇ ਪਰਮ ਹੰਸ ਬੈਰਾਗੀ ਤਨਜ ਘਤਰ ਿਾੜੀ ਲਾਈ ਹੇ ॥੩॥

ِب
نام رےت رپم سنہ ریبایگ ج رھگ ناری الیئ ےہ ۔۔۳۔۔
ਸਬਤਿ ਮਰੈ ਸੋਈ ਜਨੁ ਪੂਰਾ ॥

دبس م َ َرے وسیئ نج ئُؤرا ۔۔
ਸਤਿਗੁਰੁ ਆਤਖ ਸੁਣਾਏ ਸੂਰਾ ॥

سیگؤر ا ھک ُسیاےئ سُؤرا ۔۔

ਕਾਇਆ ਅੰਿਤਰ ਅੰਤਮਰਿ ਸਰੁ ਸਾਚਾ ਮਨੁ ਪੀਵੈ ਭਾਇ ਸੁਭਾਈ ਹੇ ॥੪॥

اکنا ادنر امِرت رس سااچ نم ویپَے اھبےئ ُسبھایئ ےہ ۔۔۴۔۔
ਪਤੜ ਪੰਤਿਿੁ ਅਵਰਾ ਸਮਝਾਏ ॥

ڑپ ڈنپت ا َورا اھجمسےئ ۔۔
ਘਰ ਜਲਿੇ ਕੀ ਖਬਤਰ ਨ ਪਾਏ ॥

ک
رھگ ےتلج یک ھتر ہن ناےئ ۔۔

ਤਬਨੁ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵੇ ਨਾਮੁ ਨ ਪਾਈਐ ਪਤੜ ਥਾਕੇ ਸਾਂਤਿ ਨ ਆਈ ਹੇ ॥੫॥

پِں سیگؤر ویسے نام ہن نا پپَے ڑپ اھتےک ساپپ ہن ا یئ ےہ ۔۔۵۔۔
ਇਤਕ ਭਸਮ ਲਗਾਇ ਤਿਰਤਹ ਭੇਖਧਾਰੀ ॥

ئِ بھ ِ بھ
ک
ی
اِک مسھب اگل ے رہِ ھداھری ۔۔
ਤਬਨੁ ਸਬਿੈ ਹਉਮੈ ਤਕਤਨ ਮਾਰੀ ॥

پِں دبسَے ہؤ م َے کِں امری ۔۔
ਅਨਤਿਨੁ ਜਲਿ ਰਹਤਹ ਤਿਨੁ ਰਾਿੀ ਭਰਤਮ ਭੇਤਖ ਭਰਮਾਈ ਹੇ ॥੬॥

ب
ھ
ی
ک
ادنِن چلت رہہہ دِن رایت رھبم ھ رھبامیئ ےہ ۔۔۶۔۔
ਇਤਕ ਤਗਰਹ ਕੁਟੰਬ ਮਤਹ ਸਿਾ ਉਿਾਸੀ ॥

اک گِرہ ُکیپت ہہم دسا اُدایس ۔۔
ਸਬਤਿ ਮੁਏ ਹਤਰ ਨਾਤਮ ਤਨਵਾਸੀ ॥

دبس مُؤےئ ہر نام ئِؤایس ۔۔
ਅਨਤਿਨੁ ਸਿਾ ਰਹਤਹ ਰੰਤਗ ਰਾਿੇ ਭੈ ਭਾਇ ਭਗਤਿ ਤਚਿੁ ਲਾਈ ਹੇ ॥੭॥

ب
ادنِن دسا رہہہ رنگ راےت َھے اھبےئ تگھب ِجت الیئ ےہ ۔۔۷۔۔

ਮਨਮੁਖੁ ਤਨੰਿਾ ਕਤਰ ਕਤਰ ਤਵਗੁਿਾ ॥

مب
م
ک
ُ
پ
ُ
گ
ِی
ِ
ھ دا رک رک و یا ۔۔

ਅੰਿਤਰ ਲੋਭੁ ਭਉਕੈ ਤਜਸੁ ਕੁਿਾ ॥

ب
ارتن ولھب ھؤ َکے ِجس ُکیا ۔۔

ਜਮਕਾਲੁ ਤਿਸੁ ਕਿੇ ਨ ਛੋਿੈ ਅੰਤਿ ਗਇਆ ਪਛੁਿਾਈ ਹੇ ॥੮॥

وھچدے اپپ ایگ اتھچپیئ ےہ ۔۔۸۔۔
چمکال ئِس دکے ہن َ
ਸਚੈ ਸਬਤਿ ਸਚੀ ਪਤਿ ਹੋਈ ॥

سج َے دبس یچس پپ وہیئ ۔۔

ਤਬਨੁ ਨਾਵੈ ਮੁਕਤਿ ਨ ਪਾਵੈ ਕੋਈ ॥

پِں نا َوے مُکت ہن نا َوے وکیئ ۔۔
ਤਬਨੁ ਸਤਿਗੁਰ ਕੋ ਨਾਉ ਨ ਪਾਏ ਪਰਤਭ ਐਸੀ ਬਣਿ ਬਣਾਈ ਹੇ ॥੯॥

پِں سیگؤر وک ناو ہن ناےئ رپَھب ایسی تنب انبیئ ےہ ۔۔۹۔۔
ਇਤਕ ਤਸਧ ਸਾਤਧਕ ਬਹੁਿੁ ਵੀਚਾਰੀ ॥

اِک سِدھ سادِکھ تہب وبچاری ۔۔

ਇਤਕ ਅਤਹਤਨਤਸ ਨਾਤਮ ਰਿੇ ਤਨਰੰਕਾਰੀ ॥

اِک اہیِس نام رےت پِراکنری ۔۔

ਤਜਸ ਨੋ ਆਤਪ ਤਮਲਾਏ ਸੋ ਬੂਝੈ ਭਗਤਿ ਭਾਇ ਭਉ ਜਾਈ ਹੇ ॥੧੦॥

چ
ِجس ون ا ت مِالےئ وس ُوب َھے

ب
تگھب اھبےئ ھؤ اجیئ ےہ ۔۔۱۱۔۔

ਇਸਨਾਨੁ ਿਾਨੁ ਕਰਤਹ ਨਹੀ ਬੂਝਤਹ ॥

اانسن دان رکہِ یہن وبچھہہ ۔۔

ਇਤਕ ਮਨੂਆ ਮਾਤਰ ਮਨੈ ਤਸਉ ਲੂਝਤਹ ॥

اِک م ُپؤا امر م َپے سِیؤ لُؤچھہہ ۔۔

ਸਾਚੈ ਸਬਤਿ ਰਿੇ ਇਕ ਰੰਗੀ ਸਾਚੈ ਸਬਤਿ ਤਮਲਾਈ ਹੇ ॥੧੧॥

سا َچے دبس رےت اِک ریگن سا َچے دبس مِالیئ ےہ ۔۔۱۱۔۔
ਆਪੇ ਤਸਰਜੇ ਿੇ ਵਤਿਆਈ ॥

ا ےپ سِرےج دے ودنایئ ۔۔
ਆਪੇ ਭਾਣੈ ਿੇਇ ਤਮਲਾਈ ॥

ا ےپ اھب ئَے دےئ مِالیئ ۔۔

ਆਪੇ ਨਿਤਰ ਕਰੇ ਮਤਨ ਵਤਸਆ ਮੇਰੈ ਪਰਤਭ ਇਉ ਿੁਰਮਾਈ ਹੇ ॥੧੨॥

ا ےپ دنر رکے نم وایس ریمَے رپَھب ائؤ رھپامیئ ےہ ۔۔۱۲۔۔
ਸਤਿਗੁਰੁ ਸੇਵਤਹ ਸੇ ਜਨ ਸਾਚੇ ॥

سیگؤر ویسہِ ےس نج ساےچ ۔۔
ਮਨਮੁਖ ਸੇਤਵ ਨ ਜਾਣਤਨ ਕਾਚੇ ॥

مب
ویس ہن اجنن اکےچ ۔۔
مُکھ َ

ਆਪੇ ਕਰਿਾ ਕਤਰ ਕਤਰ ਵੇਖੈ ਤਜਉ ਭਾਵੈ ਤਿਉ ਲਾਈ ਹੇ ॥੧੩॥

ا ےپ رکنا رک رک وےھکی چیپؤ اھبوے پپؤ الیئ ےہ ۔۔۱۳۔۔
ਜੁਤਗ ਜੁਤਗ ਸਾਚਾ ਏਕੋ ਿਾਿਾ ॥

ُچگ ُچگ سااچ اوکی دانا ۔۔
ਪੂਰੈ ਭਾਤਗ ਗੁਰ ਸਬਿੁ ਪਛਾਿਾ ॥

ئُؤ َرے اھبگ ُگر دبس اھچپنا ۔۔

ਸਬਤਿ ਤਮਲੇ ਸੇ ਤਵਛੁੜੇ ਨਾਹੀ ਨਿਰੀ ਸਹਤਜ ਤਮਲਾਈ ਹੇ ॥੧੪॥

سہ
م
ِ
دبس مل ِے ےس وِڑھچے نایہ دنری ج الیئ ےہ ۔۔۱۴۔۔
ਹਉਮੈ ਮਾਇਆ ਮੈਲੁ ਕਮਾਇਆ ॥

ہؤ م َے امنا مَیل امکنا ۔۔

ਮਤਰ ਮਤਰ ਜੰਮਤਹ ਿੂਜਾ ਭਾਇਆ ॥

رم رم چم ّہہ ُدواج اھبنا ۔۔

ਤਬਨੁ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵੇ ਮੁਕਤਿ ਨ ਹੋਈ ਮਤਨ ਿੇਖਹੁ ਤਲਵ ਲਾਈ ਹੇ ॥੧੫॥

ک
پِں سیگؤر ویسے مُکت ہن وہیئ نم دن ھہؤ لِؤ الیئ ےہ ۔۔۱۵۔۔
ਜੋ ਤਿਸੁ ਭਾਵੈ ਸੋਈ ਕਰਸੀ ॥

وج ئِس اھبوے وسیئ رکیس ۔۔
ਆਪਹੁ ਹੋਆ ਨਾ ਤਕਛੁ ਹੋਸੀ ॥

ک
ا بہؤوہا ہن ِچھ وہیس ۔۔

ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਤਮਲੈ ਵਤਿਆਈ ਿਤਰ ਸਾਚੈ ਪਤਿ ਪਾਈ ਹੇ ॥੧੬॥੩॥

نانک نام ملَ ِے ودنایئ در سا َچے پپ نایئ ےہ ۔۔۱۶۔۔۳۔۔
ਮਾਰੂ ਮਹਲਾ ੩ ॥

امرو ہلحم ۳۔۔
ُ
ਜੋ ਆਇਆ ਸੋ ਸਭੁ ਕੋ ਜਾਸੀ ॥

وج ا نا وس سیھ وک اجیس ۔۔

ਿੂਜੈ ਭਾਇ ਬਾਧਾ ਜਮ ਿਾਸੀ ॥

ُدو َچے اھبےئ ناداھ مج اھپیس ۔۔

ਸਤਿਗੁਤਰ ਰਾਖੇ ਸੇ ਜਨ ਉਬਰੇ ਸਾਚੇ ਸਾਤਚ ਸਮਾਈ ਹੇ ॥੧॥

سیگؤر راےھک ےس نج اُپرے ساےچ ساچ امسیئ ےہ ۔۔۱۔۔
ਆਪੇ ਕਰਿਾ ਕਤਰ ਕਤਰ ਵੇਖੈ ॥

نک
ا ےپ رکنا رک رک و َھے ۔۔

ਤਜਸ ਨੋ ਨਿਤਰ ਕਰੇ ਸੋਈ ਜਨੁ ਲੇਖੈ ॥

لی ک
ِجس ون دنر رکے وسیئ نج َھے ۔۔
ਗੁਰਮੁਤਖ ਤਗਆਨੁ ਤਿਸੁ ਸਭੁ ਤਕਛੁ ਸੂਝੈ ਅਤਗਆਨੀ ਅੰਧੁ ਕਮਾਈ ਹੇ ॥੨॥

ک
ُگرمُکھ گ ِیان ئِس سیھ ِچھ

سُؤےھج اگ ِیاین ادنھ امکیئ ےہ ۔۔۲۔۔
ਮਨਮੁਖ ਸਹਸਾ ਬੂਝ ਨ ਪਾਈ ॥

مب
مُکھ سہسا ئُؤھج ہن نایئ ۔۔

ਮਤਰ ਮਤਰ ਜੰਮੈ ਜਨਮੁ ਗਵਾਈ ॥

رم رم چمَ ّے منج وگَایئ ۔۔

ਗੁਰਮੁਤਖ ਨਾਤਮ ਰਿੇ ਸੁਖੁ ਪਾਇਆ ਸਹਜੇ ਸਾਤਚ ਸਮਾਈ ਹੇ ॥੩॥

س
ُگرمُکھ نام رےت ُسکھ نانا ہجے ساچ امسیئ ےہ ۔۔۳۔۔
ਧੰਧੈ ਧਾਵਿ ਮਨੁ ਭਇਆ ਮਨੂਰਾ ॥

ددنھَےھ داھوت نم ایھب م ُپؤرا ۔۔
ਤਿਤਰ ਹੋਵੈ ਕੰਚਨੁ ਭੇਟੈ ਗੁਰੁ ਪੂਰਾ ॥

ب
ب
ُ
گ
ھی
َ
پ
ئ
ُ
وہوے نچنک ے ر ؤرا ۔۔
ھِر َ
ਆਪੇ ਬਖਤਸ ਲਏ ਸੁਖੁ ਪਾਏ ਪੂਰੈ ਸਬਤਿ ਤਮਲਾਈ ਹੇ ॥੪॥

نک
ا ےپ ھس ےئل ُسکھ ناےئ ئُؤ َرے دبس مِالیئ ےہ ۔۔۴۔۔

ਿੁਰਮਤਿ ਝੂਿੀ ਬੁਰੀ ਬੁਤਰਆਤਰ ॥

چ
ُدرمت ُھؤیھٹ ُپری ُپرنار ۔۔

ਅਉਗਤਣਆਰੀ ਅਉਗਤਣਆਤਰ ॥

اواینگری اواینگر ۔۔
ਕਚੀ ਮਤਿ ਿੀਕਾ ਮੁਤਖ ਬੋਲੈ ਿੁਰਮਤਿ ਨਾਮੁ ਨ ਪਾਈ ਹੇ ॥੫॥

یچک مت اکیھپ مُکھ وب لَے ُدرمت نام ہن نایئ ےہ ۔۔۵۔۔
ਅਉਗਤਣਆਰੀ ਕੰਿ ਨ ਭਾਵੈ ॥

اواینگری کپت ہن اھبوے ۔۔
ਮਨ ਕੀ ਜੂਿੀ ਜੂਿੁ ਕਮਾਵੈ ॥

امکوے ۔۔
نم یک ُجؤیھٹ ُجؤھٹ َ
ਤਪਰ ਕਾ ਸਾਉ ਨ ਜਾਣੈ ਮੂਰਤਖ ਤਬਨੁ ਗੁਰ ਬੂਝ ਨ ਪਾਈ ਹੇ ॥੬॥

پِر اک ساو ہن اج ئَے مُؤرھک پِں ُگر ئُؤھج ہن نایئ ےہ ۔۔۶۔۔
ਿੁਰਮਤਿ ਖੋਟੀ ਖੋਟੁ ਕਮਾਵੈ ॥

امکوے ۔۔
ُدرمت وھکیٹ وھکت َ
ਸੀਗਾਰੁ ਕਰੇ ਤਪਰ ਖਸਮ ਨ ਭਾਵੈ ॥

پ کھ س
اھبوے ۔۔
اگیسر رکے ِر م ہن َ
ਗੁਣਵੰਿੀ ਸਿਾ ਤਪਰੁ ਰਾਵੈ ਸਤਿਗੁਤਰ ਮੇਤਲ ਤਮਲਾਈ ਹੇ ॥੭॥

ُگپ َؤیتن دسا پِر را َوے سیگؤر لیم مِالیئ ےہ ۔۔۷۔۔
ਆਪੇ ਹੁਕਮੁ ਕਰੇ ਸਭੁ ਵੇਖੈ ॥

ک
ا ےپ ُچ م رکے سیھ وےھکیَ ۔۔

ਇਕਨਾ ਬਖਤਸ ਲਏ ਧੁਤਰ ਲੇਖੈ ॥

نک
ُھ لیک
ھ
ھ
َ
اِانک س ےئل د ر ے ۔۔

ਅਨਤਿਨੁ ਨਾਤਮ ਰਿੇ ਸਚੁ ਪਾਇਆ ਆਪੇ ਮੇਤਲ ਤਮਲਾਈ ਹੇ ॥੮॥

ادنِن نام رےت چس نانا ا ےپ لیم مِالیئ ےہ ۔۔۸۔۔
ਹਉਮੈ ਧਾਿੁ ਮੋਹ ਰਤਸ ਲਾਈ ॥

ہؤ م َے داھت ومہ رس الیئ ۔۔
ਗੁਰਮੁਤਖ ਤਲਵ ਸਾਚੀ ਸਹਤਜ ਸਮਾਈ ॥

سہ
ُگرمُکھ لِؤ سایچ ج امسیئ ۔۔

ਆਪੇ ਮੇਲੈ ਆਪੇ ਕਤਰ ਵੇਖੈ ਤਬਨੁ ਸਤਿਗੁਰ ਬੂਝ ਨ ਪਾਈ ਹੇ ॥੯॥

نک
ا ےپ میلَے ا ےپ رک و َھے پِں سیگؤر ہن نایئ ےہ ۔۔۹۔۔
ਇਤਕ ਸਬਿੁ ਵੀਚਾਤਰ ਸਿਾ ਜਨ ਜਾਗੇ ॥

اِک دبس وبچار دسا نج اجےگ ۔۔

ਇਤਕ ਮਾਇਆ ਮੋਤਹ ਸੋਇ ਰਹੇ ਅਭਾਗੇ ॥

اِک امنا ومہِ وسۓ رےہ ااھبےگ ۔۔
ਆਪੇ ਕਰੇ ਕਰਾਏ ਆਪੇ ਹੋਰੁ ਕਰਣਾ ਤਕਛੂ ਨ ਜਾਈ ਹੇ ॥੧੦॥

کِج
ُ
ھ
ا ےپ رکے رکاےئ ا ےپ وہر رکنا ؤ ہن اجیئ ےہ ۔۔۱۱۔۔
ਕਾਲੁ ਮਾਤਰ ਗੁਰ ਸਬਤਿ ਤਨਵਾਰੇ ॥

اکل امر ُگر دبس ئِؤارے ۔۔

ਹਤਰ ਕਾ ਨਾਮੁ ਰਖੈ ਉਰ ਧਾਰੇ ॥

ک
ہر اک نام ر َھے اُر داھرے ۔۔

ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵਾ ਿੇ ਸੁਖੁ ਪਾਇਆ ਹਤਰ ਕੈ ਨਾਤਮ ਸਮਾਈ ਹੇ ॥੧੧॥

سیگؤر ویسا ےت ُسکھ نانا ہر ےکَ نام امسیئ ےہ ۔۔۱۱۔۔
ਿੂਜੈ ਭਾਇ ਤਿਰੈ ਿੇਵਾਨੀ ॥

ب
ُدو َچے اھبےئ ھ ِ َرے دویاین ۔۔
ਮਾਇਆ ਮੋਤਹ ਿੁਖ ਮਾਤਹ ਸਮਾਨੀ ॥

امنا ومہِ ُدھک امےہامسین ۔۔
ਬਹੁਿੇ ਭੇਖ ਕਰੈ ਨਹ ਪਾਏ ਤਬਨੁ ਸਤਿਗੁਰ ਸੁਖੁ ਨ ਪਾਈ ਹੇ ॥੧੨॥

بہ ب
ھ
پ
س
س
ی
ک
ک
ی
گ
ِ
پے َ ھ رکَے ہن ناےئ ں ؤر ُ ھ ہن نایئ ےہ ۔۔۱۲۔۔
ਤਕਸ ਨੋ ਕਹੀਐ ਜਾ ਆਤਪ ਕਰਾਏ ॥

کِس ون کہ ٔپے َ اج ا ت رکاےئ ۔۔
ਤਜਿੁ ਭਾਵੈ ਤਿਿੁ ਰਾਤਹ ਚਲਾਏ ॥

ِجت اھبوے پِپ راےہ چالۓ ۔۔
ਆਪੇ ਤਮਹਰਵਾਨੁ ਸੁਖਿਾਿਾ ਤਜਉ ਭਾਵੈ ਤਿਵੈ ਚਲਾਈ ਹੇ ॥੧੩॥

سک
اھبوے ئ ِ َؤے چالیئ ےہ ۔۔۱۳۔۔
ا ےپ رہموان ُ ھدانا چیپؤ َ
ਆਪੇ ਕਰਿਾ ਆਪੇ ਭੁਗਿਾ ॥

ب
ا ےپ رکنا ا ےپ ُ ُھگیا ۔۔

ਆਪੇ ਸੰਜਮੁ ਆਪੇ ਜੁਗਿਾ ॥

سبج
چ
گ
ا ےپ م ا ےپ ُ یا ۔۔

ਆਪੇ ਤਨਰਮਲੁ ਤਮਹਰਵਾਨੁ ਮਧੁਸੂਿਨੁ ਤਜਸ ਿਾ ਹੁਕਮੁ ਨ ਮੇਤਟਆ ਜਾਈ ਹੇ ॥੧੪॥

ک
ا ےپ پِرلم رہموان دمھسُؤدن ِجس دا ُچ م ہن ایٹیم اجیئ ےہ ۔۔۱۴۔۔

ਸੇ ਵਿਭਾਗੀ ਤਜਨੀ ਏਕੋ ਜਾਿਾ ॥

ےس وداھبیگ ِجبی اوکی اجنا ۔۔

ਘਤਟ ਘਤਟ ਵਤਸ ਰਤਹਆ ਜਗਜੀਵਨੁ ਿਾਿਾ ॥

چگ
ٹھگ ٹھگ وس رایہ چپؤن دانا ۔۔

ਇਕ ਥੈ ਗੁਪਿੁ ਪਰਗਟੁ ਹੈ ਆਪੇ ਗੁਰਮੁਤਖ ਭਰਮੁ ਭਉ ਜਾਈ ਹੇ ॥੧੫॥

ب
ب
اِک َھے ُگپت رپگپ ےہَ ا ےپ ُگرمُکھ رھبم ھؤ اجیئ ےہ ۔۔۱۵۔۔
ਗੁਰਮੁਤਖ ਹਤਰ ਜੀਉ ਏਕੋ ਜਾਿਾ ॥

ُگرمُکھ ہر جپؤ اوکی اجنا ۔۔

ਅੰਿਤਰ ਨਾਮੁ ਸਬਤਿ ਪਛਾਿਾ ॥

ارتن نام دبس اھچپنا ۔۔
ਤਜਸੁ ਿੂ ਿੇਤਹ ਸੋਈ ਜਨੁ ਪਾਏ ਨਾਨਕ ਨਾਤਮ ਵਿਾਈ ਹੇ ॥੧੬॥੪॥

ِجس ئُؤ دہہی وسیئ نج ناےئ نانک نام ودایئ ےہ ۔۔۱۶۔۔۴۔۔
ਮਾਰੂ ਮਹਲਾ ੩ ॥

امرو ہلحم ۳۔۔
ُ
ਸਚੁ ਸਾਲਾਹੀ ਗਤਹਰ ਗੰਭੀਰੈ ॥

چس اصالیح رہگ ریھبمگَے ۔۔
ਸਭੁ ਜਗੁ ਹੈ ਤਿਸ ਹੀ ਕੈ ਚੀਰੈ ॥

ےک ریچَے ۔۔
ےہ ئِس یہ َ
سیھ چگ َ
ਸਤਭ ਘਟ ਭੋਗਵੈ ਸਿਾ ਤਿਨੁ ਰਾਿੀ ਆਪੇ ਸੂਖ ਤਨਵਾਸੀ ਹੇ ॥੧॥

سیھ ٹھگ وھبوگَے دسا دِن رایت ا ےپ سُؤھک ئِؤایس ےہ ۔۔۱۔۔

ਸਚਾ ਸਾਤਹਬੁ ਸਚੀ ਨਾਈ ॥

اچس اصجت یچس نایئ ۔۔
ਗੁਰ ਪਰਸਾਿੀ ਮੰਤਨ ਵਸਾਈ ॥

ُگر رپسادی نمّ وسایئ ۔۔

ਆਪੇ ਆਇ ਵਤਸਆ ਘਟ ਅੰਿਤਰ ਿੂਟੀ ਜਮ ਕੀ ਿਾਸੀ ਹੇ ॥੨॥

ا ےپ ا ۓ وایس ٹھگ ارتن ئُؤیٹ مج یک اھپیس ےہ ۔۔۲۔۔
ਤਕਸੁ ਸੇਵੀ ਿੈ ਤਕਸੁ ਸਾਲਾਹੀ ॥

کِس ویسی ئَے کِس اصالیح ۔۔
ਸਤਿਗੁਰੁ ਸੇਵੀ ਸਬਤਿ ਸਾਲਾਹੀ ॥

سیگؤر ویسی دبس اصالیح ۔۔

ਸਚੈ ਸਬਤਿ ਸਿਾ ਮਤਿ ਊਿਮ ਅੰਿਤਰ ਕਮਲੁ ਪਰਗਾਸੀ ਹੇ ॥੩॥

سج َے دبس دسا مت اُومت ارتن لمک رپَاگیس ےہ ۔۔۳۔۔
ਿੇਹੀ ਕਾਚੀ ਕਾਗਿ ਤਮਕਿਾਰਾ ॥

دیہی اکیچ اکدگ مِکدارا ۔۔
ਬੂੰਿ ਪਵੈ ਤਬਨਸੈ ਢਹਿ ਨ ਲਾਗੈ ਬਾਰਾ ॥

ئُؤدن وپَے نِیسے دھہت ہن ال َگے نارا ۔۔
ਕੰਚਨ ਕਾਇਆ ਗੁਰਮੁਤਖ ਬੂਝੈ ਤਜਸੁ ਅੰਿਤਰ ਨਾਮੁ ਤਨਵਾਸੀ ਹੇ ॥੪॥

چ
نچنک اکنا ُگرمُکھ ُوب َھے

ِجس ارتن نام ئِؤایس ےہ ۔۔۴۔۔
ਸਚਾ ਚਉਕਾ ਸੁਰਤਿ ਕੀ ਕਾਰਾ ॥

اچس جؤاک ُسرت یک اکرا ۔۔

ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਭੋਜਨੁ ਸਚੁ ਆਧਾਰਾ ॥

ہر نام وھبنج چس ا داھرا ۔۔
ਸਿਾ ਤਿਰਪਤਿ ਪਤਵਿੁ ਹੈ ਪਾਵਨੁ ਤਜਿੁ ਘਤਟ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਤਨਵਾਸੀ ਹੇ ॥੫॥

ےہ ناون ِجت ٹھگ ہر نام ئِؤایس ےہ ۔۔۵۔۔
دسا رتِپپ وپِرت َ
ਹਉ ਤਿਨ ਬਤਲਹਾਰੀ ਜੋ ਸਾਚੈ ਲਾਗੇ ॥

ہؤ پِں اہلبری وج سا َچے الےگ ۔۔

ਹਤਰ ਗੁਣ ਗਾਵਤਹ ਅਨਤਿਨੁ ਜਾਗੇ ॥

ہر ُگں اگوہِ ادنِن اجےگ ۔۔

ਸਾਚਾ ਸੂਖੁ ਸਿਾ ਤਿਨ ਅੰਿਤਰ ਰਸਨਾ ਹਤਰ ਰਤਸ ਰਾਸੀ ਹੇ ॥੬॥

سااچ سُؤھک دسا پِں ارتن رانس ہر رس رایس ےہ ۔۔۶۔۔
ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਚੇਿਾ ਅਵਰੁ ਨ ਪੂਜਾ ॥

ہر نام چ َییا ا َور ہن ئُؤاج ۔۔
ਏਕੋ ਸੇਵੀ ਅਵਰੁ ਨ ਿੂਜਾ ॥

اوکی ویسی ا َور ہن ُدواج ۔۔
ਪੂਰੈ ਗੁਤਰ ਸਭੁ ਸਚੁ ਤਿਖਾਇਆ ਸਚੈ ਨਾਤਮ ਤਨਵਾਸੀ ਹੇ ॥੭॥

ئُؤ َرے ُگر سیھ چس دِاھکنا سج َے نام ئِؤایس ےہ ۔۔۷۔۔
ਭਰਤਮ ਭਰਤਮ ਜੋਨੀ ਤਿਤਰ ਤਿਤਰ ਆਇਆ ॥

ب ب
رھبم رھبم وجین ھِر ھِر ا نا ۔۔

ਆਤਪ ਭੂਲਾ ਜਾ ਖਸਤਮ ਭੁਲਾਇਆ ॥

کھ
ب
س
ب
ا ت ُھؤال اج م ھُالنا ۔۔

ਹਤਰ ਜੀਉ ਤਮਲੈ ਿਾ ਗੁਰਮੁਤਖ ਬੂਝੈ ਚੀਨੈ ਸਬਿੁ ਅਤਬਨਾਸੀ ਹੇ ॥੮॥

چ
ہر چیپؤ ملَ ِے نا ُگرمُکھ وبُ َھے چی َپے دبس اپِیایس ےہ ۔۔۸۔۔
ਕਾਤਮ ਿੋਤਧ ਭਰੇ ਹਮ ਅਪਰਾਧੀ ॥

اکم رکودھ رھبے مہ ارپادیھ ۔۔
ਤਕਆ ਮੁਹੁ ਲੈ ਬੋਲਹ ਨਾ ਹਮ ਗੁਣ ਨ ਸੇਵਾ ਸਾਧੀ ॥

ایک م وہ لَے وبہل ہن مہ ُگں ہن ویسا سادیھ ۔۔
ਿੁਬਿੇ ਪਾਥਰ ਮੇਤਲ ਲੈਹੁ ਿੁਮ ਆਪੇ ਸਾਚੁ ਨਾਮੁ ਅਤਬਨਾਸੀ ਹੇ ॥੯॥

ُب
ُُدُدبے نارھت لیم وہیل م ا ےپ ساچ نام اپِیایس ےہ ۔۔۹۔۔
ਨਾ ਕੋਈ ਕਰੇ ਨ ਕਰਣੈ ਜੋਗਾ ॥

ہن وکیئ رکے ہن رک ئَے وجاگ ۔۔
ਆਪੇ ਕਰਤਹ ਕਰਾਵਤਹ ਸੁ ਹੋਇਗਾ ॥

ا ےپ رکےہرکاوےہ وس وہاگئ ۔۔
ਆਪੇ ਬਖਤਸ ਲੈਤਹ ਸੁਖੁ ਪਾਏ ਸਿ ਹੀ ਨਾਤਮ ਤਨਵਾਸੀ ਹੇ ॥੧੦॥

نک
ھ
س
ک
ئ
لب
ُ
ِ
ا ےپ س َ ہہ ھ ناےئ دس یہ نام ؤایس ےہ ۔۔۱۱۔۔
ਇਹੁ ਿਨੁ ਧਰਿੀ ਸਬਿੁ ਬੀਤਜ ਅਪਾਰਾ ॥

اوہی نت درھیت دبس جیب انارا ۔۔
ਹਤਰ ਸਾਚੇ ਸੇਿੀ ਵਣਜੁ ਵਾਪਾਰਾ ॥

ہر ساےچ َ
سیبی وجن وانارا ۔۔

ਸਚੁ ਧਨੁ ਜੰਤਮਆ ਿੋਤਟ ਨ ਆਵੈ ਅੰਿਤਰ ਨਾਮੁ ਤਨਵਾਸੀ ਹੇ ॥੧੧॥

ے ارتن نام ئِؤایس ےہ ۔۔۱۱۔۔
چس دنھ چمّیا وتت ہن ا و َ

ਹਤਰ ਜੀਉ ਅਵਗਤਣਆਰੇ ਨੋ ਗੁਣੁ ਕੀਜੈ ॥

ہر جپؤ ا َواینگرے ون ُگں کبج َے ۔۔
ਆਪੇ ਬਖਤਸ ਲੈਤਹ ਨਾਮੁ ਿੀਜੈ ॥

نک
ا ےپ ھس لَہہ نام د بج َے ۔۔

ਗੁਰਮੁਤਖ ਹੋਵੈ ਸੋ ਪਤਿ ਪਾਏ ਇਕਿੁ ਨਾਤਮ ਤਨਵਾਸੀ ਹੇ ॥੧੨॥

وہوے وس پپ ناےئ اِتک نام ئِؤایس ےہ ۔۔۱۲۔۔
ُگرمُکھ َ
ਅੰਿਤਰ ਹਤਰ ਧਨੁ ਸਮਝ ਨ ਹੋਈ ॥

ارتن ہر دنھ ھجمس ہن وہیئ ۔۔
ਗੁਰ ਪਰਸਾਿੀ ਬੂਝੈ ਕੋਈ ॥

چ
ُگر رپسادی ُوب َھے وکیئ ۔۔
ਗੁਰਮੁਤਖ ਹੋਵੈ ਸੋ ਧਨੁ ਪਾਏ ਸਿ ਹੀ ਨਾਤਮ ਤਨਵਾਸੀ ਹੇ ॥੧੩॥

وہوے وس دنھ ناےئ دس یہ نام ئِؤایس ےہ ۔۔۱۳۔۔
ُگرمُکھ َ
ਅਨਲ ਵਾਉ ਭਰਤਮ ਭੁਲਾਈ ॥

ب
الن واو رھبم ھُالیئ ۔۔

ਮਾਇਆ ਮੋਤਹ ਸੁਤਧ ਨ ਕਾਈ ॥

امنا ومےہ ُسدھ ہن اکیئ ۔۔
ਮਨਮੁਖ ਅੰਧੇ ਤਕਛੂ ਨ ਸੂਝੈ ਗੁਰਮਤਿ ਨਾਮੁ ਪਰਗਾਸੀ ਹੇ ॥੧੪॥

کِ
مبمُکھ ادنےھ ج ؤُ
ھ

ہن سُؤےھج ُگرمت نام رپَاگیس ےہ ۔۔۱۴۔۔
ਮਨਮੁਖ ਹਉਮੈ ਮਾਇਆ ਸੂਿੇ ॥

مب
مُکھ ہؤ م َے امنا سُؤےت ۔۔

ਅਪਣਾ ਘਰੁ ਨ ਸਮਾਲਤਹ ਅੰਤਿ ਤਵਗੂਿੇ ॥

اانپ رھگ ہن امسہہلِ اپپ وِوگُےت ۔۔
ਪਰ ਤਨੰਿਾ ਕਰਤਹ ਬਹੁ ਤਚੰਿਾ ਜਾਲੈ ਿੁਖੇ ਿੁਤਖ ਤਨਵਾਸੀ ਹੇ ॥੧੫॥

رپ پ ِیدا رکہِ وہب ِچییا اج لَے ُدےھک ُدھک ئِؤایس ےہ ۔۔۱۵۔۔
ਆਪੇ ਕਰਿੈ ਕਾਰ ਕਰਾਈ ॥

ا ےپ رک ئَے اکر رکایئ ۔۔

ਆਪੇ ਗੁਰਮੁਤਖ ਿੇਇ ਬੁਝਾਈ ॥

ب
ا ےپ ُگرمُکھ دےئ ُجھایئ ۔۔

ਨਾਨਕ ਨਾਤਮ ਰਿੇ ਮਨੁ ਤਨਰਮਲੁ ਨਾਮੇ ਨਾਤਮ ਤਨਵਾਸੀ ਹੇ ॥੧੬॥੫॥

نانک نام رےت نم پِرلم ناےم نام ئِؤایس ےہ ۔۔۱۶۔۔۵۔۔
ਮਾਰੂ ਮਹਲਾ ੩ ॥

امرو ہلحم ۳۔۔
ُ
ਏਕੋ ਸੇਵੀ ਸਿਾ ਤਥਰੁ ਸਾਚਾ ॥

ب
اوکی سیَؤی دسا ھِر سااچ ۔۔

ਿੂਜੈ ਲਾਗਾ ਸਭੁ ਜਗੁ ਕਾਚਾ ॥

ُدو َچے الاگ سیھ چگ اکاچ ۔۔
ਗੁਰਮਿੀ ਸਿਾ ਸਚੁ ਸਾਲਾਹੀ ਸਾਚੇ ਹੀ ਸਾਤਚ ਪਿੀਜੈ ਹੇ ॥੧॥

ُگریتم دسا چس اصالیح ساےچ یہ ساچ نیبج َے ےہ ۔۔۱۔۔
ਿੇਰੇ ਗੁਣ ਬਹੁਿੇ ਮੈ ਏਕੁ ਨ ਜਾਿਾ ॥

ریتے ُگں ب ُہپے مَیں انک ہن اجنا ۔۔

ਆਪੇ ਲਾਇ ਲਏ ਜਗਜੀਵਨੁ ਿਾਿਾ ॥

چگ
ا ےپ ال ِئے ےئل چپؤن دانا ۔۔

ਆਪੇ ਬਖਸੇ ਿੇ ਵਤਿਆਈ ਗੁਰਮਤਿ ਇਹੁ ਮਨੁ ਭੀਜੈ ਹੇ ॥੨॥

ب
نک
ا ےپ ھسے دے ودنایئ ُگرمت اوہی نم ھبج َے ےہ ۔۔۲۔۔
ਮਾਇਆ ਲਹਤਰ ਸਬਤਿ ਤਨਵਾਰੀ ॥

امنا رہل دبس ئِؤاری ۔۔
ਇਹੁ ਮਨੁ ਤਨਰਮਲੁ ਹਉਮੈ ਮਾਰੀ ॥

اوہی نم پِرلم ہؤ م َے امری ۔۔

ਸਹਜੇ ਗੁਣ ਗਾਵੈ ਰੰਤਗ ਰਾਿਾ ਰਸਨਾ ਰਾਮੁ ਰਵੀਜੈ ਹੇ ॥੩॥

سہجے ُگ
اگوے رنگ رانا رانس رام رو بج َے ےہ ۔۔۳۔۔
ں
َ
ਮੇਰੀ ਮੇਰੀ ਕਰਿ ਤਵਹਾਣੀ ॥

ریمی ریمی رکت وِاہین ۔۔
ਮਨਮੁਤਖ ਨ ਬੂਝੈ ਤਿਰੈ ਇਆਣੀ ॥

مب
چ ب
مُکھ ہن ئُؤ َھے ھ ِ َرے اناین ۔۔

ਜਮਕਾਲੁ ਘੜੀ ਮੁਹਿੁ ਤਨਹਾਲੇ ਅਨਤਿਨੁ ਆਰਜਾ ਛੀਜੈ ਹੇ ॥੪॥

چ
ھب
ج
َے ےہ ۔۔۴۔۔
چمکال ڑھگی مُہت بِہاےل ادنِن ا راج
ਅੰਿਤਰ ਲੋਭੁ ਕਰੈ ਨਹੀ ਬੂਝੈ ॥

چ
ارتن ولھب رکَے یہن ئُؤ َھے ۔۔
ਤਸਰ ਊਪਤਰ ਜਮਕਾਲੁ ਨ ਸੂਝੈ ॥

سِر اُورپ چمکال ہن سُؤےھج ۔۔

ਐਥੈ ਕਮਾਣਾ ਸੁ ਅਗੈ ਆਇਆ ਅੰਿਕਾਤਲ ਤਕਆ ਕੀਜੈ ਹੇ ॥੫॥

اےھتی امکنا وس ا َگے ا نا اپپکال ایک کبج َے ےہ ۔۔۵۔۔
ਜੋ ਸਤਚ ਲਾਗੇ ਤਿਨ ਸਾਚੀ ਸੋਇ ॥

وج چس الےگ پِں سایچ وسۓ ۔۔
ਿੂਜੈ ਲਾਗੇ ਮਨਮੁਤਖ ਰੋਇ ॥

مب
ُدو َچے الےگ مُکھ رو ئِے ۔۔
ਿੁਹਾ ਤਸਤਰਆ ਕਾ ਖਸਮੁ ਹੈ ਆਪੇ ਆਪੇ ਗੁਣ ਮਤਹ ਭੀਜੈ ਹੇ ॥੬॥

ک
ب
ھ
س
ھب
ُ
گ
ُداہ سِرنا اک م ےہَ ا ےپ ا ےپ ں ہہم ج َے ےہ ۔۔۶۔۔
ਗੁਰ ਕੈ ਸਬਤਿ ਸਿਾ ਜਨੁ ਸੋਹੈ ॥

ُگر ےکَ دبس دسا نج وس َہے ۔۔
ਨਾਮ ਰਸਾਇਤਣ ਇਹੁ ਮਨੁ ਮੋਹੈ ॥

نام رسانئ اوہی نم وم َہے ۔۔

ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਮੈਲੁ ਪਿੰਗੁ ਨ ਲਾਗੈ ਗੁਰਮਿੀ ਹਤਰ ਨਾਤਮ ਭੀਜੈ ਹੇ ॥੭॥

ب
ھب
ج
امنا ومہ مَیل گنتپ ہن ال َگے ُگریتم ہر نام َے ےہ ۔۔۷۔۔
ਸਭਨਾ ਤਵਤਚ ਵਰਿੈ ਇਕੁ ਸੋਈ ॥

سبھیا وِچ ور ئَے اِک وسیئ ۔۔
ਗੁਰ ਪਰਸਾਿੀ ਪਰਗਟੁ ਹੋਈ ॥

ُگر رپسادی رپگپ وہیئ ۔۔

ਹਉਮੈ ਮਾਤਰ ਸਿਾ ਸੁਖੁ ਪਾਇਆ ਨਾਇ ਸਾਚੈ ਅੰਤਮਰਿੁ ਪੀਜੈ ਹੇ ॥੮॥

ہؤ م َے امر دسا ُسکھ نانا ناےئ سا َچے ارمت پبج َے ےہ ۔۔۸۔۔

ਤਕਲਤਬਖ ਿੂਖ ਤਨਵਾਰਣਹਾਰਾ ॥

کِل ِیکھ ُدوھک ئِؤاراہنرا ۔۔

ਗੁਰਮੁਤਖ ਸੇਤਵਆ ਸਬਤਿ ਵੀਚਾਰਾ ॥

ُگرمُکھ ویسنا دبس وبچارا ۔۔

ਸਭੁ ਤਕਛੁ ਆਪੇ ਆਤਪ ਵਰਿੈ ਗੁਰਮੁਤਖ ਿਨੁ ਮਨੁ ਭੀਜੈ ਹੇ ॥੯॥

ک
سیھ ِچھ

ب
ھب
ج
ا ےپ ا ت ور ئَے ُگرمُکھ نت نم َے ےہ ۔۔۹۔۔
ਮਾਇਆ ਅਗਤਨ ਜਲੈ ਸੰਸਾਰੇ ॥

امنا انگ چلَے اسنسرے ۔۔

ਗੁਰਮੁਤਖ ਤਨਵਾਰੈ ਸਬਤਿ ਵੀਚਾਰੇ ॥

ُگرمُکھ ئِؤا َرے دبس وبچارے ۔۔

ਅੰਿਤਰ ਸਾਂਤਿ ਸਿਾ ਸੁਖੁ ਪਾਇਆ ਗੁਰਮਿੀ ਨਾਮੁ ਲੀਜੈ ਹੇ ॥੧੦॥

ارتن ساپپ دسا ُسکھ نانا ُگریتم نام لبج َے ےہ ۔۔۱۱۔۔
ਇੰਿਰ ਇੰਿਰਾਸਤਣ ਬੈਿੇ ਜਮ ਕਾ ਭਉ ਪਾਵਤਹ ॥

ب
اِدنر اِدنرانس ےھٹیب مج اک ھؤ ناوےہ ۔۔
ਜਮੁ ਨ ਛੋਿੈ ਬਹੁ ਕਰਮ ਕਮਾਵਤਹ ॥

وھچدے وہب رکم امکو ِہے۔۔
مج ہن َ
ਸਤਿਗੁਰੁ ਭੇਟੈ ਿਾ ਮੁਕਤਿ ਪਾਈਐ ਹਤਰ ਹਤਰ ਰਸਨਾ ਪੀਜੈ ਹੇ ॥੧੧॥

سیگ ب
ب
پ
پ
ھی
َ
ج
پ
پ
ہ
ہ
م
ک
ؤر ے نا ُ ت نا َے ر ر رانس َے ےہ ۔۔۱۱۔۔
ਮਨਮੁਤਖ ਅੰਿਤਰ ਭਗਤਿ ਨ ਹੋਈ ॥

مب
مُکھ ارتن تگھب ہن وہیئ ۔۔

ਗੁਰਮੁਤਖ ਭਗਤਿ ਸਾਂਤਿ ਸੁਖੁ ਹੋਈ ॥

ُگرمُکھ تگھب ساپپ ُسکھ وہیئ ۔۔

ਪਤਵਿਰ ਪਾਵਨ ਸਿਾ ਹੈ ਬਾਣੀ ਗੁਰਮਤਿ ਅੰਿਰੁ ਭੀਜੈ ਹੇ ॥੧੨॥

ب
ےہ ناین ُگرمت ارتن ھبج َے ےہ ۔۔۱۲۔۔
وپِرت ناون دسا َ
ਬਰਹਮਾ ਤਬਸਨੁ ਮਹੇਸੁ ਵੀਚਾਰੀ ॥

ئ م
پرامہ ِسں ہیس وبچاری ۔۔

ਿਰੈ ਗੁਣ ਬਧਕ ਮੁਕਤਿ ਤਨਰਾਰੀ ॥

ے ُگں دبکھ مُکت پِراری ۔۔
رتِ َ
ਗੁਰਮੁਤਖ ਤਗਆਨੁ ਏਕੋ ਹੈ ਜਾਿਾ ਅਨਤਿਨੁ ਨਾਮੁ ਰਵੀਜੈ ਹੇ ॥੧੩॥

ےہ اجنا ادنِن نام رو بج َے ےہ ۔۔۱۳۔۔
ُگرمُکھ گ ِیان اوکی َ
ਬੇਿ ਪੜਤਹ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਨ ਬੂਝਤਹ ॥

دیب ڑپہِ ہر نام ہن ئُؤچھہہ ۔۔

ਮਾਇਆ ਕਾਰਤਣ ਪਤੜ ਪਤੜ ਲੂਝਤਹ ॥

امنا اکرن ڑپ ڑپ لُؤچھہہ ۔۔

ਅੰਿਤਰ ਮੈਲੁ ਅਤਗਆਨੀ ਅੰਧਾ ਤਕਉ ਕਤਰ ਿੁਿਰੁ ਿਰੀਜੈ ਹੇ ॥੧੪॥

ارتن مَیل اگ ِیاین ادناھ کپؤ رک ُدرت رت بج َے ےہ ۔۔۱۴۔۔
ਬੇਿ ਬਾਿ ਸਤਭ ਆਤਖ ਵਖਾਣਤਹ ॥

دیب دعب سیھ ا ھک واھکہہن ۔۔

ਨ ਅੰਿਰੁ ਭੀਜੈ ਨ ਸਬਿੁ ਪਛਾਣਤਹ ॥

ب
ہن ارتن ھبج َے ہن دبس اھچپہہن ۔۔

ਪੁੰਨੁ ਪਾਪੁ ਸਭੁ ਬੇਤਿ ਤਿਰੜਾਇਆ ਗੁਰਮੁਤਖ ਅੰਤਮਰਿੁ ਪੀਜੈ ਹੇ ॥੧੫॥

ُِت پبج َے ےہ ۔۔۱۵۔۔
ُپ ّں نات سیھ دیب درِرانا ُگرمُکھ ارمِ
ਆਪੇ ਸਾਚਾ ਏਕੋ ਸੋਈ ॥

ا ےپ سااچ اوکی وسیئ ۔۔
ਤਿਸੁ ਤਬਨੁ ਿੂਜਾ ਅਵਰੁ ਨ ਕੋਈ ॥

ئِس پِں ُدواج ا َور ہن وکیئ ۔۔

ਨਾਨਕ ਨਾਤਮ ਰਿੇ ਮਨੁ ਸਾਚਾ ਸਚੋ ਸਚੁ ਰਵੀਜੈ ਹੇ ॥੧੬॥੬॥

نانک نام رےت نم سااچ وچس چس رو بج َے ےہ ۔۔۱۶۔۔۶۔۔
ਮਾਰੂ ਮਹਲਾ ੩ ॥

امرو ہلحم ۳۔۔
ُ
ਸਚੈ ਸਚਾ ਿਖਿੁ ਰਚਾਇਆ ॥

سج َے اچس تخت راچنا ۔۔

ਤਨਜ ਘਤਰ ਵਤਸਆ ਤਿਥੈ ਮੋਹੁ ਨ ਮਾਇਆ ॥

ِب
پ ِب
ھ
َ
ج رھگ وایس ے ومہ ہن امنا ۔۔

ਸਿ ਹੀ ਸਾਚੁ ਵਤਸਆ ਘਟ ਅੰਿਤਰ ਗੁਰਮੁਤਖ ਕਰਣੀ ਸਾਰੀ ਹੇ ॥੧॥

دس یہ ساچ وایس ٹھگ ارتن ُگرمُکھ رکین ساری ےہ ۔۔۱۔۔
ਸਚਾ ਸਉਿਾ ਸਚੁ ਵਾਪਾਰਾ ॥

اچس سَؤدا چس وانارا ۔۔
ਨ ਤਿਥੈ ਭਰਮੁ ਨ ਿੂਜਾ ਪਸਾਰਾ ॥

پ ِب
ہن َھے رھبم ہن ُدواج ئسارا ۔۔

ਸਚਾ ਧਨੁ ਖਤਟਆ ਕਿੇ ਿੋਤਟ ਨ ਆਵੈ ਬੂਝੈ ਕੋ ਵੀਚਾਰੀ ਹੇ ॥੨॥

چ
ے ئُؤ َھے
اچس دنھ ایٹھک دکے وتت ہن ا و َ

وک وبچاری ےہ ۔۔۲۔۔

ਸਚੈ ਲਾਏ ਸੇ ਜਨ ਲਾਗੇ ॥

سج َے الےئ ےس نج الےگ ۔۔
ਅੰਿਤਰ ਸਬਿੁ ਮਸਿਤਕ ਵਿਭਾਗੇ ॥

ارتن دبس کتسم وداھبےگ ۔۔
ਸਚੈ ਸਬਤਿ ਸਿਾ ਗੁਣ ਗਾਵਤਹ ਸਬਤਿ ਰਿੇ ਵੀਚਾਰੀ ਹੇ ॥੩॥

سج َے دبس دسا ُگں اگوہِ دبس رےت وبچاری ےہ ۔۔۳۔۔
ਸਚੋ ਸਚਾ ਸਚੁ ਸਾਲਾਹੀ ॥

وچس اچس چس اصالیح ۔۔
ਏਕੋ ਵੇਖਾ ਿੂਜਾ ਨਾਹੀ ॥

اوکی واھکی ُدواج نایہ ۔۔
ਗੁਰਮਤਿ ਊਚੋ ਊਚੀ ਪਉੜੀ ਤਗਆਤਨ ਰਿਤਨ ਹਉਮੈ ਮਾਰੀ ਹੇ ॥੪॥

ُگرمت اُووچ اُویچ ئؤری گ ِیان رنت ہؤ م َے امری ےہ ۔۔۴۔۔
ਮਾਇਆ ਮੋਹੁ ਸਬਤਿ ਜਲਾਇਆ ॥

امنا ومہ دبس چالنا ۔۔
ਸਚੁ ਮਤਨ ਵਤਸਆ ਜਾ ਿੁਧੁ ਭਾਇਆ ॥

چس نم وایس اج ُندھ اھبنا ۔۔
ਸਚੇ ਕੀ ਸਭ ਸਚੀ ਕਰਣੀ ਹਉਮੈ ਤਿਖਾ ਤਨਵਾਰੀ ਹੇ ॥੫॥

ےچس یک سیھ یچس رکین ہؤ م َے نکِھا ئِؤاری ےہ ۔۔۵۔۔

ਮਾਇਆ ਮੋਹੁ ਸਭੁ ਆਪੇ ਕੀਨਾ ॥

امنا ومہ سیھ ا ےپ انیک ۔۔

ਗੁਰਮੁਤਖ ਤਵਰਲੈ ਤਕਨ ਹੀ ਚੀਨਾ ॥

ُگرمُکھ وِر لَے کِں یہ چییا ۔۔

ਗੁਰਮੁਤਖ ਹੋਵੈ ਸੁ ਸਚੁ ਕਮਾਵੈ ਸਾਚੀ ਕਰਣੀ ਸਾਰੀ ਹੇ ॥੬॥

امکوے سایچ رکین ساری ےہ ۔۔۶۔۔
وہوے وس چس َ
ُگرمُکھ َ
ਕਾਰ ਕਮਾਈ ਜੋ ਮੇਰੇ ਪਰਭ ਭਾਈ ॥

اکر امکیئ وج ریمے رپَھب اھبیئ ۔۔
ਹਉਮੈ ਤਿਰਸਨਾ ਸਬਤਿ ਬੁਝਾਈ ॥

ب
ہؤ م َے رتِانس دبس ُجھایئ ۔۔

ਗੁਰਮਤਿ ਸਿ ਹੀ ਅੰਿਰੁ ਸੀਿਲੁ ਹਉਮੈ ਮਾਤਰ ਤਨਵਾਰੀ ਹੇ ॥੭॥

ُگرمت دس یہ ارتن لتیس ہؤ م َے امر ئِؤاری ےہ ۔۔۷۔۔
ਸਤਚ ਲਗੇ ਤਿਨ ਸਭੁ ਤਕਛੁ ਭਾਵੈ ॥

کِ
پ
اھبوے ۔۔
چس ےگل ِں سیھ چھ َ
ਸਚੈ ਸਬਿੇ ਸਤਚ ਸੁਹਾਵੈ ॥

سج َے دبسے چس ُسہا َوے ۔۔
ਐਥੈ ਸਾਚੇ ਸੇ ਿਤਰ ਸਾਚੇ ਨਿਰੀ ਨਿਤਰ ਸਵਾਰੀ ਹੇ ॥੮॥

اےھتی ساےچ ےس در ساےچ دنری دنر وساری ےہ ۔۔۸۔۔
ਤਬਨੁ ਸਾਚੇ ਜੋ ਿੂਜੈ ਲਾਇਆ ॥

پِں ساےچ وج ُدو َچے النا ۔۔

ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਿੁਖ ਸਬਾਇਆ ॥

امنا ومہ ُدھک ابسنا ۔۔
ਤਬਨੁ ਗੁਰ ਿੁਖੁ ਸੁਖੁ ਜਾਪੈ ਨਾਹੀ ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਿੁਖੁ ਭਾਰੀ ਹੇ ॥੯॥

پِں ُگر ُدھک ُسکھ اج ئَے نایہ امنا ومہ ُدھک اھبری ےہ ۔۔۹۔۔
ਸਾਚਾ ਸਬਿੁ ਤਜਨਾ ਮਤਨ ਭਾਇਆ ॥

سااچ دبس ِجیا نم اھبنا ۔۔
ਪੂਰਤਬ ਤਲਤਖਆ ਤਿਨੀ ਕਮਾਇਆ ॥

ئُؤرت لک ِھیا پ ِبی امکنا ۔۔

ਸਚੋ ਸੇਵਤਹ ਸਚੁ ਤਧਆਵਤਹ ਸਤਚ ਰਿੇ ਵੀਚਾਰੀ ਹੇ ॥੧੦॥

وچس ویسوہ چس دایھووہ چس رےت وبچاری ےہ ۔۔۱۱۔۔
ਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਮੀਿੀ ਲਾਗੀ ॥

ُگر یک ویسا یھٹیم الیگ ۔۔

ਅਨਤਿਨੁ ਸੂਖ ਸਹਜ ਸਮਾਧੀ ॥

سہ
ادنِن سُؤھک ج امسدیھ ۔۔

ਹਤਰ ਹਤਰ ਕਰਤਿਆ ਮਨੁ ਤਨਰਮਲੁ ਹੋਆ ਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵ ਤਪਆਰੀ ਹੇ ॥੧੧॥

ویس ایپری ےہ ۔۔۱۱۔۔
ہر ہر رکایت نم پِرلم وہا ُگر یک َ
ਸੇ ਜਨ ਸੁਖੀਏ ਸਤਿਗੁਤਰ ਸਚੇ ਲਾਏ ॥

ُسک
س
ھی
ی
پ
گ
ے ؤر ےچس الےئ ۔۔
ےس نج
ਆਪੇ ਭਾਣੇ ਆਤਪ ਤਮਲਾਏ ॥

ا ےپ اھبےن ا ت مِالےئ ۔۔

ਸਤਿਗੁਤਰ ਰਾਖੇ ਸੇ ਜਨ ਉਬਰੇ ਹੋਰ ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਖੁਆਰੀ ਹੇ ॥੧੨॥

ک
سیگؤر راےھک ےس نج اُپرے وہر امنا ومہ ُھؤاری ےہ ۔۔۱۲۔۔
ਗੁਰਮੁਤਖ ਸਾਚਾ ਸਬਤਿ ਪਛਾਿਾ ॥

ُگرمُکھ سااچ دبس اھچپنا ۔۔

ਨਾ ਤਿਸੁ ਕੁਟੰਬੁ ਨਾ ਤਿਸੁ ਮਾਿਾ ॥

ہن ئِس ُکیپت ہن ئِس امنا ۔۔

ਏਕੋ ਏਕੁ ਰਤਵਆ ਸਭ ਅੰਿਤਰ ਸਭਨਾ ਜੀਆ ਕਾ ਆਧਾਰੀ ਹੇ ॥੧੩॥

اوکی انک ر َونا سیھ ارتن سبھیا ایج اک ا داھری ےہ ۔۔۱۳۔۔
ਹਉਮੈ ਮੇਰਾ ਿੂਜਾ ਭਾਇਆ ॥

ہؤ م َے ریما ُدواج اھبنا ۔۔

ਤਕਛੁ ਨ ਚਲੈ ਧੁਤਰ ਖਸਤਮ ਤਲਤਖ ਪਾਇਆ ॥

ک
ھ
ک
س
ل
ک
ِچھ ہن چلَے د ُھر م ِھ نانا ۔۔

ਗੁਰ ਸਾਚੇ ਿੇ ਸਾਚੁ ਕਮਾਵਤਹ ਸਾਚੈ ਿੂਖ ਤਨਵਾਰੀ ਹੇ ॥੧੪॥

ُگر ساےچ ےت ساچ امکوہِ سا َچے ُدوھک ئِؤاری ےہ ۔۔۱۴۔۔
ਜਾ ਿੂ ਿੇਤਹ ਸਿਾ ਸੁਖੁ ਪਾਏ ॥

اج ئُؤ دہہی دسا ُسکھ ناےئ ۔۔
ਸਾਚੈ ਸਬਿੇ ਸਾਚੁ ਕਮਾਏ ॥

سا َچے دبسے ساچ امکےئ ۔۔
ਅੰਿਰੁ ਸਾਚਾ ਮਨੁ ਿਨੁ ਸਾਚਾ ਭਗਤਿ ਭਰੇ ਭੰਿਾਰੀ ਹੇ ॥੧੫॥

ادنر سااچ نم نت سااچ تگھب رھبے ڈنھباری ےہ ۔۔۱۵۔۔

ਆਪੇ ਵੇਖੈ ਹੁਕਤਮ ਚਲਾਏ ॥

ک
ا ےپ وےھکی ُچ م چالۓ ۔۔

ਅਪਣਾ ਭਾਣਾ ਆਤਪ ਕਰਾਏ ॥

اانپ اھبنا ا ت رکاےئ ۔۔
ਨਾਨਕ ਨਾਤਮ ਰਿੇ ਬੈਰਾਗੀ ਮਨੁ ਿਨੁ ਰਸਨਾ ਨਾਤਮ ਸਵਾਰੀ ਹੇ ॥੧੬॥੭॥

نانک نام رےت ریبایگ نم نت رانس نام وساری ےہ ۔۔۱۶۔۔۷۔۔
ਮਾਰੂ ਮਹਲਾ ੩ ॥

امرو ہلحم ۳۔۔
ُ
ਆਪੇ ਆਪੁ ਉਪਾਇ ਉਪੰਨਾ ॥

ا ےپ ا ت اُناےئ ا ُ َپیّا ۔۔
ਸਭ ਮਤਹ ਵਰਿੈ ਏਕੁ ਪਰਛੰਨਾ ॥

سیھ ہہم ور ئَے انک رپانھچ ۔۔

ਸਭਨਾ ਸਾਰ ਕਰੇ ਜਗਜੀਵਨੁ ਤਜਤਨ ਅਪਣਾ ਆਪੁ ਪਛਾਿਾ ਹੇ ॥੧॥

چگ
سبھیا سار رکے چپؤن ِجں اانپ ا ت اھچپنا ےہ ۔۔۱۔۔
ਤਜਤਨ ਬਰਹਮਾ ਤਬਸਨੁ ਮਹੇਸੁ ਉਪਾਏ ॥

ئ م
ِجں پرامہ ِسں ہیس اُناےئ ۔۔
ਤਸਤਰ ਤਸਤਰ ਧੰਧੈ ਆਪੇ ਲਾਏ ॥

سِر سِر ددنھَےھ ا ےپ الےئ ۔۔
ਤਜਸੁ ਭਾਵੈ ਤਿਸੁ ਆਪੇ ਮੇਲੇ ਤਜਤਨ ਗੁਰਮੁਤਖ ਏਕੋ ਜਾਿਾ ਹੇ ॥੨॥

ج
اھبوے ئِس ا ےپ ےلیم ِجں ُگرمُکھ اوکی اجنا ےہ ۔۔۲۔۔
ِس َ

ਆਵਾ ਗਉਣੁ ਹੈ ਸੰਸਾਰਾ ॥

ا وا گؤن ےہَ اسنسرا ۔۔
ਮਾਇਆ ਮੋਹੁ ਬਹੁ ਤਚਿੈ ਤਬਕਾਰਾ ॥

امنا ومہ وہب ِج َپے ِئکارا ۔۔

ਤਥਰੁ ਸਾਚਾ ਸਾਲਾਹੀ ਸਿ ਹੀ ਤਜਤਨ ਗੁਰ ਕਾ ਸਬਿੁ ਪਛਾਿਾ ਹੇ ॥੩॥

ب
ھِر سااچ اصالیح دس یہ ِجں ُگر اک دبس اھچپنا ےہ ۔۔۳۔۔
ਇਤਕ ਮੂਤਲ ਲਗੇ ਓਨੀ ਸੁਖੁ ਪਾਇਆ ॥

اِک مُؤل ےگل اوین ُسکھ نانا ۔۔

ਿਾਲੀ ਲਾਗੇ ਤਿਨੀ ਜਨਮੁ ਗਵਾਇਆ ॥

دایل الےگ پ ِبی منج وگَانا ۔۔

ਅੰਤਮਰਿ ਿਲ ਤਿਨ ਜਨ ਕਉ ਲਾਗੇ ਜੋ ਬੋਲਤਹ ਅੰਤਮਰਿ ਬਾਿਾ ਹੇ ॥੪॥

امِرت لھپ پِں نج کؤ الےگ وج وبہلِ امِرت نانا ےہ ۔۔۴۔۔
ਹਮ ਗੁਣ ਨਾਹੀ ਤਕਆ ਬੋਲਹ ਬੋਲ ॥

مہ ُگں نایہ ایک وبہل وبل ۔۔

ਿੂ ਸਭਨਾ ਿੇਖਤਹ ਿੋਲਤਹ ਿੋਲ ॥

ئُؤ سبھیا دنکھہہ وتہہل وتل ۔۔

ਤਜਉ ਭਾਵੈ ਤਿਉ ਰਾਖਤਹ ਰਹਣਾ ਗੁਰਮੁਤਖ ਏਕੋ ਜਾਿਾ ਹੇ ॥੫॥

چیپؤ اھبوے پپؤ راکھہہ رانہ ُگرمُکھ اوکی اجنا ےہ ۔۔۵۔۔
ਜਾ ਿੁਧੁ ਭਾਣਾ ਿਾ ਸਚੀ ਕਾਰੈ ਲਾਏ ॥

اج ُندھ اھبنا نا یچس َاکرے الےئ ۔۔

ਅਵਗਣ ਛੋਤਿ ਗੁਣ ਮਾਤਹ ਸਮਾਏ ॥

ا َونگ وھچد ُگں امہِ امسےئ ۔۔

ਗੁਣ ਮਤਹ ਏਕੋ ਤਨਰਮਲੁ ਸਾਚਾ ਗੁਰ ਕੈ ਸਬਤਿ ਪਛਾਿਾ ਹੇ ॥੬॥

ُگں ہہم اوکی پِرلم سااچ ُگر ےکَ دبس اھچپنا ےہ ۔۔۶۔۔
ਜਹ ਿੇਖਾ ਿਹ ਏਕੋ ਸੋਈ ॥

ہج داھکی ہت اوکی وسیئ ۔۔
ਿੂਜੀ ਿੁਰਮਤਿ ਸਬਿੇ ਖੋਈ ॥

ُدویج ُدرمت دبسے وھکیئ ۔۔
ਏਕਸੁ ਮਤਹ ਪਰਭੁ ਏਕੁ ਸਮਾਣਾ ਅਪਣੈ ਰੰਤਗ ਸਿ ਰਾਿਾ ਹੇ ॥੭॥

اسکی ہہم رپَھب انک امسنا اےنپ رنگ دس رانا ےہ ۔۔۷۔۔
ਕਾਇਆ ਕਮਲੁ ਹੈ ਕੁਮਲਾਣਾ ॥

اکنا لمک ےہَ ُکمالنا ۔۔

ਮਨਮੁਖੁ ਸਬਿੁ ਨ ਬੁਝੈ ਇਆਣਾ ॥

مب
چ
مُکھ دبس ہن ئُؤ َھے انانا ۔۔

ਗੁਰ ਪਰਸਾਿੀ ਕਾਇਆ ਖੋਜੇ ਪਾਏ ਜਗਜੀਵਨੁ ਿਾਿਾ ਹੇ ॥੮॥

چگ
ُگر رپسادی اکنا وھکےج ناےئ چپؤن دانا ےہ ۔۔۸۔۔
ਕੋਟ ਗਹੀ ਕੇ ਪਾਪ ਤਨਵਾਰੇ ॥

وکت یہگ ےک نات ئِؤارے ۔۔
ਸਿਾ ਹਤਰ ਜੀਉ ਰਾਖੈ ਉਰ ਧਾਰੇ ॥

ک
دسا ہر جپؤ را َھے اُر داھرے ۔۔

ਜੋ ਇਛੇ ਸੋਈ ਿਲੁ ਪਾਏ ਤਜਉ ਰੰਗੁ ਮਜੀਿੈ ਰਾਿਾ ਹੇ ॥੯॥

م
ب
چ
ی
ھ
وج اِےھچ وسیئ لھپ ناےئ چیپؤ رنگ َے رانا ےہ ۔۔۹۔۔
ਮਨਮੁਖੁ ਤਗਆਨੁ ਕਥੇ ਨ ਹੋਈ ॥

مب
مُکھ گ ِیان ےھتک ہن وہیئ ۔۔

ਤਿਤਰ ਤਿਤਰ ਆਵੈ ਿਉਰ ਨ ਕੋਈ ॥

ب
ب ب
ے ھؤر ہن وکیئ ۔۔
ھِر ھِر ا و َ

ਗੁਰਮੁਤਖ ਤਗਆਨੁ ਸਿਾ ਸਾਲਾਹੇ ਜੁਤਗ ਜੁਤਗ ਏਕੋ ਜਾਿਾ ਹੇ ॥੧੦॥

ُگرمُکھ گ ِیان دسا اصالےح ُچگ ُچگ اوکی اجنا ےہ ۔۔۱۱۔۔
ਮਨਮੁਖੁ ਕਾਰ ਕਰੇ ਸਤਭ ਿੁਖ ਸਬਾਏ ॥

مب
مُکھ اکر رکے سیھ ُدھک ابسےئ ۔۔

ਅੰਿਤਰ ਸਬਿੁ ਨਾਹੀ ਤਕਉ ਿਤਰ ਜਾਏ ॥

ارتن دبس نایہ کیپؤ در اجےئ ۔۔

ਗੁਰਮੁਤਖ ਸਬਿੁ ਵਸੈ ਮਤਨ ਸਾਚਾ ਸਿ ਸੇਵੇ ਸੁਖਿਾਿਾ ਹੇ ॥੧੧॥

ُگرمُکھ دبس و سَے نم سااچ دس ویسے ُسکھدانا ےہ ۔۔۱۱۔۔
ਜਹ ਿੇਖਾ ਿੂ ਸਭਨੀ ਥਾਈ ॥

ئُ سب
ھب
ی اھتیئ ۔۔
ہج داھکی ؤ

ਪੂਰੈ ਗੁਤਰ ਸਭ ਸੋਝੀ ਪਾਈ ॥

ئُؤ َرے ُگر سیھ وسیھج نایئ ۔۔
ਨਾਮੋ ਨਾਮੁ ਤਧਆਈਐ ਸਿਾ ਸਿ ਇਹੁ ਮਨੁ ਨਾਮੇ ਰਾਿਾ ਹੇ ॥੧੨॥

ناوم نام دایھ نیپے َ دسا دس اوہی نم ناےم رانا ےہ ۔۔۱۲۔۔

ਨਾਮੇ ਰਾਿਾ ਪਤਵਿੁ ਸਰੀਰਾ ॥

ناےم رانا وپِت رسریا ۔۔
ਤਬਨੁ ਨਾਵੈ ਿੂਤਬ ਮੁਏ ਤਬਨੁ ਨੀਰਾ ॥

پِں نا َوے ُدوت مُؤےئ پِں رینا ۔۔
ਆਵਤਹ ਜਾਵਤਹ ਨਾਮੁ ਨਹੀ ਬੂਝਤਹ ਇਕਨਾ ਗੁਰਮੁਤਖ ਸਬਿੁ ਪਛਾਿਾ ਹੇ ॥੧੩॥

ا وہِ اجوہِ نام یہن وبچھہہ اِانک ُگرمُکھ دبس اھچپنا ےہ ۔۔۱۳۔۔
ਪੂਰੈ ਸਤਿਗੁਤਰ ਬੂਝ ਬੁਝਾਈ ॥

ئُؤ َرے سیگؤر ئُؤھج اھجبیئ ۔۔

ਤਵਣੁ ਨਾਵੈ ਮੁਕਤਿ ਤਕਨੈ ਨ ਪਾਈ ॥

وِن نا َوے مُکت ک ِ َپے ہن نایئ ۔۔

ਨਾਮੇ ਨਾਤਮ ਤਮਲੈ ਵਤਿਆਈ ਸਹਤਜ ਰਹੈ ਰੰਤਗ ਰਾਿਾ ਹੇ ॥੧੪॥

سہ
ناےم نام ملَ ِے ودنایئ ج ر َہے رنگ رانا ےہ ۔۔۱۴۔۔
ਕਾਇਆ ਨਗਰੁ ਢਹੈ ਢਤਹ ਢੇਰੀ ॥

اکنا رگن د َھہے دھبہہ دھتری ۔۔
ਤਬਨੁ ਸਬਿੈ ਚੂਕੈ ਨਹੀ ਿੇਰੀ ॥

پِں دبسَے ُجؤ َکے یہن ریھپی ۔۔
ਸਾਚੁ ਸਲਾਹੇ ਸਾਤਚ ਸਮਾਵੈ ਤਜਤਨ ਗੁਰਮੁਤਖ ਏਕੋ ਜਾਿਾ ਹੇ ॥੧੫॥

امسوے ِجں ُگرمُکھ اوکی اجنا ےہ ۔۔۱۵۔۔
ساچ صالےح ساچ َ
ਤਜਸ ਨੋ ਨਿਤਰ ਕਰੇ ਸੋ ਪਾਏ ॥

ِجس ون دنر رکے وس ناےئ ۔۔

ਸਾਚਾ ਸਬਿੁ ਵਸੈ ਮਤਨ ਆਏ ॥

سااچ دبس و سَے نم ا ےئ ۔۔

ਨਾਨਕ ਨਾਤਮ ਰਿੇ ਤਨਰੰਕਾਰੀ ਿਤਰ ਸਾਚੈ ਸਾਚੁ ਪਛਾਿਾ ਹੇ ॥੧੬॥੮॥

نانک نام رےت پِراکنری در سا َچے ساچ اھچپنا ےہ ۔۔۱۶۔۔۸۔۔
ਮਾਰੂ ਸੋਲਹੇ ੩ ॥

امرو وسےہل ۳۔۔
ُ
ਆਪੇ ਕਰਿਾ ਸਭੁ ਤਜਸੁ ਕਰਣਾ ॥

ا ےپ رکنا سیھ ِجس رکنا ۔۔

ਜੀਅ ਜੰਿ ਸਤਭ ਿੇਰੀ ਸਰਣਾ ॥

یج جپت سیھ ریتی رسنا ۔۔

ਆਪੇ ਗੁਪਿੁ ਵਰਿੈ ਸਭ ਅੰਿਤਰ ਗੁਰ ਕੈ ਸਬਤਿ ਪਛਾਿਾ ਹੇ ॥੧॥

ا ےپ ُگپت ور ئَے سیھ ارتن ُگر ےکَ دبس اھچپنا ےہ ۔۔۱۔۔
ਹਤਰ ਕੇ ਭਗਤਿ ਭਰੇ ਭੰਿਾਰਾ ॥

ہر ےک تگھب رھبے ڈنھبارا ۔۔
ਆਪੇ ਬਖਸੇ ਸਬਤਿ ਵੀਚਾਰਾ ॥

نک
ھ
ب
س
ا ےپ ے دبس و چارا ۔۔

ਜੋ ਿੁਧੁ ਭਾਵੈ ਸੋਈ ਕਰਸਤਹ ਸਚੇ ਤਸਉ ਮਨੁ ਰਾਿਾ ਹੇ ॥੨॥

وج ُندھ اھبوے وسیئ رکہسِ ےچس سِیؤ نم رانا ےہ ۔۔۲۔۔
ਆਪੇ ਹੀਰਾ ਰਿਨੁ ਅਮੋਲੋ ॥

ا ےپ ریہا رنت اومول ۔۔

ਆਪੇ ਨਿਰੀ ਿੋਲੇ ਿੋਲੋ ॥

ا ےپ دنری وتےل وتول ۔۔
ਜੀਅ ਜੰਿ ਸਤਭ ਸਰਤਣ ਿੁਮਾਰੀ ਕਤਰ ਤਕਰਪਾ ਆਤਪ ਪਛਾਿਾ ਹੇ ॥੩॥

یج جپت سیھ رسن ُبماری رک کِرنا ا ت اھچپنا ےہ ۔۔۳۔۔
ਤਜਸ ਨੋ ਨਿਤਰ ਹੋਵੈ ਧੁਤਰ ਿੇਰੀ ॥

ج
وہوے د ُھر ریتی ۔۔
ِ س ون دنر َ
ਮਰੈ ਨ ਜੰਮੈ ਚੂਕੈ ਿੇਰੀ ॥

م َ َرے ہن چمَ ّے ُجؤ َکے ریھپی ۔۔
ਸਾਚੇ ਗੁਣ ਗਾਵੈ ਤਿਨੁ ਰਾਿੀ ਜੁਤਗ ਜੁਤਗ ਏਕੋ ਜਾਿਾ ਹੇ ॥੪॥

ُگ
اگوے دِن رایت ُچگ ُچگ اوکی اجنا ےہ ۔۔۴۔۔
ساےچ ں َ
ਮਾਇਆ ਮੋਤਹ ਸਭੁ ਜਗਿੁ ਉਪਾਇਆ ॥

امنا ومہِ سیھ تگج اُناِنا ۔۔

ਬਰਹਮਾ ਤਬਸਨੁ ਿੇਵ ਸਬਾਇਆ ॥

ئ
پرامہ ِسں دویَ ابسنا ۔۔

ਜੋ ਿੁਧੁ ਭਾਣੇ ਸੇ ਨਾਤਮ ਲਾਗੇ ਤਗਆਨ ਮਿੀ ਪਛਾਿਾ ਹੇ ॥੫॥

وج ُندھ اھبےن ےس نام الےگ گ ِیان یتم اھچپنا ےہ ۔۔۵۔۔
ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਵਰਿੈ ਸੰਸਾਰਾ ॥

نات ُپ ّں ور َئے اسنسرا ۔۔
ਹਰਖੁ ਸੋਗੁ ਸਭੁ ਿੁਖੁ ਹੈ ਭਾਰਾ ॥

ہرھک وسگ سیھ ُدھک ےہَ اھبرا ۔۔

ਗੁਰਮੁਤਖ ਹੋਵੈ ਸੋ ਸੁਖੁ ਪਾਏ ਤਜਤਨ ਗੁਰਮੁਤਖ ਨਾਮੁ ਪਛਾਿਾ ਹੇ ॥੬॥

وہوے وس ُسکھ ناےئ ِجں ُگرمُکھ نام اھچپنا ےہ ۔۔۶۔۔
ُگرمُکھ َ
ਤਕਰਿੁ ਨ ਕੋਈ ਮੇਟਣਹਾਰਾ ॥

کِرت ہن وکیئ مییبہارا ۔۔

ਗੁਰ ਕੈ ਸਬਿੇ ਮੋਖ ਿੁਆਰਾ ॥

ُگر ےکَ دبسے ومھک ُدوارا ۔۔
ਪੂਰਤਬ ਤਲਤਖਆ ਸੋ ਿਲੁ ਪਾਇਆ ਤਜਤਨ ਆਪੁ ਮਾਤਰ ਪਛਾਿਾ ਹੇ ॥੭॥

ئُؤرت لک ِھیا وس لھپ نانا ِجں ا ت امر اھچپنا ےہ ۔۔۷۔۔
ਮਾਇਆ ਮੋਤਹ ਹਤਰ ਤਸਉ ਤਚਿੁ ਨ ਲਾਗੈ ॥

امنا ومہِ ہر سِیؤ ِجت ہن ال َگے ۔۔
ਿੂਜੈ ਭਾਇ ਘਣਾ ਿੁਖੁ ਆਗੈ ॥

ُدو َچے اھبےئ گھیا ُدھک ا ےگ ۔۔
ਮਨਮੁਖ ਭਰਤਮ ਭੁਲੇ ਭੇਖਧਾਰੀ ਅੰਿ ਕਾਤਲ ਪਛੁਿਾਿਾ ਹੇ ॥੮॥

ب ب
مب
ھ
ک
ی
مُکھ رھبم ُھلے ھداھری اپپ اکل اتھچپنا ےہ ۔۔۸۔۔
ਹਤਰ ਕੈ ਭਾਣੈ ਹਤਰ ਗੁਣ ਗਾਏ ॥

ہر ےکَ اھب ئَے ہر ُگں اگےئ ۔۔
ਸਤਭ ਤਕਲਤਬਖ ਕਾਟੇ ਿੂਖ ਸਬਾਏ ॥

سیھ کِل ِیکھ اکےٹ ُدوھک ابسےئ ۔۔

ਹਤਰ ਤਨਰਮਲੁ ਤਨਰਮਲ ਹੈ ਬਾਣੀ ਹਤਰ ਸੇਿੀ ਮਨੁ ਰਾਿਾ ਹੇ ॥੯॥

ےہ ناین ہر یتیس نم رانا ےہ ۔۔۹۔۔
ہر پِرلم پِرلم َ

ਤਜਸ ਨੋ ਨਿਤਰ ਕਰੇ ਸੋ ਗੁਣ ਤਨਤਧ ਪਾਏ ॥

ِجس ون دنر رکے وس ُگں ن ِدھ ناےئ ۔۔
ਹਉਮੈ ਮੇਰਾ ਿਾਤਕ ਰਹਾਏ ॥

ہؤ م َے ریما اھٹک راہےئ ۔۔
ਗੁਣ ਅਵਗਣ ਕਾ ਏਕੋ ਿਾਿਾ ਗੁਰਮੁਤਖ ਤਵਰਲੀ ਜਾਿਾ ਹੇ ॥੧੦॥

ُگں ا َونگ اک اوکی دانا ُگرمُکھ وِریل اجنا ےہ ۔۔۱۱۔۔
ਮੇਰਾ ਪਰਭੁ ਤਨਰਮਲੁ ਅਤਿ ਅਪਾਰਾ ॥

ریما رپَھب پِرلم ات انارا ۔۔

ਆਪੇ ਮੇਲੈ ਗੁਰ ਸਬਤਿ ਵੀਚਾਰਾ ॥

ا ےپ میلَے ُگر دبس وبچارا ۔۔

ਆਪੇ ਬਖਸੇ ਸਚੁ ਤਿਰੜਾਏ ਮਨੁ ਿਨੁ ਸਾਚੈ ਰਾਿਾ ਹੇ ॥੧੧॥

نک
ھ
چ
س
ا ےپ ے چس درِراےئ نم نت سا َے رانا ےہ ۔۔۱۱۔۔
ਮਨੁ ਿਨੁ ਮੈਲਾ ਤਵਤਚ ਜੋਤਿ ਅਪਾਰਾ ॥

نم نت مَیال وِچ وجت انارا ۔۔
ਗੁਰਮਤਿ ਬੂਝੈ ਕਤਰ ਵੀਚਾਰਾ ॥

چ
ُگرمت ئُؤ َھے رک وبچارا ۔۔

ਹਉਮੈ ਮਾਤਰ ਸਿਾ ਮਨੁ ਤਨਰਮਲੁ ਰਸਨਾ ਸੇਤਵ ਸੁਖਿਾਿਾ ਹੇ ॥੧੨॥

ہؤ م َے امر دسا نم پِرلم رانس ویسَ ُسکھدانا ےہ ۔۔۱۲۔۔
ਗੜ ਕਾਇਆ ਅੰਿਤਰ ਬਹੁ ਹਟ ਬਾਜਾਰਾ ॥

گر اکنا ادنر وہب ہت نااجرا ۔۔

ਤਿਸੁ ਤਵਤਚ ਨਾਮੁ ਹੈ ਅਤਿ ਅਪਾਰਾ ॥

ےہ ات انارا ۔۔
ئِس وِچ نام َ

ਗੁਰ ਕੈ ਸਬਤਿ ਸਿਾ ਿਤਰ ਸੋਹੈ ਹਉਮੈ ਮਾਤਰ ਪਛਾਿਾ ਹੇ ॥੧੩॥

ُگر ےکَ دبس دسا در وس َہے ہؤ م َے امر اھچپنا ےہ ۔۔۱۳۔۔
ਰਿਨੁ ਅਮੋਲਕੁ ਅਗਮ ਅਪਾਰਾ ॥

رنت اومکل امگ انارا ۔۔
ਕੀਮਤਿ ਕਵਣੁ ਕਰੇ ਵੇਚਾਰਾ ॥

تمیق وکَن رکے وبچارا ۔۔

ਗੁਰ ਕੈ ਸਬਿੇ ਿੋਤਲ ਿੋਲਾਏ ਅੰਿਤਰ ਸਬਤਿ ਪਛਾਿਾ ਹੇ ॥੧੪॥

ُگر ےکَ دبسے وتل وتالےئ ارتن دبس اھچپنا ےہ ۔۔۱۴۔۔
ਤਸਤਮਰਤਿ ਸਾਸਿਰ ਬਹੁਿੁ ਤਬਸਥਾਰਾ ॥

ئ
ِسمرت سارتس تہب ِسبھارا ۔۔

ਮਾਇਆ ਮੋਹੁ ਪਸਤਰਆ ਪਾਸਾਰਾ ॥

امنا ومہ رسپِنا ناسارا ۔۔
ਮੂਰਖ ਪੜਤਹ ਸਬਿੁ ਨ ਬੂਝਤਹ ਗੁਰਮੁਤਖ ਤਵਰਲੈ ਜਾਿਾ ਹੇ ॥੧੫॥

مُؤرھک ڑپہِ دبس ہن ئُؤچھہہ ُگرمُکھ وِر لَے اجنا ےہ ۔۔۱۵۔۔
ਆਪੇ ਕਰਿਾ ਕਰੇ ਕਰਾਏ ॥

ا ےپ رکنا رکے رکاےئ ۔۔
ਸਚੀ ਬਾਣੀ ਸਚੁ ਤਿਰੜਾਏ ॥

یچس ناین چس درِراےئ ۔۔

ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਤਮਲੈ ਵਤਿਆਈ ਜੁਤਗ ਜੁਤਗ ਏਕੋ ਜਾਿਾ ਹੇ ॥੧੬॥੯॥

نانک نام ملَ ِے ودنایئ ُچگ ُچگ اوکی اجنا ےہ ۔۔۱۶۔۔۹۔۔
ਮਾਰੂ ਮਹਲਾ ੩ ॥

امرو ہلحم ۳۔۔
ُ
ਸੋ ਸਚੁ ਸੇਤਵਹੁ ਤਸਰਜਣਹਾਰਾ ॥

وس چس ویسوہ سِرجبہارا ۔۔
ਸਬਿੇ ਿੂਖ ਤਨਵਾਰਣਹਾਰਾ ॥

دبسے ُدوھک ئِؤاراہنرا ۔۔
ਅਗਮੁ ਅਗੋਚਰੁ ਕੀਮਤਿ ਨਹੀ ਪਾਈ ਆਪੇ ਅਗਮ ਅਥਾਹਾ ਹੇ ॥੧॥

امگ اوگرچ تمیق یہن نایئ ا ےپ امگ ااھتاہ ےہ ۔۔۱۔۔
ਆਪੇ ਸਚਾ ਸਚੁ ਵਰਿਾਏ ॥

ا ےپ اچس چس ورناےئ ۔۔
ਇਤਕ ਜਨ ਸਾਚੈ ਆਪੇ ਲਾਏ ॥

اِک نج سا َچے ا ےپ الےئ ۔۔
ਸਾਚੋ ਸੇਵਤਹ ਸਾਚੁ ਕਮਾਵਤਹ ਨਾਮੇ ਸਤਚ ਸਮਾਹਾ ਹੇ ॥੨॥

ساوچ ویسہِ ساچ امکوہِ ناےم چس امساہ ےہ ۔۔۲۔۔
ਧੁਤਰ ਭਗਿਾ ਮੇਲੇ ਆਤਪ ਤਮਲਾਏ ॥

ب
د ُھر ھگیا م َیلے ا ت مِالےئ ۔۔
ਸਚੀ ਭਗਿੀ ਆਪੇ ਲਾਏ ॥

ب
یچس ھگبی ا ےپ الےئ ۔۔

ਸਾਚੀ ਬਾਣੀ ਸਿਾ ਗੁਣ ਗਾਵੈ ਇਸੁ ਜਨਮੈ ਕਾ ਲਾਹਾ ਹੇ ॥੩॥

ُگ
اگوے اِس جبمَے
سایچ ناین دسا ں َ

اک الاہ ےہ ۔۔۳۔۔

ਗੁਰਮੁਤਖ ਵਣਜੁ ਕਰਤਹ ਪਰੁ ਆਪੁ ਪਛਾਣਤਹ ॥

ُگرمُکھ وجن رکہِ رپ ا ت اھچپہہن ۔۔

ਏਕਸ ਤਬਨੁ ਕੋ ਅਵਰੁ ਨ ਜਾਣਤਹ ॥

اسکی پِں وک ا َور ہن اجہنِ ۔۔

ਸਚਾ ਸਾਹੁ ਸਚੇ ਵਣਜਾਰੇ ਪੂੰਜੀ ਨਾਮੁ ਤਵਸਾਹਾ ਹੇ ॥੪॥

اچس ساوہ ےچس واجنرے ئُؤیجن نام وِسااہ ےہ ۔۔۴۔۔
ਆਪੇ ਸਾਜੇ ਤਸਰਸਤਟ ਉਪਾਏ ॥

رسست اُناےئ ۔۔
ا ےپ ساےج ِ
ਤਵਰਲੇ ਕਉ ਗੁਰ ਸਬਿੁ ਬੁਝਾਏ ॥

ب
وِرےل کؤ ُگر دبس ُجھاےئ ۔۔

ਸਤਿਗੁਰੁ ਸੇਵਤਹ ਸੇ ਜਨ ਸਾਚੇ ਕਾਟੇ ਜਮ ਕਾ ਿਾਹਾ ਹੇ ॥੫॥

سیگؤر ویس ہسے ےس نج ساےچ اکےٹ مج اک اھپاہ ےہ ۔۔۵۔۔
ب

ਭੰਨੈ ਘੜੇ ਸਵਾਰੇ ਸਾਜੇ ॥

ھپّے َ ڑھگے وسارے ساےج ۔۔

ਮਾਇਆ ਮੋਤਹ ਿੂਜੈ ਜੰਿ ਪਾਜੇ ॥

امنا ومےہ ُدو َچے جپت ناےج ۔۔
ਮਨਮੁਖ ਤਿਰਤਹ ਸਿਾ ਅੰਧੁ ਕਮਾਵਤਹ ਜਮ ਕਾ ਜੇਵੜਾ ਗਤਲ ਿਾਹਾ ਹੇ ॥੬॥

مب ب
مُکھ ھِرہِ دسا ادنھ امکوےہ مج اک ویجَرا لگ اھپاہ ےہ ۔۔۶۔۔

ਆਪੇ ਬਖਸੇ ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਲਾਏ ॥

نک
ھ
ُ
گ
س
سی
ا ےپ ے ر َؤا الےئ ۔۔

ਗੁਰਮਿੀ ਨਾਮੁ ਮੰਤਨ ਵਸਾਏ ॥

ُگریتم نام نمّ وساےئ ۔۔

ਅਨਤਿਨੁ ਨਾਮੁ ਤਧਆਏ ਸਾਚਾ ਇਸੁ ਜਗ ਮਤਹ ਨਾਮੋ ਲਾਹਾ ਹੇ ॥੭॥

ادنِن نام دایھےئ سااچ اِس چگ ہہم ناوم الاہ ےہ ۔۔۷۔۔
ਆਪੇ ਸਚਾ ਸਚੀ ਨਾਈ ॥

ا ےپ اچس یچس نایئ ۔۔
ਗੁਰਮੁਤਖ ਿੇਵੈ ਮੰਤਨ ਵਸਾਈ ॥

نم وسایئ ۔۔
ُگرمُکھ دویَے ّ

ਤਜਨ ਮਤਨ ਵਤਸਆ ਸੇ ਜਨ ਸੋਹਤਹ ਤਿਨ ਤਸਤਰ ਚੂਕਾ ਕਾਹਾ ਹੇ ॥੮॥

ِجں نم وایس ےس نج وس ہہے پِں سِر ُجؤاک اکاہ ےہ ۔۔۸۔۔
ਅਗਮ ਅਗੋਚਰੁ ਕੀਮਤਿ ਨਹੀ ਪਾਈ ॥

امگ اوگرچ تمیق یہن نایئ ۔۔
ਗੁਰ ਪਰਸਾਿੀ ਮੰਤਨ ਵਸਾਈ ॥

ُگر رپسادی نمّ وسایئ ۔۔

ਸਿਾ ਸਬਤਿ ਸਾਲਾਹੀ ਗੁਣਿਾਿਾ ਲੇਖਾ ਕੋਇ ਨ ਮੰਗੈ ਿਾਹਾ ਹੇ ॥੯॥

َ
دسا دبس اصالیح ُگیدانا اھکیل وکۓ ہن میگے نااہ ےہ ۔۔۹۔۔
ਬਰਹਮਾ ਤਬਸਨੁ ਰੁਿੁ ਤਿਸ ਕੀ ਸੇਵਾ ॥

ئ
پرامہ ِسں ُردر ئِس یک ویسا ۔۔

ਅੰਿੁ ਨ ਪਾਵਤਹ ਅਲਖ ਅਭੇਵਾ ॥

اپپ ہن ناوہِ اھکل اویھبا ۔۔
ਤਜਨ ਕਉ ਨਿਤਰ ਕਰਤਹ ਿੂ ਅਪਣੀ ਗੁਰਮੁਤਖ ਅਲਖੁ ਲਖਾਹਾ ਹੇ ॥੧੦॥

ِجں کؤ دنر رکہِ ئُؤ اینپ ُگرمُکھ اھکل اھکلاہ ےہ ۔۔۱۱۔۔
ਪੂਰੈ ਸਤਿਗੁਤਰ ਸੋਝੀ ਪਾਈ ॥

ئُؤ َرے سیگؤر وسیھج نایئ ۔۔
ਏਕੋ ਨਾਮੁ ਮੰਤਨ ਵਸਾਈ ॥

اوکی نام نمّ وسایئ ۔۔
ਨਾਮੁ ਜਪੀ ਿੈ ਨਾਮੁ ਤਧਆਈ ਮਹਲੁ ਪਾਇ ਗੁਣ ਗਾਹਾ ਹੇ ॥੧੧॥

نام یپج َئے نام دایھیئ لحم ناۓ ُگں اگاہ ےہ ۔۔۱۱۔۔
ਸੇਵਕ ਸੇਵਤਹ ਮੰਤਨ ਹੁਕਮੁ ਅਪਾਰਾ ॥

ک
نم ُچ م انارا ۔۔
ویسک ویسےہ ّ

ਮਨਮੁਖ ਹੁਕਮੁ ਨ ਜਾਣਤਹ ਸਾਰਾ ॥

مب ک
مُکھ ُچ م ہن اجہنِ سارا ۔۔

ਹੁਕਮੇ ਮੰਨੇ ਹੁਕਮੇ ਵਤਿਆਈ ਹੁਕਮੇ ਵੇਪਰਵਾਹਾ ਹੇ ॥੧੨॥

ُچکمے مپّے ُچکمے ودنایئ ُچکمے ورپی وااہ ےہ ۔۔۱۲۔۔
ਗੁਰ ਪਰਸਾਿੀ ਹੁਕਮੁ ਪਛਾਣੈ ॥

ک
ُگر رپسادی ُچ م اھچپ ئَے ۔۔

ਧਾਵਿੁ ਰਾਖੈ ਇਕਿੁ ਘਤਰ ਆਣੈ ॥

ک
داھوت را َھے اِتک رھگ ا ئَے ۔۔

ਨਾਮੇ ਰਾਿਾ ਸਿਾ ਬੈਰਾਗੀ ਨਾਮੁ ਰਿਨੁ ਮਤਨ ਿਾਹਾ ਹੇ ॥੧੩॥

ناےم رانا دسا ریبایگ نام رنت نم نااہ ےہ ۔۔۱۳۔۔
ਸਭ ਜਗ ਮਤਹ ਵਰਿੈ ਏਕੋ ਸੋਈ ॥

سیھ چگ ہہم ور ئَے اوکی وسیئ ۔۔
ਗੁਰ ਪਰਸਾਿੀ ਪਰਗਟੁ ਹੋਈ ॥

ُگر رپسادی رپگپ وہیئ ۔۔

ਸਬਿੁ ਸਲਾਹਤਹ ਸੇ ਜਨ ਤਨਰਮਲ ਤਨਜ ਘਤਰ ਵਾਸਾ ਿਾਹਾ ਹੇ ॥੧੪॥

ِب
ہہ ےس نج پِرلم ج رھگ واسا نااہ ےہ ۔۔۱۴۔۔
دبس سال ِ
ਸਿਾ ਭਗਿ ਿੇਰੀ ਸਰਣਾਈ ॥

دسا تگھب ریتی رسنایئ ۔۔
ਅਗਮ ਅਗੋਚਰ ਕੀਮਤਿ ਨਹੀ ਪਾਈ ॥

امگ اوگرچ تمیق یہن نایئ ۔۔
ਤਜਉ ਿੁਧੁ ਭਾਵਤਹ ਤਿਉ ਿੂ ਰਾਖਤਹ ਗੁਰਮੁਤਖ ਨਾਮੁ ਤਧਆਹਾ ਹੇ ॥੧੫॥

چیپؤ ُندھ اھبوہِ پپؤ ئُؤ راکھہہ ُگرمُکھ نام دایھاہ ےہ ۔۔۱۵۔۔
ਸਿਾ ਸਿਾ ਿੇਰੇ ਗੁਣ ਗਾਵਾ ॥

دسا دسا ریتے ُگں اگوا ۔۔

ਸਚੇ ਸਾਤਹਬ ਿੇਰੈ ਮਤਨ ਭਾਵਾ ॥

ےچس اصجت ریتَے نم اھبوا ۔۔
ਨਾਨਕੁ ਸਾਚੁ ਕਹੈ ਬੇਨੰਿੀ ਸਚੁ ਿੇਵਹੁ ਸਤਚ ਸਮਾਹਾ ਹੇ ॥੧੬॥੧॥੧੦॥

نی
ےہک ییبی چس دویوہ چس امساہ ےہ ۔۔۱۶۔۔۱۔۔۱۱۔۔
نانک ساچ َ

ਮਾਰੂ ਮਹਲਾ ੩ ॥

امرو ہلحم ۳۔۔
ُ
ਸਤਿਗੁਰੁ ਸੇਵਤਨ ਸੇ ਵਿਭਾਗੀ ॥

سیگؤر سیَؤن ےس وداھبیگ ۔۔

ਅਨਤਿਨੁ ਸਾਤਚ ਨਾਤਮ ਤਲਵ ਲਾਗੀ ॥

ادنِن ساچ نام لِؤ الیگ ۔۔
ਸਿਾ ਸੁਖਿਾਿਾ ਰਤਵਆ ਘਟ ਅੰਿਤਰ ਸਬਤਿ ਸਚੈ ਓਮਾਹਾ ਹੇ ॥੧॥

دسا ُسکھدانا ر َونا ٹھگ ارتن دبس سج َے اواماہ ےہ ۔۔۱۔۔
ਨਿਤਰ ਕਰੇ ਿਾ ਗੁਰੂ ਤਮਲਾਏ ॥

دنر رکے نا ُگؤ ُرو مِالےئ ۔۔

ਹਤਰ ਕਾ ਨਾਮੁ ਮੰਤਨ ਵਸਾਏ ॥

ہر اک نام نمّ وساےئ ۔۔
ਹਤਰ ਮਤਨ ਵਤਸਆ ਸਿਾ ਸੁਖਿਾਿਾ ਸਬਿੇ ਮਤਨ ਓਮਾਹਾ ਹੇ ॥੨॥

ہر نم وایس دسا ُسکھدانا دبسے نم اواماہ ےہ ۔۔۲۔۔
ਤਿਪਾ ਕਰੇ ਿਾ ਮੇਤਲ ਤਮਲਾਏ ॥

کِرنا رکے نا م َیل مِالےئ ۔۔

ਹਉਮੈ ਮਮਿਾ ਸਬਤਿ ਜਲਾਏ ॥

ہؤ م َے اتمم دبس چالےئ ۔۔

ਸਿਾ ਮੁਕਿੁ ਰਹੈ ਇਕ ਰੰਗੀ ਨਾਹੀ ਤਕਸੈ ਨਾਤਲ ਕਾਹਾ ਹੇ ॥੩॥

دسا مُکت ر َہے اِک ریگن نایہ کِسے َ نال اکاہ ےہ ۔۔۳۔۔

ਤਬਨੁ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵੇ ਘੋਰ ਅੰਧਾਰਾ ॥

پِں سیگؤر ویسے وھگر ادناھرا ۔۔
ਤਬਨੁ ਸਬਿੈ ਕੋਇ ਨ ਪਾਵੈ ਪਾਰਾ ॥

پِں دبسَے وکۓ ہن نا َوے نارا ۔۔
ਜੋ ਸਬਤਿ ਰਾਿੇ ਮਹਾ ਬੈਰਾਗੀ ਸੋ ਸਚੁ ਸਬਿੇ ਲਾਹਾ ਹੇ ॥੪॥

وج دبس راےت اہم ریبایگ وس چس دبسے الاہ ےہ ۔۔۴۔۔
ਿੁਖੁ ਸੁਖੁ ਕਰਿੈ ਧੁਤਰ ਤਲਤਖ ਪਾਇਆ ॥

ُدھک ُسکھ رک ئَے د ُھر ل لک ِھ نانا ۔۔
ਿੂਜਾ ਭਾਉ ਆਤਪ ਵਰਿਾਇਆ ॥

ُدواج اھبو ا ت ورنانا ۔۔
ਗੁਰਮੁਤਖ ਹੋਵੈ ਸੁ ਅਤਲਪਿੋ ਵਰਿੈ ਮਨਮੁਖ ਕਾ ਤਕਆ ਵੇਸਾਹਾ ਹੇ ॥੫॥

مب
وہوے وس الیپؤ ور ئَے مُکھ اک ایک واسیاہ ےہ ۔۔۵۔۔
ُگرمُکھ َ
ਸੇ ਮਨਮੁਖ ਜੋ ਸਬਿੁ ਨ ਪਛਾਣਤਹ ॥

مب
ےس مُکھ وج دبس ہن اھچپہہن ۔۔
ਗੁਰ ਕੇ ਭੈ ਕੀ ਸਾਰ ਨ ਜਾਣਤਹ ॥

ب
ُگر ےک َھے یک سار ہن اجہنِ ۔۔
ਭੈ ਤਬਨੁ ਤਕਉ ਤਨਰਭਉ ਸਚੁ ਪਾਈਐ ਜਮੁ ਕਾਤਢ ਲਏਗਾ ਸਾਹਾ ਹੇ ॥੬॥

ب
َھے

ب
پِں کپؤ پِر ھؤ چس نا پپَے مج اکدھ لیپگا اصاح ےہ ۔۔۶۔۔
ਅਿਤਰਓ ਜਮੁ ਮਾਤਰਆ ਨ ਜਾਈ ॥

ارھپوی مج امرِنا ہن اجی ۔۔

ਗੁਰ ਕੈ ਸਬਿੇ ਨੇਤੜ ਨ ਆਈ ॥

ُگر ےکَ دبسے ڑین ہن ا یئ ۔۔

ਸਬਿੁ ਸੁਣੇ ਿਾ ਿੂਰਹੁ ਭਾਗੈ ਮਿੁ ਮਾਰੇ ਹਤਰ ਜੀਉ ਵੇਪਰਵਾਹਾ ਹੇ ॥੭॥

دبس ُسیے نا ُدوروہ اھب َگے مت امرے ہر جپؤ ورپیوااہ ےہ ۔۔۷۔۔
ਹਤਰ ਜੀਉ ਕੀ ਹੈ ਸਭ ਤਸਰਕਾਰਾ ॥

ےہ سیھ سِراکرا ۔۔
ہر جپؤ یک َ
ਏਹੁ ਜਮੁ ਤਕਆ ਕਰੇ ਤਵਚਾਰਾ ॥

اوہی مج ایک رکے وِاچرا ۔۔
ਹੁਕਮੀ ਬੰਿਾ ਹੁਕਮੁ ਕਮਾਵੈ ਹੁਕਮੇ ਕਢਿਾ ਸਾਹਾ ਹੇ ॥੮॥

ہچُک

چک
ُ می دنبا م

امکوے ُچکمے ڈکھدا اصاح ےہ ۔۔۸۔۔
َ
ਗੁਰਮੁਤਖ ਸਾਚੈ ਕੀਆ ਅਕਾਰਾ ॥

ُگرمُکھ سا َچے ک ِیا ااکرا ۔۔

ਗੁਰਮੁਤਖ ਪਸਤਰਆ ਸਭੁ ਪਾਸਾਰਾ ॥

ُگرمُکھ رسپنا سیھ ناسارا ۔۔

ਗੁਰਮੁਤਖ ਹੋਵੈ ਸੋ ਸਚੁ ਬੂਝੈ ਸਬਤਿ ਸਚੈ ਸੁਖੁ ਿਾਹਾ ਹੇ ॥੯॥

چ
وہوے وس چس ئُؤ َھے دبس سج َے ُسکھ نااہ ےہ ۔۔۹۔۔
ُگرمُکھ َ
ਗੁਰਮੁਤਖ ਜਾਿਾ ਕਰਤਮ ਤਬਧਾਿਾ ॥

ُگرمُکھ اجنا رکم نِداھنا ۔۔

ਜੁਗ ਚਾਰੇ ਗੁਰ ਸਬਤਿ ਪਛਾਿਾ ॥

ُچگ اچرے ُگر دبس اھچپنا ۔۔

ਗੁਰਮੁਤਖ ਮਰੈ ਨ ਜਨਮੈ ਗੁਰਮੁਤਖ ਗੁਰਮੁਤਖ ਸਬਤਿ ਸਮਾਹਾ ਹੇ ॥੧੦॥

ُگرمُکھ م َ َرے ہن جبمَے

ُگرمُکھ ُگرمُکھ دبس امساہ ےہ ۔۔۱۱۔۔
ਗੁਰਮੁਤਖ ਨਾਤਮ ਸਬਤਿ ਸਾਲਾਹੇ ॥

ُگرمُکھ نام دبس اصالےح ۔۔

ਅਗਮ ਅਗੋਚਰ ਵੇਪਰਵਾਹੇ ॥

امگ اوگرچ ورپیواےہ ۔۔
ਏਕ ਨਾਤਮ ਜੁਗ ਚਾਤਰ ਉਧਾਰੇ ਸਬਿੇ ਨਾਮ ਤਵਸਾਹਾ ਹੇ ॥੧੧॥

انک نام چگ اچر اُداھرے دبسے نام وِسااہ ےہ ۔۔۱۱۔۔
ਗੁਰਮੁਤਖ ਸਾਂਤਿ ਸਿਾ ਸੁਖੁ ਪਾਏ ॥

ُگرمُکھ ساپپ دسا ُسکھ ناےئ ۔۔
ਗੁਰਮੁਤਖ ਤਹਰਿੈ ਨਾਮੁ ਵਸਾਏ ॥

ُگرمُکھ ہِر َدے نام وساےئ ۔۔

ਗੁਰਮੁਤਖ ਹੋਵੈ ਸੋ ਨਾਮੁ ਬੂਝੈ ਕਾਟੇ ਿੁਰਮਤਿ ਿਾਹਾ ਹੇ ॥੧੨॥

چ
وہوے وس نام ئُؤ َھے اکےٹ ُدرمت اھپاہ ےہ ۔۔۱۲۔۔
ُگرمُکھ َ
ਗੁਰਮੁਤਖ ਉਪਜੈ ਸਾਤਚ ਸਮਾਵੈ ॥

ب
امسوے ۔۔
ُگرمُکھ ا ُ ج َے ساچ َ

ਨਾ ਮਤਰ ਜੰਮੈ ਨ ਜੂਨੀ ਪਾਵੈ ॥

ہن رم چمَ ّے

ہن ُجؤین نا َوے ۔۔

ਗੁਰਮੁਤਖ ਸਿਾ ਰਹਤਹ ਰੰਤਗ ਰਾਿੇ ਅਨਤਿਨੁ ਲੈਿੇ ਲਾਹਾ ਹੇ ॥੧੩॥

ُگرمُکھ دسا رہہہ رنگ راےت ادنِن لَیدے الاہ ےہ ۔۔۱۳۔۔

ਗੁਰਮੁਤਖ ਭਗਿ ਸੋਹਤਹ ਿਰਬਾਰੇ ॥

ُگرمُکھ تگھب درنارے ۔۔

ਸਚੀ ਬਾਣੀ ਸਬਤਿ ਸਵਾਰੇ ॥

یچس ناین دبس وسارے ۔۔
ਅਨਤਿਨੁ ਗੁਣ ਗਾਵੈ ਤਿਨੁ ਰਾਿੀ ਸਹਜ ਸੇਿੀ ਘਤਰ ਜਾਹਾ ਹੇ ॥੧੪॥

سہ
ُگ
اگوے دِن رایت ج یتیس رھگ اجاہ ےہ ۔۔۱۴۔۔
ادنِن ں َ
ਸਤਿਗੁਰੁ ਪੂਰਾ ਸਬਿੁ ਸੁਣਾਏ ॥

سیگؤر ئُؤرا دبس ُسیاےئ ۔۔

ਅਨਤਿਨੁ ਭਗਤਿ ਕਰਹੁ ਤਲਵ ਲਾਏ ॥

ادنِن تگھب رکوہ لِؤ الےئ ۔۔
ਹਤਰ ਗੁਣ ਗਾਵਤਹ ਸਿ ਹੀ ਤਨਰਮਲ ਤਨਰਮਲ ਗੁਣ ਪਾਤਿਸਾਹਾ ਹੇ ॥੧੫॥

ہر ُگں اگوہِ دس یہ پِرلم پِرلم ُگں نائسااہ ےہ ۔۔۱۵۔۔
ਗੁਣ ਕਾ ਿਾਿਾ ਸਚਾ ਸੋਈ ॥

ُگں اک دانا اچس وسیئ ۔۔

ਗੁਰਮੁਤਖ ਤਵਰਲਾ ਬੂਝੈ ਕੋਈ ॥

چ
ُگرمُکھ وِرال ئُؤ َھے وکیئ ۔۔

ਨਾਨਕ ਜਨੁ ਨਾਮੁ ਸਲਾਹੇ ਤਬਗਸੈ ਸੋ ਨਾਮੁ ਬੇਪਰਵਾਹਾ ਹੇ ॥੧੬॥੨॥੧੧॥

نانک نج نام صالےح نِگ َسے وس نام پیتروااہ ےہ ۔۔۱۶۔۔۲۔۔۱۱۔۔
ਮਾਰੂ ਮਹਲਾ ੩ ॥

امرو ہلحم ۳۔۔
ُ

ਹਤਰ ਜੀਉ ਸੇਤਵਹੁ ਅਗਮ ਅਪਾਰਾ ॥

ہر جپؤ ویسوہ امگ انارا ۔۔

ਤਿਸ ਿਾ ਅੰਿੁ ਨ ਪਾਈਐ ਪਾਰਾਵਾਰਾ ॥

ئِس دا اپپ ہن نا پپَے نارا وارا ۔۔

ਗੁਰ ਪਰਸਾਤਿ ਰਤਵਆ ਘਟ ਅੰਿਤਰ ਤਿਿੁ ਘਤਟ ਮਤਿ ਅਗਾਹਾ ਹੇ ॥੧॥

ُگر رپساد ر َونا ٹھگ ارتن پِپ ٹھگ مت ااگاہ ےہ ۔۔۱۔۔
ਸਭ ਮਤਹ ਵਰਿੈ ਏਕੋ ਸੋਈ ॥

سیھ ہہم ور ئَے اوکی وسیئ ۔۔
ਗੁਰ ਪਰਸਾਿੀ ਪਰਗਟੁ ਹੋਈ ॥

ُگر رپسادی رپگپ وہیئ ۔۔

ਸਭਨਾ ਪਰਤਿਪਾਲ ਕਰੇ ਜਗਜੀਵਨੁ ਿੇਿਾ ਤਰਜਕੁ ਸੰਬਾਹਾ ਹੇ ॥੨॥

چگ
سبھیا رپَپ ِیال رکے چپؤن دندا ِرجق ابمساہ ےہ ۔۔۲۔۔
ਪੂਰੈ ਸਤਿਗੁਤਰ ਬੂਤਝ ਬੁਝਾਇਆ ॥

ب
ئُؤ َرے سیگؤر ئُؤھج ُجھانا ۔۔

ਹੁਕਮੇ ਹੀ ਸਭੁ ਜਗਿੁ ਉਪਾਇਆ ॥

ُچکمے یہ سیھ تگج اُناِنا ۔۔

ਹੁਕਮੁ ਮੰਨੇ ਸੋਈ ਸੁਖੁ ਪਾਏ ਹੁਕਮੁ ਤਸਤਰ ਸਾਹਾ ਪਾਤਿਸਾਹਾ ਹੇ ॥੩॥

ک
ک
ُچ م مپّے وسیئ ُسکھ ناےئ ُچ م سِر اصاح نائسااہ ےہ ۔۔۳۔۔
ਸਚਾ ਸਤਿਗੁਰੁ ਸਬਿੁ ਅਪਾਰਾ ॥

اچس سیگؤر دبس انارا ۔۔

ਤਿਸ ਿੈ ਸਬਤਿ ਤਨਸਿਰੈ ਸੰਸਾਰਾ ॥

ئِس َدے دبس ئِست َرے اسنسرا ۔۔

ਆਪੇ ਕਰਿਾ ਕਤਰ ਕਤਰ ਵੇਖੈ ਿੇਿਾ ਸਾਸ ਤਗਰਾਹਾ ਹੇ ॥੪॥

ا ےپ رکنا رک رک وےھکی دندا ساس گِرااہ ےہ ۔۔۴۔۔
ਕੋਤਟ ਮਧੇ ਤਕਸਤਹ ਬੁਝਾਏ ॥

ب
وکت دمےھ کس ِہ ُجھاےئ ۔۔
ਗੁਰ ਕੈ ਸਬਤਿ ਰਿੇ ਰੰਗੁ ਲਾਏ ॥

ُگر ےکَ دبس رےت رنگ الےئ ۔۔
ਹਤਰ ਸਾਲਾਹਤਹ ਸਿਾ ਸੁਖਿਾਿਾ ਹਤਰ ਬਖਸੇ ਭਗਤਿ ਸਲਾਹਾ ਹੇ ॥੫॥

نک
ہر سالہہ ِہ دسا ُسکھدانا ہر ھسے تگھب صالاح ےہ ۔۔۵۔۔
ਸਤਿਗੁਰੁ ਸੇਵਤਹ ਸੇ ਜਨ ਸਾਚੇ ॥

سیگؤر ویسہِ ےس نج ساےچ ۔۔
ਜੋ ਮਤਰ ਜੰਮਤਹ ਕਾਚਤਨ ਕਾਚੇ ॥

وج رم چم ّہہ اکنچ اکےچ ۔۔

ਅਗਮ ਅਗੋਚਰੁ ਵੇਪਰਵਾਹਾ ਭਗਤਿ ਵਛਲੁ ਅਥਾਹਾ ਹੇ ॥੬॥

امگ اوگرچ ورپیوااہ تگھب ولھچ ااھتاہ ےہ ۔۔۶۔۔
ਸਤਿਗੁਰੁ ਪੂਰਾ ਸਾਚੁ ਤਿਰੜਾਏ ॥

سیگؤر ئُؤرا ساچ درِراےئ ۔۔

ਸਚੈ ਸਬਤਿ ਸਿਾ ਗੁਣ ਗਾਏ ॥

سج َے دبس دسا ُگں اگےئ ۔۔

ਗੁਣਿਾਿਾ ਵਰਿੈ ਸਭ ਅੰਿਤਰ ਤਸਤਰ ਤਸਤਰ ਤਲਖਿਾ ਸਾਹਾ ਹੇ ॥੭॥

ُگیدانا ور َئے سیھ ارتن سِر سِر لک ِھدا اصاح ےہ ۔۔۷۔۔
ਸਿਾ ਹਿੂਤਰ ਗੁਰਮੁਤਖ ਜਾਪੈ ॥

دسا دحُور ُگرمُکھ اج ئَے ۔۔
ਸਬਿੇ ਸੇਵੈ ਸੋ ਜਨੁ ਧਰਾਪੈ ॥

دبسے ویسَے وس نج درھا ئَے ۔۔
ਅਨਤਿਨੁ ਸੇਵਤਹ ਸਚੀ ਬਾਣੀ ਸਬਤਿ ਸਚੈ ਓਮਾਹਾ ਹੇ ॥੮॥

ادنِن ویسہِ یچس ناین دبس سج َے اواماہ ےہ ۔۔۸۔۔
ਅਤਗਆਨੀ ਅੰਧਾ ਬਹੁ ਕਰਮ ਤਿਰੜਾਏ ॥

اگ ِیاین ادناھ وہب رکم درِراےئ ۔۔
ਮਨਹਤਿ ਕਰਮ ਤਿਤਰ ਜੋਨੀ ਪਾਏ ॥

ب
مبہبھ رکم ھِر وجین ناےئ ۔۔

ਤਬਤਖਆ ਕਾਰਤਣ ਲਬੁ ਲੋਭੁ ਕਮਾਵਤਹ ਿੁਰਮਤਿ ਕਾ ਿੋਰਾਹਾ ਹੇ ॥੯॥

نِکھیا اکرن لپ ولھب امکوہِ ُدرمت اک دورااہ ےہ ۔۔۹۔۔
ਪੂਰਾ ਸਤਿਗੁਰੁ ਭਗਤਿ ਤਿਰੜਾਏ ॥

ئُؤرا سیگؤر تگھب درِراےئ ۔۔

ਗੁਰ ਕੈ ਸਬਤਿ ਹਤਰ ਨਾਤਮ ਤਚਿੁ ਲਾਏ ॥

ُگر ےکَ دبس ہر ِجت الےئ ۔۔

ਮਤਨ ਿਤਨ ਹਤਰ ਰਤਵਆ ਘਟ ਅੰਿਤਰ ਮਤਨ ਭੀਨੈ ਭਗਤਿ ਸਲਾਹਾ ਹੇ ॥੧੦॥

ب
نم نت ہر ر َونا ٹھگ ارتن نم ھی َپے تگھب صالاح ےہ ۔۔۱۱۔۔

ਮੇਰਾ ਪਰਭੁ ਸਾਚਾ ਅਸੁਰ ਸੰਘਾਰਣੁ ॥

ریما رپَھب سااچ ا ُسر اھگنسرن ۔۔
ਗੁਰ ਕੈ ਸਬਤਿ ਭਗਤਿ ਤਨਸਿਾਰਣੁ ॥

ُگر ےکَ دبس تگھب ئِسیارن ۔۔

ਮੇਰਾ ਪਰਭੁ ਸਾਚਾ ਸਿ ਹੀ ਸਾਚਾ ਤਸਤਰ ਸਾਹਾ ਪਾਤਿਸਾਹਾ ਹੇ ॥੧੧॥

ریما رپَھب سااچ دص یہ سااچ سِر اصاح نائسااہ ےہ ۔۔۱۱۔۔
ਸੇ ਭਗਿ ਸਚੇ ਿੇਰੈ ਮਤਨ ਭਾਏ ॥

ےس تگھب ےچس ریتَے نم اھبےئ ۔۔
ਿਤਰ ਕੀਰਿਨੁ ਕਰਤਹ ਗੁਰ ਸਬਤਿ ਸੁਹਾਏ ॥

در ریکنت رکہِ ُگر دبس ُسہاےئ ۔۔

ਸਾਚੀ ਬਾਣੀ ਅਨਤਿਨੁ ਗਾਵਤਹ ਤਨਰਧਨ ਕਾ ਨਾਮੁ ਵੇਸਾਹਾ ਹੇ ॥੧੨॥

سایچ ناین ادنِن اگوہِ پِردنھ اک نام واسیاہ ےہ ۔۔۱۲۔۔
ਤਜਨ ਆਪੇ ਮੇਤਲ ਤਵਛੋੜਤਹ ਨਾਹੀ ॥

ِجں ا ےپ م َیل وِوھچرہِ نایہ ۔۔
ਗੁਰ ਕੈ ਸਬਤਿ ਸਿਾ ਸਾਲਾਹੀ ॥

ُگر ےکَ دبس دسا اصالیح ۔۔

ਸਭਨਾ ਤਸਤਰ ਿੂ ਏਕੋ ਸਾਤਹਬੁ ਸਬਿੇ ਨਾਮੁ ਸਲਾਹਾ ਹੇ ॥੧੩॥

سبھیا سِر ئُؤ اوکی اصجِت دبسے نام صالاح ےہ ۔۔۱۳۔۔
ਤਬਨੁ ਸਬਿੈ ਿੁਧੁਨੋ ਕੋਈ ਨ ਜਾਣੀ ॥

پِں دبسَے ُندھپؤ وکیئ ہن اجین ۔۔

ਿੁਧੁ ਆਪੇ ਕਥੀ ਅਕਥ ਕਹਾਣੀ ॥

کب
ھ
کب
ُندھ ا ےپ ی ا ھ اہکین ۔۔

ਆਪੇ ਸਬਿੁ ਸਿਾ ਗੁਰੁ ਿਾਿਾ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਜਤਪ ਸੰਬਾਹਾ ਹੇ ॥੧੪॥

ا ےپ دبس دسا ُگر دانا ہر نام جت ابمساہ ےہ ۔۔۱۴۔۔
ਿੂ ਆਪੇ ਕਰਿਾ ਤਸਰਜਣਹਾਰਾ ॥

ئُؤ ا ےپ رکنا سِرجبہارا ۔۔

ਿੇਰਾ ਤਲਤਖਆ ਕੋਇ ਨ ਮੇਟਣਹਾਰਾ ॥

ریتا لک ِھیا وکۓ ہن مییبہارا ۔۔

ਗੁਰਮੁਤਖ ਨਾਮੁ ਿੇਵਤਹ ਿੂ ਆਪੇ ਸਹਸਾ ਗਣਿ ਨ ਿਾਹਾ ਹੇ ॥੧੫॥

ُگرمُکھ نام دویہِ ئُؤ ا ےپ سہسا تنگ ہن نااہ ےہ ۔۔۱۵۔۔
ਭਗਿ ਸਚੇ ਿੇਰੈ ਿਰਵਾਰੇ ॥

تگھب ےچس ریتَے دروارے ۔۔
ਸਬਿੇ ਸੇਵਤਨ ਭਾਇ ਤਪਆਰੇ ॥

دبسے سیَؤن اھبےئ ایپرے ۔۔
ਨਾਨਕ ਨਾਤਮ ਰਿੇ ਬੈਰਾਗੀ ਨਾਮੇ ਕਾਰਜੁ ਸੋਹਾ ਹੇ ॥੧੬॥੩॥੧੨॥

نانک نام رےت ریبایگ ناےم اکرچ وساہ ےہ ۔۔۱۶۔۔۳۔۔۱۲۔۔
ਮਾਰੂ ਮਹਲਾ ੩ ॥

امرو ہلحم ۳۔۔
ُ
ਮੇਰੈ ਪਰਤਭ ਸਾਚੈ ਇਕੁ ਖੇਲੁ ਰਚਾਇਆ ॥

ریمَے رپَھب سا َچے اِک لیھک راچنا ۔۔

ਕੋਇ ਨ ਤਕਸ ਹੀ ਜੇਹਾ ਉਪਾਇਆ ॥

وکۓ ہن کِس یہ اہیج اُناِنا ۔۔

ਆਪੇ ਿਰਕੁ ਕਰੇ ਵੇਤਖ ਤਵਗਸੈ ਸਤਭ ਰਸ ਿੇਹੀ ਮਾਹਾ ਹੇ ॥੧॥

ا ےپ رھپق رکے وھکی وِ گسے سیھ رس دیہی اماہ ےہ ۔۔۱۔۔
ਵਾਜੈ ਪਉਣੁ ਿੈ ਆਤਪ ਵਜਾਏ ॥

وا َچے ئؤن ئَے ا ت واجےئ ۔۔
ਤਸਵ ਸਕਿੀ ਿੇਹੀ ਮਤਹ ਪਾਏ ॥

سِؤ یتکس دیہی ہہم ناےئ ۔۔
ਗੁਰ ਪਰਸਾਿੀ ਉਲਟੀ ਹੋਵੈ ਤਗਆਨ ਰਿਨੁ ਸਬਿੁ ਿਾਹਾ ਹੇ ॥੨॥

وہوے گ ِیان رنت دبس نااہ ےہ ۔۔۲۔۔
ُگر رپسادی اُیٹل َ
ਅੰਧੇਰਾ ਚਾਨਣੁ ਆਪੇ ਕੀਆ ॥

ادنھترا اچنن ا ےپ ایک ۔۔
ਏਕੋ ਵਰਿੈ ਅਵਰੁ ਨ ਬੀਆ ॥

اوکی ور ئَے ا َور ہن ایب ۔۔

ਗੁਰ ਪਰਸਾਿੀ ਆਪੁ ਪਛਾਣੈ ਕਮਲੁ ਤਬਗਸੈ ਬੁਤਧ ਿਾਹਾ ਹੇ ॥੩॥

ُگر رپسادی ا ت اھچپ ئَے لمک نِگ َسے ُندھ نااہ ےہ ۔۔۳۔۔
ਅਪਣੀ ਗਹਣ ਗਤਿ ਆਪੇ ਜਾਣੈ ॥

اینپ گہں گپ ا ےپ اج ئَے ۔۔

ਹੋਰੁ ਲੋਕੁ ਸੁਤਣ ਸੁਤਣ ਆਤਖ ਵਖਾਣੈ ॥

وہر ولک ُسں ُسں ا ھک واھک ئَے ۔۔

ਤਗਆਨੀ ਹੋਵੈ ਸੁ ਗੁਰਮੁਤਖ ਬੂਝੈ ਸਾਚੀ ਤਸਿਤਿ ਸਲਾਹਾ ਹੇ ॥੪॥

چ
وہوے وس ُگرمُکھ ئُؤ َھے
گ ِیاین َ

سایچ صِفت صالاح ےہ ۔۔۴۔۔
ਿੇਹੀ ਅੰਿਤਰ ਵਸਿੁ ਅਪਾਰਾ ॥

دیہی ادنر وطس انارا ۔۔
ਆਪੇ ਕਪਟ ਖੁਲਾਵਣਹਾਰਾ ॥

ک
ا ےپ ٹپک ھُالواہنرا ۔۔

ਗੁਰਮੁਤਖ ਸਹਜੇ ਅੰਤਮਰਿੁ ਪੀਵੈ ਤਿਰਸਨਾ ਅਗਤਨ ਬੁਝਾਹਾ ਹੇ ॥੫॥

س
ُگرمُکھ ہجے

ب
امِرت ویپَے رتِانس انگ ُجھااہ ےہ ۔۔۵۔۔
ਸਤਭ ਰਸ ਿੇਹੀ ਅੰਿਤਰ ਪਾਏ ॥

سیھ رس دیہی ادنر ناےئ ۔۔

ਤਵਰਲੇ ਕਉ ਗੁਰੁ ਸਬਿੁ ਬੁਝਾਏ ॥

وِرےل کؤ ُگر دبس اھجبےئ ۔۔

ਅੰਿਰੁ ਖੋਜੇ ਸਬਿੁ ਸਾਲਾਹੇ ਬਾਹਤਰ ਕਾਹੇ ਜਾਹਾ ਹੇ ॥੬॥

ادنر وخےج دبس اصالےح ناہر اکےہ اجاہ ےہ ۔۔۶۔۔
ਤਵਣੁ ਚਾਖੇ ਸਾਿੁ ਤਕਸੈ ਨ ਆਇਆ ॥

وِن اچےھک اصد کِسے َ ن ا نا۔۔

ਗੁਰ ਕੈ ਸਬਤਿ ਅੰਤਮਰਿੁ ਪੀਆਇਆ ॥

ُگر ےکَ دبس امِرت ایپایئ ۔۔

ਅੰਤਮਰਿੁ ਪੀ ਅਮਰਾ ਪਿੁ ਹੋਏ ਗੁਰ ਕੈ ਸਬਤਿ ਰਸੁ ਿਾਹਾ ਹੇ ॥੭॥

امِرت یپ ارما ند وہےئ ُگر ےکَ دبس رس نااہ ےہ ۔۔۷۔۔

ਆਪੁ ਪਛਾਣੈ ਸੋ ਸਤਭ ਗੁਣ ਜਾਣੈ ॥

ا ت اھچپ ئَے وس سیھ ُگں اج ئَے ۔۔
ਗੁਰ ਕੈ ਸਬਤਿ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਵਖਾਣੈ ॥

ُگر ےکَ دبس ہر نام واھک ئَے ۔۔

ਅਨਤਿਨੁ ਨਾਤਮ ਰਿਾ ਤਿਨੁ ਰਾਿੀ ਮਾਇਆ ਮੋਹੁ ਚੁਕਾਹਾ ਹੇ ॥੮॥

ادنِن نام رنا دِن رایت امنا ومہ ُجکااہ ےہ ۔۔۸۔۔
ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਿੇ ਸਭੁ ਤਕਛੁ ਪਾਏ ॥

ک
ُگر ویسا ےت سیھ ِچھ ناےئ ۔۔
ਹਉਮੈ ਮੇਰਾ ਆਪੁ ਗਵਾਏ ॥

ہؤ م َے ریما ا ت وگاےئ ۔۔
ਆਪੇ ਤਿਪਾ ਕਰੇ ਸੁਖਿਾਿਾ ਗੁਰ ਕੈ ਸਬਿੇ ਸੋਹਾ ਹੇ ॥੯॥

ےک دبسے وساہ ےہ ۔۔۹۔۔
ا ےپ کِرنا رکے ُسکھدانا ُگر َ
ਗੁਰ ਕਾ ਸਬਿੁ ਅੰਤਮਰਿ ਹੈ ਬਾਣੀ ॥

ُگر اک دبس امِرت ےہَ ناین ۔۔

ਅਨਤਿਨੁ ਹਤਰ ਕਾ ਨਾਮੁ ਵਖਾਣੀ ॥

ادنِن ہر اک نام واھکین ۔۔
ਹਤਰ ਹਤਰ ਸਚਾ ਵਸੈ ਘਟ ਅੰਿਤਰ ਸੋ ਘਟੁ ਤਨਰਮਲੁ ਿਾਹਾ ਹੇ ॥੧੦॥

ہر ہر اچس و سَے ٹھگ ارتن وس ٹھگ پِرلم نااہ ےہ ۔۔۱۱۔۔
ਸੇਵਕ ਸੇਵਤਹ ਸਬਤਿ ਸਲਾਹਤਹ ॥

ویسک ویسہِ دبس سالہہِ ۔۔

ਸਿਾ ਰੰਤਗ ਰਾਿੇ ਹਤਰ ਗੁਣ ਗਾਵਤਹ ॥

دسا رنگ راےت ہر ُگں اگوہِ۔۔

ਆਪੇ ਬਖਸੇ ਸਬਤਿ ਤਮਲਾਏ ਪਰਮਲ ਵਾਸੁ ਮਤਨ ਿਾਹਾ ਹੇ ॥੧੧॥

نک
ا ےپ ھسے دبس مِالےئ رپلم واس نم نااہ ےہ ۔۔۱۱۔۔
ਸਬਿੇ ਅਕਥੁ ਕਥੇ ਸਾਲਾਹੇ ॥

دبسے اکبھ ےھتک اصالےح ۔۔
ਮੇਰੇ ਪਰਭ ਸਾਚੇ ਵੇਪਰਵਾਹੇ ॥

ریمے رپَھب ساےچ ورپیواےہ ۔۔
ਆਪੇ ਗੁਣਿਾਿਾ ਸਬਤਿ ਤਮਲਾਏ ਸਬਿੈ ਕਾ ਰਸੁ ਿਾਹਾ ਹੇ ॥੧੨॥

ا ےپ ُگیدانا دبس مِالےئ دبسَے اک رس نااہ ےہ ۔۔۱۲۔۔
ਮਨਮੁਖੁ ਭੂਲਾ ਿਉਰ ਨ ਪਾਏ ॥

مب ب ب
مُکھ ُھؤال ھؤر ہن ناےئ ۔۔

ਜੋ ਧੁਤਰ ਤਲਤਖਆ ਸੁ ਕਰਮ ਕਮਾਏ ॥

وج د ُھر لک ِھیا وس رکم امکےئ ۔۔

ਤਬਤਖਆ ਰਾਿੇ ਤਬਤਖਆ ਖੋਜੈ ਮਤਰ ਜਨਮੈ ਿੁਖੁ ਿਾਹਾ ਹੇ ॥੧੩॥

نِکھیا راےت نِکھیا وھک َچے رم جبمَے ُدھک نااہ ےہ ۔۔۱۳۔۔
ਆਪੇ ਆਤਪ ਆਤਪ ਸਾਲਾਹੇ ॥

ا ےپ ا ت ا ت اصالےح ۔۔
ਿੇਰੇ ਗੁਣ ਪਰਭ ਿੁਝ ਹੀ ਮਾਹੇ ॥

ُب
ریتے ُگں رپَھب چھ یہ امےہ ۔۔

ਿੂ ਆਤਪ ਸਚਾ ਿੇਰੀ ਬਾਣੀ ਸਚੀ ਆਪੇ ਅਲਖੁ ਅਥਾਹਾ ਹੇ ॥੧੪॥

ئُؤ ا ت اچس ریتی ناین یچس ا ےپ اھکل ااھتاہ ےہ ۔۔۱۴۔۔
ਤਬਨੁ ਗੁਰ ਿਾਿੇ ਕੋਇ ਨ ਪਾਏ ॥

پِں ُگر داےت وکۓ ہن ناےئ ۔۔
ਲਖ ਕੋਟੀ ਜੇ ਕਰਮ ਕਮਾਏ ॥

ھکل وکیٹ ےج رکم امکےئ ۔۔
ਗੁਰ ਤਕਰਪਾ ਿੇ ਘਟ ਅੰਿਤਰ ਵਤਸਆ ਸਬਿੇ ਸਚੁ ਸਾਲਾਹਾ ਹੇ ॥੧੫॥

ُگر کِرنا ےت ٹھگ ارتن وایس دبسے چس ساالاہ ےہ ۔۔۱۵۔۔
ਸੇ ਜਨ ਤਮਲੇ ਧੁਤਰ ਆਤਪ ਤਮਲਾਏ ॥

ےس نج مل ِے د ُھر ا ت مِالےئ ۔۔
ਸਾਚੀ ਬਾਣੀ ਸਬਤਿ ਸੁਹਾਏ ॥

سایچ ناین دبس ُسہاےئ ۔۔
ਨਾਨਕ ਜਨੁ ਗੁਣ ਗਾਵੈ ਤਨਿ ਸਾਚੇ ਗੁਣ ਗਾਵਹ ਗੁਣੀ ਸਮਾਹਾ ਹੇ ॥੧੬॥੪॥੧੩॥

ُگ
اگوے پِپ ساےچ ُگں اگوہ ُگبی امساہ ےہ ۔۔۱۶۔۔۴۔۔۱۳۔۔
نانک نج ں َ
ਮਾਰੂ ਮਹਲਾ ੩ ॥

امرو ہلحم ۳۔۔
ُ
ਤਨਹਚਲੁ ਏਕੁ ਸਿਾ ਸਚੁ ਸੋਈ ॥

بِہ
چ
ن
ل ا ک دسا چس وسیئ ۔۔
ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਿੇ ਸੋਝੀ ਹੋਈ ॥

ئُؤرے ُگر ےت وسیھج وہیئ ۔۔

ਹਤਰ ਰਤਸ ਭੀਨੇ ਸਿਾ ਤਧਆਇਤਨ ਗੁਰਮਤਿ ਸੀਲੁ ਸੰਨਾਹਾ ਹੇ ॥੧॥

ب
س
ُ
ِ
گ
ھی
ی
پ
س
م
ہر رس ے دسا دایھنئ ر ت ل یّااہ ےہ ۔۔۱۔۔
ਅੰਿਤਰ ਰੰਗੁ ਸਿਾ ਸਤਚਆਰਾ ॥

ادنر رنگ دسا سچِیارا ۔۔

ਗੁਰ ਕੈ ਸਬਤਿ ਹਤਰ ਨਾਤਮ ਤਪਆਰਾ ॥

ُگر ےکَ دبس ہر نام ایپرا ۔۔

ਨਉ ਤਨਤਧ ਨਾਮੁ ਵਤਸਆ ਘਟ ਅੰਿਤਰ ਛੋਤਿਆ ਮਾਇਆ ਕਾ ਲਾਹਾ ਹੇ ॥੨॥

ئؤ ن ِدھ نام وایس ٹھگ ارتن وھچدنا امنا اک الاہ ےہ ۔۔۲۔۔
ਰਈਅਤਿ ਰਾਜੇ ਿੁਰਮਤਿ ਿੋਈ ॥

رتیع راےج ُدرمت دویئ ۔۔
ਤਬਨੁ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵੇ ਏਕੁ ਨ ਹੋਈ ॥

پِں سیگؤر ویسے انک ہن وہیئ ۔۔
ਏਕੁ ਤਧਆਇਤਨ ਸਿਾ ਸੁਖੁ ਪਾਇਤਨ ਤਨਹਚਲੁ ਰਾਜੁ ਤਿਨਾਹਾ ਹੇ ॥੩॥

بہ
انک دایھنئ دسا ُسکھ نانئ ِ چل راچ پ ِیااہ ےہ ۔۔۳۔۔
ਆਵਣੁ ਜਾਣਾ ਰਖੈ ਨ ਕੋਈ ॥

ک
ا ون اجنا ر َھے ہن وکیئ ۔۔

ਜੰਮਣੁ ਮਰਣੁ ਤਿਸੈ ਿੇ ਹੋਈ ॥

چ
مّں رمن ئ ِ َسے ےت وہیئ ۔۔
ਗੁਰਮੁਤਖ ਸਾਚਾ ਸਿਾ ਤਧਆਵਹੁ ਗਤਿ ਮੁਕਤਿ ਤਿਸੈ ਿੇ ਪਾਹਾ ਹੇ ॥੪॥

ُگرمُکھ سااچ دسا دایھووہ گپ مُکت ئ ِ َسے ےت نااہ ےہ ۔۔۴۔۔

ਸਚੁ ਸੰਜਮੁ ਸਤਿਗੁਰੂ ਿੁਆਰੈ ॥

سبج
س
ی
گ
چس م ؤرو ُدوا َرے ۔۔

ਹਉਮੈ ਿੋਧੁ ਸਬਤਿ ਤਨਵਾਰੈ ॥

ہؤ م َے رکودھ دبس ئِؤا َرے ۔۔
ਸਤਿਗੁਰੁ ਸੇਤਵ ਸਿਾ ਸੁਖੁ ਪਾਈਐ ਸੀਲੁ ਸੰਿੋਖੁ ਸਭੁ ਿਾਹਾ ਹੇ ॥੫॥

ویس دسا ُسکھ نا پپَے ِسیل وتنسھک سیھ نااہ ےہ ۔۔۵۔۔
سیگؤر َ
ਹਉਮੈ ਮੋਹੁ ਉਪਜੈ ਸੰਸਾਰਾ ॥

ہؤ م َے ومہ ا ُ بج َے اسنسرا ۔۔

ਸਭੁ ਜਗੁ ਤਬਨਸੈ ਨਾਮੁ ਤਵਸਾਰਾ ॥

سیھ چگ نِیسے نام وِسارا ۔۔

ਤਬਨੁ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵੇ ਨਾਮੁ ਨ ਪਾਈਐ ਨਾਮੁ ਸਚਾ ਜਤਗ ਲਾਹਾ ਹੇ ॥੬॥

پِں سیگؤر ویسے نام ہن نا پپَے نام اچس چگ الاہ ےہ ۔۔۶۔۔
ਸਚਾ ਅਮਰੁ ਸਬਤਿ ਸੁਹਾਇਆ ॥

اچس ارم دبس ُسہانا ۔۔
ਪੰਚ ਸਬਿ ਤਮਤਲ ਵਾਜਾ ਵਾਇਆ ॥

پب
ج دبس مِل وااج وانا ۔۔

ਸਿਾ ਕਾਰਜੁ ਸਤਚ ਨਾਤਮ ਸੁਹੇਲਾ ਤਬਨੁ ਸਬਿੈ ਕਾਰਜੁ ਕੇਹਾ ਹੇ ॥੭॥

دسا اکرچ چس نام سُؤہیال پِں دبسَے اکرچ اہیک ےہ ۔۔۷۔۔
ਤਖਨ ਮਤਹ ਹਸੈ ਤਖਨ ਮਤਹ ਰੋਵੈ ॥

ک
ک
ھِں ہہم ہ َسے ھِں ہہم رو َوے ۔۔

ਿੂਜੀ ਿੁਰਮਤਿ ਕਾਰਜੁ ਨ ਹੋਵੈ ॥

وہوے ۔۔
ُدویج ُدرمت اکرچ ہن َ
ਸੰਜੋਗੁ ਤਵਜੋਗੁ ਕਰਿੈ ਤਲਤਖ ਪਾਏ ਤਕਰਿੁ ਨ ਚਲੈ ਚਲਾਹਾ ਹੇ ॥੮॥

وجنسگ وِوجگ رک ئَے لک ِھ ناےئ کِرت ہن چلَے چالاہ ےہ ۔۔۸۔۔
ਜੀਵਨ ਮੁਕਤਿ ਗੁਰ ਸਬਿੁ ਕਮਾਏ ॥

ویجن مُکت ُگر دبس امکےئ ۔۔

ਹਤਰ ਤਸਉ ਸਿ ਹੀ ਰਹੈ ਸਮਾਏ ॥

ہر سِیؤ دس یہ ر َہے امسےئ ۔۔

ਗੁਰ ਤਕਰਪਾ ਿੇ ਤਮਲੈ ਵਤਿਆਈ ਹਉਮੈ ਰੋਗੁ ਨ ਿਾਹਾ ਹੇ ॥੯॥

ُگر کِرنا ےت ملَ ِے ودنایئ ہؤ م َے روگ ہن نااہ ےہ ۔۔۹۔۔
ਰਸ ਕਸ ਖਾਏ ਤਪੰਿੁ ਵਧਾਏ ॥

رس سک اھکےئ پِید وداھےئ ۔۔
ਭੇਖ ਕਰੈ ਗੁਰ ਸਬਿੁ ਨ ਕਮਾਏ ॥

ب
ھ
ُ
ی
ک
گ
َ
ھ رکَے ر دبس ہن امکےئ ۔۔
ਅੰਿਤਰ ਰੋਗੁ ਮਹਾ ਿੁਖੁ ਭਾਰੀ ਤਬਸਟਾ ਮਾਤਹ ਸਮਾਹਾ ਹੇ ॥੧੦॥

ارتن روگ اہم ُدھک اھبری ِئسیا امہِ امساہ ےہ ۔۔۱۱۔۔
ਬੇਿ ਪੜਤਹ ਪਤੜ ਬਾਿੁ ਵਖਾਣਤਹ ॥

دیب ڑپہِ ڑپ ناد واھکہہن ۔۔
ਘਟ ਮਤਹ ਬਰਹਮੁ ਤਿਸੁ ਸਬਤਿ ਨ ਪਛਾਣਤਹ ॥

ٹھگ ہہم پرمہ ئِس دبس ہن اھچپہہن ۔۔

ਗੁਰਮੁਤਖ ਹੋਵੈ ਸੁ ਿਿੁ ਤਬਲੋਵੈ ਰਸਨਾ ਹਤਰ ਰਸੁ ਿਾਹਾ ਹੇ ॥੧੧॥

وہوے وس پپ نِلؤ َوے رانس ہر رس نااہ ےہ ۔۔۱۱۔۔
ُگرمُکھ َ
ਘਤਰ ਵਥੁ ਛੋਿਤਹ ਬਾਹਤਰ ਧਾਵਤਹ ॥

رھگ وھت وھچدہِ ناہر داھوہِ۔۔
ਮਨਮੁਖ ਅੰਧੇ ਸਾਿੁ ਨ ਪਾਵਤਹ ॥

مب
مُکھ ادنےھ ساد ہن ناوہِ۔۔

ਅਨ ਰਸ ਰਾਿੀ ਰਸਨਾ ਿੀਕੀ ਬੋਲੇ ਹਤਰ ਰਸੁ ਮੂਤਲ ਨ ਿਾਹਾ ਹੇ ॥੧੨॥

ان رس رایت رانس یکیھپ وبےل ہر رس مُؤل ہن نااہ ےہ ۔۔۱۲۔۔
ਮਨਮੁਖ ਿੇਹੀ ਭਰਮੁ ਭਿਾਰੋ ॥

مب
مُکھ دیہی رھبم اتھبرو ۔۔

ਿੁਰਮਤਿ ਮਰੈ ਤਨਿ ਹੋਇ ਖੁਆਰੋ ॥

ک
ُدرمت م َ َرے پِپ وہۓ ُھؤارو ۔۔
ਕਾਤਮ ਿੋਤਧ ਮਨੁ ਿੂਜੈ ਲਾਇਆ ਸੁਪਨੈ ਸੁਖੁ ਨ ਿਾਹਾ ਹੇ ॥੧੩॥

اکم رکودھ نم ُدو َچے النا ُسی َپے ُسکھ ہن نااہ ےہ ۔۔۱۳۔۔
ਕੰਚਨ ਿੇਹੀ ਸਬਿੁ ਭਿਾਰੋ ॥

نچنک دیہی دبس اتھبرو ۔۔
ਅਨਤਿਨੁ ਭੋਗ ਭੋਗੇ ਹਤਰ ਤਸਉ ਤਪਆਰੋ ॥

ادنِن وھبگ وھبےگ ہر سِیؤ ایپرو ۔۔

ਮਹਲਾ ਅੰਿਤਰ ਗੈਰ ਮਹਲੁ ਪਾਏ ਭਾਣਾ ਬੁਤਝ ਸਮਾਹਾ ਹੇ ॥੧੪॥

ب
ہلحم ادنر گتَر لحم ناےئ اھبنا ُچھ امساہ ےہ ۔۔۱۴۔۔

ਆਪੇ ਿੇਵੈ ਿੇਵਣਹਾਰਾ ॥

ا ےپ دویَے دویاہنرا ۔۔
ਤਿਸੁ ਆਗੈ ਨਹੀ ਤਕਸੈ ਕਾ ਚਾਰਾ ॥

ئِس ا ےگ یہن کِسے َ اک اچرہ ۔۔

ਆਪੇ ਬਖਸੇ ਸਬਤਿ ਤਮਲਾਏ ਤਿਸ ਿਾ ਸਬਿੁ ਅਥਾਹਾ ਹੇ ॥੧੫॥

نک
ا ےپ ھسے دبس مِالےئ ئِس دا دبس ااھتاہ ےہ ۔۔۱۵۔۔
ਜੀਉ ਤਪੰਿੁ ਸਭੁ ਹੈ ਤਿਸੁ ਕੇਰਾ ॥

ےہ ئِس ریکا ۔۔
جپؤ پِید سیھ َ
ਸਚਾ ਸਾਤਹਬੁ ਿਾਕੁਰੁ ਮੇਰਾ ॥

اچس اصجِت اھٹ ُکر ریما ۔۔

ਨਾਨਕ ਗੁਰਬਾਣੀ ਹਤਰ ਪਾਇਆ ਹਤਰ ਜਪੁ ਜਾਤਪ ਸਮਾਹਾ ਹੇ ॥੧੬॥੫॥੧੪॥

نانک ُگرناین ہر نانا ہر جت اجت امساہ ےہ ۔۔۱۶۔۔۵۔۔۱۴۔۔
ਮਾਰੂ ਮਹਲਾ ੩ ॥

امرو ہلحم ۳۔۔
ُ
ਗੁਰਮੁਤਖ ਨਾਿ ਬੇਿ ਬੀਚਾਰੁ ॥

ُگرمُکھ ناد دیب اچیبر ۔۔

ਗੁਰਮੁਤਖ ਤਗਆਨੁ ਤਧਆਨੁ ਆਪਾਰੁ ॥

ُگرمُکھ گ ِیان دایھن ا نار ۔۔

ਗੁਰਮੁਤਖ ਕਾਰ ਕਰੇ ਪਰਭ ਭਾਵੈ ਗੁਰਮੁਤਖ ਪੂਰਾ ਪਾਇਿਾ ॥੧॥

اھبوے ُگرمُکھ ئُؤرا نادئا ۔۔۱۔۔
ُگرمُکھ اکر رکے رپَھب َ

ਗੁਰਮੁਤਖ ਮਨੂਆ ਉਲਤਟ ਪਰਾਵੈ ॥

ُگرمُکھ م ُپؤا اُلپ رپا َوے ۔۔

ਗੁਰਮੁਤਖ ਬਾਣੀ ਨਾਿੁ ਵਜਾਵੈ ॥

اجوے ۔۔
ُگرمُکھ ناین ناد و َ

ਗੁਰਮੁਤਖ ਸਤਚ ਰਿੇ ਬੈਰਾਗੀ ਤਨਜ ਘਤਰ ਵਾਸਾ ਪਾਇਿਾ ॥੨॥

ِب
ُگرمُکھ چس رےت ریبایگ ج رھگ واسا نادئا ۔۔۲۔۔
ਗੁਰ ਕੀ ਸਾਖੀ ਅੰਤਮਰਿ ਭਾਖੀ ॥

ُگر یک سایھک امِرت اھبیھک ۔۔
ਸਚੈ ਸਬਿੇ ਸਚੁ ਸੁਭਾਖੀ ॥

سج َے دبسے چس ُسبھایھک ۔۔
ਸਿਾ ਸਤਚ ਰੰਤਗ ਰਾਿਾ ਮਨੁ ਮੇਰਾ ਸਚੇ ਸਤਚ ਸਮਾਇਿਾ ॥੩॥

دسا چس رنگ رانا نم ریما ےچس چس امسدئا ۔۔۳۔۔
ਗੁਰਮੁਤਖ ਮਨੁ ਤਨਰਮਲੁ ਸਿ ਸਤਰ ਨਾਵੈ ॥

ُگرمُکھ نم پِرلم ست رس نا َوے ۔۔
ਮੈਲੁ ਨ ਲਾਗੈ ਸਤਚ ਸਮਾਵੈ ॥

م
امسوے ۔۔
َیل ہن ال َگے چس َ
ਸਚੋ ਸਚੁ ਕਮਾਵੈ ਸਿ ਹੀ ਸਚੀ ਭਗਤਿ ਤਿਰੜਾਇਿਾ ॥੪॥

امکوے دس یہ یچس تگھب درِرادئا ۔۔۴۔۔
وچس چس َ
ਗੁਰਮੁਤਖ ਸਚੁ ਬੈਣੀ ਗੁਰਮੁਤਖ ਸਚੁ ਨੈਣੀ ॥

ُگرمُکھ چس َنیبی ُگرمُکھ چس نَیبی ۔۔

ਗੁਰਮੁਤਖ ਸਚੁ ਕਮਾਵੈ ਕਰਣੀ ॥

امکوے رکین ۔۔
ُگرمُکھ چس َ

ਸਿ ਹੀ ਸਚੁ ਕਹੈ ਤਿਨੁ ਰਾਿੀ ਅਵਰਾ ਸਚੁ ਕਹਾਇਿਾ ॥੫॥

دس یہ چس ےہکَ دِن رایت ا َورا چس اہکدئا ۔۔۵۔۔
ਗੁਰਮੁਤਖ ਸਚੀ ਊਿਮ ਬਾਣੀ ॥

ُگرمُکھ یچس اُومت ناین ۔۔

ਗੁਰਮੁਤਖ ਸਚੋ ਸਚੁ ਵਖਾਣੀ ॥

ُگرمُکھ وچس چس واھکین ۔۔

ਗੁਰਮੁਤਖ ਸਿ ਸੇਵਤਹ ਸਚੋ ਸਚਾ ਗੁਰਮੁਤਖ ਸਬਿੁ ਸੁਣਾਇਿਾ ॥੬॥

ُگرمُکھ دس ویسہِ وچس اچس ُگرمُکھ دبس ُسیادئا ۔۔۶۔۔
ਗੁਰਮੁਤਖ ਹੋਵੈ ਸੁ ਸੋਝੀ ਪਾਏ ॥

وہوے وس وسیھج ناےئ ۔۔
ُگرمُکھ َ
ਹਉਮੈ ਮਾਇਆ ਭਰਮੁ ਗਵਾਏ ॥

ہؤ م َے امنا رھبم وگاےئ ۔۔

ਗੁਰ ਕੀ ਪਉੜੀ ਊਿਮ ਊਚੀ ਿਤਰ ਸਚੈ ਹਤਰ ਗੁਣ ਗਾਇਿਾ ॥੭॥

ُگر یک ئؤری اُومت اُویچ در سج َے ہر ُگں اگدئا ۔۔۷۔۔
ਗੁਰਮੁਤਖ ਸਚੁ ਸੰਜਮੁ ਕਰਣੀ ਸਾਰੁ ॥

ُگرمُکھ چس

سبج

م رکین سار ۔۔

ਗੁਰਮੁਤਖ ਪਾਏ ਮੋਖ ਿੁਆਰੁ ॥

ُگرمُکھ ناےئ ومھک ُدوار ۔۔

ਭਾਇ ਭਗਤਿ ਸਿਾ ਰੰਤਗ ਰਾਿਾ ਆਪੁ ਗਵਾਇ ਸਮਾਇਿਾ ॥੮॥

اھبےئ تگھب دسا رنگ رانا ا ت وگَاےی امسدئا ۔۔۸۔۔
ਗੁਰਮੁਤਖ ਹੋਵੈ ਮਨੁ ਖੋਤਜ ਸੁਣਾਏ ॥

وہوے نم وھکچ ُسیاےئ ۔۔
ُگرمُکھ َ
ਸਚੈ ਨਾਤਮ ਸਿਾ ਤਲਵ ਲਾਏ ॥

سج َے نام دسا لِؤ الےئ ۔۔

ਜੋ ਤਿਸੁ ਭਾਵੈ ਸੋਈ ਕਰਸੀ ਜੋ ਸਚੇ ਮਤਨ ਭਾਇਿਾ ॥੯॥

وج ئِس اھبوے وسیئ رکیس وج ےچس نم اھبدئا ۔۔۹۔۔
ਜਾ ਤਿਸੁ ਭਾਵੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤਮਲਾਏ ॥

اج ئِس اھبوے سیگؤرو مِالےئ ۔۔
ਜਾ ਤਿਸੁ ਭਾਵੈ ਿਾ ਮੰਤਨ ਵਸਾਏ ॥

اج ئِس اھبوے نا نمّ وساےئ ۔۔
ਆਪਣੈ ਭਾਣੈ ਸਿਾ ਰੰਤਗ ਰਾਿਾ ਭਾਣੈ ਮੰਤਨ ਵਸਾਇਿਾ ॥੧੦॥

ا پ َپے اھب ئَے دسا رنگ رانا اھب ئَے نمّ وسادئا ۔۔۱۱۔۔
ਮਨਹਤਿ ਕਰਮ ਕਰੇ ਸੋ ਛੀਜੈ ॥

چ
ھب
ج
َے ۔۔
مبہبھ رکم رکے وس
ਬਹੁਿੇ ਭੇਖ ਕਰੇ ਨਹੀ ਭੀਜੈ ॥

ب
بہ ب
ھب
ھ
ی
ک
ج
پے ھ رکے یہن َے ۔۔
ਤਬਤਖਆ ਰਾਿੇ ਿੁਖੁ ਕਮਾਵਤਹ ਿੁਖੇ ਿੁਤਖ ਸਮਾਇਿਾ ॥੧੧॥

نِکھیا راےت ُدھک امکوہِ ُدےھک ُدھک امسدئا ۔۔۱۱۔۔

ਗੁਰਮੁਤਖ ਹੋਵੈ ਸੁ ਸੁਖੁ ਕਮਾਏ ॥

وہوے وس ُسکھ امکےئ ۔۔
ُگرمُکھ َ
ਮਰਣ ਜੀਵਣ ਕੀ ਸੋਝੀ ਪਾਏ ॥

رمن ویجن یک وسیھج ناےئ ۔۔
ਮਰਣੁ ਜੀਵਣੁ ਜੋ ਸਮ ਕਤਰ ਜਾਣੈ ਸੋ ਮੇਰੇ ਪਰਭ ਭਾਇਿਾ ॥੧੨॥

رمن ویجن وج عمس رک اج ئَے وس ریمے رپَھب اھبدئا ۔۔۱۲۔۔
ਗੁਰਮੁਤਖ ਮਰਤਹ ਸੁ ਹਤਹ ਪਰਵਾਣੁ ॥

ُگرمُکھ رمہِ وس ہہہ رپوان ۔۔

ਆਵਣ ਜਾਣਾ ਸਬਿੁ ਪਛਾਣੁ ॥

ا ون اجنا دبس اھچپن ۔۔
ਮਰੈ ਨ ਜੰਮੈ ਨਾ ਿੁਖੁ ਪਾਏ ਮਨ ਹੀ ਮਨਤਹ ਸਮਾਇਿਾ ॥੧੩॥

م َ َرے ہن چمَ ّے ہن ُدھک ناےئ نم یہ مبہہ امسدئا ۔۔۱۳۔۔
ਸੇ ਵਿਭਾਗੀ ਤਜਨੀ ਸਤਿਗੁਰੁ ਪਾਇਆ ॥

ےس وداھبیگ ِجبی سیگؤر نانا ۔۔

ਹਉਮੈ ਤਵਚਹੁ ਮੋਹੁ ਚੁਕਾਇਆ ॥

ہؤ م َے وِچہؤہ ومہ ُجکانا ۔۔

ਮਨੁ ਤਨਰਮਲੁ ਤਿਤਰ ਮੈਲੁ ਨ ਲਾਗੈ ਿਤਰ ਸਚੈ ਸੋਭਾ ਪਾਇਿਾ ॥੧੪॥

ب
نم پِرلم ھِر مَیل ہن ال َگے در سج َے وساھب نادئا ۔۔۱۴۔۔
ਆਪੇ ਕਰੇ ਕਰਾਏ ਆਪੇ ॥

ا ےپ رکے رکاےئ ا ےپ ۔۔

ਆਪੇ ਵੇਖੈ ਥਾਤਪ ਉਥਾਪੇ ॥

ا ےپ وےھکی اھتت اُاھتےپ ۔۔
ਗੁਰਮੁਤਖ ਸੇਵਾ ਮੇਰੇ ਪਰਭ ਭਾਵੈ ਸਚੁ ਸੁਤਣ ਲੇਖੈ ਪਾਇਿਾ ॥੧੫॥

لی ک
ُگرمُکھ ویسا ریمے رپَھب اھبوے چس ُسں َھے نادئا ۔۔۱۵۔۔
ਗੁਰਮੁਤਖ ਸਚੋ ਸਚੁ ਕਮਾਵੈ ॥

امکوے ۔۔
ُگرمُکھ وچس چس َ

ਗੁਰਮੁਤਖ ਤਨਰਮਲੁ ਮੈਲੁ ਨ ਲਾਵੈ ॥

م
الوے ۔۔
ُگرمُکھ پِرلم َیل ہن َ

ਨਾਨਕ ਨਾਤਮ ਰਿੇ ਵੀਚਾਰੀ ਨਾਮੇ ਨਾਤਮ ਸਮਾਇਿਾ ॥੧੬॥੧॥੧੫॥

نانک نام رےت وبچاری ناےم نام امسدئا ۔۔۱۶۔۔۱۔۔۱۵۔۔
ਮਾਰੂ ਮਹਲਾ ੩ ॥

امرو ہلحم ۳۔۔
ُ
ਆਪੇ ਤਸਰਸਤਟ ਹੁਕਤਮ ਸਭ ਸਾਜੀ ॥

ک
ا ےپ رسِست ُچ م سیھ سایج ۔۔
ਆਪੇ ਥਾਤਪ ਉਥਾਤਪ ਤਨਵਾਜੀ ॥

ا ےپ اھتت اُاھتت ئِؤایج ۔۔
ਆਪੇ ਤਨਆਉ ਕਰੇ ਸਭੁ ਸਾਚਾ ਸਾਚੇ ਸਾਤਚ ਤਮਲਾਇਿਾ ॥੧॥

ا ےپ اینو رکے سیھ سااچ ساےچ ساچ مِالدئا ۔۔۱۔۔
ਕਾਇਆ ਕੋਟੁ ਹੈ ਆਕਾਰਾ ॥

اکنا وکت ےہَ ا اکرا ۔۔

ਮਾਇਆ ਮੋਹੁ ਪਸਤਰਆ ਪਾਸਾਰਾ ॥

امنا ومہ رسپنا ناسارا ۔۔
ਤਬਨੁ ਸਬਿੈ ਭਸਮੈ ਕੀ ਢੇਰੀ ਖੇਹੂ ਖੇਹ ਰਲਾਇਿਾ ॥੨॥

ب
ھ
ک
س
ک
ھب
م
ہ
ھ
ت
پِں دبسَے َے یک د ری ُؤ ھبہہ رالدئا ۔۔۲۔۔
ਕਾਇਆ ਕੰਚਨ ਕੋਟੁ ਅਪਾਰਾ ॥

اکنا نچنک وکت انارا ۔۔
ਤਜਸੁ ਤਵਤਚ ਰਤਵਆ ਸਬਿੁ ਅਪਾਰਾ ॥

ِجس وِچ رونا دبس انارا ۔۔

ਗੁਰਮੁਤਖ ਗਾਵੈ ਸਿਾ ਗੁਣ ਸਾਚੇ ਤਮਤਲ ਪਰੀਿਮ ਸੁਖੁ ਪਾਇਿਾ ॥੩॥

اگوے دسا ُگں ساےچ مِل رپمتی ُسکھ نادئا ۔۔۳۔۔
ُگرمُکھ َ
ਕਾਇਆ ਹਤਰ ਮੰਿਰੁ ਹਤਰ ਆਤਪ ਸਵਾਰੇ ॥

اکنا ہر دنمر ہر ا ت وسارے ۔۔
ਤਿਸੁ ਤਵਤਚ ਹਤਰ ਜੀਉ ਵਸੈ ਮੁਰਾਰੇ ॥

ئِس وِچ ہر جپؤ و سَے مُرارے ۔۔

ਗੁਰ ਕੈ ਸਬਤਿ ਵਣਜਤਨ ਵਾਪਾਰੀ ਨਿਰੀ ਆਤਪ ਤਮਲਾਇਿਾ ॥੪॥

ُگر ےکَ دبس ونجن واناری دنری ا ت مِالدئا ۔۔۴۔۔
ਸੋ ਸੂਚਾ ਤਜ ਕਰੋਧੁ ਤਨਵਾਰੇ ॥

وس سُؤاچ ےج رکودھ ئِؤارے ۔۔
ਸਬਿੇ ਬੂਝੈ ਆਪੁ ਸਵਾਰੇ ॥

چ
دبسے ئُؤ َھے ا ت وسارے ۔۔

ਆਪੇ ਕਰੇ ਕਰਾਏ ਕਰਿਾ ਆਪੇ ਮੰਤਨ ਵਸਾਇਿਾ ॥੫॥

ا ےپ رکے رکاےئ رکت ا ےپ نمّ وسادئا ۔۔۵۔۔
ਤਨਰਮਲ ਭਗਤਿ ਹੈ ਤਨਰਾਲੀ ॥

پِرلم تگھب ےہَ پِرایل ۔۔

ਮਨੁ ਿਨੁ ਧੋਵਤਹ ਸਬਤਿ ਵੀਚਾਰੀ ॥

نم نت دوھوہِ دبس وبچاری ۔۔

ਅਨਤਿਨੁ ਸਿਾ ਰਹੈ ਰੰਤਗ ਰਾਿਾ ਕਤਰ ਤਕਰਪਾ ਭਗਤਿ ਕਰਾਇਿਾ ॥੬॥

ادنِن دسا ر َہے رنگ رانا رک کِرنا تگھب رکادئا ۔۔۶۔۔
ਇਸੁ ਮਨ ਮੰਿਰ ਮਤਹ ਮਨੂਆ ਧਾਵੈ ॥

اھوے ۔۔
اِس نم دنمر ہہم م ُپؤا د َ
ਸੁਖੁ ਪਲਤਰ ਤਿਆਤਗ ਮਹਾ ਿੁਖੁ ਪਾਵੈ ॥

ُسکھ نلر پ ِیاگ اہم ُدھک نا َوے ۔۔

ਤਬਨੁ ਸਤਿਗੁਰ ਭੇਟੇ ਿਉਰ ਨ ਪਾਵੈ ਆਪੇ ਖੇਲੁ ਕਰਾਇਿਾ ॥੭॥

پِ سیگ بھیپ ب
ھ
ں ؤر ے ؤر ہن نا َوے ا ےپ لیھک رکادئا ۔۔۷۔۔
ਆਤਪ ਅਪਰੰਪਰੁ ਆਤਪ ਵੀਚਾਰੀ ॥

ا ت ارپرپم ا ت وبچاری ۔۔
ਆਪੇ ਮੇਲੇ ਕਰਣੀ ਸਾਰੀ ॥

ا ےپ ےلیم رکین ساری ۔۔
ਤਕਆ ਕੋ ਕਾਰ ਕਰੇ ਵੇਚਾਰਾ ਆਪੇ ਬਖਤਸ ਤਮਲਾਇਿਾ ॥੮॥

نک
ایک وک اکر رکے وبچارا ا ےپ ھس مِالدئا ۔۔۸۔۔

ਆਪੇ ਸਤਿਗੁਰੁ ਮੇਲੇ ਪੂਰਾ ॥

ا ےپ سیگؤر ےلیم ئُؤرا ۔۔

ਸਚੈ ਸਬਤਿ ਮਹਾਬਲ ਸੂਰਾ ॥

سج َے دبس اہمنل سُؤرا ۔۔

ਆਪੇ ਮੇਲੇ ਿੇ ਵਤਿਆਈ ਸਚੇ ਤਸਉ ਤਚਿੁ ਲਾਇਿਾ ॥੯॥

ا ےپ ےلیم دے ودنایئ ےچس سِیؤ ِجت الریئا ۔۔۹۔۔
ਘਰ ਹੀ ਅੰਿਤਰ ਸਾਚਾ ਸੋਈ ॥

رھگ یہ ادنر سااچ وسیئ ۔۔
ਗੁਰਮੁਤਖ ਤਵਰਲਾ ਬੂਝੈ ਕੋਈ ॥

چ
ُگرمُکھ وِرال ئُؤ َھے وکیئ ۔۔

ਨਾਮੁ ਤਨਧਾਨੁ ਵਤਸਆ ਘਟ ਅੰਿਤਰ ਰਸਨਾ ਨਾਮੁ ਤਧਆਇਿਾ ॥੧੦॥

نام ن ِداھن وایس ٹھگ ارتن رانس نام دایھدئا ۔۔۱۱۔۔
ਤਿਸੰਿਰੁ ਭਵੈ ਅੰਿਰੁ ਨਹੀ ਭਾਲੇ ॥

دِرتنس وھبَے ارتن یہن اھبےل ۔۔
ਮਾਇਆ ਮੋਤਹ ਬਧਾ ਜਮਕਾਲੇ ॥

امنا ومہِ دباھ چمکاےل ۔۔
ਜਮ ਕੀ ਿਾਸੀ ਕਬਹੂ ਨ ਿੂਟੈ ਿੂਜੈ ਭਾਇ ਭਰਮਾਇਿਾ ॥੧੧॥

مج یک اھپیس کب ُہؤ ہن ئُؤ ئَے ُدو َچے اھبےئ رھبامدئا ۔۔۱۱۔۔
ਜਪੁ ਿਪੁ ਸੰਜਮੁ ਹੋਰੁ ਕੋਈ ਨਾਹੀ ॥

جت پپ

سبج

م وہر وکیئ نایہ ۔۔

ਜਬ ਲਗੁ ਗੁਰ ਕਾ ਸਬਿੁ ਨ ਕਮਾਹੀ ॥

جت گل ُگر اک دبس ہن امکیہ ۔۔

ਗੁਰ ਕੈ ਸਬਤਿ ਤਮਤਲਆ ਸਚੁ ਪਾਇਆ ਸਚੇ ਸਤਚ ਸਮਾਇਿਾ ॥੧੨॥

ُگر ےکَ دبس مل ِیا چس نانا ےچس چس امسدئا ۔۔۱۲۔۔
ਕਾਮ ਕਰੋਧੁ ਸਬਲ ਸੰਸਾਰਾ ॥

اکم رکودھ لبس اسنسرا ۔۔
ਬਹੁ ਕਰਮ ਕਮਾਵਤਹ ਸਭੁ ਿੁਖ ਕਾ ਪਸਾਰਾ ॥

وہب رکم امکوہِ سیھ ُدھک اک ئسارا ۔۔

ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵਤਹ ਸੇ ਸੁਖੁ ਪਾਵਤਹ ਸਚੈ ਸਬਤਿ ਤਮਲਾਇਿਾ ॥੧੩॥

سیگؤر ویس ِہسے ُسکھ ناو ِہے سج َے دبس مِالدئا ۔۔۱۳۔۔
ਪਉਣੁ ਪਾਣੀ ਹੈ ਬੈਸੰਿਰੁ ॥

ن
ئؤن ناین ےہَ َیسیتر ۔۔

ਮਾਇਆ ਮੋਹੁ ਵਰਿੈ ਸਭ ਅੰਿਤਰ ॥

امنا ومہ ور ئَے سیھ ارتن ۔۔

ਤਜਤਨ ਕੀਿੇ ਜਾ ਤਿਸੈ ਪਛਾਣਤਹ ਮਾਇਆ ਮੋਹੁ ਚੁਕਾਇਿਾ ॥੧੪॥

ِجں کیپے اج ئ ِ َسے اھچپہہن امنا ومہ ُجکادئا ۔۔۱۴۔۔
ਇਤਕ ਮਾਇਆ ਮੋਤਹ ਗਰਤਬ ਤਵਆਪੇ ॥

اِک امنا ومہِ رگت وناےپ ۔۔
ਹਉਮੈ ਹੋਇ ਰਹੇ ਹੈ ਆਪੇ ॥

ہؤ م َے وہۓ رےہ ےہَ ا ےپ ۔۔

ਜਮਕਾਲੈ ਕੀ ਖਬਤਰ ਨ ਪਾਈ ਅੰਤਿ ਗਇਆ ਪਛੁਿਾਇਿਾ ॥੧੫॥

چ لَ ک
ھ
ت
پ
مکا ے یک ر ہن نایئ ا پ ایگ اتھچپدئا ۔۔۱۵۔۔
ਤਜਤਨ ਉਪਾਏ ਸੋ ਤਬਤਧ ਜਾਣੈ ॥

ِجں اُناےئ وس نِدھ اج ئَے ۔۔
ਗੁਰਮੁਤਖ ਿੇਵੈ ਸਬਿੁ ਪਛਾਣੈ ॥

ُگرمُکھ دویَے دبس اھچپ ئَے ۔۔

ਨਾਨਕ ਿਾਸੁ ਕਹੈ ਬੇਨੰਿੀ ਸਤਚ ਨਾਤਮ ਤਚਿੁ ਲਾਇਿਾ ॥੧੬॥੨॥੧੬॥

نی
ےہک ییبی چس نام ِجت الدیئا ۔۔۱۶۔۔۲۔۔۱۶۔۔
نانک داس َ
ਮਾਰੂ ਮਹਲਾ ੩ ॥

امرو ہلحم ۳۔۔
ُ
ਆਤਿ ਜੁਗਾਤਿ ਿਇਆਪਤਿ ਿਾਿਾ ॥

ا د اگجد دنا پپ دانا ۔۔
ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਕੈ ਸਬਤਿ ਪਛਾਿਾ ॥

ئُؤرے ُگر ےکَ دبس اھچپنا ۔۔

ਿੁਧੁਨੋ ਸੇਵਤਹ ਸੇ ਿੁਝਤਹ ਸਮਾਵਤਹ ਿੂ ਆਪੇ ਮੇਤਲ ਤਮਲਾਇਿਾ ॥੧॥

ُب
ج
ُ
ئ
م
ِ
ُندھپؤ ویسہِ ےس ھہ امسوہِ ؤ ا ےپ لیم الدئا ۔۔۱۔۔
ਅਗਮ ਅਗੋਚਰੁ ਕੀਮਤਿ ਨਹੀ ਪਾਈ ॥

امگ اوگرچ تمیق یہن نایئ ۔۔
ਜੀਅ ਜੰਿ ਿੇਰੀ ਸਰਣਾਈ ॥

یج جپت ریتی رسنایئ ۔۔

ਤਜਉ ਿੁਧੁ ਭਾਵੈ ਤਿਵੈ ਚਲਾਵਤਹ ਿੂ ਆਪੇ ਮਾਰਤਗ ਪਾਇਿਾ ॥੨॥

چیپؤ ُندھ اھبوے ئ ِ َؤے چالوہِ ئُؤ ا ےپ امرگ نادئا ۔۔۲۔۔
ਹੈ ਭੀ ਸਾਚਾ ਹੋਸੀ ਸੋਈ ॥

ےہَ یھب سااچ وہیس وسیئ ۔۔
ਆਪੇ ਸਾਜੇ ਅਵਰੁ ਨ ਕੋਈ ॥

ا ےپ ساےج ا َور ہن وکیئ ۔۔
ਸਭਨਾ ਸਾਰ ਕਰੇ ਸੁਖਿਾਿਾ ਆਪੇ ਤਰਜਕੁ ਪਹੁਚਾਇਿਾ ॥੩॥

سبھیا سار رکے ُسکھدانا ا ےپ ِرجق بہچُادئا ۔۔۳۔۔
ਅਗਮ ਅਗੋਚਰੁ ਅਲਖ ਅਪਾਰਾ ॥

امگ اوگرچ اھکل انارا ۔۔
ਕੋਇ ਨ ਜਾਣੈ ਿੇਰਾ ਪਰਵਾਰਾ ॥

وکۓ ہن اج ئَے ریتا رپوارا ۔۔

ਆਪਣਾ ਆਪੁ ਪਛਾਣਤਹ ਆਪੇ ਗੁਰਮਿੀ ਆਤਪ ਬੁਝਾਇਿਾ ॥੪॥

ب
ا انپ ا ت اھچپہہن ا ےپ ُگریتم ا ت ُجھادئا ۔۔۴۔۔
ਪਾਿਾਲ ਪੁਰੀਆ ਲੋਅ ਆਕਾਰਾ ॥

نانال ُپرِنا ولء ا اکرا ۔۔

ਤਿਸੁ ਤਵਤਚ ਵਰਿੈ ਹੁਕਮੁ ਕਰਾਰਾ ॥

ک
ئِس وِچ ور َئے ُچ م رکارا ۔۔

ਹੁਕਮੇ ਸਾਜੇ ਹੁਕਮੇ ਢਾਹੇ ਹੁਕਮੇ ਮੇਤਲ ਤਮਲਾਇਿਾ ॥੫॥

ُچکمے ساےج ُچکمے داھےہ ُچکمے لیم مِالدئا ۔۔۵۔۔

ਹੁਕਮੈ ਬੂਝੈ ਸੁ ਹੁਕਮੁ ਸਲਾਹੇ ॥

چ
ُچکمے َ ئُؤ َھے

ک
وس ُچ م صالےح ۔۔

ਅਗਮ ਅਗੋਚਰ ਵੇਪਰਵਾਹੇ ॥

امگ اوگرچ ورپیواےہ ۔۔
ਜੇਹੀ ਮਤਿ ਿੇਤਹ ਸੋ ਹੋਵੈ ਿੂ ਆਪੇ ਸਬਤਿ ਬੁਝਾਇਿਾ ॥੬॥

ب
وہوے ئُؤ ا ےپ دبس ُجھادئا ۔۔۶۔۔
یہیج مت دہہی وس َ
ਅਨਤਿਨੁ ਆਰਜਾ ਤਛਜਿੀ ਜਾਏ ॥

چ
ادنِن ا راج ِھچدی اجےئ ۔۔

ਰੈਤਣ ਤਿਨਸੁ ਿੁਇ ਸਾਖੀ ਆਏ ॥

َرنی دِسن ُدےئ سایھک ا ےئ ۔۔
ਮਨਮੁਖੁ ਅੰਧੁ ਨ ਚੇਿੈ ਮੂੜਾ ਤਸਰ ਊਪਤਰ ਕਾਲੁ ਰੂਆਇਿਾ ॥੭॥

مب
مُکھ ادنھ ہن چی َپے مُؤرا سِر اُورپ اکل ُروا دئا ۔۔۷۔۔
ਮਨੁ ਿਨੁ ਸੀਿਲੁ ਗੁਰ ਚਰਣੀ ਲਾਗਾ ॥

نم نت لتیس ُگر رچین الاگ ۔۔

ਅੰਿਤਰ ਭਰਮੁ ਗਇਆ ਭਉ ਭਾਗਾ ॥

ب
ارتن رھبم ایگ ھؤ اھباگ ۔۔

ਸਿਾ ਅਨੰਿੁ ਸਚੇ ਗੁਣ ਗਾਵਤਹ ਸਚੁ ਬਾਣੀ ਬੋਲਾਇਿਾ ॥੮॥

دسا ادنن ےچس ُگں اگوہِ چس ناین وبالدئا ۔۔۸۔۔
ਤਜਤਨ ਿੂ ਜਾਿਾ ਕਰਮ ਤਬਧਾਿਾ ॥

ِجں ئُؤ اجنا رکم نِداھنا ۔۔

ਪੂਰੈ ਭਾਤਗ ਗੁਰ ਸਬਤਿ ਪਛਾਿਾ ॥

ئُؤ َرے اھبگ ُگر دبس اھچپنا ۔۔

ਜਤਿ ਪਤਿ ਸਚੁ ਸਚਾ ਸਚੁ ਸੋਈ ਹਉਮੈ ਮਾਤਰ ਤਮਲਾਇਿਾ ॥੯॥

جت پپ چس اچس چس وسیئ ہؤ م َے امر مِالدئا ۔۔۹۔۔
ਮਨੁ ਕਿੋਰੁ ਿੂਜੈ ਭਾਇ ਲਾਗਾ ॥

نم وھٹکر ُدو َچے اھبےئ الاگ ۔۔
ਭਰਮੇ ਭੂਲਾ ਤਿਰੈ ਅਭਾਗਾ ॥

ب ب
رھبےم ُھؤال ھ ِ َرے ااھباگ ۔۔
ਕਰਮੁ ਹੋਵੈ ਿਾ ਸਤਿਗੁਰੁ ਸੇਵੇ ਸਹਜੇ ਹੀ ਸੁਖੁ ਪਾਇਿਾ ॥੧੦॥

س
وہوے نا سیگؤر ویسے ہجے
رکم َ

یہ ُسکھ نادئا ۔۔۱۱۔۔

ਲਖ ਚਉਰਾਸੀਹ ਆਤਪ ਉਪਾਏ ॥

ھکل جؤرایس ا ت اُناےئ ۔۔
ਮਾਨਸ ਜਨਤਮ ਗੁਰ ਭਗਤਿ ਤਿਰੜਾਏ ॥

امسن منج ُگر تگھب درِراےئ ۔۔

ਤਬਨੁ ਭਗਿੀ ਤਬਸਟਾ ਤਵਤਚ ਵਾਸਾ ਤਬਸਟਾ ਤਵਤਚ ਤਿਤਰ ਪਾਇਿਾ ॥੧੧॥

پ ب
ب
گب
ھ
ئ
ئ
ھ
س
س
ِ
ِں ی ِ یا وِچ واسا ِ یا وِچ ر نادئا ۔۔۱۱۔۔
ਕਰਮੁ ਹੋਵੈ ਗੁਰੁ ਭਗਤਿ ਤਿਰੜਾਏ ॥

وہوے ُگر تگھب درِراےئ ۔۔
رکم َ
ਤਵਣੁ ਕਰਮਾ ਤਕਉ ਪਾਇਆ ਜਾਏ ॥

وِن رکام کپؤ نانا اجےئ ۔۔

ਆਪੇ ਕਰੇ ਕਰਾਏ ਕਰਿਾ ਤਜਉ ਭਾਵੈ ਤਿਵੈ ਚਲਾਇਿਾ ॥੧੨॥

اھبوے ئ ِ َؤے چالدئا ۔۔۱۲۔۔
ا ےپ رکے رکاےئ رکنا چیپؤ َ
ਤਸਤਮਰਤਿ ਸਾਸਿ ਅੰਿੁ ਨ ਜਾਣੈ ॥

ِسمرت ساست اپپ ہن اج ئَے ۔۔
ਮੂਰਖੁ ਅੰਧਾ ਿਿੁ ਨ ਪਛਾਣੈ ॥

مُؤرھک ادناھ پپ ہن اھچپ ئَے ۔۔
ਆਪੇ ਕਰੇ ਕਰਾਏ ਕਰਿਾ ਆਪੇ ਭਰਤਮ ਭੁਲਾਇਿਾ ॥੧੩॥

ب
ا ےپ رکے رکاےئ رکنا ا ےپ رھبم ھُالدئا ۔۔۱۳۔۔
ਸਭੁ ਤਕਛੁ ਆਪੇ ਆਤਪ ਕਰਾਏ ॥

ک
سیھ ِچھ ا ےپ ا ت رکاےئ ۔۔
ਆਪੇ ਤਸਤਰ ਤਸਤਰ ਧੰਧੈ ਲਾਏ ॥

ا ےپ سِر سِر ددنھَےھ الےئ ۔۔
ਆਪੇ ਥਾਤਪ ਉਥਾਪੇ ਵੇਖੈ ਗੁਰਮੁਤਖ ਆਤਪ ਬੁਝਾਇਿਾ ॥੧੪॥

ب
ا ےپ اھتت اُاھتےپ وےھکی ُگرمُکھ ا ت ُجھادئا ۔۔۱۴۔۔
ਸਚਾ ਸਾਤਹਬੁ ਗਤਹਰ ਗੰਭੀਰਾ ॥

اچس اصجت رہگ ریھبمگا ۔۔
ਸਿਾ ਸਲਾਹੀ ਿਾ ਮਨੁ ਧੀਰਾ ॥

دسا صالیح نا نم دھترا ۔۔
ਅਗਮ ਅਗੋਚਰੁ ਕੀਮਤਿ ਨਹੀ ਪਾਈ ਗੁਰਮੁਤਖ ਮੰਤਨ ਵਸਾਇਿਾ ॥੧੫॥

امگ اوگرچ تمیق یہن نایئ ُگرمُکھ نمّ وسادئا ۔۔۱۵۔۔

ਆਤਪ ਤਨਰਾਲਮੁ ਹੋਰ ਧੰਧੈ ਲੋਈ ॥

ا ت پِرال وہر ددنھَےھ ولیئ ۔۔
ਗੁਰ ਪਰਸਾਿੀ ਬੂਝੈ ਕੋਈ ॥

چ
ُگر رپسادی ئُؤ َھے وکیئ ۔۔
ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਵਸੈ ਘਟ ਅੰਿਤਰ ਗੁਰਮਿੀ ਮੇਤਲ ਤਮਲਾਇਿਾ ॥੧੬॥੩॥੧੭॥

نانک نام و سَے ٹھگ ارتن ُگریتم لیم مِالدئا ۔۔۱۶۔۔۳۔۔۱۷۔۔
ਮਾਰੂ ਮਹਲਾ ੩ ॥

امرو ہلحم ۳۔۔
ُ
ਜੁਗ ਛਿੀਹ ਕੀਓ ਗੁਬਾਰਾ ॥

چ
چگ ھییہ کپؤ ُگیارا ۔۔

ਿੂ ਆਪੇ ਜਾਣਤਹ ਤਸਰਜਣਹਾਰਾ ॥

ئُؤ ا ےپ اجہنِ سِرجبہارا ۔۔

ਹੋਰ ਤਕਆ ਕੋ ਕਹੈ ਤਕ ਆਤਖ ਵਖਾਣੈ ਿੂ ਆਪੇ ਕੀਮਤਿ ਪਾਇਿਾ ॥੧॥

ےہک ےک ا ھک واھک ئَے ئُؤ ا ےپ تمیق نادئا ۔۔۱۔۔
وہر ایک وک َ
ਓਅੰਕਾਤਰ ਸਭ ਤਸਰਸਤਟ ਉਪਾਈ ॥

اوااکنر سیھ رسِست اُنایئ ۔۔

ਸਭੁ ਖੇਲੁ ਿਮਾਸਾ ਿੇਰੀ ਵਤਿਆਈ ॥

سیھ لیھک امتسا ریتی ودنایئ ۔۔

ਆਪੇ ਵੇਕ ਕਰੇ ਸਤਭ ਸਾਚਾ ਆਪੇ ਭੰਤਨ ਘੜਾਇਿਾ ॥੨॥

ا ےپ ونک رکے سیھ سااچ ا ےپ نھبّ ڑھگادئا ۔۔۲۔۔

ਬਾਜੀਗਤਰ ਇਕ ਬਾਜੀ ਪਾਈ ॥

ناجیگر اِک نایج نایئ ۔۔

ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਿੇ ਨਿਰੀ ਆਈ ॥

ئُؤرے ُگر ےت دنری ا یئ ۔۔
ਸਿਾ ਅਤਲਪਿੁ ਰਹੈ ਗੁਰ ਸਬਿੀ ਸਾਚੇ ਤਸਉ ਤਚਿੁ ਲਾਇਿਾ ॥੩॥

دسا اتپل ر َہے ُگر دبسی ساےچ سِیؤ ِجت الدیئا ۔۔۳۔۔
ਬਾਜਤਹ ਬਾਜੇ ਧੁਤਨ ਆਕਾਰਾ ॥

ناہہجِ ناےج د ُھں ا اکرا ۔۔

ਆਤਪ ਵਜਾਏ ਵਜਾਵਣਹਾਰਾ ॥

ا ت واجےئ واجواہنرا ۔۔
ਘਤਟ ਘਤਟ ਪਉਣੁ ਵਹੈ ਇਕ ਰੰਗੀ ਤਮਤਲ ਪਵਣੈ ਸਭ ਵਜਾਇਿਾ ॥੪॥

ٹھگ ٹھگ ئؤن و َہے اِک ریگن مِل ئَ َؤ ئَے سیھ واجدئا ۔۔۴۔۔
ਕਰਿਾ ਕਰੇ ਸੁ ਤਨਹਚਉ ਹੋਵੈ ॥

ب
رکنا رکے وس ِہچؤ

وہوے ۔۔
َ

ਗੁਰ ਕੈ ਸਬਿੇ ਹਉਮੈ ਖੋਵੈ ॥

وھکوے ۔۔
ُگر ےکَ دبسے ہؤ م َے َ
ਗੁਰ ਪਰਸਾਿੀ ਤਕਸੈ ਿੇ ਵਤਿਆਈ ਨਾਮੋ ਨਾਮੁ ਤਧਆਇਿਾ ॥੫॥

ُگر رپسادی کِسے َ دے ودنایئ ناوم نام دایھدئا ۔۔۵۔۔
ਗੁਰ ਸੇਵੇ ਜੇਵਿੁ ਹੋਰੁ ਲਾਹਾ ਨਾਹੀ ॥

ُگر ویسے ج َپؤد وہر الاہ نایہ ۔۔

ਨਾਮੁ ਮੰਤਨ ਵਸੈ ਨਾਮੋ ਸਾਲਾਹੀ ॥

نام نمّ و سَے ناوم اصالیح ۔۔

ਨਾਮੋ ਨਾਮੁ ਸਿਾ ਸੁਖਿਾਿਾ ਨਾਮੋ ਲਾਹਾ ਪਾਇਿਾ ॥੬॥

ناوم نام دسا ُسکھدانا ناوم الاہ نادئا ۔۔۶۔۔
ਤਬਨੁ ਨਾਵੈ ਸਭ ਿੁਖੁ ਸੰਸਾਰਾ ॥

پِں نا َوے سیھ ُدھک اسنسرا ۔۔
ਬਹੁ ਕਰਮ ਕਮਾਵਤਹ ਵਧਤਹ ਤਵਕਾਰਾ ॥

وہب رکم امکوہِ ودھ ِہ وِاکرا ۔۔
ਨਾਮੁ ਨ ਸੇਵਤਹ ਤਕਉ ਸੁਖੁ ਪਾਈਐ ਤਬਨੁ ਨਾਵੈ ਿੁਖੁ ਪਾਇਿਾ ॥੭॥

نام ہن ویسہِ کپؤ ُسکھ نا پپَے پِں نا َوے ُدھک نادئا ۔۔۷۔۔
ਆਤਪ ਕਰੇ ਿੈ ਆਤਪ ਕਰਾਏ ॥

ا ت رکے ئَے ا ت رکاےئ ۔۔
ਗੁਰ ਪਰਸਾਿੀ ਤਕਸੈ ਬੁਝਾਏ ॥

ب
ُگر رپسادی کِسے َ جُھاےئ ۔۔

ਗੁਰਮੁਤਖ ਹੋਵਤਹ ਸੇ ਬੰਧਨ ਿੋੜਤਹ ਮੁਕਿੀ ਕੈ ਘਤਰ ਪਾਇਿਾ ॥੮॥

ُگرمُکھ وہوہِ ےس دنبنھ وترہِ مُکبی ےکَ رھگ نادئا ۔۔۸۔۔
ਗਣਿ ਗਣੈ ਸੋ ਜਲੈ ਸੰਸਾਰਾ ॥

تنگ گ َپے وس چلَے اسنسرا ۔۔

ਸਹਸਾ ਮੂਤਲ ਨ ਚੁਕੈ ਤਵਕਾਰਾ ॥

سہسا مُؤل ہن ُچ َکے وِاکرا ۔۔

ਗੁਰਮੁਤਖ ਹੋਵੈ ਸੁ ਗਣਿ ਚੁਕਾਏ ਸਚੇ ਸਤਚ ਸਮਾਇਿਾ ॥੯॥

وہوے وس تنگ ُجکاےئ ےچس چس امسدئا ۔۔۹۔۔
ُگرمُکھ َ
ਜੇ ਸਚੁ ਿੇਇ ਿ ਪਾਏ ਕੋਈ ॥

ےج چس دےئ ت ناےئ وکیئ ۔۔
ਗੁਰ ਪਰਸਾਿੀ ਪਰਗਟੁ ਹੋਈ ॥

ُگر رپسادی رپگپ وہیئ ۔۔

ਸਚੁ ਨਾਮੁ ਸਾਲਾਹੇ ਰੰਤਗ ਰਾਿਾ ਗੁਰ ਤਕਰਪਾ ਿੇ ਸੁਖੁ ਪਾਇਿਾ ॥੧੦॥

چس نام اصالےح رنگ رانا ُگر کِرنا ےت ُسکھ نادئا ۔۔۱۱۔۔
ਜਪੁ ਿਪੁ ਸੰਜਮੁ ਨਾਮੁ ਤਪਆਰਾ ॥

جت پپ

سبج

م نام ایپرا ۔۔

ਤਕਲਤਵਖ ਕਾਟੇ ਕਾਟਣਹਾਰਾ ॥

کِلؤِھک اکےٹ اک پبہارا ۔۔
ਹਤਰ ਕੈ ਨਾਤਮ ਿਨੁ ਮਨੁ ਸੀਿਲੁ ਹੋਆ ਸਹਜੇ ਸਹਤਜ ਸਮਾਇਿਾ ॥੧੧॥

س سہ
ہر ےکَ نام نت نم سِییل وہا ہجے ج امسدئا ۔۔۱۱۔۔
ਅੰਿਤਰ ਲੋਭੁ ਮਤਨ ਮੈਲੈ ਮਲੁ ਲਾਏ ॥

ارتن ولھب نم میلَے لم الےئ ۔۔
ਮੈਲੇ ਕਰਮ ਕਰੇ ਿੁਖੁ ਪਾਏ ॥

مَیلےرکم رکے ُدھک ناےئ ۔۔
ਕੂੜੋ ਕੂੜੁ ਕਰੇ ਵਾਪਾਰਾ ਕੂੜੁ ਬੋਤਲ ਿੁਖੁ ਪਾਇਿਾ ॥੧੨॥

ُکؤرو ُکؤر رکے وانارا ُکؤر وبل ُدھک نادئا ۔۔۱۲۔۔

ਤਨਰਮਲ ਬਾਣੀ ਕੋ ਮੰਤਨ ਵਸਾਏ ॥

نم وساےئ ۔۔
پِرلم ناین وک ّ
ਗੁਰ ਪਰਸਾਿੀ ਸਹਸਾ ਜਾਏ ॥

ُگر رپسادی سہسا اجےئ ۔۔

ਗੁਰ ਕੈ ਭਾਣੈ ਚਲੈ ਤਿਨੁ ਰਾਿੀ ਨਾਮੁ ਚੇਤਿ ਸੁਖੁ ਪਾਇਿਾ ॥੧੩॥

ُگر ےکَ اھب ئَے چلَے دِن رایت نام ج َپت ُسکھ نادئا ۔۔۱۳۔۔
ਆਤਪ ਤਸਰੰਿਾ ਸਚਾ ਸੋਈ ॥

ا ت سِردنا اچس وسیئ ۔۔
ਆਤਪ ਉਪਾਇ ਖਪਾਏ ਸੋਈ ॥

ا ت اُناے کھیاےئ وسیئ ۔۔

ਗੁਰਮੁਤਖ ਹੋਵੈ ਸੁ ਸਿਾ ਸਲਾਹੇ ਤਮਤਲ ਸਾਚੇ ਸੁਖੁ ਪਾਇਿਾ ॥੧੪॥

وہوے وس دسا صالےح مِل ساےچ ُسکھ نادئا ۔۔۱۴۔۔
ُگرمُکھ َ
ਅਨੇਕ ਜਿਨ ਕਰੇ ਇੰਿਰੀ ਵਤਸ ਨ ਹੋਈ ॥

اپیک نتج رکے اِدنری وس ہن وہیئ ۔۔
ਕਾਤਮ ਕਰੋਤਧ ਜਲੈ ਸਭੁ ਕੋਈ ॥

اکم رکودھ چلَے سیھ وکیئ ۔۔

ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵੇ ਮਨੁ ਵਤਸ ਆਵੈ ਮਨ ਮਾਰੇ ਮਨਤਹ ਸਮਾਇਿਾ ॥੧੫॥

س
ے نم امرے مبہہ امسدئا ۔۔۱۵۔۔
یگؤر ویسے نم وس ا و َ
ਮੇਰਾ ਿੇਰਾ ਿੁਧੁ ਆਪੇ ਕੀਆ ॥

ریما ریتا ُندھ ا ےپ ک ِیا ۔۔

ਸਤਭ ਿੇਰੇ ਜੰਿ ਿੇਰੇ ਸਤਭ ਜੀਆ ॥

سیھ ریتے جپت ریتے سیھ ج ِیا ۔۔
ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਸਮਾਤਲ ਸਿਾ ਿੂ ਗੁਰਮਿੀ ਮੰਤਨ ਵਸਾਇਿਾ ॥੧੬॥੪॥੧੮॥

نانک نام امسل دسا ئُؤ ُگریتم نمّ وسادئا ۔۔۱۶۔۔۴۔۔۱۸۔۔
ਮਾਰੂ ਮਹਲਾ ੩ ॥

امرو ہلحم ۳۔۔
ُ
ਹਤਰ ਜੀਉ ਿਾਿਾ ਅਗਮ ਅਥਾਹਾ ॥

ہر جپؤ دانا امگ ااھتاہ ۔۔

ਓਸੁ ਤਿਲੁ ਨ ਿਮਾਇ ਵੇਪਰਵਾਹਾ ॥

اوس نِل ہن امتےئ ورپیوااہ ۔۔

ਤਿਸ ਨੋ ਅਪਤੜ ਨ ਸਕੈ ਕੋਈ ਆਪੇ ਮੇਤਲ ਤਮਲਾਇਿਾ ॥੧॥

ئِس ون اڑپ ہن ےکسَ وکیئ ا ےپ لیم مِالدئا ۔۔۱۔۔
ਜੋ ਤਕਛੁ ਕਰੈ ਸੁ ਤਨਹਚਉ ਹੋਈ ॥

ک
ب
وج ِچھ رکَے وس ِہچؤ

وہیئ ۔۔

ਤਿਸੁ ਤਬਨੁ ਿਾਿਾ ਅਵਰੁ ਨ ਕੋਈ ॥

ئِس پِں دانا ا َور ہن وکیئ ۔۔

ਤਜਸ ਨੋ ਨਾਮ ਿਾਨੁ ਕਰੇ ਸੋ ਪਾਏ ਗੁਰ ਸਬਿੀ ਮੇਲਾਇਿਾ ॥੨॥

ِجس ون نام دان رکے وس ناےئ ُگر دبسی میالدئا ۔۔۲۔۔
ਚਉਿਹ ਭਵਣ ਿੇਰੇ ਹਟਨਾਲੇ ॥

ب
جؤدہ َھؤن ریتے ہییاےل ۔۔

ਸਤਿਗੁਤਰ ਤਿਖਾਏ ਅੰਿਤਰ ਨਾਲੇ ॥

سیگؤر دِاھکےئ ارتن ناےل ۔۔

ਨਾਵੈ ਕਾ ਵਾਪਾਰੀ ਹੋਵੈ ਗੁਰ ਸਬਿੀ ਕੋ ਪਾਇਿਾ ॥੩॥

وہوے ُگر دبسی وک نادئا ۔۔۳۔۔
نا َوے اک واناری َ
ਸਤਿਗੁਤਰ ਸੇਤਵਐ ਸਹਜ ਅਨੰਿਾ ॥

سہ
سیگؤر ویس پپے ج ادننا ۔۔

ਤਹਰਿੈ ਆਇ ਵੁਿਾ ਗੋਤਵੰਿਾ ॥

ہِر َدے ا ۓ ُواھٹ وگوِدنا ۔۔
ਸਹਜੇ ਭਗਤਿ ਕਰੇ ਤਿਨੁ ਰਾਿੀ ਆਪੇ ਭਗਤਿ ਕਰਾਇਿਾ ॥੪॥

س
ہجے تگھب رکے دِن رایت ا ےپ تگھب رکادئا ۔۔۴۔۔
ਸਤਿਗੁਰ ਿੇ ਤਵਛੁੜੇ ਤਿਨੀ ਿੁਖੁ ਪਾਇਆ ॥

سیگؤر ےت وِڑھچے پ ِبی ُدھک نانا ۔۔

ਅਨਤਿਨੁ ਮਾਰੀਅਤਹ ਿੁਖੁ ਸਬਾਇਆ ॥

ادنِن امرپبہہ ُدھک ابسنا ۔۔
ਮਥੇ ਕਾਲੇ ਮਹਲੁ ਨ ਪਾਵਤਹ ਿੁਖ ਹੀ ਤਵਤਚ ਿੁਖੁ ਪਾਇਿਾ ॥੫॥

ےھتم اکےل لحم ہن ناوہِ ُدھک یہ وِچ ُدھک نادئا ۔۔۵۔۔
ਸਤਿਗੁਰੁ ਸੇਵਤਹ ਸੇ ਵਿਭਾਗੀ ॥

سیگؤر ویسہِ ےس وداھبیگ ۔۔

ਸਹਜ ਭਾਇ ਸਚੀ ਤਲਵ ਲਾਗੀ ॥

سہ
ج اھبےئ یچس لِؤ الیگ ۔۔

ਸਚੋ ਸਚੁ ਕਮਾਵਤਹ ਸਿ ਹੀ ਸਚੈ ਮੇਤਲ ਤਮਲਾਇਿਾ ॥੬॥

وچس چس امکوہِ دس یہ سج َے لیم مِالدئا ۔۔۶۔۔
ਤਜਸ ਨੋ ਸਚਾ ਿੇਇ ਸੁ ਪਾਏ ॥

ِجس ون اچس دےئ وس ناےئ ۔۔
ਅੰਿਤਰ ਸਾਚੁ ਭਰਮੁ ਚੁਕਾਏ ॥

ارتن ساچ رھبم ُجکاےئ ۔۔
ਸਚੁ ਸਚੈ ਕਾ ਆਪੇ ਿਾਿਾ ਤਜਸੁ ਿੇਵੈ ਸੋ ਸਚੁ ਪਾਇਿਾ ॥੭॥

چس سج َے اک ا ےپ دانا ِجس دویَے وس چس نادئا ۔۔۷۔۔
ਆਪੇ ਕਰਿਾ ਸਭਨਾ ਕਾ ਸੋਈ ॥

ا ےپ رکنا سبھیا اک وسیئ ۔۔

ਤਜਸ ਨੋ ਆਤਪ ਬੁਝਾਏ ਬੂਝੈ ਕੋਈ ॥

چ
ِجس ون ا ت اھجبےئ ئُؤ َھے وکیئ ۔۔
ਆਪੇ ਬਖਸੇ ਿੇ ਵਤਿਆਈ ਆਪੇ ਮੇਤਲ ਤਮਲਾਇਿਾ ॥੮॥

نک
ھ
س
م
ِ
ا ےپ ے دے ودنایئ ا ےپ لیم الدئا ۔۔۸۔۔
ਹਉਮੈ ਕਰਤਿਆ ਜਨਮੁ ਗਵਾਇਆ ॥

ہؤ م َے رکدنا منج وگَانا ۔۔

ਆਗੈ ਮੋਹੁ ਨ ਚੂਕੈ ਮਾਇਆ ॥

ا ےگ ومہ ہن ُجؤ َکے امنا ۔۔

ਅਗੈ ਜਮਕਾਲੁ ਲੇਖਾ ਲੇਵੈ ਤਜਉ ਤਿਲ ਘਾਣੀ ਪੀੜਾਇਿਾ ॥੯॥

ا َگے چمکال اھکیل ویلَے چیپؤ نِل اھگین ڑیپادئا ۔۔۹۔۔

ਪੂਰੈ ਭਾਤਗ ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਹੋਈ ॥

ئُؤ َرے اھبگ ُگر ویسا وہیئ ۔۔
ਨਿਤਰ ਕਰੇ ਿਾ ਸੇਵੇ ਕੋਈ ॥

دنر رکے نا ویسے وکیئ ۔۔
ਜਮਕਾਲੁ ਤਿਸੁ ਨੇਤੜ ਨ ਆਵੈ ਮਹਤਲ ਸਚੈ ਸੁਖੁ ਪਾਇਿਾ ॥੧੦॥

ئ
ے لحم سج َے ُسکھ نادئا ۔۔۱۱۔۔
چمکال ِس ڑین ہن ا و َ
ਤਿਨ ਸੁਖੁ ਪਾਇਆ ਜੋ ਿੁਧੁ ਭਾਏ ॥

پِں ُسکھ نانا وج ُندھ اھبےئ ۔۔
ਪੂਰੈ ਭਾਤਗ ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਲਾਏ ॥

ئُؤ َرے اھبگ ُگر ویسا الےئ ۔۔
ਿੇਰੈ ਹਤਥ ਹੈ ਸਭ ਵਤਿਆਈ ਤਜਸੁ ਿੇਵਤਹ ਸੋ ਪਾਇਿਾ ॥੧੧॥

ےہ سیھ ودنایئ ِجس دویہِ وس نادئا ۔۔۱۱۔۔
ریتَے ھتہ َ
ਅੰਿਤਰ ਪਰਗਾਸੁ ਗੁਰੂ ਿੇ ਪਾਏ ॥

ادنر رپاگس ُگؤ ُرو ےت ناےئ ۔۔
ਨਾਮੁ ਪਿਾਰਥੁ ਮੰਤਨ ਵਸਾਏ ॥

نام ندارھت نمّ وساےئ ۔۔
ਤਗਆਨ ਰਿਨੁ ਸਿਾ ਘਤਟ ਚਾਨਣੁ ਅਤਗਆਨ ਅੰਧੇਰੁ ਗਵਾਇਿਾ ॥੧੨॥

گ ِیان رنت دسا ٹھگ اچنن اایگن ادنھتر وگَادئا ۔۔۱۲۔۔
ਅਤਗਆਨੀ ਅੰਧੇ ਿੂਜੈ ਲਾਗੇ ॥

اگ ِیاین ادنےھ ُدو َچے الےگ ۔۔

ਤਬਨੁ ਪਾਣੀ ਿੁਤਬ ਮੂਏ ਅਭਾਗੇ ॥

پِں ناین ُدُُت مُؤےئ ااھبےگ ۔۔
ਚਲਤਿਆ ਘਰੁ ਿਰੁ ਨਿਤਰ ਨ ਆਵੈ ਜਮ ਿਤਰ ਬਾਧਾ ਿੁਖੁ ਪਾਇਿਾ ॥੧੩॥

ے مج در ناداھ ُدھک نادئا ۔۔۱۳۔۔
دلچنا رھگ در دنر ہن ا و َ
ਤਬਨੁ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵੇ ਮੁਕਤਿ ਨ ਹੋਈ ॥

پِں سیگؤر ویسے مُکت ہن وہیئ ۔۔
ਤਗਆਨੀ ਤਧਆਨੀ ਪੂਛਹੁ ਕੋਈ ॥

ہھچ وکیئ ۔۔
گ ِیاین دایھین ئُؤ ُ
ਸਤਿਗੁਰੁ ਸੇਵੇ ਤਿਸੁ ਤਮਲੈ ਵਤਿਆਈ ਿਤਰ ਸਚੈ ਸੋਭਾ ਪਾਇਿਾ ॥੧੪॥

سیگؤر ویسے ئِس ملَ ِے ودنایئ در سج َے وساھب نادئا ۔۔۱۴۔۔
ਸਤਿਗੁਰ ਨੋ ਸੇਵੇ ਤਿਸੁ ਆਤਪ ਤਮਲਾਏ ॥

سیگؤر ون ویسے ئِس ا ت مِالےئ ۔۔
ਮਮਿਾ ਕਾਤਟ ਸਤਚ ਤਲਵ ਲਾਏ ॥

اتمم اکت چس لِؤ الےئ ۔۔
ਸਿਾ ਸਚੁ ਵਣਜਤਹ ਵਾਪਾਰੀ ਨਾਮੋ ਲਾਹਾ ਪਾਇਿਾ ॥੧੫॥

دسا چس وہجنِ واناری ناوم الاہ نادئا ۔۔۱۵۔۔
ਆਪੇ ਕਰੇ ਕਰਾਏ ਕਰਿਾ ॥

ا ےپ رکے رکاےئ رکنا ۔۔
ਸਬਤਿ ਮਰੈ ਸੋਈ ਜਨੁ ਮੁਕਿਾ ॥

دبس م َ َرے وسیئ نج مُکیا ۔۔

ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਵਸੈ ਮਨ ਅੰਿਤਰ ਨਾਮੋ ਨਾਮੁ ਤਧਆਇਿਾ ॥੧੬॥੫॥੧੯॥

نانک نام و سَے نم ارتن ناوم نام دایھدئا ۔۔۱۶۔۔۵۔۔۱۹۔۔
ਮਾਰੂ ਮਹਲਾ ੩ ॥

امرو ہلحم ۳۔۔
ُ
ਜੋ ਿੁਧੁ ਕਰਣਾ ਸੋ ਕਤਰ ਪਾਇਆ ॥

وج ُندھ رکنا وس رک نانا ۔۔
ਭਾਣੇ ਤਵਤਚ ਕੋ ਤਵਰਲਾ ਆਇਆ ॥

اھبےن وِچ وک وِرال ا نا ۔۔
ਭਾਣਾ ਮੰਨੇ ਸੋ ਸੁਖੁ ਪਾਏ ਭਾਣੇ ਤਵਤਚ ਸੁਖੁ ਪਾਇਿਾ ॥੧॥

اھبنا مپّے وس ُسکھ ناےئ اھبےن وِچ ُسکھ نادئا ۔۔۱۔۔
ਗੁਰਮੁਤਖ ਿੇਰਾ ਭਾਣਾ ਭਾਵੈ ॥

ُگرمُکھ ریتا اھبنا اھبوے ۔۔

ਸਹਜੇ ਹੀ ਸੁਖੁ ਸਚੁ ਕਮਾਵੈ ॥

سہ
امکوے ۔۔
جے یہ ُسکھ چس َ

ਭਾਣੇ ਨੋ ਲੋਚੈ ਬਹੁਿੇਰੀ ਆਪਣਾ ਭਾਣਾ ਆਤਪ ਮਨਾਇਿਾ ॥੨॥

اھبےن ون ول َچے ریتہبی ا انپ اھبنا ا ت انمدئا ۔۔۲۔۔
ਿੇਰਾ ਭਾਣਾ ਮੰਨੇ ਸੁ ਤਮਲੈ ਿੁਧੁ ਆਏ ॥

ریتا اھبنا مپّے وس ملَ ِے ُندھ ا ےئ ۔۔
ਤਜਸੁ ਭਾਣਾ ਭਾਵੈ ਸੋ ਿੁਝਤਹ ਸਮਾਏ ॥

ُب
ِجس اھبنا اھبوے وس جھہ امسےئ ۔۔

ਭਾਣੇ ਤਵਤਚ ਵਿੀ ਵਤਿਆਈ ਭਾਣਾ ਤਕਸਤਹ ਕਰਾਇਿਾ ॥੩॥

اھبےن وِچ ودی ودنایئ اھبنا کس ِہ رکادئا ۔۔۳۔۔
ਜਾ ਤਿਸੁ ਭਾਵੈ ਿਾ ਗੁਰੂ ਤਮਲਾਏ ॥

اج ئِس اھبوے نا ُگؤ ُرو مِالےئ ۔۔
ਗੁਰਮੁਤਖ ਨਾਮੁ ਪਿਾਰਥੁ ਪਾਏ ॥

ُگرمُکھ نام ندارھت ناےئ ۔۔

ਿੁਧੁ ਆਪਣੈ ਭਾਣੈ ਸਭ ਤਸਰਸਤਟ ਉਪਾਈ ਤਜਸ ਨੋ ਭਾਣਾ ਿੇਤਹ ਤਿਸੁ ਭਾਇਿਾ ॥੪॥

ُندھ ا پ َپے اھب ئَے سیھ رسِست اُنایئ ِجس ون اھبنا دہہی ئِس اھبدئا ۔۔۴۔۔
ਮਨਮੁਖੁ ਅੰਧੁ ਕਰੇ ਚਿੁਰਾਈ ॥

مب
مُکھ ادنھ رکے چتُرایئ ۔۔

ਭਾਣਾ ਨ ਮੰਨੇ ਬਹੁਿੁ ਿੁਖੁ ਪਾਈ ॥

اھبنا ہن مپّے تہب ُدھک نایئ ۔۔

ਭਰਮੇ ਭੂਲਾ ਆਵੈ ਜਾਏ ਘਰੁ ਮਹਲੁ ਨ ਕਬਹੂ ਪਾਇਿਾ ॥੫॥

ب
ھ
ُ
ے اجےئ رھگ لحم ہن کب ُہؤ نادئا ۔۔۵۔۔
و
ا
ال
ؤ
رھبےم
َ
ਸਤਿਗੁਰੁ ਮੇਲੇ ਿੇ ਵਤਿਆਈ ॥

سیگؤر ےلیم دے ودنایئ ۔۔

ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਧੁਤਰ ਿੁਰਮਾਈ ॥

ب
سیگؤر یک ویسا د ُھر ُھرامیئ ۔۔

ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵੇ ਿਾ ਨਾਮੁ ਪਾਏ ਨਾਮੇ ਹੀ ਸੁਖੁ ਪਾਇਿਾ ॥੬॥

سیگؤر ویسے نا نام ناےئ ناےم یہ ُسکھ نادئا ۔۔۶۔۔

ਸਭ ਨਾਵਹੁ ਉਪਜੈ ਨਾਵਹੁ ਛੀਜੈ ॥

چ
ھب
ج
َے ۔۔
سیھ ناووہ ا ُ بج َے ناووہ
ਗੁਰ ਤਕਰਪਾ ਿੇ ਮਨੁ ਿਨੁ ਭੀਜੈ ॥

ب
ُگر کِرنا ےت نم نت ھبج َے ۔۔

ਰਸਨਾ ਨਾਮੁ ਤਧਆਏ ਰਤਸ ਭੀਜੈ ਰਸ ਹੀ ਿੇ ਰਸੁ ਪਾਇਿਾ ॥੭॥

ب
ھب
ج
رانس نام دایھےئ رس َے رس یہ ےت رس نادئا ۔۔۷۔۔
ਮਹਲੈ ਅੰਿਤਰ ਮਹਲੁ ਕੋ ਪਾਏ ॥

مہلَے ادنر لحم وک ناےئ ۔۔

ਗੁਰ ਕੈ ਸਬਤਿ ਸਤਚ ਤਚਿੁ ਲਾਏ ॥

ُگر ےکَ دبس چس ِجت الےئ ۔۔

ਤਜਸ ਨੋ ਸਚੁ ਿੇਇ ਸੋਈ ਸਚੁ ਪਾਏ ਸਚੇ ਸਤਚ ਤਮਲਾਇਿਾ ॥੮॥

ِجس ون چس دےئ وسیئ چس ناےئ ےچس چس مِالدئا ۔۔۸۔۔
ਨਾਮੁ ਤਵਸਾਤਰ ਮਤਨ ਿਤਨ ਿੁਖੁ ਪਾਇਆ ॥

نام وِسار نم نت ُدھک نانا ۔۔
ਮਾਇਆ ਮੋਹੁ ਸਭੁ ਰੋਗੁ ਕਮਾਇਆ ॥

امنا ومہ سیھ روگ امکنا ۔۔

ਤਬਨੁ ਨਾਵੈ ਮਨੁ ਿਨੁ ਹੈ ਕੁਸਟੀ ਨਰਕੇ ਵਾਸਾ ਪਾਇਿਾ ॥੯॥

ک
ےہ ُ سبی رنےک واسا نادئا ۔۔۹۔۔
پِں نا َوے نم نت َ
ਨਾਤਮ ਰਿੇ ਤਿਨ ਤਨਰਮਲ ਿੇਹਾ ॥

نام رےت پِں پِرلم داہی ۔۔

ਤਨਰਮਲ ਹੰਸਾ ਸਿਾ ਸੁਖੁ ਨੇਹਾ ॥

پِرلم اسنہ دسا ُسکھ اہین ۔۔

ਨਾਮੁ ਸਲਾਤਹ ਸਿਾ ਸੁਖੁ ਪਾਇਆ ਤਨਜ ਘਤਰ ਵਾਸਾ ਪਾਇਿਾ ॥੧੦॥

ِب
نام سالہِ دسا ُسکھ نانا ج رھگ واسا نادئا ۔۔۱۱۔۔
ਸਭੁ ਕੋ ਵਣਜੁ ਕਰੇ ਵਾਪਾਰਾ ॥

سیھ وک وجن رکے وانارا ۔۔

ਤਵਣੁ ਨਾਵੈ ਸਭੁ ਿੋਟਾ ਸੰਸਾਰਾ ॥

وِن نا َوے سیھ وتنا اسنسرا ۔۔
ਨਾਗੋ ਆਇਆ ਨਾਗੋ ਜਾਸੀ ਤਵਣੁ ਨਾਵੈ ਿੁਖੁ ਪਾਇਿਾ ॥੧੧॥

ناوگ ا نا ناوگ اجیس وِن نا َوے ُدھک نادئا ۔۔۱۱۔۔
ਤਜਸ ਨੋ ਨਾਮੁ ਿੇਇ ਸੋ ਪਾਏ ॥

ِجس ون نام دےئ وس ناےئ ۔۔
ਗੁਰ ਕੈ ਸਬਤਿ ਹਤਰ ਮੰਤਨ ਵਸਾਏ ॥

نم وساےئ ۔۔
ُگر ےکَ دبس ہر ّ

ਗੁਰ ਤਕਰਪਾ ਿੇ ਨਾਮੁ ਵਤਸਆ ਘਟ ਅੰਿਤਰ ਨਾਮੋ ਨਾਮੁ ਤਧਆਇਿਾ ॥੧੨॥

ُگر کِرنا ےت نام وایس ٹھگ ارتن ناوم نام دایھدئا ۔۔۱۲۔۔
ਨਾਵੈ ਨੋ ਲੋਚੈ ਜੇਿੀ ਸਭ ਆਈ ॥

نا َوے ون ول َچے چ َیبی سیھ ا یئ ۔۔
ਨਾਉ ਤਿਨਾ ਤਮਲੈ ਧੁਤਰ ਪੁਰਤਬ ਕਮਾਈ ॥

ناو پ ِیا ملَ ِے د ُھر ُپرت امکیئ ۔۔

ਤਜਨੀ ਨਾਉ ਪਾਇਆ ਸੇ ਵਿਭਾਗੀ ਗੁਰ ਕੈ ਸਬਤਿ ਤਮਲਾਇਿਾ ॥੧੩॥

ِجبی ناو نانا ےس وداھبیگ ُگر ےکَ دبس مِالدئا ۔۔۱۳۔۔
ਕਾਇਆ ਕੋਟੁ ਅਤਿ ਅਪਾਰਾ ॥

اکنا وکت ات انارا ۔۔
ਤਿਸੁ ਤਵਤਚ ਬਤਹ ਪਰਭੁ ਕਰੇ ਵੀਚਾਰਾ ॥

ئِس وِچ ہہب رپَھب رکے وبچارا ۔۔

ਸਚਾ ਤਨਆਉ ਸਚੋ ਵਾਪਾਰਾ ਤਨਹਚਲੁ ਵਾਸਾ ਪਾਇਿਾ ॥੧੪॥

بہ
اچس اینو وچس وانارا ِ چل واسا نادئا ۔۔۱۴۔۔
ਅੰਿਰ ਘਰ ਬੰਕੇ ਥਾਨੁ ਸੁਹਾਇਆ ॥

ارتن رھگ پیکے اھتن ُسہانا ۔۔

ਗੁਰਮੁਤਖ ਤਵਰਲੈ ਤਕਨੈ ਥਾਨੁ ਪਾਇਆ ॥

ُگرمُکھ وِر لَے ک ِ َپے اھتن نانا ۔۔

ਇਿੁ ਸਾਤਥ ਤਨਬਹੈ ਸਾਲਾਹੇ ਸਚੇ ਹਤਰ ਸਚਾ ਮੰਤਨ ਵਸਾਇਿਾ ॥੧੫॥

نم وسادئا ۔۔۱۵۔۔
اِت ساھت پ ِب َہے اصالےح ےچس ہر اچس ّ
ਮੇਰੈ ਕਰਿੈ ਇਕ ਬਣਿ ਬਣਾਈ ॥

ریمَے رک ئَے اِک تنب انبیئ ۔۔

ਇਸੁ ਿੇਹੀ ਤਵਤਚ ਸਭ ਵਥੁ ਪਾਈ ॥

اِس دیہی وِچ سیھ وھت نایئ ۔۔

ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਵਣਜਤਹ ਰੰਤਗ ਰਾਿੇ ਗੁਰਮੁਤਖ ਕੋ ਨਾਮੁ ਪਾਇਿਾ ॥੧੬॥੬॥੨੦॥

نانک نام وہجنِ رنگ راےت ُگرمُکھ وک نام نادئا ۔۔۱۶۔۔۶۔۔۲۱۔۔

ਮਾਰੂ ਮਹਲਾ ੩ ॥

امرو ہلحم ۳۔۔
ُ
ਕਾਇਆ ਕੰਚਨੁ ਸਬਿੁ ਵੀਚਾਰਾ ॥

اکنا نچنک دبس وبچارا ۔۔

ਤਿਥੈ ਹਤਰ ਵਸੈ ਤਜਸ ਿਾ ਅੰਿੁ ਨ ਪਾਰਾਵਾਰਾ ॥

پ ِب
َھے ہر و سَے ِجس دا اپپ ہن نارا وارا ۔۔

ਅਨਤਿਨੁ ਹਤਰ ਸੇਤਵਹੁ ਸਚੀ ਬਾਣੀ ਹਤਰ ਜੀਉ ਸਬਤਿ ਤਮਲਾਇਿਾ ॥੧॥

ادنِن ہر ویسوہ یچس ناین ہر جپؤ دبس مِالدئا ۔۔۱۔۔
ਹਤਰ ਚੇਿਤਹ ਤਿਨ ਬਤਲਹਾਰੈ ਜਾਉ ॥

پ
اہلبرے اجو ۔۔
ہر چیبہہ ِں َ

ਗੁਰ ਕੈ ਸਬਤਿ ਤਿਨ ਮੇਤਲ ਤਮਲਾਉ ॥

ُگر ےکَ دبس پِں لیم مِالو ۔۔

ਤਿਨ ਕੀ ਧੂਤਰ ਲਾਈ ਮੁਤਖ ਮਸਿਤਕ ਸਿਸੰਗਤਿ ਬਤਹ ਗੁਣ ਗਾਇਿਾ ॥੨॥

پِں یک دھُؤر الیئ مُکھ کتسم سیسیگت ہہب ُگں اگدئا ۔۔۲۔۔
ਹਤਰ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਵਾ ਜੇ ਹਤਰ ਪਰਭ ਭਾਵਾ ॥

ہر ےک ُگں اگوا ےج ہر رپَھب اھبوا ۔۔
ਅੰਿਤਰ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਸਬਤਿ ਸੁਹਾਵਾ ॥

ارتن ہر نام دبس ُسہاوا ۔۔
ਗੁਰਬਾਣੀ ਚਹੁ ਕੁੰਿੀ ਸੁਣੀਐ ਸਾਚੈ ਨਾਤਮ ਸਮਾਇਿਾ ॥੩॥

ُگرناین چہؤ ُکیدی ُسییپے سا َچے نام امسدئا ۔۔۳۔۔

ਸੋ ਜਨੁ ਸਾਚਾ ਤਜ ਅੰਿਰੁ ਭਾਲੇ ॥

وس نج سااچ ےج ارتن اھبےل ۔۔
ਗੁਰ ਕੈ ਸਬਤਿ ਹਤਰ ਨਿਤਰ ਤਨਹਾਲੇ ॥

ُگر ےکَ دبس ہر دنر بِہاےل ۔۔

ਤਗਆਨ ਅੰਜਨੁ ਪਾਏ ਗੁਰ ਸਬਿੀ ਨਿਰੀ ਨਿਤਰ ਤਮਲਾਇਿਾ ॥੪॥

گ ِیان انجن ناےئ ُگر دبسی دنری دنر مِالدئا ۔۔۴۔۔
ਵਿੈ ਭਾਤਗ ਇਹੁ ਸਰੀਰੁ ਪਾਇਆ ॥

و َدے اھبگ اوہی رسری نانا ۔۔
ਮਾਣਸ ਜਨਤਮ ਸਬਤਿ ਤਚਿੁ ਲਾਇਆ ॥

امسن منج دبس ِجت النا ۔۔
ਤਬਨੁ ਸਬਿੈ ਸਭੁ ਅੰਧ ਅੰਧੇਰਾ ਗੁਰਮੁਤਖ ਤਕਸਤਹ ਬੁਝਾਇਿਾ ॥੫॥

ب
پِں دبسَے سیھ ادنھ ادنھترا ُگرمُکھ کس ِہ ُجھادئا ۔۔۵۔۔
ਇਤਕ ਤਕਿੁ ਆਏ ਜਨਮੁ ਗਵਾਏ ॥

اِک کِپ ا ےئ منج وگاےئ ۔۔
ਮਨਮੁਖ ਲਾਗੇ ਿੂਜੈ ਭਾਏ ॥

مب
مُکھ الےگ ُدو َچے اھبےئ ۔۔
ਏਹ ਵੇਲਾ ਤਿਤਰ ਹਾਤਥ ਨ ਆਵੈ ਪਤਗ ਤਖਤਸਐ ਪਛੁਿਾਇਿਾ ॥੬॥

ک
ب
ِ
ھ
سی
پ
ے اتھچپدئا ۔۔۶۔۔
ے نگ
اہہی ونال ھِر اہھت ہن ا و َ
ਗੁਰ ਕੈ ਸਬਤਿ ਪਤਵਿੁ ਸਰੀਰਾ ॥

ُگر ےکَ دبس وپِرت رسریا ۔۔

ਤਿਸੁ ਤਵਤਚ ਵਸੈ ਸਚੁ ਗੁਣੀ ਗਹੀਰਾ ॥

ئِس وِچ و سَے چس ُگبی ریہگا ۔۔

ਸਚੋ ਸਚੁ ਵੇਖੈ ਸਭ ਥਾਈ ਸਚੁ ਸੁਤਣ ਮੰਤਨ ਵਸਾਇਿਾ ॥੭॥

نم وسادئا ۔۔۷۔۔
وچس چس وےھکی سیھ اھتیئ چس ُسں ّ
ਹਉਮੈ ਗਣਿ ਗੁਰ ਸਬਤਿ ਤਨਵਾਰੇ ॥

ہؤ م َے تنگ ُگر دبس ئِؤارے ۔۔

ਹਤਰ ਜੀਉ ਤਹਰਿੈ ਰਖਹੁ ਉਰ ਧਾਰੇ ॥

ک
ہر جپؤ ہِر َدے ر ھہؤ اُر داھرے ۔۔
ਗੁਰ ਕੈ ਸਬਤਿ ਸਿਾ ਸਾਲਾਹੇ ਤਮਤਲ ਸਾਚੇ ਸੁਖੁ ਪਾਇਿਾ ॥੮॥

ُگر ےکَ دبس دسا اصالےح مِل ساےچ ُسکھ نادئا ۔۔۸۔۔
ਸੋ ਚੇਿੇ ਤਜਸੁ ਆਤਪ ਚੇਿਾਏ ॥

وس چ َیپے سج ا ت اتیچےئ ۔۔
ਗੁਰ ਕੈ ਸਬਤਿ ਵਸੈ ਮਤਨ ਆਏ ॥

ُگر ےکَ دبس و سَے نم ا ےئ ۔۔

ਆਪੇ ਵੇਖੈ ਆਪੇ ਬੂਝੈ ਆਪੈ ਆਪੁ ਸਮਾਇਿਾ ॥੯॥

چ
ا ےپ وےھکی ا ےپ ئُؤ َھے ا ےپ ا ت امسدئا ۔۔۹۔۔
ਤਜਤਨ ਮਨ ਤਵਤਚ ਵਥੁ ਪਾਈ ਸੋਈ ਜਾਣੈ ॥

ِجں نم وِچ وھت نایئ وسیئ اج ئَے ۔۔
ਗੁਰ ਕੈ ਸਬਿੇ ਆਪੁ ਪਛਾਣੈ ॥

ُگر ےکَ دبسے ا ت اھچپ ئَے ۔۔

ਆਪੁ ਪਛਾਣੈ ਸੋਈ ਜਨੁ ਤਨਰਮਲੁ ਬਾਣੀ ਸਬਿੁ ਸੁਣਾਇਿਾ ॥੧੦॥

ا ت اھچپ ئَے وسیئ نج پِرلم ناین دبس ُسیادئا ۔۔۱۱۔۔
ਏਹ ਕਾਇਆ ਪਤਵਿੁ ਹੈ ਸਰੀਰੁ ॥

ےہ رسری ۔۔
اہہی اکنا وپِت َ
ਗੁਰ ਸਬਿੀ ਚੇਿੈ ਗੁਣੀ ਗਹੀਰੁ ॥

ُگر دبسی چی َپے ُگبی ریہگ ۔۔

ਅਨਤਿਨੁ ਗੁਣ ਗਾਵੈ ਰੰਤਗ ਰਾਿਾ ਗੁਣ ਕਤਹ ਗੁਣੀ ਸਮਾਇਿਾ ॥੧੧॥

ُگ
اگوے رنگ رانا ُگں ہہک ُگبی امسدئا ۔۔۱۱۔۔
ادنِن ں َ
ਏਹੁ ਸਰੀਰੁ ਸਭ ਮੂਲੁ ਹੈ ਮਾਇਆ ॥

اوہی رسری سیھ مُؤل ےہَ امنا ۔۔
ਿੂਜੈ ਭਾਇ ਭਰਤਮ ਭੁਲਾਇਆ ॥

ب
ُدو َچے اھبےئ رھبم ھُالنا ۔۔

ਹਤਰ ਨ ਚੇਿੈ ਸਿਾ ਿੁਖੁ ਪਾਏ ਤਬਨੁ ਹਤਰ ਚੇਿੇ ਿੁਖੁ ਪਾਇਿਾ ॥੧੨॥

ہر ہن چی َپے دسا ُدھک ناےئ پِں ہر ےتیچ ُدھک نادئا ۔۔۱۲۔۔
ਤਜ ਸਤਿਗੁਰੁ ਸੇਵੇ ਸੋ ਪਰਵਾਣੁ ॥

ےج سیگؤر ویسے وس رپوان ۔۔
ਕਾਇਆ ਹੰਸੁ ਤਨਰਮਲੁ ਿਤਰ ਸਚੈ ਜਾਣੁ ॥

اکنا سنہ پِرلم در سج َے اجن ۔۔

ਹਤਰ ਸੇਵੇ ਹਤਰ ਮੰਤਨ ਵਸਾਏ ਸੋਹੈ ਹਤਰ ਗੁਣ ਗਾਇਿਾ ॥੧੩॥

ہر ویسے ہر نمّ وساےئ وس َہے ہر ُگں اگدئا ۔۔۱۳۔۔

ਤਬਨੁ ਭਾਗਾ ਗੁਰੁ ਸੇਤਵਆ ਨ ਜਾਇ ॥

پِں اھباگ ُگر ویسنا ہن اجۓ ۔۔
ਮਨਮੁਖ ਭੂਲੇ ਮੁਏ ਤਬਲਲਾਇ ॥

مب ب
مُکھ ُھؤےل مُؤےئ نِلال ئِے ۔۔
ਤਜਨ ਕਉ ਨਿਤਰ ਹੋਵੈ ਗੁਰ ਕੇਰੀ ਹਤਰ ਜੀਉ ਆਤਪ ਤਮਲਾਇਿਾ ॥੧੪॥

ج
وہوے ُگر ریکی ہر جپؤ ا ت مِالدئا ۔۔۱۴۔۔
ِ ں کؤ دنر َ
ਕਾਇਆ ਕੋਟੁ ਪਕੇ ਹਟਨਾਲੇ ॥

اکنا وکت ےکپ ہییاےل ۔۔
ਗੁਰਮੁਤਖ ਲੇਵੈ ਵਸਿੁ ਸਮਾਲੇ ॥

ُگرمُکھ ویلَے وطس امسےل ۔۔

ਹਤਰ ਕਾ ਨਾਮੁ ਤਧਆਇ ਤਿਨੁ ਰਾਿੀ ਊਿਮ ਪਿਵੀ ਪਾਇਿਾ ॥੧੫॥

ہر اک نام دایھی دِن رایت اُومت ندوی نادئا ۔۔۱۵۔۔
ਆਪੇ ਸਚਾ ਹੈ ਸੁਖਿਾਿਾ ॥

ا ےپ اچس ےہَ ُسکھدانا ۔۔

ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਕੈ ਸਬਤਿ ਪਛਾਿਾ ॥

ئُؤرے ُگر ےکَ دبس اھچپنا ۔۔

ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਸਲਾਹੇ ਸਾਚਾ ਪੂਰੈ ਭਾਤਗ ਕੋ ਪਾਇਿਾ ॥੧੬॥੭॥੨੧॥

نانک نام صالےح سااچ ئُؤ َرے اھبگ وک نادئا ۔۔۱۶۔۔۷۔۔۲۱۔۔
ਮਾਰੂ ਮਹਲਾ ੩ ॥

امرو ہلحم ۳۔۔
ُ

ਤਨਰੰਕਾਤਰ ਆਕਾਰੁ ਉਪਾਇਆ ॥

پِراکنر ا اکر اُناِنا ۔۔

ਮਾਇਆ ਮੋਹੁ ਹੁਕਤਮ ਬਣਾਇਆ ॥

ک
امنا ومہ ُچ م انبنا ۔۔

ਆਪੇ ਖੇਲ ਕਰੇ ਸਤਭ ਕਰਿਾ ਸੁਤਣ ਸਾਚਾ ਮੰਤਨ ਵਸਾਇਿਾ ॥੧॥

ا ےپ لیھک رکے سیھ رکنا ُسں سااچ نمّ وسادئا ۔۔۱۔۔
ਮਾਇਆ ਮਾਈ ਿਰੈ ਗੁਣ ਪਰਸੂਤਿ ਜਮਾਇਆ ॥

ے ُگں رپسُؤت امجنا ۔۔
امنا امیئ ِرت َ
ਚਾਰੇ ਬੇਿ ਬਰਹਮੇ ਨੋ ਿੁਰਮਾਇਆ ॥

ب
اچرے دیب پرےمہ ون ُھرامنا ۔۔

ਵਰਹੇ ਮਾਹ ਵਾਰ ਤਥਿੀ ਕਤਰ ਇਸੁ ਜਗ ਮਤਹ ਸੋਝੀ ਪਾਇਿਾ ॥੨॥

ب
ہ
ور ھے امہ وار ھِبی رک اِس چگ ہہم وسیھج نادئا ۔۔۲۔۔
ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਿੇ ਕਰਣੀ ਸਾਰ ॥

ُگر ویسا ےت رکین سار ۔۔

ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਰਾਖਹੁ ਉਤਰ ਧਾਰ ॥

ک
رام نام را ھہؤ اُر داھر ۔۔

ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਰਿੀ ਜਗ ਅੰਿਤਰ ਇਸੁ ਬਾਣੀ ਿੇ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਪਾਇਿਾ ॥੩॥

ُگرناین وریت چگ ارتن اِس ناین ےت ہر نام نادئا ۔۔۳۔۔
ਵੇਿੁ ਪੜੈ ਅਨਤਿਨੁ ਵਾਿ ਸਮਾਲੇ ॥

وند ڑپَے ادنِن واد امسےل ۔۔

ਨਾਮੁ ਨ ਚੇਿੈ ਬਧਾ ਜਮਕਾਲੇ ॥

نام ہن چی َپے دباھ چمکاےل ۔۔

ਿੂਜੈ ਭਾਇ ਸਿਾ ਿੁਖੁ ਪਾਏ ਿਰੈ ਗੁਣ ਭਰਤਮ ਭੁਲਾਇਿਾ ॥੪॥

ب
ے ُگں رھبم ھُالدئا ۔۔۴۔۔
ُدو َچے اھبےئ دسا ُدھک ناےئ ِرت َ
ਗੁਰਮੁਤਖ ਏਕਸੁ ਤਸਉ ਤਲਵ ਲਾਏ ॥

ُگرمُکھ اسکی سِیؤ لِؤ الےئ ۔۔

ਤਿਰਤਬਤਧ ਮਨਸਾ ਮਨਤਹ ਸਮਾਏ ॥

رتِ دبھ اسنم مبہہ امسےئ ۔۔
ਸਾਚੈ ਸਬਤਿ ਸਿਾ ਹੈ ਮੁਕਿਾ ਮਾਇਆ ਮੋਹੁ ਚੁਕਾਇਿਾ ॥੫॥

ےہ مُکیا امنا ومہ ُجکادئا ۔۔۵۔۔
سا َچے دبس دسا َ
ਜੋ ਧੁਤਰ ਰਾਿੇ ਸੇ ਹੁਤਣ ਰਾਿੇ ॥

وج د ُھر راےت ےس ُہں راےت ۔۔
ਗੁਰ ਪਰਸਾਿੀ ਸਹਜੇ ਮਾਿੇ ॥

س
ُگر رپسادی ہجے امےت ۔۔

ਸਤਿਗੁਰੁ ਸੇਤਵ ਸਿਾ ਪਰਭੁ ਪਾਇਆ ਆਪੈ ਆਪੁ ਤਮਲਾਇਿਾ ॥੬॥

ویس دسا رپَھب نانا ا ےپ ا ت مِالدئا ۔۔۶۔۔
سیگؤر َ
ਮਾਇਆ ਮੋਤਹ ਭਰਤਮ ਨ ਪਾਏ ॥

امنا ومہِ رھبم ہن ناےئ ۔۔
ਿੂਜੈ ਭਾਇ ਲਗਾ ਿੁਖੁ ਪਾਏ ॥

ُدو َچے اھبےئ اگل ُدھک ناےئ ۔۔

ਸੂਹਾ ਰੰਗੁ ਤਿਨ ਥੋੜੇ ਹੋਵੈ ਇਸੁ ਜਾਿੇ ਤਬਲਮ ਨ ਲਾਇਿਾ ॥੭॥

نل
وہوے اِس اجدے ِ م ہن الدیئا ۔۔۷۔۔
سُؤاہ رنگ دِن وھترے َ
ਏਹੁ ਮਨੁ ਭੈ ਭਾਇ ਰੰਗਾਏ ॥

ب
اوہی نم َھے اھبےئ راگنےئ ۔۔
ਇਿੁ ਰੰਤਗ ਸਾਚੇ ਮਾਤਹ ਸਮਾਏ ॥

اِت رنگ ساےچ امہِ امسےئ ۔۔
ਪੂਰੈ ਭਾਤਗ ਕੋ ਇਹੁ ਰੰਗੁ ਪਾਏ ਗੁਰਮਿੀ ਰੰਗੁ ਚੜਾਇਿਾ ॥੮॥

ئُؤ َرے اھبگ وک اوہی رنگ ناےئ ُگریتم رنگ ڑچادئا ۔۔۸۔۔
ਮਨਮੁਖੁ ਬਹੁਿੁ ਕਰੇ ਅਤਭਮਾਨੁ ॥

مب
ب
مُکھ تہب رکے ا ھبمان ۔۔

ਿਰਗਹ ਕਬ ਹੀ ਨ ਪਾਵੈ ਮਾਨੁ ॥

درہگ بک یہ ہن نا َوے امن ۔۔
ਿੂਜੈ ਲਾਗੇ ਜਨਮੁ ਗਵਾਇਆ ਤਬਨੁ ਬੂਝੇ ਿੁਖੁ ਪਾਇਿਾ ॥੯॥

ُدو َچے الےگ منج وگَانا پِں ئُؤےھج ُدھک نادئا ۔۔۹۔۔
ਮੇਰੈ ਪਰਤਭ ਅੰਿਤਰ ਆਪੁ ਲੁਕਾਇਆ ॥

ریمَے رپَھب ادنر ا ت لُکانا ۔۔
ਗੁਰ ਪਰਸਾਿੀ ਹਤਰ ਤਮਲੈ ਤਮਲਾਇਆ ॥

ُگر رپسادی ہر ملَ ِے مِالنا ۔۔

ਸਚਾ ਪਰਭੁ ਸਚਾ ਵਾਪਾਰਾ ਨਾਮੁ ਅਮੋਲਕੁ ਪਾਇਿਾ ॥੧੦॥

اچس رپَھب اچس وانارا نام اومکل نادئا ۔۔۱۱۔۔

ਇਸੁ ਕਾਇਆ ਕੀ ਕੀਮਤਿ ਤਕਨੈ ਨ ਪਾਈ ॥

اِس اکنا یک تمیق ک ِ َپے ہن نایئ ۔۔

ਮੇਰੈ ਿਾਕੁਤਰ ਇਹ ਬਣਿ ਬਣਾਈ ॥

ریمَے اھٹ ُکر اہہی تنب انبیئ ۔۔

ਗੁਰਮੁਤਖ ਹੋਵੈ ਸੁ ਕਾਇਆ ਸੋਧੈ ਆਪਤਹ ਆਪੁ ਤਮਲਾਇਿਾ ॥੧੧॥

وہوے وس اکنا وسد َھے ا ہپِ ا ت مِالدئا ۔۔۱۱۔۔
ُگرمُکھ َ
ਕਾਇਆ ਤਵਤਚ ਿੋਟਾ ਕਾਇਆ ਤਵਤਚ ਲਾਹਾ ॥

اکنا وِچ وتنا اکنا وِچ الاہ ۔۔
ਗੁਰਮੁਤਖ ਖੋਜੇ ਵੇਪਰਵਾਹਾ ॥

ُگرمُکھ وخےج ورپیوااہ ۔۔

ਗੁਰਮੁਤਖ ਵਣਤਜ ਸਿਾ ਸੁਖੁ ਪਾਏ ਸਹਜੇ ਸਹਤਜ ਤਮਲਾਇਿਾ ॥੧੨॥

س سہ
ُگرمُکھ وجن دسا ُسکھ ناےئ ہجے ج مِالدئا ۔۔۱۲۔۔
ਸਚਾ ਮਹਲੁ ਸਚੇ ਭੰਿਾਰਾ ॥

اچس لحم ےچس ڈنھبارا ۔۔
ਆਪੇ ਿੇਵੈ ਿੇਵਣਹਾਰਾ ॥

ا ےپ دویَے دوی اہنرا ۔۔
ਗੁਰਮੁਤਖ ਸਾਲਾਹੇ ਸੁਖਿਾਿੇ ਮਤਨ ਮੇਲੇ ਕੀਮਤਿ ਪਾਇਿਾ ॥੧੩॥

ُگرمُکھ اصالےح ُسکھداےت نم ےلیم تمیق نادئا ۔۔۱۳۔۔
ਕਾਇਆ ਤਵਤਚ ਵਸਿੁ ਕੀਮਤਿ ਨਹੀ ਪਾਈ ॥

اکنا وِچ وطس تمیق یہن نایئ ۔۔

ਗੁਰਮੁਤਖ ਆਪੇ ਿੇ ਵਤਿਆਈ ॥

ُگرمُکھ ا ےپ دے ودنایئ ۔۔

ਤਜਸ ਿਾ ਹਟੁ ਸੋਈ ਵਥੁ ਜਾਣੈ ਗੁਰਮੁਤਖ ਿੇਇ ਨ ਪਛੋਿਾਇਿਾ ॥੧੪॥

ِجس دا ہت وسیئ وھت اج ئَے ُگرمُکھ دےئ ہن وھچپنادئا ۔۔۱۴۔۔
ਹਤਰ ਜੀਉ ਸਭ ਮਤਹ ਰਤਹਆ ਸਮਾਈ ॥

ہر جپؤ سیھ ہہم رایہ امسیئ ۔۔

ਗੁਰ ਪਰਸਾਿੀ ਪਾਇਆ ਜਾਈ ॥

ُگر رپسادی نانا اجیئ ۔۔

ਆਪੇ ਮੇਤਲ ਤਮਲਾਏ ਆਪੇ ਸਬਿੇ ਸਹਤਜ ਸਮਾਇਿਾ ॥੧੫॥

سہ
ا ےپ لیم مِالےئ ا ےپ دبسے ج امسدئا ۔۔۱۵۔۔
ਆਪੇ ਸਚਾ ਸਬਤਿ ਤਮਲਾਏ ॥

ا ےپ اچس دبس مِالےئ ۔۔
ਸਬਿੇ ਤਵਚਹੁ ਭਰਮੁ ਚੁਕਾਏ ॥

دبسے وِچہؤہ رھبم ُجکاےئ ۔۔
ਨਾਨਕ ਨਾਤਮ ਤਮਲੈ ਵਤਿਆਈ ਨਾਮੇ ਹੀ ਸੁਖੁ ਪਾਇਿਾ ॥੧੬॥੮॥੨੨॥

نانک نام ملَ ِے ودنایئ ناےم یہ ُسکھ نادئا ۔۔۱۶۔۔۸۔۔۲۲۔۔
ਮਾਰੂ ਮਹਲਾ ੩ ॥

امرو ہلحم ۳۔۔
ُ
ਅਗਮ ਅਗੋਚਰ ਵੇਪਰਵਾਹੇ ॥

امگ اوگرچ ورپیواےہ ۔۔

ਆਪੇ ਤਮਹਰਵਾਨ ਅਗਮ ਅਥਾਹੇ ॥

ا ےپ رہموان امگ ااھتےہ ۔۔
ਅਪਤੜ ਕੋਇ ਨ ਸਕੈ ਤਿਸ ਨੋ ਗੁਰ ਸਬਿੀ ਮੇਲਾਇਆ ॥੧॥

ےکس ئِس ون ُگر دبسی میالنا ۔۔۱۔۔
اڑپ وکۓ ہن َ
ਿੁਧੁਨੋ ਸੇਵਤਹ ਜੋ ਿੁਧੁ ਭਾਵਤਹ ॥

ُندھپؤ ویسہِ وج ُندھ اھبوہِ۔۔

ਗੁਰ ਕੈ ਸਬਿੇ ਸਤਚ ਸਮਾਵਤਹ ॥

ُگر ےکَ دبسے چس امسوہِ۔۔

ਅਨਤਿਨੁ ਗੁਣ ਰਵਤਹ ਤਿਨੁ ਰਾਿੀ ਰਸਨਾ ਹਤਰ ਰਸੁ ਭਾਇਆ ॥੨॥

ادنِن ُگں َروہِ دِن رایت رانس ہر رس اھبنا ۔۔۲۔۔
ਸਬਤਿ ਮਰਤਹ ਸੇ ਮਰਣੁ ਸਵਾਰਤਹ ॥

دبس رمہِ ےس رمن وسارہہَ ۔۔
ਹਤਰ ਕੇ ਗੁਣ ਤਹਰਿੈ ਉਰ ਧਾਰਤਹ ॥

ہر ےک ُگں ہِر َدے اُر داھرہِ۔۔

ਜਨਮੁ ਸਿਲੁ ਹਤਰ ਚਰਣੀ ਲਾਗੇ ਿੂਜਾ ਭਾਉ ਚੁਕਾਇਆ ॥੩॥

سب
ھ
ہ
ج
منج ل ر رچین الےگ ُدواج اھبو ُ کانا ۔۔۳۔۔
ਹਤਰ ਜੀਉ ਮੇਲੇ ਆਤਪ ਤਮਲਾਏ ॥

ہر جپؤ ےلیم ا ت مِالےئ ۔۔

ਗੁਰ ਕੈ ਸਬਿੇ ਆਪੁ ਗਵਾਏ ॥

ُگر ےکَ دبسے ا ت وگاےئ ۔۔

ਅਨਤਿਨੁ ਸਿਾ ਹਤਰ ਭਗਿੀ ਰਾਿੇ ਇਸੁ ਜਗ ਮਤਹ ਲਾਹਾ ਪਾਇਆ ॥੪॥

ب
گب
ھ
چ
ادنِن دسا ہر ی راےت اس گ ہہم الاہ نانا ۔۔۴۔۔
ਿੇਰੇ ਗੁਣ ਕਹਾ ਮੈ ਕਹਣੁ ਨ ਜਾਈ ॥

ریتے ُگں اہک م َے کہں ہن اجیئ ۔۔
ਅੰਿੁ ਨ ਪਾਰਾ ਕੀਮਤਿ ਨਹੀ ਪਾਈ ॥

اپپ ہن نارا تمیق یہن نایئ ۔۔
ਆਪੇ ਿਇਆ ਕਰੇ ਸੁਖਿਾਿਾ ਗੁਣ ਮਤਹ ਗੁਣੀ ਸਮਾਇਆ ॥੫॥

ا ےپ دایئ رکے ُسکھدانا ُگں ہہم ُگبی امسنا ۔۔۵۔۔
ਇਸੁ ਜਗ ਮਤਹ ਮੋਹੁ ਹੈ ਪਾਸਾਰਾ ॥

اس چگ ہہم ومہ ےہَ ناسارا ۔۔
ਮਨਮੁਖੁ ਅਤਗਆਨੀ ਅੰਧੁ ਅੰਧਾਰਾ ॥

مب
مُکھ اگ ِیاین ادنھ ادناھرا ۔۔

ਧੰਧੈ ਧਾਵਿੁ ਜਨਮੁ ਗਵਾਇਆ ਤਬਨੁ ਨਾਵੈ ਿੁਖੁ ਪਾਇਆ ॥੬॥

ددنھَےھ داھوت منج وگَانا پِں نا َوے ُدھک نانا ۔۔۶۔۔
ਕਰਮੁ ਹੋਵੈ ਿਾ ਸਤਿਗੁਰੁ ਪਾਏ ॥

وہوے نا سیگؤر ناےئ ۔۔
رکم َ
ਹਉਮੈ ਮੈਲੁ ਸਬਤਿ ਜਲਾਏ ॥

ہؤ م َے مَیل دبس چالےئ ۔۔

ਮਨੁ ਤਨਰਮਲੁ ਤਗਆਨੁ ਰਿਨੁ ਚਾਨਣੁ ਅਤਗਆਨੁ ਅੰਧੇਰੁ ਗਵਾਇਆ ॥੭॥

نم پِرلم گ ِیان رنت اچنن اایگن ادنھتر وگَانا ۔۔۷۔۔

ਿੇਰੇ ਨਾਮ ਅਨੇਕ ਕੀਮਤਿ ਨਹੀ ਪਾਈ ॥

ریتے نام اپیک تمیق یہن نایئ ۔۔
ਸਚੁ ਨਾਮੁ ਹਤਰ ਤਹਰਿੈ ਵਸਾਈ ॥

چس نام ہر ہِر َدے وسایئ ۔۔
ਕੀਮਤਿ ਕਉਣੁ ਕਰੇ ਪਰਭ ਿੇਰੀ ਿੂ ਆਪੇ ਸਹਤਜ ਸਮਾਇਆ ॥੮॥

سہ
تمیق کؤن رکے رپَھب ریتی ئُؤ ا ےپ ج امسنا ۔۔۸۔۔
ਨਾਮੁ ਅਮੋਲਕੁ ਅਗਮ ਅਪਾਰਾ ॥

نام اومکل امگ انارا ۔۔
ਨਾ ਕੋ ਹੋਆ ਿੋਲਣਹਾਰਾ ॥

ہن وک وہا وتاہنلرا ۔۔
ਆਪੇ ਿੋਲੇ ਿੋਤਲ ਿੋਲਾਏ ਗੁਰ ਸਬਿੀ ਮੇਤਲ ਿੋਲਾਇਆ ॥੯॥

ا ےپ وتےل وتل وتالےئ ُگر دبسی لیم وتالنا ۔۔۹۔۔
ਸੇਵਕ ਸੇਵਤਹ ਕਰਤਹ ਅਰਿਾਤਸ ॥

ویسک ویسہِ رکہِ ارداس ۔۔
ਿੂ ਆਪੇ ਮੇਤਲ ਬਹਾਲਤਹ ਪਾਤਸ ॥

ئُؤ ا ےپ لیم اہبہلِ ناس ۔۔

ਸਭਨਾ ਜੀਆ ਕਾ ਸੁਖਿਾਿਾ ਪੂਰੈ ਕਰਤਮ ਤਧਆਇਆ ॥੧੦॥

سبھیا ِجیا اک ُسکھدانا ئُؤ َرے رکم دایھنا ۔۔۱۱۔۔
ਜਿੁ ਸਿੁ ਸੰਜਮੁ ਤਜ ਸਚੁ ਕਮਾਵੈ ॥

جت ست

سبج

امکوے ۔۔
م ےج چس َ

ਇਹੁ ਮਨੁ ਤਨਰਮਲੁ ਤਜ ਹਤਰ ਗੁਣ ਗਾਵੈ ॥

ُگ
اگوے ۔۔
اوہی نم پِرلم ےج ہر ں َ

ਇਸੁ ਤਬਖੁ ਮਤਹ ਅੰਤਮਰਿੁ ਪਰਾਪਤਿ ਹੋਵੈ ਹਤਰ ਜੀਉ ਮੇਰੇ ਭਾਇਆ ॥੧੧॥

وہوے ہر جپؤ ریمے اھبنا ۔۔۱۱۔۔
اس نِکھ ہہم ارمِت رپاپپ َ
ਤਜਸ ਨੋ ਬੁਝਾਏ ਸੋਈ ਬੂਝੈ ॥

ب
چ
ِجس ون ُجھاےئ وسیئ ئُؤ َھے ۔۔
ਹਤਰ ਗੁਣ ਗਾਵੈ ਅੰਿਰੁ ਸੂਝੈ ॥

ُگ
اگوے ادنر سُؤےھج ۔۔
ہر ں َ
ਹਉਮੈ ਮੇਰਾ ਿਾਤਕ ਰਹਾਏ ਸਹਜੇ ਹੀ ਸਚੁ ਪਾਇਆ ॥੧੨॥

س
ہؤ م َے ریما اھٹک راہےئ ہجے یہ چس نانا ۔۔۱۲۔۔
ਤਬਨੁ ਕਰਮਾ ਹੋਰ ਤਿਰੈ ਘਨੇਰੀ ॥

ب
پِں رکام وہر ھ ِ َرے رینھگی ۔۔
ਮਤਰ ਮਤਰ ਜੰਮੈ ਚੁਕੈ ਨ ਿੇਰੀ ॥

رم رم چمَ ّے ُچ َکے ہن ریھپی ۔۔
ਤਬਖੁ ਕਾ ਰਾਿਾ ਤਬਖੁ ਕਮਾਵੈ ਸੁਖੁ ਨ ਕਬਹੂ ਪਾਇਆ ॥੧੩॥

امکوے ُسکھ ہن کب ُہؤ نانا ۔۔۱۳۔۔
نِکھ اک رانا نِکھ َ
ਬਹੁਿੇ ਭੇਖ ਕਰੇ ਭੇਖਧਾਰੀ ॥

بہ ب
بھ
ک
ھ
ی
ی
ک
َ
ھ
داھری ۔۔
پے ھ رکے
ਤਬਨੁ ਸਬਿੈ ਹਉਮੈ ਤਕਨੈ ਨ ਮਾਰੀ ॥

پِں دبسَے ہؤ م َے ک ِ َپے ہن امری ۔۔

ਜੀਵਿੁ ਮਰੈ ਿਾ ਮੁਕਤਿ ਪਾਏ ਸਚੈ ਨਾਇ ਸਮਾਇਆ ॥੧੪॥

ویجَت م َ َرے نا مُکت ناےئ سج َے ناےئ امسنا ۔۔۱۴۔۔
ਅਤਗਆਨੁ ਤਿਰਸਨਾ ਇਸੁ ਿਨਤਹ ਜਲਾਏ ॥

ہنت چالےئ ۔۔
اایگن رتِانس اِس ِ
ਤਿਸ ਿੀ ਬੂਝੈ ਤਜ ਗੁਰ ਸਬਿੁ ਕਮਾਏ ॥

چ
ئِس دی ئُؤ َھے ےج ُگر دبس امکےئ ۔۔
ਿਨੁ ਮਨੁ ਸੀਿਲੁ ਿੋਧੁ ਤਨਵਾਰੇ ਹਉਮੈ ਮਾਤਰ ਸਮਾਇਆ ॥੧੫॥

نت نم لتیس رکودھ ئِؤارے ہؤ م َے امر امسنا ۔۔۱۵۔۔
ਸਚਾ ਸਾਤਹਬੁ ਸਚੀ ਵਤਿਆਈ ॥

اچس اصجِت یچس ودنایئ ۔۔
ਗੁਰ ਪਰਸਾਿੀ ਤਵਰਲੈ ਪਾਈ ॥

ُگر رپسادی وِر لَے نایئ ۔۔

ਨਾਨਕੁ ਏਕ ਕਹੈ ਬੇਨੰਿੀ ਨਾਮੇ ਨਾਤਮ ਸਮਾਇਆ ॥੧੬॥੧॥੨੩॥

نی
ےہک ییبی ناےم نام امسنا ۔۔۱۶۔۔۱۔۔۲۳۔۔
نانک انک َ
ਮਾਰੂ ਮਹਲਾ ੩ ॥

امرو ہلحم ۳۔۔
ُ
ਨਿਰੀ ਭਗਿਾ ਲੈਹੁ ਤਮਲਾਏ ॥

ب
دنری ھگیا لب ُہؤ مِالےئ ۔۔

ਭਗਿ ਸਲਾਹਤਨ ਸਿਾ ਤਲਵ ਲਾਏ ॥

تگھب سالنہ دسا لِؤ الےئ ۔۔

ਿਉ ਸਰਣਾਈ ਉਬਰਤਹ ਕਰਿੇ ਆਪੇ ਮੇਤਲ ਤਮਲਾਇਆ ॥੧॥

ئؤ رسنایئ اُپرہ رکےت ا ےپ لیم مِالنا ۔۔۱۔۔
ਪੂਰੈ ਸਬਤਿ ਭਗਤਿ ਸੁਹਾਈ ॥

ئُؤ َرے دبس تگھب ُسہایئ ۔۔
ਅੰਿਤਰ ਸੁਖੁ ਿੇਰੈ ਮਤਨ ਭਾਈ ॥

ارتن ُسکھ ریتَے نم اھبیئ ۔۔
ਮਨੁ ਿਨੁ ਸਚੀ ਭਗਿੀ ਰਾਿਾ ਸਚੇ ਤਸਉ ਤਚਿੁ ਲਾਇਆ ॥੨॥

ب
گب
ھ
س
ِی
نم نت یچس ی رانا ےچس ؤ ِجت النا ۔۔۲۔۔
ਹਉਮੈ ਤਵਤਚ ਸਿ ਜਲੈ ਸਰੀਰਾ ॥

ہؤ م َے وِچ دس چلَے رسریا ۔۔
ਕਰਮੁ ਹੋਵੈ ਭੇਟੇ ਗੁਰੁ ਪੂਰਾ ॥

ب
وہوے ھیپے ُگر ئُؤرا ۔۔
رکم َ
ਅੰਿਤਰ ਅਤਗਆਨੁ ਸਬਤਿ ਬੁਝਾਏ ਸਤਿਗੁਰ ਿੇ ਸੁਖੁ ਪਾਇਆ ॥੩॥

ب
ارتن اایگن دبس ُجھاےئ سیگؤر ےت ُسکھ نانا ۔۔۳۔۔
ਮਨਮੁਖੁ ਅੰਧਾ ਅੰਧੁ ਕਮਾਏ ॥

مب
مُکھ ادناھ ادنھ امکےئ ۔۔
ਬਹੁ ਸੰਕਟ ਜੋਨੀ ਭਰਮਾਏ ॥

وہب ٹکنس وجین رھبامےئ ۔۔
ਜਮ ਕਾ ਜੇਵੜਾ ਕਿੇ ਨ ਕਾਟੈ ਅੰਿੇ ਬਹੁ ਿੁਖੁ ਪਾਇਆ ॥੪॥

مج اک ویجرا دکے ہن اک ئَے اےتن وہب ُدھک نانا ۔۔۴۔۔

ਆਵਣ ਜਾਣਾ ਸਬਤਿ ਤਨਵਾਰੇ ॥

ا ون اجنا دبس ئِؤارے ۔۔
ਸਚੁ ਨਾਮੁ ਰਖੈ ਉਰ ਧਾਰੇ ॥

ک
چس نام ر َھے اُر داھرے ۔۔
ਗੁਰ ਕੈ ਸਬਤਿ ਮਰੈ ਮਨੁ ਮਾਰੇ ਹਉਮੈ ਜਾਇ ਸਮਾਇਆ ॥੫॥

ُگر ےکَ دبس م َ َرے نم امرے ہؤ م َے اجۓ امسنا ۔۔۵۔۔
ਆਵਣ ਜਾਣੈ ਪਰਜ ਤਵਗੋਈ ॥

ا ون اج ئَے رپچ وِوگیئ ۔۔

ਤਬਨੁ ਸਤਿਗੁਰ ਤਥਰੁ ਕੋਇ ਨ ਹੋਈ ॥

ب
پِں سیگؤر ھِر وکۓ ہن وہیئ ۔۔

ਅੰਿਤਰ ਜੋਤਿ ਸਬਤਿ ਸੁਖੁ ਵਤਸਆ ਜੋਿੀ ਜੋਤਿ ਤਮਲਾਇਆ ॥੬॥

ارتن وجت دبس ُسکھ وایس وجیت وجت مِالنا ۔۔۶۔۔
ਪੰਚ ਿੂਿ ਤਚਿਵਤਹ ਤਵਕਾਰਾ ॥

پب
ج ُدوت ِجپؤہِ وِاکرا ۔۔

ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਕਾ ਏਹੁ ਪਸਾਰਾ ॥

امنا ومہ اک اوہی ئسارا ۔۔
ਸਤਿਗੁਰੁ ਸੇਵੇ ਿਾ ਮੁਕਿੁ ਹੋਵੈ ਪੰਚ ਿੂਿ ਵਤਸ ਆਇਆ ॥੭॥

پب
وہوے ج ُدوت وس ا نا ۔۔۷۔۔
سیگؤر ویسے نا مُکت َ
ਬਾਝੁ ਗੁਰੂ ਹੈ ਮੋਹੁ ਗੁਬਾਰਾ ॥

ناھج ُگؤ ُرو ےہَ ومہ ُگیارا ۔۔

ਤਿਤਰ ਤਿਤਰ ਿੁਬੈ ਵਾਰੋ ਵਾਰਾ ॥

ب ب
ھِر ھِر ُدُ ئَے وارو وارا ۔۔

ਸਤਿਗੁਰ ਭੇਟੇ ਸਚੁ ਤਿਰੜਾਏ ਸਚੁ ਨਾਮੁ ਮਤਨ ਭਾਇਆ ॥੮॥

ب
سیگؤر ھیپے چس درِراےئ چس نام نم اھبنا ۔۔۸۔۔
ਸਾਚਾ ਿਰੁ ਸਾਚਾ ਿਰਵਾਰਾ ॥

سااچ در سااچ دروارا ۔۔
ਸਚੇ ਸੇਵਤਹ ਸਬਤਿ ਤਪਆਰਾ ॥

ےچس ویسہِ دبس ایپرا ۔۔
ਸਚੀ ਧੁਤਨ ਸਚੇ ਗੁਣ ਗਾਵਾ ਸਚੇ ਮਾਤਹ ਸਮਾਇਆ ॥੯॥

یچس د ُھں ےچس ُگں اگوا ےچس امہِ امسنا ۔۔۹۔۔
ਘਰੈ ਅੰਿਤਰ ਕੋ ਘਰੁ ਪਾਏ ॥

رھگَے ادنر وک رھگ ناےئ ۔۔
ਗੁਰ ਕੈ ਸਬਿੇ ਸਹਤਜ ਸੁਭਾਏ ॥

سہ
ُگر ےکَ دبسے ج ُسبھاےئ ۔۔
ਓਥੈ ਸੋਗੁ ਤਵਜੋਗੁ ਨ ਤਵਆਪੈ ਸਹਜੇ ਸਹਤਜ ਸਮਾਇਆ ॥੧੦॥

س سہ
ب
او َھے وسگ وِوجگ ہن وِنا ئَے ہجے ج امسنا ۔۔۱۱۔۔
ਿੂਜੈ ਭਾਇ ਿੁਸਟਾ ਕਾ ਵਾਸਾ ॥

ُدو َچے اھبےئ ُداٹس اک واسا ۔۔

ਭਉਿੇ ਤਿਰਤਹ ਬਹੁ ਮੋਹ ਤਪਆਸਾ ॥

ب
ب
ھؤدے ھِرہِ وہب ومہ ایپسا ۔۔

ਕੁਸੰਗਤਿ ਬਹਤਹ ਸਿਾ ਿੁਖੁ ਪਾਵਤਹ ਿੁਖੋ ਿੁਖੁ ਕਮਾਇਆ ॥੧੧॥

ُکسیگت بہہہ دسا ُدھک ناوہِ ُدوھک ُدھک امکنا ۔۔۱۱۔۔
ਸਤਿਗੁਰ ਬਾਝਹੁ ਸੰਗਤਿ ਨ ਹੋਈ ॥

سیگؤر ناوھج تگنس ہن وہیئ ۔۔

ਤਬਨੁ ਸਬਿੇ ਪਾਰੁ ਨ ਪਾਏ ਕੋਈ ॥

پِں دبسے نار ہن ناےئ وکیئ ۔۔
ਸਹਜੇ ਗੁਣ ਰਵਤਹ ਤਿਨੁ ਰਾਿੀ ਜੋਿੀ ਜੋਤਿ ਤਮਲਾਇਆ ॥੧੨॥

س
ہجے ُگں َروہِ دِن رایت وجیت وجت مِالنا ۔۔۱۲۔۔
ਕਾਇਆ ਤਬਰਖੁ ਪੰਖੀ ਤਵਤਚ ਵਾਸਾ ॥

اکنا پِرھک یھکنپ وِچ واسا ۔۔

ਅੰਤਮਰਿੁ ਚੁਗਤਹ ਗੁਰ ਸਬਤਿ ਤਨਵਾਸਾ ॥

ارمت ُچگ ِہ ُگر دبس ئِؤاسا ۔۔

ਉਿਤਹ ਨ ਮੂਲੇ ਨ ਆਵਤਹ ਨ ਜਾਹੀ ਤਨਜ ਘਤਰ ਵਾਸਾ ਪਾਇਆ ॥੧੩॥

ِب
اُدہِ ہن مُؤےل ہن ا وہِ ہن اجیہ ج رھگ واسا نانا ۔۔۱۳۔۔
ਕਾਇਆ ਸੋਧਤਹ ਸਬਿੁ ਵੀਚਾਰਤਹ ॥

اکنا وسدھ ِہ دبس وبچارہِ۔۔

ਮੋਹ ਿਗਉਰੀ ਭਰਮੁ ਤਨਵਾਰਤਹ ॥

ب
ھ
ئ
گ
ِ
ِ
ومہ ؤری رھبم ؤارہ ۔۔

ਆਪੇ ਤਿਪਾ ਕਰੇ ਸੁਖਿਾਿਾ ਆਪੇ ਮੇਤਲ ਤਮਲਾਇਆ ॥੧੪॥

ا ےپ کِرنا رکے ُسکھدانا ا ےپ لیم مِالنا ۔۔۱۴۔۔

ਸਿ ਹੀ ਨੇੜੈ ਿੂਤਰ ਨ ਜਾਣਹੁ ॥

دس یہ ڑینَے ُدور ہن اجبہؤ ۔۔
ਗੁਰ ਕੈ ਸਬਤਿ ਨਜੀਤਕ ਪਛਾਣਹੁ ॥

ُگر ےکَ دبس بچیک اھچپبہؤ ۔۔

ਤਬਗਸੈ ਕਮਲੁ ਤਕਰਤਣ ਪਰਗਾਸੈ ਪਰਗਟੁ ਕਤਰ ਿੇਖਾਇਆ ॥੧੫॥

نِگ َسے لمک کِرن رپاگ سَے رپگپ رک داھکینا ۔۔۱۵۔۔
ਆਪੇ ਕਰਿਾ ਸਚਾ ਸੋਈ ॥

ا ےپ رکنا اچس وسیئ ۔۔
ਆਪੇ ਮਾਤਰ ਜੀਵਾਲੇ ਅਵਰੁ ਨ ਕੋਈ ॥

ا ےپ امر ویجاےل ا َور ہن وکیئ ۔۔
ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਤਮਲੈ ਵਤਿਆਈ ਆਪੁ ਗਵਾਇ ਸੁਖੁ ਪਾਇਆ ॥੧੬॥੨॥੨੪॥

نانک نام ملَ ِے ودنایئ ا ت وگَاےی ُسکھ نانا ۔۔۱۶۔۔۲۔۔۲۴۔۔
ਮਾਰੂ ਸੋਲਹੇ ਮਹਲਾ ੪

امرو وسےہل ہلحم ۴
ُ
ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪਰਸਾਤਿ ॥

اِک اواکنر سیگؤر رپساد ۔۔
ਸਚਾ ਆਤਪ ਸਵਾਰਣਹਾਰਾ ॥

اچس ا ت وساراہنرا ۔۔
ਅਵਰ ਨ ਸੂਝਤਸ ਬੀਜੀ ਕਾਰਾ ॥

چ
ا َور ہن سُؤ ھس یجیب اکرا ۔۔

ਗੁਰਮੁਤਖ ਸਚੁ ਵਸੈ ਘਟ ਅੰਿਤਰ ਸਹਜੇ ਸਤਚ ਸਮਾਈ ਹੇ ॥੧॥

س
ُگرمُکھ چس و سَے ٹھگ ارتن ہجے چس امسیئ ےہ ۔۔۱۔۔
ਸਭਨਾ ਸਚੁ ਵਸੈ ਮਨ ਮਾਹੀ ॥

سبھیا چس و سَے نم امیہ ۔۔
ਗੁਰ ਪਰਸਾਿੀ ਸਹਤਜ ਸਮਾਹੀ ॥

سہ
ُگر رپسادی ج امسیہ ۔۔

ਗੁਰੁ ਗੁਰੁ ਕਰਿ ਸਿਾ ਸੁਖੁ ਪਾਇਆ ਗੁਰ ਚਰਣੀ ਤਚਿੁ ਲਾਈ ਹੇ ॥੨॥

ُگر ُگر رکت دسا ُسکھ نانا ُگر رچین ِجت الیئ ےہ ۔۔۲۔۔
ਸਤਿਗੁਰੁ ਹੈ ਤਗਆਨੁ ਸਤਿਗੁਰੁ ਹੈ ਪੂਜਾ ॥

سیگؤر ےہَ گ ِیان سیگؤر ےہَ ئُؤاج ۔۔
ਸਤਿਗੁਰੁ ਸੇਵੀ ਅਵਰੁ ਨ ਿੂਜਾ ॥

سیگؤر ویسی ا َور ہن ُدواج ۔۔

ਸਤਿਗੁਰ ਿੇ ਨਾਮੁ ਰਿਨ ਧਨੁ ਪਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਭਾਈ ਹੇ ॥੩॥

سیگؤر ےت نام رنت دنھ نانا سیگؤر یک ویسا اھبیئ ےہ ۔۔۳۔۔
ਤਬਨੁ ਸਤਿਗੁਰ ਜੋ ਿੂਜੈ ਲਾਗੇ ॥

پِں سیگؤر وج ُدو َچے الےگ ۔۔
ਆਵਤਹ ਜਾਤਹ ਭਰਤਮ ਮਰਤਹ ਅਭਾਗੇ ॥

ا وہِ اجہِ رھبم رمہِ ااھبےگ ۔۔
ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਕੀ ਤਿਤਰ ਗਤਿ ਹੋਵੈ ਤਜ ਗੁਰਮੁਤਖ ਰਹਤਹ ਸਰਣਾਈ ਹੇ ॥੪॥

ب
پ
وہوے ےج ُگرمُکھ رہہہ رسنایئ ےہ ۔۔۴۔۔
نانک ِں یک ھِر گپ َ

ਗੁਰਮੁਤਖ ਪਰੀਤਿ ਸਿਾ ਹੈ ਸਾਚੀ ॥

ےہ سایچ ۔۔
ُگرمُکھ رپپپ دسا َ

ਸਤਿਗੁਰ ਿੇ ਮਾਗਉ ਨਾਮੁ ਅਜਾਚੀ ॥

سیگؤر ےت امگؤ نام ااجیچ ۔۔

ਹੋਹੁ ਿਇਆਲੁ ਤਿਪਾ ਕਤਰ ਹਤਰ ਜੀਉ ਰਤਖ ਲੇਵਹੁ ਗੁਰ ਸਰਣਾਈ ਹੇ ॥੫॥

دنال کِرنا رک ہر جپؤ رھک ویلوہ ُگر رسنایئ ےہ ۔۔۵۔۔
ਅੰਤਮਰਿ ਰਸੁ ਸਤਿਗੁਰੂ ਚੁਆਇਆ ॥

ارمِت رس سیگؤرو ُجؤانا ۔۔

ਿਸਵੈ ਿੁਆਤਰ ਪਰਗਟੁ ਹੋਇ ਆਇਆ ॥

دوسَے ُدوار رپَگپ وہۓ ا نا ۔۔
ਿਹ ਅਨਹਿ ਸਬਿ ਵਜਤਹ ਧੁਤਨ ਬਾਣੀ ਸਹਜੇ ਸਹਤਜ ਸਮਾਈ ਹੇ ॥੬॥

س
ہت ابچد دبس وہجِ د ُھں ناین ہجے

سہ
ج امسیئ ےہ ۔۔۶۔۔

ਤਜਨ ਕਉ ਕਰਿੈ ਧੁਤਰ ਤਲਤਖ ਪਾਈ ॥

ِجں کؤ رک ئَے د ُھر لک ِھ نایئ ۔۔

ਅਨਤਿਨੁ ਗੁਰੁ ਗੁਰੁ ਕਰਿ ਤਵਹਾਈ ॥

ادنِن ُگر ُگر رکت وِاہیئ ۔۔

ਤਬਨੁ ਸਤਿਗੁਰ ਕੋ ਸੀਝੈ ਨਾਹੀ ਗੁਰ ਚਰਣੀ ਤਚਿੁ ਲਾਈ ਹੇ ॥੭॥

سبج
ُ
گ
ھ
ج
پِں سیگؤر وک ے َ نایہ ر رچین ِ ت الیئ ےہ ۔۔۷۔۔
ਤਜਸੁ ਭਾਵੈ ਤਿਸੁ ਆਪੇ ਿੇਇ ॥

ِجس اھبوے ئِس ا ےپ دےئ ۔۔

ਗੁਰਮੁਤਖ ਨਾਮੁ ਪਿਾਰਥੁ ਲੇਇ ॥

ُگرمُکھ نام ندارھت ےئل ۔۔

ਆਪੇ ਤਿਪਾ ਕਰੇ ਨਾਮੁ ਿੇਵੈ ਨਾਨਕ ਨਾਤਮ ਸਮਾਈ ਹੇ ॥੮॥

ا ےپ کِرنا رکے نام دویَے نانک نام امسیئ ےہ ۔۔۸۔۔
ਤਗਆਨ ਰਿਨੁ ਮਤਨ ਪਰਗਟੁ ਭਇਆ ॥

گ ِیان رنت نم رپگپ ایھب ۔۔
ਨਾਮੁ ਪਿਾਰਥੁ ਸਹਜੇ ਲਇਆ ॥

س
نام ندارھت ہجے لییا ۔۔

ਏਹ ਵਤਿਆਈ ਗੁਰ ਿੇ ਪਾਈ ਸਤਿਗੁਰ ਕਉ ਸਿ ਬਤਲ ਜਾਈ ਹੇ ॥੯॥

اہہی ودنایئ ُگر ےت نایئ سیگؤر کؤ دص نل اجیئ ےہ ۔۔۹۔۔
ਪਰਗਤਟਆ ਸੂਰੁ ਤਨਤਸ ਤਮਤਟਆ ਅੰਤਧਆਰਾ ॥

رپَگییا سُؤر ئِس مِییا ادنایھرا ۔۔

ਅਤਗਆਨੁ ਤਮਤਟਆ ਗੁਰ ਰਿਤਨ ਅਪਾਰਾ ॥

اایگن مِییا ُگر رنت انارا ۔۔

ਸਤਿਗੁਰ ਤਗਆਨੁ ਰਿਨੁ ਅਤਿ ਭਾਰੀ ਕਰਤਮ ਤਮਲੈ ਸੁਖੁ ਪਾਈ ਹੇ ॥੧੦॥

سیگؤر گ ِیان رنت ات اھبری رکم ملَ ِے ُسکھ نایئ ےہ ۔۔۱۱۔۔
ਗੁਰਮੁਤਖ ਨਾਮੁ ਪਰਗਟੀ ਹੈ ਸੋਇ ॥

ےہ وسۓ ۔۔
ُگرمُکھ نام رپَیٹگ َ

ਚਹੁ ਜੁਤਗ ਤਨਰਮਲੁ ਹਛਾ ਲੋਇ ॥

ہ
چہؤ ُچگ پِرلم جھا ولےئ ۔۔

ਨਾਮੇ ਨਾਤਮ ਰਿੇ ਸੁਖੁ ਪਾਇਆ ਨਾਤਮ ਰਤਹਆ ਤਲਵ ਲਾਈ ਹੇ ॥੧੧॥

ناےم نام رےت ُسکھ نانا نام رایہ لِؤ الیئ ےہ ۔۔۱۱۔۔
ਗੁਰਮੁਤਖ ਨਾਮੁ ਪਰਾਪਤਿ ਹੋਵੈ ॥

وہوے ۔۔
ُگرمُکھ نام رپاپپ َ
ਸਹਜੇ ਜਾਗੈ ਸਹਜੇ ਸੋਵੈ ॥

سہ
سہ
وسوے ۔۔
جے اج َگے جے َ
ਗੁਰਮੁਤਖ ਨਾਤਮ ਸਮਾਇ ਸਮਾਵੈ ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਤਧਆਈ ਹੇ ॥੧੨॥

امسوے نانک نام دایھیئ ےہ ۔۔۱۲۔۔
ُگرمُکھ نام امسۓ َ
ਭਗਿਾ ਮੁਤਖ ਅੰਤਮਰਿ ਹੈ ਬਾਣੀ ॥

ب
ےہ ناین ۔۔
ھگیا مُکھ ارمِت َ

ਗੁਰਮੁਤਖ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਆਤਖ ਵਖਾਣੀ ॥

ُگرمُکھ ہر نام ا ھک واھکین ۔۔

ਹਤਰ ਹਤਰ ਕਰਿ ਸਿਾ ਮਨੁ ਤਬਗਸੈ ਹਤਰ ਚਰਣੀ ਮਨੁ ਲਾਈ ਹੇ ॥੧੩॥

ہر ہر رکت دسا نم نِگ َسے ہر رچین نم الیئ ےہ ۔۔۱۳۔۔
ਹਮ ਮੂਰਖ ਅਤਗਆਨ ਤਗਆਨੁ ਤਕਛੁ ਨਾਹੀ ॥

ک
مہ مُؤرھک اایگن گ ِیان ِچھ نایہ ۔۔

ਸਤਿਗੁਰ ਿੇ ਸਮਝ ਪੜੀ ਮਨ ਮਾਹੀ ॥

سیگؤر ےت ھجمس ڑپی نم امیہ ۔۔

ਹੋਹੁ ਿਇਆਲੁ ਤਿਪਾ ਕਤਰ ਹਤਰ ਜੀਉ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਲਾਈ ਹੇ ॥੧੪॥

دنال کِرنا رک ہر جپؤ سیگؤر یک ویسا الیئ ےہ ۔۔۱۴۔۔

ਤਜਤਨ ਸਤਿਗੁਰੁ ਜਾਿਾ ਤਿਤਨ ਏਕੁ ਪਛਾਿਾ ॥

ِجں سیگؤر اجنا پِں انک اھچپنا ۔۔
ਸਰਬੇ ਰਤਵ ਰਤਹਆ ਸੁਖਿਾਿਾ ॥

رسےب َروِ رایہ ُسکھدانا ۔۔

ਆਿਮੁ ਚੀਤਨ ਪਰਮ ਪਿੁ ਪਾਇਆ ਸੇਵਾ ਸੁਰਤਿ ਸਮਾਈ ਹੇ ॥੧੫॥

ا مت نیچ رپم ند نانا ویسا ُسرت امسیئ ےہ ۔۔۱۵۔۔
ਤਜਨ ਕਉ ਆਤਿ ਤਮਲੀ ਵਤਿਆਈ ॥

ِجں کؤ ا د ملِی ودنایئ ۔۔

ਸਤਿਗੁਰੁ ਮਤਨ ਵਤਸਆ ਤਲਵ ਲਾਈ ॥

سیگؤر نم وایس لِؤ الیئ ۔۔

ਆਤਪ ਤਮਤਲਆ ਜਗਜੀਵਨੁ ਿਾਿਾ ਨਾਨਕ ਅੰਤਕ ਸਮਾਈ ਹੇ ॥੧੬॥੧॥

چگ
ا ت مل ِیا چپؤن دانا نانک انک امسیئ ےہ ۔۔۱۶۔۔۱۔۔
ਮਾਰੂ ਮਹਲਾ ੪ ॥

امرو ہلحم ۴۔۔
ُ
ਹਤਰ ਅਗਮ ਅਗੋਚਰੁ ਸਿਾ ਅਤਬਨਾਸੀ ॥

ہر امگ اوگرچ دسا اپِیایس ۔۔
ਸਰਬੇ ਰਤਵ ਰਤਹਆ ਘਟ ਵਾਸੀ ॥

رسےب َروِ رایہ ٹھگ وایس ۔۔
ਤਿਸੁ ਤਬਨੁ ਅਵਰੁ ਨ ਕੋਈ ਿਾਿਾ ਹਤਰ ਤਿਸਤਹ ਸਰੇਵਹੁ ਪਰਾਣੀ ਹੇ ॥੧॥

ئِس پِں ا َور ہن وکیئ دانا ہر ئِسہہ رسویوہ رپَاین ےہ ۔۔۱۔۔

ਜਾ ਕਉ ਰਾਖੈ ਹਤਰ ਰਾਖਣਹਾਰਾ ॥

ک
اج کؤ را َھے ہر راکھبہارا ۔۔

ਿਾ ਕਉ ਕੋਇ ਨ ਸਾਕਤਸ ਮਾਰਾ ॥

نا کؤ وکۓ ہن ساسک امرا ۔۔
ਸੋ ਐਸਾ ਹਤਰ ਸੇਵਹੁ ਸੰਿਹੁ ਜਾ ਕੀ ਊਿਮ ਬਾਣੀ ਹੇ ॥੨॥

وس ااسی ہر ویس ُہ سیبہؤ اج یک اُومت ناین ےہ ۔۔۲۔۔
ਜਾ ਜਾਪੈ ਤਕਛੁ ਤਕਥਾਊ ਨਾਹੀ ॥

ک
اج اج ئَے ِچھ

کِبھا ُو نایہ ۔۔

ਿਾ ਕਰਿਾ ਭਰਪੂਤਰ ਸਮਾਹੀ ॥

نا رکنا رھبئُؤر امسیہ ۔۔
ਸੂਕੇ ਿੇ ਿੁਤਨ ਹਤਰਆ ਕੀਿੋਨੁ ਹਤਰ ਤਧਆਵਹੁ ਚੋਜ ਤਵਿਾਣੀ ਹੇ ॥੩॥

ب
ھ
َ
ُ
کی
پ
ہ
ہ
سُؤےک ےت ں ِرنا ؤن ر دایھووہ وچچ وِداین ےہ ۔۔۳۔۔
ਜੋ ਜੀਆ ਕੀ ਵੇਿਨ ਜਾਣੈ ॥

وج ِج ِیا یک وندن اج ئَے ۔۔
ਤਿਸੁ ਸਾਤਹਬ ਕੈ ਹਉ ਕੁਰਬਾਣੈ ॥

ےک ہپؤ قُرناےنَ ۔۔
ئِس اصجِت َ
ਤਿਸੁ ਆਗੈ ਜਨ ਕਤਰ ਬੇਨੰਿੀ ਜੋ ਸਰਬ ਸੁਖਾ ਕਾ ਿਾਣੀ ਹੇ ॥੪॥

نی
ئِس ا ےگ نج رک ییبی وج رست ُسکھا اک داین ےہ ۔۔۴۔۔
ਜੋ ਜੀਐ ਕੀ ਸਾਰ ਨ ਜਾਣੈ ॥

وج چیپے یک سار ہن اج ئَے ۔۔

ਤਿਸੁ ਤਸਉ ਤਕਛੁ ਨ ਕਹੀਐ ਅਜਾਣੈ ॥

ک
ئِس سِیؤ ِچھ ہن ےیہکَ ااجےن ۔۔

ਮੂਰਖ ਤਸਉ ਨਹ ਲੂਝੁ ਪਰਾਣੀ ਹਤਰ ਜਪੀਐ ਪਿੁ ਤਨਰਬਾਣੀ ਹੇ ॥੫॥

مُؤرھک سِیؤ ہن لُؤھج رپاین ہر چیپَے ند پِرناین ےہ ۔۔۵۔۔
ਨਾ ਕਤਰ ਤਚੰਿ ਤਚੰਿਾ ਹੈ ਕਰਿੇ ॥

ےہ رکےت ۔۔
ہن رک ِجپت ِچییا َ
ਹਤਰ ਿੇਵੈ ਜਤਲ ਥਤਲ ਜੰਿਾ ਸਭਿੈ ॥

سب
ہر دویَے لج لھت اتنج ھ َپے ۔۔
ਅਤਚੰਿ ਿਾਨੁ ਿੇਇ ਪਰਭੁ ਮੇਰਾ ਤਵਤਚ ਪਾਥਰ ਕੀਟ ਪਖਾਣੀ ਹੇ ॥੬॥

ا ِجپت دان دےئ رپَھب ریما وِچ نارھت ٹیک اھکپین ےہ ۔۔۶۔۔
ਨਾ ਕਤਰ ਆਸ ਮੀਿ ਸੁਿ ਭਾਈ ॥

ہن رک ا س تیم ُست اھبیئ ۔۔
ਨਾ ਕਤਰ ਆਸ ਤਕਸੈ ਸਾਹ ਤਬਉਹਾਰ ਕੀ ਪਰਾਈ ॥

ہن رک ا س کِسے َ ساہ ویباہر یک رپایئ ۔۔

ਤਬਨੁ ਹਤਰ ਨਾਵੈ ਕੋ ਬੇਲੀ ਨਾਹੀ ਹਤਰ ਜਪੀਐ ਸਾਰੰਗਪਾਣੀ ਹੇ ॥੭॥

پِں ہر نا َوے وک یلیب نایہ ہر چیپَے سارنگیاین ےہ ۔۔۷۔۔
ਅਨਤਿਨੁ ਨਾਮੁ ਜਪਹੁ ਬਨਵਾਰੀ ॥

ادنِن نام جبہؤ ونباری ۔۔

ਸਭ ਆਸਾ ਮਨਸਾ ਪੂਰੈ ਥਾਰੀ ॥

سیھ ا سا اسنم ئُؤ َرے اھتری ۔۔

ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਜਪਹੁ ਭਵ ਖੰਿਨੁ ਸੁਤਖ ਸਹਜੇ ਰੈਤਣ ਤਵਹਾਣੀ ਹੇ ॥੮॥

ب
نج نانک نام جی ُہ َھؤ

س
ڈنھکن ُسکھ ہجے َرنی وِاہین ےہ ۔۔۸۔۔

ਤਜਤਨ ਹਤਰ ਸੇਤਵਆ ਤਿਤਨ ਸੁਖੁ ਪਾਇਆ ॥

ِجں ہر ویسنا پِں ُسکھ نانا ۔۔

ਸਹਜੇ ਹੀ ਹਤਰ ਨਾਤਮ ਸਮਾਇਆ ॥

س
ہجے یہ ہر نام امسنا ۔۔

ਜੋ ਸਰਤਣ ਪਰੈ ਤਿਸ ਕੀ ਪਤਿ ਰਾਖੈ ਜਾਇ ਪੂਛਹੁ ਵੇਿ ਪੁਰਾਣੀ ਹੇ ॥੯॥

ک
چ
وج رسن رپَے ئِس یک پپ را َھے اجۓ ئُؤ ھہؤ وند ُپراین ےہ ۔۔۹۔۔
ਤਜਸੁ ਹਤਰ ਸੇਵਾ ਲਾਏ ਸੋਈ ਜਨੁ ਲਾਗੈ ॥

ِجس ہر ویسا الےئ وسیئ نج ال َگے ۔۔
ਗੁਰ ਕੈ ਸਬਤਿ ਭਰਮ ਭਉ ਭਾਗੈ ॥

ب
ُگر ےکَ دبس رھبم ھؤ اھب َگے ۔۔

ਤਵਚੇ ਤਗਰਹ ਸਿਾ ਰਹੈ ਉਿਾਸੀ ਤਜਉ ਕਮਲੁ ਰਹੈ ਤਵਤਚ ਪਾਣੀ ਹੇ ॥੧੦॥

وِےچ گِرہ دسا ر َہے اُدایس چیپؤ لمک ر َہے وِچ ناین ےہ ۔۔۱۱۔۔
ਤਵਤਚ ਹਉਮੈ ਸੇਵਾ ਥਾਇ ਨ ਪਾਏ ॥

وِچ ہؤ م َے ویسا اھتےئ ہن ناےئ ۔۔
ਜਨਤਮ ਮਰੈ ਤਿਤਰ ਆਵੈ ਜਾਏ ॥

ب
ے اجےئ ۔۔
منج م َ َرے ھِر ا و َ
ਸੋ ਿਪੁ ਪੂਰਾ ਸਾਈ ਸੇਵਾ ਜੋ ਹਤਰ ਮੇਰੇ ਮਤਨ ਭਾਣੀ ਹੇ ॥੧੧॥

وس پپ ئُؤرا سایئ ویسا وج ہر ریمے نم اھبین ےہ ۔۔۱۱۔۔

ਹਉ ਤਕਆ ਗੁਣ ਿੇਰੇ ਆਖਾ ਸੁਆਮੀ ॥

ہؤ ایک ُگں ریتے ا اھک سُؤا یم ۔۔
ਿੂ ਸਰਬ ਜੀਆ ਕਾ ਅੰਿਰਜਾਮੀ ॥

ئُؤ رست ایج اک ارتناجیم ۔۔

ਹਉ ਮਾਗਉ ਿਾਨੁ ਿੁਝੈ ਪਤਹ ਕਰਿੇ ਹਤਰ ਅਨਤਿਨੁ ਨਾਮੁ ਵਖਾਣੀ ਹੇ ॥੧੨॥

ُب
ج
ھ
ہ
ہؤ امگؤ دان َ ے بہہ رکےت ر ادنِن نام واھکین ےہ ۔۔۱۲۔۔
ਤਕਸ ਹੀ ਜੋਰੁ ਅਹੰਕਾਰ ਬੋਲਣ ਕਾ ॥

کِس یہ وجر ااکنہر وبنل اک ۔۔

ਤਕਸ ਹੀ ਜੋਰੁ ਿੀਬਾਨ ਮਾਇਆ ਕਾ ॥

کِس یہ وجر دابین امنا اک ۔۔

ਮੈ ਹਤਰ ਤਬਨੁ ਟੇਕ ਧਰ ਅਵਰ ਨ ਕਾਈ ਿੂ ਕਰਿੇ ਰਾਖੁ ਮੈ ਤਨਮਾਣੀ ਹੇ ॥੧੩॥

م َے ہر پِں کیٹ درھ ا َور ہن اکیئ ئُؤ رکےت راھک م َے بِماین ےہ ۔۔۱۳۔۔
ਤਨਮਾਣੇ ਮਾਣੁ ਕਰਤਹ ਿੁਧੁ ਭਾਵੈ ॥

اھبوے ۔۔
بِماےن امن رکہِ ُندھ َ
ਹੋਰ ਕੇਿੀ ਝਤਖ ਝਤਖ ਆਵੈ ਜਾਵੈ ॥

چھک چ
ھ
ک
اجوے ۔۔
ے َ
وہر یتیک ھ ھ ا و َ
ਤਜਨ ਕਾ ਪਖੁ ਕਰਤਹ ਿੂ ਸੁਆਮੀ ਤਿਨ ਕੀ ਊਪਤਰ ਗਲ ਿੁਧੁ ਆਣੀ ਹੇ ॥੧੪॥

ِجں اک ھکپ رکہِ ئُؤ سُؤا یم پِں یک اُورپ لگ ُندھ ا ین ےہ ۔۔۱۴۔۔
ਹਤਰ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਤਜਨੀ ਸਿਾ ਤਧਆਇਆ ॥

ہر ہر نام ِجبی دسا دایھنا ۔۔

ਤਿਨੀ ਗੁਰ ਪਰਸਾਤਿ ਪਰਮ ਪਿੁ ਪਾਇਆ ॥

پ ِبی ُگر رپساد رپم ند نانا ۔۔

ਤਜਤਨ ਹਤਰ ਸੇਤਵਆ ਤਿਤਨ ਸੁਖੁ ਪਾਇਆ ਤਬਨੁ ਸੇਵਾ ਪਛੋਿਾਣੀ ਹੇ ॥੧੫॥

ِجں ہر ویسنا پِں ُسکھ نانا پِں ویسا وھچپناین ےہ ۔۔۱۵۔۔
ਿੂ ਸਭ ਮਤਹ ਵਰਿਤਹ ਹਤਰ ਜਗੰਨਾਥੁ ॥

ئُؤ سیھ ہہم ورہہت ہر چگیّاھت ۔۔

ਸੋ ਹਤਰ ਜਪੈ ਤਜਸੁ ਗੁਰ ਮਸਿਤਕ ਹਾਥੁ ॥

وس ہر جپَے ِجس ُگر کتسم اہھت ۔۔

ਹਤਰ ਕੀ ਸਰਤਣ ਪਇਆ ਹਤਰ ਜਾਪੀ ਜਨੁ ਨਾਨਕੁ ਿਾਸੁ ਿਸਾਣੀ ਹੇ ॥੧੬॥੨॥

ہر یک رسن ایپ ہر اجیپ نج نانک داس دساین ےہ ۔۔۱۶۔۔۲۔۔
ਮਾਰੂ ਸੋਲਹੇ ਮਹਲਾ ੫

امرو وسےہل ہلحم ۵
ُ
ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪਰਸਾਤਿ ॥

اِک اواکنر سیگؤر رپساد ۔۔
ਕਲਾ ਉਪਾਇ ਧਰੀ ਤਜਤਨ ਧਰਣਾ ॥

کال اُناے درھی ِجں درھنا ۔۔

ਗਗਨੁ ਰਹਾਇਆ ਹੁਕਮੇ ਚਰਣਾ ॥

نگگ راہنا ُچکمے

رچنا ۔۔

ਅਗਤਨ ਉਪਾਇ ਈਧਨ ਮਤਹ ਬਾਧੀ ਸੋ ਪਰਭੁ ਰਾਖੈ ਭਾਈ ਹੇ ॥੧॥

ک
انگ اُناے اندنھ ہہم نادیھ وس رپَھب را َھے اھبیئ ےہ ۔۔۱۔۔

ਜੀਅ ਜੰਿ ਕਉ ਤਰਜਕੁ ਸੰਬਾਹੇ ॥

یج جپت کؤ ِرجق ابمسےہ ۔۔

ਕਰਣ ਕਾਰਣ ਸਮਰਥ ਆਪਾਹੇ ॥

رکن اکرن رمسھت ا ناےہ ۔۔
ਤਖਨ ਮਤਹ ਥਾਤਪ ਉਥਾਪਨਹਾਰਾ ਸੋਈ ਿੇਰਾ ਸਹਾਈ ਹੇ ॥੨॥

ک
ھِں ہہم اھتت اُاھتاہنپرا وسیئ ریتا اہسیئ ےہ ۔۔۲۔۔
ਮਾਿ ਗਰਭ ਮਤਹ ਤਜਤਨ ਪਰਤਿਪਾਤਲਆ ॥

امت رگھب ہہم ِجں رپَپ ِیاایل ۔۔

ਸਾਤਸ ਗਰਾਤਸ ਹੋਇ ਸੰਤਗ ਸਮਾਤਲਆ ॥

ساس رگاس وہۓ گنس امسلِیا ۔۔
ਸਿਾ ਸਿਾ ਜਪੀਐ ਸੋ ਪਰੀਿਮੁ ਵਿੀ ਤਜਸੁ ਵਤਿਆਈ ਹੇ ॥੩॥

دسا دسا چیپَے وس رپمتی ودی ِجس ودنایئ ےہ ۔۔۳۔۔
ਸੁਲਿਾਨ ਖਾਨ ਕਰੇ ਤਖਨ ਕੀਰੇ ॥

ک
ھ
ِ
ُسلطان اھکن رکے ں ریکے ۔۔
ਗਰੀਬ ਤਨਵਾਤਜ ਕਰੇ ਪਰਭੁ ਮੀਰੇ ॥

رگبی ئِؤاچ رکے رپَھب ِمترے ۔۔
ਗਰਬ ਤਨਵਾਰਣ ਸਰਬ ਸਧਾਰਣ ਤਕਛੁ ਕੀਮਤਿ ਕਹੀ ਨ ਜਾਈ ਹੇ ॥੪॥

ک
رگت ئِؤارن رست دساھرن ِچھ تمیق یہک ہن اجیئ ےہ ۔۔۴۔۔
ਸੋ ਪਤਿਵੰਿਾ ਸੋ ਧਨਵੰਿਾ ॥

وس وتپاتن وس دھپؤاتن ۔۔

ਤਜਸੁ ਮਤਨ ਵਤਸਆ ਹਤਰ ਭਗਵੰਿਾ ॥

ِجس نم وایس ہر وگھباتن ۔۔

ਮਾਿ ਤਪਿਾ ਸੁਿ ਬੰਧਪ ਭਾਈ ਤਜਤਨ ਇਹ ਤਸਰਸਤਟ ਉਪਾਈ ਹੇ ॥੫॥

امت پِیا ُست دنبھت اھبیئ ِجں اہہی رسِست اُنایئ ےہ ۔۔۵۔۔
ਪਰਭ ਆਏ ਸਰਣਾ ਭਉ ਨਹੀ ਕਰਣਾ ॥

ب
رپَھب ا ےئ رسنا ھؤ یہن رکنا ۔۔
ਸਾਧਸੰਗਤਿ ਤਨਹਚਉ ਹੈ ਿਰਣਾ ॥

ب
سادھسیگت ِہچؤ ےہَ رتنا ۔۔

ਮਨ ਬਚ ਕਰਮ ਅਰਾਧੇ ਕਰਿਾ ਤਿਸੁ ਨਾਹੀ ਕਿੇ ਸਜਾਈ ਹੇ ॥੬॥

نم چب رکم ارادےھ رکنا ئِس نایہ دکے اجسی ےہ ۔۔۶۔۔
ਗੁਣ ਤਨਧਾਨ ਮਨ ਿਨ ਮਤਹ ਰਤਵਆ ॥

ُگں ن ِداھن نم نت ہہم روِنا ۔۔

ਜਨਮ ਮਰਣ ਕੀ ਜੋਤਨ ਨ ਭਤਵਆ ॥

منج رمن یک وجن ہن وھبنا ۔۔
ਿੂਖ ਤਬਨਾਸ ਕੀਆ ਸੁਤਖ ਿੇਰਾ ਜਾ ਤਿਰਪਤਿ ਰਹੇ ਆਘਾਈ ਹੇ ॥੭॥

ُدوھک پِیاس ک ِیا ُسکھ دریہ اج رتِپپ رےہ ا اھگیئ ےہ ۔۔۷۔۔
ਮੀਿੁ ਹਮਾਰਾ ਸੋਈ ਸੁਆਮੀ ॥

تیم امہرا وسیئ سُؤا یم ۔۔
ਥਾਨ ਥਨੰਿਤਰ ਅੰਿਰਜਾਮੀ ॥

ب
اھتن ھییتر ارتناجیم ۔۔

ਤਸਮਤਰ ਤਸਮਤਰ ਪੂਰਨ ਪਰਮੇਸੁਰ ਤਚੰਿਾ ਗਣਿ ਤਮਟਾਈ ਹੇ ॥੮॥

ِسمر

ِسمر

ئُؤرن رپمیسُر ِچییا تنگ مِیایئ ےہ ۔۔۸۔۔
ਹਤਰ ਕਾ ਨਾਮੁ ਕੋਤਟ ਲਖ ਬਾਹਾ ॥

ہر اک نام وکت ھکل نااہ ۔۔
ਹਤਰ ਜਸੁ ਕੀਰਿਨੁ ਸੰਤਗ ਧਨੁ ਿਾਹਾ ॥

ہر سج ریکنت گنس دنھ نااہ ۔۔
ਤਗਆਨ ਖੜਗੁ ਕਤਰ ਤਕਰਪਾ ਿੀਨਾ ਿੂਿ ਮਾਰੇ ਕਤਰ ਧਾਈ ਹੇ ॥੯॥

گ ِیان ڑھکگ رک کِرنا دانی ُدوت امرے رک داھیئ ےہ ۔۔۹۔۔
ਹਤਰ ਕਾ ਜਾਪੁ ਜਪਹੁ ਜਪੁ ਜਪਨੇ ॥

ہر اک اجت جبہؤ جت ےنپج ۔۔

ਜੀਤਿ ਆਵਹੁ ਵਸਹੁ ਘਤਰ ਅਪਨੇ ॥

جپت ا ووہ ووہس رھگ اےنپ ۔۔
ਲਖ ਚਉਰਾਸੀਹ ਨਰਕ ਨ ਿੇਖਹੁ ਰਸਤਕ ਰਸਤਕ ਗੁਣ ਗਾਈ ਹੇ ॥੧੦॥

ک
ھکل جؤرایس رنک ہن دن ھہؤ رکس رکس ُگں اگیئ ےہ ۔۔۱۱۔۔
ਖੰਿ ਬਰਹਮੰਿ ਉਧਾਰਣਹਾਰਾ ॥

ڈنھک پرہمید اُداھراہنرا ۔۔

ਊਚ ਅਥਾਹ ਅਗੰਮ ਅਪਾਰਾ ॥

اُوچ ااھتہ امگّ انارا ۔۔
ਤਜਸ ਨੋ ਤਿਪਾ ਕਰੇ ਪਰਭੁ ਅਪਨੀ ਸੋ ਜਨੁ ਤਿਸਤਹ ਤਧਆਈ ਹੇ ॥੧੧॥

ِجس ون کِرنا رکے رپَھب اینپ وس نج ئِسہہ دایھیئ ےہ ۔۔۱۱۔۔

ਬੰਧਨ ਿੋਤੜ ਲੀਏ ਪਰਤਭ ਮੋਲੇ ॥

دنبنھ وتر ےئیل رپَھب ومےل ۔۔
ਕਤਰ ਤਕਰਪਾ ਕੀਨੇ ਘਰ ਗੋਲੇ ॥

رک کِرنا کیپے رھگ وگےل ۔۔

ਅਨਹਿ ਰੁਣ ਝੁਣਕਾਰੁ ਸਹਜ ਧੁਤਨ ਸਾਚੀ ਕਾਰ ਕਮਾਈ ਹੇ ॥੧੨॥

سہ
ابچد ُرن چ ُھپکار ج د ُھں سایچ اکر امکیئ ےہ ۔۔۱۲۔۔
ਮਤਨ ਪਰਿੀਤਿ ਬਨੀ ਪਰਭ ਿੇਰੀ ॥

نم رپتیت ینب رپَھب ریتی ۔۔
ਤਬਨਤਸ ਗਈ ਹਉਮੈ ਮਤਿ ਮੇਰੀ ॥

نِیس یئگ ہؤ م َے مت ریمی ۔۔

ਅੰਗੀਕਾਰੁ ਕੀਆ ਪਰਤਭ ਅਪਨੈ ਜਗ ਮਤਹ ਸੋਭ ਸੁਹਾਈ ਹੇ ॥੧੩॥

انگپکار ک ِیا رپَھب اےنپ چگ ہہم وسھب ُسہایئ ےہ ۔۔۱۳۔۔
ਜੈ ਜੈ ਕਾਰੁ ਜਪਹੁ ਜਗਿੀਸੈ ॥

ےج اکر جبہؤ چگد ئ َسے ۔۔
ےجَ َ
ਬਤਲ ਬਤਲ ਜਾਈ ਪਰਭ ਅਪੁਨੇ ਈਸੈ ॥

نل نل اجیئ رپَھب اےنپ اِےسیَ ۔۔

ਤਿਸੁ ਤਬਨੁ ਿੂਜਾ ਅਵਰੁ ਨ ਿੀਸੈ ਏਕਾ ਜਗਤਿ ਸਬਾਈ ਹੇ ॥੧੪॥

ئِس پِں ُدواج ا َور ہن د ئ َسے ااکی تگج ابسیئ ےہ ۔۔۱۴۔۔
ਸਤਿ ਸਤਿ ਸਤਿ ਪਰਭੁ ਜਾਿਾ ॥

ست ست ست رپَھب اجنا ۔۔

ਗੁਰ ਪਰਸਾਤਿ ਸਿਾ ਮਨੁ ਰਾਿਾ ॥

ُگر رپساد دسا نم رانا ۔۔

ਤਸਮਤਰ ਤਸਮਤਰ ਜੀਵਤਹ ਜਨ ਿੇਰੇ ਏਕੰਕਾਤਰ ਸਮਾਈ ਹੇ ॥੧੫॥

ِسمر ِسمر ویجہِ نج ریتے انکپکار امسیئ ےہ ۔۔۱۵۔۔
ਭਗਿ ਜਨਾ ਕਾ ਪਰੀਿਮੁ ਤਪਆਰਾ ॥

تگھب انج اک رپمتی ایپرا ۔۔
ਸਭੈ ਉਧਾਰਣੁ ਖਸਮੁ ਹਮਾਰਾ ॥

سب
َھے اُداھرن

کھ س

م امہرا۔۔

ਤਸਮਤਰ ਨਾਮੁ ਪੁੰਨੀ ਸਭ ਇਛਾ ਜਨ ਨਾਨਕ ਪੈਜ ਰਖਾਈ ਹੇ ॥੧੬॥੧॥

پب
ِسمر نام ُپ ّبی سیھ اِاھچ نج نانک َ ج راھکیئ ےہ ۔۔۱۶۔۔۱۔۔
ਮਾਰੂ ਸੋਲਹੇ ਮਹਲਾ ੫

امرو وسےہل ہلحم ۵
ُ
ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪਰਸਾਤਿ ॥

اِک اواکنر سیگؤر رپساد ۔۔
ਸੰਗੀ ਜੋਗੀ ਨਾਤਰ ਲਪਟਾਣੀ ॥

سیگی وجیگ نار لییاین ۔۔

ਉਰਤਝ ਰਹੀ ਰੰਗ ਰਸ ਮਾਣੀ ॥

اُرھج ریہ رنگ رس امین ۔۔
ਤਕਰਿ ਸੰਜੋਗੀ ਭਏ ਇਕਿਰਾ ਕਰਿੇ ਭੋਗ ਤਬਲਾਸਾ ਹੇ ॥੧॥

کِرت وجنسیگ ےئھب اِرتکا رکےت وھبگ نِالسا ےہ ۔۔۱۔۔

ਜੋ ਤਪਰੁ ਕਰੈ ਸੁ ਧਨ ਿਿੁ ਮਾਨੈ ॥

وج پِر رکَے وس دنھ پپ امےنَ ۔۔
ਤਪਰੁ ਧਨਤਹ ਸੀਗਾਤਰ ਰਖੈ ਸੰਗਾਨੈ ॥

ک
پِر دھی ِہ اگیسر ر َھے اگنسےنَ ۔۔

ਤਮਤਲ ਏਕਿਰ ਵਸਤਹ ਤਿਨੁ ਰਾਿੀ ਤਪਰਉ ਿੇ ਧਨਤਹ ਤਿਲਾਸਾ ਹੇ ॥੨॥

مِل انکتر وسہہ دِن رایت پِرو دے دھی ِہ دِالہس ےہ ۔۔۲۔۔
ਧਨ ਮਾਗੈ ਤਪਰਉ ਬਹੁ ਤਬਤਧ ਧਾਵੈ ॥

اھوے ۔۔
دنھ ام َگے پِرو وہب نِدھ د َ
ਜੋ ਪਾਵੈ ਸੋ ਆਤਣ ਤਿਖਾਵੈ ॥

ِاھکوے ۔۔
وج نا َوے وس ا ن د َ
ਏਕ ਵਸਿੁ ਕਉ ਪਹੁਤਚ ਨ ਸਾਕੈ ਧਨ ਰਹਿੀ ਭੂਖ ਤਪਆਸਾ ਹੇ ॥੩॥

بہ
ب
انک وطس کؤ ج ہن سا َکے دنھ ریتہ ُھؤھک ایپسا ےہ ۔۔۳۔۔
ਧਨ ਕਰੈ ਤਬਨਉ ਿੋਊ ਕਰ ਜੋਰੈ ॥

وجرے ۔۔
دنھ رکَے پِپؤ دوو رک َ
ਤਪਰਅ ਪਰਿੇਤਸ ਨ ਜਾਹੁ ਵਸਹੁ ਘਤਰ ਮੋਰੈ ॥

ومرے ۔۔
رپِہی رپدسی ہن اجوہ ووہس رھگ َ
ਐਸਾ ਬਣਜੁ ਕਰਹੁ ਤਗਰਹ ਭੀਿਤਰ ਤਜਿੁ ਉਿਰੈ ਭੂਖ ਤਪਆਸਾ ਹੇ ॥੪॥

ب
ااسی جنب رکوہ گِرہ رتیھب ِجت اُرتَے ُھؤھک ایپسا ےہ ۔۔۴۔۔
ਸਗਲੇ ਕਰਮ ਧਰਮ ਜੁਗ ਸਾਧਾ ॥

ےلگس رکم درھم چگ ساداھ ۔۔

ਤਬਨੁ ਹਤਰ ਰਸ ਸੁਖੁ ਤਿਲੁ ਨਹੀ ਲਾਧਾ ॥

پِں ہر رس ُسکھ نِل یہن الداھ ۔۔

ਭਈ ਤਿਪਾ ਨਾਨਕ ਸਿਸੰਗੇ ਿਉ ਧਨ ਤਪਰ ਅਨੰਿ ਉਲਾਸਾ ਹੇ ॥੫॥

سی
یئھب کِرنا نانک سیگے ئؤ دنھ پِر ادنن اُالسا ےہ ۔۔۵۔۔
ਧਨ ਅੰਧੀ ਤਪਰੁ ਚਪਲੁ ਤਸਆਨਾ ॥

دنھ ادنیھ پِر لپچ ِسیانا ۔۔
ਪੰਚ ਿਿੁ ਕਾ ਰਚਨੁ ਰਚਾਨਾ ॥

پب
ج پپ اک رنچ راچنا ۔۔

ਤਜਸੁ ਵਖਰ ਕਉ ਿੁਮ ਆਏ ਹਹੁ ਸੋ ਪਾਇਓ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਸਾ ਹੇ ॥੬॥

ُب
ِجس ورھک کؤ م ا ےئ ہہؤ وس ناویئ سیگؤر ناسا ےہ ۔۔۶۔۔
ਧਨ ਕਹੈ ਿੂ ਵਸੁ ਮੈ ਨਾਲੇ ॥

ےہک ئُؤ وس م َے ناےل ۔۔
دنھ َ
ਤਪਰਅ ਸੁਖਵਾਸੀ ਬਾਲ ਗੁਪਾਲੇ ॥

سک
رپِہی ُ ھؤایس نال ُگیاےل ۔۔

ُب

ਿੁਝੈ ਤਬਨਾ ਹਉ ਤਕਿ ਹੀ ਨ ਲੇਖੈ ਵਚਨੁ ਿੇਤਹ ਛੋਤਿ ਨ ਜਾਸਾ ਹੇ ॥੭॥

لی ک
ج
ھ
َ
َھے پِیا ہؤ کِپ یہ ہن ے ونچ دہہی وھچد ہن اجسا ےہ ۔۔۷۔۔
ਤਪਤਰ ਕਤਹਆ ਹਉ ਹੁਕਮੀ ਬੰਿਾ ॥

پ کہ ہ ُچک
م
ِر یا ؤ ی دنبہ ۔۔

ਓਹੁ ਭਾਰੋ ਿਾਕੁਰੁ ਤਜਸੁ ਕਾਤਣ ਨ ਛੰਿਾ ॥

اووہ اھبرو اھٹ ُکر ِجس اکن ہن دنھچا ۔۔

ਤਜਚਰੁ ਰਾਖੈ ਤਿਚਰੁ ਿੁਮ ਸੰਤਗ ਰਹਣਾ ਜਾ ਸਿੇ ਿ ਊਤਿ ਤਸਧਾਸਾ ਹੇ ॥੮॥

چ
ک ب ُب
ِ چر را َھے ِچر م گنس رانہ اج دسے ت اُوھٹ سِداھسا ےہ ۔۔۸۔۔
ਜਉ ਤਪਰਅ ਬਚਨ ਕਹੇ ਧਨ ਸਾਚੇ ॥

جؤ پِرہی نچب ےہک دنھ ساےچ ۔۔
ਧਨ ਕਛੂ ਨ ਸਮਝੈ ਚੰਚਤਲ ਕਾਚੇ ॥

کج
ُ
ھ
دنھ ؤ ہن

سم
ج
َھ

ے لچنچ اکےچ ۔۔

ਬਹੁਤਰ ਬਹੁਤਰ ਤਪਰ ਹੀ ਸੰਗੁ ਮਾਗੈ ਓਹੁ ਬਾਿ ਜਾਨੈ ਕਤਰ ਹਾਸਾ ਹੇ ॥੯॥

ب ُہر ب ُہر پِر یہ گنس ام َگے اووہ نات اج ئَے رک اہسا ےہ ۔۔۹۔۔
ਆਈ ਆਤਗਆ ਤਪਰਹੁ ਬੁਲਾਇਆ ॥

ا یئ ا ایگ پِروہ نالنا ۔۔

ਨਾ ਧਨ ਪੁਛੀ ਨ ਮਿਾ ਪਕਾਇਆ ॥

بُج
ھ
ہن دنھ ی ہن اتم اکپنا ۔۔

ਊਤਿ ਤਸਧਾਇਓ ਛੂਟਤਰ ਮਾਟੀ ਿੇਖੁ ਨਾਨਕ ਤਮਥਨ ਮੋਹਾਸਾ ਹੇ ॥੧੦॥

مِب
چ
ھ
اُوھٹ سِداھویئ ُھؤرٹ امیٹ دھکی نانک ں وماہسا ےہ ۔۔۱۱۔۔
ਰੇ ਮਨ ਲੋਭੀ ਸੁਤਣ ਮਨ ਮੇਰੇ ॥

رے نم ولیھب ُسں نم ریمے ۔۔
ਸਤਿਗੁਰੁ ਸੇਤਵ ਤਿਨੁ ਰਾਤਿ ਸਿੇਰੇ ॥

ویس دِن رات دس َپرے ۔۔
سیگؤر َ

ਤਬਨੁ ਸਤਿਗੁਰ ਪਤਚ ਮੂਏ ਸਾਕਿ ਤਨਗੁਰੇ ਗਤਲ ਜਮ ਿਾਸਾ ਹੇ ॥੧੧॥

ُ
پِں سیگؤر چپ مُؤےئ ساطق نگِرے لگ مج اھپسا ےہ ۔۔۱۱۔۔

ਮਨਮੁਤਖ ਆਵੈ ਮਨਮੁਤਖ ਜਾਵੈ ॥

مب
مب
م
م
ک
ک
ُ
ُ
اجوے ۔۔
ے ھ َ
ھ او َ

ਮਨਮੁਤਖ ਤਿਤਰ ਤਿਤਰ ਚੋਟਾ ਖਾਵੈ ॥

مبمُک بھ ِ ب
ھ
ِ
اھکوے ۔۔
ا
وچن
ر
ھ ر
َ

ਤਜਿਨੇ ਨਰਕ ਸੇ ਮਨਮੁਤਖ ਭੋਗੈ ਗੁਰਮੁਤਖ ਲੇਪੁ ਨ ਮਾਸਾ ਹੇ ॥੧੨॥

مب
چ ِیپے رنک ےس مُکھ وھب َگے ُگرمُکھ ل َپت ہن امہس ےہ ۔۔۱۲۔۔
ਗੁਰਮੁਤਖ ਸੋਇ ਤਜ ਹਤਰ ਜੀਉ ਭਾਇਆ ॥

ُگرمُکھ وسۓ ےج ہر جپؤ اھبنا ۔۔

ਤਿਸੁ ਕਉਣੁ ਤਮਟਾਵੈ ਤਜ ਪਰਤਭ ਪਤਹਰਾਇਆ ॥

ئِس کؤن مِیا َوے ےج رپَھب رہپانا ۔۔

ਸਿਾ ਅਨੰਿੁ ਕਰੇ ਆਨੰਿੀ ਤਜਸੁ ਤਸਰਪਾਉ ਪਇਆ ਗਤਲ ਖਾਸਾ ਹੇ ॥੧੩॥

دسا ا َپید رکے ا َپیدی ِجس سِرناو ایپ لگ اھکہص ےہ ۔۔۱۳۔۔
ਹਉ ਬਤਲਹਾਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰੇ ॥

ہؤ اہلبری سیگؤر ئُؤرے ۔۔

ਸਰਤਣ ਕੇ ਿਾਿੇ ਬਚਨ ਕੇ ਸੂਰੇ ॥

رسن ےک داےت نچب ےک سُؤرے ۔۔
ਐਸਾ ਪਰਭੁ ਤਮਤਲਆ ਸੁਖਿਾਿਾ ਤਵਛੁਤੜ ਨ ਕਿ ਹੀ ਜਾਸਾ ਹੇ ॥੧੪॥

ااسی رپَھب مل ِیا ُسکھدانا وِڑھچ ہن تک یہ اجسا ےہ ۔۔۱۴۔۔
ਗੁਣ ਤਨਧਾਨ ਤਕਛੁ ਕੀਮ ਨ ਪਾਈ ॥

ک ِب
ُگں ن ِداھن ِچھ ق م ہن نایئ ۔۔

ਘਤਟ ਘਤਟ ਪੂਤਰ ਰਤਹਓ ਸਭ ਿਾਈ ॥

ٹھگ ٹھگ ئُؤر رویہ سیھ اھٹیئ ۔۔

ਨਾਨਕ ਸਰਤਣ ਿੀਨ ਿੁਖ ਭੰਜਨ ਹਉ ਰੇਣ ਿੇਰੇ ਜੋ ਿਾਸਾ ਹੇ ॥੧੫॥੧॥੨॥

نانک رسن دنی ُدھک نجنھب ہؤ رنی ریتے وج داسا ےہ ۔۔۱۵۔۔۱۔۔۲۔۔
ਮਾਰੂ ਸੋਲਹੇ ਮਹਲਾ ੫

امرو وسےہل ہلحم ۵
ُ
ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪਰਸਾਤਿ ॥

اِک اواکنر سیگؤر رپساد ۔۔
ਕਰੈ ਅਨੰਿੁ ਅਨੰਿੀ ਮੇਰਾ ॥

رکَے ا َپید ا َپیدی ریما ۔۔
ਘਤਟ ਘਤਟ ਪੂਰਨੁ ਤਸਰ ਤਸਰਤਹ ਤਨਬੇਰਾ ॥

ٹھگ ٹھگ ئُؤرن سِر سِرہِ پ ِیترا ۔۔

ਤਸਤਰ ਸਾਹਾ ਕੈ ਸਚਾ ਸਾਤਹਬੁ ਅਵਰੁ ਨਾਹੀ ਕੋ ਿੂਜਾ ਹੇ ॥੧॥

سِر اصاح ےکَ اچس اصجِت ا َور نایہ وک ُدواج ےہ ۔۔۱۔۔
ਹਰਖਵੰਿ ਆਨੰਿ ਿਇਆਲਾ ॥

ہروھکپپ ا پپت دناال ۔۔
ਪਰਗਤਟ ਰਤਹਓ ਪਰਭੁ ਸਰਬ ਉਜਾਲਾ ॥

رپَگپ رہیپؤ رپَھب رست اُاجال ۔۔

ਰੂਪ ਕਰੇ ਕਤਰ ਵੇਖੈ ਤਵਗਸੈ ਆਪੇ ਹੀ ਆਤਪ ਪੂਜਾ ਹੇ ॥੨॥

ُروت رکے رک وےھکی وِ گسے ا ےپ یہ ا ت ئُؤاج ےہ ۔۔۲۔۔

ਆਪੇ ਕੁਿਰਤਿ ਕਰੇ ਵੀਚਾਰਾ ॥

ا ےپ قُدرت رکے وبچارا ۔۔
ਆਪੇ ਹੀ ਸਚੁ ਕਰੇ ਪਸਾਰਾ ॥

ا ےپ یہ چس رکے ئسارا ۔۔
ਆਪੇ ਖੇਲ ਤਖਲਾਵੈ ਤਿਨੁ ਰਾਿੀ ਆਪੇ ਸੁਤਣ ਸੁਤਣ ਭੀਜਾ ਹੇ ॥੩॥

ب
ک
ا ےپ لیھک ھِالوے دِن رایت ا ےپ ُسں ُسں ھِبچا ےہ ۔۔۳۔۔
ਸਾਚਾ ਿਖਿੁ ਸਚੀ ਪਾਤਿਸਾਹੀ ॥

سااچ تخت یچس نائسایہ ۔۔
ਸਚੁ ਖਜੀਨਾ ਸਾਚਾ ਸਾਹੀ ॥

ک
چس ھچییا سااچ سایہ ۔۔

ਆਪੇ ਸਚੁ ਧਾਤਰਓ ਸਭੁ ਸਾਚਾ ਸਚੇ ਸਤਚ ਵਰਿੀਜਾ ਹੇ ॥੪॥

ا ےپ چس داھروی سیھ سااچ ےچس چس وراجیت ےہ ۔۔۴۔۔
ਸਚੁ ਿਪਾਵਸੁ ਸਚੇ ਕੇਰਾ ॥

چس اپتوس ےچس ریکا ۔۔
ਸਾਚਾ ਥਾਨੁ ਸਿਾ ਪਰਭ ਿੇਰਾ ॥

سااچ اھتن دسا رپَھب ریتا ۔۔
ਸਚੀ ਕੁਿਰਤਿ ਸਚੀ ਬਾਣੀ ਸਚੁ ਸਾਤਹਬ ਸੁਖੁ ਕੀਜਾ ਹੇ ॥੫॥

یچس قُدرت یچس ناین چس اصجِت ُسکھ کبچا ےہ ۔۔۵۔۔
ਏਕੋ ਆਤਪ ਿੂਹੈ ਵਿ ਰਾਜਾ ॥

اوکی ا ت ئُؤ َہے ود رااج ۔۔

ਹੁਕਤਮ ਸਚੇ ਕੈ ਪੂਰੇ ਕਾਜਾ ॥

ک
ُچ م ےچس ےکَ ئُؤرے اکاج ۔۔
ਅੰਿਤਰ ਬਾਹਤਰ ਸਭੁ ਤਕਛੁ ਜਾਣੈ ਆਪੇ ਹੀ ਆਤਪ ਪਿੀਜਾ ਹੇ ॥੬॥

ک
ارتن ناہر سیھ ِچھ اج ئَے ا ےپ یہ ا ت نیبچا ےہ ۔۔۶۔۔
ਿੂ ਵਿ ਰਸੀਆ ਿੂ ਵਿ ਭੋਗੀ ॥

ئُؤ ود ر ِسیا ئُؤ ود وھبیگ ۔۔

ਿੂ ਤਨਰਬਾਣੁ ਿੂਹੈ ਹੀ ਜੋਗੀ ॥

ئُؤ پِرنان ئُؤ َہے یہ وجیگ ۔۔
ਸਰਬ ਸੂਖ ਸਹਜ ਘਤਰ ਿੇਰੈ ਅਤਮਉ ਿੇਰੀ ਤਿਰਸਟੀਜਾ ਹੇ ॥੭॥

سہ
رست سُؤھک ج رھگ ریتَے ا ِمپؤ ریتی د ِرسیبچا ےہ ۔۔۷۔۔
ਿੇਰੀ ਿਾਤਿ ਿੁਝੈ ਿੇ ਹੋਵੈ ॥

ُبج
ھ
َ
وہوے ۔۔
ریتی دات ے ےت َ
ਿੇਤਹ ਿਾਨੁ ਸਭਸੈ ਜੰਿ ਲੋਐ ॥

سب
ھ
س
ج
پ
ے ۔۔
دہہی دان
َ ے ت ول َ
ਿੋਤਟ ਨ ਆਵੈ ਪੂਰ ਭੰਿਾਰੈ ਤਿਰਪਤਿ ਰਹੇ ਆਘੀਜਾ ਹੇ ॥੮॥

گ
ے ئُؤر ڈنھبا َرے رتِپپ رےہ ا ھبچا ےہ ۔۔۸۔۔
وتت ہن ا و َ
ਜਾਚਤਹ ਤਸਧ ਸਾਤਧਕ ਬਨਵਾਸੀ ॥

اجہچِ سِدھ سادِکھ ونبایس ۔۔
ਜਾਚਤਹ ਜਿੀ ਸਿੀ ਸੁਖਵਾਸੀ ॥

سک
اجہچِ یتج یتس ُ ھؤایس ۔۔

ਇਕੁ ਿਾਿਾਰੁ ਸਗਲ ਹੈ ਜਾਤਚਕ ਿੇਤਹ ਿਾਨੁ ਤਸਰਸਟੀਜਾ ਹੇ ॥੯॥

رسسیبچا ےہ ۔۔۹۔۔
ےہ اج ِچک دہہی دان ِ
اِک دانار لگس َ
ਕਰਤਹ ਭਗਤਿ ਅਰੁ ਰੰਗ ਅਪਾਰਾ ॥

رکہِ تگھب رع رنگ انارا ۔۔
ਤਖਨ ਮਤਹ ਥਾਤਪ ਉਥਾਪਨਹਾਰਾ ॥

ک
ھِں ہہم اھتت اُاھتاہنپرا ۔۔

ਭਾਰੋ ਿੋਲੁ ਬੇਅੰਿ ਸੁਆਮੀ ਹੁਕਮੁ ਮੰਤਨ ਭਗਿੀਜਾ ਹੇ ॥੧੦॥

ب
ک
ھ
ب
گی
چا ےہ ۔۔۱۱۔۔
اھبرو وتل ےباپپ سُؤا یم ُچ م ّ
نم
ਤਜਸੁ ਿੇਤਹ ਿਰਸੁ ਸੋਈ ਿੁਧੁ ਜਾਣੈ ॥

ِجس دہہی درس وسیئ ُندھ اج ئَے ۔۔
ਓਹੁ ਗੁਰ ਕੈ ਸਬਤਿ ਸਿਾ ਰੰਗ ਮਾਣੈ ॥

اووہ ُگر ےکَ دبس دسا رنگ ام ئَے ۔۔
ਚਿੁਰੁ ਸਰੂਪੁ ਤਸਆਣਾ ਸੋਈ ਜੋ ਮਤਨ ਿੇਰੈ ਭਾਵੀਜਾ ਹੇ ॥੧੧॥

چتُر رسُوت ِسیانا وسیئ وج نم ریتَے اھبواجی ےہ ۔۔۱۱۔۔
ਤਜਸੁ ਚੀਤਿ ਆਵਤਹ ਸੋ ਵੇਪਰਵਾਹਾ ॥

ِجس ج ِپت ا وہِ وس ورپیوااہ ۔۔

ਤਜਸੁ ਚੀਤਿ ਆਵਤਹ ਸੋ ਸਾਚਾ ਸਾਹਾ ॥

ِجس جپت ا وہِ وس سااچ اصاح ۔۔

ਤਜਸੁ ਚੀਤਿ ਆਵਤਹ ਤਿਸੁ ਭਉ ਕੇਹਾ ਅਵਰੁ ਕਹਾ ਤਕਛੁ ਕੀਜਾ ਹੇ ॥੧੨॥

ک
ب
ِجس جپت ا وےہ ئِس ھؤ اہیک ا َور اہک ِچھ کبچا ےہ ۔۔۱۲۔۔

ਤਿਰਸਨਾ ਬੂਝੀ ਅੰਿਰੁ ਿੰਢਾ ॥

رتِانس ئُؤیھج ارتن ڈنھٹاھ ۔۔
ਗੁਤਰ ਪੂਰੈ ਲੈ ਿੂਟਾ ਗੰਢਾ ॥

ُگر ئُؤ َرے لَے ئُؤنا ڈنگاھ ۔۔
ਸੁਰਤਿ ਸਬਿੁ ਤਰਿ ਅੰਿਤਰ ਜਾਗੀ ਅਤਮਉ ਝੋਤਲ ਝੋਤਲ ਪੀਜਾ ਹੇ ॥੧੩॥

چ
چ
ُسرت دبس رِد ارتن اجیگ ا ِمپؤ َھؤل َھؤل اجیپ ےہ ۔۔۱۳۔۔
ਮਰੈ ਨਾਹੀ ਸਿ ਸਿ ਹੀ ਜੀਵੈ ॥

م َ َرے نایہ دص دص یہ ویجَے ۔۔
ਅਮਰੁ ਭਇਆ ਅਤਬਨਾਸੀ ਥੀਵੈ ॥

ارم ایھب اپِیایس ویھتَے ۔۔
ਨਾ ਕੋ ਆਵੈ ਨਾ ਕੋ ਜਾਵੈ ਗੁਤਰ ਿੂਤਰ ਕੀਆ ਭਰਮੀਜਾ ਹੇ ॥੧੪॥

اجوے ُگر ُدور ایک رھباجیم ےہ ۔۔۱۴۔۔
ے ہن وک َ
ہن وک ا و َ
ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਕੀ ਪੂਰੀ ਬਾਣੀ ॥

ئُؤرے ُگر یک ئُؤری ناین ۔۔
ਪੂਰੈ ਲਾਗਾ ਪੂਰੇ ਮਾਤਹ ਸਮਾਣੀ ॥

ئُؤ َرے الاگ ئُؤرے امےہ امسین ۔۔
ਚੜੈ ਸਵਾਇਆ ਤਨਿ ਤਨਿ ਰੰਗਾ ਘਟੈ ਨਾਹੀ ਿੋਲੀਜਾ ਹੇ ॥੧੫॥

گ
ڑچَے سَؤانا پِپ پِپ راگن ھ َپے نایہ وتاجیل ےہ ۔۔۱۵۔۔
ਬਾਰਹਾ ਕੰਚਨੁ ਸੁਧੁ ਕਰਾਇਆ ॥

ناراہ نچنک ُسدھ رکانا ۔۔

ਨਿਤਰ ਸਰਾਿ ਵੰਨੀ ਸਚੜਾਇਆ ॥

ّ س
دنر رصاف ونی چراِنا ۔۔

ਪਰਤਖ ਖਜਾਨੈ ਪਾਇਆ ਸਰਾਿੀ ਤਿਤਰ ਨਾਹੀ ਿਾਈਜਾ ਹੇ ॥੧੬॥

ب
رپھک اجھکےنَ نانا رصایف ھِر نایہ نااجیئ ےہ ۔۔۱۶۔۔
ਅੰਤਮਰਿ ਨਾਮੁ ਿੁਮਾਰਾ ਸੁਆਮੀ ॥

امِرت نام ُبمارا سُؤا یم ۔۔

ਨਾਨਕ ਿਾਸ ਸਿਾ ਕੁਰਬਾਨੀ ॥

نانک داس دسا قُرناین ۔۔
ਸੰਿਸੰਤਗ ਮਹਾ ਸੁਖੁ ਪਾਇਆ ਿੇਤਖ ਿਰਸਨੁ ਇਹੁ ਮਨੁ ਭੀਜਾ ਹੇ ॥੧੭॥੧॥੩॥

سییسیگ اہم ُسکھ نانا دھکی درنس اوہی نم اجیھب ےہ ۔۔۱۷۔۔۱۔۔۳۔۔
ੇਮਾਰੂ ਮਹਲਾ ੫ ਸੋਲਹ

امرو ہلحم  ۵وسےہل
ُ
ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪਰਸਾਤਿ ॥

اِک اواکنر سیگؤر رپساد ۔۔
ਗੁਰੁ ਗੋਪਾਲੁ ਗੁਰੁ ਗੋਤਵੰਿਾ ॥

ُگر وگنال ُگر وگوِدنا ۔۔

ਗੁਰੁ ਿਇਆਲੁ ਸਿਾ ਬਖਤਸੰਿਾ ॥

نک
ھ
س
ِ
ی
دا ۔۔
ُگر دنال دسا

ਗੁਰੁ ਸਾਸਿ ਤਸਤਮਰਤਿ ਖਟੁ ਕਰਮਾ ਗੁਰੁ ਪਤਵਿੁ ਅਸਥਾਨਾ ਹੇ ॥੧॥

ُگر ساست ِسمرت ٹھک رکام ُگر وپِرت ااھتسنا ےہ ۔۔۱۔۔

ਗੁਰੁ ਤਸਮਰਿ ਸਤਭ ਤਕਲਤਵਖ ਨਾਸਤਹ ॥

ُگر ِسمرت سیھ کِلؤِھک ناحصِ ۔۔

ਗੁਰੁ ਤਸਮਰਿ ਜਮ ਸੰਤਗ ਨ ਿਾਸਤਹ ॥

ُگر ِسمرت مج گنس ہن اھپہسِ ۔۔

ਗੁਰੁ ਤਸਮਰਿ ਮਨੁ ਤਨਰਮਲੁ ਹੋਵੈ ਗੁਰੁ ਕਾਟੇ ਅਪਮਾਨਾ ਹੇ ॥੨॥

س
وہوے ُگر اکےٹ اامپنا ےہ ۔۔۲۔۔
ُگر ِ مرت نم پِرلم َ
ਗੁਰ ਕਾ ਸੇਵਕੁ ਨਰਤਕ ਨ ਜਾਏ ॥

ُگر اک ویسک رنک ہن اجےئ ۔۔
ਗੁਰ ਕਾ ਸੇਵਕੁ ਪਾਰਬਰਹਮੁ ਤਧਆਏ ॥

ُگر اک ویسک نارپرمہ دایھےئ ۔۔

ਗੁਰ ਕਾ ਸੇਵਕੁ ਸਾਧਸੰਗੁ ਪਾਏ ਗੁਰੁ ਕਰਿਾ ਤਨਿ ਜੀਅ ਿਾਨਾ ਹੇ ॥੩॥

ُگر اک ویسک سادھسیگ ناےئ ُگر رکدا پِپ چییا دانا ےہ ۔۔۳۔۔
ਗੁਰ ਿੁਆਰੈ ਹਤਰ ਕੀਰਿਨੁ ਸੁਣੀਐ ॥

ُگر ُدوا َرے ہر ریکنت ُسییپے ۔۔

ਸਤਿਗੁਰੁ ਭੇਤਟ ਹਤਰ ਜਸੁ ਮੁਤਖ ਭਣੀਐ ॥

مک ب
ھ
َ
ی
ی
پ
ے ۔۔
سیگؤر ٹیھب ہر سج ُ ھ

ਕਤਲ ਕਲੇਸ ਤਮਟਾਏ ਸਤਿਗੁਰੁ ਹਤਰ ਿਰਗਹ ਿੇਵੈ ਮਾਨਾਂ ਹੇ ॥੪॥

لک کلیس مِیاےئ سیگؤر ہر درہگ دویَے امنان ےہ ۔۔۴۔۔
ਅਗਮੁ ਅਗੋਚਰੁ ਗੁਰੂ ਤਿਖਾਇਆ ॥

امگ اوگرچ ُگؤ ُرو دِاھکنا ۔۔

ਭੂਲਾ ਮਾਰਤਗ ਸਤਿਗੁਤਰ ਪਾਇਆ ॥

ب
ُھؤال امرگ سیگؤر نانا ۔۔

ਗੁਰ ਸੇਵਕ ਕਉ ਤਬਘਨੁ ਨ ਭਗਿੀ ਹਤਰ ਪੂਰ ਤਿਰੜਹਾਇਆ ਤਗਆਨਾਂ ਹੇ ॥੫॥

ب
نگ
ُگر ویسک کؤ ِ ھں ہن ھگبی ہر ئُؤر درِراھنا گ ِیانان ےہ ۔۔۵۔۔
ਗੁਤਰ ਤਿਰਸਟਾਇਆ ਸਭਨੀ ਿਾਂਈ ॥

سب
ُگر درِاٹسنا ھبی اھٹیئن ۔۔

ਜਤਲ ਥਤਲ ਪੂਤਰ ਰਤਹਆ ਗੋਸਾਈ ॥

لج لھت ئُؤر رایہ وگسایئ ۔۔
ਊਚ ਊਨ ਸਭ ਏਕ ਸਮਾਨਾਂ ਮਤਨ ਲਾਗਾ ਸਹਤਜ ਤਧਆਨਾ ਹੇ ॥੬॥

سہ
اُوچ اُون سیھ انک امسنان نم الاگ ج دایھنا ےہ ۔۔۶۔۔
ਗੁਤਰ ਤਮਤਲਐ ਸਭ ਤਿਰਸਨ ਬੁਝਾਈ ॥

ب
ُگر مِلیپے سیھ رتِنس ُجھایئ ۔۔

ਗੁਤਰ ਤਮਤਲਐ ਨਹ ਜੋਹੈ ਮਾਈ ॥

ُگر مِلیپے ہن وج َہے امیئ ۔۔

ਸਿੁ ਸੰਿੋਖੁ ਿੀਆ ਗੁਤਰ ਪੂਰੈ ਨਾਮੁ ਅੰਤਮਰਿੁ ਪੀ ਪਾਨਾਂ ਹੇ ॥੭॥

ست وتنسھک دِنا ُگر ئُؤ َرے نام امِرت یپ نانان ےہ ۔۔۷۔۔
ਗੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਸਭ ਮਾਤਹ ਸਮਾਣੀ ॥

ُگر یک ناین سیھ امےہ امسین ۔۔

ਆਤਪ ਸੁਣੀ ਿੈ ਆਤਪ ਵਖਾਣੀ ॥

ا ت ُسبی ئَے ا ت واھکین ۔۔

ਤਜਤਨ ਤਜਤਨ ਜਪੀ ਿੇਈ ਸਤਭ ਤਨਸਿਰੇ ਤਿਨ ਪਾਇਆ ਤਨਹਚਲ ਥਾਨਾਂ ਹੇ ॥੮॥

بِہ
چ
ِجں ِجں یپج نیبی سیھ ئِسترے پِں نانا ل اھتنان ےہ ۔۔۸۔۔
ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਮਤਹਮਾ ਸਤਿਗੁਰੁ ਜਾਣੈ ॥

سیگؤر یک امہم سیگؤر اج ئَے ۔۔

ਜੋ ਤਕਛੁ ਕਰੇ ਸੁ ਆਪਣ ਭਾਣੈ ॥

ک
وج ِچھ رکے وس ا نپ اھب ئَے ۔۔
ਸਾਧੂ ਧੂਤਰ ਜਾਚਤਹ ਜਨ ਿੇਰੇ ਨਾਨਕ ਸਿ ਕੁਰਬਾਨਾਂ ਹੇ ॥੯॥੧॥੪॥

ہچ نج ریتے نانک دص قُرنانان ےہ ۔۔۹۔۔۱۔۔۴۔۔
سا ُدوھ دھُؤر اج ِ
ਮਾਰੂ ਸੋਲਹੇ ਮਹਲਾ ੫

امرو وسےہل ہلحم ۵
ُ
ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪਰਸਾਤਿ ॥

اِک اواکنر سیگؤر رپساد ۔۔
ਆਤਿ ਤਨਰੰਜਨੁ ਪਰਭੁ ਤਨਰੰਕਾਰਾ ॥

ا د پِرنجن رپَھب پِراکنرا ۔۔

ਸਭ ਮਤਹ ਵਰਿੈ ਆਤਪ ਤਨਰਾਰਾ ॥

سیھ ہہم ور ئَے ا ت پِرارا ۔۔

ਵਰਨੁ ਜਾਤਿ ਤਚਹਨੁ ਨਹੀ ਕੋਈ ਸਭ ਹੁਕਮੇ ਤਸਰਸਤਟ ਉਪਾਇਿਾ ॥੧॥

ورن اجت ِچہں یہن وکیئ سیھ ُچکمے

رسِست ا ُنادئا ۔۔۱۔۔

ਲਖ ਚਉਰਾਸੀਹ ਜੋਤਨ ਸਬਾਈ ॥

ھکل جؤرایس وجن ابسیئ ۔۔

ਮਾਣਸ ਕਉ ਪਰਤਭ ਿੀਈ ਵਤਿਆਈ ॥

امسن کؤ رپَھب دپبی ودنایئ ۔۔

ਇਸੁ ਪਉੜੀ ਿੇ ਜੋ ਨਰੁ ਚੂਕੈ ਸੋ ਆਇ ਜਾਇ ਿੁਖੁ ਪਾਇਿਾ ॥੨॥

اِس ئؤری ےت وج رن ُجؤ َکے وس ا ۓ اجۓ ُدھک نادئا ۔۔۲۔۔
ਕੀਿਾ ਹੋਵੈ ਤਿਸੁ ਤਕਆ ਕਹੀਐ ॥

وہوے ئِس ایک کہ ٔپے َ۔۔
کِییا َ

ਗੁਰਮੁਤਖ ਨਾਮੁ ਪਿਾਰਥੁ ਲਹੀਐ ॥

ُگرمُکھ نام ندارھت لہی َپے ۔۔

ਤਜਸੁ ਆਤਪ ਭੁਲਾਏ ਸੋਈ ਭੂਲੈ ਸੋ ਬੂਝੈ ਤਜਸਤਹ ਬੁਝਾਇਿਾ ॥੩॥

ب
چ
ب
ب
ِجس ا ت ھُالےئ وسیئ ُھؤ لَے وس ئُؤ َھے جسہہ ُجھادئا ۔۔۳۔۔
ਹਰਖ ਸੋਗ ਕਾ ਨਗਰੁ ਇਹੁ ਕੀਆ ॥

ہرھک وسگ اک رگن اوہی کییا ۔۔
ਸੇ ਉਬਰੇ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰ ਸਰਣੀਆ ॥

ےس اُپرے وج سیگؤر رسنییا ۔۔

ਤਿਰਹਾ ਗੁਣਾ ਿੇ ਰਹੈ ਤਨਰਾਰਾ ਸੋ ਗੁਰਮੁਤਖ ਸੋਭਾ ਪਾਇਿਾ ॥੪॥

رتِاہ ُگیا ےت ر َہے پِرارا وس ُگرمُکھ وساھب نادئا ۔۔۴۔۔
ਅਤਨਕ ਕਰਮ ਕੀਏ ਬਹੁਿੇਰੇ ॥

ان ِک رکم ےئیک ریتہبے ۔۔
ਜੋ ਕੀਜੈ ਸੋ ਬੰਧਨੁ ਪੈਰੇ ॥

وج کبج َے وس دنبنھ نتَرے ۔۔

ਕੁਰੁਿਾ ਬੀਜੁ ਬੀਜੇ ਨਹੀ ਜੰਮੈ ਸਭੁ ਲਾਹਾ ਮੂਲੁ ਗਵਾਇਿਾ ॥੫॥

ُک ُرنا جیب ےجیب یہن چمَ ّے سیھ الاہ مُؤل وگَادئا ۔۔۵۔۔
ਕਲਜੁਗ ਮਤਹ ਕੀਰਿਨੁ ਪਰਧਾਨਾ ॥

کلچُگ ہہم ریکنت رپداھنا ۔۔

ਗੁਰਮੁਤਖ ਜਪੀਐ ਲਾਇ ਤਧਆਨਾ ॥

ُگرمُکھ چیپَے ال ِئے دایھنا ۔۔

ਆਤਪ ਿਰੈ ਸਗਲੇ ਕੁਲ ਿਾਰੇ ਹਤਰ ਿਰਗਹ ਪਤਿ ਤਸਉ ਜਾਇਿਾ ॥੬॥

ا ت رتَے ےلگس ُکل نارے ہر درہگ پپ سِیؤ اجدئا ۔۔۶۔۔
ਖੰਿ ਪਿਾਲ ਿੀਪ ਸਤਭ ਲੋਆ ॥

ڈنھک اتپل دپپ سیھ ولا ۔۔

ਸਤਭ ਕਾਲੈ ਵਤਸ ਆਤਪ ਪਰਤਭ ਕੀਆ ॥

کییا ۔۔
سیھ اک لَے وس ا ت رپَھب ِ

ਤਨਹਚਲੁ ਏਕੁ ਆਤਪ ਅਤਬਨਾਸੀ ਸੋ ਤਨਹਚਲੁ ਜੋ ਤਿਸਤਹ ਤਧਆਇਿਾ ॥੭॥

بہ
بہ
ِ چل انک ا ت اپِیایس وس ِ چل وج ئِسہہ دایھدئا ۔۔۷۔۔
ਹਤਰ ਕਾ ਸੇਵਕੁ ਸੋ ਹਤਰ ਜੇਹਾ ॥

ہر اک ویسک وس ہر اہیج ۔۔
ਭੇਿੁ ਨ ਜਾਣਹੁ ਮਾਣਸ ਿੇਹਾ ॥

دیھب ہن اجبہؤ امسن داہی ۔۔

ਤਜਉ ਜਲ ਿਰੰਗ ਉਿਤਹ ਬਹੁ ਭਾਿੀ ਤਿਤਰ ਸਲਲੈ ਸਲਲ ਸਮਾਇਿਾ ॥੮॥

ب
چیپؤ لج رتنگ اُبھ ِہ وہب اھبیت ھِر سللے َ سلل امسدئا ۔۔۸۔۔

ਇਕੁ ਜਾਤਚਕੁ ਮੰਗੈ ਿਾਨੁ ਿੁਆਰੈ ॥

َ
اِک اج ِچک میگے دان ُدوا َرے ۔۔
ਜਾ ਪਰਭ ਭਾਵੈ ਿਾ ਤਕਰਪਾ ਧਾਰੈ ॥

اھرے ۔۔
اج رپَھب اھبوے نا کِرنا د َ
ਿੇਹੁ ਿਰਸੁ ਤਜਿੁ ਮਨੁ ਤਿਰਪਿਾਸੈ ਹਤਰ ਕੀਰਿਤਨ ਮਨੁ ਿਹਰਾਇਿਾ ॥੯॥

دوہی درس ِجت نم رتِاتپ سَے ہر ریکنت نم رہھٹادئا ۔۔۹۔۔
ਰੂੜੋ ਿਾਕੁਰੁ ਤਕਿੈ ਵਤਸ ਨ ਆਵੈ ॥

ے ۔۔
ُرورو اھٹ ُکر ک ِ َپے وس ہن ا و َ
ਹਤਰ ਸੋ ਤਕਛੁ ਕਰੇ ਤਜ ਹਤਰ ਤਕਆ ਸੰਿਾ ਭਾਵੈ ॥

ک
ہر وس ِچھ

رکے ےج ہر ک ِِیا سییا اھبوے ۔۔

ਕੀਿਾ ਲੋੜਤਨ ਸੋਈ ਕਰਾਇਤਨ ਿਤਰ ਿੇਰੁ ਨ ਕੋਈ ਪਾਇਿਾ ॥੧੦॥

کییا ولرن وسیئ رکانئ در ریھپ ہن وکیئ نادئا ۔۔۱۱۔۔
ِ
ਤਜਥੈ ਅਉਘਟੁ ਆਇ ਬਨਿੁ ਹੈ ਪਰਾਣੀ ॥

جب
ےہ رپَاین ۔۔
ِ َھے اوٹھگ ا ۓ تنب َ

ਤਿਥੈ ਹਤਰ ਤਧਆਈਐ ਸਾਤਰੰਗਪਾਣੀ ॥

پ ِب
َھے ہر دایھ نیپے َ سا ِرنگیاین ۔۔

ਤਜਥੈ ਪੁਿੁ ਕਲਿੁ ਨ ਬੇਲੀ ਕੋਈ ਤਿਥੈ ਹਤਰ ਆਤਪ ਛਿਾਇਿਾ ॥੧੧॥

پ ِب
جب
ِ ھے ُنتر کلتر ہن یلیب وکیئ َھے ہر ا ت چھدادئا ۔۔۱۱۔۔
ਵਿਾ ਸਾਤਹਬੁ ਅਗਮ ਅਥਾਹਾ ॥

ودا اصجت امگ ااھتاہ ۔۔

ਤਕਉ ਤਮਲੀਐ ਪਰਭ ਵੇਪਰਵਾਹਾ ॥

کپؤ مِلیپے رپَھب ورپیوااہ ۔۔

ਕਾਤਟ ਤਸਲਕ ਤਜਸੁ ਮਾਰਤਗ ਪਾਏ ਸੋ ਤਵਤਚ ਸੰਗਤਿ ਵਾਸਾ ਪਾਇਿਾ ॥੧੨॥

اکت سِلک ِجس امرگ ناےئ وس وِچ تگنس واسا نادئا ۔۔۱۲۔۔
ਹੁਕਮੁ ਬੂਝੈ ਸੋ ਸੇਵਕੁ ਕਹੀਐ ॥

ک چ
ُچ م ُوب َھے وس ویسک کہ ٔپے َ۔۔

ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਿੁਇ ਸਮਸਤਰ ਸਹੀਐ ॥

س
ب
ُپرا ھال ُدےئ مسر سہپے َ۔۔

ਹਉਮੈ ਜਾਇ ਿ ਏਕੋ ਬੂਝੈ ਸੋ ਗੁਰਮੁਤਖ ਸਹਤਜ ਸਮਾਇਿਾ ॥੧੩॥

سہ
چ
ہؤ م َے اجۓ ت اوکی ُوب َھے وس ُگرمُکھ ج امسدئا ۔۔۱۳۔۔
ਹਤਰ ਕੇ ਭਗਿ ਸਿਾ ਸੁਖਵਾਸੀ ॥

سک
ہر ےک تگھب دسا ُ ھؤایس ۔۔

ਬਾਲ ਸੁਭਾਇ ਅਿੀਿ ਉਿਾਸੀ ॥

نال ُسبھاےئِ اتیت اُدایس ۔۔

ਅਤਨਕ ਰੰਗ ਕਰਤਹ ਬਹੁ ਭਾਿੀ ਤਜਉ ਤਪਿਾ ਪੂਿੁ ਲਾਿਾਇਿਾ ॥੧੪॥

ان ِک رنگ رکہِ وہب اھبیت چیپؤ پِیا ئُؤت الدادئا ۔۔۱۴۔۔
ਅਗਮ ਅਗੋਚਰੁ ਕੀਮਤਿ ਨਹੀ ਪਾਈ ॥

امگ اوگرچ تمیق یہن نایئ ۔۔
ਿਾ ਤਮਲੀਐ ਜਾ ਲਏ ਤਮਲਾਈ ॥

نا مِلیپے اج ےئل مِالیئ ۔۔

ਗੁਰਮੁਤਖ ਪਰਗਟੁ ਭਇਆ ਤਿਨ ਜਨ ਕਉ ਤਜਨ ਧੁਤਰ ਮਸਿਤਕ ਲੇਖੁ ਤਲਖਾਇਿਾ ॥੧੫॥

ُگرمُکھ رپَگپ ایھب پِں نج کؤ ِجں د ُھر کتسم ھکیل لک ِھادئا ۔۔۱۵۔۔
ਿੂ ਆਪੇ ਕਰਿਾ ਕਾਰਣ ਕਰਣਾ ॥

ئُؤ ا ےپ رکنا اکرن رکنا ۔۔

ਤਸਰਸਤਟ ਉਪਾਇ ਧਰੀ ਸਭ ਧਰਣਾ ॥

رسِست اُناے درھی سیھ درھنا ۔۔
ਜਨ ਨਾਨਕੁ ਸਰਤਣ ਪਇਆ ਹਤਰ ਿੁਆਰੈ ਹਤਰ ਭਾਵੈ ਲਾਜ ਰਖਾਇਿਾ ॥੧੬॥੧॥੫॥

نج نانک رسن ایپ ہر ُدوا َرے ہر اھبوے الچ راھکدئا ۔۔۱۶۔۔۱۔۔۵۔۔
ਮਾਰੂ ਸੋਲਹੇ ਮਹਲਾ ੫

امرو وسےہل ہلحم ۵
ُ
ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪਰਸਾਤਿ ॥

اِک اواکنر سیگؤر رپساد ۔۔
ਜੋ ਿੀਸੈ ਸੋ ਏਕੋ ਿੂਹੈ ॥

وج د ئ َسے وس اوکی ئُؤ َہے ۔۔
ਬਾਣੀ ਿੇਰੀ ਸਰਵਤਣ ਸੁਣੀਐ ॥

ناین ریتی رسَون ُسییپے ۔۔

ਿੂਜੀ ਅਵਰ ਨ ਜਾਪਤਸ ਕਾਈ ਸਗਲ ਿੁਮਾਰੀ ਧਾਰਣਾ ॥੧॥

ُدویج ا َور ہن اجسپ اکیئ لگس ُبماری داھرنا ۔۔۱۔۔
ਆਤਪ ਤਚਿਾਰੇ ਅਪਣਾ ਕੀਆ ॥

ا ت ِجیارے اانپ ک ِیا ۔۔

ਆਪੇ ਆਤਪ ਆਤਪ ਪਰਭੁ ਥੀਆ ॥

ا ےپ ا ت ا ت رپَھب بھِیا ۔۔

ਆਤਪ ਉਪਾਇ ਰਤਚਓਨੁ ਪਸਾਰਾ ਆਪੇ ਘਤਟ ਘਤਟ ਸਾਰਣਾ ॥੨॥

ا ت اُناے رج َپؤن ئسارا ا ےپ ٹھگ ٹھگ سارنا ۔۔۲۔۔
ਇਤਕ ਉਪਾਏ ਵਿ ਿਰਵਾਰੀ ॥

اِک اُناےئ ود درواری ۔۔
ਇਤਕ ਉਿਾਸੀ ਇਤਕ ਘਰ ਬਾਰੀ ॥

اِک اُدایس اِک رھگ ناری ۔۔
ਇਤਕ ਭੂਖੇ ਇਤਕ ਤਿਰਪਤਿ ਅਘਾਏ ਸਭਸੈ ਿੇਰਾ ਪਾਰਣਾ ॥੩॥

سب
ب
اِک ُھؤےھک اِک ِرتپپ ااھگےئ ھ َسے ریتا نارنا ۔۔۳۔۔
ਆਪੇ ਸਤਿ ਸਤਿ ਸਤਿ ਸਾਚਾ ॥

ا ےپ ست ست ست سااچ ۔۔
ਓਤਿ ਪੋਤਿ ਭਗਿਨ ਸੰਤਗ ਰਾਚਾ ॥

ب
ھ
گی
اوت وپت ں گنس رااچ ۔۔
ਆਪੇ ਗੁਪਿੁ ਆਪੇ ਹੈ ਪਰਗਟੁ ਅਪਣਾ ਆਪੁ ਪਸਾਰਣਾ ॥੪॥

ےہ رپگپ اانپ ا ت ئسارنا ۔۔۴۔۔
ا ےپ ُگپت ا ےپ َ
ਸਿਾ ਸਿਾ ਸਿ ਹੋਵਣਹਾਰਾ ॥

دسا دسا دس وہواہنرا ۔۔
ਊਚਾ ਅਗਮੁ ਅਥਾਹੁ ਅਪਾਰਾ ॥

اُواچ امگ ااھتوہ انارا ۔۔

ਊਣੇ ਭਰੇ ਭਰੇ ਭਤਰ ਊਣੇ ਏਤਹ ਚਲਿ ਸੁਆਮੀ ਕੇ ਕਾਰਣਾ ॥੫॥

اُوےن رھبے رھبے رھب اُوےن اہہیِ تلچ سُؤا یم ےک اکرنا ۔۔۵۔۔
ਮੁਤਖ ਸਾਲਾਹੀ ਸਚੇ ਸਾਹਾ ॥

مُکھ اصالیح ےچس اصاح ۔۔

ਨੈਣੀ ਪੇਖਾ ਅਗਮ ਅਥਾਹਾ ॥

پ
نَیبی یکھا امگ ااھتاہ ۔۔

ਕਰਨੀ ਸੁਤਣ ਸੁਤਣ ਮਨੁ ਿਨੁ ਹਤਰਆ ਮੇਰੇ ਸਾਤਹਬ ਸਗਲ ਉਧਾਰਣਾ ॥੬॥

رکین ُسں ُسں نم نت ہ ِرنا ریمے اصجِت لگس اُداھرنا ۔۔۶۔۔
ਕਤਰ ਕਤਰ ਵੇਖਤਹ ਕੀਿਾ ਅਪਣਾ ॥

رک رک ونکھہہ کییا اانپ ۔۔

ਜੀਅ ਜੰਿ ਸੋਈ ਹੈ ਜਪਣਾ ॥

یج جپت وسیئ ےہَ چییا ۔۔
ਅਪਣੀ ਕੁਿਰਤਿ ਆਪੇ ਜਾਣੈ ਨਿਰੀ ਨਿਤਰ ਤਨਹਾਲਣਾ ॥੭॥

اینپ قُدرت ا ےپ اج ئَے دنری دنر بِہاانل ۔۔۷۔۔
ਸੰਿ ਸਭਾ ਜਹ ਬੈਸਤਹ ਪਰਭ ਪਾਸੇ ॥

سیت اھبس ہج َنیس ِہ رپَھب ناےس ۔۔
ਅਨੰਿ ਮੰਗਲ ਹਤਰ ਚਲਿ ਿਮਾਸੇ ॥

ا َپید لگنم ہر تلچ امتےس ۔۔
ਗੁਣ ਗਾਵਤਹ ਅਨਹਿ ਧੁਤਨ ਬਾਣੀ ਿਹ ਨਾਨਕ ਿਾਸੁ ਤਚਿਾਰਣਾ ॥੮॥

ُگں اگوہِ ابچد د ُھں ناین ہت نانک داس ِجیارنا ۔۔۸۔۔

ਆਵਣੁ ਜਾਣਾ ਸਭੁ ਚਲਿੁ ਿੁਮਾਰਾ ॥

ا ون اجنا سیھ تلچ ُبمارا ۔۔

ਕਤਰ ਕਤਰ ਿੇਖੈ ਖੇਲੁ ਅਪਾਰਾ ॥

رک رک دےھکی لیھک انارا ۔۔
ਆਤਪ ਉਪਾਏ ਉਪਾਵਣਹਾਰਾ ਅਪਣਾ ਕੀਆ ਪਾਲਣਾ ॥੯॥

ا ت اُناےئ اناواہنرا اانپ ک ِیا ناانل ۔۔۹۔۔
ਸੁਤਣ ਸੁਤਣ ਜੀਵਾ ਸੋਇ ਿੁਮਾਰੀ ॥

ُسں ُسں ویجا وسۓ ُبماری ۔۔
ਸਿਾ ਸਿਾ ਜਾਈ ਬਤਲਹਾਰੀ ॥

دسا دسا اجیئ اہلبری ۔۔
ਿੁਇ ਕਰ ਜੋਤੜ ਤਸਮਰਉ ਤਿਨੁ ਰਾਿੀ ਮੇਰੇ ਸੁਆਮੀ ਅਗਮ ਅਪਾਰਣਾ ॥੧੦॥

ُدےئ رک وجر ِسمرو دِن رایت ریمے سُؤا یم امگ انارنا ۔۔۱۱۔۔
ਿੁਧੁ ਤਬਨੁ ਿੂਜੇ ਤਕਸੁ ਸਾਲਾਹੀ ॥

ُندھ پِں ُدوےج کِس اصالیح ۔۔
ਏਕੋ ਏਕੁ ਜਪੀ ਮਨ ਮਾਹੀ ॥

اوکی انک یپج نم امیہ ۔۔
ਹੁਕਮੁ ਬੂਤਝ ਜਨ ਭਏ ਤਨਹਾਲਾ ਇਹ ਭਗਿਾ ਕੀ ਘਾਲਣਾ ॥੧੧॥

ب
ک
ُچ م ئُؤھج نج ےئھب بِہاال اہہی ھگیا یک اھگانل ۔۔۱۱۔۔
ਗੁਰ ਉਪਿੇਤਸ ਜਪੀਐ ਮਤਨ ਸਾਚਾ ॥

ُگر ا ُندسی چیپَے نم سااچ ۔۔

ਗੁਰ ਉਪਿੇਤਸ ਰਾਮ ਰੰਤਗ ਰਾਚਾ ॥

ُگر ا ُندسی رام رنگ رااچ ۔۔

ਗੁਰ ਉਪਿੇਤਸ ਿੁਟਤਹ ਸਤਭ ਬੰਧਨ ਇਹੁ ਭਰਮੁ ਮੋਹੁ ਪਰਜਾਲਣਾ ॥੧੨॥

ُگر ا ُندسی ُپبہہ سیھ دنبنھ اوہی رھبم ومہ رپاجانل ۔۔۱۲۔۔
ਜਹ ਰਾਖੈ ਸੋਈ ਸੁਖ ਥਾਨਾ ॥

ک
ہج را َھے وسیئ ُسکھ اھتنا ۔۔
ਸਹਜੇ ਹੋਇ ਸੋਈ ਭਲ ਮਾਨਾ ॥

س
ہجے وہۓ وسیئ لھب امنا ۔۔
ਤਬਨਸੇ ਬੈਰ ਨਾਹੀ ਕੋ ਬੈਰੀ ਸਭੁ ਏਕੋ ਹੈ ਭਾਲਣਾ ॥੧੩॥

نِیسے َنتر نایہ وک نتَری سیھ اوکی ےہَ اھبانل ۔۔۱۳۔۔
ਿਰ ਚੂਕੇ ਤਬਨਸੇ ਅੰਤਧਆਰੇ ॥

در ُجؤےک نِیسے ادنایھرے ۔۔
ਪਰਗਟ ਭਏ ਪਰਭ ਪੁਰਖ ਤਨਰਾਰੇ ॥

رپَگپ ےئھب رپَھب ُپرھک پِرارے ۔۔
ਆਪੁ ਛੋਤਿ ਪਏ ਸਰਣਾਈ ਤਜਸ ਕਾ ਸਾ ਤਿਸੁ ਘਾਲਣਾ ॥੧੪॥

ا ت وھچد ےئپ رسنایئ ِجس اک سا ئِس اھگانل ۔۔۱۴۔۔
ਐਸਾ ਕੋ ਵਿਭਾਗੀ ਆਇਆ ॥

ااسی وک وداھبیگ ا نا ۔۔
ਆਿ ਪਹਰ ਤਜਤਨ ਖਸਮੁ ਤਧਆਇਆ ॥

ا ھٹ رہپ نج

کھ س

م دایھنا ۔۔

ਤਿਸੁ ਜਨ ਕੈ ਸੰਤਗ ਿਰੈ ਸਭੁ ਕੋਈ ਸੋ ਪਰਵਾਰ ਸਧਾਰਣਾ ॥੧੫॥

ئِس نج ےکَ گنس رتَے سیھ وکیئ وس رپوار دساھرنا ۔۔۱۵۔۔
ਇਹ ਬਖਸੀਸ ਖਸਮ ਿੇ ਪਾਵਾ ॥

ن کھ
سی
اہہی س

کھ س

م ےت ناوا ۔۔

ਆਿ ਪਹਰ ਕਰ ਜੋਤੜ ਤਧਆਵਾ ॥

ا ھٹ رہپ رک وجر دایھوا ۔۔
ਨਾਮੁ ਜਪੀ ਨਾਤਮ ਸਹਤਜ ਸਮਾਵਾ ਨਾਮੁ ਨਾਨਕ ਤਮਲੈ ਉਚਾਰਣਾ ॥੧੬॥੧॥੬॥

سہ
نام یپج نام ج امسوا نام نانک ملَ ِے اُاچرنا ۔۔۱۶۔۔۱۔۔۶۔۔
ਮਾਰੂ ਮਹਲਾ ੫ ॥

امرو ہلحم ۵۔۔
ُ
ਸੂਰਤਿ ਿੇਤਖ ਨ ਭੂਲੁ ਗਵਾਰਾ ॥

ب
ُصؤرت دھکی ہن ُھؤل وگارا ۔۔
ਤਮਥਨ ਮੋਹਾਰਾ ਝੂਿੁ ਪਸਾਰਾ ॥

مِب
چ
ھ
ھ
ئ
ُ
ں وماہرا ؤھٹ سارا ۔۔

ਜਗ ਮਤਹ ਕੋਈ ਰਹਣੁ ਨ ਪਾਏ ਤਨਹਚਲੁ ਏਕੁ ਨਾਰਾਇਣਾ ॥੧॥

بہ
چگ ہہم وکیئ رنہ ہن ناےئ ِ چل انک ناراانئ ۔۔۱۔۔
ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਕੀ ਪਉ ਸਰਣਾਈ ॥

ُگر ئُؤرے یک ئؤ رسنایئ ۔۔

ਮੋਹੁ ਸੋਗੁ ਸਭੁ ਭਰਮੁ ਤਮਟਾਈ ॥

ومہ وسگ سیھ رھبم مِیایئ ۔۔

ਏਕੋ ਮੰਿੁ ਤਿਰੜਾਏ ਅਉਖਧੁ ਸਚੁ ਨਾਮੁ ਤਰਿ ਗਾਇਣਾ ॥੨॥

اوکی میتر درِراےئ اودھکھ چس نام رِد اگانئ ۔۔۲۔۔
ਤਜਸੁ ਨਾਮੈ ਕਉ ਿਰਸਤਹ ਬਹੁ ਿੇਵਾ ॥

ہس وہب دویا ۔۔
ِجس نا م َے کؤ رت ِ

ਸਗਲ ਭਗਿ ਜਾ ਕੀ ਕਰਿੇ ਸੇਵਾ ॥

لگس تگھب اج یک رکدے ویسا ۔۔
ਅਨਾਥਾ ਨਾਥੁ ਿੀਨ ਿੁਖ ਭੰਜਨੁ ਸੋ ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਿੇ ਪਾਇਣਾ ॥੩॥

انااھت ناھت دنی ُدھک نجنھب وس ُگر ئُؤرے ےت ناانئ ۔۔۳۔۔
ਹੋਰੁ ਿੁਆਰਾ ਕੋਇ ਨ ਸੂਝੈ ॥

وہر ُدوارا وکۓ ہن سُؤےھج ۔۔
ਤਿਰਭਵਣ ਧਾਵੈ ਿਾ ਤਕਛੂ ਨ ਬੂਝੈ ॥

چ
کِج
ُ
ھ
ھ
َ
اھوے نا ؤ ہن وب ے ۔۔
رتِوھبَن د َ
ਸਤਿਗੁਰੁ ਸਾਹੁ ਭੰਿਾਰੁ ਨਾਮ ਤਜਸੁ ਇਹੁ ਰਿਨੁ ਤਿਸੈ ਿੇ ਪਾਇਣਾ ॥੪॥

سیگؤر ساوہ ڈنھبار نام ِجس اوہی رنت ئ ِ َسے ےت ناانئ ۔۔۴۔۔
ਜਾ ਕੀ ਧੂਤਰ ਕਰੇ ਪੁਨੀਿਾ ॥

اج یک دھُؤر رکے ُپیییا ۔۔
ਸੁਤਰ ਨਰ ਿੇਵ ਨ ਪਾਵਤਹ ਮੀਿਾ ॥

ُسر رن د َوی ہن ناوہِ مییا ۔۔
ਸਤਿ ਪੁਰਖੁ ਸਤਿਗੁਰੁ ਪਰਮੇਸਰੁ ਤਜਸੁ ਭੇਟਿ ਪਾਤਰ ਪਰਾਇਣਾ ॥੫॥

ب
ست ُپرھک سیگؤر رپرسیم ِجس ھیپت نار رپاانئ ۔۔۵۔۔

ਪਾਰਜਾਿੁ ਲੋੜਤਹ ਮਨ ਤਪਆਰੇ ॥

ناراجت نم ایپرے ۔۔
ਕਾਮਧੇਨੁ ਸੋਹੀ ਿਰਬਾਰੇ ॥

اکدمھیں وسیہ درنارے ۔۔
ਤਿਰਪਤਿ ਸੰਿੋਖੁ ਸੇਵਾ ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਨਾਮੁ ਕਮਾਇ ਰਸਾਇਣਾ ॥੬॥

رتِپپ وتنسھک ویسا ُگر ئُؤرے نام امکۓ رساانئ ۔۔۶۔۔
ਗੁਰ ਕੈ ਸਬਤਿ ਮਰਤਹ ਪੰਚ ਧਾਿੂ ॥

پب
ُگر ےکَ دبس رمہِ ج داھئُؤ ۔۔

ਭੈ ਪਾਰਬਰਹਮ ਹੋਵਤਹ ਤਨਰਮਲਾ ਿੂ ॥

ب
َھے نارپرمہ وہوہِ پِرمال ئُؤ ۔۔

ਪਾਰਸੁ ਜਬ ਭੇਟੈ ਗੁਰੁ ਪੂਰਾ ਿਾ ਪਾਰਸੁ ਪਰਤਸ ਤਿਖਾਇਣਾ ॥੭॥

ب
نارس جت ھی َپے ُگر ئُؤرا نا نارس رپس دِاھکانئ ۔۔۷۔۔
ਕਈ ਬੈਕੁੰਿ ਨਾਹੀ ਲਵੈ ਲਾਗੇ ॥

پ
یئک ی ُکیبھ نایہ ولَے الےگ ۔۔
ਮੁਕਤਿ ਬਪੁੜੀ ਭੀ ਤਗਆਨੀ ਤਿਆਗੇ ॥

مُکت پیتُری یھب گ ِیاین ایتےگ ۔۔

ਏਕੰਕਾਰੁ ਸਤਿਗੁਰ ਿੇ ਪਾਈਐ ਹਉ ਬਤਲ ਬਤਲ ਗੁਰ ਿਰਸਾਇਣਾ ॥੮॥

انکپکار سیگؤر ےت نا پپَے ہؤ نل نل ُگر درساانئ ۔۔۸۔۔
ਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵ ਨ ਜਾਣੈ ਕੋਈ ॥

ُگر یک ویسَ ہن اج ئَے وکیئ ۔۔

ਗੁਰੁ ਪਾਰਬਰਹਮੁ ਅਗੋਚਰੁ ਸੋਈ ॥

ُگر نارپرمہ اوگرچ وسیئ ۔۔

ਤਜਸ ਨੋ ਲਾਇ ਲਏ ਸੋ ਸੇਵਕੁ ਤਜਸੁ ਵਿਭਾਗ ਮਥਾਇਣਾ ॥੯॥

ِجس ون ال ِئے ےئل وس ویسک ِجس وداھبگ اھتمانئ ۔۔۹۔۔
ਗੁਰ ਕੀ ਮਤਹਮਾ ਬੇਿ ਨ ਜਾਣਤਹ ॥

ُگر یک امہم دیب ہن اج ِہن ۔۔

ਿੁਛ ਮਾਿ ਸੁਤਣ ਸੁਤਣ ਵਖਾਣਤਹ ॥

ُب
چھ امت ُسں ُسں واھکہہن ۔۔

ਪਾਰਬਰਹਮ ਅਪਰੰਪਰ ਸਤਿਗੁਰ ਤਜਸੁ ਤਸਮਰਿ ਮਨੁ ਸੀਿਲਾਇਣਾ ॥੧੦॥

نارپرمہ ارپرپم سیگؤر ِجس ِسمرت نم سییالانئ ۔۔۱۱۔۔
ਜਾ ਕੀ ਸੋਇ ਸੁਣੀ ਮਨੁ ਜੀਵੈ ॥

اج یک وسۓ ُسبی نم ویجے ۔۔
ਤਰਿੈ ਵਸੈ ਿਾ ਿੰਢਾ ਥੀਵੈ ॥

ر َِدے و سَے نا ڈنھٹاھ ویھتَے ۔۔
ਗੁਰੁ ਮੁਖਹੁ ਅਲਾਏ ਿਾ ਸੋਭਾ ਪਾਏ ਤਿਸੁ ਜਮ ਕੈ ਪੰਤਥ ਨ ਪਾਇਣਾ ॥੧੧॥

ک
ےک ھتنپ ہن ناانئ ۔۔۱۱۔۔
ُگر م ُ ھہؤ االےئ نا وساھب ناےئ ئِس مج َ
ਸੰਿਨ ਕੀ ਸਰਣਾਈ ਪਤੜਆ ॥

س
ییں یک رسنایئ ڑپنا ۔۔

ਜੀਉ ਪਰਾਣ ਧਨੁ ਆਗੈ ਧਤਰਆ ॥

جپؤ رپان دنھ ا ےگ درھنا ۔۔

ਸੇਵਾ ਸੁਰਤਿ ਨ ਜਾਣਾ ਕਾਈ ਿੁਮ ਕਰਹੁ ਿਇਆ ਤਕਰਮਾਇਣਾ ॥੧੨॥

ُب
ویسا ُسرت ہن اجنا اکیئ م رکوہ دایئ کِرامپٔیا ۔۔۱۲۔۔
ਤਨਰਗੁਣ ਕਉ ਸੰਤਗ ਲੇਹੁ ਰਲਾਏ ॥

پِر ُگں کؤ گنس لب ُہؤ رالےئ ۔۔

ਕਤਰ ਤਕਰਪਾ ਮੋਤਹ ਟਹਲੈ ਲਾਏ ॥

رک کِرنا ومہِ بہلَے الےئ ۔۔

ਪਖਾ ਿੇਰਉ ਪੀਸਉ ਸੰਿ ਆਗੈ ਚਰਣ ਧੋਇ ਸੁਖੁ ਪਾਇਣਾ ॥੧੩॥

اھکپ ریھپو نیسؤ سیت ا ےگ رچن دوھےئ ُسکھ ناانئ ۔۔۱۳۔۔
ਬਹੁਿੁ ਿੁਆਰੇ ਭਰਤਮ ਭਰਤਮ ਆਇਆ ॥

تہب ُدوارے رھبَم رھبَم ا نا ۔۔
ਿੁਮਰੀ ਤਿਪਾ ਿੇ ਿੁਮ ਸਰਣਾਇਆ ॥

ُب
ُبمری کِرنا ےت م رسنانا ۔۔

ਸਿਾ ਸਿਾ ਸੰਿਹ ਸੰਤਗ ਰਾਖਹੁ ਏਹੁ ਨਾਮ ਿਾਨੁ ਿੇਵਾਇਣਾ ॥੧੪॥

ک
دسا دسا سیبہہ گنس را ھہؤ اوہی نام دان دویاانئ ۔۔۱۴۔۔
ਭਏ ਤਿਪਾਲ ਗੁਸਾਈ ਮੇਰੇ ॥

ےئھب کِرنال ُگسا ٔی ریمے ۔۔
ਿਰਸਨੁ ਪਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰੇ ॥

درنس نانا سیگؤر ئُؤرے ۔۔

ਸੂਖ ਸਹਜ ਸਿਾ ਆਨੰਿਾ ਨਾਨਕ ਿਾਸ ਿਸਾਇਣਾ ॥੧੫॥੨॥੭॥

سہ
سُؤھک ج دسا ا دننا نانک داس دساانئ ۔۔۱۵۔۔۲۔۔۷۔۔

ਮਾਰੂ ਸੋਲਹੇ ਮਹਲਾ ੫

امرو وسےہل ہلحم ۵
ُ
ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪਰਸਾਤਿ ॥

اِک اواکنر سیگؤر رپساد ۔۔
ਤਸਮਰੈ ਧਰਿੀ ਅਰੁ ਆਕਾਸਾ ॥

ِسم َرے درھیت رع ا اکسا ۔۔

ਤਸਮਰਤਹ ਚੰਿ ਸੂਰਜ ਗੁਣਿਾਸਾ ॥

ِسمرہِ دنچ سُؤرچ ُگییاسا ۔۔

ਪਉਣ ਪਾਣੀ ਬੈਸੰਿਰ ਤਸਮਰਤਹ ਤਸਮਰੈ ਸਗਲ ਉਪਾਰਜਨਾ ॥੧॥

ن
ئؤن ناین َیسیتر ِسمرہِ ِسم َرے لگس اُنار انج ۔۔۱۔۔
ਤਸਮਰਤਹ ਖੰਿ ਿੀਪ ਸਤਭ ਲੋਆ ॥

ِسمرہِ ڈنھک دپپ سیھ ولا ۔۔

ਤਸਮਰਤਹ ਪਾਿਾਲ ਪੁਰੀਆ ਸਚੁ ਸੋਆ ॥

ِسمرہِ نانال ُپرِنا چس وسا ۔۔

ਤਸਮਰਤਹ ਖਾਣੀ ਤਸਮਰਤਹ ਬਾਣੀ ਤਸਮਰਤਹ ਸਗਲੇ ਹਤਰ ਜਨਾ ॥੨॥

ِسمرہِ اھکین ِسمرہِ ناین ِسمرہِ ےلگس ہر انج ۔۔۲۔۔
ਤਸਮਰਤਹ ਬਰਹਮੇ ਤਬਸਨ ਮਹੇਸਾ ॥

ئ
ِسمرہِ پرےمہ ِسں مہیسا ۔۔

ਤਸਮਰਤਹ ਿੇਵਿੇ ਕੋਤੜ ਿੇਿੀਸਾ ॥

ِسمرہِ دویےت وکر ن َیییسا ۔۔

ਤਸਮਰਤਹ ਜਤਖਯ ਿੈਿ ਸਤਭ ਤਸਮਰਤਹ ਅਗਨਿੁ ਨ ਜਾਈ ਜਸੁ ਗਨਾ ॥੩॥

چک
ِسمرہِ ھہے َدپپ سیھ ِسمرہِ اتنگ ہن اجیئ سج گیا ۔۔۳۔۔
ਤਸਮਰਤਹ ਪਸੁ ਪੰਖੀ ਸਤਭ ਭੂਿਾ ॥

ب
ِسمرہِ وسپ یھکنپ سیھ ُھؤنا ۔۔

ਤਸਮਰਤਹ ਬਨ ਪਰਬਿ ਅਉਧੂਿਾ ॥

ِسمرہِ نب رپپپ او ُدوھنا ۔۔

ਲਿਾ ਬਲੀ ਸਾਖ ਸਭ ਤਸਮਰਤਹ ਰਤਵ ਰਤਹਆ ਸੁਆਮੀ ਸਭ ਮਨਾ ॥੪॥

اتل یلب ساھک سیھ ِسمرہِ َروِ رایہ سُؤا یم سیھ انم ۔۔۴۔۔
ਤਸਮਰਤਹ ਥੂਲ ਸੂਖਮ ਸਤਭ ਜੰਿਾ ॥

ُب
ِسمرہِ ھؤل سُؤمھک سیھ اتنج ۔۔

ਤਸਮਰਤਹ ਤਸਧ ਸਾਤਧਕ ਹਤਰ ਮੰਿਾ ॥

ِسمرہِ سِدھ سادِکھ ہر اتنم ۔۔

ਗੁਪਿ ਪਰਗਟ ਤਸਮਰਤਹ ਪਰਭ ਮੇਰੇ ਸਗਲ ਭਵਨ ਕਾ ਪਰਭ ਧਨਾ ॥੫॥

َُن اک رپَھب دانھ ۔۔۵۔۔
ُگپت رپَگپ ِسمرہِ رپَھب ریمے لگس وھبَ
ਤਸਮਰਤਹ ਨਰ ਨਾਰੀ ਆਸਰਮਾ ॥

ِسمرہِ رن ناری ا رسام ۔۔

ਤਸਮਰਤਹ ਜਾਤਿ ਜੋਤਿ ਸਤਭ ਵਰਨਾ ॥

ِسمرہِ اجت وجت سیھ ورہن ۔۔

ਤਸਮਰਤਹ ਗੁਣੀ ਚਿੁਰ ਸਤਭ ਬੇਿੇ ਤਸਮਰਤਹ ਰੈਣੀ ਅਰੁ ਤਿਨਾ ॥੬॥

ِسمرہِ ُگبی چتُر سیھ ن َیپے ِسمرہِ َرینی رع دِنا ۔۔۶۔۔

ਤਸਮਰਤਹ ਘੜੀ ਮੂਰਿ ਪਲ ਤਨਮਖਾ ॥

ن ب
ِ
ک
م
ِسمرہِ ڑھگی مُؤرت ل ھا ۔۔

ਤਸਮਰੈ ਕਾਲੁ ਅਕਾਲੁ ਸੁਤਚ ਸੋਚਾ ॥

س
ِسم َرے اکل ااکل ُ ج وساچ ۔۔

ਤਸਮਰਤਹ ਸਉਣ ਸਾਸਿਰ ਸੰਜੋਗਾ ਅਲਖੁ ਨ ਲਖੀਐ ਇਕੁ ਤਖਨਾ ॥੭॥

لک
ِسمرہِ سؤن سارتس وجنساگ اھکل ہن ھی َپے اِک کھِیاِ۔۔۷۔۔
ਕਰਨ ਕਰਾਵਨਹਾਰ ਸੁਆਮੀ ॥

رکن رکاواہنر سُؤا یم ۔۔
ਸਗਲ ਘਟਾ ਕੇ ਅੰਿਰਜਾਮੀ ॥

لگس اٹھگ ےک ارتناجیم ۔۔
ਕਤਰ ਤਕਰਪਾ ਤਜਸੁ ਭਗਿੀ ਲਾਵਹੁ ਜਨਮੁ ਪਿਾਰਥੁ ਸੋ ਤਜਨਾ ॥੮॥

ک ج ب
گب
ھ
ج
رک ِرنا ِ س ی الووہ منج ندارھت وس ِ یا ۔۔۸۔۔
ਜਾ ਕੈ ਮਤਨ ਵੂਿਾ ਪਰਭੁ ਅਪਨਾ ॥

ےک نم وواھٹ رپَھب اانپ ۔۔
اج َ
ਪੂਰੈ ਕਰਤਮ ਗੁਰ ਕਾ ਜਪੁ ਜਪਨਾ ॥

ئُؤ َرے رکم ُگر اک جت چییا ۔۔

ਸਰਬ ਤਨਰੰਿਤਰ ਸੋ ਪਰਭੁ ਜਾਿਾ ਬਹੁਤੜ ਨ ਜੋਨੀ ਭਰਤਮ ਰੁਨਾ ॥੯॥

رست پِررتن وس رپَھب اجنا بہُہر ہن وجین رھبم ُرنا ۔۔۹۔۔
ਗੁਰ ਕਾ ਸਬਿੁ ਵਸੈ ਮਤਨ ਜਾ ਕੈ ॥

ُگر اک دبس و سَے نم اج ےکَ ۔۔

ਿੂਖੁ ਿਰਿੁ ਭਰਮੁ ਿਾ ਕਾ ਭਾਗੈ ॥

ُدوھک درد رھبم نا اک اھب َگے ۔۔
ਸੂਖ ਸਹਜ ਆਨੰਿ ਨਾਮ ਰਸੁ ਅਨਹਿ ਬਾਣੀ ਸਹਜ ਧੁਨਾ ॥੧੦॥

سہ
سہ
سُؤھک ج ا دنن نام رس ابچد ناین ج د ُھیا ۔۔۱۱۔۔
ਸੋ ਧਨਵੰਿਾ ਤਜਤਨ ਪਰਭੁ ਤਧਆਇਆ ॥

وس دھپؤاتن ِجں رپَھب دایھنا ۔۔

ਸੋ ਪਤਿਵੰਿਾ ਤਜਤਨ ਸਾਧਸੰਗੁ ਪਾਇਆ ॥

وس وتپَاتن ِجں سادھسیگ نانا ۔۔

ਪਾਰਬਰਹਮੁ ਜਾ ਕੈ ਮਤਨ ਵੂਿਾ ਸੋ ਪੂਰ ਕਰੰਮਾ ਨਾ ਤਛਨਾ ॥੧੧॥

نارپرمہ اج ےکَ نم ُوواھٹ وس ئُؤر رکّ ام ہن چھِیا ۔۔۱۱۔۔
ਜਤਲ ਥਤਲ ਮਹੀਅਤਲ ਸੁਆਮੀ ਸੋਈ ॥

م
لج لھت ہییل سُؤا یم وسیئ ۔۔
ਅਵਰੁ ਨ ਕਹੀਐ ਿੂਜਾ ਕੋਈ ॥

ا َور ہن کہ ٔپے َ ُدواج وکیئ ۔۔

ਗੁਰ ਤਗਆਨ ਅੰਜਤਨ ਕਾਤਟਓ ਭਰਮੁ ਸਗਲਾ ਅਵਰੁ ਨ ਿੀਸੈ ਏਕ ਤਬਨਾ ॥੧੨॥

ُگر گ ِیان انجن اکپپؤ رھبم سگال ا َور ہن د ئ َسے انک پِیا ۔۔۱۲۔۔
ਊਚੇ ਿੇ ਊਚਾ ਿਰਬਾਰਾ ॥

اُوےچ ےت اُواچ درنارا ۔۔
ਕਹਣੁ ਨ ਜਾਈ ਅੰਿੁ ਨ ਪਾਰਾ ॥

کہں ہن اجیئ اپپ ہن نارا ۔۔

ਗਤਹਰ ਗੰਭੀਰ ਅਥਾਹ ਸੁਆਮੀ ਅਿੁਲੁ ਨ ਜਾਈ ਤਕਆ ਤਮਨਾ ॥੧੩॥

رہگ ریھبمگ ااھتہ سُؤا یم ا ُنل ہن اجیئ ایک مِیا ۔۔۱۳۔۔
ਿੂ ਕਰਿਾ ਿੇਰਾ ਸਭੁ ਕੀਆ ॥

ئُؤ رکنا ریتا سیھ ک ِیا ۔۔

ਿੁਝੁ ਤਬਨੁ ਅਵਰੁ ਨ ਕੋਈ ਬੀਆ ॥

ُب
چھ پِں ا َور ہن وکیئ پ ِیا ۔۔

ਆਤਿ ਮਤਧ ਅੰਤਿ ਪਰਭੁ ਿੂਹੈ ਸਗਲ ਪਸਾਰਾ ਿੁਮ ਿਨਾ ॥੧੪॥

ُب
ا د دمھ اپپ رپَھب ئُؤ َہے لگس ئسارا م انت ۔۔۱۴۔۔
ਜਮਿੂਿੁ ਤਿਸੁ ਤਨਕਤਟ ਨ ਆਵੈ ॥

ئ
چ
ے ۔۔
م ُدوت ِس نِکت ہن ا و َ

ਸਾਧਸੰਤਗ ਹਤਰ ਕੀਰਿਨੁ ਗਾਵੈ ॥

اگوے ۔۔
سادھسیگ ہر ریکنت َ

ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਿਾ ਕੇ ਪੂਰਨ ਜੋ ਸਰਵਣੀ ਪਰਭ ਕਾ ਜਸੁ ਸੁਨਾ ॥੧੫॥

لگس ونمرھت نا ےک ئُؤرن وج رسَوین رپَھب اک سج ُسیا ۔۔۱۵۔۔
ਿੂ ਸਭਨਾ ਕਾ ਸਭੁ ਕੋ ਿੇਰਾ ॥

ئُؤ سبھیا اک سیھ وک ریتا ۔۔

ਸਾਚੇ ਸਾਤਹਬ ਗਤਹਰ ਗੰਭੀਰਾ ॥

ساےچ اصجِت رہگ ریھبمگا ۔۔
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਸੇਈ ਜਨ ਊਿਮ ਜੋ ਭਾਵਤਹ ਸੁਆਮੀ ਿੁਮ ਮਨਾ ॥੧੬॥੧॥੮॥

ُب
وہک نانک سیبی نج اُومت وج اھبوہِ سُؤا یم م انم ۔۔۱۶۔۔۱۔۔۸۔۔

ਮਾਰੂ ਮਹਲਾ ੫ ॥

امرو ہلحم ۵۔۔
ُ
ਪਰਭ ਸਮਰਥ ਸਰਬ ਸੁਖ ਿਾਨਾ ॥

رپَھب رمسھت رست ُسکھ دانا ۔۔
ਤਸਮਰਉ ਨਾਮੁ ਹੋਹੁ ਤਮਹਰਵਾਨਾ ॥

ِسمرو نام وہوہرہموانا ۔۔

ਹਤਰ ਿਾਿਾ ਜੀਅ ਜੰਿ ਭੇਖਾਰੀ ਜਨੁ ਬਾਂਛੈ ਜਾਚੰਗਨਾ ॥੧॥

ِج بج
جپ ب ھ
ک
ی
ھ
َ
ہر دانا ایج ت ھاری ں نا ے اجانگنچ ۔۔۱۔۔
ਮਾਗਉ ਜਨ ਧੂਤਰ ਪਰਮ ਗਤਿ ਪਾਵਉ ॥

امگؤ نج دھُؤر رپم گپ ناوو ۔۔
ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੀ ਮੈਲੁ ਤਮਟਾਵਉ ॥

منج منج یک مَیل مِیاوو ۔۔

ਿੀਰਘ ਰੋਗ ਤਮਟਤਹ ਹਤਰ ਅਉਖਤਧ ਹਤਰ ਤਨਰਮਤਲ ਰਾਪੈ ਮੰਗਨਾ ॥੨॥

دریھگ روگ مِی ِہ ہر اودھکھ ہر پِرلم را ئَے انگنم ۔۔۲۔۔
ਸਰਵਣੀ ਸੁਣਉ ਤਬਮਲ ਜਸੁ ਸੁਆਮੀ ॥

ب
رسَوین ُسیؤ ِمل سج سُؤا یم ۔۔
ਏਕਾ ਓਟ ਿਜਉ ਤਬਖੁ ਕਾਮੀ ॥

ااکی اوت بچؤ نِکھ اکیم ۔۔

ਤਨਤਵ ਤਨਤਵ ਪਾਇ ਲਗਉ ਿਾਸ ਿੇਰੇ ਕਤਰ ਸੁਤਿਿੁ ਨਾਹੀ ਸੰਗਨਾ ॥੩॥

ئِؤ ئِؤ ناۓ لگؤ داس ریتے رک ُسکسِرت نایہ سیگیا ۔۔۳۔۔

ਰਸਨਾ ਗੁਣ ਗਾਵੈ ਹਤਰ ਿੇਰੇ ॥

ُگ
اگوے ہر ریتے ۔۔
رانس ں َ
ਤਮਟਤਹ ਕਮਾਿੇ ਅਵਗੁਣ ਮੇਰੇ ॥

مِی ِہ امکےت ا َو ُگں ریمے ۔۔

ਤਸਮਤਰ ਤਸਮਤਰ ਸੁਆਮੀ ਮਨੁ ਜੀਵੈ ਪੰਚ ਿੂਿ ਿਤਜ ਿੰਗਨਾ ॥੪॥

پب
ِسمر ِسمر سُؤا یم نم ویجے ج ُدوت جت پیگیا ۔۔۴۔۔
ਚਰਨ ਕਮਲ ਜਤਪ ਬੋਤਹਤਥ ਚਰੀਐ ॥

رچن لمک جت وبھتہ رچ ئَے ۔۔

ਸੰਿਸੰਤਗ ਤਮਤਲ ਸਾਗਰੁ ਿਰੀਐ ॥

سییسیگ مِل سارگ رت پ َپے ۔۔

ਅਰਚਾ ਬੰਿਨ ਹਤਰ ਸਮਿ ਤਨਵਾਸੀ ਬਾਹੁਤੜ ਜੋਤਨ ਨ ਨੰਗਨਾ ॥੫॥

اراچ دنبن ہر تمس ئِؤایس ناہُر وجن ہن پیگیا ۔۔۵۔۔
ਿਾਸ ਿਾਸਨ ਕੋ ਕਤਰ ਲੇਹੁ ਗੋੁਪਾਲਾ ॥

داس دانس وک رک وہیل اپگال ۔۔
ਤਿਪਾ ਤਨਧਾਨ ਿੀਨ ਿਇਆਲਾ ॥

کِرنا ن ِداھن دِنی دناال ۔۔

ਸਖਾ ਸਹਾਈ ਪੂਰਨ ਪਰਮੇਸੁਰ ਤਮਲੁ ਕਿੇ ਨ ਹੋਵੀ ਭੰਗਨਾ ॥੬॥

ب
اھکس اہسیئ ئُؤرن رپمیسُر مِل دکے ہن وہوی ھیگیا ۔۔۶۔۔
ਮਨੁ ਿਨੁ ਅਰਤਪ ਧਰੀ ਹਤਰ ਆਗੈ ॥

نم نت ارت درھی ہر ا ےگ ۔۔

ਜਨਮ ਜਨਮ ਕਾ ਸੋਇਆ ਜਾਗੈ ॥

منج منج اک وسنا اج َگے ۔۔

ਤਜਸ ਕਾ ਸਾ ਸੋਈ ਪਰਤਿਪਾਲਕੁ ਹਤਿ ਤਿਆਗੀ ਹਉਮੈ ਹੰਿਨਾ ॥੭॥

ِجس اک سا وسیئ رپَپ ِیاکل ہت ایتیگ ہؤ م َے ہیییا ۔۔۷۔۔
ਜਤਲ ਥਤਲ ਪੂਰਨ ਅੰਿਰਜਾਮੀ ॥

لج لھت ئُؤرن ارتناجیم ۔۔
ਘਤਟ ਘਤਟ ਰਤਵਆ ਅਛਲ ਸੁਆਮੀ ॥

ٹھگ ٹھگ ر َونا الھچ سُؤا یم ۔۔
ਭਰਮ ਭੀਤਿ ਖੋਈ ਗੁਤਰ ਪੂਰੈ ਏਕੁ ਰਤਵਆ ਸਰਬੰਗਨਾ ॥੮॥

رھبم ِبھپت وھکیئ ُگر ئُؤ َرے انک روِنا رسپیگیا ۔۔۸۔۔
ਜਿ ਕਿ ਪੇਖਉ ਪਰਭ ਸੁਖ ਸਾਗਰ ॥

پی ک
جت تک ھؤ رپَھب ُسکھ سارگ ۔۔
ਹਤਰ ਿੋਤਟ ਭੰਿਾਰ ਨਾਹੀ ਰਿਨਾਗਰ ॥

ہر وتت ڈنھبار نایہ رانترگ ۔۔
ਅਗਹ ਅਗਾਹ ਤਕਛੁ ਤਮਤਿ ਨਹੀ ਪਾਈਐ ਸੋ ਬੂਝੈ ਤਜਸੁ ਤਕਰਪੰਗਨਾ ॥੯॥

ک
چ
اہہگ ااگہ ِچھ مِت یہن نا پپَے وس ئُؤ َھے ِجس کِرپیگیا ۔۔۹۔۔
ਛਾਿੀ ਸੀਿਲ ਮਨੁ ਿਨੁ ਿੰਢਾ ॥

اھچیت سِییل نم نت ڈنھٹاھ ۔۔
ਜਨਮ ਮਰਣ ਕੀ ਤਮਟਵੀ ਿੰਝਾ ॥

منج رمن یک ِمپؤی داھجن ۔۔

ਕਰੁ ਗਤਹ ਕਾਤਢ ਲੀਏ ਪਰਤਭ ਅਪੁਨੈ ਅਤਮਓ ਧਾਤਰ ਤਿਰਸਟੰਗਨਾ ॥੧੦॥

رک ہگِ اکدھ ےئیل رپَھب اےنپ ا ِمپؤ داھر د ِرسییگیا ۔۔۱۱۔۔
ਏਕੋ ਏਕੁ ਰਤਵਆ ਸਭ ਿਾਈ ॥

اوکی انک ر َونا سیھ اھٹیئ ۔۔

ਤਿਸੁ ਤਬਨੁ ਿੂਜਾ ਕੋਈ ਨਾਹੀ ॥

ئِس پِں ُدواج وکیئ نایہ ۔۔

ਆਤਿ ਮਤਧ ਅੰਤਿ ਪਰਭੁ ਰਤਵਆ ਤਿਰਸਨ ਬੁਝੀ ਭਰਮੰਗਨਾ ॥੧੧॥

بُج
ھ
ا د دمھ اپپ رپَھب ر َونا رتِنس ی رھبانگنم ۔۔۱۱۔۔
ਗੁਰੁ ਪਰਮੇਸਰੁ ਗੁਰੁ ਗੋਤਬੰਿੁ ॥

ُگر رپرسیم ُگر وگپِید ۔۔

ਗੁਰੁ ਕਰਿਾ ਗੁਰੁ ਸਿ ਬਖਸੰਿੁ ॥

نک
ُگر رکنا ُگر دس ھسید ۔۔

ਗੁਰ ਜਪੁ ਜਾਤਪ ਜਪਿ ਿਲੁ ਪਾਇਆ ਤਗਆਨ ਿੀਪਕੁ ਸੰਿ ਸੰਗਨਾ ॥੧੨॥

ُگر جت اجت جپت لھپ نانا گ ِیان دپیک سیت سیگیا ۔۔۱۲۔۔
ਜੋ ਪੇਖਾ ਸੋ ਸਭੁ ਤਕਛੁ ਸੁਆਮੀ ॥

ک
پ
وج یکھا وس سیھ ِچھ سُؤا یم ۔۔
ਜੋ ਸੁਨਣਾ ਸੋ ਪਰਭ ਕੀ ਬਾਨੀ ॥

وج ُسییا وس رپَھب یک ناین ۔۔
ਜੋ ਕੀਨੋ ਸੋ ਿੁਮਤਹ ਕਰਾਇਓ ਸਰਤਣ ਸਹਾਈ ਸੰਿਹ ਿਨਾ ॥੧੩॥

وج ونیک وس ُبم ِہ رکاویئ رسن اہسیئ سیبہہ انت ۔۔۱۳۔۔

ਜਾਚਕੁ ਜਾਚੈ ਿੁਮਤਹ ਅਰਾਧੈ ॥

اجچک اج َچے ُبم ِہ ارادےھ ۔۔

ਪਤਿਿ ਪਾਵਨ ਪੂਰਨ ਪਰਭ ਸਾਧੈ ॥

تتپ ناون ئُؤرن رپَھب سا َدےھ ۔۔
ਏਕੋ ਿਾਨੁ ਸਰਬ ਸੁਖ ਗੁਣ ਤਨਤਧ ਆਨ ਮੰਗਨ ਤਨਹਤਕੰਚਨਾ ॥੧੪॥

م ب
اوکی دان رست ُسکھ ُگں ن ِدھ ا ن یگں ِہکِبچیا ۔۔۱۴۔۔
ਕਾਇਆ ਪਾਿੁ ਪਰਭੁ ਕਰਣੈਹਾਰਾ ॥

اکنا نارت رپَھب رکپ َبہارا ۔۔
ਲਗੀ ਲਾਤਗ ਸੰਿ ਸੰਗਾਰਾ ॥

یگل الگ سیت اگنسرا ۔۔
ਤਨਰਮਲ ਸੋਇ ਬਣੀ ਹਤਰ ਬਾਣੀ ਮਨੁ ਨਾਤਮ ਮਜੀਿੈ ਰੰਗਨਾ ॥੧੫॥

مچی ب
ھ
َ
پِرلم وسۓ ینب ہر ناین نم نام ے رانگن ۔۔۱۵۔۔
ਸੋਲਹ ਕਲਾ ਸੰਪੂਰਨ ਿਤਲਆ ॥

وسہل کال سم ُپؤرن ایلھپ ۔۔

ਅਨਿ ਕਲਾ ਹੋਇ ਿਾਕੁਰੁ ਚਤੜਆ ॥

اپپ کال وہۓ اھٹ ُکر ڑچایھ ۔۔

ਅਨਿ ਤਬਨੋਿ ਹਤਰ ਨਾਤਮ ਸੁਖ ਨਾਨਕ ਅੰਤਮਰਿ ਰਸੁ ਹਤਰ ਭੁੰਚਨਾ ॥੧੬॥੨॥੯॥

ہ ب
ب
ھ
ُ
چ
ا َند پِپؤد ہر نام ُسکھ نانک ارمِت رس ر یا ۔۔۱۶۔۔۲۔۔۹۔۔
ਮਾਰੂ ਸੋਲਹੇ ਮਹਲਾ ੫

امرو وسےہل ہلحم ۵
ُ

ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪਰਸਾਤਿ ॥

اِک اواکنر سیگؤر رپساد ۔۔
ਿੂ ਸਾਤਹਬੁ ਹਉ ਸੇਵਕੁ ਕੀਿਾ ॥

ئُؤ اصجِت ہؤ ویسک کِییا ۔۔
ਜੀਉ ਤਪੰਿੁ ਸਭੁ ਿੇਰਾ ਿੀਿਾ ॥

جپؤ پِید سیھ ریتا داتی ۔۔

ਕਰਨ ਕਰਾਵਨ ਸਭੁ ਿੂਹੈ ਿੂਹੈ ਹੈ ਨਾਹੀ ਤਕਛੁ ਅਸਾੜਾ ॥੧॥

ک
رکن رکاون سیھ ئُؤ َہے ئُؤ َہے ےہَ نایہ ِچھ اسارا ۔۔۱۔۔
ਿੁਮਤਹ ਪਿਾਏ ਿਾ ਜਗ ਮਤਹ ਆਏ ॥

ُبم ِہ پبھاےئ نا چگ ہہم ا ےئ ۔۔
ਜੋ ਿੁਧੁ ਭਾਣਾ ਸੇ ਕਰਮ ਕਮਾਏ ॥

وج ُندھ اھبنا ےس رکم امکےئ ۔۔
ਿੁਝ ਿੇ ਬਾਹਤਰ ਤਕਛੂ ਨ ਹੋਆ ਿਾ ਭੀ ਨਾਹੀ ਤਕਛੁ ਕਾੜਾ ॥੨॥

ک
ُب
ہ کِج
ِ
چ
ُ
ھ
چھ ےت نا ر ؤ ہن وہا نا یھب نایہ ھ اکرا ۔۔۲۔۔
ਊਹਾ ਹੁਕਮੁ ਿੁਮਾਰਾ ਸੁਣੀਐ ॥

ک
اُواہ ُچ م ُبمارا ُسییپے ۔۔

ਈਹਾ ਹਤਰ ਜਸੁ ਿੇਰਾ ਭਣੀਐ ॥

ب
ھ
َ
ی
ی
پ
ے ۔۔
اِاہی ہر سج ریتا

ਆਪੇ ਲੇਖ ਅਲੇਖੈ ਆਪੇ ਿੁਮ ਤਸਉ ਨਾਹੀ ਤਕਛੁ ਝਾੜਾ ॥੩॥

ک
لی ک
ُب
ا ےپ ھکیل ا َھے ا ےپ م سِیؤ نایہ ِچھ اھجرا ۔۔۳۔۔

ਿੂ ਤਪਿਾ ਸਤਭ ਬਾਤਰਕ ਥਾਰੇ ॥

ئُؤ پِیا سیھ نارِک اھترے ۔۔
ਤਜਉ ਖੇਲਾਵਤਹ ਤਿਉ ਖੇਲਣਹਾਰੇ ॥

ک
ک
ویج ھیالوہِ پپؤ ھیلبہارے ۔۔

ਉਝੜ ਮਾਰਗੁ ਸਭੁ ਿੁਮ ਹੀ ਕੀਨਾ ਚਲੈ ਨਾਹੀ ਕੋ ਵੇਪਾੜਾ ॥੪॥

ُب
اُڑھج امرگ سیھ م یہ ہنیک چلَے نایہ وک واپیرا ۔۔۴۔۔
ਇਤਕ ਬੈਸਾਇ ਰਖੇ ਤਗਰਹ ਅੰਿਤਰ ॥

اِک ن َیساےئ رےھک گِرہ ارتن ۔۔
ਇਤਕ ਪਿਾਏ ਿੇਸ ਤਿਸੰਿਤਰ ॥

اِک پبھاےئ دسی دِرتنس ۔۔

ਇਕ ਹੀ ਕਉ ਘਾਸੁ ਇਕ ਹੀ ਕਉ ਰਾਜਾ ਇਨ ਮਤਹ ਕਹੀਐ ਤਕਆ ਕੂੜਾ ॥੫॥

اِک یہ کؤ اھگس اِک یہ کؤ رااج اِن ہہم کہ ٔپے َ ایک ُکؤرا ۔۔۵۔۔
ਕਵਨ ਸੁ ਮੁਕਿੀ ਕਵਨ ਸੁ ਨਰਕਾ ॥

وکَن وس مُکبی وکَن وس رناک ۔۔

ਕਵਨੁ ਸੈਸਾਰੀ ਕਵਨੁ ਸੁ ਭਗਿਾ ॥

ب
وکَن َسیساری وکَن وس ھگیا ۔۔

ਕਵਨ ਸੁ ਿਾਨਾ ਕਵਨੁ ਸੁ ਹੋਛਾ ਕਵਨ ਸੁ ਸੁਰਿਾ ਕਵਨੁ ਜੜਾ ॥੬॥

وکَن وس دانا وکَن وس وہاھچ وکَن وس ُسرنا وکَن ڑجا ۔۔۶۔۔
ਹੁਕਮੇ ਮੁਕਿੀ ਹੁਕਮੇ ਨਰਕਾ ॥

ُچکمے مُکبی ُچکمے رناک ۔۔

ਹੁਕਤਮ ਸੈਸਾਰੀ ਹੁਕਮੇ ਭਗਿਾ ॥

ک
ُچ م َسیساری ُچکمے

ب
ھگیا ۔۔

ਹੁਕਮੇ ਹੋਛਾ ਹੁਕਮੇ ਿਾਨਾ ਿੂਜਾ ਨਾਹੀ ਅਵਰੁ ਧੜਾ ॥੭॥

ُچکمے وہاھچ ُچکمے دانا ُدواج نایہ ا َور دڑھا ۔۔۷۔۔
ਸਾਗਰੁ ਕੀਨਾ ਅਤਿ ਿੁਮ ਭਾਰਾ ॥

ُب
سارگ ہنیک ات م اھبرا ۔۔

ਇਤਕ ਖੜੇ ਰਸਾਿਤਲ ਕਤਰ ਮਨਮੁਖ ਗਾਵਾਰਾ ॥

مب
اِک ڑھکے رسانل رک مُکھ اگوارا ۔۔

ਇਕਨਾ ਪਾਤਰ ਲੰਘਾਵਤਹ ਆਪੇ ਸਤਿਗੁਰੁ ਤਜਨ ਕਾ ਸਚੁ ਬੇੜਾ ॥੮॥

اِانک نار اھگنلوہِ ا ےپ سیگؤر ِجں اک چس پیتَرا ۔۔۸۔۔
ਕਉਿਕੁ ਕਾਲੁ ਇਹੁ ਹੁਕਤਮ ਪਿਾਇਆ ॥

ک
کؤنک اکل اوہی ُچ م پبھانا ۔۔

ਜੀਅ ਜੰਿ ਓਪਾਇ ਸਮਾਇਆ ॥

یج جپت اوناۓ امسنا ۔۔
ਵੇਖੈ ਤਵਗਸੈ ਸਤਭ ਰੰਗ ਮਾਣੇ ਰਚਨੁ ਕੀਨਾ ਇਕੁ ਆਖਾੜਾ ॥੯॥

وےھکی وِ گسے سیھ رنگ امےن رنچ انیک اِک ا اھکرا ۔۔۹۔۔
ਵਿਾ ਸਾਤਹਬੁ ਵਿੀ ਨਾਈ ॥

ودا اصجِت ودی نایئ ۔۔
ਵਿ ਿਾਿਾਰੁ ਵਿੀ ਤਜਸੁ ਜਾਈ ॥

ود دانا ر ودی ِجس اجیئ ۔۔

ਅਗਮ ਅਗੋਚਰੁ ਬੇਅੰਿ ਅਿੋਲਾ ਹੈ ਨਾਹੀ ਤਕਛੁ ਆਹਾੜਾ ॥੧੦॥

ک
امگ اوگرچ ےباپپ اوتال ےہَ نایہ ِچھ ا اہرا ۔۔۱۱۔۔
ਕੀਮਤਿ ਕੋਇ ਨ ਜਾਣੈ ਿੂਜਾ ॥

تمیق وکۓ ہن اج ئَے ُدواج ۔۔
ਆਪੇ ਆਤਪ ਤਨਰੰਜਨ ਪੂਜਾ ॥

ا ےپ ا ت پِرنجن ئُؤاج ۔۔

ਆਤਪ ਸੁ ਤਗਆਨੀ ਆਤਪ ਤਧਆਨੀ ਆਤਪ ਸਿਵੰਿਾ ਅਤਿ ਗਾੜਾ ॥੧੧॥

ا ت وس گ ِیاین ا ت دایھین ا ت وتسَاتن ات اگرا ۔۔۱۱۔۔
ਕੇਿਤੜਆ ਤਿਨ ਗੁਪਿੁ ਕਹਾਇਆ ॥

کیترنا دِن ُگپت اہکنا ۔۔

ਕੇਿਤੜਆ ਤਿਨ ਸੁੰਤਨ ਸਮਾਇਆ ॥

کیتَرنا دِن ُس ّں امسنا ۔۔

ਕੇਿਤੜਆ ਤਿਨ ਧੁੰਧੂਕਾਰਾ ਆਪੇ ਕਰਿਾ ਪਰਗਟੜਾ ॥੧੨॥

کیتَرنا دِن د ُھی ُدوھاکرا ا ےپ رکنا رپگترا ۔۔۱۲۔۔
ਆਪੇ ਸਕਿੀ ਸਬਲੁ ਕਹਾਇਆ ॥

ا ےپ یتکس لبس اہکنا ۔۔
ਆਪੇ ਸੂਰਾ ਅਮਰੁ ਚਲਾਇਆ ॥

ا ےپ سُؤرا ارم چالنا ۔۔
ਆਪੇ ਤਸਵ ਵਰਿਾਈਅਨੁ ਅੰਿਤਰ ਆਪੇ ਸੀਿਲੁ ਿਾਰੁ ਗੜਾ ॥੧੩॥

پ
ا ےپ سِؤ ورنا ییں ارتن ا ےپ لتیس اھٹر گرا ۔۔۱۳۔۔

ਤਜਸਤਹ ਤਨਵਾਜੇ ਗੁਰਮੁਤਖ ਸਾਜੇ ॥

جسہہ ئِؤاےج ُگرمُکھ ساےج ۔۔

ਨਾਮੁ ਵਸੈ ਤਿਸੁ ਅਨਹਿ ਵਾਜੇ ॥

نام و سَے ئِس ابچد واےج ۔۔

ਤਿਸ ਹੀ ਸੁਖੁ ਤਿਸ ਹੀ ਿਕੁਰਾਈ ਤਿਸਤਹ ਨ ਆਵੈ ਜਮੁ ਨੇੜਾ ॥੧੪॥

ئِس یہ ُسکھ ئِس یہ بھ ُ
ک
ئ
ِ
س
ے مج ڑینا ۔۔۱۴۔۔
و
ا
ہن
ہہ
یئ
ا
ر
َ
ਕੀਮਤਿ ਕਾਗਿ ਕਹੀ ਨ ਜਾਈ ॥

تمیق اکدگ یہک ہن اجیئ ۔۔
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਬੇਅੰਿ ਗੁਸਾਈ ॥

وہک نانک ےب اپپ ُگسا ٔی ۔۔
ਆਤਿ ਮਤਧ ਅੰਤਿ ਪਰਭੁ ਸੋਈ ਹਾਤਥ ਤਿਸੈ ਕੈ ਨੇਬੇੜਾ ॥੧੫॥

ےک نییترا ۔۔۱۵۔۔
ا د دمھ اپپ رپَھب وسیئ اہھت ئ ِ َسے َ
ਤਿਸਤਹ ਸਰੀਕੁ ਨਾਹੀ ਰੇ ਕੋਈ ॥

ئِسہہ رسنک نایہ رے وکیئ ۔۔
ਤਕਸ ਹੀ ਬੁਿੈ ਜਬਾਬੁ ਨ ਹੋਈ ॥

کِس یہ ن ُیپے َ ابجت ہن وہیئ ۔۔
ਨਾਨਕ ਕਾ ਪਰਭੁ ਆਪੇ ਆਪੇ ਕਤਰ ਕਤਰ ਵੇਖੈ ਚੋਜ ਖੜਾ ॥੧੬॥੧॥੧੦॥

نانک اک رپَھب ا ےپ ا ےپ رک رک وےھکیَ وچچ ڑھکا ۔۔۱۶۔۔۱۔۔۱۱۔۔
ਮਾਰੂ ਮਹਲਾ ੫ ॥

امرو ہلحم ۵۔۔
ُ

ਅਚੁਿ ਪਾਰਬਰਹਮ ਪਰਮੇਸੁਰ ਅੰਿਰਜਾਮੀ ॥

ا ُجت نارپرمہ رپمیسُر ارتناجیم ۔۔
ਮਧੁਸੂਿਨ ਿਾਮੋਿਰ ਸੁਆਮੀ ॥

دم ُھسؤدن داومدر سُؤا یم ۔۔

ਤਰਖੀਕੇਸ ਗੋਵਰਧਨ ਧਾਰੀ ਮੁਰਲੀ ਮਨੋਹਰ ਹਤਰ ਰੰਗਾ ॥੧॥

کھی
کی
ہ
ہ
م
ِر س وگوردنھ داھری ُریل ونم ر ر راگن ۔۔۱۔۔
ਮੋਹਨ ਮਾਧਵ ਤਿਸਨ ਮੁਰਾਰੇ ॥

ومنہ امدوھَ کِرنس مُرارے ۔۔
ਜਗਿੀਸੁਰ ਹਤਰ ਜੀਉ ਅਸੁਰ ਸੰਘਾਰੇ ॥

چگدئسُر ہر جپؤ ا ُسر اھگنسرے ۔۔

ਜਗਜੀਵਨ ਅਤਬਨਾਸੀ ਿਾਕੁਰ ਘਟ ਘਟ ਵਾਸੀ ਹੈ ਸੰਗਾ ॥੨॥

چگ
ےہ اگنس ۔۔۲۔۔
چپؤن اپِیایس اھٹ ُکر ٹھگ ٹھگ وایس َ
ਧਰਣੀਧਰ ਈਸ ਨਰਤਸੰਘ ਨਾਰਾਇਣ ॥

درھپ ِیدرھ اِسی رن ِسیگھ نارانئ ۔۔
ਿਾੜਾ ਅਗਰੇ ਤਪਰਥਤਮ ਧਰਾਇਣ ॥

دارا ارگے رپِمھت درھانئ ۔۔
ਬਾਵਨ ਰੂਪੁ ਕੀਆ ਿੁਧੁ ਕਰਿੇ ਸਭ ਹੀ ਸੇਿੀ ਹੈ ਚੰਗਾ ॥੩॥

ناون ُروت کییا ُندھ رکےت سیھ یہ َ
سیبی ےہَ اگنچ ۔۔۳۔۔
ਸਰੀ ਰਾਮਚੰਿ ਤਜਸੁ ਰੂਪੁ ਨ ਰੇਤਖਆ ॥

رسی رامچید ِجس ُروت ہن رنکھیا ۔۔

ਬਨਵਾਲੀ ਚਿਪਾਤਣ ਿਰਤਸ ਅਨੂਤਪਆ ॥

ونبایل رکچنان درس ائُؤایپ ۔۔

ਸਹਸ ਨੇਿਰ ਮੂਰਤਿ ਹੈ ਸਹਸਾ ਇਕੁ ਿਾਿਾ ਸਭ ਹੈ ਮੰਗਾ ॥੪॥

ےہ سہسا اِک دانا سیھ ےہَ اگنم ۔۔۴۔۔
سہس پیتر مُؤرت َ
ਭਗਤਿ ਵਛਲੁ ਅਨਾਥਹ ਨਾਥੇ ॥

تگھب ولھچ انابھہ ناےھت ۔۔
ਗੋਪੀ ਨਾਥੁ ਸਗਲ ਹੈ ਸਾਥੇ ॥

ےہ ساےھت ۔۔
وگیپ ناھت لگس َ
ਬਾਸੁਿੇਵ ਤਨਰੰਜਨ ਿਾਿੇ ਬਰਤਨ ਨ ਸਾਕਉ ਗੁਣ ਅੰਗਾ ॥੫॥

نا ُُسدوی پِرنجن داےت پرن ہن ساکؤ ُگں ااگن ۔۔۵۔۔
ਮੁਕੰਿ ਮਨੋਹਰ ਲਖਮੀ ਨਾਰਾਇਣ ॥

ہ لکھ
م
مُکید ونم ر ی نارانئ ۔۔

ਿਰੋਪਿੀ ਲਜਾ ਤਨਵਾਤਰ ਉਧਾਰਣ ॥

درویتپ اجل ئِؤار اُداھرن ۔۔
ਕਮਲਾਕੰਿ ਕਰਤਹ ਕੰਿੂਹਲ ਅਨਿ ਤਬਨੋਿੀ ਤਨਹਸੰਗਾ ॥੬॥

کمالکپت رکہِ کیپ ُؤلہ ا َند پِپؤدی بِہِسیگا ۔۔۶۔۔
ਅਮੋਘ ਿਰਸਨ ਆਜੂਨੀ ਸੰਭਉ ॥

سمب
ھ
اومھگ درنس ا وجین ؤ ۔۔

ਅਕਾਲ ਮੂਰਤਿ ਤਜਸੁ ਕਿੇ ਨਾਹੀ ਖਉ ॥

ک
ااکل مُؤرت ِجس دکے نایہ ھؤ ۔۔

ਅਤਬਨਾਸੀ ਅਤਬਗਿ ਅਗੋਚਰ ਸਭੁ ਤਕਛੁ ਿੁਝ ਹੀ ਹੈ ਲਗਾ ॥੭॥

ک ُب
اپِیایس انِگت اوگرچ سیھ ِچھ چھ یہ ےہَ اگل ۔۔۷۔۔
ਸਰੀਰੰਗ ਬੈਕੁੰਿ ਕੇ ਵਾਸੀ ॥

پ
رسِرینگ یکیبھ ےک وایس ۔۔
ਮਛੁ ਕਛੁ ਕੂਰਮੁ ਆਤਗਆ ਅਉਿਰਾਸੀ ॥

ھچم ھچک ُکؤرم ا ایگ اورتایس ۔۔
ਕੇਸਵ ਚਲਿ ਕਰਤਹ ਤਨਰਾਲੇ ਕੀਿਾ ਲੋੜਤਹ ਸੋ ਹੋਇਗਾ ॥੮॥

کیسَؤ تلچ رکہِ پِراےل کییا ولہرے وس وہاگئ ۔۔۸۔۔
ਤਨਰਾਹਾਰੀ ਤਨਰਵੈਰੁ ਸਮਾਇਆ ॥

پِرااہری پِروری امسنا ۔۔

ਧਾਤਰ ਖੇਲੁ ਚਿੁਰਭੁਜੁ ਕਹਾਇਆ ॥

داھر لیھک چتُرجھب اہکنا ۔۔
ਸਾਵਲ ਸੁੰਿਰ ਰੂਪ ਬਣਾਵਤਹ ਬੇਣੁ ਸੁਨਿ ਸਭ ਮੋਹੈਗਾ ॥੯॥

ساول ُسیدر ُروت انبوہِ ن َیں ُسیت سیھ وم َہپگا ۔۔۹۔۔
ਬਨਮਾਲਾ ਤਬਭੂਖਨ ਕਮਲ ਨੈਨ ॥

پب
پبماال ِ ھ ُؤنھک لمک نَیں ۔۔
ਸੁੰਿਰ ਕੁੰਿਲ ਮੁਕਟ ਬੈਨ ॥

ُسیدر ُکیدل مُکت َنیں ۔۔

ਸੰਖ ਚਿ ਗਿਾ ਹੈ ਧਾਰੀ ਮਹਾ ਸਾਰਥੀ ਸਿਸੰਗਾ ॥੧੦॥

ےہ داھری اہم ساریھت سیسیگا ۔۔۱۱۔۔
ھکنس رکچ دگا َ

ਪੀਿ ਪੀਿੰਬਰ ਤਿਰਭਵਣ ਧਣੀ ॥

ب
تیپ نیییتر رتِ َھؤن دینھ ۔۔

ਜਗੰਨਾਥੁ ਗੋਪਾਲੁ ਮੁਤਖ ਭਣੀ ॥

چگیّاھت وگنال مُکھ ینھب ۔۔

ਸਾਤਰੰਗਧਰ ਭਗਵਾਨ ਬੀਿੁਲਾ ਮੈ ਗਣਿ ਨ ਆਵੈ ਸਰਬੰਗਾ ॥੧੧॥

نی ب
ے رساگنب ۔۔۱۱۔۔
سارِدگنرھ وگھبان ھال م َے تنگ ہن ا و َ
ਤਨਹਕੰਟਕੁ ਤਨਹਕੇਵਲੁ ਕਹੀਐ ॥

بِہکییک بِہکپؤل کہ ٔپے َ۔۔

ਧਨੰਜੈ ਜਤਲ ਥਤਲ ਹੈ ਮਹੀਐ ॥

ےہ مہیپے ۔۔
دھیبج َے لج لھت َ
ਤਮਰਿ ਲੋਕ ਪਇਆਲ ਸਮੀਪਿ ਅਸਤਥਰ ਥਾਨੁ ਤਜਸੁ ਹੈ ਅਭਗਾ ॥੧੨॥

سب
مِرت ولک ایپل سمیپت ا ِھر اھتن ِجس ےہَ ااگھب ۔۔۱۲۔۔
ਪਤਿਿ ਪਾਵਨ ਿੁਖ ਭੈ ਭੰਜਨੁ ॥

ب
تتپ ناون ُدھک َھے نجنھب ۔۔
ਅਹੰਕਾਰ ਤਨਵਾਰਣੁ ਹੈ ਭਵ ਖੰਿਨੁ ॥

ب
ےہ َھؤ ڈنھکن ۔۔
ااکنہر ئِؤارن َ

ਭਗਿੀ ਿੋਤਖਿ ਿੀਨ ਤਿਪਾਲਾ ਗੁਣੇ ਨ ਤਕਿ ਹੀ ਹੈ ਤਭਗਾ ॥੧੩॥

ب
گب
ھ
ب
ُ
ک
گ
پ
ِ
ک
ِ
ِ
ھ
ی وتتھک دِنی رنا ال ے ہن پ یہ ےہَ گا ۔۔۱۳۔۔
ਤਨਰੰਕਾਰੁ ਅਛਲ ਅਿੋਲੋ ॥

پِراکنر الھچ ادوول ۔۔

ਜੋਤਿ ਸਰੂਪੀ ਸਭੁ ਜਗੁ ਮਉਲੋ ॥

وجت رسُویپ سیھ چگ ؤمول ۔۔
ਸੋ ਤਮਲੈ ਤਜਸੁ ਆਤਪ ਤਮਲਾਏ ਆਪਹੁ ਕੋਇ ਨ ਪਾਵੈਗਾ ॥੧੪॥

وس ملَ ِے ِجس ا ت مِالےئ ا بہؤ وکۓ ہن نا َواگی ۔۔۱۴۔۔
ਆਪੇ ਗੋਪੀ ਆਪੇ ਕਾਨਾ ॥

ا ےپ وگیپ ا ےپ اکنا ۔۔
ਆਪੇ ਗਊ ਚਰਾਵੈ ਬਾਨਾ ॥

ا ےپ وگٔ رچا َوے نانا ۔۔
ਆਤਪ ਉਪਾਵਤਹ ਆਤਪ ਖਪਾਵਤਹ ਿੁਧੁ ਲੇਪੁ ਨਹੀ ਇਕੁ ਤਿਲੁ ਰੰਗਾ ॥੧੫॥

ا ت اناوہِ ا ت کھیاوہِ ُندھ ل َپت یہن اِک نِل راگن ۔۔۱۵۔۔
ਏਕ ਜੀਹ ਗੁਣ ਕਵਨ ਬਖਾਨੈ ॥

انک ہہیج ُگں وکَن اھکب ئَے ۔۔
ਸਹਸ ਿਨੀ ਸੇਖ ਅੰਿੁ ਨ ਜਾਨੈ ॥

سہس ینھپ س َیکھ اپپ ہن اج ئَے ۔۔
ਨਵਿਨ ਨਾਮ ਜਪੈ ਤਿਨੁ ਰਾਿੀ ਇਕੁ ਗੁਣੁ ਨਾਹੀ ਪਰਭ ਕਤਹ ਸੰਗਾ ॥੧੬॥

ونَنت نام جپَے دِن رایت اِک ُگں نایہ رپَھب ہہک اگنس ۔۔۱۶۔۔
ਓਟ ਗਹੀ ਜਗਿ ਤਪਿ ਸਰਣਾਇਆ ॥

اوت یہگ تگج پِپ رسنانا ۔۔
ਭੈ ਭਇਆਨਕ ਜਮਿੂਿ ਿੁਿਰ ਹੈ ਮਾਇਆ ॥

ب
ےہ امنا ۔۔
َھے ایھبنک چم ُدوت ُدرت َ

ਹੋਹੁ ਤਿਪਾਲ ਇਛਾ ਕਤਰ ਰਾਖਹੁ ਸਾਧ ਸੰਿਨ ਕੈ ਸੰਤਗ ਸੰਗਾ ॥੧੭॥

س
ک
وہوہ کِرنال اِاھچ رک را ھہؤ سادھ ییں ےکَ گنس اگنس ۔۔۱۷۔۔
ਤਿਰਸਤਟਮਾਨ ਹੈ ਸਗਲ ਤਮਥੇਨਾ ॥

مِب
ھییا ۔۔
درِامٹسن ےہَ لگس َ

ਇਕੁ ਮਾਗਉ ਿਾਨੁ ਗੋਤਬਿ ਸੰਿ ਰੇਨਾ ॥

اِک امگؤ دان وگنِد سیت ر َپیا ۔۔
ਮਸਿਤਕ ਲਾਇ ਪਰਮ ਪਿੁ ਪਾਵਉ ਤਜਸੁ ਪਰਾਪਤਿ ਸੋ ਪਾਵੈਗਾ ॥੧੮॥

کتسم ال ِئے رپم ند ناوو ِجس رپاپپ وس نا َواگی ۔۔۱۸۔۔
ਤਜਨ ਕਉ ਤਿਪਾ ਕਰੀ ਸੁਖਿਾਿੇ ॥

ِجں کؤ کِرنا رکی ُسکھداےت ۔۔

ਤਿਨ ਸਾਧੂ ਚਰਣ ਲੈ ਤਰਿੈ ਪਰਾਿੇ ॥

پِں سا ُدوھ رچن لَے ر َِدے رپاےت ۔۔
ਸਗਲ ਨਾਮ ਤਨਧਾਨੁ ਤਿਨ ਪਾਇਆ ਅਨਹਿ ਸਬਿ ਮਤਨ ਵਾਜੰਗਾ ॥੧੯॥

لگس نام ن ِداھن پِں نانا ابچد دبس نم وااگنج ۔۔۱۹۔۔
ਤਕਰਿਮ ਨਾਮ ਕਥੇ ਿੇਰੇ ਤਜਹਬਾ ॥

کِرمت نام ےھتک ریتے چہیا ۔۔

ਸਤਿ ਨਾਮੁ ਿੇਰਾ ਪਰਾ ਪੂਰਬਲਾ ॥

ست نام ریتا رپا ئُؤرنال ۔۔
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਭਗਿ ਪਏ ਸਰਣਾਈ ਿੇਹੁ ਿਰਸੁ ਮਤਨ ਰੰਗੁ ਲਗਾ ॥੨੦॥

وہک نانک تگھب ےئپ رسنایئ دب ُہہ درس نم رنگ اگل ۔۔۲۱۔۔

ਿੇਰੀ ਗਤਿ ਤਮਤਿ ਿੂਹੈ ਜਾਣਤਹ ॥

ریتی گپ مِت ئُؤ َہے اجہہنِ ۔۔
ਿੂ ਆਪੇ ਕਥਤਹ ਿੈ ਆਤਪ ਵਖਾਣਤਹ ॥

ئُؤ ا ےپ کبھہ ِہ ئَے ا ت واھکہہن ۔۔

ਨਾਨਕ ਿਾਸੁ ਿਾਸਨ ਕੋ ਕਰੀਅਹੁ ਹਤਰ ਭਾਵੈ ਿਾਸਾ ਰਾਖੁ ਸੰਗਾ ॥੨੧॥੨॥੧੧॥

اھبوے داسا راھک اگنس ۔۔۲۱۔۔۲۔۔۱۱۔۔
نانک داس دانس وک رکہہی ہر َ
ਮਾਰੂ ਮਹਲਾ ੫ ॥

امرو ہلحم ۵۔۔
ُ
ਅਲਹ ਅਗਮ ਖੁਿਾਈ ਬੰਿੇ ॥

اﷲ ا ّال امگ ک ُھدایئ دنبے ۔۔
ਛੋਤਿ ਤਖਆਲ ਿੁਨੀਆ ਕੇ ਧੰਧੇ ॥

وھچد ایھکل ُداین ےک ددنھےھ ۔۔
ਹੋਇ ਪੈ ਖਾਕ ਿਕੀਰ ਮੁਸਾਿਰੁ ਇਹੁ ਿਰਵੇਸੁ ਕਬੂਲੁ ਿਰਾ ॥੧॥

وہۓ ئَے اھکک ریقف مُسافر اوہی دروسی ق ُپؤل درا ۔۔۱۔۔
ਸਚੁ ਤਨਵਾਜ ਯਕੀਨ ਮੁਸਲਾ ॥

چس ئِؤاچ نیقی مُسال ۔۔

ਮਨਸਾ ਮਾਤਰ ਤਨਵਾਤਰਹੁ ਆਸਾ ॥

اسنم امر ئِؤاروہ ا سا ۔۔
ਿੇਹ ਮਸੀਤਿ ਮਨੁ ਮਉਲਾਣਾ ਕਲਮ ਖੁਿਾਈ ਪਾਕੁ ਖਰਾ ॥੨॥

دہہی تیسم نم ؤمالنا ملق ک ُھدایئ ناک رھکا ۔۔۲۔۔

ਸਰਾ ਸਰੀਅਤਿ ਲੇ ਕੰਮਾਵਹੁ ॥

رسا رسپپت ےل امکووہ ۔۔
ਿਰੀਕਤਿ ਿਰਕ ਖੋਤਜ ਟੋਲਾਵਹੁ ॥

رطتقی رتک وھکچ وٹالووہ ۔۔
ਮਾਰਿਤਿ ਮਨੁ ਮਾਰਹੁ ਅਬਿਾਲਾ ਤਮਲਹੁ ਹਕੀਕਤਿ ਤਜਿੁ ਤਿਤਰ ਨ ਮਰਾ ॥੩॥

ب
رعمتف نم امروہ ادباال ملِہؤ تقیقح ِجت ھِر ہن رما ۔۔۳۔۔
ਕੁਰਾਣੁ ਕਿੇਬ ਤਿਲ ਮਾਤਹ ਕਮਾਹੀ ॥

قُران کیپت دِل امہِ امکیہ ۔۔
ਿਸ ਅਉਰਾਿ ਰਖਹੁ ਬਿ ਰਾਹੀ ॥

ک
دس اورات ر ھہؤ دب رایہ ۔۔

ਪੰਚ ਮਰਿ ਤਸਿਤਕ ਲੇ ਬਾਧਹੁ ਖੈਤਰ ਸਬੂਰੀ ਕਬੂਲ ਪਰਾ ॥੪॥

ک
پب
ج رمد ِصدق ےل نادھہؤ َھتر وبصُری ق ُپؤل رپا ۔۔۴۔۔
ਮਕਾ ਤਮਹਰ ਰੋਜਾ ਪੈ ਖਾਕਾ ॥

اکم رہم رواج ئَے اھکاک ۔۔

ਤਭਸਿੁ ਪੀਰ ਲਿਜ ਕਮਾਇ ਅੰਿਾਜਾ ॥

ب

ھِست ریپ لبھط امکۓ ادنااج ۔۔

ਹੂਰ ਨੂਰ ਮੁਸਕੁ ਖੁਿਾਇਆ ਬੰਿਗੀ ਅਲਹ ਆਲਾ ਹੁਜਰਾ ॥੫॥

چ
ااعال ُچرا ۔۔ ۵۔۔ ﷲ ُجؤر ئُؤر مُسک ُچدانا دنبیگ
ਸਚੁ ਕਮਾਵੈ ਸੋਈ ਕਾਜੀ ॥

امکوے وسیئ اقیج ۔۔
چس َ

ਜੋ ਤਿਲੁ ਸੋਧੈ ਸੋਈ ਹਾਜੀ ॥

وج وسد َھے وسیئ احیج ۔۔

ਸੋ ਮੁਲਾ ਮਲਊਨ ਤਨਵਾਰੈ ਸੋ ਿਰਵੇਸੁ ਤਜਸੁ ਤਸਿਤਿ ਧਰਾ ॥੬॥

وس مُال ملع ُؤن ئِؤا َرے وس دروسی ِجس ِصبھت درھا ۔۔۶۔۔
ਸਭੇ ਵਖਿ ਸਭੇ ਕਤਰ ਵੇਲਾ ॥

سب
سب
ھے وتھک ھے رک ونال ۔۔
ਖਾਲਕੁ ਯਾਤਿ ਤਿਲੈ ਮਤਹ ਮਉਲਾ ॥

اھکقل ناد ِد لَے ہہم ؤمال ۔۔

ਿਸਬੀ ਯਾਤਿ ਕਰਹੁ ਿਸ ਮਰਿਨੁ ਸੁੰਨਤਿ ਸੀਲੁ ਬੰਧਾਤਨ ਬਰਾ ॥੭॥

حیبست ناد رک وہ دس رمدن ُسیت ِسیل دنباھن پرا ۔۔۷۔۔
ਤਿਲ ਮਤਹ ਜਾਨਹੁ ਸਭ ਤਿਲਹਾਲਾ ॥

بہ سی ِب
ھل
دِل ہہم اج ؤ ھ چاال ۔۔

ਤਖਲਖਾਨਾ ਤਬਰਾਿਰ ਹਮੂ ਜੰਜਾਲਾ ॥

ک
ک
ہ
ھ
ِ
ل
پ
م
ھانا ِرادر ُؤ اجنجال ۔۔

ਮੀਰ ਮਲਕ ਉਮਰੇ ਿਾਨਾਇਆ ਏਕ ਮੁਕਾਮ ਖੁਿਾਇ ਿਰਾ ॥੮॥

ۓ درا ۔۔۸۔۔
ریم کلم اُرمے اھپنانا انک مُقام ک ُھدا ِ
ਅਵਤਲ ਤਸਿਤਿ ਿੂਜੀ ਸਾਬੂਰੀ ॥

اول صِفت ُدویج ساوبُری ۔۔
ਿੀਜੈ ਹਲੇਮੀ ਚਉਥੈ ਖੈਰੀ ॥

ہلب
ب ک
پبج َے َ می جؤ َھے َھتری ۔۔

ਪੰਜਵੈ ਪੰਜੇ ਇਕਿੁ ਮੁਕਾਮੈ ਏਤਹ ਪੰਤਜ ਵਖਿ ਿੇਰੇ ਅਪਰਪਰਾ ॥੯॥

وجنپَے ےجنپ اِتک مُکاےم اہہیِ جنپ وتھک ریتے ارپرپا ۔۔۹۔۔
ਸਗਲੀ ਜਾਤਨ ਕਰਹੁ ਮਉਿੀਿਾ ॥

سگلی اجن رکوہ ؤمدپبھا ۔۔

ਬਿ ਅਮਲ ਛੋਤਿ ਕਰਹੁ ਹਤਥ ਕੂਜਾ ॥

دب لمع وھچد رکوہ ھتہ ُکؤاج ۔۔
ਖੁਿਾਇ ਏਕੁ ਬੁਤਝ ਿੇਵਹੁ ਬਾਂਗਾਂ ਬੁਰਗੂ ਬਰਖੁਰਿਾਰ ਖਰਾ ॥੧੦॥

ب
ک
ۓ انک ُچھ دویوہنااگنن ُپروگ پر ُھردار رھکا ۔۔۱۱۔۔
ک ُھدا ِ
ਹਕੁ ਹਲਾਲੁ ਬਖੋਰਹੁ ਖਾਣਾ ॥

نک
قہ چالل ھؤروہ اھکنا ۔۔

ਤਿਲ ਿਰੀਆਉ ਧੋਵਹੁ ਮੈਲਾਣਾ ॥

دِل درناو دوھووہ مَیالنا ۔۔

ਪੀਰੁ ਪਛਾਣੈ ਤਭਸਿੀ ਸੋਈ ਅਜਰਾਈਲੁ ਨ ਿੋਜ ਿਰਾ ॥੧੧॥

ع
ئ َ بھ ِ
سب
چ
ریپ اھچپ ے ی وسیئ رالیئ ہن دوچ رھٹا ۔۔۱۱۔۔
ਕਾਇਆ ਤਕਰਿਾਰ ਅਉਰਿ ਯਕੀਨਾ ॥

اکنا کِردار َعؤرت پپقیا ۔۔

ਰੰਗ ਿਮਾਸੇ ਮਾਤਣ ਹਕੀਨਾ ॥

رنگ امتےس امن ہکییا ۔۔

ਨਾਪਾਕ ਪਾਕੁ ਕਤਰ ਹਿੂਤਰ ਹਿੀਸਾ ਸਾਬਿ ਸੂਰਤਿ ਿਸਿਾਰ ਤਸਰਾ ॥੧੨॥

ناناک ناک رک دحُور دہاسی ناپپ ُصؤرت داتسر سِرا ۔۔۱۲۔۔

ਮੁਸਲਮਾਣੁ ਮੋਮ ਤਿਤਲ ਹੋਵੈ ॥

م
وہوے ۔۔
ُسلمان ومم دِل َ
ਅੰਿਰ ਕੀ ਮਲੁ ਤਿਲ ਿੇ ਧੋਵੈ ॥

وھوے ۔۔
ارتن یک لم دِل ےت د َ
ਿੁਨੀਆ ਰੰਗ ਨ ਆਵੈ ਨੇੜੈ ਤਜਉ ਕੁਸਮ ਪਾਟੁ ਤਘਉ ਪਾਕੁ ਹਰਾ ॥੧੩॥

گ
ُکس
ے ڑینَے چیپؤ ُ م نات ِھپؤ ناک ہرا ۔۔۱۳۔۔
ُداین رنگ ہن ا و َ
ਜਾ ਕਉ ਤਮਹਰ ਤਮਹਰ ਤਮਹਰਵਾਨਾ ॥

اج کؤ رہم رہم رہموانا ۔۔
ਸੋਈ ਮਰਿੁ ਮਰਿੁ ਮਰਿਾਨਾ ॥

وسیئ رمد رمد رمدانا ۔۔
ਸੋਈ ਸੇਖੁ ਮਸਾਇਕੁ ਹਾਜੀ ਸੋ ਬੰਿਾ ਤਜਸੁ ਨਜਤਰ ਨਰਾ ॥੧੪॥

وسیئ س َیکھ اسمقئ احیج وس دنبہ ِجس رجن رنا ۔۔۱۴۔۔
ਕੁਿਰਤਿ ਕਾਿਰ ਕਰਣ ਕਰੀਮਾ ॥

قُدرت اقدر رکن رکامی ۔۔
ਤਸਿਤਿ ਮੁਹਬਤਿ ਅਥਾਹ ਰਹੀਮਾ ॥

صِفت م ُچپت ااھتہ رامیہ ۔۔

ਹਕੁ ਹੁਕਮੁ ਸਚੁ ਖੁਿਾਇਆ ਬੁਤਝ ਨਾਨਕ ਬੰਤਿ ਖਲਾਸ ਿਰਾ ॥੧੫॥੩॥੧੨॥

ب
ک
ک
قہ ُچ م چس ک ُھدانا ُچھ نانک دنب ھالص رتا ۔۔۱۵۔۔۳۔۔۱۲۔۔
ਮਾਰੂ ਮਹਲਾ ੫ ॥

امرو ہلحم ۵۔۔
ُ

ਪਾਰਬਰਹਮ ਸਭ ਊਚ ਤਬਰਾਜੇ ॥

نارپرمہ سیھ اُوچ پِراےج ۔۔
ਆਪੇ ਥਾਤਪ ਉਥਾਪੇ ਸਾਜੇ ॥

ا ےپ اھتت اُاھتےپ ساےج ۔۔
ਪਰਭ ਕੀ ਸਰਤਣ ਗਹਿ ਸੁਖੁ ਪਾਈਐ ਤਕਛੁ ਭਉ ਨ ਤਵਆਪੈ ਬਾਲ ਕਾ ॥੧॥

ک ب
رپَھب یک رسن گہت ُسکھ نا پپَے ِچھ ھؤ ہن ونا ئَے نال اک ۔۔۱۔۔
ਗਰਭ ਅਗਤਨ ਮਤਹ ਤਜਨਤਹ ਉਬਾਤਰਆ ॥

رگھب انگ ہہم ِجبہہ اُنارنا ۔۔
ਰਕਿ ਤਕਰਮ ਮਤਹ ਨਹੀ ਸੰਘਾਤਰਆ ॥

رقپ کِرم ہہم یہن اھگنسرِنا ۔۔

ਅਪਨਾ ਤਸਮਰਨੁ ਿੇ ਪਰਤਿਪਾਤਲਆ ਓਹੁ ਸਗਲ ਘਟਾ ਕਾ ਮਾਲਕਾ ॥੨॥

اانپ ِسمرن دے رپَپ ِیاایل اووہ لگس اٹھگ اک اماکل ۔۔۲۔۔
ਚਰਣ ਕਮਲ ਸਰਣਾਈ ਆਇਆ ॥

رچن لمک رسنایئ ا نا ۔۔
ਸਾਧਸੰਤਗ ਹੈ ਹਤਰ ਜਸੁ ਗਾਇਆ ॥

ےہ ہر سج اگنا ۔۔
سادھسیگ َ

ਜਨਮ ਮਰਣ ਸਤਭ ਿੂਖ ਤਨਵਾਰੇ ਜਤਪ ਹਤਰ ਹਤਰ ਭਉ ਨਹੀ ਕਾਲ ਕਾ ॥੩॥

ب
منج رمن سیھ ُدوھک ئِؤارے جت ہر ہر ھؤ یہن اکل اک ۔۔۳۔۔
ਸਮਰਥ ਅਕਥ ਅਗੋਚਰ ਿੇਵਾ ॥

رمسَھت ا َکبھ اوگرچ دئَؤا ۔۔

ਜੀਅ ਜੰਿ ਸਤਭ ਿਾ ਕੀ ਸੇਵਾ ॥

یج جپت سیھ نا یک ویسا ۔۔

ਅੰਿਜ ਜੇਰਜ ਸੇਿਜ ਉਿਭੁਜ ਬਹੁ ਪਰਕਾਰੀ ਪਾਲਕਾ ॥੪॥

سیب پ ُبھ
اندچ ریجچ ج ا ُ ج وہب رپاکری نااکل ۔۔۴۔۔
ਤਿਸਤਹ ਪਰਾਪਤਿ ਹੋਇ ਤਨਧਾਨਾ ॥

ئِسہہ رپاپپ وہۓ ن ِداھنا ۔۔

ਰਾਮ ਨਾਮ ਰਸੁ ਅੰਿਤਰ ਮਾਨਾ ॥

رام نام رس ارتن امنا ۔۔
ਕਰੁ ਗਤਹ ਲੀਨੇ ਅੰਧ ਕੂਪ ਿੇ ਤਵਰਲੇ ਕੇਈ ਸਾਲਕਾ ॥੫॥

رک ہگِ ےنیل ادنھ ُکؤت ےت وِرےل کیبی سااکل ۔۔۵۔۔
ਆਤਿ ਅੰਤਿ ਮਤਧ ਪਰਭੁ ਸੋਈ ॥

ا د اپپ دمھ رپَھب وسیئ ۔۔
ਆਪੇ ਕਰਿਾ ਕਰੇ ਸੁ ਹੋਈ ॥

ا ےپ رکنا رکے وس وہیئ ۔۔
ਭਰਮੁ ਭਉ ਤਮਤਟਆ ਸਾਧਸੰਗ ਿੇ ਿਾਤਲਿ ਨ ਕੋਈ ਘਾਲਕਾ ॥੬॥

ب
رھبم ھؤ مِییا سادھسیگ ےت دادل ہن وکیئ اھگاکل ۔۔۶۔۔
ਊਿਮ ਬਾਣੀ ਗਾਉ ਗੋੁਪਾਲਾ ॥

اُومت ناین اگو اپگال ۔۔
ਸਾਧਸੰਗਤਿ ਕੀ ਮੰਗਹੁ ਰਵਾਲਾ ॥

سادھسیگت یک میگہؤ رواال ۔۔

ਬਾਸਨ ਮੇਤਟ ਤਨਬਾਸਨ ਹੋਈਐ ਕਲਮਲ ਸਗਲੇ ਜਾਲਕਾ ॥੭॥

کل
ےیئ مل ےلگس اجاکل ۔۔۷۔۔
نانس ٹیم پ ِیانس وہ َ
ਸੰਿਾ ਕੀ ਇਹ ਰੀਤਿ ਤਨਰਾਲੀ ॥

سییا یک اہہی ِرپپ پِرایل ۔۔

ਪਾਰਬਰਹਮੁ ਕਤਰ ਿੇਖਤਹ ਨਾਲੀ ॥

نارپرمہ رک دنکھہہ نایل ۔۔

ਸਾਤਸ ਸਾਤਸ ਆਰਾਧਤਨ ਹਤਰ ਹਤਰ ਤਕਉ ਤਸਮਰਿ ਕੀਜੈ ਆਲਕਾ ॥੮॥

ساس ساس ا رادنھ ہر ہر کپؤ ِسمرت کبج َے ا اکل ۔۔۸۔۔
ਜਹ ਿੇਖਾ ਿਹ ਅੰਿਰਜਾਮੀ ॥

ہج داھکی ہت ارتناجیم ۔۔
ਤਨਮਖ ਨ ਤਵਸਰਹੁ ਪਰਭ ਮੇਰੇ ਸੁਆਮੀ ॥

ب
ِمکھ ہن وِرسوہ رپَھب ریمے سُؤا یم ۔۔
ਤਸਮਤਰ ਤਸਮਤਰ ਜੀਵਤਹ ਿੇਰੇ ਿਾਸਾ ਬਤਨ ਜਤਲ ਪੂਰਨ ਥਾਲਕਾ ॥੯॥

ِسمر ِسمر ویجہِ ریتے داسا نب لج ئُؤرن اھتاکل ۔۔۹۔۔
ਿਿੀ ਵਾਉ ਨ ਿਾ ਕਉ ਲਾਗੈ ॥

یتت واو ہن نا کؤ ال َگے ۔۔

ਤਸਮਰਿ ਨਾਮੁ ਅਨਤਿਨੁ ਜਾਗੈ ॥

ِسمرت نام ادنِن اج َگے ۔۔

ਅਨਿ ਤਬਨੋਿ ਕਰੇ ਹਤਰ ਤਸਮਰਨੁ ਤਿਸੁ ਮਾਇਆ ਸੰਤਗ ਨ ਿਾਲਕਾ ॥੧੦॥

ا َند پِپؤد رکے ہر ِسمرن ئِس امنا گنس ہن نااکل ۔۔۱۱۔۔

ਰੋਗ ਸੋਗ ਿੂਖ ਤਿਸੁ ਨਾਹੀ ॥

روگ وسگ ُدوھک ئِس نایہ ۔۔
ਸਾਧਸੰਤਗ ਹਤਰ ਕੀਰਿਨੁ ਗਾਹੀ ॥

سادھسیگ ہر ریکنت اگیہ ۔۔

ਆਪਣਾ ਨਾਮੁ ਿੇਤਹ ਪਰਭ ਪਰੀਿਮ ਸੁਤਣ ਬੇਨੰਿੀ ਖਾਲਕਾ ॥੧੧॥

نی
ا انپ نام دہہی رپَھب رپمتی ُسں ییبی اھکاکل ۔۔۱۱۔۔
ਨਾਮ ਰਿਨੁ ਿੇਰਾ ਹੈ ਤਪਆਰੇ ॥

ےہ ایپرے ۔۔
نام رنت ریتا َ
ਰੰਤਗ ਰਿੇ ਿੇਰੈ ਿਾਸ ਅਪਾਰੇ ॥

رنگ رےت ریتَے داس انارے ۔۔
ਿੇਰੈ ਰੰਤਗ ਰਿੇ ਿੁਧੁ ਜੇਹੇ ਤਵਰਲੇ ਕੇਈ ਭਾਲਕਾ ॥੧੨॥

ریتَے رنگ رےت ُندھ ج َبہے وِرےل کیبی اھباکل ۔۔۱۲۔۔
ਤਿਨ ਕੀ ਧੂਤੜ ਮਾਂਗੈ ਮਨੁ ਮੇਰਾ ॥

َ
پِں یک دھُؤر ام نگے نم ریما ۔۔
ਤਜਨ ਤਵਸਰਤਹ ਨਾਹੀ ਕਾਹੂ ਬੇਰਾ ॥

ِجں وِرسہِ نایہ اک ُہؤ پیتَرا ۔۔

ਤਿਨ ਕੈ ਸੰਤਗ ਪਰਮ ਪਿੁ ਪਾਈ ਸਿਾ ਸੰਗੀ ਹਤਰ ਨਾਲਕਾ ॥੧੩॥

پِں ےکَ گنس رپم ند نایئ دسا سیگی ہر نااکل ۔۔۱۳۔۔
ਸਾਜਨੁ ਮੀਿੁ ਤਪਆਰਾ ਸੋਈ ॥

سانج تیم ایپرا وسیئ ۔۔

ਏਕੁ ਤਿਰੜਾਏ ਿੁਰਮਤਿ ਖੋਈ ॥

انک درِراےئ ُدرمت وھکیئ ۔۔
ਕਾਮੁ ਿੋਧੁ ਅਹੰਕਾਰੁ ਿਜਾਏ ਤਿਸੁ ਜਨ ਕਉ ਉਪਿੇਸੁ ਤਨਰਮਾਲਕਾ ॥੧੪॥

اکم رکودھ ااکنہر اجتےئ ئِس نج کؤ ا ُندسی پِراماکل ۔۔۱۴۔۔
ਿੁਧੁ ਤਵਣੁ ਨਾਹੀ ਕੋਈ ਮੇਰਾ ॥

ُندھ وِن نایہ وکیئ ریما ۔۔
ਗੁਤਰ ਪਕੜਾਏ ਪਰਭ ਕੇ ਪੈਰਾ ॥

ُگر ڑکپاےئ رپَھب ےک نتَرا ۔۔

ਹਉ ਬਤਲਹਾਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰੇ ਤਜਤਨ ਖੰਤਿਆ ਭਰਮੁ ਅਨਾਲਕਾ ॥੧੫॥

ہؤ اہلبری سیگؤر ئُؤرے ِجں ڈنھکِنا رھبم انااکل ۔۔۱۵۔۔
ਸਾਤਸ ਸਾਤਸ ਪਰਭੁ ਤਬਸਰੈ ਨਾਹੀ ॥

ساس ساس رپَھب ِئسرے نایہ ۔۔
ਆਿ ਪਹਰ ਹਤਰ ਹਤਰ ਕਉ ਤਧਆਈ ॥

ا ھٹ رہپ ہر ہر کؤ دایھیئ ۔۔
ਨਾਨਕ ਸੰਿ ਿੇਰੈ ਰੰਤਗ ਰਾਿੇ ਿੂ ਸਮਰਥੁ ਵਿਾਲਕਾ ॥੧੬॥੪॥੧੩॥

نانک سیت ریتَے رنگ راےت ئُؤ رمسھت ودااکل ۔۔۱۶۔۔۴۔۔۱۳۔۔
ਮਾਰੂ ਮਹਲਾ ੫

امرو ہلحم ۵
ُ
ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪਰਸਾਤਿ ॥

اِک اواکنر سیگؤر رپساد ۔۔

ਚਰਨ ਕਮਲ ਤਹਰਿੈ ਤਨਿ ਧਾਰੀ ॥

رچن لمک ہِر َدے پِپ داھری ۔۔
ਗੁਰੁ ਪੂਰਾ ਤਖਨੁ ਤਖਨੁ ਨਮਸਕਾਰੀ ॥

ک ک
ُگر ئُؤرا ھِں ھِں اکسمنری ۔۔

ਿਨੁ ਮਨੁ ਅਰਤਪ ਧਰੀ ਸਭੁ ਆਗੈ ਜਗ ਮਤਹ ਨਾਮੁ ਸੁਹਾਵਣਾ ॥੧॥

نت نم ارت درھی سیھ ا ےگ چگ اھٹ ُکر ک ِپؤ ہہم نام ُسہاونا ۔۔۱۔۔
ਸੋ ਿਾਕੁਰੁ ਤਕਉ ਮਨਹੁ ਤਵਸਾਰੇ ॥

وس اھٹ ُکر کِپؤن مبہؤ وِسارے ۔۔
ਜੀਉ ਤਪੰਿੁ ਿੇ ਸਾਤਜ ਸਵਾਰੇ ॥

جپؤ پِید دے ساچ وسارے ۔۔
ਸਾਤਸ ਗਰਾਤਸ ਸਮਾਲੇ ਕਰਿਾ ਕੀਿਾ ਅਪਣਾ ਪਾਵਣਾ ॥੨॥

ساس رگاس امسےل رکنا کییا اانپ ناونا ۔۔۲۔۔
ਜਾ ਿੇ ਤਬਰਥਾ ਕੋਊ ਨਾਹੀ ॥

وکو نایہ ۔۔
اج ےت پِراھت ُ

ਆਿ ਪਹਰ ਹਤਰ ਰਖੁ ਮਨ ਮਾਹੀ ॥

ا ھٹ رہپ ہر رھک نم امیہ ۔۔
ਸਾਧਸੰਤਗ ਭਜੁ ਅਚੁਿ ਸੁਆਮੀ ਿਰਗਹ ਸੋਭਾ ਪਾਵਣਾ ॥੩॥

سادھسیگ جھب ا ُجت سُؤا یم درہگ وساھب ناونا ۔۔۳۔۔
ਚਾਤਰ ਪਿਾਰਥ ਅਸਟ ਿਸਾ ਤਸਤਧ ॥

اچر ندارھت است دسا سِدھ ۔۔

ਨਾਮੁ ਤਨਧਾਨੁ ਸਹਜ ਸੁਖੁ ਨਉ ਤਨਤਧ ॥

سہ
س
ک
ئ
ُ
ن
نام ن ِداھن ج ھ ؤ ِدھ ۔۔

ਸਰਬ ਕਤਲਆਣ ਜੇ ਮਨ ਮਤਹ ਚਾਹਤਹ ਤਮਤਲ ਸਾਧੂ ਸੁਆਮੀ ਰਾਵਣਾ ॥੪॥

ہہ مِل سا ُدوھ سُؤا یم راونا ۔۔۴۔۔
رست ایلکن ےج نم ہہم اچ ِ
ਸਾਸਿ ਤਸੰਤਮਰਤਿ ਬੇਿ ਵਖਾਣੀ ॥

ساست ِسمرِت دیب واھکین ۔۔

ਜਨਮੁ ਪਿਾਰਥੁ ਜੀਿੁ ਪਰਾਣੀ ॥

منج ندارھت جپت رپاین ۔۔
ਕਾਮੁ ਿੋਧੁ ਤਨੰਿਾ ਪਰਹਰੀਐ ਹਤਰ ਰਸਨਾ ਨਾਨਕ ਗਾਵਣਾ ॥੫॥

اکم رکودھ پ ِیدا رپہر پ َپے ہر رانس نانک اگونا ۔۔۵۔۔
ਤਜਸੁ ਰੂਪੁ ਨ ਰੇਤਖਆ ਕੁਲੁ ਨਹੀ ਜਾਿੀ ॥

ِجس ُروت ہن رنکھیا ُکل یہن اجیت ۔۔
ਪੂਰਨ ਪੂਤਰ ਰਤਹਆ ਤਿਨੁ ਰਾਿੀ ॥

ئُؤرن ئُؤر رایہ دِن رایت ۔۔
ਜੋ ਜੋ ਜਪੈ ਸੋਈ ਵਿਭਾਗੀ ਬਹੁਤੜ ਨ ਜੋਨੀ ਪਾਵਣਾ ॥੬॥

وج وج جپَے وسیئ وداھبیگ بہُہر ہن وجین ناونا ۔۔۶۔۔
ਤਜਸ ਨੋ ਤਬਸਰੈ ਪੁਰਖੁ ਤਬਧਾਿਾ ॥

ِجس ون ِئسرے ُپرھک نِداھنا ۔۔
ਜਲਿਾ ਤਿਰੈ ਰਹੈ ਤਨਿ ਿਾਿਾ ॥

ب
اتلج ھ ِ َرے ر َہے پِپ نانا ۔۔

ਅਤਕਰਿਘਣੈ ਕਉ ਰਖੈ ਨ ਕੋਈ ਨਰਕ ਘੋਰ ਮਤਹ ਪਾਵਣਾ ॥੭॥

نگ
ک
اکِر ھپے کؤ ر َھے ہن وکیئ رنک وھگر ہہم ناونا ۔۔۷۔۔
ਜੀਉ ਪਰਾਣ ਿਨੁ ਧਨੁ ਤਜਤਨ ਸਾਤਜਆ ॥

جپؤ رپان نت دنھ ِجں سا ِجیا ۔۔

ਮਾਿ ਗਰਭ ਮਤਹ ਰਾਤਖ ਤਨਵਾਤਜਆ ॥

امت رگھب ہہم راھک ئِؤا ِجیا ۔۔
ਤਿਸ ਤਸਉ ਪਰੀਤਿ ਛਾਤਿ ਅਨ ਰਾਿਾ ਕਾਹੂ ਤਸਰੈ ਨ ਲਾਵਣਾ ॥੮॥

ئِس سِیؤ رپپپ اھچد ان رانا اک ُہؤ س ِ َرے ہن الونا ۔۔۸۔۔
ਧਾਤਰ ਅਨੁਗਰਹੁ ਸੁਆਮੀ ਮੇਰੇ ॥

ُ
داھر ا ُنگروہ سُؤا یم ریمے ۔۔
ਘਤਟ ਘਤਟ ਵਸਤਹ ਸਭਨ ਕੈ ਨੇਰੇ ॥

سب
ھ
ٹھگ ٹھگ وسہہ ں ےکَ رینے ۔۔
ਹਾਤਥ ਹਮਾਰੈ ਕਛੂਐ ਨਾਹੀ ਤਜਸੁ ਜਣਾਇਤਹ ਤਿਸੈ ਜਣਾਵਣਾ ॥੯॥

ک
ج
ج
ئ
ِ
ُ
س
ھ
ِ
ب
ے نایہ س انج ہ ِہ َ ے چ ناونا ۔۔۹۔۔
اہھت َ
امہرے ؤ َ
ਜਾ ਕੈ ਮਸਿਤਕ ਧੁਤਰ ਤਲਤਖ ਪਾਇਆ ॥

ےک کتسم د ُھر لک ِھ نانا ۔۔
اج َ

ਤਿਸ ਹੀ ਪੁਰਖ ਨ ਤਵਆਪੈ ਮਾਇਆ ॥

ئِس یہ ُپرھک ہن ونا ئَے امنا ۔۔

ਨਾਨਕ ਿਾਸ ਸਿਾ ਸਰਣਾਈ ਿੂਸਰ ਲਵੈ ਨ ਲਾਵਣਾ ॥੧੦॥

نانک داس دسا رسنایئ ُدورس ولَے ہن الونا ۔۔۱۱۔۔

ਆਤਗਆ ਿੂਖ ਸੂਖ ਸਤਭ ਕੀਨੇ ॥

ا ایگ ُدوھک سُؤھک سیھ کیپے ۔۔

ਅੰਤਮਰਿ ਨਾਮੁ ਤਬਰਲੈ ਹੀ ਚੀਨੇ ॥

ارمِت نام پِر لَے یہ چیپے ۔۔

ਿਾ ਕੀ ਕੀਮਤਿ ਕਹਣੁ ਨ ਜਾਈ ਜਿ ਕਿ ਓਹੀ ਸਮਾਵਣਾ ॥੧੧॥

نا یک تمیق کہں ہن اجیئ جت تک اویہ امسونا ۔۔۱۱۔۔
ਸੋਈ ਭਗਿੁ ਸੋਈ ਵਿ ਿਾਿਾ ॥

وسیئ تگھب وسیئ ود دانا ۔۔
ਸੋਈ ਪੂਰਨ ਪੁਰਖੁ ਤਬਧਾਿਾ ॥

وسیئ ئُؤرن ُپرھک نِداھنا ۔۔

ਬਾਲ ਸਹਾਈ ਸੋਈ ਿੇਰਾ ਜੋ ਿੇਰੈ ਮਤਨ ਭਾਵਣਾ ॥੧੨॥

نال اہسیئ وسیئ ریتا وج ریتَے نم اھبونا ۔۔۱۲۔۔
ਤਮਰਿੁ ਿੂਖ ਸੂਖ ਤਲਤਖ ਪਾਏ ॥

مِرت ُدوھک سُؤھک لک ِھ ناےئ ۔۔
ਤਿਲੁ ਨਹੀ ਬਧਤਹ ਘਟਤਹ ਨ ਘਟਾਏ ॥

گ
نِل یہن دبےھ ھبہے ہن اٹھگےئ ۔۔

ਸੋਈ ਹੋਇ ਤਜ ਕਰਿੇ ਭਾਵੈ ਕਤਹ ਕੈ ਆਪੁ ਵਞਾਵਣਾ ॥੧੩॥

ےک ا ت واجنونا ۔۔۱۳۔۔
اھبوے ہہک َ
وسیئ وہۓ ےج رکےت َ
ਅੰਧ ਕੂਪ ਿੇ ਸੇਈ ਕਾਢੇ ॥

ادنھ ُکؤت ےت َ
سیبی اکدےھ ۔۔

ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੇ ਟੂਟੇ ਗਾਂਢੇ ॥

منج منج ےک ئُؤےٹ اگندےھ ۔۔
ਤਕਰਪਾ ਧਾਤਰ ਰਖੇ ਕਤਰ ਅਪੁਨੇ ਤਮਤਲ ਸਾਧੂ ਗੋਤਬੰਿੁ ਤਧਆਵਣਾ ॥੧੪॥

کِرنا داھر رےھک رک اےنپ مِل سا ُدوھ وگپِید دایھونا ۔۔۱۴۔۔
ਿੇਰੀ ਕੀਮਤਿ ਕਹਣੁ ਨ ਜਾਈ ॥

ریتی تمیق کہں ہن اجیئ ۔۔

ਅਚਰਜ ਰੂਪੁ ਵਿੀ ਵਤਿਆਈ ॥

ارچچ ُروت ودی ودنایئ ۔۔
ਭਗਤਿ ਿਾਨੁ ਮੰਗੈ ਜਨੁ ਿੇਰਾ ਨਾਨਕ ਬਤਲ ਬਤਲ ਜਾਵਣਾ ॥੧੫॥੧॥੧੪॥੨੨॥੨੪॥੨॥੧੪॥੬੨॥

َ
تگھب دان میگے

نج ریتا نانک نل نل اجونا ۔۔۱۵۔۔۱۔۔۱۴۔۔۲۲۔۔۲۴۔۔۲۔۔۱۴۔۔۶۲۔۔
ਮਾਰੂ ਵਾਰ ਮਹਲਾ ੩

امرو وار ہلحم ۳
ُ
ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪਰਸਾਤਿ ॥

اِک اواکنر سیگؤر رپساد ۔۔
ਸਲੋਕੁ ਮਃ ੧ ॥

ولسک م۱ :۔۔
ਤਵਣੁ ਗਾਹਕ ਗੁਣੁ ਵੇਚੀਐ ਿਉ ਗੁਣੁ ਸਹਘੋ ਜਾਇ ॥

ُگ بچیپ ئ ُگ سہگ
ھ
وِن اگکہ ں و ے ؤ ں ؤ اجۓ ۔۔

ਗੁਣ ਕਾ ਗਾਹਕੁ ਜੇ ਤਮਲੈ ਿਉ ਗੁਣੁ ਲਾਖ ਤਵਕਾਇ ॥

ُگں اک اگکہ ےج ملَ ِے ئؤ ُگں الھک وِاکےئ ۔۔

ਗੁਣ ਿੇ ਗੁਣ ਤਮਤਲ ਪਾਈਐ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਮਾਤਹ ਸਮਾਇ ॥

ُگں ےت ُگں مِل نا پپَے ےج سیگؤر امےہ امسۓ ۔۔
ਮੋੁਤਲ ਅਮੋੁਲੁ ਨ ਪਾਈਐ ਵਣਤਜ ਨ ਲੀਜੈ ਹਾਤਟ ॥

ومل اومل ہن نا پپَے وجن ہن لبج َے اہت ۔۔

ਨਾਨਕ ਪੂਰਾ ਿੋਲੁ ਹੈ ਕਬਹੁ ਨ ਹੋਵੈ ਘਾਤਟ ॥੧॥

وہوے اھگت ۔۔۱۔۔
نانک ئُؤرا وتل َ
ےہ کبہؤ ہن َ
ਮਃ ੪ ॥

م۴ :۔۔
ਨਾਮ ਤਵਹੂਣੇ ਭਰਮਸਤਹ ਆਵਤਹ ਜਾਵਤਹ ਨੀਿ ॥

نام وِوہُےن رھبمسہ ِہ ا وہِ اجوہِ تین ۔۔

ਇਤਕ ਬਾਂਧੇ ਇਤਕ ਢੀਤਲਆ ਇਤਕ ਸੁਖੀਏ ਹਤਰ ਪਰੀਤਿ ॥

سک
اِک نادنےھ اِک دھیلیا اِک ُ ھیپے ہر رپپپ ۔۔
ਨਾਨਕ ਸਚਾ ਮੰਤਨ ਲੈ ਸਚੁ ਕਰਣੀ ਸਚੁ ਰੀਤਿ ॥੨॥

نانک اچس نمّ لَے چس رکین چس ِرپپ ۔۔۲۔۔
ਪਉੜੀ ॥

ئؤری ۔۔
ਗੁਰ ਿੇ ਤਗਆਨੁ ਪਾਇਆ ਅਤਿ ਖੜਗੁ ਕਰਾਰਾ ॥

ُگر ےت گ ِیان نانا ات ڑھکگ رکارا ۔۔

ਿੂਜਾ ਭਰਮੁ ਗੜੁ ਕਤਟਆ ਮੋਹੁ ਲੋਭੁ ਅਹੰਕਾਰਾ ॥

ُدواج رھبم گر ایٹک ومہ ولھب ااکنہرا ۔۔

ਹਤਰ ਕਾ ਨਾਮੁ ਮਤਨ ਵਤਸਆ ਗੁਰ ਸਬਤਿ ਵੀਚਾਰਾ ॥

ہر اک نام نم وایس ُگر دبس وبچارا ۔۔

ਸਚ ਸੰਜਤਮ ਮਤਿ ਊਿਮਾ ਹਤਰ ਲਗਾ ਤਪਆਰਾ ॥

سبج
چس م مت اُوامت ہر اگل ایپرا ۔۔

ਸਭੁ ਸਚੋ ਸਚੁ ਵਰਿਿਾ ਸਚੁ ਤਸਰਜਣਹਾਰਾ ॥੧॥

سیھ وچس چس وردتا چس سِرجبہارا ۔۔۱۔۔
ਸਲੋਕੁ ਮਃ ੩ ॥

ولسک م۳ :۔۔
ਕੇਿਾਰਾ ਰਾਗਾ ਤਵਤਚ ਜਾਣੀਐ ਭਾਈ ਸਬਿੇ ਕਰੇ ਤਪਆਰੁ ॥

دیکارا رااگ وِچ اج پپَے اھبیئ دبسے رکے ایپر ۔۔
ਸਿਸੰਗਤਿ ਤਸਉ ਤਮਲਿੋ ਰਹੈ ਸਚੇ ਧਰੇ ਤਪਆਰੁ ॥

سیسیگت سِیؤ مل ِدو ر َہے ےچس درھے ایپر ۔۔

ਤਵਚਹੁ ਮਲੁ ਕਟੇ ਆਪਣੀ ਕੁਲਾ ਕਾ ਕਰੇ ਉਧਾਰੁ ॥

وِچہؤہ لم ےٹک ا ینپ ُکال اک رکے اُداھر ۔۔

ਗੁਣਾ ਕੀ ਰਾਤਸ ਸੰਗਰਹੈ ਅਵਗਣ ਕਢੈ ਤਵਿਾਤਰ ॥

ُگیا یک راس رگنسےہَ ا َونگ ڈک َھے وِدار ۔۔

ਨਾਨਕ ਤਮਤਲਆ ਸੋ ਜਾਣੀਐ ਗੁਰੂ ਨ ਛੋਿੈ ਆਪਣਾ ਿੂਜੈ ਨ ਧਰੇ ਤਪਆਰੁ ॥੧॥

وھچدے ا انپ ُدو َچے ہن درھے ایپر ۔۔۱۔۔
نانک مل ِیا وس اج پپَے ُگؤ ُرو ہن َ
ਮਃ ੪ ॥

م۴ :۔۔

ਸਾਗਰੁ ਿੇਖਉ ਿਤਰ ਮਰਉ ਭੈ ਿੇਰੈ ਿਰੁ ਨਾਤਹ ॥

ب
نک
سارگ د ھؤ در رمو َھے ریتَے در ناہِ۔۔

ਗੁਰ ਕੈ ਸਬਤਿ ਸੰਿੋਖੀਆ ਨਾਨਕ ਤਬਗਸਾ ਨਾਇ ॥੨॥

ُگر ےکَ دبس وتنسکِھیا نانک نِگسا ناےئ ۔۔۲۔۔
ਮਃ ੪ ॥

م۴ :۔۔
ਚਤੜ ਬੋਤਹਥੈ ਚਾਲਸਉ ਸਾਗਰੁ ਲਹਰੀ ਿੇਇ ॥

ہب
ڑچ وب َھے اچلسؤ سارگ رہلی دےئ ۔۔

ਿਾਕ ਨ ਸਚੈ ਬੋਤਹਥੈ ਜੇ ਗੁਰੁ ਧੀਰਕ ਿੇਇ ॥

ہب
اھٹک ہن سج َے وب َھے ےج ُگر دھترک دےئ ۔۔
ਤਿਿੁ ਿਤਰ ਜਾਇ ਉਿਾਰੀਆ ਗੁਰੁ ਤਿਸੈ ਸਾਵਧਾਨੁ ॥

پِپ در اجۓ اُنارِنا ُگر ِد سَے ساوداھن ۔۔

ਨਾਨਕ ਨਿਰੀ ਪਾਈਐ ਿਰਗਹ ਚਲੈ ਮਾਨੁ ॥੩॥

نانک دنری نا پپَے درہگ چلَے امن ۔۔۳۔۔
ਪਉੜੀ ॥

ئؤری ۔۔
ਤਨਹਕੰਟਕ ਰਾਜੁ ਭੁੰਤਚ ਿੂ ਗੁਰਮੁਤਖ ਸਚੁ ਕਮਾਈ ॥

ب
ھ
ُ
ُ
م
ک
گ
ُ
ئ
بِہکییک راچ ں ؤ ر ُ ھ چس امکیئ ۔۔

ਸਚੈ ਿਖਤਿ ਬੈਿਾ ਤਨਆਉ ਕਤਰ ਸਿਸੰਗਤਿ ਮੇਤਲ ਤਮਲਾਈ ॥

سج َے تخت اھٹیب اینو رک سیسیگت م َیل مِالیئ ۔۔

ਸਚਾ ਉਪਿੇਸੁ ਹਤਰ ਜਾਪਣਾ ਹਤਰ ਤਸਉ ਬਤਣ ਆਈ ॥

اچس ا ُندسی ہر اجانپ ہر سِیؤ نب ا یئ ۔۔

ਐਥੈ ਸੁਖਿਾਿਾ ਮਤਨ ਵਸੈ ਅੰਤਿ ਹੋਇ ਸਖਾਈ ॥

اےھتی ُسکھدانا نم و سَے اپپ وہۓ اھکسیئ ۔۔
ਹਤਰ ਤਸਉ ਪਰੀਤਿ ਊਪਜੀ ਗੁਤਰ ਸੋਝੀ ਪਾਈ ॥੨॥

ہر سِیؤ رپپپ اُویجپ ُگر وسیھج نایئ ۔۔۲۔۔
ਸਲੋਕੁ ਮਃ ੧ ॥

ولسک م۱ :۔۔
ਭੂਲੀ ਭੂਲੀ ਮੈ ਤਿਰੀ ਪਾਧਰੁ ਕਹੈ ਨ ਕੋਇ ॥

ب ب
ب
ُھؤیل ُھؤیل م َے ھِری نادرھ ےہک ہن وکۓ ۔۔
ਪੂਛਹੁ ਜਾਇ ਤਸਆਤਣਆ ਿੁਖੁ ਕਾਟੈ ਮੇਰਾ ਕੋਇ ॥

ئُؤہھچُ اجۓ ُدھک اک ئَے ریما وکۓ ۔۔

ਸਤਿਗੁਰੁ ਸਾਚਾ ਮਤਨ ਵਸੈ ਸਾਜਨੁ ਉਿ ਹੀ ਿਾਇ ॥

سیگؤر سااچ نم و سَے سانج اُت یہ اھٹۓ ۔۔

ਨਾਨਕ ਮਨੁ ਤਿਰਪਿਾਸੀਐ ਤਸਿਿੀ ਸਾਚੈ ਨਾਇ ॥੧॥

نانک نم رتِاتپسیپے َ ِصفبی سا َچے ناےئ ۔۔۱۔۔
ਮਃ ੩ ॥

م۳ :۔۔
ਆਪੇ ਕਰਣੀ ਕਾਰ ਆਤਪ ਆਪੇ ਕਰੇ ਰਜਾਇ ॥

ا ےپ رکین اکر ا ت ا ےپ رکے راج ِئے ۔۔

ਆਪੇ ਤਕਸ ਹੀ ਬਖਤਸ ਲਏ ਆਪੇ ਕਾਰ ਕਮਾਇ ॥

نک
ھ
ا ےپ کِس یہ س ےئل ا ےپ اکر امکۓ ۔۔

ਨਾਨਕ ਚਾਨਣੁ ਗੁਰ ਤਮਲੇ ਿੁਖ ਤਬਖੁ ਜਾਲੀ ਨਾਇ ॥੨॥

نانک اچنن ُگر مِل ُدھک نِکھ اجیل ناےئ ۔۔۲۔۔
ਪਉੜੀ ॥

ئؤری ۔۔
ਮਾਇਆ ਵੇਤਖ ਨ ਭੁਲੁ ਿੂ ਮਨਮੁਖ ਮੂਰਖਾ ॥

ب
مب
امنا وھکی ہن ُھل ئُؤ مُکھ مُؤراھک ۔۔

ਚਲਤਿਆ ਨਾਤਲ ਨ ਚਲਈ ਸਭੁ ਝੂਿੁ ਿਰਬੁ ਲਖਾ ॥

چ
دلچنا نال ہن چلبی سیھ ُھؤھٹ درت اھکل ۔۔

ਅਤਗਆਨੀ ਅੰਧੁ ਨ ਬੂਝਈ ਤਸਰ ਊਪਤਰ ਜਮ ਖੜਗੁ ਕਲਖਾ ॥

چ
اگ ِیاین ادنھ ہن ئُؤ ھبی سِر اُورپ مج ڑھکگ کلکھا ۔۔
ਗੁਰ ਪਰਸਾਿੀ ਉਬਰੇ ਤਜਨ ਹਤਰ ਰਸੁ ਚਖਾ ॥

ُگر رپسادی اُپرے ِجں ہر رس اھکچ ۔۔

ਆਤਪ ਕਰਾਏ ਕਰੇ ਆਤਪ ਆਪੇ ਹਤਰ ਰਖਾ ॥੩॥

ا ت رکاےئ رکے ا ت ا ےپ ہر راھک ۔۔۳۔۔
ਸਲੋਕੁ ਮਃ ੩ ॥

ولسک م۳ :۔۔
ਤਜਨਾ ਗੁਰੁ ਨਹੀ ਭੇਤਟਆ ਭੈ ਕੀ ਨਾਹੀ ਤਬੰਿ ॥

ب
ب
ِجیا ُگر یہن ھیییا َھے یک نایہ پِید ۔۔

ਆਵਣੁ ਜਾਵਣੁ ਿੁਖੁ ਘਣਾ ਕਿੇ ਨ ਚੂਕੈ ਤਚੰਿ ॥

گ
ک ِجید ۔۔
ا ون اجون ُدھک ھیا دکے ہن ُجؤ َ
ਕਾਪੜ ਤਜਵੈ ਪਛੋੜੀਐ ਘੜੀ ਮੁਹਿ ਘੜੀਆਲੁ ॥

اکڑپ ج َِؤے وھچپر پ َپے ڑھگی مُہت ڑھگنال ۔۔

ਨਾਨਕ ਸਚੇ ਨਾਮ ਤਬਨੁ ਤਸਰਹੁ ਨ ਚੁਕੈ ਜੰਜਾਲੁ ॥੧॥

نانک ےچس نام پِں سِروہ ہن ُچ َکے اجنجل ۔۔۱۔۔
ਮਃ ੩ ॥

م۳ :۔۔
ਤਿਰਭਵਣ ਢੂਢੀ ਸਜਣਾ ਹਉਮੈ ਬੁਰੀ ਜਗਤਿ ॥

ےم ُپری ُچگت ۔۔
رتِ وھبَن ُدوندیھ انجس َہؤ َ
ਨਾ ਝੁਰੁ ਹੀਅੜੇ ਸਚੁ ਚਉ ਨਾਨਕ ਸਚੋ ਸਚੁ ॥੨॥

چ
ہن ُھر ہیترے چس جؤ نانک وچس چس ۔۔۲۔۔
ਪਉੜੀ ॥

ئؤری ۔۔
ਗੁਰਮੁਤਖ ਆਪੇ ਬਖਤਸਓਨੁ ਹਤਰ ਨਾਤਮ ਸਮਾਣੇ ॥

نک
ھ
سی
ہ
ُگرمُکھ ا ےپ ؤن ر نام امسےن ۔۔

ਆਪੇ ਭਗਿੀ ਲਾਇਓਨੁ ਗੁਰ ਸਬਤਿ ਨੀਸਾਣੇ ॥

ب
گب
ھ
ُ
گ
ا ےپ ی الویئن ر دبس اسینےن ۔۔
ਸਨਮੁਖ ਸਿਾ ਸੋਹਣੇ ਸਚੈ ਿਤਰ ਜਾਣੇ ॥

سب
مُکھ دسا وسےنہ سج َے در اجےن ۔۔

ਐਥੈ ਓਥੈ ਮੁਕਤਿ ਹੈ ਤਜਨ ਰਾਮ ਪਛਾਣੇ ॥

ب
ےہ نج رام اھچپےن ۔۔
اےھتی او َھے مُکت َ
ਧੰਨੁ ਧੰਨੁ ਸੇ ਜਨ ਤਜਨ ਹਤਰ ਸੇਤਵਆ ਤਿਨ ਹਉ ਕੁਰਬਾਣੇ ॥੪॥

نھ ےس نج ِجں ہر ویسنا پِں ہؤ قُرناےن ۔۔۴۔۔
دنھّ د ّ
ਸਲੋਕੁ ਮਃ ੧ ॥

ولسک م۱ :۔۔
ਮਹਲ ਕੁਚਜੀ ਮੜਵੜੀ ਕਾਲੀ ਮਨਹੁ ਕਸੁਧ ॥

ُکج
ج
ّ
ک
م
م
لحم ی روری اکیل ی ُہ ُسدھ ۔۔

ਜੇ ਗੁਣ ਹੋਵਤਨ ਿਾ ਤਪਰੁ ਰਵੈ ਨਾਨਕ ਅਵਗੁਣ ਮੁੰਧ ॥੧॥

ےج ُگں وہون نا پِر ر َوے نانک ا َونگ مُیدھ ۔۔۱۔۔
ਮਃ ੧ ॥

م۱ :۔۔
ਸਾਚੁ ਸੀਲ ਸਚੁ ਸੰਜਮੀ ਸਾ ਪੂਰੀ ਪਰਵਾਤਰ ॥

سب
ج
م
ساچ ِسیل چس ی سا ئُؤری رپوار ۔۔

ਨਾਨਕ ਅਤਹਤਨਤਸ ਸਿਾ ਭਲੀ ਤਪਰ ਕੈ ਹੇਤਿ ਤਪਆਤਰ ॥੨॥

ب
ھل
پ
ےک تیہ ایپر ۔۔۲۔۔
نانک اہیِس دسا ی ِر َ
ਪਉੜੀ ॥

ئؤری ۔۔
ਆਪਣਾ ਆਪੁ ਪਛਾਤਣਆ ਨਾਮੁ ਤਨਧਾਨੁ ਪਾਇਆ ॥

ا انپ ا ت اھچپاین نام ن ِداھن نانا ۔۔

ਤਕਰਪਾ ਕਤਰ ਕੈ ਆਪਣੀ ਗੁਰ ਸਬਤਿ ਤਮਲਾਇਆ ॥

ےک ا ینپ ُگر دبس مِالنا ۔۔
کِرنا رک َ

ਗੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਤਨਰਮਲੀ ਹਤਰ ਰਸੁ ਪੀਆਇਆ ॥

ُگر یک ناین پِریلم ہر رس ایپایئ ۔۔

ਹਤਰ ਰਸੁ ਤਜਨੀ ਚਾਤਖਆ ਅਨ ਰਸ ਿਾਤਕ ਰਹਾਇਆ ॥

ہر رس ج ِبی اچایھک ان رس اھٹک راہنا ۔۔

ਹਤਰ ਰਸੁ ਪੀ ਸਿਾ ਤਿਰਪਤਿ ਭਏ ਤਿਤਰ ਤਿਰਸਨਾ ਭੁਖ ਗਵਾਇਆ ॥੫॥

ب
ب
ہر رس یپ دسا رتِپپ ےئھب ھِر رتِانس ُھکھ وگَانا ۔۔۵۔۔
ਸਲੋਕੁ ਮਃ ੩ ॥

ولسک م۳ :۔۔
ਤਪਰ ਖੁਸੀਏ ਧਨ ਰਾਵੀਏ ਧਨ ਉਤਰ ਨਾਮੁ ਸੀਗਾਰੁ ॥

پ ُک
ھ
پ
ُ
پ
سی
ِر ے ٔ دنھ راو ے دنھ اُر نام اگیسر ۔۔
ਨਾਨਕ ਧਨ ਆਗੈ ਖੜੀ ਸੋਭਾਵੰਿੀ ਨਾਤਰ ॥੧॥

نانک دنھ ا ےگ ڑھکی وساھب ویتن نار ۔۔۱۔۔
ਮਃ ੧ ॥

م۱ :۔۔
ਸਸੁਰੈ ਪੇਈਐ ਕੰਿ ਕੀ ਕੰਿੁ ਅਗੰਮੁ ਅਥਾਹੁ ॥

مگ ااھتوہ ۔۔
سس َُرے پییپَے کپت یک کپت ا ّ

ਨਾਨਕ ਧੰਨੁ ਸੋੁਹਾਗਣੀ ਜੋ ਭਾਵਤਹ ਵੇਪਰਵਾਹ ॥੨॥

نھ وساہینگ وج اھبوہِ ورپیواہ ۔۔۲۔۔
نانک د ّ

ਪਉੜੀ ॥

ئؤری ۔۔
ਿਖਤਿ ਰਾਜਾ ਸੋ ਬਹੈ ਤਜ ਿਖਿੈ ਲਾਇਕ ਹੋਈ ॥

نک
تخت رااج وس ب َہے ےج ھ َپے القی وہیئ ۔۔
ਤਜਨੀ ਸਚੁ ਪਛਾਤਣਆ ਸਚੁ ਰਾਜੇ ਸੇਈ ॥

ِجبی چس اھچپاین چس راےج سیبی ۔۔

ਏਤਹ ਭੂਪਤਿ ਰਾਜੇ ਨ ਆਖੀਅਤਹ ਿੂਜੈ ਭਾਇ ਿੁਖੁ ਹੋਈ ॥

ک
ب
اہیِ ُھؤپپ راےج ہن ا ھیبہے ُدو َچے اھبےئ ُدھک وہیئ ۔۔
ਕੀਿਾ ਤਕਆ ਸਾਲਾਹੀਐ ਤਜਸੁ ਜਾਿੇ ਤਬਲਮ ਨ ਹੋਈ ॥

نل
کییا ایک ساال ہیپے ِجس اجدے ِ م ہن وہیئ ۔۔

ਤਨਹਚਲੁ ਸਚਾ ਏਕੁ ਹੈ ਗੁਰਮੁਤਖ ਬੂਝੈ ਸੁ ਤਨਹਚਲੁ ਹੋਈ ॥੬॥

بہ
بہ
چ
ِ چل اچس انک ےہَ ُگرمُکھ ئُؤ َھے وس ِ چل وہیئ ۔۔۶۔۔
ਸਲੋਕੁ ਮਃ ੩ ॥

ولسک م۳ :۔۔
ਸਭਨਾ ਕਾ ਤਪਰੁ ਏਕੁ ਹੈ ਤਪਰ ਤਬਨੁ ਖਾਲੀ ਨਾਤਹ ॥

سبھیا اک پِر انک ےہَ پِر پِں اھکیل ناہِ۔۔

ਨਾਨਕ ਸੇ ਸੋਹਾਗਣੀ ਤਜ ਸਤਿਗੁਰ ਮਾਤਹ ਸਮਾਤਹ ॥੧॥

نانک ےس وساہینگ ےجسیگؤر امہِ امسہِ۔۔۱۔۔
ਮਃ ੩ ॥

م۳ :۔۔

ਮਨ ਕੇ ਅਤਧਕ ਿਰੰਗ ਤਕਉ ਿਤਰ ਸਾਤਹਬ ਛੁਟੀਐ ॥

چ
ھ
ُی
ی
پ
ے ۔۔
نم ےک ادِکھ رتنگ کپؤ در اصجِت
ਜੇ ਰਾਚੈ ਸਚ ਰੰਤਗ ਗੂੜੈ ਰੰਤਗ ਅਪਾਰ ਕੈ ॥

ےج را َچے چس رنگ ُگؤ َرے رنگ انار ےکَ ۔۔
ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਪਰਸਾਿੀ ਛੁਟੀਐ ਜੇ ਤਚਿੁ ਲਗੈ ਸਤਚ ॥੨॥

چ
َ
نانک ُگر رپسادی ھُییپے ےج ِجت لگے چس ۔۔۲۔۔
ਪਉੜੀ ॥

ئؤری ۔۔
ਹਤਰ ਕਾ ਨਾਮੁ ਅਮੋਲੁ ਹੈ ਤਕਉ ਕੀਮਤਿ ਕੀਜੈ ॥

ےہ کپؤ تمیق کبج َے ۔۔
ہر اک نام اومل َ

ਆਪੇ ਤਸਰਸਤਟ ਸਭ ਸਾਜੀਅਨੁ ਆਪੇ ਵਰਿੀਜੈ ॥

ج
ا ےپ رسِست سیھ سا ییں ا ےپ ورپبج َے ۔۔

ਗੁਰਮੁਤਖ ਸਿਾ ਸਲਾਹੀਐ ਸਚੁ ਕੀਮਤਿ ਕੀਜੈ ॥

ُگرمُکھ دسا سال ہیپے چس تمیق کبج َے ۔۔

ਗੁਰ ਸਬਿੀ ਕਮਲੁ ਤਬਗਾਤਸਆ ਇਵ ਹਤਰ ਰਸੁ ਪੀਜੈ ॥

ُگر دبسی لمک ِئگاایس اِو ہر رس پبج َے ۔۔

ਆਵਣ ਜਾਣਾ ਿਾਤਕਆ ਸੁਤਖ ਸਹਤਜ ਸਵੀਜੈ ॥੭॥

ُسک سہ
ب
ج
ا ون اجنا اھٹایک ھ ج وس َ ِے ۔۔۷۔۔
ਸਲੋਕੁ ਮਃ ੧ ॥

ولسک م۱ :۔۔

ਨਾ ਮੈਲਾ ਨਾ ਧੁੰਧਲਾ ਨਾ ਭਗਵਾ ਨਾ ਕਚੁ ॥

ہن نال ہن د ُھیدھال ہن وگھبا ہن چک ۔۔
ਨਾਨਕ ਲਾਲੋ ਲਾਲੁ ਹੈ ਸਚੈ ਰਿਾ ਸਚੁ ॥੧॥

ےہ سج َے رنا چس ۔۔۱۔۔
نانک الول الل َ
ਮਃ ੩ ॥

م۳ :۔۔
ਸਹਤਜ ਵਣਸਪਤਿ ਿੁਲੁ ਿਲੁ ਭਵਰੁ ਵਸੈ ਭੈ ਖੰਤਿ ॥

ب
سہ
ب
ج وئسیت ُھل لھپ وھبَر و سَے َھے ڈنھک ۔۔
ਨਾਨਕ ਿਰਵਰੁ ਏਕੁ ਹੈ ਏਕੋ ਿੁਲੁ ਤਭਰੰਗੁ ॥੨॥

ب ب
ےہ اوکی ُھل ھِرنگ ۔۔۲۔۔
نانک رتور انک َ
ਪਉੜੀ ॥

ئؤری ۔۔
ਜੋ ਜਨ ਲੂਝਤਹ ਮਨੈ ਤਸਉ ਸੇ ਸੂਰੇ ਪਰਧਾਨਾ ॥

وج نج لُؤچھہہ م َپے سِیؤ ےس سُؤرے رپداھنا ۔۔
ਹਤਰ ਸੇਿੀ ਸਿਾ ਤਮਤਲ ਰਹੇ ਤਜਨੀ ਆਪੁ ਪਛਾਨਾ ॥

ہر َ
سیبی دسا مِل رےہ ِجبی ا ت اھچپنا ۔۔

ਤਗਆਨੀਆ ਕਾ ਇਹੁ ਮਹਿੁ ਹੈ ਮਨ ਮਾਤਹ ਸਮਾਨਾ ॥

گ ِیاپ ِیا اک اوہی تہم ےہَ نم امہِ امسنا ۔۔
ਹਤਰ ਜੀਉ ਕਾ ਮਹਲੁ ਪਾਇਆ ਸਚੁ ਲਾਇ ਤਧਆਨਾ ॥

ہر جپؤ اک لحم نانا چس ال ِئے دایھنا ۔۔

ਤਜਨ ਗੁਰ ਪਰਸਾਿੀ ਮਨੁ ਜੀਤਿਆ ਜਗੁ ਤਿਨਤਹ ਤਜਿਾਨਾ ॥੮॥

ِجں ُگر رپسادی نم ِچیییا چگ پ ِبہہ اتجنا ۔۔۸۔۔
ਸਲੋਕੁ ਮਃ ੩ ॥

ولسک م۳ :۔۔
ਜੋਗੀ ਹੋਵਾ ਜਤਗ ਭਵਾ ਘਤਰ ਘਤਰ ਭੀਤਖਆ ਲੇਉ ॥

ب
ھ
ک
ِی
ل
پ
وجیگ وہوا چگ وھبا رھگ رھگ ھیا ؤ ۔۔

ਿਰਗਹ ਲੇਖਾ ਮੰਗੀਐ ਤਕਸੁ ਤਕਸੁ ਉਿਰੁ ਿੇਉ ॥

م
درہگ اھکیل یگیپِے کِس کِس اُرت دئؤ ۔۔

ਤਭਤਖਆ ਨਾਮੁ ਸੰਿੋਖੁ ਮੜੀ ਸਿਾ ਸਚੁ ਹੈ ਨਾਤਲ ॥

ب
ک
ھ
ِ
م
ھ
یا نام وتنسھک ری دسا چس ےہَ نال ۔۔
ਭੇਖੀ ਹਾਥ ਨ ਲਧੀਆ ਸਭ ਬਧੀ ਜਮਕਾਤਲ ॥

بھ
َ
ک
ی
ھ
سی
ی اہھت ہن دلھِیا ھ دبیھ چمکال ۔۔
ਨਾਨਕ ਗਲਾ ਝੂਿੀਆ ਸਚਾ ਨਾਮੁ ਸਮਾਤਲ ॥੧॥

چ
نانک گال ُھؤایھٹ اچس نام امسل ۔۔۱۔۔
ਮਃ ੩ ॥

م۳ :۔۔
ਤਜਿੁ ਿਤਰ ਲੇਖਾ ਮੰਗੀਐ ਸੋ ਿਰੁ ਸੇਤਵਹੁ ਨ ਕੋਇ ॥

م
ِجت در اھکیل یگی ِپے وس در ویسوہ ہن وکۓ ۔۔

ਐਸਾ ਸਤਿਗੁਰੁ ਲੋਤੜ ਲਹੁ ਤਜਸੁ ਜੇਵਿੁ ਅਵਰੁ ਨ ਕੋਇ ॥

ااسی سیگؤر ولر وہل ِجس ویجد ا َور ہن وکۓ ۔۔

ਤਿਸੁ ਸਰਣਾਈ ਛੂਟੀਐ ਲੇਖਾ ਮੰਗੈ ਨ ਕੋਇ ॥

چ
َ
ئِس رسنایئ ُھؤ پپَے اھکیل میگے ہن وکۓ ۔۔
ਸਚੁ ਤਿਰੜਾਏ ਸਚੁ ਤਿਰੜੁ ਸਚਾ ਓਹੁ ਸਬਿੁ ਿੇਇ ॥

چس درِراےئ چس درِرھ اچس اووہ دبس دےئ ۔۔
ਤਹਰਿੈ ਤਜਸ ਿੈ ਸਚੁ ਹੈ ਿਨੁ ਮਨੁ ਭੀ ਸਚਾ ਹੋਇ ॥

ےہ نت نم یھب اچس وہۓ ۔۔
ہِر َدے ِجس َدے چس َ
ਨਾਨਕ ਸਚੈ ਹੁਕਤਮ ਮੰਤਨਐ ਸਚੀ ਵਤਿਆਈ ਿੇਇ ॥

ک
نانک سج َے ُچ م ِمی ٔپے یچس ودنایئ دےئ ۔۔

ਸਚੇ ਮਾਤਹ ਸਮਾਵਸੀ ਤਜਸ ਨੋ ਨਿਤਰ ਕਰੇਇ ॥੨॥

ےچس امہِ امسویس ِجس ون دنر رکۓ ۔۔۲۔۔
ਪਉੜੀ ॥

ئؤری ۔۔
ਸੂਰੇ ਏਤਹ ਨ ਆਖੀਅਤਹ ਅਹੰਕਾਤਰ ਮਰਤਹ ਿੁਖੁ ਪਾਵਤਹ ॥

ک
ب
ھی
ہ
ہہی ہن ا ے ااکنہر رمہِ ُدھک ناوہِ۔۔
سُؤرے ا ِ
ਅੰਧੇ ਆਪੁ ਨ ਪਛਾਣਨੀ ਿੂਜੈ ਪਤਚ ਜਾਵਤਹ ॥

ادنےھ ا ت ہن اھچپینن ُدو َچے چپ اجوہِ۔۔

ਅਤਿ ਕਰੋਧ ਤਸਉ ਲੂਝਿੇ ਅਗੈ ਤਪਛੈ ਿੁਖੁ ਪਾਵਤਹ ॥

َگ ِبج
َ
ھ
ِ
ات رکودھ سِیؤ لُؤچھدے ا ے ے ُدھک ناوہ ۔۔
ਹਤਰ ਜੀਉ ਅਹੰਕਾਰੁ ਨ ਭਾਵਈ ਵੇਿ ਕੂਤਕ ਸੁਣਾਵਤਹ ॥

ہر جپؤ ااکنہر ہن اھبویئ وند ُکؤک ُسیاوہِ۔۔

ਅਹੰਕਾਤਰ ਮੁਏ ਸੇ ਤਵਗਿੀ ਗਏ ਮਤਰ ਜਨਮਤਹ ਤਿਤਰ ਆਵਤਹ ॥੯॥

ب
ااکنہر مُؤےئ ےس وِیتگ ےئگ رم جبم ِہ ھِر ا وہِ۔۔۹۔۔
ਸਲੋਕੁ ਮਃ ੩ ॥

ولسک م۳ :۔۔
ਕਾਗਉ ਹੋਇ ਨ ਊਜਲਾ ਲੋਹੇ ਨਾਵ ਨ ਪਾਰੁ ॥

اکگؤ وہۓ ہن اُوچال ولےہ نا َو ہن نار ۔۔
ਤਪਰਮ ਪਿਾਰਥੁ ਮੰਤਨ ਲੈ ਧੰਨੁ ਸਵਾਰਣਹਾਰੁ ॥

نھ وساراہنر ۔۔
پِرم ندارھت نمّ لَے د ّ

ਹੁਕਮੁ ਪਛਾਣੈ ਊਜਲਾ ਤਸਤਰ ਕਾਸਟ ਲੋਹਾ ਪਾਤਰ ॥

ک
ُچ م

اھچپ ئَے اُوچال سِر اکست ولاہ نار ۔۔

ਤਿਰਸਨਾ ਛੋਿੈ ਭੈ ਵਸੈ ਨਾਨਕ ਕਰਣੀ ਸਾਰੁ ॥੧॥

ب
وھچدے َھے و سَے نانک رکین سار ۔۔۱۔۔
رتِانس َ
ਮਃ ੩ ॥

م۳ :۔۔
ਮਾਰੂ ਮਾਰਣ ਜੋ ਗਏ ਮਾਤਰ ਨ ਸਕਤਹ ਗਵਾਰ ॥

امرو امرن وج ےئگ امر ہن سکہہ وگار ۔۔
ُ
ਨਾਨਕ ਜੇ ਇਹੁ ਮਾਰੀਐ ਗੁਰ ਸਬਿੀ ਵੀਚਾਤਰ ॥

نانک ےج اوہی امر پپے ُگر دبسی وبچار ۔۔

ਏਹੁ ਮਨੁ ਮਾਤਰਆ ਨਾ ਮਰੈ ਜੇ ਲੋਚੈ ਸਭੁ ਕੋਇ ॥

اوہی نم امرنا ہن م َ َرے ےج ول َچے سیھ وکۓ ۔۔

ਨਾਨਕ ਮਨ ਹੀ ਕਉ ਮਨੁ ਮਾਰਸੀ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰੁ ਭੇਟੈ ਸੋਇ ॥੨॥

سی گ ب
ھی
َ
پ
نانک نم یہ کؤ نم امریس ےج ؤر ے وسۓ ۔۔۲۔۔
ਪਉੜੀ ॥

ئؤری ۔۔
ਿੋਵੈ ਿਰਿਾ ਉਪਾਈਓਨੁ ਤਵਤਚ ਸਕਤਿ ਤਸਵ ਵਾਸਾ ॥

دو َوے رطاھپ اُناپپؤن وِچ تکس سِؤ واسا ۔۔

ਸਕਿੀ ਤਕਨੈ ਨ ਪਾਇਓ ਤਿਤਰ ਜਨਤਮ ਤਬਨਾਸਾ ॥

ب
یتکس ک ِ َپے ہن ناویئ ھِر منج پِیاسا ۔۔

ਗੁਤਰ ਸੇਤਵਐ ਸਾਤਿ ਪਾਈਐ ਜਤਪ ਸਾਸ ਤਗਰਾਸਾ ॥

ُگر ویس پپے سات نا پپَے جت ساس گِراسا ۔۔

ਤਸਤਮਰਤਿ ਸਾਸਿ ਸੋਤਧ ਿੇਖੁ ਊਿਮ ਹਤਰ ਿਾਸਾ ॥

ِسمرت ساست وسدھ دھکی اُومت ہر داسا ۔۔

ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਤਬਨਾ ਕੋ ਤਥਰੁ ਨਹੀ ਨਾਮੇ ਬਤਲ ਜਾਸਾ ॥੧੦॥

ب
نانک نام پِیا وک ھِر یہن ناےم نل اجسا ۔۔۱۱۔۔
ਸਲੋਕੁ ਮਃ ੩ ॥

ولسک م۳ :۔۔
ਹੋਵਾ ਪੰਤਿਿੁ ਜੋਿਕੀ ਵੇਿ ਪੜਾ ਮੁਤਖ ਚਾਤਰ ॥

وہوا ڈنپت وجیکت وند ڑپ ا مُکھ اچر ۔۔

ਨਵ ਖੰਿ ਮਧੇ ਪੂਜੀਆ ਅਪਣੈ ਚਤਜ ਵੀਚਾਤਰ ॥

چ
ونَ ڈنھک دمےھ ئُؤایج اےنپ ج وبچار ۔۔

ਮਿੁ ਸਚਾ ਅਖਰੁ ਭੁਤਲ ਜਾਇ ਚਉਕੈ ਤਭਟੈ ਨ ਕੋਇ ॥

ب
ج ب
ھ
ھ
َ
پ
ِ
ُ
مت اچس ارھک ل اجۓ ؤےکَ ے ہن وکۓ ۔۔
ਝੂਿੇ ਚਉਕੇ ਨਾਨਕਾ ਸਚਾ ਏਕੋ ਸੋਇ ॥੧॥

چ
ُھؤےھٹ جؤےک نااکن اچس اوکی وسۓ ۔۔۱۔۔
ਮਃ ੩ ॥

م۳ :۔۔
ਆਤਪ ਉਪਾਏ ਕਰੇ ਆਤਪ ਆਪੇ ਨਿਤਰ ਕਰੇਇ ॥

ا ت اُناےئ رکے ا ت ا ےپ دنر رکۓ ۔۔
ਆਪੇ ਿੇ ਵਤਿਆਈਆ ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਸਚਾ ਸੋਇ ॥੨॥

ا ےپ دے ودناایئ وہک نانک اچس وسۓ ۔۔۲۔۔
ਪਉੜੀ ॥

ئؤری ۔۔
ਕੰਟਕੁ ਕਾਲੁ ਏਕੁ ਹੈ ਹੋਰੁ ਕੰਟਕੁ ਨ ਸੂਝੈ ॥

کییک اکل انک ےہَ وہر کییک ہن سُؤےھج ۔۔
ਅਿਤਰਓ ਜਗ ਮਤਹ ਵਰਿਿਾ ਪਾਪੀ ਤਸਉ ਲੂਝੈ ॥

چ
ارھپوی چگ ہہم وردتا نایپ سِیؤ لُؤ َھے ۔۔

ਗੁਰ ਸਬਿੀ ਹਤਰ ਭੇਿੀਐ ਹਤਰ ਜਤਪ ਹਤਰ ਬੂਝੈ ॥

چ
ُگر دبسی ہر دیھب پپے ہر جت ہر ئُؤ َھے ۔۔

ਸੋ ਹਤਰ ਸਰਣਾਈ ਛੁਟੀਐ ਜੋ ਮਨ ਤਸਉ ਜੂਝੈ ॥

چ
وس ہر رسنایئ ھُییپے وج نم سِیؤ ُجؤےھجَ ۔۔

ਮਤਨ ਵੀਚਾਤਰ ਹਤਰ ਜਪੁ ਕਰੇ ਹਤਰ ਿਰਗਹ ਸੀਝੈ ॥੧੧॥

سبج
ھ
نم وبچار ہر جت رکے ہر درہگ ے َ۔۔۱۱۔۔
ਸਲੋਕੁ ਮਃ ੧ ॥

ولسک م۱ :۔۔
ਹੁਕਤਮ ਰਜਾਈ ਸਾਖਿੀ ਿਰਗਹ ਸਚੁ ਕਬੂਲੁ ॥

ک
ُچ م راجیئ سایتھک درہگ چس ق ُپؤل ۔۔

ਸਾਤਹਬੁ ਲੇਖਾ ਮੰਗਸੀ ਿੁਨੀਆ ਿੇਤਖ ਨ ਭੂਲੁ ॥

ب
می
اصجِت اھکیل گسی ُداین دھکی ہن ُھؤل ۔۔

ਤਿਲ ਿਰਵਾਨੀ ਜੋ ਕਰੇ ਿਰਵੇਸੀ ਤਿਲੁ ਰਾਤਸ ॥

دِل درواین وج رکے درویسی راس ۔۔
ਇਸਕ ਮੁਹਬਤਿ ਨਾਨਕਾ ਲੇਖਾ ਕਰਿੇ ਪਾਤਸ ॥੧॥

اکس م ُچپت نااکن اھکیل رکےت ناس ۔۔۱۔۔
ਮਃ ੧ ॥

م۱ :۔۔
ਅਲਗਉ ਜੋਇ ਮਧੂਕੜਉ ਸਾਰੰਗਪਾਤਣ ਸਬਾਇ ॥

الگؤ وجی دموھکرو سارنگیان ابسۓ ۔۔

ਹੀਰੈ ਹੀਰਾ ਬੇਤਧਆ ਨਾਨਕ ਕੰਤਿ ਸੁਭਾਇ ॥੨॥

ریہَے ریہا دیبایھ نانک کیبھ ُسبھاےئِ ۔۔۲۔۔
ਪਉੜੀ ॥

ئؤری ۔۔

ਮਨਮੁਖ ਕਾਲੁ ਤਵਆਪਿਾ ਮੋਤਹ ਮਾਇਆ ਲਾਗੇ ॥

مب
م
ک
ُ
ن
ِ
ھ اکل ونا دا ومہ امنا الےگ ۔۔

ਤਖਨ ਮਤਹ ਮਾਤਰ ਪਛਾੜਸੀ ਭਾਇ ਿੂਜੈ ਿਾਗੇ ॥

ک
ھِں ہہم امر اھچپریس اھبےئ ُدو َچے اھٹےگ ۔۔
ਤਿਤਰ ਵੇਲਾ ਹਤਥ ਨ ਆਵਈ ਜਮ ਕਾ ਿੰਿੁ ਲਾਗੇ ॥

ب
ھِر ونال ھتہ ہن ا ویئ مج اک دند الےگ ۔۔

ਤਿਨ ਜਮ ਿੰਿੁ ਨ ਲਗਈ ਜੋ ਹਤਰ ਤਲਵ ਜਾਗੇ ॥

پِں مج دند ہن لگبی وج ہر لِؤ اجےگ ۔۔

ਸਭ ਿੇਰੀ ਿੁਧੁ ਛਿਾਵਣੀ ਸਭ ਿੁਧੈ ਲਾਗੇ ॥੧੨॥

سیھ ریتی ُندھ چھداوین سیھ ُند َھے الےگ ۔۔۱۲۔۔
ਸਲੋਕੁ ਮਃ ੧ ॥

ولسک م۱ :۔۔
ਸਰਬੇ ਜੋਇ ਅਗਛਮੀ ਿੂਖੁ ਘਨੇਰੋ ਆਤਥ ॥

گ
ج
ھ
م

رسےب وج ےئ ا ی ُدوھک رینھگو ا ھت ۔۔
ਕਾਲਰੁ ਲਾਿਤਸ ਸਰੁ ਲਾਘਣਉ ਲਾਭੁ ਨ ਪੂੰਜੀ ਸਾਤਥ ॥੧॥

گ
اکرل الدس رس ال ھپؤ الھب ہن ئُؤیجن ساھت ۔۔۱۔۔
ਮਃ ੧ ॥

م۱ :۔۔
ਪੂੰਜੀ ਸਾਚਉ ਨਾਮੁ ਿੂ ਅਖੁਟਉ ਿਰਬੁ ਅਪਾਰੁ ॥

ُک
ئُؤیجن ساجؤ نام پ ُپؤ ا ُھپؤ درت انار ۔۔

ਨਾਨਕ ਵਖਰੁ ਤਨਰਮਲਉ ਧੰਨੁ ਸਾਹੁ ਵਾਪਾਰੁ ॥੨॥

نھ ساوہ وانار ۔۔۲۔۔
نانک ورھک پِرملؤ د ّ
ਮਃ ੧ ॥

م۱ :۔۔
ਪੂਰਬ ਪਰੀਤਿ ਤਪਰਾਤਣ ਲੈ ਮੋਟਉ ਿਾਕੁਰੁ ਮਾਤਣ ॥

ئُؤرت رپپپ پِران لَے وموٹ اھٹرکُ امن ۔۔

ਮਾਥੈ ਊਭੈ ਜਮੁ ਮਾਰਸੀ ਨਾਨਕ ਮੇਲਣੁ ਨਾਤਮ ॥੩॥

َب ب
م
ام ھے اُو َھے مج امریس نانک یلں نام ۔۔۳۔۔
ਪਉੜੀ ॥

ئؤری ۔۔
ਆਪੇ ਤਪੰਿੁ ਸਵਾਤਰਓਨੁ ਤਵਤਚ ਨਵ ਤਨਤਧ ਨਾਮੁ ॥

ا ےپ پِید وسارِوین وِچ ئَؤ ن ِدھ نام ۔۔

ਇਤਕ ਆਪੇ ਭਰਤਮ ਭੁਲਾਇਅਨੁ ਤਿਨ ਤਨਹਿਲ ਕਾਮੁ ॥

پ ِ بِہب
ب
ھ
اِک ا ےپ رھبم ھُالنیئ ں ل اکم ۔۔

ਇਕਨੀ ਗੁਰਮੁਤਖ ਬੁਤਝਆ ਹਤਰ ਆਿਮ ਰਾਮੁ ॥

ُگ مک ب
ُج
ہ
ھ
اِینک ر ُ ھ یا ر ا مت رام ۔۔

ਇਕਨੀ ਸੁਤਣ ਕੈ ਮੰਤਨਆ ਹਤਰ ਊਿਮ ਕਾਮੁ ॥

اِینک ُسں َکے مییا ہر اُومت اکم ۔۔

ਅੰਿਤਰ ਹਤਰ ਰੰਗੁ ਉਪਤਜਆ ਗਾਇਆ ਹਤਰ ਗੁਣ ਨਾਮੁ ॥੧੩॥

ارتن ہر رنگ اُبچِیا اگنا ہر ُگں نام ۔۔۱۳۔۔

ਸਲੋਕੁ ਮਃ ੧ ॥

ولسک م۱ :۔۔
ਭੋਲਿਤਣ ਭੈ ਮਤਨ ਵਸੈ ਹੇਕੈ ਪਾਧਰ ਹੀਿੁ ॥

ب
وھبلیں َھے نم و سَے ہی َکے نادرھ ڈیہ ۔۔
ਅਤਿ ਿਾਹਪਤਣ ਿੁਖੁ ਘਣੋ ਿੀਨੇ ਥਾਵ ਭਰੀਿੁ ॥੧॥

گ
ات داہیں ُدھک ھپؤ ےنیت اھتو رھبِند ۔۔۱۔۔
ਮਃ ੧ ॥

م۱ :۔۔
ਮਾਂਿਲੁ ਬੇਤਿ ਤਸ ਬਾਜਣੋ ਘਣੋ ਧੜੀਐ ਜੋਇ ॥

گ
امدنل دیب ےس ناونج ھپؤ دڑھ پپے َ وجےئ ۔۔
ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਸਮਾਤਲ ਿੂ ਬੀਜਉ ਅਵਰੁ ਨ ਕੋਇ ॥੨॥

نانک نام امسل ئُؤ پبچؤ ا َور ہن وکۓ ۔۔۲۔۔
ਮਃ ੧ ॥

م۱ :۔۔
ਸਾਗਰੁ ਗੁਣੀ ਅਥਾਹੁ ਤਕਤਨ ਹਾਥਾਲਾ ਿੇਖੀਐ ॥

نک
ھی
پ
سارگ ُگبی ااھتوہ کِں اہاھتال د ے َ۔۔

ਵਿਾ ਵੇਪਰਵਾਹੁ ਸਤਿਗੁਰੁ ਤਮਲੈ ਿ ਪਾਤਰ ਪਵਾ ॥

ودا ورپیواوہ سیگؤر ملَ ِے ت نار وپا ۔۔
ਮਝ ਭਤਰ ਿੁਖ ਬਿੁਖ ॥

ھجم رھب ُدھک دبُھک ۔۔

ਨਾਨਕ ਸਚੇ ਨਾਮ ਤਬਨੁ ਤਕਸੈ ਨ ਲਥੀ ਭੁਖ ॥੩॥

پ کِس لبھ ب
ھ
ک
ُ
نانک ےچس نام ِں ے َ ہن ی ھ ۔۔۳۔۔
ਪਉੜੀ ॥

ئؤری ۔۔
ਤਜਨੀ ਅੰਿਰੁ ਭਾਤਲਆ ਗੁਰ ਸਬਤਿ ਸੁਹਾਵੈ ॥

ِجبی ادنر اھبایل ُگر دبس ُسہا َوے ۔۔

ਜੋ ਇਛਤਨ ਸੋ ਪਾਇਿੇ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਤਧਆਵੈ ॥

ایھوے ۔۔
وج اِنھچ وس نادئے ہر نام د َ
ਤਜਸ ਨੋ ਤਿਪਾ ਕਰੇ ਤਿਸੁ ਗੁਰੁ ਤਮਲੈ ਸੋ ਹਤਰ ਗੁਣ ਗਾਵੈ ॥

ئ
ج
ُگ
اگوے ۔۔
ِ س ون کِرنا رکے ِس ُگر ملَ ِے وس ہر ں َ
ਧਰਮ ਰਾਇ ਤਿਨ ਕਾ ਤਮਿੁ ਹੈ ਜਮ ਮਤਗ ਨ ਪਾਵੈ ॥

ےہ مج گم ہن نا َوے ۔۔
درھم راےئ پِں اک مِت َ
ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਤਧਆਵਤਹ ਤਿਨਸੁ ਰਾਤਿ ਹਤਰ ਨਾਤਮ ਸਮਾਵੈ ॥੧੪॥

امسوے ۔۔۱۴۔۔
ہر نام دایھوےہ دِسن رات ہر نام َ
ਸਲੋਕੁ ਮਃ ੧ ॥

ولسک م۱ :۔۔
ਸੁਣੀਐ ਏਕੁ ਵਖਾਣੀਐ ਸੁਰਤਗ ਤਮਰਤਿ ਪਇਆਤਲ ॥

ُسییپے انک واھک نیپے ُسرگ مِرت ایپل ۔۔

ਹੁਕਮੁ ਨ ਜਾਈ ਮੇਤਟਆ ਜੋ ਤਲਤਖਆ ਸੋ ਨਾਤਲ ॥

ک
ُچ م ہن اجیئ ایٹیم وج لک ِھیا وس نال ۔۔

ਕਉਣੁ ਮੂਆ ਕਉਣੁ ਮਾਰਸੀ ਕਉਣੁ ਆਵੈ ਕਉਣੁ ਜਾਇ ॥

ے کؤن اجۓ ۔۔
کؤن مُؤا کؤن امریس کؤن ا و َ
ਕਉਣੁ ਰਹਸੀ ਨਾਨਕਾ ਤਕਸ ਕੀ ਸੁਰਤਿ ਸਮਾਇ ॥੧॥

کؤن رہسی نااکن کِس یک ُسرت امسۓ ۔۔۱۔۔
ਮਃ ੧ ॥

م۱ :۔۔
ਹਉ ਮੁਆ ਮੈ ਮਾਤਰਆ ਪਉਣੁ ਵਹੈ ਿਰੀਆਉ ॥

ہؤ مُؤا

م َے امرنا ئؤن و َہے درناو ۔۔

ਤਿਰਸਨਾ ਥਕੀ ਨਾਨਕਾ ਜਾ ਮਨੁ ਰਿਾ ਨਾਇ ॥

رتِانس یکھت نااکن اج نم رنا ناےئ ۔۔
ਲੋਇਣ ਰਿੇ ਲੋਇਣੀ ਕੰਨੀ ਸੁਰਤਿ ਸਮਾਇ ॥

ولنئ رےت ولینئ ّکبی ُسرت امسۓ ۔۔

ਜੀਭ ਰਸਾਇਤਣ ਚੂਨੜੀ ਰਿੀ ਲਾਲ ਲਵਾਇ ॥

چیبھ رسانئ ُجؤپری ریت الل ولاےئ ۔۔

ਅੰਿਰੁ ਮੁਸਤਕ ਝਕੋਤਲਆ ਕੀਮਤਿ ਕਹੀ ਨ ਜਾਇ ॥੨॥

ادنر مُسک وکھجایل تمیق یہک ہن اجۓ ۔۔۲۔۔
ਪਉੜੀ ॥

ئؤری ۔۔
ਇਸੁ ਜੁਗ ਮਤਹ ਨਾਮੁ ਤਨਧਾਨੁ ਹੈ ਨਾਮੋ ਨਾਤਲ ਚਲੈ ॥

اِس چگ ہہم نام ن ِداھن ےہَ ناوم نال چلَے ۔۔

ਏਹੁ ਅਖੁਟੁ ਕਿੇ ਨ ਤਨਖੁਟਈ ਖਾਇ ਖਰਤਚਉ ਪਲੈ ॥

نِک
ب
ھ
ی
َ
ُ
ل
ن
اھکۓ رھکویچ ے ۔۔
اوہی ا ُکھت دکے ہن ی
ِ
ਹਤਰ ਜਨ ਨੇਤੜ ਨ ਆਵਈ ਜਮਕੰਕਰ ਜਮਕਲੈ ॥

چ
ہر نج ڑین ہن ا ویئ مکیکر چمکلَے ۔۔

ਸੇ ਸਾਹ ਸਚੇ ਵਣਜਾਤਰਆ ਤਜਨ ਹਤਰ ਧਨੁ ਪਲੈ ॥

ےس ساہ ےچس واجنرنا ِجں ہر دنھ نلَے ۔۔

ਹਤਰ ਤਕਰਪਾ ਿੇ ਹਤਰ ਪਾਈਐ ਜਾ ਆਤਪ ਹਤਰ ਘਲੈ ॥੧੫॥

گ
ہر کِرنا ےت ہر نا پپَے اج ا ت ہر ھلَے ۔۔۱۵۔۔
ਸਲੋਕੁ ਮਃ ੩ ॥

ولسک م۳ :۔۔
ਮਨਮੁਖ ਵਾਪਾਰੈ ਸਾਰ ਨ ਜਾਣਨੀ ਤਬਖੁ ਤਵਹਾਝਤਹ ਤਬਖੁ ਸੰਗਰਹਤਹ ਤਬਖ ਤਸਉ ਧਰਤਹ ਤਪਆਰੁ ॥

مب
مُکھ وانا َرے سار ہن اجینن نِکھ وِاہچھ ِہ نِکھ رگنسہہ ِہ نِکھ سِیؤ درھہِ ایپر ۔۔
ਬਾਹਰਹੁ ਪੰਤਿਿ ਸਿਾਇਿੇ ਮਨਹੁ ਮੂਰਖ ਗਾਵਾਰ ॥

ناہروہ ڈنپت دسادئے وحن مُؤرھک اگوار ۔۔
ਹਤਰ ਤਸਉ ਤਚਿੁ ਨ ਲਾਇਨੀ ਵਾਿੀ ਧਰਤਨ ਤਪਆਰੁ ॥

ہر سِیؤ ِجت ہن الینئ وادی درھن ایپر ۔۔

ਵਾਿਾ ਕੀਆ ਕਰਤਨ ਕਹਾਣੀਆ ਕੂੜੁ ਬੋਤਲ ਕਰਤਹ ਆਹਾਰੁ ॥

وادا ایک رکن اہکاین ُکؤر وبل رکہِ ا اہر ۔۔
ਜਗ ਮਤਹ ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਹਤਰ ਤਨਰਮਲਾ ਹੋਰੁ ਮੈਲਾ ਸਭੁ ਆਕਾਰੁ ॥

چگ ہہم رام نام ہر پِرمال وہر مَیال سیھ ا اکر ۔۔

ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਨ ਚੇਿਨੀ ਹੋਇ ਮੈਲੇ ਮਰਤਹ ਗਵਾਰ ॥੧॥

نانک نام ہن چییبی وہۓ م َیلے رمہِ وگار ۔۔۱۔۔
ਮਃ ੩ ॥

م۳ :۔۔
ਿੁਖੁ ਲਗਾ ਤਬਨੁ ਸੇਤਵਐ ਹੁਕਮੁ ਮੰਨੇ ਿੁਖੁ ਜਾਇ ॥

ک
ُدھک اگل پِں ویس پپے ُچ م مپّے ُدھک اجۓ ۔۔
ਆਪੇ ਿਾਿਾ ਸੁਖੈ ਿਾ ਆਪੇ ਿੇਇ ਸਜਾਇ ॥

سک
ا ےپ دانا ُ ھے َ دا ا ےپ دےئ اجسۓ ۔۔

ਨਾਨਕ ਏਵੈ ਜਾਣੀਐ ਸਭੁ ਤਕਛੁ ਤਿਸੈ ਰਜਾਇ ॥੨॥

ک
ے اج پپَے سیھ ِچھ ئ ِ َسے راج ئِے ۔۔۲۔۔
نانک اوی َ
ਪਉੜੀ ॥

ئؤری ۔۔
ਹਤਰ ਨਾਮ ਤਬਨਾ ਜਗਿੁ ਹੈ ਤਨਰਧਨੁ ਤਬਨੁ ਨਾਵੈ ਤਿਰਪਤਿ ਨਾਹੀ ॥

ہر نام پِیا تگج ےہَ پِردنھ پِں نا َوے رتِپپ نایہ ۔۔
ਿੂਜੈ ਭਰਤਮ ਭੁਲਾਇਆ ਹਉਮੈ ਿੁਖੁ ਪਾਹੀ ॥

ب
ُدو َچے رھبم ھُالنا ہؤ م َے ُدھک نایہ ۔۔

ਤਬਨੁ ਕਰਮਾ ਤਕਛੂ ਨ ਪਾਈਐ ਜੇ ਬਹੁਿੁ ਲੋਚਾਹੀ ॥

کِ
پِں رکام ج ؤُ
ھ

ہن نا پپَے ےج تہب ولاچیہ ۔۔

ਆਵੈ ਜਾਇ ਜੰਮੈ ਮਰੈ ਗੁਰ ਸਬਤਿ ਛੁਟਾਹੀ ॥

ے اجۓ چمَ ّے م َ َرے ُگر دبس چھُیایہ ۔۔
او َ

ਆਤਪ ਕਰੈ ਤਕਸੁ ਆਖੀਐ ਿੂਜਾ ਕੋ ਨਾਹੀ ॥੧੬॥

کِ ک
ھی
پ
ا ت رکَے س ا ے ُدواج وک نایہ ۔۔۱۶۔۔
ਸਲੋਕੁ ਮਃ ੩ ॥

ولسک م۳ :۔۔
ਇਸੁ ਜਗ ਮਤਹ ਸੰਿੀ ਧਨੁ ਖਤਟਆ ਤਜਨਾ ਸਤਿਗੁਰੁ ਤਮਤਲਆ ਪਰਭੁ ਆਇ ॥

اِس چگ ہہم یتنس دنھ ایٹھک ِجیا سیگؤر مل ِیا رپَھب ا ۓ ۔۔

ਸਤਿਗੁਤਰ ਸਚੁ ਤਿਰੜਾਇਆ ਇਸੁ ਧਨ ਕੀ ਕੀਮਤਿ ਕਹੀ ਨ ਜਾਇ ॥

سیگؤر چس درِرانا اِس دنھ یک تمیق یہک ہن اجۓ ۔۔

ਇਿੁ ਧਤਨ ਪਾਇਐ ਭੁਖ ਲਥੀ ਸੁਖੁ ਵਤਸਆ ਮਤਨ ਆਇ ॥

ب لب
اِت دنھ نا پپَے ُھکھ ھی ُسکھ وایس نم ا ۓ ۔۔
ਤਜੰਨਹਾ ਕਉ ਧੁਤਰ ਤਲਤਖਆ ਤਿਨੀ ਪਾਇਆ ਆਇ ॥

ِجبھا کؤ د ُھر لک ِھیا پ ِبی نانا ا ۓ ۔۔

ਮਨਮੁਖੁ ਜਗਿੁ ਤਨਰਧਨੁ ਹੈ ਮਾਇਆ ਨੋ ਤਬਲਲਾਇ ॥

مب
مُکھ تگج پِردنھ ےہَ امنا ون نِلال ئِے ۔۔

ਅਨਤਿਨੁ ਤਿਰਿਾ ਸਿਾ ਰਹੈ ਭੁਖ ਨ ਕਿੇ ਜਾਇ ॥

ہ ب
ب
ھ
ک
ُ
ادنِن ھِردا دسا ر َ ے ھ ہن دکے اجۓ ۔۔
ਸਾਂਤਿ ਨ ਕਿੇ ਆਵਈ ਨਹ ਸੁਖੁ ਵਸੈ ਮਤਨ ਆਇ ॥

ساپپ ہن دکے ا ویئ ہن ُسکھ و سَے نم ا ۓ ۔۔
ਸਿਾ ਤਚੰਿ ਤਚਿਵਿਾ ਰਹੈ ਸਹਸਾ ਕਿੇ ਨ ਜਾਇ ॥

دسا ِجپت ِجپؤدا ر َہے سہسا دکے ہن اجۓ ۔۔

ਨਾਨਕ ਤਵਣੁ ਸਤਿਗੁਰ ਮਤਿ ਭਵੀ ਸਤਿਗੁਰ ਨੋ ਤਮਲੈ ਿਾ ਸਬਿੁ ਕਮਾਇ ॥

نانک وِن سیگؤر مت وھبَی سیگؤر ون ملَ ِے نا دبس امکۓ ۔۔
ਸਿਾ ਸਿਾ ਸੁਖ ਮਤਹ ਰਹੈ ਸਚੇ ਮਾਤਹ ਸਮਾਇ ॥੧॥

دسا دسا ُسکھ ہہم ر َہے ےچس امہِ امسۓ ۔۔۱۔۔
ਮਃ ੩ ॥

م۳ :۔۔
ਤਜਤਨ ਉਪਾਈ ਮੇਿਨੀ ਸੋਈ ਸਾਰ ਕਰੇਇ ॥

ِجں اُنایئ دیمین وسیئ سار رکۓ ۔۔

ਏਕੋ ਤਸਮਰਹੁ ਭਾਇਰਹੁ ਤਿਸੁ ਤਬਨੁ ਅਵਰੁ ਨ ਕੋਇ ॥

اوکی ِسمروہ اھبۓ روہ ئِس پِں ا َور ہن وکۓ ۔۔

ਖਾਣਾ ਸਬਿੁ ਚੰਤਗਆਈਆ ਤਜਿੁ ਖਾਧੈ ਸਿਾ ਤਿਰਪਤਿ ਹੋਇ ॥

اھکنا دبس ایگنچایئ ِجت اھکد َھے َ دسا رتِپپ وہۓ ۔۔

ਪੈਨਣੁ ਤਸਿਤਿ ਸਨਾਇ ਹੈ ਸਿਾ ਸਿਾ ਓਹੁ ਊਜਲਾ ਮੈਲਾ ਕਿੇ ਨ ਹੋਇ ॥

پ
ےہ دسا دسا اووہ اُوچال مَیال دکے ہن وہۓ ۔۔
ییں صِفت انسےئ َ
ਸਹਜੇ ਸਚੁ ਧਨੁ ਖਤਟਆ ਥੋੜਾ ਕਿੇ ਨ ਹੋਇ ॥

س
ہجے چس دنھ ایٹھک وھترا دکے ہن وہۓ ۔۔
ਿੇਹੀ ਨੋ ਸਬਿੁ ਸੀਗਾਰੁ ਹੈ ਤਜਿੁ ਸਿਾ ਸਿਾ ਸੁਖੁ ਹੋਇ ॥

دیہی ون دبس اگیسر ےہَ ِجت دسا دسا ُسکھ وہۓ ۔۔
ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਤਖ ਬੁਝੀਐ ਤਜਸ ਨੋ ਆਤਪ ਤਵਖਾਲੇ ਸੋਇ ॥੨॥

ُگ مک بج
ج
ھی
پ
ِ
ے س ون ا ت وِاھکےل وسۓ ۔۔۲۔۔
نانک ر ُ ھ

ਪਉੜੀ ॥

ئؤری ۔۔
ਅੰਿਤਰ ਜਪੁ ਿਪੁ ਸੰਜਮੋ ਗੁਰ ਸਬਿੀ ਜਾਪੈ ॥

سب
ارتن جت پپ جمؤ ُگر دبسی اج ئَے ۔۔

ਹਤਰ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਤਧਆਈਐ ਹਉਮੈ ਅਤਗਆਨੁ ਗਵਾਪੈ ॥

ہر ہر نام دایھ نیپے َ ہؤ م َے اایگن وگا ئَے ۔۔

ਅੰਿਰੁ ਅੰਤਮਰਤਿ ਭਰਪੂਰੁ ਹੈ ਚਾਤਖਆ ਸਾਿੁ ਜਾਪੈ ॥

ےہ اچایھک ساد اج ئَے ۔۔
ادنر ارمِت رھبئُؤر َ

ਤਜਨ ਚਾਤਖਆ ਸੇ ਤਨਰਭਉ ਭਏ ਸੇ ਹਤਰ ਰਤਸ ਧਰਾਪੈ ॥

ب
ِجں اچایھک ےس پِر ھؤ ےئھب ےس ہر رس درھا ئَے ۔۔
ਹਤਰ ਤਕਰਪਾ ਧਾਤਰ ਪੀਆਇਆ ਤਿਤਰ ਕਾਲੁ ਨ ਤਵਆਪੈ ॥੧੭॥

ب
ہر کِرنا داھر ایپایئ ھِر اکل ہن ونا ئَے ۔۔۱۷۔۔
ਸਲੋਕੁ ਮਃ ੩ ॥

ولسک م۳ :۔۔
ਲੋਕੁ ਅਵਗਣਾ ਕੀ ਬੰਨਹੈ ਗੰਿੜੀ ਗੁਣ ਨ ਤਵਹਾਝੈ ਕੋਇ ॥

چ
پبہ
ولک ا َوگیا یک َھے ڑھٹنگی ُگں ہن وِاہ َھے وکۓ ۔۔
ਗੁਣ ਕਾ ਗਾਹਕੁ ਨਾਨਕਾ ਤਵਰਲਾ ਕੋਈ ਹੋਇ ॥

ُگں اک اگکہ نااکن وِرال وکیئ وہۓ ۔۔

ਗੁਰ ਪਰਸਾਿੀ ਗੁਣ ਪਾਈਅਤਨਹ ਤਜਸ ਨੋ ਨਿਤਰ ਕਰੇਇ ॥੧॥

ُگر رپسادی ُگں ناپییبہھِ ِجس ون دنر رکۓ ۔۔۱۔۔

ਮਃ ੩ ॥

م۳ :۔۔
ਗੁਣ ਅਵਗੁਣ ਸਮਾਤਨ ਹਤਹ ਤਜ ਆਤਪ ਕੀਿੇ ਕਰਿਾਤਰ ॥

ُگں ا َو ُگں امسن ہہہ ےج ا ت کیپے رکنار ۔۔

ਨਾਨਕ ਹੁਕਤਮ ਮੰਤਨਐ ਸੁਖੁ ਪਾਈਐ ਗੁਰ ਸਬਿੀ ਵੀਚਾਤਰ ॥੨॥

ک
نانک ُچ م ِمی ٔپے ُسکھ نا پپَے ُگر دبسی وبچار ۔۔۲۔۔
ਪਉੜੀ ॥

ئؤری ۔۔
ਅੰਿਤਰ ਰਾਜਾ ਿਖਿੁ ਹੈ ਆਪੇ ਕਰੇ ਤਨਆਉ ॥

ےہ ا ےپ رکے اینو ۔۔
ادنر رااج تخت َ
ਗੁਰ ਸਬਿੀ ਿਰੁ ਜਾਣੀਐ ਅੰਿਤਰ ਮਹਲੁ ਅਸਰਾਉ ॥

ُگر دبسی در اج پپَے ادنر لحم ارساو ۔۔

ਖਰੇ ਪਰਤਖ ਖਜਾਨੈ ਪਾਈਅਤਨ ਖੋਤਟਆ ਨਾਹੀ ਥਾਉ ॥

پ
ےن نا ییں وھکایٹ نایہ اھتو ۔۔
رھکے رپھک اجھک َ
ਸਭੁ ਸਚੋ ਸਚੁ ਵਰਿਿਾ ਸਿਾ ਸਚੁ ਤਨਆਉ ॥

سیھ وچس چس وردتا دسا چس اینو ۔۔

ਅੰਤਮਰਿ ਕਾ ਰਸੁ ਆਇਆ ਮਤਨ ਵਤਸਆ ਨਾਉ ॥੧੮॥

ارمِت اک رس ا نا نم وایس ناو ۔۔۱۸۔۔
ਸਲੋਕ ਮਃ ੧ ॥

ولسک م۱ :۔۔

ਹਉ ਮੈ ਕਰੀ ਿਾਂ ਿੂ ਨਾਹੀ ਿੂ ਹੋਵਤਹ ਹਉ ਨਾਤਹ ॥

ہؤ م َے رکی نان ئُؤ نایہ ئُؤ وہوہِ ہؤ ناےہ۔۔
ਬੂਝਹੁ ਤਗਆਨੀ ਬੂਝਣਾ ਏਹ ਅਕਥ ਕਥਾ ਮਨ ਮਾਤਹ ॥

ئُؤچھہہ گ ِیاین ئُؤانھج اہہی اکبھ اھتک نم امےہ۔۔

ਤਬਨੁ ਗੁਰ ਿਿੁ ਨ ਪਾਈਐ ਅਲਖੁ ਵਸੈ ਸਭ ਮਾਤਹ ॥

پِں ُگر پپ ہن نا ےیئ اھکل و سَے سیھ امےہ ۔۔

ਸਤਿਗੁਰੁ ਤਮਲੈ ਿ ਜਾਣੀਐ ਜਾਂ ਸਬਿੁ ਵਸੈ ਮਨ ਮਾਤਹ ॥

سیگؤر ملَ ِے ت اج پپَے اجن دبس و سَے نم امےہ ۔۔

ਆਪੁ ਗਇਆ ਭਰਮੁ ਭਉ ਗਇਆ ਜਨਮ ਮਰਨ ਿੁਖ ਜਾਤਹ ॥

ب
ا ت ایگ رھبم ھؤ ایگ منج رمن ُدھک اجےہ ۔۔

ਗੁਰਮਤਿ ਅਲਖੁ ਲਖਾਈਐ ਊਿਮ ਮਤਿ ਿਰਾਤਹ ॥

ُگرمت اھکل اھکل نیپے اُومت مت رتاےہِ ۔۔

ਨਾਨਕ ਸੋਹੰ ਹੰਸਾ ਜਪੁ ਜਾਪਹੁ ਤਿਰਭਵਣ ਤਿਸੈ ਸਮਾਤਹ ॥੧॥

نانک وسہں اسنہ جت اجہپُ ِرتوھبَن ئ ِ َسے امسےہ ۔۔۱۔۔
ਮਃ ੩ ॥

م۳ :۔۔
ਮਨੁ ਮਾਣਕੁ ਤਜਤਨ ਪਰਤਖਆ ਗੁਰ ਸਬਿੀ ਵੀਚਾਤਰ ॥

نم امنک ِجں رپایھک ُگر دبسی وبچار ۔۔

ਸੇ ਜਨ ਤਵਰਲੇ ਜਾਣੀਅਤਹ ਕਲਜੁਗ ਤਵਤਚ ਸੰਸਾਤਰ ॥

ےس نج وِرےل اجنیی ِہ کلچُگ وِچ اسنسر ۔۔

ਆਪੈ ਨੋ ਆਪੁ ਤਮਤਲ ਰਤਹਆ ਹਉਮੈ ਿੁਤਬਧਾ ਮਾਤਰ ॥

ا ےپ ون ا ت مِل رایہ ہؤ م َے ُددباھ امر ۔۔

ਨਾਨਕ ਨਾਤਮ ਰਿੇ ਿੁਿਰੁ ਿਰੇ ਭਉਜਲੁ ਤਬਖਮੁ ਸੰਸਾਰੁ ॥੨॥

نکھ
نانک نام رےت ُدرت رتے وھبٔلج ِ م اسنسر ۔۔۲۔۔
ਪਉੜੀ ॥

ئؤری ۔۔
ਮਨਮੁਖ ਅੰਿਰੁ ਨ ਭਾਲਨੀ ਮੁਿੇ ਅਹੰਮਿੇ ॥

مب
مب
مُکھ ادنر ہن اھبینل ُ ھے اہبمپے ۔۔

ਚਾਰੇ ਕੁੰਿਾਂ ਭਤਵ ਥਕੇ ਅੰਿਤਰ ਤਿਖ ਿਿੇ ॥

ب
اچرے ُکیدان َھؤ ےکھت ادنر نکِھ ےتت ۔۔
ਤਸੰਤਮਰਤਿ ਸਾਸਿ ਨ ਸੋਧਨੀ ਮਨਮੁਖ ਤਵਗੁਿੇ ॥

مب
ِسمرِت ساست ہن وسدینھ مُکھ وِ ُگپے ۔۔

ਤਬਨੁ ਗੁਰ ਤਕਨੈ ਨ ਪਾਇਓ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਹਤਰ ਸਿੇ ॥

پِں ُگر ک ِ َپے ہن ناویئ ہر نام ہر ےطس ۔۔

ਿਿੁ ਤਗਆਨੁ ਵੀਚਾਤਰਆ ਹਤਰ ਜਤਪ ਹਤਰ ਗਿੇ ॥੧੯॥

پپ گ ِیان وبچارنا ہر جت ہر ےتگ ۔۔۱۹۔۔
ਸਲੋਕ ਮਃ ੨ ॥

ولسک م۲ :۔۔
ਆਪੇ ਜਾਣੈ ਕਰੇ ਆਤਪ ਆਪੇ ਆਣੈ ਰਾਤਸ ॥

ا ےپ اج ئَے رکے ا ت ا ےپ ا ئَے راس ۔۔

ਤਿਸੈ ਅਗੈ ਨਾਨਕਾ ਖਤਲਇ ਕੀਚੈ ਅਰਿਾਤਸ ॥੧॥

ُ کبج َے ارداس ۔۔۱۔۔
ئ ِ َسے ا َگے نااکن ےلھک ٔ
ਮਃ ੧ ॥

م۱ :۔۔
ਤਜਤਨ ਕੀਆ ਤਿਤਨ ਿੇਤਖਆ ਆਪੇ ਜਾਣੈ ਸੋਇ ॥

ِجں ایک پِں دنکھیا ا ےپ اج ئَے وسۓ ۔۔

ਤਕਸ ਨੋ ਕਹੀਐ ਨਾਨਕਾ ਜਾ ਘਤਰ ਵਰਿੈ ਸਭੁ ਕੋਇ ॥੨॥

کِس ون کہ ٔپے َ نااکن اج رھگ ور ئَے سیھ وکۓ ۔۔۲۔۔
ਪਉੜੀ ॥

ئؤری ۔۔
ਸਭੇ ਥੋਕ ਤਵਸਾਤਰ ਇਕੋ ਤਮਿੁ ਕਤਰ ॥

سب
ھے وھتک وِسار اِوک مِت رک ۔۔

ਮਨੁ ਿਨੁ ਹੋਇ ਤਨਹਾਲੁ ਪਾਪਾ ਿਹੈ ਹਤਰ ॥

نم نت وہۓ بِہال نانا د َہے ہر ۔۔

ਆਵਣ ਜਾਣਾ ਚੁਕੈ ਜਨਤਮ ਨ ਜਾਤਹ ਮਤਰ ॥

ا ون اجنا ُچ َکے منج ہن اجہِ رم ۔۔

ਸਚੁ ਨਾਮੁ ਆਧਾਰੁ ਸੋਤਗ ਨ ਮੋਤਹ ਜਤਰ ॥

چس نام ا داھر وسگ ہن ومہِ رج ۔۔
ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਤਨਧਾਨੁ ਮਨ ਮਤਹ ਸੰਤਜ ਧਤਰ ॥੨੦॥

نانک نام ن ِداھن نم ہہم جنس درھ ۔۔۲۱۔۔

ਸਲੋਕ ਮਃ ੫ ॥

ولسک م۵ :۔۔
ਮਾਇਆ ਮਨਹੁ ਨ ਵੀਸਰੈ ਮਾਂਗੈ ਿੰਮਾ ਿੰਮ ॥

َ
امنا مبہؤ ہن ورسیے ام نگے دام د ّم ۔۔

ਸੋ ਪਰਭੁ ਤਚਤਿ ਨ ਆਵਈ ਨਾਨਕ ਨਹੀ ਕਰੰਮ ॥੧॥

وس رپَھب ِجت ہن ا ویئ نانک یہن رکّم ۔۔۱۔۔
ਮਃ ੫ ॥

م۵ :۔۔
ਮਾਇਆ ਸਾਤਥ ਨ ਚਲਈ ਤਕਆ ਲਪਟਾਵਤਹ ਅੰਧ ॥

امنا ساھت ہن چلبی ایک لییاوہِ ادنھ ۔۔

ਗੁਰ ਕੇ ਚਰਣ ਤਧਆਇ ਿੂ ਿੂਟਤਹ ਮਾਇਆ ਬੰਧ ॥੨॥

ہٹ امنا دنبھ ۔۔۲۔۔
ُگر ےک رچن دایھےئ ئُؤ ئُؤ ِ
ਪਉੜੀ ॥

ئؤری ۔۔
ਭਾਣੈ ਹੁਕਮੁ ਮਨਾਇਓਨੁ ਭਾਣੈ ਸੁਖੁ ਪਾਇਆ ॥

ک
اھب ئَے ُچ م انمویئن اھب ئَے ُسکھ نانا ۔۔

ਭਾਣੈ ਸਤਿਗੁਰੁ ਮੇਤਲਓਨੁ ਭਾਣੈ ਸਚੁ ਤਧਆਇਆ ॥

اھب ئَے سیگؤر میلپؤن اھب ئَے چس دایھنا ۔۔

ਭਾਣੇ ਜੇਵਿ ਹੋਰ ਿਾਤਿ ਨਾਹੀ ਸਚੁ ਆਤਖ ਸੁਣਾਇਆ ॥

اھبےن ویجد وہر دات نایہ چس ا ھک ُسیانا ۔۔

ਤਜਨ ਕਉ ਪੂਰਤਬ ਤਲਤਖਆ ਤਿਨ ਸਚੁ ਕਮਾਇਆ ॥

ِجں کؤ ئُؤرت لک ِھیا پِں چس امکنا ۔۔

ਨਾਨਕ ਤਿਸੁ ਸਰਣਾਗਿੀ ਤਜਤਨ ਜਗਿੁ ਉਪਾਇਆ ॥੨੧॥

نانک ئِس رسنایتگ ِجں تگج اُناِنا ۔۔۲۱۔۔
ਸਲੋਕ ਮਃ ੩ ॥

ولسک م۳ :۔۔
ਤਜਨ ਕਉ ਅੰਿਤਰ ਤਗਆਨੁ ਨਹੀ ਭੈ ਕੀ ਨਾਹੀ ਤਬੰਿ ॥

ب
ِجں کؤ ادنر گ ِیان یہن َھے یک نایہ پِید ۔۔

ਨਾਨਕ ਮੁਇਆ ਕਾ ਤਕਆ ਮਾਰਣਾ ਤਜ ਆਤਪ ਮਾਰੇ ਗੋਤਵੰਿ ॥੧॥

نانک مُؤنا اک ایک امرنا ےج ا ت امرے وگوِدن ۔۔۱۔۔
ਮਃ ੩ ॥

م۳ :۔۔
ਮਨ ਕੀ ਪਿਰੀ ਵਾਚਣੀ ਸੁਖੀ ਹੂ ਸੁਖੁ ਸਾਰੁ ॥

سک
نم یک رتپی واینچ ُ ھی ُہؤ ُسکھ سار ۔۔
ਸੋ ਬਰਾਹਮਣੁ ਭਲਾ ਆਖੀਐ ਤਜ ਬੂਝੈ ਬਰਹਮੁ ਬੀਚਾਰੁ ॥

ب ک
ئ چ
پ
ھی
ھ
پ
َ
وس پرانمہ ھال ا ے ےج ُؤ ے رمہ اچیبر ۔۔
ਹਤਰ ਸਾਲਾਹੇ ਹਤਰ ਪੜੈ ਗੁਰ ਕੈ ਸਬਤਿ ਵੀਚਾਤਰ ॥

ےک دبس وبچار ۔۔
ہر اصالےح ہر ڑپَے ُگر َ

ਆਇਆ ਓਹੁ ਪਰਵਾਣੁ ਹੈ ਤਜ ਕੁਲ ਕਾ ਕਰੇ ਉਧਾਰੁ ॥

ا نا اووہ رپوان ےہَ ےج ُکل اک رکے اُداھر ۔۔

ਅਗੈ ਜਾਤਿ ਨ ਪੁਛੀਐ ਕਰਣੀ ਸਬਿੁ ਹੈ ਸਾਰੁ ॥

بُج
َ
ھی
پ
ے رکین دبس ےہَ سار ۔۔
ا َگے اجت ہن

ਹੋਰੁ ਕੂੜੁ ਪੜਣਾ ਕੂੜੁ ਕਮਾਵਣਾ ਤਬਤਖਆ ਨਾਤਲ ਤਪਆਰੁ ॥

وہر ُکؤر ڑپنا ُکؤر امکونا نِکھیا نال ایپر ۔۔

ਅੰਿਤਰ ਸੁਖੁ ਨ ਹੋਵਈ ਮਨਮੁਖ ਜਨਮੁ ਖੁਆਰੁ ॥

مب
ک
ادنر ُسکھ ہن وہویئ مُکھ منج ُھؤار ۔۔

ਨਾਨਕ ਨਾਤਮ ਰਿੇ ਸੇ ਉਬਰੇ ਗੁਰ ਕੈ ਹੇਤਿ ਅਪਾਤਰ ॥੨॥

نانک نام رےت ےس اُپرے ُگر ےکَ تیہ انار ۔۔۲۔۔
ਪਉੜੀ ॥

ئؤری ۔۔
ਆਪੇ ਕਤਰ ਕਤਰ ਵੇਖਿਾ ਆਪੇ ਸਭੁ ਸਚਾ ॥

ا ےپ رک رک ونکھدا ا ےپ سیھ اچس ۔۔

ਜੋ ਹੁਕਮੁ ਨ ਬੂਝੈ ਖਸਮ ਕਾ ਸੋਈ ਨਰੁ ਕਚਾ ॥

ئُ چ َھ کھس
ک
وج ُچ م ہن ؤ ے م اک وسیئ رن اچک ۔۔

ਤਜਿੁ ਭਾਵੈ ਤਿਿੁ ਲਾਇਿਾ ਗੁਰਮੁਤਖ ਹਤਰ ਸਚਾ ॥

ِجت اھبوے پِپ الدیئا ُگرمُکھ ہر اچس ۔۔

ਸਭਨਾ ਕਾ ਸਾਤਹਬੁ ਏਕੁ ਹੈ ਗੁਰ ਸਬਿੀ ਰਚਾ ॥

ےہ ُگر دبسی راچ ۔۔
سبھیا اک اص ت انک َ

ਗੁਰਮੁਤਖ ਸਿਾ ਸਲਾਹੀਐ ਸਤਭ ਤਿਸ ਿੇ ਜਚਾ ॥

ُگرمُکھ دسا سال ہیپے سیھ ئِس دے اچج ۔۔

ਤਜਉ ਨਾਨਕ ਆਤਪ ਨਚਾਇਿਾ ਤਿਵ ਹੀ ਕੋ ਨਚਾ ॥੨੨॥੧॥ ਸੁਧੁ ॥

چیپؤ نانک ا ت اچندئا ئِؤ یہ وک اچن ۔۔۲۲۔۔۱۔۔دسھ۔۔
ਮਾਰੂ ਵਾਰ ਮਹਲਾ ੫ ਿਖਣੇ ਮਃ ੫

امرو وار ہلحم  ۵دےنھک م۵ :
ُ
ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪਰਸਾਤਿ ॥

اِک اواکنر سیگؤر رپساد ۔۔
ਿੂ ਚਉ ਸਜਣ ਮੈਤਿਆ ਿੇਈ ਤਸਸੁ ਉਿਾਤਰ ॥

ئُؤ جؤ نجس مَیدنا دپبی سِس اُنار ۔۔

ਨੈਣ ਮਤਹੰਜੇ ਿਰਸਿੇ ਕਤਿ ਪਸੀ ਿੀਿਾਰੁ ॥੧॥

م
نَیں ہ ِبجے رتدسے دک یسپ دندار ۔۔۱۔۔
ਮਃ ੫ ॥

م۵ :۔۔
ਨੀਹੁ ਮਤਹੰਜਾ ਿਊ ਨਾਤਲ ਤਬਆ ਨੇਹ ਕੂੜਾਵੇ ਿੇਖੁ ॥

ہینُ مہبچا ئؤ نال پ ِیا پبہہ ُکؤراوے دھکی ۔۔

ਕਪੜ ਭੋਗ ਿਰਾਵਣੇ ਤਜਚਰੁ ਤਪਰੀ ਨ ਿੇਖੁ ॥੨॥

چ
ڑپک وھبگ دراوےن ِ چر پِری ہن دھکی ۔۔۲۔۔
ਮਃ ੫ ॥

م۵ :۔۔
ਉਿੀ ਝਾਲੂ ਕੰਿੜੇ ਹਉ ਪਸੀ ਿਉ ਿੀਿਾਰੁ ॥

اُیھٹ اھجلُؤ کیترے ہؤ یسپ ئؤ دندار ۔۔

ਕਾਜਲੁ ਹਾਰੁ ਿਮੋਲ ਰਸੁ ਤਬਨੁ ਪਸੇ ਹਤਭ ਰਸ ਛਾਰੁ ॥੩॥

اکلج اہر ومتل رس پِں ےسپ ہبھ رس اھچر ۔۔۳۔۔
ਪਉੜੀ ॥

ئؤری ۔۔
ਿੂ ਸਚਾ ਸਾਤਹਬੁ ਸਚੁ ਸਚੁ ਸਭੁ ਧਾਤਰਆ ॥

ئُؤ اچس اصجِت چس چس سیھ داھرنا ۔۔

ਗੁਰਮੁਤਖ ਕੀਿੋ ਥਾਟੁ ਤਸਰਤਜ ਸੰਸਾਤਰਆ ॥

ُگرمُکھ وتیک اھتت سِرچ اسنسرِنا ۔۔

ਹਤਰ ਆਤਗਆ ਹੋਏ ਬੇਿ ਪਾਪੁ ਪੁੰਨੁ ਵੀਚਾਤਰਆ ॥

ہر ا ایگ وہےئ دیب نات ُپ ّں وبچارنا ۔۔

ਬਰਹਮਾ ਤਬਸਨੁ ਮਹੇਸੁ ਿਰੈ ਗੁਣ ਤਬਸਥਾਤਰਆ ॥

ئ
پرامہ ِئسں مہی
ے ُگں ِسبھارنا ۔۔
رت
ِ
س
َ

ਨਵ ਖੰਿ ਤਪਰਥਮੀ ਸਾਤਜ ਹਤਰ ਰੰਗ ਸਵਾਤਰਆ ॥

ونَ ڈنھک رپِیمھت ساچ ہر رنگ وسارِنا ۔۔
ਵੇਕੀ ਜੰਿ ਉਪਾਇ ਅੰਿਤਰ ਕਲ ਧਾਤਰਆ ॥

ویکی جپت اُناے ارتن لک داھرنا ۔۔
ਿੇਰਾ ਅੰਿੁ ਨ ਜਾਣੈ ਕੋਇ ਸਚੁ ਤਸਰਜਣਹਾਤਰਆ ॥

ریتا اپپ ہن اج ئَے وکۓ چس سِرجبہارِنا ۔۔

ਿੂ ਜਾਣਤਹ ਸਭ ਤਬਤਧ ਆਤਪ ਗੁਰਮੁਤਖ ਤਨਸਿਾਤਰਆ ॥੧॥

ئُؤ اج ِہن سیھ نِدھ ا ت ُگرمُکھ ئِسیارنا ۔۔۱۔۔

ਿਖਣੇ ਮਃ ੫ ॥

دےنھک م۵ :۔۔
ਜੇ ਿੂ ਤਮਿੁ ਅਸਾਿੜਾ ਤਹਕ ਭੋਰੀ ਨਾ ਵੇਛੋਤੜ ॥

ےج ئُؤ ِمتر اسادرا ہِک وھبری ہن ووھچیر ۔۔
ਜੀਉ ਮਤਹੰਜਾ ਿਉ ਮੋਤਹਆ ਕਤਿ ਪਸੀ ਜਾਨੀ ਿੋਤਹ ॥੧॥

جپؤ مہبچا ئؤ ومایہ دک یسپ اجین وتہِ۔۔۱۔۔
ਮਃ ੫ ॥

م۵ :۔۔
ਿੁਰਜਨ ਿੂ ਜਲੁ ਭਾਹੜੀ ਤਵਛੋੜੇ ਮਤਰ ਜਾਤਹ ॥

ُدرنج ئُؤ لج اھبہری وِوھچرے رم اجےہ ۔۔
ਕੰਿਾ ਿੂ ਸਉ ਸੇਜੜੀ ਮੈਿਾ ਹਭੋ ਿੁਖੁ ਉਲਾਤਹ ॥੨॥

سب
ہب
کییا ئُؤ چری مَیدا ھؤ ُداھکُالےہ۔۔۲۔۔
ਮਃ ੫ ॥

م۵ :۔۔
ਿੁਰਜਨੁ ਿੂਜਾ ਭਾਉ ਹੈ ਵੇਛੋੜਾ ਹਉਮੈ ਰੋਗੁ ॥

ُدرنج ُدواج اھبو ےہَ ووھچیرا ہؤ م َے روگ ۔۔
ਸਜਣੁ ਸਚਾ ਪਾਤਿਸਾਹੁ ਤਜਸੁ ਤਮਤਲ ਕੀਚੈ ਭੋਗੁ ॥੩॥

نجس اچس نائساوہ ِجس مِل کبج َے وھبگ ۔۔۳۔۔
ਪਉੜੀ ॥

ئؤری ۔۔

ਿੂ ਅਗਮ ਿਇਆਲੁ ਬੇਅੰਿੁ ਿੇਰੀ ਕੀਮਤਿ ਕਹੈ ਕਉਣੁ ॥

ئُؤ امگ دنال ےباپپ ریتی تمیق ےہکَ کؤن ۔۔

ਿੁਧੁ ਤਸਰਤਜਆ ਸਭੁ ਸੰਸਾਰੁ ਿੂ ਨਾਇਕੁ ਸਗਲ ਭਉਣ ॥

ب
ُندھ سِر ِجیا سیھ اسنسر ئُؤ نانک لگس ھؤن ۔۔

ਿੇਰੀ ਕੁਿਰਤਿ ਕੋਇ ਨ ਜਾਣੈ ਮੇਰੇ ਿਾਕੁਰ ਸਗਲ ਰਉਣ ॥

ریتی قُدرت وکۓ ہن اج ئَے ریمے اھٹرکُ لگس رون ۔۔
ਿੁਧੁ ਅਪਤੜ ਕੋਇ ਨ ਸਕੈ ਿੂ ਅਤਬਨਾਸੀ ਜਗ ਉਧਰਣ ॥

ےکس ئُؤ اپِیایس چگ اُدرھن ۔۔
ُندھ اڑپ وکۓ ہن َ
ਿੁਧੁ ਥਾਪੇ ਚਾਰੇ ਜੁਗ ਿੂ ਕਰਿਾ ਸਗਲ ਧਰਣ ॥

ُندھ اھتےپ اچرے ُچگ ئُؤ رکنا لگس درھن ۔۔
ਿੁਧੁ ਆਵਣ ਜਾਣਾ ਕੀਆ ਿੁਧੁ ਲੇਪੁ ਨ ਲਗੈ ਤਿਰਣ ॥

َ
ُندھ ا ون اجنا ک ِیا ُندھ ل َپت ہن لگے رتِن ۔۔

ਤਜਸੁ ਹੋਵਤਹ ਆਤਪ ਿਇਆਲੁ ਤਿਸੁ ਲਾਵਤਹ ਸਤਿਗੁਰ ਚਰਣ ॥

ِجس وہوہِ ا ت دنال ئِس الوہِ سیگؤر رچن ۔۔

ਿੂ ਹੋਰਿੁ ਉਪਾਇ ਨ ਲਭਹੀ ਅਤਬਨਾਸੀ ਤਸਰਸਤਟ ਕਰਣ ॥੨॥

لب
ھ
ہ
پ
س
ئُؤ وہرت اُناے ہن ی ا ِیایس رسِ ت رکن ۔۔۲۔۔
ਿਖਣੇ ਮਃ ੫ ॥

دےنھک م۵ :۔۔
ਜੇ ਿੂ ਵਿਤਹ ਅੰਿਣੇ ਹਭ ਧਰਤਿ ਸੁਹਾਵੀ ਹੋਇ ॥

ہت اےنگن ہبھ درھت ُسہاوی وہۓ ۔۔
ےج ئُؤ و ِ

ਤਹਕਸੁ ਕੰਿੈ ਬਾਹਰੀ ਮੈਿੀ ਵਾਿ ਨ ਪੁਛੈ ਕੋਇ ॥੧॥

بُج
َ
ھ
"ہِکس کی َپے ناہری مَیدی  ،وات ہن ے وکۓ ۔۔۱۔۔"
ਮਃ ੫ ॥

م۵ :۔۔
ਹਭੇ ਟੋਲ ਸੁਹਾਵਣੇ ਸਹੁ ਬੈਿਾ ਅੰਿਣੁ ਮਤਲ ॥

ہب
ھے وٹل ُسہاوےن َسہؤ اھٹیب انگن لم ۔۔
ਪਹੀ ਨ ਵੰਞੈ ਤਬਰਥੜਾ ਜੋ ਘਤਰ ਆਵੈ ਚਤਲ ॥੨॥

ب
بہ
ے لچ ۔۔۲۔۔
ی ہن وےجن پِر ھرا وج رھگ ا و َ
ਮਃ ੫ ॥

م۵ :۔۔
ਸੇਜ ਤਵਛਾਈ ਕੰਿ ਕੂ ਕੀਆ ਹਭੁ ਸੀਗਾਰੁ ॥

جیس وِاھچیئ کپت ُکؤ کییا ہبھ اگیسر ۔۔

ਇਿੀ ਮੰਤਝ ਨ ਸਮਾਵਈ ਜੇ ਗਤਲ ਪਤਹਰਾ ਹਾਰੁ ॥੩॥

اِیت ھجنم ہن امسویئ ےج لگ رہپا اہر ۔۔۳۔۔
ਪਉੜੀ ॥

ئؤری ۔۔
ਿੂ ਪਾਰਬਰਹਮੁ ਪਰਮੇਸਰੁ ਜੋਤਨ ਨ ਆਵਹੀ ॥

ئُؤ نارپرمہ رپرسیم وجن ہن ا ویہ ۔۔

ਿੂ ਹੁਕਮੀ ਸਾਜਤਹ ਤਸਰਸਤਟ ਸਾਤਜ ਸਮਾਵਹੀ ॥

چک
ئُؤ ُ می ساہہجِ رسِست ساچ امسویہ ۔۔

ਿੇਰਾ ਰੂਪੁ ਨ ਜਾਈ ਲਤਖਆ ਤਕਉ ਿੁਝਤਹ ਤਧਆਵਹੀ ॥

کپ ُب
ج
ریتا ُروت ہن اجیئ ایھکل ؤ ھہ دایھویہ ۔۔

ਿੂ ਸਭ ਮਤਹ ਵਰਿਤਹ ਆਤਪ ਕੁਿਰਤਿ ਿੇਖਾਵਹੀ ॥

ئُؤ سیھ ہہم ورہہت ا ت قُدرت داھکیویہ ۔۔
ਿੇਰੀ ਭਗਤਿ ਭਰੇ ਭੰਿਾਰ ਿੋਤਟ ਨ ਆਵਹੀ ॥

ریتی تگھب رھبے ڈنھبار وتت ہن ا ویہ ۔۔
ਏਤਹ ਰਿਨ ਜਵੇਹਰ ਲਾਲ ਕੀਮ ਨ ਪਾਵਹੀ ॥

ِب
اہہیِ رنت وجرہی الل ق م ہن ناویہ ۔۔

ਤਜਸੁ ਹੋਵਤਹ ਆਤਪ ਿਇਆਲੁ ਤਿਸੁ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵਾ ਲਾਵਹੀ ॥

ِجس وہوہِ ا ت دنال ئِس سیگؤر ویسا الویہ ۔۔

ਤਿਸੁ ਕਿੇ ਨ ਆਵੈ ਿੋਤਟ ਜੋ ਹਤਰ ਗੁਣ ਗਾਵਹੀ ॥੩॥

ئ
ے وتت وج ہر ُگں اگویہ ۔۔۳۔۔
ِس دکے ہن ا و َ
ਿਖਣੇ ਮਃ ੫ ॥

دےنھک م۵ :۔۔
ਜਾ ਮੂ ਪਸੀ ਹਿ ਮੈ ਤਪਰੀ ਮਤਹਜੈ ਨਾਤਲ ॥

م
اج مُؤ یسپ ہبھ م َے پِری ہجے نال ۔۔

ਹਭੇ ਿੁਖ ਉਲਾਤਹਅਮੁ ਨਾਨਕ ਨਿਤਰ ਤਨਹਾਤਲ ॥੧॥

ہب
ب
ھے َدھک اُال ِہ م نانک دنر بِہال ۔۔۱۔۔
ਮਃ ੫ ॥

م۵ :۔۔

ਨਾਨਕ ਬੈਿਾ ਭਖੇ ਵਾਉ ਲੰਮੇ ਸੇਵਤਹ ਿਰੁ ਖੜਾ ॥

بھک
ھ
نانک اھٹیب ے واو ےمل ویسہِ در ڑھکا ۔۔

ਤਪਰੀਏ ਿੂ ਜਾਣੁ ਮਤਹਜਾ ਸਾਉ ਜੋਈ ਸਾਈ ਮੁਹੁ ਖੜਾ ॥੨॥

پِر پپے ئُؤ اجن مہچا ساو وجیئ سایئ مُہؤ ڑھکا ۔۔۲۔۔
ਮਃ ੫ ॥

م۵ :۔۔
ਤਕਆ ਗਾਲਾਇਓ ਭੂਛ ਪਰ ਵੇਤਲ ਨ ਜੋਹੇ ਕੰਿ ਿੂ ॥

ب
ایک اگالویئ ُھؤھچ رپ ولی ہن وجےہ کپت ئُؤ ۔۔

ਨਾਨਕ ਿੁਲਾ ਸੰਿੀ ਵਾਤੜ ਤਖਤੜਆ ਹਭੁ ਸੰਸਾਰੁ ਤਜਉ ॥੩॥

ک
ب
نانک ُھال دنسی وار ھِرنا ہبھ اسنسر چیپؤ ۔۔۳۔۔
ਪਉੜੀ ॥

ئؤری ۔۔
ਸੁਘੜੁ ਸੁਜਾਣੁ ਸਰੂਪੁ ਿੂ ਸਭ ਮਤਹ ਵਰਿੰਿਾ ॥

گ
ُس ھر سُچان رسُوت ئُؤ سیھ ہہم وراتنت ۔۔
ਿੂ ਆਪੇ ਿਾਕੁਰੁ ਸੇਵਕੋ ਆਪੇ ਪੂਜੰਿਾ ॥

ئُؤ ا ےپ اھٹرکُ ویسوک ا ےپ ئُؤاتنج ۔۔

ਿਾਨਾ ਬੀਨਾ ਆਤਪ ਿੂ ਆਪੇ ਸਿਵੰਿਾ ॥

دانا انیب ا ت ئُؤ ا ےپ وتساتن ۔۔

ਜਿੀ ਸਿੀ ਪਰਭੁ ਤਨਰਮਲਾ ਮੇਰੇ ਹਤਰ ਭਗਵੰਿਾ ॥

یتج یتس رپَھب پِرمال ریمے ہر وگھباتن ۔۔

ਸਭੁ ਬਰਹਮ ਪਸਾਰੁ ਪਸਾਤਰਓ ਆਪੇ ਖੇਲੰਿਾ ॥

ک
ھ
ی
لی
یا ۔۔
سیھ پرمہ ئسار ئساروی ا ےپ

ਇਹੁ ਆਵਾ ਗਵਣੁ ਰਚਾਇਓ ਕਤਰ ਚੋਜ ਿੇਖੰਿਾ ॥

نک
اوہی ا وا وگَن راچویئ رک وچچ د ھییا ۔۔

ਤਿਸੁ ਬਾਹੁਤੜ ਗਰਤਭ ਨ ਪਾਵਹੀ ਤਜਸੁ ਿੇਵਤਹ ਗੁਰ ਮੰਿਾ ॥

ئِس ناہُر رگھب ہن ناویہ ِجس دویےہ ُگر اتنم ۔۔

ਤਜਉ ਆਤਪ ਚਲਾਵਤਹ ਤਿਉ ਚਲਿੇ ਤਕਛੁ ਵਤਸ ਨ ਜੰਿਾ ॥੪॥

ک
چیپؤ ا ت چالوےہ پپؤ دلچے ِچھ وس ہن اتنج ۔۔۴۔۔
ਿਖਣੇ ਮਃ ੫ ॥

دےنھک م۵ :۔۔
ਕੁਰੀਏ ਕੁਰੀਏ ਵੈਤਿਆ ਿਤਲ ਗਾੜਾ ਮਹਰੇਰੁ ॥

ُکر پپے ُکر پپے وندنا نل اگرا رہمری ۔۔

ਵੇਖੇ ਤਛਟਤੜ ਥੀਵਿੋ ਜਾਤਮ ਤਖਸੰਿੋ ਪੇਰੁ ॥੧॥

ک
چ
وےھکی ِھتر ویھتدو اجم ھِسیدو ریپَ ۔۔۱۔۔
ਮਃ ੫ ॥

م۵ :۔۔
ਸਚੁ ਜਾਣੈ ਕਚੁ ਵੈਤਿਓ ਿੂ ਆਘੂ ਆਘੇ ਸਲਵੇ ॥

چس اجےنَ چک َون ِدوی ُوت ا وھگ ا ےھگ ولسے ۔۔
ਨਾਨਕ ਆਿਸੜੀ ਮੰਤਝ ਨੈਣੂ ਤਬਆ ਢਤਲ ਪਬਤਣ ਤਜਉ ਜੁੰਤਮਓ ॥੨॥

نانک ا ئسری ھجنم ن پ ُپؤ پِیا دلھ نیں چیپؤ چمپؤ ۔۔۲۔۔

ਮਃ ੫ ॥

م۵ :۔۔
ਭੋਰੇ ਭੋਰੇ ਰੂਹੜੇ ਸੇਵੇਿੇ ਆਲਕੁ ॥

وھبرے وھبرے ُروہرے ویسندے ا کل ۔۔
ਮੁਿਤਿ ਪਈ ਤਚਰਾਣੀਆ ਤਿਤਰ ਕਿੂ ਆਵੈ ਰੁਤਿ ॥੩॥

ب
ے ُرت ۔۔۳۔۔
ڈکو ا و َ
مُدت یئپ جِرانییا ھِر ُ
ਪਉੜੀ ॥

ئؤری ۔۔
ਿੁਧੁ ਰੂਪੁ ਨ ਰੇਤਖਆ ਜਾਤਿ ਿੂ ਵਰਨਾ ਬਾਹਰਾ ॥

ُندھ ُروت ہن رنکھیا اجت ئُؤ ورہن ناہرا ۔۔

ਏ ਮਾਣਸ ਜਾਣਤਹ ਿੂਤਰ ਿੂ ਵਰਿਤਹ ਜਾਹਰਾ ॥

اے امسن اجہنِ ُدور ئُؤ ورہہت اجہرا ۔۔

ਿੂ ਸਤਭ ਘਟ ਭੋਗਤਹ ਆਤਪ ਿੁਧੁ ਲੇਪੁ ਨ ਲਾਹਰਾ ॥

ئُؤ سیھ ٹھگ وھبہہگ ا ت ُندھ ل َپت ہن الہرا ۔۔
ਿੂ ਪੁਰਖੁ ਅਨੰਿੀ ਅਨੰਿ ਸਭ ਜੋਤਿ ਸਮਾਹਰਾ ॥

ئُؤ ُپرھک ادننی انی َپت سیھ وجت امسہرا ۔۔
ਿੂ ਸਭ ਿੇਵਾ ਮਤਹ ਿੇਵ ਤਬਧਾਿੇ ਨਰਹਰਾ ॥

ئُؤ سیھ دویا ہہم د َوی نِداھےت رنہرا ۔۔

ਤਕਆ ਆਰਾਧੇ ਤਜਹਵਾ ਇਕ ਿੂ ਅਤਬਨਾਸੀ ਅਪਰਪਰਾ ॥

ایک ا رادےھ چہؤا اِک ئُؤ اپِیایس ارپرپا ۔۔

ਤਜਸੁ ਮੇਲਤਹ ਸਤਿਗੁਰੁ ਆਤਪ ਤਿਸ ਕੇ ਸਤਭ ਕੁਲ ਿਰਾ ॥

ِجس میلہہ سیگؤر ا ت ئِس ےک سیھ ُکل رتا ۔۔

ਸੇਵਕ ਸਤਭ ਕਰਿੇ ਸੇਵ ਿਤਰ ਨਾਨਕੁ ਜਨੁ ਿੇਰਾ ॥੫॥

ویسک سیھ رکدے ویسَ در نانک نج ریتا ۔۔۵۔۔
ਿਖਣੇ ਮਃ ੫ ॥

دےنھک م۵ :۔۔
ਗਹਿੜੜਾ ਤਿਰਤਣ ਛਾਇਆ ਗਾਿਲ ਜਤਲਓਹੁ ਭਾਤਹ ॥

گہدررا رتِن اھچنا اگلھپ چلپؤوہ اھبےہ ۔۔

ਤਜਨਾ ਭਾਗ ਮਥਾਹੜੈ ਤਿਨ ਉਸਿਾਿ ਪਨਾਤਹ ॥੧॥

ِجیا اھبگ اھتمہ َرے پِں اُاتسد انپہِ۔۔۱۔۔
ਮਃ ੫ ॥

م۵ :۔۔
ਨਾਨਕ ਪੀਿਾ ਪਕਾ ਸਾਤਜਆ ਧਤਰਆ ਆਤਣ ਮਉਜੂਿੁ ॥

نانک اھٹیپ اکپ سا ِجیا درھنا ا ن ؤموجد ۔۔
ਬਾਝਹੁ ਸਤਿਗੁਰ ਆਪਣੇ ਬੈਿਾ ਝਾਕੁ ਿਰੂਿ ॥੨॥

نا چ
ھہ سیگؤر ا ےنپ اھٹیب اھجک د ُرود ۔۔۲۔۔
ُ
ਮਃ ੫ ॥

م۵ :۔۔
ਨਾਨਕ ਭੁਸਰੀਆ ਪਕਾਈਆ ਪਾਈਆ ਥਾਲੈ ਮਾਤਹ ॥

ب
نانک ھُسرنا اکپایئ ناایئ اھتلَ ے امےہ ۔۔

ਤਜਨੀ ਗੁਰੂ ਮਨਾਇਆ ਰਤਜ ਰਤਜ ਸੇਈ ਖਾਤਹ ॥੩॥

ِجبی ُگؤ ُرو انمنا رچ رچ سیبی اھکےہ ۔۔۳۔۔
ਪਉੜੀ ॥

ئؤری ۔۔
ਿੁਧੁ ਜਗ ਮਤਹ ਖੇਲੁ ਰਚਾਇਆ ਤਵਤਚ ਹਉਮੈ ਪਾਈਆ ॥

ُندھ چگ ہہم لیھک راچنا وِچ ہؤ م َے ناایئ ۔۔

ਏਕੁ ਮੰਿਰੁ ਪੰਚ ਚੋਰ ਹਤਹ ਤਨਿ ਕਰਤਹ ਬੁਤਰਆਈਆ ॥

پب
انک دنمر ج وچر ہہہ پِپ رکہِ ُپرناایئ ۔۔

ਿਸ ਨਾਰੀ ਇਕੁ ਪੁਰਖੁ ਕਤਰ ਿਸੇ ਸਾਤਿ ਲੋੁਭਾਈਆ ॥

دس ناری اِک ُپرھک رک دےس ساد ولاھبنا ۔۔

ਏਤਨ ਮਾਇਆ ਮੋਹਣੀ ਮੋਹੀਆ ਤਨਿ ਤਿਰਤਹ ਭਰਮਾਈਆ ॥

ب
انی امنا ومینہ ومایہ پِپ ھِرہِ رھبامایئ ۔۔

ਹਾਿਾ ਿੋਵੈ ਕੀਿੀਓ ਤਸਵ ਸਕਤਿ ਵਰਿਾਈਆ ॥

اہاھٹ دو َوے کییپؤ سِؤ تکس ورناایئ ۔۔

ਤਸਵ ਅਗੈ ਸਕਿੀ ਹਾਤਰਆ ਏਵੈ ਹਤਰ ਭਾਈਆ ॥

َ
ے ہر اھبایئ ۔۔
سِؤ ا گے یتکس اہرِنا اوی َ

ਇਤਕ ਤਵਚਹੁ ਹੀ ਿੁਧੁ ਰਤਖਆ ਜੋ ਸਿਸੰਤਗ ਤਮਲਾਈਆ ॥

اِک وِچہؤہ یہ ُندھ رایھک وج سیسیگ مِالایئ ۔۔

ਜਲ ਤਵਚਹੁ ਤਬੰਬੁ ਉਿਾਤਲਓ ਜਲ ਮਾਤਹ ਸਮਾਈਆ ॥੬॥

ب
لج وِچہؤہ ِبمت ا ُ ھلِپؤ لج امےہ امسایئ ۔۔۶۔۔

ਿਖਣੇ ਮਃ ੫ ॥

دےنھک م۵ :۔۔
ਆਗਾਹਾ ਕੂ ਿਰਾਤਘ ਤਪਛਾ ਿੇਤਰ ਨ ਮੁਹਿੜਾ ॥

ب
ا اگاہ ُکؤ رتاھگ ِجھا ریھپ ہن مُہدرا ۔۔

ਨਾਨਕ ਤਸਤਝ ਇਵੇਹਾ ਵਾਰ ਬਹੁਤੜ ਨ ਹੋਵੀ ਜਨਮੜਾ ॥੧॥

س
نانک ِچھ اِواہی وار ب ُہر ہن وہوی جبمرا ۔۔۱۔۔
ਮਃ ੫ ॥

م۵ :۔۔
ਸਜਣੁ ਮੈਿਾ ਚਾਈਆ ਹਭ ਕਹੀ ਿਾ ਤਮਿੁ ॥

نجس مَیدا اچایئ ہبھ یہک دا مِت ۔۔

ਹਭੇ ਜਾਣਤਨ ਆਪਣਾ ਕਹੀ ਨ ਿਾਹੇ ਤਚਿੁ ॥੨॥

ہب
ھے اجنن ا انپ یہک ہن اھٹےہ ِجت ۔۔۲۔۔
ਮਃ ੫ ॥

م۵ :۔۔
ਗੁਝੜਾ ਲਧਮੁ ਲਾਲੁ ਮਥੈ ਹੀ ਪਰਗਟੁ ਤਥਆ ॥

ُگ
مب
ج
ب
ھرا دلمھ الل َھے یہ رپگپ ھِیا ۔۔

ਸੋਈ ਸੁਹਾਵਾ ਥਾਨੁ ਤਜਥੈ ਤਪਰੀਏ ਨਾਨਕ ਜੀ ਿੂ ਵੁਤਿਆ ॥੩॥

جب
وسیئ ُسہاوا اھتن ِ َھے

پِر پپے نانک یج ئُؤ وایھٹ ۔۔۳۔۔
ਪਉੜੀ ॥

ئؤری ۔۔

ਜਾ ਿੂ ਮੇਰੈ ਵਤਲ ਹੈ ਿਾ ਤਕਆ ਮੁਹਛੰਿਾ ॥

مُہ
ج
اج ئُؤ ریمَے ول ےہَ نا ایک ھیدا ۔۔

ਿੁਧੁ ਸਭੁ ਤਕਛੁ ਮੈਨੋ ਸਉਤਪਆ ਜਾ ਿੇਰਾ ਬੰਿਾ ॥

ک
ُندھ سیھ ِچھ ونیم سؤایپ اج ریتا دنبہ ۔۔

ਲਖਮੀ ਿੋਤਟ ਨ ਆਵਈ ਖਾਇ ਖਰਤਚ ਰਹੰਿਾ ॥

لکھ
م
اھکۓ رھکچ ردنہا ۔۔
ی وتت ہن ا ویئ
ِ
ਲਖ ਚਉਰਾਸੀਹ ਮੇਿਨੀ ਸਭ ਸੇਵ ਕਰੰਿਾ ॥

ھکل جؤرایس دیمین سیھ سیَؤرکدنا ۔۔

ਏਹ ਵੈਰੀ ਤਮਿਰ ਸਤਭ ਕੀਤਿਆ ਨਹ ਮੰਗਤਹ ਮੰਿਾ ॥

اہہی وریی ِمتر سیھ ایتیک ہن میگہہ دنما ۔۔
ਲੇਖਾ ਕੋਇ ਨ ਪੁਛਈ ਜਾ ਹਤਰ ਬਖਸੰਿਾ ॥

ب
ُج
ک
ن
ھب
ھ
اھکیل وکۓ ہن ی اج ہر سیدا ۔۔

ਅਨੰਿੁ ਭਇਆ ਸੁਖੁ ਪਾਇਆ ਤਮਤਲ ਗੁਰ ਗੋਤਵੰਿਾ ॥

ادنن ایھب ُسکھ نانا مِل ُگر وگوِدنا ۔۔

ਸਭੇ ਕਾਜ ਸਵਾਤਰਐ ਜਾ ਿੁਧੁ ਭਾਵੰਿਾ ॥੭॥

سب
ھے اکچ وسارِےئ اج ُندھ اھبودنا ۔۔۷۔۔
ਿਖਣੇ ਮਃ ੫ ॥

دےنھک م۵ :۔۔
ਿੇਖਣ ਕੂ ਮੁਸਿਾਕੁ ਮੁਖੁ ਤਕਜੇਹਾ ਿਉ ਧਣੀ ॥

نک
د ھں ُکؤ مُسیاک مُکھ کِچبہا ئؤ دینھ ۔۔

ਤਿਰਿਾ ਤਕਿੈ ਹਾਤਲ ਜਾ ਤਿਿਮੁ ਿਾ ਮਨੁ ਧਰਾਤਪਆ ॥੧॥

ِبھ
ب
ھِردا ک ِ َپے احلَ اج د م نا نم درھاایپ ۔۔۱۔۔
ਮਃ ੫ ॥

م۵ :۔۔
ਿੁਖੀਆ ਿਰਿ ਘਣੇ ਵੇਿਨ ਜਾਣੇ ਿੂ ਧਣੀ ॥

گ
ُدایھک درد ھپے وندن اجےن ئُؤ دینھ ۔۔

ਜਾਣਾ ਲਖ ਭਵੇ ਤਪਰੀ ਤਿਖੰਿੋ ਿਾ ਜੀਵਸਾ ॥੨॥

اجنا ھکل وھبے پِری دِدنھکو نا ویجسا ۔۔۲۔۔
ਮਃ ੫ ॥

م۵ :۔۔
ਢਹਿੀ ਜਾਇ ਕਰਾਤਰ ਵਹਤਣ ਵਹੰਿੇ ਮੈ ਤਿਤਿਆ ॥

دھہدی اجۓ قرار ونہ ودنہے م َے دِایھٹ ۔۔
ਸੇਈ ਰਹੇ ਅਮਾਣ ਤਜਨਾ ਸਤਿਗੁਰੁ ਭੇਤਟਆ ॥੩॥

ب
سیبی رےہ اامن ِجیا سیگؤر ھیییا ۔۔۳۔۔
ਪਉੜੀ ॥

ئؤری ۔۔
ਤਜਸੁ ਜਨ ਿੇਰੀ ਭੁਖ ਹੈ ਤਿਸੁ ਿੁਖੁ ਨ ਤਵਆਪੈ ॥

ب
ئ
ِ
ھ
ک
ئ
ُ
َ
ےہ س ُدھک ہن ونا ے ۔۔
ِجس نج ریتی ھ َ
ਤਜਤਨ ਜਤਨ ਗੁਰਮੁਤਖ ਬੁਤਝਆ ਸੁ ਚਹੁ ਕੁੰਿੀ ਜਾਪੈ ॥

ب
ِجں نج ُگرمُکھ ُجھیا وس چہؤ ُکیدی اج ئَے ۔۔

ਜੋ ਨਰੁ ਉਸ ਕੀ ਸਰਣੀ ਪਰੈ ਤਿਸੁ ਕੰਬਤਹ ਪਾਪੈ ॥

وج رن اُس یک رسین رپَے ئِس کمی ِہ نا ئَے ۔۔
ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੀ ਮਲੁ ਉਿਰੈ ਗੁਰ ਧੂੜੀ ਨਾਪੈ ॥

منج منج یک لم اُرتَے ُگر دھُؤری نا ئَے ۔۔
ਤਜਤਨ ਹਤਰ ਭਾਣਾ ਮੰਤਨਆ ਤਿਸੁ ਸੋਗੁ ਨ ਸੰਿਾਪੈ ॥

ِجں ہر اھبنا مییا ئِس وسگ ہن سییاےپَ ۔۔

ਹਤਰ ਜੀਉ ਿੂ ਸਭਨਾ ਕਾ ਤਮਿੁ ਹੈ ਸਤਭ ਜਾਣਤਹ ਆਪੈ ॥

ےہ سیھ اجہنِ ا ےپ ۔۔
ہر جپؤ ئُؤ سبھیا اک مِت َ
ਐਸੀ ਸੋਭਾ ਜਨੈ ਕੀ ਜੇਵਿੁ ਹਤਰ ਪਰਿਾਪੈ ॥

ایسی وساھب ج َپے یک ویجد ہر رپنا ئَے ۔۔

ਸਭ ਅੰਿਤਰ ਜਨ ਵਰਿਾਇਆ ਹਤਰ ਜਨ ਿੇ ਜਾਪੈ ॥੮॥

سیھ ارتن نج ورنانا ہر نج ےت اج ئَے ۔۔۸۔۔
ਿਖਣੇ ਮਃ ੫ ॥

دےنھک م۵ :۔۔
ਤਜਨਾ ਤਪਛੈ ਹਉ ਗਈ ਸੇ ਮੈ ਤਪਛੈ ਭੀ ਰਤਵਆਸੁ ॥

م ِبج
ج ِبج
َ
َ
ھ
ھ
ہ
ِ یا ے ؤ یئگ ےس َے ے یھب روناس ۔۔
ਤਜਨਾ ਕੀ ਮੈ ਆਸੜੀ ਤਿਨਾ ਮਤਹਜੀ ਆਸ ॥੧॥

پ مہ
ج
ِجیا یک م َے ا ڑسی ِیا ی ا س ۔۔۱۔۔
ਮਃ ੫ ॥

م۵ :۔۔

ਤਗਲੀ ਤਗਲੀ ਰੋਿੜੀ ਭਉਿੀ ਭਤਵ ਭਤਵ ਆਇ ॥

ب ب
ب
گلِی گلِی رودری ھؤدی َھؤ َھؤ ا ۓ ۔۔

ਜੋ ਬੈਿੇ ਸੇ ਿਾਤਥਆ ਉਬਰੇ ਭਾਗ ਮਥਾਇ ॥੨॥

وج ےھٹیب ےس اھپبھِیا اُپرے اھبگ اھتمےئ ۔۔۲۔۔
ਮਃ ੫ ॥

م۵ :۔۔
ਤਿਿਾ ਹਭ ਮਝਾਤਹ ਖਾਲੀ ਕੋਇ ਨ ਜਾਣੀਐ ॥

م
دِاھٹ ہبھ جھاہِ اھکیل وکۓ ہن اج پپَے ۔۔

ਿੈ ਸਖੀ ਭਾਗ ਮਥਾਤਹ ਤਜਨੀ ਮੇਰਾ ਸਜਣੁ ਰਾਤਵਆ ॥੩॥

ئَے یھکس اھبگ اھتمہِ ج ِبی ریما نجس راونا ۔۔۳۔۔
ਪਉੜੀ ॥

ئؤری ۔۔
ਹਉ ਢਾਢੀ ਿਤਰ ਗੁਣ ਗਾਵਿਾ ਜੇ ਹਤਰ ਪਰਭ ਭਾਵੈ ॥

ہؤ داھدیھ در ُگں اگودا ےج ہر رپَھب اھبوے ۔۔
ਪਰਭੁ ਮੇਰਾ ਤਥਰ ਥਾਵਰੀ ਹੋਰ ਆਵੈ ਜਾਵੈ ॥

ب
اجوے ۔۔
ے َ
رپَھب ریما ھِر اھتوری وہر ا و َ
ਸੋ ਮੰਗਾ ਿਾਨੁ ਗੋੁਸਾਈਆ ਤਜਿੁ ਭੁਖ ਲਤਹ ਜਾਵੈ ॥

ب
ھ
ک
ُ
اجوے ۔۔
وس اگنم دان اسگایئ ِجت ھ ہہل َ

ਪਰਭ ਜੀਉ ਿੇਵਹੁ ਿਰਸਨੁ ਆਪਣਾ ਤਜਿੁ ਢਾਢੀ ਤਿਰਪਿਾਵੈ ॥

ِاتپوے ۔۔
رپَھب جپؤ دویوہ درنس ا انپ ِجت داھدیھ رت َ

ਅਰਿਾਤਸ ਸੁਣੀ ਿਾਿਾਤਰ ਪਰਤਭ ਢਾਢੀ ਕਉ ਮਹਤਲ ਬੁਲਾਵੈ ॥

ب
الوے ۔۔
ارداس ُس ی دانار رپَھب داھدیھ کؤ لحم ن َ

ਪਰਭ ਿੇਖਤਿਆ ਿੁਖ ਭੁਖ ਗਈ ਢਾਢੀ ਕਉ ਮੰਗਣੁ ਤਚਤਿ ਨ ਆਵੈ ॥

رپَھب دنکھدنا دھک ب ُھکھ یئگ داھدیھ کؤ میگ
ج
ے ۔۔
و
ا
ہن
ت
ں
ُ
َ
ِ
ਸਭੇ ਇਛਾ ਪੂਰੀਆ ਲਤਗ ਪਰਭ ਕੈ ਪਾਵੈ ॥

سب
ھے اِاھچ ئُؤرنا گل رپَھب ےکَ نا َوے ۔۔
ਹਉ ਤਨਰਗੁਣੁ ਢਾਢੀ ਬਖਤਸਓਨੁ ਪਰਤਭ ਪੁਰਤਖ ਵੇਿਾਵੈ ॥੯॥

نک
ہؤ پِر ُگں داھدیھ ھسیؤن رپَھب ُپرھک وندا َوے ۔۔۹۔۔
ਿਖਣੇ ਮਃ ੫ ॥

دےنھک م۵ :۔۔
ਜਾ ਛੁਟੇ ਿਾ ਖਾਕੁ ਿੂ ਸੁੰਞੀ ਕੰਿੁ ਨ ਜਾਣਹੀ ॥

سب
چ
اج ُھپے نا اھکک ئُؤ ُ جی کپت ہن اجیہن ۔۔
ਿੁਰਜਨ ਸੇਿੀ ਨੇਹੁ ਿੂ ਕੈ ਗੁਤਣ ਹਤਰ ਰੰਗੁ ਮਾਣਹੀ ॥੧॥

ُدرنج یتیس پبہؤ ئُؤ ےکَ ُگں ہر رنگ امیہن ۔۔۱۔۔
ਮਃ ੫ ॥

م۵ :۔۔
ਨਾਨਕ ਤਜਸੁ ਤਬਨੁ ਘੜੀ ਨ ਜੀਵਣਾ ਤਵਸਰੇ ਸਰੈ ਨ ਤਬੰਿ ॥

نانک ِجس پِں ڑھگی ہن ویجنا وِرسے رسَے ہن پِید ۔۔
ਤਿਸੁ ਤਸਉ ਤਕਉ ਮਨ ਰੂਸੀਐ ਤਜਸਤਹ ਹਮਾਰੀ ਤਚੰਿ ॥੨॥

ئِس سِیؤ کپؤ نم ُروسیپے جسہہ امہری ِجید ۔۔۲۔۔

ਮਃ ੫ ॥

م۵ :۔۔
ਰਿੇ ਰੰਤਗ ਪਾਰਬਰਹਮ ਕੈ ਮਨੁ ਿਨੁ ਅਤਿ ਗੁਲਾਲੁ ॥

رےت رنگ نارپرمہ ےکَ نم نت ات گُالل ۔۔

ਨਾਨਕ ਤਵਣੁ ਨਾਵੈ ਆਲੂਤਿਆ ਤਜਿੀ ਹੋਰੁ ਤਖਆਲੁ ॥੩॥

نانک وِن نا َوے ا لُؤدنا ِجبی وہر ایھکل ۔۔۳۔۔
ਪਵੜੀ ॥

وپَری ۔۔
ਹਤਰ ਜੀਉ ਜਾ ਿੂ ਮੇਰਾ ਤਮਿੁ ਹੈ ਿਾ ਤਕਆ ਮੈ ਕਾੜਾ ॥

ےہ نا ایک م َے اکرا ۔۔
ہر جپؤ اج ئُؤ ریما ِمتر َ

ਤਜਨੀ ਿਗੀ ਜਗੁ ਿਤਗਆ ਸੇ ਿੁਧੁ ਮਾਤਰ ਤਨਵਾੜਾ ॥

ب
ج ِبی یگھٹ چگ ھگیا ےس ُندھ امر ئِؤارا ۔۔

ਗੁਤਰ ਭਉਜਲੁ ਪਾਤਰ ਲੰਘਾਇਆ ਤਜਿਾ ਪਾਵਾੜਾ ॥

ُگر وھبٔلج نار اھگنلنا ِجیا ناوارا ۔۔

ਗੁਰਮਿੀ ਸਤਭ ਰਸ ਭੋਗਿਾ ਵਿਾ ਆਖਾੜਾ ॥

ُگریتم سیھ رس وھبدگا ودا ا اھکرا ۔۔

ਸਤਭ ਇੰਿਰੀਆ ਵਤਸ ਕਤਰ ਤਿਿੀਓ ਸਿਵੰਿਾ ਸਾੜਾ ॥

سیھ ادنرنا وس رک ِدپپؤ وتساتن سارا ۔۔

ਤਜਿੁ ਲਾਈਅਤਨ ਤਿਿੈ ਲਗਿੀਆ ਨਹ ਤਖੰਜੋਿਾੜਾ ॥

پ
کِ
ِجت ال ییں پِ َپے دگلنا ہن ھبچؤنارا ۔۔

ਜੋ ਇਛੀ ਸੋ ਿਲੁ ਪਾਇਿਾ ਗੁਤਰ ਅੰਿਤਰ ਵਾੜਾ ॥

وج اِیھچ وس لھپ نادئا ُگر ادنر وارا ۔۔

ਗੁਰੁ ਨਾਨਕੁ ਿੁਿਾ ਭਾਇਰਹੁ ਹਤਰ ਵਸਿਾ ਨੇੜਾ ॥੧੦॥

ُگر نانک ُپبھا اھبۓ روہ ہر ودسا ڑینا ۔۔۱۱۔۔
ਿਖਣੇ ਮਃ ੫ ॥

دےنھک م۵ :۔۔
ਜਾ ਮੂੰ ਆਵਤਹ ਤਚਤਿ ਿੂ ਿਾ ਹਭੇ ਸੁਖ ਲਹਾਉ ॥

ہب
اج مُؤن ا وہ ِجت ئُؤ نا ھے ُسکھ اہلو ۔۔

ਨਾਨਕ ਮਨ ਹੀ ਮੰਤਝ ਰੰਗਾਵਲਾ ਤਪਰੀ ਿਤਹਜਾ ਨਾਉ ॥੧॥

نانک نم یہ ھجنم راگنوال پِری بہچا ناو ۔۔۱۔۔
ਮਃ ੫ ॥

م۵ :۔۔
ਕਪੜ ਭੋਗ ਤਵਕਾਰ ਏ ਹਭੇ ਹੀ ਛਾਰ ॥

ہب
ڑپک وھبگ وِاکر اے ھے یہ اھچر ۔۔
ਖਾਕੁ ਲੋੁੜੇਿਾ ਿੰਤਨ ਖੇ ਜੋ ਰਿੇ ਿੀਿਾਰ ॥੨॥

نت ےھک چ رےت دندار ۔۔۲۔۔
اھکک لُرندا ّ
ਮਃ ੫ ॥

م۵ :۔۔
ਤਕਆ ਿਕਤਹ ਤਬਆ ਪਾਸ ਕਤਰ ਹੀਅੜੇ ਤਹਕੁ ਅਧਾਰੁ ॥

ہکت پ ِیا ناس رک ہیترے ہ ِ ِک اداھر ۔۔
ایک ِ

ਥੀਉ ਸੰਿਨ ਕੀ ਰੇਣੁ ਤਜਿੁ ਲਭੀ ਸੁਖ ਿਾਿਾਰੁ ॥੩॥

لب
ب س
ھ
س
ک
ُ
ھپؤ ییں یک رنی ِجت ی ھ دانار ۔۔۳۔۔
ਪਉੜੀ ॥

ئؤری ۔۔
ਤਵਣੁ ਕਰਮਾ ਹਤਰ ਜੀਉ ਨ ਪਾਈਐ ਤਬਨੁ ਸਤਿਗੁਰ ਮਨੂਆ ਨ ਲਗੈ ॥

َ
وِن رکام ہر جپؤ ہن نا پپَے پِں سیگؤر م ُپؤا ہن لگے ۔۔
ਧਰਮੁ ਧੀਰਾ ਕਤਲ ਅੰਿਰੇ ਇਹੁ ਪਾਪੀ ਮੂਤਲ ਨ ਿਗੈ ॥

درھم دھترا لک ادنرے اوہی نایپ مُؤل ہن ےگتَ ۔۔
ਅਤਹ ਕਰੁ ਕਰੇ ਸੁ ਅਤਹ ਕਰੁ ਪਾਏ ਇਕ ਘੜੀ ਮੁਹਿੁ ਨ ਲਗੈ ॥

َ
اےہ رک رکے وس اےہ رک ناےئ اِک ڑھگی مُہت ہن لگے ۔۔
ਚਾਰੇ ਜੁਗ ਮੈ ਸੋਤਧਆ ਤਵਣੁ ਸੰਗਤਿ ਅਹੰਕਾਰੁ ਨ ਭਗੈ ॥

ےگھب ۔۔
اچرے ُچگ م َے وسدھِیا وِن تگنس ااکنہر ہن َ
ਹਉਮੈ ਮੂਤਲ ਨ ਛੁਟਈ ਤਵਣੁ ਸਾਧੂ ਸਿਸੰਗੈ ॥

چ
سیسی َ
ب
ھ
ی
ُ
گ
ے َ۔۔
ہؤ م َے مُؤل ہن ی وِن سا ُدوھ
ਤਿਚਰੁ ਥਾਹ ਨ ਪਾਵਈ ਤਜਚਰੁ ਸਾਤਹਬ ਤਸਉ ਮਨ ਭੰਗੈ ॥

چ
ب
ِچر اھتہ ہن ناویئ ِ چر اصجِت سِیؤ نم ےگنھبَ ۔۔

ਤਜਤਨ ਜਤਨ ਗੁਰਮੁਤਖ ਸੇਤਵਆ ਤਿਸੁ ਘਤਰ ਿੀਬਾਣੁ ਅਭਗੈ ॥

ِجں نج ُگرمُکھ ویسنا ئِس رھگ دابین اےگھب ۔۔

ਹਤਰ ਤਕਰਪਾ ਿੇ ਸੁਖੁ ਪਾਇਆ ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਚਰਣੀ ਲਗੈ ॥੧੧॥

َ
ہر کِرنا ےت ُسکھ نانا ُگر سیگؤر رچین لگے ۔۔۱۱۔۔

ਿਖਣੇ ਮਃ ੫ ॥

دےنھک م۵ :۔۔
ਲੋੜੀਿੋ ਹਭ ਜਾਇ ਸੋ ਮੀਰਾ ਮੀਰੰਨ ਤਸਤਰ ॥

ولرندو ہبھ اجۓ وس ریما ِمت ّرن سِر ۔۔
ਹਿ ਮੰਝਾਹੂ ਸੋ ਧਣੀ ਚਉਿੋ ਮੁਤਖ ਅਲਾਇ ॥੧॥

ہبھ اھجنم ُہؤ وس دینھ جؤدو مُکھ ا ال ےئ ۔۔۱۔۔
ਮਃ ੫ ॥

م۵ :۔۔
ਮਾਤਣਕੂ ਮੋਤਹ ਮਾਉ ਤਿੰਨਾ ਧਣੀ ਅਪਾਤਹ ॥

امن ُکؤ ومہِ امو دِنا دینھ اناہِ۔۔

ਤਹਆਉ ਮਤਹਜਾ ਿੰਢੜਾ ਮੁਖਹੁ ਸਚੁ ਅਲਾਇ ॥੨॥

ہیاو مہچا ڈنھٹڑھا مُک
ھہ چس اال ئِے ۔۔۲۔۔
ِ
ُ
ਮਃ ੫ ॥

م۵ :۔۔
ਮੂ ਥੀਆਊ ਸੇਜ ਨੈਣਾ ਤਪਰੀ ਤਵਛਾਵਣਾ ॥

مُؤ بھِیاو جیس نَییا پِری وِاھچونا ۔۔

ਜੇ ਿੇਖੈ ਤਹਕ ਵਾਰ ਿਾ ਸੁਖ ਕੀਮਾ ਹੂ ਬਾਹਰੇ ॥੩॥

نک
ےج د َھے

ہ ِ ِک وار نا ُسکھ امیک ُہؤ ناہرے ۔۔۳۔۔
ਪਉੜੀ ॥

ئؤری ۔۔

ਮਨੁ ਲੋਚੈ ਹਤਰ ਤਮਲਣ ਕਉ ਤਕਉ ਿਰਸਨੁ ਪਾਈਆ ॥

نم ول َچے ہر مل ِں کؤ کپؤ درنس ناایئ ۔۔

ਮੈ ਲਖ ਤਵੜਿੇ ਸਾਤਹਬਾ ਜੇ ਤਬੰਿ ਬੋੁਲਾਈਆ ॥

م َے ھکل وِرےت اصجِیہ ےج پِید نالایئ ۔۔

ਮੈ ਚਾਰੇ ਕੁੰਿਾ ਭਾਲੀਆ ਿੁਧੁ ਜੇਵਿੁ ਨ ਸਾਈਆ ॥

م َے اچرے ُکیدا اھبایل ُندھ ویجد ہن ساپ ِیا ۔۔

ਮੈ ਿਤਸਹੁ ਮਾਰਗੁ ਸੰਿਹੋ ਤਕਉ ਪਰਭੂ ਤਮਲਾਈਆ ॥

ب
م َے دہسُ امرگ سیبہؤ کپؤ رپ ُھؤ مِالایئ ۔۔

ਮਨੁ ਅਰਤਪਹੁ ਹਉਮੈ ਿਜਹੁ ਇਿੁ ਪੰਤਥ ਜੁਲਾਈਆ ॥

ب
نم ار ِبہؤ ہؤ م َے جہؤ اِت ھتنپ ُچالایئ ۔۔

ਤਨਿ ਸੇਤਵਹੁ ਸਾਤਹਬੁ ਆਪਣਾ ਸਿਸੰਤਗ ਤਮਲਾਈਆ ॥

پِپ ویسوہ اصجِت ا انپ سیسیگ مِالایئ ۔۔

ਸਭੇ ਆਸਾ ਪੂਰੀਆ ਗੁਰ ਮਹਤਲ ਬੁਲਾਈਆ ॥

سب
ھے ا سا ئُؤرنا ُگر لحم ُنالایئ ۔۔

ਿੁਧੁ ਜੇਵਿੁ ਹੋਰੁ ਨ ਸੁਝਈ ਮੇਰੇ ਤਮਿਰ ਗੋੁਸਾਈਆ ॥੧੨॥

ُس
ج
ُھب
ِ
ُندھ ویجد وہر ہن ی ریمے متر وگساایئ ۔۔۱۲۔۔
ਿਖਣੇ ਮਃ ੫ ॥

دےنھک م۵ :۔۔
ਮੂ ਥੀਆਊ ਿਖਿੁ ਤਪਰੀ ਮਤਹੰਜੇ ਪਾਤਿਸਾਹ ॥

م
مُؤ بھِیاو تخت پِری ہ ِبجے نائساہ ۔۔

ਪਾਵ ਤਮਲਾਵੇ ਕੋਤਲ ਕਵਲ ਤਜਵੈ ਤਬਗਸਾਵਿੋ ॥੧॥

نا َو ملِاوے وکل وکَل جِؤے نِگساودو ۔۔۱۔۔
ਮਃ ੫ ॥

م۵ :۔۔
ਤਪਰੀਆ ਸੰਿੜੀ ਭੁਖ ਮੂ ਲਾਵਣ ਥੀ ਤਵਥਰਾ ॥

ب
پِرنا دنسری ُھکھ مُؤ الون یھت وِرھتا ۔۔

ਜਾਣੁ ਤਮਿਾਈ ਇਖ ਬੇਈ ਪੀੜੇ ਨਾ ਹੁਟੈ ॥੨॥

اجن مِبھأی اِھک نیبی ڑیپے ہن ُہپے َ۔۔۲۔۔
ਮਃ ੫ ॥

م۵ :۔۔
ਿਗਾ ਨੀਹੁ ਮਿਰੋਤੜ ਜਾਣੁ ਗੰਧਰਬਾ ਨਗਰੀ ॥

اگھٹ پ ِب ُہؤ رتمور اجن دنگرھنا رگنی ۔۔

ਸੁਖ ਘਟਾਊ ਿੂਇ ਇਸੁ ਪੰਧਾਣੂ ਘਰ ਘਣੇ ॥੩॥

گ
اٹھگو ُدوۓ اِس دنپاھئُؤ رھگ ھپے ۔۔۳۔۔
ُسکھ
ُ
ਪਉੜੀ ॥

ئؤری ۔۔
ਅਕਲ ਕਲਾ ਨਹ ਪਾਈਐ ਪਰਭੁ ਅਲਖ ਅਲੇਖੰ ॥

لی ک
ھ
لقع کال ہن نا پپَے رپَھب اھکل ا ں ۔۔

ਖਟੁ ਿਰਸਨ ਭਰਮਿੇ ਤਿਰਤਹ ਨਹ ਤਮਲੀਐ ਭੇਖੰ ॥

مِلیپ بھ َیک
ب
ھ
ٹھک درنس رھبےتم ھِرہِ ہن ے ں ۔۔

ਵਰਿ ਕਰਤਹ ਚੰਿਰਾਇਣਾ ਸੇ ਤਕਿੈ ਨ ਲੇਖੰ ॥

ک َپ لیک
ھ
ورت رکہِ دنچراانئ ےس ِ ے ہن ں ۔۔
ਬੇਿ ਪੜਤਹ ਸੰਪੂਰਨਾ ਿਿੁ ਸਾਰ ਨ ਪੇਖੰ ॥

پی ک
ھ
دیب ڑپہِ سم ُپؤرنا پپ سار ہن ں ۔۔

ਤਿਲਕੁ ਕਢਤਹ ਇਸਨਾਨੁ ਕਤਰ ਅੰਿਤਰ ਕਾਲੇਖੰ ॥

لی ک
ھ
نِلک ڈکھ ِہ اانسن رک ارتن اک ں ۔۔

ਭੇਖੀ ਪਰਭੂ ਨ ਲਭਈ ਤਵਣੁ ਸਚੀ ਤਸਖੰ ॥

ِسک
بھ َیکھ بھ لب
ھ
ھب
ی رپ ُؤ ہن ی وِن یچس ں ۔۔
ਭੂਲਾ ਮਾਰਤਗ ਸੋ ਪਵੈ ਤਜਸੁ ਧੁਤਰ ਮਸਿਤਕ ਲੇਖੰ ॥

لی ک
ب
ھ
ُھؤال امرگ وس وپَے ِجس د ُھر کتسم ں ۔۔
ਤਿਤਨ ਜਨਮੁ ਸਵਾਤਰਆ ਆਪਣਾ ਤਜਤਨ ਗੁਰੁ ਅਖੀ ਿੇਖੰ ॥੧੩॥

نک
ھ
پِں منج وسارِنا ا انپ ِجں ُگر ایھک د ں ۔۔۱۳۔۔
ਿਖਣੇ ਮਃ ੫ ॥

دےنھک م۵ :۔۔
ਸੋ ਤਨਵਾਹੂ ਗਤਿ ਜੋ ਚਲਾਊ ਨ ਥੀਐ ॥

ب
ھی
پ
الو ہن ے ۔۔
وس ئِؤا ُہؤ ڈگ وج چ ُ

ਕਾਰ ਕੂੜਾਵੀ ਛਤਿ ਸੰਮਲੁ ਸਚੁ ਧਣੀ ॥੧॥

س
اکر ُکؤراوی چھد مل چس دینھ ۔۔۱۔۔
ਮਃ ੫ ॥

م۵ :۔۔

ਹਭ ਸਮਾਣੀ ਜੋਤਿ ਤਜਉ ਜਲ ਘਟਾਊ ਚੰਿਰਮਾ ॥

اٹھگو دنچرام ۔۔
ہبھ امسین وجت چیپؤ لج
ُ

ਪਰਗਟੁ ਥੀਆ ਆਤਪ ਨਾਨਕ ਮਸਿਤਕ ਤਲਤਖਆ ॥੨॥

رپگپ بھِیا ا ت نانک کتسم لک ِھیا ۔۔۲۔۔
ਮਃ ੫ ॥

م۵ :۔۔
ਮੁਖ ਸੁਹਾਵੇ ਨਾਮੁ ਚਉ ਆਿ ਪਹਰ ਗੁਣ ਗਾਉ ॥

مُکھ ُسہاوے نام جؤ ا ھٹ رہپ ُگں اگو ۔۔

ਨਾਨਕ ਿਰਗਹ ਮੰਨੀਅਤਹ ਤਮਲੀ ਤਨਥਾਵੇ ਥਾਉ ॥੩॥

نانک درہگ میّیبہہ ملِی پ ِبھاوے اھتو ۔۔۳۔۔
ਪਉੜੀ ॥

ئؤری ۔۔
ਬਾਹਰ ਭੇਤਖ ਨ ਪਾਈਐ ਪਰਭੁ ਅੰਿਰਜਾਮੀ ॥

ب
ھ
ی
ک
پ
پ
َ
ناہر ھ ہن نا َے رپَھب ارتناجیم ۔۔

ਇਕਸੁ ਹਤਰ ਜੀਉ ਬਾਹਰੀ ਸਭ ਤਿਰੈ ਤਨਕਾਮੀ ॥

ب
اِسک ہر جپؤ ناہری سیھ ھ ِ َرے ئِکایم ۔۔

ਮਨੁ ਰਿਾ ਕੁਟੰਬ ਤਸਉ ਤਨਿ ਗਰਤਬ ਤਿਰਾਮੀ ॥

ب
نم رنا ُکیپت سِیؤ پِپ رگت ھِرایم ۔۔

ਤਿਰਤਹ ਗੁਮਾਨੀ ਜਗ ਮਤਹ ਤਕਆ ਗਰਬਤਹ ਿਾਮੀ ॥

ب ُ
ھِرہِ گماین چگ ہہم ایک رگہہبِ دایم ۔۔

ਚਲਤਿਆ ਨਾਤਲ ਨ ਚਲਈ ਤਖਨ ਜਾਇ ਤਬਲਾਮੀ ॥

چلب ک
ھ
ِ
ن
دلچنا نال ہن ی ں اجۓ ِالیم ۔۔

ਤਬਚਰਿੇ ਤਿਰਤਹ ਸੰਸਾਰ ਮਤਹ ਹਤਰ ਜੀ ਹੁਕਾਮੀ ॥

ب
ب
ِچردے ھِرہِ اسنسر ہہم ہر یج ُہکایم ۔۔

ਕਰਮੁ ਖੁਲਾ ਗੁਰੁ ਪਾਇਆ ਹਤਰ ਤਮਤਲਆ ਸੁਆਮੀ ॥

ک
رکم ھُال ُگر نانا ہر مل ِیا سُؤا یم ۔۔

ਜੋ ਜਨੁ ਹਤਰ ਕਾ ਸੇਵਕੋ ਹਤਰ ਤਿਸ ਕੀ ਕਾਮੀ ॥੧੪॥

وج نج ہر اک ویسوک ہر ئِس یک اکیم ۔۔۱۴۔۔
ਿਖਣੇ ਮਃ ੫ ॥

دےنھک م۵ :۔۔
ਮੁਖਹੁ ਅਲਾਏ ਹਭ ਮਰਣੁ ਪਛਾਣੰਿੋ ਕੋਇ ॥

مک
ُ ھ ُؤ االےئ ہبھ رمن اھچپدننو وکۓ ۔۔

ਨਾਨਕ ਤਿਨਾ ਖਾਕੁ ਤਜਨਾ ਯਕੀਨਾ ਤਹਕ ਤਸਉ ॥੧॥

نانک پ ِیا اھکک ِجیا نکییا ہِک سِیؤ ۔۔۱۔۔
ਮਃ ੫ ॥

م۵ :۔۔
ਜਾਣੁ ਵਸੰਿੋ ਮੰਤਝ ਪਛਾਣੂ ਕੋ ਹੇਕੜੋ ॥

اجن ودنسو ھجنم اھچپئُؤ وک ہیکرو ۔۔

ਿੈ ਿਤਨ ਪੜਿਾ ਨਾਤਹ ਨਾਨਕ ਜੈ ਗੁਰੁ ਭੇਤਟਆ ॥੨॥

ب
ےج ُگر ھیییا ۔۔۲۔۔
ئَے نت ڑپدا ناہِ نانک َ

ਮਃ ੫ ॥

م۵ :۔۔
ਮਿੜੀ ਕਾਂਢਕੁ ਆਹ ਪਾਵ ਧੋਵੰਿੋ ਪੀਵਸਾ ॥

متری اکندکھ ا ہ نا َو دوھودنو پ ِپؤسا ۔۔

ਮੂ ਿਤਨ ਪਰੇਮੁ ਅਥਾਹ ਪਸਣ ਕੂ ਸਚਾ ਧਣੀ ॥੩॥

ئ
مُؤ نت رپمی ااھتہ سں ُکؤ اچس دینھ ۔۔۳۔۔
ਪਉੜੀ ॥

ئؤری ۔۔
ਤਨਰਭਉ ਨਾਮੁ ਤਵਸਾਤਰਆ ਨਾਤਲ ਮਾਇਆ ਰਚਾ ॥

ب
پِر ھؤ نام وِسارنا نال امنا راچ ۔۔

ਆਵੈ ਜਾਇ ਭਵਾਈਐ ਬਹੁ ਜੋਨੀ ਨਚਾ ॥

ے اجۓ وھبا پ ٔپے وہب وجین اچن ۔۔
او َ

ਬਚਨੁ ਕਰੇ ਿੈ ਤਖਸਤਕ ਜਾਇ ਬੋਲੇ ਸਭੁ ਕਚਾ ॥

ک
نچب رکے ئَے ھِسک اجۓ وبےل سیھ اچک ۔۔
ਅੰਿਰਹੁ ਥੋਥਾ ਕੂਤੜਆਰੁ ਕੂੜੀ ਸਭ ਖਚਾ ॥

ادنروہ وھتاھت ُکؤرنار ُکؤری سیھ اچھک ۔۔
ਵੈਰੁ ਕਰੇ ਤਨਰਵੈਰ ਨਾਤਲ ਝੂਿੇ ਲਾਲਚਾ ॥

چ
َوری رکے پِر َوری نال ُھؤےھٹ اللچا ۔۔

ਮਾਤਰਆ ਸਚੈ ਪਾਤਿਸਾਤਹ ਵੇਤਖ ਧੁਤਰ ਕਰਮਚਾ ॥

امرنا سج َے نائساہِ وھکی د ُھر رکاچم ۔۔

ਜਮਿੂਿੀ ਹੈ ਹੇਤਰਆ ਿੁਖ ਹੀ ਮਤਹ ਪਚਾ ॥

ےہ َہت ِرنا ُدھک یہ ہہم اچپ ۔۔
چم ُدویت َ

ਹੋਆ ਿਪਾਵਸੁ ਧਰਮ ਕਾ ਨਾਨਕ ਿਤਰ ਸਚਾ ॥੧੫॥

وہا اپتوس درھم اک نانک در اچس ۔۔۱۵۔۔
ਿਖਣੇ ਮਃ ੫ ॥

دےنھک م۵ :۔۔
ਪਰਭਾਿੇ ਪਰਭ ਨਾਮੁ ਜਤਪ ਗੁਰ ਕੇ ਚਰਣ ਤਧਆਇ ॥

رپاھبےت رپَھب نام جت ُگر ےک رچن دایھےئ ۔۔
ਜਨਮ ਮਰਣ ਮਲੁ ਉਿਰੈ ਸਚੇ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਇ ॥੧॥

منج رمن لم اُرتَے ےچس ےک ُگں اگۓ ۔۔۱۔۔
ਮਃ ੫ ॥

م۵ :۔۔
ਿੇਹ ਅੰਧਾਰੀ ਅੰਧੁ ਸੁੰਞੀ ਨਾਮ ਤਵਹੂਣੀਆ ॥

سب
دہہی ادناھری ادنھ ُ جی نام وِوہُاین ۔۔

ਨਾਨਕ ਸਿਲ ਜਨੰਮੁ ਜੈ ਘਤਟ ਵੁਿਾ ਸਚੁ ਧਣੀ ॥੨॥

سب
ھ
ےج ٹھگ ُواھٹ چس دینھ ۔۔۲۔۔
نانک ل منجّ َ
ਮਃ ੫ ॥

م۵ :۔۔
ਲੋਇਣ ਲੋਈ ਤਿਿ ਤਪਆਸ ਨ ਬੁਝੈ ਮੂ ਘਣੀ ॥

گ
بُج
ولنئ ولیئ دِھٹ ایپس ہن َھے مُؤ ھبی ۔۔

ਨਾਨਕ ਸੇ ਅਖੜੀਆ ਤਬਅੰਤਨ ਤਜਨੀ ਤਿਸੰਿੋ ਮਾ ਤਪਰੀ ॥੩॥

نانک ےس اڑھکپیا نی ّں ج ِبی دِدنسو ام پِری ۔۔۳۔۔
ਪਉੜੀ ॥

ئؤری ۔۔
ਤਜਤਨ ਜਤਨ ਗੁਰਮੁਤਖ ਸੇਤਵਆ ਤਿਤਨ ਸਤਭ ਸੁਖ ਪਾਈ ॥

ِجں نج ُگرمُکھ ویسنا پِں سیھ ُسکھ نایئ ۔۔

ਓਹੁ ਆਤਪ ਿਤਰਆ ਕੁਟੰਬ ਤਸਉ ਸਭੁ ਜਗਿੁ ਿਰਾਈ ॥

اووہ ا ت رتنا ُکیپت سِیؤ سیھ تگج رتایئ ۔۔

ਓਤਨ ਹਤਰ ਨਾਮਾ ਧਨੁ ਸੰਤਚਆ ਸਭ ਤਿਖਾ ਬੁਝਾਈ ॥

ب
اون ہر ناہم دنھ سبچِیا سیھ نِکھا جُھایئ ۔۔

ਓਤਨ ਛਿੇ ਲਾਲਚ ਿੁਨੀ ਕੇ ਅੰਿਤਰ ਤਲਵ ਲਾਈ ॥

اون چھدے الچل ُدین ےک ارتن لِؤ الیئ ۔۔

ਓਸੁ ਸਿਾ ਸਿਾ ਘਤਰ ਅਨੰਿੁ ਹੈ ਹਤਰ ਸਖਾ ਸਹਾਈ ॥

ےہ ہر اھکس اہسیئ ۔۔
اوس دسا دسا رھگ ادنن َ
ਓਤਨ ਵੈਰੀ ਤਮਿਰ ਸਮ ਕੀਤਿਆ ਸਭ ਨਾਤਲ ਸੁਭਾਈ ॥

اون وریی ِمتر مس ایتیک سیھ نال ُسبھایئ ۔۔

ਹੋਆ ਓਹੀ ਅਲੁ ਜਗ ਮਤਹ ਗੁਰ ਤਗਆਨੁ ਜਪਾਈ ॥

وہا اویہ ال چگ ہہم ُگر گ ِیان اپجیئ ۔۔

ਪੂਰਤਬ ਤਲਤਖਆ ਪਾਇਆ ਹਤਰ ਤਸਉ ਬਤਣ ਆਈ ॥੧੬॥

ئُؤرت لک ِھیا نانا ہر سِیؤ نب ا یئ ۔۔۱۶۔۔

ਿਖਣੇ ਮਃ ੫ ॥

دےنھک م۵ :۔۔
ਸਚੁ ਸੁਹਾਵਾ ਕਾਢੀਐ ਕੂੜੈ ਕੂੜੀ ਸੋਇ ॥

چس ُسہاوا اکدھیپے ُکؤ َرے ُکؤری وسۓ ۔۔
ਨਾਨਕ ਤਵਰਲੇ ਜਾਣੀਅਤਹ ਤਜਨ ਸਚੁ ਪਲੈ ਹੋਇ ॥੧॥

نانک وِرےل اجنییہ ِجں چس نلَے وہۓ ۔۔۱۔۔
ਮਃ ੫ ॥

م۵ :۔۔
ਸਜਣ ਮੁਖੁ ਅਨੂਪੁ ਅਿੇ ਪਹਰ ਤਨਹਾਲਸਾ ॥

نجس مُکھ ائُؤت اےھٹ رہپ بِہااسل ۔۔

ਸੁਿੜੀ ਸੋ ਸਹੁ ਤਿਿੁ ਿੈ ਸੁਪਨੇ ਹਉ ਖੰਨੀਐ ॥੨॥

َئ سیپ ک
ھ
ی
ی
پ
ے ۔۔۲۔۔
ُستری وس َسہؤ دِھٹ ے ُ ے ہؤ
ਮਃ ੫ ॥

م۵ :۔۔
ਸਜਣ ਸਚੁ ਪਰਤਖ ਮੁਤਖ ਅਲਾਵਣੁ ਥੋਥਰਾ ॥

نجس چس رپھک مُکھ االون وھترھتا ۔۔

ਮੰਨ ਮਝਾਹੂ ਲਤਖ ਿੁਧਹੁ ਿੂਤਰ ਨ ਸੁ ਤਪਰੀ ॥੩॥

م
ج
ھ
پ
ہ
ہ
ن
ُ
نمّ ھا ُؤ ھکل د ؤ ُدو ر ہن وس ِری ۔۔۳۔۔
ਪਉੜੀ ॥

ئؤری ۔۔

ਧਰਤਿ ਆਕਾਸੁ ਪਾਿਾਲੁ ਹੈ ਚੰਿੁ ਸੂਰੁ ਤਬਨਾਸੀ ॥

درھت ا اکس نانال ےہَ دنچ سُؤر پِیایس ۔۔
ਬਾਤਿਸਾਹ ਸਾਹ ਉਮਰਾਵ ਖਾਨ ਢਾਤਹ ਿੇਰੇ ਜਾਸੀ ॥

نادساہ ساہ ا رماو اھکن داھہِ دریے اجیس ۔۔
ਰੰਗ ਿੁੰਗ ਗਰੀਬ ਮਸਿ ਸਭੁ ਲੋਕੁ ਤਸਧਾਸੀ ॥

رنگ ُپیگ رگبی تسم سیھ ولک سِداھیس ۔۔
ਕਾਜੀ ਸੇਖ ਮਸਾਇਕਾ ਸਭੇ ਉਤਿ ਜਾਸੀ ॥

سب
اقیج س َیکھ اسماکئ ھے اُھٹ اجیس ۔۔

ਪੀਰ ਪੈਕਾਬਰ ਅਉਲੀਏ ਕੋ ਤਥਰੁ ਨ ਰਹਾਸੀ ॥

ب
ریپ َپپکاپر اوےئیل وک ھِر ہن راہیس ۔۔

ਰੋਜਾ ਬਾਗ ਤਨਵਾਜ ਕਿੇਬ ਤਵਣੁ ਬੁਝੇ ਸਭ ਜਾਸੀ ॥

بُج
سی
ھ
رواج ناگ ئِؤاچ کیپت وِن ے ھ اجیس ۔۔
ਲਖ ਚਉਰਾਸੀਹ ਮੇਿਨੀ ਸਭ ਆਵੈ ਜਾਸੀ ॥

ے اجیس ۔۔
ھکل جؤرایس دیمین سیھ ا و َ

ਤਨਹਚਲੁ ਸਚੁ ਖੁਿਾਇ ਏਕੁ ਖੁਿਾਇ ਬੰਿਾ ਅਤਬਨਾਸੀ ॥੧੭॥

بہ
ۓ دنبہ اپِیایس ۔۔۱۷۔۔
ۓ انک ک ُھدا ِ
ِ چل چس ک ُھدا ِ
ਿਖਣੇ ਮਃ ੫ ॥

دےنھک م۵ :۔۔
ਤਿਿੀ ਹਭ ਢੰਢੋਤਲ ਤਹਕਸੁ ਬਾਝੁ ਨ ਕੋਇ ॥

دِیھٹ ہبھ دڈنھوھل ہِکس ناھج ہن وکۓ ۔۔

ਆਉ ਸਜਣ ਿੂ ਮੁਤਖ ਲਗੁ ਮੇਰਾ ਿਨੁ ਮਨੁ ਿੰਢਾ ਹੋਇ ॥੧॥

ا و نجس ئُؤ مُکھ گل ریما نت نم ڈنھٹاھ وہۓ ۔۔۱۔۔
ਮਃ ੫ ॥

م۵ :۔۔
ਆਸਕੁ ਆਸਾ ਬਾਹਰਾ ਮੂ ਮਤਨ ਵਿੀ ਆਸ ॥

ا کس ا سا ناہرا مُؤ نم ودی ا س ۔۔
ਆਸ ਤਨਰਾਸਾ ਤਹਕੁ ਿੂ ਹਉ ਬਤਲ ਬਤਲ ਬਤਲ ਗਈਆਸ ॥੨॥

ا س پِراسا ہِک ئُؤ ہؤ نل نل نل گییاس ۔۔۲۔۔
ਮਃ ੫ ॥

م۵ :۔۔
ਤਵਛੋੜਾ ਸੁਣੇ ਿੁਖੁ ਤਵਣੁ ਤਿਿੇ ਮਤਰਓਤਿ ॥

وِوھچرا ُسیے َدھک وِن دِےھٹ رموید ۔۔

ਬਾਝੁ ਤਪਆਰੇ ਆਪਣੇ ਤਬਰਹੀ ਨਾ ਧੀਰੋਤਿ ॥੩॥

ناھج ایپرے ا ےنپ پِریہ ہن دھترود ۔۔۳۔۔
ਪਉੜੀ ॥

ئؤری ۔۔
ਿਟ ਿੀਰਥ ਿੇਵ ਿੇਵਾਤਲਆ ਕੇਿਾਰੁ ਮਥੁਰਾ ਕਾਸੀ ॥

مب
ٹت ریتھت دویَ دویاایل دیکار ھرا اکیس ۔۔
ਕੋਤਟ ਿੇਿੀਸਾ ਿੇਵਿੇ ਸਣੁ ਇੰਿਰੈ ਜਾਸੀ ॥

دنرے اجیس ۔۔
وکت نیییسا دویےت نس ا ِ َ

ਤਸਤਮਰਤਿ ਸਾਸਿਰ ਬੇਿ ਚਾਤਰ ਖਟੁ ਿਰਸ ਸਮਾਸੀ ॥

ِسمرت سارتس دیب اچر ٹھک درس امسیس ۔۔
ਪੋਥੀ ਪੰਤਿਿ ਗੀਿ ਕਤਵਿ ਕਵਿੇ ਭੀ ਜਾਸੀ ॥

وپیھت ڈنپت تیگ وکِت وکَےت یھب اجیس ۔۔
ਜਿੀ ਸਿੀ ਸੰਤਨਆਸੀਆ ਸਤਭ ਕਾਲੈ ਵਾਸੀ ॥

سییا ِسیا سیھ اک لَے وایس ۔۔
یتج یتس ِ

ਮੁਤਨ ਜੋਗੀ ਤਿਗੰਬਰਾ ਜਮੈ ਸਣੁ ਜਾਸੀ ॥

گ
مُں وجیگ ِد مترا چمَے نس اجیس ۔۔

ਜੋ ਿੀਸੈ ਸੋ ਤਵਣਸਣਾ ਸਭ ਤਬਨਤਸ ਤਬਨਾਸੀ ॥

وج د ئ َسے وس وِئسیا سیھ نِیس پِیایس ۔۔

ਤਥਰੁ ਪਾਰਬਰਹਮੁ ਪਰਮੇਸਰੋ ਸੇਵਕੁ ਤਥਰੁ ਹੋਸੀ ॥੧੮॥

ب
ب
ھِر نارپرمہ رپرسیمو ویسک ھِر وہیس ۔۔۱۸۔۔
ਸਲੋਕ ਿਖਣੇ ਮਃ ੫ ॥

ولسک دےنھک م۵ :۔۔
ਸੈ ਨੰਗੇ ਨਹ ਨੰਗ ਭੁਖੇ ਲਖ ਨ ਭੁਤਖਆ ॥

ب ُھ ھک
سَے ےگنن ہن گنن ے

ب
ک
ھ
ُ
ھ
ھکل ہن یا ۔۔

ਿੁਖੇ ਕੋਤੜ ਨ ਿੁਖ ਨਾਨਕ ਤਪਰੀ ਤਪਖੰਿੋ ਸੁਭ ਤਿਸਤਟ ॥੧॥

ُدےھک وکر ہن َدھک نانک پِری نِکھیدو ُسیھ ِدست ۔۔۱۔۔
ਮਃ ੫ ॥

م۵ :۔۔

ਸੁਖ ਸਮੂਹਾ ਭੋਗ ਭੂਤਮ ਸਬਾਈ ਕੋ ਧਣੀ ॥

ب
ُسکھ سمُؤاہ وھبگ ُھؤم ابسیئ وک دینھ ۔۔
ਨਾਨਕ ਹਭੋ ਰੋਗੁ ਤਮਰਿਕ ਨਾਮ ਤਵਹੂਤਣਆ ॥੨॥

ہب
نانک ھؤ روگ مِرنک نام وِوہُاین ۔۔۲۔۔
ਮਃ ੫ ॥

م۵ :۔۔
ਤਹਕਸ ਕੂੰ ਿੂ ਆਤਹ ਪਛਾਣੂ ਭੀ ਤਹਕੁ ਕਤਰ ॥

ہِکس ُکؤن ئُؤ ا ہِ اھچپئُؤ ت ہِک رک ۔۔

ਨਾਨਕ ਆਸੜੀ ਤਨਬਾਤਹ ਮਾਨੁਖ ਪਰਥਾਈ ਲਜੀਵਿੋ ॥੩॥

ل
نانک ا ڑسی پ ِیاہِ ام ُنکھ رپاھتیئ چپؤدو ۔۔۳۔۔
ਪਉੜੀ ॥

ئؤری ۔۔
ਤਨਹਚਲੁ ਏਕੁ ਨਰਾਇਣੋ ਹਤਰ ਅਗਮ ਅਗਾਧਾ ॥

بہ
ِ چل انک رناونئ ہر امگ ااگداھ ۔۔

ਤਨਹਚਲੁ ਨਾਮੁ ਤਨਧਾਨੁ ਹੈ ਤਜਸੁ ਤਸਮਰਿ ਹਤਰ ਲਾਧਾ ॥

بہ
ےہ سج ِسمرت ہر الداھ ۔۔
ِ چل نام ن ِداھن َ

ਤਨਹਚਲੁ ਕੀਰਿਨੁ ਗੁਣ ਗੋਤਬੰਿ ਗੁਰਮੁਤਖ ਗਾਵਾਧਾ ॥

بِہ
ُ
گ
ُ
م
ک
گ
چ
پ
ی
ل ریکنت ں وگ ِ د ر ُ ھ اگواداھ ۔۔

ਸਚੁ ਧਰਮੁ ਿਪੁ ਤਨਹਚਲੋ ਤਿਨੁ ਰੈਤਨ ਅਰਾਧਾ ॥

ب
چس درھم پپ ِہچلؤ دِن َرنی اراداھ ۔۔

ਿਇਆ ਧਰਮੁ ਿਪੁ ਤਨਹਚਲੋ ਤਜਸੁ ਕਰਤਮ ਤਲਖਾਧਾ ॥

ب
دایئ درھم پپ ِہچلؤ

ِجس رکم لک ِھاداھ ۔۔

ਤਨਹਚਲੁ ਮਸਿਤਕ ਲੇਖੁ ਤਲਤਖਆ ਸੋ ਟਲੈ ਨ ਟਲਾਧਾ ॥

بہ
ِ چل کتسم ھکیل لک ِھیا وس نلَے ہن نالداھ ۔۔

ਤਨਹਚਲ ਸੰਗਤਿ ਸਾਧ ਜਨ ਬਚਨ ਤਨਹਚਲੁ ਗੁਰ ਸਾਧਾ ॥

بہ
بہ
ِ چل تگنس سادھ نج نچب ِ چل ُگر ساداھ ۔۔

ਤਜਨ ਕਉ ਪੂਰਤਬ ਤਲਤਖਆ ਤਿਨ ਸਿਾ ਸਿਾ ਆਰਾਧਾ ॥੧੯॥

ِجں کؤ ئُؤرت لک ِھیا پِں دسا دسا ا راداھ ۔۔۱۹۔۔
ਸਲੋਕ ਿਖਣੇ ਮਃ ੫ ॥

ولسک دےنھک م۵ :۔۔
ਜੋ ਿੁਬੰਿੋ ਆਤਪ ਸੋ ਿਰਾਏ ਤਕਨਹ ਖੇ ॥

وج ُددنبو ا ت وس رتاےئ کِبہھ ےھک ۔۔
ਿਾਰੇਿੜੋ ਭੀ ਿਾਤਰ ਨਾਨਕ ਤਪਰ ਤਸਉ ਰਤਿਆ ॥੧॥

نارندرو یھب نار نانک پِر سِیؤ رایت ۔۔۱۔۔
ਮਃ ੫ ॥

م۵ :۔۔
ਤਜਥੈ ਕੋਇ ਕਥੰਤਨ ਨਾਉ ਸੁਣੰਿੋ ਮਾ ਤਪਰੀ ॥

کب
جب
ھ
پ
ّ
س
ی
ی
ِ ھے وکۓ ں ناو ُ دو ام ِری ۔۔

ਮੂੰ ਜੁਲਾਊੈਂ ਿਤਥ ਨਾਨਕ ਤਪਰੀ ਪਸੰਿੋ ਹਤਰਓ ਥੀਓਤਸ ॥੨॥

ب
مُؤن ُچالون ھتت نانک پِری دنسپو ہ ِرئؤ ھپؤس ۔۔۲۔۔

ਮਃ ੫ ॥

م۵ :۔۔
ਮੇਰੀ ਮੇਰੀ ਤਕਆ ਕਰਤਹ ਪੁਿਰ ਕਲਿਰ ਸਨੇਹ ॥

ریمی ریمی ایک رکہِ ُنتر کلتر سیبہہ ۔۔

ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਤਵਹੂਣੀਆ ਤਨਮੁਣੀਆਿੀ ਿੇਹ ॥੩॥

نانک نام وِوہُاین بِمُییادی دہہی ۔۔۳۔۔
ਪਉੜੀ ॥

ئؤری ۔۔
ਨੈਨੀ ਿੇਖਉ ਗੁਰ ਿਰਸਨੋ ਗੁਰ ਚਰਣੀ ਮਥਾ ॥

نک
نَیبی د ھؤ ُگر درونس ُگر رچین اھتم ۔۔

ਪੈਰੀ ਮਾਰਤਗ ਗੁਰ ਚਲਿਾ ਪਖਾ ਿੇਰੀ ਹਥਾ ॥

ریپی امرگ ُگر دلچا اھکپ ریھپی اھتہ ۔۔

ਅਕਾਲ ਮੂਰਤਿ ਤਰਿੈ ਤਧਆਇਿਾ ਤਿਨੁ ਰੈਤਨ ਜਪੰਥਾ ॥

ج
ااکل مُؤرت ر َِدے دایھدئا دِن َرنی ییبھا ۔۔

ਮੈ ਛਤਿਆ ਸਗਲ ਅਪਾਇਣੋ ਭਰਵਾਸੈ ਗੁਰ ਸਮਰਥਾ ॥

م َے چھدنا لگس اناونئ رھبوا سَے ُگر رمساھت ۔۔

ਗੁਤਰ ਬਖਤਸਆ ਨਾਮੁ ਤਨਧਾਨੁ ਸਭੋ ਿੁਖੁ ਲਥਾ ॥

نک
سب
ُگر ھسیا نام ن ِداھن ھؤ ُدھک اھتل ۔۔

ਭੋਗਹੁ ਭੁੰਚਹੁ ਭਾਈਹੋ ਪਲੈ ਨਾਮੁ ਅਗਥਾ ॥

ب ُھب
ہ
َ
ب
پ
ل
ہ
چ
ن
ؤ اھب ؤ ے نام ااھتگ ۔۔
وھبوہگ

ਨਾਮੁ ਿਾਨੁ ਇਸਨਾਨੁ ਤਿੜੁ ਸਿਾ ਕਰਹੁ ਗੁਰ ਕਥਾ ॥

نام دان اِانسن دِر دسا رکوہ ُگر اھتک ۔۔

ਸਹਜੁ ਭਇਆ ਪਰਭੁ ਪਾਇਆ ਜਮ ਕਾ ਭਉ ਲਥਾ ॥੨੦॥

سہ
ب
ج ایھب رپَھب نانا مج اک ھؤ اھتل ۔۔۲۱۔۔
ਸਲੋਕ ਿਖਣੇ ਮਃ ੫ ॥

ولسک دےنھک م۵ :۔۔
ਲਗੜੀਆ ਤਪਰੀਅੰਤਨ ਪੇਖੰਿੀਆ ਨਾ ਤਿਪੀਆ ॥

پ
ڑگلنا پِرنی ّں یکھی ِدنا ہن نِییا ۔۔

ਹਭ ਮਝਾਹੂ ਸੋ ਧਣੀ ਤਬਆ ਨ ਤਿਿੋ ਕੋਇ ॥੧॥

م
ہبھ جھا ُہؤ وس دینھ پ ِیا ہن دِوھٹ وکۓ ۔۔۱۔۔
ਮਃ ੫ ॥

م۵ :۔۔
ਕਥੜੀਆ ਸੰਿਾਹ ਿੇ ਸੁਖਾਊ ਪੰਧੀਆ ॥

کب
ھرنا سییاہ ےت ُسکھاو دنپایھ ۔۔

ਨਾਨਕ ਲਧੜੀਆ ਤਿੰਨਾਹ ਤਜਨਾ ਭਾਗੁ ਮਥਾਹੜੈ ॥੨॥

نانک دلڑھنا پ ِیّاہ ِجیا اھبگ اھتمہ َرے ۔۔۲۔۔
ਮਃ ੫ ॥

م۵ :۔۔
ਿੂੰਗਤਰ ਜਲਾ ਥਲਾ ਭੂਤਮ ਬਨਾ ਿਲ ਕੰਿਰਾ ॥

ب ب
ُدورگن چال ھال ُھؤم انب لھپ دنکرا ۔۔

ਪਾਿਾਲਾ ਆਕਾਸ ਪੂਰਨੁ ਹਭ ਘਟਾ ॥

ناناال ا اکس ئُؤرن ہبھ اٹھگ ۔۔

ਨਾਨਕ ਪੇਤਖ ਜੀਓ ਇਕਿੁ ਸੂਤਿ ਪਰੋਿੀਆ ॥੩॥

نانک پیکھ چیپؤ اِتک سُؤت رپوایت ۔۔۳۔۔
ਪਉੜੀ ॥

ئؤری ۔۔
ਹਤਰ ਜੀ ਮਾਿਾ ਹਤਰ ਜੀ ਤਪਿਾ ਹਤਰ ਜੀਉ ਪਰਤਿਪਾਲਕ ॥

ہر یج امنا ہر یج پِیا ہر جپؤ رپَپ ِیاکل ۔۔

ਹਤਰ ਜੀ ਮੇਰੀ ਸਾਰ ਕਰੇ ਹਮ ਹਤਰ ਕੇ ਬਾਲਕ ॥

ہر یج ریمی سار رکے مہ ہر ےک ناکل ۔۔
ਸਹਜੇ ਸਹਤਜ ਤਖਲਾਇਿਾ ਨਹੀ ਕਰਿਾ ਆਲਕ ॥

س سہ ک
ہجے ج ھِالدئا یہن رکدا ا کل ۔۔

ਅਉਗਣੁ ਕੋ ਨ ਤਚਿਾਰਿਾ ਗਲ ਸੇਿੀ ਲਾਇਕ ॥

اونگ وک ہن ِجیاردا لگ َ
سیبی القی ۔۔

ਮੁਤਹ ਮੰਗਾਂ ਸੋਈ ਿੇਵਿਾ ਹਤਰ ਤਪਿਾ ਸੁਖਿਾਇਕ ॥

مُؤہِ اگنمن وسیئ دویدا ہر پِیا ُسکھدانک ۔۔

ਤਗਆਨੁ ਰਾਤਸ ਨਾਮੁ ਧਨੁ ਸਉਤਪਓਨੁ ਇਸੁ ਸਉਿੇ ਲਾਇਕ ॥

گ ِیان راس نام دنھ سؤویپن اِس سؤدے القی ۔۔
ਸਾਝੀ ਗੁਰ ਨਾਤਲ ਬਹਾਤਲਆ ਸਰਬ ਸੁਖ ਪਾਇਕ ॥

سایھج ُگر نال اہبایل رست ُسکھ نانک ۔۔

ਮੈ ਨਾਲਹੁ ਕਿੇ ਨ ਤਵਛੁੜੈ ਹਤਰ ਤਪਿਾ ਸਭਨਾ ਗਲਾ ਲਾਇਕ ॥੨੧॥

م َے ناوہل دکے ہن وِڑھچَے ہر پِیا سبھیا گال القی ۔۔۲۱۔۔
ਸਲੋਕ ਿਖਣੇ ਮਃ ੫ ॥

ولسک دےنھک م۵ :۔۔
ਨਾਨਕ ਕਚਤੜਆ ਤਸਉ ਿੋਤੜ ਢੂਤਢ ਸਜਣ ਸੰਿ ਪਤਕਆ ॥

نانک ڑچکنا سِیؤ وتر ُدوھدھ نجس سیت نکیا ۔۔

ਓਇ ਜੀਵੰਿੇ ਤਵਛੁੜਤਹ ਓਇ ਮੁਇਆ ਨ ਜਾਹੀ ਛੋਤੜ ॥੧॥

اوےؑ ویجدنے وِڑھچہِ اوےؑ مُؤنا ہن اجیہ وھچر ۔۔۱۔۔
ਮਃ ੫ ॥

م۵ :۔۔
ਨਾਨਕ ਤਬਜੁਲੀਆ ਚਮਕੰਤਨ ਘੁਰਤਨਹ ਘਟਾ ਅਤਿ ਕਾਲੀਆ ॥

ب چ
گ
م
ک
ب
ہ
ِ
ھ
ل
نانک ِچلیا ّں ُر ھ اٹھگ ات اک ِیا ۔۔

ਬਰਸਤਨ ਮੇਘ ਅਪਾਰ ਨਾਨਕ ਸੰਗਤਮ ਤਪਰੀ ਸੁਹੰਿੀਆ ॥੨॥

پرنس ھگیم انار نانک مگنس پِری ُسہیدنا ۔۔۲۔۔
ਮਃ ੫ ॥

م۵ :۔۔
ਜਲ ਥਲ ਨੀਤਰ ਭਰੇ ਸੀਿਲ ਪਵਣ ਝੁਲਾਰਿੇ ॥

چ
لج لھت رین رھبے لتیس ئَؤن ھُالردے ۔۔
ਸੇਜੜੀਆ ਸੋਇੰਨ ਹੀਰੇ ਲਾਲ ਜੜੰਿੀਆ ॥

سب
چرنا وسنئّ ریہے الل ڑجن ِدنا ۔۔

ਸੁਭਰ ਕਪੜ ਭੋਗ ਨਾਨਕ ਤਪਰੀ ਤਵਹੂਣੀ ਿਿੀਆ ॥੩॥

ب
ُس ھر ڑپک وھبگ نانک پِری وِ ُہؤین ن ِییا ۔۔۳۔۔
ਪਉੜੀ ॥

ئؤری ۔۔
ਕਾਰਣੁ ਕਰਿੈ ਜੋ ਕੀਆ ਸੋਈ ਹੈ ਕਰਣਾ ॥

ےہ رکنا ۔۔
اکرن رک َئے وج ک ِیا وسیئ َ

ਜੇ ਸਉ ਧਾਵਤਹ ਪਰਾਣੀਆ ਪਾਵਤਹ ਧੁਤਰ ਲਹਣਾ ॥

ےج داھوہِ رپااین ناوہِ د ُھر انہل ۔۔

ਤਬਨੁ ਕਰਮਾ ਤਕਛੂ ਨ ਲਭਈ ਜੇ ਤਿਰਤਹ ਸਭ ਧਰਣਾ ॥

کِجُھ لب
ب
ھب
سی
ھ
پِں رکام ؤ ہن ی ےج ِرہِ ھ درھنا ۔۔
ਗੁਰ ਤਮਤਲ ਭਉ ਗੋਤਵੰਿ ਕਾ ਭੈ ਿਰੁ ਿੂਤਰ ਕਰਣਾ ॥

ب
ب
ُگر مِل ھؤ وگوِدن اک َھے در ُدور رکنا ۔۔
ਭੈ ਿੇ ਬੈਰਾਗੁ ਊਪਜੈ ਹਤਰ ਖੋਜਿ ਤਿਰਣਾ ॥

ب
ب
َھے ےت ریباگ اُو بج َے ہر وھکجت ھِرنا ۔۔
ਖੋਜਿ ਖੋਜਿ ਸਹਜੁ ਉਪਤਜਆ ਤਿਤਰ ਜਨਤਮ ਨ ਮਰਣਾ ॥

سہ
ب
وھکجت وھکجت ج اُبچِیا ھِر منج ہن رمنا ۔۔

ਤਹਆਇ ਕਮਾਇ ਤਧਆਇਆ ਪਾਇਆ ਸਾਧ ਸਰਣਾ ॥

ِہیاۓ امکۓ دایھنا نانا سادھ انس ۔۔
ਬੋਤਹਥੁ ਨਾਨਕ ਿੇਉ ਗੁਰੁ ਤਜਸੁ ਹਤਰ ਚੜਾਏ ਤਿਸੁ ਭਉਜਲੁ ਿਰਣਾ ॥੨੨॥

وبھتہ نانک دئؤ ُگر ِجس ہر ڑچاےئ ئِس وھبٔلج رتنا ۔۔۲۲۔۔

ਸਲੋਕ ਮਃ ੫ ॥

ولسک م۵ :۔۔
ਪਤਹਲਾ ਮਰਣੁ ਕਬੂਤਲ ਜੀਵਣ ਕੀ ਛਤਿ ਆਸ ॥

الہپ رمن ق ُپؤل ویجن یک چھد ا س ۔۔

ਹੋਹੁ ਸਭਨਾ ਕੀ ਰੇਣੁਕਾ ਿਉ ਆਉ ਹਮਾਰੈ ਪਾਤਸ ॥੧॥

سب
امہرے ناس ۔۔۱۔۔
وہوہ ھیا یک رپپُکا ئؤ ا و َ
ਮਃ ੫ ॥

م۵ :۔۔
ਮੁਆ ਜੀਵੰਿਾ ਪੇਖੁ ਜੀਵੰਿੇ ਮਤਰ ਜਾਤਨ ॥

مُؤا ُ ویجدنا پ َیکھ ویجدنے رم اجن ۔۔

ਤਜਨਹਾ ਮੁਹਬਤਿ ਇਕ ਤਸਉ ਿੇ ਮਾਣਸ ਪਰਧਾਨ ॥੨॥

ِجبھا م ُچپت اِک سِیؤ ےت امسن رپداھن ۔۔۲۔۔
ਮਃ ੫ ॥

م۵ :۔۔
ਤਜਸੁ ਮਤਨ ਵਸੈ ਪਾਰਬਰਹਮੁ ਤਨਕਤਟ ਨ ਆਵੈ ਪੀਰ ॥

ج
ے نِتر ۔۔
ِ س نم و سَے نارپرمہ نکِت ہن ا و َ

ਭੁਖ ਤਿਖ ਤਿਸੁ ਨ ਤਵਆਪਈ ਜਮੁ ਨਹੀ ਆਵੈ ਨੀਰ ॥੩॥

ب
ئ
ِ
ن
ھ
ک
ک
ِ
ُ
ے رین ۔۔۳۔۔
ھ ھ س ہن ونایئپ مج یہن ا و َ
ਪਉੜੀ ॥

ئؤری ۔۔

ਕੀਮਤਿ ਕਹਣੁ ਨ ਜਾਈਐ ਸਚੁ ਸਾਹ ਅਿੋਲੈ ॥

تمیق کہں ہن اج پپَے چس ساہ ادوےل ۔۔

ਤਸਧ ਸਾਤਧਕ ਤਗਆਨੀ ਤਧਆਨੀਆ ਕਉਣੁ ਿੁਧੁਨੋ ਿੋਲੈ ॥

سِدھ سادِکھ گ ِیاین دایھپ ِیا کؤن ُندھپؤ وت لَے ۔۔
ਭੰਨਣ ਘੜਣ ਸਮਰਥੁ ਹੈ ਓਪਤਿ ਸਭ ਪਰਲੈ ॥

ب
ھی
سی
َ
ل
پ
ں ڑھگن رمسھت ےہَ او پ ھ رپ ے ۔۔
ਕਰਣ ਕਾਰਣ ਸਮਰਥੁ ਹੈ ਘਤਟ ਘਤਟ ਸਭ ਬੋਲੈ ॥

ےہ ٹھگ ٹھگ سیھ وب لَے ۔۔
رکن اکرن رمسھت َ
ਤਰਜਕੁ ਸਮਾਹੇ ਸਭਸੈ ਤਕਆ ਮਾਣਸੁ ਿੋਲੈ ॥

سب
ِرجق امسےہ ھ َسے ایک امسن دو لَے ۔۔

ਗਤਹਰ ਗਭੀਰੁ ਅਥਾਹੁ ਿੂ ਗੁਣ ਤਗਆਨ ਅਮੋਲੈ ॥

گب
رہگ ھتر ااھتوہ ئُؤ ُگں گ ِیان اومےل ۔۔
ਸੋਈ ਕੰਮੁ ਕਮਾਵਣਾ ਕੀਆ ਧੁਤਰ ਮਉਲੈ ॥

ّک
وسیئ م امکونا ک ِیا د ُھر ؤم لَے ۔۔

ਿੁਧਹੁ ਬਾਹਤਰ ਤਕਛੁ ਨਹੀ ਨਾਨਕੁ ਗੁਣ ਬੋਲੈ ॥੨੩॥੧॥੨॥

ک
ُندوھُ ناہر ِچھ یہن نانک ُگں وب لَے ۔۔۲۳۔۔۱۔۔۲۔۔
ਰਾਗੁ ਮਾਰੂ ਬਾਣੀ ਕਬੀਰ ਜੀਉ ਕੀ

امرو ناین ریبک جپؤ یک
راگ ُ
ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪਰਸਾਤਿ ॥

اِک اواکنر سیگؤر رپساد ۔۔

ਪਿੀਆ ਕਵਨ ਕੁਮਤਿ ਿੁਮ ਲਾਗੇ ॥

ُب
ندنا وکَن ُکمت م الےگ ۔۔

ਬੂਿਹੁਗੇ ਪਰਵਾਰ ਸਕਲ ਤਸਉ ਰਾਮੁ ਨ ਜਪਹੁ ਅਭਾਗੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ئُؤدےگہ رپوار سقل سِیؤ رام ہن جبہؤ ااھبےگ ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਬੇਿ ਪੁਰਾਨ ਪੜੇ ਕਾ ਤਕਆ ਗੁਨੁ ਖਰ ਚੰਿਨ ਜਸ ਭਾਰਾ ॥

دیب ُپران ڑپے اک ایک ُگں رھک دنچن سج اھبرا ۔۔

ਰਾਮ ਨਾਮ ਕੀ ਗਤਿ ਨਹੀ ਜਾਨੀ ਕੈਸੇ ਉਿਰਤਸ ਪਾਰਾ ॥੧॥

رام نام یک گپ یہن اجین َ
کیسے اُرتس نارا ۔۔۱۔۔

ਜੀਅ ਬਧਹੁ ਸੁ ਧਰਮੁ ਕਤਰ ਥਾਪਹੁ ਅਧਰਮੁ ਕਹਹੁ ਕਿ ਭਾਈ ॥

یج دبھہؤ وس درھم رک اھتبہؤ ادرھم ہہکُ تک اھبیئ ۔۔

ਆਪਸ ਕਉ ਮੁਤਨਵਰ ਕਤਰ ਥਾਪਹੁ ਕਾ ਕਉ ਕਹਹੁ ਕਸਾਈ ॥੨॥

ا سپ کؤ مُپِؤر رک اھتبہؤ اک کؤ وہک اصقیئ ۔۔۲۔۔

ਮਨ ਕੇ ਅੰਧੇ ਆਤਪ ਨ ਬੂਝਹੁ ਕਾਤਹ ਬੁਝਾਵਹੁ ਭਾਈ ॥

ب
چ
نم ےک ادنےھ ا ت ہن ئُؤ ھہؤ اکےہ ُجھاووہ اھبیئ ۔۔
ਮਾਇਆ ਕਾਰਨ ਤਬਤਿਆ ਬੇਚਹੁ ਜਨਮੁ ਅਤਬਰਥਾ ਜਾਈ ॥੩॥

امنا اکرن نِدنا پبچ ُہ منج اپِراھت اجیئ ۔۔۳۔۔

ਨਾਰਿ ਬਚਨ ਤਬਆਸੁ ਕਹਿ ਹੈ ਸੁਕ ਕਉ ਪੂਛਹੁ ਜਾਈ ॥

ےہ ُسک کؤ ئُؤہھچُ اجیئ ۔۔
نارد نچب ایبس کہت َ
ਕਤਹ ਕਬੀਰ ਰਾਮੈ ਰਤਮ ਛੂਟਹੁ ਨਾਤਹ ਿ ਬੂਿੇ ਭਾਈ ॥੪॥੧॥

چ
ہہک ریبک را م َے رم ُھؤوہٹ ناہِ ت ئُؤدے اھبیئ ۔۔۴۔۔۱۔۔

ਬਨਤਹ ਬਸੇ ਤਕਉ ਪਾਈਐ ਜਉ ਲਉ ਮਨਹੁ ਨ ਿਜਤਹ ਤਬਕਾਰ ॥

پی ِہ ےسب کپؤ نا پپَے جؤ لؤ مبہؤ ہن بچ ِہ ِئکار ۔۔

ਤਜਹ ਘਰੁ ਬਨੁ ਸਮਸਤਰ ਕੀਆ ਿੇ ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ॥੧॥

س
ہج رھگ نب مسر ک ِیا ےت ئُؤرے اسنسر ۔۔۱۔۔
ਸਾਰ ਸੁਖੁ ਪਾਈਐ ਰਾਮਾ ॥

سار ُسکھ نا پپَے راام ۔۔

ਰੰਤਗ ਰਵਹੁ ਆਿਮੈ ਰਾਮ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

رنگ َرووہ ا ےمت رام ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਜਟਾ ਭਸਮ ਲੇਪਨ ਕੀਆ ਕਹਾ ਗੁਿਾ ਮਤਹ ਬਾਸੁ ॥

ل
اٹج مسھب ی َیں ایک اہک ُگبھا ہہم ناس ۔۔

ਮਨੁ ਜੀਿੇ ਜਗੁ ਜੀਤਿਆ ਜਾਂ ਿੇ ਤਬਤਖਆ ਿੇ ਹੋਇ ਉਿਾਸੁ ॥੨॥

نم ےتیج چگ چیییا اجن ےت نِکھیا ےت وہۓ اُداس ۔۔۲۔۔
ਅੰਜਨੁ ਿੇਇ ਸਭੈ ਕੋਈ ਟੁਕੁ ਚਾਹਨ ਮਾਤਹ ਤਬਿਾਨੁ ॥

سب
انجن دےئ َھے وکیئ نُک اچنہ امہِ نِدان ۔۔

ਤਗਆਨ ਅੰਜਨੁ ਤਜਹ ਪਾਇਆ ਿੇ ਲੋਇਨ ਪਰਵਾਨੁ ॥੩॥

گ ِیان انجن ہج نانا ےت ولنئ رپوان ۔۔۳۔۔
ਕਤਹ ਕਬੀਰ ਅਬ ਜਾਤਨਆ ਗੁਤਰ ਤਗਆਨੁ ਿੀਆ ਸਮਝਾਇ ॥

ہہک ریبک ات اجاین ُگر گ ِیان دِنا اھجمسٔۓ ۔۔

ਅੰਿਰਗਤਿ ਹਤਰ ਭੇਤਟਆ ਅਬ ਮੇਰਾ ਮਨੁ ਕਿਹੂ ਨ ਜਾਇ ॥੪॥੨॥

ب
ارتنگپ ہر ھیییا ات ریما نم کبہ ُؤ ہن اجۓ ۔۔۴۔۔۲۔۔

ਤਰਤਧ ਤਸਤਧ ਜਾ ਕਉ ਿੁਰੀ ਿਬ ਕਾਹੂ ਤਸਉ ਤਕਆ ਕਾਜ ॥

ب
رِدھ سِدھ اج کؤ ُھری پپ اک ُہؤ سِیؤ ایک اکچ ۔۔

ਿੇਰੇ ਕਹਨੇ ਕੀ ਗਤਿ ਤਕਆ ਕਹਉ ਮੈ ਬੋਲਿ ਹੀ ਬਿ ਲਾਜ ॥੧॥

ریتے ےنہک یک گپ ایک کہؤ م َے وبلپ یہ ند الچ ۔۔۱۔۔
ਰਾਮੁ ਤਜਹ ਪਾਇਆ ਰਾਮ ॥

رام ہج نانا رام ۔۔
ਿੇ ਭਵਤਹ ਨ ਬਾਰੈ ਬਾਰ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ب
ےت َھؤہِ ہن نا َرے نار ۔۔۱۔۔راہو۔۔

ਝੂਿਾ ਜਗੁ ਿਹਕੈ ਘਨਾ ਤਿਨ ਿੁਇ ਬਰਿਨ ਕੀ ਆਸ ॥

چ
ُھؤاھٹ چگ د ہ َکے گھیا دِن ُدےئ پرنت یک ا س ۔۔

ਰਾਮ ਉਿਕੁ ਤਜਹ ਜਨ ਪੀਆ ਤਿਤਹ ਬਹੁਤਰ ਨ ਭਈ ਤਪਆਸ ॥੨॥

ہت ب ُہر ہن یئھب ایپس ۔۔۲۔۔
رام اُدک ہج نج پِیا ِ

ਗੁਰ ਪਰਸਾਤਿ ਤਜਹ ਬੂਤਝਆ ਆਸਾ ਿੇ ਭਇਆ ਤਨਰਾਸੁ ॥

ُگر رپساد ہج ئُؤچھیا ا سا ےت ایھب پِراس ۔۔

ਸਭੁ ਸਚੁ ਨਿਰੀ ਆਇਆ ਜਉ ਆਿਮ ਭਇਆ ਉਿਾਸੁ ॥੩॥

سیھ چس دنری ا نا جؤ ا مت ایھب اُداس ۔۔۳۔۔

ਰਾਮ ਨਾਮ ਰਸੁ ਚਾਤਖਆ ਹਤਰ ਨਾਮਾ ਹਰ ਿਾਤਰ ॥

رام نام رس اچایھک ہر ناہم ہر نار ۔۔
ਕਹੁ ਕਬੀਰ ਕੰਚਨੁ ਭਇਆ ਭਰਮੁ ਗਇਆ ਸਮੁਿਰੈ ਪਾਤਰ ॥੪॥੩॥

ہکُ ریبک نچنک ایھب رھبم ایگ سمُد َرے نار ۔۔۴۔۔۳۔۔

ਉਿਕ ਸਮੁੰਿ ਸਲਲ ਕੀ ਸਾਤਖਆ ਨਿੀ ਿਰੰਗ ਸਮਾਵਤਹਗੇ ॥

اُدک سمُید سلل یک ساکھِیا رتنگ امسوےگہ ۔۔

ਸੁੰਨਤਹ ਸੁੰਨੁ ਤਮਤਲਆ ਸਮਿਰਸੀ ਪਵਨ ਰੂਪ ਹੋਇ ਜਾਵਤਹਗੇ ॥੧॥

ُسبہ ِہ ُس ّں مل ِیا دمسریس ئَؤ ن ُروت وہۓ اجوےگہ ۔۔۱۔۔
ਬਹੁਤਰ ਹਮ ਕਾਹੇ ਆਵਤਹਗੇ ॥

ب ُہر مہ اکےہ ا وےگہ ۔۔

ਆਵਨ ਜਾਨਾ ਹੁਕਮੁ ਤਿਸੈ ਕਾ ਹੁਕਮੈ ਬੁਤਝ ਸਮਾਵਤਹਗੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ب
ک
ا ون اجنا ُچ م ئِس َہے اک ُچکمے َ ُچھ امسوےگہ ۔۔۱۔۔راہو۔۔

ਜਬ ਚੂਕੈ ਪੰਚ ਧਾਿੁ ਕੀ ਰਚਨਾ ਐਸੇ ਭਰਮੁ ਚੁਕਾਵਤਹਗੇ ॥

پب
جت ُجؤ َکے ج داھت یک رانچ اےسی رھبم ُجکاو ہِگے ۔۔

ਿਰਸਨੁ ਛੋਤਿ ਭਏ ਸਮਿਰਸੀ ਏਕੋ ਨਾਮੁ ਤਧਆਵਤਹਗੇ ॥੨॥

درنس وھچد ےئھب دمسریس اوکی نام دایھوےگہ ۔۔۲۔۔
ਤਜਿ ਹਮ ਲਾਏ ਤਿਿ ਹੀ ਲਾਗੇ ਿੈਸੇ ਕਰਮ ਕਮਾਵਤਹਗੇ ॥

ِجت مہ الےئ پِپ یہ الےگ َنیسے رکم امکوےگہ ۔۔

ਹਤਰ ਜੀ ਤਿਪਾ ਕਰੇ ਜਉ ਅਪਨੀ ਿੌ ਗੁਰ ਕੇ ਸਬਤਿ ਸਮਾਵਤਹਗੇ ॥੩॥

ہر یج کِرنا رکے جؤ اینپ ئٔؤ ُگر ےک دبس امسوےگہ ۔۔۳۔۔
ਜੀਵਿ ਮਰਹੁ ਮਰਹੁ ਿੁਤਨ ਜੀਵਹੁ ਪੁਨਰਤਪ ਜਨਮੁ ਨ ਹੋਈ ॥

ب
ھ
ُ
ن
ت
ویجَت رموہ رموہ ں ویجوہ ُ رت منج ہن وہیئ ۔۔

ਕਹੁ ਕਬੀਰ ਜੋ ਨਾਤਮ ਸਮਾਨੇ ਸੁੰਨ ਰਤਹਆ ਤਲਵ ਸੋਈ ॥੪॥੪॥

ہکُ ریبک وج نام امسےن ُس ّں رایہ لِؤ وسیئ ۔۔۴۔۔۴۔۔

ਜਉ ਿੁਮਹ ਮੋ ਕਉ ਿੂਤਰ ਕਰਿ ਹਉ ਿਉ ਿੁਮ ਮੁਕਤਿ ਬਿਾਵਹੁ ॥

ج ُب
ہ ئ ُب
م
ہ
ک
م
ک
ؤ ھ وم ؤ ُدور رکت ؤ ؤ م ُ ت اتبوہ ۔۔

ਏਕ ਅਨੇਕ ਹੋਇ ਰਤਹਓ ਸਗਲ ਮਤਹ ਅਬ ਕੈਸੇ ਭਰਮਾਵਹੁ ॥੧॥

انک اپیک وہۓ رویہ لگس ہہم ات َ
کیسے رھبامووہ ۔۔۱۔۔
ਰਾਮ ਮੋ ਕਉ ਿਾਤਰ ਕਹਾਂ ਲੈ ਜਈ ਹੈ ॥

رام وم کؤ نار اہکن لَے یئج ےہَ ۔۔
ਸੋਧਉ ਮੁਕਤਿ ਕਹਾ ਿੇਉ ਕੈਸੀ ਕਤਰ ਪਰਸਾਿੁ ਮੋਤਹ ਪਾਈ ਹੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

وسدھؤ مُکت اہک دئؤ َ
کیسی رک رپساد ومہِ نایئ ےہَ ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਿਾਰਨ ਿਰਨੁ ਿਬੈ ਲਗੁ ਕਹੀਐ ਜਬ ਲਗੁ ਿਿੁ ਨ ਜਾਤਨਆ ॥

نارن رتن پپَے گل کہ ٔپے جت گل پپ ہن اجاین ۔۔

ਅਬ ਿਉ ਤਬਮਲ ਭਏ ਘਟ ਹੀ ਮਤਹ ਕਤਹ ਕਬੀਰ ਮਨੁ ਮਾਤਨਆ ॥੨॥੫॥

ب
ات ئؤ ِمل ےئھب ٹھگ یہ ہہم ہہک ریبک نم اماین ۔۔۲۔۔۵۔۔
ਤਜਤਨ ਗੜ ਕੋਟ ਕੀਏ ਕੰਚਨ ਕੇ ਛੋਤਿ ਗਇਆ ਸੋ ਰਾਵਨੁ ॥੧॥

ِجں گر وکت ےئیک نچنک ےک وھچد ایگ وس راون ۔۔۱۔۔
ਕਾਹੇ ਕੀਜਿੁ ਹੈ ਮਤਨ ਭਾਵਨੁ ॥

اکےہ کبچت ےہَ نم اھبون ۔۔
ਜਬ ਜਮੁ ਆਇ ਕੇਸ ਿੇ ਪਕਰੈ ਿਹ ਹਤਰ ਕੋ ਨਾਮੁ ਛਿਾਵਨ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

جت مج ا ۓ سیک ےت رکپَے ہت ہر وک نام چھداون ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਕਾਲੁ ਅਕਾਲੁ ਖਸਮ ਕਾ ਕੀਨਹਾ ਇਹੁ ਪਰਪੰਚੁ ਬਧਾਵਨੁ ॥

پب
کھ س
ب
کی
ہ
اکل ااکل م اک ھا اوہی رپ ج دباھون ۔۔

ਕਤਹ ਕਬੀਰ ਿੇ ਅੰਿੇ ਮੁਕਿੇ ਤਜਨਹ ਤਹਰਿੈ ਰਾਮ ਰਸਾਇਨੁ ॥੨॥੬॥

ہہک ریبک ےت اےتن مُکپے ِجبھ ہِر َدے رام رسانئ ۔۔۲۔۔۶۔۔
ਿੇਹੀ ਗਾਵਾ ਜੀਉ ਧਰ ਮਹਿਉ ਬਸਤਹ ਪੰਚ ਤਕਰਸਾਨਾ ॥

پب
دیہی اگوا جپؤ درھ مہپؤ ئس ِہ ج کِرسانا ۔۔

ਨੈਨੂ ਨਕਟੂ ਸਰਵਨੂ ਰਸਪਤਿ ਇੰਿਰੀ ਕਤਹਆ ਨ ਮਾਨਾ ॥੧॥

نَی ُپؤ نکپُؤ رسَوون رسیت ادنری کہیا ہن امنا ۔۔۱۔۔
ਬਾਬਾ ਅਬ ਨ ਬਸਉ ਇਹ ਗਾਉ ॥

نانا ات ہن ئسؤ اہہی اگو ۔۔

ਘਰੀ ਘਰੀ ਕਾ ਲੇਖਾ ਮਾਗੈ ਕਾਇਥੁ ਚੇਿੂ ਨਾਉ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

رھگی رھگی اک اھکیل ام َگے اکپبھ چی ُپؤ ناو ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਧਰਮ ਰਾਇ ਜਬ ਲੇਖਾ ਮਾਗੈ ਬਾਕੀ ਤਨਕਸੀ ਭਾਰੀ ॥

ن
درھم راےئ جت اھکیل ام َگے نایق کِسی اھبری ۔۔
ਪੰਚ ਤਿਸਾਨਵਾ ਭਾਤਗ ਗਏ ਲੈ ਬਾਤਧਓ ਜੀਉ ਿਰਬਾਰੀ ॥੨॥

پب
ج کِرساون ا اھبگ ےئگ لَے نادھپؤ جپؤ درناری ۔۔۲۔۔
ਕਹੈ ਕਬੀਰੁ ਸੁਨਹੁ ਰੇ ਸੰਿਹੁ ਖੇਿ ਹੀ ਕਰਹੁ ਤਨਬੇਰਾ ॥

ےہکَ ریبک ُسبہؤ رے سیبہؤ تیھک یہ رک وہ پِیترا ۔۔
ਅਬ ਕੀ ਬਾਰ ਬਖਤਸ ਬੰਿੇ ਕਉ ਬਹੁਤਰ ਨ ਭਉਜਤਲ ਿੇਰਾ ॥੩॥੭॥

نک
ھ
ب
ک
ہ
ات یک نار س دنبے ؤ ُ ر ہن وھبٔلج ریھپا ۔۔۳۔۔۷۔۔
ਰਾਗੁ ਮਾਰੂ ਬਾਣੀ ਕਬੀਰ ਜੀਉ ਕੀ

امرو ناین ریبک جپؤ یک
راگ ُ

ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪਰਸਾਤਿ ॥

اِک اواکنر سیگؤر رپساد ۔۔
ਅਨਭਉ ਤਕਨੈ ਨ ਿੇਤਖਆ ਬੈਰਾਗੀਅੜੇ ॥

پب
ا ھؤ کِپے ہن دنکھِیا َنتراگرِےئ۔۔

ਤਬਨੁ ਭੈ ਅਨਭਉ ਹੋਇ ਵਣਾਹੰਬੈ ॥੧॥

ب پب
پِں َھے ا ھؤ وہۓ ونا ہمپَے ۔۔۱۔۔

ਸਹੁ ਹਿੂਤਰ ਿੇਖੈ ਿਾਂ ਭਉ ਪਵੈ ਬੈਰਾਗੀਅੜੇ ॥

ب
َسہؤ دحُور دےھکی نان ھؤ وپَے ریباگیترے ۔۔
ਹੁਕਮੈ ਬੂਝੈ ਿ ਤਨਰਭਉ ਹੋਇ ਵਣਾਹੰਬੈ ॥੨॥

چ
ب
ُچکمے َ وب َھے ت پِر ھؤ وہۓ ونا ہمپَے ۔۔۲۔۔
ਹਤਰ ਪਾਖੰਿੁ ਨ ਕੀਜਈ ਬੈਰਾਗੀਅੜੇ ॥

کب
ہر ناڈنھک ہن چبی ریباگیترے ۔۔

ਪਾਖੰਤਿ ਰਿਾ ਸਭੁ ਲੋਕੁ ਵਣਾਹੰਬੈ ॥੩॥

ناڈنھک رنا سیھ ولک ونا ہمپَے ۔۔۳۔۔

ਤਿਰਸਨਾ ਪਾਸੁ ਨ ਛੋਿਈ ਬੈਰਾਗੀਅੜੇ ॥

رتِانس ناس ہن وھچدیئ ریباگیترے ۔۔

ਮਮਿਾ ਜਾਤਲਆ ਤਪੰਿੁ ਵਣਾਹੰਬੈ ॥੪॥

اتمم اجایل پِید ونا ہمپَے ۔۔۴۔۔

ਤਚੰਿਾ ਜਾਤਲ ਿਨੁ ਜਾਤਲਆ ਬੈਰਾਗੀਅੜੇ ॥

ِچییا اجل نت اجایل ریباگیترے ۔۔

ਜੇ ਮਨੁ ਤਮਰਿਕੁ ਹੋਇ ਵਣਾਹੰਬੈ ॥੫॥

ےج نم مِرنک وہۓ ونا ہمپَے ۔۔۵۔۔
ਸਤਿਗੁਰ ਤਬਨੁ ਬੈਰਾਗੁ ਨ ਹੋਵਈ ਬੈਰਾਗੀਅੜੇ ॥

سیگؤر پِں ریباگ ہن وہویئ ریباگیترے ۔۔
ਜੇ ਲੋਚੈ ਸਭੁ ਕੋਇ ਵਣਾਹੰਬੈ ॥੬॥

ےج ول َچے سیھ وکۓ ونا ہمپَے ۔۔۶۔۔
ਕਰਮੁ ਹੋਵੈ ਸਤਿਗੁਰੁ ਤਮਲੈ ਬੈਰਾਗੀਅੜੇ ॥

وہوے سیگؤر ملَ ِے ریباگیترے ۔۔
رکم َ
ਸਹਜੇ ਪਾਵੈ ਸੋਇ ਵਣਾਹੰਬੈ ॥੭॥

س
ہج ے

نا َوے وسۓ ونا ہمپَے ۔۔۷۔۔

ਕਹੁ ਕਬੀਰ ਇਕ ਬੇਨਿੀ ਬੈਰਾਗੀਅੜੇ ॥

ہکُ ریبک اِک یتنیب ریباگیترے ۔۔

ਮੋ ਕਉ ਭਉਜਲੁ ਪਾਤਰ ਉਿਾਤਰ ਵਣਾਹੰਬੈ ॥੮॥੧॥੮॥

وم کؤ وھبٔلج نار اُنار ونا ہمپَے ۔۔۸۔۔۱۔۔۸۔۔
ਰਾਜਨ ਕਉਨੁ ਿੁਮਾਰੈ ਆਵੈ ॥

ے ۔۔
رانج کؤن ُبما َرے ا و َ
ਐਸੋ ਭਾਉ ਤਬਿਰ ਕੋ ਿੇਤਖਓ ਓਹੁ ਗਰੀਬੁ ਮੋਤਹ ਭਾਵੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

اوسی اھبو نِدر وک دویھکی اووہ رگبی ومہِ اھبوے ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਹਸਿੀ ਿੇਤਖ ਭਰਮ ਿੇ ਭੂਲਾ ਸਰੀ ਭਗਵਾਨੁ ਨ ਜਾਤਨਆ ॥

ب
یتسہ دھکی رھبم ےت ُھؤال رسی وگھبان ہن اجاین ۔۔

ਿੁਮਰੋ ਿੂਧੁ ਤਬਿਰ ਕੋ ਪਾਨਹੋ ਅੰਤਮਰਿੁ ਕਤਰ ਮੈ ਮਾਤਨਆ ॥੧॥

بہ
ُبمرو ُدودھ نِدر وک نا ھؤ امِرت رک م َے اماین ۔۔۱۔۔

ਖੀਰ ਸਮਾਤਨ ਸਾਗੁ ਮੈ ਪਾਇਆ ਗੁਨ ਗਾਵਿ ਰੈਤਨ ਤਬਹਾਨੀ ॥

ک
ھتر امسن ساگ م َے نانا ُگں اگوت َرنی ِبہاین ۔۔

ਕਬੀਰ ਕੋ ਿਾਕੁਰੁ ਅਨਿ ਤਬਨੋਿੀ ਜਾਤਿ ਨ ਕਾਹੂ ਕੀ ਮਾਨੀ ॥੨॥੯॥

ریبک وک اھٹ ُکر ا َند پِپؤدی اجت ہن اک ُہؤ یک امین ۔۔۲۔۔۹۔۔
ਸਲੋਕ ਕਬੀਰ ॥

ولسک ریبک ۔۔
ਗਗਨ ਿਮਾਮਾ ਬਾਤਜਓ ਪਤਰਓ ਨੀਸਾਨੈ ਘਾਉ ॥

نگگ دامہم ناچیپؤ رپوی اسین ئَے اھگو ۔۔

ਖੇਿੁ ਜੁ ਮਾਂਤਿਓ ਸੂਰਮਾ ਅਬ ਜੂਝਨ ਕੋ ਿਾਉ ॥੧॥

تیھک وج امندوی سُؤرام ات ُجؤنھج وک داو ۔۔۱۔۔
ਸੂਰਾ ਸੋ ਪਤਹਚਾਨੀਐ ਜੁ ਲਰੈ ਿੀਨ ਕੇ ਹੇਿ ॥

سُؤرا وس اچہپ نیپے َ وج رلَے دنی ےک تیہ ۔۔
ਪੁਰਜਾ ਪੁਰਜਾ ਕਤਟ ਮਰੈ ਕਬਹੂ ਨ ਛਾਿੈ ਖੇਿੁ ॥੨॥੨॥

اھچدے تیھک ۔۔۲۔۔۲۔۔
ُپراج ُپراج ٹک م َ َرے کب ُہؤ ہن َ
ਕਬੀਰ ਕਾ ਸਬਿੁ ਰਾਗੁ ਮਾਰੂ ਬਾਣੀ ਨਾਮਿੇਉ ਜੀ ਕੀ

امرو این نادمئؤ یج یک
ریبک اک دبس راگ ُ
ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪਰਸਾਤਿ ॥

اِک اواکنر سیگؤر رپساد ۔۔

ਚਾਤਰ ਮੁਕਤਿ ਚਾਰੈ ਤਸਤਧ ਤਮਤਲ ਕੈ ਿੂਲਹ ਪਰਭ ਕੀ ਸਰਤਨ ਪਤਰਓ ॥

اچرے سِدھ مِل ےکَ ُدوہل رپَھب یک رسن رپوی ۔۔
اچر مُکت َ

ਮੁਕਤਿ ਭਇਓ ਚਉਹੂੰ ਜੁਗ ਜਾਤਨਓ ਜਸੁ ਕੀਰਤਿ ਮਾਥੈ ਛਿੁ ਧਤਰਓ ॥੧॥

ب
َب
مُکت ھیپؤ جؤوہن ُچگ اجوین سج ریکت ام ھے رتھچ درھوی ۔۔۱۔۔
ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਜਪਿ ਕੋ ਕੋ ਨ ਿਤਰਓ ॥

رااج رام جپت وک وک ہن رتئؤ ۔۔
ਗੁਰ ਉਪਿੇਤਸ ਸਾਧ ਕੀ ਸੰਗਤਿ ਭਗਿੁ ਭਗਿੁ ਿਾ ਕੋ ਨਾਮੁ ਪਤਰਓ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ُگر ا ُندسی سادھ یک تگنس تگھب تگھب نا وک نام رپوی ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਸੰਖ ਚਿ ਮਾਲਾ ਤਿਲਕੁ ਤਬਰਾਤਜਿ ਿੇਤਖ ਪਰਿਾਪੁ ਜਮੁ ਿਤਰਓ ॥

ھکنس رکچ امال نِلک پِرا ِجت دھکی رپَنات مج دروی ۔۔

ਤਨਰਭਉ ਭਏ ਰਾਮ ਬਲ ਗਰਤਜਿ ਜਨਮ ਮਰਨ ਸੰਿਾਪ ਤਹਤਰਓ ॥੨॥

ب
پِر ھؤ ےئھب رام نل رگ ِجت منج رمن سییات ہ ِ ِرئؤ ۔۔۲۔۔

ਪਿੁ ਰਾਜੁ ਭਭੀਖਨ ਅਤਧਕ ਕਤਰਓ ॥بੈਅੰਬਰੀਕ ਕਉ ਿੀਓ ਅਭ

اربمنک کؤ دئؤ اےھب ند راچ

ھبھی ھک

ں ادِکھ رکوی ۔۔

ਨਉ ਤਨਤਧ ਿਾਕੁਤਰ ਿਈ ਸੁਿਾਮੈ ਧੂਅ ਅਟਲੁ ਅਜਹੂ ਨ ਟਤਰਓ ॥੩॥

ئؤ ن ِدھ اھٹ ُکر دیئ ُسداےمَ درھٔ انل اچہ ُؤ ہن رٹوی ۔۔۳۔۔

ਭਗਿ ਹੇਤਿ ਮਾਤਰਓ ਹਰਨਾਖਸੁ ਨਰਤਸੰਘ ਰੂਪ ਹੋਇ ਿੇਹ ਧਤਰਓ ॥

تگھب ہ َپت امروی ہرناسھک رن ِسیگھ ُروت وہۓ دہہی درھوی ۔۔

ਨਾਮਾ ਕਹੈ ਭਗਤਿ ਬਤਸ ਕੇਸਵ ਅਜਹੂੰ ਬਤਲ ਕੇ ਿੁਆਰ ਖਰੋ ॥੪॥੧॥

ناہم ےہکَ تگھب سب کیسَؤ اچہ ُؤن نل ےک ُدوار رھکو ۔۔۴۔۔۱۔۔

ਮਾਰੂ ਕਬੀਰ ਜੀਉ ॥

امرو ریبک جپؤ ۔۔
ُ

ਿੀਨੁ ਤਬਸਾਤਰਓ ਰੇ ਤਿਵਾਨੇ ਿੀਨੁ ਤਬਸਾਤਰਓ ਰੇ ॥

دنی ِئساروی رے دِواےن دنی ِئساروی رے ۔۔
ਪੇਟੁ ਭਤਰਓ ਪਸੂਆ ਤਜਉ ਸੋਇਓ ਮਨੁਖੁ ਜਨਮੁ ਹੈ ਹਾਤਰਓ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ٹیپ رھبوی ئسُؤا چیپؤ وسویئ میُکھ منج ےہَ اہرِوی ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਸਾਧਸੰਗਤਿ ਕਬਹੂ ਨਹੀ ਕੀਨੀ ਰਤਚਓ ਧੰਧੈ ਝੂਿ ॥

چ
سادھسیگت کب ُہؤ یہن کیبی رچیپؤ ددنھَےھ ُھؤھٹ ۔۔
ਸੁਆਨ ਸੂਕਰ ਬਾਇਸ ਤਜਵੈ ਭਟਕਿੁ ਚਾਤਲਓ ਊਤਿ ॥੧॥

ب
سُؤا ن سُؤرک ناعت جِؤے ھیکت اچویل اُوھٹ ۔۔۱۔۔

ਆਪਸ ਕਉ ਿੀਰਘੁ ਕਤਰ ਜਾਨੈ ਅਉਰਨ ਕਉ ਲਗ ਮਾਿ ॥

ا سپ کؤ دریھگ رک اج ئَے اورن کؤ گل امت ۔۔
ਮਨਸਾ ਬਾਚਾ ਕਰਮਨਾ ਮੈ ਿੇਖੇ ਿੋਜਕ ਜਾਿ ॥੨॥

اسنم نااچ رکانم م َے دےھکی دوچک اجت ۔۔۲۔۔
ਕਾਮੀ ਿੋਧੀ ਚਾਿੁਰੀ ਬਾਜੀਗਰ ਬੇਕਾਮ ॥

اکیم رکودیھ اچ ُپری ناجیگر اکیبم ۔۔

ਤਨੰਿਾ ਕਰਿੇ ਜਨਮੁ ਤਸਰਾਨੋ ਕਬਹੂ ਨ ਤਸਮਤਰਓ ਰਾਮੁ ॥੩॥

پ ِیدا رکےت منج سِراون کب ُہؤ ہن ِسمرِوی رام ۔۔۳۔۔
ਕਤਹ ਕਬੀਰ ਚੇਿੈ ਨਹੀ ਮੂਰਖੁ ਮੁਗਧੁ ਗਵਾਰੁ ॥

ہہک ریبک چی َپے یہن مُؤرھک مُگدھ وگار ۔۔

ਰਾਮੁ ਨਾਮੁ ਜਾਤਨਓ ਨਹੀ ਕੈਸੇ ਉਿਰਤਸ ਪਾਤਰ ॥੪॥੧॥

رام نام اجوین یہن َ
کیسے اُرتس نار ۔۔۴۔۔۱۔۔
ਰਾਗੁ ਮਾਰੂ ਬਾਣੀ ਜੈਿੇਉ ਜੀਉ ਕੀ

امرو ناین دیجئؤ جپؤ یک
راگ ُ
ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪਰਸਾਤਿ ॥

اِک اواکنر سیگؤر رپساد ۔۔
ਚੰਿ ਸਿ ਭੇਤਿਆ ਨਾਿ ਸਿ ਪੂਤਰਆ ਸੂਰ ਸਿ ਖੋੜਸਾ ਿਿੁ ਕੀਆ ॥

دنچ ست دیھبنا ناد ست ئُؤرنا سُؤر ست وھکرسا دت ایک ۔۔
ਅਬਲ ਬਲੁ ਿੋਤੜਆ ਅਚਲ ਚਲੁ ਥਤਪਆ ਅਘੜੁ ਘਤੜਆ ਿਹਾ ਅਤਪਉ ਪੀਆ ॥੧॥

ب
انل نل وترنا الچ لچ ھییا اڑھگ ڑھگنا اہت اپپؤ پِیا ۔۔۱۔۔
ਮਨ ਆਤਿ ਗੁਣ ਆਤਿ ਵਖਾਤਣਆ ॥

نم ا د ُگں ا د واھکاین ۔۔

ਿੇਰੀ ਿੁਤਬਧਾ ਤਿਰਸਤਟ ਸੰਮਾਤਨਆ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ریتی ُددباھ د ِرست امسپِیا ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਅਰਤਧ ਕਉ ਅਰਤਧਆ ਸਰਤਧ ਕਉ ਸਰਤਧਆ ਸਲਲ ਕਉ ਸਲਤਲ ਸੰਮਾਤਨ ਆਇਆ ॥

اردھ کؤ اردایھ رسدھ کؤ رسدِایھ سلل کؤ سلل سبمان ا نا ۔۔

ਬਿਤਿ ਜੈਿੇਉ ਜੈਿੇਵ ਕਉ ਰੰਤਮਆ ਬਰਹਮੁ ਤਨਰਬਾਣੁ ਤਲਵ ਲੀਣੁ ਪਾਇਆ ॥੨॥੧॥

دبت دیجئؤ دیجوی کؤ رایم پرمہ پِرنان لِؤ نیل نانا ۔۔۲۔۔۱۔۔
ਕਬੀਰੁ ॥ ਮਾਰੂ ॥

ریبک۔۔امرو ۔۔
ُ

ਰਾਮੁ ਤਸਮਰੁ ਪਛੁਿਾਤਹਗਾ ਮਨ ॥

رام ِسمر

اتھچپ ِہگا نم ۔۔

ਪਾਪੀ ਜੀਅਰਾ ਲੋਭੁ ਕਰਿੁ ਹੈ ਆਜੁ ਕਾਤਲ ਉਤਿ ਜਾਤਹਗਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

نایپ جیترا ولھب رکت ےہَ ا چ اکل اُھٹ اج ِہپگا ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਲਾਲਚ ਲਾਗੇ ਜਨਮੁ ਗਵਾਇਆ ਮਾਇਆ ਭਰਮ ਭੁਲਾਤਹਗਾ ॥

ب
الچل الےگ منج وگَانا امنا رھبم ھُالاگیہ ۔۔

ਧਨ ਜੋਬਨ ਕਾ ਗਰਬੁ ਨ ਕੀਜੈ ਕਾਗਿ ਤਜਉ ਗਤਲ ਜਾਤਹਗਾ ॥੧॥

دنھ وجنب اک رگت ہن کبج َے اکدگ چیپؤ لگ اج ِہپگا ۔۔۱۔۔

ਜਉ ਜਮੁ ਆਇ ਕੇਸ ਗਤਹ ਪਟਕੈ ਿਾ ਤਿਨ ਤਕਛੁ ਨ ਬਸਾਤਹਗਾ ॥

ک
جؤ مج ا ۓ سیک ہگ پی َکے نا دِن ِچھ ہن اسباگیہ ۔۔

ਤਸਮਰਨੁ ਭਜਨੁ ਿਇਆ ਨਹੀ ਕੀਨੀ ਿਉ ਮੁਤਖ ਚੋਟਾ ਖਾਤਹਗਾ ॥੨॥

ِسمرن نجھب دایئ یہن کیبی ئؤ مُکھ وچنا اھکہ ِپگا ۔۔۲۔۔

ਧਰਮ ਰਾਇ ਜਬ ਲੇਖਾ ਮਾਗੈ ਤਕਆ ਮੁਖੁ ਲੈ ਕੈ ਜਾਤਹਗਾ ॥

درھم راےئ جت اھکیل ام َگے ایک مُکھ لَے ےکَ اجہ ِپگا ۔۔
ਕਹਿੁ ਕਬੀਰੁ ਸੁਨਹੁ ਰੇ ਸੰਿਹੁ ਸਾਧਸੰਗਤਿ ਿਤਰ ਜਾਂਤਹਗਾ ॥੩॥੧॥

کہت ریبک ُسبہؤ رے سیبہؤ سادھسیگت رت اجبہ ِپگا ۔۔۳۔۔۱۔۔
ਰਾਗੁ ਮਾਰੂ ਬਾਣੀ ਰਤਵਿਾਸ ਜੀਉ ਕੀ

امرو ناین رونداس جپؤ یک
راگ ُ
ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪਰਸਾਤਿ ॥

اِک اواکنر سیگؤر رپساد ۔۔

ਐਸੀ ਲਾਲ ਿੁਝ ਤਬਨੁ ਕਉਨੁ ਕਰੈ ॥

ُب
ایسی الل چھ پِں کؤن رکَے ۔۔

ਗਰੀਬ ਤਨਵਾਜੁ ਗੁਸਈਆ ਮੇਰਾ ਮਾਥੈ ਛਿੁ ਧਰੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

َب
رگبی ئِؤاچ ُگسییا ریما ام ھے رتھچ درھَے ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਜਾ ਕੀ ਛੋਤਿ ਜਗਿ ਕਉ ਲਾਗੈ ਿਾ ਪਰ ਿੁਹੀ ਢਰੈ ॥

ُب
اج یک وھچت تگج کؤ ال َگے نا رپ ُہیں درھَے ۔۔
ਨੀਚਹ ਊਚ ਕਰੈ ਮੇਰਾ ਗੋਤਬੰਿੁ ਕਾਹੂ ਿੇ ਨ ਿਰੈ ॥੧॥

پبچہ اُوچ رکَے ریما وگپِید اک ُہؤ ےت ہن د َرے ۔۔۱۔۔
ਨਾਮਿੇਵ ਕਬੀਰੁ ਤਿਲੋਚਨੁ ਸਧਨਾ ਸੈਨੁ ਿਰੈ ॥

نادموی ریبک نِلؤنچ دسانھ َسیں رتَے ۔۔

ਕਤਹ ਰਤਵਿਾਸੁ ਸੁਨਹੁ ਰੇ ਸੰਿਹੁ ਹਤਰ ਜੀਉ ਿੇ ਸਭੈ ਸਰੈ ॥੨॥੧॥

سب
ہہک رونداس ُسبہؤ رے سیبہؤ ہر جپؤ ےت َھے رسَے ۔۔۲۔۔۱۔۔
ਮਾਰੂ ॥

امرو ۔۔
ُ
ਸੁਖ ਸਾਗਰ ਸੁਤਰਿਰੁ ਤਚੰਿਾਮਤਨ ਕਾਮਧੇਨ ਬਤਸ ਜਾ ਕੇ ਰੇ ॥

ُسکھ سارگ ُس ِررت ِچییا نم اکدمھیں سب اج ےک رے ۔۔
ਚਾਤਰ ਪਿਾਰਥ ਅਸਟ ਮਹਾ ਤਸਤਧ ਨਵ ਤਨਤਧ ਕਰ ਿਲ ਿਾ ਕੈ ॥੧॥

اچر ندارھت است اہم سِدھ ونَ ن ِدھ رک نل نا ےکَ ۔۔۱۔۔
ਹਤਰ ਹਤਰ ਹਤਰ ਨ ਜਪਤਸ ਰਸਨਾ ॥

ہر ہر ہر ہن چیس رانس ۔۔

ਅਵਰ ਸਭ ਛਾਤਿ ਬਚਨ ਰਚਨਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ا َور سیھ اھچد نچب رانچ ۔۔۱۔۔راہو۔۔

ਨਾਨਾ ਤਖਆਨ ਪੁਰਾਨ ਬੇਿ ਤਬਤਧ ਚਉਿੀਸ ਅਛਰ ਮਾਹੀ ॥

نانا ایھکن ُپران دیب نِدھ جؤسیت ارھچ امیہ ۔۔

ਤਬਆਸ ਬੀਚਾਤਰ ਕਤਹਓ ਪਰਮਾਰਥੁ ਰਾਮ ਨਾਮ ਸਤਰ ਨਾਹੀ ॥੨॥

ایبس اچیبر کہپؤ رپامرھت رام نام رس نایہ ۔۔۲۔۔

ਸਹਜ ਸਮਾਤਧ ਉਪਾਤਧ ਰਹਿ ਹੋਇ ਬਿੇ ਭਾਤਗ ਤਲਵ ਲਾਗੀ ॥

سہ
ج امسدھ اُنادھ رہت وہۓ ندے اھبگ لِؤ الیگ ۔۔

ਕਤਹ ਰਤਵਿਾਸ ਉਿਾਸ ਿਾਸ ਮਤਿ ਜਨਮ ਮਰਨ ਭੈ ਭਾਗੀ ॥੩॥੨॥੧੫॥

ب
ہہک رونداس اُداس داس مت منج رمن َھے اھبیگ ۔۔۳۔۔۲۔۔۱۵۔۔
ਿੁਖਾਰੀ ਛੰਿ ਮਹਲਾ ੧ ਬਾਰਹ ਮਾਹਾ

ُنکھاری چھپت ہلحم  ۱نارہ اماہ
ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪਰਸਾਤਿ ॥

اِک اواکنر سیگؤر رپساد ۔۔
ਿੂ ਸੁਤਣ ਤਕਰਿ ਕਰੰਮਾ ਪੁਰਤਬ ਕਮਾਇਆ ॥

ئُؤ ُسں کِرت رکّام ُپرت امکنا ۔۔

ਤਸਤਰ ਤਸਤਰ ਸੁਖ ਸਹੰਮਾ ਿੇਤਹ ਸੁ ਿੂ ਭਲਾ ॥

ب
سِر سِر ُسکھ امہس دہہی وس ئُؤ ھال ۔۔

ਹਤਰ ਰਚਨਾ ਿੇਰੀ ਤਕਆ ਗਤਿ ਮੇਰੀ ਹਤਰ ਤਬਨੁ ਘੜੀ ਨ ਜੀਵਾ ॥

ہر رانچ ریتی ایک گپ ریمی ہر پِں ڑھگی ہن ویجا ۔۔

ਤਪਰਅ ਬਾਝੁ ਿੁਹੇਲੀ ਕੋਇ ਨ ਬੇਲੀ ਗੁਰਮੁਤਖ ਅੰਤਮਰਿੁ ਪੀਵਾਂ ॥

پِرء ناھج ُدیلیہ وکۓ ہن یلیب ُگرمُکھ امِرت ویپان ۔۔

ਰਚਨਾ ਰਾਤਚ ਰਹੇ ਤਨਰੰਕਾਰੀ ਪਰਭ ਮਤਨ ਕਰਮ ਸੁਕਰਮਾ ॥

رانچ راچ رےہ پِراکنری رپَھب نم رکم ُسکرام ۔۔

ਨਾਨਕ ਪੰਥੁ ਤਨਹਾਲੇ ਸਾ ਧਨ ਿੂ ਸੁਤਣ ਆਿਮ ਰਾਮਾ ॥੧॥

نانک ھتنپ بِہاےل سا دنھ ئُؤ ُسں ا مت راام ۔۔۱۔۔
ਬਾਬੀਹਾ ਤਪਰਉ ਬੋਲੇ ਕੋਤਕਲ ਬਾਣੀਆ ॥

ناپبہا پِرو وبےل وککِل ناپ ِیا ۔۔

ਸਾ ਧਨ ਸਤਭ ਰਸ ਚੋਲੈ ਅੰਤਕ ਸਮਾਣੀਆ ॥

سا دنھ سیھ رس وچ لَے انک امساین ۔۔

ਹਤਰ ਅੰਤਕ ਸਮਾਣੀ ਜਾ ਪਰਭ ਭਾਣੀ ਸਾ ਸੋਹਾਗਤਣ ਨਾਰੇ ॥

ہر انک امسین اج رپَھب اھبین سا وساہنگ نارے ۔۔
ਨਵ ਘਰ ਥਾਤਪ ਮਹਲ ਘਰੁ ਊਚਉ ਤਨਜ ਘਤਰ ਵਾਸੁ ਮੁਰਾਰੇ ॥

ج ِب
م
ونَ رھگ اھتت لحم رھگ اُو ؤ ج رھگ واس ُرارے ۔۔
ਸਭ ਿੇਰੀ ਿੂ ਮੇਰਾ ਪਰੀਿਮੁ ਤਨਤਸ ਬਾਸੁਰ ਰੰਤਗ ਰਾਵੈ ॥

سیھ ریتی ئُؤ ریما رپمتی ئِس نا ُسر رنگ را َوے ۔۔
ਨਾਨਕ ਤਪਰਉ ਤਪਰਉ ਚਵੈ ਬਬੀਹਾ ਕੋਤਕਲ ਸਬਤਿ ਸੁਹਾਵੈ ॥੨॥

نانک پِرو پِرو َج َؤے نیبہا وککِل دبس ُسہا َوے ۔۔۲۔۔
ਿੂ ਸੁਤਣ ਹਤਰ ਰਸ ਤਭੰਨੇ ਪਰੀਿਮ ਆਪਣੇ ॥

ب
ئُؤ ُسں ہر رس ِھپّے رپمتی ا ےنپ ۔۔

ਮਤਨ ਿਤਨ ਰਵਿ ਰਵੰਨੇ ਘੜੀ ਨ ਬੀਸਰੈ ॥

نم نت َروت َرو ئّے ڑھگی ہن نیسَرے ۔۔
ਤਕਉ ਘੜੀ ਤਬਸਾਰੀ ਹਉ ਬਤਲਹਾਰੀ ਹਉ ਜੀਵਾ ਗੁਣ ਗਾਏ ॥

کپؤ ڑھگی ِئساری ہؤ اہلبری ہؤ ویجا ُگں اگےئ ۔۔

ਨਾ ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਹਉ ਤਕਸੁ ਕੇਰਾ ਹਤਰ ਤਬਨੁ ਰਹਣੁ ਨ ਜਾਏ ॥

ہن وکیئ ریم ا ہؤ کِس ریکا ہر پِں رنہ ہن اجےئ ۔۔
ਓਟ ਗਹੀ ਹਤਰ ਚਰਣ ਤਨਵਾਸੇ ਭਏ ਪਤਵਿਰ ਸਰੀਰਾ ॥

اوت یہگ ہر رچن ئِؤاےس ےئھب وپِرت رسریا ۔۔
ਨਾਨਕ ਤਿਰਸਤਟ ਿੀਰਘ ਸੁਖੁ ਪਾਵੈ ਗੁਰ ਸਬਿੀ ਮਨੁ ਧੀਰਾ ॥੩॥

نانک د ِرست دریھگ ُسکھ نا َوے ُگر دبسی نم دھترا ۔۔۳۔۔
ਬਰਸੈ ਅੰਤਮਰਿ ਧਾਰ ਬੂੰਿ ਸੁਹਾਵਣੀ ॥

پر سَے امِرت داھر ئُؤدن ُسہاوین ۔۔

ਸਾਜਨ ਤਮਲੇ ਸਹਤਜ ਸੁਭਾਇ ਹਤਰ ਤਸਉ ਪਰੀਤਿ ਬਣੀ ॥

سہ
سانج مل ِے ج ُسبھاےئِ ہر سِیؤ رپپپ ینب ۔۔

ਹਤਰ ਮੰਿਤਰ ਆਵੈ ਜਾ ਪਰਭ ਭਾਵੈ ਧਨ ਊਭੀ ਗੁਣ ਸਾਰੀ ॥

ے اج رپَھب اھبوے دنھ اُویھب ُگں ساری ۔۔
ہر دنمر ا و َ
ਘਤਰ ਘਤਰ ਕੰਿੁ ਰਵੈ ਸੋਹਾਗਤਣ ਹਉ ਤਕਉ ਕੰਤਿ ਤਵਸਾਰੀ ॥

رھگ رھگ کپت ر َوے وساہنگ ہؤ کپؤ کپت وِساری ۔۔

ਉਨਤਵ ਘਨ ਛਾਏ ਬਰਸੁ ਸੁਭਾਏ ਮਤਨ ਿਤਨ ਪਰੇਮੁ ਸੁਖਾਵੈ ॥

اُونِ نھگ اھچےئ پرس ُسبھاےئ نم نت رپمی ُسکھا َوے ۔۔

ਨਾਨਕ ਵਰਸੈ ਅੰਤਮਰਿ ਬਾਣੀ ਕਤਰ ਤਕਰਪਾ ਘਤਰ ਆਵੈ ॥੪॥

ے ۔۔۴۔۔
نانک ور سَے امِرت ناین رک کِرنا رھگ ا و َ
ਚੇਿੁ ਬਸੰਿੁ ਭਲਾ ਭਵਰ ਸੁਹਾਵੜੇ ॥

ب
جپت تنسب ھال وھبَر ُسہاورے ۔۔
ਬਨ ਿੂਲੇ ਮੰਝ ਬਾਤਰ ਮੈ ਤਪਰੁ ਘਤਰ ਬਾਹੁੜੈ ॥

ب
نب ُھؤےل ھجنم نار م َے پِر رھگ ناہ ُ َرے ۔۔
ਤਪਰੁ ਘਤਰ ਨਹੀ ਆਵੈ ਧਨ ਤਕਉ ਸੁਖੁ ਪਾਵੈ ਤਬਰਤਹ ਤਬਰੋਧ ਿਨੁ ਛੀਜੈ ॥

چ
ھب
ج
َے ۔۔
ے دنھ کپؤ ُسکھ نا َوے پِرہِ پِرودھ نت
پِر رھگ یہن ا و َ
ਕੋਤਕਲ ਅੰਤਬ ਸੁਹਾਵੀ ਬੋਲੈ ਤਕਉ ਿੁਖੁ ਅੰਤਕ ਸਹੀਜੈ ॥

س
وککِل امت ُسہاوی وب لَے کپؤ ُدھک انک ہبج َے ۔۔
ਭਵਰੁ ਭਵੰਿਾ ਿੂਲੀ ਿਾਲੀ ਤਕਉ ਜੀਵਾ ਮਰੁ ਮਾਏ ॥

ب ب
وھبَر َھؤاتن ُھؤیل دایل کپؤ ویجا رم امےئ ۔۔

ਨਾਨਕ ਚੇਤਿ ਸਹਤਜ ਸੁਖੁ ਪਾਵੈ ਜੇ ਹਤਰ ਵਰੁ ਘਤਰ ਧਨ ਪਾਏ ॥੫॥

سہ
نانک ج َپت ج ُسکھ نا َوے ےج ہر ور رھگ دنھ ناےئ ۔۔۵۔۔
ਵੈਸਾਖੁ ਭਲਾ ਸਾਖਾ ਵੇਸ ਕਰੇ ॥

ب
واسیھک ھال سااھک وسی رکے ۔۔
ਧਨ ਿੇਖੈ ਹਤਰ ਿੁਆਤਰ ਆਵਹੁ ਿਇਆ ਕਰੇ ॥

دنھ دےھکی ہر ُدوار ا ووہ دایئ رکے ۔۔
ਘਤਰ ਆਉ ਤਪਆਰੇ ਿੁਿਰ ਿਾਰੇ ਿੁਧੁ ਤਬਨੁ ਅਢੁ ਨ ਮੋਲੋ ॥

رھگ ا و ایپرے ُدرت نارے ُندھ پِں ادھ ہن ومول ۔۔

ਕੀਮਤਿ ਕਉਣ ਕਰੇ ਿੁਧੁ ਭਾਵਾਂ ਿੇਤਖ ਤਿਖਾਵੈ ਢੋਲੋ ॥

ِاھکوے دوھول ۔۔
تمیق کؤن رکے ُندھ اھبوان دھکی د َ
ਿੂਤਰ ਨ ਜਾਨਾ ਅੰਿਤਰ ਮਾਨਾ ਹਤਰ ਕਾ ਮਹਲੁ ਪਛਾਨਾ ॥

ُدور ہن اجنا ارتن امنا ہر اک لحم اھچپنا ۔۔
ਨਾਨਕ ਵੈਸਾਖੀੈਂ ਪਰਭੁ ਪਾਵੈ ਸੁਰਤਿ ਸਬਤਿ ਮਨੁ ਮਾਨਾ ॥੬॥

نانک واسیںیھک رپَھب نا َوے ُسرت دبس نم امنا ۔۔۶۔۔
ਮਾਹੁ ਜੇਿੁ ਭਲਾ ਪਰੀਿਮੁ ਤਕਉ ਤਬਸਰੈ ॥

ب
ام ہ ھٹیج ھال رپمتی کپؤ ِئسرے ۔۔

ਥਲ ਿਾਪਤਹ ਸਰ ਭਾਰ ਸਾ ਧਨ ਤਬਨਉ ਕਰੈ ॥

لھت نابہہ رس اھبر سا دنھ پِپؤ رکَے ۔۔

ਧਨ ਤਬਨਉ ਕਰੇਿੀ ਗੁਣ ਸਾਰੇਿੀ ਗੁਣ ਸਾਰੀ ਪਰਭ ਭਾਵਾ ॥

دنھ نِیپؤ رکندی ُگں سارندی ُگں ساری رپَھب اھبوا ۔۔
ਸਾਚੈ ਮਹਤਲ ਰਹੈ ਬੈਰਾਗੀ ਆਵਣ ਿੇਤਹ ਿ ਆਵਾ ॥

سا َچے لحم ر َہے ریبایگ ا ون دہہی ت ا وا ۔۔

ਤਨਮਾਣੀ ਤਨਿਾਣੀ ਹਤਰ ਤਬਨੁ ਤਕਉ ਪਾਵੈ ਸੁਖ ਮਹਲੀ ॥

بِماین پ ِیاین ہر پِں کپؤ نا َوے ُسکھ یلحم ۔۔

ਨਾਨਕ ਜੇਤਿ ਜਾਣੈ ਤਿਸੁ ਜੈਸੀ ਕਰਤਮ ਤਮਲੈ ਗੁਣ ਗਤਹਲੀ ॥੭॥

گ
نانک ھٹیج اج ئَے ئِس یسیج رکم ملَ ِے ُگں ہلی ۔۔۷۔۔
ਆਸਾੜੁ ਭਲਾ ਸੂਰਜੁ ਗਗਤਨ ਿਪੈ ॥

ب
ا سار ھال سُؤرچ نگگ پپَے ۔۔

ਧਰਿੀ ਿੂਖ ਸਹੈ ਸੋਖੈ ਅਗਤਨ ਭਖੈ ॥

بھ َک
ھ
درھیت ُدوھک س َہے انگ ے ۔۔

ਅਗਤਨ ਰਸੁ ਸੋਖੈ ਮਰੀਐ ਧੋਖੈ ਭੀ ਸੋ ਤਕਰਿੁ ਨ ਹਾਰੇ ॥

ک
انگ رس رم پپے دوھ َھے یھب وس کِرت ہن اہرے ۔۔
ਰਥੁ ਤਿਰੈ ਛਾਇਆ ਧਨ ਿਾਕੈ ਟੀਿੁ ਲਵੈ ਮੰਤਝ ਬਾਰੇ ॥

ب
رھت ھ ِ َرے اھچنا دنھ نا َکے ڈیٹ ولَے ھجنم نارے ۔۔
ਅਵਗਣ ਬਾਤਧ ਚਲੀ ਿੁਖੁ ਆਗੈ ਸੁਖੁ ਤਿਸੁ ਸਾਚੁ ਸਮਾਲੇ ॥

اونگ نادھ یلچ ُدھک ا ےگ ُسکھ ئِس ساچ امسےل ۔۔

ਨਾਨਕ ਤਜਸ ਨੋ ਇਹੁ ਮਨੁ ਿੀਆ ਮਰਣੁ ਜੀਵਣੁ ਪਰਭ ਨਾਲੇ ॥੮॥

نانک ِجس ون اوہی نم دنا رمن ویجن رپَھب ناےل ۔۔۸۔۔
ਸਾਵਤਣ ਸਰਸ ਮਨਾ ਘਣ ਵਰਸਤਹ ਰੁਤਿ ਆਏ ॥

ہس ُرت ا ےئ ۔۔
ساون رسس انم نھگ ور ِ
ਮੈ ਮਤਨ ਿਤਨ ਸਹੁ ਭਾਵੈ ਤਪਰ ਪਰਿੇਤਸ ਤਸਧਾਏ ॥

م َے نم نت َسہؤ اھبوے پِر رپدسی سِداھےئ ۔۔
ਤਪਰੁ ਘਤਰ ਨਹੀ ਆਵੈ ਮਰੀਐ ਹਾਵੈ ਿਾਮਤਨ ਚਮਤਕ ਿਰਾਏ ॥

اہوے دانم کمچ دراےئ ۔۔
ے رم پپے َ
پِر رھگ یہن ا و َ
ਸੇਜ ਇਕੇਲੀ ਖਰੀ ਿੁਹੇਲੀ ਮਰਣੁ ਭਇਆ ਿੁਖੁ ਮਾਏ ॥

جیس ایلیک رھکی ُدیلیہ رمن ایھب ُدھک امےئ ۔۔
ਹਤਰ ਤਬਨੁ ਨੀਿ ਭੂਖ ਕਹੁ ਕੈਸੀ ਕਾਪੜੁ ਿਤਨ ਨ ਸੁਖਾਵਏ ॥

ہر پِں دین ب ُھؤھک وہک َ
کیسی اکڑپ نت ہن ُسکھاوےئ ۔۔

ਨਾਨਕ ਸਾ ਸੋਹਾਗਤਣ ਕੰਿੀ ਤਪਰ ਕੈ ਅੰਤਕ ਸਮਾਵਏ ॥੯॥

ےک انک امسوۓ ۔۔۹۔۔
نانک سا وساہنگ یتنک پِر َ
ਭਾਿਉ ਭਰਤਮ ਭੁਲੀ ਭਤਰ ਜੋਬਤਨ ਪਛੁਿਾਣੀ ॥

ب
ھ
ل
ُ
اھبدو رھبم ی رھب وجنب اتھچپین ۔۔

ਜਲ ਥਲ ਨੀਤਰ ਭਰੇ ਬਰਸ ਰੁਿੇ ਰੰਗੁ ਮਾਣੀ ॥

لج لھت رین رھبے پرس ُرےت رنگ امین ۔۔
ਬਰਸੈ ਤਨਤਸ ਕਾਲੀ ਤਕਉ ਸੁਖੁ ਬਾਲੀ ਿਾਿਰ ਮੋਰ ਲਵੰਿੇ ॥

پر سَے ئِس اکیل کپؤ ُسکھ نایل دادر ومر ولَےتن ۔۔

ਤਪਰਉ ਤਪਰਉ ਚਵੈ ਬਬੀਹਾ ਬੋਲੇ ਭੁਇਅੰਗਮ ਤਿਰਤਹ ਿਸੰਿੇ ॥

ب
ھ
ُی
ی
گ
ب
ی
م ھِرہِ دسیپے ۔۔
پِرو پِرو َج َؤے نیبہا وبےل

ਮਛਰ ਿੰਗ ਸਾਇਰ ਭਰ ਸੁਭਰ ਤਬਨੁ ਹਤਰ ਤਕਉ ਸੁਖੁ ਪਾਈਐ ॥

ب
رھچم دنگ ساپِر رھب ُس ھر پِں ہر کپؤ ُسکھ نا پپَے ۔۔

ਨਾਨਕ ਪੂਤਛ ਚਲਉ ਗੁਰ ਅਪੁਨੇ ਜਹ ਪਰਭੁ ਿਹ ਹੀ ਜਾਈਐ ॥੧੦॥

نانک ئُؤھچ چلؤ ُگر اےنپ ہج رپَھب ہت یہ اج پپَے ۔۔۱۱۔۔
ਅਸੁਤਨ ਆਉ ਤਪਰਾ ਸਾ ਧਨ ਝੂਤਰ ਮੁਈ ॥

چ
ا ُسں ا و پِرا سا دنھ ُھؤر مُبی ۔۔

ਿਾ ਤਮਲੀਐ ਪਰਭ ਮੇਲੇ ਿੂਜੈ ਭਾਇ ਖੁਈ ॥

ک
ب
ھ
ُ
نا مِلیپے رپَھب م َیلے ُدو َچے اھبےئ ی ۔۔
ਝੂਤਿ ਤਵਗੁਿੀ ਿਾ ਤਪਰ ਮੁਿੀ ਕੁਕਹ ਕਾਹ ਤਸ ਿੁਲੇ ॥

ب
چ
ُھؤھٹ وِ ُگبی نا پِر مُبی ُکؤہک اکہ ےس ُھلے ۔۔

ਆਗੈ ਘਾਮ ਤਪਛੈ ਰੁਤਿ ਜਾਿਾ ਿੇਤਖ ਚਲਿ ਮਨੁ ਿੋਲੇ ॥

ِبج
َ
ھ
ا ےگ اھگم ے ُرت اجدا دھکی تلچ نم دوےل ۔۔
ਿਹ ਤਿਤਸ ਸਾਖ ਹਰੀ ਹਰੀਆਵਲ ਸਹਤਜ ਪਕੈ ਸੋ ਮੀਿਾ ॥

سہ
دہ دِس ساھک ہری ہ ِرناول ج ن َکے وس اھٹیم ۔۔

ਨਾਨਕ ਅਸੁਤਨ ਤਮਲਹੁ ਤਪਆਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਭਏ ਬਸੀਿਾ ॥੧੧॥

ئ
نانک ا ُسں ملِہؤ ایپرے سیگؤر ےئھب سیبھا ۔۔۱۱۔۔
ਕਿਤਕ ਤਕਰਿੁ ਪਇਆ ਜੋ ਪਰਭ ਭਾਇਆ ॥

کتک کِرت ایپ وج رپَھب اھبنا ۔۔

ਿੀਪਕੁ ਸਹਤਜ ਬਲੈ ਿਤਿ ਜਲਾਇਆ ॥

سہ
دپیک ج نلَے پپ چالنا ۔۔

ਿੀਪਕ ਰਸ ਿੇਲੋ ਧਨ ਤਪਰ ਮੇਲੋ ਧਨ ਓਮਾਹੈ ਸਰਸੀ ॥

دپیک رس ولیت دنھ پِر ولیم دنھ اوام َہے رسیس ۔۔
ਅਵਗਣ ਮਾਰੀ ਮਰੈ ਨ ਸੀਝੈ ਗੁਤਣ ਮਾਰੀ ਿਾ ਮਰਸੀ ॥

سبج
ُ
گ
ھ
ا َونگ امری م َ َرے ہن ے َ ں امری نا رمیس ۔۔

ਨਾਮੁ ਭਗਤਿ ਿੇ ਤਨਜ ਘਤਰ ਬੈਿੇ ਅਜਹੁ ਤਿਨਾੜੀ ਆਸਾ ॥

ِب
چ
ہ
پ
نام تگھب دے ج رھگ ےھٹیب ا ؤ ِیاری ا سا ۔۔

ਨਾਨਕ ਤਮਲਹੁ ਕਪਟ ਿਰ ਖੋਲਹੁ ਏਕ ਘੜੀ ਖਟੁ ਮਾਸਾ ॥੧੨॥

نانک ملِہؤ ٹپک در وھکوہل انک ڑھگی ٹھک امہس ۔۔۱۲۔۔
ਮੰਘਰ ਮਾਹੁ ਭਲਾ ਹਤਰ ਗੁਣ ਅੰਤਕ ਸਮਾਵਏ ॥

مگ
ب
ی ھر اموہ ھال ہر ُگں انک امسوۓ ۔۔

ਗੁਣਵੰਿੀ ਗੁਣ ਰਵੈ ਮੈ ਤਪਰੁ ਤਨਹਚਲੁ ਭਾਵਏ ॥

م پ بِہ
چ
ُگپؤیتن ُگں ر َوے َے ِر ل اھبوےئ ۔۔

ਤਨਹਚਲੁ ਚਿੁਰੁ ਸੁਜਾਣੁ ਤਬਧਾਿਾ ਚੰਚਲੁ ਜਗਿੁ ਸਬਾਇਆ ॥

بہ
ِ چل چتُر سُچان نِداھنا لچنچ تگج ابسنا ۔۔

ਤਗਆਨੁ ਤਧਆਨੁ ਗੁਣ ਅੰਤਕ ਸਮਾਣੇ ਪਰਭ ਭਾਣੇ ਿਾ ਭਾਇਆ ॥

گ ِیان دایھن ُگں انک امسےن رپَھب اھبےن نا اھبنا ۔۔
ਗੀਿ ਨਾਿ ਕਤਵਿ ਕਵੇ ਸੁਤਣ ਰਾਮ ਨਾਤਮ ਿੁਖੁ ਭਾਗੈ ॥

تیگ ناد وکِت وکے ُسں رام نام ُدھک اھب َگے ۔۔
ਨਾਨਕ ਸਾ ਧਨ ਨਾਹ ਤਪਆਰੀ ਅਭ ਭਗਿੀ ਤਪਰ ਆਗੈ ॥੧੩॥

ب
گب
ھ
پ
نانک سا دنھ ناہ ایپری اھب ی ِر ا ےگ ۔۔۱۳۔۔
ਪੋਤਖ ਿੁਖਾਰੁ ਪੜੈ ਵਣੁ ਤਿਰਣੁ ਰਸੁ ਸੋਖੈ ॥

وپھک ُنکھار ڑپَے ون رتِن رس ۔۔

ਆਵਿ ਕੀ ਨਾਹੀ ਮਤਨ ਿਤਨ ਵਸਤਹ ਮੁਖੇ ॥

مک
ا وت یک نایہ نم نت وسہہ ُ ھے ۔۔

ਮਤਨ ਿਤਨ ਰਤਵ ਰਤਹਆ ਜਗਜੀਵਨੁ ਗੁਰ ਸਬਿੀ ਰੰਗੁ ਮਾਣੀ ॥

چگ
نم نت َروِ رایہ چپؤن ُگر دبسی رنگ امین ۔۔

ਅੰਿਜ ਜੇਰਜ ਸੇਿਜ ਉਿਭੁਜ ਘਤਟ ਘਤਟ ਜੋਤਿ ਸਮਾਣੀ ॥

سیب پ ُبھ
اندچ ریجچ ج ا ُ ج ٹھگ ٹھگ وجت امسین ۔۔

ਿਰਸਨੁ ਿੇਹੁ ਿਇਆਪਤਿ ਿਾਿੇ ਗਤਿ ਪਾਵਉ ਮਤਿ ਿੇਹੋ ॥

درنس دوہی دناپپ داےت گپ ناوو مت دوہی ۔۔

ਨਾਨਕ ਰੰਤਗ ਰਵੈ ਰਤਸ ਰਸੀਆ ਹਤਰ ਤਸਉ ਪਰੀਤਿ ਸਨੇਹੋ ॥੧੪॥

نانک رنگ ر َوے رس ر ِسیا ہر سِیؤ رپپپ سیبہؤ ۔۔۱۴۔۔
ਮਾਤਘ ਪੁਨੀਿ ਭਈ ਿੀਰਥੁ ਅੰਿਤਰ ਜਾਤਨਆ ॥

امھگ ُنیپت یئھب ریتھت ارتن اجاین ۔۔
ਸਾਜਨ ਸਹਤਜ ਤਮਲੇ ਗੁਣ ਗਤਹ ਅੰਤਕ ਸਮਾਤਨਆ ॥

سہ
سانج ج مل ِے ُگں ہگِ انک امسپ ِیا ۔۔

ਪਰੀਿਮ ਗੁਣ ਅੰਕੇ ਸੁਤਣ ਪਰਭ ਬੰਕੇ ਿੁਧੁ ਭਾਵਾ ਸਤਰ ਨਾਵਾ ॥

رپمتی ُگں اےکن ُسں رپَھب پیکے ُندھ اھبوا رس ناوا ۔۔
ਗੰਗ ਜਮੁਨ ਿਹ ਬੇਣੀ ਸੰਗਮ ਸਾਿ ਸਮੁੰਿ ਸਮਾਵਾ ॥

گنگ نمج ہت ینیب مگنس سات سمُید امسوا ۔۔

ਪੁੰਨ ਿਾਨ ਪੂਜਾ ਪਰਮੇਸੁਰ ਜੁਤਗ ਜੁਤਗ ਏਕੋ ਜਾਿਾ ॥

ُپ ّں دان ئُؤاج رپمیسُر ُچگ ُچگ اوکی اجنا ۔۔

ਨਾਨਕ ਮਾਤਘ ਮਹਾ ਰਸੁ ਹਤਰ ਜਤਪ ਅਿਸਤਿ ਿੀਰਥ ਨਾਿਾ ॥੧੫॥

ب
ھ
سی
نانک امھگ اہم رس ہر جت ا ھ ریتھت نانا ۔۔۱۵۔۔
ਿਲਗੁਤਨ ਮਤਨ ਰਹਸੀ ਪਰੇਮੁ ਸੁਭਾਇਆ ॥

بھل ُ
ہ
گ
ب
س
س
ُ
ں نم ر ی رپمی ھانا ۔۔

ਅਨਤਿਨੁ ਰਹਸੁ ਭਇਆ ਆਪੁ ਗਵਾਇਆ ॥

ادنِن َرسہ ایھب ا ت وگَانا ۔۔
ਮਨ ਮੋਹੁ ਚੁਕਾਇਆ ਜਾ ਤਿਸੁ ਭਾਇਆ ਕਤਰ ਤਕਰਪਾ ਘਤਰ ਆਓ ॥

نم ومہ ُجکانا اج ئِس اھبنا رک کِرنا رھگ ا و ۔۔

ਬਹੁਿੇ ਵੇਸ ਕਰੀ ਤਪਰ ਬਾਝਹੁ ਮਹਲੀ ਲਹਾ ਨ ਥਾਓ ॥

چ
ب ُہپے وسی رکی پِر نا ھہؤ یلحم اہل ہن اھتو ۔۔

ਹਾਰ ਿੋਰ ਰਸ ਪਾਟ ਪਟੰਬਰ ਤਪਤਰ ਲੋੜੀ ਸੀਗਾਰੀ ॥

پب
اہر دور رس نات متر پِر ولری اگیسری ۔۔

ਨਾਨਕ ਮੇਤਲ ਲਈ ਗੁਤਰ ਅਪਣੈ ਘਤਰ ਵਰੁ ਪਾਇਆ ਨਾਰੀ ॥੧੬॥

نانک م َیل یئل ُگر اےنپ رھگ ور نانا ناری ۔۔۱۶۔۔
ਬੇ ਿਸ ਮਾਹ ਰੁਿੀ ਤਥਿੀ ਵਾਰ ਭਲੇ ॥

ب
ےب دس امہ ُریت ھِبی وار ےلھب ۔۔
ਘੜੀ ਮੂਰਿ ਪਲ ਸਾਚੇ ਆਏ ਸਹਤਜ ਤਮਲੇ ॥

سہ
ڑھگی مُؤرت نل ساےچ ا ےئ ج مل ِے ۔۔
ਪਰਭ ਤਮਲੇ ਤਪਆਰੇ ਕਾਰਜ ਸਾਰੇ ਕਰਿਾ ਸਭ ਤਬਤਧ ਜਾਣੈ ॥

رپَھب مل ِے ایپرے اکرچ سارے رکنا سیھ نِدھ اج ئَے ۔۔
ਤਜਤਨ ਸੀਗਾਰੀ ਤਿਸਤਹ ਤਪਆਰੀ ਮੇਲੁ ਭਇਆ ਰੰਗੁ ਮਾਣੈ ॥

ِجں اگیسری ئِسہہ ایپری م َیل ایھب رنگ ام ئَے ۔۔

ਘਤਰ ਸੇਜ ਸੁਹਾਵੀ ਜਾ ਤਪਤਰ ਰਾਵੀ ਗੁਰਮੁਤਖ ਮਸਿਤਕ ਭਾਗੋ ॥

رھگ جیس ُسہاوی اج پِر راوی ُگرمُکھ کتسم اھبوگ ۔۔

ਨਾਨਕ ਅਤਹਤਨਤਸ ਰਾਵੈ ਪਰੀਿਮੁ ਹਤਰ ਵਰੁ ਤਥਰੁ ਸੋਹਾਗੋ ॥੧੭॥੧॥

ب
نانک اہیِس را َوے رپمتی ہر ور ھِر وساہوگ ۔۔۱۷۔۔۱۔۔
ਿੁਖਾਰੀ ਮਹਲਾ ੧ ॥

ُنکھاری ہلحم ۱۔۔

ਪਤਹਲੈ ਪਹਰੈ ਨੈਣ ਸਲੋਨੜੀਏ ਰੈਤਣ ਅੰਤਧਆਰੀ ਰਾਮ ॥

بہلَے رہپَے نَیں ولسپر پپے َرنی ادنایھری رام ۔۔
ਵਖਰੁ ਰਾਖੁ ਮੁਈਏ ਆਵੈ ਵਾਰੀ ਰਾਮ ॥

ے واری رام ۔۔
ورھک راھک مُیپے ا و َ

ਵਾਰੀ ਆਵੈ ਕਵਣੁ ਜਗਾਵੈ ਸੂਿੀ ਜਮ ਰਸੁ ਚੂਸਏ ॥

اگجوے سُؤیت مج رس ُجؤےئس ۔۔
ے وکَن َ
واری ا و َ
ਰੈਤਣ ਅੰਧੇਰੀ ਤਕਆ ਪਤਿ ਿੇਰੀ ਚੋਰੁ ਪੜੈ ਘਰੁ ਮੂਸਏ ॥

َرنی ادنھتری ایک پپ ریتی وچر ڑپَے رھگ مُؤےئس ۔۔
ਰਾਖਣਹਾਰਾ ਅਗਮ ਅਪਾਰਾ ਸੁਤਣ ਬੇਨੰਿੀ ਮੇਰੀਆ ॥

نی
راکھبہارا امگ انارا ُسں ییبی ریمنا ۔۔

ਨਾਨਕ ਮੂਰਖੁ ਕਬਤਹ ਨ ਚੇਿੈ ਤਕਆ ਸੂਝੈ ਰੈਤਣ ਅੰਧੇਰੀਆ ॥੧॥

نانک مُؤرھک کی ِہ ہن چی َپے ایک سُؤےھج َرنی ادنھترنا ۔۔۱۔۔
ਿੂਜਾ ਪਹਰੁ ਭਇਆ ਜਾਗੁ ਅਚੇਿੀ ਰਾਮ ॥

ُدواج رہپ ایھب اجگ ایتیچ رام ۔۔
ਵਖਰੁ ਰਾਖੁ ਮੁਈਏ ਖਾਜੈ ਖੇਿੀ ਰਾਮ ॥

ورھک راھک مُیپے اھکےجَ یتیھک رام ۔۔

ਰਾਖਹੁ ਖੇਿੀ ਹਤਰ ਗੁਰ ਹੇਿੀ ਜਾਗਿ ਚੋਰੁ ਨ ਲਾਗੈ ॥

ک
را ھہؤ یتیھک ہر ُگر چیبی اجگپ وچر ہن ال َگے ۔۔

ਜਮ ਮਤਗ ਨ ਜਾਵਹੁ ਨਾ ਿੁਖੁ ਪਾਵਹੁ ਜਮ ਕਾ ਿਰੁ ਭਉ ਭਾਗੈ ॥

ب
مج گم ہن اجووہ ہن ُدھک ناووہ مج اک در ھؤ اھب َگے ۔۔

ਰਤਵ ਸਤਸ ਿੀਪਕ ਗੁਰਮਤਿ ਿੁਆਰੈ ਮਤਨ ਸਾਚਾ ਮੁਤਖ ਤਧਆਵਏ ॥

َروِ سس دپیک ُگرمت ُدوا َرے نم سااچ مُکھ دایھوےئ ۔۔
ਨਾਨਕ ਮੂਰਖੁ ਅਜਹੁ ਨ ਚੇਿੈ ਤਕਵ ਿੂਜੈ ਸੁਖੁ ਪਾਵਏ ॥੨॥

نانک مُؤرھک اچہؤ ہن چی َپے کِؤ ُدو َچے ُسکھ ناوےئ ۔۔۲۔۔
ਿੀਜਾ ਪਹਰੁ ਭਇਆ ਨੀਿ ਤਵਆਪੀ ਰਾਮ ॥

اجیت رہپ ایھب دین ونایپ رام ۔۔
ਮਾਇਆ ਸੁਿ ਿਾਰਾ ਿੂਤਖ ਸੰਿਾਪੀ ਰਾਮ ॥

امنا ُست دارا ُدوھک سییایپ رام ۔۔
ਮਾਇਆ ਸੁਿ ਿਾਰਾ ਜਗਿ ਤਪਆਰਾ ਚੋਗ ਚੁਗੈ ਤਨਿ ਿਾਸੈ ॥

َ
امنا ُست دارا تگج ایپرا وچگ ُچگے پِپ اھپ سَے ۔۔
ਨਾਮੁ ਤਧਆਵੈ ਿਾ ਸੁਖੁ ਪਾਵੈ ਗੁਰਮਤਿ ਕਾਲੁ ਨ ਗਰਾਸੈ ॥

ایھوے نا ُسکھ نا َوے ُگرمت اکل ہن رگا سَے ۔۔
نا م د َ
ਜੰਮਣੁ ਮਰਣੁ ਕਾਲੁ ਨਹੀ ਛੋਿੈ ਤਵਣੁ ਨਾਵੈ ਸੰਿਾਪੀ ॥

چ
وھچدے وِن نا َوے سییایپ ۔۔
مّں رمن اکل یہن َ
ਨਾਨਕ ਿੀਜੈ ਤਿਰਤਬਤਧ ਲੋਕਾ ਮਾਇਆ ਮੋਤਹ ਤਵਆਪੀ ॥੩॥

نانک پبج َے رتِدبھ ولاک امنا ومہِ ونایپ ۔۔۳۔۔
ਚਉਥਾ ਪਹਰੁ ਭਇਆ ਿਉਿੁ ਤਬਹਾਗੈ ਰਾਮ ॥

جؤاھت رہپ ایھب دوت ت اہ َگے رام ۔۔

ਤਿਨ ਘਰੁ ਰਾਤਖਅੜਾ ਜੋੁ ਅਨਤਿਨੁ ਜਾਗੈ ਰਾਮ ॥

ک
پِں رھگ را ھترا وج ادنِن اج َگے رام ۔۔

ਗੁਰ ਪੂਤਛ ਜਾਗੇ ਨਾਤਮ ਲਾਗੇ ਤਿਨਾ ਰੈਤਣ ਸੁਹੇਲੀਆ ॥

ُگر ئُؤھچ اجےگ نام الےگ پ ِیا َرنی ُسہیلییا ۔۔

ਗੁਰ ਸਬਿੁ ਕਮਾਵਤਹ ਜਨਤਮ ਨ ਆਵਤਹ ਤਿਨਾ ਹਤਰ ਪਰਭੁ ਬੇਲੀਆ ॥

ُگر دبس امکوہِ منج ہن ا وہِ پ ِیا ہر رپَھب پیلیا ۔۔

ਕਰ ਕੰਤਪ ਚਰਣ ਸਰੀਰੁ ਕੰਪੈ ਨੈਣ ਅੰਧੁਲੇ ਿਨੁ ਭਸਮ ਸੇ ॥

رک کمت رچن رسری کمپَے نَیں ادنےلھ نت مسھب ےس ۔۔
ਨਾਨਕ ਿੁਖੀਆ ਜੁਗ ਚਾਰੇ ਤਬਨੁ ਨਾਮ ਹਤਰ ਕੇ ਮਤਨ ਵਸੇ ॥੪॥

نانک ُدایھک چگ اچرے پِں نام ہر ےک نم وےس ۔۔۴۔۔
ਖੂਲੀ ਗੰਤਿ ਉਿੋ ਤਲਤਖਆ ਆਇਆ ਰਾਮ ॥

ک
ُھؤیل گیبھ اُوھٹ لک ِھیا ا نا رام ۔۔

ਰਸ ਕਸ ਸੁਖ ਿਾਕੇ ਬੰਤਧ ਚਲਾਇਆ ਰਾਮ ॥

رس سک ُسکھ اھٹےک دنبھ چالنا رام ۔۔

ਬੰਤਧ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਪਰਭ ਭਾਇਆ ਨਾ ਿੀਸੈ ਨਾ ਸੁਣੀਐ ॥

دنبھ چالنا اج رپَھب اھبنا ہن د ئ َسے ہن ُسییپے ۔۔
ਆਪਣ ਵਾਰੀ ਸਭਸੈ ਆਵੈ ਪਕੀ ਖੇਿੀ ਲੁਣੀਐ ॥

سب
ل
ُ
ھ
ی
ی
پ
س
ے یکپ یتیھک ے ۔۔
ا نپ واری
َے ا و َ

ਘੜੀ ਚਸੇ ਕਾ ਲੇਖਾ ਲੀਜੈ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਸਹੁ ਜੀਆ ॥

ب
ڑھگی ےسچ اک اھکیل لبج َے ُپرا ھال َسہؤ ِجیا ۔۔

ਨਾਨਕ ਸੁਤਰ ਨਰ ਸਬਤਿ ਤਮਲਾਏ ਤਿਤਨ ਪਰਤਭ ਕਾਰਣੁ ਕੀਆ ॥੫॥੨॥

نانک ُسر رن دبس مِالےئ پِں رپَھب اکرن ایک ۔۔۵۔۔۲۔۔

ਿੁਖਾਰੀ ਮਹਲਾ ੧ ॥

ُنکھاری ہلحم ۱۔۔

ਿਾਰਾ ਚਤੜਆ ਲੰਮਾ ਤਕਉ ਨਿਤਰ ਤਨਹਾਤਲਆ ਰਾਮ ॥

نارا ڑچایھ امل کپؤ دنر بِہاایل رام ۔۔

ਸੇਵਕ ਪੂਰ ਕਰੰਮਾ ਸਤਿਗੁਤਰ ਸਬਤਿ ਤਿਖਾਤਲਆ ਰਾਮ ॥

ویسک ئُؤر رکّام سیگؤر دبس دِاھکایل رام ۔۔

ਗੁਰ ਸਬਤਿ ਤਿਖਾਤਲਆ ਸਚੁ ਸਮਾਤਲਆ ਅਤਹਤਨਤਸ ਿੇਤਖ ਬੀਚਾਤਰਆ ॥

ُگر دبس دِاھکایل چس امسلِیا اہیِس دھکی اچیبرنا ۔۔

ਧਾਵਿ ਪੰਚ ਰਹੇ ਘਰੁ ਜਾਤਣਆ ਕਾਮੁ ਿੋਧੁ ਤਬਖੁ ਮਾਤਰਆ ॥

پب
داھوت ج رےہ رھگ اجاین اکم رکودھ نِکھ امرنا ۔۔
ਅੰਿਤਰ ਜੋਤਿ ਭਈ ਗੁਰ ਸਾਖੀ ਚੀਨੇ ਰਾਮ ਕਰੰਮਾ ॥

ارتن وجت یئھب ُگر سایھک چیپے رام رکّام ۔۔

ਨਾਨਕ ਹਉਮੈ ਮਾਤਰ ਪਿੀਣੇ ਿਾਰਾ ਚਤੜਆ ਲੰਮਾ ॥੧॥

نانک ہؤ م َے امر نییپے نارا ڑچایھ امل ۔۔۱۔۔
ਗੁਰਮੁਤਖ ਜਾਤਗ ਰਹੇ ਚੂਕੀ ਅਤਭਮਾਨੀ ਰਾਮ ॥

ب
ُگرمُکھ اجگ رےہ ُجؤیک ا ھبماین رام ۔۔

ਅਨਤਿਨੁ ਭੋਰੁ ਭਇਆ ਸਾਤਚ ਸਮਾਨੀ ਰਾਮ ॥

ادنِن وھبر ایھب ساچ امسین رام ۔۔
ਸਾਤਚ ਸਮਾਨੀ ਗੁਰਮੁਤਖ ਮਤਨ ਭਾਨੀ ਗੁਰਮੁਤਖ ਸਾਬਿੁ ਜਾਗੇ ॥

ساچ امسین ُگرمُکھ نم اھبین ُگرمُکھ ناپپ اجےگ ۔۔

ਸਾਚੁ ਨਾਮੁ ਅੰਤਮਰਿੁ ਗੁਤਰ ਿੀਆ ਹਤਰ ਚਰਨੀ ਤਲਵ ਲਾਗੇ ॥

ساچ نام ارمِت ُگر دِنا ہر رچین لِؤ الےگ ۔۔

ਪਰਗਟੀ ਜੋਤਿ ਜੋਤਿ ਮਤਹ ਜਾਿਾ ਮਨਮੁਤਖ ਭਰਤਮ ਭੁਲਾਣੀ ॥

مب
ب
رپَیٹگ وجت وجت ہہم اجنا مُکھ رھبم ھُالین ۔۔

ਨਾਨਕ ਭੋਰੁ ਭਇਆ ਮਨੁ ਮਾਤਨਆ ਜਾਗਿ ਰੈਤਣ ਤਵਹਾਣੀ ॥੨॥

ب
نانک َھؤر ایھب نم اماین اجگپ َرنی وِاہین ۔۔۲۔۔
ਅਉਗਣ ਵੀਸਤਰਆ ਗੁਣੀ ਘਰੁ ਕੀਆ ਰਾਮ ॥

اونگ ورسینا ُگبی رھگ ایک رام ۔۔

ਏਕੋ ਰਤਵ ਰਤਹਆ ਅਵਰੁ ਨ ਬੀਆ ਰਾਮ ॥

اوکی َروِ رایہ ا َور ہن ایب رام ۔۔
ਰਤਵ ਰਤਹਆ ਸੋਈ ਅਵਰੁ ਨ ਕੋਈ ਮਨ ਹੀ ਿੇ ਮਨੁ ਮਾਤਨਆ ॥

َروِ رایہ وسیئ ا َور ہن وکیئ نم یہ ےت نم اماین ۔۔
ਤਜਤਨ ਜਲ ਥਲ ਤਿਰਭਵਣ ਘਟੁ ਘਟੁ ਥਾਤਪਆ ਸੋ ਪਰਭੁ ਗੁਰਮੁਤਖ ਜਾਤਨਆ ॥

ب
ِجں لج لھت رتِ َھؤن ٹھگ ٹھگ اھتایپ وس رپَھب ُگرمُکھ اجاین ۔۔
ਕਰਣ ਕਾਰਣ ਸਮਰਥ ਅਪਾਰਾ ਤਿਰਤਬਤਧ ਮੇਤਟ ਸਮਾਈ ॥

رکن اکرن رمسھت انارا رتِدبھ م َپت امسیئ ۔۔
ਨਾਨਕ ਅਵਗਣ ਗੁਣਹ ਸਮਾਣੇ ਐਸੀ ਗੁਰਮਤਿ ਪਾਈ ॥੩॥

نانک اونگ ُگیہ امسےن ایسی ُگرمت نایئ ۔۔۳۔۔
ਆਵਣ ਜਾਣ ਰਹੇ ਚੂਕਾ ਭੋਲਾ ਰਾਮ ॥

ا ون اجن رےہ ُجؤاک وھبال رام ۔۔

ਹਉਮੈ ਮਾਤਰ ਤਮਲੇ ਸਾਚਾ ਚੋਲਾ ਰਾਮ ॥

ہؤ م َے امر مل ِے سااچ وچال رام ۔۔

ਹਉਮੈ ਗੁਤਰ ਖੋਈ ਪਰਗਟੁ ਹੋਈ ਚੂਕੇ ਸੋਗ ਸੰਿਾਪੈ ॥

ہؤ م َے ُگر وھکیئ رپگپ وہیئ ُجؤےک وسگ سییاےپَ ۔۔
ਜੋਿੀ ਅੰਿਤਰ ਜੋਤਿ ਸਮਾਣੀ ਆਪੁ ਪਛਾਿਾ ਆਪੈ ॥

وجیت ادنر وجت امسین ا ت اھچپنا ا ےپ ۔۔
ਪੇਈਅੜੈ ਘਤਰ ਸਬਤਿ ਪਿੀਣੀ ਸਾਹੁਰੜੈ ਤਪਰ ਭਾਣੀ ॥

پ ٔیت َرے رھگ دبس نییبی ساہُررے پِر اھبین ۔۔

ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਤਰ ਮੇਤਲ ਤਮਲਾਈ ਚੂਕੀ ਕਾਤਣ ਲੋਕਾਣੀ ॥੪॥੩॥

نانک سیگؤر م َیل مِالیئ ُجؤیک اکن ولاکین ۔۔۴۔۔۳۔۔
ਿੁਖਾਰੀ ਮਹਲਾ ੧ ॥

ُنکھاری ہلحم ۱۔۔

ਭੋਲਾਵੜੈ ਭੁਲੀ ਭੁਤਲ ਭੁਤਲ ਪਛੋਿਾਣੀ ॥

ب ُھل ب ُھ ب
ھ
ُ
وھبالو َرے ی ل ل وھچپناین ۔۔
ਤਪਤਰ ਛੋਤਿਅੜੀ ਸੁਿੀ ਤਪਰ ਕੀ ਸਾਰ ਨ ਜਾਣੀ ॥

پِر وھچدپری ُسبی پِر یک سار ہن اجین ۔۔

ਤਪਤਰ ਛੋਿੀ ਸੁਿੀ ਅਵਗਤਣ ਮੁਿੀ ਤਿਸੁ ਧਨ ਤਵਧਣ ਰਾਿੇ ॥

پِر وھچدی ُسبی اونگ مُبی ئِس دنھ وِدنھ راےت ۔۔
ਕਾਤਮ ਿੋਤਧ ਅਹੰਕਾਤਰ ਤਵਗੁਿੀ ਹਉਮੈ ਲਗੀ ਿਾਿੇ ॥

اکم رکودھ ااکنہر وِ ُگبی ہؤ م َے یگل ناےت ۔۔

ਉਿਤਰ ਹੰਸੁ ਚਤਲਆ ਿੁਰਮਾਇਆ ਭਸਮੈ ਭਸਮ ਸਮਾਣੀ ॥

ب
ھ
س
م
اُدر سنہ ایلچ فُرامنا َے مسھب امسین ۔۔

ਨਾਨਕ ਸਚੇ ਨਾਮ ਤਵਹੂਣੀ ਭੁਤਲ ਭੁਤਲ ਪਛੋਿਾਣੀ ॥੧॥

ب ب
نانک ےچس نام وِ ُہؤین ُھل ُھل وھچپناین ۔۔۱۔۔
ਸੁਤਣ ਨਾਹ ਤਪਆਰੇ ਇਕ ਬੇਨੰਿੀ ਮੇਰੀ ॥

نی
ُسں ناہ ایپرے اِک ییبی ریمی ۔۔

ਿੂ ਤਨਜ ਘਤਰ ਵਤਸਅੜਾ ਹਉ ਰੁਤਲ ਭਸਮੈ ਢੇਰੀ ॥

ب
ھ
ِب
س
م
ھ
ت
ئُؤ ج رھگ وسترا ہؤ ُرل َے د ری ۔۔

ਤਬਨੁ ਅਪਨੇ ਨਾਹੈ ਕੋਇ ਨ ਚਾਹੈ ਤਕਆ ਕਹੀਐ ਤਕਆ ਕੀਜੈ ॥

پِں اےنپ نا َہے وکۓ ہن اچ َہے ایک کہ ٔپے َ ایک کبج َے ۔۔

ਅੰਤਮਰਿ ਨਾਮੁ ਰਸਨ ਰਸੁ ਰਸਨਾ ਗੁਰ ਸਬਿੀ ਰਸੁ ਪੀਜੈ ॥

ارمِت نام رنس رس رانس ُگر دبسی رس پبج َے ۔۔
ਤਵਣੁ ਨਾਵੈ ਕੋ ਸੰਤਗ ਨ ਸਾਥੀ ਆਵੈ ਜਾਇ ਘਨੇਰੀ ॥

ے اجۓ رینھگی ۔۔
وِن نا َوے وک گنس ہن سایھت ا و َ
ਨਾਨਕ ਲਾਹਾ ਲੈ ਘਤਰ ਜਾਈਐ ਸਾਚੀ ਸਚੁ ਮਤਿ ਿੇਰੀ ॥੨॥

نانک الاہ لَے رھگ اج پپَے سایچ چس مت ریتی ۔۔۲۔۔
ਸਾਜਨ ਿੇਤਸ ਤਵਿੇਸੀਅੜੇ ਸਾਨੇਹੜੇ ਿੇਿੀ ॥

سانج دسی وِدئسیترے ساپبہَرے دندی ۔۔
ਸਾਤਰ ਸਮਾਲੇ ਤਿਨ ਸਜਣਾ ਮੁੰਧ ਨੈਣ ਭਰੇਿੀ ॥

سار امسےل پِں انجس مُیدھ نَیں رھبندی ۔۔

ਮੁੰਧ ਨੈਣ ਭਰੇਿੀ ਗੁਣ ਸਾਰੇਿੀ ਤਕਉ ਪਰਭ ਤਮਲਾ ਤਪਆਰੇ ॥

مُیدھ نَیں رھبندی ُگں سارندی کپؤ رپَھب مِال ایپرے ۔۔
ਮਾਰਗੁ ਪੰਥੁ ਨ ਜਾਣਉ ਤਵਖੜਾ ਤਕਉ ਪਾਈਐ ਤਪਰੁ ਪਾਰੇ ॥

امرگ ھتنپ ہن اجئؤ وِڑھکا کپؤ نا پپَے پِر نارے ۔۔

ਸਤਿਗੁਰ ਸਬਿੀ ਤਮਲੈ ਤਵਛੁੰਨੀ ਿਨੁ ਮਨੁ ਆਗੈ ਰਾਖੈ ॥

ک
سیگؤر دبسی ملَ ِے وِچ ّ
ُھبی نت نم ا ےگ را َھے ۔۔

ਨਾਨਕ ਅੰਤਮਰਿ ਤਬਰਖੁ ਮਹਾ ਰਸ ਿਤਲਆ ਤਮਤਲ ਪਰੀਿਮ ਰਸੁ ਚਾਖੈ ॥੩॥

ک
نانک امِرت پِرھک اہم رس ایلھپ مِل رپمتی رس اچ َھے ۔۔۳۔۔
ਮਹਤਲ ਬੁਲਾਇੜੀਏ ਤਬਲਮੁ ਨ ਕੀਜੈ ॥

نل
لحم نالپر پپے ِ م ہن کبج َے ۔۔

ਅਨਤਿਨੁ ਰਿੜੀਏ ਸਹਤਜ ਤਮਲੀਜੈ ॥

سہ
ادنِن رڑت پپے ج مِلبج َے ۔۔

ਸੁਤਖ ਸਹਤਜ ਤਮਲੀਜੈ ਰੋਸੁ ਨ ਕੀਜੈ ਗਰਬੁ ਤਨਵਾਤਰ ਸਮਾਣੀ ॥

سہ
ُسکھ ج مِلبج َے روس ہن کبج َے رگت ئِؤار امسین ۔۔

ਸਾਚੈ ਰਾਿੀ ਤਮਲੈ ਤਮਲਾਈ ਮਨਮੁਤਖ ਆਵਣ ਜਾਣੀ ॥

مب
سا َچے رایت ملَ ِے مِالیئ مُکھ ا ون اجین ۔۔

ਜਬ ਨਾਚੀ ਿਬ ਘੂਘਟੁ ਕੈਸਾ ਮਟੁਕੀ ਿੋਤੜ ਤਨਰਾਰੀ ॥

گ
کیسا یکٹم وھپر پِراری ۔۔
جت نایچ پپ ُھؤٹھگ َ
ਨਾਨਕ ਆਪੈ ਆਪੁ ਪਛਾਣੈ ਗੁਰਮੁਤਖ ਿਿੁ ਬੀਚਾਰੀ ॥੪॥੪॥

نانک ا ےپ ا ت اھچپ ئَے ُگرمُکھ پپ اچیبری ۔۔۴۔۔۴۔۔

ਿੁਖਾਰੀ ਮਹਲਾ ੧ ॥

ُنکھاری ہلحم ۱۔۔

ਮੇਰੇ ਲਾਲ ਰੰਗੀਲੇ ਹਮ ਲਾਲਨ ਕੇ ਲਾਲੇ ॥

ریمے الل رےلیگن مہ لغلں ےک الےل ۔۔
ਗੁਤਰ ਅਲਖੁ ਲਖਾਇਆ ਅਵਰੁ ਨ ਿੂਜਾ ਭਾਲੇ ॥

ُگر اھکل اھکلنا ا َور ہن ُدواج اھبےل ۔۔

ਗੁਤਰ ਅਲਖੁ ਲਖਾਇਆ ਜਾ ਤਿਸੁ ਭਾਇਆ ਜਾ ਪਰਤਭ ਤਕਰਪਾ ਧਾਰੀ ॥

ُگر اھکل اھکلنا اج ئِس اھبنا اج رپَھب کِرنا داھری ۔۔

ਜਗਜੀਵਨੁ ਿਾਿਾ ਪੁਰਖੁ ਤਬਧਾਿਾ ਸਹਤਜ ਤਮਲੇ ਬਨਵਾਰੀ ॥

سہ
چگ
چپؤن دانا ُپرھک نِداھنا ج مل ِے ونباری ۔۔

ਨਿਤਰ ਕਰਤਹ ਿੂ ਿਾਰਤਹ ਿਰੀਐ ਸਚੁ ਿੇਵਹੁ ਿੀਨ ਿਇਆਲਾ ॥

دنر رکہِ ئُؤ نارہِ رت پ َپے چس دویوہ دنی دناال ۔۔

ਪਰਣਵਤਿ ਨਾਨਕ ਿਾਸਤਨ ਿਾਸਾ ਿੂ ਸਰਬ ਜੀਆ ਪਰਤਿਪਾਲਾ ॥੧॥

رپونِت نانک دانس دا سا ئُؤ رست ایج رپَپ ِیاال ۔۔۱۔۔
ਭਤਰਪੁਤਰ ਧਾਤਰ ਰਹੇ ਅਤਿ ਤਪਆਰੇ ॥

رھب ُپر داھر رےہ ات ایپرے ۔۔

ਸਬਿੇ ਰਤਵ ਰਤਹਆ ਗੁਰ ਰੂਤਪ ਮੁਰਾਰੇ ॥

دبسے َروِ رایہ ُگر ُروت مُرارے ۔۔

ਗੁਰ ਰੂਪ ਮੁਰਾਰੇ ਤਿਰਭਵਣ ਧਾਰੇ ਿਾ ਕਾ ਅੰਿੁ ਨ ਪਾਇਆ ॥

ُگر ُروت مُرارے ِرتوھبَن داھرے نا اک اپپ ہن نانا ۔۔

ਰੰਗੀ ਤਜਨਸੀ ਜੰਿ ਉਪਾਏ ਤਨਿ ਿੇਵੈ ਚੜੈ ਸਵਾਇਆ ॥

چ
ریگن ِ یسی جپت اُناےئ پِپ دویَے ڑچَے سَؤانا ۔۔
ਅਪਰੰਪਰੁ ਆਪੇ ਥਾਤਪ ਉਥਾਪੇ ਤਿਸੁ ਭਾਵੈ ਸੋ ਹੋਵੈ ॥

ئ
وہوے ۔۔
ارپرپم ا ےپ اھتت اُاھتےپ ِس اھبوے وس َ
ਨਾਨਕ ਹੀਰਾ ਹੀਰੈ ਬੇਤਧਆ ਗੁਣ ਕੈ ਹਾਤਰ ਪਰੋਵੈ ॥੨॥

نانک ریہا ریہَے دیبایھ ُگں ےکَ اہر رپو َوے ۔۔۲۔۔
ਗੁਣ ਗੁਣਤਹ ਸਮਾਣੇ ਮਸਿਤਕ ਨਾਮ ਨੀਸਾਣੋ ॥

ُگں ُگبہہ امسےن کتسم نام اسینون ۔۔

ਸਚੁ ਸਾਤਚ ਸਮਾਇਆ ਚੂਕਾ ਆਵਣ ਜਾਣੋ ॥

چس ساچ امسنا ُجؤاک ا ون اجون ۔۔
ਸਚੁ ਸਾਤਚ ਪਛਾਿਾ ਸਾਚੈ ਰਾਿਾ ਸਾਚੁ ਤਮਲੈ ਮਤਨ ਭਾਵੈ ॥

اھبوے ۔۔
چس ساچ اھچپنا سا َچے رانا ساچ ملَ ِے نم َ
ਸਾਚੇ ਊਪਤਰ ਅਵਰੁ ਨ ਿੀਸੈ ਸਾਚੇ ਸਾਤਚ ਸਮਾਵੈ ॥

امسوے ۔۔
ساےچ اُورپ ا َور ہن د ئ َسے ساےچ ساچ َ

ਮੋਹਤਨ ਮੋਤਹ ਲੀਆ ਮਨੁ ਮੇਰਾ ਬੰਧਨ ਖੋਤਲ ਤਨਰਾਰੇ ॥

ومنہ ومہ ایل نم ریما دنبنھ وھکل پِرارے ۔۔
ਨਾਨਕ ਜੋਿੀ ਜੋਤਿ ਸਮਾਣੀ ਜਾ ਤਮਤਲਆ ਅਤਿ ਤਪਆਰੇ ॥੩॥

نانک وجیت وجت امسین اج مل ِیا ات ایپرے ۔۔۳۔۔
ਸਚ ਘਰੁ ਖੋਤਜ ਲਹੇ ਸਾਚਾ ਗੁਰ ਥਾਨੋ ॥

چس رھگ وھکچ ےہل سااچ ُگر اھتون ۔۔

ਮਨਮੁਤਖ ਨਹ ਪਾਈਐ ਗੁਰਮੁਤਖ ਤਗਆਨੋ ॥

مب
ُ
م
م
ک
ک
گ
پ
پ
ُ
گ
ُ
ھ ہن نا َے ر ھ ِیاون ۔۔

ਿੇਵੈ ਸਚੁ ਿਾਨੋ ਸੋ ਪਰਵਾਨੋ ਸਿ ਿਾਿਾ ਵਿ ਿਾਣਾ ॥

دویَے چس داون وس رپواون دس دانا ود داہن ۔۔
ਅਮਰੁ ਅਜੋਨੀ ਅਸਤਥਰੁ ਜਾਪੈ ਸਾਚਾ ਮਹਲੁ ਤਚਰਾਣਾ ॥

سب
ارم اوجین ا ِھر اج ئَے سااچ لحم جِرانا ۔۔

ਿੋਤਿ ਉਚਾਪਤਿ ਲੇਖੁ ਨ ਤਲਖੀਐ ਪਰਗਟੀ ਜੋਤਿ ਮੁਰਾਰੀ ॥

لک ِ
پ ھکیل ہن ھیپے رپَیٹگ وجت مُراری ۔۔
دوت اُاچپ ِ

ਨਾਨਕ ਸਾਚਾ ਸਾਚੈ ਰਾਚਾ ਗੁਰਮੁਤਖ ਿਰੀਐ ਿਾਰੀ ॥੪॥੫॥

نانک سااچ سا َچے رااچ ُگرمُکھ رت پ َپے ناری ۔۔۴۔۔۵۔۔
ਿੁਖਾਰੀ ਮਹਲਾ ੧ ॥

ُنکھاری ہلحم ۱۔۔

ਏ ਮਨ ਮੇਤਰਆ ਿੂ ਸਮਝੁ ਅਚੇਿ ਇਆਤਣਆ ਰਾਮ ॥

اے نم ریمنا ئُؤ ھجمس اجپت اِا این رام ۔۔

ਏ ਮਨ ਮੇਤਰਆ ਛਤਿ ਅਵਗਣ ਗੁਣੀ ਸਮਾਤਣਆ ਰਾਮ ॥

اے نم ریمنا چھد ا َونگ ُگبی امسِانی رام ۔۔

ਬਹੁ ਸਾਿ ਲੁਭਾਣੇ ਤਕਰਿ ਕਮਾਣੇ ਤਵਛੁਤੜਆ ਨਹੀ ਮੇਲਾ ॥

وہب ساد لُبھاےن کِرت امکےن وِڑھچنا یہن ہلیم ۔۔

ਤਕਉ ਿੁਿਰੁ ਿਰੀਐ ਜਮ ਿਤਰ ਮਰੀਐ ਜਮ ਕਾ ਪੰਥੁ ਿੁਹੇਲਾ ॥

کپؤ ُدرت رت پ َپے مج در رم پپے مج اک ھتنپ ُدہیال ۔۔

ਮਤਨ ਰਾਮੁ ਨਹੀ ਜਾਿਾ ਸਾਝ ਪਰਭਾਿਾ ਅਵਘਤਟ ਰੁਧਾ ਤਕਆ ਕਰੇ ॥

نم رام یہن اجنا ساھج رپَاھبنا اوٹھگ ُرداھ ایک رکے ۔۔
ਬੰਧਤਨ ਬਾਤਧਆ ਇਨ ਤਬਤਧ ਛੂਟੈ ਗੁਰਮੁਤਖ ਸੇਵੈ ਨਰਹਰੇ ॥੧॥

چ
دنبنھ نادایھ اِن نِدھ ُھؤ ئَے ُگرمُکھ ویسَے رنہرے ۔۔۱۔۔
ਏ ਮਨ ਮੇਤਰਆ ਿੂ ਛੋਤਿ ਆਲ ਜੰਜਾਲਾ ਰਾਮ ॥

اے نم ریمنا ئُؤ وھچد ا ل اجنجال رام ۔۔

ਏ ਮਨ ਮੇਤਰਆ ਹਤਰ ਸੇਵਹੁ ਪੁਰਖੁ ਤਨਰਾਲਾ ਰਾਮ ॥

اے نم ریمنا ہر ویسوہ ُپرھک پِراال رام ۔۔

ਹਤਰ ਤਸਮਤਰ ਏਕੰਕਾਰੁ ਸਾਚਾ ਸਭੁ ਜਗਿੁ ਤਜੰਤਨ ਉਪਾਇਆ ॥

ہر ِسمر انکپکار سااچ سیھ تگج ِج ّں اُناِنا ۔۔

ਪਉਣੁ ਪਾਣੀ ਅਗਤਨ ਬਾਧੇ ਗੁਤਰ ਖੇਲੁ ਜਗਤਿ ਤਿਖਾਇਆ ॥

ئؤن ناین انگ نادےھ ُگر لیھک تگج دِاھکنا ۔۔

ਆਚਾਤਰ ਿੂ ਵੀਚਾਤਰ ਆਪੇ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਸੰਜਮ ਜਪ ਿਪੋ ॥

سبج
ج
ا اچر ئُؤ وبچار ا ےپ ہر نام م ت وپت ۔۔

ਸਖਾ ਸੈਨੁ ਤਪਆਰੁ ਪਰੀਿਮੁ ਨਾਮੁ ਹਤਰ ਕਾ ਜਪੁ ਜਪੋ ॥੨॥

اھکس َسیں ایپر رپمتی نام ہر اک جت وپج ۔۔۲۔۔

ਏ ਮਨ ਮੇਤਰਆ ਿੂ ਤਥਰੁ ਰਹੁ ਚੋਟ ਨ ਖਾਵਹੀ ਰਾਮ ॥

ب
اے نم ریمنا ئُؤ ھِر روہ وچت ہن اھکویہ رام ۔۔
ਏ ਮਨ ਮੇਤਰਆ ਗੁਣ ਗਾਵਤਹ ਸਹਤਜ ਸਮਾਵਹੀ ਰਾਮ ॥

سہ
اے نم ریمنا ُگں اگوہِ ج امسویہ رام ۔۔

ਗੁਣ ਗਾਇ ਰਾਮ ਰਸਾਇ ਰਸੀਅਤਹ ਗੁਰ ਤਗਆਨ ਅੰਜਨੁ ਸਾਰਹੇ ॥

ُگں اگۓ رام رسا ِئے رسیی ِہ ُگر گ ِیان انجن سارےہ ۔۔
ਿਰੈ ਲੋਕ ਿੀਪਕੁ ਸਬਤਿ ਚਾਨਣੁ ਪੰਚ ਿੂਿ ਸੰਘਾਰਹੇ ॥

پب
ے ولک دپیک دبس اچنن ج ُدوت اھگنسرےہ ۔۔
رتِ َ
ਭੈ ਕਾਤਟ ਤਨਰਭਉ ਿਰਤਹ ਿੁਿਰੁ ਗੁਤਰ ਤਮਤਲਐ ਕਾਰਜ ਸਾਰਏ ॥

ب
ب
َھے اکت پِر ھؤ رتہِ ُدرت ُگر مِلیپے اکرچ سارےئ ۔۔

ਰੂਪੁ ਰੰਗੁ ਤਪਆਰੁ ਹਤਰ ਤਸਉ ਹਤਰ ਆਤਪ ਤਕਰਪਾ ਧਾਰਏ ॥੩॥

ُروت رنگ ایپر ہر سِیؤ ہر ا ت کِرنا داھرےئ ۔۔۳۔۔

ਏ ਮਨ ਮੇਤਰਆ ਿੂ ਤਕਆ ਲੈ ਆਇਆ ਤਕਆ ਲੈ ਜਾਇਸੀ ਰਾਮ ॥

اے نم ریمنا ئُؤ ایک لَے ا نا ایک لَے اجیسئ رام ۔۔
ਏ ਮਨ ਮੇਤਰਆ ਿਾ ਛੁਟਸੀ ਜਾ ਭਰਮੁ ਚੁਕਾਇਸੀ ਰਾਮ ॥

چ
ھ
ی
ُ
س
اے نم ریمنا نا ی اج رھبم ُجکایسئ رام ۔۔

ਧਨੁ ਸੰਤਚ ਹਤਰ ਹਤਰ ਨਾਮ ਵਖਰੁ ਗੁਰ ਸਬਤਿ ਭਾਉ ਪਛਾਣਹੇ ॥

سب
دنھ ج ہر ہر نام ورھک ُگر دبس اھبو اھچپ بہے ۔۔

ਮੈਲੁ ਪਰਹਤਰ ਸਬਤਿ ਤਨਰਮਲੁ ਮਹਲੁ ਘਰੁ ਸਚੁ ਜਾਣਹੇ ॥

لیم رپ ہر دبس پِرلم لحم رھگ چس اج بہے ۔۔

ਪਤਿ ਨਾਮੁ ਪਾਵਤਹ ਘਤਰ ਤਸਧਾਵਤਹ ਝੋਤਲ ਅੰਤਮਰਿ ਪੀ ਰਸੋ ॥

چ
پپ نام ناوہِ رھگ سِداھوہِ َھؤل امِرت یپ روس ۔۔

ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਤਧਆਈਐ ਸਬਤਿ ਰਸੁ ਪਾਈਐ ਵਿਭਾਤਗ ਜਪੀਐ ਹਤਰ ਜਸੋ ॥੪॥

ہر نام دایھ نیپے َ دبس رس نا پپَے وداھبگ چیپَے ہر وسج ۔۔۴۔۔

ਏ ਮਨ ਮੇਤਰਆ ਤਬਨੁ ਪਉੜੀਆ ਮੰਿਤਰ ਤਕਉ ਚੜੈ ਰਾਮ ॥

اے نم ریمنا پِں ئؤرنا دنمر کپؤ ڑچَے رام ۔۔
ਏ ਮਨ ਮੇਤਰਆ ਤਬਨੁ ਬੇੜੀ ਪਾਤਰ ਨ ਅੰਬੜੈ ਰਾਮ ॥

اے نم ریمنا پِں ڑیبی نار ہن امترے رام ۔۔
ਪਾਤਰ ਸਾਜਨੁ ਅਪਾਰੁ ਪਰੀਿਮੁ ਗੁਰ ਸਬਿ ਸੁਰਤਿ ਲੰਘਾਵਏ ॥

نار سانج انار رپمتی ُگر دبس ُسرت اھگنلوےئ ۔۔

ਤਮਤਲ ਸਾਧਸੰਗਤਿ ਕਰਤਹ ਰਲੀਆ ਤਿਤਰ ਨ ਪਛੋਿਾਵਏ ॥

ب
مِل سادھسیگت رکہِ رایل ھِر ہن وھچپناوےئ ۔۔

ਕਤਰ ਿਇਆ ਿਾਨੁ ਿਇਆਲ ਸਾਚਾ ਹਤਰ ਨਾਮ ਸੰਗਤਿ ਪਾਵਓ ॥

رک دایئ دان دنال سااچ ہر نام تگنس ناوو ۔۔
ਨਾਨਕੁ ਪਇਅੰਪੈ ਸੁਣਹੁ ਪਰੀਿਮ ਗੁਰ ਸਬਤਿ ਮਨੁ ਸਮਝਾਵਓ ॥੫॥੬॥

نانک نیبمپَے ُسبہؤ رپمتی ُگر دبس نم اھجمسوو ۔۔۵۔۔۶۔۔
ਿੁਖਾਰੀ ਛੰਿ ਮਹਲਾ ੪

ُنکھاری چھپت ہلحم ۴
ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪਰਸਾਤਿ ॥

اِک اواکنر سیگؤر رپساد ۔۔
ਅੰਿਤਰ ਤਪਰੀ ਤਪਆਰੁ ਤਕਉ ਤਪਰ ਤਬਨੁ ਜੀਵੀਐ ਰਾਮ ॥

ارتن پِر ایپر کپؤ پِر پِں ویج پپے رام ۔۔

ਜਬ ਲਗੁ ਿਰਸੁ ਨ ਹੋਇ ਤਕਉ ਅੰਤਮਰਿੁ ਪੀਵੀਐ ਰਾਮ ॥

جت گل درس ہن وہۓ کپؤ امِرت ویپ ئَے رام ۔۔

ਤਕਉ ਅੰਤਮਰਿੁ ਪੀਵੀਐ ਹਤਰ ਤਬਨੁ ਜੀਵੀਐ ਤਿਸੁ ਤਬਨੁ ਰਹਨੁ ਨ ਜਾਏ ॥

کپؤ ارمِت ویپ ئَے ہر پِں ویجنی ئِس پِں رنہ ہن اجےئ ۔۔

ਅਨਤਿਨੁ ਤਪਰਉ ਤਪਰਉ ਕਰੇ ਤਿਨੁ ਰਾਿੀ ਤਪਰ ਤਬਨੁ ਤਪਆਸ ਨ ਜਾਏ ॥

ادنِن پِرو پِرو رکے دِن رایت پِر پِں ایپس ہن اجےئ ۔۔

ਅਪਣੀ ਤਿਪਾ ਕਰਹੁ ਹਤਰ ਤਪਆਰੇ ਹਤਰ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਸਿ ਸਾਤਰਆ ॥

اینپ کِرنا رکوہ ہر ایپرے ہر ہر نام دس سارِنا ۔۔

ਗੁਰ ਕੈ ਸਬਤਿ ਤਮਤਲਆ ਮੈ ਪਰੀਿਮੁ ਹਉ ਸਤਿਗੁਰ ਤਵਟਹੁ ਵਾਤਰਆ ॥੧॥

ُگر ےکَ دبس مل ِیا م َے رپمتی ہؤ سیگؤر وِوہٹ وارنا ۔۔۱۔۔
ਜਬ ਿੇਖਾਂ ਤਪਰੁ ਤਪਆਰਾ ਹਤਰ ਗੁਣ ਰਤਸ ਰਵਾ ਰਾਮ ॥

جت داھکین پِر ایپرا ہر ُگں رس روا رام ۔۔

ਮੇਰੈ ਅੰਿਤਰ ਹੋਇ ਤਵਗਾਸੁ ਤਪਰਉ ਤਪਰਉ ਸਚੁ ਤਨਿ ਚਵਾ ਰਾਮ ॥

ریمَے ارتن وہۓ وِاگس پِرو پِرو چس پِپ َجؤا رام ۔۔

ਤਪਰਉ ਚਵਾ ਤਪਆਰੇ ਸਬਤਿ ਤਨਸਿਾਰੇ ਤਬਨੁ ਿੇਖੇ ਤਿਰਪਤਿ ਨ ਆਵਏ ॥

پِرو َجؤا ایپرے دبس ئِسیارے پِں دےھکی ِرتپپ ہن ا وےئ ۔۔

ਸਬਤਿ ਸੀਗਾਰੁ ਹੋਵੈ ਤਨਿ ਕਾਮਤਣ ਹਤਰ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਤਧਆਵਏ ॥

وہوے پِپ اکنم ہر ہر نام دایھوےئ ۔۔
دبس اگیسر َ
ਿਇਆ ਿਾਨੁ ਮੰਗਿ ਜਨ ਿੀਜੈ ਮੈ ਪਰੀਿਮੁ ਿੇਹੁ ਤਮਲਾਏ ॥

دایئ دان میگت نج د بج َے م َے رپمتی دوہی مِالےئ ۔۔

ਅਨਤਿਨੁ ਗੁਰੁ ਗੋਪਾਲੁ ਤਧਆਈ ਹਮ ਸਤਿਗੁਰ ਤਵਟਹੁ ਘੁਮਾਏ ॥੨॥

گ
ادنِن ُگر وگنال دایھیئ مہ سیگؤر وِوہٹ ُھماےئ ۔۔۲۔۔

ਹਮ ਪਾਥਰ ਗੁਰੁ ਨਾਵ ਤਬਖੁ ਭਵਜਲੁ ਿਾਰੀਐ ਰਾਮ ॥

ب
مہ نارھت ُگر نا َو نِکھ َھؤلج نار پپے َ رام ۔۔

ਗੁਰ ਿੇਵਹੁ ਸਬਿੁ ਸੁਭਾਇ ਮੈ ਮੂੜ ਤਨਸਿਾਰੀਐ ਰਾਮ ॥

ُگر دویوہ دبس ُسبھاےئِ م َے مُؤر ئِسیار پپے َ رام ۔۔

ਹਮ ਮੂੜ ਮੁਗਧ ਤਕਛੁ ਤਮਤਿ ਨਹੀ ਪਾਈ ਿੂ ਅਗੰਮੁ ਵਿ ਜਾਤਣਆ ॥

ک
مہ مُؤر مُگدھ ِچھ

مگ ود اجاین ۔۔
مِت یہن نایئ ئُؤ ا ّ

ਿੂ ਆਤਪ ਿਇਆਲੁ ਿਇਆ ਕਤਰ ਮੇਲਤਹ ਹਮ ਤਨਰਗੁਣੀ ਤਨਮਾਤਣਆ ॥

ئُؤ ا ت دنال دایئ رک میلہہ مہ پِر ُگبی بِمااین ۔۔

ਅਨੇਕ ਜਨਮ ਪਾਪ ਕਤਰ ਭਰਮੇ ਹੁਤਣ ਿਉ ਸਰਣਾਗਤਿ ਆਏ ॥

اپیک منج نات رک رھبےم ُہں ئؤ رسناگپ ا ےئ ۔۔

ਿਇਆ ਕਰਹੁ ਰਤਖ ਲੇਵਹੁ ਹਤਰ ਜੀਉ ਹਮ ਲਾਗਹ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਏ ॥੩॥

دایئ رکوہ رھک ویلوہ ہر جپؤ مہ الہگ سیگؤر ناےئ ۔۔۳۔۔
ਗੁਰ ਪਾਰਸ ਹਮ ਲੋਹ ਤਮਤਲ ਕੰਚਨੁ ਹੋਇਆ ਰਾਮ ॥

ُگر نارس مہ ولچ مِل نچنک وہنا رام ۔۔

ਜੋਿੀ ਜੋਤਿ ਤਮਲਾਇ ਕਾਇਆ ਗੜੁ ਸੋਤਹਆ ਰਾਮ ॥

وجیت وجت مِال ِئے اکنا گر وس ِہیا رام ۔۔

ਕਾਇਆ ਗੜੁ ਸੋਤਹਆ ਮੇਰੈ ਪਰਤਭ ਮੋਤਹਆ ਤਕਉ ਸਾਤਸ ਤਗਰਾਤਸ ਤਵਸਾਰੀਐ ॥

اکنا گر وس ِہیا ریمَے رپَھب ومایہ کپؤ ساس گِراس وِسار پپے ۔۔

ਅਤਿਰਸਟੁ ਅਗੋਚਰੁ ਪਕਤੜਆ ਗੁਰ ਸਬਿੀ ਹਉ ਸਤਿਗੁਰ ਕੈ ਬਤਲਹਾਰੀਐ ॥

اد ِرست اوگرچ ڑکپنا ُگر دبسی ہؤ سیگؤر ےکَ اہلبر پ َپے ۔۔

ਸਤਿਗੁਰ ਆਗੈ ਸੀਸੁ ਭੇਟ ਿੇਉ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਚੇ ਭਾਵੈ ॥

سیگؤر ا ےگ سیس ٹیھب دئؤ ےج سیگؤر ساےچ اھبوے ۔۔
ਆਪੇ ਿਇਆ ਕਰਹੁ ਪਰਭ ਿਾਿੇ ਨਾਨਕ ਅੰਤਕ ਸਮਾਵੈ ॥੪॥੧॥

امسوے ۔۔۴۔۔۱۔۔
ا ےپ دایئ رکوہ رپَھب داےت نانک انک َ
ਿੁਖਾਰੀ ਮਹਲਾ ੪ ॥

ُنکھاری ہلحم ۴۔۔

ਹਤਰ ਹਤਰ ਅਗਮ ਅਗਾਤਧ ਅਪਰੰਪਰ ਅਪਰਪਰਾ ॥

ہر ہر امگ ااگدھ ارپرپم ارپ رپا ۔۔
ਜੋ ਿੁਮ ਤਧਆਵਤਹ ਜਗਿੀਸ ਿੇ ਜਨ ਭਉ ਤਬਖਮੁ ਿਰਾ ॥

بھ نِکھ
ُب
وج م دایھوہِ چگدسی ےت نج ؤ م رتا ۔۔

ਤਬਖਮ ਭਉ ਤਿਨ ਿਤਰਆ ਸੁਹੇਲਾ ਤਜਨ ਹਤਰ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਤਧਆਇਆ ॥

نِکھ ب
ج
پ
ہ
س
ھ
ہ
ہ
ِ
ِ
ی
م ؤ ں رتنا ُؤ ال ں ر ر نام دایھنا ۔۔

ਗੁਰ ਵਾਤਕ ਸਤਿਗੁਰ ਜੋ ਭਾਇ ਚਲੇ ਤਿਨ ਹਤਰ ਹਤਰ ਆਤਪ ਤਮਲਾਇਆ ॥

ُگر واک سیگؤر وج اھبےئ ےلچ پِں ہر ہر ا ت مِالنا ۔۔

ਜੋਿੀ ਜੋਤਿ ਤਮਤਲ ਜੋਤਿ ਸਮਾਣੀ ਹਤਰ ਤਿਪਾ ਕਤਰ ਧਰਣੀਧਰਾ ॥

وجیت وجت مِل وجت امسین ہر کِرنا رک درھدینرھا ۔۔

ਹਤਰ ਹਤਰ ਅਗਮ ਅਗਾਤਧ ਅਪਰੰਪਰ ਅਪਰਪਰਾ ॥੧॥

ہر ہر امگ ااگدھ ارپرپم ارپرپا ۔۔۱۔۔
ਿੁਮ ਸੁਆਮੀ ਅਗਮ ਅਥਾਹ ਿੂ ਘਤਟ ਘਤਟ ਪੂਤਰ ਰਤਹਆ ॥

ُب
م سُؤا یم امگ ااھتہ ئُؤ ٹھگ ٹھگ ئُؤر رایہ ۔۔

ਿੂ ਅਲਖ ਅਭੇਉ ਅਗੰਮੁ ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਬਚਤਨ ਲਤਹਆ ॥

ب
ئُؤ اھکل ا ھپؤ امگّ ُگر سیگؤر نچب لہیا ۔۔

ਧਨੁ ਧੰਨੁ ਿੇ ਜਨ ਪੁਰਖ ਪੂਰੇ ਤਜਨ ਗੁਰ ਸੰਿਸੰਗਤਿ ਤਮਤਲ ਗੁਣ ਰਵੇ ॥

نھ ےت نج ُپرھک ئُؤرے ِجں ُگر سییسیگت مِل ُگں روے ۔۔
دنھ د ّ
ਤਬਬੇਕ ਬੁਤਧ ਬੀਚਾਤਰ ਗੁਰਮੁਤਖ ਗੁਰ ਸਬਤਿ ਤਖਨੁ ਤਖਨੁ ਹਤਰ ਤਨਿ ਚਵੇ ॥

ک ک
نِییک ُندھ اچیبر ُگرمُکھ ُگر دبس ھِں ھِں ہر پِپ َجؤے ۔۔

ਜਾ ਬਹਤਹ ਗੁਰਮੁਤਖ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਬੋਲਤਹ ਜਾ ਖੜੇ ਗੁਰਮੁਤਖ ਹਤਰ ਹਤਰ ਕਤਹਆ ॥

اج بہہہ ُگرمُکھ ہر نام وبہلِ اج ڑھکے ُگرمُکھ ہر ہر کہیا ۔۔

ਿੁਮ ਸੁਆਮੀ ਅਗਮ ਅਥਾਹ ਿੂ ਘਤਟ ਘਤਟ ਪੂਤਰ ਰਤਹਆ ॥੨॥

ُب
م سُؤا یم امگ ااھتہ ئُؤ ٹھگ ٹھگ ئُؤر رایہ ۔۔۲۔۔

ਸੇਵਕ ਜਨ ਸੇਵਤਹ ਿੇ ਪਰਵਾਣੁ ਤਜਨ ਸੇਤਵਆ ਗੁਰਮਤਿ ਹਰੇ ॥

ویسک نج ویسہِ ےت رپوان ِجں ویسنا ُگرمت ہرے ۔۔
ਤਿਨ ਕੇ ਕੋਤਟ ਸਤਭ ਪਾਪ ਤਖਨੁ ਪਰਹਤਰ ਹਤਰ ਿੂਤਰ ਕਰੇ ॥

ک
ھ
ِ
ہ
ہ
پِں ےک وکت سیھ نات ں رپ ر ر ُدور رکے ۔۔

ਤਿਨ ਕੇ ਪਾਪ ਿੋਖ ਸਤਭ ਤਬਨਸੇ ਤਜਨ ਮਤਨ ਤਚਤਿ ਇਕੁ ਅਰਾਤਧਆ ॥

پِں ےک نات دوھک سیھ نِیسے ِجں نم ِجت اِک ارادایھ ۔۔

ਤਿਨ ਕਾ ਜਨਮੁ ਸਿਤਲਓ ਸਭੁ ਕੀਆ ਕਰਿੈ ਤਜਨ ਗੁਰ ਬਚਨੀ ਸਚੁ ਭਾਤਖਆ ॥

سب
پِں اک منج ھلپؤ سیھ ک ِیا رک َئے ِجں ُگر ینچب چس اھبایھک ۔۔

ਿੇ ਧੰਨੁ ਜਨ ਵਿ ਪੁਰਖ ਪੂਰੇ ਜੋ ਗੁਰਮਤਿ ਹਤਰ ਜਤਪ ਭਉ ਤਬਖਮੁ ਿਰੇ ॥

ب نکھ
نھ نج ود ُپرھک ئُؤرے وج ُگرمت ہر جت ھؤ ِ م رتے ۔۔
ےت د ّ

ਸੇਵਕ ਜਨ ਸੇਵਤਹ ਿੇ ਪਰਵਾਣੁ ਤਜਨ ਸੇਤਵਆ ਗੁਰਮਤਿ ਹਰੇ ॥੩॥

ویسک نج ویسہِ ےت رپوان ِجں ویسنا ُگرمت ہرے ۔۔۳۔۔

ਿੂ ਅੰਿਰਜਾਮੀ ਹਤਰ ਆਤਪ ਤਜਉ ਿੂ ਚਲਾਵਤਹ ਤਪਆਰੇ ਹਉ ਤਿਵੈ ਚਲਾ ॥

ئُؤ ارتناجیم ہر ا ت چیپؤ ئُؤ چالوہِ ایپرے ہؤ ئ ِ َؤے چال ۔۔

ਹਮਰੈ ਹਾਤਥ ਤਕਛੁ ਨਾਤਹ ਜਾ ਿੂ ਮੇਲਤਹ ਿਾ ਹਉ ਆਇ ਤਮਲਾ ॥

ک
رمہَے اہھت ِچھ

ناہِ اج ئُؤ میلہہ نا ہؤ ا ۓ مِال ۔۔

ਤਜਨ ਕਉ ਿੂ ਹਤਰ ਮੇਲਤਹ ਸੁਆਮੀ ਸਭੁ ਤਿਨ ਕਾ ਲੇਖਾ ਛੁਟਤਕ ਗਇਆ ॥

م
چ
ِجں کؤ ئُؤ ہر یلہہےسُؤا یم سیھ پِں اک اھکیل ھُیک ایگ ۔۔

ਤਿਨ ਕੀ ਗਣਿ ਨ ਕਤਰਅਹੁ ਕੋ ਭਾਈ ਜੋ ਗੁਰ ਬਚਨੀ ਹਤਰ ਮੇਤਲ ਲਇਆ ॥

پِں یک تنگ ہن رکب ُہؤ وک اھبیئ وج ُگر ینچب ہر م َیل لییا ۔۔

ਨਾਨਕ ਿਇਆਲੁ ਹੋਆ ਤਿਨ ਊਪਤਰ ਤਜਨ ਗੁਰ ਕਾ ਭਾਣਾ ਮੰਤਨਆ ਭਲਾ ॥

ب
نانک دنال وہا پِں اُورپ ِجں ُگر اک اھبنا مییا ھال ۔۔

ਿੂ ਅੰਿਰਜਾਮੀ ਹਤਰ ਆਤਪ ਤਜਉ ਿੂ ਚਲਾਵਤਹ ਤਪਆਰੇ ਹਉ ਤਿਵੈ ਚਲਾ ॥੪॥੨॥

ئُؤ ارتناجیم ہر ا ت چیپؤ ئُؤ چالوہِ ایپرے ہؤ ئ ِ َؤے چال ۔۔۴۔۔۲۔۔
ਿੁਖਾਰੀ ਮਹਲਾ ੪ ॥

ُنکھاری ہلحم ۴۔۔

ਿੂ ਜਗਜੀਵਨੁ ਜਗਿੀਸੁ ਸਭ ਕਰਿਾ ਤਸਰਸਤਟ ਨਾਥੁ ॥

چگ
ئُؤ چپؤن چگدسی سیھ رکنا رسِست ناھت ۔۔

ਤਿਨ ਿੂ ਤਧਆਇਆ ਮੇਰਾ ਰਾਮੁ ਤਜਨ ਕੈ ਧੁਤਰ ਲੇਖੁ ਮਾਥੁ ॥

پِں ئُؤ دایھنا ریما رام ِجں ےکَ د ُھر ل َیکھ امھت ۔۔

ਤਜਨ ਕਉ ਧੁਤਰ ਹਤਰ ਤਲਤਖਆ ਸੁਆਮੀ ਤਿਨ ਹਤਰ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਅਰਾਤਧਆ ॥

ِجں کؤ د ُھر ہر لک ِھیا سُؤا یم پِں ہر ہر نام ارادایھ ۔۔

ਤਿਨ ਕੇ ਪਾਪ ਇਕ ਤਨਮਖ ਸਤਭ ਲਾਥੇ ਤਜਨ ਗੁਰ ਬਚਨੀ ਹਤਰ ਜਾਤਪਆ ॥

ب
پِں ےک نات اِک ِمکھ سیھ الےھت ِجں ُگر ینچب ہر اجایپ ۔۔

ਧਨੁ ਧੰਨੁ ਿੇ ਜਨ ਤਜਨ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਜਤਪਆ ਤਿਨ ਿੇਖੇ ਹਉ ਭਇਆ ਸਨਾਥੁ ॥

نھ ےت نج ِجں ہر نام چییا پِں دےھکی ہؤ ایھب انسھت ۔۔
دنھ د ّ
ਿੂ ਜਗਜੀਵਨੁ ਜਗਿੀਸੁ ਸਭ ਕਰਿਾ ਤਸਰਸਤਟ ਨਾਥੁ ॥੧॥

چگ
ئُؤ چپؤن چگدسی سیھ رکنا رسِست ناھت ۔۔۱۔۔

ਿੂ ਜਤਲ ਥਤਲ ਮਹੀਅਤਲ ਭਰਪੂਤਰ ਸਭ ਊਪਤਰ ਸਾਚੁ ਧਣੀ ॥

م
ئُؤ لج لھت ہییل رھبئُؤر سیھ اُورپ ساچ دینھ ۔۔

ਤਜਨ ਜਤਪਆ ਹਤਰ ਮਤਨ ਚੀਤਿ ਹਤਰ ਜਤਪ ਜਤਪ ਮੁਕਿੁ ਘਣੀ ॥

گ
ِجں چییا ہر نم جپت ہر جت جت مُکت ھبی ۔۔

ਤਜਨ ਜਤਪਆ ਹਤਰ ਿੇ ਮੁਕਿ ਪਰਾਣੀ ਤਿਨ ਕੇ ਊਜਲ ਮੁਖ ਹਤਰ ਿੁਆਤਰ ॥

ِجں چییا ہر ےت مُکت رپَاین پِں ےک اُولج مُکھ ہر ُدوار ۔۔

ਓਇ ਹਲਤਿ ਪਲਤਿ ਜਨ ਭਏ ਸੁਹੇਲੇ ਹਤਰ ਰਾਤਖ ਲੀਏ ਰਖਨਹਾਤਰ ॥

اوےؑ ہلت نلت نج ےئھب سہیلے ہر راھک ےئیل رکھبہار ۔۔

ਹਤਰ ਸੰਿਸੰਗਤਿ ਜਨ ਸੁਣਹੁ ਭਾਈ ਗੁਰਮੁਤਖ ਹਤਰ ਸੇਵਾ ਸਿਲ ਬਣੀ ॥

سب
ھ
ہر سییسیگت نج ُسبہؤ اھبیئ ُگرمُکھ ہر ویسا ل ینب ۔۔

ਿੂ ਜਤਲ ਥਤਲ ਮਹੀਅਤਲ ਭਰਪੂਤਰ ਸਭ ਊਪਤਰ ਸਾਚੁ ਧਣੀ ॥੨॥

م
ئُؤ لج لھت ہییل رھبئُؤر سیھ اُورپ ساچ دینھ ۔۔۲۔۔

ਿੂ ਥਾਨ ਥਨੰਿਤਰ ਹਤਰ ਏਕੁ ਹਤਰ ਏਕੋ ਏਕੁ ਰਤਵਆ ॥

ب
ھی
ی
ہ
ہ
ت
ن
ن
ئُؤ اھتن ر ر ا ک ر اوکی ا ک ر َونا ۔۔

ਵਤਣ ਤਿਰਤਣ ਤਿਰਭਵਤਣ ਸਭ ਤਸਰਸਤਟ ਮੁਤਖ ਹਤਰ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਚਤਵਆ ॥

ون رتِن رتِوھبن سیھ رسِست مُکھ ہر ہر نام َجؤِنا ۔۔

ਸਤਭ ਚਵਤਹ ਹਤਰ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਕਰਿੇ ਅਸੰਖ ਅਗਣਿ ਹਤਰ ਤਧਆਵਏ ॥

سیھ وچہِ ہر ہر نام رکےت اھکنس اتنگ ہر دایھوےئ ۔۔
ਸੋ ਧੰਨੁ ਧਨੁ ਹਤਰ ਸੰਿੁ ਸਾਧੂ ਜੋ ਹਤਰ ਪਰਭ ਕਰਿੇ ਭਾਵਏ ॥

وس دنھّ دنھ ہر سیت سا ُدوھ وج ہر رپَھب رکےت اھبوےئ ۔۔
ਸੋ ਸਿਲੁ ਿਰਸਨੁ ਿੇਹੁ ਕਰਿੇ ਤਜਸੁ ਹਤਰ ਤਹਰਿੈ ਨਾਮੁ ਸਿ ਚਤਵਆ ॥

سب
وس ھل درنس دوہیرکےت ِجس ہر ہِر َدے نام دس َجؤِنا ۔۔
ਿੂ ਥਾਨ ਥਨੰਿਤਰ ਹਤਰ ਏਕੁ ਹਤਰ ਏਕੋ ਏਕੁ ਰਤਵਆ ॥੩॥

ب
ھی
ی
ہ
ہ
ت
ئُؤ اھتن ر ر انک ر اوکی انک ر َونا ۔۔۳۔۔

ਿੇਰੀ ਭਗਤਿ ਭੰਿਾਰ ਅਸੰਖ ਤਜਸੁ ਿੂ ਿੇਵਤਹ ਮੇਰੇ ਸੁਆਮੀ ਤਿਸੁ ਤਮਲਤਹ ॥

ریتی تگھب ڈنھبار اھکنس ِجس ئُؤ دویہِ ریمے سُؤا یم ئِس ملِہہ ۔۔
ਤਜਸ ਕੈ ਮਸਿਤਕ ਗੁਰ ਹਾਥੁ ਤਿਸੁ ਤਹਰਿੈ ਹਤਰ ਗੁਣ ਤਟਕਤਹ ॥

ِجس ےکَ کتسم ُگر اہھت ئِس ہِر َدے ہر ُگں نکِہ ِے ۔۔

ਹਤਰ ਗੁਣ ਤਹਰਿੈ ਤਟਕਤਹ ਤਿਸ ਕੈ ਤਜਸੁ ਅੰਿਤਰ ਭਉ ਭਾਵਨੀ ਹੋਈ ॥

ب
ہر ُگں ہِر َدے نِک ِہ ئِس ےکَ ِجس ارتن ھؤ اھبوین وہیئ ۔۔

ਤਬਨੁ ਭੈ ਤਕਨੈ ਨ ਪਰੇਮੁ ਪਾਇਆ ਤਬਨੁ ਭੈ ਪਾਤਰ ਨ ਉਿਤਰਆ ਕੋਈ ॥

ب
ب
پِں َھے ک ِ َپے ہن رپمی نانا پِں َھے نار ہن اُرتِنا وکیئ ۔۔

ਭਉ ਭਾਉ ਪਰੀਤਿ ਨਾਨਕ ਤਿਸਤਹ ਲਾਗੈ ਤਜਸੁ ਿੂ ਆਪਣੀ ਤਕਰਪਾ ਕਰਤਹ ॥

ب
ھؤ اھبو رپپپ نانک ئِسہہ ال َگے ِجس ئُؤ ا ینپ کِرنا رکےہ ۔۔

ਿੇਰੀ ਭਗਤਿ ਭੰਿਾਰ ਅਸੰਖ ਤਜਸੁ ਿੂ ਿੇਵਤਹ ਮੇਰੇ ਸੁਆਮੀ ਤਿਸੁ ਤਮਲਤਹ ॥੪॥੩॥

ریتی تگھب ڈنھبار اھکنس ِجس ئُؤ دویہِ ریمے سُؤا یم ئِس ملِہہ ۔۔۴۔۔۳۔۔
ਿੁਖਾਰੀ ਮਹਲਾ ੪ ॥

ُنکھاری ہلحم ۴۔۔

ਨਾਵਣੁ ਪੁਰਬੁ ਅਭੀਚੁ ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਿਰਸੁ ਭਇਆ ॥

ناون ُپرت اچیھب ُگر سیگؤر درس ایھب ۔۔

ਿੁਰਮਤਿ ਮੈਲੁ ਹਰੀ ਅਤਗਆਨੁ ਅੰਧੇਰੁ ਗਇਆ ॥

ُدرمت مَیل ہری اایگن ادنھتر ایگ ۔۔

ਗੁਰ ਿਰਸੁ ਪਾਇਆ ਅਤਗਆਨੁ ਗਵਾਇਆ ਅੰਿਤਰ ਜੋਤਿ ਪਰਗਾਸੀ ॥

ُگر درس نانا اایگن وگَانا ارتن وجت رپَاگیس ۔۔

ਜਨਮ ਮਰਣ ਿੁਖ ਤਖਨ ਮਤਹ ਤਬਨਸੇ ਹਤਰ ਪਾਇਆ ਪਰਭੁ ਅਤਬਨਾਸੀ ॥

ک
ھ
ن
ی
س
ِ
ہ
پ
ِ
منج رمن ُدھک ں ہہم ے ر نانا رپَھب ا ِیایس ۔۔

ਹਤਰ ਆਤਪ ਕਰਿੈ ਪੁਰਬੁ ਕੀਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੁਲਖੇਤਿ ਨਾਵਤਣ ਗਇਆ ॥

ُ
ہر ا ت رک ئَے ُپرت ک ِیا سیگؤرو کلکھپت ناون ایگ ۔۔

ਨਾਵਣੁ ਪੁਰਬੁ ਅਭੀਚੁ ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਿਰਸੁ ਭਇਆ ॥੧॥

ناون ُپرت اچیھب ُگر سیگؤر درس ایھب ۔۔۱۔۔

ਮਾਰਤਗ ਪੰਤਥ ਚਲੇ ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਸੰਤਗ ਤਸਖਾ ॥

امرگ ھتنپ ےلچ ُگر سیگؤر گنس ِسکھا ۔۔

ਅਨਤਿਨੁ ਭਗਤਿ ਬਣੀ ਤਖਨੁ ਤਖਨੁ ਤਨਮਖ ਤਵਖਾ ॥

کھ ِ کھ ِ ب
ِ
م
ک
ادنِن تگھب ینب ں ں ھ وِاھک ۔۔

ਹਤਰ ਹਤਰ ਭਗਤਿ ਬਣੀ ਪਰਭ ਕੇਰੀ ਸਭੁ ਲੋਕੁ ਵੇਖਤਣ ਆਇਆ ॥

نک
ہر ہر تگھب ینب رپَھب ریکی سیھ ولک و ھں ا نا ۔۔

ਤਜਨ ਿਰਸੁ ਸਤਿਗੁਰ ਗੁਰੂ ਕੀਆ ਤਿਨ ਆਤਪ ਹਤਰ ਮੇਲਾਇਆ ॥

ِجں درس سیگؤر ُگؤ ُرو ک ِیا پِں ا ت ہر میالنا ۔۔

ਿੀਰਥ ਉਿਮੁ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੀਆ ਸਭ ਲੋਕ ਉਧਰਣ ਅਰਥਾ ॥

ریتھت اُدم سیگؤرو ک ِیا سیھ ولک اُدرھن اراھت ۔۔
ਮਾਰਤਗ ਪੰਤਥ ਚਲੇ ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਸੰਤਗ ਤਸਖਾ ॥੨॥

امرگ ھتنپ ےلچ ُگر سیگؤر گنس ِسکھا ۔۔۲۔۔

ਪਰਥਮ ਆਏ ਕੁਲਖੇਤਿ ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪੁਰਬੁ ਹੋਆ ॥

ُ
رپمھت ا ےئ کلکھ َپت ُگر سیگؤر ُپرت وہا ۔۔
ਖਬਤਰ ਭਈ ਸੰਸਾਤਰ ਆਏ ਿਰੈ ਲੋਆ ॥

ک
ھ
ت
ے ولا ۔۔
رت
ِ
ےئ
ا
اسنسر
یئھب
ر
َ

ਿੇਖਤਣ ਆਏ ਿੀਤਨ ਲੋਕ ਸੁਤਰ ਨਰ ਮੁਤਨ ਜਨ ਸਤਭ ਆਇਆ ॥

نک
م
ھ
سی
س
ُ
د ں ا ےئ نیت ولک ُ ر رن ں نج ھ ا نا ۔۔

ਤਜਨ ਪਰਤਸਆ ਗੁਰੁ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪੂਰਾ ਤਿਨ ਕੇ ਤਕਲਤਵਖ ਨਾਸ ਗਵਾਇਆ ॥

ِجں رپایس ُگر سیگؤرو ئُؤرا پِں ےک کِلؤِھک ناس وگَانا ۔۔

ਜੋਗੀ ਤਿਗੰਬਰ ਸੰਤਨਆਸੀ ਖਟੁ ਿਰਸਨ ਕਤਰ ਗਏ ਗੋਸਤਟ ਢੋਆ ॥

گ
سییایس ٹھک درنس رک ےئگ وگست دوھا ۔۔
وجیگ ِد متر ِ

ਪਰਥਮ ਆਏ ਕੁਲਖੇਤਿ ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪੁਰਬੁ ਹੋਆ ॥੩॥

ُ
رپمھت ا ےئ کلکھپت ُگر سیگؤر ُپرت وہا ۔۔۳۔۔

ਿੁਿੀਆ ਜਮੁਨ ਗਏ ਗੁਤਰ ਹਤਰ ਹਤਰ ਜਪਨੁ ਕੀਆ ॥

ُدایت نمج ےئگ ُگر ہر ہر چیں ک ِیا ۔۔

ਜਾਗਾਿੀ ਤਮਲੇ ਿੇ ਭੇਟ ਗੁਰ ਤਪਛੈ ਲੰਘਾਇ ਿੀਆ ॥

ُگ ِبج
َ
ھ
اجاگیت مل ِے دے ٹیھب ر ے اھگنلےئ دِنا ۔۔

ਸਭ ਛੁਟੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤਪਛੈ ਤਜਤਨ ਹਤਰ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਤਧਆਇਆ ॥

سی چ ُھب سیگ ِبج
ج
َ
ھ
ہ
ہ
ِ
ھ ی ؤرو ے ں ر ر نام دایھنا ۔۔

ਗੁਰ ਬਚਤਨ ਮਾਰਤਗ ਜੋ ਪੰਤਥ ਚਾਲੇ ਤਿਨ ਜਮੁ ਜਾਗਾਿੀ ਨੇਤੜ ਨ ਆਇਆ ॥

ُگر نچب امرگ وج ھتنپ اچےل پِں مج اجاگیت ڑین ہن ا نا ۔۔

ਸਭ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਜਗਿੁ ਬੋਲੈ ਗੁਰ ਕੈ ਨਾਇ ਲਇਐ ਸਤਭ ਛੁਟਤਕ ਗਇਆ ॥

چ
سیھ ُگؤ ُرو ُگؤ ُرو تگج وب لَے ُگر ےکَ ناےئ لیپَے سیھ ھُیک ایگ ۔۔
ਿੁਿੀਆ ਜਮੁਨ ਗਏ ਗੁਤਰ ਹਤਰ ਹਤਰ ਜਪਨੁ ਕੀਆ ॥੪॥

ُدایت نمج ےئگ ُگر ہر ہر چیں ک ِیا ۔۔۴۔۔

ਤਿਰਿੀਆ ਆਏ ਸੁਰਸਰੀ ਿਹ ਕਉਿਕੁ ਚਲਿੁ ਭਇਆ ॥

رتِایت ا ےئ ُسررسی ہت کؤ نک تلچ ایھب ۔۔
ਸਭ ਮੋਹੀ ਿੇਤਖ ਿਰਸਨੁ ਗੁਰ ਸੰਿ ਤਕਨੈ ਆਢੁ ਨ ਿਾਮੁ ਲਇਆ ॥

سیھ ومیہ دھکی درنس ُگر سیت ک ِ َپے ا دھ ہن دام لییا ۔۔

ਆਢੁ ਿਾਮੁ ਤਕਛੁ ਪਇਆ ਨ ਬੋਲਕ ਜਾਗਾਿੀਆ ਮੋਹਣ ਮੁੰਿਤਣ ਪਈ ॥

ک
ا دھ دام ِچھ ایپ ہن وبکل اجاگپ ِیا ومنہ مُیدن یئپ ۔۔

ਭਾਈ ਹਮ ਕਰਹ ਤਕਆ ਤਕਸੁ ਪਾਤਸ ਮਾਂਗਹ ਸਭ ਭਾਤਗ ਸਤਿਗੁਰ ਤਪਛੈ ਪਈ ॥

سیگ ِبج
َ
ھ
اھبیئ مہ رکہ ایک کِس ناس امگن سیھ اھبگ ؤر ے یئپ ۔۔

ਜਾਗਾਿੀਆ ਉਪਾਵ ਤਸਆਣਪ ਕਤਰ ਵੀਚਾਰੁ ਤਿਿਾ ਭੰਤਨ ਬੋਲਕਾ ਸਤਭ ਉਤਿ ਗਇਆ ॥

ب
اجاگپ ِیا اُناو ِسیاپپ رک وبچار دِاھٹ ِھ ّں وباکل سیھ اُھٹ ایگ ۔۔
ਤਿਰਿੀਆ ਆਏ ਸੁਰਸਰੀ ਿਹ ਕਉਿਕੁ ਚਲਿੁ ਭਇਆ ॥੫॥

رتِایت ا ےئ ُسررسی ہت کؤنک تلچ ایھب ۔۔۵۔۔
ਤਮਤਲ ਆਏ ਨਗਰ ਮਹਾ ਜਨਾ ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਓਟ ਗਹੀ ॥

مِل ا ےئ رگن اہم انج ُگر سیگؤر اوت یہگ ۔۔

ਗੁਰੁ ਸਤਿਗੁਰੁ ਗੁਰੁ ਗੋਤਵਿੁ ਪੁਤਛ ਤਸਤਮਰਤਿ ਕੀਿਾ ਸਹੀ ॥

ص
ب
ُگر سیگؤر ُگر وگوِد ُچھ ِسمرت کِییا جی ۔۔

ਤਸਤਮਰਤਿ ਸਾਸਿਰ ਸਭਨੀ ਸਹੀ ਕੀਿਾ ਸੁਤਕ ਪਰਤਹਲਾਤਿ ਸਰੀਰਾਤਮ ਕਤਰ ਗੁਰ ਗੋਤਵਿੁ ਤਧਆਇਆ ॥

سب ص
ِسمرت سارتس ھبی جی کییا ُسک رپہالد رسریام رک ُگر وگوِد دایھنا ۔۔
ਿੇਹੀ ਨਗਤਰ ਕੋਤਟ ਪੰਚ ਚੋਰ ਵਟਵਾਰੇ ਤਿਨ ਕਾ ਥਾਉ ਥੇਹੁ ਗਵਾਇਆ ॥

ب
پب
دیہی رگن وکت ج وچر ووٹارے پِں اک اھتو ھبہؤ وگَانا ۔۔

ਕੀਰਿਨ ਪੁਰਾਣ ਤਨਿ ਪੁੰਨ ਹੋਵਤਹ ਗੁਰ ਬਚਤਨ ਨਾਨਤਕ ਹਤਰ ਭਗਤਿ ਲਹੀ ॥

ریکنت ُپران پِپ ُپ ّں وہوہِ ُگر نچب نانک ہر تگھب لہی ۔۔

ਤਮਤਲ ਆਏ ਨਗਰ ਮਹਾ ਜਨਾ ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਓਟ ਗਹੀ ॥੬॥੪॥੧੦॥

مِل ا ےئ رگن اہم انج ُگر سیگؤر اوت یہگ ۔۔۶۔۔۴۔۔۱۱۔۔
ਿੁਖਾਰੀ ਛੰਿ ਮਹਲਾ ੫

ُنکھاری چھپت ہلحم ۵

ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪਰਸਾਤਿ ॥

اِک اواکنر سیگؤر رپساد ۔۔
ਘੋਤਲ ਘੁਮਾਈ ਲਾਲਨਾ ਗੁਤਰ ਮਨੁ ਿੀਨਾ ॥

گ
وھگل ُھمایئ الانل ُگر نم دِانی ۔۔

ਸੁਤਣ ਸਬਿੁ ਿੁਮਾਰਾ ਮੇਰਾ ਮਨੁ ਭੀਨਾ ॥

ب
ُسں دبس ُبمارا ریما نم ھییا ۔۔

ਇਹੁ ਮਨੁ ਭੀਨਾ ਤਜਉ ਜਲ ਮੀਨਾ ਲਾਗਾ ਰੰਗੁ ਮੁਰਾਰਾ ॥

ب
اوہی نم ھییا چیپؤ لج انیم الاگ رنگ مُرارا ۔۔

ਕੀਮਤਿ ਕਹੀ ਨ ਜਾਈ ਿਾਕੁਰ ਿੇਰਾ ਮਹਲੁ ਅਪਾਰਾ ॥

تمیق یہک ہن اجیئ اھٹ ُکر ریتا لحم انارا ۔۔

ਸਗਲ ਗੁਣਾ ਕੇ ਿਾਿੇ ਸੁਆਮੀ ਤਬਨਉ ਸੁਨਹੁ ਇਕ ਿੀਨਾ ॥

لگس ُگیا ےک داےت سُؤا یم پِپؤ ُسبہؤ اِک دانی ۔۔

ਿੇਹੁ ਿਰਸੁ ਨਾਨਕ ਬਤਲਹਾਰੀ ਜੀਅੜਾ ਬਤਲ ਬਤਲ ਕੀਨਾ ॥੧॥

دہیُ درس نانک اہلبری جیترا نل نل ہنیک ۔۔۱۔۔
ਇਹੁ ਿਨੁ ਮਨੁ ਿੇਰਾ ਸਤਭ ਗੁਣ ਿੇਰੇ ॥

اوہی نت نم ریتا سیھ ُگں ریتے ۔۔
ਖੰਨੀਐ ਵੰਞਾ ਿਰਸਨ ਿੇਰੇ ॥

ک
ھ
ی
ی
پ
ے واجن درنس ریتے ۔۔
ਿਰਸਨ ਿੇਰੇ ਸੁਤਣ ਪਰਭ ਮੇਰੇ ਤਨਮਖ ਤਿਰਸਤਟ ਪੇਤਖ ਜੀਵਾ ॥

ب
درنس ریتے ُسں رپَھب ریمے ِمکھ د ِرست پ َیکھ ویجا ۔۔

ਅੰਤਮਰਿ ਨਾਮੁ ਸੁਨੀਜੈ ਿੇਰਾ ਤਕਰਪਾ ਕਰਤਹ ਿ ਪੀਵਾ ॥

امِرت نام ُسیبج َے ریتا کِرنا رکہِ ت ویپا ۔۔

ਆਸ ਤਪਆਸੀ ਤਪਰ ਕੈ ਿਾਈ ਤਜਉ ਚਾਤਿਰਕੁ ਬੂੰਿੇਰੇ ॥

ےک نایئ چیپؤ اچرتِک وبدنریے ۔۔
ا س ایپیس پِر َ

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਜੀਅੜਾ ਬਤਲਹਾਰੀ ਿੇਹੁ ਿਰਸੁ ਪਰਭ ਮੇਰੇ ॥੨॥

وہک نانک جیترا اہلبری دوہی درس رپَھب ریمے ۔۔۲۔۔
ਿੂ ਸਾਚਾ ਸਾਤਹਬੁ ਸਾਹੁ ਅਤਮਿਾ ॥

ئُؤ سااچ اصجِت ساوہ امِیا ۔۔

ਿੂ ਪਰੀਿਮੁ ਤਪਆਰਾ ਪਰਾਨ ਤਹਿ ਤਚਿਾ ॥

ئُؤ رپمتی ایپرا رپان ِہت ِجیا ۔۔

ਪਰਾਨ ਸੁਖਿਾਿਾ ਗੁਰਮੁਤਖ ਜਾਿਾ ਸਗਲ ਰੰਗ ਬਤਨ ਆਏ ॥

رپان ُسکھدانا ُگرمُکھ اجنا لگس رنگ نب ا ےئ ۔۔
ਸੋਈ ਕਰਮੁ ਕਮਾਵੈ ਪਰਾਣੀ ਜੇਹਾ ਿੂ ਿੁਰਮਾਏ ॥

امکوے رپَاین اہیج ئُؤ فُرامےئ ۔۔
وسیئ رکم َ

ਜਾ ਕਉ ਤਿਪਾ ਕਰੀ ਜਗਿੀਸੁਤਰ ਤਿਤਨ ਸਾਧਸੰਤਗ ਮਨੁ ਤਜਿਾ ॥

اج کؤ کِرنا رکی چگدئسُر پِں سادھسیگ نم ِجیا ۔۔

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਜੀਅੜਾ ਬਤਲਹਾਰੀ ਜੀਉ ਤਪੰਿੁ ਿਉ ਤਿਿਾ ॥੩॥

وہک نانک جیترا اہلبری جپؤ پِید ئؤ دِنا ۔۔۳۔۔
ਤਨਰਗੁਣੁ ਰਾਤਖ ਲੀਆ ਸੰਿਨ ਕਾ ਸਿਕਾ ॥

س
پِر ُگں راھک لِیا ییں اک دصہق ۔۔

ਸਤਿਗੁਤਰ ਢਾਤਕ ਲੀਆ ਮੋਤਹ ਪਾਪੀ ਪੜਿਾ ॥

سیگؤر داھک لِیا ومہِ نایپ ڑپدا ۔۔

ਢਾਕਨਹਾਰੇ ਪਰਭੂ ਹਮਾਰੇ ਜੀਅ ਪਰਾਨ ਸੁਖਿਾਿੇ ॥

ب
داھاہنکرے رپ ُھؤ امہرے یج رپان ُسکھداےت ۔۔
ਅਤਬਨਾਸੀ ਅਤਬਗਿ ਸੁਆਮੀ ਪੂਰਨ ਪੁਰਖ ਤਬਧਾਿੇ ॥

اپِیایس انِگت سُؤا یم ئُؤرن ُپرھک نِداھےت ۔۔

ਉਸਿਤਿ ਕਹਨੁ ਨ ਜਾਇ ਿੁਮਾਰੀ ਕਉਣੁ ਕਹੈ ਿੂ ਕਿ ਕਾ ॥

ےہک ئُؤ دک اک ۔۔
اُسیت کہں ہن اجۓ ُبماری کؤن َ

ਨਾਨਕ ਿਾਸੁ ਿਾ ਕੈ ਬਤਲਹਾਰੀ ਤਮਲੈ ਨਾਮੁ ਹਤਰ ਤਨਮਕਾ ॥੪॥੧॥੧੧॥

نانک داس نا ےکَ اہلبری ملَ ِے نام ہر بِمکا ۔۔۴۔۔۱۔۔۱۱۔۔
ਕੇਿਾਰਾ ਮਹਲਾ ੪ ਘਰੁ ੧

دیکارا ہلحم  ۴رھگ ۱
ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪਰਸਾਤਿ ॥

اِک اواکنر سیگؤر رپساد ۔۔
ਮੇਰੇ ਮਨ ਰਾਮ ਨਾਮ ਤਨਿ ਗਾਵੀਐ ਰੇ ॥

ریمے نم رام نام پِپ اگو ئٔے َ رے ۔۔
ਅਗਮ ਅਗੋਚਰੁ ਨ ਜਾਈ ਹਤਰ ਲਤਖਆ ਗੁਰੁ ਪੂਰਾ ਤਮਲੈ ਲਖਾਵੀਐ ਰੇ ॥ ਰਹਾਉ ॥

امگ اوگرچ ہن اجیئ ہر ایھکل ُگر ئُؤرا ملَ ِے اھکلو پپے رے ۔۔راہو۔۔

ਤਜਸੁ ਆਪੇ ਤਕਰਪਾ ਕਰੇ ਮੇਰਾ ਸੁਆਮੀ ਤਿਸੁ ਜਨ ਕਉ ਹਤਰ ਤਲਵ ਲਾਵੀਐ ਰੇ ॥

ِجس ا ےپ کِرنا رکے ریما سُؤا یم ئِس نج کؤ ہر لِؤ الو پپے رے ۔۔

ਸਭੁ ਕੋ ਭਗਤਿ ਕਰੇ ਹਤਰ ਕੇਰੀ ਹਤਰ ਭਾਵੈ ਸੋ ਥਾਇ ਪਾਵੀਐ ਰੇ ॥੧॥

سیھ وک تگھب رکے ہر ریکی ہر اھبوے وس اھتےئ ناو پ َپے رے ۔۔۱۔۔
ਹਤਰ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਅਮੋਲਕੁ ਹਤਰ ਪਤਹ ਹਤਰ ਿੇਵੈ ਿਾ ਨਾਮੁ ਤਧਆਵੀਐ ਰੇ ॥

ہر ہر نام اومکل ہر بہہ ہر دویَے نا نام دایھو پپے َ رے ۔۔

ਤਜਸ ਨੋ ਨਾਮੁ ਿੇਇ ਮੇਰਾ ਸੁਆਮੀ ਤਿਸੁ ਲੇਖਾ ਸਭੁ ਛਿਾਵੀਐ ਰੇ ॥੨॥

ِجس ون نام دےئ ریما سُؤا یم ئِس اھکیل سیھ چھداو ئَے رے ۔۔۲۔۔
ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਅਰਾਧਤਹ ਸੇ ਧੰਨੁ ਜਨ ਕਹੀਅਤਹ ਤਿਨ ਮਸਿਤਕ ਭਾਗੁ ਧੁਤਰ ਤਲਤਖ ਪਾਵੀਐ ਰੇ ॥

ہر نام اراد ھہِے ےس دنھّ نج کہیبہہ پِں کتسم اھبگ د ُھر لک ِھ ناو پ َپے رے ۔۔
ਤਿਨ ਿੇਖੇ ਮੇਰਾ ਮਨੁ ਤਬਗਸੈ ਤਜਉ ਸੁਿੁ ਤਮਤਲ ਮਾਿ ਗਤਲ ਲਾਵੀਐ ਰੇ ॥੩॥

پِں دےھکی ریما نم نِگ َسے چیپؤ ُست مِل امت لگ الو پپے رے ۔۔۳۔۔
ਹਮ ਬਾਤਰਕ ਹਤਰ ਤਪਿਾ ਪਰਭ ਮੇਰੇ ਮੋ ਕਉ ਿੇਹੁ ਮਿੀ ਤਜਿੁ ਹਤਰ ਪਾਵੀਐ ਰੇ ॥

ہی یتم ِجت ہر ناو پ َپے رے ۔۔
مہ نارِک ہر پِیا رپَھب ریمے وم کؤ د ُ

ਤਜਉ ਬਛੁਰਾ ਿੇਤਖ ਗਊ ਸੁਖੁ ਮਾਨੈ ਤਿਉ ਨਾਨਕ ਹਤਰ ਗਤਲ ਲਾਵੀਐ ਰੇ ॥੪॥੧॥

وگ ُسکھ امےن پپؤ نانک ہر لگ الو پپے رے ۔۔۴۔۔۱۔۔
چیپؤ رھچبا دھکی ٔ
ਕੇਿਾਰਾ ਮਹਲਾ ੪ ਘਰੁ ੧

دیکارا ہلحم  ۴رھگ ۱
ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪਰਸਾਤਿ ॥

اِک اواکنر سیگؤر رپساد ۔۔
ਮੇਰੇ ਮਨ ਹਤਰ ਹਤਰ ਗੁਨ ਕਹੁ ਰੇ ॥

ریمے نم ہر ہر ُگں وہک رے ۔۔

ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੇ ਚਰਨ ਧੋਇ ਧੋਇ ਪੂਜਹੁ ਇਨ ਤਬਤਧ ਮੇਰਾ ਹਤਰ ਪਰਭੁ ਲਹੁ ਰੇ ॥ ਰਹਾਉ ॥

سیگؤرو ےک رچن دوھےئ دوھےئ ئُؤہہج اِن نِدھ ریما ہر رپَھب وہل رے ۔۔راہو۔۔
ਕਾਮੁ ਿੋਧੁ ਲੋਭੁ ਮੋਹੁ ਅਤਭਮਾਨੁ ਤਬਖੈ ਰਸ ਇਨ ਸੰਗਤਿ ਿੇ ਿੂ ਰਹੁ ਰੇ ॥

ب
نک
اکم رکودھ ولھب ومہ ا ھبمان ِ َھے رس اِن تگنس ےت ئُؤ روہ رے ۔۔
ਤਮਤਲ ਸਿਸੰਗਤਿ ਕੀਜੈ ਹਤਰ ਗੋਸਤਟ ਸਾਧੂ ਤਸਉ ਗੋਸਤਟ ਹਤਰ ਪਰੇਮ ਰਸਾਇਣੁ ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਰਸਾਇਣੁ ਹਤਰ
ਰਾਮ ਨਾਮ ਰਾਮ ਰਮਹੁ ਰੇ ॥੧॥

مِل سیسیگت کبج َے ہر وگست سا ُدوھ سِیؤ وگست ہر رپمی رسانئ رام نام رسانئ ہر رام نام رام
روہم رے ۔۔۱۔۔
ਅੰਿਰ ਕਾ ਅਤਭਮਾਨੁ ਜੋਰੁ ਿੂ ਤਕਛੁ ਤਕਛੁ ਤਕਛੁ ਜਾਨਿਾ ਇਹੁ ਿੂਤਰ ਕਰਹੁ ਆਪਨ ਗਹੁ ਰੇ ॥

ب
ک ک ک
ارتن اک ا ھبمان وجر ئُؤ ِچھ ِچھ ِچھ اجاتن اوہی ُدور رکوہ ا نپ ہہگ رے ۔۔

ਜਨ ਨਾਨਕ ਕਉ ਹਤਰ ਿਇਆਲ ਹੋਹੁ ਸੁਆਮੀ ਹਤਰ ਸੰਿਨ ਕੀ ਧੂਤਰ ਕਤਰ ਹਰੇ ॥੨॥੧॥੨॥

س
نج نانک کؤ ہر دنال وہوہ سُؤایم ہر ییں یک دھُؤر رک ہرے ۔۔۲۔۔۱۔۔۲۔۔
ਕੇਿਾਰਾ ਮਹਲਾ ੫ ਘਰੁ ੨

دیکارا ہلحم  ۵رھگ ۲
ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪਰਸਾਤਿ ॥

اِک اواکنر سیگؤر رپساد ۔۔
ਮਾਈ ਸੰਿਸੰਤਗ ਜਾਗੀ ॥

امیئ سییسیگ اجیگ ۔۔

ਤਪਰਅ ਰੰਗ ਿੇਖੈ ਜਪਿੀ ਨਾਮੁ ਤਨਧਾਨੀ ॥ ਰਹਾਉ ॥

پِرء رنگ دےھکی یتپج نام ن ِداھین ۔۔راہو۔۔
ਿਰਸਨ ਤਪਆਸ ਲੋਚਨ ਿਾਰ ਲਾਗੀ ॥

درنس ایپس ولنچ نار الیگ ۔۔

ਤਬਸਰੀ ਤਿਆਸ ਤਬਿਾਨੀ ॥੧॥

رسبی پ ِیاس نِداین ۔۔۱۔۔
ਅਬ ਗੁਰੁ ਪਾਇਓ ਹੈ ਸਹਜ ਸੁਖਿਾਇਕ ਿਰਸਨੁ ਪੇਖਿ ਮਨੁ ਲਪਟਾਨੀ ॥

سہ
پ
ےہ ج ُسکھدانک درنس یکھت نم لییاین ۔۔
ات ُگر ناویئ َ

ਿੇਤਖ ਿਮੋਿਰ ਰਹਸੁ ਮਤਨ ਉਪਤਜਓ ਨਾਨਕ ਤਪਰਅ ਅੰਤਮਰਿ ਬਾਨੀ ॥੨॥੧॥

ب
دھکی دومدر َرسہ نم ا ُ چِپؤ نانک پِرء ارمت ناین ۔۔۲۔۔۱۔۔
ਕੇਿਾਰਾ ਮਹਲਾ ੫ ਘਰੁ ੩

دیکارا ہلحم  ۵رھگ ۳
ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪਰਸਾਤਿ ॥

اِک اواکنر سیگؤر رپساد ۔۔
ਿੀਨ ਤਬਨਉ ਸੁਨੁ ਿਇਆਲ ॥

دنی پِپؤ ُسں دنال ۔۔

ਪੰਚ ਿਾਸ ਿੀਤਨ ਿੋਖੀ ਏਕ ਮਨੁ ਅਨਾਥ ਨਾਥ ॥

پب
ج داس نیت دویھک انک نم اناھت ناھت ۔۔
ਰਾਖੁ ਹੋ ਤਕਰਪਾਲ ॥ ਰਹਾਉ ॥

راھک وہ کِرنال ۔۔راہو۔۔

ਅਤਨਕ ਜਿਨ ਗਵਨੁ ਕਰਉ ॥

ان ِک نتج وگَن رکو ۔۔
ਖਟੁ ਕਰਮ ਜੁਗਤਿ ਤਧਆਨੁ ਧਰਉ ॥

ٹھک رکم تگج دایھن درھو ۔۔

ਉਪਾਵ ਸਗਲ ਕਤਰ ਹਾਤਰਓ ਨਹ ਨਹ ਹੁਟਤਹ ਤਬਕਰਾਲ ॥੧॥

اُناو لگس رک اہرِوی َبہہ َبہہ ُہبہ ِہ نِکرال ۔۔۱۔۔
ਸਰਤਣ ਬੰਿਨ ਕਰੁਣਾ ਪਿੇ ॥

رسن دنبن رکُنا ےتپ ۔۔
ਭਵ ਹਰਣ ਹਤਰ ਹਤਰ ਹਤਰ ਹਰੇ ॥

ب
َھؤ ہرن ہر ہر ہر ہرے ۔۔
ਏਕ ਿੂਹੀ ਿੀਨ ਿਇਆਲ ॥

انک ئُؤیہ دنی دنال ۔۔

ਪਰਭ ਚਰਨ ਨਾਨਕ ਆਸਰੋ ॥

رپَھب رچن نانک ا رسو ۔۔
ਉਧਰੇ ਭਰਮ ਮੋਹ ਸਾਗਰ ॥

اُدرھے رھبم ومہ سارگ ۔۔
ਲਤਗ ਸੰਿਨਾ ਪਗ ਪਾਲ ॥੨॥੧॥੨॥

گل سیییا نگ نال ۔۔۲۔۔۱۔۔۲۔۔
ਕੇਿਾਰਾ ਮਹਲਾ ੫ ਘਰੁ ੪

دیکارا ہلحم  ۵رھگ ۴
ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪਰਸਾਤਿ ॥

اِک اواکنر سیگؤر رپساد ۔۔
ਸਰਨੀ ਆਇਓ ਨਾਥ ਤਨਧਾਨ ॥

رسین ا ویئ ناھت ن ِداھن ۔۔

ਨਾਮ ਪਰੀਤਿ ਲਾਗੀ ਮਨ ਭੀਿਤਰ ਮਾਗਨ ਕਉ ਹਤਰ ਿਾਨ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

نام رپپپ الیگ نم رتیھب امنگ کؤ ہر دان ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਸੁਖਿਾਈ ਪੂਰਨ ਪਰਮੇਸੁਰ ਕਤਰ ਤਕਰਪਾ ਰਾਖਹੁ ਮਾਨ ॥

ک
ُسکھدایئ ئُؤرن رپمیسُر رک کِرنا را ھہؤ امن ۔۔

ਿੇਹੁ ਪਰੀਤਿ ਸਾਧੂ ਸੰਤਗ ਸੁਆਮੀ ਹਤਰ ਗੁਨ ਰਸਨ ਬਖਾਨ ॥੧॥

دوہی رپپپ سا ُدوھ گنس سُؤا یم ہر ُگں رنس اھکبن ۔۔۱۔۔
ਗੋਪਾਲ ਿਇਆਲ ਗੋਤਬਿ ਿਮੋਿਰ ਤਨਰਮਲ ਕਥਾ ਤਗਆਨ ॥

وگنال دنال وگنِد دومدر پِرلم اھتک گ ِیان ۔۔

ਨਾਨਕ ਕਉ ਹਤਰ ਕੈ ਰੰਤਗ ਰਾਗਹੁ ਚਰਨ ਕਮਲ ਸੰਤਗ ਤਧਆਨ ॥੨॥੧॥੩॥

نانک کؤ ہر ےکَ رنگ راوہگ رچن لمک گنس دایھن ۔۔۲۔۔۱۔۔۳۔۔
ਕੇਿਾਰਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥

دیکارا ہلحم ۵۔۔
ਹਤਰ ਕੇ ਿਰਸਨ ਕੋ ਮਤਨ ਚਾਉ ॥

ہر ےک درنس وک نم اچو ۔۔
ਕਤਰ ਤਕਰਪਾ ਸਿਸੰਤਗ ਤਮਲਾਵਹੁ ਿੁਮ ਿੇਵਹੁ ਅਪਨੋ ਨਾਉ ॥ ਰਹਾਉ ॥

ُب
رک کِرنا سیسیگ مِالووہ م دویوہ اونپ ناو ۔۔راہو۔۔

ਕਰਉ ਸੇਵਾ ਸਿ ਪੁਰਖ ਤਪਆਰੇ ਜਿ ਸੁਨੀਐ ਿਿ ਮਤਨ ਰਹਸਾਉ ॥

رکو ویسا ست ُپرھک ایپرے جت ُسییپے پپ نم رہساو ۔۔
ਵਾਰੀ ਿੇਰੀ ਸਿਾ ਘੁਮਾਈ ਕਵਨੁ ਅਨੂਪੁ ਿੇਰੋ ਿਾਉ ॥੧॥

گ
واری ریھپی دسا ُھمایئ وکَن ائُؤت ریتو اھٹو ۔۔۱۔۔

ਸਰਬ ਪਰਤਿਪਾਲਤਹ ਸਗਲ ਸਮਾਲਤਹ ਸਗਤਲਆ ਿੇਰੀ ਛਾਉ ॥

ہہل سگل ِیا ریتی اھچو ۔۔
رست رپَپ ِیاہلِ لگس امس ِ
ਨਾਨਕ ਕੇ ਪਰਭ ਪੁਰਖ ਤਬਧਾਿੇ ਘਤਟ ਘਤਟ ਿੁਝਤਹ ਤਿਖਾਉ ॥੨॥੨॥੪॥

ُب
نانک ےک رپَھب ُپرھک نِداھےت ٹھگ ٹھگ جھہ دِاھکو ۔۔۲۔۔۲۔۔۴۔۔
ਕੇਿਾਰਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥

دیکارا ہلحم ۵۔۔
ਤਪਰਅ ਕੀ ਪਰੀਤਿ ਤਪਆਰੀ ॥

پِرء یک رپپپ ایپری ۔۔

ਮਗਨ ਮਨੈ ਮਤਹ ਤਚਿਵਉ ਆਸਾ ਨੈਨਹੁ ਿਾਰ ਿੁਹਾਰੀ ॥ ਰਹਾਉ ॥

نگم م َپے ہہم ِجپؤو ا سا نَیبہؤ نار ُبہاری ۔۔راہو۔۔

ਓਇ ਤਿਨ ਪਹਰ ਮੂਰਿ ਪਲ ਕੈਸੇ ਓਇ ਪਲ ਘਰੀ ਤਕਹਾਰੀ ॥

اوےؑ دِن رہپ مُؤرت نل َ
ے نل رھگی کِہاری ۔۔
کیسے او ؑ
ਖੂਲੇ ਕਪਟ ਧਪਟ ਬੁਤਝ ਤਿਰਸਨਾ ਜੀਵਉ ਪੇਤਖ ਿਰਸਾਰੀ ॥੧॥

ب
ک
ُھؤےل ٹپک دھپت ُچھ رتِانس ویجو پ َیکھ درساری ۔۔۱۔۔
ਕਉਨੁ ਸੁ ਜਿਨੁ ਉਪਾਉ ਤਕਨੇਹਾ ਸੇਵਾ ਕਉਨ ਬੀਚਾਰੀ ॥

کؤن وس نتج اُناو کِیبہا ویسا کؤن اچیبری ۔۔
ਮਾਨੁ ਅਤਭਮਾਨੁ ਮੋਹੁ ਿਤਜ ਨਾਨਕ ਸੰਿਹ ਸੰਤਗ ਉਧਾਰੀ ॥੨॥੩॥੫॥

ب
امن ا ھبمان ومہ جت نانک سیبہہ گنس اُداھری ۔۔۲۔۔۳۔۔۵۔۔
ਕੇਿਾਰਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥

دیکارا ہلحم ۵۔۔

ਹਤਰ ਹਤਰ ਹਤਰ ਗੁਨ ਗਾਵਹੁ ॥

ہر ہر ہر ُگں اگووہ ۔۔

ਕਰਹੁ ਤਿਪਾ ਗੋਪਾਲ ਗੋਤਬਿੇ ਅਪਨਾ ਨਾਮੁ ਜਪਾਵਹੁ ॥ ਰਹਾਉ ॥

رکوہ کِرنا وگنال وگنِدے اانپ نام اپجووہ ۔۔راہو۔۔

ਕਾਤਢ ਲੀਏ ਪਰਭ ਆਨ ਤਬਖੈ ਿੇ ਸਾਧਸੰਤਗ ਮਨੁ ਲਾਵਹੁ ॥

نک
اکدھ ِلیپے رپَھب ا ن ِ َھے ےت سادھسیگ نم الووہ ۔۔
ਭਰਮੁ ਭਉ ਮੋਹੁ ਕਤਟਓ ਗੁਰ ਬਚਨੀ ਅਪਨਾ ਿਰਸੁ ਤਿਖਾਵਹੁ ॥੧॥

ب
رھبم ھؤ ومہ ویٹک ُگر ینچب اانپ درس دِاھکووہ۔۔۱۔۔
ਸਭ ਕੀ ਰੇਨ ਹੋਇ ਮਨੁ ਮੇਰਾ ਅਹੰਬੁਤਧ ਿਜਾਵਹੁ ॥

سیھ یک ر َپں وہۓ نم ریما اہم ُیدھ اجتووہ ۔۔
ਅਪਨੀ ਭਗਤਿ ਿੇਤਹ ਿਇਆਲਾ ਵਿਭਾਗੀ ਨਾਨਕ ਹਤਰ ਪਾਵਹੁ ॥੨॥੪॥੬॥

اینپ تگھب دہہی دناال وداھبیگ نانک ہر ناووہ ۔۔۲۔۔۴۔۔۶۔۔
ਕੇਿਾਰਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥

دیکارا ہلحم ۵۔۔
ਹਤਰ ਤਬਨੁ ਜਨਮੁ ਅਕਾਰਥ ਜਾਿ ॥

ہر پِں منج ااکرھت اجت ۔۔

ਿਤਜ ਗੋਪਾਲ ਆਨ ਰੰਤਗ ਰਾਚਿ ਤਮਤਥਆ ਪਤਹਰਿ ਖਾਿ ॥ ਰਹਾਉ ॥

جت وگنال ا ن رنگ راجت مِبھیا رہپت اھکت ۔۔راہو۔۔
ਧਨੁ ਜੋਬਨੁ ਸੰਪੈ ਸੁਖ ਭੋੁਗਵੈ ਸੰਤਗ ਨ ਤਨਬਹਿ ਮਾਿ ॥

دنھ وجنب سمپَے ُسکھ وھبوگَے گنس ہن پ ِبہت امت ۔۔

ਤਮਰਗ ਤਿਰਸਨਾ ਿੇਤਖ ਰਤਚਓ ਬਾਵਰ ਿੁਮ ਛਾਇਆ ਰੰਤਗ ਰਾਿ ॥੧॥

رمِگ رتِانس دھکی رویچ ناور د َرم اھچنا رنگ رات ۔۔۱۔۔
ਮਾਨ ਮੋਹ ਮਹਾ ਮਿ ਮੋਹਿ ਕਾਮ ਿੋਧ ਕੈ ਖਾਿ ॥

امن ومہ اہم دم ومہت اکم رکودھ ےکَ اھکت ۔۔
ਕਰੁ ਗਤਹ ਲੇਹੁ ਿਾਸ ਨਾਨਕ ਕਉ ਪਰਭ ਜੀਉ ਹੋਇ ਸਹਾਿ ॥੨॥੫॥੭॥

رک ہگِ ہیلُ داس نانک کؤ رپَھب جپؤ وہۓ اہست ۔۔۲۔۔۵۔۔۷۔۔
ਕੇਿਾਰਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥

دیکارا ہلحم ۵۔۔
ਹਤਰ ਤਬਨੁ ਕੋਇ ਨ ਚਾਲਤਸ ਸਾਥ ॥

ہر پِں وکۓ ہن اچسل ساھت ۔۔

ਿੀਨਾ ਨਾਥ ਕਰੁਣਾਪਤਿ ਸੁਆਮੀ ਅਨਾਥਾ ਕੇ ਨਾਥ ॥ ਰਹਾਉ ॥

دانی ناھت رکُناپپ سُؤا یم انااھت ےک ناھت ۔۔راہو۔۔
ਸੁਿ ਸੰਪਤਿ ਤਬਤਖਆ ਰਸ ਭੋੁਗਵਿ ਨਹ ਤਨਬਹਿ ਜਮ ਕੈ ਪਾਥ ॥

ُست سیپت نِکھیا رس وھبوگَت ہن پ ِبہت مج ےکَ ناھت ۔۔
ਨਾਮੁ ਤਨਧਾਨੁ ਗਾਉ ਗੁਨ ਗੋਤਬੰਿ ਉਧਰੁ ਸਾਗਰ ਕੇ ਖਾਿ ॥੧॥

نام ن ِداھن اگو ُگں وگپِید اُدرھ سارگ ےک اھکت ۔۔۱۔۔

ਸਰਤਨ ਸਮਰਥ ਅਕਥ ਅਗੋਚਰ ਹਤਰ ਤਸਮਰਿ ਿੁਖ ਲਾਥ ॥

رسن رمسھت اکبھ اوگرچ ہر ِسمرت ُدھک الھت ۔۔

ਨਾਨਕ ਿੀਨ ਧੂਤਰ ਜਨ ਬਾਂਛਿ ਤਮਲੈ ਤਲਖਿ ਧੁਤਰ ਮਾਥ ॥੨॥੬॥੮॥

ب
نانک دنی دھُؤر نج نا جھت ملَ ِے لک ِھت د ُھر امھت ۔۔۲۔۔۶۔۔۸۔۔

ਕੇਿਾਰਾ ਮਹਲਾ ੫ ਘਰੁ ੫

دیکارا ہلحم  ۵رھگ ۵
ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪਰਸਾਤਿ ॥

اِک اواکنر سیگؤر رپساد ۔۔
ਤਬਸਰਿ ਨਾਤਹ ਮਨ ਿੇ ਹਰੀ ॥

ِئسرت ناہِ نم ےت ہری ۔۔

ਅਬ ਇਹ ਪਰੀਤਿ ਮਹਾ ਪਰਬਲ ਭਈ ਆਨ ਤਬਖੈ ਜਰੀ ॥ ਰਹਾਉ ॥

نک
ات اہہی رپپپ اہم رپنل یئھب ا ن ِ َھے رجی ۔۔راہو۔۔
ਬੂੰਿ ਕਹਾ ਤਿਆਤਗ ਚਾਤਿਰਕ ਮੀਨ ਰਹਿ ਨ ਘਰੀ ॥

ئُؤدن اہک پ ِیاگ اچرتِک نیم رہت ہن رھگی ۔۔
ਗੁਨ ਗੋਪਾਲ ਉਚਾਰੁ ਰਸਨਾ ਟੇਵ ਏਹ ਪਰੀ ॥੧॥

ُگں وگنال اُاچر رانس پ َپؤ اہہی رپی ۔۔۱۔۔

ਮਹਾ ਨਾਿ ਕੁਰੰਕ ਮੋਤਹਓ ਬੇਤਧ ਿੀਖਨ ਸਰੀ ॥

پی ک
ھ
اہم ناد ُکرنک ومویہ دیبھ ں رسی ۔۔

ਪਰਭ ਚਰਨ ਕਮਲ ਰਸਾਲ ਨਾਨਕ ਗਾਤਿ ਬਾਤਧ ਧਰੀ ॥੨॥੧॥੯॥

رپَھب رچن لمک رسال نانک اگھٹ نادھ درھی ۔۔۲۔۔۱۔۔۹۔۔
ਕੇਿਾਰਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥

دیکارا ہلحم ۵۔۔
ਪਰੀਿਮ ਬਸਿ ਤਰਿ ਮਤਹ ਖੋਰ ॥

رپمتی تسب رِد ہہم وھکر ۔۔

ਭਰਮ ਭੀਤਿ ਤਨਵਾਤਰ ਿਾਕੁਰ ਗਤਹ ਲੇਹੁ ਅਪਨੀ ਓਰ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

رھبم تیھب ئِؤار اھٹ ُکر ہگِ ہیلُ اینپ اور ۔۔۱۔۔راہو۔۔

ਅਤਧਕ ਗਰਿ ਸੰਸਾਰ ਸਾਗਰ ਕਤਰ ਿਇਆ ਚਾਰਹੁ ਧੋਰ ॥

ادِکھ رگت اسنسر سارگ رک دایئ اچروہ دوھر ۔۔
ਸੰਿਸੰਤਗ ਹਤਰ ਚਰਨ ਬੋਤਹਥ ਉਧਰਿੇ ਲੈ ਮੋਰ ॥੧॥

سییسیگ ہر رچن وبھتہ اُدرھےت لَے ومر ۔۔۱۔۔
ਗਰਭ ਕੁੰਟ ਮਤਹ ਤਜਨਤਹ ਧਾਤਰਓ ਨਹੀ ਤਬਖੈ ਬਨ ਮਤਹ ਹੋਰ ॥

نک
رگھب کُپت ہہم جبہہ داھروی یہن ِ َھے نب ہہم وہر ۔۔

ਹਤਰ ਸਕਿ ਸਰਨ ਸਮਰਥ ਨਾਨਕ ਆਨ ਨਹੀ ਤਨਹੋਰ ॥੨॥੨॥੧੦॥

ہر تکس رسن رمسھت نانک ا ن یہن بِہؤر ۔۔۲۔۔۲۔۔۱۱۔۔
ਕੇਿਾਰਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥

دیکارا ہلحم ۵۔۔
ਰਸਨਾ ਰਾਮ ਰਾਮ ਬਖਾਨੁ ॥

رانس رام رام اھکبن ۔۔
ਗੁਨ ਗੋੁਪਾਲ ਉਚਾਰੁ ਤਿਨੁ ਰੈਤਨ ਭਏ ਕਲਮਲ ਹਾਨ ॥ ਰਹਾਉ ॥

کل
ُگں وگنال اُاچر دِن َرنی ےئھب مل اہن ۔۔راہو۔۔

ਤਿਆਤਗ ਚਲਨਾ ਸਗਲ ਸੰਪਿ ਕਾਲੁ ਤਸਰ ਪਤਰ ਜਾਨੁ ॥

پ ِیاگ انلچ لگس سیپت اکل سِر رپ اجن ۔۔
ਤਮਥਨ ਮੋਹ ਿੁਰੰਿ ਆਸਾ ਝੂਿੁ ਸਰਪਰ ਮਾਨੁ ॥੧॥

مِب
چ
ھں ومہ ُدرپپ ا سا ُھؤھٹ رس رپ امن ۔۔۱۔۔

ਸਤਿ ਪੁਰਖ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤਿ ਤਰਿੈ ਧਾਰਹੁ ਤਧਆਨੁ ॥

ست ُپرھک ااکل مُؤرت ر َِدے داھروہ دایھن ۔۔

ਨਾਮੁ ਤਨਧਾਨੁ ਲਾਭੁ ਨਾਨਕ ਬਸਿੁ ਇਹ ਪਰਵਾਨੁ ॥੨॥੩॥੧੧॥

نام ن ِداھن الھب نانک تسب اہہی رپوان ۔۔۲۔۔۳۔۔۱۱۔۔
ਕੇਿਾਰਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥

دیکارا ہلحم ۵۔۔
ਹਤਰ ਕੇ ਨਾਮ ਕੋ ਆਧਾਰੁ ॥

ہر ےک نام وک ا داھر ۔۔
ਕਤਲ ਕਲੇਸ ਨ ਕਛੁ ਤਬਆਪੈ ਸੰਿਸੰਤਗ ਤਬਉਹਾਰੁ ॥ ਰਹਾਉ ॥

لک کلیس ہن ھچک ایب ئَے سییسیگ ویباہر ۔۔راہو۔۔

ਕਤਰ ਅਨੁਗਰਹੁ ਆਤਪ ਰਾਤਖਓ ਨਹ ਉਪਜਿਉ ਬੇਕਾਰੁ ॥

ک
ب
رک ا ُنگروہ ا ت را ھپؤ ہن ا ُ چپؤ ےباکر ۔۔

ਤਜਸੁ ਪਰਾਪਤਿ ਹੋਇ ਤਸਮਰੈ ਤਿਸੁ ਿਹਿ ਨਹ ਸੰਸਾਰੁ ॥੧॥

ِجس رپاپپ وہۓ ِسم َرے ئِس دہت ہن اسنسر ۔۔۱۔۔

ਸੁਖ ਮੰਗਲ ਆਨੰਿ ਹਤਰ ਹਤਰ ਪਰਭ ਚਰਨ ਅੰਤਮਰਿ ਸਾਰੁ ॥

ُسکھ لگنم ا دنن ہر ہر رپَھب رچن ارمِت سار ۔۔

ਨਾਨਕ ਿਾਸ ਸਰਨਾਗਿੀ ਿੇਰੇ ਸੰਿਨਾ ਕੀ ਛਾਰੁ ॥੨॥੪॥੧੨॥

نانک داس رسنایتگ ریتے سیییا یک اھچر ۔۔۲۔۔۴۔۔۱۲۔۔
ਕੇਿਾਰਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥

دیکارا ہلحم ۵۔۔

ਹਤਰ ਕੇ ਨਾਮ ਤਬਨੁ ਤਧਰਗੁ ਸਰੋਿ ॥

ہر ےک نام پِں درھِگ رسوت ۔۔
ਜੀਵਨ ਰੂਪ ਤਬਸਾਤਰ ਜੀਵਤਹ ਤਿਹ ਕਿ ਜੀਵਨ ਹੋਿ ॥ ਰਹਾਉ ॥

ویجن ُروت ِئسار ویجہِ ہت تک ویجن وہت ۔۔راہو۔۔
ਖਾਿ ਪੀਿ ਅਨੇਕ ਤਬੰਜਨ ਜੈਸੇ ਭਾਰ ਬਾਹਕ ਖੋਿ ॥

پب
اھکت تیپ اپیک ِ چں ےسیج اھبر ناکہ وھکت ۔۔
ਆਿ ਪਹਰ ਮਹਾ ਸਰਮੁ ਪਾਇਆ ਜੈਸੇ ਤਬਰਖ ਜੰਿੀ ਜੋਿ ॥੧॥

ا ھٹ رہپ اہم رسَم نانا ےسیج پِرھک یتنج وجت ۔۔۱۔۔
ਿਤਜ ਗੋੁਪਾਲ ਤਜ ਆਨ ਲਾਗੇ ਸੇ ਬਹੁ ਪਰਕਾਰੀ ਰੋਿ ॥

جت وگنال ےج ا ن الےگ ےس وہب رپاکری روت ۔۔
ਕਰ ਜੋਤਰ ਨਾਨਕ ਿਾਨੁ ਮਾਗੈ ਹਤਰ ਰਖਉ ਕੰਤਿ ਪਰੋਿ ॥੨॥੫॥੧੩॥

رک وجر نانک دان ام َگے ہر روھک کیبھ رپوت ۔۔۲۔۔۵۔۔۱۳۔۔
ਕੇਿਾਰਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥

دیکارا ہلحم ۵۔۔
ਸੰਿਹ ਧੂਤਰ ਲੇ ਮੁਤਖ ਮਲੀ ॥

سیبہہ دھُؤر ےل مُکھ یلم ۔۔
ਗੁਣਾ ਅਚੁਿ ਸਿਾ ਪੂਰਨ ਨਹ ਿੋਖ ਤਬਆਪਤਹ ਕਲੀ ॥ ਰਹਾਉ ॥

ُگیا ا ُجت دسا ئُؤرن ہن دوھک ایببہہ یلک ۔۔راہو۔۔
ਗੁਰ ਬਚਤਨ ਕਾਰਜ ਸਰਬ ਪੂਰਨ ਈਿ ਊਿ ਨ ਹਲੀ ॥

ُگر نچب اکرچ رست ئُؤرن اِپپ اُوت ہن یلہ ۔۔

ਪਰਭ ਏਕ ਅਤਨਕ ਸਰਬਿ ਪੂਰਨ ਤਬਖੈ ਅਗਤਨ ਨ ਜਲੀ ॥੧॥

نک
رپَھب انک ان ِک رسپپ ئُؤرن ِ َھے انگ ہن یلج ۔۔۱۔۔
ਗਤਹ ਭੁਜਾ ਲੀਨੋ ਿਾਸੁ ਅਪਨੋ ਜੋਤਿ ਜੋਿੀ ਰਲੀ ॥

ب
ہگ ُھچا ونیل داس اونپ وجت وجیت ریل ۔۔
ِ

ਪਰਭ ਚਰਨ ਸਰਨ ਅਨਾਥੁ ਆਇਓ ਨਾਨਕ ਹਤਰ ਸੰਤਗ ਚਲੀ ॥੨॥੬॥੧੪॥

رپَھب رچن رسن اناھت ا ویئ نانک ہر گنس یلچ ۔۔۲۔۔۶۔۔۱۴۔۔
ਕੇਿਾਰਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥

دیکارا ہلحم ۵۔۔
ਹਤਰ ਕੇ ਨਾਮ ਕੀ ਮਨ ਰੁਚੈ ॥

ہر ےک نام یک نم ُر َچے ۔۔
ਕੋਤਟ ਸਾਂਤਿ ਅਨੰਿ ਪੂਰਨ ਜਲਿ ਛਾਿੀ ਬੁਝੈ ॥ ਰਹਾਉ ॥

بُج
ھ
َ
وکت ساپپ ادنن ئُؤرن چلت اھچیت ے ۔۔راہو۔۔
ਸੰਿ ਮਾਰਤਗ ਚਲਿ ਪਰਾਨੀ ਪਤਿਿ ਉਧਰੇ ਮੁਚੈ ॥

سیت امرگ تلچ رپاین تتپ اُدرھے م ُج َے ۔۔
ਰੇਨੁ ਜਨ ਕੀ ਲਗੀ ਮਸਿਤਕ ਅਤਨਕ ਿੀਰਥ ਸੁਚੈ ॥੧॥

ر َپں نج یک یگل کتسم ان ِک ریتھت ُسجے َ۔۔۱۔۔

ਚਰਨ ਕਮਲ ਤਧਆਨ ਭੀਿਤਰ ਘਤਟ ਘਟਤਹ ਸੁਆਮੀ ਸੁਝੈ ॥

ُسج
ھ
رچن لمک دایھن رتیھب ٹھگ گھی ِہ سُؤا یم ے َ۔۔

ਸਰਤਨ ਿੇਵ ਅਪਾਰ ਨਾਨਕ ਬਹੁਤਰ ਜਮੁ ਨਹੀ ਲੁਝੈ ॥੨॥੭॥੧੫॥

لُج
رسن د َوی انار نانک ب ُہر مج یہن َھے ۔۔۲۔۔۷۔۔۱۵۔۔

ਕੇਿਾਰਾ ਛੰਿ ਮਹਲਾ ੫

دیکارا چھپت ہلحم ۵

ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪਰਸਾਤਿ ॥

اِک اواکنر سیگؤر رپساد ۔۔
ਤਮਲੁ ਮੇਰੇ ਪਰੀਿਮ ਤਪਆਤਰਆ ॥ ਰਹਾਉ ॥

مِل ریمے رپمتی ایپرنا ۔۔راہو۔۔

ਪੂਤਰ ਰਤਹਆ ਸਰਬਿਰ ਮੈ ਸੋ ਪੁਰਖੁ ਤਬਧਾਿਾ ॥

ئُؤر رایہ رسرتب م َے وس ُپرھک نِداھنا ۔۔

ਮਾਰਗੁ ਪਰਭ ਕਾ ਹਤਰ ਕੀਆ ਸੰਿਨ ਸੰਤਗ ਜਾਿਾ ॥

س
امرگ رپَھب اک ہر ایک ییں گنس اجنا ۔۔

ਸੰਿਨ ਸੰਤਗ ਜਾਿਾ ਪੁਰਖੁ ਤਬਧਾਿਾ ਘਤਟ ਘਤਟ ਨਿਤਰ ਤਨਹਾਤਲਆ ॥

س
ییں گنس اجنا ُپرھک نِداھنا ٹھگ ٹھگ دنر بِہاایل ۔۔

ਜੋ ਸਰਨੀ ਆਵੈ ਸਰਬ ਸੁਖ ਪਾਵੈ ਤਿਲੁ ਨਹੀ ਭੰਨੈ ਘਾਤਲਆ ॥

ب
ے رست ُسکھ نا َوے نِل یہن ھپّے َ اھگایل ۔۔
وج رسین ا و َ

ਹਤਰ ਗੁਣ ਤਨਤਧ ਗਾਏ ਸਹਜ ਸੁਭਾਏ ਪਰੇਮ ਮਹਾ ਰਸ ਮਾਿਾ ॥

سہ
ہر ُگں ن ِدھ اگےئ ج ُسبھاےئ رپمی اہم رس امنا ۔۔

ਨਾਨਕ ਿਾਸ ਿੇਰੀ ਸਰਣਾਈ ਿੂ ਪੂਰਨ ਪੁਰਖੁ ਤਬਧਾਿਾ ॥੧॥

نانک داس ریتی رسنایئ ئُؤ ئُؤرن ُپرھک نِداھنا ۔۔۱۔۔
ਹਤਰ ਪਰੇਮ ਭਗਤਿ ਜਨ ਬੇਤਧਆ ਸੇ ਆਨ ਕਿ ਜਾਹੀ ॥

ہر رپمی تگھب نج دیبایھ ےس ا ن تک اجیہ ۔۔

ਮੀਨੁ ਤਬਛੋਹਾ ਨਾ ਸਹੈ ਜਲ ਤਬਨੁ ਮਤਰ ਪਾਹੀ ॥

بِج
پ
س
ہ
ھ
ِ
نیم ؤاہ ہن َ ے لج ں رم نایہ ۔۔

ਹਤਰ ਤਬਨੁ ਤਕਉ ਰਹੀਐ ਿੂਖ ਤਕਤਨ ਸਹੀਐ ਚਾਤਿਰਕ ਬੂੰਿ ਤਪਆਤਸਆ ॥

ہر پِں کپؤ ر ہیپے ُدوھک کِں سہپے َ اچرتِک ئُؤدن ایپایس ۔۔

ਕਬ ਰੈਤਨ ਤਬਹਾਵੈ ਚਕਵੀ ਸੁਖੁ ਪਾਵੈ ਸੂਰਜ ਤਕਰਤਣ ਪਰਗਾਤਸਆ ॥

بک َرنی ِبہا َوے وکچی ُسکھ نا َوے سُؤرچ کِرن رپَاگایس ۔۔

ਹਤਰ ਿਰਤਸ ਮਨੁ ਲਾਗਾ ਤਿਨਸੁ ਸਭਾਗਾ ਅਨਤਿਨੁ ਹਤਰ ਗੁਣ ਗਾਹੀ ॥

ہر درس نم الاگ دِسن اھبساگ ادنِن ہر ُگں اگیہ ۔۔

ਨਾਨਕ ਿਾਸੁ ਕਹੈ ਬੇਨੰਿੀ ਕਿ ਹਤਰ ਤਬਨੁ ਪਰਾਣ ਤਟਕਾਹੀ ॥੨॥

نی
ےہک ییبی تک ہر پِں رپان ئِکایہ ۔۔۲۔۔
نانک داس َ
ਸਾਸ ਤਬਨਾ ਤਜਉ ਿੇਹੁਰੀ ਕਿ ਸੋਭਾ ਪਾਵੈ ॥

ساس پِیا چیپؤ دب ُہری تک وساھب نا َوے ۔۔
ਿਰਸ ਤਬਹੂਨਾ ਸਾਧ ਜਨੁ ਤਖਨੁ ਤਟਕਣੁ ਨ ਆਵੈ ॥

ک
ن
ک
ھ
ِ
ِ
ے ۔۔
درس ِب ُہؤنا سادھ نج ں ں ہن ا و َ

ਹਤਰ ਤਬਨੁ ਜੋ ਰਹਣਾ ਨਰਕੁ ਸੋ ਸਹਣਾ ਚਰਨ ਕਮਲ ਮਨੁ ਬੇਤਧਆ ॥

ہر پِں وج رانہ رنک وس انہس رچن لمک نم دیبایھ ۔۔

ਹਤਰ ਰਤਸਕ ਬੈਰਾਗੀ ਨਾਤਮ ਤਲਵ ਲਾਗੀ ਕਿਹੁ ਨ ਜਾਇ ਤਨਖੇਤਧਆ ॥

ہر رسِک ریبایگ نام لِؤ الیگ کبہؤ ہن اجۓ نِکھیدایھ ۔۔

ਹਤਰ ਤਸਉ ਜਾਇ ਤਮਲਣਾ ਸਾਧਸੰਤਗ ਰਹਣਾ ਸੋ ਸੁਖੁ ਅੰਤਕ ਨ ਮਾਵੈ ॥

اموے ۔۔
ہر سِیؤ اجۓ مل ِیا سادھسیگ رانہ وس ُسکھ انک ہن َ

ਹੋਹੁ ਤਿਪਾਲ ਨਾਨਕ ਕੇ ਸੁਆਮੀ ਹਤਰ ਚਰਨਹ ਸੰਤਗ ਸਮਾਵੈ ॥੩॥

امسوے ۔۔۳۔۔
کِرنال نانک ےک سُؤا یم ہر رچہن گنس َ
ਖੋਜਿ ਖੋਜਿ ਪਰਭ ਤਮਲੇ ਹਤਰ ਕਰੁਣਾ ਧਾਰੇ ॥

وھکجت وھکجت رپَھب مل ِے ہر رکُنا داھرے ۔۔
ਤਨਰਗੁਣੁ ਨੀਚੁ ਅਨਾਥੁ ਮੈ ਨਹੀ ਿੋਖ ਬੀਚਾਰੇ ॥

پِر ُگں چین اناھت م َے یہن دوھک اچیبرے ۔۔

ਨਹੀ ਿੋਖ ਬੀਚਾਰੇ ਪੂਰਨ ਸੁਖ ਸਾਰੇ ਪਾਵਨ ਤਬਰਿੁ ਬਖਾਤਨਆ ॥

یہن دوھک اچیبرے ئُؤرن ُسکھ سارے ناون پِرد اھکباین ۔۔

ਭਗਤਿ ਵਛਲੁ ਸੁਤਨ ਅੰਚਲੋੁ ਗਤਹਆ ਘਤਟ ਘਤਟ ਪੂਰ ਸਮਾਤਨਆ ॥

تگھب ولھچ ُسں الچن گہیا ٹھگ ٹھگ ئُؤر امسپ ِیا ۔۔

ਸੁਖ ਸਾਗਰੋੁ ਪਾਇਆ ਸਹਜ ਸੁਭਾਇਆ ਜਨਮ ਮਰਨ ਿੁਖ ਹਾਰੇ ॥

سہ
ُسکھ سارگ نانا ج ُسبھانا منج رمن ُدھک اہرے ۔۔

ਕਰੁ ਗਤਹ ਲੀਨੇ ਨਾਨਕ ਿਾਸ ਅਪਨੇ ਰਾਮ ਨਾਮ ਉਤਰ ਹਾਰੇ ॥੪॥੧॥

رک ہگِ ےنیل نانک داس اےنپ رام نام اُر اہرے ۔۔۴۔۔۱۔۔
ਰਾਗੁ ਕੇਿਾਰਾ ਬਾਣੀ ਕਬੀਰ ਜੀਉ ਕੀ

راگ دیکارا ناین ریبک جپؤ یک
ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪਰਸਾਤਿ ॥

اِک اواکنر سیگؤر رپساد ۔۔
ਉਸਿਤਿ ਤਨੰਿਾ ਿੋਊ ਤਬਬਰਤਜਿ ਿਜਹੁ ਮਾਨੁ ਅਤਭਮਾਨਾ ॥

ب
اُسیت پ ِیدا دوو نِترجت وجتُ امن ا ھبمانا ۔۔

ਲੋਹਾ ਕੰਚਨੁ ਸਮ ਕਤਰ ਜਾਨਤਹ ਿੇ ਮੂਰਤਿ ਭਗਵਾਨਾ ॥੧॥

ولاہ نچنک مس رک اج ِہن ےت مُؤرت وگھبانا ۔۔۱۔۔
ਿੇਰਾ ਜਨੁ ਏਕੁ ਆਧੁ ਕੋਈ ॥

ریتا نج انک ا دھ وکیئ ۔۔
ਕਾਮੁ ਿੋਧੁ ਲੋਭੁ ਮੋਹੁ ਤਬਬਰਤਜਿ ਹਤਰ ਪਿੁ ਚੀਨਹੈ ਸੋਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

نت ج ہ ن چیبہ
َھے وسیئ ۔۔۱۔۔راہو۔۔
اکم رکودھ ولھب ومہ ِ ر ت ر د
ਰਜ ਗੁਣ ਿਮ ਗੁਣ ਸਿ ਗੁਣ ਕਹੀਐ ਇਹ ਿੇਰੀ ਸਭ ਮਾਇਆ ॥

رچ ُگں مت ُگں ست ُگں کہ ٔپے َ اہہی ریتی سیھ امنا ۔۔

ਚਉਥੇ ਪਿ ਕਉ ਜੋ ਨਰੁ ਚੀਨਹੈ ਤਿਨਹ ਹੀ ਪਰਮ ਪਿੁ ਪਾਇਆ ॥੨॥

چیبہ
َھے پ ِبہھ یہ رپم ند نانا ۔۔۲۔۔
جؤےھت ند کؤ وج رن
ਿੀਰਥ ਬਰਿ ਨੇਮ ਸੁਤਚ ਸੰਜਮ ਸਿਾ ਰਹੈ ਤਨਹਕਾਮਾ ॥

ُس سب
ج
ہ
ب
ریتھت پرت مین ج م دسا ر َ ے ِہکاام ۔۔

ਤਿਰਸਨਾ ਅਰੁ ਮਾਇਆ ਭਰਮੁ ਚੂਕਾ ਤਚਿਵਿ ਆਿਮ ਰਾਮਾ ॥੩॥

رتِانس ار امنا رھبم ُجؤاک ِجپؤت ا مت راام ۔۔۳۔۔

ਤਜਹ ਮੰਿਤਰ ਿੀਪਕੁ ਪਰਗਾਤਸਆ ਅੰਧਕਾਰੁ ਿਹ ਨਾਸਾ ॥

ہج دنمر دپیک رپاگایس ادنھکار ہت ناسا ۔۔
ਤਨਰਭਉ ਪੂਤਰ ਰਹੇ ਭਰਮੁ ਭਾਗਾ ਕਤਹ ਕਬੀਰ ਜਨ ਿਾਸਾ ॥੪॥੧॥

ب
پِر ھؤ ئُؤر رےہ رھبم اھباگ ہہک ریبک نج داسا ۔۔۴۔۔۱۔۔
ਤਕਨਹੀ ਬਨਤਜਆ ਕਾਂਸੀ ਿਾਂਬਾ ਤਕਨਹੀ ਲਉਗ ਸੁਪਾਰੀ ॥

کِبہی پبچیا اکیسن ناابن کِبہی لؤگ ُسیاری ۔۔

ਸੰਿਹੁ ਬਨਤਜਆ ਨਾਮੁ ਗੋਤਬਿ ਕਾ ਐਸੀ ਖੇਪ ਹਮਾਰੀ ॥੧॥

سیبہؤ پبچیا نام وگنِد اک ایسی پیھک امہری ۔۔۱۔۔
ਹਤਰ ਕੇ ਨਾਮ ਕੇ ਤਬਆਪਾਰੀ ॥

ہر ےک نام ےک ایبناری ۔۔
ਹੀਰਾ ਹਾਤਥ ਚਤੜਆ ਤਨਰਮੋਲਕੁ ਛੂਤਟ ਗਈ ਸੰਸਾਰੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

چ
ریہا اہھت ڑچایھ پِرومکل ُھؤت یئگ اسنسری ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਸਾਚੇ ਲਾਏ ਿਉ ਸਚ ਲਾਗੇ ਸਾਚੇ ਕੇ ਤਬਉਹਾਰੀ ॥

ساےچ الےئ ئؤ چس الےگ ساےچ ےک ویباہری ۔۔
ਸਾਚੀ ਬਸਿੁ ਕੇ ਭਾਰ ਚਲਾਏ ਪਹੁਚੇ ਜਾਇ ਭੰਿਾਰੀ ॥੨॥

ب
سایچ تسب ےک اھبر چالۓ ہجے اجۓ ڈنھباری ۔۔۲۔۔
ਆਪਤਹ ਰਿਨ ਜਵਾਹਰ ਮਾਤਨਕ ਆਪੈ ਹੈ ਪਾਸਾਰੀ ॥

ا ہپِ رنت وجاہر امن ِک ا ےپ ےہَ ناساری ۔۔
ਆਪੈ ਿਹ ਤਿਸ ਆਪ ਚਲਾਵੈ ਤਨਹਚਲੁ ਹੈ ਤਬਆਪਾਰੀ ॥੩॥

بہ
الوے ِ چل ےہَ ایبناری ۔۔۳۔۔
ا ےپ دہ دِس ا ت چ َ

ਮਨੁ ਕਤਰ ਬੈਲੁ ਸੁਰਤਿ ਕਤਰ ਪੈਿਾ ਤਗਆਨ ਗੋਤਨ ਭਤਰ ਿਾਰੀ ॥

نم رک َپیل ُسرت رک َپیدا گ ِیان َگؤن رھب داری ۔۔

ਕਹਿੁ ਕਬੀਰੁ ਸੁਨਹੁ ਰੇ ਸੰਿਹੁ ਤਨਬਹੀ ਖੇਪ ਹਮਾਰੀ ॥੪॥੨॥

کہت ریبک ُسبہؤ رے سیبہؤ پ ِبہی پیھک امہری ۔۔۴۔۔۲۔۔
ਰੀ ਕਲਵਾਤਰ ਗਵਾਤਰ ਮੂਢ ਮਤਿ ਉਲਟੋ ਪਵਨੁ ਤਿਰਾਵਉ ॥

ب
ری ولکار وگار مُؤدھ مت اُوٹل وپَن ھِراوو ۔۔

ਮਨੁ ਮਿਵਾਰ ਮੇਰ ਸਰ ਭਾਿੀ ਅੰਤਮਰਿ ਧਾਰ ਚੁਆਵਉ ॥੧॥

نم وتمار ریم رس اھبیھٹ امِرت داھر ُجؤاوو ۔۔۱۔۔
ਬੋਲਹੁ ਭਈਆ ਰਾਮ ਕੀ ਿੁਹਾਈ ॥

ب
وبوہل ھییا رام یک ُداہیئ ۔۔

ਪੀਵਹੁ ਸੰਿ ਸਿਾ ਮਤਿ ਿੁਰਲਭ ਸਹਜੇ ਤਪਆਸ ਬੁਝਾਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

س
سیت دسا مت ُدرھبل ہجے ایپس اھجبیئ ۔۔۱۔۔راہو۔۔ wویپہ
ਭੈ ਤਬਤਚ ਭਾਉ ਭਾਇ ਕੋਊ ਬੂਝਤਹ ਹਤਰ ਰਸੁ ਪਾਵੈ ਭਾਈ ॥

ب َھ ِب
وکو ئُؤچھہہ ہر رس نا َوے اھبیئ ۔۔
اھبےئ
اھبو
ج
ے
ُ
ਜੇਿੇ ਘਟ ਅੰਤਮਰਿੁ ਸਭ ਹੀ ਮਤਹ ਭਾਵੈ ਤਿਸਤਹ ਪੀਆਈ ॥੨॥

چ َیپے ٹھگ امِرت سیھ یہ ہہم اھبوے ئِسہہ ایپیئ ۔۔۲۔۔
ਨਗਰੀ ਏਕੈ ਨਉ ਿਰਵਾਜੇ ਧਾਵਿੁ ਬਰਤਜ ਰਹਾਈ ॥

رگنی اےکی ئؤ درواےج داھوت پرچ راہیئ ۔۔

ਤਿਰਕੁਟੀ ਛੂਟੈ ਿਸਵਾ ਿਰੁ ਖੂਲਹੈ ਿਾ ਮਨੁ ਖੀਵਾ ਭਾਈ ॥੩॥

ک
ک ل
چ
ِرت ُکبی ُھؤ ئَے دوسا در ُھؤ َھے نا نم ھپؤا اھبیئ ۔۔۳۔۔
ਅਭੈ ਪਿ ਪੂਤਰ ਿਾਪ ਿਹ ਨਾਸੇ ਕਤਹ ਕਬੀਰ ਬੀਚਾਰੀ ॥

اےھب ند ئُؤر نات ہت ناےس ہہک ریبک اچیبری ۔۔
ਉਬਟ ਚਲੰਿੇ ਇਹੁ ਮਿੁ ਪਾਇਆ ਜੈਸੇ ਖੋੈਂਿ ਖੁਮਾਰੀ ॥੪॥੩॥

ک
اُپپ چلیپے اوہی دم نانا ےسیج وھکدن ُھماری ۔۔۴۔۔۳۔۔
ਕਾਮ ਿੋਧ ਤਿਰਸਨਾ ਕੇ ਲੀਨੇ ਗਤਿ ਨਹੀ ਏਕੈ ਜਾਨੀ ॥

اکم رکودھ رتِانس ےک ےنیل گپ یہن اےکی اجین ۔۔

ਿੂਟੀ ਆਖੈ ਕਛੂ ਨ ਸੂਝੈ ਬੂਤਿ ਮੂਏ ਤਬਨੁ ਪਾਨੀ ॥੧॥

کج
ب
پ
ُ
م
ئ
س
ھ
ِ
ُ
ُھؤیٹ ا ےھک ؤ ہن ُؤےھج ؤد ُؤےئ ں ناین ۔۔۱۔۔
ਚਲਿ ਕਿ ਟੇਢੇ ਟੇਢੇ ਟੇਢੇ ॥

تلچ تک پَیدےھ پَیدےھ پَیدےھ ۔۔
ਅਸਤਿ ਚਰਮ ਤਬਸਟਾ ਕੇ ਮੂੰਿੇ ਿੁਰਗੰਧ ਹੀ ਕੇ ਬੇਢੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

است رچم ِئسیا ےک مُؤدنے ُدردنگھ یہ ےک پ َیدےھ ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਰਾਮ ਨ ਜਪਹੁ ਕਵਨ ਭਰਮ ਭੂਲੇ ਿੁਮ ਿੇ ਕਾਲੁ ਨ ਿੂਰੇ ॥

ب
ُب
رام ہن جبہؤ وکَن رھبم ُھؤےل م ےت اکل ہن ُدورے ۔۔
ਅਤਨਕ ਜਿਨ ਕਤਰ ਇਹੁ ਿਨੁ ਰਾਖਹੁ ਰਹੈ ਅਵਸਥਾ ਪੂਰੇ ॥੨॥

ک
ان ِک نتج رک اوہی نت را ھہؤ ر َہے اواھتس ئُؤرے ۔۔۲۔۔
ਆਪਨ ਕੀਆ ਕਛੂ ਨ ਹੋਵੈ ਤਕਆ ਕੋ ਕਰੈ ਪਰਾਨੀ ॥

کج
ُ
ھ
وہوے ایک وک رکَے رپاین ۔۔
ا نپ ایک ؤ ہن َ

ਜਾ ਤਿਸੁ ਭਾਵੈ ਸਤਿਗੁਰੁ ਭੇਟੈ ਏਕੋ ਨਾਮੁ ਬਖਾਨੀ ॥੩॥

سیگ ب
ھی
َ
پ
اج ئِس اھبوے ؤر ے اوکی نام اھکبین ۔۔۳۔۔

ਬਲੂਆ ਕੇ ਘਰੂਆ ਮਤਹ ਬਸਿੇ ਿੁਲਵਿ ਿੇਹ ਅਇਆਨੇ ॥

ب
نلُؤا ےک رھگُوا ہہم ےتسب ُھلؤت دہہی اناےن ۔۔

ਕਹੁ ਕਬੀਰ ਤਜਹ ਰਾਮੁ ਨ ਚੇਤਿਓ ਬੂਿੇ ਬਹੁਿੁ ਤਸਆਨੇ ॥੪॥੪॥

وہک ریبک ہج رام ہن چ َییپؤ ئُؤدے تہب ِسیاےن ۔۔۴۔۔۴۔۔
ਟੇਢੀ ਪਾਗ ਟੇਢੇ ਚਲੇ ਲਾਗੇ ਬੀਰੇ ਖਾਨ ॥

پَیدیھ ناگ پَیدےھ ےلچ الےگ نِترے اھکن ۔۔

ਭਾਉ ਭਗਤਿ ਤਸਉ ਕਾਜੁ ਨ ਕਛੂਐ ਮੇਰੋ ਕਾਮੁ ਿੀਵਾਨ ॥੧॥

کج
ُ
ھ
َ
اھبو تگھب سِیؤ اکچ ہن ؤاے ریمو اکم دویان ۔۔۱۔۔
ਰਾਮੁ ਤਬਸਾਤਰਓ ਹੈ ਅਤਭਮਾਤਨ ॥

ب
رام ِئساروی ےہَ ا ھبمان ۔۔

ਕਤਨਕ ਕਾਮਨੀ ਮਹਾ ਸੁੰਿਰੀ ਪੇਤਖ ਪੇਤਖ ਸਚੁ ਮਾਤਨ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

کنک اکینم اہم ُسیدری پیکھ پیکھ چس امن ۔۔۱۔۔راہو۔۔

ਲਾਲਚ ਝੂਿ ਤਬਕਾਰ ਮਹਾ ਮਿ ਇਹ ਤਬਤਧ ਅਉਧ ਤਬਹਾਤਨ ॥

چ
الچل ُھؤھٹ ِئکار اہم دم اہہی نِدھ اودھ ِبہان ۔۔

ਕਤਹ ਕਬੀਰ ਅੰਿ ਕੀ ਬੇਰ ਆਇ ਲਾਗੋ ਕਾਲੁ ਤਨਿਾਤਨ ॥੨॥੫॥

ہہک ریبک اپپ یک پیتَر ا ۓ الوگ اکل ن ِدان ۔۔۲۔۔۵۔۔
ਚਾਤਰ ਤਿਨ ਅਪਨੀ ਨਉਬਤਿ ਚਲੇ ਬਜਾਇ ॥

اچر دِن اینپ ئؤپپ ےلچ اجبےئ ۔۔
ਇਿਨਕੁ ਖਟੀਆ ਗਿੀਆ ਮਟੀਆ ਸੰਤਗ ਨ ਕਛੁ ਲੈ ਜਾਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ک
ھییا ایھٹگ مییا گنس ہن ھچک لَے اجۓ ۔۔۱۔۔راہو۔۔
اِکنت ِ
ਤਿਹਰੀ ਬੈਿੀ ਤਮਹਰੀ ਰੋਵੈ ਿੁਆਰੈ ਲਉ ਸੰਤਗ ਮਾਇ ॥

ِدہری یھٹیب رہمی رو َوے ُدوا َرے لؤ گنس امےئ ۔۔
ਮਰਹਟ ਲਤਗ ਸਭੁ ਲੋਗੁ ਕੁਟੰਬੁ ਤਮਤਲ ਹੰਸੁ ਇਕੇਲਾ ਜਾਇ ॥੧॥

رمہت گل سیھ ولگ ُکیپت مِل سنہ اِکیال اجۓ ۔۔۱۔۔
ਵੈ ਸੁਿ ਵੈ ਤਬਿ ਵੈ ਪੁਰ ਪਾਟਨ ਬਹੁਤਰ ਨ ਿੇਖੈ ਆਇ ॥

نک
َوے ُست َوے پِپ َوے ُپر نانٹ ب ُہر ہن د َھے ا ۓ ۔۔

ਕਹਿੁ ਕਬੀਰੁ ਰਾਮੁ ਕੀ ਨ ਤਸਮਰਹੁ ਜਨਮੁ ਅਕਾਰਥੁ ਜਾਇ ॥੨॥੬॥

کہت ریبک رام یک ہن ِسمروہ منج ااکرھت اجۓ ۔۔۲۔۔۶۔۔
ਰਾਗੁ ਕੇਿਾਰਾ ਬਾਣੀ ਰਤਵਿਾਸ ਜੀਉ ਕੀ

راگ دیکارا ناین رونداس جپؤ یک
ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪਰਸਾਤਿ ॥

اِک اواکنر سیگؤر رپساد ۔۔
ਖਟੁ ਕਰਮ ਕੁਲ ਸੰਜੁਗਿੁ ਹੈ ਹਤਰ ਭਗਤਿ ਤਹਰਿੈ ਨਾਤਹ ॥

ےہ ہر تگھب ہِر َدے ناہِ۔۔
ٹھک رکم ُکل سبچگُت َ

ਚਰਨਾਰਤਬੰਿ ਨ ਕਥਾ ਭਾਵੈ ਸੁਪਚ ਿੁਤਲ ਸਮਾਤਨ ॥੧॥

سب
رچنارپِید ہن اھتک اھبوے ُ ج ُنل امسن ۔۔۱۔۔
ਰੇ ਤਚਿ ਚੇਤਿ ਚੇਿ ਅਚੇਿ ॥

رے ِجت ج َپت ج َپت اج َپت ۔۔
ਕਾਹੇ ਨ ਬਾਲਮੀਕਤਹ ਿੇਖ ॥

اکےہ ہن نالمیک ِہ دھکی ۔۔

ਤਕਸੁ ਜਾਤਿ ਿੇ ਤਕਹ ਪਿਤਹ ਅਮਤਰਓ ਰਾਮ ਭਗਤਿ ਤਬਸੇਖ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ئ
کِس اجت ےت ک ِہ ندہِ ارموی رام تگھب ِ َسیکھ ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਸੁਆਨ ਸਿੁ ਅਜਾਿੁ ਸਭ ਿੇ ਤਿਸਨ ਲਾਵੈ ਹੇਿੁ ॥

الوے ہ َپت ۔۔
سُؤا ن رتس ااجت سیھ ےت کِرنس َ
ਲੋਗੁ ਬਪੁਰਾ ਤਕਆ ਸਰਾਹੈ ਿੀਤਨ ਲੋਕ ਪਰਵੇਸ ॥੨॥

ولگ نترا ایک رساےہَ نیت ولک رپَوسی ۔۔۲۔۔

ਅਜਾਮਲੁ ਤਪੰਗੁਲਾ ਲੁਭਿੁ ਕੁੰਚਰੁ ਗਏ ਹਤਰ ਕੈ ਪਾਤਸ ॥

کب
ااجلم پِپگال لُبھت ُ چر ےئگ ہر ےکَ ناس ۔۔

ਐਸੇ ਿੁਰਮਤਿ ਤਨਸਿਰੇ ਿੂ ਤਕਉ ਨ ਿਰਤਹ ਰਤਵਿਾਸ ॥੩॥੧॥

اےسی ُدرمت ئِسترے ئُؤ کپؤ ہن رتےہ رونداس ۔۔۳۔۔۱۔۔
ੇਰਾਗੁ ਭੈਰਉ ਮਹਲਾ ੧ ਘਰੁ ੧ ਚਉਪਿ

راگ ریھبو ہلحم  ۱رھگ  ۱جؤندے
ੴ ਸਤਿ ਨਾਮੁ ਕਰਿਾ ਪੁਰਖੁ ਤਨਰਭਉ ਤਨਰਵੈਰੁ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤਿ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪਰਸਾਤਿ ॥

َسیب
ب
اِک اواکنر ست نام رکنا ُپرھک پِر ھؤ پِروری ااکل مُؤرت اوجین ھں ُگر رپساد ۔۔
ਿੁਝ ਿੇ ਬਾਹਤਰ ਤਕਛੂ ਨ ਹੋਇ ॥

ُب
ہ کِج
ُ
ھ
چھ ےت نا ر ؤ ہن وہۓ ۔۔
ਿੂ ਕਤਰ ਕਤਰ ਿੇਖਤਹ ਜਾਣਤਹ ਸੋਇ ॥੧॥

ئُؤ رک رک دنکھہہ اج ِہن وسۓ ۔۔۱۔۔

ਤਕਆ ਕਹੀਐ ਤਕਛੁ ਕਹੀ ਨ ਜਾਇ ॥

ک
ایک کہ ٔپے َ ِچھ یہک ہن اجۓ ۔۔

ਜੋ ਤਕਛੁ ਅਹੈ ਸਭ ਿੇਰੀ ਰਜਾਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ک
ےہ سیھ ریتی راج ئِے ۔۔۱۔۔راہو۔۔
وج ِچھ ا َ
ਜੋ ਤਕਛੁ ਕਰਣਾ ਸੁ ਿੇਰੈ ਪਾਤਸ ॥

ک
وج ِچھ رکنا وس ریتَے ناس ۔۔
ਤਕਸੁ ਆਗੈ ਕੀਚੈ ਅਰਿਾਤਸ ॥੨॥

کِس ا ےگ کبج َے ارداس ۔۔۲۔۔

ਆਖਣੁ ਸੁਨਣਾ ਿੇਰੀ ਬਾਣੀ ॥

ا نھک ُسییا ریتی ناین ۔۔
ਿੂ ਆਪੇ ਜਾਣਤਹ ਸਰਬ ਤਵਿਾਣੀ ॥੩॥

ئُؤ ا ےپ اجہنِ رست وِداین ۔۔۳۔۔
ਕਰੇ ਕਰਾਏ ਜਾਣੈ ਆਤਪ ॥

رکے رکاےئ اج ئَے ا ت ۔۔
ਨਾਨਕ ਿੇਖੈ ਥਾਤਪ ਉਥਾਤਪ ॥੪॥੧॥

نانک دےھکی اھتت اُاھتت ۔۔۴۔۔۱۔۔
ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪਰਸਾਤਿ ॥

اِک اواکنر سیگؤر رپساد ۔۔
ਰਾਗੁ ਭੈਰਉ ਮਹਲਾ ੧ ਘਰੁ ੨ ॥

راگ ریھبو ہلحم  ۱رھگ ۲۔۔
ਗੁਰ ਕੈ ਸਬਤਿ ਿਰੇ ਮੁਤਨ ਕੇਿੇ ਇੰਿਰਾਤਿਕ ਬਰਹਮਾਤਿ ਿਰੇ ॥

ُگر ےکَ دبس رتے مُں َ
کیپے ادنرادِک پ َرامہد رتے ۔۔

ਸਨਕ ਸਨੰਿਨ ਿਪਸੀ ਜਨ ਕੇਿੇ ਗੁਰ ਪਰਸਾਿੀ ਪਾਤਰ ਪਰੇ ॥੧॥

کنس سییدن نیسی نج َ
کیپے ُگر رپسادی نار رپے ۔۔۱۔۔
ਭਵਜਲੁ ਤਬਨੁ ਸਬਿੈ ਤਕਉ ਿਰੀਐ ॥

ب
َھؤلج پِں دبسَے کپؤ رت پ َپے ۔۔

ਨਾਮ ਤਬਨਾ ਜਗੁ ਰੋਤਗ ਤਬਆਤਪਆ ਿੁਤਬਧਾ ਿੁਤਬ ਿੁਤਬ ਮਰੀਐ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

نام پِیا چگ روگ ایبایپ ُددباھ ُدت ُدت رم پپے ۔۔۱۔۔راہو۔۔

ਗੁਰੁ ਿੇਵਾ ਗੁਰੁ ਅਲਖ ਅਭੇਵਾ ਤਿਰਭਵਣ ਸੋਝੀ ਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ॥

ُگر دویا ُگر اھکل اویھبا رتِوھبَن وسیھج ُگر یک ویسا ۔۔

ਆਪੇ ਿਾਤਿ ਕਰੀ ਗੁਤਰ ਿਾਿੈ ਪਾਇਆ ਅਲਖ ਅਭੇਵਾ ॥੨॥

ب
ا ےپ دات رکی ُگر دا ئَے نانا اھکل ا ھ َپؤا ۔۔۲۔۔

ਮਨੁ ਰਾਜਾ ਮਨੁ ਮਨ ਿੇ ਮਾਤਨਆ ਮਨਸਾ ਮਨਤਹ ਸਮਾਈ ॥

نم رااج نم نم ےت اماین اسنم مبہہ امسیئ ۔۔
ਮਨੁ ਜੋਗੀ ਮਨੁ ਤਬਨਤਸ ਤਬਓਗੀ ਮਨੁ ਸਮਝੈ ਗੁਣ ਗਾਈ ॥੩॥

سم
ج
ُ
گ
نم وجیگ نم نِیس ویبیگ نم َھے ں اگیئ ۔۔۳۔۔

ਗੁਰ ਿੇ ਮਨੁ ਮਾਤਰਆ ਸਬਿੁ ਵੀਚਾਤਰਆ ਿੇ ਤਵਰਲੇ ਸੰਸਾਰਾ ॥

ُگر ےت نم امرنا دبس وبچارنا ےت وِرےل اسنسرا ۔۔

ਨਾਨਕ ਸਾਤਹਬੁ ਭਤਰਪੁਤਰ ਲੀਣਾ ਸਾਚ ਸਬਤਿ ਤਨਸਿਾਰਾ ॥੪॥੧॥੨॥

نانک اصجِت رھب ُپر انیل ساچ دبس ئِسیارا ۔۔۴۔۔۱۔۔۲۔۔
ਭੈਰਉ ਮਹਲਾ ੧ ॥

ریھبو ہلحم ۱۔۔
ਨੈਨੀ ਤਿਰਸਤਟ ਨਹੀ ਿਨੁ ਹੀਨਾ ਜਤਰ ਜੀਤਿਆ ਤਸਤਰ ਕਾਲੋ ॥

نَیبی د ِرست یہن نت ہییا رج چیییا سِر اکول ۔۔

ਰੂਪੁ ਰੰਗੁ ਰਹਸੁ ਨਹੀ ਸਾਚਾ ਤਕਉ ਛੋਿੈ ਜਮ ਜਾਲੋ ॥੧॥

وھچدے مج اجول ۔۔۱۔۔
ُروت رنگ َرسہ یہن سااچ کپؤ َ
ਪਰਾਣੀ ਹਤਰ ਜਤਪ ਜਨਮੁ ਗਇਓ ॥

رپَاین ہر جت منج گیپؤ ۔۔

ਸਾਚ ਸਬਿ ਤਬਨੁ ਕਬਹੁ ਨ ਛੂਟਤਸ ਤਬਰਥਾ ਜਨਮੁ ਭਇਓ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

چ
ساچ دبس پِں کبہؤ ہن ُھؤسٹ پِراھت منج ویھب ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਿਨ ਮਤਹ ਕਾਮੁ ਿੋਧੁ ਹਉ ਮਮਿਾ ਕਤਿਨ ਪੀਰ ਅਤਿ ਭਾਰੀ ॥

کب
نت ہہم اکم رکودھ ہؤ اتمم ِھں نِتر ات اھبری ۔۔

ਗੁਰਮੁਤਖ ਰਾਮ ਜਪਹੁ ਰਸੁ ਰਸਨਾ ਇਨ ਤਬਤਧ ਿਰੁ ਿੂ ਿਾਰੀ ॥੨॥

ُگرمُکھ رام جبہؤ رس رانس اِن نِدھ رت ئُؤ ناری ۔۔۲۔۔

ਬਹਰੇ ਕਰਨ ਅਕਤਲ ਭਈ ਹੋਛੀ ਸਬਿ ਸਹਜੁ ਨਹੀ ਬੂਤਝਆ ॥

سہ
رہبے رکن لقع یئھب وہیھچ دبس ج یہن ئُؤچھیا ۔۔

ਜਨਮੁ ਪਿਾਰਥੁ ਮਨਮੁਤਖ ਹਾਤਰਆ ਤਬਨੁ ਗੁਰ ਅੰਧੁ ਨ ਸੂਤਝਆ ॥੩॥

مب
منج ندارھت مُکھ اہرِنا پِں ُگر ادنھ ہن سُؤچھیا ۔۔۳۔۔
ਰਹੈ ਉਿਾਸੁ ਆਸ ਤਨਰਾਸਾ ਸਹਜ ਤਧਆਤਨ ਬੈਰਾਗੀ ॥

سہ
ر َہے اُداس ا س پِراسا ج دایھن ریبایگ ۔۔

ਪਰਣਵਤਿ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਤਖ ਛੂਟਤਸ ਰਾਮ ਨਾਤਮ ਤਲਵ ਲਾਗੀ ॥੪॥੨॥੩॥

چ
رپونِت نانک ُگرمُکھ ُھؤسٹ رام نام لِؤ الیگ ۔۔۴۔۔۲۔۔۳۔۔
ਭੈਰਉ ਮਹਲਾ ੧ ॥

ریھبو ہلحم ۱۔۔
ਭੂੰਿੀ ਚਾਲ ਚਰਣ ਕਰ ਤਖਸਰੇ ਿੁਚਾ ਿੇਹ ਕੁਮਲਾਨੀ ॥

ک
ب
ُ
ک
ِ
ھ
ُ
ب
س
م
ُھؤندی اچل رچن رک رے چا دہہی الین ۔۔
ਨੇਿਰੀ ਧੁੰਤਧ ਕਰਨ ਭਏ ਬਹਰੇ ਮਨਮੁਤਖ ਨਾਮੁ ਨ ਜਾਨੀ ॥੧॥

مب
پیتری د ُھیدھ رکن ےئھب رہبے مُکھ نام ہن اجین ۔۔۱۔۔

ਅੰਧੁਲੇ ਤਕਆ ਪਾਇਆ ਜਤਗ ਆਇ ॥

ادنےلھ ایک نانا چگ ا ۓ ۔۔
ਰਾਮੁ ਤਰਿੈ ਨਹੀ ਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਚਾਲੇ ਮੂਲੁ ਗਵਾਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

رام ر َِدے یہن ُگر یک ویسا اچےل مُؤل وگَاےی ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਤਜਹਵਾ ਰੰਤਗ ਨਹੀ ਹਤਰ ਰਾਿੀ ਜਬ ਬੋਲੈ ਿਬ ਿੀਕੇ ॥

چہؤا رنگ یہن ہر رایت جت وب لَے پپ ےکیھپ ۔۔

ਸੰਿ ਜਨਾ ਕੀ ਤਨੰਿਾ ਤਵਆਪਤਸ ਪਸੂ ਭਏ ਕਿੇ ਹੋਤਹ ਨ ਨੀਕੇ ॥੨॥

سیت انج یک پ ِیدا وناسپ ئسُؤ ےئھب دکے وہہِ ہن پیکے ۔۔۲۔۔
ਅੰਤਮਰਿ ਕਾ ਰਸੁ ਤਵਰਲੀ ਪਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਤਲ ਤਮਲਾਏ ॥

امِرت اک رس وِریل نانا سیگؤر م َیل مِالےئ ۔۔

ਜਬ ਲਗੁ ਸਬਿ ਭੇਿੁ ਨਹੀ ਆਇਆ ਿਬ ਲਗੁ ਕਾਲੁ ਸੰਿਾਏ ॥੩॥

جت گل دبس دیھب یہن ا نا پپ گل اکل سییاےئ ۔۔۳۔۔
ਅਨ ਕੋ ਿਰੁ ਘਰੁ ਕਬਹੂ ਨ ਜਾਨਤਸ ਏਕੋ ਿਰੁ ਸਤਚਆਰਾ ॥

ان وک در رھگ کب ُہؤ ہن اجسن اوکی در سچِیارا ۔۔

ਗੁਰ ਪਰਸਾਤਿ ਪਰਮ ਪਿੁ ਪਾਇਆ ਨਾਨਕੁ ਕਹੈ ਤਵਚਾਰਾ ॥੪॥੩॥੪॥

ےہک وِاچرا ۔۔۴۔۔۳۔۔۴۔۔
ُگر رپساد رپم ند نانا نانک َ
ਭੈਰਉ ਮਹਲਾ ੧ ॥

ریھبو ہلحم ۱۔۔
ਸਗਲੀ ਰੈਤਣ ਸੋਵਿ ਗਤਲ ਿਾਹੀ ਤਿਨਸੁ ਜੰਜਾਤਲ ਗਵਾਇਆ ॥

سگلی َرنی وسوت لگ اھپیہ دِسن اجنجل وگَانا ۔۔

ਤਖਨੁ ਪਲੁ ਘੜੀ ਨਹੀ ਪਰਭੁ ਜਾਤਨਆ ਤਜਤਨ ਇਹੁ ਜਗਿੁ ਉਪਾਇਆ ॥੧॥

ک
ج
ھ
ن
ِ
ِ
ُ
ں ل ڑھگی یہن رپَھب اجاین ں اوہی تگج اناِنا ۔۔۱۔۔
ਮਨ ਰੇ ਤਕਉ ਛੂਟਤਸ ਿੁਖੁ ਭਾਰੀ ॥

چ
نم رے کپؤ ُھؤسٹ ُدھک اھبری ۔۔
ਤਕਆ ਲੇ ਆਵਤਸ ਤਕਆ ਲੇ ਜਾਵਤਸ ਰਾਮ ਜਪਹੁ ਗੁਣਕਾਰੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ایک ےل ا وس ایک ےل اجوس رام جبہؤ ُگپکاری ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਊੈਂਧਉ ਕਵਲੁ ਮਨਮੁਖ ਮਤਿ ਹੋਛੀ ਮਤਨ ਅੰਧੈ ਤਸਤਰ ਧੰਧਾ ॥

مب
ےھ سِر ددنھاھ ۔۔
اُدنھؤ وکَل مُکھ مت وہیھچ نم ادن َ
ਕਾਲੁ ਤਬਕਾਲੁ ਸਿਾ ਤਸਤਰ ਿੇਰੈ ਤਬਨੁ ਨਾਵੈ ਗਤਲ ਿੰਧਾ ॥੨॥

اکل ِئکال دسا سِر ریتَے پِں نا َوے لگ دنھپاھ ۔۔۲۔۔
ਿਗਰੀ ਚਾਲ ਨੇਿਰ ਿੁਤਨ ਅੰਧੁਲੇ ਸਬਿ ਸੁਰਤਿ ਨਹੀ ਭਾਈ ॥

پ یت ب
ھ
ُ
س
درگی اچل ر ں ادنےلھ دبس ُ رت یہن اھبیئ ۔۔

ਸਾਸਿਰ ਬੇਿ ਿਰੈ ਗੁਣ ਹੈ ਮਾਇਆ ਅੰਧੁਲਉ ਧੰਧੁ ਕਮਾਈ ॥੩॥

ے ُگں ےہَ امنا ادنھلؤ ددنھھ امکیئ ۔۔۳۔۔
سارتس دیب رتِ َ
ਖੋਇਓ ਮੂਲੁ ਲਾਭੁ ਕਹ ਪਾਵਤਸ ਿੁਰਮਤਿ ਤਗਆਨ ਤਵਹੂਣੇ ॥

وھکویئ مُؤل الھب ہک ناوس ُدرمت گ ِیان وِوہُےن ۔۔
ਸਬਿੁ ਬੀਚਾਤਰ ਰਾਮ ਰਸੁ ਚਾਤਖਆ ਨਾਨਕ ਸਾਤਚ ਪਿੀਣੇ ॥੪॥੪॥੫॥

دبس پِبچار رام رس اچایھک نانک ساچ نییپے ۔۔۴۔۔۴۔۔۵۔۔
ਭੈਰਉ ਮਹਲਾ ੧ ॥

ریھبو ہلحم ۱۔۔

ਗੁਰ ਕੈ ਸੰਤਗ ਰਹੈ ਤਿਨੁ ਰਾਿੀ ਰਾਮੁ ਰਸਤਨ ਰੰਤਗ ਰਾਿਾ ॥

ُگر ےکَ گنس ر َہے دِن رایت رام رنس رنگ رانا ۔۔

ਅਵਰੁ ਨ ਜਾਣਤਸ ਸਬਿੁ ਪਛਾਣਤਸ ਅੰਿਤਰ ਜਾਤਣ ਪਛਾਿਾ ॥੧॥

ا َور ہن اجسن دبس اھچپسن ارتن اجن اھچپنا ۔۔۱۔۔
ਸੋ ਜਨੁ ਐਸਾ ਮੈ ਮਤਨ ਭਾਵੈ ॥

اھبوے ۔۔
وس نج ااسی م َے نم َ
ਆਪੁ ਮਾਤਰ ਅਪਰੰਪਤਰ ਰਾਿਾ ਗੁਰ ਕੀ ਕਾਰ ਕਮਾਵੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

امکوے ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ا ت امر ارپرپم رانا ُگر یک اکر َ

ਅੰਿਤਰ ਬਾਹਤਰ ਪੁਰਖੁ ਤਨਰੰਜਨੁ ਆਤਿ ਪੁਰਖੁ ਆਿੇਸੋ ॥

ارتن ناہر ُپرھک پِرنجن ا د ُپرھک ا دوسی ۔۔

ਘਟ ਘਟ ਅੰਿਤਰ ਸਰਬ ਤਨਰੰਿਤਰ ਰਤਵ ਰਤਹਆ ਸਚੁ ਵੇਸੋ ॥੨॥

ٹھگ ٹھگ ارتن رست پِررتن َروِ رایہ چس ووسی ۔۔۲۔۔

ਸਾਤਚ ਰਿੇ ਸਚੁ ਅੰਤਮਰਿੁ ਤਜਹਵਾ ਤਮਤਥਆ ਮੈਲੁ ਨ ਰਾਈ ॥

ساچ رےت چس امِرت چہؤا مِبھیا مَیل ہن رایئ ۔۔

ਤਨਰਮਲ ਨਾਮੁ ਅੰਤਮਰਿ ਰਸੁ ਚਾਤਖਆ ਸਬਤਿ ਰਿੇ ਪਤਿ ਪਾਈ ॥੩॥

پِرلم نام امِرت رس اچایھک دبس رےت پپ نایئ ۔۔۳۔۔
ਗੁਣੀ ਗੁਣੀ ਤਮਤਲ ਲਾਹਾ ਪਾਵਤਸ ਗੁਰਮੁਤਖ ਨਾਤਮ ਵਿਾਈ ॥

ُگبی ُگبی مِل الاہ ناوس ُگرمُکھ نام ودایئ ۔۔

ਸਗਲੇ ਿੂਖ ਤਮਟਤਹ ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਸਖਾਈ ॥੪॥੫॥੬॥

ےلگس ُدوھک مِی ِہ ُگر ویسا نانک نام اھکسیئ ۔۔۴۔۔۵۔۔۶۔۔

ਭੈਰਉ ਮਹਲਾ ੧ ॥

ریھبو ہلحم ۱۔۔
ਤਹਰਿੈ ਨਾਮੁ ਸਰਬ ਧਨੁ ਧਾਰਣੁ ਗੁਰ ਪਰਸਾਿੀ ਪਾਈਐ ॥

ہِر َدے نام رست دنھ داھرن ُگر رپسادی نا پپَے ۔۔

ਅਮਰ ਪਿਾਰਥ ਿੇ ਤਕਰਿਾਰਥ ਸਹਜ ਤਧਆਤਨ ਤਲਵ ਲਾਈਐ ॥੧॥

سہ
ارم ندارھت ےت کِرنارھت ج دایھن لِؤ ال پ ٔپے ۔۔۱۔۔
ਮਨ ਰੇ ਰਾਮ ਭਗਤਿ ਤਚਿੁ ਲਾਈਐ ॥

نم رے رام تگھب ِجت ال پ ٔپے ۔۔
ਗੁਰਮੁਤਖ ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਜਤਪ ਤਹਰਿੈ ਸਹਜ ਸੇਿੀ ਘਤਰ ਜਾਈਐ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ُگرمُکھ رام نام جت ہِر َدے سہج َ
سیبی رھگ اج پپَے ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਭਰਮੁ ਭੇਿੁ ਭਉ ਕਬਹੁ ਨ ਛੂਟਤਸ ਆਵਿ ਜਾਿ ਨ ਜਾਨੀ ॥

چ
ب
رھبم دیھب ھؤ کبہؤ ہن ُھؤسٹ ا وت اجت ہن اجین ۔۔
ਤਬਨੁ ਹਤਰ ਨਾਮ ਕੋ ਮੁਕਤਿ ਨ ਪਾਵਤਸ ਿੂਤਬ ਮੁਏ ਤਬਨੁ ਪਾਨੀ ॥੨॥

پِں ہر نام وک مُکت ہن ناوس ُدوت مُؤےئ پِں ناین ۔۔۲۔۔
ਧੰਧਾ ਕਰਿ ਸਗਲੀ ਪਤਿ ਖੋਵਤਸ ਭਰਮੁ ਨ ਤਮਟਤਸ ਗਵਾਰਾ ॥

ددنھاھ رکت سگلی پپ وھکوس رھبم ہن مِیس وگارا ۔۔

ਤਬਨੁ ਗੁਰ ਸਬਿ ਮੁਕਤਿ ਨਹੀ ਕਬ ਹੀ ਅੰਧੁਲੇ ਧੰਧੁ ਪਸਾਰਾ ॥੩॥

پِں ُگر دبس مُکت یہن بک یہ ادنےلھ ددنھھ ئسارا ۔۔۳۔۔
ਅਕੁਲ ਤਨਰੰਜਨ ਤਸਉ ਮਨੁ ਮਾਤਨਆ ਮਨ ਹੀ ਿੇ ਮਨੁ ਮੂਆ ॥

ع ُقل پِرنجن سِیؤ نم اماین نم یہ ےت نم مُؤا ۔۔

ਅੰਿਤਰ ਬਾਹਤਰ ਏਕੋ ਜਾਤਨਆ ਨਾਨਕ ਅਵਰੁ ਨ ਿੂਆ ॥੪॥੬॥੭॥

ارتن ناہر اوکی اجاین نانک ا َور ہن ُدوا ۔۔۴۔۔۶۔۔۷۔۔
ਭੈਰਉ ਮਹਲਾ ੧ ॥

ریھبو ہلحم ۱۔۔
ਜਗਨ ਹੋਮ ਪੁੰਨ ਿਪ ਪੂਜਾ ਿੇਹ ਿੁਖੀ ਤਨਿ ਿੂਖ ਸਹੈ ॥

نگج وہم ُپ ّں پپ ئُؤاج دہہی ُدیھک پِپ ُدوھک س َہے ۔۔
ਰਾਮ ਨਾਮ ਤਬਨੁ ਮੁਕਤਿ ਨ ਪਾਵਤਸ ਮੁਕਤਿ ਨਾਤਮ ਗੁਰਮੁਤਖ ਲਹੈ ॥੧॥

رام نام پِں مُکت ہن ناوس مُکت نام ُگرمُکھ ل َہے ۔۔۱۔۔
ਰਾਮ ਨਾਮ ਤਬਨੁ ਤਬਰਥੇ ਜਤਗ ਜਨਮਾ ॥

رام نام پِں پِرےھت چگ جبما ۔۔

ਤਬਖੁ ਖਾਵੈ ਤਬਖੁ ਬੋਲੀ ਬੋਲੈ ਤਬਨੁ ਨਾਵੈ ਤਨਹਿਲੁ ਮਤਰ ਭਰਮਨਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

بِہب
ھ
اھکوے نِکھ وبیل وب لَے پِں نا َوے ل رم رھبَانم ۔۔۱۔۔راہو۔۔
نِکھ َ
ਪੁਸਿਕ ਪਾਿ ਤਬਆਕਰਣ ਵਖਾਣੈ ਸੰਤਧਆ ਕਰਮ ਤਿਕਾਲ ਕਰੈ ॥

ئُسیک ناھٹ پ ِیارکن واھک ئَے دنسِایھ رکم ئِکال رکَے ۔۔

ਤਬਨੁ ਗੁਰ ਸਬਿ ਮੁਕਤਿ ਕਹਾ ਪਰਾਣੀ ਰਾਮ ਨਾਮ ਤਬਨੁ ਉਰਤਝ ਮਰੈ ॥੨॥

پِں ُگر دبس مُکت اہک رپَاین رام نام پِں اُرھج م َ َرے ۔۔۲۔۔

ਿੰਿ ਕਮੰਿਲ ਤਸਖਾ ਸੂਿੁ ਧੋਿੀ ਿੀਰਤਥ ਗਵਨੁ ਅਤਿ ਭਰਮਨੁ ਕਰੈ ॥

دند ڈنمکل ِسکھا سُؤت دوھیت ریتھت وگَن ات رھبَنم رکَے ۔۔
ਰਾਮ ਨਾਮ ਤਬਨੁ ਸਾਂਤਿ ਨ ਆਵੈ ਜਤਪ ਹਤਰ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਸੁ ਪਾਤਰ ਪਰੈ ॥੩॥

پ
ے جت ہر ہر نام وس نار رپَے ۔۔۳۔۔
رام نام ِں ساپپ ہن ا و َ

ਜਟਾ ਮੁਕਟੁ ਿਤਨ ਭਸਮ ਲਗਾਈ ਬਸਿਰ ਛੋਤਿ ਿਤਨ ਨਗਨੁ ਭਇਆ ॥

اٹج مُکت نت مسھب اگلیئ رتسب وھچد نت نگن ایھب ۔۔
ਰਾਮ ਨਾਮ ਤਬਨੁ ਤਿਰਪਤਿ ਨ ਆਵੈ ਤਕਰਿ ਕੈ ਬਾਂਧੈ ਭੇਖੁ ਭਇਆ ॥੪॥

ب
پ
ے کِرت ےکَ نادن َھے ھ َیکھ ایھب ۔۔۴۔۔
رام نام ِں رتِپپ ہن ا و َ
ਜੇਿੇ ਜੀਅ ਜੰਿ ਜਤਲ ਥਤਲ ਮਹੀਅਤਲ ਜਿਰ ਕਿਰ ਿੂ ਸਰਬ ਜੀਆ ॥

م
ےتیج یج جپت لج لھت ہییل رتج رتک ئُؤ رست ِجیا ۔۔

ਗੁਰ ਪਰਸਾਤਿ ਰਾਤਖ ਲੇ ਜਨ ਕਉ ਹਤਰ ਰਸੁ ਨਾਨਕ ਝੋਤਲ ਪੀਆ ॥੫॥੭॥੮॥

چ
ُگر رپساد راھک ےل نج کؤ ہر رس نانک َھؤل پِیا ۔۔۵۔۔۷۔۔۸۔۔
ਰਾਗੁ ਭੈਰਉ ਮਹਲਾ ੩ ਚਉਪਿੇ ਘਰੁ ੧

راگ ریھبو ہلحم  ۳جؤندے رھگ ۱
ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪਰਸਾਤਿ ॥

اِک اواکنر سیگؤر رپساد ۔۔
ਜਾਤਿ ਕਾ ਗਰਬੁ ਨ ਕਰੀਅਹੁ ਕੋਈ ॥

اجت اک رگت ہن رکہہی وکیئ ۔۔
ਬਰਹਮੁ ਤਬੰਿੇ ਸੋ ਬਰਾਹਮਣੁ ਹੋਈ ॥੧॥

پرمہ پِیدے وس پرانمہ وہیئ ۔۔۱۔۔
ਜਾਤਿ ਕਾ ਗਰਬੁ ਨ ਕਤਰ ਮੂਰਖ ਗਵਾਰਾ ॥

اجت اک رگت ہن رک مُؤرھک وگارا ۔۔
ਇਸੁ ਗਰਬ ਿੇ ਚਲਤਹ ਬਹੁਿੁ ਤਵਕਾਰਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

اس رگت ےت چلہہ تہب وِاکرا ۔۔۱۔۔راہو۔۔

ਚਾਰੇ ਵਰਨ ਆਖੈ ਸਭੁ ਕੋਈ ॥

اچرے ورن ا ےھک سیھ وکیئ ۔۔
ਬਰਹਮੁ ਤਬੰਿ ਿੇ ਸਭ ਓਪਤਿ ਹੋਈ ॥੨॥

پرمہ پِید ےت سیھ اوپپ وہیئ ۔۔۲۔۔
ਮਾਟੀ ਏਕ ਸਗਲ ਸੰਸਾਰਾ ॥

امیٹ انک لگس اسنسرا ۔۔
ਬਹੁ ਤਬਤਧ ਭਾਂਿੇ ਘੜੈ ਕੁਮਹਾਰਾ ॥੩॥

ُک
وہب نِدھ اھبندے ڑھگَے مُھارا ۔۔۳۔۔
ਪੰਚ ਿਿੁ ਤਮਤਲ ਿੇਹੀ ਕਾ ਆਕਾਰਾ ॥

پب
ج پپ مِل دیہی اک ا اکرا ۔۔

ਘਤਟ ਵਤਧ ਕੋ ਕਰੈ ਬੀਚਾਰਾ ॥੪॥

ٹھگ ودھ وک رکَے اچیبرا ۔۔۴۔۔
ਕਹਿੁ ਨਾਨਕ ਇਹੁ ਜੀਉ ਕਰਮ ਬੰਧੁ ਹੋਈ ॥

کہت نانک اوہی جپؤ رکم دنبھ وہیئ ۔۔

ਤਬਨੁ ਸਤਿਗੁਰ ਭੇਟੇ ਮੁਕਤਿ ਨ ਹੋਈ ॥੫॥੧॥

پ سی گ ب
ھی
پ
م
ک
ِں ؤر ے ُ ت ہن وہیئ ۔۔۵۔۔۱۔۔
ਭੈਰਉ ਮਹਲਾ ੩ ॥

ریھبو ہلحم ۳۔۔
ਜੋਗੀ ਤਗਰਹੀ ਪੰਤਿਿ ਭੇਖਧਾਰੀ ॥

بھ
ک
ی
وجیگ گِریہ ڈنپت ھداھری ۔۔

ਏ ਸੂਿੇ ਅਪਣੈ ਅਹੰਕਾਰੀ ॥੧॥

اے سُؤےت اےنپ ااکنہری۔۔۱۔۔
ਮਾਇਆ ਮਤਿ ਮਾਿਾ ਰਤਹਆ ਸੋਇ ॥

امنا دم امنا رایہ وسۓ ۔۔
ਜਾਗਿੁ ਰਹੈ ਨ ਮੂਸੈ ਕੋਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

اجگپ ر َہے ہن مُؤ سَے وکۓ ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਸੋ ਜਾਗੈ ਤਜਸੁ ਸਤਿਗੁਰੁ ਤਮਲੈ ॥

وس اج َگے ِجس سیگؤر ملَ ِے ۔۔

ਪੰਚ ਿੂਿ ਓਹੁ ਵਸਗਤਿ ਕਰੈ ॥੨॥

پب
ج ُدوت اووہ وسگت رکَے ۔۔۲۔۔
ਸੋ ਜਾਗੈ ਜੋ ਿਿੁ ਬੀਚਾਰੈ ॥

اچیبرے ۔۔
وس اج َگے وج پپ َ
ਆਤਪ ਮਰੈ ਅਵਰਾ ਨਹ ਮਾਰੈ ॥੩॥

امرے ۔۔۳۔۔
ا ت م َ َرے اورا ہن َ
ਸੋ ਜਾਗੈ ਜੋ ਏਕੋ ਜਾਣੈ ॥

وس اج َگے وج اوکی اج ئَے ۔۔
ਪਰਤਕਰਤਿ ਛੋਿੈ ਿਿੁ ਪਛਾਣੈ ॥੪॥

وھچدے پپ اھچپ ئَے ۔۔۴۔۔
رپکِرِت َ
ਚਹੁ ਵਰਨਾ ਤਵਤਚ ਜਾਗੈ ਕੋਇ ॥

چہؤ ورہن وِچ اج َگے وکۓ ۔۔

چمَے

ਜਮੈ ਕਾਲੈ ਿੇ ਛੂਟੈ ਸੋਇ ॥੫॥

چ
اک لَے ےت ُھؤ ئَے وسۓ ۔۔۵۔۔
ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਜਨੁ ਜਾਗੈ ਸੋਇ ॥

کہت نانک نج اج َگے وسۓ ۔۔
ਤਗਆਨ ਅੰਜਨੁ ਜਾ ਕੀ ਨੇਿਰੀ ਹੋਇ ॥੬॥੨॥

گ ِیان انجن اج یک پیتری وہۓ ۔۔۶۔۔۲۔۔
ਭੈਰਉ ਮਹਲਾ ੩ ॥

ریھبو ہلحم ۳۔۔
ਜਾ ਕਉ ਰਾਖੈ ਅਪਣੀ ਸਰਣਾਈ ॥

ک
اج کؤ را َھے اینپ رسنایئ ۔۔

ਸਾਚੇ ਲਾਗੈ ਸਾਚਾ ਿਲੁ ਪਾਈ ॥੧॥

ساےچ ال َگے سااچ لھپ نایئ ۔۔۱۔۔
ਰੇ ਜਨ ਕੈ ਤਸਉ ਕਰਹੁ ਪੁਕਾਰਾ ॥

ےک سِیؤ رکوہ ئُکارا ۔۔
رے نج َ
ਹੁਕਮੇ ਹੋਆ ਹੁਕਮੇ ਵਰਿਾਰਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ُچکمے وہا ُچکمے ورنارا ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਏਹੁ ਆਕਾਰੁ ਿੇਰਾ ਹੈ ਧਾਰਾ ॥

ےہ داھرا ۔۔
اوہی ا اکر ریتا َ
ਤਖਨ ਮਤਹ ਤਬਨਸੈ ਕਰਿ ਨ ਲਾਗੈ ਬਾਰਾ ॥੨॥

ک
ھِں ہہم نِیسے رکت ہن ال َگے نارا ۔۔۲۔۔

ਕਤਰ ਪਰਸਾਿੁ ਇਕੁ ਖੇਲੁ ਤਿਖਾਇਆ ॥

رک رپساد اِک لیھک دِاھکنا ۔۔
ਗੁਰ ਤਕਰਪਾ ਿੇ ਪਰਮ ਪਿੁ ਪਾਇਆ ॥੩॥

ُگر کِرنا ےت رپم ند نانا ۔۔۳۔۔

ਕਹਿ ਨਾਨਕੁ ਮਾਤਰ ਜੀਵਾਲੇ ਸੋਇ ॥

کہت نانک امر ویجاےل وسۓ ۔۔
ਐਸਾ ਬੂਝਹੁ ਭਰਤਮ ਨ ਭੂਲਹੁ ਕੋਇ ॥੪॥੩॥

ب
ااسی ُوبچھہہ رھبم ہن ُھؤوہل وکۓ ۔۔۴۔۔۳۔۔
ਭੈਰਉ ਮਹਲਾ ੩ ॥

ریھبو ہلحم ۳۔۔
ਮੈ ਕਾਮਤਣ ਮੇਰਾ ਕੰਿੁ ਕਰਿਾਰੁ ॥

م َے اکنم ریما کپت رکنار ۔۔

ਜੇਹਾ ਕਰਾਏ ਿੇਹਾ ਕਰੀ ਸੀਗਾਰੁ ॥੧॥

اہیج رکاےئ اہیت رکی اگیسر ۔۔۱۔۔
ਜਾਂ ਤਿਸੁ ਭਾਵੈ ਿਾਂ ਕਰੇ ਭੋਗੁ ॥

اجن ئِس اھبوے نان رکے وھبگ ۔۔
ਿਨੁ ਮਨੁ ਸਾਚੇ ਸਾਤਹਬ ਜੋਗੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

نت نم ساےچ اصجِت وجگ ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਉਸਿਤਿ ਤਨੰਿਾ ਕਰੇ ਤਕਆ ਕੋਈ ॥

اُسیت پ ِیدا رکے ایک وکیئ ۔۔

ਜਾਂ ਆਪੇ ਵਰਿੈ ਏਕੋ ਸੋਈ ॥੨॥

اجن ا ےپ ور َئے اوکی وسیئ ۔۔۲۔۔
ਗੁਰ ਪਰਸਾਿੀ ਤਪਰਮ ਕਸਾਈ ॥

ُگر رپسادی پِرم اصقیئ ۔۔

ਤਮਲਉਗੀ ਿਇਆਲ ਪੰਚ ਸਬਿ ਵਜਾਈ ॥੩॥

پب
مل ِؤیگ دنال ج دبس واجیئ ۔۔۳۔۔
ਭਨਤਿ ਨਾਨਕੁ ਕਰੇ ਤਕਆ ਕੋਇ ॥

تنھب نانک رکے ایک وکۓ ۔۔
ਤਜਸ ਨੋ ਆਤਪ ਤਮਲਾਵੈ ਸੋਇ ॥੪॥੪॥

ج
الوے وسۓ ۔۔۴۔۔۴۔۔
ِ س ون ا ت م ِ َ
ਭੈਰਉ ਮਹਲਾ ੩ ॥

ریھبو ہلحم ۳۔۔
ਸੋ ਮੁਤਨ ਤਜ ਮਨ ਕੀ ਿੁਤਬਧਾ ਮਾਰੇ ॥

وس مُں ےج نم یک ُددباھ امرے ۔۔
ਿੁਤਬਧਾ ਮਾਤਰ ਬਰਹਮੁ ਬੀਚਾਰੇ ॥੧॥

ُددباھ امر پرمہ اچیبرے ۔۔۱۔۔

ਇਸੁ ਮਨ ਕਉ ਕੋਈ ਖੋਜਹੁ ਭਾਈ ॥

واِس نم کؤ وکیئ وھکچہؤ اھبیئ ۔۔
ਮਨੁ ਖੋਜਿ ਨਾਮੁ ਨਉ ਤਨਤਧ ਪਾਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

نم وھکجت نام ئؤ ن ِدھ نایئ ۔۔۱۔۔راہو۔۔

ਮੂਲੁ ਮੋਹੁ ਕਤਰ ਕਰਿੈ ਜਗਿੁ ਉਪਾਇਆ ॥

مُؤل ومہ رک رک َئے تگج اُناِنا ۔۔

ਮਮਿਾ ਲਾਇ ਭਰਤਮ ਭੋੁਲਾਇਆ ॥੨॥

ب
اتمم ال ِئے رھبم ھُالنا ۔۔۲۔۔

ਇਸੁ ਮਨ ਿੇ ਸਭ ਤਪੰਿ ਪਰਾਣਾ ॥

اس نم ےت سیھ پِید رپانا ۔۔

ਮਨ ਕੈ ਵੀਚਾਤਰ ਹੁਕਮੁ ਬੁਤਝ ਸਮਾਣਾ ॥੩॥

ک ب
نم ےکَ وبچار ُچ م ُچھ امسنا ۔۔۳۔۔
ਕਰਮੁ ਹੋਵੈ ਗੁਰੁ ਤਕਰਪਾ ਕਰੈ ॥

وہوے ُگر کِرنا رکَے ۔۔
رکم َ
ਇਹੁ ਮਨੁ ਜਾਗੈ ਇਸੁ ਮਨ ਕੀ ਿੁਤਬਧਾ ਮਰੈ ॥੪॥

اوہی نم اج َگے اِس نم یک ُددباھ م َ َرے ۔۔۴۔۔
ਮਨ ਕਾ ਸੁਭਾਉ ਸਿਾ ਬੈਰਾਗੀ ॥

نم اک ُسبھاو دسا ریبایگ ۔۔

ਸਭ ਮਤਹ ਵਸੈ ਅਿੀਿੁ ਅਨਰਾਗੀ ॥੫॥

سیھ ہہم و سَے اتیت ارنایگ ۔۔۵۔۔
ਕਹਿ ਨਾਨਕੁ ਜੋ ਜਾਣੈ ਭੇਉ ॥

ب
کہت نانک وج اج ئَے ھپؤ ۔۔
ਆਤਿ ਪੁਰਖੁ ਤਨਰੰਜਨ ਿੇਉ ॥੬॥੫॥

ا د ُپرھک پِرنجن دئؤ ۔۔۶۔۔۵۔۔

ਭੈਰਉ ਮਹਲਾ ੩ ॥

ریھبو ہلحم ۳۔۔
ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਜਗਿ ਤਨਸਿਾਰਾ ॥

رام نام تگج ئِسیارا ۔۔

ਭਵਜਲੁ ਪਾਤਰ ਉਿਾਰਣਹਾਰਾ ॥੧॥

ب
َھؤلج نار اُناراہنرا ۔۔۱۔۔

ਗੁਰ ਪਰਸਾਿੀ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਸਮਹਾਤਲ ॥

س
ُگر رپسادی ہر نام مہھال ۔۔

ਸਿ ਹੀ ਤਨਬਹੈ ਿੇਰੈ ਨਾਤਲ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

دس یہ پ ِب َہے ریتَے نال ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਨਾਮੁ ਨ ਚੇਿਤਹ ਮਨਮੁਖ ਗਾਵਾਰਾ ॥

مب
نام ہن چیبہہ مُکھ اگوارا ۔۔

ਤਬਨੁ ਨਾਵੈ ਕੈਸੇ ਪਾਵਤਹ ਪਾਰਾ ॥੨॥

پِں نا َوے َ
کیسے ناوہِ نارا ۔۔۲۔۔
ਆਪੇ ਿਾਤਿ ਕਰੇ ਿਾਿਾਰੁ ॥

ا ےپ دات رکے دانار ۔۔
ਿੇਵਣਹਾਰੇ ਕਉ ਜੈਕਾਰੁ ॥੩॥

دویاہنرے کؤ جپکار ۔۔۳۔۔
ਨਿਤਰ ਕਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤਮਲਾਏ ॥

دنر رکے سیگؤرو مِالےئ ۔۔

ਨਾਨਕ ਤਹਰਿੈ ਨਾਮੁ ਵਸਾਏ ॥੪॥੬॥

نانک ہِر َدے نام وساےئ ۔۔۴۔۔۶۔۔
ਭੈਰਉ ਮਹਲਾ ੩ ॥

ریھبو ہلحم ۳۔۔
ਨਾਮੇ ਉਧਰੇ ਸਤਭ ਤਜਿਨੇ ਲੋਅ ॥

ناےم اُدرھے سیھ چ ِیپے ولء ۔۔
ਗੁਰਮੁਤਖ ਤਜਨਾ ਪਰਾਪਤਿ ਹੋਇ ॥੧॥

ُگرمُکھ ِجیا رپاپپ وہۓ ۔۔۱۔۔

ਹਤਰ ਜੀਉ ਅਪਣੀ ਤਿਪਾ ਕਰੇਇ ॥

ہر جپؤ اینپ کِرنا رکۓ ۔۔

ਗੁਰਮੁਤਖ ਨਾਮੁ ਵਤਿਆਈ ਿੇਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ُگرمُکھ نام ودنایئ دےئ ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਰਾਮ ਨਾਤਮ ਤਜਨ ਪਰੀਤਿ ਤਪਆਰੁ ॥

رام نام ِجں رپپپ ایپر ۔۔

ਆਤਪ ਉਧਰੇ ਸਤਭ ਕੁਲ ਉਧਾਰਣਹਾਰੁ ॥੨॥

ا ت اُدرھے سیھ ُکل اُداھراہنر ۔۔۲۔۔
ਤਬਨੁ ਨਾਵੈ ਮਨਮੁਖ ਜਮ ਪੁਤਰ ਜਾਤਹ ॥

مب
م
ک
پ
ُ
ِ
پِں نا َوے ھ مج ُر اجہ ۔۔
ਅਉਖੇ ਹੋਵਤਹ ਚੋਟਾ ਖਾਤਹ ॥੩॥

اوےھک وہوہِ وچنا اھکہِ۔۔۳۔۔

ਆਪੇ ਕਰਿਾ ਿੇਵੈ ਸੋਇ ॥

ا ےپ رکنا دویَے وسۓ ۔۔
ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਪਰਾਪਤਿ ਹੋਇ ॥੪॥੭॥

نانک نام رپاپپ وہۓ ۔۔۴۔۔۷۔۔
ਭੈਰਉ ਮਹਲਾ ੩ ॥

ریھبو ہلحم ۳۔۔
ਗੋਤਵੰਿ ਪਰੀਤਿ ਸਨਕਾਤਿਕ ਉਧਾਰੇ ॥

وگوِدن رپپپ اکنسدِک اُداھرے ۔۔
ਰਾਮ ਨਾਮ ਸਬਤਿ ਬੀਚਾਰੇ ॥੧॥

رام نام دبس اچیبرے ۔۔۱۔۔
ਹਤਰ ਜੀਉ ਅਪਣੀ ਤਕਰਪਾ ਧਾਰੁ ॥

ہر جپؤ اینپ کِرنا داھر ۔۔

ਗੁਰਮੁਤਖ ਨਾਮੇ ਲਗੈ ਤਪਆਰੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

َ
ُگرمُکھ ناےم لگے ایپر ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਅੰਿਤਰ ਪਰੀਤਿ ਭਗਤਿ ਸਾਚੀ ਹੋਇ ॥

ارتن رپپپ تگھب سایچ وہۓ ۔۔
ਪੂਰੈ ਗੁਤਰ ਮੇਲਾਵਾ ਹੋਇ ॥੨॥

ئُؤ َرے ُگر میالوا وہۓ ۔۔۲۔۔
ਤਨਜ ਘਤਰ ਵਸੈ ਸਹਤਜ ਸੁਭਾਇ ॥

سہ
ِب
ج رھگ و سَے ج ُسبھاےئِ ۔۔

ਗੁਰਮੁਤਖ ਨਾਮੁ ਵਸੈ ਮਤਨ ਆਇ ॥੩॥

ُگرمُکھ نام و سَے نم ا ۓ ۔۔۳۔۔
ਆਪੇ ਵੇਖੈ ਵੇਖਣਹਾਰੁ ॥

ا ےپ وےھکی ونکھبہار ۔۔

ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਰਖਹੁ ਉਰ ਧਾਤਰ ॥੪॥੮॥

ک
نانک نام ر ھہؤ اُر داھر ۔۔۴۔۔۸۔۔
ਭੈਰਉ ਮਹਲਾ ੩ ॥

ریھبو ہلحم ۳۔۔
ਕਲਜੁਗ ਮਤਹ ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਉਰ ਧਾਰੁ ॥

کلچُگ ہہم رام نام اُر داھر ۔۔

ਤਬਨੁ ਨਾਵੈ ਮਾਥੈ ਪਾਵੈ ਛਾਰੁ ॥੧॥

َب
پِں نا َوے ام ھے نا َوے اھچر ۔۔۱۔۔
ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਿੁਲਭੁ ਹੈ ਭਾਈ ॥

ےہ اھبیئ ۔۔
رام نام ُدھبل َ
ਗੁਰ ਪਰਸਾਤਿ ਵਸੈ ਮਤਨ ਆਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ُگر رپساد و سَے نم ا یئ ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਜਨ ਭਾਲਤਹ ਸੋਇ ॥

رام نام نج اھبہہل وسۓ ۔۔
ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਿੇ ਪਰਾਪਤਿ ਹੋਇ ॥੨॥

ئُؤرے ُگر ےت رپاپپ وہۓ ۔۔۲۔۔

ਹਤਰ ਕਾ ਭਾਣਾ ਮੰਨਤਹ ਸੇ ਜਨ ਪਰਵਾਣੁ ॥

ہر اک اھبنا م ّی ِہ ےس نج رپوان ۔۔
ਗੁਰ ਕੈ ਸਬਤਿ ਨਾਮ ਨੀਸਾਣੁ ॥੩॥

ُگر ےکَ دبس نام اسینن ۔۔۳۔۔

ਸੋ ਸੇਵਹੁ ਜੋ ਕਲ ਰਤਹਆ ਧਾਤਰ ॥

وس ویسوہوج لک رایہ داھر ۔۔
ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਤਖ ਨਾਮੁ ਤਪਆਤਰ ॥੪॥੯॥

نانک ُگرمُکھ نام ایپر ۔۔۴۔۔۹۔۔
ਭੈਰਉ ਮਹਲਾ ੩ ॥

ریھبو ہلحم ۳۔۔
ਕਲਜੁਗ ਮਤਹ ਬਹੁ ਕਰਮ ਕਮਾਤਹ ॥

کلچُگ ہہم وہب رکم امکہِ۔۔

ਨਾ ਰੁਤਿ ਨ ਕਰਮ ਥਾਇ ਪਾਤਹ ॥੧॥

ہن ُرت ہن رکم اھتےئ ناہِ۔۔۱۔۔
ਕਲਜੁਗ ਮਤਹ ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਹੈ ਸਾਰੁ ॥

کلچُگ ہہم رام نام ےہَ سار ۔۔

ਗੁਰਮੁਤਖ ਸਾਚਾ ਲਗੈ ਤਪਆਰੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

َ
ُگرمُکھ سااچ لگے ایپر ۔۔۱۔۔راہو۔۔

ਿਨੁ ਮਨੁ ਖੋਤਜ ਘਰੈ ਮਤਹ ਪਾਇਆ ॥

نت نم وھکچ رھگَے ہہم نانا ۔۔

ਗੁਰਮੁਤਖ ਰਾਮ ਨਾਤਮ ਤਚਿੁ ਲਾਇਆ ॥੨॥

ُگرمُکھ رام نام ِجت النا ۔۔۲۔۔

ਤਗਆਨ ਅੰਜਨੁ ਸਤਿਗੁਰ ਿੇ ਹੋਇ ॥

گ ِیان انجن سیگؤر ےت وہۓ ۔۔

ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਰਤਵ ਰਤਹਆ ਤਿਹੁ ਲੋਇ ॥੩॥

رام نام َروِ رایہ بِہ ُؤ ولےئ ۔۔۳۔۔

ਕਤਲਜੁਗ ਮਤਹ ਹਤਰ ਜੀਉ ਏਕੁ ਹੋਰ ਰੁਤਿ ਨ ਕਾਈ ॥

کلچُگ ہہم ہر جپؤ انک وہر ُرت ہن اکیئ ۔۔

ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਤਖ ਤਹਰਿੈ ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਲੇਹੁ ਜਮਾਈ ॥੪॥੧੦॥

نانک ُگرمُکھ ہِر َدے رام نام وہیل امجیئ ۔۔۴۔۔۱۱۔۔
ਭੈਰਉ ਮਹਲਾ ੩ ਘਰੁ ੨

ریھبو ہلحم  ۳رھگ ۲
ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪਰਸਾਤਿ ॥

اِک اواکنر سیگؤر رپساد ۔۔
ਿੁਤਬਧਾ ਮਨਮੁਖ ਰੋਤਗ ਤਵਆਪੇ ਤਿਰਸਨਾ ਜਲਤਹ ਅਤਧਕਾਈ ॥

مب
ُددباھ مُکھ روگ وناےپ رتِانس چلہہ ا ِدھکایئ ۔۔

ਮਤਰ ਮਤਰ ਜੰਮਤਹ ਿਉਰ ਨ ਪਾਵਤਹ ਤਬਰਥਾ ਜਨਮੁ ਗਵਾਈ ॥੧॥

ب
رم رم چم ّہہ ھؤر ہن ناوہ پِراھت منج وگَایئ ۔۔۱۔۔
ਮੇਰੇ ਪਰੀਿਮ ਕਤਰ ਤਕਰਪਾ ਿੇਹੁ ਬੁਝਾਈ ॥

ریمے رپمتی رک کِرنا دوہی اھجبیئ ۔۔

ਹਉਮੈ ਰੋਗੀ ਜਗਿੁ ਉਪਾਇਆ ਤਬਨੁ ਸਬਿੈ ਰੋਗੁ ਨ ਜਾਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ہؤ م َے رویگ تگج اُناِنا پِں دبسَے روگ ہن اجیئ ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਤਸੰਤਮਰਤਿ ਸਾਸਿਰ ਪੜਤਹ ਮੁਤਨ ਕੇਿੇ ਤਬਨੁ ਸਬਿੈ ਸੁਰਤਿ ਨ ਪਾਈ ॥

ِسمرِت سارتس ڑپہِ مُں َ
کیپے پِں دبسَے ُسرت ہن نایئ ۔۔
ਿਰੈ ਗੁਣ ਸਭੇ ਰੋਤਗ ਤਵਆਪੇ ਮਮਿਾ ਸੁਰਤਿ ਗਵਾਈ ॥੨॥

سب
ے ُگں ھے روگ وناےپ اتمم ُسرت وگَایئ ۔۔۲۔۔
رتِ َ
ਇਤਕ ਆਪੇ ਕਾਤਢ ਲਏ ਪਰਤਭ ਆਪੇ ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਪਰਤਭ ਲਾਏ ॥

اِک ا ےپ اکدھ ےئل رپَھب ا ےپ ُگر ویسا رپَھب الےئ ۔۔

ਹਤਰ ਕਾ ਨਾਮੁ ਤਨਧਾਨੋ ਪਾਇਆ ਸੁਖੁ ਵਤਸਆ ਮਤਨ ਆਏ ॥੩॥

ہر اک نام ن ِداھون نانا ُسکھ وایس نم ا ےئ ۔۔۳۔۔

ਚਉਥੀ ਪਿਵੀ ਗੁਰਮੁਤਖ ਵਰਿਤਹ ਤਿਨ ਤਨਜ ਘਤਰ ਵਾਸਾ ਪਾਇਆ ॥

ِب
جؤیھت ندوی ُگرمُکھ ورہہت پِں ج رھگ واسا نانا ۔۔

ਪੂਰੈ ਸਤਿਗੁਤਰ ਤਕਰਪਾ ਕੀਨੀ ਤਵਚਹੁ ਆਪੁ ਗਵਾਇਆ ॥੪॥

ئُؤ َرے سیگؤر کِرنا کیبی وِچہؤہ ا ت وگَانا ۔۔۴۔۔

ਏਕਸੁ ਕੀ ਤਸਤਰ ਕਾਰ ਏਕ ਤਜਤਨ ਬਰਹਮਾ ਤਬਸਨੁ ਰੁਿੁ ਉਪਾਇਆ ॥

ئ
اسکی یک سِر اکر انک ِجں پرامہ ِسں ُردر اُناِنا ۔۔

ਨਾਨਕ ਤਨਹਚਲੁ ਸਾਚਾ ਏਕੋ ਨਾ ਓਹੁ ਮਰੈ ਨ ਜਾਇਆ ॥੫॥੧॥੧੧॥

بِہ
چ
م
نانک ل سااچ اوکی ہن اووہ َ َرے ہن اجنا ۔۔۵۔۔۱۔۔۱۱۔۔
ਭੈਰਉ ਮਹਲਾ ੩ ॥

ریھبو ہلحم ۳۔۔

ਮਨਮੁਤਖ ਿੁਤਬਧਾ ਸਿਾ ਹੈ ਰੋਗੀ ਰੋਗੀ ਸਗਲ ਸੰਸਾਰਾ ॥

مب
م
ک
ُ
ےہ رویگ رویگ لگس اسنسرا ۔۔
ھ ُددباھ دسا َ

ਗੁਰਮੁਤਖ ਬੂਝਤਹ ਰੋਗੁ ਗਵਾਵਤਹ ਗੁਰ ਸਬਿੀ ਵੀਚਾਰਾ ॥੧॥

ُگرمُکھ وبُچھہہ روگ وگاوہِ ُگر دبسی وبچارا ۔۔۱۔۔
ਹਤਰ ਜੀਉ ਸਿਸੰਗਤਿ ਮੇਲਾਇ ॥

ہر جپؤ سیسیگت میال ئِے ۔۔

ਨਾਨਕ ਤਿਸ ਨੋ ਿੇਇ ਵਤਿਆਈ ਜੋ ਰਾਮ ਨਾਤਮ ਤਚਿੁ ਲਾਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

نانک ئِس ون دےئ ودنایئ وج رام نام ِجت ال ئِے ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਮਮਿਾ ਕਾਤਲ ਸਤਭ ਰੋਤਗ ਤਵਆਪੇ ਤਿਨ ਜਮ ਕੀ ਹੈ ਤਸਤਰ ਕਾਰਾ ॥

ےہ سِر اکرا ۔۔
اتمم اکل سیھ روگ وناےپ پِں مج یک َ

ਗੁਰਮੁਤਖ ਪਰਾਣੀ ਜਮੁ ਨੇਤੜ ਨ ਆਵੈ ਤਜਨ ਹਤਰ ਰਾਤਖਆ ਉਤਰ ਧਾਰਾ ॥੨॥

ُ
ے ِجں ہر راایھک اُر داھرا ۔۔۲۔۔
گرمُکھ رپَاین مج ڑین ہن ا و َ

ਤਜਨ ਹਤਰ ਕਾ ਨਾਮੁ ਨ ਗੁਰਮੁਤਖ ਜਾਿਾ ਸੇ ਜਗ ਮਤਹ ਕਾਹੇ ਆਇਆ ॥

ِجں ہر اک نام ہن ُگرمُکھ اجنا ےس چگ ہہم اکےہ ا نا ۔۔

ਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਕਿੇ ਨ ਕੀਨੀ ਤਬਰਥਾ ਜਨਮੁ ਗਵਾਇਆ ॥੩॥

ُگر یک ویسا دکے ہن کیبی پِراھت منج وگَانا ۔۔۳۔۔
ਨਾਨਕ ਸੇ ਪੂਰੇ ਵਿਭਾਗੀ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵਾ ਲਾਏ ॥

نانک ےس ئُؤرے وداھبیگ سیگؤر ویسا الےئ ۔۔
ਜੋ ਇਛਤਹ ਸੋਈ ਿਲੁ ਪਾਵਤਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੁਖੁ ਪਾਏ ॥੪॥੨॥੧੨॥

وج اہھچِ وسیئ لھپ ناوہِ ُگرناین ُسکھ ناےئ ۔۔۴۔۔۲۔۔۱۲۔۔

ਭੈਰਉ ਮਹਲਾ ੩ ॥

ریھبو ہلحم ۳۔۔
ਿੁਖ ਤਵਤਚ ਜੰਮੈ ਿੁਤਖ ਮਰੈ ਿੁਖ ਤਵਤਚ ਕਾਰ ਕਮਾਇ ॥

ُدھک وِچ چمَ ّے ُدھک م َ َرے ُدھک وِچ اکر امکۓ ۔۔

ਗਰਭ ਜੋਨੀ ਤਵਤਚ ਕਿੇ ਨ ਤਨਕਲੈ ਤਬਸਟਾ ਮਾਤਹ ਸਮਾਇ ॥੧॥

رگھب وجین وِچ دکے ہن ئِکلے ِئسیا امہِ امسۓ ۔۔۱۔۔
ਤਧਰਗੁ ਤਧਰਗੁ ਮਨਮੁਤਖ ਜਨਮੁ ਗਵਾਇਆ ॥

مب
درھِگ درھِگ مُکھ منج وگَانا ۔۔

ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵ ਨ ਕੀਨੀ ਹਤਰ ਕਾ ਨਾਮੁ ਨ ਭਾਇਆ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ئُؤرے ُگر یک ویسَ ہن کیبی ہر اک نام ہن اھبنا ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਗੁਰ ਕਾ ਸਬਿੁ ਸਤਭ ਰੋਗ ਗਵਾਏ ਤਜਸ ਨੋ ਹਤਰ ਜੀਉ ਲਾਏ ॥

ُگر اک دبس سیھ روگ وگاےئ ِجس ون ہِر جپؤ الےئ ۔۔
ਨਾਮੇ ਨਾਤਮ ਤਮਲੈ ਵਤਿਆਈ ਤਜਸ ਨੋ ਮੰਤਨ ਵਸਾਏ ॥੨॥

ناےم نام ملَ ِے ودنایئ ِجس ون نمّ وساےئ ۔۔۲۔۔

ਸਤਿਗੁਰੁ ਭੇਟੈ ਿਾ ਿਲੁ ਪਾਏ ਸਚੁ ਕਰਣੀ ਸੁਖ ਸਾਰੁ ॥

سیگ ب
س
ک
ھی
َ
پ
ُ
ؤر ے نا لھپ ناےئ چس رکین ھ سار ۔۔

ਸੇ ਜਨ ਤਨਰਮਲ ਜੋ ਹਤਰ ਲਾਗੇ ਹਤਰ ਨਾਮੇ ਧਰਤਹ ਤਪਆਰੁ ॥੩॥

ےس نج پِرلم وج ہر الےگ ہر ناےم درھ ِہے ایپر ۔۔۳۔۔

ਤਿਨ ਕੀ ਰੇਣੁ ਤਮਲੈ ਿਾਂ ਮਸਿਤਕ ਲਾਈ ਤਜਨ ਸਤਿਗੁਰੁ ਪੂਰਾ ਤਧਆਇਆ ॥

پِں یک رنی ملَ ِے نان کتسم الیئ ِجں سیگؤر ئُؤرا دایھنا ۔۔

ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਕੀ ਰੇਣੁ ਪੂਰੈ ਭਾਤਗ ਪਾਈਐ ਤਜਨੀ ਰਾਮ ਨਾਤਮ ਤਚਿੁ ਲਾਇਆ ॥੪॥੩॥੧੩॥

نانک پِں یک ر َپں ئُؤ َرے اھبگ نا پپَے ِجبی رام نام ِجت النا ۔۔۴۔۔۳۔۔۱۳۔۔
ਭੈਰਉ ਮਹਲਾ ੩ ॥

ریھبو ہلحم ۳۔۔
ਸਬਿੁ ਬੀਚਾਰੇ ਸੋ ਜਨੁ ਸਾਚਾ ਤਜਨ ਕੈ ਤਹਰਿੈ ਸਾਚਾ ਸੋਈ ॥

دبس اچیبرے وس نج سااچ ِجں ےکَ ہِر َدے سااچ وسیئ ۔۔
ਸਾਚੀ ਭਗਤਿ ਕਰਤਹ ਤਿਨੁ ਰਾਿੀ ਿਾਂ ਿਤਨ ਿੂਖੁ ਨ ਹੋਈ ॥੧॥

سایچ تگھب رکہِ دِن رایت نان نت ُدوھک ہن وہیئ ۔۔۱۔۔
ਭਗਿੁ ਭਗਿੁ ਕਹੈ ਸਭੁ ਕੋਈ ॥

ےہک سیھ وکیئ ۔۔
تگھب تگھب َ
ਤਬਨੁ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵੇ ਭਗਤਿ ਨ ਪਾਈਐ ਪੂਰੈ ਭਾਤਗ ਤਮਲੈ ਪਰਭੁ ਸੋਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

پِں سیگؤر ویسے تگھب ہن نا پپَے ئُؤ َرے اھبگ ملَ ِے رپَھب وسیئ ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਮਨਮੁਖ ਮੂਲੁ ਗਵਾਵਤਹ ਲਾਭੁ ਮਾਗਤਹ ਲਾਹਾ ਲਾਭੁ ਤਕਿੂ ਹੋਈ ॥

مب
ہگ الاہ الھب ک ُِدو وہیئ ۔۔
مُکھ مُؤل وگاوہِ الھب ام ِ

ਜਮਕਾਲੁ ਸਿਾ ਹੈ ਤਸਰ ਊਪਤਰ ਿੂਜੈ ਭਾਇ ਪਤਿ ਖੋਈ ॥੨॥

ےہ سِر اُورپ ُدو َچے اھبےئ پپ وھکیئ ۔۔۲۔۔
چمکال دسا َ
ਬਹਲੇ ਭੇਖ ਭਵਤਹ ਤਿਨੁ ਰਾਿੀ ਹਉਮੈ ਰੋਗੁ ਨ ਜਾਈ ॥

بہل بھیک ب
م
ہ
ھ
َ
ِ
ِ
ے ھ ؤہ د ن رایت ؤ َے روگ ہن اجیئ ۔۔
ਪਤੜ ਪਤੜ ਲੂਝਤਹ ਬਾਿੁ ਵਖਾਣਤਹ ਤਮਤਲ ਮਾਇਆ ਸੁਰਤਿ ਗਵਾਈ ॥੩॥

ڑپ ڑپ لُؤچھہہ ناد واھکہہن مِل امنا ُسرت وگَایئ ۔۔۳۔۔

ਸਤਿਗੁਰੁ ਸੇਵਤਹ ਪਰਮ ਗਤਿ ਪਾਵਤਹ ਨਾਤਮ ਤਮਲੈ ਵਤਿਆਈ ॥

سیگؤر ویسہِ رپم گپ ناوہِ نام ملَ ِے ودنایئ ۔۔

ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਤਜਨਾ ਮਤਨ ਵਤਸਆ ਿਤਰ ਸਾਚੈ ਪਤਿ ਪਾਈ ॥੪॥੪॥੧੪॥

نانک نام جیِا نم وایس در سا َچے پپ نایئ ۔۔۴۔۔۴۔۔۱۴۔۔
ਭੈਰਉ ਮਹਲਾ ੩ ॥

ریھبو ہلحم ۳۔۔
ਮਨਮੁਖ ਆਸਾ ਨਹੀ ਉਿਰੈ ਿੂਜੈ ਭਾਇ ਖੁਆਏ ॥

مب
ک
مُکھ ا سا یہن اُرتَے ُدو َچے اھبےئ ُھؤاۓ ۔۔
ਉਿਰੁ ਨੈ ਸਾਣੁ ਨ ਭਰੀਐ ਕਬਹੂ ਤਿਰਸਨਾ ਅਗਤਨ ਪਚਾਏ ॥੧॥

اُدر ئَے سان ہن رھب پپے کب ُہؤ رتِانس انگ اچپےئ ۔۔۱۔۔
ਸਿਾ ਅਨੰਿੁ ਰਾਮ ਰਤਸ ਰਾਿੇ ॥

دسا ادنن رام رس راےت ۔۔
ਤਹਰਿੈ ਨਾਮੁ ਿੁਤਬਧਾ ਮਤਨ ਭਾਗੀ ਹਤਰ ਹਤਰ ਅੰਤਮਰਿੁ ਪੀ ਤਿਰਪਿਾਿੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ہِر َدے نام ُددباھ نم اھبیگ ہر ہر امِرت یپ رتِاتپےت ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਆਪੇ ਪਾਰਬਰਹਮੁ ਤਸਰਸਤਟ ਤਜਤਨ ਸਾਜੀ ਤਸਤਰ ਤਸਤਰ ਧੰਧੈ ਲਾਏ ॥

ا ےپ نار پرمہ رسِست ِجں سایج سِر سِر ددنھَےھ الےئ ۔۔
ਮਾਇਆ ਮੋਹੁ ਕੀਆ ਤਜਤਨ ਆਪੇ ਆਪੇ ਿੂਜੈ ਲਾਏ ॥੨॥

امنا وموہ ک ِیا ِجں ا ےپ ا ےپ ُدو َچے الےئ ۔۔۲۔۔

ਤਿਸ ਨੋ ਤਕਹੁ ਕਹੀਐ ਜੇ ਿੂਜਾ ਹੋਵੈ ਸਤਭ ਿੁਧੈ ਮਾਤਹ ਸਮਾਏ ॥

ئ
وہوے سیھ ُند َھے امےہ امسےئ ۔۔
ِس ون ک ِ ُہہ کہ ٔپے َ ےج ُدواج َ

ਗੁਰਮੁਤਖ ਤਗਆਨੁ ਿਿੁ ਬੀਚਾਰਾ ਜੋਿੀ ਜੋਤਿ ਤਮਲਾਏ ॥੩॥

ُگرمُکھ گ ِیان پپ اچیبرا وجیت وجت مِالےئ ۔۔۳۔۔

ਸੋ ਪਰਭੁ ਸਾਚਾ ਸਿ ਹੀ ਸਾਚਾ ਸਾਚਾ ਸਭੁ ਆਕਾਰਾ ॥

وس رپَھب سااچ دس یہ سااچ سااچ سیھ ا اکرا ۔۔

ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਤਰ ਸੋਝੀ ਪਾਈ ਸਤਚ ਨਾਤਮ ਤਨਸਿਾਰਾ ॥੪॥੫॥੧੫॥

نانک سیگؤر وسیھج نایئ چس نام ئِسیارا ۔۔۴۔۔۵۔۔۱۵۔۔
ਭੈਰਉ ਮਹਲਾ ੩ ॥

ریھبو ہلحم ۳۔۔
ਕਤਲ ਮਤਹ ਪਰੇਿ ਤਜਨਹੀ ਰਾਮੁ ਨ ਪਛਾਿਾ ਸਿਜੁਤਗ ਪਰਮ ਹੰਸ ਬੀਚਾਰੀ ॥

جب
لک ہہم رپپپ ِ ھی رام ہن اھچپنا سبچُگ رپم سنہ اچیبری ۔۔
ਿੁਆਪੁਤਰ ਿਰੇਿੈ ਮਾਣਸ ਵਰਿਤਹ ਤਵਰਲੈ ਹਉਮੈ ਮਾਰੀ ॥੧॥

ُدوارپ رت پ َپے امسن ورہہت وِر لَے ہؤ م َے امری ۔۔۱۔۔
ਕਤਲ ਮਤਹ ਰਾਮ ਨਾਤਮ ਵਤਿਆਈ ॥

لک ہہم رام نام ودنایئ ۔۔
ਜੁਤਗ ਜੁਤਗ ਗੁਰਮੁਤਖ ਏਕੋ ਜਾਿਾ ਤਵਣੁ ਨਾਵੈ ਮੁਕਤਿ ਨ ਪਾਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ُچگ ُچگ ُگرمُکھ اوکی اجنا وِن نا َوے مُکت ہن نایئ ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਤਹਰਿੈ ਨਾਮੁ ਲਖੈ ਜਨੁ ਸਾਚਾ ਗੁਰਮੁਤਖ ਮੰਤਨ ਵਸਾਈ ॥

لک
ہِر َدے نام َھے

نج سااچ ُگرمُکھ نمّ وسایئ ۔۔

ਆਤਪ ਿਰੇ ਸਗਲੇ ਕੁਲ ਿਾਰੇ ਤਜਨੀ ਰਾਮ ਨਾਤਮ ਤਲਵ ਲਾਈ ॥੨॥

ا ت رتے ےلگس ُکل نارے ِجبی رام نام لِؤ الیئ ۔۔۲۔۔

ਮੇਰਾ ਪਰਭੁ ਹੈ ਗੁਣ ਕਾ ਿਾਿਾ ਅਵਗਣ ਸਬਤਿ ਜਲਾਏ ॥

ےہ ُگں اک دانا ا َونگ دبس چالےئ ۔۔
ریما رپَھب َ

ਤਜਨ ਮਤਨ ਵਤਸਆ ਸੇ ਜਨ ਸੋਹੇ ਤਹਰਿੈ ਨਾਮੁ ਵਸਾਏ ॥੩॥

ِجں نم وایس ےس نج وسےہ ہِر َدے نام وساےئ ۔۔۳۔۔
ਘਰੁ ਿਰੁ ਮਹਲੁ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤਿਖਾਇਆ ਰੰਗ ਤਸਉ ਰਲੀਆ ਮਾਣੈ ॥

رھگ در لحم سیگؤرو دِاھکنا رنگ سِیؤ رایل ام ئَے ۔۔

ਜੋ ਤਕਛੁ ਕਹੈ ਸੁ ਭਲਾ ਕਤਰ ਮਾਨੈ ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਵਖਾਣੈ ॥੪॥੬॥੧੬॥

ک
وج ِچھ

ب
ےہکَ وس ھال رک امےن نانک نام واھک ئَے ۔۔۴۔۔۶۔۔۱۶۔۔
ਭੈਰਉ ਮਹਲਾ ੩ ॥

ریھبو ہلحم ۳۔۔
ਮਨਸਾ ਮਨਤਹ ਸਮਾਇ ਲੈ ਗੁਰ ਸਬਿੀ ਵੀਚਾਰ ॥

اسنم مبہہ امسۓ لَے ُگر دبسی وبچار ۔۔

ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਿੇ ਸੋਝੀ ਪਵੈ ਤਿਤਰ ਮਰੈ ਨ ਵਾਰੋ ਵਾਰ ॥੧॥

ب
ُگر ئُؤرے ےت وسیھج وپَے ھِر م َ َرے ہن وارو وار ۔۔۱۔۔
ਮਨ ਮੇਰੇ ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਆਧਾਰੁ ॥

نم ریمے رام نام ا داھر ۔۔
ਗੁਰ ਪਰਸਾਤਿ ਪਰਮ ਪਿੁ ਪਾਇਆ ਸਭ ਇਛ ਪੁਜਾਵਣਹਾਰੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ُگر رپساد رپم ند نانا سیھ اِھچ ُبچاواہنر ۔۔۱۔۔راہو۔۔

ਸਭ ਮਤਹ ਏਕੋ ਰਤਵ ਰਤਹਆ ਗੁਰ ਤਬਨੁ ਬੂਝ ਨ ਪਾਇ ॥

سیھ ہہم اوکی َروِ رایہ ُگر پِں ئُؤھج ہن ناۓ ۔۔

ਗੁਰਮੁਤਖ ਪਰਗਟੁ ਹੋਆ ਮੇਰਾ ਹਤਰ ਪਰਭੁ ਅਨਤਿਨੁ ਹਤਰ ਗੁਣ ਗਾਇ ॥੨॥

ُگرمُکھ رپَگپ وہا ریما ہر رپَھب ادن ن ہر ُگں اگۓ ۔۔۲۔۔
ਸੁਖਿਾਿਾ ਹਤਰ ਏਕੁ ਹੈ ਹੋਰ ਥੈ ਸੁਖੁ ਨ ਪਾਤਹ ॥

ب
ےہ وہر َھے ُسکھ ہن ناہِ۔۔
ُسکھدانا ہر انک َ
ਸਤਿਗੁਰੁ ਤਜਨੀ ਨ ਸੇਤਵਆ ਿਾਿਾ ਸੇ ਅੰਤਿ ਗਏ ਪਛੁਿਾਤਹ ॥੩॥

سیگؤر ِجبی ہن ویسنا دانا ےس اپپ ےئگ اتھچپہِ۔۔۳۔۔

ਸਤਿਗੁਰੁ ਸੇਤਵ ਸਿਾ ਸੁਖੁ ਪਾਇਆ ਤਿਤਰ ਿੁਖੁ ਨ ਲਾਗੈ ਧਾਇ ॥

ب
ویس دسا ُسکھ نانا ھِر ُدھک ہن ال َگے داھےئ ۔۔
سیگؤر َ

ਨਾਨਕ ਹਤਰ ਭਗਤਿ ਪਰਾਪਤਿ ਹੋਈ ਜੋਿੀ ਜੋਤਿ ਸਮਾਇ ॥੪॥੭॥੧੭॥

نانک ہر تگھب رپاپپ وہیئ وجیت وجت امسۓ ۔۔۴۔۔۷۔۔۱۷۔۔
ਭੈਰਉ ਮਹਲਾ ੩ ॥

ریھبو ہلحم ۳۔۔
ਬਾਝੁ ਗੁਰੂ ਜਗਿੁ ਬਉਰਾਨਾ ਭੂਲਾ ਚੋਟਾ ਖਾਈ ॥

ب
ناوھج ُگؤ ُرو تگج ئؤرانا ُھؤال وچنا اھکیئ ۔۔

ਮਤਰ ਮਤਰ ਜੰਮੈ ਸਿਾ ਿੁਖੁ ਪਾਏ ਿਰ ਕੀ ਖਬਤਰ ਨ ਪਾਈ ॥੧॥

رم رم چمَ ّے

ک
دسا ُدھک ناےئ در یک ھتر ہن نایئ ۔۔۱۔۔

ਮੇਰੇ ਮਨ ਸਿਾ ਰਹਹੁ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਸਰਣਾ ॥

ریمے نم دسا رہہؤ سیگؤر یک انس ۔۔

ਤਹਰਿੈ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਮੀਿਾ ਸਿ ਲਾਗਾ ਗੁਰ ਸਬਿੇ ਭਵਜਲੁ ਿਰਣਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ب
ہِر َدے ہر نام اھٹیم دس الاگ ُگر دبسے َھؤلج رتنا ۔۔۱۔۔راہو۔۔

ਭੇਖ ਕਰੈ ਬਹੁਿੁ ਤਚਿੁ ਿੋਲੈ ਅੰਿਤਰ ਕਾਮੁ ਿੋਧੁ ਅਹੰਕਾਰੁ ॥

ب
ھ
ی
ک
َ
ل
ج
َ
ھ رکَے تہب ِ ت دو ے ارتن اکم رکودھ ااکنہر ۔۔
ਅੰਿਤਰ ਤਿਸਾ ਭੂਖ ਅਤਿ ਬਹੁਿੀ ਭਉਕਿ ਤਿਰੈ ਿਰ ਬਾਰੁ ॥੨॥

ب
ب
ب
ارتن ئِسا ُھؤھک ات یتہب ھؤتک ھ ِ َرے در نار ۔۔۲۔۔

ਗੁਰ ਕੈ ਸਬਤਿ ਮਰਤਹ ਤਿਤਰ ਜੀਵਤਹ ਤਿਨ ਕਉ ਮੁਕਤਿ ਿੁਆਤਰ ॥

ب
ُگر ےکَ دبس رمہِ ھِر ویجہِ پِں کؤ مُکت ُدوار ۔۔

ਅੰਿਤਰ ਸਾਂਤਿ ਸਿਾ ਸੁਖੁ ਹੋਵੈ ਹਤਰ ਰਾਤਖਆ ਉਰ ਧਾਤਰ ॥੩॥

وہوے ہر راایھک اُر داھر ۔۔۳۔۔
ارتن ساپپ دسا ُسکھ َ
ਤਜਉ ਤਿਸੁ ਭਾਵੈ ਤਿਵੈ ਚਲਾਵੈ ਕਰਣਾ ਤਕਛੂ ਨ ਜਾਈ ॥

کِج
ئ
ُ
ھ
الوے رکنا ؤ ہن اجیئ ۔۔
ویج ِس اھبوے ئ ِ َؤے چ َ
ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਤਖ ਸਬਿੁ ਸਮਹਾਲੇ ਰਾਮ ਨਾਤਮ ਵਤਿਆਈ ॥੪॥੮॥੧੮॥

س
م
ہ
نانک ُگرمُکھ دبس ھاےل رام نام ودنایئ ۔۔۴۔۔۸۔۔۱۸۔۔
ਭੈਰਉ ਮਹਲਾ ੩ ॥

ریھبو ہلحم ۳۔۔
ਹਉਮੈ ਮਾਇਆ ਮੋਤਹ ਖੁਆਇਆ ਿੁਖੁ ਖਟੇ ਿੁਖ ਖਾਇ ॥

ک
ک
اھکۓ ۔۔
ہؤ م َے امنا ومہِ ُھؤانا ُدھک ھپے ُدھک
ِ

ਅੰਿਤਰ ਲੋਭ ਹਲਕੁ ਿੁਖੁ ਭਾਰੀ ਤਬਨੁ ਤਬਬੇਕ ਭਰਮਾਇ ॥੧॥

ارتن ولھب قلح ُدھک اھبری پِں نِییک رھبامےئ ۔۔۱۔۔
ਮਨਮੁਤਖ ਤਧਰਗੁ ਜੀਵਣੁ ਸੈਸਾਤਰ ॥

مب
مُکھ درھِگ ویجن َسیسار ۔۔

ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਸੁਪਨੈ ਨਹੀ ਚੇਤਿਆ ਹਤਰ ਤਸਉ ਕਿੇ ਨ ਲਾਗੈ ਤਪਆਰੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

رام نام ُسی َپے یہن چیییا ہر سِیؤ دکے ہن ال َگے ایپر ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਪਸੂਆ ਕਰਮ ਕਰੈ ਨਹੀ ਬੂਝੈ ਕੂੜੁ ਕਮਾਵੈ ਕੂੜੋ ਹੋਇ ॥

چ
امکوے ُکؤرو وہۓ ۔۔
ئسُؤا رکم رکَے یہن ئُؤ َھے ُکؤر َ
ਸਤਿਗੁਰੁ ਤਮਲੈ ਿ ਉਲਟੀ ਹੋਵੈ ਖੋਤਜ ਲਹੈ ਜਨੁ ਕੋਇ ॥੨॥

وہوے وھکچ ل َہے نج وکۓ ۔۔۲۔۔
سیگؤر ملَ ِے ت اُیٹل َ
ਹਤਰ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਤਰਿੈ ਸਿ ਵਤਸਆ ਪਾਇਆ ਗੁਣੀ ਤਨਧਾਨੁ ॥

ہر ہر نام ر َدے دس وایس نانا ُگبی ن ِداھن ۔۔

ਗੁਰ ਪਰਸਾਿੀ ਪੂਰਾ ਪਾਇਆ ਚੂਕਾ ਮਨ ਅਤਭਮਾਨੁ ॥੩॥

ب
ُگر رپسادی ئُؤرا نانا ُجؤاک نم ا ھبمان ۔۔۳۔۔
ਆਪੇ ਕਰਿਾ ਕਰੇ ਕਰਾਏ ਆਪੇ ਮਾਰਤਗ ਪਾਏ ॥

ا ےپ رکنا رکے رکاےئ ا ےپ امرگ ناےئ ۔۔
ਆਪੇ ਗੁਰਮੁਤਖ ਿੇ ਵਤਿਆਈ ਨਾਨਕ ਨਾਤਮ ਸਮਾਏ ॥੪॥੯॥੧੯॥

ا ےپ ُگرمُکھ دے ودنایئ نانک نام امسےئ ۔۔۴۔۔۹۔۔۱۹۔۔
ਭੈਰਉ ਮਹਲਾ ੩ ॥

ریھبو ہلحم ۳۔۔
ਮੇਰੀ ਪਟੀਆ ਤਲਖਹੁ ਹਤਰ ਗੋਤਵੰਿ ਗੋਪਾਲਾ ॥

لک
ریمی ن ِییا ل ِھؤ ہر وگوِدن وگناال ۔۔
ਿੂਜੈ ਭਾਇ ਿਾਥੇ ਜਮ ਜਾਲਾ ॥

ُدو َچے اھبےئ مج اجال ۔۔

ਸਤਿਗੁਰੁ ਕਰੇ ਮੇਰੀ ਪਰਤਿਪਾਲਾ ॥

سیگؤر رکے ریمی رپَپ ِیاال ۔۔

ਹਤਰ ਸੁਖਿਾਿਾ ਮੇਰੈ ਨਾਲਾ ॥੧॥

ہر ُسکھدانا ریمَے ناال ۔۔۱۔۔

ਗੁਰ ਉਪਿੇਤਸ ਪਰਤਹਲਾਿੁ ਹਤਰ ਉਚਰੈ ॥

ُگر ا ُندسی رپہالد ہر اُج َِرے ۔۔

ਸਾਸਨਾ ਿੇ ਬਾਲਕੁ ਗਮੁ ਨ ਕਰੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ساانس ےت ناکل مگ ہن رکَے ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਮਾਿਾ ਉਪਿੇਸੈ ਪਰਤਹਲਾਿ ਤਪਆਰੇ ॥

امنا ا ُند ئ َسے رپہالد ایپرے ۔۔

ਪੁਿਰ ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਛੋਿਹੁ ਜੀਉ ਲੇਹੁ ਉਬਾਰੇ ॥

ُنتر رام نام وھچدوہ جپؤ ہیلُ اُنارے ۔۔
ਪਰਤਹਲਾਿੁ ਕਹੈ ਸੁਨਹੁ ਮੇਰੀ ਮਾਇ ॥

ےہک ُسبہؤ ریمی امےئ ۔۔
رپہالد َ

ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਨ ਛੋਿਾ ਗੁਤਰ ਿੀਆ ਬੁਝਾਇ ॥੨॥

ب
رام نام ہن وھچدا ُگر دِنا ُجھا ئِے ۔۔۲۔۔
ਸੰਿਾ ਮਰਕਾ ਸਤਭ ਜਾਇ ਪੁਕਾਰੇ ॥

ڈنسا رماک سیھ اجۓ ئُکارے ۔۔

ਪਰਤਹਲਾਿੁ ਆਤਪ ਤਵਗਤੜਆ ਸਤਭ ਚਾਟੜੇ ਤਵਗਾੜੇ ॥

رپہالد ا ت وِگرنا سیھ اچپرے وِاگرے ۔۔

ਿੁਸਟ ਸਭਾ ਮਤਹ ਮੰਿੁ ਪਕਾਇਆ ॥

ُدست اھبس ہہم میتر اکپنا ۔۔

ਪਰਹਲਾਿ ਕਾ ਰਾਖਾ ਹੋਇ ਰਘੁਰਾਇਆ ॥੩॥

گ
رپہالد اک رااھک وہۓ ر ُھرانا ۔۔۳۔۔

ਹਾਤਥ ਖੜਗੁ ਕਤਰ ਧਾਇਆ ਅਤਿ ਅਹੰਕਾਤਰ ॥

اہھت ڑھکگ رک داھنا ات ااکنہر ۔۔
ਹਤਰ ਿੇਰਾ ਕਹਾ ਿੁਝੁ ਲਏ ਉਬਾਤਰ ॥

ُب
ہر ریتا اہک چھ ےئل اُنار ۔۔

ਤਖਨ ਮਤਹ ਭੈਆਨ ਰੂਪੁ ਤਨਕਤਸਆ ਥੰਮਹ ਉਪਾਤੜ ॥

ک
نِکس بھ
ب
ھ
م
ہ
ِ
ّ
ھ
ں ہہم َ یان ُروت یا ھ اُنار ۔۔

ਹਰਣਾਖਸੁ ਨਖੀ ਤਬਿਾਤਰਆ ਪਰਹਲਾਿੁ ਲੀਆ ਉਬਾਤਰ ॥੪॥

ہرناسھک یھکن نِدارنا رپہالد ایل اُنار ۔۔۴۔۔
ਸੰਿ ਜਨਾ ਕੇ ਹਤਰ ਜੀਉ ਕਾਰਜ ਸਵਾਰੇ ॥

سیت انج ےک ہر جپؤ اکرچ وسارے ۔۔
ਪਰਹਲਾਿ ਜਨ ਕੇ ਇਕੀਹ ਕੁਲ ਉਧਾਰੇ ॥

رپہالد نج ےک اِکبہہ ُکل اُداھرے ۔۔
ਗੁਰ ਕੈ ਸਬਤਿ ਹਉਮੈ ਤਬਖੁ ਮਾਰੇ ॥

ُگر ےکَ دبس ہؤ م َے نِکھ امرے ۔۔
ਨਾਨਕ ਰਾਮ ਨਾਤਮ ਸੰਿ ਤਨਸਿਾਰੇ ॥੫॥੧੦॥੨੦॥

نانک رام نام سیت ئِسیارے ۔۔۵۔۔۱۱۔۔۲۱۔۔

ਭੈਰਉ ਮਹਲਾ ੩ ॥

ریھبو ہلحم ۳۔۔
ਆਪੇ ਿੈਿ ਲਾਇ ਤਿਿੇ ਸੰਿ ਜਨਾ ਕਉ ਆਪੇ ਰਾਖਾ ਸੋਈ ॥

ا ےپ َدپپ ال ِئے دِےت سیت انج کؤ ا ےپ رااھک وسیئ ۔۔
ਜੋ ਿੇਰੀ ਸਿਾ ਸਰਣਾਈ ਤਿਨ ਮਤਨ ਿੁਖੁ ਨ ਹੋਈ ॥੧॥

وج ریتی دسا رسنایئ پِں نم ُدھک ہن وہیئ ۔۔۱۔۔
ਜੁਤਗ ਜੁਤਗ ਭਗਿਾ ਕੀ ਰਖਿਾ ਆਇਆ ॥

ب
ُچگ ُچگ ھگیا یک ردھکا ا نا ۔۔

ਿੈਿ ਪੁਿੁ ਪਰਹਲਾਿੁ ਗਾਇਿਰੀ ਿਰਪਣੁ ਤਕਛੂ ਨ ਜਾਣੈ ਸਬਿੇ ਮੇਤਲ ਤਮਲਾਇਆ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

کِ
ج
َ
ُ
ئ
ھ
م
َدپپ ُنتر رپہالد اگنتری رتنپ ؤ ہن اج ے دبسے لیم ِالنا ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਅਨਤਿਨੁ ਭਗਤਿ ਕਰਤਹ ਤਿਨ ਰਾਿੀ ਿੁਤਬਧਾ ਸਬਿੇ ਖੋਈ ॥

ادنِن تگھب رکہِ دِن رایت ُددباھ دبسے وھکیئ ۔۔
ਸਿਾ ਤਨਰਮਲ ਹੈ ਜੋ ਸਤਚ ਰਾਿੇ ਸਚੁ ਵਤਸਆ ਮਤਨ ਸੋਈ ॥੨॥

ےہ وج چس راےت چس وایس نم وسیئ ۔۔۲۔۔
دسا پِرلم َ

ਮੂਰਖ ਿੁਤਬਧਾ ਪੜਹਤਹ ਮੂਲੁ ਨ ਪਛਾਣਤਹ ਤਬਰਥਾ ਜਨਮੁ ਗਵਾਇਆ ॥

مُؤرھک ُددباھ ڑپہھ ِہ مُؤل ہن اھچپہہن پِراھت منج وگَانا ۔۔

ਸੰਿ ਜਨਾ ਕੀ ਤਨੰਿਾ ਕਰਤਹ ਿੁਸਟੁ ਿੈਿੁ ਤਚੜਾਇਆ ॥੩॥

سیت انج یک پ ِیدا رکہِ ُدست َدپپ جِرانا ۔۔۳۔۔

ਪਰਹਲਾਿੁ ਿੁਤਬਧਾ ਨ ਪੜੈ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਨ ਛੋਿੈ ਿਰੈ ਨ ਤਕਸੈ ਿਾ ਿਰਾਇਆ ॥

وھچدے د َرے ہن کِسے َ دا دراپٔیا ۔۔
رپہالد ُددباھ ہن ڑپَے ہر نام ہن َ

ਸੰਿ ਜਨਾ ਕਾ ਹਤਰ ਜੀਉ ਰਾਖਾ ਿੈਿੈ ਕਾਲੁ ਨੇੜਾ ਆਇਆ ॥੪॥

سیت انج اک ہر جپؤ رااھک َد پ َپے اکل ڑینا ا نا ۔۔۴۔۔
ਆਪਣੀ ਪੈਜ ਆਪੇ ਰਾਖੈ ਭਗਿਾਂ ਿੇਇ ਵਤਿਆਈ ॥

پب
ک ب
ا ینپ َ ج ا ےپ را َھے ھگیان دےئ ودنایئ ۔۔

ਨਾਨਕ ਹਰਣਾਖਸੁ ਨਖੀ ਤਬਿਾਤਰਆ ਅੰਧੈ ਿਰ ਕੀ ਖਬਤਰ ਨ ਪਾਈ ॥੫॥੧੧॥੨੧॥

ک
نانک ہرناسھک یھکن نِدارنا ادنےھَ در یک ھتر ہن نایئ ۔۔۵۔۔۱۱۔۔۲۱۔۔
ਰਾਗੁ ਭੈਰਉ ਮਹਲਾ ੪ ਚਉਪਿੇ ਘਰੁ ੧

راگ ریھبو ہلحم  ۴جؤندے رھگ ۱
ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪਰਸਾਤਿ ॥

اِک اواکنر سیگؤر رپساد ۔۔
ਹਤਰ ਜਨ ਸੰਿ ਕਤਰ ਤਕਰਪਾ ਪਤਗ ਲਾਇਣੁ ॥

ہر نج سیت رک کِرنا نگ النئ ۔۔

ਗੁਰ ਸਬਿੀ ਹਤਰ ਭਜੁ ਸੁਰਤਿ ਸਮਾਇਣੁ ॥੧॥

ُگر دبسی ہر جھب ُسرت امسنئ ۔۔۱۔۔
ਮੇਰੇ ਮਨ ਹਤਰ ਭਜੁ ਨਾਮੁ ਨਰਾਇਣੁ ॥

ریمے نم ہر جھب نام رنانئ ۔۔
ਹਤਰ ਹਤਰ ਤਿਪਾ ਕਰੇ ਸੁਖਿਾਿਾ ਗੁਰਮੁਤਖ ਭਵਜਲੁ ਹਤਰ ਨਾਤਮ ਿਰਾਇਣੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ب
ہر ہر کِرنا رکے ُسکھدانا ُگرمُکھ َھؤلج ہر نام رتانئ ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਸੰਗਤਿ ਸਾਧ ਮੇਤਲ ਹਤਰ ਗਾਇਣੁ ॥

تگنس سادھ لیم ہر اگنئ ۔۔

ਗੁਰਮਿੀ ਲੇ ਰਾਮ ਰਸਾਇਣੁ ॥੨॥

ُگریتم ےل رام رسانئ ۔۔۲۔۔

ਗੁਰ ਸਾਧੂ ਅੰਤਮਰਿ ਤਗਆਨ ਸਤਰ ਨਾਇਣੁ ॥

ُگر سا ُدوھ امِرت گ ِیان رس نانئ ۔۔

ਸਤਭ ਤਕਲਤਵਖ ਪਾਪ ਗਏ ਗਾਵਾਇਣੁ ॥੩॥

سیھ کِلؤِھک نات ےئگ اگوانئ ۔۔۳۔۔
ਿੂ ਆਪੇ ਕਰਿਾ ਤਸਰਸਤਟ ਧਰਾਇਣੁ ॥

ئُؤ ا ےپ رکنا رسِست درھانئ ۔۔

ਜਨੁ ਨਾਨਕੁ ਮੇਤਲ ਿੇਰਾ ਿਾਸ ਿਸਾਇਣੁ ॥੪॥੧॥

نج نانک لیم ریتا داس دسانئ ۔۔۴۔۔۱۔۔
ਭੈਰਉ ਮਹਲਾ ੪ ॥

ریھبو ہلحم ۴۔۔
ਬੋਤਲ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਸਿਲ ਸਾ ਘਰੀ ॥

سب
وبل ہر نام ھل سا رھگی ۔۔

ਗੁਰ ਉਪਿੇਤਸ ਸਤਭ ਿੁਖ ਪਰਹਰੀ ॥੧॥

ُگر ا ُندسی سیھ ُدھک رپہری ۔۔۱۔۔

ਮੇਰੇ ਮਨ ਹਤਰ ਭਜੁ ਨਾਮੁ ਨਰਹਰੀ ॥

ریمے نم ہر جھب نام رنہری ۔۔
ਕਤਰ ਤਕਰਪਾ ਮੇਲਹੁ ਗੁਰੁ ਪੂਰਾ ਸਿਸੰਗਤਿ ਸੰਤਗ ਤਸੰਧੁ ਭਉ ਿਰੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ب
رک کِرنا میلہؤ ُگر ئُؤرا سیسیگت گنس ِسید ِھ ھؤ رتی ۔۔۱۔۔راہو۔۔

ਜਗਜੀਵਨੁ ਤਧਆਇ ਮਤਨ ਹਤਰ ਤਸਮਰੀ ॥

چگ
چپؤن دایھےئ نم ہر ِسمری ۔۔

ਕੋਟ ਕੋਟੰਿਰ ਿੇਰੇ ਪਾਪ ਪਰਹਰੀ ॥੨॥

وکت وکپیتر ریتے نات رپہری ۔۔۲۔۔
ਸਿਸੰਗਤਿ ਸਾਧ ਧੂਤਰ ਮੁਤਖ ਪਰੀ ॥

سیسیگت سادھ دھُؤر مُکھ رپی ۔۔

ਇਸਨਾਨੁ ਕੀਓ ਅਿਸਤਿ ਸੁਰਸਰੀ ॥੩॥

ب
ھ
سی
س
اانسن کپؤ ا ھ ُ ررسی ۔۔۳۔۔

ਹਮ ਮੂਰਖ ਕਉ ਹਤਰ ਤਕਰਪਾ ਕਰੀ ॥

مہ مُؤرھک کؤ ہر کِرنا رکی ۔۔

ਜਨੁ ਨਾਨਕੁ ਿਾਤਰਓ ਿਾਰਣ ਹਰੀ ॥੪॥੨॥

نج نانک ناروی نارن ہری ۔۔۴۔۔۲۔۔
ਭੈਰਉ ਮਹਲਾ ੪ ॥

ریھبو ہلحم ۴۔۔
ਸੁਤਿਿੁ ਕਰਣੀ ਸਾਰੁ ਜਪਮਾਲੀ ॥

ُسکسِرت رکین سار جبمایل ۔۔

ਤਹਰਿੈ ਿੇਤਰ ਚਲੈ ਿੁਧੁ ਨਾਲੀ ॥੧॥

ہِر َدے ریھپ چلَے ُندھ نایل ۔۔۱۔۔
ਹਤਰ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਜਪਹੁ ਬਨਵਾਲੀ ॥

ہر ہر نام جبہؤ ونبایل ۔۔

ਕਤਰ ਤਕਰਪਾ ਮੇਲਹੁ ਸਿਸੰਗਤਿ ਿੂਤਟ ਗਈ ਮਾਇਆ ਜਮ ਜਾਲੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

رک کِرنا میلہؤ سیسیگت ئُؤت یئگ امنا مج اجیل ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਗੁਰਮੁਤਖ ਸੇਵਾ ਘਾਲ ਤਜਤਨ ਘਾਲੀ ॥

ُگرمُکھ ویسا اھگل ِجں اھگیل ۔۔

ਤਿਸੁ ਘੜੀਐ ਸਬਿੁ ਸਚੀ ਟਕਸਾਲੀ ॥੨॥

ئِس ڑھگ پپے َ دبس یچس اسکٹیل ۔۔۲۔۔

ਹਤਰ ਅਗਮ ਅਗੋਚਰੁ ਗੁਤਰ ਅਗਮ ਤਿਖਾਲੀ ॥

ہر امگ اوگرچ ُگر امگ دِاھکیل ۔۔

ਤਵਤਚ ਕਾਇਆ ਨਗਰ ਲਧਾ ਹਤਰ ਭਾਲੀ ॥੩॥

وِچ اکنا رگن دلاھ ہر اھبیل ۔۔۳۔۔
ਹਮ ਬਾਤਰਕ ਹਤਰ ਤਪਿਾ ਪਰਤਿਪਾਲੀ ॥

مہ نارِک ہر پِیا رپَپ ِیایل ۔۔
ਜਨ ਨਾਨਕ ਿਾਰਹੁ ਨਿਤਰ ਤਨਹਾਲੀ ॥੪॥੩॥

نج نانک ناروہ دنر بِہایل ۔۔۴۔۔۳۔۔
ਭੈਰਉ ਮਹਲਾ ੪ ॥

ریھبو ہلحم ۴۔۔
ਸਤਭ ਘਟ ਿੇਰੇ ਿੂ ਸਭਨਾ ਮਾਤਹ ॥

سیھ ٹھگ ریتے ئُؤ سبھیا امہِ۔۔
ਿੁਝ ਿੇ ਬਾਹਤਰ ਕੋਈ ਨਾਤਹ ॥੧॥

ُب
چھ ےت ناہر وکیئ ناہِ۔۔۱۔۔

ਹਤਰ ਸੁਖਿਾਿਾ ਮੇਰੇ ਮਨ ਜਾਪੁ ॥

ہر ُسکھدانا ریمے نم اجت ۔۔
ਹਉ ਿੁਧੁ ਸਾਲਾਹੀ ਿੂ ਮੇਰਾ ਹਤਰ ਪਰਭੁ ਬਾਪੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ہؤ ُندھ اصالیح ئُؤ ریما ہر رپَھب نات ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਜਹ ਜਹ ਿੇਖਾ ਿਹ ਹਤਰ ਪਰਭੁ ਸੋਇ ॥

ہج ہج داھکی ہت ہر رپَھب وسۓ ۔۔
ਸਭ ਿੇਰੈ ਵਤਸ ਿੂਜਾ ਅਵਰੁ ਨ ਕੋਇ ॥੨॥

سیھ ریتَے وس ُدواج ا َور ہن وکۓ ۔۔۲۔۔
ਤਜਸ ਕਉ ਿੁਮ ਹਤਰ ਰਾਤਖਆ ਭਾਵੈ ॥

ُب
ِجس کؤ م ہر راایھک اھبوے ۔۔
ਤਿਸ ਕੈ ਨੇੜੈ ਕੋਇ ਨ ਜਾਵੈ ॥੩॥

ئ
اجوے ۔۔۳۔۔
ِس ےکَ ڑینَے وکۓ ہن َ
ਿੂ ਜਤਲ ਥਤਲ ਮਹੀਅਤਲ ਸਭ ਿੈ ਭਰਪੂਤਰ ॥

م
ئُؤ لج لھت ہییل سیھ ئَے رھبئُؤر ۔۔

ਜਨ ਨਾਨਕ ਹਤਰ ਜਤਪ ਹਾਜਰਾ ਹਜੂਤਰ ॥੪॥੪॥

نج نانک ہر جت احرجا چچ ُؤر ۔۔۴۔۔۴۔۔
ਭੈਰਉ ਮਹਲਾ ੪ ਘਰੁ ੨

ریھبو ہلحم  ۴رھگ ۲
ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪਰਸਾਤਿ ॥

اِک اواکنر سیگؤر رپساد ۔۔

ਹਤਰ ਕਾ ਸੰਿੁ ਹਤਰ ਕੀ ਹਤਰ ਮੂਰਤਿ ਤਜਸੁ ਤਹਰਿੈ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਮੁਰਾਤਰ ॥

ہر اک سیت ہر یک ہر مُؤرت سج ہِر َدے ہر نام مُرار ۔۔
ਮਸਿਤਕ ਭਾਗੁ ਹੋਵੈ ਤਜਸੁ ਤਲਤਖਆ ਸੋ ਗੁਰਮਤਿ ਤਹਰਿੈ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਸਮਹਾਤਰ ॥੧॥

وہوے ِجس لک ِھیا وس ُگرمت ہِر َدے ہر نام ۔۔۱۔۔
کتسم اھبگ َ
ਮਧੁਸੂਿਨੁ ਜਪੀਐ ਉਰ ਧਾਤਰ ॥

دمھسؤدن چیپَے اُر داھر ۔۔

ਿੇਹੀ ਨਗਤਰ ਿਸਕਰ ਪੰਚ ਧਾਿੂ ਗੁਰ ਸਬਿੀ ਹਤਰ ਕਾਢੇ ਮਾਤਰ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

پب
دیہی رگن ئسکر ج داھئُؤ ُگر دبسی ہر اکدےھ امر ۔۔۱۔۔راہو۔۔

ਤਜਨ ਕਾ ਹਤਰ ਸੇਿੀ ਮਨੁ ਮਾਤਨਆ ਤਿਨ ਕਾਰਜ ਹਤਰ ਆਤਪ ਸਵਾਤਰ ॥

ِجں اک ہر یتیس نم اماین پِں اکرچ ہر ا ت وسار ۔۔

ਤਿਨ ਚੂਕੀ ਮੁਹਿਾਜੀ ਲੋਕਨ ਕੀ ਹਤਰ ਅੰਗੀਕਾਰੁ ਕੀਆ ਕਰਿਾਤਰ ॥੨॥

پِں ُجؤیک م ُچیایج ولنک یک ہر انگپکار ایک رکنار ۔۔۲۔۔

ਮਿਾ ਮਸੂਰਤਿ ਿਾਂ ਤਕਛੁ ਕੀਜੈ ਜੇ ਤਕਛੁ ਹੋਵੈ ਹਤਰ ਬਾਹਤਰ ॥

ک ِ کب
کِ
وہوے ہر ناہر ۔۔
اتم مسُؤرت نان چھ ج َے ےج چھ َ
ਜੋ ਤਕਛੁ ਕਰੇ ਸੋਈ ਭਲ ਹੋਸੀ ਹਤਰ ਤਧਆਵਹੁ ਅਨਤਿਨੁ ਨਾਮੁ ਮੁਰਾਤਰ ॥੩॥

ک
وج ِچھ رکے وسیئ لھب وہیس ہر دایھووہ ادنِن نام مُرار ۔۔۳۔۔
ਹਤਰ ਜੋ ਤਕਛੁ ਕਰੇ ਸੁ ਆਪੇ ਆਪੇ ਓਹੁ ਪੂਤਛ ਨ ਤਕਸੈ ਕਰੇ ਬੀਚਾਤਰ ॥

ک
ہر وج ِچھ رکے وس ا ےپ ا ےپ اووہ ئُؤھچ ہن کِسے َ رکے اچیبر ۔۔
ਨਾਨਕ ਸੋ ਪਰਭੁ ਸਿਾ ਤਧਆਈਐ ਤਜਤਨ ਮੇਤਲਆ ਸਤਿਗੁਰੁ ਤਕਰਪਾ ਧਾਤਰ ॥੪॥੧॥੫॥

نانک وس رپَھب دسا دایھ نیپے َ ِجں ایلیم سیگؤر کِرنا داھر ۔۔۴۔۔۱۔۔۵۔۔

ਭੈਰਉ ਮਹਲਾ ੪ ॥

ریھبو ہلحم ۴۔۔
ਿੇ ਸਾਧੂ ਹਤਰ ਮੇਲਹੁ ਸੁਆਮੀ ਤਜਨ ਜਤਪਆ ਗਤਿ ਹੋਇ ਹਮਾਰੀ ॥

ےت سا ُدوھ ہر میلہؤ سُؤا یم ِجں چییا گپ وہۓ امہری ۔۔

ਤਿਨ ਕਾ ਿਰਸੁ ਿੇਤਖ ਮਨੁ ਤਬਗਸੈ ਤਖਨੁ ਤਖਨੁ ਤਿਨ ਕਉ ਹਉ ਬਤਲਹਾਰੀ ॥੧॥

ک ک
پِں اک درس دھکی نم نِگ َسے ھِں ھِں پِں کؤ ہؤ اہلبری ۔۔۱۔۔
ਹਤਰ ਤਹਰਿੈ ਜਤਪ ਨਾਮੁ ਮੁਰਾਰੀ ॥

ہر ہِر َدے جت نام مُراری ۔۔
ਤਿਪਾ ਤਿਪਾ ਕਤਰ ਜਗਿ ਤਪਿ ਸੁਆਮੀ ਹਮ ਿਾਸਤਨ ਿਾਸ ਕੀਜੈ ਪਤਨਹਾਰੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

کِرنا کِرنا رک تگج پِپ سُؤا یم مہ دانس داس کبج َے اہنپری ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਤਿਨ ਮਤਿ ਊਿਮ ਤਿਨ ਪਤਿ ਊਿਮ ਤਜਨ ਤਹਰਿੈ ਵਤਸਆ ਬਨਵਾਰੀ ॥

پِں مت اُومت پِں پپ اُومت ِجں ہِر َدے وایس ونباری ۔۔

ਤਿਨ ਕੀ ਸੇਵਾ ਲਾਇ ਹਤਰ ਸੁਆਮੀ ਤਿਨ ਤਸਮਰਿ ਗਤਿ ਹੋਇ ਹਮਾਰੀ ॥੨॥

پِں یک ویسا الےئ ہر سُؤا یم پِں ِسمرت گپ وہۓ امہری ۔۔۲۔۔
ਤਜਨ ਐਸਾ ਸਤਿਗੁਰੁ ਸਾਧੁ ਨ ਪਾਇਆ ਿੇ ਹਤਰ ਿਰਗਹ ਕਾਢੇ ਮਾਰੀ ॥

ِجں ااسی سیگؤر سادھ ہن نانا ےت ہر درہگ اکدےھ امری ۔۔

ਿੇ ਨਰ ਤਨੰਿਕ ਸੋਭ ਨ ਪਾਵਤਹ ਤਿਨ ਨਕ ਕਾਟੇ ਤਸਰਜਨਹਾਰੀ ॥੩॥

ےت رن پ ِیدک وسھب ہن ناوہِ پِں نک اکےٹ سِرجبہاری ۔۔۳۔۔
ਹਤਰ ਆਤਪ ਬੁਲਾਵੈ ਆਪੇ ਬੋਲੈ ਹਤਰ ਆਤਪ ਤਨਰੰਜਨੁ ਤਨਰੰਕਾਰੁ ਤਨਰਾਹਾਰੀ ॥

الوے ا ےپ وب لَے ہر ا ت پِرنجن پِراکنر پِرااہری ۔۔
ہر ا ت ُن َ

ਹਤਰ ਤਜਸੁ ਿੂ ਮੇਲਤਹ ਸੋ ਿੁਧੁ ਤਮਲਸੀ ਜਨ ਨਾਨਕ ਤਕਆ ਏਤਹ ਜੰਿ ਤਵਚਾਰੀ ॥੪॥੨॥੬॥

ہی جپت وِاچری ۔۔۴۔۔۲۔۔۶۔۔
ہر ِجس ئُؤ میلہہ وس ُندھ مل ِسی نج نانک ایک ا ِ
ਭੈਰਉ ਮਹਲਾ ੪ ॥

ریھبو ہلحم ۴۔۔
ਸਿਸੰਗਤਿ ਸਾਈ ਹਤਰ ਿੇਰੀ ਤਜਿੁ ਹਤਰ ਕੀਰਤਿ ਹਤਰ ਸੁਨਣੇ ॥

سیسیگت سایئ ہر ریتی ِجت ہر ریکت ہر ُسیپے ۔۔

ਤਜਨ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਸੁਤਣਆ ਮਨੁ ਭੀਨਾ ਤਿਨ ਹਮ ਸਰੇਵਹ ਤਨਿ ਚਰਣੇ ॥੧॥

ب
ِجں ہر نام ُسییا نم ھییا پِں مہ رسویہ پِپ رچےن ۔۔۱۔۔
ਜਗਜੀਵਨੁ ਹਤਰ ਤਧਆਇ ਿਰਣੇ ॥

چگ
چپؤن ہر دایھےئ رتےن ۔۔

ਅਨੇਕ ਅਸੰਖ ਨਾਮ ਹਤਰ ਿੇਰੇ ਨ ਜਾਹੀ ਤਜਹਵਾ ਇਿੁ ਗਨਣੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

اپیک اھکنس نام ہر ریتے ہن اجیہ چہؤا ات ےننگ ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਗੁਰਤਸਖ ਹਤਰ ਬੋਲਹੁ ਹਤਰ ਗਾਵਹੁ ਲੇ ਗੁਰਮਤਿ ਹਤਰ ਜਪਣੇ ॥

ُگر ِسکھ ہر وبلہہؤ ہر اگووہ ےل ُگرمت ہر ےنپج ۔۔

ਜੋ ਉਪਿੇਸੁ ਸੁਣੇ ਗੁਰ ਕੇਰਾ ਸੋ ਜਨੁ ਪਾਵੈ ਹਤਰ ਸੁਖ ਘਣੇ ॥੨॥

گ
وج ا ُندسی ُسیے ُگر ریکا وس نج نا َوے ہر ُسکھ ھپے ۔۔۲۔۔
ਧੰਨੁ ਸੁ ਵੰਸੁ ਧੰਨੁ ਸੁ ਤਪਿਾ ਧੰਨੁ ਸੁ ਮਾਿਾ ਤਜਤਨ ਜਨ ਜਣੇ ॥

دنھّ وس وسن دنھّ وس پِیا دنھّ وس امنا ِجں نج ےنج ۔۔
ਤਜਨ ਸਾਤਸ ਤਗਰਾਤਸ ਤਧਆਇਆ ਮੇਰਾ ਹਤਰ ਹਤਰ ਸੇ ਸਾਚੀ ਿਰਗਹ ਹਤਰ ਜਨ ਬਣੇ ॥੩॥

ِجں ساس گِراس دایھنا ریما ہر ہر ےس سایچ درہگ ہر نج ےنب ۔۔۳۔۔

ਹਤਰ ਹਤਰ ਅਗਮ ਨਾਮ ਹਤਰ ਿੇਰੇ ਤਵਤਚ ਭਗਿਾ ਹਤਰ ਧਰਣੇ ॥

ب
ہر ہر امگ نام ہر ریتے وِچ ھگیا ہر درھےن ۔۔

ਨਾਨਕ ਜਤਨ ਪਾਇਆ ਮਤਿ ਗੁਰਮਤਿ ਜਤਪ ਹਤਰ ਹਤਰ ਪਾਤਰ ਪਵਣੇ ॥੪॥੩॥੭॥

نانک نج نانا مت ُگرمت جت ہر ہر نار وپَےن ۔۔۴۔۔۳۔۔۷۔۔
ਭੈਰਉ ਮਹਲਾ ੫ ਘਰੁ ੧

ریھبو ہلحم  ۵رھگ ۱
ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪਰਸਾਤਿ ॥

اِک اواکنر سیگؤر رپساد ۔۔
ਸਗਲੀ ਥੀਤਿ ਪਾਤਸ ਿਾਤਰ ਰਾਖੀ ॥

سگلی بھپت ناس دار رایھک ۔۔

ਅਸਟਮ ਥੀਤਿ ਗੋਤਵੰਿ ਜਨਮਾ ਸੀ ॥੧॥

سب
ا م بھپت وگوِدن جبما یس ۔۔۱۔۔

ਭਰਤਮ ਭੂਲੇ ਨਰ ਕਰਿ ਕਚਰਾਇਣ ॥

ب
رھبم ُھؤےل رن رکت رچکانئ ۔۔

ਜਨਮ ਮਰਣ ਿੇ ਰਹਿ ਨਾਰਾਇਣ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

منج رمن ےت رہت نارانئ ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਕਤਰ ਪੰਜੀਰੁ ਖਵਾਇਓ ਚੋਰ ॥

پب
رک چتر وھکاویئ وچر ۔۔

ਓਹੁ ਜਨਤਮ ਨ ਮਰੈ ਰੇ ਸਾਕਿ ਢੋਰ ॥੨॥

اووہ منج ہن م َ َرے رے ساطق دوھر ۔۔۲۔۔

ਸਗਲ ਪਰਾਧ ਿੇਤਹ ਲੋਰੋਨੀ ॥

لگس رپادھ دہہی ولروین ۔۔
ਸੋ ਮੁਖੁ ਜਲਉ ਤਜਿੁ ਕਹਤਹ ਿਾਕੁਰੁ ਜੋਨੀ ॥੩॥

وس مُکھ چلؤ ِجت کہہہ اھٹ ُکر وجین ۔۔۳۔۔
ਜਨਤਮ ਨ ਮਰੈ ਨ ਆਵੈ ਨ ਜਾਇ ॥

ے ہن اجۓ ۔۔
منج ہن م َ َرے ہن ا و َ
ਨਾਨਕ ਕਾ ਪਰਭੁ ਰਤਹਓ ਸਮਾਇ ॥੪॥੧॥

نانک اک رپَھب رویہ امسۓ ۔۔۴۔۔۱۔۔
ਭੈਰਉ ਮਹਲਾ ੫ ॥

ریھبو ہلحم ۵۔۔
ਊਿਿ ਸੁਖੀਆ ਬੈਿਿ ਸੁਖੀਆ ॥

سک
سک
اُوبھت ُ ھییا نیبھت ُ ھییا ۔۔

ਭਉ ਨਹੀ ਲਾਗੈ ਜਾਂ ਐਸੇ ਬੁਝੀਆ ॥੧॥

ب
ب
ُج
ھ
ھؤ یہن ال َگے اجن اےسی یا ۔۔۱۔۔
ਰਾਖਾ ਏਕੁ ਹਮਾਰਾ ਸੁਆਮੀ ॥

رااھک انک امہرا سُؤا یم ۔۔
ਸਗਲ ਘਟਾ ਕਾ ਅੰਿਰਜਾਮੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

لگس اٹھگ اک ارتناجیم ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਸੋਇ ਅਤਚੰਿਾ ਜਾਤਗ ਅਤਚੰਿਾ ॥

وسۓ ااتنچ اجگ ااتنچ ۔۔

ਜਹਾ ਕਹਾਂ ਪਰਭੁ ਿੂੰ ਵਰਿੰਿਾ ॥੨॥

اہج اہکن رپَھب ئُؤن وراتنت ۔۔۲۔۔
ਘਤਰ ਸੁਤਖ ਵਤਸਆ ਬਾਹਤਰ ਸੁਖੁ ਪਾਇਆ ॥

رھگ ُسکھ وایس ناہر ُسکھ نانا ۔۔

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਗੁਤਰ ਮੰਿੁ ਤਿਰੜਾਇਆ ॥੩॥੨॥

وہک نانک ُگر میتر درِرانا ۔۔۳۔۔۲۔۔
ਭੈਰਉ ਮਹਲਾ ੫ ॥

ریھبو ہلحم ۵۔۔
ਵਰਿ ਨ ਰਹਉ ਨ ਮਹ ਰਮਿਾਨਾ ॥

ورت ہن رہؤ ہن ہم ردمانا ۔۔
ਤਿਸੁ ਸੇਵੀ ਜੋ ਰਖੈ ਤਨਿਾਨਾ ॥੧॥

ک
ئِس ویسی وج ر َھے ن ِدانا ۔۔۱۔۔
ਏਕੁ ਗੁਸਾਈ ਅਲਹੁ ਮੇਰਾ ॥

انک ُگسا ٔی اوہل ریما ۔۔

ਤਹੰਿੂ ਿੁਰਕ ਿੁਹਾਂ ਨੇਬੇਰਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ِہی ُدو ُپرک ُداہن نییترا ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਹਜ ਕਾਬੈ ਜਾਉ ਨ ਿੀਰਥ ਪੂਜਾ ॥

ےب اجو ہن ریتھت ئُؤاج ۔۔
جح اک َ
ਏਕੋ ਸੇਵੀ ਅਵਰੁ ਨ ਿੂਜਾ ॥੨॥

اوکی ویسی ا َور ہن ُدواج ۔۔۲۔۔

ਪੂਜਾ ਕਰਉ ਨ ਤਨਵਾਜ ਗੁਜਾਰਉ ॥

ُ
ئُؤاج رکو ہن ئِؤاچ گچارو ۔۔

ਏਕ ਤਨਰੰਕਾਰ ਲੇ ਤਰਿੈ ਨਮਸਕਾਰਉ ॥੩॥

انک پِراکنر ےل ر َِدے اکسمنرو ۔۔۳۔۔
ਨਾ ਹਮ ਤਹੰਿੂ ਨ ਮੁਸਲਮਾਨ ॥

ہن مہ ِہی ُدو ہن مُسلمان ۔۔

ਅਲਹ ਰਾਮ ਕੇ ਤਪੰਿੁ ਪਰਾਨ ॥੪॥

الّاہ رام ےک پِید رپان ۔۔۴۔۔
ਕਹੁ ਕਬੀਰ ਇਹੁ ਕੀਆ ਵਖਾਨਾ ॥

ہکُ ریبک اوہی ایک واھکنا ۔۔
ਗੁਰ ਪੀਰ ਤਮਤਲ ਖੁਤਿ ਖਸਮੁ ਪਛਾਨਾ ॥੫॥੩॥

م ِ ُکھ کھس
ُگر ریپ ل د م اھچپنا ۔۔۵۔۔۳۔۔
ਭੈਰਉ ਮਹਲਾ ੫ ॥

ریھبو ہلحم ۵۔۔
ਿਸ ਤਮਰਗੀ ਸਹਜੇ ਬੰਤਧ ਆਨੀ ॥

س
دس مِریگ ہجے دنبھ ا ین ۔۔

ਪਾਂਚ ਤਮਰਗ ਬੇਧੇ ਤਸਵ ਕੀ ਬਾਨੀ ॥੧॥

ناچن مِرگ دیبےھ سِؤ یک ناین ۔۔۱۔۔
ਸੰਿਸੰਤਗ ਲੇ ਚਤੜਓ ਤਸਕਾਰ ॥

سییسیگ ےل ڑچوی سِکار ۔۔

ਤਮਰਗ ਪਕਰੇ ਤਬਨੁ ਘੋਰ ਹਥੀਆਰ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

رمِگ رکپے پِں وھگر ہبھِیار ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਆਖੇਰ ਤਬਰਤਿ ਬਾਹਤਰ ਆਇਓ ਧਾਇ ॥

ک
ا ھتَر پِرت ناہر ا ویئ داھےئ ۔۔

ਅਹੇਰਾ ਪਾਇਓ ਘਰ ਕੈ ਗਾਂਇ ॥੨॥

ےک اگےنٔ ۔۔۲۔۔
اریہا ناویئ رھگ َ
ਤਮਰਗ ਪਕਰੇ ਘਤਰ ਆਣੇ ਹਾਤਟ ॥

رمِگ رکپے رھگ ا ےن اہت ۔۔
ਚੁਖ ਚੁਖ ਲੇ ਗਏ ਬਾਂਢੇ ਬਾਤਟ ॥੩॥

ُچکھ ُچکھ ےل ےئگ ناندےھ نات ۔۔۳۔۔
ਏਹੁ ਅਹੇਰਾ ਕੀਨੋ ਿਾਨੁ ॥

اوہی اریہا ونیک دان ۔۔
ਨਾਨਕ ਕੈ ਘਤਰ ਕੇਵਲ ਨਾਮੁ ॥੪॥੪॥

ےک رھگ ویکل نام ۔۔۴۔۔۴۔۔
نانک َ
ਭੈਰਉ ਮਹਲਾ ੫ ॥

ریھبو ہلحم ۵۔۔
ਜੇ ਸਉ ਲੋਤਚ ਲੋਤਚ ਖਾਵਾਇਆ ॥

ےج ولچ ولچ اھکوانا ۔۔
ਸਾਕਿ ਹਤਰ ਹਤਰ ਚੀਤਿ ਨ ਆਇਆ ॥੧॥

ساطق ہر ہر جپت ہن ا نا ۔۔۱۔۔

ਸੰਿ ਜਨਾ ਕੀ ਲੇਹੁ ਮਿੇ ॥

سیت انج یک وہیل ےتم ۔۔
ਸਾਧਸੰਤਗ ਪਾਵਹੁ ਪਰਮ ਗਿੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

سادھسیگ ناووہ رپم ےتگ ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਪਾਥਰ ਕਉ ਬਹੁ ਨੀਰੁ ਪਵਾਇਆ ॥

نارھت کؤ وہب نِتر وپانا ۔۔
ਨਹ ਭੀਗੈ ਅਤਧਕ ਸੂਕਾਇਆ ॥੨॥

ب َ
ہن ھیگے ادِکھ سُؤاکنا ۔۔۲۔۔

ਖਟੁ ਸਾਸਿਰ ਮੂਰਖੈ ਸੁਨਾਇਆ ॥

ک
ٹھک سارتس مُؤر َھے ُسیانا ۔۔

ਜੈਸੇ ਿਹ ਤਿਸ ਪਵਨੁ ਝੁਲਾਇਆ ॥੩॥

چ
ےسیج دہ دِس وپَن ھُالنا ۔۔۳۔۔

ਤਬਨੁ ਕਣ ਖਲਹਾਨੁ ਜੈਸੇ ਗਾਹਨ ਪਾਇਆ ॥

ک
پِں نک ھلہان ےسیج اگنہ نانا ۔۔

ਤਿਉ ਸਾਕਿ ਿੇ ਕੋ ਨ ਬਰਾਸਾਇਆ ॥੪॥

پپؤ ساطق ےت وک ہن پراسانا ۔۔۴۔۔
ਤਿਿ ਹੀ ਲਾਗਾ ਤਜਿੁ ਕੋ ਲਾਇਆ ॥

پِپ یہ الاگ ِجت وک النا ۔۔
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਪਰਤਭ ਬਣਿ ਬਣਾਇਆ ॥੫॥੫॥

وہک نانک رپَھب تنب انبنا ۔۔۵۔۔۵۔۔

ਭੈਰਉ ਮਹਲਾ ੫ ॥

ریھبو ہلحم ۵۔۔
ਜੀਉ ਪਰਾਣ ਤਜਤਨ ਰਤਚਓ ਸਰੀਰ ॥

جپؤ رپان ِجں رویچ رسری ۔۔

ਤਜਨਤਹ ਉਪਾਏ ਤਿਸ ਕਉ ਪੀਰ ॥੧॥

جبہہ اُناےئ ئِس کؤ ریپ ۔۔۱۔۔
ਗੁਰੁ ਗੋਤਬੰਿੁ ਜੀਅ ਕੈ ਕਾਮ ॥

ےک اکم ۔۔
ُگر وگپِید یج َ

ਹਲਤਿ ਪਲਤਿ ਜਾ ਕੀ ਸਿ ਛਾਮ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ہلت نلت اج یک دس اھچم ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਪਰਭੁ ਆਰਾਧਨ ਤਨਰਮਲ ਰੀਤਿ ॥

رپَھب ا رادنھ پِرلم ِرپپ ۔۔

ਸਾਧਸੰਤਗ ਤਬਨਸੀ ਤਬਪਰੀਤਿ ॥੨॥

ن
سادھسیگ ِیسی نِترپپ ۔۔۲۔۔
ਮੀਿ ਹੀਿ ਧਨੁ ਨਹ ਪਾਰਣਾ ॥

تیم تیہ دنھ ہن نارنا ۔۔
ਧੰਤਨ ਧੰਤਨ ਮੇਰੇ ਨਾਰਾਇਣਾ ॥੩॥

نھ ریمے ناراانئ ۔۔۳۔۔
دنھّ د ّ
ਨਾਨਕੁ ਬੋਲੈ ਅੰਤਮਰਿ ਬਾਣੀ ॥

نانک وب لَے امِرت ناین ۔۔

ਏਕ ਤਬਨਾ ਿੂਜਾ ਨਹੀ ਜਾਣੀ ॥੪॥੬॥

انک پِیا ُدواج یہن اجین ۔۔۴۔۔۶۔۔
ਭੈਰਉ ਮਹਲਾ ੫ ॥

ریھبو ہلحم ۵۔۔
ਆਗੈ ਿਯੁ ਪਾਛੈ ਨਾਰਾਇਣ ॥

چ
ا ےگ دئَؤ نا َھے نارانئ ۔۔

ਮਤਧ ਭਾਤਗ ਹਤਰ ਪਰੇਮ ਰਸਾਇਣ ॥੧॥

دمھ اھبگ ہر رپمی رسانئ ۔۔۱۔۔
ਪਰਭੂ ਹਮਾਰੈ ਸਾਸਿਰ ਸਉਣ ॥

ب
ھ
ُ
امہرے سارتس سؤن ۔۔
ؤ
رپ
َ
ਸੂਖ ਸਹਜ ਆਨੰਿ ਤਗਰਹ ਭਉਣ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

سہ
ب
سُؤھک ج ا دنن گِرہ ھؤن ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਰਸਨਾ ਨਾਮੁ ਕਰਨ ਸੁਤਣ ਜੀਵੇ ॥

رانس نام رکن ُسں ویجے ۔۔

ਪਰਭੁ ਤਸਮਤਰ ਤਸਮਤਰ ਅਮਰ ਤਥਰੁ ਥੀਵੇ ॥੨॥

ب
رپَھب ِسمر ِسمر ارم ھِر ویھتے ۔۔۲۔۔
ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੇ ਿੂਖ ਤਨਵਾਰੇ ॥

منج منج ےک ُدوھک ئِؤارے ۔۔
ਅਨਹਿ ਸਬਿ ਵਜੇ ਿਰਬਾਰੇ ॥੩॥

ابچد دبس وےج درنارے ۔۔۳۔۔

ਕਤਰ ਤਕਰਪਾ ਪਰਤਭ ਲੀਏ ਤਮਲਾਏ ॥

رک کِرنا رپَھب ےئیل مِالےئ ۔۔

ਨਾਨਕ ਪਰਭ ਸਰਣਾਗਤਿ ਆਏ ॥੪॥੭॥

نانک رپَھب رسناگپ ا ےئ ۔۔۴۔۔۷۔۔
ਭੈਰਉ ਮਹਲਾ ੫ ॥

ریھبو ہلحم ۵۔۔
ਕੋਤਟ ਮਨੋਰਥ ਆਵਤਹ ਹਾਥ ॥

وکت ونمرھت ا وہِ اہھت ۔۔
ਜਮ ਮਾਰਗ ਕੈ ਸੰਗੀ ਪਾਂਥ ॥੧॥

ےک سیگی ناھتن ۔۔۱۔۔
مج امرگ َ
ਗੰਗਾ ਜਲੁ ਗੁਰ ਗੋਤਬੰਿ ਨਾਮ ॥

گپگا لج ُگر وگپِید نام ۔۔

ਜੋ ਤਸਮਰੈ ਤਿਸ ਕੀ ਗਤਿ ਹੋਵੈ ਪੀਵਿ ਬਹੁਤੜ ਨ ਜੋਤਨ ਭਰਮਾਮ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

س
ئ
وہوے ویپت َہہر ہن وجن رھبامم ۔۔۱۔۔راہو۔۔
وج ِ م َرے ِس یک گپ َ
ਪੂਜਾ ਜਾਪ ਿਾਪ ਇਸਨਾਨ ॥

ئُؤاج اجت نات اانسن ۔۔
ਤਸਮਰਿ ਨਾਮ ਭਏ ਤਨਹਕਾਮ ॥੨॥

ِسمرت نام ےئھب بِہکام ۔۔۲۔۔
ਰਾਜ ਮਾਲ ਸਾਿਨ ਿਰਬਾਰ ॥

راچ امل سادن درنار ۔۔

ਤਸਮਰਿ ਨਾਮ ਪੂਰਨ ਆਚਾਰ ॥੩॥

ِسمرت نام ئُؤرن ا اچر ۔۔۳۔۔

ਨਾਨਕ ਿਾਸ ਇਹੁ ਕੀਆ ਬੀਚਾਰੁ ॥

نانک داس اوہی ایک اچیبر ۔۔
ਤਬਨੁ ਹਤਰ ਨਾਮ ਤਮਤਥਆ ਸਭ ਛਾਰੁ ॥੪॥੮॥

پِں ہر نام مِبھیا سیھ اھچر ۔۔۴۔۔۸۔۔
ਭੈਰਉ ਮਹਲਾ ੫ ॥

ریھبو ہلحم ۵۔۔
ਲੇਪੁ ਨ ਲਾਗੋ ਤਿਲ ਕਾ ਮੂਤਲ ॥

ل َپت ہن الوگ نِل اک مُؤل ۔۔

ਿੁਸਟੁ ਬਰਾਹਮਣੁ ਮੂਆ ਹੋਇ ਕੈ ਸੂਲ ॥੧॥

ےک سُؤل ۔۔۱۔۔
ُدست پرانمہ مُؤا وہۓ َ
ਹਤਰ ਜਨ ਰਾਖੇ ਪਾਰਬਰਹਤਮ ਆਤਪ ॥

ہر نج راےھک نارپرمہ ا ت ۔۔

ਪਾਪੀ ਮੂਆ ਗੁਰ ਪਰਿਾਤਪ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

نایپ مُؤا ُگر رپنات ۔۔۱۔۔راہو۔۔

ਅਪਣਾ ਖਸਮੁ ਜਤਨ ਆਤਪ ਤਧਆਇਆ ॥

اانپ

کھ س

م نج ا ت دایھنا ۔۔

ਇਆਣਾ ਪਾਪੀ ਓਹੁ ਆਤਪ ਪਚਾਇਆ ॥੨॥

انانا نایپ اووہ ا ت اچپنا ۔۔۲۔۔

ਪਰਭ ਮਾਿ ਤਪਿਾ ਅਪਣੇ ਿਾਸ ਕਾ ਰਖਵਾਲਾ ॥

رپَھب امت پِیا اےنپ داس اک روھکاال ۔۔
ਤਨੰਿਕ ਕਾ ਮਾਥਾ ਈਹਾਂ ਊਹਾ ਕਾਲਾ ॥੩॥

پ ِیدک اک اماھت ا ِبہان اُواہن اُاہن اکال
ਜਨ ਨਾਨਕ ਕੀ ਪਰਮੇਸਤਰ ਸੁਣੀ ਅਰਿਾਤਸ ॥

نج نانک یک رپرسیم ُسبی ارداس ۔۔

ਮਲੇਛੁ ਪਾਪੀ ਪਤਚਆ ਭਇਆ ਤਨਰਾਸੁ ॥੪॥੯॥

ھچیلم نایپ ایچپ ایھب پِراس ۔۔۴۔۔۹۔۔
ਭੈਰਉ ਮਹਲਾ ੫ ॥

ریھبو ہلحم ۵۔۔
ਖੂਬੁ ਖੂਬੁ ਖੂਬੁ ਖੂਬੁ ਖੂਬੁ ਿੇਰੋ ਨਾਮੁ ॥

ک
ک
ک
ک
ک
ُھؤت ُھؤت ُھؤت ُھؤت ُھؤت ریتو نام ۔۔
ਝੂਿੁ ਝੂਿੁ ਝੂਿੁ ਝੂਿੁ ਿੁਨੀ ਗੁਮਾਨੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

چ
چ
چ
چ
ُ
ُھؤھٹ ُھؤھٹ ُھؤھٹ ُھؤھٹ ُدین گمان ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਨਗਜ ਿੇਰੇ ਬੰਿੇ ਿੀਿਾਰੁ ਅਪਾਰੁ ॥

نگ
ج ریتے دنبے دندار انار ۔۔

ਨਾਮ ਤਬਨਾ ਸਭ ਿੁਨੀਆ ਛਾਰੁ ॥੧॥

نام پِیا سیھ ُداین اھچر ۔۔۱۔۔

ਅਚਰਜੁ ਿੇਰੀ ਕੁਿਰਤਿ ਿੇਰੇ ਕਿਮ ਸਲਾਹ ॥

ارچچ ریتی قُدرت ریتے دقم ص َ
الچ ۔۔

ਗਨੀਵ ਿੇਰੀ ਤਸਿਤਿ ਸਚੇ ਪਾਤਿਸਾਹ ॥੨॥

ِ
گیپؤ ریتی صِفت ےچس نائساہ ۔۔۲۔۔
ਨੀਧਤਰਆ ਧਰ ਪਨਹ ਖੁਿਾਇ ॥

ۓ ۔۔
دینرھنا درھ پبہہ ک ُھدا ِ

ਗਰੀਬ ਤਨਵਾਜੁ ਤਿਨੁ ਰੈਤਣ ਤਧਆਇ ॥੩॥

رگبی ئِؤاچ دِن َرنی دایھےئ ۔۔۳۔۔
ਨਾਨਕ ਕਉ ਖੁਤਿ ਖਸਮ ਤਮਹਰਵਾਨ ॥

ن ک ُکھ کھس
نا ک ؤ د م رہموان ۔۔

ਅਲਹੁ ਨ ਤਵਸਰੈ ਤਿਲ ਜੀਅ ਪਰਾਨ ॥੪॥੧੦॥

اوہل ہن وِرسَے دِل یج رپان ۔۔۴۔۔۱۱۔۔
ਭੈਰਉ ਮਹਲਾ ੫ ॥

ریھبو ہلحم ۵۔۔
ਸਾਚ ਪਿਾਰਥੁ ਗੁਰਮੁਤਖ ਲਹਹੁ ॥

ساچ ندارھت ُگرمُکھ لہہؤ ۔۔

ਪਰਭ ਕਾ ਭਾਣਾ ਸਤਿ ਕਤਰ ਸਹਹੁ ॥੧॥

سہ
رپَھب اک اھبنا ست رک ھ ُؤ ۔۔۱۔۔
ਜੀਵਿ ਜੀਵਿ ਜੀਵਿ ਰਹਹੁ ॥

ج ِپؤت ج ِپؤت ج ِپؤت رہہؤ ۔۔
ਰਾਮ ਰਸਾਇਣੁ ਤਨਿ ਉਤਿ ਪੀਵਹੁ ॥

رام رسانئ پِپ اُھٹ ویپوہ ۔۔

ਹਤਰ ਹਤਰ ਹਤਰ ਹਤਰ ਰਸਨਾ ਕਹਹੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ہر ہر ہر ہر رانس کہہؤ ۔۔۱۔۔راہو۔۔

ਕਤਲਜੁਗ ਮਤਹ ਇਕ ਨਾਤਮ ਉਧਾਰੁ ॥

کلچُگ ہہم اِک نام اُداھر ۔۔

ਨਾਨਕੁ ਬੋਲੈ ਬਰਹਮ ਬੀਚਾਰੁ ॥੨॥੧੧॥

نانک وب لَے پرمہ اچیبر ۔۔۲۔۔۱۱۔۔
ਭੈਰਉ ਮਹਲਾ ੫ ॥

ریھبو ہلحم ۵۔۔
ਸਤਿਗੁਰੁ ਸੇਤਵ ਸਰਬ ਿਲ ਪਾਏ ॥

سیگؤر ویسَُ رست لھپ ناےئ ۔۔

ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੀ ਮੈਲੁ ਤਮਟਾਏ ॥੧॥

منج منج یک مَیل مِیاےئ ۔۔۱۔۔
ਪਤਿਿ ਪਾਵਨ ਪਰਭ ਿੇਰੋ ਨਾਉ ॥

تتپ ناون رپَھب ریتو ناو ۔۔
ਪੂਰਤਬ ਕਰਮ ਤਲਖੇ ਗੁਣ ਗਾਉ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

لک
ئُؤرت رکم ِھے ُگں اگو ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਸਾਧੂ ਸੰਤਗ ਹੋਵੈ ਉਧਾਰੁ ॥

وہوے اُداھر ۔۔
سا ُدوھ گنس َ
ਸੋਭਾ ਪਾਵੈ ਪਰਭ ਕੈ ਿੁਆਰ ॥੨॥

وساھب نا َوے رپَھب ےکَ ُدوار ۔۔۲۔۔

ਸਰਬ ਕਤਲਆਣ ਚਰਣ ਪਰਭ ਸੇਵਾ ॥

رست ایلکن رچن رپَھب ویسا ۔۔
ਧੂਤਰ ਬਾਛਤਹ ਸਤਭ ਸੁਤਰ ਨਰ ਿੇਵਾ ॥੩॥

ہھچ سیھ ُسر رن دویا ۔۔۳۔۔
دھُؤر نا ِ
ਨਾਨਕ ਪਾਇਆ ਨਾਮ ਤਨਧਾਨੁ ॥

نانک نانا نام ن ِداھن ۔۔
ਹਤਰ ਜਤਪ ਜਤਪ ਉਧਤਰਆ ਸਗਲ ਜਹਾਨੁ ॥੪॥੧੨॥

ہر جت جت اُدرھِنا لگس اہجن ۔۔۴۔۔۱۲۔۔
ਭੈਰਉ ਮਹਲਾ ੫ ॥

ریھبو ہلحم ۵۔۔
ਅਪਣੇ ਿਾਸ ਕਉ ਕੰਤਿ ਲਗਾਵੈ ॥

اگلوے ۔۔
اےنپ داس کؤ کیبھ َ

ਤਨੰਿਕ ਕਉ ਅਗਤਨ ਮਤਹ ਪਾਵੈ ॥੧॥

پ ِیدک کؤ انگ ہہم نا َوے ۔۔۱۔۔
ਪਾਪੀ ਿੇ ਰਾਖੇ ਨਾਰਾਇਣ ॥

نایپ ےت راےھک نارانئ ۔۔
ਪਾਪੀ ਕੀ ਗਤਿ ਕਿਹੂ ਨਾਹੀ ਪਾਪੀ ਪਤਚਆ ਆਪ ਕਮਾਇਣ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

نایپ یک گپ کبہ ُؤ نایہ نایپ ایچپ ا ت امکنئ ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਿਾਸ ਰਾਮ ਜੀਉ ਲਾਗੀ ਪਰੀਤਿ ॥

داس رام جپؤ الیگ رپپپ ۔۔

ਤਨੰਿਕ ਕੀ ਹੋਈ ਤਬਪਰੀਤਿ ॥੨॥

پ ِیدک یک وہیئ نِترپپ ۔۔۲۔۔
ਪਾਰਬਰਹਤਮ ਅਪਣਾ ਤਬਰਿੁ ਪਰਗਟਾਇਆ ॥

نارپرمہ اانپ پِرد رپَاٹگنا ۔۔

ਿੋਖੀ ਅਪਣਾ ਕੀਿਾ ਪਾਇਆ ॥੩॥

دویھک اانپ کییا نانا ۔۔۳۔۔
ਆਇ ਨ ਜਾਈ ਰਤਹਆ ਸਮਾਈ ॥

ا ۓ ہن اجیئ رایہ امسیئ ۔۔
ਨਾਨਕ ਿਾਸ ਹਤਰ ਕੀ ਸਰਣਾਈ ॥੪॥੧੩॥

نانک داس ہر یک رسنایئ ۔۔۴۔۔۱۳۔۔
ਰਾਗੁ ਭੈਰਉ ਮਹਲਾ ੫ ਚਉਪਿੇ ਘਰੁ ੨

راگ ریھبو ہلحم  ۵جؤندے رھگ ۲
ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪਰਸਾਤਿ ॥

اِک اواکنر سیگؤر رپساد ۔۔
ਸਰੀਧਰ ਮੋਹਨ ਸਗਲ ਉਪਾਵਨ ਤਨਰੰਕਾਰ ਸੁਖਿਾਿਾ ॥

رسِندرھ ومنہ لگس اُناون پِراکنر ُسکھدانا ۔۔

ਐਸਾ ਪਰਭੁ ਛੋਤਿ ਕਰਤਹ ਅਨ ਸੇਵਾ ਕਵਨ ਤਬਤਖਆ ਰਸ ਮਾਿਾ ॥੧॥

ااسی رپَھب وھچد رکہِ ان ویسا وکَن نِکھیا رس امنا ۔۔۱۔۔
ਰੇ ਮਨ ਮੇਰੇ ਿੂ ਗੋਤਵਿ ਭਾਜੁ ॥

رے نم ریمے ئُؤ وگدِد اھبچ ۔۔

ਅਵਰ ਉਪਾਵ ਸਗਲ ਮੈ ਿੇਖੇ ਜੋ ਤਚਿਵੀਐ ਤਿਿੁ ਤਬਗਰਤਸ ਕਾਜੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ا َور اُناو لگس م َے دےھکی وج ِجپؤ ئَے پِپ نِگرس اکچ ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਿਾਕੁਰੁ ਛੋਤਿ ਿਾਸੀ ਕਉ ਤਸਮਰਤਹ ਮਨਮੁਖ ਅੰਧ ਅਤਗਆਨਾ ॥

مب
اھٹ ُکر وھچد دایس کؤ ِسمرہِ مُکھ ادنھ اگ ِیانا ۔۔

ਹਤਰ ਕੀ ਭਗਤਿ ਕਰਤਹ ਤਿਨ ਤਨੰਿਤਹ ਤਨਗੁਰੇ ਪਸੂ ਸਮਾਨਾ ॥੨॥

ُ
ہر یک تگھب رکہِ پِں پ ِیدہِ نِگرے ئسُؤ امسنا ۔۔۲۔۔

ਜੀਉ ਤਪੰਿੁ ਿਨੁ ਧਨੁ ਸਭੁ ਪਰਭ ਕਾ ਸਾਕਿ ਕਹਿੇ ਮੇਰਾ ॥

جپؤ پِید نت دنھ سیھ رپَھب اک ساطق ےتہک ریما ۔۔

ਅਹੰਬੁਤਧ ਿੁਰਮਤਿ ਹੈ ਮੈਲੀ ਤਬਨੁ ਗੁਰ ਭਵਜਤਲ ਿੇਰਾ ॥੩॥

ب
م
ےہ َیلی پِں ُگر َھؤلج ریھپا ۔۔۳۔۔
اہم ُیدھ ُدرمت َ

ਹੋਮ ਜਗ ਜਪ ਿਪ ਸਤਭ ਸੰਜਮ ਿਤਟ ਿੀਰਤਥ ਨਹੀ ਪਾਇਆ ॥

چ ج پ سی سبج
وہم گ ت پ ھ م ٹت ریتھت یہن نانا ۔۔

ਤਮਤਟਆ ਆਪੁ ਪਏ ਸਰਣਾਈ ਗੁਰਮੁਤਖ ਨਾਨਕ ਜਗਿੁ ਿਰਾਇਆ ॥੪॥੧॥੧੪॥

مِییا ا ت ےئپ رسنایئ ُگرمُکھ نانک تگج رتانا ۔۔۴۔۔۱۔۔۱۴۔۔
ਭੈਰਉ ਮਹਲਾ ੫ ॥

ریھبو ہلحم ۵۔۔
ਬਨ ਮਤਹ ਪੇਤਖਓ ਤਿਰਣ ਮਤਹ ਪੇਤਖਓ ਤਗਰਤਹ ਪੇਤਖਓ ਉਿਾਸਾਏ ॥

پی ک ھپ گ ِ پی ک
پی ک
ھ
ھ
پ
پ
ُ
ِ
نب ہہم ؤ رتِن ہہم ؤ رہ ؤ اداساےئ ۔۔
ਿੰਿਧਾਰ ਜਟਧਾਰੈ ਪੇਤਖਓ ਵਰਿ ਨੇਮ ਿੀਰਥਾਏ ॥੧॥

پی ک
اھرے ھپؤ ورت مین ریتاھتےئ ۔۔۱۔۔
دندداھر جید َ

ਸੰਿਸੰਤਗ ਪੇਤਖਓ ਮਨ ਮਾਏੈਂ ॥

سییس پیک
ھ
پ
یگ ؤ نم امںیئ ۔۔
ਊਭ ਪਇਆਲ ਸਰਬ ਮਤਹ ਪੂਰਨ ਰਤਸ ਮੰਗਲ ਗੁਣ ਗਾਏ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

اُوھب ایپل رست ہہم ئُؤرن رس لگنم ُگں اگےئ ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਜੋਗ ਭੇਖ ਸੰਤਨਆਸੈ ਪੇਤਖਓ ਜਤਿ ਜੰਗਮ ਕਾਪੜਾਏ ॥

پ یک
وجگ بھ
ی
ک
َ
سییا سَے ھپؤ جت مگنج اکڑپاےئ ۔۔
ھ
ِ

ਿਪੀ ਿਪੀਸੁਰ ਮੁਤਨ ਮਤਹ ਪੇਤਖਓ ਨਟ ਨਾਤਟਕ ਤਨਰਿਾਏ ॥੨॥

پی ک
پ
یپت ییسر مُں ہہم ھپؤ پپ نان ِک پِرناےئ ۔۔۲۔۔

ਚਹੁ ਮਤਹ ਪੇਤਖਓ ਖਟ ਮਤਹ ਪੇਤਖਓ ਿਸ ਅਸਟੀ ਤਸੰਤਮਰਿਾਏ ॥

پی ک
پی ک
ِ
چہؤ ہہم ھپؤ ٹھک ہہم ھپؤ دس ایٹس سبمرِناےئ ۔۔

ਸਭ ਤਮਤਲ ਏਕੋ ਏਕੁ ਵਖਾਨਤਹ ਿਉ ਤਕਸ ਿੇ ਕਹਉ ਿੁਰਾਏ ॥੩॥

سیھ مِل اوکی انک واھکہنِ ئؤ کِس ےت کہؤ ُدراےئ ۔۔۳۔۔
ਅਗਹ ਅਗਹ ਬੇਅੰਿ ਸੁਆਮੀ ਨਹ ਕੀਮ ਕੀਮ ਕੀਮਾਏ ॥

ِب ِب
اہہگ اہہگ ےباپپ سُؤا یم ہن ق م ق م امیکےئ ۔۔

ਜਨ ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਕੈ ਬਤਲ ਬਤਲ ਜਾਈਐ ਤਜਹ ਘਤਟ ਪਰਗਟੀਆਏ ॥੪॥੨॥੧੫॥

نج نانک پِں ےکَ نل نل اج پپَے ہج ٹھگ رپگییاےئ ۔۔۴۔۔۲۔۔۱۵۔۔
ਭੈਰਉ ਮਹਲਾ ੫ ॥

ریھبو ہلحم ۵۔۔
ਤਨਕਤਟ ਬੁਝੈ ਸੋ ਬੁਰਾ ਤਕਉ ਕਰੈ ॥

بُج
نکِت َھے وس ُپرا کپؤ رکَے ۔۔

ਤਬਖੁ ਸੰਚੈ ਤਨਿ ਿਰਿਾ ਤਿਰੈ ॥

ب
نِکھ سبجے پِپ درنا ھ ِ َرے ۔۔
ਹੈ ਤਨਕਟੇ ਅਰੁ ਭੇਿੁ ਨ ਪਾਇਆ ॥

ےہ نکِپے ار دیھب ہن نانا ۔۔
َ

ਤਬਨੁ ਸਤਿਗੁਰ ਸਭ ਮੋਹੀ ਮਾਇਆ ॥੧॥

پِں سیگؤر سیھ ومیہ امنا ۔۔۱۔۔
ਨੇੜੈ ਨੇੜੈ ਸਭੁ ਕੋ ਕਹੈ ॥

ڑینَے ڑینَے سیھ وک ےہکَ ۔۔
ਗੁਰਮੁਤਖ ਭੇਿੁ ਤਵਰਲਾ ਕੋ ਲਹੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ُگرمُکھ دیھب وِرال وک ل َہے ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਤਨਕਤਟ ਨ ਿੇਖੈ ਪਰ ਤਗਰਤਹ ਜਾਇ ॥

نکِت ہن دےھکی رپ گِرہِ اجۓ ۔۔

ਿਰਬੁ ਤਹਰੈ ਤਮਤਥਆ ਕਤਰ ਖਾਇ ॥

اھکۓ ۔۔
درت ہ ِ َرے مِبھیا رک
ِ

ਪਈ ਿਗਉਰੀ ਹਤਰ ਸੰਤਗ ਨ ਜਾਤਨਆ ॥

ب
یئپ ھگؤری ہر گنس ہن اجاین ۔۔

ਬਾਝੁ ਗੁਰੂ ਹੈ ਭਰਤਮ ਭੁਲਾਤਨਆ ॥੨॥

ب
ناھج ُگؤ ُرو ےہَ رھبم ھُالاین ۔۔۲۔۔
ਤਨਕਤਟ ਨ ਜਾਨੈ ਬੋਲੈ ਕੂੜੁ ॥

نکِت ہن اج ئَے وب لَے ُکؤر ۔۔

ਮਾਇਆ ਮੋਤਹ ਮੂਿਾ ਹੈ ਮੂੜੁ ॥

امنا ومہِ مُؤاھٹ ےہَ مُؤر ۔۔
ਅੰਿਤਰ ਵਸਿੁ ਤਿਸੰਿਤਰ ਜਾਇ ॥

ارتن وطس دِرتنس اجۓ ۔۔
ਬਾਝੁ ਗੁਰੂ ਹੈ ਭਰਤਮ ਭੁਲਾਇ ॥੩॥

ب
ناھج ُگؤ ُرو ےہَ رھبم ھُال ئِے ۔۔۳۔۔
ਤਜਸੁ ਮਸਿਤਕ ਕਰਮੁ ਤਲਤਖਆ ਤਲਲਾਟ ॥

ِجس کتسم رکم لک ِھیا لِالت ۔۔
ਸਤਿਗੁਰੁ ਸੇਵੇ ਖੁਲਹੇ ਕਪਾਟ ॥

ک
سیگؤر ویسے ُھلّہے اپکت ۔۔
ਅੰਿਤਰ ਬਾਹਤਰ ਤਨਕਟੇ ਸੋਇ ॥

ارتن ناہر نِکپے وسۓ ۔۔

ਜਨ ਨਾਨਕ ਆਵੈ ਨ ਜਾਵੈ ਕੋਇ ॥੪॥੩॥੧੬॥

اجوے وکۓ ۔۔۴۔۔۳۔۔۱۶۔۔
ے ہن َ
نج نانک ا و َ
ਭੈਰਉ ਮਹਲਾ ੫ ॥

ریھبو ہلحم ۵۔۔
ਤਜਸੁ ਿੂ ਰਾਖਤਹ ਤਿਸੁ ਕਉਨੁ ਮਾਰੈ ॥

ئ
ج
امرے ۔۔
ِ س ئُؤ راکھہہ ِس کؤن َ
ਸਭ ਿੁਝ ਹੀ ਅੰਿਤਰ ਸਗਲ ਸੰਸਾਰੈ ॥

ُب
سیھ چھ یہ ارتن لگس انسر َرے ۔۔

ਕੋਤਟ ਉਪਾਵ ਤਚਿਵਿ ਹੈ ਪਰਾਣੀ ॥

وکت اُناو ِجپؤت ےہَ رپَاین ۔۔

ਸੋ ਹੋਵੈ ਤਜ ਕਰੈ ਚੋਜ ਤਵਿਾਣੀ ॥੧॥

وہوے ےجرکَے وچچ وِداین ۔۔۱۔۔
وس َ
ਰਾਖਹੁ ਰਾਖਹੁ ਤਕਰਪਾ ਧਾਤਰ ॥

ک
ک
را ھہؤ را ھہؤ کِرنا داھر ۔۔

ਿੇਰੀ ਸਰਤਣ ਿੇਰੈ ਿਰਵਾਤਰ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ریتی رسن ریتَے دروار ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਤਜਤਨ ਸੇਤਵਆ ਤਨਰਭਉ ਸੁਖਿਾਿਾ ॥

ب
ِجں ویسنا پِر ھؤ ُسکھدانا ۔۔

ਤਿਤਨ ਭਉ ਿੂਤਰ ਕੀਆ ਏਕੁ ਪਰਾਿਾ ॥

ب
پِں ھؤ ُدور ایک انک رپانا ۔۔

ਜੋ ਿੂ ਕਰਤਹ ਸੋਈ ਿੁਤਨ ਹੋਇ ॥

ب
ھ
ُ
وج ئُؤ رکہِ وسیئ ں وہۓ ۔۔
ਮਾਰੈ ਨ ਰਾਖੈ ਿੂਜਾ ਕੋਇ ॥੨॥

ک
امرے ہن را َھے ُدواج وکۓ ۔۔۲۔۔
َ
ਤਕਆ ਿੂ ਸੋਚਤਹ ਮਾਣਸ ਬਾਤਣ ॥

ہچ امسن نان ۔۔
ایک ئُؤ وس ِ

ਅੰਿਰਜਾਮੀ ਪੁਰਖੁ ਸੁਜਾਣੁ ॥

ارتناجیم ُپرھک سُچان ۔۔

ਏਕ ਟੇਕ ਏਕੋ ਆਧਾਰੁ ॥

انک کیٹ اوکی ا داھر ۔۔
ਸਭ ਤਕਛੁ ਜਾਣੈ ਤਸਰਜਣਹਾਰੁ ॥੩॥

ک
سیھ ِچھ اج ئَے سِرجبہار ۔۔۳۔۔
ਤਜਸੁ ਊਪਤਰ ਨਿਤਰ ਕਰੇ ਕਰਿਾਰੁ ॥

ِجس اُورپ دنر رکے رکنار ۔۔

ਤਿਸੁ ਜਨ ਕੇ ਸਤਭ ਕਾਜ ਸਵਾਤਰ ॥

ئِس نج ےک سیھ اکچ وسار ۔۔
ਤਿਸ ਕਾ ਰਾਖਾ ਏਕੋ ਸੋਇ ॥

ئِس اک رااھک اوکی وسۓ ۔۔

ਜਨ ਨਾਨਕ ਅਪਤੜ ਨ ਸਾਕੈ ਕੋਇ ॥੪॥੪॥੧੭॥

نج نانک اڑپ ہن سا َکے وکۓ ۔۔۴۔۔۴۔۔۱۷۔۔
ਭੈਰਉ ਮਹਲਾ ੫ ॥

ریھبو ہلحم ۵۔۔
ਿਉ ਕੜੀਐ ਜੇ ਹੋਵੈ ਬਾਹਤਰ ॥

وہوے ناہر ۔۔
ئؤ کر پپے َ ےج َ
ਿਉ ਕੜੀਐ ਜੇ ਤਵਸਰੈ ਨਰਹਤਰ ॥

ئؤ کر پپے َ ےج وِرسَے رنہر ۔۔
ਿਉ ਕੜੀਐ ਜੇ ਿੂਜਾ ਭਾਏ ॥

ئؤ کر پپے َ ےج ُدواج اھبےئ ۔۔

ਤਕਆ ਕੜੀਐ ਜਾਂ ਰਤਹਆ ਸਮਾਏ ॥੧॥

ایک کر پپے َ اجن رایہ امسےئ ۔۔۱۔۔

ਮਾਇਆ ਮੋਤਹ ਕੜੇ ਕਤੜ ਪਤਚਆ ॥

امنا ومہِ کرے کر ایچپ ۔۔

ਤਬਨੁ ਨਾਵੈ ਭਰਤਮ ਭਰਤਮ ਭਰਤਮ ਖਤਪਆ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ک
پِں نا َوے رھبم رھبم رھبم ھییا ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਿਉ ਕੜੀਐ ਜੇ ਿੂਜਾ ਕਰਿਾ ॥

ئؤ کر پپے َ ےج ُدواج رکنا ۔۔

ਿਉ ਕੜੀਐ ਜੇ ਅਤਨਆਇ ਕੋ ਮਰਿਾ ॥

ئؤ کر پپے َ ےج اپ ِیاۓ وک رمنا ۔۔

ਿਉ ਕੜੀਐ ਜੇ ਤਕਛੁ ਜਾਣੈ ਨਾਹੀ ॥

ک
ئؤ کر پپے َ ےج ِچھ اج ئَے نایہ ۔۔
ਤਕਆ ਕੜੀਐ ਜਾਂ ਭਰਪੂਤਰ ਸਮਾਹੀ ॥੨॥

ایک کر پپے َ اجن رھبئُؤر امسیہ ۔۔۲۔۔
ਿਉ ਕੜੀਐ ਜੇ ਤਕਛੁ ਹੋਇ ਤਧਿਾਣੈ ॥

ک
ئؤ کر پپے َ ےج ِچھ وہۓ د ِھپگا ئَے ۔۔
ਿਉ ਕੜੀਐ ਜੇ ਭੂਤਲ ਰੰਞਾਣੈ ॥

ب
ئؤ کر پپے َ ےج ُھؤل رایننےن ۔۔
ਗੁਤਰ ਕਤਹਆ ਜੋ ਹੋਇ ਸਭੁ ਪਰਭ ਿੇ ॥

ُگر کہیا وج وہۓ سیھ رپَھب ےت ۔۔

ਿਬ ਕਾੜਾ ਛੋਤਿ ਅਤਚੰਿ ਹਮ ਸੋਿੇ ॥੩॥

پپ اکرا وھچد ا ِجپت مہ وسےت ۔۔۳۔۔
ਪਰਭ ਿੂਹੈ ਿਾਕੁਰੁ ਸਭੁ ਕੋ ਿੇਰਾ ॥

رپَھب ئُؤ َہے اھٹ ُکر سیھ وک ریتا ۔۔
ਤਜਉ ਭਾਵੈ ਤਿਉ ਕਰਤਹ ਤਨਬੇਰਾ ॥

چیپؤ اھبوے پپؤ رکہِ پ ِیترا ۔۔

ਿੁਿੀਆ ਨਾਸਤਿ ਇਕੁ ਰਤਹਆ ਸਮਾਇ ॥

ُدایت ناست اِک رایہ امسۓ ۔۔
ਰਾਖਹੁ ਪੈਜ ਨਾਨਕ ਸਰਣਾਇ ॥੪॥੫॥੧੮॥

ک پب
را ھہؤ َ ج نانک رسناۓ ۔۔۴۔۔۵۔۔۱۸۔۔
ਭੈਰਉ ਮਹਲਾ ੫ ॥

ریھبو ہلحم ۵۔۔
ਤਬਨੁ ਬਾਜੇ ਕੈਸੋ ਤਨਰਤਿਕਾਰੀ ॥

پِں ناےج َ
کیسؤ پِراکتری ۔۔

ਤਬਨੁ ਕੰਿੈ ਕੈਸੇ ਗਾਵਨਹਾਰੀ ॥

پِں کیب َھے َ
کیسے اگواہنری ۔۔

ਜੀਲ ਤਬਨਾ ਕੈਸੇ ਬਜੈ ਰਬਾਬ ॥

ِجیل پِیا َ
کیسے بج َے رنات ۔۔
ਨਾਮ ਤਬਨਾ ਤਬਰਥੇ ਸਤਭ ਕਾਜ ॥੧॥

نام پِیا پِرےھت سیھ اکچ ۔۔۱۔۔

ਨਾਮ ਤਬਨਾ ਕਹਹੁ ਕੋ ਿਤਰਆ ॥

ہہک وک رتنا ۔۔
نام پِیا ُ
ਤਬਨੁ ਸਤਿਗੁਰ ਕੈਸੇ ਪਾਤਰ ਪਤਰਆ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

پِں سیگؤر َ
کیسے نار رپِنا ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਤਬਨੁ ਤਜਹਵਾ ਕਹਾ ਕੋ ਬਕਿਾ ॥

پِں چہؤا اہک وک اتکب ۔۔

ਤਬਨੁ ਸਰਵਨਾ ਕਹਾ ਕੋ ਸੁਨਿਾ ॥

پِں رسَونا اہک وک ُسییا ۔۔
ਤਬਨੁ ਨੇਿਰਾ ਕਹਾ ਕੋ ਪੇਖੈ ॥

پ َیک
پِں پیترا اہک وک ھے ۔۔

ਨਾਮ ਤਬਨਾ ਨਰੁ ਕਹੀ ਨ ਲੇਖੈ ॥੨॥

لی ک
نام پِیا رن یہک ہن َھے ۔۔۲۔۔

ਤਬਨੁ ਤਬਤਿਆ ਕਹਾ ਕੋਈ ਪੰਤਿਿ ॥

پِں نِدنا اہک وکیئ ڈنپت ۔۔

ਤਬਨੁ ਅਮਰੈ ਕੈਸੇ ਰਾਜ ਮੰਤਿਿ ॥

پِں ارمَے َ
کیسے راچ ڈنمِت ۔۔
ਤਬਨੁ ਬੂਝੇ ਕਹਾ ਮਨੁ ਿਹਰਾਨਾ ॥

پِں ئُؤےھج اہک نم رہھٹانا ۔۔

ਨਾਮ ਤਬਨਾ ਸਭੁ ਜਗੁ ਬਉਰਾਨਾ ॥੩॥

نام پِیا سیھ چگ ئؤرانا ۔۔۳۔۔

ਤਬਨੁ ਬੈਰਾਗ ਕਹਾ ਬੈਰਾਗੀ ॥

پِں ریباگ اہک نتَرایگ ۔۔

ਤਬਨੁ ਹਉ ਤਿਆਤਗ ਕਹਾ ਕੋਊ ਤਿਆਗੀ ॥

پ
وکو ایتیگ ۔۔
ِں ہؤ پ ِیاگ اہک ُ

ਤਬਨੁ ਬਤਸ ਪੰਚ ਕਹਾ ਮਨ ਚੂਰੇ ॥

پب
پِں سب ج اہک نم ُجؤرے ۔۔
ਨਾਮ ਤਬਨਾ ਸਿ ਸਿ ਹੀ ਝੂਰੇ ॥੪॥

چ
نام پِیا دس دس یہ ُھؤرے ۔۔۴۔۔
ਤਬਨੁ ਗੁਰ ਿੀਤਖਆ ਕੈਸੇ ਤਗਆਨੁ ॥

پِں ُگر ِدنکھیا َ
کیسے گ ِیان ۔۔

ਤਬਨੁ ਪੇਖੇ ਕਹੁ ਕੈਸੋ ਤਧਆਨੁ ॥

پ
پِں یکھے وہک َ
کیسؤ دایھن ۔۔
ਤਬਨੁ ਭੈ ਕਥਨੀ ਸਰਬ ਤਬਕਾਰ ॥

پ ب ک
ب
ھی
َ
ِں َھے ی رست ِئکار ۔۔

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਿਰ ਕਾ ਬੀਚਾਰ ॥੫॥੬॥੧੯॥

وہک نانک در اک اچیبر ۔۔۵۔۔۶۔۔۱۹۔۔
ਭੈਰਉ ਮਹਲਾ ੫ ॥

ریھبو ہلحم ۵۔۔
ਹਉਮੈ ਰੋਗੁ ਮਾਨੁਖ ਕਉ ਿੀਨਾ ॥

ہؤ م َے روگ ام ُنکھ کؤ دانی ۔۔

ਕਾਮ ਰੋਤਗ ਮੈਗਲੁ ਬਤਸ ਲੀਨਾ ॥

اکم روگ مَپگل سب انیل ۔۔

ਤਿਰਸਤਟ ਰੋਤਗ ਪਤਚ ਮੁਏ ਪਿੰਗਾ ॥

د ِرست روگ چپ مُؤےئ اگنتپ ۔۔
ਨਾਿ ਰੋਤਗ ਖਤਪ ਗਏ ਕੁਰੰਗਾ ॥੧॥

ناد روگ پھک ےئگ ُکراگن ۔۔۱۔۔
ਜੋ ਜੋ ਿੀਸੈ ਸੋ ਸੋ ਰੋਗੀ ॥

وج وج د ئ َسے وس وس رویگ ۔۔
ਰੋਗ ਰਤਹਿ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰੁ ਜੋਗੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

روگ رہت ریما سیگؤر وجیگ ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਤਜਹਵਾ ਰੋਤਗ ਮੀਨੁ ਗਰਤਸਆਨੋ ॥

چہؤا روگ مِیں رگایسون ۔۔

ਬਾਸਨ ਰੋਤਗ ਭਵਰੁ ਤਬਨਸਾਨੋ ॥

نانس روگ وھبَر نِیساون ۔۔
ਹੇਿ ਰੋਗ ਕਾ ਸਗਲ ਸੰਸਾਰਾ ॥

ہ َپت روگ اک لگس اسنسرا ۔۔
ਤਿਰਤਬਤਧ ਰੋਗ ਮਤਹ ਬਧੇ ਤਬਕਾਰਾ ॥੨॥

رتِدبھ روگ ہہم دبےھ ِئکارا ۔۔۲۔۔
ਰੋਗੇ ਮਰਿਾ ਰੋਗੇ ਜਨਮੈ ॥

روےگ رمنا روےگ جبمَے ۔۔

ਰੋਗੇ ਤਿਤਰ ਤਿਤਰ ਜੋਨੀ ਭਰਮੈ ॥

ب ب
روےگ ھِر ھِر وجین رھب م َے ۔۔
ਰੋਗ ਬੰਧ ਰਹਨੁ ਰਿੀ ਨ ਪਾਵੈ ॥

روگ دنبھ رنہ ریت ہن نا َوے ۔۔
ਤਬਨੁ ਸਤਿਗੁਰ ਰੋਗੁ ਕਿਤਹ ਨ ਜਾਵੈ ॥੩॥

پ
اجوے ۔۔۳۔۔
ِں سیگؤر روگ ہتکِ ہن َ
ਪਾਰਬਰਹਤਮ ਤਜਸੁ ਕੀਨੀ ਿਇਆ ॥

نارپرمہ ِجس کیبی دایئ ۔۔

ਬਾਹ ਪਕਤੜ ਰੋਗਹੁ ਕਤਢ ਲਇਆ ॥

ناہ ڑکپ روہگ ڈکھ لییا ۔۔
ਿੂਟੇ ਬੰਧਨ ਸਾਧਸੰਗੁ ਪਾਇਆ ॥

ئُؤےٹ دنبنھ سادھسیگ نانا ۔۔
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਗੁਤਰ ਰੋਗੁ ਤਮਟਾਇਆ ॥੪॥੭॥੨੦॥

وہک نانک ُگر روگ مِیانا ۔۔۴۔۔۷۔۔۲۱۔۔
ਭੈਰਉ ਮਹਲਾ ੫ ॥

ریھبو ہلحم ۵۔۔
ਚੀਤਿ ਆਵੈ ਿਾਂ ਮਹਾ ਅਨੰਿ ॥

ے نان اہم ادنن ۔۔
ِجپت ا و َ
ਚੀਤਿ ਆਵੈ ਿਾਂ ਸਤਭ ਿੁਖ ਭੰਜ ॥

بھب
ے نان سیھ ُدھک ج ۔۔
جپ ت ا و َ

ਚੀਤਿ ਆਵੈ ਿਾਂ ਸਰਧਾ ਪੂਰੀ ॥

ے نان رسداھ ئُؤری ۔۔
جپ ت ا و َ
ਚੀਤਿ ਆਵੈ ਿਾਂ ਕਬਤਹ ਨ ਝੂਰੀ ॥੧॥

چ
ے نان کبہ ِہ ہن ُھؤری ۔۔۱۔۔
جپ ت ا و َ
ਅੰਿਤਰ ਰਾਮ ਰਾਇ ਪਰਗਟੇ ਆਇ ॥

ارتن رام راےئ رپےٹگ ا ۓ ۔۔
ਗੁਤਰ ਪੂਰੈ ਿੀਓ ਰੰਗੁ ਲਾਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ُگر ئُؤ َرے دئؤ رنگ ال ئِے ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਚੀਤਿ ਆਵੈ ਿਾਂ ਸਰਬ ਕੋ ਰਾਜਾ ॥

ے نان رست وک رااج ۔۔
جپ ت ا و َ
ਚੀਤਿ ਆਵੈ ਿਾਂ ਪੂਰੇ ਕਾਜਾ ॥

ے نان ئُؤرے اکاج ۔۔
جپ ت ا و َ
ਚੀਤਿ ਆਵੈ ਿਾਂ ਰੰਤਗ ਗੁਲਾਲ ॥

ے نان رنگ گُالل ۔۔
جپ ت ا و َ
ਚੀਤਿ ਆਵੈ ਿਾਂ ਸਿਾ ਤਨਹਾਲ ॥੨॥

ے نان دسا بِہال ۔۔۲۔۔
جپ ت ا و َ
ਚੀਤਿ ਆਵੈ ਿਾਂ ਸਿ ਧਨਵੰਿਾ ॥

ے نان دس دھپؤاتن ۔۔
جپ ت ا و َ
ਚੀਤਿ ਆਵੈ ਿਾਂ ਸਿ ਤਨਭਰੰਿਾ ॥

ِب
ے نان دس پ ھراتن ۔۔
جپ ت ا و َ

ਚੀਤਿ ਆਵੈ ਿਾਂ ਸਤਭ ਰੰਗ ਮਾਣੇ ॥

ے نان سیھ رنگ امےن ۔۔
جپ ت ا و َ
ਚੀਤਿ ਆਵੈ ਿਾਂ ਚੂਕੀ ਕਾਣੇ ॥੩॥

ے نان ُجؤیک اکےن ۔۔۳۔۔
جپ ت ا و َ
ਚੀਤਿ ਆਵੈ ਿਾਂ ਸਹਜ ਘਰੁ ਪਾਇਆ ॥

سہ
ے نان ج رھگ نانا ۔۔
جپ ت ا و َ

ਚੀਤਿ ਆਵੈ ਿਾਂ ਸੁੰਤਨ ਸਮਾਇਆ ॥

ے نان ُس ّں امسنا ۔۔
جپ ت ا و َ

ਚੀਤਿ ਆਵੈ ਸਿ ਕੀਰਿਨੁ ਕਰਿਾ ॥

ے دس ریکنت رکنا ۔۔
جپ ت ا و َ
ਮਨੁ ਮਾਤਨਆ ਨਾਨਕ ਭਗਵੰਿਾ ॥੪॥੮॥੨੧॥

نم اماین نانک وگھباتن ۔۔۴۔۔۸۔۔۲۱۔۔
ਭੈਰਉ ਮਹਲਾ ੫ ॥

ریھبو ہلحم ۵۔۔
ਬਾਪੁ ਹਮਾਰਾ ਸਿ ਚਰੰਜੀਵੀ ॥

ب
نات امہرا دس رچ چپؤی ۔۔

ਭਾਈ ਹਮਾਰੇ ਸਿ ਹੀ ਜੀਵੀ ॥

اھبیئ امہرے دس یہ ویجی ۔۔
ਮੀਿ ਹਮਾਰੇ ਸਿਾ ਅਤਬਨਾਸੀ ॥

تیم امہرے دسا اپِیایس ۔۔

ਕੁਟੰਬੁ ਹਮਾਰਾ ਤਨਜ ਘਤਰ ਵਾਸੀ ॥੧॥

ِب
ُکیپت امہرا ج رھگ وایس ۔۔۱۔۔

ਹਮ ਸੁਖੁ ਪਾਇਆ ਿਾਂ ਸਭਤਹ ਸੁਹੇਲੇ ॥

مہ ُسکھ نانا نان سبھہہ سہیلے ۔۔

ਗੁਤਰ ਪੂਰੈ ਤਪਿਾ ਸੰਤਗ ਮੇਲੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ُگر ئُؤ َرے پِیا گنس ےلیم ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਮੰਿਰ ਮੇਰੇ ਸਭ ਿੇ ਊਚੇ ॥

دنمر ریمے سیھ ےت اُوےچ ۔۔
ਿੇਸ ਮੇਰੇ ਬੇਅੰਿ ਅਪੂਛੇ ॥

دسی ریمے ےباپپ ائُؤےھچ ۔۔
ਰਾਜੁ ਹਮਾਰਾ ਸਿ ਹੀ ਤਨਹਚਲੁ ॥

بہ
راچ امہرا دس یہ ِ چل ۔۔

ਮਾਲੁ ਹਮਾਰਾ ਅਖੂਟੁ ਅਬੇਚਲੁ ॥੨॥

پب
ک
امل امہرا ا ُھؤت ا چل ۔۔۲۔۔
ਸੋਭਾ ਮੇਰੀ ਸਭ ਜੁਗ ਅੰਿਤਰ ॥

وساھب ریمی سیھ چگ ارتن ۔۔
ਬਾਜ ਹਮਾਰੀ ਥਾਨ ਥਨੰਿਤਰ ॥

ب
ھی
ی
ت
ناچ امہری اھتن ر ۔۔

ਕੀਰਤਿ ਹਮਰੀ ਘਤਰ ਘਤਰ ਹੋਈ ॥

ریکت رمہی رھگ رھگ وہیئ ۔۔

ਭਗਤਿ ਹਮਾਰੀ ਸਭਨੀ ਲੋਈ ॥੩॥

سب
ھب
ی ولیئ ۔۔۳۔۔
تگھب امہری
ਤਪਿਾ ਹਮਾਰੇ ਪਰਗਟੇ ਮਾਝ ॥

پِیا امہرے رپےٹگ امھج ۔۔
ਤਪਿਾ ਪੂਿ ਰਤਲ ਕੀਨੀ ਸਾਂਝ ॥

پِیا ئُؤت رل کیبی ساھجن ۔۔
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਜਉ ਤਪਿਾ ਪਿੀਨੇ ॥

وہک نانک جؤ پِیا نییپے ۔۔

ਤਪਿਾ ਪੂਿ ਏਕੈ ਰੰਤਗ ਲੀਨੇ ॥੪॥੯॥੨੨॥

پِیا ئُؤت اےکی رنگ ےنیل ۔۔۴۔۔۹۔۔۲۲۔۔
ਭੈਰਉ ਮਹਲਾ ੫ ॥

ریھبو ہلحم ۵۔۔
ਤਨਰਵੈਰ ਪੁਰਖ ਸਤਿਗੁਰ ਪਰਭ ਿਾਿੇ ॥

پِر َوری ُپرھک سیگؤر رپَھب داےت ۔۔
ਹਮ ਅਪਰਾਧੀ ਿੁਮਹ ਬਖਸਾਿੇ ॥

ُب
مہ ارپادیھ مہھ نکھساےت ۔۔

ਤਜਸੁ ਪਾਪੀ ਕਉ ਤਮਲੈ ਨ ਢੋਈ ॥

ِجس نایپ کؤ ملَ ِے ہن دوھیئ ۔۔

ਸਰਤਣ ਆਵੈ ਿਾਂ ਤਨਰਮਲੁ ਹੋਈ ॥੧॥

ے نان پِرلم وہیئ ۔۔۱۔۔
رسن ا و َ

ਸੁਖੁ ਪਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਨਾਇ ॥

ُسکھ نانا سیگؤرو انم ِئے ۔۔

ਸਭ ਿਲ ਪਾਏ ਗੁਰੂ ਤਧਆਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

سیھ لھپ ناےئ ُگؤ ُرو دایھےئ ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਪਾਰਬਰਹਮ ਸਤਿਗੁਰ ਆਿੇਸੁ ॥

نارپرمہ سیگؤر ا دسی ۔۔

ਮਨੁ ਿਨੁ ਿੇਰਾ ਸਭੁ ਿੇਰਾ ਿੇਸੁ ॥

نم نت ریتا سیھ ریتا دسی ۔۔
ਚੂਕਾ ਪੜਿਾ ਿਾਂ ਨਿਰੀ ਆਇਆ ॥

ُجؤاک ڑپدا نان دنری ا نا ۔۔
ਖਸਮੁ ਿੂਹੈ ਸਭਨਾ ਕੇ ਰਾਇਆ ॥੨॥

ک
ھ
س
سب
ُ
م ئؤ َہے ھیا ےک رانا ۔۔۲۔۔
ਤਿਸੁ ਭਾਣਾ ਸੂਕੇ ਕਾਸਟ ਹਤਰਆ ॥

ئِس اھبنا سُؤےک اکست ہ ِرنا ۔۔

ਤਿਸੁ ਭਾਣਾ ਿਾਂ ਥਲ ਤਸਤਰ ਸਤਰਆ ॥

ئِس اھبنا نان لھت سِر رسِنا ۔۔
ਤਿਸੁ ਭਾਣਾ ਿਾਂ ਸਤਭ ਿਲ ਪਾਏ ॥

ئِس اھبنا نان سیھ لھپ ناےئ ۔۔
ਤਚੰਿ ਗਈ ਲਤਗ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਏ ॥੩॥

ِجپِت یئگ گل سیگؤر ناےئ ۔۔۳۔۔

ਹਰਾਮਖੋਰ ਤਨਰਗੁਣ ਕਉ ਿੂਿਾ ॥

رحاوخمر پِر ُگں کؤ ئُؤاھٹ ۔۔

ਮਨੁ ਿਨੁ ਸੀਿਲੁ ਮਤਨ ਅੰਤਮਰਿੁ ਵੂਿਾ ॥

نم نت لتیس نم ارمِت ُوواھٹ ۔۔
ਪਾਰਬਰਹਮ ਗੁਰ ਭਏ ਿਇਆਲਾ ॥

نارپرمہ ُگر ےئھب دناال ۔۔

ਨਾਨਕ ਿਾਸ ਿੇਤਖ ਭਏ ਤਨਹਾਲਾ ॥੪॥੧੦॥੨੩॥

نانک داس دھکی ےئھب بِہاال ۔۔۴۔۔۱۱۔۔۲۳۔۔
ਭੈਰਉ ਮਹਲਾ ੫ ॥

ریھبو ہلحم ۵۔۔
ਸਤਿਗੁਰੁ ਮੇਰਾ ਬੇਮੁਹਿਾਜੁ ॥

سیگؤر ریما ےباتحمچ ۔۔

ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰੇ ਸਚਾ ਸਾਜੁ ॥

سیگؤر ریمے اچس ساچ ۔۔

ਸਤਿਗੁਰੁ ਮੇਰਾ ਸਭਸ ਕਾ ਿਾਿਾ ॥

سب
ھ
سیگؤر ریما س اک دانا ۔۔

ਸਤਿਗੁਰੁ ਮੇਰਾ ਪੁਰਖੁ ਤਬਧਾਿਾ ॥੧॥

سیگؤر ریما ُپرھک نِداھنا ۔۔۱۔۔
ਗੁਰ ਜੈਸਾ ਨਾਹੀ ਕੋ ਿੇਵ ॥

ُگر اسیج نایہ وک دویَ ۔۔

ਤਜਸੁ ਮਸਿਤਕ ਭਾਗੁ ਸੁ ਲਾਗਾ ਸੇਵ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ِجس کتسم اھبگ وس الاگ ویسَ ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਸਤਿਗੁਰੁ ਮੇਰਾ ਸਰਬ ਪਰਤਿਪਾਲੈ ॥

سیگؤر ریما رست رپَپ ِیاےل ۔۔

ਸਤਿਗੁਰੁ ਮੇਰਾ ਮਾਤਰ ਜੀਵਾਲੈ ॥

سیگؤر ریما امر ویجاےل ۔۔

ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰੇ ਕੀ ਵਤਿਆਈ ॥

سیگؤر ریمے یک ودنایئ ۔۔

ਪਰਗਟੁ ਭਈ ਹੈ ਸਭਨੀ ਥਾਈ ॥੨॥

سب
ےہ ھبی اھتیئ ۔۔۲۔۔
رپَگپ یئھب َ
ਸਤਿਗੁਰੁ ਮੇਰਾ ਿਾਣੁ ਤਨਿਾਣੁ ॥

سیگؤر ریما نان پ ِیان ۔۔

ਸਤਿਗੁਰੁ ਮੇਰਾ ਘਤਰ ਿੀਬਾਣੁ ॥

سیگؤر ریما رھگ دابین ۔۔

ਸਤਿਗੁਰ ਕੈ ਹਉ ਸਿ ਬਤਲ ਜਾਇਆ ॥

ےک ہؤ دس نل اجنا ۔۔
سیگؤر َ

ਪਰਗਟੁ ਮਾਰਗੁ ਤਜਤਨ ਕਤਰ ਤਿਖਲਾਇਆ ॥੩॥

ک
رپَگپ امرگ ِجں رک ِد ھالنا ۔۔۳۔۔

ਤਜਤਨ ਗੁਰੁ ਸੇਤਵਆ ਤਿਸੁ ਭਉ ਨ ਤਬਆਪੈ ॥

ب
ِجں ُگر ویسنا ئِس ھؤ ہن ایب ئَے ۔۔

ਤਜਤਨ ਗੁਰੁ ਸੇਤਵਆ ਤਿਸੁ ਿੁਖੁ ਨ ਸੰਿਾਪੈ ॥

ِجں ُگر ویسنا ئِس ُدھک ہن سییاےپَ ۔۔
ਨਾਨਕ ਸੋਧੇ ਤਸੰਤਮਰਤਿ ਬੇਿ ॥

نانک وسدےھ ِسمرِت دیب ۔۔
ਪਾਰਬਰਹਮ ਗੁਰ ਨਾਹੀ ਭੇਿ ॥੪॥੧੧॥੨੪॥

نارپرمہ ُگر نایہ دیھب ۔۔۴۔۔۱۱۔۔۲۴۔۔
ਭੈਰਉ ਮਹਲਾ ੫ ॥

ریھبو ہلحم ۵۔۔
ਨਾਮੁ ਲੈਿ ਮਨੁ ਪਰਗਟੁ ਭਇਆ ॥

نام لَپت نم رپگپ ایھب ۔۔
ਨਾਮੁ ਲੈਿ ਪਾਪੁ ਿਨ ਿੇ ਗਇਆ ॥

نام لَپت نات نت ےت ایگ ۔۔
ਨਾਮੁ ਲੈਿ ਸਗਲ ਪੁਰਬਾਇਆ ॥

نام لَپت لگس ُپرنانا ۔۔

ਨਾਮੁ ਲੈਿ ਅਿਸਤਿ ਮਜਨਾਇਆ ॥੧॥

ب
ھ
م
سی
چ
نام لَپت ا ھ یانا ۔۔۱۔۔

ਿੀਰਥੁ ਹਮਰਾ ਹਤਰ ਕੋ ਨਾਮੁ ॥

ریتھت رمہا ہر وک نام ۔۔
ਗੁਤਰ ਉਪਿੇਤਸਆ ਿਿੁ ਤਗਆਨੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ُگر ا ُندئسیا پپ گ ِیان ۔۔۱۔۔راہو۔۔

ਨਾਮੁ ਲੈਿ ਿੁਖੁ ਿੂਤਰ ਪਰਾਨਾ ॥

نام لَپت ُدھک ُدور رپانا ۔۔
ਨਾਮੁ ਲੈਿ ਅਤਿ ਮੂੜ ਸੁਤਗਆਨਾ ॥

نام لَپت ات مُؤر ُسگیانا ۔۔
ਨਾਮੁ ਲੈਿ ਪਰਗਤਟ ਉਜੀਆਰਾ ॥

نام لَپت رپگپ اُایجرا ۔۔
ਨਾਮੁ ਲੈਿ ਛੁਟੇ ਜੰਜਾਰਾ ॥੨॥

چ
نام لَپت ُھپے اجنجرا ۔۔۲۔۔

ਨਾਮੁ ਲੈਿ ਜਮੁ ਨੇਤੜ ਨ ਆਵੈ ॥

ے ۔۔
نام لَپت مج ڑین ہن ا و َ
ਨਾਮੁ ਲੈਿ ਿਰਗਹ ਸੁਖੁ ਪਾਵੈ ॥

نام لَپت درہگ ُسکھ نا َوے ۔۔
ਨਾਮੁ ਲੈਿ ਪਰਭੁ ਕਹੈ ਸਾਬਾਤਸ ॥

ےہک ساناس ۔۔
نام لَپت رپَھب َ
ਨਾਮੁ ਹਮਾਰੀ ਸਾਚੀ ਰਾਤਸ ॥੩॥

نام امہری سایچ راس ۔۔۳۔۔
ਗੁਤਰ ਉਪਿੇਸੁ ਕਤਹਓ ਇਹੁ ਸਾਰੁ ॥

ُگر ا ُندسی کہپؤ اوہی سار ۔۔

ਹਤਰ ਕੀਰਤਿ ਮਨ ਨਾਮੁ ਅਧਾਰੁ ॥

ہر ریکت نم نام اداھر ۔۔

ਨਾਨਕ ਉਧਰੇ ਨਾਮ ਪੁਨਹਚਾਰ ॥

نانک اُدرھے نام ُپبہچار ۔۔

ਅਵਤਰ ਕਰਮ ਲੋਕਹ ਪਿੀਆਰ ॥੪॥੧੨॥੨੫॥

ا َور رکم ولہک ایتپر ۔۔۴۔۔۱۲۔۔۲۵۔۔
ਭੈਰਉ ਮਹਲਾ ੫ ॥

ریھبو ہلحم ۵۔۔
ਨਮਸਕਾਰ ਿਾ ਕਉ ਲਖ ਬਾਰ ॥

اکسمنر نا کؤ ھکل نار ۔۔
ਇਹੁ ਮਨੁ ਿੀਜੈ ਿਾ ਕਉ ਵਾਤਰ ॥

اوہی نم د بج َے نا کؤ وار ۔۔

ਤਸਮਰਤਨ ਿਾ ਕੈ ਤਮਟਤਹ ਸੰਿਾਪ ॥

ےک مِی ِہ سییات ۔۔
ِسمرن نا َ

ਹੋਇ ਅਨੰਿੁ ਨ ਤਵਆਪਤਹ ਿਾਪ ॥੧॥

وہۓ ا َپید ہن وناہپِ نات ۔۔۱۔۔
ਐਸੋ ਹੀਰਾ ਤਨਰਮਲ ਨਾਮ ॥

اوسی ریہا پِرلم نام ۔۔

ਜਾਸੁ ਜਪਿ ਪੂਰਨ ਸਤਭ ਕਾਮ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

اجس جپت ئُؤرن سیھ اکم ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਜਾ ਕੀ ਤਿਰਸਤਟ ਿੁਖ ਿੇਰਾ ਢਹੈ ॥

اج یک د ِرست ُدھک دریہ د َھہے ۔۔

ਅੰਤਮਰਿ ਨਾਮੁ ਸੀਿਲੁ ਮਤਨ ਗਹੈ ॥

امِرت نام لتیس نم گ َہے ۔۔

ਅਤਨਕ ਭਗਿ ਜਾ ਕੇ ਚਰਨ ਪੂਜਾਰੀ ॥

ان ِک تگھب اج ےک رچن ئُؤاجری ۔۔
ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰਨਹਾਰੀ ॥੨॥

لگس ونمرھت ئُؤراہنری ۔۔۲۔۔
ਤਖਨ ਮਤਹ ਊਣੇ ਸੁਭਰ ਭਤਰਆ ॥

ک
ب
ھِں ہہم اُوےن ُس ھر رھبنا ۔۔
ਤਖਨ ਮਤਹ ਸੂਕੇ ਕੀਨੇ ਹਤਰਆ ॥

ک
ھ
کی
پ
ِ
س
ہ
ں ہہم ُؤےک ے ِرنا ۔۔

ਤਖਨ ਮਤਹ ਤਨਥਾਵੇ ਕਉ ਿੀਨੋ ਥਾਨੁ ॥

ک
ھ
ِب
پ
ِ
ک
ں ہہم ھاوے ؤ دونی اھتن ۔۔
ਤਖਨ ਮਤਹ ਤਨਮਾਣੇ ਕਉ ਿੀਨੋ ਮਾਨੁ ॥੩॥

ک
ھ
ب
ِ
ک
ِ
ں ہہم ماےن ؤ دونی امن ۔۔۳۔۔
ਸਭ ਮਤਹ ਏਕੁ ਰਤਹਆ ਭਰਪੂਰਾ ॥

سیھ ہہم انک رایہ رھبوپُرا ۔۔
ਸੋ ਜਾਪੈ ਤਜਸੁ ਸਤਿਗੁਰੁ ਪੂਰਾ ॥

وس اج ئَے ِجس سیگؤر ئُؤرا ۔۔

ਹਤਰ ਕੀਰਿਨੁ ਿਾ ਕੋ ਆਧਾਰੁ ॥

ہر ریکنت نا وک ا داھر ۔۔

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਤਜਸੁ ਆਤਪ ਿਇਆਰੁ ॥੪॥੧੩॥੨੬॥

وہک نانک ِجس ا ت دنار ۔۔۴۔۔۱۳۔۔۲۶۔۔
ਭੈਰਉ ਮਹਲਾ ੫ ॥

ریھبو ہلحم ۵۔۔
ਮੋਤਹ ਿੁਹਾਗਤਨ ਆਤਪ ਸੀਗਾਰੀ ॥

ومہِ ُداہنگ ا ت اگیسری ۔۔
ਰੂਪ ਰੰਗ ਿੇ ਨਾਤਮ ਸਵਾਰੀ ॥

ُروت رنگ دے نام وساری ۔۔
ਤਮਤਟਓ ਿੁਖੁ ਅਰੁ ਸਗਲ ਸੰਿਾਪ ॥

مِیپؤ ُدھک ار لگس سییات ۔۔

ਗੁਰ ਹੋਏ ਮੇਰੇ ਮਾਈ ਬਾਪ ॥੧॥

ُگر وہےئ ریمے امیئ نات ۔۔۱۔۔
ਸਖੀ ਸਹੇਰੀ ਮੇਰੈ ਗਰਸਤਿ ਅਨੰਿ ॥

یھکس سہتری ریمَے رگست اپ َید ۔۔
ਕਤਰ ਤਕਰਪਾ ਭੇਟੇ ਮੋਤਹ ਕੰਿ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

کِ ب
ھی
پ
ک
پ
رک رنا ے ومہِ ت ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਿਪਤਿ ਬੁਝੀ ਪੂਰਨ ਸਭ ਆਸਾ ॥

ب
ُج
ھ
سی
تپت ی ئُؤرن ھ ا سا ۔۔
ਤਮਟੇ ਅੰਧੇਰ ਭਏ ਪਰਗਾਸਾ ॥

ِمپے ادنھتر ےئھب رپاگسا ۔۔

ਅਨਹਿ ਸਬਿ ਅਚਰਜ ਤਬਸਮਾਿ ॥

ابچد دبس ارچچ ِئسماد ۔۔

ਗੁਰੁ ਪੂਰਾ ਪੂਰਾ ਪਰਸਾਿ ॥੨॥

ُگر ئُؤرا ئُؤرا رپساد ۔۔۲۔۔

ਜਾ ਕਉ ਪਰਗਟ ਭਏ ਗੋਪਾਲ ॥

اج کؤ رپَگپ ےئھب وگنال ۔۔
ਿਾ ਕੈ ਿਰਸਤਨ ਸਿਾ ਤਨਹਾਲ ॥

ےک درنس دسا بِہال ۔۔
نا َ
ਸਰਬ ਗੁਣਾ ਿਾ ਕੈ ਬਹੁਿੁ ਤਨਧਾਨ ॥

رست ُگیا نا ےکَ تہب ن ِداھن ۔۔
ਜਾ ਕਉ ਸਤਿਗੁਤਰ ਿੀਓ ਨਾਮੁ ॥੩॥

اج کؤ سیگؤر دئؤ نام ۔۔۳۔۔

ਜਾ ਕਉ ਭੇਤਟਓ ਿਾਕੁਰੁ ਅਪਨਾ ॥

ک ب
ھ
ک
ی
ی
ُ
پ
ؤ اھٹ ر اانپ ۔۔
اج ؤ

ਮਨੁ ਿਨੁ ਸੀਿਲੁ ਹਤਰ ਹਤਰ ਜਪਨਾ ॥

نم نت لتیس ہر ہر چییا ۔۔
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਜੋ ਜਨ ਪਰਭ ਭਾਏ ॥

وہک نانک وج نج رپَھب اھبےئ ۔۔
ਿਾ ਕੀ ਰੇਨੁ ਤਬਰਲਾ ਕੋ ਪਾਏ ॥੪॥੧੪॥੨੭॥

نا یک ر َپں پِرال وک ناےئ ۔۔۴۔۔۱۴۔۔۲۷۔۔

ਭੈਰਉ ਮਹਲਾ ੫ ॥

ریھبو ہلحم ۵۔۔
ਤਚਿਵਿ ਪਾਪ ਨ ਆਲਕੁ ਆਵੈ ॥

ے ۔۔
ِجپؤت نات ہن ا کل ا و َ

ਬੇਸੁਆ ਭਜਿ ਤਕਛੁ ਨਹ ਸਰਮਾਵੈ ॥

وسیبا بھچت ک ِ
چ
رساموے ۔۔
ہن
ھ
َ
ਸਾਰੋ ਤਿਨਸੁ ਮਜੂਰੀ ਕਰੈ ॥

سارو دِسن مچُؤری رکَے ۔۔
ਹਤਰ ਤਸਮਰਨ ਕੀ ਵੇਲਾ ਬਜਰ ਤਸਤਰ ਪਰੈ ॥੧॥

ہر ِسمرن یک ونال رجب سِر رپَے ۔۔۱۔۔
ਮਾਇਆ ਲਤਗ ਭੂਲੋ ਸੰਸਾਰੁ ॥

ب
امنا گل ُھؤول اسنسر ۔۔

ਆਤਪ ਭੁਲਾਇਆ ਭੁਲਾਵਣਹਾਰੈ ਰਾਤਚ ਰਤਹਆ ਤਬਰਥਾ ਤਬਉਹਾਰ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ب ب
ا ت ھُالنا ھُالواہنرے راچ رایہ پِراھت ویباہر ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਪੇਖਿ ਮਾਇਆ ਰੰਗ ਤਬਹਾਇ ॥

پ
یکھت امنا رنگ ِبہا ِئے ۔۔

ਗੜਬੜ ਕਰੈ ਕਉਿੀ ਰੰਗੁ ਲਾਇ ॥

گرپر رکَے کؤدی رنگ ال ِئے ۔۔
ਅੰਧ ਤਬਉਹਾਰ ਬੰਧ ਮਨੁ ਧਾਵੈ ॥

اھوے ۔۔
ادنھ ویباہر دنبھ نم د َ

ਕਰਣੈਹਾਰੁ ਨ ਜੀਅ ਮਤਹ ਆਵੈ ॥੨॥

ے ۔۔۲۔۔
رک َپبہار ہن یج ہہم ا و َ
ਕਰਿ ਕਰਿ ਇਵ ਹੀ ਿੁਖੁ ਪਾਇਆ ॥

رکت رکت ا َو یہ ُدھک نانا ۔۔
ਪੂਰਨ ਹੋਿ ਨ ਕਾਰਜ ਮਾਇਆ ॥

ئُؤرن وہت ہن اکرچ امنا ۔۔
ਕਾਤਮ ਿੋਤਧ ਲੋਤਭ ਮਨੁ ਲੀਨਾ ॥

اکم رکودھ ولھب نم انیل ۔۔
ਿੜਤਿ ਮੂਆ ਤਜਉ ਜਲ ਤਬਨੁ ਮੀਨਾ ॥੩॥

ڑتھپ مُؤا ویج لج پِں انیم ۔۔۳۔۔
ਤਜਸ ਕੇ ਰਾਖੇ ਹੋਏ ਹਤਰ ਆਤਪ ॥

ِجس ےک راےھک وہےئ ہر ا ت ۔۔
ਹਤਰ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਸਿਾ ਜਪੁ ਜਾਤਪ ॥

ہر ہر نام دسا جت اجت ۔۔
ਸਾਧਸੰਤਗ ਹਤਰ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਇਆ ॥

سادھسیگ ہر ےک ُگں اگنا ۔۔

ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰੁ ਪੂਰਾ ਪਾਇਆ ॥੪॥੧੫॥੨੮॥

نانک سیگؤر ئُؤرا نانا ۔۔۴۔۔۱۵۔۔۲۸۔۔
ਭੈਰਉ ਮਹਲਾ ੫ ॥

ریھبو ہلحم ۵۔۔

ਅਪਣੀ ਿਇਆ ਕਰੇ ਸੋ ਪਾਏ ॥

اینپ دایئ رکے وس ناےئ ۔۔
ਹਤਰ ਕਾ ਨਾਮੁ ਮੰਤਨ ਵਸਾਏ ॥

ہر اک نام نمّ وساےئ ۔۔
ਸਾਚ ਸਬਿੁ ਤਹਰਿੇ ਮਨ ਮਾਤਹ ॥

ساچ دبس ہِردے نم امہِ۔۔
ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੇ ਤਕਲਤਵਖ ਜਾਤਹ ॥੧॥

منج منج ےک کِلؤِھک اجہِ۔۔۱۔۔
ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਜੀਅ ਕੋ ਆਧਾਰੁ ॥

رام نام یج وک ا داھر ۔۔
ਗੁਰ ਪਰਸਾਤਿ ਜਪਹੁ ਤਨਿ ਭਾਈ ਿਾਤਰ ਲਏ ਸਾਗਰ ਸੰਸਾਰੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ُگر رپساد جبہؤ پِپ اھبیئ نار ےئل سارگ اسنسر ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਤਜਨ ਕਉ ਤਲਤਖਆ ਹਤਰ ਏਹੁ ਤਨਧਾਨੁ ॥

ِجں کؤ لک ِھیا ہر اوہی ن ِداھن ۔۔
ਸੇ ਜਨ ਿਰਗਹ ਪਾਵਤਹ ਮਾਨੁ ॥

ےس نج درہگ ناوہِ امن ۔۔
ਸੂਖ ਸਹਜ ਆਨੰਿ ਗੁਣ ਗਾਉ ॥

س سہ
ُ
گ
ُؤھک ج ا دنن ں اگو ۔۔

ਆਗੈ ਤਮਲੈ ਤਨਥਾਵੇ ਥਾਉ ॥੨॥

ا ےگ ملَ ِے پ ِبھاوے اھتو ۔۔۲۔۔

ਜੁਗਹ ਜੁਗੰਿਤਰ ਇਹੁ ਿਿੁ ਸਾਰੁ ॥

ُچگہ ُچگیتر اوہی پپ سار ۔۔

ਹਤਰ ਤਸਮਰਣੁ ਸਾਚਾ ਬੀਚਾਰੁ ॥

ہر ِسمرن سااچ اچیبر ۔۔

ਤਜਸੁ ਲਤੜ ਲਾਇ ਲਏ ਸੋ ਲਾਗੈ ॥

ِجس ڑل ال ِئے ےئل وس ال َگے ۔۔
ਜਨਮ ਜਨਮ ਕਾ ਸੋਇਆ ਜਾਗੈ ॥੩॥

منج منج اک وسنا اج َگے ۔۔۳۔۔

ਿੇਰੇ ਭਗਿ ਭਗਿਨ ਕਾ ਆਤਪ ॥

ب
ھ
گی
ریتے تگھب ں اک ا ت ۔۔
ਅਪਣੀ ਮਤਹਮਾ ਆਪੇ ਜਾਤਪ ॥

اینپ امہم ا ےپ اجت ۔۔
ਜੀਅ ਜੰਿ ਸਤਭ ਿੇਰੈ ਹਾਤਥ ॥

یج جپت سیھ ریتَے اہھت ۔۔
ਨਾਨਕ ਕੇ ਪਰਭ ਸਿ ਹੀ ਸਾਤਥ ॥੪॥੧੬॥੨੯॥

نانک ےک رپَھب دس یہ ساھت ۔۔۴۔۔۱۶۔۔۲۹۔۔
ਭੈਰਉ ਮਹਲਾ ੫ ॥

ریھبو ہلحم ۵۔۔
ਨਾਮੁ ਹਮਾਰੈ ਅੰਿਰਜਾਮੀ ॥

امہرے ارتناجیم ۔۔
نا م َ

ਨਾਮੁ ਹਮਾਰੈ ਆਵੈ ਕਾਮੀ ॥

ے اکیم ۔۔
نا م َ
امہرے ا و َ
ਰੋਤਮ ਰੋਤਮ ਰਤਵਆ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ॥

روم روم َرونا ہر نام ۔۔
ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰੈ ਕੀਨੋ ਿਾਨੁ ॥੧॥

سیگؤر ئُؤ َرے ونیک دان ۔۔۱۔۔
ਨਾਮੁ ਰਿਨੁ ਮੇਰੈ ਭੰਿਾਰ ॥

نام رنت ریمَے ڈنھبار ۔۔
ਅਗਮ ਅਮੋਲਾ ਅਪਰ ਅਪਾਰ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

امگ اومال ارپ انار ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਨਾਮੁ ਹਮਾਰੈ ਤਨਹਚਲ ਧਨੀ ॥

بہ
امہرے ِ چل دینھ ۔۔
نا م َ

ਨਾਮ ਕੀ ਮਤਹਮਾ ਸਭ ਮਤਹ ਬਨੀ ॥

نام یک امہم سیھ ہہم ینب ۔۔
ਨਾਮੁ ਹਮਾਰੈ ਪੂਰਾ ਸਾਹੁ ॥

امہرے ئُؤرا ساوہ ۔۔
نا م َ
ਨਾਮੁ ਹਮਾਰੈ ਬੇਪਰਵਾਹੁ ॥੨॥

امہرے پیتروا وہ ۔۔۲۔۔
نا م َ
ਨਾਮੁ ਹਮਾਰੈ ਭੋਜਨ ਭਾਉ ॥

امہرے وھبنج اھبو ۔۔
نا م َ

ਨਾਮੁ ਹਮਾਰੈ ਮਨ ਕਾ ਸੁਆਉ ॥

امہرے نم اک سُؤا و ۔۔
نا م َ
ਨਾਮੁ ਨ ਤਵਸਰੈ ਸੰਿ ਪਰਸਾਤਿ ॥

نام ہن وِرسَے سیت رپساد ۔۔
ਨਾਮੁ ਲੈਿ ਅਨਹਿ ਪੂਰੇ ਨਾਿ ॥੩॥

نام لَپت ابچد ئُؤرے ناد ۔۔۳۔۔

ਪਰਭ ਤਕਰਪਾ ਿੇ ਨਾਮੁ ਨਉ ਤਨਤਧ ਪਾਈ ॥

رپَھب کِرنا ےت نام ئؤ ن ِدھ نایئ ۔۔

ਗੁਰ ਤਕਰਪਾ ਿੇ ਨਾਮ ਤਸਉ ਬਤਨ ਆਈ ॥

ُگر کِرنا ےت نام سِیؤ نب ا یئ ۔۔
ਧਨਵੰਿੇ ਸੇਈ ਪਰਧਾਨ ॥

دھپؤےتن سیبی رپداھن ۔۔
ਨਾਨਕ ਜਾ ਕੈ ਨਾਮੁ ਤਨਧਾਨ ॥੪॥੧੭॥੩੦॥

نانک اج ےکَ نام ن ِداھن ۔۔۴۔۔۱۷۔۔۳۱۔۔
ਭੈਰਉ ਮਹਲਾ ੫ ॥

ریھبو ہلحم ۵۔۔
ਿੂ ਮੇਰਾ ਤਪਿਾ ਿੂਹੈ ਮੇਰਾ ਮਾਿਾ ॥

ئُؤ ریما پِیا ئُؤ َہے ریما امنا ۔۔
ਿੂ ਮੇਰੇ ਜੀਅ ਪਰਾਨ ਸੁਖਿਾਿਾ ॥

ئُؤ ریمے یج رپان ُسکھدانا ۔۔

ਿੂ ਮੇਰਾ ਿਾਕੁਰੁ ਹਉ ਿਾਸੁ ਿੇਰਾ ॥

ئُؤ ریما اھٹ ُکر ہؤ داس ریتا ۔۔

ਿੁਝ ਤਬਨੁ ਅਵਰੁ ਨਹੀ ਕੋ ਮੇਰਾ ॥੧॥

ُب
چھ پِں ا َور یہن وک ریما ۔۔۱۔۔
ਕਤਰ ਤਕਰਪਾ ਕਰਹੁ ਪਰਭ ਿਾਤਿ ॥

رک کِرنا رکوہ رپَھب دات ۔۔

ਿੁਮਹਰੀ ਉਸਿਤਿ ਕਰਉ ਤਿਨ ਰਾਤਿ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ُب

مہ
ھری اُسیت رکو دِن رات ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਹਮ ਿੇਰੇ ਜੰਿ ਿੂ ਬਜਾਵਨਹਾਰਾ ॥

مہ ریتے جپت ئُؤ اجبواہنرا ۔۔

ਹਮ ਿੇਰੇ ਤਭਖਾਰੀ ਿਾਨੁ ਿੇਤਹ ਿਾਿਾਰਾ ॥

ب
ک
ھ
ِ
مہ ریتے ھاری دان دہہی دانارا ۔۔
ਿਉ ਪਰਸਾਤਿ ਰੰਗ ਰਸ ਮਾਣੇ ॥

ئؤ رپساد رنگ رس امےن ۔۔
ਘਟ ਘਟ ਅੰਿਤਰ ਿੁਮਤਹ ਸਮਾਣੇ ॥੨॥

ٹھگ ٹھگ ارتن ُبم ِہ امسےن ۔۔۲۔۔
ਿੁਮਹਰੀ ਤਿਪਾ ਿੇ ਜਪੀਐ ਨਾਉ ॥

ُب

مہ
ھری کِرنا ےت چیپَے ناو ۔۔

ਸਾਧਸੰਤਗ ਿੁਮਰੇ ਗੁਣ ਗਾਉ ॥

سادھسیگ ُبمرے ُگں اگو ۔۔

ਿੁਮਹਰੀ ਿਇਆ ਿੇ ਹੋਇ ਿਰਿ ਤਬਨਾਸੁ ॥

ُبم ھہ

ری دایئ ےت وہۓ درد پِیاس ۔۔

ਿੁਮਰੀ ਮਇਆ ਿੇ ਕਮਲ ਤਬਗਾਸੁ ॥੩॥

ُبمری ایم ےت لمک ِئگاس ۔۔۳۔۔
ਹਉ ਬਤਲਹਾਤਰ ਜਾਉ ਗੁਰਿੇਵ ॥

ہؤ اہلبر اجو ُگردوی ۔۔

ਸਿਲ ਿਰਸਨੁ ਜਾ ਕੀ ਤਨਰਮਲ ਸੇਵ ॥

سب
ھل درنس اج یک پِرلم ویسَ ۔۔
ਿਇਆ ਕਰਹੁ ਿਾਕੁਰ ਪਰਭ ਮੇਰੇ ॥

دایئ رکوہ اھٹ ُکر رپَھب ریمے ۔۔

ਗੁਣ ਗਾਵੈ ਨਾਨਕੁ ਤਨਿ ਿੇਰੇ ॥੪॥੧੮॥੩੧॥

ُگ
اگوے نانک پِپ ریتے ۔۔۴۔۔۱۸۔۔۳۱۔۔
ں َ
ਭੈਰਉ ਮਹਲਾ ੫ ॥

ریھبو ہلحم ۵۔۔
ਸਭ ਿੇ ਊਚ ਜਾ ਕਾ ਿਰਬਾਰੁ ॥

سیھ ےت اُوچ اج اک درنار ۔۔
ਸਿਾ ਸਿਾ ਿਾ ਕਉ ਜੋਹਾਰੁ ॥

دسا دسا نا کؤ وجاہر ۔۔
ਊਚੇ ਿੇ ਊਚਾ ਜਾ ਕਾ ਥਾਨ ॥

اُوےچ ےت اُواچ اج اک اھتن ۔۔

ਕੋਤਟ ਅਘਾ ਤਮਟਤਹ ਹਤਰ ਨਾਮ ॥੧॥

وکت ااھگ مِیہ ہر نام ۔۔۱۔۔
ਤਿਸੁ ਸਰਣਾਈ ਸਿਾ ਸੁਖੁ ਹੋਇ ॥

ئِس رسنایئ دسا ُسکھ وہۓ ۔۔

ਕਤਰ ਤਕਰਪਾ ਜਾ ਕਉ ਮੇਲੈ ਸੋਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

رک کِرنا اج کؤ میلَے وسۓ ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਜਾ ਕੇ ਕਰਿਬ ਲਖੇ ਨ ਜਾਤਹ ॥

اج ےک رکپپ ےھکل ہن اج ِہے ۔۔
ਜਾ ਕਾ ਭਰਵਾਸਾ ਸਭ ਘਟ ਮਾਤਹ ॥

اج اک رھبواسا سیھ ٹھگ ام ِہے ۔۔
ਪਰਗਟ ਭਇਆ ਸਾਧੂ ਕੈ ਸੰਤਗ ॥

ےک گنس ۔۔
رپَگپ ایھب سا ُدوھ َ
ਭਗਿ ਅਰਾਧਤਹ ਅਨਤਿਨੁ ਰੰਤਗ ॥੨॥

تگھب ارادھ ِہ ادنِن رنگ ۔۔۲۔۔
ਿੇਿੇ ਿੋਤਟ ਨਹੀ ਭੰਿਾਰ ॥

دندے وتت یہن ڈنھبار ۔۔
ਤਖਨ ਮਤਹ ਥਾਤਪ ਉਥਾਪਨਹਾਰ ॥

ک
ھ
ِ
ُ
ں ہہم اھتت ااھتاہنپر ۔۔

ਜਾ ਕਾ ਹੁਕਮੁ ਨ ਮੇਟੈ ਕੋਇ ॥

ک
اج اک ُچ م ہن می َپے وکۓ ۔۔

ਤਸਤਰ ਪਾਤਿਸਾਹਾ ਸਾਚਾ ਸੋਇ ॥੩॥

سِر نائسااہ سااچ وسۓ ۔۔۳۔۔
ਤਜਸ ਕੀ ਓਟ ਤਿਸੈ ਕੀ ਆਸਾ ॥

ِجس یک اوت ئ ِ َسے یک ا سا ۔۔

ਿੁਖੁ ਸੁਖੁ ਹਮਰਾ ਤਿਸ ਹੀ ਪਾਸਾ ॥

ُدھک ُسکھ رمہا ئِس یہ ناہس ۔۔

ਰਾਤਖ ਲੀਨੋ ਸਭੁ ਜਨ ਕਾ ਪੜਿਾ ॥

راھک ونیل سیھ نج اک ڑپدا ۔۔

ਨਾਨਕੁ ਤਿਸ ਕੀ ਉਸਿਤਿ ਕਰਿਾ ॥੪॥੧੯॥੩੨॥

نانک ئِس یک اُسیت رکدا ۔۔۴۔۔۱۹۔۔۳۲۔۔
ਭੈਰਉ ਮਹਲਾ ੫ ॥

ریھبو ہلحم ۵۔۔
ਰੋਵਨਹਾਰੀ ਰੋਜੁ ਬਨਾਇਆ ॥

روواہنری روچ انبنا ۔۔
ਬਲਨ ਬਰਿਨ ਕਉ ਸਨਬੰਧੁ ਤਚਤਿ ਆਇਆ ॥

نلب پرنت کؤ سیییدھ ِجت ا نا ۔۔
ਬੂਤਝ ਬੈਰਾਗੁ ਕਰੇ ਜੇ ਕੋਇ ॥

ئُؤھج ریباگ رکے ےج وکۓ ۔۔
ਜਨਮ ਮਰਣ ਤਿਤਰ ਸੋਗੁ ਨ ਹੋਇ ॥੧॥

ب
منج رمن ھِر وسگ ہن وہۓ ۔۔۱۔۔

ਤਬਤਖਆ ਕਾ ਸਭੁ ਧੰਧੁ ਪਸਾਰੁ ॥

نِکھیا اک سیھ ددنھھ ئسار ۔۔

ਤਵਰਲੈ ਕੀਨੋ ਨਾਮ ਅਧਾਰੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

وِر لَے ونیک نام اداھر ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਤਿਰਤਬਤਧ ਮਾਇਆ ਰਹੀ ਤਬਆਤਪ ॥

رتِدبھ امنا ریہ ایبت ۔۔
ਜੋ ਲਪਟਾਨੋ ਤਿਸੁ ਿੂਖ ਸੰਿਾਪ ॥

وج لییاون ئِس ُدوھک سییات ۔۔

ਸੁਖੁ ਨਾਹੀ ਤਬਨੁ ਨਾਮ ਤਧਆਏ ॥

ُسکھ نایہ پِں نام دایھےئ ۔۔

ਨਾਮ ਤਨਧਾਨੁ ਬਿਭਾਗੀ ਪਾਏ ॥੨॥

نام ن ِداھن نداھبیگ ناےئ ۔۔۲۔۔
ਸਵਾਂਗੀ ਤਸਉ ਜੋ ਮਨੁ ਰੀਝਾਵੈ ॥

ب
سَؤایگن سِیؤ وج نم ر جھا َوے ۔۔
ਸਵਾਤਗ ਉਿਾਤਰਐ ਤਿਤਰ ਪਛੁਿਾਵੈ ॥

ب
اتھچپوے ۔۔
سَؤاگ اُنا ِرےیَ ھِر
َ

ਮੇਘ ਕੀ ਛਾਇਆ ਜੈਸੇ ਬਰਿਨਹਾਰ ॥

ھگیم یک اھچنا ےسیج پراہنتر ۔۔

ਿੈਸੋ ਪਰਪੰਚੁ ਮੋਹ ਤਬਕਾਰ ॥੩॥

پب
َنیسؤ رپ ج ومہ ِئکِار ۔۔۳۔۔

ਏਕ ਵਸਿੁ ਜੇ ਪਾਵੈ ਕੋਇ ॥

انک وطس ےج نا َوے وکۓ ۔۔
ਪੂਰਨ ਕਾਜੁ ਿਾਹੀ ਕਾ ਹੋਇ ॥

ئُؤرن اکچ نایہ اک وہۓ ۔۔
ਗੁਰ ਪਰਸਾਤਿ ਤਜਤਨ ਪਾਇਆ ਨਾਮੁ ॥

ُگر رپساد ِجں نانا نام ۔۔

ਨਾਨਕ ਆਇਆ ਸੋ ਪਰਵਾਨੁ ॥੪॥੨੦॥੩੩॥

نانک ا نا وس رپوان ۔۔۴۔۔۲۱۔۔۳۳۔۔
ਭੈਰਉ ਮਹਲਾ ੫ ॥

ریھبو ہلحم ۵۔۔
ਸੰਿ ਕੀ ਤਨੰਿਾ ਜੋਨੀ ਭਵਨਾ ॥

ب
سیت یک پ ِیدا وجین َھؤنا ۔۔

ਸੰਿ ਕੀ ਤਨੰਿਾ ਰੋਗੀ ਕਰਨਾ ॥

سیت یک پ ِیدا رویگ رکنا ۔۔
ਸੰਿ ਕੀ ਤਨੰਿਾ ਿੂਖ ਸਹਾਮ ॥

سیت یک پ ِیدا ُدوھک اہسم ۔۔
ਿਾਨੁ ਿੈਿ ਤਨੰਿਕ ਕਉ ਜਾਮ ॥੧॥

دان َدپپ پ ِیدک کؤ اجم ۔۔۱۔۔
ਸੰਿਸੰਤਗ ਕਰਤਹ ਜੋ ਬਾਿੁ ॥

سییسیگ رکہِ وج ناد ۔۔

ਤਿਨ ਤਨੰਿਕ ਨਾਹੀ ਤਕਛੁ ਸਾਿੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ک
پِں پ ِیدک نایہ ِچھ ساد ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਭਗਿ ਕੀ ਤਨੰਿਾ ਕੰਧੁ ਛੇਿਾਵੈ ॥

تگھب یک پ ِیدا دنکھ دیھچا َوے ۔۔
ਭਗਿ ਕੀ ਤਨੰਿਾ ਨਰਕੁ ਭੁੰਚਾਵੈ ॥

ب
تگھب یک پ ِیدا رنک ُھبچا َوے ۔۔
ਭਗਿ ਕੀ ਤਨੰਿਾ ਗਰਭ ਮਤਹ ਗਲੈ ॥

تگھب یک پ ِیدا رگھب ہہم گلَے ۔۔

ਭਗਿ ਕੀ ਤਨੰਿਾ ਰਾਜ ਿੇ ਟਲੈ ॥੨॥

تگھب یک پ ِیدا راچ ےت نلَے ۔۔۲۔۔
ਤਨੰਿਕ ਕੀ ਗਤਿ ਕਿਹੂ ਨਾਤਹ ॥

پ ِیدک یک گپ کبہؤ ناہِ۔۔

ਆਤਪ ਬੀਤਜ ਆਪੇ ਹੀ ਖਾਤਹ ॥

ا ت جیب ا ےپ یہ اھک ِہے ۔۔
ਚੋਰ ਜਾਰ ਜੂਆਰ ਿੇ ਬੁਰਾ ॥

وچر اجر ُجؤا ر ےت ُپرا ۔۔

ਅਣਹੋਿਾ ਭਾਰੁ ਤਨੰਿਤਕ ਤਸਤਰ ਧਰਾ ॥੩॥

ابہؤدا اھبر پ ِیدک سِر درھا ۔۔۳۔۔
ਪਾਰਬਰਹਮ ਕੇ ਭਗਿ ਤਨਰਵੈਰ ॥

نارپرمہ ےک تگھب پِر َوری ۔۔

ਸੋ ਤਨਸਿਰੈ ਜੋ ਪੂਜੈ ਪੈਰ ॥

وس ئِست َرے وج ئُؤ َچے نتَر ۔۔
ਆਤਿ ਪੁਰਤਖ ਤਨੰਿਕੁ ਭੋਲਾਇਆ ॥

ب
ا د ُپرھک پ ِیدک َھؤالنا ۔۔

ਨਾਨਕ ਤਕਰਿੁ ਨ ਜਾਇ ਤਮਟਾਇਆ ॥੪॥੨੧॥੩੪॥

نانک کِرت ہن اجۓ مِیانا ۔۔۴۔۔۲۱۔۔۳۴۔۔
ਭੈਰਉ ਮਹਲਾ ੫ ॥

ریھبو ہلحم ۵۔۔
ਨਾਮੁ ਹਮਾਰੈ ਬੇਿ ਅਰੁ ਨਾਿ ॥

امہرے دیب ار ناد ۔۔
نا م َ
ਨਾਮੁ ਹਮਾਰੈ ਪੂਰੇ ਕਾਜ ॥

امہرے ئُؤرے اکچ ۔۔
نا م َ
ਨਾਮੁ ਹਮਾਰੈ ਪੂਜਾ ਿੇਵ ॥

امہرے ئُؤاج دویَ ۔۔
نا م َ
ਨਾਮੁ ਹਮਾਰੈ ਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵ ॥੧॥

امہرے ُگر یک ویسَ ۔۔۱۔۔
نا م َ

ਗੁਤਰ ਪੂਰੈ ਤਿਰਤੜਓ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ॥

ُگر ئُؤ َرے درِروی ہر نام ۔۔

ਸਭ ਿੇ ਊਿਮੁ ਹਤਰ ਹਤਰ ਕਾਮੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

سیھ ےت اُومت ہر ہر اکم ۔۔۱۔۔راہو۔۔

ਨਾਮੁ ਹਮਾਰੈ ਮਜਨ ਇਸਨਾਨੁ ॥

م
چ
ِ
امہرے ں اانسن ۔۔
نا م َ
ਨਾਮੁ ਹਮਾਰੈ ਪੂਰਨ ਿਾਨੁ ॥

امہرے ئُؤرن دان ۔۔
نا م َ
ਨਾਮੁ ਲੈਿ ਿੇ ਸਗਲ ਪਵੀਿ ॥

نام لَپت ےت لگس وپپپ ۔۔
ਨਾਮੁ ਜਪਿ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਮੀਿ ॥੨॥

نام جپت ریمے اھبیئ تیم ۔۔۲۔۔
ਨਾਮੁ ਹਮਾਰੈ ਸਉਣ ਸੰਜੋਗ ॥

امہرے سؤن وجنسگ ۔۔
نا م َ
ਨਾਮੁ ਹਮਾਰੈ ਤਿਰਪਤਿ ਸੁਭੋਗ ॥

سب
امہرے رتِپپ ُ ھؤگ ۔۔
نا م َ
ਨਾਮੁ ਹਮਾਰੈ ਸਗਲ ਆਚਾਰ ॥

امہرے لگس ا اچر ۔۔
نا م َ
ਨਾਮੁ ਹਮਾਰੈ ਤਨਰਮਲ ਤਬਉਹਾਰ ॥੩॥

امہرے پِرلم ویباہر ۔۔۳۔۔
نا م َ
ਜਾ ਕੈ ਮਤਨ ਵਤਸਆ ਪਰਭੁ ਏਕੁ ॥

ےک نم وایس رپَھب انک ۔۔
اج َ
ਸਗਲ ਜਨਾ ਕੀ ਹਤਰ ਹਤਰ ਟੇਕ ॥

لگس انج یک ہر ہر کیٹ ۔۔

ਮਤਨ ਿਤਨ ਨਾਨਕ ਹਤਰ ਗੁਣ ਗਾਉ ॥

نم نت نانک ہر ُگں اگو ۔۔

ਸਾਧਸੰਤਗ ਤਜਸੁ ਿੇਵੈ ਨਾਉ ॥੪॥੨੨॥੩੫॥

سادھسیگ ِجس دویَے ناو ۔۔۴۔۔۲۲۔۔۳۵۔۔
ਭੈਰਉ ਮਹਲਾ ੫ ॥

ریھبو ہلحم ۵۔۔
ਤਨਰਧਨ ਕਉ ਿੁਮ ਿੇਵਹੁ ਧਨਾ ॥

ُب
پِردنھ کؤ م دویوہ دانھ ۔۔

ਅਤਨਕ ਪਾਪ ਜਾਤਹ ਤਨਰਮਲ ਮਨਾ ॥

ان ِک نات اجہِ پِرلم انم ۔۔
ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰਨ ਕਾਮ ॥

لگس ونمرھت ئُؤرن اکم ۔۔
ਭਗਿ ਅਪੁਨੇ ਕਉ ਿੇਵਹੁ ਨਾਮ ॥੧॥

تگھب اےنپ کؤ دویوہ نام ۔۔۱۔۔
ਸਿਲ ਸੇਵਾ ਗੋਪਾਲ ਰਾਇ ॥

سب
ھ
ل ویسا وگنال راےئ ۔۔
ਕਰਨ ਕਰਾਵਨਹਾਰ ਸੁਆਮੀ ਿਾ ਿੇ ਤਬਰਥਾ ਕੋਇ ਨ ਜਾਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

رکن رکاواہنر سُؤا یم نا ےت پِراھت وکۓ ہن اجۓ ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਰੋਗੀ ਕਾ ਪਰਭ ਖੰਿਹੁ ਰੋਗੁ ॥

رویگ اک رپَھب ڈنھکوہ روگ ۔۔

ਿੁਖੀਏ ਕਾ ਤਮਟਾਵਹੁ ਪਰਭ ਸੋਗੁ ॥

ک
ھی
پ
م
ُد ے اک ِیاووہ رپَھب وسگ ۔۔
ਤਨਥਾਵੇ ਕਉ ਿੁਮਹ ਥਾਤਨ ਬੈਿਾਵਹੁ ॥

ُب
پ ِبھاوے کؤ مہھ اھتن اھٹیبووہ ۔۔
ਿਾਸ ਅਪਨੇ ਕਉ ਭਗਿੀ ਲਾਵਹੁ ॥੨॥

ب
گب
ھ
داس اےنپ کؤ ی الووہ ۔۔۲۔۔
ਤਨਮਾਣੇ ਕਉ ਪਰਭ ਿੇਿੋ ਮਾਨੁ ॥

بِماےن کؤ رپَھب دوتی امن ۔۔

ਮੂੜ ਮੁਗਧੁ ਹੋਇ ਚਿੁਰ ਸੁਤਗਆਨੁ ॥

مُؤر مُگدھ وہۓ چتُر ُسگیان ۔۔
ਸਗਲ ਭਇਆਨ ਕਾ ਭਉ ਨਸੈ ॥

ب
لگس ایھبن اک ھؤ ئ َسے ۔۔

ਜਨ ਅਪਨੇ ਕੈ ਹਤਰ ਮਤਨ ਬਸੈ ॥੩॥

ےک ہر نم ئ َسے ۔۔۳۔۔
نج اےنپ َ
ਪਾਰਬਰਹਮ ਪਰਭ ਸੂਖ ਤਨਧਾਨ ॥

نارپرمہ رپَھب سُؤھک ن ِداھن ۔۔
ਿਿੁ ਤਗਆਨੁ ਹਤਰ ਅੰਤਮਰਿ ਨਾਮ ॥

پپ گ ِیان ہر امِرت نام ۔۔
ਕਤਰ ਤਕਰਪਾ ਸੰਿ ਟਹਲੈ ਲਾਏ ॥

رک کِرنا سیت بہلَے الےئ ۔۔

ਨਾਨਕ ਸਾਧੂ ਸੰਤਗ ਸਮਾਏ ॥੪॥੨੩॥੩੬॥

نانک سا ُدوھ گنس امسےئ ۔۔۴۔۔۲۳۔۔۳۶۔۔
ਭੈਰਉ ਮਹਲਾ ੫ ॥

ریھبو ہلحم ۵۔۔
ਸੰਿ ਮੰਿਲ ਮਤਹ ਹਤਰ ਮਤਨ ਵਸੈ ॥

سیت ڈنمل ہہم ہر نم و سَے ۔۔
ਸੰਿ ਮੰਿਲ ਮਤਹ ਿੁਰਿੁ ਸਭੁ ਨਸੈ ॥

سیت ڈنمل ہہم ُدرت سیھ ئ َسے ۔۔
ਸੰਿ ਮੰਿਲ ਮਤਹ ਤਨਰਮਲ ਰੀਤਿ ॥

سیت ڈنمل ہہم پِرلم ِرپپ ۔۔
ਸੰਿਸੰਤਗ ਹੋਇ ਏਕ ਪਰੀਤਿ ॥੧॥

سییسیگ وہۓ انک رپپپ ۔۔۱۔۔
ਸੰਿ ਮੰਿਲੁ ਿਹਾ ਕਾ ਨਾਉ ॥

سیت ڈنمل اہت اک ناو ۔۔
ਪਾਰਬਰਹਮ ਕੇਵਲ ਗੁਣ ਗਾਉ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

نارپرمہ ویکل ُگں اگو ۔۔۱۔۔راہو۔۔

ਸੰਿ ਮੰਿਲ ਮਤਹ ਜਨਮ ਮਰਣੁ ਰਹੈ ॥

سیت ڈنمل ہہم منج رمن ر َہے ۔۔
ਸੰਿ ਮੰਿਲ ਮਤਹ ਜਮੁ ਤਕਛੂ ਨ ਕਹੈ ॥

کِج
سیت ڈنمل ہہم مج ُھؤ ہن ےہکَ ۔۔

ਸੰਿਸੰਤਗ ਹੋਇ ਤਨਰਮਲ ਬਾਣੀ ॥

سییسیگ وہۓ پِرلم ناین ۔۔

ਸੰਿ ਮੰਿਲ ਮਤਹ ਨਾਮੁ ਵਖਾਣੀ ॥੨॥

سیت ڈنمل ہہم نام واھکین ۔۔۲۔۔
ਸੰਿ ਮੰਿਲ ਕਾ ਤਨਹਚਲ ਆਸਨੁ ॥

بہ
سیت ڈنمل اک ِ چل ا نس ۔۔

ਸੰਿ ਮੰਿਲ ਮਤਹ ਪਾਪ ਤਬਨਾਸਨੁ ॥

سیت ڈنمل ہہم نات پِیانس ۔۔
ਸੰਿ ਮੰਿਲ ਮਤਹ ਤਨਰਮਲ ਕਥਾ ॥

سیت ڈنمل ہہم پِرلم اھتک ۔۔
ਸੰਿਸੰਤਗ ਹਉਮੈ ਿੁਖ ਨਸਾ ॥੩॥

سییسیگ ہؤ م َے ُدھک ئسا ۔۔۳۔۔
ਸੰਿ ਮੰਿਲ ਕਾ ਨਹੀ ਤਬਨਾਸੁ ॥

سیت ڈنمل اک یہن پِیاس ۔۔
ਸੰਿ ਮੰਿਲ ਮਤਹ ਹਤਰ ਗੁਣਿਾਸੁ ॥

سیت ڈنمل ہہم ہر ُگییاس ۔۔
ਸੰਿ ਮੰਿਲ ਿਾਕੁਰ ਤਬਸਰਾਮੁ ॥

سیت ڈنمل اھٹ ُکر ِئسرام ۔۔
ਨਾਨਕ ਓਤਿ ਪੋਤਿ ਭਗਵਾਨੁ ॥੪॥੨੪॥੩੭॥

نانک اوت وپت وگھبان ۔۔۴۔۔۲۴۔۔۳۷۔۔

ਭੈਰਉ ਮਹਲਾ ੫ ॥

ریھبو ہلحم ۵۔۔
ਰੋਗੁ ਕਵਨੁ ਜਾਂ ਰਾਖੈ ਆਤਪ ॥

ک
روگ وکَن اجن را َھے ا ت ۔۔
ਤਿਸੁ ਜਨ ਹੋਇ ਨ ਿੂਖੁ ਸੰਿਾਪੁ ॥

ئِس نج وہۓ ہن ُدوھک سییات ۔۔
ਤਜਸੁ ਊਪਤਰ ਪਰਭੁ ਤਕਰਪਾ ਕਰੈ ॥

ِجس اُورپ رپَھب کِرنا رکَے ۔۔

ਤਿਸੁ ਊਪਰ ਿੇ ਕਾਲੁ ਪਰਹਰੈ ॥੧॥

ئِس اُورپ ےت اکل رپہ َرے ۔۔۱۔۔
ਸਿਾ ਸਖਾਈ ਹਤਰ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ॥

دسا اھکسیئ ہر ہر نام ۔۔
ਤਜਸੁ ਚੀਤਿ ਆਵੈ ਤਿਸੁ ਸਿਾ ਸੁਖੁ ਹੋਵੈ ਤਨਕਤਟ ਨ ਆਵੈ ਿਾ ਕੈ ਜਾਮੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ِجس جپت ا و ئ
ے نا ےکَ اجم ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ے ِس دسا ُسکھ َ
وہوے نِکت ہن ا و َ
َ
ِ
ਜਬ ਇਹੁ ਨ ਸੋ ਿਬ ਤਕਨਤਹ ਉਪਾਇਆ ॥

جت اوہی ہن وس پپ ک ِی ِہ اُناِنا ۔۔
ਕਵਨ ਮੂਲ ਿੇ ਤਕਆ ਪਰਗਟਾਇਆ ॥

وکَن مُؤل ےت ایک رپَاٹگنا ۔۔
ਆਪਤਹ ਮਾਤਰ ਆਤਪ ਜੀਵਾਲੈ ॥

ا ہپِ امر ا ت ویجاےل ۔۔

ਅਪਨੇ ਭਗਿ ਕਉ ਸਿਾ ਪਰਤਿਪਾਲੈ ॥੨॥

اےنپ تگھب کؤ دسا رپَپِیاےل ۔۔۲۔۔
ਸਭ ਤਕਛੁ ਜਾਣਹੁ ਤਿਸ ਕੈ ਹਾਥ ॥

ک
سیھ ِچھ اجبہؤ ئِس ےکَ اہھت ۔۔
ਪਰਭੁ ਮੇਰੋ ਅਨਾਥ ਕੋ ਨਾਥ ॥

رپَھب ریمو اناھت وک ناھت ۔۔
ਿੁਖ ਭੰਜਨੁ ਿਾ ਕਾ ਹੈ ਨਾਉ ॥

ےہ ناو ۔۔
ُدھک نجنھب نا اک َ
ਸੁਖ ਪਾਵਤਹ ਤਿਸ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਉ ॥੩॥

ُسکھ ناوہِ ئِس ےک ُگں اگو ۔۔۳۔۔
ਸੁਤਣ ਸੁਆਮੀ ਸੰਿਨ ਅਰਿਾਤਸ ॥

س
ُسں سُؤا یم ییں ارداس ۔۔

ਜੀਉ ਪਰਾਨ ਧਨੁ ਿੁਮਹਰੈ ਪਾਤਸ ॥

ُبمہ
ھ
جپؤ رپان دنھ َرے ناس ۔۔
ਇਹੁ ਜਗੁ ਿੇਰਾ ਸਭ ਿੁਝਤਹ ਤਧਆਏ ॥

سی ُب
ج
اوہی چگ ریتا ھ ھہ دایھےئ ۔۔

ਕਤਰ ਤਕਰਪਾ ਨਾਨਕ ਸੁਖੁ ਪਾਏ ॥੪॥੨੫॥੩੮॥

رک کِرنا نانک ُسکھ ناےئ ۔۔۴۔۔۲۵۔۔۳۸۔۔
ਭੈਰਉ ਮਹਲਾ ੫ ॥

ریھبو ہلحم ۵۔۔

ਿੇਰੀ ਟੇਕ ਰਹਾ ਕਤਲ ਮਾਤਹ ॥

ریتی کیٹ راہ لک امہِ۔۔
ਿੇਰੀ ਟੇਕ ਿੇਰੇ ਗੁਣ ਗਾਤਹ ॥

ریتی کیٹ ریتے ُگں اگہِ۔۔
ਿੇਰੀ ਟੇਕ ਨ ਪੋਹੈ ਕਾਲੁ ॥

ریتی کیٹ ہن وپ َہے اکل ۔۔
ਿੇਰੀ ਟੇਕ ਤਬਨਸੈ ਜੰਜਾਲੁ ॥੧॥

ریتی کیٹ نِیسے اجنجل ۔۔۱۔۔
ਿੀਨ ਿੁਨੀਆ ਿੇਰੀ ਟੇਕ ॥

دنی ُداین ریتی کیٹ ۔۔
ਸਭ ਮਤਹ ਰਤਵਆ ਸਾਤਹਬੁ ਏਕ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

سیھ ہہم َرونا اصجِت انک ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਿੇਰੀ ਟੇਕ ਕਰਉ ਆਨੰਿ ॥

ریتی کیٹ رکو ا دنن ۔۔
ਿੇਰੀ ਟੇਕ ਜਪਉ ਗੁਰ ਮੰਿ ॥

ریتی کیٹ جپؤ ُگر تنم ۔۔
ਿੇਰੀ ਟੇਕ ਿਰੀਐ ਭਉ ਸਾਗਰੁ ॥

ب
ریتی کیٹ رت پ َپے ھؤ سارگ ۔۔

ਰਾਖਣਹਾਰੁ ਪੂਰਾ ਸੁਖ ਸਾਗਰੁ ॥੨॥

راکھبہار ئُؤرا ُسکھ سارگ ۔۔۲۔۔

ਿੇਰੀ ਟੇਕ ਨਾਹੀ ਭਉ ਕੋਇ ॥

ب
ریتی کیٹ نایہ ھؤ وکۓ ۔۔
ਅੰਿਰਜਾਮੀ ਸਾਚਾ ਸੋਇ ॥

ارتناجیم سااچ وسۓ ۔۔
ਿੇਰੀ ਟੇਕ ਿੇਰਾ ਮਤਨ ਿਾਣੁ ॥

ریتی کیٹ ریتا نم نان ۔۔
ਈਹਾਂ ਊਹਾਂ ਿੂ ਿੀਬਾਣੁ ॥੩॥

اِاہین اُواہن ئُؤ دابین ۔۔۳۔۔
ਿੇਰੀ ਟੇਕ ਿੇਰਾ ਭਰਵਾਸਾ ॥

ریتی کیٹ ریتا رھبواسا ۔۔
ਸਗਲ ਤਧਆਵਤਹ ਪਰਭ ਗੁਣਿਾਸਾ ॥

لگس دایھوہِ رپَھب ُگییاسا ۔۔

ਜਤਪ ਜਤਪ ਅਨਿੁ ਕਰਤਹ ਿੇਰੇ ਿਾਸਾ ॥

جت جت ا َند رکہِ ریتے داسا ۔۔
ਤਸਮਤਰ ਨਾਨਕ ਸਾਚੇ ਗੁਣਿਾਸਾ ॥੪॥੨੬॥੩੯॥

ِسمر نانک ساےچ ُگییاسا ۔۔۴۔۔۲۶۔۔۳۹۔۔
ਭੈਰਉ ਮਹਲਾ ੫ ॥

ریھبو ہلحم ۵۔۔
ਪਰਥਮੇ ਛੋਿੀ ਪਰਾਈ ਤਨੰਿਾ ॥

رپےمھت وھچدی رپایئ پ ِیدا ۔۔

ਉਿਤਰ ਗਈ ਸਭ ਮਨ ਕੀ ਤਚੰਿਾ ॥

اُرت یئگ سیھ نم یک ِجیدا ۔۔
ਲੋਭੁ ਮੋਹੁ ਸਭੁ ਕੀਨੋ ਿੂਤਰ ॥

ولھب ومہ سیھ ونیک ُدور ۔۔
ਪਰਮ ਬੈਸਨੋ ਪਰਭ ਪੇਤਖ ਹਜੂਤਰ ॥੧॥

رپم َنیسیؤ رپَھب پیکھ چچ ُؤر ۔۔۱۔۔
ਐਸੋ ਤਿਆਗੀ ਤਵਰਲਾ ਕੋਇ ॥

اوسی ایتیگ وِرال وکۓ ۔۔
ਹਤਰ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਜਪੈ ਜਨੁ ਸੋਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ہر ہر نام جپَے نج وسۓ ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਅਹੰਬੁਤਧ ਕਾ ਛੋਤਿਆ ਸੰਗੁ ॥

اہم ُیدھ اک وھچدنا گنس ۔۔

ਕਾਮ ਿੋਧ ਕਾ ਉਿਤਰਆ ਰੰਗੁ ॥

اکم رکودھ اک اُرتِنا رنگ ۔۔
ਨਾਮ ਤਧਆਏ ਹਤਰ ਹਤਰ ਹਰੇ ॥

نام دایھےئ ہر ہر ہرے ۔۔
ਸਾਧ ਜਨਾ ਕੈ ਸੰਤਗ ਤਨਸਿਰੇ ॥੨॥

سادھ انج ےکَ گنس ئِسترے ۔۔۲۔۔
ਬੈਰੀ ਮੀਿ ਹੋਏ ਸੰਮਾਨ ॥

ریبی تیم وہےئ امسن ۔۔

ਸਰਬ ਮਤਹ ਪੂਰਨ ਭਗਵਾਨ ॥

رست ہہم ئُؤرن وگھبان ۔۔
ਪਰਭ ਕੀ ਆਤਗਆ ਮਾਤਨ ਸੁਖੁ ਪਾਇਆ ॥

رپَھب یک ا ایگ امن ُسکھ نانا ۔۔

ਗੁਤਰ ਪੂਰੈ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਤਿਰੜਾਇਆ ॥੩॥

ُگر ئُؤ َرے ہر نام درِرانا ۔۔۳۔۔
ਕਤਰ ਤਕਰਪਾ ਤਜਸੁ ਰਾਖੈ ਆਤਪ ॥

ک
رک کِرنا ِجس را َھے ا ت ۔۔

ਸੋਈ ਭਗਿੁ ਜਪੈ ਨਾਮ ਜਾਪ ॥

وسیئ تگھب جپَے نام اجت ۔۔
ਮਤਨ ਪਰਗਾਸੁ ਗੁਰ ਿੇ ਮਤਿ ਲਈ ॥

نم رپَاگس ُگر ےت مت یئل ۔۔

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਿਾ ਕੀ ਪੂਰੀ ਪਈ ॥੪॥੨੭॥੪੦॥

وہک نانک نا یک ئُؤری یئپ ۔۔۴۔۔۲۷۔۔۴۱۔۔
ਭੈਰਉ ਮਹਲਾ ੫ ॥

ریھبو ہلحم ۵۔۔
ਸੁਖੁ ਨਾਹੀ ਬਹੁਿੈ ਧਤਨ ਖਾਟੇ ॥

ُسکھ نایہ ب ُہ َپے دنھ اھکےٹ ۔۔
ਸੁਖੁ ਨਾਹੀ ਪੇਖੇ ਤਨਰਤਿ ਨਾਟੇ ॥

پ یک
ُسکھ نایہ ھے پِرت ناےٹ ۔۔

ਸੁਖੁ ਨਾਹੀ ਬਹੁ ਿੇਸ ਕਮਾਏ ॥

ُسکھ نایہ وہب دسی امکےئ ۔۔
ਸਰਬ ਸੁਖਾ ਹਤਰ ਹਤਰ ਗੁਣ ਗਾਏ ॥੧॥

رست ُسکھا ہر ہر ُگں اگےئ ۔۔۱۔۔
ਸੂਖ ਸਹਜ ਆਨੰਿ ਲਹਹੁ ॥

سہ
سُؤھک ج ا دنن لہہؤ ۔۔

ਸਾਧਸੰਗਤਿ ਪਾਈਐ ਵਿਭਾਗੀ ਗੁਰਮੁਤਖ ਹਤਰ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਕਹਹੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

سادھسیگت نا پپَے وداھبیگ ُگرمُکھ ہر ہر نام وہک ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਬੰਧਨ ਮਾਿ ਤਪਿਾ ਸੁਿ ਬਤਨਿਾ ॥

دنبنھ امت پِیا ُست نییا ۔۔
ਬੰਧਨ ਕਰਮ ਧਰਮ ਹਉ ਕਰਿਾ ॥

دنبنھ رکم درھم ہؤ رکنا ۔۔
ਬੰਧਨ ਕਾਟਨਹਾਰੁ ਮਤਨ ਵਸੈ ॥

دنبنھ اکپبہار نم و سَے ۔۔

ਿਉ ਸੁਖੁ ਪਾਵੈ ਤਨਜ ਘਤਰ ਬਸੈ ॥੨॥

ِب
ئ
س
ئؤ ُسکھ نا َوے ج رھگ َ ے ۔۔۲۔۔
ਸਤਭ ਜਾਤਚਕ ਪਰਭ ਿੇਵਨਹਾਰ ॥

سیھ اج ِچک رپَھب دویاہنر ۔۔

ਗੁਣ ਤਨਧਾਨ ਬੇਅੰਿ ਅਪਾਰ ॥

ُگں ن ِداھن ےباپپ انار ۔۔

ਤਜਸ ਨੋ ਕਰਮੁ ਕਰੇ ਪਰਭੁ ਅਪਨਾ ॥

ِجس ون رکم رکے رپَھب اانپ ۔۔

ਹਤਰ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਤਿਨੈ ਜਤਨ ਜਪਨਾ ॥੩॥

ہر ہر نام پ ِ َپے نج چییا ۔۔۳۔۔
ਗੁਰ ਅਪਨੇ ਆਗੈ ਅਰਿਾਤਸ ॥

ُگر اےنپ ا ےگ ارداس ۔۔

ਕਤਰ ਤਕਰਪਾ ਪੁਰਖ ਗੁਣਿਾਤਸ ॥

رک کِرنا ُپرھک ُگییاس ۔۔

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਿੁਮਰੀ ਸਰਣਾਈ ॥

وہک نانک ُبمری رسنایئ ۔۔

ਤਜਉ ਭਾਵੈ ਤਿਉ ਰਖਹੁ ਗੁਸਾਈ ॥੪॥੨੮॥੪੧॥

ک
ے پپؤ ر ھہؤ ُگسا ٔی ۔۔۴۔۔۲۸۔۔۴۱۔۔
چیپؤ اھبو َ
ਭੈਰਉ ਮਹਲਾ ੫ ॥

ریھبو ہلحم ۵۔۔
ਗੁਰ ਤਮਤਲ ਤਿਆਤਗਓ ਿੂਜਾ ਭਾਉ ॥

ُگر مِل ایتویگ ُدواج اھبو ۔۔

ਗੁਰਮੁਤਖ ਜਤਪਓ ਹਤਰ ਕਾ ਨਾਉ ॥

ُگرمُکھ چیپؤ ہر اک ناو ۔۔

ਤਬਸਰੀ ਤਚੰਿ ਨਾਤਮ ਰੰਗੁ ਲਾਗਾ ॥

رسبی ِجپِت نام رنگ الاگ ۔۔

ਜਨਮ ਜਨਮ ਕਾ ਸੋਇਆ ਜਾਗਾ ॥੧॥

منج منج اک وسنا اجاگ ۔۔۱۔۔
ਕਤਰ ਤਕਰਪਾ ਅਪਨੀ ਸੇਵਾ ਲਾਏ ॥

رک کِرنا اینپ ویسا الےئ ۔۔

ਸਾਧੂ ਸੰਤਗ ਸਰਬ ਸੁਖ ਪਾਏ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

سا ُدوھ گنس رست ُسکھ ناےئ ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਰੋਗ ਿੋਖ ਗੁਰ ਸਬਤਿ ਤਨਵਾਰੇ ॥

روگ دوھک ُگر دبس ئِؤارے ۔۔
ਨਾਮ ਅਉਖਧੁ ਮਨ ਭੀਿਤਰ ਸਾਰੇ ॥

نام اودھکھ نم رتیھب سارے ۔۔
ਗੁਰ ਭੇਟਿ ਮਤਨ ਭਇਆ ਅਨੰਿ ॥

ب
ُگر ھیپت نم ایھب ادنن ۔۔

ਸਰਬ ਤਨਧਾਨ ਨਾਮ ਭਗਵੰਿ ॥੨॥

رست ن ِداھن نام وگھبپپ ۔۔۲۔۔
ਜਨਮ ਮਰਣ ਕੀ ਤਮਟੀ ਜਮ ਿਰਾਸ ॥

منج رمن یک مِبی مج رتاس ۔۔

ਸਾਧਸੰਗਤਿ ਊੈਂਧ ਕਮਲ ਤਬਗਾਸ ॥

سادھسیگت اُودنھ لمک ِئگاس ۔۔
ਗੁਣ ਗਾਵਿ ਤਨਹਚਲੁ ਤਬਸਰਾਮ ॥

بہ
ُگں اگوت ِ چل ِئسرام ۔۔

ਪੂਰਨ ਹੋਏ ਸਗਲੇ ਕਾਮ ॥੩॥

ئُؤرن وہےئ ےلگس اکم ۔۔۳۔۔
ਿੁਲਭ ਿੇਹ ਆਈ ਪਰਵਾਨੁ ॥

ُدھبل دہہی ا یئ رپوان ۔۔
ਸਿਲ ਹੋਈ ਜਤਪ ਹਤਰ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ॥

سب
ھل وہیئ جت ہر ہر نام ۔۔

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਪਰਤਭ ਤਕਰਪਾ ਕਰੀ ॥

وہک نانک رپَھب کِرنا رکی ۔۔

ਸਾਤਸ ਤਗਰਾਤਸ ਜਪਉ ਹਤਰ ਹਰੀ ॥੪॥੨੯॥੪੨॥

ساس گِراس جپؤ ہر ہری ۔۔۴۔۔۲۹۔۔۴۲۔۔
ਭੈਰਉ ਮਹਲਾ ੫ ॥

ریھبو ہلحم ۵۔۔
ਸਭ ਿੇ ਊਚਾ ਜਾ ਕਾ ਨਾਉ ॥

سیھ ےت اُواچ اج اک ناو ۔۔

ਸਿਾ ਸਿਾ ਿਾ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਉ ॥

دسا دسا نا ےک ُگں اگو ۔۔

ਤਜਸੁ ਤਸਮਰਿ ਸਗਲਾ ਿੁਖੁ ਜਾਇ ॥

ِجس ِسمرت سگال ُدھک اجۓ ۔۔

ਸਰਬ ਸੂਖ ਵਸਤਹ ਮਤਨ ਆਇ ॥੧॥

رست سُؤھک وسہہ نم ا ۓ ۔۔۱۔۔

ਤਸਮਤਰ ਮਨਾ ਿੂ ਸਾਚਾ ਸੋਇ ॥

ِسمر

انم ئُؤ سااچ وسۓ ۔۔

ਹਲਤਿ ਪਲਤਿ ਿੁਮਰੀ ਗਤਿ ਹੋਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ہلت نلت ُبمری گپ وہۓ ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਪੁਰਖ ਤਨਰੰਜਨ ਤਸਰਜਨਹਾਰ ॥

ُپرھک پِرنجن سِرجبہار ۔۔

ਜੀਅ ਜੰਿ ਿੇਵੈ ਆਹਾਰ ॥

یج جپت دویَے ا اہر ۔۔
ਕੋਤਟ ਖਿੇ ਤਖਨ ਬਖਸਨਹਾਰ ॥

کھ ِ ن ک
ھ
سب
ہار ۔۔
وکت ےتھک ں

ਭਗਤਿ ਭਾਇ ਸਿਾ ਤਨਸਿਾਰ ॥੨॥

تگھب اھبےئ دسا ئِسیار ۔۔۲۔۔
ਸਾਚਾ ਧਨੁ ਸਾਚੀ ਵਤਿਆਈ ॥

سااچ دنھ سایچ ودنایئ ۔۔
ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਿੇ ਤਨਹਚਲ ਮਤਿ ਪਾਈ ॥

بہ
ُگر ئُؤرے ےت ِ چل مت نایئ ۔۔
ਕਤਰ ਤਕਰਪਾ ਤਜਸੁ ਰਾਖਨਹਾਰਾ ॥

رک کِرنا ِجس راکھبہارا ۔۔

ਿਾ ਕਾ ਸਗਲ ਤਮਟੈ ਅੰਤਧਆਰਾ ॥੩॥

نا اک لگس ِمپے ادنایھرا ۔۔۳۔۔

ਪਾਰਬਰਹਮ ਤਸਉ ਲਾਗੋ ਤਧਆਨ ॥

نارپرمہ سِیؤ الوگ دایھن ۔۔

ਪੂਰਨ ਪੂਤਰ ਰਤਹਓ ਤਨਰਬਾਨ ॥

ئُؤرن ئُؤر رویہ پِرنان ۔۔

ਭਰਮ ਭਉ ਮੇਤਟ ਤਮਲੇ ਗੋਪਾਲ ॥

ب
رھبم ھؤ ٹیم مل ِے وگنال ۔۔
ਨਾਨਕ ਕਉ ਗੁਰ ਭਏ ਿਇਆਲ ॥੪॥੩੦॥੪੩॥

نانک کؤ ُگر ےئھب دنال ۔۔۴۔۔۳۱۔۔۴۳۔۔
ਭੈਰਉ ਮਹਲਾ ੫ ॥

ریھبو ہلحم ۵۔۔
ਤਜਸੁ ਤਸਮਰਿ ਮਤਨ ਹੋਇ ਪਰਗਾਸੁ ॥

ِجس ِسمرت نم وہۓ رپَاگس ۔۔
ਤਮਟਤਹ ਕਲੇਸ ਸੁਖ ਸਹਤਜ ਤਨਵਾਸੁ ॥

سہ
مِی ِہ کلیس ُسکھ ج ئِؤاس ۔۔

ਤਿਸਤਹ ਪਰਾਪਤਿ ਤਜਸੁ ਪਰਭੁ ਿੇਇ ॥

ئِسہ ہ رپاپپ ِجس رپَھب دےئ ۔۔
ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਕੀ ਪਾਏ ਸੇਵ ॥੧॥

ئُؤرے ُگر یک ناےئ ویسَ ۔۔۱۔۔
ਸਰਬ ਸੁਖਾ ਪਰਭ ਿੇਰੋ ਨਾਉ ॥

رست ُسکھا رپَھب ریتو ناو ۔۔

ਆਿ ਪਹਰ ਮੇਰੇ ਮਨ ਗਾਉ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ا ھٹ رہپ ریمے نم اگو ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਜੋ ਇਛੈ ਸੋਈ ਿਲੁ ਪਾਏ ॥

چ
وج ا ِ َھے وسیئ لھپ ناےئ ۔۔
ਹਤਰ ਕਾ ਨਾਮੁ ਮੰਤਨ ਵਸਾਏ ॥

ہر اک نام نمّ وساےئ ۔۔
ਆਵਣ ਜਾਣ ਰਹੇ ਹਤਰ ਤਧਆਇ ॥

ا ون اجن رےہ ہر دایھےئ ۔۔
ਭਗਤਿ ਭਾਇ ਪਰਭ ਕੀ ਤਲਵ ਲਾਇ ॥੨॥

تگھب اھبےئ رپَھب یک لِؤ ال ئِے ۔۔۲۔۔
ਤਬਨਸੇ ਕਾਮ ਿੋਧ ਅਹੰਕਾਰ ॥

نِیسے اکم رکودھ ااکنہر ۔۔

ਿੂਟੇ ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਤਪਆਰ ॥

ئُؤےٹ امنا ومہ ایپر ۔۔

ਪਰਭ ਕੀ ਟੇਕ ਰਹੈ ਤਿਨੁ ਰਾਤਿ ॥

رپَھب یک کیٹ ر َہے دِن رات ۔۔
ਪਾਰਬਰਹਮੁ ਕਰੇ ਤਜਸੁ ਿਾਤਿ ॥੩॥

نارپرمہ رکے ِجس دات ۔۔۳۔۔
ਕਰਨ ਕਰਾਵਨਹਾਰ ਸੁਆਮੀ ॥

رکن رکاواہنر سُؤا یم ۔۔

ਸਗਲ ਘਟਾ ਕੇ ਅੰਿਰਜਾਮੀ ॥

لگس اٹھگ ےک ارتناجیم ۔۔
ਕਤਰ ਤਕਰਪਾ ਅਪਨੀ ਸੇਵਾ ਲਾਇ ॥

رک کِرنا اینپ ویسا ال ئِے ۔۔

ਨਾਨਕ ਿਾਸ ਿੇਰੀ ਸਰਣਾਇ ॥੪॥੩੧॥੪੪॥

نانک داس ریتی رسناۓ ۔۔۴۔۔۳۱۔۔۴۴۔۔
ਭੈਰਉ ਮਹਲਾ ੫ ॥

ریھبو ہلحم ۵۔۔
ਲਾਜ ਮਰੈ ਜੋ ਨਾਮੁ ਨ ਲੇਵੈ ॥

الچ م َ َرے وج نام ہن ویلَے ۔۔
ਨਾਮ ਤਬਹੂਨ ਸੁਖੀ ਤਕਉ ਸੋਵੈ ॥

نام ِبہؤن ُسکھ
ک
پ
وسوے ۔۔
ؤ
ی
َ
ُ
ਹਤਰ ਤਸਮਰਨੁ ਛਾਤਿ ਪਰਮ ਗਤਿ ਚਾਹੈ ॥

ہر ِسمرن اھچد رپم گپ اچ َہے ۔۔
ਮੂਲ ਤਬਨਾ ਸਾਖਾ ਕਿ ਆਹੈ ॥੧॥

مُؤل پِیا سااھک تک ا ےہَ ۔۔۱۔۔
ਗੁਰੁ ਗੋਤਵੰਿੁ ਮੇਰੇ ਮਨ ਤਧਆਇ ॥

ُگر وگوِدن ریمے نم دایھےئ ۔۔
ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੀ ਮੈਲੁ ਉਿਾਰੈ ਬੰਧਨ ਕਾਤਟ ਹਤਰ ਸੰਤਗ ਤਮਲਾਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

منج منج یک مَیل اُنا َرے دنبنھ اکت ہر گنس مِال ِئے ۔۔۱۔۔راہو۔۔

ਿੀਰਤਥ ਨਾਇ ਕਹਾ ਸੁਤਚ ਸੈਲੁ ॥

س
ریتھت ناےئ اہک ُ ج َسیل ۔۔

ਮਨ ਕਉ ਤਵਆਪੈ ਹਉਮੈ ਮੈਲੁ ॥

نم کؤ ونا ئَے ہؤ م َے مَیل ۔۔
ਕੋਤਟ ਕਰਮ ਬੰਧਨ ਕਾ ਮੂਲੁ ॥

وکت رکم دنبنھ اک مُؤل ۔۔
ਹਤਰ ਕੇ ਭਜਨ ਤਬਨੁ ਤਬਰਥਾ ਪੂਲੁ ॥੨॥

ہر ےک نجھب پِں پِراھت ئُؤل ۔۔۲۔۔
ਤਬਨੁ ਖਾਏ ਬੂਝੈ ਨਹੀ ਭੂਖ ॥

چ
ب
پِں اھکےئ ئُؤ َھے یہن ُھؤھک ۔۔
ਰੋਗੁ ਜਾਇ ਿਾਂ ਉਿਰਤਹ ਿੂਖ ॥

روگ اجۓ نان اُرتہِ ُدوھک ۔۔
ਕਾਮ ਿੋਧ ਲੋਭ ਮੋਤਹ ਤਬਆਤਪਆ ॥

اکم رکودھ ولھب ومہِ ایبایپ ۔۔
ਤਜਤਨ ਪਰਤਭ ਕੀਨਾ ਸੋ ਪਰਭੁ ਨਹੀ ਜਾਤਪਆ ॥੩॥

ِجں رپَھب ہنیک وس رپَھب یہن اجایپ ۔۔۳۔۔
ਧਨੁ ਧਨੁ ਸਾਧ ਧੰਨੁ ਹਤਰ ਨਾਉ ॥

نھ ہر ناو ۔۔
دنھ دنھ سادھ د ّ
ਆਿ ਪਹਰ ਕੀਰਿਨੁ ਗੁਣ ਗਾਉ ॥

ا ھٹ رہپ ریکنت ُگں اگو ۔۔

ਧਨੁ ਹਤਰ ਭਗਤਿ ਧਨੁ ਕਰਣੈਹਾਰ ॥

دنھ ہر تگھب دنھ رک َپبہار ۔۔
ਸਰਤਣ ਨਾਨਕ ਪਰਭ ਪੁਰਖ ਅਪਾਰ ॥੪॥੩੨॥੪੫॥

رسن نانک رپَھب ُپرھک انار ۔۔۴۔۔۳۲۔۔۴۵۔۔
ਭੈਰਉ ਮਹਲਾ ੫ ॥

ریھبو ہلحم ۵۔۔
ਗੁਰ ਸੁਪਰਸੰਨ ਹੋਏ ਭਉ ਗਏ ॥

ب
ُگر ُسترنسّ وہےئ ھؤ ےئگ ۔۔
ਨਾਮ ਤਨਰੰਜਨ ਮਨ ਮਤਹ ਲਏ ॥

نام پِرنجن نم ہہم ےئل ۔۔

ਿੀਨ ਿਇਆਲ ਸਿਾ ਤਕਰਪਾਲ ॥

دنی دنال دسا کِرنال ۔۔

ਤਬਨਤਸ ਗਏ ਸਗਲੇ ਜੰਜਾਲ ॥੧॥

نِیس ےئگ ےلگس اجنجل ۔۔۱۔۔
ਸੂਖ ਸਹਜ ਆਨੰਿ ਘਨੇ ॥

گ
سہ
سُؤھک ج ا دنن ھپے ۔۔

ਸਾਧਸੰਤਗ ਤਮਟੇ ਭੈ ਭਰਮਾ ਅੰਤਮਰਿੁ ਹਤਰ ਹਤਰ ਰਸਨ ਭਨੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ب
سادھسیگ ِمپے َھے

رھبام امِرت ہر ہر رنس ےنھب ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਚਰਨ ਕਮਲ ਤਸਉ ਲਾਗੋ ਹੇਿੁ ॥

رچن لمک سِیؤ الوگ تیہ ۔۔

ਤਖਨ ਮਤਹ ਤਬਨਤਸਓ ਮਹਾ ਪਰੇਿੁ ॥

ک
ھ
ن
ی
ِ
سی
پ
ِ
ں ہہم ؤ اہم رپ پ ۔۔

ਆਿ ਪਹਰ ਹਤਰ ਹਤਰ ਜਪੁ ਜਾਤਪ ॥

ا ھٹ رہپ ہر ہر جت اجت ۔۔
ਰਾਖਨਹਾਰ ਗੋਤਵਿ ਗੁਰ ਆਤਪ ॥੨॥

راکھبہار وگوِد ُگر ا ت ۔۔۲۔۔

ਅਪਨੇ ਸੇਵਕ ਕਉ ਸਿਾ ਪਰਤਿਪਾਰੈ ॥

اےنپ ویسک کؤ دسا رپَپ ِیا َرے ۔۔
ਭਗਿ ਜਨਾ ਕੇ ਸਾਸ ਤਨਹਾਰੈ ॥

تگھب انج ےک ساس بِہا َرے ۔۔
ਮਾਨਸ ਕੀ ਕਹੁ ਕੇਿਕ ਬਾਿ ॥

امسن یک وہک کتیک نات ۔۔
ਜਮ ਿੇ ਰਾਖੈ ਿੇ ਕਤਰ ਹਾਥ ॥੩॥

ک
مج ےت را َھے دے رک اہھت ۔۔۳۔۔
ਤਨਰਮਲ ਸੋਭਾ ਤਨਰਮਲ ਰੀਤਿ ॥

پِرلم وساھب پِرلم ِرپپ ۔۔

ਪਾਰਬਰਹਮੁ ਆਇਆ ਮਤਨ ਚੀਤਿ ॥

نارپرمہ ا نا نم جپت ۔۔

ਕਤਰ ਤਕਰਪਾ ਗੁਤਰ ਿੀਨੋ ਿਾਨੁ ॥

رک کِرنا ُگر دونی دان ۔۔

ਨਾਨਕ ਪਾਇਆ ਨਾਮੁ ਤਨਧਾਨੁ ॥੪॥੩੩॥੪੬॥

نانک نانا نام ن ِداھن ۔۔۴۔۔۳۳۔۔۴۶۔۔
ਭੈਰਉ ਮਹਲਾ ੫ ॥

ریھبو ہلحم ۵۔۔
ਕਰਣ ਕਾਰਣ ਸਮਰਥੁ ਗੁਰੁ ਮੇਰਾ ॥

رکن اکرن رمسھت ُگر ریما ۔۔
ਜੀਅ ਪਰਾਣ ਸੁਖਿਾਿਾ ਨੇਰਾ ॥

یج رپان ُسکھدانا رینا ۔۔

ਭੈ ਭੰਜਨ ਅਤਬਨਾਸੀ ਰਾਇ ॥

ب
َھے نجنھب اپِیایس راےئ ۔۔

ਿਰਸਤਨ ਿੇਤਖਐ ਸਭੁ ਿੁਖੁ ਜਾਇ ॥੧॥

نک
درنس د ھیپے َ سیھ ُدھک اجۓ ۔۔۱۔۔
ਜਿ ਕਿ ਪੇਖਉ ਿੇਰੀ ਸਰਣਾ ॥

پی ک
جت تک ھؤ ریتی رسنا ۔۔

ਬਤਲ ਬਤਲ ਜਾਈ ਸਤਿਗੁਰ ਚਰਣਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

نل نل اجیئ سیگؤر رچنا ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਪੂਰਨ ਕਾਮ ਤਮਲੇ ਗੁਰਿੇਵ ॥

ئُؤرن اکم مل ِے ُگردوی ۔۔

ਸਤਭ ਿਲਿਾਿਾ ਤਨਰਮਲ ਸੇਵ ॥

ویس ۔۔
سیھ دلھپانا پِرلم َ

ਕਰੁ ਗਤਹ ਲੀਨੇ ਅਪੁਨੇ ਿਾਸ ॥

رک ہگِ ےنیل اےنپ داس ۔۔
ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਤਰਿ ਿੀਓ ਤਨਵਾਸ ॥੨॥

رام نام رِد دئؤ ئِؤاس ۔۔۲۔۔
ਸਿਾ ਅਨੰਿੁ ਨਾਹੀ ਤਕਛੁ ਸੋਗੁ ॥

ک
دسا ادنن نایہ ِچھ وسگ ۔۔

ਿੂਖੁ ਿਰਿੁ ਨਹ ਤਬਆਪੈ ਰੋਗੁ ॥

ُدوھک درد ہن ایب ئَے روگ ۔۔

ਸਭੁ ਤਕਛੁ ਿੇਰਾ ਿੂ ਕਰਣੈਹਾਰੁ ॥

ک
سیھ ِچھ

ریتا ئُؤ رک َپبہار ۔۔

ਪਾਰਬਰਹਮ ਗੁਰ ਅਗਮ ਅਪਾਰ ॥੩॥

نارپرمہ ُگر امگ انار ۔۔۳۔۔

ਤਨਰਮਲ ਸੋਭਾ ਅਚਰਜ ਬਾਣੀ ॥

پِرلم وساھب ارچچ ناین ۔۔

ਪਾਰਬਰਹਮ ਪੂਰਨ ਮਤਨ ਭਾਣੀ ॥

نارپرمہ ئُؤرن نم اھبین ۔۔

ਜਤਲ ਥਤਲ ਮਹੀਅਤਲ ਰਤਵਆ ਸੋਇ ॥

م
لج لھت ہییل َرونا وسۓ ۔۔

ਨਾਨਕ ਸਭੁ ਤਕਛੁ ਪਰਭ ਿੇ ਹੋਇ ॥੪॥੩੪॥੪੭॥

ک
نانک سیھ ِچھ رپَھب ےت وہۓ ۔۔۴۔۔۳۴۔۔۴۷۔۔

ਭੈਰਉ ਮਹਲਾ ੫ ॥

ریھبو ہلحم ۵۔۔
ਮਨੁ ਿਨੁ ਰਾਿਾ ਰਾਮ ਰੰਤਗ ਚਰਣੇ ॥

نم نت رانا رام رنگ رچےن ۔۔
ਸਰਬ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰਨ ਕਰਣੇ ॥

رست ونمرھت ئُؤرن رکےن ۔۔
ਆਿ ਪਹਰ ਗਾਵਿ ਭਗਵੰਿੁ ॥

ا ھٹ رہپ اگوت وگھبَپپ ۔۔
ਸਤਿਗੁਤਰ ਿੀਨੋ ਪੂਰਾ ਮੰਿੁ ॥੧॥

سیگؤر دونی ئُؤرا تنم ۔۔۱۔۔

ਸੋ ਵਿਭਾਗੀ ਤਜਸੁ ਨਾਤਮ ਤਪਆਰੁ ॥

وس وداھبیگ ِجس نام ایپر ۔۔

ਤਿਸ ਕੈ ਸੰਤਗ ਿਰੈ ਸੰਸਾਰੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ئِس ےکَ گنس رتَے اسنسر ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਸੋਈ ਤਗਆਨੀ ਤਜ ਤਸਮਰੈ ਏਕ ॥

وسیئ گ ِیاین ےج ِسم َرے انک ۔۔

ਸੋ ਧਨਵੰਿਾ ਤਜਸੁ ਬੁਤਧ ਤਬਬੇਕ ॥

وس دھپؤاتن ِجس ُندھ نِییک ۔۔
ਸੋ ਕੁਲਵੰਿਾ ਤਜ ਤਸਮਰੈ ਸੁਆਮੀ ॥

وس ُکلؤاتن ےج ِسم َرے سُؤا یم ۔۔

ਸੋ ਪਤਿਵੰਿਾ ਤਜ ਆਪੁ ਪਛਾਨੀ ॥੨॥

وس وتپاتن ےجا ت اھچپین ۔۔۲۔۔
ਗੁਰ ਪਰਸਾਤਿ ਪਰਮ ਪਿੁ ਪਾਇਆ ॥

ُگر رپساد رپم ند نانا ۔۔

ਗੁਣ ਗੋੁਪਾਲ ਤਿਨੁ ਰੈਤਨ ਤਧਆਇਆ ॥

ُگں وگنال دِن َرنی دایھنا ۔۔
ਿੂਟੇ ਬੰਧਨ ਪੂਰਨ ਆਸਾ ॥

ئُؤےٹ دنبنھ ئُؤرن ا سا ۔۔
ਹਤਰ ਕੇ ਚਰਣ ਤਰਿ ਮਾਤਹ ਤਨਵਾਸਾ ॥੩॥

ہر ےک رچن رِد ام ِہے ئِؤاسا ۔۔۳۔۔
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਜਾ ਕੇ ਪੂਰਨ ਕਰਮਾ ॥

وہک نانک اج ےک ئُؤرن رکام ۔۔
ਸੋ ਜਨੁ ਆਇਆ ਪਰਭ ਕੀ ਸਰਨਾ ॥

وس نج ا نا رپَھب یک رسنا ۔۔
ਆਤਪ ਪਤਵਿੁ ਪਾਵਨ ਸਤਭ ਕੀਨੇ ॥

ا ت وپِت ناون سیھ کیپے ۔۔

ਰਾਮ ਰਸਾਇਣੁ ਰਸਨਾ ਚੀਨਹੇ ॥੪॥੩੫॥੪੮॥

رام رسانئ رانس چیپے۔۔۴۔۔۳۵۔۔۴۸۔۔
ਭੈਰਉ ਮਹਲਾ ੫ ॥

ریھبو ہلحم ۵۔۔

ਨਾਮੁ ਲੈਿ ਤਕਛੁ ਤਬਘਨੁ ਨ ਲਾਗੈ ॥

کِچ نِگ
ھ
َ
گ
نام لَپت ھ ں ہن ال ے ۔۔
ਨਾਮੁ ਸੁਣਿ ਜਮੁ ਿੂਰਹੁ ਭਾਗੈ ॥

نام ُسیت مج ُدوروہ اھب َگے ۔۔
ਨਾਮੁ ਲੈਿ ਸਭ ਿੂਖਹ ਨਾਸੁ ॥

نام لَپت سیھ ُدوکھہ ناس ۔۔
ਨਾਮੁ ਜਪਿ ਹਤਰ ਚਰਣ ਤਨਵਾਸੁ ॥੧॥

نام جپت ہر رچن ئِؤاس ۔۔۱۔۔
ਤਨਰਤਬਘਨ ਭਗਤਿ ਭਜੁ ਹਤਰ ਹਤਰ ਨਾਉ ॥

پ نگ
ھ
ہ
ہ
ِر ں تگھب جھب ر ر ناو ۔۔

ਰਸਤਕ ਰਸਤਕ ਹਤਰ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਉ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

رکس رکس ہر ےک ُگں اگو ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਹਤਰ ਤਸਮਰਿ ਤਕਛੁ ਚਾਖੁ ਨ ਜੋਹੈ ॥

ک
ہر ِسمرت ِچھ اچھک ہن وج َہے ۔۔
ਹਤਰ ਤਸਮਰਿ ਿੈਿ ਿੇਉ ਨ ਪੋਹੈ ॥

ہر ِسمرت َدپپ دئؤ ہن وپ َہے ۔۔
ਹਤਰ ਤਸਮਰਿ ਮੋਹੁ ਮਾਨੁ ਨ ਬਧੈ ॥

ہر ِسمرت ومہ امن ہن دب َھے ۔۔
ਹਤਰ ਤਸਮਰਿ ਗਰਭ ਜੋਤਨ ਨ ਰੁਧੈ ॥੨॥

ہر ِسمرت رگھب وجن ہن ُرد َھے ۔۔۲۔۔

ਹਤਰ ਤਸਮਰਨ ਕੀ ਸਗਲੀ ਬੇਲਾ ॥

ہر ِسمرن یک سگلی پیال ۔۔

ਹਤਰ ਤਸਮਰਨੁ ਬਹੁ ਮਾਤਹ ਇਕੇਲਾ ॥

ہر ِسمرن وہب ام ِہے اِکیال ۔۔

ਜਾਤਿ ਅਜਾਤਿ ਜਪੈ ਜਨੁ ਕੋਇ ॥

اجت ااجت جپَے نج وکۓ ۔۔
ਜੋ ਜਾਪੈ ਤਿਸ ਕੀ ਗਤਿ ਹੋਇ ॥੩॥

وج اج ئَے ئِس یک گپ وہۓ ۔۔۳۔۔
ਹਤਰ ਕਾ ਨਾਮੁ ਜਪੀਐ ਸਾਧਸੰਤਗ ॥

ہر اک نام چیپَے سادھسیگ ۔۔

ਹਤਰ ਕੇ ਨਾਮ ਕਾ ਪੂਰਨ ਰੰਗੁ ॥

ہر ےک نام اک ئُؤرن رنگ ۔۔
ਨਾਨਕ ਕਉ ਪਰਭ ਤਕਰਪਾ ਧਾਤਰ ॥

نانک کؤ رپَھب کِرنا داھر ۔۔

ਸਾਤਸ ਸਾਤਸ ਹਤਰ ਿੇਹੁ ਤਚਿਾਤਰ ॥੪॥੩੬॥੪੯॥

ساس ساس ہر دوہی ِجیار ۔۔۴۔۔۳۶۔۔۴۹۔۔
ਭੈਰਉ ਮਹਲਾ ੫ ॥

ریھبو ہلحم ۵۔۔
ਆਪੇ ਸਾਸਿੁ ਆਪੇ ਬੇਿੁ ॥

ا ےپ ساست ا ےپ دیب ۔۔

ਆਪੇ ਘਤਟ ਘਤਟ ਜਾਣੈ ਭੇਿੁ ॥

ا ےپ ٹھگ ٹھگ اج ئَے دیھب ۔۔
ਜੋਤਿ ਸਰੂਪ ਜਾ ਕੀ ਸਭ ਵਥੁ ॥

وجت رسُوت اج یک سیھ وھت ۔۔
ਕਰਣ ਕਾਰਣ ਪੂਰਨ ਸਮਰਥੁ ॥੧॥

رکن اکرن ئُؤرن رمسھت ۔۔۱۔۔
ਪਰਭ ਕੀ ਓਟ ਗਹਹੁ ਮਨ ਮੇਰੇ ॥

رپَھب یک اوت ہہگُ نم ریمے ۔۔
ਚਰਨ ਕਮਲ ਗੁਰਮੁਤਖ ਆਰਾਧਹੁ ਿੁਸਮਨ ਿੂਖੁ ਨ ਆਵੈ ਨੇਰੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ُ
ے رینے ۔۔۱۔۔راہو۔۔
رچن لمک گرمُکھ ا رادھہؤ ُدنمس ُدوھک ہن ا و َ
ਆਪੇ ਵਣੁ ਤਿਰਣੁ ਤਿਰਭਵਣ ਸਾਰੁ ॥

ا ےپ ون رتِن رتِوھبن سار ۔۔
ਜਾ ਕੈ ਸੂਤਿ ਪਰੋਇਆ ਸੰਸਾਰੁ ॥

ےک سُؤت رپوایئ اسنسر ۔۔
اج َ
ਆਪੇ ਤਸਵ ਸਕਿੀ ਸੰਜੋਗੀ ॥

ا ےپ سِؤ یتکس وجنسیگ ۔۔
ਆਤਪ ਤਨਰਬਾਣੀ ਆਪੇ ਭੋਗੀ ॥੨॥

ا ت پِرناین ا ےپ وھبیگ ۔۔۲۔۔

ਜਿ ਕਿ ਪੇਖਉ ਿਿ ਿਿ ਸੋਇ ॥

پی ک
جت تک ھؤ پپ پپ وسۓ ۔۔

ਤਿਸੁ ਤਬਨੁ ਿੂਜਾ ਨਾਹੀ ਕੋਇ ॥

ئِس پِں ُدواج نایہ وکۓ ۔۔

ਸਾਗਰੁ ਿਰੀਐ ਨਾਮ ਕੈ ਰੰਤਗ ॥

سارگ رت پ َپے نام ےکَ رنگ ۔۔

ਗੁਣ ਗਾਵੈ ਨਾਨਕੁ ਸਾਧਸੰਤਗ ॥੩॥

ُگ
اگوے نانک سادھسیگ ۔۔۳۔۔
ں َ
ਮੁਕਤਿ ਭੁਗਤਿ ਜੁਗਤਿ ਵਤਸ ਜਾ ਕੈ ॥

ب
مُکت ُھگت ُچگت وس اج ےکَ ۔۔
ਊਣਾ ਨਾਹੀ ਤਕਛੁ ਜਨ ਿਾ ਕੈ ॥

ک
اُونا نایہ ِچھ نج نا ےکَ ۔۔

ਕਤਰ ਤਕਰਪਾ ਤਜਸੁ ਹੋਇ ਸੁਪਰਸੰਨ ॥

رک کِرنا ِجس وہۓ ُسترنسّ ۔۔

ਨਾਨਕ ਿਾਸ ਸੇਈ ਜਨ ਧੰਨ ॥੪॥੩੭॥੫੦॥

نانک داس سیبی نج دنھّ ۔۔۴۔۔۳۷۔۔۵۱۔۔
ਭੈਰਉ ਮਹਲਾ ੫ ॥

ریھبو ہلحم ۵۔۔
ਭਗਿਾ ਮਤਨ ਆਨੰਿੁ ਗੋਤਬੰਿ ॥

ب
ھگیا نم ا دنن وگپِید ۔۔

ਅਸਤਥਤਿ ਭਏ ਤਬਨਸੀ ਸਭ ਤਚੰਿ ॥

ن
اسب ِھت ےئھب ِیسی سیھ ِجید ۔۔

ਭੈ ਭਰਮ ਤਬਨਤਸ ਗਏ ਤਖਨ ਮਾਤਹ ॥

ب
َھے

ک
ھ
ِ
رھبم نِیس ےئگ ں امےہ۔۔

ਪਾਰਬਰਹਮੁ ਵਤਸਆ ਮਤਨ ਆਇ ॥੧॥

نارپرمہ وایس نم ا ۓ ۔۔۱۔۔

ਰਾਮ ਰਾਮ ਸੰਿ ਸਿਾ ਸਹਾਇ ॥

رام رام سیت دسا اہسۓ ۔۔
ਘਤਰ ਬਾਹਤਰ ਨਾਲੇ ਪਰਮੇਸਰੁ ਰਤਵ ਰਤਹਆ ਪੂਰਨ ਸਭ ਿਾਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

رھگ ناہر ناےل رپرسیم َروِ رایہ ئُؤرن سیھ اھٹۓ ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਧਨੁ ਮਾਲੁ ਜੋਬਨੁ ਜੁਗਤਿ ਗੋਪਾਲ ॥

دنھ امل وجنب ُچگت وگنال ۔۔
ਜੀਅ ਪਰਾਣ ਤਨਿ ਸੁਖ ਪਰਤਿਪਾਲ ॥

یج رپان پِپ ُسکھ رپَپ ِیال ۔۔

ਅਪਨੇ ਿਾਸ ਕਉ ਿੇ ਰਾਖੈ ਹਾਥ ॥

ک
اےنپ داس کؤ دے را َھے اہھت ۔۔
ਤਨਮਖ ਨ ਛੋਿੈ ਸਿ ਹੀ ਸਾਥ ॥੨॥

بِ
وھچدے دس یہ ساھت ۔۔۲۔۔
مکھ ہن َ
ਹਤਰ ਸਾ ਪਰੀਿਮੁ ਅਵਰੁ ਨ ਕੋਇ ॥

ہر سا رپمتی ا َور ہن وکۓ ۔۔
ਸਾਤਰ ਸਮਹਾਲੇ ਸਾਚਾ ਸੋਇ ॥

س
سار مہھاےل سااچ وسۓ ۔۔

ਮਾਿ ਤਪਿਾ ਸੁਿ ਬੰਧੁ ਨਰਾਇਣੁ ॥

امت پِیا ُست دنبھ رنانئ ۔۔
ਆਤਿ ਜੁਗਾਤਿ ਭਗਿ ਗੁਣ ਗਾਇਣੁ ॥੩॥

ا د اگجد تگھب ُگں اگنئ ۔۔۳۔۔

ਤਿਸ ਕੀ ਧਰ ਪਰਭ ਕਾ ਮਤਨ ਜੋਰੁ ॥

ئِس یک درھ رپَھب اک نم وجر ۔۔
ਏਕ ਤਬਨਾ ਿੂਜਾ ਨਹੀ ਹੋਰੁ ॥

انک پِیا ُدواج یہن وہر ۔۔
ਨਾਨਕ ਕੈ ਮਤਨ ਇਹੁ ਪੁਰਖਾਰਥੁ ॥

ےک نم اوہی ُپراھکرھت ۔۔
نانک َ
ਪਰਭੂ ਹਮਾਰਾ ਸਾਰੇ ਸੁਆਰਥੁ ॥੪॥੩੮॥੫੧॥

ب
رپ ُھؤ امہرا سارے سُؤارھت ۔۔۴۔۔۳۸۔۔۵۱۔۔
ਭੈਰਉ ਮਹਲਾ ੫ ॥

ریھبو ہلحم ۵۔۔
ਭੈ ਕਉ ਭਉ ਪਤੜਆ ਤਸਮਰਿ ਹਤਰ ਨਾਮ ॥

ب
ب
َھے کؤ ھؤ ڑپنا ِسمرت ہر نام ۔۔

ਸਗਲ ਤਬਆਤਧ ਤਮਟੀ ਤਿਰਹੁ ਗੁਣ ਕੀ ਿਾਸ ਕੇ ਹੋਏ ਪੂਰਨ ਕਾਮ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

لگس ایبدھ مِبی رتِوہ ُگں یک داس ےک وہےئ ئُؤرن اکم ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਹਤਰ ਕੇ ਲੋਕ ਸਿਾ ਗੁਣ ਗਾਵਤਹ ਤਿਨ ਕਉ ਤਮਤਲਆ ਪੂਰਨ ਧਾਮ ॥

ہر ےک ولک دسا ُگں اگوہِ پِں کؤ مل ِیا ئُؤرن داھم ۔۔

ਜਨ ਕਾ ਿਰਸੁ ਬਾਂਛੈ ਤਿਨ ਰਾਿੀ ਹੋਇ ਪੁਨੀਿ ਧਰਮ ਰਾਇ ਜਾਮ ॥੧॥

ب
ھ
نج اک درس نا ج ےَ

دِن رایت وہۓ ُنیپت درھم راےئ اجم ۔۔۱۔۔

ਕਾਮ ਿੋਧ ਲੋਭ ਮਿ ਤਨੰਿਾ ਸਾਧਸੰਤਗ ਤਮਤਟਆ ਅਤਭਮਾਨ ॥

ب
اکم رکودھ ولھب دم پ ِیدا سادھسیگ مِییا ا ھبمان ۔۔

ਐਸੇ ਸੰਿ ਭੇਟਤਹ ਵਿਭਾਗੀ ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਕੈ ਸਿ ਕੁਰਬਾਨ ॥੨॥੩੯॥੫੨॥

ب
اےسی سیت ھیی ِہ وداھبیگ نانک پِں ےکَ دس قُرنان ۔۔۲۔۔۳۹۔۔۵۲۔۔
ਭੈਰਉ ਮਹਲਾ ੫ ॥

ریھبو ہلحم ۵۔۔
ਪੰਚ ਮਜਮੀ ਜੋ ਪੰਚਨ ਰਾਖੈ ॥

پب
پ ب مج
ک
چ
م
ھ
َ
ج ی وج ں را ے ۔۔

ਤਮਤਥਆ ਰਸਨਾ ਤਨਿ ਉਤਿ ਭਾਖੈ ॥

ک
مِبھیا رانس پِپ اُھٹ اھب َھے ۔۔
ਚਿ ਬਣਾਇ ਕਰੈ ਪਾਖੰਿ ॥

رکچ انب ِئے رکَے ناڈنھک ۔۔
ਝੁਤਰ ਝੁਤਰ ਪਚੈ ਜੈਸੇ ਤਿਰਅ ਰੰਿ ॥੧॥

چ چ
ُھر ُھر بج َے ےسیج پِرہی رند ۔۔۱۔۔
ਹਤਰ ਕੇ ਨਾਮ ਤਬਨਾ ਸਭ ਝੂਿੁ ॥

چ
ہر ےک نام پِیا سیھ ُھؤھٹ ۔۔
ਤਬਨੁ ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਮੁਕਤਿ ਨ ਪਾਈਐ ਸਾਚੀ ਿਰਗਤਹ ਸਾਕਿ ਮੂਿੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

پِں ُگر ئُؤرے مُکت ہن نا پپَے سایچ درہہگ ساطق مُؤھٹ ۔۔۱۔۔راہو۔۔

ਸੋਈ ਕੁਚੀਲੁ ਕੁਿਰਤਿ ਨਹੀ ਜਾਨੈ ॥

ُک
چ
َ
ی
ئ
ُ
ُ
ق
وسیئ ل درت یہن اج ے ۔۔

ਲੀਤਪਐ ਥਾਇ ਨ ਸੁਤਚ ਹਤਰ ਮਾਨੈ ॥

س
لیی َپے اھتےئ ہن ُ ج ہر امےن ۔۔

ਅੰਿਰੁ ਮੈਲਾ ਬਾਹਰੁ ਤਨਿ ਧੋਵੈ ॥

وھوے ۔۔
ارتن میال ناہر پِپ د َ

ਸਾਚੀ ਿਰਗਤਹ ਅਪਨੀ ਪਤਿ ਖੋਵੈ ॥੨॥

وھکوے ۔۔۲۔۔
سایچ درہہگ اینپ پپ َ
ਮਾਇਆ ਕਾਰਤਣ ਕਰੈ ਉਪਾਉ ॥

امنا اکرن رکَے اُناو ۔۔
ਕਬਤਹ ਨ ਘਾਲੈ ਸੀਧਾ ਪਾਉ ॥

کی ِہ ہن اھگ لَے دیساھ ناو ۔۔

ਤਜਤਨ ਕੀਆ ਤਿਸੁ ਚੀਤਿ ਨ ਆਣੈ ॥

ِجں کییا ئِس ج ِپت ہن ا ئَے ۔۔
ਕੂੜੀ ਕੂੜੀ ਮੁਖਹੁ ਵਖਾਣੈ ॥੩॥

ک
ُکؤری ُکؤری م ُ ھہؤ واھک ئَے ۔۔۳۔۔
ਤਜਸ ਨੋ ਕਰਮੁ ਕਰੇ ਕਰਿਾਰੁ ॥

ِجس ون رکم رکے رکنار ۔۔

ਸਾਧਸੰਤਗ ਹੋਇ ਤਿਸੁ ਤਬਉਹਾਰੁ ॥

سادھسیگ وہۓ ئِس ویباہر ۔۔

ਹਤਰ ਨਾਮ ਭਗਤਿ ਤਸਉ ਲਾਗਾ ਰੰਗੁ ॥

ہر نام تگھب سِیؤ الاگ رنگ ۔۔

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਤਿਸੁ ਜਨ ਨਹੀ ਭੰਗੁ ॥੪॥੪੦॥੫੩॥

وہک نانک ئِس نج یہن گنھب ۔۔۴۔۔۴۱۔۔۵۳۔۔
ਭੈਰਉ ਮਹਲਾ ੫ ॥

ریھبو ہلحم ۵۔۔
ਤਨੰਿਕ ਕਉ ਤਿਟਕੇ ਸੰਸਾਰੁ ॥

ب
پ ِیدک کؤ ھِیکے اسنسر ۔۔

ਤਨੰਿਕ ਕਾ ਝੂਿਾ ਤਬਉਹਾਰੁ ॥

چ
پ ِیدک اک ُھؤاھٹ ویباہر ۔۔

ਤਨੰਿਕ ਕਾ ਮੈਲਾ ਆਚਾਰੁ ॥

پ ِیدک اک مَیال ا اچر ۔۔

ਿਾਸ ਅਪੁਨੇ ਕਉ ਰਾਖਨਹਾਰੁ ॥੧॥

داس اےنپ کؤ راکھبہار ۔۔۱۔۔

ਤਨੰਿਕੁ ਮੁਆ ਤਨੰਿਕ ਕੈ ਨਾਤਲ ॥

پ ِیدک مُؤا پ ِیدک ےکَ نال ۔۔
ਪਾਰਬਰਹਮ ਪਰਮੇਸਤਰ ਜਨ ਰਾਖੇ ਤਨੰਿਕ ਕੈ ਤਸਤਰ ਕੜਤਕਓ ਕਾਲੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ےک سِر کرویک اکل ۔۔۱۔۔راہو۔۔
نارپرمہ رپرسیم نج راےھک پ ِیدک َ
ਤਨੰਿਕ ਕਾ ਕਤਹਆ ਕੋਇ ਨ ਮਾਨੈ ॥

پ ِیدک اک کہیا وکۓ ہن امےن ۔۔

ਤਨੰਿਕ ਝੂਿੁ ਬੋਤਲ ਪਛੁਿਾਨੇ ॥

چ
پ ِیدک ُھؤھٹ وبل اتھچپےن ۔۔
ਹਾਥ ਪਛੋਰਤਹ ਤਸਰੁ ਧਰਤਨ ਲਗਾਤਹ ॥

اہھت وھچپرہِ سِر درھن اگلہِ۔۔
ਤਨੰਿਕ ਕਉ ਿਈ ਛੋਿੈ ਨਾਤਹ ॥੨॥

وھچدَے ناہِ۔۔۲۔۔
پ ِیدک کؤ دیئ َُ
ਹਤਰ ਕਾ ਿਾਸੁ ਤਕਛੁ ਬੁਰਾ ਨ ਮਾਗੈ ॥

ک
ہر اک داس ِچھ

ُپرا ہن ام َگے ۔۔

ਤਨੰਿਕ ਕਉ ਲਾਗੈ ਿੁਖ ਸਾਂਗੈ ॥

َ
پ ِیدک کؤ ال َگے ُدھک سا نگے َ۔۔
ਬਗੁਲੇ ਤਜਉ ਰਤਹਆ ਪੰਖ ਪਸਾਤਰ ॥

ےلگب چیپؤ رایہ ھکنپ ئسار ۔۔

ਮੁਖ ਿੇ ਬੋਤਲਆ ਿਾਂ ਕਤਢਆ ਬੀਚਾਤਰ ॥੩॥

مُکھ ےت وبایل نان ڈکایھ اچیبر ۔۔۳۔۔
ਅੰਿਰਜਾਮੀ ਕਰਿਾ ਸੋਇ ॥

ارتناجیم رکنا وسۓ ۔۔
ਹਤਰ ਜਨੁ ਕਰੈ ਸੁ ਤਨਹਚਲੁ ਹੋਇ ॥

بِہ
چ
ہر نج رکَے وس ل وہۓ ۔۔
ਹਤਰ ਕਾ ਿਾਸੁ ਸਾਚਾ ਿਰਬਾਤਰ ॥

ہر اک داس سااچ درنار ۔۔

ਜਨ ਨਾਨਕ ਕਤਹਆ ਿਿੁ ਬੀਚਾਤਰ ॥੪॥੪੧॥੫੪॥

نج نانک کہیا پپ اچیبر ۔۔۴۔۔۴۱۔۔۵۴۔۔
ਭੈਰਉ ਮਹਲਾ ੫ ॥

ریھبو ہلحم ۵۔۔
ਿੁਇ ਕਰ ਜੋਤਰ ਕਰਉ ਅਰਿਾਤਸ ॥

ُدےئ رک وجر رکو ارداس ۔۔
ਜੀਉ ਤਪੰਿੁ ਧਨੁ ਤਿਸ ਕੀ ਰਾਤਸ ॥

جپؤ پِید دنھ ئِس یک راس ۔۔

ਸੋਈ ਮੇਰਾ ਸੁਆਮੀ ਕਰਨੈਹਾਰੁ ॥

وسیئ ریما سُؤا یم رک َپبہار ۔۔
ਕੋਤਟ ਬਾਰ ਜਾਈ ਬਤਲਹਾਰ ॥੧॥

وکت نار اجیئ اہلبر ۔۔۱۔۔
ਸਾਧੂ ਧੂਤਰ ਪੁਨੀਿ ਕਰੀ ॥

سا ُدوھ دھُؤر ُنیپت رکی ۔۔
ਮਨ ਕੇ ਤਬਕਾਰ ਤਮਟਤਹ ਪਰਭ ਤਸਮਰਿ ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੀ ਮੈਲੁ ਹਰੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

نم ےک ِئکار مِی ِہ رپَھب ِسمرت منج منج یک مَیل ہری ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਜਾ ਕੈ ਤਗਰਹ ਮਤਹ ਸਗਲ ਤਨਧਾਨ ॥

ےک گِرہ ہہم لگس ن ِداھن ۔۔
اج َ
ਜਾ ਕੀ ਸੇਵਾ ਪਾਈਐ ਮਾਨੁ ॥

اج یک ویسا نا پپَے امن ۔۔

ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰਨਹਾਰ ॥

لگس ونمرھت ئُؤراہنر ۔۔
ਜੀਅ ਪਰਾਨ ਭਗਿਨ ਆਧਾਰ ॥੨॥

ب
ھ
گی
یج رپان ں ا داھر ۔۔۲۔۔

ਘਟ ਘਟ ਅੰਿਤਰ ਸਗਲ ਪਰਗਾਸ ॥

ٹھگ ٹھگ ارتن لگس رپَاگس ۔۔
ਜਤਪ ਜਤਪ ਜੀਵਤਹ ਭਗਿ ਗੁਣਿਾਸ ॥

جت جت ویجہِ تگھب ُگییاس ۔۔
ਜਾ ਕੀ ਸੇਵ ਨ ਤਬਰਥੀ ਜਾਇ ॥

ویس ہن پِریھت اجۓ ۔۔
اج یک َ
ਮਨ ਿਨ ਅੰਿਤਰ ਏਕੁ ਤਧਆਇ ॥੩॥

نم نت ارتن انک دایھےئ ۔۔۳۔۔
ਗੁਰ ਉਪਿੇਤਸ ਿਇਆ ਸੰਿੋਖੁ ॥

ُگر ا ُندسی دایئ وتنسھک ۔۔

ਨਾਮੁ ਤਨਧਾਨੁ ਤਨਰਮਲੁ ਇਹੁ ਥੋਕੁ ॥

نام ن ِداھن پِرلم اوہی وھتک ۔۔
ਕਤਰ ਤਕਰਪਾ ਲੀਜੈ ਲਤੜ ਲਾਇ ॥

رک کِرنا لبج َے ڑل ال ِئے ۔۔

ਚਰਨ ਕਮਲ ਨਾਨਕ ਤਨਿ ਤਧਆਇ ॥੪॥੪੨॥੫੫॥

رچن لمک نانک پِپ دایھےئ ۔۔۴۔۔۴۲۔۔۵۵۔۔

ਭੈਰਉ ਮਹਲਾ ੫ ॥

ریھبو ہلحم ۵۔۔
ਸਤਿਗੁਰ ਅਪੁਨੇ ਸੁਨੀ ਅਰਿਾਤਸ ॥

سیگؤر اےنپ ُسبی ارداس ۔۔

ਕਾਰਜੁ ਆਇਆ ਸਗਲਾ ਰਾਤਸ ॥

اکرچ ا نا سگال راس ۔۔
ਮਨ ਿਨ ਅੰਿਤਰ ਪਰਭੂ ਤਧਆਇਆ ॥

ب
نم نت ارتن رپ ُھؤ دایھنا ۔۔

ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਿਰੁ ਸਗਲ ਚੁਕਾਇਆ ॥੧॥

ُگر ئُؤرے در لگس ُجکانا ۔۔۱۔۔
ਸਭ ਿੇ ਵਿ ਸਮਰਥ ਗੁਰਿੇਵ ॥

سیھ ےت ود رمسھت ُگردوی ۔۔

ਸਤਭ ਸੁਖ ਪਾਈ ਤਿਸ ਕੀ ਸੇਵ ॥ ਰਹਾਉ ॥

سیھ ُسکھ نایئ ئِس یک ویسَ ۔۔راہو۔۔
ਜਾ ਕਾ ਕੀਆ ਸਭੁ ਤਕਛੁ ਹੋਇ ॥

ک
اج اک ک ِیا سیھ ِچھ وہۓ ۔۔

ਤਿਸ ਕਾ ਅਮਰੁ ਨ ਮੇਟੈ ਕੋਇ ॥

ئِس اک ارم ہن می َپے وکۓ ۔۔

ਪਾਰਬਰਹਮੁ ਪਰਮੇਸਰੁ ਅਨੂਪੁ ॥

نارپرمہ رپرسیم ائُؤت ۔۔

ਸਿਲ ਮੂਰਤਿ ਗੁਰੁ ਤਿਸ ਕਾ ਰੂਪੁ ॥੨॥

سب
ئ
ُ
ِ
گ
ھ
م
ل ُؤرت ر س اک ُروت ۔۔۲۔۔
ਜਾ ਕੈ ਅੰਿਤਰ ਬਸੈ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ॥

ےک ارتن ئ َسے ہر نام ۔۔
اج َ

ਜੋ ਜੋ ਪੇਖੈ ਸੁ ਬਰਹਮ ਤਗਆਨੁ ॥

پ َیک
وج وج َ ھے

وس پرمہ گ نان ۔۔

ਬੀਸ ਤਬਸੁਏ ਜਾ ਕੈ ਮਤਨ ਪਰਗਾਸੁ ॥

سیب ِئسؤےئ اج ےکَ نم رپاگس ۔۔
ਤਿਸੁ ਜਨ ਕੈ ਪਾਰਬਰਹਮ ਕਾ ਤਨਵਾਸੁ ॥੩॥

ئِس نج ےکَ نارپرمہ اک ئِؤاس ۔۔۳۔۔
ਤਿਸੁ ਗੁਰ ਕਉ ਸਿ ਕਰੀ ਨਮਸਕਾਰ ॥

ئِس ُگر کؤ دس رکی اکسمنر ۔۔

ਤਿਸੁ ਗੁਰ ਕਉ ਸਿ ਜਾਉ ਬਤਲਹਾਰ ॥

ئِس ُگر کؤ دس اجو اہلبر ۔۔

ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਚਰਨ ਧੋਇ ਧੋਇ ਪੀਵਾ ॥

سیگؤر ےک رچن دوھےئ دوھےئ ویپا ۔۔
ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਜਤਪ ਜਤਪ ਸਿ ਜੀਵਾ ॥੪॥੪੩॥੫੬॥

ُگر نانک جت جت دس ویجا ۔۔۴۔۔۴۳۔۔۵۶۔۔
ਰਾਗੁ ਭੈਰਉ ਮਹਲਾ ੫ ਪੜਿਾਲ ਘਰੁ ੩

راگ ریھبو ہلحم  ۵ڑپنال رھگ ۳

ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪਰਸਾਤਿ ॥

اِک اواکنر سیگؤر رپساد ۔۔
ਪਰਤਿਪਾਲ ਪਰਭ ਤਿਪਾਲ ਕਵਨ ਗੁਨ ਗਨੀ ॥

رپَپ ِیال رپَھب کِرنال وکَن ُگں ینگ ۔۔

ਅਤਨਕ ਰੰਗ ਬਹੁ ਿਰੰਗ ਸਰਬ ਕੋ ਧਨੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ان ِک رنگ وہب رتنگ رست وک دینھ ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਅਤਨਕ ਤਗਆਨ ਅਤਨਕ ਤਧਆਨ ਅਤਨਕ ਜਾਪ ਜਾਪ ਿਾਪ ॥

ان ِک گ ِیان ان ِک دایھن ان ِک اجت اجت نات ۔۔
ਅਤਨਕ ਗੁਤਨਿ ਧੁਤਨਿ ਲਤਲਿ ਅਤਨਕ ਧਾਰ ਮੁਨੀ ॥੧॥

ان ِک ُگپِت د ُھپِت للِت ان ِک داھر مُبی ۔۔۱۔۔

ਅਤਨਕ ਨਾਿ ਅਤਨਕ ਬਾਜ ਤਨਮਖ ਤਨਮਖ ਅਤਨਕ ਸਵਾਿ ਅਤਨਕ ਿੋਖ ਅਤਨਕ ਰੋਗ ਤਮਟਤਹ ਜਸ ਸੁਨੀ ॥

ب ب
ان ِک ناد ان ِک ناچ ِمکھ ِمکھ ان ِک وساد ان ِک دوھک ان ِک روگ مِی ِہ سج ُسبی ۔۔

ਨਾਨਕ ਸੇਵ ਅਪਾਰ ਿੇਵ ਿਟਹ ਖਟਹ ਬਰਿ ਪੂਜਾ ਗਵਨ ਭਵਨ ਜਾਿਰ ਕਰਨ ਸਗਲ ਿਲ ਪੁਨੀ
॥੨॥੧॥੫੭॥੮॥੨੧॥੭॥੫੭॥੯੩॥

نانک سیَؤ انار دئَؤ پیہ کھیہ پرت ئُؤاج وگَن وھبَن اجرت رکن لگس لھپ ُپبی
۔۔۲۔۔۱۔۔۵۷۔۔۸۔۔۲۱۔۔۷۔۔۵۷۔۔۹۳۔۔
ਭੈਰਉ ਅਸਟਪਿੀਆ ਮਹਲਾ ੧ ਘਰੁ ੨

ریھبو اسییدنا ہلحم  ۱رھگ ۲
ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪਰਸਾਤਿ ॥

اِک اواکنر سیگؤر رپساد ۔۔
ਆਿਮ ਮਤਹ ਰਾਮੁ ਰਾਮ ਮਤਹ ਆਿਮੁ ਚੀਨਤਸ ਗੁਰ ਬੀਚਾਰਾ ॥

ج
ا مت ہہم رام رام ہہم ا مت ییس ُگر اچیبرا ۔۔

ਅੰਤਮਰਿ ਬਾਣੀ ਸਬਤਿ ਪਛਾਣੀ ਿੁਖ ਕਾਟੈ ਹਉ ਮਾਰਾ ॥੧॥

امِرت ناین دبس اھچپین ُدھک اک ئَے ہؤ امرا ۔۔۱۔۔
ਨਾਨਕ ਹਉਮੈ ਰੋਗ ਬੁਰੇ ॥

نانک ہؤ م َے روگ ُپرے ۔۔
ਜਹ ਿੇਖਾਂ ਿਹ ਏਕਾ ਬੇਿਨ ਆਪੇ ਬਖਸੈ ਸਬਤਿ ਧੁਰੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

نک
ہج داھکین ہت ااکی دیبن ا ےپ ھ َسے دبس د ُھرے ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਆਪੇ ਪਰਖੇ ਪਰਖਣਹਾਰੈ ਬਹੁਤਰ ਸੂਲਾਕੁ ਨ ਹੋਈ ॥

ا ےپ رپےھک رپکھبہا َرے ب ُہر سُؤالک ہن وہیئ ۔۔
ਤਜਨ ਕਉ ਨਿਤਰ ਭਈ ਗੁਤਰ ਮੇਲੇ ਪਰਭ ਭਾਣਾ ਸਚੁ ਸੋਈ ॥੨॥

ِجں کؤ دنر یئھب ُگر ےلیم رپَھب اھبنا چس وسیئ ۔۔۲۔۔
ਪਉਣੁ ਪਾਣੀ ਬੈਸੰਿਰੁ ਰੋਗੀ ਰੋਗੀ ਧਰਤਿ ਸਭੋਗੀ ॥

سب
ن
ئؤن ناین َیسیتر رویگ رویگ درھت ھؤیگ ۔۔

ਮਾਿ ਤਪਿਾ ਮਾਇਆ ਿੇਹ ਤਸ ਰੋਗੀ ਰੋਗੀ ਕੁਟੰਬ ਸੰਜੋਗੀ ॥੩॥

امت پِیا امنا دہہی ےس رویگ رویگ ُکیپت وجنسیگ ۔۔۳۔۔
ਰੋਗੀ ਬਰਹਮਾ ਤਬਸਨੁ ਸਰੁਿਰਾ ਰੋਗੀ ਸਗਲ ਸੰਸਾਰਾ ॥

ئ
رویگ پرامہ ِسں رسُدرا رویگ لگس اسنسرا ۔۔

ਹਤਰ ਪਿੁ ਚੀਤਨ ਭਏ ਸੇ ਮੁਕਿੇ ਗੁਰ ਕਾ ਸਬਿੁ ਵੀਚਾਰਾ ॥੪॥

ہر ند ِچیں ےئھب ےس مُکپے ُگر اک دبس وبچارا ۔۔۴۔۔

ਰੋਗੀ ਸਾਿ ਸਮੁੰਿ ਸਨਿੀਆ ਖੰਿ ਪਿਾਲ ਤਸ ਰੋਤਗ ਭਰੇ ॥

رویگ سات سمُید دنسِنا ڈنھک اتپل ےس روگ رھبے ۔۔

ਹਤਰ ਕੇ ਲੋਕ ਤਸ ਸਾਤਚ ਸੁਹੇਲੇ ਸਰਬੀ ਥਾਈ ਨਿਤਰ ਕਰੇ ॥੫॥

ہر ےک ولک ےس ساچ سہیلے رسیب اھتیئ دنر رکے ۔۔۵۔۔
ਰੋਗੀ ਖਟ ਿਰਸਨ ਭੇਖਧਾਰੀ ਨਾਨਾ ਹਿੀ ਅਨੇਕਾ ॥

ہب
بھ
ک
ی
ھ
رویگ ٹھک درنس ھداھری نانا ی ااکین ۔۔

ਬੇਿ ਕਿੇਬ ਕਰਤਹ ਕਹ ਬਪੁਰੇ ਨਹ ਬੂਝਤਹ ਇਕ ਏਕਾ ॥੬॥

دیب کیپت رکہِ ہک نترے ہن وبچھہہ ا ک ااکی ۔۔۶۔۔
ਤਮਿ ਰਸੁ ਖਾਇ ਸੁ ਰੋਤਗ ਭਰੀਜੈ ਕੰਿ ਮੂਤਲ ਸੁਖੁ ਨਾਹੀ ॥

اھکۓ وس روگ رھب بج َے دنک مُؤل ُسکھ نایہ ۔۔
مِبھ رس
ِ
ਨਾਮੁ ਤਵਸਾਤਰ ਚਲਤਹ ਅਨ ਮਾਰਤਗ ਅੰਿ ਕਾਤਲ ਪਛੁਿਾਹੀ ॥੭॥

نام وِسار چلہہ ان امرگ اپپ اکل اتھچپیہ ۔۔۷۔۔
ਿੀਰਤਥ ਭਰਮੈ ਰੋਗੁ ਨ ਛੂਟਤਸ ਪਤੜਆ ਬਾਿੁ ਤਬਬਾਿੁ ਭਇਆ ॥

چ
ریتھت رھب م َے روگ ہن ُھؤسٹ ڑپنا ناد پِیاد ایھب ۔۔

ਿੁਤਬਧਾ ਰੋਗੁ ਸੁ ਅਤਧਕ ਵਿੇਰਾ ਮਾਇਆ ਕਾ ਮੁਹਿਾਜੁ ਭਇਆ ॥੮॥

ُددباھ روگ وس ادِکھ ودریا امنا اک م ُچیاچ ایھب ۔۔۸۔۔

ਗੁਰਮੁਤਖ ਸਾਚਾ ਸਬਤਿ ਸਲਾਹੈ ਮਤਨ ਸਾਚਾ ਤਿਸੁ ਰੋਗੁ ਗਇਆ ॥

ُگرمُکھ سااچ دبس سال َہے نم سااچ ئِس روگ ایگ ۔۔

ਨਾਨਕ ਹਤਰ ਜਨ ਅਨਤਿਨੁ ਤਨਰਮਲ ਤਜਨ ਕਉ ਕਰਤਮ ਨੀਸਾਣੁ ਪਇਆ ॥੯॥੧॥

نانک ہر نج ادنِن پِرلم ِجں کؤ رکم اسینن ایپ ۔۔۹۔۔۱۔۔
ਭੈਰਉ ਮਹਲਾ ੩ ਘਰੁ ੨

ریھبو ہلحم  ۳رھگ ۲

ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪਰਸਾਤਿ ॥

اِک اواکنر سیگؤر رپساد ۔۔
ਤਿਤਨ ਕਰਿੈ ਇਕੁ ਚਲਿੁ ਉਪਾਇਆ ॥

پِں رک ئَے اِک تلچ اُناِنا ۔۔

ਅਨਹਿ ਬਾਣੀ ਸਬਿੁ ਸੁਣਾਇਆ ॥

ابچد ناین دبس ُسیانا ۔۔

ਮਨਮੁਤਖ ਭੂਲੇ ਗੁਰਮੁਤਖ ਬੁਝਾਇਆ ॥

ب
مب ب
مُکھ ُھؤےل ُگرمُکھ ُجھانا ۔۔

ਕਾਰਣੁ ਕਰਿਾ ਕਰਿਾ ਆਇਆ ॥੧॥

اکرن رکنا رکدا ا نا ۔۔۱۔۔
ਗੁਰ ਕਾ ਸਬਿੁ ਮੇਰੈ ਅੰਿਤਰ ਤਧਆਨੁ ॥

ُگر اک دبس ریمَے ارتن دایھن ۔۔

ਹਉ ਕਬਹੁ ਨ ਛੋਿਉ ਹਤਰ ਕਾ ਨਾਮੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ہؤ کبہؤ ہن وھچدو ہر اک نام ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਤਪਿਾ ਪਰਹਲਾਿੁ ਪੜਣ ਪਿਾਇਆ ॥

پِیا رپہالد ڑپن پبھانا ۔۔

ਲੈ ਪਾਟੀ ਪਾਧੇ ਕੈ ਆਇਆ ॥

لَے نایٹ نادےھ ےکَ ا نا ۔۔

ਨਾਮ ਤਬਨਾ ਨਹ ਪੜਉ ਅਚਾਰ ॥

نام پِیا ہن ڑپو ااچر ۔۔

ਮੇਰੀ ਪਟੀਆ ਤਲਤਖ ਿੇਹੁ ਗੋਤਬੰਿ ਮੁਰਾਤਰ ॥੨॥

ریمی ن ِییا لک ِھ دوہی وگپِید مُرار ۔۔۲۔۔
ਪੁਿਰ ਪਰਤਹਲਾਿ ਤਸਉ ਕਤਹਆ ਮਾਇ ॥

ُنتر رپہالد سِیؤ کہیا امےئ ۔۔

ਪਰਤਵਰਤਿ ਨ ਪੜਹੁ ਰਹੀ ਸਮਝਾਇ ॥

رپوِرت ہن ڑپوہ ریہ اھجمسٔۓ ۔۔
ਤਨਰਭਉ ਿਾਿਾ ਹਤਰ ਜੀਉ ਮੇਰੈ ਨਾਤਲ ॥

ب
پِر ھؤ دانا ہر جپؤ ریمَے نال ۔۔

ਜੇ ਹਤਰ ਛੋਿਉ ਿਉ ਕੁਤਲ ਲਾਗੈ ਗਾਤਲ ॥੩॥

ےج ہر وھچدو ئؤ ُکل ال َگے اگل ۔۔۳۔۔
ਪਰਹਲਾਤਿ ਸਤਭ ਚਾਟੜੇ ਤਵਗਾਰੇ ॥

رپہالد سیھ اچپرے وِاگرے ۔۔

ਹਮਾਰਾ ਕਤਹਆ ਨ ਸੁਣੈ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜ ਸਵਾਰੇ ॥

امہرا کہیا ہن ُسیے َ ا ےنپ اکرچ وسارے ۔۔
ਸਭ ਨਗਰੀ ਮਤਹ ਭਗਤਿ ਤਿਰੜਾਈ ॥

سیھ رگنی ہہم تگھب درِرایئ ۔۔

ਿੁਸਟ ਸਭਾ ਕਾ ਤਕਛੁ ਨ ਵਸਾਈ ॥੪॥

ک
ُدست اھبس اک ِچھ ہن وسایئ ۔۔۴۔۔
ਸੰਿੈ ਮਰਕੈ ਕੀਈ ਪੂਕਾਰ ॥

ے رم َکے کیبی ئُؤاکر ۔۔
ڈنسَ َ

ਸਭੇ ਿੈਿ ਰਹੇ ਝਖ ਮਾਤਰ ॥

چ
سب
ھ
ک
ھے َدپپ رےہ ھ امر ۔۔
ਭਗਿ ਜਨਾ ਕੀ ਪਤਿ ਰਾਖੈ ਸੋਈ ॥

ک
تگھب انج یک پپ را َھے وسیئ ۔۔
ਕੀਿੇ ਕੈ ਕਤਹਐ ਤਕਆ ਹੋਈ ॥੫॥

کیپے ےکَ کہی َپے ایک وہیئ ۔۔۵۔۔

ਤਕਰਿ ਸੰਜੋਗੀ ਿੈਤਿ ਰਾਜੁ ਚਲਾਇਆ ॥

کِرت وجنسیگ َدپپ راچ چالنا ۔۔

ਹਤਰ ਨ ਬੂਝੈ ਤਿਤਨ ਆਤਪ ਭੁਲਾਇਆ ॥

چ
ب
ہر ہن ئُؤ َھے پِں ا ت ھُالنا ۔۔

ਪੁਿਰ ਪਰਹਲਾਿ ਤਸਉ ਵਾਿੁ ਰਚਾਇਆ ॥

ُنتر رپہالد سِیؤ واد راچنا ۔۔

ਅੰਧਾ ਨ ਬੂਝੈ ਕਾਲੁ ਨੇੜੈ ਆਇਆ ॥੬॥

چ
ادناھ ہن ئُؤ َھے اکل ڑینَے ا نا ۔۔۶۔۔
ਪਰਹਲਾਿੁ ਕੋਿੇ ਤਵਤਚ ਰਾਤਖਆ ਬਾਤਰ ਿੀਆ ਿਾਲਾ ॥

رپہالد وکےھٹ وِچ راایھک نار دِنا ناال ۔۔
ਤਨਰਭਉ ਬਾਲਕੁ ਮੂਤਲ ਨ ਿਰਈ ਮੇਰੈ ਅੰਿਤਰ ਗੁਰ ਗੋਪਾਲਾ ॥

ب
پِر ھؤ ناکل مُؤل ہن دریئ ریمَے ارتن ُگر وگناال ۔۔
ਕੀਿਾ ਹੋਵੈ ਸਰੀਕੀ ਕਰੈ ਅਨਹੋਿਾ ਨਾਉ ਧਰਾਇਆ ॥

وہوے رسیکی رکَے ابہؤدا ناو درھانا ۔۔
کِییا َ

ਜੋ ਧੁਤਰ ਤਲਤਖਆ ਸੋੁ ਆਇ ਪਹੁਿਾ ਜਨ ਤਸਉ ਵਾਿੁ ਰਚਾਇਆ ॥੭॥

وج د ُھر لک ِھیا وس ا ۓ بہؤنا نج سِیؤ واد راچنا ۔۔۷۔۔
ਤਪਿਾ ਪਰਹਲਾਿ ਤਸਉ ਗੁਰਜ ਉਿਾਈ ॥

پِیا رپہالد سِیؤ ُگرچ اُاھٹیئ ۔۔

ਕਹਾਂ ਿੁਮਹਾਰਾ ਜਗਿੀਸ ਗੁਸਾਈ ॥

ُب
اہکن مہھارا چگدسی ُگسا ٔی ۔۔

ਜਗਜੀਵਨੁ ਿਾਿਾ ਅੰਤਿ ਸਖਾਈ ॥

چگ
چپؤن دانا اپپ اھکسیئ ۔۔

ਜਹ ਿੇਖਾ ਿਹ ਰਤਹਆ ਸਮਾਈ ॥੮॥

ہج داھکی ہت رایہ امسیئ ۔۔۸۔۔
ਥੰਮੁ ਉਪਾਤੜ ਹਤਰ ਆਪੁ ਤਿਖਾਇਆ ॥

بھ
م
ہ
ہ
ّ
ُھ اُنار ر ا ت دِاھکنا ۔۔

ਅਹੰਕਾਰੀ ਿੈਿੁ ਮਾਤਰ ਪਚਾਇਆ ॥

ااکنہری َدپپ امر اچپنا ۔۔
ਭਗਿਾ ਮਤਨ ਆਨੰਿੁ ਵਜੀ ਵਧਾਈ ॥

ب
ھگیا نم ا دنن ویج وداھیئ ۔۔

ਅਪਨੇ ਸੇਵਕ ਕਉ ਿੇ ਵਤਿਆਈ ॥੯॥

اےنپ ویسک کؤ دے ودنایئ ۔۔۹۔۔
ਜੰਮਣੁ ਮਰਣਾ ਮੋਹੁ ਉਪਾਇਆ ॥

چ
مّں رمنا ومہ اُناِنا ۔۔

ਆਵਣੁ ਜਾਣਾ ਕਰਿੈ ਤਲਤਖ ਪਾਇਆ ॥

ا ون اجنا رک ئَے لک ِھ نانا ۔۔

ਪਰਹਲਾਿ ਕੈ ਕਾਰਤਜ ਹਤਰ ਆਪੁ ਤਿਖਾਇਆ ॥

ےک اکرچ ہر ا ت دِاھکنا ۔۔
رپہالد َ
ਭਗਿਾ ਕਾ ਬੋਲੁ ਆਗੈ ਆਇਆ ॥੧੦॥

ب
ھگیا اک وبل ا ےگ ا نا ۔۔۱۱۔۔

ਿੇਵ ਕੁਲੀ ਲਤਖਮੀ ਕਉ ਕਰਤਹ ਜੈਕਾਰੁ ॥

ُکل لکھ
م
ک
د َوی ی ی ؤ رکہِ جپکار ۔۔

ਮਾਿਾ ਨਰਤਸੰਘ ਕਾ ਰੂਪੁ ਤਨਵਾਰੁ ॥

امنا رن ِسیگھ اک ُروت ئِؤار ۔۔

ਲਤਖਮੀ ਭਉ ਕਰੈ ਨ ਸਾਕੈ ਜਾਇ ॥

لکھم ب
ک
ھ
َ
ی ؤ رکَے ہن سا ے اجۓ ۔۔
ਪਰਹਲਾਿੁ ਜਨੁ ਚਰਣੀ ਲਾਗਾ ਆਇ ॥੧੧॥

رپہالد نج رچین الاگ ا ۓ ۔۔۱۱۔۔
ਸਤਿਗੁਤਰ ਨਾਮੁ ਤਨਧਾਨੁ ਤਿਰੜਾਇਆ ॥

سیگؤر نام ن ِداھن درِرانا ۔۔

ਰਾਜੁ ਮਾਲੁ ਝੂਿੀ ਸਭ ਮਾਇਆ ॥

چ
راچ امل ُھؤیھٹ سیھ امنا ۔۔
ਲੋਭੀ ਨਰ ਰਹੇ ਲਪਟਾਇ ॥

ولیھب رن رےہ لییا ِئے ۔۔

ਹਤਰ ਕੇ ਨਾਮ ਤਬਨੁ ਿਰਗਹ ਤਮਲੈ ਸਜਾਇ ॥੧੨॥

ہر ےک نام پِں درہگ ملَ ِے اجسۓ ۔۔۱۲۔۔
ਕਹੈ ਨਾਨਕੁ ਸਭੁ ਕੋ ਕਰੇ ਕਰਾਇਆ ॥

ےہکَ نانک سیھ وک رکے رکانا ۔۔

ਸੇ ਪਰਵਾਣੁ ਤਜਨੀ ਹਤਰ ਤਸਉ ਤਚਿੁ ਲਾਇਆ ॥

ےس رپوان ِجبی ہر سِیؤ ِجت النا ۔۔

ਭਗਿਾ ਕਾ ਅੰਗੀਕਾਰੁ ਕਰਿਾ ਆਇਆ ॥

ب
ھگیا اک انگپکار رکدا ا نا ۔۔

ਕਰਿੈ ਅਪਣਾ ਰੂਪੁ ਤਿਖਾਇਆ ॥੧੩॥੧॥੨॥

رک ئَے اانپ ُروت دِاھکنا ۔۔۱۳۔۔۱۔۔۲۔۔
ਭੈਰਉ ਮਹਲਾ ੩ ॥

ریھبو ہلحم ۳۔۔
ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਿੇ ਅੰਤਮਰਿ ਿਲੁ ਪਾਇਆ ਹਉਮੈ ਤਿਰਸਨ ਬੁਝਾਈ ॥

ب
ُگر ویسا ےت امِرت لھپ نانا ہؤ م َے رتِنس ُجھای۔۔

ਹਤਰ ਕਾ ਨਾਮੁ ਤਹਰਿੈ ਮਤਨ ਵਤਸਆ ਮਨਸਾ ਮਨਤਹ ਸਮਾਈ ॥੧॥

ہر اک نام ہ ِر َدے نم وایس اسنم مبہہ امسیئ ۔۔۱۔۔
ਹਤਰ ਜੀਉ ਤਿਪਾ ਕਰਹੁ ਮੇਰੇ ਤਪਆਰੇ ॥

ہر جپؤ کِرنا رک ُہ ریمے ایپرے ۔۔

ਅਨਤਿਨੁ ਹਤਰ ਗੁਣ ਿੀਨ ਜਨੁ ਮਾਂਗੈ ਗੁਰ ਕੈ ਸਬਤਿ ਉਧਾਰੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

َ
ادنِن ہر ُگں دنی نج ام نگے ُگر ےکَ دبس اُداھرے ۔۔۱۔۔راہو۔۔

ਸੰਿ ਜਨਾ ਕਉ ਜਮੁ ਜੋਤਹ ਨ ਸਾਕੈ ਰਿੀ ਅੰਚ ਿੂਖ ਨ ਲਾਈ ॥

سیت انج کؤ مج وجہِ ہن سا َکے ریت اچن ُدوھک ہن الیئ ۔۔

ਆਤਪ ਿਰਤਹ ਸਗਲੇ ਕੁਲ ਿਾਰਤਹ ਜੋ ਿੇਰੀ ਸਰਣਾਈ ॥੨॥

ا ت رتہِ ےلگس ُکل نارہِ وج ریتی رسنایئ ۔۔۲۔۔

ਭਗਿਾ ਕੀ ਪੈਜ ਰਖਤਹ ਿੂ ਆਪੇ ਏਹ ਿੇਰੀ ਵਤਿਆਈ ॥

پب
ب
ھگیا یک َ ج

رکھہہ ئُؤ ا ےپ اہہی ریتی ودنایئ ۔۔

ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੇ ਤਕਲਤਵਖ ਿੁਖ ਕਾਟਤਹ ਿੁਤਬਧਾ ਰਿੀ ਨ ਰਾਈ ॥੩॥

ہٹ ُددباھ ریت ہن رایئ ۔۔۳۔۔
منج منج ےک کِلؤِھک ُدھک اک ِ
ਹਮ ਮੂੜ ਮੁਗਧ ਤਕਛੁ ਬੂਝਤਹ ਨਾਹੀ ਿੂ ਆਪੇ ਿੇਤਹ ਬੁਝਾਈ ॥

ک
مہ مُؤر مُگدھ ِچھ

ئُؤچھہہ نایہ ئُؤ ا ےپ دہہی اھجبیئ ۔۔

ਜੋ ਿੁਧੁ ਭਾਵੈ ਸੋਈ ਕਰਸੀ ਅਵਰੁ ਨ ਕਰਣਾ ਜਾਈ ॥੪॥

وج ُندھ اھبوے وسیئ رکیس ا َور ہن رکنا اجیئ ۔۔۴۔۔
ਜਗਿੁ ਉਪਾਇ ਿੁਧੁ ਧੰਧੈ ਲਾਇਆ ਭੂੰਿੀ ਕਾਰ ਕਮਾਈ ॥

ب
تگج اُناے ُندھ ددنھَےھ النا ُھؤندی اکر امکیئ ۔۔

ਜਨਮੁ ਪਿਾਰਥੁ ਜੂਐ ਹਾਤਰਆ ਸਬਿੈ ਸੁਰਤਿ ਨ ਪਾਈ ॥੫॥

منج ندارھت ُجؤےئ اہرِنا دبسَے ُسرت ہن نایئ ۔۔۵۔۔
ਮਨਮੁਤਖ ਮਰਤਹ ਤਿਨ ਤਕਛੂ ਨ ਸੂਝੈ ਿੁਰਮਤਿ ਅਤਗਆਨ ਅੰਧਾਰਾ ॥

کِ
مبمُکھ رمہِ پِں ج ؤُ
ھ

ہن سُؤےھج ُدرمت اایگن ادناھرا ۔۔

ਭਵਜਲੁ ਪਾਤਰ ਨ ਪਾਵਤਹ ਕਬ ਹੀ ਿੂਤਬ ਮੁਏ ਤਬਨੁ ਗੁਰ ਤਸਤਰ ਭਾਰਾ ॥੬॥

ب
َھؤلج نار ہن ناوہِ بک یہ ُدوت مُؤےئ پِں ُگر سِر اھبرا ۔۔۶۔۔

ਸਾਚੈ ਸਬਤਿ ਰਿੇ ਜਨ ਸਾਚੇ ਹਤਰ ਪਰਤਭ ਆਤਪ ਤਮਲਾਏ ॥

سا َچے دبس رےت نج ساےچ ہر رپَھب ا ت مِالےئ ۔۔

ਗੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਸਬਤਿ ਪਛਾਿੀ ਸਾਤਚ ਰਹੇ ਤਲਵ ਲਾਏ ॥੭॥

ُگر یک ناین دبس اھچپیت ساچ رےہ لِؤ الےئ ۔۔۷۔۔

ਿੂੰ ਆਤਪ ਤਨਰਮਲੁ ਿੇਰੇ ਜਨ ਹੈ ਤਨਰਮਲ ਗੁਰ ਕੈ ਸਬਤਿ ਵੀਚਾਰੇ ॥

ئُؤن ا ت پِرلم ریتے نج ےہَ پِرلم ُگر ےکَ دبس وبچارے ۔۔
ਨਾਨਕੁ ਤਿਨ ਕੈ ਸਿ ਬਤਲਹਾਰੈ ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਉਤਰ ਧਾਰੇ ॥੮॥੨॥੩॥

پ
اہلبرے رام نام اُر داھرے ۔۔۸۔۔۲۔۔۳۔۔
نانک ِں ےکَ دس َ
ਭੈਰਉ ਮਹਲਾ ੫ ਅਸਟਪਿੀਆ ਘਰੁ ੨

ریھبو ہلحم  ۵اسییدنا رھگ ۲
ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪਰਸਾਤਿ ॥

اِک اواکنر سیگؤر رپساد ۔۔
ਤਜਸੁ ਨਾਮੁ ਤਰਿੈ ਸੋਈ ਵਿ ਰਾਜਾ ॥

ِجس نام ر َِدے وسیئ ود رااج ۔۔

ਤਜਸੁ ਨਾਮੁ ਤਰਿੈ ਤਿਸੁ ਪੂਰੇ ਕਾਜਾ ॥

ِجس نام ر َِدے ئِس ئُؤرے اکاج ۔۔
ਤਜਸੁ ਨਾਮੁ ਤਰਿੈ ਤਿਤਨ ਕੋਤਟ ਧਨ ਪਾਏ ॥

ِجس نام ر َِدے پِں وکت دنھ ناےئ ۔۔
ਨਾਮ ਤਬਨਾ ਜਨਮੁ ਤਬਰਥਾ ਜਾਏ ॥੧॥

نام پِیا منج پِراھت اجےئ ۔۔۱۔۔

ਤਿਸੁ ਸਾਲਾਹੀ ਤਜਸੁ ਹਤਰ ਧਨੁ ਰਾਤਸ ॥

ئِس اصالیح ِجس ہر دنھ راس ۔۔

ਸੋ ਵਿਭਾਗੀ ਤਜਸੁ ਗੁਰ ਮਸਿਤਕ ਹਾਥੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

وس وداھبیگ ِجس ُگر کتسم اہھت ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਤਜਸੁ ਨਾਮੁ ਤਰਿੈ ਤਿਸੁ ਕੋਟ ਕਈ ਸੈਨਾ ॥

ِجس نام ر َِدے ئِس وکت یئک َسییا ۔۔
ਤਜਸੁ ਨਾਮੁ ਤਰਿੈ ਤਿਸੁ ਸਹਜ ਸੁਖੈਨਾ ॥

سہ َسک
ِجس نام ر َِدے ئِس ج ُ َھییا ۔۔
ਤਜਸੁ ਨਾਮੁ ਤਰਿੈ ਸੋ ਸੀਿਲੁ ਹੂਆ ॥

ِجس نام ر َِدے وس لتیس ُہؤا ۔۔

ਨਾਮ ਤਬਨਾ ਤਧਰਗੁ ਜੀਵਣੁ ਮੂਆ ॥੨॥

نام پِیا درھِگ ویجن مُؤا ۔۔۲۔۔
ਤਜਸੁ ਨਾਮੁ ਤਰਿੈ ਸੋ ਜੀਵਨ ਮੁਕਿਾ ॥

ِجس نام ر َِدے وس ویجن مُکیا ۔۔

ਤਜਸੁ ਨਾਮੁ ਤਰਿੈ ਤਿਸੁ ਸਭ ਹੀ ਜੁਗਿਾ ॥

ِجس نام ر َِدے ئِس سیھ یہ اتگج ۔۔

ਤਜਸੁ ਨਾਮੁ ਤਰਿੈ ਤਿਤਨ ਨਉ ਤਨਤਧ ਪਾਈ ॥

ِجس نام ر َِدے پِں ئؤ ن ِدھ نایئ ۔۔
ਨਾਮ ਤਬਨਾ ਭਰਤਮ ਆਵੈ ਜਾਈ ॥੩॥

ے اجیئ ۔۔۳۔۔
نام پِیا رھبم ا و َ

ਤਜਸੁ ਨਾਮੁ ਤਰਿੈ ਸੋ ਵੇਪਰਵਾਹਾ ॥

ِجس نام ر َِدے وس ورپیوااہ ۔۔

ਤਜਸੁ ਨਾਮੁ ਤਰਿੈ ਤਿਸੁ ਸਿ ਹੀ ਲਾਹਾ ॥

ِجس نام ر َِدے ئِس دس یہ الاہ ۔۔

ਤਜਸੁ ਨਾਮੁ ਤਰਿੈ ਤਿਸੁ ਵਿ ਪਰਵਾਰਾ ॥

ِجس نام ر َِدے ئِس ود رپوارا ۔۔
ਨਾਮ ਤਬਨਾ ਮਨਮੁਖ ਗਾਵਾਰਾ ॥੪॥

مب
نام پِیا مُکھ اگوارا ۔۔۴۔۔

ਤਜਸੁ ਨਾਮੁ ਤਰਿੈ ਤਿਸੁ ਤਨਹਚਲ ਆਸਨੁ ॥

بہ
ِجس نام ر َِدے ئِس ِ چل ا نس ۔۔

ਤਜਸੁ ਨਾਮੁ ਤਰਿੈ ਤਿਸੁ ਿਖਤਿ ਤਨਵਾਸਨੁ ॥

ِجس نام ر َِدے ئِس تخت ئِؤانس ۔۔
ਤਜਸੁ ਨਾਮੁ ਤਰਿੈ ਸੋ ਸਾਚਾ ਸਾਹੁ ॥

ِجس نام ر َِدے وس سااچ ساوہ ۔۔
ਨਾਮਹੀਣ ਨਾਹੀ ਪਤਿ ਵੇਸਾਹੁ ॥੫॥

نانیہم نایہ پپ واسیوہ ۔۔۵۔۔
ਤਜਸੁ ਨਾਮੁ ਤਰਿੈ ਸੋ ਸਭ ਮਤਹ ਜਾਿਾ ॥

ِجس نام ر َِدے وس سیھ ہہم اجنا ۔۔
ਤਜਸੁ ਨਾਮੁ ਤਰਿੈ ਸੋ ਪੁਰਖੁ ਤਬਧਾਿਾ ॥

ِجس نام ر َِدے وس ُپرھک نِداھنا ۔۔

ਤਜਸੁ ਨਾਮੁ ਤਰਿੈ ਸੋ ਸਭ ਿੇ ਊਚਾ ॥

ِجس نام ر َِدے وس سیھ ےت اُواچ ۔۔
ਨਾਮ ਤਬਨਾ ਭਰਤਮ ਜੋਨੀ ਮੂਚਾ ॥੬॥

نام پِیا رھبم وجین مُؤاچ ۔۔۶۔۔
ਤਜਸੁ ਨਾਮੁ ਤਰਿੈ ਤਿਸੁ ਪਰਗਤਟ ਪਹਾਰਾ ॥

ِجس نام ر َِدے ئِس رپَگپ اہپرا ۔۔

ਤਜਸੁ ਨਾਮੁ ਤਰਿੈ ਤਿਸੁ ਤਮਤਟਆ ਅੰਧਾਰਾ ॥

ِجس نام ر َِدے ئِس مِییا ادناھرا ۔۔

ਤਜਸੁ ਨਾਮੁ ਤਰਿੈ ਸੋ ਪੁਰਖੁ ਪਰਵਾਣੁ ॥

ِجس نام ر َِدے وس ُپرھک رپوان ۔۔

ਨਾਮ ਤਬਨਾ ਤਿਤਰ ਆਵਣ ਜਾਣੁ ॥੭॥

ب
نام پِیا ھِر ا ون اجن ۔۔۷۔۔

ਤਿਤਨ ਨਾਮੁ ਪਾਇਆ ਤਜਸੁ ਭਇਓ ਤਿਪਾਲ ॥

ب
پِں نام نانا ِجس ھیپؤ کِرنال ۔۔
ਸਾਧਸੰਗਤਿ ਮਤਹ ਲਖੇ ਗੋੁਪਾਲ ॥

سادھسیگت ہہم ےھکل وگنال ۔۔

ਆਵਣ ਜਾਣ ਰਹੇ ਸੁਖੁ ਪਾਇਆ ॥

ا ون اجن رےہ ُسکھ نانا ۔۔

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਿਿੈ ਿਿੁ ਤਮਲਾਇਆ ॥੮॥੧॥੪॥

وہک نانک پ َپے پپ مِالنا ۔۔۸۔۔۱۔۔۴۔۔

ਭੈਰਉ ਮਹਲਾ ੫ ॥

ریھبو ہلحم ۵۔۔
ਕੋਤਟ ਤਬਸਨ ਕੀਨੇ ਅਵਿਾਰ ॥

ئ
وکت ِسں کیپے ا َونار ۔۔

ਕੋਤਟ ਬਰਹਮੰਿ ਜਾ ਕੇ ਧਰਮਸਾਲ ॥

وکت پرہمید اج ےک درھاسمل ۔۔
ਕੋਤਟ ਮਹੇਸ ਉਪਾਇ ਸਮਾਏ ॥

م
وکت ہیس اُناے امسےئ ۔۔

ਕੋਤਟ ਬਰਹਮੇ ਜਗੁ ਸਾਜਣ ਲਾਏ ॥੧॥

وکت پرےمہ چگ سانج الےئ ۔۔۱۔۔
ਐਸੋ ਧਣੀ ਗੁਤਵੰਿੁ ਹਮਾਰਾ ॥

اوسی دینھ ُگؤِدن امہرا ۔۔

ਬਰਤਨ ਨ ਸਾਕਉ ਗੁਣ ਤਬਸਥਾਰਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ئ
پرن ہن ساکؤ ُگں ِسبھارا ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਕੋਤਟ ਮਾਇਆ ਜਾ ਕੈ ਸੇਵਕਾਇ ॥

ےک ویساکۓ ۔۔
وکت امنا اج َ
ਕੋਤਟ ਜੀਅ ਜਾ ਕੀ ਤਸਹਜਾਇ ॥

ِس
وکت ِجیا اج یک جچاےئ ۔۔

ਕੋਤਟ ਉਪਾਰਜਨਾ ਿੇਰੈ ਅੰਤਗ ॥

وکت اُنارانج ریتَے انگ ۔۔

ਕੋਤਟ ਭਗਿ ਬਸਿ ਹਤਰ ਸੰਤਗ ॥੨॥

وکت تگھب تسب ہر گنس ۔۔۲۔۔
ਕੋਤਟ ਛਿਰਪਤਿ ਕਰਿ ਨਮਸਕਾਰ ॥

وکت رتھچپپ رکت اکسمنر ۔۔
ਕੋਤਟ ਇੰਿਰ ਿਾਢੇ ਹੈ ਿੁਆਰ ॥

وکت اِدنر اھٹدےھ ےہَ ُدوار ۔۔
ਕੋਤਟ ਬੈਕੁੰਿ ਜਾ ਕੀ ਤਿਰਸਟੀ ਮਾਤਹ ॥

پ
وکت ی ُکیبھ اج یک درِیٹس امہِ۔۔

ਕੋਤਟ ਨਾਮ ਜਾ ਕੀ ਕੀਮਤਿ ਨਾਤਹ ॥੩॥

وکت نام اج یک تمیق ناہِ۔۔۳۔۔
ਕੋਤਟ ਪੂਰੀਅਿ ਹੈ ਜਾ ਕੈ ਨਾਿ ॥

ےہ اج ےکَ ناد ۔۔
وکت ئُؤرپپت َ
ਕੋਤਟ ਅਖਾਰੇ ਚਤਲਿ ਤਬਸਮਾਿ ॥

وکت ااھکرے تلچ ِئسماد ۔۔

ਕੋਤਟ ਸਕਤਿ ਤਸਵ ਆਤਗਆਕਾਰ ॥

وکت تکس سِؤ ا ایگاکر ۔۔
ਕੋਤਟ ਜੀਅ ਿੇਵੈ ਆਧਾਰ ॥੪॥

وکت یج دویَے ا داھر ۔۔۴۔۔
ਕੋਤਟ ਿੀਰਥ ਜਾ ਕੇ ਚਰਨ ਮਝਾਰ ॥

م
وکت ریتھت اج ےک رچن جھار ۔۔

ਕੋਤਟ ਪਤਵਿਰ ਜਪਿ ਨਾਮ ਚਾਰ ॥

وکت وپِرت جپت نام اچر ۔۔
ਕੋਤਟ ਪੂਜਾਰੀ ਕਰਿੇ ਪੂਜਾ ॥

وکت ئُؤاجری رکےت ئُؤاج ۔۔
ਕੋਤਟ ਤਬਸਥਾਰਨੁ ਅਵਰੁ ਨ ਿੂਜਾ ॥੫॥

وکت ِئسارنھت ا َور ہن ُدواج ۔۔۵۔۔
ਕੋਤਟ ਮਤਹਮਾ ਜਾ ਕੀ ਤਨਰਮਲ ਹੰਸ ॥

وکت امہم اج یک پِرلم سنہ ۔۔

ਕੋਤਟ ਉਸਿਤਿ ਜਾ ਕੀ ਕਰਿ ਬਰਹਮੰਸ ॥

پہ
می
وکت اُسیت اج یک رکت ر س ۔۔
ਕੋਤਟ ਪਰਲਉ ਓਪਤਿ ਤਨਮਖ ਮਾਤਹ ॥

ب
وکت رپلؤ اوپپ ِمکھ امہِ۔۔

ਕੋਤਟ ਗੁਣਾ ਿੇਰੇ ਗਣੇ ਨ ਜਾਤਹ ॥੬॥

وکت ُگیا ریتے ےنگ ہن اجہِ۔۔۶۔۔
ਕੋਤਟ ਤਗਆਨੀ ਕਥਤਹ ਤਗਆਨੁ ॥

وکت گ ِیاین کبھ ِہ گ ِیان ۔۔

ਕੋਤਟ ਤਧਆਨੀ ਧਰਿ ਤਧਆਨੁ ॥

وکت دایھین درھت دایھن ۔۔
ਕੋਤਟ ਿਪੀਸਰ ਿਪ ਹੀ ਕਰਿੇ ॥

پ
وکت ییسر پپ یہ رکےت ۔۔

ਕੋਤਟ ਮੁਨੀਸਰ ਮੋੁਤਨ ਮਤਹ ਰਹਿੇ ॥੭॥

م
وکت ُییسر نم ہہم رےتہ ۔۔۷۔۔
ਅਤਵਗਿ ਨਾਥੁ ਅਗੋਚਰ ਸੁਆਮੀ ॥

اوِگپ ناھت اوگرچ سُؤا یم ۔۔
ਪੂਤਰ ਰਤਹਆ ਘਟ ਅੰਿਰਜਾਮੀ ॥

ئُؤر رایہ ٹھگ ارتناجیم ۔۔
ਜਿ ਕਿ ਿੇਖਉ ਿੇਰਾ ਵਾਸਾ ॥

نک
جت تک د ھؤ ریتا واسا ۔۔

ਨਾਨਕ ਕਉ ਗੁਤਰ ਕੀਓ ਪਰਗਾਸਾ ॥੮॥੨॥੫॥

نانک کؤ ُگر کپؤ رپَاگسا ۔۔۸۔۔۲۔۔۵۔۔
ਭੈਰਉ ਮਹਲਾ ੫ ॥

ریھبو ہلحم ۵۔۔
ਸਤਿਗੁਤਰ ਮੋ ਕਉ ਕੀਨੋ ਿਾਨੁ ॥

سیگؤر وم کؤ ونیک دان ۔۔

ਅਮੋਲ ਰਿਨੁ ਹਤਰ ਿੀਨੋ ਨਾਮੁ ॥

اومل رنت ہر دونی نام ۔۔
ਸਹਜ ਤਬਨੋਿ ਚੋਜ ਆਨੰਿਾ ॥

سہ
پ
پ
ن
ی
ِ
ج ؤد وچچ ا یا ۔۔

ਨਾਨਕ ਕਉ ਪਰਭੁ ਤਮਤਲਓ ਅਤਚੰਿਾ ॥੧॥

نانک کؤ رپَھب مل ِپؤ اچ ِییا ۔۔۱۔۔

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਕੀਰਤਿ ਹਤਰ ਸਾਚੀ ॥

وہک نانک ریکت ہر سایچ ۔۔
ਬਹੁਤਰ ਬਹੁਤਰ ਤਿਸੁ ਸੰਤਗ ਮਨੁ ਰਾਚੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ب ُہر ب ُہر ئِس گنس نم رایچ ۔۔۱۔۔راہو ۔۔
ਅਤਚੰਿ ਹਮਾਰੈ ਭੋਜਨ ਭਾਉ ॥

امہرے وھبنج اھبو ۔۔
ا ِجپت َ
ਅਤਚੰਿ ਹਮਾਰੈ ਲੀਚੈ ਨਾਉ ॥

امہرے لبج َے ناو ۔۔
ا ِجپت َ

ਅਤਚੰਿ ਹਮਾਰੈ ਸਬਤਿ ਉਧਾਰ ॥

امہرے دبس اُداھر ۔۔
ا ِجپت َ
ਅਤਚੰਿ ਹਮਾਰੈ ਭਰੇ ਭੰਿਾਰ ॥੨॥

امہرے رھبے ڈنھبار ۔۔۲۔۔
ا ِجپت َ
ਅਤਚੰਿ ਹਮਾਰੈ ਕਾਰਜ ਪੂਰੇ ॥

امہرے اکرچ ئُؤرے ۔۔
ا ِجپت َ
ਅਤਚੰਿ ਹਮਾਰੈ ਲਥੇ ਤਵਸੂਰੇ ॥

لب
امہرے ھے وِسُؤرے ۔۔
ا ِجپت َ
ਅਤਚੰਿ ਹਮਾਰੈ ਬੈਰੀ ਮੀਿਾ ॥

امہرے ریبی مییا ۔۔
ا ِجپت َ
ਅਤਚੰਿੋ ਹੀ ਇਹੁ ਮਨੁ ਵਤਸ ਕੀਿਾ ॥੩॥

ا ِچیپؤ یہ اوہی نم وس کییا ۔۔۳۔۔

ਅਤਚੰਿ ਪਰਭੂ ਹਮ ਕੀਆ ਤਿਲਾਸਾ ॥

ب
ا ِجپت رپ ُھؤ مہ ایک دِالہس ۔۔

ਅਤਚੰਿ ਹਮਾਰੀ ਪੂਰਨ ਆਸਾ ॥

ا ِجپت امہری ئُؤرن ا سا ۔۔
ਅਤਚੰਿ ਹਮਹਾ ਕਉ ਸਗਲ ਤਸਧਾਂਿੁ ॥

ہ
ا ِجپت مھا کؤ لگس سِداھپپ ۔۔

ਅਤਚੰਿੁ ਹਮ ਕਉ ਗੁਤਰ ਿੀਨੋ ਮੰਿੁ ॥੪॥

ا ِجپت مہ کؤ ُگر دونی تنم ۔۔۴۔۔
ਅਤਚੰਿ ਹਮਾਰੇ ਤਬਨਸੇ ਬੈਰ ॥

ا ِجپت امہرے نِیسے َنتر ۔۔

ਅਤਚੰਿ ਹਮਾਰੇ ਤਮਟੇ ਅੰਧੇਰ ॥

ا ِجپِت امہرے ِمپے ادنھتر ۔۔

ਅਤਚੰਿੋ ਹੀ ਮਤਨ ਕੀਰਿਨੁ ਮੀਿਾ ॥

ا ِچیپؤ یہ نم ریکنت اھٹیم ۔۔

ਅਤਚੰਿੋ ਹੀ ਪਰਭੁ ਘਤਟ ਘਤਟ ਿੀਿਾ ॥੫॥

اچ ِیپؤ یہ رپَھب ٹھگ ٹھگ داھٹی ۔۔۵۔۔
ਅਤਚੰਿ ਤਮਤਟਓ ਹੈ ਸਗਲੋ ਭਰਮਾ ॥

ےہ سگلؤ رھبام ۔۔
ا ِجپت مِیپؤ َ

ਅਤਚੰਿ ਵਤਸਓ ਮਤਨ ਸੁਖ ਤਬਸਰਾਮਾ ॥

ا ِجپت وویس نم ُسکھ ِئسراام ۔۔

ਅਤਚੰਿ ਹਮਾਰੈ ਅਨਹਿ ਵਾਜੈ ॥

امہرے ابہت وا َچے ۔۔
ا ِجپت َ

ਅਤਚੰਿ ਹਮਾਰੈ ਗੋਤਬੰਿੁ ਗਾਜੈ ॥੬॥

امہرے وگپِید اگ َچے ۔۔۶۔۔
اجپِت َ
ਅਤਚੰਿ ਹਮਾਰੈ ਮਨੁ ਪਿੀਆਨਾ ॥

امہرے نم ایتپنا ۔۔
ا ِجپِت َ
ਤਨਹਚਲ ਧਨੀ ਅਤਚੰਿੁ ਪਛਾਨਾ ॥

بہ
ِ چل دینھ ا ِجپت اھچپنا ۔۔

ਅਤਚੰਿੋ ਉਪਤਜਓ ਸਗਲ ਤਬਬੇਕਾ ॥

ب
اچیِپؤ ا ُ چِپؤ لگس نِیپکا ۔۔

ਅਤਚੰਿ ਚਰੀ ਹਤਥ ਹਤਰ ਹਤਰ ਟੇਕਾ ॥੭॥

ا ِجپت رچی ھتہ ہر ہر پَپکا ۔۔۷۔۔
ਅਤਚੰਿ ਪਰਭੂ ਧੁਤਰ ਤਲਤਖਆ ਲੇਖੁ ॥

ب
ا ِجپت رپ ُھؤ د ُھر لک ِھیا ھکیل ۔۔

ਅਤਚੰਿ ਤਮਤਲਓ ਪਰਭੁ ਿਾਕੁਰੁ ਏਕੁ ॥

ا ِجپت مل ِپؤ رپَھب اھٹرک انک ۔۔
ਤਚੰਿ ਅਤਚੰਿਾ ਸਗਲੀ ਗਈ ॥

ِجپت اچ ِییا سگلی یئگ ۔۔

ਪਰਭ ਨਾਨਕ ਨਾਨਕ ਨਾਨਕ ਮਈ ॥੮॥੩॥੬॥

رپَھب نانک نانک نانک یئم ۔۔۸۔۔۳۔۔۶۔۔

ਭੈਰਉ ਬਾਣੀ ਭਗਿਾ ਕੀ ॥

ب
ریھبو ناین ھگیا یک ۔۔
ਕਬੀਰ ਜੀਉ ਘਰੁ ੧

ریبک جپؤ رھگ ۱

ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪਰਸਾਤਿ ॥

اِک اواکنر سیگؤر رپساد ۔۔
ਇਹੁ ਧਨੁ ਮੇਰੇ ਹਤਰ ਕੋ ਨਾਉ ॥

اوہی دنھ ریمے ہر وک ناو ۔۔
ਗਾਂਤਿ ਨ ਬਾਧਉ ਬੇਤਚ ਨ ਖਾਉ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

اگھٹن ہن نادھؤ چیب ہن اھکو ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਨਾਉ ਮੇਰੇ ਖੇਿੀ ਨਾਉ ਮੇਰੇ ਬਾਰੀ ॥

ناو ریمے یتیھک ناو ریمے ناری ۔۔
ਭਗਤਿ ਕਰਉ ਜਨੁ ਸਰਤਨ ਿੁਮਹਾਰੀ ॥੧॥

ُب
م
ہ
تگھب رکو نج رسن ھاری ۔۔۱۔۔
ਨਾਉ ਮੇਰੇ ਮਾਇਆ ਨਾਉ ਮੇਰੇ ਪੂੰਜੀ ॥

ناو ریمے امنا ناو ریمے ئُؤیجن ۔۔
ਿੁਮਤਹ ਛੋਤਿ ਜਾਨਉ ਨਹੀ ਿੂਜੀ ॥੨॥

ُبم ِہ وھچد اجئؤ یہن ُدویج ۔۔۲۔۔

ਨਾਉ ਮੇਰੇ ਬੰਤਧਪ ਨਾਉ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ॥

ناو ریمے دنبھِت ناو ریمے اھبیئ ۔۔

ਨਾਉ ਮੇਰੇ ਸੰਤਗ ਅੰਤਿ ਹੋਇ ਸਖਾਈ ॥੩॥

ناو ریمے گنس اپپ وہۓ اھکسیئ ۔۔۳۔۔
ਮਾਇਆ ਮਤਹ ਤਜਸੁ ਰਖੈ ਉਿਾਸੁ ॥

ک
امنا ہہم ِجس ر َھے اُداس ۔۔

ਕਤਹ ਕਬੀਰ ਹਉ ਿਾ ਕੋ ਿਾਸੁ ॥੪॥੧॥

ہہک ریبک ہؤ نا وک داس ۔۔۴۔۔۱۔۔
ਨਾਂਗੇ ਆਵਨੁ ਨਾਂਗੇ ਜਾਨਾ ॥

ناےگن ا ون ناےگن اجنا ۔۔
ਕੋਇ ਨ ਰਤਹਹੈ ਰਾਜਾ ਰਾਨਾ ॥੧॥

وکۓ ہن ر ہ َہے رااج رانا ۔۔۱۔۔
ਰਾਮੁ ਰਾਜਾ ਨਉ ਤਨਤਧ ਮੇਰੈ ॥

رام رااج ئؤ ن ِدھ ریمَے ۔۔
ਸੰਪੈ ਹੇਿੁ ਕਲਿੁ ਧਨੁ ਿੇਰੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

سمپَے ہ َپت تلک دنھ ریتَے ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਆਵਿ ਸੰਗ ਨ ਜਾਿ ਸੰਗਾਿੀ ॥

ا وت گنس ہن اجت اگنسیت ۔۔
ਕਹਾ ਭਇਓ ਿਤਰ ਬਾਂਧੇ ਹਾਥੀ ॥੨॥

اہک ویھب در نادنےھ اہیھت ۔۔۲۔۔
ਲੰਕਾ ਗਢੁ ਸੋਨੇ ਕਾ ਭਇਆ ॥

لپکا ڈگھ وسےن اک ایھب ۔۔

ਮੂਰਖੁ ਰਾਵਨੁ ਤਕਆ ਲੇ ਗਇਆ ॥੩॥

مُؤرھک راون ایک ےل ایگ ۔۔۳۔۔
ਕਤਹ ਕਬੀਰ ਤਕਛੁ ਗੁਨੁ ਬੀਚਾਤਰ ॥

ک
ہہک ریبک ِچھ ُگں اچیبر ۔۔

ਚਲੇ ਜੁਆਰੀ ਿੁਇ ਹਥ ਝਾਤਰ ॥੪॥੨॥

ےلچ وجاری ُدےئ ھتہ اھجر ۔۔۴۔۔۲۔۔
ਮੈਲਾ ਬਰਹਮਾ ਮੈਲਾ ਇੰਿੁ ॥

میال پرامہ میال اِدن ۔۔

ਰਤਵ ਮੈਲਾ ਮੈਲਾ ਹੈ ਚੰਿੁ ॥੧॥

ےہ دنچ ۔۔۱۔۔
َروِ میال میال َ
ਮੈਲਾ ਮਲਿਾ ਇਹੁ ਸੰਸਾਰੁ ॥

میال اتلم اوہی اسنسر ۔۔

ਇਕੁ ਹਤਰ ਤਨਰਮਲੁ ਜਾ ਕਾ ਅੰਿੁ ਨ ਪਾਰੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

اِک ہر پِرلم اج اک اپپ ہن نار ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਮੈਲੇ ਬਰਹਮੰਿਾਇ ਕੈ ਈਸ ॥

ےک اسی ۔۔
ےلیم پرہمیداےئ َ
ਮੈਲੇ ਤਨਤਸ ਬਾਸੁਰ ਤਿਨ ਿੀਸ ॥੨॥

ےلیم ئِس نا ُسر دِن سیت ۔۔۲۔۔
ਮੈਲਾ ਮੋਿੀ ਮੈਲਾ ਹੀਰੁ ॥

میال ومیت میال ریہ ۔۔

ਮੈਲਾ ਪਉਨੁ ਪਾਵਕੁ ਅਰੁ ਨੀਰੁ ॥੩॥

میال ئؤن ناوک ار رین ۔۔۳۔۔
ਮੈਲੇ ਤਸਵ ਸੰਕਰਾ ਮਹੇਸ ॥

م
ےلیم سِؤ رکنسا ہیس ۔۔

ਮੈਲੇ ਤਸਧ ਸਾਤਧਕ ਅਰੁ ਭੇਖ ॥੪॥

ب
ےلیم سِدھ سادِکھ ار ھ َیکھ ۔۔۴۔۔
ਮੈਲੇ ਜੋਗੀ ਜੰਗਮ ਜਟਾ ਸਹੇਤਿ ॥

ےلیم وجیگ مگنج اٹج سہپت ۔۔
ਮੈਲੀ ਕਾਇਆ ਹੰਸ ਸਮੇਤਿ ॥੫॥

م
َیلی اکنا سنہ تیمس ۔۔۵۔۔

ਕਤਹ ਕਬੀਰ ਿੇ ਜਨ ਪਰਵਾਨ ॥

ہہک ریبک ےت نج رپوان ۔۔
ਤਨਰਮਲ ਿੇ ਜੋ ਰਾਮਤਹ ਜਾਨ ॥੬॥੩॥

ہم اجن ۔۔۶۔۔۳۔۔
پِرلم ےت وج را ِ
ਮਨੁ ਕਤਰ ਮਕਾ ਤਕਬਲਾ ਕਤਰ ਿੇਹੀ ॥

نم رک اکم ق ِیلہ رک دیہی ۔۔
ਬੋਲਨਹਾਰੁ ਪਰਮ ਗੁਰੁ ਏਹੀ ॥੧॥

وباہنلر رپم ُگر ایہی ۔۔۱۔۔

ਕਹੁ ਰੇ ਮੁਲਾਂ ਬਾਂਗ ਤਨਵਾਜ ॥

وہک رے مُالن نانگ ئِؤاچ ۔۔

ਏਕ ਮਸੀਤਿ ਿਸੈ ਿਰਵਾਜ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

انک تیسم د سَے درواچ ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਤਮਤਸਤਮਤਲ ਿਾਮਸੁ ਭਰਮੁ ਕਿੂਰੀ ॥

مِس
مِل ناسم رھبم دقُوری ۔۔

ਭਾਤਖ ਲੇ ਪੰਚੈ ਹੋਇ ਸਬੂਰੀ ॥੨॥

اھبھک ےل پبج َے وہۓ وبصُری ۔۔۲۔۔
ਤਹੰਿੂ ਿੁਰਕ ਕਾ ਸਾਤਹਬੁ ਏਕ ॥

ِہی ُدو ُپرک اک اصجِت انک ۔۔
ਕਹ ਕਰੈ ਮੁਲਾਂ ਕਹ ਕਰੈ ਸੇਖ ॥੩॥

ہک رکَے مُالن ہک رکَے س َیکھ ۔۔۳۔۔
ਕਤਹ ਕਬੀਰ ਹਉ ਭਇਆ ਤਿਵਾਨਾ ॥

ہہک ریبک ہؤ ایھب دِویاہن ۔۔
ਮੁਤਸ ਮੁਤਸ ਮਨੂਆ ਸਹਤਜ ਸਮਾਨਾ ॥੪॥੪॥

سہ
مُس مُس م ُپؤا ج امسنا ۔۔۴۔۔۴۔۔
ਗੰਗਾ ਕੈ ਸੰਤਗ ਸਤਲਿਾ ਤਬਗਰੀ ॥

گپگا ےکَ گنس سل ِیا نِگری ۔۔

ਸੋ ਸਤਲਿਾ ਗੰਗਾ ਹੋਇ ਤਨਬਰੀ ॥੧॥

وس سل ِیا گپگا وہۓ نِتری ۔۔۱۔۔
ਤਬਗਤਰਓ ਕਬੀਰਾ ਰਾਮ ਿੁਹਾਈ ॥

نِگروی ریبکا رام ُداہیئ ۔۔

ਸਾਚੁ ਭਇਓ ਅਨ ਕਿਤਹ ਨ ਜਾਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ب
ھی
پ
ہتک ہن اجیئ ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ساچ ؤ ان ِ
ਚੰਿਨ ਕੈ ਸੰਤਗ ਿਰਵਰੁ ਤਬਗਤਰਓ ॥

ےک گنس رتور نِگروی ۔۔
دنچن َ

ਸੋ ਿਰਵਰੁ ਚੰਿਨੁ ਹੋਇ ਤਨਬਤਰਓ ॥੨॥

وس رتور دنچن وہۓ نِتروی ۔۔۲۔۔
ਪਾਰਸ ਕੈ ਸੰਤਗ ਿਾਂਬਾ ਤਬਗਤਰਓ ॥

نارس ےکَ گنس ناابن نِگروی ۔۔

ਸੋ ਿਾਂਬਾ ਕੰਚਨੁ ਹੋਇ ਤਨਬਤਰਓ ॥੩॥

وس ناابن نچنک وہۓ نِتروی ۔۔۳۔۔
ਸੰਿਨ ਸੰਤਗ ਕਬੀਰਾ ਤਬਗਤਰਓ ॥

س
ییں گنس ریبکا نِگروی ۔۔

ਸੋ ਕਬੀਰੁ ਰਾਮੈ ਹੋਇ ਤਨਬਤਰਓ ॥੪॥੫॥

وس ریبک را م َے وہۓ نِتروی ۔۔۴۔۔۵۔۔
ਮਾਥੇ ਤਿਲਕੁ ਹਤਥ ਮਾਲਾ ਬਾਨਾਂ ॥

امےھت نِلک ھتہ امال نانان ۔۔
ਲੋਗਨ ਰਾਮੁ ਤਖਲਉਨਾ ਜਾਨਾਂ ॥੧॥

ک
ولنگ رام ھِلؤنا اجنان ۔۔۱۔۔

ਜਉ ਹਉ ਬਉਰਾ ਿਉ ਰਾਮ ਿੋਰਾ ॥

جؤ ہؤ ئؤرا ئؤ رام وترا ۔۔

ਲੋਗੁ ਮਰਮੁ ਕਹ ਜਾਨੈ ਮੋਰਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ولگ رمم ہک اج ئَے ومرا ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਿੋਰਉ ਨ ਪਾਿੀ ਪੂਜਉ ਨ ਿੇਵਾ ॥

وترو ہن نایت ئُؤجؤ ہن دویا ۔۔
ਰਾਮ ਭਗਤਿ ਤਬਨੁ ਤਨਹਿਲ ਸੇਵਾ ॥੨॥

بِہب
رام تگھب پِں ھل ویسا ۔۔۲۔۔

ਸਤਿਗੁਰੁ ਪੂਜਉ ਸਿਾ ਸਿਾ ਮਨਾਵਉ ॥

سیگؤر ئُؤ جؤ دسا دسا انموو ۔۔

ਐਸੀ ਸੇਵ ਿਰਗਹ ਸੁਖੁ ਪਾਵਉ ॥੩॥

ایسی ویسَ درہگ ُسکھ ناوو ۔۔۳۔۔
ਲੋਗੁ ਕਹੈ ਕਬੀਰੁ ਬਉਰਾਨਾ ॥

ےہک ریبک ئؤرانا ۔۔
ولگ َ
ਕਬੀਰ ਕਾ ਮਰਮੁ ਰਾਮ ਪਤਹਚਾਨਾਂ ॥੪॥੬॥

ریبک اک رمم رام اچہپنان ۔۔۴۔۔۶۔۔
ਉਲਤਟ ਜਾਤਿ ਕੁਲ ਿੋਊ ਤਬਸਾਰੀ ॥

اُلپ اجت ُکل دوو ِئساری ۔۔

ਸੁੰਨ ਸਹਜ ਮਤਹ ਬੁਨਿ ਹਮਾਰੀ ॥੧॥

ُس سہ
پ
پ
ّں ج ہہم ُ ت امہری ۔۔۱۔۔
ਹਮਰਾ ਝਗਰਾ ਰਹਾ ਨ ਕੋਊ ॥

چ
ھ
گ
وکو ۔۔
ہن
اہ
ر
ا
ر
رمہا
ُ

ਪੰਤਿਿ ਮੁਲਾਂ ਛਾਿੇ ਿੋਊ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ڈنپت مُالن اھچدے دوو ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਬੁਤਨ ਬੁਤਨ ਆਪ ਆਪੁ ਪਤਹਰਾਵਉ ॥

ُپں ُپں ا ت ا ت رہپاوو ۔۔

ਜਹ ਨਹੀ ਆਪੁ ਿਹਾ ਹੋਇ ਗਾਵਉ ॥੨॥

ہج یہن ا ت اہت وہۓ اگوو ۔۔۲۔۔
ਪੰਤਿਿ ਮੁਲਾਂ ਜੋ ਤਲਤਖ ਿੀਆ ॥

ڈنپت مُالن وج لک ِھ دِنا ۔۔

ਛਾਤਿ ਚਲੇ ਹਮ ਕਛੂ ਨ ਲੀਆ ॥੩॥

کج
ُ
ھ
ل
اھچد ےلچ مہ ؤ ہن ِیا ۔۔۳۔۔

ਤਰਿੈ ਇਖਲਾਸੁ ਤਨਰਤਖ ਲੇ ਮੀਰਾ ॥

ر َِدے اچالص پِرھک ےل ریما ۔۔

ਆਪੁ ਖੋਤਜ ਖੋਤਜ ਤਮਲੇ ਕਬੀਰਾ ॥੪॥੭॥

ا ت وھکچ وھکچ مل ِے ریبکا ۔۔۴۔۔۷۔۔
ਤਨਰਧਨ ਆਿਰੁ ਕੋਈ ਨ ਿੇਇ ॥

پِردنھ ا در وکیئ ہن دےئ ۔۔

ਲਾਖ ਜਿਨ ਕਰੈ ਓਹੁ ਤਚਤਿ ਨ ਧਰੇਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

الھک نتج رکَے اووہ ِجت ہن درھےی ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਜਉ ਤਨਰਧਨੁ ਸਰਧਨ ਕੈ ਜਾਇ ॥

جؤ پِردنھ رسدنھ ےکَ اجۓ ۔۔

ਆਗੇ ਬੈਿਾ ਪੀਤਿ ਤਿਰਾਇ ॥੧॥

ب
ا ےگ اھٹیب نیبھ ھِرا ِئے ۔۔۱۔۔

ਜਉ ਸਰਧਨੁ ਤਨਰਧਨ ਕੈ ਜਾਇ ॥

جؤ رسدنھ پِردنھ ےکَ اجۓ ۔۔
ਿੀਆ ਆਿਰੁ ਲੀਆ ਬੁਲਾਇ ॥੨॥

دِنا ا در ل ِیا نال ئِے ۔۔۲۔۔

ਤਨਰਧਨੁ ਸਰਧਨੁ ਿੋਨਉ ਭਾਈ ॥

پِردنھ رسدنھ دوئؤ اھبیئ ۔۔

ਪਰਭ ਕੀ ਕਲਾ ਨ ਮੇਟੀ ਜਾਈ ॥੩॥

رپَھب یک کال ہن َمیبی اجیئ ۔۔۳۔۔
ਕਤਹ ਕਬੀਰ ਤਨਰਧਨੁ ਹੈ ਸੋਈ ॥

ےہ وسیئ ۔۔
ہہک ریبک پِردنھ َ

ਜਾ ਕੇ ਤਹਰਿੈ ਨਾਮੁ ਨ ਹੋਈ ॥੪॥੮॥

اج ےک ہِر َدے نام ہن وہیئ ۔۔۴۔۔۸۔۔
ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਿੇ ਭਗਤਿ ਕਮਾਈ ॥

ُگر ویسا ےت تگھب امکیئ ۔۔

ਿਬ ਇਹ ਮਾਨਸ ਿੇਹੀ ਪਾਈ ॥

پپ اہہی امسن دیہی نایئ ۔۔
ਇਸ ਿੇਹੀ ਕਉ ਤਸਮਰਤਹ ਿੇਵ ॥

اس دیہی کؤ ِسمرہِ دویَ ۔۔

ਸੋ ਿੇਹੀ ਭਜੁ ਹਤਰ ਕੀ ਸੇਵ ॥੧॥

وس دیہی جھب ہر یک ویسَ ۔۔۱۔۔
ਭਜਹੁ ਗੋੁਤਬੰਿ ਭੂਤਲ ਮਿ ਜਾਹੁ ॥

ب
بھ
جہؤ ُگیید ُھؤل مت اجوہ ۔۔
ਮਾਨਸ ਜਨਮ ਕਾ ਏਹੀ ਲਾਹੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

امسن منج اک ایہی الوہ ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਜਬ ਲਗੁ ਜਰਾ ਰੋਗੁ ਨਹੀ ਆਇਆ ॥

جت گل رجا روگ یہن ا نا ۔۔
ਜਬ ਲਗੁ ਕਾਤਲ ਗਰਸੀ ਨਹੀ ਕਾਇਆ ॥

جت گل اکل رگیس یہن اکنا ۔۔
ਜਬ ਲਗੁ ਤਬਕਲ ਭਈ ਨਹੀ ਬਾਨੀ ॥

جت گل ِئکل یئھب یہن ناین ۔۔

ਭਤਜ ਲੇਤਹ ਰੇ ਮਨ ਸਾਤਰਗਪਾਨੀ ॥੨॥

ہیل رے نم سارِاپگین ۔۔۲۔۔
جھب ِ
ਅਬ ਨ ਭਜਤਸ ਭਜਤਸ ਕਬ ਭਾਈ ॥

بھچ بھ
چ
ات ہن س س بک اھبیئ ۔۔
ਆਵੈ ਅੰਿੁ ਨ ਭਤਜਆ ਜਾਈ ॥

ے اپپ ہن ایجھب اجیئ ۔۔
او َ
ਜੋ ਤਕਛੁ ਕਰਤਹ ਸੋਈ ਅਬ ਸਾਰੁ ॥

ک
وج ِچھ رکہِ وسیئ ات سار ۔۔

ਤਿਤਰ ਪਛੁਿਾਹੁ ਨ ਪਾਵਹੁ ਪਾਰੁ ॥੩॥

ب
ھِر اتھچپوہ ہن ناووہ نار ۔۔۳۔۔
ਸੋ ਸੇਵਕੁ ਜੋ ਲਾਇਆ ਸੇਵ ॥

وس ویسک وج النا ویسَُ ۔۔
ਤਿਨ ਹੀ ਪਾਏ ਤਨਰੰਜਨ ਿੇਵ ॥

پِں یہ ناےئ پِرنجن دویَ ۔۔

ਗੁਰ ਤਮਤਲ ਿਾ ਕੇ ਖੁਲਹੇ ਕਪਾਟ ॥

ک
ُگر مِل نا ےک ُھلّہے اپکت ۔۔

ਬਹੁਤਰ ਨ ਆਵੈ ਜੋਨੀ ਬਾਟ ॥੪॥

ب
ے وجین نات ۔۔۴۔۔
ُہر ہن ا و َ
ਇਹੀ ਿੇਰਾ ਅਉਸਰੁ ਇਹ ਿੇਰੀ ਬਾਰ ॥

ایہی ریتا اورس اہہی ریتی نار ۔۔
ਘਟ ਭੀਿਤਰ ਿੂ ਿੇਖੁ ਤਬਚਾਤਰ ॥

ٹھگ رتیھب ئُؤ دھکی ِبچار ۔۔

ਕਹਿ ਕਬੀਰੁ ਜੀਤਿ ਕੈ ਹਾਤਰ ॥

کہت ریبک جپت ےکَ اہر ۔۔
ਬਹੁ ਤਬਤਧ ਕਤਹਓ ਪੁਕਾਤਰ ਪੁਕਾਤਰ ॥੫॥੧॥੯॥

وہب نِدھ کہپؤ ئُکار ئُکار ۔۔۵۔۔۱۔۔۹۔۔
ਤਸਵ ਕੀ ਪੁਰੀ ਬਸੈ ਬੁਤਧ ਸਾਰੁ ॥

سِؤ یک ُپری ئ َسے ُندھ سار ۔۔

ਿਹ ਿੁਮਹ ਤਮਤਲ ਕੈ ਕਰਹੁ ਤਬਚਾਰੁ ॥

ُب
م
ب
ہ
م
ِ
ِ
ہت ھ ل ےکَ رکوہ چار ۔۔
ਈਿ ਊਿ ਕੀ ਸੋਝੀ ਪਰੈ ॥

اِپپ اُوت یک وسیھج رپَے ۔۔
ਕਉਨੁ ਕਰਮ ਮੇਰਾ ਕਤਰ ਕਤਰ ਮਰੈ ॥੧॥

کؤن رکم ریما رک رک م َ َرے ۔۔۱۔۔
ਤਨਜ ਪਿ ਊਪਤਰ ਲਾਗੋ ਤਧਆਨੁ ॥

ِب
ج ند اُورپ الوگ دایھن ۔۔

ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਮੋਰਾ ਬਰਹਮ ਤਗਆਨੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

رااج رام نام ومرا پرمہ گ ِیان ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਮੂਲ ਿੁਆਰੈ ਬੰਤਧਆ ਬੰਧੁ ॥

مُؤل ُدوا َرے دنبھِیا دنبھ ۔۔
ਰਤਵ ਊਪਤਰ ਗਤਹ ਰਾਤਖਆ ਚੰਿੁ ॥

َروِ اُورپ ہگِ راایھک دنچ ۔۔
ਪਛਮ ਿੁਆਰੈ ਸੂਰਜੁ ਿਪੈ ॥

بج
ھ
پ
م ُدوا َرے سُؤرچ پَے ۔۔
ਮੇਰ ਿੰਿ ਤਸਰ ਊਪਤਰ ਬਸੈ ॥੨॥

ریم دند سِر اُورپ ئ َسے ۔۔۲۔۔

ਪਸਚਮ ਿੁਆਰੇ ਕੀ ਤਸਲ ਓੜ ॥

ئ سج
س
ِ
م ُدوارے یک ل اور ۔۔

ਤਿਹ ਤਸਲ ਊਪਤਰ ਤਖੜਕੀ ਅਉਰ ॥

ک
ہت ِسل اُورپ ھِریک اور ۔۔

ਤਖੜਕੀ ਊਪਤਰ ਿਸਵਾ ਿੁਆਰੁ ॥

ک

ھِریک اُورپ دوسا ُدوار ۔۔

ਕਤਹ ਕਬੀਰ ਿਾ ਕਾ ਅੰਿੁ ਨ ਪਾਰੁ ॥੩॥੨॥੧੦॥

ہہک ریبک نا اک اپپ ہن نار ۔۔۳۔۔۲۔۔۱۱۔۔
ਸੋ ਮੁਲਾਂ ਜੋ ਮਨ ਤਸਉ ਲਰੈ ॥

وس مُالن وج نم سِیؤ رلَے ۔۔
ਗੁਰ ਉਪਿੇਤਸ ਕਾਲ ਤਸਉ ਜੁਰੈ ॥

ُگر ا ُندسی اکل سِیؤ رجے ۔۔
ਕਾਲ ਪੁਰਖ ਕਾ ਮਰਿੈ ਮਾਨੁ ॥

رمدے امن ۔۔
اکل ُپرھک اک َ

ਤਿਸੁ ਮੁਲਾ ਕਉ ਸਿਾ ਸਲਾਮੁ ॥੧॥

ئِس مُال کؤ دسا سالم ۔۔۱۔۔

ਹੈ ਹਜੂਤਰ ਕਿ ਿੂਤਰ ਬਿਾਵਹੁ ॥

ےہَ چچ ُؤر تک ُدور اتبووہ ۔۔

ਿੁੰਿਰ ਬਾਧਹੁ ਸੁੰਿਰ ਪਾਵਹੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ُددنر نادھہؤ ُسیدر ناووہ ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਕਾਜੀ ਸੋ ਜੁ ਕਾਇਆ ਬੀਚਾਰੈ ॥

اچیبرے ۔۔
اقیج وس چ اکنا َ

ਕਾਇਆ ਕੀ ਅਗਤਨ ਬਰਹਮੁ ਪਰਜਾਰੈ ॥

اجرے ۔۔
اکنا یک انگ پرمہ رپ َ
ਸੁਪਨੈ ਤਬੰਿੁ ਨ ਿੇਈ ਝਰਨਾ ॥

ُسی َپے پِید ہن دپبی رھجنا ۔۔

ਤਿਸੁ ਕਾਜੀ ਕਉ ਜਰਾ ਨ ਮਰਨਾ ॥੨॥

ئِس اقیج کؤ رجا ہن رمنا ۔۔۲۔۔
ਸੋ ਸੁਰਿਾਨੁ ਜੁ ਿੁਇ ਸਰ ਿਾਨੈ ॥

وس ُسرنان وج ُدےئ رس نا ئَے ۔۔
ਬਾਹਤਰ ਜਾਿਾ ਭੀਿਤਰ ਆਨੈ ॥

ناہر اجنا رتیھب ا ئَے ۔۔

ਗਗਨ ਮੰਿਲ ਮਤਹ ਲਸਕਰੁ ਕਰੈ ॥

نگگ ڈنمل ہہم لسکر رکَے ۔۔

ਸੋ ਸੁਰਿਾਨੁ ਛਿੁ ਤਸਤਰ ਧਰੈ ॥੩॥

وس ُسرنان رتھچ سِر درھَے ۔۔۳۔۔
ਜੋਗੀ ਗੋਰਖੁ ਗੋਰਖੁ ਕਰੈ ॥

وجیگ وگرھک وگرھک رکَے ۔۔
ਤਹੰਿੂ ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਉਚਰੈ ॥

ِہی ُدو رام نام اُج َِرے ۔۔
ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਾ ਏਕੁ ਖੁਿਾਇ ॥

ۓ ۔۔
مُسلمان اک انک ک ُھدا ِ

ਕਬੀਰ ਕਾ ਸੁਆਮੀ ਰਤਹਆ ਸਮਾਇ ॥੪॥੩॥੧੧॥

ریبک اک سُؤا یم رایہ امسۓ ۔۔۴۔۔۳۔۔۱۱۔۔
ਮਹਲਾ ੫ ॥

ہلحم ۵۔۔
ਜੋ ਪਾਥਰ ਕਉ ਕਹਿੇ ਿੇਵ ॥

وج نارھت کؤ ےتہک دویَ ۔۔
ਿਾ ਕੀ ਤਬਰਥਾ ਹੋਵੈ ਸੇਵ ॥

وہوے ویسَ ۔۔
نا یک پِراھت َ
ਜੋ ਪਾਥਰ ਕੀ ਪਾਂਈ ਪਾਇ ॥

وج نارھت یک نایئن ناۓ ۔۔
ਤਿਸ ਕੀ ਘਾਲ ਅਜਾਂਈ ਜਾਇ ॥੧॥

ئِس یک اھگل ااجیئن اجۓ ۔۔۱۔۔
ਿਾਕੁਰੁ ਹਮਰਾ ਸਿ ਬੋਲੰਿਾ ॥

اھٹ ُکر رمہا دس وبلییا ۔۔

ਸਰਬ ਜੀਆ ਕਉ ਪਰਭੁ ਿਾਨੁ ਿੇਿਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

رست ایج کؤ رپَھب دان داتی ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਅੰਿਤਰ ਿੇਉ ਨ ਜਾਨੈ ਅੰਧੁ ॥

ارتن دئؤ ہن اج ئَے ادنھ ۔۔

ਭਰਮ ਕਾ ਮੋਤਹਆ ਪਾਵੈ ਿੰਧੁ ॥

رھبم اک ومایہ نا َوے دنھپھ ۔۔

ਨ ਪਾਥਰੁ ਬੋਲੈ ਨਾ ਤਕਛੁ ਿੇਇ ॥

ک
ہن نارھت وب لَے ہن ِچھ دےئ ۔۔
ਿੋਕਟ ਕਰਮ ਤਨਹਿਲ ਹੈ ਸੇਵ ॥੨॥

بِہب
وھپٹک رکم ھل ےہَ ویسَ ۔۔۲۔۔
ਜੇ ਤਮਰਿਕ ਕਉ ਚੰਿਨੁ ਚੜਾਵੈ ॥

ےج مِرنک کؤ دنچن ڑچا َوے ۔۔
ਉਸ ਿੇ ਕਹਹੁ ਕਵਨ ਿਲ ਪਾਵੈ ॥

اُس ےت کہہؤ وکَن لھپ نا َوے ۔۔
ਜੇ ਤਮਰਿਕ ਕਉ ਤਬਸਟਾ ਮਾਤਹ ਰੁਲਾਈ ॥

ےج مِرنک کؤ ِئسیا امہِ ُرالیئ ۔۔

ਿਾਂ ਤਮਰਿਕ ਕਾ ਤਕਆ ਘਤਟ ਜਾਈ ॥੩॥

نان مِرنک اک ایک ٹھگ اجیئ ۔۔۳۔۔
ਕਹਿ ਕਬੀਰ ਹਉ ਕਹਉ ਪੁਕਾਤਰ ॥

کہت ریبک ہؤ کہؤ ئُکار ۔۔

ਸਮਤਝ ਿੇਖੁ ਸਾਕਿ ਗਾਵਾਰ ॥

ھجمس دھکی ساطق اگوار ۔۔
ਿੂਜੈ ਭਾਇ ਬਹੁਿੁ ਘਰ ਗਾਲੇ ॥

ُدو َچے اھبےئ تہب رھگ اگ لَے ۔۔
ਰਾਮ ਭਗਿ ਹੈ ਸਿਾ ਸੁਖਾਲੇ ॥੪॥੪॥੧੨॥

رام تگھب ےہَ دسا ُسکھاےل ۔۔۴۔۔۴۔۔۱۲۔۔

ਜਲ ਮਤਹ ਮੀਨ ਮਾਇਆ ਕੇ ਬੇਧੇ ॥

لج ہہم مِیں امنا ےک پ َیدےھ ۔۔
ਿੀਪਕ ਪਿੰਗ ਮਾਇਆ ਕੇ ਛੇਿੇ ॥

دپیک گنتپ امنا ےک چ َھیدے ۔۔
ਕਾਮ ਮਾਇਆ ਕੁੰਚਰ ਕਉ ਤਬਆਪੈ ॥

کب
اکم امنا ُ چر کؤ ایب ئَے ۔۔

ਭੁਇਅੰਗਮ ਤਭਰੰਗ ਮਾਇਆ ਮਤਹ ਖਾਪੇ ॥੧॥

ب
ھُیییگ

رھبنگ امنا ہہم اھکےپ ۔۔۱۔۔
م ِ
ਮਾਇਆ ਐਸੀ ਮੋਹਨੀ ਭਾਈ ॥

امنا ایسی ومینہ اھبیئ ۔۔
ਜੇਿੇ ਜੀਅ ਿੇਿੇ ਿਹਕਾਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ےتیج ایج نیپے داکہیئ ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਪੰਖੀ ਤਮਰਗ ਮਾਇਆ ਮਤਹ ਰਾਿੇ ॥

یھکنپ رمِگ امنا ہہم راےت ۔۔
ਸਾਕਰ ਮਾਖੀ ਅਤਧਕ ਸੰਿਾਪੇ ॥

سارک امیھک ادِکھ سییاےپ ۔۔
ਿੁਰੇ ਉਸਟ ਮਾਇਆ ਮਤਹ ਭੇਲਾ ॥

ب
ُپرے اُست امنا ہہم َھیال ۔۔

ਤਸਧ ਚਉਰਾਸੀਹ ਮਾਇਆ ਮਤਹ ਖੇਲਾ ॥੨॥

ک
سِدھ جؤرایس امنا ہہم ھیال ۔۔۲۔۔

ਤਛਅ ਜਿੀ ਮਾਇਆ ਕੇ ਬੰਿਾ ॥

ھچٕ یتج امنا ےک دنبہ ۔۔
ਨਵੈ ਨਾਥ ਸੂਰਜ ਅਰੁ ਚੰਿਾ ॥

ونَے ناھت سُؤرچ ار دنچا ۔۔
ਿਪੇ ਰਖੀਸਰ ਮਾਇਆ ਮਤਹ ਸੂਿਾ ॥

ک
ھی
س
س
ےپت ر ر امنا ہہم ُؤنا ۔۔

ਮਾਇਆ ਮਤਹ ਕਾਲੁ ਅਰੁ ਪੰਚ ਿੂਿਾ ॥੩॥

پب
امنا ہہم اکل ار ج ُدونا ۔۔۳۔۔

ਸੁਆਨ ਤਸਆਲ ਮਾਇਆ ਮਤਹ ਰਾਿਾ ॥

سُؤا ن ِسیال امنا ہہم رانا ۔۔
ਬੰਿਰ ਚੀਿੇ ਅਰੁ ਤਸੰਘਾਿਾ ॥

س
پیتر چیپِے ار ِ یگھانا ۔۔

ਮਾਂਜਾਰ ਗਾਿਰ ਅਰੁ ਲੂਬਰਾ ॥

اماجنر اگدر ار لُؤپرا ۔۔

ਤਬਰਖ ਮੂਲ ਮਾਇਆ ਮਤਹ ਪਰਾ ॥੪॥

پِرھک مُؤل امنا ہہم رپا ۔۔۴۔۔
ਮਾਇਆ ਅੰਿਤਰ ਭੀਨੇ ਿੇਵ ॥

ِب
ھی
پ
امنا ارتن ے دویَ ۔۔

ਸਾਗਰ ਇੰਿਰਾ ਅਰੁ ਧਰਿੇਵ ॥

سارگ اِدنرا ار درھویت ۔۔

ਕਤਹ ਕਬੀਰ ਤਜਸੁ ਉਿਰੁ ਤਿਸੁ ਮਾਇਆ ॥

ہہک ریبک ِجس اُدر ئِس امنا ۔۔

ਿਬ ਛੂਟੇ ਜਬ ਸਾਧੂ ਪਾਇਆ ॥੫॥੫॥੧੩॥

چ
پپ ُھؤےٹ جت سا ُدوھ نانا ۔۔۵۔۔۵۔۔۱۳۔۔
ਜਬ ਲਗੁ ਮੇਰੀ ਮੇਰੀ ਕਰੈ ॥

جت گل ریمی ریمی رکَے ۔۔
ਿਬ ਲਗੁ ਕਾਜੁ ਏਕੁ ਨਹੀ ਸਰੈ ॥

پپ گل اکچ انک یہن رسَے ۔۔
ਜਬ ਮੇਰੀ ਮੇਰੀ ਤਮਤਟ ਜਾਇ ॥

جت ریمی ریمی مِت اجۓ ۔۔
ਿਬ ਪਰਭ ਕਾਜੁ ਸਵਾਰਤਹ ਆਇ ॥੧॥

ہہ ا ۓ ۔۔۱۔۔
پپ رپَھب اکچ وسار َ
ਐਸਾ ਤਗਆਨੁ ਤਬਚਾਰੁ ਮਨਾ ॥

ااسی گ ِیان ِبچار انم ۔۔

ਹਤਰ ਕੀ ਨ ਤਸਮਰਹੁ ਿੁਖ ਭੰਜਨਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ب
ھب
چ
ہر یک ہن ِسمروہ ُدھک یا ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਜਬ ਲਗੁ ਤਸੰਘੁ ਰਹੈ ਬਨ ਮਾਤਹ ॥

جت گل ِسیگھ ر َہے نب امہِ۔۔
ਿਬ ਲਗੁ ਬਨੁ ਿੂਲੈ ਹੀ ਨਾਤਹ ॥

ب
ےل یہ ناہِ۔۔
پپ گل نب ُھؤ َ

ਜਬ ਹੀ ਤਸਆਰੁ ਤਸੰਘ ਕਉ ਖਾਇ ॥

اھکۓ ۔۔
جت یہ ِسیار ِسیگھ کؤ
ِ

ਿੂਤਲ ਰਹੀ ਸਗਲੀ ਬਨਰਾਇ ॥੨॥

ب
ُھؤل ریہ سگلی رنبا ئِے ۔۔۲۔۔
ਜੀਿੋ ਬੂਿੈ ਹਾਰੋ ਤਿਰੈ ॥

ے ۔۔
ے اہرو پِ َر َ
وتیج وب َُد َ
ਗੁਰ ਪਰਸਾਿੀ ਪਾਤਰ ਉਿਰੈ ॥

ُگر رپسادی نار اُرتَے ۔۔

ਿਾਸੁ ਕਬੀਰੁ ਕਹੈ ਸਮਝਾਇ ॥

داس ریبک ےہکَ اھجمسٔۓ ۔۔
ਕੇਵਲ ਰਾਮ ਰਹਹੁ ਤਲਵ ਲਾਇ ॥੩॥੬॥੧੪॥

ویکل رام رہہؤ لِؤ ال ئِے ۔۔۳۔۔۶۔۔۱۴۔۔
ਸਿਤਰ ਸੈਇ ਸਲਾਰ ਹੈ ਜਾ ਕੇ ॥

ےہ اج ےک ۔۔
رطس َسیٔے سالر َ
ਸਵਾ ਲਾਖੁ ਪੈਕਾਬਰ ਿਾ ਕੇ ॥

سَؤا الھک َپپکاپر نا ےک ۔۔

ਸੇਖ ਜੁ ਕਹੀਅਤਹ ਕੋਤਟ ਅਿਾਸੀ ॥

ھکیس وج کہیبہہ وکت ااھٹیس ۔۔

ਛਪਨ ਕੋਤਟ ਜਾ ਕੇ ਖੇਲ ਖਾਸੀ ॥੧॥

نپھچ وکت اج ےک لیھک اھکیص ۔۔۱۔۔

ਮੋ ਗਰੀਬ ਕੀ ਕੋ ਗੁਜਰਾਵੈ ॥

ُگ
چ
وم رگبی یک وک را َوے ۔۔
ਮਜਲਤਸ ਿੂਤਰ ਮਹਲੁ ਕੋ ਪਾਵੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

سلجم ُدور لحم وک نا َوے ۔۔۱۔۔راہو۔۔
نی

ਿੇਿੀਸ ਕਰੋੜੀ ਹੈ ਖੇਲ ਖਾਨਾ ॥

ےہ لیھک اھکنا ۔۔
ییس رکوری َ
ਚਉਰਾਸੀ ਲਖ ਤਿਰੈ ਤਿਵਾਨਾਂ ॥

ب
جؤرایس ھکل ھ ِ َرے دِوانان ۔۔

ਬਾਬਾ ਆਿਮ ਕਉ ਤਕਛੁ ਨਿਤਰ ਤਿਖਾਈ ॥

ک
نانا ا دم کؤ ِچھ دنر دِاھکیئ ۔۔

ਉਤਨ ਭੀ ਤਭਸਤਿ ਘਨੇਰੀ ਪਾਈ ॥੨॥

ب
اُن یھب ھِست رینھگی نایئ ۔۔۲۔۔
ਤਿਲ ਖਲਹਲੁ ਜਾ ਕੈ ਜਰਿ ਰੂ ਬਾਨੀ ॥

ک
ھل
ہ
ےک رجد ُرو ناین ۔۔
دِل ل اج َ
ਛੋਤਿ ਕਿੇਬ ਕਰੈ ਸੈਿਾਨੀ ॥

وھچد کیپت رکَے َسیطاین ۔۔
ਿੁਨੀਆ ਿੋਸੁ ਰੋਸੁ ਹੈ ਲੋਈ ॥

ےہ ولیئ ۔۔
ُداین دوس روس َ
ਅਪਨਾ ਕੀਆ ਪਾਵੈ ਸੋਈ ॥੩॥

اانپ ک ِیا نا َوے وسیئ ۔۔۳۔۔

ਿੁਮ ਿਾਿੇ ਹਮ ਸਿਾ ਤਭਖਾਰੀ ॥

ب
ُب
ک
ھ
ِ
م داےت مہ دسا ھاری ۔۔
ਿੇਉ ਜਬਾਬੁ ਹੋਇ ਬਜਗਾਰੀ ॥

دئؤ ابجت وہۓ بچگاری ۔۔

ਿਾਸੁ ਕਬੀਰੁ ਿੇਰੀ ਪਨਹ ਸਮਾਨਾਂ ॥

داس ریبک ریتی ہنپ امسنان ۔۔
ਤਭਸਿੁ ਨਜੀਤਕ ਰਾਖੁ ਰਹਮਾਨਾ ॥੪॥੭॥੧੫॥

ب
ھِست بچیک راھک رامہنا ۔۔۴۔۔۷۔۔۱۵۔۔
ਸਭੁ ਕੋਈ ਚਲਨ ਕਹਿ ਹੈ ਊਹਾਂ ॥

سیھ وکیئ نلچ کہت ےہَ اُواہن ۔۔
ਨਾ ਜਾਨਉ ਬੈਕੁੰਿੁ ਹੈ ਕਹਾਂ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

پ
ہن اجئؤ یکیبھ ےہَ اہکن ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਆਪ ਆਪ ਕਾ ਮਰਮੁ ਨ ਜਾਨਾਂ ॥

ا ت ا ت اک رمم ہن اجنان ۔۔
ਬਾਿਨ ਹੀ ਬੈਕੁੰਿੁ ਬਖਾਨਾਂ ॥੧॥

پ
نانط یہ یکیبھ اھکبنان ۔۔۱۔۔
ਜਬ ਲਗੁ ਮਨ ਬੈਕੁੰਿ ਕੀ ਆਸ ॥

پ
جت گل نم یکیبھ یک ا س ۔۔
ਿਬ ਲਗੁ ਨਾਹੀ ਚਰਨ ਤਨਵਾਸ ॥੨॥

پپ گل نایہ رچن ئِؤاس ۔۔۲۔۔

ਖਾਈ ਕੋਟੁ ਨ ਪਰਲ ਪਗਾਰਾ ॥

اھکیئ وکت ہن رپل اگپرا ۔۔
ਨਾ ਜਾਨਉ ਬੈਕੁੰਿ ਿੁਆਰਾ ॥੩॥

پ
ہن اجئؤ یکیبھ ُدوارا ۔۔۳۔۔

ਕਤਹ ਕਮੀਰ ਅਬ ਕਹੀਐ ਕਾਤਹ ॥

ہہک ریمک ات کہ ٔپے َ اکہِ۔۔

ਸਾਧਸੰਗਤਿ ਬੈਕੁੰਿੈ ਆਤਹ ॥੪॥੮॥੧੬॥

ھسیگ پی ُکیب
ھ
َ
ے ا ےہ ۔۔۴۔۔۸۔۔۱۶۔۔
ساد ت
ਤਕਉ ਲੀਜੈ ਗਢੁ ਬੰਕਾ ਭਾਈ ॥

کپؤ لبج َے ڈگھ اکنب اھبیئ ۔۔

ਿੋਵਰ ਕੋਟ ਅਰੁ ਿੇਵਰ ਖਾਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

دویر وکت ار ویطَر اھکیئ ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਪਾਂਚ ਪਚੀਸ ਮੋਹ ਮਿ ਮਿਸਰ ਆਿੀ ਪਰਬਲ ਮਾਇਆ ॥

ناچن سیچپ ومہ دم میسر ا دی رپنل امنا ۔۔

ਜਨ ਗਰੀਬ ਕੋ ਜੋਰੁ ਨ ਪਹੁਚੈ ਕਹਾ ਕਰਉ ਰਘੁਰਾਇਆ ॥੧॥

ب
نج رگبی وک وجر ہن ہَج َے اہک رکو روھگرانا ۔۔۱۔۔

ਕਾਮੁ ਤਕਵਾਰੀ ਿੁਖੁ ਸੁਖੁ ਿਰਵਾਨੀ ਪਾਪੁ ਪੁੰਨੁ ਿਰਵਾਜਾ ॥

اکم کِؤاری ُدھک ُسکھ درواین نات ُپ ّں درواہج ۔۔

ਿੋਧੁ ਪਰਧਾਨੁ ਮਹਾ ਬਿ ਿੁੰਿਰ ਿਹ ਮਨੁ ਮਾਵਾਸੀ ਰਾਜਾ ॥੨॥

رکودھ رپداھن اہم ند ُددنر ہت نم اموایس رااج ۔۔۲۔۔

ਸਵਾਿ ਸਨਾਹ ਟੋਪੁ ਮਮਿਾ ਕੋ ਕੁਬੁਤਧ ਕਮਾਨ ਚਢਾਈ ॥

وساد انسہ وٹت اتمم وک ُکیدھ امکن چداھیئ ۔۔
ਤਿਸਨਾ ਿੀਰ ਰਹੇ ਘਟ ਭੀਿਤਰ ਇਉ ਗਢੁ ਲੀਓ ਨ ਜਾਈ ॥੩॥

ئِسیا نِتر رےہ ٹھگ رتیھب ائؤ ڈگھ ل ِپؤ ہن اجیئ ۔۔۳۔۔
ਪਰੇਮ ਪਲੀਿਾ ਸੁਰਤਿ ਹਵਾਈ ਗੋਲਾ ਤਗਆਨੁ ਚਲਾਇਆ ॥

رپمی اتیلپ ُسرت وہایئ گ ِیان چالنا ۔۔
ਬਰਹਮ ਅਗਤਨ ਸਹਜੇ ਪਰਜਾਲੀ ਏਕਤਹ ਚੋਟ ਤਸਝਾਇਆ ॥੪॥

س
پرمہ انگ ہجے

ِس
رپاجیل اہکیِ وچت جھانا ۔۔۴۔۔

ਸਿੁ ਸੰਿੋਖੁ ਲੈ ਲਰਨੇ ਲਾਗਾ ਿੋਰੇ ਿੁਇ ਿਰਵਾਜਾ ॥

ست وتنسھک لَے رلےن الاگ وترے ُدےئ درواہج ۔۔
ਸਾਧਸੰਗਤਿ ਅਰੁ ਗੁਰ ਕੀ ਤਿਪਾ ਿੇ ਪਕਤਰਓ ਗਢ ਕੋ ਰਾਜਾ ॥੫॥

سادھسیگت ار ُگر یک کِرنا ےت رکپوی ڈگھ وک رااج ۔۔۵۔۔
ਭਗਵਿ ਭੀਤਰ ਸਕਤਿ ਤਸਮਰਨ ਕੀ ਕਟੀ ਕਾਲ ਭੈ ਿਾਸੀ ॥

ب
ب
وگھبَت ِھتر تکس ِسمرن یک کبی اکل َھے اھپیس ۔۔

ਿਾਸੁ ਕਮੀਰੁ ਚਤੜਹਓ ਗੜਹ ਊਪਤਰ ਰਾਜੁ ਲੀਓ ਅਤਬਨਾਸੀ ॥੬॥੯॥੧੭॥

داس ریبک ڑچھپؤ گرہھ اُورپ راچ ویل اپِیایس ۔۔۶۔۔۹۔۔۱۷۔۔
ਗੰਗ ਗੁਸਾਇਤਨ ਗਤਹਰ ਗੰਭੀਰ ॥

گنگ ُگسانئ رہگ ریھبمگ ۔۔

ਜੰਜੀਰ ਬਾਂਤਧ ਕਤਰ ਖਰੇ ਕਬੀਰ ॥੧॥

جب
چتر نادنھ رک رھکے ریبک ۔۔۱۔۔

ਮਨੁ ਨ ਤਿਗੈ ਿਨੁ ਕਾਹੇ ਕਉ ਿਰਾਇ ॥

نم ہن ِد َگے نت اکےہ کؤ دراۓ ۔۔
ਚਰਨ ਕਮਲ ਤਚਿੁ ਰਤਹਓ ਸਮਾਇ ॥ ਰਹਾਉ ॥

رچن لمک ِجت رویہ امسۓ ۔۔راہو۔۔
ਗੰਗਾ ਕੀ ਲਹਤਰ ਮੇਰੀ ਟੁਟੀ ਜੰਜੀਰ ॥

جب
گپگا یک رہل ریمی پُبی چتر ۔۔

ਤਮਰਗਛਾਲਾ ਪਰ ਬੈਿੇ ਕਬੀਰ ॥੨॥

رمِاھچگال رپ ےھٹیب ریبک ۔۔۲۔۔
ਕਤਹ ਕੰਬੀਰ ਕੋਊ ਸੰਗ ਨ ਸਾਥ ॥

ہہک کم
ی
ت
وکو گنس ہن ساھت ۔۔
ر
ُ
ਜਲ ਥਲ ਰਾਖਨ ਹੈ ਰਘੁਨਾਥ ॥੩॥੧੦॥੧੮॥

گ
ےہ ر ُھؤناھت ۔۔۳۔۔۱۱۔۔۱۸۔۔
لج لھت رانھک َ
ਭੈਰਉ ਕਬੀਰ ਜੀਉ ਅਸਟਪਿੀ ਘਰੁ ੨

ریھبو ریبک جپؤ اسییدی رھگ ۲
ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪਰਸਾਤਿ ॥

اِک اواکنر سیگؤر رپساد ۔۔
ਅਗਮ ਿੁਗਮ ਗਤੜ ਰਤਚਓ ਬਾਸ ॥

امگ د َرمگ گر رویچ ناس ۔۔

ਜਾ ਮਤਹ ਜੋਤਿ ਕਰੇ ਪਰਗਾਸ ॥

اج ہہم وجت رکے رپاگس ۔۔

ਤਬਜੁਲੀ ਚਮਕੈ ਹੋਇ ਅਨੰਿੁ ॥

ِبچل چ
َ
م
ک
ی ے وہۓ ادنن ۔۔

ਤਜਹ ਪਉੜਹੇ ਪਰਭ ਬਾਲ ਗੋਤਬੰਿ ॥੧॥

ہ
ہج ئؤر ھے رپَھب نال وگپِید ۔۔۱۔۔
ਇਹੁ ਜੀਉ ਰਾਮ ਨਾਮ ਤਲਵ ਲਾਗੈ ॥

اوہی جپؤ رام نام لِؤ ال َگے ۔۔

ਜਰਾ ਮਰਨੁ ਛੂਟੈ ਭਰਮੁ ਭਾਗੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

چ
رجا رمن ُھؤ ئَے رھبم اھب َگے ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਅਬਰਨ ਬਰਨ ਤਸਉ ਮਨ ਹੀ ਪਰੀਤਿ ॥

اپرن پرن سِیؤ نم یہ رپپپ ۔۔
ਹਉਮੈ ਗਾਵਤਨ ਗਾਵਤਹ ਗੀਿ ॥

ہؤ م َے اگون اگوہِ تیگ ۔۔

ਅਨਹਿ ਸਬਿ ਹੋਿ ਝੁਨਕਾਰ ॥

ابچد دبس وہت چ ُھپکار ۔۔

ਤਜਹ ਪਉੜਹੇ ਪਰਭ ਸਰੀ ਗੋਪਾਲ ॥੨॥

ہ
ہج ئؤر ھے رپَھب رسی وگنال ۔۔۲۔۔
ਖੰਿਲ ਮੰਿਲ ਮੰਿਲ ਮੰਿਾ ॥

ڈنھکل ڈنمل ڈنمل ڈنما ۔۔
ਤਿਰਅ ਅਸਥਾਨ ਿੀਤਨ ਤਿਰਅ ਖੰਿਾ ॥

پِرہی ااھتسن نیت پِرہی ڈنھکا ۔۔

ਅਗਮ ਅਗੋਚਰੁ ਰਤਹਆ ਅਭ ਅੰਿ ॥

امگ اوگرچ رایہ اھب اپپ ۔۔
ਪਾਰੁ ਨ ਪਾਵੈ ਕੋ ਧਰਨੀਧਰ ਮੰਿ ॥੩॥

نار ہن نا َوے وک درھدینرھ تنم ۔۔۳۔۔
ਕਿਲੀ ਪੁਹਪ ਧੂਪ ਪਰਗਾਸ ॥

دکیل ُبہت دھُؤت رپاگس ۔۔
ਰਜ ਪੰਕਜ ਮਤਹ ਲੀਓ ਤਨਵਾਸ ॥

پی ک
رچ ج ہہم ل ِپؤ ئِؤاس ۔۔

ਿੁਆਿਸ ਿਲ ਅਭ ਅੰਿਤਰ ਮੰਿ ॥

ُدوادس دل اھب ارتن تنم ۔۔
ਜਹ ਪਉੜੇ ਸਰੀ ਕਮਲਾ ਕੰਿ ॥੪॥

ہج ئؤرے رسی کمال کپت ۔۔۴۔۔
ਅਰਧ ਉਰਧ ਮੁਤਖ ਲਾਗੋ ਕਾਸੁ ॥

اردھ اُردھ مُکھ الوگ اکس ۔۔

ਸੁੰਨ ਮੰਿਲ ਮਤਹ ਕਤਰ ਪਰਗਾਸੁ ॥

ُس ّں ڈنمل ہہم رک رپاگس ۔۔
ਊਹਾਂ ਸੂਰਜ ਨਾਹੀ ਚੰਿ ॥

اُواہن سُؤرچ نایہ دنچ ۔۔
ਆਤਿ ਤਨਰੰਜਨੁ ਕਰੈ ਅਨੰਿ ॥੫॥

ا د پِرنجن رکَے ادنن ۔۔۵۔۔

ਸੋ ਬਰਹਮੰਤਿ ਤਪੰਤਿ ਸੋ ਜਾਨੁ ॥

وس پرہمید پِید وس اجن ۔۔

ਮਾਨ ਸਰੋਵਤਰ ਕਤਰ ਇਸਨਾਨੁ ॥

امن رسوور رک اِانسن ۔۔
ਸੋਹੰ ਸੋ ਜਾ ਕਉ ਹੈ ਜਾਪ ॥

وسہں وس اج کؤ ےہَ اجت ۔۔
ਜਾ ਕਉ ਤਲਪਿ ਨ ਹੋਇ ਪੁੰਨ ਅਰੁ ਪਾਪ ॥੬॥

اج کؤ ل ِپت ہن وہۓ ُپ ّں ار نات ۔۔۶۔۔
ਅਬਰਨ ਬਰਨ ਘਾਮ ਨਹੀ ਛਾਮ ॥

اپرن پرن اھگم یہن اھچم ۔۔

ਅਵਰ ਨ ਪਾਈਐ ਗੁਰ ਕੀ ਸਾਮ ॥

ا َور ہن نا پپَے ُگر یک سام ۔۔

ਟਾਰੀ ਨ ਟਰੈ ਆਵੈ ਨ ਜਾਇ ॥

ے ہن اجۓ ۔۔
ناری ہن رٹَے ا و َ
ਸੁੰਨ ਸਹਜ ਮਤਹ ਰਤਹਓ ਸਮਾਇ ॥੭॥

سہ
ُس ّں ج ہہم رویہ امسۓ ۔۔۷۔۔
ਮਨ ਮਧੇ ਜਾਨੈ ਜੇ ਕੋਇ ॥

نم دمےھ اج ئَے ےج وکۓ ۔۔
ਜੋ ਬੋਲੈ ਸੋ ਆਪੈ ਹੋਇ ॥

وج وب لَے وس ا ےپ وہۓ ۔۔

ਜੋਤਿ ਮੰਤਿਰ ਮਤਨ ਅਸਤਥਰੁ ਕਰੈ ॥

سب
وجت میتر نم ا ِھر رکَے ۔۔
ਕਤਹ ਕਬੀਰ ਸੋ ਪਰਾਨੀ ਿਰੈ ॥੮॥੧॥

ہہک ریبک وس رپاین رتَے ۔۔۸۔۔۱۔۔
ਕੋਤਟ ਸੂਰ ਜਾ ਕੈ ਪਰਗਾਸ ॥

ےک رپاگس ۔۔
وکت سُؤر اج َ
ਕੋਤਟ ਮਹਾਿੇਵ ਅਰੁ ਕਤਬਲਾਸ ॥

وکت اہمدوی ار ک ِیالس ۔۔

ਿੁਰਗਾ ਕੋਤਟ ਜਾ ਕੈ ਮਰਿਨੁ ਕਰੈ ॥

ےک رمدن رکَے ۔۔
ُدراگ وکت اج َ
ਬਰਹਮਾ ਕੋਤਟ ਬੇਿ ਉਚਰੈ ॥੧॥

پرامہ وکت دیب اُج َِرے ۔۔۱۔۔
ਜਉ ਜਾਚਉ ਿਉ ਕੇਵਲ ਰਾਮ ॥

جؤ اججؤ ئؤ ویکل رام ۔۔
ਆਨ ਿੇਵ ਤਸਉ ਨਾਹੀ ਕਾਮ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ا ن د َوی سِیؤ نایہ اکم ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਕੋਤਟ ਚੰਿਰਮੇ ਕਰਤਹ ਚਰਾਕ ॥

وکت دنچرےم رکہِ رچاک ۔۔
ਸੁਰ ਿੇਿੀਸਉ ਜੇਵਤਹ ਪਾਕ ॥

ُسر نیییسؤ ویجہِ ناک ۔۔

ਨਵ ਗਰਹ ਕੋਤਟ ਿਾਢੇ ਿਰਬਾਰ ॥

ونَ رگہ وکت اھٹدےھ درنار ۔۔
ਧਰਮ ਕੋਤਟ ਜਾ ਕੈ ਪਰਤਿਹਾਰ ॥੨॥

درھم وکت اج ےکَ رپَاہتر ۔۔۲۔۔
ਪਵਨ ਕੋਤਟ ਚਉਬਾਰੇ ਤਿਰਤਹ ॥

ب
ئَؤن وکت جؤنارے ھِرہِ۔۔

ਬਾਸਕ ਕੋਤਟ ਸੇਜ ਤਬਸਥਰਤਹ ॥

ئسب
ناکس وکت جیس ِ ھرہِ۔۔

ਸਮੁੰਿ ਕੋਤਟ ਜਾ ਕੇ ਪਾਨੀਹਾਰ ॥

سمُید وکت اج ےک نااہینر ۔۔

ਰੋਮਾਵਤਲ ਕੋਤਟ ਅਿਾਰਹ ਭਾਰ ॥੩॥

روامول وکت ااھٹرہ اھبر ۔۔۳۔۔
ਕੋਤਟ ਕਮੇਰ ਭਰਤਹ ਭੰਿਾਰ ॥

ک
وکت متَر رھبہِ ڈنھبار ۔۔

ਕੋਤਟਕ ਲਤਖਮੀ ਕਰੈ ਸੀਗਾਰ ॥

لکھ
م
وکن ِک ی رکَے اگیسر ۔۔

ਕੋਤਟਕ ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਬਹੁ ਤਹਰਤਹ ॥

وکن ِک نات ُپ ّں وہب ہِرہِ۔۔

ਇੰਿਰ ਕੋਤਟ ਜਾ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਤਹ ॥੪॥

اِدنر وکت اج ےک ویسا رکہِ۔۔۴۔۔

ਛਪਨ ਕੋਤਟ ਜਾ ਕੈ ਪਰਤਿਹਾਰ ॥

ےک رپَاہتر ۔۔
نپھچ وکت اج َ
ਨਗਰੀ ਨਗਰੀ ਤਖਅਿ ਅਪਾਰ ॥

رگنی رگنی ک ِھپت انار ۔۔

ਲਟ ਛੂਟੀ ਵਰਿੈ ਤਬਕਰਾਲ ॥

چ
لپ ُھؤیٹ ور ئَے نِکرال ۔۔

ਕੋਤਟ ਕਲਾ ਖੇਲੈ ਗੋਪਾਲ ॥੫॥

ک
وکت کال ھیلَے وگنال ۔۔۵۔۔
ਕੋਤਟ ਜਗ ਜਾ ਕੈ ਿਰਬਾਰ ॥

ےک درنار ۔۔
وکت چگ اج َ
ਗੰਧਰਬ ਕੋਤਟ ਕਰਤਹ ਜੈਕਾਰ ॥

دنگرھت وکت رکہِ جپکار ۔۔
ਤਬਤਿਆ ਕੋਤਟ ਸਭੈ ਗੁਨ ਕਹੈ ॥

سب
نِدنا وکت َھے ُگں ےہکَ ۔۔

ਿਊ ਪਾਰਬਰਹਮ ਕਾ ਅੰਿੁ ਨ ਲਹੈ ॥੬॥

ئؤ نارپرمہ اک اپپ ہن ل َہے ۔۔۶۔۔
ਬਾਵਨ ਕੋਤਟ ਜਾ ਕੈ ਰੋਮਾਵਲੀ ॥

ےک روامویل ۔۔
ناون وکت اج َ
ਰਾਵਨ ਸੈਨਾ ਜਹ ਿੇ ਛਲੀ ॥

راون َسییا ہج ےت یلھچ ۔۔

ਸਹਸ ਕੋਤਟ ਬਹੁ ਕਹਿ ਪੁਰਾਨ ॥

سہس وکت وہب کہت ُپران ۔۔
ਿੁਰਜੋਧਨ ਕਾ ਮਤਥਆ ਮਾਨੁ ॥੭॥

ُدروجدنھ اک مِبھیا امن ۔۔۷۔۔

ਕੰਿਰਪ ਕੋਤਟ ਜਾ ਕੈ ਲਵੈ ਨ ਧਰਤਹ ॥

دنکرت وکت اج ےکَ ولَے ہن درھہِ۔۔
ਅੰਿਰ ਅੰਿਤਰ ਮਨਸਾ ਹਰਤਹ ॥

ارتن ارتن اسنم ہرہِ۔۔
ਕਤਹ ਕਬੀਰ ਸੁਤਨ ਸਾਤਰਗਪਾਨ ॥

ہہک ریبک ُسں سارِاپگن ۔۔

ਿੇਤਹ ਅਭੈ ਪਿੁ ਮਾਂਗਉ ਿਾਨ ॥੮॥੨॥੧੮॥੨੦॥

ےھب ند امنگؤ دان ۔۔۸۔۔۲۔۔۱۸۔۔۲۱۔۔
دہہی ا َ
ਭੈਰਉ ਬਾਣੀ ਨਾਮਿੇਉ ਜੀਉ ਕੀ ਘਰੁ ੧

ریھبو ناین نادمئؤ جپؤ یک رھگ ۱
ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪਰਸਾਤਿ ॥

اِک اواکنر سیگؤر رپساد ۔۔
ਰੇ ਤਜਹਬਾ ਕਰਉ ਸਿ ਖੰਿ ॥

رے ِچہیا رکو ست ڈنھک ۔۔
ਜਾਤਮ ਨ ਉਚਰਤਸ ਸਰੀ ਗੋਤਬੰਿ ॥੧॥

اجم ہن اُرچس رسی وگپِید ۔۔۱۔۔

ਰੰਗੀ ਲੇ ਤਜਹਬਾ ਹਤਰ ਕੈ ਨਾਇ ॥

ریگن ےل ِچہیا ہر ےکَ ناےئ ۔۔
ਸੁਰੰਗ ਰੰਗੀਲੇ ਹਤਰ ਹਤਰ ਤਧਆਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ُسرنگ رےلیگن ہر ہر دایھےئ ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਤਮਤਥਆ ਤਜਹਬਾ ਅਵਰੇੈਂ ਕਾਮ ॥

مِبھیا ِچہیا ا َورںی اکم ۔۔

ਤਨਰਬਾਣ ਪਿੁ ਇਕੁ ਹਤਰ ਕੋ ਨਾਮੁ ॥੨॥

پِرنان ند اِک ہر وک نام ۔۔۲۔۔
ਅਸੰਖ ਕੋਤਟ ਅਨ ਪੂਜਾ ਕਰੀ ॥

اھکنس وکت ان ئُؤاج رکی ۔۔
ਏਕ ਨ ਪੂਜਤਸ ਨਾਮੈ ਹਰੀ ॥੩॥

انک ہن ئُؤسج نا م َے ہری ۔۔۳۔۔
ਪਰਣਵੈ ਨਾਮਿੇਉ ਇਹੁ ਕਰਣਾ ॥

رپَونَے نادمئؤ اوہی رکنا ۔۔
ਅਨੰਿ ਰੂਪ ਿੇਰੇ ਨਾਰਾਇਣਾ ॥੪॥੧॥

اپپت ُروت ریتے ناراانئ ۔۔۴۔۔۱۔۔
ਪਰ ਧਨ ਪਰ ਿਾਰਾ ਪਰਹਰੀ ॥

رپ دنھ رپ دارا رپہری ۔۔
ਿਾ ਕੈ ਤਨਕਤਟ ਬਸੈ ਨਰਹਰੀ ॥੧॥

ےک نکِت ئ َسے رنہری ۔۔۱۔۔
نا َ

ਜੋ ਨ ਭਜੰਿੇ ਨਾਰਾਇਣਾ ॥

ب
ھ
چ
ی
پ
وج ہن َ ے ناراانئ ۔۔

ਤਿਨ ਕਾ ਮੈ ਨ ਕਰਉ ਿਰਸਨਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

پِں اک م َے ہن رکو درانس ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਤਜਨ ਕੈ ਭੀਿਤਰ ਹੈ ਅੰਿਰਾ ॥

ِجں ےکَ رتیھب ےہَ ارتنا ۔۔

ਜੈਸੇ ਪਸੁ ਿੈਸੇ ਓਇ ਨਰਾ ॥੨॥

ےسیج وسپ َنیسے اوےؑ رنا ۔۔۲۔۔
ਪਰਣਵਤਿ ਨਾਮਿੇਉ ਨਾਕਤਹ ਤਬਨਾ ॥

رپونِت نادمئؤ ناہک پِیا ۔۔
ਨਾ ਸੋਹੈ ਬਿੀਸ ਲਖਨਾ ॥੩॥੨॥

ہن وس َہے سیتب انھکل ۔۔۳۔۔۲۔۔
ਿੂਧੁ ਕਟੋਰੈ ਗਿਵੈ ਪਾਨੀ ॥

ڈگوے ناین ۔۔
ُدودھ کپؤ َرے َ
ਕਪਲ ਗਾਇ ਨਾਮੈ ਿੁਤਹ ਆਨੀ ॥੧॥

لپک پک ل اگےئ نا م َے ُدہ ا ین ۔۔
ਿੂਧੁ ਪੀਉ ਗੋਤਬੰਿੇ ਰਾਇ ॥

ُدودھ پِپؤ وگپی ِدے راےئ ۔۔
ਿੂਧੁ ਪੀਉ ਮੇਰੋ ਮਨੁ ਪਿੀਆਇ ॥

ُدودھ پِپؤ ریمو نم ایتپ ِئے ۔۔

ਨਾਹੀ ਿ ਘਰ ਕੋ ਬਾਪੁ ਤਰਸਾਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

نایہ ت رھگ وک نات رساےئ ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਸੋੁਇਨ ਕਟੋਰੀ ਅੰਤਮਰਿ ਭਰੀ ॥

وسنئ کپؤری ارمِت رھبی ۔۔
ਲੈ ਨਾਮੈ ਹਤਰ ਆਗੈ ਧਰੀ ॥੨॥

لَے نا م َے ہر ا ےگ درھی ۔۔۲۔۔
ਏਕੁ ਭਗਿੁ ਮੇਰੇ ਤਹਰਿੇ ਬਸੈ ॥

انک تگھب ریمے ہِردے ئ َسے ۔۔
ਨਾਮੇ ਿੇਤਖ ਨਰਾਇਨੁ ਹਸੈ ॥੩॥

ناےم دھکی رنانئ ہ َسے ۔۔۳۔۔

ਿੂਧੁ ਪੀਆਇ ਭਗਿੁ ਘਤਰ ਗਇਆ ॥

ُدودھ ایپےئ تگھب رھگ ایگ ۔۔
ਨਾਮੇ ਹਤਰ ਕਾ ਿਰਸਨੁ ਭਇਆ ॥੪॥੩॥

ناےم ہر اک درنس ایھب ۔۔۴۔۔۳۔۔
ਮੈ ਬਉਰੀ ਮੇਰਾ ਰਾਮੁ ਭਿਾਰੁ ॥

م َے ئؤری ریما رام اتھبر ۔۔

ਰਤਚ ਰਤਚ ਿਾ ਕਉ ਕਰਉ ਤਸੰਗਾਰੁ ॥੧॥

رچ رچ نا کؤ رکو سِیگار ۔۔۱۔۔
ਭਲੇ ਤਨੰਿਉ ਭਲੇ ਤਨੰਿਉ ਭਲੇ ਤਨੰਿਉ ਲੋਗੁ ॥

ےلھب پ ِیدو ےلھب پ ِیدو ےلھب پ ِیدو ولگ ۔۔

ਿਨੁ ਮਨੁ ਰਾਮ ਤਪਆਰੇ ਜੋਗੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

نت نم رام ایپرے وجگ ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਬਾਿੁ ਤਬਬਾਿੁ ਕਾਹੂ ਤਸਉ ਨ ਕੀਜੈ ॥

ناد پِیاد اک ُہؤ سِیؤ ہن کبج َے ۔۔

ਰਸਨਾ ਰਾਮ ਰਸਾਇਨੁ ਪੀਜੈ ॥੨॥

رانس رام رسانئ پبج َے ۔۔۲۔۔

ਅਬ ਜੀਅ ਜਾਤਨ ਐਸੀ ਬਤਨ ਆਈ ॥

ات یج اجن ایسی نب ا یئ ۔۔
ਤਮਲਉ ਗੁਪਾਲ ਨੀਸਾਨੁ ਬਜਾਈ ॥੩॥

مل ِؤ ُگیال اسینن اجبیئ ۔۔۳۔۔
ਉਸਿਤਿ ਤਨੰਿਾ ਕਰੈ ਨਰੁ ਕੋਈ ॥

اُسیت پ ِیدا رکَے رن وکیئ ۔۔
ਨਾਮੇ ਸਰੀਰੰਗੁ ਭੇਟਲ ਸੋਈ ॥੪॥੪॥

ب
ھی
ی
ناےم رسرینگ ل وسی ۔۔۴۔۔۴۔۔
ਕਬਹੂ ਖੀਤਰ ਖਾਿ ਘੀਉ ਨ ਭਾਵੈ ॥

ک
گ
کب ُہؤ ھتر اھکد ھپؤ ہن اھبوے ۔۔
ਕਬਹੂ ਘਰ ਘਰ ਟੂਕ ਮਗਾਵੈ ॥

اگموے ۔۔
کب ُہؤ رھگ رھگ ئُؤک َ
ਕਬਹੂ ਕੂਰਨੁ ਚਨੇ ਤਬਨਾਵੈ ॥੧॥

کب ُہؤ ُکؤرن ےنچ پِیا َوے ۔۔۱۔۔

ਤਜਉ ਰਾਮੁ ਰਾਖੈ ਤਿਉ ਰਹੀਐ ਰੇ ਭਾਈ ॥

ک
چیپؤ رام را َھے پپؤ ر ہیپے رے اھبیئ ۔۔
ਹਤਰ ਕੀ ਮਤਹਮਾ ਤਕਛੁ ਕਥਨੁ ਨ ਜਾਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ک کب
ہر یک امہم ِچھ ھں ہن اجیئ ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਕਬਹੂ ਿੁਰੇ ਿੁਰੰਗ ਨਚਾਵੈ ॥

اچنوے ۔۔
کب ُہؤ ُپرے ُپرنگ َ
ਕਬਹੂ ਪਾਇ ਪਨਹੀਓ ਨ ਪਾਵੈ ॥੨॥

کب ُہؤ ناۓ پبہپؤ ہن نا َوے ۔۔۲۔۔
ਕਬਹੂ ਖਾਟ ਸੁਪੇਿੀ ਸੁਵਾਵੈ ॥

کب ُہؤ اھکت ُسییدی سُؤا َوے ۔۔
ਕਬਹੂ ਭੂਤਮ ਪੈਆਰੁ ਨ ਪਾਵੈ ॥੩॥

ب
کب ُہؤ ُھؤم َپیار ہن نا َوے ۔۔۳۔۔
ਭਨਤਿ ਨਾਮਿੇਉ ਇਕੁ ਨਾਮੁ ਤਨਸਿਾਰੈ ॥

تنھب نادمئؤ اِک نام ئِسیا َرے ۔۔

ਤਜਹ ਗੁਰੁ ਤਮਲੈ ਤਿਹ ਪਾਤਰ ਉਿਾਰੈ ॥੪॥੫॥

ہج ُگر ملَ ِے ہت نار اُنا َرے ۔۔۴۔۔۵۔۔
ਹਸਿ ਖੇਲਿ ਿੇਰੇ ਿੇਹੁਰੇ ਆਇਆ ॥

ک
ہست ھیلت ریتے دوہیرے ا نا ۔۔
ਭਗਤਿ ਕਰਿ ਨਾਮਾ ਪਕਤਰ ਉਿਾਇਆ ॥੧॥

تگھب رکت ناہم رکپ اُاھٹِنا ۔۔۱۔۔

ਹੀਨੜੀ ਜਾਤਿ ਮੇਰੀ ਜਾਤਿਮ ਰਾਇਆ ॥

ہیتری اجت ریمی اجدِم رانا ۔۔

ਛੀਪੇ ਕੇ ਜਨਤਮ ਕਾਹੇ ਕਉ ਆਇਆ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

چ
ھیپے ےک منج اکےہ کؤ ا نا ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਲੈ ਕਮਲੀ ਚਤਲਓ ਪਲਟਾਇ ॥

لَے یلمک چلپؤ اٹلپےئ ۔۔

ਿੇਹੁਰੈ ਪਾਛੈ ਬੈਿਾ ਜਾਇ ॥੨॥

چ
دب ُہرے نا َھے اھٹیب اجۓ ۔۔۲۔۔
ਤਜਉ ਤਜਉ ਨਾਮਾ ਹਤਰ ਗੁਣ ਉਚਰੈ ॥

چیپؤ چیپؤ ناہم ہر ُگں اُج َِرے ۔۔

ਭਗਿ ਜਨਾਂ ਕਉ ਿੇਹੁਰਾ ਤਿਰੈ ॥੩॥੬॥

ب
تگھب انجن کؤ دب ُہرا ھ ِ َرے ۔۔۳۔۔۶۔۔
ਭੈਰਉ ਨਾਮਿੇਉ ਜੀਉ ਘਰੁ ੨

ریھبو نادمئؤ جپؤ رھگ ۲
ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪਰਸਾਤਿ ॥

اِک اواکنر سیگؤر رپساد ۔۔
ਜੈਸੀ ਭੂਖੇ ਪਰੀਤਿ ਅਨਾਜ ॥

ب
یسیج ُھؤےھک رپپپ اناچ ۔۔
ਤਿਰਖਾਵੰਿ ਜਲ ਸੇਿੀ ਕਾਜ ॥

رتِاھکوپپ لج یتیس اکچ ۔۔

ਜੈਸੀ ਮੂੜ ਕੁਟੰਬ ਪਰਾਇਣ ॥

یسیج مُؤر ُکیپت رپانئ ۔۔
ਐਸੀ ਨਾਮੇ ਪਰੀਤਿ ਨਰਾਇਣ ॥੧॥

ایسی ناےم رپپپ رنانئ ۔۔۱۔۔
ਨਾਮੇ ਪਰੀਤਿ ਨਾਰਾਇਣ ਲਾਗੀ ॥

ناےم رپپپ نارانئ الیگ ۔۔
ਸਹਜ ਸੁਭਾਇ ਭਇਓ ਬੈਰਾਗੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

سہ
ج ُسبھاےئِ ویھب ریبایگ ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਜੈਸੀ ਪਰ ਪੁਰਖਾ ਰਿ ਨਾਰੀ ॥

یسیج رپ ُپراھک رت ناری ۔۔

ਲੋਭੀ ਨਰੁ ਧਨ ਕਾ ਤਹਿਕਾਰੀ ॥

ولیھب رن دنھ اک ِہپکاری ۔۔
ਕਾਮੀ ਪੁਰਖ ਕਾਮਨੀ ਤਪਆਰੀ ॥

اکیم ُپرھک اکینم ایپری ۔۔

ਐਸੀ ਨਾਮੇ ਪਰੀਤਿ ਮੁਰਾਰੀ ॥੨॥

ایسی ناےم رپپپ مُراری ۔۔۲۔۔
ਸਾਈ ਪਰੀਤਿ ਤਜ ਆਪੇ ਲਾਏ ॥

سایئ رپپپ ےج ا ےپ الےئ ۔۔
ਗੁਰ ਪਰਸਾਿੀ ਿੁਤਬਧਾ ਜਾਏ ॥

ُگر رپسادی ُددباھ اجےئ ۔۔

ਕਬਹੁ ਨ ਿੂਟਤਸ ਰਤਹਆ ਸਮਾਇ ॥

کبہ ُؤ ہن ئُؤسٹ رایہ امسۓ ۔۔

ਨਾਮੇ ਤਚਿੁ ਲਾਇਆ ਸਤਚ ਨਾਇ ॥੩॥

ناےم ِجت النا چس ناےئ ۔۔۳۔۔
ਜੈਸੀ ਪਰੀਤਿ ਬਾਤਰਕ ਅਰੁ ਮਾਿਾ ॥

یسیج رپپپ نارِک ار امنا ۔۔
ਐਸਾ ਹਤਰ ਸੇਿੀ ਮਨੁ ਰਾਿਾ ॥

ااسی ہر یتیس نم رانا ۔۔
ਪਰਣਵੈ ਨਾਮਿੇਉ ਲਾਗੀ ਪਰੀਤਿ ॥

رپَونَے نادمئؤ الیگ رپپپ ۔۔
ਗੋਤਬਿੁ ਬਸੈ ਹਮਾਰੈ ਚੀਤਿ ॥੪॥੧॥੭॥

امہرے جپت ۔۔۴۔۔۱۔۔۷۔۔
وگنِد ئ َسے َ
ਘਰ ਕੀ ਨਾਤਰ ਤਿਆਗੈ ਅੰਧਾ ॥

رھگ یک نار ایتےگَ ادناھ ۔۔
ਪਰ ਨਾਰੀ ਤਸਉ ਘਾਲੈ ਧੰਧਾ ॥

رپ ناری سِیؤ اھگ لَے ددنھاھ ۔۔
ਜੈਸੇ ਤਸੰਬਲੁ ਿੇਤਖ ਸੂਆ ਤਬਗਸਾਨਾ ॥

س
ےسیج ِمیل دھکی سُؤا نِگسانا ۔۔

ਅੰਿ ਕੀ ਬਾਰ ਮੂਆ ਲਪਟਾਨਾ ॥੧॥

اپپ یک نار مُؤا لییانا ۔۔۱۔۔

ਪਾਪੀ ਕਾ ਘਰੁ ਅਗਨੇ ਮਾਤਹ ॥

نایپ اک رھگ اےنگ امہِ۔۔
ਜਲਿ ਰਹੈ ਤਮਟਵੈ ਕਬ ਨਾਤਹ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

چلت ر َہے ِمپ َؤے بک ناہِ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਹਤਰ ਕੀ ਭਗਤਿ ਨ ਿੇਖੈ ਜਾਇ ॥

ےھکی اجۓ ۔۔
ہر یک تگھب ہن د َ
ਮਾਰਗੁ ਛੋਤਿ ਅਮਾਰਤਗ ਪਾਇ ॥

امرگ وھچد اامرگ ناۓ ۔۔
ਮੂਲਹੁ ਭੂਲਾ ਆਵੈ ਜਾਇ ॥

م ب
ھ
ُ
ے اجۓ ۔۔
و
ا
ال
ؤ
ُؤوہل
َ
ਅੰਤਮਰਿੁ ਿਾਤਰ ਲਾਤਿ ਤਬਖੁ ਖਾਇ ॥੨॥

اھکۓ ۔۔۲۔۔
ارمت دار الد نِکھ
ِ
ਤਜਉ ਬੇਸਵਾ ਕੇ ਪਰੈ ਅਖਾਰਾ ॥

چیپؤ وسیبا ےک رپَے ااھکرا ۔۔
ਕਾਪਰੁ ਪਤਹਤਰ ਕਰਤਹ ਸੀ ਗਾਰਾ ॥

اکرپ رہپ رکہِ اگیسرا ۔۔
ਪੂਰੇ ਿਾਲ ਤਨਹਾਲੇ ਸਾਸ ॥

ئُؤرے نال بِہاےل ساس ۔۔
ਵਾ ਕੇ ਗਲੇ ਜਮ ਕਾ ਹੈ ਿਾਸ ॥੩॥

وا ےک ےلگ مج اک ےہَ اھپس ۔۔۳۔۔

ਜਾ ਕੇ ਮਸਿਤਕ ਤਲਤਖਓ ਕਰਮਾ ॥

لک
اج ےک کتسم ِھپؤ رکام ۔۔

ਸੋ ਭਤਜ ਪਤਰ ਹੈ ਗੁਰ ਕੀ ਸਰਨਾ ॥

ےہ ُگر یک رسنا ۔۔
وس جھب رپ َ

ਕਹਿ ਨਾਮਿੇਉ ਇਹੁ ਬੀਚਾਰੁ ॥

کہت نادمئؤ اوہی اچیبر ۔۔
ਇਨ ਤਬਤਧ ਸੰਿਹੁ ਉਿਰਹੁ ਪਾਤਰ ॥੪॥੨॥੮॥

اِن نِدھ سیبہؤ اُرتوہ نار ۔۔۴۔۔۲۔۔۸۔۔
ਸੰਿਾ ਮਰਕਾ ਜਾਇ ਪੁਕਾਰੇ ॥

ڈنسا رماک اجۓ ئُکارے ۔۔
ਪੜੈ ਨਹੀ ਹਮ ਹੀ ਪਤਚ ਹਾਰੇ ॥

ڑپَے یہن مہ یہ چپ اہرے ۔۔
ਰਾਮੁ ਕਹੈ ਕਰ ਿਾਲ ਬਜਾਵੈ ਚਟੀਆ ਸਭੈ ਤਬਗਾਰੇ ॥੧॥

سب
اجبوے ایٹچ َھے ِئگارے ۔۔۱۔۔
رام ےہکَ رک نال َ
ਰਾਮ ਨਾਮਾ ਜਤਪਬੋ ਕਰੈ ॥

رام ناہم چیپؤ رکَے ۔۔

ਤਹਰਿੈ ਹਤਰ ਜੀ ਕੋ ਤਸਮਰਨੁ ਧਰੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ہِر َدے ہر یج وک ِسمرن درھَے ۔۔۱۔۔راہو۔۔

ਬਸੁਧਾ ਬਤਸ ਕੀਨੀ ਸਭ ਰਾਜੇ ਤਬਨਿੀ ਕਰੈ ਪਟਰਾਨੀ ॥

ئ ُسداھ سب کیبی سیھ راےج نِیبی رکَے رٹپاین ۔۔

ਪੂਿੁ ਪਰਤਹਲਾਿੁ ਕਤਹਆ ਨਹੀ ਮਾਨੈ ਤਿਤਨ ਿਉ ਅਉਰੈ ਿਾਨੀ ॥੨॥

ئُؤت رپہالد کہیا یہن امےن پِں ئؤ او َرے اھٹین ۔۔۲۔۔

ਿੁਸਟ ਸਭਾ ਤਮਤਲ ਮੰਿਰ ਉਪਾਇਆ ਕਰਸਹ ਅਉਧ ਘਨੇਰੀ ॥

ُدست اھبس مِل میتر اُناِنا رکہس اودھ رینھگی ۔۔

ਤਗਤਰ ਿਰ ਜਲ ਜੁਆਲਾ ਭੈ ਰਾਤਖਓ ਰਾਜਾ ਰਾਤਮ ਮਾਇਆ ਿੇਰੀ ॥੩॥

ب ک
گِر رت لج وجاال َھے را ھپؤ رااج رام امنا ریھپی ۔۔۳۔۔
ਕਾਤਢ ਖੜਗੁ ਕਾਲੁ ਭੈ ਕੋਤਪਓ ਮੋਤਹ ਬਿਾਉ ਜੁ ਿੁਤਹ ਰਾਖੈ ॥

ک
ب
اکدھ ڑھکگ اکل َھے وکویپ ومہِ اتبو وج ُن ِہ را َھے ۔۔

ਪੀਿ ਪੀਿਾਂਬਰ ਤਿਰਭਵਣ ਧਣੀ ਥੰਭ ਮਾਤਹ ਹਤਰ ਭਾਖੈ ॥੪॥

ب
ک
تیپ اتیپربم رتِوھبَن دینھ ھمبھ امہِ ہر اھب َھے ۔۔۴۔۔

ਹਰਨਾਖਸੁ ਤਜਤਨ ਨਖਹ ਤਬਿਾਤਰਓ ਸੁਤਰ ਨਰ ਕੀਏ ਸਨਾਥਾ ॥

ہرناسھک ِجں نکھہ نِداروی ُسر رن ےئیک انساھت ۔۔

ਕਤਹ ਨਾਮਿੇਉ ਹਮ ਨਰਹਤਰ ਤਧਆਵਹ ਰਾਮੁ ਅਭੈ ਪਿ ਿਾਿਾ ॥੫॥੩॥੯॥

ہہک نادمئؤ مہ رنہر دایھوہ رام اےھب ند دانا ۔۔۵۔۔۳۔۔۹۔۔
ਸੁਲਿਾਨੁ ਪੂਛੈ ਸੁਨੁ ਬੇ ਨਾਮਾ ॥

چ
ُسلطان ئُؤ َھے ُسں ےب ناہم ۔۔
ਿੇਖਉ ਰਾਮ ਿੁਮਹਾਰੇ ਕਾਮਾ ॥੧॥

ُب
نک
م
ہ
د ھؤ رام ھارے اکام ۔۔۱۔۔
ਨਾਮਾ ਸੁਲਿਾਨੇ ਬਾਤਧਲਾ ॥

ناہم ُسلطاےن نادھال ۔۔

ਿੇਖਉ ਿੇਰਾ ਹਤਰ ਬੀਿੁਲਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

نک
ب
د ھؤ ریتا ہر نی ھال ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਤਬਸਤਮਤਲ ਗਊ ਿੇਹੁ ਜੀਵਾਇ ॥

ئس
ِ مل وگٔ دوہی ویجاےئ ۔۔

ਨਾਿਰੁ ਗਰਿਤਨ ਮਾਰਉ ਿਾਂਇ ॥੨॥

نارت رگدن امرو اھٹےنٔ ۔۔۲۔۔
ਬਾਤਿਸਾਹ ਐਸੀ ਤਕਉ ਹੋਇ ॥

نادساہ ایسی کپؤ وہۓ ۔۔

ਤਬਸਤਮਤਲ ਕੀਆ ਨ ਜੀਵੈ ਕੋਇ ॥੩॥

ئس
ِ مل ک ِیا ہن ویجے وکۓ ۔۔۳۔۔
ਮੇਰਾ ਕੀਆ ਕਛੂ ਨ ਹੋਇ ॥

کج
ُ
ھ
ریما ایک ؤ ہن وہۓ ۔۔
ਕਤਰ ਹੈ ਰਾਮੁ ਹੋਇ ਹੈ ਸੋਇ ॥੪॥

ےہ وسۓ ۔۔۴۔۔
ےہ رام وہۓ َ
رک َ
ਬਾਤਿਸਾਹੁ ਚਤੜਹਓ ਅਹੰਕਾਤਰ ॥

نادساوہ ڑچھپؤ ااکنہر ۔۔

ਗਜ ਹਸਿੀ ਿੀਨੋ ਚਮਕਾਤਰ ॥੫॥

جگ یتسہ دونی اکمچر ۔۔۵۔۔
ਰੁਿਨੁ ਕਰੈ ਨਾਮੇ ਕੀ ਮਾਇ ॥

ُردن رکَے ناےم یک امےئ ۔۔

ਛੋਤਿ ਰਾਮੁ ਕੀ ਨ ਭਜਤਹ ਖੁਿਾਇ ॥੬॥

ب
ۓ ۔۔۶۔۔
وھچد رام یک ہن ھچ ِہ ک ُھدا ِ
ਨ ਹਉ ਿੇਰਾ ਪੂੰਗੜਾ ਨ ਿੂ ਮੇਰੀ ਮਾਇ ॥

ہن ہؤ ریتا ئُؤڑگنا ہن ئُؤ ریمی امےئ ۔۔
ਤਪੰਿੁ ਪੜੈ ਿਉ ਹਤਰ ਗੁਨ ਗਾਇ ॥੭॥

پِید ڑپَے ئؤ ہر ُگں اگۓ ۔۔۷۔۔
ਕਰੈ ਗਤਜੰਿੁ ਸੁੰਿ ਕੀ ਚੋਟ ॥

رکَے گچِید ُسید یک وچت ۔۔
ਨਾਮਾ ਉਬਰੈ ਹਤਰ ਕੀ ਓਟ ॥੮॥

ناہم اُپ َرے ہر یک اوت ۔۔۸۔۔
ਕਾਜੀ ਮੁਲਾਂ ਕਰਤਹ ਸਲਾਮੁ ॥

اقیج مُالن رکہِ سالم ۔۔
ਇਤਨ ਤਹੰਿੂ ਮੇਰਾ ਮਤਲਆ ਮਾਨੁ ॥੯॥

اِن ِہی ُدو ریما ایلم امن ۔۔۹۔۔
ਬਾਤਿਸਾਹ ਬੇਨਿੀ ਸੁਨੇਹੁ ॥

نادساہ یتنیب ُسیبہؤ ۔۔

ਨਾਮੇ ਸਰ ਭਤਰ ਸੋਨਾ ਲੇਹੁ ॥੧੦॥

ناےم رس رھب وسنا وہیل ۔۔۱۱۔۔
ਮਾਲੁ ਲੇਉ ਿਉ ਿੋਜਤਕ ਪਰਉ ॥

امل لپؤ ئؤ دوچک رپو ۔۔

ਿੀਨੁ ਛੋਤਿ ਿੁਨੀਆ ਕਉ ਭਰਉ ॥੧੧॥

دنی وھچد ُداین کؤ رھبو ۔۔۱۱۔۔
ਪਾਵਹੁ ਬੇੜੀ ਹਾਥਹੁ ਿਾਲ ॥

ناووہ ڑیبی اہب
ھہ نال ۔۔
ُ

ਨਾਮਾ ਗਾਵੈ ਗੁਨ ਗੋਪਾਲ ॥੧੨॥

اگوے ُگں وگنال ۔۔۱۲۔۔
ناہم َ
ਗੰਗ ਜਮੁਨ ਜਉ ਉਲਟੀ ਬਹੈ ॥

گنگ نمج جؤ اُیٹل ب َہے ۔۔

ਿਉ ਨਾਮਾ ਹਤਰ ਕਰਿਾ ਰਹੈ ॥੧੩॥

ئؤ ناہم ہر رکنا ر َہے ۔۔۱۳۔۔
ਸਾਿ ਘੜੀ ਜਬ ਬੀਿੀ ਸੁਣੀ ॥

سات ڑھگی جت یتیب ُسبی ۔۔
ਅਜਹੁ ਨ ਆਇਓ ਤਿਰਭਵਣ ਧਣੀ ॥੧੪॥

ب
اچہؤ ہن ا ویئ رتِ َھؤن دینھ ۔۔۱۴۔۔
ਪਾਖੰਿਣ ਬਾਜ ਬਜਾਇਲਾ ॥

ک
ھ
ی
ی
نا ں ناچ اجبنال ۔۔

ਗਰੁੜ ਚੜਹੇ ਗੋਤਬੰਿ ਆਇਲਾ ॥੧੫॥

رگُر ڑچےھ وگپِید ا نِال ۔۔۱۵۔۔
ਅਪਨੇ ਭਗਿ ਪਤਰ ਕੀ ਪਰਤਿਪਾਲ ॥

اےنپ تگھب رپ یک رپَپ ِیال ۔۔

ਗਰੁੜ ਚੜਹੇ ਆਏ ਗੋਪਾਲ ॥੧੬॥

رگُر ڑچےھ ا ےئ وگنال ۔۔۱۶۔۔
ਕਹਤਹ ਿ ਧਰਤਣ ਇਕੋਿੀ ਕਰਉ ॥

کہہہ ت درھن اِوکدی رکو ۔۔
ਕਹਤਹ ਿ ਲੇ ਕਤਰ ਊਪਤਰ ਧਰਉ ॥੧੭॥

کہہہ ت ےل رک اُورپ درھو ۔۔۱۷۔۔
ਕਹਤਹ ਿ ਮੁਈ ਗਊ ਿੇਉ ਜੀਆਇ ॥

وگ دئؤ ایجےئ ۔۔
کہہہ ت مُبی ٔ

ਸਭੁ ਕੋਈ ਿੇਖੈ ਪਿੀਆਇ ॥੧੮॥

سیھ وکیئ دےھکی ایتپ ئِے ۔۔۱۸۔۔
ਨਾਮਾ ਪਰਣਵੈ ਸੇਲ ਮਸੇਲ ॥

م
ناہم رپَونَے َسیل َسیل ۔۔
ਗਊ ਿੁਹਾਈ ਬਛਰਾ ਮੇਤਲ ॥੧੯॥

وگٔ ُداہیئ رھچبا م َیل ۔۔۱۹۔۔

ਿੂਧਤਹ ਿੁਤਹ ਜਬ ਮਟੁਕੀ ਭਰੀ ॥

ُدودھ ِہ ُدہِ جت یکٹم رھبی ۔۔
ਲੇ ਬਾਤਿਸਾਹ ਕੇ ਆਗੇ ਧਰੀ ॥੨੦॥

ےل نادساہ ےک ا ےگ درھی ۔۔۲۱۔۔
ਬਾਤਿਸਾਹੁ ਮਹਲ ਮਤਹ ਜਾਇ ॥

نادساوہلحم ہہم اجۓ ۔۔

ਅਉਘਟ ਕੀ ਘਟ ਲਾਗੀ ਆਇ ॥੨੧॥

اوٹھگ یک ٹھگ الیگ ا ۓ ۔۔۲۱۔۔
ਕਾਜੀ ਮੁਲਾਂ ਤਬਨਿੀ ਿੁਰਮਾਇ ॥

اقیج مُالن نِیبی فُرامۓ ۔۔

ਬਖਸੀ ਤਹੰਿੂ ਮੈ ਿੇਰੀ ਗਾਇ ॥੨੨॥

نک
ھ
س
م
ہ
ی ِ ی ُدو َے ریتی اگۓ ۔۔۲۲۔۔
ਨਾਮਾ ਕਹੈ ਸੁਨਹੁ ਬਾਤਿਸਾਹ ॥

ناہم ےہکَ ُسبہؤ نادساہ ۔۔

ਇਹੁ ਤਕਛੁ ਪਿੀਆ ਮੁਝੈ ਤਿਖਾਇ ॥੨੩॥

کِچ نی م ُج
ھ
َ
اوہی ھ ِیا ے دِاھکےئ ۔۔۲۳۔۔
ਇਸ ਪਿੀਆ ਕਾ ਇਹੈ ਪਰਵਾਨੁ ॥

اس ن ِییا اک اِےہَ رپوان ۔۔
ਸਾਤਚ ਸੀਤਲ ਚਾਲਹੁ ਸੁਤਲਿਾਨ ॥੨੪॥

ساچ ِسیل اچوہل ُسلطان ۔۔۲۴۔۔
ਨਾਮਿੇਉ ਸਭ ਰਤਹਆ ਸਮਾਇ ॥

نادمئؤ سیھ رایہ امسۓ ۔۔

ਤਮਤਲ ਤਹੰਿੂ ਸਭ ਨਾਮੇ ਪਤਹ ਜਾਤਹ ॥੨੫॥

مِل ِہی ُدو سیھ ناےم بہہ اجہِ۔۔۲۵۔۔
ਜਉ ਅਬ ਕੀ ਬਾਰ ਨ ਜੀਵੈ ਗਾਇ ॥

جؤ ات یک نار ہن ویجے اگۓ ۔۔

ਿ ਨਾਮਿੇਵ ਕਾ ਪਿੀਆ ਜਾਇ ॥੨੬॥

ت نادموی اک ن ِییا اجۓ ۔۔۲۶۔۔
ਨਾਮੇ ਕੀ ਕੀਰਤਿ ਰਹੀ ਸੰਸਾਤਰ ॥

ناےم یک ریکت ریہ اسنسر ۔۔
ਭਗਿ ਜਨਾਂ ਲੇ ਉਧਤਰਆ ਪਾਤਰ ॥੨੭॥

تگھب انجن ےل اُدرھِنا نار ۔۔۲۷۔۔
ਸਗਲ ਕਲੇਸ ਤਨੰਿਕ ਭਇਆ ਖੇਿੁ ॥

لگس کلیس پ ِیدک ایھب دیھک ۔۔

ਨਾਮੇ ਨਾਰਾਇਨ ਨਾਹੀ ਭੇਿੁ ॥੨੮॥੧॥੧੦॥

ناےم نارانئ نایہ دیھب ۔۔۲۸۔۔۱۔۔۱۱۔۔
ਘਰੁ ੨ ॥

رھگ ۲۔۔
ਜਉ ਗੁਰਿੇਉ ਿ ਤਮਲੈ ਮੁਰਾਤਰ ॥

جؤ ُگردئؤ ت ملَ ِے مُرار ۔۔

ਜਉ ਗੁਰਿੇਉ ਿ ਉਿਰੈ ਪਾਤਰ ॥

جؤ ُگردئؤ ت اُرتَے نار ۔۔

ਜਉ ਗੁਰਿੇਉ ਿ ਬੈਕੁੰਿ ਿਰੈ ॥

پ
جؤ ُگردئؤ ت یکیبھ رتَے ۔۔
ਜਉ ਗੁਰਿੇਉ ਿ ਜੀਵਿ ਮਰੈ ॥੧॥

جؤ ُگردئؤ ت ویجَت م َ َرے ۔۔۱۔۔

ਸਤਿ ਸਤਿ ਸਤਿ ਸਤਿ ਸਤਿ ਗੁਰਿੇਵ ॥

ست ست ست ست ست ُگردوی ۔۔

ਝੂਿੁ ਝੂਿੁ ਝੂਿੁ ਝੂਿੁ ਆਨ ਸਭ ਸੇਵ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

چ ُھؤھٹ چ ُھؤھٹ چ ُھؤھٹ ا ن سیھ ویسَ ۔۔۱۔۔راہو َ
۔۔چُُت
ਜਉ ਗੁਰਿੇਉ ਿ ਨਾਮੁ ਤਿਰੜਾਵੈ ॥

جؤ ُگردئؤ ت نام درِرا َوے ۔۔

ਜਉ ਗੁਰਿੇਉ ਨ ਿਹ ਤਿਸ ਧਾਵੈ ॥

اھوے ۔۔
جؤ ُگردئؤ ہن دہ دِس د َ
ਜਉ ਗੁਰਿੇਉ ਪੰਚ ਿੇ ਿੂਤਰ ॥

پب
جؤ ُگردئؤ ج ےت ُدور ۔۔

ਜਉ ਗੁਰਿੇਉ ਨ ਮਤਰਬੋ ਝੂਤਰ ॥੨॥

چ
جؤ ُگردئؤ ہن رموب ُھؤر ۔۔۲۔۔

ਜਉ ਗੁਰਿੇਉ ਿ ਅੰਤਮਰਿ ਬਾਨੀ ॥

جؤ ُگردئؤ ت ارمت ناین ۔۔

ਜਉ ਗੁਰਿੇਉ ਿ ਅਕਥ ਕਹਾਨੀ ॥

جؤ ُگردئؤ ت اکبھ اہکین ۔۔

ਜਉ ਗੁਰਿੇਉ ਿ ਅੰਤਮਰਿ ਿੇਹ ॥

جؤ ُگردئؤ ت امِرت دہہی ۔۔

ਜਉ ਗੁਰਿੇਉ ਨਾਮੁ ਜਤਪ ਲੇਤਹ ॥੩॥

جؤ ُگردئؤ نام جت ہیلِ ۔۔۳۔۔

ਜਉ ਗੁਰਿੇਉ ਭਵਨ ਿਰੈ ਸੂਝੈ ॥

ُ
ے سُؤےھج ۔۔
جؤ گردئؤ وھبَن رتِ َ
ਜਉ ਗੁਰਿੇਉ ਊਚ ਪਿ ਬੂਝੈ ॥

جؤ ُگردئؤ اُوچ ند ئُؤےھجَ ۔۔

ਜਉ ਗੁਰਿੇਉ ਿ ਸੀਸੁ ਅਕਾਤਸ ॥

جؤ ُگردئؤ ت سیس ااکس ۔۔

ਜਉ ਗੁਰਿੇਉ ਸਿਾ ਸਾਬਾਤਸ ॥੪॥

جؤ ُگردئؤ دسا ساناس ۔۔۴۔۔
ਜਉ ਗੁਰਿੇਉ ਸਿਾ ਬੈਰਾਗੀ ॥

جؤ ُگردئؤ دسا ریبایگ ۔۔

ਜਉ ਗੁਰਿੇਉ ਪਰ ਤਨੰਿਾ ਤਿਆਗੀ ॥

جؤ ُگردئؤ رپ پی ِدا ایتیگ ۔۔

ਜਉ ਗੁਰਿੇਉ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਏਕ ॥

ب
جؤ ُگردئؤ ُپرا ھال انک ۔۔

ਜਉ ਗੁਰਿੇਉ ਤਲਲਾਟਤਹ ਲੇਖ ॥੫॥

جؤ ُگردئؤ لِالہٹِ ھکیل ۔۔۵۔۔

ਜਉ ਗੁਰਿੇਉ ਕੰਧੁ ਨਹੀ ਤਹਰੈ ॥

جؤ ُگردئؤ دنکھ یہن ہ ِ َرے ۔۔
ਜਉ ਗੁਰਿੇਉ ਿੇਹੁਰਾ ਤਿਰੈ ॥

ب
جؤ ُگردئؤ دب ُہرا ھ ِ َرے ۔۔

ਜਉ ਗੁਰਿੇਉ ਿ ਛਾਪਤਰ ਛਾਈ ॥

جؤ ُگردئؤ ت اھچرپ اھچیئ ۔۔

ਜਉ ਗੁਰਿੇਉ ਤਸਹਜ ਤਨਕਸਾਈ ॥੬॥

سہ
جؤ ُگردئؤ ِ ج نکِسایئ ۔۔۶۔۔

ਜਉ ਗੁਰਿੇਉ ਿ ਅਿਸਤਿ ਨਾਇਆ ॥

ب
ھ
سی
جؤ ُگردئؤ ت ا ھ نانا ۔۔

ਜਉ ਗੁਰਿੇਉ ਿਤਨ ਚਿ ਲਗਾਇਆ ॥

جؤ ُگردئؤ نت رکچ اگلنا ۔۔

ਜਉ ਗੁਰਿੇਉ ਿ ਿੁਆਿਸ ਸੇਵਾ ॥

جؤ ُگردئؤ ت ُدوادس ویسا ۔۔

ਜਉ ਗੁਰਿੇਉ ਸਭੈ ਤਬਖੁ ਮੇਵਾ ॥੭॥

سب
جؤ ُگردئؤ َھے نِکھ ویمہ ۔۔۷۔۔
ਜਉ ਗੁਰਿੇਉ ਿ ਸੰਸਾ ਟੂਟੈ ॥

جؤ ُگردئؤ ت اسنس ئُؤ ئَے ۔۔
ਜਉ ਗੁਰਿੇਉ ਿ ਜਮ ਿੇ ਛੂਟੈ ॥

چ
جؤ ُگردئؤ ت مج ےت ُھؤ ئَے ۔۔
ਜਉ ਗੁਰਿੇਉ ਿ ਭਉਜਲ ਿਰੈ ॥

جؤ ُگردئؤ ت وھبٔلج رتَے ۔۔

ਜਉ ਗੁਰਿੇਉ ਿ ਜਨਤਮ ਨ ਮਰੈ ॥੮॥

جؤ ُگردئؤ ت منج ہن م َ َرے ۔۔۸۔۔

ਜਉ ਗੁਰਿੇਉ ਅਿਿਸ ਤਬਉਹਾਰ ॥

جؤ ُگردئؤ ابھدس ویباہر ۔۔

ਜਉ ਗੁਰਿੇਉ ਅਿਾਰਹ ਭਾਰ ॥

جؤ ُگردئؤ ااھٹرہ اھبر ۔۔

ਤਬਨੁ ਗੁਰਿੇਉ ਅਵਰ ਨਹੀ ਜਾਈ ॥

پِں ُگردئؤ ا َور یہن اجیئ ۔۔

ਨਾਮਿੇਉ ਗੁਰ ਕੀ ਸਰਣਾਈ ॥੯॥੧॥੨॥੧੧॥

نادمئؤ ُگر یک رسنایئ ۔۔۹۔۔۱۔۔۲۔۔۱۱۔۔
ਭੈਰਉ ਬਾਣੀ ਰਤਵਿਾਸ ਜੀਉ ਕੀ ਘਰੁ ੨

ریھبو ناین رونداس جپؤ یک رھگ ۲
ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪਰਸਾਤਿ ॥

اِک اواکنر سیگؤر رپساد ۔۔
ਤਬਨੁ ਿੇਖੇ ਉਪਜੈ ਨਹੀ ਆਸਾ ॥

پِں دےھکی ا ُ بج َے یہن ا سا ۔۔
ਜੋ ਿੀਸੈ ਸੋ ਹੋਇ ਤਬਨਾਸਾ ॥

وج د ئ َسے وس وہۓ پِیاسا ۔۔
ਬਰਨ ਸਤਹਿ ਜੋ ਜਾਪੈ ਨਾਮੁ ॥

پرن سہت وج اج ئَے نام ۔۔
ਸੋ ਜੋਗੀ ਕੇਵਲ ਤਨਹਕਾਮੁ ॥੧॥

وس وجیگ ویکل بِہکام ۔۔۱۔۔

ਪਰਚੈ ਰਾਮੁ ਰਵੈ ਜਉ ਕੋਈ ॥

رپ َچے رام ر َوے جؤ وکیئ ۔۔
ਪਾਰਸੁ ਪਰਸੈ ਿੁਤਬਧਾ ਨ ਹੋਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

نارس رپ سَے ُددباھ ہن وہیئ ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਸੋ ਮੁਤਨ ਮਨ ਕੀ ਿੁਤਬਧਾ ਖਾਇ ॥

اھکۓ ۔۔
وس مُں نم یک ُددباھ
ِ
ਤਬਨੁ ਿੁਆਰੇ ਿਰੈ ਲੋਕ ਸਮਾਇ ॥

پ
ے ولک امسۓ ۔۔
ِں ُدوارے ِرت َ
ਮਨ ਕਾ ਸੁਭਾਉ ਸਭੁ ਕੋਈ ਕਰੈ ॥

نم اک ُسبھاو سیھ وکیئ رکَے ۔۔
ਕਰਿਾ ਹੋਇ ਸੁ ਅਨਭੈ ਰਹੈ ॥੨॥

پب
رکنا وہۓ وس ا َھے ر َہے ۔۔۲۔۔
ਿਲ ਕਾਰਨ ਿੂਲੀ ਬਨਰਾਇ ॥

ب
لھپ اکرن ُھؤیل رنبا ئِے ۔۔

ਿਲੁ ਲਾਗਾ ਿਬ ਿੂਲੁ ਤਬਲਾਇ ॥

ب
لھپ الاگ پپ ُھؤل نِال ئِے ۔۔

ਤਗਆਨੈ ਕਾਰਨ ਕਰਮ ਅਤਭਆਸੁ ॥

گ ِیا ئَے اکرن رکم اایھبس ۔۔

ਤਗਆਨੁ ਭਇਆ ਿਹ ਕਰਮਹ ਨਾਸੁ ॥੩॥

گ ِیان ایھب ہت رکہم ناس ۔۔۳۔۔

ਤਘਰਿ ਕਾਰਨ ਿਤਧ ਮਥੈ ਸਇਆਨ ॥

مب
گ
ھِرت اکرن ددھ َھے ِسیان ۔۔
ਜੀਵਿ ਮੁਕਿ ਸਿਾ ਤਨਰਬਾਨ ॥

ویجَت مُکت دسا پِرنان ۔۔

ਕਤਹ ਰਤਵਿਾਸ ਪਰਮ ਬੈਰਾਗ ॥

ہہک رونداس رپم ریباگ ۔۔
ਤਰਿੈ ਰਾਮੁ ਕੀ ਨ ਜਪਤਸ ਅਭਾਗ ॥੪॥੧॥

ر َِدے رام یک ہن چیس ااھبگ ۔۔۴۔۔۱۔۔
ਨਾਮਿੇਵ ॥

نادموی ۔۔
ਆਉ ਕਲੰਿਰ ਕੇਸਵਾ ॥

ا و دنلقر َ
کیسؤا ۔۔

ਕਤਰ ਅਬਿਾਲੀ ਭੇਸਵਾ ॥ ਰਹਾਉ ॥

ب
ھی
س
َ
رک ادبایل ؤا ۔۔راہو۔۔

ਤਜਤਨ ਆਕਾਸ ਕੁਲਹ ਤਸਤਰ ਕੀਨੀ ਕਉਸੈ ਸਪਿ ਪਯਾਲਾ ॥

ِجں ا اکس ُکلہہ سِر کیبی کؤ سَے سیت ایپال ۔۔

ਚਮਰ ਪੋਸ ਕਾ ਮੰਿਰੁ ਿੇਰਾ ਇਹ ਤਬਤਧ ਬਨੇ ਗੁਪਾਲਾ ॥੧॥

رمچ وپس اک دنمر ریتا اہہی نِدھ ےنب ُگیاال ۔۔۱۔۔
ਛਪਨ ਕੋਤਟ ਕਾ ਪੇਹਨੁ ਿੇਰਾ ਸੋਲਹ ਸਹਸ ਇਜਾਰਾ ॥

نپھچ وکت اک پبہں ریتا وسہل سہس اِاجرہ ۔۔

ਭਾਰ ਅਿਾਰਹ ਮੁਿਗਰੁ ਿੇਰਾ ਸਹਨਕ ਸਭ ਸੰਸਾਰਾ ॥੨॥

اھبر ااھٹرہ مُدرگ ریتا کنحص سیھ اسنسرا ۔۔۲۔۔

ਿੇਹੀ ਮਹਤਜਤਿ ਮਨੁ ਮਉਲਾਨਾ ਸਹਜ ਤਨਵਾਜ ਗੁਜਾਰੈ ॥

سہ
ُ
دیہی مہچِد نم ؤمالنا ج ئِؤاچ گچا َرے ۔۔

ਬੀਬੀ ਕਉਲਾ ਸਉ ਕਾਇਨੁ ਿੇਰਾ ਤਨਰੰਕਾਰ ਆਕਾਰੈ ॥੩॥

نی ب
ے ۔۔۳۔۔
ی کؤال سیؤ اکنئ ریتا پِراکنر ا اکر َ

ਭਗਤਿ ਕਰਿ ਮੇਰੇ ਿਾਲ ਤਛਨਾਏ ਤਕਹ ਪਤਹ ਕਰਉ ਪੁਕਾਰਾ ॥

تگھب رکت ریمے نال چھِیاےئ ک ِہ بہہ رکو ئُکارا ۔۔

ਨਾਮੇ ਕਾ ਸੁਆਮੀ ਅੰਿਰਜਾਮੀ ਤਿਰੇ ਸਗਲ ਬੇਿੇਸਵਾ ॥੪॥੧॥

ب
ناےم اک سُؤا یم ارتناجیم ھِرے لگس دیبوسیا ۔۔۴۔۔۱۔۔
ੇਰਾਗੁ ਬਸੰਿੁ ਮਹਲਾ ੧ ਘਰੁ ੧ ਚਉਪਿੇ ਿੁਿੁਕ

راگ تنسب ہلحم  ۱رھگ  ۱جؤندے ُد نُکے

ੴ ਸਤਿ ਨਾਮੁ ਕਰਿਾ ਪੁਰਖੁ ਤਨਰਭਉ ਤਨਰਵੈਰੁ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤਿ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪਰਸਾਤਿ ॥

َسیب
ب
ھ
ُ
گ
ں ر رپساد ۔۔
اِک اواکنر ست نام رکنا ُپرھک پِر ھؤ پِروری ااکل مُؤرت اوجین
ਮਾਹਾ ਮਾਹ ਮੁਮਾਰਖੀ ਚਤੜਆ ਸਿਾ ਬਸੰਿੁ ॥

اماہ امہ مُماریھک ڑچایھ دسا تنسب ۔۔

ਪਰਿੜੁ ਤਚਿ ਸਮਾਤਲ ਸੋਇ ਸਿਾ ਸਿਾ ਗੋਤਬੰਿੁ ॥੧॥

رپڑھپ ِجت امسل وسۓ دسا دسا وگپِید ۔۔۱۔۔
ਭੋਤਲਆ ਹਉਮੈ ਸੁਰਤਿ ਤਵਸਾਤਰ ॥

وھبایل ہؤ م َے ُسرت وِسار ۔۔

ਹਉਮੈ ਮਾਤਰ ਬੀਚਾਤਰ ਮਨ ਗੁਣ ਤਵਤਚ ਗੁਣੁ ਲੈ ਸਾਤਰ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ہؤ م َے امر اچیبر نم ُگں وِچ ُگں لَے سار ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਕਰਮ ਪੇਿੁ ਸਾਖਾ ਹਰੀ ਧਰਮੁ ਿੁਲੁ ਿਲੁ ਤਗਆਨੁ ॥

ب
رکم یپ سااھک ہری درھم ُھل لھپ گ ِیان ۔۔

ਪਿ ਪਰਾਪਤਿ ਛਾਵ ਘਣੀ ਚੂਕਾ ਮਨ ਅਤਭਮਾਨੁ ॥੨॥

گ
ب
پپ رپاپپ اھچو ھبی ُجؤاک نم ا ھبمان ۔۔۲۔۔

ਅਖੀ ਕੁਿਰਤਿ ਕੰਨੀ ਬਾਣੀ ਮੁਤਖ ਆਖਣੁ ਸਚੁ ਨਾਮੁ ॥

ایھک قُدرت ّکبی ناین مُکھ ا نھک چس نام ۔۔

ਪਤਿ ਕਾ ਧਨੁ ਪੂਰਾ ਹੋਆ ਲਾਗਾ ਸਹਤਜ ਤਧਆਨੁ ॥੩॥

سہ
پپ اک دنھ ئُؤرا وہا الاگ ج دایھن ۔۔۳۔۔
ਮਾਹਾ ਰੁਿੀ ਆਵਣਾ ਵੇਖਹੁ ਕਰਮ ਕਮਾਇ ॥

ک
اماہ ُریت ا ونا ون ھہؤ رکم امکۓ ۔۔

ਨਾਨਕ ਹਰੇ ਨ ਸੂਕਹੀ ਤਜ ਗੁਰਮੁਤਖ ਰਹੇ ਸਮਾਇ ॥੪॥੧॥

نانک ہرے ہن سُؤیہک ےج ُگرمُکھ رےہ امسۓ ۔۔۴۔۔۱۔۔
ਮਹਲਾ ੧ ਬਸੰਿੁ ॥

ہلحم  ۱تنسب ۔۔
ਰੁਤਿ ਆਈਲੇ ਸਰਸ ਬਸੰਿ ਮਾਤਹ ॥

ُرت ا پیلے رسس تنسب امہِ۔۔

ਰੰਤਗ ਰਾਿੇ ਰਵਤਹ ਤਸ ਿੇਰੈ ਚਾਇ ॥

س ریتَے اچۓ ۔۔
رنگ راےت َروہِ ِ

ਤਕਸੁ ਪੂਜ ਚੜਾਵਉ ਲਗਉ ਪਾਇ ॥੧॥

کِس ئُؤچ ڑچاوو لگؤ ناۓ ۔۔۱۔۔

ਿੇਰਾ ਿਾਸਤਨ ਿਾਸਾ ਕਹਉ ਰਾਇ ॥

ریتا دانس داسا وہک راےئ ۔۔
ਜਗਜੀਵਨ ਜੁਗਤਿ ਨ ਤਮਲੈ ਕਾਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

چگ
چپؤن تگج ہن ملَ ِے اکۓ ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਿੇਰੀ ਮੂਰਤਿ ਏਕਾ ਬਹੁਿੁ ਰੂਪ ॥

ریتی مُؤرت ااکی تہب ُروت ۔۔
ਤਕਸੁ ਪੂਜ ਚੜਾਵਉ ਿੇਉ ਧੂਪ ॥

کِس ئُؤچ ڑچاوو دئؤ دھُؤت ۔۔
ਿੇਰਾ ਅੰਿੁ ਨ ਪਾਇਆ ਕਹਾ ਪਾਇ ॥

ریتا اپپ ہن نانا اہک ناۓ ۔۔
ਿੇਰਾ ਿਾਸਤਨ ਿਾਸਾ ਕਹਉ ਰਾਇ ॥੨॥

ریتا دانس داسا کہؤ راےئ ۔۔۲۔۔
ਿੇਰੇ ਸਤਿ ਸੰਬਿ ਸਤਭ ਿੀਰਥਾ ॥

ریتے ھٹس تبمس سیھ ریتاھت ۔۔
ਿੇਰਾ ਸਚੁ ਨਾਮੁ ਪਰਮੇਸਰਾ ॥

ریتا چس نام رپرسیما ۔۔
ਿੇਰੀ ਗਤਿ ਅਤਵਗਤਿ ਨਹੀ ਜਾਣੀਐ ॥

ریتی گپ اوگپ یہن اج پپَے ۔۔

ਅਣਜਾਣਿ ਨਾਮੁ ਵਖਾਣੀਐ ॥੩॥

ااجنپپ نام واھک نیپے ۔۔۳۔۔
ਨਾਨਕੁ ਵੇਚਾਰਾ ਤਕਆ ਕਹੈ ॥

نانک وبچارا ایک ےہکَ ۔۔

ਸਭੁ ਲੋਕੁ ਸਲਾਹੇ ਏਕਸੈ ॥

سیھ ولک صالےح انکسے ۔۔
ਤਸਰੁ ਨਾਨਕ ਲੋਕਾ ਪਾਵ ਹੈ ॥

سِر نانک ولاک نا َو ےہَ ۔۔
ਬਤਲਹਾਰੀ ਜਾਉ ਜੇਿੇ ਿੇਰੇ ਨਾਵ ਹੈ ॥੪॥੨॥

ےہ ۔۔۴۔۔۲۔۔
اہلبری اجو ےتیج ریتے نا َو َ
ਬਸੰਿੁ ਮਹਲਾ ੧ ॥

تنسب ہلحم ۱۔۔
ਸੁਇਨੇ ਕਾ ਚਉਕਾ ਕੰਚਨ ਕੁਆਰ ॥

وسےنئ اک جؤاک نچنک ُکؤار ۔۔
ਰੁਪੇ ਕੀਆ ਕਾਰਾ ਬਹੁਿੁ ਤਬਸਥਾਰੁ ॥

ئ
ُرےپ ک ِیا اکرا تہب ِسبھار ۔۔

ਗੰਗਾ ਕਾ ਉਿਕੁ ਕਰੰਿੇ ਕੀ ਆਤਗ ॥

گپگا اک اُدک رکےتن یک ا گ ۔۔
ਗਰੁੜਾ ਖਾਣਾ ਿੁਧ ਤਸਉ ਗਾਤਿ ॥੧॥

رگُرا اھکنا ُددھ سِیؤ اگد ۔۔۱۔۔

ਰੇ ਮਨ ਲੇਖੈ ਕਬਹੂ ਨ ਪਾਇ ॥

ل
ھ
رے نم یک ےَ

کب ُہؤ ہن ناۓ ۔۔

ਜਾਤਮ ਨ ਭੀਜੈ ਸਾਚ ਨਾਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ب
اجم ہن ھبج َے ساچ ناےئ ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਿਸ ਅਿ ਲੀਖੇ ਹੋਵਤਹ ਪਾਤਸ ॥

دس اھٹ ےھکیل وہوہِ ناس ۔۔
ਚਾਰੇ ਬੇਿ ਮੁਖਾਗਰ ਪਾਤਿ ॥

اچرے دیب مُکھارگ ناھٹ ۔۔

ਪੁਰਬੀ ਨਾਵੈ ਵਰਨਾਂ ਕੀ ਿਾਤਿ ॥

ُپریب نا َوے ورنان یک دات ۔۔
ਵਰਿ ਨੇਮ ਕਰੇ ਤਿਨ ਰਾਤਿ ॥੨॥

ورت مین رکے دِن رات ۔۔۲۔۔
ਕਾਜੀ ਮੁਲਾਂ ਹੋਵਤਹ ਸੇਖ ॥

اقیج مُالن وہوہِ س َیکھ ۔۔

ਜੋਗੀ ਜੰਗਮ ਭਗਵੇ ਭੇਖ ॥

ب
ھ
ی
ک
َ
وجیگ مگنج وگھبے ھ ۔۔
ਕੋ ਤਗਰਹੀ ਕਰਮਾ ਕੀ ਸੰਤਧ ॥

وک گِریہ رکام یک دنسھ ۔۔

ਤਬਨੁ ਬੂਝੇ ਸਭ ਖੜੀਅਤਸ ਬੰਤਧ ॥੩॥

پِں وبےھج سیھ ڑھکنیس دنبھ ۔۔۳۔۔

ਜੇਿੇ ਜੀਅ ਤਲਖੀ ਤਸਤਰ ਕਾਰ ॥

لک ِ
ھ
س
ِ
ےتیج یج ی ر اکر ۔۔

ਕਰਣੀ ਉਪਤਰ ਹੋਵਤਗ ਸਾਰ ॥

رکین اُرپ وہوگ سار ۔۔
ਹੁਕਮੁ ਕਰਤਹ ਮੂਰਖ ਗਾਵਾਰ ॥

ک
ُچ م رکہِ مُؤرھک اگوار ۔۔

ਨਾਨਕ ਸਾਚੇ ਕੇ ਤਸਿਤਿ ਭੰਿਾਰ ॥੪॥੩॥

نانک ساےچ ےک صِفت ڈنھبار ۔۔۴۔۔۳۔۔
ਬਸੰਿੁ ਮਹਲਾ ੩ ਿੀਜਾ ॥

تنسب ہلحم  ۳اجیت ۔۔
ਬਸਿਰ ਉਿਾਤਰ ਤਿਗੰਬਰੁ ਹੋਗੁ ॥

گ
رتسب اُنار ِد متر وہگ ۔۔

ਜਟਾਧਾਤਰ ਤਕਆ ਕਮਾਵੈ ਜੋਗੁ ॥

امکوے وجگ ۔۔
اٹجداھر ک ِیا َ
ਮਨੁ ਤਨਰਮਲੁ ਨਹੀ ਿਸਵੈ ਿੁਆਰ ॥

نم پِرلم یہن دوسَے ُدوار ۔۔

ਭਰਤਮ ਭਰਤਮ ਆਵੈ ਮੂੜਹਾ ਵਾਰੋ ਵਾਰ ॥੧॥

ے مُؤراھ وارو وار ۔۔۱۔۔
رھبم رھبم ا و َ
ਏਕੁ ਤਧਆਵਹੁ ਮੂੜਹ ਮਨਾ ॥

انک دایھووہ مُؤرھ انم ۔۔

ਪਾਤਰ ਉਿਤਰ ਜਾਤਹ ਇਕ ਤਖਨਾਂ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

نار اُرت اجہِ اِک کھِیان ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਤਸਤਮਰਤਿ ਸਾਸਿਰ ਕਰਤਹ ਵਤਖਆਣ ॥

ِسمرت سارتس رکہِ وایھکن ۔۔
ਨਾਿੀ ਬੇਿੀ ਪੜਹਤਹ ਪੁਰਾਣ ॥

نادی دیبی ڑپہھہ ُپران ۔۔
ਪਾਖੰਿ ਤਿਰਸਤਟ ਮਤਨ ਕਪਟੁ ਕਮਾਤਹ ॥

ناڈنھک د ِرست نم ٹپک امکہِ۔۔
ਤਿਨ ਕੈ ਰਮਈਆ ਨੇਤੜ ਨਾਤਹ ॥੨॥

پِں ےکَ رمییا ڑین ناہِ۔۔۲۔۔
ਜੇ ਕੋ ਐਸਾ ਸੰਜਮੀ ਹੋਇ ॥

سبج
م
ےج وک ااسی ی وہۓ ۔۔
ਤਿਆ ਤਵਸੇਖ ਪੂਜਾ ਕਰੇਇ ॥

کِرنا وِ َسیکھ ئُؤاج رکۓ ۔۔

ਅੰਿਤਰ ਲੋਭੁ ਮਨੁ ਤਬਤਖਆ ਮਾਤਹ ॥

ارتن ولھب نم نِکھیا امہِ۔۔

ਓਇ ਤਨਰੰਜਨੁ ਕੈਸੇ ਪਾਤਹ ॥੩॥

اوےؑ پِرنجن َ
کیسے ناہِ۔۔۳۔۔

ਕੀਿਾ ਹੋਆ ਕਰੇ ਤਕਆ ਹੋਇ ॥

کییا وہا رکے ک ِیا وہۓ ۔۔

ਤਜਸ ਨੋ ਆਤਪ ਚਲਾਏ ਸੋਇ ॥

ِجس ون ا ت چالۓ وسۓ ۔۔
ਨਿਤਰ ਕਰੇ ਿਾਂ ਭਰਮੁ ਚੁਕਾਏ ॥

دنر رکے نان رھبم ُجکاےئ ۔۔
ਹੁਕਮੈ ਬੂਝੈ ਿਾਂ ਸਾਚਾ ਪਾਏ ॥੪॥

چ
ُچکمے َ ئُؤ َھے نان سااچ ناےئ ۔۔۴۔۔
ਤਜਸੁ ਜੀਉ ਅੰਿਰੁ ਮੈਲਾ ਹੋਇ ॥

ِجس جپؤ ارتن مَیال وہۓ ۔۔
ਿੀਰਥ ਭਵੈ ਤਿਸੰਿਰ ਲੋਇ ॥

ریتھت وھبَے دِرتنس ولےئ ۔۔
ਨਾਨਕ ਤਮਲੀਐ ਸਤਿਗੁਰ ਸੰਗ ॥

نانک مِلیپے سیگؤر گنس ۔۔

ਿਉ ਭਵਜਲ ਕੇ ਿੂਟਤਸ ਬੰਧ ॥੫॥੪॥

ب
ئؤ َھؤلج ےک ئُؤسٹ دنبھ ۔۔۵۔۔۴۔۔
ਬਸੰਿੁ ਮਹਲਾ ੧ ॥

تنسب ہلحم ۱۔۔
ਸਗਲ ਭਵਨ ਿੇਰੀ ਮਾਇਆ ਮੋਹ ॥

لگس وھبَن ریتی امنا ومہ ۔۔
ਮੈ ਅਵਰੁ ਨ ਿੀਸੈ ਸਰਬ ਿੋਹ ॥

م َے ا َور ہن د ئ َسے رست وتہ ۔۔

ਿੂ ਸੁਤਰ ਨਾਥਾ ਿੇਵਾ ਿੇਵ ॥

ئُؤ ُسر نااھت دویا دویَ ۔۔

ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਤਮਲੈ ਗੁਰ ਚਰਨ ਸੇਵ ॥੧॥

ہر نام ملَ ِے ُگر رچن ویسَ ۔۔۱۔۔

ਮੇਰੇ ਸੁੰਿਰ ਗਤਹਰ ਗੰਭੀਰ ਲਾਲ ॥

ریمے ُسیدر رہگ ریھبمگ الل ۔۔
ਗੁਰਮੁਤਖ ਰਾਮ ਨਾਮ ਗੁਨ ਗਾਏ ਿੂ ਅਪਰੰਪਰੁ ਸਰਬ ਪਾਲ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ُگرمُکھ رام نام ُگں اگےئ ئُؤ ارپرپم رست نال ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਤਬਨੁ ਸਾਧ ਨ ਪਾਈਐ ਹਤਰ ਕਾ ਸੰਗੁ ॥

پِں سادھ ہن نا پپَے ہر اک گنس ۔۔
ਤਬਨੁ ਗੁਰ ਮੈਲ ਮਲੀਨ ਅੰਗੁ ॥

پِں ُگر مَیل نیلم انگ ۔۔

ਤਬਨੁ ਹਤਰ ਨਾਮ ਨ ਸੁਧੁ ਹੋਇ ॥

پِں ہر نام ہن ُسدھ وہۓ ۔۔
ਗੁਰ ਸਬਤਿ ਸਲਾਹੇ ਸਾਚੁ ਸੋਇ ॥੨॥

ُگر دبس صالےح ساچ وسۓ ۔۔۲۔۔
ਜਾ ਕਉ ਿੂ ਰਾਖਤਹ ਰਖਨਹਾਰ ॥

اج کؤ ئُؤ راکھہہ رکھبہار ۔۔

ਸਤਿਗੁਰੂ ਤਮਲਾਵਤਹ ਕਰਤਹ ਸਾਰ ॥

سیگؤرو مِالوہِ رکہِ سار ۔۔

ਤਬਖੁ ਹਉਮੈ ਮਮਿਾ ਪਰਹਰਾਇ ॥

نِکھ ہؤ م َے اتمم رپہراےئ ۔۔

ਸਤਭ ਿੂਖ ਤਬਨਾਸੇ ਰਾਮ ਰਾਇ ॥੩॥

سیھ ُدوھک پِیاےس رام راےئ ۔۔۳۔۔
ਊਿਮ ਗਤਿ ਤਮਤਿ ਹਤਰ ਗੁਨ ਸਰੀਰ ॥

اُومت گپ مِت ہر ُگں رسری ۔۔

ਗੁਰਮਤਿ ਪਰਗਟੇ ਰਾਮ ਨਾਮ ਹੀਰ ॥

ُگرمت رپےٹگ رام نام ریہ ۔۔

ਤਲਵ ਲਾਗੀ ਨਾਤਮ ਿਤਜ ਿੂਜਾ ਭਾਉ ॥

لِؤ الیگ نام جت ُدواج اھبو ۔۔
ਜਨ ਨਾਨਕ ਹਤਰ ਗੁਰੁ ਗੁਰ ਤਮਲਾਉ ॥੪॥੫॥

نج نانک ہر ُگر ُگر مِالو ۔۔۴۔۔۵۔۔
ਬਸੰਿੁ ਮਹਲਾ ੧ ॥

تنسب ہلحم ۱۔۔
ਮੇਰੀ ਸਖੀ ਸਹੇਲੀ ਸੁਨਹੁ ਭਾਇ ॥

ریمی یھکس یلیہس ُسبہؤ اھبےئ ۔۔
ਮੇਰਾ ਤਪਰੁ ਰੀਸਾਲੂ ਸੰਤਗ ਸਾਇ ॥

ریما پِر راسیلُؤ گنس ساۓ ۔۔

ਓਹੁ ਅਲਖੁ ਨ ਲਖੀਐ ਕਹਹੁ ਕਾਇ ॥

لک
اووہ اھکل ہن ھی َپے ہہکُ اکۓ ۔۔

ਗੁਤਰ ਸੰਤਗ ਤਿਖਾਇਓ ਰਾਮ ਰਾਇ ॥੧॥

ُگر گنس دِاھکویئ رام راےئ ۔۔۱۔۔
ਤਮਲੁ ਸਖੀ ਸਹੇਲੀ ਹਤਰ ਗੁਨ ਬਨੇ ॥

مِل یھکس یلیہس ہر ُگں ےنب ۔۔

ਹਤਰ ਪਰਭ ਸੰਤਗ ਖੇਲਤਹ ਵਰ ਕਾਮਤਨ ਗੁਰਮੁਤਖ ਖੋਜਿ ਮਨ ਮਨੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ہر رپَھب گنس کھیل ِہ ور اکنم ُگرمُکھ وھکجت نم ےنم ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਮਨਮੁਖੀ ਿੁਹਾਗਤਣ ਨਾਤਹ ਭੇਉ ॥

مبمُک
ب
ھ
ھ
پ
ی ُداہنگ ناہِ ؤ ۔۔

ਓਹੁ ਘਤਟ ਘਤਟ ਰਾਵੈ ਸਰਬ ਪਰੇਉ ॥

اووہ ٹھگ ٹھگ را َوے رست رپَئؤ ۔۔
ਗੁਰਮੁਤਖ ਤਥਰੁ ਚੀਨੈ ਸੰਤਗ ਿੇਉ ॥

ب
ُگرمُکھ ھِر چی َپے گنس دئؤ ۔۔

ਗੁਤਰ ਨਾਮੁ ਤਿਰੜਾਇਆ ਜਪੁ ਜਪੇਉ ॥੨॥

ُگر نام درِرانا جت چیپؤ ۔۔۲۔۔
ਤਬਨੁ ਗੁਰ ਭਗਤਿ ਨ ਭਾਉ ਹੋਇ ॥

پِں ُگر تگھب ہن اھبو وہۓ ۔۔
ਤਬਨੁ ਗੁਰ ਸੰਿ ਨ ਸੰਗੁ ਿੇਇ ॥

پِں ُگر سیت ہن گنس دےئ ۔۔
ਤਬਨੁ ਗੁਰ ਅੰਧੁਲੇ ਧੰਧੁ ਰੋਇ ॥

پِں ُگر ادنےلھ ددنھھ رو ِئے ۔۔

ਮਨੁ ਗੁਰਮੁਤਖ ਤਨਰਮਲੁ ਮਲੁ ਸਬਤਿ ਖੋਇ ॥੩॥

وھکۓ ۔۔۳۔۔
نم ُگرمُکھ پِرلم لم دبس
ِ
ਗੁਤਰ ਮਨੁ ਮਾਤਰਓ ਕਤਰ ਸੰਜੋਗੁ ॥

ُگر نم امروی رک وجنسگ ۔۔

ਅਤਹਤਨਤਸ ਰਾਵੇ ਭਗਤਿ ਜੋਗੁ ॥

اہیِس راوے تگھب وجگ ۔۔

ਗੁਰ ਸੰਿ ਸਭਾ ਿੁਖੁ ਤਮਟੈ ਰੋਗੁ ॥

ُگر سیت اھبس ُدھک ِمپے روگ ۔۔
ਜਨ ਨਾਨਕ ਹਤਰ ਵਰੁ ਸਹਜ ਜੋਗੁ ॥੪॥੬॥

سہ
نج نانک ہر ور ج وجگ ۔۔۴۔۔۶۔۔
ਬਸੰਿੁ ਮਹਲਾ ੧ ॥

تنسب ہلحم ۱۔۔
ਆਪੇ ਕੁਿਰਤਿ ਕਰੇ ਸਾਤਜ ॥

ا ےپ قُدرت رکے ساچ ۔۔
ਸਚੁ ਆਤਪ ਤਨਬੇੜੇ ਰਾਜੁ ਰਾਤਜ ॥

چس ا ت پ ِیترے راچ راچ ۔۔
ਗੁਰਮਤਿ ਊਿਮ ਸੰਤਗ ਸਾਤਥ ॥

ُگرمت اُومت گنس ساھت ۔۔

ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਰਸਾਇਣੁ ਸਹਤਜ ਆਤਥ ॥੧॥

سہ
ہر نام رسانئ ج ا ھت ۔۔۱۔۔

ਮਿ ਤਬਸਰਤਸ ਰੇ ਮਨ ਰਾਮ ਬੋਤਲ ॥

مت ِئسرس رے نم رام وبل ۔۔
ਅਪਰੰਪਰੁ ਅਗਮ ਅਗੋਚਰੁ ਗੁਰਮੁਤਖ ਹਤਰ ਆਤਪ ਿੁਲਾਏ ਅਿੁਲੁ ਿੋਤਲ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ارپرپم امگ اوگرچ ُگرمُکھ ہر ا ت ُنالےئ ا ُنل وتل ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਗੁਰ ਚਰਨ ਸਰੇਵਤਹ ਗੁਰਤਸਖ ਿੋਰ ॥

ُگر رچن رسویہِ ُگرسِکھ وتر ۔۔

ਗੁਰ ਸੇਵ ਿਰੇ ਿਤਜ ਮੇਰ ਿੋਰ ॥

ویس رتے جت ریم وتر ۔۔
ُگر َ

ਨਰ ਤਨੰਿਕ ਲੋਭੀ ਮਤਨ ਕਿੋਰ ॥

رن پ ِیدک ولیھب نم وھٹکر ۔۔
ਗੁਰ ਸੇਵ ਨ ਭਾਈ ਤਸ ਚੋਰ ਚੋਰ ॥੨॥

س وچر وچر ۔۔۲۔۔
ُگر َ
ویس ہن اھبیئ ِ
ਗੁਰੁ ਿੁਿਾ ਬਖਸੇ ਭਗਤਿ ਭਾਉ ॥

ُگ ُپب نک
ھ
س
ر ھا ے تگھب اھبو ۔۔

ਗੁਤਰ ਿੁਿੈ ਪਾਈਐ ਹਤਰ ਮਹਤਲ ਿਾਉ ॥

پب
ُگر ُ َھے نا پپَے ہر لحم اھٹو ۔۔

ਪਰਹਤਰ ਤਨੰਿਾ ਹਤਰ ਭਗਤਿ ਜਾਗੁ ॥

رپہر پ ِیدا ہر تگھب اجگ ۔۔
ਹਤਰ ਭਗਤਿ ਸੁਹਾਵੀ ਕਰਤਮ ਭਾਗੁ ॥੩॥

ہر تگھب ُسہاوی رکم اھبگ ۔۔۳۔۔

ਗੁਰੁ ਮੇਤਲ ਤਮਲਾਵੈ ਕਰੇ ਿਾਤਿ ॥

م
الوے رکے دات ۔۔
ُگر َیل م ِ َ
ਗੁਰਤਸਖ ਤਪਆਰੇ ਤਿਨਸੁ ਰਾਤਿ ॥

ُگر ِسکھ ایپرے دِسن رات ۔۔

ਿਲੁ ਨਾਮੁ ਪਰਾਪਤਿ ਗੁਰੁ ਿੁਤਸ ਿੇਇ ॥

ُ
لھپ نام رپاپپ ُگر ئس دےئ ۔۔

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਪਾਵਤਹ ਤਵਰਲੇ ਕੇਇ ॥੪॥੭॥

وہک نانک ناوہِ وِرےل کبی ۔۔۴۔۔۷۔۔
ਬਸੰਿੁ ਮਹਲਾ ੩ ਇਕ ਿੁਕਾ ॥

تنسب ہلحم  ۳اِک ئُکا ۔۔
ਸਾਤਹਬ ਭਾਵੈ ਸੇਵਕੁ ਸੇਵਾ ਕਰੈ ॥

اصجِت اھبوے ویسک ویسا رکَے ۔۔
ਜੀਵਿੁ ਮਰੈ ਸਤਭ ਕੁਲ ਉਧਰੈ ॥੧॥

ویجَت م َ َرے سیھ ُکل اُدرھَے ۔۔۱۔۔
ਿੇਰੀ ਭਗਤਿ ਨ ਛੋਿਉ ਤਕਆ ਕੋ ਹਸੈ ॥

ریتی تگھب ہن وھچدو ایک وک ہ َسے ۔۔

ਸਾਚੁ ਨਾਮੁ ਮੇਰੈ ਤਹਰਿੈ ਵਸੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ساچ نام ریمَے ہِر َدے و سَے ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਜੈਸੇ ਮਾਇਆ ਮੋਤਹ ਪਰਾਣੀ ਗਲਿੁ ਰਹੈ ॥

ےسیج امنا ومہِ رپَاین گلط ر َہے ۔۔

ਿੈਸੇ ਸੰਿ ਜਨ ਰਾਮ ਨਾਮ ਰਵਿ ਰਹੈ ॥੨॥

َنیسے سیت نج رام نام ر َوت ر َہے ۔۔۲۔۔
ਮੈ ਮੂਰਖ ਮੁਗਧ ਊਪਤਰ ਕਰਹੁ ਿਇਆ ॥

م َے مُؤرھک مُگدھ اُورپ رکوہ دایئ ۔۔

ਿਉ ਸਰਣਾਗਤਿ ਰਹਉ ਪਇਆ ॥੩॥

ئؤ رسناگپ رہؤ ایپ ۔۔۳۔۔
ਕਹਿੁ ਨਾਨਕੁ ਸੰਸਾਰ ਕੇ ਤਨਹਿਲ ਕਾਮਾ ॥

بِہب
کہت نانک اسنسر ےک ھل اکام ۔۔

ਗੁਰ ਪਰਸਾਤਿ ਕੋ ਪਾਵੈ ਅੰਤਮਰਿ ਨਾਮਾ ॥੪॥੮॥

ُگر رپساد وک نا َوے امِرت ناہم ۔۔۴۔۔۸۔۔
ਮਹਲਾ ੧ ਬਸੰਿੁ ਤਹੰਿੋਲ ਘਰੁ ੨

ہلحم  ۱تنسب ہی ِدول رھگ ۲
ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪਰਸਾਤਿ ॥

اِک اواکنر سیگؤر رپساد ۔۔
ਸਾਲ ਗਰਾਮ ਤਬਪ ਪੂਤਜ ਮਨਾਵਹੁ ਸੁਤਿਿੁ ਿੁਲਸੀ ਮਾਲਾ ॥

سال رگام پِپ ئُؤچ انمووہ ُسکسِرت ُنلسی امال ۔۔

ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਜਤਪ ਬੇੜਾ ਬਾਂਧਹੁ ਿਇਆ ਕਰਹੁ ਿਇਆਲਾ ॥੧॥

رام نام جت ڑیبا نادنھہؤ دایئ رکوہ دناال ۔۔۱۔۔
ਕਾਹੇ ਕਲਰਾ ਤਸੰਚਹੁ ਜਨਮੁ ਗਵਾਵਹੁ ॥

سِب
اکےہ رلکا جہؤ منج وگاووہ ۔۔

ਕਾਚੀ ਢਹਤਗ ਤਿਵਾਲ ਕਾਹੇ ਗਚੁ ਲਾਵਹੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

اکیچ دھہگ دِوال اکےہ چگ الووہ ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਕਰ ਹਤਰਹਟ ਮਾਲ ਤਟੰਿ ਪਰੋਵਹੁ ਤਿਸੁ ਭੀਿਤਰ ਮਨੁ ਜੋਵਹੁ ॥

رک ہرہت امل پ ِید رپوووہ ئِس رتیھب نم وجووہ ۔۔

ਅੰਤਮਰਿੁ ਤਸੰਚਹੁ ਭਰਹੁ ਤਕਆਰੇ ਿਉ ਮਾਲੀ ਕੇ ਹੋਵਹੁ ॥੨॥

سِب
ارمت جہؤ رھبوہ ایکرے ئؤ امیل ےک وہووہ ۔۔۲۔۔
ਕਾਮੁ ਿੋਧੁ ਿੁਇ ਕਰਹੁ ਬਸੋਲੇ ਗੋਿਹੁ ਧਰਿੀ ਭਾਈ ॥

اکم رکودھ ُدےئ رکوہ وسبےل وگد ُہ درھیت اھبیئ ۔۔
ਤਜਉ ਗੋਿਹੁ ਤਿਉ ਿੁਮਹ ਸੁਖ ਪਾਵਹੁ ਤਕਰਿੁ ਨ ਮੇਤਟਆ ਜਾਈ ॥੩॥

ُب
ویج وگدوہ پپؤ مہھ ُسکھ ناووہ کِرت ہن ایٹیم اجیئ ۔۔۳۔۔
ਬਗੁਲੇ ਿੇ ਿੁਤਨ ਹੰਸੁਲਾ ਹੋਵੈ ਜੇ ਿੂ ਕਰਤਹ ਿਇਆਲਾ ॥

ب
ھ
ُ
ہ
ی
ُ
ئ
س
وہوے ےج ؤ رکہِ دناال ۔۔
ےلگب ےت ں ُ ال َ

ਪਰਣਵਤਿ ਨਾਨਕੁ ਿਾਸਤਨ ਿਾਸਾ ਿਇਆ ਕਰਹੁ ਿਇਆਲਾ ॥੪॥੧॥੯॥

رپونِت نانک دانس داسا دایئ رکوہ دناال ۔۔۴۔۔۱۔۔۹۔۔
ਬਸੰਿੁ ਮਹਲਾ ੧ ਤਹੰਿੋਲ ॥

تنسب ہلحم  ۱ہی ِدول ۔۔
ਸਾਹੁਰੜੀ ਵਥੁ ਸਭੁ ਤਕਛੁ ਸਾਝੀ ਪੇਵਕੜੈ ਧਨ ਵਖੇ ॥

ک
ساہُرری وھت سیھ ِچھ سایھج ویپک َرے دنھ وےھک ۔۔
ਆਤਪ ਕੁਚਜੀ ਿੋਸੁ ਨ ਿੇਊ ਜਾਣਾ ਨਾਹੀ ਰਖੇ ॥੧॥

ُکج
ج
ّ
ئ
ا ت ی دوس ہن د ُؤ اجنا نایہ رےھک ۔۔۱۔۔

ਮੇਰੇ ਸਾਤਹਬਾ ਹਉ ਆਪੇ ਭਰਤਮ ਭੁਲਾਣੀ ॥

ب
ریمے اصجِیہ ہؤ ا ےپ رھبم ھُالین ۔۔

ਅਖਰ ਤਲਖੇ ਸੇਈ ਗਾਵਾ ਅਵਰ ਨ ਜਾਣਾ ਬਾਣੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

لک
ارھک ِھے سیبی اگوا ا َور ہن اجنا ناین ۔۔۱۔۔راہو۔۔

ਕਤਢ ਕਸੀਿਾ ਪਤਹਰਤਹ ਚੋਲੀ ਿਾਂ ਿੁਮਹ ਜਾਣਹੁ ਨਾਰੀ ॥

ُب
ڈکھ دیصقہ رہپہِ وچیل نان مہھ اجبہؤ ناری ۔۔

ਜੇ ਘਰੁ ਰਾਖਤਹ ਬੁਰਾ ਨ ਚਾਖਤਹ ਹੋਵਤਹ ਕੰਿ ਤਪਆਰੀ ॥੨॥

ےج رھگ راکھہہ ُپرا ہن اچکھ ِہ وہوہِ کپت ایپری ۔۔۲۔۔
ਜੇ ਿੂੰ ਪਤੜਆ ਪੰਤਿਿੁ ਬੀਨਾ ਿੁਇ ਅਖਰ ਿੁਇ ਨਾਵਾ ॥

ےج ئُؤن ڑپنا ڈنپت انیب ُدےئ ارھک ُدےئ ناوا ۔۔

ਪਰਣਵਤਿ ਨਾਨਕੁ ਏਕੁ ਲੰਘਾਏ ਜੇ ਕਤਰ ਸਤਚ ਸਮਾਵਾਂ ॥੩॥੨॥੧੦॥

رپونِت نانک انک اھگنلےئ ےج رک چس امسوان ۔۔۳۔۔۲۔۔۱۱۔۔
ਬਸੰਿੁ ਤਹੰਿੋਲ ਮਹਲਾ ੧ ॥

تنسب ہی ِدول ہلحم ۱۔۔
ਰਾਜਾ ਬਾਲਕੁ ਨਗਰੀ ਕਾਚੀ ਿੁਸਟਾ ਨਾਤਲ ਤਪਆਰੋ ॥

رااج ناکل رگنی اکیچ ُداٹس نال ایپرو ۔۔
ਿੁਇ ਮਾਈ ਿੁਇ ਬਾਪਾ ਪੜੀਅਤਹ ਪੰਤਿਿ ਕਰਹੁ ਬੀਚਾਰੋ ॥੧॥

ُدےئ امیئ ُدےئ نانا ڑپپی ِہ ڈنپت رکوہ اچیبرو ۔۔۱۔۔
ਸੁਆਮੀ ਪੰਤਿਿਾ ਿੁਮਹ ਿੇਹੁ ਮਿੀ ॥

ُب
سُؤا یم ڈنپنا مہھ دبہہؤ یتم ۔۔

ਤਕਨ ਤਬਤਧ ਪਾਵਉ ਪਰਾਨਪਿੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

کِں نِدھ ناوو رپَایتپن ۔۔۱۔۔راہو۔۔

ਭੀਿਤਰ ਅਗਤਨ ਬਨਾਸਪਤਿ ਮਉਲੀ ਸਾਗਰੁ ਪੰਿੈ ਪਾਇਆ ॥

رتیھب انگ انبسیت ؤمیل سارگ ڈنپَے نانا ۔۔
ਚੰਿੁ ਸੂਰਜੁ ਿੁਇ ਘਰ ਹੀ ਭੀਿਤਰ ਐਸਾ ਤਗਆਨੁ ਨ ਪਾਇਆ ॥੨॥

دنچ سُؤرچ ُدےئ رھگ یہ رتیھب ااسی گ ِیان ہن نانا ۔۔۲۔۔
ਰਾਮ ਰਵੰਿਾ ਜਾਣੀਐ ਇਕ ਮਾਈ ਭੋਗੁ ਕਰੇਇ ॥

رام َرواتن اج پپَے اِک امیئ وھبگ رکۓ ۔۔

ਿਾ ਕੇ ਲਖਣ ਜਾਣੀਅਤਹ ਤਖਮਾ ਧਨੁ ਸੰਗਰਹੇਇ ॥੩॥

ک
نا ےک نھکل اجنیی ِہ ھِما دنھ رگنسےہ ۔۔۳۔۔

ਕਤਹਆ ਸੁਣਤਹ ਨ ਖਾਇਆ ਮਾਨਤਹ ਤਿਨਹਾ ਹੀ ਸੇਿੀ ਵਾਸਾ ॥

کہیا ُسبہہ ہن اھکنا ام ِہن پبہھا یہ یتیس واسا ۔۔

ਪਰਣਵਤਿ ਨਾਨਕੁ ਿਾਸਤਨ ਿਾਸਾ ਤਖਨੁ ਿੋਲਾ ਤਖਨੁ ਮਾਸਾ ॥੪॥੩॥੧੧॥

ک
ک
ھ
ھ
ِ
ِ
رپونِت نانک دانس داسا ں وتال ں امہس ۔۔۴۔۔۳۔۔۱۱۔۔
ਬਸੰਿੁ ਤਹੰਿੋਲ ਮਹਲਾ ੧ ॥

تنسب ہی ِدول ہلحم ۱۔۔
ਸਾਚਾ ਸਾਹੁ ਗੁਰੂ ਸੁਖਿਾਿਾ ਹਤਰ ਮੇਲੇ ਭੁਖ ਗਵਾਏ ॥

ب
ھ
ک
ُ
سااچ ساوہ ُگؤ ُرو ُسکھدانا ہر ےلیم ھ وگاےئ ۔۔

ਕਤਰ ਤਕਰਪਾ ਹਤਰ ਭਗਤਿ ਤਿਰੜਾਏ ਅਨਤਿਨੁ ਹਤਰ ਗੁਣ ਗਾਏ ॥੧॥

رک کِرنا ہر تگھب درِراےئ ادنِن ہر ُگں اگےئ ۔۔۱۔۔

ਮਿ ਭੂਲਤਹ ਰੇ ਮਨ ਚੇਤਿ ਹਰੀ ॥

ب
مت ُھؤہہل رے نم ج َپت ہری ۔۔
ਤਬਨੁ ਗੁਰ ਮੁਕਤਿ ਨਾਹੀ ਿਰੈ ਲੋਈ ਗੁਰਮੁਤਖ ਪਾਈਐ ਨਾਮੁ ਹਰੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

پ ُ
ے ولیئ ُگرمُکھ نا پپَے نام ہری ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ِں گر مُکت نایہ ِرت َ

ਤਬਨੁ ਭਗਿੀ ਨਹੀ ਸਤਿਗੁਰੁ ਪਾਈਐ ਤਬਨੁ ਭਾਗਾ ਨਹੀ ਭਗਤਿ ਹਰੀ ॥

پ ب
پ
گب
ھ
س
پ
پ
ی
گ
ہ
ِ
ِں ی یہن ؤر نا َے ں اھباگ یہن تگھب ری ۔۔

ਤਬਨੁ ਭਾਗਾ ਸਿਸੰਗੁ ਨ ਪਾਈਐ ਕਰਤਮ ਤਮਲੈ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਹਰੀ ॥੨॥

پِں اھباگ سیسیگ ہن نا پپَے رکم ملَ ِے ہر نام ہری ۔۔۲۔۔

ਘਤਟ ਘਤਟ ਗੁਪਿੁ ਉਪਾਏ ਵੇਖੈ ਪਰਗਟੁ ਗੁਰਮੁਤਖ ਸੰਿ ਜਨਾ ॥

نک
ٹھگ ٹھگ ُگپت اُناےئ و َھے رپگپ ُگرمُکھ سیت انج ۔۔

ਹਤਰ ਹਤਰ ਕਰਤਹ ਸੁ ਹਤਰ ਰੰਤਗ ਭੀਨੇ ਹਤਰ ਜਲੁ ਅੰਤਮਰਿ ਨਾਮੁ ਮਨਾ ॥੩॥

ب
ہر ہر رکہِ وس ہر رنگ ھیپے ہر لج ارمِت نام انم ۔۔۳۔۔

ਤਜਨ ਕਉ ਿਖਤਿ ਤਮਲੈ ਵਤਿਆਈ ਗੁਰਮੁਤਖ ਸੇ ਪਰਧਾਨ ਕੀਏ ॥

ِجں کؤ تخت ملَ ِے ودنایئ ُگرمُکھ ےس رپداھن ےئیک ۔۔

ਪਾਰਸੁ ਭੇਤਟ ਭਏ ਸੇ ਪਾਰਸ ਨਾਨਕ ਹਤਰ ਗੁਰ ਸੰਤਗ ਥੀਏ ॥੪॥੪॥੧੨॥

ب
ھی
پ
نارس ٹیھب ےئھب ےس نارس نانک ہر ُگر گنس ے ۔۔۴۔۔۴۔۔۱۲۔۔
ੇਬਸੰਿੁ ਮਹਲਾ ੩ ਘਰੁ ੧ ਿੁਿੁਕ

تنسب ہلحم  ۳رھگ ُ ۱د نُکے
ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪਰਸਾਤਿ ॥

اِک اواکنر سیگؤر رپساد ۔۔

ਮਾਹਾ ਰੁਿੀ ਮਤਹ ਸਿ ਬਸੰਿੁ ॥

اماہ ُریت ہہم دس تنسب ۔۔
ਤਜਿੁ ਹਤਰਆ ਸਭੁ ਜੀਅ ਜੰਿੁ ॥

ِجت ہ ِرنا سیھ یج جپت ۔۔

ਤਕਆ ਹਉ ਆਖਾ ਤਕਰਮ ਜੰਿੁ ॥

ایک ہؤ ا اھک کِرم جپت ۔۔

ਿੇਰਾ ਤਕਨੈ ਨ ਪਾਇਆ ਆਤਿ ਅੰਿੁ ॥੧॥

ریتا ک ِ َپے ہن نانا ا د اپپ ۔۔۱۔۔
ਿੈ ਸਾਤਹਬ ਕੀ ਕਰਤਹ ਸੇਵ ॥

ئَے اصجِت یک رکہِ ویسَ ۔۔

ਪਰਮ ਸੁਖ ਪਾਵਤਹ ਆਿਮ ਿੇਵ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

رپم ُسکھ ناوہِ ا مت دویَ ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਕਰਮੁ ਹੋਵੈ ਿਾਂ ਸੇਵਾ ਕਰੈ ॥

وہوے نان ویسا رکَے ۔۔
رکم َ
ਗੁਰ ਪਰਸਾਿੀ ਜੀਵਿ ਮਰੈ ॥

ُگر رپسادی ویجَت م َ َرے ۔۔

ਅਨਤਿਨੁ ਸਾਚੁ ਨਾਮੁ ਉਚਰੈ ॥

ادنِن ساچ نام اُج َِرے ۔۔

ਇਨ ਤਬਤਧ ਪਰਾਣੀ ਿੁਿਰੁ ਿਰੈ ॥੨॥

اِن نِدھ رپَاین ُدرت رتَے ۔۔۲۔۔

ਤਬਖੁ ਅੰਤਮਰਿੁ ਕਰਿਾਤਰ ਉਪਾਏ ॥

نِکھ ارمِت رکنار اُناےئ ۔۔

ਸੰਸਾਰ ਤਬਰਖ ਕਉ ਿੁਇ ਿਲ ਲਾਏ ॥

اسنسر پِرھک کؤ ُدےئ لھپ الےئ ۔۔
ਆਪੇ ਕਰਿਾ ਕਰੇ ਕਰਾਏ ॥

ا ےپ رکنا رکے رکاےئ ۔۔
ਜੋ ਤਿਸੁ ਭਾਵੈ ਤਿਸੈ ਖਵਾਏ ॥੩॥

وج ئِس اھبوے ئ ِ َسے وھکاےئ ۔۔۳۔۔
ਨਾਨਕ ਤਜਸ ਨੋ ਨਿਤਰ ਕਰੇਇ ॥

نانک ِجس ون دنر رکۓ ۔۔
ਅੰਤਮਰਿ ਨਾਮੁ ਆਪੇ ਿੇਇ ॥

ارمِت نام ا ےپ دےئ ۔۔
ਤਬਤਖਆ ਕੀ ਬਾਸਨਾ ਮਨਤਹ ਕਰੇਇ ॥

نِکھیا یک ناانس مبہہ رکۓ ۔۔

ਅਪਣਾ ਭਾਣਾ ਆਤਪ ਕਰੇਇ ॥੪॥੧॥

اانپ اھبنا ا ت رکۓ ۔۔۴۔۔۱۔۔
ਬਸੰਿੁ ਮਹਲਾ ੩ ॥

تنسب ہلحم ۳۔۔
ਰਾਿੇ ਸਾਤਚ ਹਤਰ ਨਾਤਮ ਤਨਹਾਲਾ ॥

راےت ساچ ہر نام بِہاال ۔۔

ਿਇਆ ਕਰਹੁ ਪਰਭ ਿੀਨ ਿਇਆਲਾ ॥

دایئ رکوہ رپَھب دنی دناال ۔۔
ਤਿਸੁ ਤਬਨੁ ਅਵਰੁ ਨਹੀ ਮੈ ਕੋਇ ॥

ئِس پِں ا َور یہن م َے وکۓ ۔۔

ਤਜਉ ਭਾਵੈ ਤਿਉ ਰਾਖੈ ਸੋਇ ॥੧॥

ک
چیپؤ اھبوے پپؤ را َھے وسۓ ۔۔۱۔۔
ਗੁਰ ਗੋਪਾਲ ਮੇਰੈ ਮਤਨ ਭਾਏ ॥

ُگر وگنال ریمَے نم اھبےئ ۔۔
ਰਤਹ ਨ ਸਕਉ ਿਰਸਨ ਿੇਖੇ ਤਬਨੁ ਸਹਤਜ ਤਮਲਉ ਗੁਰੁ ਮੇਤਲ ਤਮਲਾਏ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

سہ
رہِ ہن سکؤ درنس دےھکی پِں ج مل ِؤ ُگر م َیل مِالےئ ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਇਹੁ ਮਨੁ ਲੋਭੀ ਲੋਤਭ ਲੁਭਾਨਾ ॥

اوہی نم ولیھب ولھب لُبھانا ۔۔
ਰਾਮ ਤਬਸਾਤਰ ਬਹੁਤਰ ਪਛੁਿਾਨਾ ॥

رام ِئسار ب ُہر اتھچپنا ۔۔

ਤਬਛੁਰਿ ਤਮਲਾਇ ਗੁਰ ਸੇਵ ਰਾਂਗੇ ॥

بِج
ُ
گ
ئ
ھ
ِ
م
ِ
ویس راےگن ۔۔
رت ال ے ر َ

ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਿੀਓ ਮਸਿਤਕ ਵਿਭਾਗੇ ॥੨॥

ہر نام دئؤ کتسم وداھبےگ ۔۔۲۔۔
ਪਉਣ ਪਾਣੀ ਕੀ ਇਹ ਿੇਹ ਸਰੀਰਾ ॥

ئؤن ناین یک اہہی دہہی رسریا ۔۔

ਹਉਮੈ ਰੋਗੁ ਕਤਿਨ ਿਤਨ ਪੀਰਾ ॥

کب
ِھ
ہؤ م َے روگ ں نت ریپا ۔۔
ਗੁਰਮੁਤਖ ਰਾਮ ਨਾਮ ਿਾਰੂ ਗੁਣ ਗਾਇਆ ॥

ُگرمُکھ رام نام دا ُرو ُگں اگنا ۔۔

ਕਤਰ ਤਕਰਪਾ ਗੁਤਰ ਰੋਗੁ ਗਵਾਇਆ ॥੩॥

رک کِرنا ُگر روگ وگَانا ۔۔۳۔۔

ਚਾਤਰ ਨਿੀਆ ਅਗਨੀ ਿਤਨ ਚਾਰੇ ॥

اچر دننا اینگ نت اچرے ۔۔
ਤਿਰਸਨਾ ਜਲਿ ਜਲੇ ਅਹੰਕਾਰੇ ॥

رتِانس چلت ےلج ااکنہرے ۔۔
ਗੁਤਰ ਰਾਖੇ ਵਿਭਾਗੀ ਿਾਰੇ ॥

ُگر راےھک وداھبیگ نارے ۔۔
ਜਨ ਨਾਨਕ ਉਤਰ ਹਤਰ ਅੰਤਮਰਿੁ ਧਾਰੇ ॥੪॥੨॥

نج نانک اُر ہر ارمِت داھرے ۔۔۴۔۔۲۔۔
ਬਸੰਿੁ ਮਹਲਾ ੩ ॥

تنسب ہلحم ۳۔۔
ਹਤਰ ਸੇਵੇ ਸੋ ਹਤਰ ਕਾ ਲੋਗੁ ॥

ہر ویسے وس ہر اک ولگ ۔۔
ਸਾਚੁ ਸਹਜੁ ਕਿੇ ਨ ਹੋਵੈ ਸੋਗੁ ॥

سہ
وہوے وسگ ۔۔
ہن
دکے
ج
ساچ
َ

ਮਨਮੁਖ ਮੁਏ ਨਾਹੀ ਹਤਰ ਮਨ ਮਾਤਹ ॥

مب
م
ک
م
ہ
ُ
ِ
ھ ُؤےئ نایہ ر نم امہ ۔۔

ਮਤਰ ਮਤਰ ਜੰਮਤਹ ਭੀ ਮਤਰ ਜਾਤਹ ॥੧॥

رم رم چم ّہہ یھب رم اجہِ۔۔۱۔۔

ਸੇ ਜਨ ਜੀਵੇ ਤਜਨ ਹਤਰ ਮਨ ਮਾਤਹ ॥

ےس نج ویجے ِجں ہر نم امہِ۔۔
ਸਾਚੁ ਸਮਹਾਲਤਹ ਸਾਤਚ ਸਮਾਤਹ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

س
ساچ مہھاہلِ ساچ امسہِ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਹਤਰ ਨ ਸੇਵਤਹ ਿੇ ਹਤਰ ਿੇ ਿੂਤਰ ॥

ہر ہن ویسہِ ےت ہر ےت ُدور ۔۔
ਤਿਸੰਿਰੁ ਭਵਤਹ ਤਸਤਰ ਪਾਵਤਹ ਧੂਤਰ ॥

ب
دِرتنس َھؤہِ سِر ناوہِ دھُؤر ۔۔
ਹਤਰ ਆਪੇ ਜਨ ਲੀਏ ਲਾਇ ॥

ہر ا ےپ نج ےئیل ال ئِے ۔۔

ਤਿਨ ਸਿਾ ਸੁਖੁ ਹੈ ਤਿਲੁ ਨ ਿਮਾਇ ॥੨॥

ےہ نِل ہن امتےئ ۔۔۲۔۔
پِں دسا ُسکھ َ
ਨਿਤਰ ਕਰੇ ਚੂਕੈ ਅਤਭਮਾਨੁ ॥

ب
دنر رکے ُجؤ َکے ا ھبمان ۔۔
ਸਾਚੀ ਿਰਗਹ ਪਾਵੈ ਮਾਨੁ ॥

سایچ درہگ نا َوے امن ۔۔

ਹਤਰ ਜੀਉ ਵੇਖੈ ਸਿ ਹਜੂਤਰ ॥

ہر جپؤ وےھکی دس چچ ُؤر ۔۔

ਗੁਰ ਕੈ ਸਬਤਿ ਰਤਹਆ ਭਰਪੂਤਰ ॥੩॥

ُگر ےکَ دبس رایہ رھبئُؤر ۔۔۳۔۔
ਜੀਅ ਜੰਿ ਕੀ ਕਰੇ ਪਰਤਿਪਾਲ ॥

یج جپت یک رکے رپَپ ِیال ۔۔
ਗੁਰ ਪਰਸਾਿੀ ਸਿ ਸਮਹਾਲ ॥

س
ُگر رپسادی دس مہھال ۔۔

ਿਤਰ ਸਾਚੈ ਪਤਿ ਤਸਉ ਘਤਰ ਜਾਇ ॥

در سا َچے پپ سِیؤ رھگ اجۓ ۔۔

ਨਾਨਕ ਨਾਤਮ ਵਿਾਈ ਪਾਇ ॥੪॥੩॥

نانک نام ودایئ ناۓ ۔۔۴۔۔۳۔۔
ਬਸੰਿੁ ਮਹਲਾ ੩ ॥

تنسب ہلحم ۳۔۔
ਅੰਿਤਰ ਪੂਜਾ ਮਨ ਿੇ ਹੋਇ ॥

ارتن ئُؤاج نم ےت وہۓ ۔۔
ਏਕੋ ਵੇਖੈ ਅਉਰੁ ਨ ਕੋਇ ॥

اوکی وےھکی اور ہن وکۓ ۔۔
ਿੂਜੈ ਲੋਕੀ ਬਹੁਿੁ ਿੁਖੁ ਪਾਇਆ ॥

ُدو َچے ولیک تہب ُدھک نانا ۔۔

ਸਤਿਗੁਤਰ ਮੈਨੋ ਏਕੁ ਤਿਖਾਇਆ ॥੧॥

سیگؤر ونیم انک دِاھکنا ۔۔۱۔۔

ਮੇਰਾ ਪਰਭੁ ਮਉਤਲਆ ਸਿ ਬਸੰਿੁ ॥

ریما رپَھب ؤمایل دس تنسب ۔۔
ਇਹੁ ਮਨੁ ਮਉਤਲਆ ਗਾਇ ਗੁਣ ਗੋਤਬੰਿ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

اوہی نم ؤمایل اگۓ ُگں وگپِید ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਗੁਰ ਪੂਛਹੁ ਿੁਮਹ ਕਰਹੁ ਬੀਚਾਰੁ ॥

ُب
ہھچ مہھ رکوہ اچیبر ۔۔
ُگر ئُؤ ُ

ਿਾਂ ਪਰਭ ਸਾਚੇ ਲਗੈ ਤਪਆਰੁ ॥

َ
نان رپَھب ساےچ لگے ایپر ۔۔
ਆਪੁ ਛੋਤਿ ਹੋਤਹ ਿਾਸਿ ਭਾਇ ॥

ا ت وھچد وہہِ داست اھبےئ ۔۔
ਿਉ ਜਗਜੀਵਨੁ ਵਸੈ ਮਤਨ ਆਇ ॥੨॥

چگ
ئؤ چپؤن و سَے نم ا ۓ ۔۔۲۔۔
ਭਗਤਿ ਕਰੇ ਸਿ ਵੇਖੈ ਹਜੂਤਰ ॥

تگھب رکے دص وےھکی چچ ُؤر ۔۔
ਮੇਰਾ ਪਰਭੁ ਸਿ ਰਤਹਆ ਭਰਪੂਤਰ ॥

ریما رپَھب دس رایہ رھبئُؤر ۔۔
ਇਸੁ ਭਗਿੀ ਕਾ ਕੋਈ ਜਾਣੈ ਭੇਉ ॥

ب
ب
اِس ھگبی اک وکیئ اج ئَے ھپؤ ۔۔

ਸਭੁ ਮੇਰਾ ਪਰਭੁ ਆਿਮ ਿੇਉ ॥੩॥

سیھ ریما رپَھب ا مت دئؤ ۔۔۳۔۔
ਆਪੇ ਸਤਿਗੁਰੁ ਮੇਤਲ ਤਮਲਾਏ ॥

ا ےپ سیگؤر م َیل مِالےئ ۔۔

ਜਗਜੀਵਨ ਤਸਉ ਆਤਪ ਤਚਿੁ ਲਾਏ ॥

چگ
چپؤن سِیؤ ا ت ِجت الےئ ۔۔

ਮਨੁ ਿਨੁ ਹਤਰਆ ਸਹਤਜ ਸੁਭਾਏ ॥

سہ
نم نت ہ ِرنا ج ُسبھاےئ ۔۔

ਨਾਨਕ ਨਾਤਮ ਰਹੇ ਤਲਵ ਲਾਏ ॥੪॥੪॥

نانک نام رےہ لِؤ الےئ ۔۔۴۔۔۴۔۔
ਬਸੰਿੁ ਮਹਲਾ ੩ ॥

تنسب ہلحم ۳۔۔
ਭਗਤਿ ਵਛਲੁ ਹਤਰ ਵਸੈ ਮਤਨ ਆਇ ॥

تگھب ولھچ ہر و سَے نم ا ۓ ۔۔
ਗੁਰ ਤਕਰਪਾ ਿੇ ਸਹਜ ਸੁਭਾਇ ॥

سہ
ُگر کِرنا ےت ج ُسبھاےئِ ۔۔

ਭਗਤਿ ਕਰੇ ਤਵਚਹੁ ਆਪੁ ਖੋਇ ॥

وھکۓ ۔۔
تگھب رکے وِچہؤہ ا ت
ِ
ਿਿ ਹੀ ਸਾਤਚ ਤਮਲਾਵਾ ਹੋਇ ॥੧॥

دت یہ ساچ مِالوا وہۓ ۔۔۱۔۔

ਭਗਿ ਸੋਹਤਹ ਸਿਾ ਹਤਰ ਪਰਭ ਿੁਆਤਰ ॥

تگھب دسا ہر رپَھب ُدوار ۔۔
ਗੁਰ ਕੈ ਹੇਤਿ ਸਾਚੈ ਪਰੇਮ ਤਪਆਤਰ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ُگر ےکَ تیہ سا َچے رپمی ایپر ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਭਗਤਿ ਕਰੇ ਸੋ ਜਨੁ ਤਨਰਮਲੁ ਹੋਇ ॥

تگھب رکے وس نج پِرلم وہۓ ۔۔
ਗੁਰ ਸਬਿੀ ਤਵਚਹੁ ਹਉਮੈ ਖੋਇ ॥

وھکۓ ۔۔
ُگر دبسی وِچہؤ ہؤ م َے
ِ
ਹਤਰ ਜੀਉ ਆਤਪ ਵਸੈ ਮਤਨ ਆਇ ॥

ہر جپؤ ا ت و سَے نم ا ۓ ۔۔

ਸਿਾ ਸਾਂਤਿ ਸੁਤਖ ਸਹਤਜ ਸਮਾਇ ॥੨॥

سہ
دسا ساپپ ُسکھ ج امسۓ ۔۔۲۔۔
ਸਾਤਚ ਰਿੇ ਤਿਨ ਸਿ ਬਸੰਿ ॥

ساچ رےت پِں دس تنسب ۔۔
ਮਨੁ ਿਨੁ ਹਤਰਆ ਰਤਵ ਗੁਣ ਗੁਤਵੰਿ ॥

نم ہ ِرنا َروے ُگں ُگؤِدن ۔۔
ਤਬਨੁ ਨਾਵੈ ਸੂਕਾ ਸੰਸਾਰੁ ॥

پِں نا َوے سُؤاک اسنسر ۔۔
ਅਗਤਨ ਤਿਰਸਨਾ ਜਲੈ ਵਾਰੋ ਵਾਰ ॥੩॥

انگ رتِانس چلَے وارو وار ۔۔۳۔۔

ਸੋਈ ਕਰੇ ਤਜ ਹਤਰ ਜੀਉ ਭਾਵੈ ॥

وسیئ رکے ےج ہر جپؤ اھبوے ۔۔
ਸਿਾ ਸੁਖੁ ਸਰੀਤਰ ਭਾਣੈ ਤਚਿੁ ਲਾਵੈ ॥

الوے ۔۔
دسا ُسکھ رسری اھب ئَے ِجت َ
ਅਪਣਾ ਪਰਭੁ ਸੇਵੇ ਸਹਤਜ ਸੁਭਾਇ ॥

سہ
اانپ رپَھب ویسے ج ُسبھاےئِ ۔۔

ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਵਸੈ ਮਤਨ ਆਇ ॥੪॥੫॥

نانک نام و سَے نم ا ۓ ۔۔۴۔۔۵۔۔
ਬਸੰਿੁ ਮਹਲਾ ੩ ॥

تنسب ہلحم ۳۔۔
ਮਾਇਆ ਮੋਹੁ ਸਬਤਿ ਜਲਾਏ ॥

امنا ومہ دبس چالےئ ۔۔
ਮਨੁ ਿਨੁ ਹਤਰਆ ਸਤਿਗੁਰ ਭਾਏ ॥

نم نت ہ ِرنا سیگؤر اھبےئ ۔۔

ਸਿਤਲਓੁ ਤਬਰਖੁ ਹਤਰ ਕੈ ਿੁਆਤਰ ॥

سب
ھلپؤ پِرھک ہر ےکَ ُدوار ۔۔

ਸਾਚੀ ਬਾਣੀ ਨਾਮ ਤਪਆਤਰ ॥੧॥

سایچ ناین نام ایپر ۔۔۱۔۔
ਏ ਮਨ ਹਤਰਆ ਸਹਜ ਸੁਭਾਇ ॥

سہ
اے نم ہ ِرنا ج ُسبھاےئِ ۔۔

ਸਚ ਿਲੁ ਲਾਗੈ ਸਤਿਗੁਰ ਭਾਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

چس لھپ ال َگے سیگؤر اھبےئ ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਆਪੇ ਨੇੜੈ ਆਪੇ ਿੂਤਰ ॥

ا ےپ ڑینَے ا ےپ ُدور ۔۔
ਗੁਰ ਕੈ ਸਬਤਿ ਵੇਖੈ ਸਿ ਹਜੂਤਰ ॥

ُگر ےکَ دبس وےھکی دس چچ ُؤر ۔۔
ਛਾਵ ਘਣੀ ਿੂਲੀ ਬਨਰਾਇ ॥

گ ب
اھچو ھبی ُھؤیل رنبا ئِے ۔۔
ਗੁਰਮੁਤਖ ਤਬਗਸੈ ਸਹਤਜ ਸੁਭਾਇ ॥੨॥

سہ
ُگرمُکھ نِگ َسے ج ُسبھاےئِ ۔۔۲۔۔

ਅਨਤਿਨੁ ਕੀਰਿਨੁ ਕਰਤਹ ਤਿਨ ਰਾਤਿ ॥

ادنِن ریکنت رکہِ دِن رات ۔۔
ਸਤਿਗੁਤਰ ਗਵਾਈ ਤਵਚਹੁ ਜੂਤਿ ਭਰਾਂਤਿ ॥

سیگؤر وگَایئ وِچہؤہ ُجؤھٹ رھباپپ ۔۔
ਪਰਪੰਚ ਵੇਤਖ ਰਤਹਆ ਤਵਸਮਾਿੁ ॥

پب
رپ ج وھکی رایہ وِامسد ۔۔

ਗੁਰਮੁਤਖ ਪਾਈਐ ਨਾਮ ਪਰਸਾਿੁ ॥੩॥

ُگرمُکھ نا پپَے نام رپساد ۔۔۳۔۔
ਆਪੇ ਕਰਿਾ ਸਤਭ ਰਸ ਭੋਗ ॥

ا ےپ رکنا سیھ رس وھبگ ۔۔

ਜੋ ਤਕਛੁ ਕਰੇ ਸੋਈ ਪਰੁ ਹੋਗ ॥

ک
وج ِچھ رکے وسیئ رپ وہگ ۔۔
ਵਿਾ ਿਾਿਾ ਤਿਲੁ ਨ ਿਮਾਇ ॥

ودا دانا نِل ہن امتےئ ۔۔

ਨਾਨਕ ਤਮਲੀਐ ਸਬਿੁ ਕਮਾਇ ॥੪॥੬॥

نانک مِلیپے دبس امکۓ ۔۔۴۔۔۶۔۔
ਬਸੰਿੁ ਮਹਲਾ ੩ ॥

تنسب ہلحم ۳۔۔
ਪੂਰੈ ਭਾਤਗ ਸਚੁ ਕਾਰ ਕਮਾਵੈ ॥

امکوے ۔۔
ئُؤ َرے اھبگ چس اکر َ
ਏਕੋ ਚੇਿੈ ਤਿਤਰ ਜੋਤਨ ਨ ਆਵੈ ॥

چی َپ ب
ھ
ِ
ے ۔۔
و
ا
ہن
وجن
ر
اوکی ے
َ
ਸਿਲ ਜਨਮੁ ਇਸੁ ਜਗ ਮਤਹ ਆਇਆ ॥

سب
ھل منج اِس چگ ہہم ا نا ۔۔

ਸਾਤਚ ਨਾਤਮ ਸਹਤਜ ਸਮਾਇਆ ॥੧॥

سہ
ساچ نام ج امسنا ۔۔۱۔۔

ਗੁਰਮੁਤਖ ਕਾਰ ਕਰਹੁ ਤਲਵ ਲਾਇ ॥

ُگرمُکھ اکر رکوہ لِؤ ال ِئے ۔۔

ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਸੇਵਹੁ ਤਵਚਹੁ ਆਪੁ ਗਵਾਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ہر نام ویسوہ وِچہؤ ا ت وگَاےی ۔۔۱۔۔راہو۔۔

ਤਿਸੁ ਜਨ ਕੀ ਹੈ ਸਾਚੀ ਬਾਣੀ ॥

ےہ سایچ ناین ۔۔
ئِس نج یک َ
ਗੁਰ ਕੈ ਸਬਤਿ ਜਗ ਮਾਤਹ ਸਮਾਣੀ ॥

ُگر ےکَ دبس چگ امہِ امسین ۔۔

ਚਹੁ ਜੁਗ ਪਸਰੀ ਸਾਚੀ ਸੋਇ ॥

چہؤ ُچگ رسپی سایچ وسۓ ۔۔
ਨਾਤਮ ਰਿਾ ਜਨੁ ਪਰਗਟੁ ਹੋਇ ॥੨॥

نام رنا نج رپگپ وہۓ ۔۔۲۔۔
ਇਤਕ ਸਾਚੈ ਸਬਤਿ ਰਹੇ ਤਲਵ ਲਾਇ ॥

اِک سا َچے دبس رےہ لِؤ ال ئِے ۔۔
ਸੇ ਜਨ ਸਾਚੇ ਸਾਚੈ ਭਾਇ ॥

ےس نج ساےچ سا َچے اھبےئ ۔۔
ਸਾਚੁ ਤਧਆਇਤਨ ਿੇਤਖ ਹਜੂਤਰ ॥

ساچ دایھنئ دھکی چچ ُؤر ۔۔

ਸੰਿ ਜਨਾ ਕੀ ਪਗ ਪੰਕਜ ਧੂਤਰ ॥੩॥

پی ک
ھ
سیت انج یک نگ ج د ُؤر ۔۔۳۔۔
ਏਕੋ ਕਰਿਾ ਅਵਰੁ ਨ ਕੋਇ ॥

اوکی رکنا ا َور ہن وکۓ ۔۔
ਗੁਰ ਸਬਿੀ ਮੇਲਾਵਾ ਹੋਇ ॥

ُگر دبسی میالوا وہۓ ۔۔

ਤਜਤਨ ਸਚੁ ਸੇਤਵਆ ਤਿਤਨ ਰਸੁ ਪਾਇਆ ॥

ِجں چس ویسنا پِں رس نانا ۔۔

ਨਾਨਕ ਸਹਜੇ ਨਾਤਮ ਸਮਾਇਆ ॥੪॥੭॥

س
نانک ہجے نام امسنا ۔۔۴۔۔۷۔۔
ਬਸੰਿੁ ਮਹਲਾ ੩ ॥

تنسب ہلحم ۳۔۔
ਭਗਤਿ ਕਰਤਹ ਜਨ ਿੇਤਖ ਹਜੂਤਰ ॥

تگھب رکہِ نج دھکی چچ ُؤر ۔۔

ਸੰਿ ਜਨਾ ਕੀ ਪਗ ਪੰਕਜ ਧੂਤਰ ॥

پی ک
سیت انج یک نگ ج دھُؤر ۔۔

ਹਤਰ ਸੇਿੀ ਸਿ ਰਹਤਹ ਤਲਵ ਲਾਇ ॥

ہر یتیس دس رہہہ لِؤ ال ئِے ۔۔

ਪੂਰੈ ਸਤਿਗੁਤਰ ਿੀਆ ਬੁਝਾਇ ॥੧॥

ئُؤ َرے سیگؤر دِنا اھجب ئِے ۔۔۱۔۔

ਿਾਸਾ ਕਾ ਿਾਸੁ ਤਵਰਲਾ ਕੋਈ ਹੋਇ ॥

داسا اک داس وِرال وکیئ وہۓ ۔۔
ਊਿਮ ਪਿਵੀ ਪਾਵੈ ਸੋਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

اُومت ندوی نا َوے وسۓ ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਏਕੋ ਸੇਵਹੁ ਅਵਰੁ ਨ ਕੋਇ ॥

اوکی ویسوہ ا َور ہن وکۓ ۔۔

ਤਜਿੁ ਸੇਤਵਐ ਸਿਾ ਸੁਖੁ ਹੋਇ ॥

ِجت ویس پپے دسا ُسکھ وہۓ ۔۔
ਨਾ ਓਹੁ ਮਰੈ ਨ ਆਵੈ ਜਾਇ ॥

ے اجۓ ۔۔
ہن اووہ م َ َرے ہن ا و َ
ਤਿਸੁ ਤਬਨੁ ਅਵਰੁ ਸੇਵੀ ਤਕਉ ਮਾਇ ॥੨॥

ئِس پِں ا َور ویسی کپؤ امےئ ۔۔۲۔۔
ਸੇ ਜਨ ਸਾਚੇ ਤਜਨੀ ਸਾਚੁ ਪਛਾਤਣਆ ॥

ےس نج ساےچ ج ِبی ساچ ت اھچپاین ۔۔
ਆਪੁ ਮਾਤਰ ਸਹਜੇ ਨਾਤਮ ਸਮਾਤਣਆ ॥

س
ا ت امر ہجے

نام امسپ ِیا ۔۔

ਗੁਰਮੁਤਖ ਨਾਮੁ ਪਰਾਪਤਿ ਹੋਇ ॥

ُگرمُکھ نام رپاپپ وہۓ ۔۔

ਮਨੁ ਤਨਰਮਲੁ ਤਨਰਮਲ ਸਚੁ ਸੋਇ ॥੩॥

نم پِرلم پِرلم چس وسۓ ۔۔۳۔۔

ਤਜਤਨ ਤਗਆਨੁ ਕੀਆ ਤਿਸੁ ਹਤਰ ਿੂ ਜਾਣੁ ॥

ِجں گ ِیان ایک ئِس ہر ئُؤ اجن ۔۔
ਸਾਚ ਸਬਤਿ ਪਰਭੁ ਏਕੁ ਤਸਞਾਣੁ ॥

ساچ دبس رپَھب انک سِبچان ۔۔
ਹਤਰ ਰਸੁ ਚਾਖੈ ਿਾਂ ਸੁਤਧ ਹੋਇ ॥

ک
ہر رس اچ َھے نان ُسدھ وہۓ ۔۔

ਨਾਨਕ ਨਾਤਮ ਰਿੇ ਸਚੁ ਸੋਇ ॥੪॥੮॥

نانک نام رےت چس وسۓ ۔۔۴۔۔۸۔۔
ਬਸੰਿੁ ਮਹਲਾ ੩ ॥

تنسب ہلحم ۳۔۔
ਨਾਤਮ ਰਿੇ ਕੁਲਾਂ ਕਾ ਕਰਤਹ ਉਧਾਰੁ ॥

نام رےت قُالن اک رکےہ اُداھر ۔۔
ਸਾਚੀ ਬਾਣੀ ਨਾਮ ਤਪਆਰੁ ॥

سایچ ناین نام ایپر ۔۔
ਮਨਮੁਖ ਭੂਲੇ ਕਾਹੇ ਆਏ ॥

مب ب
مُکھ ُھؤےل اکےہ ا ےئ ۔۔
ਨਾਮਹੁ ਭੂਲੇ ਜਨਮੁ ਗਵਾਏ ॥੧॥

ب
ناوہم ُھؤےل منج وگاےئ ۔۔۱۔۔
ਜੀਵਿ ਮਰੈ ਮਤਰ ਮਰਣੁ ਸਵਾਰੈ ॥

ویجَت م َ َرے رم رمن وسا َرے ۔۔
ਗੁਰ ਕੈ ਸਬਤਿ ਸਾਚੁ ਉਰ ਧਾਰੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

اھرے ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ُگر ےکَ دبس ساچ اُر د َ
ਗੁਰਮੁਤਖ ਸਚੁ ਭੋਜਨੁ ਪਤਵਿੁ ਸਰੀਰਾ ॥

ُگرمُکھ چس وھبنج وپِت رسریا ۔۔

ਮਨੁ ਤਨਰਮਲੁ ਸਿ ਗੁਣੀ ਗਹੀਰਾ ॥

نم پِرلم دس ُگبی ریہگا ۔۔

چمَ ّے

ਜੰਮੈ ਮਰੈ ਨ ਆਵੈ ਜਾਇ ॥

ے اجۓ ۔۔
م َ َرے ہن ا و َ

ਗੁਰ ਪਰਸਾਿੀ ਸਾਤਚ ਸਮਾਇ ॥੨॥

ُگر رپسادی ساچ امسۓ ۔۔۲۔۔
ਸਾਚਾ ਸੇਵਹੁ ਸਾਚੁ ਪਛਾਣੈ ॥

سااچ ویسوہ ساچ اھچپ ئَے ۔۔
ਗੁਰ ਕੈ ਸਬਤਿ ਹਤਰ ਿਤਰ ਨੀਸਾਣੈ ॥

ُگر ےکَ دبس ہر در اسین ئَے ۔۔
ਿਤਰ ਸਾਚੈ ਸਚੁ ਸੋਭਾ ਹੋਇ ॥

در سا َچے چس وساھب وہۓ ۔۔
ਤਨਜ ਘਤਰ ਵਾਸਾ ਪਾਵੈ ਸੋਇ ॥੩॥

ِب
ج رھگ واسا نا َوے وسۓ ۔۔۳۔۔
ਆਤਪ ਅਭੁਲੁ ਸਚਾ ਸਚੁ ਸੋਇ ॥

ب
ا ت ا ُھل اچس چس وسۓ ۔۔

ਹੋਤਰ ਸਤਭ ਭੂਲਤਹ ਿੂਜੈ ਪਤਿ ਖੋਇ ॥

ب
وھکۓ ۔۔
وہر سیھ ُھؤہہل ُدو َچے پپ
ِ
ਸਾਚਾ ਸੇਵਹੁ ਸਾਚੀ ਬਾਣੀ ॥

سااچ ویسوہ سایچ ناین ۔۔
ਨਾਨਕ ਨਾਮੇ ਸਾਤਚ ਸਮਾਣੀ ॥੪॥੯॥

نانک ناےم ساچ امسین ۔۔۴۔۔۹۔۔

ਬਸੰਿੁ ਮਹਲਾ ੩ ॥

تنسب ہلحم ۳۔۔
ਤਬਨੁ ਕਰਮਾ ਸਭ ਭਰਤਮ ਭੁਲਾਈ ॥

ب
پِں رکام سیھ رھبم ھُالیئ ۔۔

ਮਾਇਆ ਮੋਤਹ ਬਹੁਿੁ ਿੁਖੁ ਪਾਈ ॥

امنا ومہِ تہب ُدھک نایئ ۔۔
ਮਨਮੁਖ ਅੰਧੇ ਿਉਰ ਨ ਪਾਈ ॥

مب
ب
مُکھ ادنےھ ھؤر ہن نایئ ۔۔

ਤਬਸਟਾ ਕਾ ਕੀੜਾ ਤਬਸਟਾ ਮਾਤਹ ਸਮਾਈ ॥੧॥

ِئسیا اک ڑیکا ِئسیا امہِ امسیئ ۔۔۱۔۔
ਹੁਕਮੁ ਮੰਨੇ ਸੋ ਜਨੁ ਪਰਵਾਣੁ ॥

ک
ُچ م مپّے وس نج رپوان ۔۔

ਗੁਰ ਕੈ ਸਬਤਿ ਨਾਤਮ ਨੀਸਾਣੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ُگر ےکَ دبس نام اسینن ۔۔۱۔۔راہو۔۔

ਸਾਤਚ ਰਿੇ ਤਜਨਹਾ ਧੁਤਰ ਤਲਤਖ ਪਾਇਆ ॥

ساچ رےت ِجبھا د ُھر لک ِھ نانا ۔۔

ਹਤਰ ਕਾ ਨਾਮੁ ਸਿਾ ਮਤਨ ਭਾਇਆ ॥

ہر اک نام دسا نم اھبنا ۔۔
ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਸਿਾ ਸੁਖੁ ਹੋਇ ॥

سیگؤر یک ناین دسا ُسکھ وہۓ ۔۔

ਜੋਿੀ ਜੋਤਿ ਤਮਲਾਏ ਸੋਇ ॥੨॥

وجیت وجت مِالےئ وسۓ ۔۔۲۔۔
ਏਕੁ ਨਾਮੁ ਿਾਰੇ ਸੰਸਾਰੁ ॥

انک نام نارے اسنسر ۔۔
ਗੁਰ ਪਰਸਾਿੀ ਨਾਮ ਤਪਆਰੁ ॥

ُگر رپسادی نام ایپر ۔۔

ਤਬਨੁ ਨਾਮੈ ਮੁਕਤਿ ਤਕਨੈ ਨ ਪਾਈ ॥

پِں نا م َے مُکت ک ِ َپے ہن نایئ ۔۔

ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਿੇ ਨਾਮੁ ਪਲੈ ਪਾਈ ॥੩॥

ئُؤرے ُگر ےت نام نلَے نایئ ۔۔۳۔۔
ਸੋ ਬੂਝੈ ਤਜਸੁ ਆਤਪ ਬੁਝਾਏ ॥

ب
چ
وس ئُؤ َھے ِجس ا ت ُجھاےئ ۔۔
ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵਾ ਨਾਮੁ ਤਿਰੜਹਾਏ ॥

سیگؤر ویسا نام درِراھےئ ۔۔

ਤਜਨ ਇਕੁ ਜਾਿਾ ਸੇ ਜਨ ਪਰਵਾਣੁ ॥

ِجں اِک اجنا ےس نج رپوان ۔۔

ਨਾਨਕ ਨਾਤਮ ਰਿੇ ਿਤਰ ਨੀਸਾਣੁ ॥੪॥੧੦॥

نانک نام رےت در اسینن ۔۔۴۔۔۱۱۔۔
ਬਸੰਿੁ ਮਹਲਾ ੩ ॥

تنسب ہلحم ۳۔۔

ਤਿਪਾ ਕਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤਮਲਾਏ ॥

کِرنا رکے سیگؤرو مِالےئ ۔۔

ਆਪੇ ਆਤਪ ਵਸੈ ਮਤਨ ਆਏ ॥

ا ےپ ا ت و سَے نم ا ےئ ۔۔
ਤਨਹਚਲ ਮਤਿ ਸਿਾ ਮਨ ਧੀਰ ॥

بہ
ِ چل مت دسا نم دھتر ۔۔

ਹਤਰ ਗੁਣ ਗਾਵੈ ਗੁਣੀ ਗਹੀਰ ॥੧॥

ُگ
اگوے ُگبی ریہگ ۔۔۱۔۔
ہر ں َ

ਨਾਮਹੁ ਭੂਲੇ ਮਰਤਹ ਤਬਖੁ ਖਾਇ ॥

ب
اھکۓ ۔۔
ناوہم ُھؤےل رمہِ نِکھ
ِ
ਤਬਰਥਾ ਜਨਮੁ ਤਿਤਰ ਆਵਤਹ ਜਾਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ب
پرِاھت منج ھِر ا وہِ اجۓ ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਬਹੁ ਭੇਖ ਕਰਤਹ ਮਤਨ ਸਾਂਤਿ ਨ ਹੋਇ ॥

ب
ھ
ی
ک
پ
َ
وہب ھ رکہِ نم سا پ ہن وہۓ ۔۔
ਬਹੁ ਅਤਭਮਾਤਨ ਅਪਣੀ ਪਤਿ ਖੋਇ ॥

ب
وھکۓ ۔۔
وہب ا ھبمان اینپ پپ
ِ

ਸੇ ਵਿਭਾਗੀ ਤਜਨ ਸਬਿੁ ਪਛਾਤਣਆ ॥

ےس وداھبیگ ِجں دبس اھچپاین ۔۔

ਬਾਹਤਰ ਜਾਿਾ ਘਰ ਮਤਹ ਆਤਣਆ ॥੨॥

ناہر اجدا رھگ ہہم ا این ۔۔۲۔۔

ਘਰ ਮਤਹ ਵਸਿੁ ਅਗਮ ਅਪਾਰਾ ॥

رھگ ہہم وطس امگ انارا ۔۔
ਗੁਰਮਤਿ ਖੋਜਤਹ ਸਬਤਿ ਬੀਚਾਰਾ ॥

ُگرمت وھکہجِ دبس اچیبرا ۔۔

ਨਾਮੁ ਨਵ ਤਨਤਧ ਪਾਈ ਘਰ ਹੀ ਮਾਤਹ ॥

نام ونَ ن ِدھ نایئ رھگ یہ امہِ۔۔
ਸਿਾ ਰੰਤਗ ਰਾਿੇ ਸਤਚ ਸਮਾਤਹ ॥੩॥

دسا رنگ راےت چس امسہِ۔۔۳۔۔
ਆਤਪ ਕਰੇ ਤਕਛੁ ਕਰਣੁ ਨ ਜਾਇ ॥

ک
ا ت رکے ِچھ رکن ہن اجۓ ۔۔
ਆਪੇ ਭਾਵੈ ਲਏ ਤਮਲਾਇ ॥

ا ےپ اھبوے ےئل مِال ئِے ۔۔
ਤਿਸ ਿੇ ਨੇੜੈ ਨਾਹੀ ਕੋ ਿੂਤਰ ॥

ئِس ےت ڑینَے نایہ وک ُدور ۔۔
ਨਾਨਕ ਨਾਤਮ ਰਤਹਆ ਭਰਪੂਤਰ ॥੪॥੧੧॥

نانک نام رایہ رھبئُؤر ۔۔۴۔۔۱۱۔۔
ਬਸੰਿੁ ਮਹਲਾ ੩ ॥

تنسب ہلحم ۳۔۔
ਗੁਰ ਸਬਿੀ ਹਤਰ ਚੇਤਿ ਸੁਭਾਇ ॥

ُگر دبسی ہر ج َپت ُسبھاےئِ ۔۔

ਰਾਮ ਨਾਮ ਰਤਸ ਰਹੈ ਅਘਾਇ ॥

رام نام رس ر َہے ااھگےئ ۔۔

ਕੋਟ ਕੋਟੰਿਰ ਕੇ ਪਾਪ ਜਤਲ ਜਾਤਹ ॥

وکت وکپیتر ےک نات لج اجہِ۔۔
ਜੀਵਿ ਮਰਤਹ ਹਤਰ ਨਾਤਮ ਸਮਾਤਹ ॥੧॥

ویجَت رمہِ ہر نام امسہِ۔۔۱۔۔
ਹਤਰ ਕੀ ਿਾਤਿ ਹਤਰ ਜੀਉ ਜਾਣੈ ॥

ہر یک دات ہر جپؤ اج ئَے ۔۔

ਗੁਰ ਕੈ ਸਬਤਿ ਇਹੁ ਮਨੁ ਮਉਤਲਆ ਹਤਰ ਗੁਣਿਾਿਾ ਨਾਮੁ ਵਖਾਣੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ُگر ےکَ دبس اوہی نم ؤمایل ہر ُگیدانا نام واھک ئَے ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਭਗਵੈ ਵੇਤਸ ਭਰਤਮ ਮੁਕਤਿ ਨ ਹੋਇ ॥

وگھبَے وسی رھبم مُکت ہن وہۓ ۔۔
ਬਹੁ ਸੰਜਤਮ ਸਾਂਤਿ ਨ ਪਾਵੈ ਕੋਇ ॥

سبج
پ
وہب م سا پ ہن نا َوے وکۓ ۔۔
ਗੁਰਮਤਿ ਨਾਮੁ ਪਰਾਪਤਿ ਹੋਇ ॥

ُگرمت نام رپاپپ وہۓ ۔۔

ਵਿਭਾਗੀ ਹਤਰ ਪਾਵੈ ਸੋਇ ॥੨॥

وداھبیگ ہر نا َوے وسۓ ۔۔۲۔۔
ਕਤਲ ਮਤਹ ਰਾਮ ਨਾਤਮ ਵਤਿਆਈ ॥

لک ہہم رام نام ودنایئ ۔۔

ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਿੇ ਪਾਇਆ ਜਾਈ ॥

ُگر ئُؤرے ےت نانا اجیئ ۔۔

ਨਾਤਮ ਰਿੇ ਸਿਾ ਸੁਖੁ ਪਾਈ ॥

نام رےت دسا ُسکھ نایئ ۔۔

ਤਬਨੁ ਨਾਮੈ ਹਉਮੈ ਜਤਲ ਜਾਈ ॥੩॥

پِں نا م َے ہؤ م َے لج اجیئ ۔۔۳۔۔
ਵਿਭਾਗੀ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਬੀਚਾਰਾ ॥

وداھبیگ ہر نام اچیبرا ۔۔
ਛੂਟੈ ਰਾਮ ਨਾਤਮ ਿੁਖੁ ਸਾਰਾ ॥

چ
ُھؤ ئَے رام نام ُدھک سارا ۔۔
ਤਹਰਿੈ ਵਤਸਆ ਸੁ ਬਾਹਤਰ ਪਾਸਾਰਾ ॥

ہِر َدے وایس س ناہر ناسارا ۔۔
ਨਾਨਕ ਜਾਣੈ ਸਭੁ ਉਪਾਵਣਹਾਰਾ ॥੪॥੧੨॥

نانک اج ئَے سیھ اُناواہنرا ۔۔۴۔۔۱۲۔۔
ਬਸੰਿੁ ਮਹਲਾ ੩ ਇਕ ਿੁਕੇ ॥

تنسب ہلحم  ۳اِک نُکے ۔۔
ਿੇਰਾ ਕੀਆ ਤਕਰਮ ਜੰਿੁ ॥

ریتا ک ِیا کِرم جپت ۔۔

ਿੇਤਹ ਿ ਜਾਪੀ ਆਤਿ ਮੰਿੁ ॥੧॥

دہہی ت اجیپ ا د تنم ۔۔۱۔۔

ਗੁਣ ਆਤਖ ਵੀਚਾਰੀ ਮੇਰੀ ਮਾਇ ॥

ُگں ا ھک وبچاری ریمی امےئ ۔۔

ਹਤਰ ਜਤਪ ਹਤਰ ਕੈ ਲਗਉ ਪਾਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ےک لگؤ ناۓ ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ہر ج ت ہ ر َ
ਗੁਰ ਪਰਸਾਤਿ ਲਾਗੇ ਨਾਮ ਸੁਆਤਿ ॥

ُگر رپساد الےگ نام سُؤاد ۔۔

ਕਾਹੇ ਜਨਮੁ ਗਵਾਵਹੁ ਵੈਤਰ ਵਾਤਿ ॥੨॥

اکےہ منج وگاووہ َوری واد ۔۔۲۔۔
ਗੁਤਰ ਤਕਰਪਾ ਕੀਨਹੀ ਚੂਕਾ ਅਤਭਮਾਨੁ ॥

کیبہ
ب
ُگر کِرنا ھی ُجؤاک ا ھبمان ۔۔

ਸਹਜ ਭਾਇ ਪਾਇਆ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ॥੩॥

سہ
ج اھبےئ نانا ہر نام ۔۔۳۔۔
ਊਿਮੁ ਊਚਾ ਸਬਿ ਕਾਮੁ ॥

اُومت اُواچ دبس اکم ۔۔
ਨਾਨਕੁ ਵਖਾਣੈ ਸਾਚੁ ਨਾਮੁ ॥੪॥੧॥੧੩॥

نانک واھک ئَے ساچ نام ۔۔۴۔۔۱۔۔۱۳۔۔
ਬਸੰਿੁ ਮਹਲਾ ੩ ॥

تنسب ہلحم ۳۔۔
ਬਨਸਪਤਿ ਮਉਲੀ ਚਤੜਆ ਬਸੰਿੁ ॥

نیسیت ؤمیل ڑچایھ تنسب ۔۔

ਇਹੁ ਮਨੁ ਮਉਤਲਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੰਤਗ ॥੧॥

اوہی نم ؤمایل سیگؤرو گنس ۔۔۱۔۔
ਿੁਮਹ ਸਾਚੁ ਤਧਆਵਹੁ ਮੁਗਧ ਮਨਾ ॥

ُب
مہھ ساچ دایھوہ مُگدھ انم ۔۔

ਿਾਂ ਸੁਖੁ ਪਾਵਹੁ ਮੇਰੇ ਮਨਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

نان ُسکھ ناووہ ریمے انم ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਇਿੁ ਮਤਨ ਮਉਤਲਐ ਭਇਆ ਅਨੰਿੁ ॥

اِت نم ؤم ل ٔپے َ ایھب ادنن ۔۔

ਅੰਤਮਰਿ ਿਲੁ ਪਾਇਆ ਨਾਮੁ ਗੋਤਬੰਿ ॥੨॥

ارمِت لھپ نانا نام وگپِید ۔۔۲۔۔
ਏਕੋ ਏਕੁ ਸਭੁ ਆਤਖ ਵਖਾਣੈ ॥

اوکی انک سیھ ا ھک واھک ئَے ۔۔
ਹੁਕਮੁ ਬੂਝੈ ਿਾਂ ਏਕੋ ਜਾਣੈ ॥੩॥

ک چ
ُچ م ئُؤ َھے نان اوکی اج ئَے ۔۔۳۔۔
ਕਹਿ ਨਾਨਕੁ ਹਉਮੈ ਕਹੈ ਨ ਕੋਇ ॥

ےہک ہن وکۓ ۔۔
کہت نانک ہؤ م َے َ
ਆਖਣੁ ਵੇਖਣੁ ਸਭੁ ਸਾਤਹਬ ਿੇ ਹੋਇ ॥੪॥੨॥੧੪॥

نک
ھ
سی
ِ
ج
ا نھک و ں ھ اص ت ےت وہۓ ۔۔۴۔۔۲۔۔۱۴۔۔
ਬਸੰਿੁ ਮਹਲਾ ੩ ॥

تنسب ہلحم ۳۔۔

ਸਤਭ ਜੁਗ ਿੇਰੇ ਕੀਿੇ ਹੋਏ ॥

سیھ ُچگ ریتے کیپے وہےئ ۔۔
ਸਤਿਗੁਰੁ ਭੇਟੈ ਮਤਿ ਬੁਤਧ ਹੋਏ ॥੧॥

ب
سیگؤر ھی َپے مت دبھ وہےئ ۔۔۱۔۔
ਹਤਰ ਜੀਉ ਆਪੇ ਲੈਹੁ ਤਮਲਾਇ ॥

ہر جپؤ ا ےپ وہیل مِال ئِے ۔۔

ਗੁਰ ਕੈ ਸਬਤਿ ਸਚ ਨਾਤਮ ਸਮਾਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ُگر ےکَ دبس چس نام امسۓ ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਮਤਨ ਬਸੰਿੁ ਹਰੇ ਸਤਭ ਲੋਇ ॥

نم تنسب ہرے سیھ ولےئ ۔۔
ਿਲਤਹ ਿੁਲੀਅਤਹ ਰਾਮ ਨਾਤਮ ਸੁਖੁ ਹੋਇ ॥੨॥

ب
بھل ِہ ُھلیی ِہ رام نام ُسکھ وہۓ ۔۔۲۔۔
ਸਿਾ ਬਸੰਿੁ ਗੁਰ ਸਬਿੁ ਵੀਚਾਰੇ ॥

دسا تنسب ُگر دبس وبچارے ۔۔
ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਰਾਖੈ ਉਰ ਧਾਰੇ ॥੩॥

ک
رام نام را َھے اُر داھرے ۔۔۳۔۔
ਮਤਨ ਬਸੰਿੁ ਿਨੁ ਮਨੁ ਹਤਰਆ ਹੋਇ ॥

نم تنسب نت نم ہ ِرنا وہۓ ۔۔
ਨਾਨਕ ਇਹੁ ਿਨੁ ਤਬਰਖੁ ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਿਲੁ ਪਾਏ ਸੋਇ ॥੪॥੩॥੧੫॥

نانک اوہی نت پِرھک رام نام لھپ ناےئ وسۓ ۔۔۴۔۔۳۔۔۱۵۔۔

ਬਸੰਿੁ ਮਹਲਾ ੩ ॥

تنسب ہلحم ۳۔۔
ਤਿਨਹ ਬਸੰਿੁ ਜੋ ਹਤਰ ਗੁਣ ਗਾਇ ॥

پ ِبہھ تنسب وج ہر ُگں اگۓ ۔۔

ਪੂਰੈ ਭਾਤਗ ਹਤਰ ਭਗਤਿ ਕਰਾਇ ॥੧॥

ئُؤ َرے اھبگ ہر تگھب رکاۓ ۔۔۱۔۔
ਇਸੁ ਮਨ ਕਉ ਬਸੰਿ ਕੀ ਲਗੈ ਨ ਸੋਇ ॥

َ
اِس نم کؤ تنسب یک لگے ہن وسۓ ۔۔
ਇਹੁ ਮਨੁ ਜਤਲਆ ਿੂਜੈ ਿੋਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

اوہی نم ایلج ُدو َچے دوےئ ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਇਹੁ ਮਨੁ ਧੰਧੈ ਬਾਂਧਾ ਕਰਮ ਕਮਾਇ ॥

اوہی نم ددنھَےھ نادناھ رکم امکۓ ۔۔
ਮਾਇਆ ਮੂਿਾ ਸਿਾ ਤਬਲਲਾਇ ॥੨॥

امنا مُؤاھٹ دسا نِلال ئِے ۔۔۲۔۔

ਇਹੁ ਮਨੁ ਛੂਟੈ ਜਾਂ ਸਤਿਗੁਰੁ ਭੇਟੈ ॥

سی گ ب
چ
ھی
َ
پ
اوہی نم ُھؤ ئَے اجن ؤر ے ۔۔
ਜਮਕਾਲ ਕੀ ਤਿਤਰ ਆਵੈ ਨ ਿੇਟੈ ॥੩॥

ب
ب
ھی
َ
پ
ے ہن ے ۔۔۳۔۔
چمکال یک ھِر ا و َ
ਇਹੁ ਮਨੁ ਛੂਟਾ ਗੁਤਰ ਲੀਆ ਛਿਾਇ ॥

چ
اوہی نم ُھؤنا ُگر ایل چھداۓ ۔۔

ਨਾਨਕ ਮਾਇਆ ਮੋਹੁ ਸਬਤਿ ਜਲਾਇ ॥੪॥੪॥੧੬॥

نانک امنا ومہ دبس چالۓ ۔۔۴۔۔۴۔۔۱۶۔۔
ਬਸੰਿੁ ਮਹਲਾ ੩ ॥

تنسب ہلحم ۳۔۔
ਬਸੰਿੁ ਚਤੜਆ ਿੂਲੀ ਬਨਰਾਇ ॥

ب
تنسب ڑچایھ ُھؤیل رنبا ئِے ۔۔

ਏਤਹ ਜੀਅ ਜੰਿ ਿੂਲਤਹ ਹਤਰ ਤਚਿੁ ਲਾਇ ॥੧॥

ب
اہیِ یج جپت ُھؤہہل ہر ِجت ال ئِے ۔۔۱۔۔
ਇਨ ਤਬਤਧ ਇਹੁ ਮਨੁ ਹਤਰਆ ਹੋਇ ॥

ان نِدھ اہہی نم ہ ِرنا وہۓ ۔۔
ਹਤਰ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਜਪੈ ਤਿਨੁ ਰਾਿੀ ਗੁਰਮੁਤਖ ਹਉਮੈ ਕਢੈ ਧੋਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ہر ہر نام جپَے دِن رایت ُگرمُکھ ہؤ م َے ڈک َھے دوھےئ ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਸਤਿਗੁਰ ਬਾਣੀ ਸਬਿੁ ਸੁਣਾਏ ॥

سیگؤر ناین دبس ُسیاےئ ۔۔

ਇਹੁ ਜਗੁ ਹਤਰਆ ਸਤਿਗੁਰ ਭਾਏ ॥੨॥

اوہی چگ ہ ِرنا سیگؤر اھبےئ ۔۔۲۔۔
ਿਲ ਿੂਲ ਲਾਗੇ ਜਾਂ ਆਪੇ ਲਾਏ ॥

ب
لھپ ُھؤل الےگ اجن ا ےپ الےئ ۔۔
ਮੂਤਲ ਲਗੈ ਿਾਂ ਸਤਿਗੁਰੁ ਪਾਏ ॥੩॥

َ
مُؤل لگے نان سیگؤر ناےئ ۔۔۳۔۔

ਆਤਪ ਬਸੰਿੁ ਜਗਿੁ ਸਭੁ ਵਾੜੀ ॥

ا ت تنسب تگج سیھ واری ۔۔
ਨਾਨਕ ਪੂਰੈ ਭਾਤਗ ਭਗਤਿ ਤਨਰਾਲੀ ॥੪॥੫॥੧੭॥

نانک ئُؤ َرے اھبگ تگھب پِرایل ۔۔۴۔۔۵۔۔۱۷۔۔
ਬਸੰਿੁ ਤਹੰਿੋਲ ਮਹਲਾ ੩ ਘਰੁ ੨

تنسب ہی ِدول ہلحم  ۳رھگ ۲
ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪਰਸਾਤਿ ॥

اِک اواکنر سیگؤر رپساد ۔۔
ਗੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਤਵਟਹੁ ਵਾਤਰਆ ਭਾਈ ਗੁਰ ਸਬਿ ਤਵਟਹੁ ਬਤਲ ਜਾਈ ॥

ُگر یک ناین وِوہٹ وارنا اھبیئ ُگر دبس وِوہٹ نل اجیئ ۔۔

ਗੁਰੁ ਸਾਲਾਹੀ ਸਿ ਅਪਣਾ ਭਾਈ ਗੁਰ ਚਰਣੀ ਤਚਿੁ ਲਾਈ ॥੧॥

ُگر اصالیح دس اانپ اھبیئ ُگر رچین ِجت الیئ ۔۔۱۔۔
ਮੇਰੇ ਮਨ ਰਾਮ ਨਾਤਮ ਤਚਿੁ ਲਾਇ ॥

ریمے نم رام نام ِجت ال ئِے ۔۔
ਮਨੁ ਿਨੁ ਿੇਰਾ ਹਤਰਆ ਹੋਵੈ ਇਕੁ ਹਤਰ ਨਾਮਾ ਿਲੁ ਪਾਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

وہوے اِک ہر ناہم لھپ ناۓ ۔۔۱۔۔راہو۔۔
نم نت ریتا ہ ِرنا َ
ਗੁਤਰ ਰਾਖੇ ਸੇ ਉਬਰੇ ਭਾਈ ਹਤਰ ਰਸੁ ਅੰਤਮਰਿੁ ਪੀਆਇ ॥

ُگر راےھک ےس اُپرے اھبیئ ہر رس ارمِت ایپےئ ۔۔

ਤਵਚਹੁ ਹਉਮੈ ਿੁਖੁ ਉਤਿ ਗਇਆ ਭਾਈ ਸੁਖੁ ਵੁਿਾ ਮਤਨ ਆਇ ॥੨॥

وِچہؤ ہہؤ م َے ُدھک اُھٹ ایگ اھبیئ ُسکھ ُواھٹ نم ا ۓ ۔۔۲۔۔

ਧੁਤਰ ਆਪੇ ਤਜਨਹਾ ਨੋ ਬਖਤਸਓਨੁ ਭਾਈ ਸਬਿੇ ਲਇਅਨੁ ਤਮਲਾਇ ॥

نک
ل
ی
ی
ھ
ئ
سی
ِ
م
ِ
د ُھر ا ےپ ِجبھا ون ؤن اھبیئ دبسے ں ال ے ۔۔

ਧੂਤੜ ਤਿਨਹਾ ਕੀ ਅਘੁਲੀਐ ਭਾਈ ਸਿਸੰਗਤਿ ਮੇਤਲ ਤਮਲਾਇ ॥੩॥

گ
دھُؤر پبِہھا یک ا ھلبی اھبیئ سیسیگت م َیل مِال ئِے ۔۔۳۔۔

ਆਤਪ ਕਰਾਏ ਕਰੇ ਆਤਪ ਭਾਈ ਤਜਤਨ ਹਤਰਆ ਕੀਆ ਸਭੁ ਕੋਇ ॥

ا ت رکاےئ رکے ا ت اھبیئ ِجں ہ ِرنا ک ِیا سیھ وکۓ ۔۔

ਨਾਨਕ ਮਤਨ ਿਤਨ ਸੁਖੁ ਸਿ ਵਸੈ ਭਾਈ ਸਬਤਿ ਤਮਲਾਵਾ ਹੋਇ ॥੪॥੧॥੧੮॥੧੨॥੧੮॥੩੦॥

نانک نم نت ُسکھ دس و سَے اھبیئ دبس مِالوا وہۓ ۔۔۴۔۔۱۔۔۱۸۔۔۱۲۔۔۱۸۔۔۳۱۔۔
ੇਰਾਗੁ ਬਸੰਿੁ ਮਹਲਾ ੪ ਘਰੁ ੧ ਇਕ ਿੁਕ

راگ تنسب ہلحم  ۴رھگ  ۱اک نُکے
ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪਰਸਾਤਿ ॥

اِک اواکنر سیگؤر رپساد ۔۔
ਤਜਉ ਪਸਰੀ ਸੂਰਜ ਤਕਰਤਣ ਜੋਤਿ ॥

ویج رسپی سُؤرچ کِرن وجت ۔۔

ਤਿਉ ਘਤਟ ਘਤਟ ਰਮਈਆ ਓਤਿ ਪੋਤਿ ॥੧॥

پپؤ ٹھگ ٹھگ رمییا اوت وپت ۔۔۱۔۔
ਏਕੋ ਹਤਰ ਰਤਵਆ ਸਰਬ ਥਾਇ ॥

اوکی ہر ر َونا رست اھتےئ ۔۔
ਗੁਰ ਸਬਿੀ ਤਮਲੀਐ ਮੇਰੀ ਮਾਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ُگر دبسی مِلیپے ریمی امےئ ۔۔۱۔۔راہو۔۔

ਘਤਟ ਘਤਟ ਅੰਿਤਰ ਏਕੋ ਹਤਰ ਸੋਇ ॥

ٹھگ ٹھگ ارتن اوکی ہر وسۓ ۔۔
ਗੁਤਰ ਤਮਤਲਐ ਇਕੁ ਪਰਗਟੁ ਹੋਇ ॥੨॥

ُگر مِلیپے اِک رپَگپ وہۓ ۔۔۲۔۔
ਏਕੋ ਏਕੁ ਰਤਹਆ ਭਰਪੂਤਰ ॥

اوکی انک رایہ رھبئُؤر ۔۔
ਸਾਕਿ ਨਰ ਲੋਭੀ ਜਾਣਤਹ ਿੂਤਰ ॥੩॥

ساطق رن ولیھب اج ِہن ُدور ۔۔۳۔۔
ਏਕੋ ਏਕੁ ਵਰਿੈ ਹਤਰ ਲੋਇ ॥

اوکی انک ور ئَے ہر ولےئ ۔۔
ਨਾਨਕ ਹਤਰ ਏਕੋੁ ਕਰੇ ਸੁ ਹੋਇ ॥੪॥੧॥

نانک ہر انک رکے وس وہۓ ۔۔۴۔۔۱۔۔
ਬਸੰਿੁ ਮਹਲਾ ੪ ॥

تنسب ہلحم ۴۔۔
ਰੈਤਣ ਤਿਨਸੁ ਿੁਇ ਸਿੇ ਪਏ ॥

َرنی دِسن ُدےئ دسے ےئپ ۔۔
ਮਨ ਹਤਰ ਤਸਮਰਹੁ ਅੰਤਿ ਸਿਾ ਰਤਖ ਲਏ ॥੧॥

نم ہر ِسمروہ اپپ دسا رھک ےئل ۔۔۱۔۔
ਹਤਰ ਹਤਰ ਚੇਤਿ ਸਿਾ ਮਨ ਮੇਰੇ ॥

ہر ہر ج َپت دسا نم ریمے ۔۔

ਸਭੁ ਆਲਸੁ ਿੂਖ ਭੰਤਜ ਪਰਭੁ ਪਾਇਆ ਗੁਰਮਤਿ ਗਾਵਹੁ ਗੁਣ ਪਰਭ ਕੇਰੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ب
ھب
ُ
گ
ُ
گ
ک
ت
سیھ ا سل ُدوھک ج رپَھب نانا رمت اگووہ ں رپَھب َرے ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਮਨਮੁਖ ਤਿਤਰ ਤਿਤਰ ਹਉਮੈ ਮੁਏ ॥

مب ب ب
مُکھ ھِر ھِر ہؤ م َے مُؤےئ ۔۔

ਕਾਤਲ ਿੈਤਿ ਸੰਘਾਰੇ ਜਮ ਪੁਤਰ ਗਏ ॥੨॥

اکل َدپپ اھگنسرے مج ُپر ےئگ ۔۔۲۔۔
ਗੁਰਮੁਤਖ ਹਤਰ ਹਤਰ ਹਤਰ ਤਲਵ ਲਾਗੇ ॥

ُگرمُکھ ہر ہر ہر لِؤ الےگ ۔۔

ਜਨਮ ਮਰਣ ਿੋਊ ਿੁਖ ਭਾਗੇ ॥੩॥

منج رمن دوو ُدھک اھبےگ ۔۔۳۔۔
ਭਗਿ ਜਨਾ ਕਉ ਹਤਰ ਤਕਰਪਾ ਧਾਰੀ ॥

تگھب انج کؤ ہر کِرنا داھری ۔۔

ਗੁਰੁ ਨਾਨਕੁ ਿੁਿਾ ਤਮਤਲਆ ਬਨਵਾਰੀ ॥੪॥੨॥

ُگر نانک ُپبھا مل ِیا ونباری ۔۔۴۔۔۲۔۔
ਬਸੰਿੁ ਤਹੰਿੋਲ ਮਹਲਾ ੪ ਘਰੁ ੨

تنسب ہی ِدول ہلحم  ۴رھگ ۲
ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪਰਸਾਤਿ ॥

اِک اواکنر سیگؤر رپساد ۔۔
ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਰਿਨ ਕੋਿੜੀ ਗੜ ਮੰਿਤਰ ਏਕ ਲੁਕਾਨੀ ॥

رام نام رنت وکڑھٹی گر دنمر انک لُکاین ۔۔

ਸਤਿਗੁਰੁ ਤਮਲੈ ਿ ਖੋਜੀਐ ਤਮਤਲ ਜੋਿੀ ਜੋਤਿ ਸਮਾਨੀ ॥੧॥

ےیج مِل وجیت وجت امسین ۔۔۱۔۔
سیگؤر ملَ ِے ت وھک ٔ
ਮਾਧੋ ਸਾਧੂ ਜਨ ਿੇਹੁ ਤਮਲਾਇ ॥

امدوھ سا ُدوھ نج دوہی مِال ئِے ۔۔
ਿੇਖਿ ਿਰਸੁ ਪਾਪ ਸਤਭ ਨਾਸਤਹ ਪਤਵਿਰ ਪਰਮ ਪਿੁ ਪਾਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

دتھکی درس نات سیھ ناےہس وپِرت رپم ند ناۓ ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਪੰਚ ਚੋਰ ਤਮਤਲ ਲਾਗੇ ਨਗਰੀਆ ਰਾਮ ਨਾਮ ਧਨੁ ਤਹਤਰਆ ॥

پب
ج وچر مِل الےگ رگننا رام نام دنھ ہ ِ ِرنا ۔۔

ਗੁਰਮਤਿ ਖੋਜ ਪਰੇ ਿਬ ਪਕਰੇ ਧਨੁ ਸਾਬਿੁ ਰਾਤਸ ਉਬਤਰਆ ॥੨॥

ُگرمت وھکچ رپے پپ رکپے دنھ ناپپ راس اُپرنا ۔۔۲۔۔
ਪਾਖੰਿ ਭਰਮ ਉਪਾਵ ਕਤਰ ਥਾਕੇ ਤਰਿ ਅੰਿਤਰ ਮਾਇਆ ਮਾਇਆ ॥

ناڈنھک رھبم اُناو رک اھتےک رِد ارتن امنا امنا ۔۔
ਸਾਧੂ ਪੁਰਖੁ ਪੁਰਖਪਤਿ ਪਾਇਆ ਅਤਗਆਨ ਅੰਧੇਰੁ ਗਵਾਇਆ ॥੩॥

سا ُدوھ ُپرھک ُپرتپھک نانا اایگن ادنھتر وگَانا ۔۔۳۔۔

ਜਗੰਨਾਥ ਜਗਿੀਸ ਗੁਸਾਈ ਕਤਰ ਤਕਰਪਾ ਸਾਧੁ ਤਮਲਾਵੈ ॥

الوے ۔۔
چگیّاھت چگدسی ُگسا ٔی رک کِرنا سادھ م ِ َ

ਨਾਨਕ ਸਾਂਤਿ ਹੋਵੈ ਮਨ ਅੰਿਤਰ ਤਨਿ ਤਹਰਿੈ ਹਤਰ ਗੁਣ ਗਾਵੈ ॥੪॥੧॥੩॥

ُگ
اگوے ۔۔۴۔۔۱۔۔۳۔۔
وہوے نم ارتن پِپ ہِر َدے ہر ں َ
نانک ساپپ َ
ਬਸੰਿੁ ਮਹਲਾ ੪ ਤਹੰਿੋਲ ॥

تنسب ہلحم  ۴ہی ِدول ۔۔

ਿੁਮਹ ਵਿ ਪੁਰਖ ਵਿ ਅਗਮ ਗੁਸਾਈ ਹਮ ਕੀਰੇ ਤਕਰਮ ਿੁਮਨਛੇ ॥

ُب
م
ہ
ک
پ
ُ
ِ
گ
ھ ود ُرھک ود امگ سا ٔی مہ ریکے رم

ُبمب

ج
ھے ۔۔

ਹਤਰ ਿੀਨ ਿਇਆਲ ਕਰਹੁ ਪਰਭ ਤਕਰਪਾ ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਚਰਣ ਹਮ ਬਨਛੇ ॥੧॥

پ بج
ھ
ہر دنی دنال رکوہ رپَھب کِرنا ُگر سیگؤر رچن مہ ے ۔۔۱۔۔
ਗੋਤਬੰਿ ਜੀਉ ਸਿਸੰਗਤਿ ਮੇਤਲ ਕਤਰ ਤਿਪਛੇ ॥

وگپِید جپؤ سیسیگت م َیل رک کِرےھچپ ۔۔

ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੇ ਤਕਲਤਵਖ ਮਲੁ ਭਤਰਆ ਤਮਤਲ ਸੰਗਤਿ ਕਤਰ ਪਰਭ ਹਨਛੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ہ بج
ھ
منج منج ےک کِلؤِھک لم رھبنا مِل تگنس رک رپَھب ے ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਿੁਮਹਰਾ ਜਨੁ ਜਾਤਿ ਅਤਵਜਾਿਾ ਹਤਰ ਜਤਪਓ ਪਤਿਿ ਪਵੀਛੇ ॥

بج
ُبمہ
چ
ی
ھ
پ
ہ
ھ
را نج اجت اواجنا ر ؤ تتپ وپ ے ۔۔

ਹਤਰ ਕੀਓ ਸਗਲ ਭਵਨ ਿੇ ਊਪਤਰ ਹਤਰ ਸੋਭਾ ਹਤਰ ਪਰਭ ਤਿਨਛੇ ॥੨॥

بج
ھ
ہر کپؤ لگس وھبن ےت اُورپ ہر وساھب ہر رپَھب ِد ے ۔۔۲۔۔
ਜਾਤਿ ਅਜਾਤਿ ਕੋਈ ਪਰਭ ਤਧਆਵੈ ਸਤਭ ਪੂਰੇ ਮਾਨਸ ਤਿਨਛੇ ॥

پ ِبج
ھ
ایھوے سیھ ئُؤرے امسن ے ۔۔
اجت ااجت وکیئ رپَھب د َ
ਸੇ ਧੰਤਨ ਵਿੇ ਵਿ ਪੂਰੇ ਹਤਰ ਜਨ ਤਜਨਹ ਹਤਰ ਧਾਤਰਓ ਹਤਰ ਉਰਛੇ ॥੩॥

ےس دنھّ ودے ود ئُؤرے ہر نج جبھ ہر داھروی ہر اُرےھچ ۔۔۳۔۔
ਹਮ ਢੀੈਂਢੇ ਢੀਮ ਬਹੁਿੁ ਅਤਿ ਭਾਰੀ ਹਤਰ ਧਾਤਰ ਤਿਪਾ ਪਰਭ ਤਮਲਛੇ ॥

ملِج
ھ
مہ دھییدےھ دمیھ تہب ات اھبری ہر داھر کِرنا رپَھب ے ۔۔
ਜਨ ਨਾਨਕ ਗੁਰੁ ਪਾਇਆ ਹਤਰ ਿੂਿੇ ਹਮ ਕੀਏ ਪਤਿਿ ਪਵੀਛੇ ॥੪॥੨॥੪॥

بج
نج نانک ُگر نانا ہر ئُؤےھٹ مہ ےئیک تتپ وپ ھے ۔۔۴۔۔۲۔۔۴۔۔

ਬਸੰਿੁ ਤਹੰਿੋਲ ਮਹਲਾ ੪ ॥

تنسب ہی ِدول ہلحم ۴۔۔
ਮੇਰਾ ਇਕੁ ਤਖਨੁ ਮਨੂਆ ਰਤਹ ਨ ਸਕੈ ਤਨਿ ਹਤਰ ਹਤਰ ਨਾਮ ਰਤਸ ਗੀਧੇ ॥

ک
ریما اِک ھِں م ُپؤا رہِ ہن ےکسَ پِپ ہر ہر نام رس دیگےھ ۔۔

ਤਜਉ ਬਾਤਰਕੁ ਰਸਤਕ ਪਤਰਓ ਥਤਨ ਮਾਿਾ ਥਤਨ ਕਾਢੇ ਤਬਲਲ ਤਬਲੀਧੇ ॥੧॥

ویج نارِک رکس رپوی نھت امنا نھت اکدےھ نِلل نِلیدےھ ۔۔۱۔۔
ਗੋਤਬੰਿ ਜੀਉ ਮੇਰੇ ਮਨ ਿਨ ਨਾਮ ਹਤਰ ਬੀਧੇ ॥

وگپِید جپؤ ریمے نم نت نام ہر دیبےھ ۔۔
ਵਿੈ ਭਾਤਗ ਗੁਰੁ ਸਤਿਗੁਰੁ ਪਾਇਆ ਤਵਤਚ ਕਾਇਆ ਨਗਰ ਹਤਰ ਸੀਧੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

و َدے اھبگ ُگر سیگؤر نانا وِچ اکنا رگن ہر دیسےھ ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਜਨ ਕੇ ਸਾਸ ਸਾਸ ਹੈ ਜੇਿੇ ਹਤਰ ਤਬਰਤਹ ਪਰਭੂ ਹਤਰ ਬੀਧੇ ॥

ب
نج ےک ساس ساس ےہَ ےتیج ہر پِرہِ رپ ُھؤ ہر دیبےھ ۔۔
ਤਜਉ ਜਲ ਕਮਲ ਪਰੀਤਿ ਅਤਿ ਭਾਰੀ ਤਬਨੁ ਜਲ ਿੇਖੇ ਸੁਕਲੀਧੇ ॥੨॥

ویج لج لمک رپپپ ات اھبری پِں لج دےھکی ُسکلپے ۔۔۲۔۔
ਜਨ ਜਤਪਓ ਨਾਮੁ ਤਨਰੰਜਨੁ ਨਰਹਤਰ ਉਪਿੇਤਸ ਗੁਰੂ ਹਤਰ ਪਰੀਧੇ ॥

نج چیپؤ نام پِرنجن رنہر ا ُندسی ُگؤ ُرو ہر رپندےھ ۔۔

ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੀ ਹਉਮੈ ਮਲੁ ਤਨਕਸੀ ਹਤਰ ਅੰਤਮਰਤਿ ਹਤਰ ਜਤਲ ਨੀਧੇ ॥੩॥

ن
منج منج یک ہؤ م َے لم کِسی ہر ارمِت ہر لج دینےھ ۔۔۳۔۔
ਹਮਰੇ ਕਰਮ ਨ ਤਬਚਰਹੁ ਿਾਕੁਰ ਿੁਮਹ ਪੈਜ ਰਖਹੁ ਅਪਨੀਧੇ ॥

ب
ُب پب ک
رمہے رکم ہن ِچروہ اھٹ ُکر مہھ َ ج ر ھہؤ انییدےھ ۔۔

ਹਤਰ ਭਾਵੈ ਸੁਤਣ ਤਬਨਉ ਬੇਨਿੀ ਜਨ ਨਾਨਕ ਸਰਤਣ ਪਵੀਧੇ ॥੪॥੩॥੫॥

ہر اھبوے ُسں پِپؤ یتنیب نج نانک رسن وپندےھ ۔۔۴۔۔۳۔۔۵۔۔
ਬਸੰਿੁ ਤਹੰਿੋਲ ਮਹਲਾ ੪ ॥

تنسب ہی ِدول ہلحم ۴۔۔
ਮਨੁ ਤਖਨੁ ਤਖਨੁ ਭਰਤਮ ਭਰਤਮ ਬਹੁ ਧਾਵੈ ਤਿਲੁ ਘਤਰ ਨਹੀ ਵਾਸਾ ਪਾਈਐ ॥

نم کھِں کھ
ِ
اھوے نِل رھگ یہن واسا نا پپَے ۔۔
د
وہب
رھبم
رھبم
ں
َ

ਗੁਤਰ ਅੰਕਸੁ ਸਬਿੁ ਿਾਰੂ ਤਸਤਰ ਧਾਤਰਓ ਘਤਰ ਮੰਿਤਰ ਆਤਣ ਵਸਾਈਐ ॥੧॥

ُگر اسکن دبس دا ُرو سِر داھروی رھگ دنمر ا ن وسا پ ِ ٔپے ۔۔۱۔۔
ਗੋਤਬੰਿ ਜੀਉ ਸਿਸੰਗਤਿ ਮੇਤਲ ਹਤਰ ਤਧਆਈਐ ॥

وگپِید جپؤ سیسیگت م َیل ہر دایھ نیپے َ۔۔

ਹਉਮੈ ਰੋਗੁ ਗਇਆ ਸੁਖੁ ਪਾਇਆ ਹਤਰ ਸਹਤਜ ਸਮਾਤਧ ਲਗਾਈਐ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

سہ
ہؤ م َے روگ ایگ ُسکھ نانا ہر ج امسدھ اگل نیپے ۔۔۱۔۔راہو۔۔

ਘਤਰ ਰਿਨ ਲਾਲ ਬਹੁ ਮਾਣਕ ਲਾਿੇ ਮਨੁ ਭਰਤਮਆ ਲਤਹ ਨ ਸਕਾਈਐ ॥

اکس پپےَ۔۔
رھگ رنت الل وہب امنک الدے نم رھبّایم ہہل ہن ٰ

ਤਜਉ ਓਿਾ ਕੂਪੁ ਗੁਹਜ ਤਖਨ ਕਾਢੈ ਤਿਉ ਸਤਿਗੁਤਰ ਵਸਿੁ ਲਹਾਈਐ ॥੨॥

ُگہ ک
ھ
س
ن
ی
پ
پ
ی
ِ
گ
پ
اکدےھ ؤ ؤر وطس اہل ے َ۔۔۲۔۔
چیپؤ اودا ُکؤت ج ں َ

ਤਜਨ ਐਸਾ ਸਤਿਗੁਰੁ ਸਾਧੁ ਨ ਪਾਇਆ ਿੇ ਤਧਰਗੁ ਤਧਰਗੁ ਨਰ ਜੀਵਾਈਐ ॥

ِجں ااسی سیگؤر سادھ ہن نانا ےت درھِگ درھِگ رن ویجا نیپے َ۔۔
ਜਨਮੁ ਪਿਾਰਥੁ ਪੁੰਤਨ ਿਲੁ ਪਾਇਆ ਕਉਿੀ ਬਿਲੈ ਜਾਈਐ ॥੩॥

منج ندارھت ُپ ّں لھپ نانا کؤدی دب لَے اج پپَے ۔۔۳۔۔

ਮਧੁਸੂਿਨ ਹਤਰ ਧਾਤਰ ਪਰਭ ਤਕਰਪਾ ਕਤਰ ਤਕਰਪਾ ਗੁਰੂ ਤਮਲਾਈਐ ॥

دمھسُؤدن ہر داھر رپَھب کِرنا رک کِرنا ُگؤ ُرو مِالا پ ٔپے ۔۔

ਜਨ ਨਾਨਕ ਤਨਰਬਾਣ ਪਿੁ ਪਾਇਆ ਤਮਤਲ ਸਾਧੂ ਹਤਰ ਗੁਣ ਗਾਈਐ ॥੪॥੪॥੬॥

نج نانک پِرنان ند نانا مِل سا ُدوھ ہر ُگں اگ پ َپے ۔۔۴۔۔۴۔۔۶۔۔
ਬਸੰਿੁ ਤਹੰਿੋਲ ਮਹਲਾ ੪ ॥

تنسب ہی ِدول ہلحم ۴۔۔
ਆਵਣ ਜਾਣੁ ਭਇਆ ਿੁਖੁ ਤਬਤਖਆ ਿੇਹ ਮਨਮੁਖ ਸੁੰਞੀ ਸੁੰਞੁ ॥

مب سب سیب
ا ون اجن ایھب ُدھک نِکھیا دہہی مُکھ ُ جی ُ ج ۔۔

ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਤਖਨੁ ਪਲੁ ਨਹੀ ਚੇਤਿਆ ਜਤਮ ਪਕਰੇ ਕਾਤਲ ਸਲੁੰਞੁ ॥੧॥

ک
سلُب
ھ
ن
ِ
چ
ی
ی
رام نام ں ل یہن یا مج رکپے اکل ج ۔۔۱۔۔
ਗੋਤਬੰਿ ਜੀਉ ਤਬਖੁ ਹਉਮੈ ਮਮਿਾ ਮੁੰਞੁ ॥

می ب
وگپِید جپؤ نِکھ ہؤ م َے اتمم ُ ج ۔۔

ਸਿਸੰਗਤਿ ਗੁਰ ਕੀ ਹਤਰ ਤਪਆਰੀ ਤਮਤਲ ਸੰਗਤਿ ਹਤਰ ਰਸੁ ਭੁੰਞੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ب ُھب
سیسیگت ُگر یک ہر ایپری مِل تگنس ہر رس ج ٔ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਸਿਸੰਗਤਿ ਸਾਧ ਿਇਆ ਕਤਰ ਮੇਲਹੁ ਸਰਣਾਗਤਿ ਸਾਧੂ ਪੰਞੁ ॥

نی ب
سیسیگت سادھ دایئ رک میلہؤ رسناگپ سا ُدوھ ج ۔۔

ਹਮ ਿੁਬਿੇ ਪਾਥਰ ਕਾਤਢ ਲੇਹੁ ਪਰਭ ਿੁਮਹ ਿੀਨ ਿਇਆਲ ਿੁਖ ਭੰਞੁ ॥੨॥

ُب
بھیب
مہ ُُدُدبے نارھت اکدھ وہیل رپَھب مہھ دنی دنال ُدھک ج ۔۔۲۔۔

ਹਤਰ ਉਸਿਤਿ ਧਾਰਹੁ ਤਰਿ ਅੰਿਤਰ ਸੁਆਮੀ ਸਿਸੰਗਤਿ ਤਮਤਲ ਬੁਤਧ ਲੰਞੁ ॥

ہر اُسیت داھروہ رِد ارتن سُؤا یم سیسیگت مِل ُندھ لی ٔبی ۔۔

ਹਤਰ ਨਾਮੈ ਹਮ ਪਰੀਤਿ ਲਗਾਨੀ ਹਮ ਹਤਰ ਤਵਟਹੁ ਘੁਤਮ ਵੰਞੁ ॥੩॥

گ ُھ پب
ہر نا م َے مہ رپپپ اگلین مہ ہر وِوہٹ م و ج ۔۔۳۔۔

ਜਨ ਕੇ ਪੂਤਰ ਮਨੋਰਥ ਹਤਰ ਪਰਭ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਿੇਵਹੁ ਹਤਰ ਲੰਞੁ ॥

نج ےک ئُؤر ونمرھت ہر رپَھب ہر نام دویوہ ہر لی ٔبی ۔۔

ਜਨ ਨਾਨਕ ਮਤਨ ਿਤਨ ਅਨਿੁ ਭਇਆ ਹੈ ਗੁਤਰ ਮੰਿੁ ਿੀਓ ਹਤਰ ਭੰਞੁ ॥੪॥੫॥੭॥੧੨॥੧੮॥੭॥੩੭॥

ُگ میت ئ ہ بھیب
ےہ ر ر د ؤ ر ج ۔۔۴۔۔۵۔۔۷۔۔۱۲۔۔۱۸۔۔۷۔۔۳۷۔۔
نج نانک نم نت ا َند ایھب َ
ੇਬਸੰਿੁ ਮਹਲਾ ੫ ਘਰੁ ੧ ਿੁਿੁਕ

تنسب ہلحم  ۵رھگ ُ ۱د نُکے
ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪਰਸਾਤਿ ॥

اِک اواکنر سیگؤر رپساد ۔۔
ਗੁਰੁ ਸੇਵਉ ਕਤਰ ਨਮਸਕਾਰ ॥

ُگر ویسو رک اکسمنر ۔۔

ਆਜੁ ਹਮਾਰੈ ਮੰਗਲਚਾਰ ॥

امہرے مپگلچار ۔۔
اچ َ

ਆਜੁ ਹਮਾਰੈ ਮਹਾ ਅਨੰਿ ॥

امہرے اہم ادنن ۔۔
اچ َ
ਤਚੰਿ ਲਥੀ ਭੇਟੇ ਗੋਤਬੰਿ ॥੧॥

لبھ ب
ھی
پ
پ
ی
ِجپت ی ے وگ ِ د ۔۔۱۔۔
ਆਜੁ ਹਮਾਰੈ ਤਗਰਤਹ ਬਸੰਿ ॥

امہرے گِرہِ تنسب ۔۔
اچ َ

ਗੁਨ ਗਾਏ ਪਰਭ ਿੁਮਹ ਬੇਅੰਿ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ُب
م
ہ
پ
ُگں اگےئ رپَھب ھ ےبا پ ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਆਜੁ ਹਮਾਰੈ ਬਨੇ ਿਾਗ ॥

امہرے ےنب اھپگ ۔۔
اچ َ
ਪਰਭ ਸੰਗੀ ਤਮਤਲ ਖੇਲਨ ਲਾਗ ॥

سی گ م ِ کھ
ل
ی
رپَھب ی ل ں الگ ۔۔
ਹੋਲੀ ਕੀਨੀ ਸੰਿ ਸੇਵ ॥

وہیل کیبی سیت سیَؤ۔۔
ਰੰਗੁ ਲਾਗਾ ਅਤਿ ਲਾਲ ਿੇਵ ॥੨॥

رنگ الاگ ات الل دویَ ۔۔۲۔۔
ਮਨੁ ਿਨੁ ਮਉਤਲਓ ਅਤਿ ਅਨੂਪ ॥

نم نت ؤمویل ات ائُؤت ۔۔
ਸੂਕੈ ਨਾਹੀ ਛਾਵ ਧੂਪ ॥

سُؤےکَ نایہ اھچو دھُؤت ۔۔
ਸਗਲੀ ਰੂਿੀ ਹਤਰਆ ਹੋਇ ॥

سگلی ُرویت ہ ِرنا وہۓ ۔۔

ਸਿ ਬਸੰਿ ਗੁਰ ਤਮਲੇ ਿੇਵ ॥੩॥

دس تنسب ُگر مل ِے دویَ ۔۔۳۔۔
ਤਬਰਖੁ ਜਤਮਓ ਹੈ ਪਾਰਜਾਿ ॥

پِرھک چمپؤ ےہَ ناراجت ۔۔

ਿੂਲ ਲਗੇ ਿਲ ਰਿਨ ਭਾਂਤਿ ॥

ب
ُھؤل ےگل لھپ رنت اھبپپ ۔۔
ਤਿਰਪਤਿ ਅਘਾਨੇ ਹਤਰ ਗੁਣਹ ਗਾਇ ॥

رتِپپ ااھگےن ہر ُگیہ اگۓ ۔۔
ਜਨ ਨਾਨਕ ਹਤਰ ਹਤਰ ਹਤਰ ਤਧਆਇ ॥੪॥੧॥

نج نانک ہر ہر ہر دایھےئ ۔۔۴۔۔۱۔۔
ਬਸੰਿੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥

تنسب ہلحم ۵۔۔
ਹਟਵਾਣੀ ਧਨ ਮਾਲ ਹਾਟੁ ਕੀਿੁ ॥

وٹہاین دنھ امل اہت کِپت ۔۔
ਜੂਆਰੀ ਜੂਏ ਮਾਤਹ ਚੀਿੁ ॥

ُجؤا ری وجےئ امہِ جپت ۔۔
ਅਮਲੀ ਜੀਵੈ ਅਮਲੁ ਖਾਇ ॥

اھکۓ ۔۔
یلمع ویجے لمع
ِ
ਤਿਉ ਹਤਰ ਜਨੁ ਜੀਵੈ ਹਤਰ ਤਧਆਇ ॥੧॥

پپؤ ہر نج ویجے ہر دایھےئ ۔۔۱۔۔
ਅਪਨੈ ਰੰਤਗ ਸਭੁ ਕੋ ਰਚੈ ॥

اےنپ رنگ سیھ وک ر َچے ۔۔
ਤਜਿੁ ਪਰਤਭ ਲਾਇਆ ਤਿਿੁ ਤਿਿੁ ਲਗੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

َ
ِجت رپَھب النا پِپ پِپ لگے ۔۔۱۔۔راہو۔۔

ਮੇਘ ਸਮੈ ਮੋਰ ਤਨਰਤਿਕਾਰ ॥

ھگیم سمَے

ومر پِراکتر ۔۔

ਚੰਿ ਿੇਤਖ ਤਬਗਸਤਹ ਕਉਲਾਰ ॥

دنچ دھکی نِگس ِہ کؤالر ۔۔
ਮਾਿਾ ਬਾਤਰਕ ਿੇਤਖ ਅਨੰਿ ॥

امنا نارِک دھکی ادنن ۔۔
ਤਿਉ ਹਤਰ ਜਨ ਜੀਵਤਹ ਜਤਪ ਗੋਤਬੰਿ ॥੨॥

پپؤ ہر نج ویجہِ جت وگپِید ۔۔۲۔۔
ਤਸੰਘ ਰੁਚੈ ਸਿ ਭੋਜਨੁ ਮਾਸ ॥

ِسیگھ ُر َچے دس وھبنج امس ۔۔
ਰਣੁ ਿੇਤਖ ਸੂਰੇ ਤਚਿ ਉਲਾਸ ॥

رن دھکی سُؤرے ِجت اُالس ۔۔
ਤਕਰਪਨ ਕਉ ਅਤਿ ਧਨ ਤਪਆਰੁ ॥

کِرنپ کؤ ات دنھ ایپر ۔۔

ਹਤਰ ਜਨ ਕਉ ਹਤਰ ਹਤਰ ਆਧਾਰੁ ॥੩॥

ہر نج کؤ ہر ہر ا داھر ۔۔۳۔۔
ਸਰਬ ਰੰਗ ਇਕ ਰੰਗ ਮਾਤਹ ॥

رست رنگ اِک رنگ امہِ۔۔
ਸਰਬ ਸੁਖਾ ਸੁਖ ਹਤਰ ਕੈ ਨਾਇ ॥

ےک ناےئ ۔۔
رست ُسکھا ُسکھ ہر َ

ਤਿਸਤਹ ਪਰਾਪਤਿ ਇਹੁ ਤਨਧਾਨੁ ॥

ئِسہہ رپاپپ اوہی ن ِداھن ۔۔

ਨਾਨਕ ਗੁਰੁ ਤਜਸੁ ਕਰੇ ਿਾਨੁ ॥੪॥੨॥

نانک ُگر ِجس رکے دان ۔۔۴۔۔۲۔۔
ਬਸੰਿੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥

تنسب ہلحم ۵۔۔
ਤਿਸੁ ਬਸੰਿੁ ਤਜਸੁ ਪਰਭੁ ਤਿਪਾਲੁ ॥

ئِس تنسب ِجس رپَھب کِرنال ۔۔
ਤਿਸੁ ਬਸੰਿੁ ਤਜਸੁ ਗੁਰੁ ਿਇਆਲੁ ॥

ئِس تنسب ِجس ُگر دنال ۔۔

ਮੰਗਲੁ ਤਿਸ ਕੈ ਤਜਸੁ ਏਕੁ ਕਾਮੁ ॥

لگنم ئِس ےکَ ِجس انک اکم ۔۔
ਤਿਸੁ ਸਿ ਬਸੰਿੁ ਤਜਸੁ ਤਰਿੈ ਨਾਮੁ ॥੧॥

ئِس دس تنسب ِجس ر َِدے نام ۔۔۱۔۔
ਤਗਰਤਹ ਿਾ ਕੇ ਬਸੰਿੁ ਗਨੀ ॥

گِرہِ نا ےک تنسب ینگ ۔۔

ਜਾ ਕੈ ਕੀਰਿਨੁ ਹਤਰ ਧੁਨੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ےک ریکنت ہر د ُھبی ۔۔۱۔۔راہو۔۔
اج َ
ਪਰੀਤਿ ਪਾਰਬਰਹਮ ਮਉਤਲ ਮਨਾ ॥

رپپپ نارپرمہ ؤمل انم ۔۔

ਤਗਆਨੁ ਕਮਾਈਐ ਪੂਤਛ ਜਨਾਂ ॥

گ ِیان امک پپَے ئُؤھچ انجن ۔۔
ਸੋ ਿਪਸੀ ਤਜਸੁ ਸਾਧਸੰਗੁ ॥

ن
وس ی َسی ِجس سادھسیگ ۔۔
ਸਿ ਤਧਆਨੀ ਤਜਸੁ ਗੁਰਤਹ ਰੰਗੁ ॥੨॥

دس دایھین ِجس ُگرہِ رنگ ۔۔۲۔۔
ਸੇ ਤਨਰਭਉ ਤਜਨਹ ਭਉ ਪਇਆ ॥

ب
ب
ےس پِر ھؤ جبھ ھؤ ایپ ۔۔

ਸੋ ਸੁਖੀਆ ਤਜਸੁ ਭਰਮੁ ਗਇਆ ॥

سک
وس ُ ھییا ِجس رھبم ایگ ۔۔

ਸੋ ਇਕਾਂਿੀ ਤਜਸੁ ਤਰਿਾ ਥਾਇ ॥

وس اِاکیتن ِجس رِدا اھتےئ ۔۔

ਸੋਈ ਤਨਹਚਲੁ ਸਾਚ ਿਾਇ ॥੩॥

بہ
وسیئ ِ چل ساچ اھٹۓ ۔۔۳۔۔
ਏਕਾ ਖੋਜੈ ਏਕ ਪਰੀਤਿ ॥

ااکی وھک َچے انک رپپپ ۔۔
ਿਰਸਨ ਪਰਸਨ ਹੀਿ ਚੀਤਿ ॥

درنس رپنس تیہ جپت ۔۔
ਹਤਰ ਰੰਗ ਰੰਗਾ ਸਹਤਜ ਮਾਣੁ ॥

سہ
ہر رنگ راگن ج امن ۔۔

ਨਾਨਕ ਿਾਸ ਤਿਸੁ ਜਨ ਕੁਰਬਾਣੁ ॥੪॥੩॥

نانک داس ئِس نج قُرنان ۔۔۴۔۔۳۔۔
ਬਸੰਿੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥

تنسب ہلحم ۵۔۔
ਜੀਅ ਪਰਾਣ ਿੁਮਹ ਤਪੰਿ ਿੀਨਹ ॥

ُب
یج رپان مہھ پِید دپبہہ۔۔

ਮੁਗਧ ਸੁੰਿਰ ਧਾਤਰ ਜੋਤਿ ਕੀਨਹ ॥

مُگدھ ُسیدر داھر وجت کیبہہ ۔۔
ਸਤਭ ਜਾਤਚਕ ਪਰਭ ਿੁਮਹ ਿਇਆਲ ॥

سیھ اج ِچک رپَھب ُبمہہ دنال ۔۔
ਨਾਮੁ ਜਪਿ ਹੋਵਿ ਤਨਹਾਲ ॥੧॥

نام جپت وہوت بِہال ۔۔۱۔۔
ਮੇਰੇ ਪਰੀਿਮ ਕਾਰਣ ਕਰਣ ਜੋਗ ॥

ریمے رپمتی اکرن رکن وجگ ۔۔
ਹਉ ਪਾਵਉ ਿੁਮ ਿੇ ਸਗਲ ਥੋਕ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ُب
ہؤ ناوو م ےت لگس وھتک ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਨਾਮੁ ਜਪਿ ਹੋਵਿ ਉਧਾਰ ॥

نام جپت وہوت اُداھر ۔۔
ਨਾਮੁ ਜਪਿ ਸੁਖ ਸਹਜ ਸਾਰ ॥

سہ
نام جپت ُسکھ ج سار ۔۔

ਨਾਮੁ ਜਪਿ ਪਤਿ ਸੋਭਾ ਹੋਇ ॥

نام جپت پپ وساھب وہۓ ۔۔
ਨਾਮੁ ਜਪਿ ਤਬਘਨੁ ਨਾਹੀ ਕੋਇ ॥੨॥

نگ
نام جپت ِ ھں نایہ وکۓ ۔۔۲۔۔
ਜਾ ਕਾਰਤਣ ਇਹ ਿੁਲਭ ਿੇਹ ॥

اج اکرن اہہی ُدھبل دہہی ۔۔
ਸੋ ਬੋਲੁ ਮੇਰੇ ਪਰਭੂ ਿੇਤਹ ॥

ب
وس وبل ریمے رپ ُھؤ دہہی ۔۔
ਸਾਧਸੰਗਤਿ ਮਤਹ ਇਹੁ ਤਬਸਰਾਮੁ ॥

سادھسیگت ہہم اوہی ِئسرام ۔۔

ਸਿਾ ਤਰਿੈ ਜਪੀ ਪਰਭ ਿੇਰੋ ਨਾਮੁ ॥੩॥

دسا ر َِدے یپج رپَھب ریتو نام ۔۔۳۔۔
ਿੁਝ ਤਬਨੁ ਿੂਜਾ ਕੋਇ ਨਾਤਹ ॥

ُب
چھ پِں ُدواج وکۓ ناہِ۔۔

ਸਭੁ ਿੇਰੋ ਖੇਲੁ ਿੁਝ ਮਤਹ ਸਮਾਤਹ ॥

ُب
سیھ ریتو لیھک چھ ہہم امسہِ۔۔
ਤਜਉ ਭਾਵੈ ਤਿਉ ਰਾਤਖ ਲੇ ॥

چیپؤ اھبوے پپؤ راھک ےل ۔۔
ਸੁਖੁ ਨਾਨਕ ਪੂਰਾ ਗੁਰੁ ਤਮਲੇ ॥੪॥੪॥

ُسکھ نانک ئُؤرا ُگر مل ِے ۔۔۴۔۔۴۔۔

ਬਸੰਿੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥

تنسب ہلحم ۵۔۔
ਪਰਭ ਪਰੀਿਮ ਮੇਰੈ ਸੰਤਗ ਰਾਇ ॥

رپَھب رپمتی ریمَے گنس راےئ ۔۔
ਤਜਸਤਹ ਿੇਤਖ ਹਉ ਜੀਵਾ ਮਾਇ ॥

جسہہ دھکی ہؤ ویجا امےئ ۔۔

ਜਾ ਕੈ ਤਸਮਰਤਨ ਿੁਖੁ ਨ ਹੋਇ ॥

ےک ِسمرن ُدھک ہن وہۓ ۔۔
اج َ
ਕਤਰ ਿਇਆ ਤਮਲਾਵਹੁ ਤਿਸਤਹ ਮੋਤਹ ॥੧॥

رک دایئ مِالووہ ئِسہہ ومہِ۔۔۱۔۔

ਮੇਰੇ ਪਰੀਿਮ ਪਰਾਨ ਅਧਾਰ ਮਨ ॥

ریمے رپمتی رپان اداھر نم ۔۔
ਜੀਉ ਪਰਾਨ ਸਭੁ ਿੇਰੋ ਧਨ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

جپؤ رپان سیھ ریتو دنھ ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਜਾ ਕਉ ਖੋਜਤਹ ਸੁਤਰ ਨਰ ਿੇਵ ॥

ہج ُسر رن دویَ ۔۔
اج کؤ وھک ِ
ਮੁਤਨ ਜਨ ਸੇਖ ਨ ਲਹਤਹ ਭੇਵ ॥

مُں نج س َیکھ ہن لہہہ ویھب ۔۔
ਜਾ ਕੀ ਗਤਿ ਤਮਤਿ ਕਹੀ ਨ ਜਾਇ ॥

اج یک گپ مِت یہک ہن اجۓ ۔۔

ਘਤਟ ਘਤਟ ਘਤਟ ਘਤਟ ਰਤਹਆ ਸਮਾਇ ॥੨॥

ٹھگ ٹھگ ٹھگ ٹھگ رایہ امسۓ ۔۔۲۔۔
ਜਾ ਕੇ ਭਗਿ ਆਨੰਿ ਮੈ ॥

اج ےک تگھب ا دنن م َے ۔۔
ਜਾ ਕੇ ਭਗਿ ਕਉ ਨਾਹੀ ਖੈ ॥

ک
اج ےک تگھب کؤ نایہ َھے ۔۔
ਜਾ ਕੇ ਭਗਿ ਕਉ ਨਾਹੀ ਭੈ ॥

ب
اج ےک تگھب کؤ نایہ َھے ۔۔
ਜਾ ਕੇ ਭਗਿ ਕਉ ਸਿਾ ਜੈ ॥੩॥

اج ےک تگھب کؤ دسا ےجَ ۔۔۳۔۔
ਕਉਨ ਉਪਮਾ ਿੇਰੀ ਕਹੀ ਜਾਇ ॥

کؤن اُامپ ریتی یہک اجۓ ۔۔
ਸੁਖਿਾਿਾ ਪਰਭੁ ਰਤਹਓ ਸਮਾਇ ॥

ُسکھدانا رپَھب رویہ امسۓ ۔۔
ਨਾਨਕੁ ਜਾਚੈ ਏਕੁ ਿਾਨੁ ॥

نانک اج َچے انک دان ۔۔
ਕਤਰ ਤਕਰਪਾ ਮੋਤਹ ਿੇਹੁ ਨਾਮੁ ॥੪॥੫॥

رک کِرنا ومہِ دوہی نام ۔۔۴۔۔۵۔۔
ਬਸੰਿੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥

تنسب ہلحم ۵۔۔

ਤਮਤਲ ਪਾਣੀ ਤਜਉ ਹਰੇ ਬੂਟ ॥

مِل ناین چیپؤ ہرے ئُؤت ۔۔
ਸਾਧਸੰਗਤਿ ਤਿਉ ਹਉਮੈ ਛੂਟ ॥

چ
سادھسیگت پپؤ ہؤ م َے ُھؤت ۔۔
ਜੈਸੀ ਿਾਸੇ ਧੀਰ ਮੀਰ ॥

چ
َ یسی داےس دھتر ریم ۔۔
ਿੈਸੇ ਉਧਾਰਨ ਗੁਰਹ ਪੀਰ ॥੧॥

َنیسے اُداھرن ُگرہ ریپ ۔۔۱۔۔
ਿੁਮ ਿਾਿੇ ਪਰਭ ਿੇਨਹਾਰ ॥

ُب
م داےت رپَھب دپبہار ۔۔
ਤਨਮਖ ਤਨਮਖ ਤਿਸੁ ਨਮਸਕਾਰ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ب ب
ِمکھ ِمکھ ئِس اکسمنر ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਤਜਸਤਹ ਪਰਾਪਤਿ ਸਾਧਸੰਗੁ ॥

جسہہ رپاپپ سادھسیگ ۔۔

ਤਿਸੁ ਜਨ ਲਾਗਾ ਪਾਰਬਰਹਮ ਰੰਗੁ ॥

ئِس نج الاگ نارپرمہ رنگ ۔۔
ਿੇ ਬੰਧਨ ਿੇ ਭਏ ਮੁਕਤਿ ॥

ےت دنبنھ ےت ےئھب مُکت ۔۔
ਭਗਿ ਅਰਾਧਤਹ ਜੋਗ ਜੁਗਤਿ ॥੨॥

تگھب ارادھ ِہ وجگ تگج ۔۔۲۔۔

ਨੇਿਰ ਸੰਿੋਖੇ ਿਰਸੁ ਪੇਤਖ ॥

پیتر وتنسےھک درس پیکھ ۔۔
ਰਸਨਾ ਗਾਏ ਗੁਣ ਅਨੇਕ ॥

رانس اگےئ ُگں اپیک ۔۔

ਤਿਰਸਨਾ ਬੂਝੀ ਗੁਰ ਪਰਸਾਤਿ ॥

رتِانس ئُؤیھج ُگر رپساد ۔۔

ਮਨੁ ਆਘਾਨਾ ਹਤਰ ਰਸਤਹ ਸੁਆਤਿ ॥੩॥

ہس سُؤاد ۔۔۳۔۔
نم ا اھگنا ہر ر ِ
ਸੇਵਕੁ ਲਾਗੋ ਚਰਣ ਸੇਵ ॥

ویسک الوگ رچن ویسَ ۔۔
ਆਤਿ ਪੁਰਖ ਅਪਰੰਪਰ ਿੇਵ ॥

ا د ُپرھک ارپرپم دویَ ۔۔

ਸਗਲ ਉਧਾਰਣ ਿੇਰੋ ਨਾਮੁ ॥

لگس اُداھرن ریتو نام ۔۔
ਨਾਨਕ ਪਾਇਓ ਇਹੁ ਤਨਧਾਨੁ ॥੪॥੬॥

نانک ناویئ اوہی ن ِداھن ۔۔۴۔۔۶۔۔
ਬਸੰਿੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥

تنسب ہلحم ۵۔۔
ُب

ਿੁਮ ਬਿ ਿਾਿੇ ਿੇ ਰਹੇ ॥

م ند داےت دے رےہ ۔۔

ਜੀਅ ਪਰਾਣ ਮਤਹ ਰਤਵ ਰਹੇ ॥

یج رپان ہہم َروِ رےہ ۔۔
ਿੀਨੇ ਸਗਲੇ ਭੋਜਨ ਖਾਨ ॥

دےنی ےلگس وھبنج اھکن ۔۔
ਮੋਤਹ ਤਨਰਗੁਨ ਇਕੁ ਗੁਨੁ ਨ ਜਾਨ ॥੧॥

ومہِ پِر ُگں اِک ُگں ہن اجن ۔۔۱۔۔
ਹਉ ਕਛੂ ਨ ਜਾਨਉ ਿੇਰੀ ਸਾਰ ॥

ہ کج
ُ
ئ
ھ
ؤ ؤ ہن اج ؤ ریتی سار ۔۔

ਿੂ ਕਤਰ ਗਤਿ ਮੇਰੀ ਪਰਭ ਿਇਆਰ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ئُؤ رک گپ ریمی رپَھب دنار ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਜਾਪ ਨ ਿਾਪ ਨ ਕਰਮ ਕੀਤਿ ॥

اجت ہن نات ہن رکم کِپت ۔۔
ਆਵੈ ਨਾਹੀ ਕਛੂ ਰੀਤਿ ॥

کج
ُ
ھ
پ
ے نایہ ؤ ِر پ ۔۔
او َ
ਮਨ ਮਤਹ ਰਾਖਉ ਆਸ ਏਕ ॥

ک
نم ہہم را ھؤ ا س انک ۔۔

ਨਾਮ ਿੇਰੇ ਕੀ ਿਰਉ ਟੇਕ ॥੨॥

نام ریتے یک رتو کیٹ ۔۔۲۔۔
ਸਰਬ ਕਲਾ ਪਰਭ ਿੁਮਹ ਪਰਬੀਨ ॥

ُب
رست کال رپَھب مہھ رپنیب ۔۔

ਅੰਿੁ ਨ ਪਾਵਤਹ ਜਲਤਹ ਮੀਨ ॥

اپپ ہن ناوہِ چلہہ نیم ۔۔
ਅਗਮ ਅਗਮ ਊਚਹ ਿੇ ਊਚ ॥

امگ امگ اُوہچ ےت اُوچ ۔۔
ਹਮ ਥੋਰੇ ਿੁਮ ਬਹੁਿ ਮੂਚ ॥੩॥

ُب
مہ وھترے م تہب مُؤچ ۔۔۳۔۔
ਤਜਨ ਿੂ ਤਧਆਇਆ ਸੇ ਗਨੀ ॥

ِجں ئُؤ دایھنا ےس ینگ ۔۔

ਤਜਨ ਿੂ ਪਾਇਆ ਸੇ ਧਨੀ ॥

ِجں ئُؤ نانا ےس دینھ ۔۔

ਤਜਤਨ ਿੂ ਸੇਤਵਆ ਸੁਖੀ ਸੇ ॥

سک
ِجں ئُؤ ویسنا ُ ھی ےس ۔۔
ਸੰਿ ਸਰਤਣ ਨਾਨਕ ਪਰੇ ॥੪॥੭॥

سیت رسن نانک رپے ۔۔۴۔۔۷۔۔
ਬਸੰਿੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥

تنسب ہلحم ۵۔۔
ਤਿਸੁ ਿੂ ਸੇਤਵ ਤਜਤਨ ਿੂ ਕੀਆ ॥

ویس ِجں ئُؤ ایک ۔۔
ئِس ئُؤ َ

ਤਿਸੁ ਅਰਾਤਧ ਤਜਤਨ ਜੀਉ ਿੀਆ ॥

ئِس ارادھ ِجں جپؤ دنا ۔۔

ਤਿਸ ਕਾ ਚਾਕਰੁ ਹੋਤਹ ਤਿਤਰ ਿਾਨੁ ਨ ਲਾਗੈ ॥

ب
ئِس اک اچرک وہہِ ھِر دان ہن ال َگے ۔۔

ਤਿਸ ਕੀ ਕਤਰ ਪੋਿਿਾਰੀ ਤਿਤਰ ਿੂਖੁ ਨ ਲਾਗੈ ॥੧॥

ب
ئِس یک رک وپدتاری ھِر ُدوھک ہن ال َگے ۔۔۱۔۔
ਏਵਿ ਭਾਗ ਹੋਤਹ ਤਜਸੁ ਪਰਾਣੀ ॥

اوید اھبگ وہہِ ِجس رپَاین ۔۔

ਸੋ ਪਾਏ ਇਹੁ ਪਿੁ ਤਨਰਬਾਣੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

وس ناےئ اوہی ند پِرناین ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਿੂਜੀ ਸੇਵਾ ਜੀਵਨੁ ਤਬਰਥਾ ॥

ُدویج ویسا ویجن پِراھت ۔۔

ਕਛੂ ਨ ਹੋਈ ਹੈ ਪੂਰਨ ਅਰਥਾ ॥

ک
ج
ُ
ئ
ھ
ےہ ُؤرن اراھت ۔۔
ؤ ہن وہیئ َ
ਮਾਣਸ ਸੇਵਾ ਖਰੀ ਿੁਹੇਲੀ ॥

امسن ویسا رھکی ُدیلیہ ۔۔
ਸਾਧ ਕੀ ਸੇਵਾ ਸਿਾ ਸੁਹੇਲੀ ॥੨॥

سہ
سادھ یک ویسا دسا ُ یلی ۔۔۲۔۔
ਜੇ ਲੋੜਤਹ ਸਿਾ ਸੁਖੁ ਭਾਈ ॥

ےج ولرےہ دسا ُسکھ اھبیئ ۔۔
ਸਾਧੂ ਸੰਗਤਿ ਗੁਰਤਹ ਬਿਾਈ ॥

سا ُدوھ تگنس ُگرہِ اتبی ۔۔

ਊਹਾ ਜਪੀਐ ਕੇਵਲ ਨਾਮ ॥

اُواہ جییپے ویکل نام ۔۔

ਸਾਧੂ ਸੰਗਤਿ ਪਾਰਗਰਾਮ ॥੩॥

سا ُدوھ تگنس ناررگام ۔۔۳۔۔
ਸਗਲ ਿਿ ਮਤਹ ਿਿੁ ਤਗਆਨੁ ॥

لگس پپ ہہم پپ گ ِیان ۔۔
ਸਰਬ ਤਧਆਨ ਮਤਹ ਏਕੁ ਤਧਆਨੁ ॥

رست دایھن ہہم انک دایھن ۔۔
ਹਤਰ ਕੀਰਿਨ ਮਤਹ ਊਿਮ ਧੁਨਾ ॥

ہر ریکنت ہہم اُومت د ُھیا ۔۔
ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਤਮਤਲ ਗਾਇ ਗੁਨਾ ॥੪॥੮॥

نانک ُگر مِل اگۓ ُگیا ۔۔۴۔۔۸۔۔
ਬਸੰਿੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥

تنسب ہلحم ۵۔۔
ਤਜਸੁ ਬੋਲਿ ਮੁਖੁ ਪਤਵਿੁ ਹੋਇ ॥

ِجس وبلپ مُکھ وپِت وہۓ ۔۔
ਤਜਸੁ ਤਸਮਰਿ ਤਨਰਮਲ ਹੈ ਸੋਇ ॥

ِجس ِسمرت پِرلم ےہَ وسۓ ۔۔
ਤਜਸੁ ਅਰਾਧੇ ਜਮੁ ਤਕਛੁ ਨ ਕਹੈ ॥

ک
ِجس ارادےھ مج ِچھ ہن ےہکَ ۔۔

ਤਜਸ ਕੀ ਸੇਵਾ ਸਭੁ ਤਕਛੁ ਲਹੈ ॥੧॥

ک
ِجس یک ویسا سیھ ِچھ ل َہے ۔۔۱۔۔
ਰਾਮ ਰਾਮ ਬੋਤਲ ਰਾਮ ਰਾਮ ॥

رام رام وبل رام رام ۔۔
ਤਿਆਗਹੁ ਮਨ ਕੇ ਸਗਲ ਕਾਮ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

پ ِیاوہگ نم ےک لگس اکم ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਤਜਸ ਕੇ ਧਾਰੇ ਧਰਤਣ ਅਕਾਸੁ ॥

ِجس ےک داھرے درھن ااکس ۔۔
ਘਤਟ ਘਤਟ ਤਜਸ ਕਾ ਹੈ ਪਰਗਾਸੁ ॥

ےہ رپَاگس ۔۔
ٹھگ ٹھگ ِجس اک َ
ਤਜਸੁ ਤਸਮਰਿ ਪਤਿਿ ਪੁਨੀਿ ਹੋਇ ॥

ِجس ِسمرت تتپ ُنیپت وہۓ ۔۔

ਅੰਿ ਕਾਤਲ ਤਿਤਰ ਤਿਤਰ ਨ ਰੋਇ ॥੨॥

ب ب
اپپ اکل ھِر ھِر ہن رو ئِے ۔۔۲۔۔
ਸਗਲ ਧਰਮ ਮਤਹ ਊਿਮ ਧਰਮ ॥

لگس درھم ہہم اُومت درھم ۔۔
ਕਰਮ ਕਰਿੂਤਿ ਕੈ ਊਪਤਰ ਕਰਮ ॥

رکم رکئُؤت ےکَ اُورپ رکم ۔۔

ਤਜਸ ਕਉ ਚਾਹਤਹ ਸੁਤਰ ਨਰ ਿੇਵ ॥

ِجس کؤ اچہہِ ُسر رن دویَ ۔۔

ਸੰਿ ਸਭਾ ਕੀ ਲਗਹੁ ਸੇਵ ॥੩॥

سیت اھبس یک لگہؤ ویسَ ۔۔۳۔۔
ਆਤਿ ਪੁਰਤਖ ਤਜਸੁ ਕੀਆ ਿਾਨੁ ॥

ا د ُپرھک ِجس ک ِیا دان ۔۔

ਤਿਸ ਕਉ ਤਮਤਲਆ ਹਤਰ ਤਨਧਾਨੁ ॥

ئِس کؤ مل ِیا ہر ن ِداھن ۔۔

ਤਿਸ ਕੀ ਗਤਿ ਤਮਤਿ ਕਹੀ ਨ ਜਾਇ ॥

ئِس یک گپ مِت یہک ہن اجۓ ۔۔

ਨਾਨਕ ਜਨ ਹਤਰ ਹਤਰ ਤਧਆਇ ॥੪॥੯॥

نانک نج ہر ہر دایھےئ ۔۔۴۔۔۹۔۔
ਬਸੰਿੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥

تنسب ہلحم ۵۔۔
ਮਨ ਿਨ ਭੀਿਤਰ ਲਾਗੀ ਤਪਆਸ ॥

ب
ھ
ِی
ت
نم نت ر الیگ ایپس ۔۔

ਗੁਤਰ ਿਇਆਤਲ ਪੂਰੀ ਮੇਰੀ ਆਸ ॥

ُگر دنا ل ئُؤری ریمی ا س ۔۔
ਤਕਲਤਵਖ ਕਾਟੇ ਸਾਧਸੰਤਗ ॥

کِلؤِھک اکےٹ سادھسیگ ۔۔

ਨਾਮੁ ਜਤਪਓ ਹਤਰ ਨਾਮ ਰੰਤਗ ॥੧॥

نام جییپؤ ہر نام رنگ ۔۔۱۔۔

ਗੁਰ ਪਰਸਾਤਿ ਬਸੰਿੁ ਬਨਾ ॥

ُگر رپساد تنسب انب ۔۔

ਚਰਨ ਕਮਲ ਤਹਰਿੈ ਉਤਰ ਧਾਰੇ ਸਿਾ ਸਿਾ ਹਤਰ ਜਸੁ ਸੁਨਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

رچن لمک ہِر َدے اُر داھرے دسا دسا ہر سج ُسیا ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਸਮਰਥ ਸੁਆਮੀ ਕਾਰਣ ਕਰਣ ॥

رمسھت سُؤا یم اکرن رکن ۔۔
ਮੋਤਹ ਅਨਾਥ ਪਰਭ ਿੇਰੀ ਸਰਣ ॥

ومہِ اناھت رپَھب ریتی رسن ۔۔
ਜੀਅ ਜੰਿ ਿੇਰੇ ਆਧਾਤਰ ॥

یج جپت ریتے ا داھر ۔۔
ਕਤਰ ਤਕਰਪਾ ਪਰਭ ਲੇਤਹ ਤਨਸਿਾਤਰ ॥੨॥

رک کِرنا رپَھب ہیلِ ئِسیار ۔۔۲۔۔
ਭਵ ਖੰਿਨ ਿੁਖ ਨਾਸ ਿੇਵ ॥

ب
َھؤ ڈنھکن ُدھک ناس دویَ ۔۔
ਸੁਤਰ ਨਰ ਮੁਤਨ ਜਨ ਿਾ ਕੀ ਸੇਵ ॥

ُسر رن مُں نج نا یک ویسَ ۔۔

ਧਰਤਣ ਅਕਾਸੁ ਜਾ ਕੀ ਕਲਾ ਮਾਤਹ ॥

درھن ااکس اج یک کال امہِ۔۔
ਿੇਰਾ ਿੀਆ ਸਤਭ ਜੰਿ ਖਾਤਹ ॥੩॥

ریتا دِنا سیھ جپت اھکہِ۔۔۳۔۔

ਅੰਿਰਜਾਮੀ ਪਰਭ ਿਇਆਲ ॥

ارتناجیم رپَھب دنال ۔۔
ਅਪਣੇ ਿਾਸ ਕਉ ਨਿਤਰ ਤਨਹਾਤਲ ॥

اےنپ داس کؤ دنر بِہال ۔۔
ਕਤਰ ਤਕਰਪਾ ਮੋਤਹ ਿੇਹੁ ਿਾਨੁ ॥

رک کِرنا ومہِ دوہی دان ۔۔

ਜਤਪ ਜੀਵੈ ਨਾਨਕੁ ਿੇਰੋ ਨਾਮੁ ॥੪॥੧੦॥

جت ویجے نانک ریتو نام ۔۔۴۔۔۱۱۔۔
ਬਸੰਿੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥

تنسب ہلحم ۵۔۔
ਰਾਮ ਰੰਤਗ ਸਭ ਗਏ ਪਾਪ ॥

رام رنگ سیھ ےئگ نات ۔۔
ਰਾਮ ਜਪਿ ਕਛੁ ਨਹੀ ਸੰਿਾਪ ॥

رام جپت ھچک یہن سییات ۔۔
ਗੋਤਬੰਿ ਜਪਿ ਸਤਭ ਤਮਟੇ ਅੰਧੇਰ ॥

وگپِید جپت سیھ ِمپے ادنھتر ۔۔

ਹਤਰ ਤਸਮਰਿ ਕਛੁ ਨਾਤਹ ਿੇਰ ॥੧॥

ہر ِسمرت ھچک ناہِ ریھپ ۔۔۱۔۔
ਬਸੰਿੁ ਹਮਾਰੈ ਰਾਮ ਰੰਗੁ ॥

امہرے رام رنگ ۔۔
تنسب َ

ਸੰਿ ਜਨਾ ਤਸਉ ਸਿਾ ਸੰਗੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

سیت انج سِیؤ دسا گنس ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਸੰਿ ਜਨੀ ਕੀਆ ਉਪਿੇਸੁ ॥

سیت ینج ک ِیا ا ُندسی ۔۔
ਜਹ ਗੋਤਬੰਿ ਭਗਿੁ ਸੋ ਧੰਤਨ ਿੇਸੁ ॥

ہج وگپِید تگھب وس دنھّ دسی ۔۔
ਹਤਰ ਭਗਤਿਹੀਨ ਉਤਿਆਨ ਥਾਨੁ ॥

ہ بھگب
ہی
ں اُدنان اھتن ۔۔
ر

ਗੁਰ ਪਰਸਾਤਿ ਘਤਟ ਘਤਟ ਪਛਾਨੁ ॥੨॥

ُگر رپساد ٹھگ ٹھگ اھچپن ۔۔۲۔۔
ਹਤਰ ਕੀਰਿਨ ਰਸ ਭੋਗ ਰੰਗੁ ॥

ہر ریکنت رس وھبگ رنگ ۔۔
ਮਨ ਪਾਪ ਕਰਿ ਿੂ ਸਿਾ ਸੰਗੁ ॥

نم نات رکت ئُؤ دسا گنس ۔۔
ਤਨਕਤਟ ਪੇਖੁ ਪਰਭੁ ਕਰਣਹਾਰ ॥

نکِت پیکھ رپَھب رکاہنر ۔۔

ਈਿ ਊਿ ਪਰਭ ਕਾਰਜ ਸਾਰ ॥੩॥

اِپپ اُوت رپَھب اکرچ سار ۔۔۳۔۔
ਚਰਨ ਕਮਲ ਤਸਉ ਲਗੋ ਤਧਆਨੁ ॥

رچن لمک سِیؤ وگل دایھن ۔۔

ਕਤਰ ਤਕਰਪਾ ਪਰਤਭ ਕੀਨੋ ਿਾਨੁ ॥

رک کِرنا رپَھب ونیک دان ۔۔

ਿੇਤਰਆ ਸੰਿ ਜਨਾ ਕੀ ਬਾਛਉ ਧੂਤਰ ॥

چ
ریتنا سیت انج یک نا ھؤ دھُؤر ۔۔

ਜਤਪ ਨਾਨਕ ਸੁਆਮੀ ਸਿ ਹਜੂਤਰ ॥੪॥੧੧॥

جت نانک سُؤا یم دس چچ ُؤر ۔۔۴۔۔۱۱۔۔
ਬਸੰਿੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥

تنسب ہلحم ۵۔۔
ਸਚੁ ਪਰਮੇਸਰੁ ਤਨਿ ਨਵਾ ॥

چس رپرسیم پِپ ونَا ۔۔
ਗੁਰ ਤਕਰਪਾ ਿੇ ਤਨਿ ਚਵਾ ॥

ُگر کِرنا ےت پِپ َجؤا ۔۔

ਪਰਭ ਰਖਵਾਲੇ ਮਾਈ ਬਾਪ ॥

رپَھب روھکاےل امیئ نات ۔۔
ਜਾ ਕੈ ਤਸਮਰਤਣ ਨਹੀ ਸੰਿਾਪ ॥੧॥

ےک ِسمرن یہن سییات ۔۔۱۔۔
اج َ

ਖਸਮੁ ਤਧਆਈ ਇਕ ਮਤਨ ਇਕ ਭਾਇ ॥

کھ س

م دایھیئ اِک نم اِک اھبےئ ۔۔

ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਕੀ ਸਿਾ ਸਰਣਾਈ ਸਾਚੈ ਸਾਤਹਤਬ ਰਤਖਆ ਕੰਤਿ ਲਾਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ُگر ئُؤرے یک دسا رسنایئ سا َچے اصجِت رایھک کیبھ ال ِئے ۔۔۱۔۔راہو۔۔

ਅਪਣੇ ਜਨ ਪਰਤਭ ਆਤਪ ਰਖੇ ॥

اےنپ نج رپَھب ا ت رےھک ۔۔
ਿੁਸਟ ਿੂਿ ਸਤਭ ਭਰਤਮ ਥਕੇ ॥

ُدست ُدوت سیھ رھبم ےکھت ۔۔
ਤਬਨੁ ਗੁਰ ਸਾਚੇ ਨਹੀ ਜਾਇ ॥

پِں ُگر ساےچ یہن اجۓ ۔۔

ਿੁਖੁ ਿੇਸ ਤਿਸੰਿਤਰ ਰਹੇ ਧਾਇ ॥੨॥

ُدھک دسی دِرتنس رےہ داھےئ ۔۔۲۔۔
ਤਕਰਿੁ ਓਨਹਾ ਕਾ ਤਮਟਤਸ ਨਾਤਹ ॥

کِرت اواھن اک مِیس ناہِ۔۔

ਓਇ ਅਪਣਾ ਬੀਤਜਆ ਆਤਪ ਖਾਤਹ ॥

او ےئ اانم پبچِیا ا ت اھکنیں ۔۔
ਜਨ ਕਾ ਰਖਵਾਲਾ ਆਤਪ ਸੋਇ ॥

نج اک روھکاال ا ت وسۓ ۔۔
ਜਨ ਕਉ ਪਹੁਤਚ ਨ ਸਕਤਸ ਕੋਇ ॥੩॥

ک ب ُہبہ
س
ک
نج ؤ ج ہن س وکۓ ۔۔۳۔۔
ਪਰਤਭ ਿਾਸ ਰਖੇ ਕਤਰ ਜਿਨੁ ਆਤਪ ॥

رپَھب داس رےھک رک نتج ا ت ۔۔
ਅਖੰਿ ਪੂਰਨ ਜਾ ਕੋ ਪਰਿਾਪੁ ॥

اڈنھک ئُؤرن اج وک رپَنات ۔۔

ਗੁਣ ਗੋਤਬੰਿ ਤਨਿ ਰਸਨ ਗਾਇ ॥

ُگں وگپِید پِپ رنس اگۓ ۔۔

ਨਾਨਕੁ ਜੀਵੈ ਹਤਰ ਚਰਣ ਤਧਆਇ ॥੪॥੧੨॥

نانک ویجے ہر رچن دایھےئ ۔۔۴۔۔۱۲۔۔
ਬਸੰਿੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥

تنسب ہلحم ۵۔۔
ਗੁਰ ਚਰਣ ਸਰੇਵਿ ਿੁਖੁ ਗਇਆ ॥

ُگر رچن رسَویت ُدھک ایگ ۔۔

ਪਾਰਬਰਹਤਮ ਪਰਤਭ ਕਰੀ ਮਇਆ ॥

نارپرمہ رپَھب رکی ایم ۔۔

ਸਰਬ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰਨ ਕਾਮ ॥

رست ونمرھت ئُؤرن اکم ۔۔
ਜਤਪ ਜੀਵੈ ਨਾਨਕੁ ਰਾਮ ਨਾਮ ॥੧॥

جت ویجے نانک رام نام ۔۔۱۔۔
ਸਾ ਰੁਤਿ ਸੁਹਾਵੀ ਤਜਿੁ ਹਤਰ ਤਚਤਿ ਆਵੈ ॥

ے ۔۔
سا ُرت ُسہاوی ِجت ہر ِجت ا و َ
ਤਬਨੁ ਸਤਿਗੁਰ ਿੀਸੈ ਤਬਲਲਾਂਿੀ ਸਾਕਿੁ ਤਿਤਰ ਤਿਤਰ ਆਵੈ ਜਾਵੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ب ب
ئ
پ س
اجوے ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ے َ
ِں یگؤر د َسے نِلالیتن ساطق ھِر ھِر ا و َ
ਸੇ ਧਨਵੰਿ ਤਜਨ ਹਤਰ ਪਰਭੁ ਰਾਤਸ ॥

ےس دھپؤپپ ِجں ہر رپَھب راس ۔۔

ਕਾਮ ਿੋਧ ਗੁਰ ਸਬਤਿ ਨਾਤਸ ॥

اکم رکودھ ُگر دبس ناس ۔۔

ਭੈ ਤਬਨਸੇ ਤਨਰਭੈ ਪਿੁ ਪਾਇਆ ॥

ب
ب
َھے نِیسے پِر َھے ند نانا ۔۔

ਗੁਰ ਤਮਤਲ ਨਾਨਤਕ ਖਸਮੁ ਤਧਆਇਆ ॥੨॥

ُگر مِل نانک

کھ س

م دایھنا ۔۔۲۔۔

ਸਾਧਸੰਗਤਿ ਪਰਤਭ ਕੀਓ ਤਨਵਾਸ ॥

سادھسیگت رپَھب کپؤ ئِؤاس ۔۔

ਹਤਰ ਜਤਪ ਜਤਪ ਹੋਈ ਪੂਰਨ ਆਸ ॥

ہر جت جت وہیئ ئُؤرن ا س ۔۔
ਜਤਲ ਥਤਲ ਮਹੀਅਤਲ ਰਤਵ ਰਤਹਆ ॥

م
لج لھت ہییل َروِ رایہ ۔۔

ਗੁਰ ਤਮਤਲ ਨਾਨਤਕ ਹਤਰ ਹਤਰ ਕਤਹਆ ॥੩॥

ُگر مِل نانک ہر ہر کہیا ۔۔۳۔۔
ਅਸਟ ਤਸਤਧ ਨਵ ਤਨਤਧ ਏਹ ॥

است سِدھ ونَ ن ِدھ اہہی ۔۔
ਕਰਤਮ ਪਰਾਪਤਿ ਤਜਸੁ ਨਾਮੁ ਿੇਹ ॥

رکم رپاپپ ِجس نام دہہی ۔۔

ਪਰਭ ਜਤਪ ਜਤਪ ਜੀਵਤਹ ਿੇਰੇ ਿਾਸ ॥

رپَھب جت جت ویجہِ ریتے داس ۔۔

ਗੁਰ ਤਮਤਲ ਨਾਨਕ ਕਮਲ ਪਰਗਾਸ ॥੪॥੧੩॥

ُگر مِل نانک لمک رپَاگس ۔۔۴۔۔۱۳۔۔
ੇਬਸੰਿੁ ਮਹਲਾ ੫ ਘਰੁ ੧ ਇਕ ਿੁਕ

تنسب ہلحم  ۵رھگ  ۱اک نُکے
ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪਰਸਾਤਿ ॥

اِک اواکنر سیگؤر رپساد ۔۔
ਸਗਲ ਇਛਾ ਜਤਪ ਪੁੰਨੀਆ ॥

لگس ااھچ جت ُن ِیّیا ۔۔
ਪਰਤਭ ਮੇਲੇ ਤਚਰੀ ਤਵਛੁੰਤਨਆ ॥੧॥

چ
رپَھب م َیلے جِری وِ ُھیّیا ۔۔۱۔۔

ਿੁਮ ਰਵਹੁ ਗੋਤਬੰਿੈ ਰਵਣ ਜੋਗੁ ॥

ُب
م َرووہ وگپِی َدے َرون وجگ ۔۔
ਤਜਿੁ ਰਤਵਐ ਸੁਖ ਸਹਜ ਭੋਗੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

سہ
ِجت روِےئَ ُسکھ ج وھبگ ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਕਤਰ ਤਕਰਪਾ ਨਿਤਰ ਤਨਹਾਤਲਆ ॥

رک کِرنا دنر بِہاایل ۔۔

ਅਪਣਾ ਿਾਸੁ ਆਤਪ ਸਮਹਾਤਲਆ ॥੨॥

س
م
ہ
اانپ داس ا ت ھاایل ۔۔۲۔۔
ਸੇਜ ਸੁਹਾਵੀ ਰਤਸ ਬਨੀ ॥

جیس ُسہاوی رس ینب ۔۔

ਆਇ ਤਮਲੇ ਪਰਭ ਸੁਖ ਧਨੀ ॥੩॥

ا ۓ مل ِے رپَھب ُسکھ دینھ ۔۔۳۔۔
ਮੇਰਾ ਗੁਣੁ ਅਵਗਣੁ ਨ ਬੀਚਾਤਰਆ ॥

ریما ُگں ا َونگ ہن اچیبرنا ۔۔

ਪਰਭ ਨਾਨਕ ਚਰਣ ਪੂਜਾਤਰਆ ॥੪॥੧॥੧੪॥

رپَھب نانک رچن ئُؤاجرنا ۔۔۴۔۔۱۔۔۱۴۔۔
ਬਸੰਿੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥

تنسب ہلحم ۵۔۔
ਤਕਲਤਬਖ ਤਬਨਸੇ ਗਾਇ ਗੁਨਾ ॥

کِل ِیکھ نِیسے اگۓ ُگیا ۔۔

ਅਨਤਿਨ ਉਪਜੀ ਸਹਜ ਧੁਨਾ ॥੧॥

سہ
ادنِن اُیجپ ج د ُھیا ۔۔۱۔۔

ਮਨੁ ਮਉਤਲਓ ਹਤਰ ਚਰਨ ਸੰਤਗ ॥

نم ؤمیل و ہر رچن گنس ۔۔
ਕਤਰ ਤਕਰਪਾ ਸਾਧੂ ਜਨ ਭੇਟੇ ਤਨਿ ਰਾਿੌ ਹਤਰ ਨਾਮ ਰੰਤਗ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ب
ھی
پ
ٔ
ئ
ہ
پ
ِ
ن
رک کِرنا سا ُدوھ نج ے پ را ؤ ر نام ر گ ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਕਤਰ ਤਕਰਪਾ ਪਰਗਟੇ ਗੋੁਪਾਲ ॥

رک کِرنا رپےٹگ وگنال ۔۔

ਲਤੜ ਲਾਇ ਉਧਾਰੇ ਿੀਨ ਿਇਆਲ ॥੨॥

ڑل ال ِئے اُداھرے دنی دنال ۔۔۲۔۔

ਇਹੁ ਮਨੁ ਹੋਆ ਸਾਧ ਧੂਤਰ ॥

اوہی نم وہا سادھ دھُؤر ۔۔
ਤਨਿ ਿੇਖੈ ਸੁਆਮੀ ਹਜੂਤਰ ॥੩॥

پِپ دےھکی سُؤا یم چچ ُؤر ۔۔۳۔۔
ਕਾਮ ਿੋਧ ਤਿਰਸਨਾ ਗਈ ॥

اکم رکودھ رتِانس یئگ ۔۔
ਨਾਨਕ ਪਰਭ ਤਕਰਪਾ ਭਈ ॥੪॥੨॥੧੫॥

نانک رپَھب کِرنا یئھب ۔۔۴۔۔۲۔۔۱۵۔۔
ਬਸੰਿੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥

تنسب ہلحم ۵۔۔
ਰੋਗ ਤਮਟਾਏ ਪਰਭੂ ਆਤਪ ॥

ب
روگ مِیاےئ رپ ُھؤ ا ت ۔۔
ਬਾਲਕ ਰਾਖੇ ਅਪਨੇ ਕਰ ਥਾਤਪ ॥੧॥

ناکل راےھک اےنپ رک اھتت ۔۔۱۔۔
ਸਾਂਤਿ ਸਹਜ ਤਗਰਤਹ ਸਿ ਬਸੰਿੁ ॥

سہ
ساپپ ج گِرہِ دس تنسب ۔۔

ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਕੀ ਸਰਣੀ ਆਏ ਕਤਲਆਣ ਰੂਪ ਜਤਪ ਹਤਰ ਹਤਰ ਮੰਿੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ُگر ئُؤرے یک رسین ا ےئ ایلکن ُروت جت ہر ہر تنم ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਸੋਗ ਸੰਿਾਪ ਕਟੇ ਪਰਤਭ ਆਤਪ ॥

وسگ سییات ےٹک رپَھب ا ت ۔۔

ਗੁਰ ਅਪੁਨੇ ਕਉ ਤਨਿ ਤਨਿ ਜਾਤਪ ॥੨॥

ُگر اےنپ کؤ پِپ پِپ اجت ۔۔۲۔۔
ਜੋ ਜਨੁ ਿੇਰਾ ਜਪੇ ਨਾਉ ॥

وج نج ریتا ےپج ناو ۔۔
ਸਤਭ ਿਲ ਪਾਏ ਤਨਹਚਲ ਗੁਣ ਗਾਉ ॥੩॥

بہ
سیھ لھپ ناےئ ِ چل ُگں اگو ۔۔۳۔۔
ਨਾਨਕ ਭਗਿਾ ਭਲੀ ਰੀਤਿ ॥

ب ب
ھل
پ
نانک ھگیا ی ِر پ ۔۔

ਸੁਖਿਾਿਾ ਜਪਿੇ ਨੀਿ ਨੀਤਿ ॥੪॥੩॥੧੬॥

ُسکھدانا جیدے تین تین ۔۔۴۔۔۳۔۔۱۶۔۔
ਬਸੰਿੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥

تنسب ہلحم ۵۔۔
ਹੁਕਮੁ ਕਤਰ ਕੀਨਹੇ ਤਨਹਾਲ ॥

ک
ُچ م رک کیبہے بِہال ۔۔

ਅਪਨੇ ਸੇਵਕ ਕਉ ਭਇਆ ਿਇਆਲੁ ॥੧॥

اےنپ ویسک کؤ ایھب دنال ۔۔۱۔۔
ਗੁਤਰ ਪੂਰੈ ਸਭੁ ਪੂਰਾ ਕੀਆ ॥

ُگر ئُؤ َرے سیھ ئُؤرا ایک ۔۔

ਅੰਤਮਰਿ ਨਾਮੁ ਤਰਿ ਮਤਹ ਿੀਆ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ارمِت نام رِد ہہم دِنا ۔۔۱۔۔راہو۔۔

ਕਰਮੁ ਧਰਮੁ ਮੇਰਾ ਕਛੁ ਨ ਬੀਚਾਤਰਓ ॥

رکم درھم ریما ھچک ہن اچیبروی ۔۔
ਬਾਹ ਪਕਤਰ ਭਵਜਲੁ ਤਨਸਿਾਤਰਓ ॥੨॥

ب
ناہ رکپ َھؤلج ئِسیاروی ۔۔۲۔۔

ਪਰਤਭ ਕਾਤਟ ਮੈਲੁ ਤਨਰਮਲ ਕਰੇ ॥

رپَھب اکت مَیل پِرلم رکے ۔۔
ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਕੀ ਸਰਣੀ ਪਰੇ ॥੩॥

ُگر ئُؤرے یک رسین رپے ۔۔۳۔۔
ਆਤਪ ਕਰਤਹ ਆਤਪ ਕਰਣੈਹਾਰੇ ॥

ا ت رکےہ ا ت رکپ َبہارے ۔۔
ਕਤਰ ਤਕਰਪਾ ਨਾਨਕ ਉਧਾਰੇ ॥੪॥੪॥੧੭॥

رک کِرنا نانک اُداھرے ۔۔۴۔۔۴۔۔۱۷۔۔
ਬਸੰਿੁ ਮਹਲਾ ੫

تنسب ہلحم ۵
ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪਰਸਾਤਿ ॥

اِک اواکنر سیگؤر رپساد ۔۔
ਿੇਖੁ ਿੂਲ ਿੂਲ ਿੂਲੇ ॥

ب
ب
ب
دھکی ُھؤل ُھؤل ُھؤےل ۔۔
ਅਹੰ ਤਿਆਤਗ ਤਿਆਗੇ ॥

اہں پ ِیاگ ایتےگ ۔۔

ਚਰਨ ਕਮਲ ਪਾਗੇ ॥

رچن لمک ناےگ ۔۔
ਿੁਮ ਤਮਲਹੁ ਪਰਭ ਸਭਾਗੇ ॥

ُب
م ملِہؤ رپَھب اھبسےگ ۔۔

ਹਤਰ ਚੇਤਿ ਮਨ ਮੇਰੇ ॥ ਰਹਾਉ ॥

ہر ج َپت نم ریمے ۔۔راہو۔۔
ਸਘਨ ਬਾਸੁ ਕੂਲੇ ॥

سگ
ھں ناس ُکؤےل ۔۔
ਇਤਕ ਰਹੇ ਸੂਤਕ ਕਿੂਲੇ ॥

کب
اِک رےہ سُؤک ُھؤےل ۔۔
ਬਸੰਿ ਰੁਤਿ ਆਈ ॥

تنسب ُرت ا یئ ۔۔
ਪਰਿੂਲਿਾ ਰਹੇ ॥੧॥

ب
رپ ُھؤاتل رےہ ۔۔۱۔۔

ਅਬ ਕਲੂ ਆਇਓ ਰੇ ॥

ات کلُؤ ا ویئ رے ۔۔

ਇਕੁ ਨਾਮੁ ਬੋਵਹੁ ਬੋਵਹੁ ॥

اِک نام وبووہ وبووہ۔۔
ਅਨ ਰੂਤਿ ਨਾਹੀ ਨਾਹੀ ॥

ان ُروت نایہ نایہ ۔۔

ਮਿੁ ਭਰਤਮ ਭੂਲਹੁ ਭੂਲਹੁ ॥

ب
ب
مت رھبم ُھؤوہل ُھؤوہل ۔۔
ਗੁਰ ਤਮਲੇ ਹਤਰ ਪਾਏ ॥

ُگر مل ِے ہر ناےئ ۔۔

ਤਜਸੁ ਮਸਿਤਕ ਹੈ ਲੇਖਾ ॥

ِجس کتسم ےہَ اھکیل ۔۔
ਮਨ ਰੁਤਿ ਨਾਮ ਰੇ ॥

نم ُرت نام رے ۔۔
ਗੁਨ ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਹਤਰ ਹਰੇ ਹਤਰ ਹਰੇ ॥੨॥੧੮॥

ُگں ےہک نانک ہر ہرے ہر ہرے ۔۔۲۔۔۱۸۔۔
ਬਸੰਿੁ ਮਹਲਾ ੫ ਘਰੁ ੨ ਤਹੰਿੋਲ

تنسب ہلحم  ۵رھگ  ۲ہی ِدول
ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪਰਸਾਤਿ ॥

اِک اواکنر سیگؤر رپساد ۔۔
ਹੋਇ ਇਕਿਰ ਤਮਲਹੁ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਿੁਤਬਧਾ ਿੂਤਰ ਕਰਹੁ ਤਲਵ ਲਾਇ ॥

وہۓ ارتک ملِہؤ ریمے اھبیئ ُددباھ ُدور رکوہ لِؤ ال ئِے ۔۔

ਹਤਰ ਨਾਮੈ ਕੇ ਹੋਵਹੁ ਜੋੜੀ ਗੁਰਮੁਤਖ ਬੈਸਹੁ ਸਿਾ ਤਵਛਾਇ ॥੧॥

ہر نا م َے ےک وہووہ وجری ُگرمُکھ َنی ُسہ سبھا وِاھچےئ ۔۔۱۔۔
ਇਨਹ ਤਬਤਧ ਪਾਸਾ ਢਾਲਹੁ ਬੀਰ ॥

اِبھ نِدھ ناہس داھوہل نِتر ۔۔

ਗੁਰਮੁਤਖ ਨਾਮੁ ਜਪਹੁ ਤਿਨੁ ਰਾਿੀ ਅੰਿ ਕਾਤਲ ਨਹ ਲਾਗੈ ਪੀਰ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ُگرمُکھ نام جبہؤ دِن رایت اپپ اکل ہن ال َگے ریپ ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਕਰਮ ਧਰਮ ਿੁਮਹ ਚਉਪਤੜ ਸਾਜਹੁ ਸਿੁ ਕਰਹੁ ਿੁਮਹ ਸਾਰੀ ॥

ُب
ُب
رکم درھم مہھ جؤڑپ ساچہؤ ست رک وہ مہھ ساری ۔۔
ਕਾਮੁ ਿੋਧੁ ਲੋਭੁ ਮੋਹੁ ਜੀਿਹੁ ਐਸੀ ਖੇਲ ਹਤਰ ਤਪਆਰੀ ॥੨॥

اکم رکودھ ولھب وموہ چیبہؤ ایسی لیھک ہر ایپری ۔۔۲۔۔
ਉਤਿ ਇਸਨਾਨੁ ਕਰਹੁ ਪਰਭਾਿੇ ਸੋਏ ਹਤਰ ਆਰਾਧੇ ॥

اُھٹ اِانس ن رکوہ رپاھبےت وسےئ ہر ا رادےھ ۔۔
ਤਬਖੜੇ ਿਾਉ ਲੰਘਾਵੈ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰੁ ਸੁਖ ਸਹਜ ਸੇਿੀ ਘਤਰ ਜਾਿੇ ॥੩॥

سہ
نِک
ھ
اھگنلوے ریما سیگؤر ُسکھ ج یتیس رھگ اجےت ۔۔۳۔۔
و
ا
د
ے
ر
َ
ਹਤਰ ਆਪੇ ਖੇਲੈ ਆਪੇ ਿੇਖੈ ਹਤਰ ਆਪੇ ਰਚਨੁ ਰਚਾਇਆ ॥

ک
ہر ا ےپ ھیلَے ا ےپ دےھکی ہر ا ےپ رنچ راچنا ۔۔

ਜਨ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਤਖ ਜੋ ਨਰੁ ਖੇਲੈ ਸੋ ਤਜਤਣ ਬਾਜੀ ਘਤਰ ਆਇਆ ॥੪॥੧॥੧੯॥

ک
نج نانک ُگرمُکھ وج رن ھیلَے وس نج نایج رھگ ا نا ۔۔۴۔۔۱۔۔۱۹۔۔
ਬਸੰਿੁ ਮਹਲਾ ੫ ਤਹੰਿੋਲ ॥

تنسب ہلحم  ۵ہی ِدول ۔۔
ਿੇਰੀ ਕੁਿਰਤਿ ਿੂਹੈ ਜਾਣਤਹ ਅਉਰੁ ਨ ਿੂਜਾ ਜਾਣੈ ॥

ریتی قُدرت ئُؤ َہے اجہنِ اور ہن ُدواج اج ئَے ۔۔

ਤਜਸ ਨੋ ਤਿਪਾ ਕਰਤਹ ਮੇਰੇ ਤਪਆਰੇ ਸੋਈ ਿੁਝੈ ਪਛਾਣੈ ॥੧॥

ُب َج
َ
ئ
ھ
ِجس ون کِرنا رکہِ ریمے ایپرے وسیئ ے اھچپ ے ۔۔۱۔۔

ਿੇਤਰਆ ਭਗਿਾ ਕਉ ਬਤਲਹਾਰਾ ॥

ب
ریتنا ھگیا کؤ اہلبرا ۔۔

ਥਾਨੁ ਸੁਹਾਵਾ ਸਿਾ ਪਰਭ ਿੇਰਾ ਰੰਗ ਿੇਰੇ ਆਪਾਰਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

اھتن ُسہاوا دسا رپَھب ریتا رنگ ریتے ا نارا ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਿੇਰੀ ਸੇਵਾ ਿੁਝ ਿੇ ਹੋਵੈ ਅਉਰੁ ਨ ਿੂਜਾ ਕਰਿਾ ॥

ُب
چ
وہوے اور ہن ُدواج رکنا ۔۔
ےت
ھ
ریتی ویسا
َ
ਭਗਿੁ ਿੇਰਾ ਸੋਈ ਿੁਧੁ ਭਾਵੈ ਤਜਸ ਨੋ ਿੂ ਰੰਗੁ ਧਰਿਾ ॥੨॥

تگھب ریتا وسیئ ُندھ اھبوے ِجس ون ئُؤ رنگ درھنا ۔۔۲۔۔
ਿੂ ਵਿ ਿਾਿਾ ਿੂ ਵਿ ਿਾਨਾ ਅਉਰੁ ਨਹੀ ਕੋ ਿੂਜਾ ॥

ئُؤ ود دانا ئُؤ ود دانا اور یہن وک ُدواج ۔۔

ਿੂ ਸਮਰਥੁ ਸੁਆਮੀ ਮੇਰਾ ਹਉ ਤਕਆ ਜਾਣਾ ਿੇਰੀ ਪੂਜਾ ॥੩॥

ئُؤ رمسھت سُؤا یم ریما ہؤ ایک اجنا ریتی ئُؤاج ۔۔۳۔۔

ਿੇਰਾ ਮਹਲੁ ਅਗੋਚਰੁ ਮੇਰੇ ਤਪਆਰੇ ਤਬਖਮੁ ਿੇਰਾ ਹੈ ਭਾਣਾ ॥

نِکھ
ریتا لحم اوگرچ ریمے ایپرے م ریتا ےہَ اھبنا ۔۔

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਢਤਹ ਪਇਆ ਿੁਆਰੈ ਰਤਖ ਲੇਵਹੁ ਮੁਗਧ ਅਜਾਣਾ ॥੪॥੨॥੨੦॥

وہک نانک د َھہہ ایپ ُدوا َرے رھک ویلوہ مُگدھ ااجنا ۔۔۴۔۔۲۔۔۲۱۔۔
ਬਸੰਿੁ ਤਹੰਿੋਲ ਮਹਲਾ ੫ ॥

تنسب ہی ِدول ہلحم ۵۔۔
ਮੂਲੁ ਨ ਬੂਝੈ ਆਪੁ ਨ ਸੂਝੈ ਭਰਤਮ ਤਬਆਪੀ ਅਹੰ ਮਨੀ ॥੧॥

چ
مُؤل ہن ئُؤ َھے ا ت ہن سُؤےھج رھبم ایبیپ اہں ینم ۔۔۱۔۔

ਤਪਿਾ ਪਾਰਬਰਹਮ ਪਰਭ ਧਨੀ ॥

پِیا نارپرمہ رپَھب دینھ ۔۔

ਮੋਤਹ ਤਨਸਿਾਰਹੁ ਤਨਰਗੁਨੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ومہِ ئِسیاروہ پِر ُگبی ۔۔۱۔۔راہو۔۔

ਓਪਤਿ ਪਰਲਉ ਪਰਭ ਿੇ ਹੋਵੈ ਇਹ ਬੀਚਾਰੀ ਹਤਰ ਜਨੀ ॥੨॥

وہوے اہہی اچیبری ہر ینج ۔۔۲۔۔
اوپپ رپلؤ رپَھب ےت َ
ਨਾਮ ਪਰਭੂ ਕੇ ਜੋ ਰੰਤਗ ਰਾਿੇ ਕਤਲ ਮਤਹ ਸੁਖੀਏ ਸੇ ਗਨੀ ॥੩॥

سک
ب
نام رپ ُھؤ ےک وج رنگ راےت لک ہہم ُ ھیپے ےس ینگ ۔۔۳۔۔
ਅਵਰੁ ਉਪਾਉ ਨ ਕੋਈ ਸੂਝੈ ਨਾਨਕ ਿਰੀਐ ਗੁਰ ਬਚਨੀ ॥੪॥੩॥੨੧॥

ا َور اُناو ہن وکیئ سُؤےھج نانک رت پ َپے ُگر ینچب ۔۔۴۔۔۳۔۔۲۱۔۔
ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪਰਸਾਤਿ ॥

اِک اواکنر سیگؤر رپساد ۔۔
ਰਾਗੁ ਬਸੰਿੁ ਤਹੰਿੋਲ ਮਹਲਾ ੯ ॥

راگ تنسب ہی ِدول ہلحم ۹۔۔
ਸਾਧੋ ਇਹੁ ਿਨੁ ਤਮਤਥਆ ਜਾਨਉ ॥

سادوھ اوہی نت مِبھیا اجئؤ ۔۔

ਯਾ ਭੀਿਤਰ ਜੋ ਰਾਮੁ ਬਸਿੁ ਹੈ ਸਾਚੋ ਿਾਤਹ ਪਛਾਨੋ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

نا رتیھب وج رام تسب ےہَ ساوچ ناہِ اھچپون ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਇਹੁ ਜਗੁ ਹੈ ਸੰਪਤਿ ਸੁਪਨੇ ਕੀ ਿੇਤਖ ਕਹਾ ਐਿਾਨੋ ॥

اوہی چگ ےہَ سیپت ُسیپے یک دھکی اہک اَنداون ۔۔

ਸੰਤਗ ਤਿਹਾਰੈ ਕਛੂ ਨ ਚਾਲੈ ਿਾਤਹ ਕਹਾ ਲਪਟਾਨੋ ॥੧॥

کج
ُ
َ
ل
ھ
لی
ِ
گنس بِہا َرے ؤ ہن اچ ے ناہ اہک یاون ۔۔۱۔۔

ਉਸਿਤਿ ਤਨੰਿਾ ਿੋਊ ਪਰਹਤਰ ਹਤਰ ਕੀਰਤਿ ਉਤਰ ਆਨੋ ॥

اُسیت پ ِیدا دوو رپہر ہر ریکت اُر ا ون ۔۔
ਜਨ ਨਾਨਕ ਸਭ ਹੀ ਮੈ ਪੂਰਨ ਏਕ ਪੁਰਖ ਭਗਵਾਨੋ ॥੨॥੧॥

نج نانک سیھ یہ م َے ئُؤرن انک ُپرھک وگھباون ۔۔۲۔۔۱۔۔
ਬਸੰਿੁ ਮਹਲਾ ੯ ॥

تنسب ہلحم ۹۔۔
ਪਾਪੀ ਹੀਐ ਮੈ ਕਾਮੁ ਬਸਾਇ ॥

نایپ ہیپے َ م َے اکم اسب ئِے ۔۔

ਮਨੁ ਚੰਚਲੁ ਯਾ ਿੇ ਗਤਹਓ ਨ ਜਾਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

نم لچنچ نا ےت گہپؤ ہن اجۓ ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਜੋਗੀ ਜੰਗਮ ਅਰੁ ਸੰਤਨਆਸ ॥

سییاس ۔۔
وجیگ مگنج ار ِ
ਸਭ ਹੀ ਪਤਰ ਿਾਰੀ ਇਹ ਿਾਸ ॥੧॥

سیھ یہ رپ داری اہہی اھپس ۔۔۱۔۔
ਤਜਤਹ ਤਜਤਹ ਹਤਰ ਕੋ ਨਾਮੁ ਸਮਹਾਤਰ ॥

ہہج ہر وک نام ۔۔
ہہجِ ِ
ਿੇ ਭਵ ਸਾਗਰ ਉਿਰੇ ਪਾਤਰ ॥੨॥

ب
ےت َھؤ سارگ اُرتے نار ۔۔۲۔۔

ਜਨ ਨਾਨਕ ਹਤਰ ਕੀ ਸਰਨਾਇ ॥

نج نانک ہر یک رسناۓ ۔۔
ਿੀਜੈ ਨਾਮੁ ਰਹੈ ਗੁਨ ਗਾਇ ॥੩॥੨॥

د بج َے نام ر َہے ُگں اگۓ ۔۔۳۔۔۲۔۔
ਬਸੰਿੁ ਮਹਲਾ ੯ ॥

تنسب ہلحم ۹۔۔
ਮਾਈ ਮੈ ਧਨੁ ਪਾਇਓ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ॥

امیئ م َے دنھ ناویئ ہر نام ۔۔

ਮਨੁ ਮੇਰੋ ਧਾਵਨ ਿੇ ਛੂਤਟਓ ਕਤਰ ਬੈਿੋ ਤਬਸਰਾਮੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

چ
نم ریمو داھون ےت ُھؤویٹ رک وھٹیب ِئسرام ۔۔۱۔۔راہو۔۔

ਮਾਇਆ ਮਮਿਾ ਿਨ ਿੇ ਭਾਗੀ ਉਪਤਜਓ ਤਨਰਮਲ ਤਗਆਨੁ ॥

ب
امنا اتمم نت ےت اھبیگ ا ُ چِپؤ پِرلم گ ِیان ۔۔

ਲੋਭ ਮੋਹ ਏਹ ਪਰਤਸ ਨ ਸਾਕੈ ਗਹੀ ਭਗਤਿ ਭਗਵਾਨ ॥੧॥

ولھب ومہ اہہی رپس ہن سا َکے یہگ تگھب وگھبان ۔۔۱۔۔
ਜਨਮ ਜਨਮ ਕਾ ਸੰਸਾ ਚੂਕਾ ਰਿਨੁ ਨਾਮੁ ਜਬ ਪਾਇਆ ॥

منج منج اک اسنس ُجؤاک رنت نام جت نانا ۔۔
ਤਿਰਸਨਾ ਸਕਲ ਤਬਨਾਸੀ ਮਨ ਿੇ ਤਨਜ ਸੁਖ ਮਾਤਹ ਸਮਾਇਆ ॥੨॥

ِب
س
ک
ُ
ِ
رتِانس لکس پِیا یس نم ےت ج ھ امہ امسنا ۔۔۲۔۔

ਜਾ ਕਉ ਹੋਿ ਿਇਆਲੁ ਤਕਰਪਾ ਤਨਤਧ ਸੋ ਗੋਤਬੰਿ ਗੁਨ ਗਾਵੈ ॥

ُگ
اگوے ۔۔
اج کؤ وہت دنال کِرنا ن ِدھ وس وگپِید ں َ

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਇਹ ਤਬਤਧ ਕੀ ਸੰਪੈ ਕੋਊ ਗੁਰਮੁਤਖ ਪਾਵੈ ॥੩॥੩॥

س
وکو ُگرمُکھ نا َوے ۔۔۳۔۔۳۔۔
وہک نانک اہہی نِدھ یک مپَے ُ
ਬਸੰਿੁ ਮਹਲਾ ੯ ॥

تنسب ہلحم ۹۔۔
ਮਨ ਕਹਾ ਤਬਸਾਤਰਓ ਰਾਮ ਨਾਮੁ ॥

نم اہک ِئساروی رام نام ۔۔
ਿਨੁ ਤਬਨਸੈ ਜਮ ਤਸਉ ਪਰੈ ਕਾਮੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

نت نِی َسے مج سِیؤ رپَے اکم ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਇਹੁ ਜਗੁ ਧੂਏ ਕਾ ਪਹਾਰ ॥

اوہی چگ دھُؤےئ اک اہپر ۔۔
ਿੈ ਸਾਚਾ ਮਾਤਨਆ ਤਕਹ ਤਬਚਾਤਰ ॥੧॥

ئَے سااچ اماین ک ِہ ِبچار ۔۔۱۔۔
ਧਨੁ ਿਾਰਾ ਸੰਪਤਿ ਗਰੇਹ ॥

دنھ دارا سیپت رگہہی ۔۔
ਕਛੁ ਸੰਤਗ ਨ ਚਾਲੈ ਸਮਝ ਲੇਹ ॥੨॥

ھچک گنس ہن اچ لَے ھجمس ہیل ۔۔۲۔۔
ਇਕ ਭਗਤਿ ਨਾਰਾਇਨ ਹੋਇ ਸੰਤਗ ॥

اِک تگھب نارانئ وہۓ گنس ۔۔
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਭਜੁ ਤਿਹ ਏਕ ਰੰਤਗ ॥੩॥੪॥

وہک نانک جھب ہت انک رنگ ۔۔۳۔۔۴۔۔

ਬਸੰਿੁ ਮਹਲਾ ੯ ॥

تنسب ہلحم ۹۔۔
ਕਹਾ ਭੂਤਲਓ ਰੇ ਝੂਿੇ ਲੋਭ ਲਾਗ ॥

چ
ب
اہک ُھؤویل رے ُھؤےھٹ ولھب الگ ۔۔
ਕਛੁ ਤਬਗਤਰਓ ਨਾਤਹਨ ਅਜਹੁ ਜਾਗ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ھچک نِگروی نا ِہں اچہؤ اجگ ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਸਮ ਸੁਪਨੈ ਕੈ ਇਹੁ ਜਗੁ ਜਾਨੁ ॥

مس ُسی َپے ےکَ اوہی چگ اجن ۔۔
ਤਬਨਸੈ ਤਛਨ ਮੈ ਸਾਚੀ ਮਾਨੁ ॥੧॥

نی س چ
ھ
م
ِ
ِ ے ں َے سایچ امن ۔۔۱۔۔
ਸੰਤਗ ਿੇਰੈ ਹਤਰ ਬਸਿ ਨੀਿ ॥

گنس ریتَے ہر تسب تین ۔۔
ਤਨਸ ਬਾਸੁਰ ਭਜੁ ਿਾਤਹ ਮੀਿ ॥੨॥

ئِس نا ُسر جھب ناہِ تیم ۔۔۲۔۔
ਬਾਰ ਅੰਿ ਕੀ ਹੋਇ ਸਹਾਇ ॥

نار اپپ یک وہۓ اہسۓ ۔۔
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਗੁਨ ਿਾ ਕੇ ਗਾਇ ॥੩॥੫॥

وہک نانک ُگں نا ےک اگۓ ۔۔۳۔۔۵۔۔
ਬਸੰਿੁ ਮਹਲਾ ੧ ਅਸਟਪਿੀਆ ਘਰੁ ੧ ਿੁਿੁਕੀਆ

تنسب ہلحم  ۱اسییدنا رھگ ُ ۱دنُکیا

ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪਰਸਾਤਿ ॥

اِک اواکنر سیگؤر رپساد ۔۔
ਜਗੁ ਕਊਆ ਨਾਮੁ ਨਹੀ ਚੀਤਿ ॥

چگ کؤا نام یہن جپت ۔۔
ਨਾਮੁ ਤਬਸਾਤਰ ਤਗਰੈ ਿੇਖੁ ਭੀਤਿ ॥

نام ِئسار گ ِ َرے دھکی تیھب ۔۔
ਮਨੂਆ ਿੋਲੈ ਚੀਤਿ ਅਨੀਤਿ ॥

م ُپؤا دو لَے جپت اتین ۔۔

ਜਗ ਤਸਉ ਿੂਟੀ ਝੂਿ ਪਰੀਤਿ ॥੧॥

چ
چگ سِیؤ ئُؤیٹ ُھؤھٹ رپپپ ۔۔۱۔۔
ਕਾਮੁ ਿੋਧੁ ਤਬਖੁ ਬਜਰੁ ਭਾਰੁ ॥

اکم رکودھ نِکھ رجب اھبر ۔۔

ਨਾਮ ਤਬਨਾ ਕੈਸੇ ਗੁਨ ਚਾਰੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

نام پِیا َ
کیسے ُگں اچر ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਘਰੁ ਬਾਲੂ ਕਾ ਘੂਮਨ ਘੇਤਰ ॥

گ
گ
رھگ نالُؤ اک ُھؤنم ھتر ۔۔

ਬਰਖਤਸ ਬਾਣੀ ਬੁਿਬੁਿਾ ਹੇਤਰ ॥

پرسھک ناین دب ُندا َہتر ۔۔

ਮਾਿਰ ਬੂੰਿ ਿੇ ਧਤਰ ਚਕੁ ਿੇਤਰ ॥

امرت ئُؤدن ےت درھ چک ریھپ ۔۔

ਸਰਬ ਜੋਤਿ ਨਾਮੈ ਕੀ ਚੇਤਰ ॥੨॥

رست وجت نا م َے یک ریچَ ۔۔۲۔۔
ਸਰਬ ਉਪਾਇ ਗੁਰੂ ਤਸਤਰ ਮੋਰੁ ॥

رست اُناے ُگؤ ُرو سِر ومر ۔۔

ਭਗਤਿ ਕਰਉ ਪਗ ਲਾਗਉ ਿੋਰ ॥

تگھب رکو نگ الگؤ وتر ۔۔
ਨਾਤਮ ਰਿੋ ਚਾਹਉ ਿੁਝ ਓਰੁ ॥

ُب
نام روت اچہؤ چھ اور ۔۔

ਨਾਮੁ ਿੁਰਾਇ ਚਲੈ ਸੋ ਚੋਰੁ ॥੩॥

نام ُدراۓ چلَے وس وچر ۔۔۳۔۔
ਪਤਿ ਖੋਈ ਤਬਖੁ ਅੰਚਤਲ ਪਾਇ ॥

پپ وھکیئ نِکھ الچن ناۓ ۔۔

ਸਾਚ ਨਾਤਮ ਰਿੋ ਪਤਿ ਤਸਉ ਘਤਰ ਜਾਇ ॥

ساچ نام روت پپ سِیؤ رھگ اجۓ ۔۔
ਜੋ ਤਕਛੁ ਕੀਨਹਤਸ ਪਰਭੁ ਰਜਾਇ ॥

کِچ کیبہ
وج ھ
ب
َھے

ھس رپَھب راج ِئے ۔۔

ਭੈ ਮਾਨੈ ਤਨਰਭਉ ਮੇਰੀ ਮਾਇ ॥੪॥

ب
امےن پِر ھؤ ریمی امےئ ۔۔۴۔۔
ਕਾਮਤਨ ਚਾਹੈ ਸੁੰਿਤਰ ਭੋਗੁ ॥

اکنم اچ َہے ُسیدر وھبگ ۔۔

ਪਾਨ ਿੂਲ ਮੀਿੇ ਰਸ ਰੋਗ ॥

ب
نان ُھؤل ےھٹیم رس روگ ۔۔
ਖੀਲੈ ਤਬਗਸੈ ਿੇਿੋ ਸੋਗ ॥

ک
ھیلَے نِگ َسے نیپؤ وسگ ۔۔
ਪਰਭ ਸਰਣਾਗਤਿ ਕੀਨਹਤਸ ਹੋਗ ॥੫॥

کیبہ
ھ
س وہگ ۔۔۵۔۔
رپَھب رسناگپ
ਕਾਪੜੁ ਪਤਹਰਤਸ ਅਤਧਕੁ ਸੀਗਾਰੁ ॥

اکڑپ رہپس ادِکھ اگیسر ۔۔
ਮਾਟੀ ਿੂਲੀ ਰੂਪੁ ਤਬਕਾਰੁ ॥

ب
امیٹ ُھؤیل ُروت ِئکِار ۔۔

ਆਸਾ ਮਨਸਾ ਬਾਂਧੋ ਬਾਰੁ ॥

ا سا اسنم نادنوھ نار ۔۔
ਨਾਮ ਤਬਨਾ ਸੂਨਾ ਘਰੁ ਬਾਰੁ ॥੬॥

نام پِیا سُؤنا رھگ نار ۔۔۶۔۔
ਗਾਛਹੁ ਪੁਿਰੀ ਰਾਜ ਕੁਆਤਰ ॥

اگوھچ ُنتری راچ ُکؤار ۔۔
ਨਾਮੁ ਭਣਹੁ ਸਚੁ ਿੋਿੁ ਸਵਾਤਰ ॥

ب
نام ھبہؤ چس دوت وسار ۔۔

ਤਪਰਉ ਸੇਵਹੁ ਪਰਭ ਪਰੇਮ ਅਧਾਤਰ ॥

پِرو ویسوہ رپَھب رپمی اداھر ۔۔

ਗੁਰ ਸਬਿੀ ਤਬਖੁ ਤਿਆਸ ਤਨਵਾਤਰ ॥੭॥

ُگر دبسی نِکھ پ ِیاس ئِؤار ۔۔۷۔۔
ਮੋਹਤਨ ਮੋਤਹ ਲੀਆ ਮਨੁ ਮੋਤਹ ॥

ومنہ ومہِ ایل نم ومہِ۔۔
ਗੁਰ ਕੈ ਸਬਤਿ ਪਛਾਨਾ ਿੋਤਹ ॥

ُگر ےکَ دبس اھچپنا وتہِ۔۔

ਨਾਨਕ ਿਾਢੇ ਚਾਹਤਹ ਪਰਭੂ ਿੁਆਤਰ ॥

ب
نانک اھٹدےھ اچہہِ رپ ُھؤ ُدوار ۔۔

ਿੇਰੇ ਨਾਤਮ ਸੰਿੋਖੇ ਤਕਰਪਾ ਧਾਤਰ ॥੮॥੧॥

ریتے نام وتنسےھک کِرنا داھر ۔۔۸۔۔۱۔۔
ਬਸੰਿੁ ਮਹਲਾ ੧ ॥

تنسب ہلحم ۱۔۔
ਮਨੁ ਭੂਲਉ ਭਰਮਤਸ ਆਇ ਜਾਇ ॥

ب
نم ُھؤلؤ رھبسم ا ۓ اجۓ ۔۔

ਅਤਿ ਲੁਬਧ ਲੁਭਾਨਉ ਤਬਖਮ ਮਾਇ ॥

لُی لُب نِکھ
ات دھ ھاون م امےئ ۔۔

ਨਹ ਅਸਤਥਰੁ ਿੀਸੈ ਏਕ ਭਾਇ ॥

سب
ہن ا ِھر د ئ َسے انک اھبےئ ۔۔

ਤਜਉ ਮੀਨ ਕੁੰਿਲੀਆ ਕੰਤਿ ਪਾਇ ॥੧॥

ویج نیم ُکیدایل کیبھ ناۓ ۔۔۱۔۔

ਮਨੁ ਭੂਲਉ ਸਮਝਤਸ ਸਾਚ
 ਨਾਇ ॥س

ب ھ ل مج
ھ
نم ُؤ ؤ س ساچ ناےئ ۔۔
ਗੁਰ ਸਬਿੁ ਬੀਚਾਰੇ ਸਹਜ ਭਾਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

سہ
ُگر دبس اچیبرے ج اھبےئ ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਮਨੁ ਭੂਲਉ ਭਰਮਤਸ ਭਵਰ ਿਾਰ ॥

ب
نم ُھؤلؤ رھبسم وھبَر نار ۔۔

ਤਬਲ ਤਬਰਥੇ ਚਾਹੈ ਬਹੁ ਤਬਕਾਰ ॥

نِل پِرےھت اچ َہے وہب ِئکِار ۔۔

ਮੈਗਲ ਤਜਉ ਿਾਸਤਸ ਕਾਮਹਾਰ ॥

مَپگل چیپؤ اھپسِس اکاہمر ۔۔

ਕਤੜ ਬੰਧਤਨ ਬਾਤਧਓ ਸੀਸ ਮਾਰ ॥੨॥

کر دنبنھ نادھپؤ سیس امر ۔۔۲۔۔
ਮਨੁ ਮੁਗਧੌ ਿਾਿਰੁ ਭਗਤਿਹੀਨੁ ॥

بھگب
ہی
ں ۔۔
نم مُگد ٔھؤ دادر

ਿਤਰ ਭਰਸਟ ਸਰਾਪੀ ਨਾਮ ਬੀਨੁ ॥

در رھبست رسایپ نام نیب ۔۔
ਿਾ ਕੈ ਜਾਤਿ ਨ ਪਾਿੀ ਨਾਮ ਲੀਨ ॥

ےک اجت ہن نایت نام نیل ۔۔
نا َ
ਸਤਭ ਿੂਖ ਸਖਾਈ ਗੁਣਹ ਬੀਨ ॥੩॥

سیھ ُدوھک اھکسیئ ُگیہ نیب ۔۔۳۔۔

ਮਨੁ ਚਲੈ ਨ ਜਾਈ ਿਾਤਕ ਰਾਖੁ ॥

نم چلَے ہن اجیئ اھٹک راھک ۔۔
ਤਬਨੁ ਹਤਰ ਰਸ ਰਾਿੇ ਪਤਿ ਨ ਸਾਖੁ ॥

پِں ہر رس راےت پپ ہن ساھک ۔۔
ਿੂ ਆਪੇ ਸੁਰਿਾ ਆਤਪ ਰਾਖੁ ॥

ئُؤ ا ےپ ُسرنا ا ت راھک ۔۔

ਧਤਰ ਧਾਰਣ ਿੇਖੈ ਜਾਣੈ ਆਤਪ ॥੪॥

درھ داھرن دےھکی اج ئَے ا ت ۔۔۴۔۔
ਆਤਪ ਭੁਲਾਏ ਤਕਸੁ ਕਹਉ ਜਾਇ ॥

ب
ا ت ھُالےئ کِس کہؤ اجۓ ۔۔
ਗੁਰੁ ਮੇਲੇ ਤਬਰਥਾ ਕਹਉ ਮਾਇ ॥

ُگر م َیلے پِراھت کہؤ امےئ ۔۔

ਅਵਗਣ ਛੋਿਉ ਗੁਣ ਕਮਾਇ ॥

ا َونگ وھچدو ُگں امکۓ ۔۔

ਗੁਰ ਸਬਿੀ ਰਾਿਾ ਸਤਚ ਸਮਾਇ ॥੫॥

ُگر دبسی رانا چس امسۓ ۔۔۵۔۔

ਸਤਿਗੁਰ ਤਮਤਲਐ ਮਤਿ ਊਿਮ ਹੋਇ ॥

سیگؤر مِلیپے مت اُومت وہۓ ۔۔

ਮਨੁ ਤਨਰਮਲੁ ਹਉਮੈ ਕਢੈ ਧੋਇ ॥

نم پِرلم ہؤ م َے ڈک َھے دوھےئ ۔۔

ਸਿਾ ਮੁਕਿੁ ਬੰਤਧ ਨ ਸਕੈ ਕੋਇ ॥

دسا مُکت دنبھ ہن ےکسَ وکۓ ۔۔
ਸਿਾ ਨਾਮੁ ਵਖਾਣੈ ਅਉਰੁ ਨ ਕੋਇ ॥੬॥

دسا نام واھک ئَے اور ہن وکۓ ۔۔۶۔۔
ਮਨੁ ਹਤਰ ਕੈ ਭਾਣੈ ਆਵੈ ਜਾਇ ॥

ے اجۓ ۔۔
نم ہر َ
ےک اھب ئَے ا و َ
ਸਭ ਮਤਹ ਏਕੋ ਤਕਛੁ ਕਹਣੁ ਨ ਜਾਇ ॥

ک
سیھ ہہم اوکی ِچھ کہں ہن اجۓ ۔۔
ਸਭੁ ਹੁਕਮੋ ਵਰਿੈ ਹੁਕਤਮ ਸਮਾਇ ॥

ک
سیھ ُچکمؤ ور ئَے ُچ م امسۓ ۔۔

ਿੂਖ ਸੂਖ ਸਭ ਤਿਸੁ ਰਜਾਇ ॥੭॥

ُدوھک سُؤھک سیھ ئِس راج ئِے ۔۔۷۔۔
ਿੂ ਅਭੁਲੁ ਨ ਭੂਲੌ ਕਿੇ ਨਾਤਹ ॥

ب
ب
ئُؤ ا ُھل ہن ُھؤلٔؤ دکے ناہِ۔۔
ਗੁਰ ਸਬਿੁ ਸੁਣਾਏ ਮਤਿ ਅਗਾਤਹ ॥

ُگر دبس ُسیاےئ مت ااگہِ۔۔

ਿੂ ਮੋਟਉ ਿਾਕੁਰੁ ਸਬਿ ਮਾਤਹ ॥

ئُؤ وموٹ اھٹ ُکر دبس امہِ۔۔

ਮਨੁ ਨਾਨਕ ਮਾਤਨਆ ਸਚੁ ਸਲਾਤਹ ॥੮॥੨॥

نم نانک اماین چس سالہِ۔۔۸۔۔۲۔۔

ਬਸੰਿੁ ਮਹਲਾ ੧ ॥

تنسب ہلحم ۱۔۔
ਿਰਸਨ ਕੀ ਤਪਆਸ ਤਜਸੁ ਨਰ ਹੋਇ ॥

درنس یک ایپس ِجس رن وہۓ ۔۔
ਏਕਿੁ ਰਾਚੈ ਪਰਹਤਰ ਿੋਇ ॥

انکت را َچے رپہر دوےئ ۔۔

ਿੂਤਰ ਿਰਿੁ ਮਤਥ ਅੰਤਮਰਿੁ ਖਾਇ ॥

اھکۓ ۔۔
ُدور درد ھتم ارمِت
ِ
ਗੁਰਮੁਤਖ ਬੂਝੈ ਏਕ ਸਮਾਇ ॥੧॥

چ
ُگرمُکھ ئُؤ َھے انک امسۓ ۔۔۱۔۔

ਿੇਰੇ ਿਰਸਨ ਕਉ ਕੇਿੀ ਤਬਲਲਾਇ ॥

ریتے درنس کؤ یتیک نِلال ئِے ۔۔

ਤਵਰਲਾ ਕੋ ਚੀਨਤਸ ਗੁਰ ਸਬਤਿ ਤਮਲਾਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ج
وِرال وک ییس ُگر دبس مِال ئِے ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਬੇਿ ਵਖਾਤਣ ਕਹਤਹ ਇਕੁ ਕਹੀਐ ॥

دیب واھکن کہہہ اِک کہ ٔپے َ۔۔

ਓਹੁ ਬੇਅੰਿੁ ਅੰਿੁ ਤਕਤਨ ਲਹੀਐ ॥

اووہ ےباپپ اپپ کِں لہی َپے ۔۔
ਏਕੋ ਕਰਿਾ ਤਜਤਨ ਜਗੁ ਕੀਆ ॥

اوکی رکنا ِجں چگ ایک ۔۔

ਬਾਝੁ ਕਲਾ ਧਤਰ ਗਗਨੁ ਧਰੀਆ ॥੨॥

ناھج کال درھ نگگ درھَ پیا ۔۔۲۔۔
ਏਕੋ ਤਗਆਨੁ ਤਧਆਨੁ ਧੁਤਨ ਬਾਣੀ ॥

اوکی گ ِیان دایھن د ُھں ناین ۔۔

ਏਕੁ ਤਨਰਾਲਮੁ ਅਕਥ ਕਹਾਣੀ ॥

انک پِرال ا ّکبھ اہکین ۔۔

ਏਕੋ ਸਬਿੁ ਸਚਾ ਨੀਸਾਣੁ ॥

اوکی دبس اچس اسینن ۔۔
ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਿੇ ਜਾਣੈ ਜਾਣੁ ॥੩॥

ئُؤرے ُگر ےت اج ئَے اجن ۔۔۳۔۔
ਏਕੋ ਧਰਮੁ ਤਿਰੜੈ ਸਚੁ ਕੋਈ ॥

اوکی درھم در َِرے چس وکیئ ۔۔
ਗੁਰਮਤਿ ਪੂਰਾ ਜੁਤਗ ਜੁਤਗ ਸੋਈ ॥

ُگرمت ئُؤرا ُچگ ُچگ وسیئ ۔۔

ਅਨਹਤਿ ਰਾਿਾ ਏਕ ਤਲਵ ਿਾਰ ॥

ابچد رانا انک لِؤ نار ۔۔

ਓਹੁ ਗੁਰਮੁਤਖ ਪਾਵੈ ਅਲਖ ਅਪਾਰ ॥੪॥

اووہ ُگرمُکھ نا َوے اھکل انار ۔۔۴۔۔
ਏਕੋ ਿਖਿੁ ਏਕੋ ਪਾਤਿਸਾਹੁ ॥

اوکی تخت اوکی نائساوہ ۔۔

ਸਰਬੀ ਥਾਈ ਵੇਪਰਵਾਹੁ ॥

رسیب اھتیئ ورپیواوہ۔۔
ਤਿਸ ਕਾ ਕੀਆ ਤਿਰਭਵਣ ਸਾਰੁ ॥

ئِس اک کییا ِرتوھبَن سار ۔۔

ਓਹੁ ਅਗਮੁ ਅਗੋਚਰੁ ਏਕੰਕਾਰੁ ॥੫॥

او وہ امگ اوگرچ انکپکار ۔۔۵۔۔
ਏਕਾ ਮੂਰਤਿ ਸਾਚਾ ਨਾਉ ॥

ااکی مُؤرت سااچ ناو ۔۔
ਤਿਥੈ ਤਨਬੜੈ ਸਾਚੁ ਤਨਆਉ ॥

پ ِب
َھے نِت َرے ساچ اینو ۔۔

ਸਾਚੀ ਕਰਣੀ ਪਤਿ ਪਰਵਾਣੁ ॥

سایچ رکین پپ رپوان ۔۔
ਸਾਚੀ ਿਰਗਹ ਪਾਵੈ ਮਾਣੁ ॥੬॥

سایچ درہگ نا َوے امن ۔۔۶۔۔
ਏਕਾ ਭਗਤਿ ਏਕੋ ਹੈ ਭਾਉ ॥

ےہ اھبو ۔۔
ااکی تگھب اوکی َ
ਤਬਨੁ ਭੈ ਭਗਿੀ ਆਵਉ ਜਾਉ ॥

ب
پِں َھے

ب
گب
ھ
ی ا وو اجو ۔۔

ਗੁਰ ਿੇ ਸਮਤਝ ਰਹੈ ਤਮਹਮਾਣੁ ॥

ُگر ےت ھجمس ر َہے امہمن ۔۔

ਹਤਰ ਰਤਸ ਰਾਿਾ ਜਨੁ ਪਰਵਾਣੁ ॥੭॥

ہر رس رانا نج رپوان ۔۔۷۔۔
ਇਿ ਉਿ ਿੇਖਉ ਸਹਜੇ ਰਾਵਉ ॥

نک س
اِت اُت د ھؤ ہجے راوو ۔۔

ਿੁਝ ਤਬਨੁ ਿਾਕੁਰ ਤਕਸੈ ਨ ਭਾਵਉ ॥

ُب
چھ پِں اھٹ ُکر کِسے َ ہن اھبوو ۔۔

ਨਾਨਕ ਹਉਮੈ ਸਬਤਿ ਜਲਾਇਆ ॥

نانک ہؤ م َے دبس چالنا ۔۔

ਸਤਿਗੁਤਰ ਸਾਚਾ ਿਰਸੁ ਤਿਖਾਇਆ ॥੮॥੩॥

سیگؤر سااچ درس دِاھکنا ۔۔۸۔۔۳۔۔
ਬਸੰਿੁ ਮਹਲਾ ੧ ॥

تنسب ہلحم ۱۔۔
ਚੰਚਲੁ ਚੀਿੁ ਨ ਪਾਵੈ ਪਾਰਾ ॥

لچنچ جپت ہن نا َوے نارا ۔۔
ਆਵਿ ਜਾਿ ਨ ਲਾਗੈ ਬਾਰਾ ॥

ا وت اجت ہن ال َگے نارا ۔۔

ਿੂਖੁ ਘਣੋ ਮਰੀਐ ਕਰਿਾਰਾ ॥

گ
ُدوھک ھپؤ رم پپے رکنارا ۔۔

ਤਬਨੁ ਪਰੀਿਮ ਕੋ ਕਰੈ ਨ ਸਾਰਾ ॥੧॥

پِں رپمتی وک رکَے ہن سارا ۔۔۱۔۔

ਸਭ ਊਿਮ ਤਕਸੁ ਆਖਉ ਹੀਨਾ ॥

ک
سیھ اُومت کِس ا ھؤ ہییا ۔۔

ਹਤਰ ਭਗਿੀ ਸਤਚ ਨਾਤਮ ਪਿੀਨਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ب
ہر ھگبی چس نام نیییا ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਅਉਖਧ ਕਤਰ ਥਾਕੀ ਬਹੁਿੇਰੇ ॥

اودھکھ رک اھتیک ریتہبے ۔۔
ਤਕਉ ਿੁਖੁ ਚੂਕੈ ਤਬਨੁ ਗੁਰ ਮੇਰੇ ॥

کپؤ ُدھک ُجؤ َکے پِں ُگر ریمے ۔۔
ਤਬਨੁ ਹਤਰ ਭਗਿੀ ਿੂਖ ਘਣੇਰੇ ॥

ب
گب
ھ
پِں ہر ی ُدوھک رینھگے ۔۔

ਿੁਖ ਸੁਖ ਿਾਿੇ ਿਾਕੁਰ ਮੇਰੇ ॥੨॥

ُدھک ُسکھ داےت اھٹ ُکر ریمے ۔۔۲۔۔
ਰੋਗੁ ਵਿੋ ਤਕਉ ਬਾਂਧਉ ਧੀਰਾ ॥

روگ ودو کپؤ نادنھؤ دھترا ۔۔
ਰੋਗੁ ਬੁਝੈ ਸੋ ਕਾਟੈ ਪੀਰਾ ॥

بُج
َ
ئ
ھ
َ
روگ ے وس اک ے ریپا ۔۔
ਮੈ ਅਵਗਣ ਮਨ ਮਾਤਹ ਸਰੀਰਾ ॥

م َے ا َونگ نم امہِ رسریا ۔۔

ਢੂਢਿ ਖੋਜਿ ਗੁਤਰ ਮੇਲੇ ਬੀਰਾ ॥੩॥

ُدوھدھت وھکجت ُگر ےلیم ریبا ۔۔۳۔۔

ਗੁਰ ਕਾ ਸਬਿੁ ਿਾਰੂ ਹਤਰ ਨਾਉ ॥

ُگر اک دبس دا ُرو ہر ناو ۔۔

ਤਜਉ ਿੂ ਰਾਖਤਹ ਤਿਵੈ ਰਹਾਉ ॥

ک
ے راہ ئؤ ۔۔
چیپؤ ئُؤ را ھہے ئِؤ َ
ਜਗੁ ਰੋਗੀ ਕਹ ਿੇਤਖ ਤਿਖਾਉ ॥

چگ رویگ ہک دھکی دِاھکو ۔۔
ਹਤਰ ਤਨਰਮਾਇਲੁ ਤਨਰਮਲੁ ਨਾਉ ॥੪॥

ہر پِراملئ پِرلم ناو ۔۔۴۔۔

ਘਰ ਮਤਹ ਘਰੁ ਜੋ ਿੇਤਖ ਤਿਖਾਵੈ ॥

ِاھکوے ۔۔
رھگ ہہم رھگ وج دھکی د َ
ਗੁਰ ਮਹਲੀ ਸੋ ਮਹਤਲ ਬੁਲਾਵੈ ॥

الوے ۔۔
ُگر یلحم وس لحم ن َ

ਮਨ ਮਤਹ ਮਨੂਆ ਤਚਿ ਮਤਹ ਚੀਿਾ ॥

نم ہہم م ُپؤا ِجت ہہم اتیچ ۔۔
ਐਸੇ ਹਤਰ ਕੇ ਲੋਗ ਅਿੀਿਾ ॥੫॥

اےسی ہر ےک ولگ انییا ۔۔۵۔۔
ਹਰਖ ਸੋਗ ਿੇ ਰਹਤਹ ਤਨਰਾਸਾ ॥

ہرھک وسگ ےت رہہہ پِراسا ۔۔

ਅੰਤਮਰਿੁ ਚਾਤਖ ਹਤਰ ਨਾਤਮ ਤਨਵਾਸਾ ॥

ارمِت اچھک ہر نام ئِؤاسا ۔۔

ਆਪੁ ਪਛਾਤਣ ਰਹੈ ਤਲਵ ਲਾਗਾ ॥

ا ت اھچپن ر َہے لِؤ الاگ ۔۔

ਜਨਮੁ ਜੀਤਿ ਗੁਰਮਤਿ ਿੁਖੁ ਭਾਗਾ ॥੬॥

منج جپت ُگرمت ُدھک اھباگ ۔۔۶۔۔
ਗੁਤਰ ਿੀਆ ਸਚੁ ਅੰਤਮਰਿੁ ਪੀਵਉ ॥

ُگر دِنا چس ارمِت پِپؤو ۔۔

ਸਹਤਜ ਮਰਉ ਜੀਵਿ ਹੀ ਜੀਵਉ ॥

سہ
ج رمو ویجَت یہ ویجو ۔۔

ਅਪਣੋ ਕਤਰ ਰਾਖਹੁ ਗੁਰ ਭਾਵੈ ॥

ک
اونپ رک را ھہؤ ُگر اھبوے ۔۔

ਿੁਮਰੋ ਹੋਇ ਸੁ ਿੁਝਤਹ ਸਮਾਵੈ ॥੭॥

ُبمرو وہے وس ُبج
امسوے ۔۔۷۔۔
ھہ
َ
ٔ
ਭੋਗੀ ਕਉ ਿੁਖੁ ਰੋਗ ਤਵਆਪੈ ॥

وھبیگ کؤ ُدھک روگ ونا ئَے ۔۔
ਘਤਟ ਘਤਟ ਰਤਵ ਰਤਹਆ ਪਰਭੁ ਜਾਪੈ ॥

ٹھگ ٹھگ َروِ رایہ رپَھب اج ئَے ۔۔

ਸੁਖ ਿੁਖ ਹੀ ਿੇ ਗੁਰ ਸਬਤਿ ਅਿੀਿਾ ॥

ُسکھ ُدھک یہ ےت ُگر دبس انییا ۔۔

ਨਾਨਕ ਰਾਮੁ ਰਵੈ ਤਹਿ ਚੀਿਾ ॥੮॥੪॥

نانک رام ر َوے ِہت اتیچ ۔۔۸۔۔۴۔۔

ਬਸੰਿੁ ਮਹਲਾ ੧ ਇਕ ਿੁਕੀਆ ॥

تنسب ہلحم  ۱اِک ُنک ِیا ۔۔
ਮਿੁ ਭਸਮ ਅੰਧੂਲੇ ਗਰਤਬ ਜਾਤਹ ॥

مت مسھب ادنوھےل رگت اجہِ۔۔
ਇਨ ਤਬਤਧ ਨਾਗੇ ਜੋਗੁ ਨਾਤਹ ॥੧॥

اِن نِدھ ناےگ وجگ ناہِ۔۔۱۔۔
ਮੂੜਹੇ ਕਾਹੇ ਤਬਸਾਤਰਓ ਿੈ ਰਾਮ ਨਾਮ ॥

ہ
مُؤر ھے اکےہ ِئساروی ئَے رام نام ۔۔
ਅੰਿ ਕਾਤਲ ਿੇਰੈ ਆਵੈ ਕਾਮ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ے اکم ۔۔۱۔۔راہو۔۔
اپپ اکل ریتَے ا و َ
ਗੁਰ ਪੂਤਛ ਿੁਮ ਕਰਹੁ ਬੀਚਾਰੁ ॥

ُب
ُگر ئُؤھچ م رکوہ اچیبر ۔۔

ਜਹ ਿੇਖਉ ਿਹ ਸਾਤਰਗਪਾਤਣ ॥੨॥

نک
ہج د ھؤ ہت سا ِرنگیان ۔۔۲۔۔

ਤਕਆ ਹਉ ਆਖਾ ਜਾਂ ਕਛੂ ਨਾਤਹ ॥

کج
ُ
ھ
ایک ہؤ ا اھک اجن ؤ ناہِ۔۔

ਜਾਤਿ ਪਤਿ ਸਭ ਿੇਰੈ ਨਾਇ ॥੩॥

اجت پپ سیھ ریتَے ناےئ ۔۔۳۔۔
ਕਾਹੇ ਮਾਲੁ ਿਰਬੁ ਿੇਤਖ ਗਰਤਬ ਜਾਤਹ ॥

اکےہ امل درت دھکی رگت اجہِ۔۔

ਚਲਿੀ ਬਾਰ ਿੇਰੋ ਕਛੂ ਨਾਤਹ ॥੪॥

کج
ُ
ھ
ِ
یتلچ نار ریتو ؤ ناہ ۔۔۴۔۔
ਪੰਚ ਮਾਤਰ ਤਚਿੁ ਰਖਹੁ ਥਾਇ ॥

پب
ک
ج امر ِجت ر ھہؤ اھتےئ ۔۔

ਜੋਗ ਜੁਗਤਿ ਕੀ ਇਹੈ ਪਾਂਇ ॥੫॥

وجگ ُچگت یک ا ِ َہے نانے ٔ۔۔۵۔۔
ਹਉਮੈ ਪੈਖੜੁ ਿੇਰੇ ਮਨੈ ਮਾਤਹ ॥

پک
ہؤ م َے َی ھر ریتے م َپے امہِ۔۔
ਹਤਰ ਨ ਚੇਿਤਹ ਮੂੜੇ ਮੁਕਤਿ ਜਾਤਹ ॥੬॥

ہر ہن چیبہہ مُؤرے مُکت اجہِ۔۔۶۔۔
ਮਿ ਹਤਰ ਤਵਸਤਰਐ ਜਮ ਵਤਸ ਪਾਤਹ ॥

مت ہر وِرس پپے مج وس ناہِ۔۔

ਅੰਿ ਕਾਤਲ ਮੂੜੇ ਚੋਟ ਖਾਤਹ ॥੭॥

اپپ اکل مُؤرے وچت اھکہِ۔۔۷۔۔
ਗੁਰ ਸਬਿੁ ਬੀਚਾਰਤਹ ਆਪੁ ਜਾਇ ॥

ُگر دبس اچیبرہِ ا ت اجۓ ۔۔

ਸਾਚ ਜੋਗੁ ਮਤਨ ਵਸੈ ਆਇ ॥੮॥

ساچ وجگ نم و سَے ا ۓ ۔۔۸۔۔
ਤਜਤਨ ਜੀਉ ਤਪੰਿੁ ਤਿਿਾ ਤਿਸੁ ਚੇਿਤਹ ਨਾਤਹ ॥

ِجں جپؤ پِید دِنا ئِس چیبہہ ناہِ۔۔

ਮੜੀ ਮਸਾਣੀ ਮੂੜੇ ਜੋਗੁ ਨਾਤਹ ॥੯॥

مری اسمین مُؤرے وجگ ناہِ۔۔۹۔۔
ਗੁਣ ਨਾਨਕੁ ਬੋਲੈ ਭਲੀ ਬਾਤਣ ॥

ب
ھل
ُگں نانک وب لَے ی نان ۔۔
ਿੁਮ ਹੋਹੁ ਸੁਜਾਖੇ ਲੇਹੁ ਪਛਾਤਣ ॥੧੦॥੫॥

ُب
م وہوہ سُچاےھک وہیل اھچپن ۔۔۱۱۔۔۵۔۔
ਬਸੰਿੁ ਮਹਲਾ ੧ ॥

تنسب ہلحم ۱۔۔
ਿੁਤਬਧਾ ਿੁਰਮਤਿ ਅਧੁਲੀ ਕਾਰ ॥

ُددباھ ُدرمت ا ُدھلی اکر ۔۔

ਮਨਮੁਤਖ ਭਰਮੈ ਮਤਝ ਗੁਬਾਰ ॥੧॥

مب
مُکھ رھب م َے ھجم ُگیار ۔۔۱۔۔

ਮਨੁ ਅੰਧੁਲਾ ਅੰਧੁਲੀ ਮਤਿ ਲਾਗੈ ॥

نم ادنھال ا ُدنھلی مت ال َگے ۔۔

ਗੁਰ ਕਰਣੀ ਤਬਨੁ ਭਰਮੁ ਨ ਭਾਗੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ُگر رکین پِں رھبم ہن اھب َگے ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਮਨਮੁਤਖ ਅੰਧੁਲੇ ਗੁਰਮਤਿ ਨ ਭਾਈ ॥

مب
ُ
م
ک
گ
ُ
م
ھ ادنےلھ ر ت ہن اھبیئ ۔۔

ਪਸੂ ਭਏ ਅਤਭਮਾਨੁ ਨ ਜਾਈ ॥੨॥

ب
ئسُؤ ےئھب ا ھبمان ہن اجیئ ۔۔۲۔۔

ਲਖ ਚਉਰਾਸੀਹ ਜੰਿ ਉਪਾਏ ॥

ھکل جؤرایس جپت اُناےئ ۔۔
ਮੇਰੇ ਿਾਕੁਰ ਭਾਣੇ ਤਸਰਤਜ ਸਮਾਏ ॥੩॥

ریمے اھٹ ُکر اھبےن سِرچ امسےئ ۔۔۳۔۔
ਸਗਲੀ ਭੂਲੈ ਨਹੀ ਸਬਿੁ ਅਚਾਰੁ ॥

ب
سگلی ُھؤ لَے یہن دبس ااچر ۔۔

ਸੋ ਸਮਝੈ ਤਜਸੁ ਗੁਰੁ ਕਰਿਾਰੁ ॥੪॥

سم
ج
ج
ُ
وس َھے ِ س گر رکنار ۔۔۴۔۔
ਗੁਰ ਕੇ ਚਾਕਰ ਿਾਕੁਰ ਭਾਣੇ ॥

ُگر ےک اچرک اھٹ ُکر اھبےن ۔۔

ਬਖਤਸ ਲੀਏ ਨਾਹੀ ਜਮ ਕਾਣੇ ॥੫॥

نک
ھ
س ےئیل نایہ مج اکےن ۔۔۵۔۔
ਤਜਨ ਕੈ ਤਹਰਿੈ ਏਕੋ ਭਾਇਆ ॥

ِجں ےکَ ہِر َدے اوکی اھبنا ۔۔

ਆਪੇ ਮੇਲੇ ਭਰਮੁ ਚੁਕਾਇਆ ॥੬॥

ا ےپ ےلیم رھبم ُجکانا ۔۔۶۔۔
ਬੇਮੁਹਿਾਜੁ ਬੇਅੰਿੁ ਅਪਾਰਾ ॥

ےباتحمچ ےباپپ انارا ۔۔
ਸਤਚ ਪਿੀਜੈ ਕਰਣੈਹਾਰਾ ॥੭॥

چس نیبج َے رکپ َبہارا ۔۔۷۔۔

ਨਾਨਕ ਭੂਲੇ ਗੁਰੁ ਸਮਝਾਵੈ ॥

ب
اھجمسوے ۔۔
نانک ُھؤےل ُگر
َ
ਏਕੁ ਤਿਖਾਵੈ ਸਾਤਚ ਤਟਕਾਵੈ ॥੮॥੬॥

ِاھکوے ساچ ئِکا َوے ۔۔۸۔۔۶۔۔
انک د َ
ਬਸੰਿੁ ਮਹਲਾ ੧ ॥

تنسب ہلحم ۱۔۔
ਆਪੇ ਭਵਰਾ ਿੂਲ ਬੇਤਲ ॥

ب
ا ےپ وھبرا ُھؤل لیب ۔۔
ਆਪੇ ਸੰਗਤਿ ਮੀਿ ਮੇਤਲ ॥੧॥

ا ےپ تگنس ِمپت م َیل ۔۔۱۔۔
ਐਸੀ ਭਵਰਾ ਬਾਸੁ ਲੇ ॥

ایسی وھبَرا ت اس ےل ۔۔
ਿਰਵਰ ਿੂਲੇ ਬਨ ਹਰੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ب
رتور ُھؤےل نب ہرے ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਆਪੇ ਕਵਲਾ ਕੰਿੁ ਆਤਪ ॥

ا ےپ وکَال کپت ا ت ۔۔
ਆਪੇ ਰਾਵੇ ਸਬਤਿ ਥਾਤਪ ॥੨॥

ا ےپ راوے دبس اھتت ۔۔۲۔۔
ਆਪੇ ਬਛਰੂ ਗਊ ਖੀਰੁ ॥

ک
ا ےپ رھچبُو وگٔ ھتر ۔۔

ਆਪੇ ਮੰਿਰੁ ਥੰਮੁ ਸਰੀਰੁ ॥੩॥

ب
ھ
م
ہ
ا ےپ دنمر ّ ُھ رسری ۔۔۳۔۔
ਆਪੇ ਕਰਣੀ ਕਰਣਹਾਰੁ ॥

ا ےپ رکین رکاہنر ۔۔
ਆਪੇ ਗੁਰਮੁਤਖ ਕਤਰ ਬੀਚਾਰੁ ॥੪॥

ا ےپ ُگرمُکھ رک اچیبر ۔۔۴۔۔

ਿੂ ਕਤਰ ਕਤਰ ਿੇਖਤਹ ਕਰਣਹਾਰੁ ॥

ئُؤ رک رک دنکھہہ رکاہنر ۔۔

ਜੋਤਿ ਜੀਅ ਅਸੰਖ ਿੇਇ ਅਧਾਰੁ ॥੫॥

وجت ج ِیا اھکنس دےئ اداھر ۔۔۵۔۔
ਿੂ ਸਰੁ ਸਾਗਰੁ ਗੁਣ ਗਹੀਰੁ ॥

ئُؤ رس سارگ ُگں ریہگ ۔۔

ਿੂ ਅਕੁਲ ਤਨਰੰਜਨੁ ਪਰਮ ਹੀਰੁ ॥੬॥

ئُؤ ع ُقل پِرنجن رپم ریہ ۔۔۶۔۔
ਿੂ ਆਪੇ ਕਰਿਾ ਕਰਣ ਜੋਗੁ ॥

ئُؤ ا ےپ رکنا رکن وجگ ۔۔

ਤਨਹਕੇਵਲੁ ਰਾਜਨ ਸੁਖੀ ਲੋਗੁ ॥੭॥

سک
بِہکپؤل رانج ُ ھی ولگ ۔۔۷۔۔
ਨਾਨਕ ਧਰਾਪੇ ਹਤਰ ਨਾਮ ਸੁਆਤਿ ॥

نانک درھاےپ ہر نام سُؤاد ۔۔

ਤਬਨੁ ਹਤਰ ਗੁਰ ਪਰੀਿਮ ਜਨਮੁ ਬਾਤਿ ॥੮॥੭॥

پِں ہر ُگر رپمتی منج ناد ۔۔۸۔۔۷۔۔
ਬਸੰਿੁ ਤਹੰਿੋਲੁ ਮਹਲਾ ੧ ਘਰੁ ੨

تنسب ہلحم  ۱رھگ ۲
ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪਰਸਾਤਿ ॥

اِک اواکنر سیگؤر رپساد ۔۔
ਨਉ ਸਿ ਚਉਿਹ ਿੀਤਨ ਚਾਤਰ ਕਤਰ ਮਹਲਤਿ ਚਾਤਰ ਬਹਾਲੀ ॥

ئؤ ست جؤدہ نیت اچر رک تلہم اچر احبیل ۔۔
ਚਾਰੇ ਿੀਵੇ ਚਹੁ ਹਤਥ ਿੀਏ ਏਕਾ ਏਕਾ ਵਾਰੀ ॥੧॥

اچرے دِویے چہؤ ھتہ د پپے ااکی ااکی واری ۔۔۱۔۔
ਤਮਹਰਵਾਨ ਮਧੁਸੂਿਨ ਮਾਧੌ ਐਸੀ ਸਕਤਿ ਿੁਮਹਾਰੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ُب
م
ہ
رہموان دمھسُؤدن امد ٔھؤ ایسی تکس ھاری ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਘਤਰ ਘਤਰ ਲਸਕਰੁ ਪਾਵਕੁ ਿੇਰਾ ਧਰਮੁ ਕਰੇ ਤਸਕਿਾਰੀ ॥

رھگ رھگ لسکر نا وک ریتا درھم رکے ِسکداری ۔۔

ਧਰਿੀ ਿੇਗ ਤਮਲੈ ਇਕ ਵੇਰਾ ਭਾਗੁ ਿੇਰਾ ਭੰਿਾਰੀ ॥੨॥

درھیت دنگ ملَ ِے اِک و َپر ا اھبگ ریتا دنھباری ۔۔
ਨਾ ਸਾਬੂਰੁ ਹੋਵੈ ਤਿਤਰ ਮੰਗੈ ਨਾਰਿੁ ਕਰੇ ਖੁਆਰੀ ॥

ک
َ
ب
وہوے ھِر میگے نارد رکے ُھؤاری ۔۔
ہن اصئُؤر َ
ਲਬੁ ਅਧੇਰਾ ਬੰਿੀਖਾਨਾ ਅਉਗਣ ਪੈਤਰ ਲੁਹਾਰੀ ॥੩॥

لپ ادھترا دنباھکینا اونگ نتَر لُہاری ۔۔۳۔۔

ਪੂੰਜੀ ਮਾਰ ਪਵੈ ਤਨਿ ਮੁਿਗਰ ਪਾਪੁ ਕਰੇ ਕੋੁਟਵਾਰੀ ॥

ئُؤیجن امر وپَے پِپ مُدرگ نات رکے وکوٹاری ۔۔
ਭਾਵੈ ਚੰਗਾ ਭਾਵੈ ਮੰਿਾ ਜੈਸੀ ਨਿਤਰ ਿੁਮਹਾਰੀ ॥੪॥

ُب
اھبوے دنما یسیج دنر مہھاری ۔۔۴۔۔
اھبوے اگنچ َ
َ
ਆਤਿ ਪੁਰਖ ਕਉ ਅਲਹੁ ਕਹੀਐ ਸੇਖਾਂ ਆਈ ਵਾਰੀ ॥

س
ا د ُپرھک کؤ ال ُہؤ کہ ٔپے َ َیکھان ا یئ واری ۔۔

ਿੇਵਲ ਿੇਵਤਿਆ ਕਰੁ ਲਾਗਾ ਐਸੀ ਕੀਰਤਿ ਚਾਲੀ ॥੫॥

دویل دویایت رک الاگ ایسی ریکت اچیل ۔۔۵۔۔
ਕੂਜਾ ਬਾਂਗ ਤਨਵਾਜ ਮੁਸਲਾ ਨੀਲ ਰੂਪ ਬਨਵਾਰੀ ॥

ُکؤاج نانگ ئِؤاچ مُ ّسال لین ُروت ونباری ۔۔

ਘਤਰ ਘਤਰ ਮੀਆ ਸਭਨਾਂ ਜੀਆਂ ਬੋਲੀ ਅਵਰ ਿੁਮਾਰੀ ॥੬॥

رھگ رھگ مِیا سبھیان ایجن وبیل ا َور ُبماری ۔۔۶۔۔

ਜੇ ਿੂ ਮੀਰ ਮਹੀਪਤਿ ਸਾਤਹਬੁ ਕੁਿਰਤਿ ਕਉਣ ਹਮਾਰੀ ॥

ےج ئُؤ ریم مہیپت اصجِت قُدرت کؤن امہری ۔۔

ਚਾਰੇ ਕੁੰਟ ਸਲਾਮੁ ਕਰਤਹਗੇ ਘਤਰ ਘਤਰ ਤਸਿਤਿ ਿੁਮਹਾਰੀ ॥੭॥

ُب
م
ہ
اچرے کُپت سالم رک ہِگے رھگ رھگ صِفت ھاری ۔۔۷۔۔
ਿੀਰਥ ਤਸੰਤਮਰਤਿ ਪੁੰਨ ਿਾਨ ਤਕਛੁ ਲਾਹਾ ਤਮਲੈ ਤਿਹਾੜੀ ॥

ک
ریتھت ِسمرِت ُپ ّں دان ِچھ الاہ ملَ ِے دِاہری ۔۔

ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਤਮਲੈ ਵਤਿਆਈ ਮੇਕਾ ਘੜੀ ਸਮਹਾਲੀ ॥੮॥੧॥੮॥

س
نانک نام ملَ ِے ودنایئ م َپکا ڑھگی مہھایل ۔۔۸۔۔۱۔۔۸۔۔

ਬਸੰਿੁ ਤਹੰਿੋਲੁ ਘਰੁ ੨ ਮਹਲਾ ੪

تنسب رھگ  ۲ہلحم ۴
ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪਰਸਾਤਿ ॥

اِک اواکنر سیگؤر رپساد ۔۔
ਕਾਂਇਆ ਨਗਤਰ ਇਕੁ ਬਾਲਕੁ ਵਤਸਆ ਤਖਨੁ ਪਲੁ ਤਥਰੁ ਨ ਰਹਾਈ ॥

ک
ب
اکاین رگن اِک ناکل وایس ھِں نل ھِر ہن راہیئ ۔۔

ਅਤਨਕ ਉਪਾਵ ਜਿਨ ਕਤਰ ਥਾਕੇ ਬਾਰੰ ਬਾਰ ਭਰਮਾਈ ॥੧॥

ان ِک اُناو نتج رک اھتےک نارن نار رھبامیئ ۔۔۱۔۔
ਮੇਰੇ ਿਾਕੁਰ ਬਾਲਕੁ ਇਕਿੁ ਘਤਰ ਆਣੁ ॥

ریمے اھٹ ُکر ناکل اِتک رھگ ا ن ۔۔

ਸਤਿਗੁਰੁ ਤਮਲੈ ਿ ਪੂਰਾ ਪਾਈਐ ਭਜੁ ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਨੀਸਾਣੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

سیگؤر ملَ ِے ت ئُؤرا نا پپَے جھب رام نام اسینن ۔۔۱۔۔راہو۔۔

ਇਹੁ ਤਮਰਿਕੁ ਮੜਾ ਸਰੀਰੁ ਹੈ ਸਭੁ ਜਗੁ ਤਜਿੁ ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਨਹੀ ਵਤਸਆ ॥

ےہ سیھ چگ جت رام نام یہن وایس ۔۔
اوہی مِرنک مرا رسری َ

ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਗੁਤਰ ਉਿਕੁ ਚੁਆਇਆ ਤਿਤਰ ਹਤਰਆ ਹੋਆ ਰਤਸਆ ॥੨॥

ب
رام نام ُگر اُدک ُجؤانا ھِر ہ ِرنا وہا رایس ۔۔۲۔۔

ਮੈ ਤਨਰਖਿ ਤਨਰਖਿ ਸਰੀਰੁ ਸਭੁ ਖੋਤਜਆ ਇਕੁ ਗੁਰਮੁਤਖ ਚਲਿੁ ਤਿਖਾਇਆ ॥

م َے پِرتھک پِرتھک رسری سیھ وھکایج اک ُگرمُکھ تلچ دِاھکنا ۔۔

ਬਾਹਰੁ ਖੋਤਜ ਮੁਏ ਸਤਭ ਸਾਕਿ ਹਤਰ ਗੁਰਮਿੀ ਘਤਰ ਪਾਇਆ ॥੩॥

ناہر وھکچ مُؤےئ سیھ ساطق ہر ُگریتم رھگ نانا ۔۔۳۔۔

ਿੀਨਾ ਿੀਨ ਿਇਆਲ ਭਏ ਹੈ ਤਜਉ ਤਿਸਨੁ ਤਬਿਰ ਘਤਰ ਆਇਆ ॥

دانی دنی دنال ےئھب ےہَ ویج کِرنس نِدر رھگ ا نا ۔۔

ਤਮਤਲਓ ਸੁਿਾਮਾ ਭਾਵਨੀ ਧਾਤਰ ਸਭੁ ਤਕਛੁ ਆਗੈ ਿਾਲਿੁ ਭੰਤਜ ਸਮਾਇਆ ॥੪॥

بھب
ک
مل ِپؤ ُسداام اھبوین داھر سیھ ِچھ ا ےگ دادل ج امسنا ۔۔۴۔۔
ਰਾਮ ਨਾਮ ਕੀ ਪੈਜ ਵਿੇਰੀ ਮੇਰੇ ਿਾਕੁਤਰ ਆਤਪ ਰਖਾਈ ॥

پب
رام نام یک َ ج

ودریی ریمے اھٹ ُکر ا ت راھکیئ ۔۔

ਜੇ ਸਤਭ ਸਾਕਿ ਕਰਤਹ ਬਖੀਲੀ ਇਕ ਰਿੀ ਤਿਲੁ ਨ ਘਟਾਈ ॥੫॥

نک
ھ
ی
ل
ن
ِ
ےج سیھ ساطق رکہِ ی اِک ریت ل ہن اٹھگیئ ۔۔۵۔۔
ਜਨ ਕੀ ਉਸਿਤਿ ਹੈ ਰਾਮ ਨਾਮਾ ਿਹ ਤਿਤਸ ਸੋਭਾ ਪਾਈ ॥

ےہ رام ناہم دہ دِس وساھب نایئ ۔۔
نج یک اُسیت َ
ਤਨੰਿਕੁ ਸਾਕਿੁ ਖਤਵ ਨ ਸਕੈ ਤਿਲੁ ਅਪਣੈ ਘਤਰ ਲੂਕੀ ਲਾਈ ॥੬॥

َک
ےکس نِل اےنپ رھگ لُؤیک الیئ ۔۔۶۔۔
پ ِیدک ساطق ھ ِؤ ہن َ
ਜਨ ਕਉ ਜਨੁ ਤਮਤਲ ਸੋਭਾ ਪਾਵੈ ਗੁਣ ਮਤਹ ਗੁਣ ਪਰਗਾਸਾ ॥

نج کؤ نج مِل وساھب نا َوے ُگں ہہم ُگں رپاگسا ۔۔

ਮੇਰੇ ਿਾਕੁਰ ਕੇ ਜਨ ਪਰੀਿਮ ਤਪਆਰੇ ਜੋ ਹੋਵਤਹ ਿਾਸਤਨ ਿਾਸਾ ॥੭॥

ریمے اھٹ ُکر ےک نج رپمتی ایپرے وج وہوہِ دانس داسا ۔۔۷۔۔
ਆਪੇ ਜਲੁ ਅਪਰੰਪਰੁ ਕਰਿਾ ਆਪੇ ਮੇਤਲ ਤਮਲਾਵੈ ॥

م
الوے ۔۔
ا ےپ لج ارپرپم رکنا ا ےپ َیل م ِ َ

ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਤਖ ਸਹਤਜ ਤਮਲਾਏ ਤਜਉ ਜਲੁ ਜਲਤਹ ਸਮਾਵੈ ॥੮॥੧॥੯॥

ُگ مک سہ
چ
ی
پ
چ
ل
م
ِ
امسوے ۔۔۸۔۔۱۔۔۹۔۔
ہہ
لج
ؤ
الےئ
ج
نانک ر ُ ھ
َ

ਬਸੰਿੁ ਮਹਲਾ ੫ ਘਰੁ ੧ ਿੁਿੁਕੀਆ

تنسب ہلحم  ۵رھگ ُ ۱دنُکیا
ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪਰਸਾਤਿ ॥

اِک اواکنر سیگؤر رپساد ۔۔
ਸੁਤਣ ਸਾਖੀ ਮਨ ਜਤਪ ਤਪਆਰ ॥

ُسں سایھک نم جت ایپر ۔۔

ਅਜਾਮਲੁ ਉਧਤਰਆ ਕਤਹ ਏਕ ਬਾਰ ॥

ااجلم اُدرھِنا ہہک انک نار ۔۔
ਬਾਲਮੀਕੈ ਹੋਆ ਸਾਧਸੰਗੁ ॥

ل
نا می َکے وہا سادھسیگ ۔۔

ਧੂ ਕਉ ਤਮਤਲਆ ਹਤਰ ਤਨਸੰਗ ॥੧॥

درھُو کؤ مل ِیا ہر ئِسیگ ۔۔۱۔۔

ਿੇਤਰਆ ਸੰਿਾ ਜਾਚਉ ਚਰਨ ਰੇਨ ॥

ریتنا سییا اججؤ رچن ر َپں ۔۔

ਲੇ ਮਸਿਤਕ ਲਾਵਉ ਕਤਰ ਤਿਪਾ ਿੇਨ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ےل کتسم الوو رک کِرنا د َپں ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਗਤਨਕਾ ਉਧਰੀ ਹਤਰ ਕਹੈ ਿੋਿ ॥

گپِکا اُدرھی ہر ےہکَ وتت ۔۔
ਗਜਇੰਿਰ ਤਧਆਇਓ ਹਤਰ ਕੀਓ ਮੋਖ ॥

گچِیدر دایھویئ ہر کِپؤ ومھک ۔۔

ਤਬਪਰ ਸੁਿਾਮੇ ਿਾਲਿੁ ਭੰਜ ॥

بھب
نِتر ُسداےم دادل ج ۔۔

ਰੇ ਮਨ ਿੂ ਭੀ ਭਜੁ ਗੋਤਬੰਿ ॥੨॥

رے نم ئُؤ یھب جھب وگپِید ۔۔۲۔۔
ਬਤਧਕੁ ਉਧਾਤਰਓ ਖਤਮ ਪਰਹਾਰ ॥

دبھ ِک اُداھروی مھک رپاہر ۔۔
ਕੁਤਬਜਾ ਉਧਰੀ ਅੰਗੁਸਟ ਧਾਰ ॥

ُکبچا اُدرھی ان ُگست داھر ۔۔

ਤਬਿਰੁ ਉਧਾਤਰਓ ਿਾਸਿ ਭਾਇ ॥

نِدر اُداھروی داست اھبےئ ۔۔
ਰੇ ਮਨ ਿੂ ਭੀ ਹਤਰ ਤਧਆਇ ॥੩॥

رے نم ئُؤ یھب ہر دایھےئ ۔۔۳۔۔
ਪਰਹਲਾਿ ਰਖੀ ਹਤਰ ਪੈਜ ਆਪ ॥

پب
رپہالد ریھک ہر َ ج ا ت ۔۔

ਬਸਿਰ ਛੀਨਿ ਿਰੋਪਿੀ ਰਖੀ ਲਾਜ ॥

چ
رتسب ھیپت درویتپ ریھک الچ ۔۔
ਤਜਤਨ ਤਜਤਨ ਸੇਤਵਆ ਅੰਿ ਬਾਰ ॥

ِجں ِجں ویسنا اپپ نار ۔۔

ਰੇ ਮਨ ਸੇਤਵ ਿੂ ਪਰਤਹ ਪਾਰ ॥੪॥

ویس ئُؤ رپہِ نار ۔۔۴۔۔
رے نم َ

ਧੰਨੈ ਸੇਤਵਆ ਬਾਲ ਬੁਤਧ ॥

َ
د ھپّے ویسنا نال ُندھ ۔۔

ਤਿਰਲੋਚਨ ਗੁਰ ਤਮਤਲ ਭਈ ਤਸਤਧ ॥

رتِولنچ ُگر مِل یئھب سِدھ ۔۔

ਬੇਣੀ ਕਉ ਗੁਤਰ ਕੀਓ ਪਰਗਾਸੁ ॥

ینیب کؤ ُگر کپؤ رپَاگس ۔۔

ਰੇ ਮਨ ਿੂ ਭੀ ਹੋਤਹ ਿਾਸੁ ॥੫॥

رے نم ئُؤ یھب وہہِ داس ۔۔۵۔۔
ਜੈਿੇਵ ਤਿਆਤਗਓ ਅਹੰਮੇਵ ॥

دیجوی ایتگِپؤ اہبمپؤ ۔۔

ਨਾਈ ਉਧਤਰਓ ਸੈਨੁ ਸੇਵ ॥

نایئ اُدرھِوی َسیں ویسَ ۔۔

ਮਨੁ ਿੀਤਗ ਨ ਿੋਲੈ ਕਹੂੰ ਜਾਇ ॥

نم ِدنگ ہن دو لَے وہکن اجۓ ۔۔
ਮਨ ਿੂ ਭੀ ਿਰਸਤਹ ਸਰਤਣ ਪਾਇ ॥੬॥

ہس رسن ناۓ ۔۔۶۔۔
نم ئُؤ یھب رت ِ
ਤਜਹ ਅਨੁਗਰਹੁ ਿਾਕੁਤਰ ਕੀਓ ਆਤਪ ॥

ہج ا ُنگروہ اھٹ ُکر کِپؤ ا ت ۔۔
ਸੇ ਿੈੈਂ ਲੀਨੇ ਭਗਿ ਰਾਤਖ ॥

ےس َنیں ِلیپے تگھب راھک ۔۔

ਤਿਨ ਕਾ ਗੁਣੁ ਅਵਗਣੁ ਨ ਬੀਚਾਤਰਓ ਕੋਇ ॥

پِں اک ُگں ا َونگ ہن اچیبروی وکۓ ۔۔

ਇਹ ਤਬਤਧ ਿੇਤਖ ਮਨੁ ਲਗਾ ਸੇਵ ॥੭॥

اہہی نِدھ دھکی نم اگل ویسَ ۔۔۷۔۔
ਕਬੀਤਰ ਤਧਆਇਓ ਏਕ ਰੰਗ ॥

ریبک دایھویئ انک رنگ ۔۔
ਨਾਮਿੇਵ ਹਤਰ ਜੀਉ ਬਸਤਹ ਸੰਤਗ ॥

نادموی ہر جپؤ ئس ِہ گنس ۔۔

ਰਤਵਿਾਸ ਤਧਆਏ ਪਰਭ ਅਨੂਪ ॥

رونداس دایھےئ رپَھب ائُؤت ۔۔
ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਿੇਵ ਗੋਤਵੰਿ ਰੂਪ ॥੮॥੧॥

ُگر نانک دویَ وگوِدن ُروت ۔۔۸۔۔۱۔۔
ਬਸੰਿੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥

تنسب ہلحم ۵۔۔
ਅਤਨਕ ਜਨਮ ਭਰਮੇ ਜੋਤਨ ਮਾਤਹ ॥

ان ِک منج رھبےم وجن امہِ۔۔
ਹਤਰ ਤਸਮਰਨ ਤਬਨੁ ਨਰਤਕ ਪਾਤਹ ॥

ہر ِسمرن پِں رنک ناہِ۔۔
ਭਗਤਿ ਤਬਹੂਨਾ ਖੰਿ ਖੰਿ ॥

تگھب ِب ُہؤنا ڈنھک ڈنھک ۔۔

ਤਬਨੁ ਬੂਝੇ ਜਮੁ ਿੇਿ ਿੰਿ ॥੧॥

پِں ئُؤےھج مج د َپپ دند ۔۔۱۔۔
ਗੋਤਬੰਿ ਭਜਹੁ ਮੇਰੇ ਸਿਾ ਮੀਿ ॥

بھ
وگپِید جہؤ ریمے دسا تیم ۔۔
ਸਾਚ ਸਬਿ ਕਤਰ ਸਿਾ ਪਰੀਤਿ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ساچ دبس رک دسا رپپپ ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਸੰਿੋਖੁ ਨ ਆਵਿ ਕਹੂੰ ਕਾਜ ॥

وتنسھک ہن ا َوت وہکن اکچ ۔۔
ਧੂੰਮ ਬਾਿਰ ਸਤਭ ਮਾਇਆ ਸਾਜ ॥

دھُؤ ّم نادر سیھ امنا ساچ ۔۔
ਪਾਪ ਕਰੰਿੌ ਨਹ ਸੰਗਾਇ ॥

نات رکپ ٔپؤ ہن اگنسٔۓ ۔۔

ਤਬਖੁ ਕਾ ਮਾਿਾ ਆਵੈ ਜਾਇ ॥੨॥

ے اجۓ ۔۔۲۔۔
نِکھ اک ام نا ا و َ
ਹਉ ਹਉ ਕਰਿ ਬਧੇ ਤਬਕਾਰ ॥

ہؤ ہؤ رکت دبےھ ِئکار ۔۔
ਮੋਹ ਲੋਭ ਿੂਬੌ ਸੰਸਾਰ ॥

ومہ ولھب ُدوئٔؤ اسنسر ۔۔
ਕਾਤਮ ਿੋਤਧ ਮਨੁ ਵਤਸ ਕੀਆ ॥

اکم رکودھ نم وس ک ِیا ۔۔

ਸੁਪਨੈ ਨਾਮੁ ਨ ਹਤਰ ਲੀਆ ॥੩॥

ُسی َپے نام ہن ہر ایل ۔۔۳۔۔

ਕਬ ਹੀ ਰਾਜਾ ਕਬ ਮੰਗਨਹਾਰੁ ॥

بک یہ رااج بک میگبہار ۔۔
ਿੂਖ ਸੂਖ ਬਾਧੌ ਸੰਸਾਰ ॥

ُدوھک سُؤھک ناد ٔھؤ اسنسر ۔۔
ਮਨ ਉਧਰਣ ਕਾ ਸਾਜੁ ਨਾਤਹ ॥

نم اُدرھن اک ساچ ناہِ۔۔
ਪਾਪ ਬੰਧਨ ਤਨਿ ਪਉਿ ਜਾਤਹ ॥੪॥

نات دنبنھ پِپ ئؤت اجہِ۔۔۴۔۔
ਈਿ ਮੀਿ ਕੋਊ ਸਖਾ ਨਾਤਹ ॥

وکو اھکس ناےہ۔۔
اِپبھ تیم ُ

ਆਤਪ ਬੀਤਜ ਆਪੇ ਹੀ ਖਾਂਤਹ ॥

ا ت جیب ا ےپ یہ اھکہہنِ ۔۔
ਜਾ ਕੈ ਕੀਨਹੈ ਹੋਿ ਤਬਕਾਰ ॥

کیبہ
َھے وہت ِئکِار ۔۔
ےک
اج َ
ਸੇ ਛੋਤਿ ਚਤਲਆ ਤਖਨ ਮਤਹ ਗਵਾਰ ॥੫॥

ک
ھ
ِ
ےس وھچد ایلچ ں ہہم وگار ۔۔۵۔۔
ਮਾਇਆ ਮੋਤਹ ਬਹੁ ਭਰਤਮਆ ॥

امنا ومہِ وہب رھبایم ۔۔

ਤਕਰਿ ਰੇਖ ਕਤਰ ਕਰਤਮਆ ॥

کِرت ر َنکھ رک رکایم ۔۔

ਕਰਣੈਹਾਰੁ ਅਤਲਪਿੁ ਆਤਪ ॥

رک َپبہار اتپل ا ت ۔۔
ਨਹੀ ਲੇਪੁ ਪਰਭ ਪੁੰਨ ਪਾਤਪ ॥੬॥

یہن پیل رپَھب ُپ ّں نات ۔۔۶۔۔
ਰਾਤਖ ਲੇਹੁ ਗੋਤਬੰਿ ਿਇਆਲ ॥

راھک وہیل وگپِید دنال ۔۔
ਿੇਰੀ ਸਰਤਣ ਪੂਰਨ ਤਿਪਾਲ ॥

ریتی رسن ئُؤرن کِرنال ۔۔
ਿੁਝ ਤਬਨੁ ਿੂਜਾ ਨਹੀ ਿਾਉ ॥

ُب
چھ پِں ُدواج یہن اھٹو ۔۔

ਕਤਰ ਤਕਰਪਾ ਪਰਭ ਿੇਹੁ ਨਾਉ ॥੭॥

رک کِرنا رپَھب دوہی ناو ۔۔۷۔۔
ਿੂ ਕਰਿਾ ਿੂ ਕਰਣਹਾਰੁ ॥

ئُؤ رکنا ئُؤ رکاہنر ۔۔

ਿੂ ਊਚਾ ਿੂ ਬਹੁ ਅਪਾਰੁ ॥

ئُؤ اُواچ ت اُواچن وہب انار ۔۔
ਕਤਰ ਤਕਰਪਾ ਲਤੜ ਲੇਹੁ ਲਾਇ ॥

رک کِرنا ڑل وہیل ال ِئے ۔۔

ਨਾਨਕ ਿਾਸ ਪਰਭ ਕੀ ਸਰਣਾਇ ॥੮॥੨॥

نانک داس رپَھب یک رسناۓ ۔۔۸۔۔۲۔۔
ਬਸੰਿ ਕੀ ਵਾਰ ਮਹਲੁ ੫

تنسب یک وار لحم ۵
ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪਰਸਾਤਿ ॥

اِک اواکنر سیگؤر رپساد ۔۔
ਹਤਰ ਕਾ ਨਾਮੁ ਤਧਆਇ ਕੈ ਹੋਹੁ ਹਤਰਆ ਭਾਈ ॥

ہر اک نام دایھ ےئ ےکَ وہوہ ہ ِرنا اھبیئ ۔۔
ਕਰਤਮ ਤਲਖੰਿੈ ਪਾਈਐ ਇਹ ਰੁਤਿ ਸੁਹਾਈ ॥

لک ِ
رکم ھی َپے نا پپَے اہہی ُرت ُسہایئ ۔۔

ਵਣੁ ਤਿਰਣੁ ਤਿਰਭਵਣੁ ਮਉਤਲਆ ਅੰਤਮਰਿ ਿਲੁ ਪਾਈ ॥

ب
ون رتِن ِرت َھؤن ؤمایل ارمِت لھپ نایئ ۔۔
ਤਮਤਲ ਸਾਧੂ ਸੁਖੁ ਊਪਜੈ ਲਥੀ ਸਭ ਛਾਈ ॥

لب
مِل سا ُدوھ ُسکھ اُو بج َے ھی سیھ اھچیئ ۔۔
ਨਾਨਕੁ ਤਸਮਰੈ ਏਕੁ ਨਾਮੁ ਤਿਤਰ ਬਹੁਤੜ ਨ ਧਾਈ ॥੧॥

ب
نانک ِسم َرے انک نام ھِر ب ُہر ہن داھیئ ۔۔۱۔۔
ਪੰਜੇ ਬਧੇ ਮਹਾਬਲੀ ਕਤਰ ਸਚਾ ਢੋਆ ॥

ےجنپ دبےھ اہمیلب رک اچس دوھا ۔۔
ਆਪਣੇ ਚਰਣ ਜਪਾਇਅਨੁ ਤਵਤਚ ਿਯੁ ਖੜੋਆ ॥

ا ےنپ رچن اپجنیئ وِچ دئَؤ ڑھکوا ۔۔

ਰੋਗ ਸੋਗ ਸਤਭ ਤਮਤਟ ਗਏ ਤਨਿ ਨਵਾ ਤਨਰੋਆ ॥

روگ وسگ سیھ مِت ےئگ پِپ ونَا پِروا ۔۔

ਤਿਨੁ ਰੈਤਣ ਨਾਮੁ ਤਧਆਇਿਾ ਤਿਤਰ ਪਾਇ ਨ ਮੋਆ ॥

ب
دِن َرنی نام دایھدئا ھِر ناۓ ہن وما ۔۔

ਤਜਸ ਿੇ ਉਪਤਜਆ ਨਾਨਕਾ ਸੋਈ ਤਿਤਰ ਹੋਆ ॥੨॥

ب
ِجس ےت اُبچِیا نااکن وسیئ ھِر وہا ۔۔۲۔۔

ਤਕਥਹੁ ਉਪਜੈ ਕਹ ਰਹੈ ਕਹ ਮਾਤਹ ਸਮਾਵੈ ॥

کِبھہؤ ا ُ ب
ہ
ج
ِ
امسوے ۔۔
ہ
ام
ہک
ے
ر
ہک
َے
َ
َ

ਜੀਅ ਜੰਿ ਸਤਭ ਖਸਮ ਕੇ ਕਉਣੁ ਕੀਮਤਿ ਪਾਵੈ ॥

ک
ھ
س
یج جپت سیھ م ےک کؤن تمیق نا َوے ۔۔
ਕਹਤਨ ਤਧਆਇਤਨ ਸੁਣਤਨ ਤਨਿ ਸੇ ਭਗਿ ਸੁਹਾਵੈ ॥

کہں دایھنئ ُسیں پِپ ےس تگھب ُسہا َوے ۔۔
ਅਗਮੁ ਅਗੋਚਰੁ ਸਾਤਹਬੋ ਿੂਸਰੁ ਲਵੈ ਨ ਲਾਵੈ ॥

الوے ۔۔
امگ اوگرچ اصج ِپؤ ُدورس ولَے ہن َ

ਸਚੁ ਪੂਰੈ ਗੁਤਰ ਉਪਿੇਤਸਆ ਨਾਨਕੁ ਸੁਣਾਵੈ ॥੩॥੧॥

چس ئُؤ َرے ُگر ا ُندئسیا نانک ُسیا َوے ۔۔۳۔۔۱۔۔
ਬਸੰਿੁ ਬਾਣੀ ਭਗਿਾਂ ਕੀ ॥

ب
تنسب ناین ھگیان یک ۔۔
ਕਬੀਰ ਜੀ ਘਰੁ ੧

ریبک یج رھگ ۱

ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪਰਸਾਤਿ ॥

اِک اواکنر سیگؤر رپساد ۔۔
ਮਉਲੀ ਧਰਿੀ ਮਉਤਲਆ ਅਕਾਸੁ ॥

ؤمیل درھیت ؤمایل ااکس ۔۔
ਘਤਟ ਘਤਟ ਮਉਤਲਆ ਆਿਮ ਪਰਗਾਸੁ ॥੧॥

ٹھگ ٹھگ ؤمایل ا مت رپَاگس ۔۔۱۔۔
ਰਾਜਾ ਰਾਮੁ ਮਉਤਲਆ ਅਨਿ ਭਾਇ ॥

رااج رام ؤمایل اپپ اھبےئ ۔۔
ਜਹ ਿੇਖਉ ਿਹ ਰਤਹਆ ਸਮਾਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

نک
ہج د ھؤ ہت رایہ امسۓ ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਿੁਿੀਆ ਮਉਲੇ ਚਾਤਰ ਬੇਿ ॥

ُدایت ؤمےل اچر دیب ۔۔
ਤਸੰਤਮਰਤਿ ਮਉਲੀ ਤਸਉ ਕਿੇਬ ॥੨॥

ِسمرِت ؤمیل سِیؤ کیپت ۔۔۲۔۔
ਸੰਕਰੁ ਮਉਤਲਓ ਜੋਗ ਤਧਆਨ ॥

رکنس ؤمویل وجگ دایھن ۔۔
ਕਬੀਰ ਕੋ ਸੁਆਮੀ ਸਭ ਸਮਾਨ ॥੩॥੧॥

ریبک وک سُؤا یم سیھ امسن ۔۔۳۔۔۱۔۔
ਪੰਤਿਿ ਜਨ ਮਾਿੇ ਪਤੜਹ ਪੁਰਾਨ ॥

ڈنپت نج امےت ڑپہھِ ُپران ۔۔

ਜੋਗੀ ਮਾਿੇ ਜੋਗ ਤਧਆਨ ॥

وجیگ امےت وجگ دایھن ۔۔
ਸੰਤਨਆਸੀ ਮਾਿੇ ਅਹੰਮੇਵ ॥

سییایس امےت اہبمپؤ ۔۔
ِ

ਿਪਸੀ ਮਾਿੇ ਿਪ ਕੈ ਭੇਵ ॥੧॥

ب
ن
یسی امےت پپ ےکَ ھ َپؤ ۔۔۱۔۔
ਸਭ ਮਿ ਮਾਿੇ ਕੋਊ ਨ ਜਾਗ ॥

وکو ہن اجگ ۔۔
سیھ دم امےت ُ
ਸੰਗ ਹੀ ਚੋਰ ਘਰੁ ਮੁਸਨ ਲਾਗ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

م
گنس یہ وچر رھگ ُسں الگ ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਜਾਗੈ ਸੁਕਿੇਉ ਅਰੁ ਅਕੂਰੁ ॥

اج َگے ُسکدئٔؤ ار ا ُکؤر ۔۔

ਹਣਵੰਿੁ ਜਾਗੈ ਧਤਰ ਲੰਕੂਰੁ ॥

ونہپپ اج َگے درھ لی ُکؤر ۔۔
ਸੰਕਰੁ ਜਾਗੈ ਚਰਨ ਸੇਵ ॥

رکنس اج َگے رچن ویسَ ۔۔

ਕਤਲ ਜਾਗੇ ਨਾਮਾ ਜੈਿੇਵ ॥੨॥

لک اجےگ ناہم َجیدوی ۔۔۲۔۔
ਜਾਗਿ ਸੋਵਿ ਬਹੁ ਪਰਕਾਰ ॥

اجگپ وسوت وہب رپاکر ۔۔

ਗੁਰਮੁਤਖ ਜਾਗੈ ਸੋਈ ਸਾਰੁ ॥

ُگرمُکھ اج َگے وسیئ سار ۔۔

ਇਸੁ ਿੇਹੀ ਕੇ ਅਤਧਕ ਕਾਮ ॥

اس دیہی ےک ادِکھ اکم ۔۔
ਕਤਹ ਕਬੀਰ ਭਤਜ ਰਾਮ ਨਾਮ ॥੩॥੨॥

ہہک ریبک جھب رام نام ۔۔۳۔۔۲۔۔
ਜੋਇ ਖਸਮੁ ਹੈ ਜਾਇਆ ॥

وجےئ

کھ س

م ےہَ اجنا ۔۔

ਪੂਤਿ ਬਾਪੁ ਖੇਲਾਇਆ ॥

ک
ئُؤت نات ھیالنا ۔۔

ਤਬਨੁ ਸਰਵਣਾ ਖੀਰੁ ਤਪਲਾਇਆ ॥੧॥

ک
پِں رسَونا ھتر نِلِانا ۔۔۱۔۔

ਿੇਖਹੁ ਲੋਗਾ ਕਤਲ ਕੋ ਭਾਉ ॥

دوھکی ولاگ لک وک اھبو ۔۔
ਸੁਤਿ ਮੁਕਲਾਈ ਅਪਨੀ ਮਾਉ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ُست مُکالیئ اینپ امو ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਪਗਾ ਤਬਨੁ ਹੁਰੀਆ ਮਾਰਿਾ ॥

اگپ پِں ہُرنا امرنا ۔۔

ਬਿਨੈ ਤਬਨੁ ਤਖਰ ਤਖਰ ਹਾਸਿਾ ॥

ک ک
دب ئَے پِں ھِر ھِر اہاتس ۔۔

ਤਨਿਰਾ ਤਬਨੁ ਨਰੁ ਪੈ ਸੋਵੈ ॥

پ
وسوے ۔۔
ن ِدرا ِں رن ئَے َ
ਤਬਨੁ ਬਾਸਨ ਖੀਰੁ ਤਬਲੋਵੈ ॥੨॥

ک
پِں نانس ھتر نِلؤ َوے ۔۔۲۔۔
ਤਬਨੁ ਅਸਥਨ ਗਊ ਲਵੇਰੀ ॥

سب
پِں ا ھں وگٔ ولریی ۔۔
ਪੈਿੇ ਤਬਨੁ ਬਾਟ ਘਨੇਰੀ ॥

َپیدے پِں نات رینھگی ۔۔
ਤਬਨੁ ਸਤਿਗੁਰ ਬਾਟ ਨ ਪਾਈ ॥

پِں سیگؤر نات ہن نایئ ۔۔

ਕਹੁ ਕਬੀਰ ਸਮਝਾਈ ॥੩॥੩॥

وہک ریبک اھجمسیئ ۔۔۳۔۔۳۔۔
ਪਰਹਲਾਿ ਪਿਾਏ ਪੜਨ ਸਾਲ ॥

رپہالد پبھاےئ ڑپن سال ۔۔

ਸੰਤਗ ਸਖਾ ਬਹੁ ਲੀਏ ਬਾਲ ॥

گنس اھکس وہب ےئیل نال ۔۔
ਮੋ ਕਉ ਕਹਾ ਪੜਹਾਵਤਸ ਆਲ ਜਾਲ ॥

وم کؤ اہک ڑپہھاوس ا ل اجل ۔۔

ਮੇਰੀ ਪਟੀਆ ਤਲਤਖ ਿੇਹੁ ਸਰੀ ਗੋੁਪਾਲ ॥੧॥

ریمی ن ِییا لک ِھ دوہی رسی وگنال ۔۔۱۔۔

ਨਹੀ ਛੋਿਉ ਰੇ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਨਾਮ ॥

یہن وھچدو رے نانا رام نام ۔۔
ਮੇਰੋ ਅਉਰ ਪੜਹਨ ਤਸਉ ਨਹੀ ਕਾਮੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ہ
ریمو اور ڑپ ھں سِیؤ یہن اکم ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਸੰਿੈ ਮਰਕੈ ਕਤਹਓ ਜਾਇ ॥

ے رم َکے کہپؤ اجۓ ۔۔
ڈنسَ َ
ਪਰਹਲਾਿ ਬੁਲਾਏ ਬੇਤਗ ਧਾਇ ॥

رپہالد نالےئ پ َیگ داھےئ ۔۔
ਿੂ ਰਾਮ ਕਹਨ ਕੀ ਛੋਿੁ ਬਾਤਨ ॥

ئُؤ رام کہں یک وھچد نان ۔۔

ਿੁਝੁ ਿੁਰਿੁ ਛਿਾਊ ਮੇਰੋ ਕਤਹਓ ਮਾਤਨ ॥੨॥

ُب
چھ ُپرت چھداو ریمو کہپؤ امن ۔۔۲۔۔
ਮੋ ਕਉ ਕਹਾ ਸਿਾਵਹੁ ਬਾਰ ਬਾਰ ॥

وم کؤ اہک اتسووہ نار نار ۔۔
ਪਰਤਭ ਜਲ ਥਲ ਤਗਤਰ ਕੀਏ ਪਹਾਰ ॥

رپَھب لج لھت گِر ےئیک اہپر ۔۔

ਇਕੁ ਰਾਮੁ ਨ ਛੋਿਉ ਗੁਰਤਹ ਗਾਤਰ ॥

اِک رام ہن وھچدو ُگرہِ اگر ۔۔

ਮੋ ਕਉ ਘਾਤਲ ਜਾਤਰ ਭਾਵੈ ਮਾਤਰ ਿਾਤਰ ॥੩॥

اھبوے امر دار ۔۔۳۔۔
وم کؤ اھگل اجر َ

ਕਾਤਢ ਖੜਗੁ ਕੋਤਪਓ ਤਰਸਾਇ ॥

اکدھ ڑھکگ وک پ ِپؤ رِساےئ ۔۔
ਿੁਝ ਰਾਖਨਹਾਰੋ ਮੋਤਹ ਬਿਾਇ ॥

ُب
چھ راکھبہارو ومہِ اتب ئِے ۔۔

ਪਰਭ ਥੰਭ ਿੇ ਤਨਕਸੇ ਕੈ ਤਬਸਥਾਰ ॥

ب
ئ
رپَھب ھمبھ ےت نکِسے ےکَ ِسبھار ۔۔
ਹਰਨਾਖਸੁ ਛੇਤਿਓ ਨਖ ਤਬਿਾਰ ॥੪॥

ہرناسھک دیھچوی ھکن نِدار ۔۔۴۔۔
ਓਇ ਪਰਮ ਪੁਰਖ ਿੇਵਾਤਧ ਿੇਵ ॥

اوےؑ رپم ُپرھک دویادھ دویَ ۔۔
ਭਗਤਿ ਹੇਤਿ ਨਰਤਸੰਘ ਭੇਵ ॥

تگھب تیہ رن ِسیگھ ویھب ۔۔

ਕਤਹ ਕਬੀਰ ਕੋ ਲਖੈ ਨ ਪਾਰ ॥

لک
ہہک ریبک وک َھے ہن نار ۔۔

ਪਰਹਲਾਿ ਉਧਾਰੇ ਅਤਨਕ ਬਾਰ ॥੫॥੪॥

رپہالد اُداھرے ان ِک نار ۔۔۵۔۔۴۔۔
ਇਸੁ ਿਨ ਮਨ ਮਧੇ ਮਿਨ ਚੋਰ ॥

اس نت نم دمےھ دمن وچر ۔۔
ਤਜਤਨ ਤਗਆਨ ਰਿਨੁ ਤਹਤਰ ਲੀਨ ਮੋਰ ॥

ِجں گ ِیان رنت ہِر نیل ومر ۔۔

ਮੈ ਅਨਾਥੁ ਪਰਭ ਕਹਉ ਕਾਤਹ ॥

م َے اناھت رپَھب کہؤ اکہِ۔۔

ਕੋ ਕੋ ਨ ਤਬਗੂਿੋ ਮੈ ਕੋ ਆਤਹ ॥੧॥

وک وک ہن نِگ ُؤوت م َے وک ا ہِ۔۔۱۔۔

ਮਾਧਉ ਿਾਰੁਨ ਿੁਖੁ ਸਤਹਓ ਨ ਜਾਇ ॥

امدھؤ دارن ُدھک سہپؤ ہن اجۓ ۔۔

ਮੇਰੋ ਚਪਲ ਬੁਤਧ ਤਸਉ ਕਹਾ ਬਸਾਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ریمو لپچ ُندھ سِیؤ اہک اسب ئِے ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਸਨਕ ਸਨੰਿਨ ਤਸਵ ਸੁਕਾਤਿ ॥

کنس سییدن سِؤ ُسکاد ۔۔
ਨਾਤਭ ਕਮਲ ਜਾਨੇ ਬਰਹਮਾਤਿ ॥

ناھب لمک اجےن پرامہد ۔۔

ਕਤਬ ਜਨ ਜੋਗੀ ਜਟਾਧਾਤਰ ॥

بک نج وجیگ اٹجداھر ۔۔
ਸਭ ਆਪਨ ਅਉਸਰ ਚਲੇ ਸਾਤਰ ॥੨॥

سیھ ا نپ اورس ےلچ سار ۔۔۲۔۔
ਿੂ ਅਥਾਹੁ ਮੋਤਹ ਥਾਹ ਨਾਤਹ ॥

ئُؤ ااھتوہ ومہِ اھتہ ناہِ۔۔

ਪਰਭ ਿੀਨਾ ਨਾਥ ਿੁਖੁ ਕਹਉ ਕਾਤਹ ॥

رپَھب دانی ناھت ُدھک کہؤ اکہِ۔۔

ਮੋਰੋ ਜਨਮ ਮਰਨ ਿੁਖੁ ਆਤਥ ਧੀਰ ॥

ومرو منج رمن ُدھک ا ھت دھتر ۔۔
ਸੁਖ ਸਾਗਰ ਗੁਨ ਰਉ ਕਬੀਰ ॥੩॥੫॥

ُسکھ سارگ ُگں رو ریبک ۔۔۳۔۔۵۔۔
ਨਾਇਕੁ ਏਕੁ ਬਨਜਾਰੇ ਪਾਚ ॥

نانک انک اجنبرے ناچ ۔۔
ਬਰਧ ਪਚੀਸਕ ਸੰਗੁ ਕਾਚ ॥

ب
پردھ چیسک گنس اکچ ۔۔

ਨਉ ਬਹੀਆਂ ਿਸ ਗੋਤਨ ਆਤਹ ॥

ئؤ ایہبن دس وگن ا ہِ۔۔
ਕਸਤਨ ਬਹਿਤਰ ਲਾਗੀ ਿਾਤਹ ॥੧॥

ک
سں رتہب الیگ ناہِ۔۔۱۔۔

ਮੋਤਹ ਐਸੇ ਬਨਜ ਤਸਉ ਨਹੀਨ ਕਾਜੁ ॥

ب
ومہِ اےسی جنب سِیؤ ہیں اکچ ۔۔

ਤਜਹ ਘਟੈ ਮੂਲੁ ਤਨਿ ਬਢੈ ਤਬਆਜੁ ॥ ਰਹਾਉ ॥

گ
ہج ھ َپے مُؤل پِپ ند َھے ایبچ ۔۔راہو۔۔
ਸਾਿ ਸੂਿ ਤਮਤਲ ਬਨਜੁ ਕੀਨ ॥

سات سُؤت مِل جنب نیک ۔۔
ਕਰਮ ਭਾਵਨੀ ਸੰਗ ਲੀਨ ॥

رکم اھبوین گنس نیل ۔۔

ਿੀਤਨ ਜਗਾਿੀ ਕਰਿ ਰਾਤਰ ॥

نیت اگجیت رکت رار ۔۔
ਚਲੋ ਬਨਜਾਰਾ ਹਾਥ ਝਾਤਰ ॥੨॥

ولچ اجنبرا اہھت اھجر ۔۔۲۔۔
ਪੂੰਜੀ ਤਹਰਾਨੀ ਬਨਜੁ ਟੂਟ ॥

ئُؤیجن ہِراین جنب ئُؤت ۔۔

ਿਹ ਤਿਸ ਟਾਂਿੋ ਗਇਓ ਿੂਤਟ ॥

ب
دہ دِس ناندو گیپؤ ُھؤت ۔۔

ਕਤਹ ਕਬੀਰ ਮਨ ਸਰਸੀ ਕਾਜ ॥

ہہک ریبک نم رسیس اکچ ۔۔
ਸਹਜ ਸਮਾਨੋ ਿ ਭਰਮ ਭਾਜ ॥੩॥੬॥

سہ
ج امسون ت رھبم اھبچ ۔۔۳۔۔۶۔۔
ਬਸੰਿੁ ਤਹੰਿੋਲੁ ਘਰੁ ੨

تنسب رھگ ۲
ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪਰਸਾਤਿ ॥

اِک اواکنر سیگؤر رپساد ۔۔
ਮਾਿਾ ਜੂਿੀ ਤਪਿਾ ਭੀ ਜੂਿਾ ਜੂਿੇ ਹੀ ਿਲ ਲਾਗੇ ॥

امنا ُجؤیھٹ پِیا یھب ُجؤاھٹ ُجؤےھٹ یہ لھپ الےگ ۔۔
ਆਵਤਹ ਜੂਿੇ ਜਾਤਹ ਭੀ ਜੂਿੇ ਜੂਿੇ ਮਰਤਹ ਅਭਾਗੇ ॥੧॥

ا وہِ ُجؤےھٹ اجہِ یھب ُجؤےھٹ ُجؤےھٹ رمہِ ااھبےگ ۔۔۱۔۔

ਕਹੁ ਪੰਤਿਿ ਸੂਚਾ ਕਵਨੁ ਿਾਉ ॥

وہک ڈنپت سُؤاچ وکَن اھٹو ۔۔
ਜਹਾਂ ਬੈਤਸ ਹਉ ਭੋਜਨੁ ਖਾਉ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

اہجن َنیس ہؤ وھبنج اھکو ۔۔۱۔۔راہو۔۔

ਤਜਹਬਾ ਜੂਿੀ ਬੋਲਿ ਜੂਿਾ ਕਰਨ ਨੇਿਰ ਸਤਭ ਜੂਿੇ ॥

چہِیا ُجؤیھٹ وبلپ ُجؤاھٹ رکن پیتر سیھ ُجؤےھٹ ۔۔
ਇੰਿਰੀ ਕੀ ਜੂਤਿ ਉਿਰਤਸ ਨਾਹੀ ਬਰਹਮ ਅਗਤਨ ਕੇ ਲੂਿੇ ॥੨॥

اِدنری یک ُجؤھٹ اُرتس نایہ پرمہ انگ ےک لُؤےھٹ ۔۔۲۔۔
ਅਗਤਨ ਭੀ ਜੂਿੀ ਪਾਨੀ ਜੂਿਾ ਜੂਿੀ ਬੈਤਸ ਪਕਾਇਆ ॥

انگ یھب ُجؤیھٹ ناین ُجؤاھٹ ُجؤیھٹ َنیس اکپنا ۔۔

ਜੂਿੀ ਕਰਛੀ ਪਰੋਸਨ ਲਾਗਾ ਜੂਿੇ ਹੀ ਬੈਤਿ ਖਾਇਆ ॥੩॥

ُجؤیھٹ رکیھچ رپونس الاگ ُجؤےھٹ یہ نیبھ اھکنا ۔۔۳۔۔
ਗੋਬਰੁ ਜੂਿਾ ਚਉਕਾ ਜੂਿਾ ਜੂਿੀ ਿੀਨੀ ਕਾਰਾ ॥

وگپر ُجؤاھٹ جؤاک ُجؤاھٹ ُجؤیھٹ دینی اکرا ۔۔

ਕਤਹ ਕਬੀਰ ਿੇਈ ਨਰ ਸੂਚੇ ਸਾਚੀ ਪਰੀ ਤਬਚਾਰਾ ॥੪॥੧॥੭॥

ہہک ریبک نیبی رن سُؤےچ سایچ رپی ِبچارا ۔۔۴۔۔۱۔۔۷۔۔
ਰਾਮਾਨੰਿ ਜੀ ਘਰੁ ੧

راامدنن یج رھگ ۱
ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪਰਸਾਤਿ ॥

اِک اواکنر سیگؤر رپساد ۔۔

ਕਿ ਜਾਈਐ ਰੇ ਘਰ ਲਾਗੋ ਰੰਗੁ ॥

تک اج پپَے رے رھگ الوگ رنگ ۔۔
ਮੇਰਾ ਤਚਿੁ ਨ ਚਲੈ ਮਨੁ ਭਇਓ ਪੰਗੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ب
ریما ِجت ہن چلَے نم ھ َپؤ گنپ ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਏਕ ਤਿਵਸ ਮਨ ਭਈ ਉਮੰਗ ॥

انک دِوس نم یئھب اُگنم ۔۔
ਘਤਸ ਚੰਿਨ ਚੋਆ ਬਹੁ ਸੁਗੰਧ ॥

سھگ دنچن وچا وہب ُسگیدھ ۔۔
ਪੂਜਨ ਚਾਲੀ ਬਰਹਮ ਿਾਇ ॥

ئُؤنج اچیل پرمہ اھٹۓ ۔۔
ਸੋ ਬਰਹਮੁ ਬਿਾਇਓ ਗੁਰ ਮਨ ਹੀ ਮਾਤਹ ॥੧॥

وس پرمہ اتبویئ ُگر نم یہ امہِ۔۔۱۔۔
ਜਹਾ ਜਾਈਐ ਿਹ ਜਲ ਪਖਾਨ ॥

اہج اج پپَے ہہت لج اھکپن ۔۔

ਿੂ ਪੂਤਰ ਰਤਹਓ ਹੈ ਸਭ ਸਮਾਨ ॥

ےہ سیھ امسن ۔۔
ئُؤ ئُؤر رویہ َ
ਬੇਿ ਪੁਰਾਨ ਸਭ ਿੇਖੇ ਜੋਇ ॥

دیب ُپران سیھ دےھکی وجےئ ۔۔
ਊਹਾਂ ਿਉ ਜਾਈਐ ਜਉ ਈਹਾਂ ਨ ਹੋਇ ॥੨॥

اُواہن ئؤ اج پپَے جؤ اِاہین ہن وہۓ ۔۔۲۔۔

ਸਤਿਗੁਰ ਮੈ ਬਤਲਹਾਰੀ ਿੋਰ ॥

سیگؤر م َے اہلبری وتر ۔۔

ਤਜਤਨ ਸਕਲ ਤਬਕਲ ਭਰਮ ਕਾਟੇ ਮੋਰ ॥

ِجں لکس ِئکل رھبم اکےٹ ومر ۔۔
ਰਾਮਾਨੰਿ ਸੁਆਮੀ ਰਮਿ ਬਰਹਮ ॥

راامدنن سُؤا یم رمت پرمہ ۔۔

ਗੁਰ ਕਾ ਸਬਿੁ ਕਾਟੈ ਕੋਤਟ ਕਰਮ ॥੩॥੧॥

ُگر اک دبس اک ئَے وکت رکم ۔۔۳۔۔۱۔۔
ਬਸੰਿੁ ਬਾਣੀ ਨਾਮਿੇਉ ਜੀ ਕੀ

تنسب ناین نادمئؤ یج یک
ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪਰਸਾਤਿ ॥

اِک اواکنر سیگؤر رپساد ۔۔
ਸਾਤਹਬੁ ਸੰਕਟਵੈ ਸੇਵਕੁ ਭਜੈ ॥

ب
ھ
ج
اصجِت سیکپ َؤے ویسک َے ۔۔
ਤਚਰੰਕਾਲ ਨ ਜੀਵੈ ਿੋਊ ਕੁਲ ਲਜੈ ॥੧॥

جِراکنل ہن ویجے دوو ُکل لج َے ۔۔۱۔۔
ਿੇਰੀ ਭਗਤਿ ਨ ਛੋਿਉ ਭਾਵੈ ਲੋਗੁ ਹਸੈ ॥

ریتی تگھب ہن وھچدو اھبوے ولگ ہ َسے ۔۔
ਚਰਨ ਕਮਲ ਮੇਰੇ ਹੀਅਰੇ ਬਸੈੈਂ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ئ
رچن لمک ریمے ہیترے َسیں ۔۔۱۔۔راہو۔۔

ਜੈਸੇ ਅਪਨੇ ਧਨਤਹ ਪਰਾਨੀ ਮਰਨੁ ਮਾਂਿੈ ॥

ےسیج اےنپ دھی ِہ رپاین رمن امن َدَُے ۔۔
ਿੈਸੇ ਸੰਿ ਜਨਾਂ ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਨ ਛਾਿੈੈਂ ॥੨॥

اھچدںی ۔۔۲۔۔
َنیسے سیت انجن رام نام ہن َ
ਗੰਗਾ ਗਇਆ ਗੋਿਾਵਰੀ ਸੰਸਾਰ ਕੇ ਕਾਮਾ ॥

گپگا ایگ وگداوری اسنسر ےک اکام ۔۔
ਨਾਰਾਇਣੁ ਸੁਪਰਸੰਨ ਹੋਇ ਿ ਸੇਵਕੁ ਨਾਮਾ ॥੩॥੧॥

نارانئ ُسترنسّ وہۓ ت ویسک ناہم ۔۔۳۔۔۱۔۔
ਲੋਭ ਲਹਤਰ ਅਤਿ ਨੀਝਰ ਬਾਜੈ ॥

پ بج
چ
ھ
ولھب رہل ات ر نا َے ۔۔
ਕਾਇਆ ਿੂਬੈ ਕੇਸਵਾ ॥੧॥

اکنا ُدُُو ئَے وسیکا ۔۔۱۔۔

ਸੰਸਾਰੁ ਸਮੁੰਿੇ ਿਾਤਰ ਗੋੁਤਬੰਿੇ ॥

اسنسر سمُیدے نار وگپِیدے ۔۔
ਿਾਤਰ ਲੈ ਬਾਪ ਬੀਿੁਲਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ب
نار لَے نات نی ھال ۔۔۱۔۔راہو۔۔

ਅਤਨਲ ਬੇੜਾ ਹਉ ਖੇਤਵ ਨ ਸਾਕਉ ॥

ک
انِل ڑیبا ہؤ ھپؤ ہن ساکؤ ۔۔

ਿੇਰਾ ਪਾਰੁ ਨ ਪਾਇਆ ਬੀਿੁਲਾ ॥੨॥

ب
ریتا نار ہن نانا نِی ھال ۔۔۲۔۔

ਹੋਹੁ ਿਇਆਲੁ ਸਤਿਗੁਰੁ ਮੇਤਲ ਿੂ ਮੋ ਕਉ ॥

وہ وہ دنال سیگؤر م َیل ئُؤ وم کؤ ۔۔
ਪਾਤਰ ਉਿਾਰੇ ਕੇਸਵਾ ॥੩॥

نار اُنارے وسیکا ۔۔۳۔۔
ਨਾਮਾ ਕਹੈ ਹਉ ਿਤਰ ਭੀ ਨ ਜਾਨਉ ॥

ےہک ہؤ رت یھب ہن اجئؤ ۔۔
ناہم َ
ਮੋ ਕਉ ਬਾਹ ਿੇਤਹ ਬਾਹ ਿੇਤਹ ਬੀਿੁਲਾ ॥੪॥੨॥

ب
وم کؤ ناہ دہہی ناہ دہہی نِی ھال ۔۔۴۔۔۲۔۔
ਸਹਜ ਅਵਤਲ ਧੂਤੜ ਮਣੀ ਗਾਿੀ ਚਾਲਿੀ ॥

سہ
ج اول دھُؤر ینم اگدی اچیتل ۔۔
ਪੀਛੈ ਤਿਨਕਾ ਲੈ ਕਤਰ ਹਾਂਕਿੀ ॥੧॥

پبج ےَ
ھ

پِپکا لَے رک اہیتکن ۔۔۱۔۔

ਜੈਸੇ ਪਨਕਿ ਥੂਤਟਤਟ ਹਾਂਕਿੀ ॥

ےسیج پیکت رھتوپِپ اہیتکن ۔۔

ਸਤਰ ਧੋਵਨ ਚਾਲੀ ਲਾਿੁਲੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

رس دوھون اچیل الدیل ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਧੋਬੀ ਧੋਵੈ ਤਬਰਹ ਤਬਰਾਿਾ ॥

وھوے پِرہ پِرانا ۔۔
دوھیب د َ
ਹਤਰ ਚਰਨ ਮੇਰਾ ਮਨੁ ਰਾਿਾ ॥੨॥

ہر رچن ریما نم رانا ۔۔۲۔۔

ਭਣਤਿ ਨਾਮਿੇਉ ਰਤਮ ਰਤਹਆ ॥

تنھب نادمئؤ رم رایہ ۔۔
ਅਪਨੇ ਭਗਿ ਪਰ ਕਤਰ ਿਇਆ ॥੩॥੩॥

اےنپ تگھب رپ رک دایئ ۔۔۳۔۔۳۔۔
ਬਸੰਿੁ ਬਾਣੀ ਰਤਵਿਾਸ ਜੀ ਕੀ

تنسب ناین رونداس یج یک
ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪਰਸਾਤਿ ॥

اِک اواکنر سیگؤر رپساد ۔۔
ਿੁਝਤਹ ਸੁਝੰਿਾ ਕਛੂ ਨਾਤਹ ॥

ُبج ُسجھی کج
ُ
ھ
ھہ یا ؤ ناہِ۔۔

ਪਤਹਰਾਵਾ ਿੇਖੇ ਊਤਭ ਜਾਤਹ ॥

رہپاوا دےھکی اُوھب اجہِ۔۔
ਗਰਬਵਿੀ ਕਾ ਨਾਹੀ ਿਾਉ ॥

رگوبَیت اک نایہ اھٹو ۔۔
ਿੇਰੀ ਗਰਿਤਨ ਊਪਤਰ ਲਵੈ ਕਾਉ ॥੧॥

ریتی رگدن اُورپ ولَے اکو ۔۔۱۔۔
ਿੂ ਕਾਂਇ ਗਰਬਤਹ ਬਾਵਲੀ ॥

ئُؤ اکےننٔ رگہہبِ ناویل ۔۔

ਜੈਸੇ ਭਾਿਉ ਖੂੰਬਰਾਜੁ ਿੂ ਤਿਸ ਿੇ ਖਰੀ ਉਿਾਵਲੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ک
ےسیج اھبدو ُھؤربماچ ئُؤ ئِس ےت رھکی اُناویل ۔۔۱۔۔راہو۔۔

ਜੈਸੇ ਕੁਰੰਕ ਨਹੀ ਪਾਇਓ ਭੇਿੁ ॥

ےسیج ُکرنک یہن ناویئ دیھب ۔۔
ਿਤਨ ਸੁਗੰਧ ਢੂਢੈ ਪਰਿੇਸੁ ॥

نت ُسگیدھ ُدوھد َھے رپدسی ۔۔
ਅਪ ਿਨ ਕਾ ਜੋ ਕਰੇ ਬੀਚਾਰੁ ॥

ات نت اک وج رکے اچیبر ۔۔
ਤਿਸੁ ਨਹੀ ਜਮਕੰਕਰੁ ਕਰੇ ਖੁਆਰੁ ॥੨॥

چ
ک
م
ک
ی
ک
ھ
ئِس یہن ر رکے ُؤار ۔۔۲۔۔
ਪੁਿਰ ਕਲਿਰ ਕਾ ਕਰਤਹ ਅਹੰਕਾਰੁ ॥

ُنتر کلتر اک رکہِ ااکنہر ۔۔

ਿਾਕੁਰੁ ਲੇਖਾ ਮਗਨਹਾਰੁ ॥

اھٹ ُکر اھکیل مگبہار ۔۔

ਿੇੜੇ ਕਾ ਿੁਖੁ ਸਹੈ ਜੀਉ ॥

ڑیھپے اک ُدھک س َہے جپؤ ۔۔
ਪਾਛੇ ਤਕਸਤਹ ਪੁਕਾਰਤਹ ਪੀਉ ਪੀਉ ॥੩॥

ناےھچ کسہ ِہ ئُکارہِ پِپؤ پِپؤ ۔۔۳۔۔
ਸਾਧੂ ਕੀ ਜਉ ਲੇਤਹ ਓਟ ॥

سا ُدوھ یک جؤ ہیلِ اوت ۔۔
ਿੇਰੇ ਤਮਟਤਹ ਪਾਪ ਸਭ ਕੋਤਟ ਕੋਤਟ ॥

ریتے مِی ِہ نات سیھ وکت وکت ۔۔

ਕਤਹ ਰਤਵਿਾਸ ਜੋੁ ਜਪੈ ਨਾਮੁ ॥

ہہک رونداس وج جپَے نام ۔۔

ਤਿਸੁ ਜਾਤਿ ਨ ਜਨਮੁ ਨ ਜੋਤਨ ਕਾਮੁ ॥੪॥੧॥

ئِس اجت ہن منج ہن وجن اکم ۔۔۴۔۔۱۔۔
ਬਸੰਿੁ ਕਬੀਰ ਜੀਉ

تنسب ریبک جپؤ

ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪਰਸਾਤਿ ॥

اِک اواکنر سیگؤر رپساد ۔۔
ਸੁਰਹ ਕੀ ਜੈਸੀ ਿੇਰੀ ਚਾਲ ॥

چ
ُسرہ یک َیسی ریتی اچل ۔۔
ਿੇਰੀ ਪੂੰਛਟ ਊਪਤਰ ਝਮਕ ਬਾਲ ॥੧॥

ب
ریتی ئُؤ جھت اُورپ کمھج نال ۔۔۱۔۔
ਇਸ ਘਰ ਮਤਹ ਹੈ ਸੁ ਿੂ ਢੂੰਤਢ ਖਾਤਹ ॥

اس رھگ ہہم ےہَ وس ئُؤ ُدوھندھ اھکہِ۔۔
ਅਉਰ ਤਕਸ ਹੀ ਕੇ ਿੂ ਮਤਿ ਹੀ ਜਾਤਹ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

اور کِس یہ ےک ئُؤ مت یہ اجہِ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਚਾਕੀ ਚਾਟਤਹ ਚੂਨੁ ਖਾਤਹ ॥

اچیک اچہٹِ ُجؤن اھکہِ۔۔
ਚਾਕੀ ਕਾ ਚੀਥਰਾ ਕਹਾਂ ਲੈ ਜਾਤਹ ॥੨॥

چب
اچیک اک ی ھرا اہکن لَے اجہِ۔۔۲۔۔

ਛੀਕੇ ਪਰ ਿੇਰੀ ਬਹੁਿੁ ਿੀਤਿ ॥

چ
ھ
ب
پ
ی
ک
ے رپ ریتی تہب د ھ ۔۔

ਮਿੁ ਲਕਰੀ ਸੋਟਾ ਿੇਰੀ ਪਰੈ ਪੀਤਿ ॥੩॥

مت رکلی وسنا ریتی رپَے نیبھ ۔۔۳۔۔
ਕਤਹ ਕਬੀਰ ਭੋਗ ਭਲੇ ਕੀਨ ॥

ہہک ریبک وھبگ ےلھب نیک ۔۔
ਮਤਿ ਕੋਊ ਮਾਰੈ ਈੈਂਟ ਢੇਮ ॥੪॥੧॥

ھب
امرے اِٹنی د َ م ۔۔۴۔۔۱۔۔
وکو َ
مت ُ
ਰਾਗੁ ਸਾਰਗ ਚਉਪਿੇ ਮਹਲਾ ੧ ਘਰੁ ੧

راگ سارگ جؤندے ہلحم  ۱رھگ ۱
ੴ ਸਤਿ ਨਾਮੁ ਕਰਿਾ ਪੁਰਖੁ ਤਨਰਭਉ ਤਨਰਵੈਰੁ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤਿ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪਰਸਾਤਿ ॥

َسیب
ب
ھ
ُ
گ
ں ر رپساد ۔۔
اِک اواکنر ست نام رکنا ُپرھک پِر ھؤ پِروری ااکل مُؤرت اوجین
ਅਪੁਨੇ ਿਾਕੁਰ ਕੀ ਹਉ ਚੇਰੀ ॥

اےنپ اھٹ ُکر یک ہؤ ریچی ۔۔

ਚਰਨ ਗਹੇ ਜਗਜੀਵਨ ਪਰਭ ਕੇ ਹਉਮੈ ਮਾਤਰ ਤਨਬੇਰੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

چگ
رچن ےہگ چپؤن رپَھب ےک ہؤ م َے امر پ ِیتری ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਪੂਰਨ ਪਰਮ ਜੋਤਿ ਪਰਮੇਸਰ ਪਰੀਿਮ ਪਰਾਨ ਹਮਾਰੇ ॥

ئُؤرن رپم وجت رپرسیم رپمتی رپان امہرے ۔۔
ਸਮਝਤਸ ਸਬਿੁ ਬੀਚਾਰੇ ॥੧॥سਾسਮੋਹਨ ਮੋਤਹ ਲੀਆ ਮਨੁ ਮੇਰ

ومنہ ومہِ ایل نم ریما

م

ج
ھس دبس اچیبرے ۔۔۱۔۔

ਮਨਮੁਖ ਹੀਨ ਹੋਛੀ ਮਤਿ ਝੂਿੀ ਮਤਨ ਿਤਨ ਪੀਰ ਸਰੀਰੇ ॥

مب
م چ
م
ک
ھ
ُ
ُ
ھ نیہ وہیھچ ت ؤیھٹ نم نت ریپ رسریے ۔۔
ਜਬ ਕੀ ਰਾਮ ਰੰਗੀਲੈ ਰਾਿੀ ਰਾਮ ਜਪਿ ਮਨ ਧੀਰੇ ॥੨॥

جت یک رام رنگیلَے رایت رام جپت نم دھترے ۔۔۲۔۔
ਹਉਮੈ ਛੋਤਿ ਭਈ ਬੈਰਾਗਤਨ ਿਬ ਸਾਚੀ ਸੁਰਤਿ ਸਮਾਨੀ ॥

ہؤ م َے وھچد یئھب ریبانگ پپ سایچ ُسرت امسین ۔۔

ਅਕੁਲ ਤਨਰੰਜਨ ਤਸਉ ਮਨੁ ਮਾਤਨਆ ਤਬਸਰੀ ਲਾਜ ਲੋੁਕਾਨੀ ॥੩॥

ع ُقل پِرنجن سِیؤ نم اماین رسبی الچ اکلین ۔۔۳۔۔

ਭੂਰ ਭਤਵਖ ਨਾਹੀ ਿੁਮ ਜੈਸੇ ਮੇਰੇ ਪਰੀਿਮ ਪਰਾਨ ਅਧਾਰਾ ॥

ب
ُب
ُھؤر وھبِھک نایہ م ےسیج ریمے رپمتی رپان اداھرا ۔۔
ਹਤਰ ਕੈ ਨਾਤਮ ਰਿੀ ਸੋਹਾਗਤਨ ਨਾਨਕ ਰਾਮ ਭਿਾਰਾ ॥੪॥੧॥

ہر ےکَ نام ریت وساہنگ نانک رام اتھبرا ۔۔۴۔۔۱۔۔
ਸਾਰਗ ਮਹਲਾ ੧ ॥

سارگ ہلحم ۱۔۔
ਹਤਰ ਤਬਨੁ ਤਕਉ ਰਹੀਐ ਿੁਖੁ ਤਬਆਪੈ ॥

ہر پِں کپؤ ر ہیپے ُدھک ایب ئَے ۔۔

ਤਜਹਵਾ ਸਾਿੁ ਨ ਿੀਕੀ ਰਸ ਤਬਨੁ ਤਬਨੁ ਪਰਭ ਕਾਲੁ ਸੰਿਾਪੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

چہؤا اصد ہن یکیھپ رس پِں پِں رپَھب اکل سییاےپَ ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਜਬ ਲਗੁ ਿਰਸੁ ਨ ਪਰਸੈ ਪਰੀਿਮ ਿਬ ਲਗੁ ਭੂਖ ਤਪਆਸੀ ॥

ب
جت گل درس ہن رپ سَے رپمتی پپ گل ُھؤھک ایپیس ۔۔

ਿਰਸਨੁ ਿੇਖਿ ਹੀ ਮਨੁ ਮਾਤਨਆ ਜਲ ਰਤਸ ਕਮਲ ਤਬਗਾਸੀ ॥੧॥

درنس دتھکی یہ نم اماین لج رس لمک ِئگایس ۔۔۱۔۔
ਊਨਤਵ ਘਨਹਰੁ ਗਰਜੈ ਬਰਸੈ ਕੋਤਕਲ ਮੋਰ ਬੈਰਾਗੈ ॥

گ
اُوئَؤ ھبہر رگ َچے پر سَے وککِل ومر نتَرا َگے ۔۔

ਿਰਵਰ ਤਬਰਖ ਤਬਹੰਗ ਭੁਇਅੰਗਮ ਘਤਰ ਤਪਰੁ ਧਨ ਸੋਹਾਗੈ ॥੨॥

رتور پِرھک ِبہیگ

ب
ھُیییگ

ےگ ۔۔۲۔۔
م رھگ پِر دنھ وساہ َ

ਕੁਤਚਲ ਕੁਰੂਤਪ ਕੁਨਾਤਰ ਕੁਲਖਨੀ ਤਪਰ ਕਾ ਸਹਜੁ ਨ ਜਾਤਨਆ ॥

ک
ُک ُکل ّکھب پ سہ
چِل ُک ُروت یار ی ِر اک ج ہن اجاین ۔۔

ਹਤਰ ਰਸ ਰੰਤਗ ਰਸਨ ਨਹੀ ਤਿਰਪਿੀ ਿੁਰਮਤਿ ਿੂਖ ਸਮਾਤਨਆ ॥੩॥

ہر رس رنگ رنس یہن رتِیتپ ُدرمت ُدوھک امسپ ِیا ۔۔۳۔۔
ਆਇ ਨ ਜਾਵੈ ਨਾ ਿੁਖੁ ਪਾਵੈ ਨਾ ਿੁਖ ਿਰਿੁ ਸਰੀਰੇ ॥

اجوے ہن ُدھک نا َوے ہن ُدھک درد رسریے ۔۔
ا ۓ ہن َ
ਨਾਨਕ ਪਰਭ ਿੇ ਸਹਜ ਸੁਹੇਲੀ ਪਰਭ ਿੇਖਿ ਹੀ ਮਨੁ ਧੀਰੇ ॥੪॥੨॥

سہ سہ
نانک رپَھب ےت ج ُ یلی رپَھب دتھکی یہ نم دھترے ۔۔۴۔۔۲۔۔
ਸਾਰਗ ਮਹਲਾ ੧ ॥

سارگ ہلحم ۱۔۔
ਿੂਤਰ ਨਾਹੀ ਮੇਰੋ ਪਰਭੁ ਤਪਆਰਾ ॥

ُدور نایہ ریمو رپَھب ایپرا ۔۔
ਸਤਿਗੁਰ ਬਚਤਨ ਮੇਰੋ ਮਨੁ ਮਾਤਨਆ ਹਤਰ ਪਾਏ ਪਰਾਨ ਅਧਾਰਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

سیگؤر نچب ریمو نم اماین ہر ناےئ رپان اداھرا ۔۔۱۔۔راہو۔۔

ਇਨ ਤਬਤਧ ਹਤਰ ਤਮਲੀਐ ਵਰ ਕਾਮਤਨ ਧਨ ਸੋਹਾਗੁ ਤਪਆਰੀ ॥

اِن نِدھ ہر مِلیپے ور اکنم دنھ وساہگ ایپری ۔۔

ਜਾਤਿ ਬਰਨ ਕੁਲ ਸਹਸਾ ਚੂਕਾ ਗੁਰਮਤਿ ਸਬਤਿ ਬੀਚਾਰੀ ॥੧॥

اجت پرن ُکل سہسا ُجؤاک ُگرمت دبس اچیبری ۔۔۱۔۔

ਤਜਸੁ ਮਨੁ ਮਾਨੈ ਅਤਭਮਾਨੁ ਨ ਿਾ ਕਉ ਤਹੰਸਾ ਲੋਭੁ ਤਵਸਾਰੇ ॥

ب
ِجس نم امےن ا ھبمان ہن نا کؤ ہِیسا ولھب وِسارے ۔۔

ਸਹਤਜ ਰਵੈ ਵਰੁ ਕਾਮਤਣ ਤਪਰ ਕੀ ਗੁਰਮੁਤਖ ਰੰਤਗ ਸਵਾਰੇ ॥੨॥

سہ
ج ر َوے ور اکنم پِر یک ُگرمُکھ رنگ وسارے ۔۔۲۔۔

ਜਾਰਉ ਐਸੀ ਪਰੀਤਿ ਕੁਟੰਬ ਸਨਬੰਧੀ ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਪਸਾਰੀ ॥

اجرو ایسی رپپپ ُکیپت سیییدیھ امنا ومہ ئساری ۔۔

ਤਜਸੁ ਅੰਿਤਰ ਪਰੀਤਿ ਰਾਮ ਰਸੁ ਨਾਹੀ ਿੁਤਬਧਾ ਕਰਮ ਤਬਕਾਰੀ ॥੩॥

ِجس ارتن رپپپ رام رس نایہ ُددباھ رکم ِئکاری ۔۔۳۔۔
ਅੰਿਤਰ ਰਿਨ ਪਿਾਰਥ ਤਹਿ ਕੌ ਿੁਰੈ ਨ ਲਾਲ ਤਪਆਰੀ ॥

ارتن رنت ندارھت ِہت وک ُد َرے ہن الل ایپری ۔۔
ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਤਖ ਨਾਮੁ ਅਮੋਲਕੁ ਜੁਤਗ ਜੁਤਗ ਅੰਿਤਰ ਧਾਰੀ ॥੪॥੩॥

نانک ُگرمُکھ نام اومکل ُچگ ُچگ ارتن داھری ۔۔۴۔۔۳۔۔
ਸਾਰੰਗ ਮਹਲਾ ੪ ਘਰੁ ੧

سارنگ ہلحم  ۴رھگ ۱
ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪਰਸਾਤਿ ॥

اِک اواکنر سیگؤر رپساد ۔۔

ਹਤਰ ਕੇ ਸੰਿ ਜਨਾ ਕੀ ਹਮ ਧੂਤਰ ॥

ہر ےک سیت انج یک مہ دھُؤر ۔۔
ਤਮਤਲ ਸਿਸੰਗਤਿ ਪਰਮ ਪਿੁ ਪਾਇਆ ਆਿਮ ਰਾਮੁ ਰਤਹਆ ਭਰਪੂਤਰ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

مِل سیسیگت رپم ند نانا ا مت رام رایہ رھبئُؤر ۔۔۱۔۔راہو۔۔

ਸਤਿਗੁਰੁ ਸੰਿੁ ਤਮਲੈ ਸਾਂਤਿ ਪਾਈਐ ਤਕਲਤਵਖ ਿੁਖ ਕਾਟੇ ਸਤਭ ਿੂਤਰ ॥

سیگؤر سیت ملَ ِے ساپپ نا پپَے کِلؤِھک ُدھک اکےٹ سیھ ُدور ۔۔

ਆਿਮ ਜੋਤਿ ਭਈ ਪਰਿੂਤਲਿ ਪੁਰਖੁ ਤਨਰੰਜਨੁ ਿੇਤਖਆ ਹਜੂਤਰ ॥੧॥

ب
ا مت وجت یئھب رپ ُھؤلپ ُپرھک پِرنجن دنکھیا چچ ُؤر ۔۔۱۔۔

ਵਿੈ ਭਾਤਗ ਸਿਸੰਗਤਿ ਪਾਈ ਹਤਰ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਰਤਹਆ ਭਰਪੂਤਰ ॥

و َدے اھبگ سیسیگت نایئ ہر ہر نام رایہ رھبئُؤر ۔۔

ਅਿਸਤਿ ਿੀਰਥ ਮਜਨੁ ਕੀਆ ਸਿਸੰਗਤਿ ਪਗ ਨਾਏ ਧੂਤਰ ॥੨॥

ب
م
ھ
چ
سی
سی
س
ھ
ک
ی
گ
ت نگ ناۓ د ُؤر ۔۔۲۔۔
ا ھ ریتھت ں ِیا

ਿੁਰਮਤਿ ਤਬਕਾਰ ਮਲੀਨ ਮਤਿ ਹੋਛੀ ਤਹਰਿਾ ਕੁਸੁਧੁ ਲਾਗਾ ਮੋਹ ਕੂਰੁ ॥

ُدرمت ِئکار نیلم مت وہیھچ ہِردا ُک ُسدھ الاگ ومہ ُکؤر ۔۔
ਤਬਨੁ ਕਰਮਾ ਤਕਉ ਸੰਗਤਿ ਪਾਈਐ ਹਉਮੈ ਤਬਆਤਪ ਰਤਹਆ ਮਨੁ ਝੂਤਰ ॥੩॥

چ
پِں رکام کپؤ تگنس نا پپَے ہؤ م َے ایبت رایہ نم ُھؤر ۔۔۳۔۔

ਹੋਹੁ ਿਇਆਲ ਤਿਪਾ ਕਤਰ ਹਤਰ ਜੀ ਮਾਗਉ ਸਿਸੰਗਤਿ ਪਗ ਧੂਤਰ ॥

دنال کِرنا رک ہر یج امگؤ سیسیگت نگ دھُؤر ۔۔

ਨਾਨਕ ਸੰਿੁ ਤਮਲੈ ਹਤਰ ਪਾਈਐ ਜਨੁ ਹਤਰ ਭੇਤਟਆ ਰਾਮੁ ਹਜੂਤਰ ॥੪॥੧॥

ب
نانک سیت ملَ ِے ہر نا پپَے نج ہر ھیییا رام چچ ُؤر ۔۔۴۔۔۱۔۔

ਸਾਰੰਗ ਮਹਲਾ ੪ ॥

سارنگ ہلحم ۴۔۔
ਗੋਤਬੰਿ ਚਰਨਨ ਕਉ ਬਤਲਹਾਰੀ ॥

وگپِید رچنن کؤ اہلبری ۔۔
ਭਵਜਲੁ ਜਗਿੁ ਨ ਜਾਈ ਿਰਣਾ ਜਤਪ ਹਤਰ ਹਤਰ ਪਾਤਰ ਉਿਾਰੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ب
َھؤلج تگج ہن اجیئ رتنا جت ہر ہر نار اُناری۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਤਹਰਿੈ ਪਰਿੀਤਿ ਬਨੀ ਪਰਭ ਕੇਰੀ ਸੇਵਾ ਸੁਰਤਿ ਬੀਚਾਰੀ ॥

ہِر َدے رپتیت ینب رپَھب ریکی ویسا ُسرت اچیبری ۔۔
ਅਨਤਿਨੁ ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਜਤਪ ਤਹਰਿੈ ਸਰਬ ਕਲਾ ਗੁਣਕਾਰੀ ॥੧॥

ادنِن رام نام جت ہِر َدے رست کال ُگپکاری ۔۔۱۔۔
ਪਰਭੁ ਅਗਮ ਅਗੋਚਰੁ ਰਤਵਆ ਸਰਬ ਿਾਈ ਮਤਨ ਿਤਨ ਅਲਖ ਅਪਾਰੀ ॥

رپَھب امگ اوگرچ ر َونا رست اھٹیئ نم نت اھکل اناری ۔۔
ਗੁਰ ਤਕਰਪਾਲ ਭਏ ਿਬ ਪਾਇਆ ਤਹਰਿੈ ਅਲਖੁ ਲਖਾਰੀ ॥੨॥

ُگر کِرنال ےئھب پپ نانا ہِر َدے اھکل اھکلری ۔۔۲۔۔

ਅੰਿਤਰ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਸਰਬ ਧਰਣੀਧਰ ਸਾਕਿ ਕਉ ਿੂਤਰ ਭਇਆ ਅਹੰਕਾਰੀ ॥

ارتن ہر نام رست درھدینرھ ساطق کؤ ُدور ایھب ۔۔
ਤਿਰਸਨਾ ਜਲਿ ਨ ਕਬਹੂ ਬੂਝਤਹ ਜੂਐ ਬਾਜੀ ਹਾਰੀ ॥੩॥

رتِانس چلت ہن کب ُہؤ ئُؤچھہہ ُجؤےئ نایج اہری ۔۔۳۔۔

ਊਿਿ ਬੈਿਿ ਹਤਰ ਗੁਨ ਗਾਵਤਹ ਗੁਤਰ ਤਕੰਚਿ ਤਕਰਪਾ ਧਾਰੀ ॥

اُوبھت نیبھت ہر ُگں اگوہِ ُگر کِبچت کِرنا داھری ۔۔

ਨਾਨਕ ਤਜਨ ਕਉ ਨਿਤਰ ਭਈ ਹੈ ਤਿਨ ਕੀ ਪੈਜ ਸਵਾਰੀ ॥੪॥੨॥

پب
ےہ پِں یک َ ج وساری ۔۔۴۔۔۲۔۔
نانک ِجں کؤ دنر یئھب َ
ਸਾਰਗ ਮਹਲਾ ੪ ॥

سارگ ہلحم ۴۔۔
ਹਤਰ ਹਤਰ ਅੰਤਮਰਿ ਨਾਮੁ ਿੇਹੁ ਤਪਆਰੇ ॥

ہر ہر ارمت نام دوہی ایپرے ۔۔
ਤਜਨ ਊਪਤਰ ਗੁਰਮੁਤਖ ਮਨੁ ਮਾਤਨਆ ਤਿਨ ਕੇ ਕਾਜ ਸਵਾਰੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ِجں اُورپ ُگرمُکھ نم اماین پِں ےک اکچ وسارے ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਜੋ ਜਨ ਿੀਨ ਭਏ ਗੁਰ ਆਗੈ ਤਿਨ ਕੇ ਿੂਖ ਤਨਵਾਰੇ ॥

وج نج دنی ےئھب ُگر ا ےگ پِں ےک ُدوھک ئِؤارے ۔۔
ਅਨਤਿਨੁ ਭਗਤਿ ਕਰਤਹ ਗੁਰ ਆਗੈ ਗੁਰ ਕੈ ਸਬਤਿ ਸਵਾਰੇ ॥੧॥

ادنِن تگھب رکہِ ُگر ا ےگ ُگر ےکَ دبس وسارے ۔۔۱۔۔

ਤਹਰਿੈ ਨਾਮੁ ਅੰਤਮਰਿ ਰਸੁ ਰਸਨਾ ਰਸੁ ਗਾਵਤਹ ਰਸੁ ਬੀਚਾਰੇ ॥

ہِر َدے نام ارمِت رس رانس رس اگوہِ رس اچیبرے ۔۔
ਗੁਰ ਪਰਸਾਤਿ ਅੰਤਮਰਿ ਰਸੁ ਚੀਤਨਹਆ ਓਇ ਪਾਵਤਹ ਮੋਖ ਿੁਆਰੇ ॥੨॥

ب
ُگر رپساد ارمِت رس چی ہھیا اوےؑ ناوہِ ومھک ُدوارے ۔۔۲۔۔

ਸਤਿਗੁਰੁ ਪੁਰਖੁ ਅਚਲੁ ਅਚਲਾ ਮਤਿ ਤਜਸੁ ਤਿਰੜਿਾ ਨਾਮੁ ਅਧਾਰੇ ॥

سیگؤر ُپرھک الچ اچال م ِت ِجس درِرنا نام اداھرے ۔۔

ਤਿਸੁ ਆਗੈ ਜੀਉ ਿੇਵਉ ਅਪੁਨਾ ਹਉ ਸਤਿਗੁਰ ਕੈ ਬਤਲਹਾਰੇ ॥੩॥

ئِس ا ےگ جپؤ دویو اانپ ہؤ سیگؤر ےکَ اہلبرے ۔۔۳۔۔

ਮਨਮੁਖ ਭਰਤਮ ਿੂਜੈ ਭਾਇ ਲਾਗੇ ਅੰਿਤਰ ਅਤਗਆਨ ਗੁਬਾਰੇ ॥

مب
م
ک
چ
ُ
ُ
گ
ھ رھبم ُدو َے اھبےئ الےگ ارتن اایگن یارے ۔۔

ਸਤਿਗੁਰੁ ਿਾਿਾ ਨਿਤਰ ਨ ਆਵੈ ਨਾ ਉਰਵਾਤਰ ਨ ਪਾਰੇ ॥੪॥

س
ے ہن اُروار ہن نارے ۔۔۴۔۔
یگؤر دانا دنر ہن ا و َ

ਸਰਬੇ ਘਤਟ ਘਤਟ ਰਤਵਆ ਸੁਆਮੀ ਸਰਬ ਕਲਾ ਕਲ ਧਾਰੇ ॥

رسےب ٹھگ ٹھگ ر َونا سُؤا یم رست کال لک داھرے ۔۔
ਨਾਨਕੁ ਿਾਸਤਨ ਿਾਸੁ ਕਹਿ ਹੈ ਕਤਰ ਤਕਰਪਾ ਲੇਹੁ ਉਬਾਰੇ ॥੫॥੩॥

نانک دانس داس کہت ےہَ رک کِرنا وہیل اُنارے ۔۔۵۔۔۳۔۔
ਸਾਰਗ ਮਹਲਾ ੪ ॥

سارگ ہلحم ۴۔۔
ਗੋਤਬਿ ਕੀ ਐਸੀ ਕਾਰ ਕਮਾਇ ॥

وگنِد یک ایسی اکر امکۓ ۔۔
ਜੋ ਤਕਛੁ ਕਰੇ ਸੁ ਸਤਿ ਕਤਰ ਮਾਨਹੁ ਗੁਰਮੁਤਖ ਨਾਤਮ ਰਹਹੁ ਤਲਵ ਲਾਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ک
وج ِچھ رکے وس ست ک ر امبہؤ ُگرمُکھ نام رہہؤ لِؤ ال ئِے ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਗੋਤਬਿ ਪਰੀਤਿ ਲਗੀ ਅਤਿ ਮੀਿੀ ਅਵਰ ਤਵਸਤਰ ਸਭ ਜਾਇ ॥

وگنِد رپپپ یگل ات یھٹیم ا َور وِرس سیھ اجۓ ۔۔

ਅਨਤਿਨੁ ਰਹਸੁ ਭਇਆ ਮਨੁ ਮਾਤਨਆ ਜੋਿੀ ਜੋਤਿ ਤਮਲਾਇ ॥੧॥

ادنِن َرسہ ایھب نم اماین وجیت وجت مِال ِئے ۔۔۱۔۔

ਜਬ ਗੁਣ ਗਾਇ ਿਬ ਹੀ ਮਨੁ ਤਿਰਪਿੈ ਸਾਂਤਿ ਵਸੈ ਮਤਨ ਆਇ ॥

جت ُگں اگۓ پپ یہ نم ِرت پ َپے ساپپ و سَے نم ا ۓ ۔۔

ਗੁਰ ਤਕਰਪਾਲ ਭਏ ਿਬ ਪਾਇਆ ਹਤਰ ਚਰਣੀ ਤਚਿੁ ਲਾਇ ॥੨॥

ُگر کِرنال ےئھب پپ نانا ہر رچین ِجت ال ِئے ۔۔۲۔۔

ਮਤਿ ਪਰਗਾਸ ਭਈ ਹਤਰ ਤਧਆਇਆ ਤਗਆਤਨ ਿਤਿ ਤਲਵ ਲਾਇ ॥

مت رپَاگس یئھب ہر دایھنا گ ِیان پپ لِؤ ال ئِے ۔۔

ਅੰਿਤਰ ਜੋਤਿ ਪਰਗਟੀ ਮਨੁ ਮਾਤਨਆ ਹਤਰ ਸਹਤਜ ਸਮਾਤਧ ਲਗਾਇ ॥੩॥

سہ
ارتن وجت رپَیٹگ نم اماین ہر ج امسدھ اگل ِئے ۔۔۳۔۔

ਤਹਰਿੈ ਕਪਟੁ ਤਨਿ ਕਪਟੁ ਕਮਾਵਤਹ ਮੁਖਹੁ ਹਤਰ ਹਤਰ ਸੁਣਾਇ ॥

ُک
ہِر َدے ٹپک پِپ ٹپک امکوہ م ُ ھہؤ ہر ہر ُسیاۓ ۔۔
ਅੰਿਤਰ ਲੋਭੁ ਮਹਾ ਗੁਬਾਰਾ ਿੁਹ ਕੂਟੈ ਿੁਖ ਖਾਇ ॥੪॥

اھکۓ ۔۔۴۔۔
ارتن ولھب اہم ُگیارا ئُؤہ ُکؤ ئَے ُدھک
ِ

ਜਬ ਸੁਪਰਸੰਨ ਭਏ ਪਰਭ ਮੇਰੇ ਗੁਰਮੁਤਖ ਪਰਚਾ ਲਾਇ ॥

نس ےئھب رپَھب ریمے ُگرمُکھ رپہچ ال ئِے ۔۔
جت ُستر ّ
ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਤਨਰੰਜਨੁ ਪਾਇਆ ਨਾਮੁ ਜਪਿ ਸੁਖੁ ਪਾਇ ॥੫॥੪॥

نانک نام پِرنجن نانا نام جپت ُسکھ ناۓ ۔۔۵۔۔۴۔۔
ਸਾਰਗ ਮਹਲਾ ੪ ॥

سارگ ہلحم ۴۔۔
ਮੇਰਾ ਮਨੁ ਰਾਮ ਨਾਤਮ ਮਨੁ ਮਾਨੀ ॥

ریما نم رام نام نم امین ۔۔
ਮੇਰੈ ਹੀਅਰੈ ਸਤਿਗੁਤਰ ਪਰੀਤਿ ਲਗਾਈ ਮਤਨ ਹਤਰ ਹਤਰ ਕਥਾ ਸੁਖਾਨੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ریمَے ہیت َرے سیگؤر رپپپ اگلیئ نم ہر ہر اھتک ُسکھاین ۔۔۱۔۔راہو۔۔

ਿੀਨ ਿਇਆਲ ਹੋਵਹੁ ਜਨ ਊਪਤਰ ਜਨ ਿੇਵਹੁ ਅਕਥ ਕਹਾਨੀ ॥

دنی دنال وہووہنج اُورپ نج دویوہ اکبھ اہکین ۔۔

ਸੰਿ ਜਨਾ ਤਮਤਲ ਹਤਰ ਰਸੁ ਪਾਇਆ ਹਤਰ ਮਤਨ ਿਤਨ ਮੀਿ ਲਗਾਨੀ ॥੧॥

سیت انج مِل ہر رس نانا ہر نم نت ھٹیم اگلین ۔۔۱۔۔
ਹਤਰ ਕੈ ਰੰਤਗ ਰਿੇ ਬੈਰਾਗੀ ਤਜਨਹ ਗੁਰਮਤਿ ਨਾਮੁ ਪਛਾਨੀ ॥

ہر ےکَ رنگ رےت ریبایگ ِجبھ ُگرمت نام اھچپین ۔۔

ਪੁਰਖੈ ਪੁਰਖੁ ਤਮਤਲਆ ਸੁਖੁ ਪਾਇਆ ਸਭ ਚੂਕੀ ਆਵਣ ਜਾਨੀ ॥੨॥

َک
ُپر ھے ُپرھک مل ِیا ُسکھ نانا سیھ ُجؤیک ا ون اجین ۔۔۲۔۔
ਨੈਣੀ ਤਬਰਹੁ ਿੇਖਾ ਪਰਭ ਸੁਆਮੀ ਰਸਨਾ ਨਾਮੁ ਵਖਾਨੀ ॥

نَیبی پِروہ داھکی رپَھب سُؤا یم رانس نام واھکین ۔۔

ਸਰਵਣੀ ਕੀਰਿਨੁ ਸੁਨਉ ਤਿਨੁ ਰਾਿੀ ਤਹਰਿੈ ਹਤਰ ਹਤਰ ਭਾਨੀ ॥੩॥

رسَوین ریکنت ُسیؤ دِن رایت ہِر َدے ہر ہر اھبین ۔۔۳۔۔

ਪੰਚ ਜਨਾ ਗੁਤਰ ਵਸਗਤਿ ਆਣੇ ਿਉ ਉਨਮਤਨ ਨਾਤਮ ਲਗਾਨੀ ॥

پب
ج انج ُگر وسگت ا ےن ئؤ اُنمن نام اگلین ۔۔

ਜਨ ਨਾਨਕ ਹਤਰ ਤਕਰਪਾ ਧਾਰੀ ਹਤਰ ਰਾਮੈ ਨਾਤਮ ਸਮਾਨੀ ॥੪॥੫॥

نج نانک ہر کِرنا داھری ہر را م َے نام امسین ۔۔۴۔۔۵۔۔
ਸਾਰਗ ਮਹਲਾ ੪ ॥

سارگ ہلحم ۴۔۔
ਜਤਪ ਮਨ ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਪੜੁ ਸਾਰੁ ॥

جت نم رام نام ڑپھ سار ۔۔

ਰਾਮ ਨਾਮ ਤਬਨੁ ਤਥਰੁ ਨਹੀ ਕੋਈ ਹੋਰੁ ਤਨਹਿਲ ਸਭੁ ਤਬਸਥਾਰੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

بِہبھ سی ِئ
ب
سب
رام نام پِں ھِر یہن وکیئ وہر ل ھ ھار ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਤਕਆ ਲੀਜੈ ਤਕਆ ਿਜੀਐ ਬਉਰੇ ਜੋ ਿੀਸੈ ਸੋ ਛਾਰੁ ॥

ب
ایک لبج َے ایک چیپے َ ئؤرے وج د ئ َسے وس اھچر ۔۔

ਤਜਸੁ ਤਬਤਖਆ ਕਉ ਿੁਮਹ ਅਪੁਨੀ ਕਤਰ ਜਾਨਹੁ ਸਾ ਛਾਤਿ ਜਾਹੁ ਤਸਤਰ ਭਾਰੁ ॥੧॥

ُب
ِجس نِکھیا کؤ مہھ اینپ رک اجبہؤ سا اھچد اجوہ سِر اھبر ۔۔۱۔۔
ਤਿਲੁ ਤਿਲੁ ਪਲੁ ਪਲੁ ਅਉਧ ਿੁਤਨ ਘਾਟੈ ਬੂਤਝ ਨ ਸਕੈ ਗਵਾਰੁ ॥

ب
نِل نِل نل نل اودھ ُھں اھگےٹَ ئُؤھج ہن ےکسَ وگار ۔۔

ਸੋ ਤਕਛੁ ਕਰੈ ਤਜ ਸਾਤਥ ਨ ਚਾਲੈ ਇਹੁ ਸਾਕਿ ਕਾ ਆਚਾਰੁ ॥੨॥

ک
وس ِچھ

رکَے ےج ساھت ہن اچ لَے اوہی ساطق اک ا اچر ۔۔۲۔۔

ਸੰਿ ਜਨਾ ਕੈ ਸੰਤਗ ਤਮਲੁ ਬਉਰੇ ਿਉ ਪਾਵਤਹ ਮੋਖ ਿੁਆਰੁ ॥

سیت انج ےکَ گنس مِل ئؤرے ئؤ ناوہِ ومھک ُدوار ۔۔

ਤਬਨੁ ਸਿਸੰਗ ਸੁਖੁ ਤਕਨੈ ਨ ਪਾਇਆ ਜਾਇ ਪੂਛਹੁ ਬੇਿ ਬੀਚਾਰੁ ॥੩॥

پِں سیسیگ ُسکھ ک ِ َپے ہن نانا اجۓ ئُؤہھچُ دیب اچیبر ۔۔۳۔۔
ਰਾਣਾ ਰਾਉ ਸਭੈ ਕੋਊ ਚਾਲੈ ਝੂਿੁ ਛੋਤਿ ਜਾਇ ਪਾਸਾਰੁ ॥

سب
چ
وکو اچ لَے ُھؤھٹ وھچد اجۓ ناسار ۔۔
رانا راو َھے ُ
ਨਾਨਕ ਸੰਿ ਸਿਾ ਤਥਰੁ ਤਨਹਚਲੁ ਤਜਨ ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਆਧਾਰੁ ॥੪॥੬॥

بھ بِہ
ج
چ
ِ
نانک سیت دسا ِر ل ں رام نام ا داھر ۔۔۴۔۔۶۔۔
ਸਾਰਗ ਮਹਲਾ ੪ ਘਰੁ ੩ ਿੁਪਿਾ

سارگ ہلحم  ۴رھگ ُ ۳دندا

ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪਰਸਾਤਿ ॥

اِک اواکنر سیگؤر رپساد ۔۔
ਕਾਹੇ ਪੂਿ ਝਗਰਿ ਹਉ ਸੰਤਗ ਬਾਪ ॥

چ
اکےہ ئُؤت ھگرت ہؤ گنس نات ۔۔
ਤਜਨ ਕੇ ਜਣੇ ਬਿੀਰੇ ਿੁਮ ਹਉ ਤਿਨ ਤਸਉ ਝਗਰਿ ਪਾਪ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

چ
ُب
ِجں ےک ےنج ندریے م ہؤ پِں سِیؤ ھگرت نات ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਤਜਸੁ ਧਨ ਕਾ ਿੁਮ ਗਰਬੁ ਕਰਿ ਹਉ ਸੋ ਧਨੁ ਤਕਸਤਹ ਨ ਆਪ ॥

ُب
ِجس دنھ اک م رگت رکت ہؤ وس دنھ کسہ ِہ ہن ا ت ۔۔
ਤਖਨ ਮਤਹ ਛੋਤਿ ਜਾਇ ਤਬਤਖਆ ਰਸੁ ਿਉ ਲਾਗੈ ਪਛੁਿਾਪ ॥੧॥

ک
ک
ن
ھ
َ
گ
ِ
ئ
ِ
ھ
ں ہہم وھچد اجۓ یا رس ؤ ال ے اتھچپت ۔۔۱۔۔
ਜੋ ਿੁਮਰੇ ਪਰਭ ਹੋਿੇ ਸੁਆਮੀ ਹਤਰ ਤਿਨ ਕੇ ਜਾਪਹੁ ਜਾਪ ॥

وج ُبمرے رپَھب وہےت سُؤا یم ہر پِں ےک اجبہؤ اجت ۔۔
ਉਪਿੇਸੁ ਕਰਿ ਨਾਨਕ ਜਨ ਿੁਮ ਕਉ ਜਉ ਸੁਨਹੁ ਿਉ ਜਾਇ ਸੰਿਾਪ ॥੨॥੧॥੭॥

ُب
ا ُندسی رکت نانک نج م کؤ جؤ ُسبہؤ ئؤ اجۓ سییات ۔۔۲۔۔۱۔۔۷۔۔
ਸਾਰਗ ਮਹਲਾ ੪ ਘਰੁ ੫ ਿੁਪਿੇ ਪੜਿਾਲ

سارگ ہلحم  ۴رھگ ُ ۵دندے ڑپنال
ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪਰਸਾਤਿ ॥

اِک اواکنر سیگؤر رپساد ۔۔
ਜਤਪ ਮਨ ਜਗੰਨਾਥ ਜਗਿੀਸਰੋ ਜਗਜੀਵਨੋ ਮਨਮੋਹਨ ਤਸਉ ਪਰੀਤਿ ਲਾਗੀ ਮੈ ਹਤਰ ਹਤਰ ਹਤਰ ਟੇਕ ਸਭ
ਤਿਨਸੁ ਸਭ ਰਾਤਿ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

چگ
جت نم چگیّاھت چگدرسیو چپؤون ومنمنہ سِیؤ رپپپ الیگ م َے ہر ہر ہر کیٹ سیھ دِسن سیھ
رات ۔۔۱۔۔راہو۔۔

ਹਤਰ ਕੀ ਉਪਮਾ ਅਤਨਕ ਅਤਨਕ ਅਤਨਕ ਗੁਨ ਗਾਵਿ ਸੁਕ ਨਾਰਿ ਬਰਹਮਾਤਿਕ ਿਵ ਗੁਨ ਸੁਆਮੀ
ਗਤਨਨ ਨ ਜਾਤਿ ॥

ہر یک اُامپ ان ِک ان ِک ان ِک ُگں اگوت ُسک نارد پرامہدِک وت نگ سُؤا یم گیِں ہن اجت ۔۔
ਿੂ ਹਤਰ ਬੇਅੰਿੁ ਿੂ ਹਤਰ ਬੇਅੰਿੁ ਿੂ ਹਤਰ ਸੁਆਮੀ ਿੂ ਆਪੇ ਹੀ ਜਾਨਤਹ ਆਪਨੀ ਭਾਂਤਿ ॥੧॥

ہہن ا ینپ اھبپپ ۔۔۱۔۔
ئُؤ ہر ےباپپ ئُؤ ہر ےباپپ ئُؤ ہر سُؤا یم ئُؤ ا ےپ یہ اج ِ
ਹਤਰ ਕੈ ਤਨਕਤਟ ਤਨਕਤਟ ਹਤਰ ਤਨਕਟ ਹੀ ਬਸਿੇ ਿੇ ਹਤਰ ਕੇ ਜਨ ਸਾਧੂ ਹਤਰ ਭਗਾਿ ॥

ہر ےکَ نکِت نِکت ہر نِکت یہ ےتسب ےت ہر ےک نج سا ُدوھ ہر اگھبت ۔۔
ਿੇ ਹਤਰ ਕੇ ਜਨ ਹਤਰ ਤਸਉ ਰਤਲ ਤਮਲੇ ਜੈਸੇ ਜਨ ਨਾਨਕ ਸਲਲੈ ਸਲਲ ਤਮਲਾਤਿ ॥੨॥੧॥੮॥

ےت ہر ےک نج ہر سِیؤ رل مل ِے ےسیج نج نانک سللے َ سلل مِالت ۔۔۲۔۔۱۔۔۸۔۔
ਸਾਰੰਗ ਮਹਲਾ ੪ ॥

سارنگ ہلحم ۴۔۔
ਜਤਪ ਮਨ ਨਰਹਰੇ ਨਰਹਰ ਸੁਆਮੀ ਹਤਰ ਸਗਲ ਿੇਵ ਿੇਵਾ ਸਰੀ ਰਾਮ ਰਾਮ ਨਾਮਾ ਹਤਰ ਪਰੀਿਮੁ ਮੋਰਾ
॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

جت نم رنہرے رنہر سُؤا یم ہر لگس د َوی دویا رسی رام رام ناہم ہر رپمتی ومرا ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਤਜਿੁ ਤਗਰਤਹ ਗੁਨ ਗਾਵਿੇ ਹਤਰ ਕੇ ਗੁਨ ਗਾਵਿੇ ਰਾਮ ਗੁਨ ਗਾਵਿੇ ਤਿਿੁ ਤਗਰਤਹ ਵਾਜੇ ਪੰਚ ਸਬਿ ਵਿ ਭਾਗ
ਮਥੋਰਾ ॥

پب
ِجت گِرہِ ُگں اگوےت ہر ےک ُگں اگوےت رام ُگں اگوےت پِپ گِرہِ واےج ج دبس ود اھبگ
وھتمرا ۔۔
ਤਿਨਹ ਜਨ ਕੇ ਸਤਭ ਪਾਪ ਗਏ ਸਤਭ ਿੋਖ ਗਏ ਸਤਭ ਰੋਗ ਗਏ ਕਾਮੁ ਿੋਧੁ ਲੋਭੁ ਮੋਹੁ ਅਤਭਮਾਨੁ ਗਏ ਤਿਨਹ
ਜਨ ਕੇ ਹਤਰ ਮਾਤਰ ਕਢੇ ਪੰਚ ਚੋਰਾ ॥੧॥

ب
پ ِبہھ نج ےک سیھ نات ےئگ سیھ دوھک ےئگ سیھ روگ ےئگ اکم رکودھ ولھب ومہ ا ھبمان
پب
ےئگ پ ِبہھ نج ےک ہر امر ڈکےھ ج وچرا ۔۔۱۔۔

ਹਤਰ ਰਾਮ ਬੋਲਹੁ ਹਤਰ ਸਾਧੂ ਹਤਰ ਕੇ ਜਨ ਸਾਧੂ ਜਗਿੀਸੁ ਜਪਹੁ ਮਤਨ ਬਚਤਨ ਕਰਤਮ ਹਤਰ ਹਤਰ
ਆਰਾਧੂ ਹਤਰ ਕੇ ਜਨ ਸਾਧੂ ॥

ہر رام وبوہل ہر سا ُدوھ ہر ےک نج سا ُدوھ چگدسی جبہؤ نم نچب رکم ہر ہر ا را ُدوھ ہر ےک
نج سا ُدوھ ۔۔
ਹਤਰ ਰਾਮ ਬੋਤਲ ਹਤਰ ਰਾਮ ਬੋਤਲ ਸਤਭ ਪਾਪ ਗਵਾਧੂ ॥

ہر رام وبل ہر رام وبل سیھ نات وگا ُدوھ ۔۔

ਤਨਿ ਤਨਿ ਜਾਗਰਣੁ ਕਰਹੁ ਸਿਾ ਸਿਾ ਆਨੰਿੁ ਜਤਪ ਜਗਿੀਸੋੁਰਾ ॥

پِپ پِپ اجرگن رکوہ دسا دسا ا دنن جت چگدئسُرا ۔۔

ਮਨ ਇਛੇ ਿਲ ਪਾਵਹੁ ਸਭੈ ਿਲ ਪਾਵਹੁ ਧਰਮੁ ਅਰਥੁ ਕਾਮ ਮੋਖੁ ਜਨ ਨਾਨਕ ਹਤਰ ਤਸਉ ਤਮਲੇ ਹਤਰ
ਭਗਿ ਿੋਰਾ ॥੨॥੨॥੯॥

سب
نم اِےھچ لھپ ناووہ َھے لھپ ناووہ درھم ارھت اکم ومھک نج نانک ہر سِیؤ مل ِے ہر تگھب
وترا ۔۔۲۔۔۲۔۔۹۔۔
ਸਾਰਗ ਮਹਲਾ ੪ ॥

سارگ ہلحم ۴۔۔
ਜਤਪ ਮਨ ਮਾਧੋ ਮਧੁਸੂਿਨੋ ਹਤਰ ਸਰੀਰੰਗੋ ਪਰਮੇਸਰੋ ਸਤਿ ਪਰਮੇਸਰੋ ਪਰਭੁ ਅੰਿਰਜਾਮੀ ॥

جت نم امدوھ دم ُھسُؤدھپؤ ہر رسریوگن رپرسیمو ست رپرسیمو رپَھب ارتناجیم ۔۔
ਸਭ ਿੂਖਨ ਕੋ ਹੰਿਾ ਸਭ ਸੂਖਨ ਕੋ ਿਾਿਾ ਹਤਰ ਪਰੀਿਮ ਗੁਨ ਗਾਓੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

سیھ ُدونھک وک ہییا سیھ سُؤنھک وک دانا ہر رپمتی ُگں اگو ۔۔۱۔۔راہو۔۔

ਹਤਰ ਘਤਟ ਘਟੇ ਘਤਟ ਬਸਿਾ ਹਤਰ ਜਤਲ ਥਲੇ ਹਤਰ ਬਸਿਾ ਹਤਰ ਥਾਨ ਥਾਨੰਿਤਰ ਬਸਿਾ ਮੈ ਹਤਰ ਿੇਖਨ
ਕੋ ਚਾਓੁ ॥

م ہ نک
گ
ھ
ہر ٹھگ ھپے ٹھگ ئسیا ہر لج ےلھت ہر ئسیا ہر اھتن اھتپیتر ئسیا َے ر د ں وک اچو ۔۔

ਕੋਈ ਆਵੈ ਸੰਿੋ ਹਤਰ ਕਾ ਜਨੁ ਸੰਿੋ ਮੇਰਾ ਪਰੀਿਮ ਜਨੁ ਸੰਿੋ ਮੋਤਹ ਮਾਰਗੁ ਤਿਖਲਾਵੈ ॥

ک
الوے ۔۔
ے وتنس ہر اک نج وتنس ریما رپمتی نج وتنس ومہِ امرگ ِد ھ َ
وکیئ ا و َ
ਤਿਸੁ ਜਨ ਕੇ ਹਉ ਮਤਲ ਮਤਲ ਧੋਵਾ ਪਾਓੁ ॥੧॥

ئِس نج ےک ہؤ لم لم دوھوا ناو ۔۔۱۔۔
ਹਤਰ ਜਨ ਕਉ ਹਤਰ ਤਮਤਲਆ ਹਤਰ ਸਰਧਾ ਿੇ ਤਮਤਲਆ ਗੁਰਮੁਤਖ ਹਤਰ ਤਮਤਲਆ ॥

ہر نج کؤ ہر مل ِیا ہر رسداھ ےت مل ِیا ُگرمُکھ ہر مل ِیا ۔۔
ਮੇਰੈ ਮਤਨ ਿਤਨ ਆਨੰਿ ਭਏ ਮੈ ਿੇਤਖਆ ਹਤਰ ਰਾਓੁ ॥

ریمَے نم نت ا دنن ےئھب م َے دنکھیا ہر راو ۔۔

ਜਨ ਨਾਨਕ ਕਉ ਤਕਰਪਾ ਭਈ ਹਤਰ ਕੀ ਤਕਰਪਾ ਭਈ ਜਗਿੀਸੁਰ ਤਕਰਪਾ ਭਈ ॥

نج نانک کؤ کِرنا یئھب ہر یک کِرنا یئھب چگدئسُر کِرنا یئھب ۔۔

ਮੈ ਅਨਤਿਨੋ ਸਿ ਸਿ ਸਿਾ ਹਤਰ ਜਤਪਆ ਹਤਰ ਨਾਓੁ ॥੨॥੩॥੧੦॥

م َے ادنِون دس دس دسا ہر چییا ہر ناو ۔۔۲۔۔۳۔۔۱۱۔۔
ਸਾਰਗ ਮਹਲਾ ੪ ॥

سارگ ہلحم ۴۔۔
ਜਤਪ ਮਨ ਤਨਰਭਉ ॥

ب
جت نم پِر ھؤ ۔۔

ਸਤਿ ਸਤਿ ਸਿਾ ਸਤਿ ॥

ست ست دسا ست ۔۔
ਤਨਰਵੈਰੁ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤਿ ॥

پِروری ااکل مُؤرت ۔۔

ਆਜੂਨੀ ਸੰਭਉ ॥

سمب
ھ
ا وجین ؤ ۔۔

ਮੇਰੇ ਮਨ ਅਨਤਿਨੋੁ ਤਧਆਇ ਤਨਰੰਕਾਰੁ ਤਨਰਾਹਾਰੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ریمے نم ادنِن دایھےئ پِراکنر پِرااہری ۔۔۱۔۔راہو۔۔

ਹਤਰ ਿਰਸਨ ਕਉ ਹਤਰ ਿਰਸਨ ਕਉ ਕੋਤਟ ਕੋਤਟ ਿੇਿੀਸ ਤਸਧ ਜਿੀ ਜੋਗੀ ਿਟ ਿੀਰਥ ਪਰਭਵਨ ਕਰਿ
ਰਹਿ ਤਨਰਾਹਾਰੀ ॥

نی
ب
ہر درنس کؤ ہر درنس کؤ وکت وکت ییس سِدھ یتج وجیگ ٹت ریتھت رپ َھؤن رکت رہت
پِرااہری ۔۔
ਤਿਨ ਜਨ ਕੀ ਸੇਵਾ ਥਾਇ ਪਈ ਤਜਨਹ ਕਉ ਤਕਰਪਾਲ ਹੋਵਿੁ ਬਨਵਾਰੀ ॥੧॥

پِں نج یک ویسا اھتےئ یئپ ِجبھ کؤ کِرنال وہوت ونباری ۔۔۱۔۔

ਹਤਰ ਕੇ ਹੋ ਸੰਿ ਭਲੇ ਿੇ ਊਿਮ ਭਗਿ ਭਲੇ ਜੋ ਭਾਵਿ ਹਤਰ ਰਾਮ ਮੁਰਾਰੀ ॥

ہر ےک وہ سیت ےلھب ےت اُومت تگھب ےلھب وج اھبوت ہر رام مُراری ۔۔
ਤਜਨਹ ਕਾ ਅੰਗੁ ਕਰੈ ਮੇਰਾ ਸੁਆਮੀ ਤਿਨਹ ਕੀ ਨਾਨਕ ਹਤਰ ਪੈਜ ਸਵਾਰੀ ॥੨॥੪॥੧੧॥

پب
ِجبھ اک انگ رکَے ریما سُؤا یم پ ِبہھ یک نانک ہر َ ج وساری ۔۔۲۔۔۴۔۔۱۱۔۔
ਸਾਰਗ ਮਹਲਾ ੪ ਪੜਿਾਲ ॥

سارگ ہلحم  ۴ڑپنال ۔۔
ੁਜਤਪ ਮਨ ਗੋਤਵੰਿੁ ਹਤਰ ਗੋਤਵੰਿੁ ਗੁਣੀ ਤਨਧਾਨੁ ਸਭ ਤਸਰਸਤਟ ਕਾ ਪਰਭੋ ਮੇਰੇ ਮਨ ਹਤਰ ਬੋਤਲ ਹਤਰ ਪੁਰਖ
ਅਤਬਨਾਸੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

جت نم وگوِدن ہر وگوِدن ُگبی ن ِداھن سیھ رسِست اک رپوھب ریمے نم ہر وبل ہر ُپرھک اپِیایس
۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਹਤਰ ਕਾ ਨਾਮੁ ਅੰਤਮਰਿੁ ਹਤਰ ਹਤਰ ਹਰੇ ਸੋ ਪੀਐ ਤਜਸੁ ਰਾਮੁ ਤਪਆਸੀ ॥

ہر اک نام ارمِت ہر ہر ہرے وس نی َپے ِجس رام ایپیس ۔۔

ਹਤਰ ਆਤਪ ਿਇਆਲੁ ਿਇਆ ਕਤਰ ਮੇਲੈ ਤਜਸੁ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੋ ਜਨੁ ਹਤਰ ਹਤਰ ਅੰਤਮਰਿ ਨਾਮੁ ਚਖਾਸੀ
॥੧॥

ہر ا ت دنال دایئ رک میلَے ِجس سیگؤرو وس نج ہر ہر ارمِت نام اھکچیس ۔۔۱۔۔
ਜੋ ਜਨ ਸੇਵਤਹ ਸਿ ਸਿਾ ਮੇਰਾ ਹਤਰ ਹਰੇ ਤਿਨ ਕਾ ਸਭੁ ਿੂਖੁ ਭਰਮੁ ਭਉ ਜਾਸੀ ॥

ب
وج نج ویسہ دس دسا ریما ہر ہرے پِں اک سیھ ُدوھک رھبم ھؤ اجیس ۔۔

ਜਨੁ ਨਾਨਕੁ ਨਾਮੁ ਲਏ ਿਾਂ ਜੀਵੈ ਤਜਉ ਚਾਤਿਰਕੁ ਜਤਲ ਪੀਐ ਤਿਰਪਿਾਸੀ ॥੨॥੫॥੧੨॥

نج نانک نام ےئل نان چیپؤے ویج اچرتِک لج نی َپے رتِاتپیس ۔۔۲۔۔۵۔۔۱۲۔۔
ਸਾਰਗ ਮਹਲਾ ੪ ॥

سارگ ہلحم ۴۔۔
ਜਤਪ ਮਨ ਤਸਰੀ ਰਾਮੁ ॥

جت نم سِری رام ۔۔
ਰਾਮ ਰਮਿ ਰਾਮੁ ॥

رام رمت رام ۔۔
ਸਤਿ ਸਤਿ ਰਾਮੁ ॥

ست ست رام ۔۔
ਬੋਲਹੁ ਭਈਆ ਸਿ ਰਾਮ ਰਾਮੁ ਰਾਮੁ ਰਤਵ ਰਤਹਆ ਸਰਬਗੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ب
وبوہل ھییا دس رام رام رام َروِ رایہ رس نگے ۔۔۱۔۔راہو۔۔

ਰਾਮੁ ਆਪੇ ਆਤਪ ਆਪੇ ਸਭੁ ਕਰਿਾ ਰਾਮੁ ਆਪੇ ਆਤਪ ਆਤਪ ਸਭਿੁ ਜਗੇ ॥

رام ا ےپ ا ت ا ےپ سیھ رکنا رام ا ےپ ا ت ا ت سبھت چگے ۔۔

ਤਜਸੁ ਆਤਪ ਤਿਪਾ ਕਰੇ ਮੇਰਾ ਰਾਮ ਰਾਮ ਰਾਮ ਰਾਇ ਸੋ ਜਨੁ ਰਾਮ ਨਾਮ ਤਲਵ ਲਾਗੇ ॥੧॥

ِجس ا ت کِرنا رکے ریما رام رام رام راےئ وس نج رام نام لِؤ الےگ ۔۔۱۔۔

ਰਾਮ ਨਾਮ ਕੀ ਉਪਮਾ ਿੇਖਹੁ ਹਤਰ ਸੰਿਹੁ ਜੋ ਭਗਿ ਜਨਾਂ ਕੀ ਪਤਿ ਰਾਖੈ ਤਵਤਚ ਕਤਲਜੁਗ ਅਗੇ ॥

ک
نک ہ
رام نام یک اُامپ د ھہؤ ہر سیبہؤ وج تگھب انجن یک پپ را َھے

وِچ کلچُگ اےگ ۔۔

ਜਨ ਨਾਨਕ ਕਾ ਅੰਗੁ ਕੀਆ ਮੇਰੈ ਰਾਮ ਰਾਇ ਿੁਸਮਨ ਿੂਖ ਗਏ ਸਤਭ ਭਗੇ ॥੨॥੬॥੧੩॥

نج نانک اک انگ ک ِیا ریمَے رام راےئ ُدنمس ُدوھک ےئگ سیھ ےگھب ۔۔۲۔۔۶۔۔۱۳۔۔
ਸਾਰੰਗ ਮਹਲਾ ੫ ਚਉਪਿੇ ਘਰੁ ੧

سارنگ ہلحم  ۵جؤندے رھگ ۱
ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪਰਸਾਤਿ ॥

اِک اواکنر سیگؤر رپساد ۔۔
ਸਤਿਗੁਰ ਮੂਰਤਿ ਕਉ ਬਤਲ ਜਾਉ ॥

سیگؤر مُؤرت کؤ نل اجو ۔۔

ਅੰਿਤਰ ਤਪਆਸ ਚਾਤਿਰਕ ਤਜਉ ਜਲ ਕੀ ਸਿਲ ਿਰਸਨੁ ਕਤਿ ਪਾਂਉ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

سب
ارتن ایپس اچرتِک چیپؤ لج یک ھل درنس دک نائؤ ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਅਨਾਥਾ ਕੋ ਨਾਥੁ ਸਰਬ ਪਰਤਿਪਾਲਕੁ ਭਗਤਿ ਵਛਲੁ ਹਤਰ ਨਾਉ ॥

انااھت وک ناھت رست رپَپ ِیاکل تگھب ولھچ ہر ناو ۔۔
ਜਾ ਕਉ ਕੋਇ ਨ ਰਾਖੈ ਪਰਾਣੀ ਤਿਸੁ ਿੂ ਿੇਤਹ ਅਸਰਾਉ ॥੧॥

ک
اج کؤ وکۓ ہن را َھے رپَاین ئِس ئُؤ دہہی ارساو ۔۔۱۔۔
ਤਨਧਤਰਆ ਧਰ ਤਨਗਤਿਆ ਗਤਿ ਤਨਥਾਤਵਆ ਿੂ ਥਾਉ ॥

ن ِدرھنا درھ نِگییا گپ پ ِبھاونا ئُؤ اھتو ۔۔

ਿਹ ਤਿਸ ਜਾਂਉ ਿਹਾਂ ਿੂ ਸੰਗੇ ਿੇਰੀ ਕੀਰਤਿ ਕਰਮ ਕਮਾਉ ॥੨॥

دہ دِس اجئؤ اہتن ئُؤ ےگنس ریتی ریکت رکم امکو ۔۔۲۔۔

ਏਕਸੁ ਿੇ ਲਾਖ ਲਾਖ ਿੇ ਏਕਾ ਿੇਰੀ ਗਤਿ ਤਮਤਿ ਕਤਹ ਨ ਸਕਾਉ ॥

اسکی ےت الھک الھک ےت ااکی ریتی گپ مِت ہہک ہن اکسو ۔۔
ਿੂ ਬੇਅੰਿੁ ਿੇਰੀ ਤਮਤਿ ਨਹੀ ਪਾਈਐ ਸਭੁ ਿੇਰੋ ਖੇਲੁ ਤਿਖਾਉ ॥੩॥

ئُؤ ےباپپ ریتی مِت یہن نا پپَے سیھ ریتو لیھک دِاھکو ۔۔۳۔۔
ਸਾਧਨ ਕਾ ਸੰਗੁ ਸਾਧ ਤਸਉ ਗੋਸਤਟ ਹਤਰ ਸਾਧਨ ਤਸਉ ਤਲਵ ਲਾਉ ॥

سادنھ اک گنس سادھ سِیؤ وگست ہر سادنھ سِیؤ لِؤ الو ۔۔

ਜਨ ਨਾਨਕ ਪਾਇਆ ਹੈ ਗੁਰਮਤਿ ਹਤਰ ਿੇਹੁ ਿਰਸੁ ਮਤਨ ਚਾਉ ॥੪॥੧॥

نج نانک نانا ےہَ ُگرمت ہر دوہی درس نم اچو ۔۔۴۔۔۱۔۔
ਸਾਰਗ ਮਹਲਾ ੫ ॥

سارگ ہلحم ۵۔۔
ਹਤਰ ਜੀਉ ਅੰਿਰਜਾਮੀ ਜਾਨ ॥

ہر جپؤ ارتناجیم اجن ۔۔

ਕਰਿ ਬੁਰਾਈ ਮਾਨੁਖ ਿੇ ਛਪਾਈ ਸਾਖੀ ਭੂਿ ਪਵਾਨ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ب
رکت پرایئ ام ُنکھ ےت اپھچیئ سایھک ُھؤت وپان ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਬੈਸਨੌ ਨਾਮੁ ਕਰਿ ਖਟ ਕਰਮਾ ਅੰਿਤਰ ਲੋਭ ਜੂਿਾਨ ॥

َنیسیٔؤ نام رکت ٹھک رکام ارتن ولھب ُجؤاھٹن ۔۔

ਸੰਿ ਸਭਾ ਕੀ ਤਨੰਿਾ ਕਰਿੇ ਿੂਬੇ ਸਭ ਅਤਗਆਨ ॥੧॥

سیت اھبس یک پ ِیدا رکےت ُُدُوےب سیھ اایگن ۔۔۱۔۔

ਕਰਤਹ ਸੋਮ ਪਾਕੁ ਤਹਰਤਹ ਪਰ ਿਰਬਾ ਅੰਿਤਰ ਝੂਿ ਗੁਮਾਨ ॥

چ
ُ
رکہِ وسم ناک ہِرہِ رپ درنا ارتن ُھؤھٹ گمان ۔۔

ਸਾਸਿਰ ਬੇਿ ਕੀ ਤਬਤਧ ਨਹੀ ਜਾਣਤਹ ਤਬਆਪੇ ਮਨ ਕੈ ਮਾਨ ॥੨॥

ہہن ایبےپ نم ےکَ امن ۔۔۲۔۔
سارتس دیب یک نِدھ یہن اج ِ
ਸੰਤਧਆ ਕਾਲ ਕਰਤਹ ਸਤਭ ਵਰਿਾ ਤਜਉ ਸਿਰੀ ਿੰਿਾਨ ॥

سب
دنسِایھ اکل رکہِ سیھ ورنا ویج ھری دپبھان ۔۔

ਪਰਭੂ ਭੁਲਾਏ ਊਝਤੜ ਪਾਏ ਤਨਹਿਲ ਸਤਭ ਕਰਮਾਨ ॥੩॥

بِہب
ب ب
رپ ُھؤ ھُالےئ اُوڑھج ناےئ ھل سیھ رکامن ۔۔۳۔۔
ਸੋ ਤਗਆਨੀ ਸੋ ਬੈਸਨੌ ਪਤੜਹਆ ਤਜਸੁ ਕਰੀ ਤਿਪਾ ਭਗਵਾਨ ॥

وس گ ِیاین وس َنیسیٔؤ ڑپہھیا ِجس رکی کِرنا وگھبان ۔۔

ਓੁਤਨ ਸਤਿਗੁਰੁ ਸੇਤਵ ਪਰਮ ਪਿੁ ਪਾਇਆ ਉਧਤਰਆ ਸਗਲ ਤਬਸਵਾਨ ॥੪॥

اُن سیگؤر ویسَ رپم ند نانا اُدرھِنا لگس ِئسؤان ۔۔۴۔۔

ਤਕਆ ਹਮ ਕਥਹ ਤਕਛੁ ਕਤਥ ਨਹੀ ਜਾਣਹ ਪਰਭ ਭਾਵੈ ਤਿਵੈ ਬੋੁਲਾਨ ॥

ایک مہ کبھہ ک ِ
کب
چ
اھبوے ئ ِ َؤے نالن ۔۔
َھب
رپ
اجہہن
یہن
ھ
ھ
َ

ਸਾਧਸੰਗਤਿ ਕੀ ਧੂਤਰ ਇਕ ਮਾਂਗਉ ਜਨ ਨਾਨਕ ਪਇਓ ਸਰਾਨ ॥੫॥੨॥

سادھسیگت یک دھُؤر اِک امنگؤ نج نانک نیپؤ رسان ۔۔۵۔۔۲۔۔
ਸਾਰਗ ਮਹਲਾ ੫ ॥

سارگ ہلحم ۵۔۔
ਅਬ ਮੋਰੋ ਨਾਚਨੋ ਰਹੋ ॥

ات ومرو ناونچ روہ ۔۔
ਲਾਲੁ ਰਗੀਲਾ ਸਹਜੇ ਪਾਇਓ ਸਤਿਗੁਰ ਬਚਤਨ ਲਹੋ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

س
الل رگیال ہجے ناویئ سیگؤر نچب ل َہؤ ۔۔۱۔۔راہو۔۔

ਕੁਆਰ ਕੰਤਨਆ ਜੈਸੇ ਸੰਤਗ ਸਹੇਰੀ ਤਪਰਅ ਬਚਨ ਉਪਹਾਸ ਕਹੋ ॥

ُکؤار کیّیا ےسیج گنس سہتری پِرء نچب اُاہپس وہک ۔۔

ਜਉ ਸੁਤਰਜਨੁ ਤਗਰਹ ਭੀਿਤਰ ਆਇਓ ਿਬ ਮੁਖੁ ਕਾਤਜ ਲਜੋ ॥੧॥

جؤ ُسرنج گِرہ رتیھب ا ویئ پپ مُکھ اکچ وجل ۔۔۱۔۔
ਤਜਉ ਕਤਨਕੋ ਕੋਿਾਰੀ ਚਤੜਓ ਕਬਰੋ ਹੋਿ ਤਿਰੋ ॥

ب
چیپؤ کیِکؤ وکاھٹری ڑچوی ربقو وہت ھِرو ۔۔

ਜਬ ਿੇ ਸੁਧ ਭਏ ਹੈ ਬਾਰਤਹ ਿਬ ਿੇ ਥਾਨ ਤਥਰੋ ॥੨॥

ب
جت ےت ُسدھ ےئھب ےہَ نارہِ پپ ےت اھتن ھِرو ۔۔۲۔۔
ਜਉ ਤਿਨੁ ਰੈਤਨ ਿਊ ਲਉ ਬਤਜਓ ਮੂਰਿ ਘਰੀ ਪਲੋ ॥

ب
جؤ دِن َرنی ئؤ لؤ ِچپؤ مُؤرت رھگی ولپ ۔۔

ਬਜਾਵਨਹਾਰੋ ਊਤਿ ਤਸਧਾਤਰਓ ਿਬ ਤਿਤਰ ਬਾਜੁ ਨ ਭਇਓ ॥੩॥

ب
اجبواہنرو اُوھٹ سِداھرِوی پپ ھِر ناچ ہن ویھب ۔۔۳۔۔
ਜੈਸੇ ਕੁੰਭ ਉਿਕ ਪੂਤਰ ਆਤਨਓ ਿਬ ਓੁਹੁ ਤਭੰਨ ਤਿਰਸਟੋ ॥

ب
ھ
ِ
ےسیج ُکمبھ اُدک ئُؤر ا وین پپ اووہ ّں درِوٹس ۔۔

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਕੁੰਭੁ ਜਲੈ ਮਤਹ ਿਾਤਰਓ ਅੰਭੈ ਅੰਭ ਤਮਲੋ ॥੪॥੩॥

مب
وہک نانک ُکمبھ چلَے ہہم داروی ا ھے امبھ مل ِؤ ۔۔۴۔۔۳۔۔
ਸਾਰਗ ਮਹਲਾ ੫ ॥

سارگ ہلحم ۵۔۔
ਅਬ ਪੂਛੇ ਤਕਆ ਕਹਾ ॥

ات ئُؤےھچ ایک اہک ۔۔

ਲੈਨੋ ਨਾਮੁ ਅੰਤਮਰਿ ਰਸੁ ਨੀਕੋ ਬਾਵਰ ਤਬਖੁ ਤਸਉ ਗਤਹ ਰਹਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ہگ راہ ۔۔۱۔۔راہو۔۔
لَیپؤ نام ارمِت رس وکین ناور نِکھ سِیؤ ِ
ਿੁਲਭ ਜਨਮੁ ਤਚਰੰਕਾਲ ਪਾਇਓ ਜਾਿਉ ਕਉਿੀ ਬਿਲਹਾ ॥

ُدھبل منج جِراکنل ناویئ اجئؤ کؤدی دباہل ۔۔

ਕਾਥੂਰੀ ਕੋ ਗਾਹਕੁ ਆਇਓ ਲਾਤਿਓ ਕਾਲਰ ਤਬਰਖ ਤਜਵਹਾ ॥੧॥

اکوھتری وک اگکہ ا ویئ الدوی اکرل پِرھک جِؤاہ ۔۔۱۔۔

ਆਇਓ ਲਾਭੁ ਲਾਭਨ ਕੈ ਿਾਈ ਮੋਹਤਨ ਿਾਗਉਰੀ ਤਸਉ ਉਲਤਝ ਪਹਾ ॥

ا ویئ الھب النھب ےکَ نایئ ومنہ اھٹگؤری سِیؤ اُھجل اہپ ۔۔

ਕਾਚ ਬਾਿਰੈ ਲਾਲੁ ਖੋਈ ਹੈ ਤਿਤਰ ਇਹੁ ਅਉਸਰੁ ਕਤਿ ਲਹਾ ॥੨॥

ب
ےہ ھِر اوہی اورس دک اہل ۔۔۲۔۔
اکچ ناد َرے الل وھکیئ َ

ਸਗਲ ਪਰਾਧ ਏਕੁ ਗੁਣੁ ਨਾਹੀ ਿਾਕੁਰੁ ਛੋਿਹ ਿਾਤਸ ਭਜਹਾ ॥

ب
لگس رپادھ انک ُگں نایہ اھٹ ُکر وھچدہ داس ھجہا ۔۔

ਆਈ ਮਸਤਟ ਜੜਵਿ ਕੀ ਤਨਆਈ ਤਜਉ ਿਸਕਰੁ ਿਤਰ ਸਾਂਤਨਹਹਾ ॥੩॥

ا یئ ٹسم ڑجوت یک اینیئ چیپؤ ئسکر در ساپبِھہا ۔۔۳۔۔
ਆਨ ਉਪਾਉ ਨ ਕੋਊ ਸੂਝੈ ਹਤਰ ਿਾਸਾ ਸਰਣੀ ਪਤਰ ਰਹਾ ॥

وکو سُؤےھج ہر داسا رسین رپ راہ ۔۔
ا ن اُناو ہن ُ
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਿਬ ਹੀ ਮਨ ਛੁਟੀਐ ਜਉ ਸਗਲੇ ਅਉਗਨ ਮੇਤਟ ਧਰਹਾ ॥੪॥੪॥

چ
ھ
ُی
ی
پ
ج
م
پ
ے ؤ ےلگس اونگ َ ت درھاہ ۔۔۴۔۔۴۔۔
وہک نانک پپ یہ نم
ਸਾਰਗ ਮਹਲਾ ੫ ॥

سارگ ہلحم ۵۔۔

ਮਾਈ ਧੀਤਰ ਰਹੀ ਤਪਰਅ ਬਹੁਿੁ ਤਬਰਾਤਗਓ ॥

امیئ دھتر ریہ پِرء تہب پِراویگ ۔۔

ਅਤਨਕ ਭਾਂਤਿ ਆਨੂਪ ਰੰਗ ਰੇ ਤਿਨਹ ਤਸਉ ਰੁਚੈ ਨ ਲਾਤਗਓ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ان ِک اھبپپ ا ونت رنگ رے پ ِبہھ سِیؤ ُر َچے ہن الویگ ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਤਨਤਸ ਬਾਸੁਰ ਤਪਰਅ ਤਪਰਅ ਮੁਤਖ ਟੇਰਉ ਨੀ ਿ ਪਲਕ ਨਹੀ ਜਾਤਗਓ ॥

ئِس نا ُسر پِرء پِرء مُکھ نَترو دنین کلپ یہن اجویگ ۔۔

ਹਾਰ ਕਜਰ ਬਸਿਰ ਅਤਨਕ ਸੀਗਾਰ ਰੇ ਤਬਨੁ ਤਪਰ ਸਭੈ ਤਬਖੁ ਲਾਤਗਓ ॥੧॥

سب
اہر رجک رتسب ان ِک اگیسر رے پِں پِر َھے نِکھ الویگ ۔۔۱۔۔
ਪੂਛਉ ਪੂਛਉ ਿੀਨ ਭਾਂਤਿ ਕਤਰ ਕੋਊ ਕਹੈ ਤਪਰਅ ਿੇਸਾਂਤਗਓ ॥

ئ ُ چھ ئ ُ چ
ھ
پ
وکو ےہکَ پِرء دئ َسانگپؤ ۔۔
رک
پ
اھب
نی
د
ؤ
ؤ ؤ ؤ
ُ

ਹੀੈਂਓੁ ਿੇੈਂਉ ਸਭੁ ਮਨੁ ਿਨੁ ਅਰਪਉ ਸੀਸੁ ਚਰਣ ਪਤਰ ਰਾਤਖਓ ॥੨॥

ک
ہیپؤ دپپؤ سیھ نم نت ارئؤ سیس رچن رپ را ھپؤ ۔۔۲۔۔

ਚਰਣ ਬੰਿਨਾ ਅਮੋਲ ਿਾਸਰੋ ਿੇੈਂਉ ਸਾਧਸੰਗਤਿ ਅਰਿਾਤਗਓ ॥

رچن دنبنا اومل دارسو دپپؤ سادھسیگت ارداویگ ۔۔

ਕਰਹੁ ਤਿਪਾ ਮੋਤਹ ਪਰਭੂ ਤਮਲਾਵਹੁ ਤਨਮਖ ਿਰਸੁ ਪੇਖਾਤਗਓ ॥੩॥

ب
ب
پ
وہ ِمکھ درس یکھاگِپؤ ۔۔۳۔۔
رکوہ کِرنا ومہِ رپ ُھؤ مِالو ُ

ਤਿਰਸਤਟ ਭਈ ਿਬ ਭੀਿਤਰ ਆਇਓ ਮੇਰਾ ਮਨੁ ਅਨਤਿਨੁ ਸੀਿਲਾਤਗਓ ॥

د ِرست یئھب پپ رتیھب ا ویئ ریما نم ادنِن سییالگِپؤ ۔۔

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਰਤਸ ਮੰਗਲ ਗਾਏ ਸਬਿੁ ਅਨਾਹਿੁ ਬਾਤਜਓ ॥੪॥੫॥

وہک نانک رس لگنم اگےئ دبس انادہ ناویج ۔۔۴۔۔۵۔۔

ਸਾਰਗ ਮਹਲਾ ੫ ॥

سارگ ہلحم ۵۔۔
ਮਾਈ ਸਤਿ ਸਤਿ ਸਤਿ ਹਤਰ ਸਤਿ ਸਤਿ ਸਤਿ ਸਾਧਾ ॥

امیئ ست ست ست ہر ست ست ست ساداھ ۔۔
ਬਚਨੁ ਗੁਰੂ ਜੋ ਪੂਰੈ ਕਤਹਓ ਮੈ ਛੀਤਕ ਗਾਂਿਰੀ ਬਾਧਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ب
نچب ُگؤ ُرو وج ئُؤ َرے کہپؤ م َے کیھچ اگپ ھری ناداھ ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਤਨਤਸ ਬਾਸੁਰ ਨਤਖਅਿਰ ਤਬਨਾਸੀ ਰਤਵ ਸਸੀਅਰ ਬੇਨਾਧਾ ॥

نک
ئِس نا ُسر ھیتر پِیایس َروِ سسیتر ن َییاداھ ۔۔

ਤਗਤਰ ਬਸੁਧਾ ਜਲ ਪਵਨ ਜਾਇਗੋ ਇਤਕ ਸਾਧ ਬਚਨ ਅਟਲਾਧਾ ॥੧॥

گِر ئ ُسداھ لج ئَؤن اجنگؤ اِک سادھ نچب انالداھ ۔۔۱۔۔
ਅੰਿ ਤਬਨਾਸੀ ਜੇਰ ਤਬਨਾਸੀ ਉਿਭੁਜ ਸੇਿ ਤਬਨਾਧਾ ॥

پ ُبھ
پ
سی
اند پِیایس چتَر پِیایس ا ُ ج ت ِیاداھ ۔۔

ਚਾਤਰ ਤਬਨਾਸੀ ਖਟਤਹ ਤਬਨਾਸੀ ਇਤਕ ਸਾਧ ਬਚਨ ਤਨਹਚਲਾਧਾ ॥੨॥

اچر پِیایس کھی ِہ پِیایس اِک سادھ نچب بِہچالداھ ۔۔۲۔۔
ਰਾਜ ਤਬਨਾਸੀ ਿਾਮ ਤਬਨਾਸੀ ਸਾਿਕੁ ਭੀ ਬੇਨਾਧਾ ॥

راچ پِیایس نام پِیایس سانک یھب نییَاداھ ۔۔
ਤਿਰਸਤਟਮਾਨ ਹੈ ਸਗਲ ਤਬਨਾਸੀ ਇਤਕ ਸਾਧ ਬਚਨ ਆਗਾਧਾ ॥੩॥

درِامٹسن ےہَ لگس پِیایس اِک سادھ نچب ا اگداھ ۔۔۳۔۔
ਆਪੇ ਆਤਪ ਆਪ ਹੀ ਆਪੇ ਸਭੁ ਆਪਨ ਖੇਲੁ ਤਿਖਾਧਾ ॥

ا ےپ ا ت ا ت یہ ا ےپ سیھ ا نپ لیھک دِاھکداھ ۔۔

ਪਾਇਓ ਨ ਜਾਈ ਕਹੀ ਭਾਂਤਿ ਰੇ ਪਰਭੁ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਤਮਤਲ ਲਾਧਾ ॥੪॥੬॥

ناویئ ہن اجیئ یہک اھبپپ رے رپَھب نانک ُگر مِل الداھ ۔۔۴۔۔۶۔۔
ਸਾਰਗ ਮਹਲਾ ੫ ॥

سارگ ہلحم ۵۔۔
ਮੇਰੈ ਮਤਨ ਬਾਤਸਬੋ ਗੁਰ ਗੋਤਬੰਿ ॥

ریمَے نم ناسِیؤ ُگر وگپِید ۔۔

ਜਹਾਂ ਤਸਮਰਨੁ ਭਇਓ ਹੈ ਿਾਕੁਰ ਿਹਾਂ ਨਗਰ ਸੁਖ ਆਨੰਿ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

اہجن ِسمرن ویھب ےہَ اھٹ ُکر اہتن رگن ُسکھ ا دنن ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਜਹਾਂ ਬੀਸਰੈ ਿਾਕੁਰੁ ਤਪਆਰੋ ਿਹਾਂ ਿੂਖ ਸਭ ਆਪਿ ॥

اہجن رسیبَے اھٹ ُکر ایپرو اہتن ُدوھک سیھ ا ند ۔۔

ਜਹ ਗੁਨ ਗਾਇ ਆਨੰਿ ਮੰਗਲ ਰੂਪ ਿਹਾਂ ਸਿਾ ਸੁਖ ਸੰਪਿ ॥੧॥

ہج ُگں اگۓ ا دنن لگنم ُروت اہتن دسا ُسکھ سمید ۔۔۱۔۔

ਜਹਾ ਸਰਵਨ ਹਤਰ ਕਥਾ ਨ ਸੁਨੀਐ ਿਹ ਮਹਾ ਭਇਆਨ ਉਤਿਆਨਿ ॥

اہج رسَون ہر اھتک ہن ُسییپے ہت اہم ایھبن اُدنا َند ۔۔

ਜਹਾਂ ਕੀਰਿਨੁ ਸਾਧਸੰਗਤਿ ਰਸੁ ਿਹ ਸਘਨ ਬਾਸ ਿਲਾਂਨਿ ॥੨॥

سگ
ب
ھ
ل
ھل
ی
اہجن ریکنت سادھسیگت رس ہت ں ناس د ۔۔۲۔۔
ਤਬਨੁ ਤਸਮਰਨ ਕੋਤਟ ਬਰਖ ਜੀਵੈ ਸਗਲੀ ਅਉਧ ਤਬਰਥਾਨਿ ॥

پِں ِسمرن وکت پرھک ویجَے سگلی اودھ پرِاھتدن ۔۔

ਏਕ ਤਨਮਖ ਗੋਤਬੰਿ ਭਜਨੁ ਕਤਰ ਿਉ ਸਿਾ ਸਿਾ ਜੀਵਾਨਿ ॥੩॥

ب
انک ِمکھ وگپِید نجھب رک ئؤ دسا دسا ویجادن ۔۔۳۔۔

ਸਰਤਨ ਸਰਤਨ ਸਰਤਨ ਪਰਭ ਪਾਵਉ ਿੀਜੈ ਸਾਧਸੰਗਤਿ ਤਕਰਪਾਨਿ ॥

رسن رسن رسن رپَھب ناوو د بج َے سادھسیگت کِرنا َند ۔۔

ਨਾਨਕ ਪੂਤਰ ਰਤਹਓ ਹੈ ਸਰਬ ਮੈ ਸਗਲ ਗੁਣਾ ਤਬਤਧ ਜਾਂਨਿ ॥੪॥੭॥

ےہ رست م َے لگس ُگیا نِدھ اجدنن ۔۔۴۔۔۷۔۔
نانک ئُؤر رویہ َ
ਸਾਰਗ ਮਹਲਾ ੫ ॥

سارگ ہلحم ۵۔۔
ਅਬ ਮੋਤਹ ਰਾਮ ਭਰੋਸਉ ਪਾਏ ॥

ات ومہِ رام رھبوسؤ ناےئ ۔۔
ਜੋ ਜੋ ਸਰਤਣ ਪਤਰਓ ਕਰੁਣਾਤਨਤਧ ਿੇ ਿੇ ਭਵਤਹ ਿਰਾਏ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ب
وج وج رسن رپوی رکُنان ِدھ ےت ےت َھؤہِ رتاےئ ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਸੁਤਖ ਸੋਇਓ ਅਰੁ ਸਹਤਜ ਸਮਾਇਓ ਸਹਸਾ ਗੁਰਤਹ ਗਵਾਏ ॥

سہ
ُسکھ وسویئ ار ج امسویئ سہسا ُگرہِ وگاےئ ۔۔

ਜੋ ਚਾਹਿ ਸੋਈ ਹਤਰ ਕੀਓ ਮਨ ਬਾਂਛਿ ਿਲ ਪਾਏ ॥੧॥

ب
وج اچہت وسیئ ہر کپؤ نم نا جھت لھپ ناےئ ۔۔۱۔۔
ਤਹਰਿੈ ਜਪਉ ਨੇਿਰ ਤਧਆਨੁ ਲਾਵਉ ਸਰਵਨੀ ਕਥਾ ਸੁਨਾਏ ॥

ہِر َدے جپؤ پیتر دایھن الوو رسَوین اھتک ُسیاےئ ۔۔

ਚਰਣੀ ਚਲਉ ਮਾਰਤਗ ਿਾਕੁਰ ਕੈ ਰਸਨਾ ਹਤਰ ਗੁਣ ਗਾਏ ॥੨॥

رچین چلؤ امرگ اھٹ ُکر ےکَ رانس ہر ُگں اگےئ ۔۔۲۔۔

ਿੇਤਖਓ ਤਿਰਸਤਟ ਸਰਬ ਮੰਗਲ ਰੂਪ ਉਲਟੀ ਸੰਿ ਕਰਾਏ ॥

دویھکی د ِرست رست لگنم ُروت اُیٹل سیت رکاےئ ۔۔

ਪਾਇਓ ਲਾਲੁ ਅਮੋਲੁ ਨਾਮੁ ਹਤਰ ਛੋਤਿ ਨ ਕਿਹੂ ਜਾਏ ॥੩॥

ناویئ الل اومل نام ہر وھچد ہن کبہ ُؤ اجےئ ۔۔۳۔۔

ਕਵਨ ਉਪਮਾ ਕਉਨ ਬਿਾਈ ਤਕਆ ਗੁਨ ਕਹਉ ਰੀਝਾਏ ॥

ب
وکَن اُامپ کؤن ندایئ ایک ُگں کہؤ ر جھاےئ ۔۔

ਹੋਿ ਤਿਪਾਲ ਿੀਨ ਿਇਆ ਪਰਭ ਜਨ ਨਾਨਕ ਿਾਸ ਿਸਾਏ ॥੪॥੮॥

وہت کِرنال دنی دایئ رپَھب نج نانک داس دساےئ ۔۔۴۔۔۸۔۔
ਸਾਰਗ ਮਹਲਾ ੫ ॥

سارگ ہلحم ۵۔۔
ਓੁਇ ਸੁਖ ਕਾ ਤਸਉ ਬਰਤਨ ਸੁਨਾਵਿ ॥

اوےؑ ُسکھ اک سِیؤ پرن ُسیاوت ۔۔

ਅਨਿ ਤਬਨੋਿ ਪੇਤਖ ਪਰਭ ਿਰਸਨ ਮਤਨ ਮੰਗਲ ਗੁਨ ਗਾਵਿ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ا َند پِپؤد پیکھ رپَھب درنس نم لگنم ُگں اگوت ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਤਬਸਮ ਭਈ ਪੇਤਖ ਤਬਸਮਾਿੀ ਪੂਤਰ ਰਹੇ ਤਕਰਪਾਵਿ ॥

ئس
ِ م یئھب پ َیکھ ِئسمادی ئُؤر رےہ کِرناوت ۔۔

ਪੀਓ ਅੰਤਮਰਿ ਨਾਮੁ ਅਮੋਲਕ ਤਜਉ ਚਾਤਖ ਗੂੰਗਾ ਮੁਸਕਾਵਿ ॥੧॥

پِپؤ ارمِت نام اومکل چیپؤ اچھک ُگؤاگن مُسکاوت ۔۔۱۔۔
ਜੈਸੇ ਪਵਨੁ ਬੰਧ ਕਤਰ ਰਾਤਖਓ ਬੂਝ ਨ ਆਵਿ ਜਾਵਿ ॥

ک
ےسیج وپَن دنبھ رک را ھپؤ ئُؤھج ہن ا وت اجوت ۔۔

ਜਾ ਕਉ ਤਰਿੈ ਪਰਗਾਸੁ ਭਇਓ ਹਤਰ ਉਆ ਕੀ ਕਹੀ ਨ ਜਾਇ ਕਹਾਵਿ ॥੨॥

ب
اج کؤ ر َِدے رپَاگس ھیپؤ ہر اُوا یک یہک ہن اجۓ اہکوت ۔۔۲۔۔

ਆਨ ਉਪਾਵ ਜੇਿੇ ਤਕਛੁ ਕਹੀਅਤਹ ਿੇਿੇ ਸੀਖੇ ਪਾਵਿ ॥

چ َیپ کِچ کہیب نی َپ س ِیک
ھ
ا ن اُناو ے ھ ہہ ے ے ناوت ۔۔

ਅਤਚੰਿ ਲਾਲੁ ਤਗਰਹ ਭੀਿਤਰ ਪਰਗਤਟਓ ਅਗਮ ਜੈਸੇ ਪਰਖਾਵਿ ॥੩॥

اتنچ الل گِرہ رتیھب َرپگیپؤ امگ ےسیج رپاھکوت ۔۔۳۔۔

ਤਨਰਗੁਣ ਤਨਰੰਕਾਰ ਅਤਬਨਾਸੀ ਅਿੁਲੋ ਿੁਤਲਓ ਨ ਜਾਵਿ ॥

پِر ُگں پِراکنر اپِیایس ا ُنلؤ ُنلپؤ ہن اجوت ۔۔

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਅਜਰੁ ਤਜਤਨ ਜਤਰਆ ਤਿਸ ਹੀ ਕਉ ਬਤਨ ਆਵਿ ॥੪॥੯॥

وہک نانک ارج ِجں رجنا ئِس یہ کؤ نب ا وت ۔۔۴۔۔۹۔۔
ਸਾਰਗ ਮਹਲਾ ੫ ॥

سارگ ہلحم ۵۔۔
ਤਬਖਈ ਤਿਨੁ ਰੈਤਨ ਇਵ ਹੀ ਗੁਿਾਰੈ ॥

نک
ِ ھبی دِن َرنی اِو یہ ُگدا َرے ۔۔

ਗੋਤਬੰਿੁ ਨ ਭਜੈ ਅਹੰਬੁਤਧ ਮਾਿਾ ਜਨਮੁ ਜੂਐ ਤਜਉ ਹਾਰੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ب
ھ
ہ
چ
ی
ج
پ
ج
م
وگپِید ہن َے ا ُیدھ امنا منج ُ ؤےئ ؤ َاہرے ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਨਾਮੁ ਅਮੋਲਾ ਪਰੀਤਿ ਨ ਤਿਸ ਤਸਉ ਪਰ ਤਨੰਿਾ ਤਹਿਕਾਰੈ ॥

نام اومال رپپپ ہن ئِس سِیؤ رپ پ ِیدا ِہپکا َرے ۔۔

ਛਾਪਰੁ ਬਾਂਤਧ ਸਵਾਰੈ ਤਿਰਣ ਕੋ ਿੁਆਰੈ ਪਾਵਕੁ ਜਾਰੈ ॥੧॥

اجرے ۔۔۱۔۔
اھچرپ نادنھ وسا َرے رتِن وک ُدوا َرے ناوک َ
ਕਾਲਰ ਪੋਟ ਉਿਾਵੈ ਮੂੰਿਤਹ ਅੰਤਮਰਿੁ ਮਨ ਿੇ ਿਾਰੈ ॥

اھٹوے مُؤندہِ ارمِت نم ےت دا َرے ۔۔
اکرل وپت ا ُ َ

ਓਢੈ ਬਸਿਰ ਕਾਜਰ ਮਤਹ ਪਤਰਆ ਬਹੁਤਰ ਬਹੁਤਰ ਤਿਤਰ ਝਾਰੈ ॥੨॥

ب
اھجرے ۔۔۲۔۔
اود َھے رتسب اکرج ہہم رپِنا ب ُہر ب ُہر ھِر َ
ਕਾਟੈ ਪੇਿੁ ਿਾਲ ਪਤਰ ਿਾਢੌ ਖਾਇ ਖਾਇ ਮੁਸਕਾਰੈ ॥

اھکۓ مُسکارے ۔۔
اک ئَے َپید دال رپ اھٹد ٔھؤ
ِ
ِ
اھکۓ
ਤਗਤਰਓ ਜਾਇ ਰਸਾਿਤਲ ਪਤਰਓ ਤਛਟੀ ਤਛਟੀ ਤਸਰ ਭਾਰੈ ॥੩॥

گِرِوی اجے رسانل رپوی چھِبی چھ ِ
ب
س
ِ
اھبرے ۔۔۳۔۔
ر
ی
َ
ٔ
ਤਨਰਵੈਰੈ ਸੰਤਗ ਵੈਰੁ ਰਚਾਏ ਪਹੁਤਚ ਨ ਸਕੈ ਗਵਾਰੈ ॥

بہ
پِر َوریَے گنس َوری راچےئ ج ہن ےکسَ وگا َرے ۔۔
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਸੰਿਨ ਕਾ ਰਾਖਾ ਪਾਰਬਰਹਮੁ ਤਨਰੰਕਾਰੈ ॥੪॥੧੦॥

وہک نانک سیی
پ
پ
ِ
اکنرے ۔۔۴۔۔۱۱۔۔
ر
مہ
ر
ر
ا
ن
اھک
ا
ر
اک
ں
َ
ਸਾਰਗ ਮਹਲਾ ੫ ॥

سارگ ہلحم ۵۔۔
ਅਵਤਰ ਸਤਭ ਭੂਲੇ ਭਰਮਿ ਨ ਜਾਤਨਆ ॥

ب
ا َور سیھ ُھؤےل رھبمت ہن اجاین ۔۔

ਏਕੁ ਸੁਧਾਖਰੁ ਜਾ ਕੈ ਤਹਰਿੈ ਵਤਸਆ ਤਿਤਨ ਬੇਿਤਹ ਿਿੁ ਪਛਾਤਨਆ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

انک ُسداھرھک اج ےکَ ہِر َدے وایس پِں دیبہِ پپ اھچپاین ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਪਰਤਵਰਤਿ ਮਾਰਗੁ ਜੇਿਾ ਤਕਛੁ ਹੋਈਐ ਿੇਿਾ ਲੋਗ ਪਚਾਰਾ ॥

ک
ےیئ نییا ولگ اچپرا ۔۔
رپوِرت امرگ چ َییا ِچھ وہ َ

ਜਉ ਲਉ ਤਰਿੈ ਨਹੀ ਪਰਗਾਸਾ ਿਉ ਲਉ ਅੰਧ ਅੰਧਾਰਾ ॥੧॥

جؤ لؤ ر َِدے یہن رپاگسا ئؤ لؤ ادنھ ادناھرا ۔۔۱۔۔

ਜੈਸੇ ਧਰਿੀ ਸਾਧੈ ਬਹੁ ਤਬਤਧ ਤਬਨੁ ਬੀਜੈ ਨਹੀ ਜਾਂਮੈ ॥

ےسیج درھیت سا َدےھ وہب نِدھ پِں پ ِبجے

یہن اج بمَے ۔۔

ਰਾਮ ਨਾਮ ਤਬਨੁ ਮੁਕਤਿ ਨ ਹੋਈ ਹੈ ਿੁਟੈ ਨਾਹੀ ਅਤਭਮਾਨੈ ॥੨॥

ےہ ُپ َپے نایہ اامھبےن ۔۔۲۔۔
رام نام پِں مُکت ہن وہیئ َ
ਨੀਰੁ ਤਬਲੋਵੈ ਅਤਿ ਸਰਮੁ ਪਾਵੈ ਨੈਨੂ ਕੈਸੇ ਰੀਸੈ ॥

رین نِلؤ َوے ات رسَم نا َوے نَی ُپؤ َ
کیسے ر ئ َسے ۔۔
ਤਬਨੁ ਗੁਰ ਭੇਟੇ ਮੁਕਤਿ ਨ ਕਾਹੂ ਤਮਲਿ ਨਹੀ ਜਗਿੀਸੈ ॥੩॥

ب
پِں ُگر ھیپے مُکت ہن اک ُہؤ مل ِت یہن چگد ئ َسے ۔۔۳۔۔

ਖੋਜਿ ਖੋਜਿ ਇਹੈ ਬੀਚਾਤਰਓ ਸਰਬ ਸੁਖਾ ਹਤਰ ਨਾਮਾ ॥

وھکجت وھکجت اےہ اچیبروی رست ُسکھا ہر ناہم ۔۔

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਤਿਸੁ ਭਇਓ ਪਰਾਪਤਿ ਜਾ ਕੈ ਲੇਖੁ ਮਥਾਮਾ ॥੪॥੧੧॥

وہک نانک ئِس ویھب رپاپپ اج َکے ل َیکھ اھتمام ۔۔
ਸਾਰਗ ਮਹਲਾ ੫ ॥

سارگ ہلحم ۵۔۔
ਅਨਤਿਨੁ ਰਾਮ ਕੇ ਗੁਣ ਕਹੀਐ ॥

ادنِن رام ےک ُگں کہ ٔپے َ۔۔

ਸਗਲ ਪਿਾਰਥ ਸਰਬ ਸੂਖ ਤਸਤਧ ਮਨ ਬਾਂਛਿ ਿਲ ਲਹੀਐ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ب
ل
ج
َ
ہی
پ
ھ
لگس ندارھت رست سُؤھک سِدھ نم نا ت لھپ ے ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਆਵਹੁ ਸੰਿ ਪਰਾਨ ਸੁਖਿਾਿੇ ਤਸਮਰਹ ਪਰਭੁ ਅਤਬਨਾਸੀ ॥

ا ووہ سیت رپان ُسکھداےت ِسمرہ رپَھب اپِیایس ۔۔

ਅਨਾਥਹ ਨਾਥੁ ਿੀਨ ਿੁਖ ਭੰਜਨ ਪੂਤਰ ਰਤਹਓ ਘਟ ਵਾਸੀ ॥੧॥

انابھہ ناھت دنی ُدھک نجنھب ئُؤر رویہ ٹھگ وایس ۔۔۱۔۔
ਗਾਵਿ ਸੁਨਿ ਸੁਨਾਵਿ ਸਰਧਾ ਹਤਰ ਰਸੁ ਪੀ ਵਿਭਾਗੇ ॥

اگوت ُسیت ُسیاوت رسداھ ہر رس یپ وداھبےگ ۔۔
ਕਤਲ ਕਲੇਸ ਤਮਟੇ ਸਤਭ ਿਨ ਿੇ ਰਾਮ ਨਾਮ ਤਲਵ ਜਾਗੇ ॥੨॥

لک کلیس ِمپے سیھ نت ےت رام نام لِؤ اجےگ ۔۔۲۔۔
ਕਾਮੁ ਿੋਧੁ ਝੂਿੁ ਿਤਜ ਤਨੰਿਾ ਹਤਰ ਤਸਮਰਤਨ ਬੰਧਨ ਿੂਟੇ ॥

چ
اکم رکودھ ُھؤھٹ جت پ ِیدا ہر ِسمرن دنبنھ ئُؤےٹ ۔۔
ਮੋਹ ਮਗਨ ਅਹੰ ਅੰਧ ਮਮਿਾ ਗੁਰ ਤਕਰਪਾ ਿੇ ਛੂਟੇ ॥੩॥

چ
ومہ نگم اہں ا َندھ اتمم ُگر کِرنا ےت ُھؤےٹ ۔۔۳۔۔
ਿੂ ਸਮਰਥੁ ਪਾਰਬਰਹਮ ਸੁਆਮੀ ਕਤਰ ਤਕਰਪਾ ਜਨੁ ਿੇਰਾ ॥

ئُؤ رمسھت نارپرمہ سُؤا یم رک کِرنا نج ریتا ۔۔

ਪੂਤਰ ਰਤਹਓ ਸਰਬ ਮਤਹ ਿਾਕੁਰੁ ਨਾਨਕ ਸੋ ਪਰਭੁ ਨੇਰਾ ॥੪॥੧੨॥

ئُؤر رویہ رست ہہم اھٹ ُکر نانک وس رپَھب رینا ۔۔۴۔۔۱۲۔۔
ਸਾਰਗ ਮਹਲਾ ੫ ॥

سارگ ہلحم ۵۔۔
ਬਤਲਹਾਰੀ ਗੁਰਿੇਵ ਚਰਨ ॥

اہلبری ُگردوی رچن ۔۔

ਜਾ ਕੈ ਸੰਤਗ ਪਾਰਬਰਹਮੁ ਤਧਆਈਐ ਉਪਿੇਸੁ ਹਮਾਰੀ ਗਤਿ ਕਰਨ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ےک گنس نارپرمہ دایھ نیپے َ ا ُندسی امہری گپ رکن ۔۔۱۔۔راہو۔۔
اج َ

ਿੂਖ ਰੋਗ ਭੈ ਸਗਲ ਤਬਨਾਸੇ ਜੋ ਆਵੈ ਹਤਰ ਸੰਿ ਸਰਨ ॥

ب
ُدوھک روگ َھے

ے ہر سیت رسن ۔۔
لگس پِیاےس وج ا و َ

ਆਤਪ ਜਪੈ ਅਵਰਹ ਨਾਮੁ ਜਪਾਵੈ ਵਿ ਸਮਰਥ ਿਾਰਨ ਿਰਨ ॥੧॥

اپجوے ود رمسھت نارن رتن ۔۔۱۔۔
ا ت جپَے ا َورہ نام َ
ਜਾ ਕੋ ਮੰਿੁ ਉਿਾਰੈ ਸਹਸਾ ਊਣੇ ਕਉ ਸੁਭਰ ਭਰਨ ॥

ب
اج وک میتر اُنا َرے سہسا اُوےن کؤ ُس ھر رھبن ۔۔
ਹਤਰ ਿਾਸਨ ਕੀ ਆਤਗਆ ਮਾਨਿ ਿੇ ਨਾਹੀ ਿੁਤਨ ਗਰਭ ਪਰਨ ॥੨॥

ب
ہر دانس یک ا ایگ امپپ ےت نایہ ُھں رگھب رپن ۔۔۲۔۔

ਭਗਿਨ ਕੀ ਟਹਲ ਕਮਾਵਿ ਗਾਵਿ ਿੁਖ ਕਾਟੇ ਿਾ ਕੇ ਜਨਮ ਮਰਨ ॥

ب
ھ
گی
ں یک لہٹ امکوت اگوت ُدھک اکےٹ نا ےک منج رمن ۔۔

ਜਾ ਕਉ ਭਇਓ ਤਿਪਾਲੁ ਬੀਿੁਲਾ ਤਿਤਨ ਹਤਰ ਹਤਰ ਅਜਰ ਜਰਨ ॥੩॥

ب
اج کؤ ویھب کِرنال نی ھال پِں ہر ہر ارج رجن ۔۔۳۔۔

ਹਤਰ ਰਸਤਹ ਅਘਾਨੇ ਸਹਤਜ ਸਮਾਨੇ ਮੁਖ ਿੇ ਨਾਹੀ ਜਾਿ ਬਰਨ ॥

سہ
ہر رسہ ِہ ااھگےن ج امسےن مُکھ ےت نایہ اجت پرن ۔۔

ਗੁਰ ਪਰਸਾਤਿ ਨਾਨਕ ਸੰਿੋਖੇ ਨਾਮੁ ਪਰਭੂ ਜਤਪ ਜਤਪ ਉਧਰਨ ॥੪॥੧੩॥

ب
ُگر رپساد نانک وتنسےھک نام رپ ُھؤ جت جت اُدرھن ۔۔۴۔۔۱۳۔۔
ਸਾਰਗ ਮਹਲਾ ੫ ॥

سارگ ہلحم ۵۔۔
ਗਾਇਓ ਰੀ ਮੈ ਗੁਣ ਤਨਤਧ ਮੰਗਲ ਗਾਇਓ ॥

اگویئ ری م َے ُگں ن ِدھ لگنم اگویئ ۔۔

ਭਲੇ ਸੰਜੋਗ ਭਲੇ ਤਿਨ ਅਉਸਰ ਜਉ ਗੋਪਾਲੁ ਰੀਝਾਇਓ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ب
ج
ےلھب وجنسگ ےلھب دِن اورس جؤ وگنال ر ھاویئ ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਸੰਿਹ ਚਰਨ ਮੋਰਲੋ ਮਾਥਾ ॥

سیبہہ رچن ومرول اماھت ۔۔
ਹਮਰੇ ਮਸਿਤਕ ਸੰਿ ਧਰੇ ਹਾਥਾ ॥੧॥

رمہے کتسم سیت درھے اہاھت ۔۔۱۔۔
ਸਾਧਹ ਮੰਿੁ ਮੋਰਲੋ ਮਨੂਆ ॥

سادھہ میتر ومرول م ُپؤا ۔۔

ਿਾ ਿੇ ਗਿੁ ਹੋਏ ਿਰੈ ਗੁਨੀਆ ॥੨॥

ے ُگ ِییا ۔۔۲۔۔
نا ےت گپ وہےئ ِرت َ
ਭਗਿਹ ਿਰਸੁ ਿੇਤਖ ਨੈਨ ਰੰਗਾ ॥

ب
ھگیہ درس دھکی نَیں راگن ۔۔

ਲੋਭ ਮੋਹ ਿੂਟੇ ਭਰਮ ਸੰਗਾ ॥੩॥

ولھب ومہ ئُؤےٹ رھبم اگنس ۔۔۳۔۔
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਸੁਖ ਸਹਜ ਅਨੰਿਾ ॥

سہ
وہک نانک ُسکھ ج ادننا ۔۔

ਖੋਤਲਹ ਭੀਤਿ ਤਮਲੇ ਪਰਮਾਨੰਿਾ ॥੪॥੧੪॥

وھکےھل تیھب مل ِے رپامدننا ۔۔۴۔۔۱۴۔۔
ਸਾਰਗ ਮਹਲਾ ੫ ਘਰੁ ੨

سارگ ہلحم  ۵رھگ ۲

ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪਰਸਾਤਿ ॥

اِک اواکنر سیگؤر رپساد ۔۔
ਕੈਸੇ ਕਹਉ ਮੋਤਹ ਜੀਅ ਬੇਿਨਾਈ ॥

َ
کیسے کہؤ ومہِ ایج دیبنایئ ۔۔

ਿਰਸਨ ਤਪਆਸ ਤਪਰਅ ਪਰੀਤਿ ਮਨੋਹਰ ਮਨੁ ਨ ਰਹੈ ਬਹੁ ਤਬਤਧ ਉਮਕਾਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

درنس ایپس پِرء رپپپ ونمہر نم ہن ر َہے وہب نِدھ اُاکمیئ ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਤਚਿਵਤਨ ਤਚਿਵਉ ਤਪਰਅ ਪਰੀਤਿ ਬੈਰਾਗੀ ਕਤਿ ਪਾਵਉ ਹਤਰ ਿਰਸਾਈ ॥

ِجپؤن ِجپؤو پِرء رپپپ ریبایگ دک ناوو ہر درسایئ ۔۔

ਜਿਨ ਕਰਉ ਇਹੁ ਮਨੁ ਨਹੀ ਧੀਰੈ ਕੋਊ ਹੈ ਰੇ ਸੰਿੁ ਤਮਲਾਈ ॥੧॥

وکو ےہَ رے سیت مِالیئ ۔۔۱۔۔
نتج رکو اوہی نم یہن دھت َرے ُ
ਜਪ ਿਪ ਸੰਜਮ ਪੁੰਨ ਸਤਭ ਹੋਮਉ ਤਿਸੁ ਅਰਪਉ ਸਤਭ ਸੁਖ ਜਾਂਈ ॥

سب
ج
ئ
پ
ِ
س
ک
سی
سی
ئ
ُ
جت پپ م ُ ّں ھ وہوم س ار ؤ ھ ھ اجیئن ۔۔

ਏਕ ਤਨਮਖ ਤਪਰਅ ਿਰਸੁ ਤਿਖਾਵੈ ਤਿਸੁ ਸੰਿਨ ਕੈ ਬਤਲ ਜਾਂਈ ॥੨॥

س
بِ
ےک نل اجیئن ۔۔۲۔۔
ِاھکوے ئِس ییں َ
انک مکھ پِرء درس د َ
ਕਰਉ ਤਨਹੋਰਾ ਬਹੁਿੁ ਬੇਨਿੀ ਸੇਵਉ ਤਿਨੁ ਰੈਨਾਈ ॥

رکو بِہؤرا تہب یتنیب ویسو دِن َرانییئ ۔۔

ਮਾਨੁ ਅਤਭਮਾਨੁ ਹਉ ਸਗਲ ਤਿਆਗਉ ਜੋ ਤਪਰਅ ਬਾਿ ਸੁਨਾਈ ॥੩॥

ب
امن ا ھبمان ہؤ لگس پ ِیاگؤ وج پِرء نات ُسیایئ ۔۔۳۔۔

ਿੇਤਖ ਚਤਰਿਰ ਭਈ ਹਉ ਤਬਸਮਤਨ ਗੁਤਰ ਸਤਿਗੁਤਰ ਪੁਰਤਖ ਤਮਲਾਈ ॥

ئس
دھکی رچِرت یئھب ہؤ ِ مں ُگر سیگؤر ُپرھک مِالیئ ۔۔

ਪਰਭ ਰੰਗ ਿਇਆਲ ਮੋਤਹ ਤਗਰਹ ਮਤਹ ਪਾਇਆ ਜਨ ਨਾਨਕ ਿਪਤਿ ਬੁਝਾਈ ॥੪॥੧॥੧੫॥

ب
ج
ُ
رپَھب رنگ دنال ومہِ گِرہ ہہم نانا نج نانک تپت ھایئ ۔۔۴۔۔۱۔۔۱۵۔۔
ਸਾਰਗ ਮਹਲਾ ੫ ॥

سارگ ہلحم ۵۔۔
ਰੇ ਮੂੜਹੇ ਿੂ ਤਕਉ ਤਸਮਰਿ ਅਬ ਨਾਹੀ ॥

ہ
رے مُؤر ھے ئُؤ کپؤ ِسمرت ات نایہ ۔۔
ਨਰਕ ਘੋਰ ਮਤਹ ਉਰਧ ਿਪੁ ਕਰਿਾ ਤਨਮਖ ਤਨਮਖ ਗੁਣ ਗਾਂਹੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ب ب
رنک وھگر ہہم اُردھ پپ رکنا ِمکھ ِمکھ ُگں اگیہن ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਅਤਨਕ ਜਨਮ ਭਰਮਿੌ ਹੀ ਆਇਓ ਮਾਨਸ ਜਨਮੁ ਿੁਲਭਾਹੀ ॥

ان ِک منج رھبم ٔپؤ یہ ا ویئ امسن منج ُداھبلیہ ۔۔

ਗਰਭ ਜੋਤਨ ਛੋਤਿ ਜਉ ਤਨਕਤਸਓ ਿਉ ਲਾਗੋ ਅਨ ਿਾਂਹੀ ॥੧॥

رگھب وجن وھچد جؤ نِکسیؤ ئؤ الوگ ان اھٹیہن ۔۔۱۔۔

ਕਰਤਹ ਬੁਰਾਈ ਿਗਾਈ ਤਿਨੁ ਰੈਤਨ ਤਨਹਿਲ ਕਰਮ ਕਮਾਹੀ ॥

بِہب
ھ
رکہِ پ ُرایئ اگھٹیئ دِن َرنی ل رکم امکیہ ۔۔

ਕਣੁ ਨਾਹੀ ਿੁਹ ਗਾਹਣ ਲਾਗੇ ਧਾਇ ਧਾਇ ਿੁਖ ਪਾਂਹੀ ॥੨॥

نک نایہ ئُؤہ اگنہ الےگ داھےئ داھےئ ُدھک نایہن ۔۔۲۔۔
ਤਮਤਥਆ ਸੰਤਗ ਕੂਤੜ ਲਪਟਾਇਓ ਉਰਤਝ ਪਤਰਓ ਕੁਸਮਾਂਹੀ ॥

مِبھیا گنس ُکؤر لییاویئ اُرھج رپوی ُکسمایہن ۔۔

ਧਰਮ ਰਾਇ ਜਬ ਪਕਰਤਸ ਬਵਰੇ ਿਉ ਕਾਲ ਮੁਖਾ ਉਤਿ ਜਾਹੀ ॥੩॥

درھم راےئ جت رکپس وبَرے ئؤ اکل مُکھا اُھٹ اجیہ ۔۔۳۔۔

ਸੋ ਤਮਤਲਆ ਜੋ ਪਰਭੂ ਤਮਲਾਇਆ ਤਜਸੁ ਮਸਿਤਕ ਲੇਖੁ ਤਲਖਾਂਹੀ ॥

ب
وس مل ِیا وج رپ ُھؤ مِالنا ِجس کتسم ل َیکھ لک ِھایہن ۔۔

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਤਿਨਹ ਜਨ ਬਤਲਹਾਰੀ ਜੋ ਅਤਲਪ ਰਹੇ ਮਨ ਮਾਂਹੀ ॥੪॥੨॥੧੬॥

وہک نانک پ ِبہھ نج اہلبری وج الپ رےہ نم امیہن ۔۔۴۔۔۲۔۔۱۶۔۔
ਸਾਰਗ ਮਹਲਾ ੫ ॥

سارگ ہلحم ۵۔۔
ਤਕਉ ਜੀਵਨੁ ਪਰੀਿਮ ਤਬਨੁ ਮਾਈ ॥

کِپؤ ویجن رپمتی پِں امیئ ۔۔

ਜਾ ਕੇ ਤਬਛੁਰਿ ਹੋਿ ਤਮਰਿਕਾ ਤਗਰਹ ਮਤਹ ਰਹਨੁ ਨ ਪਾਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ب
ِج
گ
ِ
م
ھ
اج ےک رت وہت ِراکت رہ ہہم رنہ ہن نایئ ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਜੀਅ ਹੀ ਅ ਪਰਾਨ ਕੋ ਿਾਿਾ ਜਾ ਕੈ ਸੰਤਗ ਸੁਹਾਈ ॥

ےک گنس ُسہایئ ۔۔
یج ِہیا رپان وک دانا اج َ
ਕਰਹੁ ਤਿਪਾ ਸੰਿਹੁ ਮੋਤਹ ਅਪੁਨੀ ਪਰਭ ਮੰਗਲ ਗੁਣ ਗਾਈ ॥੧॥

رک وہ کِرنا سیبہؤ ومہِ اینپ رپَھب لگنم ُگں اگیئ ۔۔۱۔۔
ਚਰਨ ਸੰਿਨ ਕੇ ਮਾਥੇ ਮੇਰੇ ਊਪਤਰ ਨੈਨਹੁ ਧੂਤਰ ਬਾਂਛਾਈ ॥

س
رچن ییں ےک امےھت ریمے اُورپ نَیبہؤ دھُؤر نااھچنںیئ ۔۔
ਤਜਹ ਪਰਸਾਤਿ ਤਮਲੀਐ ਪਰਭ ਨਾਨਕ ਬਤਲ ਬਤਲ ਿਾ ਕੈ ਹਉ ਜਾਈ ॥੨॥੩॥੧੭॥

ےک ہؤ اجیئ ۔۔۲۔۔۳۔۔۱۷۔۔
ِچہ رپساد مِلیپے رپَھب نانک نل نل نا َ
ਸਾਰਗ ਮਹਲਾ ੫ ॥

سارگ ہلحم ۵۔۔

ਉਆ ਅਉਸਰ ਕੈ ਹਉ ਬਤਲ ਜਾਈ ॥

اُوا اورس ےکَ ہؤ نل اجیئ ۔۔

ਆਿ ਪਹਰ ਅਪਨਾ ਪਰਭੁ ਤਸਮਰਨੁ ਵਿਭਾਗੀ ਹਤਰ ਪਾਂਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ا ھٹ رہپ اانپ رپَھب ِسمرن وداھبیگ ہر نایئن ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਭਲੋ ਕਬੀਰੁ ਿਾਸੁ ਿਾਸਨ ਕੋ ਊਿਮੁ ਸੈਨੁ ਜਨੁ ਨਾਈ ॥

ولھب ریبک داس دانس وک اُومت َسیں نج نایئ ۔۔

ਊਚ ਿੇ ਊਚ ਨਾਮਿੇਉ ਸਮਿਰਸੀ ਰਤਵਿਾਸ ਿਾਕੁਰ ਬਤਣ ਆਈ ॥੧॥

اُوچ ےت اُوچ نادمئؤ دمسریس رونداس اھٹ ُکر نب ا یئ ۔۔۱۔۔
ਜੀਉ ਤਪੰਿੁ ਿਨੁ ਧਨੁ ਸਾਧਨ ਕਾ ਇਹੁ ਮਨੁ ਸੰਿ ਰੇਨਾਈ ॥

جپؤ پِید نت دنھ سادنھ اک اوہی نم سیت رانییئ ۔۔
ਸੰਿ ਪਰਿਾਤਪ ਭਰਮ ਸਤਭ ਨਾਸੇ ਨਾਨਕ ਤਮਲੇ ਗੁਸਾਈ ॥੨॥੪॥੧੮॥

سیت رپَنات رھبم سیھ ناےس نانک مل ِے ُگسا ٔی ۔۔۲۔۔۴۔۔۱۸۔۔
ਸਾਰਗ ਮਹਲਾ ੫ ॥

سارگ ہلحم ۵۔۔
ਮਨੋਰਥ ਪੂਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਆਤਪ ॥

ونمرھت ئُؤرے سیگؤر ا ت ۔۔

ਸਗਲ ਪਿਾਰਥ ਤਸਮਰਤਨ ਜਾ ਕੈ ਆਿ ਪਹਰ ਮੇਰੇ ਮਨ ਜਾਤਪ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ےک ا ھٹ رہپ ریمے نم اجت ۔۔۱۔۔راہو۔۔
لگس ندارھت ِسمرن اج َ
ਅੰਤਮਰਿ ਨਾਮੁ ਸੁਆਮੀ ਿੇਰਾ ਜੋ ਪੀਵੈ ਤਿਸ ਹੀ ਤਿਰਪਿਾਸ ॥

ارمِت نام سُؤا یم ریتا وج ویپَے ئِس یہ رتِاتپس ۔۔

ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੇ ਤਕਲਤਬਖ ਨਾਸਤਹ ਆਗੈ ਿਰਗਹ ਹੋਇ ਖਲਾਸ ॥੧॥

ک
منج منج ےک کِل ِیکھ ناسہ ِہ ا ےگ درہگ وہۓ ھالص ۔۔۱۔۔

ਸਰਤਨ ਿੁਮਾਰੀ ਆਇਓ ਕਰਿੇ ਪਾਰਬਰਹਮ ਪੂਰਨ ਅਤਬਨਾਸ ॥

رسن ُبماری ا ویئ رکےت نارپرمہ ئُؤرن اپِیاس ۔۔

ਕਤਰ ਤਕਰਪਾ ਿੇਰੇ ਚਰਨ ਤਧਆਵਉ ਨਾਨਕ ਮਤਨ ਿਤਨ ਿਰਸ ਤਪਆਸ ॥੨॥੫॥੧੯॥

رک کِرنا ریتے رچن دایھوو نانک نم نت درس ایپس ۔۔۲۔۔۵۔۔۱۹۔۔
ਸਾਰਗ ਮਹਲਾ ੫ ਘਰੁ ੩

سارگ ہلحم  ۵رھگ ۳
ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪਰਸਾਤਿ ॥

اِک اواکنر سیگؤر رپساد ۔۔
ਮਨ ਕਹਾ ਲੁਭਾਈਐ ਆਨ ਕਉ ॥

نم اہک لُبھا نیپے ا ن کؤ ۔۔

ਈਿ ਊਿ ਪਰਭੁ ਸਿਾ ਸਹਾਈ ਜੀਅ ਸੰਤਗ ਿੇਰੇ ਕਾਮ ਕਉ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

اِپپ اُوت رپَھب دسا اہسیئ یج گنس ریتے اکم کؤ ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਅੰਤਮਰਿ ਨਾਮੁ ਤਪਰਅ ਪਰੀਤਿ ਮਨੋਹਰ ਇਹੈ ਅਘਾਵਨ ਪਾਂਨ ਕਉ ॥

ارمِت نام پِرء رپپپ ونمہر ا ِ َہے ااھگون نان کؤ ۔۔

ਅਕਾਲ ਮੂਰਤਿ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਿਨ ਕੀ ਿਾਹਰ ਨੀਕੀ ਤਧਆਨ ਕਉ ॥੧॥

س
ےہ سادھ ییں یک اھٹہر یکین دایھن کؤ ۔۔۱۔۔
ااکل مُؤرت َ
ਬਾਣੀ ਮੰਿੁ ਮਹਾ ਪੁਰਖਨ ਕੀ ਮਨਤਹ ਉਿਾਰਨ ਮਾਂਨ ਕਉ ॥

ناین میتر اہم ُپرنھک یک مبہہ اُنارن امنن کؤ ۔۔

ਖੋਤਜ ਲਤਹਓ ਨਾਨਕ ਸੁਖ ਥਾਨਾਂ ਹਤਰ ਨਾਮਾ ਤਬਸਰਾਮ ਕਉ ॥੨॥੧॥੨੦॥

وھکچ لہپؤ نانک ُسکھ اھتنان ہر ناہم ِئسرام کؤ ۔۔۲۔۔۱۔۔۲۱۔۔
ਸਾਰਗ ਮਹਲਾ ੫ ॥

سارگ ہلحم ۵۔۔
ਮਨ ਸਿਾ ਮੰਗਲ ਗੋਤਬੰਿ ਗਾਇ ॥

نم دسا لگنم وگپِید اگۓ ۔۔
ਰੋਗ ਸੋਗ ਿੇਰੇ ਤਮਟਤਹ ਸਗਲ ਅਘ ਤਨਮਖ ਹੀਐ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਤਧਆਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ب
روگ وسگ ریتے مِی ِہ لگس اھگ ِمکھ ہیپے َ ہر نام دایھےئ ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਛੋਤਿ ਤਸਆਨਪ ਬਹੁ ਚਿੁਰਾਈ ਸਾਧੂ ਸਰਣੀ ਜਾਇ ਪਾਇ ॥

وھچد ِسیاپپ وہب چتُرایئ سا ُدوھ رسین اجۓ ناۓ ۔۔
ਜਉ ਹੋਇ ਤਿਪਾਲੁ ਿੀਨ ਿੁਖ ਭੰਜਨ ਜਮ ਿੇ ਹੋਵੈ ਧਰਮ ਰਾਇ ॥੧॥

وہوے درھم راےئ ۔۔۱۔۔
جؤ وہۓ کِرنال دنی ُدھک نجنھب مج ےت َ
ਏਕਸ ਤਬਨੁ ਨਾਹੀ ਕੋ ਿੂਜਾ ਆਨ ਨ ਬੀਓ ਲਵੈ ਲਾਇ ॥

اسکی پِں نایہ وک ُدواج ا ن ہن پپؤ ولَے ال ئِے ۔۔

ਮਾਿ ਤਪਿਾ ਭਾਈ ਨਾਨਕ ਕੋ ਸੁਖਿਾਿਾ ਹਤਰ ਪਰਾਨ ਸਾਇ ॥੨॥੨॥੨੧॥

امت پِیا اھبیئ نانک وک ُسکھدانا ہر رپان ساےئ۔۔۲۔۔۲۔۔۲۱۔۔
ਸਾਰਗ ਮਹਲਾ ੫ ॥

سارگ ہلحم ۵۔۔
ਹਤਰ ਜਨ ਸਗਲ ਉਧਾਰੇ ਸੰਗ ਕੇ ॥

ہر نج لگس اُداھرے گنس ےک ۔۔

ਭਏ ਪੁਨੀਿ ਪਤਵਿਰ ਮਨ ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੇ ਿੁਖ ਹਰੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ےئھب ُنیپت وپِرت نم منج منج ےک ُدھک ہرے ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਮਾਰਤਗ ਚਲੇ ਤਿਨਹੀ ਸੁਖੁ ਪਾਇਆ ਤਜਨਹ ਤਸਉ ਗੋਸਤਟ ਸੇ ਿਰੇ ॥

پ ِبہ
امرگ ےلچ ھی ُسکھ نانا ِجبھ سِیؤ وگست ےس رتے ۔۔
ਬੂਿਿ ਘੋਰ ਅੰਧ ਕੂਪ ਮਤਹ ਿੇ ਸਾਧੂ ਸੰਤਗ ਪਾਤਰ ਪਰੇ ॥੧॥

ئُؤدت وھگر ادنھ ُکؤت ہہم ےت سا ُدوھ گنس نار رپے ۔۔۱۔۔
ਤਜਨਹ ਕੇ ਭਾਗ ਬਿੇ ਹੈ ਭਾਈ ਤਿਨਹ ਸਾਧੂ ਸੰਤਗ ਮੁਖ ਜੁਰੇ ॥

ےہ اھبیئ پ ِبہھ سا ُدوھ گنس مُکھ ُجرے ۔۔
ِجبھ ےک اھبگ ندے َ
ਤਿਨਹ ਕੀ ਧੂਤਰ ਬਾਂਛੈ ਤਨਿ ਨਾਨਕੁ ਪਰਭੁ ਮੇਰਾ ਤਕਰਪਾ ਕਰੇ ॥੨॥੩॥੨੨॥

ب
ج
ک
ھ
ِ
پ
َ
ِ
پ ِبہھ یک دھُؤر نا ے پ نانک رپَھب ریما رنا رکے ۔۔۲۔۔۳۔۔۲۲۔۔
ਸਾਰਗ ਮਹਲਾ ੫ ॥

سارگ ہلحم ۵۔۔
ਹਤਰ ਜਨ ਰਾਮ ਰਾਮ ਰਾਮ ਤਧਆਂਏ ॥

ہر نج رام رام رام دایھےئن ۔۔
ਏਕ ਪਲਕ ਸੁਖ ਸਾਧ ਸਮਾਗਮ ਕੋਤਟ ਬੈਕੁੰਿਹ ਪਾਂਏ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

پ
انک کلپ ُسکھ سادھ امسمگ وکت یکیبھہ ناےئن ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਿੁਲਭ ਿੇਹ ਜਤਪ ਹੋਿ ਪੁਨੀਿਾ ਜਮ ਕੀ ਿਰਾਸ ਤਨਵਾਰੈ ॥

ُدھبل دہہی جت وہت ُپیییا مج یک رتاس ئِؤا َرے ۔۔
ਮਹਾ ਪਤਿਿ ਕੇ ਪਾਤਿਕ ਉਿਰਤਹ ਹਤਰ ਨਾਮਾ ਉਤਰ ਧਾਰੈ ॥੧॥

اھرے ۔۔۱۔۔
اہم تتپ ےک نان ِک اُرتہِ ہر ناہم اُر د َ

ਜੋ ਜੋ ਸੁਨੈ ਰਾਮ ਜਸੁ ਤਨਰਮਲ ਿਾ ਕਾ ਜਨਮ ਮਰਣ ਿੁਖੁ ਨਾਸਾ ॥

وج وج ُس َیے رام سج پِرلم نا اک منج رمن ُدھک ناسا ۔۔

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਪਾਈਐ ਵਿਭਾਗੀ ਮਨ ਿਨ ਹੋਇ ਤਬਗਾਸਾ ॥੨॥੪॥੨੩॥

وہک نانک نا پپَے وداھبںیگ نم نت وہۓ ِئگِاسا ۔۔۲۔۔۴۔۔۲۳۔۔
ਸਾਰਗ ਮਹਲਾ ੫ ਿੁਪਿੇ ਘਰੁ ੪

سارگ ہلحم ُ ۵دندے رھگ ۴
ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪਰਸਾਤਿ ॥

اِک اواکنر سیگؤر رپساد ۔۔
ਮੋਹਨ ਘਤਰ ਆਵਹੁ ਕਰਉ ਜੋਿਰੀਆ ॥

ومنہ رھگ ا ووہ رکو وجدرنا ۔۔
ਮਾਨੁ ਕਰਉ ਅਤਭਮਾਨੈ ਬੋਲਉ ਭੂਲ ਚੂਕ ਿੇਰੀ ਤਪਰਅ ਤਚਰੀਆ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ب
ب
امن رکو ا ھِماےنَ وبلؤ ُھؤل ُجؤک ریتی پِرء جِرپیا ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਤਨਕਤਟ ਸੁਨਉ ਅਰੁ ਪੇਖਉ ਨਾਹੀ ਭਰਤਮ ਭਰਤਮ ਿੁਖ ਭਰੀਆ ॥

پی ک
نکِت ُسیؤ ار ھؤ نایہ رھبم رھبم ُدھک رھبنا ۔۔

ਹੋਇ ਤਿਪਾਲ ਗੁਰ ਲਾਤਹ ਪਾਰਿੋ ਤਮਲਉ ਲਾਲ ਮਨੁ ਹਰੀਆ ॥੧॥

وہۓ کِرنال ُگر الہِ ناردو مل ِؤ الل نم ہرپیا ۔۔۱۔۔

ਏਕ ਤਨਮਖ ਜੇ ਤਬਸਰੈ ਸੁਆਮੀ ਜਾਨਉ ਕੋਤਟ ਤਿਨਸ ਲਖ ਬਰੀਆ ॥

ب
ِ
ئ
م
ک
پ
ئ
س
س
ِ
انک ھ ےج رے ُؤا یم اج ؤ وکت دِسن ھکل رِنا ۔۔

ਸਾਧਸੰਗਤਿ ਕੀ ਭੀਰ ਜਉ ਪਾਈ ਿਉ ਨਾਨਕ ਹਤਰ ਸੰਤਗ ਤਮਰੀਆ ॥੨॥੧॥੨੪॥

سادھسیگت یک ریھب جؤ نایئ ئؤ نانک ہر گنس مِرنا ۔۔۲۔۔۱۔۔۲۴۔۔

ਸਾਰਗ ਮਹਲਾ ੫ ॥

سارگ ہلحم ۵۔۔
ਅਬ ਤਕਆ ਸੋਚਉ ਸੋਚ ਤਬਸਾਰੀ ॥

ات ایک وسوچ وسچ ِئساری ۔۔
ਕਰਣਾ ਸਾ ਸੋਈ ਕਤਰ ਰਤਹਆ ਿੇਤਹ ਨਾਉ ਬਤਲਹਾਰੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

رکنا سا وسیئ رک رایہ دہہی ناو اہلبری ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਚਹੁ ਤਿਸ ਿੂਤਲ ਰਹੀ ਤਬਤਖਆ ਤਬਖੁ ਗੁਰ ਮੰਿੁ ਮੂਤਖ ਗਰੁੜਾਰੀ ॥

ب
چہؤ دِس ُھؤل ریہ نِکھیا نِکھ ُگر میتر مُؤھک رگُراری ۔۔

ਹਾਥ ਿੇਇ ਰਾਤਖਓ ਕਤਰ ਅਪੁਨਾ ਤਜਉ ਜਲ ਕਮਲਾ ਅਤਲਪਾਰੀ ॥੧॥

ک
اہھت دےئ را ھپؤ رک اانپ ِجپؤ لج کمال ااپلری ۔۔۱۔۔

ਹਉ ਨਾਹੀ ਤਕਛੁ ਮੈ ਤਕਆ ਹੋਸਾ ਸਭ ਿੁਮ ਹੀ ਕਲ ਧਾਰੀ ॥

ک
ُب
ہؤ نایہ ِچھ م َے ایک وہسا سیھ م یہ لک داھری ۔۔

ਨਾਨਕ ਭਾਤਗ ਪਤਰਓ ਹਤਰ ਪਾਛੈ ਰਾਖੁ ਸੰਿ ਸਿਕਾਰੀ ॥੨॥੨॥੨੫॥

چ
نانک اھبگ رپوی ہر نا َھے راھک سیت دساکری ۔۔۲۔۔۲۔۔۲۵۔۔
ਸਾਰਗ ਮਹਲਾ ੫ ॥

سارگ ہلحم ۵۔۔
ਅਬ ਮੋਤਹ ਸਰਬ ਉਪਾਵ ਤਬਰਕਾਿੇ ॥

ات ومہِ رست اُناو پِراکےت ۔۔

ਕਰਣ ਕਾਰਣ ਸਮਰਥ ਸੁਆਮੀ ਹਤਰ ਏਕਸੁ ਿੇ ਮੇਰੀ ਗਾਿੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

رکن اکرن رمسھت سُؤا یم ہر اسکی ےت ریمی اگےت ۔۔۱۔۔راہو۔۔

ਿੇਖੇ ਨਾਨਾ ਰੂਪ ਬਹੁ ਰੰਗਾ ਅਨ ਨਾਹੀ ਿੁਮ ਭਾਂਿੇ ॥

ُب
دےھکی نانا ُروت وہب راگن ان نایہ م اھبےتن ۔۔
ਿੇੈਂਤਹ ਅਧਾਰੁ ਸਰਬ ਕਉ ਿਾਕੁਰ ਜੀਅ ਪਰਾਨ ਸੁਖਿਾਿੇ ॥੧॥

دپبہ ِہ اداھر رست کؤ ھٹ یج رپان ُسکھداےت ۔۔۱۔۔

ਭਰਮਿੌ ਭਰਮਿੌ ਹਾਤਰ ਜਉ ਪਤਰਓ ਿਉ ਗੁਰ ਤਮਤਲ ਚਰਨ ਪਰਾਿੇ ॥

رھبم ٔپؤ رھبم ٔپؤ اہر جؤ رپوی ئؤ ُگر مِل رچن رپاےت ۔۔

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਮੈ ਸਰਬ ਸੁਖੁ ਪਾਇਆ ਇਹ ਸੂਤਖ ਤਬਹਾਨੀ ਰਾਿੇ ॥੨॥੩॥੨੬॥

وہک نانک م َے رست ُسکھ نانا اہہی سُؤھک ِبہاین راےت ۔۔۲۔۔۳۔۔۲۶۔۔
ਸਾਰਗ ਮਹਲਾ ੫ ॥

سارگ ہلحم ۵۔۔
ਅਬ ਮੋਤਹ ਲਬਤਧਓ ਹੈ ਹਤਰ ਟੇਕਾ ॥

ےہ ہر پَپکا ۔۔
ات ومہ دبلھپؤ َ

ਗੁਰ ਿਇਆਲ ਭਏ ਸੁਖਿਾਈ ਅੰਧੁਲੈ ਮਾਤਣਕੁ ਿੇਖਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ُگر دنال ےئھب ُسکھدایئ ادن ھلَے امنک داھکی ۔۔۱۔۔راہو۔۔

ਕਾਟੇ ਅਤਗਆਨ ਤਿਮਰ ਤਨਰਮਲੀਆ ਬੁਤਧ ਤਬਗਾਸ ਤਬਬੇਕਾ ॥

اکےٹ اایگن ِبمر پِرایلم ُندھ ِئگِاس نِیپکا ۔۔

ਤਜਉ ਜਲ ਿਰੰਗ ਿੇਨੁ ਜਲ ਹੋਈ ਹੈ ਸੇਵਕ ਿਾਕੁਰ ਭਏ ਏਕਾ ॥੧॥

ب
ھی
ک
ُ
َ
ےہ ویسک اھٹ ر ےئھب ااکی ۔۔۱۔۔
ویج لج رتنگ ں لج وہیئ َ
ਜਹ ਿੇ ਉਤਿਓ ਿਹ ਹੀ ਆਇਓ ਸਭ ਹੀ ਏਕੈ ਏਕਾ ॥

ب
ےکی ااکی ۔۔
ہج ےت ا ُ ِھپؤ ہت یہ ا ویئ سیھ یہ ا َ

ਨਾਨਕ ਤਿਰਸਤਟ ਆਇਓ ਸਰਬ ਿਾਈ ਪਰਾਣਪਿੀ ਹਤਰ ਸਮਕਾ ॥੨॥੪॥੨੭॥

نانک د ِرست ا ویئ رست اھٹیئ رپایتپن ہر سمکا ۔۔۲۔۔۴۔۔۲۷۔۔
ਸਾਰਗ ਮਹਲਾ ੫ ॥

سارگ ہلحم ۵۔۔
ਮੇਰਾ ਮਨੁ ਏਕੈ ਹੀ ਤਪਰਅ ਮਾਂਗੈ ॥

ریمیا نم اےکیَ یہ پِرنا امےگنَ ۔۔
ਪੇਤਖ ਆਇਓ ਸਰਬ ਥਾਨ ਿੇਸ ਤਪਰਅ ਰੋਮ ਨ ਸਮਸਤਰ ਲਾਗੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

س
پیکھ ا ویئ رست اھتن دسی پِرء روم ہن مسر ال َگے ۔۔۱۔۔راہو۔۔

ਮੈ ਨੀਰੇ ਅਤਨਕ ਭੋਜਨ ਬਹੁ ਤਬੰਜਨ ਤਿਨ ਤਸਉ ਤਿਰਸਤਟ ਨ ਕਰੈ ਰੁਚਾਂਗੈ ॥

پب
م َے رینے ان ِک وھبنج وہب ِ چں پِں سِیؤ د ِرست ہن رکَے ُراچےگنَ ۔۔
ਹਤਰ ਰਸੁ ਚਾਹੈ ਤਪਰਅ ਤਪਰਅ ਮੁਤਖ ਟੇਰੈ ਤਜਉ ਅਤਲ ਕਮਲਾ ਲੋਭਾਂਗੈ ॥੧॥

َ
ہر رس اچ َہے پِرء پِرء مُکھ نَت َرے چیپؤ ال کمال ولاھب نگے ۔۔۱۔۔
ਗੁਣ ਤਨਧਾਨ ਮਨਮੋਹਨ ਲਾਲਨ ਸੁਖਿਾਈ ਸਰਬਾਂਗੈ ॥

ُگں ن ِداھن ومنمنہ لغلں ُسکھدایئ رسناےگنَ ۔۔

ਗੁਤਰ ਨਾਨਕ ਪਰਭ ਪਾਤਹ ਪਿਾਇਓ ਤਮਲਹੁ ਸਖਾ ਗਤਲ ਲਾਗੈ ॥੨॥੫॥੨੮॥

ُگر نانک رپَھب ناہِ پبھاویئ ملِہؤ اھکس لگ ال َگے ۔۔۲۔۔۵۔۔۲۸۔۔
ਸਾਰਗ ਮਹਲਾ ੫ ॥

سارگ ہلحم ۵۔۔
ਅਬ ਮੋਰੋ ਿਾਕੁਰ ਤਸਉ ਮਨੁ ਮਾਨਾਂ ॥

ات ومرو اھٹ ُکر سِیؤ نم امنان ۔۔

ਸਾਧ ਤਿਪਾਲ ਿਇਆਲ ਭਏ ਹੈ ਇਹੁ ਛੇਤਿਓ ਿੁਸਟੁ ਤਬਗਾਨਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ےہ اوہی دیھچوی ُدست ِئگاہن ۔۔۱۔۔راہو۔۔
سادھ کِرنال دنال ےئھب َ
ਿੁਮ ਹੀ ਸੁੰਿਰ ਿੁਮਤਹ ਤਸਆਨੇ ਿੁਮ ਹੀ ਸੁਘਰ ਸੁਜਾਨਾ ॥

ُب
ُب
گ
م یہ ُسیدر ُبم ِہ ِسیاےن م یہ ُس ھر سُچانا ۔۔

ਸਗਲ ਜੋਗ ਅਰੁ ਤਗਆਨ ਤਧਆਨ ਇਕ ਤਨਮਖ ਨ ਕੀਮਤਿ ਜਾਨਾਂ ॥੧॥

ب
لگس وجگ ار گ ِیان دایھن اِک ِمکھ ہن تمیق اجنان ۔۔۱۔۔
ਿੁਮ ਹੀ ਨਾਇਕ ਿੁਮਹਤਹ ਛਿਰਪਤਿ ਿੁਮ ਪੂਤਰ ਰਹੇ ਭਗਵਾਨਾ ॥

ُب
ُب
ُب
م یہ نانک مہھ ِہ رتھچپپ م ئُؤر رےہ وگھبانا ۔۔

ਪਾਵਉ ਿਾਨੁ ਸੰਿ ਸੇਵਾ ਹਤਰ ਨਾਨਕ ਸਿ ਕੁਰਬਾਨਾਂ ॥੨॥੬॥੨੯॥

ناوو دان سیت ویسا ہر نانک دص قُرنانان ۔۔۲۔۔۶۔۔۲۹۔۔
ਸਾਰਗ ਮਹਲਾ ੫ ॥

سارگ ہلحم ۵۔۔
ਮੇਰੈ ਮਤਨ ਚੀਤਿ ਆਏ ਤਪਰਅ ਰੰਗਾ ॥

ریمَے نم جپت ا ےئ پِرء راگن ۔۔
ਤਬਸਤਰਓ ਧੰਧੁ ਬੰਧੁ ਮਾਇਆ ਕੋ ਰਜਤਨ ਸਬਾਈ ਜੰਗਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ِئسروی ددنھھ دنبھ امنا وک رنج ابسیئ اگنج ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਹਤਰ ਸੇਵਉ ਹਤਰ ਤਰਿੈ ਬਸਾਵਉ ਹਤਰ ਪਾਇਆ ਸਿਸੰਗਾ ॥

ہر ویسو ہر ر َِدے اسبوو ہر نانا سیسیگا ۔۔
ਐਸੋ ਤਮਤਲਓ ਮਨੋਹਰੁ ਪਰੀਿਮੁ ਸੁਖ ਪਾਏ ਮੁਖ ਮੰਗਾ ॥੧॥

اوسی مل ِپؤ ونمہر رپمتی ُسکھ ناےئ مُکھ اگنم ۔۔۱۔۔

ਤਪਰਉ ਅਪਨਾ ਗੁਤਰ ਬਤਸ ਕਤਰ ਿੀਨਾ ਭੋਗਉ ਭੋਗ ਤਨਸੰਗਾ ॥

پِرو اانپ ُگر سب رک دانی وھبگؤ وھبگ ئِسیگا ۔۔

ਤਨਰਭਉ ਭਏ ਨਾਨਕ ਭਉ ਤਮਤਟਆ ਹਤਰ ਪਾਇਓ ਪਾਿੰਗਾ ॥੨॥੭॥੩੦॥

ب
ب
پِر ھؤ ےئھب نانک ھؤ مِییا ہر ناویئ نابھپگا ۔۔۲۔۔۷۔۔۳۱۔۔
ਸਾਰਗ ਮਹਲਾ ੫ ॥

سارگ ہلحم ۵۔۔
ਹਤਰ ਜੀਉ ਕੇ ਿਰਸਨ ਕਉ ਕੁਰਬਾਨੀ ॥

ہر جپؤ ےک درنس کؤ قُرناین ۔۔

ਬਚਨ ਨਾਿ ਮੇਰੇ ਸਰਵਨਹੁ ਪੂਰੇ ਿੇਹਾ ਤਪਰਅ ਅੰਤਕ ਸਮਾਨੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

نچب ناد ریمے رسَوبہؤ ئُؤرے داہی پِرء انک امسین ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਛੂਟਤਰ ਿੇ ਗੁਤਰ ਕੀਈ ਸੋੁਹਾਗਤਨ ਹਤਰ ਪਾਇਓ ਸੁਘੜ ਸੁਜਾਨੀ ॥

چ
گ
ُھؤرٹ ےت ُگر کیبی ُسہانگ ہر ناویئ ُس ھر سُچاین ۔۔

ਤਜਹ ਘਰ ਮਤਹ ਬੈਸਨੁ ਨਹੀ ਪਾਵਿ ਸੋ ਥਾਨੁ ਤਮਤਲਓ ਬਾਸਾਨੀ ॥੧॥

نی
ہج رھگ ہہم َ سں یہن ناوت وس اھتن مل ِپؤ ناساین ۔۔۱۔۔

ਉਨਹ ਕੈ ਬਤਸ ਆਇਓ ਭਗਤਿ ਬਛਲੁ ਤਜਤਨ ਰਾਖੀ ਆਨ ਸੰਿਾਨੀ ॥

ب
ج
ج
ھ
اُبھ ےکَ سب ا ویئ تگھب ل ِ ں رایھک ا ن سییاین ۔۔

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਹਤਰ ਸੰਤਗ ਮਨੁ ਮਾਤਨਆ ਸਭ ਚੂਕੀ ਕਾਤਣ ਲੋੁਕਾਨੀ ॥੨॥੮॥੩੧॥

وہک نانک ہر گنس نم اماین سیھ ُجؤیک اکن ولاکین ۔۔۲۔۔۸۔۔۳۱۔۔
ਸਾਰਗ ਮਹਲਾ ੫ ॥

سارگ ہلحم ۵۔۔

ਅਬ ਮੇਰੋ ਪੰਚਾ ਿੇ ਸੰਗੁ ਿੂਟਾ ॥

ات ریمو اچنپ ےت گنس ئُؤنا ۔۔
ਿਰਸਨੁ ਿੇਤਖ ਭਏ ਮਤਨ ਆਨਿ ਗੁਰ ਤਕਰਪਾ ਿੇ ਛੂਟਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

چ
درنس دھکی ےئھب نم ا َند ُگر کِرنا ےت ُھؤنا ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਤਬਖਮ ਥਾਨ ਬਹੁਿ ਬਹੁ ਧਰੀਆ ਅਤਨਕ ਰਾਖ ਸੂਰੂਟਾ ॥

نکھ
ِ م اھتن تہب وہب درھنا ان ِک راھک سُؤ ُرونا ۔۔

ਤਬਖਮ ਗਾਰਹ ਕਰੁ ਪਹੁਚੈ ਨਾਹੀ ਸੰਿ ਸਾਨਥ ਭਏ ਲੂਟਾ ॥੧॥

ک
نِ ھم اگرہھ رک بہ َےَج

نایہ سیت ساھتن ےئھب لُؤنا ۔۔۱۔۔

ਬਹੁਿੁ ਖਜਾਨੇ ਮੇਰੈ ਪਾਲੈ ਪਤਰਆ ਅਮੋਲ ਲਾਲ ਆਖੂਟਾ ॥

تہب اجھکےن ریمَے نا لَے رپِنا اومل الل ا وھکنا ۔۔

ਜਨ ਨਾਨਕ ਪਰਤਭ ਤਕਰਪਾ ਧਾਰੀ ਿਉ ਮਨ ਮਤਹ ਹਤਰ ਰਸੁ ਘੂਟਾ ॥੨॥੯॥੩੨॥

گ
نج نانک رپَھب کِرنا داھری ئؤ نم ہہم ہر رس ُھؤنا ۔۔۲۔۔۹۔۔۳۲۔۔
ਸਾਰਗ ਮਹਲਾ ੫ ॥

سارگ ہلحم ۵۔۔
ਅਬ ਮੇਰੋ ਿਾਕੁਰ ਤਸਉ ਮਨੁ ਲੀਨਾ ॥

ات ریمو اھٹ ُکر سِیؤ نم انیل ۔۔

ਪਰਾਨ ਿਾਨੁ ਗੁਤਰ ਪੂਰੈ ਿੀਆ ਉਰਝਾਇਓ ਤਜਉ ਜਲ ਮੀਨਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

رپان دان ُگر ئُؤ َرے دِنا اُراھجویئ چیپؤ لج انیم ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਕਾਮ ਿੋਧ ਲੋਭ ਮਿ ਮਿਸਰ ਇਹ ਅਰਤਪ ਸਗਲ ਿਾਨੁ ਕੀਨਾ ॥

اکم رکودھ ولھب دم میسر اہہی ارت لگس دان انیک ۔۔

ਮੰਿਰ ਤਿਰੜਾਇ ਹਤਰ ਅਉਖਧੁ ਗੁਤਰ ਿੀਓ ਿਉ ਤਮਤਲਓ ਸਗਲ ਪਰਬੀਨਾ ॥੧॥

ےئ ہر اودھکھ ُگر دئؤ ئؤ مل ِپؤ لگس رپانیب ۔۔۱۔۔
میتر درِرا ِ
ਤਗਰਹੁ ਿੇਰਾ ਿੂ ਿਾਕੁਰੁ ਮੇਰਾ ਗੁਤਰ ਹਉ ਖੋਈ ਪਰਭੁ ਿੀਨਾ ॥

گِروہ ریتا ئُؤ اھٹ ُکر ریما ُگر ہؤ وھکیئ رپَھب دانی ۔۔

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਮੈ ਸਹਜ ਘਰੁ ਪਾਇਆ ਹਤਰ ਭਗਤਿ ਭੰਿਾਰ ਖਜੀਨਾ ॥੨॥੧੦॥੩੩॥

ک
سہ
وہک نانک م َے ج رھگ نانا ہر تگھب ڈنھبار ھچییا ۔۔۲۔۔۱۱۔۔۳۳۔۔
ਸਾਰਗ ਮਹਲਾ ੫ ॥

سارگ ہلحم ۵۔۔
ਮੋਹਨ ਸਤਭ ਜੀਅ ਿੇਰੇ ਿੂ ਿਾਰਤਹ ॥

ومنہ سیھ یج ریتے ئُؤ نارہِ۔۔

ਛੁਟਤਹ ਸੰਘਾਰ ਤਨਮਖ ਤਕਰਪਾ ਿੇ ਕੋਤਟ ਬਰਹਮੰਿ ਉਧਾਰਤਹ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ب
چھُی ِہ اھگنسر ِمکھ کِرنا ےت وکت پرہمید اُد ِ
اھرہِ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਕਰਤਹ ਅਰਿਾਤਸ ਬਹੁਿੁ ਬੇਨੰਿੀ ਤਨਮਖ ਤਨਮਖ ਸਾਮਹਾਰਤਹ ॥

نی ب ب
رکہِ ارداس تہب ییبی ِمکھ ِمکھ سامہھارہِ۔۔

ਹੋਹੁ ਤਿਪਾਲ ਿੀਨ ਿੁਖ ਭੰਜਨ ਹਾਥ ਿੇਇ ਤਨਸਿਾਰਤਹ ॥੧॥

کِرنال دنی ُدھک نجنھب اہھت دےئ ئِسیارہِ۔۔۱۔۔

ਤਕਆ ਏ ਭੂਪਤਿ ਬਪੁਰੇ ਕਹੀਅਤਹ ਕਹੁ ਏ ਤਕਸ ਨੋ ਮਾਰਤਹ ॥

ب
ایک اے ُھؤپپ نترے کہیبہہ وہک اے کِس ون امرہِ۔۔

ਰਾਖੁ ਰਾਖੁ ਰਾਖੁ ਸੁਖਿਾਿੇ ਸਭੁ ਨਾਨਕ ਜਗਿੁ ਿੁਮਹਾਰਤਹ ॥੨॥੧੧॥੩੪॥

ُب
راھک راھک راھک ُسکھداےت سیھ نانک تگج مہھارہِ۔۔۲۔۔۱۱۔۔۳۴۔۔

ਸਾਰਗ ਮਹਲਾ ੫ ॥

سارگ ہلحم ۵۔۔
ਅਬ ਮੋਤਹ ਧਨੁ ਪਾਇਓ ਹਤਰ ਨਾਮਾ ॥

ات ومہِ دنھ ناویئ ہر ناہم ۔۔
ਭਏ ਅਤਚੰਿ ਤਿਰਸਨ ਸਭ ਬੁਝੀ ਹੈ ਇਹੁ ਤਲਤਖਓ ਲੇਖੁ ਮਥਾਮਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

لک
ےئھب ا ِجپت رتِنس سیھ یھجب ےہَ اوہی ِھپؤ ھکیل اھتمام ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਖੋਜਿ ਖੋਜਿ ਭਇਓ ਬੈਰਾਗੀ ਤਿਤਰ ਆਇਓ ਿੇਹ ਤਗਰਾਮਾ ॥

ب
وھکجت وھکجت ویھب ریبایگ ھِر ا ویئ دہہی گِراام ۔۔

ਗੁਤਰ ਤਿਪਾਤਲ ਸਉਿਾ ਇਹੁ ਜੋਤਰਓ ਹਤਥ ਚਤਰਓ ਲਾਲੁ ਅਗਾਮਾ ॥੧॥

ُگر کِرنال سَؤدا اوہی وجروی ھتہ رچوی الل ااگام ۔۔۱۔۔
ਆਨ ਬਾਪਾਰ ਬਨਜ ਜੋ ਕਰੀਅਤਹ ਿੇਿੇ ਿੂਖ ਸਹਾਮਾ ॥

ا ن نانار جنب وج رکپیہ نیپے ُدوھک اہسام ۔۔

ਗੋਤਬਿ ਭਜਨ ਕੇ ਤਨਰਭੈ ਵਾਪਾਰੀ ਹਤਰ ਰਾਤਸ ਨਾਨਕ ਰਾਮ ਨਾਮਾ ॥੨॥੧੨॥੩੫॥

ب
وگنِد نجھب ےک پِر َھے واناری ہر راس نانک رام ناہم ۔۔۲۔۔۱۲۔۔۳۵۔۔
ਸਾਰਗ ਮਹਲਾ ੫ ॥

سارگ ہلحم ۵۔۔
ਮੇਰੈ ਮਤਨ ਤਮਸਟ ਲਗੇ ਤਪਰਅ ਬੋਲਾ ॥

ریمَے نم مِست ےگل پِرء وبال ۔۔
ਗੁਤਰ ਬਾਹ ਪਕਤਰ ਪਰਭ ਸੇਵਾ ਲਾਏ ਸਿ ਿਇਆਲੁ ਹਤਰ ਢੋਲਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ُگر ناہ رکپ رپَھب ویسا الےئ دس دنال ہر دوھال ۔۔۱۔۔راہو۔۔

ਪਰਭ ਿੂ ਿਾਕੁਰੁ ਸਰਬ ਪਰਤਿਪਾਲਕੁ ਮੋਤਹ ਕਲਿਰ ਸਤਹਿ ਸਤਭ ਗੋਲਾ ॥

رپَھب ئُؤ اھٹ ُکر رست رپَپ ِیاکل ومہِ کلتر سہت سیھ وگال ۔۔
ਮਾਣੁ ਿਾਣੁ ਸਭੁ ਿੂਹੈ ਿੂਹੈ ਇਕੁ ਨਾਮੁ ਿੇਰਾ ਮੈ ਓਲਹਾ ॥੧॥

امن نان سیھ ئُؤ َہے ئُؤ َہے اِک نام ریتا م َے اولھا ۔۔۱۔۔
ਜੇ ਿਖਤਿ ਬੈਸਾਲਤਹ ਿਉ ਿਾਸ ਿੁਮਹਾਰੇ ਘਾਸੁ ਬਢਾਵਤਹ ਕੇਿਕ ਬੋਲਾ ॥

ُب
کییک وبال ۔۔
ےج تخت ن َیسا ِ
ہل ئؤ داس مہھارے اھگس نداھوہِ َ

ਜਨ ਨਾਨਕ ਕੇ ਪਰਭ ਪੁਰਖ ਤਬਧਾਿੇ ਮੇਰੇ ਿਾਕੁਰ ਅਗਹ ਅਿੋਲਾ ॥੨॥੧੩॥੩੬॥

نج نانک ےک رپَھب ُپرھک نِداھےت ریمے اھٹ ُکر اہہگ اوتال ۔۔۲۔۔۱۳۔۔۳۶۔۔
ਸਾਰਗ ਮਹਲਾ ੫ ॥

سارگ ہلحم ۵۔۔
ਰਸਨਾ ਰਾਮ ਕਹਿ ਗੁਣ ਸੋਹੰ ॥

رانس رام کہت ُگں وسہں ۔۔

ਏਕ ਤਨਮਖ ਓਪਾਇ ਸਮਾਵੈ ਿੇਤਖ ਚਤਰਿ ਮਨ ਮੋਹੰ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

بِ
امسوے دھکی رچت نم ومہں ۔۔۱۔۔راہو۔۔
انک مکھ اوناۓ َ
ਤਜਸੁ ਸੁਤਣਐ ਮਤਨ ਹੋਇ ਰਹਸੁ ਅਤਿ ਤਰਿੈ ਮਾਨ ਿੁਖ ਜੋਹੰ ॥

ِجس ُسی ٔپے نم وہۓ َرسہ ات ر َِدے امن ُدھک وجہں ۔۔
ਸੁਖੁ ਪਾਇਓ ਿੁਖੁ ਿੂਤਰ ਪਰਾਇਓ ਬਤਣ ਆਈ ਪਰਭ ਿੋਹੰ ॥੧॥

ُسکھ ناویئ ُدھک ُدو ر رپاپپؤ نب ا یئ رپَھب وتہں ۔۔۱۔۔

ਤਕਲਤਵਖ ਗਏ ਮਨ ਤਨਰਮਲ ਹੋਈ ਹੈ ਗੁਤਰ ਕਾਢੇ ਮਾਇਆ ਿਰੋਹੰ ॥

ےہ ُگر اکدےھ امنا دروہں ۔۔
کِلؤِھک ےئگ نم پِرلم وہیئ َ

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਮੈ ਸੋ ਪਰਭੁ ਪਾਇਆ ਕਰਣ ਕਾਰਣ ਸਮਰਥੋਹੰ ॥੨॥੧੪॥੩੭॥

وہک نانک م َے وس رپَھب نانا رکن اکرن رمسوھتہں ۔۔۲۔۔۱۴۔۔۳۷۔۔
ਸਾਰਗ ਮਹਲਾ ੫ ॥

سارگ ہلحم ۵۔۔
ਨੈਨਹੁ ਿੇਤਖਓ ਚਲਿੁ ਿਮਾਸਾ ॥

نَیبہؤ دویھکی تلچ امتسا ۔۔

ਸਭ ਹੂ ਿੂਤਰ ਸਭ ਹੂ ਿੇ ਨੇਰੈ ਅਗਮ ਅਗਮ ਘਟ ਵਾਸਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

سیھ ُہؤ ُدور سیھ ُہؤ ےت رینَے امگ امگ ٹھگ واسا ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਅਭੂਲੁ ਨ ਭੂਲੈ ਤਲਤਖਓ ਨ ਚਲਾਵੈ ਮਿਾ ਨ ਕਰੈ ਪਚਾਸਾ ॥

اوھبل ہن ب ُھؤ لَے لک ِ
ھ
پ
چ
الوے اتم ہن رکَے اچپسا ۔۔
ہن
ؤ
َ
ਤਖਨ ਮਤਹ ਸਾਤਜ ਸਵਾਤਰ ਤਬਨਾਹੈ ਭਗਤਿ ਵਛਲ ਗੁਣਿਾਸਾ ॥੧॥

ک
ھ
ُ
ہ
ِ
گ
ی
می
ں ہہم ساچ وسار ِیا َ ے تگھب ولھچ یاسا ۔۔۱۔۔

ਅੰਧ ਕੂਪ ਮਤਹ ਿੀਪਕੁ ਬਤਲਓ ਗੁਤਰ ਤਰਿੈ ਕੀਓ ਪਰਗਾਸਾ ॥

ادنھ ُکؤت ہہم دپیک نلپؤ ُگر ر َِدے کپؤ رپاگسا ۔۔

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਿਰਸੁ ਪੇਤਖ ਸੁਖੁ ਪਾਇਆ ਸਭ ਪੂਰਨ ਹੋਈ ਆਸਾ ॥੨॥੧੫॥੩੮॥

وہک نانک درس پیکھ ُسکھ نانا سیھ ئُؤرن وہیئ ا سا ۔۔۲۔۔۱۵۔۔۳۸۔۔
ਸਾਰਗ ਮਹਲਾ ੫ ॥

سارگ ہلحم ۵۔۔
ਚਰਨਹ ਗੋਤਬੰਿ ਮਾਰਗੁ ਸੁਹਾਵਾ ॥

رچہن وگپِید امرگ ُسہاوا ۔۔

ਆਨ ਮਾਰਗ ਜੇਿਾ ਤਕਛੁ ਧਾਈਐ ਿੇਿੋ ਹੀ ਿੁਖੁ ਹਾਵਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ک
ا ن امرگ چی َیا ِچھ داھ نیپے َ نیپؤ یہ ُدھک اہوا ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਨੇਿਰ ਪੁਨੀਿ ਭਏ ਿਰਸੁ ਪੇਖੇ ਹਸਿ ਪੁਨੀਿ ਟਹਲਾਵਾ ॥

پی ک
پیتر ُنیپت ےئھب درس ھے ہست ُنیپت بہالوا ۔۔

ਤਰਿਾ ਪੁਨੀਿ ਤਰਿੈ ਹਤਰ ਬਤਸਓ ਮਸਿ ਪੁਨੀਿ ਸੰਿ ਧੂਰਾਵਾ ॥੧॥

رِدا ُنیپت ر َِدے ہر ئسیؤ تسم ُنیپت سیت دھُؤراوا ۔۔۱۔۔

ਸਰਬ ਤਨਧਾਨ ਨਾਤਮ ਹਤਰ ਹਤਰ ਕੈ ਤਜਸੁ ਕਰਤਮ ਤਲਤਖਆ ਤਿਤਨ ਪਾਵਾ ॥

رست ن ِداھن نام ہر ہر ےکَ ِجس رکم لک ِھیا پِں ناوا ۔۔

ਜਨ ਨਾਨਕ ਕਉ ਗੁਰੁ ਪੂਰਾ ਭੇਤਟਓ ਸੁਤਖ ਸਹਜੇ ਅਨਿ ਤਬਹਾਵਾ ॥੨॥੧੬॥੩੯॥

نج نانک کؤ ُگر ئُؤرا بھییپؤ ُسکھ سہ ےج

ا َند ِبہاوا ۔۔۲۔۔۱۶۔۔۳۹۔۔
ਸਾਰਗ ਮਹਲਾ ੫ ॥

سارگ ہلحم ۵۔۔
ਤਧਆਇਓ ਅੰਤਿ ਬਾਰ ਨਾਮੁ ਸਖਾ ॥

دایھویئ اپپ نار نام اھکس ۔۔
ਜਹ ਮਾਿ ਤਪਿਾ ਸੁਿ ਭਾਈ ਨ ਪਹੁਚੈ ਿਹਾ ਿਹਾ ਿੂ ਰਖਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ب
ہج امت پِیا ُست اھبیئ ہن ہَج َے اہت اہت ئُؤ راھک ۔۔۱۔۔راہو۔۔

ਅੰਧ ਕੂਪ ਤਗਰਹ ਮਤਹ ਤਿਤਨ ਤਸਮਤਰਓ ਤਜਸੁ ਮਸਿਤਕ ਲੇਖੁ ਤਲਖਾ ॥

ادنھ ُکؤت گِرہ ہہم پِں ِسمرِوی ِجس کتسم ھکیل لک ِھا ۔۔
ਖੂਲਹੇ ਬੰਧਨ ਮੁਕਤਿ ਗੁਤਰ ਕੀਨੀ ਸਭ ਿੂਹੈ ਿੁਹੀ ਤਿਖਾ ॥੧॥

ک ُھؤےھل دنبنھ مُکت ُگر ِ
کیبی سیھ ئُؤ َہے ُبہی دِاھک ۔۔۱۔۔

ਅੰਤਮਰਿ ਨਾਮੁ ਪੀਆ ਮਨੁ ਤਿਰਪਤਿਆ ਆਘਾਏ ਰਸਨ ਚਖਾ ॥

ارمِت نام پِیا نم رتِایتپ ا اھگےئ رنس اھکچ ۔۔
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਸੁਖ ਸਹਜੁ ਮੈ ਪਾਇਆ ਗੁਤਰ ਲਾਹੀ ਸਗਲ ਤਿਖਾ ॥੨॥੧੭॥੪੦॥

سہ
وہک نانک ُسکھ ج م َے نانا ُگر الیہ لگس نکِھا ۔۔۲۔۔۱۷۔۔۴۱۔۔
ਸਾਰਗ ਮਹਲਾ ੫ ॥

سارگ ہلحم ۵۔۔
ਗੁਰ ਤਮਤਲ ਐਸੇ ਪਰਭੂ ਤਧਆਇਆ ॥

ب
ُگر مِل اےسی رپ ُھؤ دایھنا ۔۔

ਭਇਓ ਤਿਪਾਲੁ ਿਇਆਲੁ ਿੁਖ ਭੰਜਨੁ ਲਗੈ ਨ ਿਾਿੀ ਬਾਇਆ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

َ
ویھب کِرنال دنال ُدھک نجنھب لگے ہن نایت نانا ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਜੇਿੇ ਸਾਸ ਸਾਸ ਹਮ ਲੇਿੇ ਿੇਿੇ ਹੀ ਗੁਣ ਗਾਇਆ ॥

چی َپے ساس ساس مہ لی َپے نی َپے یہ ُگں اگنا ۔۔

ਤਨਮਖ ਨ ਤਬਛੁਰੈ ਘਰੀ ਨ ਤਬਸਰੈ ਸਿ ਸੰਗੇ ਜਿ ਜਾਇਆ ॥੧॥

ب
بِج
ئ
س
ھ
ِ
ج
ِمکھ ہن َرے رھگی ہن َرے دس ےگنس ت اجنا ۔۔۱۔۔

ਹਉ ਬਤਲ ਬਤਲ ਬਤਲ ਬਤਲ ਚਰਨ ਕਮਲ ਕਉ ਬਤਲ ਬਤਲ ਗੁਰ ਿਰਸਾਇਆ ॥

ہؤ نل نل نل نل رچن لمک کؤ نل نل ُگر درسانا ۔۔

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਕਾਹੂ ਪਰਵਾਹਾ ਜਉ ਸੁਖ ਸਾਗਰੁ ਮੈ ਪਾਇਆ ॥੨॥੧੮॥੪੧॥

وہک نانک اک ُہؤ رپوااہ جؤ ُسکھ سارگ م َے نانا ۔۔۲۔۔۱۸۔۔۴۱۔۔
ਸਾਰਗ ਮਹਲਾ ੫ ॥

سارگ ہلحم ۵۔۔

ਮੇਰੈ ਮਤਨ ਸਬਿੁ ਲਗੋ ਗੁਰ ਮੀਿਾ ॥

ریمَے نم دبس وگل ُگر اھٹیم ۔۔

ਖੁਤਲਹਓ ਕਰਮੁ ਭਇਓ ਪਰਗਾਸਾ ਘਤਟ ਘਤਟ ਹਤਰ ਹਤਰ ਿੀਿਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ب
ک ُھل
ھی
ھ
پ
پ
ہ
ہ
ِ
ؤ رکم ؤ رپاگسا ٹھگ ٹھگ ر ر داھٹی ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਪਾਰਬਰਹਮ ਆਜੋਨੀ ਸੰਭਉ ਸਰਬ ਥਾਨ ਘਟ ਬੀਿਾ ॥

سمب
نارپرمہ ا وجین ھؤ رست اھتن ٹھگ اھٹیب ۔۔

ਭਇਓ ਪਰਾਪਤਿ ਅੰਤਮਰਿ ਨਾਮਾ ਬਤਲ ਬਤਲ ਪਰਭ ਚਰਣੀਿਾ ॥੧॥

ب
ھیپؤ رپاپپ ارمِت ناہم نل نل رپَھب رچنیبھا ۔۔۱۔۔

ਸਿਸੰਗਤਿ ਕੀ ਰੇਣੁ ਮੁਤਖ ਲਾਗੀ ਕੀਏ ਸਗਲ ਿੀਰਥ ਮਜਨੀਿਾ ॥

مچ
ب
ی
ی
سیسیگت یک ر َپں مُکھ الیگ ےئیک لگس ریتھت ھا ۔۔

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਰੰਤਗ ਚਲੂਲ ਭਏ ਹੈ ਹਤਰ ਰੰਗੁ ਨ ਲਹੈ ਮਜੀਿਾ ॥੨॥੧੯॥੪੨॥

لہ م
ب
چ
ی
ےہ ہر رنگ ہن َ ے ھا ۔۔۲۔۔۱۹۔۔۴۲۔۔
وہک نانک رنگ چلُؤل ےئھب َ
ਸਾਰਗ ਮਹਲਾ ੫ ॥

سارگ ہلحم ۵۔۔
ਹਤਰ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਿੀਓ ਗੁਤਰ ਸਾਥੇ ॥

ہر ہر نام دئؤ ُگر ساےھت ۔۔

ਤਨਮਖ ਬਚਨੁ ਪਰਭ ਹੀਅਰੈ ਬਤਸਓ ਸਗਲ ਭੂਖ ਮੇਰੀ ਲਾਥੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ب
ب
ِ
ئ
ہ
م
ک
ھ
سی
ی
ت
ُ
ھ نچب رپَھب َرے ؤ لگس ؤھک ریمی الےھت ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਤਿਪਾ ਤਨਧਾਨ ਗੁਣ ਨਾਇਕ ਿਾਕੁਰ ਸੁਖ ਸਮੂਹ ਸਭ ਨਾਥੇ ॥

کِرنا ن ِداھن ُگں نانک اھٹ ُکر ُسکھ سمُؤہ سیھ ناےھت ۔۔

ਏਕ ਆਸ ਮੋਤਹ ਿੇਰੀ ਸੁਆਮੀ ਅਉਰ ਿੁਿੀਆ ਆਸ ਤਬਰਾਥੇ ॥੧॥

انک ا س ومہِ ریتی سُؤا یم اور ُدایت ا س پِراےھت ۔۔۱۔۔

ਨੈਣ ਤਿਰਪਿਾਸੇ ਿੇਤਖ ਿਰਸਾਵਾ ਗੁਤਰ ਕਰ ਧਾਰੇ ਮੇਰੈ ਮਾਥੇ ॥

نَیں رتِاتپےس دھکی درساوا ُگر رک داھرے ریمَے امےھت ۔۔
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਮੈ ਅਿੁਲ ਸੁਖੁ ਪਾਇਆ ਜਨਮ ਮਰਣ ਭੈ ਲਾਥੇ ॥੨॥੨੦॥੪੩॥

ب
وہک نانک م َے ا ُنل ُسکھ نانا منج رمن َھے الےھت ۔۔۲۔۔۲۱۔۔۴۳۔۔
ਸਾਰਗ ਮਹਲਾ ੫ ॥

سارگ ہلحم ۵۔۔
ਰੇ ਮੂੜਹੇ ਆਨ ਕਾਹੇ ਕਿ ਜਾਈ ॥

ہ
رے مُؤر ھے ا ن اکےہ تک اجیئ ۔۔
ਸੰਤਗ ਮਨੋਹਰੁ ਅੰਤਮਰਿੁ ਹੈ ਰੇ ਭੂਤਲ ਭੂਤਲ ਤਬਖੁ ਖਾਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ب
ب
ےہ رے ُھؤل ُھؤل نِکھ اھکیئ ۔۔۱۔۔راہو۔۔
گنس ونمہر ارمِت َ
ਪਰਭ ਸੁੰਿਰ ਚਿੁਰ ਅਨੂਪ ਤਬਧਾਿੇ ਤਿਸ ਤਸਉ ਰੁਚ ਨਹੀ ਰਾਈ ॥

رپَھب ُسیدر چتُر ائُؤت نِداھےت ئِس سِیؤ ُرچ یہن رایئ ۔۔
ਮੋਹਤਨ ਤਸਉ ਬਾਵਰ ਮਨੁ ਮੋਤਹਓ ਝੂਤਿ ਿਗਉਰੀ ਪਾਈ ॥੧॥

ب
چ
ومنہ سِیؤ ناور نم ومویہ ُھؤھٹ ھگؤری نایئ ۔۔۱۔۔

ਭਇਓ ਿਇਆਲੁ ਤਿਪਾਲੁ ਿੁਖ ਹਰਿਾ ਸੰਿਨ ਤਸਉ ਬਤਨ ਆਈ ॥

س
ویھب دنال کِرنال ُدھک ہرنا ییں سِیؤ نب ا یئ ۔۔

ਸਗਲ ਤਨਧਾਨ ਘਰੈ ਮਤਹ ਪਾਏ ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਜੋਤਿ ਸਮਾਈ ॥੨॥੨੧॥੪੪॥

لگس ن ِداھن رھگَے ہہم ناےئ وہک نانک وجت امسیئ ۔۔۲۔۔۲۱۔۔۴۴۔۔

ਸਾਰਗ ਮਹਲਾ ੫ ॥

سارگ ہلحم ۵۔۔
ਓਅੰ ਤਪਰਅ ਪਰੀਤਿ ਚੀਤਿ ਪਤਹਲਰੀਆ ॥

اوپں پِرء رپپِپ ِجپت بہلرِنا ۔۔

ਜੋ ਿਉ ਬਚਨੁ ਿੀਓ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਿਉ ਮੈ ਸਾਜ ਸੀਗਰੀਆ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

وج ئؤ نچب دئؤ ریمے سیگؤر ئؤ م َے ساچ رگیسِنا ۔۔۱۔۔راہو۔۔

ਹਮ ਭੂਲਹ ਿੁਮ ਸਿਾ ਅਭੂਲਾ ਹਮ ਪਤਿਿ ਿੁਮ ਪਤਿਿ ਉਧਰੀਆ ॥

ب
ُب
ُب
مہ ُھؤہل م دسا اوھبال مہ تتپ م تتپ اُدرھپیا ۔۔

ਹਮ ਨੀਚ ਤਬਰਖ ਿੁਮ ਮੈਲਾਗਰ ਲਾਜ ਸੰਤਗ ਸੰਤਗ ਬਸਰੀਆ ॥੧॥

ُب
مہ چین پِرھک م میالرگ الچ گنس گنس رسبنا ۔۔۱۔۔

ਿੁਮ ਗੰਭੀਰ ਧੀਰ ਉਪਕਾਰੀ ਹਮ ਤਕਆ ਬਪੁਰੇ ਜੰਿਰੀਆ ॥

ُب
م ریھبمگ دھتر اُاکپری مہ ایک نترے رتنجنا ۔۔

ਗੁਰ ਤਿਪਾਲ ਨਾਨਕ ਹਤਰ ਮੇਤਲਓ ਿਉ ਮੇਰੀ ਸੂਤਖ ਸੇਜਰੀਆ ॥੨॥੨੨॥੪੫॥

ُگر کِرنال نانک ہر میلپؤ ئؤ ریمی سُؤھک رجیسنا ۔۔۲۔۔۲۲۔۔۴۵۔۔
ਸਾਰਗ ਮਹਲਾ ੫ ॥

سارگ ہلحم ۵۔۔
ਮਨ ਓਇ ਤਿਨਸ ਧੰਤਨ ਪਰਵਾਨਾਂ ॥

نھ رپوانان ۔۔
ے دِسن د ّ
نم او ؑ
ਸਿਲ ਿੇ ਘਰੀ ਸੰਜੋਗ ਸੁਹਾਵੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸੰਤਗ ਤਗਆਨਾਂ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

سب
ھل ےت رھگی وجنسگ ُسہاوے سیگؤر گنس گ ِیانان ۔۔۱۔۔راہو۔۔

ਧੰਤਨ ਸੁਭਾਗ ਧੰਤਨ ਸੋਹਾਗਾ ਧੰਤਨ ਿੇਿ ਤਜਤਨ ਮਾਨਾਂ ॥

نھ دپپ ِجں امنان ۔۔
دنھّ ُسبھاگ دنھّ وساہاگ د ّ
ਇਹੁ ਿਨੁ ਿੁਮਹਰਾ ਸਭੁ ਤਗਰਹੁ ਧਨੁ ਿੁਮਹਰਾ ਹੀੈਂਉ ਕੀਓ ਕੁਰਬਾਨਾਂ ॥੧॥

ُب
ُب
م
م
ہ
ہ
سی
گ
ہ
ک
ی
ِ
پ
پ
ُ
ق
ھ
ھ
اوہی نت را ھ روہ دنھ را ؤ ِ ؤ رنانان ۔۔۱۔۔
ਕੋਤਟ ਲਾਖ ਰਾਜ ਸੁਖ ਪਾਏ ਇਕ ਤਨਮਖ ਪੇਤਖ ਤਿਰਸਟਾਨਾਂ ॥

ب
وکت الھک راچ ُسکھ ناےئ اِک ِمکھ پیکھ درِاٹسنان ۔۔

ਜਉ ਕਹਹੁ ਮੁਖਹੁ ਸੇਵਕ ਇਹ ਬੈਸੀਐ ਸੁਖ ਨਾਨਕ ਅੰਿੁ ਨ ਜਾਨਾਂ ॥੨॥੨੩॥੪੬॥

ک
ہہک م ُ ھہؤ ویسک اہہی ن َیسیپے ُسکھ نانک اپپ ہن اجنان ۔۔۲۔۔۲۳۔۔۴۶۔۔
جؤ ُ
ਸਾਰਗ ਮਹਲਾ ੫ ॥

سارگ ہلحم ۵۔۔
ਅਬ ਮੋਰੋ ਸਹਸਾ ਿੂਖੁ ਗਇਆ ॥

ات ومرو سہسا ُدوھک ایگ ۔۔

ਅਉਰ ਉਪਾਵ ਸਗਲ ਤਿਆਤਗ ਛੋਿੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸਰਤਣ ਪਇਆ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

اور اُناو لگس پ ِیاگ وھچدے سیگؤر رسن ایپ ۔۔۱۔۔راہو۔۔

ਸਰਬ ਤਸਤਧ ਕਾਰਜ ਸਤਭ ਸਵਰੇ ਅਹੰ ਰੋਗ ਸਗਲ ਹੀ ਖਇਆ ॥

رست سِدھ اکرچ سیھ وسَرے اہں روگ لگس یہ ایھک ۔۔

ਕੋਤਟ ਪਰਾਧ ਤਖਨ ਮਤਹ ਖਉ ਭਈ ਹੈ ਗੁਰ ਤਮਤਲ ਹਤਰ ਹਤਰ ਕਤਹਆ ॥੧॥

ک
ک
ھ
ُ
گ
م
ِ
ھ
ہ
ہ
ک
ِ
ہ
وکت رپادھ ں ہہم ؤ یئھب ےہَ ر ل ر ر یا ۔۔۱۔۔
ਪੰਚ ਿਾਸ ਗੁਤਰ ਵਸਗਤਿ ਕੀਨੇ ਮਨ ਤਨਹਚਲ ਤਨਰਭਇਆ ॥

بہ
پب
ج داس ُگر وسگت کیپے نم ِ چل پِرایھب ۔۔

ਆਇ ਨ ਜਾਵੈ ਨ ਕਿ ਹੀ ਿੋਲੈ ਤਥਰੁ ਨਾਨਕ ਰਾਜਇਆ ॥੨॥੨੪॥੪੭॥

ب
اجوے ہن تک یہ دو لَے ھِر نانک راایج ۔۔۲۔۔۲۴۔۔۴۷۔۔
ا ۓ ہن َ
ਸਾਰਗ ਮਹਲਾ ੫ ॥

سارگ ہلحم ۵
ਪਰਭੁ ਮੇਰੋ ਇਿ ਉਿ ਸਿਾ ਸਹਾਈ ॥

رپَھب ریمو اِت اُت دسا اہسیئ ۔۔
ਮਨਮੋਹਨੁ ਮੇਰੇ ਜੀਅ ਕੋ ਤਪਆਰੋ ਕਵਨ ਕਹਾ ਗੁਨ ਗਾਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ومنمنہ ریمے یج وک ایپرو وکَن اہک ُگں اگیئ ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਖੇਤਲ ਤਖਲਾਇ ਲਾਿ ਲਾਿਾਵੈ ਸਿਾ ਸਿਾ ਅਨਿਾਈ ॥

ک
لیھک ھِالۓ الد الدا َوے دسا دسا ادنایئ ۔۔

ਪਰਤਿਪਾਲੈ ਬਾਤਰਕ ਕੀ ਤਨਆਈ ਜੈਸੇ ਮਾਿ ਤਪਿਾਈ ॥੧॥

رپَپ ِیاےل نارِک یک اینیئ ےسیج امت پِیایئ ۔۔۱۔۔
ਤਿਸੁ ਤਬਨੁ ਤਨਮਖ ਨਹੀ ਰਤਹ ਸਕੀਐ ਤਬਸਤਰ ਨ ਕਬਹੂ ਜਾਈ ॥

ب
ئِس پِں ِمکھ یہن رہِ سکپے َ ِئسر ہن کب ُہؤ اجیئ ۔۔

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਤਮਤਲ ਸੰਿਸੰਗਤਿ ਿੇ ਮਗਨ ਭਏ ਤਲਵ ਲਾਈ ॥੨॥੨੫॥੪੮॥

وہک نانک مِل سییسیگت ےت نگم ےئھب لِؤ الیئ ۔۔۲۔۔۲۵۔۔۴۸۔۔
ਸਾਰਗ ਮਹਲਾ ੫ ॥

سارگ ہلحم ۵۔۔
ਅਪਨਾ ਮੀਿੁ ਸੁਆਮੀ ਗਾਈਐ ॥

اانپ تیم سُؤا یم اگ پ َپے ۔۔

ਆਸ ਨ ਅਵਰ ਕਾਹੂ ਕੀ ਕੀਜੈ ਸੁਖਿਾਿਾ ਪਰਭੁ ਤਧਆਈਐ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ا س ہن ا َور اک ُہؤ یک کبج َے ُسکھدانا رپَھب دایھ نیپے َ۔۔۱۔۔راہو۔۔

ਸੂਖ ਮੰਗਲ ਕਤਲਆਣ ਤਜਸਤਹ ਘਤਰ ਤਿਸ ਹੀ ਸਰਣੀ ਪਾਈਐ ॥

سُؤھک لگنم ایلکن ِجسہہ رھگ ئِس یہ رسین نا پپَے ۔۔

ਤਿਸਤਹ ਤਿਆਤਗ ਮਾਨੁਖੁ ਜੇ ਸੇਵਹੁ ਿਉ ਲਾਜ ਲੋਨੁ ਹੋਇ ਜਾਈਐ ॥੧॥

ئِسہہ پ ِیاگ ام ُنکھ ےج ویسوہ ئؤ الچ ولن وہۓ اج پپَے ۔۔۱۔۔
ਏਕ ਓਟ ਪਕਰੀ ਿਾਕੁਰ ਕੀ ਗੁਰ ਤਮਤਲ ਮਤਿ ਬੁਤਧ ਪਾਈਐ ॥

انک اوت رکپی اھٹ ُکر یک ُگر مِل مت ُندھ نا پپَے ۔۔

ਗੁਣ ਤਨਧਾਨ ਨਾਨਕ ਪਰਭੁ ਤਮਤਲਆ ਸਗਲ ਚੁਕੀ ਮੁਹਿਾਈਐ ॥੨॥੨੬॥੪੯॥

ُگں ن ِداھن نانک رپَھب مل ِیا لگس ُچکی مُہیا نیپے ۔۔۲۔۔۲۶۔۔۴۹۔۔
ਸਾਰਗ ਮਹਲਾ ੫ ॥

سارگ ہلحم ۵۔۔
ਓਟ ਸਿਾਣੀ ਪਰਭ ਜੀਉ ਮੇਰੈ ॥

اوت اتسین رپَھب جپؤ ریمَے ۔۔
ਤਿਰਸਤਟ ਨ ਤਲਆਵਉ ਅਵਰ ਕਾਹੂ ਕਉ ਮਾਤਣ ਮਹਤਿ ਪਰਭ ਿੇਰੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

د ِرست ہن لِیاوو ا َور اک ُہؤ کؤ امن تہم رپَھب ریتَے ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਅੰਗੀਕਾਰੁ ਕੀਓ ਪਰਤਭ ਅਪੁਨੈ ਕਾਤਢ ਲੀਆ ਤਬਖੁ ਘੇਰੈ ॥

گ
انگپکار کپؤ رپَھب اےنپ اکدھ ایل نِکھ ھت َرے ۔۔

ਅੰਤਮਰਿ ਨਾਮੁ ਅਉਖਧੁ ਮੁਤਖ ਿੀਨੋ ਜਾਇ ਪਇਆ ਗੁਰ ਪੈਰੈ ॥੧॥

ارمِت نام اودھکھ مُکھ دونی اجۓ ایپ ُگر ریپَے ۔۔۱۔۔

ਕਵਨ ਉਪਮਾ ਕਹਉ ਏਕ ਮੁਖ ਤਨਰਗੁਣ ਕੇ ਿਾਿੇਰੈ ॥

وکَن اُامپ کہؤ انک مُکھ پِر ُگں ےک داریتَے ۔۔

ਕਾਤਟ ਤਸਲਕ ਜਉ ਅਪੁਨਾ ਕੀਨੋ ਨਾਨਕ ਸੂਖ ਘਨੇਰੈ ॥੨॥੨੭॥੫੦॥

اکت سِلک جؤ اانپ ونیک نانک سُؤھک رینھگَے ۔۔۲۔۔۲۷۔۔۵۱۔۔
ਸਾਰਗ ਮਹਲਾ ੫ ॥

سارگ ہلحم ۵۔۔
ਪਰਭ ਤਸਮਰਿ ਿੂਖ ਤਬਨਾਸੀ ॥

رپَھب ِسمرت ُدوھک پِیایس ۔۔

ਭਇਓ ਤਿਪਾਲੁ ਜੀਅ ਸੁਖਿਾਿਾ ਹੋਈ ਸਗਲ ਖਲਾਸੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ک
ویھب کِرنال یج ُسکھدانا وہیئ لگس ھالیص ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਅਵਰੁ ਨ ਕੋਊ ਸੂਝੈ ਪਰਭ ਤਬਨੁ ਕਹੁ ਕੋ ਤਕਸੁ ਪਤਹ ਜਾਸੀ ॥

وکو سُؤےھج رپَھب پِں وہک وک کِس بہہ اجیس ۔۔
ا َور ہن ُ
ਤਜਉ ਜਾਣਹੁ ਤਿਉ ਰਾਖਹੁ ਿਾਕੁਰ ਸਭੁ ਤਕਛੁ ਿੁਮ ਹੀ ਪਾਸੀ ॥੧॥

ک ُب
ک
چیپؤ اج ُہن پپؤ را ھہؤ اھٹ ُکر سیھ ِچھ م یہ نایس ۔۔۱۔۔
ਹਾਥ ਿੇਇ ਰਾਖੇ ਪਰਤਭ ਅਪੁਨੇ ਸਿ ਜੀਵਨ ਅਤਬਨਾਸੀ ॥

اہھت دےئ راےھک رپَھب اےنپ دس ویجن اپِیایس ۔۔
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਮਤਨ ਅਨਿੁ ਭਇਆ ਹੈ ਕਾਟੀ ਜਮ ਕੀ ਿਾਸੀ ॥੨॥੨੮॥੫੧॥

ےہ اکیٹ مج یک اھپیس ۔۔۲۔۔۲۸۔۔۵۱۔۔
وہک نانک نم ا َند ایھب َ
ਸਾਰਗ ਮਹਲਾ ੫ ॥

سارگ ہلحم ۵۔۔

ਮੇਰੋ ਮਨੁ ਜਿ ਕਿ ਿੁਝਤਹ ਸਮਹਾਰੈ ॥

ُبج س
م
ہ
ریمو نم جت تک ھہ ھا َرے ۔۔
ਹਮ ਬਾਤਰਕ ਿੀਨ ਤਪਿਾ ਪਰਭ ਮੇਰੇ ਤਜਉ ਜਾਨਤਹ ਤਿਉ ਪਾਰੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

مہ نارِک دنی پِیا رپَھب ریمے چیپؤ اج ِہن پپؤ نا َرے ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਜਬ ਭੁਖੌ ਿਬ ਭੋਜਨੁ ਮਾਂਗੈ ਅਘਾਏ ਸੂਖ ਸਘਾਰੈ ॥

ب ک
َ
اھگسرے ۔۔
جت ُھؤ ھٔؤ پپ وھبنج ام نگے ااھگےئ سُؤھک
َ
ਿਬ ਅਰੋਗ ਜਬ ਿੁਮ ਸੰਤਗ ਬਸਿੌ ਛੁਟਕਿ ਹੋਇ ਰਵਾਰੈ ॥੧॥

چ
ُب
پپ اروگ جت م گنس ئسیٔؤ ھُیکت وہۓ روا َرے ۔۔۱۔۔
ਕਵਨ ਬਸੇਰੋ ਿਾਸ ਿਾਸਨ ਕੋ ਥਾਤਪਉ ਥਾਪਨਹਾਰੈ ॥

وکَن ریسبو داس دانس وک اھتویپ اھتاہنپرے ۔۔
ਨਾਮੁ ਨ ਤਬਸਰੈ ਿਬ ਜੀਵਨੁ ਪਾਈਐ ਤਬਨਿੀ ਨਾਨਕ ਇਹ ਸਾਰੈ ॥੨॥੨੯॥੫੨॥

نام ہن ِئسرے پپ ویجن نا پپَے نِیبی نانک اہہی سا َرے ۔۔۲۔۔۲۹۔۔۵۲۔۔
ਸਾਰਗ ਮਹਲਾ ੫ ॥

سارگ ہلحم ۵۔۔
ਮਨ ਿੇ ਭੈ ਭਉ ਿੂਤਰ ਪਰਾਇਓ ॥

ب ب
نم ےت َھے ھؤ ُدور رپاپپؤ ۔۔
ਲਾਲ ਿਇਆਲ ਗੁਲਾਲ ਲਾਤਿਲੇ ਸਹਤਜ ਸਹਤਜ ਗੁਨ ਗਾਇਓ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

سہ سہ
ُ
گ
الل دنال ُگالل الدےل ج ج ں اگویئ ۔۔۱۔۔راہو۔۔

ਗੁਰ ਬਚਨਾਤਿ ਕਮਾਿ ਤਿਪਾ ਿੇ ਬਹੁਤਰ ਨ ਕਿਹੂ ਧਾਇਓ ॥

ُگر انچبت امکت کِرنا ےت ب ُہر ہن کبہ ُؤ داھویئ ۔۔

ਰਹਿ ਉਪਾਤਧ ਸਮਾਤਧ ਸੁਖ ਆਸਨ ਭਗਤਿ ਵਛਲੁ ਤਗਰਤਹ ਪਾਇਓ ॥੧॥

رہت اُنادھ امسدھ ُسکھ ا نس تگھب ولھچ گِرہِ ناویئ ۔۔۱۔۔
ਨਾਿ ਤਬਨੋਿ ਕੋਿ ਆਨੰਿਾ ਸਹਜੇ ਸਹਤਜ ਸਮਾਇਓ ॥

س سہ
ناد پِپؤد وکد ا دننا ہجے ج امسویئ ۔۔

ਕਰਨਾ ਆਤਪ ਕਰਾਵਨ ਆਪੇ ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਆਤਪ ਆਪਾਇਓ ॥੨॥੩੦॥੫੩॥

رکنا ا ت رکاون ا ےپ وہک نانک ا ت ا ناویئ ۔۔۲۔۔۳۱۔۔۵۳۔۔
ਸਾਰਗ ਮਹਲਾ ੫ ॥

سارگ ہلحم ۵۔۔
ਅੰਤਮਰਿ ਨਾਮੁ ਮਨਤਹ ਆਧਾਰੋ ॥

ارمِت نام مبہہ ا داھرو ۔۔
ਤਜਨ ਿੀਆ ਤਿਸ ਕੈ ਕੁਰਬਾਨੈ ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਨਮਸਕਾਰੋ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ِجں دنا ئِس ےکَ قُرنا ئَے ُگر ئُؤرے اکسمنرو ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਬੂਝੀ ਤਿਰਸਨਾ ਸਹਤਜ ਸੁਹੇਲਾ ਕਾਮੁ ਿੋਧੁ ਤਬਖੁ ਜਾਰੋ ॥

سہ
وبُیھج رتِانس ج سُؤہیال اکم رکودھ نِکھ اجرو ۔۔

ਆਇ ਨ ਜਾਇ ਬਸੈ ਇਹ ਿਾਹਰ ਜਹ ਆਸਨੁ ਤਨਰੰਕਾਰੋ ॥੧॥

ا ۓ ہن اجۓ ئ َسے اہہی اھٹہر ہج ا نس پِراکنرو ۔۔۱۔۔
ਏਕੈ ਪਰਗਟੁ ਏਕੈ ਗੁਪਿਾ ਏਕੈ ਧੁੰਧੂਕਾਰੋ ॥

اےکی رپگپ اےکی ُگییا اےکی د ُھیدھُؤاکرو ۔۔
ਆਤਿ ਮਤਧ ਅੰਤਿ ਪਰਭੁ ਸੋਈ ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਸਾਚੁ ਬੀਚਾਰੋ ॥੨॥੩੧॥੫੪॥

ا د دمھ اپپ رپَھب وسیئ وہک نانک ساچ اچیبرو ۔۔۲۔۔۳۱۔۔۵۴۔۔

ਸਾਰਗ ਮਹਲਾ ੫ ॥

سارگ ہلحم ۵۔۔
ਤਬਨੁ ਪਰਭ ਰਹਨੁ ਨ ਜਾਇ ਘਰੀ ॥

پِں رپَھب رنہ ہن اجۓ رھگی ۔۔
ਸਰਬ ਸੂਖ ਿਾਹੂ ਕੈ ਪੂਰਨ ਜਾ ਕੈ ਸੁਖੁ ਹੈ ਹਰੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ےک ئُؤرن اج ےکَ ُسکھ ےہَ ہری ۔۔۱۔۔راہو۔۔
رست سُؤھک نا ُہؤ َ
ਮੰਗਲ ਰੂਪ ਪਰਾਨ ਜੀਵਨ ਧਨ ਤਸਮਰਿ ਅਨਿ ਘਨਾ ॥

لگنم ُروت رپان ویجن دنھ ِسمرت ا َند گھیا ۔۔

ਵਿ ਸਮਰਥੁ ਸਿਾ ਸਿ ਸੰਗੇ ਗੁਨ ਰਸਨਾ ਕਵਨ ਭਨਾ ॥੧॥

ود رمسھت دسا دس ےگنس ُگں رانس وکَن انھب ۔۔۱۔۔

ਥਾਨ ਪਤਵਿਰਾ ਮਾਨ ਪਤਵਿਰਾ ਪਤਵਿਰ ਸੁਨਨ ਕਹਨਹਾਰੇ ॥

اھتن وپِرتا امن وپِرتا وپِرت ُسیں کہبہارے ۔۔

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਿੇ ਭਵਨ ਪਤਵਿਰਾ ਜਾ ਮਤਹ ਸੰਿ ਿੁਮਹਾਰੇ ॥੨॥੩੨॥੫੫॥

ُب
م
ہ
وہک نانک ےت وھبن وپِرتا اج ہہم سیت ھارے ۔۔۲۔۔۳۲۔۔۵۵۔۔
ਸਾਰਗ ਮਹਲਾ ੫ ॥

سارگ ہلحم ۵۔۔
ਰਸਨਾ ਜਪਿੀ ਿੂਹੀ ਿੂਹੀ ॥

رانس یتپج ئُؤیہ ئُؤیہ ۔۔

ਮਾਿ ਗਰਭ ਿੁਮ ਹੀ ਪਰਤਿਪਾਲਕ ਤਮਰਿ ਮੰਿਲ ਇਕ ਿੁਹੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ُب
امت رگھب م یہ رپَپِیاکل رمِت ڈنمل اِک ُبہی ۔۔۱۔۔راہو۔۔

ਿੁਮਤਹ ਤਪਿਾ ਿੁਮ ਹੀ ਿੁਤਨ ਮਾਿਾ ਿੁਮਤਹ ਮੀਿ ਤਹਿ ਭਰਾਿਾ ॥

ب
ُب
ھ
ُ
ب
ُ
ہ
م
ُبم ِہ پِیا م یہ ں امنا ِہ تیم ِ ت رھبانا ۔۔

ਿੁਮ ਪਰਵਾਰ ਿੁਮਤਹ ਆਧਾਰਾ ਿੁਮਤਹ ਜੀਅ ਪਰਾਨਿਾਿਾ ॥੧॥

ُب
م رپوار ُبم ِہ ا داھرا ُبم ِہ ایج رپَادنانا ۔۔۱۔۔

ਿੁਮਤਹ ਖਜੀਨਾ ਿੁਮਤਹ ਜਰੀਨਾ ਿੁਮ ਹੀ ਮਾਤਣਕ ਲਾਲਾ ॥

ک
ُب
ُبم ِہ ھچیانا ُبم ِہ رجانی م یہ امنک الال ۔۔

ਿੁਮਤਹ ਪਾਰਜਾਿ ਗੁਰ ਿੇ ਪਾਏ ਿਉ ਨਾਨਕ ਭਏ ਤਨਹਾਲਾ ॥੨॥੩੩॥੫੬॥

ُبم ِہ ناراجت ُگر ےت ناےئ ئؤ نانک ےئھب بِہاال ۔۔۲۔۔۳۳۔۔۵۶۔۔
ਸਾਰਗ ਮਹਲਾ ੫ ॥

سارگ ہلحم ۵۔۔
ਜਾਹੂ ਕਾਹੂ ਅਪੁਨੋ ਹੀ ਤਚਤਿ ਆਵੈ ॥

ے ۔۔
اج ُہؤ اک ُہؤ اونپ یہ ِجت ا و َ
ਜੋ ਕਾਹੂ ਕੋ ਚੇਰੋ ਹੋਵਿ ਿਾਕੁਰ ਹੀ ਪਤਹ ਜਾਵੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

اجوے ۔۔۱۔۔راہو۔۔
وج اک ُہؤ وک چتَرو وہوت اھٹ ُکر یہ بہہ َ
ਅਪਨੇ ਪਤਹ ਿੂਖ ਅਪਨੇ ਪਤਹ ਸੂਖਾ ਅਪੁਨੇ ਹੀ ਪਤਹ ਤਬਰਥਾ ॥

اےنپ بہہ ُدوھک اےنپ بہہ سُؤاھک اےنپ یہ بہہ پِراھت ۔۔

ਅਪੁਨੇ ਪਤਹ ਮਾਨੁ ਅਪੁਨੇ ਪਤਹ ਿਾਨਾ ਅਪਨੇ ਹੀ ਪਤਹ ਅਰਥਾ ॥੧॥

اےنپ بہہ امن اےنپ بہہ نانا اےنپ یہ بہہ اراھت ۔۔۱۔۔
ਤਕਨ ਹੀ ਰਾਜ ਜੋਬਨੁ ਧਨ ਤਮਲਖਾ ਤਕਨ ਹੀ ਬਾਪ ਮਹਿਾਰੀ ॥

کِں یہ راچ وجنب دنھ مل ِکھا کِں یہ نات اتہمری ۔۔

ਸਰਬ ਥੋਕ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਪਾਏ ਪੂਰਨ ਆਸ ਹਮਾਰੀ ॥੨॥੩੪॥੫੭॥

رست وھتک نانک ُگر ناےئ ئُؤرن ا س امہری ۔۔۲۔۔۳۴۔۔۵۷۔۔
ਸਾਰਗ ਮਹਲਾ ੫ ॥

سارگ ہلحم ۵۔۔
ਝੂਿੋ ਮਾਇਆ ਕੋ ਮਿ ਮਾਨੁ ॥

چ
ُھؤوھٹ امنا وک دم امن ۔۔

ਧਰੋਹ ਮੋਹ ਿੂਤਰ ਕਤਰ ਬਪੁਰੇ ਸੰਤਗ ਗੋਪਾਲਤਹ ਜਾਨੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

درھوہ ومہ ُدور رک پیتُرے گنس وگناہلِ اجن ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਤਮਤਥਆ ਰਾਜ ਜੋਬਨ ਅਰੁ ਉਮਰੇ ਮੀਰ ਮਲਕ ਅਰੁ ਖਾਨ ॥

مِبھیا راچ وجنب ار اُرمے ریم کلم ار اھکن ۔۔

ਤਮਤਥਆ ਕਾਪਰ ਸੁਗੰਧ ਚਿੁਰਾਈ ਤਮਤਥਆ ਭੋਜਨ ਪਾਨ ॥੧॥

مِبھیا اکرپ ُسگیدھ چتُرایئ مِبھیا وھبنج نان ۔۔۱۔۔
ਿੀਨ ਬੰਧਰੋ ਿਾਸ ਿਾਸਰੋ ਸੰਿਹ ਕੀ ਸਾਰਾਨ ॥

دنی دنبرھو داس دارسو سیبہہ یک ساران ۔۔
ਮਾਂਗਤਨ ਮਾਂਗਉ ਹੋਇ ਅਤਚੰਿਾ ਤਮਲੁ ਨਾਨਕ ਕੇ ਹਤਰ ਪਰਾਨ ॥੨॥੩੫॥੫੮॥

امنگن امنگؤ وہۓ اچ ِییا مِل نانک ےک ہر رپان ۔۔۲۔۔۳۵۔۔۵۸۔۔
ਸਾਰਗ ਮਹਲਾ ੫ ॥

سارگ ہلحم ۵۔۔
ਅਪੁਨੀ ਇਿਨੀ ਕਛੂ ਨ ਸਾਰੀ ॥

کج
اینپ اِینت ُھؤ ہن ساری ۔۔

ਅਤਨਕ ਕਾਜ ਅਤਨਕ ਧਾਵਰਿਾ ਉਰਤਝਓ ਆਨ ਜੰਜਾਰੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

چ
ان ِک اکچ ان ِک داھورنا اُر ِ ھپؤ ا ن اجنجری ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਤਿਉਸ ਚਾਤਰ ਕੇ ਿੀਸਤਹ ਸੰਗੀ ਊਹਾਂ ਨਾਹੀ ਜਹ ਭਾਰੀ ॥

ہسی سیگی اُواہن نایہ ہج اھبری ۔۔
دِویس اچر ےک د ِ

ਤਿਨ ਤਸਉ ਰਾਤਚ ਮਾਤਚ ਤਹਿੁ ਲਾਇਓ ਜੋ ਕਾਤਮ ਨਹੀ ਗਾਵਾਰੀ ॥੧॥

پِں سِیؤ راچ امچ ِہت الویئ وج اکم یہن اگواری ۔۔۱۔۔
ਹਉ ਨਾਹੀ ਨਾਹੀ ਤਕਛੁ ਮੇਰਾ ਨਾ ਹਮਰੋ ਬਸੁ ਚਾਰੀ ॥

ک
ہؤ نایہ نایہ ِچھ ریما ہن رمہو سب اچری ۔۔

ਕਰਨ ਕਰਾਵਨ ਨਾਨਕ ਕੇ ਪਰਭ ਸੰਿਨ ਸੰਤਗ ਉਧਾਰੀ ॥੨॥੩੬॥੫੯॥

س
رکن رکاون نانک ےک رپَھب ییں گنس اُداھری ۔۔۲۔۔۳۶۔۔۵۹۔۔
ਸਾਰਗ ਮਹਲਾ ੫ ॥

سارگ ہلحم ۵۔۔
ਮੋਹਨੀ ਮੋਹਿ ਰਹੈ ਨ ਹੋਰੀ ॥

ومینہ ومہت ر َہے ہن وہری ۔۔
ਸਾਤਧਕ ਤਸਧ ਸਗਲ ਕੀ ਤਪਆਰੀ ਿੁਟੈ ਨ ਕਾਹੂ ਿੋਰੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

سادِکھ سِدھ لگس یک ایپری ُپ َپے ہن اک ُہؤ وتری ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਖਟੁ ਸਾਸਿਰ ਉਚਰਿ ਰਸਨਾਗਰ ਿੀਰਥ ਗਵਨ ਨ ਥੋਰੀ ॥

ٹھک سارتس اُرچت رانسرگ ریتھت وگَن ہن وھتری ۔۔
ਪੂਜਾ ਚਿ ਬਰਿ ਨੇਮ ਿਪੀਆ ਊਹਾ ਗੈਤਲ ਨ ਛੋਰੀ ॥੧॥

ئُؤاج رکچ پرت مین نییا اُواہ گ َیل ہن وھچری ۔۔۱۔۔

ਅੰਧ ਕੂਪ ਮਤਹ ਪਤਿਿ ਹੋਿ ਜਗੁ ਸੰਿਹੁ ਕਰਹੁ ਪਰਮ ਗਤਿ ਮੋਰੀ ॥

ادنھ ُکؤت ہہم تتپ وہت چگ سیبہؤ رکوہ رپم گپ ومری ۔۔
ਸਾਧਸੰਗਤਿ ਨਾਨਕੁ ਭਇਓ ਮੁਕਿਾ ਿਰਸਨੁ ਪੇਖਿ ਭੋਰੀ ॥੨॥੩੭॥੬੦॥

ب
پ
سادھسیگت نانک ھیپؤ مُکیا درنس یکھت وھبری ۔۔۲۔۔۳۷۔۔۶۱۔۔
ਸਾਰਗ ਮਹਲਾ ੫ ॥

سارگ ہلحم ۵۔۔
ਕਹਾ ਕਰਤਹ ਰੇ ਖਾਤਟ ਖਾਟੁਲੀ ॥

اہک رکہ رے اھکت اھکنُلی ۔۔

ਪਵਤਨ ਅਿਾਰ ਿੋਰ ਚਾਮਰੋ ਅਤਿ ਜਜਰੀ ਿੇਰੀ ਰੇ ਮਾਟੁਲੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

چ
وپَن ااھپر وتر اچرمو ات چری ریتی رے امنُلی ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਊਹੀ ਿੇ ਹਤਰਓ ਊਹਾ ਲੇ ਧਤਰਓ ਜੈਸੇ ਬਾਸਾ ਮਾਸ ਿੇਿ ਝਾਟੁਲੀ ॥

اُویہ ےت ہ ِرئؤ اُواہ ےل درھوی ےسیج ناسا امس د َپپ اھجنُلی ۔۔
ਿੇਵਨਹਾਰੁ ਤਬਸਾਤਰਓ ਅੰਧੁਲੇ ਤਜਉ ਸਿਰੀ ਉਿਰੁ ਭਰੈ ਬਤਹ ਹਾਟੁਲੀ ॥੧॥

دویاہنر ِئساروی ادنےلھ چیپؤ رفسی اُدر رھبَے ہہب اہنُلی ۔۔۱۔۔
ਸਾਿ ਤਬਕਾਰ ਤਬਕਾਰ ਝੂਿ ਰਸ ਜਹ ਜਾਨੋ ਿਹ ਭੀਰ ਬਾਟੁਲੀ ॥

چ
اصد ِئکِار ِئکاِر ُھؤھٹ رس ہج اجون ہت ریھب نانُلی ۔۔

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਸਮਝੁ ਰੇ ਇਆਨੇ ਆਜੁ ਕਾਤਲ ਖੁਲਹੈ ਿੇਰੀ ਗਾਂਿੁਲੀ ॥੨॥੩੮॥੬੧॥

کھل ّ
ھ
وہک نانک ھجمس رے اِناےن ا چ اکل َ ے

پ ُب
ھل
ریتی اگ ی ۔۔۲۔۔۳۸۔۔۶۱۔۔
ਸਾਰਗ ਮਹਲਾ ੫ ॥

سارگ ہلحم ۵۔۔

ਗੁਰ ਜੀਉ ਸੰਤਗ ਿੁਹਾਰੈ ਜਾਤਨਓ ॥

ُگر جپؤ گنس ُبہا َرے اجوین ۔۔

ਕੋਤਟ ਜੋਧ ਉਆ ਕੀ ਬਾਿ ਨ ਪੁਛੀਐ ਿਾਂ ਿਰਗਹ ਭੀ ਮਾਤਨਓ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

بُج
َ
ھی
پ
ے نان درہگ یھب اموین ۔۔۱۔۔راہو۔۔
وکت اُوا یک نات ہن
ਕਵਨ ਮੂਲੁ ਪਰਾਨੀ ਕਾ ਕਹੀਐ ਕਵਨ ਰੂਪੁ ਤਿਰਸਟਾਤਨਓ ॥

وکَن مُؤل رپاین اک کہ ٔپے َ وکَن ُروت درِاٹسوین ۔۔

ਜੋਤਿ ਪਰਗਾਸ ਭਈ ਮਾਟੀ ਸੰਤਗ ਿੁਲਭ ਿੇਹ ਬਖਾਤਨਓ ॥੧॥

وجت رپَاگس یئھب امیٹ گنس ُدھبل دہہی اھکبوین ۔۔۱۔۔
ਿੁਮ ਿੇ ਸੇਵ ਿੁਮ ਿੇ ਜਪ ਿਾਪਾ ਿੁਮ ਿੇ ਿਿੁ ਪਛਾਤਨਓ ॥

ُب
ُب
ُب
ویس م ےت جت نانا م ےت پپ اھچپوین ۔۔
م ےت َ

ਕਰੁ ਮਸਿਤਕ ਧਤਰ ਕਟੀ ਜੇਵਰੀ ਨਾਨਕ ਿਾਸ ਿਸਾਤਨਓ ॥੨॥੩੯॥੬੨॥

رک کتسم درھ کبی ج َپؤری نانک داس دساوین ۔۔۲۔۔۳۹۔۔۶۲۔۔
ਸਾਰਗ ਮਹਲਾ ੫ ॥

سارگ ہلحم ۵۔۔
ਹਤਰ ਹਤਰ ਿੀਓ ਸੇਵਕ ਕਉ ਨਾਮ ॥

ہر ہر دئؤ ویسک کؤ نام ۔۔
ਮਾਨਸੁ ਕਾ ਕੋ ਬਪੁਰੋ ਭਾਈ ਜਾ ਕੋ ਰਾਖਾ ਰਾਮ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

امسن اک وک پیتُرو اھبیئ اج وک رااھک رام ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਆਤਪ ਮਹਾ ਜਨੁ ਆਪੇ ਪੰਚਾ ਆਤਪ ਸੇਵਕ ਕੈ ਕਾਮ ॥

ا ت اہم نج ا ےپ اچنپ ا ت ویسک ےکَ اکم ۔۔

ਆਪੇ ਸਗਲੇ ਿੂਿ ਤਬਿਾਰੇ ਿਾਕੁਰ ਅੰਿਰਜਾਮ ॥੧॥

ا ےپ ےلگس ُدوت نِدارے اھٹ ُکر ارتناجم ۔۔۱۔۔

ਆਪੇ ਪਤਿ ਰਾਖੀ ਸੇਵਕ ਕੀ ਆਤਪ ਕੀਓ ਬੰਧਾਨ ॥

ا ےپ پپ رایھک ویسک یک ا ت کپؤ دنباھن ۔۔
ਆਤਿ ਜੁਗਾਤਿ ਸੇਵਕ ਕੀ ਰਾਖੈ ਨਾਨਕ ਕੋ ਪਰਭੁ ਜਾਨ ॥੨॥੪੦॥੬੩॥

ک
ا د اگجد ویسک یک را َھے نانک وک رپَھب اجن ۔۔۲۔۔۴۱۔۔۶۳۔۔
ਸਾਰਗ ਮਹਲਾ ੫ ॥

سارگ ہلحم ۵۔۔
ਿੂ ਮੇਰੇ ਮੀਿ ਸਖਾ ਹਤਰ ਪਰਾਨ ॥

ئُؤ ریمے تیم اھکس ہر رپان ۔۔
ਮਨੁ ਧਨੁ ਜੀਉ ਤਪੰਿੁ ਸਭੁ ਿੁਮਰਾ ਇਹੁ ਿਨੁ ਸੀਿੋ ਿੁਮਰੈ ਧਾਨ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

نم دنھ جپؤ پِید سیھ ُبمرا اوہی نت سِیپؤ ُبم َرے داھن ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਿੁਮ ਹੀ ਿੀਏ ਅਤਨਕ ਪਰਕਾਰਾ ਿੁਮ ਹੀ ਿੀਏ ਮਾਨ ॥

ُب
ُب
م یہ د پپے ان ِک رپاکرا م یہ د پپے امن ۔۔

ਸਿਾ ਸਿਾ ਿੁਮ ਹੀ ਪਤਿ ਰਾਖਹੁ ਅੰਿਰਜਾਮੀ ਜਾਨ ॥੧॥

ُب
ک
دسا دسا م یہ پپ را ھہؤ ارتناجیم اجن ۔۔۱۔۔

ਤਜਨ ਸੰਿਨ ਜਾਤਨਆ ਿੂ ਿਾਕੁਰ ਿੇ ਆਏ ਪਰਵਾਨ ॥

س
ِجں ییں اجاین ئُؤ اھٹ ُکر ےت ا ےئ رپوان ۔۔

ਜਨ ਕਾ ਸੰਗੁ ਪਾਈਐ ਵਿਭਾਗੀ ਨਾਨਕ ਸੰਿਨ ਕੈ ਕੁਰਬਾਨ ॥੨॥੪੧॥੬੪॥

س
نج اک گنس نا پپَے وداھبیگ نانک ییں ےکَ قُرنان ۔۔۲۔۔۴۱۔۔۶۴۔۔

ਸਾਰਗ ਮਹਲਾ ੫ ॥

سارگ ہلحم ۵۔۔
ਕਰਹੁ ਗਤਿ ਿਇਆਲ ਸੰਿਹੁ ਮੋਰੀ ॥

رکوہ گپ دنال سیبہؤ ومری ۔۔

ਿੁਮ ਸਮਰਥ ਕਾਰਨ ਕਰਨਾ ਿੂਟੀ ਿੁਮ ਹੀ ਜੋਰੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ُب
ُب
م رمسھت اکرن رکنا ئُؤیٹ م یہ وجری ۔۔۱۔۔راہو۔۔

ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੇ ਤਬਖਈ ਿੁਮ ਿਾਰੇ ਸੁਮਤਿ ਸੰਤਗ ਿੁਮਾਰੈ ਪਾਈ ॥

نک
ُب
منج منج ےک ِ ھبی م نارے ُسمِت گنس ُبما َرے نایئ ۔۔

ਅਤਨਕ ਜੋਤਨ ਭਰਮਿੇ ਪਰਭ ਤਬਸਰਿ ਸਾਤਸ ਸਾਤਸ ਹਤਰ ਗਾਈ ॥੧॥

ان ِک وجن رھبےتم رپَھب ِئسرت ساس ساس ہر اگیئ ۔۔۱۔۔
ਜੋ ਜੋ ਸੰਤਗ ਤਮਲੇ ਸਾਧੂ ਕੈ ਿੇ ਿੇ ਪਤਿਿ ਪੁਨੀਿਾ ॥

وج وج گنس مل ِے سا ُدوھ ےکَ ےت ےت تتپ ُپیییا ۔۔
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਜਾ ਕੇ ਵਿਭਾਗਾ ਤਿਤਨ ਜਨਮੁ ਪਿਾਰਥੁ ਜੀਿਾ ॥੨॥੪੨॥੬੫॥

وہک نانک اج ےک وداھباگ پِں منج ندارھت اتیج ۔۔۲۔۔۴۲۔۔۶۵۔۔
ਸਾਰਗ ਮਹਲਾ ੫ ॥

سارگ ہلحم ۵۔۔
ਿਾਕੁਰ ਤਬਨਿੀ ਕਰਨ ਜਨੁ ਆਇਓ ॥

اھٹ ُکر نِیبی رکن نج ا ویئ ۔۔

ਸਰਬ ਸੂਖ ਆਨੰਿ ਸਹਜ ਰਸ ਸੁਨਿ ਿੁਹਾਰੋ ਨਾਇਓ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

سہ
رست سُؤھک ا دنن ج رس ُسیت ُبہارو ناویئ ۔۔۱۔۔راہو۔۔

ਤਿਪਾ ਤਨਧਾਨ ਸੂਖ ਕੇ ਸਾਗਰ ਜਸੁ ਸਭ ਮਤਹ ਜਾ ਕੋ ਛਾਇਓ ॥

کِرنا ن ِداھن سُؤھک ےک سارگ سج سیھ ہہم اج وک اھچویئ ۔۔
ਸੰਿਸੰਤਗ ਰੰਗ ਿੁਮ ਕੀਏ ਅਪਨਾ ਆਪੁ ਤਿਰਸਟਾਇਓ ॥੧॥

ُب
سییسیگ رنگ م ےئیک اانپ ا ت درِاٹسویئ ۔۔۱۔۔

ਨੈਨਹੁ ਸੰਤਗ ਸੰਿਨ ਕੀ ਸੇਵਾ ਚਰਨ ਝਾਰੀ ਕੇਸਾਇਓ ॥

س
نَیبہؤ گنس ییں یک ویسا رچن اھجری اسیکویئ ۔۔

ਆਿ ਪਹਰ ਿਰਸਨੁ ਸੰਿਨ ਕਾ ਸੁਖੁ ਨਾਨਕ ਇਹੁ ਪਾਇਓ ॥੨॥੪੩॥੬੬॥

س
ا ھٹ رہپ درنس ییں اک ُسکھ نانک اوہی ناویئ ۔۔۲۔۔۴۳۔۔۶۶۔۔
ਸਾਰਗ ਮਹਲਾ ੫ ॥

سارگ ہلحم ۵۔۔
ਜਾ ਕੀ ਰਾਮ ਨਾਮ ਤਲਵ ਲਾਗੀ ॥

اج یک رام نام لِؤ الیگ ۔۔
ਸਜਨੁ ਸੁਤਰਿਾ ਸੁਹੇਲਾ ਸਹਜੇ ਸੋ ਕਹੀਐ ਬਿਭਾਗੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

س
نجس ُس ِردا سُؤہیال ہجے وس کہ ٔپے َ نداھبیگ ۔۔۱۔۔راہو۔۔

ਰਤਹਿ ਤਬਕਾਰ ਅਲਪ ਮਾਇਆ ਿੇ ਅਹੰਬੁਤਧ ਤਬਖੁ ਤਿਆਗੀ ॥

رہت ِئکِار الپ امنا ےت اہم ُیدھ نِکھ ایتیگ ۔۔

ਿਰਸ ਤਪਆਸ ਆਸ ਏਕਤਹ ਕੀ ਟੇਕ ਹੀਐੈਂ ਤਪਰਅ ਪਾਗੀ ॥੧॥

ہ
درس ایپس ا س اہکیِ یک کیٹ ییٔں پِرء نایگ ۔۔۱۔۔

ਅਤਚੰਿ ਸੋਇ ਜਾਗਨੁ ਉਤਿ ਬੈਸਨੁ ਅਤਚੰਿ ਹਸਿ ਬੈਰਾਗੀ ॥

نی
ا ِجپت وسۓ اجنگ اُھٹ َ سں ا ِجپت ہست ریبایگ ۔۔

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਤਜਤਨ ਜਗਿੁ ਿਗਾਨਾ ਸੁ ਮਾਇਆ ਹਤਰ ਜਨ ਿਾਗੀ ॥੨॥੪੪॥੬੭॥

وہک نانک نج تگج اگھٹنا وس امنا ہر نج اھٹیگ ۔۔۲۔۔۴۴۔۔۶۷۔۔
ਸਾਰਗ ਮਹਲਾ ੫ ॥

سارگ ہلحم ۵۔۔
ਅਬ ਜਨ ਊਪਤਰ ਕੋ ਨ ਪੁਕਾਰੈ ॥

ات نج اُورپ وک ہن ئُکا َرے ۔۔
ਪੂਕਾਰਨ ਕਉ ਜੋ ਉਿਮੁ ਕਰਿਾ ਗੁਰੁ ਪਰਮੇਸਰੁ ਿਾ ਕਉ ਮਾਰੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

امرے ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ئُؤاکرن کؤ وج اُدم رکنا ُگر رپرسیم نا کؤ َ
ਤਨਰਵੈਰੈ ਸੰਤਗ ਵੈਰੁ ਰਚਾਵੈ ਹਤਰ ਿਰਗਹ ਓਹੁ ਹਾਰੈ ॥

اچوے ہر درہگ اووہ َاہرے ۔۔
پِر َوریَے گنس وری ر َ
ਆਤਿ ਜੁਗਾਤਿ ਪਰਭ ਕੀ ਵਤਿਆਈ ਜਨ ਕੀ ਪੈਜ ਸਵਾਰੈ ॥੧॥

پب
ا د ُجگاد رپَھب یک ودنایئ نج یک َ ج وسا َرے ۔۔۱۔۔

ਤਨਰਭਉ ਭਏ ਸਗਲ ਭਉ ਤਮਤਟਆ ਚਰਨ ਕਮਲ ਆਧਾਰੈ ॥

ب
ب
پِر ھؤ ےئھب لگس ھؤ مِییا رچن لمک ا داھرے ۔۔

ਗੁਰ ਕੈ ਬਚਤਨ ਜਤਪਓ ਨਾਉ ਨਾਨਕ ਪਰਗਟ ਭਇਓ ਸੰਸਾਰੈ ॥੨॥੪੫॥੬੮॥

ب
اسنسرے ۔۔۲۔۔۴۵۔۔۶۸۔۔
ُگر ےکَ نچب چیپؤ ناو نانک رپَگپ ھ َپؤ
َ
ਸਾਰਗ ਮਹਲਾ ੫ ॥

سارگ ہلحم ۵۔۔
ਹਤਰ ਜਨ ਛੋਤਿਆ ਸਗਲਾ ਆਪੁ ॥

ہر نج وھچدنا سگال ا ت ۔۔

ਤਜਉ ਜਾਨਹੁ ਤਿਉ ਰਖਹੁ ਗੁਸਾਈ ਪੇਤਖ ਜੀਵਾਂ ਪਰਿਾਪੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ک
چیپؤ اجبہؤ پپؤ ر ھہؤ ُگسا ٔی پیکھ ویجان رپنات ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਗੁਰ ਉਪਿੇਤਸ ਸਾਧ ਕੀ ਸੰਗਤਿ ਤਬਨਤਸਓ ਸਗਲ ਸੰਿਾਪੁ ॥

ُگر ا ُندسی سادھ یک تگنس نِیسیؤ لگس سییات ۔۔

ਤਮਿਰ ਸਿਰ ਪੇਤਖ ਸਮਿੁ ਬੀਚਾਤਰਓ ਸਗਲ ਸੰਭਾਖਨ ਜਾਪੁ ॥੧॥

س
ِمتر رتس پیکھ تمس اچیبروی لگس مبھانھک اجت ۔۔۱۔۔

ਿਪਤਿ ਬੁਝੀ ਸੀਿਲ ਆਘਾਨੇ ਸੁਤਨ ਅਨਹਿ ਤਬਸਮ ਭਏ ਤਬਸਮਾਿ ॥

بُج
ُس بچ ِئس
ئ
ھ
س
ِ
تپت ی لتیس ا اھگےن ں ا د م ےئھب ماد ۔۔

ਅਨਿੁ ਭਇਆ ਨਾਨਕ ਮਤਨ ਸਾਚਾ ਪੂਰਨ ਪੂਰੇ ਨਾਿ ॥੨॥੪੬॥੬੯॥

ا َند ایھب نانک نم سااچ ئُؤرن ئُؤرے ناد ۔۔۲۔۔۴۶۔۔۶۹۔۔
ਸਾਰਗ ਮਹਲਾ ੫ ॥

سارگ ہلحم ۵۔۔
ਮੇਰੈ ਗੁਤਰ ਮੋਰੋ ਸਹਸਾ ਉਿਾਤਰਆ ॥

ریمَے ُگر ومرو سہسا اُنارِنا ۔۔

ਤਿਸੁ ਗੁਰ ਕੈ ਜਾਈਐ ਬਤਲਹਾਰੀ ਸਿਾ ਸਿਾ ਹਉ ਵਾਤਰਆ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ےک اج پپَے اہلبری دسا دسا ہؤ وارنا ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ئِس ُگر َ

ਗੁਰ ਕਾ ਨਾਮੁ ਜਤਪਓ ਤਿਨੁ ਰਾਿੀ ਗੁਰ ਕੇ ਚਰਨ ਮਤਨ ਧਾਤਰਆ ॥

ُگر اک نام چیپؤ دِن رایت ُگر ےک رچن نم داھرنا ۔۔

ਗੁਰ ਕੀ ਧੂਤਰ ਕਰਉ ਤਨਿ ਮਜਨੁ ਤਕਲਤਵਖ ਮੈਲੁ ਉਿਾਤਰਆ ॥੧॥

م
ُگر یک دھُؤر رکو پِپ چں کِلؤِھک مَیل اُنارِنا ۔۔۱۔۔

ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਕੀ ਕਰਉ ਤਨਿ ਸੇਵਾ ਗੁਰੁ ਅਪਨਾ ਨਮਸਕਾਤਰਆ ॥

ُگر ئُؤرے یک رکو پِپ ویسا ُگر اانپ اکسمنرنا ۔۔

ਸਰਬ ਿਲਾ ਿੀਨਹੇ ਗੁਤਰ ਪੂਰੈ ਨਾਨਕ ਗੁਤਰ ਤਨਸਿਾਤਰਆ ॥੨॥੪੭॥੭੦॥

ب پبہ
رست ھال د ھے ُگر ئُؤ َرے نانک ُگر ئِسیارنا ۔۔۲۔۔۴۷۔۔۷۱۔۔
ਸਾਰਗ ਮਹਲਾ ੫ ॥

سارگ ہلحم ۵۔۔
ਤਸਮਰਿ ਨਾਮੁ ਪਰਾਨ ਗਤਿ ਪਾਵੈ ॥

ِسمرت نام رپان گپ نا َوے ۔۔
ਤਮਟਤਹ ਕਲੇਸ ਿਰਾਸ ਸਭ ਨਾਸੈ ਸਾਧਸੰਤਗ ਤਹਿੁ ਲਾਵੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

کلی
الوے ۔۔۱۔۔راہو۔۔
مِی ِہ س رتاس سیھ نا سَے سادھسیگ ِہت َ
ਹਤਰ ਹਤਰ ਹਤਰ ਹਤਰ ਮਤਨ ਆਰਾਧੇ ਰਸਨਾ ਹਤਰ ਜਸੁ ਗਾਵੈ ॥

اگوے ۔۔
ہر ہر ہر ہر نم ا رادےھ رانس ہر سج َ
ਿਤਜ ਅਤਭਮਾਨੁ ਕਾਮ ਿੋਧੁ ਤਨੰਿਾ ਬਾਸੁਿੇਵ ਰੰਗੁ ਲਾਵੈ ॥੧॥

ب
الوے ۔۔۱۔۔
جت ا ھبمان اکم رکودھ پ ِیدا نا ُُسدوی رنگ َ
ਿਾਮੋਿਰ ਿਇਆਲ ਆਰਾਧਹੁ ਗੋਤਬੰਿ ਕਰਿ ਸੋੁਹਾਵੈ ॥

اہسوے ۔۔
داومدر دنال ا رادوھ وگپِید رکت َ
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਸਭ ਕੀ ਹੋਇ ਰੇਨਾ ਹਤਰ ਹਤਰ ਿਰਤਸ ਸਮਾਵੈ ॥੨॥੪੮॥੭੧॥

امسوے ۔۔۲۔۔۴۸۔۔۷۱۔۔
وہک نانک سیھ یک وہۓ رپیَا ہر ہر درس َ
ਸਾਰਗ ਮਹਲਾ ੫ ॥

سارگ ہلحم ۵۔۔

ਅਪੁਨੇ ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਬਤਲਹਾਰੈ ॥

اہلبرے ۔۔
اےنپ ُگر ئُؤرے َ
ਪਰਗਟ ਪਰਿਾਪੁ ਕੀਓ ਨਾਮ ਕੋ ਰਾਖੇ ਰਾਖਨਹਾਰੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

رپَگپ رپَنات کپؤ نام وک راےھک راکھبہا َرے ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਤਨਰਭਉ ਕੀਏ ਸੇਵਕ ਿਾਸ ਅਪਨੇ ਸਗਲੇ ਿੂਖ ਤਬਿਾਰੈ ॥

ب
پِر ھؤ ےئیک ویسک داس اےنپ ےلگس ُدوھک نِدا َرے ۔۔

ਆਨ ਉਪਾਵ ਤਿਆਤਗ ਜਨ ਸਗਲੇ ਚਰਨ ਕਮਲ ਤਰਿ ਧਾਰੈ ॥੧॥

اھرے ۔۔۱۔۔
ا ن اُناو پ ِیاگ نج ےلگس رچن لمک رِد د َ
ਪਰਾਨ ਅਧਾਰ ਮੀਿ ਸਾਜਨ ਪਰਭ ਏਕੈ ਏਕੰਕਾਰੈ ॥

رپان اداھر ِمپت سانج رپَھب اےکی انکپکارے ۔۔
ਸਭ ਿੇ ਊਚ ਿਾਕੁਰੁ ਨਾਨਕ ਕਾ ਬਾਰ ਬਾਰ ਨਮਸਕਾਰੈ ॥੨॥੪੯॥੭੨॥

اکسمنرے ۔۔۲۔۔۴۹۔۔۷۲۔۔
سیھ ےت اُوچ اھٹ ُکر نانک اک نار نار
َ
ਸਾਰਗ ਮਹਲਾ ੫ ॥

سارگ ہلحم ۵۔۔
ਤਬਨੁ ਹਤਰ ਹੈ ਕੋ ਕਹਾ ਬਿਾਵਹੁ ॥

ےہ وک اہک اتبووہ ۔۔
پِں ہر َ

ਸੁਖ ਸਮੂਹ ਕਰੁਣਾ ਮੈ ਕਰਿਾ ਤਿਸੁ ਪਰਭ ਸਿਾ ਤਧਆਵਹੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ُسکھ سمُؤہ رکُنا م َے رکنا ئِس رپَھب دسا دایھووہ ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਜਾ ਕੈ ਸੂਤਿ ਪਰੋਏ ਜੰਿਾ ਤਿਸੁ ਪਰਭ ਕਾ ਜਸੁ ਗਾਵਹੁ ॥

ےک سُؤت رپوےئ اتنج ئِس رپَھب اک سج اگووہ ۔۔
اج َ

ਤਸਮਤਰ ਿਾਕੁਰੁ ਤਜਤਨ ਸਭੁ ਤਕਛੁ ਿੀਨਾ ਆਨ ਕਹਾ ਪਤਹ ਜਾਵਹੁ ॥੧॥

ِسمر

ک
اھٹ ُکر ِجں سیھ ِچھ دانی ا ن اہک بہہ اجووہ ۔۔۱۔۔

ਸਿਲ ਸੇਵਾ ਸੁਆਮੀ ਮੇਰੇ ਕੀ ਮਨ ਬਾਂਛਿ ਿਲ ਪਾਵਹੁ ॥

سب
ب
ھل ویسا سُؤا یم ریمے یک نم نا جھت لھپ ناووہ ۔۔
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਲਾਭੁ ਲਾਹਾ ਲੈ ਚਾਲਹੁ ਸੁਖ ਸੇਿੀ ਘਤਰ ਜਾਵਹੁ ॥੨॥੫੦॥੭੩॥

وہک نانک الھب الاہ لَے اچہلُ ُسکھ یتیس رھگ اجووہ ۔۔۲۔۔۵۱۔۔۷۳۔۔
ਸਾਰਗ ਮਹਲਾ ੫ ॥

سارگ ہلحم ۵۔۔
ਿਾਕੁਰ ਿੁਮਹ ਸਰਣਾਈ ਆਇਆ ॥

ُب
اھٹ ُکر مہھ رسنایئ ا نا ۔۔

ਉਿਤਰ ਗਇਓ ਮੇਰੇ ਮਨ ਕਾ ਸੰਸਾ ਜਬ ਿੇ ਿਰਸਨੁ ਪਾਇਆ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

اُرت گیپؤ ریمے نم اک اسنس جت ےت درنس نانا ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਅਨਬੋਲਿ ਮੇਰੀ ਤਬਰਥਾ ਜਾਨੀ ਅਪਨਾ ਨਾਮੁ ਜਪਾਇਆ ॥

اوبنلپ ریمی پِراھت اجین اانپ نام اپجنا ۔۔

ਿੁਖ ਨਾਿੇ ਸੁਖ ਸਹਤਜ ਸਮਾਏ ਅਨਿ ਅਨਿ ਗੁਣ ਗਾਇਆ ॥੧॥

سہ
ُدھک ناےھٹ ُسکھ ج امسےئ ا َند ا َند ُگں اگنا ۔۔۱۔۔

ਬਾਹ ਪਕਤਰ ਕਤਢ ਲੀਨੇ ਅਪੁਨੇ ਤਗਰਹ ਅੰਧ ਕੂਪ ਿੇ ਮਾਇਆ ॥

ناہ رکپ ڈکھ ےنیل اےنپ گِرہ ادنھ ُکؤت ےت امنا ۔۔

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਗੁਤਰ ਬੰਧਨ ਕਾਟੇ ਤਬਛੁਰਿ ਆਤਨ ਤਮਲਾਇਆ ॥੨॥੫੧॥੭੪॥

بِج
وہک نانک ُگر دنبنھ اکےٹ ھرت ا ن مِالنا ۔۔۲۔۔۵۱۔۔۷۴۔۔

ਸਾਰਗ ਮਹਲਾ ੫ ॥

سارگ ہلحم ۵۔۔
ਹਤਰ ਕੇ ਨਾਮ ਕੀ ਗਤਿ ਿਾਂਢੀ ॥

ہر ےک نام یک گپ اھٹندیھ ۔۔
ਬੇਿ ਪੁਰਾਨ ਤਸਤਮਰਤਿ ਸਾਧੂ ਜਨ ਖੋਜਿ ਖੋਜਿ ਕਾਢੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

دیب ُپران ِسمرت سا ُدوھ نج وھکجت وھکجت اکدیھ ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਤਸਵ ਤਬਰੰਚ ਅਰੁ ਇੰਿਰ ਲੋਕ ਿਾ ਮਤਹ ਜਲਿੌ ਤਿਤਰਆ ॥

ب
سِؤ پِرچن ار اِدنر ولک نا ہہم چل َپؤ ھِرنا ۔۔

ਤਸਮਤਰ ਤਸਮਤਰ ਸੁਆਮੀ ਭਏ ਸੀਿਲ ਿੂਖੁ ਿਰਿੁ ਭਰਮੁ ਤਹਤਰਆ ॥੧॥

ِسمر ِسمر سُؤا یم ےئھب لتیس ُدوھک درد رھبم ہ ِ ِرنا ۔۔۱۔۔

ਜੋ ਜੋ ਿਤਰਓ ਪੁਰਾਿਨੁ ਨਵਿਨੁ ਭਗਤਿ ਭਾਇ ਹਤਰ ਿੇਵਾ ॥

وج وج رتئؤ ُپرانت ونَنت تگھب اھبےئ ہر دویا ۔۔

ਨਾਨਕ ਕੀ ਬੇਨੰਿੀ ਪਰਭ ਜੀਉ ਤਮਲੈ ਸੰਿ ਜਨ ਸੇਵਾ ॥੨॥੫੨॥੭੫॥

نی
نانک یک ییبی رپَھب جپؤ ملَ ِے سیت نج ویسا ۔۔۲۔۔۵۲۔۔۷۵۔۔
ਸਾਰਗ ਮਹਲਾ ੫ ॥

سارگ ہلحم ۵۔۔
ਤਜਹਵੇ ਅੰਤਮਰਿ ਗੁਣ ਹਤਰ ਗਾਉ ॥

ِچہؤے ارمِت ُگں ہر اگو ۔۔

ਹਤਰ ਹਤਰ ਬੋਤਲ ਕਥਾ ਸੁਤਨ ਹਤਰ ਕੀ ਉਚਰਹੁ ਪਰਭ ਕੋ ਨਾਉ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ہر ہر وبل اھتک ُسں ہر یک اُرچہ رپَھب وک ناو ۔۔۱۔۔راہو۔۔

ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਰਿਨ ਧਨੁ ਸੰਚਹੁ ਮਤਨ ਿਤਨ ਲਾਵਹੁ ਭਾਉ ॥

سب
رام نام رنت دنھ جہؤ نم نت الووہ اھبو ۔۔

ਆਨ ਤਬਭੂਿ ਤਮਤਥਆ ਕਤਰ ਮਾਨਹੁ ਸਾਚਾ ਇਹੈ ਸੁਆਉ ॥੧॥

پب
ا ن ِ ھ ُؤت مِبھیا رک امبہؤ سااچ اِےہَ سُؤا و ۔۔۱۔۔

ਜੀਅ ਪਰਾਨ ਮੁਕਤਿ ਕੋ ਿਾਿਾ ਏਕਸ ਤਸਉ ਤਲਵ ਲਾਉ ॥

یج رپان مُکت وک دانا اسکی سِیؤ لِؤ الو ۔۔

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਿਾ ਕੀ ਸਰਣਾਈ ਿੇਿ ਸਗਲ ਅਤਪਆਉ ॥੨॥੫੩॥੭੬॥

وہک نانک نا یک رسنایئ د َپپ لگس اایپو ۔۔۲۔۔۵۳۔۔۷۶۔۔
ਸਾਰਗ ਮਹਲਾ ੫ ॥

سارگ ہلحم ۵۔۔
ਹੋਿੀ ਨਹੀ ਕਵਨ ਕਛੁ ਕਰਣੀ ॥

وہیت یہن وکَن ھچک رکین ۔۔
ਇਹੈ ਓਟ ਪਾਈ ਤਮਤਲ ਸੰਿਹ ਗੋਪਾਲ ਏਕ ਕੀ ਸਰਣੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

اےہ اوت نایئ مِل سیبہہ وگنال انک یک رسین ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਪੰਚ ਿੋਖ ਤਛਿਰ ਇਆ ਿਨ ਮਤਹ ਤਬਖੈ ਤਬਆਤਧ ਕੀ ਕਰਣੀ ॥

پب
نک
ج دوھک چھِدر اِنا نت ہہم ِ َھے ایبدھ یک رکین ۔۔

ਆਸ ਅਪਾਰ ਤਿਨਸ ਗਤਣ ਰਾਖੇ ਗਰਸਿ ਜਾਿ ਬਲੁ ਜਰਣੀ ॥੧॥

ا س انار دِسن نگ راےھک رگست اجت نل رجین ۔۔۱۔۔

ਅਨਾਥਹ ਨਾਥ ਿਇਆਲ ਸੁਖ ਸਾਗਰ ਸਰਬ ਿੋਖ ਭੈ ਹਰਣੀ ॥

ب
انابھہ ناھت دنال ُسکھ سارگ رست دوھک َھے ہرین ۔۔

ਮਤਨ ਬਾਂਛਿ ਤਚਿਵਿ ਨਾਨਕ ਿਾਸ ਪੇਤਖ ਜੀਵਾ ਪਰਭ ਚਰਣੀ ॥੨॥੫੪॥੭੭॥

ب
پ
ج
ی
ک
ج
پ
ھ
َ
ن
نم نا ت ِ ؤت نا ک داس ھ ویجا رپَھب رچین ۔۔۲۔۔۵۴۔۔۷۷۔۔
ਸਾਰਗ ਮਹਲਾ ੫ ॥

سارگ ہلحم ۵۔۔
ਿੀਕੇ ਹਤਰ ਕੇ ਨਾਮ ਤਬਨੁ ਸਾਿ ॥

ےکیھپ ہر ےک نام پِں اصد ۔۔

ਅੰਤਮਰਿ ਰਸੁ ਕੀਰਿਨੁ ਹਤਰ ਗਾਈਐ ਅਤਹਤਨਤਸ ਪੂਰਨ ਨਾਿ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ارمِت رس ریکنت ہر اگ پ َپے اہیِس ئُؤرن ناد ۔۔۱۔۔راہو۔۔

ਤਸਮਰਿ ਸਾਂਤਿ ਮਹਾ ਸੁਖੁ ਪਾਈਐ ਤਮਤਟ ਜਾਤਹ ਸਗਲ ਤਬਖਾਿ ॥

ِسمرت ساپپ اہم ُسکھ نا پپَے مِت اجہِ لگس نِکھاد ۔۔

ਹਤਰ ਹਤਰ ਲਾਭੁ ਸਾਧਸੰਤਗ ਪਾਈਐ ਘਤਰ ਲੈ ਆਵਹੁ ਲਾਤਿ ॥੧॥

ہر ہر الھب سادھسیگ نا پپَے رھگ لَے ا ووہ الد ۔۔۱۔۔
ਸਭ ਿੇ ਊਚ ਊਚ ਿੇ ਊਚੋ ਅੰਿੁ ਨਹੀ ਮਰਜਾਿ ॥

سیھ ےت اُوچ اُوچ ےت اُووچ اپپ یہن رماجد ۔۔
ਬਰਤਨ ਨ ਸਾਕਉ ਨਾਨਕ ਮਤਹਮਾ ਪੇਤਖ ਰਹੇ ਤਬਸਮਾਿ ॥੨॥੫੫॥੭੮॥

پرن ہن ساکؤ نانک امہم پیکھ رےہ ِئسماد ۔۔۲۔۔۵۵۔۔۷۸۔۔
ਸਾਰਗ ਮਹਲਾ ੫ ॥

سارگ ہلحم ۵۔۔
ਆਇਓ ਸੁਨਨ ਪੜਨ ਕਉ ਬਾਣੀ ॥

ا ویئ ُسیں ڑپن کؤ ناین ۔۔

ਨਾਮੁ ਤਵਸਾਤਰ ਲਗਤਹ ਅਨ ਲਾਲਤਚ ਤਬਰਥਾ ਜਨਮੁ ਪਰਾਣੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

نام وِسار لگ ِہ ان الچل پِراھت منج رپاین ۔۔۱۔۔راہو۔۔

ਸਮਝੁ ਅਚੇਿ ਚੇਤਿ ਮਨ ਮੇਰੇ ਕਥੀ ਸੰਿਨ ਅਕਥ ਕਹਾਣੀ ॥

کب س
ھجمس اج َپت ج َپت نم ریمے ھی ییں اکبھ اہکین ۔۔
ਲਾਭੁ ਲੈਹੁ ਹਤਰ ਤਰਿੈ ਅਰਾਧਹੁ ਛੁਟਕੈ ਆਵਣ ਜਾਣੀ ॥੧॥

چ
لبہ ہ
ھہ ھُی َکے ا ون اجین ۔۔۱۔۔
الھب َ ؤ ر ر َِدے اراد ُ

ਉਿਮੁ ਸਕਤਿ ਤਸਆਣਪ ਿੁਮਹਰੀ ਿੇਤਹ ਿ ਨਾਮੁ ਵਖਾਣੀ ॥

ِس پ ُبمہ
ھ
اُدم تکس یا پ ری دہہی ت نام واھکین ۔۔

ਸੇਈ ਭਗਿ ਭਗਤਿ ਸੇ ਲਾਗੇ ਨਾਨਕ ਜੋ ਪਰਭ ਭਾਣੀ ॥੨॥੫੬॥੭੯॥

سیبی تگھب تگھب ےس الےگ نانک وج رپَھب اھبین ۔۔۲۔۔۵۶۔۔۷۹۔۔
ਸਾਰਗ ਮਹਲਾ ੫ ॥

سارگ ہلحم ۵۔۔
ਧਨਵੰਿ ਨਾਮ ਕੇ ਵਣਜਾਰੇ ॥

دھپؤپپ نام ےک واجنرے ۔۔
ਸਾਂਝੀ ਕਰਹੁ ਨਾਮ ਧਨੁ ਖਾਟਹੁ ਗੁਰ ਕਾ ਸਬਿੁ ਵੀਚਾਰੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

سایھجن رکوہ نام دنھ اھکوہٹ ُگر اک دبس وبچارے ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਛੋਿਹੁ ਕਪਟੁ ਹੋਇ ਤਨਰਵੈਰਾ ਸੋ ਪਰਭੁ ਸੰਤਗ ਤਨਹਾਰੇ ॥

وھچدوہ ٹپک وہۓ پِر َوریا وس رپَھب گنس بِہارے ۔۔
ਸਚੁ ਧਨੁ ਵਣਜਹੁ ਸਚੁ ਧਨੁ ਸੰਚਹੁ ਕਬਹੂ ਨ ਆਵਹੁ ਹਾਰੇ ॥੧॥

سب
ب
چس دنھ و جہؤ چس دنھ جہہؤ کب ُہؤ ہن ا ووہ اہرے ۔۔۱۔۔

ਖਾਿ ਖਰਚਿ ਤਕਛੁ ਤਨਖੁਟਿ ਨਾਹੀ ਅਗਨਿ ਭਰੇ ਭੰਿਾਰੇ ॥

ک
اھکت رھکجت ِچھ نکِ ُھپت نایہ اتنگ رھبے ڈنھبارے ۔۔
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਸੋਭਾ ਸੰਤਗ ਜਾਵਹੁ ਪਾਰਬਰਹਮ ਕੈ ਿੁਆਰੇ ॥੨॥੫੭॥੮੦॥

وہک نانک وساھب گنس اجووہ نارپرمہ ےکَ ُدوارے ۔۔۲۔۔۵۷۔۔۸۱۔۔
ਸਾਰਗ ਮਹਲਾ ੫ ॥

سارگ ہلحم ۵۔۔
ਪਰਭ ਜੀ ਮੋਤਹ ਕਵਨੁ ਅਨਾਥੁ ਤਬਚਾਰਾ ॥

رپَھب یج ومہِ وکَن اناھت ِبچارا ۔۔

ਕਵਨ ਮੂਲ ਿੇ ਮਾਨੁਖੁ ਕਤਰਆ ਇਹੁ ਪਰਿਾਪੁ ਿੁਹਾਰਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

وکَن مُؤل ےت ام ُنکھ رکَنا اوہی رپنات ُبہارا ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਜੀਅ ਪਰਾਣ ਸਰਬ ਕੇ ਿਾਿੇ ਗੁਣ ਕਹੇ ਨ ਜਾਤਹ ਅਪਾਰਾ ॥

یج رپان رست ےک داےت ُگں ےہک ہن اجہِ انارا ۔۔

ਸਭ ਕੇ ਪਰੀਿਮ ਸਰਬ ਪਰਤਿਪਾਲਕ ਸਰਬ ਘਟਾਂ ਆਧਾਰਾ ॥੧॥

سیھ ےک رپمتی رست رپَپ ِیاکل رست اٹھگن ا داھرا ۔۔۱۔۔
ਕੋਇ ਨ ਜਾਣੈ ਿੁਮਰੀ ਗਤਿ ਤਮਤਿ ਆਪਤਹ ਏਕ ਪਸਾਰਾ ॥

وکۓ ہن اج ئَے ُبمری گپ مِت ا ہپِ انک ئسارا ۔۔

ਸਾਧ ਨਾਵ ਬੈਿਾਵਹੁ ਨਾਨਕ ਭਵ ਸਾਗਰੁ ਪਾਤਰ ਉਿਾਰਾ ॥੨॥੫੮॥੮੧॥

ب
سادھ نا َو اھٹیبووہ نانک َھؤ سارگ نار اُنارا ۔۔۲۔۔۵۸۔۔۸۱۔۔
ਸਾਰਗ ਮਹਲਾ ੫ ॥

سارگ ہلحم ۵۔۔

ਆਵੈ ਰਾਮ ਸਰਤਣ ਵਿਭਾਗੀ ॥

ے رام رسن وداھبیگ ۔۔
او َ
ਏਕਸ ਤਬਨੁ ਤਕਛੁ ਹੋਰੁ ਨ ਜਾਣੈ ਅਵਤਰ ਉਪਾਵ ਤਿਆਗੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ک
اسکی پِں ِچھ وہر ہن اج ئَے ا َور اُناو ایتیگ ۔۔۱۔۔راہو۔۔

ਮਨ ਬਚ ਿਮ ਆਰਾਧੈ ਹਤਰ ਹਤਰ ਸਾਧਸੰਤਗ ਸੁਖੁ ਪਾਇਆ ॥

نم چب رکم ا رادےھ ہر ہر سادھسیگ ُسکھ نانا ۔۔

ਅਨਿ ਤਬਨੋਿ ਅਕਥ ਕਥਾ ਰਸੁ ਸਾਚੈ ਸਹਤਜ ਸਮਾਇਆ ॥੧॥

سہ
ا َند پِپؤد اکبھ اھتک رس سا َچے ج امسنا ۔۔۱۔۔

ਕਤਰ ਤਕਰਪਾ ਜੋ ਅਪੁਨਾ ਕੀਨੋ ਿਾ ਕੀ ਊਿਮ ਬਾਣੀ ॥

رک کِرنا وج اانپ ونیک نا یک اُومت ناین ۔۔

ਸਾਧਸੰਤਗ ਨਾਨਕ ਤਨਸਿਰੀਐ ਜੋ ਰਾਿੇ ਪਰਭ ਤਨਰਬਾਣੀ ॥੨॥੫੯॥੮੨॥

سادھسیگ نانک ئِستر پپے َ وج راےت رپَھب پِرناین ۔۔۲۔۔۵۹۔۔۸۲۔۔
ਸਾਰਗ ਮਹਲਾ ੫ ॥

سارگ ہلحم ۵۔۔
ਜਾ ਿੇ ਸਾਧੂ ਸਰਤਣ ਗਹੀ ॥

اج ےت سا ُدوھ رسن یہگ ۔۔
ਸਾਂਤਿ ਸਹਜੁ ਮਤਨ ਭਇਓ ਪਰਗਾਸਾ ਤਬਰਥਾ ਕਛੁ ਨ ਰਹੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

پ سہ
پ
ِ
سا پ ج نم ویھب رپَاگسا راھت ھچک ہن ریہ ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਹੋਹੁ ਤਿਪਾਲ ਨਾਮੁ ਿੇਹੁ ਅਪੁਨਾ ਤਬਨਿੀ ਏਹ ਕਹੀ ॥

کِرنال نام دوہی اانپ نِیبی اہہی یہک ۔۔

ਆਨ ਤਬਉਹਾਰ ਤਬਸਰੇ ਪਰਭ ਤਸਮਰਿ ਪਾਇਓ ਲਾਭੁ ਸਹੀ ॥੧॥

ص
ج
ا ن ویباہر ئسِرے رپَھب ِسمرت ناویئ الھب ی ۔۔۱۔۔
ਜਹ ਿੇ ਉਪਤਜਓ ਿਹੀ ਸਮਾਨੋ ਸਾਈ ਬਸਿੁ ਅਹੀ ॥

ب
ہج ےت ا ُ چِپؤ یہت امسون سایئ تسب ایہ ۔۔

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਭਰਮੁ ਗੁਤਰ ਖੋਇਓ ਜੋਿੀ ਜੋਤਿ ਸਮਹੀ ॥੨॥੬੦॥੮੩॥

س
وہک نانک رھبم ُگر وھکویئ وجیت وجت مہی ۔۔۲۔۔۶۱۔۔۸۳۔۔
ਸਾਰਗ ਮਹਲਾ ੫ ॥

سارگ ہلحم ۵۔۔
ਰਸਨਾ ਰਾਮ ਕੋ ਜਸੁ ਗਾਉ ॥

رانس رام وک سج اگو ۔۔
ਆਨ ਸੁਆਿ ਤਬਸਾਤਰ ਸਗਲੇ ਭਲੋ ਨਾਮ ਸੁਆਉ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ا ن سُؤاد ِئسار ےلگس ولھب نام سُؤا و ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਚਰਨ ਕਮਲ ਬਸਾਇ ਤਹਰਿੈ ਏਕ ਤਸਉ ਤਲਵ ਲਾਉ ॥

رچن لمک اسب ِئے ہِر َدے انک سِیؤ لِؤ الو ۔۔

ਸਾਧਸੰਗਤਿ ਹੋਤਹ ਤਨਰਮਲੁ ਬਹੁਤੜ ਜੋਤਨ ਨ ਆਉ ॥੧॥

سادھسیگت وہہِ پِرلم ُبہر وجن ہن ا و ۔۔۱۔۔
ਜੀਉ ਪਰਾਨ ਅਧਾਰੁ ਿੇਰਾ ਿੂ ਤਨਥਾਵੇ ਥਾਉ ॥

جپؤ رپان اداھر ریتا ت ئُؤ پ ِبھاوے اھتو ۔۔
ਸਾਤਸ ਸਾਤਸ ਸਮਹਾਤਲ ਹਤਰ ਹਤਰ ਨਾਨਕ ਸਿ ਬਤਲ ਜਾਉ ॥੨॥੬੧॥੮੪॥

س
ساس ساس مہھال ہر ہر نانک دس نل اجو ۔۔۲۔۔۶۱۔۔۸۴۔۔

ਸਾਰਗ ਮਹਲਾ ੫ ॥

سارگ ہلحم ۵۔۔
ਬੈਕੁੰਿ ਗੋਤਬੰਿ ਚਰਨ ਤਨਿ ਤਧਆਉ ॥

پ
یکیبھ وگپِید رچن پِپ دایھو ۔۔

ਮੁਕਤਿ ਪਿਾਰਥੁ ਸਾਧੂ ਸੰਗਤਿ ਅੰਤਮਰਿੁ ਹਤਰ ਕਾ ਨਾਉ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

مُکت ندارھت سا ُدوھ تگنس ارمِت ہر اک ناو ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਊਿਮ ਕਥਾ ਸੁਣੀਜੈ ਸਰਵਣੀ ਮਇਆ ਕਰਹੁ ਭਗਵਾਨ ॥

اُومت اھتک ُسیبج َے رسَوین ایم رکوہ وگھبان ۔۔

ਆਵਿ ਜਾਿ ਿੋਊ ਪਖ ਪੂਰਨ ਪਾਈਐ ਸੁਖ ਤਬਸਰਾਮ ॥੧॥

ا وت اجت دوو ھکپ ئُؤرن نا پپَے ُسکھ ِئسرام ۔۔۱۔۔
ਸੋਧਿ ਸੋਧਿ ਿਿੁ ਬੀਚਾਤਰਓ ਭਗਤਿ ਸਰੇਸਟ ਪੂਰੀ ॥

وسدھت وسدھت پپ اچیبروی تگھب رسٹسی ئُؤری ۔۔
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਇਕ ਰਾਮ ਨਾਮ ਤਬਨੁ ਅਵਰ ਸਗਲ ਤਬਤਧ ਊਰੀ ॥੨॥੬੨॥੮੫॥

وہک نانک اِک رام نام پِں ا َور لگس نِدھ اُوری ۔۔۲۔۔۶۲۔۔۸۵۔۔
ਸਾਰਗ ਮਹਲਾ ੫ ॥

سارگ ہلحم ۵۔۔
ਸਾਚੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਿਾਿਾਰਾ ॥

ساےچ سیگؤرو دانارا ۔۔

ਿਰਸਨੁ ਿੇਤਖ ਸਗਲ ਿੁਖ ਨਾਸਤਹ ਚਰਨ ਕਮਲ ਬਤਲਹਾਰਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

درنس دھکی لگس ُدھک ناحصِ رچن لمک اہلبرا ۔۔۱۔۔راہو۔۔

ਸਤਿ ਪਰਮੇਸਰੁ ਸਤਿ ਸਾਧ ਜਨ ਤਨਹਚਲੁ ਹਤਰ ਕਾ ਨਾਉ ॥

بِہ
چ
ہ
ست رپرسیم ست سادھ نج ل ر اک ناو ۔۔

ਭਗਤਿ ਭਾਵਨੀ ਪਾਰਬਰਹਮ ਕੀ ਅਤਬਨਾਸੀ ਗੁਣ ਗਾਉ ॥੧॥

تگھب اھبوین نارپرمہ یک اپِیایس ُگں اگو ۔۔۱۔۔

ਅਗਮੁ ਅਗੋਚਰੁ ਤਮਤਿ ਨਹੀ ਪਾਈਐ ਸਗਲ ਘਟਾ ਆਧਾਰੁ ॥

امگ اوگرچ مِت یہن نا پپَے لگس اٹھگ ا داھر ۔۔

ਨਾਨਕ ਵਾਹੁ ਵਾਹੁ ਕਹੁ ਿਾ ਕਉ ਜਾ ਕਾ ਅੰਿੁ ਨ ਪਾਰੁ ॥੨॥੬੩॥੮੬॥

نانک واوہ واوہوہک نا کؤ اج اک اپپ ہن نار ۔۔۲۔۔۶۳۔۔۸۶۔۔
ਸਾਰਗ ਮਹਲਾ ੫ ॥

سارگ ہلحم ۵۔۔
ਗੁਰ ਕੇ ਚਰਨ ਬਸੇ ਮਨ ਮੇਰੈ ॥

ُگر ےک رچن ےسب نم ریمَے ۔۔
ਪੂਤਰ ਰਤਹਓ ਿਾਕੁਰੁ ਸਭ ਥਾਈ ਤਨਕਤਟ ਬਸੈ ਸਭ ਨੇਰੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ئُؤر رویہ اھٹ ُکر سیھ اھتیئ نکِت ئ َسے سیھ رینَے ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਬੰਧਨ ਿੋਤਰ ਰਾਮ ਤਲਵ ਲਾਈ ਸੰਿਸੰਤਗ ਬਤਨ ਆਈ ॥

دنبنھ وتر رام لِؤ الیئ سییسیگ نب ا یئ ۔۔

ਜਨਮੁ ਪਿਾਰਥੁ ਭਇਓ ਪੁਨੀਿਾ ਇਛਾ ਸਗਲ ਪੁਜਾਈ ॥੧॥

منج ندارھت ویھب ُپیییا ااھچ لگس ُبچایئ ۔۔۱۔۔

ਜਾ ਕਉ ਤਿਪਾ ਕਰਹੁ ਪਰਭ ਮੇਰੇ ਸੋ ਹਤਰ ਕਾ ਜਸੁ ਗਾਵੈ ॥

اگوے ۔۔
اج کؤ کِرنا رکوہ رپَھب ریمے وس ہر اک سج َ

ਆਿ ਪਹਰ ਗੋਤਬੰਿ ਗੁਨ ਗਾਵੈ ਜਨੁ ਨਾਨਕੁ ਸਿ ਬਤਲ ਜਾਵੈ ॥੨॥੬੪॥੮੭॥

ُگ
اجوے ۔۔۲۔۔۶۴۔۔۸۷۔۔
اگوے نج نانک دص نل َ
ا ھٹ رہپ وگپِید ں َ
ਸਾਰਗ ਮਹਲਾ ੫ ॥

سارگ ہلحم ۵۔۔
ਜੀਵਨੁ ਿਉ ਗਨੀਐ ਹਤਰ ਪੇਖਾ ॥

پ
ویجن ئؤ گی ٔپے ہر یکھا ۔۔

ਕਰਹੁ ਤਿਪਾ ਪਰੀਿਮ ਮਨਮੋਹਨ ਿੋਤਰ ਭਰਮ ਕੀ ਰੇਖਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

رکوہ کِرنا رپمتی ومنمنہ وھپر رھبم یک راھکی ۔۔۱۔۔راہو۔۔

ਕਹਿ ਸੁਨਿ ਤਕਛੁ ਸਾਂਤਿ ਨ ਉਪਜਿ ਤਬਨੁ ਤਬਸਾਸ ਤਕਆ ਸੇਖਾਂ ॥

ک
کہت ُسیت ِچھ

ساپپ ہن اُبچت پِں ِئساس ایک اھکیسن ۔۔

ਪਰਭੂ ਤਿਆਤਗ ਆਨ ਜੋ ਚਾਹਿ ਿਾ ਕੈ ਮੁਤਖ ਲਾਗੈ ਕਾਲੇਖਾ ॥੧॥

ب
ےک مُکھ ال َگے اکاھکیل ۔۔۱۔۔
رپ ُھؤ پ ِیاگ ا ن وج اچہت نا َ
ਜਾ ਕੈ ਰਾਤਸ ਸਰਬ ਸੁਖ ਸੁਆਮੀ ਆਨ ਨ ਮਾਨਿ ਭੇਖਾ ॥

پ بھ
ک
ی
َ
ےک راس رست ُسکھ سُؤا یم ا ن ہن ام پ ھا ۔۔
اج َ
ਨਾਨਕ ਿਰਸ ਮਗਨ ਮਨੁ ਮੋਤਹਓ ਪੂਰਨ ਅਰਥ ਤਬਸੇਖਾ ॥੨॥੬੫॥੮੮॥

ئَس
ک
ی
نانک درس نگم نم ومویہ ئُؤرن ارھت ھا ۔۔۲۔۔۶۵۔۔۸۸۔۔
ਸਾਰਗ ਮਹਲਾ ੫ ॥

سارگ ہلحم ۵۔۔
ਤਸਮਰਨ ਰਾਮ ਕੋ ਇਕੁ ਨਾਮ ॥

ِسمرن رام وک اِک نام ۔۔

ਕਲਮਲ ਿਗਧ ਹੋਤਹ ਤਖਨ ਅੰਿਤਰ ਕੋਤਟ ਿਾਨ ਇਸਨਾਨ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ک
کل
ھ
ِ
ِ
مل ددگھ وہہِ ں ارتن وکت دان اانسن ۔۔۱۔۔راہو۔۔

ਆਨ ਜੰਜਾਰ ਤਬਰਥਾ ਸਰਮੁ ਘਾਲਿ ਤਬਨੁ ਹਤਰ ਿੋਕਟ ਤਗਆਨ ॥

ا ن اجنجر پرِاھت رسَم اھگلپ پِں ہر وھپٹک گ ِیان ۔۔

ਜਨਮ ਮਰਨ ਸੰਕਟ ਿੇ ਛੂਟੈ ਜਗਿੀਸ ਭਜਨ ਸੁਖ ਤਧਆਨ ॥੧॥

چ
منج رمن ٹکنس ےت ُھؤ ئَے چگدسی نجھب ُسکھ دایھن ۔۔۱۔۔
ਿੇਰੀ ਸਰਤਨ ਪੂਰਨ ਸੁਖ ਸਾਗਰ ਕਤਰ ਤਕਰਪਾ ਿੇਵਹੁ ਿਾਨ ॥

ریتی رسن ئُؤرن ُسکھ سارگ رک کِرنا دویوہ دان ۔۔

ਤਸਮਤਰ ਤਸਮਤਰ ਨਾਨਕ ਪਰਭ ਜੀਵੈ ਤਬਨਤਸ ਜਾਇ ਅਤਭਮਾਨ ॥੨॥੬੬॥੮੯॥

ب
ِسمر ِسمر نانک رپَھب ویجے نِیس اجۓ ا ھبمان ۔۔۲۔۔۶۶۔۔۸۹۔۔
ਸਾਰਗ ਮਹਲਾ ੫ ॥

سارگ ہلحم ۵۔۔
ਧੂਰਿੁ ਸੋਈ ਤਜ ਧੁਰ ਕਉ ਲਾਗੈ ॥

دھُؤرت وسیئ چ د ُھر کؤ ال َگے ۔۔
ਸੋਈ ਧੁਰੰਧਰੁ ਸੋਈ ਬਸੁੰਧਰੁ ਹਤਰ ਏਕ ਪਰੇਮ ਰਸ ਪਾਗੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

وسیئ د ُھردنرھ وسیئ ئ ُسیدرھ ہر انک رپمی رس نا َگے ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਬਲਬੰਚ ਕਰੈ ਨ ਜਾਨੈ ਲਾਭੈ ਸੋ ਧੂਰਿੁ ਨਹੀ ਮੂੜਹਾ ॥

نلیب
ب
ج رکَے ہن اج ئَے ال َھے

وس دھُؤرت یہن مُؤراھ ۔۔

ਸੁਆਰਥੁ ਤਿਆਤਗ ਅਸਾਰਤਥ ਰਤਚਓ ਨਹ ਤਸਮਰੈ ਪਰਭੁ ਰੂੜਾ ॥੧॥

سُؤارھت پ ِیاگ اسارھت رویچ ہن ِسم َرے رپَھب ُرورا ۔۔۱۔۔

ਸੋਈ ਚਿੁਰੁ ਤਸਆਣਾ ਪੰਤਿਿੁ ਸੋ ਸੂਰਾ ਸੋ ਿਾਨਾਂ ॥

وسیئ چتُر ِسیانا ڈنپت وس سُؤرا وس دانان ۔۔
ਸਾਧਸੰਤਗ ਤਜਤਨ ਹਤਰ ਹਤਰ ਜਤਪਓ ਨਾਨਕ ਸੋ ਪਰਵਾਨਾ ॥੨॥੬੭॥੯੦॥

سادھسیگ ِجں ہر ہر جییپؤ نانک وس رپوانا ۔۔۲۔۔۶۷۔۔۹۱۔۔
ਸਾਰਗ ਮਹਲਾ ੫ ॥

سارگ ہلحم ۵۔۔
ਹਤਰ ਹਤਰ ਸੰਿ ਜਨਾ ਕੀ ਜੀਵਤਨ ॥

ہر ہر سیت انج یک ویجن ۔۔
ਤਬਖੈ ਰਸ ਭੋਗ ਅੰਤਮਰਿ ਸੁਖ ਸਾਗਰ ਰਾਮ ਨਾਮ ਰਸੁ ਪੀਵਤਨ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

نک
ِ َھے رس وھبگ ارمِت ُسکھ سارگ رام نام رس ویپن ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਸੰਚਤਨ ਰਾਮ ਨਾਮ ਧਨੁ ਰਿਨਾ ਮਨ ਿਨ ਭੀਿਤਰ ਸੀਵਤਨ ॥

سب
چں رام نام دنھ رانت نم نت رتیھب سِیؤن ۔۔

ਹਤਰ ਰੰਗ ਰਾਂਗ ਭਏ ਮਨ ਲਾਲਾ ਰਾਮ ਨਾਮ ਰਸ ਖੀਵਤਨ ॥੧॥

ک
ہر رنگ رانگ ےئھب نم الال رام نام رس ھپؤن ۔۔۱۔۔
ਤਜਉ ਮੀਨਾ ਜਲ ਤਸਉ ਉਰਝਾਨੋ ਰਾਮ ਨਾਮ ਸੰਤਗ ਲੀਵਤਨ ॥

چیپؤ انیم لج سِیؤ اُراھجون رام نام گنس ل ِپؤن ۔۔

ਨਾਨਕ ਸੰਿ ਚਾਤਿਰਕ ਕੀ ਤਨਆਈ ਹਤਰ ਬੂੰਿ ਪਾਨ ਸੁਖ ਥੀਵਤਨ ॥੨॥੬੮॥੯੧॥

نانک سیت اچرتِک یک اینیئ ہر ئُؤدن نان ُسکھ ویھتن ۔۔۲۔۔۶۸۔۔۹۱۔۔
ਸਾਰਗ ਮਹਲਾ ੫ ॥

سارگ ہلحم ۵۔۔

ਹਤਰ ਕੇ ਨਾਮਹੀਨ ਬੇਿਾਲ ॥

ہر ےک نانیہم ےبنال ۔۔
ਜੇਿਾ ਕਰਨ ਕਰਾਵਨ ਿੇਿਾ ਸਤਭ ਬੰਧਨ ਜੰਜਾਲ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

چ َییا رکن رکاون نییا سیھ دنبنھ اجنجل ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਤਬਨੁ ਪਰਭ ਸੇਵ ਕਰਿ ਅਨ ਸੇਵਾ ਤਬਰਥਾ ਕਾਟੈ ਕਾਲ ॥

پِں رپَھب ویسَ رکت ان ویسا پِراھت اک ئَے اکل ۔۔

ਜਬ ਜਮੁ ਆਇ ਸੰਘਾਰੈ ਪਰਾਨੀ ਿਬ ਿੁਮਰੋ ਕਉਨੁ ਹਵਾਲ ॥੧॥

اھگنسرے رپاین پپ ُبمرو کؤن حال ۔۔۱۔۔
َ
جت مج ا ۓ
ਰਾਤਖ ਲੇਹੁ ਿਾਸ ਅਪੁਨੇ ਕਉ ਸਿਾ ਸਿਾ ਤਕਰਪਾਲ ॥

راھک وہیل داس اےنپ کؤ دسا دسا کِرنال ۔۔

ਸੁਖ ਤਨਧਾਨ ਨਾਨਕ ਪਰਭੁ ਮੇਰਾ ਸਾਧਸੰਤਗ ਧਨ ਮਾਲ ॥੨॥੬੯॥੯੨॥

ُسکھ ن ِداھن نانک رپَھب ریما سادھسیگ دنھ امل ۔۔۲۔۔۶۹۔۔۹۲۔۔
ਸਾਰਗ ਮਹਲਾ ੫ ॥

سارگ ہلحم ۵۔۔
ਮਤਨ ਿਤਨ ਰਾਮ ਕੋ ਤਬਉਹਾਰੁ ॥

نم نت رام وک ویباہر ۔۔
ਪਰੇਮ ਭਗਤਿ ਗੁਨ ਗਾਵਨ ਗੀਧੇ ਪੋਹਿ ਨਹ ਸੰਸਾਰੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

رپمی تگھب ُگں اگون دیگےھ وپہت ہن اسنسر ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਸਰਵਣੀ ਕੀਰਿਨੁ ਤਸਮਰਨੁ ਸੁਆਮੀ ਇਹੁ ਸਾਧ ਕੋ ਆਚਾਰੁ ॥

رسَوین ریکنت ِسمرن سُؤا یم اوہی سادھ وک ا اچر ۔۔

ਚਰਨ ਕਮਲ ਅਸਤਥਤਿ ਤਰਿ ਅੰਿਤਰ ਪੂਜਾ ਪਰਾਨ ਕੋ ਆਧਾਰੁ ॥੧॥

رچن لمک اسب ِھت رِد ارتن ئُؤاج رپان وک ا داھر ۔۔۱۔۔

ਪਰਭ ਿੀਨ ਿਇਆਲ ਸੁਨਹੁ ਬੇਨੰਿੀ ਤਕਰਪਾ ਅਪਨੀ ਧਾਰੁ ॥

نی
رپَھب دنی دنال ُسبہؤ ییبی کِرنا اینپ داھر ۔۔

ਨਾਮੁ ਤਨਧਾਨੁ ਉਚਰਉ ਤਨਿ ਰਸਨਾ ਨਾਨਕ ਸਿ ਬਤਲਹਾਰੁ ॥੨॥੭੦॥੯੩॥

نام ن ِداھن اُرچو پِپ رانس نانک دص اہلبر ۔۔۲۔۔۷۱۔۔۹۳۔۔
ਸਾਰਗ ਮਹਲਾ ੫ ॥

سارگ ہلحم ۵۔۔
ਹਤਰ ਕੇ ਨਾਮਹੀਨ ਮਤਿ ਥੋਰੀ ॥

ہر ےک نانیہم مت وھتری ۔۔
ਤਸਮਰਿ ਨਾਤਹ ਤਸਰੀਧਰ ਿਾਕੁਰ ਤਮਲਿ ਅੰਧ ਿੁਖ ਘੋਰੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ِسمرت ناہِ سِرندرھ اھٹ ُکر مل ِت ادنھ ُدھک وھگری ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਹਤਰ ਕੇ ਨਾਮ ਤਸਉ ਪਰੀਤਿ ਨ ਲਾਗੀ ਅਤਨਕ ਭੇਖ ਬਹੁ ਜੋਰੀ ॥

ب
ھ
ی
ک
َ
ہر ےک نام سِیؤ رپپپ ہن الیگ ان ِک ھ وہب وجری ۔۔

ਿੂਟਿ ਬਾਰ ਨ ਲਾਗੈ ਿਾ ਕਉ ਤਜਉ ਗਾਗਤਰ ਜਲ ਿੋਰੀ ॥੧॥

ئُؤپپ نار ہن ال َگے نا کؤ چیپؤ اگرگ لج وھپری ۔۔۱۔۔

ਕਤਰ ਤਕਰਪਾ ਭਗਤਿ ਰਸੁ ਿੀਜੈ ਮਨੁ ਖਤਚਿ ਪਰੇਮ ਰਸ ਖੋਰੀ ॥

ک
رک کِرنا تگھب رس د بج َے نم ھچِ ِت رپمی رس وھکری ۔۔
ਨਾਨਕ ਿਾਸ ਿੇਰੀ ਸਰਣਾਈ ਪਰਭ ਤਬਨੁ ਆਨ ਨ ਹੋਰੀ ॥੨॥੭੧॥੯੪॥

نانک داس ریتی رسنایء رپئھب پِں ا ن ہن حری ۔۔۲۔۔۷۔۔۹۴۔۔

ਸਾਰਗ ਮਹਲਾ ੫ ॥

سارگ ہلحم  ۵۔۔
ਤਚਿਵਉ ਵਾ ਅਉਸਰ ਮਨ ਮਾਤਹ ॥

ِجپؤء وا اَورس نم امےہ۔۔

ਹੋਇ ਇਕਿਰ ਤਮਲਹੁ ਸੰਿ ਸਾਜਨ ਗੁਣ ਗੋਤਬੰਿ ਤਨਿ ਗਾਤਹ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

وہۓ اِرتک ملِہؤ سیت سانج ُگں وگپِید پِپ اگہِ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਤਬਨੁ ਹਤਰ ਭਜਨ ਜੇਿੇ ਕਾਮ ਕਰੀਅਤਹ ਿੇਿੇ ਤਬਰਥੇ ਜਾਂਤਹ ॥

پِں ہر نجھب چی َپے اکم رکپی ِہ نیپے پِرےھت اجہنِ ۔۔

ਪੂਰਨ ਪਰਮਾਨੰਿ ਮਤਨ ਮੀਿੋ ਤਿਸੁ ਤਬਨੁ ਿੂਸਰ ਨਾਤਹ ॥੧॥

می ب
ئُؤرن رپامدنن نم ِ ھؤ ئِس پِں ُدورس ناہِ۔۔۱۔۔

ਜਪ ਿਪ ਸੰਜਮ ਕਰਮ ਸੁਖ ਸਾਧਨ ਿੁਤਲ ਨ ਕਛੂਐ ਲਾਤਹ ॥

ک
سب
ج
ج
س
ک
ن
ُ
ُ
ھ
ُ
جت پپ م رکم ھ سادنھ ل ہن ؤاَے الہِ۔۔
ਚਰਨ ਕਮਲ ਨਾਨਕ ਮਨੁ ਬੇਤਧਓ ਚਰਨਹ ਸੰਤਗ ਸਮਾਤਹ ॥੨॥੭੨॥੯੫॥

رچن لمک نانک نم دیبھپؤ رچہن گنس امسہِ۔۔۲۔۔۷۲۔۔۹۵۔۔
ਸਾਰਗ ਮਹਲਾ ੫ ॥

سارگ ہلحم ۵۔۔
ਮੇਰਾ ਪਰਭੁ ਸੰਗੇ ਅੰਿਰਜਾਮੀ ॥

ریما رپَھب ےگنس ارتناجیم ۔۔
ਆਗੈ ਕੁਸਲ ਪਾਛੈ ਖੇਮ ਸੂਖਾ ਤਸਮਰਿ ਨਾਮੁ ਸੁਆਮੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

چ ک
ھب
س
ِ
س
س
َ
م
ا ےگ ُکسل نا َھے م ُؤاھک رت نام ُؤا یم ۔۔۱۔۔راہو۔۔

ਸਾਜਨ ਮੀਿ ਸਖਾ ਹਤਰ ਮੇਰੈ ਗੁਨ ਗੋੁਪਾਲ ਹਤਰ ਰਾਇਆ ॥

سانج تیم اھکس ہر ریمَے ُگں وگنال ہر رانا ۔۔

ਤਬਸਤਰ ਨ ਜਾਈ ਤਨਮਖ ਤਹਰਿੈ ਿੇ ਪੂਰੈ ਗੁਰੂ ਤਮਲਾਇਆ ॥੧॥

ب
ِئسر ہن اجیئ ِمکھ ہِر َدے ےت ئُؤ َرے ُگؤ ُرو مِالنا ۔۔۱۔۔

ਕਤਰ ਤਕਰਪਾ ਰਾਖੇ ਿਾਸ ਅਪਨੇ ਜੀਅ ਜੰਿ ਵਤਸ ਜਾ ਕੈ ॥

رک کِرنا راےھک داس اےنپ یج جپت وس اج ےکَ ۔۔

ਏਕਾ ਤਲਵ ਪੂਰਨ ਪਰਮੇਸੁਰ ਭਉ ਨਹੀ ਨਾਨਕ ਿਾ ਕੈ ॥੨॥੭੩॥੯੬॥

ب
ااکی لِؤ ئُؤرن رپمیسُر ھؤ یہن نانک نا ےکَ ۔۔۲۔۔۷۳۔۔۹۶۔۔
ਸਾਰਗ ਮਹਲਾ ੫ ॥

سارگ ہلحم ۵۔۔
ਜਾ ਕੈ ਰਾਮ ਕੋ ਬਲੁ ਹੋਇ ॥

ےک رام وک نل وہۓ ۔۔
اج َ
ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰਨ ਿਾਹੂ ਕੇ ਿੂਖੁ ਨ ਤਬਆਪੈ ਕੋਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

لگس ونمرھت ئُؤرن نا ُہؤ ےک ُدوھک ہن ایب ئَے وکۓ ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਜੋ ਜਨੁ ਭਗਿੁ ਿਾਸੁ ਤਨਜੁ ਪਰਭ ਕਾ ਸੁਤਣ ਜੀਵਾਂ ਤਿਸੁ ਸੋਇ ॥

ِب
ئ
س
ِ
ُ
وج نج تگھب داس ج رپَھب اک ں ویجان س وسۓ ۔۔
ਉਿਮੁ ਕਰਉ ਿਰਸਨੁ ਪੇਖਨ ਕੌ ਕਰਤਮ ਪਰਾਪਤਿ ਹੋਇ ॥੧॥

پی ک
ھ
اُدم رکو درنس ں وک رکم رپاپپ وہۓ ۔۔۱۔۔
ਗੁਰ ਪਰਸਾਿੀ ਤਿਰਸਤਟ ਤਨਹਾਰਉ ਿੂਸਰ ਨਾਹੀ ਕੋਇ ॥

ُگر رپسادی د ِرست بِہارو ُدورس نایہ وکۓ ۔۔

ਿਾਨੁ ਿੇਤਹ ਨਾਨਕ ਅਪਨੇ ਕਉ ਚਰਨ ਜੀਵਾਂ ਸੰਿ ਧੋਇ ॥੨॥੭੪॥੯੭॥

دان دہہی نانک اےنپ کؤ رچن ویجان سیت دوھےئ ۔۔۲۔۔۷۴۔۔۹۷۔۔
ਸਾਰਗ ਮਹਲਾ ੫ ॥

سارگ ہلحم ۵۔۔
ਜੀਵਿੁ ਰਾਮ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਇ ॥

ویجَت رام ےک ُگں اگۓ ۔۔
ਕਰਹੁ ਤਿਪਾ ਗੋਪਾਲ ਬੀਿੁਲੇ ਤਬਸਤਰ ਨ ਕਬ ਹੀ ਜਾਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

نی ب
رکوہ کِرنا وگنال ھلے ِئسر ہن بک یہ اجۓ ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਮਨੁ ਿਨੁ ਧਨੁ ਸਭੁ ਿੁਮਰਾ ਸੁਆਮੀ ਆਨ ਨ ਿੂਜੀ ਜਾਇ ॥

نم نت دنھ سیھ ُبمرا سُؤا یم ا ن ہن ُدویج اجۓ ۔۔
ਤਜਉ ਿੂ ਰਾਖਤਹ ਤਿਵ ਹੀ ਰਹਣਾ ਿੁਮਹਰਾ ਪੈਨਹੈ ਖਾਇ ॥੧॥

ُبمہھ نیب َہ
ھ
اھکۓ ۔۔۱۔۔
ے
چیپؤ ئُؤ راکھہہ ئِؤ یہ رانہ را
ِ

ਸਾਧਸੰਗਤਿ ਕੈ ਬਤਲ ਬਤਲ ਜਾਈ ਬਹੁਤੜ ਨ ਜਨਮਾ ਧਾਇ ॥

سادھسیگت ےکَ نل نل اجیئ بہُہر ہن جبما داھےئ ۔۔

ਨਾਨਕ ਿਾਸ ਿੇਰੀ ਸਰਣਾਈ ਤਜਉ ਭਾਵੈ ਤਿਵੈ ਚਲਾਇ ॥੨॥੭੫॥੯੮॥

نانک داس ریتی رسنایئ چیپؤ اھبوے ئ ِ َؤے چالۓ ۔۔۲۔۔۷۵۔۔۹۸۔۔
ਸਾਰਗ ਮਹਲਾ ੫ ॥

سارگ ہلحم ۵۔۔
ਮਨ ਰੇ ਨਾਮ ਕੋ ਸੁਖ ਸਾਰ ॥

نم رے نام وک ُسکھ سار ۔۔

ਆਨ ਕਾਮ ਤਬਕਾਰ ਮਾਇਆ ਸਗਲ ਿੀਸਤਹ ਛਾਰ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ا ن اکم ِئکِار امنا لگس دہسیِ اھچر ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਤਗਰਤਹ ਅੰਧ ਕੂਪ ਪਤਿਿ ਪਰਾਣੀ ਨਰਕ ਘੋਰ ਗੁਬਾਰ ॥

گِرہِ ادنھ ُکؤت تتپ رپَاین رنک وھگر ُگیار ۔۔

ਅਤਨਕ ਜੋਨੀ ਭਰਮਿ ਹਾਤਰਓ ਭਰਮਿ ਬਾਰੰ ਬਾਰ ॥੧॥

ان ِک وجین رھبمت اہرِوی رھبمت نارن نار ۔۔۱۔۔
ਪਤਿਿ ਪਾਵਨ ਭਗਤਿ ਬਛਲ ਿੀਨ ਤਕਰਪਾ ਧਾਰ ॥

بج
ک
ھ
ِ
تتپ ناون تگھب ل دنی رنا داھر ۔۔

ਕਰ ਜੋਤੜ ਨਾਨਕੁ ਿਾਨੁ ਮਾਂਗੈ ਸਾਧਸੰਤਗ ਉਧਾਰ ॥੨॥੭੬॥੯੯॥

َ
رک وجر نانک دان ام نگے سادھسیگ اُداھر ۔۔۲۔۔۷۶۔۔۹۹۔۔
ਸਾਰਗ ਮਹਲਾ ੫ ॥

سارگ ہلحم ۵۔۔
ਤਬਰਾਤਜਿ ਰਾਮ ਕੋ ਪਰਿਾਪ ॥

پِرا ِجت رام وک رپنات ۔۔

ਆਤਧ ਤਬਆਤਧ ਉਪਾਤਧ ਸਭ ਨਾਸੀ ਤਬਨਸੇ ਿੀਨੈ ਿਾਪ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ا دھ ایبدھ اُنادھ سیھ نایس نِیسے نی َپے نات ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਤਿਰਸਨਾ ਬੁਝੀ ਪੂਰਨ ਸਭ ਆਸਾ ਚੂਕੇ ਸੋਗ ਸੰਿਾਪ ॥

ب
ُج
ھ
سی
رتِانس ی ئُؤرن ھ ا سا ُجؤےک وسگ سییات ۔۔
ਗੁਣ ਗਾਵਿ ਅਚੁਿ ਅਤਬਨਾਸੀ ਮਨ ਿਨ ਆਿਮ ਧਰਾਪ ॥੧॥

ُگں اگوت اج ِت اپِیایس نم نت ا مت درھات ۔۔۱۔۔

ਕਾਮ ਿੋਧ ਲੋਭ ਮਿ ਮਿਸਰ ਸਾਧੂ ਕੈ ਸੰਤਗ ਖਾਪ ॥

اکم رکودھ ولھب دم میسر سا ُدوھ ےکَ گنس اھکت ۔۔
ਭਗਤਿ ਵਛਲ ਭੈ ਕਾਟਨਹਾਰੇ ਨਾਨਕ ਕੇ ਮਾਈ ਬਾਪ ॥੨॥੭੭॥੧੦੦॥

ب
تگھب ولھچ َھے اکپبہارے نانک ےک امیئ نات ۔۔۲۔۔۷۷۔۔۱۱۱۔۔
ਸਾਰਗ ਮਹਲਾ ੫ ॥

سارگ ہلحم ۵۔۔
ਆਿੁਰੁ ਨਾਮ ਤਬਨੁ ਸੰਸਾਰ ॥

ا ُپر نام پِں اسنسر ۔۔

ਤਿਰਪਤਿ ਨ ਹੋਵਿ ਕੂਕਰੀ ਆਸਾ ਇਿੁ ਲਾਗੋ ਤਬਤਖਆ ਛਾਰ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

رتِپپ ہن وہوت ُکؤرکی ا سا اِت الوگ نِکھیا اھچر ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਪਾਇ ਿਗਉਰੀ ਆਤਪ ਭੁਲਾਇਓ ਜਨਮਿ ਬਾਰੋ ਬਾਰ ॥

ب
ب
ناۓ ھگؤری ا ت ھُالویئ جبمت نارو نار ۔۔

ਹਤਰ ਕਾ ਤਸਮਰਨੁ ਤਨਮਖ ਨ ਤਸਮਤਰਓ ਜਮਕੰਕਰ ਕਰਿ ਖੁਆਰ ॥੧॥

ِس چ
ب
ک
م
ک
ی
ک
ھ
ُ
ہر اک ِسمرن ِمکھ ہن مرِوی ر رکت ؤار ۔۔۱۔۔

ਹੋਹੁ ਤਿਪਾਲ ਿੀਨ ਿੁਖ ਭੰਜਨ ਿੇਤਰਆ ਸੰਿਹ ਕੀ ਰਾਵਾਰ ॥

کِرنال دنی ُدھک نجنھب ریتنا سیبہہ یک راوار ۔۔

ਨਾਨਕ ਿਾਸੁ ਿਰਸੁ ਪਰਭ ਜਾਚੈ ਮਨ ਿਨ ਕੋ ਆਧਾਰ ॥੨॥੭੮॥੧੦੧॥

نانک داس درس رپَھب اج َچے نم نت وک ا داھر ۔۔۲۔۔۷۸۔۔۱۱۱۔۔
ਸਾਰਗ ਮਹਲਾ ੫ ॥

سارگ ہلحم ۵۔۔

ਮੈਲਾ ਹਤਰ ਕੇ ਨਾਮ ਤਬਨੁ ਜੀਉ ॥

مَیال ہر ےک نام پِں جپؤ ۔۔

ਤਿਤਨ ਪਰਤਭ ਸਾਚੈ ਆਤਪ ਭੁਲਾਇਆ ਤਬਖੈ ਿਗਉਰੀ ਪੀਉ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ب نک ب
پِں رپَھب سا َچے ا ت ھُالنا ِ َھے ھگؤری پِپؤ ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਕੋਤਟ ਜਨਮ ਭਰਮਿੌ ਬਹੁ ਭਾਂਿੀ ਤਥਤਿ ਨਹੀ ਕਿਹੂ ਪਾਈ ॥

وکت منج رھبم ٔپؤ وہب اھبیتن بھِت یہن کبہ ُؤ نایئ ۔۔

ਪੂਰਾ ਸਤਿਗੁਰੁ ਸਹਤਜ ਨ ਭੇਤਟਆ ਸਾਕਿੁ ਆਵੈ ਜਾਈ ॥੧॥

ئ سیگ سہ ب
ھ
ی
ی
ے اجیئ ۔۔۱۔۔
و
ا
طق
سا
ا
ی
ُؤرا ؤر ج ہن
َ

ਰਾਤਖ ਲੇਹੁ ਪਰਭ ਸੰਤਮਰਥ ਿਾਿੇ ਿੁਮ ਪਰਭ ਅਗਮ ਅਪਾਰ ॥

ُب
راھک وہیل رپَھب رمسِھت داےت م رپَھب امگ انار ۔۔

ਨਾਨਕ ਿਾਸ ਿੇਰੀ ਸਰਣਾਈ ਭਵਜਲੁ ਉਿਤਰਓ ਪਾਰ ॥੨॥੭੯॥੧੦੨॥

ب
نانک داس ریتی رسنایئ َھؤلج اُرتوی نار ۔۔۲۔۔۷۹۔۔۱۱۲۔۔
ਸਾਰਗ ਮਹਲਾ ੫ ॥

سارگ ہلحم ۵۔۔
ਰਮਣ ਕਉ ਰਾਮ ਕੇ ਗੁਣ ਬਾਿ ॥

رنم کؤ رام ےک ُگں ناد ۔۔

ਸਾਧਸੰਤਗ ਤਧਆਈਐ ਪਰਮੇਸਰੁ ਅੰਤਮਰਿ ਜਾ ਕੇ ਸੁਆਿ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

سادھسیگ دایھ نیپے َ رپرسیم ارمِت اج ےک سُؤاد ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਤਸਮਰਿ ਏਕੁ ਅਚੁਿ ਅਤਬਨਾਸੀ ਤਬਨਸੇ ਮਾਇਆ ਮਾਿ ॥

ِسمرت انک ا ُجت اپِیایس نِیسے امنا امد ۔۔

ਸਹਜ ਅਨਿ ਅਨਹਿ ਧੁਤਨ ਬਾਣੀ ਬਹੁਤਰ ਨ ਭਏ ਤਬਖਾਿ ॥੧॥

سہ
ھ
ک
ن
ب
ب
ہ
ُ
ِ
چ
ن
َ
ج ا د ا د د ں ناین ُ ر ہن ےئھب ھاد ۔۔۱۔۔

ਸਨਕਾਤਿਕ ਬਰਹਮਾਤਿਕ ਗਾਵਿ ਗਾਵਿ ਸੁਕ ਪਰਤਹਲਾਿ ॥

اکنسدِک پرامہدِک اگوت اگوت ُسک رپہالد ۔۔

ਪੀਵਿ ਅਤਮਉ ਮਨੋਹਰ ਹਤਰ ਰਸੁ ਜਤਪ ਨਾਨਕ ਹਤਰ ਤਬਸਮਾਿ ॥੨॥੮੦॥੧੦੩॥

ویپت ا ِمپؤ ونمہر ہر رس جت نانک ہر ِئسماد ۔۔۲۔۔۸۱۔۔۱۱۳۔۔
ਸਾਰਗ ਮਹਲਾ ੫ ॥

سارگ ہلحم ۵۔۔
ਕੀਨਹੇ ਪਾਪ ਕੇ ਬਹੁ ਕੋਟ ॥

کیبہ
ھے نات ےک وہب وکت ۔۔
ਤਿਨਸੁ ਰੈਨੀ ਥਕਿ ਨਾਹੀ ਕਿਤਹ ਨਾਹੀ ਛੋਟ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ب
دِسن َرینی ھکت نایہ ہتکِ نایہ وھچت ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਮਹਾ ਬਜਰ ਤਬਖ ਤਬਆਧੀ ਤਸਤਰ ਉਿਾਈ ਪੋਟ ॥

اہم رجب نِکھ ایبدیھ سِر اُاھٹیئ وپت ۔۔

ਉਘਤਰ ਗਈਆਂ ਤਖਨਤਹ ਭੀਿਤਰ ਜਮਤਹ ਗਰਾਸੇ ਝੋਟ ॥੧॥

چ
اُرھگ گییان کھِی ِہ رتیھب ہمجِ رگاےس َھؤت ۔۔۱۔۔
ਪਸੁ ਪਰੇਿ ਉਸਟ ਗਰਧਭ ਅਤਨਕ ਜੋਨੀ ਲੇਟ ॥

سپ رپپپ اُست رگدھبھ ان ِک وجین ٹیل ۔۔

ਭਜੁ ਸਾਧਸੰਤਗ ਗੋਤਬੰਿ ਨਾਨਕ ਕਛੁ ਨ ਲਾਗੈ ਿੇਟ ॥੨॥੮੧॥੧੦੪॥

جھب سادھسیگ وگپِید نانک وھچک ہن ال َگے ب َھپت ۔۔۲۔۔۸۱۔۔۱۱۴۔۔

ਸਾਰਗ ਮਹਲਾ ੫ ॥

سارگ ہلحم ۵۔۔
ਅੰਧੇ ਖਾਵਤਹ ਤਬਸੂ ਕੇ ਗਟਾਕ ॥

ادنےھ اھکوہِ ِئسُؤ ےک اٹگک ۔۔
ਨੈਨ ਸਰਵਨ ਸਰੀਰੁ ਸਭੁ ਹੁਤਟਓ ਸਾਸੁ ਗਇਓ ਿਿ ਘਾਟ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

نَیں رسَون رسری سیھ ہ ُ ِیپؤ ساس گیپؤ پپ اھگت ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਅਨਾਥ ਰਞਾਤਣ ਉਿਰੁ ਲੇ ਪੋਖਤਹ ਮਾਇਆ ਗਈਆ ਹਾਤਟ ॥

اناھت راینن اُدر ےل وپکھ ِہ امنا گییا اہت ۔۔

ਤਕਲਤਬਖ ਕਰਿ ਕਰਿ ਪਛੁਿਾਵਤਹ ਕਬਹੁ ਨ ਸਾਕਤਹ ਛਾਂਤਟ ॥੧॥

کِل ِیکھ رکت رکت اتھچپوہِ کبہؤ ہن ساہکِ اھچپپ ۔۔۱۔۔

ਤਨੰਿਕੁ ਜਮਿੂਿੀ ਆਇ ਸੰਘਾਤਰਓ ਿੇਵਤਹ ਮੂੰਿ ਉਪਤਰ ਮਟਾਕ ॥

پ ِیدک چم ُدویت ا ۓ اھگنسرِوی دویہِ مُؤند اُرپ اٹمک ۔۔

ਨਾਨਕ ਆਪਨ ਕਟਾਰੀ ਆਪਸ ਕਉ ਲਾਈ ਮਨੁ ਅਪਨਾ ਕੀਨੋ ਿਾਟ ॥੨॥੮੨॥੧੦੫॥

نانک ا نپ اٹکری ا سپ کؤ الیئ نم اانپ ونیک اھپت ۔۔۲۔۔۸۲۔۔۱۱۵۔۔
ਸਾਰਗ ਮਹਲਾ ੫ ॥

سارگ ہلحم ۵۔۔
ਟੂਟੀ ਤਨੰਿਕ ਕੀ ਅਧ ਬੀਚ ॥

ئُؤیٹ پ ِیدک یک ادھ چیب ۔۔

ਜਨ ਕਾ ਰਾਖਾ ਆਤਪ ਸੁਆਮੀ ਬੇਮੁਖ ਕਉ ਆਇ ਪਹੂਚੀ ਮੀਚ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

مِب
نج اک رااھک ا ت سُؤا یم ےبھکم کؤ ا ۓ بہؤیچ ج ۔۔۱۔۔راہو۔۔

ਉਸ ਕਾ ਕਤਹਆ ਕੋਇ ਨ ਸੁਣਈ ਕਹੀ ਨ ਬੈਸਣੁ ਪਾਵੈ ॥

نی
اُس اک کہیا وکۓ ہن ُسیبی یہک ہن َ سں نا َوے ۔۔
ਈਹਾਂ ਿੁਖੁ ਆਗੈ ਨਰਕੁ ਭੁੰਚੈ ਬਹੁ ਜੋਨੀ ਭਰਮਾਵੈ ॥੧॥

اِاہین دھک ا ےگ رنک ب ُھب
ج
رھباموے ۔۔۱۔۔
وجین
وہب
َے
َ
ُ
ਪਰਗਟੁ ਭਇਆ ਖੰਿੀ ਬਰਹਮੰਿੀ ਕੀਿਾ ਅਪਣਾ ਪਾਇਆ ॥

رپَگپ ایھب ڈنھکی پرہمیدی کییا اانپ نانا ۔۔

ਨਾਨਕ ਸਰਤਣ ਤਨਰਭਉ ਕਰਿੇ ਕੀ ਅਨਿ ਮੰਗਲ ਗੁਣ ਗਾਇਆ ॥੨॥੮੩॥੧੦੬॥

ب
نانک رسن پِر ھؤ رکےت یک ا َند لگنم ُگں اگنا ۔۔۲۔۔۸۳۔۔۱۱۶۔۔
ਸਾਰਗ ਮਹਲਾ ੫ ॥

سارگ ہلحم ۵۔۔
ਤਿਰਸਨਾ ਚਲਿ ਬਹੁ ਪਰਕਾਤਰ ॥

رتِانس تلچ وہب رپاکر ۔۔
ਪੂਰਨ ਹੋਿ ਨ ਕਿਹੁ ਬਾਿਤਹ ਅੰਤਿ ਪਰਿੀ ਹਾਤਰ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ئُؤرن وہت ہن کبہؤ ناہتِ اپپ رپیت اہر ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਸਾਂਤਿ ਸੂਖ ਨ ਸਹਜੁ ਉਪਜੈ ਇਹੈ ਇਸੁ ਤਬਉਹਾਤਰ ॥

سہ
ساپپ سُؤھک ہن ج ا ُ بج َے اِےہ اِس ویباہر ۔۔

ਆਪ ਪਰ ਕਾ ਕਛੁ ਨ ਜਾਨੈ ਕਾਮ ਿੋਧਤਹ ਜਾਤਰ ॥੧॥

ا ت رپ اک وھچک ہن اج ئَے اکم رکودھ ِہ اجر ۔۔۱۔۔

ਸੰਸਾਰ ਸਾਗਰੁ ਿੁਤਖ ਤਬਆਤਪਓ ਿਾਸ ਲੇਵਹੁ ਿਾਤਰ ॥

اسنسر سارگ ُدھک ایبویپ داس ویلوہ نار ۔۔

ਚਰਨ ਕਮਲ ਸਰਣਾਇ ਨਾਨਕ ਸਿ ਸਿਾ ਬਤਲਹਾਤਰ ॥੨॥੮੪॥੧੦੭॥

رچن لمک رسناۓ نانک دص دسا اہلبر ۔۔۲۔۔۸۴۔۔۱۱۷۔۔
ਸਾਰਗ ਮਹਲਾ ੫ ॥

سارگ ہلحم ۵۔۔
ਰੇ ਪਾਪੀ ਿੈ ਕਵਨ ਕੀ ਮਤਿ ਲੀਨ ॥

رے نایپ ئَے وکَن یک مت نیل ۔۔
ਤਨਮਖ ਘਰੀ ਨ ਤਸਮਤਰ ਸੁਆਮੀ ਜੀਉ ਤਪੰਿੁ ਤਜਤਨ ਿੀਨ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ب
ِمکھ رھگی ہن ِسمر سُؤا یم جپؤ پِید ِجں دنی ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਖਾਿ ਪੀਵਿ ਸਵੰਿ ਸੁਖੀਆ ਨਾਮੁ ਤਸਮਰਿ ਖੀਨ ॥

ک
سک
ھی
اھکت ویپت وسَپپ ُ ھییا نام ِسمرت ں ۔۔
ਗਰਭ ਉਿਰ ਤਬਲਲਾਟ ਕਰਿਾ ਿਹਾਂ ਹੋਵਿ ਿੀਨ ॥੧॥

رگھب اُدر نِلالت رکنا اہتن وہوت دنی ۔۔۱۔۔
ਮਹਾ ਮਾਿ ਤਬਕਾਰ ਬਾਧਾ ਅਤਨਕ ਜੋਤਨ ਭਰਮੀਨ ॥

اہم امد ِئکِار ناداھ ان ِک وجن رھبمِیں ۔۔

ਗੋਤਬੰਿ ਤਬਸਰੇ ਕਵਨ ਿੁਖ ਗਨੀਅਤਹ ਸੁਖੁ ਨਾਨਕ ਹਤਰ ਪਿ ਚੀਨਹ ॥੨॥੮੫॥੧੦੮॥

وگپِید رسبے وکَن ُدھک گییی ِہ ُسکھ نانک ہر ند چیبہھ ۔۔۲۔۔۸۵۔۔۱۱۸۔۔
ਸਾਰਗ ਮਹਲਾ ੫ ॥

سارگ ہلحم ۵۔۔
ਮਾਈ ਰੀ ਚਰਨਹ ਓਟ ਗਹੀ ॥

امیئ ری رچہن اوت یہگ ۔۔

ਿਰਸਨੁ ਪੇਤਖ ਮੇਰਾ ਮਨੁ ਮੋਤਹਓ ਿੁਰਮਤਿ ਜਾਿ ਬਹੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

درنس پیکھ ریما نم ومویہ ُدرمت اجت یہب ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਅਗਹ ਅਗਾਤਧ ਊਚ ਅਤਬਨਾਸੀ ਕੀਮਤਿ ਜਾਿ ਨ ਕਹੀ ॥

اہہگ ااگدھ اُوچ اپِیایس تمیق اجت ہن یہک ۔۔
ਜਤਲ ਥਤਲ ਪੇਤਖ ਪੇਤਖ ਮਨੁ ਤਬਗਤਸਓ ਪੂਤਰ ਰਤਹਓ ਸਰਬ ਮਹੀ ॥੧॥

لج لھت پ َیکھ پ َیکھ نم نِگسیؤ ئُؤر رویہ رست یہم ۔۔۱۔۔
ਿੀਨ ਿਇਆਲ ਪਰੀਿਮ ਮਨਮੋਹਨ ਤਮਤਲ ਸਾਧਹ ਕੀਨੋ ਸਹੀ ॥

ص
دنی دنال رپمتی ومنمنہ مِل سادھہ ونیک جی ۔۔

ਤਸਮਤਰ ਤਸਮਤਰ ਜੀਵਿ ਹਤਰ ਨਾਨਕ ਜਮ ਕੀ ਭੀਰ ਨ ਿਹੀ ॥੨॥੮੬॥੧੦੯॥

ب
ب
ِسمر ِسمر ویجَت ہر نانک مج یک ِھتر ہن ھہی ۔۔۲۔۔۸۶۔۔۱۱۹۔۔
ਸਾਰਗ ਮਹਲਾ ੫ ॥

سارگ ہلحم ۵۔۔
ਮਾਈ ਰੀ ਮਨੁ ਮੇਰੋ ਮਿਵਾਰੋ ॥

امیئ ری نم ریمو وتمارو ۔۔
ਪੇਤਖ ਿਇਆਲ ਅਨਿ ਸੁਖ ਪੂਰਨ ਹਤਰ ਰਤਸ ਰਤਪਓ ਖੁਮਾਰੋ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ک
پ َیکھ دنال ا َند ُسکھ ئُؤرن ہر رس رویپ ُھمارو ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਤਨਰਮਲ ਭਏ ਊਜਲ ਜਸੁ ਗਾਵਿ ਬਹੁਤਰ ਨ ਹੋਵਿ ਕਾਰੋ ॥

پِرلم ےئھب اُولج سج اگوت ب ُہر ہن وہوت اکرو ۔۔

ਚਰਨ ਕਮਲ ਤਸਉ ਿੋਰੀ ਰਾਚੀ ਭੇਤਟਓ ਪੁਰਖੁ ਅਪਾਰੋ ॥੧॥

ب
رچن لمک سِیؤ دوری رایچ ھییپؤ ُپرھک انارو ۔۔۱۔۔

ਕਰੁ ਗਤਹ ਲੀਨੇ ਸਰਬਸੁ ਿੀਨੇ ਿੀਪਕ ਭਇਓ ਉਜਾਰੋ ॥

پ ب
ھی
پ
ُ
رک ہگِ ےنیل رسسب دےنی د یک ؤ ااجرو ۔۔

ਨਾਨਕ ਨਾਤਮ ਰਤਸਕ ਬੈਰਾਗੀ ਕੁਲਹ ਸਮੂਹਾਂ ਿਾਰੋ ॥੨॥੮੭॥੧੧੦॥

نانک نام رسِک ریبایگ ُکلہ سمُؤاہن نارو ۔۔۲۔۔۸۷۔۔۱۱۱۔۔
ਸਾਰਗ ਮਹਲਾ ੫ ॥

سارگ ہلحم ۵۔۔
ਮਾਈ ਰੀ ਆਨ ਤਸਮਤਰ ਮਤਰ ਜਾਂਤਹ ॥

امیئ ری ا ن ِسمر رم اجہنِ ۔۔

ਤਿਆਤਗ ਗੋਤਬਿੁ ਜੀਅਨ ਕੋ ਿਾਿਾ ਮਾਇਆ ਸੰਤਗ ਲਪਟਾਤਹ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ج
پ ِیاگ وگنِد ییں وک دانا امنا گنس لییاہِ۔۔۱۔۔راہو۔۔

ਨਾਮੁ ਤਬਸਾਤਰ ਚਲਤਹ ਅਨ ਮਾਰਤਗ ਨਰਕ ਘੋਰ ਮਤਹ ਪਾਤਹ ॥

نام ِئسار چلہہ ان امرگ رنک وھگر ہہم ناہِ۔۔
ਅਤਨਕ ਸਜਾਂਈ ਗਣਿ ਨ ਆਵੈ ਗਰਭੈ ਗਰਤਭ ਭਰਮਾਤਹ ॥੧॥

ب
ن
ے رگ َھے رگھب رھبامہِ۔۔۱۔۔
ان ِک اجس ی تنگ ہن ا و َ
ਸੇ ਧਨਵੰਿੇ ਸੇ ਪਤਿਵੰਿੇ ਹਤਰ ਕੀ ਸਰਤਣ ਸਮਾਤਹ ॥

ےس دھپؤےتن ےس وتپےتن ہر یک رسن امسہِ۔۔

ਗੁਰ ਪਰਸਾਤਿ ਨਾਨਕ ਜਗੁ ਜੀਤਿਓ ਬਹੁਤਰ ਨ ਆਵਤਹ ਜਾਂਤਹ ॥੨॥੮੮॥੧੧੧॥

ُگر رپساد نانک چگ چییپؤ ب ُہر ہن ا وہِ اجہنِ ۔۔۲۔۔۸۸۔۔۱۱۱۔۔
ਸਾਰਗ ਮਹਲਾ ੫ ॥

سارگ ہلحم ۵۔۔

ਹਤਰ ਕਾਟੀ ਕੁਤਟਲਿਾ ਕੁਿਾਤਰ ॥

ہر اکیٹ ُکیِلیا ُکبھار ۔۔

ਭਰਮ ਬਨ ਿਹਨ ਭਏ ਤਖਨ ਭੀਿਤਰ ਰਾਮ ਨਾਮ ਪਰਹਾਤਰ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ک
رھبم نب دنہ ےئھب ھِں رتیھب رام نام رپاہر ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਕਾਮ ਿੋਧ ਤਨੰਿਾ ਪਰਹਰੀਆ ਕਾਢੇ ਸਾਧੂ ਕੈ ਸੰਤਗ ਮਾਤਰ ॥

اکم رکودھ پ ِیدا رپہ ِرنا اکدےھ سا ُدوھ ےکَ گنس امر ۔۔
ਜਨਮੁ ਪਿਾਰਥੁ ਗੁਰਮੁਤਖ ਜੀਤਿਆ ਬਹੁਤਰ ਨ ਜੂਐ ਹਾਤਰ ॥੧॥

منج ندارھت ُگرمُکھ چیییا ب ُہر ہن ُجؤےئ اہر ۔۔۱۔۔

ਆਿ ਪਹਰ ਪਰਭ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਵਹ ਪੂਰਨ ਸਬਤਿ ਬੀਚਾਤਰ ॥

ا ھٹ رہپ رپَھب ےک ُگں اگوہ ئُؤرن دبس اچیبر ۔۔

ਨਾਨਕ ਿਾਸਤਨ ਿਾਸੁ ਜਨੁ ਿੇਰਾ ਪੁਨਹ ਪੁਨਹ ਨਮਸਕਾਤਰ ॥੨॥੮੯॥੧੧੨॥

نانک دانس داس نج ریتا ُپیہ ُپیہ اکسمنر ۔۔۲۔۔۸۹۔۔۱۱۲۔۔
ਸਾਰਗ ਮਹਲਾ ੫ ॥

سارگ ہلحم ۵۔۔
ਪੋਥੀ ਪਰਮੇਸਰ ਕਾ ਥਾਨੁ ॥

وپیھت رپرسیم اک اھتن ۔۔
ਸਾਧਸੰਤਗ ਗਾਵਤਹ ਗੁਣ ਗੋਤਬੰਿ ਪੂਰਨ ਬਰਹਮ ਤਗਆਨੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

سادھسیگ اگوہِ ُگں وگپِید ئُؤرن پرمہ گ ِیان ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਸਾਤਧਕ ਤਸਧ ਸਗਲ ਮੁਤਨ ਲੋਚਤਹ ਤਬਰਲੇ ਲਾਗੈ ਤਧਆਨੁ ॥

سادِکھ سِدھ لگس مُں ولہچِ پِرےل ال َگے دایھن ۔۔

ਤਜਸਤਹ ਤਿਪਾਲੁ ਹੋਇ ਮੇਰਾ ਸੁਆਮੀ ਪੂਰਨ ਿਾ ਕੋ ਕਾਮੁ ॥੧॥

ِجسہہ کِرنال وہۓ ریما سُؤا یم ئُؤرن نا وک اکم ۔۔۱۔۔
ਜਾ ਕੈ ਤਰਿੈ ਵਸੈ ਭੈ ਭੰਜਨੁ ਤਿਸੁ ਜਾਨੈ ਸਗਲ ਜਹਾਨੁ ॥

ب
ےک ر َِدے و سَے َھے نجنھب ئِس اج ئَے لگس اہجن ۔۔
اج َ
ਤਖਨੁ ਪਲੁ ਤਬਸਰੁ ਨਹੀ ਮੇਰੇ ਕਰਿੇ ਇਹੁ ਨਾਨਕੁ ਮਾਂਗੈ ਿਾਨੁ ॥੨॥੯੦॥੧੧੩॥

ک
َ
ھِں نل ِئسر یہن ریمے رکےت اوہی نانک ام نگے دان ۔۔۲۔۔۹۱۔۔۱۱۳۔۔
ਸਾਰਗ ਮਹਲਾ ੫ ॥

سارگ ہلحم ۵۔۔
ਵੂਿਾ ਸਰਬ ਥਾਈ ਮੇਹੁ ॥

ُوواھٹ رست اھتیئ ہیمُ ۔۔
ਅਨਿ ਮੰਗਲ ਗਾਉ ਹਤਰ ਜਸੁ ਪੂਰਨ ਪਰਗਤਟਓ ਨੇਹੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ا َند لگنم اگو ہر سج ئُؤرن َرپگیپؤ پبہؤ ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਚਾਤਰ ਕੁੰਟ ਿਹ ਤਿਤਸ ਜਲ ਤਨਤਧ ਊਨ ਥਾਉ ਨ ਕੇਹੁ ॥

اچر کُپت دہ دِس لج ن ِدھ اُون اھتو ہن کبہؤ ۔۔

ਤਿਪਾ ਤਨਤਧ ਗੋਤਬੰਿ ਪੂਰਨ ਜੀਅ ਿਾਨੁ ਸਭ ਿੇਹੁ ॥੧॥

کِرنا ن ِدھ وگپِید ئُؤرن یج دان سیھ دوہی ۔۔۱۔۔
ਸਤਿ ਸਤਿ ਹਤਰ ਸਤਿ ਸੁਆਮੀ ਸਤਿ ਸਾਧਸੰਗੇਹੁ ॥

ست ست ہر ست سُؤا یم ست سادھسیگبہہ ۔۔

ਸਤਿ ਿੇ ਜਨ ਤਜਨ ਪਰਿੀਤਿ ਉਪਜੀ ਨਾਨਕ ਨਹ ਭਰਮੇਹੁ ॥੨॥੯੧॥੧੧੪॥

ست ےت نج نج رپتیت اُیجپ نانک ہن رھبہیم ۔۔۲۔۔۹۱۔۔۱۱۴۔۔

ਸਾਰਗ ਮਹਲਾ ੫ ॥

سارگ ہلحم ۵۔۔
ਗੋਤਬਿ ਜੀਉ ਿੂ ਮੇਰੇ ਪਰਾਨ ਅਧਾਰ ॥

وگنِد جپؤ ئُؤ ریمے رپان اداھر ۔۔
ਸਾਜਨ ਮੀਿ ਸਹਾਈ ਿੁਮ ਹੀ ਿੂ ਮੇਰੋ ਪਰਵਾਰ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ُب
سانج تیم اہسیئ م یہ ئُؤ ریمو رپوار ۔۔۱۔۔راہو۔۔

ਕਰੁ ਮਸਿਤਕ ਧਾਤਰਓ ਮੇਰੈ ਮਾਥੈ ਸਾਧਸੰਤਗ ਗੁਣ ਗਾਏ ॥

َب
رک کتسم داھروی ریمَے ام ھے سادھسیگ ُگں اگےئ ۔۔
ਿੁਮਰੀ ਤਿਪਾ ਿੇ ਸਭ ਿਲ ਪਾਏ ਰਸਤਕ ਰਾਮ ਨਾਮ ਤਧਆਏ ॥੧॥

ُبمری کِرنا ےت سیھ لھپ ناےئ رکس رام نام دایھےئ ۔۔۱۔۔
ਅਤਬਚਲ ਨੀਵ ਧਰਾਈ ਸਤਿਗੁਤਰ ਕਬਹੂ ਿੋਲਿ ਨਾਹੀ ॥

ب
ا ِچل وین درھایئ سیگؤر کب ُہؤ دولپ نایہ ۔۔

ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਜਬ ਭਏ ਿਇਆਰਾ ਸਰਬ ਸੁਖਾ ਤਨਤਧ ਪਾਂਹੀ ॥੨॥੯੨॥੧੧੫॥

ُگر نانک جت ےئھب دنارا رست ُسکھا ن ِدھ نایہن ۔۔۲۔۔۹۲۔۔۱۱۵۔۔
ਸਾਰਗ ਮਹਲਾ ੫ ॥

سارگ ہلحم ۵۔۔
ਤਨਬਹੀ ਨਾਮ ਕੀ ਸਚੁ ਖੇਪ ॥

پ ِبہی نام یک چس پیھک ۔۔

ਲਾਭੁ ਹਤਰ ਗੁਣ ਗਾਇ ਤਨਤਧ ਧਨੁ ਤਬਖੈ ਮਾਤਹ ਅਲੇਪ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

نک
الھب ہر ُگں اگۓ ن ِدھ دنھ ِ َھے امہِ اپیل ۔۔۱۔۔راہو۔۔

ਜੀਅ ਜੰਿ ਸਗਲ ਸੰਿੋਖੇ ਆਪਨਾ ਪਰਭੁ ਤਧਆਇ ॥

یج جپت لگس وتنسےھک ا انپ رپَھب دایھےئ ۔۔
ਰਿਨ ਜਨਮੁ ਅਪਾਰ ਜੀਤਿਓ ਬਹੁਤੜ ਜੋਤਨ ਨ ਪਾਇ ॥੧॥

رنت منج انار چییپؤ بہُہر وجن ہن ناۓ ۔۔۱۔۔

ਭਏ ਤਿਪਾਲ ਿਇਆਲ ਗੋਤਬਿ ਭਇਆ ਸਾਧੂ ਸੰਗੁ ॥

ےئھب کِرنال دنال وگنِد ایھب سا ُدوھ گنس ۔۔

ਹਤਰ ਚਰਨ ਰਾਤਸ ਨਾਨਕ ਪਾਈ ਲਗਾ ਪਰਭ ਤਸਉ ਰੰਗੁ ॥੨॥੯੩॥੧੧੬॥

ہر رچن راس نانک نایئ اگل رپَھب سِیؤ رنگ ۔۔۲۔۔۹۳۔۔۱۱۶۔۔
ਸਾਰਗ ਮਹਲਾ ੫ ॥

سارگ ہلحم ۵۔۔
ਮਾਈ ਰੀ ਪੇਤਖ ਰਹੀ ਤਬਸਮਾਿ ॥

امیئ ری پیکھ ریہ ِئسماد ۔۔

ਅਨਹਿ ਧੁਨੀ ਮੇਰਾ ਮਨੁ ਮੋਤਹਓ ਅਚਰਜ ਿਾ ਕੇ ਸਵਾਿ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ابچد د ُھبی ریما نم ومویہ ارچچ نا ےک وساد ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਮਾਿ ਤਪਿਾ ਬੰਧਪ ਹੈ ਸੋਈ ਮਤਨ ਹਤਰ ਕੋ ਅਤਹਲਾਿ ॥

ےہ وسیئ نم ہر وک اَہالد ۔۔
امت پِیا دنبھت َ
ਸਾਧਸੰਤਗ ਗਾਏ ਗੁਨ ਗੋਤਬੰਿ ਤਬਨਤਸਓ ਸਭੁ ਪਰਮਾਿ ॥੧॥

سادھسیگ اگےئ ُگں وگپِید نِیسیؤ سیھ رپامد ۔۔۱۔۔

ਿੋਰੀ ਲਪਤਟ ਰਹੀ ਚਰਨਹ ਸੰਤਗ ਭਰਮ ਭੈ ਸਗਲੇ ਖਾਿ ॥

ب
دوری ٹپل ریہ رچہن گنس رھبم َھے ےلگس اھکد ۔۔

ਏਕੁ ਅਧਾਰੁ ਨਾਨਕ ਜਨ ਕੀਆ ਬਹੁਤਰ ਨ ਜੋਤਨ ਭਰਮਾਿ ॥੨॥੯੪॥੧੧੭॥

انک اداھر نانک نج ایک ب ُہر ہن وجن رھبامد ۔۔۲۔۔۹۴۔۔۱۱۷۔۔
ਸਾਰਗ ਮਹਲਾ ੫ ॥

سارگ ہلحم ۵۔۔
ਮਾਈ ਰੀ ਮਾਿੀ ਚਰਣ ਸਮੂਹ ॥

امیئ ری امیت رچن سمُؤہ ۔۔

ਏਕਸੁ ਤਬਨੁ ਹਉ ਆਨ ਨ ਜਾਨਉ ਿੁਿੀਆ ਭਾਉ ਸਭ ਲੂਹ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

اسکی پِں ہؤ ا ن ہن اجئؤ ُدایت اھبو سیھ لُؤہ ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਤਿਆਤਗ ਗੋੁਪਾਲ ਅਵਰ ਜੋ ਕਰਣਾ ਿੇ ਤਬਤਖਆ ਕੇ ਖੂਹ ॥

ک
پ ِیاگ وگنال ا َور وج رکنا ےت نِکھیا ےک ُھؤہ ۔۔

ਿਰਸ ਤਪਆਸ ਮੇਰਾ ਮਨੁ ਮੋਤਹਓ ਕਾਢੀ ਨਰਕ ਿੇ ਧੂਹ ॥੧॥

درس ایپس ریما نم ومویہ اکدیھ رنک ےت دھُؤہ ۔۔۱۔۔
ਸੰਿ ਪਰਸਾਤਿ ਤਮਤਲਓ ਸੁਖਿਾਿਾ ਤਬਨਸੀ ਹਉਮੈ ਹੂਹ ॥

ن
سیت رپساد مل ِپؤ ُسکھدانا ِیسی ہؤ م َے ُہؤہ ۔۔

ਰਾਮ ਰੰਤਗ ਰਾਿੇ ਿਾਸ ਨਾਨਕ ਮਉਤਲਓ ਮਨੁ ਿਨੁ ਜੂਹ ॥੨॥੯੫॥੧੧੮॥

رام رنگ راےت داس نانک ؤمویل نم نت ُجؤہ ۔۔۲۔۔۹۵۔۔۱۱۸۔۔
ਸਾਰਗ ਮਹਲਾ ੫ ॥

سارگ ہلحم ۵۔۔
ਤਬਨਸੇ ਕਾਚ ਕੇ ਤਬਉਹਾਰ ॥

نِیسے اکچ ےک ویباہر ۔۔

ਰਾਮ ਭਜੁ ਤਮਤਲ ਸਾਧਸੰਗਤਿ ਇਹੈ ਜਗ ਮਤਹ ਸਾਰ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

رام جھب مِل سادھسیگت اِےہَ چگ ہہم سار ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਈਿ ਊਿ ਨ ਿੋਤਲ ਕਿਹੂ ਨਾਮੁ ਤਹਰਿੈ ਧਾਤਰ ॥

اِپپ اُوت ہن دول کبہ ُؤ نام ہِر َدے داھر ۔۔
ਗੁਰ ਚਰਨ ਬੋਤਹਥ ਤਮਤਲਓ ਭਾਗੀ ਉਿਤਰਓ ਸੰਸਾਰ ॥੧॥

ُگر رچن وبھتہ مل ِپؤ اھبیگ اُرتِوی اسنسر ۔۔۱۔۔

ਜਤਲ ਥਤਲ ਮਹੀਅਤਲ ਪੂਤਰ ਰਤਹਓ ਸਰਬ ਨਾਥ ਅਪਾਰ ॥

م
لج لھت ہییل ئُؤر رویہ رست ناھت انار ۔۔

ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਅੰਤਮਰਿੁ ਪੀਉ ਨਾਨਕ ਆਨ ਰਸ ਸਤਭ ਖਾਰ ॥੨॥੯੬॥੧੧੯॥

ہر نام ارمِت پِپؤ نانک ا ن رس سیھ اھکر ۔۔۲۔۔۹۶۔۔۱۱۹۔۔
ਸਾਰਗ ਮਹਲਾ ੫ ॥

سارگ ہلحم ۵۔۔
ਿਾ ਿੇ ਕਰਣ ਪਲਾਹ ਕਰੇ ॥

نا ےت رکن نالہ رکے ۔۔
ਮਹਾ ਤਬਕਾਰ ਮੋਹ ਮਿ ਮਾਿੌ ਤਸਮਰਿ ਨਾਤਹ ਹਰੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

اہم ِئکار ومہ دم ام ٔوت ِسمرت ناہِ ہرے ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਸਾਧਸੰਤਗ ਜਪਿੇ ਨਾਰਾਇਣ ਤਿਨ ਕੇ ਿੋਖ ਜਰੇ ॥

سادھسیگ ےتپج نارانئ پِں ےک دوھک رجے ۔۔
ਸਿਲ ਿੇਹ ਧੰਤਨ ਓਇ ਜਨਮੇ ਪਰਭ ਕੈ ਸੰਤਗ ਰਲੇ ॥੧॥

سب
ے جبمے رپَھب ےکَ گنس رےل ۔۔۱۔۔
نھ او ؑ
ھل دہہی د ّ

ਚਾਤਰ ਪਿਾਰਥ ਅਸਟ ਿਸਾ ਤਸਤਧ ਸਭ ਊਪਤਰ ਸਾਧ ਭਲੇ ॥

اچر ندارھت است دسا سِدھ سیھ اُورپ سادھ ےلھب ۔۔

ਨਾਨਕ ਿਾਸ ਧੂਤਰ ਜਨ ਬਾਂਛੈ ਉਧਰਤਹ ਲਾਤਗ ਪਲੇ ॥੨॥੯੭॥੧੨੦॥

ب َج
ھ
نانک داس دھُؤر نج نا ے اُدرھہِ الگ ےلپ ۔۔۲۔۔۹۷۔۔۱۲۱۔۔
ਸਾਰਗ ਮਹਲਾ ੫ ॥

سارگ ہلحم ۵۔۔
ਹਤਰ ਕੇ ਨਾਮ ਕੇ ਜਨ ਕਾਂਖੀ ॥

ہر ےک نام ےک نج اکیھکن ۔۔
ਮਤਨ ਿਤਨ ਬਚਤਨ ਏਹੀ ਸੁਖੁ ਚਾਹਿ ਪਰਭ ਿਰਸੁ ਿੇਖਤਹ ਕਬ ਆਖੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

نم نت نچب ایہی ُسکھ اچہت رپَھب درس دنکھہہ بک ا یھک ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਿੂ ਬੇਅੰਿੁ ਪਾਰਬਰਹਮ ਸੁਆਮੀ ਗਤਿ ਿੇਰੀ ਜਾਇ ਨ ਲਾਖੀ ॥

ئُؤ ےباپپ نارپرمہ سُؤا یم گپ ریتی اجۓ ہن الیھک ۔۔
ਚਰਨ ਕਮਲ ਪਰੀਤਿ ਮਨੁ ਬੇਤਧਆ ਕਤਰ ਸਰਬਸੁ ਅੰਿਤਰ ਰਾਖੀ ॥੧॥

رچن لمک رپپپ نم دیبایھ رک رسسب ارتن رایھک ۔۔۱۔۔
ਬੇਿ ਪੁਰਾਨ ਤਸਤਮਰਤਿ ਸਾਧੂ ਜਨ ਇਹ ਬਾਣੀ ਰਸਨਾ ਭਾਖੀ ॥

دیب ُپران ِسمرت سا ُدوھ نج اہہی ناین رانس اھبیھک ۔۔

ਜਤਪ ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਨਾਨਕ ਤਨਸਿਰੀਐ ਹੋਰੁ ਿੁਿੀਆ ਤਬਰਥੀ ਸਾਖੀ ॥੨॥੯੮॥੧੨੧॥

جت رام نام نانک ئِستر پپے وہر ُدایت پِریھت سایھک ۔۔۲۔۔۹۸۔۔۱۲۱۔۔
ਸਾਰਗ ਮਹਲਾ ੫ ॥

سارگ ہلحم ۵۔۔

ਮਾਖੀ ਰਾਮ ਕੀ ਿੂ ਮਾਖੀ ॥

امیھک رام یک ئُؤ امیھک ۔۔
ਜਹ ਿੁਰਗੰਧ ਿਹਾ ਿੂ ਬੈਸਤਹ ਮਹਾ ਤਬਤਖਆ ਮਿ ਚਾਖੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ہج ُدردنگھ اہت ئُؤ َنیس ِہ اہم نِکھیا دم اچیھک ۔۔۱۔۔راہو۔۔

ਤਕਿਤਹ ਅਸਥਾਤਨ ਿੂ ਤਟਕਨੁ ਨ ਪਾਵਤਹ ਇਹ ਤਬਤਧ ਿੇਖੀ ਆਖੀ ॥

ک ِی ِہ ااھتسن ئُؤ نکِں ہن ناوہِ اہہی نِدھ دیھکی ا یھک ۔۔

ਸੰਿਾ ਤਬਨੁ ਿੈ ਕੋਇ ਨ ਛਾਤਿਆ ਸੰਿ ਪਰੇ ਗੋਤਬਿ ਕੀ ਪਾਖੀ ॥੧॥

سییا پِں ئَے وکۓ ہن اھچدنا سیت رپے وگنِد یک نایھک ۔۔۱۔۔
ਜੀਅ ਜੰਿ ਸਗਲੇ ਿੈ ਮੋਹੇ ਤਬਨੁ ਸੰਿਾ ਤਕਨੈ ਨ ਲਾਖੀ ॥

یج جپت ےلگس ئَے ومےہ پِں سییا ک ِ َپے ہن الیھک ۔۔
ਨਾਨਕ ਿਾਸੁ ਹਤਰ ਕੀਰਿਤਨ ਰਾਿਾ ਸਬਿੁ ਸੁਰਤਿ ਸਚੁ ਸਾਖੀ ॥੨॥੯੯॥੧੨੨॥

نانک داس ہر ریکنت رانا دبس ُسرت چس سایھک ۔۔۲۔۔۹۹۔۔۱۲۲۔۔
ਸਾਰਗ ਮਹਲਾ ੫ ॥

سارگ ہلحم ۵۔۔
ਮਾਈ ਰੀ ਕਾਟੀ ਜਮ ਕੀ ਿਾਸ ॥

امیئ ری اکیٹ مج یک اھپس ۔۔
ਹਤਰ ਹਤਰ ਜਪਿ ਸਰਬ ਸੁਖ ਪਾਏ ਬੀਚੇ ਗਰਸਿ ਉਿਾਸ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ہر ہر جپت رست ُسکھ ناےئ ےچیب رگست اُداس ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਕਤਰ ਤਕਰਪਾ ਲੀਨੇ ਕਤਰ ਅਪੁਨੇ ਉਪਜੀ ਿਰਸ ਤਪਆਸ ॥

رک کِرنا ےنیل رک اےنپ اُیجپ درس ایپس ۔۔

ਸੰਿਸੰਤਗ ਤਮਤਲ ਹਤਰ ਗੁਣ ਗਾਏ ਤਬਨਸੀ ਿੁਿੀਆ ਆਸ ॥੧॥

ن
سییسیگ مِل ہر ُگں اگےئ ِیسی ُدایت ا س ۔۔۱۔۔

ਮਹਾ ਉਤਿਆਨ ਅਟਵੀ ਿੇ ਕਾਢੇ ਮਾਰਗੁ ਸੰਿ ਕਤਹਓ ॥

اہم اُدنان اوٹی ےت اکدےھ امرگ سیت کہپؤ ۔۔

ਿੇਖਿ ਿਰਸੁ ਪਾਪ ਸਤਭ ਨਾਸੇ ਹਤਰ ਨਾਨਕ ਰਿਨੁ ਲਤਹਓ ॥੨॥੧੦੦॥੧੨੩॥

دتھکی درس نات سیھ ناےس ہر نانک رنت لہپؤ ۔۔۲۔۔۱۱۱۔۔۱۲۳۔۔
ਸਾਰਗ ਮਹਲਾ ੫ ॥

سارگ ہلحم ۵۔۔
ਮਾਈ ਰੀ ਅਤਰਓ ਪਰੇਮ ਕੀ ਖੋਤਰ ॥

امیئ ری اروی رپمی یک وھکر ۔۔
ਿਰਸਨ ਰੁਤਚਿ ਤਪਆਸ ਮਤਨ ਸੁੰਿਰ ਸਕਿ ਨ ਕੋਈ ਿੋਤਰ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

درنس ُرجت ایپس نم ُسیدر تکس ہن وکیئ وتر ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਪਰਾਨ ਮਾਨ ਪਤਿ ਤਪਿ ਸੁਿ ਬੰਧਪ ਹਤਰ ਸਰਬਸੁ ਧਨ ਮੋਰ ॥

رپان امن پپ پِپ ُست دنبھت ہر رسسب دنھ ومر ۔۔
ਤਧਰਗੁ ਸਰੀਰੁ ਅਸਿ ਤਬਸਟਾ ਤਿਮ ਤਬਨੁ ਹਤਰ ਜਾਨਿ ਹੋਰ ॥੧॥

درھِگ رسری است ِئسیا کِرم پِں ہر اجپپ وہر ۔۔۱۔۔
ਭਇਓ ਤਿਪਾਲ ਿੀਨ ਿੁਖ ਭੰਜਨੁ ਪਰਾ ਪੂਰਬਲਾ ਜੋਰ ॥

ویھب کِرنال دنی ُدھک نجنھب رپا ئُؤرنال وجر ۔۔

ਨਾਨਕ ਸਰਤਣ ਤਿਪਾ ਤਨਤਧ ਸਾਗਰ ਤਬਨਤਸਓ ਆਨ ਤਨਹੋਰ ॥੨॥੧੦੧॥੧੨੪॥

نانک رسن کِرنا ن ِدھ سارگ نِیسیؤ ا ن بِہؤر ۔۔۲۔۔۱۱۱۔۔۱۲۴۔۔

ਸਾਰਗ ਮਹਲਾ ੫ ॥

سارگ ہلحم ۵۔۔
ਨੀਕੀ ਰਾਮ ਕੀ ਧੁਤਨ ਸੋਇ ॥

یکین رام یک د ُھں وسۓ ۔۔
ਚਰਨ ਕਮਲ ਅਨੂਪ ਸੁਆਮੀ ਜਪਿ ਸਾਧੂ ਹੋਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

رچن لمک ائُؤت سُؤا یم جپت سا ُدوھ وہۓ ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਤਚਿਵਿਾ ਗੋਪਾਲ ਿਰਸਨ ਕਲਮਲਾ ਕਢੁ ਧੋਇ ॥

ِجپؤنا وگنال درنس کلمال ڈکھ دوھےئ ۔۔

ਜਨਮ ਮਰਨ ਤਬਕਾਰ ਅੰਕੁਰ ਹਤਰ ਕਾਤਟ ਛਾਿੇ ਖੋਇ ॥੧॥

وھکۓ ۔۔۱۔۔
منج رمن ِئکِار ان ُکر ہر اکت اھچدے
ِ
ਪਰਾ ਪੂਰਤਬ ਤਜਸਤਹ ਤਲਤਖਆ ਤਬਰਲਾ ਪਾਏ ਕੋਇ ॥

رپا ئُؤرت جسہہ لک ِھیا پِرال ناےئ وکۓ ۔۔

ਰਵਣ ਗੁਣ ਗੋਪਾਲ ਕਰਿੇ ਨਾਨਕਾ ਸਚੁ ਜੋਇ ॥੨॥੧੦੨॥੧੨੫॥

َرون ُگں وگنال رکےت نااکن چس وجےئ ۔۔۲۔۔۱۱۲۔۔۱۲۵۔۔
ਸਾਰਗ ਮਹਲਾ ੫ ॥

سارگ ہلحم ۵۔۔
ਹਤਰ ਕੇ ਨਾਮ ਕੀ ਮਤਿ ਸਾਰ ॥

ہر ےک نام یک مت سار ۔۔
ਹਤਰ ਤਬਸਾਤਰ ਜੁ ਆਨ ਰਾਚਤਹ ਤਮਥਨ ਸਭ ਤਬਸਥਾਰ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

مِب
ئ
ہر ِئسا وج ا ن راچہہ ھں سیھ ِسبھار ۔۔۱۔۔راہو۔۔

ਸਾਧਸੰਗਤਮ ਭਜੁ ਸੁਆਮੀ ਪਾਪ ਹੋਵਿ ਖਾਰ ॥

ھ سی گ
س
ساد م جھب ُؤا یم نات وہوت اھکر ۔۔

ਚਰਨਾਰਤਬੰਿ ਬਸਾਇ ਤਹਰਿੈ ਬਹੁਤਰ ਜਨਮ ਨ ਮਾਰ ॥੧॥

رچنار پِید اسب ِئے ہِر َدے ب ُہر منج ہن امر ۔۔۱۔۔
ਕਤਰ ਅਨੁਗਰਹ ਰਾਤਖ ਲੀਨੇ ਏਕ ਨਾਮ ਅਧਾਰ ॥

رک ا ُنگرہ راھک ےنیل انک نام اداھر ۔۔

ਤਿਨ ਰੈਤਨ ਤਸਮਰਿ ਸਿਾ ਨਾਨਕ ਮੁਖ ਊਜਲ ਿਰਬਾਤਰ ॥੨॥੧੦੩॥੧੨੬॥

دِن َرنی ِسمرت دسا نانک مُکھ اُولج درنار ۔۔۲۔۔۱۱۳۔۔۱۲۶۔۔
ਸਾਰਗ ਮਹਲਾ ੫ ॥

سارگ ہلحم ۵۔۔
ਮਾਨੀ ਿੂੰ ਰਾਮ ਕੈ ਿਤਰ ਮਾਨੀ ॥

امین ئُؤن رام ےکَ در امین ۔۔
ਸਾਧਸੰਤਗ ਤਮਤਲ ਹਤਰ ਗੁਨ ਗਾਏ ਤਬਨਸੀ ਸਭ ਅਤਭਮਾਨੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ب
ن
سادھسیگ مِل ہر ُگں اگےئ ِیسی سیھ ا ھبماین ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਧਾਤਰ ਅਨੁਗਰਹੁ ਅਪੁਨੀ ਕਤਰ ਲੀਨੀ ਗੁਰਮੁਤਖ ਪੂਰ ਤਗਆਨੀ ॥

داھر ا ُنگروہ اینپ رک ینیل ُگرمُکھ ئُؤر گ ِیاین ۔۔

ਸਰਬ ਸੂਖ ਆਨੰਿ ਘਨੇਰੇ ਿਾਕੁਰ ਿਰਸ ਤਧਆਨੀ ॥੧॥

رست سُؤھک ا دنن رینھگے اھٹرک درس دایھین ۔۔۱۔۔
ਤਨਕਤਟ ਵਰਿਤਨ ਸਾ ਸਿਾ ਸੁਹਾਗਤਨ ਿਹ ਤਿਸ ਸਾਈ ਜਾਨੀ ॥

نکِت ورنت سا دسا ُسہانگ دہ دِس سایئ اجین ۔۔

ਤਪਰਅ ਰੰਗ ਰੰਤਗ ਰਿੀ ਨਾਰਾਇਨ ਨਾਨਕ ਤਿਸੁ ਕੁਰਬਾਨੀ ॥੨॥੧੦੪॥੧੨੭॥

پِرء رنگ رنگ ریت نارانئ نانک ئِس قُرناین ۔۔۲۔۔۱۱۴۔۔۱۲۷۔۔
ਸਾਰਗ ਮਹਲਾ ੫ ॥

سارگ ہلحم ۵۔۔
ਿੁਅ ਚਰਨ ਆਸਰੋ ਈਸ ॥

ئُٔؤ رچن ا رسو اسی ۔۔

ਿੁਮਤਹ ਪਛਾਨੂ ਸਾਕੁ ਿੁਮਤਹ ਸੰਤਗ ਰਾਖਨਹਾਰ ਿੁਮੈ ਜਗਿੀਸ ॥ ਰਹਾਉ ॥

ُبم ِہ اھچپئُؤ ساک ُبم ِہ گنس راکھبہار ُبمَے چگدسی ۔۔راہو۔۔
ਿੂ ਹਮਰੋ ਹਮ ਿੁਮਰੇ ਕਹੀਐ ਇਿ ਉਿ ਿੁਮ ਹੀ ਰਾਖੇ ॥

ُب
ئُؤ رمہو مہ ُبمرے کہ ٔپے َ اِت اُت م یہ راےھک ۔۔

ਿੂ ਬੇਅੰਿੁ ਅਪਰੰਪਰੁ ਸੁਆਮੀ ਗੁਰ ਤਕਰਪਾ ਕੋਈ ਲਾਖੈ ॥੧॥

ک
ئُؤ ےباپپ ارپرپم سُؤا یم ُگر کِرنا وکیئ ال َھے ۔۔۱۔۔
ਤਬਨੁ ਬਕਨੇ ਤਬਨੁ ਕਹਨ ਕਹਾਵਨ ਅੰਿਰਜਾਮੀ ਜਾਨੈ ॥

پِں ےنکب پِں کہں اہکون ارتن اجیم اج ئَے ۔۔

ਜਾ ਕਉ ਮੇਤਲ ਲਏ ਪਰਭੁ ਨਾਨਕੁ ਸੇ ਜਨ ਿਰਗਹ ਮਾਨੇ ॥੨॥੧੦੫॥੧੨੮॥

اج کؤ لیم ےئل رپَھب نانک ےس نج درہگ امےن ۔۔۲۔۔۱۱۵۔۔۱۲۸۔۔
ਸਾਰੰਗ ਮਹਲਾ ੫ ਚਉਪਿੇ ਘਰੁ ੫

سارنگ ہلحم  ۵جؤندے رھگ ۵
ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪਰਸਾਤਿ ॥

اِک اواکنر سیگؤر رپساد ۔

ਹਤਰ ਭਤਜ ਆਨ ਕਰਮ ਤਬਕਾਰ ॥

ہر جھب ا ن رکم ِئکِار ۔۔
ਮਾਨ ਮੋਹੁ ਨ ਬੁਝਿ ਤਿਰਸਨਾ ਕਾਲ ਗਰਸ ਸੰਸਾਰ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ب
امن ومہ ہن ُجھت رتِانس اکل رگس اسنسر ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਖਾਿ ਪੀਵਿ ਹਸਿ ਸੋਵਿ ਅਉਧ ਤਬਿੀ ਅਸਾਰ ॥

اھکت ویپت ہست وسوت اودھ پِبی انار ۔۔

ਨਰਕ ਉਿਤਰ ਭਰਮੰਿ ਜਲਿੋ ਜਮਤਹ ਕੀਨੀ ਸਾਰ ॥੧॥

ہمج کیبی سار ۔۔۱۔۔
رنک اُدر رھبتنم چلپؤ ِ

ਪਰ ਿਰੋਹ ਕਰਿ ਤਬਕਾਰ ਤਨੰਿਾ ਪਾਪ ਰਿ ਕਰ ਝਾਰ ॥

رپ دروہ رکت ِئکار پ ِیدا نات رت رک اھجر ۔۔
ਤਬਨਾ ਸਤਿਗੁਰ ਬੂਝ ਨਾਹੀ ਿਮ ਮੋਹ ਮਹਾਂ ਅੰਧਾਰ ॥੨॥

پِیا سیگؤر ئُؤھج نایہ مت ومہ اہمن ادناھر ۔۔۲۔۔

ਤਬਖੁ ਿਗਉਰੀ ਖਾਇ ਮੂਿੋ ਤਚਤਿ ਨ ਤਸਰਜਨਹਾਰ ॥

ب
اھکۓ مُؤوھٹ ِج ِت ہن سِرجبہار ۔۔
نِکھ ھگؤری
ِ

ਗੋਤਬੰਿ ਗੁਪਿ ਹੋਇ ਰਤਹਓ ਤਨਆਰੋ ਮਾਿੰਗ ਮਤਿ ਅਹੰਕਾਰ ॥੩॥

وگپِید ُگپت وہۓ رویہ اینرو امگنت مت ااکنہر ۔۔۳۔۔
ਕਤਰ ਤਿਪਾ ਪਰਭ ਸੰਿ ਰਾਖੇ ਚਰਨ ਕਮਲ ਅਧਾਰ ॥

رک کِرنا رپَھب سیت راےھک رچن لمک اداھر ۔۔

ਕਰ ਜੋਤਰ ਨਾਨਕੁ ਸਰਤਨ ਆਇਓ ਗੋੁਪਾਲ ਪੁਰਖ ਅਪਾਰ ॥੪॥੧॥੧੨੯॥

رک وجر نانک رسن ا ویئ وگنال ُپرھک انار ۔۔۴۔۔۱۔۔۱۲۹۔۔

ਸਾਰਗ ਮਹਲਾ ੫ ਘਰੁ ੬ ਪੜਿਾਲ

سارگ ہلحم  ۵رھگ  ۶ڑپنال
ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪਰਸਾਤਿ ॥

اِک اواکنر سیگؤر رپساد ۔۔
ਸੁਭ ਬਚਨ ਬੋਤਲ ਗੁਨ ਅਮੋਲ ॥

ُسیھ نچب وبل ُگں اومل ۔۔
ਤਕੰਕਰੀ ਤਬਕਾਰ ॥

ک ِیکری ِئکِار ۔۔

ਿੇਖੁ ਰੀ ਬੀਚਾਰ ॥

دھکی ری اچیبر ۔۔
ਗੁਰ ਸਬਿੁ ਤਧਆਇ ਮਹਲੁ ਪਾਇ ॥

ُگر دبس دایھےئ لحم ناۓ ۔۔

ਹਤਰ ਸੰਤਗ ਰੰਗ ਕਰਿੀ ਮਹਾ ਕੇਲ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ہر گنس رنگ رکیت اہم ک َیل ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਸੁਪਨ ਰੀ ਸੰਸਾਰੁ ॥

ُسیں ری اسنسر ۔۔
ਤਮਥਨੀ ਤਬਸਥਾਰੁ ॥

مِبھب ِئ
سب
ی ھار ۔۔

ਸਖੀ ਕਾਇ ਮੋਤਹ ਮੋਤਹਲੀ ਤਪਰਅ ਪਰੀਤਿ ਤਰਿੈ ਮੇਲ ॥੧॥

یھکس اکۓ ومہِ ومیلہ پِرء رپپپ ر َِدے م َیل ۔۔۱۔۔

ਸਰਬ ਰੀ ਪਰੀਤਿ ਤਪਆਰੁ ॥

رست ری رپپپ ایپر ۔۔
ਪਰਭੁ ਸਿਾ ਰੀ ਿਇਆਰੁ ॥

رپَھب دسا ری دنار ۔۔
ਕਾਂਏੈਂ ਆਨ ਆਨ ਰੁਚੀਐ ॥

پ
اک ییں ا ن ا ن ُرچیپے ۔۔

ਹਤਰ ਸੰਤਗ ਸੰਤਗ ਖਚੀਐ ॥

کھ
چ
پ
ہر گنس گنس ے ٔ۔۔
ਜਉ ਸਾਧਸੰਗ ਪਾਏ ॥

جؤ سادھسیگ ناےئ ۔۔
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਹਤਰ ਤਧਆਏ ॥

وہک نانک ہر دایھےئ ۔۔
ਅਬ ਰਹੇ ਜਮਤਹ ਮੇਲ ॥੨॥੧॥੧੩੦॥

ات رےہ ہمجِ م َیل ۔۔۲۔۔۱۔۔۱۳۱۔۔
ਸਾਰਗ ਮਹਲਾ ੫ ॥

سارگ ہلحم ۵۔۔
ਕੰਚਨਾ ਬਹੁ ਿਿ ਕਰਾ ॥

کبچیا وہب دت رکا ۔۔

ਭੂਤਮ ਿਾਨੁ ਅਰਤਪ ਧਰਾ ॥

ب
ُھؤم دان ارت درھا ۔۔

ਮਨ ਅਤਨਕ ਸੋਚ ਪਤਵਿਰ ਕਰਿ ॥

نم ان ِک وسچ وپِرت رکت ۔۔
ਨਾਹੀ ਰੇ ਨਾਮ ਿੁਤਲ ਮਨ ਚਰਨ ਕਮਲ ਲਾਗੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

نایہ رے نام ُنل نم رچن لمک الےگ ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਚਾਤਰ ਬੇਿ ਤਜਹਵ ਭਨੇ ॥

اچر دیب چہؤ ےنھب ۔۔

ਿਸ ਅਸਟ ਖਸਟ ਸਰਵਨ ਸੁਨੇ ॥

ک
دس است ھست رسَون ُسیے ۔۔
ਨਹੀ ਿੁਤਲ ਗੋਤਬਿ ਨਾਮ ਧੁਨੇ ॥

یہن ُنل وگنِد نام د ُھپے ۔۔

ਮਨ ਚਰਨ ਕਮਲ ਲਾਗੇ ॥੧॥

نم رچن لمک الےگ ۔۔۱۔۔
ਬਰਿ ਸੰਤਧ ਸੋਚ ਚਾਰ ॥

پرت دنسھ وسچ اچر ۔۔
ਤਿਆ ਕੁੰਤਟ ਤਨਰਾਹਾਰ ॥

کِرنا کُپت پِرااہر ۔۔

ਅਪਰਸ ਕਰਿ ਪਾਕਸਾਰ ॥

ارپس رکت نااسکر ۔۔
ਤਨਵਲੀ ਕਰਮ ਬਹੁ ਤਬਸਥਾਰ ॥

ئ
ئِؤیل رکم وہب ِسبھار ۔۔

ਧੂਪ ਿੀਪ ਕਰਿੇ ਹਤਰ ਨਾਮ ਿੁਤਲ ਨ ਲਾਗੇ ॥

دھُؤت دپپ رکےت ہر نام ُنل ہن الےگ ۔۔
ਰਾਮ ਿਇਆਰ ਸੁਤਨ ਿੀਨ ਬੇਨਿੀ ॥

رام دنار ُسں دنی یتنیب ۔۔

ਿੇਹੁ ਿਰਸੁ ਨੈਨ ਪੇਖਉ ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਤਮਸਟ ਲਾਗੇ ॥੨॥੨॥੧੩੧॥

پی ک
دوہی درس نَیں ھؤ نج نانک نام مِست الےگ ۔۔۲۔۔۲۔۔۱۳۱۔۔
ਸਾਰਗ ਮਹਲਾ ੫ ॥

سارگ ہلحم ۵۔۔
ਰਾਮ ਰਾਮ ਰਾਮ ਜਾਤਪ ਰਮਿ ਰਾਮ ਸਹਾਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

رام رام رام اجت رمت رام اہسیئ ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਸੰਿਨ ਕੈ ਚਰਨ ਲਾਗੇ ਕਾਮ ਿੋਧ ਲੋਭ ਤਿਆਗੇ ਗੁਰ ਗੋਪਾਲ ਭਏ ਤਿਪਾਲ ਲਬਤਧ ਅਪਨੀ ਪਾਈ ॥੧॥

س
ےک رچن الےگ اکم رکودھ ولھب ایتےگ ُگر وگنال ےئھب کِرنال دبلھ اینپ نایئ ۔۔۱۔۔
یی ں َ
ਤਬਨਸੇ ਭਰਮ ਮੋਹ ਅੰਧ ਟੂਟੇ ਮਾਇਆ ਕੇ ਬੰਧ ਪੂਰਨ ਸਰਬਿਰ ਿਾਕੁਰ ਨਹ ਕੋਊ ਬੈਰਾਈ ॥

نی
وکو َنترایئ ۔۔
ِ سے رھبم ومہ ادنھ ئُؤےٹ امنا ےک دنبھ ئُؤرن رسرتب اھٹ ُکر ہن ُ

ਸੁਆਮੀ ਸੁਪਰਸੰਨ ਭਏ ਜਨਮ ਮਰਨ ਿੋਖ ਗਏ ਸੰਿਨ ਕੈ ਚਰਨ ਲਾਤਗ ਨਾਨਕ ਗੁਨ ਗਾਈ
॥੨॥੩॥੧੩੨॥

س
سُؤا یم ُسترنسّ ےئھب منج رمن دوھک ےئگ ییں ےکَ رچن الگ نانک ُگں اگیئ
۔۔۲۔۔۳۔۔۱۳۲۔۔
ਸਾਰਗ ਮਹਲਾ ੫ ॥

سارگ ہلحم ۵۔۔
ਹਤਰ ਹਰੇ ਹਤਰ ਮੁਖਹੁ ਬੋਤਲ ਹਤਰ ਹਰੇ ਮਤਨ ਧਾਰੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

مک
ہر ہرے ہر ُ ھؤ وبل ہر ہرے نم داھرے ۔۔۱۔۔راہو۔۔

ਸਰਵਨ ਸੁਨਨ ਭਗਤਿ ਕਰਨ ਅਤਨਕ ਪਾਤਿਕ ਪੁਨਹਚਰਨ ॥

ُپبہ
چ
رسَون ُسیں تگھب رکن ان ِک رن ۔۔

ਸਰਨ ਪਰਨ ਸਾਧੂ ਆਨ ਬਾਤਨ ਤਬਸਾਰੇ ॥੧॥

رسن رپن سا ُدوھ ا ن نان ِئسارے ۔۔۱۔۔
ਹਤਰ ਚਰਨ ਪਰੀਤਿ ਨੀਿ ਨੀਤਿ ਪਾਵਨਾ ਮਤਹ ਮਹਾ ਪੁਨੀਿ ॥

ہر رچن رپپپ تین تین ناونا ہہم اہم ُنیپت ۔۔
ਸੇਵਕ ਭੈ ਿੂਤਰ ਕਰਨ ਕਤਲਮਲ ਿੋਖ ਜਾਰੇ ॥

کل
ب
ویسک َھے ُدور رکن ِمل دوھک اجرے ۔۔
ਕਹਿ ਮੁਕਿ ਸੁਨਿ ਮੁਕਿ ਰਹਿ ਜਨਮ ਰਹਿੇ ॥

کہت مُکت ُسیت مُکت رہت منج رےتہ ۔۔
ਰਾਮ ਰਾਮ ਸਾਰ ਭੂਿ ਨਾਨਕ ਿਿੁ ਬੀਚਾਰੇ ॥੨॥੪॥੧੩੩॥

ب
رام رام سار ُھؤت نانک پپ اچیبرے ۔۔۲۔۔۴۔۔۱۳۳۔۔
ਸਾਰਗ ਮਹਲਾ ੫ ॥

سارگ ہلحم ۵۔۔
ਨਾਮ ਭਗਤਿ ਮਾਗੁ ਸੰਿ ਤਿਆਤਗ ਸਗਲ ਕਾਮੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

نام تگھب امگ سیت پ ِیاگ لگس اکیم ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਪਰੀਤਿ ਲਾਇ ਹਤਰ ਤਧਆਇ ਗੁਨ ਗੋੁਤਬੰਿ ਸਿਾ ਗਾਇ ॥

رپپپ ال ِئے ہر دایھےئ ُگں وگپِید دسا اگۓ ۔۔
ਹਤਰ ਜਨ ਕੀ ਰੇਨ ਬਾਂਛੁ ਿੈਨਹਾਰ ਸੁਆਮੀ ॥੧॥

ہر نج یک ر َپں ناھچن َدپبہار سُؤا یم ۔۔۱۔۔

ਸਰਬ ਕੁਸਲ ਸੁਖ ਤਬਸਰਾਮ ਆਨਿਾ ਆਨੰਿ ਨਾਮ ਜਮ ਕੀ ਕਛੁ ਨਾਤਹ ਿਰਾਸ ਤਸਮਤਰ ਅੰਿਰਜਾਮੀ ॥

رست ُکسل ُسکھ ِئسرام ا َندا ا دنن نام مج یک وھچک ناہِ رتاس ِسمر

ارتناجیم ۔۔

ਏਕ ਸਰਨ ਗੋਤਬੰਿ ਚਰਨ ਸੰਸਾਰ ਸਗਲ ਿਾਪ ਹਰਨ ॥

انک رسن وگپِید رچن اسنسر لگس نات ہرن ۔۔
ਨਾਵ ਰੂਪ ਸਾਧਸੰਗ ਨਾਨਕ ਪਾਰਗਰਾਮੀ ॥੨॥੫॥੧੩੪॥

نا َو ُروت سادھسیگ نانک ناررگایم ۔۔۲۔۔۵۔۔۱۳۴۔۔
ਸਾਰਗ ਮਹਲਾ ੫ ॥

سارگ ہلحم ۵۔۔
ਗੁਨ ਲਾਲ ਗਾਵਉ ਗੁਰ ਿੇਖੇ ॥

ُگں الل اگوو ُگر دےھکی ۔۔

ਪੰਚਾ ਿੇ ਏਕੁ ਛੂਟਾ ਜਉ ਸਾਧਸੰਤਗ ਪਗ ਰਉ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

چ
اچنپ ےت انک ُھؤنا جؤ سادھسیگ نگ رو ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਤਿਰਸਟਉ ਕਛੁ ਸੰਤਗ ਨ ਜਾਇ ਮਾਨੁ ਤਿਆਤਗ ਮੋਹਾ ॥

د ِرسیؤ وھچک گنس ہن اجۓ امن پ ِیاگ وماہ ۔۔
ਏਕੈ ਹਤਰ ਪਰੀਤਿ ਲਾਇ ਤਮਤਲ ਸਾਧਸੰਤਗ ਸੋਹਾ ॥੧॥

اےکی ہر رپپپ ال ِئے مِل سادھسیگ وساہ ۔۔۱۔۔
ਪਾਇਓ ਹੈ ਗੁਣ ਤਨਧਾਨੁ ਸਗਲ ਆਸ ਪੂਰੀ ॥

ےہ ُگں ن ِداھن لگس ا س ئُؤری ۔۔
ناویئ َ

ਨਾਨਕ ਮਤਨ ਅਨੰਿ ਭਏ ਗੁਤਰ ਤਬਖਮ ਗਾਰਹ ਿੋਰੀ ॥੨॥੬॥੧੩੫॥

نکھ
نانک نم ادنن ےئھب ُگر ِ م اگرہھ وتری ۔۔۲۔۔۶۔۔۱۳۵۔۔

ਸਾਰਗ ਮਹਲਾ ੫ ॥

سارگ ہلحم ۵۔۔
ਮਤਨ ਤਬਰਾਗੈਗੀ ॥

نم پِراگ َیگی ۔۔

ਖੋਜਿੀ ਿਰਸਾਰ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

وھکیتج درسار ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਸਾਧੂ ਸੰਿਨ ਸੇਤਵ ਕੈ ਤਪਰਉ ਹੀਅਰੈ ਤਧਆਇਓ ॥

س
ےک پِرو ہیت َرے دایھویئ ۔۔
سا ُدوھ ییں سیَؤ َ

ਆਨੰਿ ਰੂਪੀ ਪੇਤਖ ਕੈ ਹਉ ਮਹਲੁ ਪਾਵਉਗੀ ॥੧॥

ےک ہؤ لحم ناوویگ ۔۔۱۔۔
ا دنن ُرویپ پیکھ َ

ਕਾਮ ਕਰੀ ਸਭ ਤਿਆਤਗ ਕੈ ਹਉ ਸਰਤਣ ਪਰਉਗੀ ॥

ےک ہؤ رسن رپویگ ۔۔
اکم رکی سیھ پ ِیاگ َ

ਨਾਨਕ ਸੁਆਮੀ ਗਤਰ ਤਮਲੇ ਹਉ ਗੁਰ ਮਨਾਵਉਗੀ ॥੨॥੭॥੧੩੬॥

نانک سُؤا یم رگ مل ِے ہؤ ُگر انموویگ ۔۔۲۔۔۷۔۔۱۳۶۔۔
ਸਾਰਗ ਮਹਲਾ ੫ ॥

سارگ ہلحم ۵۔۔
ਐਸੀ ਹੋਇ ਪਰੀ ॥

ایسی وہۓ رپی ۔۔
ਜਾਨਿੇ ਿਇਆਰ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

اجےتن دنار ۔۔۱۔۔راہو۔۔

ਮਾਿਰ ਤਪਿਰ ਤਿਆਤਗ ਕੈ ਮਨੁ ਸੰਿਨ ਪਾਤਹ ਬੇਚਾਇਓ ॥

س
ےک نم ییں ناہِ اچیبویئ ۔۔
امرت نِتر پ ِیاگ َ

ਜਾਤਿ ਜਨਮ ਕੁਲ ਖੋਈਐ ਹਉ ਗਾਵਉ ਹਤਰ ਹਰੀ ॥੧॥

اجت منج ُکل وھک نیپے ہؤ اگوو ہر ہری ۔۔۱۔۔

ਲੋਕ ਕੁਟੰਬ ਿੇ ਟੂਟੀਐ ਪਰਭ ਤਕਰਤਿ ਤਕਰਤਿ ਕਰੀ ॥

ولک ُکیپت ےت ئُؤ پ َ ٔپے رپَھب کِرت کِرت رکی ۔۔
ਗੁਤਰ ਮੋ ਕਉ ਉਪਿੇਤਸਆ ਨਾਨਕ ਸੇਤਵ ਏਕ ਹਰੀ ॥੨॥੮॥੧੩੭॥

ُگر وم کؤ ا ُندئسیا نانک سیَؤ انک ہری ۔۔۲۔۔۸۔۔۱۳۷۔۔
ਸਾਰਗ ਮਹਲਾ ੫ ॥

سارگ ہلحم ۵۔۔
ਲਾਲ ਲਾਲ ਮੋਹਨ ਗੋਪਾਲ ਿੂ ॥

الل الل ومنہ وگنال ئُؤ ۔۔
ਕੀਟ ਹਸਤਿ ਪਾਖਾਣ ਜੰਿ ਸਰਬ ਮੈ ਪਰਤਿਪਾਲ ਿੂ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

کِپت ہست نااھکن َجپت رست م َے رپَپ ِیال ئُؤ ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਨਹ ਿੂਤਰ ਪੂਤਰ ਹਜੂਤਰ ਸੰਗੇ ॥

ہن ُدور ئُؤر چچ ُؤر ےگنس ۔۔
ਸੁੰਿਰ ਰਸਾਲ ਿੂ ॥੧॥

ُسیدر رسال ئُؤ ۔۔۱۔۔
ਨਹ ਬਰਨ ਬਰਨ ਨਹ ਕੁਲਹ ਕੁਲ ॥

ہن پرن پرن ہن ُکلہ ُکل ۔۔

ਨਾਨਕ ਪਰਭ ਤਕਰਪਾਲ ਿੂ ॥੨॥੯॥੧੩੮॥

نانک رپَھب کِرنال ئُؤ ۔۔۲۔۔۹۔۔۱۳۸۔۔
ਸਾਰਗ ਮਃ ੫ ॥

سارگ ؛م ۵۔۔
ਕਰਿ ਕੇਲ ਤਬਖੈ ਮੇਲ ਚੰਿਰ ਸੂਰ ਮੋਹੇ ॥

نک
رکت ک َیل ِ َھے م َیل دنچر سُؤر ومےہ ۔۔
ਉਪਜਿਾ ਤਬਕਾਰ ਿੁੰਿਰ ਨਉਪਰੀ ਝੁਨੰਿਕਾਰ ਸੁੰਿਰ ਅਤਨਗ ਭਾਉ ਕਰਿ ਤਿਰਿ ਤਬਨੁ ਗੋਪਾਲ ਧੋਹੇ ॥
ਰਹਾਉ ॥

چ
ب
اُاتجپ ِئکِار ُددنر ونَ ُپری ھُییپکار ُسیدر ان ِگ اھبو رکت ھِرت پِں وگنال دوھےہ ۔۔راہو۔۔
ਿੀਤਨ ਭਉਨੇ ਲਪਟਾਇ ਰਹੀ ਕਾਚ ਕਰਤਮ ਨ ਜਾਿ ਸਹੀ ਉਨਮਿ ਅੰਧ ਧੰਧ ਰਤਚਿ ਜੈਸੇ ਮਹਾ ਸਾਗਰ
ਹੋਹੇ ॥੧॥

ص
ب
نیت ھؤےن لییا ِئے ریہ اکچ رکم ہن اجت جی اُبمت ادنھ ددنھھ رجت چ َیسے اہم سارگ
وہےہ ۔۔۱۔۔
ੇਉਧਰੇ ਹਤਰ ਸੰਿ ਿਾਸ ਕਾਤਟ ਿੀਨੀ ਜਮ ਕੀ ਿਾਸ ਪਤਿਿ ਪਾਵਨ ਨਾਮੁ ਜਾ ਕੋ ਤਸਮਤਰ ਨਾਨਕ ਓਹ
॥੨॥੧੦॥੧੩੯॥੩॥੧੩॥੧੫੫॥

اُدرھے ہر سیت داس اکت دینی مج یک اھپس تتپ ناون نام اج وک ِسمر نانک اوےہ
۔۔۲۔۔۱۱۔۔۱۳۹۔۔۳۔۔۱۳۔۔۱۵۵۔۔
ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪਰਸਾਤਿ ॥

اِک اواکنر سیگؤر رپساد ۔۔
ਰਾਗੁ ਸਾਰੰਗ ਮਹਲਾ ੯ ॥

راگ سارنگ ہلحم ۹۔۔

ਹਤਰ ਤਬਨੁ ਿੇਰੋ ਕੋ ਨ ਸਹਾਈ ॥

ہر پِں ریتو وک ہن اہسیئ ۔۔

ਕਾਂ ਕੀ ਮਾਿ ਤਪਿਾ ਸੁਿ ਬਤਨਿਾ ਕੋ ਕਾਹੂ ਕੋ ਭਾਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

اکن یک امت پِیا ُست نییا وک اک ُہؤ وک اھبیئ ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਧਨੁ ਧਰਨੀ ਅਰੁ ਸੰਪਤਿ ਸਗਰੀ ਜੋ ਮਾਤਨਓ ਅਪਨਾਈ ॥

دنھ درھین ار سیپت رگسی وج اموین اانپیئ ۔۔
ਿਨ ਛੂਟੈ ਕਛੁ ਸੰਤਗ ਨ ਚਾਲੈ ਕਹਾ ਿਾਤਹ ਲਪਟਾਈ ॥੧॥

چ
نت ُھؤ ئَے ھچک گنس ہن اچ لَے اہک ناہِ لییایئ ۔۔۱۔۔

ਿੀਨ ਿਇਆਲ ਸਿਾ ਿੁਖ ਭੰਜਨ ਿਾ ਤਸਉ ਰੁਤਚ ਨ ਬਢਾਈ ॥

دنی دنال دسا ُدھک نجنھب نا سِیؤ ُرچ ہن نداھیئ ۔۔

ਨਾਨਕ ਕਹਿ ਜਗਿ ਸਭ ਤਮਤਥਆ ਤਜਉ ਸੁਪਨਾ ਰੈਨਾਈ ॥੨॥੧॥

نانک کہت تگج سیھ مِبھیا چیپؤ ُسییا رانییئ ۔۔۲۔۔۱۔۔
ਸਾਰੰਗ ਮਹਲਾ ੯ ॥

سارنگ ہلحم ۹۔۔
ਕਹਾ ਮਨ ਤਬਤਖਆ ਤਸਉ ਲਪਟਾਹੀ ॥

اہک نم نِکھیا سِیؤ لییایہ ۔۔

ਯਾ ਜਗ ਮਤਹ ਕੋਊ ਰਹਨੁ ਨ ਪਾਵੈ ਇਤਕ ਆਵਤਹ ਇਤਕ ਜਾਹੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

وکو رنہ ہن نا َوے اِک ا وہِ اِک اجیہ ۔۔۱۔۔راہو۔۔
نا چگ ہہم ُ
ਕਾਂ ਕੋ ਿਨੁ ਧਨੁ ਸੰਪਤਿ ਕਾਂ ਕੀ ਕਾ ਤਸਉ ਨੇਹੁ ਲਗਾਹੀ ॥

ہین اگلیہ ۔۔
اکن وک نت دنھ سیپت اکن یک اک سِیؤ ُ

ਜੋ ਿੀਸੈ ਸੋ ਸਗਲ ਤਬਨਾਸੈ ਤਜਉ ਬਾਿਰ ਕੀ ਛਾਹੀ ॥੧॥

وج د ئ َسے وس لگس پِیا سَے چیپؤ نادر یک اھچیہ ۔۔۱۔۔

ਿਤਜ ਅਤਭਮਾਨੁ ਸਰਤਣ ਸੰਿਨ ਗਹੁ ਮੁਕਤਿ ਹੋਤਹ ਤਛਨ ਮਾਹੀ ॥

چ
ب
س
جت ا ھبمان رسن ییں ہہگ مُکت وہہِ ھِں امیہ ۔۔

ਜਨ ਨਾਨਕ ਭਗਵੰਿ ਭਜਨ ਤਬਨੁ ਸੁਖੁ ਸੁਪਨੈ ਭੀ ਨਾਹੀ ॥੨॥੨॥

نج نانک وگھبپپ نجھب پِں ُسکھ ُسی َپے یھب نایہ ۔۔۲۔۔۲۔۔
ਸਾਰੰਗ ਮਹਲਾ ੯ ॥

سارنگ ہلحم ۹۔۔
ਕਹਾ ਨਰ ਅਪਨੋ ਜਨਮੁ ਗਵਾਵੈ ॥

اہک رن اونپ منج وگا َوے ۔۔
ਮਾਇਆ ਮਤਿ ਤਬਤਖਆ ਰਤਸ ਰਤਚਓ ਰਾਮ ਸਰਤਨ ਨਹੀ ਆਵੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

نک
ے ۔۔۱۔۔راہو۔۔
امنا دم ِ ھیا رس رویچ رام رسن یہن ا و َ
ਇਹੁ ਸੰਸਾਰੁ ਸਗਲ ਹੈ ਸੁਪਨੋ ਿੇਤਖ ਕਹਾ ਲੋਭਾਵੈ ॥

ولاھبوے ۔۔
ےہ ُسیپؤ دھکی اہک
اوہی اسنسر لگس َ
َ

ਜੋ ਉਪਜੈ ਸੋ ਸਗਲ ਤਬਨਾਸੈ ਰਹਨੁ ਨ ਕੋਊ ਪਾਵੈ ॥੧॥

ب
وکو نا َوے ۔۔۱۔۔
وج ا ُ ج َے وس لگس پِیا سَے رنہ ہن ُ
ਤਮਤਥਆ ਿਨੁ ਸਾਚੋ ਕਤਰ ਮਾਤਨਓ ਇਹ ਤਬਤਧ ਆਪੁ ਬੰਧਾਵੈ ॥

دنباھوے ۔۔
مِبھیا نت ساوچ رک اموین اہہی نِدھ ا ت
َ

ਜਨ ਨਾਨਕ ਸੋਊ ਜਨੁ ਮੁਕਿਾ ਰਾਮ ਭਜਨ ਤਚਿੁ ਲਾਵੈ ॥੨॥੩॥

الوے ۔۔۲۔۔۳۔۔
نج نانک وسؤ نج مُکیا رام نجھب ِجت َ

ਸਾਰੰਗ ਮਹਲਾ ੯ ॥

سارنگ ہلحم ۹۔۔
ਮਨ ਕਤਰ ਕਬਹੂ ਨ ਹਤਰ ਗੁਨ ਗਾਇਓ ॥

نم رک کب ُہؤ ہن ہر ُگں اگویئ ۔۔

ਤਬਤਖਆਸਕਿ ਰਤਹਓ ਤਨਤਸ ਬਾਸੁਰ ਕੀਨੋ ਅਪਨੋ ਭਾਇਓ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

نِکھیاتکس رویہ ئِس نا ُسر ونیک اونپ اھبویئ ۔۔۱۔۔راہو۔۔

ਗੁਰ ਉਪਿੇਸੁ ਸੁਤਨਓ ਨਤਹ ਕਾਨਤਨ ਪਰ ਿਾਰਾ ਲਪਟਾਇਓ ॥

ُگر ا ُندسی ُسیپؤ ِہن اکنن رپ دارا لییاویئ ۔۔

ਪਰ ਤਨੰਿਾ ਕਾਰਤਨ ਬਹੁ ਧਾਵਿ ਸਮਤਝਓ ਨਹ ਸਮਝਾਇਓ ॥੧॥

سم
ج
ِ
رپ پ ِیدا اکرن وہب داھوت ھپؤ ہن اھجمسویئ ۔۔۱۔۔

ਕਹਾ ਕਹਉ ਮੈ ਅਪੁਨੀ ਕਰਨੀ ਤਜਹ ਤਬਤਧ ਜਨਮੁ ਗਵਾਇਓ ॥

اہک کہؤ م َے اینپ رکین ہج نِدھ منج وگَاویئ ۔۔

ਕਤਹ ਨਾਨਕ ਸਭ ਅਉਗਨ ਮੋ ਮਤਹ ਰਾਤਖ ਲੇਹੁ ਸਰਨਾਇਓ ॥੨॥੪॥੩॥੧੩॥੧੩੯॥੪॥੧੫੯॥

وہک نانک سیھ اونگ وم ہہم راھک وہیل رسناویئ ۔۔۲۔۔۴۔۔۳۔۔۱۳۔۔۱۳۹۔۔۴۔۔۱۵۹۔۔
ਰਾਗੁ ਸਾਰਗ ਅਸਟਪਿੀਆ ਮਹਲਾ ੧ ਘਰੁ ੧

راگ سارگ اسییدنا ہلحم  ۱رھگ ۱
ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪਰਸਾਤਿ ॥

اِک اواکنر سیگؤر رپساد ۔۔
ਹਤਰ ਤਬਨੁ ਤਕਉ ਜੀਵਾ ਮੇਰੀ ਮਾਈ ॥

ہر پِں کپؤ ویجا ریمی امیئ ۔۔

ਜੈ ਜਗਿੀਸ ਿੇਰਾ ਜਸੁ ਜਾਚਉ ਮੈ ਹਤਰ ਤਬਨੁ ਰਹਨੁ ਨ ਜਾਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ےجَ چگدسی ریتا سج اججؤ م َے ہر پِں رنہ ہن اجیئ ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਹਤਰ ਕੀ ਤਪਆਸ ਤਪਆਸੀ ਕਾਮਤਨ ਿੇਖਉ ਰੈਤਨ ਸਬਾਈ ॥

نک
ہر یک ایپس ایپیس اکنم د ھؤ َُرَنی ابسیئ ۔۔

ਸਰੀਧਰ ਨਾਥ ਮੇਰਾ ਮਨੁ ਲੀਨਾ ਪਰਭੁ ਜਾਨੈ ਪੀਰ ਪਰਾਈ ॥੧॥

رسِندرھ ناھت ریما نم انیل رپَھب اج ئَے ریپ رپایئ ۔۔۱۔۔
ਗਣਿ ਸਰੀਤਰ ਪੀਰ ਹੈ ਹਤਰ ਤਬਨੁ ਗੁਰ ਸਬਿੀ ਹਤਰ ਪਾਂਈ ॥

ےہ ہر پِں ُگر دبسی ہر نایئن ۔۔
تنگ رسری ریپ َ

ਹੋਹੁ ਿਇਆਲ ਤਿਪਾ ਕਤਰ ਹਤਰ ਜੀਉ ਹਤਰ ਤਸਉ ਰਹਾਂ ਸਮਾਈ ॥੨॥

دنال کِرنا رک ہر جپؤ ہر سِیؤ راہن امسیئ ۔۔۲۔۔

ਐਸੀ ਰਵਿ ਰਵਹੁ ਮਨ ਮੇਰੇ ਹਤਰ ਚਰਣੀ ਤਚਿੁ ਲਾਈ ॥

ایسی َر َوت َر َووہ نم ریمے ہر رچین ِجت الیئ ۔۔
ਤਬਸਮ ਭਏ ਗੁਣ ਗਾਇ ਮਨੋਹਰ ਤਨਰਭਉ ਸਹਤਜ ਸਮਾਈ ॥੩॥

ب سہ
ئس
ِ م ےئھب ُگں اگۓ ونمہر پِر ھؤ ج امسیئ ۔۔۳۔۔

ਤਹਰਿੈ ਨਾਮੁ ਸਿਾ ਧੁਤਨ ਤਨਹਚਲ ਘਟੈ ਨ ਕੀਮਤਿ ਪਾਈ ॥

بہ گ
ہِر َدے نام دسا د ُھں ِ چل ھ َپے ہن تمیق نایئ ۔۔

ਤਬਨੁ ਨਾਵੈ ਸਭੁ ਕੋਈ ਤਨਰਧਨੁ ਸਤਿਗੁਤਰ ਬੂਝ ਬੁਝਾਈ ॥੪॥

سی گ ئ ب
ُج
پِں نا َوے سیھ وکیئ پِردنھ ؤر ُؤھج ھایئ ۔۔۴۔۔
ਪਰੀਿਮ ਪਰਾਨ ਭਏ ਸੁਤਨ ਸਜਨੀ ਿੂਿ ਮੁਏ ਤਬਖੁ ਖਾਈ ॥

رپمتی رپان ےئھب ُسں ینجس ُدوت مُؤےئ نِکھ اھکیئ ۔۔

ਜਬ ਕੀ ਉਪਜੀ ਿਬ ਕੀ ਿੈਸੀ ਰੰਗੁਲ ਭਈ ਮਤਨ ਭਾਈ ॥੫॥

َن
جت یک اُیجپ پپ یک یسی رلگن یئھب نم اھبیئ ۔۔۵۔۔
ਸਹਜ ਸਮਾਤਧ ਸਿਾ ਤਲਵ ਹਤਰ ਤਸਉ ਜੀਵਾਂ ਹਤਰ ਗੁਨ ਗਾਈ ॥

سہ
ج امسدھ دسا لِؤ ہر سِیؤ ویجان ہر ُگں اگیئ ۔۔

ਗੁਰ ਕੈ ਸਬਤਿ ਰਿਾ ਬੈਰਾਗੀ ਤਨਜ ਘਤਰ ਿਾੜੀ ਲਾਈ ॥੬॥

ِب
ُگر ےکَ دبس رنا ریبایگ ج رھگ ناری الیئ ۔۔۶۔۔

ਸੁਧ ਰਸ ਨਾਮੁ ਮਹਾ ਰਸੁ ਮੀਿਾ ਤਨਜ ਘਤਰ ਿਿੁ ਗੁਸਾਂਈੈਂ ॥

ِب
پ
ُسدھ رس نام اہم رس اھٹیم ج رھگ پپ ُگسا ییں ۔۔

ਿਹ ਹੀ ਮਨੁ ਜਹ ਹੀ ਿੈ ਰਾਤਖਆ ਐਸੀ ਗੁਰਮਤਿ ਪਾਈ ॥੭॥

ہت یہ نم ہج یہ َئے راایھک ایسی ُگرمت نایئ ۔۔۷۔۔

ਸਨਕ ਸਨਾਤਿ ਬਰਹਮਾਤਿ ਇੰਿਰਾਤਿਕ ਭਗਤਿ ਰਿੇ ਬਤਨ ਆਈ ॥

کنس انسد پرامہد اِدنرادِک تگھب رےت نب ا یئ ۔۔

ਨਾਨਕ ਹਤਰ ਤਬਨੁ ਘਰੀ ਨ ਜੀਵਾਂ ਹਤਰ ਕਾ ਨਾਮੁ ਵਿਾਈ ॥੮॥੧॥

نانک ہر پِں رھگی ہن ویجان ہر اک نام ودایئ ۔۔۸۔۔۱۔۔
ਸਾਰਗ ਮਹਲਾ ੧ ॥

سارگ ہلحم ۱۔۔
ਹਤਰ ਤਬਨੁ ਤਕਉ ਧੀਰੈ ਮਨੁ ਮੇਰਾ ॥

ہر پِں کپؤ دھت َرے نم ریما ۔۔
ਕੋਤਟ ਕਲਪ ਕੇ ਿੂਖ ਤਬਨਾਸਨ ਸਾਚੁ ਤਿਰੜਾਇ ਤਨਬੇਰਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

وکت پلک ےک ُدوھک پِیانس ساچ درِراےئِ پ ِیترا ۔۔۱۔۔راہو۔۔

ਿੋਧੁ ਤਨਵਾਤਰ ਜਲੇ ਹਉ ਮਮਿਾ ਪਰੇਮੁ ਸਿਾ ਨਉ ਰੰਗੀ ॥

رکودھ ئِؤار ےلج ہؤ اتمم رپمی دسا ئؤ ریگن ۔۔
ਅਨਭਉ ਤਬਸਤਰ ਗਏ ਪਰਭੁ ਜਾਤਚਆ ਹਤਰ ਤਨਰਮਾਇਲੁ ਸੰਗੀ ॥੧॥

پب
ا ھؤ ِئسر ےئگ رپَھب اج ِجیا ہر پِراملئ سیگی ۔۔۱۔۔

ਚੰਚਲ ਮਤਿ ਤਿਆਤਗ ਭਉ ਭੰਜਨੁ ਪਾਇਆ ਏਕ ਸਬਤਿ ਤਲਵ ਲਾਗੀ ॥

ب
لچنچ مت پ ِیاگ ھؤ نجنھب نانا انک دبس لِؤ الیگ ۔۔

ਹਤਰ ਰਸੁ ਚਾਤਖ ਤਿਰਖਾ ਤਨਵਾਰੀ ਹਤਰ ਮੇਤਲ ਲਏ ਬਿਭਾਗੀ ॥੨॥

ہر رس اچھک رتِاھک ئِؤاری ہر م َیل ےئل نداھبیگ ۔۔۲۔۔

ਅਭਰਿ ਤਸੰਤਚ ਭਏ ਸੁਭਰ ਸਰ ਗੁਰਮਤਿ ਸਾਚੁ ਤਨਹਾਲਾ ॥

سِب
ب
ارھبت ج ےئھب ُس ھر رس ُگرمت ساچ بِہاال ۔۔

ਮਨ ਰਤਿ ਨਾਤਮ ਰਿੇ ਤਨਹਕੇਵਲ ਆਤਿ ਜੁਗਾਤਿ ਿਇਆਲਾ ॥੩॥

نم رت نام رےت بِہکپؤل ا د ُجگاد دناال ۔۔۳۔۔

ਮੋਹਤਨ ਮੋਤਹ ਲੀਆ ਮਨੁ ਮੋਰਾ ਬਿੈ ਭਾਗ ਤਲਵ ਲਾਗੀ ॥

ومنہ ومہِ ایل نم ومرا ن َدے اھبگ لِؤ الیگ ۔۔
ਸਾਚੁ ਬੀਚਾਤਰ ਤਕਲਤਵਖ ਿੁਖ ਕਾਟੇ ਮਨੁ ਤਨਰਮਲੁ ਅਨਰਾਗੀ ॥੪॥

ساچ اچیبر کِلؤِھک ُدھک اکےٹ نم پِرلم ارنایگ ۔۔۴۔۔

ਗਤਹਰ ਗੰਭੀਰ ਸਾਗਰ ਰਿਨਾਗਰ ਅਵਰ ਨਹੀ ਅਨ ਪੂਜਾ ॥

رہگ ریھبمگ سارگ رانترگ ا َور یہن ان ئُؤاج ۔۔
ਸਬਿੁ ਬੀਚਾਤਰ ਭਰਮ ਭਉ ਭੰਜਨੁ ਅਵਰੁ ਨ ਜਾਤਨਆ ਿੂਜਾ ॥੫॥

ب
دبس اچیبر رھبم ھؤ نجنھب ا َور ہن اجاین ُدواج ۔۔۵۔۔

ਮਨੂਆ ਮਾਤਰ ਤਨਰਮਲ ਪਿੁ ਚੀਤਨਆ ਹਤਰ ਰਸ ਰਿੇ ਅਤਧਕਾਈ ॥

م ُپؤا امر پِرلم ند جیییا ہر رس رےت ا ِدھکایئ ۔۔

ਏਕਸ ਤਬਨੁ ਮੈ ਅਵਰੁ ਨ ਜਾਨਾਂ ਸਤਿਗੁਤਰ ਬੂਝ ਬੁਝਾਈ ॥੬॥

ب
ا َنکس پِں م َے ا َور ہن اجنان سیگؤر ئُؤھج ُجھایئ ۔۔۶۔۔

ਅਗਮ ਅਗੋਚਰੁ ਅਨਾਥੁ ਅਜੋਨੀ ਗੁਰਮਤਿ ਏਕੋ ਜਾਤਨਆ ॥

امگ اوگرچ اناھت اوجین ُگرمت اوکی اجاین ۔۔

ਸੁਭਰ ਭਰੇ ਨਾਹੀ ਤਚਿੁ ਿੋਲੈ ਮਨ ਹੀ ਿੇ ਮਨੁ ਮਾਤਨਆ ॥੭॥

ب
ُس ھر رھبے نایہ ِجت دو لَے نم یہ ےت نم اماین ۔۔۷۔۔
ਗੁਰ ਪਰਸਾਿੀ ਅਕਥਉ ਕਥੀਐ ਕਹਉ ਕਹਾਵੈ ਸੋਈ ॥

کبھ کب
ک
ھی
پ
ہ
اہکوے وسیئ ۔۔
ؤ
ے
ُگر رپسادی ا ؤ
َ

ਨਾਨਕ ਿੀਨ ਿਇਆਲ ਹਮਾਰੇ ਅਵਰੁ ਨ ਜਾਤਨਆ ਕੋਈ ॥੮॥੨॥

نانک دنی دنال امہرے ا َور ہن اجاین وکیئ ۔۔۸۔۔۲۔۔
ਸਾਰਗ ਮਹਲਾ ੩ ਅਸਟਪਿੀਆ ਘਰੁ ੧

سارگ ہلحم  ۳اسییدنا رھگ ۱
ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪਰਸਾਤਿ ॥

اِک اواکنر سیگؤر رپساد ۔۔
ਮਨ ਮੇਰੇ ਹਤਰ ਕੈ ਨਾਤਮ ਵਿਾਈ ॥

نم ریمے ہر ےکَ نام ودایئ ۔۔
ਹਤਰ ਤਬਨੁ ਅਵਰੁ ਨ ਜਾਣਾ ਕੋਈ ਹਤਰ ਕੈ ਨਾਤਮ ਮੁਕਤਿ ਗਤਿ ਪਾਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ہر پِں ا َور ہن اجنا وکیئ ہر ےکَ نام مُکت گپ نایئ ۔۔۱۔۔راہو۔۔

ਸਬਤਿ ਭਉ ਭੰਜਨੁ ਜਮਕਾਲ ਤਨਖੰਜਨੁ ਹਤਰ ਸੇਿੀ ਤਲਵ ਲਾਈ ॥

نک ِ
ھب
ب
چ
ل
ہ
دبس ھؤ نجنھب چمکال ں ر یتیس ِؤ الیئ ۔۔

ਹਤਰ ਸੁਖਿਾਿਾ ਗੁਰਮੁਤਖ ਜਾਿਾ ਸਹਜੇ ਰਤਹਆ ਸਮਾਈ ॥੧॥

س
ہر ُسکھدانا ُگرمُکھ اجنا ہجے رایہ امسیئ ۔۔۱۔۔

ਭਗਿਾਂ ਕਾ ਭੋਜਨੁ ਹਤਰ ਨਾਮ ਤਨਰੰਜਨੁ ਪੈਨਹਣੁ ਭਗਤਿ ਬਿਾਈ ॥

نیبہ
ب
ھ
ں تگھب ندایئ ۔۔
ھگیان اک وھبنج ہر نام پِرنجن

ਤਨਜ ਘਤਰ ਵਾਸਾ ਸਿਾ ਹਤਰ ਸੇਵਤਨ ਹਤਰ ਿਤਰ ਸੋਭਾ ਪਾਈ ॥੨॥

ِب
ج رھگ واسا دسا ہر ویسن ہر در وساھب نایئ ۔۔۲۔۔

ਮਨਮੁਖ ਬੁਤਧ ਕਾਚੀ ਮਨੂਆ ਿੋਲੈ ਅਕਥੁ ਨ ਕਥੈ ਕਹਾਨੀ ॥

مب
کب
مُکھ ُندھ اکیچ م ُپؤا دو لَے اکبھ ہن َھے اہکین ۔۔

ਗੁਰਮਤਿ ਤਨਹਚਲੁ ਹਤਰ ਮਤਨ ਵਤਸਆ ਅੰਤਮਰਿ ਸਾਚੀ ਬਾਨੀ ॥੩॥

بہ
ُگرمت ِ چل ہر نم وایس ارمِت سایچ ناین ۔۔۳۔۔

ਮਨ ਕੇ ਿਰੰਗ ਸਬਤਿ ਤਨਵਾਰੇ ਰਸਨਾ ਸਹਤਜ ਸੁਭਾਈ ॥

سہ
نم ےک رتنگ دبس ئِؤارے رانس ج ُسبھایئ ۔۔

ਸਤਿਗੁਰ ਤਮਤਲ ਰਹੀਐ ਸਿ ਅਪੁਨੇ ਤਜਤਨ ਹਤਰ ਸੇਿੀ ਤਲਵ ਲਾਈ ॥੪॥

سیگؤر مِل ر ہیپے دس اےنپ ِجں ہر َ
سیبی لِؤ الیئ ۔۔۴۔۔

ਮਨੁ ਸਬਤਿ ਮਰੈ ਿਾ ਮੁਕਿੋ ਹੋਵੈ ਹਤਰ ਚਰਣੀ ਤਚਿੁ ਲਾਈ ॥

وہوے ہر رچین ِجت الیئ ۔۔
نم دبس م َ َرے نا مُکپؤ َ

ਹਤਰ ਸਰੁ ਸਾਗਰੁ ਸਿਾ ਜਲੁ ਤਨਰਮਲੁ ਨਾਵੈ ਸਹਤਜ ਸੁਭਾਈ ॥੫॥

سہ
ہر رس سارگ دسا لج پِرلم نا َوے ج ُسبھایئ ۔۔۵۔۔

ਸਬਿੁ ਵੀਚਾਤਰ ਸਿਾ ਰੰਤਗ ਰਾਿੇ ਹਉਮੈ ਤਿਰਸਨਾ ਮਾਰੀ ॥

دبس وبچار دسا رنگ راےت ہؤ م َے رتِانس امری ۔۔

ਅੰਿਤਰ ਤਨਹਕੇਵਲੁ ਹਤਰ ਰਤਵਆ ਸਭੁ ਆਿਮ ਰਾਮੁ ਮੁਰਾਰੀ ॥੬॥

ارتن بِہکپؤل ہر روِنا سیھ ا مت رام مُراری ۔۔۶۔۔
ਸੇਵਕ ਸੇਤਵ ਰਹੇ ਸਤਚ ਰਾਿੇ ਜੋ ਿੇਰੈ ਮਤਨ ਭਾਣੇ ॥

ویس رےہ چس راےت وج ریتَے نم اھبےن ۔۔
ویسک َ
ਿੁਤਬਧਾ ਮਹਲੁ ਨ ਪਾਵੈ ਜਤਗ ਝੂਿੀ ਗੁਣ ਅਵਗਣ ਨ ਪਛਾਣੇ ॥੭॥

چ
ُددباھ لحم ہن نا َوے چگ ُھؤیھٹ ُگں ا َونگ ہن اھچپےن ۔۔۷۔۔
ਆਪੇ ਮੇਤਲ ਲਏ ਅਕਥੁ ਕਥੀਐ ਸਚੁ ਸਬਿੁ ਸਚੁ ਬਾਣੀ ॥

کب
ا ےپ م َیل ےئل اکبھ ھیپے چس دبس چس ناین ۔۔

ਨਾਨਕ ਸਾਚੇ ਸਤਚ ਸਮਾਣੇ ਹਤਰ ਕਾ ਨਾਮੁ ਵਖਾਣੀ ॥੮॥੧॥

نانک ساےچ چس امسےن ہر اک نام واھکین ۔۔۸۔۔۱۔۔
ਸਾਰਗ ਮਹਲਾ ੩ ॥

سارگ ہلحم ۳۔۔
ਮਨ ਮੇਰੇ ਹਤਰ ਕਾ ਨਾਮੁ ਅਤਿ ਮੀਿਾ ॥

نم ریمے ہر اک نام ات اھٹیم ۔۔
ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੇ ਤਕਲਤਵਖ ਭਉ ਭੰਜਨ ਗੁਰਮੁਤਖ ਏਕੋ ਿੀਿਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ب
منج منج ےک کِلؤِھک ھؤ نجنھب ُگرمُکھ اوکی داھٹی ۔۔۱۔۔راہو۔۔

ਕੋਤਟ ਕੋਟੰਿਰ ਕੇ ਪਾਪ ਤਬਨਾਸਨ ਹਤਰ ਸਾਚਾ ਮਤਨ ਭਾਇਆ ॥

وکت وکپیتر ےک نات پِیانس ہر سااچ نم اھبنا ۔۔

ਹਤਰ ਤਬਨੁ ਅਵਰੁ ਨ ਸੂਝੈ ਿੂਜਾ ਸਤਿਗੁਤਰ ਏਕੁ ਬੁਝਾਇਆ ॥੧॥

ب
ُج
ہر پِں ا َور ہن سُؤےھج ُدواج سیگؤر انک ھانا ۔۔۱۔۔

ਪਰੇਮ ਪਿਾਰਥੁ ਤਜਨ ਘਤਟ ਵਤਸਆ ਸਹਜੇ ਰਹੇ ਸਮਾਈ ॥

س
رپمی ندارھت ِجں ٹھگ وایس ہجے رےہ امسیئ ۔۔

ਸਬਤਿ ਰਿੇ ਸੇ ਰੰਤਗ ਚਲੂਲੇ ਰਾਿੇ ਸਹਤਜ ਸੁਭਾਈ ॥੨॥

سہ
دبس رےت ےس رنگ چلُؤےل راےت ج ُسبھایئ ۔۔۲۔۔
ਰਸਨਾ ਸਬਿੁ ਵੀਚਾਤਰ ਰਤਸ ਰਾਿੀ ਲਾਲ ਭਈ ਰੰਗੁ ਲਾਈ ॥

رانس دبس وبچار رس رایت الل یئھب رنگ الیئ ۔۔

ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਤਨਹਕੇਵਲੁ ਜਾਤਣਆ ਮਨੁ ਤਿਰਪਤਿਆ ਸਾਂਤਿ ਆਈ ॥੩॥

رام نام بِہکپؤل اجاین نم رتِایتپ ساپپ ا یئ ۔۔۳۔۔

ਪੰਤਿਿ ਪਤੜਹ ਪਤੜਹ ਮੋਨੀ ਸਤਭ ਥਾਕੇ ਭਰਤਮ ਭੇਖ ਥਕੇ ਭੇਖਧਾਰੀ ॥

ب
بھ
ک
ھ
ی
ی
ک
َ
ڈنپت ڑپہھِ ڑپہھِ ومین سیھ اھتےک رھبم َ ھ ےکھت ھداھری ۔۔
ਗੁਰ ਪਰਸਾਤਿ ਤਨਰੰਜਨੁ ਪਾਇਆ ਸਾਚੈ ਸਬਤਿ ਵੀਚਾਰੀ ॥੪॥

ُگر رپساد پِرنجن نانا سا َچے دبس وبچاری ۔۔۴۔۔

ਆਵਾ ਗਉਣੁ ਤਨਵਾਤਰ ਸਤਚ ਰਾਿੇ ਸਾਚ ਸਬਿੁ ਮਤਨ ਭਾਇਆ ॥

ا وا گؤن ئِؤار چس راےت ساچ دبس نم اھبنا ۔۔
ਸਤਿਗੁਰੁ ਸੇਤਵ ਸਿਾ ਸੁਖੁ ਪਾਈਐ ਤਜਤਨ ਤਵਚਹੁ ਆਪੁ ਗਵਾਇਆ ॥੫॥

ویس دسا ُسکھ نا پپَے ِجں وِچہؤہ ا ت وگَانا ۔۔۵۔۔
سیگؤر َ
ਸਾਚੈ ਸਬਤਿ ਸਹਜ ਧੁਤਨ ਉਪਜੈ ਮਤਨ ਸਾਚੈ ਤਲਵ ਲਾਈ ॥

سہ
سا َچے دبس ج د ُھں ا ُ بج َے نم سا َچے لِؤ الیئ ۔۔

ਅਗਮ ਅਗੋਚਰੁ ਨਾਮੁ ਤਨਰੰਜਨੁ ਗੁਰਮੁਤਖ ਮੰਤਨ ਵਸਾਈ ॥੬॥

امگ اوگرچ نام پِرنجن ُگرمُکھ نمّ وسایئ ۔۔۶۔۔

ਏਕਸ ਮਤਹ ਸਭੁ ਜਗਿੋ ਵਰਿੈ ਤਵਰਲਾ ਏਕੁ ਪਛਾਣੈ ॥

اسکی ہہم سیھ وتگج ور ئَے وِرال انک اھچپ ئَے ۔۔

ਸਬਤਿ ਮਰੈ ਿਾ ਸਭੁ ਤਕਛੁ ਸੂਝੈ ਅਨਤਿਨੁ ਏਕੋ ਜਾਣੈ ॥੭॥

ک
دبس م َ َرے نا سیھ ِچھ

سُؤےھج ادنِن اوکی اج ئَے ۔۔۷۔۔

ਤਜਸ ਨੋ ਨਿਤਰ ਕਰੇ ਸੋਈ ਜਨੁ ਬੂਝੈ ਹੋਰੁ ਕਹਣਾ ਕਥਨੁ ਨ ਜਾਈ ॥

کب
چ
سج ون دنر رکے وسیئ نج ئُؤ َھے وہر انہک ھں ہن اجیئ ۔۔
ਨਾਨਕ ਨਾਤਮ ਰਿੇ ਸਿਾ ਬੈਰਾਗੀ ਏਕ ਸਬਤਿ ਤਲਵ ਲਾਈ ॥੮॥੨॥

نانک نام رےت دسا ریبایگ انک دبس لِؤ الیئ ۔۔۸۔۔۲۔۔
ਸਾਰਗ ਮਹਲਾ ੩ ॥

سارگ ہلحم ۳۔۔
ਮਨ ਮੇਰੇ ਹਤਰ ਕੀ ਅਕਥ ਕਹਾਣੀ ॥

نم ریمے ہر یک اکبھ اہکین ۔۔

ਹਤਰ ਨਿਤਰ ਕਰੇ ਸੋਈ ਜਨੁ ਪਾਏ ਗੁਰਮੁਤਖ ਤਵਰਲੈ ਜਾਣੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ہر دنر رکے وسیئ نج ناےئ ُگرمُکھ وِر لَے اجین ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਹਤਰ ਗਤਹਰ ਗੰਭੀਰੁ ਗੁਣੀ ਗਹੀਰੁ ਗੁਰ ਕੈ ਸਬਤਿ ਪਛਾਤਨਆ ॥

ےک دبس اھچپاین ۔۔
ہر رہگ ریھبمگ ُگبی ریہگ ُگر َ

ਬਹੁ ਤਬਤਧ ਕਰਮ ਕਰਤਹ ਭਾਇ ਿੂਜੈ ਤਬਨੁ ਸਬਿੈ ਬਉਰਾਤਨਆ ॥੧॥

وہب نِدھ رکم رکہِ اھبےئ ُدو َچے پِں دبسَے ئؤرااین ۔۔۱۔۔

ਹਤਰ ਨਾਤਮ ਨਾਵੈ ਸੋਈ ਜਨੁ ਤਨਰਮਲੁ ਤਿਤਰ ਮੈਲਾ ਮੂਤਲ ਨ ਹੋਈ ॥

ب
ہر نام نا َوے وسیئ نج پِرلم ھِر میال مُؤل ہن وہیئ ۔۔
ਨਾਮ ਤਬਨਾ ਸਭੁ ਜਗੁ ਹੈ ਮੈਲਾ ਿੂਜੈ ਭਰਤਮ ਪਤਿ ਖੋਈ ॥੨॥

ےہ مَیال ُدو َچے رھبم پپ وھکیئ ۔۔۲۔۔
نام پِیا سیھ چگ َ
ਤਕਆ ਤਿਰੜਾਂ ਤਕਆ ਸੰਗਰਤਹ ਤਿਆਗੀ ਮੈ ਿਾ ਬੂਝ ਨ ਪਾਈ ॥

ایک درِران ایک رگنسہہی پ ِیایگ م َے نا ئُؤھج ہن نایئ ۔۔

ਹੋਤਹ ਿਇਆਲੁ ਤਿਪਾ ਕਤਰ ਹਤਰ ਜੀਉ ਨਾਮੋ ਹੋਇ ਸਖਾਈ ॥੩॥

وہہِ دنال کِرنا رک ہر جپؤ ناوم وہۓ اھکسیئ ۔۔۳۔۔

ਸਚਾ ਸਚੁ ਿਾਿਾ ਕਰਮ ਤਬਧਾਿਾ ਤਜਸੁ ਭਾਵੈ ਤਿਸੁ ਨਾਇ ਲਾਏ ॥

اچس چس دانا رکم نِداھنا ِجس اھبوے ئِس ناےئ الےئ ۔۔
ਗੁਰੂ ਿੁਆਰੈ ਸੋਈ ਬੂਝੈ ਤਜਸ ਨੋ ਆਤਪ ਬੁਝਾਏ ॥੪॥

ب
چ
ُگؤ ُرو ُدوا َرے وسیئ ئُؤ َھے ِجس ون ا ت ُجھاےئ ۔۔۴۔۔
ਿੇਤਖ ਤਬਸਮਾਿੁ ਇਹੁ ਮਨੁ ਨਹੀ ਚੇਿੇ ਆਵਾ ਗਉਣੁ ਸੰਸਾਰਾ ॥

دھکی امسبد اوہی نم یہن ےتیچ ا وا گؤن اسنسرا ۔۔
ਸਤਿਗੁਰੁ ਸੇਵੇ ਸੋਈ ਬੂਝੈ ਪਾਏ ਮੋਖ ਿੁਆਰਾ ॥੫॥

چ
سیگؤر ویسے وسیئ ئُؤ َھے ناےئ ومھک ُدوارا ۔۔۵۔۔
ਤਜਨਹ ਿਰੁ ਸੂਝੈ ਸੇ ਕਿੇ ਨ ਤਵਗਾੜਤਹ ਸਤਿਗੁਤਰ ਬੂਝ ਬੁਝਾਈ ॥

سی گ ئ ب
ُج
جبھ در سُؤےھج ےس دکے ہن وِاگرہِ ؤر ُؤھج ھایئ ۔۔

ਸਚੁ ਸੰਜਮੁ ਕਰਣੀ ਤਕਰਤਿ ਕਮਾਵਤਹ ਆਵਣ ਜਾਣੁ ਰਹਾਈ ॥੬॥

سبج
چس م رکین کِرت امکوہِ ا ون اجن راہیئ ۔۔۶۔۔

ਸੇ ਿਤਰ ਸਾਚੈ ਸਾਚੁ ਕਮਾਵਤਹ ਤਜਨ ਗੁਰਮੁਤਖ ਸਾਚੁ ਅਧਾਰਾ ॥

ےس در سا َچے ساچ امکوہِ ِجں ُگرمُکھ ساچ اداھرا ۔۔
ਮਨਮੁਖ ਿੂਜੈ ਭਰਤਮ ਭੁਲਾਏ ਨਾ ਬੂਝਤਹ ਵੀਚਾਰਾ ॥੭॥

مب
ب
مُکھ ُدو َچے رھبم ھُالےئ ہن ئُؤچھہہ وبچارا ۔۔۷۔۔
ਆਪੇ ਗੁਰਮੁਤਖ ਆਪੇ ਿੇਵੈ ਆਪੇ ਕਤਰ ਕਤਰ ਵੇਖੈ ॥

ا ےپ ُگرمُکھ ا ےپ دویَے ا ےپ رک رک وےھکی ۔۔

ਨਾਨਕ ਸੇ ਜਨ ਥਾਇ ਪਏ ਹੈ ਤਜਨ ਕੀ ਪਤਿ ਪਾਵੈ ਲੇਖੈ ॥੮॥੩॥

لی ک
ےہ ِجں یک پپ نا َوے َھے ۔۔۸۔۔۳۔۔
نانک ےس نج اھتےئ ےئپ َ
ਸਾਰਗ ਮਹਲਾ ੫ ਅਸਟਪਿੀਆ ਘਰੁ ੧

سارگ ہلحم  ۵اسییدنا رھگ ۱
ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪਰਸਾਤਿ ॥

اِک اواکنر سیگؤر رپساد ۔۔
ਗੁਸਾਈ ਪਰਿਾਪੁ ਿੁਹਾਰੋ ਿੀਿਾ ॥

ُگساںیئ رپنات ُبہارو داھٹی ۔۔

ਕਰਨ ਕਰਾਵਨ ਉਪਾਇ ਸਮਾਵਨ ਸਗਲ ਛਿਰਪਤਿ ਬੀਿਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

رکن رکاون اُناے امسون لگس رتھچپپ اھٹیب ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਰਾਣਾ ਰਾਉ ਰਾਜ ਭਏ ਰੰਕਾ ਉਤਨ ਝੂਿੇ ਕਹਣੁ ਕਹਾਇਓ ॥

چ
رانا راو راچ ےئھب راکن اُن ُھؤےھٹ کہں اہکویئ ۔۔

ਹਮਰਾ ਰਾਜਨੁ ਸਿਾ ਸਲਾਮਤਿ ਿਾ ਕੋ ਸਗਲ ਘਟਾ ਜਸੁ ਗਾਇਓ ॥੧॥

رمہا رانج دسا سالمت نا وک لگس اٹھگ سج اگویئ ۔۔۱۔۔

ਉਪਮਾ ਸੁਨਹੁ ਰਾਜਨ ਕੀ ਸੰਿਹੁ ਕਹਿ ਜੇਿ ਪਾਹੂਚਾ ॥

اُامپ ُسبہؤ رانج یک سیبہؤ کہت ج َپت نا ُہؤاچ ۔۔

ਬੇਸੁਮਾਰ ਵਿ ਸਾਹ ਿਾਿਾਰਾ ਊਚੇ ਹੀ ਿੇ ਊਚਾ ॥੨॥

ےب ُسمار ود ساہ دانارا اُوےچ یہ ےت اُواچ ۔۔۲۔۔
ਪਵਤਨ ਪਰੋਇਓ ਸਗਲ ਅਕਾਰਾ ਪਾਵਕ ਕਾਸਟ ਸੰਗੇ ॥

وپَن رپوویئ لگس ااکرا ناوک اکست ےگنس ۔۔
ਨੀਰੁ ਧਰਤਣ ਕਤਰ ਰਾਖੇ ਏਕਿ ਕੋਇ ਨ ਤਕਸ ਹੀ ਸੰਗੇ ॥੩॥

رین درھن رک راےھک انکت وکۓ ہن کِس یہ ےگنس ۔۔۳۔۔
ਘਤਟ ਘਤਟ ਕਥਾ ਰਾਜਨ ਕੀ ਚਾਲੈ ਘਤਰ ਘਤਰ ਿੁਝਤਹ ਉਮਾਹਾ ॥

ُب
ٹھگ ٹھگ اھتک رانج یک اچ لَے رھگ رھگ جھہ اُاماہ ۔۔

ਜੀਅ ਜੰਿ ਸਤਭ ਪਾਛੈ ਕਤਰਆ ਪਰਥਮੇ ਤਰਜਕੁ ਸਮਾਹਾ ॥੪॥

چ
یج جپت سیھ نا َھے رکَنا رپےمھت ِرجق امساہ ۔۔۴۔۔

ਜੋ ਤਕਛੁ ਕਰਣਾ ਸੁ ਆਪੇ ਕਰਣਾ ਮਸਲਤਿ ਕਾਹੂ ਿੀਨਹੀ ॥

ہ پب ہ
ک
ھ
وج ِچھ رکنا وس ا ےپ رکنا مسلت اک ُؤ د ی ۔۔

ਅਤਨਕ ਜਿਨ ਕਤਰ ਕਰਹ ਤਿਖਾਏ ਸਾਚੀ ਸਾਖੀ ਚੀਨਹੀ ॥੫॥

چیبہ
ھ
ی ۔۔۵۔۔
ان ِک نتج رک رکہ دِاھکےئ سایچ سایھک
ਹਤਰ ਭਗਿਾ ਕਤਰ ਰਾਖੇ ਅਪਨੇ ਿੀਨੀ ਨਾਮੁ ਵਿਾਈ ॥

ب
ہر ھگیا رک راےھک اےنپ دینی نام ودایئ ۔۔

ਤਜਤਨ ਤਜਤਨ ਕਰੀ ਅਵਤਗਆ ਜਨ ਕੀ ਿੇ ਿੈੈਂ ਿੀਏ ਰੁੜਹਾਈ ॥੬॥

ِجں ِجں رکی ا َوایگ نج یک ےت َنیں د پپے ُررہھایئ ۔۔۶۔۔

ਮੁਕਤਿ ਭਏ ਸਾਧਸੰਗਤਿ ਕਤਰ ਤਿਨ ਕੇ ਅਵਗਨ ਸਤਭ ਪਰਹਤਰਆ ॥

مُکت ےئھب سادھسیگت رک پِں ےک ا َونگ سیھ رپہرنا ۔۔

ਤਿਨ ਕਉ ਿੇਤਖ ਭਏ ਤਕਰਪਾਲਾ ਤਿਨ ਭਵ ਸਾਗਰੁ ਿਤਰਆ ॥੭॥

ب
پِں کؤ دھکی ےئھب کِرناال پِں َھؤ سارگ رتنا ۔۔۷۔۔

ਹਮ ਨਾਨਹੇ ਨੀਚ ਿੁਮਹੇ ਬਿ ਸਾਤਹਬ ਕੁਿਰਤਿ ਕਉਣ ਬੀਚਾਰਾ ॥

ُبم
ہ
بہ
ھ
ک
مہ نا ھے چین ے ند اصجِت قُدرت ؤن اچیبرا ۔۔

ਮਨੁ ਿਨੁ ਸੀਿਲੁ ਗੁਰ ਿਰਸ ਿੇਖੇ ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਅਧਾਰਾ ॥੮॥੧॥

نم نت لتیس ُگر درس دےھکی نانک نام اداھرا ۔۔۸۔۔۱۔۔
ਸਾਰਗ ਮਹਲਾ ੫ ਅਸਟਪਿੀ ਘਰੁ ੬

سارگ ہلحم  ۵اسییدی رھگ ۶
ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪਰਸਾਤਿ ॥

اِک اواکنر سیگؤر رپساد ۔۔
ਅਗਮ ਅਗਾਤਧ ਸੁਨਹੁ ਜਨ ਕਥਾ ॥

امگ ااگدھ ُسبہؤ نج اھتک ۔۔

ਪਾਰਬਰਹਮ ਕੀ ਅਚਰਜ ਸਭਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

نارپرمہ یک ارچچ اھبس ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਸਿਾ ਸਿਾ ਸਤਿਗੁਰ ਨਮਸਕਾਰ ॥

دسا دسا سیگؤر اکسمنر ۔۔

ਗੁਰ ਤਕਰਪਾ ਿੇ ਗੁਨ ਗਾਇ ਅਪਾਰ ॥

ُگر کِرنا ےت ُگں اگۓ انار ۔۔

ਮਨ ਭੀਿਤਰ ਹੋਵੈ ਪਰਗਾਸੁ ॥

وہوے رپاگس ۔۔
نم رتیھب َ
ਤਗਆਨ ਅੰਜਨੁ ਅਤਗਆਨ ਤਬਨਾਸੁ ॥੧॥

گ ِیان انجن اایگن پِیاس ۔۔۱۔۔
ਤਮਤਿ ਨਾਹੀ ਜਾ ਕਾ ਤਬਸਥਾਰੁ ॥

ئ
مِت نایہ اج اک ِسبھار ۔۔

ਸੋਭਾ ਿਾ ਕੀ ਅਪਰ ਅਪਾਰ ॥

وساھب نا یک ارپ انار ۔۔
ਅਤਨਕ ਰੰਗ ਜਾ ਕੇ ਗਨੇ ਨ ਜਾਤਹ ॥

ان ِک رنگ اج ےک ےنگ ہن اجہِ۔۔
ਸੋਗ ਹਰਖ ਿੁਹਹੂ ਮਤਹ ਨਾਤਹ ॥੨॥

وسگ ہرھک ُدہ ُہؤ ہہم ناہِ۔۔۲۔۔

ਅਤਨਕ ਬਰਹਮੇ ਜਾ ਕੇ ਬੇਿ ਧੁਤਨ ਕਰਤਹ ॥

ان ِک پرےمہ اج ےک دیب د ُھں رکہِ۔۔
ਅਤਨਕ ਮਹੇਸ ਬੈਤਸ ਤਧਆਨੁ ਧਰਤਹ ॥

م
ان ِک ہیس َنیس دایھن درھہِ۔۔
ਅਤਨਕ ਪੁਰਖ ਅੰਸਾ ਅਵਿਾਰ ॥

ان ِک ُپرھک ائسا ا َونار ۔۔

ਅਤਨਕ ਇੰਿਰ ਊਭੇ ਿਰਬਾਰ ॥੩॥

ان ِک اِدنر اُوےھب درنار ۔۔۳۔۔

ਅਤਨਕ ਪਵਨ ਪਾਵਕ ਅਰੁ ਨੀਰ ॥

ان ِک ئَؤن ناوک ار رین ۔۔
ਅਤਨਕ ਰਿਨ ਸਾਗਰ ਿਤਧ ਖੀਰ ॥

ک
ان ِک رنت سارگ ددھ ھتر ۔۔

ਅਤਨਕ ਸੂਰ ਸਸੀਅਰ ਨਤਖਆਤਿ ॥

ان ِک سُؤر سسیتر ایھکنت ۔۔

ਅਤਨਕ ਿੇਵੀ ਿੇਵਾ ਬਹੁ ਭਾਂਤਿ ॥੪॥

ان ِک دویی دویا وہب اھبپپ ۔۔۴۔۔
ਅਤਨਕ ਬਸੁਧਾ ਅਤਨਕ ਕਾਮਧੇਨ ॥

ان ِک ئ ُسداھ ان ِک اکدمھیں ۔۔

ਅਤਨਕ ਪਾਰਜਾਿ ਅਤਨਕ ਮੁਤਖ ਬੇਨ ॥

ان ِک ناراجت ان ِک مُکھ نیب ۔۔

ਅਤਨਕ ਅਕਾਸ ਅਤਨਕ ਪਾਿਾਲ ॥

ان ِک ااکس ان ِک نانال ۔۔
ਅਤਨਕ ਮੁਖੀ ਜਪੀਐ ਗੋਪਾਲ ॥੫॥

مک
ان ِک ُ ھی چیپَے وگنال ۔۔۵۔۔

ਅਤਨਕ ਸਾਸਿਰ ਤਸਤਮਰਤਿ ਪੁਰਾਨ ॥

ان ِک سارتس ِسمرت ُپران ۔۔

ਅਤਨਕ ਜੁਗਤਿ ਹੋਵਿ ਬਤਖਆਨ ॥

ان ِک تگج وہوت نکھیان ۔۔

ਅਤਨਕ ਸਰੋਿੇ ਸੁਨਤਹ ਤਨਧਾਨ ॥

ان ِک رسوےت ُسبہ ِہ ن ِداھن ۔۔
ਸਰਬ ਜੀਅ ਪੂਰਨ ਭਗਵਾਨ ॥੬॥

رست یج ئُؤرن وگھبان ۔۔۶۔۔
ਅਤਨਕ ਧਰਮ ਅਤਨਕ ਕੁਮੇਰ ॥

ُک
ان ِک درھم ان ِک مَتر ۔۔

ਅਤਨਕ ਬਰਨ ਅਤਨਕ ਕਤਨਕ ਸੁਮੇਰ ॥

س
ان ِک پرن ان ِک کنک ُ متر ۔۔

ਅਤਨਕ ਸੇਖ ਨਵਿਨ ਨਾਮੁ ਲੇਤਹ ॥

ان ِک س َیکھ ونَنت نام ہیلِ ۔۔

ਪਾਰਬਰਹਮ ਕਾ ਅੰਿੁ ਨ ਿੇਤਹ ॥੭॥

نارپرمہ اک اپپ ہن ہیتِ ۔۔۷۔۔

ਅਤਨਕ ਪੁਰੀਆ ਅਤਨਕ ਿਹ ਖੰਿ ॥

ان ِک ُپرِنا ان ِک ہت ڈنھک ۔۔

ਅਤਨਕ ਰੂਪ ਰੰਗ ਬਰਹਮੰਿ ॥

ان ِک ُروت رنگ پرہمید ۔۔
ਅਤਨਕ ਬਨਾ ਅਤਨਕ ਿਲ ਮੂਲ ॥

ان ِک انب ان ِک لھپ مُؤل ۔۔
ਆਪਤਹ ਸੂਖਮ ਆਪਤਹ ਅਸਥੂਲ ॥੮॥

سب
ا ہپِ سُؤمھک ا ہپِ ا ُ ھؤل ۔۔۸۔۔

ਅਤਨਕ ਜੁਗਾਤਿ ਤਿਨਸ ਅਰੁ ਰਾਤਿ ॥

ان ِک ُجگاد دِسن ار رات ۔۔
ਅਤਨਕ ਪਰਲਉ ਅਤਨਕ ਉਿਪਾਤਿ ॥

ان ِک رپلؤ ان ِک اُاپتت ۔۔
ਅਤਨਕ ਜੀਅ ਜਾ ਕੇ ਤਗਰਹ ਮਾਤਹ ॥

ان ِک یج اج ےک گِرہ امہِ۔۔

ਰਮਿ ਰਾਮ ਪੂਰਨ ਸਰਬ ਿਾਂਇ ॥੯॥

رمت رام ئُؤرن رست اھٹےنٔ ۔۔۹۔۔
ਅਤਨਕ ਮਾਇਆ ਜਾ ਕੀ ਲਖੀ ਨ ਜਾਇ ॥

ان ِک امنا اج یک یھکل ہن اجۓ ۔۔
ਅਤਨਕ ਕਲਾ ਖੇਲੈ ਹਤਰ ਰਾਇ ॥

ک
ان ِک کال ھیلَے ہر راےئ ۔۔

ਅਤਨਕ ਧੁਤਨਿ ਲਤਲਿ ਸੰਗੀਿ ॥

ان ِک د ُھپِت للِت تیگنس ۔۔
ਅਤਨਕ ਗੁਪਿ ਪਰਗਟੇ ਿਹ ਚੀਿ ॥੧੦॥

ان ِک ُگپت رپےٹگ ہت جپت ۔۔۱۱۔۔
ਸਭ ਿੇ ਊਚ ਭਗਿ ਜਾ ਕੈ ਸੰਤਗ ॥

سیھ ےت اُوچ تگھب اج ےکَ گنس ۔۔
ਆਿ ਪਹਰ ਗੁਨ ਗਾਵਤਹ ਰੰਤਗ ॥

ا ھٹ رہپ ُگں اگوہِ رنگ ۔۔

ਅਤਨਕ ਅਨਾਹਿ ਆਨੰਿ ਝੁਨਕਾਰ ॥

ان ِک انادہ ا دنن چ ُھپکار ۔۔

ਉਆ ਰਸ ਕਾ ਕਛੁ ਅੰਿੁ ਨ ਪਾਰ ॥੧੧॥

اُوا رس اک وھچک اپپ ہن نار ۔۔۱۱۔۔
ਸਤਿ ਪੁਰਖੁ ਸਤਿ ਅਸਥਾਨੁ ॥

ست ُپرھک ست ااھتسن ۔۔

ਊਚ ਿੇ ਊਚ ਤਨਰਮਲ ਤਨਰਬਾਨੁ ॥

اُوچ ےت اُوچ پِرلم پِرنان ۔۔
ਅਪੁਨਾ ਕੀਆ ਜਾਨਤਹ ਆਤਪ ॥

اانپ ایک اجہنِ ا ت ۔۔
ਆਪੇ ਘਤਟ ਘਤਟ ਰਤਹਓ ਤਬਆਤਪ ॥

ا ےپ ٹھگ ٹھگ رویہ ایبت ۔۔
ਤਿਪਾ ਤਨਧਾਨ ਨਾਨਕ ਿਇਆਲ ॥

کِرنا ن ِداھن نانک دنال ۔۔

ਤਜਤਨ ਜਤਪਆ ਨਾਨਕ ਿੇ ਭਏ ਤਨਹਾਲ ॥੧੨॥੧॥੨॥੨॥੩॥੭॥

ِجں چییا نانک ےت ےئھب بِہال ۔۔۱۲۔۔۱۔۔۲۔۔۲۔۔۳۔۔۷۔۔
ਸਾਰਗ ਛੰਿ ਮਹਲਾ ੫

سارگ چھپت ہلحم ۵
ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪਰਸਾਤਿ ॥

اِک اواکنر سیگؤر رپساد ۔۔

ਸਭ ਿੇਖੀਐ ਅਨਭੈ ਕਾ ਿਾਿਾ ॥

سی نک
ھی
پ
ھ د ے َ اےھبن اک دانا ۔۔

ਘਤਟ ਘਤਟ ਪੂਰਨ ਹੈ ਅਤਲਪਾਿਾ ॥

ٹھگ ٹھگ ئُؤرن ےہَ الِیانا ۔۔
ਘਤਟ ਘਤਟ ਪੂਰਨੁ ਕਤਰ ਤਬਸਥੀਰਨੁ ਜਲ ਿਰੰਗ ਤਜਉ ਰਚਨੁ ਕੀਆ ॥

ئسب
ٹھگ ٹھگ ئُؤرن رک ِ ھترن لج رتنگ چیپؤ رنچ ایک ۔۔
ਹਤਭ ਰਸ ਮਾਣੇ ਭੋਗ ਘਟਾਣੇ ਆਨ ਨ ਬੀਆ ਕੋ ਥੀਆ ॥

ہبھ رس امےن وھبگ اٹھگےن ا ن ہن پ ِیا وک بھِیا ۔۔
ਹਤਰ ਰੰਗੀ ਇਕ ਰੰਗੀ ਿਾਕੁਰੁ ਸੰਿਸੰਤਗ ਪਰਭੁ ਜਾਿਾ ॥

ہر ریگن اِک ریگن اھٹ ُکر سییسیگ رپَھب اجنا ۔۔

ਨਾਨਕ ਿਰਤਸ ਲੀਨਾ ਤਜਉ ਜਲ ਮੀਨਾ ਸਭ ਿੇਖੀਐ ਅਨਭੈ ਕਾ ਿਾਿਾ ॥੧॥

نک
نانک درس انیل چیپؤ لج انیم سیھ د ھیپے َ اےھبن اک دانا ۔۔۱۔۔
ਕਉਨ ਉਪਮਾ ਿੇਉ ਕਵਨ ਬਿਾਈ ॥

کؤن اُامپ دئؤ وکَن ندایئ ۔۔
ਪੂਰਨ ਪੂਤਰ ਰਤਹਓ ਸਰਬ ਿਾਈ ॥

ئُؤرن ئُؤر رویہ رست اھٹیئ ۔۔
ਪੂਰਨ ਮਨਮੋਹਨ ਘਟ ਘਟ ਸੋਹਨ ਜਬ ਤਖੰਚੈ ਿਬ ਛਾਈ ॥

ج کھ ِ
ب
ج
پ
ئُؤرن ومنمنہ ٹھگ ٹھگ وسنہ ت ے َ پ اھچیئ ۔۔
ਤਕਉ ਨ ਅਰਾਧਹੁ ਤਮਤਲ ਕਤਰ ਸਾਧਹੁ ਘਰੀ ਮੁਹਿਕ ਬੇਲਾ ਆਈ ॥

کپؤ ہن ارادوھ مِل رک سادوھ رھگی مُہیک پیال ا یئ ۔۔

ਅਰਥੁ ਿਰਬੁ ਸਭੁ ਜੋ ਤਕਛੁ ਿੀਸੈ ਸੰਤਗ ਨ ਕਛਹੂ ਜਾਈ ॥

ک
کج
ھ
ہ
ارھت درت سیھ وج ِچھ د ئ َسے گنس ہن ُؤ اجیئ ۔۔
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਹਤਰ ਹਤਰ ਆਰਾਧਹੁ ਕਵਨ ਉਪਮਾ ਿੇਉ ਕਵਨ ਬਿਾਈ ॥੨॥

وہک نانک ہر ہر ا رادوھ وکَن اُامپ دئؤ وکَن ندایئ ۔۔۲۔۔
ਪੂਛਉ ਸੰਿ ਮੇਰੋ ਿਾਕੁਰੁ ਕੈਸਾ ॥

چ
کیسا ۔۔
ئُؤ ھؤ سیت ریمو اھٹ ُکر َ
ਹੀ ਉ ਅਰਾਪਉੈਂ ਿੇਹੁ ਸਿੇਸਾ ॥

ہپؤ ارائؤن دوہی دساسی ۔۔

ਿੇਹੁ ਸਿੇਸਾ ਪਰਭ ਜੀਉ ਕੈਸਾ ਕਹ ਮੋਹਨ ਪਰਵੇਸਾ ॥

کیسا ہک ومنہ رپوئ َسا ۔۔
دوہی دساسی رپَھب جپؤ َ

ਅੰਗ ਅੰਗ ਸੁਖਿਾਈ ਪੂਰਨ ਬਰਹਮਾਈ ਥਾਨ ਥਾਨੰਿਰ ਿੇਸਾ ॥

انگ انگ ُسکھدایئ ئُؤرن پرامہیئ اھتن اھتپیتر داسی ۔۔

ਬੰਧਨ ਿੇ ਮੁਕਿਾ ਘਤਟ ਘਤਟ ਜੁਗਿਾ ਕਤਹ ਨ ਸਕਉ ਹਤਰ ਜੈਸਾ ॥

دنبنھ ےت مُکیا ٹھگ ٹھگ ُچگیا ہہک ہن سکؤ ہر اسیج ۔۔

ਿੇਤਖ ਚਤਰਿ ਨਾਨਕ ਮਨੁ ਮੋਤਹਓ ਪੂਛੈ ਿੀਨੁ ਮੇਰੋ ਿਾਕੁਰੁ ਕੈਸਾ ॥੩॥

چ
کیسا ۔۔۳۔۔
دھکی رچت نانک نم ومویہ ئُؤ َھے دنی ریمو اھٹ ُکر َ
ਕਤਰ ਤਕਰਪਾ ਅਪੁਨੇ ਪਤਹ ਆਇਆ ॥

رک کِرنا اےنپ بہہ ا نا ۔۔

ਧੰਤਨ ਸੁ ਤਰਿਾ ਤਜਹ ਚਰਨ ਬਸਾਇਆ ॥

دنھّ وس رِدا ہج رچن اسبنا ۔۔

ਚਰਨ ਬਸਾਇਆ ਸੰਿ ਸੰਗਾਇਆ ਅਤਗਆਨ ਅੰਧੇਰੁ ਗਵਾਇਆ ॥

رچن اسبنا سیت اگنسنا اایگن ادنھتر وگَانا ۔۔
ਭਇਆ ਪਰਗਾਸੁ ਤਰਿੈ ਉਲਾਸੁ ਪਰਭੁ ਲੋੜੀਿਾ ਪਾਇਆ ॥

ایھب رپَاگس ر َِدے اُالس رپَھب ولرندا نانا ۔۔
ਿੁਖੁ ਨਾਿਾ ਸੁਖੁ ਘਰ ਮਤਹ ਵੂਿਾ ਮਹਾ ਅਨੰਿ ਸਹਜਾਇਆ ॥

ُدھک نااھٹ ُسکھ رھگ ہہم ُوواھٹ اہم ادنن سہچانا ۔۔

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਮੈ ਪੂਰਾ ਪਾਇਆ ਕਤਰ ਤਕਰਪਾ ਅਪੁਨੇ ਪਤਹ ਆਇਆ ॥੪॥੧॥

وہک نانک م َے ئُؤرا نانا رک کِرنا اےنپ بہہ ا نا ۔۔۴۔۔۱۔۔
ਸਾਰੰਗ ਕੀ ਵਾਰ ਮਹਲਾ ੪ ਰਾਇ ਮਹਮੇ ਹਸਨੇ ਕੀ ਧੁਤਨ

م
سارنگ یک وار ہلحم  ۴راےئ ہمے جسیے یک د ُھں
ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪਰਸਾਤਿ ॥

اِک اواکنر سیگؤر رپساد ۔۔
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ੨ ॥

ولسک ہلحم ۲۔۔
ਗੁਰੁ ਕੁੰਜੀ ਪਾਹੂ ਤਨਵਲੁ ਮਨੁ ਕੋਿਾ ਿਨੁ ਛਤਿ ॥

ُکب
ُگر جی نا ُہؤ ئِؤل نم وکاھٹ نت تھچ ۔۔

ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਤਬਨੁ ਮਨ ਕਾ ਿਾਕੁ ਨ ਉਘੜੈ ਅਵਰ ਨ ਕੁੰਜੀ ਹਤਥ ॥੧॥

ُکب
ج
نانک ُگر پِں نم اک ناک ہن اُڑھگَے ا َو ر ہن ی ھتہ ۔۔۱۔۔
ਮਹਲਾ ੧ ॥

ہلحم ۱۔۔

ਨ ਭੀਜੈ ਰਾਗੀ ਨਾਿੀ ਬੇਤਿ ॥

ب
ھب
ج
ہن َے رایگ نادی دیب ۔۔

ਨ ਭੀਜੈ ਸੁਰਿੀ ਤਗਆਨੀ ਜੋਤਗ ॥

ب
ہن ھبج َے ُسریت گ ِیاین وجگ ۔۔
ਨ ਭੀਜੈ ਸੋਗੀ ਕੀਿੈ ਰੋਤਜ ॥

ب
ھب
َ
کی
پ
ج
ہن َے وسیگ ے روچ ۔۔
ਨ ਭੀਜੈ ਰੂਪੀ ਮਾਲੀ ਰੰਤਗ ॥

ب
ھب
ج
ہن َے ُروںیپ امںیل رنگ ۔۔
ਨ ਭੀਜੈ ਿੀਰਤਥ ਭਤਵਐ ਨੰਤਗ ॥

ب
ھب
پ
پ
ج
ہن َے ریتھت وھب ے گنن ۔۔
ਨ ਭੀਜੈ ਿਾਿੀ ਕੀਿੈ ਪੁੰਤਨ ॥

ب
ھب
پ
َ
کی
پ
ج
ہن َے داںیت ے ُ ّں ۔۔
ਨ ਭੀਜੈ ਬਾਹਤਰ ਬੈਤਿਆ ਸੁੰਤਨ ॥

ب
ھب
ب
ن
ی
س
ج
ہ
ُ
ھ
ہن َے نا ر یا ّں ۔۔

ਨ ਭੀਜੈ ਭੇਤੜ ਮਰਤਹ ਤਭਤੜ ਸੂਰ ॥

بھبج ب
ِب
س
ھ
ت
ھ
ِ
ہن َے َر رمہ ر ُؤر ۔۔
ਨ ਭੀਜੈ ਕੇਿੇ ਹੋਵਤਹ ਧੂੜ ॥

ب
ھب
کی
پ
ج
ھ
ِ
ہن َے ے وہوہ د ُؤر ۔۔
ਲੇਖਾ ਤਲਖੀਐ ਮਨ ਕੈ ਭਾਇ ॥

لک ِ
اھکیل ھیپے نم ےکَ اھبےئ ۔۔

ਨਾਨਕ ਭੀਜੈ ਸਾਚੈ ਨਾਇ ॥੨॥

ب
ھب
چ
ج
نانک َے سا َے ناےئ ۔۔۲۔۔
ਮਹਲਾ ੧ ॥

ہلحم ۱۔۔
ਨਵ ਤਛਅ ਖਟ ਕਾ ਕਰੇ ਬੀਚਾਰੁ ॥

ونَ ھچٕ ٹھک اک رکے اچیبر ۔۔
ਤਨਤਸ ਤਿਨ ਉਚਰੈ ਭਾਰ ਅਿਾਰ ॥

ئِس دِن اُج َِرے اھبر ااھٹر ۔۔

ਤਿਤਨ ਭੀ ਅੰਿੁ ਨ ਪਾਇਆ ਿੋਤਹ ॥

پِں یھب اپپ ہن نانا وتہِ۔۔

ਨਾਮ ਤਬਹੂਣ ਮੁਕਤਿ ਤਕਉ ਹੋਇ ॥

نام ِب ُہؤن مُکت کپؤ وہۓ ۔۔

ਨਾਤਭ ਵਸਿ ਬਰਹਮੈ ਅੰਿੁ ਨ ਜਾਤਣਆ ॥

ناھب وطس پر ہمَے اپپ ہن اجاین ۔۔

ਗੁਰਮੁਤਖ ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਪਛਾਤਣਆ ॥੩॥

ُگرمُکھ نانک نام اھچپاین ۔۔۳۔۔
ਪਉੜੀ ॥

ئؤری ۔۔
ਆਪੇ ਆਤਪ ਤਨਰੰਜਨਾ ਤਜਤਨ ਆਪੁ ਉਪਾਇਆ ॥

ا ےپ ا ت پِرانجن ِجں ا ت اُناِنا ۔۔

ਆਪੇ ਖੇਲੁ ਰਚਾਇਓਨੁ ਸਭੁ ਜਗਿੁ ਸਬਾਇਆ ॥

ا ےپ لیھک راچویئن سیھ تگج ابسنا ۔۔

ਿਰੈ ਗੁਣ ਆਤਪ ਤਸਰਤਜਅਨੁ ਮਾਇਆ ਮੋਹੁ ਵਧਾਇਆ ॥

ے ُگں ا ت سِر ِچیں امنا ومہ وداھنا ۔۔
رتِ َ
ਗੁਰ ਪਰਸਾਿੀ ਉਬਰੇ ਤਜਨ ਭਾਣਾ ਭਾਇਆ ॥

ُگر رپسادی اُپرے ِجں اھبنا اھبنا ۔۔

ਨਾਨਕ ਸਚੁ ਵਰਿਿਾ ਸਭ ਸਤਚ ਸਮਾਇਆ ॥੧॥

نانک چس وردتا سیھ چس امسنا ۔۔۱۔۔
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ੨ ॥

ولسک ہلحم ۲۔۔
ਆਤਪ ਉਪਾਏ ਨਾਨਕਾ ਆਪੇ ਰਖੈ ਵੇਕ ॥

ک
ا ت اُناےئ نااکن ا ےپ ر َھے ونک ۔۔

ਮੰਿਾ ਤਕਸ ਨੋ ਆਖੀਐ ਜਾਂ ਸਭਨਾ ਸਾਤਹਬੁ ਏਕੁ ॥

ک
سب
ھی
پ
ھ
ِ
ج
دنما کِس ون ا ے اجن یا اص ت انک ۔۔
ਸਭਨਾ ਸਾਤਹਬੁ ਏਕੁ ਹੈ ਵੇਖੈ ਧੰਧੈ ਲਾਇ ॥

سبھیا اصجِت انک ےہَ وےھکی ددنھَےھ ال ئِے ۔۔
ਤਕਸੈ ਥੋੜਾ ਤਕਸੈ ਅਗਲਾ ਖਾਲੀ ਕੋਈ ਨਾਤਹ ॥

کِسے َ وھترا کِسے َ اگال اھکیل وکیئ ناہِ۔۔

ਆਵਤਹ ਨੰਗੇ ਜਾਤਹ ਨੰਗੇ ਤਵਚੇ ਕਰਤਹ ਤਵਥਾਰ ॥

ا وہِ ےگنن اجہِ ےگنن وِےچ رکہِ وِاھتر ۔۔

ਨਾਨਕ ਹੁਕਮੁ ਨ ਜਾਣੀਐ ਅਗੈ ਕਾਈ ਕਾਰ ॥੧॥

ک
نانک ُچ م ہن اج پپَے ا َگے اکیئ اکر ۔۔۱۔۔
ਮਹਲਾ ੧ ॥

ہلحم ۱۔۔
ਤਜਨਤਸ ਥਾਤਪ ਜੀਆਂ ਕਉ ਭੇਜੈ ਤਜਨਤਸ ਥਾਤਪ ਲੈ ਜਾਵੈ ॥

ب
ھب
چ
ی
چی
َ
ل
ج
ِ
اجوے ۔۔
ِ س اھتت ایجن کؤ َے س اھتت ے َ
ਆਪੇ ਥਾਤਪ ਉਥਾਪੈ ਆਪੇ ਏਿੇ ਵੇਸ ਕਰਾਵੈ ॥

ا ےپ اھتت اُاھتےپَ ا ےپ اےتی وسی رکا َوے ۔۔
ਜੇਿੇ ਜੀਅ ਤਿਰਤਹ ਅਉਧੂਿੀ ਆਪੇ ਤਭਤਖਆ ਪਾਵੈ ॥

ب
ب
ک
ھ
ِ
ھ
چ َیپے یج ھِرہِ او ُدوھیت ا ےپ یا نا َوے ۔۔

ਲੇਖੈ ਬੋਲਣੁ ਲੇਖੈ ਚਲਣੁ ਕਾਇਿੁ ਕੀਚਤਹ ਿਾਵੇ ॥

لی ک
لی ک
َھے وبنل َھے نلچ اکپپ کبجہہ دوعے ۔۔

ਮੂਲੁ ਮਤਿ ਪਰਵਾਣਾ ਏਹੋ ਨਾਨਕੁ ਆਤਖ ਸੁਣਾਏ ॥

مُؤل مت رپوانا اوہی نانک ا ھک ُسیاےئ ۔۔
ਕਰਣੀ ਉਪਤਰ ਹੋਇ ਿਪਾਵਸੁ ਜੇ ਕੋ ਕਹੈ ਕਹਾਏ ॥੨॥

رکین اُرپ وہۓ اپتوس ےج وک ےہکَ اہکےئ ۔۔۲۔۔
ਪਉੜੀ ॥

ئؤری ۔۔
ਗੁਰਮੁਤਖ ਚਲਿੁ ਰਚਾਇਓਨੁ ਗੁਣ ਪਰਗਟੀ ਆਇਆ ॥

ُگرمُکھ تلچ راچویئن ُگں رپیٹگ ا نا ۔۔

ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਿ ਉਚਰੈ ਹਤਰ ਮੰਤਨ ਵਸਾਇਆ ॥

ُگرناین دس اُج َِرے ہر نمّ وسانا ۔۔

ਸਕਤਿ ਗਈ ਭਰਮੁ ਕਤਟਆ ਤਸਵ ਜੋਤਿ ਜਗਾਇਆ ॥

تکس یئگ رھبم ایٹک سِؤ وجت اگجنا ۔۔
ਤਜਨ ਕੈ ਪੋਿੈ ਪੁੰਨੁ ਹੈ ਗੁਰੁ ਪੁਰਖੁ ਤਮਲਾਇਆ ॥

ےہ ُگر ُپرھک مِالنا ۔۔
ےت ُپ ّں َ
ِجں ےکَ وپ َ

ਨਾਨਕ ਸਹਜੇ ਤਮਤਲ ਰਹੇ ਹਤਰ ਨਾਤਮ ਸਮਾਇਆ ॥੨॥

س
نانک ہجے مِل رےہ ہر نام امسنا ۔۔۲۔۔
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ੨ ॥

ولسک ہلحم ۲۔۔
ਸਾਹ ਚਲੇ ਵਣਜਾਤਰਆ ਤਲਤਖਆ ਿੇਵੈ ਨਾਤਲ ॥

ساہ ےلچ واجنرنا لک ِھیا دویَے نال ۔۔

ਤਲਖੇ ਉਪਤਰ ਹੁਕਮੁ ਹੋਇ ਲਈਐ ਵਸਿੁ ਸਮਹਾਤਲ ॥

لک
ِھے

س
ک
م
ہ
اُرپ ُچ م وہۓ لی َ ٔپے وطس ھال ۔۔

ਵਸਿੁ ਲਈ ਵਣਜਾਰਈ ਵਖਰੁ ਬਧਾ ਪਾਇ ॥

وطس یئل واجنریئ ورھک دباھ ناۓ ۔۔
ਕੇਈ ਲਾਹਾ ਲੈ ਚਲੇ ਇਤਕ ਚਲੇ ਮੂਲੁ ਗਵਾਇ ॥

کیبی الاہ لَے ےلچ اِک ےلچ مُؤل وگَاےی ۔۔
ਥੋੜਾ ਤਕਨੈ ਨ ਮੰਤਗਓ ਤਕਸੁ ਕਹੀਐ ਸਾਬਾਤਸ ॥

وھترا ک ِ َپے ہن میگپؤ کِس کہ ٔپے َ ساناس ۔۔

ਨਿਤਰ ਤਿਨਾ ਕਉ ਨਾਨਕਾ ਤਜ ਸਾਬਿੁ ਲਾਏ ਰਾਤਸ ॥੧॥

دنر پ ِیا کؤ نااکن ےج ناپپ الےئ راس ۔۔۱۔۔
ਮਹਲਾ ੧ ॥

ہلحم ۱۔۔
ਜੁਤੜ ਜੁਤੜ ਤਵਛੁੜੇ ਤਵਛੁਤੜ ਜੁੜੇ ॥

ُجر ُجر وِڑھچے وِڑھچ ُجرے ۔۔
ਜੀਤਵ ਜੀਤਵ ਮੁਏ ਮੁਏ ਜੀਵੇ ॥

ویج ویج مُؤےئ مُؤےئ ویجے ۔۔
ਕੇਤਿਆ ਕੇ ਬਾਪ ਕੇਤਿਆ ਕੇ ਬੇਟੇ ਕੇਿੇ ਗੁਰ ਚੇਲੇ ਹੂਏ ॥

ایتیک ےک نات ایتیک ےک ےٹیب کیپے ُگر ےلیچ ُہؤےئ ۔۔

ਆਗੈ ਪਾਛੈ ਗਣਿ ਨ ਆਵੈ ਤਕਆ ਜਾਿੀ ਤਕਆ ਹੁਤਣ ਹੂਏ ॥

َچ
ھ
ے ایک اجیت ایک ُہں ُہؤےئ ۔۔
و
ا
ہن
تنگ
ے
ا ےگ نا
َ

ਸਭੁ ਕਰਣਾ ਤਕਰਿੁ ਕਤਰ ਤਲਖੀਐ ਕਤਰ ਕਤਰ ਕਰਿਾ ਕਰੇ ਕਰੇ ॥

لک ِ
ھی
پ
سیھ رکنا کِرت رک ے رک رک رکنا رکے رکے ۔۔

ਮਨਮੁਤਖ ਮਰੀਐ ਗੁਰਮੁਤਖ ਿਰੀਐ ਨਾਨਕ ਨਿਰੀ ਨਿਤਰ ਕਰੇ ॥੨॥

مب
مُکھ رم پپے ُگرمُکھ رت پ َپے نانک دنری دنر رکے ۔۔۲۔۔
ਪਉੜੀ ॥

ئؤری ۔۔
ਮਨਮੁਤਖ ਿੂਜਾ ਭਰਮੁ ਹੈ ਿੂਜੈ ਲੋਭਾਇਆ ॥

مب
مُکھ ُدواج رھبم ےہَ ُدو َچے ولاھبنا ۔۔

ਕੂੜੁ ਕਪਟੁ ਕਮਾਵਿੇ ਕੂੜੋ ਆਲਾਇਆ ॥

ُکؤر ٹپک امکودے ُکؤرو ا النا ۔۔
ਪੁਿਰ ਕਲਿੁ ਮੋਹੁ ਹੇਿੁ ਹੈ ਸਭੁ ਿੁਖੁ ਸਬਾਇਆ ॥

ےہ سیھ ُدھک ابسنا ۔۔
ُنتر کلتر ومہ ہ َپت َ

ਜਮ ਿਤਰ ਬਧੇ ਮਾਰੀਅਤਹ ਭਰਮਤਹ ਭਰਮਾਇਆ ॥

مج در دبےھ امرپبہہ رھبہمِ رھبامنا ۔۔
ਮਨਮੁਤਖ ਜਨਮੁ ਗਵਾਇਆ ਨਾਨਕ ਹਤਰ ਭਾਇਆ ॥੩॥

مب
مُکھ منج وگَانا نانک ہر اھبنا ۔۔۳۔۔
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ੨ ॥

ولسک ہلحم ۲۔۔
ਤਜਨ ਵਤਿਆਈ ਿੇਰੇ ਨਾਮ ਕੀ ਿੇ ਰਿੇ ਮਨ ਮਾਤਹ ॥

نج ودنایئ ریتے نام یک ےت رےت نم امہِ۔۔
ਨਾਨਕ ਅੰਤਮਰਿੁ ਏਕੁ ਹੈ ਿੂਜਾ ਅੰਤਮਰਿੁ ਨਾਤਹ ॥

نانک ارمِت انک ےہَ ُدواج ارمِت ناہِ۔۔
ਨਾਨਕ ਅੰਤਮਰਿੁ ਮਨੈ ਮਾਤਹ ਪਾਈਐ ਗੁਰ ਪਰਸਾਤਿ ॥

نانک ارمِت م َپے امہِ نا پپَے ُگر رپساد ۔۔

ਤਿਨਹੀ ਪੀਿਾ ਰੰਗ ਤਸਉ ਤਜਨਹ ਕਉ ਤਲਤਖਆ ਆਤਿ ॥੧॥

پ ِبہ
ک
ل
ھ
ِ
ب
ج
س
ک
ِی
ھ
ِ
ن
ی اتیپ ر گ ؤ ھ ؤ یا ا د ۔۔۱۔۔
ਮਹਲਾ ੨ ॥

ہلحم ۲۔۔

ਕੀਿਾ ਤਕਆ ਸਾਲਾਹੀਐ ਕਰੇ ਸੋਇ ਸਾਲਾਤਹ ॥

کییا ایک ساال ہیپے رکے وسۓ ساالہِ۔۔

ਨਾਨਕ ਏਕੀ ਬਾਹਰਾ ਿੂਜਾ ਿਾਿਾ ਨਾਤਹ ॥

نانک ایکی ناہرا ُدواج دانا ناہِ۔۔
ਕਰਿਾ ਸੋ ਸਾਲਾਹੀਐ ਤਜਤਨ ਕੀਿਾ ਆਕਾਰੁ ॥

رکنا وس ساال ہیپے ِجں کییا ا اکر ۔۔

ਿਾਿਾ ਸੋ ਸਾਲਾਹੀਐ ਤਜ ਸਭਸੈ ਿੇ ਆਧਾਰੁ ॥

سب
دانا وس ساال ہیپے ےج ھ َسے دے ا داھر ۔۔
ਨਾਨਕ ਆਤਪ ਸਿੀਵ ਹੈ ਪੂਰਾ ਤਜਸੁ ਭੰਿਾਰੁ ॥

ےہ ئُؤرا ِجس ڈنھبار ۔۔
نانک ا ت دسوی َ

ਵਿਾ ਕਤਰ ਸਾਲਾਹੀਐ ਅੰਿੁ ਨ ਪਾਰਾਵਾਰੁ ॥੨॥

ودا رک ساال ہیپے اپپ ہن ناراوار ۔۔۲۔۔
ਪਉੜੀ ॥

ئؤری ۔۔
ਹਤਰ ਕਾ ਨਾਮੁ ਤਨਧਾਨੁ ਹੈ ਸੇਤਵਐ ਸੁਖੁ ਪਾਈ ॥

ےہ ویس پپے ُسکھ نایئ ۔۔
ہر اک نام ن ِداھن َ

ਨਾਮੁ ਤਨਰੰਜਨੁ ਉਚਰਾਂ ਪਤਿ ਤਸਉ ਘਤਰ ਜਾਂਈ ॥

نام پِرنجن اُرچان پپ سِیؤ رھگ اجیئن ۔۔

ਗੁਰਮੁਤਖ ਬਾਣੀ ਨਾਮੁ ਹੈ ਨਾਮੁ ਤਰਿੈ ਵਸਾਈ ॥

ےہ نام ر َِدے وسایئ ۔۔
ُگرمُکھ ناین نام َ

ਮਤਿ ਪੰਖੇਰੂ ਵਤਸ ਹੋਇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤਧਆਈ ॥

پی ک
س
ی
گ
ھ
ت
ُرو وس وہۓ ؤرو دایھںیئ ۔۔
مت
ਨਾਨਕ ਆਤਪ ਿਇਆਲੁ ਹੋਇ ਨਾਮੇ ਤਲਵ ਲਾਈ ॥੪॥

نانک ا ت دنال وہۓ ناےم لِؤ الیئ ۔۔۴۔۔
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ੨ ॥

ولسک ہلحم ۲۔۔
ਤਿਸੁ ਤਸਉ ਕੈਸਾ ਬੋਲਣਾ ਤਜ ਆਪੇ ਜਾਣੈ ਜਾਣੁ ॥

کیسا وبانل ےج ا ےپ اج ئَے اجن ۔۔
ئِس سِیؤ َ
ਚੀਰੀ ਜਾ ਕੀ ਨਾ ਤਿਰੈ ਸਾਤਹਬੁ ਸੋ ਪਰਵਾਣੁ ॥

ب
ریچَی اج یک ہن ھ ِ َرے اصجِت وس رپوان ۔۔
ਚੀਰੀ ਤਜਸ ਕੀ ਚਲਣਾ ਮੀਰ ਮਲਕ ਸਲਾਰ ॥

ریچی ِجس یک انلچ ریم کلم سالر ۔۔

ਜੋ ਤਿਸੁ ਭਾਵੈ ਨਾਨਕਾ ਸਾਈ ਭਲੀ ਕਾਰ ॥

ب
ھل
وج ئِس اھبوے نااکن سایئ ی اکر ۔۔

ਤਜਨਹਾ ਚੀਰੀ ਚਲਣਾ ਹਤਥ ਤਿਨਹਾ ਤਕਛੁ ਨਾਤਹ ॥

ک
ِجبھا ریچی انلچ ھتہ پ ِبہھا ِچھ ناہِ۔۔

ਸਾਤਹਬ ਕਾ ਿੁਰਮਾਣੁ ਹੋਇ ਉਿੀ ਕਰਲੈ ਪਾਤਹ ॥

ےل ناہِ۔۔
اصجِت اک فُرامن وہۓ اُیھٹ رک َ
ਜੇਹਾ ਚੀਰੀ ਤਲਤਖਆ ਿੇਹਾ ਹੁਕਮੁ ਕਮਾਤਹ ॥

ک
اہیج ریچی لک ِھیا اہیت ُچ م امکہِ۔۔

ਘਲੇ ਆਵਤਹ ਨਾਨਕਾ ਸਿੇ ਉਿੀ ਜਾਤਹ ॥੧॥

ےلھگ ا وہِ نااکن دسے اُیھٹ اجہِ۔۔۱۔۔
ਮਹਲਾ ੨ ॥

ہلحم ۲۔۔
ਤਸਿਤਿ ਤਜਨਾ ਕਉ ਬਖਸੀਐ ਸੇਈ ਪੋਿੇਿਾਰ ॥

نک
صِفت ِجیا کؤ ھسیٔے سیبی وپپیدار ۔۔

ਕੁੰਜੀ ਤਜਨ ਕਉ ਤਿਿੀਆ ਤਿਨਹਾ ਤਮਲੇ ਭੰਿਾਰ ॥

ُکب
جی ِجں کؤ ِدپ ِیا پبہھا مل ِے ڈنھبار ۔۔

ਜਹ ਭੰਿਾਰੀ ਹੂ ਗੁਣ ਤਨਕਲਤਹ ਿੇ ਕੀਅਤਹ ਪਰਵਾਣੁ ॥

ہج ڈنھباری ُہؤ ُگں ئِکلہہ ےت کیی ِہ رپوان ۔۔

ਨਿਤਰ ਤਿਨਹਾ ਕਉ ਨਾਨਕਾ ਨਾਮੁ ਤਜਨਹਾ ਨੀਸਾਣੁ ॥੨॥

دنر پبہھا کؤ نااکن نام ِجبھا اسینن ۔۔۲۔۔
ਪਉੜੀ ॥

ئؤری ۔۔
ਨਾਮੁ ਤਨਰੰਜਨੁ ਤਨਰਮਲਾ ਸੁਤਣਐ ਸੁਖੁ ਹੋਈ ॥

نام پِرنجن پِرمال ُسی ٔپے ُسکھ وہیئ ۔۔

ਸੁਤਣ ਸੁਤਣ ਮੰਤਨ ਵਸਾਈਐ ਬੂਝੈ ਜਨੁ ਕੋਈ ॥

چ
ُسں ُسں نمّ وسا پ ِ ٔپے ئُؤ َھے نج وکیئ ۔۔
ਬਹਤਿਆ ਉਿਤਿਆ ਨ ਤਵਸਰੈ ਸਾਚਾ ਸਚੁ ਸੋਈ ॥

بہ ِدنا اُبُھ ِدنا ہن وِرسَے سااچ چس وسیئ ۔۔

ਭਗਿਾ ਕਉ ਨਾਮ ਅਧਾਰੁ ਹੈ ਨਾਮੇ ਸੁਖੁ ਹੋਈ ॥

ب
ھگیا کؤ نام اداھر ےہَ ناےم ُسکھ وہیئ ۔۔

ਨਾਨਕ ਮਤਨ ਿਤਨ ਰਤਵ ਰਤਹਆ ਗੁਰਮੁਤਖ ਹਤਰ ਸੋਈ ॥੫॥

نانک نم نت َروِ رایہ ُگرمُکھ ہر وسیئ ۔۔۵۔۔
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ੧ ॥

ولسک ہلحم ۱۔۔
ਨਾਨਕ ਿੁਲੀਅਤਹ ਿੋਲ ਜੇ ਜੀਉ ਤਪਛੈ ਪਾਈਐ ॥

جپ ِبج
َ
پ
پ
ھ
نانک نُلیی ِہ وتل ےج ؤ ے نا َے ۔۔

ਇਕਸੁ ਨ ਪੁਜਤਹ ਬੋਲ ਜੇ ਪੂਰੇ ਪੂਰਾ ਕਤਰ ਤਮਲੈ ॥

اِسک ہن بُجہ ِہ وبل ےج ئُؤرے ئُؤرا رک ملَ ِے ۔۔
ਵਿਾ ਆਖਣੁ ਭਾਰਾ ਿੋਲੁ ॥

ودا ا نھک اھبرا وتل ۔۔
ਹੋਰ ਹਉਲੀ ਮਿੀ ਹਉਲੇ ਬੋਲ ॥

وہر ہؤیل یتم ہؤےل وبل ۔۔
ਧਰਿੀ ਪਾਣੀ ਪਰਬਿ ਭਾਰੁ ॥

درھیت ناین رپپپ اھبر ۔۔
ਤਕਉ ਕੰਿੈ ਿੋਲੈ ਸੁਤਨਆਰੁ ॥

ے وت لَے ُسییار ۔۔
کپؤ َ
ڈنک َ
ਿੋਲਾ ਮਾਸਾ ਰਿਕ ਪਾਇ ॥

وتال امہس رنک ناۓ ۔۔

ਨਾਨਕ ਪੁਤਛਆ ਿੇਇ ਪੁਜਾਇ ॥

ب
ُج
ب
ھ
ُ
نانک یا دےئ چاۓ ۔۔

ਮੂਰਖ ਅੰਤਧਆ ਅੰਧੀ ਧਾਿੁ ॥

مُؤرھک ادنایھ ادنیھ داھت ۔۔
ਕਤਹ ਕਤਹ ਕਹਣੁ ਕਹਾਇਤਨ ਆਪੁ ॥੧॥

ہہک ہہک کہں اہکنئ ا ت ۔۔۱۔۔
ਮਹਲਾ ੧ ॥

ہلحم ۱۔۔
ਆਖਤਣ ਅਉਖਾ ਸੁਨਤਣ ਅਉਖਾ ਆਤਖ ਨ ਜਾਪੀ ਆਤਖ ॥

ا نھک اواھک ُسیں اواھک ا ھک ہن اجیپ ا ھک ۔۔

ਇਤਕ ਆਤਖ ਆਖਤਹ ਸਬਿੁ ਭਾਖਤਹ ਅਰਧ ਉਰਧ ਤਿਨੁ ਰਾਤਿ ॥

اِک ا ھک ا کھہہ دبس اھبکھ ِہ اردھ اُردھ دِن رات ۔۔
ਜੇ ਤਕਹੁ ਹੋਇ ਿ ਤਕਹੁ ਤਿਸੈ ਜਾਪੈ ਰੂਪੁ ਨ ਜਾਤਿ ॥

ےج کِہہؤ وہۓ ت کِہؤ ِد سَے اج ئَے ُروت ہن اجت ۔۔
ਸਤਭ ਕਾਰਣ ਕਰਿਾ ਕਰੇ ਘਟ ਅਉਘਟ ਘਟ ਥਾਤਪ ॥

سیھ اکرن رکنا رکے ٹھگ اوٹھگ ٹھگ اھتت ۔۔
ਆਖਤਣ ਅਉਖਾ ਨਾਨਕਾ ਆਤਖ ਨ ਜਾਪੈ ਆਤਖ ॥੨॥

ا نھک اواھک نااکن ا ھک ہن اج ئَے ا ھک ۔۔۲۔۔
ਪਉੜੀ ॥

ئؤری ۔۔

ਨਾਇ ਸੁਤਣਐ ਮਨੁ ਰਹਸੀਐ ਨਾਮੇ ਸਾਂਤਿ ਆਈ ॥

ناےئ ُسی ٔپے نم رہسیپے ناےم ساپپ ا یئ ۔۔

ਨਾਇ ਸੁਤਣਐ ਮਨੁ ਤਿਰਪਿੀਐ ਸਭ ਿੁਖ ਗਵਾਈ ॥

ناےئ ُسی ٔپے نم ِرتنیی َپے َ سیھ ُدھک وگَایئ ۔۔

ਨਾਇ ਸੁਤਣਐ ਨਾਉ ਊਪਜੈ ਨਾਮੇ ਵਤਿਆਈ ॥

ناےئ ُسی ٔپے ناو اُو بج َے ناےم ودنایئ ۔۔

ਨਾਮੇ ਹੀ ਸਭ ਜਾਤਿ ਪਤਿ ਨਾਮੇ ਗਤਿ ਪਾਈ ॥

ناےم یہ سیھ اجت پپ ناےم گپ نایئ ۔۔
ਗੁਰਮੁਤਖ ਨਾਮੁ ਤਧਆਈਐ ਨਾਨਕ ਤਲਵ ਲਾਈ ॥੬॥

ُگرمُکھ نام دایھ نیپے َ نانک لِؤ الیئ ۔۔۶۔۔
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ੧ ॥

ولسک ہلحم ۱۔۔
ਜੂਤਿ ਨ ਰਾਗੀ ਜੂਤਿ ਨ ਵੇਿੀ ॥

ُجؤھٹ ہن راںیگ ُجؤھٹ ہن وندںی ۔۔
ਜੂਤਿ ਨ ਚੰਿ ਸੂਰਜ ਕੀ ਭੇਿੀ ॥

ُجؤھٹ ہن دنچ سُؤرچ یک بھ َیدی ۔۔
ਜੂਤਿ ਨ ਅੰਨੀ ਜੂਤਿ ਨ ਨਾਈ ॥

ّ
ُجؤھٹ ہن انی ُجؤھٹ ہن نایئ ۔۔

ਜੂਤਿ ਨ ਮੀਹੁ ਵਤਰਹਐ ਸਭ ਥਾਈ ॥

ُجؤھٹ ہن مبہؤ و ِر ھ َپے سیھ اھتیئ ۔۔

ਜੂਤਿ ਨ ਧਰਿੀ ਜੂਤਿ ਨ ਪਾਣੀ ॥

ُجؤھٹ ہن درھیت ُجؤھٹ ہن ناین ۔۔
ਜੂਤਿ ਨ ਪਉਣੈ ਮਾਤਹ ਸਮਾਣੀ ॥

ُجؤھٹ ہن ئؤ ئَے امہِ امسین ۔۔

ਨਾਨਕ ਤਨਗੁਤਰਆ ਗੁਣੁ ਨਾਹੀ ਕੋਇ ॥

ُ
نانک نگِرنا ُگں نایہ وکۓ ۔۔

ਮੁਤਹ ਿੇਤਰਐ ਮੁਹੁ ਜੂਿਾ ਹੋਇ ॥੧॥

ب
مُؤہِ ھتَ ِر ئَے مُہؤ وجاھٹ وہۓ ۔۔۱۔۔
ਮਹਲਾ ੧ ॥

ہلحم ۱۔۔
ਨਾਨਕ ਚੁਲੀਆ ਸੁਚੀਆ ਜੇ ਭਤਰ ਜਾਣੈ ਕੋਇ ॥

نانک ُچل ِیا سُچِیا ےج رھب اج ئَے وکۓ ۔۔

ਸੁਰਿੇ ਚੁਲੀ ਤਗਆਨ ਕੀ ਜੋਗੀ ਕਾ ਜਿੁ ਹੋਇ ॥

ُسرےت ُچلی گ ِیان یک وجیگ اک جت وہۓ ۔۔
ਬਰਹਮਣ ਚੁਲੀ ਸੰਿੋਖ ਕੀ ਤਗਰਹੀ ਕਾ ਸਿੁ ਿਾਨੁ ॥

پرنمہ ُچلی وتنسھک یک گِریہ اک ست دان ۔۔

ਰਾਜੇ ਚੁਲੀ ਤਨਆਵ ਕੀ ਪਤੜਆ ਸਚੁ ਤਧਆਨੁ ॥

راےج ُچلی اینو یک ڑپنا چس دایھن ۔۔

ਪਾਣੀ ਤਚਿੁ ਨ ਧੋਪਈ ਮੁਤਖ ਪੀਿੈ ਤਿਖ ਜਾਇ ॥

ناین ِجت ہن دوھیئپ مُکھ نی َپے نکِھ اجۓ ۔۔

ਪਾਣੀ ਤਪਿਾ ਜਗਿ ਕਾ ਤਿਤਰ ਪਾਣੀ ਸਭੁ ਖਾਇ ॥੨॥

ب
اھکۓ ۔۔۲۔۔
ناین پِیا تگج اک ھِر ناین سیھ
ِ
ਪਉੜੀ ॥

ئؤری ۔۔
ਨਾਇ ਸੁਤਣਐ ਸਭ ਤਸਤਧ ਹੈ ਤਰਤਧ ਤਪਛੈ ਆਵੈ ॥

ِبج
َ
ھ
ے ۔۔
ناےئ ُسی ٔپے سیھ سِدھ ےہَ رِدھ ے ا و َ
ਨਾਇ ਸੁਤਣਐ ਨਉ ਤਨਤਧ ਤਮਲੈ ਮਨ ਤਚੰਤਿਆ ਪਾਵੈ ॥

ناےئ ُسی ٔپے ئؤ ن ِدھ ملَ ِے نم ِجیدنا نا َوے ۔۔

ਨਾਇ ਸੁਤਣਐ ਸੰਿੋਖੁ ਹੋਇ ਕਵਲਾ ਚਰਨ ਤਧਆਵੈ ॥

ایھوے ۔۔
ناےئ ُسی ٔپے وتنسھک وہۓ وکَال رچن د َ
ਨਾਇ ਸੁਤਣਐ ਸਹਜੁ ਊਪਜੈ ਸਹਜੇ ਸੁਖੁ ਪਾਵੈ ॥

سہ
س
ناےئ ُسی ٔپے ج اُو بج َے ہجے ُسکھ نا َوے ۔۔

ਗੁਰਮਿੀ ਨਾਉ ਪਾਈਐ ਨਾਨਕ ਗੁਣ ਗਾਵੈ ॥੭॥

ُگ
اگوے ۔۔۷۔۔
ُگریتم ناو نا پپَے نانک ں َ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ੧ ॥

ولسک ہلحم ۱۔۔
ਿੁਖ ਤਵਤਚ ਜੰਮਣੁ ਿੁਤਖ ਮਰਣੁ ਿੁਤਖ ਵਰਿਣੁ ਸੰਸਾਤਰ ॥

چ
ُدھک وِچ مّں ُدھک رمن ُدھک ورنت اسنسر ۔۔

ਿੁਖੁ ਿੁਖੁ ਅਗੈ ਆਖੀਐ ਪਤੜਹ ਪਤੜਹ ਕਰਤਹ ਪੁਕਾਰ ॥

ک
ُدھک ُدھک ا َگے ا ھیپے ڑپہھِ ڑپہھِ رکہِ ئُکار ۔۔

ਿੁਖ ਕੀਆ ਪੰਿਾ ਖੁਲਹੀਆ ਸੁਖੁ ਨ ਤਨਕਤਲਓ ਕੋਇ ॥

ک
ھ
ل
ُ
س
ک
ئ
ل
ِ
ک
پ
ُدھک ک ِیا ڈنپا ھِیا ُ ھ ہن ؤ وکۓ ۔۔

ਿੁਖ ਤਵਤਚ ਜੀਉ ਜਲਾਇਆ ਿੁਖੀਆ ਚਤਲਆ ਰੋਇ ॥

ُدھک وِچ جپؤ چالنا ُدایھک ایلچ رو ئِے ۔۔

ਨਾਨਕ ਤਸਿਿੀ ਰਤਿਆ ਮਨੁ ਿਨੁ ਹਤਰਆ ਹੋਇ ॥

نانک صِفبی رایت نم نت ہ ِرنا وہۓ ۔۔

ਿੁਖ ਕੀਆ ਅਗੀ ਮਾਰੀਅਤਹ ਭੀ ਿੁਖੁ ਿਾਰੂ ਹੋਇ ॥੧॥

ُدھک ایک ایگ امرپبہہ یھب ُدھک دا ُرو وہۓ ۔۔۱۔۔
ਮਹਲਾ ੧ ॥

ہلحم ۱۔۔
ਨਾਨਕ ਿੁਨੀਆ ਭਸੁ ਰੰਗੁ ਭਸੂ ਹੂ ਭਸੁ ਖੇਹ ॥

سھب ُہؤ سھب کھبہہ ۔۔
نانک ُداین سھب رنگ ُ
ਭਸੋ ਭਸੁ ਕਮਾਵਣੀ ਭੀ ਭਸੁ ਭਰੀਐ ਿੇਹ ॥

سھب سھب امکوین یھب سھب رھب پپے دہہی ۔۔
ਜਾ ਜੀਉ ਤਵਚਹੁ ਕਢੀਐ ਭਸੂ ਭਤਰਆ ਜਾਇ ॥

اج جپؤ وِچہؤہ ڈکھیپے سھبُ رھبنا اجۓ ۔۔
ਅਗੈ ਲੇਖੈ ਮੰਤਗਐ ਹੋਰ ਿਸੂਣੀ ਪਾਇ ॥੨॥

َگ لیک
م
ی
گ
پ
ھ
س
ِ
َ
ا ے ے ے وہر د ُؤین ناۓ ۔۔۲۔۔
ਪਉੜੀ ॥

ئؤری ۔۔

ਨਾਇ ਸੁਤਣਐ ਸੁਤਚ ਸੰਜਮੋ ਜਮੁ ਨੇਤੜ ਨ ਆਵੈ ॥

سیپ ُس سب
ج
م
ے ۔۔
ناےئ ُ ٔے ج ؤ مج ڑین ہن ا و َ

ਨਾਇ ਸੁਤਣਐ ਘਤਟ ਚਾਨਣਾ ਆਨਹੇਰੁ ਗਵਾਵੈ ॥

ب
ناےئ ُسی ٔپے ٹھگ اچانن ا ھتر وگا َوے ۔۔

ਨਾਇ ਸੁਤਣਐ ਆਪੁ ਬੁਝੀਐ ਲਾਹਾ ਨਾਉ ਪਾਵੈ ॥

بج
ھی
پ
ے الاہ ناو نا َوے ۔۔
ناےئ ُسی ٔپے ا ت

ਨਾਇ ਸੁਤਣਐ ਪਾਪ ਕਟੀਅਤਹ ਤਨਰਮਲ ਸਚੁ ਪਾਵੈ ॥

ناےئ ُسی ٔپے نات کییی ِہ پِرلم چس نا َوے ۔۔

ਨਾਨਕ ਨਾਇ ਸੁਤਣਐ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਨਾਉ ਗੁਰਮੁਤਖ ਤਧਆਵੈ ॥੮॥

ایھوے ۔۔۸۔۔
نانک ناےئ ُسی ٔپے مُکھ اُےلج ناو ُگرمُکھ د َ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ੧ ॥

ولسک ہلحم ۱۔۔
ਘਤਰ ਨਾਰਾਇਣੁ ਸਭਾ ਨਾਤਲ ॥

رھگ نارانئ اھبس نال ۔۔
ਪੂਜ ਕਰੇ ਰਖੈ ਨਾਵਾਤਲ ॥

ک
ئُؤچ رکے ر َھے ناوال ۔۔
ਕੁੰਗੂ ਚੰਨਣੁ ਿੁਲ ਚੜਾਏ ॥

ُکیگ چی ُب
ھ
ُؤ ں ل ڑچاےئ ۔۔
ਪੈਰੀ ਪੈ ਪੈ ਬਹੁਿੁ ਮਨਾਏ ॥

ریپی ئَے ئَے تہب انمےئ ۔۔

ਮਾਣੂਆ ਮੰਤਗ ਮੰਤਗ ਪੈਨਹੈ ਖਾਇ ॥

َپب َہ
ھ
اھکۓ ۔۔
امئُؤا گنم گنم ے
ِ
ਅੰਧੀ ਕੰਮੀ ਅੰਧ ਸਜਾਇ ॥

ک
ادنیھ مّی ا َندھ اجسۓ ۔۔
ਭੁਤਖਆ ਿੇਇ ਨ ਮਰਤਿਆ ਰਖੈ ॥

ب
ک
ک
ھ
ُ
ھ
ھیا دےئ ہن رمدنا ر َے ۔۔
ਅੰਧਾ ਝਗੜਾ ਅੰਧੀ ਸਥੈ ॥੧॥

سب
ادناھ ڑگھجا ادنیھ َھے ۔۔۱۔۔
ਮਹਲਾ ੧ ॥

ہلحم ۱۔۔
ਸਭੇ ਸੁਰਿੀ ਜੋਗ ਸਤਭ ਸਭੇ ਬੇਿ ਪੁਰਾਣ ॥

سب
سب
ھے ُسریت وجگ سیھ ھے ُپران ۔۔

ਸਭੇ ਕਰਣੇ ਿਪ ਸਤਭ ਸਭੇ ਗੀਿ ਤਗਆਨ ॥

سب
سب
ھے رکےن پپ سیھ ھے تیگ گ ِیان ۔۔
ਸਭੇ ਬੁਧੀ ਸੁਤਧ ਸਤਭ ਸਤਭ ਿੀਰਥ ਸਤਭ ਥਾਨ ॥

سب
ھے ُندیھ ُسدھ سیھ سیھ ریتھت سیھ اھتن ۔۔
ਸਤਭ ਪਾਤਿਸਾਹੀਆ ਅਮਰ ਸਤਭ ਸਤਭ ਖੁਸੀਆ ਸਤਭ ਖਾਨ ॥

ُک
سیھ نائساایہ ارم سیھ سیھ ھسیا سیھ اھکن ۔۔
ਸਭੇ ਮਾਣਸ ਿੇਵ ਸਤਭ ਸਭੇ ਜੋਗ ਤਧਆਨ ॥

سب
سب
ھے امسن دویَ سیھ ھے وجگ دایھن ۔۔

ਸਭੇ ਪੁਰੀਆ ਖੰਿ ਸਤਭ ਸਭੇ ਜੀਅ ਜਹਾਨ ॥

سب
سب
ھے ُپرِنا ڈنھک سیھ ھے یج اہجن ۔۔

ਹੁਕਤਮ ਚਲਾਏ ਆਪਣੈ ਕਰਮੀ ਵਹੈ ਕਲਾਮ ॥

ک
ُچ م چالۓ ا پ َپے رکیم و َہے کالم ۔۔

ਨਾਨਕ ਸਚਾ ਸਤਚ ਨਾਇ ਸਚੁ ਸਭਾ ਿੀਬਾਨੁ ॥੨॥

نانک اچس چس ناےئ چس اھبس دابین ۔۔۲۔۔
ਪਉੜੀ ॥

ئؤری ۔۔
ਨਾਇ ਮੰਤਨਐ ਸੁਖੁ ਊਪਜੈ ਨਾਮੇ ਗਤਿ ਹੋਈ ॥

ناےئ میِ ٔپے ُسکھ اُو بج َے ناےم گپ وہیئ ۔۔
ਨਾਇ ਮੰਤਨਐ ਪਤਿ ਪਾਈਐ ਤਹਰਿੈ ਹਤਰ ਸੋਈ ॥

ناےئ میِ ٔپے پپ نا پپَے ہِر َدے ہر وسیئ ۔۔

ਨਾਇ ਮੰਤਨਐ ਭਵਜਲੁ ਲੰਘੀਐ ਤਿਤਰ ਤਬਘਨੁ ਨ ਹੋਈ ॥

ناےئ ِمی ٔپے

لیگھیپ ب نِگ
ب
ھ
ے ھِر ں ہن وہیئ ۔۔
َھؤلج

ਨਾਇ ਮੰਤਨਐ ਪੰਥੁ ਪਰਗਟਾ ਨਾਮੇ ਸਭ ਲੋਈ ॥

ناےئ ِمی ٔپے ھتنپ رپاٹگ ناےم سیھ ولیئ ۔۔

ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਤਰ ਤਮਤਲਐ ਨਾਉ ਮੰਨੀਐ ਤਜਨ ਿੇਵੈ ਸੋਈ ॥੯॥

نانک سیگؤر مِلیپے ناو میّیپے ِجں دویَے وسیئ ۔۔۹۔۔
ਸਲੋਕ ਮਃ ੧ ॥

ولسک م۱ :۔۔

ਪੁਰੀਆ ਖੰਿਾ ਤਸਤਰ ਕਰੇ ਇਕ ਪੈਤਰ ਤਧਆਏ ॥

ُپرِنا ڈنھکا سِر رکے اِک نتَر دایھےئ ۔۔

ਪਉਣੁ ਮਾਤਰ ਮਤਨ ਜਪੁ ਕਰੇ ਤਸਰੁ ਮੁੰਿੀ ਿਲੈ ਿੇਇ ॥

ئؤن امر نم جت رکے سِر مُیدی نلَے دےئ ۔۔
ਤਕਸੁ ਉਪਤਰ ਓਹੁ ਤਟਕ ਤਟਕੈ ਤਕਸ ਨੋ ਜੋਰੁ ਕਰੇਇ ॥

کِس اُرپ اووہ ن ِک ن َکِے کِس ون وجر رکۓ ۔۔

ਤਕਸ ਨੋ ਕਹੀਐ ਨਾਨਕਾ ਤਕਸ ਨੋ ਕਰਿਾ ਿੇਇ ॥

کِس ون کہ ٔپے َ نااکن کِس ون رکنا دےئ ۔۔

ਹੁਕਤਮ ਰਹਾਏ ਆਪਣੈ ਮੂਰਖੁ ਆਪੁ ਗਣੇਇ ॥੧॥

ک
ُچ م

راہےئ ا پ َپے مُؤرھک ا ت گیپے ۔۔۱۔۔
ਮਃ ੧ ॥

م۱ :۔۔
ਹੈ ਹੈ ਆਖਾਂ ਕੋਤਟ ਕੋਤਟ ਕੋਟੀ ਹੂ ਕੋਤਟ ਕੋਤਟ ॥

ےہ ا اھکن وکت وکت وکیٹ ُہؤ وکت وکت ۔۔
ےہَ َ
ਆਖੂੰ ਆਖਾਂ ਸਿਾ ਸਿਾ ਕਹਤਣ ਨ ਆਵੈ ਿੋਤਟ ॥

کہ
ے وتت ۔۔
ا وھکن ا اھکن دسا دسا ں ہن ا و َ
ਨਾ ਹਉ ਥਕਾਂ ਨ ਿਾਕੀਆ ਏਵਿ ਰਖਤਹ ਜੋਤਿ ॥

ہن ہؤ اکھتن ہن اھٹکییا اوید رکھہہ وجت ۔۔

ਨਾਨਕ ਚਤਸਅਹੁ ਚੁਖ ਤਬੰਿ ਉਪਤਰ ਆਖਣੁ ਿੋਸੁ ॥੨॥

نانک جسہؤ ُچکھ پِید اُرپ ا نھک دوس ۔۔۲۔۔

ਪਉੜੀ ॥

ئؤری ۔۔
ਨਾਇ ਮੰਤਨਐ ਕੁਲੁ ਉਧਰੈ ਸਭੁ ਕੁਟੰਬੁ ਸਬਾਇਆ ॥

ناےئ ِمی ٔپے ُکل اُدرھَے سیھ ُکیپت ابسنا ۔۔

ਨਾਇ ਮੰਤਨਐ ਸੰਗਤਿ ਉਧਰੈ ਤਜਨ ਤਰਿੈ ਵਸਾਇਆ ॥

ناےئ ِمی ٔپے تگنس اُدرھَے ِجں ر َِدے وسانا ۔۔

ਨਾਇ ਮੰਤਨਐ ਸੁਤਣ ਉਧਰੇ ਤਜਨ ਰਸਨ ਰਸਾਇਆ ॥

ناےئ ِمی ٔپے ُسں اُدرھے ِجں رنس رسانا ۔۔

ਨਾਇ ਮੰਤਨਐ ਿੁਖ ਭੁਖ ਗਈ ਤਜਨ ਨਾਤਮ ਤਚਿੁ ਲਾਇਆ ॥

ب
ناےئ میِ ٔپے ُدھک ُھکھ یئگ ِجں نام ِجت النا ۔۔

ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਤਿਨੀ ਸਾਲਾਤਹਆ ਤਜਨ ਗੁਰੂ ਤਮਲਾਇਆ ॥੧੦॥

نانک نام پ ِبی ساال ِہیا ِجں ُگؤ ُرو مِالنا ۔۔۱۱۔۔
ਸਲੋਕ ਮਃ ੧ ॥

ولسک م۱ :۔۔
ਸਭੇ ਰਾਿੀ ਸਤਭ ਤਿਹ ਸਤਭ ਤਥਿੀ ਸਤਭ ਵਾਰ ॥

سی ب
سب
ِ
ب
ھ
سی
ھے رایت سیھ دِہ ھ ی ھ وار ۔۔

ਸਭੇ ਰੁਿੀ ਮਾਹ ਸਤਭ ਸਤਭ ਧਰਿੀ ਸਤਭ ਭਾਰ ॥

سب
ھے ُریت امہ سیھ سیھ درھںیت سیھ اھبر ۔۔
ਸਭੇ ਪਾਣੀ ਪਉਣ ਸਤਭ ਸਤਭ ਅਗਨੀ ਪਾਿਾਲ ॥

سب
ھے ناین ئؤن سیھ سیھ اینگ نانال ۔۔

ਸਭੇ ਪੁਰੀਆ ਖੰਿ ਸਤਭ ਸਤਭ ਲੋਅ ਲੋਅ ਆਕਾਰ ॥

سب
ھے ُپرِنا ڈنھک سیھ سیھ ولء ولء ا اکر ۔۔

ਹੁਕਮੁ ਨ ਜਾਪੀ ਕੇਿੜਾ ਕਤਹ ਨ ਸਕੀਜੈ ਕਾਰ ॥

ک
ُچ م ہن اجیپ کیترا ہہک ہن سکبج َے اکر ۔۔

ਆਖਤਹ ਥਕਤਹ ਆਤਖ ਆਤਖ ਕਤਰ ਤਸਿਿੀ ਵੀਚਾਰ ॥

ا کھہہ بھک ِہ ا ھک ا ھک رک صِفبی وبچار۔۔

ਤਿਰਣੁ ਨ ਪਾਇਓ ਬਪੁੜੀ ਨਾਨਕੁ ਕਹੈ ਗਵਾਰ ॥੧॥

ےہک وگار ۔۔۱۔۔
رتِن ہن ناویئ نتری نانک َ
ਮਃ ੧ ॥

م۱ :۔۔
ਅਖੀ ਪਰਣੈ ਜੇ ਤਿਰਾਂ ਿੇਖਾਂ ਸਭੁ ਆਕਾਰੁ ॥

ب
ایھک رپ ئَے ےج ھِران داھکین سیھ ا اکر ۔۔
ਪੁਛਾ ਤਗਆਨੀ ਪੰਤਿਿਾਂ ਪੁਛਾ ਬੇਿ ਬੀਚਾਰ ॥

ب
ب
ُجھا گ ِیاین ڈنپنان ُجھا دیب اچیبر ۔۔

ਪੁਛਾ ਿੇਵਾਂ ਮਾਣਸਾਂ ਜੋਧ ਕਰਤਹ ਅਵਿਾਰ ॥

ب
ُجھا دویان امئسان وجدھ رکہِ ا ونار ۔۔

ਤਸਧ ਸਮਾਧੀ ਸਤਭ ਸੁਣੀ ਜਾਇ ਿੇਖਾਂ ਿਰਬਾਰੁ ॥

سِدھ امسدیھ سیھ ُسبی اجۓ داھکین درنار ۔۔
ਅਗੈ ਸਚਾ ਸਤਚ ਨਾਇ ਤਨਰਭਉ ਭੈ ਤਵਣੁ ਸਾਰੁ ॥

ب ب
ا َگے اچس چس ناےئ پِر ھؤ َھے وِن سار ۔۔

ਹੋਰ ਕਚੀ ਮਿੀ ਕਚੁ ਤਪਚੁ ਅੰਤਧਆ ਅੰਧੁ ਬੀਚਾਰੁ ॥

ب
وہر یچک یتم چک ِج ادنایھ ادنھ اچیبر ۔۔

ਨਾਨਕ ਕਰਮੀ ਬੰਿਗੀ ਨਿਤਰ ਲੰਘਾਏ ਪਾਤਰ ॥੨॥

نانک رکیم دنبیگ دنر اھگنلےئ نار ۔۔۲۔۔
ਪਉੜੀ ॥

ئؤری ۔۔
ਨਾਇ ਮੰਤਨਐ ਿੁਰਮਤਿ ਗਈ ਮਤਿ ਪਰਗਟੀ ਆਇਆ ॥

ناےئ ِمی ٔپے ُدرمت یئگ مت رپیٹگ ا نا ۔۔

ਨਾਉ ਮੰਤਨਐ ਹਉਮੈ ਗਈ ਸਤਭ ਰੋਗ ਗਵਾਇਆ ॥

ناو میِ ٔپے ہؤ م َے یئگ سیھ روگ وگَانا ۔۔

ਨਾਇ ਮੰਤਨਐ ਨਾਮੁ ਊਪਜੈ ਸਹਜੇ ਸੁਖੁ ਪਾਇਆ ॥

س
ناےئ میِ ٔپے نام اُو بج َے ہجے ُسکھ نانا ۔۔

ਨਾਇ ਮੰਤਨਐ ਸਾਂਤਿ ਊਪਜੈ ਹਤਰ ਮੰਤਨ ਵਸਾਇਆ ॥

ناےئ ِمی ٔپے

ساپپ اُو بج َے ہر نمّ وسانا ۔۔

ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਰਿੰਨੁ ਹੈ ਗੁਰਮੁਤਖ ਹਤਰ ਤਧਆਇਆ ॥੧੧॥

ےہ ُگرمُکھ ہر دایھنا ۔۔۱۱۔۔
نانک نام رنتّ َ
ਸਲੋਕ ਮਃ ੧ ॥

ولسک م۱ :۔۔
ਹੋਰੁ ਸਰੀਕੁ ਹੋਵੈ ਕੋਈ ਿੇਰਾ ਤਿਸੁ ਅਗੈ ਿੁਧੁ ਆਖਾਂ ॥

وہوے وکیئ ریتا ئِس ا َگے ُندھ ا اھکن ۔۔
وہر رسنک َ

ਿੁਧੁ ਅਗੈ ਿੁਧੈ ਸਾਲਾਹੀ ਮੈ ਅੰਧੇ ਨਾਉ ਸੁਜਾਖਾ ॥

ُس
ج
ُندھ ا َگے ُند َھے اصالیح م َے ادنےھ ناو ھاھک ا ۔۔
ਜੇਿਾ ਆਖਣੁ ਸਾਹੀ ਸਬਿੀ ਭਾਤਖਆ ਭਾਇ ਸੁਭਾਈ ॥

اتیج ا نھک سایہ دبسی اھبایھک اھبےئ ُسبھایئ ۔۔

ਨਾਨਕ ਬਹੁਿਾ ਏਹੋ ਆਖਣੁ ਸਭ ਿੇਰੀ ਵਤਿਆਈ ॥੧॥

نانک ب ُہیا اوہی ا نھک سیھ ریتی ودنایئ ۔۔۱۔۔
ਮਃ ੧ ॥

م۱ :۔۔
ਜਾਂ ਨ ਤਸਆ ਤਕਆ ਚਾਕਰੀ ਜਾਂ ਜੰਮੇ ਤਕਆ ਕਾਰ ॥

اجن ہن ِسیا ک ِیا اچرکی اجن چمّے ایک اکر ۔۔
ਸਤਭ ਕਾਰਣ ਕਰਿਾ ਕਰੇ ਿੇਖੈ ਵਾਰੋ ਵਾਰ ॥

سیھ اکرن رکنا رکے دےھکی وارو وار ۔۔
ਜੇ ਚੁਪੈ ਜੇ ਮੰਤਗਐ ਿਾਤਿ ਕਰੇ ਿਾਿਾਰੁ ॥

ےج ُجپَے ےج میگِپے دات رکے دانار ۔۔
ਇਕੁ ਿਾਿਾ ਸਤਭ ਮੰਗਿੇ ਤਿਤਰ ਿੇਖਤਹ ਆਕਾਰੁ ॥

ب
اِک دانا سیھ ےتگنم ھِر دنکھہہ ا اکر ۔۔

ਨਾਨਕ ਏਵੈ ਜਾਣੀਐ ਜੀਵੈ ਿੇਵਣਹਾਰੁ ॥੨॥

ے اج پپَے ویجَے دویاہنر ۔۔۲۔۔
نانک اوی َ
ਪਉੜੀ ॥

ئؤری ۔۔

ਨਾਇ ਮੰਤਨਐ ਸੁਰਤਿ ਊਪਜੈ ਨਾਮੇ ਮਤਿ ਹੋਈ ॥

ناےئ ِمی ٔپے ُسرت اُو بج َے ناےم مت وہیئ ۔۔
ਨਾਇ ਮੰਤਨਐ ਗੁਣ ਉਚਰੈ ਨਾਮੇ ਸੁਤਖ ਸੋਈ ॥

ناےئ ِمی ٔپے ُگں اُج َِرے ناےم ُسکھ وسیئ ۔۔
ਨਾਇ ਮੰਤਨਐ ਭਰਮੁ ਕਟੀਐ ਤਿਤਰ ਿੁਖੁ ਨ ਹੋਈ ॥

ب
ناےئ ِمی ٔپے رھبم کییپے ھِر ُدھک ہن وہیئ ۔۔

ਨਾਇ ਮੰਤਨਐ ਸਾਲਾਹੀਐ ਪਾਪਾਂ ਮਤਿ ਧੋਈ ॥

ناےئ ِمی ٔپے ساال ہیپے نانان مت دوھیئ ۔۔

ਨਾਨਕ ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਿੇ ਨਾਉ ਮੰਨੀਐ ਤਜਨ ਿੇਵੈ ਸੋਈ ॥੧੨॥

نانک ئُؤرے ُگر ےت ناو میّیپے ِجں دویَے وسیئ ۔۔۱۲۔۔
ਸਲੋਕ ਮਃ ੧ ॥

ولسک م۱ :۔۔
ਸਾਸਿਰ ਬੇਿ ਪੁਰਾਣ ਪੜਹੰਿਾ ॥

ہ
سارتس دیب ُپران ڑپ ھییا ۔۔
ਪੂਕਾਰੰਿਾ ਅਜਾਣੰਿਾ ॥

ئُؤ َاکراتن ااجنییا ۔۔
ਜਾਂ ਬੂਝੈ ਿਾਂ ਸੂਝੈ ਸੋਈ ॥

چ
اجن وب َھے

نان سُؤےھج وسیئ ۔۔

ਨਾਨਕੁ ਆਖੈ ਕੂਕ ਨ ਹੋਈ ॥੧॥

نانک ا ےھک ُکؤک ہن وہیئ ۔۔۱۔۔

ਮਃ ੧ ॥

م۱ :۔۔
ਜਾਂ ਹਉ ਿੇਰਾ ਿਾਂ ਸਭੁ ਤਕਛੁ ਮੇਰਾ ਹਉ ਨਾਹੀ ਿੂ ਹੋਵਤਹ ॥

ک
اجن ہؤ ریتا نان سیھ ِچھ ریما ہؤ نایہ ئُؤ وہوہِ۔۔
ਆਪੇ ਸਕਿਾ ਆਪੇ ਸੁਰਿਾ ਸਕਿੀ ਜਗਿੁ ਪਰੋਵਤਹ ॥

ا ےپ اتکس ا ےپ ُسرنا یتکس تگج رپووہِ۔۔
ਆਪੇ ਭੇਜੇ ਆਪੇ ਸਿੇ ਰਚਨਾ ਰਤਚ ਰਤਚ ਵੇਖੈ ॥

ا ےپ ےجیھب ا ےپ دسے رانچ رچ رچ وےھکیَ ۔۔
ਨਾਨਕ ਸਚਾ ਸਚੀ ਨਾਂਈ ਸਚੁ ਪਵੈ ਧੁਤਰ ਲੇਖੈ ॥੨॥

لی ک
نانک اچس یچس چس وپَے د ُھر َھے ۔۔۲۔۔
ਪਉੜੀ ॥

ئؤری ۔۔
ਨਾਮੁ ਤਨਰੰਜਨ ਅਲਖੁ ਹੈ ਤਕਉ ਲਤਖਆ ਜਾਈ ॥

ےہ کپؤ ایھکل اجیئ ۔۔
نام پِرنجن اھکل َ

ਨਾਮੁ ਤਨਰੰਜਨ ਨਾਤਲ ਹੈ ਤਕਉ ਪਾਈਐ ਭਾਈ ॥

ےہ کپؤ نا پپَے اھبیئ ۔۔
نام پِرنجن نال َ

ਨਾਮੁ ਤਨਰੰਜਨ ਵਰਿਿਾ ਰਤਵਆ ਸਭ ਿਾਂਈ ॥

نام پِرنجن وردتا ر َونا سیھ اھٹیئن ۔۔

ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਿੇ ਪਾਈਐ ਤਹਰਿੈ ਿੇਇ ਤਿਖਾਈ ॥

ُگر ئُؤرے ےت نا پپَے ہِر َدے دےئ دِاھکیئ ۔۔

ਨਾਨਕ ਨਿਰੀ ਕਰਮੁ ਹੋਇ ਗੁਰ ਤਮਲੀਐ ਭਾਈ ॥੧੩॥

نانک دنری رکم وہۓ ُگر مِلیپے اھبیئ ۔۔۱۳۔۔
ਸਲੋਕ ਮਃ ੧ ॥

ولسک م۱ :۔۔
ਕਤਲ ਹੋਈ ਕੁਿੇ ਮੁਹੀ ਖਾਜੁ ਹੋਆ ਮੁਰਿਾਰੁ ॥

لک وہیئ کُپے مُہی اھکچ وہا مُردار ۔۔

ਕੂੜੁ ਬੋਤਲ ਬੋਤਲ ਭਉਕਣਾ ਚੂਕਾ ਧਰਮੁ ਬੀਚਾਰੁ ॥

ب
ُکؤر وبل وبل ھؤانک ُجؤاک درھم اچیبر ۔۔

ਤਜਨ ਜੀਵੰਤਿਆ ਪਤਿ ਨਹੀ ਮੁਇਆ ਮੰਿੀ ਸੋਇ ॥

ِجں ویجدننا پپ یہن مُؤنا دنمی وسۓ ۔۔

ਤਲਤਖਆ ਹੋਵੈ ਨਾਨਕਾ ਕਰਿਾ ਕਰੇ ਸੁ ਹੋਇ ॥੧॥

لک
وہوے نااکن رکنا رکے وس وہۓ ۔۔۱۔۔
ِھیا َ
ਮਃ ੧ ॥

م۱ :۔۔
ਰੰਨਾ ਹੋਈਆ ਬੋਧੀਆ ਪੁਰਸ ਹੋਏ ਸਈਆਿ ॥

رنّا وہایئ وبدایھ ُپرس وہےئ ایسد ۔۔

ਸੀਲੁ ਸੰਜਮੁ ਸੁਚ ਭੰਨੀ ਖਾਣਾ ਖਾਜੁ ਅਹਾਜੁ ॥

ِسی سبج ُس ب
ھب
ّ
ل م ج ی اھکنا اھکچ ااہچ ۔۔

ਸਰਮੁ ਗਇਆ ਘਤਰ ਆਪਣੈ ਪਤਿ ਉਤਿ ਚਲੀ ਨਾਤਲ ॥

رسم ایگ رھگ ا پ َپے پپ اُھٹ یلچ نال ۔۔

ਨਾਨਕ ਸਚਾ ਏਕੁ ਹੈ ਅਉਰੁ ਨ ਸਚਾ ਭਾਤਲ ॥੨॥

نانک اچس انک ےہَ اور ہن اچس اھبل ۔۔۲۔۔
ਪਉੜੀ ॥

ئؤری ۔۔
ਬਾਹਤਰ ਭਸਮ ਲੇਪਨ ਕਰੇ ਅੰਿਤਰ ਗੁਬਾਰੀ ॥

ل
ناہر مسھب ییں رکے ارتن ُگیاری ۔۔

ਤਖੰਥਾ ਝੋਲੀ ਬਹੁ ਭੇਖ ਕਰੇ ਿੁਰਮਤਿ ਅਹੰਕਾਰੀ ॥

ک
ب
چ
ھ
ب
ھ
ی
ِ
ی
ک
ھ
ھا َ ؤیل وہب َ ھ رکے ُدرمت ااکنہری ۔۔
ਸਾਤਹਬ ਸਬਿੁ ਨ ਊਚਰੈ ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਪਸਾਰੀ ॥

اصجِت دبس ہن اُو َجرے امنا ومہ ئساری ۔۔
ਅੰਿਤਰ ਲਾਲਚੁ ਭਰਮੁ ਹੈ ਭਰਮੈ ਗਾਵਾਰੀ ॥

ےہ رھب م َے اگواری ۔۔
ارتن الچل رھبم َ

ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਨ ਚੇਿਈ ਜੂਐ ਬਾਜੀ ਹਾਰੀ ॥੧੪॥

نانک نام ہن چییبی ُجؤےئ نایج اہری ۔۔۱۴۔۔
ਸਲੋਕ ਮਃ ੧ ॥

ولسک م۱ :۔۔
ਲਖ ਤਸਉ ਪਰੀਤਿ ਹੋਵੈ ਲਖ ਜੀਵਣੁ ਤਕਆ ਖੁਸੀਆ ਤਕਆ ਚਾਉ ॥

ُک
وہوے ھکل ویجن ایک ھُسیا ایک اچو ۔۔
ھکل سِیؤ رپپپ َ
ਤਵਛੁਤੜਆ ਤਵਸੁ ਹੋਇ ਤਵਛੋੜਾ ਏਕ ਘੜੀ ਮਤਹ ਜਾਇ ॥

وِڑھچنا وِس وہۓ وِوھچرا انک ڑھگی ہہم اجۓ ۔۔

ਜੇ ਸਉ ਵਤਰਹਆ ਤਮਿਾ ਖਾਜੈ ਭੀ ਤਿਤਰ ਕਉੜਾ ਖਾਇ ॥

ب
اھکۓ ۔۔
ےج سَؤ ورِایھ مِبھا اھکےجَ یھب ھِر کؤرا
ِ
ਤਮਿਾ ਖਾਧਾ ਤਚਤਿ ਨ ਆਵੈ ਕਉੜਿਣੁ ਧਾਇ ਜਾਇ ॥

مِب
ے کؤرنت داھےئ اجۓ ۔۔
ھا اھکداھ ِجت ہن ا و َ
ਤਮਿਾ ਕਉੜਾ ਿੋਵੈ ਰੋਗ ॥

مِبھا کؤرا دو َوے روگ ۔۔
ਨਾਨਕ ਅੰਤਿ ਤਵਗੁਿੇ ਭੋਗ ॥

نانک اپپ وِ ُگپے وھبگ ۔۔
ਝਤਖ ਝਤਖ ਝਖਣਾ ਝਗੜਾ ਝਾਖ ॥

چ چ چ
ک
ھ
ھ
ھکھ ھکھ یا ڑگھجا اھجھک ۔۔
ਝਤਖ ਝਤਖ ਜਾਤਹ ਝਖਤਹ ਤਿਨਹ ਪਾਤਸ ॥੧॥

چ
چھک چ
ک
ھ
ِب
پ
ھ
ہ
ک
ھ ھ اجہِ ھ ِہ ھ ناس ۔۔۱۔۔
ਮਃ ੧ ॥

م۱ :۔۔
ਕਾਪੜੁ ਕਾਿੁ ਰੰਗਾਇਆ ਰਾਂਤਗ ॥

اکڑپ اکھٹ راگننا رانگ ۔۔
ਘਰ ਗਚ ਕੀਿੇ ਬਾਗੇ ਬਾਗ ॥

رھگ چگ کیپے ناےگ ناگ ۔۔

ਸਾਿ ਸਹਜ ਕਤਰ ਮਨੁ ਖੇਲਾਇਆ ॥

سہ
ک
ساد ج رک نم ھیالنا ۔۔

ਿੈ ਸਹ ਪਾਸਹੁ ਕਹਣੁ ਕਹਾਇਆ ॥

ئَے سہہ ناوہس کہں اہکنا ۔۔

ਤਮਿਾ ਕਤਰ ਕੈ ਕਉੜਾ ਖਾਇਆ ॥

مِبھا رک ےکَ کؤرا اھکنا ۔۔

ਤਿਤਨ ਕਉੜੈ ਿਤਨ ਰੋਗੁ ਜਮਾਇਆ ॥

پِں کؤ َرے نت روگ امجنا ۔۔
ਜੇ ਤਿਤਰ ਤਮਿਾ ਪੇੜੈ ਪਾਇ ॥

ب
ےج ھِر مِبھا ڑیپَے ناۓ ۔۔
ਿਉ ਕਉੜਿਣੁ ਚੂਕਤਸ ਮਾਇ ॥

ئؤ کؤرنت ُجؤسک امےئ ۔۔
ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਤਖ ਪਾਵੈ ਸੋਇ ॥

نانک ُگرمُکھ نا َوے وسۓ ۔۔

ਤਜਸ ਨੋ ਪਰਾਪਤਿ ਤਲਤਖਆ ਹੋਇ ॥੨॥

ِجس ون رپاپپ لک ِھیا وہۓ ۔۔۲۔۔
ਪਉੜੀ ॥

ئؤری ۔۔
ਤਜਨ ਕੈ ਤਹਰਿੈ ਮੈਲੁ ਕਪਟੁ ਹੈ ਬਾਹਰੁ ਧੋਵਾਇਆ ॥

ِجں ےکَ ہِر َدے مَیل ٹپک ےہَ ناہر دوھوانا ۔۔
ਕੂੜੁ ਕਪਟੁ ਕਮਾਵਿੇ ਕੂੜੁ ਪਰਗਟੀ ਆਇਆ ॥

ُکؤر ٹپک امکودے ُکؤر رپیٹگ ا نا ۔۔

ਅੰਿਤਰ ਹੋਇ ਸੁ ਤਨਕਲੈ ਨਹ ਛਪੈ ਛਪਾਇਆ ॥

چ
ادنر وہۓ وس ئِکلے ہن ھپَے اپھچنا ۔۔

ਕੂੜੈ ਲਾਲਤਚ ਲਤਗਆ ਤਿਤਰ ਜੂਨੀ ਪਾਇਆ ॥

ب
ُکؤ َرے الچل لگیا ھِر وجین نانا ۔۔

ਨਾਨਕ ਜੋ ਬੀਜੈ ਸੋ ਖਾਵਣਾ ਕਰਿੈ ਤਲਤਖ ਪਾਇਆ ॥੧੫॥

نانک وج پ ِبجے وس اھکونا رک ئَے لک ِھ نانا ۔۔۱۵۔۔
ਸਲੋਕ ਮਃ ੨ ॥

ولسک م۲ :۔۔
ਕਥਾ ਕਹਾਣੀ ਬੇਿੀ ਆਣੀ ਪਾਪੁ ਪੁੰਨੁ ਬੀਚਾਰੁ ॥

اھتک اہکین دیبںی ا ین نات ُپ ّں اچیبر ۔۔

ਿੇ ਿੇ ਲੈਣਾ ਲੈ ਲੈ ਿੇਣਾ ਨਰਤਕ ਸੁਰਤਗ ਅਵਿਾਰ ॥

دے دے لَییا لَے لَے دپیَا رنک ُسرگ ا َونار ۔۔
ਉਿਮ ਮਤਧਮ ਜਾਿੀੈਂ ਤਜਨਸੀ ਭਰਤਮ ਭਵੈ ਸੰਸਾਰੁ ॥

چ
اُمت دممھ اجںیت ِ یسی رھبم وھبَے اسنسر ۔۔

ਅੰਤਮਰਿ ਬਾਣੀ ਿਿੁ ਵਖਾਣੀ ਤਗਆਨ ਤਧਆਨ ਤਵਤਚ ਆਈ ॥

ارمِت ناین پپ واھکین گ ِیان دایھن وِچ ا یئ ۔۔
ਗੁਰਮੁਤਖ ਆਖੀ ਗੁਰਮੁਤਖ ਜਾਿੀ ਸੁਰਿੀ ਕਰਤਮ ਤਧਆਈ ॥

ُگرمُکھ ا یھک ُگرمُکھ اجیت ُسریت رکم دایھیئ ۔۔

ਹੁਕਮੁ ਸਾਤਜ ਹੁਕਮੈ ਤਵਤਚ ਰਖੈ ਹੁਕਮੈ ਅੰਿਤਰ ਵੇਖੈ ॥

ک
ک
ُچ م ساچ ُچکمے َ وِچ ر َھے ُچکمے َ ادنر وےھکی ۔۔

ਨਾਨਕ ਅਗਹੁ ਹਉਮੈ ਿੁਟੈ ਿਾਂ ਕੋ ਤਲਖੀਐ ਲੇਖੈ ॥੧॥

لک ِھیپ لیک
ھ
َ
نانک اوہگ ہؤ م َے ُپ َپے نان وک ے ے ۔۔۱۔۔
ਮਃ ੧ ॥

م۱ :۔۔
ਬੇਿੁ ਪੁਕਾਰੇ ਪੁੰਨੁ ਪਾਪੁ ਸੁਰਗ ਨਰਕ ਕਾ ਬੀਉ ॥

دیب ئُکارے ُپ ّں نات ُسرگ رنک اک پپؤ ۔۔
ਜੋ ਬੀਜੈ ਸੋ ਉਗਵੈ ਖਾਂਿਾ ਜਾਣੈ ਜੀਉ ॥

وج پ ِبجے َ وس اُوگَے اھکدنا اج ئَے جپؤ ۔۔
ਤਗਆਨੁ ਸਲਾਹੇ ਵਿਾ ਕਤਰ ਸਚੋ ਸਚਾ ਨਾਉ ॥

گ ِیان صالےح ودا رک وچس اچس ناو ۔۔
ਸਚੁ ਬੀਜੈ ਸਚੁ ਉਗਵੈ ਿਰਗਹ ਪਾਈਐ ਥਾਉ ॥

چس پ ِبجے چس اُوگَے درہگ نا پپَے اھتو ۔۔

ਬੇਿੁ ਵਪਾਰੀ ਤਗਆਨੁ ਰਾਤਸ ਕਰਮੀ ਪਲੈ ਹੋਇ ॥

دیب وناری گ ِیان راس رکیم نلَے وہۓ ۔۔

ਨਾਨਕ ਰਾਸੀ ਬਾਹਰਾ ਲਤਿ ਨ ਚਤਲਆ ਕੋਇ ॥੨॥

نانک رایس ناہرا دل ہن ایلچ وکۓ ۔۔۲۔۔
ਪਉੜੀ ॥

ئؤری ۔۔
ਤਨੰਮੁ ਤਬਰਖੁ ਬਹੁ ਸੰਚੀਐ ਅੰਤਮਰਿ ਰਸੁ ਪਾਇਆ ॥

سب
ب
ِ ّم پِرھک وہب چپے َ ارمِت رس نانا ۔۔

ਤਬਸੀਅਰੁ ਮੰਤਿਰ ਤਵਸਾਹੀਐ ਬਹੁ ਿੂਧੁ ਪੀਆਇਆ ॥

ِئسیتر میتر وِسا ہیپے وہب ُدودھ ایپایئ ۔۔

ਮਨਮੁਖੁ ਅਤਭੰਨੁ ਨ ਤਭਜਈ ਪਥਰੁ ਨਾਵਾਇਆ ॥

مب ب
بھِ
ب
چ
مُکھ ا ِھ ّں ہن ی رھتپ ناوانا ۔۔

ਤਬਖੁ ਮਤਹ ਅੰਤਮਰਿੁ ਤਸੰਚੀਐ ਤਬਖੁ ਕਾ ਿਲੁ ਪਾਇਆ ॥

سِب
نِکھ ہہم ارمِت چپے َ نِکھ اک لھپ نانا ۔۔

ਨਾਨਕ ਸੰਗਤਿ ਮੇਤਲ ਹਤਰ ਸਭ ਤਬਖੁ ਲਤਹ ਜਾਇਆ ॥੧੬॥

نانک تگنس م َیل ہر سیھ نِکھ ہہل اجنا ۔۔۱۶۔۔
ਸਲੋਕ ਮਃ ੧ ॥

ولسک م۱ :۔۔
ਮਰਤਣ ਨ ਮੂਰਿੁ ਪੁਤਛਆ ਪੁਛੀ ਤਥਤਿ ਨ ਵਾਰੁ ॥

بُجھ بُج
ب
ھ
ِ
ھ
رمن ہن مُؤرت یا ی ت ہن وار ۔۔

ਇਕਨਹੀ ਲਤਿਆ ਇਤਕ ਲਤਿ ਚਲੇ ਇਕਨਹੀ ਬਧੇ ਭਾਰ ॥

کب
کب
ا ِ ھی دلنا اِک دل ےلچ ا ِ ھی دبےھ اھبر ۔۔
ਇਕਨਹਾ ਹੋਈ ਸਾਖਿੀ ਇਕਨਹਾ ਹੋਈ ਸਾਰ ॥

اِاھنک وہیئ سایتھک اِاھنک وہیئ سار ۔۔
ਲਸਕਰ ਸਣੈ ਿਮਾਤਮਆ ਛੁਟੇ ਬੰਕ ਿੁਆਰ ॥

چ
لسکر َ
سیے دامایم ُھپے کنب ُدوار ۔۔

ਨਾਨਕ ਢੇਰੀ ਛਾਰੁ ਕੀ ਭੀ ਤਿਤਰ ਹੋਈ ਛਾਰ ॥੧॥

ب
نانک دھتری اھچر یک یھب ھِر وہیئ اھچر ۔۔۱۔۔

ਮਃ ੧ ॥

م۱ :۔۔
ਨਾਨਕ ਢੇਰੀ ਢਤਹ ਪਈ ਤਮਟੀ ਸੰਿਾ ਕੋਟੁ ॥

نانک دھتری دھبہہ یئپ مِبی دنسا وکت ۔۔
ਭੀਿਤਰ ਚੋਰੁ ਬਹਾਤਲਆ ਖੋਟੁ ਵੇ ਜੀਆ ਖੋਟੁ ॥੨॥

رتیھب وچر اہبایل وھکت وے ایج وھکت ۔۔۲۔۔
ਪਉੜੀ ॥

ئؤری ۔۔
ਤਜਨ ਅੰਿਤਰ ਤਨੰਿਾ ਿੁਸਟੁ ਹੈ ਨਕ ਵਢੇ ਨਕ ਵਢਾਇਆ ॥

ِجں ادنر پ ِیدا ُدست ےہَ نک ودےھ نک وداھنا ۔۔
ਮਹਾ ਕਰੂਪ ਿੁਖੀਏ ਸਿਾ ਕਾਲੇ ਮੁਹ ਮਾਇਆ ॥

ک
اہم رکُوت ُد ھیپے دسا اکےل مُؤہ امنا ۔۔

ਭਲਕੇ ਉਤਿ ਤਨਿ ਪਰ ਿਰਬੁ ਤਹਰਤਹ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਚੁਰਾਇਆ ॥

ب
ج
ھ
ل
ک
ہ
ہ
پ
ِ
ے اُھٹ پ رپ درت ِرہِ ر نام ُ رانا ۔۔

ਹਤਰ ਜੀਉ ਤਿਨ ਕੀ ਸੰਗਤਿ ਮਿ ਕਰਹੁ ਰਤਖ ਲੇਹੁ ਹਤਰ ਰਾਇਆ ॥

ہر جپؤ پِں یک تگنس مت رکوہ رھک وہیل ہر رانا ۔۔

ਨਾਨਕ ਪਇਐ ਤਕਰਤਿ ਕਮਾਵਿੇ ਮਨਮੁਤਖ ਿੁਖੁ ਪਾਇਆ ॥੧੭॥

مب
م
ک
ُ
نانک نیپے َ کِرت امکودے ھ ُدھک نانا ۔۔۱۷۔۔
ਸਲੋਕ ਮਃ ੪ ॥

ولسک م۴ :۔۔

ਸਭੁ ਕੋਈ ਹੈ ਖਸਮ ਕਾ ਖਸਮਹੁ ਸਭੁ ਕੋ ਹੋਇ ॥

کھ س ک
ھ
س
سی
ےہ م اک مہہ ھ وک وہۓ ۔۔
سیھ وکیئ َ
ਹੁਕਮੁ ਪਛਾਣੈ ਖਸਮ ਕਾ ਿਾ ਸਚੁ ਪਾਵੈ ਕੋਇ ॥

ئ َ کھ س
ک
ُچ م اھچپ ے م اک نا چس نا َوے وکۓ ۔۔

ਗੁਰਮੁਤਖ ਆਪੁ ਪਛਾਣੀਐ ਬੁਰਾ ਨ ਿੀਸੈ ਕੋਇ ॥

ُگرمُکھ ا ت اھچپ نی َپے ُپرا ہن د ئ َسے وکۓ ۔۔

ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਤਖ ਨਾਮੁ ਤਧਆਈਐ ਸਤਹਲਾ ਆਇਆ ਸੋਇ ॥੧॥

نانک ُگرمُکھ نام دایھ نیپے َ سہال ا نا وسۓ ۔۔۱۔۔
ਮਃ ੪ ॥

م۴ :۔۔
ਸਭਨਾ ਿਾਿਾ ਆਤਪ ਹੈ ਆਪੇ ਮੇਲਣਹਾਰੁ ॥

ےہ ا ےپ م َیلبہار ۔۔
سبھیا دانا ا ت َ

ਨਾਨਕ ਸਬਤਿ ਤਮਲੇ ਨ ਤਵਛੁੜਤਹ ਤਜਨਾ ਸੇਤਵਆ ਹਤਰ ਿਾਿਾਰੁ ॥੨॥

نانک دبس مل ِے ہن وِڑھچہِ ِجیا ویسنا ہر دانار ۔۔۲۔۔
ਪਉੜੀ ॥

ئؤری ۔۔
ਗੁਰਮੁਤਖ ਤਹਰਿੈ ਸਾਂਤਿ ਹੈ ਨਾਉ ਉਗਤਵ ਆਇਆ ॥

ُگرمُکھ ہِر َدے ساپپ ےہَ ناو اُوگے ا نا ۔۔

ਜਪ ਿਪ ਿੀਰਥ ਸੰਜਮ ਕਰੇ ਮੇਰੇ ਪਰਭ ਭਾਇਆ ॥

جت پپ ریتھت

سبج

م رکے ریمے رپَھب اھبنا ۔۔

ਤਹਰਿਾ ਸੁਧੁ ਹਤਰ ਸੇਵਿੇ ਸੋਹਤਹ ਗੁਣ ਗਾਇਆ ॥

ہِردا ُسدھ ہر ویسدے وس ہہے ُگں اگنا ۔۔

ਮੇਰੇ ਹਤਰ ਜੀਉ ਏਵੈ ਭਾਵਿਾ ਗੁਰਮੁਤਖ ਿਰਾਇਆ ॥

ے اھبودا ُگرمُکھ رتانا ۔۔
ریمے ہر جپؤ اوی َ

ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਤਖ ਮੇਤਲਅਨੁ ਹਤਰ ਿਤਰ ਸੋਹਾਇਆ ॥੧੮॥

م
نانک ُگرمُکھ یلیں ہر در وساہِنا ۔۔۱۸۔۔
ਸਲੋਕ ਮਃ ੧ ॥

ولسک م۱ :۔۔
ਧਨਵੰਿਾ ਇਵ ਹੀ ਕਹੈ ਅਵਰੀ ਧਨ ਕਉ ਜਾਉ ॥

دھپؤاتن اِو یہ ےہکَ ا َوری دنھ کؤ اجو ۔۔

ਨਾਨਕੁ ਤਨਰਧਨੁ ਤਿਿੁ ਤਿਤਨ ਤਜਿੁ ਤਿਤਨ ਤਵਸਰੈ ਨਾਉ ॥੧॥

نانک پِردنھ پِپ دِن ِجت دِن وِرسَے ناو ۔۔۱۔۔
ਮਃ ੧ ॥

م۱ :۔۔
ਸੂਰਜੁ ਚੜੈ ਤਵਜੋਤਗ ਸਭਸੈ ਘਟੈ ਆਰਜਾ ॥

سبھس گ
ھ
َ
پ
َ ے ے ا راج ۔۔
سُؤرچ ڑچَے وِوجگ
ਿਨੁ ਮਨੁ ਰਿਾ ਭੋਤਗ ਕੋਈ ਹਾਰੈ ਕੋ ਤਜਣੈ ॥

نت نم رنا وھبگ وکیئ َاہرے وک ج ِپےَ۔۔
ਸਭੁ ਕੋ ਭਤਰਆ ਿੂਤਕ ਆਖਤਣ ਕਹਤਣ ਨ ਥੰਮਹੀਐ ॥

ھمّہ
ب
ھی
پ
ے َ۔۔
سیھ وک رھبنا ُھؤک ا نھک کہں ہن

ਨਾਨਕ ਵੇਖੈ ਆਤਪ ਿੂਕ ਕਢਾਏ ਢਤਹ ਪਵੈ ॥੨॥

ب
نانک وےھکی ا ت ُھؤک ڈکاھےئ دھبہہ وپَے ۔۔۲۔۔
ਪਉੜੀ ॥

ئؤری ۔۔
ਸਿਸੰਗਤਿ ਨਾਮੁ ਤਨਧਾਨੁ ਹੈ ਤਜਥਹੁ ਹਤਰ ਪਾਇਆ ॥

ب
سیسیگت نام ن ِداھن ےہَ ِج ھہؤ ہر نانا ۔۔

ਗੁਰ ਪਰਸਾਿੀ ਘਤਟ ਚਾਨਣਾ ਆਨਹੇਰੁ ਗਵਾਇਆ ॥

ب
ُگر رپسادی ٹھگ اچانن ا ھتر وگَانا ۔۔

ਲੋਹਾ ਪਾਰਤਸ ਭੇਟੀਐ ਕੰਚਨੁ ਹੋਇ ਆਇਆ ॥

ب
ھی
ی
ی
پ
ے نچنک وہۓ ا نا ۔۔
ولاہ نارس

ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਤਰ ਤਮਤਲਐ ਨਾਉ ਪਾਈਐ ਤਮਤਲ ਨਾਮੁ ਤਧਆਇਆ ॥

نانک سیگؤر مِلیپے ناو نا پپَے مِل نام دایھنا ۔۔

ਤਜਨਹ ਕੈ ਪੋਿੈ ਪੁੰਨੁ ਹੈ ਤਿਨਹੀ ਿਰਸਨੁ ਪਾਇਆ ॥੧੯॥

پ ِبہ
ھ
ےہ ی درنس نانا ۔۔۱۹۔۔
ےت ُپ ّں َ
ِجبھ ےکَ وپ َ
ਸਲੋਕ ਮਃ ੧ ॥

ولسک م۱ :۔۔
ਤਧਰਗੁ ਤਿਨਾ ਕਾ ਜੀਤਵਆ ਤਜ ਤਲਤਖ ਤਲਤਖ ਵੇਚਤਹ ਨਾਉ ॥

چی ناو ۔۔
درھِگ پ ِیا اک ویجنا ےج لک ِھ لک ِھ و ِ
ਖੇਿੀ ਤਜਨ ਕੀ ਉਜੜੈ ਖਲਵਾੜੇ ਤਕਆ ਥਾਉ ॥

یتیھک ِجں یک اُڑجَے ولھکارے ایک اھتو ۔۔

ਸਚੈ ਸਰਮੈ ਬਾਹਰੇ ਅਗੈ ਲਹਤਹ ਨ ਿਾਤਿ ॥

سج َے رسےمَ ناہرے ا َگے لہہہ ہن داد ۔۔

ਅਕਤਲ ਏਹ ਨ ਆਖੀਐ ਅਕਤਲ ਗਵਾਈਐ ਬਾਤਿ ॥

ک
لقع اہہی ہن ا ھیپے لقع وگَاےیئَ ناد ۔۔

ਅਕਲੀ ਸਾਤਹਬੁ ਸੇਵੀਐ ਅਕਲੀ ਪਾਈਐ ਮਾਨੁ ॥

یلقع اصجِت ویس پپے َ یلقع نا پپَے امن ۔۔

ਅਕਲੀ ਪਤੜਹ ਕੈ ਬੁਝੀਐ ਅਕਲੀ ਕੀਚੈ ਿਾਨੁ ॥

بج
کب
ُ
ھی
ج
پ
ے یلقع َے دان ۔۔
یلقع ڑپہھِ ےکَ

ਨਾਨਕੁ ਆਖੈ ਰਾਹੁ ਏਹੁ ਹੋਤਰ ਗਲਾਂ ਸੈਿਾਨੁ ॥੧॥

نانک ا ےھک راوہ اوہی وہر گالن َسییان ۔۔۱۔۔
ਮਃ ੨ ॥

م۲ :۔۔
ਜੈਸਾ ਕਰੈ ਕਹਾਵੈ ਿੈਸਾ ਐਸੀ ਬਨੀ ਜਰੂਰਤਿ ॥

اہکوے َنیسا ایسی ینب رجُورت ۔۔
اسیج رکَے َ
ਹੋਵਤਹ ਤਲੰਿ ਤਝੰਿ ਨਹ ਹੋਵਤਹ ਐਸੀ ਕਹੀਐ ਸੂਰਤਿ ॥

چ
وہوہِ ل ِ ّیگ ِ ھیگ ہن وہوہِ ایسی کہ ٔپے َ ُصؤرت ۔۔

ਜੋ ਓਸੁ ਇਛੇ ਸੋ ਿਲੁ ਪਾਏ ਿਾਂ ਨਾਨਕ ਕਹੀਐ ਮੂਰਤਿ ॥੨॥

وج اوس اِےھچ وس لھپ ناےئ نان نانک کہ ٔپے َ مُؤرت ۔۔۲۔۔
ਪਉੜੀ ॥

ئؤری ۔۔

ਸਤਿਗੁਰੁ ਅੰਤਮਰਿ ਤਬਰਖੁ ਹੈ ਅੰਤਮਰਿ ਰਤਸ ਿਤਲਆ ॥

سیگؤر ارمِت پِرھک ےہَ ارمِت رس ایلھپ ۔۔

ਤਜਸੁ ਪਰਾਪਤਿ ਸੋ ਲਹੈ ਗੁਰ ਸਬਿੀ ਤਮਤਲਆ ॥

ِجس رپاپپ وس ل َہے ُگر دبسی مل ِیا ۔۔

ਸਤਿਗੁਰ ਕੈ ਭਾਣੈ ਜੋ ਚਲੈ ਹਤਰ ਸੇਿੀ ਰਤਲਆ ॥

سیگؤر ےکَ اھب ئَے وج چلَے ہر َ
سیبی رایل ۔۔

ਜਮਕਾਲੁ ਜੋਤਹ ਨ ਸਕਈ ਘਤਟ ਚਾਨਣੁ ਬਤਲਆ ॥

چمکال وجہِ ہن سکبی ٹھگ اچنن ایلب ۔۔

ਨਾਨਕ ਬਖਤਸ ਤਮਲਾਇਅਨੁ ਤਿਤਰ ਗਰਤਭ ਨ ਗਤਲਆ ॥੨੦॥

نک
ب
ھ
ھ
م
نانک س ِالنیئ ِر رگھب ہن ایلگ ۔۔۲۱۔۔
ਸਲੋਕ ਮਃ ੧ ॥

ولسک م۱ :۔۔
ਸਚੁ ਵਰਿੁ ਸੰਿੋਖੁ ਿੀਰਥੁ ਤਗਆਨੁ ਤਧਆਨੁ ਇਸਨਾਨੁ ॥

چس ورت وتنسھک ریتھت گ ِیان دِایھن ا ِسیان ۔۔
ਿਇਆ ਿੇਵਿਾ ਤਖਮਾ ਜਪਮਾਲੀ ਿੇ ਮਾਣਸ ਪਰਧਾਨ ॥

ک
دایئ دوینا ھِما جبمایل ےت امسن رپداھن ۔۔

ਜੁਗਤਿ ਧੋਿੀ ਸੁਰਤਿ ਚਉਕਾ ਤਿਲਕੁ ਕਰਣੀ ਹੋਇ ॥

ُچگت دوھیت ُسرت جؤاک نِلک رکین وہۓ ۔۔
ਭਾਉ ਭੋਜਨੁ ਨਾਨਕਾ ਤਵਰਲਾ ਿ ਕੋਈ ਕੋਇ ॥੧॥

اھبو وھبنج نااکن وِرال ت وکیئ وکۓ ۔۔۱۔۔

ਮਹਲਾ ੩ ॥

ہلحم ۳۔۔
ਨਉਮੀ ਨੇਮੁ ਸਚੁ ਜੇ ਕਰੈ ॥

ب
ئؤیم پ َ م چس ےج رکَے ۔۔
ਕਾਮ ਿੋਧੁ ਤਿਰਸਨਾ ਉਚਰੈ ॥

اکم رکودھ رتِانس اُج َِرے ۔۔
ਿਸਮੀ ਿਸੇ ਿੁਆਰ ਜੇ ਿਾਕੈ ਏਕਾਿਸੀ ਏਕੁ ਕਤਰ ਜਾਣੈ ॥

دیمس دےس ُدوار ےج اھٹ َکے ااکیدیس انک رک اج ئَے ۔۔
ਿੁਆਿਸੀ ਪੰਚ ਵਸਗਤਿ ਕਤਰ ਰਾਖੈ ਿਉ ਨਾਨਕ ਮਨੁ ਮਾਨੈ ॥

پب
ک
ُدوادیس ج وسگت رک را َھے ئؤ نانک نم امےن ۔۔

ਐਸਾ ਵਰਿੁ ਰਹੀਜੈ ਪਾਿੇ ਹੋਰ ਬਹੁਿੁ ਤਸਖ ਤਕਆ ਿੀਜੈ ॥੨॥

ااسی ورت رہبج َے نادے وہر تہب سِکھ ایک د بج َے ۔۔۲۔۔
ਪਉੜੀ ॥

ئؤری ۔۔
ਭੂਪਤਿ ਰਾਜੇ ਰੰਗ ਰਾਇ ਸੰਚਤਹ ਤਬਖੁ ਮਾਇਆ ॥

ب
ُھؤپپ راےج رنگ راےئ سبجہ ِہ نِکھ امنا ۔۔

ਕਤਰ ਕਤਰ ਹੇਿੁ ਵਧਾਇਿੇ ਪਰ ਿਰਬੁ ਚੁਰਾਇਆ ॥

رک رک تیہ وداھدئے رپ درت ُجرانا ۔۔

ਪੁਿਰ ਕਲਿਰ ਨ ਤਵਸਹਤਹ ਬਹੁ ਪਰੀਤਿ ਲਗਾਇਆ ॥

ُنتر کلتر ہن وِسہ ِہ وہب رپپپ اگلنا ۔۔

ਵੇਖਤਿਆ ਹੀ ਮਾਇਆ ਧੁਤਹ ਗਈ ਪਛੁਿਤਹ ਪਛੁਿਾਇਆ ॥

بج ب
ج
ھ
ونکھدنا یہ امنا ُدھہ ِہ یئگ ھُی ِہ ُیانا ۔۔

ਜਮ ਿਤਰ ਬਧੇ ਮਾਰੀਅਤਹ ਨਾਨਕ ਹਤਰ ਭਾਇਆ ॥੨੧॥

مج در دبےھ امرپبہہ نانک ہر اھبنا ۔۔۲۱۔۔
ਸਲੋਕ ਮਃ ੧ ॥

ولسک م۱ :۔۔
ਤਗਆਨ ਤਵਹੂਣਾ ਗਾਵੈ ਗੀਿ ॥

اگوے تیگ ۔۔
گ ِیان وِوہُنا َ
ਭੁਖੇ ਮੁਲਾਂ ਘਰੇ ਮਸੀਤਿ ॥

ب
ک
ھ
ُ
ھے مُالن رھگے تیسم ۔۔
ਮਖਟੂ ਹੋਇ ਕੈ ਕੰਨ ਪੜਾਏ ॥

مک
نک ڑپاےئ ۔۔
ھپُؤ وہۓ ےکَ ّ
ਿਕਰੁ ਕਰੇ ਹੋਰੁ ਜਾਤਿ ਗਵਾਏ ॥

رقف رکے وہر اجت وگاےئ ۔۔
ਗੁਰੁ ਪੀਰੁ ਸਿਾਏ ਮੰਗਣ ਜਾਇ ॥

م
ُگر ریپ دساےئ یگں اجۓ ۔۔
ਿਾ ਕੈ ਮੂਤਲ ਨ ਲਗੀਐ ਪਾਇ ॥

ےک مُؤل ہن لگیپے ناۓ ۔۔
نا َ

ਘਾਤਲ ਖਾਇ ਤਕਛੁ ਹਥਹੁ ਿੇਇ ॥

ک ب
اھکۓ ِچھ ہ ھہؤ دےئ ۔۔
اھگل
ِ

ਨਾਨਕ ਰਾਹੁ ਪਛਾਣਤਹ ਸੇਇ ॥੧॥

نانک راوہ اھچپہہن ےسِٔ ۔۔۱۔۔
ਮਃ ੧ ॥

م۱ :۔۔
ਮਨਹੁ ਤਜ ਅੰਧੇ ਕੂਪ ਕਤਹਆ ਤਬਰਿੁ ਨ ਜਾਣਨਹੀ ॥

پبہ
مبہؤ ےج ادنےھ ُکؤت کہیا پِرد ہن اج ھی ۔۔
ਮਤਨ ਅੰਧੈ ਊੈਂਧੈ ਕਵਤਲ ਤਿਸਤਨਹ ਖਰੇ ਕਰੂਪ ॥

سب
ےھ اُودن َھے وکَل ِد ھھِ رھکے رکُوت ۔۔
نم ادن َ
ਇਤਕ ਕਤਹ ਜਾਣਤਹ ਕਤਹਆ ਬੁਝਤਹ ਿੇ ਨਰ ਸੁਘੜ ਸਰੂਪ ॥

ب
گ
اِک ہہک اجہنِ کہیا ُجھہہ ےت رن ُس ھر رسُوت ۔۔

ਇਕਨਾ ਨਾਿ ਨ ਬੇਿ ਨ ਗੀਅ ਰਸੁ ਰਸ ਕਸ ਨ ਜਾਣੰਤਿ ॥

اِانک ناد ہن دیب ہن گِییا رس رس سک ہن اجپپت ۔۔
ਇਕਨਾ ਸੁਤਧ ਨ ਬੁਤਧ ਨ ਅਕਤਲ ਸਰ ਅਖਰ ਕਾ ਭੇਉ ਨ ਲਹੰਤਿ ॥

ب
اِانک ُسدھ ہن ُندھ ہن لقع رس ارھک اک ھپؤ ہن لہپت ۔۔

ਨਾਨਕ ਸੇ ਨਰ ਅਸਤਲ ਖਰ ਤਜ ਤਬਨੁ ਗੁਣ ਗਰਬੁ ਕਰੰਤਿ ॥੨॥

نانک ےس رن الص رھک ےج پِں ُگں رگت رکپپ ۔۔۲۔۔
ਪਉੜੀ ॥

ئؤری ۔۔
ਗੁਰਮੁਤਖ ਸਭ ਪਤਵਿੁ ਹੈ ਧਨੁ ਸੰਪੈ ਮਾਇਆ ॥

ےہ دنھ سمپَے امنا ۔۔
ُگرمُکھ سیھ وپِت َ

ਹਤਰ ਅਰਤਥ ਜੋ ਖਰਚਿੇ ਿੇੈਂਿੇ ਸੁਖੁ ਪਾਇਆ ॥

ہر ارھت وج رھکچدے ددنیے ُسکھ نانا ۔۔

ਜੋ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਤਧਆਇਿੇ ਤਿਨ ਿੋਤਟ ਨ ਆਇਆ ॥

وج ہر نام دایھدئے پِں وتت ہن ا نا ۔۔

ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨਿਰੀ ਆਵਿਾ ਮਾਇਆ ਸੁਤਟ ਪਾਇਆ ॥

ُگرمُکھان دنری ا ودا امنا ُست نانا ۔۔

ਨਾਨਕ ਭਗਿਾਂ ਹੋਰੁ ਤਚਤਿ ਨ ਆਵਈ ਹਤਰ ਨਾਤਮ ਸਮਾਇਆ ॥੨੨॥

ب
نانک ھگیان وہر ِجت ہن ا ویئ ہر نام امسنا ۔۔۲۲۔۔
ਸਲੋਕ ਮਃ ੪ ॥

ولسک م۴ :۔۔
ਸਤਿਗੁਰੁ ਸੇਵਤਨ ਸੇ ਵਿਭਾਗੀ ॥

سیگؤر سیَؤن ےس وداھبیگ ۔۔

ਸਚੈ ਸਬਤਿ ਤਜਨਹਾ ਏਕ ਤਲਵ ਲਾਗੀ ॥

سج َے دبس ِجبھا انک لِؤ الیگ ۔۔

ਤਗਰਹ ਕੁਟੰਬ ਮਤਹ ਸਹਤਜ ਸਮਾਧੀ ॥

سہ
گِرہ ُکیپت ہہم ج امسدیھ ۔۔

ਨਾਨਕ ਨਾਤਮ ਰਿੇ ਸੇ ਸਚੇ ਬੈਰਾਗੀ ॥੧॥

نانک نام رےت ےس ےچس ریبایگ ۔۔۱۔۔
ਮਃ ੪ ॥

م۴ :۔۔

ਗਣਿੈ ਸੇਵ ਨ ਹੋਵਈ ਕੀਿਾ ਥਾਇ ਨ ਪਾਇ ॥

گی َپے سیَؤ ہن وہویئ کییا اھتےئ ہن ناۓ ۔۔
ਸਬਿੈ ਸਾਿੁ ਨ ਆਇਓ ਸਤਚ ਨ ਲਗੋ ਭਾਉ ॥

دبسَے ساد ہن ا ویئ چس ہن وگل اھبو ۔۔
ਸਤਿਗੁਰੁ ਤਪਆਰਾ ਨ ਲਗਈ ਮਨਹਤਿ ਆਵੈ ਜਾਇ ॥

لگب
س
ے اجۓ ۔۔
یگؤر ایپرا ہن ی مبہبھ ا و َ

ਜੇ ਇਕ ਤਵਖ ਅਗਾਹਾ ਭਰੇ ਿਾਂ ਿਸ ਤਵਖਾਂ ਤਪਛਾਹਾ ਜਾਇ ॥

ب
ےج اِک وِھک ااگاہ رھبے نان دس وِاھکن ِجھااہ اجۓ ۔۔
ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਚਾਕਰੀ ਜੇ ਚਲਤਹ ਸਤਿਗੁਰ ਭਾਇ ॥

سیگؤر یک ویسا اچرکی ےج چلہہ سیگؤر اھبےئ ۔۔

ਆਪੁ ਗਵਾਇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੋ ਤਮਲੈ ਸਹਜੇ ਰਹੈ ਸਮਾਇ ॥

س
ا ت وگَاےی سیگؤرو ون ملَ ِے ہجے

ر َہے امسۓ ۔۔

ਨਾਨਕ ਤਿਨਹਾ ਨਾਮੁ ਨ ਵੀਸਰੈ ਸਚੇ ਮੇਤਲ ਤਮਲਾਇ ॥੨॥

نانک پ ِبہھا نام ہن ورسیے ےچس م َیل مِال ئِے ۔۔۲۔۔
ਪਉੜੀ ॥

ئؤری ۔۔
ਖਾਨ ਮਲੂਕ ਕਹਾਇਿੇ ਕੋ ਰਹਣੁ ਨ ਪਾਈ ॥

اھکن ملُؤک اہکدئے وک رنہ ہن نایئ ۔۔

ਗੜਹ ਮੰਿਰ ਗਚ ਗੀਰੀਆ ਤਕਛੁ ਸਾਤਥ ਨ ਜਾਈ ॥

ک
گرہھ دنمر چگ ریگِنا ِچھ ساھت ہن اجیئ ۔۔

ਸੋਇਨ ਸਾਖਤਿ ਪਉਣ ਵੇਗ ਤਧਰਗੁ ਤਧਰਗੁ ਚਿੁਰਾਈ ॥

وسنئ ساتھک ئؤن ونگ درھِگ درھِگ چتُرایئ ۔۔
ਛਿੀਹ ਅੰਤਮਰਿ ਪਰਕਾਰ ਕਰਤਹ ਬਹੁ ਮੈਲੁ ਵਧਾਈ ॥

چ
ھییہ ارمِت رپاکر رکہِ وہب مَیل وداھیئ ۔۔

ਨਾਨਕ ਜੋ ਿੇਵੈ ਤਿਸਤਹ ਨ ਜਾਣਨਹੀ ਮਨਮੁਤਖ ਿੁਖੁ ਪਾਈ ॥੨੩॥

پبہ مب
نانک وج دویَے ئِسہہ ہن اج ھی مُکھ ُدھک نایئ ۔۔۲۳۔۔
ਸਲੋਕ ਮਃ ੩ ॥

ولسک م۳ :۔۔
ਪਤੜਹ ਪਤੜਹ ਪੰਤਿਿ ਮੋੁਨੀ ਥਕੇ ਿੇਸੰਿਰ ਭਤਵ ਥਕੇ ਭੇਖਧਾਰੀ ॥

بھ
ب
ک
ی
ڑپہھِ ڑپہھِ ڈنپت ومین ےکھت دئسیتر َھؤ ےکھت ھداھری ۔۔
ਿੂਜੈ ਭਾਇ ਨਾਉ ਕਿੇ ਨ ਪਾਇਤਨ ਿੁਖੁ ਲਾਗਾ ਅਤਿ ਭਾਰੀ ॥

ُدو َچے اھبےئ ناو دکے ہن نانئ ُدھک الاگ ات اھبری ۔۔
ਮੂਰਖ ਅੰਧੇ ਿਰੈ ਗੁਣ ਸੇਵਤਹ ਮਾਇਆ ਕੈ ਤਬਉਹਾਰੀ ॥

ےک ویباہری ۔۔
ے ُگں ویسہِ امنا َ
مُؤرھک ادنےھ رتِ َ

ਅੰਿਤਰ ਕਪਟੁ ਉਿਰੁ ਭਰਣ ਕੈ ਿਾਈ ਪਾਿ ਪੜਤਹ ਗਾਵਾਰੀ ॥

ادنر ٹپک اُدر رھبن ےکَ نایئ ناھٹ ڑپہِ اگواری ۔۔
ਸਤਿਗੁਰੁ ਸੇਵੇ ਸੋ ਸੁਖੁ ਪਾਏ ਤਜਨ ਹਉਮੈ ਤਵਚਹੁ ਮਾਰੀ ॥

سیگؤر ویسے وس ُسکھ ناےئ ِجں ہؤ م َے وِچہؤ امری ۔۔
ਨਾਨਕ ਪੜਣਾ ਗੁਨਣਾ ਇਕੁ ਨਾਉ ਹੈ ਬੂਝੈ ਕੋ ਬੀਚਾਰੀ ॥੧॥

چ
نانک ڑپنا ُگییا اِک ناو ےہَ ئُؤ َھے وک اچیبری ۔۔۱۔۔

ਮਃ ੩ ॥

م۳ :۔۔
ਨਾਂਗੇ ਆਵਣਾ ਨਾਂਗੇ ਜਾਣਾ ਹਤਰ ਹੁਕਮੁ ਪਾਇਆ ਤਕਆ ਕੀਜੈ ॥

ک
ناےگن ا ونا ناےگن اجنا ہر ُچ م نانا ایک کبج َے ۔۔

ਤਜਸ ਕੀ ਵਸਿੁ ਸੋਈ ਲੈ ਜਾਇਗਾ ਰੋਸੁ ਤਕਸੈ ਤਸਉ ਕੀਜੈ ॥

ِجس یک وست وسی ےل اجاگی روس کِسے َ سِیؤن ےجیکَ ۔۔
ਗੁਰਮੁਤਖ ਹੋਵੈ ਸੁ ਭਾਣਾ ਮੰਨੇ ਸਹਜੇ ਹਤਰ ਰਸੁ ਪੀਜੈ ॥

س
وہوے وس اھبنا مپّے ہجے ہر رس پبج َے ۔۔
ُگرمُکھ َ

ਨਾਨਕ ਸੁਖਿਾਿਾ ਸਿਾ ਸਲਾਤਹਹੁ ਰਸਨਾ ਰਾਮੁ ਰਵੀਜੈ ॥੨॥

نانک ُسکھدانا دسا سالہبہؤ رانس رام رو بج َے ۔۔۲۔۔
ਪਉੜੀ ॥

ئؤری ۔۔
ਗਤੜਹ ਕਾਇਆ ਸੀਗਾਰ ਬਹੁ ਭਾਂਤਿ ਬਣਾਈ ॥

گرہھہ اکنا اگیسر وہب اھبپپ انبیئ ۔۔

ਰੰਗ ਪਰੰਗ ਕਿੀਤਿਆ ਪਤਹਰਤਹ ਧਰ ਮਾਈ ॥

رنگ رپنگ کییبھیا رہپ ِہے درھ امیئ ۔۔

ਲਾਲ ਸੁਪੇਿ ਿੁਲੀਤਚਆ ਬਹੁ ਸਭਾ ਬਣਾਈ ॥

الل ُسیید ُدایچیل وہب اھبس انبیئ ۔۔
ਿੁਖੁ ਖਾਣਾ ਿੁਖੁ ਭੋਗਣਾ ਗਰਬੈ ਗਰਬਾਈ ॥

ُدھک اھکنا ُدھک وھبگیا رگ ئَے رگنایئ ۔۔

ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਨ ਚੇਤਿਓ ਅੰਤਿ ਲਏ ਛਿਾਈ ॥੨੪॥

نانک نام ہن چییپؤ اپپ ےئل چھدایئ ۔۔۲۴۔۔
ਸਲੋਕ ਮਃ ੩ ॥

ولسک م۳ :۔۔
ਸਹਜੇ ਸੁਤਖ ਸੁਿੀ ਸਬਤਿ ਸਮਾਇ ॥

س
ہجے ُسکھ ُسبی دبس امسۓ ۔۔

ਆਪੇ ਪਰਤਭ ਮੇਤਲ ਲਈ ਗਤਲ ਲਾਇ ॥

ا ےپ رپَھب م َیل یئل لگ ال ئِے ۔۔
ਿੁਤਬਧਾ ਚੂਕੀ ਸਹਤਜ ਸੁਭਾਇ ॥

سہ
ُددباھ ُجؤیک ج ُسبھاےئِ ۔۔

ਅੰਿਤਰ ਨਾਮੁ ਵਤਸਆ ਮਤਨ ਆਇ ॥

ارتن نام وایس نم ا ۓ ۔۔
ਸੇ ਕੰਤਿ ਲਾਏ ਤਜ ਭੰਤਨ ਘੜਾਇ ॥

ےس کیبھ الےئ ےجنھبّ ڑھگاۓ ۔۔
ਨਾਨਕ ਜੋ ਧੁਤਰ ਤਮਲੇ ਸੇ ਹੁਤਣ ਆਤਣ ਤਮਲਾਇ ॥੧॥

نانک وج د ُھر مل ِے ےس ُہں ا ن مِال ئِے ۔۔۱۔۔
ਮਃ ੩ ॥

م۳ :۔۔
ਤਜਨਹੀ ਨਾਮੁ ਤਵਸਾਤਰਆ ਤਕਆ ਜਪੁ ਜਾਪਤਹ ਹੋਤਰ ॥

جب
ہپ وہر ۔۔
ھی نام وِسارنا ایک جت اج ِ

ਤਬਸਟਾ ਅੰਿਤਰ ਕੀਟ ਸੇ ਮੁਿੇ ਧੰਧੈ ਚੋਤਰ ॥

مب
ِئسیا ادنر ٹیک ےس ُ ھے ددنھَےھ وچر ۔۔
ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਨ ਵੀਸਰੈ ਝੂਿੇ ਲਾਲਚ ਹੋਤਰ ॥੨॥

چ
نانک نام ہن ورسیے ُھؤےھٹ الچل وہر ۔۔۲۔۔
ਪਉੜੀ ॥

ئؤری ۔۔
ਨਾਮੁ ਸਲਾਹਤਨ ਨਾਮੁ ਮੰਤਨ ਅਸਤਥਰੁ ਜਤਗ ਸੋਈ ॥

سب
نم ا ِھر چگ وسیئ ۔۔
نام سالنہ نام ّ

ਤਹਰਿੈ ਹਤਰ ਹਤਰ ਤਚਿਵੈ ਿੂਜਾ ਨਹੀ ਕੋਈ ॥

ہِر َدے ہر ہر ِجپ َؤے ُدواج یہن وکیئ ۔۔

ਰੋਤਮ ਰੋਤਮ ਹਤਰ ਉਚਰੈ ਤਖਨੁ ਤਖਨੁ ਹਤਰ ਸੋਈ ॥

کھ ِ ک
ھ
ِ
ہ
روم روم ہر اُج َِرے ں ں ر وسیئ ۔۔

ਗੁਰਮੁਤਖ ਜਨਮੁ ਸਕਾਰਥਾ ਤਨਰਮਲੁ ਮਲੁ ਖੋਈ ॥

ُگرمُکھ منج اکسراھت پِرلم لم وھکیئ ۔۔

ਨਾਨਕ ਜੀਵਿਾ ਪੁਰਖੁ ਤਧਆਇਆ ਅਮਰਾ ਪਿੁ ਹੋਈ ॥੨੫॥

نانک ویجدا ُپرھک دایھنا ارما ند وہیئ ۔۔۲۵۔۔
ਸਲੋਕੁ ਮਃ ੩ ॥

ولسک م۳ :۔۔
ਤਜਨੀ ਨਾਮੁ ਤਵਸਾਤਰਆ ਬਹੁ ਕਰਮ ਕਮਾਵਤਹ ਹੋਤਰ ॥

ج ِبی نام وِسارنا وہب رکم امکوہِ وہر ۔۔

ਨਾਨਕ ਜਮ ਪੁਤਰ ਬਧੇ ਮਾਰੀਅਤਹ ਤਜਉ ਸੰਨਹੀ ਉਪਤਰ ਚੋਰ ॥੧॥

پب چیپ سبہ
ھ
ُ
نانک مج ُپر دبےھ امر ہہ ؤ ی ارپ وچر ۔۔۱۔۔
ਮਃ ੫ ॥

م۵ :۔۔
ਧਰਤਿ ਸੁਹਾਵੜੀ ਆਕਾਸੁ ਸੁਹੰਿਾ ਜਪੰਤਿਆ ਹਤਰ ਨਾਉ ॥

درھت ُسہاوری ا اکس سُؤدنہا چییدنا ہر ناو ۔۔
ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਤਵਹੂਤਣਆ ਤਿਨਹ ਿਨ ਖਾਵਤਹ ਕਾਉ ॥੨॥

نانک نام وِوہُاین پ ِبہھ نت اھکوہِ اکو ۔۔۲۔۔
ਪਉੜੀ ॥

ئؤری ۔۔
ਨਾਮੁ ਸਲਾਹਤਨ ਭਾਉ ਕਤਰ ਤਨਜ ਮਹਲੀ ਵਾਸਾ ॥

ِب
نام سالنہ اھبو رک ج یلحم واسا ۔۔

ਓਇ ਬਾਹੁਤੜ ਜੋਤਨ ਨ ਆਵਨੀ ਤਿਤਰ ਹੋਤਹ ਨ ਤਬਨਾਸਾ ॥

ب
اوےؑ ناہُر وجن ہن ا وین ھِر وہہِ ہن پِیاسا ۔۔

ਹਤਰ ਸੇਿੀ ਰੰਤਗ ਰਤਵ ਰਹੇ ਸਭ ਸਾਸ ਤਗਰਾਸਾ ॥

ہر َ
سیبی رنگ َروِ رےہ سیھ ساس گِراسا ۔۔

ਹਤਰ ਕਾ ਰੰਗੁ ਕਿੇ ਨ ਉਿਰੈ ਗੁਰਮੁਤਖ ਪਰਗਾਸਾ ॥

ہر اک رنگ دکے ہن اُرتَے ُگرمُکھ رپاگسا ۔۔

ਓਇ ਤਕਰਪਾ ਕਤਰ ਕੈ ਮੇਤਲਅਨੁ ਨਾਨਕ ਹਤਰ ਪਾਸਾ ॥੨੬॥

م
ےک یلیں نانک ہر ناہس ۔۔۲۶۔۔
اوےؑ کِرنا رک َ

ਸਲੋਕ ਮਃ ੩ ॥

ولسک م۳ :۔۔
ਤਜਚਰੁ ਇਹੁ ਮਨੁ ਲਹਰੀ ਤਵਤਚ ਹੈ ਹਉਮੈ ਬਹੁਿੁ ਅਹੰਕਾਰੁ ॥

چ
ےہ ہؤ م َے تہب ااکنہر ۔۔
چر اوہی نم رہلی وِچ َ
ਸਬਿੈ ਸਾਿੁ ਨ ਆਵਈ ਨਾਤਮ ਨ ਲਗੈ ਤਪਆਰੁ ॥

َ
دبسَے ساد ہن ا ویئ نام ہن لگے ایپر ۔۔

ਸੇਵਾ ਥਾਇ ਨ ਪਵਈ ਤਿਸ ਕੀ ਖਤਪ ਖਤਪ ਹੋਇ ਖੁਆਰੁ ॥

ک
ویسا اھتےئ ہن وپیئ ئِس یک پھک پھک وہۓ ُھؤار ۔۔
ਨਾਨਕ ਸੇਵਕੁ ਸੋਈ ਆਖੀਐ ਜੋ ਤਸਰੁ ਧਰੇ ਉਿਾਤਰ ॥

ک
نانک ویسک وسیئ ا ھیپے وج سِر درھے اُنار ۔۔
ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਭਾਣਾ ਮੰਤਨ ਲਏ ਸਬਿੁ ਰਖੈ ਉਰ ਧਾਤਰ ॥੧॥

ک
نم ےئل دبس ر َھے اُر داھر ۔۔۱۔۔
سیگؤر اک اھبنا ّ
ਮਃ ੩ ॥

م۳ :۔۔
ਸੋ ਜਪੁ ਿਪੁ ਸੇਵਾ ਚਾਕਰੀ ਜੋ ਖਸਮੈ ਭਾਵੈ ॥

ک
ھ
س
وس جت پپ ویسا اچرکی وج مے َ اھبوے ۔۔
ਆਪੇ ਬਖਸੇ ਮੇਤਲ ਲਏ ਆਪਿੁ ਗਵਾਵੈ ॥

نک
م
ھ
ی
س
پ
َ
ا ےپ ے ل ےئل ا پ وگا َوے ۔۔

ਤਮਤਲਆ ਕਿੇ ਨ ਵੀਛੁੜੈ ਜੋਿੀ ਜੋਤਿ ਤਮਲਾਵੈ ॥

ب
مل ِیا دکے ہن و جھرے وجیت وجت م َِ
الوے ۔۔

ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਪਰਸਾਿੀ ਸੋ ਬੁਝਸੀ ਤਜਸੁ ਆਤਪ ਬੁਝਾਵੈ ॥੨॥

ب
ج
ُجب
ھ
ج
نانک ُگر رپسادی وس سی ِ س ا ت ھا َوے ۔۔۲۔۔
ਪਉੜੀ ॥

ئؤری ۔۔
ਸਭੁ ਕੋ ਲੇਖੇ ਤਵਤਚ ਹੈ ਮਨਮੁਖੁ ਅਹੰਕਾਰੀ ॥

مب
سیھ وک ےھکیل وِچ ےہَ مُکھ ااکنہری ۔۔

ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਕਿੇ ਨ ਚੇਿਈ ਜਮਕਾਲੁ ਤਸਤਰ ਮਾਰੀ ॥

ہر نام دکے ہن چییبی چمکال سِر امری ۔۔
ਪਾਪ ਤਬਕਾਰ ਮਨੂਰ ਸਤਭ ਲਿੇ ਬਹੁ ਭਾਰੀ ॥

نات ِئکِارم ُپؤر سیھ دلے وہب اھبری ۔۔

ਮਾਰਗੁ ਤਬਖਮੁ ਿਰਾਵਣਾ ਤਕਉ ਿਰੀਐ ਿਾਰੀ ॥

نِکھ
َ
پ
ک
پ
پ
امرگ م دراونا ؤ رت ے ناری ۔۔

ਨਾਨਕ ਗੁਤਰ ਰਾਖੇ ਸੇ ਉਬਰੇ ਹਤਰ ਨਾਤਮ ਉਧਾਰੀ ॥੨੭॥

نانک ُگر راےھک ےس اُپرے ہر نام اُداھری ۔۔۲۷۔۔
ਸਲੋਕ ਮਃ ੩ ॥

ولسک م۳ :۔۔
ਤਵਣੁ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵੇ ਸੁਖੁ ਨਹੀ ਮਤਰ ਜੰਮਤਹ ਵਾਰੋ ਵਾਰ ॥

وِن سیگؤر ویسے ُسکھ یہن رم چم ّہہ وارو وار ۔۔

ਮੋਹ ਿਗਉਲੀ ਪਾਈਅਨੁ ਬਹੁ ਿੂਜੈ ਭਾਇ ਤਵਕਾਰ ॥

ب
پ
ومہ ھگؤیل نا ییں وہب ُدو َچے اھبےئ وِاکر ۔۔

ਇਤਕ ਗੁਰ ਪਰਸਾਿੀ ਉਬਰੇ ਤਿਸੁ ਜਨ ਕਉ ਕਰਤਹ ਸਤਭ ਨਮਸਕਾਰ ॥

اِک ُگر رپسادی اُپرے ئِس نج کؤ رکہِ سیھ اکسمنر ۔۔

ਨਾਨਕ ਅਨਤਿਨੁ ਨਾਮੁ ਤਧਆਇ ਿੂ ਅੰਿਤਰ ਤਜਿੁ ਪਾਵਤਹ ਮੋਖ ਿੁਆਰ ॥੧॥

نانک ادنِن نام دایھےئ ئُؤ ارتن جت ناوہِ ومھک ُدوار ۔۔۱۔۔
ਮਃ ੩ ॥

م۳ :۔۔
ਮਾਇਆ ਮੋਤਹ ਤਵਸਾਤਰਆ ਸਚੁ ਮਰਣਾ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ॥

امنا ومہ وِسارنا چس رمنا ہر نام ۔۔
ਧੰਧਾ ਕਰਤਿਆ ਜਨਮੁ ਗਇਆ ਅੰਿਤਰ ਿੁਖੁ ਸਹਾਮੁ ॥

ددنھاھ رکایت منج ایگ ادنر ُدھک اہسم ۔۔
ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰੁ ਸੇਤਵ ਸੁਖੁ ਪਾਇਆ ਤਜਨਹ ਪੂਰਤਬ ਤਲਤਖਆ ਕਰਾਮੁ ॥੨॥

ویس ُسکھ نانا ِجبھ ئُؤرت لک ِھیا رکام ۔۔۲۔۔
نانک سیگؤر َ
ਪਉੜੀ ॥

ئؤری ۔۔
ਲੇਖਾ ਪੜੀਐ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਤਿਤਰ ਲੇਖੁ ਨ ਹੋਈ ॥

ب
ل
َیکھا ڑپ پ َپے ہر نام ھِر ل َیکھ ہن وہیئ ۔۔

ਪੁਤਛ ਨ ਸਕੈ ਕੋਇ ਹਤਰ ਿਤਰ ਸਿ ਢੋਈ ॥

ب
ےکس وکۓ ہر در دس دوھیئ ۔۔
ُچھ ہن َ

ਜਮਕਾਲੁ ਤਮਲੈ ਿੇ ਭੇਟ ਸੇਵਕੁ ਤਨਿ ਹੋਈ ॥

چمکال ملَ ِے دے ٹیھب ویسک پِپ وہیئ ۔۔

ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਿੇ ਮਹਲੁ ਪਾਇਆ ਪਤਿ ਪਰਗਟੁ ਲੋਈ ॥

ئُؤرے ُگر ےت لحم نانا پپ رپگپ ولیئ ۔۔

ਨਾਨਕ ਅਨਹਿ ਧੁਨੀ ਿਤਰ ਵਜਿੇ ਤਮਤਲਆ ਹਤਰ ਸੋਈ ॥੨੮॥

نانک ابچد د ُھبی در وچدے مل ِیا ہر وسیئ ۔۔۲۸۔۔
ਸਲੋਕ ਮਃ ੩ ॥

ولسک م۳ :۔۔
ਗੁਰ ਕਾ ਕਤਹਆ ਜੇ ਕਰੇ ਸੁਖੀ ਹੂ ਸੁਖੁ ਸਾਰੁ ॥

سک
ُگر اک کہیا ےج رکے ُ ھی ُہؤ ُسکھ سار ۔۔
ਗੁਰ ਕੀ ਕਰਣੀ ਭਉ ਕਟੀਐ ਨਾਨਕ ਪਾਵਤਹ ਪਾਰੁ ॥੧॥

ب
ُگر یک رکین ھؤ کییپے نانک ناوہِ نار ۔۔۱۔۔
ਮਃ ੩ ॥

م۳ :۔۔
ਸਚੁ ਪੁਰਾਣਾ ਨਾ ਥੀਐ ਨਾਮੁ ਨ ਮੈਲਾ ਹੋਇ ॥

ب
ھی
م
پ
ی
چس ُپرانا ہن ے نام ہن َ ال وہۓ ۔۔

ਗੁਰ ਕੈ ਭਾਣੈ ਜੇ ਚਲੈ ਬਹੁਤੜ ਨ ਆਵਣੁ ਹੋਇ ॥

ُگر ےکَ اھب ئَے ےج چلَے بہُہر ہن ا ون وہۓ ۔۔
ਨਾਨਕ ਨਾਤਮ ਤਵਸਾਤਰਐ ਆਵਣ ਜਾਣਾ ਿੋਇ ॥੨॥

نانک نام وِسار پپے ا ون اجنا دوےئ ۔۔۲۔۔
ਪਉੜੀ ॥

ئؤری ۔۔

ਮੰਗਿ ਜਨੁ ਜਾਚੈ ਿਾਨੁ ਹਤਰ ਿੇਹੁ ਸੁਭਾਇ ॥

میگت نج اج َچے دان ہر دوہی ُسبھاےئِ ۔۔
ਹਤਰ ਿਰਸਨ ਕੀ ਤਪਆਸ ਹੈ ਿਰਸਤਨ ਤਿਰਪਿਾਇ ॥

ہر درنس یک ایپس ےہَ درنس رتِاتپےئ ۔۔
ਤਖਨੁ ਪਲੁ ਘੜੀ ਨ ਜੀਵਊ ਤਬਨੁ ਿੇਖੇ ਮਰਾਂ ਮਾਇ ॥

ک
ھِں نل ڑھگی ہن ویجو پِں دےھکی رمان امےئ ۔۔
ਸਤਿਗੁਤਰ ਨਾਤਲ ਤਿਖਾਤਲਆ ਰਤਵ ਰਤਹਆ ਸਭ ਥਾਇ ॥

سیگؤر نال دِاھکایل َروِ رایہ سیھ اھتےئ ۔۔

ਸੁਤਿਆ ਆਤਪ ਉਿਾਤਲ ਿੇਇ ਨਾਨਕ ਤਲਵ ਲਾਇ ॥੨੯॥

ُس ِییا ا ت اُاھٹل دےئ نانک لِؤ ال ئِے ۔۔۲۹۔۔
ਸਲੋਕ ਮਃ ੩ ॥

ولسک م۳ :۔۔
ਮਨਮੁਖ ਬੋਤਲ ਨ ਜਾਣਨਹੀ ਓਨਾ ਅੰਿਤਰ ਕਾਮੁ ਿੋਧੁ ਅਹੰਕਾਰੁ ॥

مب
پبہ
ھ
مُکھ وبل ہن اج ی اونا ادنر اکم رکودھ ااکنہر ۔۔
ਥਾਉ ਕੁਥਾਉ ਨ ਜਾਣਨੀ ਸਿਾ ਤਚਿਵਤਹ ਤਬਕਾਰ ॥

اھتو ُکبھاو ہن اجینن دسا ِجپؤہِ ِئکار ۔۔

ਿਰਗਹ ਲੇਖਾ ਮੰਗੀਐ ਓਥੈ ਹੋਤਹ ਕੂਤੜਆਰ ॥

ب
م
درہگ اھکیل یگی ِپے او َھے

وہہِ ُکؤرنار ۔۔

ਆਪੇ ਤਸਰਸਤਟ ਉਪਾਈਅਨੁ ਆਤਪ ਕਰੇ ਬੀਚਾਰੁ ॥

ا ےپ رسِست اُنانیئ ا ت رکے اچیبر ۔۔

ਨਾਨਕ ਤਕਸ ਨੋ ਆਖੀਐ ਸਭੁ ਵਰਿੈ ਆਤਪ ਸਤਚਆਰੁ ॥੧॥

ک
س
َ
سی
ھی
ئ
پ
چ
نانک کِس ون ا ے ھ ور ے ا ت ِیار ۔۔۱۔۔
ਮਃ ੩ ॥

م۳ :۔۔
ਹਤਰ ਗੁਰਮੁਤਖ ਤਿਨਹੀ ਅਰਾਤਧਆ ਤਜਨਹ ਕਰਤਮ ਪਰਾਪਤਿ ਹੋਇ ॥

پ ِبہ
ہر ُگرمُکھ ھی ارادایھ ِجبھ رکم رپاپپ وہۓ ۔۔

ਨਾਨਕ ਹਉ ਬਤਲਹਾਰੀ ਤਿਨਹ ਕਉ ਤਜਨਹ ਹਤਰ ਮਤਨ ਵਤਸਆ ਸੋਇ ॥੨॥

نانک ہؤ اہلبری پ ِبہھ کؤ ِجبھ ہر نم وایس وسۓ ۔۔۲۔۔
ਪਉੜੀ ॥

ئؤری ۔۔
ਆਸ ਕਰੇ ਸਭੁ ਲੋਕੁ ਬਹੁ ਜੀਵਣੁ ਜਾਤਣਆ ॥

ا س رکے سیھ ولک وہب ویجن اجاین ۔۔

ਤਨਿ ਜੀਵਣ ਕਉ ਤਚਿੁ ਗੜਹ ਮੰਿਪ ਸਵਾਤਰਆ ॥

پِپ ویجن کؤ ِجت گرہھ ڈنمت وسارِنا ۔۔

ਵਲਵੰਚ ਕਤਰ ਉਪਾਵ ਮਾਇਆ ਤਹਤਰ ਆਤਣਆ ॥

وولَچن رک اُناو امنا ہِر ا این ۔۔
ਜਮਕਾਲੁ ਤਨਹਾਲੇ ਸਾਸ ਆਵ ਘਟੈ ਬੇਿਾਤਲਆ ॥

گ
چمکال بِہاےل ساس ا َو ھ َپے اتیبایل ۔۔

ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਸਰਣਾਈ ਉਬਰੇ ਹਤਰ ਗੁਰ ਰਖਵਾਤਲਆ ॥੩੦॥

نانک ُگر رسنایئ اُپرے ہر ُگر روھکاایل ۔۔۳۱۔۔

ਸਲੋਕ ਮਃ ੩ ॥

ولسک م۳ :۔۔
ਪਤੜ ਪਤੜ ਪੰਤਿਿ ਵਾਿੁ ਵਖਾਣਿੇ ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਸੁਆਇ ॥

ڑپ ڑپ ڈنپت واد واھکدنے امنا ومہ سُؤا ئِے ۔۔

ਿੂਜੈ ਭਾਇ ਨਾਮੁ ਤਵਸਾਤਰਆ ਮਨ ਮੂਰਖ ਤਮਲੈ ਸਜਾਇ ॥

ُدو َچے اھبےئ نام وِسارنا نم مُؤرھک ملَ ِے اجسۓ ۔۔
ਤਜਤਨਹ ਕੀਿੇ ਤਿਸੈ ਨ ਸੇਵਨਹੀ ਿੇਿਾ ਤਰਜਕੁ ਸਮਾਇ ॥

جب
ھھِ کیپے ئ ِ َسے ہن ویسیہن دندا ِرجق امسۓ ۔۔

ਜਮ ਕਾ ਿਾਹਾ ਗਲਹੁ ਨ ਕਟੀਐ ਤਿਤਰ ਤਿਤਰ ਆਵਤਹ ਜਾਇ ॥

ب ب
مج اک اھپاہ گلہؤ ہن کییپے ھِر ھِر ا وہِ اجۓ ۔۔

ਤਜਨ ਕਉ ਪੂਰਤਬ ਤਲਤਖਆ ਸਤਿਗੁਰੁ ਤਮਤਲਆ ਤਿਨ ਆਇ ॥

ِجں کؤ ئُؤرت لک ِھیا سیگؤر مل ِیا پِں ا ۓ ۔۔

ਅਨਤਿਨੁ ਨਾਮੁ ਤਧਆਇਿੇ ਨਾਨਕ ਸਤਚ ਸਮਾਇ ॥੧॥

ادنِن نام دایھدئے نانک چس امسۓ ۔۔۱۔۔
ਮਃ ੩ ॥

م۳ :۔۔
ਸਚੁ ਵਣਜਤਹ ਸਚੁ ਸੇਵਿੇ ਤਜ ਗੁਰਮੁਤਖ ਪੈਰੀ ਪਾਤਹ ॥

ہجن چس ویسدے ےج ُگرمُکھ ریپی ناہِ۔۔
چس و ِ

ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਕੈ ਭਾਣੈ ਜੇ ਚਲਤਹ ਸਹਜੇ ਸਤਚ ਸਮਾਤਹ ॥੨॥

س
نانک ُگر ےکَ اھب ئَے ےج چلہہ ہجے چس امسہِ۔۔۲۔۔

ਪਉੜੀ ॥

ئؤری ۔۔
ਆਸਾ ਤਵਤਚ ਅਤਿ ਿੁਖੁ ਘਣਾ ਮਨਮੁਤਖ ਤਚਿੁ ਲਾਇਆ ॥

مب
ا سا وِچ ات ُدھک گھیا مُکھ ِجت النا ۔۔

ਗੁਰਮੁਤਖ ਭਏ ਤਨਰਾਸ ਪਰਮ ਸੁਖੁ ਪਾਇਆ ॥

ُگرمُکھ ےئھب پِراس رپم ُسکھ نانا ۔۔

ਤਵਚੇ ਤਗਰਹ ਉਿਾਸ ਅਤਲਪਿ ਤਲਵ ਲਾਇਆ ॥

وِےچ گِرہ اُداس اتپل لِؤ النا ۔۔

ਓਨਾ ਸੋਗੁ ਤਵਜੋਗੁ ਨ ਤਵਆਪਈ ਹਤਰ ਭਾਣਾ ਭਾਇਆ ॥

اونا وسگ وِوجگ ہن ونایئپ ہر اھبنا اھبنا ۔۔
ਨਾਨਕ ਹਤਰ ਸੇਿੀ ਸਿਾ ਰਤਵ ਰਹੇ ਧੁਤਰ ਲਏ ਤਮਲਾਇਆ ॥੩੧॥

نانک ہر َ
سیبی دسا َروِ رےہ د ُھر ےئل مِالنا ۔۔۳۱۔۔
ਸਲੋਕ ਮਃ ੩ ॥

ولسک م۔۔ ۳۔۔
ਪਰਾਈ ਅਮਾਣ ਤਕਉ ਰਖੀਐ ਤਿਿੀ ਹੀ ਸੁਖੁ ਹੋਇ ॥

کپ ک
س
ک
ھی
پ
ُ
رپایئ اامن ؤ ر ے دِیت یہ ھ وہۓ ۔۔

ਗੁਰ ਕਾ ਸਬਿੁ ਗੁਰ ਥੈ ਤਟਕੈ ਹੋਰ ਥੈ ਪਰਗਟੁ ਨ ਹੋਇ ॥

ب
ب
ُگر اک دبس ُگر َھے ن َِکے وہر َھے

رپگپ ہن وہۓ ۔۔

ਅੰਨਹੇ ਵਤਸ ਮਾਣਕੁ ਪਇਆ ਘਤਰ ਘਤਰ ਵੇਚਣ ਜਾਇ ॥

ب
ب
ا ھے وس امنک ایپ رھگ رھگ و چں اجۓ ۔۔

ਓਨਾ ਪਰਖ ਨ ਆਵਈ ਅਢੁ ਨ ਪਲੈ ਪਾਇ ॥

اونا رپھک ہن ا ویئ ادھ ہن نلَے ناۓ ۔۔

ਜੇ ਆਤਪ ਪਰਖ ਨ ਆਵਈ ਿਾਂ ਪਾਰਖੀਆ ਥਾਵਹੁ ਲਇਓੁ ਪਰਖਾਇ ॥

ےج ا ت رپھک ہن ا ویئ نان نارکھِیا اھتووہ لیپؤ رپاھکےئ ۔۔

ਜੇ ਓਸੁ ਨਾਤਲ ਤਚਿੁ ਲਾਏ ਿਾਂ ਵਥੁ ਲਹੈ ਨਉ ਤਨਤਧ ਪਲੈ ਪਾਇ ॥

ےج اوس نال ِجت الےئ نان وھت ل َہے ئؤ ن ِدھ نلَے ناۓ ۔۔
ਘਤਰ ਹੋਿੈ ਧਤਨ ਜਗੁ ਭੁਖਾ ਮੁਆ ਤਬਨੁ ਸਤਿਗੁਰ ਸੋਝੀ ਨ ਹੋਇ ॥

ب
پ
ک
س
ھ
ُ
ی
گ
م
ِ
وہدے دنھ چگ ھا ُؤا ں ؤر وسیھج ہن وہۓ ۔۔
رھگ َ
ਸਬਿੁ ਸੀਿਲੁ ਮਤਨ ਿਤਨ ਵਸੈ ਤਿਥੈ ਸੋਗੁ ਤਵਜੋਗੁ ਨ ਕੋਇ ॥

پ ِب
دبس لتیس نم نت و سَے َھے وسگ وِوجگ ہن وکۓ ۔۔
ਵਸਿੁ ਪਰਾਈ ਆਤਪ ਗਰਬੁ ਕਰੇ ਮੂਰਖੁ ਆਪੁ ਗਣਾਏ ॥

وطس رپایئ ا ت رگت رکے مُؤرھک ا ت گیاےئ ۔۔
ਨਾਨਕ ਤਬਨੁ ਬੂਝੇ ਤਕਨੈ ਨ ਪਾਇਓ ਤਿਤਰ ਤਿਤਰ ਆਵੈ ਜਾਏ ॥੧॥

بھ ِ ب
ھ
ِ
ے اجےئ ۔۔۱۔۔
و
ا
ر
نانک پِں ئُؤےھج ک ِ َپے ہن ناویئ ر
َ
ਮਃ ੩ ॥

م۳ :۔۔
ਮਤਨ ਅਨਿੁ ਭਇਆ ਤਮਤਲਆ ਹਤਰ ਪਰੀਿਮੁ ਸਰਸੇ ਸਜਣ ਸੰਿ ਤਪਆਰੇ ॥

نم ا َند ایھب مل ِیا ہر رپمتی رسےس نجس سیت ایپرے ۔۔
ਜੋ ਧੁਤਰ ਤਮਲੇ ਨ ਤਵਛੁੜਤਹ ਕਬਹੂ ਤਜ ਆਤਪ ਮੇਲੇ ਕਰਿਾਰੇ ॥

وج د ُھر مل ِے ہن وِڑھچہِ کب ُہؤ ےج ا ت ےلیم رکنارے ۔۔

ਅੰਿਤਰ ਸਬਿੁ ਰਤਵਆ ਗੁਰੁ ਪਾਇਆ ਸਗਲੇ ਿੂਖ ਤਨਵਾਰੇ ॥

ارتن دبس روِنا ُگر نانا ےلگس ُدوھک ئِؤارے ۔۔

ਹਤਰ ਸੁਖਿਾਿਾ ਸਿਾ ਸਲਾਹੀ ਅੰਿਤਰ ਰਖਾਂ ਉਰ ਧਾਰੇ ॥

ہر ُسکھدانا دسا صالیح ارتن راھکن اُر داھرے ۔۔

ਮਨਮੁਖੁ ਤਿਨ ਕੀ ਬਖੀਲੀ ਤਕ ਕਰੇ ਤਜ ਸਚੈ ਸਬਤਿ ਸਵਾਰੇ ॥

مب
ن کھ
س
ی
ل
ج
مُکھ پِں یک ی ےکرکے ےج َے دبس وسارے ۔۔
ਓਨਾ ਿੀ ਆਤਪ ਪਤਿ ਰਖਸੀ ਮੇਰਾ ਤਪਆਰਾ ਸਰਣਾਗਤਿ ਪਏ ਗੁਰ ਿੁਆਰੇ ॥

اونا دی ا ت پپ ریسھک ریما ایپرا رسناگپ ےئپ ُگر ُدوارے ۔۔
ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਤਖ ਸੇ ਸੁਹੇਲੇ ਭਏ ਮੁਖ ਊਜਲ ਿਰਬਾਰੇ ॥੨॥

نانک ُگرمُکھ ےس ُسہیلے ےئھب مُکھ اُولج درنارے ۔۔۲۔۔
ਪਉੜੀ ॥

ئؤری ۔۔
ਇਸਿਰੀ ਪੁਰਖੈ ਬਹੁ ਪਰੀਤਿ ਤਮਤਲ ਮੋਹੁ ਵਧਾਇਆ ॥

َک
اِرتسی ُپر ھے وہب رپپپ مِل ومہ وداھنا ۔۔

ਪੁਿੁ ਕਲਿੁ ਤਨਿ ਵੇਖੈ ਤਵਗਸੈ ਮੋਤਹ ਮਾਇਆ ॥

نک
ُنتر کلتر پِپ و َھے وِ گ َسے ومہِ امنا ۔۔

ਿੇਤਸ ਪਰਿੇਤਸ ਧਨੁ ਚੋਰਾਇ ਆਤਣ ਮੁਤਹ ਪਾਇਆ ॥

دسی رپدسی دنھ وچراۓ ا ن مُؤہِ نانا ۔۔
ਅੰਤਿ ਹੋਵੈ ਵੈਰ ਤਵਰੋਧੁ ਕੋ ਸਕੈ ਨ ਛਿਾਇਆ ॥

وہوے وری وِرودھ وک ےکسَ ہن چھدانا ۔۔
اپپ َ

ਨਾਨਕ ਤਵਣੁ ਨਾਵੈ ਤਧਰਗੁ ਮੋਹੁ ਤਜਿੁ ਲਤਗ ਿੁਖੁ ਪਾਇਆ ॥੩੨॥

نانک وِن نا َوے درھِگ ومہ ِجت گل ُدھک نانا ۔۔۳۲۔۔
ਸਲੋਕ ਮਃ ੩ ॥

ولسک م۳ :۔۔
ਗੁਰਮੁਤਖ ਅੰਤਮਰਿੁ ਨਾਮੁ ਹੈ ਤਜਿੁ ਖਾਧੈ ਸਭ ਭੁਖ ਜਾਇ ॥

ب
ُگرمُکھ ارمِت نام ےہَ ِجت اھکد َھے َ سیھ ُھکھ اجۓ ۔۔
ਤਿਰਸਨਾ ਮੂਤਲ ਨ ਹੋਵਈ ਨਾਮੁ ਵਸੈ ਮਤਨ ਆਇ ॥

رتِانس مُؤل ہن وہویئ نام و سَے نم ا ۓ ۔۔

ਤਬਨੁ ਨਾਵੈ ਤਜ ਹੋਰੁ ਖਾਣਾ ਤਿਿੁ ਰੋਗੁ ਲਗੈ ਿਤਨ ਧਾਇ ॥

َ
پِں نا َوے ےج وہر اھکنا پِپ روگ لگے نت داھےئ ۔۔
ਨਾਨਕ ਰਸ ਕਸ ਸਬਿੁ ਸਲਾਹਣਾ ਆਪੇ ਲਏ ਤਮਲਾਇ ॥੧॥

نانک رس سک دبس سالانہ ا ےپ ےئل مِال ئِے ۔۔۱۔۔
ਮਃ ੩ ॥

م۳ :۔۔
ਜੀਆ ਅੰਿਤਰ ਜੀਉ ਸਬਿੁ ਹੈ ਤਜਿੁ ਸਹ ਮੇਲਾਵਾ ਹੋਇ ॥

ایج ادنر جپؤ دبس ےہَ ِجت سہہ میالوا وہۓ ۔۔

ਤਬਨੁ ਸਬਿੈ ਜਤਗ ਆਨਹੇਰੁ ਹੈ ਸਬਿੇ ਪਰਗਟੁ ਹੋਇ ॥

ب
پِں دبسَے چگ ا ھتر ےہَ دبسے رپگپ وہۓ ۔۔
ਪੰਤਿਿ ਮੋਨੀ ਪਤੜ ਪਤੜ ਥਕੇ ਭੇਖ ਥਕੇ ਿਨੁ ਧੋਇ ॥

ب
ڈنپت ومین ڑپ ڑپ ےکھت ھ َیکھ ےکھت نت دوھےئ ۔۔

ਤਬਨੁ ਸਬਿੈ ਤਕਨੈ ਨ ਪਾਇਓ ਿੁਖੀਏ ਚਲੇ ਰੋਇ ॥

ک
ھی
ئ
پ
ِ
پِں دبسَے ک ِ َپے ہن ناویئ ُد ے ےلچ رو ے ۔۔
ਨਾਨਕ ਨਿਰੀ ਪਾਈਐ ਕਰਤਮ ਪਰਾਪਤਿ ਹੋਇ ॥੨॥

نانک دنری نا پپَے رکم رپاپپ وہۓ ۔۔۲۔۔
ਪਉੜੀ ॥

ئؤری ۔۔
ਇਸਿਰੀ ਪੁਰਖੈ ਅਤਿ ਨੇਹੁ ਬਤਹ ਮੰਿੁ ਪਕਾਇਆ ॥

َک
ارتسی ُپر ھے ات پبہؤ ہہب دنم اکپنا ۔۔

ਤਿਸਿਾ ਸਭੁ ਤਕਛੁ ਚਲਸੀ ਮੇਰੇ ਪਰਭ ਭਾਇਆ ॥

ک
دِدسا سیھ ِچھ چلسی ریمے رپَھب اھبنا ۔۔

ਤਕਉ ਰਹੀਐ ਤਥਰੁ ਜਤਗ ਕੋ ਕਢਹੁ ਉਪਾਇਆ ॥

ب
کپؤ ر ہیپے ھِر چگ وک ڈکوہ اُناِنا ۔۔

ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਕੀ ਚਾਕਰੀ ਤਥਰੁ ਕੰਧੁ ਸਬਾਇਆ ॥

ب
ُگر ئُؤرے یک اچرکی ھِر دنکھ ابسنا ۔۔

ਨਾਨਕ ਬਖਤਸ ਤਮਲਾਇਅਨੁ ਹਤਰ ਨਾਤਮ ਸਮਾਇਆ ॥੩੩॥

نک
ھ
ہ
م
ِ
نانک س النیئ ر نام امسنا ۔۔۳۳۔۔
ਸਲੋਕ ਮਃ ੩ ॥

ولسک م۳ :۔۔
ਮਾਇਆ ਮੋਤਹ ਤਵਸਾਤਰਆ ਗੁਰ ਕਾ ਭਉ ਹੇਿੁ ਅਪਾਰੁ ॥

ب
امنا ومہِ وِسارنا ُگر اک ھؤ تیہ انار ۔۔

ਲੋਤਭ ਲਹਤਰ ਸੁਤਧ ਮਤਿ ਗਈ ਸਤਚ ਨ ਲਗੈ ਤਪਆਰੁ ॥

َ
ولھب رہل ُسدھ مت یئگ چس ہن لگے ایپر ۔۔

ਗੁਰਮੁਤਖ ਤਜਨਾ ਸਬਿੁ ਮਤਨ ਵਸੈ ਿਰਗਹ ਮੋਖ ਿੁਆਰੁ ॥

ُگرمُکھ ِجیا دبس نم و سَے درہگ ومھک ُدوار ۔۔

ਨਾਨਕ ਆਪੇ ਮੇਤਲ ਲਏ ਆਪੇ ਬਖਸਣਹਾਰੁ ॥੧॥

نک
نانک ا ےپ م َیل ےئل ا ےپ ھسبہار ۔۔۱۔۔
ਮਃ ੪ ॥

م۴ :۔۔
ਨਾਨਕ ਤਜਸੁ ਤਬਨੁ ਘੜੀ ਨ ਜੀਵਣਾ ਤਵਸਰੇ ਸਰੈ ਨ ਤਬੰਿ ॥

نانک ِجس پِں ڑھگی ہن ویجنا وِرسے رسَے ہن پِید ۔۔
ਤਿਸੁ ਤਸਉ ਤਕਉ ਮਨ ਰੂਸੀਐ ਤਜਸਤਹ ਹਮਾਰੀ ਤਚੰਿ ॥੨॥

ئِس سِیؤ کپؤ نم ُروسیپے ِجسہہ امہری ِجید ۔۔۲۔۔
ਮਃ ੪ ॥

م۴ :۔۔
ਗੁਰਮੁਤਖ ਨਾਮੁ ਤਧਆਇ ॥چਸਾਵਣੁ ਆਇਆ ਤਝਮਤਝਮਾ ਹਤਰ

ِھم
ج
ُ
ھ
م
ک
گ
ِما ہر ر ُ ھ نام دایھےئ ۔۔
ساون ا نا

ਿੁਖ ਭੁਖ ਕਾੜਾ ਸਭੁ ਚੁਕਾਇਸੀ ਮੀਹੁ ਵੁਿਾ ਛਹਬਰ ਲਾਇ ॥

ب
چ
ھ
ھ
سی
ک
مب
ئ
ہ
ہ
ت
ُ
ِ
ج
ُدھک ھ اکرا ھ ُ کایسئ ؤہ ُواھٹ ر ال ے ۔۔

ਸਭ ਧਰਤਿ ਭਈ ਹਰੀਆਵਲੀ ਅੰਨੁ ਜੰਤਮਆ ਬੋਹਲ ਲਾਇ ॥

سیھ درھت یئھب ہ ِرناویل ا ّن چمّیا وبلہ ال ِئے ۔۔

ਹਤਰ ਅਤਚੰਿੁ ਬੁਲਾਵੈ ਤਿਪਾ ਕਤਰ ਹਤਰ ਆਪੇ ਪਾਵੈ ਥਾਇ ॥

الوے کِرنا رک ہر ا ےپ نا َوے اھتےئ ۔۔
ہر ا ِجپت ُن َ

ਹਤਰ ਤਿਸਤਹ ਤਧਆਵਹੁ ਸੰਿ ਜਨਹੁ ਜੁ ਅੰਿੇ ਲਏ ਛਿਾਇ ॥

ہر ئِسہہ دایھووہ سیت وہنج وج اےتن ےئل چھداۓ ۔۔

ਹਤਰ ਕੀਰਤਿ ਭਗਤਿ ਅਨੰਿੁ ਹੈ ਸਿਾ ਸੁਖੁ ਵਸੈ ਮਤਨ ਆਇ ॥

ہر ریکت تگھب ادنن ےہَ دسا ُسکھ و سَے نم ا ۓ ۔۔

ਤਜਨਹਾ ਗੁਰਮੁਤਖ ਨਾਮੁ ਅਰਾਤਧਆ ਤਿਨਾ ਿੁਖ ਭੁਖ ਲਤਹ ਜਾਇ ॥

ب
ِجبھا ُگرمُکھ نام ارادایھ پ ِیا ُدھک ُھکھ ہہل اجۓ ۔۔

ਜਨ ਨਾਨਕੁ ਤਿਰਪਿੈ ਗਾਇ ਗੁਣ ਹਤਰ ਿਰਸਨੁ ਿੇਹੁ ਸੁਭਾਇ ॥੩॥

نج نانک ِرت پ َپے اگۓ ُگں ہر درنس دوہی ُسبھاےئِ ۔۔۳۔۔
ਪਉੜੀ ॥

ئؤری ۔۔
ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਕੀ ਿਾਤਿ ਤਨਿ ਿੇਵੈ ਚੜੈ ਸਵਾਈਆ ॥

ُگر ئُؤرے یک دات پِپ دویَے ڑچَے سَؤاایئ ۔۔
ਿੁਤਸ ਿੇਵੈ ਆਤਪ ਿਇਆਲੁ ਨ ਛਪੈ ਛਪਾਈਆ ॥

چ
ُ
ئس دویَے ا ت دنال ہن ھپَے اپھچایئ ۔۔

ਤਹਰਿੈ ਕਵਲੁ ਪਰਗਾਸੁ ਉਨਮਤਨ ਤਲਵ ਲਾਈਆ ॥

ہِر َدے وکَل رپَاگس اُنمن لِؤ الایئ ۔۔
ਜੇ ਕੋ ਕਰੇ ਉਸ ਿੀ ਰੀਸ ਤਸਤਰ ਛਾਈ ਪਾਈਆ ॥

ےج وک رکے اُس دی رسی سِر اھچیئ ناایئ ۔۔

ਨਾਨਕ ਅਪਤੜ ਕੋਇ ਨ ਸਕਈ ਪੂਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਵਤਿਆਈਆ ॥੩੪॥

نانک اڑپ وکۓ ہن سکبی ئُؤرے سیگؤر یک ودناایئ ۔۔۳۴۔۔
ਸਲੋਕ ਮਃ ੩ ॥

ولسک م۳ :۔۔
ਅਮਰੁ ਵੇਪਰਵਾਹੁ ਹੈ ਤਿਸੁ ਨਾਤਲ ਤਸਆਣਪ ਨ ਚਲਈ ਨ ਹੁਜਤਿ ਕਰਣੀ ਜਾਇ ॥

ےہ ئِس نال ِسیاپپ ہن چلبی ہن ُہچت رکین اجۓ ۔۔
ارم ورپیواوہ َ
ਆਪੁ ਛੋਤਿ ਸਰਣਾਇ ਪਵੈ ਮੰਤਨ ਲਏ ਰਜਾਇ ॥

نم ےئل راج ئِے ۔۔
ا ت وھچد رسناۓ وپَے ّ
ਗੁਰਮੁਤਖ ਜਮ ਿੰਿੁ ਨ ਲਗਈ ਹਉਮੈ ਤਵਚਹੁ ਜਾਇ ॥

ُگرمُکھ مج دند ہن لگبی ہؤ م َے وِچہؤہ اجۓ ۔۔

ਨਾਨਕ ਸੇਵਕੁ ਸੋਈ ਆਖੀਐ ਤਜ ਸਤਚ ਰਹੈ ਤਲਵ ਲਾਇ ॥੧॥

ک
نانک ویسک وسیئ ا ھیپے ےج چس ر َہے لِؤ ال ئِے ۔۔۱۔۔
ਮਃ ੩ ॥

م۳ :۔۔
ਿਾਤਿ ਜੋਤਿ ਸਭ ਸੂਰਤਿ ਿੇਰੀ ॥

دات وجت سیھ ُصؤرت ریتی ۔۔
ਬਹੁਿੁ ਤਸਆਣਪ ਹਉਮੈ ਮੇਰੀ ॥

تہب ِسیاپپ ہؤ م َے ریمی ۔۔

ਬਹੁ ਕਰਮ ਕਮਾਵਤਹ ਲੋਤਭ ਮੋਤਹ ਤਵਆਪੇ ਹਉਮੈ ਕਿੇ ਨ ਚੂਕੈ ਿੇਰੀ ॥

وہب رکم امکوہِ ولھب ومہِ وناےپ ہؤ م َے دکے ہن ُجؤ َکے ریھپی ۔۔

ਨਾਨਕ ਆਤਪ ਕਰਾਏ ਕਰਿਾ ਜੋ ਤਿਸੁ ਭਾਵੈ ਸਾਈ ਗਲ ਚੰਗੇਰੀ ॥੨॥

نانک ا ت رکاےئ رکنا وج ئِس اھبوے سایئ لگ ریگنچی ۔۔۲۔۔
ਪਉੜੀ ਮਃ ੫ ॥

ئؤری م۵ :۔۔
ਸਚੁ ਖਾਣਾ ਸਚੁ ਪੈਨਣਾ ਸਚੁ ਨਾਮੁ ਅਧਾਰੁ ॥

چس اھکنا چس پیییا چس نام اداھر ۔۔

ਗੁਤਰ ਪੂਰੈ ਮੇਲਾਇਆ ਪਰਭੁ ਿੇਵਣਹਾਰੁ ॥

ُگر ئُؤ َرے میالنا رپَھب دویاہنر ۔۔

ਭਾਗੁ ਪੂਰਾ ਤਿਨ ਜਾਤਗਆ ਜਤਪਆ ਤਨਰੰਕਾਰੁ ॥

اھبگ ئُؤرا پِں اجایگ چییا پِراکنر ۔۔

ਸਾਧੂ ਸੰਗਤਿ ਲਤਗਆ ਿਤਰਆ ਸੰਸਾਰੁ ॥

سا ُدوھ تگنس لگیا رتنا اسنسر ۔۔
ਨਾਨਕ ਤਸਿਤਿ ਸਲਾਹ ਕਤਰ ਪਰਭ ਕਾ ਜੈਕਾਰੁ ॥੩੫॥

نانک صِفت ص َ
الچ رک رپَھب اک جپکار ۔۔۳۵۔۔
ਸਲੋਕ ਮਃ ੫ ॥

ولسک م۵ :۔۔
ਸਭੇ ਜੀਅ ਸਮਾਤਲ ਅਪਣੀ ਤਮਹਰ ਕਰੁ ॥

سب
ھے یج امسل اینپ رہم رک ۔۔

ਅੰਨੁ ਪਾਣੀ ਮੁਚੁ ਉਪਾਇ ਿੁਖ ਿਾਲਿੁ ਭੰਤਨ ਿਰੁ ॥

م
نھب رت ۔۔
ا ّن ناین ُج اُناے ُدھک دادل ّ

ਅਰਿਾਤਸ ਸੁਣੀ ਿਾਿਾਤਰ ਹੋਈ ਤਸਸਤਟ ਿਰੁ ॥

ارداس ُسبی دانار وہیئ رھٹ ۔۔

ਲੇਵਹੁ ਕੰਤਿ ਲਗਾਇ ਅਪਿਾ ਸਭ ਹਰੁ ॥

ویلوہ کیبھ اگل ِئے اندا سیھ ہر ۔۔

ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਤਧਆਇ ਪਰਭ ਕਾ ਸਿਲੁ ਘਰੁ ॥੧॥

سب
نانک نام دایھےئ رپَھب اک ھل رھگ ۔۔۱۔۔
ਮਃ ੫ ॥

م۵ :۔۔
ਵੁਿੇ ਮੇਘ ਸੁਹਾਵਣੇ ਹੁਕਮੁ ਕੀਿਾ ਕਰਿਾਤਰ ॥

ک
ُوےھٹ ھگیم ُسہاوےن ُچ م کییا رکنار ۔۔

ਤਰਜਕੁ ਉਪਾਇਓਨੁ ਅਗਲਾ ਿਾਂਤਢ ਪਈ ਸੰਸਾਤਰ ॥

ِرجق اُناِویئن اگال اھٹندھ یئپ اسنسر ۔۔

ਿਨੁ ਮਨੁ ਹਤਰਆ ਹੋਇਆ ਤਸਮਰਿ ਅਗਮ ਅਪਾਰ ॥

نت نم ہ ِرنا وہنا ِسمرت امگ انار ۔۔

ਕਤਰ ਤਕਰਪਾ ਪਰਭ ਆਪਣੀ ਸਚੇ ਤਸਰਜਣਹਾਰ ॥

رک کِرنا رپَھب ا ینپ ےچس سِرجبہار ۔۔

ਕੀਿਾ ਲੋੜਤਹ ਸੋ ਕਰਤਹ ਨਾਨਕ ਸਿ ਬਤਲਹਾਰ ॥੨॥

کِییا ولر ہ وس رکہِ نانک دص اہلبر ۔۔۲۔۔
ਪਉੜੀ ॥

ئؤری ۔۔

ਵਿਾ ਆਤਪ ਅਗੰਮੁ ਹੈ ਵਿੀ ਵਤਿਆਈ ॥

ےہ ودی ودنایئ ۔۔
ودا ا ت امگّ َ
ਗੁਰ ਸਬਿੀ ਵੇਤਖ ਤਵਗਤਸਆ ਅੰਿਤਰ ਸਾਂਤਿ ਆਈ ॥

ُگر دبسی وھکی وِگسیا ارتن ساپپ ا یئ ۔۔

ਸਭੁ ਆਪੇ ਆਤਪ ਵਰਿਿਾ ਆਪੇ ਹੈ ਭਾਈ ॥

ےہ اھبیئ ۔۔
سیھ ا ےپ ا ت وردتا ا ےپ َ

ਆਤਪ ਨਾਥੁ ਸਭ ਨਥੀਅਨੁ ਸਭ ਹੁਕਤਮ ਚਲਾਈ ॥

پب
ھ
ک
چ
ی
ی
سی
ُ
ں ھ م چالیئ ۔۔
ا ت ناھت سیھ

ਨਾਨਕ ਹਤਰ ਭਾਵੈ ਸੋ ਕਰੇ ਸਭ ਚਲੈ ਰਜਾਈ ॥੩੬॥੧॥ ਸੁਧੁ ॥

نانک ہر اھبوے وس رکے سیھ چلَے راجیئ ۔۔۳۶۔۔۱۔۔دسھ۔۔
ਰਾਗੁ ਸਾਰੰਗ ਬਾਣੀ ਭਗਿਾਂ ਕੀ ॥

ب
راگ سارنگ ناین ھگیان یک ۔۔
ਕਬੀਰ ਜੀ ॥

ریبک یج ۔۔
ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪਰਸਾਤਿ ॥

اِک اواکنر سیگؤر رپساد ۔۔
ਕਹਾ ਨਰ ਗਰਬਤਸ ਥੋਰੀ ਬਾਿ ॥

اہک رن رگسب وھتری نات ۔۔
ਮਨ ਿਸ ਨਾਜੁ ਟਕਾ ਚਾਤਰ ਗਾਂਿੀ ਐੈਂਿੌ ਟੇਢੌ ਜਾਿੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

نم دس ناچ اکٹ اچر اگیھٹن اڈنیو پَید ٔھؤ اجت ۔۔۱۔۔راہو۔۔

ਬਹੁਿੁ ਪਰਿਾਪੁ ਗਾਂਉ ਸਉ ਪਾਏ ਿੁਇ ਲਖ ਟਕਾ ਬਰਾਿ ॥

تہب رپَنات اگئؤ ناےئ ُدےئ ھکل اکٹ پرات ۔۔

ਤਿਵਸ ਚਾਤਰ ਕੀ ਕਰਹੁ ਸਾਤਹਬੀ ਜੈਸੇ ਬਨ ਹਰ ਪਾਿ ॥੧॥

دِوس اچر یک رکوہ اصجِبی ےسیج نب ہر نات ۔۔۱۔۔
ਨਾ ਕੋਊ ਲੈ ਆਇਓ ਇਹੁ ਧਨੁ ਨਾ ਕੋਊ ਲੈ ਜਾਿੁ ॥

وکو لَے اجت ۔۔
وکو لَے ا ویئ اوہی دنھ ہن ُ
ہن ُ
ਰਾਵਨ ਹੂੰ ਿੇ ਅਤਧਕ ਛਿਰਪਤਿ ਤਖਨ ਮਤਹ ਗਏ ਤਬਲਾਿ ॥੨॥

ک
راون ُہؤن ےت ادِکھ رتھچپپ ھِں ہہم ےئگ نِالت ۔۔۲۔۔
ਹਤਰ ਕੇ ਸੰਿ ਸਿਾ ਤਥਰੁ ਪੂਜਹੁ ਜੋ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਜਪਾਿ ॥

ب
ہر ےک سیت دسا ھِر ئُؤہہج وج ہر نام اپجت ۔۔

ਤਜਨ ਕਉ ਤਿਪਾ ਕਰਿ ਹੈ ਗੋਤਬਿੁ ਿੇ ਸਿਸੰਤਗ ਤਮਲਾਿ ॥੩॥

ِجں کؤ کِرنا رکت ےہَ وگنِد ےت سیسیگ مِالت ۔۔۳۔۔
ਮਾਿ ਤਪਿਾ ਬਤਨਿਾ ਸੁਿ ਸੰਪਤਿ ਅੰਤਿ ਨ ਚਲਿ ਸੰਗਾਿ ॥

امت پِیا نییا ُست سیپت اپپ ہن تلچ اگنست ۔۔
ਕਹਿ ਕਬੀਰੁ ਰਾਮ ਭਜੁ ਬਉਰੇ ਜਨਮੁ ਅਕਾਰਥ ਜਾਿ ॥੪॥੧॥

کہت ریبک رام جھب ئؤرے منج ااکرھت اجت ۔۔۴۔۔۱۔۔
ਰਾਜਾਸਰਮ ਤਮਤਿ ਨਹੀ ਜਾਨੀ ਿੇਰੀ ॥

رااجرسم مِت یہن اجین ریتی ۔۔
ਿੇਰੇ ਸੰਿਨ ਕੀ ਹਉ ਚੇਰੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

س
ریتے ییں یک ہؤ ریچی ۔۔۱۔۔راہو۔۔

ਹਸਿੋ ਜਾਇ ਸੁ ਰੋਵਿੁ ਆਵੈ ਰੋਵਿੁ ਜਾਇ ਸੁ ਹਸੈ ॥

ہ
ے رو َوت اجۓ وس ہ َسے ۔۔
سیؤ اجۓ وس رو َوت ا و َ
ਬਸਿੋ ਹੋਇ ਹੋਇ ਸੋੁ ਊਜਰੁ ਊਜਰੁ ਹੋਇ ਸੁ ਬਸੈ ॥੧॥

وتسب وہےئ وہےئ وس اُورج اُورج وہےئ وس ےسبَ ۔۔ ۱۔۔
ਜਲ ਿੇ ਥਲ ਕਤਰ ਥਲ ਿੇ ਕੂਆ ਕੂਪ ਿੇ ਮੇਰੁ ਕਰਾਵੈ ॥

لج ےت لھت رک لھت ےت ُکؤا ُکؤت ےت ریم رکا َوے ۔۔
ਧਰਿੀ ਿੇ ਆਕਾਤਸ ਚਢਾਵੈ ਚਢੇ ਅਕਾਤਸ ਤਗਰਾਵੈ ॥੨॥

اھوے چدےھ ااکس گِرا َوے ۔۔۲۔۔
درھیت ےت ا اکس چد َ
ਭੇਖਾਰੀ ਿੇ ਰਾਜੁ ਕਰਾਵੈ ਰਾਜਾ ਿੇ ਭੇਖਾਰੀ ॥

بھ
بھ
ک
ک
ی
ی
َ
َ
ھاری ےت راچ رکا َوے رااج ےت ھاری ۔۔
ਖਲ ਮੂਰਖ ਿੇ ਪੰਤਿਿੁ ਕਤਰਬੋ ਪੰਤਿਿ ਿੇ ਮੁਗਧਾਰੀ ॥੩॥

لھک مُؤرھک ےت ڈنپت کِروب ڈنپت ےت مُگداھری ۔۔۳۔۔
ਨਾਰੀ ਿੇ ਜੋ ਪੁਰਖੁ ਕਰਾਵੈ ਪੁਰਖਨ ਿੇ ਜੋ ਨਾਰੀ ॥

ناری ےت وج ُپرھک رکا َوے ُپرنھک ےت وج ناری ۔۔
ਕਹੁ ਕਬੀਰ ਸਾਧੂ ਕੋ ਪਰੀਿਮੁ ਤਿਸੁ ਮੂਰਤਿ ਬਤਲਹਾਰੀ ॥੪॥੨॥

وہک ریبک سا ُدوھ وک رپمتی ئِس مُؤرت اہلبری ۔۔۴۔۔۲۔۔
ਸਾਰੰਗ ਬਾਣੀ ਨਾਮਿੇਉ ਜੀ ਕੀ ॥

سارنگ ناین نادمئؤ یج یک ۔۔
ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪਰਸਾਤਿ ॥

اِک اواکنر سیگؤر رپساد ۔۔

ਕਾਏੈਂ ਰੇ ਮਨ ਤਬਤਖਆ ਬਨ ਜਾਇ ॥

اکںیئ رے نم نِکھیا نب اجۓ ۔۔
ਭੂਲੌ ਰੇ ਿਗਮੂਰੀ ਖਾਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ب
ب
اھکۓ ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ُھؤلٔؤ رے ھگمُؤری
ِ
ਜੈਸੇ ਮੀਨੁ ਪਾਨੀ ਮਤਹ ਰਹੈ ॥

ےسیج نیم ناین ہہم ر َہے ۔۔
ਕਾਲ ਜਾਲ ਕੀ ਸੁਤਧ ਨਹੀ ਲਹੈ ॥

اکل اجل یک ُسدھ یہن ل َہے ۔۔
ਤਜਹਬਾ ਸੁਆਿੀ ਲੀਤਲਿ ਲੋਹ ॥

چہیا سُؤادی لیلت ولچ ۔۔
ਐਸੇ ਕਤਨਕ ਕਾਮਨੀ ਬਾਤਧਓ ਮੋਹ ॥੧॥

اےسی کی ِک اکینم نادھپؤ ومہ ۔۔۱۔۔
ਤਜਉ ਮਧੁ ਮਾਖੀ ਸੰਚੈ ਅਪਾਰ ॥

چیپؤ دمھ امیھک سبجے انار ۔۔
ਮਧੁ ਲੀਨੋ ਮੁਤਖ ਿੀਨੀ ਛਾਰੁ ॥

دمھ ونیل مُکھ دینی اھچر ۔۔

ਗਊ ਬਾਛ ਕਉ ਸੰਚੈ ਖੀਰੁ ॥

ک
وگٔ ناھچ کؤ سبجے ھتر ۔۔

ਗਲਾ ਬਾਂਤਧ ਿੁਤਹ ਲੇਇ ਅਹੀਰੁ ॥੨॥

گال نادنھ ُدہِ ےئل اریہ ۔۔۲۔۔

ਮਾਇਆ ਕਾਰਤਨ ਸਰਮੁ ਅਤਿ ਕਰੈ ॥

امنا اکرن رسَم ات رکَے ۔۔
ਸੋ ਮਾਇਆ ਲੈ ਗਾਿੈ ਧਰੈ ॥

اگدَے درھَے ۔۔
وس امنا لَے َُ
ਅਤਿ ਸੰਚੈ ਸਮਝੈ ਨਹੀ ਮੂੜਹ ॥

سب سم
ج
ات جے َھے یہن مُؤرھ ۔۔
ਧਨੁ ਧਰਿੀ ਿਨੁ ਹੋਇ ਗਇਓ ਧੂਤੜ ॥੩॥

دنھ درھیت نت وہۓ گیپؤ دھُؤر ۔۔۳۔۔
ਕਾਮ ਿੋਧ ਤਿਰਸਨਾ ਅਤਿ ਜਰੈ ॥

اکم رکودھ رتِانس ات رجَے ۔۔
ਸਾਧਸੰਗਤਿ ਕਬਹੂ ਨਹੀ ਕਰੈ ॥

سادھسیگت کب ُہؤ یہن رکَے ۔۔
ਕਹਿ ਨਾਮਿੇਉ ਿਾ ਚੀ ਆਤਣ ॥

کہت نادمئؤ نا یچ ا ن ۔۔
ਤਨਰਭੈ ਹੋਇ ਭਜੀਐ ਭਗਵਾਨ ॥੪॥੧॥

بھ
ب
چ
ی
پ
پِر َھے وہۓ ے وگھبان ۔۔۴۔۔۱۔۔
ਬਿਹੁ ਕੀ ਨ ਹੋਿ ਮਾਧਉ ਮੋ ਤਸਉ ॥

دبوہ یک ہن وہد امدھؤ وم سِیؤ ۔۔
ਿਾਕੁਰ ਿੇ ਜਨੁ ਜਨ ਿੇ ਿਾਕੁਰੁ ਖੇਲੁ ਪਤਰਓ ਹੈ ਿੋ ਤਸਉ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

اھٹرکُ ےت نج نج ےت اھٹ ُکر لیھک رپوی ےہَ وت سِیؤ ۔۔۱۔۔راہو۔۔

ਆਪਨ ਿੇਉ ਿੇਹੁਰਾ ਆਪਨ ਆਪ ਲਗਾਵੈ ਪੂਜਾ ॥

اگلوے ئُؤاج ۔۔
ا نپ دئؤ دب ُہرا ا نپ ا ت َ

ਜਲ ਿੇ ਿਰੰਗ ਿਰੰਗ ਿੇ ਹੈ ਜਲੁ ਕਹਨ ਸੁਨਨ ਕਉ ਿੂਜਾ ॥੧॥

ےہ لج کہں ُسیں کؤ ُدواج ۔۔۱۔۔
لج ےت رتنگ رتنگ ےت َ
ਆਪਤਹ ਗਾਵੈ ਆਪਤਹ ਨਾਚੈ ਆਤਪ ਬਜਾਵੈ ਿੂਰਾ ॥

اجبوے ئُؤرا ۔۔
اگوے ا بہِے نا َچے ا ت َ
ا بہِے َ

ਕਹਿ ਨਾਮਿੇਉ ਿੂੰ ਮੇਰੋ ਿਾਕੁਰੁ ਜਨੁ ਊਰਾ ਿੂ ਪੂਰਾ ॥੨॥੨॥

کہت نادمئؤ ئُؤن ریمو اھٹرک نج اُورا ئُؤ ئُؤرا ۔۔۲۔۔۲۔۔
ਿਾਸ ਅਤਨੰਨ ਮੇਰੋ ਤਨਜ ਰੂਪ ॥

ِب
داس اپ ِ ّں ریمو ج ُروت ۔۔

ਿਰਸਨ ਤਨਮਖ ਿਾਪ ਿਰਈ ਮੋਚਨ ਪਰਸਿ ਮੁਕਤਿ ਕਰਿ ਤਗਰਹ ਕੂਪ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ب
درنس ِمکھ نات رتیئ ومنچ رپست مُکت رکت گِرہ ُکؤت ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਮੇਰੀ ਬਾਂਧੀ ਭਗਿੁ ਛਿਾਵੈ ਬਾਂਧੈ ਭਗਿੁ ਨ ਛੂਟੈ ਮੋਤਹ ॥

چ
ریمی نادنیھ تگھب چھدا َوے نادن َھے تگھب ہن ُھؤ ئَے ومہِ۔۔
ਏਕ ਸਮੈ ਮੋ ਕਉ ਗਤਹ ਬਾਂਧੈ ਿਉ ਿੁਤਨ ਮੋ ਪੈ ਜਬਾਬੁ ਨ ਹੋਇ ॥੧॥

ھ ئ ب
ھ
ُ
ئ
َ
ہگ نادن َ ے ؤ ں وم ے ابجت ہن وہۓ ۔۔۱۔۔
انک سمَے وم کؤ ِ
ਮੈ ਗੁਨ ਬੰਧ ਸਗਲ ਕੀ ਜੀਵਤਨ ਮੇਰੀ ਜੀਵਤਨ ਮੇਰੇ ਿਾਸ ॥

م َے ُگں دنبھ لگس یک ویجن ریمی ویجن ریمے داس ۔۔
ਨਾਮਿੇਵ ਜਾ ਕੇ ਜੀਅ ਐਸੀ ਿੈਸੋ ਿਾ ਕੈ ਪਰੇਮ ਪਰਗਾਸ ॥੨॥੩॥

نادموی اج ےک ایج ایسی َنیسؤ نا ےکَ رپمی رپَاگس ۔۔۲۔۔۳۔۔

ਸਾਰੰਗ ॥

سارنگ ۔۔
ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪਰਸਾਤਿ ॥

اِک اواکنر سیگؤر رپساد ۔۔
ਿੈ ਨਰ ਤਕਆ ਪੁਰਾਨੁ ਸੁਤਨ ਕੀਨਾ ॥

ئَے رن ایک ُپران ُسں ہنیک ۔۔

ਅਨਪਾਵਨੀ ਭਗਤਿ ਨਹੀ ਉਪਜੀ ਭੂਖੈ ਿਾਨੁ ਨ ਿੀਨਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ب َک
ااپنوین تگھب یہن اُیجپ ُھؤ ھے دان ہن دانی ۔۔۱۔۔راہو۔۔

ਕਾਮੁ ਨ ਤਬਸਤਰਓ ਿੋਧੁ ਨ ਤਬਸਤਰਓ ਲੋਭੁ ਨ ਛੂਤਟਓ ਿੇਵਾ ॥

چ
اکم ہن ِئسروی رکودھ ہن ِئسروی ولھب ہن ُھؤویٹ دویا ۔۔

ਪਰ ਤਨੰਿਾ ਮੁਖ ਿੇ ਨਹੀ ਛੂਟੀ ਤਨਿਲ ਭਈ ਸਭ ਸੇਵਾ ॥੧॥

چ پ ِب
رپ پ ِیدا مُکھ ےت یہن ُھؤیٹ ھل یئھب سیھ ویسا ۔۔۱۔۔
ਬਾਟ ਪਾਤਰ ਘਰੁ ਮੂਤਸ ਤਬਰਾਨੋ ਪੇਟੁ ਭਰੈ ਅਪਰਾਧੀ ॥

نات نار رھگ مُؤس پِراون ٹیپ رھبَے ارپادیھ ۔۔
ਤਜਤਹ ਪਰਲੋਕ ਜਾਇ ਅਪਕੀਰਤਿ ਸੋਈ ਅਤਬਤਿਆ ਸਾਧੀ ॥੨॥

ہہجِ رپولک اجۓ انکترت وسیئ انِدنا سادیھ ۔۔۲۔۔

ਤਹੰਸਾ ਿਉ ਮਨ ਿੇ ਨਹੀ ਛੂਟੀ ਜੀਅ ਿਇਆ ਨਹੀ ਪਾਲੀ ॥

چ
ہِیسا ئؤ نم ےت یہن ُھؤیٹ ایج دایئ یہن نایل ۔۔

ਪਰਮਾਨੰਿ ਸਾਧਸੰਗਤਿ ਤਮਤਲ ਕਥਾ ਪੁਨੀਿ ਨ ਚਾਲੀ ॥੩॥੧॥੬॥

رپامدنن سادھسیگت مِل اھتک ُنیپت ہن اچیل ۔۔۳۔۔۱۔۔۶۔۔

ਛਾਤਿ ਮਨ ਹਤਰ ਤਬਮੁਖਨ ਕੋ ਸੰਗੁ ॥

ہ ِبمُک
ھ
اھچد نم ر ں وک گنس ۔۔
ਸਾਰੰਗ ਮਹਲਾ ੫ ਸੂਰਿਾਸ ॥

سارنگ ہلحم  ۵سُؤرداس ۔۔
ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪਰਸਾਤਿ ॥

اِک اواکنر سیگؤر رپساد ۔۔
ਹਤਰ ਕੇ ਸੰਗ ਬਸੇ ਹਤਰ ਲੋਕ ॥

ہر ےک گنس ےسب ہر ولک ۔۔
ਿਨੁ ਮਨੁ ਅਰਤਪ ਸਰਬਸੁ ਸਭੁ ਅਰਤਪਓ ਅਨਿ ਸਹਜ ਧੁਤਨ ਝੋਕ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

سہ
چ
نت نم ارت رسسب سیھ ارویپ ا َند ج د ُھں َھؤک ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਿਰਸਨੁ ਪੇਤਖ ਭਏ ਤਨਰਤਬਖਈ ਪਾਏ ਹੈ ਸਗਲੇ ਥੋਕ ॥

نک
درنس پیکھ ےئھب پِر ھبی ناےئ ےہَ ےلگس وھتک ۔۔

ਆਨ ਬਸਿੁ ਤਸਉ ਕਾਜੁ ਨ ਕਛੂਐ ਸੁੰਿਰ ਬਿਨ ਅਲੋਕ ॥੧॥

ک
ج
ُ
ھ
س
َ
ا ن تسب سِیؤ اکچ ہن ؤاے ُ یدر دبن اولک ۔۔۱۔۔

ਤਸਆਮ ਸੁੰਿਰ ਿਤਜ ਆਨ ਜੁ ਚਾਹਿ ਤਜਉ ਕੁਸਟੀ ਿਤਨ ਜੋਕ ॥

ک
ِسیام ُسیدر جت ا ن وج اچہت چیپؤ ُ سبی نت وجک ۔۔

ਸੂਰਿਾਸ ਮਨੁ ਪਰਤਭ ਹਤਥ ਲੀਨੋ ਿੀਨੋ ਇਹੁ ਪਰਲੋਕ ॥੨॥੧॥੮॥

سُؤرداس نم رپَھب ھتہ ونیل دونی اوہی رپولک ۔۔۲۔۔۱۔۔۸۔۔
ਸਾਰੰਗ ਕਬੀਰ ਜੀਉ ॥

سارنگ ریبک جپؤ ۔۔

ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪਰਸਾਤਿ ॥

اِک اواکنر سیگؤر رپساد ۔۔
ਹਤਰ ਤਬਨੁ ਕਉਨੁ ਸਹਾਈ ਮਨ ਕਾ ॥

ہر پِں کؤن اہسیئ نم اک ۔۔

ਮਾਿ ਤਪਿਾ ਭਾਈ ਸੁਿ ਬਤਨਿਾ ਤਹਿੁ ਲਾਗੋ ਸਭ ਿਨ ਕਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

امت پِیا اھبیئ ُست نییا ِہت الوگ سیھ نھپ اک ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਆਗੇ ਕਉ ਤਕਛੁ ਿੁਲਹਾ ਬਾਂਧਹੁ ਤਕਆ ਭਰਵਾਸਾ ਧਨ ਕਾ ॥

ک
ا ےگ کؤ ِچھ نُلہا نادنھہؤ ایک رھبواسا دنھ اک ۔۔

ਕਹਾ ਤਬਸਾਸਾ ਇਸ ਭਾਂਿੇ ਕਾ ਇਿਨਕੁ ਲਾਗੈ ਿਨਕਾ ॥੧॥

اہک ِئساسا اِس اھبندے اک اکنت ال َگے بھپکا ۔۔۱۔۔

ਸਗਲ ਧਰਮ ਪੁੰਨ ਿਲ ਪਾਵਹੁ ਧੂਤਰ ਬਾਂਛਹੁ ਸਭ ਜਨ ਕਾ ॥

ھ بج
سی
ھ
ہ
لگس درھم ُپ ّں لھپ ناووہ د ُؤر نا ؤ ھ نج اک ۔۔
ਕਹੈ ਕਬੀਰੁ ਸੁਨਹੁ ਰੇ ਸੰਿਹੁ ਇਹੁ ਮਨੁ ਉਿਨ ਪੰਖੇਰੂ ਬਨ ਕਾ ॥੨॥੧॥੯॥

پی ک
ھ
ت
ُرو نب اک ۔۔۲۔۔۱۔۔۹۔۔
ےہکَ ریبک ُسبہؤ رے سیبہؤ اوہی نم اُدن
ਰਾਗੁ ਮਲਾਰ ਚਉਪਿੇ ਮਹਲਾ ੧ ਘਰੁ ੧

راگ مالر جؤندے ہلحم  ۱رھگ ۱
ੴ ਸਤਿ ਨਾਮੁ ਕਰਿਾ ਪੁਰਖੁ ਤਨਰਭਉ ਤਨਰਵੈਰੁ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤਿ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪਰਸਾਤਿ ॥

َسیب
ب
ھ
ُ
گ
ں ر رپساد ۔۔
اِک اواکنر ست نام رکنا ُپرھک پِر ھؤ پِروری ااکل مُؤرت اوجین
ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਹਸਣਾ ਸਉਣਾ ਤਵਸਤਰ ਗਇਆ ਹੈ ਮਰਣਾ ॥

اھکنا انیپ ہسیا سؤنا وِرس ایگ ےہَ رمنا ۔۔

ਖਸਮੁ ਤਵਸਾਤਰ ਖੁਆਰੀ ਕੀਨੀ ਤਧਰਗੁ ਜੀਵਣੁ ਨਹੀ ਰਹਣਾ ॥੧॥

کھ
ک
س
ب
کی
ھ
م وِسار ُؤاری ی درھِگ ویجن یہن رانہ ۔۔۱۔۔
ਪਰਾਣੀ ਏਕੋ ਨਾਮੁ ਤਧਆਵਹੁ ॥

رپَاین اوکی نام دایھو وہ ۔۔
ਅਪਨੀ ਪਤਿ ਸੇਿੀ ਘਤਰ ਜਾਵਹੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

اینپ پپ یتیس رھگ اجووہ ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਿੁਧਨੋ ਸੇਵਤਹ ਿੁਝੁ ਤਕਆ ਿੇਵਤਹ ਮਾਂਗਤਹ ਲੇਵਤਹ ਰਹਤਹ ਨਹੀ ॥

ُب
گن ویلہِ رہہہ یہن ۔۔
ُندھپؤ ویسہِ چھ ک ِیا دویہِ ام ِ

ਿੂ ਿਾਿਾ ਜੀਆ ਸਭਨਾ ਕਾ ਜੀਆ ਅੰਿਤਰ ਜੀਉ ਿੁਹੀ ॥੨॥

ئُؤ دانا ایج سبھیا اک ایج ادنر جپؤ ُبہی ۔۔۲۔۔

ਗੁਰਮੁਤਖ ਤਧਆਵਤਹ ਤਸ ਅੰਤਮਰਿੁ ਪਾਵਤਹ ਸੇਈ ਸੂਚੇ ਹੋਹੀ ॥

س ارمِت ناوہِ َ
سیبی سُؤےچ وہیہ ۔۔
ُگرمُکھ دایھوہِ ِ
ਅਤਹਤਨਤਸ ਨਾਮੁ ਜਪਹੁ ਰੇ ਪਰਾਣੀ ਮੈਲੇ ਹਛੇ ਹੋਹੀ ॥੩॥

مَیل ہج
ھ
اہیِس نام جبہؤ رے رپَاین ے ے وہیہ ۔۔۳۔۔
ਜੇਹੀ ਰੁਤਿ ਕਾਇਆ ਸੁਖੁ ਿੇਹਾ ਿੇਹੋ ਜੇਹੀ ਿੇਹੀ ॥

یہیج ُرت اکنا ُسکھ اہیت پبہؤ یہیج دیہی ۔۔

ਨਾਨਕ ਰੁਤਿ ਸੁਹਾਵੀ ਸਾਈ ਤਬਨੁ ਨਾਵੈ ਰੁਤਿ ਕੇਹੀ ॥੪॥੧॥

نانک ُرت ُسہاوی سایئ پِں نا َوے ُرت کبہی ۔۔۴۔۔۱۔۔
ਮਲਾਰ ਮਹਲਾ ੧ ॥

مالر ہلحم ۱۔۔

ਕਰਉ ਤਬਨਉ ਗੁਰ ਅਪਨੇ ਪਰੀਿਮ ਹਤਰ ਵਰੁ ਆਤਣ ਤਮਲਾਵੈ ॥

الوے ۔۔
رکو پِپؤ ُگر اےنپ رپمتی ہر ور ا ن م ِ َ

ਸੁਤਣ ਘਨ ਘੋਰ ਸੀਿਲੁ ਮਨੁ ਮੋਰਾ ਲਾਲ ਰਿੀ ਗੁਣ ਗਾਵੈ ॥੧॥

ُگ
س
اگوے ۔۔۱۔۔
ُ ں نھگ وھگر لتیس نم ومرا الل ریت ں َ
ਬਰਸੁ ਘਨਾ ਮੇਰਾ ਮਨੁ ਭੀਨਾ ॥

ب
پرس گھیا ریما نم ھییا ۔۔

ਅੰਤਮਰਿ ਬੂੰਿ ਸੁਹਾਨੀ ਹੀਅਰੈ ਗੁਤਰ ਮੋਹੀ ਮਨੁ ਹਤਰ ਰਤਸ ਲੀਨਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ارمت ئُؤدن ُسہاین ہیت َرے ُگر ومیہ نم ہر رس انیل ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਸਹਤਜ ਸੁਖੀ ਵਰ ਕਾਮਤਣ ਤਪਆਰੀ ਤਜਸੁ ਗੁਰ ਬਚਨੀ ਮਨੁ ਮਾਤਨਆ ॥

سہ سک
ج ُ ھی ور اکنم ایپری ِجس ُگر ینچب نم اماین ۔۔

ਹਤਰ ਵਤਰ ਨਾਤਰ ਭਈ ਸੋਹਾਗਤਣ ਮਤਨ ਿਤਨ ਪਰੇਮੁ ਸੁਖਾਤਨਆ ॥੨॥

ہر ور نار یئھب وساہنگ نم نت رپمی ُسکھااین ۔۔۲۔۔

ਅਵਗਣ ਤਿਆਤਗ ਭਈ ਬੈਰਾਗਤਨ ਅਸਤਥਰੁ ਵਰੁ ਸੋਹਾਗੁ ਹਰੀ ॥

سب
ا َونگ پ ِیاگ یئھب ریبانگ ا ِھر ور وساہگ ہری ۔۔

ਸੋਗੁ ਤਵਜੋਗੁ ਤਿਸੁ ਕਿੇ ਨ ਤਵਆਪੈ ਹਤਰ ਪਰਤਭ ਅਪਣੀ ਤਕਰਪਾ ਕਰੀ ॥੩॥

وسگ وِوجگ ئِس دکے ہن ونا ئَے ہر رپَھب اینپ کِرنا رکی ۔۔۳۔۔
ਆਵਣ ਜਾਣੁ ਨਹੀ ਮਨੁ ਤਨਹਚਲੁ ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਕੀ ਓਟ ਗਹੀ ॥

بِہ
ُ
گ
چ
ئ
ُ
ا ون اجن یہن نم ل ؤرے ر یک اوت یہگ ۔۔

ਨਾਨਕ ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਜਤਪ ਗੁਰਮੁਤਖ ਧਨੁ ਸੋਹਾਗਤਣ ਸਚੁ ਸਹੀ ॥੪॥੨॥

ص
نانک رام نام جت ُگرمُکھ دنھ وساہنگ چس جی ۔۔۴۔۔۲۔۔

ਮਲਾਰ ਮਹਲਾ ੧ ॥

مالر ہلحم ۱۔۔
ਸਾਚੀ ਸੁਰਤਿ ਨਾਤਮ ਨਹੀ ਤਿਰਪਿੇ ਹਉਮੈ ਕਰਿ ਗਵਾਇਆ ॥

سایچ ُسرت نام یہن رتِےتپ ہؤ م َے رکت وگَانا ۔۔

ਪਰ ਧਨ ਪਰ ਨਾਰੀ ਰਿੁ ਤਨੰਿਾ ਤਬਖੁ ਖਾਈ ਿੁਖੁ ਪਾਇਆ ॥

رپ دنھ رپ ناری رت پ ِیدا نِکھ اھکیئ ُدھک نانا ۔۔

ਸਬਿੁ ਚੀਤਨ ਭੈ ਕਪਟ ਨ ਛੂਟੇ ਮਤਨ ਮੁਤਖ ਮਾਇਆ ਮਾਇਆ ॥

ب
چ
دبس ِچیں َھے ٹپک ہن ُھؤےٹ نم مُکھ امنا امنا ۔۔

ਅਜਗਤਰ ਭਾਤਰ ਲਿੇ ਅਤਿ ਭਾਰੀ ਮਤਰ ਜਨਮੇ ਜਨਮੁ ਗਵਾਇਆ ॥੧॥

ارگج اھبر دلے ات اھبری رم جبمے منج وگَانا ۔۔۱۔۔
ਮਤਨ ਭਾਵੈ ਸਬਿੁ ਸੁਹਾਇਆ ॥

نم اھبوے دبس ُسہانا ۔۔
ਭਰਤਮ ਭਰਤਮ ਜੋਤਨ ਭੇਖ ਬਹੁ ਕੀਨਹੇ ਗੁਤਰ ਰਾਖੇ ਸਚੁ ਪਾਇਆ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ب
کیبہ
ھ
ُ
ی
ک
گ
ھ
َ
ے ر راےھک چس نانا ۔۔۱۔۔راہو۔۔
رھبم رھبم وجن ھ وہب
ਿੀਰਤਥ ਿੇਜੁ ਤਨਵਾਤਰ ਨ ਨਹਾਿੇ ਹਤਰ ਕਾ ਨਾਮੁ ਨ ਭਾਇਆ ॥

پب
ریتھت ج ئِؤار ہن بہھاےت ہر اک نام ہن اھبنا ۔۔

ਰਿਨ ਪਿਾਰਥੁ ਪਰਹਤਰ ਤਿਆਤਗਆ ਜਿ ਕੋ ਿਿ ਹੀ ਆਇਆ ॥

رنت ندارھت رپہر ایتایگ جت وک پپ یہ ا نا ۔۔
ਤਬਸਟਾ ਕੀਟ ਭਏ ਉਿ ਹੀ ਿੇ ਉਿ ਹੀ ਮਾਤਹ ਸਮਾਇਆ ॥

ِئسیا ٹیک ےئھب اُت یہ ےت اُت یہ امہِ امسنا ۔۔

ਅਤਧਕ ਸੁਆਿ ਰੋਗ ਅਤਧਕਾਈ ਤਬਨੁ ਗੁਰ ਸਹਜੁ ਨ ਪਾਇਆ ॥੨॥

پِ ُگ سہ
ادِکھ سُؤاد روگ ا ِدھکایئ ں ر ج ہن نانا ۔۔۲۔۔

ਸੇਵਾ ਸੁਰਤਿ ਰਹਤਸ ਗੁਣ ਗਾਵਾ ਗੁਰਮੁਤਖ ਤਗਆਨੁ ਬੀਚਾਰਾ ॥

ویسا ُسرت َرسہ ُگں اگوا ُگرمُکھ گ ِیان اچیبرا ۔۔

ਖੋਜੀ ਉਪਜੈ ਬਾਿੀ ਤਬਨਸੈ ਹਉ ਬਤਲ ਬਤਲ ਗੁਰ ਕਰਿਾਰਾ ॥

وھکیج ا ُ بج َے نادی نِیسے ہؤ نل نل ُگر رکنارا ۔۔

ਹਮ ਨੀਚ ਹੋੁਿੇ ਹੀਣਮਤਿ ਝੂਿੇ ਿੂ ਸਬਤਿ ਸਵਾਰਣਹਾਰਾ ॥

چ
مہ چین وہُےت ہیبمت ُھؤےھٹ ئُؤ دبس وساراہنرا ۔۔

ਆਿਮ ਚੀਤਨ ਿਹਾ ਿੂ ਿਾਰਣ ਸਚੁ ਿਾਰੇ ਿਾਰਣਹਾਰਾ ॥੩॥

ا مت نیچ اہت ئُؤ نارن چس نارے ناراہنرا ۔۔۳۔۔

ਬੈਤਸ ਸੁਥਾਤਨ ਕਹਾਂ ਗੁਣ ਿੇਰੇ ਤਕਆ ਤਕਆ ਕਥਉ ਅਪਾਰਾ ॥

کب
َنیس ُسبھان اہکن ُگں ریتے ایک ایک ھؤ انارا ۔۔

ਅਲਖੁ ਨ ਲਖੀਐ ਅਗਮੁ ਅਜੋਨੀ ਿੂੰ ਨਾਥਾਂ ਨਾਥਣਹਾਰਾ ॥

لک
ب
ُ
َ
ھی
پ
ئ
ھب
اھکل ہن ے امگ اوجین ؤن نااھتن نا ہارا ۔۔

ਤਕਸੁ ਪਤਹ ਿੇਤਖ ਕਹਉ ਿੂ ਕੈਸਾ ਸਤਭ ਜਾਚਕ ਿੂ ਿਾਿਾਰਾ ॥

کیسا سیھ اجچک ئُؤ دانارا ۔۔
کِس بہہ دھکی کہؤ ئُؤ َ

ਭਗਤਿਹੀਣੁ ਨਾਨਕੁ ਿਤਰ ਿੇਖਹੁ ਇਕੁ ਨਾਮੁ ਤਮਲੈ ਉਤਰ ਧਾਰਾ ॥੪॥੩॥

ب
گب
ھ
ک
ن
ہی
َ
ھ
ل
ں نانک در د ہؤ اِک نام م ِے اُر داھرا ۔۔۴۔۔۳۔۔
ਮਲਾਰ ਮਹਲਾ ੧ ॥

مالر ہلحم ۱۔۔

ਤਜਤਨ ਧਨ ਤਪਰ ਕਾ ਸਾਿੁ ਨ ਜਾਤਨਆ ਸਾ ਤਬਲਖ ਬਿਨ ਕੁਮਲਾਨੀ ॥

ِجں دنھ پِر اک ساد ہن اجاین سا نِلکھ دبن ُکمالین ۔۔

ਭਈ ਤਨਰਾਸੀ ਕਰਮ ਕੀ ਿਾਸੀ ਤਬਨੁ ਗੁਰ ਭਰਤਮ ਭੁਲਾਨੀ ॥੧॥

ب
یئھب پِرایس رکم یک اھپیس پِں ُگر رھبم ھُالین ۔۔۱۔۔
ਬਰਸੁ ਘਨਾ ਮੇਰਾ ਤਪਰੁ ਘਤਰ ਆਇਆ ॥

پرس گھیا ریما پِر رھگ ا نا ۔۔

ਬਤਲ ਜਾਵਾਂ ਗੁਰ ਅਪਨੇ ਪਰੀਿਮ ਤਜਤਨ ਹਤਰ ਪਰਭੁ ਆਤਣ ਤਮਲਾਇਆ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

نل اجوان ُگر اےنپ رپمتی ِجں ہر رپَھب ا ن مِالنا ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਨਉਿਨ ਪਰੀਤਿ ਸਿਾ ਿਾਕੁਰ ਤਸਉ ਅਨਤਿਨੁ ਭਗਤਿ ਸੁਹਾਵੀ ॥

ئؤنت رپپپ دسا اھٹ ُکر سِیؤ ادنِن تگھب ُسہاوی ۔۔

ਮੁਕਤਿ ਭਏ ਗੁਤਰ ਿਰਸੁ ਤਿਖਾਇਆ ਜੁਤਗ ਜੁਤਗ ਭਗਤਿ ਸੁਭਾਵੀ ॥੨॥

مُکت ےئھب ُگر درس دِاھکنا ُچگ ُچگ تگھب ُسبھاوی ۔۔۲۔ َ۔

ਹਮ ਥਾਰੇ ਤਿਰਭਵਣ ਜਗੁ ਿੁਮਰਾ ਿੂ ਮੇਰਾ ਹਉ ਿੇਰਾ ॥

مہ اھترے رتِوھبَن چگ ُبمرا ئُؤ ریما ہؤ ریتا ۔۔

ਸਤਿਗੁਤਰ ਤਮਤਲਐ ਤਨਰੰਜਨੁ ਪਾਇਆ ਬਹੁਤਰ ਨ ਭਵਜਤਲ ਿੇਰਾ ॥੩॥

ب
سیگؤر مِلیپے پِرنجن نانا ب ُہر ہن َھؤلج ریھپا ۔۔۳۔۔

ਅਪੁਨੇ ਤਪਰ ਹਤਰ ਿੇਤਖ ਤਵਗਾਸੀ ਿਉ ਧਨ ਸਾਚੁ ਸੀਗਾਰੋ ॥

اےنپ پِر ہر دھکی وِاگیس ئؤ دنھ ساچ اگیسرو ۔۔

ਅਕੁਲ ਤਨਰੰਜਨ ਤਸਉ ਸਤਚ ਸਾਚੀ ਗੁਰਮਤਿ ਨਾਮੁ ਅਧਾਰੋ ॥੪॥

لقع پِرنجن سِیؤ چس سایچ ُگرمت نام اداھرو ۔۔۴۔۔

ਮੁਕਤਿ ਭਈ ਬੰਧਨ ਗੁਤਰ ਖੋਲਹੇ ਸਬਤਿ ਸੁਰਤਿ ਪਤਿ ਪਾਈ ॥

مُکت یئھب دنبنھ ُگر وھکےھل دبس ُسرت پپ نایئ ۔۔

ਨਾਨਕ ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਤਰਿ ਅੰਿਤਰ ਗੁਰਮੁਤਖ ਮੇਤਲ ਤਮਲਾਈ ॥੫॥੪॥

نانک رام نام رِد ارتن ُگرمُکھ م َیل مِالیئ ۔۔۵۔۔۴۔۔
ਮਹਲਾ ੧ ਮਲਾਰ ॥

ہلحم  ۱مالر ۔۔
ਪਰ ਿਾਰਾ ਪਰ ਧਨੁ ਪਰ ਲੋਭਾ ਹਉਮੈ ਤਬਖੈ ਤਬਕਾਰ ॥

نک
رپ دارا رپ دنھ رپ ولاھب ہؤ م َے ِ َھے ِئکار ۔۔

ਿੁਸਟ ਭਾਉ ਿਤਜ ਤਨੰਿ ਪਰਾਈ ਕਾਮੁ ਿੋਧੁ ਚੰਿਾਰ ॥੧॥

ُدست اھبو جت پ ِید رپایئ اکم رکودھ ڈنچار ۔۔۱۔۔
ਮਹਲ ਮਤਹ ਬੈਿੇ ਅਗਮ ਅਪਾਰ ॥

لحم ہہم ےھٹیب امگ انار ۔۔
ਭੀਿਤਰ ਅੰਤਮਰਿੁ ਸੋਈ ਜਨੁ ਪਾਵੈ ਤਜਸੁ ਗੁਰ ਕਾ ਸਬਿੁ ਰਿਨੁ ਆਚਾਰ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

رتیھب ارمِت وسیئ نج نا َوے ِجس ُگر اک دبس رنت ا اچر ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਿੁਖ ਸੁਖ ਿੋਊ ਸਮ ਕਤਰ ਜਾਨੈ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਸੰਸਾਰ ॥

ب
ُدھک ُسکھ دوو مس رک اج ئَے ُپرا ھال اسنسر ۔۔

ਸੁਤਧ ਬੁਤਧ ਸੁਰਤਿ ਨਾਤਮ ਹਤਰ ਪਾਈਐ ਸਿਸੰਗਤਿ ਗੁਰ ਤਪਆਰ ॥੨॥

ُسدھ دبھ ُسرت نام ہر نا پپَے سیسیگت ُگر ایپر ۔۔۲۔۔

ਅਤਹਤਨਤਸ ਲਾਹਾ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਪਰਾਪਤਿ ਗੁਰੁ ਿਾਿਾ ਿੇਵਣਹਾਰੁ ॥

اہیِس الاہ ہر نام رپاپپ ُگر دانا دویاہنر ۔۔

ਗੁਰਮੁਤਖ ਤਸਖ ਸੋਈ ਜਨੁ ਪਾਏ ਤਜਸ ਨੋ ਨਿਤਰ ਕਰੇ ਕਰਿਾਰੁ ॥੩॥

ُگرمُکھ سِکھ وسیئ نج ناےئ ِجس ون دنر رکے رکنار ۔۔۳۔۔

ਕਾਇਆ ਮਹਲੁ ਮੰਿਰੁ ਘਰੁ ਹਤਰ ਕਾ ਤਿਸੁ ਮਤਹ ਰਾਖੀ ਜੋਤਿ ਅਪਾਰ ॥

اکنا لحم دنمر رھگ ہر اک ئِس ہہم رایھک وجت انار ۔۔

ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਤਖ ਮਹਤਲ ਬੁਲਾਈਐ ਹਤਰ ਮੇਲੇ ਮੇਲਣਹਾਰ ॥੪॥੫॥

نانک ُگرمُکھ لحم ُنال پ ٔپے ہر م َیلے م َیلبہار ۔۔۴۔۔۵۔۔
ਮਲਾਰ ਮਹਲਾ ੧ ਘਰੁ ੨

مالر ہلحم  ۱رھگ ۲
ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪਰਸਾਤਿ ॥

اِک اواکنر سیگؤر رپساد ۔۔
ਪਵਣੈ ਪਾਣੀ ਜਾਣੈ ਜਾਤਿ ॥

َوپ ئَے ناین اج ئَے اجت ۔۔
ਕਾਇਆਂ ਅਗਤਨ ਕਰੇ ਤਨਭਰਾਂਤਿ ॥

ِب
اکنان انگ رکے پ ھراپپ ۔۔
ਜੰਮਤਹ ਜੀਅ ਜਾਣੈ ਜੇ ਥਾਉ ॥

چم ّہہ ایج اج ئَے ےج اھتو ۔۔

ਸੁਰਿਾ ਪੰਤਿਿੁ ਿਾ ਕਾ ਨਾਉ ॥੧॥

ُسرنا ڈنپت نا اک ناو ۔۔۱۔۔
ਗੁਣ ਗੋਤਬੰਿ ਨ ਜਾਣੀਅਤਹ ਮਾਇ ॥

ُگں وگپِید ہن اجنیی ِہ امےئ ۔۔

ਅਣਿੀਿਾ ਤਕਛੁ ਕਹਣੁ ਨ ਜਾਇ ॥

ک
انداھٹی ِچھ کہں ہن اجۓ ۔۔

ਤਕਆ ਕਤਰ ਆਤਖ ਵਖਾਣੀਐ ਮਾਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ایک رک ا ھک واھک نیپے امےئ ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਊਪਤਰ ਿਤਰ ਅਸਮਾਤਨ ਪਇਆਤਲ ॥

اُورپ در اامسن ایپل ۔۔
ਤਕਉ ਕਤਰ ਕਹੀਐ ਿੇਹੁ ਵੀਚਾਤਰ ॥

کپؤ رک کہ ٔپے دوہی وبچار ۔۔

ਤਬਨੁ ਤਜਹਵਾ ਜੋ ਜਪੈ ਤਹਆਇ ॥

پِں چہؤا وج جپَے ِہیاۓ ۔۔

ਕੋਈ ਜਾਣੈ ਕੈਸਾ ਨਾਉ ॥੨॥

کیسا ناو ۔۔۲۔۔
وکیئ اج ئَے َ
ਕਥਨੀ ਬਿਨੀ ਰਹੈ ਤਨਭਰਾਂਤਿ ॥

َکب
ہ پ ِب
ھب
پ
ھ
ی دبین ر َ ے را پ ۔۔
ਸੋ ਬੂਝੈ ਹੋਵੈ ਤਜਸੁ ਿਾਤਿ ॥

چ
وہوے ِجس دات ۔۔
وس ئُؤ َھے َ
ਅਤਹਤਨਤਸ ਅੰਿਤਰ ਰਹੈ ਤਲਵ ਲਾਇ ॥

اہیِس ارتن ر َہے لِؤ ال ِئے ۔۔

ਸੋਈ ਪੁਰਖੁ ਤਜ ਸਤਚ ਸਮਾਇ ॥੩॥

وسیئ ُپرھک ےج چس امسۓ ۔۔۳۔۔

ਜਾਤਿ ਕੁਲੀਨੁ ਸੇਵਕੁ ਜੇ ਹੋਇ ॥

اجت ُکلیں ویسک ےج وہۓ ۔۔
ਿਾ ਕਾ ਕਹਣਾ ਕਹਹੁ ਨ ਕੋਇ ॥

نا اک انہک کہہؤ ہن وکۓ ۔۔

ਤਵਤਚ ਸਨਾਿੀ ਸੇਵਕੁ ਹੋਇ ॥

وِچ انسیت ویسک وہۓ ۔۔
ਨਾਨਕ ਪਣਹੀਆ ਪਤਹਰੈ ਸੋਇ ॥੪॥੧॥੬॥

نانک پبہِیا رہپَے وسۓ ۔۔۴۔۔۱۔۔۶۔۔
ਮਲਾਰ ਮਹਲਾ ੧ ॥

مالر ہلحم ۱۔۔
ਿੁਖੁ ਵੇਛੋੜਾ ਇਕੁ ਿੁਖੁ ਭੂਖ ॥

ب
ُدھک ووھچیرا اِک ُدھک ُھؤھک ۔۔
ਇਕੁ ਿੁਖੁ ਸਕਿਵਾਰ ਜਮਿੂਿ ॥

اِک ُدھک وتکسار چم ُدوت ۔۔

ਇਕੁ ਿੁਖੁ ਰੋਗੁ ਲਗੈ ਿਤਨ ਧਾਇ ॥

َ
اِک ُدھک روگ لگے نت داھےئ ۔۔
ਵੈਿ ਨ ਭੋਲੇ ਿਾਰੂ ਲਾਇ ॥੧॥

وند ہن وھبےل دا ُرو ال ِئے ۔۔۱۔۔
ਵੈਿ ਨ ਭੋਲੇ ਿਾਰੂ ਲਾਇ ॥

وند ہن وھبےل دا ُرو ال ِئے ۔۔

ਿਰਿੁ ਹੋਵੈ ਿੁਖੁ ਰਹੈ ਸਰੀਰ ॥

وہوے ُدھک ر َہے رسری ۔۔
درد َ
ਐਸਾ ਿਾਰੂ ਲਗੈ ਨ ਬੀਰ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

َ
ااسی دا ُرو لگے ہن نِتر ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਖਸਮੁ ਤਵਸਾਤਰ ਕੀਏ ਰਸ ਭੋਗ ॥

کھ س

م وِسار ےئیک رس وھبگ ۔۔
ਿਾਂ ਿਤਨ ਉਤਿ ਖਲੋਏ ਰੋਗ ॥

نان نت اُھٹ ولھکۓ روگ ۔۔
ਮਨ ਅੰਧੇ ਕਉ ਤਮਲੈ ਸਜਾਇ ॥

نم ادنےھ کؤ ملَ ِے اجسۓ ۔۔
ਵੈਿ ਨ ਭੋਲੇ ਿਾਰੂ ਲਾਇ ॥੨॥

وند ہن وھبےل دا ُرو ال ئِے ۔۔۲۔۔
ਚੰਿਨ ਕਾ ਿਲੁ ਚੰਿਨ ਵਾਸੁ ॥

دنچن اک لھپ دنچن واس ۔۔
ਮਾਣਸ ਕਾ ਿਲੁ ਘਟ ਮਤਹ ਸਾਸੁ ॥

امسن اک لھپ ٹھگ ہہم ساس ۔۔
ਸਾਤਸ ਗਇਐ ਕਾਇਆ ਢਤਲ ਪਾਇ ॥

ساس گ ٔپے َ اکنا دلھ ناۓ ۔۔

ਿਾ ਕੈ ਪਾਛੈ ਕੋਇ ਨ ਖਾਇ ॥੩॥

چ
اھکۓ ۔۔۳۔۔
ےک نا َھے وکۓ ہن
نا َ
ِ

ਕੰਚਨ ਕਾਇਆ ਤਨਰਮਲ ਹੰਸੁ ॥

نچنک اکنا پِرلم سنہ ۔۔

ਤਜਸੁ ਮਤਹ ਨਾਮੁ ਤਨਰੰਜਨ ਅੰਸੁ ॥

ِجس ہہم نام پِرنجن اسن ۔۔

ਿੂਖ ਰੋਗ ਸਤਭ ਗਇਆ ਗਵਾਇ ॥

ُدوھک روگ سیھ ایگ وگَاےی ۔۔

ਨਾਨਕ ਛੂਟਤਸ ਸਾਚੈ ਨਾਇ ॥੪॥੨॥੭॥

چ
نانک ُھؤسٹ سا َچے ناےئ ۔۔۴۔۔۲۔۔۷۔۔
ਮਲਾਰ ਮਹਲਾ ੧ ॥

مالر ہلحم ۱۔۔
ਿੁਖ ਮਹੁਰਾ ਮਾਰਣ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ॥

ُدھک وہمرا امرن ہر نام ۔۔
ਤਸਲਾ ਸੰਿੋਖ ਪੀਸਣੁ ਹਤਥ ਿਾਨੁ ॥

نی
صِلہ وتنسھک سں ھتہ دان ۔۔
ਤਨਿ ਤਨਿ ਲੇਹੁ ਨ ਛੀਜੈ ਿੇਹ ॥

چ
ھب
ج
َے دہہی ۔۔
پِپ پِپ وہیل ہن
ਅੰਿ ਕਾਤਲ ਜਮੁ ਮਾਰੈ ਿੇਹ ॥੧॥

امرے بھبہہ ۔۔۱۔۔
اپپ اکل مج َ
ਐਸਾ ਿਾਰੂ ਖਾਤਹ ਗਵਾਰ ॥

ااسی دا ُرو اھکہِ وگار ۔۔

ਤਜਿੁ ਖਾਧੈ ਿੇਰੇ ਜਾਤਹ ਤਵਕਾਰ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ِجت اھکد َھے َ ریتے اجہِ وِاکر ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਰਾਜੁ ਮਾਲੁ ਜੋਬਨੁ ਸਭੁ ਛਾਂਵ ॥

راچ امل وجنب سیھ اھچون ۔۔
ਰਤਥ ਤਿਰੰਿੈ ਿੀਸਤਹ ਥਾਵ ॥

ب
رھت ھِردنَے دہسیِ اھتو ۔۔
ਿੇਹ ਨ ਨਾਉ ਨ ਹੋਵੈ ਜਾਤਿ ॥

وہوے اجت ۔۔
دہہی ہن ناو ہن َ
ਓਥੈ ਤਿਹੁ ਐਥੈ ਸਭ ਰਾਤਿ ॥੨॥

ب
او َھے دِوہ اَےھتی سیھ رات ۔۔۲۔۔
ਸਾਿ ਕਤਰ ਸਮਧਾਂ ਤਿਰਸਨਾ ਤਘਉ ਿੇਲੁ ॥

گ
اصد رک دمساھن رتِانس ِھپؤ لیت ۔۔
ਕਾਮੁ ਿੋਧੁ ਅਗਨੀ ਤਸਉ ਮੇਲੁ ॥

اکم رکودھ اینگ سِیؤ لیم ۔۔
ਹੋਮ ਜਗ ਅਰੁ ਪਾਿ ਪੁਰਾਣ ॥

وہم چگ ار ناھٹ ُپران ۔۔

ਜੋ ਤਿਸੁ ਭਾਵੈ ਸੋ ਪਰਵਾਣ ॥੩॥

وج ئِس اھبوے وس رپوان ۔۔۳۔۔
ਿਪੁ ਕਾਗਿੁ ਿੇਰਾ ਨਾਮੁ ਨੀਸਾਨੁ ॥

پپ اکدگ ریتا نام اسینن ۔۔

ਤਜਨ ਕਉ ਤਲਤਖਆ ਏਹੁ ਤਨਧਾਨੁ ॥

ِجں کؤ لک ِھیا اوہی ن ِداھن ۔۔

ਸੇ ਧਨਵੰਿ ਤਿਸਤਹ ਘਤਰ ਜਾਇ ॥

ےس دھپؤپپ ِدسہہ رھگ اجۓ ۔۔
ਨਾਨਕ ਜਨਨੀ ਧੰਨੀ ਮਾਇ ॥੪॥੩॥੮॥

نانک یننج دینھ امےئ ۔۔۴۔۔۳۔۔۸۔۔
ਮਲਾਰ ਮਹਲਾ ੧ ॥

مالر ہلحم ۱۔۔
ਬਾਗੇ ਕਾਪੜ ਬੋਲੈ ਬੈਣ ॥

ناےگ اکڑپ وب لَے َنیں ۔۔
ਲੰਮਾ ਨਕੁ ਕਾਲੇ ਿੇਰੇ ਨੈਣ ॥

لمّا نک اکےل ریتے نَیں ۔۔
ਕਬਹੂੰ ਸਾਤਹਬੁ ਿੇਤਖਆ ਭੈਣ ॥੧॥

نک ب
ھ
ی
َ
کب ُہؤن اصجِت د ھیا ں ۔۔۱۔۔
ਊਿਾਂ ਊਤਿ ਚੜਾਂ ਅਸਮਾਤਨ ॥

اُودان اُو ِد ڑچان اامسن ۔۔
ਸਾਤਹਬ ਸੰਤਮਰਥ ਿੇਰੈ ਿਾਤਣ ॥

اصجِت رمسِھت ریتَے نان ۔۔
ਜਤਲ ਥਤਲ ਿੂੰਗਤਰ ਿੇਖਾਂ ਿੀਰ ॥

لج لھت ُدورگن داھکین ریت ۔۔

ਥਾਨ ਥਨੰਿਤਰ ਸਾਤਹਬੁ ਬੀਰ ॥੨॥

ب
ھی
ی
ت
ِ
ج
اھتن ر اص ت ریب ۔۔۲۔۔

ਤਜਤਨ ਿਨੁ ਸਾਤਜ ਿੀਏ ਨਾਤਲ ਖੰਭ ॥

ک
ِجں نت ساچ د پپے نال ھیبھ ۔۔
ਅਤਿ ਤਿਰਸਨਾ ਉਿਣੈ ਕੀ ਿੰਝ ॥

ات رتِانس اُدےنَ یک دھجن ۔۔
ਨਿਤਰ ਕਰੇ ਿਾਂ ਬੰਧਾਂ ਧੀਰ ॥

دنر رکے نان دنباھن دھتر ۔۔
ਤਜਉ ਵੇਖਾਲੇ ਤਿਉ ਵੇਖਾਂ ਬੀਰ ॥੩॥

چیپؤ واھکیےل پپؤ واھکین ریب ۔۔۳۔۔
ਨ ਇਹੁ ਿਨੁ ਜਾਇਗਾ ਨ ਜਾਤਹਗੇ ਖੰਭ ॥

ک
ہن اوہی نت اجاگئ ہن اج ہِگے ھیبھ ۔۔
ਪਉਣੈ ਪਾਣੀ ਅਗਨੀ ਕਾ ਸਨਬੰਧ ॥

ئؤ ئَے ناین اینگ اک سیییدھ ۔۔

ਨਾਨਕ ਕਰਮੁ ਹੋਵੈ ਜਪੀਐ ਕਤਰ ਗੁਰੁ ਪੀਰੁ ॥

وہوے چیپَے رک ُگر ریپ ۔۔
نانک رکم َ
ਸਤਚ ਸਮਾਵੈ ਏਹੁ ਸਰੀਰੁ ॥੪॥੪॥੯॥

امسوے اوہی رسری ۔۔۴۔۔۴۔۔۹۔۔
چس َ
ਮਲਾਰ ਮਹਲਾ ੩ ਚਉਪਿੇ ਘਰੁ ੧

مالر ہلحم  ۳جؤندے رھگ ۱

ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪਰਸਾਤਿ ॥

اِک اواکنر سیگؤر رپساد ۔۔
ਤਨਰੰਕਾਰੁ ਆਕਾਰੁ ਹੈ ਆਪੇ ਆਪੇ ਭਰਤਮ ਭੁਲਾਏ ॥

ب
پِراکنر ا اکر ےہَ ا ےپ ا ےپ رھبم ھُالےئ ۔۔

ਕਤਰ ਕਤਰ ਕਰਿਾ ਆਪੇ ਵੇਖੈ ਤਜਿੁ ਭਾਵੈ ਤਿਿੁ ਲਾਏ ॥

اھبوے پِپ الےئ ۔۔
رک رک رکنا ا ےپ و َ
ےھکی ِجت َ
ਸੇਵਕ ਕਉ ਏਹਾ ਵਤਿਆਈ ਜਾ ਕਉ ਹੁਕਮੁ ਮਨਾਏ ॥੧॥

ک
ویسک کؤ ااہی ودنایئ اج کؤ ُچ م انمےئ ۔۔۱۔۔

ਆਪਣਾ ਭਾਣਾ ਆਪੇ ਜਾਣੈ ਗੁਰ ਤਕਰਪਾ ਿੇ ਲਹੀਐ ॥

ا انپ اھبنا ا ےپ اج ئَے ُگر کِرنا ےت لہی َپے ۔۔

ਏਹਾ ਸਕਤਿ ਤਸਵੈ ਘਤਰ ਆਵੈ ਜੀਵਤਿਆ ਮਤਰ ਰਹੀਐ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ااہی تکس سِ َؤے رھگ ا َوے ویجدنا رم ر ہیپے ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਵੇਿ ਪੜੈ ਪਤੜ ਵਾਿੁ ਵਖਾਣੈ ਬਰਹਮਾ ਤਬਸਨੁ ਮਹੇਸਾ ॥

ئ
وند ڑپَے ڑپ واد واھک ئَے پرامہ ِسں مہیسا ۔۔

ਏਹ ਤਿਰਗੁਣ ਮਾਇਆ ਤਜਤਨ ਜਗਿੁ ਭੁਲਾਇਆ ਜਨਮ ਮਰਣ ਕਾ ਸਹਸਾ ॥

ب
اہہی رتِنگ امنا ِجں تگج ھُالنا منج رمن اک سہسا ۔۔
ਗੁਰ ਪਰਸਾਿੀ ਏਕੋ ਜਾਣੈ ਚੂਕੈ ਮਨਹੁ ਅੰਿੇਸਾ ॥੨॥

ُگر رپسادی اوکی اج ئَے ُجؤ َکے مبہؤ ادناسی ۔۔۲۔۔

ਹਮ ਿੀਨ ਮੂਰਖ ਅਵੀਚਾਰੀ ਿੁਮ ਤਚੰਿਾ ਕਰਹੁ ਹਮਾਰੀ ॥

ُب
مہ دنی مُؤرھک اوبچاری م ِچییا رکوہ امہری ۔۔

ਹੋਹੁ ਿਇਆਲ ਕਤਰ ਿਾਸੁ ਿਾਸਾ ਕਾ ਸੇਵਾ ਕਰੀ ਿੁਮਾਰੀ ॥

دنال رک داس داسا اک ویسا رکی ُبماری ۔۔

ਏਕੁ ਤਨਧਾਨੁ ਿੇਤਹ ਿੂ ਅਪਣਾ ਅਤਹਤਨਤਸ ਨਾਮੁ ਵਖਾਣੀ ॥੩॥

انک ن ِداھن دہہی ئُؤ اانپ اہیِس نام واھکین ۔۔۳۔۔

ਕਹਿ ਨਾਨਕੁ ਗੁਰ ਪਰਸਾਿੀ ਬੂਝਹੁ ਕੋਈ ਐਸਾ ਕਰੇ ਵੀਚਾਰਾ ॥

کہت نانک ُگر رپسادی ئُؤچھہہ وکیئ ااسی رکے وبچارا ۔۔
ਤਜਉ ਜਲ ਊਪਤਰ ਿੇਨੁ ਬੁਿਬੁਿਾ ਿੈਸਾ ਇਹੁ ਸੰਸਾਰਾ ॥

ب
ھی
َ
َ
ن
ی
چیپؤ لج اُورپ ں ُند ُندا سا اوہی اسنسرا ۔۔

ਤਜਸ ਿੇ ਹੋਆ ਤਿਸਤਹ ਸਮਾਣਾ ਚੂਤਕ ਗਇਆ ਪਾਸਾਰਾ ॥੪॥੧॥

ِجس ےت وہا ئِسہہ امسنا ُجؤک ایگ ناسارا ۔۔۴۔۔۱۔۔
ਮਲਾਰ ਮਹਲਾ ੩ ॥

مالر ہلحم ۳۔۔
ਤਜਨੀ ਹੁਕਮੁ ਪਛਾਤਣਆ ਸੇ ਮੇਲੇ ਹਉਮੈ ਸਬਤਿ ਜਲਾਇ ॥

ک
ج ِبی ُچ م اھچپاین ےس م َیلے ہؤ م َے دبس چالۓ ۔۔

ਸਚੀ ਭਗਤਿ ਕਰਤਹ ਤਿਨੁ ਰਾਿੀ ਸਤਚ ਰਹੇ ਤਲਵ ਲਾਇ ॥

یچس تگھب رکہِ دِن رایت چس رےہ لِؤ ال ئِے ۔۔

ਸਿਾ ਸਚੁ ਹਤਰ ਵੇਖਿੇ ਗੁਰ ਕੈ ਸਬਤਿ ਸੁਭਾਇ ॥੧॥

دسا چس ہر ونکھدے ُگر ےکَ دبس ُسبھاےئِ ۔۔۱۔۔
ਮਨ ਰੇ ਹੁਕਮੁ ਮੰਤਨ ਸੁਖੁ ਹੋਇ ॥

ک
نم ُسکھ وہۓ ۔۔
نم رے ُچ م ّ

ਪਰਭ ਭਾਣਾ ਅਪਣਾ ਭਾਵਿਾ ਤਜਸੁ ਬਖਸੇ ਤਿਸੁ ਤਬਘਨੁ ਨ ਕੋਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ج نکھس ئ ِ نِگ
ھ
رپَھب اھبنا اانپ اھبودا ِ س ے س ں ہن وکۓ ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਿਰੈ ਗੁਣ ਸਭਾ ਧਾਿੁ ਹੈ ਨਾ ਹਤਰ ਭਗਤਿ ਨ ਭਾਇ ॥

ے ُگں اھبس داھت ےہَ ہن ہ ر تگھب ہن اھبےئ ۔۔
رتِ َ
ਗਤਿ ਮੁਕਤਿ ਕਿੇ ਨ ਹੋਵਈ ਹਉਮੈ ਕਰਮ ਕਮਾਤਹ ॥

گپ مُکت دکے ہن وہویئ ہؤ م َے رکم امک ِہے ۔۔

ਸਾਤਹਬ ਭਾਵੈ ਸੋ ਥੀਐ ਪਇਐ ਤਕਰਤਿ ਤਿਰਾਤਹ ॥੨॥

ب
ب
اصجِت اھبوے وس ھیپے نیپے َ کِرت ھِراہِ۔۔۲۔۔

ਸਤਿਗੁਰ ਭੇਤਟਐ ਮਨੁ ਮਤਰ ਰਹੈ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਵਸੈ ਮਤਨ ਆਇ ॥

س ب
ھی
ی
ی
س
ہ
پ
ہ
ے نم رم ر َ ے ر نام و َے نم ا ۓ ۔۔
یگؤر
ਤਿਸ ਕੀ ਕੀਮਤਿ ਨਾ ਪਵੈ ਕਹਣਾ ਤਕਛੂ ਨ ਜਾਇ ॥

کِج
ُ
ھ
ئِس یک تمیق ہن وپَے انہک ؤ ہن اجۓ ۔۔

ਚਉਥੈ ਪਤਿ ਵਾਸਾ ਹੋਇਆ ਸਚੈ ਰਹੈ ਸਮਾਇ ॥੩॥

ب
جؤ َھے ند واسا وہنا سج َے ر َہے امسۓ ۔۔۳۔۔

ਮੇਰਾ ਹਤਰ ਪਰਭੁ ਅਗਮੁ ਅਗੋਚਰੁ ਹੈ ਕੀਮਤਿ ਕਹਣੁ ਨ ਜਾਇ ॥

ریما ہر رپَھب امگ اوگرچ ےہَ تمیق کہں ہن اجۓ ۔۔
ਗੁਰ ਪਰਸਾਿੀ ਬੁਝੀਐ ਸਬਿੇ ਕਾਰ ਕਮਾਇ ॥

بج
ھی
پ
ے دبسے اکر امکۓ ۔۔
ُگر رپسادی

ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਸਲਾਤਹ ਿੂ ਹਤਰ ਹਤਰ ਿਤਰ ਸੋਭਾ ਪਾਇ ॥੪॥੨॥

نانک نام سالہِ ئُؤ ہر ہر در وساھب ناۓ ۔۔۴۔۔۲۔۔

ਮਲਾਰ ਮਹਲਾ ੩ ॥

مالر ہلحم ۳۔۔
ਗੁਰਮੁਤਖ ਕੋਈ ਤਵਰਲਾ ਬੂਝੈ ਤਜਸ ਨੋ ਨਿਤਰ ਕਰੇਇ ॥

چ
ُگرمُکھ وکیئ وِرال ئُؤ َھے سج ون دنر رکۓ ۔۔

ਗੁਰ ਤਬਨੁ ਿਾਿਾ ਕੋਈ ਨਾਹੀ ਬਖਸੇ ਨਿਤਰ ਕਰੇਇ ॥

نک
ُگر پِں دانا وکیئ نایہ ھسے دنر رکۓ ۔۔

ਗੁਰ ਤਮਤਲਐ ਸਾਂਤਿ ਊਪਜੈ ਅਨਤਿਨੁ ਨਾਮੁ ਲਏਇ ॥੧॥

ُگر مِلیپے ساپپ اُو بج َے ادنِن نام ل ٔپے ۔۔۱۔۔
ਮੇਰੇ ਮਨ ਹਤਰ ਅੰਤਮਰਿ ਨਾਮੁ ਤਧਆਇ ॥

ریمے نم ہر ارمت نام دایھےئ ۔۔
ਸਤਿਗੁਰੁ ਪੁਰਖੁ ਤਮਲੈ ਨਾਉ ਪਾਈਐ ਹਤਰ ਨਾਮੇ ਸਿਾ ਸਮਾਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

سیگؤر ُپرھک ملَ ِے ناو نا پپَے ہر ناےم دسا امسۓ ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਮਨਮੁਖ ਸਿਾ ਤਵਛੁੜੇ ਤਿਰਤਹ ਕੋਇ ਨ ਤਕਸ ਹੀ ਨਾਤਲ ॥

مب
ب
مُکھ دسا وِڑھچے ھِرہِ وکۓ ہن کِس یہ نال ۔۔
ਹਉਮੈ ਵਿਾ ਰੋਗੁ ਹੈ ਤਸਤਰ ਮਾਰੇ ਜਮਕਾਤਲ ॥

ےہ سِر امرے چمکال ۔۔
ہؤ م َے ودا روگ َ
ਗੁਰਮਤਿ ਸਿਸੰਗਤਿ ਨ ਤਵਛੁੜਤਹ ਅਨਤਿਨੁ ਨਾਮੁ ਸਮਹਾਤਲ ॥੨॥

س
م
ہ
ُگرمت سیسیگت ہن وِڑھچہِ ادنِن نام ھال ۔۔۲۔۔
ਸਭਨਾ ਕਰਿਾ ਏਕੁ ਿੂ ਤਨਿ ਕਤਰ ਿੇਖਤਹ ਵੀਚਾਰੁ ॥

سبھیا رکنا انک ئُؤ پِپ رک دنکھہہ وبچار ۔۔

ਇਤਕ ਗੁਰਮੁਤਖ ਆਤਪ ਤਮਲਾਇਆ ਬਖਸੇ ਭਗਤਿ ਭੰਿਾਰ ॥

نک
ھ
س
اِک ُگرمُکھ ا ت مِالنا ے تگھب ڈنھبار ۔۔

ਿੂ ਆਪੇ ਸਭੁ ਤਕਛੁ ਜਾਣਿਾ ਤਕਸੁ ਆਗੈ ਕਰੀ ਪੂਕਾਰ ॥੩॥

ک
ئُؤ ا ےپ سیھ ِچھ اجدنا کِس ا ےگ رکی ئُؤاکر ۔۔۳۔۔
ਹਤਰ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਅੰਤਮਰਿੁ ਹੈ ਨਿਰੀ ਪਾਇਆ ਜਾਇ ॥

ےہ دنری نانا اجۓ ۔۔
ہر ہر نام ارمِت َ
ਅਨਤਿਨੁ ਹਤਰ ਹਤਰ ਉਚਰੈ ਗੁਰ ਕੈ ਸਹਤਜ ਸੁਭਾਇ ॥

سہ
ےک ج ُسبھاےئِ ۔۔
ادنِن ہر ہر اُج َِرے ُگر َ

ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਤਨਧਾਨੁ ਹੈ ਨਾਮੇ ਹੀ ਤਚਿੁ ਲਾਇ ॥੪॥੩॥

ےہ ناےم یہ ِجت ال ئِے ۔۔۴۔۔۳۔۔
نانک نام ن ِداھن َ
ਮਲਾਰ ਮਹਲਾ ੩ ॥

مالر ہلحم ۳۔۔
ਗੁਰੁ ਸਾਲਾਹੀ ਸਿਾ ਸੁਖਿਾਿਾ ਪਰਭੁ ਨਾਰਾਇਣੁ ਸੋਈ ॥

ُگر اصالیح دسا ُسکھدانا رپَھب نارانئ وسیئ ۔۔

ਗੁਰ ਪਰਸਾਤਿ ਪਰਮ ਪਿੁ ਪਾਇਆ ਵਿੀ ਵਤਿਆਈ ਹੋਈ ॥

ُگر رپساد رپم ند نانا ودی ودنایئ وہیئ ۔۔

ਅਨਤਿਨੁ ਗੁਣ ਗਾਵੈ ਤਨਿ ਸਾਚੇ ਸਤਚ ਸਮਾਵੈ ਸੋਈ ॥੧॥

ُگ
امسوے وسیئ ۔۔۱۔۔
اگوے پِپ ساےچ چس َ
ادنِن ں َ
ਮਨ ਰੇ ਗੁਰਮੁਤਖ ਤਰਿੈ ਵੀਚਾਤਰ ॥

نم رے ُگرمُکھ ر َِدے وبچار ۔۔

ਿਤਜ ਕੂੜੁ ਕੁਟੰਬੁ ਹਉਮੈ ਤਬਖੁ ਤਿਰਸਨਾ ਚਲਣੁ ਤਰਿੈ ਸਮਹਾਤਲ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

س
م
ہ
جت ُکؤر ُکیپت ہؤ م َے نِکھ رتِانس نلچ ر َِدے ھال ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਸਤਿਗੁਰੁ ਿਾਿਾ ਰਾਮ ਨਾਮ ਕਾ ਹੋਰੁ ਿਾਿਾ ਕੋਈ ਨਾਹੀ ॥

سیگؤر دانا رام نام اک وہر دانا وکیئ نایہ ۔۔

ਜੀਅ ਿਾਨੁ ਿੇਇ ਤਿਰਪਿਾਸੇ ਸਚੈ ਨਾਤਮ ਸਮਾਹੀ ॥

یج دان دےئ رتِاتپےس سج َے نام امسیہ ۔۔

ਅਨਤਿਨੁ ਹਤਰ ਰਤਵਆ ਤਰਿ ਅੰਿਤਰ ਸਹਤਜ ਸਮਾਤਧ ਲਗਾਹੀ ॥੨॥

سہ
ادنِن ہر ر َونا رِد ارتن ج امسدھ اگلیہ ۔۔۲۔۔

ਸਤਿਗੁਰ ਸਬਿੀ ਇਹੁ ਮਨੁ ਭੇਤਿਆ ਤਹਰਿੈ ਸਾਚੀ ਬਾਣੀ ॥

سیگؤر دبسی اوہی نم دیھبنا ہِر َدے سایچ ناین ۔۔

ਮੇਰਾ ਪਰਭੁ ਅਲਖੁ ਨ ਜਾਈ ਲਤਖਆ ਗੁਰਮੁਤਖ ਅਕਥ ਕਹਾਣੀ ॥

ریما رپَھب اھکل ہن اجیئ ایھکل ُگرمُکھ ا ّکبھ اہکین ۔۔

ਆਪੇ ਿਇਆ ਕਰੇ ਸੁਖਿਾਿਾ ਜਪੀਐ ਸਾਤਰੰਗਪਾਣੀ ॥੩॥

ا ےپ دایئ رکے ُسکھدانا چیپَے سا ِرنگیاین ۔۔۳۔۔

ਆਵਣ ਜਾਣਾ ਬਹੁਤੜ ਨ ਹੋਵੈ ਗੁਰਮੁਤਖ ਸਹਤਜ ਤਧਆਇਆ ॥

سہ
ب
وہوے ُگرمُکھ ج دایھنا ۔۔
ا ون اجنا ہُہر ہن َ

ਮਨ ਹੀ ਿੇ ਮਨੁ ਤਮਤਲਆ ਸੁਆਮੀ ਮਨ ਹੀ ਮੰਨੁ ਸਮਾਇਆ ॥

نم یہ ےت نم مل ِیا سُؤا یم نم یہ نمّ امسنا ۔۔
ਸਾਚੇ ਹੀ ਸਚੁ ਸਾਤਚ ਪਿੀਜੈ ਤਵਚਹੁ ਆਪੁ ਗਵਾਇਆ ॥੪॥

ساےچ یہ چس ساچ نیبج َے وِچہؤہ ا ت وگَانا ۔۔۴۔۔

ਏਕੋ ਏਕੁ ਵਸੈ ਮਤਨ ਸੁਆਮੀ ਿੂਜਾ ਅਵਰੁ ਨ ਕੋਈ ॥

اوکی انک و سَے نم سُؤا یم ُدواج ا َور ہن وکیئ ۔۔

ਏਕੋੁ ਨਾਮੁ ਅੰਤਮਰਿੁ ਹੈ ਮੀਿਾ ਜਤਗ ਤਨਰਮਲ ਸਚੁ ਸੋਈ ॥

ےہ اھٹیم چگ پِرلم چس وسیئ ۔۔
انک نام ارمِت َ

ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਪਰਭੂ ਿੇ ਪਾਈਐ ਤਜਨ ਕਉ ਧੁਤਰ ਤਲਤਖਆ ਹੋਈ ॥੫॥੪॥

ب
نانک نام رپ ُھؤ ےت نا پپَے ِجں کؤ د ُھر لک ِھیا وہیئ ۔۔۵۔۔۴۔۔
ਮਲਾਰ ਮਹਲਾ ੩ ॥

مالر ہلحم ۳۔۔
ਗਣ ਗੰਧਰਬ ਨਾਮੇ ਸਤਭ ਉਧਰੇ ਗੁਰ ਕਾ ਸਬਿੁ ਵੀਚਾਤਰ ॥

نگ دنگرھت ناےم سیھ اُدرھے ُگر اک دبس وبچار ۔۔

ਹਉਮੈ ਮਾਤਰ ਸਿ ਮੰਤਨ ਵਸਾਇਆ ਹਤਰ ਰਾਤਖਆ ਉਤਰ ਧਾਤਰ ॥

نم وسانا ہر راایھک اُر داھر ۔۔
ہؤ م َے امر دس ّ

ਤਜਸਤਹ ਬੁਝਾਏ ਸੋਈ ਬੂਝੈ ਤਜਸ ਨੋ ਆਪੇ ਲਏ ਤਮਲਾਇ ॥

ب
چ
جسہہ ُجھاےئ وسیئ ئُؤ َھے ِجس ون ا ےپ ےئل مِال ئِے ۔۔
ਅਨਤਿਨੁ ਬਾਣੀ ਸਬਿੇ ਗਾਂਵੈ ਸਾਤਚ ਰਹੈ ਤਲਵ ਲਾਇ ॥੧॥

ادنِن ناین دبسے اگونَے ساچ ر َہے لِؤ ال ئِے ۔۔۱۔۔
ਮਨ ਮੇਰੇ ਤਖਨੁ ਤਖਨੁ ਨਾਮੁ ਸਮਹਾਤਲ ॥

کھ ِ ک
س
م
ھ
ہ
ِ
نم ریمے ں ں نام ھال ۔۔
ਗੁਰ ਕੀ ਿਾਤਿ ਸਬਿ ਸੁਖੁ ਅੰਿਤਰ ਸਿਾ ਤਨਬਹੈ ਿੇਰੈ ਨਾਤਲ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ُگر یک دات دبس ُسکھ ارتن دسا پ ِب َہے ریتَے نال ۔۔۱۔۔راہو۔۔

ਮਨਮੁਖ ਪਾਖੰਿੁ ਕਿੇ ਨ ਚੂਕੈ ਿੂਜੈ ਭਾਇ ਿੁਖੁ ਪਾਏ ॥

مب
م
ک
چ
ک
ج
َ
ُ
ھ ناڈنھک دکے ہن ُ ؤ ے ُدو َے اھبےئ ُدھک ناےئ ۔۔
ਨਾਮੁ ਤਵਸਾਤਰ ਤਬਤਖਆ ਮਤਨ ਰਾਿੇ ਤਬਰਥਾ ਜਨਮੁ ਗਵਾਏ ॥

نام وِسار نِکھیا نم راےت پِراھت منج وگاےئ ۔۔

ਇਹ ਵੇਲਾ ਤਿਤਰ ਹਤਥ ਨ ਆਵੈ ਅਨਤਿਨੁ ਸਿਾ ਪਛੁਿਾਏ ॥

ب
ے ادنِن دسا اتھچپےئ ۔۔
اہہی ونال ھِر ھتہ ہن ا و َ

ਮਤਰ ਮਤਰ ਜਨਮੈ ਕਿੇ ਨ ਬੂਝੈ ਤਵਸਟਾ ਮਾਤਹ ਸਮਾਏ ॥੨॥

چ
رم رم جبمَے دکے ہن ئُؤ َھے وِاٹس امہِ امسےئ ۔۔۲۔۔

ਗੁਰਮੁਤਖ ਨਾਤਮ ਰਿੇ ਸੇ ਉਧਰੇ ਗੁਰ ਕਾ ਸਬਿੁ ਵੀਚਾਤਰ ॥

ُگرمُکھ نام رےت ےس اُدرھے ُگر اک دبس وبچار ۔۔

ਜੀਵਨ ਮੁਕਤਿ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਤਧਆਇਆ ਹਤਰ ਰਾਤਖਆ ਉਤਰ ਧਾਤਰ ॥

ویجن مُکت ہر نام دایھنا ہر راایھک اُر داھر ۔۔
ਮਨੁ ਿਨੁ ਤਨਰਮਲੁ ਤਨਰਮਲ ਮਤਿ ਊਿਮ ਊਿਮ ਬਾਣੀ ਹੋਈ ॥

نم نت پِرلم پِرلم مت اُومت اُومت ناین وہیئ ۔۔

ਏਕੋ ਪੁਰਖੁ ਏਕੁ ਪਰਭੁ ਜਾਿਾ ਿੂਜਾ ਅਵਰੁ ਨ ਕੋਈ ॥੩॥

اوکی ُپرھک انک رپَھب اجنا ُدواج ا َور ہن وکیئ ۔۔۳۔۔
ਆਪੇ ਕਰੇ ਕਰਾਏ ਪਰਭੁ ਆਪੇ ਆਪੇ ਨਿਤਰ ਕਰੇਇ ॥

ا ےپ رکے رکاےئ رپَھب ا ےپ ا ےپ دنر رکۓ ۔۔
ਮਨੁ ਿਨੁ ਰਾਿਾ ਗੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਸੇਵਾ ਸੁਰਤਿ ਸਮੇਇ ॥

نم نت رانا ُگر یک ناین ویسا ُسرت سمٔے ۔۔

ਅੰਿਤਰ ਵਤਸਆ ਅਲਖ ਅਭੇਵਾ ਗੁਰਮੁਤਖ ਹੋਇ ਲਖਾਇ ॥

ارتن وایس اھکل اویھبا ُگرمُکھ وہۓ اھکل ِئے ۔۔

ਨਾਨਕ ਤਜਸੁ ਭਾਵੈ ਤਿਸੁ ਆਪੇ ਿੇਵੈ ਭਾਵੈ ਤਿਵੈ ਚਲਾਇ ॥੪॥੫॥

ئ
ج
اھبوے ئ ِ َؤے چال پپے ۔۔۴۔۔۵۔۔
اھبوے ِس ا ےپ دویَے َ
نانک ِ س َ
ਮਲਾਰ ਮਹਲਾ ੩ ਿੁਿੁਕੇ ॥

مالر ہلحم  ۳دو نُکے۔۔

ਸਤਿਗੁਰ ਿੇ ਪਾਵੈ ਘਰੁ ਿਰੁ ਮਹਲੁ ਸੁ ਥਾਨੁ ॥

ُ
سیگر ےت نا َوے رھگ در لحم وس اھتن ۔۔
ਗੁਰ ਸਬਿੀ ਚੂਕੈ ਅਤਭਮਾਨੁ ॥੧॥

ب
ُگر دبسی ُجؤےک ا ھبمان ۔۔۱۔۔

ਤਜਨ ਕਉ ਤਲਲਾਤਟ ਤਲਤਖਆ ਧੁਤਰ ਨਾਮੁ ॥

ِجں وک مِال پپے لک ِِھیا ُدرھ نام ۔۔

ਅਨਤਿਨੁ ਨਾਮੁ ਸਿਾ ਸਿਾ ਤਧਆਵਤਹ ਸਾਚੀ ਿਰਗਹ ਪਾਵਤਹ ਮਾਨੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ادنِن نام دسا دسا دایھوہِ سایچ درہگ ناوہِ امن ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਮਨ ਕੀ ਤਬਤਧ ਸਤਿਗੁਰ ਿੇ ਜਾਣੈ ਅਨਤਿਨੁ ਲਾਗੈ ਸਿ ਹਤਰ ਤਸਉ ਤਧਆਨੁ ॥

نم یک نِدھ سیگؤر ےت اج ئَے ادنِن ال َگے دص ہر سِیؤ دایھن ۔۔

ਗੁਰ ਸਬਤਿ ਰਿੇ ਸਿਾ ਬੈਰਾਗੀ ਹਤਰ ਿਰਗਹ ਸਾਚੀ ਪਾਵਤਹ ਮਾਨੁ ॥੨॥

ُگر دبس رےت دسا ریبایگ ہر درہگ سایچ ناوہِ امن ۔۔۲۔۔

ਇਹੁ ਮਨੁ ਖੇਲੈ ਹੁਕਮ ਕਾ ਬਾਧਾ ਇਕ ਤਖਨ ਮਤਹ ਿਹ ਤਿਸ ਤਿਤਰ ਆਵੈ ॥

ب
اوہی نم کھیلَے ُچکم اک ناداھ اِک کھ
ِ
ھ
ِ
ے ۔۔
و
ا
ر
ِس
د
ہ
د
ہہم
ں
َ

ਜਾਂ ਆਪੇ ਨਿਤਰ ਕਰੇ ਹਤਰ ਪਰਭੁ ਸਾਚਾ ਿਾਂ ਇਹੁ ਮਨੁ ਗੁਰਮੁਤਖ ਿਿਕਾਲ ਵਤਸ ਆਵੈ ॥੩॥

ُ
ے ۔۔۳۔۔
اجن ا ےپ دنر رکے ہر رپَھب سااچ نان اوہی نم گرمُکھ اکتتل وس ا و َ
ਇਸੁ ਮਨ ਕੀ ਤਬਤਧ ਮਨ ਹੂ ਜਾਣੈ ਬੂਝੈ ਸਬਤਿ ਵੀਚਾਤਰ ॥

چ
اِس نم یک نِدھ نم ُہؤ اج ئَے ُوب َھے دبس وبچار ۔۔
ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਤਧਆਇ ਸਿਾ ਿੂ ਭਵ ਸਾਗਰੁ ਤਜਿੁ ਪਾਵਤਹ ਪਾਤਰ ॥੪॥੬॥

ب
نانک نام دایھےئ دسا ئُؤ َھؤ سارگ ِجت ناوہِ نار ۔۔۴۔۔۶۔۔
ਮਲਾਰ ਮਹਲਾ ੩ ॥

مالر ہلحم ۳۔۔
ਜੀਉ ਤਪੰਿੁ ਪਰਾਣ ਸਤਭ ਤਿਸ ਕੇ ਘਤਟ ਘਤਟ ਰਤਹਆ ਸਮਾਈ ॥

جپؤ پِید رپان سیھ ئِس ےک ٹھگ ٹھگ رایہ امسیئ ۔۔

ਏਕਸੁ ਤਬਨੁ ਮੈ ਅਵਰੁ ਨ ਜਾਣਾ ਸਤਿਗੁਤਰ ਿੀਆ ਬੁਝਾਈ ॥੧॥

اسکی پِں م َے ا َور ہن اجنا سیگؤر دنا اھجبیئ ۔۔۱۔۔
ਮਨ ਮੇਰੇ ਨਾਤਮ ਰਹਉ ਤਲਵ ਲਾਈ ॥

نم ریمے نام رہؤ لِؤ الیئ ۔۔
ਅਤਿਸਟੁ ਅਗੋਚਰੁ ਅਪਰੰਪਰੁ ਕਰਿਾ ਗੁਰ ਕੈ ਸਬਤਿ ਹਤਰ ਤਧਆਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ےک دبس ہر دایھیئ ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ا ِدست اوگرچ ارپرپم رکنا ُگر َ
ਮਨੁ ਿਨੁ ਭੀਜੈ ਏਕ ਤਲਵ ਲਾਗੈ ਸਹਜੇ ਰਹੇ ਸਮਾਈ ॥

بھبج ن ل ِ َگ س
ہ
ج
نم نت َے ا ک ؤ ال ے ے رےہ امسیئ ۔۔

ਗੁਰ ਪਰਸਾਿੀ ਭਰਮੁ ਭਉ ਭਾਗੈ ਏਕ ਨਾਤਮ ਤਲਵ ਲਾਈ ॥੨॥

ب
ُگر رپسادی رھبم ھؤ اھب َگے انک نام لِؤ الیئ ۔۔۲۔۔

ਗੁਰ ਬਚਨੀ ਸਚੁ ਕਾਰ ਕਮਾਵੈ ਗਤਿ ਮਤਿ ਿਬ ਹੀ ਪਾਈ ॥

امکوے گپ مت پپ یہ نایئ ۔۔
ُگر ینچب چس اکر َ

ਕੋਤਟ ਮਧੇ ਤਕਸਤਹ ਬੁਝਾਏ ਤਿਤਨ ਰਾਮ ਨਾਤਮ ਤਲਵ ਲਾਈ ॥੩॥

ب
وکت دمےھ کس ِہ ُجھاےئ پِں رام نام لِؤ الیئ ۔۔۳۔۔

ਜਹ ਜਹ ਿੇਖਾ ਿਹ ਏਕੋ ਸੋਈ ਇਹ ਗੁਰਮਤਿ ਬੁਤਧ ਪਾਈ ॥

ہج ہج داھکی ہت اوکی وسیئ اہہی ُگرمت ُندھ نایئ ۔۔

ਮਨੁ ਿਨੁ ਪਰਾਨ ਧਰੀ ਤਿਸੁ ਆਗੈ ਨਾਨਕ ਆਪੁ ਗਵਾਈ ॥੪॥੭॥

نم نت رپان درھںی ئِس ا ےگ نانک ا ت وگَایئ ۔۔۴۔۔۷۔۔
ਮਲਾਰ ਮਹਲਾ ੩ ॥

مالر ہلحم ۳۔۔
ਮੇਰਾ ਪਰਭੁ ਸਾਚਾ ਿੂਖ ਤਨਵਾਰਣੁ ਸਬਿੇ ਪਾਇਆ ਜਾਈ ॥

ریما رپَھب سااچ ُدوھک ئِؤارن دبسے نانا اجیئ ۔۔
ਭਗਿੀ ਰਾਿੇ ਸਿ ਬੈਰਾਗੀ ਿਤਰ ਸਾਚੈ ਪਤਿ ਪਾਈ ॥੧॥

ب
گب
ھ
چ
پ
ی راےت دس ریبایگ در سا َے پ نایئ ۔۔۱۔۔
ਮਨ ਰੇ ਮਨ ਤਸਉ ਰਹਉ ਸਮਾਈ ॥

نم رے نم سِیؤ رہؤ امسیئ ۔۔

ਗੁਰਮੁਤਖ ਰਾਮ ਨਾਤਮ ਮਨੁ ਭੀਜੈ ਹਤਰ ਸੇਿੀ ਤਲਵ ਲਾਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ب
ھب
ب
سی
ج
ل
ہ
ِ
َ
ُگرمُکھ رام نام نم َے ر ی ؤ الیئ ۔۔۱۔۔راہو۔۔

ਮੇਰਾ ਪਰਭੁ ਅਤਿ ਅਗਮ ਅਗੋਚਰੁ ਗੁਰਮਤਿ ਿੇਇ ਬੁਝਾਈ ॥

ریما رپَھب ات امگ اوگرچ ُگرمت دےئ اھجبیئ ۔۔

ਸਚੁ ਸੰਜਮੁ ਕਰਣੀ ਹਤਰ ਕੀਰਤਿ ਹਤਰ ਸੇਿੀ ਤਲਵ ਲਾਈ ॥੨॥

سبج
ب
سی
ل
ہ
ہ
ِ
َ
چس م رکین ر ریکت ر ی ؤ الیئ ۔۔۲۔۔

ਆਪੇ ਸਬਿੁ ਸਚੁ ਸਾਖੀ ਆਪੇ ਤਜਨਹ ਜੋਿੀ ਜੋਤਿ ਤਮਲਾਈ ॥

ا ےپ دبس چس سایھک ا ےپ ِجبھ وجیت وجت مِالیئ ۔۔

ਿੇਹੀ ਕਾਚੀ ਪਉਣੁ ਵਜਾਏ ਗੁਰਮੁਤਖ ਅੰਤਮਰਿੁ ਪਾਈ ॥੩॥

دیہی اکیچ ئؤن واجےئ ُگرمُکھ ارمِت نایئ ۔۔۳۔۔

ਆਪੇ ਸਾਜੇ ਸਭ ਕਾਰੈ ਲਾਏ ਸੋ ਸਚੁ ਰਤਹਆ ਸਮਾਈ ॥

ا ےپ ساےج سیھ َاکرے الےئ وس چس رایہ امسیئ ۔۔

ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਤਬਨਾ ਕੋਈ ਤਕਛੁ ਨਾਹੀ ਨਾਮੇ ਿੇਇ ਵਿਾਈ ॥੪॥੮॥

ک
نانک نام پِیا وکیئ ِچھ نایہ ناےم دےئ ودایئ ۔۔۴۔۔۸۔۔
ਮਲਾਰ ਮਹਲਾ ੩ ॥

مالر ہلحم ۳۔۔
ਹਉਮੈ ਤਬਖੁ ਮਨੁ ਮੋਤਹਆ ਲਤਿਆ ਅਜਗਰ ਭਾਰੀ ॥

ہؤ م َے نِکھ نم ومایہ دلنا ارگج اھبری ۔۔

ਗਰੁੜੁ ਸਬਿੁ ਮੁਤਖ ਪਾਇਆ ਹਉਮੈ ਤਬਖੁ ਹਤਰ ਮਾਰੀ ॥੧॥

َگ ُرر دبس مُکھ نانا ہؤ م َے نِکھ ہر امری ۔۔۱۔۔
ਮਨ ਰੇ ਹਉਮੈ ਮੋਹੁ ਿੁਖੁ ਭਾਰੀ ॥

نم رے ہؤ م َے ومہ ُدھک اھبری ۔۔
ਇਹੁ ਭਵਜਲੁ ਜਗਿੁ ਨ ਜਾਈ ਿਰਣਾ ਗੁਰਮੁਤਖ ਿਰੁ ਹਤਰ ਿਾਰੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ب
اوہی َھؤلج تگج ہن اجیئ رتنا ُگرمُکھ رت ہر ناری ۔۔۱۔۔راہو۔۔

ਿਰੈ ਗੁਣ ਮਾਇਆ ਮੋਹੁ ਪਸਾਰਾ ਸਭ ਵਰਿੈ ਆਕਾਰੀ ॥

ے ُگں امنا ومہ ئسارا سیھ ور َئے ا اکری ۔۔
رتِ َ

ਿੁਰੀਆ ਗੁਣੁ ਸਿਸੰਗਤਿ ਪਾਈਐ ਨਿਰੀ ਪਾਤਰ ਉਿਾਰੀ ॥੨॥

ُپرنا ُگں سیسیگت نا پپَے دنری نار اُنارےیَ ۔۔۲۔۔
ਚੰਿਨ ਗੰਧ ਸੁਗੰਧ ਹੈ ਬਹੁ ਬਾਸਨਾ ਬਹਕਾਤਰ ॥

دنچن دنگھ ُسگیدھ ےہَ وہب ناانس اکہبر ۔۔
ਹਤਰ ਜਨ ਕਰਣੀ ਊਿਮ ਹੈ ਹਤਰ ਕੀਰਤਿ ਜਤਗ ਤਬਸਥਾਤਰ ॥੩॥

ئ
ےہ ہر ریکت چگ ِسبھار ۔۔۳۔۔
ہر نج رکین اُومت َ

ਤਿਪਾ ਤਿਪਾ ਕਤਰ ਿਾਕੁਰ ਮੇਰੇ ਹਤਰ ਹਤਰ ਹਤਰ ਉਰ ਧਾਤਰ ॥

کِرنا کِرنا رک اھٹ ُکر ریمے ہر ہر ہر اُر داھر ۔۔

ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰੁ ਪੂਰਾ ਪਾਇਆ ਮਤਨ ਜਤਪਆ ਨਾਮੁ ਮੁਰਾਤਰ ॥੪॥੯॥

نانک سیگؤر ئُؤرا نانا نم چییا نام مُرار ۔۔۴۔۔۹۔۔
ਮਲਾਰ ਮਹਲਾ ੩ ਘਰੁ ੨

مالر ہلحم  ۳رھگ ۲
ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪਰਸਾਤਿ ॥

اِک اواکنر سیگؤر رپساد ۔۔
ਇਹੁ ਮਨੁ ਤਗਰਹੀ ਤਕ ਇਹੁ ਮਨੁ ਉਿਾਸੀ ॥

اوہی نم گِریہ ےک اوہی نم اُدایس ۔۔

ਤਕ ਇਹੁ ਮਨੁ ਅਵਰਨੁ ਸਿਾ ਅਤਵਨਾਸੀ ॥

ےک اوہی نم اورن دسا اوِنایس ۔۔

ਤਕ ਇਹੁ ਮਨੁ ਚੰਚਲੁ ਤਕ ਇਹੁ ਮਨੁ ਬੈਰਾਗੀ ॥

ےک اوہی نم لچنچ ےک اوہی نم ریبایگ ۔۔
ਇਸੁ ਮਨ ਕਉ ਮਮਿਾ ਤਕਥਹੁ ਲਾਗੀ ॥੧॥

ِب
اِس نم کؤ اتمم ک ھہؤ الیگ ۔۔۱۔۔

ਪੰਤਿਿ ਇਸੁ ਮਨ ਕਾ ਕਰਹੁ ਬੀਚਾਰੁ ॥

ڈنپت اِس نم اک رکوہ اچیبر ۔۔
ਅਵਰੁ ਤਕ ਬਹੁਿਾ ਪੜਤਹ ਉਿਾਵਤਹ ਭਾਰੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ا َور ےک اتہب ڑپہِ اُاھٹوہِ اھبر ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਮਾਇਆ ਮਮਿਾ ਕਰਿੈ ਲਾਈ ॥

امنا اتمم رک ئَے الیئ ۔۔

ਏਹੁ ਹੁਕਮੁ ਕਤਰ ਤਸਰਸਤਟ ਉਪਾਈ ॥

ک
اوہی ُچ م رک رسِست اُنایئ ۔۔

ਗੁਰ ਪਰਸਾਿੀ ਬੂਝਹੁ ਭਾਈ ॥

ُگر رپسادی ئُؤچھہہ اھبیئ ۔۔

ਸਿਾ ਰਹਹੁ ਹਤਰ ਕੀ ਸਰਣਾਈ ॥੨॥

دسا رہہؤ ہر یک رسنایئ ۔۔۲۔۔

ਸੋ ਪੰਤਿਿੁ ਜੋ ਤਿਹਾਂ ਗੁਣਾ ਕੀ ਪੰਿ ਉਿਾਰੈ ॥

وس ڈنپت وج بِہان ُگیا یک ڈنپ اُنا َرے ۔۔
ਅਨਤਿਨੁ ਏਕੋ ਨਾਮੁ ਵਖਾਣੈ ॥

ادنِن اوکی نام واھک ئَے ۔۔

ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਓਹੁ ਿੀਤਖਆ ਲੇਇ ॥

سیگؤر یک اووہ دنکھیا ےئل ۔۔

ਸਤਿਗੁਰ ਆਗੈ ਸੀਸੁ ਧਰੇਇ ॥

سیگؤر ا ےگ سیس درھےی ۔۔
ਸਿਾ ਅਲਗੁ ਰਹੈ ਤਨਰਬਾਣੁ ॥

دسا اگل ر َہے پِرنان ۔۔

ਸੋ ਪੰਤਿਿੁ ਿਰਗਹ ਪਰਵਾਣੁ ॥੩॥

وس ڈنپت درہگ رپوان ۔۔۳۔۔
ਸਭਨਾਂ ਮਤਹ ਏਕੋ ਏਕੁ ਵਖਾਣੈ ॥

سبھیان ہہم اوکی انک واھک ئَے ۔۔
ਜਾਂ ਏਕੋ ਵੇਖੈ ਿਾਂ ਏਕੋ ਜਾਣੈ ॥

اجن اوکی وےھکی نان اوکی اج ئَے ۔۔
ਜਾ ਕਉ ਬਖਸੇ ਮੇਲੇ ਸੋਇ ॥

ک نک
ھ
م
ل
س
ی
اج ؤ ے َ ے وسۓ ۔۔

ਐਥੈ ਓਥੈ ਸਿਾ ਸੁਖੁ ਹੋਇ ॥੪॥

ب
اےھتی او َھے دسا ُسکھ وہۓ ۔۔۴۔۔
ਕਹਿ ਨਾਨਕੁ ਕਵਨ ਤਬਤਧ ਕਰੇ ਤਕਆ ਕੋਇ ॥

کہت نانک وکَن نِدھ رکے ایک وکۓ ۔۔
ਸੋਈ ਮੁਕਤਿ ਜਾ ਕਉ ਤਕਰਪਾ ਹੋਇ ॥

وسیئ مُکت اج کؤ کِرنا وہۓ ۔۔

ਅਨਤਿਨੁ ਹਤਰ ਗੁਣ ਗਾਵੈ ਸੋਇ ॥

ُگ
اگوے وسۓ ۔۔
ادنِن ہر ں َ

ਸਾਸਿਰ ਬੇਿ ਕੀ ਤਿਤਰ ਕੂਕ ਨ ਹੋਇ ॥੫॥੧॥੧੦॥

ب
سارتس دیب یک ھِر ُکؤک ہن وہۓ ۔۔۵۔۔۱۔۔۱۱۔۔
ਮਲਾਰ ਮਹਲਾ ੩ ॥

مالر ہلحم ۳۔۔
ਭਰਤਮ ਭਰਤਮ ਜੋਤਨ ਮਨਮੁਖ ਭਰਮਾਈ ॥

مب
رھبم رھبم وجن مُکھ رھبامیئ ۔۔

ਜਮਕਾਲੁ ਮਾਰੇ ਤਨਿ ਪਤਿ ਗਵਾਈ ॥

چمکال امرے پِپ پپ وگَایئ ۔۔
ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵਾ ਜਮ ਕੀ ਕਾਤਣ ਚੁਕਾਈ ॥

سیگؤر ویسا مج یک اکن ُجکایئ ۔۔

ਹਤਰ ਪਰਭੁ ਤਮਤਲਆ ਮਹਲੁ ਘਰੁ ਪਾਈ ॥੧॥

ہر رپَھب مل ِیا لحم رھگ نایئ ۔۔۱۔۔
ਪਰਾਣੀ ਗੁਰਮੁਤਖ ਨਾਮੁ ਤਧਆਇ ॥

رپَاین ُگرمُکھ نام دایھےئ ۔۔

ਜਨਮੁ ਪਿਾਰਥੁ ਿੁਤਬਧਾ ਖੋਇਆ ਕਉਿੀ ਬਿਲੈ ਜਾਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

منج ندارھت ُددباھ وھکنا کؤدی دب لَے اجۓ ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਕਤਰ ਤਕਰਪਾ ਗੁਰਮੁਤਖ ਲਗੈ ਤਪਆਰੁ ॥

َ
رک کِرنا ُگرمُکھ لگے ایپر ۔۔

ਅੰਿਤਰ ਭਗਤਿ ਹਤਰ ਹਤਰ ਉਤਰ ਧਾਰੁ ॥

ارتن تگھب ہر ہر اُر داھر ۔۔
ਭਵਜਲੁ ਸਬਤਿ ਲੰਘਾਵਣਹਾਰੁ ॥

ب
َھؤلج دبس اھگنلواہنر ۔۔

ਿਤਰ ਸਾਚੈ ਤਿਸੈ ਸਤਚਆਰੁ ॥੨॥

در سا َچے ِد سَے سچِیار ۔۔۲۔۔

ਬਹੁ ਕਰਮ ਕਰੇ ਸਤਿਗੁਰੁ ਨਹੀ ਪਾਇਆ ॥

وہب رکم رکے سیگؤر یہن نانا ۔۔

ਤਬਨੁ ਗੁਰ ਭਰਤਮ ਭੂਲੇ ਬਹੁ ਮਾਇਆ ॥

ب
پِں ُگر رھبم ُھؤےل وہب امنا ۔۔

ਹਉਮੈ ਮਮਿਾ ਬਹੁ ਮੋਹੁ ਵਧਾਇਆ ॥

ہؤ م َے اتمم وہب ومہ وداھنا ۔۔

ਿੂਜੈ ਭਾਇ ਮਨਮੁਤਖ ਿੁਖੁ ਪਾਇਆ ॥੩॥

مب
ُدو َچے اھبےئ مُکھ ُدھک نانا ۔۔۳۔۔
ਆਪੇ ਕਰਿਾ ਅਗਮ ਅਥਾਹਾ ॥

ا ےپ رکنا امگ ااھتاہ ۔۔
ਗੁਰ ਸਬਿੀ ਜਪੀਐ ਸਚੁ ਲਾਹਾ ॥

ُگر دبسی چیپَے چس الاہ ۔۔

ਹਾਜਰੁ ਹਜੂਤਰ ਹਤਰ ਵੇਪਰਵਾਹਾ ॥

اح ُجر چچ ُؤر ہر ورپیوااہ ۔۔

ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਤਖ ਨਾਤਮ ਸਮਾਹਾ ॥੪॥੨॥੧੧॥

نانک ُگرمُکھ نام امساہ ۔۔۴۔۔۲۔۔۱۱۔۔
ਮਲਾਰ ਮਹਲਾ ੩ ॥

مالر ہلحم ۳۔۔
ਜੀਵਿ ਮੁਕਿ ਗੁਰਮਿੀ ਲਾਗੇ ॥

ویجَت مُکت ُگریتم الےگ ۔۔

ਹਤਰ ਕੀ ਭਗਤਿ ਅਨਤਿਨੁ ਸਿ ਜਾਗੇ ॥

ہر یک تگھب ادنِن دس اجےگ ۔۔
ਸਤਿਗੁਰੁ ਸੇਵਤਹ ਆਪੁ ਗਵਾਇ ॥

سیگؤر ویسہِ ا ت وگَاےی ۔۔

ਹਉ ਤਿਨ ਜਨ ਕੇ ਸਿ ਲਾਗਉ ਪਾਇ ॥੧॥

ہؤ پِں نج ےک دص الگؤ ناۓ ۔۔۱۔۔
ਹਉ ਜੀਵਾਂ ਸਿਾ ਹਤਰ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਈ ॥

ہؤ ویجان دسا ہر ےک ُگں اگیئ ۔۔

ਗੁਰ ਕਾ ਸਬਿੁ ਮਹਾ ਰਸੁ ਮੀਿਾ ਹਤਰ ਕੈ ਨਾਤਮ ਮੁਕਤਿ ਗਤਿ ਪਾਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ےک نام مُکت گپ نایئ ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ُگر اک دبس اہم رس اھٹیم ہر َ
ਮਾਇਆ ਮੋਹੁ ਅਤਗਆਨੁ ਗੁਬਾਰੁ ॥

امنا ومہ اایگن ُگیار ۔۔
ਮਨਮੁਖ ਮੋਹੇ ਮੁਗਧ ਗਵਾਰ ॥

مب
مُکھ ومےہ مُگدھ وگار ۔۔

ਅਨਤਿਨੁ ਧੰਧਾ ਕਰਿ ਤਵਹਾਇ ॥

ادنِن ددنھاھ رکت وِاہ ِئے ۔۔

ਮਤਰ ਮਤਰ ਜੰਮਤਹ ਤਮਲੈ ਸਜਾਇ ॥੨॥

رم رم چم ّہہ ملَ ِے اجسۓ ۔۔۲۔۔

ਗੁਰਮੁਤਖ ਰਾਮ ਨਾਤਮ ਤਲਵ ਲਾਈ ॥

ُگرمُکھ رام نام لِؤ الیئ ۔۔

ਕੂੜੈ ਲਾਲਤਚ ਨਾ ਲਪਟਾਈ ॥

ُکؤ َرے الچل ہن لییایئ ۔۔
ਜੋ ਤਕਛੁ ਹੋਵੈ ਸਹਤਜ ਸੁਭਾਇ ॥

ک
وج ِچھ

سہ
وہوے ج ُسبھاےئِ ۔۔
َ

ਹਤਰ ਰਸੁ ਪੀਵੈ ਰਸਨ ਰਸਾਇ ॥੩॥

ہر رس ویپَے رنس رسا ئِے ۔۔۳۔۔
ਕੋਤਟ ਮਧੇ ਤਕਸਤਹ ਬੁਝਾਈ ॥

ب
وکت دمےھ کس ِہ ُجھایئ ۔۔

ਆਪੇ ਬਖਸੇ ਿੇ ਵਤਿਆਈ ॥

نک
ھ
س
ا ےپ ے دے ودنایئ ۔۔

ਜੋ ਧੁਤਰ ਤਮਤਲਆ ਸੁ ਤਵਛੁਤੜ ਨ ਜਾਈ ॥

وج د ُھر مل ِیا وس وِڑھچ ہن اجیئ ۔۔

ਨਾਨਕ ਹਤਰ ਹਤਰ ਨਾਤਮ ਸਮਾਈ ॥੪॥੩॥੧੨॥

نانک ہر ہر نام امسیئ ۔۔۴۔۔۳۔۔۱۲۔۔

ਮਲਾਰ ਮਹਲਾ ੩ ॥

مالر ہلحم ۳۔۔
ਰਸਨਾ ਨਾਮੁ ਸਭੁ ਕੋਈ ਕਹੈ ॥

رانس نام سیھ وکیئ ےہکَ ۔۔

ਸਤਿਗੁਰੁ ਸੇਵੇ ਿਾ ਨਾਮੁ ਲਹੈ ॥

سیگؤر ویسے نا نام ل َہے ۔۔

ਬੰਧਨ ਿੋੜੇ ਮੁਕਤਿ ਘਤਰ ਰਹੈ ॥

دنبنھ وترے مُکت رھگ ر َہے ۔۔
ਗੁਰ ਸਬਿੀ ਅਸਤਥਰੁ ਘਤਰ ਬਹੈ ॥੧॥

سب
ُگر دبسی ا ِھر رھگ ب َہے ۔۔۱۔۔
ਮੇਰੇ ਮਨ ਕਾਹੇ ਰੋਸੁ ਕਰੀਜੈ ॥

ریمے نم اکےہ روس رک بج َے ۔۔
ਲਾਹਾ ਕਲਜੁਤਗ ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਹੈ ਗੁਰਮਤਿ ਅਨਤਿਨੁ ਤਹਰਿੈ ਰਵੀਜੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ےہ ُگرمت ادنِن ہِر َدے رو بج َے ۔۔۱۔۔راہو۔۔
الاہ کلچُگ رام نام َ
ਬਾਬੀਹਾ ਤਖਨੁ ਤਖਨੁ ਤਬਲਲਾਇ ॥

کھ ِ ک
ھ
ئ
ِ
ِ
ن
ل
ناپبہا ں ں ِ ال ے ۔۔

ਤਬਨੁ ਤਪਰ ਿੇਖੇ ਨੀ ਿ ਨ ਪਾਇ ॥

پِں پِر دےھکی دنین ہن ناۓ ۔۔

ਇਹੁ ਵੇਛੋੜਾ ਸਤਹਆ ਨ ਜਾਇ ॥

اوہی ووھچیرا سہیا ہن اجۓ ۔۔

ਸਤਿਗੁਰੁ ਤਮਲੈ ਿਾਂ ਤਮਲੈ ਸੁਭਾਇ ॥੨॥

سیگؤر ملَ ِے نان ملَ ِے ُسبھاےئِ ۔۔۲۔۔
ਨਾਮਹੀਣੁ ਤਬਨਸੈ ਿੁਖੁ ਪਾਇ ॥

نانیہم نِیسے ُدھک ناۓ ۔۔

ਤਿਰਸਨਾ ਜਤਲਆ ਭੂਖ ਨ ਜਾਇ ॥

ب
رتِانس ایلج ُھؤھک ہن اجۓ ۔۔

ਤਵਣੁ ਭਾਗਾ ਨਾਮੁ ਨ ਪਾਇਆ ਜਾਇ ॥

وِن اھباگ نام ہن نانا اجۓ ۔۔
ਬਹੁ ਤਬਤਧ ਥਾਕਾ ਕਰਮ ਕਮਾਇ ॥੩॥

وہب نِدھ اھتاک رکم امکۓ ۔۔۳۔۔
ਿਰੈ ਗੁਣ ਬਾਣੀ ਬੇਿ ਬੀਚਾਰੁ ॥

ے ُگں ناین دیب اچیبر ۔۔
رتِ َ

ਤਬਤਖਆ ਮੈਲੁ ਤਬਤਖਆ ਵਾਪਾਰੁ ॥

نِکھیا مَیل نِکھیا وانار ۔۔

ਮਤਰ ਜਨਮਤਹ ਤਿਤਰ ਹੋਤਹ ਖੁਆਰੁ ॥

ک
ب
رم جبم ِہ ھِر وہہِ ُھؤار ۔۔

ਗੁਰਮੁਤਖ ਿੁਰੀਆ ਗੁਣੁ ਉਤਰ ਧਾਰੁ ॥੪॥

ُگرمُکھ ُپرنا ُگں اُر داھر ۔۔۴۔۔
ਗੁਰੁ ਮਾਨੈ ਮਾਨੈ ਸਭੁ ਕੋਇ ॥

ےن سیھ وکۓ ۔۔
ُگر امےنَ ام َ

ਗੁਰ ਬਚਨੀ ਮਨੁ ਸੀਿਲੁ ਹੋਇ ॥

ُگر ینچب نم لتیس وہۓ ۔۔

ਚਹੁ ਜੁਤਗ ਸੋਭਾ ਤਨਰਮਲ ਜਨੁ ਸੋਇ ॥

چہؤ ُچگ وساھب پِرلم نج وسۓ ۔۔
ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਤਖ ਤਵਰਲਾ ਕੋਇ ॥੫॥੪॥੧੩॥੯॥੧੩॥੨੨॥

نانک ُگرمُکھ وِرال وکۓ ۔۔۵۔۔۴۔۔۱۳۔۔۹۔۔۱۳۔۔۲۲۔۔
ੇਰਾਗੁ ਮਲਾਰ ਮਹਲਾ ੪ ਘਰੁ ੧ ਚਉਪਿ

راگ مالر ہلحم  ۴رھگ  ۱جؤندے
ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪਰਸਾਤਿ ॥

اِک اواکنر سیگؤر رپساد ۔۔
ਅਨਤਿਨੁ ਹਤਰ ਹਤਰ ਤਧਆਇਓ ਤਹਰਿੈ ਮਤਿ ਗੁਰਮਤਿ ਿੂਖ ਤਵਸਾਰੀ ॥

ادنِن ہر ہر دایھویئ ہِر َدے مت ُگرمت ُدوھک وِساری ۔۔

ਸਭ ਆਸਾ ਮਨਸਾ ਬੰਧਨ ਿੂਟੇ ਹਤਰ ਹਤਰ ਪਰਤਭ ਤਕਰਪਾ ਧਾਰੀ ॥੧॥

سیھ ا سا اسنم دنبنھ ئُؤےٹ ہر ہر رپَھب کِرنا داھری ۔۔۱۔۔
ਨੈਨੀ ਹਤਰ ਹਤਰ ਲਾਗੀ ਿਾਰੀ ॥

نَیبی ہر ہر الیگ ناری ۔۔

ਸਤਿਗੁਰੁ ਿੇਤਖ ਮੇਰਾ ਮਨੁ ਤਬਗਤਸਓ ਜਨੁ ਹਤਰ ਭੇਤਟਓ ਬਨਵਾਰੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ہ ب
ھ
ی
ی
پ
ؤ ونباری ۔۔۱۔۔راہو۔۔
سیگؤر دھکی ریما نم نِگسیؤ نج ر

ਤਜਤਨ ਐਸਾ ਨਾਮੁ ਤਵਸਾਤਰਆ ਮੇਰਾ ਹਤਰ ਹਤਰ ਤਿਸ ਕੈ ਕੁਤਲ ਲਾਗੀ ਗਾਰੀ ॥

ےک ُکل الیگ اگری ۔۔
ِجں ااسی نام وِسارنا ریما ہر ہر ئِس َ

ਹਤਰ ਤਿਸ ਕੈ ਕੁਤਲ ਪਰਸੂਤਿ ਨ ਕਰੀਅਹੁ ਤਿਸੁ ਤਬਧਵਾ ਕਤਰ ਮਹਿਾਰੀ ॥੨॥

ےک ُکل رپسُؤت ہن رکہہی ئِس نِدوھا رک اتہمری ۔۔۲۔۔
ہر ئِس َ

ਹਤਰ ਹਤਰ ਆਤਨ ਤਮਲਾਵਹੁ ਗੁਰੁ ਸਾਧੂ ਤਜਸੁ ਅਤਹਤਨਤਸ ਹਤਰ ਉਤਰ ਧਾਰੀ ॥

ہر ہر ا ن مِالووہ ُگر سا ُدوھ ِجس اہیِس ہر اُر داھری ۔۔

ਗੁਤਰ ਿੀਿੈ ਗੁਰ ਕਾ ਤਸਖੁ ਤਬਗਸੈ ਤਜਉ ਬਾਤਰਕੁ ਿੇਤਖ ਮਹਿਾਰੀ ॥੩॥

پب
ُگر د َھے ُگر اک سِکھ نِگ َسے چیپؤ نارِک دھکی اتہمری ۔۔۳۔۔

ਧਨ ਤਪਰ ਕਾ ਇਕ ਹੀ ਸੰਤਗ ਵਾਸਾ ਤਵਤਚ ਹਉਮੈ ਭੀਤਿ ਕਰਾਰੀ ॥

دنھ پِر اک اِک یہ گنس واسا وِچ ہؤ م َے تیھب قراری ۔۔

ਗੁਤਰ ਪੂਰੈ ਹਉਮੈ ਭੀਤਿ ਿੋਰੀ ਜਨ ਨਾਨਕ ਤਮਲੇ ਬਨਵਾਰੀ ॥੪॥੧॥

ُگر ئُؤ َرے ہؤ م َے ِبھپت وتری نج نانک مل ِے ونباری ۔۔۴۔۔۱۔۔
ਮਲਾਰ ਮਹਲਾ ੪ ॥

مالر ہلحم ۴۔۔
ਗੰਗਾ ਜਮੁਨਾ ਗੋਿਾਵਰੀ ਸਰਸੁਿੀ ਿੇ ਕਰਤਹ ਉਿਮੁ ਧੂਤਰ ਸਾਧੂ ਕੀ ਿਾਈ ॥

گپگا چمُیا وگداوری رس ُسبی ےت رکہِ اُدم دھُؤر سا ُدوھ یک نایئ ۔۔

ਤਕਲਤਵਖ ਮੈਲੁ ਭਰੇ ਪਰੇ ਹਮਰੈ ਤਵਤਚ ਹਮਰੀ ਮੈਲੁ ਸਾਧੂ ਕੀ ਧੂਤਰ ਗਵਾਈ ॥੧॥

کِلؤِھک مَیل رھبے رپے رمہَے وِچ رمہی مَیل سا ُدوھ یک دھُؤر وگَایئ ۔۔۱۔۔
ਿੀਰਤਥ ਅਿਸਤਿ ਮਜਨੁ ਨਾਈ ॥

بھسی م
چ
ریتھت ا ھ ں نایئ ۔۔

ਸਿਸੰਗਤਿ ਕੀ ਧੂਤਰ ਪਰੀ ਉਤਿ ਨੇਿਰੀ ਸਭ ਿੁਰਮਤਿ ਮੈਲੁ ਗਵਾਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

سیسیگت یک دھُؤر رپی ا ُ ُد پیتری سیھ ُدرمت مَیل وگَایئ ۔۔۱۔۔راہو۔۔

ਜਾਹਰਨਵੀ ਿਪੈ ਭਾਗੀਰਤਥ ਆਣੀ ਕੇਿਾਰੁ ਥਾਤਪਓ ਮਹਸਾਈ ॥

اجہرونی پپَے اھبریگھت ا ین دیکار اھتویپ مہسایئ ۔۔

ਕਾਂਸੀ ਤਿਸਨੁ ਚਰਾਵਿ ਗਾਊ ਤਮਤਲ ਹਤਰ ਜਨ ਸੋਭਾ ਪਾਈ ॥੨॥

اگوُ مِل ہر نج وساھب نایئ ۔۔۲۔۔
اکیسن کِرنس رچاوت ُ

ਤਜਿਨੇ ਿੀਰਥ ਿੇਵੀ ਥਾਪੇ ਸਤਭ ਤਿਿਨੇ ਲੋਚਤਹ ਧੂਤਰ ਸਾਧੂ ਕੀ ਿਾਈ ॥

ہچ دھُؤر سا ُدوھ یک نایئ ۔۔
ےنتج ریتھت دویی اھتےپ سیھ نِیپے ول ِ
ਹਤਰ ਕਾ ਸੰਿੁ ਤਮਲੈ ਗੁਰ ਸਾਧੂ ਲੈ ਤਿਸ ਕੀ ਧੂਤਰ ਮੁਤਖ ਲਾਈ ॥੩॥

ہر اک سیت ملَ ِے ُگر سا ُدوھ لَے ئِس یک دھُؤر مُکھ الیئ ۔۔۳۔۔
ਤਜਿਨੀ ਤਸਰਸਤਟ ਿੁਮਰੀ ਮੇਰੇ ਸੁਆਮੀ ਸਭ ਤਿਿਨੀ ਲੋਚੈ ਧੂਤਰ ਸਾਧੂ ਕੀ ਿਾਈ ॥

ِچیبی رسِست ُبمری ریمے سُؤا یم سیھ نِیبی ول َچے دھُؤر سا ُدوھ یک نایئ ۔۔
ਨਾਨਕ ਤਲਲਾਤਟ ਹੋਵੈ ਤਜਸੁ ਤਲਤਖਆ ਤਿਸੁ ਸਾਧੂ ਧੂਤਰ ਿੇ ਹਤਰ ਪਾਤਰ ਲੰਘਾਈ ॥੪॥੨॥

وہوے ِجس لک ِھیا ئِس سا ُدوھ دھُؤر دے ہر نار اھگنلیئ ۔۔۴۔۔۲۔۔
نانک لِالت َ
ਮਲਾਰ ਮਹਲਾ ੪ ॥

مالر ہلحم ۴۔۔
ਤਿਸੁ ਜਨ ਕਉ ਹਤਰ ਮੀਿ ਲਗਾਨਾ ਤਜਸੁ ਹਤਰ ਹਤਰ ਤਿਪਾ ਕਰੈ ॥

ئِس نج کؤ ہر ھٹیم اگلنا ِجس ہر ہر کِرنا رکَے ۔۔

ਤਿਸ ਕੀ ਭੂਖ ਿੂਖ ਸਤਭ ਉਿਰੈ ਜੋ ਹਤਰ ਗੁਣ ਹਤਰ ਉਚਰੈ ॥੧॥

ب
ئِس یک ُھؤھک ُدوھک سیھ اُرتَے وج ہر ُگں ہر اُج َِرے ۔۔۱۔۔
ਜਤਪ ਮਨ ਹਤਰ ਹਤਰ ਹਤਰ ਤਨਸਿਰੈ ॥

جت نم ہر ہر ہر ئِست َرے ۔۔

ਗੁਰ ਕੇ ਬਚਨ ਕਰਨ ਸੁਤਨ ਤਧਆਵੈ ਭਵ ਸਾਗਰੁ ਪਾਤਰ ਪਰੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ب
س
ایھوے َھؤ سارگ نار رپَے ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ُگر ےک نچب رکن ُ ں د َ
ਤਿਸੁ ਜਨ ਕੇ ਹਮ ਹਾਤਟ ਤਬਹਾਝੇ ਤਜਸੁ ਹਤਰ ਹਤਰ ਤਿਪਾ ਕਰੈ ॥

ئِس نج ےک مہ اہت ِبہاےھج ِجس ہر ہر کِرنا رکَے ۔۔

ਹਤਰ ਜਨ ਕਉ ਤਮਤਲਆਂ ਸੁਖੁ ਪਾਈਐ ਸਭ ਿੁਰਮਤਿ ਮੈਲੁ ਹਰੈ ॥੨॥

ہر نج کؤ مل ِیان ُسکھ نا پپَے سیھ ُدرمت مَیل ہ َرے ۔۔۲۔۔

ਹਤਰ ਜਨ ਕਉ ਹਤਰ ਭੂਖ ਲਗਾਨੀ ਜਨੁ ਤਿਰਪਿੈ ਜਾ ਹਤਰ ਗੁਨ ਤਬਚਰੈ ॥

ب
ب
ہر نج کؤ ہر ُھؤھک اگلین نج ِرت پ َپے اج ہر ُگں ِچ َرے ۔۔

ਹਤਰ ਕਾ ਜਨੁ ਹਤਰ ਜਲ ਕਾ ਮੀਨਾ ਹਤਰ ਤਬਸਰਿ ਿੂਤਟ ਮਰੈ ॥੩॥

ب
ہر اک نج ہر لج اک انیم ہر ِئسرت ُھؤت م َ َرے ۔۔۳۔۔
ਤਜਤਨ ਏਹ ਪਰੀਤਿ ਲਾਈ ਸੋ ਜਾਨੈ ਕੈ ਜਾਨੈ ਤਜਸੁ ਮਤਨ ਧਰੈ ॥

ِجں اہہی رپپپ الیئ وس اج ئَے ےکَ اج ئَے ِجس نم درھَے ۔۔
ਜਨੁ ਨਾਨਕੁ ਹਤਰ ਿੇਤਖ ਸੁਖੁ ਪਾਵੈ ਸਭ ਿਨ ਕੀ ਭੂਖ ਟਰੈ ॥੪॥੩॥

ب
نج نانک ہر دھکی ُسکھ نا َوے سیھ نت یک ُھؤھک رٹَے ۔۔۴۔۔۳۔۔
ਮਲਾਰ ਮਹਲਾ ੪ ॥

مالر ہلحم ۴۔۔
ਤਜਿਨੇ ਜੀਅ ਜੰਿ ਪਰਤਭ ਕੀਨੇ ਤਿਿਨੇ ਤਸਤਰ ਕਾਰ ਤਲਖਾਵੈ ॥

چ ِییپے یج جپت رپَھب کیپے نِیپے سِر اکر لک ِھا َوے ۔۔

ਹਤਰ ਜਨ ਕਉ ਹਤਰ ਿੀਨਹ ਵਿਾਈ ਹਤਰ ਜਨੁ ਹਤਰ ਕਾਰੈ ਲਾਵੈ ॥੧॥

الوے ۔۔۱۔۔
ہر نج کؤ ہر دپبہھ ودایئ ہر نج ہر َاکرے َ

ਸਤਿਗੁਰੁ ਹਤਰ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਤਿਰੜਾਵੈ ॥

سیگؤر ہر ہر نام درِرا َوے ۔۔

ਹਤਰ ਬੋਲਹੁ ਗੁਰ ਕੇ ਤਸਖ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਹਤਰ ਭਉਜਲੁ ਜਗਿੁ ਿਰਾਵੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ہل ُگر ےک ِسکھ ریمے اھبیئ ہر وھبٔلج تگج رتا َوے ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ہر وب ُ
ਜੋ ਗੁਰ ਕਉ ਜਨੁ ਪੂਜੇ ਸੇਵੇ ਸੋ ਜਨੁ ਮੇਰੇ ਹਤਰ ਪਰਭ ਭਾਵੈ ॥

وج ُگر کؤ نج ئُؤےج ویسے وس نج ریمے ہر رپَھب اھبوے ۔۔
ਹਤਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਸਤਿਗੁਰੁ ਪੂਜਹੁ ਕਤਰ ਤਕਰਪਾ ਆਤਪ ਿਰਾਵੈ ॥੨॥

ہر یک ویسا سیگؤر ئُؤہہج رک کِرنا ا ت رتا َوے ۔۔۲۔۔

ਭਰਤਮ ਭੂਲੇ ਅਤਗਆਨੀ ਅੰਧੁਲੇ ਭਰਤਮ ਭਰਤਮ ਿੂਲ ਿੋਰਾਵੈ ॥

ب
ب
رھبم ُھؤےل اگ ِیاین ادنےلھ رھبم رھبم ُھؤل وترا َوے ۔۔
ਤਨਰਜੀਉ ਪੂਜਤਹ ਮੜਾ ਸਰੇਵਤਹ ਸਭ ਤਬਰਥੀ ਘਾਲ ਗਵਾਵੈ ॥੩॥

پِرجپؤ ئُؤہہج مرا رسویہِ سیھ پِریھت اھگل وگا َوے ۔۔۳۔۔
ਬਰਹਮੁ ਤਬੰਿੇ ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੁ ਕਹੀਐ ਹਤਰ ਹਤਰ ਕਥਾ ਸੁਣਾਵੈ ॥

پرمہ پِیدے وس سیگؤر کہ ٔپے َ ہر ہر اھتک ُسیا َوے ۔۔

ਤਿਸੁ ਗੁਰ ਕਉ ਛਾਿਨ ਭੋਜਨ ਪਾਟ ਪਟੰਬਰ ਬਹੁ ਤਬਤਧ ਸਤਿ ਕਤਰ ਮੁਤਖ ਸੰਚਹੁ ਤਿਸੁ ਪੁੰਨ ਕੀ ਤਿਤਰ
ਿੋਤਟ ਨ ਆਵੈ ॥੪॥

سب
پب
ب
ئِس ُگر کؤ اھچدن وھبنج نات متر وہب نِدھ ست رک مُکھ جہہؤ ئِس ُپ ّں یک ھِر وتت ہن
ے ۔۔۴۔۔
او َ
ਸਤਿਗੁਰੁ ਿੇਉ ਪਰਿਤਖ ਹਤਰ ਮੂਰਤਿ ਜੋ ਅੰਤਮਰਿ ਬਚਨ ਸੁਣਾਵੈ ॥

سیگؤر دئؤ رپنکِھ ہر مُؤرت وج ارمِت نچب ُسیا َوے ۔۔

ਨਾਨਕ ਭਾਗ ਭਲੇ ਤਿਸੁ ਜਨ ਕੇ ਜੋ ਹਤਰ ਚਰਣੀ ਤਚਿੁ ਲਾਵੈ ॥੫॥੪॥

ئ
الوے ۔۔۵۔۔۴۔۔
نانک اھبگ ےلھب ِس نج ےک وج ہر رچین ِجت َ

ਮਲਾਰ ਮਹਲਾ ੪ ॥

مالر ہلحم ۴۔۔
ਤਜਨਹ ਕੈ ਹੀਅਰੈ ਬਤਸਓ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰੁ ਿੇ ਸੰਿ ਭਲੇ ਭਲ ਭਾਂਤਿ ॥

جبھ ےکَ ہیت َرے ئسیؤ ریما سیگؤر ےت سیت ےلھب لھب اھبپپ ۔۔
ਤਿਨਹ ਿੇਖੇ ਮੇਰਾ ਮਨੁ ਤਬਗਸੈ ਹਉ ਤਿਨ ਕੈ ਸਿ ਬਤਲ ਜਾਂਿ ॥੧॥

پ ِبہھ دےھکی ریما نم نِگ َسے ہؤ پِں ےکَ دص نل اجپپ ۔۔۱۔۔
ਤਗਆਨੀ ਹਤਰ ਬੋਲਹੁ ਤਿਨੁ ਰਾਤਿ ॥

گ ِیاین ہر وبوہل دِن رات ۔۔
ਤਿਨਹ ਕੀ ਤਿਰਸਨਾ ਭੂਖ ਸਭ ਉਿਰੀ ਜੋ ਗੁਰਮਤਿ ਰਾਮ ਰਸੁ ਖਾਂਤਿ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ب
پ ِبہھ یک رتِانس ُھؤھک سیھ اُرتی وج ُگرمت رام رس اھکپپ ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਹਤਰ ਕੇ ਿਾਸ ਸਾਧ ਸਖਾ ਜਨ ਤਜਨ ਤਮਤਲਆ ਲਤਹ ਜਾਇ ਭਰਾਂਤਿ ॥

ہر ےک داس سادھ اھکس نج نج مل ِیا ہہل اجۓ رھباپپ ۔۔
ਤਜਉ ਜਲ ਿੁਧ ਤਭੰਨ ਤਭੰਨ ਕਾਢੈ ਚੁਤਣ ਹੰਸੁਲਾ ਤਿਉ ਿੇਹੀ ਿੇ ਚੁਤਣ ਕਾਢੈ ਸਾਧੂ ਹਉਮੈ ਿਾਤਿ ॥੨॥

ب
ھ
ِ
ویج لج ُددھ ّں

ب
ھ
ِ
ّں

اکدےھ سا ُدوھ ہؤ م َے نات ۔۔۲۔۔
اکدےھ ُجں ہی ُسال پپؤ دیہی ےت ُجں َ
َ
ਤਜਨ ਕੈ ਪਰੀਤਿ ਨਾਹੀ ਹਤਰ ਤਹਰਿੈ ਿੇ ਕਪਟੀ ਨਰ ਤਨਿ ਕਪਟੁ ਕਮਾਂਤਿ ॥

ِجں ےکَ رپپپ نایہ ہر ہِر َدے ےت یٹپک رن پِپ ٹپک امکپپ ۔۔

ਤਿਨ ਕਉ ਤਕਆ ਕੋਈ ਿੇਇ ਖਵਾਲੈ ਓਇ ਆਤਪ ਬੀਤਜ ਆਪੇ ਹੀ ਖਾਂਤਿ ॥੩॥

پِں کؤ ایک وکیئ دےئ وھکاےلَ اوےؑ ا ت جیب ا ےپ یہ اھکپپ ۔۔۳۔۔
ਹਤਰ ਕਾ ਤਚਹਨੁ ਸੋਈ ਹਤਰ ਜਨ ਕਾ ਹਤਰ ਆਪੇ ਜਨ ਮਤਹ ਆਪੁ ਰਖਾਂਤਿ ॥

ہر اک ِچہں وسیئ ہر نج اک ہر ا ےپ نج ہہم ا ت راھکپپ ۔۔

ਧਨੁ ਧੰਨੁ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕੁ ਸਮਿਰਸੀ ਤਜਤਨ ਤਨੰਿਾ ਉਸਿਤਿ ਿਰੀ ਿਰਾਂਤਿ ॥੪॥੫॥

نھ ُگؤ ُرو نانک دمسریس ِجں پ ِیدا اُسیت رتی رتاپپ ۔۔۴۔۔۵۔۔
دنھ د ّ
ਮਲਾਰ ਮਹਲਾ ੪ ॥

مالر ہلحم ۴۔۔
ਅਗਮੁ ਅਗੋਚਰੁ ਨਾਮੁ ਹਤਰ ਊਿਮੁ ਹਤਰ ਤਕਰਪਾ ਿੇ ਜਤਪ ਲਇਆ ॥

امگ اوگرچ نام ہر اُومت ہر کِرنا ےت جت لییا ۔۔

ਸਿਸੰਗਤਿ ਸਾਧ ਪਾਈ ਵਿਭਾਗੀ ਸੰਤਗ ਸਾਧੂ ਪਾਤਰ ਪਇਆ ॥੧॥

سیسیگت سادھ نایئ وداھبیگ گنس سا ُدوھ نار ایپ ۔۔۱۔۔
ਮੇਰੈ ਮਤਨ ਅਨਤਿਨੁ ਅਨਿੁ ਭਇਆ ॥

ریمَے نم ادنِن ا َند ایھب ۔۔
ਗੁਰ ਪਰਸਾਤਿ ਨਾਮੁ ਹਤਰ ਜਤਪਆ ਮੇਰੇ ਮਨ ਕਾ ਭਰਮੁ ਭਉ ਗਇਆ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ب
ُگر رپساد نام ہر چییا ریمے نم اک رھبم ھؤ ایگ ۔۔۱۔۔راہو۔۔

ਤਜਨ ਹਤਰ ਗਾਇਆ ਤਜਨ ਹਤਰ ਜਤਪਆ ਤਿਨ ਸੰਗਤਿ ਹਤਰ ਮੇਲਹੁ ਕਤਰ ਮਇਆ ॥

ِجں ہر اگنا ِجں ہر چییا پِں تگنس ہر میلہؤ رک ایم ۔۔

ਤਿਨ ਕਾ ਿਰਸੁ ਿੇਤਖ ਸੁਖੁ ਪਾਇਆ ਿੁਖੁ ਹਉਮੈ ਰੋਗੁ ਗਇਆ ॥੨॥

پِں اک درس دھکی ُسکھ نانا ُدھک ہؤ م َے روگ ایگ ۔۔۲۔۔

ਜੋ ਅਨਤਿਨੁ ਤਹਰਿੈ ਨਾਮੁ ਤਧਆਵਤਹ ਸਭੁ ਜਨਮੁ ਤਿਨਾ ਕਾ ਸਿਲੁ ਭਇਆ ॥

سب
ھ
وج ادنِن ہِر َدے نام دایھوہِ سیھ منج پ ِیا اک ل ایھب ۔۔

ਓਇ ਆਤਪ ਿਰੇ ਤਸਰਸਤਟ ਸਭ ਿਾਰੀ ਸਭੁ ਕੁਲੁ ਭੀ ਪਾਤਰ ਪਇਆ ॥੩॥

اوےؑ ا ت رتے رسِست سیھ ناری سیھ ُکل یھب نار ایپ ۔۔۳۔۔

ਿੁਧੁ ਆਪੇ ਆਤਪ ਉਪਾਇਆ ਸਭੁ ਜਗੁ ਿੁਧੁ ਆਪੇ ਵਤਸ ਕਤਰ ਲਇਆ ॥

ُندھ ا ےپ ا ت اُناِنا سیھ چگ ُندھ ا ےپ وس رک لییا ۔۔

ਜਨ ਨਾਨਕ ਕਉ ਪਰਤਭ ਤਕਰਪਾ ਧਾਰੀ ਤਬਖੁ ਿੁਬਿਾ ਕਾਤਢ ਲਇਆ ॥੪॥੬॥

نج نانک کؤ رپَھب کِرنا داھری نِکھ ُددبا اکدھ لییا ۔۔۴۔۔۶۔۔
ਮਲਾਰ ਮਹਲਾ ੪ ॥

مالر ہلحم ۴۔۔
ਗੁਰ ਪਰਸਾਿੀ ਅੰਤਮਰਿੁ ਨਹੀ ਪੀਆ ਤਿਰਸਨਾ ਭੂਖ ਨ ਜਾਈ ॥

ب
ُگر رپسادی ارمِت یہن پِیا رتِانس ُھؤھک ہن اجیئ ۔۔

ਮਨਮੁਖ ਮੂੜਹ ਜਲਿ ਅਹੰਕਾਰੀ ਹਉਮੈ ਤਵਤਚ ਿੁਖੁ ਪਾਈ ॥

مب
مُکھ مُؤرھ چلت ہؤ م َے وِچ ُدھک نایئ ۔۔

ਆਵਿ ਜਾਿ ਤਬਰਥਾ ਜਨਮੁ ਗਵਾਇਆ ਿੁਤਖ ਲਾਗੈ ਪਛੁਿਾਈ ॥

ا وت اجت پِراھت منج وگَانا ُدھک ال َگے اتھچپیئ ۔۔

ਤਜਸ ਿੇ ਉਪਜੇ ਤਿਸਤਹ ਨ ਚੇਿਤਹ ਤਧਰਗੁ ਜੀਵਣੁ ਤਧਰਗੁ ਖਾਈ ॥੧॥

ِجس ےت اُےجپ ئِسہہ ہن چیبہہ درھِگ ویجن درھِگ اھکیئ ۔۔۱۔۔
ਪਰਾਣੀ ਗੁਰਮੁਤਖ ਨਾਮੁ ਤਧਆਈ ॥

رپَاین ُگرمُکھ نام دایھیئ ۔۔

ਹਤਰ ਹਤਰ ਤਿਪਾ ਕਰੇ ਗੁਰੁ ਮੇਲੇ ਹਤਰ ਹਤਰ ਨਾਤਮ ਸਮਾਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ہر ہر کِرنا رکے ُگر ےلیم ہر ہر نام امسیئ ۔۔۱۔۔راہو۔۔

ਮਨਮੁਖ ਜਨਮੁ ਭਇਆ ਹੈ ਤਬਰਥਾ ਆਵਿ ਜਾਿ ਲਜਾਈ ॥

مب
ےہ پِراھت ا وت اجت اجلیئ ۔۔
مُکھ منج ایھب َ

ਕਾਤਮ ਿੋਤਧ ਿੂਬੇ ਅਤਭਮਾਨੀ ਹਉਮੈ ਤਵਤਚ ਜਤਲ ਜਾਈ ॥

ب
ھب
م
ہ
اکم رکودھ ُدوےب ا ماین ؤ َے وِچ لج اجیئ ۔۔

ਤਿਨ ਤਸਤਧ ਨ ਬੁਤਧ ਭਈ ਮਤਿ ਮਤਧਮ ਲੋਭ ਲਹਤਰ ਿੁਖੁ ਪਾਈ ॥

پِں سِدھ ہن ُندھ یئھب مت دممھ ولھب رہل ُدھک نایئ ۔۔

ਗੁਰ ਤਬਹੂਨ ਮਹਾ ਿੁਖੁ ਪਾਇਆ ਜਮ ਪਕਰੇ ਤਬਲਲਾਈ ॥੨॥

ُگر ِب ُہؤن اہم ُدک ھ نانا مج رکپے نِلالیئ ۔۔۲۔۔

ਹਤਰ ਕਾ ਨਾਮੁ ਅਗੋਚਰੁ ਪਾਇਆ ਗੁਰਮੁਤਖ ਸਹਤਜ ਸੁਭਾਈ ॥

سہ
ہر اک نام اوگرچ نانا ُگرمُکھ ج ُسبھایئ ۔۔

ਨਾਮੁ ਤਨਧਾਨੁ ਵਤਸਆ ਘਟ ਅੰਿਤਰ ਰਸਨਾ ਹਤਰ ਗੁਣ ਗਾਈ ॥

نام ن ِداھن وایس ٹھگ ارتن رانس ہر ُگں اگیئ ۔۔

ਸਿਾ ਅਨੰਤਿ ਰਹੈ ਤਿਨੁ ਰਾਿੀ ਏਕ ਸਬਤਿ ਤਲਵ ਲਾਈ ॥

دسا ادنن ر َہے دِن رایت انک دبس لِؤ الیئ ۔۔

ਨਾਮੁ ਪਿਾਰਥੁ ਸਹਜੇ ਪਾਇਆ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਵਤਿਆਈ ॥੩॥

س
نام ندارھت ہجے نانا اہہی سیگؤر یک ودنایئ ۔۔۳۔۔

ਸਤਿਗੁਰ ਿੇ ਹਤਰ ਹਤਰ ਮਤਨ ਵਤਸਆ ਸਤਿਗੁਰ ਕਉ ਸਿ ਬਤਲ ਜਾਈ ॥

سیگؤر ےت ہر ہر نم وایس سیگؤر کؤ دص نل اجیئ ۔۔

ਮਨੁ ਿਨੁ ਅਰਤਪ ਰਖਉ ਸਭੁ ਆਗੈ ਗੁਰ ਚਰਣੀ ਤਚਿੁ ਲਾਈ ॥

نم نت ارت روھک سیھ ا ےگ ُگر رچین ِجت الیئ ۔۔
ਅਪਣੀ ਤਿਪਾ ਕਰਹੁ ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਆਪੇ ਲੈਹੁ ਤਮਲਾਈ ॥

اینپ کِرنا رکوہ ُگر ئُؤرے ا ےپ ہیلُ مِالیئ ۔۔

ਹਮ ਲੋਹ ਗੁਰ ਨਾਵ ਬੋਤਹਥਾ ਨਾਨਕ ਪਾਤਰ ਲੰਘਾਈ ॥੪॥੭॥

مہ ولچ ُگر نا َو وباھتہ نانک نار اھگنلیئ ۔۔۴۔۔۷۔۔
ਮਲਾਰ ਮਹਲਾ ੪ ਪੜਿਾਲ ਘਰੁ ੩

مالر ہلحم  ۴ڑپنال رھگ ۳
ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪਰਸਾਤਿ ॥

اِک اواکنر سیگؤر رپساد ۔۔
ਹਤਰ ਜਨ ਬੋਲਿ ਸਰੀਰਾਮ ਨਾਮਾ ਤਮਤਲ ਸਾਧਸੰਗਤਿ ਹਤਰ ਿੋਰ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ہر نج وبلپ رسریام ناہم مِل سادھسیگت ہر وتر ۔۔۱۔۔راہو۔۔

ਹਤਰ ਧਨੁ ਬਨਜਹੁ ਹਤਰ ਧਨੁ ਸੰਚਹੁ ਤਜਸੁ ਲਾਗਿ ਹੈ ਨਹੀ ਚੋਰ ॥੧॥

سب
پب
ہر دنھ جہؤ ہر دنھ جہؤ ِجس الگپ ےہَ یہن وچر ۔۔۱۔۔
ਚਾਤਿਰਕ ਮੋਰ ਬੋਲਿ ਤਿਨੁ ਰਾਿੀ ਸੁਤਨ ਘਤਨਹਰ ਕੀ ਘੋਰ ॥੨॥

گ
اچرتِک ومر وبلپ دِن رایت ُسں ھبہر یک وھگر ۔۔۲۔۔

ਜੋ ਬੋਲਿ ਹੈ ਤਮਰਗ ਮੀਨ ਪੰਖੇਰੂ ਸੁ ਤਬਨੁ ਹਤਰ ਜਾਪਿ ਹੈ ਨਹੀ ਹੋਰ ॥੩॥

پی ک
پ
ھ
ہ
ت
پ
ِ
وج وبلپ ےہَ رمِگ نیم رو وس ں ر اج پ ےہَ یہن وہر ۔۔۳۔۔
ਨਾਨਕ ਜਨ ਹਤਰ ਕੀਰਤਿ ਗਾਈ ਛੂਤਟ ਗਇਓ ਜਮ ਕਾ ਸਭ ਸੋਰ ॥੪॥੧॥੮॥

چ
نانک نج ہر ریکت اگیئ ُھؤت گیپؤ مج اک سیھ وسر ۔۔۴۔۔۱۔۔۸۔۔
ਮਲਾਰ ਮਹਲਾ ੪ ॥

مالر ہلحم ۴۔۔
ਰਾਮ ਰਾਮ ਬੋਤਲ ਬੋਤਲ ਖੋਜਿੇ ਬਿਭਾਗੀ ॥

رام رام وبل وبل وھکےتج نداھبیگ ۔۔

ਹਤਰ ਕਾ ਪੰਥੁ ਕੋਊ ਬਿਾਵੈ ਹਉ ਿਾ ਕੈ ਪਾਇ ਲਾਗੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

اتبوے ہؤ نا ےکَ ناۓ الیگ ۔۔۱۔۔راہو۔۔
وکو َ
ہر اک ھتنپ ُ
ਹਤਰ ਹਮਾਰੋ ਮੀਿੁ ਸਖਾਈ ਹਮ ਹਤਰ ਤਸਉ ਪਰੀਤਿ ਲਾਗੀ ॥

ہر امہرو تیم اھکسیئ مہ ہر سِیؤ رپپپ الیگ ۔۔

ਹਤਰ ਹਮ ਗਾਵਤਹ ਹਤਰ ਹਮ ਬੋਲਤਹ ਅਉਰੁ ਿੁਿੀਆ ਪਰੀਤਿ ਹਮ ਤਿਆਗੀ ॥੧॥

ہر مہ اگوہِ ہر مہ وبہل اور ُدایت رپپپ مہ ایتیگ ۔۔۱۔۔
ਮਨਮੋਹਨ ਮੋਰੋ ਪਰੀਿਮ ਰਾਮੁ ਹਤਰ ਪਰਮਾਨੰਿੁ ਬੈਰਾਗੀ ॥

ومنمنہ ومرو رپمتی رام ہر رپامدنن ریبایگ ۔۔
ਹਤਰ ਿੇਖੇ ਜੀਵਿ ਹੈ ਨਾਨਕੁ ਇਕ ਤਨਮਖ ਪਲੋ ਮੁਤਖ ਲਾਗੀ ॥੨॥੨॥੯॥੯॥੧੩॥੯॥੩੧॥

ب
ہر دےھکی ویجَت ےہَ نانک اِک ِمکھ ولپ مُکھ الیگ ۔۔۲۔۔۲۔۔۹۔۔۹۔۔۱۳۔۔۹۔۔۳۱۔۔
ਰਾਗੁ ਮਲਾਰ ਮਹਲਾ ੫ ਚਉਪਿੇ ਘਰੁ ੧

راگ مالر ہلحم  ۵جؤندے رھگ ۱
ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪਰਸਾਤਿ ॥

اِک اواکنر سیگؤر رپساد ۔۔
ਤਕਆ ਿੂ ਸੋਚਤਹ ਤਕਆ ਿੂ ਤਚਿਵਤਹ ਤਕਆ ਿੂੰ ਕਰਤਹ ਉਪਾਏ ॥

ہچ ایک ئُؤ ِجپؤہِ ایک ئُؤن رک ِہے اُناےئ ۔۔
ایک ئُؤ وس ِ

ਿਾ ਕਉ ਕਹਹੁ ਪਰਵਾਹ ਕਾਹੂ ਕੀ ਤਜਹ ਗੋਪਾਲ ਸਹਾਏ ॥੧॥

نا کؤ کہہؤ رپواہ اک ُہؤ یک ہج وگنال اہسےئ ۔۔۱۔۔
ਬਰਸੈ ਮੇਘੁ ਸਖੀ ਘਤਰ ਪਾਹੁਨ ਆਏ ॥

پر سَے ھگیم یھکس رھگ نا ُہں ا ےئ ۔۔

ਮੋਤਹ ਿੀਨ ਤਿਪਾ ਤਨਤਧ ਿਾਕੁਰ ਨਵ ਤਨਤਧ ਨਾਤਮ ਸਮਾਏ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ومہِ دنی کِرنا ن ِدھ اھٹ ُکر ونَ ن ِدھ نام امسےئ ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਅਤਨਕ ਪਰਕਾਰ ਭੋਜਨ ਬਹੁ ਕੀਏ ਬਹੁ ਤਬੰਜਨ ਤਮਸਟਾਏ ॥

پب
ان ِک رپاکر وھبنج وہب ےئیک وہب ِ چں مِسیاےئ ۔۔

ਕਰੀ ਪਾਕਸਾਲ ਸੋਚ ਪਤਵਿਰਾ ਹੁਤਣ ਲਾਵਹੁ ਭੋਗੁ ਹਤਰ ਰਾਏ ॥੨॥

رکی نااسکل وسچ وپِرتا ُہں الووہ وھبگ ہر راےئ ۔۔۲۔۔
ਿੁਸਟ ਤਬਿਾਰੇ ਸਾਜਨ ਰਹਸੇ ਇਤਹ ਮੰਤਿਰ ਘਰ ਅਪਨਾਏ ॥

ُدست نِدارے سانج ر ہسے اہِ دنمر رھگ اانپےئ ۔۔

ਜਉ ਤਗਰਤਹ ਲਾਲੁ ਰੰਗੀਓ ਆਇਆ ਿਉ ਮੈ ਸਤਭ ਸੁਖ ਪਾਏ ॥੩॥

جؤ گِرہِ الل رنگپؤ ا نا ئؤ م َے سیھ ُسکھ ناےئ ۔۔۳۔۔
ਸੰਿ ਸਭਾ ਓਟ ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਧੁਤਰ ਮਸਿਤਕ ਲੇਖੁ ਤਲਖਾਏ ॥

سیت اھبس اوت ُگر ئُؤرے د ُھر کتسم ھکیل لک ِھاےئ ۔۔
ਜਨ ਨਾਨਕ ਕੰਿੁ ਰੰਗੀਲਾ ਪਾਇਆ ਤਿਤਰ ਿੂਖੁ ਨ ਲਾਗੈ ਆਏ ॥੪॥੧॥

ب
نج نانک کپت رنگیال نانا ھِر ُدوھک ہن ال َگے ا ےئ ۔۔۴۔۔۱۔۔
ਮਲਾਰ ਮਹਲਾ ੫ ॥

مالر ہلحم ۵۔۔
ਖੀਰ ਅਧਾਤਰ ਬਾਤਰਕੁ ਜਬ ਹੋਿਾ ਤਬਨੁ ਖੀਰੈ ਰਹਨੁ ਨ ਜਾਈ ॥

ک
ک
ھتر اداھر نارِک جت وہنا پِں ھت َرے رنہ ہن اجیئ ۔۔
ਸਾਤਰ ਸਮਹਾਤਲ ਮਾਿਾ ਮੁਤਖ ਨੀਰੈ ਿਬ ਓਹੁ ਤਿਰਪਤਿ ਅਘਾਈ ॥੧॥

س
سار مہھال امنا مُکھ رینَے پپ اووہ رتِپپ ااھگیئ ۔۔۱۔۔

ਹਮ ਬਾਤਰਕ ਤਪਿਾ ਪਰਭੁ ਿਾਿਾ ॥

مہ نارِک پِیا رپَھب دانا ۔۔
ਭੂਲਤਹ ਬਾਤਰਕ ਅਤਨਕ ਲਖ ਬਰੀਆ ਅਨ ਿਉਰ ਨਾਹੀ ਜਹ ਜਾਿਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ب
ب
ُھؤہہل نارِک ان ِک ھکل پرِنا ان ھؤر نایہ ہج اجنا ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਚੰਚਲ ਮਤਿ ਬਾਤਰਕ ਬਪੁਰੇ ਕੀ ਸਰਪ ਅਗਤਨ ਕਰ ਮੇਲੈ ॥

لچنچ مت نارِک نترے یک رست انگ رک م َیلَے ۔۔

ਮਾਿਾ ਤਪਿਾ ਕੰਤਿ ਲਾਇ ਰਾਖੈ ਅਨਿ ਸਹਤਜ ਿਬ ਖੇਲੈ ॥੨॥

ک
سہ
ک
امنا پِیا کیبھ ال ِئے را َھے ا َند ج پپ ھیلَے ۔۔۲۔۔

ਤਜਸ ਕਾ ਤਪਿਾ ਿੂ ਹੈ ਮੇਰੇ ਸੁਆਮੀ ਤਿਸੁ ਬਾਤਰਕ ਭੂਖ ਕੈਸੀ ॥

ِجس اک پِیا ئُؤ ےہَ ریمے سُؤا یم ئِس نارِک ب ُھؤھک َ
کیسی ۔۔
ਨਵ ਤਨਤਧ ਨਾਮੁ ਤਨਧਾਨੁ ਤਗਰਤਹ ਿੇਰੈ ਮਤਨ ਬਾਂਛੈ ਸੋ ਲੈਸੀ ॥੩॥

بج
ل
َی
س
ھ
َ
ونَ ن ِدھ نام ن ِداھن گِرہِ ریتَے نم نا ے وس ی ۔۔۳۔۔
ਤਪਿਾ ਤਿਪਾਤਲ ਆਤਗਆ ਇਹ ਿੀਨੀ ਬਾਤਰਕੁ ਮੁਤਖ ਮਾਂਗੈ ਸੋ ਿੇਨਾ ॥

َ
پِیا کِرنال ا ایگ اہہی دینی نارِک مُکھ ام نگے وس دانی ۔۔

ਨਾਨਕ ਬਾਤਰਕੁ ਿਰਸੁ ਪਰਭ ਚਾਹੈ ਮੋਤਹ ਤਹਰਿੈ ਬਸਤਹ ਤਨਿ ਚਰਨਾ ॥੪॥੨॥

نانک نارِک درس رپَھب اچ َہے ومہِ ہ ِر َدے ئس ِہ پِپ رچنا ۔۔۴۔۔۲۔۔
ਮਲਾਰ ਮਹਲਾ ੫ ॥

مالر ہلحم ۵۔۔
ਸਗਲ ਤਬਧੀ ਜੁਤਰ ਆਹਰੁ ਕਤਰਆ ਿਤਜਓ ਸਗਲ ਅੰਿੇਸਾ ॥

ب
لگس نِدیھ ُجر ا ہر رکَنا چپؤ لگس ادناسی ۔۔

ਕਾਰਜੁ ਸਗਲ ਅਰੰਤਭਓ ਘਰ ਕਾ ਿਾਕੁਰ ਕਾ ਭਾਰੋਸਾ ॥੧॥

مب
اکرچ لگس ار ِھپؤ رھگ اک اھٹ ُکر اک اھبروسا ۔۔۱۔۔
ਸੁਨੀਐ ਬਾਜੈ ਬਾਜ ਸੁਹਾਵੀ ॥

ُسییپے نا َچے ناچ ُسہاوی ۔۔

ਭੋਰੁ ਭਇਆ ਮੈ ਤਪਰਅ ਮੁਖ ਪੇਖੇ ਤਗਰਤਹ ਮੰਗਲ ਸੁਹਲਾਵੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

پی ک
وھبر ایھب ںیم پِرء مُکھ ھے گِرہِ لگنم ُسہالوی ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਮਨੂਆ ਲਾਇ ਸਵਾਰੇ ਥਾਨਾਂ ਪੂਛਉ ਸੰਿਾ ਜਾਏ ॥

چ
م ُپؤا ال ِئے وسارے اھتنان ئُؤ ھؤ سییا اجےئ ۔۔
ਖੋਜਿ ਖੋਜਿ ਮੈ ਪਾਹੁਨ ਤਮਤਲਓ ਭਗਤਿ ਕਰਉ ਤਨਤਵ ਪਾਏ ॥੨॥

وھکجت وھکجت م َے نا ُہں مل ِپؤ تگھب رکو ئِؤ ناےئ ۔۔۲۔۔

ਜਬ ਤਪਰਅ ਆਇ ਬਸੇ ਤਗਰਤਹ ਆਸਤਨ ਿਬ ਹਮ ਮੰਗਲੁ ਗਾਇਆ ॥

جت پِرء ا ۓ ےسب گِرہِ ا نس پپ مہ لگنم اگنا ۔۔

ਮੀਿ ਸਾਜਨ ਮੇਰੇ ਭਏ ਸੁਹੇਲੇ ਪਰਭੁ ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਤਮਲਾਇਆ ॥੩॥

تیم سانج ریمے ےئھب سہیلے رپَھب ئُؤرا ُگؤ ُرو مِالنا ۔۔۳۔۔
ਸਖੀ ਸਹੇਲੀ ਭਏ ਅਨੰਿਾ ਗੁਤਰ ਕਾਰਜ ਹਮਰੇ ਪੂਰੇ ॥

یھکس یلیہس ےئھب ادننا ُگر اکرچ رمہے ئُؤرے ۔۔

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਵਰੁ ਤਮਤਲਆ ਸੁਖਿਾਿਾ ਛੋਤਿ ਨ ਜਾਈ ਿੂਰੇ ॥੪॥੩॥

وہک نانک ور مل ِیا ُسکھدانا وھچد ہن اجیئ ُدورے ۔۔۴۔۔۳۔۔
ਮਲਾਰ ਮਹਲਾ ੫ ॥

مالر ہلحم ۵۔۔

ਰਾਜ ਿੇ ਕੀਟ ਕੀਟ ਿੇ ਸੁਰਪਤਿ ਕਤਰ ਿੋਖ ਜਿਰ ਕਉ ਭਰਿੇ ॥

ب
راچ ےت ٹیک ٹیک ےت ُسرپپ رک دوھک ج ھر کؤ رھبےت ۔۔
ਤਿਪਾ ਤਨਤਧ ਛੋਤਿ ਆਨ ਕਉ ਪੂਜਤਹ ਆਿਮ ਘਾਿੀ ਹਰਿੇ ॥੧॥

کِرنا ن ِدھ وھچد ا ن کؤ ئُؤہہج ا مت اھگیت ہرےت ۔۔۱۔۔
ਹਤਰ ਤਬਸਰਿ ਿੇ ਿੁਤਖ ਿੁਤਖ ਮਰਿੇ ॥

ہر ِئسرت ےت ُدھک ُدھک رمےت ۔۔

ਅਤਨਕ ਬਾਰ ਭਰਮਤਹ ਬਹੁ ਜੋਨੀ ਟੇਕ ਨ ਕਾਹੂ ਧਰਿੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ان ِک نار رھبہمِ وہب وجین کیٹ ہن اک ُہؤ درھےت ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਤਿਆਤਗ ਸੁਆਮੀ ਆਨ ਕਉ ਤਚਿਵਿ ਮੂੜ ਮੁਗਧ ਖਲ ਖਰ ਿੇ ॥

پ ِیاگ سُؤا یم ا ن کؤ ِجپؤت مُؤر مُگدھ لھک رھک ےت ۔۔

ਕਾਗਰ ਨਾਵ ਲੰਘਤਹ ਕਿ ਸਾਗਰੁ ਤਬਰਥਾ ਕਥਿ ਹਮ ਿਰਿੇ ॥੨॥

ل
اکرگ نا َو یگھ ِہ تک سارگ پرِاھت کبھت مہ رتےت ۔۔۲۔۔

ਤਸਵ ਤਬਰੰਤਚ ਅਸੁਰ ਸੁਰ ਜੇਿੇ ਕਾਲ ਅਗਤਨ ਮਤਹ ਜਰਿੇ ॥

سِؤ پِرچن ا ُسر ُسر ےتیج اکل انگ ہہم رجےت ۔۔

ਨਾਨਕ ਸਰਤਨ ਚਰਨ ਕਮਲਨ ਕੀ ਿੁਮਹ ਨ ਿਾਰਹੁ ਪਰਭ ਕਰਿੇ ॥੩॥੪॥

ک
ُب
ل
م
م
ہ
نانک رسن رچن ں یک ھ ہن داروہ رپَھب رکےت ۔۔۳۔۔۴۔۔
ਰਾਗੁ ਮਲਾਰ ਮਹਲਾ ੫ ਿੁਪਿੇ ਘਰੁ ੧

راگ مالر ہلحم ُ ۵دندے رھگ ۱
ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪਰਸਾਤਿ ॥

اِک اواکنر سیگؤر رپساد ۔۔

ਪਰਭ ਮੇਰੇ ਓਇ ਬੈਰਾਗੀ ਤਿਆਗੀ ॥

رپَھب ریمے اوےؑ ریبایگ ایتیگ ۔۔
ਹਉ ਇਕੁ ਤਖਨੁ ਤਿਸੁ ਤਬਨੁ ਰਤਹ ਨ ਸਕਉ ਪਰੀਤਿ ਹਮਾਰੀ ਲਾਗੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ک
ہؤ اِک ھِں ئِس پِں رہِ ہن سکؤ رپپپ امہری الیگ ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਉਨ ਕੈ ਸੰਤਗ ਮੋਤਹ ਪਰਭੁ ਤਚਤਿ ਆਵੈ ਸੰਿ ਪਰਸਾਤਿ ਮੋਤਹ ਜਾਗੀ ॥

ے سیت رپساد ومہِ اجیگ ۔۔
اُن ےکَ گنس ومہِ رپَھب ِجت ا و َ
ਸੁਤਨ ਉਪਿੇਸੁ ਭਏ ਮਨ ਤਨਰਮਲ ਗੁਨ ਗਾਏ ਰੰਤਗ ਰਾਂਗੀ ॥੧॥

ُسں ا ُندسی ےئھب نم پِرلم ُگں اگےئ رنگ رایگن ۔۔۱۔۔
ਇਹੁ ਮਨੁ ਿੇਇ ਕੀਏ ਸੰਿ ਮੀਿਾ ਤਿਪਾਲ ਭਏ ਬਿਭਾਗੀ ॥

اوہی نم دےئ ےئیک سیت مییا کِرنال ےئھب نداھبںیگ ۔۔
ਮਹਾ ਸੁਖੁ ਪਾਇਆ ਬਰਤਨ ਨ ਸਾਕਉ ਰੇਨੁ ਨਾਨਕ ਜਨ ਪਾਗੀ ॥੨॥੧॥੫॥

اہم ُسکھ نانا پرن ہن ساکؤ ر َپں نانک نج نایگ ۔۔۲۔۔۱۔۔۵۔۔
ਮਲਾਰ ਮਹਲਾ ੫ ॥

مالر ہلحم ۵۔۔
ਮਾਈ ਮੋਤਹ ਪਰੀਿਮੁ ਿੇਹੁ ਤਮਲਾਈ ॥

امیئ ومہِ رپمتی دوہی مِالیئ ۔۔
ਸਗਲ ਸਹੇਲੀ ਸੁਖ ਭਤਰ ਸੂਿੀ ਤਜਹ ਘਤਰ ਲਾਲੁ ਬਸਾਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

لگس یلیہس ُسکھ رھب سُؤیت ہج رھگ الل اسبیئ ۔۔۱۔۔راہو۔۔

ਮੋਤਹ ਅਵਗਨ ਪਰਭੁ ਸਿਾ ਿਇਆਲਾ ਮੋਤਹ ਤਨਰਗੁਤਨ ਤਕਆ ਚਿੁਰਾਈ ॥

ومہِ ا َونگ رپَھب دسا دناال ومہِ پِر ُگں ایک چتُرایئ ۔۔

ਕਰਉ ਬਰਾਬਤਰ ਜੋ ਤਪਰਅ ਸੰਤਗ ਰਾਿੀ ਇਹ ਹਉਮੈ ਕੀ ਢੀਿਾਈ ॥੧॥

رکو پراپر وج پِرء گنس رانِیں اہہی ہؤ م َے یک دھیبھایئ ۔۔۱۔۔

ਭਈ ਤਨਮਾਣੀ ਸਰਤਨ ਇਕ ਿਾਕੀ ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪੁਰਖ ਸੁਖਿਾਈ ॥

یئھب بِماین رسن اِک نایک ُگر سیگؤر ُپرھک ُسکھدایئ ۔۔

ਏਕ ਤਨਮਖ ਮਤਹ ਮੇਰਾ ਸਭੁ ਿੁਖੁ ਕਾਤਟਆ ਨਾਨਕ ਸੁਤਖ ਰੈਤਨ ਤਬਹਾਈ ॥੨॥੨॥੬॥

ب
انک ِمکھ ہہم ریما سیھ ُدھک اکایٹ نانک ُسکھ َرنی ِبہایئ ۔۔۲۔۔۲۔۔۶۔۔
ਮਲਾਰ ਮਹਲਾ ੫ ॥

مالر ہلحم ۵۔۔
ਬਰਸੁ ਮੇਘ ਜੀ ਤਿਲੁ ਤਬਲਮੁ ਨ ਲਾਉ ॥

نل
پرس ھگیم یج نِل ِ م ہن الو ۔۔

ਬਰਸੁ ਤਪਆਰੇ ਮਨਤਹ ਸਧਾਰੇ ਹੋਇ ਅਨਿੁ ਸਿਾ ਮਤਨ ਚਾਉ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

پرس ایپرے مبہہ دساھرے وہۓ ا َند دسا نم اچو ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਹਮ ਿੇਰੀ ਧਰ ਸੁਆਮੀਆ ਮੇਰੇ ਿੂ ਤਕਉ ਮਨਹੁ ਤਬਸਾਰੇ ॥

مہ ریتی درھ سُؤامِیا ریمے ئُؤ کپؤ مبہؤ ِئسارے ۔۔

ਇਸਿਰੀ ਰੂਪ ਚੇਰੀ ਕੀ ਤਨਆਈ ਸੋਭ ਨਹੀ ਤਬਨੁ ਭਰਿਾਰੇ ॥੧॥

ارتسی ُروت چتَری یک اینیئ وسھب یہن پِں رھبنارے ۔۔۱۔۔
ਤਬਨਉ ਸੁਤਨਓ ਜਬ ਿਾਕੁਰ ਮੇਰੈ ਬੇਤਗ ਆਇਓ ਤਕਰਪਾ ਧਾਰੇ ॥

پِپؤ ُسیپؤ جت اھٹ ُکر ریمَے گیب ا ویئ کِرنا داھرے ۔۔

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਮੇਰੋ ਬਤਨਓ ਸੁਹਾਗੋ ਪਤਿ ਸੋਭਾ ਭਲੇ ਅਚਾਰੇ ॥੨॥੩॥੭॥

وہک نانک ریمو نیپؤ ُسہاوگ پپ وساھب ےلھب ااچرے ۔۔۲۔۔۳۔۔۷۔۔

ਮਲਾਰ ਮਹਲਾ ੫ ॥

مالر ہلحم ۵۔۔
ਪਰੀਿਮ ਸਾਚਾ ਨਾਮੁ ਤਧਆਇ ॥

رپمتی سااچ نام دایھےئ ۔۔
ਿੂਖ ਿਰਿ ਤਬਨਸੈ ਭਵ ਸਾਗਰੁ ਗੁਰ ਕੀ ਮੂਰਤਿ ਤਰਿੈ ਬਸਾਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ب
ُدوھک درد نِیسے َھؤ سارگ ُگر یک مُؤرت ر َِدے اسب ئِے ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਿੁਸਮਨ ਹਿੇ ਿੋਖੀ ਸਤਭ ਤਵਆਪੇ ਹਤਰ ਸਰਣਾਈ ਆਇਆ ॥

ُدنمس ےتہ دویھک سیھ وناےپ ہر رسنایئ ا نا ۔۔

ਰਾਖਨਹਾਰੈ ਹਾਥ ਿੇ ਰਾਤਖਓ ਨਾਮੁ ਪਿਾਰਥੁ ਪਾਇਆ ॥੧॥

ک
راکھبہا َرے اہھت دے را ھپؤ نام ندارھت نانا ۔۔۱۔۔

ਕਤਰ ਤਕਰਪਾ ਤਕਲਤਵਖ ਸਤਭ ਕਾਟੇ ਨਾਮੁ ਤਨਰਮਲੁ ਮਤਨ ਿੀਆ ॥

رک کِرنا کِلؤِھک سیھ اکےٹ نام پِرلم نم دِنا ۔۔

ਗੁਣ ਤਨਧਾਨੁ ਨਾਨਕ ਮਤਨ ਵਤਸਆ ਬਾਹੁਤੜ ਿੂਖ ਨ ਥੀਆ ॥੨॥੪॥੮॥

ُگں ن ِداھن نانک نم وایس ناہُر ُدوھک ہن بھِیا ۔۔۲۔۔۴۔۔۸۔۔
ਮਲਾਰ ਮਹਲਾ ੫ ॥

مالر ہلحم ۵۔۔
ਪਰਭ ਮੇਰੇ ਪਰੀਿਮ ਪਰਾਨ ਤਪਆਰੇ ॥

رپَھب ریمے رپمتی رپان ایپرے ۔۔
ਪਰੇਮ ਭਗਤਿ ਅਪਨੋ ਨਾਮੁ ਿੀਜੈ ਿਇਆਲ ਅਨੁਗਰਹੁ ਧਾਰੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

رپمی تگھب اونپ نام د بج َے دنال ا ُنگروہ داھرے ۔۔۱۔۔راہو۔۔

ਤਸਮਰਉ ਚਰਨ ਿੁਹਾਰੇ ਪਰੀਿਮ ਤਰਿੈ ਿੁਹਾਰੀ ਆਸਾ ॥

ِسمرو رچن ُبہارے رپمتی ر َِدے ُبہاری ا سا ۔۔

ਸੰਿ ਜਨਾ ਪਤਹ ਕਰਉ ਬੇਨਿੀ ਮਤਨ ਿਰਸਨ ਕੀ ਤਪਆਸਾ ॥੧॥

سیت انج بہہ رکو یتنیب نم درنس یک ایپسا ۔۔۱۔۔
ਤਬਛੁਰਿ ਮਰਨੁ ਜੀਵਨੁ ਹਤਰ ਤਮਲਿੇ ਜਨ ਕਉ ਿਰਸਨੁ ਿੀਜੈ ॥

بِج
ب
ل
م
ج
پ
ک
ہ
ھ
ِ
رت رمن ویجن ر ے نج ؤ درنس د َے ۔۔

ਨਾਮ ਅਧਾਰੁ ਜੀਵਨ ਧਨੁ ਨਾਨਕ ਪਰਭ ਮੇਰੇ ਤਕਰਪਾ ਕੀਜੈ ॥੨॥੫॥੯॥

نام اداھر ویجن دنھ نانک رپَھب ریمے کِرنا کبج َے ۔۔۲۔۔۵۔۔۹۔۔
ਮਲਾਰ ਮਹਲਾ ੫ ॥

مالر ہلحم ۵۔۔
ਅਬ ਅਪਨੇ ਪਰੀਿਮ ਤਸਉ ਬਤਨ ਆਈ ॥

ات اےنپ رپمتی سِیؤ نب ا یئ ۔۔

ਰਾਜਾ ਰਾਮੁ ਰਮਿ ਸੁਖੁ ਪਾਇਓ ਬਰਸੁ ਮੇਘ ਸੁਖਿਾਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

رااج رام رمت ُسکھ ناویئ پرس ھگیم ُسکھدایئ ۔۔۱۔۔راہو۔۔

ਇਕੁ ਪਲੁ ਤਬਸਰਿ ਨਹੀ ਸੁਖ ਸਾਗਰੁ ਨਾਮੁ ਨਵੈ ਤਨਤਧ ਪਾਈ ॥

اِک نل ِئسرت یہن ُسکھ سارگ نام ونَے ن ِدھ نایئ ۔۔
ਉਿੌਿੁ ਭਇਓ ਪੂਰਨ ਭਾਵੀ ਕੋ ਭੇਟੇ ਸੰਿ ਸਹਾਈ ॥੧॥

ب
ھی
پ
سی
اُدوت ویھب ئُؤرن اھبوی وک ے ت اہسیئ ۔۔۱۔۔
ਸੁਖ ਉਪਜੇ ਿੁਖ ਸਗਲ ਤਬਨਾਸੇ ਪਾਰਬਰਹਮ ਤਲਵ ਲਾਈ ॥

ُسکھ اُےجپ ُدھک لگس پِیاےس نارپرمہ لِؤ الیئ ۔۔

ਿਤਰਓ ਸੰਸਾਰੁ ਕਤਿਨ ਭੈ ਸਾਗਰੁ ਹਤਰ ਨਾਨਕ ਚਰਨ ਤਧਆਈ ॥੨॥੬॥੧੦॥

کب
ھ
رتئؤ اسنسر ِھں ب ےَ

سارگ ہر نانک رچن دایھیئ ۔۔۲۔۔۶۔۔۱۱۔۔
ਮਲਾਰ ਮਹਲਾ ੫ ॥

مالر ہلحم ۵۔۔
ਘਤਨਹਰ ਬਰਤਸ ਸਗਲ ਜਗੁ ਛਾਇਆ ॥

گ
ھبہر پرس لگس چگ اھچنا ۔۔

ਭਏ ਤਿਪਾਲ ਪਰੀਿਮ ਪਰਭ ਮੇਰੇ ਅਨਿ ਮੰਗਲ ਸੁਖ ਪਾਇਆ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ےئھب کِرنال رپمتی رپَھب ریمے ا َند لگنم ُسکھ نانا ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਤਮਟੇ ਕਲੇਸ ਤਿਰਸਨ ਸਭ ਬੂਝੀ ਪਾਰਬਰਹਮੁ ਮਤਨ ਤਧਆਇਆ ॥

ِمپے کلیس رتِنس سیھ ئُؤیھج نارپرمہ نم دایھنا ۔۔

ਸਾਧਸੰਤਗ ਜਨਮ ਮਰਨ ਤਨਵਾਰੇ ਬਹੁਤਰ ਨ ਕਿਹੂ ਧਾਇਆ ॥੧॥

سادھسیگ منج رمن ئِؤارے ب ُہر ہن کبہ ُؤ داھنا ۔۔۱۔۔

ਮਨੁ ਿਨੁ ਨਾਤਮ ਤਨਰੰਜਤਨ ਰਾਿਉ ਚਰਨ ਕਮਲ ਤਲਵ ਲਾਇਆ ॥

نم نت نام پِرنجن راوت رچن لمک لِؤ النا ۔۔

ਅੰਗੀਕਾਰੁ ਕੀਓ ਪਰਤਭ ਅਪਨੈ ਨਾਨਕ ਿਾਸ ਸਰਣਾਇਆ ॥੨॥੭॥੧੧॥

انگپکار کپؤ رپَھب اےنپ نانک داس رسنانا ۔۔۲۔۔۷۔۔۱۱۔۔
ਮਲਾਰ ਮਹਲਾ ੫ ॥

مالر ہلحم ۵۔۔
ਤਬਛੁਰਿ ਤਕਉ ਜੀਵੇ ਓਇ ਜੀਵਨ ॥

بِج
ھرت کپؤ ویجے اوےؑ ویجن ۔۔

ਤਚਿਤਹ ਉਲਾਸ ਆਸ ਤਮਲਬੇ ਕੀ ਚਰਨ ਕਮਲ ਰਸ ਪੀਵਨ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ِجی ِہ اُالس ا س مل ِپے یک رچن لمک رس ویپن ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਤਜਨ ਕਉ ਤਪਆਸ ਿੁਮਾਰੀ ਪਰੀਿਮ ਤਿਨ ਕਉ ਅੰਿਰੁ ਨਾਹੀ ॥

ِجں کؤ ایپس ُبماری رپمتی پِں کؤ ارتن نایہ ۔۔

ਤਜਨ ਕਉ ਤਬਸਰੈ ਮੇਰੋ ਰਾਮੁ ਤਪਆਰਾ ਸੇ ਮੂਏ ਮਤਰ ਜਾਂਹੀੈਂ ॥੧॥

ِجں کؤ ِئسرے ریمو رام ایپرا ےس مُؤےئ رم اجںیہن ۔۔۱۔۔
ਮਤਨ ਿਤਨ ਰਤਵ ਰਤਹਆ ਜਗਿੀਸੁਰ ਪੇਖਿ ਸਿਾ ਹਜੂਰੇ ॥

پ
نم نت َروِ رایہ چگدئسُر یکھت دسا ہچُؤرے ۔۔

ਨਾਨਕ ਰਤਵ ਰਤਹਓ ਸਭ ਅੰਿਤਰ ਸਰਬ ਰਤਹਆ ਭਰਪੂਰੇ ॥੨॥੮॥੧੨॥

نانک َروِ رویہ سیھ ارتن رست رایہ رھبوپُرے ۔۔۲۔۔۸۔۔۱۲۔۔
ਮਲਾਰ ਮਹਲਾ ੫ ॥

مالر ہلحم ۵۔۔
ਹਤਰ ਕੈ ਭਜਤਨ ਕਉਨ ਕਉਨ ਨ ਿਾਰੇ ॥

ہر ےکَ نجھب کؤن کؤن ہن نارے ۔۔
ਖਗ ਿਨ ਮੀਨ ਿਨ ਤਮਰਗ ਿਨ ਬਰਾਹ ਿਨ ਸਾਧੂ ਸੰਤਗ ਉਧਾਰੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

گھک نت مِیں نت رمِگ نت پراہ نت سا ُدوھ گنس اُداھرے ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਿੇਵ ਕੁਲ ਿੈਿ ਕੁਲ ਜਖਯ ਤਕੰਨਰ ਨਰ ਸਾਗਰ ਉਿਰੇ ਪਾਰੇ ॥

د َوی ُکل َدپپ ُکل چک ٔھ کِتر رن سارگ اُرتے نارے ۔۔
ਜੋ ਜੋ ਭਜਨੁ ਕਰੈ ਸਾਧੂ ਸੰਤਗ ਿਾ ਕੇ ਿੂਖ ਤਬਿਾਰੇ ॥੧॥

وج وج نجھب رکَے سا ُدوھ گنس نا ےک ُدوھک نِدارے ۔۔۱۔۔

ਕਾਮ ਕਰੋਧ ਮਹਾ ਤਬਤਖਆ ਰਸ ਇਨ ਿੇ ਭਏ ਤਨਰਾਰੇ ॥

اکم رکودھ اہم نِکھیا رس اِن ےت ےئھب پِرارے ۔۔

ਿੀਨ ਿਇਆਲ ਜਪਤਹ ਕਰੁਣਾ ਮੈ ਨਾਨਕ ਸਿ ਬਤਲਹਾਰੇ ॥੨॥੯॥੧੩॥

دنی دنال جبہہ رکُنا م َے نانک دص اہلبرے ۔۔۲۔۔۹۔۔۱۳۔۔
ਮਲਾਰ ਮਹਲਾ ੫ ॥

مالر ہلحم ۵۔۔
ਆਜੁ ਮੈ ਬੈਤਸਓ ਹਤਰ ਹਾਟ ॥

ا چ م َے ویسیب ہر اہت ۔۔

ਨਾਮੁ ਰਾਤਸ ਸਾਝੀ ਕਤਰ ਜਨ ਤਸਉ ਜਾਂਉ ਨ ਜਮ ਕੈ ਘਾਟ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

اجون ہن مج ےکَ اھگت ۔۔۱۔۔راہو۔۔
نام راس سایھج رک نج سِیؤ ُ
ਧਾਤਰ ਅਨੁਗਰਹੁ ਪਾਰਬਰਹਤਮ ਰਾਖੇ ਭਰਮ ਕੇ ਖੁਲਹੇ ਕਪਾਟ ॥

ک
ّ
ھ
ل
ہ
ُ
داھر ا ُنگروہ نارپرمہ راےھک رھبم ےک ے اپکت ۔۔
ਬੇਸੁਮਾਰ ਸਾਹੁ ਪਰਭੁ ਪਾਇਆ ਲਾਹਾ ਚਰਨ ਤਨਤਧ ਖਾਟ ॥੧॥

ےب ُسمار ساوہ رپَھب نانا الاہ رچن ن ِدھ اھکت ۔۔۱۔۔

ਸਰਤਨ ਗਹੀ ਅਚੁਿ ਅਤਬਨਾਸੀ ਤਕਲਤਬਖ ਕਾਢੇ ਹੈ ਛਾਂਤਟ ॥

ےہ اھچپپ ۔۔
رسن یہگ ا ُجت اپِیایس کِل ِیکھ اکدےھ َ

ਕਤਲ ਕਲੇਸ ਤਮਟੇ ਿਾਸ ਨਾਨਕ ਬਹੁਤਰ ਨ ਜੋਨੀ ਮਾਟ ॥੨॥੧੦॥੧੪॥

لک کلیس ِمپے داس نانک ب ُہر ہن وجین امت ۔۔۲۔۔۱۱۔۔۱۴۔۔
ਮਲਾਰ ਮਹਲਾ ੫ ॥

مالر ہلحم ۵۔۔

ਬਹੁ ਤਬਤਧ ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਤਹਰਾਨੋ ॥

وہب نِدھ امنا ومہ ہِراون ۔۔
ਕੋਤਟ ਮਧੇ ਕੋਊ ਤਬਰਲਾ ਸੇਵਕੁ ਪੂਰਨ ਭਗਿੁ ਤਚਰਾਨੋ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

وکو پِرال ویسک ئُؤرن تگھب جِراون ۔۔۱۔۔راہو۔۔
وکت دمےھ ُ
ਇਿ ਉਿ ਿੋਤਲ ਿੋਤਲ ਸਰਮੁ ਪਾਇਓ ਿਨੁ ਧਨੁ ਹੋਿ ਤਬਰਾਨੋ ॥

ات اُت دول دول رسَم ناویئ نت دنھ وہت پِراون ۔۔
ਲੋਗ ਿੁਰਾਇ ਕਰਿ ਿਤਗਆਈ ਹੋਿੌ ਸੰਤਗ ਨ ਜਾਨੋ ॥੧॥

ب
ولگ ُدراۓ رکت ھگیایئ وہ ٔوت گنس ہن اجون ۔۔۱۔۔
ਤਮਰਗ ਪੰਖੀ ਮੀਨ ਿੀਨ ਨੀਚ ਇਹ ਸੰਕਟ ਤਿਤਰ ਆਨੋ ॥

ب
رمِگ یھکنپ نیم دنی چین اہہی ٹکنس ھِر ا ون ۔۔

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਪਾਹਨ ਪਰਭ ਿਾਰਹੁ ਸਾਧਸੰਗਤਿ ਸੁਖ ਮਾਨੋ ॥੨॥੧੧॥੧੫॥

وہک نانک نانہ رپَھب ناروہ سادھسیگت ُسکھ امون ۔۔۲۔۔۱۱۔۔۱۵۔۔
ਮਲਾਰ ਮਹਲਾ ੫ ॥

مالر ہلحم ۵۔۔
ਿੁਸਟ ਮੁਏ ਤਬਖੁ ਖਾਈ ਰੀ ਮਾਈ ॥

ُدست مُؤےئ نِکھ اھکیئ ری امیئ ۔۔
ਤਜਸ ਕੇ ਜੀਅ ਤਿਨ ਹੀ ਰਤਖ ਲੀਨੇ ਮੇਰੇ ਪਰਭ ਕਉ ਤਕਰਪਾ ਆਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ِجس ےک یج پِں یہ رھک ِلیپے ریمے رپَھب کؤ کِرنا ا یئ ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਅੰਿਰਜਾਮੀ ਸਭ ਮਤਹ ਵਰਿੈ ਿਾਂ ਭਉ ਕੈਸਾ ਭਾਈ ॥

ب
کیسا اھبیئ ۔۔
ارتناجیم سیھ ہہم ور َئے نان ھؤ َ

ਸੰਤਗ ਸਹਾਈ ਛੋਤਿ ਨ ਜਾਈ ਪਰਭੁ ਿੀਸੈ ਸਭਨੀ ਿਾਈ ॥੧॥

ئس سب
ھب
ی اھٹںیئ ۔۔۱۔۔
گنس اہسیئ وھچد ہن اجیئ رپَھب د َ ے
ਅਨਾਥਾ ਨਾਥੁ ਿੀਨ ਿੁਖ ਭੰਜਨ ਆਤਪ ਲੀਏ ਲਤੜ ਲਾਈ ॥

انااھت ناھت دنی ُدھک نجنھب ا ت ےئیل ڑل الیئ ۔۔
ਹਤਰ ਕੀ ਓਟ ਜੀਵਤਹ ਿਾਸ ਿੇਰੇ ਨਾਨਕ ਪਰਭ ਸਰਣਾਈ ॥੨॥੧੨॥੧੬॥

ہر یک اوت ویجہِ داس ریتے نانک رپَھب رسنایئ ۔۔۲۔۔۱۲۔۔۱۶۔۔
ਮਲਾਰ ਮਹਲਾ ੫ ॥

مالر ہلحم ۵۔۔
ਮਨ ਮੇਰੇ ਹਤਰ ਕੇ ਚਰਨ ਰਵੀਜੈ ॥

نم ریمے ہر ےک رچن رو بج َے ۔۔
ਿਰਸ ਤਪਆਸ ਮੇਰੋ ਮਨੁ ਮੋਤਹਓ ਹਤਰ ਪੰਖ ਲਗਾਇ ਤਮਲੀਜੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

درس ایپس ریمو نم ومویہ ہر ھکنپ اگل ِئے مِلبج َے ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਖੋਜਿ ਖੋਜਿ ਮਾਰਗੁ ਪਾਇਓ ਸਾਧੂ ਸੇਵ ਕਰੀਜੈ ॥

وھکجت وھکجت امرگ ناویئ سا ُدوھ ویسَ رک بج َے ۔۔
ਧਾਤਰ ਅਨੁਗਰਹੁ ਸੁਆਮੀ ਮੇਰੇ ਨਾਮੁ ਮਹਾ ਰਸੁ ਪੀਜੈ ॥੧॥

داھر ا ُنگروہ سُؤا یم ریمے نام اہم رس پبج َے ۔۔۱۔۔

ਿਰਾਤਹ ਿਰਾਤਹ ਕਤਰ ਸਰਨੀ ਆਏ ਜਲਿਉ ਤਕਰਪਾ ਕੀਜੈ ॥

رتاہِ رتاہِ رک رسین ا ےئ چلپؤ کِرنا کبج َے ۔۔

ਕਰੁ ਗਤਹ ਲੇਹੁ ਿਾਸ ਅਪੁਨੇ ਕਉ ਨਾਨਕ ਅਪੁਨੋ ਕੀਜੈ ॥੨॥੧੩॥੧੭॥

رک ہگِ وہیل داس اےنپ کؤ نانک اونپ کبج َے ۔۔۲۔۔۱۳۔۔۱۷۔۔

ਮਲਾਰ ਮਃ ੫ ॥

مالر م۵ :۔۔
ਪਰਭ ਕੋ ਭਗਤਿ ਬਛਲੁ ਤਬਰਿਾਇਓ ॥

بج
پ
ھ
رپَھب وک تگھب ل ِرداویئ ۔۔

ਤਨੰਿਕ ਮਾਤਰ ਚਰਨ ਿਲ ਿੀਨੇ ਅਪੁਨੋ ਜਸੁ ਵਰਿਾਇਓ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

پ ِیدک امر رچن نل دےنی اونپ ِجس ورناویئ ۔۔۱۔۔راہو۔۔

ਜੈ ਜੈ ਕਾਰੁ ਕੀਨੋ ਸਭ ਜਗ ਮਤਹ ਿਇਆ ਜੀਅਨ ਮਤਹ ਪਾਇਓ ॥

ج
ےج اکر ونیک سیھ چگ ہہم دایئ ییں ہہم ناویئ ۔۔
ےجَ َ

ਕੰਤਿ ਲਾਇ ਅਪੁਨੋ ਿਾਸੁ ਰਾਤਖਓ ਿਾਿੀ ਵਾਉ ਨ ਲਾਇਓ ॥੧॥

ک
کیبھ ال ِئے اونپ داس را ھپؤ نایت واو ہن الویئ ۔۔۱۔۔

ਅੰਗੀਕਾਰੁ ਕੀਓ ਮੇਰੇ ਸੁਆਮੀ ਭਰਮੁ ਭਉ ਮੇਤਟ ਸੁਖਾਇਓ ॥

ب
انگپکار کپؤ ریمے سُؤا یم رھبم ھؤ ٹیم ُسکھاویئ ۔۔

ਮਹਾ ਅਨੰਿ ਕਰਹੁ ਿਾਸ ਹਤਰ ਕੇ ਨਾਨਕ ਤਬਸਵਾਸੁ ਮਤਨ ਆਇਓ ॥੨॥੧੪॥੧੮॥

اہم ادنن رکوہ داس ہر ےک نانک ِئسؤاس نم ا ویئ ۔۔۲۔۔۱۴۔۔۱۸۔۔
ਰਾਗੁ ਮਲਾਰ ਮਹਲਾ ੫ ਚਉਪਿੇ ਘਰੁ ੨

راگ مالر ہلحم  ۵جؤندے رھگ ۲
ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪਰਸਾਤਿ ॥

اِک اواکنر سیگؤر رپساد ۔۔
ਗੁਰਮੁਤਖ ਿੀਸੈ ਬਰਹਮ ਪਸਾਰੁ ॥

ُگرمُکھ د ئ َسے پرمہ ئسار ۔۔

ਗੁਰਮੁਤਖ ਿਰੈ ਗੁਣੀਆਂ ਤਬਸਥਾਰੁ ॥

ئ
ُ
ے ُگییان ِسبھار ۔۔
گرمُکھ ِرت َ
ਗੁਰਮੁਤਖ ਨਾਿ ਬੇਿ ਬੀਚਾਰੁ ॥

ُگرمُکھ ناد دیب اچیبر ۔۔

ਤਬਨੁ ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਘੋਰ ਅੰਧਾਰੁ ॥੧॥

پِں ُگر ئُؤرے وھگر ادناھر ۔۔۱۔۔
ਮੇਰੇ ਮਨ ਗੁਰੁ ਗੁਰੁ ਕਰਿ ਸਿਾ ਸੁਖੁ ਪਾਈਐ ॥

ریمے نم ُگر ُگر رکت دسا ُسکھ نا پپَے ۔۔

ਗੁਰ ਉਪਿੇਤਸ ਹਤਰ ਤਹਰਿੈ ਵਤਸਓ ਸਾਤਸ ਤਗਰਾਤਸ ਅਪਣਾ ਖਸਮੁ ਤਧਆਈਐ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ُگر ا ُندسی ہر ہِر َدے وویس ساس گِراس اانپ

کھ س

م دایھ نیپے َ۔۔۱۔۔راہو۔۔

ਗੁਰ ਕੇ ਚਰਣ ਤਵਟਹੁ ਬਤਲ ਜਾਉ ॥

ُگر ےک رچن وِوہٹ نل اجو ۔۔

ਗੁਰ ਕੇ ਗੁਣ ਅਨਤਿਨੁ ਤਨਿ ਗਾਉ ॥

ُگر ےک ُگں ادنِن پِپ اگو ۔۔

ਗੁਰ ਕੀ ਧੂਤੜ ਕਰਉ ਇਸਨਾਨੁ ॥

ُگر یک دھُؤر رکو اانسن ۔۔

ਸਾਚੀ ਿਰਗਹ ਪਾਈਐ ਮਾਨੁ ॥੨॥

سایچ درہگ نا پپَے امن ۔۔۲۔۔

ਗੁਰੁ ਬੋਤਹਥੁ ਭਵਜਲ ਿਾਰਣਹਾਰੁ ॥

ب
ُگر وبھتہ َھؤلج ناراہنر ۔۔

ਗੁਤਰ ਭੇਤਟਐ ਨ ਹੋਇ ਜੋਤਨ ਅਉਿਾਰੁ ॥

ُ ب
ھی
ی
ی
پ
ے ہن وہۓ وجن اونار ۔۔
گر
ਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਸੋ ਜਨੁ ਪਾਏ ॥

ُگر یک ویسا وس نج ناےئ ۔۔
ਜਾ ਕਉ ਕਰਤਮ ਤਲਤਖਆ ਧੁਤਰ ਆਏ ॥੩॥

اج کؤ رکم لک ِھیا د ُھر ا ےئ ۔۔۳۔۔
ਗੁਰੁ ਮੇਰੀ ਜੀਵਤਨ ਗੁਰੁ ਆਧਾਰੁ ॥

ُگر ریمی ویجن ُگر ا داھر ۔۔

ਗੁਰੁ ਮੇਰੀ ਵਰਿਤਣ ਗੁਰੁ ਪਰਵਾਰੁ ॥

ُگر ریمی ورنت ُگر رپوار ۔۔

ਗੁਰੁ ਮੇਰਾ ਖਸਮੁ ਸਤਿਗੁਰ ਸਰਣਾਈ ॥

ک
ھ
س
س
ُگر ریما م یگؤر رسنایئ ۔۔

ਨਾਨਕ ਗੁਰੁ ਪਾਰਬਰਹਮੁ ਜਾ ਕੀ ਕੀਮ ਨ ਪਾਈ ॥੪॥੧॥੧੯॥

ِب
نانک ُگر نارپرمہ اج یک ق م ہن نایئ ۔۔۴۔۔۱۔۔۱۹۔۔
ਮਲਾਰ ਮਹਲਾ ੫ ॥

مالر ہلحم ۵۔۔
ਗੁਰ ਕੇ ਚਰਨ ਤਹਰਿੈ ਵਸਾਏ ॥

ُگر ےک رچن ہِر َدے وساےئ ۔۔
ਕਤਰ ਤਕਰਪਾ ਪਰਤਭ ਆਤਪ ਤਮਲਾਏ ॥

رک کِرنا رپَھب ا ت مِالےئ ۔۔

ਅਪਨੇ ਸੇਵਕ ਕਉ ਲਏ ਪਰਭੁ ਲਾਇ ॥

اےنپ ویسک کؤ ےئل رپَھب ال ِئے ۔۔
ਿਾ ਕੀ ਕੀਮਤਿ ਕਹੀ ਨ ਜਾਇ ॥੧॥

نا یک تمیق یہک ہن اجۓ ۔۔۱۔۔
ਕਤਰ ਤਕਰਪਾ ਪੂਰਨ ਸੁਖਿਾਿੇ ॥

رک کِرنا ئُؤرن ُسکھداےت ۔۔

ਿੁਮਹਰੀ ਤਿਪਾ ਿੇ ਿੂੰ ਤਚਤਿ ਆਵਤਹ ਆਿ ਪਹਰ ਿੇਰੈ ਰੰਤਗ ਰਾਿੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ُب
م
ہ
ُ
ک
ئ
ِ
ھ
ری رنا ےت ؤن ِجت ا وہِ ا ھٹ رہپ ریتَے رنگ راےت ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਗਾਵਣੁ ਸੁਨਣੁ ਸਭੁ ਿੇਰਾ ਭਾਣਾ ॥

اگون ُسیں سیھ ریتا اھبنا ۔۔

ਹੁਕਮੁ ਬੂਝੈ ਸੋ ਸਾਤਚ ਸਮਾਣਾ ॥

ک
ُچ م ئُؤ َھے وس ساچ امسنا ۔۔

ਜਤਪ ਜਤਪ ਜੀਵਤਹ ਿੇਰਾ ਨਾਂਉ ॥

جت جت ویجہِ ریتا نائؤ ۔۔
ਿੁਝ ਤਬਨੁ ਿੂਜਾ ਨਾਹੀ ਥਾਉ ॥੨॥

ُب
چھ پِں ُدواج نایہ اھتو ۔۔۲۔۔

ਿੁਖ ਸੁਖ ਕਰਿੇ ਹੁਕਮੁ ਰਜਾਇ ॥

ک
ُدھک ُسکھ رکےت ُچ م راج ِئے ۔۔

ਭਾਣੈ ਬਖਸ ਭਾਣੈ ਿੇਇ ਸਜਾਇ ॥

نک
اھب ئَے ھس اھب ئَے دےئ اجسۓ ۔۔

ਿੁਹਾਂ ਤਸਤਰਆਂ ਕਾ ਕਰਿਾ ਆਤਪ ॥

ُداہن سِرنان اک رکنا ا ت ۔۔
ਕੁਰਬਾਣੁ ਜਾਂਈ ਿੇਰੇ ਪਰਿਾਪ ॥੩॥

قُرنان اجیئن ریتے رپنات ۔۔۳۔۔
ਿੇਰੀ ਕੀਮਤਿ ਿੂਹੈ ਜਾਣਤਹ ॥

ریتی تمیق ئُؤ َہے اج ِہن ۔۔

ਿੂ ਆਪੇ ਬੂਝਤਹ ਸੁਤਣ ਆਤਪ ਵਖਾਣਤਹ ॥

ئُؤ ا ےپ ئُؤچھہہ ُسں ا ت واھکہہن ۔۔
ਸੇਈ ਭਗਿ ਜੋ ਿੁਧੁ ਭਾਣੇ ॥

سیبی تگھب وج ُندھ اھبےن ۔۔
ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਕੈ ਸਿ ਕੁਰਬਾਣੇ ॥੪॥੨॥੨੦॥

نانک پِں ےکَ دص قُرناےن ۔۔۴۔۔۲۔۔۲۱۔۔
ਮਲਾਰ ਮਹਲਾ ੫ ॥

مالر ہلحم ۵۔۔
ਪਰਮੇਸਰੁ ਹੋਆ ਿਇਆਲੁ ॥

رپرسیم وہا دنال ۔۔
ਮੇਘੁ ਵਰਸੈ ਅੰਤਮਰਿ ਧਾਰ ॥

ھگیم ور سَے ارمِت داھر ۔۔
ਸਗਲੇ ਜੀਅ ਜੰਿ ਤਿਰਪਿਾਸੇ ॥

ےلگس یج جپت رتِاتپےس ۔۔

ਕਾਰਜ ਆਏ ਪੂਰੇ ਰਾਸੇ ॥੧॥

اکرچ ا ےئ ئُؤرے راےس ۔۔۱۔۔
ਸਿਾ ਸਿਾ ਮਨ ਨਾਮੁ ਸਮਹਾਤਲ ॥

س
دسا دسا نم نام مہھال ۔۔

ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਕੀ ਸੇਵਾ ਪਾਇਆ ਐਥੈ ਓਥੈ ਤਨਬਹੈ ਨਾਤਲ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ب
ُگر ئُؤرے یک ویسا نانا اےھتی او َھے پ ِب َہے نال ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਿੁਖੁ ਭੰਨਾ ਭੈ ਭੰਜਨਹਾਰ ॥

ب ب
ُدھک بھیّا َھے ھبچبہار ۔۔
ਆਪਤਣਆ ਜੀਆ ਕੀ ਕੀਿੀ ਸਾਰ ॥

ا اینپ ایج یک یتیک سار ۔۔
ਰਾਖਨਹਾਰ ਸਿਾ ਤਮਹਰਵਾਨ ॥

راکھبہار دسا رہموان ۔۔

ਸਿਾ ਸਿਾ ਜਾਈਐ ਕੁਰਬਾਨ ॥੨॥

دسا دسا اج پپَے قُرنان ۔۔۲۔۔

ਕਾਲੁ ਗਵਾਇਆ ਕਰਿੈ ਆਤਪ ॥

اکل وگَانا رک ئَے ا ت ۔۔

ਸਿਾ ਸਿਾ ਮਨ ਤਿਸ ਨੋ ਜਾਤਪ ॥

دسا دسا نم ئِس ون اجت ۔۔
ਤਿਰਸਤਟ ਧਾਤਰ ਰਾਖੇ ਸਤਭ ਜੰਿ ॥

د ِرست داھر راےھک سیھ جپت ۔۔

ਗੁਣ ਗਾਵਹੁ ਤਨਿ ਤਨਿ ਭਗਵੰਿ ॥੩॥

ُگں اگووہ پِپ پِپ وگھبپپ ۔۔۳۔۔
ਏਕੋ ਕਰਿਾ ਆਪੇ ਆਪ ॥

اوکی رکنا ا ےپ ا ت ۔۔
ਹਤਰ ਕੇ ਭਗਿ ਜਾਣਤਹ ਪਰਿਾਪ ॥

ہر ےک تگھب اجہنِ رپنات ۔۔
ਨਾਵੈ ਕੀ ਪੈਜ ਰਖਿਾ ਆਇਆ ॥

پب
نا َوے یک َ ج ردھکا ا نا ۔۔

ਨਾਨਕੁ ਬੋਲੈ ਤਿਸ ਕਾ ਬੋਲਾਇਆ ॥੪॥੩॥੨੧॥

نانک وب لَے ئِس اک وبالنا ۔۔۴۔۔۳۔۔۲۱۔۔
ਮਲਾਰ ਮਹਲਾ ੫ ॥

مالر ہلحم ۵۔۔
ਗੁਰ ਸਰਣਾਈ ਸਗਲ ਤਨਧਾਨ ॥

ُگر رسنایئ لگس ن ِداھن ۔۔

ਸਾਚੀ ਿਰਗਤਹ ਪਾਈਐ ਮਾਨੁ ॥

سایچ درہہگ نا پپَے امن ۔۔

ਭਰਮੁ ਭਉ ਿੂਖੁ ਿਰਿੁ ਸਭੁ ਜਾਇ ॥

ب
رھبم ھؤ ُدوھک درد سیھ اجۓ ۔۔
ਸਾਧਸੰਤਗ ਸਿ ਹਤਰ ਗੁਣ ਗਾਇ ॥੧॥

سادھسیگ دص ہر ُگں اگۓ ۔۔۱۔۔

ਮਨ ਮੇਰੇ ਗੁਰੁ ਪੂਰਾ ਸਾਲਾਤਹ ॥

نم ریمے ُگر ئُؤرا ساالہِ۔۔

ਨਾਮੁ ਤਨਧਾਨੁ ਜਪਹੁ ਤਿਨੁ ਰਾਿੀ ਮਨ ਤਚੰਿੇ ਿਲ ਪਾਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

نام ن ِداھن جبہؤ دِن رایت نم ِجیدے لھپ ناۓ ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਸਤਿਗੁਰ ਜੇਵਿੁ ਅਵਰੁ ਨ ਕੋਇ ॥

سیگؤر ویجد ا َور ہن وکۓ ۔۔

ਗੁਰੁ ਪਾਰਬਰਹਮੁ ਪਰਮੇਸਰੁ ਸੋਇ ॥

ُگر نارپرمہ رپرسیم وسۓ ۔۔
ਜਨਮ ਮਰਣ ਿੂਖ ਿੇ ਰਾਖੈ ॥

ک
منج رمن ُدوھک ےت را َھے ۔۔
ਮਾਇਆ ਤਬਖੁ ਤਿਤਰ ਬਹੁਤੜ ਨ ਚਾਖੈ ॥੨॥

ک
ب
امنا نِکھ ھِر ب َہ ُہر ہن اچ َھے ۔۔۲۔۔
ਗੁਰ ਕੀ ਮਤਹਮਾ ਕਥਨੁ ਨ ਜਾਇ ॥

کب
ھ
ُگر یک امہم ں ہن اجۓ ۔۔
ਗੁਰੁ ਪਰਮੇਸਰੁ ਸਾਚੈ ਨਾਇ ॥

ُگر رپرسیم سا َچے ناےئ ۔۔

ਸਚੁ ਸੰਜਮੁ ਕਰਣੀ ਸਭੁ ਸਾਚੀ ॥

سبج
سی
چس م رکین ھ سایچ ۔۔

ਸੋ ਮਨੁ ਤਨਰਮਲੁ ਜੋ ਗੁਰ ਸੰਤਗ ਰਾਚੀ ॥੩॥

وس نم پِرلم وج ُگر گنس رایچ ۔۔۳۔۔

ਗੁਰੁ ਪੂਰਾ ਪਾਈਐ ਵਿ ਭਾਤਗ ॥

ُگر ئُؤرا نا پپَے ود اھبگ ۔۔

ਕਾਮੁ ਿੋਧੁ ਲੋਭੁ ਮਨ ਿੇ ਤਿਆਤਗ ॥

اکم رکودھ ولھب نم ےت پ ِیاگ ۔۔
ਕਤਰ ਤਕਰਪਾ ਗੁਰ ਚਰਣ ਤਨਵਾਤਸ ॥

رک کِرنا ُگر رچن ئِؤاس ۔۔

ਨਾਨਕ ਕੀ ਪਰਭ ਸਚੁ ਅਰਿਾਤਸ ॥੪॥੪॥੨੨॥

نانک یک رپَھب چس ارداس ۔۔۴۔۔۴۔۔۲۲۔۔
ਰਾਗੁ ਮਲਾਰ ਮਹਲਾ ੫ ਪੜਿਾਲ ਘਰੁ ੩

راگ مالر ہلحم  ۵ڑپنال رھگ ۳
ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪਰਸਾਤਿ ॥

اِک اواکنر سیگؤر رپساد ۔۔
ਗੁਰ ਮਨਾਤਰ ਤਪਰਅ ਿਇਆਰ ਤਸਉ ਰੰਗੁ ਕੀਆ ॥

ُگر انمر پِرء دِنا ر سِیؤ رنگ ک ِیا ۔۔
ਕੀਨੋ ਰੀ ਸਗਲ ਸੀ ਗਾਰ ॥

ونیک ری لگس اگیسر ۔۔
ਿਤਜਓ ਰੀ ਸਗਲ ਤਬਕਾਰ ॥

ب
چپؤ ری لگس ِئکار ۔۔

ਧਾਵਿੋ ਅਸਤਥਰੁ ਥੀਆ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

سب
داھووت ا ِھر ایھت ۔۔۱۔۔راہو۔۔

ਐਸੇ ਰੇ ਮਨ ਪਾਇ ਕੈ ਆਪੁ ਗਵਾਇ ਕੈ ਕਤਰ ਸਾਧਨ ਤਸਉ ਸੰਗੁ ॥

اےسی رے نم ناۓ ےکَ ا ت وگَاےی ےکَ رک سادنھ سِیؤ گنس ۔۔
ਬਾਜੇ ਬਜਤਹ ਤਮਰਿੰਗ ਅਨਾਹਿ ਕੋਤਕਲ ਰੀ ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਬੋਲੈ ਮਧੁਰ ਬੈਨ ਅਤਿ ਸੁਹੀਆ ॥੧॥

ناےج بچ ِہ رمِدنگ انادہ وککِل ری رام نام وب لَے دمُرھ َنیں ات ُسہیا ۔۔۱۔۔
ਐਸੀ ਿੇਰੇ ਿਰਸਨ ਕੀ ਸੋਭ ਅਤਿ ਅਪਾਰ ਤਪਰਅ ਅਮੋਘ ਿੈਸੇ ਹੀ ਸੰਤਗ ਸੰਿ ਬਨੇ ॥

ایسی ریتے درنس یک وسھب ات انار پِرء اومھگ َنیسے یہ گنس سیت ےنب ۔۔
ਭਵ ਉਿਾਰ ਨਾਮ ਭਨੇ ॥

ب
َھؤ اُنار نام ےنھب ۔۔

ਰਮ ਰਾਮ ਰਾਮ ਮਾਲ ॥

رم رام رام امل ۔۔
ਮਤਨ ਿੇਰਿੇ ਹਤਰ ਸੰਤਗ ਸੰਗੀਆ ॥

نم ریھپےت ہر گنس سیگییا ۔۔

ਜਨ ਨਾਨਕ ਤਪਰਉ ਪਰੀਿਮੁ ਥੀਆ ॥੨॥੧॥੨੩॥

نج نانک پِرو رپمتی ایھت ۔۔۲۔۔۱۔۔۲۳۔۔
ਮਲਾਰ ਮਹਲਾ ੫ ॥

مالر ہلحم ۵۔۔
ਮਨੁ ਘਨੈ ਭਰਮੈ ਬਨੈ ॥

گ
نم ھ َپے رھب م َے پ َپے ۔۔
ਉਮਤਕ ਿਰਤਸ ਚਾਲੈ ॥

ع
ُمق رتس اچ لَے ۔۔

ਪਰਭ ਤਮਲਬੇ ਕੀ ਚਾਹ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

رپَھب مل ِپے یک اچہ ۔۔۱۔۔راہو۔۔

ਿਰੈ ਗੁਨ ਮਾਈ ਮੋਤਹ ਆਈ ਕਹੰਉ ਬੇਿਨ ਕਾਤਹ ॥੧॥

ے ُگں امیئ ومہِ ا یئ کہپؤ دیبن اکہِ۔۔۱۔۔
رتِ َ

ਆਨ ਉਪਾਵ ਸਗਰ ਕੀਏ ਨਤਹ ਿੂਖ ਸਾਕਤਹ ਲਾਤਹ ॥

ہک ال ِہے ۔۔
ا ن اُناو رگس ےئیک ِہن ُدوھک سا ِ

ਭਜੁ ਸਰਤਨ ਸਾਧੂ ਨਾਨਕਾ ਤਮਲੁ ਗੁਨ ਗੋਤਬੰਿਤਹ ਗਾਤਹ ॥੨॥੨॥੨੪॥

جھب رسن سا ُدوھ نااکن مِل ُگں وگپِیدہِ اگہِ۔۔۲۔۔۲۔۔۲۴۔۔
ਮਲਾਰ ਮਹਲਾ ੫ ॥

مالر ہلحم ۵۔۔
ਤਪਰਅ ਕੀ ਸੋਭ ਸੁਹਾਵਨੀ ਨੀਕੀ ॥

پِرء یک وسھب ُسہاوین پ ِیکی ۔۔

ਹਾਹਾ ਹੂਹੂ ਗੰਧਰਬ ਅਪਸਰਾ ਅਨੰਿ ਮੰਗਲ ਰਸ ਗਾਵਨੀ ਨੀਕੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

اہاہ ُہؤ ُہؤ دنگرھت ارسپا ادنن لگنم رس اگوین پ ِیکی ۔۔۱۔۔راہو۔۔

ਧੁਤਨਿ ਲਤਲਿ ਗੁਨਗਯ ਅਤਨਕ ਭਾਂਤਿ ਬਹੁ ਤਬਤਧ ਰੂਪ ਤਿਖਾਵਨੀ ਨੀਕੀ ॥੧॥

ُ
د ُھپِت للِت گیگھ ان ِک اھبپپ وہب نِدھ ُروت دِاھکوین پ ِیکی ۔۔۱۔۔

ਤਗਤਰ ਿਰ ਥਲ ਜਲ ਭਵਨ ਭਰਪੁਤਰ ਘਤਟ ਘਤਟ ਲਾਲਨ ਛਾਵਨੀ ਨੀਕੀ ॥

گِر لھت لج وھبَن رھب ُپر ٹھگ ٹھگ لغلں اھچوین پ ِیکی ۔۔

ਸਾਧਸੰਤਗ ਰਾਮਈਆ ਰਸੁ ਪਾਇਓ ਨਾਨਕ ਜਾ ਕੈ ਭਾਵਨੀ ਨੀਕੀ ॥੨॥੩॥੨੫॥

ےک اھبوین پ ِیکی ۔۔۲۔۔۳۔۔۲۵۔۔
سادھسیگ رامییا رس ناویئ نانک اج َ

ਮਲਾਰ ਮਹਲਾ ੫ ॥

مالر ہلحم ۵۔۔
ਗੁਰ ਪਰੀਤਿ ਤਪਆਰੇ ਚਰਨ ਕਮਲ ਤਰਿ ਅੰਿਤਰ ਧਾਰੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ُگر رپپپ ایپرے رچن لمک رِد ارتن داھرے ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਿਰਸੁ ਸਿਤਲਓ ਿਰਸੁ ਪੇਤਖਓ ਗਏ ਤਕਲਤਬਖ ਗਏ ॥

سب
پی ک
درس ھلپؤ درس ھپؤ ےئگ کِل ِیکھ ےئگ ۔۔
ਮਨ ਤਨਰਮਲ ਉਜੀਆਰੇ ॥੧॥

نم پِرلم اُایجرے ۔۔۱۔۔

ਤਬਸਮ ਤਬਸਮੈ ਤਬਸਮ ਭਈ ॥

ئس ئ ئس
ِ م ِ ِسمَے ِ م یئھب ۔۔

ਅਘ ਕੋਤਟ ਹਰਿੇ ਨਾਮ ਲਈ ॥

اھگ وکت ہرےت نام یئل ۔۔
ਗੁਰ ਚਰਨ ਮਸਿਕੁ ਿਾਤਰ ਪਹੀ ॥

ُگر رچن کتسم دار بہی ۔۔
ਪਰਭ ਏਕ ਿੂੰਹੀ ਏਕ ਿੁਹੀ ॥

رپَھب انک ئُؤیہن انک ُبہی ۔۔
ਭਗਿ ਟੇਕ ਿੁਹਾਰੇ ॥

تگھب کیٹ ُبہارے ۔۔
ਜਨ ਨਾਨਕ ਸਰਤਨ ਿੁਆਰੇ ॥੨॥੪॥੨੬॥

نج نانک رسن ُدوارے ۔۔۲۔۔۴۔۔۲۶۔۔

ਮਲਾਰ ਮਹਲਾ ੫ ॥

مالر ہلحم ۵۔۔
ਬਰਸੁ ਸਰਸੁ ਆਤਗਆ ॥

پرس رسس ا ایگ ۔۔

ਹੋਤਹ ਆਨੰਿ ਸਗਲ ਭਾਗ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

وہہِ ا دنن لگس اھبگ ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਸੰਿ ਸੰਗੇ ਮਨੁ ਪਰਿੜੈ ਤਮਤਲ ਮੇਘ ਧਰ ਸੁਹਾਗ ॥੧॥

سیت ےگنس نم رپڑھپَے مِل ھگیم درھ ُسہاگ ۔۔۱۔۔
ਘਨਘੋਰ ਪਰੀਤਿ ਮੋਰ ॥

وھگنھگر رپپپ ومر ۔۔
ਤਚਿੁ ਚਾਤਿਰਕ ਬੂੰਿ ਓਰ ॥

ِجت اچرتِک ئُؤدن اور ۔۔
ਐਸੋ ਹਤਰ ਸੰਗੇ ਮਨ ਮੋਹ ॥

اوسی ہر ےگنس نم ومہ ۔۔
ਤਿਆਤਗ ਮਾਇਆ ਧੋਹ ॥

پ ِیاگ امنا دوھہ ۔۔
ਤਮਤਲ ਸੰਿ ਨਾਨਕ ਜਾਤਗਆ ॥੨॥੫॥੨੭॥

مِل سیت نانک اجایگ ۔۔۲۔۔۵۔۔۲۷۔۔
ਮਲਾਰ ਮਹਲਾ ੫ ॥

مالر ہلحم ۵۔۔

ਗੁਨ ਗੋੁਪਾਲ ਗਾਉ ਨੀਿ ॥

ُگں وگنال اگو تین ۔۔

ਰਾਮ ਨਾਮ ਧਾਤਰ ਚੀਿ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

رام نام داھر جپت ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਛੋਤਿ ਮਾਨੁ ਿਤਜ ਗੁਮਾਨੁ ਤਮਤਲ ਸਾਧੂਆ ਕੈ ਸੰਤਗ ॥

ُ
وھچد امن جت گمان مِل سا ُدوھا ےکَ گنس ۔۔

ਹਤਰ ਤਸਮਤਰ ਏਕ ਰੰਤਗ ਤਮਤਟ ਜਾਂਤਹ ਿੋਖ ਮੀਿ ॥੧॥

ہر ِسمر انک رنگ مِت اج ِہن دوھک تیم ۔۔۱۔۔
ਪਾਰਬਰਹਮ ਭਏ ਿਇਆਲ ॥

نارپرمہ ےئھب دنال ۔۔

ਤਬਨਤਸ ਗਏ ਤਬਖੈ ਜੰਜਾਲ ॥

نک
نِیس ےئگ ِ َھے اجنجل ۔۔

ਸਾਧ ਜਨਾਂ ਕੈ ਚਰਨ ਲਾਤਗ ॥

سادھ انجن ےکَ رچن الگ ۔۔
ਨਾਨਕ ਗਾਵੈ ਗੋਤਬੰਿ ਨੀਿ ॥੨॥੬॥੨੮॥

اگوے وگپِید تین ۔۔۲۔۔۶۔۔۲۸۔۔
نانک َ
ਮਲਾਰ ਮਹਲਾ ੫ ॥

مالر ہلحم ۵۔۔
ਘਨੁ ਗਰਜਿ ਗੋਤਬੰਿ ਰੂਪ ॥

نھگ رگجت وگپِید ُروت ۔۔

ਗੁਨ ਗਾਵਿ ਸੁਖ ਚੈਨ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ُگں اگوت ُسکھ َچیں ۔۔۱۔۔راہو۔۔

ਹਤਰ ਚਰਨ ਸਰਨ ਿਰਨ ਸਾਗਰ ਧੁਤਨ ਅਨਹਿਾ ਰਸ ਬੈਨ ॥੧॥

ہر رچن رسن رتن سارگ د ُھں ااتہن رس َنیں ۔۔۱۔۔
ਪਤਥਕ ਤਪਆਸ ਤਚਿ ਸਰੋਵਰ ਆਿਮ ਜਲੁ ਲੈਨ ॥

پبھِک ایپس ِجت رسوور ا مت لج لَیں ۔۔

ਹਤਰ ਿਰਸ ਪਰੇਮ ਜਨ ਨਾਨਕ ਕਤਰ ਤਕਰਪਾ ਪਰਭ ਿੈਨ ॥੨॥੭॥੨੯॥

ہر درس رپمی نج نانک رک کِرنا رپَھب َدنی ۔۔۲۔۔۷۔۔۲۹۔۔
ਮਲਾਰ ਮਹਲਾ ੫ ॥

مالر ہلحم ۵۔۔
ਹੇ ਗੋਤਬੰਿ ਹੇ ਗੋਪਾਲ ਹੇ ਿਇਆਲ ਲਾਲ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ےہ وگپِید ےہ وگنال ےہ دنال الل ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਪਰਾਨ ਨਾਥ ਅਨਾਥ ਸਖੇ ਿੀਨ ਿਰਿ ਤਨਵਾਰ ॥੧॥

سک
رپان ناھت اناھت ھے دنی درد ئِؤار ۔۔۱۔۔

ਹੇ ਸਮਰਥ ਅਗਮ ਪੂਰਨ ਮੋਤਹ ਮਇਆ ਧਾਤਰ ॥੨॥

ےہ رمسھت امگ ئُؤرن ومہِ ایم داھر ۔۔۲۔۔
ਅੰਧ ਕੂਪ ਮਹਾ ਭਇਆਨ ਨਾਨਕ ਪਾਤਰ ਉਿਾਰ ॥੩॥੮॥੩੦॥

ادنھ ُکؤت اہم ایھبن نانک نار اُنار ۔۔۳۔۔۸۔۔۳۱۔۔
ਮਲਾਰ ਮਹਲਾ ੧ ਅਸਟਪਿੀਆ ਘਰੁ ੧

مالر ہلحم  ۱اسییدنا رھگ ۱

ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪਰਸਾਤਿ ॥

اِک اواکنر سیگؤر رپساد ۔۔
ਚਕਵੀ ਨੈਨ ਨੀ ਿ ਨਤਹ ਚਾਹੈ ਤਬਨੁ ਤਪਰ ਨੀ ਿ ਨ ਪਾਈ ॥

وکچی نَیں دنین ہنِ اچ َہے پِں پِر دنین ہن نایئ ۔۔

ਸੂਰੁ ਚਰਹੈ ਤਪਰਉ ਿੇਖੈ ਨੈਨੀ ਤਨਤਵ ਤਨਤਵ ਲਾਗੈ ਪਾਂਈ ॥੧॥

سُؤر رچ َھے پِرو دےھکی نَیبی ئِؤ ئِؤ ال َگے نایئن ۔۔۱۔۔
ਤਪਰ ਭਾਵੈ ਪਰੇਮੁ ਸਖਾਈ ॥

پِر اھبوے رپمی اھکسیئ ۔۔
ਤਿਸੁ ਤਬਨੁ ਘੜੀ ਨਹੀ ਜਤਗ ਜੀਵਾ ਐਸੀ ਤਪਆਸ ਤਿਸਾਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ئِس پِں ڑھگی یہن چگ ویجا ایسی ایپس ئِسایئ ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਸਰਵਤਰ ਕਮਲੁ ਤਕਰਤਣ ਆਕਾਸੀ ਤਬਗਸੈ ਸਹਤਜ ਸੁਭਾਈ ॥

سہ
رسور لمک کِرن ا اکیس نِگ َسے ج ُسبھایئ ۔۔

ਪਰੀਿਮ ਪਰੀਤਿ ਬਨੀ ਅਭ ਐਸੀ ਜੋਿੀ ਜੋਤਿ ਤਮਲਾਈ ॥੨॥

رپمتی رپپپ ینب اھب ایسی وجیت وجت مِالیئ ۔۔۲۔۔
ਚਾਤਿਰਕੁ ਜਲ ਤਬਨੁ ਤਪਰਉ ਤਪਰਉ ਟੇਰੈ ਤਬਲਪ ਕਰੈ ਤਬਲਲਾਈ ॥

اچرتِک لج پِں پِرو پِرو نَت َرے نِلت رکَے نِلالیئ ۔۔

ਘਨਹਰ ਘੋਰ ਿਸੌ ਤਿਤਸ ਬਰਸੈ ਤਬਨੁ ਜਲ ਤਪਆਸ ਨ ਜਾਈ ॥੩॥

گ
پ
ھب
پ
س
س
ہ
ِ
ر وھگر د ٔ ؤ دِس ر َے ں لج ایپس ہن اجیئ ۔۔۳۔۔
ਮੀਨ ਤਨਵਾਸ ਉਪਜੈ ਜਲ ਹੀ ਿੇ ਸੁਖ ਿੁਖ ਪੁਰਤਬ ਕਮਾਈ ॥

نیم ئِؤاس ا ُ بج َے لج یہ ےت ُسکھ ُدھک ُپرت امکیئ ۔۔

ਤਖਨੁ ਤਿਲੁ ਰਤਹ ਨ ਸਕੈ ਪਲੁ ਜਲ ਤਬਨੁ ਮਰਨੁ ਜੀਵਨੁ ਤਿਸੁ ਿਾਂਈ ॥੪॥

ک
ئ
پ
ھ
ِ
ن
ن
ِ
ِ
ِ
ِ
ےکس ل لج ں رمن ویجن س نایئن ۔۔۴۔۔
ں ل رہ ہن َ
ਧਨ ਵਾਂਢੀ ਤਪਰੁ ਿੇਸ ਤਨਵਾਸੀ ਸਚੇ ਗੁਰ ਪਤਹ ਸਬਿੁ ਪਿਾਈ ॥

دنھ واندیھ پِر دسی ونایس ےچس ُگر بہہ دبس پبھاںیئ ۔۔
ਗੁਣ ਸੰਗਰਤਹ ਪਰਭੁ ਤਰਿੈ ਤਨਵਾਸੀ ਭਗਤਿ ਰਿੀ ਹਰਖਾਈ ॥੫॥

ُگں رگنسہہی رپَھب ر َِدے ئِؤایس تگھب ریت ہراھکیئ ۔۔۵۔۔
ਤਪਰਉ ਤਪਰਉ ਕਰੈ ਸਭੈ ਹੈ ਜੇਿੀ ਗੁਰ ਭਾਵੈ ਤਪਰਉ ਪਾਈ ॥

سب
پِرو پِرو رکَے َھے ےہَ چی َبی ُگر اھبوے پِرو ناںیئ ۔۔
ਤਪਰਉ ਨਾਲੇ ਸਿ ਹੀ ਸਤਚ ਸੰਗੇ ਨਿਰੀ ਮੇਤਲ ਤਮਲਾਈ ॥੬॥

پِرو ناےل دص یہ چس ےگنس دنری م َیل مِالیئ ۔۔۶۔۔

ਸਭ ਮਤਹ ਜੀਉ ਜੀਉ ਹੈ ਸੋਈ ਘਤਟ ਘਤਟ ਰਤਹਆ ਸਮਾਈ ॥

سیھ ہہم جپؤ جپؤ ےہَ وسیئ ٹھگ ٹھگ رایہ امسیئ ۔۔

ਗੁਰ ਪਰਸਾਤਿ ਘਰ ਹੀ ਪਰਗਾਤਸਆ ਸਹਜੇ ਸਹਤਜ ਸਮਾਈ ॥੭॥

س سہ
ُگر رپساد رھگ یہ رپاگایس ہجے ج امسیئ ۔۔۷۔۔

ਅਪਨਾ ਕਾਜੁ ਸਵਾਰਹੁ ਆਪੇ ਸੁਖਿਾਿੇ ਗੋਸਾਂਈ ॥

پ
اانپ اکچ وساروہ ا ےپ ُسکھداےت وگسا ییں ۔۔

ਗੁਰ ਪਰਸਾਤਿ ਘਰ ਹੀ ਤਪਰੁ ਪਾਇਆ ਿਉ ਨਾਨਕ ਿਪਤਿ ਬੁਝਾਈ ॥੮॥੧॥

ب
ج
ُ
ُگر رپساد رھگ یہ پِر نانا ئؤ نانک تپت ھایئ ۔۔۸۔۔۱۔۔
ਮਲਾਰ ਮਹਲਾ ੧ ॥

مالر ہلحم ۱۔۔

ਜਾਗਿੁ ਜਾਤਗ ਰਹੈ ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਤਬਨੁ ਹਤਰ ਮੈ ਕੋ ਨਾਹੀ ॥

اجگپ اجگ ر َہے ُگر ویسا پِں ہر م َے وک نایہ ۔۔
ਅਤਨਕ ਜਿਨ ਕਤਰ ਰਹਣੁ ਨ ਪਾਵੈ ਆਚੁ ਕਾਚੁ ਢਤਰ ਪਾਂਹੀ ॥੧॥

ان ِک نتج رک رنہ ہن نا َوے ا چ اکچ درھ نایہن ۔۔۱۔۔
ਇਸੁ ਿਨ ਧਨ ਕਾ ਕਹਹੁ ਗਰਬੁ ਕੈਸਾ ॥

کیسا ۔۔
اس نت دنھ اک کہہؤ رگت َ

ਤਬਨਸਿ ਬਾਰ ਨ ਲਾਗੈ ਬਵਰੇ ਹਉਮੈ ਗਰਤਬ ਖਪੈ ਜਗੁ ਐਸਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ک
نِیست نار ہن ال َگے وبرے ہؤ م َے رگت ھپے َ چگ ااسی ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਜੈ ਜਗਿੀਸ ਪਰਭੂ ਰਖਵਾਰੇ ਰਾਖੈ ਪਰਖੈ ਸੋਈ ॥

َک
ک
ب
ےجَ چگدسی رپ ُھؤ روھکارے را َھے رپ ھے وسیئ ۔۔
ਜੇਿੀ ਹੈ ਿੇਿੀ ਿੁਝ ਹੀ ਿੇ ਿੁਮਹ ਸਤਰ ਅਵਰੁ ਨ ਕੋਈ ॥੨॥

ُب
ُب
ےہ نیبی چھ یہ ےت مہھ رس ا َور ہن وکیئ ۔۔۲۔۔
چ َیبی َ
ਜੀਅ ਉਪਾਇ ਜੁਗਤਿ ਵਤਸ ਕੀਨੀ ਆਪੇ ਗੁਰਮੁਤਖ ਅੰਜਨੁ ॥

یج اُناے تگج وس کیبی ا ےپ ُگرمُکھ انجن ۔۔

ਅਮਰੁ ਅਨਾਥ ਸਰਬ ਤਸਤਰ ਮੋਰਾ ਕਾਲ ਤਬਕਾਲ ਭਰਮ ਭੈ ਖੰਜਨੁ ॥੩॥

ب
ارم اناھت رست سِر ومرا اکل ِئکال رھبم َھے نجنھک ۔۔۳۔۔
ਕਾਗਿ ਕੋਟੁ ਇਹੁ ਜਗੁ ਹੈ ਬਪੁਰੋ ਰੰਗਤਨ ਤਚਹਨ ਚਿੁਰਾਈ ॥

اکدگ وکت اوہی چگ ےہَ نترو رنگن ِچہں چتُرایئ ۔۔

ਨਾਨਹੀ ਸੀ ਬੂੰਿ ਪਵਨੁ ਪਤਿ ਖੋਵੈ ਜਨਤਮ ਮਰੈ ਤਖਨੁ ਿਾਈ ॥੪॥

ک
نابہھ
ئ
پ
ُ
وھکوے منج م َ َرے ھِں ناںیئ ۔۔۴۔۔
پ
َن
وپ
دن
ؤ
یس
ی
َ

ਨਿੀ ਉਪਕੰਤਿ ਜੈਸੇ ਘਰੁ ਿਰਵਰੁ ਸਰਪਤਨ ਘਰੁ ਘਰ ਮਾਹੀ ॥

دنی اُنکیبھ ےسیج رھگ رتور رسنپ رھگ رھگ امیہ ۔۔

ਉਲਟੀ ਨਿੀ ਕਹਾਂ ਘਰੁ ਿਰਵਰੁ ਸਰਪਤਨ ਿਸੈ ਿੂਜਾ ਮਨ ਮਾਂਹੀ ॥੫॥

اُیٹل دنی اہکن رھگ رتور رسنپ د سَے ُدواج نم امیہن ۔۔۵۔۔

ਗਾਰੁੜ ਗੁਰ ਤਗਆਨੁ ਤਧਆਨੁ ਗੁਰ ਬਚਨੀ ਤਬਤਖਆ ਗੁਰਮਤਿ ਜਾਰੀ ॥

ُاگرر ُگر گ ِیان دایھن ُگر ینچب نِکھیا ُگرمت اجری ۔۔

ਮਨ ਿਨ ਹੇੈਂਵ ਭਏ ਸਚੁ ਪਾਇਆ ਹਤਰ ਕੀ ਭਗਤਿ ਤਨਰਾਰੀ ॥੬॥

نم نت ہَیپؤ ےئھب چس نانا ہر یک تگھب پِراری ۔۔۶۔۔
ਜੇਿੀ ਹੈ ਿੇਿੀ ਿੁਧੁ ਜਾਚੈ ਿੂ ਸਰਬ ਜੀਆਂ ਿਇਆਲਾ ॥

ےہ نیبی ُندھ اج َچے ئُؤ رست ایجن دناال ۔۔
چ َیبی َ
ਿੁਮਹਰੀ ਸਰਤਣ ਪਰੇ ਪਤਿ ਰਾਖਹੁ ਸਾਚੁ ਤਮਲੈ ਗੋਪਾਲਾ ॥੭॥

ک
ُبمہ
َ
ھ
ل
ہ
پ
م
ھ
ِ
ری رسن رپے پ را ؤ ساچ ے وگناال ۔۔۷۔۔
ਬਾਧੀ ਧੰਤਧ ਅੰਧ ਨਹੀ ਸੂਝੈ ਬਤਧਕ ਕਰਮ ਕਮਾਵੈ ॥

امکوے ۔۔
نادیھ ددنھھ ادنھ یہن سُؤےھج دبھ ِک رکم َ
ਸਤਿਗੁਰ ਤਮਲੈ ਿ ਸੂਝਤਸ ਬੂਝਤਸ ਸਚ ਮਤਨ ਤਗਆਨੁ ਸਮਾਵੈ ॥੮॥

س چھ ئ چ
ھ
گ
امسوے ۔۔۸۔۔
سیگؤر ملَ ِے ت ُؤ س ُؤ س چس نم ِیان َ
ਤਨਰਗੁਣ ਿੇਹ ਸਾਚ ਤਬਨੁ ਕਾਚੀ ਮੈ ਪੂਛਉ ਗੁਰੁ ਅਪਨਾ ॥

چ
پِر ُگں دہہی ساچ پِں اکیچ م َے ئُؤ ھؤ ُگر اانپ ۔۔

ਨਾਨਕ ਸੋ ਪਰਭੁ ਪਰਭੂ ਤਿਖਾਵੈ ਤਬਨੁ ਸਾਚੇ ਜਗੁ ਸੁਪਨਾ ॥੯॥੨॥

ب
ِاھکوے پِں ساےچ چگ ُسییا ۔۔۹۔۔۲۔۔
نانک وس رپَھب رپ ُھؤ د َ

ਮਲਾਰ ਮਹਲਾ ੧ ॥

مالر ہلحم ۱۔۔
ਚਾਤਿਰਕ ਮੀਨ ਜਲ ਹੀ ਿੇ ਸੁਖੁ ਪਾਵਤਹ ਸਾਤਰੰਗ ਸਬਤਿ ਸੁਹਾਈ ॥੧॥

اچرتِک نیم لج یہ ےت ُسکھ ناوہِ سا ِرنگ دبس ُسہایئ ۔۔۱۔۔
ਰੈਤਨ ਬਬੀਹਾ ਬੋਤਲਓ ਮੇਰੀ ਮਾਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

َرنی نیبہا وبویل ریمی امیئ ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਤਪਰਅ ਤਸਉ ਪਰੀਤਿ ਨ ਉਲਟੈ ਕਬਹੂ ਜੋ ਿੈ ਭਾਵੈ ਸਾਈ ॥੨॥

پِرء سِیؤ رپپپ ہن ا ُ ل َپے کب ُہؤ وج ئَے اھبوے سایئ ۔۔۲۔۔
ਨੀਿ ਗਈ ਹਉਮੈ ਿਤਨ ਥਾਕੀ ਸਚ ਮਤਿ ਤਰਿੈ ਸਮਾਈ ॥੩॥

دین یئگ ہؤ م َے نت اھتیک چس مت ر َِدے امسیئ ۔۔۳۔۔
ਰੂਖੀ ਤਬਰਖੀ ਊਿਉ ਭੂਖਾ ਪੀਵਾ ਨਾਮੁ ਸੁਭਾਈ ॥੪॥

ب
ُروںیھک پِرںیھک اُودِو ُھؤاھک ویپا نام ُسبھایئ ۔۔۴۔۔
ਲੋਚਨ ਿਾਰ ਲਲਿਾ ਤਬਲਲਾਿੀ ਿਰਸਨ ਤਪਆਸ ਰਜਾਈ ॥੫॥

ولنچ نار اتلل نِلالیت درنس ایپس راجیئ ۔۔۵۔۔
ਤਪਰਅ ਤਬਨੁ ਸੀਗਾਰੁ ਕਰੀ ਿੇਿਾ ਿਨੁ ਿਾਪੈ ਕਾਪਰੁ ਅੰਤਗ ਨ ਸੁਹਾਈ ॥੬॥

پِرء پِں اگیسر رکی ن َییا نت نا ئَے اکرپ انگ ہن ُسہایئ ۔۔۶۔۔

ਅਪਨੇ ਤਪਆਰੇ ਤਬਨੁ ਇਕੁ ਤਖਨੁ ਰਤਹ ਨ ਸਕੈਂਉ ਤਬਨ ਤਮਲੇ ਨੀ ਿ ਨ ਪਾਈ ॥੭॥

ک
پ
ھ
س
ک
ل
ِ
پ
م
ِ
ِ
ِ
اےنپ ایپرے پِں اِک ں رہ ہن ؤ ں ے دنین ہن نایئ ۔۔۷۔۔
ਤਪਰੁ ਨਜੀਤਕ ਨ ਬੂਝੈ ਬਪੁੜੀ ਸਤਿਗੁਤਰ ਿੀਆ ਤਿਖਾਈ ॥੮॥

چ
پِر بچیک ہن ُوب َھے نتری سیگؤر دِنا دِاھکیئ ۔۔۸۔۔

ਸਹਤਜ ਤਮਤਲਆ ਿਬ ਹੀ ਸੁਖੁ ਪਾਇਆ ਤਿਰਸਨਾ ਸਬਤਿ ਬੁਝਾਈ ॥੯॥

ب
سہ
ُج
س
ک
پ
ل
ُ
م
ِ
ج یا پ یہ ھ نانا رتِانس دبس ھایئ ۔۔۹۔۔

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਿੁਝ ਿੇ ਮਨੁ ਮਾਤਨਆ ਕੀਮਤਿ ਕਹਨੁ ਨ ਜਾਈ ॥੧੦॥੩॥

ُب
وہک نانک چھ ےت اماین تمیق کہں ہن اجیئ ۔۔۱۱۔۔۳۔۔
ਮਲਾਰ ਮਹਲਾ ੧ ਅਸਟਪਿੀਆ ਘਰੁ ੨

مالر ہلحم  ۱اسییدنا رھگ ۲
ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪਰਸਾਤਿ ॥

اِک اواکنر سیگؤر رپساد ۔۔
ਅਖਲੀ ਊੈਂਿੀ ਜਲੁ ਭਰ ਨਾਤਲ ॥

ایلھک اُوندی لج رھب نال ۔۔
ਿੂਗਰੁ ਊਚਉ ਗੜੁ ਪਾਿਾਤਲ ॥

ُدورگ اُوجؤ گر نانال ۔۔

ਸਾਗਰੁ ਸੀਿਲੁ ਗੁਰ ਸਬਿ ਵੀਚਾਤਰ ॥

سارگ لتیس ُگر دبس وبچار ۔۔

ਮਾਰਗੁ ਮੁਕਿਾ ਹਉਮੈ ਮਾਤਰ ॥੧॥

امرگ مُکیا ہؤ م َے امر ۔۔۱۔۔
ਮੈ ਅੰਧੁਲੇ ਨਾਵੈ ਕੀ ਜੋਤਿ ॥

م َے ادنےلھ نا َوے یک وجت ۔۔
ਨਾਮ ਅਧਾਤਰ ਚਲਾ ਗੁਰ ਕੈ ਭੈ ਭੇਤਿ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ب
ےک َھے ب َھپت ۔۔۱۔۔راہو۔۔
نام اداھر چال ُگر َ

ਸਤਿਗੁਰ ਸਬਿੀ ਪਾਧਰੁ ਜਾਤਣ ॥

سیگؤر دبسی نادرھ اجن ۔۔

ਗੁਰ ਕੈ ਿਕੀਐ ਸਾਚੈ ਿਾਤਣ ॥

ےک نکیپَے سا َچے نان ۔۔
ُگر َ

ਨਾਮੁ ਸਮਹਾਲਤਸ ਰੂੜਹੀ ਬਾਤਣ ॥

س
نام مہھاسل ُروریہ نان ۔۔
ਥੈੈਂ ਭਾਵੈ ਿਰੁ ਲਹਤਸ ਤਪਰਾਤਣ ॥੨॥

ب
ل
ھ
ہ
ی
َ
پ
ں اھبوے در س ِران ۔۔۲۔۔
ਊਿਾਂ ਬੈਸਾ ਏਕ ਤਲਵ ਿਾਰ ॥

اُودان نیسا انک لِؤ نار ۔۔
ਗੁਰ ਕੈ ਸਬਤਿ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ॥

ُگر ےکَ دبس نام ا داھر ۔۔

ਨਾ ਜਲੁ ਿੂੰਗਰੁ ਨ ਊਚੀ ਧਾਰ ॥

ہن لج ُدورگن ہن اُویچ داھر ۔۔
ਤਨਜ ਘਤਰ ਵਾਸਾ ਿਹ ਮਗੁ ਨ ਚਾਲਣਹਾਰ ॥੩॥

ِب
ج رھگ واسا ہت گم ہن اچاہنلر ۔۔۳۔۔

ਤਜਿੁ ਘਤਰ ਵਸਤਹ ਿੂਹੈ ਤਬਤਧ ਜਾਣਤਹ ਬੀਜਉ ਮਹਲੁ ਨ ਜਾਪੈ ॥

ِجت رھگ وسہہ ئُؤ َہے نِدھ اج ِہن پبچؤ لحم ہن اج ئَے ۔۔

ਸਤਿਗੁਰ ਬਾਝਹੁ ਸਮਝ ਨ ਹੋਵੀ ਸਭੁ ਜਗੁ ਿਤਬਆ ਛਾਪੈ ॥

چ
سیگؤر نا ھہؤ ھجمس ہن وہوی سیھ چگ دایب اھچ ئَے ۔۔

ਕਰਣ ਪਲਾਵ ਕਰੈ ਤਬਲਲਾਿਉ ਤਬਨੁ ਗੁਰ ਨਾਮੁ ਨ ਜਾਪੈ ॥

الو رکَے نِلالئؤ پِں ُگر نام ہن اج ئَے ۔۔
رکن ن َ

ਪਲ ਪੰਕਜ ਮਤਹ ਨਾਮੁ ਛਿਾਏ ਜੇ ਗੁਰ ਸਬਿੁ ਤਸਞਾਪੈ ॥੪॥

پی ک
نل ج ہہم نام چھداےئ ےج ُگر دبس سِییا ئَے ۔۔۴۔۔
ਇਤਕ ਮੂਰਖ ਅੰਧੇ ਮੁਗਧ ਗਵਾਰ ॥

اِک مُؤرھک ادنےھ مُگدھ وگار ۔۔
ਇਤਕ ਸਤਿਗੁਰ ਕੈ ਭੈ ਨਾਮ ਅਧਾਰ ॥

ب
ےک َھے نام اداھر ۔۔
اِک سیگؤر َ
ਸਾਚੀ ਬਾਣੀ ਮੀਿੀ ਅੰਤਮਰਿ ਧਾਰ ॥

سایچ ناین یھٹیم ارمِت داھر ۔۔
ਤਜਤਨ ਪੀਿੀ ਤਿਸੁ ਮੋਖ ਿੁਆਰ ॥੫॥

ِجں یتیپ ئِس ومھک ُدوار ۔۔۵۔۔

ਨਾਮੁ ਭੈ ਭਾਇ ਤਰਿੈ ਵਸਾਹੀ ਗੁਰ ਕਰਣੀ ਸਚੁ ਬਾਣੀ ॥

ب
نام َھے اھبےئ ر َِدے وسایہ ُگر رکین چس ناین ۔۔

ਇੰਿੁ ਵਰਸੈ ਧਰਤਿ ਸੁਹਾਵੀ ਘਤਟ ਘਤਟ ਜੋਤਿ ਸਮਾਣੀ ॥

اِدن ور سَے درھت ُسہاوی ٹھگ ٹھگ وجت امسین ۔۔
ਕਾਲਤਰ ਬੀਜਤਸ ਿੁਰਮਤਿ ਐਸੀ ਤਨਗੁਰੇ ਕੀ ਨੀਸਾਣੀ ॥

پب
نُ
چ
گ
ِ
م
اکرل س ُدر ت ایسی رے یک اسینین ۔۔

ਸਤਿਗੁਰ ਬਾਝਹੁ ਘੋਰ ਅੰਧਾਰਾ ਿੂਤਬ ਮੁਏ ਤਬਨੁ ਪਾਣੀ ॥੬॥

چ
سیگؤر نا ھہؤ وھگر ادناھرا ُدوت مُؤےئ پِں ناین ۔۔۶۔۔

ਜੋ ਤਕਛੁ ਕੀਨੋ ਸੁ ਪਰਭੂ ਰਜਾਇ ॥

ک
ب
وج ِچھ ونیک وس رپ ُھؤ راج ِئے ۔۔
ਜੋ ਧੁਤਰ ਤਲਤਖਆ ਸੁ ਮੇਟਣਾ ਨ ਜਾਇ ॥

وج د ُھر لک ِھیا وس انٹیم ہن اجۓ ۔۔
ਹੁਕਮੇ ਬਾਧਾ ਕਾਰ ਕਮਾਇ ॥

ُچکمے ناداھ اکر امکۓ ۔۔

ਏਕ ਸਬਤਿ ਰਾਚੈ ਸਤਚ ਸਮਾਇ ॥੭॥

انک دبس را َچے چس امسۓ ۔۔۷۔۔

ਚਹੁ ਤਿਤਸ ਹੁਕਮੁ ਵਰਿੈ ਪਰਭ ਿੇਰਾ ਚਹੁ ਤਿਤਸ ਨਾਮ ਪਿਾਲੰ ॥

ک
چہؤ دِس ُچ م

ور ئَے رپَھب ریتا چہؤ دِس نام اتپلں ۔۔

ਸਭ ਮਤਹ ਸਬਿੁ ਵਰਿੈ ਪਰਭ ਸਾਚਾ ਕਰਤਮ ਤਮਲੈ ਬੈਆਲੰ ॥

سیھ ہہم دبس ور ئَے رپَھب سااچ رکم ملَ ِے َپیالں ۔۔

ਜਾਂਮਣੁ ਮਰਣਾ ਿੀਸੈ ਤਸਤਰ ਊਭੌ ਖੁਤਧਆ ਤਨਿਰਾ ਕਾਲੰ ॥

وھب ک ُھ ِدایھ ن ِدرا اکلں ۔۔
اجنمن رمنا د ئ َسے سِر اُو ؑ

ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਤਮਲੈ ਮਤਨ ਭਾਵੈ ਸਾਚੀ ਨਿਤਰ ਰਸਾਲੰ ॥੮॥੧॥੪॥

اھبوے سایچ دنر رسالں ۔۔۸۔۔۱۔۔۴۔۔
نانک نام ملَ ِے نم َ
ਮਲਾਰ ਮਹਲਾ ੧ ॥

مالر ہلحم ۱۔۔
ਮਰਣ ਮੁਕਤਿ ਗਤਿ ਸਾਰ ਨ ਜਾਨੈ ॥

رمن مُکت گپ سار ہن اج ئَے ۔۔

ਕੰਿੇ ਬੈਿੀ ਗੁਰ ਸਬਤਿ ਪਛਾਨੈ ॥੧॥

ےھٹنک یھٹیب ُگر دبس اھچپ ئَے ۔۔۱۔۔
ਿੂ ਕੈਸੇ ਆਤੜ ਿਾਥੀ ਜਾਤਲ ॥

ئُؤ َ
کیسے ا ر اھپیھت اجل ۔۔

ਅਲਖੁ ਨ ਜਾਚਤਹ ਤਰਿੈ ਸਮਹਾਤਲ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

س
اھکل ہن اجہچِ ر َِدے مہھال ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਏਕ ਜੀਅ ਕੈ ਜੀਆ ਖਾਹੀ ॥

انک یج ےکَ ایج اھکیہ ۔۔
ਜਤਲ ਿਰਿੀ ਬੂਿੀ ਜਲ ਮਾਹੀ ॥੨॥

لج رتیت وبُدی لج امیہ ۔۔۲۔۔
ਸਰਬ ਜੀਅ ਕੀਏ ਪਰਿਪਾਨੀ ॥

رست یج ےئیک رپَاپتین ۔۔
ਜਬ ਪਕੜੀ ਿਬ ਹੀ ਪਛੁਿਾਨੀ ॥੩॥

جت ڑکپی پپ یہ اتھچپین ۔۔۳۔۔
ਜਬ ਗਤਲ ਿਾਸ ਪੜੀ ਅਤਿ ਭਾਰੀ ॥

جت لگ اھپس ڑپی ات اھبری ۔۔
ਊਤਿ ਨ ਸਾਕੈ ਪੰਖ ਪਸਾਰੀ ॥੪॥

اُو ِد ہن سا َکے ھکنپ ئساری ۔۔۴۔۔
ਰਤਸ ਚੂਗਤਹ ਮਨਮੁਤਖ ਗਾਵਾਤਰ ॥

مب
رس ُجؤہگِ مُکھ اگوار ۔۔

ਿਾਥੀ ਛੂਟਤਹ ਗੁਣ ਤਗਆਨ ਬੀਚਾਤਰ ॥੫॥

چ
اھپیھت ُھؤنَہ ُگں گ ِیان اچیبر ۔۔۵۔۔
ਸਤਿਗੁਰੁ ਸੇਤਵ ਿੂਟੈ ਜਮਕਾਲੁ ॥

ویس ئُؤ ئَے چمکال ۔۔
سیگؤر َ

ਤਹਰਿੈ ਸਾਚਾ ਸਬਿੁ ਸਮਹਾਲੁ ॥੬॥

س
ہِر َدے سااچ دبس مہھال ۔۔۶۔۔
ਗੁਰਮਤਿ ਸਾਚੀ ਸਬਿੁ ਹੈ ਸਾਰੁ ॥

ُگرمت سایچ دبس ےہَ سار ۔۔

ਹਤਰ ਕਾ ਨਾਮੁ ਰਖੈ ਉਤਰ ਧਾਤਰ ॥੭॥

ک
ہر اک نام ر َھے اُر داھر ۔۔۷۔۔
ਸੇ ਿੁਖ ਆਗੈ ਤਜ ਭੋਗ ਤਬਲਾਸੇ ॥

ےس ُدھک ا ےگ ےج وھبگ نِالےس ۔۔
ਨਾਨਕ ਮੁਕਤਿ ਨਹੀ ਤਬਨੁ ਨਾਵੈ ਸਾਚੇ ॥੮॥੨॥੫॥

نانک مُکت یہن پِں نا َوے ساےچ ۔۔۸۔۔۲۔۔۵۔۔
ਮਲਾਰ ਮਹਲਾ ੩ ਅਸਟਪਿੀਆ ਘਰੁ ੧ ॥

مالر ہلحم  ۳اسییدنا رھگ ۱۔۔
ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪਰਸਾਤਿ ॥

اِک اواکنر سیگؤر رپساد ۔۔
ਕਰਮੁ ਹੋਵੈ ਿਾ ਸਤਿਗੁਰੁ ਪਾਈਐ ਤਵਣੁ ਕਰਮੈ ਪਾਇਆ ਨ ਜਾਇ ॥

وہوے نا سیگؤر نا پپَے وِن رک م َے نانا ہن اجۓ ۔۔
رکم َ

ਸਤਿਗੁਰੁ ਤਮਤਲਐ ਕੰਚਨੁ ਹੋਈਐ ਜਾਂ ਹਤਰ ਕੀ ਹੋਇ ਰਜਾਇ ॥੧॥

ےیئ اجن ہر یک وہۓ راج ِئے ۔۔۱۔۔
سیگؤر مِلیپے نچنک وہ َ
ਮਨ ਮੇਰੇ ਹਤਰ ਹਤਰ ਨਾਤਮ ਤਚਿੁ ਲਾਇ ॥

نم ریمے ہر ہر نام ِجت ال ئِے ۔۔

ਸਤਿਗੁਰ ਿੇ ਹਤਰ ਪਾਈਐ ਸਾਚਾ ਹਤਰ ਤਸਉ ਰਹੈ ਸਮਾਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

سیگؤر ےت ہر نا پپَے سااچ ہر سِیؤ ر َہے امسۓ ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਸਤਿਗੁਰ ਿੇ ਤਗਆਨੁ ਊਪਜੈ ਿਾਂ ਇਹ ਸੰਸਾ ਜਾਇ ॥

سیگؤر ےت گ ِیان اُو بج َے نان اہہی اسنس اجۓ ۔۔

ਸਤਿਗੁਰ ਿੇ ਹਤਰ ਬੁਝੀਐ ਗਰਭ ਜੋਨੀ ਨਹ ਪਾਇ ॥੨॥

ب
ج
ُ
سیگؤر ےت ہر ھیپے رگھب وجین ہن ناۓ ۔۔۲۔۔

ਗੁਰ ਪਰਸਾਿੀ ਜੀਵਿ ਮਰੈ ਮਤਰ ਜੀਵੈ ਸਬਿੁ ਕਮਾਇ ॥

ُگر رپسادی ویجَت م َ َرے رم ویجے دبس امکۓ ۔۔

ਮੁਕਤਿ ਿੁਆਰਾ ਸੋਈ ਪਾਏ ਤਜ ਤਵਚਹੁ ਆਪੁ ਗਵਾਇ ॥੩॥

مُکت ُدوارا وسیئ ناےئ ےج وِچہؤہ ا ت وگَاےی ۔۔۳۔۔
ਗੁਰ ਪਰਸਾਿੀ ਤਸਵ ਘਤਰ ਜੰਮੈ ਤਵਚਹੁ ਸਕਤਿ ਗਵਾਇ ॥

ُگر رپسادی سِؤ رھگ چمَ ّے

وِچہؤہ تکس وگَاےی ۔۔

ਅਚਰੁ ਚਰੈ ਤਬਬੇਕ ਬੁਤਧ ਪਾਏ ਪੁਰਖੈ ਪੁਰਖੁ ਤਮਲਾਇ ॥੪॥

َک
ارچ رچَے نِییک ُندھ ناےئ ُپر ھے ُپرھک مِال ِئے ۔۔۴۔۔
ਧਾਿੁਰ ਬਾਜੀ ਸੰਸਾਰੁ ਅਚੇਿੁ ਹੈ ਚਲੈ ਮੂਲੁ ਗਵਾਇ ॥

ےہ چلَے مُؤل وگَاےی ۔۔
داھ ُپر نایج اسنسر اجپت َ

ਲਾਹਾ ਹਤਰ ਸਿਸੰਗਤਿ ਪਾਈਐ ਕਰਮੀ ਪਲੈ ਪਾਇ ॥੫॥

الاہ ہر سیسیگت نا پپَے رکیم نلَے ناۓ ۔۔۵۔۔

ਸਤਿਗੁਰ ਤਵਣੁ ਤਕਨੈ ਨ ਪਾਇਆ ਮਤਨ ਵੇਖਹੁ ਤਰਿੈ ਬੀਚਾਤਰ ॥

ک
سیگؤر وِن ک ِ َپے ہن نانا نم ون ھہؤ ر َِدے اچیبر ۔۔

ਵਿਭਾਗੀ ਗੁਰੁ ਪਾਇਆ ਭਵਜਲੁ ਉਿਰੇ ਪਾਤਰ ॥੬॥

ب
وداھبیگ ُگر نانا َھؤلج اُرتے نار ۔۔۶۔۔

ਹਤਰ ਨਾਮਾਂ ਹਤਰ ਟੇਕ ਹੈ ਹਤਰ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਅਧਾਰੁ ॥

ےہ ہر ہر نام اداھر ۔۔
ہر ناامن ہر کیٹ َ
ਤਿਪਾ ਕਰਹੁ ਗੁਰੁ ਮੇਲਹੁ ਹਤਰ ਜੀਉ ਪਾਵਉ ਮੋਖ ਿੁਆਰੁ ॥੭॥

کِرنا رکوہ ُگر میلہؤ ہر جپؤ ناوو ومھک ُدوار ۔۔۷۔۔

ਮਸਿਤਕ ਤਲਲਾਤਟ ਤਲਤਖਆ ਧੁਤਰ ਿਾਕੁਤਰ ਮੇਟਣਾ ਨ ਜਾਇ ॥

کتسم لِالت لک ِھیا د ُھر اھٹ ُکر انٹیم ہن اجۓ ۔۔

ਨਾਨਕ ਸੇ ਜਨ ਪੂਰਨ ਹੋਏ ਤਜਨ ਹਤਰ ਭਾਣਾ ਭਾਇ ॥੮॥੧॥

نانک ےس نج ئُؤرن وہےئ ِجں ہر اھبنا اھبےئ ۔۔۸۔۔۱۔۔
ਮਲਾਰ ਮਹਲਾ ੩ ॥

مالر ہلحم ۳۔۔
ਬੇਿ ਬਾਣੀ ਜਗੁ ਵਰਿਿਾ ਿਰੈ ਗੁਣ ਕਰੇ ਬੀਚਾਰੁ ॥

ے ُگں رکے اچیبر ۔۔
دیب ناین چگ وردتا رتَ َ

ਤਬਨੁ ਨਾਵੈ ਜਮ ਿੰਿੁ ਸਹੈ ਮਤਰ ਜਨਮੈ ਵਾਰੋ ਵਾਰ ॥

پِں نا َوے مج دند س َہے رم جبمَے وارو وار ۔۔

ਸਤਿਗੁਰ ਭੇਟੇ ਮੁਕਤਿ ਹੋਇ ਪਾਏ ਮੋਖ ਿੁਆਰੁ ॥੧॥

سیگ ب
ھی
پ
م
ک
ؤر ے ُ ت وہۓ ناےئ ومھک ُدوار ۔۔۱۔۔
ਮਨ ਰੇ ਸਤਿਗੁਰੁ ਸੇਤਵ ਸਮਾਇ ॥

ویس امسۓ ۔۔
نم رے سیگؤر َ

ਵਿੈ ਭਾਤਗ ਗੁਰੁ ਪੂਰਾ ਪਾਇਆ ਹਤਰ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਤਧਆਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

و َدے اھبگ ُگر ئُؤرا نانا ہر ہر نام دایھےئ ۔۔۱۔۔راہو۔۔

ਹਤਰ ਆਪਣੈ ਭਾਣੈ ਤਸਰਸਤਟ ਉਪਾਈ ਹਤਰ ਆਪੇ ਿੇਇ ਅਧਾਰੁ ॥

ہر ا پ َپے اھب ئَے رسِست اُنایئ ہر ا ےپ دےئ اداھر ۔۔

ਹਤਰ ਆਪਣੈ ਭਾਣੈ ਮਨੁ ਤਨਰਮਲੁ ਕੀਆ ਹਤਰ ਤਸਉ ਲਾਗਾ ਤਪਆਰੁ ॥

ہر ا پ َپے اھب ئَے نم پِرلم ک ِیا ہر سِیؤ الاگ ایپر ۔۔

ਹਤਰ ਕੈ ਭਾਣੈ ਸਤਿਗੁਰੁ ਭੇਤਟਆ ਸਭੁ ਜਨਮੁ ਸਵਾਰਣਹਾਰੁ ॥੨॥

ب
ہر ےکَ اھب ئَے سیگؤر ھیییا سیھ منج وساراہنر ۔۔۲۔۔
ਵਾਹੁ ਵਾਹੁ ਬਾਣੀ ਸਤਿ ਹੈ ਗੁਰਮੁਤਖ ਬੂਝੈ ਕੋਇ ॥

چ
واوہ واوہ ناین ست ےہَ ُگرمُکھ ئُؤ َھے وکۓ ۔۔
ਵਾਹੁ ਵਾਹੁ ਕਤਰ ਪਰਭੁ ਸਾਲਾਹੀਐ ਤਿਸੁ ਜੇਵਿੁ ਅਵਰੁ ਨ ਕੋਇ ॥

واوہ واوہ رک رپَھب ساال ہیپے ئِس ویجد ا َور ہن وکۓ ۔۔
ਆਪੇ ਬਖਸੇ ਮੇਤਲ ਲਏ ਕਰਤਮ ਪਰਾਪਤਿ ਹੋਇ ॥੩॥

نک
م
ھ
ی
س
پ
َ
ا ےپ ے ل ےئل رکم رپا پ وہۓ ۔۔۳۔۔
ਸਾਚਾ ਸਾਤਹਬੁ ਮਾਹਰੋ ਸਤਿਗੁਤਰ ਿੀਆ ਤਿਖਾਇ ॥

سااچ اصجِت امہرو سیگؤر دِنا دِاھکےئ ۔۔

ਅੰਤਮਰਿੁ ਵਰਸੈ ਮਨੁ ਸੰਿੋਖੀਐ ਸਤਚ ਰਹੈ ਤਲਵ ਲਾਇ ॥

ک
ھی
ئ
ہ
پ
ل
ِ
ِ
ارمِت ور سَے نم وتنس ے چس ر َ ے ؤ ال ے ۔۔

ਹਤਰ ਕੈ ਨਾਇ ਸਿਾ ਹਰੀਆਵਲੀ ਤਿਤਰ ਸੁਕੈ ਨਾ ਕੁਮਲਾਇ ॥੪॥

ب
ہر ےکَ ناےئ دسا ہ ِرناویل ھِر ُسکے َ ہن ُکمالۓ ۔۔۴۔۔

ਤਬਨੁ ਸਤਿਗੁਰ ਤਕਨੈ ਨ ਪਾਇਓ ਮਤਨ ਵੇਖਹੁ ਕੋ ਪਿੀਆਇ ॥

پِں سیگؤر ک ِ َپے ہن ناویئ نم ووھکیوک ایتپ ئِے ۔۔

ਹਤਰ ਤਕਰਪਾ ਿੇ ਸਤਿਗੁਰੁ ਪਾਈਐ ਭੇਟੈ ਸਹਤਜ ਸੁਭਾਇ ॥

ب سہ
ہر کِرنا ےت سیگؤر نا پپَے ھی َپے ج ُسبھاےئِ ۔۔

ਮਨਮੁਖ ਭਰਤਮ ਭੁਲਾਇਆ ਤਬਨੁ ਭਾਗਾ ਹਤਰ ਧਨੁ ਨ ਪਾਇ ॥੫॥

مب
ب
مُکھ رھبم ھُالنا پِں اھباگ ہر دنھ ہن ناۓ ۔۔۵۔۔
ਿਰੈ ਗੁਣ ਸਭਾ ਧਾਿੁ ਹੈ ਪਤੜ ਪਤੜ ਕਰਤਹ ਵੀਚਾਰੁ ॥

ے ُگں اھبس داھت ےہَ ڑپ ڑپ رکہِ وبچار ۔۔
رتِ َ

ਮੁਕਤਿ ਕਿੇ ਨ ਹੋਵਈ ਨਹੁ ਪਾਇਤਨਹ ਮੋਖ ਿੁਆਰੁ ॥

مُکت دکے ہن وہویئ ہنُ ناپبہھِ ومھک ُدوار ۔۔

ਤਬਨੁ ਸਤਿਗੁਰ ਬੰਧਨ ਨ ਿੁਟਹੀ ਨਾਤਮ ਨ ਲਗੈ ਤਪਆਰੁ ॥੬॥

َ
پِں سیگؤر دنبنھ ہن ُپبہی نام ہن لگے ایپر ۔۔۶۔۔
ਪਤੜ ਪਤੜ ਪੰਤਿਿ ਮੋਨੀ ਥਕੇ ਬੇਿਾਂ ਕਾ ਅਤਭਆਸੁ ॥

ڑپ ڑپ ڈنپت ومین ےکھت دیبان اک اایھبس ۔۔
ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਤਚਤਿ ਨ ਆਵਈ ਨਹ ਤਨਜ ਘਤਰ ਹੋਵੈ ਵਾਸੁ ॥

ِب
وہوے واس ۔۔
رھگ
ج
ہر نام ِجت ہن ا ویئ ہن
َ

ਜਮਕਾਲੁ ਤਸਰਹੁ ਨ ਉਿਰੈ ਅੰਿਤਰ ਕਪਟ ਤਵਣਾਸੁ ॥੭॥

چمکال سِروہ ہن اُرتَے ارتن ٹپک وِناس ۔۔۷۔۔
ਹਤਰ ਨਾਵੈ ਨੋ ਸਭੁ ਕੋ ਪਰਿਾਪਿਾ ਤਵਣੁ ਭਾਗਾਂ ਪਾਇਆ ਨ ਜਾਇ ॥

ہر نا َوے ون سیھ وک رپناندا وِن اھباگن نانا ہن اجۓ ۔۔
ਨਿਤਰ ਕਰੇ ਗੁਰੁ ਭੇਟੀਐ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਵਸੈ ਮਤਨ ਆਇ ॥

ُ ب
ھی
ی
ی
س
پ
ہ
ے ر نام و َے نم ا ۓ ۔۔
دنر رکے گر

ਨਾਨਕ ਨਾਮੇ ਹੀ ਪਤਿ ਊਪਜੈ ਹਤਰ ਤਸਉ ਰਹਾਂ ਸਮਾਇ ॥੮॥੨॥

نانک ناےم یہ پپ اُو بج َے ہر سِیؤ راہن امسۓ ۔۔۸۔۔۲۔۔
ਮਲਾਰ ਮਹਲਾ ੩ ਅਸਟਪਿੀ ਘਰੁ ੨ ॥

مالر ہلحم  ۳اسییدی رھگ ۲۔۔
ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪਰਸਾਤਿ ॥

اِک اواکنر سیگؤر رپساد ۔۔
ਹਤਰ ਹਤਰ ਤਿਪਾ ਕਰੇ ਗੁਰ ਕੀ ਕਾਰੈ ਲਾਏ ॥

ہر ہر کِرنا رکے ُگر یک َاکرے الےئ ۔۔
ਿੁਖੁ ਪਲਹਤਰ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਵਸਾਏ ॥

نلہ
ُدھک ھر ہر نام وساےئ ۔۔

ਸਾਚੀ ਗਤਿ ਸਾਚੈ ਤਚਿੁ ਲਾਏ ॥

سایچ گپ سا َچے ِجت الےئ ۔۔
ਗੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਸਬਤਿ ਸੁਣਾਏ ॥੧॥

ُگر یک ناین دبس ُسیاےئ ۔۔۱۔۔

ਮਨ ਮੇਰੇ ਹਤਰ ਹਤਰ ਸੇਤਵ ਤਨਧਾਨੁ ॥

نم ریمے ہر ہر ویسَ ن ِداھن ۔۔
ਗੁਰ ਤਕਰਪਾ ਿੇ ਹਤਰ ਧਨੁ ਪਾਈਐ ਅਨਤਿਨੁ ਲਾਗੈ ਸਹਤਜ ਤਧਆਨੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

سہ
ُگر کِرنا ےت ہر دنھ نا پپَے ادنِن ال َگے ج دایھن ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਤਬਨੁ ਤਪਰ ਕਾਮਤਣ ਕਰੇ ਸੀ ਗਾਰੁ ॥

پِں پِر اکنم رکے اگیسر ۔۔

ਿੁਹਚਾਰਣੀ ਕਹੀਐ ਤਨਿ ਹੋਇ ਖੁਆਰੁ ॥

ک
ُداچہرین کہ ٔپے َ پِپ وہۓ ُھؤار ۔۔
ਮਨਮੁਖ ਕਾ ਇਹੁ ਬਾਤਿ ਆਚਾਰੁ ॥

مب
مُکھ اک اوہی ناد ا اچر ۔۔

ਬਹੁ ਕਰਮ ਤਿਰੜਾਵਤਹ ਨਾਮੁ ਤਵਸਾਤਰ ॥੨॥

وہب رکم درِدا َوہ نام وِسار ۔۔۲۔۔
ਗੁਰਮੁਤਖ ਕਾਮਤਣ ਬਤਣਆ ਸੀਗਾਰੁ ॥

ُگرمُکھ اکنم اینب اگیسر ۔۔

ਸਬਿੇ ਤਪਰੁ ਰਾਤਖਆ ਉਰ ਧਾਤਰ ॥

دبسے پِر راایھک اُر داھر ۔۔
ਏਕੁ ਪਛਾਣੈ ਹਉਮੈ ਮਾਤਰ ॥

انک اھچپ ئَے ہؤ م َے امر ۔۔
ਸੋਭਾਵੰਿੀ ਕਹੀਐ ਨਾਤਰ ॥੩॥

وساھب ویتن کہ ٔپے َ نار ۔۔۳۔۔

ਤਬਨੁ ਗੁਰ ਿਾਿੇ ਤਕਨੈ ਨ ਪਾਇਆ ॥

پِں ُگر داےت ک ِ َپے ہن نانا ۔۔

ਮਨਮੁਖ ਲੋਤਭ ਿੂਜੈ ਲੋਭਾਇਆ ॥

مب
مُکھ ولھب ُدو َچے ولاھبنا ۔۔
ਐਸੇ ਤਗਆਨੀ ਬੂਝਹੁ ਕੋਇ ॥

اےسی گ ِیاین ئُؤچھہہ وکۓ ۔۔

ਤਬਨੁ ਗੁਰ ਭੇਟੇ ਮੁਕਤਿ ਨ ਹੋਇ ॥੪॥

ب
پِں ُگر ھیپے مُکت ہن وہۓ ۔۔۴۔۔
ਕਤਹ ਕਤਹ ਕਹਣੁ ਕਹੈ ਸਭੁ ਕੋਇ ॥

ےہک سیھ وکۓ ۔۔
ہہک ہہک کہں َ
ਤਬਨੁ ਮਨ ਮੂਏ ਭਗਤਿ ਨ ਹੋਇ ॥

پِں نم مُؤےئ تگھب ہن وہۓ ۔۔
ਤਗਆਨ ਮਿੀ ਕਮਲ ਪਰਗਾਸੁ ॥

گ ِیان یتم لمک رپاگس ۔۔
ਤਿਿੁ ਘਤਟ ਨਾਮੈ ਨਾਤਮ ਤਨਵਾਸੁ ॥੫॥

پِپ ٹھگ نا م َے نام ئِؤاس ۔۔۵۔۔
ਹਉਮੈ ਭਗਤਿ ਕਰੇ ਸਭੁ ਕੋਇ ॥

ہؤ م َے تگھب رکے سیھ وکۓ ۔۔
ਨਾ ਮਨੁ ਭੀਜੈ ਨਾ ਸੁਖੁ ਹੋਇ ॥

ب
ہن نم ھبج َے ہن ُسکھ وہۓ ۔۔

ਕਤਹ ਕਤਹ ਕਹਣੁ ਆਪੁ ਜਾਣਾਏ ॥

ہہک ہہک کہں ا ت اجناےئ ۔۔

ਤਬਰਥੀ ਭਗਤਿ ਸਭੁ ਜਨਮੁ ਗਵਾਏ ॥੬॥

پِریھت تگھب سیھ منج وگاےئ ۔۔۶۔۔
ਸੇ ਭਗਿ ਸਤਿਗੁਰ ਮਤਨ ਭਾਏ ॥

ےس تگھب سیگؤر نم اھبےئ ۔۔
ਅਨਤਿਨੁ ਨਾਤਮ ਰਹੇ ਤਲਵ ਲਾਏ ॥

ادنِن نام رےہ لِؤ الےئ ۔۔
ਸਿ ਹੀ ਨਾਮੁ ਵੇਖਤਹ ਹਜੂਤਰ ॥

دس یہ نام ونکھہہ چچ ُؤر ۔۔

ਗੁਰ ਕੈ ਸਬਤਿ ਰਤਹਆ ਭਰਪੂਤਰ ॥੭॥

ُگر ےکَ دبس رایہ رھبئُؤر ۔۔۷۔۔
ਆਪੇ ਬਖਸੇ ਿੇਇ ਤਪਆਰੁ ॥

نک
ھ
س
ا ےپ ے دےئ ایپر ۔۔

ਹਉਮੈ ਰੋਗੁ ਵਿਾ ਸੰਸਾਤਰ ॥

ہؤ م َے روگ ودا اسنسر ۔۔
ਗੁਰ ਤਕਰਪਾ ਿੇ ਏਹੁ ਰੋਗੁ ਜਾਇ ॥

ُگر کِرنا ےت اوہی روگ اجۓ ۔۔
ਨਾਨਕ ਸਾਚੇ ਸਾਤਚ ਸਮਾਇ ॥੮॥੧॥੩॥੫॥੮॥

نانک ساےچ ساچ امسۓ ۔۔۸۔۔۱۔۔۳۔۔۵۔۔۸۔۔

ਰਾਗੁ ਮਲਾਰ ਛੰਿ ਮਹਲਾ ੫ ॥

راگ مالر چھپت ہلحم ۵۔۔
ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪਰਸਾਤਿ ॥

اِک اواکنر سیگؤر رپساد ۔۔
ਪਰੀਿਮ ਪਰੇਮ ਭਗਤਿ ਕੇ ਿਾਿੇ ॥

رپمتی رپمی تگھب ےک داےت ۔۔
ਅਪਨੇ ਜਨ ਸੰਤਗ ਰਾਿੇ ॥

اےنپ نج گنس راےت ۔۔
ਜਨ ਸੰਤਗ ਰਾਿੇ ਤਿਨਸੁ ਰਾਿੇ ਇਕ ਤਨਮਖ ਮਨਹੁ ਨ ਵੀਸਰੈ ॥

ب
نج گنس راےت دِسن راےت اِک ِمکھ مبہؤ ہن ورسیے ۔۔
ਗੋਪਾਲ ਗੁਣ ਤਨਤਧ ਸਿਾ ਸੰਗੇ ਸਰਬ ਗੁਣ ਜਗਿੀਸਰੈ ॥

وگنال ُگں ن ِدھ دسا ےگنس رست ُگں چگدرسیَے ۔۔
ਮਨੁ ਮੋਤਹ ਲੀਨਾ ਚਰਨ ਸੰਗੇ ਨਾਮ ਰਤਸ ਜਨ ਮਾਿੇ ॥

نم ومہِ انیل رچن ےگنس نام رس نج امےت ۔۔
ਨਾਨਕ ਪਰੀਿਮ ਤਿਪਾਲ ਸਿਹੂੰ ਤਕਨੈ ਕੋਤਟ ਮਧੇ ਜਾਿੇ ॥੧॥

نانک رپمتی کِرنال دسوہُن ک ِ َپے وکت دمےھ اجےت ۔۔۱۔۔
ਪਰੀਿਮ ਿੇਰੀ ਗਤਿ ਅਗਮ ਅਪਾਰੇ ॥

رپمتی ریتی گپ امگ انارے ۔۔
ਮਹਾ ਪਤਿਿ ਿੁਮਹ ਿਾਰੇ ॥

ُب
اہم تتپ مہھ نارے ۔۔

ਪਤਿਿ ਪਾਵਨ ਭਗਤਿ ਵਛਲ ਤਿਪਾ ਤਸੰਧੁ ਸੁਆਮੀਆ ॥

تتپ ناون تگھب ولھچ کِرنا ِسید ِھ سُؤامِیا ۔۔

ਸੰਿਸੰਗੇ ਭਜੁ ਤਨਸੰਗੇ ਰੈਂਉ ਸਿਾ ਅੰਿਰਜਾਮੀਆ ॥

ئ
سیی
سیگے جھب ِسیگے رئؤ دسا ارتناجمِیا ۔۔

ਕੋਤਟ ਜਨਮ ਭਰਮੰਿ ਜੋਨੀ ਿੇ ਨਾਮ ਤਸਮਰਿ ਿਾਰੇ ॥

وکت منج رھبتنم وجین ےت نام ِسمرت نارے ۔۔
ਨਾਨਕ ਿਰਸ ਤਪਆਸ ਹਤਰ ਜੀਉ ਆਤਪ ਲੇਹੁ ਸਮਹਾਰੇ ॥੨॥

س
نانک درس ایپس ہر جپؤ ا ت وہیل مہھارے ۔۔۲۔۔
ਹਤਰ ਚਰਨ ਕਮਲ ਮਨੁ ਲੀਨਾ ॥

ہر رچن لمک نم انیل ۔۔
ਪਰਭ ਜਲ ਜਨ ਿੇਰੇ ਮੀਨਾ ॥

رپَھب لج نج ریتے انیم ۔۔
ਜਲ ਮੀਨ ਪਰਭ ਜੀਉ ਏਕ ਿੂਹੈ ਤਭੰਨ ਆਨ ਨ ਜਾਨੀਐ ॥

ئُ ہ ب
ھ
پ
پ
ِ
لج نیم رپَھب جپؤ انک ؤ َ ے ّں ا ن ہن اج ٔے ۔۔
ਗਤਹ ਭੁਜਾ ਲੇਵਹੁ ਨਾਮੁ ਿੇਵਹੁ ਿਉ ਪਰਸਾਿੀ ਮਾਨੀਐ ॥

ب
ہگ ُھچا ویلوہ نام دویوہ ئؤ رپسادی ام نیپے ۔۔
ِ

ਭਜੁ ਸਾਧਸੰਗੇ ਏਕ ਰੰਗੇ ਤਿਪਾਲ ਗੋਤਬਿ ਿੀਨਾ ॥

ھ
جھب ساد سیگے انک رےگن کِرنال وگنِد دانی ۔۔

ਅਨਾਥ ਨੀਚ ਸਰਣਾਇ ਨਾਨਕ ਕਤਰ ਮਇਆ ਅਪੁਨਾ ਕੀਨਾ ॥੩॥

اناھت چین رسناۓ نانک رک ایم اانپ ہنیک ۔۔۳۔۔

ਆਪਸ ਕਉ ਆਪੁ ਤਮਲਾਇਆ ॥

ا سپ کؤ ا ت مِالنا ۔۔
ਭਰਮ ਭੰਜਨ ਹਤਰ ਰਾਇਆ ॥

رھبم نجنھب ہر رانا ۔۔
ਆਚਰਜ ਸੁਆਮੀ ਅੰਿਰਜਾਮੀ ਤਮਲੇ ਗੁਣ ਤਨਤਧ ਤਪਆਤਰਆ ॥

ا رچچ سُؤا یم ارتناجیم مل ِے ُگں ن ِدھ ایپرنا ۔۔

ਮਹਾ ਮੰਗਲ ਸੂਖ ਉਪਜੇ ਗੋਤਬੰਿ ਗੁਣ ਤਨਿ ਸਾਤਰਆ ॥

اہم لگنم سُؤھک اُےجپ وگپِید ُگں پِپ سارِنا ۔۔

ਤਮਤਲ ਸੰਤਗ ਸੋਹੇ ਿੇਤਖ ਮੋਹੇ ਪੁਰਤਬ ਤਲਤਖਆ ਪਾਇਆ ॥

مِل گنس وسےہ دھکی ومےہ ُپرت لک ِھیا نانا ۔۔

ਤਬਨਵੰਤਿ ਨਾਨਕ ਸਰਤਨ ਤਿਨ ਕੀ ਤਜਨਹੀ ਹਤਰ ਹਤਰ ਤਧਆਇਆ ॥੪॥੧॥

جب
پِپ َؤپپ نانک رسن پِں یک ھی ہر ہر دایھنا ۔۔۴۔۔۱۔۔

ਵਾਰ ਮਲਾਰ ਕੀ ਮਹਲਾ ੧ ਰਾਣੇ ਕੈਲਾਸ ਿਥਾ ਮਾਲਿੇ ਕੀ ਧੁਤਨ ॥

وار مالر یک ہلحم  ۱راےن ک َیالس اھتت امدلے یک د ُھں ۔۔
ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪਰਸਾਤਿ ॥

اِک اواکنر سیگؤر رپساد ۔۔
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ੩ ॥

ولسک ہلحم ۳۔۔
ਗੁਤਰ ਤਮਤਲਐ ਮਨੁ ਰਹਸੀਐ ਤਜਉ ਵੁਿੈ ਧਰਤਣ ਸੀਗਾਰੁ ॥

ُگر مِلیپے نم رہسیپے چیپؤ ُوےھٹ درھن اگیسر ۔۔

ਸਭ ਤਿਸੈ ਹਰੀਆਵਲੀ ਸਰ ਭਰੇ ਸੁਭਰ ਿਾਲ ॥

ب
سیھ ِد سَے ہ ِرناویل رس رھبے ُس ھر نال ۔۔
ਅੰਿਰੁ ਰਚੈ ਸਚ ਰੰਤਗ ਤਜਉ ਮੰਜੀਿੈ ਲਾਲੁ ॥

مب
ب
چ
ی
ھ
َے الل ۔۔
ادنر ر َچے چس رنگ چیپؤ
ਕਮਲੁ ਤਵਗਸੈ ਸਚੁ ਮਤਨ ਗੁਰ ਕੈ ਸਬਤਿ ਤਨਹਾਲੁ ॥

لمک وِ گسے چس نم ُگر ےکَ دبس بِہال ۔۔

ਮਨਮੁਖ ਿੂਜੀ ਿਰਿ ਹੈ ਵੇਖਹੁ ਨਿਤਰ ਤਨਹਾਤਲ ॥

مب
ک
مُکھ ُدویج رطف ےہَ ون ھہؤ دنمر بِہال ۔۔

ਿਾਹੀ ਿਾਥੇ ਤਮਰਗ ਤਜਉ ਤਸਤਰ ਿੀਸੈ ਜਮਕਾਲੁ ॥

اھپیہ مِرگ چیپؤ سِر ِد ئ َسے چمکال ۔۔

ਖੁਤਧਆ ਤਿਰਸਨਾ ਤਨੰਿਾ ਬੁਰੀ ਕਾਮੁ ਿੋਧੁ ਤਵਕਰਾਲੁ ॥

ک ُھ ِدایھ رتِانس پ ِیدا ُپری اکم رکودھ وِرکال ۔۔

ਏਨੀ ਅਖੀ ਨਿਤਰ ਨ ਆਵਈ ਤਜਚਰੁ ਸਬਤਿ ਨ ਕਰੇ ਬੀਚਾਰੁ ॥

چ
اینی ایھک دنر ہن ا ویئ چر دبس ہن رکے اچیبر ۔۔
ਿੁਧੁ ਭਾਵੈ ਸੰਿੋਖੀਆਂ ਚੂਕੈ ਆਲ ਜੰਜਾਲੁ ॥

ُندھ اھبوے وتنسایھکن ُجؤ َکے ا ل اجنجل ۔۔
ਮੂਲੁ ਰਹੈ ਗੁਰੁ ਸੇਤਵਐ ਗੁਰ ਪਉੜੀ ਬੋਤਹਥੁ ॥

مُؤل ر َہے ُگر ویس پپے ُگر ئؤری وبھتہ ۔۔

ਨਾਨਕ ਲਗੀ ਿਿੁ ਲੈ ਿੂੰ ਸਚਾ ਮਤਨ ਸਚੁ ॥੧॥

نانک یگل پپ لَے ئُؤن اچس نم چس ۔۔۱۔۔

ਮਹਲਾ ੧ ॥

ہلحم ۱۔۔
ਹੇਕੋ ਪਾਧਰੁ ਹੇਕੁ ਿਰੁ ਗੁਰ ਪਉੜੀ ਤਨਜ ਥਾਨੁ ॥

ِب
ہیکؤ نادرھ کیہ در ُگر ئؤری ج اھتن ۔۔

ਰੂੜਉ ਿਾਕੁਰੁ ਨਾਨਕਾ ਸਤਭ ਸੁਖ ਸਾਚਉ ਨਾਮੁ ॥੨॥

ُرورو اھٹ ُکر نااکن سیھ ُسکھ ساجؤ نام ۔۔۲۔۔
ਪਉੜੀ ॥

ئؤری ۔۔
ਆਪੀਨਹੈ ਆਪੁ ਸਾਤਜ ਆਪੁ ਪਛਾਤਣਆ ॥

نی ب
ا ھے ا ت ساچ ا ت اھچپاین ۔۔

ਅੰਬਰੁ ਧਰਤਿ ਤਵਛੋਤੜ ਚੰਿੋਆ ਿਾਤਣਆ ॥

اربم درھت وِوھچر دنچوا نااین ۔۔
ਤਵਣੁ ਥੰਮਹਾ ਗਗਨੁ ਰਹਾਇ ਸਬਿੁ ਨੀਸਾਤਣਆ ॥

ب
ھ
م
ہ
ّ
وِن ھا نگگ راہ ِئے دبس اسیناین ۔۔
ਸੂਰਜੁ ਚੰਿੁ ਉਪਾਇ ਜੋਤਿ ਸਮਾਤਣਆ ॥

سُؤرچ دنچ اُناے وجت امسِانی ۔۔
ਕੀਏ ਰਾਤਿ ਤਿਨੰਿੁ ਚੋਜ ਤਵਿਾਤਣਆ ॥

ےئیک رات ِدپپت وچچ وِدااین ۔۔
ਿੀਰਥ ਧਰਮ ਵੀਚਾਰ ਨਾਵਣ ਪੁਰਬਾਤਣਆ ॥

ریتھت درھم وبچار ناون ُپرنااین ۔۔

ਿੁਧੁ ਸਤਰ ਅਵਰੁ ਨ ਕੋਇ ਤਕ ਆਤਖ ਵਖਾਤਣਆ ॥

ُندھ رس ا َور ہن وکۓ ےک ا ھک واھکاین ۔۔
ਸਚੈ ਿਖਤਿ ਤਨਵਾਸੁ ਹੋਰ ਆਵਣ ਜਾਤਣਆ ॥੧॥

سج َے تخت ئِؤاس وہر ا ون اجاین ۔۔۱۔۔
ਸਲੋਕ ਮਃ ੧ ॥

ولسک م۱ :۔۔
ਨਾਨਕ ਸਾਵਤਣ ਜੇ ਵਸੈ ਚਹੁ ਓਮਾਹਾ ਹੋਇ ॥

نانک ساون ےج و سَے چہؤ اواماہ وہۓ ۔۔
ਨਾਗਾਂ ਤਮਰਗਾਂ ਮਛੀਆਂ ਰਸੀਆਂ ਘਤਰ ਧਨੁ ਹੋਇ ॥੧॥

م
نااگن مِراگن جھیان رایسن رھگ دنھ وہۓ ۔۔۱۔۔
ਮਃ ੧ ॥

م۱ :۔۔
ਨਾਨਕ ਸਾਵਤਣ ਜੇ ਵਸੈ ਚਹੁ ਵੇਛੋੜਾ ਹੋਇ ॥

نانک ساون ےج و سَے چہؤ ووھچیرا وہۓ ۔۔
ਗਾਈ ਪੁਿਾ ਤਨਰਧਨਾ ਪੰਥੀ ਚਾਕਰੁ ਹੋਇ ॥੨॥

اگیئ ُپیا پِردانھ یھتنپ اچرک وہۓ ۔۔۲۔۔
ਪਉੜੀ ॥

ئؤری ۔۔
ਿੂ ਸਚਾ ਸਤਚਆਰੁ ਤਜਤਨ ਸਚੁ ਵਰਿਾਇਆ ॥

ئُؤ اچس سچِیار ِجں چس ورنانا ۔۔

ਬੈਿਾ ਿਾੜੀ ਲਾਇ ਕਵਲੁ ਛਪਾਇਆ ॥

اھٹیب ناری ال ِئے وکَل اپھچنا ۔۔

ਬਰਹਮੈ ਵਿਾ ਕਹਾਇ ਅੰਿੁ ਨ ਪਾਇਆ ॥

پر ہمَے ودا اہکۓ اپپ ہن نانا ۔۔

ਨਾ ਤਿਸੁ ਬਾਪੁ ਨ ਮਾਇ ਤਕਤਨ ਿੂ ਜਾਇਆ ॥

ہن ئِس نات ہن امےئ کِں ئُؤ اجنا ۔۔

ਨਾ ਤਿਸੁ ਰੂਪੁ ਨ ਰੇਖ ਵਰਨ ਸਬਾਇਆ ॥

ہن ئِس ُروت ہن رھکی ورن ابسنا ۔۔

ਨਾ ਤਿਸੁ ਭੁਖ ਤਪਆਸ ਰਜਾ ਧਾਇਆ ॥

ب
ہن ئِس ُھکھ ایپس راج داھنا ۔۔

ਗੁਰ ਮਤਹ ਆਪੁ ਸਮੋਇ ਸਬਿੁ ਵਰਿਾਇਆ ॥

ومسی دب ورنانا ۔۔
ُگر ہہم ا ت
ِ

ਸਚੇ ਹੀ ਪਿੀਆਇ ਸਤਚ ਸਮਾਇਆ ॥੨॥

ےچس یہ ایتپ ِئے چس امسنا ۔۔۲۔۔
ਸਲੋਕ ਮਃ ੧ ॥

ولسک م۱ :۔۔
ਵੈਿੁ ਬੁਲਾਇਆ ਵੈਿਗੀ ਪਕਤੜ ਢੰਢੋਲੇ ਬਾਂਹ ॥

َوند ُنالنا وندیگ ڑکپ دڈنھوھےل ناہہن ۔۔
ਭੋਲਾ ਵੈਿੁ ਨ ਜਾਣਈ ਕਰਕ ਕਲੇਜੇ ਮਾਤਹ ॥੧॥

وھبال َوند ہن اجیئن رکک ےجیلک امہِ۔۔۱۔۔

ਮਃ ੨ ॥

م۲ :۔۔
ਵੈਿਾ ਵੈਿੁ ਸੁਵੈਿੁ ਿੂ ਪਤਹਲਾਂ ਰੋਗੁ ਪਛਾਣੁ ॥

َوندا َوند س َُؤند ئُؤ الہپن روگ اھچپن ۔۔
ਐਸਾ ਿਾਰੂ ਲੋਤੜ ਲਹੁ ਤਜਿੁ ਵੰਞੈ ਰੋਗਾ ਘਾਤਣ ॥

ااسی دا ُرو وہل ِجت وےجن رواگ اھگن ۔۔
ਤਜਿੁ ਿਾਰੂ ਰੋਗ ਉਤਿਅਤਹ ਿਤਨ ਸੁਖੁ ਵਸੈ ਆਇ ॥

َجت دا ُرو روگ اُبھبہ ِہ نت ُسکھ و سَے ا ۓ ۔۔

ਰੋਗੁ ਗਵਾਇਤਹ ਆਪਣਾ ਿ ਨਾਨਕ ਵੈਿੁ ਸਿਾਇ ॥੨॥

روگ وگَابہہ ا انپ ت نانک َوند دساۓ ۔۔۲۔۔
ਪਉੜੀ ॥

ئؤری ۔۔
ਬਰਹਮਾ ਤਬਸਨੁ ਮਹੇਸੁ ਿੇਵ ਉਪਾਇਆ ॥

ئ م
پرامہ ِسں ہیس دویَ اُناِنا ۔۔

ਬਰਹਮੇ ਤਿਿੇ ਬੇਿ ਪੂਜਾ ਲਾਇਆ ॥

پرےمہ دِےت دیب ئُؤاج النا ۔۔

ਿਸ ਅਵਿਾਰੀ ਰਾਮੁ ਰਾਜਾ ਆਇਆ ॥

دس اوناری رام رااج ا نا ۔۔
ਿੈਿਾ ਮਾਰੇ ਧਾਇ ਹੁਕਤਮ ਸਬਾਇਆ ॥

ک
َداتی امرے داھےئ ُچ م ابسنا ۔۔

ਈਸ ਮਹੇਸੁਰੁ ਸੇਵ ਤਿਨਹੀ ਅੰਿੁ ਨ ਪਾਇਆ ॥

پ ِبہ
م
ھ
پ
ویس ی ا پ ہن نانا ۔۔
اسی ہیسر َ

ਸਚੀ ਕੀਮਤਿ ਪਾਇ ਿਖਿੁ ਰਚਾਇਆ ॥

یچس تمیق ناۓ تخت راچنا ۔۔
ਿੁਨੀਆ ਧੰਧੈ ਲਾਇ ਆਪੁ ਛਪਾਇਆ ॥

ُداین ددنھَےھ ال ِئے ا ت اپھچنا ۔۔

ਧਰਮੁ ਕਰਾਏ ਕਰਮ ਧੁਰਹੁ ਿੁਰਮਾਇਆ ॥੩॥

ب
درھم رکاےئ رکم د ُھروہ ُھرامنا ۔۔۳۔۔
ਸਲੋਕ ਮਃ ੨ ॥

ولسک م۲ :۔۔
ਸਾਵਣੁ ਆਇਆ ਹੇ ਸਖੀ ਕੰਿੈ ਤਚਤਿ ਕਰੇਹੁ ॥

ساون ا نا ےہ یھکس کی َپے ِجت رکوہی ۔۔

ਨਾਨਕ ਝੂਤਰ ਮਰਤਹ ਿੋਹਾਗਣੀ ਤਜਨਹ ਅਵਰੀ ਲਾਗਾ ਨੇਹੁ ॥੧॥

چ
نانک ُھؤر رمہِ دواہینگ ِجبھ اوری الاگ پبہؤ ۔۔۱۔۔
ਮਃ ੨ ॥

م۲ :۔۔
ਸਾਵਣੁ ਆਇਆ ਹੇ ਸਖੀ ਜਲਹਰੁ ਬਰਸਨਹਾਰੁ ॥

ساون ا نا ےہ یھکس چلہر پراہنسر ۔۔

ਨਾਨਕ ਸੁਤਖ ਸਵਨੁ ਸੋਹਾਗਣੀ ਤਜਨਹ ਸਹ ਨਾਤਲ ਤਪਆਰੁ ॥੨॥

نانک ُسکھ وسَن وساہینگ ِجبھ سہہ نال ایپر ۔۔۲۔۔

ਪਉੜੀ ॥

ئؤری ۔۔
ਆਪੇ ਤਛੰਝ ਪਵਾਇ ਮਲਾਖਾੜਾ ਰਤਚਆ ॥

چ
ِ
ب
ھ
چ
ا ےپ ھ وپاےئ مالاھکرا رایچ ۔۔

ਲਥੇ ਭੜਥੂ ਪਾਇ ਗੁਰਮੁਤਖ ਮਤਚਆ ॥

لب
ُب
ھے ڑھب ھؤ ناۓ ُگرمُکھ مچیا ۔۔

ਮਨਮੁਖ ਮਾਰੇ ਪਛਾਤੜ ਮੂਰਖ ਕਤਚਆ ॥

مب
مُکھ امرے اھچپر مُؤرھک ایچک ۔۔

ਆਤਪ ਤਭੜੈ ਮਾਰੇ ਆਤਪ ਆਤਪ ਕਾਰਜੁ ਰਤਚਆ ॥

ب
ا ت ھ ِ َرے امرے ا ت ا ت اکرچ رایچ ۔۔
ਸਭਨਾ ਖਸਮੁ ਏਕੁ ਹੈ ਗੁਰਮੁਤਖ ਜਾਣੀਐ ॥

سب ک
ھ
س
ُ
م
ک
ھیا م انک ےہَ گر ُ ھ اج پپَے ۔۔

ਹੁਕਮੀ ਤਲਖੈ ਤਸਤਰ ਲੇਖੁ ਤਵਣੁ ਕਲਮ ਮਸਵਾਣੀਐ ॥

چک لک
ُ می ِ َھے سِر ھکیل وِن ملق وسما نیپے ۔۔

ਸਿਸੰਗਤਿ ਮੇਲਾਪੁ ਤਜਥੈ ਹਤਰ ਗੁਣ ਸਿਾ ਵਖਾਣੀਐ ॥

جب
سیسیگت میالت ِ ھے ہر ُگں دسا واھک نیپے ۔۔

ਨਾਨਕ ਸਚਾ ਸਬਿੁ ਸਲਾਤਹ ਸਚੁ ਪਛਾਣੀਐ ॥੪॥

نانک اچس دبس سالہِ چس اھچپ نی َپے ۔۔۴۔۔
ਸਲੋਕ ਮਃ ੩ ॥

ولسک م۳ :۔۔

ਊੈਂਨਤਵ ਊੈਂਨਤਵ ਆਇਆ ਅਵਤਰ ਕਰੇੈਂਿਾ ਵੰਨ ॥

اُوپ َپؤ اُوپ َپؤ ا نا ا َور رکدنیا و ّن ۔۔

ਤਕਆ ਜਾਣਾ ਤਿਸੁ ਸਾਹ ਤਸਉ ਕੇਵ ਰਹਸੀ ਰੰਗੁ ॥

ایک اجنا ئِس ساہ سِیؤ ک َپؤ رہسی رنگ ۔۔

ਰੰਗੁ ਰਤਹਆ ਤਿਨਹ ਕਾਮਣੀ ਤਜਨਹ ਮਤਨ ਭਉ ਭਾਉ ਹੋਇ ॥

ب
رنگ رایہ پ ِبہھ اکینم ِجبھ نم ھؤ اھبو وہۓ ۔۔
ਨਾਨਕ ਭੈ ਭਾਇ ਬਾਹਰੀ ਤਿਨ ਿਤਨ ਸੁਖੁ ਨ ਹੋਇ ॥੧॥

ب
نانک َھے اھبےئ ناہری پِں نت ُسکھ ہن وہۓ ۔۔۱۔۔
ਮਃ ੩ ॥

م۳ :۔۔
ਊੈਂਨਤਵ ਊੈਂਨਤਵ ਆਇਆ ਵਰਸੈ ਨੀਰੁ ਤਨਪੰਗੁ ॥

اُوپ َپؤ اُوپ َپؤ ا نا ور سَے رین نِییگ ۔۔

ਨਾਨਕ ਿੁਖੁ ਲਾਗਾ ਤਿਨਹ ਕਾਮਣੀ ਤਜਨਹ ਕੰਿੈ ਤਸਉ ਮਤਨ ਭੰਗੁ ॥੨॥

نانک ُدھک الاگ پ ِبہھ اکینم ِجبھ کی َپے سِیؤ نم گنھب ۔۔۲۔۔
ਪਉੜੀ ॥

ئؤری ۔۔
ਿੋਵੈ ਿਰਿਾ ਉਪਾਇ ਇਕੁ ਵਰਤਿਆ ॥

دو َوے رطہف اُناے اِک ورایت ۔۔
ਬੇਿ ਬਾਣੀ ਵਰਿਾਇ ਅੰਿਤਰ ਵਾਿੁ ਘਤਿਆ ॥

گ
دیب ناین ورناےئ ادنر واد ھییا ۔۔

ਪਰਤਵਰਤਿ ਤਨਰਤਵਰਤਿ ਹਾਿਾ ਿੋਵੈ ਤਵਤਚ ਧਰਮੁ ਤਿਰੈ ਰੈਬਾਤਰਆ ॥

ب
رپوِرت پِرورت اہاھٹ دو َوے وِچ درھم ھ ِ َرے رابیرنا ۔۔
ਮਨਮੁਖ ਕਚੇ ਕੂਤੜਆਰ ਤਿਨਹੀ ਤਨਹਚਉ ਿਰਗਹ ਹਾਤਰਆ ॥

مب
پ ِبہ ب
مُکھ ےچک ُکؤرنار ھی ِہچؤ درہگ اہرِنا ۔۔

ਗੁਰਮਿੀ ਸਬਤਿ ਸੂਰ ਹੈ ਕਾਮੁ ਿੋਧੁ ਤਜਨਹੀ ਮਾਤਰਆ ॥

جب
ُگریتم دبس سُؤر ےہَ اکم رکودھ ِ ھی امرنا ۔۔
ਸਚੈ ਅੰਿਤਰ ਮਹਤਲ ਸਬਤਿ ਸਵਾਤਰਆ ॥

سج َے ادنر لحم دبس وسارِنا ۔۔

ਸੇ ਭਗਿ ਿੁਧੁ ਭਾਵਿੇ ਸਚੈ ਨਾਇ ਤਪਆਤਰਆ ॥

ےس تگھب ُندھ اھبودے سج َے ناےئ ایپرنا ۔۔
ਸਤਿਗੁਰੁ ਸੇਵਤਨ ਆਪਣਾ ਤਿਨਹਾ ਤਵਟਹੁ ਹਉ ਵਾਤਰਆ ॥੫॥

سیگؤر ویسن ا انپ پبہھا وِوہٹ ہؤ وارنا ۔۔۵۔۔
ਸਲੋਕ ਮਃ ੩ ॥

ولسک م۳ :۔۔
ਊੈਂਨਤਵ ਊੈਂਨਤਵ ਆਇਆ ਵਰਸੈ ਲਾਇ ਝੜੀ ॥

اُوپ َپ ِؤ اُوپ َپ ِؤ ا نا ور سَے ال ِئے ڑھجی ۔۔

ਨਾਨਕ ਭਾਣੈ ਚਲੈ ਕੰਿ ਕੈ ਸੁ ਮਾਣੇ ਸਿਾ ਰਲੀ ॥੧॥

نانک اھب ئَے چلَے کپت ےکَ وس امےن دسا ریل ۔۔۱۔۔
ਮਃ ੩ ॥

م۳ :۔۔

ਤਕਆ ਉਤਿ ਉਤਿ ਿੇਖਹੁ ਬਪੁੜੇੈਂ ਇਸੁ ਮੇਘੈ ਹਤਥ ਤਕਛੁ ਨਾਤਹ ॥

م
ھ
ایک اُھٹ اُھٹ دنکھہؤ نترںی اِس یگ ےَ

ک
ھتہ ِچھ ناہِ۔۔

ਤਜਤਨ ਏਹੁ ਮੇਘੁ ਪਿਾਇਆ ਤਿਸੁ ਰਾਖਹੁ ਮਨ ਮਾਂਤਹ ॥

ک
ِجں اوہی ھگیم پبھانا ئِس را ھہؤ نم امہہنِ ۔۔

ਤਿਸ ਨੋ ਮੰਤਨ ਵਸਾਇਸੀ ਜਾ ਕਉ ਨਿਤਰ ਕਰੇਇ ॥

نم وسایسئ اج کؤ دنر رکۓ ۔۔
ئِس ون ّ

ਨਾਨਕ ਨਿਰੀ ਬਾਹਰੀ ਸਭ ਕਰਣ ਪਲਾਹ ਕਰੇਇ ॥੨॥

نانک دنری ناہری سیھ رکن نالہ رکۓ ۔۔۲۔۔
ਪਉੜੀ ॥

ئؤری ۔۔
ਸੋ ਹਤਰ ਸਿਾ ਸਰੇਵੀਐ ਤਜਸੁ ਕਰਿ ਨ ਲਾਗੈ ਵਾਰ ॥

وس ہر دسا رسویےیٔ ِجس رکت ہن ال َگے وار ۔۔

ਆਿਾਣੇ ਆਕਾਸ ਕਤਰ ਤਖਨ ਮਤਹ ਢਾਤਹ ਉਸਾਰਣਹਾਰ ॥

ک
ھ
ِ
ا داےن ا اکس رک ں ہہم داھہِ اُساراہنر ۔۔

ਆਪੇ ਜਗਿੁ ਉਪਾਇ ਕੈ ਕੁਿਰਤਿ ਕਰੇ ਵੀਚਾਰ ॥

ا ےپ تگج اُناے ےکَ قُدرت رکے وبچار ۔۔
ਮਨਮੁਖ ਅਗੈ ਲੇਖਾ ਮੰਗੀਐ ਬਹੁਿੀ ਹੋਵੈ ਮਾਰ ॥

مب
م
ب
ب
ی
ہ
َ
م
ک
گی
پ
گ
ِ
ُ
ُ
وہوے امر ۔۔
ھ ا ے اھکیل
ے ی َ

ਗੁਰਮੁਤਖ ਪਤਿ ਤਸਉ ਲੇਖਾ ਤਨਬੜੈ ਬਖਸੇ ਤਸਿਤਿ ਭੰਿਾਰ ॥

نک
ُگرمُکھ پپ سِیؤ اھکیل نِت َرے ھسے صِفت ڈنھبار ۔۔

ਓਥੈ ਹਥੁ ਨ ਅਪੜੈ ਕੂਕ ਨ ਸੁਣੀਐ ਪੁਕਾਰ ॥

ب
او َھے

ھتہ ہن اڑپَے ُکؤک ہن ُسییپے ئُکار ۔۔

ਓਥੈ ਸਤਿਗੁਰੁ ਬੇਲੀ ਹੋਵੈ ਕਤਢ ਲਏ ਅੰਿੀ ਵਾਰ ॥

ب
وہوے ڈکھ ےئل ایتن وار ۔۔
او َھے سیگؤر یلیب َ
ਏਨਾ ਜੰਿਾ ਨੋ ਹੋਰ ਸੇਵਾ ਨਹੀ ਸਤਿਗੁਰੁ ਤਸਤਰ ਕਰਿਾਰ ॥੬॥

اانی اتنج ون وہر ویسا یہن سیگؤر سِر رکنار ۔۔۶۔۔
ਸਲੋਕ ਮਃ ੩ ॥

ولسک م۳ :۔۔
ਬਾਬੀਹਾ ਤਜਸ ਨੋ ਿੂ ਪੂਕਾਰਿਾ ਤਿਸ ਨੋ ਲੋਚੈ ਸਭੁ ਕੋਇ ॥

ناپبہا ِجس ون ئُؤ ئُؤاکردا ئِس ون ول َچے سیھ وکۓ ۔۔
ਅਪਣੀ ਤਕਰਪਾ ਕਤਰ ਕੈ ਵਸਸੀ ਵਣੁ ਤਿਰਣੁ ਹਤਰਆ ਹੋਇ ॥

اینپ کِرنا رک ےکَ ویسس ون رتِن ہ ِرنا وہۓ ۔۔
ਗੁਰ ਪਰਸਾਿੀ ਪਾਈਐ ਤਵਰਲਾ ਬੂਝੈ ਕੋਇ ॥

چ
ُگر رپسادی نا پپَے وِرال وب َھے وکۓ ۔۔

ਬਹਤਿਆ ਉਿਤਿਆ ਤਨਿ ਤਧਆਈਐ ਸਿਾ ਸਿਾ ਸੁਖੁ ਹੋਇ ॥

بہدنا اُبُھ ِدنا پِپ دایھ نیپے َ دسا دسا ُسکھ وہۓ ۔۔

ਨਾਨਕ ਅੰਤਮਰਿੁ ਸਿ ਹੀ ਵਰਸਿਾ ਗੁਰਮੁਤਖ ਿੇਵੈ ਹਤਰ ਸੋਇ ॥੧॥

نانک ارمت دس یہ وردسا ُگرمُکھ دویَے ہر وسۓ ۔۔۱۔۔
ਮਃ ੩ ॥

م۳ :۔۔

ਕਲਮਤਲ ਹੋਈ ਮੇਿਨੀ ਅਰਿਾਤਸ ਕਰੇ ਤਲਵ ਲਾਇ ॥

کل
مل وہیئ دیمین ارداس رکے لِؤ ال ِئے ۔۔

ਸਚੈ ਸੁਤਣਆ ਕੰਨੁ ਿੇ ਧੀਰਕ ਿੇਵੈ ਸਹਤਜ ਸੁਭਾਇ ॥

سہ
سج َے ُسییا نکّ دے دھترک دویَے ج ُسبھاےئِ ۔۔
ਇੰਿਰੈ ਨੋ ਿੁਰਮਾਇਆ ਵੁਿਾ ਛਹਬਰ ਲਾਇ ॥

چ
دنرے ون فُرامنا ُواھٹ ھہتر ال ئِے ۔۔
اِ َ

ਅਨੁ ਧਨੁ ਉਪਜੈ ਬਹੁ ਘਣਾ ਕੀਮਤਿ ਕਹਣੁ ਨ ਜਾਇ ॥

ان دنھ ا ُ بج َے وہب گھیا تمیق کہں ہن اجۓ ۔۔

ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਸਲਾਤਹ ਿੂ ਸਭਨਾ ਜੀਆ ਿੇਿਾ ਤਰਜਕੁ ਸੰਬਾਤਹ ॥

نانک نام سالہِ ئُؤ سبھیا ایج دندا ِرجق ابمسہِ۔۔

ਤਜਿੁ ਖਾਧੈ ਸੁਖੁ ਊਪਜੈ ਤਿਤਰ ਿੂਖੁ ਨ ਲਾਗੈ ਆਇ ॥੨॥

ب
ِجت اھکد َھے َ ُسکھ اُو بج َے ھِر ُدوھک ہن ال َگے ا ۓ ۔۔۲۔۔
ਪਉੜੀ ॥

ئؤری ۔۔
ਹਤਰ ਜੀਉ ਸਚਾ ਸਚੁ ਿੂ ਸਚੇ ਲੈਤਹ ਤਮਲਾਇ ॥

ہیل مِال ئِے ۔۔
ہر جپؤ اچس چس ئُؤ ےچس ِ

ਿੂਜੈ ਿੂਜੀ ਿਰਿ ਹੈ ਕੂਤੜ ਤਮਲੈ ਨ ਤਮਤਲਆ ਜਾਇ ॥

ُدو َچے ُدویج رطف ےہَ ُکؤر ملَ ِے ہن مل ِیا اجۓ ۔۔
ਆਪੇ ਜੋਤੜ ਤਵਛੋਤੜਐ ਆਪੇ ਕੁਿਰਤਿ ਿੇਇ ਤਿਖਾਇ ॥

ا ےپ وجر وِوھچرِےئ ا ےپ قُدرت دےئ دِاھکےئ ۔۔

ਮੋਹੁ ਸੋਗੁ ਤਵਜੋਗੁ ਹੈ ਪੂਰਤਬ ਤਲਤਖਆ ਕਮਾਇ ॥

ےہ ئُؤرت لک ِھیا امکۓ ۔۔
ومہ وسگ وِوجگ َ

ਹਉ ਬਤਲਹਾਰੀ ਤਿਨ ਕਉ ਜੋ ਹਤਰ ਚਰਣੀ ਰਹੈ ਤਲਵ ਲਾਇ ॥

ہؤ اہلبری پِں کؤ وج ہر رچین ر َہے لِؤ ال ئِے ۔۔

ਤਜਉ ਜਲ ਮਤਹ ਕਮਲੁ ਅਤਲਪਿੁ ਹੈ ਐਸੀ ਬਣਿ ਬਣਾਇ ॥

چیپؤ لج ہہم لمک اتپل ےہَ ایسی تنب انب ئِے ۔۔
ਸੇ ਸੁਖੀਏ ਸਿਾ ਸੋਹਣੇ ਤਜਨਹ ਤਵਚਹੁ ਆਪੁ ਗਵਾਇ ॥

سک
ےس ُ ھیپے دسا وسےنہ جبھ وِچہؤہ ا ت وگَاےی ۔۔
ਤਿਨਹ ਸੋਗੁ ਤਵਜੋਗੁ ਕਿੇ ਨਹੀ ਜੋ ਹਤਰ ਕੈ ਅੰਤਕ ਸਮਾਇ ॥੭॥

پ ِبہھ وسگ وِوجگ دکے یہن وج ہر ےکَ انک امسۓ ۔۔۷۔۔
ਸਲੋਕ ਮਃ ੩ ॥

ولسک م۳ :۔۔
ਨਾਨਕ ਸੋ ਸਾਲਾਹੀਐ ਤਜਸੁ ਵਤਸ ਸਭੁ ਤਕਛੁ ਹੋਇ ॥

ک
نانک وس ساال ہیپے ِجس وس سیھ ِچھ وہۓ ۔۔
ਤਿਸੈ ਸਰੇਤਵਹੁ ਪਰਾਣੀਹੋ ਤਿਸੁ ਤਬਨੁ ਅਵਰੁ ਨ ਕੋਇ ॥

ئ ِ َسے رسویووہ رپاپبہؤ ئِس پِں ا َور ہن وکۓ ۔۔

ਗੁਰਮੁਤਖ ਹਤਰ ਪਰਭੁ ਮਤਨ ਵਸੈ ਿਾਂ ਸਿਾ ਸਿਾ ਸੁਖੁ ਹੋਇ ॥

ُگرمُکھ ہر رپَھب نم و سَے نان دسا دسا ُسکھ وہۓ ۔۔
ਸਹਸਾ ਮੂਤਲ ਨ ਹੋਵਈ ਸਭ ਤਚੰਿਾ ਤਵਚਹੁ ਜਾਇ ॥

سہسا مُؤل ہن وہویئ سیھ ِچییا وِچہؤہ اجۓ ۔۔

ਜੋ ਤਕਛੁ ਹੋਇ ਸੁ ਸਹਜੇ ਹੋਇ ਕਹਣਾ ਤਕਛੂ ਨ ਜਾਇ ॥

ک
س
کِج
ُ
ھ
وج ِچھ وہۓ وس ہجے وہۓ انہک ؤ ہن اجۓ ۔۔
ਸਚਾ ਸਾਤਹਬੁ ਮਤਨ ਵਸੈ ਿਾਂ ਮਤਨ ਤਚੰਤਿਆ ਿਲੁ ਪਾਇ ॥

اچس اصجِت نم و سَے نان نم ِجیدنا لھپ ناۓ ۔۔

ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਕਾ ਆਤਖਆ ਆਤਪ ਸੁਣੇ ਤਜ ਲਇਅਨੁ ਪੰਨੈ ਪਾਇ ॥੧॥

ل
نانک پِں اک ا ایھک ا ت ُسیے ےج ییں پ َپے ناۓ ۔۔۱۔۔
ਮਃ ੩ ॥

م۳ :۔۔
ਅੰਤਮਰਿੁ ਸਿਾ ਵਰਸਿਾ ਬੂਝਤਨ ਬੂਝਣਹਾਰ ॥

ارمِت دسا وردسا ئُؤنھج ئُؤچھبہار ۔۔

ਗੁਰਮੁਤਖ ਤਜਨਹੀ ਬੁਤਝਆ ਹਤਰ ਅੰਤਮਰਿੁ ਰਤਖਆ ਉਤਰ ਧਾਤਰ ॥

ُگ مک ِجبھ ب
ُج
ہ
ھ
ر ُ ھ ی یا ر ارمِت رایھک اُر داھر ۔۔

ਹਤਰ ਅੰਤਮਰਿੁ ਪੀਵਤਹ ਸਿਾ ਰੰਤਗ ਰਾਿੇ ਹਉਮੈ ਤਿਰਸਨਾ ਮਾਤਰ ॥

ہر ارمِت ویپہِ دسا رنگ راےت ہؤ م َے رتِانس امر ۔۔
ਅੰਤਮਰਿੁ ਹਤਰ ਕਾ ਨਾਮੁ ਹੈ ਵਰਸੈ ਤਕਰਪਾ ਧਾਤਰ ॥

ارمِت ہر اک نام ےہَ ور سَے کِرنا داھر ۔۔

ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਤਖ ਨਿਰੀ ਆਇਆ ਹਤਰ ਆਿਮ ਰਾਮੁ ਮੁਰਾਤਰ ॥੨॥

نانک ُگرمُکھ دنری ا نا ہر ا مت رام مُرار ۔۔۲۔۔
ਪਉੜੀ ॥

ئؤری ۔۔

ਅਿੁਲੁ ਤਕਉ ਿੋਲੀਐ ਤਵਣੁ ਿੋਲੇ ਪਾਇਆ ਨ ਜਾਇ ॥

ا ُنل کِپؤ وت لی َپے وِن وتےل نانا ہن اجۓ ۔۔

ਗੁਰ ਕੈ ਸਬਤਿ ਵੀਚਾਰੀਐ ਗੁਣ ਮਤਹ ਰਹੈ ਸਮਾਇ ॥

ُگر ےکَ دبس واچر پپے ُگں ہہم ر َہے امسۓ ۔۔

ਅਪਣਾ ਆਪੁ ਆਤਪ ਿੋਲਸੀ ਆਪੇ ਤਮਲੈ ਤਮਲਾਇ ॥

اانپ ا ت ا ت وتیسل ا ےپ ملَ ِے مِال ئِے ۔۔

ਤਿਸ ਕੀ ਕੀਮਤਿ ਨਾ ਪਵੈ ਕਹਣਾ ਤਕਛੂ ਨ ਜਾਇ ॥

کِج
ُ
ھ
ئِس یک تمیق ہن وپَے انہک ؤ ہن اجۓ ۔۔

ਹਉ ਬਤਲਹਾਰੀ ਗੁਰ ਆਪਣੇ ਤਜਤਨ ਸਚੀ ਬੂਝ ਤਿਿੀ ਬੁਝਾਇ ॥

ب
ہؤ اہلبری ُگر ا ےنپ ِجں یچس ئُؤھج دِیت جُھا ئِے ۔۔
ਜਗਿੁ ਮੁਸੈ ਅੰਤਮਰਿੁ ਲੁਟੀਐ ਮਨਮੁਖ ਬੂਝ ਨ ਪਾਇ ॥

مب
تگج مُ َسے ارمِت لُییپے مُکھ ئُؤھج ہن ناۓ ۔۔

ਤਵਣੁ ਨਾਵੈ ਨਾਤਲ ਨ ਚਲਸੀ ਜਾਸੀ ਜਨਮੁ ਗਵਾਇ ॥

وِن نا َوے نال ہن چلسی اجیس منج وگَاےی ۔۔

ਗੁਰਮਿੀ ਜਾਗੇ ਤਿਨਹੀ ਘਰੁ ਰਤਖਆ ਿੂਿਾ ਕਾ ਤਕਛੁ ਨ ਵਸਾਇ ॥੮॥

پ ِبہ
ک
ِ
ھ
چ
ُگریتم اجےگ ی رھگ رایھک ُدونا اک ھ ہن وساےئ ۔۔۸۔۔
ਸਲੋਕ ਮਃ ੩ ॥

ولسک م۳ :۔۔
ਬਾਬੀਹਾ ਨਾ ਤਬਲਲਾਇ ਨਾ ਿਰਸਾਇ ਏਹੁ ਮਨੁ ਖਸਮ ਕਾ ਹੁਕਮੁ ਮੰਤਨ ॥

ناپبہا ہن نِلال ِئے ہن رتساۓ اوہی نم

کھ س

ُچک

م اک م نمّ ۔۔

ਨਾਨਕ ਹੁਕਤਮ ਮੰਤਨਐ ਤਿਖ ਉਿਰੈ ਚੜੈ ਚਵਗਤਲ ਵੰਨੁ ॥੧॥

ک
نانک ُچ م ِمی ٔپے نکِھ اُرتَے ڑچَے َجؤلگ و ّن ۔۔۱۔۔
ਮਃ ੩ ॥

م۳ :۔۔
ਬਾਬੀਹਾ ਜਲ ਮਤਹ ਿੇਰਾ ਵਾਸੁ ਹੈ ਜਲ ਹੀ ਮਾਤਹ ਤਿਰਾਤਹ ॥

ب
ناپبہا لج ہہم ریتا واس ےہَ لج یہ امہِ ھِراہِ۔۔
ਜਲ ਕੀ ਸਾਰ ਨ ਜਾਣਹੀ ਿਾਂ ਿੂੰ ਕੂਕਣ ਪਾਤਹ ॥

لج یک سار ہن اجیہن نان ئُؤن ُکؤنک ناہِ۔۔
ਜਲ ਥਲ ਚਹੁ ਤਿਤਸ ਵਰਸਿਾ ਖਾਲੀ ਕੋ ਥਾਉ ਨਾਤਹ ॥

لج لھت چہؤ دِس وردسا اھکیل وک اھتو ناہِ۔۔

ਏਿੈ ਜਤਲ ਵਰਸਿੈ ਤਿਖ ਮਰਤਹ ਭਾਗ ਤਿਨਾ ਕੇ ਨਾਤਹ ॥

اےتی لج وردسَے نکِھ رمہِ اھبگ پ ِیا ےک ناہِ۔۔

ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਤਖ ਤਿਨ ਸੋਝੀ ਪਈ ਤਜਨ ਵਤਸਆ ਮਨ ਮਾਤਹ ॥੨॥

نانک ُگرمُکھ پِں وسیھج یئپ ِجں وایس نم امہِ۔۔۲۔۔
ਪਉੜੀ ॥

ئؤری ۔۔
ਨਾਥ ਜਿੀ ਤਸਧ ਪੀਰ ਤਕਨੈ ਅੰਿੁ ਨ ਪਾਇਆ ॥

ناھت یتج سِدھ ریپ ک ِ َپے اپپ ہن نانا ۔۔

ਗੁਰਮੁਤਖ ਨਾਮੁ ਤਧਆਇ ਿੁਝੈ ਸਮਾਇਆ ॥

ُب َج
ھ
ُگرمُکھ نام دایھےئ ے امسنا ۔۔

ਜੁਗ ਛਿੀਹ ਗੁਬਾਰੁ ਤਿਸ ਹੀ ਭਾਇਆ ॥

چ
چگ ھییہ ُگیار ئِس یہ اھبنا ۔۔

ਜਲਾ ਤਬੰਬੁ ਅਸਰਾਲੁ ਤਿਨੈ ਵਰਿਾਇਆ ॥

چال ِبمت ارسال پِ َپے ورنانا ۔۔

ਨੀਲੁ ਅਨੀਲੁ ਅਗੰਮੁ ਸਰਜੀਿੁ ਸਬਾਇਆ ॥

لین الین امگّ رسجپت ابسنا ۔۔
ਅਗਤਨ ਉਪਾਈ ਵਾਿੁ ਭੁਖ ਤਿਹਾਇਆ ॥

ب
انگ اُنایئ واد ُھکھ بِہانا ۔۔

ਿੁਨੀਆ ਕੈ ਤਸਤਰ ਕਾਲੁ ਿੂਜਾ ਭਾਇਆ ॥

ےک سِر اکل ُدواج اھبنا ۔۔
ُداین َ
ਰਖੈ ਰਖਣਹਾਰੁ ਤਜਤਨ ਸਬਿੁ ਬੁਝਾਇਆ ॥੯॥

ک
ر َھے رکھبہار ِجں دبس اھجبنا ۔۔۹۔۔
ਸਲੋਕ ਮਃ ੩ ॥

ولسک م۳ :۔۔
ਇਹੁ ਜਲੁ ਸਭ ਿੈ ਵਰਸਿਾ ਵਰਸੈ ਭਾਇ ਸੁਭਾਇ ॥

اوہی لج سیھ ئَے وردسا ور سَے اھبےئ ُسبھاےئِ ۔۔
ਸੇ ਤਬਰਖਾ ਹਰੀਆਵਲੇ ਜੋ ਗੁਰਮੁਤਖ ਰਹੇ ਸਮਾਇ ॥

ےس پِراھک ہ ِرناوےل وج ُگرمُکھ رےہ امسۓ ۔۔

ਨਾਨਕ ਨਿਰੀ ਸੁਖੁ ਹੋਇ ਏਨਾ ਜੰਿਾ ਕਾ ਿੁਖੁ ਜਾਇ ॥੧॥

نانک دنری ُسکھ وہۓ اانی اتنج اک ُدھک اجۓ ۔۔۱۔۔

ਮਃ ੩ ॥

م۳ :۔۔
ਤਭੰਨੀ ਰੈਤਣ ਚਮਤਕਆ ਵੁਿਾ ਛਹਬਰ ਲਾਇ ॥

ب
چ
ھ ِ ّبی َرنی چمکیا ُواھٹ ھہتر ال ئِے ۔۔

ਤਜਿੁ ਵੁਿੈ ਅਨੁ ਧਨੁ ਬਹੁਿੁ ਊਪਜੈ ਜਾਂ ਸਹੁ ਕਰੇ ਰਜਾਇ ॥

ِجت ُوےھٹ ان دنھ تہب اُو بج َے اجن َسہؤ رکے راج ئِے ۔۔
ਤਜਿੁ ਖਾਧੈ ਮਨੁ ਤਿਰਪਿੀਐ ਜੀਆਂ ਜੁਗਤਿ ਸਮਾਇ ॥

ِجت اھکد َھے َ نم ِرتنیی َپے َ ایجن تگج امسۓ ۔۔

ਇਹੁ ਧਨੁ ਕਰਿੇ ਕਾ ਖੇਲੁ ਹੈ ਕਿੇ ਆਵੈ ਕਿੇ ਜਾਇ ॥

ے دکے اجۓ ۔۔
اوہی دنھ رکےت اک لیھک َ
ےہ دکے ا و َ
ਤਗਆਨੀਆ ਕਾ ਧਨੁ ਨਾਮੁ ਹੈ ਸਿ ਹੀ ਰਹੈ ਸਮਾਇ ॥

گ ِیاپ ِیا اک دنھ نام ےہَ دس یہ ر َہے امسۓ ۔۔

ਨਾਨਕ ਤਜਨ ਕਉ ਨਿਤਰ ਕਰੇ ਿਾਂ ਇਹੁ ਧਨੁ ਪਲੈ ਪਾਇ ॥੨॥

نانک ِجں کؤ دنر رکے نان اوہی دنھ نلَے ناۓ ۔۔۲۔۔
ਪਉੜੀ ॥

ئؤری ۔۔
ਆਤਪ ਕਰਾਏ ਕਰੇ ਆਤਪ ਹਉ ਕੈ ਤਸਉ ਕਰੀ ਪੁਕਾਰ ॥

ےک سِیؤ رکی ئُکار ۔۔
ا ت رکاےئ رکے ا ت ہؤ َ
ਆਪੇ ਲੇਖਾ ਮੰਗਸੀ ਆਤਪ ਕਰਾਏ ਕਾਰ ॥

می
ا ےپ اھکیل گسی ا ت رکاےئ اکر ۔۔

ਜੋ ਤਿਸੁ ਭਾਵੈ ਸੋ ਥੀਐ ਹੁਕਮੁ ਕਰੇ ਗਾਵਾਰੁ ॥

بھیپ ُچک
وج ئِس اھبوے وس ے م رکے اگوار ۔۔
ਆਤਪ ਛਿਾਏ ਛੁਟੀਐ ਆਪੇ ਬਖਸਣਹਾਰੁ ॥

چ
نک
ا ت چھداےئ ھُییپے ا ےپ ھسبہار ۔۔

ਆਪੇ ਵੇਖੈ ਸੁਣੇ ਆਤਪ ਸਭਸੈ ਿੇ ਆਧਾਰੁ ॥

سب
ا ےپ وےھکی ُسں ا ت ھ َسے دے ا داھر ۔۔
ਸਭ ਮਤਹ ਏਕੁ ਵਰਿਿਾ ਤਸਤਰ ਤਸਤਰ ਕਰੇ ਬੀਚਾਰੁ ॥

سیھ ہہم انک وردتا سِر سِر رکے اچیبر ۔۔

ਗੁਰਮੁਤਖ ਆਪੁ ਵੀਚਾਰੀਐ ਲਗੈ ਸਤਚ ਤਪਆਰੁ ॥

َ
ُگرمُکھ ا ت واچر پپے لگے چس ایپر ۔۔

ਨਾਨਕ ਤਕਸ ਨੋ ਆਖੀਐ ਆਪੇ ਿੇਵਣਹਾਰੁ ॥੧੦॥

ک
نانک کِس ون ا ھیپے ا ےپ دویاہنر ۔۔۱۱۔۔
ਸਲੋਕ ਮਃ ੩ ॥

ولسک م۳ :۔۔
ਬਾਬੀਹਾ ਏਹੁ ਜਗਿੁ ਹੈ ਮਿ ਕੋ ਭਰਤਮ ਭੁਲਾਇ ॥

ب
ناپبہا اوہی تگج ےہَ مت وک رھبم ھُال ئِے ۔۔
ਇਹੁ ਬਾਬੀੈਂਹਾ ਪਸੂ ਹੈ ਇਸ ਨੋ ਬੂਝਣੁ ਨਾਤਹ ॥

ےہ اِس ون ئُؤنھج ناہِ۔۔
اوہی نانیبہا ئسُؤ َ

ਅੰਤਮਰਿੁ ਹਤਰ ਕਾ ਨਾਮੁ ਹੈ ਤਜਿੁ ਪੀਿੈ ਤਿਖ ਜਾਇ ॥

ارمِت ہر اک نام ےہَ ِجت نی َپے نکِھ اجۓ ۔۔

ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਤਖ ਤਜਨਹ ਪੀਆ ਤਿਨਹ ਬਹੁਤੜ ਨ ਲਾਗੀ ਆਇ ॥੧॥

نانک ُگرمُکھ ِجبھ پِیا پ ِبہھ بہُہر ہن الیگ ا ۓ ۔۔۱۔۔
ਮਃ ੩ ॥

م۳ :۔۔
ਮਲਾਰੁ ਸੀਿਲ ਰਾਗੁ ਹੈ ਹਤਰ ਤਧਆਇਐ ਸਾਂਤਿ ਹੋਇ ॥

ےہ ہر دایھےیئَ ساپپ وہۓ ۔۔
مالر لتیس راگ َ
ਹਤਰ ਜੀਉ ਅਪਣੀ ਤਿਪਾ ਕਰੇ ਿਾਂ ਵਰਿੈ ਸਭ ਲੋਇ ॥

ہر جپؤ اینپ کِرنا رکے نان ور ئَے سیھ ولےئ ۔۔
ਵੁਿੈ ਜੀਆ ਜੁਗਤਿ ਹੋਇ ਧਰਣੀ ਨੋ ਸੀਗਾਰੁ ਹੋਇ ॥

ُوےھٹ ِجیا تگج وہۓ درھین ون اگیسر وہۓ ۔۔
ਨਾਨਕ ਇਹੁ ਜਗਿੁ ਸਭੁ ਜਲੁ ਹੈ ਜਲ ਹੀ ਿੇ ਸਭ ਕੋਇ ॥

ےہ لج یہ ےت سیھ وکۓ ۔۔
نانک اوہی تگج سیھ لج َ
ਗੁਰ ਪਰਸਾਿੀ ਕੋ ਤਵਰਲਾ ਬੂਝੈ ਸੋ ਜਨੁ ਮੁਕਿੁ ਸਿਾ ਹੋਇ ॥੨॥

چ
ُگر رپسادی وک وِرال ُوب َھے وس نج مُکت دسا وہۓ ۔۔۲۔۔
ਪਉੜੀ ॥

ئؤری ۔۔
ਸਚਾ ਵੇਪਰਵਾਹੁ ਇਕੋ ਿੂ ਧਣੀ ॥

اچس ورپیواوہ اوک ئُؤ دینھ ۔۔

ਿੂ ਸਭੁ ਤਕਛੁ ਆਪੇ ਆਤਪ ਿੂਜੇ ਤਕਸੁ ਗਣੀ ॥

ک
ئُؤ سیھ ِچھ ا ےپ ا ت ُدوےج کِس ینگ ۔۔

ਮਾਣਸ ਕੂੜਾ ਗਰਬੁ ਸਚੀ ਿੁਧੁ ਮਣੀ ॥

امسن ُکؤرا رگت یچس ُندھ ینم ۔۔
ਆਵਾ ਗਉਣੁ ਰਚਾਇ ਉਪਾਈ ਮੇਿਨੀ ॥

ا وا گؤن راچ ِئے اُنایئ دیمین ۔۔

ਸਤਿਗੁਰੁ ਸੇਵੇ ਆਪਣਾ ਆਇਆ ਤਿਸੁ ਗਣੀ ॥

سیگؤر ویسے ا انپ ا نا ئِس ینگ ۔۔

ਜੇ ਹਉਮੈ ਤਵਚਹੁ ਜਾਇ ਿ ਕੇਹੀ ਗਣਿ ਗਣੀ ॥

ےج ہؤ م َے وِچہؤہ اجۓ ت کبہی تنگ ینگ ۔۔
ਮਨਮੁਖ ਮੋਤਹ ਗੁਬਾਤਰ ਤਜਉ ਭੁਲਾ ਮੰਤਝ ਵਣੀ ॥

مب
ب
مُکھ ومہِ ُگیار چیپؤ ھُال ھجنم وین ۔۔

ਕਟੇ ਪਾਪ ਅਸੰਖ ਨਾਵੈ ਇਕ ਕਣੀ ॥੧੧॥

ےٹک نات اھکنس نا َوے اِک ینک ۔۔۱۱۔۔
ਸਲੋਕ ਮਃ ੩ ॥

ولسک م۳ :۔۔
ਬਾਬੀਹਾ ਖਸਮੈ ਕਾ ਮਹਲੁ ਨ ਜਾਣਹੀ ਮਹਲੁ ਿੇਤਖ ਅਰਿਾਤਸ ਪਾਇ ॥

ک
ھ
س
ناپبہا مے َ اک لحم ہن اجیہن لحم دھکی ارداس ناۓ ۔۔
ਆਪਣੈ ਭਾਣੈ ਬਹੁਿਾ ਬੋਲਤਹ ਬੋਤਲਆ ਥਾਇ ਨ ਪਾਇ ॥

ا پ َپے اھب ئَے ب ُہیا وبہلِ وبایل اھتےئ ہن ناۓ ۔۔
ਖਸਮੁ ਵਿਾ ਿਾਿਾਰੁ ਹੈ ਜੋ ਇਛੇ ਸੋ ਿਲ ਪਾਇ ॥

کھ س

ےہ وج اِےھچ وس لھپ ناۓ ۔۔
م ودا دانار َ

ਬਾਬੀਹਾ ਤਕਆ ਬਪੁੜਾ ਜਗਿੈ ਕੀ ਤਿਖ ਜਾਇ ॥੧॥

ناپبہا ایک نترا چگ َپے یک نکِھ اجۓ ۔۔۱۔۔
ਮਃ ੩ ॥

م۳ :۔۔
ਬਾਬੀਹਾ ਤਭੰਨੀ ਰੈਤਣ ਬੋਤਲਆ ਸਹਜੇ ਸਤਚ ਸੁਭਾਇ ॥

ب
س
ناپبہا ھ ِ ّبی َرنی وبایل ہجے چس ُسبھاےئِ ۔۔

ਇਹੁ ਜਲੁ ਮੇਰਾ ਜੀਉ ਹੈ ਜਲ ਤਬਨੁ ਰਹਣੁ ਨ ਜਾਇ ॥

اوہی لج ریما جپؤ ےہَ لج پِں رنہ ہن اجۓ ۔۔
ਗੁਰ ਸਬਿੀ ਜਲੁ ਪਾਈਐ ਤਵਚਹੁ ਆਪੁ ਗਵਾਇ ॥

ُگر دبسی لج نا پپَے وِچہؤہ ا ت وگَاےی ۔۔

ਨਾਨਕ ਤਜਸੁ ਤਬਨੁ ਚਸਾ ਨ ਜੀਵਿੀ ਸੋ ਸਤਿਗੁਤਰ ਿੀਆ ਤਮਲਾਇ ॥੨॥

نانک ِجس پِں اسچ ہن ویجدی وس سیگؤر دِنا مِال ئِے ۔۔۲۔۔
ਪਉੜੀ ॥

ئؤری ۔۔
ਖੰਿ ਪਿਾਲ ਅਸੰਖ ਮੈ ਗਣਿ ਨ ਹੋਈ ॥

ڈنھک اتپل اھکنس م َے تنگ ہن وہیئ ۔۔
ਿੂ ਕਰਿਾ ਗੋਤਵੰਿੁ ਿੁਧੁ ਤਸਰਜੀ ਿੁਧੈ ਗੋਈ ॥

ئُؤ رکنا وگوِدن ُندھ سِریج ُند َھے وگیئ ۔۔
ਲਖ ਚਉਰਾਸੀਹ ਮੇਿਨੀ ਿੁਝ ਹੀ ਿੇ ਹੋਈ ॥

ُب
ھکل جؤرایس دیمین چھ یہ ےت وہیئ ۔۔

ਇਤਕ ਰਾਜੇ ਖਾਨ ਮਲੂਕ ਕਹਤਹ ਕਹਾਵਤਹ ਕੋਈ ॥

اِک راےج اھکن ملُؤک کہہہ اہکوےہ وکیئ ۔۔

ਇਤਕ ਸਾਹ ਸਿਾਵਤਹ ਸੰਤਚ ਧਨੁ ਿੂਜੈ ਪਤਿ ਖੋਈ ॥

سب
اِک ساہ دساوہِ ج دنھ ُدو َچے پپ وھکیئ ۔۔
ਇਤਕ ਿਾਿੇ ਇਕ ਮੰਗਿੇ ਸਭਨਾ ਤਸਤਰ ਸੋਈ ॥

اِک داےت اِک ےتگنم سبھیا سِر وسیئ ۔۔
ਤਵਣੁ ਨਾਵੈ ਬਾਜਾਰੀਆ ਭੀਹਾਵਤਲ ਹੋਈ ॥

وِن نا َوے نااجرِنا بھبہاول وہیئ ۔۔

ਕੂੜ ਤਨਖੁਟੇ ਨਾਨਕਾ ਸਚੁ ਕਰੇ ਸੁ ਹੋਈ ॥੧੨॥

نک ِ
ُکؤر ُھیپے نااکن چس رکے وس وہیئ ۔۔۱۲۔۔
ਸਲੋਕ ਮਃ ੩ ॥

ولسک م۳ :۔۔
ਬਾਬੀਹਾ ਗੁਣਵੰਿੀ ਮਹਲੁ ਪਾਇਆ ਅਉਗਣਵੰਿੀ ਿੂਤਰ ॥

ناپبہا ُگپؤیتن لحم نانا اوونگیتن ُدور ۔۔

ਅੰਿਤਰ ਿੇਰੈ ਹਤਰ ਵਸੈ ਗੁਰਮੁਤਖ ਸਿਾ ਹਜੂਤਰ ॥

ارتن ریتَے ہر و سَے ُگرمُکھ دسا چچ ُؤر ۔۔

ਕੂਕ ਪੁਕਾਰ ਨ ਹੋਵਈ ਨਿਰੀ ਨਿਤਰ ਤਨਹਾਲ ॥

ُکؤک ئُکار ہن وہویئ دنری دنر بِہال ۔۔
ਨਾਨਕ ਨਾਤਮ ਰਿੇ ਸਹਜੇ ਤਮਲੇ ਸਬਤਿ ਗੁਰੂ ਕੈ ਘਾਲ ॥੧॥

س
ےک اھگل ۔۔۱۔۔
نانک نام رےت ہجے مل ِے دبس ُگؤ ُرو َ

ਮਃ ੩ ॥

م۳ :۔۔
ਬਾਬੀਹਾ ਬੇਨਿੀ ਕਰੇ ਕਤਰ ਤਕਰਪਾ ਿੇਹੁ ਜੀਅ ਿਾਨ ॥

ناپبہا یتنیب رکے رک کِرنا دوہی یج دان ۔۔

ਜਲ ਤਬਨੁ ਤਪਆਸ ਨ ਊਿਰੈ ਛੁਟਤਕ ਜਾਂਤਹ ਮੇਰੇ ਪਰਾਨ ॥

چ
لج پِں ایپس ہن اُو َپرے ھُیک اج ِہن ریمے رپان ۔۔
ਿੂ ਸੁਖਿਾਿਾ ਬੇਅੰਿੁ ਹੈ ਗੁਣਿਾਿਾ ਨੇਧਾਨੁ ॥

ئُؤ ُسکھدانا ےباپپ ےہَ ُگیدانا پ َیداھن ۔۔
ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਤਖ ਬਖਤਸ ਲਏ ਅੰਤਿ ਬੇਲੀ ਹੋਇ ਭਗਵਾਨੁ ॥੨॥

ُگ مک نک
ھ
پ
نانک ر ُ ھ س ےئل ا پ یلیب وہۓ وگھبان ۔۔۲۔۔
ਪਉੜੀ ॥

ئؤری ۔۔
ਆਪੇ ਜਗਿੁ ਉਪਾਇ ਕੈ ਗੁਣ ਅਉਗਣ ਕਰੇ ਬੀਚਾਰੁ ॥

ےک ُگں اونگ رکے اچیبر ۔۔
ا ےپ تگج اُناے َ
ਿਰੈ ਗੁਣ ਸਰਬ ਜੰਜਾਲੁ ਹੈ ਨਾਤਮ ਨ ਧਰੇ ਤਪਆਰੁ ॥

ے ُگں رست اجنجل ےہَ نام ہن درھے ایپر ۔۔
رتِ َ
ਗੁਣ ਛੋਤਿ ਅਉਗਣ ਕਮਾਵਿੇ ਿਰਗਹ ਹੋਤਹ ਖੁਆਰੁ ॥

ک
ُگں وھچد اونگ امکودے درہگ وہہِ ُھؤار ۔۔

ਜੂਐ ਜਨਮੁ ਤਿਨੀ ਹਾਤਰਆ ਤਕਿੁ ਆਏ ਸੰਸਾਤਰ ॥

ُجؤےئ منج پ ِبی اہرِنا کِپ ا ےئ اسنسر ۔۔

ਸਚੈ ਸਬਤਿ ਮਨੁ ਮਾਤਰਆ ਅਤਹਤਨਤਸ ਨਾਤਮ ਤਪਆਤਰ ॥

سج َے دبس نم امرنا اہیِس نام ایپر ۔۔

ਤਜਨੀ ਪੁਰਖੀ ਉਤਰ ਧਾਤਰਆ ਸਚਾ ਅਲਖ ਅਪਾਰੁ ॥

ِجبی ُپریھک اُر داھرنا اچس اھکل انار ۔۔

ਿੂ ਗੁਣਿਾਿਾ ਤਨਧਾਨੁ ਹਤਹ ਅਸੀ ਅਵਗਤਣਆਰ ॥

ئُؤ ُگیدانا ن ِداھن ہہہ ایس اواینگر ۔۔

ਤਜਸੁ ਬਖਸੇ ਸੋ ਪਾਇਸੀ ਗੁਰ ਸਬਿੀ ਵੀਚਾਰੁ ॥੧੩॥

نک
ِجس ھسے وس نایسئ ُگر دبسی وبچار ۔۔۱۳۔۔
ਸਲੋਕ ਮਃ ੫ ॥

ولسک م۵ :۔۔
ਰਾਤਿ ਨ ਤਵਹਾਵੀ ਸਾਕਿਾਂ ਤਜਨਹਾ ਤਵਸਰੈ ਨਾਉ ॥

رات ہن وِاہوی سااتکن ِجبھا وِرسَے ناو ۔۔

ਰਾਿੀ ਤਿਨਸ ਸੁਹੇਲੀਆ ਨਾਨਕ ਹਤਰ ਗੁਣ ਗਾਂਉ ॥੧॥

رایت دِسن ُسہیلییا نانک ہر ُگں اگئؤ ۔۔۱۔۔
ਮਃ ੫ ॥

م۵ :۔۔
ਰਿਨ ਜਵੇਹਰ ਮਾਣਕਾ ਹਭੇ ਮਣੀ ਮਥੰਤਨ ॥

مب
ّ
ہب
ھ
ّ
رنت وجرہی اماکن ھے ینم ں ۔۔

ਨਾਨਕ ਜੋ ਪਰਤਭ ਭਾਤਣਆ ਸਚੈ ਿਤਰ ਸੋਹੰਤਨ ॥੨॥

نانک وج رپَھب اھباین سج َے در وسنہّ ۔۔۲۔۔

ਪਉੜੀ ॥

ئؤری ۔۔
ਸਚਾ ਸਤਿਗੁਰੁ ਸੇਤਵ ਸਚੁ ਸਮਹਾਤਲਆ ॥

س
اچس سیگؤر ویسَ چس مہھاایل ۔۔

ਅੰਤਿ ਖਲੋਆ ਆਇ ਤਜ ਸਤਿਗੁਰ ਅਗੈ ਘਾਤਲਆ ॥

اپپ ولھکا ا ۓ ےج سیگؤر ا َگے اھگایل ۔۔
ਪੋਤਹ ਨ ਸਕੈ ਜਮਕਾਲੁ ਸਚਾ ਰਖਵਾਤਲਆ ॥

وپہِ ہن ےکسَ چمکال اچس روھکاایل ۔۔
ਗੁਰ ਸਾਖੀ ਜੋਤਿ ਜਗਾਇ ਿੀਵਾ ਬਾਤਲਆ ॥

ُگر سایھک وجت اگجۓ دویا ناایل ۔۔

ਮਨਮੁਖ ਤਵਣੁ ਨਾਵੈ ਕੂਤੜਆਰ ਤਿਰਤਹ ਬੇਿਾਤਲਆ ॥

مب
ب
مُکھ وِن نا َوے ُکؤرنار ھِرہِ اتیبایل ۔۔

ਪਸੂ ਮਾਣਸ ਚੰਤਮ ਪਲੇਟੇ ਅੰਿਰਹੁ ਕਾਤਲਆ ॥

چ نلیپے ادنروہ اکایل ۔۔
ئسُؤ امسن ّ

ਸਭੋ ਵਰਿੈ ਸਚੁ ਸਚੈ ਸਬਤਿ ਤਨਹਾਤਲਆ ॥

سب
ھؤ ور َئے چس سج َے دبس بِہاایل ۔۔

ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਤਨਧਾਨੁ ਹੈ ਪੂਰੈ ਗੁਤਰ ਿੇਖਾਤਲਆ ॥੧੪॥

ےہ ئُؤ َرے ُگر داھکیایل ۔۔۱۴۔۔
نانک نام ن ِداھن َ
ਸਲੋਕ ਮਃ ੩ ॥

ولسک م۳ :۔۔

ਬਾਬੀਹੈ ਹੁਕਮੁ ਪਛਾਤਣਆ ਗੁਰ ਕੈ ਸਹਤਜ ਸੁਭਾਇ ॥

سہ
ک
ب
س
ُ
ےک ج ھاےئِ ۔۔
ناپب َہے ُچ م اھچپاین ُگر َ

ਮੇਘੁ ਵਰਸੈ ਿਇਆ ਕਤਰ ਗੂੜੀ ਛਹਬਰ ਲਾਇ ॥

چ
ھگیم ور سَے دایئ رک ُگؤری ھہتر ال ئِے ۔۔

ਬਾਬੀਹੇ ਕੂਕ ਪੁਕਾਰ ਰਤਹ ਗਈ ਸੁਖੁ ਵਤਸਆ ਮਤਨ ਆਇ ॥

ناپبہے ُکؤک ئُکار رہِ یئگ ُسکھ وایس نم ا ۓ ۔۔

ਨਾਨਕ ਸੋ ਸਾਲਾਹੀਐ ਤਜ ਿੇੈਂਿਾ ਸਭਨਾਂ ਜੀਆ ਤਰਜਕੁ ਸਮਾਇ ॥੧॥

نانک وس ساال ہیپے ےج ددنیا سبھیان ایج ِرجق امسۓ ۔۔۱۔۔
ਮਃ ੩ ॥

م۳ :۔۔
ਚਾਤਿਰਕ ਿੂ ਨ ਜਾਣਹੀ ਤਕਆ ਿੁਧੁ ਤਵਤਚ ਤਿਖਾ ਹੈ ਤਕਿੁ ਪੀਿੈ ਤਿਖ ਜਾਇ ॥

ےہ کِپ نی َپے نکِھ اجۓ ۔۔
اچرتِک ئُؤ ہن اجیہن ایک ُندھ وِچ نکِھا َ
ਿੂਜੈ ਭਾਇ ਭਰੰਤਮਆ ਅੰਤਮਰਿ ਜਲੁ ਪਲੈ ਨ ਪਾਇ ॥

ُدو َچے اھبےئ رھببمیا ارمِت لج نلَے ہن ناۓ ۔۔
ਨਿਤਰ ਕਰੇ ਜੇ ਆਪਣੀ ਿਾਂ ਸਤਿਗੁਰੁ ਤਮਲੈ ਸੁਭਾਇ ॥

دنر رکے ےج ا ینپ نان سیگؤر ملَ ِے ُسبھاےئِ ۔۔

ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਿੇ ਅੰਤਮਰਿ ਜਲੁ ਪਾਇਆ ਸਹਜੇ ਰਤਹਆ ਸਮਾਇ ॥੨॥

س
نانک سیگؤر ےت ارمِت لج نانا ہجے رایہ امسۓ ۔۔۲۔۔
ਪਉੜੀ ॥

ئؤری ۔۔

ਇਤਕ ਵਣ ਖੰਤਿ ਬੈਸਤਹ ਜਾਇ ਸਿੁ ਨ ਿੇਵਹੀ ॥

اِک ون ڈنھک َنیس ِہ اجۓ دص ہن دوییہ ۔۔
ਇਤਕ ਪਾਲਾ ਕਕਰੁ ਭੰਤਨ ਸੀਿਲੁ ਜਲੁ ਹੇੈਂਵਹੀ ॥

نھب لتیس لج ہَیپؤیہ ۔۔
اِک ناال رکک ّ

ਇਤਕ ਭਸਮ ਚੜਹਾਵਤਹ ਅੰਤਗ ਮੈਲੁ ਨ ਧੋਵਹੀ ॥

اِک مسھب ڑچاھوہِ انگ مَیل ہن دوھویہ ۔۔

ਇਤਕ ਜਟਾ ਤਬਕਟ ਤਬਕਰਾਲ ਕੁਲੁ ਘਰੁ ਖੋਵਹੀ ॥

اِک اٹج نِکت نِکرال ُکل رھگ وھکویہ ۔۔

ਇਤਕ ਨਗਨ ਤਿਰਤਹ ਤਿਨੁ ਰਾਤਿ ਨੀ ਿ ਨ ਸੋਵਹੀ ॥

ب
اِک نگن ھِرہِ دِن رات دنین ہن وسویہ ۔۔

ਇਤਕ ਅਗਤਨ ਜਲਾਵਤਹ ਅੰਗੁ ਆਪੁ ਤਵਗੋਵਹੀ ॥

اِک انگ چالوہِ انگ ا ت وِوگویہ ۔۔
ਤਵਣੁ ਨਾਵੈ ਿਨੁ ਛਾਰੁ ਤਕਆ ਕਤਹ ਰੋਵਹੀ ॥

وِن نا َوے نت اھچر ایک ہہک رو ویہ ۔۔
ਸੋਹਤਨ ਖਸਮ ਿੁਆਤਰ ਤਜ ਸਤਿਗੁਰੁ ਸੇਵਹੀ ॥੧੫॥

ک
ھ
س
س
وسنہ م ُدوار چ یگؤر ویسیہ ۔۔۱۵۔۔
ਸਲੋਕ ਮਃ ੩ ॥

ولسک م۳ :۔۔
ਬਾਬੀਹਾ ਅੰਤਮਰਿ ਵੇਲੈ ਬੋਤਲਆ ਿਾਂ ਿਤਰ ਸੁਣੀ ਪੁਕਾਰ ॥

ناپبہا ارمِت وےلی وبایل نان در ُسبی ئُکار ۔۔

ਮੇਘੈ ਨੋ ਿੁਰਮਾਨੁ ਹੋਆ ਵਰਸਹੁ ਤਕਰਪਾ ਧਾਤਰ ॥

م
ھ
یگ ےَ

ون فُرامن وروہس کِرنا داھر ۔۔

ਹਉ ਤਿਨ ਕੈ ਬਤਲਹਾਰਣੈ ਤਜਨੀ ਸਚੁ ਰਤਖਆ ਉਤਰ ਧਾਤਰ ॥

ہؤ پِں ےکَ اہلبر ئَے ِجبی چس رایھک اُر داھر ۔۔

ਨਾਨਕ ਨਾਮੇ ਸਭ ਹਰੀਆਵਲੀ ਗੁਰ ਕੈ ਸਬਤਿ ਵੀਚਾਤਰ ॥੧॥

نانک ناےم سیھ ہ ِرناویل ُگر ےکَ دبس وبچار ۔۔۱۔۔
ਮਃ ੩ ॥

م۳ :۔۔
ਬਾਬੀਹਾ ਇਵ ਿੇਰੀ ਤਿਖਾ ਨ ਉਿਰੈ ਜੇ ਸਉ ਕਰਤਹ ਪੁਕਾਰ ॥

ناپبہا ا َو ریتی نکِھا ہن اُرتَے ےج رک ِہے ئُکار ۔۔
ਨਿਰੀ ਸਤਿਗੁਰੁ ਪਾਈਐ ਨਿਰੀ ਉਪਜੈ ਤਪਆਰੁ ॥

دنری سیگؤر نا پپَے دنری ا ُ بج َے ایپر ۔۔

ਨਾਨਕ ਸਾਤਹਬੁ ਮਤਨ ਵਸੈ ਤਵਚਹੁ ਜਾਤਹ ਤਵਕਾਰ ॥੨॥

نانک اصجِت نم و سَے وِچہؤہ اجہِ وِاکر ۔۔۲۔۔
ਪਉੜੀ ॥

ئؤری ۔۔
ਇਤਕ ਜੈਨੀ ਉਝੜ ਪਾਇ ਧੁਰਹੁ ਖੁਆਇਆ ॥

ک
اِک َچیبی اُڑھج ناۓ د ُھروہ ُھؤانا ۔۔

ਤਿਨ ਮੁਤਖ ਨਾਹੀ ਨਾਮੁ ਨ ਿੀਰਤਥ ਨਹਾਇਆ ॥

پِں مُکھ نایہ نام ہن ریتھت اہننا ۔۔

ਹਥੀ ਤਸਰ ਖੋਹਾਇ ਨ ਭਿੁ ਕਰਾਇਆ ॥

ہب
ھ
س
ِ
وھکاہۓ ہن دھب رکانا ۔۔
ی ر
ِ

ਕੁਤਚਲ ਰਹਤਹ ਤਿਨ ਰਾਤਿ ਸਬਿੁ ਨ ਭਾਇਆ ॥

ُک
چِل رہہہ دِن رات دبس ہن اھبنا ۔۔

ਤਿਨ ਜਾਤਿ ਨ ਪਤਿ ਨ ਕਰਮੁ ਜਨਮੁ ਗਵਾਇਆ ॥

پِں اجت ہن پپ ہن رکم منج وگَانا ۔۔
ਮਤਨ ਜੂਿੈ ਵੇਜਾਤਿ ਜੂਿਾ ਖਾਇਆ ॥

نم ُجؤےھٹ واجیت ُجؤاھٹ اھکنا ۔۔
ਤਬਨੁ ਸਬਿੈ ਆਚਾਰੁ ਨ ਤਕਨ ਹੀ ਪਾਇਆ ॥

پِں دبسَے ا اچر ہن کِں یہ نانا ۔۔

ਗੁਰਮੁਤਖ ਓਅੰਕਾਤਰ ਸਤਚ ਸਮਾਇਆ ॥੧੬॥

ُگرمُکھ اوااکنر چس امسنا ۔۔۱۶۔۔
ਸਲੋਕ ਮਃ ੩ ॥

ولسک م۳ :۔۔
ਸਾਵਤਣ ਸਰਸੀ ਕਾਮਣੀ ਗੁਰ ਸਬਿੀ ਵੀਚਾਤਰ ॥

ساون رسیس اکینم ُگر دبسی وبچار ۔۔

ਨਾਨਕ ਸਿਾ ਸੁਹਾਗਣੀ ਗੁਰ ਕੈ ਹੇਤਿ ਅਪਾਤਰ ॥੧॥

نانک دسا سُؤاہینگ ُگر ےکَ ہ َپت انار ۔۔۱۔۔
ਮਃ ੩ ॥

م۳ :۔۔

ਸਾਵਤਣ ਿਝੈ ਗੁਣ ਬਾਹਰੀ ਤਜਸੁ ਿੂਜੈ ਭਾਇ ਤਪਆਰੁ ॥

چ
ساون د َھے ُگں ناہری ِجس ُدو َچے اھبےئ ایپر ۔۔

ਨਾਨਕ ਤਪਰ ਕੀ ਸਾਰ ਨ ਜਾਣਈ ਸਭੁ ਸੀਗਾਰੁ ਖੁਆਰੁ ॥੨॥

ک
نانک پِر یک سار ہن اجیئن سیھ اگیسر ُھؤار ۔۔۲۔۔
ਪਉੜੀ ॥

ئؤری ۔۔
ਸਚਾ ਅਲਖ ਅਭੇਉ ਹਤਿ ਨ ਪਿੀਜਈ ॥

نی ب
ب
اچس اھکل ا ھپؤ ہبھ ہن چبی ۔۔

ਇਤਕ ਗਾਵਤਹ ਰਾਗ ਪਰੀਆ ਰਾਤਗ ਨ ਭੀਜਈ ॥

بھب
ب
چ
ی ۔۔
اِک اگوہِ راگ رپنا راگ ہن

ਇਤਕ ਨਤਚ ਨਤਚ ਪੂਰਤਹ ਿਾਲ ਭਗਤਿ ਨ ਕੀਜਈ ॥

کب
اِک چن چن ئُؤرہِ نال تگھب ہن چبی ۔۔

ਇਤਕ ਅੰਨੁ ਨ ਖਾਤਹ ਮੂਰਖ ਤਿਨਾ ਤਕਆ ਕੀਜਈ ॥

کب
اِک ا ّن ہن اھکہِ مُؤرھک پ ِیا ایک چبی ۔۔
ਤਿਰਸਨਾ ਹੋਈ ਬਹੁਿੁ ਤਕਵੈ ਨ ਧੀਜਈ ॥

ھب
رتِانس وہیئ تہب ک ِ َؤے ہن د چبی ۔۔

ਕਰਮ ਵਧਤਹ ਕੈ ਲੋਅ ਖਤਪ ਮਰੀਜਈ ॥

ب
ب
چ
رکم ودھ ِہ ےکَ ولء پھک رم ی ۔۔

ਲਾਹਾ ਨਾਮੁ ਸੰਸਾਤਰ ਅੰਤਮਰਿੁ ਪੀਜਈ ॥

پب
الاہ نام اسنسر ارمِت چبی ۔۔

ਹਤਰ ਭਗਿੀ ਅਸਨੇਤਹ ਗੁਰਮੁਤਖ ਘੀਜਈ ॥੧੭॥

ہ بھگب ب ُگ مک گھب
ب
چ
ی ۔۔۱۷۔۔
ر ی اسی ہہ ر ُ ھ
ਸਲੋਕ ਮਃ ੩ ॥

ولسک م۳ :۔۔
ਗੁਰਮੁਤਖ ਮਲਾਰ ਰਾਗੁ ਜੋ ਕਰਤਹ ਤਿਨ ਮਨੁ ਿਨੁ ਸੀਿਲੁ ਹੋਇ ॥

ُگرمُکھ مالر راگ وج رکہِ پِں نم نت لتیس وہۓ ۔۔
ਗੁਰ ਸਬਿੀ ਏਕੁ ਪਛਾਤਣਆ ਏਕੋ ਸਚਾ ਸੋਇ ॥

ُگر دبسی انک اھچپاین اوکی اچس وسۓ ۔۔

ਮਨੁ ਿਨੁ ਸਚਾ ਸਚੁ ਮਤਨ ਸਚੇ ਸਚੀ ਸੋਇ ॥

نم نت اچس چس نم ےچس یچس وسۓ ۔۔
ਅੰਿਤਰ ਸਚੀ ਭਗਤਿ ਹੈ ਸਹਜੇ ਹੀ ਪਤਿ ਹੋਇ ॥

س
ادنر یچس تگھب ےہَ ہجے

یہ پپ وہۓ ۔۔

ਕਤਲਜੁਗ ਮਤਹ ਘੋਰ ਅੰਧਾਰੁ ਹੈ ਮਨਮੁਖ ਰਾਹੁ ਨ ਕੋਇ ॥

مب
ےہ مُکھ راوہ ہن وکۓ ۔۔
کلچُگ ہہم وھگر ادناھر َ

ਸੇ ਵਿਭਾਗੀ ਨਾਨਕਾ ਤਜਨ ਗੁਰਮੁਤਖ ਪਰਗਟੁ ਹੋਇ ॥੧॥

ےس وداھبیگ نااکن ِجں ُگرمُکھ رپگپ وہۓ ۔۔۱۔۔
ਮਃ ੩ ॥

م۳ :۔۔
ਇੰਿੁ ਵਰਸੈ ਕਤਰ ਿਇਆ ਲੋਕਾਂ ਮਤਨ ਉਪਜੈ ਚਾਉ ॥

اِدن ور سَے رک دایئ ولاکن نم ا ُ بج َے اچو ۔۔

ਤਜਸ ਕੈ ਹੁਕਤਮ ਇੰਿੁ ਵਰਸਿਾ ਤਿਸ ਕੈ ਸਿ ਬਤਲਹਾਰੈ ਜਾਂਉ ॥

ک
اہلبرے اجئؤ ۔۔
ےک ُچ م اِدن وردسا ئِس َ
ِجس َ
ےک دص َ
ਗੁਰਮੁਤਖ ਸਬਿੁ ਸਮਹਾਲੀਐ ਸਚੇ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਉ ॥

س
ےئیل ےچس ےک ُگں اگو ۔۔
ُگرمُکھ دبس مہھا َ

ਨਾਨਕ ਨਾਤਮ ਰਿੇ ਜਨ ਤਨਰਮਲੇ ਸਹਜੇ ਸਤਚ ਸਮਾਉ ॥੨॥

س
نانک نام رےت نج پِرےلم ہجے چس امسو ۔۔۲۔۔
ਪਉੜੀ ॥

ئؤری ۔۔
ਪੂਰਾ ਸਤਿਗੁਰੁ ਸੇਤਵ ਪੂਰਾ ਪਾਇਆ ॥

ئُؤرا سیگؤر ویسَ ئُؤرا نانا ۔۔

ਪੂਰੈ ਕਰਤਮ ਤਧਆਇ ਪੂਰਾ ਸਬਿੁ ਮੰਤਨ ਵਸਾਇਆ ॥

ئُؤ َرے رکم دایھےئ ئُؤرا دبس نمّ وسانا ۔۔
ਪੂਰੈ ਤਗਆਤਨ ਤਧਆਤਨ ਮੈਲੁ ਚੁਕਾਇਆ ॥

ئُؤ َرے گ ِیان دایھن مَیل ُجکانا ۔۔

ਹਤਰ ਸਤਰ ਿੀਰਤਥ ਜਾਤਣ ਮਨੂਆ ਨਾਇਆ ॥

ہر رس ریتھت اجن م ُپؤا نانا ۔۔

ਸਬਤਿ ਮਰੈ ਮਨੁ ਮਾਤਰ ਧੰਨੁ ਜਣੇਿੀ ਮਾਇਆ ॥

دبس م َ َرے نم امر دنھّ دینجی امنا ۔۔
ਿਤਰ ਸਚੈ ਸਤਚਆਰੁ ਸਚਾ ਆਇਆ ॥

در سج َے سچِیار اچس ا نا ۔۔

ਪੁਤਛ ਨ ਸਕੈ ਕੋਇ ਜਾਂ ਖਸਮੈ ਭਾਇਆ ॥

کھ
ب
س
م
ےکس وکۓ اجن ے َ اھبنا ۔۔
ُچھ ہن َ

ਨਾਨਕ ਸਚੁ ਸਲਾਤਹ ਤਲਤਖਆ ਪਾਇਆ ॥੧੮॥

نانک چس سالہِ لک ِھیا نانا ۔۔۱۸۔۔
ਸਲੋਕ ਮਃ ੧ ॥

ولسک م۱ :۔۔
ਕੁਲਹਾਂ ਿੇੈਂਿੇ ਬਾਵਲੇ ਲੈੈਂਿੇ ਵਿੇ ਤਨਲਜ ॥

نل
ُکلہان ددنیے ناوےل لَییدے ودے ِ ج ۔۔
ਚੂਹਾ ਖਿ ਨ ਮਾਵਈ ਤਿਕਤਲ ਬੰਨਹੈ ਛਜ ॥

ئِک پبہ َھ چھ
ُجؤاہ ڈھک ہن امویئ ل ے ج ۔۔

ਿੇਤਨਹ ਿੁਆਈ ਸੇ ਮਰਤਹ ਤਜਨ ਕਉ ਿੇਤਨ ਤਸ ਜਾਤਹ ॥

دپبہھِ ُدوایئ ےس رمہِ ِجں کؤ دنی ےس اجہِ۔۔
ਨਾਨਕ ਹੁਕਮੁ ਨ ਜਾਪਈ ਤਕਥੈ ਜਾਇ ਸਮਾਤਹ ॥

ک ِ َب
ک
نانک ُچ م ہن اجیئپ ھے اجۓ امسہِ۔۔

ਿਸਤਲ ਅਹਾੜੀ ਏਕੁ ਨਾਮੁ ਸਾਵਣੀ ਸਚੁ ਨਾਉ ॥

لصف ااہری انک نام ساوین چس ناو ۔۔
ਮੈ ਮਹਿੂਿੁ ਤਲਖਾਇਆ ਖਸਮੈ ਕੈ ਿਤਰ ਜਾਇ ॥

ل ک ِ کھ
س
م
ےک در اجۓ ۔۔
م َے دہمُود ھانا ے َ َ

ਿੁਨੀਆ ਕੇ ਿਰ ਕੇਿੜੇ ਕੇਿੇ ਆਵਤਹ ਜਾਂਤਹ ॥

ُداین ےک در کیترے کیپے ا وہِ اجبہِہ ۔۔

ਕੇਿੇ ਮੰਗਤਹ ਮੰਗਿੇ ਕੇਿੇ ਮੰਤਗ ਮੰਤਗ ਜਾਤਹ ॥੧॥

کیپے میگہہ ےتگنم َ
َ
کیپے گنم گنم اجہِ۔۔۱۔۔
ਮਃ ੧ ॥

م۱ :۔۔
ਸਉ ਮਣੁ ਹਸਿੀ ਤਘਉ ਗੁੜੁ ਖਾਵੈ ਪੰਤਜ ਸੈ ਿਾਣਾ ਖਾਇ ॥

گ
ُ
ِ
گ
ھ
پ
اھکۓ ۔۔
اھکوے جنپ سَے داہن
ر
ؤ
نم یتسہ
ِ
َ
ਿਕੈ ਿੂਕੈ ਖੇਹ ਉਿਾਵੈ ਸਾਤਹ ਗਇਐ ਪਛੁਿਾਇ ॥

ب
د َکے ُھؤ َکے کھبہہ اُدا َوے ساہِ گ ٔپے َ اتھچپےئ ۔۔
ਅੰਧੀ ਿੂਤਕ ਮੁਈ ਿੇਵਾਨੀ ॥

ب
ادنیھ ُھؤک مُبی دویاین ۔۔
ਖਸਤਮ ਤਮਟੀ ਤਿਤਰ ਭਾਨੀ ॥

ک
ھ
س
ب
ِ
ب
م
م ی ھِر اھبین ۔۔

ਅਧੁ ਗੁਲਹਾ ਤਚੜੀ ਕਾ ਚੁਗਣੁ ਗੈਤਣ ਚੜੀ ਤਬਲਲਾਇ ॥

ادھ گُلھا جِری اک ُچگں َ
گیں ڑچی نِلال ئِے ۔۔

ਖਸਮੈ ਭਾਵੈ ਓਹਾ ਚੰਗੀ ਤਜ ਕਰੇ ਖੁਿਾਇ ਖੁਿਾਇ ॥

ک
ھ
س
ک
ک
ۓ ۔۔
ۓ ُھدا ِ
مے َ اھبوے اواہ یگنچ ےج رکے ُھدا ِ
ਸਕਿਾ ਸੀਹੁ ਮਾਰੇ ਸੈ ਤਮਤਰਆ ਸਭ ਤਪਛੈ ਪੈ ਖਾਇ ॥

س م سی ِبج
َ
ئ
ھ
َ
اھکۓ ۔۔
اتکس سبہہ امرے َے ِرنا ھ ے ے
ِ
ਹੋਇ ਸਿਾਣਾ ਘੁਰੈ ਨ ਮਾਵੈ ਸਾਤਹ ਗਇਐ ਪਛੁਿਾਇ ॥

گ
اموے ساہِ گ ٔپے َ اتھچپےئ ۔۔
وہۓ اتسنا ُھ َرے ہن َ

ਅੰਧਾ ਤਕਸ ਨੋ ਬੁਤਕ ਸੁਣਾਵੈ ॥

ادناھ کِس ون ُنک ُسیا َوے ۔۔
ک

ਖਸਮੈ ਮੂਤਲ ਨ ਭਾਵੈ ॥

ھ
سمے َ مُؤل ہن اھبوے ۔۔

ਅਕ ਤਸਉ ਪਰੀਤਿ ਕਰੇ ਅਕ ਤਿਿਾ ਅਕ ਿਾਲੀ ਬਤਹ ਖਾਇ ॥

اھکۓ ۔۔
اِک سِیؤ رپپپ رکے اک ن ِدا اِک دایل ہہب
ِ
ਖਸਮੈ ਭਾਵੈ ਓਹੋ ਚੰਗਾ ਤਜ ਕਰੇ ਖੁਿਾਇ ਖੁਿਾਇ ॥

کھ
س
ک
ک
م
ۓ ۔۔
ۓ ُھدا ِ
ے َ اھبوے اووہ اگنچ ےج رکے ُھدا ِ
ਨਾਨਕ ਿੁਨੀਆ ਚਾਤਰ ਤਿਹਾੜੇ ਸੁਤਖ ਕੀਿੈ ਿੁਖੁ ਹੋਈ ॥

نانک ُداین اچر دِاہرے ُسکھ کِی َپے ُدھک وہیئ ۔۔
ਗਲਾ ਵਾਲੇ ਹੈਤਨ ਘਣੇਰੇ ਛਤਿ ਨ ਸਕੈ ਕੋਈ ॥

گال واےل ہَیں رینھگے چھد ہن ےکسَ وکیئ ۔۔
ਮਖੀ ਤਮਿੈ ਮਰਣਾ ॥

مکھی مِب
ھ
َ
ں ے رمنا ۔۔

ਤਜਨ ਿੂ ਰਖਤਹ ਤਿਨ ਨੇਤੜ ਨ ਆਵੈ ਤਿਨ ਭਉ ਸਾਗਰੁ ਿਰਣਾ ॥੨॥

ب
ک پ
ج
ے پِں ھؤ سارگ رتنا ۔۔۲۔۔
ِ ں ئُؤ ر ھہہ ِں ڑین ہن ا و َ
ਪਉੜੀ ॥

ئؤری ۔۔
ਅਗਮ ਅਗੋਚਰੁ ਿੂ ਧਣੀ ਸਚਾ ਅਲਖ ਅਪਾਰੁ ॥

امگ اوگرچ ئُؤ دینھ اچس اھکل انار ۔۔

ਿੂ ਿਾਿਾ ਸਤਭ ਮੰਗਿੇ ਇਕੋ ਿੇਵਣਹਾਰੁ ॥

ئُؤ دانا سیھ ےتگنم اِوک دویاہنر ۔۔

ਤਜਨੀ ਸੇਤਵਆ ਤਿਨੀ ਸੁਖੁ ਪਾਇਆ ਗੁਰਮਿੀ ਵੀਚਾਰੁ ॥

ج ِبی ویسنا پ ِبی ُسکھ نانا ُگریتم وبچار ۔۔

ਇਕਨਾ ਨੋ ਿੁਧੁ ਏਵੈ ਭਾਵਿਾ ਮਾਇਆ ਨਾਤਲ ਤਪਆਰੁ ॥

ے اھبودا امنا نال ایپر ۔۔
اِانک ون ُندھ اوی َ
ਗੁਰ ਕੈ ਸਬਤਿ ਸਲਾਹੀਐ ਅੰਿਤਰ ਪਰੇਮ ਤਪਆਰੁ ॥

ُگر ےکَ دبس سال ہیپے ارتن رپمی ایپر ۔۔

ਤਵਣੁ ਪਰੀਿੀ ਭਗਤਿ ਨ ਹੋਵਈ ਤਵਣੁ ਸਤਿਗੁਰ ਨ ਲਗੈ ਤਪਆਰੁ ॥

َ
وِن رپیتی تگھب ہن وہویئ وِن سیگؤر ہن لگے ایپر ۔۔
ਿੂ ਪਰਭੁ ਸਤਭ ਿੁਧੁ ਸੇਵਿੇ ਇਕ ਢਾਢੀ ਕਰੇ ਪੁਕਾਰ ॥

ئُؤ رپَھب سیھ ُندھ ویسدے اِک داھدیھ رکے ئُکار ۔۔
ਿੇਤਹ ਿਾਨੁ ਸੰਿੋਖੀਆ ਸਚਾ ਨਾਮੁ ਤਮਲੈ ਆਧਾਰੁ ॥੧੯॥

دہہی دان وتنسکِھیا اچس نام ملَ ِے ا داھر ۔۔۱۹۔۔
ਸਲੋਕ ਮਃ ੧ ॥

ولسک م۱ :۔۔
ਰਾਿੀ ਕਾਲੁ ਘਟੈ ਤਿਤਨ ਕਾਲੁ ॥

گ
رایت اکل ھ َپے دِن اکل ۔۔

ਤਛਜੈ ਕਾਇਆ ਹੋਇ ਪਰਾਲੁ ॥

چ
ِھج َے اکنا وہۓ رپال ۔۔

ਵਰਿਤਣ ਵਰਤਿਆ ਸਰਬ ਜੰਜਾਲੁ ॥

ورنت ورایت رست اجنجل ۔۔
ਭੁਤਲਆ ਚੁਤਕ ਗਇਆ ਿਪ ਿਾਲੁ ॥

ب ُھلیا ُچک ایگ پپ نال ۔۔

ਅੰਧਾ ਝਤਖ ਝਤਖ ਪਇਆ ਝੇਤਰ ॥

چ چ
چ
ادناھ ھکھ ھکھ ایپ َھتر ۔۔

ਤਪਛੈ ਰੋਵਤਹ ਤਲਆਵਤਹ ਿੇਤਰ ॥

ل ب
ِبج
َ
ھ
ھ
ت
َ
ے رووہ ِیاوہِ ر ۔۔

ਤਬਨੁ ਬੂਝੇ ਤਕਛੁ ਸੂਝੈ ਨਾਹੀ ॥

ک
پِں ئُؤےھج ِچھ

سُؤےھج نایہ ۔۔

ਮੋਇਆ ਰੋੈਂਤਹ ਰੋੈਂਿੇ ਮਤਰ ਜਾਂਹੀ ॥

ومنا روبہِہ رودنے رم اجںیہن ۔۔
ਨਾਨਕ ਖਸਮੈ ਏਵੈ ਭਾਵੈ ॥

ک
ھ
س
ے اھبوے ۔۔
نانک مے َ اوی َ
ਸੇਈ ਮੁਏ ਤਜਨ ਤਚਤਿ ਨ ਆਵੈ ॥੧॥

ج
سیب
ے ۔۔۱۔۔
َ ی مُؤےئ ِ ں ِجت ہن ا و َ
ਮਃ ੧ ॥

م۱ :۔۔
ਮੁਆ ਤਪਆਰੁ ਪਰੀਤਿ ਮੁਈ ਮੁਆ ਵੈਰੁ ਵਾਿੀ ॥

مُؤا ُ ایپر رپپپ مُبی مُؤ ا و َپر وادی ۔۔

ਵੰਨੁ ਗਇਆ ਰੂਪੁ ਤਵਣਤਸਆ ਿੁਖੀ ਿੇਹ ਰੁਲੀ ॥

و ّن ایگ ُروت وِئسیا ُدیھک دہہی ُریل ۔۔

ਤਕਥਹੁ ਆਇਆ ਕਹ ਗਇਆ ਤਕਹੁ ਨ ਸੀਓ ਤਕਹੁ ਸੀ ॥

ِب
ک ھہؤ ا نا ہک ایگ کِہہؤ ہن سیؤ ُکہِؤ یس ۔۔

ਮਤਨ ਮੁਤਖ ਗਲਾ ਗੋਈਆ ਕੀਿਾ ਚਾਉ ਰਲੀ ॥

نم مُکھ گال وگایئ کییا اچو ریل ۔۔

ਨਾਨਕ ਸਚੇ ਨਾਮ ਤਬਨੁ ਤਸਰ ਖੁਰ ਪਤਿ ਪਾਟੀ ॥੨॥

ک
نانک ےچس نام پِں سِر ُھر پپ نایٹ ۔۔۲۔۔
ਪਉੜੀ ॥

ئؤری ۔۔
ਅੰਤਮਰਿ ਨਾਮੁ ਸਿਾ ਸੁਖਿਾਿਾ ਅੰਿੇ ਹੋਇ ਸਖਾਈ ॥

ارمِت نام دسا ُسکھدانا اےتن وہۓ اھکسیئ ۔۔

ਬਾਝੁ ਗੁਰੂ ਜਗਿੁ ਬਉਰਾਨਾ ਨਾਵੈ ਸਾਰ ਨ ਪਾਈ ॥

ناھج ُگؤ ُرو تگج ئؤرانا نا َوے سار ہن نایئ ۔۔

ਸਤਿਗੁਰੁ ਸੇਵਤਹ ਸੇ ਪਰਵਾਣੁ ਤਜਨਹ ਜੋਿੀ ਜੋਤਿ ਤਮਲਾਈ ॥

سیگؤر ویسہِ ےس رپوان ِجبھ وجیت وجت مِالیئ ۔۔

ਸੋ ਸਾਤਹਬੁ ਸੋ ਸੇਵਕੁ ਿੇਹਾ ਤਜਸੁ ਭਾਣਾ ਮੰਤਨ ਵਸਾਈ ॥

وس اصجِت وس ویسک اہیت ِجس اھبنا نمّ وسایئ ۔۔
ਆਪਣੈ ਭਾਣੈ ਕਹੁ ਤਕਤਨ ਸੁਖੁ ਪਾਇਆ ਅੰਧਾ ਅੰਧੁ ਕਮਾਈ ॥

ا پ َپے اھب ئَے وہک کِں ُسکھ نانا ادناھ ادنھ امکیئ ۔۔

ਤਬਤਖਆ ਕਿੇ ਹੀ ਰਜੈ ਨਾਹੀ ਮੂਰਖ ਭੁਖ ਨ ਜਾਈ ॥

ب
ھ
ک
ُ
نِکھیا دکے یہ ر َچے نایہ مُؤرھک ھ ہن اجیئ ۔۔
ਿੂਜੈ ਸਭੁ ਕੋ ਲਤਗ ਤਵਗੁਿਾ ਤਬਨੁ ਸਤਿਗੁਰ ਬੂਝ ਨ ਪਾਈ ॥

ُدو َچے سیھ وک گل وِ ُگیا پِں سیگؤر ئُؤھج ہن نایئ ۔۔

ਸਤਿਗੁਰੁ ਸੇਵੇ ਸੋ ਸੁਖੁ ਪਾਏ ਤਜਸ ਨੋ ਤਕਰਪਾ ਕਰੇ ਰਜਾਈ ॥੨੦॥

سیگؤر ویسے وس ُسکھ ناےئ ِجس ون کِرنا رکے راجیئ ۔۔۲۱۔۔
ਸਲੋਕ ਮਃ ੧ ॥

ولسک م۱ :۔۔
ਸਰਮੁ ਧਰਮੁ ਿੁਇ ਨਾਨਕਾ ਜੇ ਧਨੁ ਪਲੈ ਪਾਇ ॥

رسم درھم ُدےئ نااکن ےج دنھ نلَے ناۓ ۔۔
ਸੋ ਧਨੁ ਤਮਿੁ ਨ ਕਾਂਢੀਐ ਤਜਿੁ ਤਸਤਰ ਚੋਟਾਂ ਖਾਇ ॥

اھکۓ ۔۔
وس دنھ ِمتر ہن اکندھیپے ِجت سِر وچنان
ِ
ਤਜਨ ਕੈ ਪਲੈ ਧਨੁ ਵਸੈ ਤਿਨ ਕਾ ਨਾਉ ਿਕੀਰ ॥

ےک نلَے دنھ و سَے پِں اک ناو ریقف ۔۔
ِجں َ

ਤਜਨਹ ਕੈ ਤਹਰਿੈ ਿੂ ਵਸਤਹ ਿੇ ਨਰ ਗੁਣੀ ਗਹੀਰ ॥੧॥

ِجبھ ےکَ ہِر َدے ئُؤ وسہہ ےت رن ُگبی ریہگ ۔۔۱۔۔
ਮਃ ੧ ॥

م۱ :۔۔
ਿੁਖੀ ਿੁਨੀ ਸਹੇੜੀਐ ਜਾਇ ਿ ਲਗਤਹ ਿੁਖ ॥

ُدیھک ُدین سہترےیَ اجۓ ت لگ ِہ ُدھک ۔۔

ਨਾਨਕ ਸਚੇ ਨਾਮ ਤਬਨੁ ਤਕਸੈ ਨ ਲਥੀ ਭੁਖ ॥

پ کِس لبھ ب
ھ
ک
ُ
نانک ےچس نام ِں ے َ ہن ی ھ ۔۔
ਰੂਪੀ ਭੁਖ ਨ ਉਿਰੈ ਜਾਂ ਿੇਖਾਂ ਿਾਂ ਭੁਖ ॥

ب
ب
ُرویپ ُھکھ ہن اُرتَے اجن داھکین نان ُھکھ ۔۔
ਜੇਿੇ ਰਸ ਸਰੀਰ ਕੇ ਿੇਿੇ ਲਗਤਹ ਿੁਖ ॥੨॥

ےتیج رس رسری ےک نیپے لگہ ِہ ُدھک ۔۔۲۔۔
ਮਃ ੧ ॥

م۱ :۔۔
ਅੰਧੀ ਕੰਮੀ ਅੰਧੁ ਮਨੁ ਮਤਨ ਅੰਧੈ ਿਨੁ ਅੰਧੁ ॥

ک
ےھ نت ادنھ ۔۔
ادنیھ مّی ادنھ نم نم ادن َ
ਤਚਕਤੜ ਲਾਇਐ ਤਕਆ ਥੀਐ ਜਾਂ ਿੁਟੈ ਪਥਰ ਬੰਧੁ ॥

ب
ِچکر الےیئ ایک ھیپے اجن ُپ َپے رھتپ دنبھ ۔۔
ਬੰਧੁ ਿੁਟਾ ਬੇੜੀ ਨਹੀ ਨਾ ਿੁਲਹਾ ਨਾ ਹਾਥ ॥

دنبھ ُپیا ڑیبی یہن ہن نُلہا ہن اہھت ۔۔
ਨਾਨਕ ਸਚੇ ਨਾਮ ਤਵਣੁ ਕੇਿੇ ਿੁਬੇ ਸਾਥ ॥੩॥

نانک ےچس نام وِن کیپے ُدےب ساھت ۔۔۳۔۔
ਮਃ ੧ ॥

م۱ :۔۔
ਲਖ ਮਣ ਸੁਇਨਾ ਲਖ ਮਣ ਰੁਪਾ ਲਖ ਸਾਹਾ ਤਸਤਰ ਸਾਹ ॥

ھکل نم وسانئ ھکل نم ُرنا ھکل اصاح سِر ساہ ۔۔

ਲਖ ਲਸਕਰ ਲਖ ਵਾਜੇ ਨੇਜੇ ਲਖੀ ਘੋੜੀ ਪਾਤਿਸਾਹ ॥

ھکل لسکر ھکل واےج پبجے یھکل وھگری نائساہ ۔۔

ਤਜਥੈ ਸਾਇਰੁ ਲੰਘਣਾ ਅਗਤਨ ਪਾਣੀ ਅਸਗਾਹ ॥

جب
ِھے ساپِر انھگنل انگ ناین ااگسہ ۔۔

ਕੰਧੀ ਤਿਤਸ ਨ ਆਵਈ ਧਾਹੀ ਪਵੈ ਕਹਾਹ ॥

دنکیھ دِس ہن ا ویئ داھیہ وپَے اہکہ ۔۔
ਨਾਨਕ ਓਥੈ ਜਾਣੀਅਤਹ ਸਾਹ ਕੇਈ ਪਾਤਿਸਾਹ ॥੪॥

ب
نانک او َھے اجنیی ِہ ساہ کیبی نائساہ ۔۔۴۔۔
ਪਉੜੀ ॥

ئؤری ۔۔
ਇਕਨਹਾ ਗਲੀੈਂ ਜੰਜੀਰ ਬੰਤਿ ਰਬਾਣੀਐ ॥

جب
اِاھنک ںیلگ چتر دنب رنا نیپے ۔۔

ਬਧੇ ਛੁਟਤਹ ਸਤਚ ਸਚੁ ਪਛਾਣੀਐ ॥

دبےھ چھُیہ چس چس اھچپ نی َپے ۔۔

ਤਲਤਖਆ ਪਲੈ ਪਾਇ ਸੋ ਸਚੁ ਜਾਣੀਐ ॥

لک ِھیا نلَے ناۓ وس چس اج پپَے ۔۔

ਹੁਕਮੀ ਹੋਇ ਤਨਬੇੜੁ ਗਇਆ ਜਾਣੀਐ ॥

ُچک
م
ی

وہۓ پ ِیتر ایگ اج پپَے ۔۔

ਭਉਜਲ ਿਾਰਣਹਾਰੁ ਸਬਤਿ ਪਛਾਣੀਐ ॥

وھبٔلج ناراہنر دبس اھچپ نی َپے ۔۔

ਚੋਰ ਜਾਰ ਜੂਆਰ ਪੀੜੇ ਘਾਣੀਐ ॥

وچر اجر ُجؤا ر ڑیپے اھگ پپے َ۔۔

ਤਨੰਿਕ ਲਾਇਿਬਾਰ ਤਮਲੇ ਹੜਹਵਾਣੀਐ ॥

پ ِیدک الاابتعر مل ِے ہروھا پپَے ۔۔

ਗੁਰਮੁਤਖ ਸਤਚ ਸਮਾਇ ਸੁ ਿਰਗਹ ਜਾਣੀਐ ॥੨੧॥

ُگرمُکھ چس امسۓ وس درہگ اج پپَے ۔۔۲۱۔۔
ਸਲੋਕ ਮਃ ੨ ॥

ولسک م۲ :۔۔
ਨਾਉ ਿਕੀਰੈ ਪਾਤਿਸਾਹੁ ਮੂਰਖ ਪੰਤਿਿੁ ਨਾਉ ॥

ناو فکت َرے نائساوہ مُؤرھک ڈنپت ناو ۔۔

ਅੰਧੇ ਕਾ ਨਾਉ ਪਾਰਖੂ ਏਵੈ ਕਰੇ ਗੁਆਉ ॥

ک
ھ
ُ
ے رکے ُگؤاو ۔۔
وی
ا
ؤ
ادنےھ اک ناو نار
َ
ਇਲਤਿ ਕਾ ਨਾਉ ਚਉਧਰੀ ਕੂੜੀ ਪੂਰੇ ਥਾਉ ॥

اِلّپ اک ناو جؤدرھی ُکؤری ئُؤرے اھتو ۔۔
ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਤਖ ਜਾਣੀਐ ਕਤਲ ਕਾ ਏਹੁ ਤਨਆਉ ॥੧॥

نانک ُگرمُکھ اج پپَے لک اک اوہی اینو ۔۔۱۔۔
ਮਃ ੧ ॥

م۱ :۔۔
ਹਰਣਾਂ ਬਾਜਾਂ ਿੈ ਤਸਕਿਾਰਾਂ ਏਨਹਾ ਪਤੜਹਆ ਨਾਉ ॥

ہرنان نااجن ئَے ِسکداران اپبھا ڑپہھیا ناو ۔۔

ਿਾਂਧੀ ਲਗੀ ਜਾਤਿ ਿਹਾਇਤਨ ਅਗੈ ਨਾਹੀ ਥਾਉ ॥

اھپدنیھ یگل اجت بھہانئ ا َگے نایہ اھتو ۔۔

ਸੋ ਪਤੜਆ ਸੋ ਪੰਤਿਿੁ ਬੀਨਾ ਤਜਨਹੀ ਕਮਾਣਾ ਨਾਉ ॥

جب
وس ڑپنا وس ڈنپت انیب ِ ھی امکنا ناو ۔۔

ਪਤਹਲੋ ਿੇ ਜੜ ਅੰਿਤਰ ਜੰਮੈ ਿਾ ਉਪਤਰ ਹੋਵੈ ਛਾਂਉ ॥

چَ
وہوے اھچئؤ ۔۔
ولہپ دے ڑج ادنر م ّے نا اُرپ َ
ਰਾਜੇ ਸੀਹ ਮੁਕਿਮ ਕੁਿੇ ॥

راےج سبہہ مُکدم کُپے ۔۔

ਜਾਇ ਜਗਾਇਤਨਹ ਬੈਿੇ ਸੁਿੇ ॥

پب
اجۓ اگج ھھِ ےھٹیب ُسیے ۔۔
ਚਾਕਰ ਨਹਿਾ ਪਾਇਤਨਹ ਘਾਉ ॥

اچرک دہنا ناپبہھِ اھگو ۔۔

ਰਿੁ ਤਪਿੁ ਕੁਤਿਹੋ ਚਤਟ ਜਾਹੁ ॥

رت پِپ ُکبہؤ جت اجوہ ۔۔
ਤਜਥੈ ਜੀਆਂ ਹੋਸੀ ਸਾਰ ॥

جب
ِھے ایجن وہیس سار ۔۔
ਨਕੀ ਵਢੀ ਲਾਇਿਬਾਰ ॥੨॥

ںیکن ودںیھ الاابتعر ۔۔۲۔۔
ਪਉੜੀ ॥

ئؤری ۔۔

ਆਤਪ ਉਪਾਏ ਮੇਿਨੀ ਆਪੇ ਕਰਿਾ ਸਾਰ ॥

ا ت اُناےئ دیمین ا ےپ رکدا سار ۔۔
ਭੈ ਤਬਨੁ ਭਰਮੁ ਨ ਕਟੀਐ ਨਾਤਮ ਨ ਲਗੈ ਤਪਆਰੁ ॥

ب
َ
َھے پِں رھبم ہن کییپے نام ہن لگے ایپر ۔۔

ਸਤਿਗੁਰ ਿੇ ਭਉ ਊਪਜੈ ਪਾਈਐ ਮੋਖ ਿੁਆਰ ॥

ب
سیگؤر ےت ھؤ اُوپبج َے نا پپَے ومھک ُدوار ۔۔

ਭੈ ਿੇ ਸਹਜੁ ਪਾਈਐ ਤਮਤਲ ਜੋਿੀ ਜੋਤਿ ਅਪਾਰ ॥

سہ
ب
َھے ےت ج نا پپَے مِل وجیت وجت انار ۔۔
ਭੈ ਿੇ ਭੈਜਲੁ ਲੰਘੀਐ ਗੁਰਮਿੀ ਵੀਚਾਰੁ ॥

بھبَچ لیگ
ب
ُ
ب
گ
ھی
پ
ے ریتم و چار ۔۔
َھے ےت ل

ਭੈ ਿੇ ਤਨਰਭਉ ਪਾਈਐ ਤਜਸ ਿਾ ਅੰਿੁ ਨ ਪਾਰਾਵਾਰੁ ॥

ب
ب
َھے ےت پِر ھؤ نا پپَے ِجس دا اپپ ہن ناراوار ۔۔

ਮਨਮੁਖ ਭੈ ਕੀ ਸਾਰ ਨ ਜਾਣਨੀ ਤਿਰਸਨਾ ਜਲਿੇ ਕਰਤਹ ਪੁਕਾਰ ॥

مب ب
مُکھ َھے یک سار ہن اجینن رتِانس ےتلج رکہِ ئُکار ۔۔

ਨਾਨਕ ਨਾਵੈ ਹੀ ਿੇ ਸੁਖੁ ਪਾਇਆ ਗੁਰਮਿੀ ਉਤਰ ਧਾਰ ॥੨੨॥

نانک نا َوے یہ ےت ُسکھ نانا ُگریتم اُر داھر ۔۔۲۲۔۔
ਸਲੋਕ ਮਃ ੧ ॥

ولسک م۱ :۔۔
ਰੂਪੈ ਕਾਮੈ ਿੋਸਿੀ ਭੁਖੈ ਸਾਿੈ ਗੰਢੁ ॥

ب ُھک
ھ
ُرو ئَے اک م َے دویتس ے سا َدے ڈنگھ ۔۔

ਲਬੈ ਮਾਲੈ ਘੁਤਲ ਤਮਤਲ ਤਮਚਤਲ ਊੈਂਘੈ ਸਉਤੜ ਪਲੰਘੁ ॥

لَ گ ُھ م ِ مِچ نگ
ل
ن
ی
گ
ھ
س
َ
لپَے ام ے ل ل ل اُو ے ؤر ھ ۔۔
ਭੰਉਕੈ ਕੋਪੁ ਖੁਆਰੁ ਹੋਇ ਿਕੜੁ ਤਪਟੇ ਅੰਧੁ ॥

ب
ب
ک
ھپؤےک وکت ُھؤار وہۓ ھکر پِپے ادنھ ۔۔
ਚੁਪੈ ਚੰਗਾ ਨਾਨਕਾ ਤਵਣੁ ਨਾਵੈ ਮੁਤਹ ਗੰਧੁ ॥੧॥

ُجپَے اگنچ نااکن وِن نا َوے مُؤہِ دنگھ ۔۔۱۔۔
ਮਃ ੧ ॥

م۱ :۔۔
ਰਾਜੁ ਮਾਲੁ ਰੂਪੁ ਜਾਤਿ ਜੋਬਨੁ ਪੰਜੇ ਿਗ ॥

راچ امل ُروت اجت وجنب ےجنپ گھٹ ۔۔
ਏਨੀ ਿਗੀੈਂ ਜਗੁ ਿਤਗਆ ਤਕਨੈ ਨ ਰਖੀ ਲਜ ॥

ب
اینی ںیگھٹ چگ ھگیا ک ِ َپے ہن ریھک جل ۔۔

ਏਨਾ ਿਗਤਨਹ ਿਗ ਸੇ ਤਜ ਗੁਰ ਕੀ ਪੈਰੀ ਪਾਤਹ ॥

ب
ُ
گب
ھ
ہ
گ
ھِ گھٹ ےس ےج ر یک ریپی ناہِ۔۔
اانی
ਨਾਨਕ ਕਰਮਾ ਬਾਹਰੇ ਹੋਤਰ ਕੇਿੇ ਮੁਿੇ ਜਾਤਹ ॥੨॥

مب
نانک رکام ناہرے وہر کیپے ُ ھے اجہِ۔۔۲۔۔
ਪਉੜੀ ॥

ئؤری ۔۔
ਪਤੜਆ ਲੇਖੇਿਾਰੁ ਲੇਖਾ ਮੰਗੀਐ ॥

ل
م
ڑپنا یکھیدار اھکیل یگی ِپے ۔۔

ਤਵਣੁ ਨਾਵੈ ਕੂਤੜਆਰੁ ਅਉਖਾ ਿੰਗੀਐ ॥

وِن نا َوے ُکؤرنار اواھک پیگ ٔپے َ۔۔

ਅਉਘਟ ਰੁਧੇ ਰਾਹ ਗਲੀਆਂ ਰੋਕੀਆਂ ॥

اوٹھگ ُردےھ راہ ایلگن روایکن ۔۔
ਸਚਾ ਵੇਪਰਵਾਹੁ ਸਬਤਿ ਸੰਿੋਖੀਆਂ ॥

اچس ورپیواوہدبس وتنسایھکن ۔۔
ਗਤਹਰ ਗਭੀਰ ਅਥਾਹੁ ਹਾਥ ਨ ਲਭਈ ॥

لب
گب
رہگ ھتر ااھتوہ اہھت ہن ھبی ۔۔

ਮੁਹੇ ਮੁਤਹ ਚੋਟਾ ਖਾਹੁ ਤਵਣੁ ਗੁਰ ਕੋਇ ਨ ਛੁਟਸੀ ॥

چ ُھ
ی
س
مُہے مُؤہِ وچنا اھکوہ وِن ُگر وکۓ ہن ی ۔۔
ਪਤਿ ਸੇਿੀ ਘਤਰ ਜਾਹੁ ਨਾਮੁ ਵਖਾਣੀਐ ॥

پپ َ
سبی رھگ اجوہ نام واھک نیپے ۔۔

ਹੁਕਮੀ ਸਾਹ ਤਗਰਾਹ ਿੇੈਂਿਾ ਜਾਣੀਐ ॥੨੩॥

چک
ُ می ساہ گِراہ ددنیا اج پپَے ۔۔۲۳۔۔
ਸਲੋਕ ਮਃ ੧ ॥

ولسک م۱ :۔۔
ਪਉਣੈ ਪਾਣੀ ਅਗਨੀ ਜੀਉ ਤਿਨ ਤਕਆ ਖੁਸੀਆ ਤਕਆ ਪੀੜ ॥

ُک
ئؤ ئَے ناین اینگ جپؤ پِں ایک ھُسیا ایک ڑیپ ۔۔

ਧਰਿੀ ਪਾਿਾਲੀ ਆਕਾਸੀ ਇਤਕ ਿਤਰ ਰਹਤਨ ਵਜੀਰ ॥

درھیت نانایل ا اکیس اِک در رنہ وریج ۔۔

ਇਕਨਾ ਵਿੀ ਆਰਜਾ ਇਤਕ ਮਤਰ ਹੋਤਹ ਜਹੀਰ ॥

اِانک ودی ا راج اِک رم وہہِ چہتر ۔۔

ਇਤਕ ਿੇ ਖਾਤਹ ਤਨਖੁਟੈ ਨਾਹੀ ਇਤਕ ਸਿਾ ਤਿਰਤਹ ਿਕੀਰ ॥

نک
ب
اِک دے اھکہِ ِ ُھپے نایہ اِک دسا ھِرہِ ریقف ۔۔
ਹੁਕਮੀ ਸਾਜੇ ਹੁਕਮੀ ਢਾਹੇ ਏਕ ਚਸੇ ਮਤਹ ਲਖ ॥

چک
چک
ُ می ساےج ُ می داھےہ انک ےسچ ہہم ھکل ۔۔
ਸਭੁ ਕੋ ਨਥੈ ਨਤਥਆ ਬਖਸੇ ਿੋੜੇ ਨਥ ॥

نک
پب
سیھ وک َھے پبھیا ھسے وترے ھتن ۔۔
ਵਰਨਾ ਤਚਹਨਾ ਬਾਹਰਾ ਲੇਖੇ ਬਾਝੁ ਅਲਖੁ ॥

ورہن ِچہیا ناہرا ےھکیل ناھج اھکل ۔۔
ਤਕਉ ਕਥੀਐ ਤਕਉ ਆਖੀਐ ਜਾਪੈ ਸਚੋ ਸਚੁ ॥

ک
کب
کپؤ ھیپے کپؤ ا ھیپے اج ئَے وچس چس ۔۔

ਕਰਣਾ ਕਥਨਾ ਕਾਰ ਸਭ ਨਾਨਕ ਆਤਪ ਅਕਥੁ ॥

رکنا کبھیا اکر سیھ نانک ا ت اکبھ ۔۔
ਅਕਥ ਕੀ ਕਥਾ ਸੁਣੇਇ ॥

ا ّکبھ یک اھتک ُسیپے ۔۔

ਤਰਤਧ ਬੁਤਧ ਤਸਤਧ ਤਗਆਨੁ ਸਿਾ ਸੁਖੁ ਹੋਇ ॥੧॥

رِدھ ُندھ سِدھ گ ِیان دسا ُسکھ وہۓ ۔۔۱۔۔
ਮਃ ੧ ॥

م۱ :۔۔

ਅਜਰੁ ਜਰੈ ਿ ਨਉ ਕੁਲ ਬੰਧੁ ॥

ارج رجَے ت ئؤ ُکل دنبھ ۔۔
ਪੂਜੈ ਪਰਾਣ ਹੋਵੈ ਤਥਰੁ ਕੰਧੁ ॥

ب
وہوے ھِر دنکھ ۔۔
ئُؤ َچے رپان َ
ਕਹਾਂ ਿੇ ਆਇਆ ਕਹਾਂ ਏਹੁ ਜਾਣੁ ॥

اہکن ےت ا نا اہکن اوہی اجن ۔۔
ਜੀਵਿ ਮਰਿ ਰਹੈ ਪਰਵਾਣੁ ॥

ج ِپؤت رمت ر َہے رپوان ۔۔
ਹੁਕਮੈ ਬੂਝੈ ਿਿੁ ਪਛਾਣੈ ॥

چ
ُچکمے َ وب َھے پپ اھچپ ئَے ۔۔
ਇਹੁ ਪਰਸਾਿੁ ਗੁਰੂ ਿੇ ਜਾਣੈ ॥

اوہی رپساد ُگؤ ُرو ےت اج ئَے ۔۔
ਹੋੈਂਿਾ ਿੜੀਅਗੁ ਨਾਨਕ ਜਾਣੁ ॥

وہدنا ڑھپپیگ نانک اجن ۔۔
ਨਾ ਹਉ ਨਾ ਮੈ ਜੂਨੀ ਪਾਣੁ ॥੨॥

ہن ہؤ ہن م َے ُجؤین نان ۔۔۲۔۔
ਪਉੜੀ ॥

ئؤری ۔۔
ਪੜਹੀਐ ਨਾਮੁ ਸਾਲਾਹ ਹੋਤਰ ਬੁਧੀ ਤਮਤਥਆ ॥

ہ
ڑپ ھی َپے نام اصالچ وہر ُندںیھ مِبھیا ۔۔

ਤਬਨੁ ਸਚੇ ਵਾਪਾਰ ਜਨਮੁ ਤਬਰਤਥਆ ॥

پِں ےچس وانار منج پِرایھت ۔۔

ਅੰਿੁ ਨ ਪਾਰਾਵਾਰੁ ਨ ਤਕਨ ਹੀ ਪਾਇਆ ॥

اپپ ہن نارا وار ہن کِں یہ نانا ۔۔

ਸਭੁ ਜਗੁ ਗਰਤਬ ਗੁਬਾਰੁ ਤਿਨ ਸਚੁ ਨ ਭਾਇਆ ॥

سیھ چگ رگت ُگیار پِں چس ہن اھبنا ۔۔
ਚਲੇ ਨਾਮੁ ਤਵਸਾਤਰ ਿਾਵਤਣ ਿਤਿਆ ॥

ےلچ نام وِسار ناون نییا ۔۔
ਬਲਿੀ ਅੰਿਤਰ ਿੇਲੁ ਿੁਤਬਧਾ ਘਤਿਆ ॥

گ
دلبی ادنر لیت ُددباھ ھییا ۔۔

ਆਇਆ ਉਿੀ ਖੇਲੁ ਤਿਰੈ ਉਵਤਿਆ ॥

ب
ا نا اُیھٹ لیھک ھ ِ َرے اُوایت ۔۔

ਨਾਨਕ ਸਚੈ ਮੇਲੁ ਸਚੈ ਰਤਿਆ ॥੨੪॥

نانک سج َے م َیل سج َے رایت ۔۔۲۴۔۔
ਸਲੋਕ ਮਃ ੧ ॥

ولسک م۱ :۔۔
ਪਤਹਲਾਂ ਮਾਸਹੁ ਤਨੰਤਮਆ ਮਾਸੈ ਅੰਿਤਰ ਵਾਸੁ ॥

الہپن اموہس بِمّیا ام سَے ادنر واس ۔۔

ਜੀਉ ਪਾਇ ਮਾਸੁ ਮੁਤਹ ਤਮਤਲਆ ਹਿੁ ਚੰਮੁ ਿਨੁ ਮਾਸੁ ॥

جپؤ ناۓ امس مُؤہِ مل ِیا ڈہ چّ نت امس ۔۔

ਮਾਸਹੁ ਬਾਹਤਰ ਕਤਢਆ ਮੰਮਾ ਮਾਸੁ ਤਗਰਾਸੁ ॥

اموہس ناہر ڈکایھ مّما امس گِراس ۔۔

ਮੁਹੁ ਮਾਸੈ ਕਾ ਜੀਭ ਮਾਸੈ ਕੀ ਮਾਸੈ ਅੰਿਤਰ ਸਾਸੁ ॥

مُہؤ ام سَے اک چیبھ ام سَے یک ام سَے ادنر ساس ۔۔
ਵਿਾ ਹੋਆ ਵੀਆਤਹਆ ਘਤਰ ਲੈ ਆਇਆ ਮਾਸੁ ॥

ودا وہا وِناایہ رھگ لَے ا نا امس ۔۔

ਮਾਸਹੁ ਹੀ ਮਾਸੁ ਊਪਜੈ ਮਾਸਹੁ ਸਭੋ ਸਾਕੁ ॥

سب
اموہس یہ امس اُو بج َے اموہس ھؤ ساک ۔۔
ਸਤਿਗੁਤਰ ਤਮਤਲਐ ਹੁਕਮੁ ਬੁਝੀਐ ਿਾਂ ਕੋ ਆਵੈ ਰਾਤਸ ॥

چک ب
ج
ُ
س
ے راس ۔۔
یگؤر مِلیپے ُ م ھیپے نان وک ا و َ

ਆਤਪ ਛੁਟੇ ਨਹ ਛੂਟੀਐ ਨਾਨਕ ਬਚਤਨ ਤਬਣਾਸੁ ॥੧॥

چ
چ
ا ت ُھپے ہن ُھؤ پپَے نانک نچب پِیاس ۔۔۱۔۔
ਮਃ ੧ ॥

م۱ :۔۔
ਮਾਸੁ ਮਾਸੁ ਕਤਰ ਮੂਰਖੁ ਝਗੜੇ ਤਗਆਨੁ ਤਧਆਨੁ ਨਹੀ ਜਾਣੈ ॥

امس امس رک مُؤرھک ڑگھجے گ ِیان دایھن یہن اج ئَے ۔۔
ਕਉਣੁ ਮਾਸੁ ਕਉਣੁ ਸਾਗੁ ਕਹਾਵੈ ਤਕਸੁ ਮਤਹ ਪਾਪ ਸਮਾਣੇ ॥

اہکوے کِس ہہم نات امسےن ۔۔
کؤن امس کؤن ساگ َ
ਗੈੈਂਿਾ ਮਾਤਰ ਹੋਮ ਜਗ ਕੀਏ ਿੇਵਤਿਆ ਕੀ ਬਾਣੇ ॥

گییدا امر وہم چگ ےئیک دویایت یک ناےن ۔۔
َ

ਮਾਸੁ ਛੋਤਿ ਬੈਤਸ ਨਕੁ ਪਕੜਤਹ ਰਾਿੀ ਮਾਣਸ ਖਾਣੇ ॥

امس وھچد َنیس نک ڑکپہِ رایت امسن اھکےن ۔۔

ਿੜੁ ਕਤਰ ਲੋਕਾਂ ਨੋ ਤਿਖਲਾਵਤਹ ਤਗਆਨੁ ਤਧਆਨੁ ਨਹੀ ਸੂਝੈ ॥

ک
ڑھپ رک ولاکن ون ِد ھالوہِ گ ِیان دایھن یہن سُؤےھج ۔۔

ਨਾਨਕ ਅੰਧੇ ਤਸਉ ਤਕਆ ਕਹੀਐ ਕਹੈ ਨ ਕਤਹਆ ਬੂਝੈ ॥

چ
نانک ادنےھ سِیؤ ایک کہ ٔپے َ ےہکَ ہن کہیا ئُؤ َھے ۔۔

ਅੰਧਾ ਸੋਇ ਤਜ ਅੰਧੁ ਕਮਾਵੈ ਤਿਸੁ ਤਰਿੈ ਤਸ ਲੋਚਨ ਨਾਹੀ ॥

ئ
س ولنچ نایہ ۔۔
امکوے ِس ر َِدے ِ
ادناھ وسۓ ےج ادنھ َ
ਮਾਿ ਤਪਿਾ ਕੀ ਰਕਿੁ ਤਨਪੰਨੇ ਮਛੀ ਮਾਸੁ ਨ ਖਾਂਹੀ ॥

امت پِیا یک رقپ نِیپّے یھچم امس ہن اھکیہن ۔۔
ਇਸਿਰੀ ਪੁਰਖੈ ਜਾਂ ਤਨਤਸ ਮੇਲਾ ਓਥੈ ਮੰਧੁ ਕਮਾਹੀ ॥

ب
َک
ارتسی ُپر ھے اجن ئِس ہلیم او َھے دنمھ امکیہ ۔۔
ਮਾਸਹੁ ਤਨੰਮੇ ਮਾਸਹੁ ਜੰਮੇ ਹਮ ਮਾਸੈ ਕੇ ਭਾਂਿੇ ॥

اموہس ِبمّے

اموہس چمّے مہ ام سَے ےک اھبندے ۔۔

ਤਗਆਨੁ ਤਧਆਨੁ ਕਛੁ ਸੂਝੈ ਨਾਹੀ ਚਿੁਰੁ ਕਹਾਵੈ ਪਾਂਿੇ ॥

اہکوے ناندے ۔۔
گ ِیان دایھن ھچک سُؤےھج نایہ چتُر َ
ਬਾਹਰ ਕਾ ਮਾਸੁ ਮੰਿਾ ਸੁਆਮੀ ਘਰ ਕਾ ਮਾਸੁ ਚੰਗੇਰਾ ॥

ناہر اک امس دنما سُؤا یم رھگ اک امس ریگنچا ۔۔
ਜੀਅ ਜੰਿ ਸਤਭ ਮਾਸਹੁ ਹੋਏ ਜੀਇ ਲਇਆ ਵਾਸੇਰਾ ॥

یج جپت سیھ اموہس وہےئ جبی لییا واریسا ۔۔

ਅਭਖੁ ਭਖਤਹ ਭਖੁ ਿਤਜ ਛੋਿਤਹ ਅੰਧੁ ਗੁਰੂ ਤਜਨ ਕੇਰਾ ॥

بھک بھک ب
ج
ھ
ُ
ک
گ
ِ
ِ
ا ھ ھ ِہ ھ جت وھچدہ ادنھ ؤ ُرو ں ریکا ۔۔
ਮਾਸਹੁ ਤਨੰਮੇ ਮਾਸਹੁ ਜੰਮੇ ਹਮ ਮਾਸੈ ਕੇ ਭਾਂਿੇ ॥

اموہس ِبمّے اموہس چمّے مہ ام سَے ےک اھبندے ۔۔
ਤਗਆਨੁ ਤਧਆਨੁ ਕਛੁ ਸੂਝੈ ਨਾਹੀ ਚਿੁਰੁ ਕਹਾਵੈ ਪਾਂਿੇ ॥

اہکوے ناندے ۔۔
گ ِیان دایھن وھچک سُؤےھج نایہ چتُر َ
ਮਾਸੁ ਪੁਰਾਣੀ ਮਾਸੁ ਕਿੇਬੀ ਚਹੁ ਜੁਤਗ ਮਾਸੁ ਕਮਾਣਾ ॥

کیی
امس ُپراین امس ییں چہؤ چگ امس امکنا ۔۔
ਜਤਜ ਕਾਤਜ ਵੀਆਤਹ ਸੁਹਾਵੈ ਓਥੈ ਮਾਸੁ ਸਮਾਣਾ ॥

ب
جج اکچ وِناہِ ُسہا َوے او َھے امس امسنا ۔۔

ਇਸਿਰੀ ਪੁਰਖ ਤਨਪਜਤਹ ਮਾਸਹੁ ਪਾਤਿਸਾਹ ਸੁਲਿਾਨਾਂ ॥

ارتسی ُپرھک پ ِبچ ِہ اموہس نائساہ ُسلطانان ۔۔

ਜੇ ਓਇ ਤਿਸਤਹ ਨਰਤਕ ਜਾਂਿੇ ਿਾਂ ਉਨਹ ਕਾ ਿਾਨੁ ਨ ਲੈਣਾ ॥

ےج اوےؑ ِدسہہ رنک اجدنے نان اُبھ اک دان ہن لَییا ۔۔
ਿੇੈਂਿਾ ਨਰਤਕ ਸੁਰਤਗ ਲੈਿੇ ਿੇਖਹੁ ਏਹੁ ਤਧਿਾਣਾ ॥

ک
ددنیا رنک ُسرگ لَیدے دن ھہؤ اوہی د ِھپگانا ۔۔
ਆਤਪ ਨ ਬੂਝੈ ਲੋਕ ਬੁਝਾਏ ਪਾਂਿੇ ਖਰਾ ਤਸਆਣਾ ॥

چ
ا ت ہن ئُؤ َھے

ب
ُج
س
ن
ِ
ولک ھاےئ نا دے رھکا یانا ۔۔

ਪਾਂਿੇ ਿੂ ਜਾਣੈ ਹੀ ਨਾਹੀ ਤਕਥਹੁ ਮਾਸੁ ਉਪੰਨਾ ॥

ِب
ناندے ئُؤ اج ئَے یہ نایہ ک ھہؤ امس ا ُ َپیا ۔۔

ਿੋਇਅਹੁ ਅੰਨੁ ਕਮਾਿੁ ਕਪਾਹਾਂ ਿੋਇਅਹੁ ਤਿਰਭਵਣੁ ਗੰਨਾ ॥

ب
وتپبہؤ ا ّن امکد اپکاہن وتپبہؤ رتِ َھؤن گیّا ۔۔

ਿੋਆ ਆਖੈ ਹਉ ਬਹੁ ਤਬਤਧ ਹਛਾ ਿੋਐ ਬਹੁਿੁ ਤਬਕਾਰਾ ॥

ہ
ےئ تہب ِئکارا ۔۔
ئَؤا ا ےھک ہؤ وہب نِدھ جھا وت َ

ਏਿੇ ਰਸ ਛੋਤਿ ਹੋਵੈ ਸੰਤਨਆਸੀ ਨਾਨਕੁ ਕਹੈ ਤਵਚਾਰਾ ॥੨॥

ےہک وِاچرا ۔۔۲۔۔
سییایس نانک َ
وہوے ِ
اےتی رس وھچد َ
ਪਉੜੀ ॥

ئؤری ۔۔
ਹਉ ਤਕਆ ਆਖਾ ਇਕ ਜੀਭ ਿੇਰਾ ਅੰਿੁ ਨ ਤਕਨ ਹੀ ਪਾਇਆ ॥

ہؤ ایک ا اھک اِک چیبھ ریتا اپپ ہن کِں یہ نانا ۔۔
ਸਚਾ ਸਬਿੁ ਵੀਚਾਤਰ ਸੇ ਿੁਝ ਹੀ ਮਾਤਹ ਸਮਾਇਆ ॥

ُب
اچس دبس وبچار ےس چھ یہ امہِ امسنا ۔۔

ਇਤਕ ਭਗਵਾ ਵੇਸੁ ਕਤਰ ਭਰਮਿੇ ਤਵਣੁ ਸਤਿਗੁਰ ਤਕਨੈ ਨ ਪਾਇਆ ॥

اِک وگھبا وسی رک رھبدمے وِن سیگؤر ک ِ َپے ہن نانا ۔۔
ਿੇਸ ਤਿਸੰਿਰ ਭਤਵ ਥਕੇ ਿੁਧੁ ਅੰਿਤਰ ਆਪੁ ਲੁਕਾਇਆ ॥

ب
دسی دِرتنس َھؤ ےکھت ُندھ ادنر ا ت لُکانا ۔۔

ਗੁਰ ਕਾ ਸਬਿੁ ਰਿੰਨੁ ਹੈ ਕਤਰ ਚਾਨਣੁ ਆਤਪ ਤਿਖਾਇਆ ॥

ےہ رک اچنن ا ت دِاھکنا ۔۔
ُگر اک دبس رنتّ َ

ਆਪਣਾ ਆਪੁ ਪਛਾਤਣਆ ਗੁਰਮਿੀ ਸਤਚ ਸਮਾਇਆ ॥

ا انپ ا ت اھچپاین ُگریتم چس امسنا ۔۔

ਆਵਾ ਗਉਣੁ ਬਜਾਰੀਆ ਬਾਜਾਰੁ ਤਜਨੀ ਰਚਾਇਆ ॥

ا وا گؤن اجبرنا نااجر ِجبی راچنا ۔۔

ਇਕੁ ਤਥਰੁ ਸਚਾ ਸਾਲਾਹਣਾ ਤਜਨ ਮਤਨ ਸਚਾ ਭਾਇਆ ॥੨੫॥

ب
اِک ھِر اچس ساالانہ ِجں نم اچس اھبنا ۔۔۲۵۔۔
ਸਲੋਕ ਮਃ ੧ ॥

ولسک م۱ :۔۔
ਨਾਨਕ ਮਾਇਆ ਕਰਮ ਤਬਰਖੁ ਿਲ ਅੰਤਮਰਿ ਿਲ ਤਵਸੁ ॥

نانک امنا رکم پِرھک لھپ ارمِت لھپ وِس ۔۔
ਸਭ ਕਾਰਣ ਕਰਿਾ ਕਰੇ ਤਜਸੁ ਖਵਾਲੇ ਤਿਸੁ ॥੧॥

سیھ اکرن رکنا رکے ِجس وھکاےل ئِس ۔۔۱۔۔
ਮਃ ੨ ॥

م۲ :۔۔
ਨਾਨਕ ਿੁਨੀਆ ਕੀਆਂ ਵਤਿਆਈਆਂ ਅਗੀ ਸੇਿੀ ਜਾਤਲ ॥

نانک ُداین ایکن ودناایئن ایگ َ
سیبی اجل ۔۔

ਏਨੀ ਜਲੀਈੈਂ ਨਾਮੁ ਤਵਸਾਤਰਆ ਇਕ ਨ ਚਲੀਆ ਨਾਤਲ ॥੨॥

چلی
اینی ییں نام وِسارنا اِک ہن ایلچ نال ۔۔۲۔۔
ਪਉੜੀ ॥

ئؤری ۔۔
ਤਸਤਰ ਤਸਤਰ ਹੋਇ ਤਨਬੇੜੁ ਹੁਕਤਮ ਚਲਾਇਆ ॥

ک
سِر سِر وہۓ پ ِیتر ُچ م چالنا ۔۔

ਿੇਰੈ ਹਤਥ ਤਨਬੇੜੁ ਿੂਹੈ ਮਤਨ ਭਾਇਆ ॥

ریتَے ھتہ پ ِیتر ئُؤ َہے نم اھبنا ۔۔
ਕਾਲੁ ਚਲਾਏ ਬੰਤਨ ਕੋਇ ਨ ਰਖਸੀ ॥

اکل چالۓ نبّ وکۓ ہن ریسھک ۔۔
ਜਰੁ ਜਰਵਾਣਾ ਕੰਤਨਹ ਚਤੜਆ ਨਚਸੀ ॥

ب
چ
س
رج رجوانا ّکبہھِ ڑچایھ ی ۔۔

ਸਤਿਗੁਰੁ ਬੋਤਹਥੁ ਬੇੜੁ ਸਚਾ ਰਖਸੀ ॥

سیگؤر وبھتہ ڑیب اچس ریسھک ۔۔

ੈਅਗਤਨ ਭਖ
 ਭੜਹਾੜੁ ਅਨਤਿਨੁ ਭਖਸੀ ॥ب

ھک
بھ َھک
ھ
س
ی ۔۔
انگ ے ڑھباہر ادنِن
ਿਾਥਾ ਚੁਗੈ ਚੋਗ ਹੁਕਮੀ ਛੁਟਸੀ ॥

َ
ُچکم چ ُھ
ی
س
اھپاھت ُچگے وچگ ی ی ۔۔
ਕਰਿਾ ਕਰੇ ਸੁ ਹੋਗੁ ਕੂੜੁ ਤਨਖੁਟਸੀ ॥੨੬॥

ُک نکِ ُھ
ی
س
رکنا رکے وس وہگ ؤر ی ۔۔۲۶۔۔
ਸਲੋਕ ਮਃ ੧ ॥

ولسک م۱ :۔۔
ਘਰ ਮਤਹ ਘਰੁ ਿੇਖਾਇ ਿੇਇ ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੁ ਪੁਰਖੁ ਸੁਜਾਣੁ ॥

رھگ ہہم رھگ داھکیےئ دےئ وس سیگؤر ُپرھک سُچان ۔۔

ਪੰਚ ਸਬਿ ਧੁਤਨਕਾਰ ਧੁਤਨ ਿਹ ਬਾਜੈ ਸਬਿੁ ਨੀਸਾਣੁ ॥

پب
ج دبس د ُھپکار د ُھں ہت نا َچے دبس اسینن ۔۔

ਿੀਪ ਲੋਅ ਪਾਿਾਲ ਿਹ ਖੰਿ ਮੰਿਲ ਹੈਰਾਨੁ ॥

دپپ ولء نانال ہت ڈنھک ڈنمل َچتران ۔۔
ਿਾਰ ਘੋਰ ਬਾਤਜੰਿਰ ਿਹ ਸਾਤਚ ਿਖਤਿ ਸੁਲਿਾਨੁ ॥

نار وھگر نا ِجیتر ہت ساچ تخت ُسلطان ۔۔

ਸੁਖਮਨ ਕੈ ਘਤਰ ਰਾਗੁ ਸੁਤਨ ਸੁੰਤਨ ਮੰਿਤਲ ਤਲਵ ਲਾਇ ॥

ُسک
ھ
س
س
م
ئ
ل
ِ
ِ
ےک رھگ راگ ُ ں ُ ّں ڈنمل ؤ ال ے ۔۔
ں َ
ਅਕਥ ਕਥਾ ਬੀਚਾਰੀਐ ਮਨਸਾ ਮਨਤਹ ਸਮਾਇ ॥

اکبھ اھتک اچیبر پ َپے اسنم مبہہ امسۓ ۔۔

ਉਲਤਟ ਕਮਲੁ ਅੰਤਮਰਤਿ ਭਤਰਆ ਇਹੁ ਮਨੁ ਕਿਹੁ ਨ ਜਾਇ ॥

اُلپ لمک ارمِت رھبنا اوہی نم کبہؤ ہن اجۓ ۔۔
ਅਜਪਾ ਜਾਪੁ ਨ ਵੀਸਰੈ ਆਤਿ ਜੁਗਾਤਿ ਸਮਾਇ ॥

ااپج اجت ہن ورسیے ا د ُجگاد امسۓ ۔۔
ਸਤਭ ਸਖੀਆ ਪੰਚੇ ਤਮਲੇ ਗੁਰਮੁਤਖ ਤਨਜ ਘਤਰ ਵਾਸੁ ॥

سی سکھ پبج مل ِ ُگ مک ِب
ھ ِیا ے ے ر ُ ھ ج رھگ واس ۔۔

ਸਬਿੁ ਖੋਤਜ ਇਹੁ ਘਰੁ ਲਹੈ ਨਾਨਕੁ ਿਾ ਕਾ ਿਾਸੁ ॥੧॥

دبس وھکچ اوہی رھگ ل َہے نانک نا اک داس ۔۔۱۔۔
ਮਃ ੧ ॥

م۱ :۔۔
ਤਚਤਲਤਮਤਲ ਤਬਸੀਆਰ ਿੁਨੀਆ ਿਾਨੀ ॥

چل
ِ مِل ِئسیار ُداین اھپین ۔۔

ਕਾਲੂਤਬ ਅਕਲ ਮਨ ਗੋਰ ਨ ਮਾਨੀ ॥

اکولُت لقع نم وگر ہن امین ۔۔
ਮਨ ਕਮੀਨ ਕਮਿਰੀਨ ਿੂ ਿਰੀਆਉ ਖੁਿਾਇਆ ॥

نم نیمک رتمکنی ئُؤ درناو ک ُھدانا ۔۔

ਏਕੁ ਚੀਜੁ ਮੁਝੈ ਿੇਤਹ ਅਵਰ ਜਹਰ ਚੀਜ ਨ ਭਾਇਆ ॥

چہ ِجب
ن ِجب م َُج
ھ
ا ک ج ے دہہی ا َور ر ج ہن اھبنا ۔۔
ਪੁਰਾਬ ਖਾਮ ਕੂਜੈ ਤਹਕਮਤਿ ਖੁਿਾਇਆ ॥

ُپرات اھکم ُکؤ َچے چِکمت ک ُھدانا ۔۔

ਮਨ ਿੁਆਨਾ ਿੂ ਕੁਿਰਿੀ ਆਇਆ ॥

نم ئُؤانا ئُؤ قُدریت ا نا ۔۔

ਸਗ ਨਾਨਕ ਿੀਬਾਨ ਮਸਿਾਨਾ ਤਨਿ ਚੜੈ ਸਵਾਇਆ ॥

گس نانک دابین اتسمہن پِپ ڑچَے سَؤانا ۔۔
ਆਿਸ ਿੁਨੀਆ ਖੁਨਕ ਨਾਮੁ ਖੁਿਾਇਆ ॥੨॥

ک
ا ست ُداین ھُیک نام ک ُھدانا ۔۔۲۔۔
ਪਉੜੀ ਨਵੀ ਮਃ ੫ ॥

ئؤری ونی م۵ :۔۔
ਸਭੋ ਵਰਿੈ ਚਲਿੁ ਚਲਿੁ ਵਖਾਤਣਆ ॥

سب
ھؤ ور َئے تلچ تلچ واھکاین ۔۔

ਪਾਰਬਰਹਮੁ ਪਰਮੇਸਰੁ ਗੁਰਮੁਤਖ ਜਾਤਣਆ ॥

نارپرمہ رپرسیم ُگرمُکھ اجاین ۔۔

ਲਥੇ ਸਤਭ ਤਵਕਾਰ ਸਬਤਿ ਨੀਸਾਤਣਆ ॥

لب
ھے سیھ وِاکر دبس اسیناین ۔۔

ਸਾਧੂ ਸੰਤਗ ਉਧਾਰੁ ਭਏ ਤਨਕਾਤਣਆ ॥

سا ُدوھ گنس اُداھ ر ےئھب ئِکااین ۔۔
ਤਸਮਤਰ ਤਸਮਤਰ ਿਾਿਾਰੁ ਸਤਭ ਰੰਗ ਮਾਤਣਆ ॥

ِسمر ِسمر دانار سیھ رنگ اماین ۔۔

ਪਰਗਟੁ ਭਇਆ ਸੰਸਾਤਰ ਤਮਹਰ ਛਾਵਾਤਣਆ ॥

رپگپ ایھب اسنسر رہم اھچوااین ۔۔
ਆਪੇ ਬਖਤਸ ਤਮਲਾਏ ਸਿ ਕੁਰਬਾਤਣਆ ॥

نک
ھ
ُ
ق
م
ا ےپ س ِالےئ دص رنااین ۔۔

ਨਾਨਕ ਲਏ ਤਮਲਾਇ ਖਸਮੈ ਭਾਤਣਆ ॥੨੭॥

ک
ھ
س
نانک ےئل مِال ِئے مے َ اھباین ۔۔۲۷۔۔
ਸਲੋਕ ਮਃ ੧ ॥

ولسک م۱ :۔۔
ਧੰਨੁ ਸੁ ਕਾਗਿੁ ਕਲਮ ਧੰਨੁ ਧਨੁ ਭਾਂਿਾ ਧਨੁ ਮਸੁ ॥

دنھّ وس اکدگ ملق دنھّ دنھ اھبندا دنھ سم ۔۔
ਧਨੁ ਲੇਖਾਰੀ ਨਾਨਕਾ ਤਜਤਨ ਨਾਮੁ ਤਲਖਾਇਆ ਸਚੁ ॥੧॥

دنھ اھکیلری نااکن ِجں نام لک ِھانا چس ۔۔۱۔۔
ਮਃ ੧ ॥

م۱ :۔۔

ਆਪੇ ਪਟੀ ਕਲਮ ਆਤਪ ਉਪਤਰ ਲੇਖੁ ਤਭ ਿੂੰ ॥

ا ےپ یٹپ ملق ا ت اُرپ ھکیل یھب ئُؤن ۔۔
ਏਕੋ ਕਹੀਐ ਨਾਨਕਾ ਿੂਜਾ ਕਾਹੇ ਕੂ ॥੨॥

اوکی کہ ٔپے َ نااکن ُدواج اکےہ ُکؤ ۔۔۲۔۔
ਪਉੜੀ ॥

ئؤری ۔۔
ਿੂੰ ਆਪੇ ਆਤਪ ਵਰਿਿਾ ਆਤਪ ਬਣਿ ਬਣਾਈ ॥

ئُؤن ا ےپ ا ت وردتا ا ت تنب انبیئ ۔۔

ਿੁਧੁ ਤਬਨੁ ਿੂਜਾ ਕੋ ਨਹੀ ਿੂ ਰਤਹਆ ਸਮਾਈ ॥

ُندھ پِں ُدواج وک یہن ئُؤ رایہ امسیئ ۔۔

ਿੇਰੀ ਗਤਿ ਤਮਤਿ ਿੂਹੈ ਜਾਣਿਾ ਿੁਧੁ ਕੀਮਤਿ ਪਾਈ ॥

ریتی گپ مِت ئُؤ َہے اجدنا ُندھ تمیق نایئ ۔۔

ਿੂ ਅਲਖ ਅਗੋਚਰੁ ਅਗਮੁ ਹੈ ਗੁਰਮਤਿ ਤਿਖਾਈ ॥

ئُؤ اھکل اوگرچ امگ ےہَ ُگرمت دِاھکیئ ۔۔

ਅੰਿਤਰ ਅਤਗਆਨੁ ਿੁਖੁ ਭਰਮੁ ਹੈ ਗੁਰ ਤਗਆਤਨ ਗਵਾਈ ॥

ےہ ُگر گ ِیان وگَایئ ۔۔
ارتن اایگن ُدھک رھبم َ

ਤਜਸੁ ਤਿਪਾ ਕਰਤਹ ਤਿਸੁ ਮੇਤਲ ਲੈਤਹ ਸੋ ਨਾਮੁ ਤਧਆਈ ॥

ہیل وس نام دایھیئ ۔۔
ِجس کِرنا رکہِ ئِس م َیل ِ
ਿੂ ਕਰਿਾ ਪੁਰਖੁ ਅਗੰਮੁ ਹੈ ਰਤਵਆ ਸਭ ਿਾਈ ॥

ےہ ر َونا سیھ اھٹیئ ۔۔
ئُؤ رکنا ُپرھک امگّ َ

ੁਤਜਿੁ ਿੂ ਲਾਇਤਹ ਸਤਚਆ ਤਿਿੁ ਕੋ ਲਗੈ ਨਾਨਕ ਗੁਣ ਗਾਈ ॥੨੮॥੧॥ ਸੁਧ

َ
ِجت ئُؤ البہ ِہ سچِیا پِپ وک لگے نانک ُگں اگیئ ۔۔۲۸۔۔۱۔۔دسھ
ਰਾਗੁ ਮਲਾਰ ਬਾਣੀ ਭਗਿ ਨਾਮਿੇਵ ਜੀਉ ਕੀ ॥

راگ مالر ناین تگھب نادموی جپؤ یک ۔۔
ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪਰਸਾਤਿ ॥

اِک اواکنر سیگؤر رپساد ۔۔
ਸੇਵੀਲੇ ਗੋਪਾਲ ਰਾਇ ਅਕੁਲ ਤਨਰੰਜਨ ॥

ویسےلی وگنال راےئ ع ُقل پِرنجن ۔۔

ਭਗਤਿ ਿਾਨੁ ਿੀਜੈ ਜਾਚਤਹ ਸੰਿ ਜਨ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ہچ سیت نج ۔۔۱۔۔راہو۔۔
تگھب دان د بج َے اج ِ

ਜਾਂ ਚੈ ਘਤਰ ਤਿਗ ਤਿਸੈ ਸਰਾਇਚਾ ਬੈਕੁੰਿ ਭਵਨ ਤਚਿਰਸਾਲਾ ਸਪਿ ਲੋਕ ਸਾਮਾਤਨ ਪੂਰੀਅਲੇ ॥

پ
اجن َچے رھگ دِگ ِد سَے رسابچا یکیبھ وھبَن ِچترساال سیت ولک ساامن ئُؤرپیلے ۔۔

ਜਾਂ ਚੈ ਘਤਰ ਲਤਛਮੀ ਕੁਆਰੀ ਚੰਿੁ ਸੂਰਜੁ ਿੀਵੜੇ ਕਉਿਕੁ ਕਾਲੁ ਬਪੁੜਾ ਕੋਟਵਾਲੁ ਸੁ ਕਰਾ ਤਸਰੀ ॥

اجن َچے رھگ یمھچل ُکؤا ری دنچ سُؤرچ دویرے کؤنک اکل نتُرا وکوٹال وس رکا سِری ۔۔
ਸੁ ਐਸਾ ਰਾਜਾ ਸਰੀ ਨਰਹਰੀ ॥੧॥

وس ااسی رااج رسی رنہری ۔۔۱۔۔
ਜਾਂ ਚੈ ਘਤਰ ਕੁਲਾਲੁ ਬਰਹਮਾ ਚਿੁਰ ਮੁਖੁ ਿਾਂਵੜਾ ਤਜਤਨ ਤਬਸਵ ਸੰਸਾਰੁ ਰਾਚੀਲੇ ॥

اجن َچے رھگ ُکالل پرامہ چتُر مُکھ داونرا ِجں ِئسَؤ اسنسر راےلیچ ۔۔

ਜਾਂ ਕੈ ਘਤਰ ਈਸਰੁ ਬਾਵਲਾ ਜਗਿ ਗੁਰੂ ਿਿ ਸਾਰਖਾ ਤਗਆਨੁ ਭਾਖੀਲੇ ॥

ےک رھگ اِرسی ناوال تگج ُگؤ ُرو پپ ساراھک گ ِیان اھبےلیھک ۔۔
اجن َ

ਪਾਪੁ ਪੁੰਨੁ ਜਾਂ ਚੈ ਿਾਂਗੀਆ ਿੁਆਰੈ ਤਚਿਰ ਗੁਪਿੁ ਲੇਖੀਆ ॥

ل
نات ُپ ّں اجن َچے دانگ ِیا ُدوا َرے ِچتر ُگپت یکھِیا ۔۔
ਧਰਮ ਰਾਇ ਪਰੁਲੀ ਪਰਤਿਹਾਰੁ ॥

درھم راےئ رپُیل رپاہیتر ۔۔
ਸੋੁ ਐਸਾ ਰਾਜਾ ਸਰੀ ਗੋਪਾਲੁ ॥੨॥

وس ااسی رااج رسی وگنال ۔۔۲۔۔
ਜਾਂ ਚੈ ਘਤਰ ਗਣ ਗੰਧਰਬ ਤਰਖੀ ਬਪੁੜੇ ਢਾਢੀਆ ਗਾਵੰਿ ਆਛੈ ॥

اجن َچے رھگ نگ دنگرھت رِیھک پیتُرے داھدایھ اگوپپ ا ےھچَ ۔۔
ਸਰਬ ਸਾਸਿਰ ਬਹੁ ਰੂਪੀਆ ਅਨਗਰੂਆ ਆਖਾੜਾ ਮੰਿਲੀਕ ਬੋਲ ਬੋਲਤਹ ਕਾਛੇ ॥

رست سارتس وہب ُروایپ ارگنوا ا اھکرا ڈنمکیل وبل وبہلِ اکےھچ ۔۔
ਚਉਰ ਢੂਲ ਜਾਂ ਚੈ ਹੈ ਪਵਣੁ ॥

جؤر ُدوھل اجن َچے ےہَ وپَن ۔۔
ਚੇਰੀ ਸਕਤਿ ਜੀਤਿ ਲੇ ਭਵਣੁ ॥

ب
ریچی تکس ِجپت ےل َھؤن ۔۔
ਅੰਿ ਟੂਕ ਜਾ ਚੈ ਭਸਮਿੀ ॥

چ بھ س
مب
ی ۔۔
اند ئُؤک اج َے
ਸੋੁ ਐਸਾ ਰਾਜਾ ਤਿਰਭਵਣ ਪਿੀ ॥੩॥

وس ااسی رااج رتِوھبن یتپ ۔۔۳۔۔
ਜਾਂ ਚੈ ਘਤਰ ਕੂਰਮਾ ਪਾਲੁ ਸਹਸਰ ਿਨੀ ਬਾਸਕੁ ਸੇਜ ਵਾਲੂਆ ॥

اجن َچے رھگ ُکؤرام نال رسہس ینھپ ناکس جیس والُؤا ۔۔

ਅਿਾਰਹ ਭਾਰ ਬਨਾਸਪਿੀ ਮਾਲਣੀ ਤਛਨਵੈ ਕਰੋੜੀ ਮੇਘ ਮਾਲਾ ਪਾਣੀਹਾਰੀਆ ॥

چ
ااھٹرہ اھبر انبیتپس امینل ِھپ َؤے رکوری ھگیم امال نااہینرنا ۔۔
ਨਖ ਪਰਸੇਵ ਜਾ ਚੈ ਸੁਰਸਰੀ ॥

ھکن رپویس اج َچے ُسررسی ۔۔
ਸਪਿ ਸਮੁੰਿ ਜਾਂ ਚੈ ਘੜਥਲੀ ॥

سیت سمُید اجن َچے ڑھگیلھت ۔۔
ਏਿੇ ਜੀਅ ਜਾਂ ਚੈ ਵਰਿਣੀ ॥

اےتی یج اجن َچے ورینت ۔۔
ਸੋੁ ਐਸਾ ਰਾਜਾ ਤਿਰਭਵਣ ਧਣੀ ॥੪॥

ب
وس ااسی رااج رتِ َھؤن دینھ ۔۔۴۔۔

ੈਜਾਂ ਚੈ ਘਤਰ ਤਨਕਟ ਵਰਿੀ ਅਰਜਨੁ ਧੂ ਪਰਹਲਾਿੁ ਅੰਬਰੀਕੁ ਨਾਰਿੁ ਨੇਜੈ ਤਸਧ ਬੁਧ ਗਣ ਗੰਧਰਬ ਬਾਨਵ
ਹੇਲਾ ॥

رھو رپہالد اربمنک نارد پبج َے سِدھ دبھ نگ دنگرھت نائَ َؤے
اجن َچے رھگ نکِت وریت ارنج د ُ
ہ َیال ۔۔
ਏਿੇ ਜੀਅ ਜਾਂ ਚੈ ਹਤਹ ਘਰੀ ॥

اےتی ایج اجن َچے ہہہ رھگی ۔۔
ਸਰਬ ਤਬਆਤਪਕ ਅੰਿਰ ਹਰੀ ॥

رست ایبنک ارتن ہری ۔۔
ਪਰਣਵੈ ਨਾਮਿੇਉ ਿਾਂ ਚੀ ਆਤਣ ॥

رپَونَے نادمئؤ نان یچ ا ن ۔۔
ਸਗਲ ਭਗਿ ਜਾ ਚੈ ਨੀਸਾਤਣ ॥੫॥੧॥

لگس تگھب اج َچے اسینن ۔۔۵۔۔۱۔۔

ਮਲਾਰ ॥

مالر ۔۔
ਮੋ ਕਉ ਿੂੰ ਨ ਤਬਸਾਤਰ ਿੂ ਨ ਤਬਸਾਤਰ ॥

وم کؤ ئُؤن ہن ِئسار ئُؤ ہن ِئسار ۔۔

ਿੂ ਨ ਤਬਸਾਰੇ ਰਾਮਈਆ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ئُؤ ہن ِئسارے رامییا ۔۔۱۔۔راہو۔۔

ਆਲਾਵੰਿੀ ਇਹੁ ਭਰਮੁ ਜੋ ਹੈ ਮੁਝ ਊਪਤਰ ਸਭ ਕੋਤਪਲਾ ॥

م
ےہ ُچھ اُورپ سیھ وکنال ۔۔
ا الویتن اوہی رھبم وج َ

ਸੂਿੁ ਸੂਿੁ ਕਤਰ ਮਾਤਰ ਉਿਾਇਓ ਕਹਾ ਕਰਉ ਬਾਪ ਬੀਿੁਲਾ ॥੧॥

ب
اھٹئؤ اہک رکو نات نی ھال ۔۔۱۔۔
سُؤد سُؤد رک امر ا ُ ِ

ਮੂਏ ਹੂਏ ਜਉ ਮੁਕਤਿ ਿੇਹੁਗੇ ਮੁਕਤਿ ਨ ਜਾਨੈ ਕੋਇਲਾ ॥

مُؤےئ ُہؤےئ جؤ مُکت د بہگے مُکت ہن اج ئَے وکہلئ ۔۔

ਏ ਪੰਿੀਆ ਮੋ ਕਉ ਢੇਢ ਕਹਿ ਿੇਰੀ ਪੈਜ ਤਪਛੰਉਿੀ ਹੋਇਲਾ ॥੨॥

َپب ِبج
ھ
پ
ن
اے ڈنپنا وم کؤ دھیدھ کہت ریتی ج ؤدی وہ ِال ۔۔۲۔۔
ਿੂ ਜੁ ਿਇਆਲੁ ਤਿਪਾਲੁ ਕਹੀਅਿੁ ਹੈੈਂ ਅਤਿਭੁਜ ਭਇਓ ਅਪਾਰਲਾ ॥

کہیپ ہَی پب ُھ
ئُؤ چ دنال کِرنال ت ں ا ج ویھب انارال ۔۔

ਿੇਤਰ ਿੀਆ ਿੇਹੁਰਾ ਨਾਮੇ ਕਉ ਪੰਿੀਅਨ ਕਉ ਤਪਛਵਾਰਲਾ ॥੩॥੨॥

ک نی ک ِبج
ھ
ریھپ دِنا دب ُہرا ناےم ؤ ڈنپ ں ؤ ؤارال ۔۔۳۔۔۲۔۔
ਮਲਾਰ ਬਾਣੀ ਭਗਿ ਰਤਵਿਾਸ ਜੀ ਕੀ

مالر ناین تگھب رونداس یج یک

ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪਰਸਾਤਿ ॥

اِک اواکنر سیگؤر رپساد ۔۔
ਨਾਗਰ ਜਨਾਂ ਮੇਰੀ ਜਾਤਿ ਤਬਤਖਆਿ ਚੰਮਾਰੰ ॥

نارگ انجن ریمی اجت نِکھیات جبمارن ۔۔
ਤਰਿੈ ਰਾਮ ਗੋਤਬੰਿ ਗੁਨ ਸਾਰੰ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ر َِدے رام وگپِید ُگں سارن ۔۔۱۔۔راہو۔۔

ਸੁਰਸਰੀ ਸਲਲ ਤਿਿ ਬਾਰੁਨੀ ਰੇ ਸੰਿ ਜਨ ਕਰਿ ਨਹੀ ਪਾਨੰ ॥

ُسررسی سلل کِرت نارین رے سیت نج رکت یہن ناپں ۔۔
ਸੁਰਾ ਅਪਤਵਿਰ ਨਿ ਅਵਰ ਜਲ ਰੇ ਸੁਰਸਰੀ ਤਮਲਿ ਨਤਹ ਹੋਇ ਆਨੰ ॥੧॥

ُسرا اوپِرت پپ ا َور لج رے ُسررسی مل ِت ہنِ وہۓ ا پں ۔۔۱۔۔
ਿਰ ਿਾਤਰ ਅਪਤਵਿਰ ਕਤਰ ਮਾਨੀਐ ਰੇ ਜੈਸੇ ਕਾਗਰਾ ਕਰਿ ਬੀਚਾਰੰ ॥

رت نار ا وپُِِرت رک ام نیپے رے ےسیج اکرگا رکت اچیبرن ۔۔

ਭਗਤਿ ਭਾਗਉਿੁ ਤਲਖੀਐ ਤਿਹ ਊਪਰੇ ਪੂਜੀਐ ਕਤਰ ਨਮਸਕਾਰੰ ॥੨॥

گ لک ِ
چ
ی
ھی
پ
پ
ئ
تگھب اھب ؤت ے ہت اُورپے ُؤ ے رک اکسمنرن ۔۔۲۔۔

ਮੇਰੀ ਜਾਤਿ ਕੁਟ ਬਾਂਢਲਾ ਢੋਰ ਢੋਵੰਿਾ ਤਨਿਤਹ ਬਾਨਾਰਸੀ ਆਸ ਪਾਸਾ ॥

ریمی اجت ُکپ ناندھال دوھر دوھواتن پ ِی ِہ ناناریس ا س ناہس ۔۔
ਅਬ ਤਬਪਰ ਪਰਧਾਨ ਤਿਤਹ ਕਰਤਹ ਿੰਿਉਤਿ ਿੇਰੇ ਨਾਮ ਸਰਣਾਇ ਰਤਵਿਾਸੁ ਿਾਸਾ ॥੩॥੧॥

ات نِتر رپداھن بہِہ رکہِ دندوت ریتے نام رسناۓ رونداس داسا ۔۔۳۔۔۱۔۔
ਮਲਾਰ ॥

مالر ۔۔

ਹਤਰ ਜਪਿ ਿੇਊ ਜਨਾ ਪਿਮ ਕਵਲਾਸ ਪਤਿ ਿਾਸ ਸਮ ਿੁਤਲ ਨਹੀ ਆਨ ਕੋਊ ॥

وکو ۔۔
ہر جپت پپؤ انج ندم وکَالس پپ طاس مس ُنل یہن ا ن ُ

ਏਕ ਹੀ ਏਕ ਅਨੇਕ ਹੋਇ ਤਬਸਥਤਰਓ ਆਨ ਰੇ ਆਨ ਭਰਪੂਤਰ ਸੋਊ ॥ ਰਹਾਉ ॥

ئسب
انک یہ انک اپیک وہۓ ِ ھروی ا ن رے ا ن رھبئُؤر وسؤ ۔۔راہو۔۔

ਜਾ ਕੈ ਭਾਗਵਿੁ ਲੇਖੀਐ ਅਵਰੁ ਨਹੀ ਪੇਖੀਐ ਿਾਸ ਕੀ ਜਾਤਿ ਆਛੋਪ ਛੀਪਾ ॥

پی ک
لی ک
چ
ھی
ھی
پ
پ
ے طاس یک اجت ا وھچت ھییا ۔۔
ے ا َور یہن
ےک اھبوگَت
اج َ

ਤਬਆਸ ਮਤਹ ਲੇਖੀਐ ਸਨਕ ਮਤਹ ਪੇਖੀਐ ਨਾਮ ਕੀ ਨਾਮਨਾ ਸਪਿ ਿੀਪਾ ॥੧॥

پی ک
لی ک
ھی
ھی
پ
پ
ے نام یک ناانم سیت داپی ۔۔۱۔۔
ے کنس ہہم
ایبس ہہم

ਜਾ ਕੈ ਈਤਿ ਬਕਰੀਤਿ ਕੁਲ ਗਊ ਰੇ ਬਧੁ ਕਰਤਹ ਮਾਨੀਅਤਹ ਸੇਖ ਸਹੀਿ ਪੀਰਾ ॥

وگ رے ُندھ رکہِ امنیی ِہ س َیکھ سہید ریپا ۔۔
ےک دیع رقبدیع ُکل ٔ
اج َ

ਜਾ ਕੈ ਬਾਪ ਵੈਸੀ ਕਰੀ ਪੂਿ ਐਸੀ ਸਰੀ ਤਿਹੂ ਰੇ ਲੋਕ ਪਰਤਸਧ ਕਬੀਰਾ ॥੨॥

ےک نات ویسی رکی ئُؤت ایسی رسی ب ِ ُہؤ رے ولک رپسِدھ ریبکا ۔۔۲۔۔
اج َ
ਜਾ ਕੇ ਕੁਟੰਬ ਕੇ ਢੇਢ ਸਭ ਢੋਰ ਢੋਵੰਿ ਤਿਰਤਹ ਅਜਹੁ ਬੰਨਾਰਸੀ ਆਸ ਪਾਸਾ ॥

ب
اج ےک ُکیپت ےک دھیدھ سیھ دوھر دوھوپپ ھِرہِ اچہؤ پیّاریس ا س ناہس ۔۔
ਆਚਾਰ ਸਤਹਿ ਤਬਪਰ ਕਰਤਹ ਿੰਿਉਤਿ ਤਿਨ ਿਨੈ ਰਤਵਿਾਸ ਿਾਸਾਨ ਿਾਸਾ ॥੩॥੨॥

ا اچر سہت نِتر رکہِ دندوت پِں پ َپے رونداس داسان داسا ۔۔۳۔۔۲۔۔
ਮਲਾਰ

مالر
ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪਰਸਾਤਿ ॥

اِک اواکنر سیگؤر رپساد ۔۔

ਤਮਲਿ ਤਪਆਰੋ ਪਰਾਨ ਨਾਥੁ ਕਵਨ ਭਗਤਿ ਿੇ ॥

مل ِت ایپرو رپان ناھت وکَن تگھب ےت ۔۔
ਸਾਧਸੰਗਤਿ ਪਾਈ ਪਰਮ ਗਿੇ ॥ ਰਹਾਉ ॥

سادھسیگت نایئ رپم ےتگ ۔۔راہو۔۔
ਮੈਲੇ ਕਪਰੇ ਕਹਾ ਲਉ ਧੋਵਉ ॥

مَیلےکترے اہک لؤ دوھوو ۔۔

ਆਵੈਗੀ ਨੀਿ ਕਹਾ ਲਗੁ ਸੋਵਉ ॥੧॥

ا َویگی دین اہک گل وسوو ۔۔۱۔۔
ਜੋਈ ਜੋਈ ਜੋਤਰਓ ਸੋਈ ਸੋਈ ਿਾਤਟਓ ॥

وجیئ وجیئ وجروی وسیئ وسیئ اھپپپؤ ۔۔

ਝੂਿੈ ਬਨਤਜ ਉਤਿ ਹੀ ਗਈ ਹਾਤਟਓ ॥੨॥

چ ب
ُھؤ َھے جنب اُھٹ یہ یئگ اہپِپؤ ۔۔۲۔۔
ਕਹੁ ਰਤਵਿਾਸ ਭਇਓ ਜਬ ਲੇਖੋ ॥

ب
لی ک
ک ُہؤ رونداس ھیپؤ جت ھؤ ۔۔
ਜੋਈ ਜੋਈ ਕੀਨੋ ਸੋਈ ਸੋਈ ਿੇਤਖਓ ॥੩॥੧॥੩॥

نک
ھی
پ
وجیئ وجیئ ونیک وسیئ وسیئ د ؤ ۔۔۳۔۔۱۔۔۳۔۔
ਰਾਗੁ ਕਾਨੜਾ ਚਉਪਿੇ ਮਹਲਾ ੪ ਘਰੁ ੧

راگ اکپرا جؤندے ہلحم  ۴رھگ ۱

ੴ ਸਤਿ ਨਾਮੁ ਕਰਿਾ ਪੁਰਖੁ ਤਨਰਭਉ ਤਨਰਵੈਰੁ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤਿ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪਰਸਾਤਿ ॥

َسیب
ب
اِک اواکنر ست نام رکنا ُپرھک پِر ھؤ پِروری ااکل مُؤرت اوجین ھں ُگر رپساد ۔۔

ਮੇਰਾ ਮਨੁ ਸਾਧ ਜਨਾਂ ਤਮਤਲ ਹਤਰਆ ॥

ریما نم سادھ انجن مِل ہ ِرنا ۔۔

ਹਉ ਬਤਲ ਬਤਲ ਬਤਲ ਬਤਲ ਸਾਧ ਜਨਾਂ ਕਉ ਤਮਤਲ ਸੰਗਤਿ ਪਾਤਰ ਉਿਤਰਆ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ہؤ نل نل نل نل سادھ انجن کؤ مِل تگنس نار اُرتِنا ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਹਤਰ ਹਤਰ ਤਿਪਾ ਕਰਹੁ ਪਰਭ ਅਪਨੀ ਹਮ ਸਾਧ ਜਨਾਂ ਪਗ ਪਤਰਆ ॥

ہر ہر کِرنا رکوہ رپَھب اینپ مہ سادھ انجن نگ رپِنا ۔۔

ਧਨੁ ਧਨੁ ਸਾਧ ਤਜਨ ਹਤਰ ਪਰਭੁ ਜਾਤਨਆ ਤਮਤਲ ਸਾਧੂ ਪਤਿਿ ਉਧਤਰਆ ॥੧॥

دنھ دنھ سادھ ِجں ہر رپَھب اجاین مِل سا ُدوھ تتپ اُدرھِنا ۔۔۱۔۔
ਮਨੂਆ ਚਲੈ ਚਲੈ ਬਹੁ ਬਹੁ ਤਬਤਧ ਤਮਤਲ ਸਾਧੂ ਵਸਗਤਿ ਕਤਰਆ ॥

م ُپؤا چلَے چلَے وہب وہب نِدھ مِل سا ُدوھ وسگت رکَنا ۔۔

ਤਜਉੈਂ ਜਲ ਿੰਿੁ ਪਸਾਤਰਓ ਬਧਤਕ ਗਰਤਸ ਮੀਨਾ ਵਸਗਤਿ ਖਤਰਆ ॥੨॥

چیپؤن لج تنت ئساروی دبکھ رگس انیم وسگت رھکنا ۔۔۲۔۔
ਹਤਰ ਕੇ ਸੰਿ ਸੰਿ ਭਲ ਨੀਕੇ ਤਮਤਲ ਸੰਿ ਜਨਾ ਮਲੁ ਲਹੀਆ ॥

ہر ےک سیت سیت لھب پ ِیکے مِل سیت انج لم لہیا ۔۔

ਹਉਮੈ ਿੁਰਿੁ ਗਇਆ ਸਭੁ ਨੀਕਤਰ ਤਜਉ ਸਾਬੁਤਨ ਕਾਪਰੁ ਕਤਰਆ ॥੩॥

ہؤ م َے ُدرت ایگ سیھ پ ِیکر چیپؤ اص ُپں اکرپ رکَنا ۔۔۳۔۔

ਮਸਿਤਕ ਤਲਲਾਤਟ ਤਲਤਖਆ ਧੁਤਰ ਿਾਕੁਤਰ ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਚਰਨ ਉਰ ਧਤਰਆ ॥

کتسم لِالت لک ِھیا د ُھر اھٹ ُکر ُگر سیگؤر رچن اُر درھنا ۔۔

ਸਭੁ ਿਾਲਿੁ ਿੂਖ ਭੰਜ ਪਰਭੁ ਪਾਇਆ ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਤਮ ਉਧਤਰਆ ॥੪॥੧॥

بھب
سیھ دادل ُدوھک ج رپَھب نانا نج نانک نام اُدرھِنا ۔۔۴۔۔۱۔۔

ਕਾਨੜਾ ਮਹਲਾ ੪ ॥

اکپرا ہلحم ۴۔۔

ਮੇਰਾ ਮਨੁ ਸੰਿ ਜਨਾ ਪਗ ਰੇਨ ॥

ریما نم سیت انج نگ ر َپں ۔۔
ਹਤਰ ਹਤਰ ਕਥਾ ਸੁਨੀ ਤਮਤਲ ਸੰਗਤਿ ਮਨੁ ਕੋਰਾ ਹਤਰ ਰੰਤਗ ਭੇਨ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ب
ھی
َ
ہر ہر اھتک ُسبی مِل تگنس نم وکرا ہر رنگ ں ۔۔۱۔۔راہو۔۔

ਹਮ ਅਤਚਿ ਅਚੇਿ ਨ ਜਾਨਤਹ ਗਤਿ ਤਮਤਿ ਗੁਤਰ ਕੀਏ ਸੁਤਚਿ ਤਚਿੇਨ ॥

ج
مہ اج ِت اجپت ہن اجہنِ گپ مِت ُگر ےئیک سُچِت ِ ی َیں ۔۔

ਪਰਤਭ ਿੀਨ ਿਇਆਤਲ ਕੀਓ ਅੰਗੀਤਿਿੁ ਮਤਨ ਹਤਰ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਜਪੇਨ ॥੧॥

ج
رپَھب دنی دنال کپؤ انگیکرِت نم ہر ہر نام ی َیں ۔۔۱۔۔
ਹਤਰ ਕੇ ਸੰਿ ਤਮਲਤਹ ਮਨ ਪਰੀਿਮ ਕਤਟ ਿੇਵਉ ਹੀਅਰਾ ਿੇਨ ॥

ہر ےک سیت ملِہہ نم رپمتی ٹک دویو ہیترا ن َیں ۔۔

ਹਤਰ ਕੇ ਸੰਿ ਤਮਲੇ ਹਤਰ ਤਮਤਲਆ ਹਮ ਕੀਏ ਪਤਿਿ ਪਵੇਨ ॥੨॥

ہر ےک سیت مل ِے ہر مل ِیا مہ ےئیک تتپ وپ َپں ۔۔۲۔۔

ਹਤਰ ਕੇ ਜਨ ਊਿਮ ਜਤਗ ਕਹੀਅਤਹ ਤਜਨ ਤਮਤਲਆ ਪਾਥਰ ਸੇਨ ॥

ہر ےک نج اُومت چگ کہیبہہ ِجں مل ِیا نارھت َ
سیں ۔۔

ਜਨ ਕੀ ਮਤਹਮਾ ਬਰਤਨ ਨ ਸਾਕਉ ਓਇ ਊਿਮ ਹਤਰ ਹਤਰ ਕੇਨ ॥੩॥

نج یک امہم پرن ہن ساکؤ اوےؑ اُومت ہر ہر َ
کیں ۔۔۳۔۔
ਿੁਮਹ ਹਤਰ ਸਾਹ ਵਿੇ ਪਰਭ ਸੁਆਮੀ ਹਮ ਵਣਜਾਰੇ ਰਾਤਸ ਿੇਨ ॥

ُب
مہھ ہر ساہ ودے رپَھب سُؤا یم مہ واجنرے راس د َپں ۔۔

ਜਨ ਨਾਨਕ ਕਉ ਿਇਆ ਪਰਭ ਧਾਰਹੁ ਲਤਿ ਵਾਖਰੁ ਹਤਰ ਹਤਰ ਲੇਨ ॥੪॥੨॥

نج نانک کؤ دایئ رپَھب داھروہ دل وارھک ہر ہر َلیں ۔۔۴۔۔۲۔۔
ਕਾਨੜਾ ਮਹਲਾ ੪ ॥

اکپرا ہلحم ۴۔۔

ਜਤਪ ਮਨ ਰਾਮ ਨਾਮ ਪਰਗਾਸ ॥

جت نم رام نام رپاگس ۔۔
ਹਤਰ ਕੇ ਸੰਿ ਤਮਤਲ ਪਰੀਤਿ ਲਗਾਨੀ ਤਵਚੇ ਤਗਰਹ ਉਿਾਸ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ہر ےک سیت مِل رپپپ اگلین وِےچ گِرہ اُداس ۔۔۱۔۔راہو۔۔

ਹਮ ਹਤਰ ਤਹਰਿੈ ਜਤਪਓ ਨਾਮੁ ਨਰਹਤਰ ਪਰਤਭ ਤਿਪਾ ਕਰੀ ਤਕਰਪਾਸ ॥

مہ ہر ہِر َدے چیپؤ نام رنہر رپَھب کِرنا رکی کِرناس ۔۔

ਅਨਤਿਨੁ ਅਨਿੁ ਭਇਆ ਮਨੁ ਤਬਗਤਸਆ ਉਿਮ ਭਏ ਤਮਲਨ ਕੀ ਆਸ ॥੧॥

ادنِن ا َند ایھب نم نِگسیا اُدم ےئھب مل ِں یک ا س ۔۔۱۔۔

ਹਮ ਹਤਰ ਸੁਆਮੀ ਪਰੀਤਿ ਲਗਾਈ ਤਜਿਨੇ ਸਾਸ ਲੀਏ ਹਮ ਗਰਾਸ ॥

مہ ہر سُؤا یم رپپپ اگلیئ چ ِیپے ساس ےئیل مہ رگاس ۔۔

ਤਕਲਤਬਖ ਿਹਨ ਭਏ ਤਖਨ ਅੰਿਤਰ ਿੂਤਟ ਗਏ ਮਾਇਆ ਕੇ ਿਾਸ ॥੨॥

ک
ھ
ُ
ِ
ئ
کِل ِیکھ دنہ ےئھب ں ارتن ؤت ےئگ امنا ےک اھپس ۔۔۲۔۔

ਤਕਆ ਹਮ ਤਕਰਮ ਤਕਆ ਕਰਮ ਕਮਾਵਤਹ ਮੂਰਖ ਮੁਗਧ ਰਖੇ ਪਰਭ ਿਾਸ ॥

ایک مہ کِرم ایک رکم امکوہِ مُؤرھک مُگدھ رےھک رپَھب طاس ۔۔

ਅਵਗਨੀਆਰੇ ਪਾਥਰ ਭਾਰੇ ਸਿਸੰਗਤਿ ਤਮਤਲ ਿਰੇ ਿਰਾਸ ॥੩॥

اواینگرے نارھت اھبرے سیسیگت مِل رتے رتاس ۔۔۳۔۔

ਜੇਿੀ ਤਸਰਸਤਟ ਕਰੀ ਜਗਿੀਸਤਰ ਿੇ ਸਤਭ ਊਚ ਹਮ ਨੀਚ ਤਬਤਖਆਸ ॥

چ َیبی رسِست رکی چگدرسی ےت سیھ اُوچ مہ چین نِکھیاس ۔۔

ਹਮਰੇ ਅਵਗੁਨ ਸੰਤਗ ਗੁਰ ਮੇਟੇ ਜਨ ਨਾਨਕ ਮੇਤਲ ਲੀਏ ਪਰਭ ਪਾਸ ॥੪॥੩॥

رمہے ا َو ُگں گنس ُگر می َپے نج نانک م َیل ےئیل رپَھب ناس ۔۔۴۔۔۳۔۔
ਕਾਨੜਾ ਮਹਲਾ ੪ ॥

اکپرا ہلحم ۴۔۔

ਮੇਰੈ ਮਤਨ ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਜਤਪਓ ਗੁਰ ਵਾਕ ॥

ریمَے نم رام نام چیپؤ ُگر واک ۔۔

ਹਤਰ ਹਤਰ ਤਿਪਾ ਕਰੀ ਜਗਿੀਸਤਰ ਿੁਰਮਤਿ ਿੂਜਾ ਭਾਉ ਗਇਓ ਸਭ ਝਾਕ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ہر ہر کِرنا رکی چگدرسی ُدرمت ُدواج اھبو گیپؤ سیھ اھجک ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਨਾਨਾ ਰੂਪ ਰੰਗ ਹਤਰ ਕੇਰੇ ਘਤਟ ਘਤਟ ਰਾਮੁ ਰਤਵਓ ਗੁਪਲਾਕ ॥

نانا ُروت رنگ ہر ریکَے ٹھگ ٹھگ رام َرووی ُگیالک ۔۔

ਹਤਰ ਕੇ ਸੰਿ ਤਮਲੇ ਹਤਰ ਪਰਗਟੇ ਉਘਤਰ ਗਏ ਤਬਤਖਆ ਕੇ ਿਾਕ ॥੧॥

ہر ےک سیت مل ِے ہر رپےٹگ اُرھگ ےئگ نِکھیا ےک ناک ۔۔۱۔۔

ਸੰਿ ਜਨਾ ਕੀ ਬਹੁਿੁ ਬਹੁ ਸੋਭਾ ਤਜਨ ਉਤਰ ਧਾਤਰਓ ਹਤਰ ਰਤਸਕ ਰਸਾਕ ॥

سیت انج یک تہب وہب وساھب ِجں اُر داھروی ہر رسِک رساک ۔۔
ਹਤਰ ਕੇ ਸੰਿ ਤਮਲੇ ਹਤਰ ਤਮਤਲਆ ਜੈਸੇ ਗਊ ਿੇਤਖ ਬਛਰਾਕ ॥੨॥

بِج
ھ
ہر ےک سیت مل ِے ہر مل ِیا ےسیج وگٔ دھکی راک ۔۔۲۔۔

ਹਤਰ ਕੇ ਸੰਿ ਜਨਾ ਮਤਹ ਹਤਰ ਹਤਰ ਿੇ ਜਨ ਊਿਮ ਜਨਕ ਜਨਾਕ ॥

ہر ےک سیت انج ہہم ہر ہر ےت نج اُومت جیک انجک ۔۔

ਤਿਨ ਹਤਰ ਤਹਰਿੈ ਬਾਸੁ ਬਸਾਨੀ ਛੂਤਟ ਗਈ ਮੁਸਕੀ ਮੁਸਕਾਕ ॥੩॥

چ
م
پِں ہر ہِر َدے ناس اسبین ُھؤت یئگ ُسکی مُسکاک ۔۔۳۔۔

ਿੁਮਰੇ ਜਨ ਿੁਮਹ ਹੀ ਪਰਭ ਕੀਏ ਹਤਰ ਰਾਤਖ ਲੇਹੁ ਆਪਨ ਅਪਨਾਕ ॥

ُب
ُبمرے نج مہھ یہ رپَھب ےئیک ہر راھک وہیل ا نپ اانپک ۔۔

ਜਨ ਨਾਨਕ ਕੇ ਸਖਾ ਹਤਰ ਭਾਈ ਮਾਿ ਤਪਿਾ ਬੰਧਪ ਹਤਰ ਸਾਕ ॥੪॥੪॥

نج نانک ےک اھکس ہر اھبیئ امت پِیا دنبھت ہر ساک ۔۔۴۔۔۴۔۔
ਕਾਨੜਾ ਮਹਲਾ ੪ ॥

اکپرا ہلحم ۴۔۔

ਮੇਰੇ ਮਨ ਹਤਰ ਹਤਰ ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਜਤਪ ਚੀਤਿ ॥

ریمے نم ہر ہر رام نام جت ِجپت ۔۔
ਹਤਰ ਹਤਰ ਵਸਿੁ ਮਾਇਆ ਗਤੜਹ ਵੇੜਹੀ ਗੁਰ ਕੈ ਸਬਤਿ ਲੀਓ ਗੜੁ ਜੀਤਿ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ہر ہر وطس امنا گرہھہ وپریھ ُگر ےکَ دبس ل ِپؤ گر جپت ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਤਮਤਥਆ ਭਰਤਮ ਭਰਤਮ ਬਹੁ ਭਰਤਮਆ ਲੁਬਧੋ ਪੁਿਰ ਕਲਿਰ ਮੋਹ ਪਰੀਤਿ ॥

مِبھیا رھبم رھبم وہب رھبایم لُبھدو ُنتر کلتر ومہ رپپپ ۔۔

ਜੈਸੇ ਿਰਵਰ ਕੀ ਿੁਛ ਛਾਇਆ ਤਖਨ ਮਤਹ ਤਬਨਤਸ ਜਾਇ ਿੇਹ ਭੀਤਿ ॥੧॥

ک
ُب
ن
ی
ھ
ِ
ِ
چ َیسے رتور یک چھ اھچنا ں ہہم س اجۓ دہہی تیھب ۔۔۱۔۔
ਹਮਰੇ ਪਰਾਨ ਪਰੀਿਮ ਜਨ ਊਿਮ ਤਜਨ ਤਮਤਲਆ ਮਤਨ ਹੋਇ ਪਰਿੀਤਿ ॥

رمہے رپان رپمتی نج اُومت ِجں مل ِیا نم وہۓ رپتیت ۔۔

ਪਰਚੈ ਰਾਮੁ ਰਤਵਆ ਘਟ ਅੰਿਤਰ ਅਸਤਥਰੁ ਰਾਮੁ ਰਤਵਆ ਰੰਤਗ ਪਰੀਤਿ ॥੨॥

سب
رپ َچے رام روِنا ٹھگ ارتن ا ِھر رام روِنا رنگ رپپپ ۔۔۲۔۔

ਹਤਰ ਕੇ ਸੰਿ ਸੰਿ ਜਨ ਨੀਕੇ ਤਜਨ ਤਮਤਲਆਂ ਮਨੁ ਰੰਤਗ ਰੰਗੀਤਿ ॥

ہر ےک سیت سیت نج پ ِیکے ِجں مل ِیان نم رنگ رنگپت ۔۔
ਹਤਰ ਰੰਗੁ ਲਹੈ ਨ ਉਿਰੈ ਕਬਹੂ ਹਤਰ ਹਤਰ ਜਾਇ ਤਮਲੈ ਹਤਰ ਪਰੀਤਿ ॥੩॥

ہر رنگ ل َہے ہن اُرتَے کب ُہؤ ہر ہر اجۓ ملَ ِے ہر رپپپ ۔۔۳۔۔
ਹਮ ਬਹੁ ਪਾਪ ਕੀਏ ਅਪਰਾਧੀ ਗੁਤਰ ਕਾਟੇ ਕਤਟਿ ਕਟੀਤਿ ॥

مہ وہب نات ےئیک ارپادیھ ُگر اکےٹ کپِت کیپت ۔۔

ਹਤਰ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਿੀਓ ਮੁਤਖ ਅਉਖਧੁ ਜਨ ਨਾਨਕ ਪਤਿਿ ਪੁਨੀਤਿ ॥੪॥੫॥

ہر ہر نام ِدئؤ مُکھ اودھکھ نج نانک پپِت ُنیپت ۔۔۴۔۔۵۔۔
ਕਾਨੜਾ ਮਹਲਾ ੪ ॥

اکپرا ہلحم ۴۔۔

ਜਤਪ ਮਨ ਰਾਮ ਨਾਮ ਜਗੰਨਾਥ ॥

جت نم رام نام چگیّاھت ۔۔
ਘੂਮਨ ਘੇਰ ਪਰੇ ਤਬਖੁ ਤਬਤਖਆ ਸਤਿਗੁਰ ਕਾਤਢ ਲੀਏ ਿੇ ਹਾਥ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

گ
گ
ُھؤنم ھتر رپے نِکھ نِکھیا سیگؤر اکدھ ےئیل دے اہھت ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਸੁਆਮੀ ਅਭੈ ਤਨਰੰਜਨ ਨਰਹਤਰ ਿੁਮਹ ਰਾਤਖ ਲੇਹੁ ਹਮ ਪਾਪੀ ਪਾਥ ॥

ُب
سُؤا یم اےھب پِرنجن رنہر مہھ راھک وہیل مہ نایپ ناھت ۔۔

ਕਾਮ ਿੋਧ ਤਬਤਖਆ ਲੋਤਭ ਲੁਭਿੇ ਕਾਸਟ ਲੋਹ ਿਰੇ ਸੰਤਗ ਸਾਥ ॥੧॥

لُب
اکم رکودھ نِکھیا ولھب ھپے اکست ولچ رتے گنس ساھت ۔۔۱۔۔
ਿੁਮਹ ਵਿ ਪੁਰਖ ਬਿ ਅਗਮ ਅਗੋਚਰ ਹਮ ਢੂਤਢ ਰਹੇ ਪਾਈ ਨਹੀ ਹਾਥ ॥

ُب
مہھ ود ُپرھک ند امگ اوگرچ مہ ُدوھدھ رےہ نایئ یہن اہھت ۔۔

ਿੂ ਪਰੈ ਪਰੈ ਅਪਰੰਪਰੁ ਸੁਆਮੀ ਿੂ ਆਪਨ ਜਾਨਤਹ ਆਤਪ ਜਗੰਨਾਥ ॥੨॥

ہہن ا ت چگیّاھت ۔۔۲۔۔
ئُؤ رپَے رپَے ارپرپم سُؤا یم ئُؤ ا نپ اج ِ
ਅਤਿਰਸਟੁ ਅਗੋਚਰ ਨਾਮੁ ਤਧਆਏ ਸਿਸੰਗਤਿ ਤਮਤਲ ਸਾਧੂ ਪਾਥ ॥

اد ِرست اوگرچ نام دایھےئ سیسیگت مِل سا ُدوھ ناھت ۔۔

ਹਤਰ ਹਤਰ ਕਥਾ ਸੁਨੀ ਤਮਤਲ ਸੰਗਤਿ ਹਤਰ ਹਤਰ ਜਤਪਓ ਅਕਥ ਕਥ ਕਾਥ ॥੩॥

ہر ہر اھتک ُسبی مِل تگنس ہر ہر چ ِیپؤ اکبھ کبھ اکھت ۔۔۳۔۔
ਹਮਰੇ ਪਰਭ ਜਗਿੀਸ ਗੁਸਾਈ ਹਮ ਰਾਤਖ ਲੇਹੁ ਜਗੰਨਾਥ ॥

رمہے رپَھب چگدسی ُگسا ٔی مہ راھک وہیل چگیّاھت ۔۔

ਜਨ ਨਾਨਕੁ ਿਾਸੁ ਿਾਸ ਿਾਸਨ ਕੋ ਪਰਭ ਕਰਹੁ ਤਿਪਾ ਰਾਖਹੁ ਜਨ ਸਾਥ ॥੪॥੬॥

ک
نج نانک داس داس دانس وک رپَھب رکوہ کِرنا را ھہؤ نج ساھت ۔۔۴۔۔۶۔۔
ਕਾਨੜਾ ਮਹਲਾ ੪ ਪੜਿਾਲ ਘਰੁ ੫ ॥

اکپرا ہلحم  ۴ڑپنال رھگ ۵۔۔
ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪਰਸਾਤਿ ॥

اِک اواکنر سیگؤر رپساد ۔۔
ਮਨ ਜਾਪਹੁ ਰਾਮ ਗੁਪਾਲ ॥

نم اجبہؤ رام ُگیال ۔۔

ਹਤਰ ਰਿਨ ਜਵੇਹਰ ਲਾਲ ॥

ہر رنت وجرہی الل ۔۔
ਹਤਰ ਗੁਰਮੁਤਖ ਘਤੜ ਟਕਸਾਲ ॥

ہر ُگرمُکھ ڑھگ اسکٹل ۔۔

ਹਤਰ ਹੋ ਹੋ ਤਕਰਪਾਲ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ہر وہ وہ کِرنال ۔۔۱۔۔راہو۔۔

ਿੁਮਰੇ ਗੁਨ ਅਗਮ ਅਗੋਚਰ ਏਕ ਜੀਹ ਤਕਆ ਕਥੈ ਤਬਚਾਰੀ ਰਾਮ ਰਾਮ ਰਾਮ ਰਾਮ ਲਾਲ ॥

کب
ُبمرے ُگں امگ اوگرچ انک ہہیج ایک َھے ِبچاری رام رام رام رام الل ۔۔

ਿੁਮਰੀ ਜੀ ਅਕਥ ਕਥਾ ਿੂ ਿੂ ਿੂ ਹੀ ਜਾਨਤਹ ਹਉ ਹਤਰ ਜਤਪ ਭਈ ਤਨਹਾਲ ਤਨਹਾਲ ਤਨਹਾਲ ॥੧॥

ُبمری یج اکبھ اھتک ئُؤ ئُؤ ئُؤ یہ اجہہن ہؤ ہر جت یئھب بِہال بِہال بِہال ۔۔۱۔۔

ਹਮਰੇ ਹਤਰ ਪਰਾਨ ਸਖਾ ਸੁਆਮੀ ਹਤਰ ਮੀਿਾ ਮੇਰੇ ਮਤਨ ਿਤਨ ਜੀਹ ਹਤਰ ਹਰੇ ਹਰੇ ਰਾਮ ਨਾਮ ਧਨੁ ਮਾਲ
॥

رمہے ہر رپان اھکس سُؤا یم ہر مییا ریمے نم نت ہیج ہر ہرے ہرے رام نام دنھ امل ۔۔
ਜਾ ਕੋ ਭਾਗੁ ਤਿਤਨ ਲੀਓ ਰੀ ਸੁਹਾਗੁ ਹਤਰ ਹਤਰ ਹਰੇ ਹਰੇ ਗੁਨ ਗਾਵੈ ਗੁਰਮਤਿ ਹਉ ਬਤਲ ਬਲੇ ਹਉ ਬਤਲ
ਬਲੇ ਜਨ ਨਾਨਕ ਹਤਰ ਜਤਪ ਭਈ ਤਨਹਾਲ ਤਨਹਾਲ ਤਨਹਾਲ ॥੨॥੧॥੭॥

ُگ
پ
اگوے ُگرمت ہؤ نل ےلب ہؤ نل ےلب
اج وک اھبگ ِں ل ِپؤ ری ُسہاگ ہر ہر ہرے ہرے ں َ
نج نانک ہر جت یئھب بِہال بِہال بِہال ۔۔۲۔۔۱۔۔۷۔۔
ਕਾਨੜਾ ਮਹਲਾ ੪ ॥

اکپرا ہلحم ۴۔۔

ਹਤਰ ਗੁਨ ਗਾਵਹੁ ਜਗਿੀਸ ॥

ہر ُگں اگووہ چگدسی ۔۔

ਏਕਾ ਜੀਹ ਕੀਚੈ ਲਖ ਬੀਸ ॥

ااکی ہیج کبج َے ھکل سیب ۔۔

ਜਤਪ ਹਤਰ ਹਤਰ ਸਬਤਿ ਜਪੀਸ ॥

ج
جت ہر ہر دبس ییس ۔۔

ਹਤਰ ਹੋ ਹੋ ਤਕਰਪੀਸ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ہر وہ وہ کِرسیپ ۔۔۱۔۔راہو۔۔

ਹਤਰ ਤਕਰਪਾ ਕਤਰ ਸੁਆਮੀ ਹਮ ਲਾਇ ਹਤਰ ਸੇਵਾ ਹਤਰ ਜਤਪ ਜਪੇ ਹਤਰ ਜਤਪ ਜਪੇ ਜਪੁ ਜਾਪਉ
ਜਗਿੀਸ ॥

ہر کِرنا رک سُؤا یم مہ ال ِئے ہر ویسا ہر جت ےپج ہر جت ےپج جت اجئؤ چگدسی ۔۔
ਿੁਮਰੇ ਜਨ ਰਾਮੁ ਜਪਤਹ ਿੇ ਊਿਮ ਤਿਨ ਕਉ ਹਉ ਘੁਤਮ ਘੁਮੇ ਘੁਤਮ ਘੁਤਮ ਜੀਸ ॥੧॥

ُ پ ِ ک ہ گ ُھ گھُم گ ُھ گ ُھ
ُبمرے نج رام جبہہ ےت اومت ں ؤ ؤ م ے م م سیج ۔۔۱۔۔
ਹਤਰ ਿੁਮ ਵਿ ਵਿੇ ਵਿੇ ਵਿ ਊਚੇ ਸੋ ਕਰਤਹ ਤਜ ਿੁਧੁ ਭਾਵੀਸ ॥

ُب
ہر م ود ودے ودے ود اُوےچ وس رکہِ ےج ُندھ اھبوسی ۔۔
ਜਨ ਨਾਨਕ ਅੰਤਮਰਿੁ ਪੀਆ ਗੁਰਮਿੀ ਧਨੁ ਧੰਨੁ ਧਨੁ ਧੰਨੁ ਧੰਨੁ ਗੁਰੂ ਸਾਬੀਸ ॥੨॥੨॥੮॥

نھ دنھ دنھّ دنھّ ُگؤ ُرو ساسیب ۔۔۲۔۔۲۔۔۸۔۔
نج نانک ارمِت پِیا ُگریتم دنھ د ّ
ਕਾਨੜਾ ਮਹਲਾ ੪ ॥

اکپرا ہلحم ۴۔۔

ਭਜੁ ਰਾਮੋ ਮਤਨ ਰਾਮ ॥

جھب راوم نم رام ۔۔
ਤਜਸੁ ਰੂਪ ਨ ਰੇਖ ਵਿਾਮ ॥

ِجس ُروت ہن رھکی ودام ۔۔
ਸਿਸੰਗਤਿ ਤਮਲੁ ਭਜੁ ਰਾਮ ॥

سیسیگت مِل جھب رام ۔۔

ਬਿ ਹੋ ਹੋ ਭਾਗ ਮਥਾਮ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ند وہ وہ اھبگ اھتمم ۔۔۱۔۔راہو۔۔

ਤਜਿੁ ਤਗਰਤਹ ਮੰਿਤਰ ਹਤਰ ਹੋਿੁ ਜਾਸੁ ਤਿਿੁ ਘਤਰ ਆਨਿੋ ਆਨੰਿੁ ਭਜੁ ਰਾਮ ਰਾਮ ਰਾਮ ॥

ِجت گِرہِ دنمر ہر وہت اجس پِپ رھگ ا َندو ا دنن جھب رام رام رام ۔۔

ੇਰਾਮ ਨਾਮ ਗੁਨ ਗਾਵਹੁ ਹਤਰ ਪਰੀਿਮ ਉਪਿੇਤਸ ਗੁਰੂ ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰਾ ਸੁਖੁ ਹੋਿੁ ਹਤਰ ਹਰੇ ਹਤਰ ਹਰੇ ਹਰ
ਭਜੁ ਰਾਮ ਰਾਮ ਰਾਮ ॥੧॥

رام نام ُگں اگووہ ہر رپمتی ا ُندسی ُگؤ ُرو ُگر سیگؤرا ُسکھ وہت ہر ہرے ہر ہرے ہرے جھب
رام رام رام ۔۔۱۔۔
ਸਭ ਤਸਸਤਟ ਧਾਰ ਹਤਰ ਿੁਮ ਤਕਰਪਾਲ ਕਰਿਾ ਸਭੁ ਿੂ ਿੂ ਿੂ ਰਾਮ ਰਾਮ ਰਾਮ ॥

ُب
سیھ سِست داھر ہر م کِرنال رکنا سیھ ئُؤ ئُؤ ئُؤ رام رام رام ۔۔

ਜਨ ਨਾਨਕੋ ਸਰਣਾਗਿੀ ਿੇਹੁ ਗੁਰਮਿੀ ਭਜੁ ਰਾਮ ਰਾਮ ਰਾਮ ॥੨॥੩॥੯॥

نج نانکؤ رسنایتگ دوہی ُگریتم جھب رام رام رام ۔۔۲۔۔۳۔۔۹۔۔
ਕਾਨੜਾ ਮਹਲਾ ੪ ॥

اکپرا ہلحم ۴۔۔

ਸਤਿਗੁਰ ਚਾਟਉ ਪਗ ਚਾਟ ॥

سیگؤر اچئؤ نگ اچت ۔۔

ਤਜਿੁ ਤਮਤਲ ਹਤਰ ਪਾਧਰ ਬਾਟ ॥

ِجت مِل ہر نادرھ نات ۔۔

ਭਜੁ ਹਤਰ ਰਸੁ ਰਸ ਹਤਰ ਗਾਟ ॥

جھب ہر رس رس ہر اگت ۔۔
ਹਤਰ ਹੋ ਹੋ ਤਲਖੇ ਤਲਲਾਟ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

لک
ہر وہ وہ ِھے

لِالت ۔۔۱۔۔راہو۔۔

ਖਟ ਕਰਮ ਤਕਤਰਆ ਕਤਰ ਬਹੁ ਬਹੁ ਤਬਸਥਾਰ ਤਸਧ ਸਾਤਧਕ ਜੋਗੀਆ ਕਤਰ ਜਟ ਜਟਾ ਜਟ ਜਾਟ ॥

ئ
ٹھک رکم کِرنا رک وہب وہب ِسبھار سِدھ سادِکھ وجایگ رک جت اٹج جت اجت ۔۔

ਕਤਰ ਭੇਖ ਨ ਪਾਈਐ ਹਤਰ ਬਰਹਮ ਜੋਗੁ ਹਤਰ ਪਾਈਐ ਸਿਸੰਗਿੀ ਉਪਿੇਤਸ ਗੁਰੂ ਗੁਰ ਸੰਿ ਜਨਾ ਖੋਤਲ
ਖੋਤਲ ਕਪਾਟ ॥੧॥

ب
ہ پپ سی
س
ھ
گب
ی
ُ
ی
ُ
ک
گ
پ
پ
پ
گ
ہ
ی ا ُندسی ؤ ُرو ر سیت انج وھکل وھکل
رک َ ھ ہن نا َے ر رمہ وجگ ر نا َے
اپکت ۔۔۱۔۔
ਿੂ ਅਪਰੰਪਰੁ ਸੁਆਮੀ ਅਤਿ ਅਗਾਹੁ ਿੂ ਭਰਪੁਤਰ ਰਤਹਆ ਜਲ ਥਲੇ ਹਤਰ ਇਕੁ ਇਕੋ ਇਕ ਏਕੈ ਹਤਰ
ਥਾਟ ॥

ئُؤ ارپرپم سُؤا یم ات ااگوہ ئُؤ رھب ُپر رایہ لج ےلھت ہر اِک اوک اِک اےکی ہر اھتت ۔۔
ਿੂ ਜਾਣਤਹ ਸਭ ਤਬਤਧ ਬੂਝਤਹ ਆਪੇ ਜਨ ਨਾਨਕ ਕੇ ਪਰਭ ਘਤਟ ਘਟੇ ਘਤਟ ਘਟੇ ਘਤਟ ਹਤਰ ਘਾਟ
॥੨॥੪॥੧੦॥

گ
گ
ئُؤ اج ِہن سیھ نِدھ وبچھہہ ا ےپ نج نانک ےک رپَھب ٹھگ ھپے ٹھگ ھپے ٹھگ ہر اھگت
۔۔۲۔۔۴۔۔۱۱۔۔
ਕਾਨੜਾ ਮਹਲਾ ੪ ॥

اکپرا ہلحم ۴۔۔

ਜਤਪ ਮਨ ਗੋਤਬਿ ਮਾਧੋ ॥

جت نم وگنِد امدوھ ۔۔
ਹਤਰ ਹਤਰ ਅਗਮ ਅਗਾਧੋ ॥

ہر ہر امگ ااگدوھ ۔۔
ਮਤਿ ਗੁਰਮਤਿ ਹਤਰ ਪਰਭੁ ਲਾਧੋ ॥

مت ُگرمت ہر رپَھب الدوھ ۔۔

ਧੁਤਰ ਹੋ ਹੋ ਤਲਖੇ ਤਲਲਾਧੋ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

لک
د ُھر وہ وہ ِھے

لِالدوھ ۔۔۱۔۔راہو۔۔

ੁਤਬਖੁ ਮਾਇਆ ਸੰਤਚ ਬਹੁ ਤਚਿੈ ਤਬਕਾਰ ਸੁਖੁ ਪਾਈਐ ਹਤਰ ਭਜੁ ਸੰਿ ਸੰਿ ਸੰਗਿੀ ਤਮਤਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰ
ਸਾਧੋ ॥

سب
نِکھ امنا ج وہب ِج َپے ِئکار ُسکھ نا پپَے ہر جھب سیت سیت یتگنس مِل سیگؤرو ُگر سادوھ ۔۔
ੋਤਜਉ ਛੁਤਹ ਪਾਰਸ ਮਨੂਰ ਭਏ ਕੰਚਨ ਤਿਉ ਪਤਿਿ ਜਨ ਤਮਤਲ ਸੰਗਿੀ ਸੁਧ ਹੋਵਿ ਗੁਰਮਿੀ ਸੁਧ ਹਾਧ
॥੧॥

چ
چیپؤ ُھؤہ نارس م ُپؤر ےئھب نچنک پپؤ تتپ نج مِل یتگنس ُسدھ وہوت ُگریتم ُسدھ اہدوھ ۔۔۱۔۔
ੋਤਜਉ ਕਾਸਟ ਸੰਤਗ ਲੋਹਾ ਬਹੁ ਿਰਿਾ ਤਿਉ ਪਾਪੀ ਸੰਤਗ ਿਰੇ ਸਾਧ ਸਾਧ ਸੰਗਿੀ ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰ ਸਾਧ
॥

چیپؤ اکست گنس ولاہ وہب رتنا پپؤ نایپ گنس رتے سادھ سادھ یتگنس ُگر سیگؤرو ُگر سادوھ ۔۔
ੋਚਾਤਰ ਬਰਨ ਚਾਤਰ ਆਸਰਮ ਹੈ ਕੋਈ ਤਮਲੈ ਗੁਰੂ ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਸੋ ਆਤਪ ਿਰੈ ਕੁਲ ਸਗਲ ਿਰਾਧ
॥੨॥੫॥੧੧॥

اچر پرن اچر ا رسم ےہَ وکیئ ملَ ِے ُگؤ ُرو ُگر نانک وس ا ت رتَے ُکل لگس رتادوھ
۔۔۲۔۔۵۔۔۱۱۔۔
ਕਾਨੜਾ ਮਹਲਾ ੪ ॥

اکپرا ہلحم ۴۔۔

ਹਤਰ ਜਸੁ ਗਾਵਹੁ ਭਗਵਾਨ ॥

ہر سج اگووہ وگھبان ۔۔
ਜਸੁ ਗਾਵਿ ਪਾਪ ਲਹਾਨ ॥

سج اگوت نات اہلن ۔۔
ਮਤਿ ਗੁਰਮਤਿ ਸੁਤਨ ਜਸੁ ਕਾਨ ॥

مت ُگرمت ُسں سج اکن ۔۔

ਹਤਰ ਹੋ ਹੋ ਤਕਰਪਾਨ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ہر وہ وہ کِرنان ۔۔۱۔۔راہو۔۔

ਿੇਰੇ ਜਨ ਤਧਆਵਤਹ ਇਕ ਮਤਨ ਇਕ ਤਚਤਿ ਿੇ ਸਾਧੂ ਸੁਖ ਪਾਵਤਹ ਜਤਪ ਹਤਰ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਤਨਧਾਨ ॥

ریتے نج دایھوہِ اِک نم اِک ِجت ےت سا ُدوھ ُسکھ ناوہِ جت ہر ہر نام ن ِداھن ۔۔
ਉਸਿਤਿ ਕਰਤਹ ਪਰਭ ਿੇਰੀਆ ਤਮਤਲ ਸਾਧੂ ਸਾਧ ਜਨਾ ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਭਗਵਾਨ ॥੧॥

ُِنا مِل سا ُدوھ سادھ انج ُگر سیگؤرو وگھبان ۔۔۱۔۔
اُسیت رکےہ رپَھب ریتِ

ਤਜਨ ਕੈ ਤਹਰਿੈ ਿੂ ਸੁਆਮੀ ਿੇ ਸੁਖ ਿਲ ਪਾਵਤਹ ਿੇ ਿਰੇ ਭਵ ਤਸੰਧੁ ਿੇ ਭਗਿ ਹਤਰ ਜਾਨ ॥

ب
ِجں ےکَ ہِر َدے ئُؤ سُؤا یم ےت ُسکھ لھپ ناوہِ ےت رتے َھؤ ِسید ِھ ےت تگھب ہر اجن ۔۔
ਤਿਨ ਸੇਵਾ ਹਮ ਲਾਇ ਹਰੇ ਹਮ ਲਾਇ ਹਰੇ ਜਨ ਨਾਨਕ ਕੇ ਹਤਰ ਿੂ ਿੂ ਿੂ ਿੂ ਿੂ ਭਗਵਾਨ ॥੨॥੬॥੧੨॥

پِں ویسا مہ ال ِئے ہرے مہ ال ِئے ہرے نج نانک ےک ہر ئُؤ ئُؤ ئُؤ ئُؤ ئُؤ وگھبان
۔۔۲۔۔۶۔۔۱۲۔۔
ਕਾਨੜਾ ਮਹਲਾ ੫ ਘਰੁ ੨

اکپرا ہلحم  ۵رھگ ۲

ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪਰਸਾਤਿ ॥

اِک اواکنر سیگؤر رپساد ۔۔
ਗਾਈਐ ਗੁਣ ਗੋਪਾਲ ਤਿਪਾ ਤਨਤਧ ॥

اگ پ َپے ُگں وگنال کِرنا ن ِدھ ۔۔

ਿੁਖ ਤਬਿਾਰਨ ਸੁਖਿਾਿੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜਾ ਕਉ ਭੇਟਿ ਹੋਇ ਸਗਲ ਤਸਤਧ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ب
ُدھک نِدارن ُسکھداےت سیگؤر اج کؤ ھیپت وہۓ لگس سِدھ ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਤਸਮਰਿ ਨਾਮੁ ਮਨਤਹ ਸਾਧਾਰੈ ॥

س
اھرے ۔۔
ِ مرت نام مبہہ ساد َ

ਕੋਤਟ ਪਰਾਧੀ ਤਖਨ ਮਤਹ ਿਾਰੈ ॥੧॥

ک
وکت رپادیھ ھِں ہہم نا َرے ۔۔۱۔۔

ਜਾ ਕਉ ਚੀਤਿ ਆਵੈ ਗੁਰੁ ਅਪਨਾ ॥

ے ُگر اانپ ۔۔
اج کؤ جپت ا و َ

ਿਾ ਕਉ ਿੂਖੁ ਨਹੀ ਤਿਲੁ ਸੁਪਨਾ ॥੨॥

نا کؤ ُدوھک یہن نِل ُسییا ۔۔۲۔۔

ਜਾ ਕਉ ਸਤਿਗੁਰੁ ਅਪਨਾ ਰਾਖੈ ॥

ک
اج کؤ سیگؤر اانپ را َھے ۔۔

ਸੋ ਜਨੁ ਹਤਰ ਰਸੁ ਰਸਨਾ ਚਾਖੈ ॥੩॥

ک
وس نج ہر رس رانس اچ َھے ۔۔۳۔۔
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਗੁਤਰ ਕੀਨੀ ਮਇਆ ॥

وہک نانک ُگر کیبی ایم ۔۔

ਹਲਤਿ ਪਲਤਿ ਮੁਖ ਊਜਲ ਭਇਆ ॥੪॥੧॥

ہلت نلت مُکھ اُولج ایھب ۔۔۴۔۔۱۔۔
ਕਾਨੜਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥

اکپرا ہلحم ۵۔۔

ਆਰਾਧਉ ਿੁਝਤਹ ਸੁਆਮੀ ਅਪਨੇ ॥

ھ ُب
ج
س
ھ
ا راد ؤ ہہ ُؤا یم اےنپ ۔۔

ਊਿਿ ਬੈਿਿ ਸੋਵਿ ਜਾਗਿ ਸਾਤਸ ਸਾਤਸ ਸਾਤਸ ਹਤਰ ਜਪਨੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

اُوبھت نیبھت وسوت اجگپ ساس ساس ساس ہر ےنپج ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਿਾ ਕੈ ਤਹਰਿੈ ਬਤਸਓ ਨਾਮੁ ॥

ےک ہِر َدے ئسیؤ نام ۔۔
نا َ

ਜਾ ਕਉ ਸੁਆਮੀ ਕੀਨੋ ਿਾਨੁ ॥੧॥

اج کؤ سُؤا یم ونیک دان ۔۔۱۔۔
ਿਾ ਕੈ ਤਹਰਿੈ ਆਈ ਸਾਂਤਿ ॥

ےک ہِر َدے ا یئ ساپپ ۔۔
نا َ
ਿਾਕੁਰ ਭੇਟੇ ਗੁਰ ਬਚਨਾਂਤਿ ॥੨॥

ب
اھٹ ُکر ھیپے ُگر انچبپپ ۔۔۲۔۔
ਸਰਬ ਕਲਾ ਸੋਈ ਪਰਬੀਨ ॥

رست کال وسیئ رپنیب ۔۔
ਨਾਮ ਮੰਿੁ ਜਾ ਕਉ ਗੁਤਰ ਿੀਨ ॥੩॥

نام میتر اج کؤ ُگر دنی ۔۔۳۔۔
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਿਾ ਕੈ ਬਤਲ ਜਾਉ ॥

ےک نل اجو ۔۔
وہک نانک نا َ

ਕਤਲਜੁਗ ਮਤਹ ਪਾਇਆ ਤਜਤਨ ਨਾਉ ॥੪॥੨॥

کلچُگ ہہم نانا ِجں ناو ۔۔۴۔۔۲۔۔
ਕਾਨੜਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥

اکپرا ہلحم ۵۔۔

ਕੀਰਤਿ ਪਰਭ ਕੀ ਗਾਉ ਮੇਰੀ ਰਸਨਾਂ ॥

ریکت رپَھب یک اگو ریمی رانسن ۔۔
ਅਤਨਕ ਬਾਰ ਕਤਰ ਬੰਿਨ ਸੰਿਨ ਊਹਾਂ ਚਰਨ ਗੋਤਬੰਿ ਜੀ ਕੇ ਬਸਨਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

س
ان ِک نار رک دنبن ییں اُواہن رچن وگپِید یج ےک ئسیا ۔۔۱۔۔راہو۔۔

ਅਤਨਕ ਭਾਂਤਿ ਕਤਰ ਿੁਆਰੁ ਨ ਪਾਵਉ ॥

ان ِک اھبپپ رک ُدوار ہن ناوو ۔۔
ਹੋਇ ਤਿਪਾਲੁ ਿ ਹਤਰ ਹਤਰ ਤਧਆਵਉ ॥੧॥

وہۓ کِرنال ت ہر ہر دایھوو ۔۔۱۔۔
ਕੋਤਟ ਕਰਮ ਕਤਰ ਿੇਹ ਨ ਸੋਧਾ ॥

وکت رکم رک دہہی ہن وسداھ ۔۔
ਸਾਧਸੰਗਤਿ ਮਤਹ ਮਨੁ ਪਰਬੋਧਾ ॥੨॥

سادھسیگت ہہم نم رپوبداھ ۔۔۲۔۔
ਤਿਰਸਨ ਨ ਬੂਝੀ ਬਹੁ ਰੰਗ ਮਾਇਆ ॥

رتِنس ہن ئُؤیھج وہب رنگ امنا ۔۔
ਨਾਮੁ ਲੈਿ ਸਰਬ ਸੁਖ ਪਾਇਆ ॥੩॥

نام لَپت رست ُسکھ نانا ۔۔۳۔۔
ਪਾਰਬਰਹਮ ਜਬ ਭਏ ਿਇਆਲ ॥

نارپرمہ جت ےئھب دنال ۔۔

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਿਉ ਛੂਟੇ ਜੰਜਾਲ ॥੪॥੩॥

چ
وہک نانک ئؤ ُھؤےٹ اجنجل ۔۔۴۔۔۳۔۔
ਕਾਨੜਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥

اکپرا ہلحم ۵۔۔

ਐਸੀ ਮਾਂਗੁ ਗੋਤਬਿ ਿੇ ॥

ایسی امنگ وگنِد ےت ۔۔

ਟਹਲ ਸੰਿਨ ਕੀ ਸੰਗੁ ਸਾਧੂ ਕਾ ਹਤਰ ਨਾਮਾਂ ਜਤਪ ਪਰਮ ਗਿੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

س
لہٹ ییں یک گنس سا ُدوھ اک ہ ر ناامن جت رپم ےتگ ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਪੂਜਾ ਚਰਨਾ ਿਾਕੁਰ ਸਰਨਾ ॥

ئُؤاج رچنا اھٹ ُکر رسنا ۔۔

ਸੋਈ ਕੁਸਲੁ ਜੁ ਪਰਭ ਜੀਉ ਕਰਨਾ ॥੧॥

وسیئ ُکسل وج رپَھب جپؤ رکنا ۔۔۱۔۔
ਸਿਲ ਹੋਿ ਇਹ ਿੁਰਲਭ ਿੇਹੀ ॥

سب
ھل وہت اہہی ُدرھبل دیہی ۔۔
ਜਾ ਕਉ ਸਤਿਗੁਰੁ ਮਇਆ ਕਰੇਹੀ ॥੨॥

اج کؤ سیگؤر ایم رکیہی ۔۔۲۔۔

ਅਤਗਆਨ ਭਰਮੁ ਤਬਨਸੈ ਿੁਖ ਿੇਰਾ ॥

اایگن رھبم نِیسے ُدھک دریہ ۔۔

ਜਾ ਕੈ ਤਹਰਿੈ ਬਸਤਹ ਗੁਰ ਪੈਰਾ ॥੩॥

ےک ہ ِر َدے ئس ِہ ُگر نتَرا ۔۔۳۔۔
اج َ
ਸਾਧਸੰਤਗ ਰੰਤਗ ਪਰਭੁ ਤਧਆਇਆ ॥

سادھسیگ رنگ رپَھب دایھنا ۔۔

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਤਿਤਨ ਪੂਰਾ ਪਾਇਆ ॥੪॥੪॥

وہک نانک پِں ئُؤرا نانا ۔۔۴۔۔۴۔۔
ਕਾਨੜਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥

اکپرا ہلحم ۵۔۔

ਭਗਤਿ ਭਗਿਨ ਹੂੰ ਬਤਨ ਆਈ ॥

ب
ھ
گی
ہ
تگھب ں ُؤن نب ا یئ ۔۔

ਿਨ ਮਨ ਗਲਿ ਭਏ ਿਾਕੁਰ ਤਸਉ ਆਪਨ ਲੀਏ ਤਮਲਾਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

نت نم گلت ےئھب اھٹ ُکر سِیؤ ا نپ ےئیل مِالیئ ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਗਾਵਨਹਾਰੀ ਗਾਵੈ ਗੀਿ ॥

اگوے تیگ ۔۔
اگواہنری َ
ਿੇ ਉਧਰੇ ਬਸੇ ਤਜਹ ਚੀਿ ॥੧॥

ےت اُدرھے ےسب ہج جپت ۔۔۱۔۔
ਪੇਖੇ ਤਬੰਜਨ ਪਰੋਸਨਹਾਰੈ ॥

پیکھے پِبچ
اہنسرے ۔۔
رپو
ں
َ

ਤਜਹ ਭੋਜਨੁ ਕੀਨੋ ਿੇ ਤਿਰਪਿਾਰੈ ॥੨॥

ِاتپرے ۔۔۲۔۔
ہج وھبنج ونیک ےت رت َ
ਅਤਨਕ ਸਵਾਂਗ ਕਾਛੇ ਭੇਖਧਾਰੀ ॥

ب َھ
ک
ی
ان ِک سَؤانگ اکےھچ ھداھری ۔۔
ਜੈਸੋ ਸਾ ਿੈਸੋ ਤਿਰਸਟਾਰੀ ॥੩॥

وسیج سا َنیسؤ درِاٹسری ۔۔۳۔۔
ਕਹਨ ਕਹਾਵਨ ਸਗਲ ਜੰਜਾਰ ॥

کہں اہکون لگس اجنجر ۔۔

ਨਾਨਕ ਿਾਸ ਸਚੁ ਕਰਣੀ ਸਾਰ ॥੪॥੫॥

نانک داس چس رکین سار ۔۔۴۔۔۵۔۔

ਕਾਨੜਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥

اکپرا ہلحم ۵۔۔

ਿੇਰੋ ਜਨੁ ਹਤਰ ਜਸੁ ਸੁਨਿ ਉਮਾਤਹਓ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ریتو نج ہر سج ُسیت اُام ِہپؤ ۔۔۱۔۔راہو۔۔

ਮਨਤਹ ਪਰਗਾਸੁ ਪੇਤਖ ਪਰਭ ਕੀ ਸੋਭਾ ਜਿ ਕਿ ਪੇਖਉ ਆਤਹਓ ॥੧॥

پی ک
مبہہ رپَاگس پ َیکھ رپَھب یک وساھب جت تک َ ھؤ ا ہپؤ ۔۔۱۔۔
ਸਭ ਿੇ ਪਰੈ ਪਰੈ ਿੇ ਊਚਾ ਗਤਹਰ ਗੰਭੀਰ ਅਥਾਤਹਓ ॥੨॥

سیھ ےت رپَے رپَے ےت اُواچ رہگ ریھبمگ ااھتویہ ۔۔۲۔۔
ਓਤਿ ਪੋਤਿ ਤਮਤਲਓ ਭਗਿਨ ਕਉ ਜਨ ਤਸਉ ਪਰਿਾ ਲਾਤਹਓ ॥੩॥

ب
ھ
گی
س
ِی
ک
اوت وپت مل ِپؤ ں ؤ نج ؤ رپدا الویہ ۔۔۳۔۔

ਗੁਰ ਪਰਸਾਤਿ ਗਾਵੈ ਗੁਣ ਨਾਨਕ ਸਹਜ ਸਮਾਤਧ ਸਮਾਤਹਓ ॥੪॥੬॥

سہ
اگوے ُگں نانک ج امسدھ امس ِہپؤ ۔۔۴۔۔۶۔۔
ُگر رپساد َ
ਕਾਨੜਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥

اکپرا ہلحم ۵۔۔

ਸੰਿਨ ਪਤਹ ਆਤਪ ਉਧਾਰਨ ਆਇਓ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

س
ییں بہہ ا ت اُداھرن ا ویئ ۔۔۱۔۔راہو۔۔

ਿਰਸਨ ਭੇਟਿ ਹੋਿ ਪੁਨੀਿਾ ਹਤਰ ਹਤਰ ਮੰਿੁ ਤਿਰੜਾਇਓ ॥੧॥

ب
درنس ھیپت وہت ُپیییا ہر ہر میتر درِراویئ ۔۔۱۔۔

ਕਾਟੇ ਰੋਗ ਭਏ ਮਨ ਤਨਰਮਲ ਹਤਰ ਹਤਰ ਅਉਖਧੁ ਖਾਇਓ ॥੨॥

اکےٹ روگ ےئھب نم پِرلم ہر ہر اودھکھ اھکویئ ۔۔۲۔۔

ਅਸਤਥਿ ਭਏ ਬਸੇ ਸੁਖ ਥਾਨਾ ਬਹੁਤਰ ਨ ਕਿਹੂ ਧਾਇਓ ॥੩॥

اسب ِھت ےئھب ےسب ُسکھ اھتنا ب ُہر ہن کبہ ُؤ داھویئ ۔۔۳۔۔

ਸੰਿ ਪਰਸਾਤਿ ਿਰੇ ਕੁਲ ਲੋਗਾ ਨਾਨਕ ਤਲਪਿ ਨ ਮਾਇਓ ॥੪॥੭॥

سیت رپساد رتے ُکل ولاگ نانک ل ِپت ہن امویئ ۔۔۴۔۔۷۔۔
ਕਾਨੜਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥

اکپرا ہلحم ۵۔۔

ਤਬਸਤਰ ਗਈ ਸਭ ਿਾਤਿ ਪਰਾਈ ॥

ِئسر یئگ سیھ نات رپایئ ۔۔

ਜਬ ਿੇ ਸਾਧਸੰਗਤਿ ਮੋਤਹ ਪਾਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

جت ےت سادھسیگت ومہِ نایئ ۔۔۱۔۔راہو۔۔

ਨਾ ਕੋ ਬੈਰੀ ਨਹੀ ਤਬਗਾਨਾ ਸਗਲ ਸੰਤਗ ਹਮ ਕਉ ਬਤਨ ਆਈ ॥੧॥

ہن وک ریبی یہن ِئگاہن لگس گنس مہ کؤ نب ا یئ ۔۔۱۔۔
ਜੋ ਪਰਭ ਕੀਨੋ ਸੋ ਭਲ ਮਾਤਨਓ ਏਹ ਸੁਮਤਿ ਸਾਧੂ ਿੇ ਪਾਈ ॥੨॥

وج رپَھب ونیک وس لھب اموین اہہی ُسمِت سا ُدوھ ےت نایئ ۔۔۲۔۔
ਸਭ ਮਤਹ ਰਤਵ ਰਤਹਆ ਪਰਭੁ ਏਕੈ ਪੇਤਖ ਪੇਤਖ ਨਾਨਕ ਤਬਗਸਾਈ ॥੩॥੮॥

سیھ ہہم َروِ رایہ رپَھب اےکیَ پیکھ پیکھ نانک نِگسایئ ۔۔۳۔۔۸۔۔
ਕਾਨੜਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥

اکپرا ہلحم ۵۔۔

ਿਾਕੁਰ ਜੀਉ ਿੁਹਾਰੋ ਪਰਨਾ ॥

اھٹ ُکر جپؤ ُبہارو رپنا ۔۔

ਮਾਨੁ ਮਹਿੁ ਿੁਮਹਾਰੈ ਊਪਤਰ ਿੁਮਹਰੀ ਓਟ ਿੁਮਹਾਰੀ ਸਰਨਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ُب
ُب
ُ ُبم ھہ
م
م
ہ
ہ
امن تہم ھا َرے اورپ ری اوت ھاری رسنا ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਿੁਮਹਰੀ ਆਸ ਭਰੋਸਾ ਿੁਮਹਰਾ ਿੁਮਰਾ ਨਾਮੁ ਤਰਿੈ ਲੈ ਧਰਨਾ ॥

ُبمہ
ُبمہ
ُ
ب
َ
ل
م
ھ
ھ
ری ا س رھبوسا را را نام ر َِدے ے درھنا ۔۔
ਿੁਮਰੋ ਬਲੁ ਿੁਮ ਸੰਤਗ ਸੁਹੇਲੇ ਜੋ ਜੋ ਕਹਹੁ ਸੋਈ ਸੋਈ ਕਰਨਾ ॥੧॥

ُب
ُبمرو نل م گنس سہیلے وج وج ہہکُ وسیئ وسیئ رکنا ۔۔۱۔۔

ਿੁਮਰੀ ਿਇਆ ਮਇਆ ਸੁਖੁ ਪਾਵਉ ਹੋਹੁ ਤਿਪਾਲ ਿ ਭਉਜਲੁ ਿਰਨਾ ॥

ُبمری دایئ ایم ُسکھ ناوو کِرنال ت وھبٔلج رتنا ۔۔

ਅਭੈ ਿਾਨੁ ਨਾਮੁ ਹਤਰ ਪਾਇਓ ਤਸਰੁ ਿਾਤਰਓ ਨਾਨਕ ਸੰਿ ਚਰਨਾ ॥੨॥੯॥

اےھب دان نام ہر ناویئ سِر داروی نانک سیت رچنا ۔۔۲۔۔۹۔۔
ਕਾਨੜਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥

اکپرا ہلحم ۵۔۔

ਸਾਧ ਸਰਤਨ ਚਰਨ ਤਚਿੁ ਲਾਇਆ ॥

سادھ رسن رچن ِجت النا ۔۔
ਸੁਪਨ ਕੀ ਬਾਿ ਸੁਨੀ ਪੇਖੀ ਸੁਪਨਾ ਨਾਮ ਮੰਿੁ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤਿਰੜਾਇਆ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ُسب پیک
ھ
س
م
ی
گ
ی
ت
س
ی
ُسیں یک نات ی ی ُ یا نام ر ؤرو درِرانا ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਨਹ ਤਿਰਪਿਾਨੋ ਰਾਜ ਜੋਬਤਨ ਧਤਨ ਬਹੁਤਰ ਬਹੁਤਰ ਤਿਤਰ ਧਾਇਆ ॥

ب
ہن رتِاتپون راچ وجنب دنھ ب ُہر ب ُہر ھِر داھنا ۔۔

ਸੁਖੁ ਪਾਇਆ ਤਿਰਸਨਾ ਸਭ ਬੁਝੀ ਹੈ ਸਾਂਤਿ ਪਾਈ ਗੁਨ ਗਾਇਆ ॥੧॥

سی بُج
ُ
گ
ھ
پ
ےہ سا پ نایئ ں اگنا ۔۔۱۔۔
ُسکھ نانا رتِانس ھ ی َ

ਤਬਨੁ ਬੂਝੇ ਪਸੂ ਕੀ ਤਨਆਈ ਭਰਤਮ ਮੋਤਹ ਤਬਆਤਪਓ ਮਾਇਆ ॥

پِں ئُؤےھج ئسُؤ یک اینیئ رھبم ومہِ ایبویپ امنا ۔۔

ਸਾਧਸੰਤਗ ਜਮ ਜੇਵਰੀ ਕਾਟੀ ਨਾਨਕ ਸਹਤਜ ਸਮਾਇਆ ॥੨॥੧੦॥

سہ
سادھسیگ مج ج َپؤری اکیٹ نانک ج امسنا ۔۔۲۔۔۱۱۔۔
ਕਾਨੜਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥

اکپرا ہلحم ۵۔۔

ਹਤਰ ਕੇ ਚਰਨ ਤਹਰਿੈ ਗਾਇ ॥

ہر ےک رچن ہِر َدے اگۓ ۔۔
ਸੀਿਲਾ ਸੁਖ ਸਾਂਤਿ ਮੂਰਤਿ ਤਸਮਤਰ ਤਸਮਤਰ ਤਨਿ ਤਧਆਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

سییال ُسکھ ساپپ مُؤرت ِسمر ِسمر پِپ دایھےئ ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਸਗਲ ਆਸ ਹੋਿ ਪੂਰਨ ਕੋਤਟ ਜਨਮ ਿੁਖੁ ਜਾਇ ॥੧॥

لگس ا س وہت ئُؤرن وکت منج ُدھک اجۓ ۔۔۱۔۔
ਪੁੰਨ ਿਾਨ ਅਨੇਕ ਤਕਤਰਆ ਸਾਧੂ ਸੰਤਗ ਸਮਾਇ ॥

ُپ ّں دان اپیک کِرنا سا ُدوھ گنس امسۓ ۔۔

ਿਾਪ ਸੰਿਾਪ ਤਮਟੇ ਨਾਨਕ ਬਾਹੁਤੜ ਕਾਲੁ ਨ ਖਾਇ ॥੨॥੧੧॥

اھکۓ ۔۔۲۔۔۱۱۔۔
نات سییات ِمپے نانک ناہُر اکل ہن
ِ
ਕਾਨੜਾ ਮਹਲਾ ੫ ਘਰੁ ੩

اکپرا ہلحم  ۵رھگ ۳

ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪਰਸਾਤਿ ॥

اِک اواکنر سیگؤر رپساد ۔۔

ਕਥੀਐ ਸੰਿਸੰਤਗ ਪਰਭ ਤਗਆਨੁ ॥

کب
سی
ی
ھی
پ
س
گ
ی
گ رپَھب ِیان ۔۔
ے

ਪੂਰਨ ਪਰਮ ਜੋਤਿ ਪਰਮੇਸੁਰ ਤਸਮਰਿ ਪਾਈਐ ਮਾਨੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ئُؤرن رپم وجت رپمیسُر ِسمرت نا پپَے امن ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਆਵਿ ਜਾਿ ਰਹੇ ਸਰਮ ਨਾਸੇ ਤਸਮਰਿ ਸਾਧੂ ਸੰਤਗ ॥

ا وت اجت رےہ رسَم ناےس ِسمرت سا ُدوھ گنس ۔۔
ਪਤਿਿ ਪੁਨੀਿ ਹੋਤਹ ਤਖਨ ਭੀਿਤਰ ਪਾਰਬਰਹਮ ਕੈ ਰੰਤਗ ॥੧॥

ک
ےک رنگ ۔۔۱۔۔
پپِت ُنیپت وہہِ ھِں رتیھب نارپرمہ َ
ਜੋ ਜੋ ਕਥੈ ਸੁਨੈ ਹਤਰ ਕੀਰਿਨੁ ਿਾ ਕੀ ਿੁਰਮਤਿ ਨਾਸ ॥

کب
وج وج َھے ُس َیے ہر ریکنت نا یک ُدرمت ناس ۔۔

ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਪਾਵੈ ਨਾਨਕ ਪੂਰਨ ਹੋਵੈ ਆਸ ॥੨॥੧॥੧੨॥

وہوے ا س ۔۔۲۔۔۱۔۔۱۲۔۔
لگس ونمرھت نا َوے نانک ئُؤرن َ
ਕਾਨੜਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥

اکپرا ہلحم ۵۔۔

ਸਾਧਸੰਗਤਿ ਤਨਤਧ ਹਤਰ ਕੋ ਨਾਮ ॥

سادھسیگت ن ِدھ ہر وک نام ۔۔

ਸੰਤਗ ਸਹਾਈ ਜੀਅ ਕੈ ਕਾਮ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

گنس اہسیئ یج ےکَ اکم ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਸੰਿ ਰੇਨੁ ਤਨਤਿ ਮਜਨੁ ਕਰੈ ॥

م
سیت ر َپں پِپ چں رکَے ۔۔

ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੇ ਤਕਲਤਬਖ ਹਰੈ ॥੧॥

منج منج ےک کِل ِیکھ ہ َرے ۔۔۱۔۔
ਸੰਿ ਜਨਾ ਕੀ ਊਚੀ ਬਾਨੀ ॥

سیت انج یک اُویچ ناین ۔۔
ਤਸਮਤਰ ਤਸਮਤਰ ਿਰੇ ਨਾਨਕ ਪਰਾਨੀ ॥੨॥੨॥੧੩॥

ِسمر ِسمر رتے نانک رپاین ۔۔۲۔۔۲۔۔۱۳۔۔
ਕਾਨੜਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥

اکپرا ہلحم ۵۔۔

ਸਾਧੂ ਹਤਰ ਹਰੇ ਗੁਨ ਗਾਇ ॥

سا ُدوھ ہر ہرے ُگں اگۓ ۔۔
ਮਾਨ ਿਨੁ ਧਨੁ ਪਰਾਨ ਪਰਭ ਕੇ ਤਸਮਰਿ ਿੁਖੁ ਜਾਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

امن نت دنھ رپان رپَھب ےک ِسمرت ُدھک اجۓ ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਈਿ ਊਿ ਕਹਾ ਲੋੁਭਾਵਤਹ ਏਕ ਤਸਉ ਮਨੁ ਲਾਇ ॥੧॥

اِپپ اُوت اہک اھبلوہِ انک سِیؤ نم ال ئِے ۔۔۱۔۔

ਮਹਾ ਪਤਵਿਰ ਸੰਿ ਆਸਨੁ ਤਮਤਲ ਸੰਤਗ ਗੋਤਬਿੁ ਤਧਆਇ ॥੨॥

اہم وپِرت سیت ا نس مِل گنس وگنِد دایھےئ ۔۔۲۔۔

ਸਗਲ ਤਿਆਤਗ ਸਰਤਨ ਆਇਓ ਨਾਨਕ ਲੇਹੁ ਤਮਲਾਇ ॥੩॥੩॥੧੪॥

لگس پ ِیاگ رسن ا ویئ نانک وہیل مِال ِئے ۔۔۳۔۔۳۔۔۱۴۔۔
ਕਾਨੜਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥

اکپرا ہلحم ۵۔۔

ਪੇਤਖ ਪੇਤਖ ਤਬਗਸਾਉ ਸਾਜਨ ਪਰਭੁ ਆਪਨਾ ਇਕਾਂਿ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

پیکھ پیکھ نِگساو سانج رپَھب ا انپ اِاکپپ ۔۔۱۔۔راہو۔۔

ਆਨਿਾ ਸੁਖ ਸਹਜ ਮੂਰਤਿ ਤਿਸੁ ਆਨ ਨਾਹੀ ਭਾਂਤਿ ॥੧॥

سہ
ا َندا ُسکھ ج مُؤرت ئِس ا ن نایہ اھبپپ ۔۔۱۔۔

ਤਸਮਰਿ ਇਕ ਬਾਰ ਹਤਰ ਹਤਰ ਤਮਤਟ ਕੋਤਟ ਕਸਮਲ ਜਾਂਤਿ ॥੨॥

کس
ِسمرت اِک نار ہر ہر مِت وکت مل اجپپ ۔۔۲۔۔
ਗੁਣ ਰਮੰਿ ਿੂਖ ਨਾਸਤਹ ਤਰਿ ਭਇਅੰਿ ਸਾਂਤਿ ॥੩॥

ب
ُگں رمَپت ُدوھک ناسہہ رِد ھی َیپت ساپپ ۔۔۳۔۔
ਅੰਤਮਰਿਾ ਰਸੁ ਪੀਉ ਰਸਨਾ ਨਾਨਕ ਹਤਰ ਰੰਤਗ ਰਾਿ ॥੪॥੪॥੧੫॥

ارمِنا ر س پِپؤ رانس نانک ہر رنگ رات ۔۔۴۔۔۴۔۔۱۵۔۔
ਕਾਨੜਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥

اکپرا ہلحم ۵۔۔

ਸਾਜਨਾ ਸੰਿ ਆਉ ਮੇਰੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ساانج سیت ا و ریمَے ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਆਨਿਾ ਗੁਨ ਗਾਇ ਮੰਗਲ ਕਸਮਲਾ ਤਮਤਟ ਜਾਤਹ ਪਰੇਰੈ ॥੧॥

ک
ا َندا ُگں اگۓ لگنم سمال مِت اجہِ رپریَے ۔۔۱۔۔

ਸੰਿ ਚਰਨ ਧਰਉ ਮਾਥੈ ਚਾਂਿਨਾ ਤਗਰਤਹ ਹੋਇ ਅੰਧੇਰੈ ॥੨॥

َب
سیت رچن درھو ام ھے اچدننا گِرہِ وہۓ ادنھت َرے ۔۔۲۔۔
ਸੰਿ ਪਰਸਾਤਿ ਕਮਲੁ ਤਬਗਸੈ ਗੋਤਬੰਿ ਭਜਉ ਪੇਤਖ ਨੇਰੈ ॥੩॥

ب
سیت رپساد لمک نِگ َسے وگپِید ھچؤ پیکھ رینَے ۔۔۳۔۔

ਪਰਭ ਤਿਪਾ ਿੇ ਸੰਿ ਪਾਏ ਵਾਤਰ ਵਾਤਰ ਨਾਨਕ ਉਹ ਬੇਰੈ ॥੪॥੫॥੧੬॥

رپَھب کِرنا ےت سیت ناےئ وار وار نانک اوہ ریبَے ۔۔۴۔۔۵۔۔۱۶۔۔
ਕਾਨੜਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥

اکپرا ہلحم ۵۔۔

ਚਰਨ ਸਰਨ ਗੋਪਾਲ ਿੇਰੀ ॥

رچن رسن وگنال ریتی ۔۔
ਮੋਹ ਮਾਨ ਧੋਹ ਭਰਮ ਰਾਤਖ ਲੀਜੈ ਕਾਤਟ ਬੇਰੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ومہ امن دوھہ رھبم راھک لبج َے اکت نتَری ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਬੂਿਿ ਸੰਸਾਰ ਸਾਗਰ ॥

ئُؤدت اسنسر سارگ ۔۔
ਉਧਰੇ ਹਤਰ ਤਸਮਤਰ ਰਿਨਾਗਰ ॥੧॥

اُدرھے ہر ِسمر رانترگ ۔۔۱۔۔
ਸੀਿਲਾ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਿੇਰਾ ॥

سییال ہر نام ریتا ۔۔

ਪੂਰਨੋ ਿਾਕੁਰ ਪਰਭੁ ਮੇਰਾ ॥੨॥

ئُؤرون اھٹ ُکر رپَھب ریما ۔۔۲۔۔
ਿੀਨ ਿਰਿ ਤਨਵਾਤਰ ਿਾਰਨ ॥

دنی درد ئِؤار نارن ۔۔
ਹਤਰ ਤਿਪਾ ਤਨਤਧ ਪਤਿਿ ਉਧਾਰਨ ॥੩॥

ہر کِرنا ن ِدھ پپِت اُداھرن ۔۔۳۔۔

ਕੋਤਟ ਜਨਮ ਿੂਖ ਕਤਰ ਪਾਇਓ ॥

وکت منج ُدوھک رک ناویئ ۔۔
ਸੁਖੀ ਨਾਨਕ ਗੁਤਰ ਨਾਮੁ ਤਿਰੜਾਇਓ ॥੪॥੬॥੧੭॥

سک
ُ ھی نانک ُگر نام درِراویئ ۔۔۴۔۔۶۔۔۱۷۔۔
ਕਾਨੜਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥

اکپرا ہلحم ۵۔۔

ਧਤਨ ਉਹ ਪਰੀਤਿ ਚਰਨ ਸੰਤਗ ਲਾਗੀ ॥

دنھ اوہ رپپپ رچن گنس الیگ ۔۔
ਕੋਤਟ ਜਾਪ ਿਾਪ ਸੁਖ ਪਾਏ ਆਇ ਤਮਲੇ ਪੂਰਨ ਬਿਭਾਗੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

وکت اجت نات ُسکھ ناےئ ا ۓ مل ِے ئُؤرن نداھبیگ ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਮੋਤਹ ਅਨਾਥੁ ਿਾਸੁ ਜਨੁ ਿੇਰਾ ਅਵਰ ਓਟ ਸਗਲੀ ਮੋਤਹ ਤਿਆਗੀ ॥

ومہِ اناھت داس نج ریتا ا َور اوت سگلی ومہِ ایتیگ ۔۔

ਭੋਰ ਭਰਮ ਕਾਟੇ ਪਰਭ ਤਸਮਰਿ ਤਗਆਨ ਅੰਜਨ ਤਮਤਲ ਸੋਵਿ ਜਾਗੀ ॥੧॥

وھبر رھبم اکےٹ رپَھب ِسمرت گ ِیان انجن مِل وسوت اجیگ ۔۔۱۔۔
ਿੂ ਅਥਾਹੁ ਅਤਿ ਬਿੋ ਸੁਆਮੀ ਤਿਪਾ ਤਸੰਧੁ ਪੂਰਨ ਰਿਨਾਗੀ ॥

ئُؤ ااھتوہ ات ندو سُؤا یم کِرنا ِسید ِھ ئُؤرن رانتیگ ۔۔

ਨਾਨਕੁ ਜਾਚਕੁ ਹਤਰ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਮਾਂਗੈ ਮਸਿਕੁ ਆਤਨ ਧਤਰਓ ਪਰਭ ਪਾਗੀ ॥੨॥੭॥੧੮॥

َ
نانک اجچک ہر ہر نام ام نگے کتسم ا ن درھوی رپَھب نایگ ۔۔۲۔۔۷۔۔۱۸۔۔
ਕਾਨੜਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥

اکپرا ہلحم ۵۔۔

ਕੁਤਚਲ ਕਿੋਰ ਕਪਟ ਕਾਮੀ ॥

ُک
چل وھٹکر ٹپک اکیم ۔۔

ਤਜਉ ਜਾਨਤਹ ਤਿਉ ਿਾਤਰ ਸੁਆਮੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

چیپؤ اجبہِہ پپؤ نار سُؤا یم ۔۔۱۔۔راہو۔۔

ਿੂ ਸਮਰਥੁ ਸਰਤਨ ਜੋਗੁ ਿੂ ਰਾਖਤਹ ਅਪਨੀ ਕਲ ਧਾਤਰ ॥੧॥

ئُؤ رمسھت رسن وجگ ئُؤ راکھہہ اینپ لک داھر ۔۔۱۔۔
ਜਾਪ ਿਾਪ ਨੇਮ ਸੁਤਚ ਸੰਜਮ ਨਾਹੀ ਇਨ ਤਬਧੇ ਛੁਟਕਾਰ ॥

ُس سب
ج
چ
اجت نات مین ج م نایہ اِن نِدےھ ُھپکار ۔۔

ਗਰਿ ਘੋਰ ਅੰਧ ਿੇ ਕਾਢਹੁ ਪਰਭ ਨਾਨਕ ਨਿਤਰ ਤਨਹਾਤਰ ॥੨॥੮॥੧੯॥

رگت وھگر ادنھ ےت اکد َھؤ رپَھب نانک دنر بِہار ۔۔۲۔۔۸۔۔۱۹۔۔
ਕਾਨੜਾ ਮਹਲਾ ੫ ਘਰੁ ੪

اکپرا ہلحم  ۵رھگ ۴

ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪਰਸਾਤਿ ॥

اِک اواکنر سیگؤر رپساد ۔۔
ਨਾਰਾਇਨ ਨਰਪਤਿ ਨਮਸਕਾਰੈ ॥

اکسمنرے ۔۔
نارانئ رنپپ
َ
ਐਸੇ ਗੁਰ ਕਉ ਬਤਲ ਬਤਲ ਜਾਈਐ ਆਤਪ ਮੁਕਿੁ ਮੋਤਹ ਿਾਰੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

اےسی ُگر کؤ نل نل اج پپَے ا ت مُکت ومہِ نا َرے ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਕਵਨ ਕਵਨ ਕਵਨ ਗੁਨ ਕਹੀਐ ਅੰਿੁ ਨਹੀ ਕਛੁ ਪਾਰੈ ॥

وکَن وکَن وکَن ُگں کہ ٔپے َ اپپ یہن ھچک نا َرے ۔۔

ਲਾਖ ਲਾਖ ਲਾਖ ਕਈ ਕੋਰੈ ਕੋ ਹੈ ਐਸੋ ਬੀਚਾਰੈ ॥੧॥

اچیبرے ۔۔۱۔۔
وکرے وک َ
ےہ اوسی َ
الھک الھک الھک یئک َ
ਤਬਸਮ ਤਬਸਮ ਤਬਸਮ ਹੀ ਭਈ ਹੈ ਲਾਲ ਗੁਲਾਲ ਰੰਗਾਰੈ ॥

ِئس ِئس ِئس
ُ
گ
اگنرے ۔۔
ر
الل
الل
ےہ
َ
یئھب
یہ
م
م م
َ

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਸੰਿਨ ਰਸੁ ਆਈ ਹੈ ਤਜਉ ਚਾਤਖ ਗੂੰਗਾ ਮੁਸਕਾਰੈ ॥੨॥੧॥੨੦॥

س
ےہ چیپؤ اچھک ُگؤاگن مُسکارے ۔۔۲۔۔۱۔۔۲۱۔۔
وہک نانک ییں رس ا یئ َ
ਕਾਨੜਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥

اکپرا ہلحم ۵۔۔

ਨ ਜਾਨੀ ਸੰਿਨ ਪਰਭ ਤਬਨੁ ਆਨ ॥

س
ہن اجین ییں رپَھب پِں ا ن ۔۔
ਊਚ ਨੀਚ ਸਭ ਪੇਤਖ ਸਮਾਨੋ ਮੁਤਖ ਬਕਨੋ ਮਤਨ ਮਾਨ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

اُوچ چین سیھ پیکھ امسون مُکھ نکپؤ نم امن ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਘਤਟ ਘਤਟ ਪੂਤਰ ਰਹੇ ਸੁਖ ਸਾਗਰ ਭੈ ਭੰਜਨ ਮੇਰੇ ਪਰਾਨ ॥

ب
ٹھگ ٹھگ ئُؤر رےہ ُسکھ سارگ َھے نجنھب ریمے رپان ۔۔
ਮਨਤਹ ਪਰਗਾਸੁ ਭਇਓ ਭਰਮੁ ਨਾਤਸਓ ਮੰਿੁ ਿੀਓ ਗੁਰ ਕਾਨ ॥੧॥

مبہہ رپَاگس ویھب رھبم ناویس میتر دئؤ ُگر اکن ۔۔۱۔۔
ਕਰਿ ਰਹੇ ਿਿਗਯ ਕਰੁਣਾ ਮੈ ਅੰਿਰਜਾਮੀ ਤਗਯ ਨ ॥

رکت رےہ رکنگی رکُونا م َے ارتناجیم گ ِیان ۔۔

ਆਿ ਪਹਰ ਨਾਨਕ ਜਸੁ ਗਾਵੈ ਮਾਂਗਨ ਕਉ ਹਤਰ ਿਾਨ ॥੨॥੨॥੨੧॥

اگوے امنگن کؤ ہر دان ۔۔۲۔۔۲۔۔۲۱۔۔
ا ھٹ رہپ نانک سج َ

ਕਾਨੜਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥

اکپرا ہلحم ۵۔۔

ਕਹਨ ਕਹਾਵਨ ਕਉ ਕਈ ਕੇਿੈ ॥

کہں اہکون کؤ یئک کی َپے ۔۔

ਐਸੋ ਜਨੁ ਤਬਰਲੋ ਹੈ ਸੇਵਕੁ ਜੋ ਿਿ ਜੋਗ ਕਉ ਬੇਿੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

اوسی نج پِرول ےہَ ویسک وج پپ وجگ کؤ نی َپے ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਿੁਖੁ ਨਾਹੀ ਸਭੁ ਸੁਖੁ ਹੀ ਹੈ ਰੇ ਏਕੈ ਏਕੀ ਨੇਿੈ ॥

ُدھک نایہ سیھ ُسکھ یہ ےہَ رے اےکی ایکی نی َپے ۔۔
ਬੁਰਾ ਨਹੀ ਸਭੁ ਭਲਾ ਹੀ ਹੈ ਰੇ ਹਾਰ ਨਹੀ ਸਭ ਜੇਿੈ ॥੧॥

ب
ُپرا یہن سیھ ھال یہ ےہَ رے اہر یہن سیھ چ َیپے ۔۔۱۔۔
ਸੋਗੁ ਨਾਹੀ ਸਿਾ ਹਰਖੀ ਹੈ ਰੇ ਛੋਤਿ ਨਾਹੀ ਤਕਛੁ ਲੇਿੈ ॥

ک
ےہ رے وھچد نایہ ِچھ لی َپے ۔۔
وسگ نایہ دسا ہریھک َ
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਜਨੁ ਹਤਰ ਹਤਰ ਹਤਰ ਹੈ ਕਿ ਆਵੈ ਕਿ ਰਮਿੈ ॥੨॥੩॥੨੨॥

ے تک رےتمَ ۔۔۲۔۔۳۔۔۲۲۔۔
وہک نانک نج ہر ہر ہر َ
ےہ تک ا و َ
ਕਾਨੜਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥

اکپرا ہلحم ۵۔۔

ਹੀਏ ਕੋ ਪਰੀਿਮੁ ਤਬਸਤਰ ਨ ਜਾਇ ॥

ہیپے وک رپمتی ِئسر ہن اجۓ ۔۔

ਿਨ ਮਨ ਗਲਿ ਭਏ ਤਿਹ ਸੰਗੇ ਮੋਹਨੀ ਮੋਤਹ ਰਹੀ ਮੋਰੀ ਮਾਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

نت نم گلط ےئھب بِہہ ےگنس ومینہ ومہِ ریہ ومری امےئ ۔۔۱۔۔راہو۔۔

ਜੈ ਜੈ ਪਤਹ ਕਹਉ ਤਬਰਥਾ ਹਉ ਅਪੁਨੀ ਿੇਊ ਿੇਊ ਗਹੇ ਰਹੇ ਅਟਕਾਇ ॥

ےج بہہ کہؤ پرِاھت ہؤ اینپ پپؤ پپؤ ےہگ رےہ ااکٹےئ ۔۔
ےجَ َ
ਅਤਨਕ ਭਾਂਤਿ ਕੀ ਏਕੈ ਜਾਲੀ ਿਾ ਕੀ ਗੰਤਿ ਨਹੀ ਛੋਰਾਇ ॥੧॥

ان ِک اھبپپ یک اےکی اجیل نا یک گیبھ یہن وھچراۓ ۔۔۱۔۔
ਤਿਰਿ ਤਿਰਿ ਨਾਨਕ ਿਾਸੁ ਆਇਓ ਸੰਿਨ ਹੀ ਸਰਨਾਇ ॥

س
ب
ب
ھِرت ھِرت نانک داس ا ویئ ییں یہ رسناۓ ۔۔

ਕਾਟੇ ਅਤਗਆਨ ਭਰਮ ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਲੀਓ ਕੰਤਿ ਲਗਾਇ ॥੨॥੪॥੨੩॥

اکےٹ اایگن رھبم ومہ امنا وی کیبھ اگل ئِے ۔۔۲۔۔۴۔۔۲۳۔۔
ਕਾਨੜਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥

اکپرا ہلحم ۵۔۔

ਆਨਿ ਰੰਗ ਤਬਨੋਿ ਹਮਾਰੈ ॥

امہرے ۔۔
ا َند رنگ پِپؤد َ

ਨਾਮੋ ਗਾਵਨੁ ਨਾਮੁ ਤਧਆਵਨੁ ਨਾਮੁ ਹਮਾਰੇ ਪਰਾਨ ਅਧਾਰੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ناوم اگون نام دایھون نام امہرے رپان اداھرے ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਨਾਮੋ ਤਗਆਨੁ ਨਾਮੁ ਇਸਨਾਨਾ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਹਮਾਰੇ ਕਾਰਜ ਸਵਾਰੈ ॥

ناوم گ ِیان نام اانسنا ہر نام امہرے اکرچ وسا َرے ۔۔
ਹਤਰ ਨਾਮੋ ਸੋਭਾ ਨਾਮੁ ਬਿਾਈ ਭਉਜਲੁ ਤਬਖਮੁ ਨਾਮੁ ਹਤਰ ਿਾਰੈ ॥੧॥

نِکھ
ہ
ہر ناوم وساھب نام ندایئ وھبٔلج م نام ر نا َرے ۔۔۱۔۔

ਅਗਮ ਪਿਾਰਥ ਲਾਲ ਅਮੋਲਾ ਭਇਓ ਪਰਾਪਤਿ ਗੁਰ ਚਰਨਾਰੈ ॥

امگ ندارھت الل اومال ویھب رپاپپ ُگر رچنا َرے ۔۔

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਪਰਭ ਭਏ ਤਿਪਾਲਾ ਮਗਨ ਭਏ ਹੀਅਰੈ ਿਰਸਾਰੈ ॥੨॥੫॥੨੪॥

وہک نانک رپَھب ےئھب کِرنا ال نگم ےئھب ہیت َرے درسا َرے ۔۔۲۔۔۵۔۔۲۴۔۔
ਕਾਨੜਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥

اکپرا ہلحم ۵۔۔

ਸਾਜਨ ਮੀਿ ਸੁਆਮੀ ਨੇਰੋ ॥

سانج تیم سُؤا یم رینو ۔۔
ਪੇਖਿ ਸੁਨਿ ਸਭਨ ਕੈ ਸੰਗੇ ਥੋਰੈ ਕਾਜ ਬੁਰੋ ਕਹ ਿੇਰੋ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

پیکھت سیت سبھ
وھترے اکچ ُپرو ہک ریھپو ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ےگنس
ےک
َ
ں
َ
ُ
ਨਾਮ ਤਬਨਾ ਜੇਿੋ ਲਪਟਾਇਓ ਕਛੂ ਨਹੀ ਨਾਹੀ ਕਛੁ ਿੇਰੋ ॥

پ چی َپ لی کج
ُ
ھ
نام ِیا ؤ یاویئ ؤ یہن نایہ وھچک ریتو ۔۔

ਆਗੈ ਤਿਰਸਤਟ ਆਵਿ ਸਭ ਪਰਗਟ ਈਹਾ ਮੋਤਹਓ ਭਰਮ ਅੰਧੇਰੋ ॥੧॥

ا ےگ د ِرست ا وت سیھ رپگپ اِاہی ومویہ رھبم ادنھترو ۔۔۱۔۔

ਅਟਤਕਓ ਸੁਿ ਬਤਨਿਾ ਸੰਗ ਮਾਇਆ ਿੇਵਨਹਾਰੁ ਿਾਿਾਰੁ ਤਬਸੇਰੋ ॥

اویکٹ ُست نییا گنس امنا دویاہنر دانار ِئسترو ۔۔

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਏਕੈ ਭਾਰੋਸਉ ਬੰਧਨ ਕਾਟਨਹਾਰੁ ਗੁਰੁ ਮੇਰੋ ॥੨॥੬॥੨੫॥

وہک نانک اےکی اھبروسؤ دنبنھ اکپبہار ُگر ریمو ۔۔۲۔۔۶۔۔۲۵۔۔
ਕਾਨੜਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥

اکپرا ہلحم ۵۔۔

ਤਬਖੈ ਿਲੁ ਸੰਿਤਨ ਿੁਮਹਰੈ ਗਾਤਹਓ ॥

نک
سیی ُبمہ
ھ
ِ َھے دل ں َرے اگویہ ۔۔

ਿੁਮਰੀ ਟੇਕ ਭਰੋਸਾ ਿਾਕੁਰ ਸਰਤਨ ਿੁਮਹਾਰੀ ਆਤਹਓ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ُب
م
ہ
ہ
پ
ُبمری پ َیک رھبوسا اھٹ ُکر رسن ھاری ا ؤ ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੇ ਮਹਾ ਪਰਾਛਿ ਿਰਸਨੁ ਭੇਤਟ ਤਮਟਾਤਹਓ ॥

منج منج ےک اہم رپاتھچ درنس ٹیھب مِیاویہ ۔۔
ਭਇਓ ਪਰਗਾਸੁ ਅਨਿ ਉਜੀਆਰਾ ਸਹਤਜ ਸਮਾਤਧ ਸਮਾਤਹਓ ॥੧॥

ب
سہ
ھیپؤ رپَاگس ا َند اُایجرا ج امسدھ امس ِہپؤ ۔۔۱۔۔

ਕਉਨੁ ਕਹੈ ਿੁਮ ਿੇ ਕਛੁ ਨਾਹੀ ਿੁਮ ਸਮਰਥ ਅਥਾਤਹਓ ॥

ُب
ُب
ےہک م ےت وھچک نایہ م رمسھت ااھتویہ ۔۔
کؤن َ

ਤਿਪਾ ਤਨਧਾਨ ਰੰਗ ਰੂਪ ਰਸ ਨਾਮੁ ਨਾਨਕ ਲੈ ਲਾਤਹਓ ॥੨॥੭॥੨੬॥

کِرنا ن ِداھن رنگ ُروت رس نام نانک لَے الویہ ۔۔۲۔۔۷۔۔۲۶۔۔
ਕਾਨੜਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥

اکپرا ہلحم ۵۔۔

ਬੂਿਿ ਪਰਾਨੀ ਹਤਰ ਜਤਪ ਧੀਰੈ ॥

ئُؤدت رپاین ہر جت دھت َرے ۔۔
ਤਬਨਸੈ ਮੋਹੁ ਭਰਮੁ ਿੁਖੁ ਪੀਰੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

نِیسے ومہ رھبم ُدھک ریپَے ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਤਸਮਰਉ ਤਿਨੁ ਰੈਤਨ ਗੁਰ ਕੇ ਚਰਨਾ ॥

ِسمرو دِن َرنی ُگر ےک رچنا ۔۔

ਜਿ ਕਿ ਪੇਖਉ ਿੁਮਰੀ ਸਰਨਾ ॥੧॥

پی ک
جت تک ھؤ ُبمری رسنا ۔۔۱۔۔

ਸੰਿ ਪਰਸਾਤਿ ਹਤਰ ਕੇ ਗੁਨ ਗਾਇਆ ॥

سیت رپساد ہر ےک ُگں اگنا ۔۔

ਗੁਰ ਭੇਟਿ ਨਾਨਕ ਸੁਖੁ ਪਾਇਆ ॥੨॥੮॥੨੭॥

ب
ُگر ھیپت نانک ُسکھ نانا ۔۔۲۔۔۸۔۔۲۷۔۔
ਕਾਨੜਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥

اکپرا ہلحم ۵۔۔

ਤਸਮਰਿ ਨਾਮੁ ਮਨਤਹ ਸੁਖੁ ਪਾਈਐ ॥

ِسمرت نام مبہہ ُسکھ نا پپَے ۔۔

ਸਾਧ ਜਨਾ ਤਮਤਲ ਹਤਰ ਜਸੁ ਗਾਈਐ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

سادھ انج مِل ہر سج اگ پ َپے ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਕਤਰ ਤਕਰਪਾ ਪਰਭ ਤਰਿੈ ਬਸੇਰੋ ॥

رک کِرنا رپَھب ر َِدے ریسبو ۔۔

ਚਰਨ ਸੰਿਨ ਕੈ ਮਾਥਾ ਮੇਰੋ ॥੧॥

س
رچن ییں ےکَ اماھت ریمو ۔۔۱۔۔
ਪਾਰਬਰਹਮ ਕਉ ਤਸਮਰਹੁ ਮਨਾਂ ॥

نارپرمہ کؤ ِسمروہانمن ۔۔

ਗੁਰਮੁਤਖ ਨਾਨਕ ਹਤਰ ਜਸੁ ਸੁਨਾਂ ॥੨॥੯॥੨੮॥

ُگرمُکھ نانک ہر سج ُسیان ۔۔۲۔۔۹۔۔۲۸۔۔
ਕਾਨੜਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥

اکپرا ہلحم ۵۔۔

ਮੇਰੇ ਮਨ ਪਰੀਤਿ ਚਰਨ ਪਰਭ ਪਰਸਨ ॥

ریمے نم رپپپ رچن رپَھب رپنس ۔۔
ਰਸਨਾ ਹਤਰ ਹਤਰ ਭੋਜਤਨ ਤਿਰਪਿਾਨੀ ਅਖੀਅਨ ਕਉ ਸੰਿੋਖੁ ਪਰਭ ਿਰਸਨ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

کھ
ی
ی
ک
رانس ہر ہر وھبنج رتِاتپین ا ں ؤ وتنسھک رپَھب درنس ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਕਰਨਤਨ ਪੂਤਰ ਰਤਹਓ ਜਸੁ ਪਰੀਿਮ ਕਲਮਲ ਿੋਖ ਸਗਲ ਮਲ ਹਰਸਨ ॥

کل
رکنن ئُؤر رویہ سج رپمتی مل دوھک لگس لم ہرنس ۔۔

ਪਾਵਨ ਧਾਵਨ ਸੁਆਮੀ ਸੁਖ ਪੰਥਾ ਅੰਗ ਸੰਗ ਕਾਇਆ ਸੰਿ ਸਰਸਨ ॥੧॥

ناون داھون سُؤا یم ُسکھ ھتنپ ا انگ گنس اکنا سیت رسنس ۔۔۱۔۔
ਸਰਤਨ ਗਹੀ ਪੂਰਨ ਅਤਬਨਾਸੀ ਆਨ ਉਪਾਵ ਥਤਕਿ ਨਹੀ ਕਰਸਨ ॥

ب
رسن یہگ ئُؤرن اپِیایس ا ن اُناو ھکِت یہن رکنس ۔۔

ਕਰੁ ਗਤਹ ਲੀਏ ਨਾਨਕ ਜਨ ਅਪਨੇ ਅੰਧ ਘੋਰ ਸਾਗਰ ਨਹੀ ਮਰਸਨ ॥੨॥੧੦॥੨੯॥

رک ہگِ ےئیل نانک نج اےنپ ادنھ وھگر سارگ یہن رمنس ۔۔۲۔۔۱۱۔۔۲۹۔۔
ਕਾਨੜਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥

اکپرا ہلحم ۵۔۔

ਕੁਹਕਿ ਕਪਟ ਖਪਟ ਖਲ ਗਰਜਿ ਮਰਜਿ ਮੀਚੁ ਅਤਨਕ ਬਰੀਆ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ج مِبج
پ
ن
ُکہکت ٹپک ٹپھک لھک رگجت رم ت ج ا ِک رِنا ۔۔۱۔۔راہو۔۔

ਅਹੰ ਮਿ ਅਨ ਰਿ ਕੁਤਮਿ ਤਹਿ ਪਰੀਿਮ ਪੇਖਿ ਭਰਮਿ ਲਾਖ ਗਰੀਆ ॥੧॥

پ
اہں مت ان رت ُکمت ِہت رپمتی َیکھت رھبمت الھک رگنا ۔۔۱۔۔
ਅਤਨਿ ਤਬਉਹਾਰ ਅਚਾਰ ਤਬਤਧ ਹੀਨਿ ਮਮ ਮਿ ਮਾਿ ਕੋਪ ਜਰੀਆ ॥

اپِپ ویباہر ااچر نِدھ ہیپت مم دم امت وکت رجِنا ۔۔

ਕਰੁਣ ਤਿਪਾਲ ਗੋੁਪਾਲ ਿੀਨ ਬੰਧੁ ਨਾਨਕ ਉਧਰੁ ਸਰਤਨ ਪਰੀਆ ॥੨॥੧੧॥੩੦॥

رکُن کِرنال وگنال دنی دنبھ نانک اُدرھ رسن رپنا ۔۔۲۔۔۱۱۔۔۳۱۔۔
ਕਾਨੜਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥

اکپرا ہلحم ۵۔۔

ਜੀਅ ਪਰਾਨ ਮਾਨ ਿਾਿਾ ॥

یج رپان امن دانا ۔۔
ਹਤਰ ਤਬਸਰਿੇ ਹੀ ਹਾਤਨ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ہر ِئسرےت یہ اہن ۔۔۱۔۔راہو۔۔

ਗੋਤਬੰਿ ਤਿਆਤਗ ਆਨ ਲਾਗਤਹ ਅੰਤਮਰਿੋ ਿਾਤਰ ਭੂਤਮ ਪਾਗਤਹ ॥

ب
وگپِید پ ِیاگ ا ن الہگِ ارموت دار ُھؤم ناہگِ ۔۔

ਤਬਖੈ ਰਸ ਤਸਉ ਆਸਕਿ ਮੂੜੇ ਕਾਹੇ ਸੁਖ ਮਾਤਨ ॥੧॥

نک
ِ َھے رس سِیؤ ا تکس مُؤرے اکےہ ُسکھ امن ۔۔۱۔۔
ਕਾਤਮ ਿੋਤਧ ਲੋਤਭ ਤਬਆਤਪਓ ਜਨਮ ਹੀ ਕੀ ਖਾਤਨ ॥

اکم رکودھ ولھب ایبویپ منج یہ یک اھکن ۔۔
ਪਤਿਿ ਪਾਵਨ ਸਰਤਨ ਆਇਓ ਉਧਰੁ ਨਾਨਕ ਜਾਤਨ ॥੨॥੧੨॥੩੧॥

پپِت ناون رسن ا ویئ اُدرھ نانک اجن ۔۔۲۔۔۱۲۔۔۳۱۔۔
ਕਾਨੜਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥

اکپرا ہلحم ۵۔۔

ਅਤਵਲੋਕਉ ਰਾਮ ਕੋ ਮੁਖਾਰਤਬੰਿ ॥

اوولکؤ رام وک مُکھارپِید ۔۔

ਖੋਜਿ ਖੋਜਿ ਰਿਨੁ ਪਾਇਓ ਤਬਸਰੀ ਸਭ ਤਚੰਿ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

وھکجت وھکجت رنت ناویئ ِئسری سیھ ِجید ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਚਰਨ ਕਮਲ ਤਰਿੈ ਧਾਤਰ ॥

رچن لمک ر َِدے داھر ۔۔
ਉਿਤਰਆ ਿੁਖੁ ਮੰਿ ॥੧॥

اُرتِنا ُدھک دنم ۔۔۱۔۔
ਰਾਜ ਧਨੁ ਪਰਵਾਰੁ ਮੇਰੈ ਸਰਬਸੋ ਗੋਤਬੰਿ ॥

راچ دنھ رپوار ریمَے رسوسب وگپِید ۔۔
ਸਾਧਸੰਗਤਮ ਲਾਭੁ ਪਾਇਓ ਨਾਨਕ ਤਿਤਰ ਨ ਮਰੰਿ ॥੨॥੧੩॥੩੨॥

ھس
گ
ب
ی
ھ
ساد م الھب ناویئ نانک ِر ہن رمَدن ۔۔۲۔۔۱۳۔۔۳۲۔۔
ਕਾਨੜਾ ਮਹਲਾ ੫ ਘਰੁ ੫

اکپرا ہلحم  ۵رھگ ۵

ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪਰਸਾਤਿ ॥

اِک اواکنر سیگؤر رپساد ۔۔
ਪਰਭ ਪੂਜਹੋ ਨਾਮੁ ਅਰਾਤਧ ॥

رپَھب ئُؤچہؤ نام ارادھ ۔۔

ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਚਰਨੀ ਲਾਤਗ ॥

ُگر سیگؤر رچین الگ ۔۔

ਹਤਰ ਪਾਵਹੁ ਮਨੁ ਅਗਾਤਧ ॥

ہر ناووہ نم ااگدھ ۔۔

ਜਗੁ ਜੀਿੋ ਹੋ ਹੋ ਗੁਰ ਤਕਰਪਾਤਧ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

چگ وتیج وہ وہ ُگر کِرنادھ ۔۔۱۔۔راہو۔۔

ਅਤਨਕ ਪੂਜਾ ਮੈ ਬਹੁ ਤਬਤਧ ਖੋਜੀ ਸਾ ਪੂਜਾ ਤਜ ਹਤਰ ਭਾਵਾਤਸ ॥

ان ِک ئُؤاج م َے وہب نِدھ وھکیج سا ئُؤاج ےج ہر اھبواس ۔۔
ਮਾਟੀ ਕੀ ਇਹ ਪੁਿਰੀ ਜੋਰੀ ਤਕਆ ਏਹ ਕਰਮ ਕਮਾਤਸ ॥

امیٹ یک اہہی ُنتری وجری ایک اہہی رکم امکس ۔۔
ਪਰਭ ਬਾਹ ਪਕਤਰ ਤਜਸੁ ਮਾਰਤਗ ਪਾਵਹੁ ਸੋ ਿੁਧੁ ਜੰਿ ਤਮਲਾਤਸ ॥੧॥

رپَھب ناہ رکپ ِجس امرگ ناووہ وس ُندھ جپت مِالس ۔۔۱۔۔
ਅਵਰ ਓਟ ਮੈ ਕੋਇ ਨ ਸੂਝੈ ਇਕ ਹਤਰ ਕੀ ਓਟ ਮੈ ਆਸ ॥

ا َور اوت م َے وکۓ ہن سُؤےھج اِک ہر یک اوت م َے ا س ۔۔
ਤਕਆ ਿੀਨੁ ਕਰੇ ਅਰਿਾਤਸ ॥

ایک دنی رکے ارداس ۔۔
ਜਉ ਸਭ ਘਤਟ ਪਰਭੂ ਤਨਵਾਸ ॥

ب
جؤ سیھ ٹھگ رپ ُھؤ ئِؤاس ۔۔
ਪਰਭ ਚਰਨਨ ਕੀ ਮਤਨ ਤਪਆਸ ॥

رپَھب رچنن یک نم ایپس ۔۔
ਜਨ ਨਾਨਕ ਿਾਸੁ ਕਹੀਅਿੁ ਹੈ ਿੁਮਹਰਾ ਹਉ ਬਤਲ ਬਤਲ ਸਿ ਬਤਲ ਜਾਸ ॥੨॥੧॥੩੩॥

ُب
م
ہ
ن
ن
ن
ےہ ھرا ہؤ ل ل دص ل اجس ۔۔۲۔۔۱۔۔۳۳۔۔
نج نانک داس کہیپت َ
ਕਾਨੜਾ ਮਹਲਾ ੫ ਘਰੁ ੬

اکپرا ہلحم  ۵رھگ ۶

ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪਰਸਾਤਿ ॥

اِک اواکنر سیگؤر رپساد ۔۔
ਜਗਿ ਉਧਾਰਨ ਨਾਮ ਤਪਰਅ ਿੇਰੈ ॥

تگج اُداھرن نام پِرء ریتَے ۔۔
ਨਵ ਤਨਤਧ ਨਾਮੁ ਤਨਧਾਨੁ ਹਤਰ ਕੇਰੈ ॥

ونَ ن ِدھ نام ن ِداھن ہر ریکَے ۔۔
ਹਤਰ ਰੰਗ ਰੰਗ ਰੰਗ ਅਨੂਪੇਰੈ ॥

ہر رنگ رنگ رنگ ائُؤریپَے ۔۔
ਕਾਹੇ ਰੇ ਮਨ ਮੋਤਹ ਮਗਨੇਰੈ ॥

اکےہ رے نم ومہِ مگیت َرے ۔۔
ਨੈਨਹੁ ਿੇਖੁ ਸਾਧ ਿਰਸੇਰੈ ॥

نَیی ُہ دھکی سادھ درریسَے ۔۔
ਸੋ ਪਾਵੈ ਤਜਸੁ ਤਲਖਿੁ ਤਲਲੇਰੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

وس نا َوے ِجس لک ِھت لل ِت َرے ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਸੇਵਉ ਸਾਧ ਸੰਿ ਚਰਨੇਰੈ ॥

ویسو سادھ سیت رچ ئَے ۔۔
ਬਾਂਛਉ ਧੂਤਰ ਪਤਵਿਰ ਕਰੇਰੈ ॥

بج
ھ
ھ
نا ؤ د ُؤر وپِرت رکریَے ۔۔
ਅਿਸਤਿ ਮਜਨੁ ਮੈਲੁ ਕਟੇਰੈ ॥

ب
م
ا ھسیھ چں مَیل کیت َرے ۔۔

ਸਾਤਸ ਸਾਤਸ ਤਧਆਵਹੁ ਮੁਖੁ ਨਹੀ ਮੋਰੈ ॥

ومرے ۔۔
ساس ساس دایھووہ مُکھ یہن َ
ਤਕਛੁ ਸੰਤਗ ਨ ਚਾਲੈ ਲਾਖ ਕਰੋਰੈ ॥

ک
ِچھ گنس ہن اچ لَے الھک رکو َرے ۔۔
ਪਰਭ ਜੀ ਕੋ ਨਾਮੁ ਅੰਤਿ ਪੁਕਰੋਰੈ ॥੧॥

رپَھب یج وک نام اپپ ُنکرو َرے ۔۔۱۔۔
ਮਨਸਾ ਮਾਤਨ ਏਕ ਤਨਰੰਕੇਰੈ ॥

اسنم امن انک پِرریکنَے ۔۔

ਸਗਲ ਤਿਆਗਹੁ ਭਾਉ ਿੂਜੇਰੈ ॥

لگس پ ِیاوہگ اھبو ُدوریجَے ۔۔
ਕਵਨ ਕਹਾਂ ਹਉ ਗੁਨ ਤਪਰਅ ਿੇਰੈ ॥

وکَن اہکن ہؤ ُگں پِرء ریتَے ۔۔
ਬਰਤਨ ਨ ਸਾਕਉ ਏਕ ਟੁਲੇਰੈ ॥

پرن ہن ساکؤ انک نُلت َرے ۔۔

ਿਰਸਨ ਤਪਆਸ ਬਹੁਿੁ ਮਤਨ ਮੇਰੈ ॥

درنس ایپس تہب نم ریمَے ۔۔
ਤਮਲੁ ਨਾਨਕ ਿੇਵ ਜਗਿ ਗੁਰ ਕੇਰੈ ॥੨॥੧॥੩੪॥

مِل نانک دویَ تگج ُگر ریکَے ۔۔۲۔۔۱۔۔۳۴۔۔
ਕਾਨੜਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥

اکپرا ہلحم ۵۔۔

ਐਸੀ ਕਉਨ ਤਬਧੇ ਿਰਸਨ ਪਰਸਨਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ایسی کؤن نِدےھ درنس رپانس ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਆਸ ਤਪਆਸ ਸਿਲ ਮੂਰਤਿ ਉਮਤਗ ਹੀਉ ਿਰਸਨਾ ॥੧॥

سب
ا س ایپس ھل مُؤرت اُگم ہپؤ رتانس ۔۔۱۔۔
ਿੀਨ ਲੀਨ ਤਪਆਸ ਮੀਨ ਸੰਿਨਾ ਹਤਰ ਸੰਿਨਾ ॥

دِنی لِیں ایپس نیم سیییا ہر سیییا ۔۔
ਹਤਰ ਸੰਿਨਾ ਕੀ ਰੇਨ ॥

ہر سیییا یک ر َپں ۔۔
ਹੀਉ ਅਰਤਪ ਿੇਨ ॥

ہپؤ ارت د َپں ۔۔

ਪਰਭ ਭਏ ਹੈ ਤਕਰਪੇਨ ॥

رپَھب ےئھب ےہَ کِرن َیں ۔۔
ਮਾਨੁ ਮੋਹੁ ਤਿਆਤਗ ਛੋਤਿਓ ਿਉ ਨਾਨਕ ਹਤਰ ਜੀਉ ਭੇਟਨਾ ॥੨॥੨॥੩੫॥

ب
امن ومہ پ ِیاگ وھچدوی ئؤ نانک ہر جپؤ ھیییا ۔۔۲۔۔۲۔۔۳۵۔۔
ਕਾਨੜਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥

اکپرا ہلحم ۵۔۔

ਰੰਗਾ ਰੰਗ ਰੰਗਨ ਕੇ ਰੰਗਾ ॥

راگن رنگ رنگن ےک راگن ۔۔
ਕੀਟ ਹਸਿ ਪੂਰਨ ਸਭ ਸੰਗਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ٹیک ہست ئُؤرن سیھ اگنس ۔۔۱۔۔راہو۔۔

ਬਰਿ ਨੇਮ ਿੀਰਥ ਸਤਹਿ ਗੰਗਾ ॥

پرت مین ریتھت سہت گپگا ۔۔
ਜਲੁ ਹੇਵਿ ਭੂਖ ਅਰੁ ਨੰਗਾ ॥

ب
لج َہپؤت ُھؤھک رع اگنن ۔۔
ਪੂਜਾਚਾਰ ਕਰਿ ਮੇਲੰਗਾ ॥

ئُؤاجاچر رکت میلپگا ۔۔
ਚਿ ਕਰਮ ਤਿਲਕ ਖਾਟੰਗਾ ॥

رکچ رکم نِلک اھکاگنٹ ۔۔
ਿਰਸਨੁ ਭੇਟੇ ਤਬਨੁ ਸਿਸੰਗਾ ॥੧॥

ب
درنس ھیپے پِں سیسیگا ۔۔۱۔۔

ਹਤਿ ਤਨਗਰਤਹ ਅਤਿ ਰਹਿ ਤਬਟੰਗਾ ॥

ہبھ نگِرہِ ات رہت نِیپگا ۔۔

ਹਉ ਰੋਗੁ ਤਬਆਪੈ ਚੁਕੈ ਨ ਭੰਗਾ ॥

ہؤ روگ ایب ئَے ُچ َکے ہن اگنھب ۔۔

ਕਾਮ ਿੋਧ ਅਤਿ ਤਿਰਸਨ ਜਰੰਗਾ ॥

اکم رکودھ ات رتِنس رجاگن ۔۔
ਸੋ ਮੁਕਿੁ ਨਾਨਕ ਤਜਸੁ ਸਤਿਗੁਰੁ ਚੰਗਾ ॥੨॥੩॥੩੬॥

وس مُکت نانک ِجس سیگؤر اگنچ ۔۔۲۔۔۳۔۔۳۶۔۔
ਕਾਨੜਾ ਮਹਲਾ ੫ ਘਰੁ ੭

اکپرا ہلحم  ۵رھگ ۷

ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪਰਸਾਤਿ ॥

اِک اواکنر سیگؤر رپساد ۔۔
ਤਿਖ ਬੂਤਝ ਗਈ ਗਈ ਤਮਤਲ ਸਾਧ ਜਨਾ ॥

نکِھ ئُؤھج یئگ یئگ مِل سادھ انج ۔۔

ਪੰਚ ਭਾਗੇ ਚੋਰ ਸਹਜੇ ਸੁਖੈਨੋ ਹਰੇ ਗੁਨ ਗਾਵਿੀ ਗਾਵਿੀ ਗਾਵਿੀ ਿਰਸ ਤਪਆਤਰ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

س سک
پب
ج اھبےگ وچر ہجے ُ َھیپؤ ہرے ُگں اگویت اگویت اگویت درس ایپر ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਜੈਸੀ ਕਰੀ ਪਰਭ ਮੋ ਤਸਉ ਮੋ ਤਸਉ ਐਸੀ ਹਉ ਕੈਸੇ ਕਰਉ ॥

یسیج رکی رپَھب وم سِیؤ وم سِیؤ ایسی ہؤ َ
کیسے رکو ۔۔
ਹੀਉ ਿੁਮਹਾਰੇ ਬਤਲ ਬਲੇ ਬਤਲ ਬਲੇ ਬਤਲ ਗਈ ॥੧॥

ہپ ُب
م
ہ
ن
ن
ن
ؤ ھارے ل ےلب ل ےلب ل یئگ ۔۔۱۔۔

ਪਤਹਲੇ ਪੈ ਸੰਿ ਪਾਇ ਤਧਆਇ ਤਧਆਇ ਪਰੀਤਿ ਲਾਇ ॥

ےلہپ ئَے سیت ناۓ دایھےئ دایھےئ رپپپ ال ئِے ۔۔
ਪਰਭ ਥਾਨੁ ਿੇਰੋ ਕੇਹਰੋ ਤਜਿੁ ਜੰਿਨ ਕਤਰ ਬੀਚਾਰੁ ॥

ج
رپَھب اھتن ریتو کبہرو ِجت ییں رک اچیبر ۔۔
ਅਤਨਕ ਿਾਸ ਕੀਰਤਿ ਕਰਤਹ ਿੁਹਾਰੀ ॥

ان ِک داس ریکت رکہِ ُبہاری ۔۔
ਸੋਈ ਤਮਤਲਓ ਜੋ ਭਾਵਿੋ ਜਨ ਨਾਨਕ ਿਾਕੁਰ ਰਤਹਓ ਸਮਾਇ ॥

وسیئ مل ِپؤ وج اھبووت نج نانک اھٹ ُکر رویہ امسۓ ۔۔
ਏਕ ਿੂਹੀ ਿੂਹੀ ਿੂਹੀ ॥੨॥੧॥੩੭॥

انک ئُؤیہ ئُؤیہ ئُؤیہ ۔۔۲۔۔۱۔۔۳۷۔۔

ਕਾਨੜਾ ਮਹਲਾ ੫ ਘਰੁ ੮

اکپرا ہلحم  ۵رھگ ۸

ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪਰਸਾਤਿ ॥

اِک اواکنر سیگؤر رپساد ۔۔
ਤਿਆਗੀਐ ਗੁਮਾਨੁ ਮਾਨੁ ਪੇਖਿਾ ਿਇਆਲ ਲਾਲ ਹਾਂ ਹਾਂ ਮਨ ਚਰਨ ਰੇਨ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

پ
ُ
ایت گیپے گمان امن یکھیا دنال الل اہن اہن نم رچن ر َپں ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਹਤਰ ਸੰਿ ਮੰਿ ਗੁਪਾਲ ਤਗਆਨ ਤਧਆਨ ॥੧॥

ہر سیت تنم ُگیال گ ِیان دایھن ۔۔۱۔۔
ਤਹਰਿੈ ਗੋਤਬੰਿ ਗਾਇ ਚਰਨ ਕਮਲ ਪਰੀਤਿ ਲਾਇ ਿੀਨ ਿਇਆਲ ਮੋਹਨਾ ॥

ہِر َدے وگپِید اگۓ رچن لمک رپپپ ال ِئے دنی دنال ومانہ ۔۔
ਤਿਪਾਲ ਿਇਆ ਮਇਆ ਧਾਤਰ ॥

کِرنال دایئ ایم داھر ۔۔

ਨਾਨਕੁ ਮਾਗੈ ਨਾਮੁ ਿਾਨੁ ॥

نانک ام َگے نام دان ۔۔

ਿਤਜ ਮੋਹੁ ਭਰਮੁ ਸਗਲ ਅਤਭਮਾਨੁ ॥੨॥੧॥੩੮॥

ب
جت ومہ رھبم لگس ا ھبمان ۔۔۲۔۔۱۔۔۳۸۔۔
ਕਾਨੜਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥

اکپرا ہلحم ۵۔۔

ਪਰਭ ਕਹਨ ਮਲਨ ਿਹਨ ਲਹਨ ਗੁਰ ਤਮਲੇ ਆਨ ਨਹੀ ਉਪਾਉ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

رپَھب کہں نلم دنہ ہل ُگر مل ِے ا ن یہن اُناو ۔۔۱۔۔راہو۔۔

ਿਟਨ ਖਟਨ ਜਟਨ ਹੋਮਨ ਨਾਹੀ ਿੰਿਧਾਰ ਸੁਆਉ ॥੧॥

نی ک
چ
ی
ھی
س
ن
ں ں ں وہنم نایہ د دداھر ُؤا و ۔۔۱۔۔

ਜਿਨ ਭਾਂਿਨ ਿਪਨ ਭਰਮਨ ਅਤਨਕ ਕਥਨ ਕਥਿੇ ਨਹੀ ਥਾਹ ਪਾਈ ਿਾਉ ॥

کب کب
نتج اھبنیں نپت رھبنم ان ِک ھں ھپے یہن اھتہ نایئ اھٹو ۔۔
ਸੋਤਧ ਸਗਰ ਸੋਧਨਾ ਸੁਖੁ ਨਾਨਕਾ ਭਜੁ ਨਾਉ ॥੨॥੨॥੩੯॥

وسدھ رگس وسدانھ ُسکھ نااکن جھب ناو ۔۔۲۔۔۲۔۔۳۹۔۔
ਕਾਨੜਾ ਮਹਲਾ ੫ ਘਰੁ ੯

اکپرا ہلحم  ۵رھگ ۹

ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪਰਸਾਤਿ ॥

اِک اواکنر سیگؤر رپساد ۔۔
ਪਤਿਿ ਪਾਵਨੁ ਭਗਤਿ ਬਛਲੁ ਭੈ ਹਰਨ ਿਾਰਨ ਿਰਨ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ب
ج
ب
تتپ ناون تگھب ھل َھے ہرن نارن رتن ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਨੈਨ ਤਿਪਿੇ ਿਰਸੁ ਪੇਤਖ ਜਸੁ ਿੋਤਖ ਸੁਨਿ ਕਰਨ ॥੧॥

نَیں نِیپے درس پ َیکھ سج وتھک ُسیت رکن ۔۔۱۔۔
ਪਰਾਨ ਨਾਥ ਅਨਾਥ ਿਾਿੇ ਿੀਨ ਗੋਤਬਿ ਸਰਨ ॥

رپان ناھت اناھت داےت دِنی وگنِد رسن ۔۔
ਆਸ ਪੂਰਨ ਿੁਖ ਤਬਨਾਸਨ ਗਹੀ ਓਟ ਨਾਨਕ ਹਤਰ ਚਰਨ ॥੨॥੧॥੪੦॥

ا س ئُؤرن ُدھک پِیانس یہگ اوت نانک ہر رچن ۔۔۲۔۔۱۔۔۴۱۔۔
ਕਾਨੜਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥

اکپرا ہلحم ۵۔۔

ਚਰਨ ਸਰਨ ਿਇਆਲ ਿਾਕੁਰ ਆਨ ਨਾਹੀ ਜਾਇ ॥

رچن رسن دنال اھٹ ُکر ا ن نایہ اجۓ ۔۔

ਪਤਿਿ ਪਾਵਨ ਤਬਰਿੁ ਸੁਆਮੀ ਉਧਰਿੇ ਹਤਰ ਤਧਆਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

پپِت ناون پِرد سُؤا یم اُدرھےت ہر دایھےئ ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਸੈਸਾਰ ਗਾਰ ਤਬਕਾਰ ਸਾਗਰ ਪਤਿਿ ਮੋਹ ਮਾਨ ਅੰਧ ॥

َسیسار اگر ِئکار سارگ پپِت ومہ امن ادنھ ۔۔
ਤਬਕਲ ਮਾਇਆ ਸੰਤਗ ਧੰਧ ॥

ِئکل امنا گنس ددنھھ ۔۔

ਕਰੁ ਗਹੇ ਪਰਭ ਆਤਪ ਕਾਢਹੁ ਰਾਤਖ ਲੇਹੁ ਗੋਤਬੰਿ ਰਾਇ ॥੧॥

رک ےہگ رپَھب ا ت اکد َھہؤ راھک وہیلوگپِید راےئ ۔۔۱۔۔
ਅਨਾਥ ਨਾਥ ਸਨਾਥ ਸੰਿਨ ਕੋਤਟ ਪਾਪ ਤਬਨਾਸ ॥

س
اناھت ناھت انسھت ییں وکت نات پِیاس ۔۔
ਮਤਨ ਿਰਸਨੈ ਕੀ ਤਪਆਸ ॥

نم در َ
سیے یک ایپس ۔۔
ਪਰਭ ਪੂਰਨ ਗੁਨਿਾਸ ॥

رپَھب ئُؤرن ُگییاس ۔۔
ਤਿਪਾਲ ਿਇਆਲ ਗੁਪਾਲ ਨਾਨਕ ਹਤਰ ਰਸਨਾ ਗੁਨ ਗਾਇ ॥੨॥੨॥੪੧॥

کِرنال دنال ُگیال نانک ہر رانس ُگں اگۓ ۔۔۲۔۔۲۔۔۴۱۔۔
ਕਾਨੜਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥

اکپرا ہلحم ۵۔۔

ਵਾਤਰ ਵਾਰਉ ਅਤਨਕ ਿਾਰਉ ॥

وار وارو ان ِک دارو ۔۔
ਸੁਖੁ ਤਪਰਅ ਸੁਹਾਗ ਪਲਕ ਰਾਿ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ُسکھ پِرء ُسہاگ کلپ رات ۔۔۱۔۔راہو۔۔

ਕਤਨਕ ਮੰਿਰ ਪਾਟ ਸੇਜ ਸਖੀ ਮੋਤਹ ਨਾਤਹ ਇਨ ਤਸਉ ਿਾਿ ॥੧॥

کی ِک دنمر نات جیس یھکس ومہِ ناہِ ان سِیؤ نات ۔۔۱۔۔
ਮੁਕਿ ਲਾਲ ਅਤਨਕ ਭੋਗ ਤਬਨੁ ਨਾਮ ਨਾਨਕ ਹਾਿ ॥

مُکت الل ان ِک وھبگ پِں نام نانک اہت ۔۔

ਰੂਖੋ ਭੋਜਨੁ ਭੂਤਮ ਸੈਨ ਸਖੀ ਤਪਰਅ ਸੰਤਗ ਸੂਤਖ ਤਬਹਾਿ ॥੨॥੩॥੪੨॥

ب
ُرووھک وھبنج ُھؤم َسیں یھکس پِرء گنس سُؤھک ِبہات ۔۔۲۔۔۳۔۔۴۲۔۔
ਕਾਨੜਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥

اکپرا ہلحم ۵۔۔

ਅਹੰ ਿੋਰੋ ਮੁਖੁ ਜੋਰੋ ॥

اہں وترو مُکھ وجرو ۔۔
ਗੁਰੁ ਗੁਰੁ ਕਰਿ ਮਨੁ ਲੋਰੋ ॥

ُگر ُگر رکت نم ولرو ۔۔

ਤਪਰਅ ਪਰੀਤਿ ਤਪਆਰੋ ਮੋਰੋ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

پِرء رپپپ ایپرو ومرو ۔۔۱۔۔راہو۔۔

ਤਗਰਤਹ ਸੇਜ ਸੁਹਾਵੀ ਆਗਤਨ ਚੈਨਾ ਿੋਰੋ ਰੀ ਿੋਰੋ ਪੰਚ ਿੂਿਨ ਤਸਉ ਸੰਗੁ ਿੋਰੋ ॥੧॥

پب
گِرہِ جیس ُسہاوی ا نگ َچییا وترو ری وترو ج ُدونت سِیؤ گنس وترو ۔۔۱۔۔

ਆਇ ਨ ਜਾਇ ਬਸੇ ਤਨਜ ਆਸਤਨ ਊੈਂਧ ਕਮਲ ਤਬਗਸੋਰੋ ॥

ِب
ن
گ
س
ِ
ُ
ا ۓ ہن اجۓ ےسب ج ا نس اودنھ لمک ؤرو ۔۔
چ

ਛੁਟਕੀ ਹਉਮੈ ਸੋਰੋ ॥

ھُیکی ہؤ م َے وسرو ۔۔

ਗਾਇਓ ਰੀ ਗਾਇਓ ਪਰਭ ਨਾਨਕ ਗੁਨੀ ਗਹੇਰੋ ॥੨॥੪॥੪੩॥

اگویئ ری اگویئ رپَھب نانک ُگبی ریہگو ۔۔۲۔۔۴۔۔۴۳۔۔
ਕਾਨੜਾ ਮਃ ੫ ਘਰੁ ੯ ॥

اکپرا م ۵ :رھگ ۹۔۔

ਿਾਂ ਿੇ ਜਾਤਪ ਮਨਾ ਹਤਰ ਜਾਤਪ ॥

نان ےت اجت انم ہر اجت ۔۔
ਜੋ ਸੰਿ ਬੇਿ ਕਹਿ ਪੰਥੁ ਗਾਖਰੋ ਮੋਹ ਮਗਨ ਅਹੰ ਿਾਪ ॥ ਰਹਾਉ ॥

وج سیت دیب کہت ھتنپ اگرھکو ومہ نگم اہں نات ۔۔راہو۔۔
ਜੋ ਰਾਿੇ ਮਾਿੇ ਸੰਤਗ ਬਪੁਰੀ ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਸੰਿਾਪ ॥੧॥

وج راےت امےت گنس نتری امنا ومہ سییات ۔۔۱۔۔
ਨਾਮੁ ਜਪਿ ਸੋਊ ਜਨੁ ਉਧਰੈ ਤਜਸਤਹ ਉਧਾਰਹੁ ਆਪ ॥

نام جپت وسؤ نج اُدرھَے جسہہ اُداھروہ ا ت ۔۔

ਤਬਨਤਸ ਜਾਇ ਮੋਹ ਭੈ ਭਰਮਾ ਨਾਨਕ ਸੰਿ ਪਰਿਾਪ ॥੨॥੫॥੪੪॥

ب
نِیس اجۓ ومہ َھے

رھبام نانک سیت رپَنات ۔۔۲۔۔۵۔۔۴۴۔۔
ਕਾਨੜਾ ਮਹਲਾ ੫ ਘਰੁ ੧੦

اکپرا ہلحم  ۵رھگ

ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪਰਸਾਤਿ ॥

اِک اواکنر سیگؤر رپساد ۔۔
ਐਸੋ ਿਾਨੁ ਿੇਹੁ ਜੀ ਸੰਿਹੁ ਜਾਿ ਜੀਉ ਬਤਲਹਾਤਰ ॥

اوسی دان دوہی یج سیبہؤ اجت جپؤ اہلبر ۔۔

ਮਾਨ ਮੋਹੀ ਪੰਚ ਿੋਹੀ ਉਰਤਝ ਤਨਕਤਟ ਬਤਸਓ ਿਾਕੀ ਸਰਤਨ ਸਾਧੂਆ ਿੂਿ ਸੰਗੁ ਤਨਵਾਤਰ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

پب
امن ومیہ ج دویہ اُرھج نکِت ئسیؤ نایک رسن سا ُدوھا ُدوت گنس ئِؤار ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਕੋਤਟ ਜਨਮ ਜੋਤਨ ਭਰਤਮਓ ਹਾਤਰ ਪਤਰਓ ਿੁਆਤਰ ॥੧॥

وکت منج وجن رھبویم اہر رپوی ُدوار ۔۔۱۔۔
ਤਕਰਪਾ ਗੋਤਬੰਿ ਭਈ ਤਮਤਲਓ ਨਾਮੁ ਅਧਾਰੁ ॥

کِرنا وگپِید یئھب مل ِپؤ نام اداھر ۔۔

ਿੁਲਭ ਜਨਮੁ ਸਿਲੁ ਨਾਨਕ ਭਵ ਉਿਾਤਰ ਪਾਤਰ ॥੨॥੧॥੪੫॥

سب
ب
ُدھبل منج ھل نانک َھؤ اُنار نار ۔۔۲۔۔۱۔۔۴۵۔۔
ਕਾਨੜਾ ਮਹਲਾ ੫ ਘਰੁ ੧੧

اکپرا ہلحم  ۵رھگ

ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪਰਸਾਤਿ ॥

اِک اواکنر سیگؤر رپساد ۔۔
ਸਹਜ ਸੁਭਾਏ ਆਪਨ ਆਏ ॥

سہ
ب
س
ُ
ج ھاےئ ا نپ ا ےئ ۔۔

ਕਛੂ ਨ ਜਾਨੌ ਕਛੂ ਤਿਖਾਏ ॥

کج
کج
ُھؤ ہن اجئٔؤ ُھؤ دِاھکےئ ۔۔

ਪਰਭੁ ਤਮਤਲਓ ਸੁਖ ਬਾਲੇ ਭੋਲੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

رپَھب مل ِپؤ ُسکھ ناےل وھبےل ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਸੰਜੋਤਗ ਤਮਲਾਏ ਸਾਧ ਸੰਗਾਏ ॥

وجنسگ مِالےئ سادھ اگنسےئ ۔۔
ਕਿਹੂ ਨ ਜਾਏ ਘਰਤਹ ਬਸਾਏ ॥

کبہ ُؤ ہن اجےئ رھگہِ اسبےئ ۔۔

ਗੁਨ ਤਨਧਾਨੁ ਪਰਗਤਟਓ ਇਹ ਚੋਲੈ ॥੧॥

ُگں ن ِداھن َرپگیپؤ اہہی وچ لَے ۔۔۱۔۔
ਚਰਨ ਲੁਭਾਏ ਆਨ ਿਜਾਏ ॥

رچن لُبھاےئ ا ن اجتےئ ۔۔
ਥਾਨ ਥਨਾਏ ਸਰਬ ਸਮਾਏ ॥

اھتن انھتےئ رست امسےئ ۔۔
ਰਸਤਕ ਰਸਤਕ ਨਾਨਕੁ ਗੁਨ ਬੋਲੈ ॥੨॥੧॥੪੬॥

رکس رکس نانک ُگں وب لَے ۔۔۲۔۔۱۔۔۴۶۔۔
ਕਾਨੜਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥

اکپرا ہلحم ۵۔۔

ਗੋਤਬੰਿ ਿਾਕੁਰ ਤਮਲਨ ਿੁਰਾਈ ॥

وگپِید اھٹ ُکر مل ِں ُدرای۔۔

ਪਰਤਮਤਿ ਰੂਪੁ ਅਗੰਮ ਅਗੋਚਰ ਰਤਹਓ ਸਰਬ ਸਮਾਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

رپمِت ُروت امگّ اوگرچ رویہ رست امسیئ ۔۔۱۔۔راہو۔۔

ਕਹਤਨ ਭਵਤਨ ਨਾਹੀ ਪਾਇਓ ਪਾਇਓ ਅਤਨਕ ਉਕਤਿ ਚਿੁਰਾਈ ॥੧॥

کہں وھبَن نایہ ناویئ ناویئ ان ِک اُتک چتُرایئ ۔۔۱۔۔

ਜਿਨ ਜਿਨ ਅਤਨਕ ਉਪਾਵ ਰੇ ਿਉ ਤਮਤਲਓ ਜਉ ਤਕਰਪਾਈ ॥

نتج نتج ان ِک اُناو رے ئؤ مل ِپؤ جؤ کِرنایئ ۔۔

ਪਰਭੂ ਿਇਆਰ ਤਿਪਾਰ ਤਿਪਾ ਤਨਤਧ ਜਨ ਨਾਨਕ ਸੰਿ ਰੇਨਾਈ ॥੨॥੨॥੪੭॥

ب
رپ ُھؤ دنار کِرنار کِرنا ن ِدھ نج نانک سیت رپیَایئ ۔۔۲۔۔۲۔۔۴۷۔۔
ਕਾਨੜਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥

اکپرا ہلحم ۵۔۔

ਮਾਈ ਤਸਮਰਿ ਰਾਮ ਰਾਮ ਰਾਮ ॥

امیئ ِسمرت رام رام رام ۔۔
ਪਰਭ ਤਬਨਾ ਨਾਹੀ ਹੋਰੁ ॥

رپَھب پِیا نایہ وہر ۔۔
ਤਚਿਵਉ ਚਰਨਾਰਤਬੰਿ ਸਾਸਨ ਤਨਤਸ ਭੋਰ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ِجپؤو رچنارپِید سانس ئِس وھبر ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਲਾਇ ਪਰੀਤਿ ਕੀਨ ਆਪਨ ਿੂਟਿ ਨਹੀ ਜੋਰੁ ॥

ال ِئے رپپپ نیک ا نپ ئُؤپپ یہن وجر ۔۔

ਪਰਾਨ ਮਨੁ ਧਨੁ ਸਰਬਸੋੁ ਹਤਰ ਗੁਨ ਤਨਧੇ ਸੁਖ ਮੋਰ ॥੧॥

رپان نم دنھ رسسب ہر ُگں ن ِدےھ ُسکھ ومر ۔۔۱۔۔
ਈਿ ਊਿ ਰਾਮ ਪੂਰਨੁ ਤਨਰਖਿ ਤਰਿ ਖੋਤਰ ॥

اِپپ اُوت رام ئُؤرن پِرتھک رِد وھکر ۔۔

ਸੰਿ ਸਰਨ ਿਰਨ ਨਾਨਕ ਤਬਨਤਸਓ ਿੁਖੁ ਘੋਰ ॥੨॥੩॥੪੮॥

سیت رسن رتن نانک نِیسیؤ ُدھک وھگر ۔۔۲۔۔۳۔۔۴۸۔۔
ਕਾਨੜਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥

اکپرا ہلحم ۵۔۔

ਜਨ ਕੋ ਪਰਭੁ ਸੰਗੇ ਅਸਨੇਹੁ ॥

نج وک رپَھب ےگنس اسیبہؤ ۔۔
ਸਾਜਨੋ ਿੂ ਮੀਿੁ ਮੇਰਾ ਤਗਰਤਹ ਿੇਰੈ ਸਭੁ ਕੇਹੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ساونج ئُؤ تیم ریما گِرہِ ریتَے سیھ َکبہؤ ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਮਾਨੁ ਮਾਂਗਉ ਿਾਨੁ ਮਾਂਗਉ ਧਨੁ ਲਖਮੀ ਸੁਿ ਿੇਹ ॥੧॥

لکھ
م
امن امنگؤ نان امنگؤ دنھ ی ُست دہہی ۔۔۱۔۔

ਮੁਕਤਿ ਜੁਗਤਿ ਭੁਗਤਿ ਪੂਰਨ ਪਰਮਾਨੰਿ ਪਰਮ ਤਨਧਾਨ ॥

ب
مُکت ُچگت ُھگت ئُؤرن رپامدنن رپم ن ِداھن ۔۔

ਭੈ ਭਾਇ ਭਗਤਿ ਤਨਹਾਲ ਨਾਨਕ ਸਿਾ ਸਿਾ ਕੁਰਬਾਨ ॥੨॥੪॥੪੯॥

ب
َھے اھبےئ تگھب بِہال نانک دسا دسا قُرنان ۔۔۲۔۔۴۔۔۴۹۔۔
ਕਾਨੜਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥

اکپرا ہلحم ۵۔۔

ਕਰਿ ਕਰਿ ਚਰਚ ਚਰਚ ਚਰਚਰੀ ॥

رکت رکت رچچ رچچ رچرچی ۔۔
ਜੋਗ ਤਧਆਨ ਭੇਖ ਤਗਆਨ ਤਿਰਿ ਤਿਰਿ ਧਰਿ ਧਰਿ ਧਰਚਰੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ب
ب
ب
وجگ دایھن ھ َیکھ گ ِیان ھِرت ھِرت درھت درھت درھرچی ۔۔۱۔۔راہو۔۔

ਅਹੰ ਅਹੰ ਅਹੈ ਅਵਰ ਮੂੜ ਮੂੜ ਮੂੜ ਬਵਰਈ ॥

اہں اہں اےہَ ا َور مُؤر مُؤر مُؤر ئَؤریئ ۔۔

ਜਤਿ ਜਾਿ ਜਾਿ ਜਾਿ ਸਿਾ ਸਿਾ ਸਿਾ ਸਿਾ ਕਾਲ ਹਈ ॥੧॥

جت اجت اجت اجت دسا دسا دسا دسا اکل یئح ۔۔۱۔۔
ਮਾਨੁ ਮਾਨੁ ਮਾਨੁ ਤਿਆਤਗ ਤਮਰਿੁ ਤਮਰਿੁ ਤਨਕਤਟ ਤਨਕਤਟ ਸਿਾ ਹਈ ॥

امن امن امن پ ِیاگ مِرت مِرت نِکت نکِت دسا یئح ۔۔
ਹਤਰ ਹਰੇ ਹਰੇ ਭਾਜੁ ਕਹਿੁ ਨਾਨਕੁ ਸੁਨਹੁ ਰੇ ਮੂੜ ਤਬਨੁ ਭਜਨ ਭਜਨ ਭਜਨ ਅਤਹਲਾ ਜਨਮੁ ਗਈ
॥੨॥੫॥੫੦॥੧੨॥੬੨॥

ہر ہرے ہرے اھبچ کہت نانک ُسبہؤ رے مُؤر پِں نجھب نجھب نجھب اَہال منج یئگ
۔۔۲۔۔۵۔۔۵۱۔۔۱۲۔۔۶۲۔۔
ਕਾਨੜਾ ਅਸਟਪਿੀਆ ਮਹਲਾ ੪ ਘਰੁ ੧

اکپرا اسییدنا ہلحم  ۴رھگ ۱
ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪਰਸਾਤਿ ॥

اِک اواکنر سیگؤر رپساد ۔۔
ਜਤਪ ਮਨ ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਸੁਖੁ ਪਾਵੈਗੋ ॥

جت نم رام نام ُسکھ نا َووگی ۔۔

ਤਜਉ ਤਜਉ ਜਪੈ ਤਿਵੈ ਸੁਖੁ ਪਾਵੈ ਸਤਿਗੁਰੁ ਸੇਤਵ ਸਮਾਵੈਗੋ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

امسووگی ۔۔۱۔۔راہو۔۔
چیپؤ چیپؤ جپَے ئ ِ َؤے ُسکھ نا َوے سیگؤر ویسَ َ
ਭਗਿ ਜਨਾਂ ਕੀ ਤਖਨੁ ਤਖਨੁ ਲੋਚਾ ਨਾਮੁ ਜਪਿ ਸੁਖੁ ਪਾਵੈਗੋ ॥

کھ ِ ک
ھ
س
ک
ِ
ج
ُ
تگھب انجن یک ں ں ولاچ نام پت ھ نا َووگی ۔۔
ਅਨ ਰਸ ਸਾਿ ਗਏ ਸਭ ਨੀਕਤਰ ਤਬਨੁ ਨਾਵੈ ਤਕਛੁ ਨ ਸੁਖਾਵੈਗੋ ॥੧॥

ک
ان رس اصد ےئگ سیھ رکین پِں نا َوے ِچھ ہن ُسکھا َووگی ۔۔۱۔۔

ਗੁਰਮਤਿ ਹਤਰ ਹਤਰ ਮੀਿਾ ਲਾਗਾ ਗੁਰੁ ਮੀਿੇ ਬਚਨ ਕਢਾਵੈਗੋ ॥

ڈکاھووگی ۔۔
ُگرمت ہر ہر اھٹیم الاگ ُگر ےھٹیم نچب
َ

ਸਤਿਗੁਰ ਬਾਣੀ ਪੁਰਖੁ ਪੁਰਖੋਿਮ ਬਾਣੀ ਤਸਉ ਤਚਿੁ ਲਾਵੈਗੋ ॥੨॥

الووگی ۔۔۲۔۔
سیگؤر ناین ُپرھک ُپروھکمت ناین سِیؤ ِجت َ

ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੁਨਿ ਮੇਰਾ ਮਨੁ ਿਰਤਵਆ ਮਨੁ ਭੀਨਾ ਤਨਜ ਘਤਰ ਆਵੈਗੋ ॥

ب ِب
ُگرناین ُسیت ریما نم د َروِنا نم ھییا ج رھگ ا َووگی ۔۔

ਿਹ ਅਨਹਿ ਧੁਨੀ ਬਾਜਤਹ ਤਨਿ ਬਾਜੇ ਨੀਝਰ ਧਾਰ ਚੁਆਵੈਗੋ ॥੩॥

پ بج
ج
ھ
ہت ابہت د ُھبی ناہہجِ پِپ ناےج ر داھر ُ ؤا َووگی ۔۔۳۔۔

ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਇਕੁ ਤਿਲ ਤਿਲ ਗਾਵੈ ਮਨੁ ਗੁਰਮਤਿ ਨਾਤਮ ਸਮਾਵੈਗੋ ॥

امسووگی ۔۔
اگوے نم ُگرمت نام َ
رام نام اِک نِل نِل َ
ਨਾਮੁ ਸੁਣੈ ਨਾਮੋ ਮਤਨ ਭਾਵੈ ਨਾਮੇ ਹੀ ਤਿਰਪਿਾਵੈਗੋ ॥੪॥

ِاتپووگی ۔۔۴۔۔
نام ُسیے َ ناوم نم اھبوے ناےم یہ رت َ
ਕਤਨਕ ਕਤਨਕ ਪਤਹਰੇ ਬਹੁ ਕੰਗਨਾ ਕਾਪਰੁ ਭਾਂਤਿ ਬਨਾਵੈਗੋ ॥

انبووگی ۔۔
کی ِک کی ِک رہپے وہب کیگیا اکرپ اھبپپ َ

ਨਾਮ ਤਬਨਾ ਸਤਭ ਿੀਕ ਤਿਕਾਨੇ ਜਨਤਮ ਮਰੈ ਤਿਤਰ ਆਵੈਗੋ ॥੫॥

ب
ب
نام پِیا سیھ ھیک بھِکاےن منج م َ َرے ھِر ا َووگی ۔۔۵۔۔

ਮਾਇਆ ਪਟਲ ਪਟਲ ਹੈ ਭਾਰੀ ਘਰੁ ਘੂਮਤਨ ਘੇਤਰ ਘੁਲਾਵੈਗੋ ॥

گ
گ گ
ُالووگی ۔۔
امنا لٹپ لٹپ ےہَ اھبری رھگ ُھؤنم ھتر ھ َ

ਪਾਪ ਤਬਕਾਰ ਮਨੂਰ ਸਤਭ ਭਾਰੇ ਤਬਖੁ ਿੁਿਰੁ ਿਤਰਓ ਨ ਜਾਵੈਗੋ ॥੬॥

نات ِئکار م ُپؤر سیھ اھبرے نِکھ ُدرت رتئؤ ہن اجووگی ۔۔۶۔۔

ਭਉ ਬੈਰਾਗੁ ਭਇਆ ਹੈ ਬੋਤਹਥੁ ਗੁਰੁ ਖੇਵਟੁ ਸਬਤਿ ਿਰਾਵੈਗੋ ॥

ک
ب
ھؤ ریباگ ایھب ےہَ وبھتہ ُگر ھپؤت دبس رتا َووگی ۔۔

ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਹਤਰ ਭੇਟੀਐ ਹਤਰ ਰਾਮੈ ਨਾਤਮ ਸਮਾਵੈਗੋ ॥੭॥

ب
ھی
ی
ی
م
پ
ہ
امسووگی ۔۔۷۔۔
رام نام ہر
ے ر را َے نام َ

ਅਤਗਆਤਨ ਲਾਇ ਸਵਾਤਲਆ ਗੁਰ ਤਗਆਨੈ ਲਾਇ ਜਗਾਵੈਗੋ ॥

اگجووگی ۔۔
اایگن ال ِئے وسالِیا ُگر گ ِیا ئَے ال ِئے َ

ਨਾਨਕ ਭਾਣੈ ਆਪਣੈ ਤਜਉ ਭਾਵੈ ਤਿਵੈ ਚਲਾਵੈਗੋ ॥੮॥੧॥

الووگی ۔۔۸۔۔۱۔۔
نانک اھب ئَے ا پ َپے چیپؤ اھبوے ئ ِ َؤے چ َ
ਕਾਨੜਾ ਮਹਲਾ ੪ ॥

اکپرا ہلحم ۴۔۔

ਜਤਪ ਮਨ ਹਤਰ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਿਰਾਵੈਗੋ ॥

جت نم ہر ہر نام رتا َووگی ۔۔
ਜੋ ਜੋ ਜਪੈ ਸੋਈ ਗਤਿ ਪਾਵੈ ਤਜਉ ਧੂ ਪਰਤਹਲਾਿੁ ਸਮਾਵੈਗੋ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

امسووگی ۔۔۱۔۔راہو۔۔
وج وج جپَے وسیئ گپ نا َوے ویج درھ رپہالد َ

ਤਿਪਾ ਤਿਪਾ ਤਿਪਾ ਕਤਰ ਹਤਰ ਜੀਉ ਕਤਰ ਤਕਰਪਾ ਨਾਤਮ ਲਗਾਵੈਗੋ ॥

اگلووگی ۔۔
کِرنا کِرنا کِرنا رک ہر جپؤ رک کِرنا نام َ

ਕਤਰ ਤਕਰਪਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤਮਲਾਵਹੁ ਤਮਤਲ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਮੁ ਤਧਆਵੈਗੋ ॥੧॥

رک کِرنا سیگؤرو مِالووہ مِل سیگؤر نام دایھ ََووگی ۔۔۱۔۔

ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੀ ਹਉਮੈ ਮਲੁ ਲਾਗੀ ਤਮਤਲ ਸੰਗਤਿ ਮਲੁ ਲਤਹ ਜਾਵੈਗੋ ॥

منج منج یک ہؤ م َے لم الیگ مِل تگنس لم ہہل اجووگی ۔۔

ਤਜਉ ਲੋਹਾ ਿਤਰਓ ਸੰਤਗ ਕਾਸਟ ਲਤਗ ਸਬਤਿ ਗੁਰੂ ਹਤਰ ਪਾਵੈਗੋ ॥੨॥

چیپؤ ولاہ رتئؤ گنس اکست گل دبس ُگؤ ُرو ہر نا َووگی ۔۔۲۔۔

ਸੰਗਤਿ ਸੰਿ ਤਮਲਹੁ ਸਿਸੰਗਤਿ ਤਮਤਲ ਸੰਗਤਿ ਹਤਰ ਰਸੁ ਆਵੈਗੋ ॥

تگنس سیت ملِہؤ سیسیگت مِل تگنس ہر رس ا َووگی ۔۔

ਤਬਨੁ ਸੰਗਤਿ ਕਰਮ ਕਰੈ ਅਤਭਮਾਨੀ ਕਤਢ ਪਾਣੀ ਚੀਕੜੁ ਪਾਵੈਗੋ ॥੩॥

ب
پِں تگنس رکم رکَے ا ھبماین ڈکھ ناین جیکر نا َووگی ۔۔۳۔۔
ਭਗਿ ਜਨਾ ਕੇ ਹਤਰ ਰਖਵਾਰੇ ਜਨ ਹਤਰ ਰਸੁ ਮੀਿ ਲਗਾਵੈਗੋ ॥

اگلووگی ۔۔
تگھب انج ےک ہر روھکارے نج ہر رس ھٹیم َ
ਤਖਨੁ ਤਖਨੁ ਨਾਮੁ ਿੇਇ ਵਤਿਆਈ ਸਤਿਗੁਰ ਉਪਿੇਤਸ ਸਮਾਵੈਗੋ ॥੪॥

کھ ِ ک
ھ
س
ی
ِ
گ
امسووگی ۔۔۴۔۔
ں ں نام دےئ ودنایئ ؤر ا ُندسی َ

ਭਗਿ ਜਨਾ ਕਉ ਸਿਾ ਤਨਤਵ ਰਹੀਐ ਜਨ ਤਨਵਤਹ ਿਾ ਿਲ ਗੁਨ ਪਾਵੈਗੋ ॥

تگھب انج کؤ دسا ئِؤ ر ہیپے نج ئِؤہِ نا لھپ ُگں نا َووگی ۔۔

ਜੋ ਤਨੰਿਾ ਿੁਸਟ ਕਰਤਹ ਭਗਿਾ ਕੀ ਹਰਨਾਖਸ ਤਜਉ ਪਤਚ ਜਾਵੈਗੋ ॥੫॥

ب
وج پ ِیدا ُدست رکہِ ھگیا یک ہرناسھک چیپؤ چپ اجووگی ۔۔۵۔۔
ਬਰਹਮ ਕਮਲ ਪੁਿੁ ਮੀਨ ਤਬਆਸਾ ਿਪੁ ਿਾਪਨ ਪੂਜ ਕਰਾਵੈਗੋ ॥

پرمہ لمک ُپپ نیم ایبسا پپ نانپ ئُؤچ رکا َووگی ۔۔

ਜੋ ਜੋ ਭਗਿੁ ਹੋਇ ਸੋ ਪੂਜਹੁ ਭਰਮਨ ਭਰਮੁ ਚੁਕਾਵੈਗੋ ॥੬॥

وج وج تگھب وہۓ وس ئُؤہہج رھبنم ُجکا َووگی ۔۔۶۔۔
ਜਾਿ ਨਜਾਤਿ ਿੇਤਖ ਮਿ ਭਰਮਹੁ ਸੁਕ ਜਨਕ ਪਗੀੈਂ ਲਤਗ ਤਧਆਵੈਗੋ ॥

اجت اجنت دھکی مت رھبوہم ُسک جیک نگیں گل دایھ ََووگی ۔۔

ਜੂਿਨ ਜੂਤਿ ਪਈ ਤਸਰ ਊਪਤਰ ਤਖਨੁ ਮਨੂਆ ਤਿਲੁ ਨ ਿੁਲਾਵੈਗੋ ॥੭॥

ک
ھ
ن
م
ِ
پ
ُ
َ
ِ
ُجؤنھٹ ُجؤھٹ یئپ سِر اُورپ ں ؤا ل ہن ُدال َووگی ۔۔۷۔۔
ਜਨਕ ਜਨਕ ਬੈਿੇ ਤਸੰਘਾਸਤਨ ਨਉ ਮੁਨੀ ਧੂਤਰ ਲੈ ਲਾਵੈਗੋ ॥

ِس گ
ب
الووگی ۔۔
جیک جیک ےھٹیب ی ھانس ئؤ مُ ی دھُؤر لَے َ

ਨਾਨਕ ਤਿਪਾ ਤਿਪਾ ਕਤਰ ਿਾਕੁਰ ਮੈ ਿਾਸਤਨ ਿਾਸ ਕਰਾਵੈਗੋ ॥੮॥੨॥

نانک کِرنا کِرنا رک اھٹ ُکر م َے دانس داس رکا َووگی ۔۔۸۔۔۲۔۔
ਕਾਨੜਾ ਮਹਲਾ ੪ ॥

اکپرا ہلحم ۴۔۔

ਮਨੁ ਗੁਰਮਤਿ ਰਤਸ ਗੁਨ ਗਾਵੈਗੋ ॥

ُگ
اگووگی ۔۔
نم ُگرمت رس ں َ

ਤਜਹਵਾ ਏਕ ਹੋਇ ਲਖ ਕੋਟੀ ਲਖ ਕੋਟੀ ਕੋਤਟ ਤਧਆਵੈਗੋ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

چہؤا انک وہۓ ھکل وکیٹ ھکل وکیٹ وکت دایھ ََووگی ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਸਹਸ ਿਨੀ ਜਤਪਓ ਸੇਖਨਾਗੈ ਹਤਰ ਜਪਤਿਆ ਅੰਿੁ ਨ ਪਾਵੈਗੋ ॥

سہس ینھپ چیپؤ انھکیس َگے ہر چیییا اپپ ہن نا َووگی ۔۔

ਿੂ ਅਥਾਹੁ ਅਤਿ ਅਗਮੁ ਅਗਮੁ ਹੈ ਮਤਿ ਗੁਰਮਤਿ ਮਨੁ ਿਹਰਾਵੈਗੋ ॥੧॥

ئُؤ ااھتوہ ات امگ امگ ےہَ مت ُگرمت نم رہھٹا َووگی ۔۔۱۔۔

ਤਜਨ ਿੂ ਜਤਪਓ ਿੇਈ ਜਨ ਨੀਕੇ ਹਤਰ ਜਪਤਿਅਹੁ ਕਉ ਸੁਖੁ ਪਾਵੈਗੋ ॥

ِجں ئُؤ جییپؤ نیبی نج پ ِیکے ہر چییی ُہ کؤ ُسکھ نا َووگی ۔۔

ਤਬਿਰ ਿਾਸੀ ਸੁਿੁ ਛੋਕ ਛੋਹਰਾ ਤਿਸਨੁ ਅੰਤਕ ਗਤਲ ਲਾਵੈਗੋ ॥੨॥

الووگی ۔۔۲۔۔
نِدر دایس ُست وھچک وھچہرا کِرنس انک لگ َ

ਜਲ ਿੇ ਓਪਤਿ ਭਈ ਹੈ ਕਾਸਟ ਕਾਸਟ ਅੰਤਗ ਿਰਾਵੈਗੋ ॥

لج ےت اوپپ یئھب ےہَ اکست اکست انگ رتا َووگی ۔۔
ਰਾਮ ਜਨਾ ਹਤਰ ਆਤਪ ਸਵਾਰੇ ਅਪਨਾ ਤਬਰਿੁ ਰਖਾਵੈਗੋ ॥੩॥

اھکووگی ۔۔۳۔۔
رام انج ہر ا ت وسارے اانپ پِرد ر َ

ਹਮ ਪਾਥਰ ਲੋਹ ਲੋਹ ਬਿ ਪਾਥਰ ਗੁਰ ਸੰਗਤਿ ਨਾਵ ਿਰਾਵੈਗੋ ॥

مہ نارھت ولچ ولچ ند نارھت ُگر تگنس نا َو رتا َووگی ۔۔

ਤਜਉ ਸਿਸੰਗਤਿ ਿਤਰਓ ਜੁਲਾਹੋ ਸੰਿ ਜਨਾ ਮਤਨ ਭਾਵੈਗੋ ॥੪॥

سی
اھبووگی ۔۔۴۔۔
ویج سیگت رتئؤ ُچالوہ سیت انج نم َ
ਖਰੇ ਖਰੋਏ ਬੈਿਿ ਊਿਿ ਮਾਰਤਗ ਪੰਤਥ ਤਧਆਵੈਗੋ ॥

رھکے رھکوےئ نیبھت اُوبھت امرگ ھتنپ دایھ ََووگی ۔۔
ਸਤਿਗੁਰ ਬਚਨ ਬਚਨ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਧਰੁ ਮੁਕਤਿ ਜਨਾਵੈਗੋ ॥੫॥

انجووگی ۔۔۵۔۔
سیگؤر نچب نچب َ
ےہ سیگؤر نادرھ مُکت َ

ਸਾਸਤਨ ਸਾਤਸ ਸਾਤਸ ਬਲੁ ਪਾਈ ਹੈ ਤਨਹਸਾਸਤਨ ਨਾਮੁ ਤਧਆਵੈਗੋ ॥

ےہ بِہسانس نام دایھ ََووگی ۔۔
سانس ساس ساس نل نایئ َ

ਗੁਰ ਪਰਸਾਿੀ ਹਉਮੈ ਬੂਝੈ ਿੌ ਗੁਰਮਤਿ ਨਾਤਮ ਸਮਾਵੈਗੋ ॥੬॥

چ
امسووگی ۔۔۶۔۔
ُگر رپسادی ہؤ م َے وب َھے ئٔؤ ُگرمت نام َ

ਸਤਿਗੁਰੁ ਿਾਿਾ ਜੀਅ ਜੀਅਨ ਕੋ ਭਾਗਹੀਨ ਨਹੀ ਭਾਵੈਗੋ ॥

گہی
جیی
اھبووگی ۔۔
سیگؤر دانا ایج ں وک اھب ں یہن َ

ਤਿਤਰ ਏਹ ਵੇਲਾ ਹਾਤਥ ਨ ਆਵੈ ਪਰਿਾਪੈ ਪਛੁਿਾਵੈਗੋ ॥੭॥

ب
ب
ے رپنا ئَے جھُیا َووگی ۔۔۷۔۔
ھِر اہہی ونال اہھت ہن ا و َ

ਜੇ ਕੋ ਭਲਾ ਲੋੜੈ ਭਲ ਅਪਨਾ ਗੁਰ ਆਗੈ ਢਤਹ ਢਤਹ ਪਾਵੈਗੋ ॥

ب
ولرے لھب اانپ ُگر ا ےگ دھبہہ دھبہہ نا َووگی ۔۔
ےج وک ھال َ
ਨਾਨਕ ਿਇਆ ਿਇਆ ਕਤਰ ਿਾਕੁਰ ਮੈ ਸਤਿਗੁਰ ਭਸਮ ਲਗਾਵੈਗੋ ॥੮॥੩॥

اگلووگی ۔۔۸۔۔۳۔۔
نانک دایئ دایئ رک اھٹ ُکر م َے سیگؤر مسھب َ
ਕਾਨੜਾ ਮਹਲਾ ੪ ॥

اکپرا ہلحم ۴۔۔

ਮਨੁ ਹਤਰ ਰੰਤਗ ਰਾਿਾ ਗਾਵੈਗੋ ॥

اگووگی ۔۔
نم ہر رنگ رانا َ
ਭੈ ਭੈ ਿਰਾਸ ਭਏ ਹੈ ਤਨਰਮਲ ਗੁਰਮਤਿ ਲਾਤਗ ਲਗਾਵੈਗੋ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ب َھ ب
ُ
گ
پ
ھ
ِ
َ
م
اگلووگی ۔۔۱۔۔راہو۔۔
الگ
ت
ر
لم
ر
ےہ
َ
ےئھب
س
رتا
ے
ے
َ
ਹਤਰ ਰੰਤਗ ਰਾਿਾ ਸਿ ਬੈਰਾਗੀ ਹਤਰ ਤਨਕਤਟ ਤਿਨਾ ਘਤਰ ਆਵੈਗੋ ॥

ہر رنگ رانا دس ریبایگ ہر نکِت پ ِیا رھگ ا َووگی ۔۔
ਤਿਨ ਕੀ ਪੰਕ ਤਮਲੈ ਿਾਂ ਜੀਵਾ ਕਤਰ ਤਕਰਪਾ ਆਤਪ ਤਿਵਾਵੈਗੋ ॥੧॥

پِں یک کنپ ملَ ِے نان ویجا رک کِرنا ا ت دِوا َووگی ۔۔۱۔۔
ਿੁਤਬਧਾ ਲੋਤਭ ਲਗੇ ਹੈ ਪਰਾਣੀ ਮਤਨ ਕੋਰੈ ਰੰਗੁ ਨ ਆਵੈਗੋ ॥

وکرے رنگ ہن ا َووگی ۔۔
ُددباھ ولھب ےگل َ
ےہ رپَاین نم َ
ਤਿਤਰ ਉਲਤਟਓ ਜਨਮੁ ਹੋਵੈ ਗੁਰ ਬਚਨੀ ਗੁਰੁ ਪੁਰਖੁ ਤਮਲੈ ਰੰਗੁ ਲਾਵੈਗੋ ॥੨॥

ب
الووگی ۔۔۲۔۔
وہوے ُگر ینچب ُگر ُپرھک ملَ ِے رنگ َ
ھِر اُلِیپؤ منج َ
ਇੰਿਰੀ ਿਸੇ ਿਸੇ ਿੁਤਨ ਧਾਵਿ ਿਰੈ ਗੁਣੀਆ ਤਖਨੁ ਨ ਤਟਕਾਵੈਗੋ ॥

ک
اِدنری دےس دےس ب ُھ
ے ُگ ِییا ھِں ہن ئِکا َووگی ۔۔
رت
ِ
ت
اھو
د
ں
َ

ਸਤਿਗੁਰ ਪਰਚੈ ਵਸਗਤਿ ਆਵੈ ਮੋਖ ਮੁਕਤਿ ਸੋ ਪਾਵੈਗੋ ॥੩॥

س
ے ومھک مُکت وس نا َووگی ۔۔۳۔۔
یگؤر رپ َچے وسگت ا و َ

ਓਅੰਕਾਤਰ ਏਕੋ ਰਤਵ ਰਤਹਆ ਸਭੁ ਏਕਸ ਮਾਤਹ ਸਮਾਵੈਗੋ ॥

امسووگی ۔۔
اوااکنر اوکی َروِ رایہ سیھ اسکی امہِ َ

ਏਕੋ ਰੂਪੁ ਏਕੋ ਬਹੁ ਰੰਗੀ ਸਭੁ ਏਕਿੁ ਬਚਤਨ ਚਲਾਵੈਗੋ ॥੪॥

الووگی ۔۔۴۔۔
اوکی ُروت اوکی وہب ریگن سیھ انکت نچب چ َ
ਗੁਰਮੁਤਖ ਏਕੋ ਏਕੁ ਪਛਾਿਾ ਗੁਰਮੁਤਖ ਹੋਇ ਲਖਾਵੈਗੋ ॥

اھکلووگی ۔۔
ُگرمُکھ اوکی انک اھچپنا ُگرمُکھ وہۓ َ

ਗੁਰਮੁਤਖ ਜਾਇ ਤਮਲੈ ਤਨਜ ਮਹਲੀ ਅਨਹਿ ਸਬਿੁ ਬਜਾਵੈਗੋ ॥੫॥

ملَ ِ ِب
ب
چ
اجبووگی ۔۔۵۔۔
دبس
د
ا
یلحم
ج
ُگرمُکھ اجۓ ے
َ

ਜੀਅ ਜੰਿ ਸਭ ਤਸਸਤਟ ਉਪਾਈ ਗੁਰਮੁਤਖ ਸੋਭਾ ਪਾਵੈਗੋ ॥

یج جپت سیھ اُنایئ ُگرمُکھ وساھب نا َووگی ۔۔

ਤਬਨੁ ਗੁਰ ਭੇਟੇ ਕੋ ਮਹਲੁ ਨ ਪਾਵੈ ਆਇ ਜਾਇ ਿੁਖੁ ਪਾਵੈਗੋ ॥੬॥

پ ُگ ب
ھی
پ
ِں ر ے وک لحم ہن نا َوے ا ۓ اجۓ ُدھک نا َووگی ۔۔۶۔۔
ਅਨੇਕ ਜਨਮ ਤਵਛੁੜੇ ਮੇਰੇ ਪਰੀਿਮ ਕਤਰ ਤਕਰਪਾ ਗੁਰੂ ਤਮਲਾਵੈਗੋ ॥

الووگی ۔۔
اپیک منج وِڑھچے ریمے رپمتی رک کِرنا ا ُگؤ ُرو م ِ َ

ਸਤਿਗੁਰ ਤਮਲਿ ਮਹਾ ਸੁਖੁ ਪਾਇਆ ਮਤਿ ਮਲੀਨ ਤਬਗਸਾਵੈਗੋ ॥੭॥

سیگؤر مل ِت اہم ُسکھ نانا مت نیلم نِگسا َووگی ۔۔۷۔۔

ਹਤਰ ਹਤਰ ਤਿਪਾ ਕਰਹੁ ਜਗਜੀਵਨ ਮੈ ਸਰਧਾ ਨਾਤਮ ਲਗਾਵੈਗੋ ॥

چگ
اگلووگی ۔۔
ہر ہر کِرنا رکوہ چپؤن م َے رسداھ نام َ

ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੁ ਮੈ ਸਤਿਗੁਰੁ ਸਰਤਨ ਤਮਲਾਵੈਗੋ ॥੮॥੪॥

الووگی ۔۔۸۔۔۴۔۔
نانک ُگ ُرو ُگ ُرو َ
ےہ سیگؤر م َے سیگؤر رسن م ِ َ
ਕਾਨੜਾ ਮਹਲਾ ੪ ॥

اکپرا ہلحم ۴۔۔

ਮਨ ਗੁਰਮਤਿ ਚਾਲ ਚਲਾਵੈਗੋ ॥

الووگی ۔۔
نم ُگرمت اچل چ َ

ਤਜਉ ਮੈਗਲੁ ਮਸਿੁ ਿੀਜੈ ਿਤਲ ਕੁੰਿੇ ਗੁਰ ਅੰਕਸੁ ਸਬਿੁ ਤਿਰੜਾਵੈਗੋ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

چیپؤ مَپگل تسم د بج َے نل ُکیدے ُگر اسکن دبس درِرا َووگی ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਚਲਿੌ ਚਲੈ ਚਲੈ ਿਹ ਿਹ ਤਿਤਸ ਗੁਰੁ ਰਾਖੈ ਹਤਰ ਤਲਵ ਲਾਵੈਗੋ ॥

ُگ ک
ھ
ل
ہ
ِ
َ
الووگی ۔۔
ؤ
ر
ے
چل ٔپؤ چلَے چلَے دہ دہ دِس ر را
َ

ਸਤਿਗੁਰੁ ਸਬਿੁ ਿੇਇ ਤਰਿ ਅੰਿਤਰ ਮੁਤਖ ਅੰਤਮਰਿੁ ਨਾਮੁ ਚੁਆਵੈਗੋ ॥੧॥

سیگؤر دبس دےئ رِد ارتن مُکھ ارمِت نام ُجؤا َووگی ۔۔۱۔۔

ਤਬਸੀਅਰ ਤਬਸੂ ਭਰੇ ਹੈ ਪੂਰਨ ਗੁਰੁ ਗਰੁੜ ਸਬਿੁ ਮੁਤਖ ਪਾਵੈਗੋ ॥

ِئسیتر ِئسُؤ رھبے ےہَ ئُؤرن ُگر رگُر دبس مُکھ نا َووگی ۔۔

ਮਾਇਆ ਭੁਇਅੰਗ ਤਿਸੁ ਨੇਤੜ ਨ ਆਵੈ ਤਬਖੁ ਝਾਤਰ ਝਾਤਰ ਤਲਵ ਲਾਵੈਗੋ ॥੨॥

ب
ئ
الووگی ۔۔۲۔۔
ے نِکھ اھجر اھجر لِؤ َ
امنا ُھییگ ِس ڑین ہن ا و َ

ਸੁਆਨੁ ਲੋਭੁ ਨਗਰ ਮਤਹ ਸਬਲਾ ਗੁਰੁ ਤਖਨ ਮਤਹ ਮਾਤਰ ਕਢਾਵੈਗੋ ॥

س ُگ ک
ھ
ِ
ڈکاھووگی ۔۔
سُؤا ن ولھب رگن ہہم یال ر ں ہہم امر
َ

ਸਿੁ ਸੰਿੋਖੁ ਧਰਮੁ ਆਤਨ ਰਾਖੇ ਹਤਰ ਨਗਰੀ ਹਤਰ ਗੁਨ ਗਾਵੈਗੋ ॥੩॥

ُگ
اگووگی ۔۔۳۔۔
ست وتنسھک درھم ا ن راےھک ہر رگنی ہر ں َ

ਪੰਕਜ ਮੋਹ ਤਨਘਰਿੁ ਹੈ ਪਰਾਨੀ ਗੁਰੁ ਤਨਘਰਿ ਕਾਤਢ ਕਢਾਵੈਗੋ ॥

پی ک
ُگ نگ
نگ
ِ
ِ
ھ
ھ
ڈکاھووگی ۔۔
ےہ رپاین ر رت اکدھ
ج ومہ رت َ
َ

ਿਰਾਤਹ ਿਰਾਤਹ ਸਰਤਨ ਜਨ ਆਏ ਗੁਰੁ ਹਾਥੀ ਿੇ ਤਨਕਲਾਵੈਗੋ ॥੪॥

الووگی ۔۔۴۔۔
رتاہِ رتاہِ رسن نج ا ےئ ُگر اہیھت دے ئِک َ
ਸੁਪਨੰਿਰੁ ਸੰਸਾਰੁ ਸਭੁ ਬਾਜੀ ਸਭੁ ਬਾਜੀ ਖੇਲੁ ਤਖਲਾਵੈਗੋ ॥

ک
س
الووگی ۔۔
ُ یییتر اسنسر سیھ نایج سیھ نایج لیھک ھ ِ َ

ਲਾਹਾ ਨਾਮੁ ਗੁਰਮਤਿ ਲੈ ਚਾਲਹੁ ਹਤਰ ਿਰਗਹ ਪੈਧਾ ਜਾਵੈਗੋ ॥੫॥

الاہ نام ُگرمت لَے اچوہل ہر درہگ پ َیداھ اجووگی ۔۔۵۔۔
ਹਉਮੈ ਕਰੈ ਕਰਾਵੈ ਹਉਮੈ ਪਾਪ ਕੋਇਲੇ ਆਤਨ ਜਮਾਵੈਗੋ ॥

امجووگی ۔۔
ہؤ م َے رکَے رکا َوے ہؤ م َے نات وکےلئ ا ن َ
ਆਇਆ ਕਾਲੁ ਿੁਖਿਾਈ ਹੋਏ ਜੋ ਬੀਜੇ ਸੋ ਖਵਲਾਵੈਗੋ ॥੬॥

وھکالووگی ۔۔۶۔۔
ا نا اکل ُددھکایئ وہےئ وج ےجیب وس
َ
ਸੰਿਹੁ ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਧਨੁ ਸੰਚਹੁ ਲੈ ਖਰਚੁ ਚਲੇ ਪਤਿ ਪਾਵੈਗੋ ॥

سب
سیبہؤ رام نام دنھ جہہؤ لَے رھکچ ےلچ پپ نا َووگی ۔۔
ਖਾਇ ਖਰਤਚ ਿੇਵਤਹ ਬਹੁਿੇਰਾ ਹਤਰ ਿੇਿੇ ਿੋਤਟ ਨ ਆਵੈਗੋ ॥੭॥

اھکۓ رھکچ دویہِ ریتہبا ہر َدندے وتت ہن ا َووگی ۔۔۷۔۔
ِ
ਰਾਮ ਨਾਮ ਧਨੁ ਹੈ ਤਰਿ ਅੰਿਤਰ ਧਨੁ ਗੁਰ ਸਰਣਾਈ ਪਾਵੈਗੋ ॥

رام نام دنھ ےہَ رِد ارتن دنھ ُگر رسنایئ نا َووگی ۔۔

ਨਾਨਕ ਿਇਆ ਿਇਆ ਕਤਰ ਿੀਨੀ ਿੁਖੁ ਿਾਲਿੁ ਭੰਤਜ ਸਮਾਵੈਗੋ ॥੮॥੫॥

بھب
امسووگی ۔۔۸۔۔۵۔۔
نانک دایئ دایئ رک دینی ُدھک دادل ج َ

ਕਾਨੜਾ ਮਹਲਾ ੪ ॥

اکپرا ہلحم ۴۔۔

ਮਨੁ ਸਤਿਗੁਰ ਸਰਤਨ ਤਧਆਵੈਗੋ ॥

نم سیگؤر رسن دایھ ََووگی ۔۔

ਲੋਹਾ ਤਹਰਨੁ ਹੋਵੈ ਸੰਤਗ ਪਾਰਸ ਗੁਨੁ ਪਾਰਸ ਕੋ ਹੋਇ ਆਵੈਗੋ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

وہوے گنس نارس ُگں نارس وک وہۓ ا َووگی ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ولاہ ہِرن َ
ਸਤਿਗੁਰੁ ਮਹਾ ਪੁਰਖੁ ਹੈ ਪਾਰਸੁ ਜੋ ਲਾਗੈ ਸੋ ਿਲੁ ਪਾਵੈਗੋ ॥

سیگؤر اہم ُپرھک ےہَ نارس وج ال َگے وس لھپ نا َووگی ۔۔

ਤਜਉ ਗੁਰ ਉਪਿੇਤਸ ਿਰੇ ਪਰਤਹਲਾਿਾ ਗੁਰੁ ਸੇਵਕ ਪੈਜ ਰਖਾਵੈਗੋ ॥੧॥

َپب
اھکووگی ۔۔۱۔۔
ر
ج
چیپؤ ُگر ا ُندسی رتے رپہالدا ُگر ویسک
َ
ਸਤਿਗੁਰ ਬਚਨੁ ਬਚਨੁ ਹੈ ਨੀਕੋ ਗੁਰ ਬਚਨੀ ਅੰਤਮਰਿੁ ਪਾਵੈਗੋ ॥

ےہ پ ِیکؤ ُگر ینچب ارمِت نا َووگی ۔۔
سیگؤر نچب نچب َ

ਤਜਉ ਅੰਬਰੀਤਕ ਅਮਰਾ ਪਿ ਪਾਏ ਸਤਿਗੁਰ ਮੁਖ ਬਚਨ ਤਧਆਵੈਗੋ ॥੨॥

چیپؤ اربمنک ارما ند ناےئ سیگؤر مُکھ نچب دایھ ََووگی ۔۔۲۔۔

ਸਤਿਗੁਰ ਸਰਤਨ ਸਰਤਨ ਮਤਨ ਭਾਈ ਸੁਧਾ ਸੁਧਾ ਕਤਰ ਤਧਆਵੈਗੋ ॥

سیگؤر رسن رسن نم اھبیئ ُسداھ ُسداھ رک دایھ ََووگی ۔۔

ਿਇਆਲ ਿੀਨ ਭਏ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰ ਹਤਰ ਮਾਰਗੁ ਪੰਥੁ ਤਿਖਾਵੈਗੋ ॥੩॥

ِاھکووگی ۔۔۳۔۔
دنال دنی ےئھب َ
ےہ سیگؤر ہر امرگ ھتنپ د َ

ਸਤਿਗੁਰ ਸਰਤਨ ਪਏ ਸੇ ਥਾਪੇ ਤਿਨ ਰਾਖਨ ਕਉ ਪਰਭੁ ਆਵੈਗੋ ॥

سیگؤر رسن ےئپ ےس اھتےپ پِں رانھک کؤ رپَھب ا َووگی ۔۔

ਜੇ ਕੋ ਸਰੁ ਸੰਧੈ ਜਨ ਊਪਤਰ ਤਿਤਰ ਉਲਟੋ ਤਿਸੈ ਲਗਾਵੈਗੋ ॥੪॥

ب
اگلووگی ۔۔۴۔۔
ےج وک رس دنسَےھ نج اُورپ ھِر اُوٹل ئ ِ َسے َ

ਹਤਰ ਹਤਰ ਹਤਰ ਹਤਰ ਹਤਰ ਸਰੁ ਸੇਵਤਹ ਤਿਨ ਿਰਗਹ ਮਾਨੁ ਤਿਵਾਵੈਗੋ ॥

ہر ہر ہر ہر ہر رس ویسہِ پِں درہگ امن دِوا َووگی ۔۔

ਗੁਰਮਤਿ ਗੁਰਮਤਿ ਗੁਰਮਤਿ ਤਧਆਵਤਹ ਹਤਰ ਗਤਲ ਤਮਤਲ ਮੇਤਲ ਤਮਲਾਵੈਗੋ ॥੫॥

م
الووگی ۔۔۵۔۔
ُگرمت ُگرمت ُگرمت دایھوہِ ہر لگ مِل َیل م ِ َ
ਗੁਰਮੁਤਖ ਨਾਿੁ ਬੇਿੁ ਹੈ ਗੁਰਮੁਤਖ ਗੁਰ ਪਰਚੈ ਨਾਮੁ ਤਧਆਵੈਗੋ ॥

ُگرمُکھ ناد دیب ےہَ ُگرمُکھ ُگر رپ َچے نام دایھ ََووگی ۔۔

ਹਤਰ ਹਤਰ ਰੂਪੁ ਹਤਰ ਰੂਪੋ ਹੋਵੈ ਹਤਰ ਜਨ ਕਉ ਪੂਜ ਕਰਾਵੈਗੋ ॥੬॥

وہوے ہر نج کؤ ئُؤچ رکا َووگی ۔۔۶۔۔
ہر ہر ُروت ہر ُرووپ َ
ਸਾਕਿ ਨਰ ਸਤਿਗੁਰੁ ਨਹੀ ਕੀਆ ਿੇ ਬੇਮੁਖ ਹਤਰ ਭਰਮਾਵੈਗੋ ॥

رھبامووگی ۔۔
ساطق رن سیگؤر یہن ک ِیا ےت ےبھکم ہر
َ

ਲੋਭ ਲਹਤਰ ਸੁਆਨ ਕੀ ਸੰਗਤਿ ਤਬਖੁ ਮਾਇਆ ਕਰੰਤਗ ਲਗਾਵੈਗੋ ॥੭॥

اگلووگی ۔۔۷۔۔
ولھب رہل سُؤا ن یک تگنس نِکھ امنا رکَنگ َ

ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਸਭ ਜਗ ਕਾ ਿਾਰਕੁ ਲਤਗ ਸੰਗਤਿ ਨਾਮੁ ਤਧਆਵੈਗੋ ॥

رام نام سیھ چگ اک نا َرک گل تگنس نام دایھ ََووگی ۔۔

ਨਾਨਕ ਰਾਖੁ ਰਾਖੁ ਪਰਭ ਮੇਰੇ ਸਿਸੰਗਤਿ ਰਾਤਖ ਸਮਾਵੈਗੋ ॥੮॥੬॥ ਛਕਾ ੧ ॥

سی
امسووگی ۔۔۸۔۔۶۔۔اکھچ ۱۔۔
نانک راھک راھک رپَھب ریمے سیگت راھک َ
ਕਾਨੜਾ ਛੰਿ ਮਹਲਾ ੫

اکپرا چھپت ہلحم ۵

ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪਰਸਾਤਿ ॥

اِک اواکنر سیگؤر رپساد ۔۔
ਸੇ ਉਧਰੇ ਤਜਨ ਰਾਮ ਤਧਆਏ ॥

ےس اُدرھے ِجں رام دایھ ےئ۔۔
ਜਿਨ ਮਾਇਆ ਕੇ ਕਾਤਮ ਨ ਆਏ ॥

نتج امنا ےک اکم ہن ا ےئ ۔۔
ਰਾਮ ਤਧਆਏ ਸਤਭ ਿਲ ਪਾਏ ਧਤਨ ਧੰਤਨ ਿੇ ਬਿਭਾਗੀਆ ॥

رام دایھےئ سیھ لھپ ناےئ دنھ دنھّ ےت نداھبایگ ۔۔
ਸਿਸੰਤਗ ਜਾਗੇ ਨਾਤਮ ਲਾਗੇ ਏਕ ਤਸਉ ਤਲਵ ਲਾਗੀਆ ॥

سیسیگ اجےگ نام الےگ انک سِیؤ لِؤ الایگ ۔۔

ਿਤਜ ਮਾਨ ਮੋਹ ਤਬਕਾਰ ਸਾਧੂ ਲਤਗ ਿਰਉ ਤਿਨ ਕੈ ਪਾਏ ॥

ےک ناےئ ۔۔
جت امن ومہ ِئکِار سا ُدوھ گل رتو پِں َ

ਤਬਨਵੰਤਿ ਨਾਨਕ ਸਰਤਣ ਸੁਆਮੀ ਬਿਭਾਤਗ ਿਰਸਨੁ ਪਾਏ ॥੧॥

پِپ َؤپپ نانک رسن سُؤا یم نداھبگ درنس ناےئ ۔۔۱۔۔
ਤਮਤਲ ਸਾਧੂ ਤਨਿ ਭਜਹ ਨਾਰਾਇਣ ॥

ب
مِل سا ُدوھ پِپ ھچہ نارانئ ۔۔

ਰਸਤਕ ਰਸਤਕ ਸੁਆਮੀ ਗੁਣ ਗਾਇਣ ॥

رکس رکس سُؤا یم ُگں اگنئ ۔۔

ਗੁਣ ਗਾਇ ਜੀਵਹ ਹਤਰ ਅਤਮਉ ਪੀਵਹ ਜਨਮ ਮਰਣਾ ਭਾਗਏ ॥

ُگں اگۓ ویجہ ہر ا ِمپؤ ویپہ منج رمنا اھبےئگ ۔۔

ਸਿਸੰਤਗ ਪਾਈਐ ਹਤਰ ਤਧਆਈਐ ਬਹੁਤੜ ਿੂਖੁ ਨ ਲਾਗਏ ॥

سیسیگ نا پپَے ہر دایھ نیپے َ ب ُہر ُدوھک ہن الےئگ ۔۔

ਕਤਰ ਿਇਆ ਿਾਿੇ ਪੁਰਖ ਤਬਧਾਿੇ ਸੰਿ ਸੇਵ ਕਮਾਇਣ ॥

رک دایئ داےت ُپرھک نِداھےت سیت ویسَ امکنئ ۔۔

ਤਬਨਵੰਤਿ ਨਾਨਕ ਜਨ ਧੂਤਰ ਬਾਂਛਤਹ ਹਤਰ ਿਰਤਸ ਸਹਤਜ ਸਮਾਇਣ ॥੨॥

ب
سہ
پِپ َؤپپ نانک نج دھُؤر نا جھہ ہر درس ج امسنئ ۔۔۲۔۔
ਸਗਲੇ ਜੰਿ ਭਜਹੁ ਗੋਪਾਲੈ ॥

جپ بھ
ج
ہ
ےلگس ت ؤ وگنِاےلَ ۔۔
ਜਪ ਿਪ ਸੰਜਮ ਪੂਰਨ ਘਾਲੈ ॥

سب
ج
َ
ل
ئ
جت پپ م ُؤرن اھگ ے ۔۔
ਤਨਿ ਭਜਹੁ ਸੁਆਮੀ ਅੰਿਰਜਾਮੀ ਸਿਲ ਜਨਮੁ ਸਬਾਇਆ ॥

سب
پ ِ بھ
ج
ھ
س
ہ
پ ؤ ُؤا یم ارتناج یم ل منج ابسنا ۔۔

ਗੋਤਬਿੁ ਗਾਈਐ ਤਨਿ ਤਧਆਈਐ ਪਰਵਾਣੁ ਸੋਈ ਆਇਆ ॥

وگنِد اگ پ َپے پِپ دایھ نیپے رپوان وسیئ ا نا ۔۔

ਜਪ ਿਾਪ ਸੰਜਮ ਹਤਰ ਹਤਰ ਤਨਰੰਜਨ ਗੋਤਬੰਿ ਧਨੁ ਸੰਤਗ ਚਾਲੈ ॥

سبج
پ
َ
ل
ہ
ہ
ِ
پ
ی
جت نات م ر ر رنجن وگ ِ د دنھ گنس اچ ے ۔۔

ਤਬਨਵੰਤਿ ਨਾਨਕ ਕਤਰ ਿਇਆ ਿੀਜੈ ਹਤਰ ਰਿਨੁ ਬਾਧਉ ਪਾਲੈ ॥੩॥

پِپ َؤپپ نانک رک دایئ د بج َے ہر رنت نادھؤ نا لَے ۔۔۳۔۔
ਮੰਗਲਚਾਰ ਚੋਜ ਆਨੰਿਾ ॥

مپگلچار وچچ ا دننا ۔۔

ਕਤਰ ਤਕਰਪਾ ਤਮਲੇ ਪਰਮਾਨੰਿਾ ॥

رک کِرنا مل ِے رپامدننا ۔۔

ਪਰਭ ਤਮਲੇ ਸੁਆਮੀ ਸੁਖਹਗਾਮੀ ਇਛ ਮਨ ਕੀ ਪੁੰਨੀਆ ॥

رپَھب مل ِے سُؤا یم ُسکھہگایم اِھچ نم یک ُنیِّیا ۔۔

ਬਜੀ ਬਧਾਈ ਸਹਜੇ ਸਮਾਈ ਬਹੁਤੜ ਿੂਤਖ ਨ ਰੁੰਨੀਆ ॥

س
یجب دباھیئ ہجے امسیئ ب ُہ ُر د وھک ہن ُرپّیا ۔۔

ਲੇ ਕੰਤਿ ਲਾਏ ਸੁਖ ਤਿਖਾਏ ਤਬਕਾਰ ਤਬਨਸੇ ਮੰਿਾ ॥

ےل کیبھ الےئ ُسکھ دِاھکےئ ِئکار نِیسے دنما ۔۔

ਤਬਨਵੰਤਿ ਨਾਨਕ ਤਮਲੇ ਸੁਆਮੀ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਨੰਿਾ ॥੪॥੧॥

پِپ َؤپپ نانک مل ِے سُؤا یم ُپرھک رپامدننا ۔۔۴۔۔۱۔۔
ਕਾਨੜੇ ਕੀ ਵਾਰ ਮਹਲਾ ੪ ਮੂਸੇ ਕੀ ਵਾਰ ਕੀ ਧੁਨੀ

اکپرے یک وار ہلحم  ۴مُؤےس یک وار یک د ُھبی
ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪਰਸਾਤਿ ॥

اِک اواکنر سیگؤر رپساد ۔۔
ਸਲੋਕ ਮਃ ੪ ॥

ولسک م۴ :۔۔
ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਤਨਧਾਨੁ ਹਤਰ ਗੁਰਮਤਿ ਰਖੁ ਉਰ ਧਾਤਰ ॥

رام نام ن ِداھن ہر ُگرمت رھک اُر داھر ۔۔

ਿਾਸਨ ਿਾਸਾ ਹੋਇ ਰਹੁ ਹਉਮੈ ਤਬਤਖਆ ਮਾਤਰ ॥

دانس داسا وہۓ روہ ہؤ م َے نِکھیا امر ۔۔

ਜਨਮੁ ਪਿਾਰਥੁ ਜੀਤਿਆ ਕਿੇ ਨ ਆਵੈ ਹਾਤਰ ॥

ے اہر ۔۔
منج ندارھت چیییا دکے ہن ا و َ
ਧਨੁ ਧਨੁ ਵਿਭਾਗੀ ਨਾਨਕਾ ਤਜਨ ਗੁਰਮਤਿ ਹਤਰ ਰਸੁ ਸਾਤਰ ॥੧॥

دنھ دنھ وداھبیگ نااکن ِجں ُگرمت ہر رس سار ۔۔۱۔۔
ਮਃ ੪ ॥

م۴ :۔۔
ਗੋਤਵੰਿੁ ਗੋਤਵਿੁ ਗੋਤਵਿੁ ਹਤਰ ਗੋਤਵਿੁ ਗੁਣੀ ਤਨਧਾਨੁ ॥

وگوِدن وگوِد وگوِد ہر وگوِد ُگبی ن ِداھن ۔۔

ਗੋਤਵਿੁ ਗੋਤਵਿੁ ਗੁਰਮਤਿ ਤਧਆਈਐ ਿਾਂ ਿਰਗਹ ਪਾਈਐ ਮਾਨੁ ॥

وگوِد وگوِد ُگرمت دایھ نیپے َ نان درہگ نا پپَے امن ۔۔
ਗੋਤਵਿੁ ਗੋਤਵਿੁ ਗੋਤਵਿੁ ਜਤਪ ਮੁਖੁ ਊਜਲਾ ਪਰਧਾਨੁ ॥

وگوِد وگوِد وگوِد جت مُکھ اُوچال رپداھن ۔۔

ਨਾਨਕ ਗੁਰੁ ਗੋਤਵੰਿੁ ਹਤਰ ਤਜਿੁ ਤਮਤਲ ਹਤਰ ਪਾਇਆ ਨਾਮੁ ॥੨॥

نانک ُگر وگوِدن ہر ِجت مِل ہر نانا نام ۔۔۲۔۔
ਪਉੜੀ ॥

ئؤری ۔۔
ਿੂੰ ਆਪੇ ਹੀ ਤਸਧ ਸਾਤਧਕੋ ਿੂ ਆਪੇ ਹੀ ਜੁਗ ਜੋਗੀਆ ॥

ئُؤن ا ےپ یہ سِدھ سادِکھ ئُؤ ا ےپ یہ ُچگ وجایگ ۔۔
ਿੂ ਆਪੇ ਹੀ ਰਸ ਰਸੀਅੜਾ ਿੂ ਆਪੇ ਹੀ ਭੋਗ ਭੋਗੀਆ ॥

ئُؤ ا ےپ یہ رس رسیترا ئُؤ ا ےپ یہ وھبگ وھبایگ ۔۔

ਿੂ ਆਪੇ ਆਤਪ ਵਰਿਿਾ ਿੂ ਆਪੇ ਕਰਤਹ ਸੁ ਹੋਗੀਆ ॥

ئُؤ ا ےپ ا ت وردتا ئُؤ ا ےپ رکہِ وس وہگ ِیا ۔۔

ਸਿਸੰਗਤਿ ਸਤਿਗੁਰ ਧੰਨੁ ਧਨੋੁ ਧੰਨ ਧੰਨ ਧਨੋ ਤਜਿੁ ਤਮਤਲ ਹਤਰ ਬੁਲਗ ਬੁਲੋਗੀਆ ॥

نھ دنھ دنھّ دنھّ دھپؤ ِجت مِل ہر ُنلگ ولبایگ ۔۔
سیسیگت سیگؤر د ّ

ਸਤਭ ਕਹਹੁ ਮੁਖਹੁ ਹਤਰ ਹਤਰ ਹਰੇ ਹਤਰ ਹਤਰ ਹਰੇ ਹਤਰ ਬੋਲਿ ਸਤਭ ਪਾਪ ਲਹੋਗੀਆ ॥੧॥

ک
سیھ وہک م ھہؤ ہر ہر ہرے ہر ہر ہرے ہر وبلپ سیھ نات وہلگ ِیا ۔۔۱۔۔
ਸਲੋਕ ਮਃ ੪ ॥

ولسک م۴ :۔۔
ਹਤਰ ਹਤਰ ਹਤਰ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਹੈ ਗੁਰਮੁਤਖ ਪਾਵੈ ਕੋਇ ॥

ہر ہر ہر ہر نام ےہَ ُگرمُکھ نا َوے وکۓ ۔۔

ਹਉਮੈ ਮਮਿਾ ਨਾਸੁ ਹੋਇ ਿੁਰਮਤਿ ਕਢੈ ਧੋਇ ॥

ہؤ م َے اتمم ناس وہۓ ُدرمت ڈک َھے دوھےئ ۔۔
ਨਾਨਕ ਅਨਤਿਨੁ ਗੁਣ ਉਚਰੈ ਤਜਨ ਕਉ ਧੁਤਰ ਤਲਤਖਆ ਹੋਇ ॥੧॥

نانک ادنِن ُگں اُج َِرے ِجں کؤ د ُھر لک ِھیا وہۓ ۔۔۱۔۔
ਮਃ ੪ ॥

م۴ :۔۔
ਹਤਰ ਆਪੇ ਆਤਪ ਿਇਆਲੁ ਹਤਰ ਆਪੇ ਕਰੇ ਸੁ ਹੋਇ ॥

ہر ا ےپ ا ت دنال ہر ا ےپ رکے وس وہۓ ۔۔
ਹਤਰ ਆਪੇ ਆਤਪ ਵਰਿਿਾ ਹਤਰ ਜੇਵਿੁ ਅਵਰੁ ਨ ਕੋਇ ॥

ہر ا ےپ ا ت وردتا ہر ویجد ا َور ہن وکۓ ۔۔

ਜੋ ਹਤਰ ਪਰਭ ਭਾਵੈ ਸੋ ਥੀਐ ਜੋ ਹਤਰ ਪਰਭੁ ਕਰੇ ਸੁ ਹੋਇ ॥

ب
ھی
پ
ہ
وج ہر رپَھب اھبوے وس ے وج ر رپَھب رکے وس وہۓ ۔۔
ਕੀਮਤਿ ਤਕਨੈ ਨ ਪਾਈਆ ਬੇਅੰਿੁ ਪਰਭੂ ਹਤਰ ਸੋਇ ॥

ب
تمیق ک ِ َپے ہن ناایئ ےباپپ رپ ُھؤ ہر وسۓ ۔۔

ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਤਖ ਹਤਰ ਸਾਲਾਤਹਆ ਿਨੁ ਮਨੁ ਸੀਿਲੁ ਹੋਇ ॥੨॥

نانک ُگرمُکھ ہر ساال ِہیا نت نم لتیس وہۓ ۔۔۲۔۔
ਪਉੜੀ ॥

ئؤری ۔۔
ਸਭ ਜੋਤਿ ਿੇਰੀ ਜਗਜੀਵਨਾ ਿੂ ਘਤਟ ਘਤਟ ਹਤਰ ਰੰਗ ਰੰਗਨਾ ॥

چگ
سیھ وجت ریتی چپؤنا ئُؤ ٹھگ ٹھگ ہر رنگ رانگن ۔۔

ਸਤਭ ਤਧਆਵਤਹ ਿੁਧੁ ਮੇਰੇ ਪਰੀਿਮਾ ਿੂ ਸਤਿ ਸਤਿ ਪੁਰਖ ਤਨਰੰਜਨਾ ॥

سیھ دایھوہِ ُندھ ریمے رپپبما ئُؤ ست ست رھک پِرانجن ۔۔

ਇਕੁ ਿਾਿਾ ਸਭੁ ਜਗਿੁ ਤਭਖਾਰੀਆ ਹਤਰ ਜਾਚਤਹ ਸਭ ਮੰਗ ਮੰਗਨਾ ॥

ب
ک
ھ
ِ
سی
ہ
اِک دانا سیھ تگج ھارِنا ر اجہچِ ھ گنم انگنم ۔۔
ਸੇਵਕੁ ਿਾਕੁਰੁ ਸਭੁ ਿੂਹੈ ਿੂਹੈ ਗੁਰਮਿੀ ਹਤਰ ਚੰਗ ਚੰਗਨਾ ॥

ویسک اھٹ ُکر سیھ ئُؤ َہے ئُؤ َہے ُگریتم ہر جیگ انگنچ ۔۔
ਸਤਭ ਕਹਹੁ ਮੁਖਹੁ ਤਰਖੀਕੇਸੁ ਹਰੇ ਤਰਖੀਕੇਸੁ ਹਰੇ ਤਜਿੁ ਪਾਵਤਹ ਸਭ ਿਲ ਿਲਨਾ ॥੨॥

ک
ک
ھ
ھ
ک
ی
ی
کی
کی
سی
سیھ کہہؤ م ُ ھہؤ ِر س ہرے ِر س ہرے ِجت ناوہِ ھ لھپ انلھپ ۔۔۲۔۔
ਸਲੋਕ ਮਃ ੪ ॥

ولسک م۴ :۔۔

ਹਤਰ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਤਧਆਇ ਮਨ ਹਤਰ ਿਰਗਹ ਪਾਵਤਹ ਮਾਨੁ ॥

ہر ہر نام دایھےئ نم ہر درہگ ناوہِ امن ۔۔
ਜੋ ਇਛਤਹ ਸੋ ਿਲੁ ਪਾਇਸੀ ਗੁਰ ਸਬਿੀ ਲਗੈ ਤਧਆਨੁ ॥

َ
وج اہھچِ وس لھپ نایسئ ُگر دبسی لگے دایھن ۔۔

ਤਕਲਤਵਖ ਪਾਪ ਸਤਭ ਕਟੀਅਤਹ ਹਉਮੈ ਚੁਕੈ ਗੁਮਾਨੁ ॥

ُ
کِلؤِھک نات سیھ کیییہ ہؤ م َے ُچ َکے گمان ۔۔

ਗੁਰਮੁਤਖ ਕਮਲੁ ਤਵਗਤਸਆ ਸਭੁ ਆਿਮ ਬਰਹਮੁ ਪਛਾਨੁ ॥

ُگرمُکھ لمک وِگسیا سیھ ا مت پرمہ اھچپن ۔۔

ਹਤਰ ਹਤਰ ਤਕਰਪਾ ਧਾਤਰ ਪਰਭ ਜਨ ਨਾਨਕ ਜਤਪ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ॥੧॥

ہر ہر کِرنا داھر رپَھب نج نانک جت ہر نام ۔۔۱۔۔
ਮਃ ੪ ॥

م۴ :۔۔
ਹਤਰ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਪਤਵਿੁ ਹੈ ਨਾਮੁ ਜਪਿ ਿੁਖੁ ਜਾਇ ॥

ےہ نام جپت ُدھک اجۓ ۔۔
ہر ہر نام وپِت َ
ਤਜਨ ਕਉ ਪੂਰਤਬ ਤਲਤਖਆ ਤਿਨ ਮਤਨ ਵਤਸਆ ਆਇ ॥

ِجں کؤ ئُؤرت لک ِھیا پِں نم وایس ا ۓ ۔۔

ਸਤਿਗੁਰ ਕੈ ਭਾਣੈ ਜੋ ਚਲੈ ਤਿਨ ਿਾਲਿੁ ਿੁਖੁ ਲਤਹ ਜਾਇ ॥

سیگؤر ےکَ اھب ئَے وج چلَے پِں دادل ُدھک ہہل اجۓ ۔۔

ਆਪਣੈ ਭਾਣੈ ਤਕਨੈ ਨ ਪਾਇਓ ਜਨ ਵੇਖਹੁ ਮਤਨ ਪਿੀਆਇ ॥

ا پ َپے اھب ئَے ک ِ َپے ہن ناویئ نج ووھکینم ایتپ ِئے ۔۔

ਜਨੁ ਨਾਨਕੁ ਿਾਸਨ ਿਾਸੁ ਹੈ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰ ਲਾਗੇ ਪਾਇ ॥੨॥

ےہ وج سیگؤر الےگ ناۓ ۔۔۲۔۔
نج نانک دانس داس َ
ਪਉੜੀ ॥

ئؤری ۔۔
ਿੂੰ ਥਾਨ ਥਨੰਿਤਰ ਭਰਪੂਰੁ ਹਤਹ ਕਰਿੇ ਸਭ ਿੇਰੀ ਬਣਿ ਬਣਾਵਣੀ ॥

ب
ئُؤن اھتن ھییتر رھبئُؤر ہہہ رکےت سیھ ریتی تنب انبوین ۔۔

ਰੰਗ ਪਰੰਗ ਤਸਸਤਟ ਸਭ ਸਾਜੀ ਬਹੁ ਬਹੁ ਤਬਤਧ ਭਾਂਤਿ ਉਪਾਵਣੀ ॥

رنگ رپنگ سیھ سایج وہب وہب نِدھ اھبپپ اُناوین ۔۔

ਸਭ ਿੇਰੀ ਜੋਤਿ ਜੋਿੀ ਤਵਤਚ ਵਰਿਤਹ ਗੁਰਮਿੀ ਿੁਧੈ ਲਾਵਣੀ ॥

سیھ ریتی وجت وجیت وِچ ورہہت ُگریتم ُند َھے الوین ۔۔

ਤਜਨ ਹੋਤਹ ਿਇਆਲੁ ਤਿਨ ਸਤਿਗੁਰੁ ਮੇਲਤਹ ਮੁਤਖ ਗੁਰਮੁਤਖ ਹਤਰ ਸਮਝਾਵਣੀ ॥

ِجں وہہِ دنال پِں سیگؤر میلہہ مُکھ ُگرمُکھ ہر اھجمسوین ۔۔

ਸਤਭ ਬੋਲਹੁ ਰਾਮ ਰਮੋ ਸਰੀ ਰਾਮ ਰਮੋ ਤਜਿੁ ਿਾਲਿੁ ਿੁਖ ਭੁਖ ਸਭ ਲਤਹ ਜਾਵਣੀ ॥੩॥

ب
ھ
سی
ک
ُ
ہل رام روم رسی رام روم ِجت دادل ُدھک ھ ھ ہہل اجوین ۔۔۳۔۔
سیھ وب ُ
ਸਲੋਕ ਮਃ ੪ ॥

ولسک م۴ :۔۔
ਹਤਰ ਹਤਰ ਅੰਤਮਰਿੁ ਨਾਮ ਰਸੁ ਹਤਰ ਅੰਤਮਰਿੁ ਹਤਰ ਉਰ ਧਾਤਰ ॥

ہر ہر ارمِت نام رس ہر ارمِت ہر اُر داھر ۔۔
ਤਵਤਚ ਸੰਗਤਿ ਹਤਰ ਪਰਭੁ ਵਰਿਿਾ ਬੁਝਹੁ ਸਬਿ ਵੀਚਾਤਰ ॥

بُج
وِچ تگنس ہر رپَھب وردتا ھؤ دبس وبچار ۔۔

ਮਤਨ ਹਤਰ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਤਧਆਇਆ ਤਬਖੁ ਹਉਮੈ ਕਢੀ ਮਾਤਰ ॥

نم ہر ہر نام دایھنا نِکھ ہؤ م َے ڈکیھ امر ۔۔

ਤਜਨ ਹਤਰ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਨ ਚੇਤਿਓ ਤਿਨ ਜੂਐ ਜਨਮੁ ਸਭੁ ਹਾਤਰ ॥

ِجں ہر ہر نام ہن چییپؤ پِں ُجؤےئ منج سیھ اہر ۔۔

ਗੁਤਰ ਿੁਿੈ ਹਤਰ ਚੇਿਾਇਆ ਹਤਰ ਨਾਮਾ ਹਤਰ ਉਰ ਧਾਤਰ ॥

پب
ُگر ُ َھے ہر چ َییانا ہر ناہم ہر اُر داھر ۔۔

ਜਨ ਨਾਨਕ ਿੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਤਿਿੁ ਸਚੈ ਿਰਬਾਤਰ ॥੧॥

نج نانک ےت مُکھ اُےلج پِپ سج َے درنار ۔۔۱۔۔
ਮਃ ੪ ॥

م۴ :۔۔
ਹਤਰ ਕੀਰਤਿ ਉਿਮੁ ਨਾਮੁ ਹੈ ਤਵਤਚ ਕਤਲਜੁਗ ਕਰਣੀ ਸਾਰੁ ॥

ہر ریکت اُمت نام ےہَ وِچ کلچُگ رکین سار ۔۔

ਮਤਿ ਗੁਰਮਤਿ ਕੀਰਤਿ ਪਾਈਐ ਹਤਰ ਨਾਮਾ ਹਤਰ ਉਤਰ ਹਾਰੁ ॥

مت ُگرمت ریکت نا پپَے ہر ناہم ہر اُر اہر ۔۔

ਵਿਭਾਗੀ ਤਜਨ ਹਤਰ ਤਧਆਇਆ ਤਿਨ ਸਉਤਪਆ ਹਤਰ ਭੰਿਾਰੁ ॥

وداھبیگ ِجں ہر دایھنا پِں سؤایپ ہر ڈنھبار ۔۔

ਤਬਨੁ ਨਾਵੈ ਤਜ ਕਰਮ ਕਮਾਵਣੇ ਤਨਿ ਹਉਮੈ ਹੋਇ ਖੁਆਰੁ ॥

ک
پِں نا َوے ےج رکم امکوےن پِپ ہؤ م َے وہۓ ُھؤار ۔۔
ਜਤਲ ਹਸਿੀ ਮਤਲ ਨਾਵਾਲੀਐ ਤਸਤਰ ਭੀ ਤਿਤਰ ਪਾਵੈ ਛਾਰੁ ॥

ب
ےئیل سِر یھب ھِر نا َوے اھچر ۔۔
لج یتسہ لم ناوا َ

ਹਤਰ ਮੇਲਹੁ ਸਤਿਗੁਰੁ ਿਇਆ ਕਤਰ ਮਤਨ ਵਸੈ ਏਕੰਕਾਰੁ ॥

ہر میلہؤ سیگؤر دایئ رک نم و سَے انکپکار ۔۔

ਤਜਨ ਗੁਰਮੁਤਖ ਸੁਤਣ ਹਤਰ ਮੰਤਨਆ ਜਨ ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਜੈਕਾਰੁ ॥੨॥

ِجں ُگرمُکھ ُسں ہر مییا نج نانک پِں َجپکار ۔۔۲۔۔
ਪਉੜੀ ॥

ئؤری ۔۔
ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਵਖਰੁ ਹੈ ਊਿਮੁ ਹਤਰ ਨਾਇਕੁ ਪੁਰਖੁ ਹਮਾਰਾ ॥

ےہ اُومت ہر نانک ُپرھک امہرا ۔۔
رام نام ورھک َ

ਹਤਰ ਖੇਲੁ ਕੀਆ ਹਤਰ ਆਪੇ ਵਰਿੈ ਸਭੁ ਜਗਿੁ ਕੀਆ ਵਣਜਾਰਾ ॥

ہر لیھک ک ِیا ہر ا ےپ ور ئَے سیھ تگج کییا واجنرا ۔۔

ਸਭ ਜੋਤਿ ਿੇਰੀ ਜੋਿੀ ਤਵਤਚ ਕਰਿੇ ਸਭੁ ਸਚੁ ਿੇਰਾ ਪਾਸਾਰਾ ॥

سیھ وجت ریتی وجیت وِچ رکےت سیھ چس ریتا ناسارا ۔۔

ਸਤਭ ਤਧਆਵਤਹ ਿੁਧੁ ਸਿਲ ਸੇ ਗਾਵਤਹ ਗੁਰਮਿੀ ਹਤਰ ਤਨਰੰਕਾਰਾ ॥

سب
سیھ دایھوہِ ُندھ ھل ےس اگوہِ ُگریتم ہر پِراکنرا ۔۔

ਸਤਭ ਚਵਹੁ ਮੁਖਹੁ ਜਗੰਨਾਥੁ ਜਗੰਨਾਥੁ ਜਗਜੀਵਨੋ ਤਜਿੁ ਭਵਜਲ ਪਾਤਰ ਉਿਾਰਾ ॥੪॥

ب
چگ
مُک
سیھ َجؤوہ ُ ھؤ چگیّاھت چگیّاھت چپؤون جت َھؤلج نار اُنارا ۔۔۴۔۔
ਸਲੋਕ ਮਃ ੪ ॥

ولسک م۴ :۔۔
ਹਮਰੀ ਤਜਹਬਾ ਏਕ ਪਰਭ ਹਤਰ ਕੇ ਗੁਣ ਅਗਮ ਅਥਾਹ ॥

رمہی چہیا انک رپَھب ہر ےک ُگں امگ ااھتہ ۔۔

ਹਮ ਤਕਉ ਕਤਰ ਜਪਹ ਇਆਤਣਆ ਹਤਰ ਿੁਮ ਵਿ ਅਗਮ ਅਗਾਹ ॥

ُب
مہ ک ِپؤ رک جیہ ااِاین ہر م ود امگ ااگہ ۔۔

ਹਤਰ ਿੇਹੁ ਪਰਭੂ ਮਤਿ ਊਿਮਾ ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਕੈ ਪਤਗ ਪਾਹ ॥

ب
ہر دوہی رپ ُھؤ مت اُوامت ُگر سیگؤر ےکَ نگ ناہ ۔۔

ਸਿਸੰਗਤਿ ਹਤਰ ਮੇਤਲ ਪਰਭ ਹਮ ਪਾਪੀ ਸੰਤਗ ਿਰਾਹ ॥

سیسیگت ہر م َیل رپَھب مہ نایپ گنس رتاہ ۔۔

ਜਨ ਨਾਨਕ ਕਉ ਹਤਰ ਬਖਤਸ ਲੈਹੁ ਹਤਰ ਿੁਿੈ ਮੇਤਲ ਤਮਲਾਹ ॥

نک
پب
ہیل ہر ُ َھے م َیل مِالہ ۔۔
نج نانک کؤ ہر ھس ُ

ਹਤਰ ਤਕਰਪਾ ਕਤਰ ਸੁਤਣ ਬੇਨਿੀ ਹਮ ਪਾਪੀ ਤਕਰਮ ਿਰਾਹ ॥੧॥

ہر کِرنا رک ُسں یتنیب مہ نایپ کِرم رتاہ۔۔۱۔۔
ਮਃ ੪ ॥

م۴ :۔۔
ਹਤਰ ਕਰਹੁ ਤਿਪਾ ਜਗਜੀਵਨਾ ਗੁਰੁ ਸਤਿਗੁਰੁ ਮੇਤਲ ਿਇਆਲੁ ॥

چگ
ہر رکوہ کِرنا چپؤنا ُگر سیگؤر م َیل دنال ۔۔

ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਹਤਰ ਹਮ ਭਾਈਆ ਹਤਰ ਹੋਆ ਹਤਰ ਤਕਰਪਾਲੁ ॥

ُگر ویسا ہر مہ اھبایئ ہر وہا ہر کِرنال ۔۔

ਸਭ ਆਸਾ ਮਨਸਾ ਤਵਸਰੀ ਮਤਨ ਚੂਕਾ ਆਲ ਜੰਜਾਲੁ ॥

سیھ ا سا اسنم وِرسی نم ُجؤاک ا ل اجنجل ۔۔

ਗੁਤਰ ਿੁਿੈ ਨਾਮੁ ਤਿਰੜਾਇਆ ਹਮ ਕੀਏ ਸਬਤਿ ਤਨਹਾਲੁ ॥

پب
ُگر ُ َھے نام درِرانا مہ ےئیک دبس بِہال ۔۔

ਜਨ ਨਾਨਤਕ ਅਿੁਟੁ ਧਨੁ ਪਾਇਆ ਹਤਰ ਨਾਮਾ ਹਤਰ ਧਨੁ ਮਾਲੁ ॥੨॥

نج نانک ا ُپپ دنھ نانا ہر ناہم ہر دنھ امل ۔۔۲۔۔
ਪਉੜੀ ॥

ئؤری ۔۔
ਹਤਰ ਿੁਮਹ ਵਿ ਵਿੇ ਵਿੇ ਵਿ ਊਚੇ ਸਭ ਊਪਤਰ ਵਿੇ ਵਿੌਨਾ ॥

ُب
ہر مہھ ود ودے ودے ود اُوےچ سیھ اُورپ ودے و ٔدونا ۔۔
ਜੋ ਤਧਆਵਤਹ ਹਤਰ ਅਪਰੰਪਰੁ ਹਤਰ ਹਤਰ ਹਤਰ ਤਧਆਇ ਹਰੇ ਿੇ ਹੋਨਾ ॥

وج دایھوہِ ہر ارپرپم ہر ہر ہر دایھےئ ہرے ےت وہنا ۔۔
ਜੋ ਗਾਵਤਹ ਸੁਣਤਹ ਿੇਰਾ ਜਸੁ ਸੁਆਮੀ ਤਿਨ ਕਾਟੇ ਪਾਪ ਕਟੋਨਾ ॥

وج اگوہِ ُسبہہ ریتا سج سُؤا یم پِں اکےٹ نات کپؤنا ۔۔

ਿੁਮ ਜੈਸੇ ਹਤਰ ਪੁਰਖ ਜਾਨੇ ਮਤਿ ਗੁਰਮਤਿ ਮੁਤਖ ਵਿ ਵਿ ਭਾਗ ਵਿੋਨਾ ॥

ُب
م ےسیج ہر ُپرھک اجےن مت ُگرمت مُکھ ود ود اھبگ ودونا ۔۔

ਸਤਭ ਤਧਆਵਹੁ ਆਤਿ ਸਿੇ ਜੁਗਾਤਿ ਸਿੇ ਪਰਿਤਖ ਸਿੇ ਸਿਾ ਸਿਾ ਸਿੇ ਜਨੁ ਨਾਨਕੁ ਿਾਸੁ ਿਸੋਨਾ
॥੫॥

سیھ دایھووہ ا د ےتس ج ُگاد ےطس رپنکِھ ےتس دسا دسا ےتس نج نانک داس دوسنا ۔۔۵۔۔
ਸਲੋਕ ਮਃ ੪ ॥

ولسک م۴ :۔۔
ਹਮਰੇ ਹਤਰ ਜਗਜੀਵਨਾ ਹਤਰ ਜਤਪਓ ਹਤਰ ਗੁਰ ਮੰਿ ॥

چگ
رمہے ہر چپؤنا ہر چیپؤ ہر ُگر تنم ۔۔

ਹਤਰ ਅਗਮੁ ਅਗੋਚਰੁ ਅਗਮੁ ਹਤਰ ਹਤਰ ਤਮਤਲਆ ਆਇ ਅਤਚੰਿ ॥

ہر امگ اوگرچ امگ ہر ہر مل ِیا ا ۓ ا ِجپت ۔۔

ਹਤਰ ਆਪੇ ਘਤਟ ਘਤਟ ਵਰਿਿਾ ਹਤਰ ਆਪੇ ਆਤਪ ਤਬਅੰਿ ॥

تِاپپ۔۔
ہر ا ے گھت ٹھگ وردتا ہر ا ےپ ا ت ُِ
ਹਤਰ ਆਪੇ ਸਭ ਰਸ ਭੋਗਿਾ ਹਤਰ ਆਪੇ ਕਵਲਾ ਕੰਿ ॥

ہر ا ےپ سیھ رس وھبدگا ہر ا ےپ وکَال کپت ۔۔

ਹਤਰ ਆਪੇ ਤਭਤਖਆ ਪਾਇਿਾ ਸਭ ਤਸਸਤਟ ਉਪਾਈ ਜੀਅ ਜੰਿ ॥

ب
ک
ھ
ِ
سی
ِ
س
ہر ا ےپ ھیا نادئا ھ ست اُنایئ ایج جپت ۔۔

ਹਤਰ ਿੇਵਹੁ ਿਾਨੁ ਿਇਆਲ ਪਰਭ ਹਤਰ ਮਾਂਗਤਹ ਹਤਰ ਜਨ ਸੰਿ ॥

گن ہر نج سیت ۔۔
ہر دویوہ دان دنال رپَھب ہر ام ِ
ਜਨ ਨਾਨਕ ਕੇ ਪਰਭ ਆਇ ਤਮਲੁ ਹਮ ਗਾਵਹ ਹਤਰ ਗੁਣ ਛੰਿ ॥੧॥

نج نانک ےک رپَھب ا ۓ مِل مہ اگوہ ہر ُگں چھپت ۔۔۱۔۔
ਮਃ ੪ ॥

م۴ :۔۔
ਹਤਰ ਪਰਭੁ ਸਜਣੁ ਨਾਮੁ ਹਤਰ ਮੈ ਮਤਨ ਿਤਨ ਨਾਮੁ ਸਰੀਤਰ ॥

ہر رپَھب نجس نام ہر م َے نم نت نام رسری ۔۔

ਸਤਭ ਆਸਾ ਗੁਰਮੁਤਖ ਪੂਰੀਆ ਜਨ ਨਾਨਕ ਸੁਤਣ ਹਤਰ ਧੀਰ ॥੨॥

سیھ ا سا ُگرمُکھ ئُؤرنا نج نانک ُسں ہر دھتر ۔۔۲۔۔
ਪਉੜੀ ॥

ئؤری ۔۔
ਹਤਰ ਊਿਮੁ ਹਤਰਆ ਨਾਮੁ ਹੈ ਹਤਰ ਪੁਰਖੁ ਤਨਰੰਜਨੁ ਮਉਲਾ ॥

ےہ ہر ُپرھک پِرنجن ؤمال ۔۔
ہر اُومت ہ ِرنا نام َ

ਜੋ ਜਪਿੇ ਹਤਰ ਹਤਰ ਤਿਨਸੁ ਰਾਤਿ ਤਿਨ ਸੇਵੇ ਚਰਨ ਤਨਿ ਕਉਲਾ ॥

وج جیدے ہر ہر دِسن رات پِں ویسے رچن پِپ کؤال ۔۔

ਤਨਿ ਸਾਤਰ ਸਮਹਾਲੇ ਸਭ ਜੀਅ ਜੰਿ ਹਤਰ ਵਸੈ ਤਨਕਤਟ ਸਭ ਜਉਲਾ ॥

س
پِپ سار مہھاےل سیھ یج جپت ہر و سَے نِکت سیھ جؤال ۔۔

ਸੋ ਬੂਝੈ ਤਜਸੁ ਆਤਪ ਬੁਝਾਇਸੀ ਤਜਸੁ ਸਤਿਗੁਰੁ ਪੁਰਖੁ ਪਰਭੁ ਸਉਲਾ ॥

ب
چ
وس ئُؤ َھے ِجس ا ت ُجھایسئ ِجس سیگؤر ُپرھک رپَھب سؤال ۔۔

ਸਤਭ ਗਾਵਹੁ ਗੁਣ ਗੋਤਵੰਿ ਹਰੇ ਗੋਤਵੰਿ ਹਰੇ ਗੋਤਵੰਿ ਹਰੇ ਗੁਣ ਗਾਵਿ ਗੁਣੀ ਸਮਉਲਾ ॥੬॥

سیھ اگووہ ُگں وگوِدن ہرے وگوِدن ہرے وگوِدن ہرے ُگں اگوت ُگبی سمٔؤال ۔۔۶۔۔
ਸਲੋਕ ਮਃ ੪ ॥

ولسک م۴ :۔۔
ਸੁਤਿਆ ਹਤਰ ਪਰਭੁ ਚੇਤਿ ਮਤਨ ਹਤਰ ਸਹਤਜ ਸਮਾਤਧ ਸਮਾਇ ॥

سہ
ُس ِییا ہر رپَھب ج َپت نم ہر ج امسدھ امسۓ ۔۔

ਜਨ ਨਾਨਕ ਹਤਰ ਹਤਰ ਚਾਉ ਮਤਨ ਗੁਰੁ ਿੁਿਾ ਮੇਲੇ ਮਾਇ ॥੧॥

نج نانک ہر ہر اچو نم ُگر ُپبھا م َیلے امےئ ۔۔۱۔۔
ਮਃ ੪ ॥

م۴ :۔۔
ਹਤਰ ਇਕਸੁ ਸੇਿੀ ਤਪਰਹੜੀ ਹਤਰ ਇਕੋ ਮੇਰੈ ਤਚਤਿ ॥

ہر اِسک َ
سیبی پِرہری ہر اِوک ریمَے ِجت ۔۔

ਜਨ ਨਾਨਕ ਇਕੁ ਅਧਾਰੁ ਹਤਰ ਪਰਭ ਇਕਸ ਿੇ ਗਤਿ ਪਤਿ ॥੨॥

نج نانک اِک اداھر ہر رپَھب اسک ےت گپ پپ ۔۔۲۔۔

ਪਉੜੀ ॥

ئؤری ۔۔
ਪੰਚੇ ਸਬਿ ਵਜੇ ਮਤਿ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਭਾਗੀ ਅਨਹਿੁ ਵਤਜਆ ॥

پبجے دبس وےج مت ُگرمت وداھبیگ ابچد وایج ۔۔

ਆਨਿ ਮੂਲੁ ਰਾਮੁ ਸਭੁ ਿੇਤਖਆ ਗੁਰ ਸਬਿੀ ਗੋਤਵਿੁ ਗਤਜਆ ॥

ا َند مُؤل رام سیھ دنکھیا ُگر دبسی وگوِد گچِیا ۔۔

ਆਤਿ ਜੁਗਾਤਿ ਵੇਸੁ ਹਤਰ ਏਕੋ ਮਤਿ ਗੁਰਮਤਿ ਹਤਰ ਪਰਭੁ ਭਤਜਆ ॥

ا د ُجگاد وسی ہر اوکی مت ُگرمت ہر رپَھب ایجھب ۔۔

ਹਤਰ ਿੇਵਹੁ ਿਾਨੁ ਿਇਆਲ ਪਰਭ ਜਨ ਰਾਖਹੁ ਹਤਰ ਪਰਭ ਲਤਜਆ ॥

ک
ہر دویوہ دان دنال رپَھب نج را ھہؤ ہر رپَھب لچیا ۔۔

ਸਤਭ ਧੰਨੁ ਕਹਹੁ ਗੁਰੁ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੁ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤਜਿੁ ਤਮਤਲ ਹਤਰ ਪੜਿਾ ਕਤਜਆ ॥੭॥

نھ کہہؤ ُگر سیگؤرو ُگر سیگؤرو ِجت مِل ہر ڑپدا کچیا ۔۔۷۔۔
سیھ د ّ
ਸਲੋਕੁ ਮਃ ੪ ॥

ولسک م۴ :۔۔
ਭਗਤਿ ਸਰੋਵਰੁ ਉਛਲੈ ਸੁਭਰ ਭਰੇ ਵਹੰਤਨ ॥

چ ب
تگھب رسوور ا ُ ھلَے ُس ھر رھبے ونہّ ۔۔

ਤਜਨਾ ਸਤਿਗੁਰੁ ਮੰਤਨਆ ਜਨ ਨਾਨਕ ਵਿ ਭਾਗ ਲਹੰਤਨ ॥੧॥

ِجیا سیگؤر مییا نج نانک ود اھبگ ہلّ ۔۔۱۔۔
ਮਃ ੪ ॥

م۴ :۔۔

ਹਤਰ ਹਤਰ ਨਾਮ ਅਸੰਖ ਹਤਰ ਹਤਰ ਕੇ ਗੁਨ ਕਥਨੁ ਨ ਜਾਤਹ ॥

ُگ کب
ھ
ِ
ہر ہر نام اھکنس ہر ہر ےک ں ں ہن اجہ ۔۔

ਹਤਰ ਹਤਰ ਅਗਮੁ ਅਗਾਤਧ ਹਤਰ ਜਨ ਤਕਿੁ ਤਬਤਧ ਤਮਲਤਹ ਤਮਲਾਤਹ ॥

ہر ہر امگ ااگدھ ہر نج کِپ نِدھ ملِہہ مِالہِ۔۔
ਹਤਰ ਹਤਰ ਜਸੁ ਜਪਿ ਜਪੰਿ ਜਨ ਇਕੁ ਤਿਲੁ ਨਹੀ ਕੀਮਤਿ ਪਾਇ ॥

ہر ہر سج جپت چیپت نج اک نِل یہن تمیق ناۓ ۔۔

ਜਨ ਨਾਨਕ ਹਤਰ ਅਗਮ ਪਰਭ ਹਤਰ ਮੇਤਲ ਲੈਹੁ ਲਤੜ ਲਾਇ ॥੨॥

نج نانک ہر امگ رپَھب ہر م َیل لَبہؤ ڑل ال ِئے ۔۔۲۔۔
ਪਉੜੀ ॥

ئؤری ۔۔
ਹਤਰ ਅਗਮੁ ਅਗੋਚਰੁ ਅਗਮੁ ਹਤਰ ਤਕਉ ਕਤਰ ਹਤਰ ਿਰਸਨੁ ਤਪਖਾ ॥

ہر امگ اوگرچ امگ ہر کپؤ رک ہر درنس نِکھا ۔۔

ਤਕਛੁ ਵਖਰੁ ਹੋਇ ਸੁ ਵਰਨੀਐ ਤਿਸੁ ਰੂਪੁ ਨ ਤਰਖਾ ॥

ک
ِچھ ورھک وہۓ وس ور نیپے ئِس ُروت ہن رِاھک ۔۔
ਤਜਸੁ ਬੁਝਾਏ ਆਤਪ ਬੁਝਾਇ ਿੇਇ ਸੋਈ ਜਨੁ ਤਿਖਾ ॥

ب
ب
ِجس ُجھاےئ ا ت ُجھا ِئے دےئ وسیئ نج دِاھک ۔۔
ਸਿਸੰਗਤਿ ਸਤਿਗੁਰ ਚਟਸਾਲ ਹੈ ਤਜਿੁ ਹਤਰ ਗੁਣ ਤਸਖਾ ॥

سیسیگت سیگؤر چیسال ےہَ ِجت ہر ُگں ِسکھا ۔۔

ਧਨੁ ਧੰਨੁ ਸੁ ਰਸਨਾ ਧੰਨੁ ਕਰ ਧੰਨੁ ਸੁ ਪਾਧਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤਜਿੁ ਤਮਤਲ ਹਤਰ ਲੇਖਾ ਤਲਖਾ ॥੮॥

نھ وس رانس دنھّ رک دنھّ وس ناداھ سیگؤرو ِجت مِل ہر اھکیل لک ِھا ۔۔۸۔۔
دنھ د ّ

ਸਲੋਕ ਮਃ ੪ ॥

۔۔۴ :ولسک م
ਹਤਰ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਅੰਤਮਰਿੁ ਹੈ ਹਤਰ ਜਪੀਐ ਸਤਿਗੁਰ ਭਾਇ ॥

ےہ ہر چیپَے سیگؤر اھبےئ ۔۔
َ ہر ہر نام ارمِت

ਹਤਰ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਪਤਵਿੁ ਹੈ ਹਤਰ ਜਪਿ ਸੁਨਿ ਿੁਖੁ ਜਾਇ ॥

ےہ ہر جپت ُسیت ُدھک اجۓ ۔۔
َ ہر ہر نام وپِت
ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਤਿਨੀ ਆਰਾਤਧਆ ਤਜਨ ਮਸਿਤਕ ਤਲਤਖਆ ਧੁਤਰ ਪਾਇ ॥

ہر نام پ ِبی ا رادایھ ِجں کتسم لک ِھیا د ُھر ناۓ ۔۔

ਹਤਰ ਿਰਗਹ ਜਨ ਪੈਨਾਈਅਤਨ ਤਜਨ ਹਤਰ ਮਤਨ ਵਤਸਆ ਆਇ ॥

پ
ہر درہگ نج انیپ ییں ِجں ہر نم وایس ا ۓ ۔۔

ਜਨ ਨਾਨਕ ਿੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਤਜਨ ਹਤਰ ਸੁਤਣਆ ਮਤਨ ਭਾਇ ॥੧॥

۔۔۱نج نانک ےت مُکھ اُےلج ِجں ہر ُسییا نم اھبےئ ۔۔
ਮਃ ੪ ॥

۔۔۴ :م
ਹਤਰ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਤਨਧਾਨੁ ਹੈ ਗੁਰਮੁਤਖ ਪਾਇਆ ਜਾਇ ॥

ےہ ُگرمُکھ نانا اجۓ ۔۔
َ ہر ہر نام ن ِداھن

ਤਜਨ ਧੁਤਰ ਮਸਿਤਕ ਤਲਤਖਆ ਤਿਨ ਸਤਿਗੁਰੁ ਤਮਤਲਆ ਆਇ ॥

نج د ُھر کتسم لک ِھیا پِں سیگؤر مل ِیا ا ۓ ۔۔

ਿਨੁ ਮਨੁ ਸੀਿਲੁ ਹੋਇਆ ਸਾਂਤਿ ਵਸੀ ਮਤਨ ਆਇ ॥

نت نم لتیس وہنا ساپپ ویس نم ا ۓ ۔۔

ਨਾਨਕ ਹਤਰ ਹਤਰ ਚਉਤਿਆ ਸਭੁ ਿਾਲਿੁ ਿੁਖੁ ਲਤਹ ਜਾਇ ॥੨॥

نانک ہر ہر جؤدنا سیھ دادل ُدھک ہہل اجۓ ۔۔۲۔۔
ਪਉੜੀ ॥

ئؤری ۔۔
ਹਉ ਵਾਤਰਆ ਤਿਨ ਕਉ ਸਿਾ ਸਿਾ ਤਜਨਾ ਸਤਿਗੁਰੁ ਮੇਰਾ ਤਪਆਰਾ ਿੇਤਖਆ ॥

ہؤ وارنا پِں کؤ دسا دسا ِجیا سیگؤر ریما ایپرا دنکھیا ۔۔

ਤਿਨ ਕਉ ਤਮਤਲਆ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤਜਨ ਕਉ ਧੁਤਰ ਮਸਿਤਕ ਲੇਤਖਆ ॥

ل
پِں کؤ مل ِیا ریما سیگؤرو ِجں کؤ د ُھر کتسم یکھیا ۔۔

ਹਤਰ ਅਗਮੁ ਤਧਆਇਆ ਗੁਰਮਿੀ ਤਿਸੁ ਰੂਪੁ ਨਹੀ ਪਰਭ ਰੇਤਖਆ ॥

ہر امگ دایھنا ُگریتم ئِس ُروت یہن رپَھب رنکھیا ۔۔

ਗੁਰ ਬਚਤਨ ਤਧਆਇਆ ਤਜਨਾ ਅਗਮੁ ਹਤਰ ਿੇ ਿਾਕੁਰ ਸੇਵਕ ਰਤਲ ਏਤਕਆ ॥

ُگر نچب دایھنا ِجیا امگ ہر ےت اھٹرکُ ویسک رل اایکی ۔۔

ਸਤਭ ਕਹਹੁ ਮੁਖਹੁ ਨਰ ਨਰਹਰੇ ਨਰ ਨਰਹਰੇ ਨਰ ਨਰਹਰੇ ਹਤਰ ਲਾਹਾ ਹਤਰ ਭਗਤਿ ਤਵਸੇਤਖਆ ॥੯॥

س
مک
ہہک ُ ھؤ رن رنہرے رن رنہرے رن رنہرے ہر الاہ ہر تگھب وِ َ یکھیا ۔۔۹۔۔
سیھ ُ
ਸਲੋਕ ਮਃ ੪ ॥

ولسک م۴ :۔۔
ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਰਮੁ ਰਤਵ ਰਹੇ ਰਮੁ ਰਾਮੋ ਰਾਮੁ ਰਮੀਤਿ ॥

رام نام رم َروِ رےہ رم راوم رام رتیم ۔۔
ਘਤਟ ਘਤਟ ਆਿਮ ਰਾਮੁ ਹੈ ਪਰਤਭ ਖੇਲੁ ਕੀਓ ਰੰਤਗ ਰੀਤਿ ॥

ٹھگ ٹھگ ا مت رام ےہَ رپَھب لیھک کپؤ رنگ ِرپپ ۔۔

ਹਤਰ ਤਨਕਤਟ ਵਸੈ ਜਗਜੀਵਨਾ ਪਰਗਾਸੁ ਕੀਓ ਗੁਰ ਮੀਤਿ ॥

چگ
ہر نکِت و سَے چپؤنا رپاگس کپؤ ُگر تیم ۔۔

ਹਤਰ ਸੁਆਮੀ ਹਤਰ ਪਰਭੁ ਤਿਨ ਤਮਲੇ ਤਜਨ ਤਲਤਖਆ ਧੁਤਰ ਹਤਰ ਪਰੀਤਿ ॥

ہر سُؤا یم ہر رپَھب پِں مل ِے ِجں لک ِھیا د ُھر ہر رپپپ ۔۔

ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਤਧਆਇਆ ਗੁਰ ਬਚਤਨ ਜਤਪਓ ਮਤਨ ਚੀਤਿ ॥੧॥

نج نانک نام دایھنا ُگر نچب چیپؤ نم جپت ۔۔۱۔۔
ਮਃ ੪ ॥

م۴ :۔۔
ਹਤਰ ਪਰਭੁ ਸਜਣੁ ਲੋਤੜ ਲਹੁ ਭਾਤਗ ਵਸੈ ਵਿਭਾਤਗ ॥

ہر رپَھب نجس ولہر وہل اھبگ و سَے وداھبگ ۔۔

ਗੁਤਰ ਪੂਰੈ ਿੇਖਾਤਲਆ ਨਾਨਕ ਹਤਰ ਤਲਵ ਲਾਤਗ ॥੨॥

ُگر ئُؤ َرے داھکیایل نانک ہر لِؤ الگ ۔۔۲۔۔
ਪਉੜੀ ॥

ئؤری ۔۔
ਧਨੁ ਧਨੁ ਸੁਹਾਵੀ ਸਿਲ ਘੜੀ ਤਜਿੁ ਹਤਰ ਸੇਵਾ ਮਤਨ ਭਾਣੀ ॥

سب
ھ
ہ
ج
دنھ دنھ ُسہاوی ل ڑھگی ِ ت ر ویسا نم اھبین ۔۔
ਹਤਰ ਕਥਾ ਸੁਣਾਵਹੁ ਮੇਰੇ ਗੁਰਤਸਖਹੁ ਮੇਰੇ ਹਤਰ ਪਰਭ ਅਕਥ ਕਹਾਣੀ ॥

ُگ ِسک
ہ
س
ھہ ریمے ہر رپَھب اکبھ اہکین ۔۔
ر اھتک ُ یاووہ ریمے ر ُ
ਤਕਉ ਪਾਈਐ ਤਕਉ ਿੇਖੀਐ ਮੇਰਾ ਹਤਰ ਪਰਭੁ ਸੁਘੜੁ ਸੁਜਾਣੀ ॥

نک
گ
کپؤ نا پپَے کپؤ د ھیپے َ ریما ہر رپَھب ُس ھر سُچاین ۔۔

ਹਤਰ ਮੇਤਲ ਤਿਖਾਏ ਆਤਪ ਹਤਰ ਗੁਰ ਬਚਨੀ ਨਾਤਮ ਸਮਾਣੀ ॥

ہر م َیل دِاھکےئ ا ت ہر ُگر ینچب نام امسین ۔۔

ਤਿਨ ਤਵਟਹੁ ਨਾਨਕੁ ਵਾਤਰਆ ਜੋ ਜਪਿੇ ਹਤਰ ਤਨਰਬਾਣੀ ॥੧੦॥

پِں وِوہٹ نانک وارنا وج جیدے ہر پِرناین ۔۔۱۱۔۔
ਸਲੋਕ ਮਃ ੪ ॥

ولسک م۴ :۔۔
ਹਤਰ ਪਰਭ ਰਿੇ ਲੋਇਣਾ ਤਗਆਨ ਅੰਜਨੁ ਗੁਰੁ ਿੇਇ ॥

ہر رپَھب رےت ولانئ گ ِیان انجن ُگر دےئ ۔۔

ਮੈ ਪਰਭੁ ਸਜਣੁ ਪਾਇਆ ਜਨ ਨਾਨਕ ਸਹਤਜ ਤਮਲੇਇ ॥੧॥

سہ
م َے رپَھب نجس نانا نج نانک ج مل ِ ٔپے ۔۔۱۔۔
ਮਃ ੪ ॥

م۴ :۔۔
ਗੁਰਮੁਤਖ ਅੰਿਤਰ ਸਾਂਤਿ ਹੈ ਮਤਨ ਿਤਨ ਨਾਤਮ ਸਮਾਇ ॥

ےہ نم نت نام امسۓ ۔۔
ُگرمُکھ ارتن ساپپ َ

ਨਾਮੁ ਤਚਿਵੈ ਨਾਮੋ ਪੜੈ ਨਾਤਮ ਰਹੈ ਤਲਵ ਲਾਇ ॥

نام ِجپ َؤے ناوم ڑپَے نام ر َہے لِؤ ال ئِے ۔۔
ਨਾਮੁ ਪਿਾਰਥੁ ਪਾਈਐ ਤਚੰਿਾ ਗਈ ਤਬਲਾਇ ॥

نام ندارھت نا پپَے ِچییا یئگ نِال ِئے ۔۔

ਸਤਿਗੁਤਰ ਤਮਤਲਐ ਨਾਮੁ ਊਪਜੈ ਤਿਰਸਨਾ ਭੁਖ ਸਭ ਜਾਇ ॥

ب
سیگؤر مِلیپے نام اُو بج َے رتِانس ُھکھ سیھ اجۓ ۔۔

ਨਾਨਕ ਨਾਮੇ ਰਤਿਆ ਨਾਮੋ ਪਲੈ ਪਾਇ ॥੨॥

نانک ناےم رایت ناوم نلَے ناۓ ۔۔۲۔۔
ਪਉੜੀ ॥

ئؤری ۔۔
ਿੁਧੁ ਆਪੇ ਜਗਿੁ ਉਪਾਇ ਕੈ ਿੁਧੁ ਆਪੇ ਵਸਗਤਿ ਕੀਿਾ ॥

ُندھ ا ےپ تگج اُناے ےکَ ُندھ ا ےپ وسگت کییا ۔۔
ਇਤਕ ਮਨਮੁਖ ਕਤਰ ਹਾਰਾਇਅਨੁ ਇਕਨਾ ਮੇਤਲ ਗੁਰੂ ਤਿਨਾ ਜੀਿਾ ॥

مب
اِک مُکھ رک اہرانیئ اِانک م َیل ُگؤ ُرو پ ِیا اتیج ۔۔

ਹਤਰ ਊਿਮੁ ਹਤਰ ਪਰਭ ਨਾਮੁ ਹੈ ਗੁਰ ਬਚਤਨ ਸਭਾਗੈ ਲੀਿਾ ॥

ےگ اتیل ۔۔
ےہ ُگر نچب اھبس َ
ہر اُومت ہر رپَھب نام َ

ਿੁਖੁ ਿਾਲਿੁ ਸਭੋ ਲਤਹ ਗਇਆ ਜਾਂ ਨਾਉ ਗੁਰੂ ਹਤਰ ਿੀਿਾ ॥

سب
ُدھک دادل ھؤ ہہل ایگ اجن ناو ُگؤ ُرو ہر داتی ۔۔

ਸਤਭ ਸੇਵਹੁ ਮੋਹਨੋ ਮਨਮੋਹਨੋ ਜਗਮੋਹਨੋ ਤਜਤਨ ਜਗਿੁ ਉਪਾਇ ਸਭੋ ਵਤਸ ਕੀਿਾ ॥੧੧॥

سب
سیھ ویسوہ ومونہ ومنمونہ چگمؤونہ ِجں تگج اُناے ھؤ وس کییا ۔۔۱۱۔۔
ਸਲੋਕ ਮਃ ੪ ॥

ولسک م۴ :۔۔
ਮਨ ਅੰਿਤਰ ਹਉਮੈ ਰੋਗੁ ਹੈ ਭਰਤਮ ਭੂਲੇ ਮਨਮੁਖ ਿੁਰਜਨਾ ॥

مب
ب
م
ک
ُ
نم ارتن ہؤ م َے روگ ےہَ رھبم ُھؤےل ھ ُدرانج ۔۔
ਨਾਨਕ ਰੋਗੁ ਵਞਾਇ ਤਮਤਲ ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਧੂ ਸਜਨਾ ॥੧॥

نانک روگ واجنےئ مِل سیگؤر سا ُدوھ انجس ۔۔۱۔۔

ਮਃ ੪ ॥

م۴ :۔۔
ਮਨੁ ਿਨੁ ਿਾਤਮ ਸਗਾਰਵਾ ਜਾਂ ਿੇਖਾ ਹਤਰ ਨੈਣੇ ॥

نم نت نام اگسروا اجن داھکی ہر نَیپے ۔۔

ਨਾਨਕ ਸੋ ਪਰਭੁ ਮੈ ਤਮਲੈ ਹਉ ਜੀਵਾ ਸਿੁ ਸੁਣੇ ॥੨॥

نانک وس رپَھب م َے ملَ ِے ہؤ ویجا دص ُسیے ۔۔۲۔۔
ਪਉੜੀ ॥

ئؤری ۔۔
ਜਗੰਨਾਥ ਜਗਿੀਸਰ ਕਰਿੇ ਅਪਰੰਪਰ ਪੁਰਖੁ ਅਿੋਲੁ ॥

چگیّاھت چگدرسی رکےت ارپرپم ُپرھک اوتل ۔۔

ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਤਧਆਵਹੁ ਮੇਰੇ ਗੁਰਤਸਖਹੁ ਹਤਰ ਊਿਮੁ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਅਮੋਲੁ ॥

ک
ہر نام دایھووہ ریمے ُگر ِس ھہؤ ہر اُومت ہر نام اومل ۔۔

ਤਜਨ ਤਧਆਇਆ ਤਹਰਿੈ ਤਿਨਸੁ ਰਾਤਿ ਿੇ ਤਮਲੇ ਨਹੀ ਹਤਰ ਰੋਲੁ ॥

ِجں دایھنا ہِر َدے دِسن رات ےت مل ِے یہن ہر رول ۔۔
ਵਿਭਾਗੀ ਸੰਗਤਿ ਤਮਲੈ ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰਾ ਬੋਲੁ ॥

وداھبیگ تگنس ملَ ِے ُگر سیگؤر ئُؤرا وبل ۔۔

ਸਤਭ ਤਧਆਵਹੁ ਨਰ ਨਾਰਾਇਣੋ ਨਾਰਾਇਣੋ ਤਜਿੁ ਚੂਕਾ ਜਮ ਝਗੜੁ ਝਗੋਲੁ ॥੧੨॥

چ
ھ
گ
سیھ دایھووہ رن ناراونئ ناراونئ ِجت ُجؤاک مج ڑگھج ؤل ۔۔۱۲۔۔
ਸਲੋਕ ਮਃ ੪ ॥

ولسک م۴ :۔۔

ਹਤਰ ਜਨ ਹਤਰ ਹਤਰ ਚਉਤਿਆ ਸਰੁ ਸੰਤਧਆ ਗਾਵਾਰ ॥

ہر نج ہر ہر جؤدنا رس دنسِایھ اگوار ۔۔
ਨਾਨਕ ਹਤਰ ਜਨ ਹਤਰ ਤਲਵ ਉਬਰੇ ਤਜਨ ਸੰਤਧਆ ਤਿਸੁ ਤਿਤਰ ਮਾਰ ॥੧॥

ب
نانک ہر نج ہر لِؤ اُپرے ِجں دنسِایھ ئِس ھِر امر ۔۔۱۔۔
ਮਃ ੪ ॥

م۴ :۔۔
ਅਖੀ ਪਰੇਤਮ ਕਸਾਈਆ ਹਤਰ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਤਪਖੰਤਨਹ ॥

نک
ایھک رپمی اسکایئ ہر ہر نام ِ ھبہھِ ۔۔

ਜੇ ਕਤਰ ਿੂਜਾ ਿੇਖਿੇ ਜਨ ਨਾਨਕ ਕਤਢ ਤਿਚੰਤਨਹ ॥੨॥

ےج رک ُدواج دنکھدے نج نانک ڈکھ ِدج ّبہھِ ۔۔۲۔۔
ਪਉੜੀ ॥

ئؤری ۔۔
ਜਤਲ ਥਤਲ ਮਹੀਅਤਲ ਪੂਰਨੋ ਅਪਰੰਪਰੁ ਸੋਈ ॥

م
لج لھت ہییل ئُؤرون ارپرپم وسیئ ۔۔

ਜੀਅ ਜੰਿ ਪਰਤਿਪਾਲਿਾ ਜੋ ਕਰੇ ਸੁ ਹੋਈ ॥

یج جپت َرپپ ِیادلا وج رکے وس وہیئ ۔۔
ਮਾਿ ਤਪਿਾ ਸੁਿ ਭਰਾਿ ਮੀਿ ਤਿਸੁ ਤਬਨੁ ਨਹੀ ਕੋਈ ॥

امت پِیا ُست رھبات تیم ئِس پِں یہن وکیئ ۔۔
ਘਤਟ ਘਤਟ ਅੰਿਤਰ ਰਤਵ ਰਤਹਆ ਜਤਪਅਹੁ ਜਨ ਕੋਈ ॥

ٹھگ ٹھگ ارتن َروِ رایہ چیپؤہ نج وکیئ ۔۔

ਸਗਲ ਜਪਹੁ ਗੋਪਾਲ ਗੁਨ ਪਰਗਟੁ ਸਭ ਲੋਈ ॥੧੩॥

لگس جبہؤ وگنال ُگں رپگپ سیھ ولیئ ۔۔۱۳۔۔
ਸਲੋਕ ਮਃ ੪ ॥

ولسک م۴ :۔۔
ਗੁਰਮੁਤਖ ਤਮਲੇ ਤਸ ਸਜਣਾ ਹਤਰ ਪਰਭ ਪਾਇਆ ਰੰਗੁ ॥

س انجس ہر رپَھب نانا رنگ ۔۔
ُگرمُکھ مل ِے ِ

ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਸਲਾਤਹ ਿੂ ਲੁਤਿ ਲੁਤਿ ਿਰਗਤਹ ਵੰਞੁ ॥੧॥

پب
نج نانک نام سالہِ ئُؤ لُد لُد درہہگ َو َ ج ۔۔۱۔۔
ਮਃ ੪ ॥

م۴ :۔۔
ਹਤਰ ਿੂਹੈ ਿਾਿਾ ਸਭਸ ਿਾ ਸਤਭ ਜੀਅ ਿੁਮਹਾਰੇ ॥

سب
ُب
م
ھ
ہ
سی
ہر ئُؤ َہے دانا س دا ھ یج ھارے ۔۔
ਸਤਭ ਿੁਧੈ ਨੋ ਆਰਾਧਿੇ ਿਾਨੁ ਿੇਤਹ ਤਪਆਰੇ ॥

سیھ ُند َھے ون ا رادھدے دان دہہی ایپرے ۔۔
ਹਤਰ ਿਾਿੈ ਿਾਿਾਤਰ ਹਥੁ ਕਤਢਆ ਮੀਹੁ ਵੁਿਾ ਸੈਸਾਰੇ ॥

ہر دا ئَے دانار ھتہ ڈکایھ مبہہ ُواھٹ َسیسارے ۔۔
ਅੰਨੁ ਜੰਤਮਆ ਖੇਿੀ ਭਾਉ ਕਤਰ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਸਮਹਾਰੇ ॥

س
م
ہ
ا ّن چمّیا یتیھک اھبو رک ہر نام ھارے ۔۔

ਜਨੁ ਨਾਨਕੁ ਮੰਗੈ ਿਾਨੁ ਪਰਭ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਅਧਾਰੇ ॥੨॥

َ
نج نانک میگے دان رپَھب ہر نام اداھرے ۔۔۲۔۔

ਪਉੜੀ ॥

ئؤری ۔۔
ਇਛਾ ਮਨ ਕੀ ਪੂਰੀਐ ਜਪੀਐ ਸੁਖ ਸਾਗਰੁ ॥

اِاھچ نم یک ئُؤر پپے چیپَے ُسکھ سارگ ۔۔

ਹਤਰ ਕੇ ਚਰਨ ਅਰਾਧੀਅਤਹ ਗੁਰ ਸਬਤਿ ਰਿਨਾਗਰੁ ॥

ہر ےک رچن ارادھیی ِہ ُگر دبس رانترگ ۔۔

ਤਮਤਲ ਸਾਧੂ ਸੰਤਗ ਉਧਾਰੁ ਹੋਇ ਿਾਟੈ ਜਮ ਕਾਗਰੁ ॥

مِل سا ُدوھ گنس اُداھر وہۓ اھپ ئَے مج اکرگ ۔۔
ਜਨਮ ਪਿਾਰਥੁ ਜੀਿੀਐ ਜਤਪ ਹਤਰ ਬੈਰਾਗਰੁ ॥

منج ندارھت چییبی جت ہر پیتَرارگ ۔۔

ਸਤਭ ਪਵਹੁ ਸਰਤਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੀ ਤਬਨਸੈ ਿੁਖ ਿਾਗਰੁ ॥੧੪॥

سیھ رسن سیگؤرو یک نِیسے ُدھک دارگ ۔۔۱۴۔۔
ਸਲੋਕ ਮਃ ੪ ॥

ولسک م۴ :۔۔
ਹਉ ਢੂੰਢੇੈਂਿੀ ਸਜਣਾ ਸਜਣੁ ਮੈਿੈ ਨਾਤਲ ॥

ہؤ ُدوھندھییدی انجس نجس مَی َدے نال ۔۔
ਜਨ ਨਾਨਕ ਅਲਖੁ ਨ ਲਖੀਐ ਗੁਰਮੁਤਖ ਿੇਤਹ ਤਿਖਾਤਲ ॥੧॥

لک
ُ
م
ک
َ
گ
ھی
پ
نج نانک اھکل ہن ے ر ُ ھ دہہی دِاھکل ۔۔۱۔۔
ਮਃ ੪ ॥

م۴ :۔۔

ਨਾਨਕ ਪਰੀਤਿ ਲਾਈ ਤਿਤਨ ਸਚੈ ਤਿਸੁ ਤਬਨੁ ਰਹਣੁ ਨ ਜਾਈ ॥

نانک رپپپ الیئ پِں سج َے ئِس پِں رنہ ہن اجیئ ۔۔

ਸਤਿਗੁਰੁ ਤਮਲੈ ਿ ਪੂਰਾ ਪਾਈਐ ਹਤਰ ਰਤਸ ਰਸਨ ਰਸਾਈ ॥੨॥

سیگؤر ملَ ِے ت ئُؤرا نا پپَے ہر رس رنس رسایئ ۔۔۲۔۔
ਪਉੜੀ ॥

ئؤری ۔۔
ਕੋਈ ਗਾਵੈ ਕੋ ਸੁਣੈ ਕੋ ਉਚਤਰ ਸੁਨਾਵੈ ॥

اگوے وک ُسیے َ وک اُرچ ُسیا َوے ۔۔
وکیئ َ
ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੀ ਮਲੁ ਉਿਰੈ ਮਨ ਤਚੰਤਿਆ ਪਾਵੈ ॥

منج منج یک لم اُرتَے نم ِجیدنا نا َوے ۔۔
ਆਵਣੁ ਜਾਣਾ ਮੇਟੀਐ ਹਤਰ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਵੈ ॥

می
ُگ
اگوے ۔۔
ا ون اجنا ییپے ہر ےک ں َ

ਆਤਪ ਿਰਤਹ ਸੰਗੀ ਿਰਾਤਹ ਸਭ ਕੁਟੰਬੁ ਿਰਾਵੈ ॥

ا ت رتہِ سیگی رتاہِ سیھ ُکیپت رتا َوے ۔۔

ਜਨੁ ਨਾਨਕੁ ਤਿਸੁ ਬਤਲਹਾਰਣੈ ਜੋ ਮੇਰੇ ਹਤਰ ਪਰਭ ਭਾਵੈ ॥੧੫॥੧॥ ਸੁਧੁ ॥

نج نانک ئِس اہلبر ئَے وج ریمے ہر رپَھب اھبوے ۔۔۱۵۔۔۱۔۔دسھ۔۔
ਰਾਗੁ ਕਾਨੜਾ ਬਾਣੀ ਨਾਮਿੇਵ ਜੀਉ ਕੀ

راگ اکپرا ناین نادموی جپؤ یک
ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪਰਸਾਤਿ ॥

اِک اواکنر سیگؤر رپساد ۔۔

ਐਸੋ ਰਾਮ ਰਾਇ ਅੰਿਰਜਾਮੀ ॥

اوسی رام راےئ ارتناجیم ۔۔
ਜੈਸੇ ਿਰਪਨ ਮਾਤਹ ਬਿਨ ਪਰਵਾਨੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ےسیج درنپ امہِ دبن رپواین ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਬਸੈ ਘਟਾ ਘਟ ਲੀਪ ਨ ਛੀਪੈ ॥

چ
ئ َسے اٹھگ ٹھگ ل ِپت ہن ھیپَے ۔۔
ਬੰਧਨ ਮੁਕਿਾ ਜਾਿੁ ਨ ਿੀਸੈ ॥੧॥

دنبنھ مُکیا اجت ہن د ئ َسے ۔۔۱۔۔
ਪਾਨੀ ਮਾਤਹ ਿੇਖੁ ਮੁਖੁ ਜੈਸਾ ॥

ناین امہِ دھکی مُکھ اسیج ۔۔

ਨਾਮੇ ਕੋ ਸੁਆਮੀ ਬੀਿਲੁ ਐਸਾ ॥੨॥੧॥

نی ب
ناےم وک سُؤا یم ھل ااسی ۔۔۲۔۔۱۔۔
ਰਾਗੁ ਕਤਲਆਨ ਮਹਲਾ ੪

راگ ایلکن ہلحم ۴
ੴ ਸਤਿਨਾਮੁ ਕਰਿਾ ਪੁਰਖੁ ਤਨਰਭਉ ਤਨਰਵੈਰੁ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤਿ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪਰਸਾਤਿ ॥

َسیب
ب
ھ
ُ
گ
ں ر رپساد ۔۔
اِک اواکنر سییام رکنا ُپرھک پِر ھؤ پِروری ااکل مُؤرت اوجین
ਰਾਮਾ ਰਮ ਰਾਮੈ ਅੰਿੁ ਨ ਪਾਇਆ ॥

راام رم را م َے اپپ ہن نانا ۔۔

ਹਮ ਬਾਤਰਕ ਪਰਤਿਪਾਰੇ ਿੁਮਰੇ ਿੂ ਬਿ ਪੁਰਖੁ ਤਪਿਾ ਮੇਰਾ ਮਾਇਆ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

مہ نارِک رپَپ ِیارے ُبمرے ئُؤ ند ُپرھک پِیا ریما امنا ۔۔۱۔۔راہو۔۔

ਹਤਰ ਕੇ ਨਾਮ ਅਸੰਖ ਅਗਮ ਹਤਹ ਅਗਮ ਅਗਮ ਹਤਰ ਰਾਇਆ ॥

ہر ےک نام اھکنس امگ ہہہ امگ امگ ہر رانا ۔۔
ਗੁਣੀ ਤਗਆਨੀ ਸੁਰਤਿ ਬਹੁ ਕੀਨੀ ਇਕੁ ਤਿਲੁ ਨਹੀ ਕੀਮਤਿ ਪਾਇਆ ॥੧॥

ُگبی گ ِیاین ُسرت وہب کیبی اِک نِل یہن تمیق نانا ۔۔۱۔۔

ਗੋਤਬਿ ਗੁਣ ਗੋਤਬਿ ਸਿ ਗਾਵਤਹ ਗੁਣ ਗੋਤਬਿ ਅੰਿੁ ਨ ਪਾਇਆ ॥

وگنِد ُگں وگنِد دس اگوہِ ُگں وگنِد اپپ ہن نانا ۔۔

ਿੂ ਅਤਮਤਿ ਅਿੋਲੁ ਅਪਰੰਪਰ ਸੁਆਮੀ ਬਹੁ ਜਪੀਐ ਥਾਹ ਨ ਪਾਇਆ ॥੨॥

ئُؤ امِت اوتل ارپرپم سُؤا یم وہب چیپَے اھتہ ہن نانا ۔۔۲۔۔

ਉਸਿਤਿ ਕਰਤਹ ਿੁਮਰੀ ਜਨ ਮਾਧੌ ਗੁਨ ਗਾਵਤਹ ਹਤਰ ਰਾਇਆ ॥

اُسیت رکہِ ُبمری نج امد ٔھؤ ُگں اگوہِ ہر رانا ۔۔

ਿੁਮਹ ਜਲ ਤਨਤਧ ਹਮ ਮੀਨੇ ਿੁਮਰੇ ਿੇਰਾ ਅੰਿੁ ਨ ਕਿਹੂ ਪਾਇਆ ॥੩॥

ُب
مہھ لج ن ِدھ مہ مِیپے ُبمرے ریتا اپپ ہن کبہ ُؤ نانا ۔۔۳۔۔
ਜਨ ਕਉ ਤਿਪਾ ਕਰਹੁ ਮਧਸੂਿਨ ਹਤਰ ਿੇਵਹੁ ਨਾਮੁ ਜਪਾਇਆ ॥

نج کؤ کِرنا رکوہ دمھسُؤدن ہر دویوہ نام اپجنا ۔۔

ਮੈ ਮੂਰਖ ਅੰਧੁਲੇ ਨਾਮੁ ਟੇਕ ਹੈ ਜਨ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਤਖ ਪਾਇਆ ॥੪॥੧॥

م َے مُؤرھک ادنےلھ نام کیٹ ےہَ نج نانک ُگرمُکھ نانا ۔۔۴۔۔۱۔۔
ਕਤਲਆਨੁ ਮਹਲਾ ੪ ॥

ایلکن ہلحم ۴۔۔
ਹਤਰ ਜਨੁ ਗੁਨ ਗਾਵਿ ਹਤਸਆ ॥

ہر نج ُگں اگوت ہ ِسیا ۔۔

ਹਤਰ ਹਤਰ ਭਗਤਿ ਬਨੀ ਮਤਿ ਗੁਰਮਤਿ ਧੁਤਰ ਮਸਿਤਕ ਪਰਤਭ ਤਲਤਖਆ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

۔۔راہو۔۔۱ہر ہر تگھب ینب مت ُگرمت د ُھر کتسم رپَھب لک ِھیا ۔۔
ਗੁਰ ਕੇ ਪਗ ਤਸਮਰਉ ਤਿਨੁ ਰਾਿੀ ਮਤਨ ਹਤਰ ਹਤਰ ਹਤਰ ਬਤਸਆ ॥

ُگر ےک نگ ِسمرو دِن رایت نم ہر ہر ہر ئسیا ۔۔

ਹਤਰ ਹਤਰ ਹਤਰ ਕੀਰਤਿ ਜਤਗ ਸਾਰੀ ਘਤਸ ਚੰਿਨੁ ਜਸੁ ਘਤਸਆ ॥੧॥

۔۔۱ہر ہر ہر ریکت چگ ساری سھگ دنچن سج ایسھگ ۔۔
ਹਤਰ ਜਨ ਹਤਰ ਹਤਰ ਹਤਰ ਤਲਵ ਲਾਈ ਸਤਭ ਸਾਕਿ ਖੋਤਜ ਪਇਆ ॥

ہر نج ہر ہر ہر لِؤ الیئ سیھ ساطق وھکچ ایپ ۔۔

ਤਜਉ ਤਕਰਿ ਸੰਜੋਤਗ ਚਤਲਓ ਨਰ ਤਨੰਿਕੁ ਪਗੁ ਨਾਗਤਨ ਛੁਤਹ ਜਤਲਆ ॥੨॥

۔۔۲ویج کِرت وجنسگ چلِپؤ رن پ ِیدک نگ نانگ چ ُھ ِہ ایلج ۔۔

ਜਨ ਕੇ ਿੁਮਹ ਹਤਰ ਰਾਖੇ ਸੁਆਮੀ ਿੁਮਹ ਜੁਤਗ ਜੁਤਗ ਜਨ ਰਤਖਆ ॥

ُب
ُب
نج ےک مہھ ہر راےھک سُؤا یم مہھ ُچگ ُچگ نج رایھک ۔۔
ਕਹਾ ਭਇਆ ਿੈਤਿ ਕਰੀ ਬਖੀਲੀ ਸਭ ਕਤਰ ਕਤਰ ਝਤਰ ਪਤਰਆ ॥੩॥

ن کھ
ی
ل
سی
۔۔۳اہک ایھب َدپپ رکی ی ھ رک رک رھج رپِنا ۔۔
ਜੇਿੇ ਜੀਅ ਜੰਿ ਪਰਤਭ ਕੀਏ ਸਤਭ ਕਾਲੈ ਮੁਤਖ ਗਰਤਸਆ ॥

چ َیپے یج جپت رپَھب ےئیک سیھ اک لَے مُکھ رگایس ۔۔

ਹਤਰ ਜਨ ਹਤਰ ਹਤਰ ਹਤਰ ਪਰਤਭ ਰਾਖੇ ਜਨ ਨਾਨਕ ਸਰਤਨ ਪਇਆ ॥੪॥੨॥

۔۔۲۔۔۴ہر نج ہر ہر ہر رپَھب راےھک نج نانک رسن ایپ ۔۔
ਕਤਲਆਨ ਮਹਲਾ ੪ ॥

۔۔۴ ایلکن ہلحم

ਮੇਰੇ ਮਨ ਜਪੁ ਜਤਪ ਜਗੰਨਾਥੇ ॥

ریمے نم جت جت چگیّاےھت ۔۔
ਗੁਰ ਉਪਿੇਤਸ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਤਧਆਇਓ ਸਤਭ ਤਕਲਤਬਖ ਿੁਖ ਲਾਥੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ُگر ا ُندسی ہر نام دایھویئ سیھ کِل ِیکھ ُدھک الےھت ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਰਸਨਾ ਏਕ ਜਸੁ ਗਾਇ ਨ ਸਾਕੈ ਬਹੁ ਕੀਜੈ ਬਹੁ ਰਸੁਨਥੇ ॥

سیب
رانس انک سج اگۓ ہن سا َکے وہب کبج َے وہب ر ھے ۔۔
ਬਾਰ ਬਾਰ ਤਖਨੁ ਪਲ ਸਤਭ ਗਾਵਤਹ ਗੁਨ ਕਤਹ ਨ ਸਕਤਹ ਪਰਭ ਿੁਮਨਥੇ ॥੧॥

ک
ُبمیب
ھ
ے ۔۔۱۔۔
نار نار ھِں نل سیھ اگوہِ ُگں ہہک ہن سکہ ہ رپَھب
ਹਮ ਬਹੁ ਪਰੀਤਿ ਲਗੀ ਪਰਭ ਸੁਆਮੀ ਹਮ ਲੋਚਹ ਪਰਭੁ ਤਿਖਨਥੇ ॥

مہ وہب رپپپ یگل رپَھب سُؤا یم مہ ولہچ رپَھب ِد

ک
ب
ھی
ھ

ے ۔۔

ਿੁਮ ਬਿ ਿਾਿੇ ਜੀਅ ਜੀਅਨ ਕੇ ਿੁਮ ਜਾਨਹੁ ਹਮ ਤਬਰਥੇ ॥੨॥

ج
ُب
ُب
م ند داےت یج ییں ےک م اج ُہن مہ پِرےھت ۔۔۲۔۔

ਕੋਈ ਮਾਰਗੁ ਪੰਥੁ ਬਿਾਵੈ ਪਰਭ ਕਾ ਕਹੁ ਤਿਨ ਕਉ ਤਕਆ ਤਿਨਥੇ ॥

پب
ہک پِں کؤ ایک ِد ھے ۔۔
اتبوے رپَھب اک ُ
وکیئ امرگ ھتنپ َ

ਸਭੁ ਿਨੁ ਮਨੁ ਅਰਪਉ ਅਰਤਪ ਅਰਾਪਉ ਕੋਈ ਮੇਲੈ ਪਰਭ ਤਮਲਥੇ ॥੩॥

لب
سیھ نت نم ارئؤ ارت ارائؤ وکیئ میلَے رپَھب م ِ ھے ۔۔۳۔۔

ਹਤਰ ਕੇ ਗੁਨ ਬਹੁਿ ਬਹੁਿ ਬਹੁ ਸੋਭਾ ਹਮ ਿੁਛ ਕਤਰ ਕਤਰ ਬਰਨਥੇ ॥

ُب
پب
ہر ےک ُگں تہب تہب وہب وساھب مہ چھ رک رک پر ھے ۔۔

ਹਮਰੀ ਮਤਿ ਵਸਗਤਿ ਪਰਭ ਿੁਮਰੈ ਜਨ ਨਾਨਕ ਕੇ ਪਰਭ ਸਮਰਥੇ ॥੪॥੩॥

رمہی مت وسگت رپَھب ُبم َرے نج نانک ےک رپَھب رمسےھت ۔۔۴۔۔۳۔۔

ਕਤਲਆਨ ਮਹਲਾ ੪ ॥

ایلکن ہلحم ۴۔۔
ਮੇਰੇ ਮਨ ਜਤਪ ਹਤਰ ਗੁਨ ਅਕਥ ਸੁਨਥਈ ॥

س یب
ریمے نم جت ہر ُگں اکبھ ُ ھبی ۔۔

ਧਰਮੁ ਅਰਥੁ ਸਭੁ ਕਾਮੁ ਮੋਖੁ ਹੈ ਜਨ ਪੀਛੈ ਲਤਗ ਤਿਰਥਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

پب
ج
ب
َ
ھ
ھ
درھم ارھت سیھ اکم ومھک ےہَ نج ے گل ِریئھت ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਸੋ ਹਤਰ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਤਧਆਵੈ ਹਤਰ ਜਨੁ ਤਜਸੁ ਬਿਭਾਗ ਮਥਈ ॥

مب
ایھوے ہر نج ِجس نداھبگ ھبی ۔۔
وس ہر ہر نام د َ

ਜਹ ਿਰਗਤਹ ਪਰਭੁ ਲੇਖਾ ਮਾਗੈ ਿਹ ਛੁਟੈ ਨਾਮੁ ਤਧਆਇਥਈ ॥੧॥

پب
چ
ہج درہہگ رپَھب اھکیل ام َگے ہت ُھ َپے نام دایھ ھبی ۔۔۱۔۔
ਹਮਰੇ ਿੋਖ ਬਹੁ ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੇ ਿੁਖੁ ਹਉਮੈ ਮੈਲੁ ਲਗਥਈ ॥

لگب
رمہے دوھک وہب منج منج ےک ُدھک ہؤ م َے مَیل ھبی ۔۔

ਗੁਤਰ ਧਾਤਰ ਤਿਪਾ ਹਤਰ ਜਤਲ ਨਾਵਾਏ ਸਭ ਤਕਲਤਬਖ ਪਾਪ ਗਥਈ ॥੨॥

گب
ھب
ُگر داھر کِرنا ہر لج ناواےئ سیھ کِل ِیکھ نات ی ۔۔۲۔۔

ਜਨ ਕੈ ਤਰਿ ਅੰਿਤਰ ਪਰਭੁ ਸੁਆਮੀ ਜਨ ਹਤਰ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਭਜਥਈ ॥

نج ےکَ رِد ارتن رپَھب سُؤا یم نج ہر ہر نام

بھ
ب
چ
ھب

ی ۔۔

ਜਹ ਅੰਿੀ ਅਉਸਰੁ ਆਇ ਬਨਿੁ ਹੈ ਿਹ ਰਾਖੈ ਨਾਮੁ ਸਾਥਈ ॥੩॥

ک
ےہ ہت را َھے نام سایئھت ۔۔۳۔۔
ہج ایتن اورس ا ۓ تنب َ

ਜਨ ਿੇਰਾ ਜਸੁ ਗਾਵਤਹ ਹਤਰ ਹਤਰ ਪਰਭ ਹਤਰ ਜਤਪਓ ਜਗੰਨਥਈ ॥

ہ چیپ چگیب
نج ریتا سج اگوہِ ہر ہر رپَھب ر ؤ

ھبی ۔۔

ਜਨ ਨਾਨਕ ਕੇ ਪਰਭ ਰਾਖੇ ਸੁਆਮੀ ਹਮ ਪਾਥਰ ਰਖੁ ਬੁਿਥਈ ॥੪॥੪॥

نج نانک ےک رپَھب راےھک سُؤا یم مہ نارھت رھک ُندیئھت ۔۔۴۔۔۴۔۔
ਕਤਲਆਨ ਮਹਲਾ ੪ ॥

ایلکن ہلحم ۴۔۔
ਹਮਰੀ ਤਚਿਵਨੀ ਹਤਰ ਪਰਭੁ ਜਾਨੈ ॥

رمہی ِجپؤین ہر رپَھب اج ئَے ۔۔

ਅਉਰੁ ਕੋਈ ਤਨੰਿ ਕਰੈ ਹਤਰ ਜਨ ਕੀ ਪਰਭੁ ਿਾ ਕਾ ਕਤਹਆ ਇਕੁ ਤਿਲੁ ਨਹੀ ਮਾਨੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

اور وکیئ پ ِید رکَے ہر نج یک رپَھب نا اک کہیا اِک نِل یہن امےن ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਅਉਰ ਸਭ ਤਿਆਤਗ ਸੇਵਾ ਕਤਰ ਅਚੁਿ ਜੋ ਸਭ ਿੇ ਊਚ ਿਾਕੁਰੁ ਭਗਵਾਨੈ ॥

اور سیھ پ ِیاگ رک ا ُجت ویسا وج سیھ ےت اُوچ اھٹ ُکر وگھبا ئَے ۔۔
ਹਤਰ ਸੇਵਾ ਿੇ ਕਾਲੁ ਜੋਤਹ ਨ ਸਾਕੈ ਚਰਨੀ ਆਇ ਪਵੈ ਹਤਰ ਜਾਨੈ ॥੧॥

ہر ویسا ےت اکل وجہِ ہن سا َکے رچین ا ۓ وپَے ہر اج ئَے ۔۔۱۔۔
ਜਾ ਕਉ ਰਾਤਖ ਲੇਇ ਮੇਰਾ ਸੁਆਮੀ ਿਾ ਕਉ ਸੁਮਤਿ ਿੇਇ ਪੈ ਕਾਨੈ ॥

اج کؤ راھک ےئل ریما سُؤا یم نا کؤ ُسمِت دےئ ئَے اک ئَے ۔۔

ਿਾ ਕਉ ਕੋਈ ਅਪਤਰ ਨ ਸਾਕੈ ਜਾ ਕੀ ਭਗਤਿ ਮੇਰਾ ਪਰਭੁ ਮਾਨੈ ॥੨॥

نا کؤ وکیئ ارپ ہن سا َکے اج یک تگھب ریما رپَھب امےن ۔۔۲۔۔

ਹਤਰ ਕੇ ਚੋਜ ਤਵਿਾਨ ਿੇਖੁ ਜਨ ਜੋ ਖੋਟਾ ਖਰਾ ਇਕ ਤਨਮਖ ਪਛਾਨੈ ॥

ِ ب
ِ
َ
م
ک
ئ
ہر ےک وچچ وِدان دھکی نج وج وھکنا رھکا اک ھ اھچپ ے ۔۔
ਿਾ ਿੇ ਜਨ ਕਉ ਅਨਿੁ ਭਇਆ ਹੈ ਤਰਿ ਸੁਧ ਤਮਲੇ ਖੋਟੇ ਪਛੁਿਾਨੈ ॥੩॥

نا ےت نج کؤ ا َند ایھب ےہَ رِد ُسدھ مل ِے وھکےٹ اتھچپ ئَے ۔۔۳۔۔

ਿੁਮ ਹਤਰ ਿਾਿੇ ਸਮਰਥ ਸੁਆਮੀ ਇਕੁ ਮਾਗਉ ਿੁਝ ਪਾਸਹੁ ਹਤਰ ਿਾਨੈ ॥

ُب
ُب
م ہر داےت رمسھت سُؤا یم اِک امگؤ چھ ناوہس ہر دا ئَے ۔۔

ਜਨ ਨਾਨਕ ਕਉ ਹਤਰ ਤਿਪਾ ਕਤਰ ਿੀਜੈ ਸਿ ਬਸਤਹ ਤਰਿੈ ਮੋਤਹ ਹਤਰ ਚਰਾਨੈ ॥੪॥੫॥

نج نانک کؤ ہر کِرنا رک د بج َے دس ئس ِہ ر َِدے ومہِ ہر رچا ئَے ۔۔۴۔۔۵۔۔
ਕਤਲਆਨ ਮਹਲਾ ੪ ॥

ایلکن ہلحم ۴۔۔
ਪਰਭ ਕੀਜੈ ਤਿਪਾ ਤਨਧਾਨ ਹਮ ਹਤਰ ਗੁਨ ਗਾਵਹਗੇ ॥

کب
ُگ
اگوےگہ ۔۔
رپَھب ج َے کِرنا ن ِداھن مہ ہر ں َ

ਹਉ ਿੁਮਰੀ ਕਰਉ ਤਨਿ ਆਸ ਪਰਭ ਮੋਤਹ ਕਬ ਗਤਲ ਲਾਵਤਹਗੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ہؤ ُبمری رکو پِپ ا س رپَھب ومہِ بک لگ الوےگہ ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਹਮ ਬਾਤਰਕ ਮੁਗਧ ਇਆਨ ਤਪਿਾ ਸਮਝਾਵਤਹਗੇ ॥

مہ نارِک مُگدھ اِا ن پِیا اھجمسوےگہ ۔۔
ਸੁਿੁ ਤਖਨੁ ਤਖਨੁ ਭੂਤਲ ਤਬਗਾਤਰ ਜਗਿ ਤਪਿ ਭਾਵਤਹਗੇ ॥੧॥

کھ ِ ک
ب
ھ
ہ
ِ
گ
ِ
ھ
پ
ُ
ُست ں ں ؤل ِئگار تگج ِپ اھبو ے ۔۔۱۔۔
ਜੋ ਹਤਰ ਸੁਆਮੀ ਿੁਮ ਿੇਹੁ ਸੋਈ ਹਮ ਪਾਵਹਗੇ ॥

ُب
ہی وسیئ مہ ناوےگہ ۔۔
وج ہر سُؤا یم م د ُ

ਮੋਤਹ ਿੂਜੀ ਨਾਹੀ ਿਉਰ ਤਜਸੁ ਪਤਹ ਹਮ ਜਾਵਹਗੇ ॥੨॥

ب
ومہِ ُدویج نایہ ھؤر ِجس بہہ مہ اجوےگہ ۔۔۲۔۔
ਜੋ ਹਤਰ ਭਾਵਤਹ ਭਗਿ ਤਿਨਾ ਹਤਰ ਭਾਵਤਹਗੇ ॥

وج ہر اھبوہِ تگھب پ ِیا ہر اھبوےگہ ۔۔

ਜੋਿੀ ਜੋਤਿ ਤਮਲਾਇ ਜੋਤਿ ਰਤਲ ਜਾਵਹਗੇ ॥੩॥

وجیت وجت مِال ِئے وجت رل اجوےگہ ۔۔۳۔۔
ਹਤਰ ਆਪੇ ਹੋਇ ਤਿਪਾਲੁ ਆਤਪ ਤਲਵ ਲਾਵਤਹਗੇ ॥

ہر ا ےپ وہۓ کِرنال ا ت لِؤ الوےگہ ۔۔

ਜਨੁ ਨਾਨਕੁ ਸਰਤਨ ਿੁਆਤਰ ਹਤਰ ਲਾਜ ਰਖਾਵਤਹਗੇ ॥੪॥੬॥ ਛਕਾ ੧ ॥

نج نانک رسن ُدوار ہر الچ راھکوےگہ ۔۔۴۔۔۶۔۔اکھچ ۱۔۔
ਕਤਲਆਨੁ ਭੋਪਾਲੀ ਮਹਲਾ ੪

ایلکن وھبنایل ہلحم ۴
ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪਰਸਾਤਿ ॥

اِک اواکنر سیگؤر رپساد ۔۔
ਪਾਰਬਰਹਮੁ ਪਰਮੇਸੁਰੁ ਸੁਆਮੀ ਿੂਖ ਤਨਵਾਰਣੁ ਨਾਰਾਇਣੇ ॥

نارپرمہ رپمیسُر سُؤا یم ُدوھک ئِؤارن ناراےنئ ۔۔

ਸਗਲ ਭਗਿ ਜਾਚਤਹ ਸੁਖ ਸਾਗਰ ਭਵ ਤਨਤਧ ਿਰਣ ਹਤਰ ਤਚੰਿਾਮਣੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ب
ہچ ُسکھ سارگ َھؤ ن ِدھ رتن ہر ِچییاےنم ۔۔۱۔۔راہو۔۔
لگس تگھب اج ِ
ਿੀਨ ਿਇਆਲ ਜਗਿੀਸ ਿਮੋਿਰ ਹਤਰ ਅੰਿਰਜਾਮੀ ਗੋਤਬੰਿੇ ॥

دنی دنال چگدسی دومدر ہر ارتناجیم وگپی ِدے ۔۔
ਿੇ ਤਨਰਭਉ ਤਜਨ ਸਰੀਰਾਮੁ ਤਧਆਇਆ ਗੁਰਮਤਿ ਮੁਰਾਤਰ ਹਤਰ ਮੁਕੰਿੇ ॥੧॥

ب
ےت پِر ھؤ نج رسریام دایھنا ُگرمت مُرار ہر مُکیدے ۔۔۱۔۔

ਜਗਿੀਸੁਰ ਚਰਨ ਸਰਨ ਜੋ ਆਏ ਿੇ ਜਨ ਭਵ ਤਨਤਧ ਪਾਤਰ ਪਰੇ ॥

ب
چگدئسُر رچن رسن وج ا ےئ ےت نج َھؤ ن ِدھ نار رپے ۔۔

ਭਗਿ ਜਨਾ ਕੀ ਪੈਜ ਹਤਰ ਰਾਖੈ ਜਨ ਨਾਨਕ ਆਤਪ ਹਤਰ ਤਿਪਾ ਕਰੇ ॥੨॥੧॥੭॥

پب
ک
تگھب انج یک َ ج ہر را َھے

نج نانک ا ت ہر کِرنا رکے ۔۔۲۔۔۱۔۔۷۔۔
ਰਾਗੁ ਕਤਲਆਨੁ ਮਹਲਾ ੫ ਘਰੁ ੧

راگ ایلکن ہلحم  ۵رھگ ۱
ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪਰਸਾਤਿ ॥

اِک اواکنر سیگؤر رپساد ۔۔
ਹਮਾਰੈ ਏਹ ਤਕਰਪਾ ਕੀਜੈ ॥

امہرے اہہی کِرنا کبج َے ۔۔
َ

ਅਤਲ ਮਕਰੰਿ ਚਰਨ ਕਮਲ ਤਸਉ ਮਨੁ ਿੇਤਰ ਿੇਤਰ ਰੀਝੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

بج
َ
ھ
ال رکمدن رچن لمک سِیؤ نم ریھپ ریھپ ر ے ۔۔۱۔۔راہو۔۔

ਆਨ ਜਲਾ ਤਸਉ ਕਾਜੁ ਨ ਕਛੂਐ ਹਤਰ ਬੂੰਿ ਚਾਤਿਰਕ ਕਉ ਿੀਜੈ ॥੧॥

ک
ج
ب
ُ
ج
ک
ئ
ھ
ہ
ا ن چال سِیؤ اکچ ہن َؤے ر ُؤدن اچرتِک ؤ د َے ۔۔۱۔۔
ਤਬਨੁ ਤਮਲਬੇ ਨਾਹੀ ਸੰਿੋਖਾ ਪੇਤਖ ਿਰਸਨੁ ਨਾਨਕੁ ਜੀਜੈ ॥੨॥੧॥

پِں مل ِپے نایہ وتنساھک پیکھ درنس نانک جبجے ۔۔۲۔۔۱۔۔
ਕਤਲਆਨ ਮਹਲਾ ੫ ॥

ایلکن ہلحم ۵۔۔
ਜਾਤਚਕੁ ਨਾਮੁ ਜਾਚੈ ਜਾਚੈ ॥

اج ِچک نام اج َچے اج َچے ۔۔
ਸਰਬ ਧਾਰ ਸਰਬ ਕੇ ਨਾਇਕ ਸੁਖ ਸਮੂਹ ਕੇ ਿਾਿੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

رست داھر رست ےک نانک ُسکھ سمُؤہ ےک داےت ۔۔۱۔۔راہو۔۔

ਕੇਿੀ ਕੇਿੀ ਮਾਂਗਤਨ ਮਾਗੈ ਭਾਵਨੀਆ ਸੋ ਪਾਈਐ ॥੧॥

کیبی َ
َ
کیبی امنگن ام َگے اھبواین وس نا پپَے ۔۔۱۔۔

ਸਿਲ ਸਿਲ ਸਿਲ ਿਰਸੁ ਰੇ ਪਰਤਸ ਪਰਤਸ ਗੁਨ ਗਾਈਐ ॥

سب سب سب
ھل ھل ھل درس رے رپس رپس ُگں اگ پ َپے ۔۔
ਨਾਨਕ ਿਿ ਿਿ ਤਸਉ ਤਮਲੀਐ ਹੀਰੈ ਹੀਰੁ ਤਬਧਾਈਐ ॥੨॥੨॥

نانک پپ پپ سِیؤ مِلیپے ریہَے ریہ نِداھ نیپے ۔۔۲۔۔۲۔۔
ਕਤਲਆਨ ਮਹਲਾ ੫ ॥

ایلکن ہلحم ۵۔۔
ਮੇਰੇ ਲਾਲਨ ਕੀ ਸੋਭਾ ॥

ریمے النل یک وساھب ۔۔
ਸਿ ਨਵਿਨ ਮਨ ਰੰਗੀ ਸੋਭਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

دس ونَنت نم ریگن وساھب ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਬਰਹਮ ਮਹੇਸ ਤਸਧ ਮੁਤਨ ਇੰਿਰਾ ਭਗਤਿ ਿਾਨੁ ਜਸੁ ਮੰਗੀ ॥੧॥

م
پرمہ ہیس سِدھ مُں اِدنرا تگھب دان سج یگنم ۔۔۱۔۔
ਜੋਗ ਤਗਆਨ ਤਧਆਨ ਸੇਖਨਾਗੈ ਸਗਲ ਜਪਤਹ ਿਰੰਗੀ ॥

س
وجگ گ ِیان دایھن َیکھیا َگے لگس جبہہ رتیگن ۔۔

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਸੰਿਨ ਬਤਲਹਾਰੈ ਜੋ ਪਰਭ ਕੇ ਸਿ ਸੰਗੀ ॥੨॥੩॥

سیی
اہلبرے وج رپَھب ےک دس سیگی ۔۔۲۔۔۳۔۔
وہک نانک ں َ
ਕਤਲਆਨ ਮਹਲਾ ੫ ਘਰੁ ੨

ایلکن ہلحم  ۵رھگ ۲

ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪਰਸਾਤਿ ॥

اِک اواکنر سیگؤر رپساد ۔۔
ਿੇਰੈ ਮਾਤਨ ਹਤਰ ਹਤਰ ਮਾਤਨ ॥

ریتَے امن ہر ہر امن ۔۔
ਨੈਨ ਬੈਨ ਸਰਵਨ ਸੁਨੀਐ ਅੰਗ ਅੰਗੇ ਸੁਖ ਪਰਾਤਨ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

نَیں َنیں رسَون ُسییپے انگ اےگن ُسکھ رپان ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਇਿ ਉਿ ਿਹ ਤਿਤਸ ਰਤਵਓ ਮੇਰ ਤਿਨਤਹ ਸਮਾਤਨ ॥੧॥

اِت اُت دہ دِس َروِوی ریم پ ِبہہ امسن ۔۔۱۔۔
ਜਿ ਕਿਾ ਿਿ ਪੇਖੀਐ ਹਤਰ ਪੁਰਖ ਪਤਿ ਪਰਧਾਨ ॥

پ پی ک
پ
ھی
پ
ہ
پ
ے ر ُرھک پ رپداھن ۔۔
جت اتک پ

ਸਾਧਸੰਤਗ ਭਰਮ ਭੈ ਤਮਟੇ ਕਥੇ ਨਾਨਕ ਬਰਹਮ ਤਗਆਨ ॥੨॥੧॥੪॥

ب
سادھسیگ رھبم َھے ِمپے ےھتک نانک پرمہ گ ِیان ۔۔۲۔۔۱۔۔۴۔۔
ਕਤਲਆਨ ਮਹਲਾ ੫ ॥

ایلکن ہلحم ۵۔۔
ਗੁਨ ਨਾਿ ਧੁਤਨ ਅਨੰਿ ਬੇਿ ॥

ُگں ناد د ُھں ادنن دیب ۔۔

ਕਥਿ ਸੁਨਿ ਮੁਤਨ ਜਨਾ ਤਮਤਲ ਸੰਿ ਮੰਿਲੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

کبھت ُسیت مُں انج مِل سیت دنمیل ۔۔۱۔۔ راہوء

ਤਗਆਨ ਤਧਆਨ ਮਾਨ ਿਾਨ ਮਨ ਰਤਸਕ ਰਸਨ ਨਾਮੁ ਜਪਿ ਿਹ ਪਾਪ ਖੰਿਲੀ ॥੧॥

گ ِیان دایھن امن دان نم رسِک رنس نام جپت ہہت نات دنھکیل۔۔ا۔۔

ਜੋਗ ਜੁਗਤਿ ਤਗਆਨ ਭੁਗਤਿ ਸੁਰਤਿ ਸਬਿ ਿਿ ਬੇਿੇ ਜਪੁ ਿਪੁ ਅਖੰਿਲੀ ॥

ب
وجگ تگج گ ِیان ُھگت ُسرت دبس پپ ن َیپے جت پپ اڈنھکیل ۔۔
ਓਤਿ ਪੋਤਿ ਤਮਤਲ ਜੋਤਿ ਨਾਨਕ ਕਛੂ ਿੁਖੁ ਨ ਿੰਿਲੀ ॥੨॥੨॥੫॥

کج
اوت وپت مِل وجت نانک ُھؤ ُدھک ہن دندیل ۔۔۲۔۔۲۔۔۵۔۔
ਕਤਲਆਨੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥

ایلکن ہلحم ۵۔۔
ਕਉਨੁ ਤਬਤਧ ਿਾ ਕੀ ਕਹਾ ਕਰਉ ॥

کؤن نِدھ نا یک اہک رکو ۔۔
ਧਰਿ ਤਧਆਨੁ ਤਗਆਨੁ ਸਸਿਰਤਗਆ ਅਜਰ ਪਿੁ ਕੈਸੇ ਜਰਉ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

درھت دایھن گ ِیان سست ِرگ ِیا ارج ند َ
کیسے رجو ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਤਬਸਨ ਮਹੇਸ ਤਸਧ ਮੁਤਨ ਇੰਿਰਾ ਕੈ ਿਤਰ ਸਰਤਨ ਪਰਉ ॥੧॥

ئ م
ِسں ہیس سِدھ مُں اِدنرا ےکَ در رسن رپو ۔۔۱۔۔

ਕਾਹੂ ਪਤਹ ਰਾਜੁ ਕਾਹੂ ਪਤਹ ਸੁਰਗਾ ਕੋਤਟ ਮਧੇ ਮੁਕਤਿ ਕਹਉ ॥

اک ُہؤ بہہ راچ اک ُہؤ بہہ ُسراگ وکت دمےھ مُکت کہؤ ۔۔

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਰਸੁ ਪਾਈਐ ਸਾਧੂ ਚਰਨ ਗਹਉ ॥੨॥੩॥੬॥

وہک نانک نام رس نا پپَے سا ُدوھ رچن گہؤ ۔۔۲۔۔۳۔۔۶۔۔
ਕਤਲਆਨ ਮਹਲਾ ੫ ॥

ایلکن ہلحم ۵۔۔
ਪਰਾਨਪਤਿ ਿਇਆਲ ਪੁਰਖ ਪਰਭ ਸਖੇ ॥

سک
رپَاتپن دنال ُپرھک رپَھب ھے ۔۔

ਗਰਭ ਜੋਤਨ ਕਤਲ ਕਾਲ ਜਾਲ ਿੁਖ ਤਬਨਾਸਨੁ ਹਤਰ ਰਖੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

رگھب وجن لک اکل اجل ُدھک پِیانس ہر رےھک ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਨਾਮ ਧਾਰੀ ਸਰਤਨ ਿੇਰੀ ॥

نام داھری رسن ریتی ۔۔
ਪਰਭ ਿਇਆਲ ਟੇਕ ਮੇਰੀ ॥੧॥

رپَھب دنال کیٹ ریمی ۔۔۱۔۔
ਅਨਾਥ ਿੀਨ ਆਸਵੰਿ ॥

اناھت دنی ا وسپپ ۔۔
ਨਾਮੁ ਸੁਆਮੀ ਮਨਤਹ ਮੰਿ ॥੨॥

نام سُؤا یم مبہہ تنم ۔۔۲۔۔
ਿੁਝ ਤਬਨਾ ਪਰਭ ਤਕਛੂ ਨ ਜਾਨੂ ॥

ُب
کِج
ُ
ُ
ئ
ھ
چھ پِیا رپَھب ؤ ہن اج ؤ ۔۔

ਸਰਬ ਜੁਗ ਮਤਹ ਿੁਮ ਪਛਾਨੂ ॥੩॥

ُب
رست چگ ہہم م اھچپئُؤ ۔۔۳۔۔
ਹਤਰ ਮਤਨ ਬਸੇ ਤਨਤਸ ਬਾਸਰੋ ॥

ہر نم ےسب ئِس نارسو ۔۔

ਗੋਤਬੰਿ ਨਾਨਕ ਆਸਰੋ ॥੪॥੪॥੭॥

وگپِید نانک ا رسو ۔۔۴۔۔۴۔۔۷۔۔
ਕਤਲਆਨ ਮਹਲਾ ੫ ॥

ایلکن ہلحم ۵۔۔

ਮਤਨ ਿਤਨ ਜਾਪੀਐ ਭਗਵਾਨ ॥

نم نت اج پ َ ٔپے وگھبان ۔۔

ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਸੁਪਰਸੰਨ ਭਏ ਸਿਾ ਸੂਖ ਕਤਲਆਨ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ُگر ئُؤرے ُسترنسّ ےئھب دسا سُؤھک ایلکن ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਸਰਬ ਕਾਰਜ ਤਸਤਧ ਭਏ ਗਾਇ ਗੁਨ ਗੁਪਾਲ ॥

رست اکرچ سِدھ ےئھب اگۓ ُگں ُگیال ۔۔

ਤਮਤਲ ਸਾਧਸੰਗਤਿ ਪਰਭੂ ਤਸਮਰੇ ਨਾਤਿਆ ਿੁਖ ਕਾਲ ॥੧॥

ب
مِل سادھسیگت رپ ُھؤ ِسمرے ناایھٹ ُدھک اکل ۔۔۱۔۔
ਕਤਰ ਤਕਰਪਾ ਪਰਭ ਮੇਤਰਆ ਕਰਉ ਤਿਨੁ ਰੈਤਨ ਸੇਵ ॥

رک کِرنا رپَھب ریمنا رکو دِن َرنی ویسَ ۔۔

ਨਾਨਕ ਿਾਸ ਸਰਣਾਗਿੀ ਹਤਰ ਪੁਰਖ ਪੂਰਨ ਿੇਵ ॥੨॥੫॥੮॥

نانک داس رسنایتگ ہر ُپرھک ئُؤرن دویَ ۔۔۲۔۔۵۔۔۸۔۔
ਕਤਲਆਨੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥

ایلکن ہلحم ۵۔۔
ਪਰਭੁ ਮੇਰਾ ਅੰਿਰਜਾਮੀ ਜਾਣੁ ॥

رپَھب ریما ارتناجیم اجن ۔۔
ਕਤਰ ਤਕਰਪਾ ਪੂਰਨ ਪਰਮੇਸਰ ਤਨਹਚਲੁ ਸਚੁ ਸਬਿੁ ਨੀਸਾਣੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

بِہ
چ
رک کِرنا ئُؤرن رپرسیم ل چس دبس اسینن ۔۔۱۔۔راہو۔۔

ਹਤਰ ਤਬਨੁ ਆਨ ਨ ਕੋਈ ਸਮਰਥੁ ਿੇਰੀ ਆਸ ਿੇਰਾ ਮਤਨ ਿਾਣੁ ॥

ہر پِں ا ن ہن وکیئ رمسھت ریتی ا س ریتا نم نان ۔۔

ਸਰਬ ਘਟਾ ਕੇ ਿਾਿੇ ਸੁਆਮੀ ਿੇਤਹ ਸੁ ਪਤਹਰਣੁ ਖਾਣੁ ॥੧॥

رست اٹھگ ےک داےت سُؤا یم دہہی وس رہپن اھکن ۔۔۱۔۔
ਸੁਰਤਿ ਮਤਿ ਚਿੁਰਾਈ ਸੋਭਾ ਰੂਪੁ ਰੰਗੁ ਧਨੁ ਮਾਣੁ ॥

ُسرت مت چتُرایئ وساھب ُروت رنگ دنھ امن ۔۔
ਸਰਬ ਸੂਖ ਆਨੰਿ ਨਾਨਕ ਜਤਪ ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਕਤਲਆਣੁ ॥੨॥੬॥੯॥

رست سُؤھک ا دنن نانک جت رام نام ایلکن ۔۔۲۔۔۶۔۔۹۔۔
ਕਤਲਆਨੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥

ایلکن ہلحم ۵۔۔
ਹਤਰ ਚਰਨ ਸਰਨ ਕਤਲਆਨ ਕਰਨ ॥

ہر رچن رسن ایلکن رکن ۔۔
ਪਰਭ ਨਾਮੁ ਪਤਿਿ ਪਾਵਨੋ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

رپَھب نام تتپ ناوون ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਸਾਧਸੰਤਗ ਜਤਪ ਤਨਸੰਗ ਜਮਕਾਲੁ ਤਿਸੁ ਨ ਖਾਵਨੋ ॥੧॥

سادھسیگ جت ئِسیگ چمکال ئِس ہن اھکوون ۔۔۱۔۔

ਮੁਕਤਿ ਜੁਗਤਿ ਅਤਨਕ ਸੂਖ ਹਤਰ ਭਗਤਿ ਲਵੈ ਨ ਲਾਵਨੋ ॥

مُکت ُچگت ان ِک سُؤھک ہر تگھب ولَے ہن الوون ۔۔
ਪਰਭ ਿਰਸ ਲੁਬਧ ਿਾਸ ਨਾਨਕ ਬਹੁਤੜ ਜੋਤਨ ਨ ਧਾਵਨੋ ॥੨॥੭॥੧੦॥

رپَھب درس لُیدھ داس نانک ب ُہر وجن ہن داھوون ۔۔۲۔۔۷۔۔۱۱۔۔
ਕਤਲਆਨ ਮਹਲਾ ੪ ਅਸਟਪਿੀਆ ॥

ایلکن ہلحم  ۴اسییدنا ۔۔

ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪਰਸਾਤਿ ॥

اِک اواکنر سیگؤر رپساد ۔۔
ਰਾਮਾ ਰਮ ਰਾਮੋ ਸੁਤਨ ਮਨੁ ਭੀਜੈ ॥

ب
راام رم راوم ُسں نم ھبج َے ۔۔
ਹਤਰ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਅੰਤਮਰਿੁ ਰਸੁ ਮੀਿਾ ਗੁਰਮਤਿ ਸਹਜੇ ਪੀਜੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

س
ہر ہر نام ارمِت رس اھٹیم ُگرمت ہجے پبج َے ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਕਾਸਟ ਮਤਹ ਤਜਉ ਹੈ ਬੈਸੰਿਰੁ ਮਤਥ ਸੰਜਤਮ ਕਾਤਢ ਕਢੀਜੈ ॥

سبج
ن
ھ
ج
ےہ َیسیتر ھتم م اکدھ ڈک َے ۔۔
اکست ہہم چیپؤ َ

ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਹੈ ਜੋਤਿ ਸਬਾਈ ਿਿੁ ਗੁਰਮਤਿ ਕਾਤਢ ਲਈਜੈ ॥੧॥

رام نام ےہَ وجت ابسیئ پپ ُگرمت اکدھ لیبج َے ۔۔۱۔۔
ਨਉ ਿਰਵਾਜ ਨਵੇ ਿਰ ਿੀਕੇ ਰਸੁ ਅੰਤਮਰਿੁ ਿਸਵੇ ਚੁਈਜੈ ॥

ئؤ درواچ ونے در ےکیھپ رس ارمِت دوسے ُچیبج َے ۔۔

ਤਿਪਾ ਤਿਪਾ ਤਕਰਪਾ ਕਤਰ ਤਪਆਰੇ ਗੁਰ ਸਬਿੀ ਹਤਰ ਰਸੁ ਪੀਜੈ ॥੨॥

کِرنا کِرنا کِرنا رک ایپرے ُگر دبسی ہر رس پبج َے ۔۔۲۔۔

ਕਾਇਆ ਨਗਰੁ ਨਗਰੁ ਹੈ ਨੀਕੋ ਤਵਤਚ ਸਉਿਾ ਹਤਰ ਰਸੁ ਕੀਜੈ ॥

ےہ وکین وِچ سَؤدا ہر رس کبج َے ۔۔
اکنا رگن رگن َ

ਰਿਨ ਲਾਲ ਅਮੋਲ ਅਮੋਲਕ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵਾ ਲੀਜੈ ॥੩॥

رنت الل اومل اومکل سیگؤر ویسا لبج َے ۔۔۳۔۔

ਸਤਿਗੁਰੁ ਅਗਮੁ ਅਗਮੁ ਹੈ ਿਾਕੁਰੁ ਭਤਰ ਸਾਗਰ ਭਗਤਿ ਕਰੀਜੈ ॥

ےہ اھٹ ُکر رھب سارگ تگھب رک بج َے ۔۔
سیگؤر امگ امگ َ

ਤਿਪਾ ਤਿਪਾ ਕਤਰ ਿੀਨ ਹਮ ਸਾਤਰੰਗ ਇਕ ਬੂੰਿ ਨਾਮੁ ਮੁਤਖ ਿੀਜੈ ॥੪॥

کِرنا کِرنا رک دنی مہ سا ِرنگ اِک ئُؤدن نام مُکھ د بج َے ۔۔۴۔۔
ਲਾਲਨੁ ਲਾਲੁ ਲਾਲੁ ਹੈ ਰੰਗਨੁ ਮਨੁ ਰੰਗਨ ਕਉ ਗੁਰ ਿੀਜੈ ॥

النل الل الل ےہَ رنگن نم رنگن کؤ ُگر د بج َے ۔۔

ਰਾਮ ਰਾਮ ਰਾਮ ਰੰਤਗ ਰਾਿੇ ਰਸ ਰਤਸਕ ਗਟਕ ਤਨਿ ਪੀਜੈ ॥੫॥

رام رام رام رنگ راےت رس رسِک کٹگ پِپ پبج َے ۔۔۵۔۔
ਬਸੁਧਾ ਸਪਿ ਿੀਪ ਹੈ ਸਾਗਰ ਕਤਢ ਕੰਚਨੁ ਕਾਤਢ ਧਰੀਜੈ ॥

ےہ سارگ ڈکھ نچنک اکدھ درھ بج َے ۔۔
ئ ُسداھ سیت دپپ َ
ਮੇਰੇ ਿਾਕੁਰ ਕੇ ਜਨ ਇਨਹੁ ਨ ਬਾਛਤਹ ਹਤਰ ਮਾਗਤਹ ਹਤਰ ਰਸੁ ਿੀਜੈ ॥੬॥

ہگ ہر رس د بج َے ۔۔۶۔۔
ہھچ ہر ام ِ
ریمے اھٹ ُکر ےک نج اِبہؤ ہن نا ِ
ਸਾਕਿ ਨਰ ਪਰਾਨੀ ਸਿ ਭੂਖੇ ਤਨਿ ਭੂਖਨ ਭੂਖ ਕਰੀਜੈ ॥

ب
ب
ب
ساطق رن رپاین دس ُھؤےھک پِپ ُھؤنھک ُھؤھک رک بج َے ۔۔
ਧਾਵਿੁ ਧਾਇ ਧਾਵਤਹ ਪਰੀਤਿ ਮਾਇਆ ਲਖ ਕੋਸਨ ਕਉ ਤਬਤਥ ਿੀਜੈ ॥੭॥

داھوت داھےئ داھوہِ رپپپ امنا ھکل وکنس کؤ پِبھ د بج َے ۔۔۷۔۔
ਹਤਰ ਹਤਰ ਹਤਰ ਹਤਰ ਹਤਰ ਜਨ ਊਿਮ ਤਕਆ ਉਪਮਾ ਤਿਨਹ ਿੀਜੈ ॥

ہر ہر ہر ہر ہر نج اُومت ایک اُامپ پ ِبہھ د بج َے ۔۔

ਰਾਮ ਨਾਮ ਿੁਤਲ ਅਉਰੁ ਨ ਉਪਮਾ ਜਨ ਨਾਨਕ ਤਿਪਾ ਕਰੀਜੈ ॥੮॥੧॥

رام نام ُنل اور ہن اُامپ نج نانک کِرنا رک بج َے ۔۔۸۔۔۱۔۔
ਕਤਲਆਨ ਮਹਲਾ ੪ ॥

ایلکن ہلحم ۴۔۔

ਰਾਮ ਗੁਰੁ ਪਾਰਸੁ ਪਰਸੁ ਕਰੀਜੈ ॥

رام ُگر نارس رپس رک بج َے ۔۔

ਹਮ ਤਨਰਗੁਣੀ ਮਨੂਰ ਅਤਿ ਿੀਕੇ ਤਮਤਲ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਰਸੁ ਕੀਜੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

مہ پِر ُگبی م ُپؤر ات ےکیھپ مِل سیگؤر نارس کبج َے ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਸੁਰਗ ਮੁਕਤਿ ਬੈਕੁੰਿ ਸਤਭ ਬਾਂਛਤਹ ਤਨਤਿ ਆਸਾ ਆਸ ਕਰੀਜੈ ॥

ب
پ
ُسرگ مُکت یکیبھ سیھ نا جھ ِہ پِپ ا سا ا س رک بج َے ۔۔

ਹਤਰ ਿਰਸਨ ਕੇ ਜਨ ਮੁਕਤਿ ਨ ਮਾਂਗਤਹ ਤਮਤਲ ਿਰਸਨ ਤਿਰਪਤਿ ਮਨੁ ਧੀਜੈ ॥੧॥

گن مِل درنس رتِپپ نم دھبج َے ۔۔۱۔۔
ہر درنس ےک نج مُکت ہن ام ِ
ਮਾਇਆ ਮੋਹੁ ਸਬਲੁ ਹੈ ਭਾਰੀ ਮੋਹੁ ਕਾਲਖ ਿਾਗ ਲਗੀਜੈ ॥

ےہ اھبری ومہ اکھکل داگ لگبج َے ۔۔
امنا ومہ لبس َ

ਮੇਰੇ ਿਾਕੁਰ ਕੇ ਜਨ ਅਤਲਪਿ ਹੈ ਮੁਕਿੇ ਤਜਉ ਮੁਰਗਾਈ ਪੰਕੁ ਨ ਭੀਜੈ ॥੨॥

ب
ھب
ج
ریمے اھٹ ُکر ےک نج ال ِپت ےہَ مُکپے چیپؤ مُراغیئ کنپ ہن َے ۔۔۲۔۔
ਚੰਿਨ ਵਾਸੁ ਭੁਇਅੰਗਮ ਵੇੜੀ ਤਕਵ ਤਮਲੀਐ ਚੰਿਨੁ ਲੀਜੈ ॥

ب
ھ
ُی
ی
گ
ی
لب
م وپری کِؤ مِلیپے دنچن ج َے ۔۔
دنچن واس

ਕਾਤਢ ਖੜਗੁ ਗੁਰ ਤਗਆਨੁ ਕਰਾਰਾ ਤਬਖੁ ਛੇਤਿ ਛੇਤਿ ਰਸੁ ਪੀਜੈ ॥੩॥

اکدھ ڑھکگ ُگر گ ِیان رکارا نِکھ چھ َید چھ َید رس پبج َے ۔۔۳۔۔
ਆਤਨ ਆਤਨ ਸਮਧਾ ਬਹੁ ਕੀਨੀ ਪਲੁ ਬੈਸੰਿਰ ਭਸਮ ਕਰੀਜੈ ॥

ن
ا ن ا ن دمساھ وہب کیبی نل َیسیتر مسھب رک بج َے ۔۔

ਮਹਾ ਉਗਰ ਪਾਪ ਸਾਕਿ ਨਰ ਕੀਨੇ ਤਮਤਲ ਸਾਧੂ ਲੂਕੀ ਿੀਜੈ ॥੪॥

اہم اُرگ نات ساطق رن کیپے مِل سا ُدوھ لُؤیک د بج َے ۔۔۴۔۔

ਸਾਧੂ ਸਾਧ ਸਾਧ ਜਨ ਨੀਕੇ ਤਜਨ ਅੰਿਤਰ ਨਾਮੁ ਧਰੀਜੈ ॥

سا ُدوھ سادھ سادھ نج پیکے ِجں ارتن نام درھ بج َے ۔۔
ਪਰਸ ਤਨਪਰਸੁ ਭਏ ਸਾਧੂ ਜਨ ਜਨੁ ਹਤਰ ਭਗਵਾਨੁ ਤਿਖੀਜੈ ॥੫॥

ک
رپس نِترس ےئھب سا ُدوھ نج نج ہر وگھبان ِد ھبج َے ۔۔۵۔۔
ਸਾਕਿ ਸੂਿੁ ਬਹੁ ਗੁਰਝੀ ਭਤਰਆ ਤਕਉ ਕਤਰ ਿਾਨੁ ਿਨੀਜੈ ॥

ساطق سُؤت وہب ُگریھج رھبنا کپؤ رک نان نیبج َے ۔۔

ਿੰਿੁ ਸੂਿੁ ਤਕਛੁ ਤਨਕਸੈ ਨਾਹੀ ਸਾਕਿ ਸੰਗੁ ਨ ਕੀਜੈ ॥੬॥

ک
تنت سُؤت ِچھ نکِ َسے نایہ ساطق گنس ہن کبج َے ۔۔۶۔۔
ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਧਸੰਗਤਿ ਹੈ ਨੀਕੀ ਤਮਤਲ ਸੰਗਤਿ ਰਾਮੁ ਰਵੀਜੈ ॥

سیگؤر سادھسیگت ےہَ پ ِیکی مِل تگنس رام رو بج َے ۔۔

ਅੰਿਤਰ ਰਿਨ ਜਵੇਹਰ ਮਾਣਕ ਗੁਰ ਤਕਰਪਾ ਿੇ ਲੀਜੈ ॥੭॥

ارتن رنت وجرہی امنک ُگر کِرنا ےت لبج َے ۔۔۷۔۔

ਮੇਰਾ ਿਾਕੁਰੁ ਵਿਾ ਵਿਾ ਹੈ ਸੁਆਮੀ ਹਮ ਤਕਉ ਕਤਰ ਤਮਲਹ ਤਮਲੀਜੈ ॥

ےہ سُؤا یم مہ کپؤ رک ملِہہ مِلبج َے ۔۔
ریما اھٹ ُکر ودا ودا َ

ਨਾਨਕ ਮੇਤਲ ਤਮਲਾਏ ਗੁਰੁ ਪੂਰਾ ਜਨ ਕਉ ਪੂਰਨੁ ਿੀਜੈ ॥੮॥੨॥

نانک م َیل مِالےئ ُگر ئُؤرا نج کؤ ئُؤرن د بج َے ۔۔۸۔۔۲۔۔
ਕਤਲਆਨੁ ਮਹਲਾ ੪ ॥

ایلکن ہلحم ۴۔۔
ਰਾਮਾ ਰਮ ਰਾਮੋ ਰਾਮੁ ਰਵੀਜੈ ॥

راام رم راوم رام رو بج َے ۔۔

ਸਾਧੂ ਸਾਧ ਸਾਧ ਜਨ ਨੀਕੇ ਤਮਤਲ ਸਾਧੂ ਹਤਰ ਰੰਗੁ ਕੀਜੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

سا ُدوھ سادھ سادھ نج پ ِیکے مِل سا ُدوھ ہر رنگ کبج َے ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਜੀਅ ਜੰਿ ਸਭੁ ਜਗੁ ਹੈ ਜੇਿਾ ਮਨੁ ਿੋਲਿ ਿੋਲ ਕਰੀਜੈ ॥

یج جپت سیھ چگ ےہَ اتیج نم دولپ دول رک بج َے ۔۔
ਤਿਪਾ ਤਿਪਾ ਕਤਰ ਸਾਧੁ ਤਮਲਾਵਹੁ ਜਗੁ ਥੰਮਨ ਕਉ ਥੰਮੁ ਿੀਜੈ ॥੧॥

ب
ھ
ب
م
ج
ک
کِرنا کِرنا رک سادھ مِالووہ چگ ّں ؤ مھت د َے ۔۔۱۔۔
ਬਸੁਧਾ ਿਲੈ ਿਲੈ ਸਭ ਊਪਤਰ ਤਮਤਲ ਸਾਧੂ ਚਰਨ ਰੁਲੀਜੈ ॥

ئ ُسداھ نلَے نلَے سیھ اُورپ مِل سا ُدوھ رچن ُرلبج َے ۔۔

ਅਤਿ ਊਿਮ ਅਤਿ ਊਿਮ ਹੋਵਹੁ ਸਭ ਤਸਸਤਟ ਚਰਨ ਿਲ ਿੀਜੈ ॥੨॥

ات اُومت ات اُومت وہووہ سیھ رچن نل د بج َے ۔۔۲۔۔

ਗੁਰਮੁਤਖ ਜੋਤਿ ਭਲੀ ਤਸਵ ਨੀਕੀ ਆਤਨ ਪਾਨੀ ਸਕਤਿ ਭਰੀਜੈ ॥

ب
پ
ب
ک
ھل
ِی
ج
س
ِ
ُگرمُکھ وجت ی ؤ ی ا ن ناین تکس رھب َے ۔۔

ਮੈਨਿੰਿ ਤਨਕਸੇ ਗੁਰ ਬਚਨੀ ਸਾਰੁ ਚਤਬ ਚਤਬ ਹਤਰ ਰਸੁ ਪੀਜੈ ॥੩॥

دنیمپپ نکِسے ُگر ینچب سار جت جت ہر رس پبج َے ۔۔۳۔۔
ਰਾਮ ਨਾਮ ਅਨੁਗਰਹੁ ਬਹੁ ਕੀਆ ਗੁਰ ਸਾਧੂ ਪੁਰਖ ਤਮਲੀਜੈ ॥

رام نام ا ُنگروہ وہب ایک ُگر سا ُدوھ ُپرھک مِلبج َے ۔۔

ਗੁਨ ਰਾਮ ਨਾਮ ਤਬਸਥੀਰਨ ਕੀਏ ਹਤਰ ਸਗਲ ਭਵਨ ਜਸੁ ਿੀਜੈ ॥੪॥

ِئسب
ب
ج
ھ
ہ
ت
رن ےئیک ر لگس وھبَن سج د َے ۔۔۴۔۔
ُگں رام نام
ਸਾਧੂ ਸਾਧ ਸਾਧ ਮਤਨ ਪਰੀਿਮ ਤਬਨੁ ਿੇਖੇ ਰਤਹ ਨ ਸਕੀਜੈ ॥

سا ُدوھ سادھ سادھ نم رپمتی پِں دےھکی رہِ ہن سکبج َے ۔۔

ਤਜਉ ਜਲ ਮੀਨ ਜਲੰ ਜਲ ਪਰੀਤਿ ਹੈ ਤਖਨੁ ਜਲ ਤਬਨੁ ਿੂਤਟ ਮਰੀਜੈ ॥੫॥

ک
پِ ُب
ب
ھ
ج
ِ
ھ
ےہ ں لج ں ؤت رم َے ۔۔۵۔۔
چیپؤ لج نیم چلں لج رپپپ َ
ਮਹਾ ਅਭਾਗ ਅਭਾਗ ਹੈ ਤਜਨ ਕੇ ਤਿਨ ਸਾਧੂ ਧੂਤਰ ਨ ਪੀਜੈ ॥

ےہ ِجں ےک پِں سا ُدوھ دھُؤر ہن پبج َے ۔۔
اہم ااھبگ ااھبگ َ
ਤਿਨਾ ਤਿਸਨਾ ਜਲਿ ਜਲਿ ਨਹੀ ਬੂਝਤਹ ਿੰਿੁ ਧਰਮ ਰਾਇ ਕਾ ਿੀਜੈ ॥੬॥

پ ِیا ئِسیا چلت چلت یہن ئُؤچھہہ دند درھم راےئ اک د بج َے ۔۔۶۔۔
ਸਤਭ ਿੀਰਥ ਬਰਿ ਜਗਯ ਪੁੰਨ ਕੀਏ ਤਹਵੈ ਗਾਤਲ ਗਾਤਲ ਿਨੁ ਛੀਜੈ ॥

چ
ھب
ج
َے ۔۔
سیھ ریتھت پرت چ ٔگہ ُپ ّں ےئیک ِہ َؤے اگل اگل نت

ਅਿੁਲਾ ਿੋਲੁ ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਹੈ ਗੁਰਮਤਿ ਕੋ ਪੁਜੈ ਨ ਿੋਲ ਿੁਲੀਜੈ ॥੭॥

ےہ ُگرمت وک بُج َے ہن وتل ُنلبج َے ۔۔۷۔۔
ا ُنال وتل رام نام َ
ਿਵ ਗੁਨ ਬਰਹਮ ਬਰਹਮ ਿੂ ਜਾਨਤਹ ਜਨ ਨਾਨਕ ਸਰਤਨ ਪਰੀਜੈ ॥

ئَؤ ُگں پرمہ پرمہ ئُؤ اجہنِ نج نانک رسن رپ بج َے ۔۔

ਿੂ ਜਲ ਤਨਤਧ ਮੀਨ ਹਮ ਿੇਰੇ ਕਤਰ ਤਕਰਪਾ ਸੰਤਗ ਰਖੀਜੈ ॥੮॥੩॥

ک
ھب
ج
ئُؤ لج ن ِدھ نیم مہ ریتے رک کِرنا گنس ر َے ۔۔۸۔۔۳۔۔
ਕਤਲਆਨ ਮਹਲਾ ੪ ॥

ایلکن ہلحم ۴۔۔
ਰਾਮਾ ਰਮ ਰਾਮੋ ਪੂਜ ਕਰੀਜੈ ॥

راام رم راوم ئُؤچ رک بج َے ۔۔
ਮਨੁ ਿਨੁ ਅਰਤਪ ਧਰਉ ਸਭੁ ਆਗੈ ਰਸੁ ਗੁਰਮਤਿ ਤਗਆਨੁ ਤਿਰੜੀਜੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

نم نت ارت درھو سیھ ا ےگ رس ُگرمت گ ِیان درِرےجی ۔۔۱۔۔راہو۔۔

ਬਰਹਮ ਨਾਮ ਗੁਣ ਸਾਖ ਿਰੋਵਰ ਤਨਿ ਚੁਤਨ ਚੁਤਨ ਪੂਜ ਕਰੀਜੈ ॥

پرمہ نام ُگں ساھک رتوور پِپ ُجں ُجں ئُؤچ رک بج َے ۔۔
ਆਿਮ ਿੇਉ ਿੇਉ ਹੈ ਆਿਮੁ ਰਤਸ ਲਾਗੈ ਪੂਜ ਕਰੀਜੈ ॥੧॥

ا مت دئؤ دئؤ ےہَ ا مت رس ال َگے ئُؤچ رک بج َے ۔۔۱۔۔

ਤਬਬੇਕ ਬੁਤਧ ਸਭ ਜਗ ਮਤਹ ਤਨਰਮਲ ਤਬਚਤਰ ਤਬਚਤਰ ਰਸੁ ਪੀਜੈ ॥

ب ب
نِییک ُندھ سیھ چگ ہہم پِرلم ِچر ِچر رس پبج َے ۔۔

ਗੁਰ ਪਰਸਾਤਿ ਪਿਾਰਥੁ ਪਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਕਉ ਇਹੁ ਮਨੁ ਿੀਜੈ ॥੨॥

ُگر رپساد ندارھت نانا سیگؤر کؤ اوہی نم د بج َے ۔۔۲۔۔
ਤਨਰਮੋਲਕੁ ਅਤਿ ਹੀਰੋ ਨੀਕੋ ਹੀਰੈ ਹੀਰੁ ਤਬਧੀਜੈ ॥

پِرومکل ات ریہو پ ِیکؤ ریہَے ریہ نِدھبج َے ۔۔

ਮਨੁ ਮੋਿੀ ਸਾਲੁ ਹੈ ਗੁਰ ਸਬਿੀ ਤਜਿੁ ਹੀਰਾ ਪਰਤਖ ਲਈਜੈ ॥੩॥

ےہ ُگر دبسی ِجت ریہا رپھک لیبج َے ۔۔۳۔۔
نم ومیت سال َ
ਸੰਗਤਿ ਸੰਿ ਸੰਤਗ ਲਤਗ ਊਚੇ ਤਜਉ ਪੀਪ ਪਲਾਸ ਖਾਇ ਲੀਜੈ ॥

اھکۓ لبج َے ۔۔
تگنس سیت گنس گل اُوےچ چیپؤ پیپ نالس
ِ
ਸਭ ਨਰ ਮਤਹ ਪਰਾਨੀ ਊਿਮੁ ਹੋਵੈ ਰਾਮ ਨਾਮੈ ਬਾਸੁ ਬਸੀਜੈ ॥੪॥

ئ
وہوے رام نا م َے ناس سبج َے ۔۔۴۔۔
سیھ رن ہہم رپاین اُومت َ
ਤਨਰਮਲ ਤਨਰਮਲ ਕਰਮ ਬਹੁ ਕੀਨੇ ਤਨਿ ਸਾਖਾ ਹਰੀ ਜੜੀਜੈ ॥

پِرلم پِرلم رکم وہب کیپے پِپ سااھک ہری ڑج بج َے ۔۔

ਧਰਮੁ ਿੁਲੁ ਿਲੁ ਗੁਤਰ ਤਗਆਨੁ ਤਿਰੜਾਇਆ ਬਹਕਾਰ ਬਾਸੁ ਜਤਗ ਿੀਜੈ ॥੫॥

ب
درھم ُھل لھپ ُگر گ ِیان درِرانا اکہبر ناس چگ د بج َے ۔۔۵۔۔

ਏਕ ਜੋਤਿ ਏਕੋ ਮਤਨ ਵਤਸਆ ਸਭ ਬਰਹਮ ਤਿਰਸਤਟ ਇਕੁ ਕੀਜੈ ॥

انک وجت اوکی نم وایس سیھ پرمہ د ِرست اِک کبج َے ۔۔

ਆਿਮ ਰਾਮੁ ਸਭ ਏਕੈ ਹੈ ਪਸਰੇ ਸਭ ਚਰਨ ਿਲੇ ਤਸਰੁ ਿੀਜੈ ॥੬॥

ا مت رام سیھ اےکی ےہَ رسپے سیھ رچن ےلت سِر د بج َے ۔۔۶۔۔
ਨਾਮ ਤਬਨਾ ਨਕਟੇ ਨਰ ਿੇਖਹੁ ਤਿਨ ਘਤਸ ਘਤਸ ਨਾਕ ਵਢੀਜੈ ॥

نام پِیا ےٹکن رن دوھکی پِں سھگ سھگ ناک ودھبج َے ۔۔

ਸਾਕਿ ਨਰ ਅਹੰਕਾਰੀ ਕਹੀਅਤਹ ਤਬਨੁ ਨਾਵੈ ਤਧਰਗੁ ਜੀਵੀਜੈ ॥੭॥

ساطق رن ااکنہری کہیبہہ پِں نا َوے درھِگ ویجےجی ۔۔۷۔۔
ਜਬ ਲਗੁ ਸਾਸੁ ਸਾਸੁ ਮਨ ਅੰਿਤਰ ਿਿੁ ਬੇਗਲ ਸਰਤਨ ਪਰੀਜੈ ॥

جت گل ساس ساس نم ارتن پپ پ َپگل رسن رپ بج َے ۔۔

ਨਾਨਕ ਤਿਪਾ ਤਿਪਾ ਕਤਰ ਧਾਰਹੁ ਮੈ ਸਾਧੂ ਚਰਨ ਪਖੀਜੈ ॥੮॥੪॥

نک
ھب
ج
َے ۔۔۸۔۔۴۔۔
نانک کِرنا کِرنا رک داھروہ م َے سا ُدوھ رچن
ਕਤਲਆਨ ਮਹਲਾ ੪ ॥

ایلکن ہلحم ۴۔۔
ਰਾਮਾ ਮੈ ਸਾਧੂ ਚਰਨ ਧੁਵੀਜੈ ॥

راام م َے سا ُدوھ رچن دھُؤ بج َے ۔۔
ਤਕਲਤਬਖ ਿਹਨ ਹੋਤਹ ਤਖਨ ਅੰਿਤਰ ਮੇਰੇ ਿਾਕੁਰ ਤਕਰਪਾ ਕੀਜੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ک
کب
ھ
ک
ک
ج
ِ
ُ
ِ
کِل ِیکھ دنہ وہہِ ں ارتن ریمے اھٹ ر رنا َے ۔۔۱۔۔راہو۔۔

ਮੰਗਿ ਜਨ ਿੀਨ ਖਰੇ ਿਤਰ ਿਾਢੇ ਅਤਿ ਿਰਸਨ ਕਉ ਿਾਨੁ ਿੀਜੈ ॥

میگت نج دنی رھکے در اھٹدےھ ات رتنس کؤ دان د بج َے ۔۔

ਿਰਾਤਹ ਿਰਾਤਹ ਸਰਤਨ ਪਰਭ ਆਏ ਮੋ ਕਉ ਗੁਰਮਤਿ ਨਾਮੁ ਤਿਰੜੀਜੈ ॥੧॥

رتاہِ رتاہِ رسن رپَھب ا ےئ وم کؤ ُگرمت نام درِرےجی ۔۔۱۔۔

ਕਾਮ ਕਰੋਧੁ ਨਗਰ ਮਤਹ ਸਬਲਾ ਤਨਿ ਉਤਿ ਉਤਿ ਜੂਝੁ ਕਰੀਜੈ ॥

اکم رکودھ رگن ہہم سیال پِپ اُھٹ اُھٹ ُجؤھج رک بج َے ۔۔

ਅੰਗੀਕਾਰੁ ਕਰਹੁ ਰਤਖ ਲੇਵਹੁ ਗੁਰ ਪੂਰਾ ਕਾਤਢ ਕਢੀਜੈ ॥੨॥

انگپکار رکوہ رھک ویلوہ ُگر ئُؤرا اکدھ ڈک ھج َے ۔۔۲۔۔

ਅੰਿਤਰ ਅਗਤਨ ਸਬਲ ਅਤਿ ਤਬਤਖਆ ਤਹਵ ਸੀਿਲੁ ਸਬਿੁ ਗੁਰ ਿੀਜੈ ॥

ارتن انگ لبس ات نِکھیا ِہؤ لتیس دبس ُگر د بج َے ۔۔

ਿਤਨ ਮਤਨ ਸਾਂਤਿ ਹੋਇ ਅਤਧਕਾਈ ਰੋਗੁ ਕਾਟੈ ਸੂਤਖ ਸਵੀਜੈ ॥੩॥

نت نم ساپپ وہۓ ا ِدھکایئ روگ اک ئَے سُؤھک وس بج َ ِے ۔۔۳۔۔
ਤਜਉ ਸੂਰਜੁ ਤਕਰਤਣ ਰਤਵਆ ਸਰਬ ਿਾਈ ਸਭ ਘਤਟ ਘਤਟ ਰਾਮੁ ਰਵੀਜੈ ॥

چیپؤ سُؤرچ کِرن ر َونا رست اھٹیئ سیھ ٹھگ ٹھگ رام رو بج َے ۔۔
ਸਾਧੂ ਸਾਧ ਤਮਲੇ ਰਸੁ ਪਾਵੈ ਿਿੁ ਤਨਜ ਘਤਰ ਬੈਤਿਆ ਪੀਜੈ ॥੪॥

پ ِب
ب
پ
ب
ن
ی
ج
ھ
سا ُدوھ سادھ مل ِے رس نا َوے پ ج رھگ یا َے ۔۔۴۔۔
ਜਨ ਕਉ ਪਰੀਤਿ ਲਗੀ ਗੁਰ ਸੇਿੀ ਤਜਉ ਚਕਵੀ ਿੇਤਖ ਸੂਰੀਜੈ ॥

نج کؤ رپپپ یگل ُگر َ
سیبی چیپؤ وکچی دھکی سُؤر بج َے ۔۔

ਤਨਰਖਿ ਤਨਰਖਿ ਰੈਤਨ ਸਭ ਤਨਰਖੀ ਮੁਖੁ ਕਾਢੈ ਅੰਤਮਰਿੁ ਪੀਜੈ ॥੫॥

اکدےھ امِرت پبج َے ۔۔۵۔۔
پِرتھک پِرتھک َرنی سیھ پِریھک مُکھ َ
ਸਾਕਿ ਸੁਆਨ ਕਹੀਅਤਹ ਬਹੁ ਲੋਭੀ ਬਹੁ ਿੁਰਮਤਿ ਮੈਲੁ ਭਰੀਜੈ ॥

ساطق سُؤا ن کہیبہہ وہب ولیھب وہب ُدرمت مَیل رھب بج َے ۔۔

ਆਪਨ ਸੁਆਇ ਕਰਤਹ ਬਹੁ ਬਾਿਾ ਤਿਨਾ ਕਾ ਤਵਸਾਹੁ ਤਕਆ ਕੀਜੈ ॥੬॥

ا نپ سُؤا ےئِ رکہِ وہب نانا پ ِیا اک ایک کبج َے ۔۔۶۔۔

ਸਾਧੂ ਸਾਧ ਸਰਤਨ ਤਮਤਲ ਸੰਗਤਿ ਤਜਿੁ ਹਤਰ ਰਸੁ ਕਾਤਢ ਕਢੀਜੈ ॥

سا ُدوھ سادھ رسن مِل تگنس ِجت ہر رس اکدھ ڈک ھج َے ۔۔

ਪਰਉਪਕਾਰ ਬੋਲਤਹ ਬਹੁ ਗੁਣੀਆ ਮੁਤਖ ਸੰਿ ਭਗਿ ਹਤਰ ਿੀਜੈ ॥੭॥

ہل وہب ُگ ِییا مُکھ سیت تگھب ہ ر د بج َے ۔۔۷۔۔
رپاُاکپر وب ِ

ਿੂ ਅਗਮ ਿਇਆਲ ਿਇਆ ਪਤਿ ਿਾਿਾ ਸਭ ਿਇਆ ਧਾਤਰ ਰਤਖ ਲੀਜੈ ॥

ئُؤ امگ دنال دایئ پپ دانا سیھ دایئ داھر رھک لبج َے ۔۔

ਸਰਬ ਜੀਅ ਜਗਜੀਵਨੁ ਏਕੋ ਨਾਨਕ ਪਰਤਿਪਾਲ ਕਰੀਜੈ ॥੮॥੫॥

چگ
رست یج چپؤن اوکی نانک رپَپ ِیال رک بج َے ۔۔۸۔۔۵۔۔
ਕਤਲਆਨੁ ਮਹਲਾ ੪ ॥

ایلکن ہلحم ۴۔۔
ਰਾਮਾ ਹਮ ਿਾਸਨ ਿਾਸ ਕਰੀਜੈ ॥

راام مہ دانس داس رک بج َے ۔۔

ਜਬ ਲਤਗ ਸਾਸੁ ਹੋਇ ਮਨ ਅੰਿਤਰ ਸਾਧੂ ਧੂਤਰ ਤਪਵੀਜੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

جت گل ساس وہۓ نم ارتن سا ُدوھ دھُؤر ِئؤ بج َے ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਸੰਕਰੁ ਨਾਰਿੁ ਸੇਖਨਾਗ ਮੁਤਨ ਧੂਤਰ ਸਾਧੂ ਕੀ ਲੋਚੀਜੈ ॥

رکنس نارد انھکیسگ مُں دھُؤر سا ُدوھ یک ولجبج َے ۔۔

ਭਵਨ ਭਵਨ ਪਤਵਿੁ ਹੋਤਹ ਸਤਭ ਜਹ ਸਾਧੂ ਚਰਨ ਧਰੀਜੈ ॥੧॥

وھبَن وھبَن وپِت وہہِ سیھ ہج سا ُدوھ رچن درھ بج َے ۔۔۱۔۔

ਿਤਜ ਲਾਜ ਅਹੰਕਾਰੁ ਸਭੁ ਿਜੀਐ ਤਮਤਲ ਸਾਧੂ ਸੰਤਗ ਰਹੀਜੈ ॥

ب
جت الچ ااکنہر سیھ چیپے مِل سا ُدوھ گنس رہبج َے ۔۔

ਧਰਮ ਰਾਇ ਕੀ ਕਾਤਨ ਚੁਕਾਵੈ ਤਬਖੁ ਿੁਬਿਾ ਕਾਤਢ ਕਢੀਜੈ ॥੨॥

درھم راےئ یک اک ن ُجکا َوے نِکھ ُد دبا اکدھ ڈک ھج َے ۔۔۲۔۔
ਭਰਤਮ ਸੂਕੇ ਬਹੁ ਉਤਭ ਸੁਕ ਕਹੀਅਤਹ ਤਮਤਲ ਸਾਧੂ ਸੰਤਗ ਹਰੀਜੈ ॥

رھبم سُؤےک وہب اُھب ُسک کہیبہہ مِل سا ُدوھ گنس ہر بج َے ۔۔

ਿਾ ਿੇ ਤਬਲਮੁ ਪਲੁ ਤਢਲ ਨ ਕੀਜੈ ਜਾਇ ਸਾਧੂ ਚਰਤਨ ਲਗੀਜੈ ॥੩॥

نل
نا ےت ِ م نل دھِل ہن کبج َے اجۓ سا ُدوھ رچن لگبج َے ۔۔۳۔۔
ਰਾਮ ਨਾਮ ਕੀਰਿਨ ਰਿਨ ਵਥੁ ਹਤਰ ਸਾਧੂ ਪਾਤਸ ਰਖੀਜੈ ॥

ک
ھب
ج
رام نام ریکنت رنت وھت ہر سا ُدوھ ناس ر َے ۔۔

ਜੋ ਬਚਨੁ ਗੁਰ ਸਤਿ ਸਤਿ ਕਤਰ ਮਾਨੈ ਤਿਸੁ ਆਗੈ ਕਾਤਢ ਧਰੀਜੈ ॥੪॥

وج نچب ُگر ست ست رک امےن ئِس ا ےگ اکدھ درھ بج َے ۔۔۴۔۔
ਸੰਿਹੁ ਸੁਨਹੁ ਸੁਨਹੁ ਜਨ ਭਾਈ ਗੁਤਰ ਕਾਢੀ ਬਾਹ ਕੁਕੀਜੈ ॥

ُ
سیبہؤ ُسبہؤ ُسبہؤ نج اھبیئ ُگر اکدیھ ناہ ککبج َے ۔۔

ਜੇ ਆਿਮ ਕਉ ਸੁਖੁ ਸੁਖੁ ਤਨਿ ਲੋੜਹੁ ਿਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਸਰਤਨ ਪਵੀਜੈ ॥੫॥

ےج ا مت کؤ ُسکھ ُسکھ پِپ ولروہ نان سیگؤر رسن وپ بج َے ۔۔۵۔۔
ਜੇ ਵਿ ਭਾਗੁ ਹੋਇ ਅਤਿ ਨੀਕਾ ਿਾਂ ਗੁਰਮਤਿ ਨਾਮੁ ਤਿਰੜੀਜੈ ॥

ےج ود اھبگ وہۓ ات پِپکا نان ُگرمت نام درِرےجی ۔۔
ਸਭੁ ਮਾਇਆ ਮੋਹੁ ਤਬਖਮੁ ਜਗੁ ਿਰੀਐ ਸਹਜੇ ਹਤਰ ਰਸੁ ਪੀਜੈ ॥੬॥

س
نکھ
سیھ امنا ومہ ِ م چگ رت پ َپے ہجے ہر رس پبج َے ۔۔۶۔۔

ਮਾਇਆ ਮਾਇਆ ਕੇ ਜੋ ਅਤਧਕਾਈ ਤਵਤਚ ਮਾਇਆ ਪਚੈ ਪਚੀਜੈ ॥

بج ب
ب
چ
ج
امنا امنا ےک وج ا ِدھکایئ وِچ امنا َے َے ۔۔

ਅਤਗਆਨੁ ਅੰਧੇਰੁ ਮਹਾ ਪੰਥੁ ਤਬਖੜਾ ਅਹੰਕਾਤਰ ਭਾਤਰ ਲਤਿ ਲੀਜੈ ॥੭॥

ک
اایگن ادنھتر اہم ھتنپ نِ ھرا ااکنہر اھبر دل لبج َے ۔۔۷۔۔
ਨਾਨਕ ਰਾਮ ਰਮ ਰਮੁ ਰਮ ਰਮ ਰਾਮੈ ਿੇ ਗਤਿ ਕੀਜੈ ॥

نانک رام رم رم رم رم را م َے ےت گپ کبج َے ۔۔
ਸਤਿਗੁਰੁ ਤਮਲੈ ਿਾ ਨਾਮੁ ਤਿਰੜਾਏ ਰਾਮ ਨਾਮੈ ਰਲੈ ਤਮਲੀਜੈ ॥੮॥੬॥ ਛਕਾ ੧ ॥

سیگؤر ملَ ِے نا نام درِراےئ رام نا م َے ر لَے مِلبج َے ۔۔۸۔۔۶۔۔اکھچ ۱۔۔

ੴ ਸਤਿਨਾਮੁ ਕਰਿਾ ਪੁਰਖੁ ਤਨਰਭਉ ਤਨਰਵੈਰੁ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤਿ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪਰਸਾਤਿ ॥

َسیب
ب
ھ
ُ
گ
ں ر رپساد ۔۔
اِک اواکنر سییام رکنا ُپرھک پِر ھؤ پِروری ااکل مُؤرت اوجین
ਰਾਗੁ ਪਰਭਾਿੀ ਤਬਭਾਸ ਮਹਲਾ ੧ ਚਉਪਿੇ ਘਰੁ ੧ ॥

راگ رپاھبیت پِبھاس ہلحم  ۱جؤندے رھگ ۱۔۔
ਨਾਇ ਿੇਰੈ ਿਰਣਾ ਨਾਇ ਪਤਿ ਪੂਜ ॥

ناےئ ریتَے رتنا ناےئ پپ ئُؤچ ۔۔
ਨਾਉ ਿੇਰਾ ਗਹਣਾ ਮਤਿ ਮਕਸੂਿੁ ॥

ناو ریتا انہگ مت مق ُصؤد ۔۔

ਨਾਇ ਿੇਰੈ ਨਾਉ ਮੰਨੇ ਸਭ ਕੋਇ ॥

ناےئ ریتَے ناو مپّے سیھ وکۓ ۔۔
ਤਵਣੁ ਨਾਵੈ ਪਤਿ ਕਬਹੁ ਨ ਹੋਇ ॥੧॥

وِن نا َوے پپ کبہؤ ہن وہۓ ۔۔۱۔۔

ਅਵਰ ਤਸਆਣਪ ਸਗਲੀ ਪਾਜੁ ॥

ا َور ِسیاپپ سگلی ناچ ۔۔

ਜੈ ਬਖਸੇ ਿੈ ਪੂਰਾ ਕਾਜੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

نک
ےجَ ھسے ئَے ئُؤرا اکچ ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਨਾਉ ਿੇਰਾ ਿਾਣੁ ਨਾਉ ਿੀਬਾਣੁ ॥

ناو ریتا نان ناو دابین ۔۔
ਨਾਉ ਿੇਰਾ ਲਸਕਰੁ ਨਾਉ ਸੁਲਿਾਨੁ ॥

ناو ریتا لسکر ناو ُسلطان ۔۔

ਨਾਇ ਿੇਰੈ ਮਾਣੁ ਮਹਿ ਪਰਵਾਣੁ ॥

ناےئ ریتَے امن تہم رپوان ۔۔
ਿੇਰੀ ਨਿਰੀ ਕਰਤਮ ਪਵੈ ਨੀਸਾਣੁ ॥੨॥

ریتی دنری رکم وپَے اسینن ۔۔۲۔۔
ਨਾਇ ਿੇਰੈ ਸਹਜੁ ਨਾਇ ਸਾਲਾਹ ॥

سہ
ناےئ ریتَے ج ناےئ اصالچ ۔۔
ਨਾਉ ਿੇਰਾ ਅੰਤਮਰਿੁ ਤਬਖੁ ਉਤਿ ਜਾਇ ॥

ناو ریتا ارمِت نِکھ اُھٹ اجۓ ۔۔

ਨਾਇ ਿੇਰੈ ਸਤਭ ਸੁਖ ਵਸਤਹ ਮਤਨ ਆਇ ॥

ناےئ ریتَے سیھ ُسکھ وسہہ نم ا ۓ ۔۔
ਤਬਨੁ ਨਾਵੈ ਬਾਧੀ ਜਮ ਪੁਤਰ ਜਾਇ ॥੩॥

پِں نا َوے نادیھ مج ُپر اجۓ ۔۔۳۔۔

ਨਾਰੀ ਬੇਰੀ ਘਰ ਿਰ ਿੇਸ ॥

ناری ریبی رھگ در دسی ۔۔
ਮਨ ਕੀਆ ਖੁਸੀਆ ਕੀਚਤਹ ਵੇਸ ॥

ُک
نم کییا ھُسیا کبجہہ وسی ۔۔
ਜਾਂ ਸਿੇ ਿਾਂ ਤਢਲ ਨ ਪਾਇ ॥

اجن دسے نان دھِل ہن ناۓ ۔۔
ਨਾਨਕ ਕੂੜੁ ਕੂੜੋ ਹੋਇ ਜਾਇ ॥੪॥੧॥

نانک ُکؤر ُکؤرو وہۓ اجۓ ۔۔۴۔۔۱۔۔
ਪਰਭਾਿੀ ਮਹਲਾ ੧ ॥

رپَاھبیت ہلحم ۱۔۔
ਿੇਰਾ ਨਾਮੁ ਰਿਨੁ ਕਰਮੁ ਚਾਨਣੁ ਸੁਰਤਿ ਤਿਥੈ ਲੋਇ ॥

پ ِب
ریتا نام رنت رکم اچنن ُسرت َھے ولےئ ۔۔
ਅੰਧੇਰੁ ਅੰਧੀ ਵਾਪਰੈ ਸਗਲ ਲੀਜੈ ਖੋਇ ॥੧॥

وھکۓ ۔۔۱۔۔
ادنھتر ادنیھ وارپَے لگس لبج َے
ِ
ਇਹੁ ਸੰਸਾਰੁ ਸਗਲ ਤਬਕਾਰੁ ॥

اوہی اسنسر لگس ِئکار ۔۔
ਿੇਰਾ ਨਾਮੁ ਿਾਰੂ ਅਵਰੁ ਨਾਸਤਿ ਕਰਣਹਾਰੁ ਅਪਾਰੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ریتا نام دا ُرو ا َور ناست رکاہنر انار ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਪਾਿਾਲ ਪੁਰੀਆ ਏਕ ਭਾਰ ਹੋਵਤਹ ਲਾਖ ਕਰੋਤੜ ॥

نانال ُپرِنا انک اھبر وہوہِ الھک رکور ۔۔

ਿੇਰੇ ਲਾਲ ਕੀਮਤਿ ਿਾ ਪਵੈ ਜਾਂ ਤਸਰੈ ਹੋਵਤਹ ਹੋਤਰ ॥੨॥

ریتے الل تمیق نا وپَے اجن س ِ َرے وہوہِ وہر ۔۔۲۔۔
ਿੂਖਾ ਿੇ ਸੁਖ ਊਪਜਤਹ ਸੂਖੀ ਹੋਵਤਹ ਿੂਖ ॥

ُدواھک ےت ُسکھ اُبجہہ سُؤیھک وہوہِ ُدوھک ۔۔
ਤਜਿੁ ਮੁਤਖ ਿੂ ਸਾਲਾਹੀਅਤਹ ਤਿਿੁ ਮੁਤਖ ਕੈਸੀ ਭੂਖ ॥੩॥

ہی پ ِ م ک َ ب
کیسی ُھؤھک ۔۔۳۔۔
ِجت مُکھ ئُؤ ساال ی ِہ پ ُ ھ
ਨਾਨਕ ਮੂਰਖੁ ਏਕੁ ਿੂ ਅਵਰੁ ਭਲਾ ਸੈਸਾਰੁ ॥

ب
نانک مُؤرھک انک ئُؤ اور ھال َسیسار ۔۔

ਤਜਿੁ ਿਤਨ ਨਾਮੁ ਨ ਊਪਜੈ ਸੇ ਿਨ ਹੋਤਹ ਖੁਆਰ ॥੪॥੨॥

ک
جت نت نام ہن اُو بج َے ےس نت وہےہ ُھؤار ۔۔۴۔۔۲۔۔
ਪਰਭਾਿੀ ਮਹਲਾ ੧ ॥

رپَاھبیت ہلحم ۱۔۔
ਜੈ ਕਾਰਤਣ ਬੇਿ ਬਰਹਮੈ ਉਚਰੇ ਸੰਕਤਰ ਛੋਿੀ ਮਾਇਆ ॥

ےجَ اکرن دیب پر ہمَے اُرچے رکنس وھچدی امنا ۔۔

ਜੈ ਕਾਰਤਣ ਤਸਧ ਭਏ ਉਿਾਸੀ ਿੇਵੀ ਮਰਮੁ ਨ ਪਾਇਆ ॥੧॥

ےجَ اکرن سِدھ ےئھب اُدایس دویی رمم ہن نانا ۔۔۱۔۔
ਬਾਬਾ ਮਤਨ ਸਾਚਾ ਮੁਤਖ ਸਾਚਾ ਕਹੀਐ ਿਰੀਐ ਸਾਚਾ ਹੋਈ ॥

نانا نم سااچ مُکھ سااچ کہ ٔپے َ رت پ َپے سااچ وہیئ ۔۔

ਿੁਸਮਨੁ ਿੂਖੁ ਨ ਆਵੈ ਨੇੜੈ ਹਤਰ ਮਤਿ ਪਾਵੈ ਕੋਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ے ڑینَے ہر مت نا َوے وکیئ ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ُدنمس ُدوھک ہن ا و َ

ਅਗਤਨ ਤਬੰਬ ਪਵਣੈ ਕੀ ਬਾਣੀ ਿੀਤਨ ਨਾਮ ਕੇ ਿਾਸਾ ॥

انگ َبمت ئَؤ ئَے یک ناین نیت نام ےک داسا ۔۔

ਿੇ ਿਸਕਰ ਜੋ ਨਾਮੁ ਨ ਲੇਵਤਹ ਵਾਸਤਹ ਕੋਟ ਪੰਚਾਸਾ ॥੨॥

ہس وکت اچنپسا ۔۔۲۔۔
ےت ئسکر وج نام ہن ویلہِ وا ِ

ਜੇ ਕੋ ਏਕ ਕਰੈ ਚੰਤਗਆਈ ਮਤਨ ਤਚਤਿ ਬਹੁਿੁ ਬਿਾਵੈ ॥

اھپبوے ۔۔
ےج وک انک رکَے ایگنچیئ نم ِجت تہب َ
ਏਿੇ ਗੁਣ ਏਿੀਆ ਚੰਤਗਆਈਆ ਿੇਇ ਨ ਪਛੋਿਾਵੈ ॥੩॥

اےتی ُگں اایتی ایگنچایئ دےئ ہن وھچپنا َوے ۔۔۳۔۔

ਿੁਧੁ ਸਾਲਾਹਤਨ ਤਿਨ ਧਨੁ ਪਲੈ ਨਾਨਕ ਕਾ ਧਨੁ ਸੋਈ ॥

ُندھ اصالجں پِں دنھ نلَے نانک اک دنھ وسیئ ۔۔
ਜੇ ਕੋ ਜੀਉ ਕਹੈ ਓਨਾ ਕਉ ਜਮ ਕੀ ਿਲਬ ਨ ਹੋਈ ॥੪॥੩॥

ےج وک جپؤ ےہکَ اونا کؤ مج یک بلط ہن وہیئ ۔۔۴۔۔۳۔۔
ਪਰਭਾਿੀ ਮਹਲਾ ੧ ॥

رپَاھبیت ہلحم ۱۔۔
ਜਾ ਕੈ ਰੂਪੁ ਨਾਹੀ ਜਾਤਿ ਨਾਹੀ ਨਾਹੀ ਮੁਖੁ ਮਾਸਾ ॥

ےک ُروت نایہ اجت نایہ نایہ مُکھ امسا ۔۔
اج َ
ਸਤਿਗੁਤਰ ਤਮਲੇ ਤਨਰੰਜਨੁ ਪਾਇਆ ਿੇਰੈ ਨਾਤਮ ਹੈ ਤਨਵਾਸਾ ॥੧॥

ےہ ئِؤاسا ۔۔۱۔۔
سیگؤر مل ِے پِرنجن نانا ریتَے نام َ
ਅਉਧੂ ਸਹਜੇ ਿਿੁ ਬੀਚਾਤਰ ॥

س
او ُدوھ ہجے پپ اچیبر ۔۔

ਜਾ ਿੇ ਤਿਤਰ ਨ ਆਵਹੁ ਸੈਸਾਤਰ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ب
اج ےت ھِر ہن ا ووہ َسیسار ۔۔۱۔۔راہو۔۔

ਜਾ ਕੈ ਕਰਮੁ ਨਾਹੀ ਧਰਮੁ ਨਾਹੀ ਨਾਹੀ ਸੁਤਚ ਮਾਲਾ ॥

س
ےک رکم نایہ درھم نایہ نایہ ُ ج امال ۔۔
اج َ

ਤਸਵ ਜੋਤਿ ਕੰਨਹੁ ਬੁਤਧ ਪਾਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਖਵਾਲਾ ॥੨॥

سِؤ وجت ّکبہؤ ُندھ نایئ سیگؤرو روھکاال ۔۔۲۔۔
ਜਾ ਕੈ ਬਰਿੁ ਨਾਹੀ ਨੇਮੁ ਨਾਹੀ ਨਾਹੀ ਬਕਬਾਈ ॥

ےک پرت نایہ مین نایہ نایہ نکیایئ ۔۔
اج َ

ਗਤਿ ਅਵਗਤਿ ਕੀ ਤਚੰਿ ਨਾਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਿੁਰਮਾਈ ॥੩॥

گپ ا َوگپ یک ِجپت نایہ سیگؤرو فُرامیئ ۔۔۳۔۔

ਜਾ ਕੈ ਆਸ ਨਾਹੀ ਤਨਰਾਸ ਨਾਹੀ ਤਚਤਿ ਸੁਰਤਿ ਸਮਝਾਈ ॥

ےک ا س نایہ پِراس نایہ ِجت ُسرت اھجمسیئ ۔۔
اج َ

ਿੰਿ ਕਉ ਪਰਮ ਿੰਿੁ ਤਮਤਲਆ ਨਾਨਕਾ ਬੁਤਧ ਪਾਈ ॥੪॥੪॥

تنت کؤ رپم تنت مل ِیا نااکن ُندھ نایئ ۔۔۴۔۔۴۔۔
ਪਰਭਾਿੀ ਮਹਲਾ ੧ ॥

رپَاھبیت ہلحم ۱۔۔
ਿਾ ਕਾ ਕਤਹਆ ਿਤਰ ਪਰਵਾਣੁ ॥

نا اک کہیا در رپوان ۔۔
ਤਬਖੁ ਅੰਤਮਰਿੁ ਿੁਇ ਸਮ ਕਤਰ ਜਾਣੁ ॥੧॥

نِکھ امِرت ُدےئ مس رک اجن ۔۔۱۔۔

ਤਕਆ ਕਹੀਐ ਸਰਬੇ ਰਤਹਆ ਸਮਾਇ ॥

ایک کہ ٔپے َ رسےب رایہ امسۓ ۔۔

ਜੋ ਤਕਛੁ ਵਰਿੈ ਸਭ ਿੇਰੀ ਰਜਾਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ک
وج ِچھ ور ئَے سیھ ریتی راج ئِے ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਪਰਗਟੀ ਜੋਤਿ ਚੂਕਾ ਅਤਭਮਾਨੁ ॥

ب
رپَیٹگ وجت ُجؤاک ا ھبمان ۔۔

ਸਤਿਗੁਤਰ ਿੀਆ ਅੰਤਮਰਿ ਨਾਮੁ ॥੨॥

سیگؤر دپیا ارمِت نام ۔۔۲۔۔

ਕਤਲ ਮਤਹ ਆਇਆ ਸੋ ਜਨੁ ਜਾਣੁ ॥

لک ہہم ا نا وس نج اجن ۔۔
ਸਾਚੀ ਿਰਗਹ ਪਾਵੈ ਮਾਣੁ ॥੩॥

سایچ درہگ نا َوے امن ۔۔۳۔۔
ਕਹਣਾ ਸੁਨਣਾ ਅਕਥ ਘਤਰ ਜਾਇ ॥

انہک ُسییا اکبھ رھگ اجۓ ۔۔

ਕਥਨੀ ਬਿਨੀ ਨਾਨਕ ਜਤਲ ਜਾਇ ॥੪॥੫॥

ینھتک دبین نانک لج اجۓ ۔۔۴۔۔۵۔۔
ਪਰਭਾਿੀ ਮਹਲਾ ੧ ॥

رپَاھبیت ہلحم ۱۔۔
ਅੰਤਮਰਿੁ ਨੀਰੁ ਤਗਆਤਨ ਮਨ ਮਜਨੁ ਅਿਸਤਿ ਿੀਰਥ ਸੰਤਗ ਗਹੇ ॥

م ب
امِرت رین گ ِیان نم چں ا ھسیھ ریتھت گنس ےہگ ۔۔

ਗੁਰ ਉਪਿੇਤਸ ਜਵਾਹਰ ਮਾਣਕ ਸੇਵੇ ਤਸਖੁ ਸੋੁ ਖੋਤਜ ਲਹੈ ॥੧॥

ُگر ا ُندسی وجاہر امنک ویسے سِکھ وھکھج ل َہے َ۔۔۱۔۔
ਗੁਰ ਸਮਾਤਨ ਿੀਰਥੁ ਨਹੀ ਕੋਇ ॥

ُگر امسن ریتھت یہن وکۓ ۔۔

ਸਰੁ ਸੰਿੋਖੁ ਿਾਸੁ ਗੁਰੁ ਹੋਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

رس وتنسھک طاس ُگر وہۓ ۔۔۱۔۔راہو۔۔

ਗੁਰੁ ਿਰੀਆਉ ਸਿਾ ਜਲੁ ਤਨਰਮਲੁ ਤਮਤਲਆ ਿੁਰਮਤਿ ਮੈਲੁ ਹਰੈ ॥

ُگر درناو دسا لج پِرلم مل ِیا ُدرمت مَیل ہ َرے ۔۔

ਸਤਿਗੁਤਰ ਪਾਇਐ ਪੂਰਾ ਨਾਵਣੁ ਪਸੂ ਪਰੇਿਹੁ ਿੇਵ ਕਰੈ ॥੨॥

سیگؤر نا پپَے ئُؤرا ناون ئسُؤ رپپبہؤ دویَ رکَے ۔۔۲۔۔

ਰਿਾ ਸਤਚ ਨਾਤਮ ਿਲ ਹੀਅਲੁ ਸੋ ਗੁਰੁ ਪਰਮਲੁ ਕਹੀਐ ॥

رنا چس نام نل ہییل وس ُگر رپلم کہ ٔپے َ۔۔

ਜਾ ਕੀ ਵਾਸੁ ਬਨਾਸਪਤਿ ਸਉਰੈ ਿਾਸੁ ਚਰਣ ਤਲਵ ਰਹੀਐ ॥੩॥

اج یک واس انبسیت سؤ َرے طاس رچن لِؤ ر ہیپے ۔۔۳۔۔

ਗੁਰਮੁਤਖ ਜੀਅ ਪਰਾਨ ਉਪਜਤਹ ਗੁਰਮੁਤਖ ਤਸਵ ਘਤਰ ਜਾਈਐ ॥

ُگرمُکھ یج رپان اُبچ ِہ ُگرمُکھ سِؤ رھگ اج پپَے ۔۔

ਗੁਰਮੁਤਖ ਨਾਨਕ ਸਤਚ ਸਮਾਈਐ ਗੁਰਮੁਤਖ ਤਨਜ ਪਿੁ ਪਾਈਐ ॥੪॥੬॥

پپ ُگ مک ِب
پ
پ
ن
ُگرمُکھ نانک چس امس ٔے ر ُ ھ ج د نا َے ۔۔۴۔۔۶۔۔
ਪਰਭਾਿੀ ਮਹਲਾ ੧ ॥

رپَاھبیت ہلحم ۱۔۔

ਗੁਰ ਪਰਸਾਿੀ ਤਵਤਿਆ ਵੀਚਾਰੈ ਪਤੜ ਪਤੜ ਪਾਵੈ ਮਾਨੁ ॥

ُگر رپسادی وِدنا وبچارے ڑپ ڑپ نا َوے امن ۔۔

ਆਪਾ ਮਧੇ ਆਪੁ ਪਰਗਾਤਸਆ ਪਾਇਆ ਅੰਤਮਰਿੁ ਨਾਮੁ ॥੧॥

ا نا دمےھ ا ت رپاگایس نانا امِرت نام ۔۔۱۔۔
ਕਰਿਾ ਿੂ ਮੇਰਾ ਜਜਮਾਨੁ ॥

رکنا ئُؤ ریما امججن ۔۔

ਇਕ ਿਤਖਣਾ ਹਉ ਿੈ ਪਤਹ ਮਾਗਉ ਿੇਤਹ ਆਪਣਾ ਨਾਮੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

اِک دانھک ہؤ ئَے بہہ امگؤ دہہی ا انپ نام ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਪੰਚ ਿਸਕਰ ਧਾਵਿ ਰਾਖੇ ਚੂਕਾ ਮਤਨ ਅਤਭਮਾਨੁ ॥

ب
پب
ج ئسکر داھوت راےھک ُجؤاک نم ا ھبمان ۔۔

ਤਿਸਤਟ ਤਬਕਾਰੀ ਿੁਰਮਤਿ ਭਾਗੀ ਐਸਾ ਬਰਹਮ ਤਗਆਨੁ ॥੨॥

ِدست ِئکاری ُدرمت اھبیگ ااسی پرمہ گ ِیان ۔۔۲۔۔

ਜਿੁ ਸਿੁ ਚਾਵਲ ਿਇਆ ਕਣਕ ਕਤਰ ਪਰਾਪਤਿ ਪਾਿੀ ਧਾਨੁ ॥

جت ست اچول دایئ کنک رک رپاپپ نایت داھن ۔۔
ਿੂਧੁ ਕਰਮੁ ਸੰਿੋਖੁ ਘੀਉ ਕਤਰ ਐਸਾ ਮਾਂਗਉ ਿਾਨੁ ॥੩॥

گ
ُدودھ رکم وتنسھک ھپؤ رک ااسی امنگؤ دان ۔۔۳۔۔

ਤਖਮਾ ਧੀਰਜੁ ਕਤਰ ਗਊ ਲਵੇਰੀ ਸਹਜੇ ਬਛਰਾ ਖੀਰੁ ਪੀਐ ॥

ک
س
ک
ھِما دھترچ رک وگٔ ولریی ہجے رھچبا ھتر نی َپے ۔۔

ਤਸਿਤਿ ਸਰਮ ਕਾ ਕਪੜਾ ਮਾਂਗਉ ਹਤਰ ਗੁਣ ਨਾਨਕ ਰਵਿੁ ਰਹੈ ॥੪॥੭॥

صِفت رسم اک ڑپکا امنگؤ ہر ُگں نانک َر َوت ر َہے ۔۔۴۔۔۷۔۔

ਪਰਭਾਿੀ ਮਹਲਾ ੧ ॥

رپَاھبیت ہلحم ۱۔۔
ਆਵਿੁ ਤਕਨੈ ਨ ਰਾਤਖਆ ਜਾਵਿੁ ਤਕਉ ਰਾਤਖਆ ਜਾਇ ॥

ا وت ک ِ َپے ہن راایھک اجوت کپؤ راایھک اجۓ ۔۔

ਤਜਸ ਿੇ ਹੋਆ ਸੋਈ ਪਰੁ ਜਾਣੈ ਜਾਂ ਉਸ ਹੀ ਮਾਤਹ ਸਮਾਇ ॥੧॥

ِجس ےت وہا وسیئ رپ اج ئَے اجن اُس یہ امہِ امسۓ ۔۔۱۔۔
ਿੂਹੈ ਹੈ ਵਾਹੁ ਿੇਰੀ ਰਜਾਇ ॥

ےہ واوہ ریتی راج ئِے ۔۔
ئُؤ َہے َ
ਜੋ ਤਕਛੁ ਕਰਤਹ ਸੋਈ ਪਰੁ ਹੋਇਬਾ ਅਵਰੁ ਨ ਕਰਣਾ ਜਾਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ک
وج ِچھ رکہِ وسیئ رپ وہابئ ا َور ہن رکنا اجۓ ۔۔۱۔۔راہو۔۔

ਜੈਸੇ ਹਰਹਟ ਕੀ ਮਾਲਾ ਤਟੰਿ ਲਗਿ ਹੈ ਇਕ ਸਖਨੀ ਹੋਰ ਿੇਰ ਭਰੀਅਿ ਹੈ ॥

سک
ےہ اِک ھبی وہر ریھپ رھبپپت ےہَ ۔۔
ےسیج ہرہت یک امال پ ِید تگل َ
ਿੈਸੋ ਹੀ ਇਹੁ ਖੇਲੁ ਖਸਮ ਕਾ ਤਜਉ ਉਸ ਕੀ ਵਤਿਆਈ ॥੨॥

ک
ھ
س
چ
َنیسؤ یہ اوہی لیھک م اک یپؤ اُس یک ودنایئ ۔۔۲۔۔
ਸੁਰਿੀ ਕੈ ਮਾਰਤਗ ਚਤਲ ਕੈ ਉਲਟੀ ਨਿਤਰ ਪਰਗਾਸੀ ॥

ےک امرگ لچ ےکَ اُیٹل دنر رپَاگیس ۔۔
ُسریت َ
ਮਤਨ ਵੀਚਾਤਰ ਿੇਖੁ ਬਰਹਮ ਤਗਆਨੀ ਕਉਨੁ ਤਗਰਹੀ ਕਉਨੁ ਉਿਾਸੀ ॥੩॥

نم وبچار دھکی پرمہ گ ِیاین کؤن گِریہ کؤن اُدایس ۔۔۳۔۔

ਤਜਸ ਕੀ ਆਸਾ ਤਿਸ ਹੀ ਸਉਤਪ ਕੈ ਏਹੁ ਰਤਹਆ ਤਨਰਬਾਣੁ ॥

ےک اوہی رایہ پِرنان ۔۔
ِجس یک ا سا ئِس یہ سؤت َ

ਤਜਸ ਿੇ ਹੋਆ ਸੋਈ ਕਤਰ ਮਾਤਨਆ ਨਾਨਕ ਤਗਰਹੀ ਉਿਾਸੀ ਸੋ ਪਰਵਾਣੁ ॥੪॥੮॥

ِجس ےت وہا وسیئ رک اماین نانک گِریہ اُدایس وس رپوان ۔۔۴۔۔۸۔۔
ਪਰਭਾਿੀ ਮਹਲਾ ੧ ॥

رپَاھبیت ہلحم ۱۔۔
ਤਿਸਤਟ ਤਬਕਾਰੀ ਬੰਧਤਨ ਬਾਂਧੈ ਹਉ ਤਿਸ ਕੈ ਬਤਲ ਜਾਈ ॥

ےک نل اجیئ ۔۔
ِدست ِئکاری دنبنھ نادن َھے ہؤ ئِس َ
ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਕੀ ਸਾਰ ਨ ਜਾਣੈ ਭੂਲਾ ਤਿਰੈ ਅਜਾਈ ॥੧॥

ب ب
نات ُپ ّں یک سار ہن اج ئَے ُھؤال ھ ِ َرے ااجیئ ۔۔۱۔۔
ਬੋਲਹੁ ਸਚੁ ਨਾਮੁ ਕਰਿਾਰ ॥

وبوہل چس نام رکنار ۔۔
ਿੁਤਨ ਬਹੁਤੜ ਨ ਆਵਣ ਵਾਰ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ب
ھ
ب
ُ
ہ
ں ُ ر ہن ا ون وار ۔۔۱۔۔راہو۔۔

ਊਚਾ ਿੇ ਿੁਤਨ ਨੀਚੁ ਕਰਿੁ ਹੈ ਨੀਚ ਕਰੈ ਸੁਲਿਾਨੁ ॥

ب
ھ
ُ
ےہ چین رکَے ُسلطان ۔۔
اُواچ ےت ں چین رکت َ
ਤਜਨੀ ਜਾਣੁ ਸੁਜਾਤਣਆ ਜਤਗ ਿੇ ਪੂਰੇ ਪਰਵਾਣੁ ॥੨॥

ِجبی اجن سُچااین چگ ےت ئُؤرے رپوان ۔۔۲۔۔
ਿਾ ਕਉ ਸਮਝਾਵਣ ਜਾਈਐ ਜੇ ਕੋ ਭੂਲਾ ਹੋਈ ॥

ب
نا کؤ اھجمسون اج پپَے ےج وک ُھؤال وہیئ ۔۔

ਆਪੇ ਖੇਲ ਕਰੇ ਸਭ ਕਰਿਾ ਐਸਾ ਬੂਝੈ ਕੋਈ ॥੩॥

چ
ا ےپ لیھک رکے سیھ رکنا ااسی وب َھے وکیئ ۔۔۳۔۔

ਨਾਉ ਪਰਭਾਿੈ ਸਬਤਿ ਤਧਆਈਐ ਛੋਿਹੁ ਿੁਨੀ ਪਰੀਿਾ ॥

ناو رپاھب َئے دبس دایھ نیپے َ وھچدوہ ُدین رپاتی ۔۔

ਪਰਣਵਤਿ ਨਾਨਕ ਿਾਸਤਨ ਿਾਸਾ ਜਤਗ ਹਾਤਰਆ ਤਿਤਨ ਜੀਿਾ ॥੪॥੯॥

رپونِت نانک دانس داسا چگ اہرِنا پِں اتیج ۔۔۴۔۔۹۔۔
ਪਰਭਾਿੀ ਮਹਲਾ ੧ ॥

رپَاھبیت ہلحم ۱۔۔
ਮਨੁ ਮਾਇਆ ਮਨੁ ਧਾਇਆ ਮਨੁ ਪੰਖੀ ਆਕਾਤਸ ॥

نم امنا نم داھنا نم یھکنپ ا اکس ۔۔
ਿਸਕਰ ਸਬਤਿ ਤਨਵਾਤਰਆ ਨਗਰੁ ਵੁਿਾ ਸਾਬਾਤਸ ॥

ئسکر دبس ئِؤارنا رگن ُواھٹ ساناس ۔۔

ਜਾ ਿੂ ਰਾਖਤਹ ਰਾਤਖ ਲੈਤਹ ਸਾਬਿੁ ਹੋਵੈ ਰਾਤਸ ॥੧॥

وہوے راس ۔۔۱۔۔
اج ئُؤ راکھہہ راھک ِ
ہیل ناپپ َ
ਐਸਾ ਨਾਮੁ ਰਿਨੁ ਤਨਤਧ ਮੇਰੈ ॥

ااسی نام رنت ن ِدھ ریمَے ۔۔
ਗੁਰਮਤਿ ਿੇਤਹ ਲਗਉ ਪਤਗ ਿੇਰੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ُگرمت دہہی لگؤ نگ ریتَے ۔۔۱۔۔راہو۔۔

ਮਨੁ ਜੋਗੀ ਮਨੁ ਭੋਗੀਆ ਮਨੁ ਮੂਰਖੁ ਗਾਵਾਰੁ ॥

نم وجیگ نم وھبایگ نم مُؤرھک اگوار ۔۔
ਮਨੁ ਿਾਿਾ ਮਨੁ ਮੰਗਿਾ ਮਨ ਤਸਤਰ ਗੁਰੁ ਕਰਿਾਰੁ ॥

نم دانا نم اتگنم نم سِر ُگر رکنار ۔۔

ਪੰਚ ਮਾਤਰ ਸੁਖੁ ਪਾਇਆ ਐਸਾ ਬਰਹਮੁ ਵੀਚਾਰੁ ॥੨॥

پب
ج امر ُسکھ نانا ااسی پرمہ وبچار ۔۔۲۔۔

ਘਤਟ ਘਤਟ ਏਕੁ ਵਖਾਣੀਐ ਕਹਉ ਨ ਿੇਤਖਆ ਜਾਇ ॥

ٹھگ ٹھگ انک واھک نیپے کہؤ ہن دنکھیا اجۓ ۔۔
ਖੋਟੋ ਪੂਿੋ ਰਾਲੀਐ ਤਬਨੁ ਨਾਵੈ ਪਤਿ ਜਾਇ ॥

ےئیل پِں نا َوے پپ اجۓ ۔۔
وھکوٹ ئُؤوھٹ را َ
ਜਾ ਿੂ ਮੇਲਤਹ ਿਾ ਤਮਤਲ ਰਹਾਂ ਜਾਂ ਿੇਰੀ ਹੋਇ ਰਜਾਇ ॥੩॥

اج ئُؤ میلہہ نا مِل راہن اجن ریتی وہۓ راج ئِے ۔۔۳۔۔
ਜਾਤਿ ਜਨਮੁ ਨਹ ਪੂਛੀਐ ਸਚ ਘਰੁ ਲੇਹੁ ਬਿਾਇ ॥

چ
اجت منج ہن ئُؤ ھی َپے چس رھگ وہیل اتب ئِے ۔۔
ਸਾ ਜਾਤਿ ਸਾ ਪਤਿ ਹੈ ਜੇਹੇ ਕਰਮ ਕਮਾਇ ॥

ےہ جبہے رکم امکۓ ۔۔
سا اجت سا پپ َ
ਜਨਮ ਮਰਨ ਿੁਖੁ ਕਾਟੀਐ ਨਾਨਕ ਛੂਟਤਸ ਨਾਇ ॥੪॥੧੦॥

چ
منج رمن ُدھک اک نیپے نانک ُھؤسٹ ناےئ ۔۔۴۔۔۱۱۔۔
ਪਰਭਾਿੀ ਮਹਲਾ ੧ ॥

رپَاھبیت ہلحم ۱۔۔
ਜਾਗਿੁ ਤਬਗਸੈ ਮੂਿੋ ਅੰਧਾ ॥

اجگپ نِگ َسے مُؤوھٹ ادناھ ۔۔

ਗਤਲ ਿਾਹੀ ਤਸਤਰ ਮਾਰੇ ਧੰਧਾ ॥

لگ اھپیہ سِر امرے ددنھاھ ۔۔

ਆਸਾ ਆਵੈ ਮਨਸਾ ਜਾਇ ॥

ے اسنم اجۓ ۔۔
ا سا ا و َ
ਉਰਝੀ ਿਾਣੀ ਤਕਛੁ ਨ ਬਸਾਇ ॥੧॥

ک
اُریھج ناین ِچھ ہن اسب ئِے ۔۔۱۔۔
ਜਾਗਤਸ ਜੀਵਣ ਜਾਗਣਹਾਰਾ ॥

اجسگ ویجن اجگبہارا ۔۔
ਸੁਖ ਸਾਗਰ ਅੰਤਮਰਿ ਭੰਿਾਰਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ُسکھ سارگ ارمِت ڈنھبارا ۔۔۱۔۔راہو۔۔

ਕਤਹਓ ਨ ਬੂਝੈ ਅੰਧੁ ਨ ਸੂਝੈ ਭੋੈਂਿੀ ਕਾਰ ਕਮਾਈ ॥

چ
کہپؤ ہن ئُؤ َھے ادنھ ہن سُؤےھج وھبندی اکر امکیئ ۔۔
ਆਪੇ ਪਰੀਤਿ ਪਰੇਮ ਪਰਮੇਸੁਰੁ ਕਰਮੀ ਤਮਲੈ ਵਿਾਈ ॥੨॥

ا ےپ رپپپ رپمی رپمیسُر رکیم ملَ ِے ودایئ ۔۔۲۔۔

ਤਿਨੁ ਤਿਨੁ ਆਵੈ ਤਿਲੁ ਤਿਲੁ ਛੀਜੈ ਮਾਇਆ ਮੋਹੁ ਘਟਾਈ ॥

چ
ھب
ج
َے امنا ومہ اٹھگیئ ۔۔
ے نِل نِل
دِن دِن ا و َ

ਤਬਨੁ ਗੁਰ ਬੂਿੋ ਿਉਰ ਨ ਪਾਵੈ ਜਬ ਲਗ ਿੂਜੀ ਰਾਈ ॥੩॥

ب
پِں ُگر ئُؤدو ھؤر ہن نا َوے جت گل ُدویج رایئ ۔۔۳۔۔
ਅਤਹਤਨਤਸ ਜੀਆ ਿੇਤਖ ਸਮਹਾਲੈ ਸੁਖੁ ਿੁਖੁ ਪੁਰਤਬ ਕਮਾਈ ॥

س
م
ہ
س
ک
پ
ُ
ےل ھ ُدھک ُرت امکیئ ۔۔
اہیِس ایج دھکی ھا َ

ਕਰਮਹੀਣੁ ਸਚੁ ਭੀਤਖਆ ਮਾਂਗੈ ਨਾਨਕ ਤਮਲੈ ਵਿਾਈ ॥੪॥੧੧॥

ب
ھ
َ
ک
ی
َ
ن
ل
گ
م
رکنیہم چس ھیا ام ے نانک ِے ودایئ ۔۔۴۔۔۱۱۔۔

ਪਰਭਾਿੀ ਮਹਲਾ ੧ ॥

رپَاھبیت ہلحم ۱۔۔
ਮਸਤਟ ਕਰਉ ਮੂਰਖੁ ਜਤਗ ਕਹੀਆ ॥

ٹسم رکو مُؤرھک چگ کہیا ۔۔
ਅਤਧਕ ਬਕਉ ਿੇਰੀ ਤਲਵ ਰਹੀਆ ॥

ادِکھ نکؤ ریتی لِؤ رایہ ۔۔
ਭੂਲ ਚੂਕ ਿੇਰੈ ਿਰਬਾਤਰ ॥

ب
ُھؤل ُجؤک ریتَے درنار ۔۔
ਨਾਮ ਤਬਨਾ ਕੈਸੇ ਆਚਾਰ ॥੧॥

نام پِیا َ
کیسے ا اچر ۔۔۱۔۔
ਐਸੇ ਝੂਤਿ ਮੁਿੇ ਸੰਸਾਰਾ ॥

مب
چ
اےسی ُھؤھٹ ُ ھے اسنسرا ۔۔
ਤਨੰਿਕੁ ਤਨੰਿੈ ਮੁਝੈ ਤਪਆਰਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

م ُج
ھ
َ
پ ِیدک پ ِی َدے ے ایپرا ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਤਜਸੁ ਤਨੰਿਤਹ ਸੋਈ ਤਬਤਧ ਜਾਣੈ ॥

ِجس پ ِیدہِ وسیئ نِدھ اج ئَے ۔۔
ਗੁਰ ਕੈ ਸਬਿੇ ਿਤਰ ਨੀਸਾਣੈ ॥

ُگر ےکَ دبسے در اسین ئَے ۔۔
ਕਾਰਣ ਨਾਮੁ ਅੰਿਰਗਤਿ ਜਾਣੈ ॥

اکرن نام ارتنگپ اج ئَے ۔۔

ਤਜਸ ਨੋ ਨਿਤਰ ਕਰੇ ਸੋਈ ਤਬਤਧ ਜਾਣੈ ॥੨॥

ِجس ون دنر رکے وسیئ نِدھ اج ئَے ۔۔۲۔۔
ਮੈ ਮੈਲੌ ਊਜਲੁ ਸਚੁ ਸੋਇ ॥

م َے مَیلؤٔ اُولج چس وسۓ ۔۔
ਊਿਮੁ ਆਤਖ ਨ ਊਚਾ ਹੋਇ ॥

اُومت ا ھک ہن اُواچ وہۓ ۔۔
ਮਨਮੁਖੁ ਖੂਤਲਹ ਮਹਾ ਤਬਖੁ ਖਾਇ ॥

مب ک ل
اھکۓ ۔۔
مُکھ ُھؤ ھھِ اہم نِکھ
ِ
ਗੁਰਮੁਤਖ ਹੋਇ ਸੁ ਰਾਚੈ ਨਾਇ ॥੩॥

ُگرمُکھ وہۓ وس را َچے ناےئ ۔۔۳۔۔
ਅੰਧੌ ਬੋਲੌ ਮੁਗਧੁ ਗਵਾਰੁ ॥

ادنوھٔ وبلٔؤ مُگدھ وگار ۔۔
ਹੀਣੌ ਨੀਚੁ ਬੁਰੌ ਬੁਤਰਆਰੁ ॥

ہیپٔؤ چین ُپ َرو پ ُرنار ۔۔

ਨੀਧਨ ਕੌ ਧਨੁ ਨਾਮੁ ਤਪਆਰੁ ॥

دیننھ وک دنھ نام ایپر ۔۔
ਇਹੁ ਧਨੁ ਸਾਰੁ ਹੋਰੁ ਤਬਤਖਆ ਛਾਰੁ ॥੪॥

اوہی دنھ سار وہر نِکھیا اھچر ۔۔۴۔۔
ਉਸਿਤਿ ਤਨੰਿਾ ਸਬਿੁ ਵੀਚਾਰੁ ॥

اُسیت پ ِیدا دبس وبچار ۔۔

ਜੋ ਿੇਵੈ ਤਿਸ ਕਉ ਜੈਕਾਰੁ ॥

وج دویَے ئِس کؤ جپکار ۔۔
ਿੂ ਬਖਸਤਹ ਜਾਤਿ ਪਤਿ ਹੋਇ ॥

نک
ئُؤ ھسہہ اجت پپ وہۓ ۔۔
ਨਾਨਕੁ ਕਹੈ ਕਹਾਵੈ ਸੋਇ ॥੫॥੧੨॥

اہکوے وسۓ ۔۔۵۔۔۱۲۔۔
نانک ےہکَ َ
ਪਰਭਾਿੀ ਮਹਲਾ ੧ ॥

رپَاھبیت ہلحم ۱۔۔
ਖਾਇਆ ਮੈਲੁ ਵਧਾਇਆ ਪੈਧੈ ਘਰ ਕੀ ਹਾਤਣ ॥

اھکنا مَیل وداھنا دیپَےھ رھگ یک اہن ۔۔

ਬਤਕ ਬਤਕ ਵਾਿੁ ਚਲਾਇਆ ਤਬਨੁ ਨਾਵੈ ਤਬਖੁ ਜਾਤਣ ॥੧॥

نک نک واد چالنا پِں نا َوے نِکھ اجن ۔۔۱۔۔
ਬਾਬਾ ਐਸਾ ਤਬਖਮ ਜਾਤਲ ਮਨੁ ਵਾਤਸਆ ॥

نِکھ

نانا ااسی م اجل نم واایس ۔۔
ਤਬਬਲੁ ਝਾਤਗ ਸਹਤਜ ਪਰਗਾਤਸਆ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

سہ
پِیل اھجگ ج رپاگایس ۔۔۱۔۔راہو۔۔

ਤਬਖੁ ਖਾਣਾ ਤਬਖੁ ਬੋਲਣਾ ਤਬਖੁ ਕੀ ਕਾਰ ਕਮਾਇ ॥

نِکھ اھکنا نِکھ وبانل نِکھ یک اکر امکۓ ۔۔

ਜਮ ਿਤਰ ਬਾਧੇ ਮਾਰੀਅਤਹ ਛੂਟਤਸ ਸਾਚੈ ਨਾਇ ॥੨॥

چ
مج در نادےھ امرپبہہ ُھؤسٹ سا َچے ناےئ ۔۔۲۔۔

ਤਜਵ ਆਇਆ ਤਿਵ ਜਾਇਸੀ ਕੀਆ ਤਲਤਖ ਲੈ ਜਾਇ ॥

کی ِیا لک ِھ لَے اجۓ ۔۔
وج ا نا ئِؤ اجیسئ ِ

ਮਨਮੁਤਖ ਮੂਲੁ ਗਵਾਇਆ ਿਰਗਹ ਤਮਲੈ ਸਜਾਇ ॥੩॥

مب
مُکھ مُؤل وگَانا درہگ ملَ ِے اجسۓ ۔۔۳۔۔

ਜਗੁ ਖੋਟੌ ਸਚੁ ਤਨਰਮਲੌ ਗੁਰ ਸਬਿੀੈਂ ਵੀਚਾਤਰ ॥

چگ وھکئٔؤ چس پِرولم ُگر دبسںی وبچار ۔۔

ਿੇ ਨਰ ਤਵਰਲੇ ਜਾਣੀਅਤਹ ਤਜਨ ਅੰਿਤਰ ਤਗਆਨੁ ਮੁਰਾਤਰ ॥੪॥

ےت رن وِرےل اجنیی ِہ ِجں ارتن گ ِیان مُرار ۔۔۴۔۔
ਅਜਰੁ ਜਰੈ ਨੀਝਰੁ ਝਰੈ ਅਮਰ ਅਨੰਿ ਸਰੂਪ ॥

پ بج
ھ
ارج رجَے ر رھجَے ارم ادنن رسُوت ۔۔

ਨਾਨਕੁ ਜਲ ਕੌ ਮੀਨੁ ਸੈ ਥੇ ਭਾਵੈ ਰਾਖਹੁ ਪਰੀਤਿ ॥੫॥੧੩॥

ک
اھبوے را ھہؤ رپپپ ۔۔۵۔۔۱۳۔۔
نانک لج وک نیم سَے ےھت َ
ਪਰਭਾਿੀ ਮਹਲਾ ੧ ॥

رپَاھبیت ہلحم ۱۔۔
ਗੀਿ ਨਾਿ ਹਰਖ ਚਿੁਰਾਈ ॥

تیگ ناد ہرھک چتُرایئ ۔۔
ਰਹਸ ਰੰਗ ਿੁਰਮਾਇਤਸ ਕਾਈ ॥

ب
رسہ رنگ ُھرامسئ اکیئ ۔۔

ਪੈਨਹਣੁ ਖਾਣਾ ਚੀਤਿ ਨ ਪਾਈ ॥

نیبہ
ھں اھکنا ِجپت ہن نایئ ۔۔

ਸਾਚੁ ਸਹਜੁ ਸੁਖੁ ਨਾਤਮ ਵਸਾਈ ॥੧॥

سہ
س
ک
ُ
ساچ ج ھ نام وسایئ ۔۔۱۔۔

ਤਕਆ ਜਾਨਾਂ ਤਕਆ ਕਰੈ ਕਰਾਵੈ ॥

ایک اجنان ایک رکَے رکا َوے ۔۔
ਨਾਮ ਤਬਨਾ ਿਤਨ ਤਕਛੁ ਨ ਸੁਖਾਵੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ک
نام پِیا نت ِچھ ہن ُسکھا َوے ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਜੋਗ ਤਬਨੋਿ ਸਵਾਿ ਆਨੰਿਾ ॥

وجگ پِپؤد وساد ا دننا ۔۔

ਮਤਿ ਸਿ ਭਾਇ ਭਗਤਿ ਗੋਤਬੰਿਾ ॥

مت ست اھبےئ تگھب وگپِیدا ۔۔
ਕੀਰਤਿ ਕਰਮ ਕਾਰ ਤਨਜ ਸੰਿਾ ॥

ِب
ریکت رکم اکر ج دنسا ۔۔

ਅੰਿਤਰ ਰਵਿੌ ਰਾਜ ਰਤਵੰਿਾ ॥੨॥

ارتن َروئٔؤ راچ روِدنا ۔۔۲۔۔

ਤਪਰਉ ਤਪਰਉ ਪਰੀਤਿ ਪਰੇਤਮ ਉਰ ਧਾਰੀ ॥

پِرو پِرو رپپپ رپمی اُر داھری ۔۔
ਿੀਨਾ ਨਾਥੁ ਪੀਉ ਬਨਵਾਰੀ ॥

دانی ناھت پِپؤ ونباری ۔۔

ਅਨਤਿਨੁ ਨਾਮੁ ਿਾਨੁ ਬਰਿਕਾਰੀ ॥

ادنِن نام دان پراکتری ۔۔

ਤਿਰਪਤਿ ਿਰੰਗ ਿਿੁ ਬੀਚਾਰੀ ॥੩॥

رتِپپ رتنگ پپ اچیبری ۔۔۳۔۔
ਅਕਥੌ ਕਥਉ ਤਕਆ ਮੈ ਜੋਰੁ ॥

کب
اوھتک ھؤ ایک م َے وجر ۔۔

ਭਗਤਿ ਕਰੀ ਕਰਾਇਤਹ ਮੋਰ ॥

تگھب رکی رکابہ ِہ ومر ۔۔
ਅੰਿਤਰ ਵਸੈ ਚੂਕੈ ਮੈ ਮੋਰ ॥

ارتن و سَے ُجؤ َکے م َے ومر ۔۔
ਤਕਸੁ ਸੇਵੀ ਿੂਜਾ ਨਹੀ ਹੋਰੁ ॥੪॥

کِس ویسی ُدواج یہن وہر ۔۔۴۔۔
ਗੁਰ ਕਾ ਸਬਿੁ ਮਹਾ ਰਸੁ ਮੀਿਾ ॥

ُگر اک دبس اہم رس اھٹیم ۔۔

ਐਸਾ ਅੰਤਮਰਿੁ ਅੰਿਤਰ ਿੀਿਾ ॥

ااسی امِرت ارتن داھٹی ۔۔
ਤਜਤਨ ਚਾਤਖਆ ਪੂਰਾ ਪਿੁ ਹੋਇ ॥

ِجں اچایھک ئُؤرا ند وہۓ ۔۔

ਨਾਨਕ ਧਰਾਤਪਓ ਿਤਨ ਸੁਖੁ ਹੋਇ ॥੫॥੧੪॥

نانک درھاویپ نت ُسکھ وہۓ ۔۔۵۔۔۱۴۔۔
ਪਰਭਾਿੀ ਮਹਲਾ ੧ ॥

رپَاھبیت ہلحم ۱۔۔

ਅੰਿਤਰ ਿੇਤਖ ਸਬਤਿ ਮਨੁ ਮਾਤਨਆ ਅਵਰੁ ਨ ਰਾਂਗਨਹਾਰਾ ॥

ارتن دھکی دبس نم اماین ا َور ہن رانگبہارا ۔۔
ਅਤਹਤਨਤਸ ਜੀਆ ਿੇਤਖ ਸਮਾਲੇ ਤਿਸ ਹੀ ਕੀ ਸਰਕਾਰਾ ॥੧॥

اہیِس ایج دھکی امسےل ئِس یہ یک رساکرا ۔۔۱۔۔
ਮੇਰਾ ਪਰਭੁ ਰਾਂਤਗ ਘਣੌ ਅਤਿ ਰੂੜੌ ॥

گ
ریما رپَھب رانگ ھ ٔپؤ ات ُرورؤ ۔۔
ਿੀਨ ਿਇਆਲੁ ਪਰੀਿਮ ਮਨਮੋਹਨੁ ਅਤਿ ਰਸ ਲਾਲ ਸਗੂੜੌ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

دنی دنال رپمتی ومنمنہ ات رس الل وگس َُرو ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਊਪਤਰ ਕੂਪੁ ਗਗਨ ਪਤਨਹਾਰੀ ਅੰਤਮਰਿੁ ਪੀਵਣਹਾਰਾ ॥

اُورپ ُکؤت نگگ اہنپری ارمِت ویپاہنرا ۔۔
ਤਜਸ ਕੀ ਰਚਨਾ ਸੋ ਤਬਤਧ ਜਾਣੈ ਗੁਰਮੁਤਖ ਤਗਆਨੁ ਵੀਚਾਰਾ ॥੨॥

ِجس یک رانچ وس نِدھ اج ئَے ُگرمُکھ گ ِیان وبچارا ۔۔۲۔۔

ਪਸਰੀ ਤਕਰਤਣ ਰਤਸ ਕਮਲ ਤਬਗਾਸੇ ਸਤਸ ਘਤਰ ਸੂਰੁ ਸਮਾਇਆ ॥

رسپی کِرن رس لمک ئگِاےس سس رھگ سُؤر امسنا ۔۔

ਕਾਲੁ ਤਬਧੁੰਤਸ ਮਨਸਾ ਮਤਨ ਮਾਰੀ ਗੁਰ ਪਰਸਾਤਿ ਪਰਭੁ ਪਾਇਆ ॥੩॥

اکل نِدسنھ اسنم نم امری ُگر رپساد رپَھب نانا ۔۔۳۔۔
ਅਤਿ ਰਤਸ ਰੰਤਗ ਚਲੂਲੈ ਰਾਿੀ ਿੂਜਾ ਰੰਗੁ ਨ ਕੋਈ ॥

ات رس رنگ چلُؤ لَے رایت ُدواج رنگ ہن وکیئ ۔۔
ਨਾਨਕ ਰਸਤਨ ਰਸਾਏ ਰਾਿੇ ਰਤਵ ਰਤਹਆ ਪਰਭੁ ਸੋਈ ॥੪॥੧੫॥

نانک رنس رساےئ راےت َروِ رایہ رپَھب وسیئ ۔۔۴۔۔۱۵۔۔

ਪਰਭਾਿੀ ਮਹਲਾ ੧ ॥

رپَاھبیت ہلحم ۱۔۔
ਬਾਰਹ ਮਤਹ ਰਾਵਲ ਖਤਪ ਜਾਵਤਹ ਚਹੁ ਤਛਅ ਮਤਹ ਸੰਤਨਆਸੀ ॥

چ
سییایس ۔۔
نارہ ہہم راول پھک اجوہِ چہؤ ِٕھیا ہہم ِ

ਜੋਗੀ ਕਾਪੜੀਆ ਤਸਰਖੂਥੇ ਤਬਨੁ ਸਬਿੈ ਗਤਲ ਿਾਸੀ ॥੧॥

ُک
وجیگ اکڑپنا سِر ھؤےھت پِں دبسَے لگ اھپیس ۔۔۱۔۔
ਸਬਤਿ ਰਿੇ ਪੂਰੇ ਬੈਰਾਗੀ ॥

دبس رےت ئُؤرے ریبایگ ۔۔
ਅਉਹਤਿ ਹਸਿ ਮਤਹ ਭੀਤਖਆ ਜਾਚੀ ਏਕ ਭਾਇ ਤਲਵ ਲਾਗੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

بھ
ک
ی
ل
ِ
ھ
اوہبھ ہست ہہم یا اجیچ انک اھبےئ ؤ الیگ ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਬਰਹਮਣ ਵਾਿੁ ਪੜਤਹ ਕਤਰ ਤਕਤਰਆ ਕਰਣੀ ਕਰਮ ਕਰਾਏ ॥

پرنمہ واد ڑپہِ رک کِرنا رکین رکم رکاےئ ۔۔

ਤਬਨੁ ਬੂਝੇ ਤਕਛੁ ਸੂਝੈ ਨਾਹੀ ਮਨਮੁਖੁ ਤਵਛੁਤੜ ਿੁਖੁ ਪਾਏ ॥੨॥

مب
ک
پِں ئُؤےھج ِچھ سُؤےھج نایہ مُکھ وِڑھچ ُدھک ناےئ ۔۔۲۔۔
ਸਬਤਿ ਤਮਲੇ ਸੇ ਸੂਚਾਚਾਰੀ ਸਾਚੀ ਿਰਗਹ ਮਾਨੇ ॥

دبس مل ِے ےس سُچااچری سایچ درہگ امےن ۔۔

ਅਨਤਿਨੁ ਨਾਤਮ ਰਿਤਨ ਤਲਵ ਲਾਗੇ ਜੁਤਗ ਜੁਤਗ ਸਾਤਚ ਸਮਾਨੇ ॥੩॥

ادنِن نام رنت لِؤ الےگ ُچگ ُچگ ساچ امسےن ۔۔۳۔۔
ਸਗਲੇ ਕਰਮ ਧਰਮ ਸੁਤਚ ਸੰਜਮ ਜਪ ਿਪ ਿੀਰਥ ਸਬਤਿ ਵਸੇ ॥

س سبج
ےلگس رکم درھم ُ ج م جت پپ ریتھت دبس وےس ۔۔

ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਤਮਲੈ ਤਮਲਾਇਆ ਿੂਖ ਪਰਾਛਿ ਕਾਲ ਨਸੇ ॥੪॥੧੬॥

نانک سیگؤر ملَ ِے مِالنا ُدوھک رپاتھچ اکل ےسن ۔۔۴۔۔۱۶۔۔
ਪਰਭਾਿੀ ਮਹਲਾ ੧ ॥

رپَاھبیت ہلحم ۱۔۔
ਸੰਿਾ ਕੀ ਰੇਣੁ ਸਾਧ ਜਨ ਸੰਗਤਿ ਹਤਰ ਕੀਰਤਿ ਿਰੁ ਿਾਰੀ ॥

سییا یک ر َپں سادھ نج تگنس ہر ریکت رت ناری ۔۔

ਕਹਾ ਕਰੈ ਬਪੁਰਾ ਜਮੁ ਿਰਪੈ ਗੁਰਮੁਤਖ ਤਰਿੈ ਮੁਰਾਰੀ ॥੧॥

اہک رکَے پیتُرا مج در ئَے ُگرمُکھ ر َِدے مُراری ۔۔۱۔۔
ਜਤਲ ਜਾਉ ਜੀਵਨੁ ਨਾਮ ਤਬਨਾ ॥

لج اجو ویجن نام پِیا ۔۔
ਹਤਰ ਜਤਪ ਜਾਪੁ ਜਪਉ ਜਪਮਾਲੀ ਗੁਰਮੁਤਖ ਆਵੈ ਸਾਿੁ ਮਨਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ُ
ے ساد انم ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ہر جت اجت جپؤ جبمایل گرمُکھ ا و َ

ਗੁਰ ਉਪਿੇਸ ਸਾਚੁ ਸੁਖੁ ਜਾ ਕਉ ਤਕਆ ਤਿਸੁ ਉਪਮਾ ਕਹੀਐ ॥

ُگر ا ُندسی ساچ ُسکھ اج کؤ ایک ئِس اُامپ کہ ٔپے َ۔۔

ਲਾਲ ਜਵੇਹਰ ਰਿਨ ਪਿਾਰਥ ਖੋਜਿ ਗੁਰਮੁਤਖ ਲਹੀਐ ॥੨॥

الل وجرہی رنت ندارھت وھکجت ُگرمُکھ لہی َپے ۔۔۲۔۔

ਚੀਨੈ ਤਗਆਨੁ ਤਧਆਨੁ ਧਨੁ ਸਾਚੌ ਏਕ ਸਬਤਿ ਤਲਵ ਲਾਵੈ ॥

الوے ۔۔
چی َپے گ ِیان دایھن دنھ سا ٔجؤ انک دبس لِؤ َ

ਤਨਰਾਲੰਬੁ ਤਨਰਹਾਰੁ ਤਨਹਕੇਵਲੁ ਤਨਰਭਉ ਿਾੜੀ ਲਾਵੈ ॥੩॥

ب
ب
الوے ۔۔۳۔۔
پِرالمّت پِراہر ِہکپؤل پِر ھؤ ناری َ

ਸਾਇਰ ਸਪਿ ਭਰੇ ਜਲ ਤਨਰਮਤਲ ਉਲਟੀ ਨਾਵ ਿਰਾਵੈ ॥

ساپِر سیت رھبے لج پِرلم اُیٹل نا َو رتا َوے ۔۔

ਬਾਹਤਰ ਜਾਿੌ ਿਾਤਕ ਰਹਾਵੈ ਗੁਰਮੁਤਖ ਸਹਤਜ ਸਮਾਵੈ ॥੪॥

ُگ مک سہ
امسوے ۔۔۴۔۔
ج
اہوے ر ُ ھ
َ
ناہر اجئٔؤ اھٹک ر َ

ਸੋ ਤਗਰਹੀ ਸੋ ਿਾਸੁ ਉਿਾਸੀ ਤਜਤਨ ਗੁਰਮੁਤਖ ਆਪੁ ਪਛਾਤਨਆ ॥

وس گِریہ وس داس اُدایس ِجں ُگرمُکھ ا ت اھچپاین ۔۔

ਨਾਨਕੁ ਕਹੈ ਅਵਰੁ ਨਹੀ ਿੂਜਾ ਸਾਚ ਸਬਤਿ ਮਨੁ ਮਾਤਨਆ ॥੫॥੧੭॥

نانک ےہکَ اور یہن ُدواج ساچ دبس نم اماین ۔۔۵۔۔۱۷۔۔
ੇਰਾਗੁ ਪਰਭਾਿੀ ਮਹਲਾ ੩ ਚਉਪਿ

راگ رپَاھبیت ہلحم  ۳جؤندے
ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪਰਸਾਤਿ ॥

اِک اواکنر سیگؤر رپساد ۔۔
ਗੁਰਮੁਤਖ ਤਵਰਲਾ ਕੋਈ ਬੂਝੈ ਸਬਿੇ ਰਤਹਆ ਸਮਾਈ ॥

چ
ُگرمُکھ وِرال وکیئ ئُؤ َھے دبسے رایہ امسیئ ۔۔

ਨਾਤਮ ਰਿੇ ਸਿਾ ਸੁਖੁ ਪਾਵੈ ਸਾਤਚ ਰਹੈ ਤਲਵ ਲਾਈ ॥੧॥

نام رےت دسا ُسکھ نا َوے ساچ ر َہے لِؤ الیئ ۔۔۱۔۔
ਹਤਰ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਜਪਹੁ ਜਨ ਭਾਈ ॥

ہر ہر نام جبہؤ نج اھبیئ ۔۔

ਗੁਰ ਪਰਸਾਤਿ ਮਨੁ ਅਸਤਥਰੁ ਹੋਵੈ ਅਨਤਿਨੁ ਹਤਰ ਰਤਸ ਰਤਹਆ ਅਘਾਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

سب
وہوے ادنِن ہر رس رایہ ااھگیئ ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ُگر رپساد نم ا ِھر َ

ਅਨਤਿਨੁ ਭਗਤਿ ਕਰਹੁ ਤਿਨੁ ਰਾਿੀ ਇਸੁ ਜੁਗ ਕਾ ਲਾਹਾ ਭਾਈ ॥

ادنِن تگھب رکوہ دِن رایت اس ُچگ اک الاہ اھبیئ ۔۔
ਸਿਾ ਜਨ ਤਨਰਮਲ ਮੈਲੁ ਨ ਲਾਗੈ ਸਤਚ ਨਾਤਮ ਤਚਿੁ ਲਾਈ ॥੨॥

دسا نج پِرلم مَیل ہن ال َگے چس نام ِجت الیئ ۔۔۲۔۔

ਸੁਖੁ ਸੀਗਾਰੁ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤਿਖਾਇਆ ਨਾਤਮ ਵਿੀ ਵਤਿਆਈ ॥

ُسکھ اگیسر سیگؤرو دِاھکنا نام ودی ودنایئ ۔۔

ਅਖੁਟ ਭੰਿਾਰ ਭਰੇ ਕਿੇ ਿੋਤਟ ਨ ਆਵੈ ਸਿਾ ਹਤਰ ਸੇਵਹੁ ਭਾਈ ॥੩॥

ُک
ے دسا ہر ویسوہ اھبیئ ۔۔۳۔۔
ا ھت ڈنھبار رھبے دکے وتت ہن ا و َ
ਆਪੇ ਕਰਿਾ ਤਜਸ ਨੋ ਿੇਵੈ ਤਿਸੁ ਵਸੈ ਮਤਨ ਆਈ ॥

ا ےپ رکنا ِجس ون دویَے ئِس و سَے نم ا یئ ۔۔
ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਤਧਆਇ ਸਿਾ ਿੂ ਸਤਿਗੁਤਰ ਿੀਆ ਤਿਖਾਈ ॥੪॥੧॥

نانک نام دایھےئ دسا ئُؤ سیگؤر دپیا دِاھکیئ ۔۔۴۔۔۱۔۔
ਪਰਭਾਿੀ ਮਹਲਾ ੩ ॥

رپَاھبیت ہلحم ۳۔۔
ਤਨਰਗੁਣੀਆਰੇ ਕਉ ਬਖਤਸ ਲੈ ਸੁਆਮੀ ਆਪੇ ਲੈਹੁ ਤਮਲਾਈ ॥

ک نک
ھ
َ
ل
س
م
ِ
پِر ُگییارے ؤ س ے ُؤا یم ا ےپ وہیل الیئ ۔۔

ਿੂ ਤਬਅੰਿੁ ਿੇਰਾ ਅੰਿੁ ਨ ਪਾਇਆ ਸਬਿੇ ਿੇਹੁ ਬੁਝਾਈ ॥੧॥

ئُؤ ےباپپ ریتا اپپ ہن نانا دبسے دوہی اھجبیئ ۔۔۱۔۔
ਹਤਰ ਜੀਉ ਿੁਧੁ ਤਵਟਹੁ ਬਤਲ ਜਾਈ ॥

ہر جپؤ ُندھ وِوہٹ نل اجیئ ۔۔

ਿਨੁ ਮਨੁ ਅਰਪੀ ਿੁਧੁ ਆਗੈ ਰਾਖਉ ਸਿਾ ਰਹਾਂ ਸਰਣਾਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ک
نت نم اریپ ُندھ ا ےگ را ھؤ دسا راہن رسنایئ ۔۔۱۔۔راہو۔۔

ਆਪਣੇ ਭਾਣੇ ਤਵਤਚ ਸਿਾ ਰਖੁ ਸੁਆਮੀ ਹਤਰ ਨਾਮੋ ਿੇਤਹ ਵਤਿਆਈ ॥

ا ےنپ اھبےن وِچ دسا رھک سُؤا یم ہر ناوم دہہی ودنایئ ۔۔
ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਿੇ ਭਾਣਾ ਜਾਪੈ ਅਨਤਿਨੁ ਸਹਤਜ ਸਮਾਈ ॥੨॥

سہ
ئُؤرے ُگر ےت اھبنا اج ئَے ادنِن ج امسیئ ۔۔۲۔۔

ਿੇਰੈ ਭਾਣੈ ਭਗਤਿ ਜੇ ਿੁਧੁ ਭਾਵੈ ਆਪੇ ਬਖਤਸ ਤਮਲਾਈ ॥

نک
اھبوے ا ےپ ھس مِالیئ ۔۔
ریتَے اھب ئَے تگھب ےج ُندھ َ
ਿੇਰੈ ਭਾਣੈ ਸਿਾ ਸੁਖੁ ਪਾਇਆ ਗੁਤਰ ਤਿਰਸਨਾ ਅਗਤਨ ਬੁਝਾਈ ॥੩॥

ب
ریتَے اھب ئَے دسا ُسکھ نانا ُگر رتِانس انگ ُجھایئ ۔۔۳۔۔
ਜੋ ਿੂ ਕਰਤਹ ਸੁ ਹੋਵੈ ਕਰਿੇ ਅਵਰੁ ਨ ਕਰਣਾ ਜਾਈ ॥

وہوے رکےت ا َور ہن رکنا اجیئ ۔۔
وج ئُؤ رکہِ وس َ

ਨਾਨਕ ਨਾਵੈ ਜੇਵਿੁ ਅਵਰੁ ਨ ਿਾਿਾ ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਿੇ ਪਾਈ ॥੪॥੨॥

نانک نا َوے ویجد ا َور ہن دانا ئُؤرے ُگر ےت نایئ ۔۔۴۔۔۲۔۔
ਪਰਭਾਿੀ ਮਹਲਾ ੩ ॥

رپَاھبیت ہلحم ۳۔۔
ਗੁਰਮੁਤਖ ਹਤਰ ਸਾਲਾਤਹਆ ਤਜੰਨਾ ਤਿਨ ਸਲਾਤਹ ਹਤਰ ਜਾਿਾ ॥

ُگرمُکھ ہر ساال ِہیا ِجیّا پِں سالہِ ہر اجنا ۔۔

ਤਵਚਹੁ ਭਰਮੁ ਗਇਆ ਹੈ ਿੂਜਾ ਗੁਰ ਕੈ ਸਬਤਿ ਪਛਾਿਾ ॥੧॥

ےک دبس اھچپنا ۔۔۱۔۔
ےہ ُدواج ُگر َ
وِچہؤہ رھبم ایگ َ

ਹਤਰ ਜੀਉ ਿੂ ਮੇਰਾ ਇਕੁ ਸੋਈ ॥

ہر جپؤ ئُؤ ریما اِک وسیئ ۔۔

ਿੁਧੁ ਜਪੀ ਿੁਧੈ ਸਾਲਾਹੀ ਗਤਿ ਮਤਿ ਿੁਝ ਿੇ ਹੋਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ُب
ُندھ یپج ُند َھے اصالیح گپ مت چھ ےت وہیئ ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਗੁਰਮੁਤਖ ਸਾਲਾਹਤਨ ਸੇ ਸਾਿੁ ਪਾਇਤਨ ਮੀਿਾ ਅੰਤਮਰਿੁ ਸਾਰੁ ॥

ُگرمُکھ اصالجں ےس ساد نانئ اھٹیم امِرت سار ۔۔

ਸਿਾ ਮੀਿਾ ਕਿੇ ਨ ਿੀਕਾ ਗੁਰ ਸਬਿੀ ਵੀਚਾਰੁ ॥੨॥

دسا اھٹیم دکے ہن اکیھپ ُگر دبسی وبچار ۔۔۲۔۔

ਤਜਤਨ ਮੀਿਾ ਲਾਇਆ ਸੋਈ ਜਾਣੈ ਤਿਸੁ ਤਵਟਹੁ ਬਤਲ ਜਾਈ ॥

ِجں اھٹیم النا وسیئ اج ئَے ئِس وِوہٹ نل اجیئ ۔۔

ਸਬਤਿ ਸਲਾਹੀ ਸਿਾ ਸੁਖਿਾਿਾ ਤਵਚਹੁ ਆਪੁ ਗਵਾਈ ॥੩॥

دبس صالیح دسا ُسکھدانا وِچہؤہ ا ت وگَایئ ۔۔۳۔۔

ਸਤਿਗੁਰੁ ਮੇਰਾ ਸਿਾ ਹੈ ਿਾਿਾ ਜੋ ਇਛੈ ਸੋ ਿਲੁ ਪਾਏ ॥

چ
ےہ دانا وج ا ِ َھے وس لھپ ناےئ ۔۔
سیگؤر ریما دسا َ
ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਤਮਲੈ ਵਤਿਆਈ ਗੁਰ ਸਬਿੀ ਸਚੁ ਪਾਏ ॥੪॥੩॥

نانک نام ملَ ِے ودنایئ ُگر دبسی چس ناےئ ۔۔۴۔۔۳۔۔
ਪਰਭਾਿੀ ਮਹਲਾ ੩ ॥

رپَاھبیت ہلحم ۳۔۔
ਜੋ ਿੇਰੀ ਸਰਣਾਈ ਹਤਰ ਜੀਉ ਤਿਨ ਿੂ ਰਾਖਨ ਜੋਗੁ ॥

وج ریتی رسنایئ ہر جپؤ پِں ئُؤ رانھک وجگ ۔۔

ਿੁਧੁ ਜੇਵਿੁ ਮੈ ਅਵਰੁ ਨ ਸੂਝੈ ਨਾ ਕੋ ਹੋਆ ਨ ਹੋਗੁ ॥੧॥

ُندھ ویجد م َے ا َور ہن سُؤےھج ہن وک وہا ہن وہگ ۔۔۱۔۔
ਹਤਰ ਜੀਉ ਸਿਾ ਿੇਰੀ ਸਰਣਾਈ ॥

ہر جپؤ دسا ریتی رسنایئ ۔۔

ਤਜਉ ਭਾਵੈ ਤਿਉ ਰਾਖਹੁ ਮੇਰੇ ਸੁਆਮੀ ਏਹ ਿੇਰੀ ਵਤਿਆਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ک
اھبوے پپؤ را ھہؤ ریمے سُؤا یم اہہی ریتی ودنایئ ۔۔۱۔۔راہو۔۔
چیپؤ َ
ਜੋ ਿੇਰੀ ਸਰਣਾਈ ਹਤਰ ਜੀਉ ਤਿਨ ਕੀ ਕਰਤਹ ਪਰਤਿਪਾਲ ॥

وج ریتی رسنایئ ہر جپؤ پِں یک رکہِ رپَپ ِیال ۔۔

ਆਤਪ ਤਿਪਾ ਕਤਰ ਰਾਖਹੁ ਹਤਰ ਜੀਉ ਪੋਤਹ ਨ ਸਕੈ ਜਮਕਾਲੁ ॥੨॥

ک
ا ت کِرنا رک را ھہؤ ہر جپؤ وپہِ ہن ےکسَ چمکال ۔۔۲۔۔

ਿੇਰੀ ਸਰਣਾਈ ਸਚੀ ਹਤਰ ਜੀਉ ਨਾ ਓਹ ਘਟੈ ਨ ਜਾਇ ॥

گ
ریتی رسنایئ یچس ہر جپؤ ہن اوہ ھ َپے ہن اجۓ ۔۔

ਜੋ ਹਤਰ ਛੋਤਿ ਿੂਜੈ ਭਾਇ ਲਾਗੈ ਓਹੁ ਜੰਮੈ ਿੈ ਮਤਰ ਜਾਇ ॥੩॥

وج ہر وھچد ُدو َچے اھبےئ ال َگے او ُہ چمَ ّے َئے رم اجۓ ۔۔۳۔۔
ਜੋ ਿੇਰੀ ਸਰਣਾਈ ਹਤਰ ਜੀਉ ਤਿਨਾ ਿੂਖ ਭੂਖ ਤਕਛੁ ਨਾਤਹ ॥

ب ک
وج ریتی رسنایئ ہر جپؤ پ ِیا ُدوھک ُھؤھک ِچھ ناہِ۔۔

ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਸਲਾਤਹ ਸਿਾ ਿੂ ਸਚੈ ਸਬਤਿ ਸਮਾਤਹ ॥੪॥੪॥

نانک نام سالہِ دسا ئُؤ سج َے دبس امسہِ۔۔۴۔۔۴۔۔
ਪਰਭਾਿੀ ਮਹਲਾ ੩ ॥

رپَاھبیت ہلحم ۳۔۔

ਗੁਰਮੁਤਖ ਹਤਰ ਜੀਉ ਸਿਾ ਤਧਆਵਹੁ ਜਬ ਲਗੁ ਜੀਅ ਪਰਾਨ ॥

ُگرمُکھ ہر جپؤ دسا دایھووہ جت گل یج رپان ۔۔

ਗੁਰ ਸਬਿੀ ਮਨੁ ਤਨਰਮਲੁ ਹੋਆ ਚੂਕਾ ਮਤਨ ਅਤਭਮਾਨੁ ॥

ب
ُگر دبسی نم پِرلم وہا ُجؤاک نم ا ھبمان ۔۔

ਸਿਲੁ ਜਨਮੁ ਤਿਸੁ ਪਰਾਨੀ ਕੇਰਾ ਹਤਰ ਕੈ ਨਾਤਮ ਸਮਾਨ ॥੧॥

سب
ےک نام امسن ۔۔۱۔۔
ھل منج ئِس رپاین کتَرا ہر َ
ਮੇਰੇ ਮਨ ਗੁਰ ਕੀ ਤਸਖ ਸੁਣੀਜੈ ॥

ریمے نم ُگر یک سِکھ ُسیبج َے ۔۔
ਹਤਰ ਕਾ ਨਾਮੁ ਸਿਾ ਸੁਖਿਾਿਾ ਸਹਜੇ ਹਤਰ ਰਸੁ ਪੀਜੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

س
ہر اک نام دسا ُسکھدانا ہجے ہر رس پبج َے ۔۔۱۔۔راہو۔۔

ਮੂਲੁ ਪਛਾਣਤਨ ਤਿਨ ਤਨਜ ਘਤਰ ਵਾਸਾ ਸਹਜੇ ਹੀ ਸੁਖੁ ਹੋਈ ॥

ِب
س
مُؤل اھچپنن پِں ج رھگ واسا ہجے

یہ ُسکھ وہیئ ۔۔

ਗੁਰ ਕੈ ਸਬਤਿ ਕਮਲੁ ਪਰਗਾਤਸਆ ਹਉਮੈ ਿੁਰਮਤਿ ਖੋਈ ॥

ُگر ےکَ دبس لمک رپاگایس ہؤ م َے ُدرمت وھکیئ ۔۔

ਸਭਨਾ ਮਤਹ ਏਕੋ ਸਚੁ ਵਰਿੈ ਤਵਰਲਾ ਬੂਝੈ ਕੋਈ ॥੨॥

چ
سبھیا ہہم اوکی چس ور ئَے وِرال ئُؤ َھے وکیئ ۔۔۲۔۔
ਗੁਰਮਿੀ ਮਨੁ ਤਨਰਮਲੁ ਹੋਆ ਅੰਤਮਰਿੁ ਿਿੁ ਵਖਾਨੈ ॥

ُگریتم نم پِرلم وہا امِرت پپ واھک ئَے ۔۔

ਹਤਰ ਕਾ ਨਾਮੁ ਸਿਾ ਮਤਨ ਵਤਸਆ ਤਵਤਚ ਮਨ ਹੀ ਮਨੁ ਮਾਨੈ ॥

ہر اک نام دسا نم وایس وِچ نم یہ نم امےن ۔۔

ਸਿ ਬਤਲਹਾਰੀ ਗੁਰ ਅਪੁਨੇ ਤਵਟਹੁ ਤਜਿੁ ਆਿਮ ਰਾਮੁ ਪਛਾਨੈ ॥੩॥

دص اہلبری ُگر اےنپ وِوہٹ ِجت ا مت رام اھچپ ئَے ۔۔۳۔۔

ਮਾਨਸ ਜਨਤਮ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨ ਸੇਤਵਆ ਤਬਰਥਾ ਜਨਮੁ ਗਵਾਇਆ ॥

امسن منج سیگؤرو ہن ویسنا پِراھت منج وگَانا ۔۔

ਨਿਤਰ ਕਰੇ ਿਾਂ ਸਤਿਗੁਰੁ ਮੇਲੇ ਸਹਜੇ ਸਹਤਜ ਸਮਾਇਆ ॥

س سہ
دنر رکے نان سیگؤر ےلیم ہجے ج امسنا ۔۔

ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਤਮਲੈ ਵਤਿਆਈ ਪੂਰੈ ਭਾਤਗ ਤਧਆਇਆ ॥੪॥੫॥

نانک نام ملَ ِے ودنایئ ئُؤ َرے اھبگ دایھنا ۔۔۴۔۔۵۔۔
ਪਰਭਾਿੀ ਮਹਲਾ ੩ ॥

رپَاھبیت ہلحم ۳۔۔
ਆਪੇ ਭਾਂਤਿ ਬਣਾਏ ਬਹੁ ਰੰਗੀ ਤਸਸਤਟ ਉਪਾਇ ਪਰਤਭ ਖੇਲੁ ਕੀਆ ॥

ا ےپ اھبپپ انبےئ وہب ریگن اُناے رپَھب لیھک کییا ۔۔
ਕਤਰ ਕਤਰ ਵੇਖੈ ਕਰੇ ਕਰਾਏ ਸਰਬ ਜੀਆ ਨੋ ਤਰਜਕੁ ਿੀਆ ॥੧॥

نک
رک رک و َھے رکے رکاےئ رست چییا ون ِرجق دِنا ۔۔۱۔۔
ਕਲੀ ਕਾਲ ਮਤਹ ਰਤਵਆ ਰਾਮੁ ॥

یلک اکل ہہم ر َونا رام ۔۔
ਘਤਟ ਘਤਟ ਪੂਤਰ ਰਤਹਆ ਪਰਭੁ ਏਕੋ ਗੁਰਮੁਤਖ ਪਰਗਟੁ ਹਤਰ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ٹھگ ٹھگ ئُؤر رایہ رپَھب اوکی ُگرمُکھ رپگپ ہر ہر نام ۔۔۱۔۔راہو۔۔

ਗੁਪਿਾ ਨਾਮੁ ਵਰਿੈ ਤਵਤਚ ਕਲਜੁਤਗ ਘਤਟ ਘਤਟ ਹਤਰ ਭਰਪੂਤਰ ਰਤਹਆ ॥

ُگییا نام ور َئے وِچ کلچُگ ٹھگ ٹھگ ہر رھبئُؤر رایہ ۔۔

ਨਾਮੁ ਰਿਨੁ ਤਿਨਾ ਤਹਰਿੈ ਪਰਗਤਟਆ ਜੋ ਗੁਰ ਸਰਣਾਈ ਭਤਜ ਪਇਆ ॥੨॥

نام رنت پ ِیا ہِر َدے َرپگییا وج ُگر رسنایئ جھب ایپ ۔۔۲۔۔
ਇੰਿਰੀ ਪੰਚ ਪੰਚੇ ਵਤਸ ਆਣੈ ਤਖਮਾ ਸੰਿੋਖੁ ਗੁਰਮਤਿ ਪਾਵੈ ॥

پب
ک
اِدنری ج پبجے وس ا ئَے ھِما وتنسھک ُگرمت نا َوے ۔۔
ਸੋ ਧਨੁ ਧਨੁ ਹਤਰ ਜਨੁ ਵਿ ਪੂਰਾ ਜੋ ਭੈ ਬੈਰਾਤਗ ਹਤਰ ਗੁਣ ਗਾਵੈ ॥੩॥

ب
ُگ
اگوے ۔۔۳۔۔
وس دنھ دنھ ہر نج ود ئُؤرا وج َھے ریباگ ہر ں َ
ਗੁਰ ਿੇ ਮੁਹੁ ਿੇਰੇ ਜੇ ਕੋਈ ਗੁਰ ਕਾ ਕਤਹਆ ਨ ਤਚਤਿ ਧਰੈ ॥

ُگر ےت مُہؤ ریھپے ےج وکیئ ُگر اک کہیا ہن ِجت درھَے ۔۔
ਕਤਰ ਆਚਾਰ ਬਹੁ ਸੰਪਉ ਸੰਚੈ ਜੋ ਤਕਛੁ ਕਰੈ ਸੁ ਨਰਤਕ ਪਰੈ ॥੪॥

ک
رک ا اچر وہب سیپؤ سبجے وج ِچھ رکَے وس رنک رپَے ۔۔۴۔۔
ਏਕੋ ਸਬਿੁ ਏਕੋ ਪਰਭੁ ਵਰਿੈ ਸਭ ਏਕਸੁ ਿੇ ਉਿਪਤਿ ਚਲੈ ॥

اوکی دبس اوکی رپَھب ور ئَے سیھ اسکی ےت اُتپتِ چلَے ۔۔

ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਤਖ ਮੇਤਲ ਤਮਲਾਏ ਗੁਰਮੁਤਖ ਹਤਰ ਹਤਰ ਜਾਇ ਰਲੈ ॥੫॥੬॥

نانک ُگرمُکھ م َیل مِالےئ ُگرمُکھ ہر ہر اجۓ ر لَے ۔۔۵۔۔۶۔۔
ਪਰਭਾਿੀ ਮਹਲਾ ੩ ॥

رپَاھبیت ہلحم ۳۔۔
ਮੇਰੇ ਮਨ ਗੁਰੁ ਅਪਣਾ ਸਾਲਾਤਹ ॥

ریمے نم ُگر اانپ ساالہِ۔۔

ਪੂਰਾ ਭਾਗੁ ਹੋਵੈ ਮੁਤਖ ਮਸਿਤਕ ਸਿਾ ਹਤਰ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਤਹ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

وہوے مُکھ کتسم دسا ہر ےک ُگں اگہِ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ئُؤرا اھبگ َ

ਅੰਤਮਰਿ ਨਾਮੁ ਭੋਜਨੁ ਹਤਰ ਿੇਇ ॥

امِرت نام وھبنج ہر دےئ ۔۔
ਕੋਤਟ ਮਧੇ ਕੋਈ ਤਵਰਲਾ ਲੇਇ ॥

وکت دمےھ وکیئ وِرال ےئل ۔۔
ਤਜਸ ਨੋ ਅਪਣੀ ਨਿਤਰ ਕਰੇਇ ॥੧॥

ِجس ون اینپ دنر رکۓ ۔۔۱۔۔

ਗੁਰ ਕੇ ਚਰਣ ਮਨ ਮਾਤਹ ਵਸਾਇ ॥

ُگر ےک رچن نم امہِ وساےئ ۔۔
ਿੁਖੁ ਅਨਹੇਰਾ ਅੰਿਰਹੁ ਜਾਇ ॥

ب
ُدھک ا ھترا ادنروہ اجۓ ۔۔

ਆਪੇ ਸਾਚਾ ਲਏ ਤਮਲਾਇ ॥੨॥

ا ےپ سااچ ےئل مِال ئِے ۔۔۲۔۔

ਗੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਤਸਉ ਲਾਇ ਤਪਆਰੁ ॥

ُگر یک ناین سِیؤ ال ِئے ایپر ۔۔
ਐਥੈ ਓਥੈ ਏਹੁ ਅਧਾਰੁ ॥

ب
اےھتی او َھے اوہی اداھر ۔۔
ਆਪੇ ਿੇਵੈ ਤਸਰਜਨਹਾਰੁ ॥੩॥

ا ےپ دویَے سِرجبہار ۔۔۳۔۔
ਸਚਾ ਮਨਾਏ ਅਪਣਾ ਭਾਣਾ ॥

اچس انمےئ اانپ اھبنا ۔۔

ਸੋਈ ਭਗਿੁ ਸੁਘੜੁ ਸੋੁਜਾਣਾ ॥

گ
وسیئ تگھب ُس ھر اجسنا ۔۔

ਨਾਨਕੁ ਤਿਸ ਕੈ ਸਿ ਕੁਰਬਾਣਾ ॥੪॥੭॥੧੭॥੭॥੨੪॥

نانک ئِس ےکَ دص قُرنانا ۔۔۴۔۔۷۔۔۱۷۔۔۷۔۔۲۴۔۔
ਪਰਭਾਿੀ ਮਹਲਾ ੪ ਤਬਭਾਸ

رپَاھبیت ہلحم  ۴پِبھاس

ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪਰਸਾਤਿ ॥

اِک اواکنر سیگؤر رپساد ۔۔
ਰਸਤਕ ਰਸਤਕ ਗੁਨ ਗਾਵਹ ਗੁਰਮਤਿ ਤਲਵ ਉਨਮਤਨ ਨਾਤਮ ਲਗਾਨ ॥

رکس رکس ُگں اگوہ ُگرمت لِؤ اُنمن نام اگلن ۔۔

ਅੰਤਮਰਿੁ ਰਸੁ ਪੀਆ ਗੁਰ ਸਬਿੀ ਹਮ ਨਾਮ ਤਵਟਹੁ ਕੁਰਬਾਨ ॥੧॥

امِرت رس پِیا ُگر دبسی مہ نام وِوہٹ قُرنان ۔۔۱۔۔
ਹਮਰੇ ਜਗਜੀਵਨ ਹਤਰ ਪਰਾਨ ॥

چگ
رمہے چپؤن ہر رپان ۔۔

ਹਤਰ ਊਿਮੁ ਤਰਿ ਅੰਿਤਰ ਭਾਇਓ ਗੁਤਰ ਮੰਿੁ ਿੀਓ ਹਤਰ ਕਾਨ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ہر اُومت رِد ارتن اھبویئ ُگر تنم دئؤ ہر اکن ۔۔۱۔۔راہو۔۔

ਆਵਹੁ ਸੰਿ ਤਮਲਹੁ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਤਮਤਲ ਹਤਰ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਵਖਾਨ ॥

ا ووہ سیت ملِہؤ ریمے اھبیئ مِل ہر ہر نام واھکن ۔۔

ਤਕਿੁ ਤਬਤਧ ਤਕਉ ਪਾਈਐ ਪਰਭੁ ਅਪੁਨਾ ਮੋ ਕਉ ਕਰਹੁ ਉਪਿੇਸੁ ਹਤਰ ਿਾਨ ॥੨॥

کِپ نِدھ کپؤ نا پپَے رپَھب اانپ وم کؤ رکوہ ا ُندسی ہر دان ۔۔۲۔۔

ਸਿਸੰਗਤਿ ਮਤਹ ਹਤਰ ਹਤਰ ਵਤਸਆ ਤਮਤਲ ਸੰਗਤਿ ਹਤਰ ਗੁਨ ਜਾਨ ॥

سیسیگت ہہم ہر ہر وایس مِل تگنس ہر ُگں اجن ۔۔

ਵਿੈ ਭਾਤਗ ਸਿਸੰਗਤਿ ਪਾਈ ਗੁਰੁ ਸਤਿਗੁਰੁ ਪਰਤਸ ਭਗਵਾਨ ॥੩॥

و َدے اھبگ سیسیگت نایئ ُگر سیگؤر رپس وگھبان ۔۔۳۔۔
ਗੁਨ ਗਾਵਹ ਪਰਭ ਅਗਮ ਿਾਕੁਰ ਕੇ ਗੁਨ ਗਾਇ ਰਹੇ ਹੈਰਾਨ ॥

ُگں اگوہ رپَھب امگ اھٹ ُکر ےک ُگں اگۓ رےہ َچتران ۔۔

ਜਨ ਨਾਨਕ ਕਉ ਗੁਤਰ ਤਕਰਪਾ ਧਾਰੀ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਿੀਓ ਤਖਨ ਿਾਨ ॥੪॥੧॥

ک
نج نانک کؤ ُگر کِرنا داھری ہر نام دئؤ ھِں دان ۔۔۴۔۔۱۔۔
ਪਰਭਾਿੀ ਮਹਲਾ ੪ ॥

رپَاھبیت ہلحم ۴۔۔
ਉਗਵੈ ਸੂਰੁ ਗੁਰਮੁਤਖ ਹਤਰ ਬੋਲਤਹ ਸਭ ਰੈਤਨ ਸਮਹਾਲਤਹ ਹਤਰ ਗਾਲ ॥

س
م
ہ
ہ
ہل ر اگل ۔۔
ہل سیھ َرنی ھا ِ
اُوگَے سُؤر ُگرمُکھ ہر وب ِ

ਹਮਰੈ ਪਰਤਭ ਹਮ ਲੋਚ ਲਗਾਈ ਹਮ ਕਰਹ ਪਰਭੂ ਹਤਰ ਭਾਲ ॥੧॥

ب
رمہَے رپَھب مہ ولچ اگلیئ مہ رکہ رپ ُھؤ ہر اھبل ۔۔۱۔۔
ਮੇਰਾ ਮਨੁ ਸਾਧੂ ਧੂਤਰ ਰਵਾਲ ॥

ریما نم سا ُدوھ دھُؤر روال ۔۔
ਹਤਰ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਤਿਰੜਾਇਓ ਗੁਤਰ ਮੀਿਾ ਗੁਰ ਪਗ ਝਾਰਹ ਹਮ ਬਾਲ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ہر ہر نام درِراویئ ُگر اھٹیم ُگر نگ اھجرہ مہ نال ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਸਾਕਿ ਕਉ ਤਿਨੁ ਰੈਤਨ ਅੰਧਾਰੀ ਮੋਤਹ ਿਾਥੇ ਮਾਇਆ ਜਾਲ ॥

ساطق کؤ دِن َرنی ادناھری ومہِ امنا اجل ۔۔

ਤਖਨੁ ਪਲੁ ਹਤਰ ਪਰਭੁ ਤਰਿੈ ਨ ਵਤਸਓ ਤਰਤਨ ਬਾਧੇ ਬਹੁ ਤਬਤਧ ਬਾਲ ॥੨॥

ک
ھ
ن
ِ
ہ
ن
ں ل ر رپَھب ر َِدے ہن وویس رِن نادےھ وہب ِدھ نال ۔۔۲۔۔
ਸਿਸੰਗਤਿ ਤਮਤਲ ਮਤਿ ਬੁਤਧ ਪਾਈ ਹਉ ਛੂਟੇ ਮਮਿਾ ਜਾਲ ॥

چ
سیسیگت مِل مت ُندھ نایئ ہؤ ُھؤےٹ اتمم اجل ۔۔

ਹਤਰ ਨਾਮਾ ਹਤਰ ਮੀਿ ਲਗਾਨਾ ਗੁਤਰ ਕੀਏ ਸਬਤਿ ਤਨਹਾਲ ॥੩॥

ہر ناہم ہر ھٹیم اگلنا ُگر ےئیک دبس بِہال ۔۔۳۔۔

ਹਮ ਬਾਤਰਕ ਗੁਰ ਅਗਮ ਗੁਸਾਈ ਗੁਰ ਕਤਰ ਤਕਰਪਾ ਪਰਤਿਪਾਲ ॥

مہ نارِک ُگر امگ ُگسا ٔی ُگر رک کِرنا رپَپ ِیال ۔۔

ਤਬਖੁ ਭਉਜਲ ਿੁਬਿੇ ਕਾਤਢ ਲੇਹੁ ਪਰਭ ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਬਾਲ ਗੁਪਾਲ ॥੪॥੨॥

نِکھ وھبٔلج ُددبے اکدھ وہیل رپَھب ُگر نانک نال ُگیال ۔۔۴۔۔۲۔۔
ਪਰਭਾਿੀ ਮਹਲਾ ੪ ॥

رپَاھبیت ہلحم ۴۔۔
ਇਕੁ ਤਖਨੁ ਹਤਰ ਪਰਤਭ ਤਕਰਪਾ ਧਾਰੀ ਗੁਨ ਗਾਏ ਰਸਕ ਰਸੀਕ ॥

ک
ُ
گ
ھ
ک
ِ
ِ
ہ
اِک ں ر رپَھب رنا داھری ں اگےئ رکس رکیس ۔۔

ਗਾਵਿ ਸੁਨਿ ਿੋਊ ਭਏ ਮੁਕਿੇ ਤਜਨਾ ਗੁਰਮੁਤਖ ਤਖਨੁ ਹਤਰ ਪੀਕ ॥੧॥

ُگ مک ک
ھ
ِ
ہ
اگوت ُسیت دوو ےئھب مُکپے جیِا ر ُ ھ ں ر کیپ ۔۔۱۔۔
ਮੇਰੈ ਮਤਨ ਹਤਰ ਹਤਰ ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਰਸੁ ਟੀਕ ॥

ریمَے نم ہر ہر رام نام رس کیٹ ۔۔
ਗੁਰਮੁਤਖ ਨਾਮੁ ਸੀਿਲ ਜਲੁ ਪਾਇਆ ਹਤਰ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਪੀਆ ਰਸੁ ਝੀਕ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

چ
ُگرمُکھ نام لتیس لج نانا ہر ہر نام پِیا رس ھیک ۔۔۱۔۔راہو۔۔

ਤਜਨ ਹਤਰ ਤਹਰਿੈ ਪਰੀਤਿ ਲਗਾਨੀ ਤਿਨਾ ਮਸਿਤਕ ਊਜਲ ਟੀਕ ॥

ِجں ہر ہِر َدے رپپپ اگلین پ ِیا کتسم اُولج کیٹ ۔۔

ਹਤਰ ਜਨ ਸੋਭਾ ਸਭ ਜਗ ਊਪਤਰ ਤਜਉ ਤਵਤਚ ਉਿਵਾ ਸਤਸ ਕੀਕ ॥੨॥

ہر نج وساھب سیھ چگ اُورپ چیپؤ وِچ اُدوا سس ک ِیک ۔۔۲۔۔
ਤਜਨ ਹਤਰ ਤਹਰਿੈ ਨਾਮੁ ਨ ਵਤਸਓ ਤਿਨ ਸਤਭ ਕਾਰਜ ਿੀਕ ॥

ب
ِجں ہر ہِر َدے نام ہن وویس پِں سیھ اکرچ ھیک ۔۔

ਜੈਸੇ ਸੀਗਾਰੁ ਕਰੈ ਿੇਹ ਮਾਨੁਖ ਨਾਮ ਤਬਨਾ ਨਕਟੇ ਨਕ ਕੀਕ ॥੩॥

ےسیج اگیسر رکَے دہہی ام ُنکھ نام پِیا ےٹکن نک ک ِیک ۔۔۳۔۔

ਘਤਟ ਘਤਟ ਰਮਈਆ ਰਮਿ ਰਾਮ ਰਾਇ ਸਭ ਵਰਿੈ ਸਭ ਮਤਹ ਈਕ ॥

ٹھگ ٹھگ رمییا رمت رام راےئ سیھ ور ئَے سیھ ہہم اِنک ۔۔

ਜਨ ਨਾਨਕ ਕਉ ਹਤਰ ਤਕਰਪਾ ਧਾਰੀ ਗੁਰ ਬਚਨ ਤਧਆਇਓ ਘਰੀ ਮੀਕ ॥੪॥੩॥

نج نانک کؤ ہر کِرنا داھری ُگر نچب دایھویئ رھگی کیم ۔۔۴۔۔۳۔۔
ਪਰਭਾਿੀ ਮਹਲਾ ੪ ॥

رپَاھبیت ہلحم ۴۔۔
ਅਗਮ ਿਇਆਲ ਤਿਪਾ ਪਰਤਭ ਧਾਰੀ ਮੁਤਖ ਹਤਰ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਹਮ ਕਹੇ ॥

امگ دنال کِرنا رپَھب داھری مُکھ ہر ہر نام مہ ےہک ۔۔

ਪਤਿਿ ਪਾਵਨ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਤਧਆਇਓ ਸਤਭ ਤਕਲਤਬਖ ਪਾਪ ਲਹੇ ॥੧॥

تتپ ناون ہر نام دایھویئ سیھ کِل ِیکھ نات ےہل ۔۔۱۔۔
ਜਤਪ ਮਨ ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਰਤਵ ਰਹੇ ॥

جت نم رام نام َروِ رےہ ۔۔

ਿੀਨ ਿਇਆਲੁ ਿੁਖ ਭੰਜਨੁ ਗਾਇਓ ਗੁਰਮਤਿ ਨਾਮੁ ਪਿਾਰਥੁ ਲਹੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

دنی دنال ُدھک نجنھب اگویئ ُگرمت نام ندارھت ےہل ۔۔۱۔۔راہو۔۔

ਕਾਇਆ ਨਗਤਰ ਨਗਤਰ ਹਤਰ ਬਤਸਓ ਮਤਿ ਗੁਰਮਤਿ ਹਤਰ ਹਤਰ ਸਹੇ ॥

اکنا رگن رگن ہر ئسیؤ مت ُگرمت ہر ہر ےہس ۔۔

ਸਰੀਤਰ ਸਰੋਵਤਰ ਨਾਮੁ ਹਤਰ ਪਰਗਤਟਓ ਘਤਰ ਮੰਿਤਰ ਹਤਰ ਪਰਭੁ ਲਹੇ ॥੨॥

رسری رسوور نام ہر َرپگیپؤ رھگ دنمر ہر رپَھب ےہل ۔۔۲۔۔
ਜੋ ਨਰ ਭਰਤਮ ਭਰਤਮ ਉਤਿਆਨੇ ਿੇ ਸਾਕਿ ਮੂੜ ਮੁਹੇ ॥

وج رن رھبم رھبم اُدناےن ےت ساطق مُؤر مُہے ۔۔

ਤਜਉ ਤਮਰਗ ਨਾਤਭ ਬਸੈ ਬਾਸੁ ਬਸਨਾ ਭਰਤਮ ਭਰਤਮਓ ਝਾਰ ਗਹੇ ॥੩॥

چیپؤ رمِگ ناھب ئ َسے ناس ئسیا رھبم رھبویم اھجر ےہگ ۔۔۳۔۔
ਿੁਮ ਵਿ ਅਗਮ ਅਗਾਤਧ ਬੋਤਧ ਪਰਭ ਮਤਿ ਿੇਵਹੁ ਹਤਰ ਪਰਭ ਲਹੇ ॥

ُب
م ود امگ ااگدھ وبدھ رپَھب مت دویوہ ہر رپَھب ےہل ۔۔

ਜਨ ਨਾਨਕ ਕਉ ਗੁਤਰ ਹਾਥੁ ਤਸਤਰ ਧਤਰਓ ਹਤਰ ਰਾਮ ਨਾਤਮ ਰਤਵ ਰਹੇ ॥੪॥੪॥

نج نانک کؤ ُگر اہھت سِر درھوی ہر رام نام َروِ رےہ ۔۔۴۔۔۴۔۔
ਪਰਭਾਿੀ ਮਹਲਾ ੪ ॥

رپَاھبیت ہلحم ۴۔۔
ਮਤਨ ਲਾਗੀ ਪਰੀਤਿ ਰਾਮ ਨਾਮ ਹਤਰ ਹਤਰ ਜਤਪਓ ਹਤਰ ਪਰਭੁ ਵਿਿਾ ॥

نم الیگ رپپپ رام نام ہر ہر چیپؤ ہر رپَھب وداھپ ۔۔

ਸਤਿਗੁਰ ਬਚਨ ਸੁਖਾਨੇ ਹੀਅਰੈ ਹਤਰ ਧਾਰੀ ਹਤਰ ਪਰਭ ਤਿਪਿਾ ॥੧॥

سیگؤر نچب ُسکھاےن ہیت َرے ہر داھری ہر رپَھب کِرپبھا ۔۔۱۔۔

ਮੇਰੇ ਮਨ ਭਜੁ ਰਾਮ ਨਾਮ ਹਤਰ ਤਨਮਖਿਾ ॥

ہ بِمک
ھب
ریمے نم جھب رام نام ر ھا ۔۔

ਹਤਰ ਹਤਰ ਿਾਨੁ ਿੀਓ ਗੁਤਰ ਪੂਰੈ ਹਤਰ ਨਾਮਾ ਮਤਨ ਿਤਨ ਬਸਿਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ئ
ہر ہر دان دئؤ ُگر ئُؤ َرے ہر ناہم نم نت سبھا ۔۔۱۔۔راہو۔۔

ਕਾਇਆ ਨਗਤਰ ਵਤਸਓ ਘਤਰ ਮੰਿਤਰ ਜਤਪ ਸੋਭਾ ਗੁਰਮੁਤਖ ਕਰਪਿਾ ॥

اکنا رگن وویس رھگ دنمر جت وساھب ُگرمُکھ رکپبھا ۔۔

ਹਲਤਿ ਪਲਤਿ ਜਨ ਭਏ ਸੁਹੇਲੇ ਮੁਖ ਊਜਲ ਗੁਰਮੁਤਖ ਿਰਿਾ ॥੨॥

ہلت نلت نج ےئھب سہیلے مُکھ اُولج ُگرمُکھ رطاھپ ۔۔۲۔۔

ਅਨਭਉ ਹਤਰ ਹਤਰ ਹਤਰ ਤਲਵ ਲਾਗੀ ਹਤਰ ਉਰ ਧਾਤਰਓ ਗੁਤਰ ਤਨਮਖਿਾ ॥

ُگ بِمک
پب
ھب
ا ھؤ ہر ہر ہر لِؤ الیگ ہر اُر داھروی ر ھا ۔۔

ਕੋਤਟ ਕੋਤਟ ਕੇ ਿੋਖ ਸਭ ਜਨ ਕੇ ਹਤਰ ਿੂਤਰ ਕੀਏ ਇਕ ਪਲਿਾ ॥੩॥

وکت وکت ےک دوھک سیھ نج ےک ہر ُدور ےئیک اِک نلبھا ۔۔۳۔۔
ਿੁਮਰੇ ਜਨ ਿੁਮ ਹੀ ਿੇ ਜਾਨੇ ਪਰਭ ਜਾਤਨਓ ਜਨ ਿੇ ਮੁਖਿਾ ॥

مُک
ُب
ھب
ُبمرے نج م یہ ےت اجےن رپَھب اجوین نج ےت ھا ۔۔
ਹਤਰ ਹਤਰ ਆਪੁ ਧਤਰਓ ਹਤਰ ਜਨ ਮਤਹ ਜਨ ਨਾਨਕੁ ਹਤਰ ਪਰਭੁ ਇਕਿਾ ॥੪॥੫॥

ہر ہر ا ت درھوی ہر نج ہہم نج نانک ہر رپَھب اِکبھا ۔۔۴۔۔۵۔۔
ਪਰਭਾਿੀ ਮਹਲਾ ੪ ॥

رپَاھبیت ہلحم ۴۔۔
ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਤਰ ਨਾਮੁ ਤਿਰੜਾਇਓ ਹਤਰ ਹਤਰ ਹਮ ਮੁਏ ਜੀਵੇ ਹਤਰ ਜਤਪਭਾ ॥

ُگر سیگؤر نام درِراویئ ہر ہر مہ مُؤےئ ویجے ہر چیبھا ۔۔

ਧਨੁ ਧੰਨੁ ਗੁਰੂ ਗੁਰੁ ਸਤਿਗੁਰੁ ਪੂਰਾ ਤਬਖੁ ਿੁਬਿੇ ਬਾਹ ਿੇਇ ਕਤਢਭਾ ॥੧॥

نھ ُگؤ ُرو ُگر سیگؤر ئُؤرا نِکھ ُددبے ناہ دےئ ڈکھ ِبھا ۔۔۱۔۔
دنھ د ّ
ਜਤਪ ਮਨ ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਅਰਧਾਂਭਾ ॥

جت نم رام نام ارداھمبھا ۔۔

ਉਪਜੰਤਪ ਉਪਾਇ ਨ ਪਾਈਐ ਕਿਹੂ ਗੁਤਰ ਪੂਰੈ ਹਤਰ ਪਰਭੁ ਲਾਭਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ب
ا ُ جمت اُناے ہن نا پپَے کبہ ُؤ ُگر ئُؤ َرے ہر رپَھب الاھب ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਰਸੁ ਰਾਮ ਰਸਾਇਣੁ ਰਸੁ ਪੀਆ ਗੁਰਮਤਿ ਰਸਭਾ ॥

رام نام رس رام رسانئ رس پِیا ُگرمت راھبس ۔۔

ਲੋਹ ਮਨੂਰ ਕੰਚਨੁ ਤਮਤਲ ਸੰਗਤਿ ਹਤਰ ਉਰ ਧਾਤਰਓ ਗੁਤਰ ਹਤਰਭਾ ॥੨॥

ولچ م ُپؤر نچنک مِل تگنس ہر اُر داھروی ُگر ہراھب ۔۔۲۔۔

ਹਉਮੈ ਤਬਤਖਆ ਤਨਿ ਲੋਤਭ ਲੁਭਾਨੇ ਪੁਿ ਕਲਿ ਮੋਤਹ ਲੁਤਭਭਾ ॥

لُب
ہؤ م َے نِکھیا پِپ ولھب لُبھاےن ُپپ تلک ومہِ ھبھا ۔۔

ਤਿਨ ਪਗ ਸੰਿ ਨ ਸੇਵੇ ਕਬਹੂ ਿੇ ਮਨਮੁਖ ਭੂੰਭਰ ਭਰਭਾ ॥੩॥

مب ب
پِں نگ سیت ہن ویسے کب ُہؤ ےت مُکھ ُھؤرھبن رھباھب ۔۔۳۔۔
ਿੁਮਰੇ ਗੁਨ ਿੁਮ ਹੀ ਪਰਭ ਜਾਨਹੁ ਹਮ ਪਰੇ ਹਾਤਰ ਿੁਮ ਸਰਨਭਾ ॥

ُب
ُب
ُبمرے ُگں م یہ رپَھب اج ُہن مہ رپے اہر م رساھبن ۔۔

ਤਜਉ ਜਾਨਹੁ ਤਿਉ ਰਾਖਹੁ ਸੁਆਮੀ ਜਨ ਨਾਨਕੁ ਿਾਸੁ ਿੁਮਨਭਾ ॥੪॥੬॥ ਛਕਾ ੧ ॥

ُب
ک
ب
می
ویج اج ُہن پپؤ را ھہؤ سُؤا یم نج نانک داس ھا ۔۔۴۔۔۶۔۔اکھچ ۱۔۔
ਪਰਭਾਿੀ ਤਬਭਾਸ ਪੜਿਾਲ ਮਹਲਾ ੪

رپَاھبیت پِبھاس ڑپنال ہلحم ۴

ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪਰਸਾਤਿ ॥

اِک اواکنر سیگؤر رپساد ۔۔
ਜਤਪ ਮਨ ਹਤਰ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਤਨਧਾਨ ॥

جت نم ہر ہر نام ن ِداھن ۔۔
ਹਤਰ ਿਰਗਹ ਪਾਵਤਹ ਮਾਨ ॥

ہر درہگ ناوہِ امن ۔۔
ਤਜਤਨ ਜਤਪਆ ਿੇ ਪਾਤਰ ਪਰਾਨ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ِجں چییا ےت نار رپان ۔۔۱۔۔راہو۔۔

ਸੁਤਨ ਮਨ ਹਤਰ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਕਤਰ ਤਧਆਨੁ ॥

ُسں نم ہر ہر نام رک دایھن ۔۔

ਸੁਤਨ ਮਨ ਹਤਰ ਕੀਰਤਿ ਅਿਸਤਿ ਮਜਾਨੁ ॥

ب
ھ
سی
ُسں نم ہر ریکت ا ھ اجمن ۔۔

ਸੁਤਨ ਮਨ ਗੁਰਮੁਤਖ ਪਾਵਤਹ ਮਾਨੁ ॥੧॥

ُسں نم ُگرمُکھ ناوہِ امن ۔۔۱۔۔
ਜਤਪ ਮਨ ਪਰਮੇਸੁਰੁ ਪਰਧਾਨੁ ॥

جت نم رپمیسُر رپداھن ۔۔
ਤਖਨ ਖੋਵੈ ਪਾਪ ਕੋਟਾਨ ॥

ک
ھ
ِ
وھکوے نات وکنان ۔۔
ں َ
ਤਮਲੁ ਨਾਨਕ ਹਤਰ ਭਗਵਾਨ ॥੨॥੧॥੭॥

مِل نانک ہر وگھبان ۔۔۲۔۔۱۔۔۷۔۔

ਪਰਭਾਿੀ ਮਹਲਾ ੫ ਤਬਭਾਸ

رپَاھبیت ہلحم  ۵پِبھاس

ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪਰਸਾਤਿ ॥

اِک اواکنر سیگؤر رپساد ۔۔
ਮਨੁ ਹਤਰ ਕੀਆ ਿਨੁ ਸਭੁ ਸਾਤਜਆ ॥

نم ہر کییا نت سیھ سا ِجیا ۔۔

ਪੰਚ ਿਿ ਰਤਚ ਜੋਤਿ ਤਨਵਾਤਜਆ ॥

پب
ج پپ رچ وجت ئِؤا ِجیا ۔۔

ਤਸਹਜਾ ਧਰਤਿ ਬਰਿਨ ਕਉ ਪਾਨੀ ॥

درھت پرنت کؤ ناین ۔۔

ਤਨਮਖ ਨ ਤਵਸਾਰਹੁ ਸੇਵਹੁ ਸਾਤਰਗਪਾਨੀ ॥੧॥

ب
ِمکھ ہن وِساروہ ویسوہ سارِاپگین ۔۔۱۔۔
ਮਨ ਸਤਿਗੁਰੁ ਸੇਤਵ ਹੋਇ ਪਰਮ ਗਿੇ ॥

نم سیگؤر ویسَ وہۓ رپم ےتگ ۔۔

ਹਰਖ ਸੋਗ ਿੇ ਰਹਤਹ ਤਨਰਾਰਾ ਿਾਂ ਿੂ ਪਾਵਤਹ ਪਰਾਨਪਿੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ہرھک وسگ ےت رہہہ پِرارا نان ئُؤ ناوہِ رپَاےتپن ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਕਾਪੜ ਭੋਗ ਰਸ ਅਤਨਕ ਭੁੰਚਾਏ ॥

ب
اکڑپ وھبگ رس ان ِک ُھبچاےئ ۔۔
ਮਾਿ ਤਪਿਾ ਕੁਟੰਬ ਸਗਲ ਬਨਾਏ ॥

امت پِیا ُکیپت لگس انبےئ ۔۔

ਤਰਜਕੁ ਸਮਾਹੇ ਜਤਲ ਥਤਲ ਮੀਿ ॥

ِرجق امسےہ لج لھت تیم ۔۔
ਸੋ ਹਤਰ ਸੇਵਹੁ ਨੀਿਾ ਨੀਿ ॥੨॥

وس ہر ویسوہ اتین تین ۔۔۲۔۔
ਿਹਾ ਸਖਾਈ ਜਹ ਕੋਇ ਨ ਹੋਵੈ ॥

وہوے ۔۔
اہت اھکسیئ ہج وکۓ ہن َ
ਕੋਤਟ ਅਪਰਾਧ ਇਕ ਤਖਨ ਮਤਹ ਧੋਵੈ ॥

وکت ارپادھ اِک کھ
ِ
وھوے ۔۔
د
ہہم
ں
َ
ਿਾਤਿ ਕਰੈ ਨਹੀ ਪਛੋੁਿਾਵੈ ॥

اتھچپوے ۔۔
دات رکَے یہن
َ
ਏਕਾ ਬਖਸ ਤਿਤਰ ਬਹੁਤਰ ਨ ਬੁਲਾਵੈ ॥੩॥

نک
ب
ھ
ب
ہ
ھ
ن
الوے ۔۔۳۔۔
ااکی س ِر ُ ر ہن َ
ਤਕਰਿ ਸੰਜੋਗੀ ਪਾਇਆ ਭਾਤਲ ॥

کِرت وجنسیگ نانا اھبل ۔۔

ਸਾਧਸੰਗਤਿ ਮਤਹ ਬਸੇ ਗੁਪਾਲ ॥

سادھسیگت ہہم ےسب ُگیال ۔۔

ਗੁਰ ਤਮਤਲ ਆਏ ਿੁਮਰੈ ਿੁਆਰ ॥

ُگر مِل ا ےئ ُبم َرے ُدوار ۔۔

ਜਨ ਨਾਨਕ ਿਰਸਨੁ ਿੇਹੁ ਮੁਰਾਤਰ ॥੪॥੧॥

نج نانک درنس دوہی مُرار ۔۔۴۔۔۱۔۔

ਪਰਭਾਿੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

رپَاھبیت ہلحم ۵۔۔
ਪਰਭ ਕੀ ਸੇਵਾ ਜਨ ਕੀ ਸੋਭਾ ॥

رپَھب یک ویسا نج یک وساھب ۔۔
ਕਾਮ ਿੋਧ ਤਮਟੇ ਤਿਸੁ ਲੋਭਾ ॥

اکم رکودھ ِمپے ئِس ولاھب ۔۔
ਨਾਮੁ ਿੇਰਾ ਜਨ ਕੈ ਭੰਿਾਤਰ ॥

نام ریتا نج ےکَ ڈنھبار ۔۔
ਗੁਨ ਗਾਵਤਹ ਪਰਭ ਿਰਸ ਤਪਆਤਰ ॥੧॥

ُگں اگوہِ رپَھب درس ایپر ۔۔۱۔۔

ਿੁਮਰੀ ਭਗਤਿ ਪਰਭ ਿੁਮਤਹ ਜਨਾਈ ॥

ُبمری تگھب رپَھب ُبم ِہ انجیئ ۔۔

ਕਾਤਟ ਜੇਵਰੀ ਜਨ ਲੀਏ ਛਿਾਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

اکت ج َپؤری نج ےئیل چھدایئ ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਜੋ ਜਨੁ ਰਾਿਾ ਪਰਭ ਕੈ ਰੰਤਗ ॥

وج نج رانا رپَھب ےکَ رنگ ۔۔
ਤਿਤਨ ਸੁਖੁ ਪਾਇਆ ਪਰਭ ਕੈ ਸੰਤਗ ॥

ےک گنس ۔۔
پِں ُسکھ نانا رپَھب َ

ਤਜਸੁ ਰਸੁ ਆਇਆ ਸੋਈ ਜਾਨੈ ॥

ِجس رس ا نا وسیئ اج ئَے ۔۔

ਪੇਤਖ ਪੇਤਖ ਮਨ ਮਤਹ ਹੈਰਾਨੈ ॥੨॥

پ َیکھ پ َیکھ نم ہہم َچترا ئَے ۔۔۲۔۔
ਸੋ ਸੁਖੀਆ ਸਭ ਿੇ ਊਿਮੁ ਸੋਇ ॥

سک
وس ُ ھییا سیھ ےت اُومت وسۓ ۔۔
ਜਾ ਕੈ ਤਹਰਿੈ ਵਤਸਆ ਪਰਭੁ ਸੋਇ ॥

ےک ہ ِر َدے وایس رپَھب وسۓ ۔۔
اج َ
ਸੋਈ ਤਨਹਚਲੁ ਆਵੈ ਨ ਜਾਇ ॥

بِہ
چ
ے ہن اجۓ ۔۔
و
ا
ل
وسیئ
َ

ਅਨਤਿਨੁ ਪਰਭ ਕੇ ਹਤਰ ਗੁਣ ਗਾਇ ॥੩॥

ادنِن رپَھب ےک ہر ُگں اگۓ ۔۔۳۔۔
ਿਾ ਕਉ ਕਰਹੁ ਸਗਲ ਨਮਸਕਾਰੁ ॥

نا کؤ رکوہ لگس اکسمنر ۔۔
ਜਾ ਕੈ ਮਤਨ ਪੂਰਨੁ ਤਨਰੰਕਾਰੁ ॥

ےک نم ئُؤرن پِراکنر ۔۔
اج َ

ਕਤਰ ਤਕਰਪਾ ਮੋਤਹ ਿਾਕੁਰ ਿੇਵਾ ॥

رک کِرنا ومہِ اھٹ ُکر دویا ۔۔

ਨਾਨਕੁ ਉਧਰੈ ਜਨ ਕੀ ਸੇਵਾ ॥੪॥੨॥

نانک اُدرھَے نج یک ویسا ۔۔۴۔۔۲۔۔
ਪਰਭਾਿੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

رپَاھبیت ہلحم ۵۔۔

ਗੁਨ ਗਾਵਿ ਮਤਨ ਹੋਇ ਅਨੰਿ ॥

ُگں اگوت نم وہۓ ادنن ۔۔

ਆਿ ਪਹਰ ਤਸਮਰਉ ਭਗਵੰਿ ॥

ا ھٹ رہپ ِسمرو وگھبپپ ۔۔

ਜਾ ਕੈ ਤਸਮਰਤਨ ਕਲਮਲ ਜਾਤਹ ॥

کل
ےک ِسمرن مل اجہِ۔۔
اج َ

ਤਿਸੁ ਗੁਰ ਕੀ ਹਮ ਚਰਨੀ ਪਾਤਹ ॥੧॥

ئِس ُگر یک مہ رچین نا ِہے۔۔۱۔۔
ਸੁਮਤਿ ਿੇਵਹੁ ਸੰਿ ਤਪਆਰੇ ॥

ُسمِت دویوہ سیت ایپرے ۔۔
ਤਸਮਰਉ ਨਾਮੁ ਮੋਤਹ ਤਨਸਿਾਰੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ِسمرو نام ومہِ ئِسیارے ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਤਜਤਨ ਗੁਤਰ ਕਤਹਆ ਮਾਰਗੁ ਸੀਧਾ ॥

ِجں ُگر کہیا امرگ دیساھ ۔۔

ਸਗਲ ਤਿਆਤਗ ਨਾਤਮ ਹਤਰ ਗੀਧਾ ॥

لگس پ ِیاگ نام ہر دیگاھ ۔۔
ਤਿਸੁ ਗੁਰ ਕੈ ਸਿਾ ਬਤਲ ਜਾਈਐ ॥

ےک دسا نل اج پپَے ۔۔
ئِس ُگر َ

ਹਤਰ ਤਸਮਰਨੁ ਤਜਸੁ ਗੁਰ ਿੇ ਪਾਈਐ ॥੨॥

ہر ِسمرن ِجس ُگر ےت نا پپَے ۔۔۲۔۔

ਬੂਿਿ ਪਰਾਨੀ ਤਜਤਨ ਗੁਰਤਹ ਿਰਾਇਆ ॥

ئُؤدت رپاین ِجں ُگرہِ رتانا ۔۔

ਤਜਸੁ ਪਰਸਾਤਿ ਮੋਹੈ ਨਹੀ ਮਾਇਆ ॥

ِجس رپساد وم َہے یہن امنا ۔۔

ਹਲਿੁ ਪਲਿੁ ਤਜਤਨ ਗੁਰਤਹ ਸਵਾਤਰਆ ॥

ہلت نلت ِجں ُگرہِ وسارِنا ۔۔

ਤਿਸੁ ਗੁਰ ਊਪਤਰ ਸਿਾ ਹਉ ਵਾਤਰਆ ॥੩॥

ئِس ُگر اُورپ دسا ہؤ وارنا ۔۔۳۔۔
ਮਹਾ ਮੁਗਧ ਿੇ ਕੀਆ ਤਗਆਨੀ ॥

اہم مُگدھ ےت ک ِیا گ ِیاین ۔۔
ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਕੀ ਅਕਥ ਕਹਾਨੀ ॥

ُگر ئُؤرے یک ا ّکبھ اہکین ۔۔

ਪਾਰਬਰਹਮ ਨਾਨਕ ਗੁਰਿੇਵ ॥

نارپرمہ نانک ُگردوی ۔۔

ਵਿੈ ਭਾਤਗ ਪਾਈਐ ਹਤਰ ਸੇਵ ॥੪॥੩॥

و َدے اھبگ نا پپَے ہر ویسَ ۔۔۴۔۔۳۔۔
ਪਰਭਾਿੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

رپَاھبیت ہلحم ۵۔۔
ਸਗਲੇ ਿੂਖ ਤਮਟੇ ਸੁਖ ਿੀਏ ਅਪਨਾ ਨਾਮੁ ਜਪਾਇਆ ॥

ےلگس ُدوھک ِمپے ُسکھ د پپے اانپ نام اپجنا ۔۔

ਕਤਰ ਤਕਰਪਾ ਅਪਨੀ ਸੇਵਾ ਲਾਏ ਸਗਲਾ ਿੁਰਿੁ ਤਮਟਾਇਆ ॥੧॥

رک کِرنا اینپ ویسا الےئ سگال ُدرت مِیانا ۔۔۱۔۔
ਹਮ ਬਾਤਰਕ ਸਰਤਨ ਪਰਭ ਿਇਆਲ ॥

مہ نارِک رسن رپَھب دنال ۔۔
ਅਵਗਣ ਕਾਤਟ ਕੀਏ ਪਰਤਭ ਅਪੁਨੇ ਰਾਤਖ ਲੀਏ ਮੇਰੈ ਗੁਰ ਗੋਪਾਤਲ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ا َونگ اکت ےئیک رپَھب اےنپ راھک ےئیل ریمَے ُگر وگنال ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਿਾਪ ਪਾਪ ਤਬਨਸੇ ਤਖਨ ਭੀਿਤਰ ਭਏ ਤਿਪਾਲ ਗੁਸਾਈ ॥

ک
نات نات نِیسے ھِں رتیھب ےئھب کِرنال ُگسا ٔی ۔۔

ਸਾਤਸ ਸਾਤਸ ਪਾਰਬਰਹਮੁ ਅਰਾਧੀ ਅਪੁਨੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕੈ ਬਤਲ ਜਾਈ ॥੨॥

ےک نل اجیئ ۔۔۲۔۔
ساس ساس نارپرمہ ارادیھ اےنپ سیگؤر َ
ਅਗਮ ਅਗੋਚਰੁ ਤਬਅੰਿੁ ਸੁਆਮੀ ਿਾ ਕਾ ਅੰਿੁ ਨ ਪਾਈਐ ॥

امگ اوگرچ ےباپپ سُؤا یم نا اک اپپ ہن نا پپَے ۔۔

ਲਾਹਾ ਖਾਤਟ ਹੋਈਐ ਧਨਵੰਿਾ ਅਪੁਨਾ ਪਰਭੂ ਤਧਆਈਐ ॥੩॥

ب
الاہ اھکت وہےیئَ دھپؤاتن اانپ رپ ُھؤ دایھ نیپے َ۔۔۳۔۔

ਆਿ ਪਹਰ ਪਾਰਬਰਹਮੁ ਤਧਆਈ ਸਿਾ ਸਿਾ ਗੁਨ ਗਾਇਆ ॥

ا ھٹ رہپ نارپرمہ دایھیئ دسا دسا ُگں اگنا ۔۔

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਮੇਰੇ ਪੂਰੇ ਮਨੋਰਥ ਪਾਰਬਰਹਮੁ ਗੁਰੁ ਪਾਇਆ ॥੪॥੪॥

وہک نانک ریمے ئُؤرے ونمرھت نارپرمہ ُگر نانا ۔۔۴۔۔۴۔۔
ਪਰਭਾਿੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

رپَاھبیت ہلحم ۵۔۔

ਤਸਮਰਿ ਨਾਮੁ ਤਕਲਤਬਖ ਸਤਭ ਨਾਸੇ ॥

ِسمرت نام کِل ِیکھ سیھ ناےس ۔۔
ਸਚੁ ਨਾਮੁ ਗੁਤਰ ਿੀਨੀ ਰਾਸੇ ॥

چس نام ُگر دینی راےس ۔۔

ਪਰਭ ਕੀ ਿਰਗਹ ਸੋਭਾਵੰਿੇ ॥

رپَھب یک درہگ وساھبوےتن ۔۔
ਸੇਵਕ ਸੇਤਵ ਸਿਾ ਸੋਹੰਿੇ ॥੧॥

ویس دسا وس ہیپے ۔۔۱۔۔
ویسک َ
ਹਤਰ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਜਪਹੁ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ॥

ہر ہر نام جبہؤ ریمے اھبیئ ۔۔

ਸਗਲੇ ਰੋਗ ਿੋਖ ਸਤਭ ਤਬਨਸਤਹ ਅਤਗਆਨੁ ਅੰਧੇਰਾ ਮਨ ਿੇ ਜਾਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ےلگس روگ دوھک سیھ نِیس ِہ اایگن ادنھترا نم ےت اجیئ ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਜਨਮ ਮਰਨ ਗੁਤਰ ਰਾਖੇ ਮੀਿ ॥

منج رمن ُگر راےھک تیم ۔۔

ਹਤਰ ਕੇ ਨਾਮ ਤਸਉ ਲਾਗੀ ਪਰੀਤਿ ॥

ہر ےک نام سِیؤ الیگ رپپپ ۔۔
ਕੋਤਟ ਜਨਮ ਕੇ ਗਏ ਕਲੇਸ ॥

وکت منج ےک ےئگ ک َلیس ۔۔
ਜੋ ਤਿਸੁ ਭਾਵੈ ਸੋ ਭਲ ਹੋਸ ॥੨॥

وج ئِس اھبوے وس لھب وہس ۔۔۲۔۔

ਤਿਸੁ ਗੁਰ ਕਉ ਹਉ ਸਿ ਬਤਲ ਜਾਈ ॥

ئِس ُگر کؤ ہؤ دص نل اجیئ ۔۔

ਤਜਸੁ ਪਰਸਾਤਿ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਤਧਆਈ ॥

ِجس رپساد ہر نام دایھیئ ۔۔

ਐਸਾ ਗੁਰੁ ਪਾਈਐ ਵਿਭਾਗੀ ॥

ااسی ُگر نا پپَے وداھبیگ ۔۔

ਤਜਸੁ ਤਮਲਿੇ ਰਾਮ ਤਲਵ ਲਾਗੀ ॥੩॥

ِجس مل ِپے رام لِؤ الیگ ۔۔۳۔۔

ਕਤਰ ਤਕਰਪਾ ਪਾਰਬਰਹਮ ਸੁਆਮੀ ॥

رک کِرنا نارپرمہ سُؤا یم ۔۔

ਸਗਲ ਘਟਾ ਕੇ ਅੰਿਰਜਾਮੀ ॥

لگس اٹھگ ےک ارتناجیم ۔۔
ਆਿ ਪਹਰ ਅਪੁਨੀ ਤਲਵ ਲਾਇ ॥

ا ھٹ رہپ اینپ لِؤ ال ِئے ۔۔

ਜਨੁ ਨਾਨਕੁ ਪਰਭ ਕੀ ਸਰਨਾਇ ॥੪॥੫॥

نج نانک رپَھب یک رسناۓ ۔۔۴۔۔۵۔۔
ਪਰਭਾਿੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

رپَاھبیت ہلحم ۵۔۔
ਕਤਰ ਤਕਰਪਾ ਅਪੁਨੇ ਪਰਤਭ ਕੀਏ ॥

رک کِرنا اےنپ رپَھب ےئیک ۔۔

ਹਤਰ ਕਾ ਨਾਮੁ ਜਪਨ ਕਉ ਿੀਏ ॥

ہر اک نام چیں کؤ د پپے ۔۔

ਆਿ ਪਹਰ ਗੁਨ ਗਾਇ ਗੁਤਬੰਿ ॥

ا ھٹ رہپ ُگں اگۓ ُگ ِیید ۔۔

ਭੈ ਤਬਨਸੇ ਉਿਰੀ ਸਭ ਤਚੰਿ ॥੧॥

ب
َھے نِیسے اُرتی سیھ ِجید ۔۔۱۔۔

ਉਬਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਚਰਨੀ ਲਾਤਗ ॥

اُپرے سیگؤر رچین الگ ۔۔

ਜੋ ਗੁਰੁ ਕਹੈ ਸੋਈ ਭਲ ਮੀਿਾ ਮਨ ਕੀ ਮਤਿ ਤਿਆਤਗ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ےہک وسیئ لھب اھٹیم نم یک مت پ ِیاگ ۔۔۱۔۔راہو۔۔
وج ُگر َ
ਮਤਨ ਿਤਨ ਵਤਸਆ ਹਤਰ ਪਰਭੁ ਸੋਈ ॥

نم نت وایس ہر رپَھب وسیئ ۔۔
ਕਤਲ ਕਲੇਸ ਤਕਛੁ ਤਬਘਨੁ ਨ ਹੋਈ ॥

کلی کِچ نِگ
ھ
لک س ھ ں ہن وہیئ ۔۔
ਸਿਾ ਸਿਾ ਪਰਭੁ ਜੀਅ ਕੈ ਸੰਤਗ ॥

ےک گنس ۔۔
دسا دسا رپَھب یج َ
ਉਿਰੀ ਮੈਲੁ ਨਾਮ ਕੈ ਰੰਤਗ ॥੨॥

ےک رنگ ۔۔۲۔۔
اُرتی مَیل نام َ
ਚਰਨ ਕਮਲ ਤਸਉ ਲਾਗੋ ਤਪਆਰੁ ॥

رچن لمک سِیؤ الوگ ایپر ۔۔

ਤਬਨਸੇ ਕਾਮ ਿੋਧ ਅਹੰਕਾਰ ॥

نِیسے اکم رکودھ ااکنہر ۔۔

ਪਰਭ ਤਮਲਨ ਕਾ ਮਾਰਗੁ ਜਾਨਾਂ ॥

رپَھب مل ِں اک امرگ اجنان ۔۔

ਭਾਇ ਭਗਤਿ ਹਤਰ ਤਸਉ ਮਨੁ ਮਾਨਾਂ ॥੩॥

اھبےئ تگھب ہر سِیؤ نم امنان ۔۔۳۔۔
ਸੁਤਣ ਸਜਣ ਸੰਿ ਮੀਿ ਸੁਹੇਲੇ ॥

ُسں نجس سیت تیم سہیلے ۔۔
ਨਾਮੁ ਰਿਨੁ ਹਤਰ ਅਗਹ ਅਿੋਲੇ ॥

نام رنت ہر اہہگ اوتےل ۔۔
ਸਿਾ ਸਿਾ ਪਰਭੁ ਗੁਣ ਤਨਤਧ ਗਾਈਐ ॥

دسا دسا رپَھب ُگں ن ِدھ اگ پ َپے ۔۔

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਵਿਭਾਗੀ ਪਾਈਐ ॥੪॥੬॥

وہکنانک وداھبیگ نا پپَے ۔۔۴۔۔۶۔۔
ਪਰਭਾਿੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

رپَاھبیت ہلحم ۵۔۔
ਸੇ ਧਨਵੰਿ ਸੇਈ ਸਚੁ ਸਾਹਾ ॥

ےس دھپؤپپ سیبی چس اصاح ۔۔
ਹਤਰ ਕੀ ਿਰਗਹ ਨਾਮੁ ਤਵਸਾਹਾ ॥੧॥

ہر یک درہگ نام وِسااہ ۔۔۱۔۔

ਹਤਰ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਜਪਹੁ ਮਨ ਮੀਿ ॥

ہر ہر نام وپجنم تیم ۔۔
ਗੁਰੁ ਪੂਰਾ ਪਾਈਐ ਵਿਭਾਗੀ ਤਨਰਮਲ ਪੂਰਨ ਰੀਤਿ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ُگر ئُؤرا نا پپَے وداھبیگ پِرلم ئُؤرن ِرپپ ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਪਾਇਆ ਲਾਭੁ ਵਜੀ ਵਾਧਾਈ ॥

نانا الھب ویج واداھیئ ۔۔
ਸੰਿ ਪਰਸਾਤਿ ਹਤਰ ਕੇ ਗੁਨ ਗਾਈ ॥੨॥

سیت رپساد ہر ےک ُگں اگیئ ۔۔۲۔۔
ਸਿਲ ਜਨਮੁ ਜੀਵਨ ਪਰਵਾਣੁ ॥

سب
ھل منج ویجن رپوان ۔۔

ਗੁਰ ਪਰਸਾਿੀ ਹਤਰ ਰੰਗੁ ਮਾਣੁ ॥੩॥

ُگر رپسادی ہر رنگ امن ۔۔۳۔۔
ਤਬਨਸੇ ਕਾਮ ਿੋਧ ਅਹੰਕਾਰ ॥

نِیسے اکم رکودھ ااکنہر ۔۔

ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਤਖ ਉਿਰਤਹ ਪਾਤਰ ॥੪॥੭॥

نانک ُگرمُکھ اُرتہِ نار ۔۔۴۔۔۷۔۔
ਪਰਭਾਿੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

رپَاھبیت ہلحم ۵۔۔
ਗੁਰੁ ਪੂਰਾ ਪੂਰੀ ਿਾ ਕੀ ਕਲਾ ॥

ُگر ئُؤرا ئُؤری نا یک کال ۔۔

ਗੁਰ ਕਾ ਸਬਿੁ ਸਿਾ ਸਿ ਅਟਲਾ ॥

ُگر اک دبس دسا دص انال ۔۔

ਗੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਤਜਸੁ ਮਤਨ ਵਸੈ ॥

ُگر یک ناین ِجس نم و سَے ۔۔

ਿੂਖੁ ਿਰਿੁ ਸਭੁ ਿਾ ਕਾ ਨਸੈ ॥੧॥

ُدوھک درد سیھ نا اک ئ َسے ۔۔۱۔۔

ਹਤਰ ਰੰਤਗ ਰਾਿਾ ਮਨੁ ਰਾਮ ਗੁਨ ਗਾਵੈ ॥

ُگ
اگوے ۔۔
ہر رنگ رانا نم رام ں َ

ਮੁਕਿੋੁ ਸਾਧੂ ਧੂਰੀ ਨਾਵੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

مُکت سا ُدوھ دھُؤری نا َوے ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਗੁਰ ਪਰਸਾਿੀ ਉਿਰੇ ਪਾਤਰ ॥

ُگر رپسادی اُرتے نار ۔۔

ਭਉ ਭਰਮੁ ਤਬਨਸੇ ਤਬਕਾਰ ॥

ب
ھؤ رھبم نِیسے ِئکِار ۔۔

ਮਨ ਿਨ ਅੰਿਤਰ ਬਸੇ ਗੁਰ ਚਰਨਾ ॥

نم نت ارتن ےسب ُگر رچنا ۔۔

ਤਨਰਭੈ ਸਾਧ ਪਰੇ ਹਤਰ ਸਰਨਾ ॥੨॥

ب
پِر َھے

سادھ رپے ہر رسنا ۔۔۲۔۔

ਅਨਿ ਸਹਜ ਰਸ ਸੂਖ ਘਨੇਰੇ ॥

سہ
ا َند ج رس سُؤھک رینھگے ۔۔

ਿੁਸਮਨੁ ਿੂਖੁ ਨ ਆਵੈ ਨੇਰੇ ॥

ے رینے ۔۔
ُدنمس ُدوھک ہن ا و َ
ਗੁਤਰ ਪੂਰੈ ਅਪੁਨੇ ਕਤਰ ਰਾਖੇ ॥

ُگر ئُؤ َرے اےنپ رک راےھک ۔۔
ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਜਪਿ ਤਕਲਤਬਖ ਸਤਭ ਲਾਥੇ ॥੩॥

ہر نام جپت کِل ِیکھ سیھ الےھت ۔۔۳۔۔
ਸੰਿ ਸਾਜਨ ਤਸਖ ਭਏ ਸੁਹੇਲੇ ॥

سیت سانج ِسکھ ےئھب ُسہیلے ۔۔
ਗੁਤਰ ਪੂਰੈ ਪਰਭ ਤਸਉ ਲੈ ਮੇਲੇ ॥

ُگر ئُؤ َرے رپَھب سِیؤ لَے م َیلے ۔۔
ਜਨਮ ਮਰਨ ਿੁਖ ਿਾਹਾ ਕਾਤਟਆ ॥

منج رمن ُدھک اھپاہ اکایٹ ۔۔
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਗੁਤਰ ਪੜਿਾ ਢਾਤਕਆ ॥੪॥੮॥

وہک نانک ُگر ڑپدا داھایک ۔۔۴۔۔۸۔۔
ਪਰਭਾਿੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

رپَاھبیت ہلحم ۵۔۔
ਸਤਿਗੁਤਰ ਪੂਰੈ ਨਾਮੁ ਿੀਆ ॥

سیگؤر ئُؤ َرے نام دِنا ۔۔

ਅਨਿ ਮੰਗਲ ਕਤਲਆਣ ਸਿਾ ਸੁਖੁ ਕਾਰਜੁ ਸਗਲਾ ਰਾਤਸ ਥੀਆ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ا َند لگنم ایلکن دسا ُسکھ اکرچ سگال راس بھِیا ۔۔۱۔۔راہو۔۔

ਚਰਨ ਕਮਲ ਗੁਰ ਕੇ ਮਤਨ ਵੂਿੇ ॥

رچن لمک ُگر ےک نم ُووےھٹ ۔۔
ਿੂਖ ਿਰਿ ਭਰਮ ਤਬਨਸੇ ਝੂਿੇ ॥੧॥

چ
ُدوھک درد رھبم نِیسے ُھؤےھٹ ۔۔۱۔۔
ਤਨਿ ਉਤਿ ਗਾਵਹੁ ਪਰਭ ਕੀ ਬਾਣੀ ॥

پِپ اُھٹ اگووہ رپَھب یک ناین ۔۔
ਆਿ ਪਹਰ ਹਤਰ ਤਸਮਰਹੁ ਪਰਾਣੀ ॥੨॥

ا ھٹ رہپ ہر ِسمروہ رپَاین ۔۔۲۔۔

ਘਤਰ ਬਾਹਤਰ ਪਰਭੁ ਸਭਨੀ ਥਾਈ ॥

سب
رھگ ناہر رپَھب ھبی اھتیئ ۔۔

ਸੰਤਗ ਸਹਾਈ ਜਹ ਹਉ ਜਾਈ ॥੩॥

گنس اہسیئ ہج ہؤ اجیئ ۔۔۳۔۔
ਿੁਇ ਕਰ ਜੋਤੜ ਕਰੀ ਅਰਿਾਤਸ ॥

ُدےئ رک وجر رکی ارداس ۔۔
ਸਿਾ ਜਪੇ ਨਾਨਕੁ ਗੁਣਿਾਸੁ ॥੪॥੯॥

دسا ےپج نانک ُگییاس ۔۔۴۔۔۹۔۔
ਪਰਭਾਿੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

رپَاھبیت ہلحم ۵۔۔
ਪਾਰਬਰਹਮੁ ਪਰਭੁ ਸੁਘੜ ਸੁਜਾਣੁ ॥

گ
نارپرمہ رپَھب ُس ھر سُچان ۔۔

ਗੁਰੁ ਪੂਰਾ ਪਾਈਐ ਵਿਭਾਗੀ ਿਰਸਨ ਕਉ ਜਾਈਐ ਕੁਰਬਾਣੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ُگر ئُؤرا نا پپَے وداھبیگ درنس کؤ اجیئَ قُرنان ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਤਕਲਤਬਖ ਮੇਟੇ ਸਬਤਿ ਸੰਿੋਖੁ ॥

کِل ِیکھ َمیپے دبس وتنسھک ۔۔

ਨਾਮੁ ਅਰਾਧਨ ਹੋਆ ਜੋਗੁ ॥

نام ارادنھ وہا وجگ ۔۔
ਸਾਧਸੰਤਗ ਹੋਆ ਪਰਗਾਸੁ ॥

سادھسیگ وہا رپاگس ۔۔

ਚਰਨ ਕਮਲ ਮਨ ਮਾਤਹ ਤਨਵਾਸੁ ॥੧॥

رچن لمک نم امہِ ئِؤاس ۔۔۱۔۔
ਤਜਤਨ ਕੀਆ ਤਿਤਨ ਲੀਆ ਰਾਤਖ ॥

ِجں کییا پِں لِیا راھک ۔۔

ਪਰਭੁ ਪੂਰਾ ਅਨਾਥ ਕਾ ਨਾਥੁ ॥

رپَھب ئُؤرا اناھت اک ناھت ۔۔
ਤਜਸਤਹ ਤਨਵਾਜੇ ਤਕਰਪਾ ਧਾਤਰ ॥

جسہہ ئِؤاےج کِرنا داھر ۔۔

ਪੂਰਨ ਕਰਮ ਿਾ ਕੇ ਆਚਾਰ ॥੨॥

ئُؤرن رکم نا ےک ا اچر ۔۔۲۔۔
ਗੁਣ ਗਾਵੈ ਤਨਿ ਤਨਿ ਤਨਿ ਨਵੇ ॥

ُگ
اگوے پِپ پِپ پِپ ونے ۔۔
ں َ

ਲਖ ਚਉਰਾਸੀਹ ਜੋਤਨ ਨ ਭਵੇ ॥

ھکل جؤرایس وجن ہن وھبے ۔۔
ਈਹਾਂ ਊਹਾਂ ਚਰਣ ਪੂਜਾਰੇ ॥

اِاہین اُواہن رچن ئُؤاجرے ۔۔
ਮੁਖੁ ਊਜਲੁ ਸਾਚੇ ਿਰਬਾਰੇ ॥੩॥

مُکھ اُولج ساےچ درنارے ۔۔۳۔۔
ਤਜਸੁ ਮਸਿਤਕ ਗੁਤਰ ਧਤਰਆ ਹਾਥੁ ॥

ِجس کتسم ُگر درھنا اہھت ۔۔
ਕੋਤਟ ਮਧੇ ਕੋ ਤਵਰਲਾ ਿਾਸੁ ॥

وکت دمےھ وک وِرال داس ۔۔
ਜਤਲ ਥਤਲ ਮਹੀਅਤਲ ਪੇਖੈ ਭਰਪੂਤਰ ॥

م
پ َیک
لج لھت ہییل َ َھے رھبئُؤر ۔۔

ਨਾਨਕ ਉਧਰਤਸ ਤਿਸੁ ਜਨ ਕੀ ਧੂਤਰ ॥੪॥੧੦॥

نانک اُدرھس ئِس نج یک دھُؤر ۔۔۴۔۔۱۱۔۔
ਪਰਭਾਿੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

رپَاھبیت ہلحم ۵۔۔
ਕੁਰਬਾਣੁ ਜਾਈ ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਅਪਨੇ ॥

قُرنان اجیئ ُگر ئُؤرے اےنپ ۔۔

ਤਜਸੁ ਪਰਸਾਤਿ ਹਤਰ ਹਤਰ ਜਪੁ ਜਪਨੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ِجس رپساد ہر ہر جت ےنپج ۔۔۱۔۔راہو۔۔

ਅੰਤਮਰਿ ਬਾਣੀ ਸੁਣਿ ਤਨਹਾਲ ॥

امِرت ناین ُسیت بِہال ۔۔
ਤਬਨਤਸ ਗਏ ਤਬਤਖਆ ਜੰਜਾਲ ॥੧॥

نِیس ےئگ نِکھیا اجنجل ۔۔۱۔۔

ਸਾਚ ਸਬਿ ਤਸਉ ਲਾਗੀ ਪਰੀਤਿ ॥

ساچ دبس سِیؤ الیگ رپپپ ۔۔

ਹਤਰ ਪਰਭੁ ਅਪੁਨਾ ਆਇਆ ਚੀਤਿ ॥੨॥

ہر رپَھب اانپ ا نا ج ِپت ۔۔۲۔۔
ਨਾਮੁ ਜਪਿ ਹੋਆ ਪਰਗਾਸੁ ॥

نام جپت وہا رپاگس ۔۔
ਗੁਰ ਸਬਿੇ ਕੀਨਾ ਤਰਿੈ ਤਨਵਾਸੁ ॥੩॥

ُ
کییا ر َِدے ئِؤاس ۔۔۳۔۔
گر دبسے ِ
ਗੁਰ ਸਮਰਥ ਸਿਾ ਿਇਆਲ ॥

ُگر رمسھت دسا دنال ۔۔

ਹਤਰ ਜਤਪ ਜਤਪ ਨਾਨਕ ਭਏ ਤਨਹਾਲ ॥੪॥੧੧॥

ہر جت جت نانک ےئھب بِہال ۔۔۴۔۔۱۱۔۔
ਪਰਭਾਿੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

رپَاھبیت ہلحم ۵۔۔
ਗੁਰੁ ਗੁਰੁ ਕਰਿ ਸਿਾ ਸੁਖੁ ਪਾਇਆ ॥

ُگر ُگر رکت دسا ُسکھ نانا ۔۔

ਿੀਨ ਿਇਆਲ ਭਏ ਤਕਰਪਾਲਾ ਅਪਣਾ ਨਾਮੁ ਆਤਪ ਜਪਾਇਆ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

دنی دنال ےئھب کِرناال اانپ نام ا ت اپجنا ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਸੰਿਸੰਗਤਿ ਤਮਤਲ ਭਇਆ ਪਰਗਾਸ ॥

سییسیگت مِل ایھب رپَاگس ۔۔

ਹਤਰ ਹਤਰ ਜਪਿ ਪੂਰਨ ਭਈ ਆਸ ॥੧॥

ہر ہر جپت ئُؤرن یئھب ا س ۔۔۱۔۔
ਸਰਬ ਕਤਲਆਣ ਸੂਖ ਮਤਨ ਵੂਿੇ ॥

رست ایلکن سُؤھک نم ُووےھٹ ۔۔
ਹਤਰ ਗੁਣ ਗਾਏ ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਿੂਿੇ ॥੨॥੧੨॥

ہر ُگں اگےئ ُگر نانک ئُؤےھٹ ۔۔۲۔۔۱۲۔۔
ਪਰਭਾਿੀ ਮਹਲਾ ੫ ਘਰੁ ੨ ਤਬਭਾਸ

رپَاھبیت ہلحم  ۵رھگ  ۲پِبھاس
ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪਰਸਾਤਿ ॥

اِک اواکنر سیگؤر رپساد ۔۔
ਅਵਰੁ ਨ ਿੂਜਾ ਿਾਉ ॥

ا َور ہن ُدواج اھٹو ۔۔
ਨਾਹੀ ਤਬਨੁ ਹਤਰ ਨਾਉ ॥

نایہ پِں ہر ناو ۔۔

ਸਰਬ ਤਸਤਧ ਕਤਲਆਨ ॥

رست سِدھ ایلکن ۔۔

ਪੂਰਨ ਹੋਤਹ ਸਗਲ ਕਾਮ ॥੧॥

ئُؤرن وہہِ لگس اکم ۔۔۱۔۔
ਹਤਰ ਕੋ ਨਾਮੁ ਜਪੀਐ ਨੀਿ ॥

ہر وک نام چیپَے تین ۔۔

ਕਾਮ ਿੋਧ ਅਹੰਕਾਰੁ ਤਬਨਸੈ ਲਗੈ ਏਕੈ ਪਰੀਤਿ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

َ
اکم رکودھ ااکنہر نِیسے لگے اےکی رپپپ ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਨਾਤਮ ਲਾਗੈ ਿੂਖੁ ਭਾਗੈ ਸਰਤਨ ਪਾਲਨ ਜੋਗੁ ॥

نام ال َگے ُدوھک اھب َگے رسن نانل وجگ ۔۔
ਸਤਿਗੁਰੁ ਭੇਟੈ ਜਮੁ ਨ ਿੇਟੈ ਤਜਸੁ ਧੁਤਰ ਹੋਵੈ ਸੰਜੋਗੁ ॥੨॥

سیگؤر بھی َپے مج ہن َنی َپے ِج
ھ
ُ
وہوے وجنسگ ۔۔۲۔۔
ر
د
س
َ
ਰੈਤਨ ਤਿਨਸੁ ਤਧਆਇ ਹਤਰ ਹਤਰ ਿਜਹੁ ਮਨ ਕੇ ਭਰਮ ॥

ب
َرنی دِسن دایھےئ ہر ہر جہؤنمہ ےک رھبم ۔۔
ਸਾਧਸੰਗਤਿ ਹਤਰ ਤਮਲੈ ਤਜਸਤਹ ਪੂਰਨ ਕਰਮ ॥੩॥

سادھسیگت ہر ملَ ِے جسِہہ وپُرن رکم ۔۔۳۔۔

ਜਨਮ ਜਨਮ ਤਬਖਾਿ ਤਬਨਸੇ ਰਾਤਖ ਲੀਨੇ ਆਤਪ ॥

منج منج نِکھاد نِیسے راھک ےنیل ا ت ۔۔

ਮਾਿ ਤਪਿਾ ਮੀਿ ਭਾਈ ਜਨ ਨਾਨਕ ਹਤਰ ਹਤਰ ਜਾਤਪ ॥੪॥੧॥੧੩॥

امت پِیا تیم اھبیئ نج نانک ہر ہر اجت ۔۔۴۔۔۱۔۔۱۳۔۔
ਪਰਭਾਿੀ ਮਹਲਾ ੫ ਤਬਭਾਸ ਪੜਿਾਲ

رپَاھبیت ہلحم  ۵پِبھاس ڑپنال

ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪਰਸਾਤਿ ॥

اِک اواکنر سیگؤر رپساد ۔۔
ਰਮ ਰਾਮ ਰਾਮ ਰਾਮ ਜਾਪ ॥

رم رام رام رام اجت ۔۔
ਕਤਲ ਕਲੇਸ ਲੋਭ ਮੋਹ ਤਬਨਤਸ ਜਾਇ ਅਹੰ ਿਾਪ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

لک کلیس ولھب ومہ نِیس اجۓ اہں نات ۔۔۱۔۔راہو۔۔

ਆਪੁ ਤਿਆਤਗ ਸੰਿ ਚਰਨ ਲਾਤਗ ਮਨੁ ਪਤਵਿੁ ਜਾਤਹ ਪਾਪ ॥੧॥

ا ت پ ِیاگ سیت رچن الگ نم وپِت اجےہ نات ۔۔۱۔۔
ਨਾਨਕੁ ਬਾਤਰਕੁ ਕਛੂ ਨ ਜਾਨੈ ਰਾਖਨ ਕਉ ਪਰਭੁ ਮਾਈ ਬਾਪ ॥੨॥੧॥੧੪॥

کج
َ
ُ
ئ
ک
ھ
نانک نارِک ؤ ہن اج ے رانھک ؤ رپَھب امیئ نات ۔۔۲۔۔۱۔۔۱۴۔۔
ਪਰਭਾਿੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

رپَاھبیت ہلحم ۵۔۔
ਚਰਨ ਕਮਲ ਸਰਤਨ ਟੇਕ ॥

رچن لمک رسن کیٹ ۔۔
ਊਚ ਮੂਚ ਬੇਅੰਿੁ ਿਾਕੁਰੁ ਸਰਬ ਊਪਤਰ ਿੁਹੀ ਏਕ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

اُوچ مُؤچ ےباپپ اھٹ ُکر رست اُورپ ُبہی انک ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਪਰਾਨ ਅਧਾਰ ਿੁਖ ਤਬਿਾਰ ਿੈਨਹਾਰ ਬੁਤਧ ਤਬਬੇਕ ॥੧॥

رپان اداھر ُدھک نِدار َدپبہار ُندھ نِییک ۔۔۱۔۔
ਨਮਸਕਾਰ ਰਖਨਹਾਰ ਮਤਨ ਅਰਾਤਧ ਪਰਭੂ ਮੇਕ ॥

ب
اکسمنر رکھبہار نم ارادھ رپ ُھؤ کیم ۔۔

ਸੰਿ ਰੇਨੁ ਕਰਉ ਮਜਨੁ ਨਾਨਕ ਪਾਵੈ ਸੁਖ ਅਨੇਕ ॥੨॥੨॥੧੫॥

م
چ
س
ک
پ
ُ
ی
ن
سیت ر َپں رکو ں نا ک نا َوے ھ ا ک ۔۔۲۔۔۲۔۔۱۵۔۔
ਪਰਭਾਿੀ ਅਸਟਪਿੀਆ ਮਹਲਾ ੧ ਤਬਭਾਸ

رپَاھبیت اسییدنا ہلحم  ۱پِبھاس
ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪਰਸਾਤਿ ॥

اِک اواکنر سیگؤر رپساد ۔۔
ਿੁਤਬਧਾ ਬਉਰੀ ਮਨੁ ਬਉਰਾਇਆ ॥

ُددباھ ئؤری نم ئؤرانا ۔۔
ਝੂਿੈ ਲਾਲਤਚ ਜਨਮੁ ਗਵਾਇਆ ॥

چ ب
ُھؤ َھے الچل منج وگَانا ۔۔

ਲਪਤਟ ਰਹੀ ਿੁਤਨ ਬੰਧੁ ਨ ਪਾਇਆ ॥

ب
ھ
ُ
ٹپل ریہ ں دنبھ ہن نانا ۔۔

ਸਤਿਗੁਤਰ ਰਾਖੇ ਨਾਮੁ ਤਿਰੜਾਇਆ ॥੧॥

سیگؤر راےھک نام درِرانا ۔۔۱۔۔

ਨਾ ਮਨੁ ਮਰੈ ਨ ਮਾਇਆ ਮਰੈ ॥

ہن نم م َ َرے ہن امنا م َ َرے ۔۔
ਤਜਤਨ ਤਕਛੁ ਕੀਆ ਸੋਈ ਜਾਣੈ ਸਬਿੁ ਵੀਚਾਤਰ ਭਉ ਸਾਗਰੁ ਿਰੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ب
ِجں ک ِ
چ
کی ِیا اج ئَے دبس وبچار ھؤ سارگ رتَے ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ھ
ِ
ਮਾਇਆ ਸੰਤਚ ਰਾਜੇ ਅਹੰਕਾਰੀ ॥

سب
امنا ج راےج ااکنہری۔۔

ਮਾਇਆ ਸਾਤਥ ਨ ਚਲੈ ਤਪਆਰੀ ॥

امنا ساھت ہن چلَے ایپری ۔۔

ਮਾਇਆ ਮਮਿਾ ਹੈ ਬਹੁ ਰੰਗੀ ॥

امنا اتمم ےہَ وہب ریگن ۔۔
ਤਬਨੁ ਨਾਵੈ ਕੋ ਸਾਤਥ ਨ ਸੰਗੀ ॥੨॥

پِں نا َوے وک ساھت ہن سیگی ۔۔۲۔۔
ਤਜਉ ਮਨੁ ਿੇਖਤਹ ਪਰ ਮਨੁ ਿੈਸਾ ॥

چیپؤ نم دنکھہہ رپ نم َنیسا ۔۔
ਜੈਸੀ ਮਨਸਾ ਿੈਸੀ ਿਸਾ ॥

َن
یسیج اسنم یسی دسا ۔۔

ਜੈਸਾ ਕਰਮੁ ਿੈਸੀ ਤਲਵ ਲਾਵੈ ॥

اسیج رکم َنیس
ل
ِ
الوے ۔۔
ؤ
ی
َ

ਸਤਿਗੁਰੁ ਪੂਤਛ ਸਹਜ ਘਰੁ ਪਾਵੈ ॥੩॥

سہ
سیگؤر ئُؤھچ ج رھگ نا َوے ۔۔۳۔۔
ਰਾਤਗ ਨਾਤਿ ਮਨੁ ਿੂਜੈ ਭਾਇ ॥

راگ ناد نم ُدو َچے اھبےئ ۔۔
ਅੰਿਤਰ ਕਪਟੁ ਮਹਾ ਿੁਖੁ ਪਾਇ ॥

ارتن ٹپک اہم ُدھک ناۓ ۔۔
ਸਤਿਗੁਰੁ ਭੇਟੈ ਸੋਝੀ ਪਾਇ ॥

ب
سیگؤر ھی َپے وسیھج ناۓ ۔۔

ਸਚੈ ਨਾਤਮ ਰਹੈ ਤਲਵ ਲਾਇ ॥੪॥

سج َے نام ر َہے لِؤ ال ِئے ۔۔۴۔۔
ਸਚੈ ਸਬਤਿ ਸਚੁ ਕਮਾਵੈ ॥

س
امکوے ۔۔
ج َے دبس چس َ

ਸਚੀ ਬਾਣੀ ਹਤਰ ਗੁਣ ਗਾਵੈ ॥

ُگ
اگوے ۔۔
یچس ناین ہر ں َ

ਤਨਜ ਘਤਰ ਵਾਸੁ ਅਮਰ ਪਿੁ ਪਾਵੈ ॥

ِب
ج رھگ واس ارم ند نا َوے ۔۔
ਿਾ ਿਤਰ ਸਾਚੈ ਸੋਭਾ ਪਾਵੈ ॥੫॥

نا در سا َچے وساھب نا َوے ۔۔۵۔۔
ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਤਬਨੁ ਭਗਤਿ ਨ ਹੋਈ ॥

ُگر ویسا پِں تگھب ہن وہیئ ۔۔
ਅਨੇਕ ਜਿਨ ਕਰੈ ਜੇ ਕੋਈ ॥

اپیک نتج رکَے ےج وکیئ ۔۔
ਹਉਮੈ ਮੇਰਾ ਸਬਿੇ ਖੋਈ ॥

ہؤ م َے ریما دبسے وھکیئ ۔۔
ਤਨਰਮਲ ਨਾਮੁ ਵਸੈ ਮਤਨ ਸੋਈ ॥੬॥

پِرلم نام و سَے نم وسیئ ۔۔۶۔۔
ਇਸੁ ਜਗ ਮਤਹ ਸਬਿੁ ਕਰਣੀ ਹੈ ਸਾਰੁ ॥

اس چگ ہہم دبس رکین ےہَ سار ۔۔

ਤਬਨੁ ਸਬਿੈ ਹੋਰੁ ਮੋਹੁ ਗੁਬਾਰੁ ॥

پِں دبسَے وہر ومہ ُگیار ۔۔

ਸਬਿੇ ਨਾਮੁ ਰਖੈ ਉਤਰ ਧਾਤਰ ॥

ک
دبسے نام ر َھے اُر داھر ۔۔
ਸਬਿੇ ਗਤਿ ਮਤਿ ਮੋਖ ਿੁਆਰੁ ॥੭॥

دبسے گپ مت ومھک ُدوار ۔۔۷۔۔
ਅਵਰੁ ਨਾਹੀ ਕਤਰ ਿੇਖਣਹਾਰੋ ॥

ا َور نایہ رک دنکھبہارو ۔۔

ਸਾਚਾ ਆਤਪ ਅਨੂਪੁ ਅਪਾਰੋ ॥

سااچ ا ت ائُؤت انارو ۔۔

ਰਾਮ ਨਾਮ ਊਿਮ ਗਤਿ ਹੋਈ ॥

رام نام اُومت گپ وہیئ ۔۔
ਨਾਨਕ ਖੋਤਜ ਲਹੈ ਜਨੁ ਕੋਈ ॥੮॥੧॥

نانک وھکچ ل َہے نج وکیئ ۔۔۸۔۔۱۔۔
ਪਰਭਾਿੀ ਮਹਲਾ ੧ ॥

رپَاھبیت ہلحم ۱۔۔
ਮਾਇਆ ਮੋਤਹ ਸਗਲ ਜਗੁ ਛਾਇਆ ॥

امنا ومہِ لگس چگ اھچنا ۔۔
ਕਾਮਤਣ ਿੇਤਖ ਕਾਤਮ ਲੋਭਾਇਆ ॥

اکنم دھکی اکم ولاھبنا ۔۔

ਸੁਿ ਕੰਚਨ ਤਸਉ ਹੇਿੁ ਵਧਾਇਆ ॥

ُست نچنک سِیؤ تیہ وداھنا ۔۔

ਸਭੁ ਤਕਛੁ ਅਪਨਾ ਇਕੁ ਰਾਮੁ ਪਰਾਇਆ ॥੧॥

ک
سیھ ِچھ اانپ اِک رام رپانا ۔۔۱۔۔
ਐਸਾ ਜਾਪੁ ਜਪਉ ਜਪਮਾਲੀ ॥

ااسی اجت جپؤ جبمایل ۔۔

ਿੁਖ ਸੁਖ ਪਰਹਤਰ ਭਗਤਿ ਤਨਰਾਲੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ُدھک ُسکھ رپہر تگھب پِرایل ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਗੁਣ ਤਨਧਾਨ ਿੇਰਾ ਅੰਿੁ ਨ ਪਾਇਆ ॥

ُگں ن ِداھن ریتا اپپ ہن نانا ۔۔

ਸਾਚ ਸਬਤਿ ਿੁਝ ਮਾਤਹ ਸਮਾਇਆ ॥

ُب
ساچ دبس چھ امہِ امسنا ۔۔

ਆਵਾ ਗਉਣੁ ਿੁਧੁ ਆਤਪ ਰਚਾਇਆ ॥

ا وا گؤن ُندھ ا ت راچنا ۔۔
ਸੇਈ ਭਗਿ ਤਜਨ ਸਤਚ ਤਚਿੁ ਲਾਇਆ ॥੨॥

سیبی تگھب ِجں چس ِجت النا ۔۔۲۔۔

ਤਗਆਨੁ ਤਧਆਨੁ ਨਰਹਤਰ ਤਨਰਬਾਣੀ ॥

گ ِیان دایھن رنہر پِرناین ۔۔

ਤਬਨੁ ਸਤਿਗੁਰ ਭੇਟੇ ਕੋਇ ਨ ਜਾਣੀ ॥

ب
پِں سیگؤر ھیپے وکۓ ہن اجین ۔۔

ਸਗਲ ਸਰੋਵਰ ਜੋਤਿ ਸਮਾਣੀ ॥

لگس رسوور وجت امسین ۔۔
ਆਨਿ ਰੂਪ ਤਵਟਹੁ ਕੁਰਬਾਣੀ ॥੩॥

ا َند ُروت وِوہٹ ُکرناین ۔۔۳۔۔
ਭਾਉ ਭਗਤਿ ਗੁਰਮਿੀ ਪਾਏ ॥

اھبو تگھب ُگریتم ناےئ ۔۔

ਹਉਮੈ ਤਵਚਹੁ ਸਬਤਿ ਜਲਾਏ ॥

ہؤ م َے وِچہؤہ دبس چالےئ ۔۔
ਧਾਵਿੁ ਰਾਖੈ ਿਾਤਕ ਰਹਾਏ ॥

ک
داھوت را َھے اھٹک راہےئ ۔۔
ਸਚਾ ਨਾਮੁ ਮੰਤਨ ਵਸਾਏ ॥੪॥

اچس نام نمّ وساےئ ۔۔۴۔۔
ਤਬਸਮ ਤਬਨੋਿ ਰਹੇ ਪਰਮਾਿੀ ॥

ئس
ِ م پِپؤد رےہ رپامدی ۔۔

ਗੁਰਮਤਿ ਮਾਤਨਆ ਏਕ ਤਲਵ ਲਾਗੀ ॥

ُگرمت اماین انک لِؤ الیگ ۔۔

ਿੇਤਖ ਤਨਵਾਤਰਆ ਜਲ ਮਤਹ ਆਗੀ ॥

دھکی ئِؤارنا لج ہہم ا یگ ۔۔
ਸੋ ਬੂਝੈ ਹੋਵੈ ਵਿਭਾਗੀ ॥੫॥

چ
وہوے وداھبیگ ۔۔۵۔۔
وس ئُؤ َھے َ

ਸਤਿਗੁਰੁ ਸੇਵੇ ਭਰਮੁ ਚੁਕਾਏ ॥

سیگؤر ویسے رھبم ُجکاےئ ۔۔
ਅਨਤਿਨੁ ਜਾਗੈ ਸਤਚ ਤਲਵ ਲਾਏ ॥

ادنِن اج َگے چس لِؤ الےئ ۔۔
ਏਕੋ ਜਾਣੈ ਅਵਰੁ ਨ ਕੋਇ ॥

اوکی اج ئَے ا َور ہن وکۓ ۔۔
ਸੁਖਿਾਿਾ ਸੇਵੇ ਤਨਰਮਲੁ ਹੋਇ ॥੬॥

ُسکھدانا ویسے پِرلم وہۓ ۔۔۶۔۔
ਸੇਵਾ ਸੁਰਤਿ ਸਬਤਿ ਵੀਚਾਤਰ ॥

ویسا ُسرت دبس وبچار ۔۔

ਜਪੁ ਿਪੁ ਸੰਜਮੁ ਹਉਮੈ ਮਾਤਰ ॥

ج پ سبج
م
ہ
ت پ م ؤ َے امر ۔۔

ਜੀਵਨ ਮੁਕਿੁ ਜਾ ਸਬਿੁ ਸੁਣਾਏ ॥

ویجن مُکت اج دبس ُسیاےئ ۔۔
ਸਚੀ ਰਹਿ ਸਚਾ ਸੁਖੁ ਪਾਏ ॥੭॥

یچس رہت اچس ُسکھ ناےئ ۔۔۷۔۔
ਸੁਖਿਾਿਾ ਿੁਖੁ ਮੇਟਣਹਾਰਾ ॥

ُسکھدانا ُدھک مییبہارا ۔۔

ਅਵਰੁ ਨ ਸੂਝਤਸ ਬੀਜੀ ਕਾਰਾ ॥

چ
ا َور ہن سُؤ ھس یجیب اکرا ۔۔

ਿਨੁ ਮਨੁ ਧਨੁ ਹਤਰ ਆਗੈ ਰਾਤਖਆ ॥

نت نم دنھ ہر ا ےگ راایھک ۔۔
ਨਾਨਕੁ ਕਹੈ ਮਹਾ ਰਸੁ ਚਾਤਖਆ ॥੮॥੨॥

نانک ےہکَ اہم رس اچایھک ۔۔۸۔۔۲۔۔
ਪਰਭਾਿੀ ਮਹਲਾ ੧ ॥

رپَاھبیت ہلحم ۱۔۔
ਤਨਵਲੀ ਕਰਮ ਭੁਅੰਗਮ ਭਾਿੀ ਰੇਚਕ ਪੂਰਕ ਕੁੰਭ ਕਰੈ ॥

بُ
ھ
ی
گ
ی
ُ
ٔ
ک
ب
ئِؤیل رکم م اھبیھٹ ر چک ئُؤرک مبھ رکَے ۔۔
ਤਬਨੁ ਸਤਿਗੁਰ ਤਕਛੁ ਸੋਝੀ ਨਾਹੀ ਭਰਮੇ ਭੂਲਾ ਬੂਤਿ ਮਰੈ ॥

ک
پِں سیگؤر ِچھ

ب
وسیھج نایہ رھبےم ُھؤال ئُؤد م َ َرے ۔۔

ਅੰਧਾ ਭਤਰਆ ਭਤਰ ਭਤਰ ਧੋਵੈ ਅੰਿਰ ਕੀ ਮਲੁ ਕਿੇ ਨ ਲਹੈ ॥

وھوے ارتن یک لم دکے ہن ل َہے ۔۔
ادناھ ت رھنا رھب رھب د َ
ਨਾਮ ਤਬਨਾ ਿੋਕਟ ਸਤਭ ਕਰਮਾ ਤਜਉ ਬਾਜੀਗਰੁ ਭਰਤਮ ਭੁਲੈ ॥੧॥

ب
نام پِیا وھپٹک سیھ رکام چیپؤ ناجیگر رھبم ُھلَے ۔۔۱۔۔
ਖਟੁ ਕਰਮ ਨਾਮੁ ਤਨਰੰਜਨੁ ਸੋਈ ॥

ٹھک رکم نام پِرنجن وسیئ ۔۔

ਿੂ ਗੁਣ ਸਾਗਰੁ ਅਵਗੁਣ ਮੋਹੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ئُؤ ُگں سارگ ا َونگ ومیہ ۔۔۱۔۔راہو۔۔

ਮਾਇਆ ਧੰਧਾ ਧਾਵਣੀ ਿੁਰਮਤਿ ਕਾਰ ਤਬਕਾਰ ॥

امنا ددنھاھ داھوین ُدرمت اکر ِئکِار ۔۔

ਮੂਰਖੁ ਆਪੁ ਗਣਾਇਿਾ ਬੂਤਝ ਨ ਸਕੈ ਕਾਰ ॥

ےکس اکر ۔۔
مُؤرھک ا ت گیادئا ئُؤھج ہن َ
ਮਨਸਾ ਮਾਇਆ ਮੋਹਣੀ ਮਨਮੁਖ ਬੋਲ ਖੁਆਰ ॥

مب
ک
اسنم امنا ومینہ مُکھ وبل ُھؤار ۔۔

ਮਜਨੁ ਝੂਿਾ ਚੰਿਾਲ ਕਾ ਿੋਕਟ ਚਾਰ ਸੀੈਂਗਾਰ ॥੨॥

م چ
چں ُھؤاھٹ ڈنچال اک وھپٹک اچر اگنیسر ۔۔۲۔۔
ਝੂਿੀ ਮਨ ਕੀ ਮਤਿ ਹੈ ਕਰਣੀ ਬਾਤਿ ਤਬਬਾਿੁ ॥

چ
ےہ رکین ناد پِیاد ۔۔
ُھؤیھٹ نم یک مت َ

ਝੂਿੇ ਤਵਤਚ ਅਹੰਕਰਣੁ ਹੈ ਖਸਮ ਨ ਪਾਵੈ ਸਾਿੁ ॥

چ
ُھؤےھٹ وِچ اہیکرن ےہَ

کھ س

م ہن نا َوے ساد ۔۔

ਤਬਨੁ ਨਾਵੈ ਹੋਰੁ ਕਮਾਵਣਾ ਤਿਕਾ ਆਵੈ ਸਾਿੁ ॥

پ
ب
ے ساد ۔۔
ِں نا َوے وہر امکونا ھِکا ا و َ

ਿੁਸਟੀ ਸਭਾ ਤਵਗੁਚੀਐ ਤਬਖੁ ਵਾਿੀ ਜੀਵਣ ਬਾਤਿ ॥੩॥

ُگ
ن
ک
چ
ی
پ
ُدیٹس اھبس وِ ے ِ ھ وایت ویجن ناد ۔۔۳۔۔
ਏ ਭਰਤਮ ਭੂਲੇ ਮਰਹੁ ਨ ਕੋਈ ॥

ب
اے رھبم ُھؤےل رموہ ہن وکیئ ۔۔
ਸਤਿਗੁਰੁ ਸੇਤਵ ਸਿਾ ਸੁਖੁ ਹੋਈ ॥

ویس دسا ُسکھ وہیئ ۔۔
سیگؤر َ

ਤਬਨੁ ਸਤਿਗੁਰ ਮੁਕਤਿ ਤਕਨੈ ਨ ਪਾਈ ॥

پِں سیگؤر مُکت ک ِ َپے ہن نایئ ۔۔

ਆਵਤਹ ਜਾਂਤਹ ਮਰਤਹ ਮਤਰ ਜਾਈ ॥੪॥

ا وہِ اجبہِہ رمہِ رم اجیئ ۔۔۴۔۔
ਏਹੁ ਸਰੀਰੁ ਹੈ ਿਰੈ ਗੁਣ ਧਾਿੁ ॥

ے ُگں داھت ۔۔
اوہی رسری ےہَ ِرت َ
ਇਸ ਨੋ ਤਵਆਪੈ ਸੋਗ ਸੰਿਾਪੁ ॥

اس ون ونا ئَے وسگ سییات ۔۔
ਸੋ ਸੇਵਹੁ ਤਜਸੁ ਮਾਈ ਨ ਬਾਪੁ ॥

وس ویسوہ ِجس امیئ ہن نات ۔۔
ਤਵਚਹੁ ਚੂਕੈ ਤਿਸਨਾ ਅਰੁ ਆਪੁ ॥੫॥

وِچہؤہ ُجؤ َکے ئِسیا ار ا ت ۔۔۵۔۔
ਜਹ ਜਹ ਿੇਖਾ ਿਹ ਿਹ ਸੋਈ ॥

ہج ہج داھکی ہت ہت وسیئ ۔۔
ਤਬਨੁ ਸਤਿਗੁਰ ਭੇਟੇ ਮੁਕਤਿ ਨ ਹੋਈ ॥

پ سی گ ب
ھی
پ
م
ک
ِں ؤر ے ُ ت ہن وہیئ ۔۔
ਤਹਰਿੈ ਸਚੁ ਏਹ ਕਰਣੀ ਸਾਰੁ ॥

ہِر َدے چس اہہی رکین سار ۔۔
ਹੋਰੁ ਸਭੁ ਪਾਖੰਿੁ ਪੂਜ ਖੁਆਰੁ ॥੬॥

ک
وہر سیھ ناڈنھک ئُؤچ ُھؤار ۔۔۶۔۔
ਿੁਤਬਧਾ ਚੂਕੈ ਿਾਂ ਸਬਿੁ ਪਛਾਣੁ ॥

ُددباھ ُجؤ َکے نان دبس اھچپن ۔۔

ਘਤਰ ਬਾਹਤਰ ਏਕੋ ਕਤਰ ਜਾਣੁ ॥

رھگ ناہر اوکی رک اجن ۔۔
ਏਹਾ ਮਤਿ ਸਬਿੁ ਹੈ ਸਾਰੁ ॥

ےہ سار ۔۔
ااہی مت دبس َ
ਤਵਤਚ ਿੁਤਬਧਾ ਮਾਥੈ ਪਵੈ ਛਾਰੁ ॥੭॥

َب
وِچ ُددباھ ام ھے وپَے اھچر ۔۔۷۔۔
ਕਰਣੀ ਕੀਰਤਿ ਗੁਰਮਤਿ ਸਾਰੁ ॥

رکین کِترت ُگرمت سار ۔۔

ਸੰਿ ਸਭਾ ਗੁਣ ਤਗਆਨੁ ਬੀਚਾਰੁ ॥

سیت اھبس ُگں گ ِیان اچیبر ۔۔

ਮਨੁ ਮਾਰੇ ਜੀਵਿ ਮਤਰ ਜਾਣੁ ॥

نم امرے ویجَت رم اجن ۔۔
ਨਾਨਕ ਨਿਰੀ ਨਿਤਰ ਪਛਾਣੁ ॥੮॥੩॥

نانک دنری دنر اھچپن ۔۔۸۔۔۳۔۔
ਪਰਭਾਿੀ ਮਹਲਾ ੧ ਿਖਣੀ ॥

رپَاھبیت ہلحم  ۱دینھک ۔۔
ਗੋਿਮੁ ਿਪਾ ਅਤਹਤਲਆ ਇਸਿਰੀ ਤਿਸੁ ਿੇਤਖ ਇੰਿੁ ਲੁਭਾਇਆ ॥

وگمت اپت اَایلہ اِرتسی ئِس دھکی اِدنر لُبھانا ۔۔

ਸਹਸ ਸਰੀਰ ਤਚਹਨ ਭਗ ਹੂਏ ਿਾ ਮਤਨ ਪਛੋਿਾਇਆ ॥੧॥

سہس رسری ِچہں گھب ُہؤےئ نا نم وھچپنانا ۔۔۱۔۔

ਕੋਈ ਜਾਤਣ ਨ ਭੂਲੈ ਭਾਈ ॥

ب
وکیئ اجن ہن ُھؤ لَے اھبیئ ۔۔
ਸੋ ਭੂਲੈ ਤਜਸੁ ਆਤਪ ਭੁਲਾਏ ਬੂਝੈ ਤਜਸੈ ਬੁਝਾਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

چ
ب
ب
وس ُھؤ لَے ِجس ا ت ھُالےئ ئُؤ َھے ےسج اھجبیئ ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਤਿਤਨ ਹਰੀ ਚੰਤਿ ਤਪਰਥਮੀ ਪਤਿ ਰਾਜੈ ਕਾਗਤਿ ਕੀਮ ਨ ਪਾਈ ॥

ِب
پِں ہری دنچ رپِیمھت پپ را َچے اکدگ ق م ہن نایئ ۔۔

ਅਉਗਣੁ ਜਾਣੈ ਿ ਪੁੰਨ ਕਰੇ ਤਕਉ ਤਕਉ ਨੇਖਾਤਸ ਤਬਕਾਈ ॥੨॥

اونگ اج ئَے ت ُپ ّں رکے کپؤ کپؤ اھکینس ِئکِایئ ۔۔۲۔۔
ਕਰਉ ਅਢਾਈ ਧਰਿੀ ਮਾਂਗੀ ਬਾਵਨ ਰੂਤਪ ਬਹਾਨੈ ॥

رکو اداھیئ درھیت امیگن ناون ُروت اہب ئَے ۔۔

ਤਕਉ ਪਇਆਤਲ ਜਾਇ ਤਕਉ ਛਲੀਐ ਜੇ ਬਤਲ ਰੂਪੁ ਪਛਾਨੈ ॥੩॥

کپ چ
َ
ھ
لی
ن
ئ
پ
َے ےج ل ُروت اھچپ ے ۔۔۳۔۔
کِپؤ ایپل اجۓ ؤ
ਰਾਜਾ ਜਨਮੇਜਾ ਿੇ ਮਿੀ ਬਰਤਜ ਤਬਆਤਸ ਪੜਹਾਇਆ ॥

رااج جبمبچا دے ںیتم پرچ ایبس ڑپہھانا ۔۔

ਤਿਤਨਹ ਕਤਰ ਜਗ ਅਿਾਰਹ ਘਾਏ ਤਕਰਿੁ ਨ ਚਲੈ ਚਲਾਇਆ ॥੪॥

پ ِبہھِ رک چگ ااھٹرہ اھگےئ کِرت ہن چلَے چالنا ۔۔۴۔۔
ਗਣਿ ਨ ਗਣੀ ਹੁਕਮੁ ਪਛਾਣਾ ਬੋਲੀ ਭਾਇ ਸੁਭਾਈ ॥

ک
تنگ ہن ںینگ ُچ م اھچپنا وبیل اھبےئ ُسبھایئ ۔۔

ਜੋ ਤਕਛੁ ਵਰਿੈ ਿੁਧੈ ਸਲਾਹੀ ਸਭ ਿੇਰੀ ਵਤਿਆਈ ॥੫॥

ک
وج ِچھ ور َئے ُند َھے صالیح سیھ ریتی ودنایئ ۔۔۵۔۔

ਗੁਰਮੁਤਖ ਅਤਲਪਿੁ ਲੇਪੁ ਕਿੇ ਨ ਲਾਗੈ ਸਿਾ ਰਹੈ ਸਰਣਾਈ ॥

ُگرمُکھ اتپل ل َپت دکے ہن ال َگے دسا ر َہے رسنایئ ۔۔

ਮਨਮੁਖੁ ਮੁਗਧੁ ਆਗੈ ਚੇਿੈ ਨਾਹੀ ਿੁਤਖ ਲਾਗੈ ਪਛੁਿਾਈ ॥੬॥

مب
مُکھ مُگدھ ا ےگ چی َپے نایہ ُدھک ال َگے اتھچپیئ ۔۔۶۔۔
ਆਪੇ ਕਰੇ ਕਰਾਏ ਕਰਿਾ ਤਜਤਨ ਏਹ ਰਚਨਾ ਰਚੀਐ ॥

ا ےپ رکے رکاےئ رکنا ِجں اہہی رانچ رچی َپے َ۔۔

ਹਤਰ ਅਤਭਮਾਨੁ ਨ ਜਾਈ ਜੀਅਹੁ ਅਤਭਮਾਨੇ ਪੈ ਪਚੀਐ ॥੭॥

ب
ب
ہر ا ھبمان ہن اجیئ چیبہ ُؤ اامھبےن ئَے چی َپے ۔۔۷۔۔
ਭੁਲਣ ਤਵਤਚ ਕੀਆ ਸਭੁ ਕੋਈ ਕਰਿਾ ਆਤਪ ਨ ਭੁਲੈ ॥

ب
ب
ل
ھ
َ
سی
ُ
ل
ھ
ُ
ں وِچ ایک ھ وکیئ رکنا ا ت ہن ے ۔۔

ਨਾਨਕ ਸਤਚ ਨਾਤਮ ਤਨਸਿਾਰਾ ਕੋ ਗੁਰ ਪਰਸਾਤਿ ਅਘੁਲੈ ॥੮॥੪॥

گ
نانک چس نام ئِسیارا وک ُگر رپساد ا ُھلَے ۔۔۸۔۔۴۔۔
ਪਰਭਾਿੀ ਮਹਲਾ ੧ ॥

رپَاھبیت ہلحم ۱۔۔
ਆਖਣਾ ਸੁਨਣਾ ਨਾਮੁ ਅਧਾਰੁ ॥

ا انھک ُسییا نام اداھر ۔۔
ਧੰਧਾ ਛੁਟਤਕ ਗਇਆ ਵੇਕਾਰੁ ॥

چ
ددنھاھ ھُیک ایگ واکیر ۔۔

ਤਜਉ ਮਨਮੁਤਖ ਿੂਜੈ ਪਤਿ ਖੋਈ ॥

مب
چیپؤ مُکھ ُدو َچے پپ وھکیئ ۔۔

ਤਬਨੁ ਨਾਵੈ ਮੈ ਅਵਰੁ ਨ ਕੋਈ ॥੧॥

پِں نا َوے م َے ا َور ہن وکیئ ۔۔۱۔۔
ਸੁਤਣ ਮਨ ਅੰਧੇ ਮੂਰਖ ਗਵਾਰ ॥

ُسں نم ادنےھ مُؤرھک وگار ۔۔
ਆਵਿ ਜਾਿ ਲਾਜ ਨਹੀ ਲਾਗੈ ਤਬਨੁ ਗੁਰ ਬੂਿੈ ਬਾਰੋ ਬਾਰ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ا وت اجت الچ یہن ال َگے پِں ُگر وب َُدے نارو نار ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਇਸੁ ਮਨ ਮਾਇਆ ਮੋਤਹ ਤਬਨਾਸੁ ॥

اِس نم امنا ومہِ پِیاس ۔۔س
ਧੁਤਰ ਹੁਕਮੁ ਤਲਤਖਆ ਿਾਂ ਕਹੀਐ ਕਾਸੁ ॥

ک
د ُھر ُچ م لک ِھیا نان کہ ٔپے َ اکس ۔۔
ਗੁਰਮੁਤਖ ਤਵਰਲਾ ਚੀਨਹੈ ਕੋਈ ॥

چیبہ
َھے وکیئ ۔۔
ُگرمُکھ وِرال

ਨਾਮ ਤਬਹੂਨਾ ਮੁਕਤਿ ਨ ਹੋਈ ॥੨॥

نام ِب ُہؤنا مُکت ہن وہیئ ۔۔۲۔۔

ਭਰਤਮ ਭਰਤਮ ਿੋਲੈ ਲਖ ਚਉਰਾਸੀ ॥

رھبم رھبم دو لَے ھکل جؤرایس ۔۔
ਤਬਨੁ ਗੁਰ ਬੂਝੇ ਜਮ ਕੀ ਿਾਸੀ ॥

پِں ُگر ئُؤےھج مج یک اھپیس ۔۔
ਇਹੁ ਮਨੂਆ ਤਖਨੁ ਤਖਨੁ ਊਤਭ ਪਇਆਤਲ ॥

ک ک
اوہی م ُپؤا ھِں ھِں اُوھب ایپل ۔۔

ਗੁਰਮੁਤਖ ਛੂਟੈ ਨਾਮੁ ਸਮਹਾਤਲ ॥੩॥

س
چ
م
ہ
ُگرمُکھ ُھؤ ئَے نام ھال ۔۔۳۔۔
ਆਪੇ ਸਿੇ ਤਢਲ ਨ ਹੋਇ ॥

ا ےپ دسے دھِل ہن وہۓ ۔۔
ਸਬਤਿ ਮਰੈ ਸਤਹਲਾ ਜੀਵੈ ਸੋਇ ॥

دبس م َ َرے سہال ویجے وسۓ ۔۔
ਤਬਨੁ ਗੁਰ ਸੋਝੀ ਤਕਸੈ ਨ ਹੋਇ ॥

پِں ُگر وسیھج کِسے َ ہن وہۓ ۔۔
ਆਪੇ ਕਰੈ ਕਰਾਵੈ ਸੋਇ ॥੪॥

ا ےپ رکَے رکا َوے وسۓ ۔۔۴۔۔
ਝਗੜੁ ਚੁਕਾਵੈ ਹਤਰ ਗੁਣ ਗਾਵੈ ॥

ُگ
اگوے ۔۔
ڑگھج ُجکا َوے ہر ں َ

ਪੂਰਾ ਸਤਿਗੁਰੁ ਸਹਤਜ ਸਮਾਵੈ ॥

سہ
امسوے ۔۔
ئُؤرا سیگؤر ج َ

ਇਹੁ ਮਨੁ ਿੋਲਿ ਿਉ ਿਹਰਾਵੈ ॥

اوہی نم دولپ ئؤ رہھٹا َوے ۔۔
ਸਚੁ ਕਰਣੀ ਕਤਰ ਕਾਰ ਕਮਾਵੈ ॥੫॥

امکوے ۔۔۵۔۔
چس رکین رک اکر َ
ਅੰਿਤਰ ਜੂਿਾ ਤਕਉ ਸੁਤਚ ਹੋਇ ॥

س
ارتن ُجؤاھٹ کپؤ ُ ج وہۓ ۔۔

ਸਬਿੀ ਧੋਵੈ ਤਵਰਲਾ ਕੋਇ ॥

وھوے وِرال وکۓ ۔۔
دبسی د َ
ਗੁਰਮੁਤਖ ਕੋਈ ਸਚੁ ਕਮਾਵੈ ॥

امکوے ۔۔
ُگرمُکھ وکیئ چس َ

ਆਵਣੁ ਜਾਣਾ ਿਾਤਕ ਰਹਾਵੈ ॥੬॥

اہوے ۔۔۶۔۔
ا ون اجنا اھٹک ر َ
ਭਉ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਸੁਖੁ ਸਾਰੁ ॥

ب
ھؤ اھکنا انیپ ُسکھ سار ۔۔

ਹਤਰ ਜਨ ਸੰਗਤਿ ਪਾਵੈ ਪਾਰੁ ॥

ہر نج تگنس نا َوے نار ۔۔
ਸਚੁ ਬੋਲੈ ਬੋਲਾਵੈ ਤਪਆਰੁ ॥

وبالوے ایپر ۔۔
چس وب لَے َ

ਗੁਰ ਕਾ ਸਬਿੁ ਕਰਣੀ ਹੈ ਸਾਰੁ ॥੭॥

ُگر اک دبس رکین ےہَ سار ۔۔۷۔۔

ਹਤਰ ਜਸੁ ਕਰਮੁ ਧਰਮੁ ਪਤਿ ਪੂਜਾ ॥

ہر سج رکم درھم پپ ئُؤاج ۔۔
ਕਾਮ ਿੋਧ ਅਗਨੀ ਮਤਹ ਭੂੰਜਾ ॥

ب
اکم رکودھ اینگ ہہم ُھؤاجن ۔۔
ਹਤਰ ਰਸੁ ਚਾਤਖਆ ਿਉ ਮਨੁ ਭੀਜਾ ॥

ہر رس اچایھک ئؤ نم اجیھب ۔۔

ਪਰਣਵਤਿ ਨਾਨਕੁ ਅਵਰੁ ਨ ਿੂਜਾ ॥੮॥੫॥

رپونِت نانک ا َور ہن ُدواج ۔۔۸۔۔۵۔۔
ਪਰਭਾਿੀ ਮਹਲਾ ੧ ॥

رپَاھبیت ہلحم ۱۔۔
ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਜਤਪ ਅੰਿਤਰ ਪੂਜਾ ॥

رام نام جت ارتن ئُؤاج ۔۔
ਗੁਰ ਸਬਿੁ ਵੀਚਾਤਰ ਅਵਰੁ ਨਹੀ ਿੂਜਾ ॥੧॥

ُگر دبس وبچار ا َور یہن ُدواج ۔۔۱۔۔
ਏਕੋ ਰਤਵ ਰਤਹਆ ਸਭ ਿਾਈ ॥

اوکی َروِ رایہ سیھ اھٹیئ ۔۔

ਅਵਰੁ ਨ ਿੀਸੈ ਤਕਸੁ ਪੂਜ ਚੜਾਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ا َور ہن د ئ َسے کِس ئُؤچ ڑچای۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਮਨੁ ਿਨੁ ਆਗੈ ਜੀਅੜਾ ਿੁਝ ਪਾਤਸ ॥

ُب
نم نت ا ےگ جیترا چھ ناس ۔۔

ਤਜਉ ਭਾਵੈ ਤਿਉ ਰਖਹੁ ਅਰਿਾਤਸ ॥੨॥

ک
چیپؤ اھبوے پپؤ ر ھہؤ ارداس ۔۔۲۔۔
ਸਚੁ ਤਜਹਵਾ ਹਤਰ ਰਸਨ ਰਸਾਈ ॥

چس چہؤا ہر رنس رسایئ ۔۔

ਗੁਰਮਤਿ ਛੂਟਤਸ ਪਰਭ ਸਰਣਾਈ ॥੩॥

چ
ُگرمت ُھؤسٹ رپَھب رسنایئ ۔۔۳۔۔

ਕਰਮ ਧਰਮ ਪਰਤਭ ਮੇਰੈ ਕੀਏ ॥

رکم درھم رپَھب ریمَے ےئیک ۔۔
ਨਾਮੁ ਵਿਾਈ ਤਸਤਰ ਕਰਮਾਂ ਕੀਏ ॥੪॥

نام ودایئ سِر رکامن ےئیک ۔۔۴۔۔
ਸਤਿਗੁਰ ਕੈ ਵਤਸ ਚਾਤਰ ਪਿਾਰਥ ॥

سیگؤر ےکَ وس اچر ندارھت ۔۔

ਿੀਤਨ ਸਮਾਏ ਏਕ ਤਿਿਾਰਥ ॥੫॥

نیت امسےئ انک کِرنارھت ۔۔۵۔۔
ਸਤਿਗੁਤਰ ਿੀਏ ਮੁਕਤਿ ਤਧਆਨਾਂ ॥

سیگؤر د پپے مُکت دایھنان ۔۔

ਹਤਰ ਪਿੁ ਚੀਤਨਹ ਭਏ ਪਰਧਾਨਾ ॥੬॥

ہر ند چیبہھِ ےئھب رپداھنا ۔۔۶۔۔

ਮਨੁ ਿਨੁ ਸੀਿਲੁ ਗੁਤਰ ਬੂਝ ਬੁਝਾਈ ॥

ب
نم نت لتیس ُگر ئُؤھج جُھایئ ۔۔

ਪਰਭੁ ਤਨਵਾਜੇ ਤਕਤਨ ਕੀਮਤਿ ਪਾਈ ॥੭॥

رپَھب ئِؤاےج کِں تمیق نایئ ۔۔۷۔۔
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਗੁਤਰ ਬੂਝ ਬੁਝਾਈ ॥

ُگ ئ ب
ج
ُ
وہک نانک ر ُؤھج ھایئ ۔۔

ਨਾਮ ਤਬਨਾ ਗਤਿ ਤਕਨੈ ਨ ਪਾਈ ॥੮॥੬॥

نام پِیا گپ ک ِ َپے ہن نایئ ۔۔۸۔۔۶۔۔

ਪਰਭਾਿੀ ਮਹਲਾ ੧ ॥

رپَاھبیت ہلحم ۱۔۔
ਇਤਕ ਧੁਤਰ ਬਖਤਸ ਲਏ ਗੁਤਰ ਪੂਰੈ ਸਚੀ ਬਣਿ ਬਣਾਈ ॥

نک
اِک د ُھر ھس ےئل ُگر ئُؤ َرے یچس تنب انبیئ ۔۔

ਹਤਰ ਰੰਗ ਰਾਿੇ ਸਿਾ ਰੰਗੁ ਸਾਚਾ ਿੁਖ ਤਬਸਰੇ ਪਤਿ ਪਾਈ ॥੧॥

ہر رنگ راےت دسا رنگ سااچ ُدھک رسبے پپ نایئ ۔۔۱۔۔
ਝੂਿੀ ਿੁਰਮਤਿ ਕੀ ਚਿੁਰਾਈ ॥

چ
ُھؤیھٹ ُدرمت یک چتُرایئ ۔۔

ਤਬਨਸਿ ਬਾਰ ਨ ਲਾਗੈ ਕਾਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

نِیست نار ہن ال َگے اکیئ ۔۔۱۔۔راہو۔۔

ਮਨਮੁਖ ਕਉ ਿੁਖੁ ਿਰਿੁ ਤਵਆਪਤਸ ਮਨਮੁਤਖ ਿੁਖੁ ਨ ਜਾਈ ॥

مب
مب
مُکھ کؤ ُدھک درد وناسپ مُکھ ُدھک ہن اجیئ ۔۔

ਸੁਖ ਿੁਖ ਿਾਿਾ ਗੁਰਮੁਤਖ ਜਾਿਾ ਮੇਤਲ ਲਏ ਸਰਣਾਈ ॥੨॥

ُسکھ ُدھک دانا ُگرمُکھ اجنا م َیل ےئل رسنایئ ۔۔۲۔۔

ਮਨਮੁਖ ਿੇ ਅਭ ਭਗਤਿ ਨ ਹੋਵਤਸ ਹਉਮੈ ਪਚਤਹ ਤਿਵਾਨੇ ॥

مب
مُکھ ےت اھب تگھب ہن وہوس ہؤ م َے بجہہ دِواےن ۔۔

ਇਹੁ ਮਨੂਆ ਤਖਨੁ ਊਤਭ ਪਇਆਲੀ ਜਬ ਲਤਗ ਸਬਿ ਨ ਜਾਨੇ ॥੩॥

مپ ک
ھ
ِ
ج
ُ
اوہی ُؤا ں اوھب ایپیل ت گل دبس ہن اجےن ۔۔۳۔۔

ਭੂਖ ਤਪਆਸਾ ਜਗੁ ਭਇਆ ਤਿਪਤਿ ਨਹੀ ਤਬਨੁ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਏ ॥

ب
ُھؤھک ایپسا چگ ایھب پِپت یہن پِں سیگؤر ناےئ ۔۔

ਸਹਜੈ ਸਹਜੁ ਤਮਲੈ ਸੁਖੁ ਪਾਈਐ ਿਰਗਹ ਪੈਧਾ ਜਾਏ ॥੪॥

سہج سہ
َ
س
ک
پ
پ
ل
م
ِ
ُ
َے ج ے ھ نا َے درہگ دیپاھ اجےئ ۔۔۴۔۔

ਿਰਗਹ ਿਾਨਾ ਬੀਨਾ ਇਕੁ ਆਪੇ ਤਨਰਮਲ ਗੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ॥

درہگ دانا انیب اِک ا ےپ پِرلم ُگر یک ناین ۔۔

ਆਪੇ ਸੁਰਿਾ ਸਚੁ ਵੀਚਾਰਤਸ ਆਪੇ ਬੂਝੈ ਪਿੁ ਤਨਰਬਾਣੀ ॥੫॥

چ
ا ےپ ُسرنا چس وبچارس ا ےپ ئُؤ َھے ند پِرناین ۔۔۵۔۔

ਜਲੁ ਿਰੰਗ ਅਗਨੀ ਪਵਨੈ ਿੁਤਨ ਿਰੈ ਤਮਤਲ ਜਗਿੁ ਉਪਾਇਆ ॥

لج رتنگ اینگ َوپ ئَے ب ُھ
ے مِل تگج اُناِنا ۔۔
رت
ِ
ں
َ

ਐਸਾ ਬਲੁ ਛਲੁ ਤਿਨ ਕਉ ਿੀਆ ਹੁਕਮੀ ਿਾਤਕ ਰਹਾਇਆ ॥੬॥

چک
ااسی نل لھچ پِں کؤ دِنا ُ می اھٹک راہنا ۔۔۶۔۔

ਐਸੇ ਜਨ ਤਵਰਲੇ ਜਗ ਅੰਿਤਰ ਪਰਤਖ ਖਜਾਨੈ ਪਾਇਆ ॥

اےسی نج وِرےل چگ ادنر رپھک اجھکےنَ نانا ۔۔
ਜਾਤਿ ਵਰਨ ਿੇ ਭਏ ਅਿੀਿਾ ਮਮਿਾ ਲੋਭੁ ਚੁਕਾਇਆ ॥੭॥

اجت ورن ےت ےئھب انییا اتمم ولھب ُجکانا ۔۔۷۔۔
ਨਾਤਮ ਰਿੇ ਿੀਰਥ ਸੇ ਤਨਰਮਲ ਿੁਖੁ ਹਉਮੈ ਮੈਲੁ ਚੁਕਾਇਆ ॥

نام رےت ریتھت ےس پِرلم ُدھک ہؤ م َے مَیل ُجکانا ۔۔

ਨਾਨਕੁ ਤਿਨ ਕੇ ਚਰਨ ਪਖਾਲੈ ਤਜਨਾ ਗੁਰਮੁਤਖ ਸਾਚਾ ਭਾਇਆ ॥੮॥੭॥

نانک پِں ےک رچن اھکپ لَے ِجیا ُگرمُکھ سااچ اھبنا ۔۔۸۔۔۷۔۔
ਪਰਭਾਿੀ ਮਹਲਾ ੩ ਤਬਭਾਸ

رپَاھبیت ہلحم  ۳پِبھاس

ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪਰਸਾਤਿ ॥

اِک اواکنر سیگؤر رپساد ۔۔
ਗੁਰ ਪਰਸਾਿੀ ਵੇਖੁ ਿੂ ਹਤਰ ਮੰਿਰੁ ਿੇਰੈ ਨਾਤਲ ॥

ُگر رپسادی وھکی ئُؤ ہر دنمر ریتَے نال ۔۔

ਹਤਰ ਮੰਿਰੁ ਸਬਿੇ ਖੋਜੀਐ ਹਤਰ ਨਾਮੋ ਲੇਹੁ ਸਮਹਾਤਲ ॥੧॥

س
وہیل مہھال ۔۔۱۔۔
ےیج ہر ناوم ُ
ہر دنمر دبسے وھک ٔ
ਮਨ ਮੇਰੇ ਸਬਤਿ ਰਪੈ ਰੰਗੁ ਹੋਇ ॥

نم ریمے دبس ر ئَے رنگ وہۓ ۔۔
ਸਚੀ ਭਗਤਿ ਸਚਾ ਹਤਰ ਮੰਿਰੁ ਪਰਗਟੀ ਸਾਚੀ ਸੋਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

یچس تگھب اچس ہر دنمر رپَیٹگ سایچ وسۓ ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਹਤਰ ਮੰਿਰੁ ਏਹੁ ਸਰੀਰੁ ਹੈ ਤਗਆਤਨ ਰਿਤਨ ਪਰਗਟੁ ਹੋਇ ॥

ہر دنمر اوہی رسری ےہَ گ ِیان رنت رپگپ وہۓ ۔۔
ਮਨਮੁਖ ਮੂਲੁ ਨ ਜਾਣਨੀ ਮਾਣਤਸ ਹਤਰ ਮੰਿਰੁ ਨ ਹੋਇ ॥੨॥

مب
مُکھ مُؤل ہن اجینن امسن ہر دنمر ہن وہۓ ۔۔۲۔۔

ਹਤਰ ਮੰਿਰੁ ਹਤਰ ਜੀਉ ਸਾਤਜਆ ਰਤਖਆ ਹੁਕਤਮ ਸਵਾਤਰ ॥

ک
ہر دنمر ہر جپؤ سا ِجیا رایھک ُچ م وسار ۔۔

ਧੁਤਰ ਲੇਖੁ ਤਲਤਖਆ ਸੁ ਕਮਾਵਣਾ ਕੋਇ ਨ ਮੇਟਣਹਾਰੁ ॥੩॥

د ُھر ھکیل لک ِھیا س امکونا وکۓ ہن مییبہار ۔۔۳۔۔
ਸਬਿੁ ਚੀਤਨਹ ਸੁਖੁ ਪਾਇਆ ਸਚੈ ਨਾਇ ਤਪਆਰ ॥

دبس چیبہھِ ُسکھ نانا سج َے ناےئ ایپر ۔۔

ਹਤਰ ਮੰਿਰੁ ਸਬਿੇ ਸੋਹਣਾ ਕੰਚਨੁ ਕੋਟੁ ਅਪਾਰ ॥੪॥

ہر دنمر دبسے وسانہ نچنک وکت انار ۔۔۴۔۔
ਹਤਰ ਮੰਿਰੁ ਏਹੁ ਜਗਿੁ ਹੈ ਗੁਰ ਤਬਨੁ ਘੋਰੰਧਾਰ ॥

ےہ ُگر پِں وھگردناھر ۔۔
ہر دنمر اوہی تگج َ

ਿੂਜਾ ਭਾਉ ਕਤਰ ਪੂਜਿੇ ਮਨਮੁਖ ਅੰਧ ਗਵਾਰ ॥੫॥

مب
ُدواج اھبو رک ئُؤچدے مُکھ ادنھ وگار ۔۔۵۔۔
ਤਜਥੈ ਲੇਖਾ ਮੰਗੀਐ ਤਿਥੈ ਿੇਹ ਜਾਤਿ ਨ ਜਾਇ ॥

م پ ِب
ےھتج اھکیل یگیپِے َھے دہہی اجت ہن اجۓ ۔۔
ਸਾਤਚ ਰਿੇ ਸੇ ਉਬਰੇ ਿੁਖੀਏ ਿੂਜੈ ਭਾਇ ॥੬॥

ک
ساچ رےت ےس اُپرے ُد ھیپے ُدو َچے اھبےئ ۔۔۶۔۔
ਹਤਰ ਮੰਿਰ ਮਤਹ ਨਾਮੁ ਤਨਧਾਨੁ ਹੈ ਨਾ ਬੂਝਤਹ ਮੁਗਧ ਗਵਾਰ ॥

ہر دنمر ہہم نام ن ِداھن ےہَ ہن ئُؤچھہہ مُگدھ وگار ۔۔
ਗੁਰ ਪਰਸਾਿੀ ਚੀਤਨਹਆ ਹਤਰ ਰਾਤਖਆ ਉਤਰ ਧਾਤਰ ॥੭॥

ب
ُگر رپسادی چی ہھیا ہر راایھک اُر داھر ۔۔۷۔۔

ਗੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਗੁਰ ਿੇ ਜਾਿੀ ਤਜ ਸਬਤਿ ਰਿੇ ਰੰਗੁ ਲਾਇ ॥

ُگر یک ناین ُگر ےت اجیت ےج دبس رےت رنگ ال ئِے ۔۔
ਪਤਵਿੁ ਪਾਵਨ ਸੇ ਜਨ ਤਨਰਮਲ ਹਤਰ ਕੈ ਨਾਤਮ ਸਮਾਇ ॥੮॥

وپِت ناون ےس نج پِرلم ہر ےکَ نام امسۓ ۔۔۸۔۔
ਹਤਰ ਮੰਿਰੁ ਹਤਰ ਕਾ ਹਾਟੁ ਹੈ ਰਤਖਆ ਸਬਤਿ ਸਵਾਤਰ ॥

ہر دنمر ہر اک اہت ےہَ رایھک دبس وسار ۔۔

ਤਿਸੁ ਤਵਤਚ ਸਉਿਾ ਏਕੁ ਨਾਮੁ ਗੁਰਮੁਤਖ ਲੈਤਨ ਸਵਾਤਰ ॥੯॥

ئِس وِچ سَؤدا انک نام ُگرمُکھ لَیں وسار ۔۔۹۔۔

ਹਤਰ ਮੰਿਰ ਮਤਹ ਮਨੁ ਲੋਹਟੁ ਹੈ ਮੋਤਹਆ ਿੂਜੈ ਭਾਇ ॥

ہر دنمر ہہم نم ولہت ےہَ ومایہ ُدو َچے اھبےئ ۔۔
ਪਾਰਤਸ ਭੇਤਟਐ ਕੰਚਨੁ ਭਇਆ ਕੀਮਤਿ ਕਹੀ ਨ ਜਾਇ ॥੧੦॥

ب
ھی
ی
ی
پ
ے نچنک ایھب تمیق یہک ہن اجۓ ۔۔۱۱۔۔
نارس
ਹਤਰ ਮੰਿਰ ਮਤਹ ਹਤਰ ਵਸੈ ਸਰਬ ਤਨਰੰਿਤਰ ਸੋਇ ॥

ہر دنمر ہہم ہر و سَے رست پِررتن وسۓ ۔۔

ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਤਖ ਵਣਜੀਐ ਸਚਾ ਸਉਿਾ ਹੋਇ ॥੧੧॥੧॥

ب
نانک ُگرمُکھ و چیپے اچس سَؤدا وہۓ ۔۔۱۱۔۔۱۔۔
ਪਰਭਾਿੀ ਮਹਲਾ ੩ ॥

رپَاھبیت ہلحم ۳۔۔
ਭੈ ਭਾਇ ਜਾਗੇ ਸੇ ਜਨ ਜਾਗਰਣ ਕਰਤਹ ਹਉਮੈ ਮੈਲੁ ਉਿਾਤਰ ॥

ب
َھے اھبےئ اجےگ ےس نج اجرگن رکہِ ہؤ م َے مَیل اُنار ۔۔
ਸਿਾ ਜਾਗਤਹ ਘਰੁ ਅਪਣਾ ਰਾਖਤਹ ਪੰਚ ਿਸਕਰ ਕਾਢਤਹ ਮਾਤਰ ॥੧॥

پب
دسا اجہگِ رھگ اانپ راکھہہ ج ئسکر اکدھہ امر ۔۔۱۔۔
ਮਨ ਮੇਰੇ ਗੁਰਮੁਤਖ ਨਾਮੁ ਤਧਆਇ ॥

نم ریمے ُگرمُکھ نام دایھےئ ۔۔

ਤਜਿੁ ਮਾਰਤਗ ਹਤਰ ਪਾਈਐ ਮਨ ਸੇਈ ਕਰਮ ਕਮਾਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ِجت امرگ ہر نا پپَے نم سیبی رکم امکۓ ۔۔۱۔۔راہو۔۔

ਗੁਰਮੁਤਖ ਸਹਜ ਧੁਤਨ ਊਪਜੈ ਿੁਖੁ ਹਉਮੈ ਤਵਚਹੁ ਜਾਇ ॥

ُگ مک سہ
ب
ھ
چ
م
ج
ہ
ہ
ُ
ُ
ِ
ر ُ ھ ج د ں او َے ُدھک ؤ َے و ؤہ اجۓ ۔۔

ਹਤਰ ਨਾਮਾ ਹਤਰ ਮਤਨ ਵਸੈ ਸਹਜੇ ਹਤਰ ਗੁਣ ਗਾਇ ॥੨॥

س
ہر ناہم ہر نم و سَے ہجے ہر ُگں اگۓ ۔۔۲۔۔
ਗੁਰਮਿੀ ਮੁਖ ਸੋਹਣੇ ਹਤਰ ਰਾਤਖਆ ਉਤਰ ਧਾਤਰ ॥

ُگریتم مُکھ وسےنہ ہر راایھک اُر داھر ۔۔

ਐਥੈ ਓਥੈ ਸੁਖੁ ਘਣਾ ਜਤਪ ਹਤਰ ਹਤਰ ਉਿਰੇ ਪਾਤਰ ॥੩॥

ب
اےھتی او َھے ُسکھ گھیا جت ہر ہر اُرتے نار ۔۔۳۔۔

ਹਉਮੈ ਤਵਤਚ ਜਾਗਰਣੁ ਨ ਹੋਵਈ ਹਤਰ ਭਗਤਿ ਨ ਪਵਈ ਥਾਇ ॥

ہؤ م َے وِچ اجرگن ہن وہویئ ہر تگھب ہن وپیئ اھتےئ ۔۔

ਮਨਮੁਖ ਿਤਰ ਢੋਈ ਨਾ ਲਹਤਹ ਭਾਇ ਿੂਜੈ ਕਰਮ ਕਮਾਇ ॥੪॥

مب
مُکھ در دوھیئ ہن لہہہ اھبےئ ُدو َچے رکم امکۓ ۔۔۴۔۔
ਤਧਰਗੁ ਖਾਣਾ ਤਧਰਗੁ ਪੈਨਹਣਾ ਤਜਨਹਾ ਿੂਜੈ ਭਾਇ ਤਪਆਰੁ ॥

ب
درھِگ اھکنا درھِگ نی ہھیا ِجبھا ُدو َچے اھبےئ ایپر ۔۔
ਤਬਸਟਾ ਕੇ ਕੀੜੇ ਤਬਸਟਾ ਰਾਿੇ ਮਤਰ ਜੰਮਤਹ ਹੋਤਹ ਖੁਆਰੁ ॥੫॥

ک
ِئسیا ےک ڑیکے ِئسیا راےت رم چم ّہہ وہہِ ُھؤار ۔۔۵۔۔
ਤਜਨ ਕਉ ਸਤਿਗੁਰੁ ਭੇਤਟਆ ਤਿਨਾ ਤਵਟਹੁ ਬਤਲ ਜਾਉ ॥

ب
ِجں کؤ سیگؤر ھیییا پِیا وِوہٹ نل اجو ۔۔

ਤਿਨ ਕੀ ਸੰਗਤਿ ਤਮਤਲ ਰਹਾਂ ਸਚੇ ਸਤਚ ਸਮਾਉ ॥੬॥

پِں یک تگنس مِل راہن ےچس چس امسو ۔۔۶۔۔

ਪੂਰੈ ਭਾਤਗ ਗੁਰੁ ਪਾਈਐ ਉਪਾਇ ਤਕਿੈ ਨ ਪਾਇਆ ਜਾਇ ॥

ئُؤ َرے اھبگ ُگر نا پپَے اُناے ک ِ َپے ہن نانا اجۓ ۔۔
ਸਤਿਗੁਰ ਿੇ ਸਹਜੁ ਊਪਜੈ ਹਉਮੈ ਸਬਤਿ ਜਲਾਇ ॥੭॥

سہ
سیگؤر ےت ج اُو بج َے ہؤ م َے دبس چالۓ ۔۔۷۔۔

ਹਤਰ ਸਰਣਾਈ ਭਜੁ ਮਨ ਮੇਰੇ ਸਭ ਤਕਛੁ ਕਰਣੈ ਜੋਗੁ ॥

ک
ہر رسنایئ جھب نم ریمے سیھ ِچھ

رک ئَے وجگ ۔۔

ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਨ ਵੀਸਰੈ ਜੋ ਤਕਛੁ ਕਰੈ ਸੁ ਹੋਗੁ ॥੮॥੨॥੭॥੨॥੯॥

ک
نانک نام ہن ورسیے وج ِچھ رکَے وس وہگ ۔۔۸۔۔۲۔۔۷۔۔۲۔۔۹۔۔
ਤਬਭਾਸ ਪਰਭਾਿੀ ਮਹਲਾ ੫ ਅਸਟਪਿੀਆ

پِبھاس رپَاھبیت ہلحم  ۵اسییدنا
ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪਰਸਾਤਿ ॥

اِک اواکنر سیگؤر رپساد ۔۔
ਮਾਿ ਤਪਿਾ ਭਾਈ ਸੁਿੁ ਬਤਨਿਾ ॥

امت پِیا اھبیئ ُست نییا ۔۔
ਚੂਗਤਹ ਚੋਗ ਅਨੰਿ ਤਸਉ ਜੁਗਿਾ ॥

ُجؤہگِ وچگ ادنن سِیؤ ُچگیا ۔۔

ਉਰਤਝ ਪਤਰਓ ਮਨ ਮੀਿ ਮੋੁਹਾਰਾ ॥

اُرھج رپوی نم ھٹیم مُہارا ۔۔
ਗੁਨ ਗਾਹਕ ਮੇਰੇ ਪਰਾਨ ਅਧਾਰਾ ॥੧॥

ُگں اگکہ ریمے رپان اداھرا ۔۔۱۔۔

ਏਕੁ ਹਮਾਰਾ ਅੰਿਰਜਾਮੀ ॥

انک امہرا ارتناجیم ۔۔
ਧਰ ਏਕਾ ਮੈ ਤਟਕ ਏਕਸੁ ਕੀ ਤਸਤਰ ਸਾਹਾ ਵਿ ਪੁਰਖੁ ਸੁਆਮੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

درھ ااکی م َے ن ِک اسکی یک سِر اصاح ود ُپرھک سُؤا یم ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਛਲ ਨਾਗਤਨ ਤਸਉ ਮੇਰੀ ਟੂਟਤਨ ਹੋਈ ॥

لھچ نانگ سِیؤ ریمی ئُؤنٹ وہیئ ۔۔
ਗੁਤਰ ਕਤਹਆ ਇਹ ਝੂਿੀ ਧੋਹੀ ॥

چ
ُگر کہیا اہہی ُھؤیھٹ دوھیہ ۔۔
ਮੁਤਖ ਮੀਿੀ ਖਾਈ ਕਉਰਾਇ ॥

مُکھ یھٹیم اھکیئ کؤراۓ ۔۔

ਅੰਤਮਰਿ ਨਾਤਮ ਮਨੁ ਰਤਹਆ ਅਘਾਇ ॥੨॥

امِرت نام نم رایہ ااھگ ئِے ۔۔۲۔۔
ਲੋਭ ਮੋਹ ਤਸਉ ਗਈ ਤਵਖੋਤਟ ॥

ولھب ومہ سِیؤ یئگ وِوھکت ۔۔
ਗੁਤਰ ਤਿਪਾਤਲ ਮੋਤਹ ਕੀਨੀ ਛੋਤਟ ॥

ُگر کِرنال ومہِ کیبی وھچت ۔۔

ਇਹ ਿਗਵਾਰੀ ਬਹੁਿੁ ਘਰ ਗਾਲੇ ॥

اہہی وگھٹاری تہب رھگ اگ لَے ۔۔

ਹਮ ਗੁਤਰ ਰਾਤਖ ਲੀਏ ਤਕਰਪਾਲੇ ॥੩॥

مہ ُگر راھک ےئیل کِرناےل ۔۔۳۔۔

ਕਾਮ ਿੋਧ ਤਸਉ ਿਾਟੁ ਨ ਬਤਨਆ ॥

اکم رکودھ سِیؤ اھٹت ہن اینب ۔۔

ਗੁਰ ਉਪਿੇਸੁ ਮੋਤਹ ਕਾਨੀ ਸੁਤਨਆ ॥

ُگر ا ُندسی ومہِ اکین ُسییا ۔۔

ਜਹ ਿੇਖਉ ਿਹ ਮਹਾ ਚੰਿਾਲ ॥

نک
ہج د ھؤ ہت اہم ڈنچال ۔۔

ਰਾਤਖ ਲੀਏ ਅਪੁਨੈ ਗੁਤਰ ਗੋਪਾਲ ॥੪॥

راھک ےئیل اےنپ ُگر وگنال ۔۔۴۔۔
ਿਸ ਨਾਰੀ ਮੈ ਕਰੀ ਿੁਹਾਗਤਨ ॥

دس ناری م َے رکی ُداہنگ ۔۔
ਗੁਤਰ ਕਤਹਆ ਏਹ ਰਸਤਹ ਤਬਖਾਗਤਨ ॥

ہس نِکھانگ ۔۔
ُگر کہیا اہہی ر ِ

ਇਨ ਸਨਬੰਧੀ ਰਸਾਿਤਲ ਜਾਇ ॥

ان سیییدیھ رسانل اجۓ ۔۔

ਹਮ ਗੁਤਰ ਰਾਖੇ ਹਤਰ ਤਲਵ ਲਾਇ ॥੫॥

مہ ُگر راےھک ہر لِؤ ال ئِے ۔۔۵۔۔
ਅਹੰਮੇਵ ਤਸਉ ਮਸਲਤਿ ਛੋਿੀ ॥

اہبمپؤ سِیؤ مسلت وھچدی ۔۔

ਗੁਤਰ ਕਤਹਆ ਇਹੁ ਮੂਰਖੁ ਹੋਿੀ ॥

ُگر کہیا اوہی مُؤرھک وہدی ۔۔

ਇਹੁ ਨੀਘਰੁ ਘਰੁ ਕਹੀ ਨ ਪਾਏ ॥

پی گ
ھ
اوہی ر رھگ یہک ہن ناےئ ۔۔

ਹਮ ਗੁਤਰ ਰਾਤਖ ਲੀਏ ਤਲਵ ਲਾਏ ॥੬॥

مہ ُگر راھک ےئیل لِؤ الےئ ۔۔۶۔۔

ਇਨ ਲੋਗਨ ਤਸਉ ਹਮ ਭਏ ਬੈਰਾਈ ॥

اِن ولنگ سِیؤ مہ ےئھب َنترایئ ۔۔
ਏਕ ਤਗਰਹ ਮਤਹ ਿੁਇ ਨ ਖਟਾਂਈ ॥

انک گِرہ ہہم ُدےئ ہن اٹھکیئن ۔۔
ਆਏ ਪਰਭ ਪਤਹ ਅੰਚਤਰ ਲਾਤਗ ॥

ا ےئ رپَھب بہہ ارچن الگ ۔۔
ਕਰਹੁ ਿਪਾਵਸੁ ਪਰਭ ਸਰਬਾਤਗ ॥੭॥

رکوہ اپتوس رپَھب رسناگ ۔۔۷۔۔
ਪਰਭ ਹਤਸ ਬੋਲੇ ਕੀਏ ਤਨਆਂਏੈਂ ॥

پ
رپَھب سہ وبےل ےئیک این ییں ۔۔
ਸਗਲ ਿੂਿ ਮੇਰੀ ਸੇਵਾ ਲਾਏ ॥

لگس ُدوت ریمی ویسا الےئ ۔۔
ਿੂੰ ਿਾਕੁਰੁ ਇਹੁ ਤਗਰਹੁ ਸਭੁ ਿੇਰਾ ॥

ئُؤن اھٹ ُکر اوہی گِر ُہ سیھ ریتا ۔۔
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਗੁਤਰ ਕੀਆ ਤਨਬੇਰਾ ॥੮॥੧॥

وہک نانک ُگر ک ِیا پ ِیترا ۔۔۸۔۔۱۔۔

ਪਰਭਾਿੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

رپَاھبیت ہلحم ۵۔۔
ਮਨ ਮਤਹ ਿੋਧੁ ਮਹਾ ਅਹੰਕਾਰਾ ॥

نم ہہم رکودھ اہم ااکنہرا ۔۔
ਪੂਜਾ ਕਰਤਹ ਬਹੁਿੁ ਤਬਸਥਾਰਾ ॥

ئ
ئُؤاج رکہِ تہب ِسبھارا ۔۔

ਕਤਰ ਇਸਨਾਨੁ ਿਤਨ ਚਿ ਬਣਾਏ ॥

رک اانسن نت رکچ انبےئ ۔۔
ਅੰਿਰ ਕੀ ਮਲੁ ਕਬ ਹੀ ਨ ਜਾਏ ॥੧॥

ارتن یک لم بک یہ ہن اجےئ ۔۔۱۔۔
ਇਿੁ ਸੰਜਤਮ ਪਰਭੁ ਤਕਨ ਹੀ ਨ ਪਾਇਆ ॥

سبج
ک
ِ
ات م رپَھب ں یہ ہن نانا ۔۔

ਭਗਉਿੀ ਮੁਿਰਾ ਮਨੁ ਮੋਤਹਆ ਮਾਇਆ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ب
ھگؤیت مُدرا نم ومایہ امنا ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਪਾਪ ਕਰਤਹ ਪੰਚਾਂ ਕੇ ਬਤਸ ਰੇ ॥

نات رکہِ اچنپن ےک سب رے ۔۔
ਿੀਰਤਥ ਨਾਇ ਕਹਤਹ ਸਤਭ ਉਿਰੇ ॥

ریتھت ناےئ کہہہ سیھ اُرتے ۔۔
ਬਹੁਤਰ ਕਮਾਵਤਹ ਹੋਇ ਤਨਸੰਕ ॥

ب ُہر امکوہِ وہۓ ئِسیک ۔۔

ਜਮ ਪੁਤਰ ਬਾਂਤਧ ਖਰੇ ਕਾਲੰਕ ॥੨॥

مج ُپر نادنھ رھکے اککنل ۔۔۲۔۔
ਘੂਘਰ ਬਾਤਧ ਬਜਾਵਤਹ ਿਾਲਾ ॥

گ
ُھؤرھگ نادھ اجبوہِ ناال ۔۔

ਅੰਿਤਰ ਕਪਟੁ ਤਿਰਤਹ ਬੇਿਾਲਾ ॥

ب
ارتن ٹپک ھِرہِ اتیبال ۔۔

ਵਰਮੀ ਮਾਰੀ ਸਾਪੁ ਨ ਮੂਆ ॥

وریم امری سات ہن مُؤا ۔۔
ਪਰਭੁ ਸਭ ਤਕਛੁ ਜਾਨੈ ਤਜਤਨ ਿੂ ਕੀਆ ॥੩॥

ک
رپَھب سیھ ِچھ

اج ئَے ِجں ئُؤ ایک ۔۔۳۔۔

ਪੂੰਅਰ ਿਾਪ ਗੇਰੀ ਕੇ ਬਸਿਰਾ ॥

ُنتٔر نات گتَری ےک رتسبا ۔۔
ਅਪਿਾ ਕਾ ਮਾਤਰਆ ਤਗਰਹ ਿੇ ਨਸਿਾ ॥

اندا اک امرنا گِرہ ےت ئسیا ۔۔

ਿੇਸੁ ਛੋਤਿ ਪਰਿੇਸਤਹ ਧਾਇਆ ॥

ہسی داھنا ۔۔
دسی وھچد رپد ِ
ਪੰਚ ਚੰਿਾਲ ਨਾਲੇ ਲੈ ਆਇਆ ॥੪॥

پب
ج ڈنچال ناےل لَے ا نا ۔۔۴۔۔
ਕਾਨ ਿਰਾਇ ਤਹਰਾਏ ਟੂਕਾ ॥

اکن رھپاےئ ہِراےئ ئُؤاک ۔۔

ਘਤਰ ਘਤਰ ਮਾਂਗੈ ਤਿਰਪਿਾਵਨ ਿੇ ਚੂਕਾ ॥

َ
رھگ رھگ ام نگے رتِاتپون ےت ُجؤاک ۔۔

ਬਤਨਿਾ ਛੋਤਿ ਬਿ ਨਿਤਰ ਪਰ ਨਾਰੀ ॥

نییا وھچد دب دنر رپ ناری ۔۔
ਵੇਤਸ ਨ ਪਾਈਐ ਮਹਾ ਿੁਤਖਆਰੀ ॥੫॥

وسی ہن نا پپَے اہم ُدایھکری ۔۔۵۔۔
ਬੋਲੈ ਨਾਹੀ ਹੋਇ ਬੈਿਾ ਮੋਨੀ ॥

وب لَے نایہ وہۓ ن َیبھا ومین ۔۔
ਅੰਿਤਰ ਕਲਪ ਭਵਾਈਐ ਜੋਨੀ ॥

ارتن پلک وھبا پ ٔپے وجین ۔۔

ਅੰਨ ਿੇ ਰਹਿਾ ਿੁਖੁ ਿੇਹੀ ਸਹਿਾ ॥

ا ّن ےت راتہ ُدھک دیہی اتہس ۔۔
ਹੁਕਮੁ ਨ ਬੂਝੈ ਤਵਆਤਪਆ ਮਮਿਾ ॥੬॥

چ
ک
ُچ م ہن ئُؤ َھے وناایپ اتمم ۔۔۶۔۔

ਤਬਨੁ ਸਤਿਗੁਰ ਤਕਨੈ ਨ ਪਾਈ ਪਰਮ ਗਿੇ ॥

پِں سیگؤر ک ِ َپے ہن نایئ رپم ےتگ ۔۔
ਪੂਛਹੁ ਸਗਲ ਬੇਿ ਤਸੰਤਮਰਿੇ ॥

چ
ئُؤ ھہؤ لگس دیب ِسمرےت ۔۔
ਮਨਮੁਖ ਕਰਮ ਕਰੈ ਅਜਾਈ ॥

مب
مُکھ رکم رکَے ااجیئ ۔۔

ਤਜਉ ਬਾਲੂ ਘਰ ਿਉਰ ਨ ਿਾਈ ॥੭॥

ب
چیپؤ نالُؤ رھگ ھؤر ہن اھٹیئ ۔۔۷۔۔
ਤਜਸ ਨੋ ਭਏ ਗੋੁਤਬੰਿ ਿਇਆਲਾ ॥

ِجس ون ےئھب ُگ ِیید دناال ۔۔

ਗੁਰ ਕਾ ਬਚਨੁ ਤਿਤਨ ਬਾਤਧਓ ਪਾਲਾ ॥

ُگر اک نچب پِں نادھپؤ ناال ۔۔

ਕੋਤਟ ਮਧੇ ਕੋਈ ਸੰਿੁ ਤਿਖਾਇਆ ॥

وکت دمےھ وکیئ سیت دِاھکنا ۔۔
ਨਾਨਕੁ ਤਿਨ ਕੈ ਸੰਤਗ ਿਰਾਇਆ ॥੮॥

نانک پِں ےکَ گنس رتانا ۔۔۸۔۔

ਜੇ ਹੋਵੈ ਭਾਗੁ ਿਾ ਿਰਸਨੁ ਪਾਈਐ ॥

وہوے اھبگ نا درنس نا پپَے ۔۔
ےج َ
ਆਤਪ ਿਰੈ ਸਭੁ ਕੁਟੰਬੁ ਿਰਾਈਐ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ਿੂਜਾ ॥੨॥

ا ت رتَے سیھ ُکیپت رتا نیپے َ۔۔۱۔۔راہو دواج۔۔۲۔۔
ਪਰਭਾਿੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

رپَاھبیت ہلحم ۵۔۔
ਤਸਮਰਿ ਨਾਮੁ ਤਕਲਤਬਖ ਸਤਭ ਕਾਟੇ ॥

ِسمرت نام کِل ِیکھ سیھ اکےٹ ۔۔
ਧਰਮ ਰਾਇ ਕੇ ਕਾਗਰ ਿਾਟੇ ॥

درھم راےئ ےک اکرگ اھپےٹ ۔۔

ਸਾਧਸੰਗਤਿ ਤਮਤਲ ਹਤਰ ਰਸੁ ਪਾਇਆ ॥

سادھسیگت مِل ہر رس نانا ۔۔

ਪਾਰਬਰਹਮੁ ਤਰਿ ਮਾਤਹ ਸਮਾਇਆ ॥੧॥

نارپرمہ رِد امےہ امسنا ۔۔۱۔۔

ਰਾਮ ਰਮਿ ਹਤਰ ਹਤਰ ਸੁਖੁ ਪਾਇਆ ॥

رام رمت ہر ہر ُسکھ نانا ۔۔

ਿੇਰੇ ਿਾਸ ਚਰਨ ਸਰਨਾਇਆ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ریتے داس رچن رسنانا ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਚੂਕਾ ਗਉਣੁ ਤਮਤਟਆ ਅੰਤਧਆਰੁ ॥

ُجؤاک گؤن مِییا ادنایھر ۔۔
ਗੁਤਰ ਤਿਖਲਾਇਆ ਮੁਕਤਿ ਿੁਆਰੁ ॥

ک
ُگر ِد ھالنا مُکت ُدوار ۔۔

ਹਤਰ ਪਰੇਮ ਭਗਤਿ ਮਨੁ ਿਨੁ ਸਿ ਰਾਿਾ ॥

ہر رپمی تگھب نم نت دس رانا ۔۔
ਪਰਭੂ ਜਨਾਇਆ ਿਬ ਹੀ ਜਾਿਾ ॥੨॥

ب
رپ ُھؤ انجنا پپ یہ اجنا ۔۔۲۔۔

ਘਤਟ ਘਤਟ ਅੰਿਤਰ ਰਤਵਆ ਸੋਇ ॥

ٹھگ ٹھگ ارتن ر َونا وسۓ ۔۔
ਤਿਸੁ ਤਬਨੁ ਬੀਜੋ ਨਾਹੀ ਕੋਇ ॥

ئِس پِں وجیب نایہ وکۓ ۔۔

ਬੈਰ ਤਬਰੋਧ ਛੇਿੇ ਭੈ ਭਰਮਾਂ ॥

ب
َنتر پِرودھ دیھچے َھے رھبامن ۔۔
ਪਰਤਭ ਪੁੰਤਨ ਆਿਮੈ ਕੀਨੇ ਧਰਮਾ ॥੩॥

رپَھب ُپ ّں ا ےمت کیپے درھام ۔۔۳۔۔
ਮਹਾ ਿਰੰਗ ਿੇ ਕਾਂਢੈ ਲਾਗਾ ॥

اہم رتنگ ےت اکنَُدَےھ الاگ ۔۔
ਜਨਮ ਜਨਮ ਕਾ ਟੂਟਾ ਗਾਂਢਾ ॥

منج منج اک ئُؤنا اگنداھ ۔۔

ਜਪੁ ਿਪੁ ਸੰਜਮੁ ਨਾਮੁ ਸਮਹਾਤਲਆ ॥

س
ج پ سبج
م
ہ
ت پ م نام ھاایل ۔۔

ਅਪੁਨੈ ਿਾਕੁਤਰ ਨਿਤਰ ਤਨਹਾਤਲਆ ॥੪॥

اےنپ اھٹ ُکر دنر بِہاایل ۔۔۴۔۔

ਮੰਗਲ ਸੂਖ ਕਤਲਆਣ ਤਿਥਾਈੈਂ ॥

لگنم سُؤھک ایلکن پ ِبھاںیئ ۔۔
ਜਹ ਸੇਵਕ ਗੋਪਾਲ ਗੁਸਾਈ ॥

ہج ویسک وگنال ُگسا ٔی ۔۔

ਪਰਭ ਸੁਪਰਸੰਨ ਭਏ ਗੋਪਾਲ ॥

رپَھب ُسترنسّ ےئھب وگنال ۔۔
ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੇ ਤਮਟੇ ਤਬਿਾਲ ॥੫॥

منج منج ےک ِمپے پِیال ۔۔۵۔۔

ਹੋਮ ਜਗ ਉਰਧ ਿਪ ਪੂਜਾ ॥

وہم چگ اُردھ پپ ئُؤاج ۔۔
ਕੋਤਟ ਿੀਰਥ ਇਸਨਾਨੁ ਕਰੀਜਾ ॥

وکت ریتھت اانسن رکاجی ۔۔
ਚਰਨ ਕਮਲ ਤਨਮਖ ਤਰਿੈ ਧਾਰੇ ॥

ب
رچن لمک ِمکھ ر َِدے داھرے ۔۔
ਗੋਤਬੰਿ ਜਪਿ ਸਤਭ ਕਾਰਜ ਸਾਰੇ ॥੬॥

وگپِید جپت سیھ اکرچ سارے ۔۔۶۔۔
ਊਚੇ ਿੇ ਊਚਾ ਪਰਭ ਥਾਨੁ ॥

اُوےچ ےت اُواچ رپَھب اھتن ۔۔
ਹਤਰ ਜਨ ਲਾਵਤਹ ਸਹਤਜ ਤਧਆਨੁ ॥

سہ
ہر نج الوہِ ج دایھن ۔۔

ਿਾਸ ਿਾਸਨ ਕੀ ਬਾਂਛਉ ਧੂਤਰ ॥

بج
ھ
ھ
داس دانس یک نا ؤ د ُؤر ۔۔
ਸਰਬ ਕਲਾ ਪਰੀਿਮ ਭਰਪੂਤਰ ॥੭॥

رست کال رپمتی رھبئُؤر ۔۔۷۔۔
ਮਾਿ ਤਪਿਾ ਹਤਰ ਪਰੀਿਮੁ ਨੇਰਾ ॥

امت پِیا ہر رپمتی رینا ۔۔
ਮੀਿ ਸਾਜਨ ਭਰਵਾਸਾ ਿੇਰਾ ॥

تیم سانج رھبواسا ریتا ۔۔

ਕਰੁ ਗਤਹ ਲੀਨੇ ਅਪੁਨੇ ਿਾਸ ॥

رک ہگِ ےنیل اےنپ داس ۔۔
ਜਤਪ ਜੀਵੈ ਨਾਨਕੁ ਗੁਣਿਾਸ ॥੮॥੩॥੨॥੭॥੧੨॥

جت ویجے نانک ُگییاس ۔۔۸۔۔۳۔۔۲۔۔۷۔۔۱۲۔۔
ਤਬਭਾਸ ਪਰਭਾਿੀ ਬਾਣੀ ਭਗਿ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕੀ

پِبھاس رپَاھبیت ناین تگھب ریبک یج یک
ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪਰਸਾਤਿ ॥

اِک اواکنر سیگؤر رپساد ۔۔
ਮਰਨ ਜੀਵਨ ਕੀ ਸੰਕਾ ਨਾਸੀ ॥

رمن ویجن یک اکنس نایس ۔۔
ਆਪਨ ਰੰਤਗ ਸਹਜ ਪਰਗਾਸੀ ॥੧॥

سہ
ا نپ رنگ ج رپاگیس ۔۔۱۔۔

ਪਰਗਟੀ ਜੋਤਿ ਤਮਤਟਆ ਅੰਤਧਆਰਾ ॥

رپَیٹگ وجت مِییا ادنایھرا ۔۔
ਰਾਮ ਰਿਨੁ ਪਾਇਆ ਕਰਿ ਬੀਚਾਰਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

رام رنت نانا رکت اچیبرا ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਜਹ ਅਨੰਿੁ ਿੁਖੁ ਿੂਤਰ ਪਇਆਨਾ ॥

ہج ادنن ُدھک ُدور ایپنا ۔۔
ਮਨੁ ਮਾਨਕੁ ਤਲਵ ਿਿੁ ਲੁਕਾਨਾ ॥੨॥

نم امنک لِؤ پپ لُکانا ۔۔۲۔۔

ਜੋ ਤਕਛੁ ਹੋਆ ਸੁ ਿੇਰਾ ਭਾਣਾ ॥

ک
وج ِچھ وہا وس ریتا اھبنا ۔۔

ਜੋ ਇਵ ਬੂਝੈ ਸੁ ਸਹਤਜ ਸਮਾਣਾ ॥੩॥

سہ
چ
وج اوِ ئُؤ َھے وس ج امسنا ۔۔۳۔۔

ਕਹਿੁ ਕਬੀਰੁ ਤਕਲਤਬਖ ਗਏ ਖੀਣਾ ॥

ک
کہت ریبک کِل ِیکھ ےئگ ھییا ۔۔

ਮਨੁ ਭਇਆ ਜਗਜੀਵਨ ਲੀਣਾ ॥੪॥੧॥

چگ
نم ایھب چپؤن انیل ۔۔۴۔۔۱۔۔
ਪਰਭਾਿੀ ॥

رپَاھبیت ۔۔
ਅਲਹੁ ਏਕੁ ਮਸੀਤਿ ਬਸਿੁ ਹੈ ਅਵਰੁ ਮੁਲਖੁ ਤਕਸੁ ਕੇਰਾ ॥

اہلُ انک تیسم تسب ےہَ اور مُلکھ کِس ریکا ۔۔

ਤਹੰਿੂ ਮੂਰਤਿ ਨਾਮ ਤਨਵਾਸੀ ਿੁਹ ਮਤਹ ਿਿੁ ਨ ਹੇਰਾ ॥੧॥

ِہی ُدو مُؤرت نام ئِؤایس ُدہ ہہم پپ ہن َہترا ۔۔۱۔۔
ਅਲਹ ਰਾਮ ਜੀਵਉ ਿੇਰੇ ਨਾਈ ॥

رام ج ِپؤو ریتے نای ۔۔ﷲ

ਿੂ ਕਤਰ ਤਮਹਰਾਮਤਿ ਸਾਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ئُؤ رک رہمامت سایئ ۔۔۱۔۔راہو۔۔

ਿਖਨ ਿੇਤਸ ਹਰੀ ਕਾ ਬਾਸਾ ਪਤਛਤਮ ਅਲਹ ਮੁਕਾਮਾ ॥

دنھک دسی ہری اک ناسا

بجھ

م ا ال ہ مُقاام ۔۔

ਤਿਲ ਮਤਹ ਖੋਤਜ ਤਿਲੈ ਤਿਤਲ ਖੋਜਹੁ ਏਹੀ ਿਉਰ ਮੁਕਾਮਾ ॥੨॥

ب
دِل ہہم وھکچ ِد لَے دِل وھکہجُ ایہی ھؤر مُقاام ۔۔۲۔۔
ਬਰਹਮਨ ਤਗਆਸ ਕਰਤਹ ਚਉਬੀਸਾ ਕਾਜੀ ਮਹ ਰਮਜਾਨਾ ॥

پرنمہ گ ِیاس رکہِ جؤنیسا اقیج ہم راجمنا ۔۔

ਤਗਆਰਹ ਮਾਸ ਪਾਸ ਕੈ ਰਾਖੇ ਏਕੈ ਮਾਤਹ ਤਨਧਾਨਾ ॥੩॥

گ ِیارہ امس ناس ےکَ راےھک اےکی امہِ ن ِداھنا ۔۔۳۔۔
ਕਹਾ ਉਿੀਸੇ ਮਜਨੁ ਕੀਆ ਤਕਆ ਮਸੀਤਿ ਤਸਰੁ ਨਾਂਏੈਂ ॥

م
پ
اہک اُدےسی چں ایک تیسم سِر نا ییں ۔۔

ਤਿਲ ਮਤਹ ਕਪਟੁ ਤਨਵਾਜ ਗੁਜਾਰੈ ਤਕਆ ਹਜ ਕਾਬੈ ਜਾਂਏੈਂ ॥੪॥

پ
ُ
ےب اج ییں ۔۔۴۔۔
دِل ہہم ٹپک ئِؤاچ گچا َرے ایک جح اک َ
ਏਿੇ ਅਉਰਿ ਮਰਿਾ ਸਾਜੇ ਏ ਸਭ ਰੂਪ ਿੁਮਹਾਰੇ ॥

ُب
م
ہ
اےتی َعؤرت رمدا ساےج اے سیھ ُروت ھارے ۔۔
ਕਬੀਰੁ ਪੂੰਗਰਾ ਰਾਮ ਅਲਹ ਕਾ ਸਭ ਗੁਰ ਪੀਰ ਹਮਾਰੇ ॥੫॥

ریبک ئُؤرگنا رام ا ّالہ اک ست ُگر نتِر امہرے ۔۔۵۔۔ ۔۔۵۔۔
ਕਹਿੁ ਕਬੀਰੁ ਸੁਨਹੁ ਨਰ ਨਰਵੈ ਪਰਹੁ ਏਕ ਕੀ ਸਰਨਾ ॥

رنوے رپوہ انک یک رسنا ۔۔
کہت ریبک ُسبہؤ رن َ

ਕੇਵਲ ਨਾਮੁ ਜਪਹੁ ਰੇ ਪਰਾਨੀ ਿਬ ਹੀ ਤਨਹਚੈ ਿਰਨਾ ॥੬॥੨॥

ب
ویکل نام جیہ رے رپاین پپ یہ ِہج َے رتنا ۔۔۶۔۔۲۔۔
ਪਰਭਾਿੀ ॥

رپَاھبیت ۔۔

ਅਵਤਲ ਅਲਹ ਨੂਰੁ ਉਪਾਇਆ ਕੁਿਰਤਿ ਕੇ ਸਭ ਬੰਿੇ ॥

ئُؤر اُنا نا قُدرت ےک سیھ دنبے ۔۔ ﷲ ا ول

ਏਕ ਨੂਰ ਿੇ ਸਭੁ ਜਗੁ ਉਪਤਜਆ ਕਉਨ ਭਲੇ ਕੋ ਮੰਿੇ ॥੧॥

انک ئُؤر ےت سیھ چگ اُبچِیا کؤن ےلھب وک دنمے ۔۔۱۔۔
ਲੋਗਾ ਭਰਤਮ ਨ ਭੂਲਹੁ ਭਾਈ ॥

ب
ولاگ رھبم ہن ُھؤوہل اھبیئ ۔۔

ਖਾਤਲਕੁ ਖਲਕ ਖਲਕ ਮਤਹ ਖਾਤਲਕੁ ਪੂਤਰ ਰਤਹਓ ਸਰਬ ਿਾਂਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

کھل ک
ل
ھ
ئ
اھکلِک ق ق ہہم اھکلِک ُؤر رویہ رست اھٹیئن ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਮਾਟੀ ਏਕ ਅਨੇਕ ਭਾਂਤਿ ਕਤਰ ਸਾਜੀ ਸਾਜਨਹਾਰੈ ॥

امیٹ انک اپیک اھبپپ رک سایج ساجبہا َرے ۔۔
ਨਾ ਕਛੁ ਪੋਚ ਮਾਟੀ ਕੇ ਭਾਂਿੇ ਨਾ ਕਛੁ ਪੋਚ ਕੁੰਭਾਰੈ ॥੨॥

ُک
ہن ھچک وپچ امیٹ ےک اھبندے ہن ھچک وپچ مبھا َرے ۔۔۲۔۔
ਸਭ ਮਤਹ ਸਚਾ ਏਕੋ ਸੋਈ ਤਿਸ ਕਾ ਕੀਆ ਸਭੁ ਕਛੁ ਹੋਈ ॥

سیھ ہہم اچس اوکی وسیئ ئِس اک ایک سیھ ھچک وہیئ ۔۔
ਹੁਕਮੁ ਪਛਾਨੈ ਸੁ ਏਕੋ ਜਾਨੈ ਬੰਿਾ ਕਹੀਐ ਸੋਈ ॥੩॥

ک
ُچ م اھچپ ئَے وس اوکی اج ئَے دنبہ کہ ٔپے َ وسیئ ۔۔۳۔۔

ਅਲਹੁ ਅਲਖੁ ਨ ਜਾਈ ਲਤਖਆ ਗੁਤਰ ਗੁੜੁ ਿੀਨਾ ਮੀਿਾ ॥

اہلُ اھکل ہن اجیئ ایھکل ُگر ُگر دانی اھٹیم ۔۔

ਕਤਹ ਕਬੀਰ ਮੇਰੀ ਸੰਕਾ ਨਾਸੀ ਸਰਬ ਤਨਰੰਜਨੁ ਿੀਿਾ ॥੪॥੩॥

ہہک ریبک ریمی اکنس نایس رست پِرنجن داھٹی ۔۔۴۔۔۳۔۔

ਪਰਭਾਿੀ ॥

رپَاھبیت ۔۔
ਬੇਿ ਕਿੇਬ ਕਹਹੁ ਮਿ ਝੂਿੇ ਝੂਿਾ ਜੋ ਨ ਤਬਚਾਰੈ ॥

چ
چ
دیب کیپت ہہکُ مت ُھؤےھٹ ُھؤاھٹ ہن ِبچا َرے ۔۔
ਜਉ ਸਭ ਮਤਹ ਏਕੁ ਖੁਿਾਇ ਕਹਿ ਹਉ ਿਉ ਤਕਉ ਮੁਰਗੀ ਮਾਰੈ ॥੧॥

امرے ۔۔۱۔۔
جؤ سیھ ہہم انک ک ُھدا ِ
ۓ کہت ہؤ ئؤ کپؤ مُریغ َ
ਮੁਲਾਂ ਕਹਹੁ ਤਨਆਉ ਖੁਿਾਈ ॥

ہہک اینو ک ُھدایئ ۔۔
مُالن ُ

ਿੇਰੇ ਮਨ ਕਾ ਭਰਮੁ ਨ ਜਾਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ریتے نم اک رھبم ہن اجیئ ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਪਕਤਰ ਜੀਉ ਆਤਨਆ ਿੇਹ ਤਬਨਾਸੀ ਮਾਟੀ ਕਉ ਤਬਸਤਮਤਲ ਕੀਆ ॥

ئس
رکپ جپؤ ا این دہہی پِیایس امیٹ کؤ ِ مل کییا ۔۔

ਜੋਤਿ ਸਰੂਪ ਅਨਾਹਿ ਲਾਗੀ ਕਹੁ ਹਲਾਲੁ ਤਕਆ ਕੀਆ ॥੨॥

وجت رسُوت اناہت الیگ وہک چالل ایک ک ِِیا ۔۔۲۔۔
ਤਕਆ ਉਜੂ ਪਾਕੁ ਕੀਆ ਮੁਹੁ ਧੋਇਆ ਤਕਆ ਮਸੀਤਿ ਤਸਰੁ ਲਾਇਆ ॥

ایک عُچُؤ

ناک ایک مُہؤ دوھنا ایک تیسم سِر النا ۔۔

ਜਉ ਤਿਲ ਮਤਹ ਕਪਟੁ ਤਨਵਾਜ ਗੁਜਾਰਹੁ ਤਕਆ ਹਜ ਕਾਬੈ ਜਾਇਆ ॥੩॥

ُ
جؤ دِل ہہم ٹپک ئِؤاچ گچاروہایک جح اک ےبَ اجنا ۔۔۳۔۔

ਿੂੰ ਨਾਪਾਕੁ ਪਾਕੁ ਨਹੀ ਸੂਤਝਆ ਤਿਸ ਕਾ ਮਰਮੁ ਨ ਜਾਤਨਆ ॥

ئُؤن ناناک ناک یہن سُؤچھیا ئِس اک رمم ہن اجاین ۔۔

ਕਤਹ ਕਬੀਰ ਤਭਸਤਿ ਿੇ ਚੂਕਾ ਿੋਜਕ ਤਸਉ ਮਨੁ ਮਾਤਨਆ ॥੪॥੪॥

ب
ہہک ریبک ھِست ےت ُجؤاک دوچک سِیؤ نم اماین ۔۔۴۔۔۴۔۔
ਪਰਭਾਿੀ ॥

رپَاھبیت ۔۔
ਸੁੰਨ ਸੰਤਧਆ ਿੇਰੀ ਿੇਵ ਿੇਵਾਕਰ ਅਧਪਤਿ ਆਤਿ ਸਮਾਈ ॥

ُس ّں دنسِایھ ریتی دویَ دویارک ادھپت ا د امسیئ ۔۔

ਤਸਧ ਸਮਾਤਧ ਅੰਿੁ ਨਹੀ ਪਾਇਆ ਲਾਤਗ ਰਹੇ ਸਰਨਾਈ ॥੧॥

سِدھ امسدھ اپپ یہن نانا الگ رےہ رسنایئ ۔۔۱۔۔
ਲੇਹੁ ਆਰਿੀ ਹੋ ਪੁਰਖ ਤਨਰੰਜਨ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਜਹੁ ਭਾਈ ॥

وہیل ا ریت وہ ُپرھک پِرنجن سیگؤر ئُؤہہج اھبیئ ۔۔

ਿਾਢਾ ਬਰਹਮਾ ਤਨਗਮ ਬੀਚਾਰੈ ਅਲਖੁ ਨ ਲਤਖਆ ਜਾਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

نگ ِ
اچیبرے اھکل ہن ایھکل اجیئ ۔۔۱۔۔راہو۔۔
اھٹداھ پرامہ م َ
ਿਿੁ ਿੇਲੁ ਨਾਮੁ ਕੀਆ ਬਾਿੀ ਿੀਪਕੁ ਿੇਹ ਉਜਯਾਰਾ ॥

پپ لیت نام ایک نایت دپیک دہہی اُایجرا ۔۔
ਜੋਤਿ ਲਾਇ ਜਗਿੀਸ ਜਗਾਇਆ ਬੂਝੈ ਬੂਝਨਹਾਰਾ ॥੨॥

وجت ال ِئے چگدسی اگجنا ئُؤےھج ئُؤچھبہارا ۔۔۲۔۔
ਪੰਚੇ ਸਬਿ ਅਨਾਹਿ ਬਾਜੇ ਸੰਗੇ ਸਾਤਰੰਗਪਾਨੀ ॥

پبجے دبس انادہ ناےج ےگنس ساِرنگیاین ۔۔

ਕਬੀਰ ਿਾਸ ਿੇਰੀ ਆਰਿੀ ਕੀਨੀ ਤਨਰੰਕਾਰ ਤਨਰਬਾਨੀ ॥੩॥੫॥

ریبک داس ریتی ا ریت کیبی پِراکنر پِرناین ۔۔۳۔۔۵۔۔

ਪਰਭਾਿੀ ਬਾਣੀ ਭਗਿ ਨਾਮਿੇਵ ਜੀ ਕੀ

رپَاھبیت ناین تگھب نادموی یج یک
ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪਰਸਾਤਿ ॥

اِک اواکنر سیگؤر رپساد ۔۔
ਮਨ ਕੀ ਤਬਰਥਾ ਮਨੁ ਹੀ ਜਾਨੈ ਕੈ ਬੂਝਲ ਆਗੈ ਕਹੀਐ ॥

ےک ئُؤلھج ا ےگ کہ ٔپے َ۔۔
نم یک پِراھت نم یہ اج ئَے َ
ਅੰਿਰਜਾਮੀ ਰਾਮੁ ਰਵਾਂਈ ਮੈ ਿਰੁ ਕੈਸੇ ਚਹੀਐ ॥੧॥

ارتناجیم رام روایئن م َے در َ
کیسے چہپے َ۔۔۱۔۔
ਬੇਧੀਅਲੇ ਗੋਪਾਲ ਗੋੁਸਾਈ ॥

دیبھییلے وگنال ُگسایئ ۔۔

ਮੇਰਾ ਪਰਭੁ ਰਤਵਆ ਸਰਬੇ ਿਾਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ریما رپَھب ر َونا رسےب اھٹیئ ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਮਾਨੈ ਹਾਟੁ ਮਾਨੈ ਪਾਟੁ ਮਾਨੈ ਹੈ ਪਾਸਾਰੀ ॥

امےن اہت امےن نات امےن ےہَ ناساری ۔۔
ਮਾਨੈ ਬਾਸੈ ਨਾਨਾ ਭੇਿੀ ਭਰਮਿੁ ਹੈ ਸੰਸਾਰੀ ॥੨॥

امےن نا سَے نانا دیھبی رھبمت ےہَ اسنسری ۔۔۲۔۔
ਗੁਰ ਕੈ ਸਬਤਿ ਏਹੁ ਮਨੁ ਰਾਿਾ ਿੁਤਬਧਾ ਸਹਤਜ ਸਮਾਣੀ ॥

سہ
ُگر ےکَ دبس اوہی نم رانا ُددباھ ج امسین ۔۔

ਸਭੋ ਹੁਕਮੁ ਹੁਕਮੁ ਹੈ ਆਪੇ ਤਨਰਭਉ ਸਮਿੁ ਬੀਚਾਰੀ ॥੩॥

ب
سب ک ک
ےہ ا ےپ پِر ھؤ تمس اچیبری ۔۔۳۔۔
ھؤ ُچ م ُچ م َ

ਜੋ ਜਨ ਜਾਤਨ ਭਜਤਹ ਪੁਰਖੋਿਮੁ ਿਾ ਚੀ ਅਤਬਗਿੁ ਬਾਣੀ ॥

ب
وج نج اجن ھچ ِہ ُپروھکمت نا یچ انِگت ناین ۔۔

ਨਾਮਾ ਕਹੈ ਜਗਜੀਵਨੁ ਪਾਇਆ ਤਹਰਿੈ ਅਲਖ ਤਬਿਾਣੀ ॥੪॥੧॥

چگ
ناہم ےہکَ چپؤن نانا ہِر َدے اھکل نِداین ۔۔۴۔۔۱۔۔
ਪਰਭਾਿੀ ॥

رپَاھبیت ۔۔
ਆਤਿ ਜੁਗਾਤਿ ਜੁਗਾਤਿ ਜੁਗੋ ਜੁਗੁ ਿਾ ਕਾ ਅੰਿੁ ਨ ਜਾਤਨਆ ॥

ا د ُجگاد ُجگاد ُچگؤ ُچگ نا اک اپپ ہن اجاین ۔۔

ਸਰਬ ਤਨਰੰਿਤਰ ਰਾਮੁ ਰਤਹਆ ਰਤਵ ਐਸਾ ਰੂਪੁ ਬਖਾਤਨਆ ॥੧॥

رست پِررتن رام رایہ َروِ ااسی ُروت اھکباین ۔۔۱۔۔
ਗੋਤਬਿੁ ਗਾਜੈ ਸਬਿੁ ਬਾਜੈ ॥

وگنِد اگ َچے دبس نا َچے ۔۔

ਆਨਿ ਰੂਪੀ ਮੇਰੋ ਰਾਮਈਆ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ا َند ُرویپ ریمو رامییا ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਬਾਵਨ ਬੀਖੂ ਬਾਨੈ ਬੀਖੇ ਬਾਸੁ ਿੇ ਸੁਖ ਲਾਤਗਲਾ ॥

ئ َ پی ک
پی ک
س
ک
ھ
ُ
ناون ُھؤ نا ے ے ناس ےت ھ الگلِا ۔۔

ਸਰਬੇ ਆਤਿ ਪਰਮਲਾਤਿ ਕਾਸਟ ਚੰਿਨੁ ਭੈਇਲਾ ॥੨॥

ب
ھ
ی
َ
ی
رسےب ا د رپمالد اکست دنچن ال ۔۔۲۔۔

ਿੁਮਹ ਚੇ ਪਾਰਸੁ ਹਮ ਚੇ ਲੋਹਾ ਸੰਗੇ ਕੰਚਨੁ ਭੈਇਲਾ ॥

ب
ُب
مہھ ےچ نارس مہ ےچ ولاہ ےگنس نچنک َھییال ۔۔

ਿੂ ਿਇਆਲੁ ਰਿਨੁ ਲਾਲੁ ਨਾਮਾ ਸਾਤਚ ਸਮਾਇਲਾ ॥੩॥੨॥

ئُؤ دنال رنت الل ناہم ساچ امسنال ۔۔۳۔۔۲۔۔
ਪਰਭਾਿੀ ॥

رپَاھبیت ۔۔
ਅਕੁਲ ਪੁਰਖ ਇਕੁ ਚਤਲਿੁ ਉਪਾਇਆ ॥

ع ُقل ُپرھک اِک تلچ اُناِنا ۔۔

ਘਤਟ ਘਤਟ ਅੰਿਤਰ ਬਰਹਮੁ ਲੁਕਾਇਆ ॥੧॥

ٹھگ ٹھگ ارتن پرمہ لُکانا ۔۔۱۔۔
ਜੀਅ ਕੀ ਜੋਤਿ ਨ ਜਾਨੈ ਕੋਈ ॥

یج یک وجت ہن اج ئَے وکیئ ۔۔
ਿੈ ਮੈ ਕੀਆ ਸੁ ਮਾਲੂਮੁ ਹੋਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ئَے م َے ک ِیا وس مغلُؤم وہیئ ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਤਜਉ ਪਰਗਾਤਸਆ ਮਾਟੀ ਕੁੰਭੇਉ ॥

ُکمب
ھ
پ
ؤ ۔۔
چیپؤ رپَاگایس امیٹ

ਆਪ ਹੀ ਕਰਿਾ ਬੀਿੁਲੁ ਿੇਉ ॥੨॥

نی ب
ھ
ئ
ا ت یہ رکنا ل د ؤ ۔۔۲۔۔
ਜੀਅ ਕਾ ਬੰਧਨੁ ਕਰਮੁ ਤਬਆਪੈ ॥

یج اک دنبنھ رکم ایب ئَے ۔۔

ਜੋ ਤਕਛੁ ਕੀਆ ਸੁ ਆਪੈ ਆਪੈ ॥੩॥

کِ
کییا وس ا ےپ ا ےپ ۔۔۳۔۔
وج چھ ِ

ਪਰਣਵਤਿ ਨਾਮਿੇਉ ਇਹੁ ਜੀਉ ਤਚਿਵੈ ਸੁ ਲਹੈ ॥

رپونِت نادمئؤ اوہی جپؤ ِجپ َؤے وس ل َہے ۔۔
ਅਮਰੁ ਹੋਇ ਸਿ ਆਕੁਲ ਰਹੈ ॥੪॥੩॥

ارم وہۓ دس ا ُکل ر َہے ۔۔۴۔۔۳۔۔
ਪਰਭਾਿੀ ਭਗਿ ਬੇਣੀ ਜੀ ਕੀ

رپَاھبیت تگھب ن َیبی یج یک
ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪਰਸਾਤਿ ॥

اِک اواکنر سیگؤر رپساد ۔۔
ਿਤਨ ਚੰਿਨੁ ਮਸਿਤਕ ਪਾਿੀ ॥

نت دنچن کتسم نایت ۔۔
ਤਰਿ ਅੰਿਤਰ ਕਰ ਿਲ ਕਾਿੀ ॥

رِد ارتن رک نل اکیت ۔۔

ਿਗ ਤਿਸਤਟ ਬਗਾ ਤਲਵ ਲਾਗਾ ॥

گھٹ ِدست اگب لِؤ الاگ ۔۔
ਿੇਤਖ ਬੈਸਨੋ ਪਰਾਨ ਮੁਖ ਭਾਗਾ ॥੧॥

دھکی َنیسیؤ رپان مُکھ اھباگ ۔۔۱۔۔
ਕਤਲ ਭਗਵਿ ਬੰਿ ਤਚਰਾਂਮੰ ॥

ب
لک وگھبت دنب جِرا مں ۔۔

ਕ੍ਰੂਰ ਤਿਸਤਟ ਰਿਾ ਤਨਤਸ ਬਾਿੰ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

رکور ِدست رنا ئِس نادن ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ُ

ਤਨਿਪਰਤਿ ਇਸਨਾਨੁ ਸਰੀਰੰ ॥

ت اانسن رسرین ۔۔
پ ِیتر ِ

ਿੁਇ ਧੋਿੀ ਕਰਮ ਮੁਤਖ ਖੀਰੰ ॥

ک
ُدےئ دوھیت رکم مُکھ ھترن ۔۔
ਤਰਿੈ ਛੁਰੀ ਸੰਤਧਆਨੀ ॥

چ
ر َِدے ُھری دنسِایھین ۔۔
ਪਰ ਿਰਬੁ ਤਹਰਨ ਕੀ ਬਾਨੀ ॥੨॥

رپ درت ہِرن یک ناین ۔۔۲۔۔
ਤਸਲ ਪੂਜਤਸ ਚਿ ਗਣੇਸੰ ॥

گیی
ِسل ئُؤسج رکچ سں ۔۔
ਤਨਤਸ ਜਾਗਤਸ ਭਗਤਿ ਪਰਵੇਸੰ ॥

ئ
ئِس اجسگ تگھب رپَو سں ۔۔
ਪਗ ਨਾਚਤਸ ਤਚਿੁ ਅਕਰਮੰ ॥

نگ ناسچ ِجت ارکمں ۔۔

ਏ ਲੰਪਟ ਨਾਚ ਅਧਰਮੰ ॥੩॥

اے لمپت ناچ ادرھمں ۔۔۳۔۔
ਤਮਰਗ ਆਸਣੁ ਿੁਲਸੀ ਮਾਲਾ ॥

رمِگ ا نس ُنلسی امال ۔۔

ਕਰ ਊਜਲ ਤਿਲਕੁ ਕਪਾਲਾ ॥

رک اُولج نِلک اپکال ۔۔

ਤਰਿੈ ਕੂੜੁ ਕੰਤਿ ਰੁਿਰਾਖੰ ॥

ک
ھ
ر َِدے ُکؤر کیبھ ُردرا ں ۔۔
ਰੇ ਲੰਪਟ ਤਿਸਨੁ ਅਭਾਖੰ ॥੪॥

ک
رے لمپت کِرنس ااھب ھں ۔۔۴۔۔
ਤਜਤਨ ਆਿਮ ਿਿੁ ਨ ਚੀਤਨਹਆ ॥

ب
ِجں ا مت پپ ہن چی ہھیا ۔۔

ਸਭ ਿੋਕਟ ਧਰਮ ਅਬੀਤਨਆ ॥

سیھ وھپٹک درھم اپی ِییا ۔۔

ਕਹੁ ਬੇਣੀ ਗੁਰਮੁਤਖ ਤਧਆਵੈ ॥

ایھوے ۔۔
وہک ینیب ُگرمُکھ د َ

ਤਬਨੁ ਸਤਿਗੁਰ ਬਾਟ ਨ ਪਾਵੈ ॥੫॥੧॥

پِں سیگؤر نات ہن نا َوے ۔۔۵۔۔۱۔۔
ੴ ਸਤਿ ਨਾਮੁ ਕਰਿਾ ਪੁਰਖੁ ਤਨਰਭਉ ਤਨਰਵੈਰੁ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤਿ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪਰਸਾਤਿ ॥

َسیب
ب
ھ
ُ
گ
ں ر رپساد ۔۔
اِک اواکنر ست نام رکنا ُپرھک پِر ھؤ پِروری ااکل مُؤرت اوجین
ਰਾਗੁ ਜੈਜਾਵੰਿੀ ਮਹਲਾ ੯ ॥

راگ اجیجویتن ہلحم ۹۔۔
ਰਾਮੁ ਤਸਮਤਰ ਰਾਮੁ ਤਸਮਤਰ ਇਹੈ ਿੇਰੈ ਕਾਤਜ ਹੈ ॥

رام ِسمر

رام ِسمر

اِےہ ریتَے اکچ ےہَ ۔۔

ਮਾਇਆ ਕੋ ਸੰਗੁ ਤਿਆਗੁ ਪਰਭ ਜੂ ਕੀ ਸਰਤਨ ਲਾਗੁ ॥

امنا وک گنس پ ِیاگ رپَھب ُجؤ یک رسن الگ ۔۔

ਜਗਿ ਸੁਖ ਮਾਨੁ ਤਮਤਥਆ ਝੂਿੋ ਸਭ ਸਾਜੁ ਹੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

چ
تگج ُسکھ امن مِبھیا ُھؤوھٹ سیھ ساچ ےہَ ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਸੁਪਨੇ ਤਜਉ ਧਨੁ ਪਛਾਨੁ ਕਾਹੇ ਪਤਰ ਕਰਿ ਮਾਨੁ ॥

ُسیپے ویج دنھ اھچپن اکےہ رپ رکت امن ۔۔
ਬਾਰੂ ਕੀ ਭੀਤਿ ਜੈਸੇ ਬਸੁਧਾ ਕੋ ਰਾਜੁ ਹੈ ॥੧॥

نا ُرو یک تیھب ےسیج ئ ُسداھ وک راچ ےہَ ۔۔۱۔۔
ਨਾਨਕੁ ਜਨੁ ਕਹਿੁ ਬਾਿ ਤਬਨਤਸ ਜੈਹੈ ਿੇਰੋ ਗਾਿੁ ॥

نانک نج کہت نات نِیس ج َبہے ریتو اگت ۔۔
ਤਛਨੁ ਤਛਨੁ ਕਤਰ ਗਇਓ ਕਾਲੁ ਿੈਸੇ ਜਾਿੁ ਆਜੁ ਹੈ ॥੨॥੧॥

چھ ِ چ
َ
ھ
ن
ی
گی
س
ِ
پ
ں ں رک ؤ اکل ے اجت ا چ ےہَ ۔۔۲۔۔۱۔۔
ਜੈਜਾਵੰਿੀ ਮਹਲਾ ੯ ॥

اجیجویتن ہلحم ۹۔۔
ਰਾਮੁ ਭਜੁ ਰਾਮੁ ਭਜੁ ਜਨਮੁ ਤਸਰਾਿੁ ਹੈ ॥

رام جھب رام جھب منج صِراط ےہَ ۔۔
ਕਹਉ ਕਹਾ ਬਾਰ ਬਾਰ ਸਮਝਿ ਨਹ ਤਕਉ ਗਵਾਰ ॥

س
م
ج
ک
کہؤ اہک نار نار ھت ہن پؤ وگار ۔۔

ਤਬਨਸਿ ਨਹ ਲਗੈ ਬਾਰ ਓਰੇ ਸਮ ਗਾਿੁ ਹੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

َ
نِیست ہن لگے نار اورے مس اگت ےہَ ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਸਗਲ ਭਰਮ ਿਾਤਰ ਿੇਤਹ ਗੋਤਬੰਿ ਕੋ ਨਾਮੁ ਲੇਤਹ ॥

لگس رھبم دار دہہی وگپِید وک نام ہیلِ ۔۔

ਅੰਤਿ ਬਾਰ ਸੰਤਗ ਿੇਰੈ ਇਹੈ ਏਕੁ ਜਾਿੁ ਹੈ ॥੧॥

اپپ نار گنس ریتَے اِےہَ انک اجت ےہَ ۔۔۱۔۔
ਤਬਤਖਆ ਤਬਖੁ ਤਜਉ ਤਬਸਾਤਰ ਪਰਭ ਕੌ ਜਸੁ ਹੀਏ ਧਾਤਰ ॥

نِکھیا نِکھ چیپؤ ِئسار رپَھب وک سج ہیپے داھر ۔۔

ਨਾਨਕ ਜਨ ਕਤਹ ਪੁਕਾਤਰ ਅਉਸਰੁ ਤਬਹਾਿੁ ਹੈ ॥੨॥੨॥

نانک نج ہہک ئُکار اورس ِبہات ےہَ ۔۔۲۔۔۲۔۔
ਜੈਜਾਵੰਿੀ ਮਹਲਾ ੯ ॥

اجیجویتن ہلحم ۹۔۔
ਰੇ ਮਨ ਕਉਨ ਗਤਿ ਹੋਇ ਹੈ ਿੇਰੀ ॥

رے نم کؤن گپ وہۓ ےہَ ریتی ۔۔
ਇਹ ਜਗ ਮਤਹ ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਸੋ ਿਉ ਨਹੀ ਸੁਤਨਓ ਕਾਤਨ ॥

اہہی چگ ہہم رام نام وس ئؤ یہن ُسیپؤ اکن ۔۔

ਤਬਤਖਅਨ ਤਸਉ ਅਤਿ ਲੁਭਾਤਨ ਮਤਿ ਨਾਤਹਨ ਿੇਰੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

نِکھ
ی
ہ
ی
ب
ل
ُ
س
ِی
ِ
م
ں ؤ ات ھان ت نا ں ریھپی ۔۔۱۔۔راہو۔۔
ਮਾਨਸ ਕੋ ਜਨਮੁ ਲੀਨੁ ਤਸਮਰਨੁ ਨਹ ਤਨਮਖ ਕੀਨੁ ॥

ب
امسن وک منج لِیں ِسمرن ہن ِمکھ نیک ۔۔

ਿਾਰਾ ਸੁਖ ਭਇਓ ਿੀਨੁ ਪਗਹੁ ਪਰੀ ਬੇਰੀ ॥੧॥

دارا ُسکھ ویھب دنی نگہؤ رپی ریبی ۔۔۱۔۔

ਨਾਨਕ ਜਨ ਕਤਹ ਪੁਕਾਤਰ ਸੁਪਨੈ ਤਜਉ ਜਗ ਪਸਾਰੁ ॥

نانک نج ہہک ئُکار ُسی َپے چیپؤ چگ ئسار ۔۔

ਤਸਮਰਿ ਨਹ ਤਕਉ ਮੁਰਾਤਰ ਮਾਇਆ ਜਾ ਕੀ ਚੇਰੀ ॥੨॥੩॥

ِسمرت ہن کپؤ مُرار امنا اج یک چتَری ۔۔۲۔۔۳۔۔
ਜੈਜਾਵੰਿੀ ਮਹਲਾ ੯ ॥

اجیجویتن ہلحم ۹۔۔
ਬੀਿ ਜੈਹੈ ਬੀਿ ਜੈਹੈ ਜਨਮੁ ਅਕਾਜੁ ਰੇ ॥

تیب جبہے تیب جبہے منج ااکچ رے ۔۔
ਤਨਤਸ ਤਿਨੁ ਸੁਤਨ ਕੈ ਪੁਰਾਨ ਸਮਝਿ ਨਹ ਰੇ ਅਜਾਨ ॥

پ سم
ج
ےک ُران ھت ہن رے ااجن ۔۔
ئِس دِن ُسں َ

ਕਾਲੁ ਿਉ ਪਹੂਤਚਓ ਆਤਨ ਕਹਾ ਜੈਹੈ ਭਾਤਜ ਰੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

اکل ئؤ بہؤویچ ا ن اہک جبہے اھبچ رے ۔۔۱۔۔راہو۔۔

ਅਸਤਥਰੁ ਜੋ ਮਾਤਨਓ ਿੇਹ ਸੋ ਿਉ ਿੇਰਉ ਹੋਇ ਹੈ ਖੇਹ ॥

سب
ا ِھر وج اموین دہہی وس ئؤ ریتو وہۓ ےہَ کھبہہ ۔۔
ਤਕਉ ਨ ਹਤਰ ਕੋ ਨਾਮੁ ਲੇਤਹ ਮੂਰਖ ਤਨਲਾਜ ਰੇ ॥੧॥

ہیل مُؤرھک نِالچ رے ۔۔۱۔۔
کپؤ ہن ہر وک نام ِ

ਰਾਮ ਭਗਤਿ ਹੀਏ ਆਤਨ ਛਾਤਿ ਿੇ ਿੈ ਮਨ ਕੋ ਮਾਨੁ ॥

رام تگھب ہیپے ا ن اھچد دے ئَے نم وک امن ۔۔
ਨਾਨਕ ਜਨ ਇਹ ਬਖਾਤਨ ਜਗ ਮਤਹ ਤਬਰਾਜੁ ਰੇ ॥੨॥੪॥

نانک نج اہہی اھکبن چگ ہہم پِراچ رے ۔۔۲۔۔۴۔۔
ੴ ਸਤਿ ਨਾਮੁ ਕਰਿਾ ਪੁਰਖੁ ਤਨਰਭਉ ਤਨਰਵੈਰੁ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤਿ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪਰਸਾਤਿ ॥

َسیب
ب
اِک اواکنر ست نام رکنا ُپرھک پِر ھؤ پِروری ااکل مُؤرت اوجین ھں ُگر رپساد ۔۔

ਸਲੋਕ ਸਹਸਤਿਿੀ ਮਹਲਾ ੧ ॥

س
ولسک ہسکرِیت ہلحم ۱۔۔

ਪਤੜਹ ਪੁਸਤਕ ਸੰਤਧਆ ਬਾਿੰ ॥

ڑپہھِ ئُسیک دنسِایھ نادن ۔۔
ਤਸਲ ਪੂਜਤਸ ਬਗੁਲ ਸਮਾਧੰ ॥

ِسل ئُؤسج لگب امسدھں ۔۔
ਮੁਤਖ ਝੂਿੁ ਤਬਭੂਖਨ ਸਾਰੰ ॥

پب
چ
مُکھ ُھؤھٹ ِ ھ ُؤنھک سارن ۔۔
ਿਰੈਪਾਲ ਤਿਹਾਲ ਤਬਚਾਰੰ ॥

رتَاپیل بِہال ِبچارن ۔۔

ਗਤਲ ਮਾਲਾ ਤਿਲਕ ਤਲਲਾਟੰ ॥

لگ امال نِلک لِالپں ۔۔

ਿੁਇ ਧੋਿੀ ਬਸਿਰ ਕਪਾਟੰ ॥

ُدےئ دوھیت رتسب اپکپں ۔۔
ਜੋ ਜਾਨਤਸ ਬਰਹਮੰ ਕਰਮੰ ॥

ہ
وج اجسن پر مں رکمں ۔۔
ਸਭ ਿੋਕਟ ਤਨਸਚੈ ਕਰਮੰ ॥

ئِ
سیھ وھپٹک سج َے رکمں ۔۔
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਤਨਸਚੌ ਤਧਯ ਵੈ ॥

ئِ
وہک نانک سچٔؤ

د ِھییاوے ۔۔

ਤਬਨੁ ਸਤਿਗੁਰ ਬਾਟ ਨ ਪਾਵੈ ॥੧॥

پِں سیگؤر نات ہن نا َوے ۔۔۱۔۔

ਤਨਹਿਲੰ ਿਸਯ ਜਨਮਸਯ ਜਾਵਿ ਬਰਹਮ ਨ ਤਬੰਿਿੇ ॥

بِہب
ل
ھ
ب
ج
پ
پ
ں ئسہ مسہ اجود رمہ ہن ِیدےت ۔۔
ਸਾਗਰੰ ਸੰਸਾਰਸਯ ਗੁਰ ਪਰਸਾਿੀ ਿਰਤਹ ਕੇ ॥

سارگن اسنسرہس ُگر رپسادی رتہِ ےک ۔۔

ਕਰਣ ਕਾਰਣ ਸਮਰਥੁ ਹੈ ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਬੀਚਾਤਰ ॥

ےہ وہک نانک اچیبر ۔۔
رکن اکرن رمسھت َ
ਕਾਰਣੁ ਕਰਿੇ ਵਤਸ ਹੈ ਤਜਤਨ ਕਲ ਰਖੀ ਧਾਤਰ ॥੨॥

ےہ ِجں لک ریھک داھر ۔۔۲۔۔
اکرن رکےت وس َ
ਜੋਗ ਸਬਿੰ ਤਗਆਨ ਸਬਿੰ ਬੇਿ ਸਬਿੰ ਿ ਬਰਾਹਮਣਹ ॥

وجگ دبسن گ ِیان دبسن دیب دبسن ت پراہمیہ ۔۔
ਖਯਿਰੀ ਸਬਿੰ ਸੂਰ ਸਬਿੰ ਸੂਿਰ ਸਬਿੰ ਪਰਾ ਤਿਿਹ ॥

ک
ھ
ک
س
س
ی
ِ
ت
ری دبسن ُؤر دبسن ُؤدر دبسن رپا رہت ۔۔
ਸਰਬ ਸਬਿੰ ਿ ਏਕ ਸਬਿੰ ਜੇ ਕੋ ਜਾਨਤਸ ਭੇਉ ॥

ب
رست دبسن ت انک دبسن ےج وک اجسن ھپؤ ۔۔
ਨਾਨਕ ਿਾ ਕੋ ਿਾਸੁ ਹੈ ਸੋਈ ਤਨਰੰਜਨ ਿੇਉ ॥੩॥

نانک نا وک داس ےہَ وسیئ پِرنجن دئؤ ۔۔۳۔۔
ਏਕ ਤਿਸਨੰ ਿ ਸਰਬ ਿੇਵਾ ਿੇਵ ਿੇਵਾ ਿ ਆਿਮਹ ॥

انک کِرسیّں ت رست دویا د َوی دویا ت ا ہمت ۔۔

ਆਿਮੰ ਸਰੀ ਬਾਸਵਿੇਵਸਯ ਜੇ ਕੋਈ ਜਾਨਤਸ ਭੇਵ ॥

ب
ا مں رسی ناوسد ویہس ےج وکیئ اجسن ویھب ۔۔
ਨਾਨਕ ਿਾ ਕੋ ਿਾਸੁ ਹੈ ਸੋਈ ਤਨਰੰਜਨ ਿੇਵ ॥੪॥

نانک نا وک داس ےہَ وسیئ پِرنجن دویَ ۔۔۴۔۔
ਸਲੋਕ ਸਹਸਤਿਿੀ ਮਹਲਾ ੫

س
ولسک ہسکرِیت ہلحم ۵

ੴ ਸਤਿ ਨਾਮੁ ਕਰਿਾ ਪੁਰਖੁ ਤਨਰਭਉ ਤਨਰਵੈਰੁ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤਿ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪਰਸਾਤਿ ॥

َسیب
ب
اِک اواکنر ست نام رکنا ُپرھک پِر ھؤ پِروری ااکل مُؤرت اوجین ھں ُگر رپساد ۔۔
ਕਿੰਚ ਮਾਿਾ ਕਿੰਚ ਤਪਿਾ ਕਿੰਚ ਬਤਨਿਾ ਤਬਨੋਿ ਸੁਿਹ ॥

کیب کیب
کیب
ج امنا ج پِیا ج نییا پِپؤد ُسبہہ ۔۔

ਕਿੰਚ ਭਰਾਿ ਮੀਿ ਤਹਿ ਬੰਧਵ ਕਿੰਚ ਮੋਹ ਕੁਟੰਬਯਿੇ ॥

ُکب
کیب
کیب
ج رھبات تیم ِہت دنب َھؤ ج ومہ مییپے ۔۔
ਕਿੰਚ ਚਪਲ ਮੋਹਨੀ ਰੂਪੰ ਪੇਖੰਿੇ ਤਿਆਗੰ ਕਰੋਤਿ ॥

پ پی ک
کیب
گ
ھی
پ
پ
ے ِیا ں رکَوت ۔۔
ج لپچ ومینہ ُرو ں

ਰਹੰਿ ਸੰਗ ਭਗਵਾਨ ਤਸਮਰਣ ਨਾਨਕ ਲਬਧਯੰ ਅਚੁਿ ਿਨਹ ॥੧॥

رہپت گنس وگھبان ِسمرن نانک دبلھں ا ُجت پبہہ ۔۔۱۔۔
ਤਧਰਗੰਿ ਮਾਿ ਤਪਿਾ ਸਨੇਹੰ ਤਧਰਗ ਸਨੇਹੰ ਭਰਾਿ ਬਾਂਧਵਹ ॥

درھِتنگ امت پِیا سیبہں درھِگ سیبہں رھبات نادنوھہ ۔۔
ਤਧਰਗ ਸਨੇਹੰ ਬਤਨਿਾ ਤਬਲਾਸ ਸੁਿਹ ॥

درھِگ سیبہں ن ِییا نِالس ُسیہ ۔۔

ਤਧਰਗ ਸਨੇਹੰ ਤਗਰਹਾਰਥ ਕਹ ॥

درھِگ سیبہں گِراہرھت ہک ۔۔
ਸਾਧਸੰਗ ਸਨੇਹ ਸਤਿਯੰ ਸੁਖਯੰ ਬਸੰਤਿ ਨਾਨਕਹ ॥੨॥

ُسک
ھی
سادھسیگ سیبہہ ںیتس ں تنسب نانکہہ ۔۔۲۔۔
ਤਮਥਯੰਿ ਿੇਹੰ ਖੀਣੰਿ ਬਲਨੰ ॥

ک
مِب
ھیپت دبہں ھِییپت نلیں ۔۔
ਬਰਧੰਤਿ ਜਰੂਆ ਤਹਿਯੰਿ ਮਾਇਆ ॥

پردھپت رجُواا ہِییپت امنا ۔۔

ਅਿਯੰਿ ਆਸਾ ਆਤਥਿਯ ਭਵਨੰ ॥

انیبہت ا سا ا بھیِہ وھبپں ۔۔
ਗਨੰਿ ਸਵਾਸਾ ਭੈਯਾਨ ਧਰਮੰ ॥

ب
گیپت سَؤاسا َھییان درھمں ۔۔
ਪਿੰਤਿ ਮੋਹ ਕੂਪ ਿੁਰਲਭਯ ਿੇਹੰ ਿਿ ਆਸਰਯੰ ਨਾਨਕ ॥

نیپت ومہ ُکؤت ُدرلب ٔھہ دبہں پپ ا رسںی نانک ۔۔
ਗੋਤਬੰਿ ਗੋਤਬੰਿ ਗੋਤਬੰਿ ਗੋਪਾਲ ਤਿਪਾ ॥੩॥

وگپِید وگپِید وگپِید وگنال کِرنا ۔۔۳۔۔

ਕਾਚ ਕੋਟੰ ਰਚੰਤਿ ਿੋਯੰ ਲੇਪਨੰ ਰਕਿ ਚਰਮਣਹ ॥

لی
اکچ وکپں رتنچ وتںی ییں رقپ رچمیہ ۔۔

ਨਵੰਿ ਿੁਆਰੰ ਭੀਿ ਰਤਹਿੰ ਬਾਇ ਰੂਪੰ ਅਸਥੰਭਨਹ ॥

پ سب
ھ
مب
ونَپپ ُدوارن تیھب رہیں نا ِئے ُرو ں ا ھیہ ۔۔

ਗੋਤਬੰਿ ਨਾਮੰ ਨਹ ਤਸਮਰੰਤਿ ਅਤਗਆਨੀ ਜਾਨੰਤਿ ਅਸਤਥਰੰ ॥

سب
وگپِید نامں ہن ِسمرپپ اگ ِیاین اجپپت ا ِھرن ۔۔
ਿੁਰਲਭ ਿੇਹ ਉਧਰੰਿ ਸਾਧ ਸਰਣ ਨਾਨਕ ॥

ُدرھبل دہہی اُدرھپپ سادھ رسن نانک ۔۔
ਹਤਰ ਹਤਰ ਹਤਰ ਹਤਰ ਹਤਰ ਹਰੇ ਜਪੰਤਿ ॥੪॥

ہر ہر ہر ہر ہر ہرے چیپت ۔۔۴۔۔
ਸੁਭੰਿ ਿੁਯੰ ਅਚੁਿ ਗੁਣਗਯੰ ਪੂਰਨੰ ਬਹੁਲੋ ਤਿਪਾਲਾ ॥

ُگ
ُسبھپت نُیں ا ُجت ُیگہں ئُؤرپں ب ُہلؤ کِرنا ال ۔۔
ਗੰਭੀਰੰ ਊਚੈ ਸਰਬਤਗ ਅਪਾਰਾ ॥

ریھبمگن اُو َچے رسنگ انارا ۔۔

ਤਭਰਤਿਆ ਤਪਰਅੰ ਤਬਸਰਾਮ ਚਰਣੰ ॥

ب
ھِرایت رپپں ِئسرام رچپں ۔۔

ਅਨਾਥ ਨਾਥੇ ਨਾਨਕ ਸਰਣੰ ॥੫॥

اناھت ناےھت نانک رسپں ۔۔۵۔۔
ਤਮਰਗੀ ਪੇਖੰਿ ਬਤਧਕ ਪਰਹਾਰੇਣ ਲਖਯ ਆਵਧਹ ॥

پ
رمِیگ یکھپت دبھ ِک رپاہر َپں لک ٔھہ ا ودھہ ۔۔

ਅਹੋ ਜਸਯ ਰਖੇਣ ਗੋਪਾਲਹ ਨਾਨਕ ਰੋਮ ਨ ਛੇਿਯਿੇ ॥੬॥

ک
ھ
ی
َ
ہ
ی
پ
ن
اوہ ج ٔسہ ر ں وگناہل نا ک روم ہن دیھچ ے ۔۔۶۔۔
ਬਹੁ ਜਿਨ ਕਰਿਾ ਬਲਵੰਿ ਕਾਰੀ ਸੇਵੰਿ ਸੂਰਾ ਚਿੁਰ ਤਿਸਹ ॥

وہب نتج رکنا ولبپپ اکری ویسپپ سُؤرا چتُر دِہس ۔۔

ਤਬਖਮ ਥਾਨ ਬਸੰਿ ਊਚਹ ਨਹ ਤਸਮਰੰਿ ਮਰਣੰ ਕਿਾਂਚਹ ॥

نِکھ
س
پ
ِ
پ
م
ُ
م اھتن تنسب اوہچ ہن ر پ رم ں دکاہچن ۔۔

ਹੋਵੰਤਿ ਆਤਗਆ ਭਗਵਾਨ ਪੁਰਖਹ ਨਾਨਕ ਕੀਟੀ ਸਾਸ ਅਕਰਖਿੇ ॥੭॥

وہوپپ ا ایگ وگھبان ُپرکھہ نانک کیبی ساس ارکےتھک ۔۔۷۔۔
ਸਬਿੰ ਰਿੰ ਤਹਿੰ ਮਇਆ ਕੀਰਿੰ ਕਲੀ ਕਰਮ ਤਿਿੁਆ ॥

دبسن رپں ہِیں ایم ریکپں یلک رکم کِروتا ۔۔
ਤਮਟੰਤਿ ਿਿਰਾਗਿ ਭਰਮ ਮੋਹੰ ॥

مِیپت رتتاگپ رھبم ومہں ۔۔
ਭਗਵਾਨ ਰਮਣੰ ਸਰਬਿਰ ਥਾਤਨਯੰ ॥

وگھبان رمیں رسرتب اھتںین ۔۔

ਤਿਰਸਟ ਿੁਯੰ ਅਮੋਘ ਿਰਸਨੰ ਬਸੰਿ ਸਾਧ ਰਸਨਾ ॥

د ِرست نُیں اومھگ درسیں تنسب سادھ رانس ۔۔
ਹਤਰ ਹਤਰ ਹਤਰ ਹਰੇ ਨਾਨਕ ਤਪਰਅੰ ਜਾਪੁ ਜਪਨਾ ॥੮॥

ہر ہر ہر ہرے نانک ِرپپں اجت چییا ۔۔۸۔۔

ਘਟੰਿ ਰੂਪੰ ਘਟੰਿ ਿੀਪੰ ਘਟੰਿ ਰਤਵ ਸਸੀਅਰ ਨਖਯਿਰ ਗਗਨੰ ॥

س س یت ن ک
گ
گی
ھ
ی
ت
تنٹھگ ُروپں تنٹھگ دنیں تنٹھگ َروِ ر ر ں ۔۔
ਘਟੰਿ ਬਸੁਧਾ ਤਗਤਰ ਿਰ ਤਸਖੰਿੰ ॥

تنٹھگ ئ ُسداھ گِر رت ِسکھیدن ۔۔
ਘਟੰਿ ਲਲਨਾ ਸੁਿ ਭਰਾਿ ਹੀਿੰ ॥

ہ
تنٹھگ انلل ُست رھبات ییں ۔۔

ਘਟੰਿ ਕਤਨਕ ਮਾਤਨਕ ਮਾਇਆ ਸਵਰੂਪੰ ॥

تنٹھگ کی ِک امن ِک امنا وس َُروپں ۔۔
ਨਹ ਘਟੰਿ ਕੇਵਲ ਗੋਪਾਲ ਅਚੁਿ ॥

ہن تنٹھگ ویکَل وگنال ا ُجت ۔۔
ਅਸਤਥਰੰ ਨਾਨਕ ਸਾਧ ਜਨ ॥੯॥

سب
ا ِھرن نانک سادھ نج ۔۔۹۔۔
ਨਹ ਤਬਲੰਬ ਧਰਮੰ ਤਬਲੰਬ ਪਾਪੰ ॥

ہن نِلمت درھمں نِلمت ناپں ۔۔
ਤਿਰੜੰਿ ਨਾਮੰ ਿਜੰਿ ਲੋਭੰ ॥

ب
ھ
درِرپپ نامں بچپت ول ں ۔۔
ਸਰਤਣ ਸੰਿੰ ਤਕਲਤਬਖ ਨਾਸੰ ਪਰਾਪਿੰ ਧਰਮ ਲਤਖਯਣ ॥

لک
س
ھی
رسن ییں کِل ِیکھ ناسں رپانیں درھم ں ۔۔
ਨਾਨਕ ਤਜਹ ਸੁਪਰਸੰਨ ਮਾਧਵਹ ॥੧੦॥

نانک ِچہہ ُسترنسّ امدوھہ ۔۔۱۱۔۔
ਤਮਰਿ ਮੋਹੰ ਅਲਪ ਬੁਧਯੰ ਰਚੰਤਿ ਬਤਨਿਾ ਤਬਨੋਿ ਸਾਹੰ ॥

مِرت ومہں الپ ُندںیھ رتنچ ن ِییا پِپؤد ساہیں ۔۔
ਜੌਬਨ ਬਤਹਿਮ ਕਤਨਕ ਕੁੰਿਲਹ ॥

وجنب بہکرم کی ِک ُکیدہل ۔۔

ਬਤਚਿਰ ਮੰਤਿਰ ਸੋਭੰਤਿ ਬਸਿਰਾ ਇਿਯੰਿ ਮਾਇਆ ਬਯਾਤਪਿੰ ॥

پ
ب
چِتر دنمر وستنھب رتسبا ا ِنیپت امنا اہب ِییں ۔۔

ਹੇ ਅਚੁਿ ਸਰਤਣ ਸੰਿ ਨਾਨਕ ਭੋ ਭਗਵਾਨਏ ਨਮਹ ॥੧੧॥

ےہ ا ُجت رسن سیت نانک وھب وگھباےئن بمہ ۔۔۱۱۔۔
ਜਨਮੰ ਿ ਮਰਣੰ ਹਰਖੰ ਿ ਸੋਗੰ ਭੋਗੰ ਿ ਰੋਗੰ ॥

ک
جب
مں ت رمپں ہر ھں ت وسگں وھبگں ت روگں ۔۔
ਊਚੰ ਿ ਨੀਚੰ ਨਾਨਹਾ ਸੁ ਮੂਚੰ ॥

اُوجں ت نابہھا وس مُؤجں ۔۔
ਰਾਜੰ ਿ ਮਾਨੰ ਅਤਭਮਾਨੰ ਿ ਹੀਨੰ ॥

ہ
راجں ت امپں اامھبپں ت ییں ۔۔
ਪਰਤਵਰਤਿ ਮਾਰਗੰ ਵਰਿੰਤਿ ਤਬਨਾਸਨੰ ॥

رپَوِرت امرگں ورتنت پِیاسیں ۔۔

ਗੋਤਬੰਿ ਭਜਨ ਸਾਧ ਸੰਗੇਣ ਅਸਤਥਰੰ ਨਾਨਕ ਭਗਵੰਿ ਭਜਨਾਸਨੰ ॥੧੨॥

سی َ
سب
گ
سی
ی
پ
ِھ
َ
َ
وگپِید نجھب سادھ ں ا رن نانک وگھب پ انجھب ں ۔۔۱۲۔۔
ਤਕਰਪੰਿ ਹਰੀਅੰ ਮਤਿ ਿਿੁ ਤਗਆਨੰ ॥

کِرتنپ ہرنیں مت پپ گ ِیاپں ۔۔
ਤਬਗਸੀਤਧਯ ਬੁਧਾ ਕੁਸਲ ਥਾਨੰ ॥

نِگسیدھہ ُنداھ ُکسل اھتپں ۔۔

ਬਤਸਯੰਿ ਤਰਤਖਅੰ ਤਿਆਤਗ ਮਾਨੰ ॥

ک
پ
ھی
پ
ئسیبہت ِر ں ِیاگ ام ں ۔۔

ਸੀਿਲੰਿ ਤਰਿਯੰ ਤਿਰੜੁ ਸੰਿ ਤਗਆਨੰ ॥

سییلپت رِدںی درِرھ سیت گ ِیاپں ۔۔

ਰਹੰਿ ਜਨਮੰ ਹਤਰ ਿਰਸ ਲੀਣਾ ॥

جب
رہپت مں ہر درس لِییا ۔۔

ਬਾਜੰਿ ਨਾਨਕ ਸਬਿ ਬੀਣਾਂ ॥੧੩॥

ناجپت نانک دبس انیبن ۔۔۱۳۔۔
ਕਹੰਿ ਬੇਿਾ ਗੁਣੰਿ ਗੁਨੀਆ ਸੁਣੰਿ ਬਾਲਾ ਬਹੁ ਤਬਤਧ ਪਰਕਾਰਾ ॥

کہپت دیبا ُگیپت ُگ ِییا ُسیپت ناال وہب نِدھ رپاکرا ۔۔
ਤਿਰੜੰਿ ਸੁਤਬਤਿਆ ਹਤਰ ਹਤਰ ਤਿਪਾਲਾ ॥

درِرپپ ُسیدنا ہر ہر کِرنا ۔۔

ਨਾਮ ਿਾਨੁ ਜਾਚੰਿ ਨਾਨਕ ਿੈਨਹਾਰ ਗੁਰ ਗੋਪਾਲਾ ॥੧੪॥

نام دان اجتنچ نانک َدپبہار ُگر وگناال ۔۔۱۴۔۔

ਨਹ ਤਚੰਿਾ ਮਾਿ ਤਪਿ ਭਰਾਿਹ ਨਹ ਤਚੰਿਾ ਕਛੁ ਲੋਕ ਕਹ ॥

ہن ِچییا امت پِپ رھباہہت ہن ِچییا ھچک ولک ہک ۔۔
ਨਹ ਤਚੰਿਾ ਬਤਨਿਾ ਸੁਿ ਮੀਿਹ ਪਰਤਵਰਤਿ ਮਾਇਆ ਸਨਬੰਧਨਹ ॥

ہن ِچییا نییا ُست مییہ رپَوِرت امنا سیییدھبہہ ۔۔

ਿਇਆਲ ਏਕ ਭਗਵਾਨ ਪੁਰਖਹ ਨਾਨਕ ਸਰਬ ਜੀਅ ਪਰਤਿਪਾਲਕਹ ॥੧੫॥

دنال انک وگھبان ُپرکھہ نانک رست یج رپَپ ِیالکہ ۔۔۱۵۔۔

ਅਤਨਿਯ ਤਵਿੰ ਅਤਨਿਯ ਤਚਿੰ ਅਤਨਿਯ ਆਸਾ ਬਹੁ ਤਬਤਧ ਪਰਕਾਰੰ ॥

انِییہ وِپں انِییہ ِچیں انِییہ ا سا وہب نِدھ رپاکرن ۔۔

ਅਤਨਿਯ ਹੇਿੰ ਅਹੰ ਬੰਧੰ ਭਰਮ ਮਾਇਆ ਮਲਨੰ ਤਬਕਾਰੰ ॥

ہ
انِییہ ییں اہں دنبھں رھبم امنا ملیں ِئکِارن ۔۔

ਤਿਰੰਿ ਜੋਤਨ ਅਨੇਕ ਜਿਰਾਗਤਨ ਨਹ ਤਸਮਰੰਿ ਮਲੀਣ ਬੁਧਯੰ ॥

ب
ب
ھِرپپ وجن اپیک ج ھرانگ ہن ِسمرپپ نیلم ُندھبہں ۔۔
ਹੇ ਗੋਤਬੰਿ ਕਰਿ ਮਇਆ ਨਾਨਕ ਪਤਿਿ ਉਧਾਰਣ ਸਾਧ ਸੰਗਮਹ ॥੧੬॥

س
ےہ وگپِید رکت ایم نانک پ ِپت اُداھرن سادھ یگمہہ ۔۔۱۶۔۔
ਤਗਰੰਿ ਤਗਤਰ ਪਤਿਿ ਪਾਿਾਲੰ ਜਲੰਿ ਿੇਿੀਪਯ ਬੈਸਵਾਂਿਰਹ ॥

گِرپپ گِر پپِت نانالں چلپت دندپ ٔیہ وسیبارتنہ ۔۔

ਬਹੰਤਿ ਅਗਾਹ ਿੋਯੰ ਿਰੰਗੰ ਿੁਖੰਿ ਗਰਹ ਤਚੰਿਾ ਜਨਮੰ ਿ ਮਰਣਹ ॥

جب
بہپت ااگہ وتںی رتنگں ُدکھپت رگہ ِچییا مں ت رمہہن ۔۔

ੰਅਤਨਕ ਸਾਧਨੰ ਨ ਤਸਧਯਿੇ ਨਾਨਕ ਅਸਥ
ਭੰ ਅਸਥੰਭੰ ਅਸਥੰਭੰ ਸਬਿسب
 ਸਾਧ ਸਵਜਨਹ ॥੧੭॥سب

َھمیب سب
ھب
مب
ھں ا
ھں ا
ان ِک سادھیں ہن سِدھبہے نانک ا

ھ
میبھ

ں دبس سادھ وسَجبہہ ۔۔۱۷۔۔

ਘੋਰ ਿੁਖਯੰ ਅਤਨਕ ਹਿਯੰ ਜਨਮ ਿਾਤਰਿਰੰ ਮਹਾ ਤਬਖਯਾਿੰ ॥

ک
ب
ہ
ہ
ھی
ک
ن
ِ
وھگر ُد ٔں ان ِک ں منج دارِدرن اہم ھادہن۔۔
ਤਮਟੰਿ ਸਗਲ ਤਸਮਰੰਿ ਹਤਰ ਨਾਮ ਨਾਨਕ ਜੈਸੇ ਪਾਵਕ ਕਾਸਟ ਭਸਮੰ ਕਰੋਤਿ ॥੧੮॥

س بھ س
م
مِیَپت لگس ِسمرپپ ہر نام نانک ےس ناوک اک ت ں رکَوت ۔۔۱۸۔۔
ਅੰਧਕਾਰ ਤਸਮਰਿ ਪਰਕਾਸੰ ਗੁਣ ਰਮੰਿ ਅਘ ਖੰਿਨਹ ॥

ادنھکار ِسمرت رپاکسں ُگں رتنم اھگ ڈنھکہن ۔۔

ਤਰਿ ਬਸੰਤਿ ਭੈ ਭੀਿ ਿੂਿਹ ਕਰਮ ਕਰਿ ਮਹਾ ਤਨਰਮਲਹ ॥

ب
رِد تنسب َھے

تیھب ُدوہت رکم رکت اہم پِرملہ ۔۔

ਜਨਮ ਮਰਣ ਰਹੰਿ ਸਰੋਿਾ ਸੁਖ ਸਮੂਹ ਅਮੋਘ ਿਰਸਨਹ ॥

منج رمن رہپت رسونا ُسکھ سمُؤہ اومھگ درہنس ۔۔

ਸਰਤਣ ਜੋਗੰ ਸੰਿ ਤਪਰਅ ਨਾਨਕ ਸੋ ਭਗਵਾਨ ਖੇਮੰ ਕਰੋਤਿ ॥੧੯॥

کھب
م
رسن وجگں سیت پِرء نانک وس وگھبان ں رکَوت ۔۔۱۹۔۔
ਪਾਛੰ ਕਰੋਤਿ ਅਗਰਣੀਵਹ ਤਨਰਾਸੰ ਆਸ ਪੂਰਨਹ ॥

چ
نا ھں رکَوت ارگوینہ پِراسں ا س ئُؤرہن ۔۔

ਤਨਰਧਨ ਭਯੰ ਧਨਵੰਿਹ ਰੋਗੀਅੰ ਰੋਗ ਖੰਿਨਹ ॥

بھی ھپ پ گ
ی
ی
پِردنھ ں د ؤ یہ رو ں روگ ڈنھکہن ۔۔
ਭਗਿਯੰ ਭਗਤਿ ਿਾਨੰ ਰਾਮ ਨਾਮ ਗੁਣ ਕੀਰਿਨਹ ॥

بھگ
ُ
ی
گ
پ
ی
ں تگھب دا ں رام نام ں ریکہنت ۔۔

ਪਾਰਬਰਹਮ ਪੁਰਖ ਿਾਿਾਰਹ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਤਕੰ ਨ ਲਭਯਿੇ ॥੨੦॥

لب
نارپرمہ ُپرھک دانارہ نانک ُگر ویسا کِں ہن ھہپے ۔۔۲۱۔۔
ਅਧਰੰ ਧਰੰ ਧਾਰਣਹ ਤਨਰਧਨੰ ਧਨ ਨਾਮ ਨਰਹਰਹ ॥

ادرھن درھن داھرہن پِردھیں دنھ نام رنہ َرہ ۔۔
ਅਨਾਥ ਨਾਥ ਗੋਤਬੰਿਹ ਬਲਹੀਣ ਬਲ ਕੇਸਵਹ ॥

نل
اناھت ناھت وگپِیدہ ہیں نل وسیکَہ ۔۔

ਸਰਬ ਭੂਿ ਿਯਾਲ ਅਚੁਿ ਿੀਨ ਬਾਂਧਵ ਿਾਮੋਿਰਹ ॥

ب
رست ُھؤت دنال ا ُجت دنی نادنَوھ داومدرہ ۔۔

ਸਰਬਗਯ ਪੂਰਨ ਪੁਰਖ ਭਗਵਾਨਹ ਭਗਤਿ ਵਛਲ ਕਰੁਣਾ ਮਯਹ ॥

رسنگیہ ئُؤرن ُپرھک وگھباہن تگھب ولھچ رکُنا ہیم ۔۔

ਘਤਟ ਘਤਟ ਬਸੰਿ ਬਾਸੁਿੇਵਹ ਪਾਰਬਰਹਮ ਪਰਮੇਸੁਰਹ ॥

ٹھگ ٹھگ تنسب نا ُسدویہ نارپرمہ رپمیسُرہ ۔۔

ਜਾਚੰਤਿ ਨਾਨਕ ਤਿਪਾਲ ਪਰਸਾਿੰ ਨਹ ਤਬਸਰੰਤਿ ਨਹ ਤਬਸਰੰਤਿ ਨਾਰਾਇਣਹ ॥੨੧॥

اجتنچ نانک کِرنال رپسادن ہن ِئس َرپپ ہن ِئس َرپپ ناراہنئ ۔۔۲۱۔۔
ਨਹ ਸਮਰਥੰ ਨਹ ਸੇਵਕੰ ਨਹ ਪਰੀਤਿ ਪਰਮ ਪੁਰਖੋਿਮੰ ॥

ب
ب
ہن رمس ھں ہن ویسکں ہن رپپپ رپم ُپروھک مں ۔۔

ਿਵ ਪਰਸਾਤਿ ਤਸਮਰਿੇ ਨਾਮੰ ਨਾਨਕ ਤਿਪਾਲ ਹਤਰ ਹਤਰ ਗੁਰੰ ॥੨੨॥

ئَؤ رپساد ِسمرےت نامں نانک کِرنال ہر ہر ُگرن ۔۔۲۲۔۔
ਭਰਣ ਪੋਖਣ ਕਰੰਿ ਜੀਆ ਤਬਸਰਾਮ ਛਾਿਨ ਿੇਵੰਿ ਿਾਨੰ ॥

رھبن وپنھک رکپپ ایج ِئسرام اھچدن دویپپ داپں ۔۔
ਤਸਰਜੰਿ ਰਿਨ ਜਨਮ ਚਿੁਰ ਚੇਿਨਹ ॥

سِرجپت رنت منج چتُر چیییہ ۔۔
ਵਰਿੰਤਿ ਸੁਖ ਆਨੰਿ ਪਰਸਾਿਹ ॥

ورتنت ُسکھ ا دنن رپسادہ ۔۔

ਤਸਮਰੰਿ ਨਾਨਕ ਹਤਰ ਹਤਰ ਹਰੇ ॥

ِسمرپپ نانک ہر ہر ہرے ۔۔

ਅਤਨਿਯ ਰਚਨਾ ਤਨਰਮੋਹ ਿੇ ॥੨੩॥

اپ ِب ٔی رانچ پِرومہ ےت ۔۔۲۳۔۔

ਿਾਨੰ ਪਰਾ ਪੂਰਬੇਣ ਭੁੰਚੰਿੇ ਮਹੀਪਿੇ ॥

ئ ن َی ب ُھب
م
ہ
ی
چ
ی
ی
پ
پ
ے ے ۔۔
داپں رپا ُؤر ں

ਤਬਪਰੀਿ ਬੁਧਯੰ ਮਾਰਿ ਲੋਕਹ ਨਾਨਕ ਤਚਰੰਕਾਲ ਿੁਖ ਭੋਗਿੇ ॥੨੪॥

نِترپپ ُندھہں امرت ولہک نانک جِراکنل ُدھک وھبےتگ ۔۔۲۴۔۔

ਤਬਰਥਾ ਅਨੁਗਰਹੰ ਗੋਤਬੰਿਹ ਜਸਯ ਤਸਮਰਣ ਤਰਿੰਿਰਹ ॥

پرِاھت ائُؤرگہں وگپِیدہ جسہ ِسمرن رِدرتنہ ۔۔

ਆਰੋਗਯੰ ਮਹਾ ਰੋਗਯੰ ਤਬਤਸਤਮਰਿੇ ਕਰੁਣਾ ਮਯਹ ॥੨੫॥

ئ
ا روگہں اہم روگہں ِ ِسمرےت رکُنا ہیم ۔۔۲۵۔۔
ਰਮਣੰ ਕੇਵਲੰ ਕੀਰਿਨੰ ਸੁਧਰਮੰ ਿੇਹ ਧਾਰਣਹ ॥

رمیں ک َپؤلں ریکنیں ُسدرھمں دہہی داھرہن ۔۔
ਅੰਤਮਰਿ ਨਾਮੁ ਨਾਰਾਇਣ ਨਾਨਕ ਪੀਵਿੰ ਸੰਿ ਨ ਤਿਰਪਯਿੇ ॥੨੬॥

امِرت نام نارانئ نانک ویپپں سیت ہن ِرت بہپے ۔۔۲۶۔۔
ਸਹਣ ਸੀਲ ਸੰਿੰ ਸਮ ਤਮਿਰਸਯ ਿੁਰਜਨਹ ॥

س
نہس لیس ییں مس ِمترہس ُدرنج ۔۔

ਨਾਨਕ ਭੋਜਨ ਅਤਨਕ ਪਰਕਾਰੇਣ ਤਨੰਿਕ ਆਵਧ ਹੋਇ ਉਪਤਿਸਟਿੇ ॥੨੭॥

نانک وھبنج ان ِک رپاکر َپں پ ِیدک ا ودھ وہۓ اُنیِسیپے ۔۔۲۷۔۔
ਤਿਰਸਕਾਰ ਨਹ ਭਵੰਤਿ ਨਹ ਭਵੰਤਿ ਮਾਨ ਭੰਗਨਹ ॥

ب
ب
ب
پِراکسر ہن َھؤپپ ہن َھؤپپ امن ھیگیہ ۔۔

ਸੋਭਾ ਹੀਨ ਨਹ ਭਵੰਤਿ ਨਹ ਪੋਹੰਤਿ ਸੰਸਾਰ ਿੁਖਨਹ ॥

ب
وساھب نیہ ہن َھؤپپ ہن وپہپت اسنسر ُدہنھک ۔۔

ਗੋਤਬੰਿ ਨਾਮ ਜਪੰਤਿ ਤਮਤਲ ਸਾਧ ਸੰਗਹ ਨਾਨਕ ਸੇ ਪਰਾਣੀ ਸੁਖ ਬਾਸਨਹ ॥੨੮॥

وگپِید نام چیپت مِل سادھ سیگہہ نانک ےس رپَاین ُسکھ ناہنس ۔۔۲۸۔۔
ਸੈਨਾ ਸਾਧ ਸਮੂਹ ਸੂਰ ਅਤਜਿੰ ਸੰਨਾਹੰ ਿਤਨ ਤਨੰਮਰਿਾਹ ॥

َسییا سادھ سمُؤہ سُؤر اچیں انسہں نت ِبمرناہ ۔۔

ਆਵਧਹ ਗੁਣ ਗੋਤਬੰਿ ਰਮਣੰ ਓਟ ਗੁਰ ਸਬਿ ਕਰ ਚਰਮਣਹ ॥

ا ودھہ ُگں وگپِید رمیں اوت ُگر دبس رک رچمیہ ۔۔
ਆਰੂੜਿੇ ਅਸਵ ਰਥ ਨਾਗਹ ਬੁਝੰਿੇ ਪਰਭ ਮਾਰਗਹ ॥

بُج
ھی
پ
ے رپَھب امرہگ ۔۔
ا ُرورےت اوسَ رھت ناہگ

ਤਬਚਰਿੇ ਤਨਰਭਯੰ ਸਿੁ ਸੈਨਾ ਧਾਯੰਿੇ ਗੋੁਪਾਲ ਕੀਰਿਨਹ ॥

ب
ب
ھی
ن
ی
پ
ِچرےت پِر ں رتس َسییا داھ ے وگنال ریکہنت ۔۔

ਤਜਿਿੇ ਤਬਸਵ ਸੰਸਾਰਹ ਨਾਨਕ ਵਸਯੰ ਕਰੋਤਿ ਪੰਚ ਿਸਕਰਹ ॥੨੯॥

چ ِیپے ِئس َؤ

پب
اسنسرہ نانک وسہں رکَوت ج ئسکرہ ۔۔۲۹۔۔

ਤਮਰਗ ਤਿਰਸਨਾ ਗੰਧਰਬ ਨਗਰੰ ਿੁਮ ਛਾਯਾ ਰਤਚ ਿੁਰਮਤਿਹ ॥

مِرگ رتِانس دنگرھت رگنن د َرم اھچنا رچ ُدرمبہِہ۔۔
ਿਿਹ ਕੁਟੰਬ ਮੋਹ ਤਮਥਯਾ ਤਸਮਰੰਤਿ ਨਾਨਕ ਰਾਮ ਰਾਮ ਨਾਮਹ ॥੩੦॥

پیہ ُکیپت ومہ مِبھیا ِسمرپپ نانک رام رام ناہم ۔۔۳۱۔۔
ਨਚ ਤਬਤਿਆ ਤਨਧਾਨ ਤਨਗਮੰ ਨਚ ਗੁਣਗਯ ਨਾਮ ਕੀਰਿਨਹ ॥

نگ
چن نِدنا ن ِداھن ِمں چن ُگیگہ نام ریکہنت ۔۔

ਨਚ ਰਾਗ ਰਿਨ ਕੰਿੰ ਨਹ ਚੰਚਲ ਚਿੁਰ ਚਾਿੁਰਹ ॥

کیب
ھ
پ
چ
ُ
ت
ُ
ں ہن لچنچ ر اچ رہ ۔۔
چن راگ رنت

ਭਾਗ ਉਤਿਮ ਲਬਧਯੰ ਮਾਇਆ ਨਾਨਕ ਸਾਧਸੰਤਗ ਖਲ ਪੰਤਿਿਹ ॥੩੧॥

اھبگ اُدِم دبلھہں امنا نانک سادھسیگ لھک ڈنپہت ۔۔۳۱۔۔
ਕੰਿ ਰਮਣੀਯ ਰਾਮ ਰਾਮ ਮਾਲਾ ਹਸਿ ਊਚ ਪਰੇਮ ਧਾਰਣੀ ॥

کیبھ رمیبی رام رام امال ہست اُوچ رپمی داھرین ۔۔

ਜੀਹ ਭਤਣ ਜੋ ਉਿਮ ਸਲੋਕ ਉਧਰਣੰ ਨੈਨ ਨੰਿਨੀ ॥੩੨॥

ہیج نھب وج اُمت ولسک اُدرھپں نَیں دننین ۔۔۳۲۔۔
ਗੁਰ ਮੰਿਰ ਹੀਣਸਯ ਜੋ ਪਰਾਣੀ ਤਧਰਗੰਿ ਜਨਮ ਭਰਸਟਣਹ ॥

ہی
ُگر میتر یسی وج رپَاین درھِتنگ منج رھبسییہ ۔۔

ਕੂਕਰਹ ਸੂਕਰਹ ਗਰਧਭਹ ਕਾਕਹ ਸਰਪਨਹ ਿੁਤਲ ਖਲਹ ॥੩੩॥

ُکؤرکہ سُؤرکہ رگدھبھہ اکہک رسہنپ ُنل کھلہ ۔۔۳۳۔۔
ਚਰਣਾਰਤਬੰਿ ਭਜਨੰ ਤਰਿਯੰ ਨਾਮ ਧਾਰਣਹ ॥

بھ
چ
ی
رچنارپِید ں رِدںی نام داھرہن ۔۔

ਕੀਰਿਨੰ ਸਾਧਸੰਗੇਣ ਨਾਨਕ ਨਹ ਤਿਰਸਟੰਤਿ ਜਮਿੂਿਨਹ ॥੩੪॥

ھس
ی
گی
چ
سی
ریکنیں ساد ں نانک ہن د ِر پت م ُدوہنت ۔۔۳۴۔۔
ਨਚ ਿੁਰਲਭੰ ਧਨੰ ਰੂਪੰ ਨਚ ਿੁਰਲਭੰ ਸਵਰਗ ਰਾਜਨਹ ॥

لب
لب
ھ
پ
ھی
ھ
س
چن ُدر ں د ں ُرو ں چن ُدر ں َؤرگ رانج ۔۔
ਨਚ ਿੁਰਲਭੰ ਭੋਜਨੰ ਤਬੰਜਨੰ ਨਚ ਿੁਰਲਭੰ ਸਵਛ ਅੰਬਰਹ ॥

چی پِب
لب
لب
چ
ھ
ی
ھ
چن ُدر ں وھب ں ں چن ُدر ں وسَھچ اربمہ ۔۔
ਨਚ ਿੁਰਲਭੰ ਸੁਿ ਤਮਿਰ ਭਰਾਿ ਬਾਂਧਵ ਨਚ ਿੁਰਲਭੰ ਬਤਨਿਾ ਤਬਲਾਸਹ ॥

لب
لب
ھ
ھ
ِ
م
ت
ن
ی
ن
س
چن ُدر ں ُ ت ر رھبات نادنَوھ چن ُدر ں یا ِالہس ۔۔
ਨਚ ਿੁਰਲਭੰ ਤਬਤਿਆ ਪਰਬੀਣੰ ਨਚ ਿੁਰਲਭੰ ਚਿੁਰ ਚੰਚਲਹ ॥

لب
لب
پ
ی
ھ
ی
ھ
ب
ج
چ
ت
ُ
ن
چ
چن ُدر ں ِدنا رپ ں چن ُدر ں ر لہ ۔۔

ਿੁਰਲਭੰ ਏਕ ਭਗਵਾਨ ਨਾਮਹ ਨਾਨਕ ਲਬਤਧਯੰ ਸਾਧਸੰਤਗ ਤਿਪਾ ਪਰਭੰ ॥੩੫॥

ب
لب
ُدر ھں انک وگھبان ناہم نانک دبلھہں سادھسیگ کِرنا رپَ ھں ۔۔۳۵۔۔

ਜਿ ਕਿਹ ਿਿਹ ਤਿਰਸਟੰ ਸਵਰਗ ਮਰਿ ਪਯਾਲ ਲੋਕਹ ॥

جت ہتک پیہ د ِرسیں سَؤرگ رمت ایپل ولہک ۔۔

ਸਰਬਿਰ ਰਮਣੰ ਗੋਤਬੰਿਹ ਨਾਨਕ ਲੇਪ ਛੇਪ ਨ ਤਲਪਯਿੇ ॥੩੬॥

رسرتب رمیں وگپِیدہ نانک ل َپت چھ َپت ہن لِییپے ۔۔۳۶۔۔
ਤਬਖਯਾ ਭਯੰਤਿ ਅੰਤਮਰਿੰ ਿੁਸਟਾਂ ਸਖਾ ਸਵਜਨਹ ॥

ک ب
ھیپت ارمپں د َراٹسن اھکس وسَنج ۔۔
ن ِ ھ یا َ
ਿੁਖੰ ਭਯੰਤਿ ਸੁਖਯੰ ਭੈ ਭੀਿੰ ਿ ਤਨਰਭਯਹ ॥

کھ بھیپ ُسکھی ب َھ بھ
ب
ی
ی
پ
ِ
ھ
ُد ں َ ت ں ے ں ت ر یہ ۔۔
ਥਾਨ ਤਬਹੂਨ ਤਬਸਰਾਮ ਨਾਮੰ ਨਾਨਕ ਤਿਪਾਲ ਹਤਰ ਹਤਰ ਗੁਰਹ ॥੩੭॥

اھتن ِب ُہؤن ِئسرام نامں نانک کِرنال ہر ہر ُگرہ ۔۔۳۷۔۔
ਸਰਬ ਸੀਲ ਮਮੰ ਸੀਲੰ ਸਰਬ ਪਾਵਨ ਮਮ ਪਾਵਨਹ ॥

م س
رست ِسیل مں یلں رست ناون مم ناوہن ۔۔

ਸਰਬ ਕਰਿਬ ਮਮੰ ਕਰਿਾ ਨਾਨਕ ਲੇਪ ਛੇਪ ਨ ਤਲਪਯਿੇ ॥੩੮॥

م
رست رکپپ مں رکنا نانک ل َپت چ َھپت ہن لِبہپے ۔۔۳۸۔۔
ਨਹ ਸੀਿਲੰ ਚੰਿਰ ਿੇਵਹ ਨਹ ਸੀਿਲੰ ਬਾਵਨ ਚੰਿਨਹ ॥

سی
سی
ہن یلں دنچر دویہ ہن یلں ناون دنچہن ۔۔

ਨਹ ਸੀਿਲੰ ਸੀਿ ਰੁਿੇਣ ਨਾਨਕ ਸੀਿਲੰ ਸਾਧ ਸਵਜਨਹ ॥੩੯॥

سی
سی
ہن یلں سیت ُرن َیں نانک یلں سادھ وسَنج ۔۔۳۹۔۔
ਮੰਿਰੰ ਰਾਮ ਰਾਮ ਨਾਮੰ ਧਯਾਨੰ ਸਰਬਿਰ ਪੂਰਨਹ ॥

میترن رام رام نامں داہھپں رسرتب ئُؤرہن ۔۔

ਗਯਾਨੰ ਸਮ ਿੁਖ ਸੁਖੰ ਜੁਗਤਿ ਤਨਰਮਲ ਤਨਰਵੈਰਣਹ ॥

ُسک
ھ
پ
پ
ِ
ِ
چ
گ
ایگپں مس ُدھک ں ُ ت رلم ر َوریہن ۔۔

ਿਯਾਲੰ ਸਰਬਿਰ ਜੀਆ ਪੰਚ ਿੋਖ ਤਬਵਰਤਜਿਹ ॥

پب
دنالں رسرتب ایج ج دوھک ِئؤر ِجبہہ ۔۔

ਭੋਜਨੰ ਗੋਪਾਲ ਕੀਰਿਨੰ ਅਲਪ ਮਾਯਾ ਜਲ ਕਮਲ ਰਹਿਹ ॥

وھبچیں وگنال ریکنیں الپ امنا لج لمک رہیہ ۔۔
ਉਪਿੇਸੰ ਸਮ ਤਮਿਰ ਸਿਰਹ ਭਗਵੰਿ ਭਗਤਿ ਭਾਵਨੀ ॥

ئ
ا ُند سں مس ِمتر رتسہ وگھبَپپ تگھب اھبوین ۔۔

ਪਰ ਤਨੰਿਾ ਨਹ ਸਰੋਤਿ ਸਰਵਣੰ ਆਪੁ ਤਿਯ ਤਗ ਸਗਲ ਰੇਣੁਕਹ ॥

رپ پ ِیدا ہن رسَوت رسَوپں ا ت بِہاگ لگس رپ ُیکہ ۔۔

ਖਟ ਲਖਯਣ ਪੂਰਨੰ ਪੁਰਖਹ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਸਾਧ ਸਵਜਨਹ ॥੪੦॥

لک
پ
ھی
ک
پ
ئ
ٹھک ں ُؤر ں ُر ھہ نانک نام سادھ وسَنج ۔۔۴۱۔۔
ਅਜਾ ਭੋਗੰਿ ਕੰਿ ਮੂਲੰ ਬਸੰਿੇ ਸਮੀਤਪ ਕੇਹਰਹ ॥

ااج وھبتنگ دنک مُؤلں ئسیپے سمپت کبہرہ ۔۔

ਿਿਰ ਗਿੇ ਸੰਸਾਰਹ ਨਾਨਕ ਸੋਗ ਹਰਖੰ ਤਬਆਪਿੇ ॥੪੧॥

ہ ک
ھ
رتت ےتگ اسنسرہ نانک وسگ ر ں ایبےتپ ۔۔۴۱۔۔
ਛਲੰ ਤਛਿਰੰ ਕੋਤਟ ਤਬਘਨੰ ਅਪਰਾਧੰ ਤਕਲਤਬਖ ਮਲੰ ॥

نِگ
چ
ل
چ
ِ
ک
ل
ھ
ھی
ل
م
ھ
ی
ک
ِ
ِ
ھ
ں درن وکت ں ارپاد ں ھ ں ۔۔
ਭਰਮ ਮੋਹੰ ਮਾਨ ਅਪਮਾਨੰ ਮਿੰ ਮਾਯਾ ਤਬਆਤਪਿੰ ॥

رھبم ومہں امن اامپپں دمن امنا ایبنیں ۔۔

ਤਮਰਿੁ ਜਨਮ ਭਰਮੰਤਿ ਨਰਕਹ ਅਤਨਕ ਉਪਾਵੰ ਨ ਤਸਧਯਿੇ ॥

رمِہت منج رھبتنم رنہک ان ِک اُناون ہن سِدھہپے ۔۔
ਤਨਰਮਲੰ ਸਾਧ ਸੰਗਹ ਜਪੰਤਿ ਨਾਨਕ ਗੋਪਾਲ ਨਾਮੰ ॥

پِرملں سادھ سیگہہ چیپت نانک وگنال نامں ۔۔
ਰਮੰਤਿ ਗੁਣ ਗੋਤਬੰਿ ਤਨਿ ਪਰਿਹ ॥੪੨॥

رتنم ُگں وگپِید پِپ رپہت ۔۔۴۲۔۔

ਿਰਣ ਸਰਣ ਸੁਆਮੀ ਰਮਣ ਸੀਲ ਪਰਮੇਸੁਰਹ ॥

رتن رسن سُؤا یم رنم لیس رپمیسُرہ ۔۔

ਕਰਣ ਕਾਰਣ ਸਮਰਥਹ ਿਾਨੁ ਿੇਿ ਪਰਭੁ ਪੂਰਨਹ ॥

رکن اکرن رمسبھہ دان دپپ رپَھب ئُؤرہن ۔۔

ਤਨਰਾਸ ਆਸ ਕਰਣੰ ਸਗਲ ਅਰਥ ਆਲਯਹ ॥

پِراس ا س رکپں لگس ارھت ا ہیل ۔۔

ਗੁਣ ਤਨਧਾਨ ਤਸਮਰੰਤਿ ਨਾਨਕ ਸਗਲ ਜਾਚੰਿ ਜਾਤਚਕਹ ॥੪੩॥

ُگں ن ِداھن ِسمرپپ نانک لگس اجتنچ اج ِچکہ ۔۔۴۳۔۔
ਿੁਰਗਮ ਸਥਾਨ ਸੁਗਮੰ ਮਹਾ ਿੂਖ ਸਰਬ ਸੂਖਣਹ ॥

سگ
ُدرمگ اھتسن ُ مں اہم ُدوھک رست سُؤکھبہہ ۔۔

ਿੁਰਬਚਨ ਭੇਿ ਭਰਮੰ ਸਾਕਿ ਤਪਸਨੰ ਿ ਸੁਰਜਨਹ ॥

ئ
ُدرنچب دیھب رھبمں ساطق ِسیں ت ُسرجبہہ ۔۔
ਅਸਤਥਿੰ ਸੋਗ ਹਰਖੰ ਭੈ ਖੀਣੰ ਿ ਤਨਰਭਵਹ ॥

سب
ہ کھ ب َھ کھ
ِ
ی
ی
ھی
پ
ِ
ا ں وسگ ر ں ے ں ت روھبہ ۔۔

ਭੈ ਅਟਵੀਅੰ ਮਹਾ ਨਗਰ ਬਾਸੰ ਧਰਮ ਲਖਯਣ ਪਰਭ ਮਇਆ ॥

ب
َھے

لک
ھی
اوٹنیں اہم رگن ناسں درھم ں رپَھب ایم ۔۔

ਸਾਧ ਸੰਗਮ ਰਾਮ ਰਾਮ ਰਮਣੰ ਸਰਤਣ ਨਾਨਕ ਹਤਰ ਹਤਰ ਿਯਾਲ ਚਰਣੰ ॥੪੪॥

سادھ مگنس رام رام رمیں رسن نانک ہر ہر دنال رچپں ۔۔۴۴۔۔
ਹੇ ਅਤਜਿ ਸੂਰ ਸੰਗਰਾਮੰ ਅਤਿ ਬਲਨਾ ਬਹੁ ਮਰਿਨਹ ॥

ےہ ا ِجت سُؤر رگنسامں ات انلب وہب رمدہن ۔۔
ਗਣ ਗੰਧਰਬ ਿੇਵ ਮਾਨੁਖਯੰ ਪਸੁ ਪੰਖੀ ਤਬਮੋਹਨਹ ॥

ُنک
نگ دنگرھت دئَؤ ام ٔھہں وسپ یھکنپ ِبمؤہنہ ۔۔
ਹਤਰ ਕਰਣਹਾਰੰ ਨਮਸਕਾਰੰ ਸਰਤਣ ਨਾਨਕ ਜਗਿੀਸਵਰਹ ॥੪੫॥

ہر رکاہنرن اکسمنرن رسن نانک چگدوسیرہ ۔۔۴۵۔۔
ਹੇ ਕਾਮੰ ਨਰਕ ਤਬਸਰਾਮੰ ਬਹੁ ਜੋਨੀ ਭਰਮਾਵਣਹ ॥

ےہ اکمں رنک ِئسرامں وہب وجین رھباموہن ۔۔
ਤਚਿ ਹਰਣੰ ਿਰੈ ਲੋਕ ਗੰਮਯੰ ਜਪ ਿਪ ਸੀਲ ਤਬਿਾਰਣਹ ॥

گ
پ
ے ولک ہیں جت پپ ِسیل نِدارہن ۔۔
ِجت ہر ں رتِ َ
ਅਲਪ ਸੁਖ ਅਤਵਿ ਚੰਚਲ ਊਚ ਨੀਚ ਸਮਾਵਣਹ ॥

الپ ُسکھ اوِت لچنچ اُوچ چین امسوہہن ۔۔

ਿਵ ਭੈ ਤਬਮੁੰਤਚਿ ਸਾਧ ਸੰਗਮ ਓਟ ਨਾਨਕ ਨਾਰਾਇਣਹ ॥੪੬॥

ب
ئَؤ َھے

ب
ِمُبچِت سادھ مگنس اوت نانک ناراہنئ ۔۔۴۶۔۔
ਹੇ ਕਤਲ ਮੂਲ ਿੋਧੰ ਕਿੰਚ ਕਰੁਣਾ ਨ ਉਪਰਜਿੇ ॥

ےہ لک مُؤل رکودھں دکَچن رکُنا ہن اُرپےتج ۔۔

ਤਬਖਯੰਿ ਜੀਵੰ ਵਸਯੰ ਕਰੋਤਿ ਤਨਰਿਯੰ ਕਰੋਤਿ ਜਥਾ ਮਰਕਟਹ ॥

نک
ِ ھیپت ویجن وسہں رکَوت پِرںیت رکَوت اھتج رمکیہ ۔۔
ਅਤਨਕ ਸਾਸਨ ਿਾੜੰਤਿ ਜਮਿੂਿਹ ਿਵ ਸੰਗੇ ਅਧਮੰ ਨਰਹ ॥

ھ
ان ِک سانس نارپپ چم ُدوہت َئؤ ےگنس اد مں رنہ ۔۔

ਿੀਨ ਿੁਖ ਭੰਜਨ ਿਯਾਲ ਪਰਭੁ ਨਾਨਕ ਸਰਬ ਜੀਅ ਰਖਯਾ ਕਰੋਤਿ ॥੪੭॥

دنی ُدھک نجنھب دنال رپَھب نانک رست ایج رکھہا رکَوت ۔۔۴۷۔۔
ਹੇ ਲੋਭਾ ਲੰਪਟ ਸੰਗ ਤਸਰਮੋਰਹ ਅਤਨਕ ਲਹਰੀ ਕਲੋਲਿੇ ॥

ےہ ولاھب لمپت گنس سِرومرہ ان ِک رہلی ولکےتل ۔۔
ਧਾਵੰਿ ਜੀਆ ਬਹੁ ਪਰਕਾਰੰ ਅਤਨਕ ਭਾਂਤਿ ਬਹੁ ਿੋਲਿੇ ॥

داھوپپ ِج ِیا وہب رپاکرن ان ِک اھبپپ وہب دوےتل ۔۔
ਨਚ ਤਮਿਰੰ ਨਚ ਇਸਟੰ ਨਚ ਬਾਧਵ ਨਚ ਮਾਿ ਤਪਿਾ ਿਵ ਲਜਯਾ ॥

چن ِمترن چن اسیں چن نا َد َھؤ چن امت پِیا ئَؤ لچِیا ۔۔

ਅਕਰਣੰ ਕਰੋਤਿ ਅਖਾਤਿਯ ਖਾਿਯੰ ਅਸਾਜਯੰ ਸਾਤਜ ਸਮਜਯਾ ॥

س
ارکپں رکَوت ااھکد اھکدہں اساچہں ساچ مچیا ۔۔

ਿਰਾਤਹ ਿਰਾਤਹ ਸਰਤਣ ਸੁਆਮੀ ਤਬਗਯਾਤਪਤ ਨਾਨਕ ਹਤਰ ਨਰਹਰਹ ॥੪੮॥

رتاہِ رتاہِ رسن سُؤا یم نانک ہر رنہرہ ۔۔۴۸۔۔
ਹੇ ਜਨਮ ਮਰਣ ਮੂਲੰ ਅਹੰਕਾਰੰ ਪਾਪਾਿਮਾ ॥

ےہ منج رمن مُؤلں ااکنہرن ناناامت ۔۔

ਤਮਿਰੰ ਿਜੰਤਿ ਸਿਰੰ ਤਿਰੜੰਤਿ ਅਤਨਕ ਮਾਯਾ ਤਬਸਤੀਰਨਹ ॥

ِمترن بچپت رتسن درََُِرپپ ان ِک امنا ِئسیترہن ۔۔

ਆਵੰਿ ਜਾਵੰਿ ਥਕੰਿ ਜੀਆ ਿੁਖ ਸੁਖ ਬਹੁ ਭੋਗਣਹ ॥

ب
ا وپپ اجوپپ ھک َپت ایج ُدھک ُسکھ وہب وھبہنگ ۔۔

ਭਰਮ ਭਯਾਨ ਉਤਿਆਨ ਰਮਣੰ ਮਹਾ ਤਬਕਟ ਅਸਾਧ ਰੋਗਣਹ ॥

رھبم ایھبن اُدنان رمیں اہم نِکت اسادھ روہنگ ۔۔

ਬੈਿਯੰ ਪਾਰਬਰਹਮ ਪਰਮੇਸਵਰ ਆਰਾਤਧ ਨਾਨਕ ਹਤਰ ਹਤਰ ਹਰੇ ॥੪੯॥

َپیدںی نارپرمہ رپوسیمر ا رادھ نانک ہر ہر ہرے ۔۔۴۹۔۔
ਹੇ ਪਰਾਣ ਨਾਥ ਗੋਤਬੰਿਹ ਤਿਪਾ ਤਨਧਾਨ ਜਗਿ ਗੁਰੋ ॥

ےہ رپان ناھت وگپِیدہ کِرنا ن ِداھن چگد ُگرو ۔۔

ਹੇ ਸੰਸਾਰ ਿਾਪ ਹਰਣਹ ਕਰੁਣਾ ਮੈ ਸਭ ਿੁਖ ਹਰੋ ॥

ےہ اسنسر نات ہرہن رکُنا م َے سیھ ُدھک ہرو ۔۔
ਹੇ ਸਰਤਣ ਜੋਗ ਿਯਾਲਹ ਿੀਨਾ ਨਾਥ ਮਯਾ ਕਰੋ ॥

ےہ رسن وجگ دناہل دانی ناھت ایم رکو ۔۔
ਸਰੀਰ ਸਵਸਥ ਖੀਣ ਸਮਏ ਤਸਮਰੰਤਿ ਨਾਨਕ ਰਾਮ ਿਾਮੋਿਰ ਮਾਧਵਹ ॥੫੦॥

ک
س
س
ھی
ِ
م
پ
پ
م
وسسیھ ں ے ر پ نانک رام داومدر امدوھہ ۔۔۵۱۔۔
رسری َ
ਚਰਣ ਕਮਲ ਸਰਣੰ ਰਮਣੰ ਗੋਪਾਲ ਕੀਰਿਨਹ ॥

رچن لمک رسپں رمیں وگنال ریکہنت ۔۔

ਸਾਧ ਸੰਗੇਣ ਿਰਣੰ ਨਾਨਕ ਮਹਾ ਸਾਗਰ ਭੈ ਿੁਿਰਹ ॥੫੧॥

ب
سادھ نیگنس رتپں نانک اہم سارگ َھے ُدرتہ ۔۔۵۱۔۔

ਤਸਰ ਮਸਤਕ ਰਖਯਾ ਪਾਰਬਰਹਮੰ ਹਸਤ ਕਾਯਾ ਰਖਯਾ ਪਰਮੇਸਵਰਹ ॥

ہ
سِر کتسم رایھک نار پر مں ہست اکنا رایھک رپوسیمرہ ۔۔

ਆਿਮ ਰਖਯਾ ਗੋਪਾਲ ਸੁਆਮੀ ਧਨ ਚਰਣ ਰਖਯਾ ਜਗਿੀਸਵਰਹ ॥

ا مت رکھہا وگنال سُؤا یم دنھ رچن رایھک چگدوسیرہ ۔۔
ਸਰਬ ਰਖਯਾ ਗੁਰ ਿਯਾਲਹ ਭੈ ਿੂਖ ਤਬਨਾਸਨਹ ॥

ب
رست رایھک ُگر دناہل َھے ُدوھک پِیاہنس ۔۔

ਭਗਤਿ ਵਛਲ ਅਨਾਥ ਨਾਥੇ ਸਰਤਣ ਨਾਨਕ ਪੁਰਖ ਅਚੁਿਹ ॥੫੨॥

تگھب ولھچ اناھت ناےھت رسن نانک ُپرھک ا ُجیہ ۔۔۵۲۔۔
ਜੇਨ ਕਲਾ ਧਾਤਰਓ ਆਕਾਸੰ ਬੈਸੰਿਰੰ ਕਾਸਟ ਬੇਸਟੰ ॥

نی
ن
چ َیں کال داھروی ا اکسں َیسیترن اکست سیں ۔۔

ਜੇਨ ਕਲਾ ਸਤਸ ਸੂਰ ਨਖਯਿਰ ਜੋਤਿਯੰ ਸਾਸੰ ਸਰੀਰ ਧਾਰਣੰ ॥

نک
چ َیں کال سس سُؤر ھیتر وجبہِں ساسیں رسری داھرپں ۔۔
ਜੇਨ ਕਲਾ ਮਾਿ ਗਰਭ ਪਰਤਿਪਾਲੰ ਨਹ ਛੇਿੰਿ ਜਿਰ ਰੋਗਣਹ ॥

ب
چ َیں کال امت رگھب َرپپ ِیالں ہن دیھچپپ ج ھر روہنگ ۔۔

ਿੇਨ ਕਲਾ ਅਸਥੰਭੰ ਸਰੋਵਰੰ ਨਾਨਕ ਨਹ ਤਛਜੰਤਿ ਿਰੰਗ ਿੋਯਣਹ ॥੫੩॥

سب
ھ
مب
چ
َنیں کال ا ھں رسَوورن نانک ہن ھِچپت رتنگ وتہنی ۔۔۵۳۔۔
ਗੁਸਾਂਈ ਗਤਰਸਟ ਰੂਪੇਣ ਤਸਮਰਣੰ ਸਰਬਿਰ ਜੀਵਣਹ ॥

ُگسایئن رگِست ُرونیپ ِسمرپں رسرتب ویجہن ۔۔

ਲਬਧਯੰ ਸੰਿ ਸੰਗੇਣ ਨਾਨਕ ਸਵਛ ਮਾਰਗ ਹਤਰ ਭਗਿਣਹ ॥੫੪॥

ہ ب
ھ
گی
دبلںیھ سیت نیگنس نانک وسھچ امرگ ر یہ ۔۔۵۴۔۔
ਮਸਕੰ ਭਗਨੰਿ ਸੈਲੰ ਕਰਿਮੰ ਿਰੰਿ ਪਪੀਲਕਹ ॥

م ب
س
سکں ھگیپت َ یلں رکدمں رتپپ نییلکہ ۔۔

ਸਾਗਰੰ ਲੰਘੰਤਿ ਤਪੰਗੰ ਿਮ ਪਰਗਾਸ ਅੰਧਕਹ ॥

پ
ل
سارگن یگھپت ِیگں مت رپاگس ادنھکھہ ۔۔

ਸਾਧ ਸੰਗੇਤਣ ਤਸਮਰੰਤਿ ਗੋਤਬੰਿ ਸਰਤਣ ਨਾਨਕ ਹਤਰ ਹਤਰ ਹਰੇ ॥੫੫॥

سادھ نیگنس ِسمرپپ وگپِید رسن نانک ہر ہر ہرے ۔۔۵۵۔۔
ਤਿਲਕ ਹੀਣੰ ਜਥਾ ਤਬਪਰਾ ਅਮਰ ਹੀਣੰ ਜਥਾ ਰਾਜਨਹ ॥

ہ
ہ
نِلک ییں اھتج نِترا ارم ییں اھتج رانج ۔۔

ਆਵਧ ਹੀਣੰ ਜਥਾ ਸੂਰਾ ਨਾਨਕ ਧਰਮ ਹੀਣੰ ਿਥਾ ਬੈਸਨਵਹ ॥੫੬॥

ہ
ہ
ا ودھ ییں اھتج سُؤرا نانک درھم ییں اھتت َنیسیؤہ ۔۔۵۶۔۔
ਨ ਸੰਖੰ ਨ ਚਿੰ ਨ ਗਿਾ ਨ ਤਸਆਮੰ ॥

سی ک
م
ھ
س
ہن ں ہن رکچن ہن دگا ہن ِ یا ں ۔۔
ਅਸਚਰਜ ਰੂਪੰ ਰਹੰਿ ਜਨਮੰ ॥

جب
ارچسچ ُروپں رہپت مں ۔۔
ਨੇਿ ਨੇਿ ਕਥੰਤਿ ਬੇਿਾ ॥

تین تین کبھپت پ َیدا ۔۔
ਊਚ ਮੂਚ ਅਪਾਰ ਗੋਤਬੰਿਹ ॥

اُوچ مُؤچ انار وگپِیدہ ۔۔
ਬਸੰਤਿ ਸਾਧ ਤਰਿਯੰ ਅਚੁਿ ਬੁਝੰਤਿ ਨਾਨਕ ਬਿਭਾਗੀਅਹ ॥੫੭॥

ب
ج
گی
ھ
پ
ن
ن
تنسب سادھ رِدںی ا ُجت ت نا ک داھب یہ ۔۔۵۷۔۔
ਉਤਿਆਨ ਬਸਨੰ ਸੰਸਾਰੰ ਸਨਬੰਧੀ ਸਵਾਨ ਤਸਆਲ ਖਰਹ ॥

ئ
اُدنان سیں اسنسرن سیییدیھ وسان ِسیال رھکہ ۔۔

ਤਬਖਮ ਸਥਾਨ ਮਨ ਮੋਹ ਮਤਿਰੰ ਮਹਾਂ ਅਸਾਧ ਪੰਚ ਿਸਕਰਹ ॥

پب
نِکھ
ئ
س
ک
م اھتسن نم ومہ دمرن اہمن اسادھ ج رہ ۔۔
ਹੀਿ ਮੋਹ ਭੈ ਭਰਮ ਭਰਮਣੰ ਅਹੰ ਿਾਂਸ ਿੀਖਯਣ ਕਤਿਨਹ ॥

پی ک
ب
کب
ھی
تیہ ومہ َھے رھبم رھبمیں اہں اھپسن ں ھیہ ۔۔
ਪਾਵਕ ਿੋਅ ਅਸਾਧ ਘੋਰੰ ਅਗਮ ਿੀਰ ਨਹ ਲੰਘਨਹ ॥

ل
ناوک وتٔ ا سادھ وھگرن امگ ریت ہن یگھیہ ۔۔

ਭਜੁ ਸਾਧਸੰਤਗ ਗੋੁਪਾਲ ਨਾਨਕ ਹਤਰ ਚਰਣ ਸਰਣ ਉਧਰਣ ਤਿਪਾ ॥੫੮॥

جھب سادھسیگ وگنال نانک ہر رچن رسن اُدرھن کِرنا ۔۔۵۸۔۔
ਤਿਪਾ ਕਰੰਿ ਗੋਤਬੰਿ ਗੋਪਾਲਹ ਸਗਲਯੰ ਰੋਗ ਖੰਿਣਹ ॥

س
کِرنا رکپپ وگپِید وگناہل گلہں روگ ڈنھکہن ۔۔

ਸਾਧ ਸੰਗੇਤਣ ਗੁਣ ਰਮਿ ਨਾਨਕ ਸਰਤਣ ਪੂਰਨ ਪਰਮੇਸੁਰਹ ॥੫੯॥

سادھ نیگنس ُگں رمت نانک رسن ئُؤرن رپمیسُرہ ۔۔۵۹۔۔
ਤਸਆਮਲੰ ਮਧੁਰ ਮਾਨੁਖਯੰ ਤਰਿਯੰ ਭੂਤਮ ਵੈਰਣਹ ॥

ُنک
ب
ھ
ہ
ھ
ٔ
ُ
ِسیاملں دمُرھ ام ں رِدںی ؤم َوریہن ۔۔

ਤਨਵੰਤਿ ਹੋਵੰਤਿ ਤਮਤਥਆ ਚੇਿਨੰ ਸੰਿ ਸਵਜਨਹ ॥੬੦॥

چی
ئِؤپپ وہوپپ مِبھیا ییں سیت وسَنج ۔۔۶۱۔۔
ਅਚੇਿ ਮੂੜਾ ਨ ਜਾਣੰਿ ਘਟੰਿ ਸਾਸਾ ਤਨਿ ਪਰਿੇ ॥

اجپت مُؤرا ہن اجپپت تنٹھگ ساسا پِپ رپَےت ۔۔
ਤਛਜੰਿ ਮਹਾ ਸੁੰਿਰੀ ਕਾਂਇਆ ਕਾਲ ਕੰਤਨਆ ਗਰਾਸਿੇ ॥

چ
ھِچپت اہم ُسیدری اکاین اکل کیّیا رگاےتس ۔۔

ਰਚੰਤਿ ਪੁਰਖਹ ਕੁਟੰਬ ਲੀਲਾ ਅਤਨਿ ਆਸਾ ਤਬਤਖਆ ਤਬਨੋਿ ॥

رتنچ ُپرکھہ ُکیپت لِیال اپِپ ا سا نِکھیا پِپؤد ۔۔

ਭਰਮੰਤਿ ਭਰਮੰਤਿ ਬਹੁ ਜਨਮ ਹਾਤਰਓ ਸਰਤਣ ਨਾਨਕ ਕਰੁਣਾ ਮਯਹ ॥੬੧॥

رھبتنم رھبتنم وہب منج اہرِوی رسن نانک رکُنا مبہہ ۔۔۶۱۔۔
ਹੇ ਤਜਹਬੇ ਹੇ ਰਸਗੇ ਮਧੁਰ ਤਪਰਅ ਿੁਯੰ ॥

ےہ ِچہپے ےہ رےگس دمُرھ پِرء نُیں ۔۔
ਸਿ ਹਿੰ ਪਰਮ ਬਾਿੰ ਅਵਰਿ ਏਥਹ ਸੁਧ ਅਛਰਣਹ ॥

ست ہیں رپم نادن اورت اپبھہ ُسدھ ارھچہہن ۔۔
ਗੋਤਬੰਿ ਿਾਮੋਿਰ ਮਾਧਵੇ ॥੬੨॥

وگپِید داومدر امدوھے ۔۔۶۲۔۔
ਗਰਬੰਤਿ ਨਾਰੀ ਮਿੋਨ ਮਿੰ ॥

رگتنب ناری دمَون میں ۔۔
ਬਲਵੰਿ ਬਲਾਿ ਕਾਰਣਹ ॥

ولبپپ نالت اکرہن ۔۔
ਚਰਨ ਕਮਲ ਨਹ ਭਜੰਿ ਤਿਰਣ ਸਮਾਤਨ ਤਧਰਗੁ ਜਨਮਨਹ ॥

ب
رچن لمک ہن ھچپت رتِن امسن درھِگ جبمیہ ۔۔
ਹੇ ਪਪੀਲਕਾ ਗਰਸਟੇ ਗੋਤਬੰਿ ਤਸਮਰਣ ਿੁਯੰ ਧਨੇ ॥

ےہ نییلکا رگےٹس وگپِید ِسمرن نُیں د ھپے ۔۔
ਨਾਨਕ ਅਤਨਕ ਬਾਰ ਨਮੋ ਨਮਹ ॥੬੩॥

نانک ان ِک نار ومن بمہ ۔۔۶۳۔۔

ਤਿਰਣੰ ਿ ਮੇਰੰ ਸਹਕੰ ਿ ਹਰੀਅੰ ॥

س
ِرتپں ت ریمن ہکں ت ہرنیں ۔۔
ਬੂਿੰ ਿ ਿਰੀਅੰ ਊਣੰ ਿ ਭਰੀਅੰ ॥

وبدن ت رتنیں اُوپں ت رھبنیں ۔۔
ਅੰਧਕਾਰ ਕੋਤਟ ਸੂਰ ਉਜਾਰੰ ॥

ادنھکار وکت سُؤر اُاجرن ۔۔
ਤਬਨਵੰਤਿ ਨਾਨਕ ਹਤਰ ਗੁਰ ਿਯਾਰੰ ॥੬੪॥

پِپ َؤپپ نانک ہر ُگر دنارن ۔۔۶۴۔۔

ਬਰਹਮਣਹ ਸੰਤਗ ਉਧਰਣੰ ਬਰਹਮ ਕਰਮ ਤਜ ਪੂਰਣਹ ॥

پرہمیہ گنس اُدرھپں پرمہ رکم ےج ئُؤرہن ۔۔

ਆਿਮ ਰਿੰ ਸੰਸਾਰ ਗਹੰ ਿੇ ਨਰ ਨਾਨਕ ਤਨਹਿਲਹ ॥੬੫॥

ا مت رپں اسنسر گہں ےت رن نانک بِہبھلہ ۔۔۶۵۔۔

ਪਰ ਿਰਬ ਤਹਰਣੰ ਬਹੁ ਤਵਘਨ ਕਰਣੰ ਉਚਰਣੰ ਸਰਬ ਜੀਅ ਕਹ ॥

رپ درت ہِرپں وہب وِنھگ رکپں اُرچپں رست ایج ہک ۔۔

ਲਉ ਲਈ ਤਿਰਸਨਾ ਅਤਿਪਤਿ ਮਨ ਮਾਏ ਕਰਮ ਕਰਿ ਤਸ ਸੂਕਰਹ ॥੬੬॥

س سُؤرکہ ۔۔۶۶۔۔
لؤ یئل رتِانس اتپت نم امےئ رکم رکت ِ
ਮਿੇ ਸਮੇਵ ਚਰਣੰ ਉਧਰਣੰ ਭੈ ਿੁਿਰਹ ॥

ب
ےتم سم َپؤ رچپں اُدرھپں َھے ُدرتہ ۔۔

ਅਨੇਕ ਪਾਤਿਕ ਹਰਣੰ ਨਾਨਕ ਸਾਧ ਸੰਗਮ ਨ ਸੰਸਯਹ ॥੬੭॥੪॥

اپیک ہرپں نانک سادھ مگنس ہن سیسبہہ ۔۔۶۷۔۔۴۔۔

ਮਹਲਾ ੫ ਗਾਥਾ

ہلحم  ۵اگاھت
ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪਰਸਾਤਿ ॥

اِک اواکنر سیگؤر رپساد ۔۔
ਕਰਪੂਰ ਪੁਹਪ ਸੁਗੰਧਾ ਪਰਸ ਮਾਨੁਖਯ ਿੇਹੰ ਮਲੀਣੰ ॥

ُنک
مل
رکئُؤر ُبہت ُسگیداھ رپس ام ٔھی دبہں ییں ۔۔

ਮਜਾ ਰੁਤਧਰ ਿੁਗੰਧਾ ਨਾਨਕ ਅਤਥ ਗਰਬੇਣ ਅਗਯਾਨਣੋ ॥੧॥

اجم ُردرھ ُدردنگاھ نانک اھت رگن َیں اایگونن ۔۔۱۔۔

ਪਰਮਾਣੋ ਪਰਜੰਿ ਆਕਾਸਹ ਿੀਪ ਲੋਅ ਤਸਖੰਿਣਹ ॥

رپامون رپجپت ا اکہس دپپ ولء ِسکھیدہہن ۔۔

ਗਛੇਣ ਨੈਣ ਭਾਰੇਣ ਨਾਨਕ ਤਬਨਾ ਸਾਧੂ ਨ ਤਸਧਯਿੇ ॥੨॥

گج
ن
پ
َی
ھی
ھ
ں ں اھبر َں نانک پِیا سا ُدوھ ہن سِد ہپے ۔۔۲۔۔
ਜਾਣੋ ਸਤਿ ਹੋਵੰਿੋ ਮਰਣੋ ਤਿਰਸਟੇਣ ਤਮਤਥਆ ॥

اجون ست وہووتن رمون درِنیٹس مِبھیا ۔۔

ਕੀਰਤਿ ਸਾਤਥ ਚਲੰਥੋ ਭਣੰਤਿ ਨਾਨਕ ਸਾਧ ਸੰਗੇਣ ॥੩॥

چلیب ب
ریکت ساھت ھؤ ھی َپت نانک سادھ نیگنس ۔۔۳۔۔
ਮਾਯਾ ਤਚਿ ਭਰਮੇਣ ਇਸਟ ਤਮਿਰੇਖੁ ਬਾਂਧਵਹ ॥

امنا ِجت رھب َمیں اِست ِمترھکی نادنوھہ ۔۔

ਲਬਧਯੰ ਸਾਧ ਸੰਗੇਣ ਨਾਨਕ ਸੁਖ ਅਸਥਾਨੰ ਗੋਪਾਲ ਭਜਣੰ ॥੪॥

بھ
چ
ی
دبلھہں سادھ نیگنس نانک ُسکھ ااھتسپں وگنال ں ۔۔۴۔۔

ਮੈਲਾਗਰ ਸੰਗੇਣ ਤਨੰਮੁ ਤਬਰਖ ਤਸ ਚੰਿਨਹ ॥

ب
س دنچہن ۔۔
مَیالرگ نیگنس ِ ّم پِرھک ِ

ਤਨਕਤਟ ਬਸੰਿੋ ਬਾਂਸੋ ਨਾਨਕ ਅਹੰ ਬੁਤਧ ਨ ਬੋਹਿੇ ॥੫॥

نکِت ئسیپؤ ناوسن نانک اہں ُندھ ہن وبےتہ ۔۔۵۔۔
ਗਾਥਾ ਗੁੰਿ ਗੋਪਾਲ ਕਥੰ ਮਥੰ ਮਾਨ ਮਰਿਨਹ ॥

کب مب
اگاھت ُگیبھ وگنال ھں ھں امن رمدہن ۔۔
ਹਿੰ ਪੰਚ ਸਿਰੇਣ ਨਾਨਕ ਹਤਰ ਬਾਣੇ ਪਰਹਾਰਣਹ ॥੬॥

پب
ہیں ج رتس َپں نانک ہر ناےن رپاہرہن ۔۔۶۔۔
ਬਚਨ ਸਾਧ ਸੁਖ ਪੰਥਾ ਲਹੰਥਾ ਬਿ ਕਰਮਣਹ ॥

ل
نچب سادھ ُسکھ نیبھا ہیبھا ند رکمیہ ۔۔

ਰਹੰਿਾ ਜਨਮ ਮਰਣੇਨ ਰਮਣੰ ਨਾਨਕ ਹਤਰ ਕੀਰਿਨਹ ॥੭॥

رہییا منج رمن َیں رمیں نانک ہر ریکہنت ۔۔۷۔۔
ਪਿਰ ਭੁਤਰਜੇਣ ਝੜੀਯੰ ਨਹ ਜੜੀਅੰ ਪੇਿ ਸੰਪਿਾ ॥

ب
رتپ ُھرچ َیں ڑھجنیں ہن ڑجنیں پ َید سمییا ۔۔

ਨਾਮ ਤਬਹੂਣ ਤਬਖਮਿਾ ਨਾਨਕ ਬਹੰਤਿ ਜੋਤਨ ਬਾਸਰੋ ਰੈਣੀ ॥੮॥

نک
نام ِب ُہؤن ِ ھمیا نانک بہپت وجن نارسو َرینی ۔۔۸۔۔
ਭਾਵਨੀ ਸਾਧ ਸੰਗੇਣ ਲਭੰਿੰ ਬਿ ਭਾਗਣਹ ॥

سیگی لب
ھ
ی
ی
ں ند اھبہنگ ۔۔
اھبوین سادھ َں

ਹਤਰ ਨਾਮ ਗੁਣ ਰਮਣੰ ਨਾਨਕ ਸੰਸਾਰ ਸਾਗਰ ਨਹ ਤਬਆਪਣਹ ॥੯॥

ہر نام ُگں رمیں نانک اسنسر سارگ ہن پِیاپبہہ ۔۔۹۔۔

ੰਗਾਥਾ ਗੂੜ ਅਪਾਰੰ ਸਮਝਣ
ਤਬਰਲਾ ਜਨਹ ॥
س

م
ج
اگاھت ُگؤر انارن ھیں پِرال نج ۔۔

ਸੰਸਾਰ ਕਾਮ ਿਜਣੰ ਨਾਨਕ ਗੋਤਬੰਿ ਰਮਣੰ ਸਾਧ ਸੰਗਮਹ ॥੧੦॥

ب
س
اسنسر اکم چیں نانک وگپِید رمیں سادھ یگمہہ ۔۔۱۱۔۔
ਸੁਮੰਿਰ ਸਾਧ ਬਚਨਾ ਕੋਤਟ ਿੋਖ ਤਬਨਾਸਨਹ ॥

س
ُ میتر سادھ انچب وکت دوھک پِیاہنس ۔۔

ਹਤਰ ਚਰਣ ਕਮਲ ਧਯਾਨੰ ਨਾਨਕ ਕੁਲ ਸਮੂਹ ਉਧਾਰਣਹ ॥੧੧॥

ہر رچن لمک دایھپں نانک ُکل سمُؤہ اُداھرہن ۔۔۱۱۔۔
ਸੁੰਿਰ ਮੰਿਰ ਸੈਣਹ ਜੇਣ ਮਧਯ ਹਤਰ ਕੀਰਿਨਹ ॥

ُسیدر دنمر َسییہ چ َیں دمھہہ ہر ریکپبہہ ۔۔

ਮੁਕਿੇ ਰਮਣ ਗੋਤਬੰਿਹ ਨਾਨਕ ਲਬਧਯੰ ਬਿ ਭਾਗਣਹ ॥੧੨॥

مُکپے رنم وگپِیدہ نانک دبلھہں ند اھبہنگ ۔۔۱۲۔۔
ਹਤਰ ਲਬਧੋ ਤਮਿਰ ਸੁਤਮਿੋ ॥

ہر دبلوھ ِمتر ُسمپؤ ۔۔

ਤਬਿਾਰਣ ਕਿੇ ਨ ਤਚਿੋ ॥

نِدارن دکے ہن ِجپؤ ۔۔
ਜਾ ਕਾ ਅਸਥਲੁ ਿੋਲੁ ਅਤਮਿੋ ॥

اج اک الھتس وتل ا ِمپؤ ۔۔

ਸੋੁਈ ਨਾਨਕ ਸਖਾ ਜੀਅ ਸੰਤਗ ਤਕਿੋ ॥੧੩॥

ُسبی نانک اھکس ایج گنس کِپؤ ۔۔۱۳۔۔

ਅਪਜਸੰ ਤਮਟੰਿ ਸਿ ਪੁਿਰਹ ॥

ب
چ
س
ن
ت
ا ں مِیَپت ست ُ رہ ۔۔

ਤਸਮਰਿਬਯ ਤਰਿੈ ਗੁਰ ਮੰਿਰਣਹ ॥

ِسمرپبہہ ر َِدے ُگر میترہن ۔۔
ਪਰੀਿਮ ਭਗਵਾਨ ਅਚੁਿ ॥

رپمتی وگھبان ا ُجت ۔۔
ਨਾਨਕ ਸੰਸਾਰ ਸਾਗਰ ਿਾਰਣਹ ॥੧੪॥

نانک اسنسر نارہہن ۔۔۱۴۔۔
ਮਰਣੰ ਤਬਸਰਣੰ ਗੋਤਬੰਿਹ ॥

رمپں ِئسرپں وگپِیدہ ۔۔

ਜੀਵਣੰ ਹਤਰ ਨਾਮ ਧਯਾਵਣਹ ॥

ویجپں ہر نام دایھوہن ۔۔
ਲਭਣੰ ਸਾਧ ਸੰਗੇਣ ॥

لب
س
ی
گی
ھی
َ
ں سادھ ں ۔۔
ਨਾਨਕ ਹਤਰ ਪੂਰਤਬ ਤਲਖਣਹ ॥੧੫॥

نانک ہر ئُؤرت لک ِھبہہ ۔۔۱۵۔۔

ਿਸਨ ਤਬਹੂਨ ਭੁਯੰਗੰ ਮੰਿਰੰ ਗਾਰੁੜੀ ਤਨਵਾਰੰ ॥

ب
ھ
ی
ُ
ی
گ
م
دنس ِب ُہؤن ں یترن ُاگرری ئِؤارن ۔۔
ਬਯਾਤਧ ਉਪਾੜਣ ਸੰਿੰ ॥

س
ایبدھ اُنارن ییں ۔۔

ਨਾਨਕ ਲਬਧ ਕਰਮਣਹ ॥੧੬॥

نانک دبلھ رکمبہہ ۔۔۱۶۔۔
ਜਥ ਕਥ ਰਮਣੰ ਸਰਣੰ ਸਰਬਿਰ ਜੀਅਣਹ ॥

جبھ کبھ رمیں رسپں رسرتب جییبہہ ۔۔
ਿਥ ਲਗਣੰ ਪਰੇਮ ਨਾਨਕ ॥

ھتت لگیں رپمی نانک ۔۔

ਪਰਸਾਿੰ ਗੁਰ ਿਰਸਨਹ ॥੧੭॥

رپسادن ُگر درہہنس ۔۔۱۷۔۔
ਚਰਣਾਰਤਬੰਿ ਮਨ ਤਬਧਯੰ ॥

رچنارپِید نم نِدںیھ ۔۔
ਤਸਧਯੰ ਸਰਬ ਕੁਸਲਣਹ ॥

سِدھہں رست ُکسلبہہ ۔۔
ਗਾਥਾ ਗਾਵੰਤਿ ਨਾਨਕ ਭਬਯੰ ਪਰਾ ਪੂਰਬਣਹ ॥੧੮॥

ب
ھب
ہ
ئ
ب
پ
اگاھت اگوپپ نانک ں رپا ُؤر ہہ ۔۔۱۸۔۔

ਸੁਭ ਬਚਨ ਰਮਣੰ ਗਵਣੰ ਸਾਧ ਸੰਗੇਣ ਉਧਰਣਹ ॥

س
ُسیھ نچب رمیں َگ َؤپں سادھ ی َگیں اُدرھہہن ۔۔
ਸੰਸਾਰ ਸਾਗਰੰ ਨਾਨਕ ਪੁਨਰਤਪ ਜਨਮ ਨ ਲਭਯਿੇ ॥੧੯॥

لب
اسنسر سارگن نانک ُنترت منج ہن ھہپے ۔۔۱۹۔۔
ਬੇਿ ਪੁਰਾਣ ਸਾਸਿਰ ਬੀਚਾਰੰ ॥

دیب ُپران سارتس اچیبرن ۔۔

ਏਕੰਕਾਰ ਨਾਮ ਉਰ ਧਾਰੰ ॥

انکپکار نام اُر داھرن ۔۔
ਕੁਲਹ ਸਮੂਹ ਸਗਲ ਉਧਾਰੰ ॥

ُکلہ سمُؤہ لگس اُداھرن ۔۔

ਬਿਭਾਗੀ ਨਾਨਕ ਕੋ ਿਾਰੰ ॥੨੦॥

نداھبیگ نانک وک نارن ۔۔۲۱۔۔
ਤਸਮਰਣੰ ਗੋਤਬੰਿ ਨਾਮੰ ਉਧਰਣੰ ਕੁਲ ਸਮੂਹਣਹ ॥

ِسمرپں وگپِید نامں اُدرھپں ُکل سمُؤہبہہ ۔۔

ਲਬਤਧਅੰ ਸਾਧ ਸੰਗੇਣ ਨਾਨਕ ਵਿਭਾਗੀ ਭੇਟੰਤਿ ਿਰਸਨਹ ॥੨੧॥

ب
دبلھیں سادھ نیگنس نانک وداھبیگ ھییپت درہہنس ۔۔۲۱۔۔
ਸਰਬ ਿੋਖ ਪਰੰਤਿਆਗੀ ਸਰਬ ਧਰਮ ਤਿਰੜੰਿਣਃ ॥

رست دوھک رپَنییایگ رست درھم درِرنیں ۔۔

ਲਬਧੇਤਣ ਸਾਧ ਸੰਗੇਤਣ ਨਾਨਕ ਮਸਿਤਕ ਤਲਖਯਣਃ ॥੨੨॥

لک ِ
ھ
ہ
دبل َ
ھیں سادھ نیگنس نانک کتسم ں ۔۔۲۲۔۔
ਹੋਯੋ ਹੈ ਹੋਵੰਿੋ ਹਰਣ ਭਰਣ ਸੰਪੂਰਣਃ ॥

ےہ وہووتن ہرن رھبن سم ُپؤرن ۔۔
وہوی َ
ਸਾਧੂ ਸਿਮ ਜਾਣੋ ਨਾਨਕ ਪਰੀਤਿ ਕਾਰਣੰ ॥੨੩॥

سا ُدوھ متس اجون نانک رپپپ اکرپں ۔۔۲۳۔۔
ਸੁਖੇਣ ਬੈਣ ਰਿਨੰ ਰਚਨੰ ਕਸੁੰਭ ਰੰਗਣਃ ॥

ُسک
ک
چ
ن
ن
ی
ی
ی
ھی
ب
س
ی
ں َ ں ر ں ر ں ُ ھ رنگن ۔۔

ਰੋਗ ਸੋਗ ਤਬਓਗੰ ਨਾਨਕ ਸੁਖੁ ਨ ਸੁਪਨਹ ॥੨੪॥

روگ وسگ ویبگں نانک ُسکھ ہن ُسیبہہ ۔۔۲۴۔۔
ਿੁਨਹੇ ਮਹਲਾ ੫

ب
ُھبہے ہلحم ۵

ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪਰਸਾਤਿ ॥

اِک اواکنر سیگؤر رپساد ۔۔
ਹਾਤਥ ਕਲੰਮ ਅਗੰਮ ਮਸਿਤਕ ਲੇਖਾਵਿੀ ॥

لک امگّ کتسم اھکیلویت ۔۔
اہھت ّ
ਉਰਤਝ ਰਤਹਓ ਸਭ ਸੰਤਗ ਅਨੂਪ ਰੂਪਾਵਿੀ ॥

اُرھج رویہ سیھ گنس ائُؤت ُروناویت ۔۔

ਉਸਿਤਿ ਕਹਨੁ ਨ ਜਾਇ ਮੁਖਹੁ ਿੁਹਾਰੀਆ ॥

ک
اُسیت کہں ہن اجۓ م ُ ھہؤ ُبہارپیا ۔۔

ਮੋਹੀ ਿੇਤਖ ਿਰਸੁ ਨਾਨਕ ਬਤਲਹਾਰੀਆ ॥੧॥

ومیہ دھکی درس نانک اہلبرنا ۔۔۱۔۔
ਸੰਿ ਸਭਾ ਮਤਹ ਬੈਤਸ ਤਕ ਕੀਰਤਿ ਮੈ ਕਹਾਂ ॥

سیت اھبس ہہم َنیس ےک ریکت م َے اہکن ۔۔
ਅਰਪੀ ਸਭੁ ਸੀਗਾਰੁ ਏਹੁ ਜੀਉ ਸਭੁ ਤਿਵਾ ॥

اریپ سیھ اگیسر اوہی جپؤ سیھ دِوا ۔۔

ਆਸ ਤਪਆਸੀ ਸੇਜ ਸੁ ਕੰਤਿ ਤਵਛਾਈਐ ॥

سب
ج
ن
ی
پ
ا س ایپیس َ ج وس کپت وِاھچ ے ۔۔

ਹਤਰਹਾਂ ਮਸਿਤਕ ਹੋਵੈ ਭਾਗੁ ਿ ਸਾਜਨੁ ਪਾਈਐ ॥੨॥

وہوے اھبگ ت سانج نا پپَے ۔۔۲۔۔
ہراہن کتسم َ
ਸਖੀ ਕਾਜਲ ਹਾਰ ਿੰਬੋਲ ਸਭੈ ਤਕਛੁ ਸਾਤਜਆ ॥

سب ک
یھکس اکلج اہر وبمتل َھے ِچھ سا ِجیا ۔۔

ਸੋਲਹ ਕੀਏ ਸੀਗਾਰ ਤਕ ਅੰਜਨੁ ਪਾਤਜਆ ॥

وسہل ےئیک اگیسر ےک انجن ناایج ۔۔
ਜੇ ਘਤਰ ਆਵੈ ਕੰਿੁ ਿ ਸਭੁ ਤਕਛੁ ਪਾਈਐ ॥

ک
ے کپت ت سیھ ِچھ نا پپَے ۔۔
ےج رھگ ا و َ
ਹਤਰਹਾਂ ਕੰਿੈ ਬਾਝੁ ਸੀਗਾਰੁ ਸਭੁ ਤਬਰਥਾ ਜਾਈਐ ॥੩॥

ہراہن کی َپے ناھج اگیسر سیھ پِراھت اج پپَے ۔۔۳۔۔
ਤਜਸੁ ਘਤਰ ਵਤਸਆ ਕੰਿੁ ਸਾ ਵਿਭਾਗਣੇ ॥

ِجس رھگ وایس کپت سا وداھبےنگ ۔۔

ਤਿਸੁ ਬਤਣਆ ਹਭੁ ਸੀਗਾਰੁ ਸਾਈ ਸੋਹਾਗਣੇ ॥

ئِس اینب ہبھ اگیسر سایئ وساہےنگ ۔۔

ਹਉ ਸੁਿੀ ਹੋਇ ਅਤਚੰਿ ਮਤਨ ਆਸ ਪੁਰਾਈਆ ॥

ہؤ ُسبی وہۓ ا ِجپت نم ا س ُپراایئ ۔۔

ਹਤਰਹਾਂ ਜਾ ਘਤਰ ਆਇਆ ਕੰਿੁ ਿ ਸਭੁ ਤਕਛੁ ਪਾਈਆ ॥੪॥

ک
ہراہن اج رھگ ا نا کپت ت سیھ ِچھ ناایئ ۔۔۴۔۔
ਆਸਾ ਇਿੀ ਆਸ ਤਕ ਆਸ ਪੁਰਾਈਐ ॥

ا سا اِیت ا س ےک ا س ُپرا نی َپے ۔۔

ਸਤਿਗੁਰ ਭਏ ਿਇਆਲ ਿ ਪੂਰਾ ਪਾਈਐ ॥

سیگؤر ےئھب دنال ت ئُؤرا نا پپَے ۔۔

ਮੈ ਿਤਨ ਅਵਗਣ ਬਹੁਿੁ ਤਕ ਅਵਗਣ ਛਾਇਆ ॥

م َے نت ا َونگ تہب ےک ا َونگ اھچنا ۔۔

ਹਤਰਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਭਏ ਿਇਆਲ ਿ ਮਨੁ ਿਹਰਾਇਆ ॥੫॥

ہراہن سیگؤر ےئھب دنال ت نم رہھٹانا ۔۔۵۔۔
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਬੇਅੰਿੁ ਬੇਅੰਿੁ ਤਧਆਇਆ ॥

وہک نانک ےباپپ ےباپپ دایھنا ۔۔
ਿੁਿਰੁ ਇਹੁ ਸੰਸਾਰੁ ਸਤਿਗੁਰੂ ਿਰਾਇਆ ॥

ُدرت اوہی اسنسر سیگؤرو رتانا ۔۔

ਤਮਤਟਆ ਆਵਾ ਗਉਣੁ ਜਾਂ ਪੂਰਾ ਪਾਇਆ ॥

مِییا ا وا گؤن اجن ئُؤرا نانا ۔۔
ਹਤਰਹਾਂ ਅੰਤਮਰਿੁ ਹਤਰ ਕਾ ਨਾਮੁ ਸਤਿਗੁਰ ਿੇ ਪਾਇਆ ॥੬॥

ہراہن امِرت ہر اک نام سیگؤر ےت نانا ۔۔۶۔۔
ਮੇਰੈ ਹਾਤਥ ਪਿਮੁ ਆਗਤਨ ਸੁਖ ਬਾਸਨਾ ॥

ریمَے اہھت ندم ا نگ ُسکھ ناانس ۔۔

ਸਖੀ ਮੋਰੈ ਕੰਤਿ ਰਿੰਨੁ ਪੇਤਖ ਿੁਖੁ ਨਾਸਨਾ ॥

نت پیکھ ُدھک ناانس ۔۔
ومرے کیبھ ر ّ
یھکس َ
ਬਾਸਉ ਸੰਤਗ ਗੁਪਾਲ ਸਗਲ ਸੁਖ ਰਾਤਸ ਹਤਰ ॥

ناسؤ گنس ُگیال لگس ُسکھ راس ہر ۔۔

ਹਤਰਹਾਂ ਤਰਤਧ ਤਸਤਧ ਨਵ ਤਨਤਧ ਬਸਤਹ ਤਜਸੁ ਸਿਾ ਕਤਰ ॥੭॥

ہراہن رِدھ سِدھ ونَ ن ِدھ ئس ِہ ِجس دسا رک ۔۔۷۔۔
ਪਰ ਤਿਰਅ ਰਾਵਤਣ ਜਾਤਹ ਸੇਈ ਿਾ ਲਾਜੀਅਤਹ ॥

رپ پِرہی راون اجہِ َ
سیبی نا الچیی ِہ ۔۔

ਤਨਿਪਰਤਿ ਤਹਰਤਹ ਪਰ ਿਰਬੁ ਤਛਿਰ ਕਿ ਢਾਕੀਅਤਹ ॥

ت ہِرہِ رپ درت چھِدر تک داھکیی ِہ ۔۔
پ ِیتر ِ

ਹਤਰ ਗੁਣ ਰਮਿ ਪਤਵਿਰ ਸਗਲ ਕੁਲ ਿਾਰਈ ॥

ہر ُگں رمت وپِرت لگس ُکل ناریئ ۔۔

ਹਤਰਹਾਂ ਸੁਨਿੇ ਭਏ ਪੁਨੀਿ ਪਾਰਬਰਹਮੁ ਬੀਚਾਰਈ ॥੮॥

ہراہن ُسیپے ےئھب ُنیپت نارپرمہ اچیبریئ ۔۔۸۔۔
ਊਪਤਰ ਬਨੈ ਅਕਾਸੁ ਿਲੈ ਧਰ ਸੋਹਿੀ ॥

اُورپ پ َپے ااکس نلَے درھ وسیتہ ۔۔

ਿਹ ਤਿਸ ਚਮਕੈ ਬੀਜੁਤਲ ਮੁਖ ਕਉ ਜੋਹਿੀ ॥

چ پب
دہ دِس م َکے چل مُکھ کؤ وجیتہ ۔۔

ਖੋਜਿ ਤਿਰਉ ਤਬਿੇਤਸ ਪੀਉ ਕਿ ਪਾਈਐ ॥

ب
وھکجت ھِرو نِدسی پِپؤ تک نا پپَے ۔۔

ਹਤਰਹਾਂ ਜੇ ਮਸਿਤਕ ਹੋਵੈ ਭਾਗੁ ਿ ਿਰਤਸ ਸਮਾਈਐ ॥੯॥

وہوے اھبگ ت درس امس پ ٔپے ۔۔۹۔۔
ہراہن ےج کتسم َ
ਤਿਿੇ ਸਭੇ ਥਾਵ ਨਹੀ ਿੁਧੁ ਜੇਤਹਆ ॥

سب
دِےھٹ ھے اھتو یہن ُندھ جبہیا ۔۔

ਬਧੋਹੁ ਪੁਰਤਖ ਤਬਧਾਿੈ ਿਾਂ ਿੂ ਸੋਤਹਆ ॥

ےت نان ئُؤ وس ِہیا ۔۔
دبھہؤ ُپرھک نِداھ َ

ਵਸਿੀ ਸਘਨ ਅਪਾਰ ਅਨੂਪ ਰਾਮਿਾਸ ਪੁਰ ॥

سگ
ودسی ھں انار ائُؤت رام داس ُپر ۔۔

ਹਤਰਹਾਂ ਨਾਨਕ ਕਸਮਲ ਜਾਤਹ ਨਾਇਐ ਰਾਮਿਾਸ ਸਰ ॥੧੦॥

کس
ہراہن نانک مل اجہِ نا پپَے رام داس رس ۔۔۱۱۔۔
ਚਾਤਿਰਕ ਤਚਿ ਸੁਤਚਿ ਸੁ ਸਾਜਨੁ ਚਾਹੀਐ ॥

اچرتِک ِجت سُچِت وس سانج اچےیہَ ۔۔

ਤਜਸੁ ਸੰਤਗ ਲਾਗੇ ਪਰਾਣ ਤਿਸੈ ਕਉ ਆਹੀਐ ॥

ئ
ِجس گنس الےگ رپان ِسسے کؤ ا ےیہَ ۔۔

ਬਨੁ ਬਨੁ ਤਿਰਿ ਉਿਾਸ ਬੂੰਿ ਜਲ ਕਾਰਣੇ ॥

ب
نب نب ھِرت اُداس ئُؤدن لج اکرےن ۔۔
ਹਤਰਹਾਂ ਤਿਉ ਹਤਰ ਜਨੁ ਮਾਂਗੈ ਨਾਮੁ ਨਾਨਕ ਬਤਲਹਾਰਣੇ ॥੧੧॥

َ
ہراہن پپؤ ہر نج ام نگے نام نانک اہلبرےن ۔۔۱۱۔۔
ਤਮਿ ਕਾ ਤਚਿੁ ਅਨੂਪੁ ਮਰੰਮੁ ਨ ਜਾਨੀਐ ॥

مِت اک ِجت ائُؤت رمّم ہن اج پ ٔپے ۔۔

ਗਾਹਕ ਗੁਨੀ ਅਪਾਰ ਸੁ ਿਿੁ ਪਛਾਨੀਐ ॥

اگکہ ُگبی انار وس پپ اھچپ نی َپے ۔۔

ਤਚਿਤਹ ਤਚਿੁ ਸਮਾਇ ਿ ਹੋਵੈ ਰੰਗੁ ਘਨਾ ॥

وہوے رنگ گھیا ۔۔
ِجی ِہ ِجت امسۓ ت َ

ਹਤਰਹਾਂ ਚੰਚਲ ਚੋਰਤਹ ਮਾਤਰ ਿ ਪਾਵਤਹ ਸਚੁ ਧਨਾ ॥੧੨॥

ہراہن لچنچ وچرہِ امر ت ناوہِ چس دانھ ۔۔۱۲۔۔
ਸੁਪਨੈ ਊਭੀ ਭਈ ਗਤਹਓ ਕੀ ਨ ਅੰਚਲਾ ॥

ُسی َپے اُویھب یئھب گہپؤ یک ہن ابچال ۔۔

ਸੁੰਿਰ ਪੁਰਖ ਤਬਰਾਤਜਿ ਪੇਤਖ ਮਨੁ ਬੰਚਲਾ ॥

ُسیدر ُپرھک پِرا ِجت پیکھ نم پبچال ۔۔

ਖੋਜਉ ਿਾ ਕੇ ਚਰਣ ਕਹਹੁ ਕਿ ਪਾਈਐ ॥

وھکجؤ نا ےک رچن ہہکُ تک نا پپَے ۔۔

ਹਤਰਹਾਂ ਸੋਈ ਜਿੰਨੁ ਬਿਾਇ ਸਖੀ ਤਪਰਉ ਪਾਈਐ ॥੧੩॥

ہراہن وسیئ نتجّ اتب ِئے یھکس پِرو نا پپَے ۔۔۱۳۔۔
ਨੈਣ ਨ ਿੇਖਤਹ ਸਾਧ ਤਸ ਨੈਣ ਤਬਹਾਤਲਆ ॥

نَیں ہن دنکھہہ سادھ ےس نَیں ِبہاایل ۔۔

ਕਰਨ ਨ ਸੁਨਹੀ ਨਾਿੁ ਕਰਨ ਮੁੰਤਿ ਘਾਤਲਆ ॥

رکن ہن ُسبہی ناد رکن مُید اھگایل ۔۔

ਰਸਨਾ ਜਪੈ ਨ ਨਾਮੁ ਤਿਲੁ ਤਿਲੁ ਕਤਰ ਕਟੀਐ ॥

رانس جپَے ہن نام نِل نِل رک کییپے ۔۔

ਹਤਰਹਾਂ ਜਬ ਤਬਸਰੈ ਗੋਤਬਿ ਰਾਇ ਤਿਨੋ ਤਿਨੁ ਘਟੀਐ ॥੧੪॥

گ
ھی
پ
ہراہن جت ِئسرے وگنِد راےئ دِون دِن َے ۔۔۱۴۔۔
ਪੰਕਜ ਿਾਥੇ ਪੰਕ ਮਹਾ ਮਿ ਗੁੰਤਿਆ ॥

ُ
پی ک
ج کنپ اہم دم گیبھیا ۔۔

ਅੰਗ ਸੰਗ ਉਰਝਾਇ ਤਬਸਰਿੇ ਸੁੰਤਿਆ ॥

اَنگ گنس اُراھجۓ ِئسرےت ُسیبھیا ۔۔

ਹੈ ਕੋਊ ਐਸਾ ਮੀਿੁ ਤਜ ਿੋਰੈ ਤਬਖਮ ਗਾਂਤਿ ॥

نکھ
وترے ِ م اگھٹن ۔۔
وکو ااسی ےج َ
ےہَ ُ

ਨਾਨਕ ਇਕੁ ਸਰੀਧਰ ਨਾਥੁ ਤਜ ਟੂਟੇ ਲੇਇ ਸਾਂਤਿ ॥੧੫॥

نانک اِک رسِندرھ ناھت ےج ئُؤےٹ ےئل ساھٹن ۔۔۱۵۔۔
ਧਾਵਉ ਿਸਾ ਅਨੇਕ ਪਰੇਮ ਪਰਭ ਕਾਰਣੇ ॥

داھوو دسا اپیک رپمی رپَھب اکرےن ۔۔
ਪੰਚ ਸਿਾਵਤਹ ਿੂਿ ਕਵਨ ਤਬਤਧ ਮਾਰਣੇ ॥

پب
ج اتسوہِ ُدوت وکَن نِدھ امرےن ۔۔

ਿੀਖਣ ਬਾਣ ਚਲਾਇ ਨਾਮੁ ਪਰਭ ਧਯਾਈਐ ॥

پی ک
ھ
ن
ی
پ
چ
ں نان الۓ نام رپَھب دایھ ے َ۔۔
ਹਤਰਹਾਂ ਮਹਾਂ ਤਬਖਾਿੀ ਘਾਿ ਪੂਰਨ ਗੁਰੁ ਪਾਈਐ ॥੧੬॥

ہراہن اہمن نِکھادی اھگت ئُؤرن ُگر نا پپَے ۔۔۱۶۔۔
ਸਤਿਗੁਰ ਕੀਨੀ ਿਾਤਿ ਮੂਤਲ ਨ ਤਨਖੁਟਈ ॥

نک ِ
ب
ھ
ی
ُ
سیگؤر کیبی دات مُؤل ہن ی ۔۔
ਖਾਵਹੁ ਭੁੰਚਹੁ ਸਤਭ ਗੁਰਮੁਤਖ ਛੁਟਈ ॥

ب ُھبج سی ُگ مک چ
ب
ھ
ی
ُ
اھکووہ ہؤ ھ ر ُ ھ ی ۔۔

ਅੰਤਮਰਿੁ ਨਾਮੁ ਤਨਧਾਨੁ ਤਿਿਾ ਿੁਤਸ ਹਤਰ ॥

ُ
امِرت نام ن ِداھن دِنا ئس ہر ۔۔

ਨਾਨਕ ਸਿਾ ਅਰਾਤਧ ਕਿੇ ਨ ਜਾਂਤਹ ਮਤਰ ॥੧੭॥

نانک دسا ارادھ دکے ہن اجنہے رم ۔۔۱۷۔۔
ਤਜਥੈ ਜਾਏ ਭਗਿੁ ਸੁ ਥਾਨੁ ਸੁਹਾਵਣਾ ॥

جب
ِ ِ َھے اجےئ تگھب وس اھتن ُسہاونا ۔۔
ਸਗਲੇ ਹੋਏ ਸੁਖ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਤਧਆਵਣਾ ॥

ےلگس وہےئ ُسکھ ہر نام دایھونا ۔۔

ਜੀਅ ਕਰਤਨ ਜੈਕਾਰੁ ਤਨੰਿਕ ਮੁਏ ਪਤਚ ॥

یج رکن جپکار پ ِیدک مُؤےئ چپ ۔۔
ਸਾਜਨ ਮਤਨ ਆਨੰਿੁ ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਜਤਪ ॥੧੮॥

سانج نم ا دنن نانک نام جت ۔۔۱۸۔۔
ਪਾਵਨ ਪਤਿਿ ਪੁਨੀਿ ਕਿਹ ਨਹੀ ਸੇਵੀਐ ॥

ناون پپِت ُنیپت کبہہ یہن ویس پپے َ۔۔
ਝੂਿੈ ਰੰਤਗ ਖੁਆਰੁ ਕਹਾਂ ਲਗੁ ਖੇਵੀਐ ॥

ک
چ ب
ک
ُھؤ َھے رنگ ُھؤار اہکن گل ھ َپؤ ئٔے ۔۔
ਹਤਰਚੰਿਉਰੀ ਪੇਤਖ ਕਾਹੇ ਸੁਖੁ ਮਾਤਨਆ ॥

ہردنچوری پ َیکھ اکےہ ُسکھ اماین ۔۔

ਹਤਰਹਾਂ ਹਉ ਬਤਲਹਾਰੀ ਤਿੰਨ ਤਜ ਿਰਗਤਹ ਜਾਤਨਆ ॥੧੯॥

ہراہن ہؤ اہلبری پ ِ ّں ےج درہہگ اجاین ۔۔۱۹۔۔
ਕੀਨੇ ਕਰਮ ਅਨੇਕ ਗਵਾਰ ਤਬਕਾਰ ਘਨ ॥

کیپے رکم اپیک وگار ِئکِار نھگ ۔۔

ਮਹਾ ਿੁਗੰਧਿ ਵਾਸੁ ਸਿ ਕਾ ਛਾਰੁ ਿਨ ॥

اہم دردنگھت واس ھٹس اک اھچر نت ۔۔
ਤਿਰਿਉ ਗਰਬ ਗੁਬਾਤਰ ਮਰਣੁ ਨਹ ਜਾਨਈ ॥

ب
ھِرئؤ رگت ُگیار رمن ہن اجیئن ۔۔

ਹਤਰਹਾਂ ਹਤਰਚੰਿਉਰੀ ਪੇਤਖ ਕਾਹੇ ਸਚੁ ਮਾਨਈ ॥੨੦॥

ہراہن ہردنچوری پ َیکھ اکےہ چس امیئن ۔۔۲۱۔۔
ਤਜਸ ਕੀ ਪੂਜੈ ਅਉਧ ਤਿਸੈ ਕਉਣੁ ਰਾਖਈ ॥

ک
ِجس یک ئُؤ َچے اودھ ئ ِ ِسے کؤن را ھبی ۔۔
ਬੈਿਕ ਅਤਨਕ ਉਪਾਵ ਕਹਾਂ ਲਉ ਭਾਖਈ ॥

ک
َپیدک ان ِک اُناو اہکن لؤ اھب ھبی ۔۔

ਏਕੋ ਚੇਤਿ ਗਵਾਰ ਕਾਤਜ ਿੇਰੈ ਆਵਈ ॥

اوکی ج َپت وگار اکچ ریتَے ا ویئ ۔۔
ਹਤਰਹਾਂ ਤਬਨੁ ਨਾਵੈ ਿਨੁ ਛਾਰੁ ਤਬਰਥਾ ਸਭੁ ਜਾਵਈ ॥੨੧॥

ہراہن پِں نا َوے نت اھچر پرِاھت سیھ اجویئ ۔۔۲۱۔۔
ਅਉਖਧੁ ਨਾਮੁ ਅਪਾਰੁ ਅਮੋਲਕੁ ਪੀਜਈ ॥

پب
اودھکھ نام انار اومکل چبی ۔۔

ਤਮਤਲ ਤਮਤਲ ਖਾਵਤਹ ਸੰਿ ਸਗਲ ਕਉ ਿੀਜਈ ॥

ک ب
ب
چ
مِل مِل اھکوہِ سیت لگس ؤ د ی ۔۔
ਤਜਸੈ ਪਰਾਪਤਿ ਹੋਇ ਤਿਸੈ ਹੀ ਪਾਵਣੇ ॥

ِجسے رپا َپپ وہۓ ئ ِ َسے یہ ناوےن ۔۔

ਹਤਰਹਾਂ ਹਉ ਬਤਲਹਾਰੀ ਤਿੰਨਹ ਤਜ ਹਤਰ ਰੰਗੁ ਰਾਵਣੇ ॥੨੨॥

ہراہن ہؤ اہلبری پ ِب ّہھ ےج ہر رنگ راوےن ۔۔۲۲۔۔
ਵੈਿਾ ਸੰਿਾ ਸੰਗੁ ਇਕਿਾ ਹੋਇਆ ॥

َوندا دنسا گنس اِکب ّھا وہنا ۔۔

ਅਉਖਿ ਆਏ ਰਾਤਸ ਤਵਤਚ ਆਤਪ ਖਲੋਇਆ ॥

اودھک ا ےئ راس وِچ ا ت ولھکنا ۔۔
ਜੋ ਜੋ ਓਨਾ ਕਰਮ ਸੁਕਰਮ ਹੋਇ ਪਸਤਰਆ ॥

وج وج اونا رکم ُسکرم وہۓ رسپنا ۔۔

ਹਤਰਹਾਂ ਿੂਖ ਰੋਗ ਸਤਭ ਪਾਪ ਿਨ ਿੇ ਤਖਸਤਰਆ ॥੨੩॥

ک
ہراہن ُدوھک روگ سیھ نات نت ےت ھِس ِرنا ۔۔۲۳۔۔
ਚਉਬੋਲੇ ਮਹਲਾ ੫

جؤوبےل ہلحم ۵
ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪਰਸਾਤਿ ॥

اِک اواکنر سیگؤر رپساد ۔۔
ਸੰਮਨ ਜਉ ਇਸ ਪਰੇਮ ਕੀ ਿਮ ਤਕਯਹੁ ਹੋਿੀ ਸਾਟ ॥

س
مّں جؤ اِس رپمی یک دم کبہؤوہیت سات ۔۔

ਰਾਵਨ ਹੁਿੇ ਸੁ ਰੰਕ ਨਤਹ ਤਜਤਨ ਤਸਰ ਿੀਨੇ ਕਾਤਟ ॥੧॥

راون ُہپے وس رنک ِہن ِجں سِر دےنی اکت ۔۔۱۔۔
ਪਰੀਤਿ ਪਰੇਮ ਿਨੁ ਖਤਚ ਰਤਹਆ ਬੀਚੁ ਨ ਰਾਈ ਹੋਿ ॥

کھ
رپپپ رپمی نت ج رایہ چیب ہن رایئ وہت ۔۔

ਚਰਨ ਕਮਲ ਮਨੁ ਬੇਤਧਓ ਬੂਝਨੁ ਸੁਰਤਿ ਸੰਜੋਗ ॥੨॥

رچن لمک نم دیبھپؤ ئُؤنھج ُسرت وجنسگ ۔۔۲۔۔
ਸਾਗਰ ਮੇਰ ਉਤਿਆਨ ਬਨ ਨਵ ਖੰਿ ਬਸੁਧਾ ਭਰਮ ॥

سارگ متَر اُدنان نب ونَ ڈنھک ئ ُسداھ رھبم ۔۔
ਮੂਸਨ ਪਰੇਮ ਤਪਰੰਮ ਕੈ ਗਨਉ ਏਕ ਕਤਰ ਕਰਮ ॥੩॥

ےک گیپؤ انک رک رکم ۔۔۳۔۔
مُؤنس رپمی پِر ّم َ
ਮੂਸਨ ਮਸਕਰ ਪਰੇਮ ਕੀ ਰਹੀ ਜੁ ਅੰਬਰੁ ਛਾਇ ॥

مُؤنس رکسم رپمی یک ریہ وج اربم اھچۓ ۔۔
ਬੀਧੇ ਬਾਂਧੇ ਕਮਲ ਮਤਹ ਭਵਰ ਰਹੇ ਲਪਟਾਇ ॥੪॥

دیبےھ نادنےھ لمک ہہم وھبَر رےہ لییا ئِے ۔۔۴۔۔
ਜਪ ਿਪ ਸੰਜਮ ਹਰਖ ਸੁਖ ਮਾਨ ਮਹਿ ਅਰੁ ਗਰਬ ॥

ج پ سبج
س
ک
ہ
ُ
ت پ م رھک ھ امن تہم ار رگت ۔۔

ਮੂਸਨ ਤਨਮਖਕ ਪਰੇਮ ਪਤਰ ਵਾਤਰ ਵਾਤਰ ਿੇੈਂਉ ਸਰਬ ॥੫॥

ب
ِ
ک
م
پ
پ
مُؤنس ھک رپمی ِرپ وار وار د ؤ رست ۔۔۵۔۔
ਮੂਸਨ ਮਰਮੁ ਨ ਜਾਨਈ ਮਰਿ ਤਹਰਿ ਸੰਸਾਰ ॥

مُؤنس رمم ہن اجیئن رمت ہِرت اسنسر ۔۔
ਪਰੇਮ ਤਪਰੰਮ ਨ ਬੇਤਧਓ ਉਰਤਝਓ ਤਮਥ ਤਬਉਹਾਰ ॥੬॥

چ
رپمی پِر ّم ہن دیبھپؤ اُر ِ ھپؤ مِبھ ویباہر ۔۔۶۔۔
ਘਬੁ ਿਬੁ ਜਬ ਜਾਰੀਐ ਤਬਛੁਰਿ ਪਰੇਮ ਤਬਹਾਲ ॥

بِج
گھت دت جت اجر ئَ ٔے ھرت رپمی ِبہال ۔۔

ਮੂਸਨ ਿਬ ਹੀ ਮੂਸੀਐ ਤਬਸਰਿ ਪੁਰਖ ਿਇਆਲ ॥੭॥

مُؤنس پپ یہ مُؤسیپے ِئسرت ُپرھک دنال ۔۔۷۔۔
ਜਾ ਕੋ ਪਰੇਮ ਸੁਆਉ ਹੈ ਚਰਨ ਤਚਿਵ ਮਨ ਮਾਤਹ ॥

ےہ رچن ِجپ َؤ نم امہِ۔۔
اج وک رپمی سُؤا و َ

ਨਾਨਕ ਤਬਰਹੀ ਬਰਹਮ ਕੇ ਆਨ ਨ ਕਿਹੂ ਜਾਤਹ ॥੮॥

نانک پِریہ پرمہ ےک ا ن ہن کبہ ُؤ اج ِہے ۔۔۸۔۔
ਲਖ ਘਾਟੀੈਂ ਊੈਂਚੌ ਘਨੋ ਚੰਚਲ ਚੀਿ ਤਬਹਾਲ ॥

گ
ھکل اھگںیٹ اُووچن ھپؤ لچنچ ِجپت ِبہال ۔۔
ਨੀਚ ਕੀਚ ਤਨਤਮਰਿ ਘਨੀ ਕਰਨੀ ਕਮਲ ਜਮਾਲ ॥੯॥

گ
چین چیک ِبمرت ھبی رکین لمک امجل ۔۔۹۔۔

ਕਮਲ ਨੈਨ ਅੰਜਨ ਤਸਆਮ ਚੰਿਰ ਬਿਨ ਤਚਿ ਚਾਰ ॥

لمک نَیں انجن ِسیام دنچر دبن ِجت اچر ۔۔

ਮੂਸਨ ਮਗਨ ਮਰੰਮ ਤਸਉ ਖੰਿ ਖੰਿ ਕਤਰ ਹਾਰ ॥੧੦॥

مُؤنس نگم رمّم سِیؤ ڈنھک ڈنھک رک اہر ۔۔۱۱۔۔

ਮਗਨੁ ਭਇਓ ਤਪਰਅ ਪਰੇਮ ਤਸਉ ਸੂਧ ਨ ਤਸਮਰਿ ਅੰਗ ॥

ب
س
ِ
پ
ھی
س
س
ِی
پ
م
ن
نگم ؤ ِرء رپمی ؤ ُؤدھ ہن رت ا گ ۔۔

ਪਰਗਤਟ ਭਇਓ ਸਭ ਲੋਅ ਮਤਹ ਨਾਨਕ ਅਧਮ ਪਿੰਗ ॥੧੧॥

گ ب
سی
ھی
پ
ن
رپَ پ ؤ ھ ولء ہہم نا ک ادمھ گنتپ ۔۔۱۱۔۔
ੇਸਲੋਕ ਭਗਿ ਕਬੀਰ ਜੀਉ ਕ

ولسک تگھب ریبک جپؤ ےک

ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪਰਸਾਤਿ ॥

اِک اواکنر سیگؤر رپساد ۔۔
ਕਬੀਰ ਮੇਰੀ ਤਸਮਰਨੀ ਰਸਨਾ ਊਪਤਰ ਰਾਮੁ ॥

ریبک ریمی ِسمرین رانس اُورپ رام ۔۔

ਆਤਿ ਜੁਗਾਿੀ ਸਗਲ ਭਗਿ ਿਾ ਕੋ ਸੁਖੁ ਤਬਸਰਾਮੁ ॥੧॥

ا د ُجگادی لگس تگھب نا وک ُسکھ ِئسرام ۔۔۱۔۔
ਕਬੀਰ ਮੇਰੀ ਜਾਤਿ ਕਉ ਸਭੁ ਕੋ ਹਸਨੇਹਾਰੁ ॥

ریبک ریمی اجت کؤ سیھ وک ہسیبہار ۔۔

ਬਤਲਹਾਰੀ ਇਸ ਜਾਤਿ ਕਉ ਤਜਹ ਜਤਪਓ ਤਸਰਜਨਹਾਰੁ ॥੨॥

اہلبری اِس اجت کؤ ہج چیپؤ سِرجبہار ۔۔۲۔۔

ਕਬੀਰ ਿਗਮਗ ਤਕਆ ਕਰਤਹ ਕਹਾ ਿੁਲਾਵਤਹ ਜੀਉ ॥

ریبک دگمگ ایک رکہِ اہک ُدالوہِ جپؤ ۔۔

ਸਰਬ ਸੂਖ ਕੋ ਨਾਇਕੋ ਰਾਮ ਨਾਮ ਰਸੁ ਪੀਉ ॥੩॥

رست سُؤھک وک ناوکئ رام نام رس پِپؤ ۔۔۳۔۔

ਕਬੀਰ ਕੰਚਨ ਕੇ ਕੁੰਿਲ ਬਨੇ ਊਪਤਰ ਲਾਲ ਜੜਾਉ ॥

ریبک نچنک ےک ُکیدل ےنب اُورپ الل ڑجاو ۔۔
ਿੀਸਤਹ ਿਾਧੇ ਕਾਨ ਤਜਉ ਤਜਨਹ ਮਤਨ ਨਾਹੀ ਨਾਉ ॥੪॥

دہسیِ دادےھ اکن چیپؤ ِجبھ نم نایہ ناو ۔۔۴۔۔
ਕਬੀਰ ਐਸਾ ਏਕੁ ਆਧੁ ਜੋ ਜੀਵਿ ਤਮਰਿਕੁ ਹੋਇ ॥

ریبک ااسی انک ا دھ وج ویجَت مِرنک وہۓ ۔۔

ب
پِر َھے

ਤਨਰਭੈ ਹੋਇ ਕੈ ਗੁਨ ਰਵੈ ਜਿ ਪੇਖਉ ਿਿ ਸੋਇ ॥੫॥

ج پی ک
ھ
پ
ےک ُگں ر َوے ت ؤ پ وسۓ ۔۔۵۔۔
وہۓ َ
ਕਬੀਰ ਜਾ ਤਿਨ ਹਉ ਮੂਆ ਪਾਛੈ ਭਇਆ ਅਨੰਿੁ ॥

چ
ریبک اج دِن ہؤ مُؤا نا َھے ایھب ادنن ۔۔

ਮੋਤਹ ਤਮਤਲਓ ਪਰਭੁ ਆਪਨਾ ਸੰਗੀ ਭਜਤਹ ਗੋੁਤਬੰਿੁ ॥੬॥

ب
ومہِ مل ِپؤ رپَھب ا انپ سیگی ھچ ِہ وگپِید ۔۔۶۔۔

ਕਬੀਰ ਸਭ ਿੇ ਹਮ ਬੁਰੇ ਹਮ ਿਤਜ ਭਲੋ ਸਭੁ ਕੋਇ ॥

ریبک سیھ ےت مہ ُپرے مہ جت ولھب سیھ وکۓ ۔۔
ਤਜਤਨ ਐਸਾ ਕਤਰ ਬੂਤਝਆ ਮੀਿੁ ਹਮਾਰਾ ਸੋਇ ॥੭॥

ِجں ااسی رک ئُؤچھیا تیم امہرا وسۓ ۔۔۷۔۔

ਕਬੀਰ ਆਈ ਮੁਝਤਹ ਪਤਹ ਅਤਨਕ ਕਰੇ ਕਤਰ ਭੇਸ ॥

ب
م
ھ
ی
َ
ریبک ا یئ ُجھ ِہ بہہ ان ِک رکے رک س ۔۔

ਹਮ ਰਾਖੇ ਗੁਰ ਆਪਨੇ ਉਤਨ ਕੀਨੋ ਆਿੇਸੁ ॥੮॥

مہ راےھک ُگر ا ےنپ اُن ونیک ا دسی ۔۔۸۔۔
ਕਬੀਰ ਸੋਈ ਮਾਰੀਐ ਤਜਹ ਮੂਐ ਸੁਖੁ ਹੋਇ ॥

ریبک وسیئ امر پپے ہج مُؤاَے ُسکھ وہۓ ۔۔
ਭਲੋ ਭਲੋ ਸਭੁ ਕੋ ਕਹੈ ਬੁਰੋ ਨ ਮਾਨੈ ਕੋਇ ॥੯॥

ےہک ُپرو ہن امےن وکۓ ۔۔۹۔۔
ولھب ولھب سیھ وک َ
ਕਬੀਰ ਰਾਿੀ ਹੋਵਤਹ ਕਾਰੀਆ ਕਾਰੇ ਊਭੇ ਜੰਿ ॥

ریبک رایت وہوہِ اکرِنا اکرے اُوےھب جپت ۔۔

ਲੈ ਿਾਹੇ ਉਤਿ ਧਾਵਿੇ ਤਸ ਜਾਤਨ ਮਾਰੇ ਭਗਵੰਿ ॥੧੦॥

لَے اھپےہ اُھٹ داھوےت ےس اجن امرے وگھبَپپ ۔۔۱۱۔۔
ਕਬੀਰ ਚੰਿਨ ਕਾ ਤਬਰਵਾ ਭਲਾ ਬੇਤੜਹਓ ਢਾਕ ਪਲਾਸ ॥

ب
ریبک دنچن اک پِروا ھال نتَرھپؤ داھک نالس ۔۔

ਓਇ ਭੀ ਚੰਿਨੁ ਹੋਇ ਰਹੇ ਬਸੇ ਜੁ ਚੰਿਨ ਪਾਤਸ ॥੧੧॥

اوےؑ یھب دنچن وہۓ رےہ ےسب وج دنچن ناس ۔۔۱۱۔۔
ਕਬੀਰ ਬਾਂਸੁ ਬਿਾਈ ਬੂਤਿਆ ਇਉ ਮਿ ਿੂਬਹੁ ਕੋਇ ॥

ریبک ناسن ندایئ ئُؤدنا ائؤ مت ُدووہب وکۓ ۔۔
ਚੰਿਨ ਕੈ ਤਨਕਟੇ ਬਸੈ ਬਾਂਸੁ ਸੁਗੰਧੁ ਨ ਹੋਇ ॥੧੨॥

ےک نکِپے ئ َسے ناسن ُسگیدھ ہن وہۓ ۔۔۱۲۔۔
دنچن َ
ਕਬੀਰ ਿੀਨੁ ਗਵਾਇਆ ਿੁਨੀ ਤਸਉ ਿੁਨੀ ਨ ਚਾਲੀ ਸਾਤਥ ॥

ریبک دنی وگَانا ُدین سِیؤ ُدین ہن اچیل ساھت ۔۔

ਪਾਇ ਕੁਹਾੜਾ ਮਾਤਰਆ ਗਾਿਤਲ ਅਪੁਨੈ ਹਾਤਥ ॥੧੩॥

ناۓ ُکہارا امرنا اگلھپ اےنپ اہھت ۔۔۱۳۔۔
ਕਬੀਰ ਜਹ ਜਹ ਹਉ ਤਿਤਰਓ ਕਉਿਕ ਿਾਓ ਿਾਇ ॥

ب
ریبک ہج ہج ہؤ ھِرئؤ کؤنک اھٹو اھٹۓ ۔۔

ਇਕ ਰਾਮ ਸਨੇਹੀ ਬਾਹਰਾ ਊਜਰੁ ਮੇਰੈ ਭਾਂਇ ॥੧੪॥

اِک رام سیبہی ناہرا اُورج ریمَے اھبےئن ۔۔۱۴۔۔
ਕਬੀਰ ਸੰਿਨ ਕੀ ਝੁੰਗੀਆ ਭਲੀ ਭਤਿ ਕੁਸਿੀ ਗਾਉ ॥

س
چ ب ب ک
ریبک ییں یک ھُیگیا ھلی ھبھ ُ سبی اگو ۔۔

ਆਤਗ ਲਗਉ ਤਿਹ ਧਉਲਹਰ ਤਜਹ ਨਾਹੀ ਹਤਰ ਕੋ ਨਾਉ ॥੧੫॥

ا گ لگؤ ہت دھؤرہل ہج نایہ ہر وک ناو ۔۔۱۵۔۔

ਕਬੀਰ ਸੰਿ ਮੂਏ ਤਕਆ ਰੋਈਐ ਜੋ ਅਪੁਨੇ ਤਗਰਤਹ ਜਾਇ ॥

ریبک سیت مُؤےئ ایک رو پ ٔپے وج اےنپ گِرہِ اجۓ ۔۔
ਰੋਵਹੁ ਸਾਕਿ ਬਾਪੁਰੇ ਜੁ ਹਾਟੈ ਹਾਟ ਤਬਕਾਇ ॥੧੬॥

روووہ ساطق نا ُپرے وج اہ ئَے اہت ِئکاےئ ۔۔۱۶۔۔
ਕਬੀਰ ਸਾਕਿੁ ਐਸਾ ਹੈ ਜੈਸੀ ਲਸਨ ਕੀ ਖਾਤਨ ॥

ریبک ساطق ااسی ےہَ یسیج نسل یک اھکن ۔۔
ਕੋਨੇ ਬੈਿੇ ਖਾਈਐ ਪਰਗਟ ਹੋਇ ਤਨਿਾਤਨ ॥੧੭॥

وکےن ےھٹیب اھک نیپے رپگپ وہۓ ن ِدان ۔۔۱۷۔۔
ਕਬੀਰ ਮਾਇਆ ਿੋਲਨੀ ਪਵਨੁ ਝਕੋਲਨਹਾਰੁ ॥

ریبک امنا دوینل وپَن وکھجاہنلر ۔۔
ਸੰਿਹੁ ਮਾਖਨੁ ਖਾਇਆ ਛਾਤਛ ਪੀਐ ਸੰਸਾਰੁ ॥੧੮॥

سیبہؤ امنھک اھکنا اھچھچ نی َپے اسنسر ۔۔۱۸۔۔

ਕਬੀਰ ਮਾਇਆ ਿੋਲਨੀ ਪਵਨੁ ਵਹੈ ਤਹਵ ਧਾਰ ॥

ریبک امنا دوینل وپَن و َہے ِہؤ داھر ۔۔

ਤਜਤਨ ਤਬਲੋਇਆ ਤਿਤਨ ਖਾਇਆ ਅਵਰ ਤਬਲੋਵਨਹਾਰ ॥੧੯॥

ِجں نِلؤنا پِں اھکنا ا َور نِلؤواہنر ۔۔۱۹۔۔

ਕਬੀਰ ਮਾਇਆ ਚੋਰਟੀ ਮੁਤਸ ਮੁਤਸ ਲਾਵੈ ਹਾਤਟ ॥

م م
الوے اہت ۔۔
ریبک امنا وچریٹ ُس ُس َ

ਏਕੁ ਕਬੀਰਾ ਨਾ ਮੁਸੈ ਤਜਤਨ ਕੀਨੀ ਬਾਰਹ ਬਾਟ ॥੨੦॥

انک ریبکا ہن مُ َسے ِجں کیبی نارہ نات ۔۔۲۱۔۔
ਕਬੀਰ ਸੂਖੁ ਨ ਏੈਂਹ ਜੁਤਗ ਕਰਤਹ ਜੁ ਬਹੁਿੈ ਮੀਿ ॥

ریبک سُؤھک ہن اپبہہ ُچگ رکہِ وج ب ُہ َپے تیم ۔۔

ਜੋ ਤਚਿੁ ਰਾਖਤਹ ਏਕ ਤਸਉ ਿੇ ਸੁਖੁ ਪਾਵਤਹ ਨੀਿ ॥੨੧॥

وج ِجت راکھہہ انک سِیؤ ےت ُسکھ ناوہِ تین ۔۔۲۱۔۔
ਕਬੀਰ ਤਜਸੁ ਮਰਨੇ ਿੇ ਜਗੁ ਿਰੈ ਮੇਰੇ ਮਤਨ ਆਨੰਿੁ ॥

ریبک ِجس رمےن ےت چگ د َرے ریمے نم ا دنن ۔۔
ਮਰਨੇ ਹੀ ਿੇ ਪਾਈਐ ਪੂਰਨੁ ਪਰਮਾਨੰਿੁ ॥੨੨॥

رمےن یہ ےت نا پپَے ئُؤرن رپامدنن ۔۔۲۲۔۔

ਰਾਮ ਪਿਾਰਥੁ ਪਾਇ ਕੈ ਕਬੀਰਾ ਗਾਂਤਿ ਨ ਖੋਲਹ ॥

رام ندارھت ناۓ ےکَ ریبکا اگھٹن ہن وھکلھ ۔۔

ਨਹੀ ਪਟਣੁ ਨਹੀ ਪਾਰਖੂ ਨਹੀ ਗਾਹਕੁ ਨਹੀ ਮੋਲੁ ॥੨੩॥

ک
یہن نٹپ یہن نار ُھؤ یہن اگکہ یہن ومل ۔۔۲۳۔۔
ਕਬੀਰ ਿਾ ਤਸਉ ਪਰੀਤਿ ਕਤਰ ਜਾ ਕੋ ਿਾਕੁਰੁ ਰਾਮੁ ॥

ریبک نا سِیؤ رپپپ رک اج وک اھٹ ُکر رام ۔۔

ਪੰਤਿਿ ਰਾਜੇ ਭੂਪਿੀ ਆਵਤਹ ਕਉਨੇ ਕਾਮ ॥੨੪॥

ب
ڈنپت راےج ُھؤیتپ ا وہِ کؤےن اکم ۔۔۲۴۔۔

ਕਬੀਰ ਪਰੀਤਿ ਇਕ ਤਸਉ ਕੀਏ ਆਨ ਿੁਤਬਧਾ ਜਾਇ ॥

ریبک رپپپ اِک سِیؤ ےئیک ا ن ُددباھ اجۓ ۔۔

ਭਾਵੈ ਲਾਂਬੇ ਕੇਸ ਕਰੁ ਭਾਵੈ ਘਰਤਰ ਮੁਿਾਇ ॥੨੫॥

اھبوے رھگر مُداےئ ۔۔۲۵۔۔
اھبوے ال مپے سیک رک َ
َ
ਕਬੀਰ ਜਗੁ ਕਾਜਲ ਕੀ ਕੋਿਰੀ ਅੰਧ ਪਰੇ ਤਿਸ ਮਾਤਹ ॥

ریبک چگ اکلج یک وکرھٹی ادنھ رپے ئِس امہِ۔۔

ਹਉ ਬਤਲਹਾਰੀ ਤਿਨ ਕਉ ਪੈਤਸ ਜੁ ਨੀਕਤਸ ਜਾਤਹ ॥੨੬॥

پ
ہؤ اہلبری پِں کؤ َنیس وج یکس اجہِ۔۔۲۶۔۔

ਕਬੀਰ ਇਹੁ ਿਨੁ ਜਾਇਗਾ ਸਕਹੁ ਿ ਲੇਹੁ ਬਹੋਤਰ ॥

ریبک اوہی نت اجاگئ سکہؤ ت وہیل وہبر ۔۔

ਨਾਂਗੇ ਪਾਵਹੁ ਿੇ ਗਏ ਤਜਨ ਕੇ ਲਾਖ ਕਰੋਤਰ ॥੨੭॥

ناےگن ناووہ ےت ےئگ ِجں ےک الھک رکور ۔۔۲۷۔۔
ਕਬੀਰ ਇਹੁ ਿਨੁ ਜਾਇਗਾ ਕਵਨੈ ਮਾਰਤਗ ਲਾਇ ॥

وک ئَے امرگ ال ئِے ۔۔
ریبک اوہی نت اجاگئ َ

ਕੈ ਸੰਗਤਿ ਕਤਰ ਸਾਧ ਕੀ ਕੈ ਹਤਰ ਕੇ ਗੁਨ ਗਾਇ ॥੨੮॥

ےک ہر ےک ُگں اگۓ ۔۔۲۸۔۔
ےکَ تگنس رک سادھ یک َ
ਕਬੀਰ ਮਰਿਾ ਮਰਿਾ ਜਗੁ ਮੂਆ ਮਤਰ ਭੀ ਨ ਜਾਤਨਆ ਕੋਇ ॥

ریبک رمنا رمنا چگ مُؤا رم یھب ہن اجاین وکۓ ۔۔
ਐਸੇ ਮਰਨੇ ਜੋ ਮਰੈ ਬਹੁਤਰ ਨ ਮਰਨਾ ਹੋਇ ॥੨੯॥

اےسی رمےن وج م َ َرے ب ُہر ہن رمنا وہۓ ۔۔۲۹۔۔
ਕਬੀਰ ਮਾਨਸ ਜਨਮੁ ਿੁਲੰਭੁ ਹੈ ਹੋਇ ਨ ਬਾਰੈ ਬਾਰ ॥

ریبک امسن منج ُدلمبھ ےہَ وہۓ ہن نا َرے نار ۔۔

ਤਜਉ ਬਨ ਿਲ ਪਾਕੇ ਭੁਇ ਤਗਰਤਹ ਬਹੁਤਰ ਨ ਲਾਗਤਹ ਿਾਰ ॥੩੦॥

ب
ہگ دار ۔۔۳۱۔۔
چیپؤ نب لھپ ناےک ُھپے گِرہِ ب ُہر ہن ال ِ
ਕਬੀਰਾ ਿੁਹੀ ਕਬੀਰੁ ਿੂ ਿੇਰੋ ਨਾਉ ਕਬੀਰੁ ॥

ریبکا ُبہی ریبک ئُؤ ریتو ناو ریبک ۔۔

ਰਾਮ ਰਿਨੁ ਿਬ ਪਾਈਐ ਜਉ ਪਤਹਲੇ ਿਜਤਹ ਸਰੀਰੁ ॥੩੧॥

رام رنت پپ نا پپَے جؤ ےلہپ بچ ِہ رسری ۔۔۳۱۔۔
ਕਬੀਰ ਝੰਖੁ ਨ ਝੰਖੀਐ ਿੁਮਰੋ ਕਤਹਓ ਨ ਹੋਇ ॥

چ
چ
ھ
ک
ی
ُ
ھ
ب
َ
ک
ی
ک
ھ
ہ
َ
پ
پ
م
ٔے َ رو ؤ ہن وہۓ ۔۔
ریبک ھ ہن

ਕਰਮ ਕਰੀਮ ਜੁ ਕਤਰ ਰਹੇ ਮੇਤਟ ਨ ਸਾਕੈ ਕੋਇ ॥੩੨॥

رکم رکمی وج رک رےہ ٹیم ہن سا َکے وکۓ ۔۔۳۲۔۔
ਕਬੀਰ ਕਸਉਟੀ ਰਾਮ ਕੀ ਝੂਿਾ ਤਟਕੈ ਨ ਕੋਇ ॥

چ
ریبک کسؤیٹ رام یک ُھؤاھٹ ن َکِے ہن وکۓ ۔۔

ਰਾਮ ਕਸਉਟੀ ਸੋ ਸਹੈ ਜੋ ਮਤਰ ਜੀਵਾ ਹੋਇ ॥੩੩॥

رام کسؤیٹ وس س َہے وج رم ویجا وہۓ ۔۔۳۳۔۔

ਕਬੀਰ ਊਜਲ ਪਤਹਰਤਹ ਕਾਪਰੇ ਪਾਨ ਸੁਪਾਰੀ ਖਾਤਹ ॥

ریبک اُولج رہپ ِہے اکرپے نان ُسیاری اھکہِ۔۔

ਏਕਸ ਹਤਰ ਕੇ ਨਾਮ ਤਬਨੁ ਬਾਧੇ ਜਮ ਪੁਤਰ ਜਾਂਤਹ ॥੩੪॥

اسکی ہر ےک نام پِں نادےھ مج ُپر اجہنِ ۔۔۳۴۔۔
ਕਬੀਰ ਬੇੜਾ ਜਰਜਰਾ ਿੂਟੇ ਛੇੈਂਕ ਹਜਾਰ ॥

چ
ب
ریبک ڑیبا رجرجا ُھؤےٹ َھییک اجہر ۔۔

ਹਰੂਏ ਹਰੂਏ ਤਿਤਰ ਗਏ ਿੂਬੇ ਤਜਨ ਤਸਰ ਭਾਰ ॥੩੫॥

ہ ُروےئ ہ ُروےئ پِر ےئگ ُدُُوےب ِجں سِر اھبر ۔۔۳۵۔۔
ਕਬੀਰ ਹਾਿ ਜਰੇ ਤਜਉ ਲਾਕਰੀ ਕੇਸ ਜਰੇ ਤਜਉ ਘਾਸੁ ॥

ریبک اہد رجے چیپؤ الرکی سیک رجے چیپؤ اھگس ۔۔
ਇਹੁ ਜਗੁ ਜਰਿਾ ਿੇਤਖ ਕੈ ਭਇਓ ਕਬੀਰੁ ਉਿਾਸੁ ॥੩੬॥

اوہی چگ رجنا دھکی ےکَ ویھب ریبک اُداس ۔۔۳۶۔۔
ਕਬੀਰ ਗਰਬੁ ਨ ਕੀਜੀਐ ਚਾਮ ਲਪੇਟੇ ਹਾਿ ॥

کب
ریبک رگت ہن چی َپے اچم ےٹیپل اہد ۔۔

ਹੈਵਰ ਊਪਤਰ ਛਿਰ ਿਰ ਿੇ ਿੁਤਨ ਧਰਨੀ ਗਾਿ ॥੩੭॥

ب
ھ
ُ
َجپؤر اُورپ رتھچ رت ےت ں درھین اگد ۔۔۳۷۔۔
ਕਬੀਰ ਗਰਬੁ ਨ ਕੀਜੀਐ ਊਚਾ ਿੇਤਖ ਅਵਾਸੁ ॥

کب
ریبک رگت ہن چی َپے اُواچ دھکی ا َواس ۔۔

ਆਜੁ ਕਾਤਲਹ ਭੁਇ ਲੇਟਣਾ ਊਪਤਰ ਜਾਮੈ ਘਾਸੁ ॥੩੮॥

ب
ا چ اکلہھِ ُھپے لیییا اُورپ اج م َے اھگس ۔۔۳۸۔۔
ਕਬੀਰ ਗਰਬੁ ਨ ਕੀਜੀਐ ਰੰਕੁ ਨ ਹਸੀਐ ਕੋਇ ॥

کب
ریبک رگت ہن چی َپے رنک ہن ہسی َپے َ وکۓ ۔۔

ਅਜਹੁ ਸੁ ਨਾਉ ਸਮੁੰਿਰ ਮਤਹ ਤਕਆ ਜਾਨਉ ਤਕਆ ਹੋਇ ॥੩੯॥

اچہؤ وس ناو سمُیدر ہہم ایک اجئؤ ایک وہۓ ۔۔۳۹۔۔
ਕਬੀਰ ਗਰਬੁ ਨ ਕੀਜੀਐ ਿੇਹੀ ਿੇਤਖ ਸੁਰੰਗ ॥

کب
ریبک رگت ہن چی َپے دیہی دھکی ُسرنگ ۔۔

ਆਜੁ ਕਾਤਲਹ ਿਤਜ ਜਾਹੁਗੇ ਤਜਉ ਕਾਂਚੁਰੀ ਭੁਯੰਗ ॥੪੦॥

ب ب
ا چ اکلہھِ جت اجوہےگ چیپؤ اک چُری ُھییگ ۔۔۴۱۔۔
ਕਬੀਰ ਲੂਟਨਾ ਹੈ ਿ ਲੂਤਟ ਲੈ ਰਾਮ ਨਾਮ ਹੈ ਲੂਤਟ ॥

ےہ لُؤت ۔۔
ریبک لُؤانٹ ےہَ ت لُؤت لَے رام نام َ
ਤਿਤਰ ਪਾਛੈ ਪਛੁਿਾਹੁਗੇ ਪਰਾਨ ਜਾਤਹੰਗੇ ਛੂਤਟ ॥੪੧॥

چ ب
ج
چ
ہ
ب
ہ
ی
گ
ھ
ھ
ھِر نا َھے َ ؤ ناوہےگ رپان اج ِ ے ُؤت ۔۔۴۱۔۔
ਕਬੀਰ ਐਸਾ ਕੋਈ ਨ ਜਨਤਮਓ ਅਪਨੈ ਘਤਰ ਲਾਵੈ ਆਤਗ ॥

جب
می
پ
الوے ا گ ۔۔
رھگ
ےنپ
ا
ؤ
ریبک ااسی وکیئ ہن
َ

ਪਾਂਚਉ ਲਤਰਕਾ ਜਾਤਰ ਕੈ ਰਹੈ ਰਾਮ ਤਲਵ ਲਾਤਗ ॥੪੨॥

ےک ر َہے رام لِؤ الگ ۔۔۴۲۔۔
نابچؤ رلِاک اجر َ
ਕੋ ਹੈ ਲਤਰਕਾ ਬੇਚਈ ਲਤਰਕੀ ਬੇਚੈ ਕੋਇ ॥

ب
وک ےہَ رلِاک ت چبی رلیک پبج َے وکۓ ۔۔
ਸਾਝਾ ਕਰੈ ਕਬੀਰ ਤਸਉ ਹਤਰ ਸੰਤਗ ਬਨਜੁ ਕਰੇਇ ॥੪੩॥

سااھج رکَے ریبک سِیؤ ہر گنس جنب رکۓ ۔۔۴۳۔۔
ਕਬੀਰ ਇਹ ਚੇਿਾਵਨੀ ਮਿ ਸਹਸਾ ਰਤਹ ਜਾਇ ॥

ریبک اہہی اتیچوین مت سہسا رہِ اجۓ ۔۔

ਪਾਛੈ ਭੋਗ ਜੁ ਭੋਗਵੇ ਤਿਨ ਕੋ ਗੁੜੁ ਲੈ ਖਾਤਹ ॥੪੪॥

چ
نا َھے وھبگ وج وھبوگے پِں وک ُگر لَے اھکہِ۔۔۴۴۔۔
ਕਬੀਰ ਮੈ ਜਾਤਨਓ ਪਤੜਬੋ ਭਲੋ ਪਤੜਬੇ ਤਸਉ ਭਲ ਜੋਗੁ ॥

ریبک م َے اجوین ڑپوب ولھب ڑپےب سِیؤ لھب وجگ ۔۔

ਭਗਤਿ ਨ ਛਾਿਉ ਰਾਮ ਕੀ ਭਾਵੈ ਤਨੰਿਉ ਲੋਗੁ ॥੪੫॥

تگھب ہن اھچدو رام یک اھبوے پ ِیدو ولگ ۔۔۴۵۔۔
ਕਬੀਰ ਲੋਗੁ ਤਕ ਤਨੰਿੈ ਬਪੁੜਾ ਤਜਹ ਮਤਨ ਨਾਹੀ ਤਗਆਨੁ ॥

ریبک ولگ ےک پ ِی َدے پیتُرا ہج نم نایہ گ ِیان ۔۔

ਰਾਮ ਕਬੀਰਾ ਰਤਵ ਰਹੇ ਅਵਰ ਿਜੇ ਸਭ ਕਾਮ ॥੪੬॥

رام ریبکا َروِ رےہ ا َور ےجت سیھ اکم ۔۔۴۶۔۔

ਕਬੀਰ ਪਰਿੇਸੀ ਕੈ ਘਾਘਰੈ ਚਹੁ ਤਿਤਸ ਲਾਗੀ ਆਤਗ ॥

ریبک رپدیسی ےکَ اھگرھگَے چہؤ دِس الیگ ا گ ۔۔

ਤਖੰਥਾ ਜਤਲ ਕੋਇਲਾ ਭਈ ਿਾਗੇ ਆਂਚ ਨ ਲਾਗ ॥੪੭॥

ک
ب
ھ
ی
ِ
ھا لج وکہلئ یئھب ناےگ ا چن ہن الگ ۔۔۴۷۔۔
ਕਬੀਰ ਤਖੰਥਾ ਜਤਲ ਕੋਇਲਾ ਭਈ ਖਾਪਰੁ ਿੂਟ ਮਿੂਟ ॥

ک
مب
ب
ب
ھ
ی
ِ
ُ
ھ
ھ
ریبک ھا لج وکہلئ یئھب ک اھرپ ؤت ُؤت ۔۔
ਜੋਗੀ ਬਪੁੜਾ ਖੇਤਲਓ ਆਸਤਨ ਰਹੀ ਤਬਭੂਤਿ ॥੪੮॥

پ یت ک
پِب
ھ
ل
ی
ھ
پ
وجیگ ُرا ؤ ا نس ریہ ُؤت ۔۔۴۸۔۔

ਕਬੀਰ ਥੋਰੈ ਜਤਲ ਮਾਛੁਲੀ ਝੀਵਤਰ ਮੇਤਲਓ ਜਾਲੁ ॥

چ
وھترے لج امیلھچ ِھپؤر میلیپؤ اجل ۔۔
ریبک َ

ਇਹ ਟੋਘਨੈ ਨ ਛੂਟਸਤਹ ਤਿਤਰ ਕਤਰ ਸਮੁੰਿੁ ਸਮਹਾਤਲ ॥੪੯॥

س س
گ
چ
ب
م
ہ
اہہی وٹ ھ َپے ہن ُھؤسٹ ھِر رک مُید ھال ۔۔۴۹۔۔
ਕਬੀਰ ਸਮੁੰਿੁ ਨ ਛੋਿੀਐ ਜਉ ਅਤਿ ਖਾਰੋ ਹੋਇ ॥

ریبک سمُید ہن ِ
ےی جؤ ات اھکرو وہۓ ۔۔
وھچد َ

ਪੋਖਤਰ ਪੋਖਤਰ ਢੂਢਿੇ ਭਲੋ ਨ ਕਤਹਹੈ ਕੋਇ ॥੫੦॥

وپرھک وپرھک ُدوھدےتھ ولھب ہن کہ َہے وکۓ ۔۔۵۱۔۔
ਕਬੀਰ ਤਨਗੁਸਾਂਏੈਂ ਬਤਹ ਗਏ ਥਾਂਘੀ ਨਾਹੀ ਕੋਇ ॥

پ
ریبک نِگسا ییں ہہب ےئگ اھتیھگن نایہ وکۓ ۔۔

ਿੀਨ ਗਰੀਬੀ ਆਪੁਨੀ ਕਰਿੇ ਹੋਇ ਸੁ ਹੋਇ ॥੫੧॥

دنی رگیبی ا ینپ رکےت وہۓ وس وہۓ ۔۔۵۱۔۔
ਕਬੀਰ ਬੈਸਨਉ ਕੀ ਕੂਕਤਰ ਭਲੀ ਸਾਕਿ ਕੀ ਬੁਰੀ ਮਾਇ ॥

ب
ھل
پ
ریبک َنیسیؤ یک ُکؤرک ی ساطق یک ُری امےئ ۔۔

ਓਹ ਤਨਿ ਸੁਨੈ ਹਤਰ ਨਾਮ ਜਸੁ ਉਹ ਪਾਪ ਤਬਸਾਹਨ ਜਾਇ ॥੫੨॥

اوہ پِپ ُس َیے ہر نام سج اوہ نات ِئسانہ اجۓ ۔۔۵۲۔۔
ਕਬੀਰ ਹਰਨਾ ਿੂਬਲਾ ਇਹੁ ਹਰੀਆਰਾ ਿਾਲੁ ॥

ریبک ہرنا ُدونال اوہی ہرپیارا نال ۔۔
ਲਾਖ ਅਹੇਰੀ ਏਕੁ ਜੀਉ ਕੇਿਾ ਬੰਚਉ ਕਾਲੁ ॥੫੩॥

کییا پبچؤ اکل ۔۔۵۳۔۔
الھک اریہی انک جپؤ َ

ਕਬੀਰ ਗੰਗਾ ਿੀਰ ਜੁ ਘਰੁ ਕਰਤਹ ਪੀਵਤਹ ਤਨਰਮਲ ਨੀਰੁ ॥

ریبک گپگا ریت وجرھگ رکہِ ویپہِ پِرلم رین ۔۔

ਤਬਨੁ ਹਤਰ ਭਗਤਿ ਨ ਮੁਕਤਿ ਹੋਇ ਇਉ ਕਤਹ ਰਮੇ ਕਬੀਰ ॥੫੪॥

پِں ہر تگھب ہن مُکت وہۓ ائؤ ہہک رےم ریبک ۔۔۵۴۔۔
ਕਬੀਰ ਮਨੁ ਤਨਰਮਲੁ ਭਇਆ ਜੈਸਾ ਗੰਗਾ ਨੀਰੁ ॥

ریبک نم پِرلم ایھب َچیسا گپگا رین ۔۔

ਪਾਛੈ ਲਾਗੋ ਹਤਰ ਤਿਰੈ ਕਹਿ ਕਬੀਰ ਕਬੀਰ ॥੫੫॥

چ
ب
نا َھے الوگ ہر ھ ِ َرے کہت ریبک ریبک ۔۔۵۵۔۔
ਕਬੀਰ ਹਰਿੀ ਪੀਅਰੀ ਚੂੰਨਾਂ ਊਜਲ ਭਾਇ ॥

ریبک ہردی پیتری ُجؤنان اُولج اھبےئ ۔۔

ਰਾਮ ਸਨੇਹੀ ਿਉ ਤਮਲੈ ਿੋਨਉ ਬਰਨ ਗਵਾਇ ॥੫੬॥

رام سیبہی ئؤ ملَ ِے دوئؤ پرن وگَاےئ ۔۔۵۶۔۔

ਕਬੀਰ ਹਰਿੀ ਪੀਰਿਨੁ ਹਰੈ ਚੂਨ ਤਚਹਨੁ ਨ ਰਹਾਇ ॥

ریبک ہردی ریپنت ہ َرے ُجؤن ِچہں ہن راہ ئِے ۔۔

ਬਤਲਹਾਰੀ ਇਹ ਪਰੀਤਿ ਕਉ ਤਜਹ ਜਾਤਿ ਬਰਨੁ ਕੁਲੁ ਜਾਇ ॥੫੭॥

اہلبری اہہی رپپپ کؤ چہِہ اجت پرن ُکل اجۓ ۔۔۵۷۔۔
ਕਬੀਰ ਮੁਕਤਿ ਿੁਆਰਾ ਸੰਕੁਰਾ ਰਾਈ ਿਸਏੈਂ ਭਾਇ ॥

س
ریبک مُکت ُدوارا سی ُکرا رایئ د ییں اھبےئ ۔۔

ਮਨੁ ਿਉ ਮੈਗਲੁ ਹੋਇ ਰਤਹਓ ਤਨਕਸੋ ਤਕਉ ਕੈ ਜਾਇ ॥੫੮॥

نم ئؤ مَپگل وہۓ رویہ نکِسؤ کپؤ ےکَ اجۓ ۔۔۵۸۔۔
ਕਬੀਰ ਐਸਾ ਸਤਿਗੁਰੁ ਜੇ ਤਮਲੈ ਿੁਿਾ ਕਰੇ ਪਸਾਉ ॥

ریبک ااسی سیگؤر ےج ملَ ِے ُپبھا رکے ئساو ۔۔

ਮੁਕਤਿ ਿੁਆਰਾ ਮੋਕਲਾ ਸਹਜੇ ਆਵਉ ਜਾਉ ॥੫੯॥

س
مُکت ُدوارا ومکال ہجے ا وو اجو ۔۔۵۹۔۔

ਕਬੀਰ ਨਾ ਮੋੁਤਹ ਛਾਤਨ ਨ ਛਾਪਰੀ ਨਾ ਮੋੁਤਹ ਘਰੁ ਨਹੀ ਗਾਉ ॥

ریبک ہن ومہِ اھچن ہن اھچرپی ہن ومہِ رھگ یہن اگو ۔۔

ਮਿ ਹਤਰ ਪੂਛੈ ਕਉਨੁ ਹੈ ਮੇਰੇ ਜਾਤਿ ਨ ਨਾਉ ॥੬੦॥

چ
مت ہر ئُؤ َھے

کؤن ےہَ ریمے اجت ہن ناو ۔۔۶۱۔۔

ਕਬੀਰ ਮੁਤਹ ਮਰਨੇ ਕਾ ਚਾਉ ਹੈ ਮਰਉ ਿ ਹਤਰ ਕੈ ਿੁਆਰ ॥

ےک ُدوار ۔۔
ریبک مُؤہِ رمےن اک اچو ےہَ رمو ت ہر َ
ਮਿ ਹਤਰ ਪੂਛੈ ਕਉਨੁ ਹੈ ਪਰਾ ਹਮਾਰੈ ਬਾਰ ॥੬੧॥

چ
امہرے نار ۔۔۶۱۔۔
مت ہر ئُؤ َھے کؤن ےہَ رپا َ
ਕਬੀਰ ਨਾ ਹਮ ਕੀਆ ਨ ਕਰਤਹਗੇ ਨਾ ਕਤਰ ਸਕੈ ਸਰੀਰੁ ॥

ریبک ہن مہ ایک ہن رک ہِگے ہن رک ےکسَ رسری ۔۔

ਤਕਆ ਜਾਨਉ ਤਕਛੁ ਹਤਰ ਕੀਆ ਭਇਓ ਕਬੀਰੁ ਕਬੀਰੁ ॥੬੨॥

ک
ایک اجئؤ ِچھ

ب
کییا ھیپؤ ریبک ریبک ۔۔۶۲۔۔
ہر ِ

ਕਬੀਰ ਸੁਪਨੈ ਹੂ ਬਰੜਾਇ ਕੈ ਤਜਹ ਮੁਤਖ ਤਨਕਸੈ ਰਾਮੁ ॥

ریبک ُسی َپے ُہؤ پرراےئ ےکَ ہج مُکھ نکِ َسے رام ۔۔

ਿਾ ਕੇ ਪਗ ਕੀ ਪਾਨਹੀ ਮੇਰੇ ਿਨ ਕੋ ਚਾਮੁ ॥੬੩॥

نا ےک نگ یک نایہن ریمے نت وک اچم ۔۔۶۳۔۔
ਕਬੀਰ ਮਾਟੀ ਕੇ ਹਮ ਪੂਿਰੇ ਮਾਨਸੁ ਰਾਤਖਓੁ ਨਾਉ ॥

ک
ھی
پ
ریبک امیٹ ےک مہ ئُؤرتے امسن را ؤ ناو ۔۔

ਚਾਤਰ ਤਿਵਸ ਕੇ ਪਾਹੁਨੇ ਬਿ ਬਿ ਰੂੰਧਤਹ ਿਾਉ ॥੬੪॥

اچر دِوس ےک نا ُہپے ند ند ُرودنھ ِہ اھٹو ۔۔۶۴۔۔

ਕਬੀਰ ਮਤਹਿੀ ਕਤਰ ਘਾਤਲਆ ਆਪੁ ਪੀਸਾਇ ਪੀਸਾਇ ॥

ریبک دہمی رک اھگایل ا ت نیساۓ نیساۓ ۔۔

ਿੈ ਸਹ ਬਾਿ ਨ ਪੂਛੀਐ ਕਬਹੁ ਨ ਲਾਈ ਪਾਇ ॥੬੫॥

ئچ
َ
کب
ھی
پ
ہ
ئَے سہہ نات ہن ُؤ ے ؤ ہن الیئ ناۓ ۔۔۶۵۔۔
ਕਬੀਰ ਤਜਹ ਿਤਰ ਆਵਿ ਜਾਤਿਅਹੁ ਹਟਕੈ ਨਾਹੀ ਕੋਇ ॥

ریبک ہج در ا وت اجپبہؤہ ہیکے َ نایہ وکۓ ۔۔
ਸੋ ਿਰੁ ਕੈਸੇ ਛੋਿੀਐ ਜੋ ਿਰੁ ਐਸਾ ਹੋਇ ॥੬੬॥

وس در َ
کیسے ِ
ےی وج در ااسی وہۓ ۔۔۶۶۔۔
وھچد َ
ਕਬੀਰ ਿੂਬਾ ਥਾ ਪੈ ਉਬਤਰਓ ਗੁਨ ਕੀ ਲਹਤਰ ਝਬਤਕ ॥

چ
ریبک ُدونا اھت ئَے اُپروی ُگں یک رہل ھ ِیک ۔۔

ਜਬ ਿੇਤਖਓ ਬੇੜਾ ਜਰਜਰਾ ਿਬ ਉਿਤਰ ਪਤਰਓ ਹਉ ਿਰਤਕ ॥੬੭॥

جت دویھکی نتَرا رجرجا پپ اُرت رپِوی ہپؤ رھپق ۔۔۶۷۔۔
ਕਬੀਰ ਪਾਪੀ ਭਗਤਿ ਨ ਭਾਵਈ ਹਤਰ ਪੂਜਾ ਨ ਸੁਹਾਇ ॥

ۓ ۔۔
ریبک نایپ تگھب ہن اھبویئ ہر ئُؤاج ہن ُسہا ِ
ਮਾਖੀ ਚੰਿਨੁ ਪਰਹਰੈ ਜਹ ਤਬਗੰਧ ਿਹ ਜਾਇ ॥੬੮॥

امیھک دنچن رپہ َرے ہج ہت اجۓ ۔۔۶۸۔۔
ਕਬੀਰ ਬੈਿੁ ਮੂਆ ਰੋਗੀ ਮੂਆ ਮੂਆ ਸਭੁ ਸੰਸਾਰੁ ॥

ریبک َپید مُؤا رویگ مُؤا مُؤا سیھ اسنسر ۔۔

ਏਕੁ ਕਬੀਰਾ ਨਾ ਮੂਆ ਤਜਹ ਨਾਹੀ ਰੋਵਨਹਾਰੁ ॥੬੯॥

انک ریبکا ہن مُؤا ہج نایہ روواہنر ۔۔۶۹۔۔
ਕਬੀਰ ਰਾਮੁ ਨ ਤਧਆਇਓ ਮੋਟੀ ਲਾਗੀ ਖੋਤਰ ॥

ریبک رام ہن دایھویئ ومیٹ الیگ وھکر ۔۔

ਕਾਇਆ ਹਾਂਿੀ ਕਾਿ ਕੀ ਨਾ ਓਹ ਚਰਹੈ ਬਹੋਤਰ ॥੭੦॥

اکنا اہندی اکھٹ یک ہن اوہ رچ َھے وہبر ۔۔۷۱۔۔
ਕਬੀਰ ਐਸੀ ਹੋਇ ਪਰੀ ਮਨ ਕੋ ਭਾਵਿੁ ਕੀਨੁ ॥

ریبک ایسی وہۓ رپی نم وک اھبوت نیک ۔۔
ਮਰਨੇ ਿੇ ਤਕਆ ਿਰਪਨਾ ਜਬ ਹਾਤਥ ਤਸਧਉਰਾ ਲੀਨ ॥੭੧॥

رمےن ےت ایک درانپ جت اہھت سِدھؤرا نیل ۔۔۷۱۔۔
ਕਬੀਰ ਰਸ ਕੋ ਗਾਂਿੋ ਚੂਸੀਐ ਗੁਨ ਕਉ ਮਰੀਐ ਰੋਇ ॥

ریبک رس وک اگندو ُجؤ س َِیے ُگں کؤ رم پپے رو ئِے ۔۔
ਅਵਗੁਨੀਆਰੇ ਮਾਨਸੈ ਭਲੋ ਨ ਕਤਹਹੈ ਕੋਇ ॥੭੨॥

ا َواینگرے ام ئ َسے ولھب ہن کہ َہے وکۓ ۔۔۷۲۔۔

ਕਬੀਰ ਗਾਗਤਰ ਜਲ ਭਰੀ ਆਜੁ ਕਾਤਲਹ ਜੈਹੈ ਿੂਤਟ ॥

ب
ریبک اگرگ لج رھبی ا چ اکلہھِ َچ َہے ُھؤت ۔۔

ਗੁਰੁ ਜੁ ਨ ਚੇਿਤਹ ਆਪਨੋ ਅਧ ਮਾਤਝ ਲੀਜਤਹਗੇ ਲੂਤਟ ॥੭੩॥

لب
ُگر وج ہن چیبہہ ا ونپ ادھ امھج جہگے لُؤت ۔۔۷۳۔۔
ਕਬੀਰ ਕੂਕਰੁ ਰਾਮ ਕੋ ਮੁਿੀਆ ਮੇਰੋ ਨਾਉ ॥

ریبک ُکؤرک رام وک م ُ ِییا ریمو ناو ۔۔
ਗਲੇ ਹਮਾਰੇ ਜੇਵਰੀ ਜਹ ਤਖੰਚੈ ਿਹ ਜਾਉ ॥੭੪॥

کھ ِ
ب
ج
ےلگ امہرے ویجری ہج ے َ ہت اجو ۔۔۷۴۔۔
ਕਬੀਰ ਜਪਨੀ ਕਾਿ ਕੀ ਤਕਆ ਤਿਖਲਾਵਤਹ ਲੋਇ ॥

ک
ریبک ینپج اکھٹ یک ایک ِد ھالوہِ ولےئ ۔۔

ਤਹਰਿੈ ਰਾਮੁ ਨ ਚੇਿਹੀ ਇਹ ਜਪਨੀ ਤਕਆ ਹੋਇ ॥੭੫॥

ہِر َدے رام ہن چیبہی اہہی ینپج ایک وہۓ ۔۔۷۵۔۔
ਕਬੀਰ ਤਬਰਹੁ ਭੁਯੰਗਮੁ ਮਤਨ ਬਸੈ ਮੰਿੁ ਨ ਮਾਨੈ ਕੋਇ ॥

ریبک پِروہ

ب

ھُیییگ

م نم ئ َسے تنم ہن امےن وکۓ ۔۔

ਰਾਮ ਤਬਓਗੀ ਨਾ ਜੀਐ ਜੀਐ ਿ ਬਉਰਾ ਹੋਇ ॥੭੬॥

رام ویبیگ ہن چیپےچیپے ت ئؤرا وہۓ ۔۔۷۶۔۔
ਕਬੀਰ ਪਾਰਸ ਚੰਿਨੈ ਤਿਨਹ ਹੈ ਏਕ ਸੁਗੰਧ ॥

ریبک نارس دنچ ئَے پ ِبہھ ےہَ انک ُسگیدھ ۔۔
ਤਿਹ ਤਮਤਲ ਿੇਊ ਊਿਮ ਭਏ ਲੋਹ ਕਾਿ ਤਨਰਗੰਧ ॥੭੭॥

ہت مِل پپؤ اُومت ےئھب ولچ اکھٹ پِردنگھ ۔۔۷۷۔۔

ਕਬੀਰ ਜਮ ਕਾ ਿੇੈਂਗਾ ਬੁਰਾ ਹੈ ਓਹੁ ਨਹੀ ਸਤਹਆ ਜਾਇ ॥

ریبک مج اک اگنیھٹ ُپرا ےہَ اووہ یہن سہیا اجۓ ۔۔

ਏਕੁ ਜੁ ਸਾਧੂ ਮੋੁਤਹ ਤਮਤਲਓ ਤਿਤਨਹ ਲੀਆ ਅੰਚਤਲ ਲਾਇ ॥੭੮॥

انک وج سادھُؤ مل ِپؤ پ ِیہ لییا الچن الےئ ۔۔

ਕਬੀਰ ਬੈਿੁ ਕਹੈ ਹਉ ਹੀ ਭਲਾ ਿਾਰੂ ਮੇਰੈ ਵਤਸ ॥

ب
ےہک ہؤ یہ ھال دا ُرو ریمَے وس ۔۔
ریبک َپید َ
ਇਹ ਿਉ ਬਸਿੁ ਗੁਪਾਲ ਕੀ ਜਬ ਭਾਵੈ ਲੇਇ ਖਤਸ ॥੭੯॥

اھبوے ےئل سھک ۔۔۷۹۔۔
اہہی ئؤ تسب ُگیال یک جت َ
ਕਬੀਰ ਨਉਬਤਿ ਆਪਨੀ ਤਿਨ ਿਸ ਲੇਹੁ ਬਜਾਇ ॥

ریبک ئؤپپ ا ینپ دِن دس وہیل اجبےئ ۔۔

ਨਿੀ ਨਾਵ ਸੰਜੋਗ ਤਜਉ ਬਹੁਤਰ ਨ ਤਮਲਹੈ ਆਇ ॥੮੦॥

دنی نا َو وجنسگ چیپؤ ب ُہر ہن ملِ َہے ا ۓ ۔۔۸۱۔۔

ਕਬੀਰ ਸਾਿ ਸਮੁੰਿਤਹ ਮਸੁ ਕਰਉ ਕਲਮ ਕਰਉ ਬਨਰਾਇ ॥

ریبک سات سمُیدہِ سم رکو ملق رکو رنبا ئِے ۔۔

ਬਸੁਧਾ ਕਾਗਿੁ ਜਉ ਕਰਉ ਹਤਰ ਜਸੁ ਤਲਖਨੁ ਨ ਜਾਇ ॥੮੧॥

لک ِ
ئ ُسداھ اکدگ جؤ رکو ہر سج ھں ہن اجۓ ۔۔۸۱۔۔

ਕਬੀਰ ਜਾਤਿ ਜੁਲਾਹਾ ਤਕਆ ਕਰੈ ਤਹਰਿੈ ਬਸੇ ਗੁਪਾਲ ॥

ریبک اجت ُچالاہ ایک رکَے ہِر َدے ےسب ُگیال ۔۔
ਕਬੀਰ ਰਮਈਆ ਕੰਤਿ ਤਮਲੁ ਚੂਕਤਹ ਸਰਬ ਜੰਜਾਲ ॥੮੨॥

ریبک رمییا کیبھ مِل ُجؤہہک رست اجنجل ۔۔۸۲۔۔
ਕਬੀਰ ਐਸਾ ਕੋ ਨਹੀ ਮੰਿਰੁ ਿੇਇ ਜਰਾਇ ॥

ریبک ااسی وک یہن دنمر دےئ رجاۓ ۔۔
ਪਾਂਚਉ ਲਤਰਕੇ ਮਾਤਰ ਕੈ ਰਹੈ ਰਾਮ ਤਲਉ ਲਾਇ ॥੮੩॥

ےک ر َہے رام ل ٔپؤ ال ئِے ۔۔۸۳۔۔
نابچؤ رلِےک امر َ
ਕਬੀਰ ਐਸਾ ਕੋ ਨਹੀ ਇਹੁ ਿਨੁ ਿੇਵੈ ਿੂਤਕ ॥

ب
ریبک ااسی وک یہن اوہی نت دویَے ُھؤک ۔۔
ਅੰਧਾ ਲੋਗੁ ਨ ਜਾਨਈ ਰਤਹਓ ਕਬੀਰਾ ਕੂਤਕ ॥੮੪॥

ادناھ ولگ ہن اجیئن رویہ ریبکا ُکؤک ۔۔۸۴۔۔
ਕਬੀਰ ਸਿੀ ਪੁਕਾਰੈ ਤਚਹ ਚੜੀ ਸੁਨੁ ਹੋ ਬੀਰ ਮਸਾਨ ॥

ریبک یتس ئُکا َرے ِچہ ڑچی ُسں وہ ریب اسمن ۔۔

ਲੋਗੁ ਸਬਾਇਆ ਚਤਲ ਗਇਓ ਹਮ ਿੁਮ ਕਾਮੁ ਤਨਿਾਨ ॥੮੫॥

ُب
ولگ ابسنا لچ گیپؤ مہ م اکم ن ِدان ۔۔۸۵۔۔

ਕਬੀਰ ਮਨੁ ਪੰਖੀ ਭਇਓ ਉਤਿ ਉਤਿ ਿਹ ਤਿਸ ਜਾਇ ॥

ریبک نم یھکنپ ویھب ا ُ ُد ا ُ ُد َدہ دِس اجۓ ۔۔
ਜੋ ਜੈਸੀ ਸੰਗਤਿ ਤਮਲੈ ਸੋ ਿੈਸੋ ਿਲੁ ਖਾਇ ॥੮੬॥

چ
اھکۓ ۔۔۸۶۔۔
وج َیسی تگنس ملَ ِے وس َنیسؤ لھپ
ِ
ਕਬੀਰ ਜਾ ਕਉ ਖੋਜਿੇ ਪਾਇਓ ਸੋਈ ਿਉਰੁ ॥

ب
ریبک اج کؤ وھکےتج ناویئ وسیئ ھؤر ۔۔

ਸੋਈ ਤਿਤਰ ਕੈ ਿੂ ਭਇਆ ਜਾ ਕਉ ਕਹਿਾ ਅਉਰੁ ॥੮੭॥

ب
ےک ئُؤ ایھب اج کؤ اتہک اور ۔۔۸۷۔۔
وسیئ ھِر َ

ਕਬੀਰ ਮਾਰੀ ਮਰਉ ਕੁਸੰਗ ਕੀ ਕੇਲੇ ਤਨਕਤਟ ਜੁ ਬੇਤਰ ॥

ریبک امری رمو ُکسیگ یک ک َیلے نِکت وج نتَر ۔۔

ਉਹ ਝੂਲੈ ਉਹ ਚੀਰੀਐ ਸਾਕਿ ਸੰਗੁ ਨ ਹੇਤਰ ॥੮੮॥

چ
اوہ ُھؤ لَے اوہ ریچ ئَے ساطق گنس ہن َہتر ۔۔۸۸۔۔
ਕਬੀਰ ਭਾਰ ਪਰਾਈ ਤਸਤਰ ਚਰੈ ਚਤਲਓ ਚਾਹੈ ਬਾਟ ॥

ریبک اھبر رپایئ سِر رچَے چلپؤ اچ َہے نات ۔۔

ਅਪਨੇ ਭਾਰਤਹ ਨਾ ਿਰੈ ਆਗੈ ਅਉਘਟ ਘਾਟ ॥੮੯॥

اےنپ اھبرہِ ہن د َرے ا ےگ اوٹھگ اھگت ۔۔۸۹۔۔
ਕਬੀਰ ਬਨ ਕੀ ਿਾਧੀ ਲਾਕਰੀ ਿਾਢੀ ਕਰੈ ਪੁਕਾਰ ॥

ریبک نب یک دادیھ الرکی اھٹدیھ رکَے ئُکار ۔۔

ਮਤਿ ਬਤਸ ਪਰਉ ਲੁਹਾਰ ਕੇ ਜਾਰੈ ਿੂਜੀ ਬਾਰ ॥੯੦॥

اجرے ُدویج نار ۔۔۹۱۔۔
مت سب رپو ولاہر ےک َ
ਕਬੀਰ ਏਕ ਮਰੰਿੇ ਿੁਇ ਮੂਏ ਿੋਇ ਮਰੰਿਹ ਚਾਤਰ ॥

ریبک انک رمےتن ُدےئ مُؤےئ دوےئ رمپیہ اچر ۔۔
ਚਾਤਰ ਮਰੰਿਹ ਛਹ ਮੂਏ ਚਾਤਰ ਪੁਰਖ ਿੁਇ ਨਾਤਰ ॥੯੧॥

اچر رمپیہ ہھچ مُؤےئ اچر ُپرھک ُدےئ نار ۔۔۹۱۔۔

ਕਬੀਰ ਿੇਤਖ ਿੇਤਖ ਜਗੁ ਢੂੰਤਢਆ ਕਹੂੰ ਨ ਪਾਇਆ ਿਉਰੁ ॥

ب
ریبک دھکی دھکی چگ ُدوھندایھ وہکن ہن نانا ھؤر ۔۔

ਤਜਤਨ ਹਤਰ ਕਾ ਨਾਮੁ ਨ ਚੇਤਿਓ ਕਹਾ ਭੁਲਾਨੇ ਅਉਰ ॥੯੨॥

ب
ِجں ہر اک نام ہن چییپؤ اہک ھُالےن اور ۔۔۹۲۔۔

ਕਬੀਰ ਸੰਗਤਿ ਕਰੀਐ ਸਾਧ ਕੀ ਅੰਤਿ ਕਰੈ ਤਨਰਬਾਹੁ ॥

ریبک تگنس رک پپے َ سادھ یک اپپ رکَے پِرناوہ۔۔
ਸਾਕਿ ਸੰਗੁ ਨ ਕੀਜੀਐ ਜਾ ਿੇ ਹੋਇ ਤਬਨਾਹੁ ॥੯੩॥

کب
ساطق گنس ہن چی َپے اج ےت وہۓ پِیاوہ۔۔۹۳۔۔
ਕਬੀਰ ਜਗ ਮਤਹ ਚੇਤਿਓ ਜਾਤਨ ਕੈ ਜਗ ਮਤਹ ਰਤਹਓ ਸਮਾਇ ॥

ریبک چگ ہہم پپؤ اجن ےکَ چگ ہہم رہیپؤ امسۓ ۔۔

ਤਜਨ ਹਤਰ ਕਾ ਨਾਮੁ ਨ ਚੇਤਿਓ ਬਾਿਤਹ ਜਨਮੇੈਂ ਆਇ ॥੯੪॥

جب
می
ِجں ہر اک نام ہن چییپؤ نادہِ ں ا ۓ ۔۔۹۴۔۔

ਕਬੀਰ ਆਸਾ ਕਰੀਐ ਰਾਮ ਕੀ ਅਵਰੈ ਆਸ ਤਨਰਾਸ ॥

ریبک ا سا رک پپے َ رام یک ا َو َرے ا س پِراس ۔۔

ਨਰਤਕ ਪਰਤਹ ਿੇ ਮਾਨਈ ਜੋ ਹਤਰ ਨਾਮ ਉਿਾਸ ॥੯੫॥

رنک رپہِ ےت امیئن وج ہر نام اُداس ۔۔۹۵۔۔
ਕਬੀਰ ਤਸਖ ਸਾਖਾ ਬਹੁਿੇ ਕੀਏ ਕੇਸੋ ਕੀਓ ਨ ਮੀਿੁ ॥

ریبک سِکھ سااھک پ ُبہپے ےئیک َ
کیسؤ کپؤ ہن تیم ۔۔

ਚਾਲੇ ਥੇ ਹਤਰ ਤਮਲਨ ਕਉ ਬੀਚੈ ਅਟਤਕਓ ਚੀਿੁ ॥੯੬॥

اچےل ےھت ہر مل ِں کؤ پبج َے انکیپؤ جپت ۔۔۹۶۔۔

ਕਬੀਰ ਕਾਰਨੁ ਬਪੁਰਾ ਤਕਆ ਕਰੈ ਜਉ ਰਾਮੁ ਨ ਕਰੈ ਸਹਾਇ ॥

ریبک اکرن پیتُرا ایک رکَے جؤ رام ہن رکَے اہسۓ ۔۔

ਤਜਹ ਤਜਹ ਿਾਲੀ ਪਗੁ ਧਰਉ ਸੋਈ ਮੁਤਰ ਮੁਤਰ ਜਾਇ ॥੯੭॥

ہج ہج دایل نگ درھو وسیئ مُر مُر اجۓ ۔۔۹۷۔۔
ਕਬੀਰ ਅਵਰਹ ਕਉ ਉਪਿੇਸਿੇ ਮੁਖ ਮੈ ਪਤਰ ਹੈ ਰੇਿੁ ॥

ریبک ا َورہ کؤ ا ُندئسیے مُکھ م َے رپ ےہ ر َپپ ۔۔

ਰਾਤਸ ਤਬਰਾਨੀ ਰਾਖਿੇ ਖਾਯਾ ਘਰ ਕਾ ਖੇਿੁ ॥੯੮॥

راس پِراین راےتھک اھکنا رھگ اک تیھک ۔۔۹۸۔۔

ਕਬੀਰ ਸਾਧੂ ਕੀ ਸੰਗਤਿ ਰਹਉ ਜਉ ਕੀ ਭੂਸੀ ਖਾਉ ॥

ب
ریبک سا ُدوھ یک تگنس رہؤ جؤ یک ُھؤیس اھکو ۔۔
ਹੋਨਹਾਰੁ ਸੋ ਹੋਇਹੈ ਸਾਕਿ ਸੰਤਗ ਨ ਜਾਉ ॥੯੯॥

وہاہنر وس وہ ب َہے ساطق گنس ہن اجو ۔۔۹۹۔۔
ਕਬੀਰ ਸੰਗਤਿ ਸਾਧ ਕੀ ਤਿਨ ਤਿਨ ਿੂਨਾ ਹੇਿੁ ॥

ریبک تگنس سادھ یک دِن دِن ُدونا ہ َپت ۔۔

ਸਾਕਿ ਕਾਰੀ ਕਾਂਬਰੀ ਧੋਏ ਹੋਇ ਨ ਸੇਿੁ ॥੧੦੦॥

سیت ۔۔۱۱۱۔۔
ساطق اکری اکربمی دوھےئ وہۓ ہن َ
ਕਬੀਰ ਮਨੁ ਮੂੰਤਿਆ ਨਹੀ ਕੇਸ ਮੁੰਿਾਏ ਕਾਂਇ ॥

ریبک نم مُؤن ِدنا یہن َ
کیس مُیداےئ اک ےنٔ ۔۔
ਜੋ ਤਕਛੁ ਕੀਆ ਸੋ ਮਨ ਕੀਆ ਮੂੰਿਾ ਮੂੰਿੁ ਅਜਾਂਇ ॥੧੦੧॥

ک
وج ِچھ ایک وس نم ایک مُؤندا مُؤند ااجےنٔ ۔۔۱۱۱۔۔
ਕਬੀਰ ਰਾਮੁ ਨ ਛੋਿੀਐ ਿਨੁ ਧਨੁ ਜਾਇ ਿ ਜਾਉ ॥

ریبک رام ہن ِ
وھچدےیَ نت دنھ اجۓ ت اجو ۔۔
ਚਰਨ ਕਮਲ ਤਚਿੁ ਬੇਤਧਆ ਰਾਮਤਹ ਨਾਤਮ ਸਮਾਉ ॥੧੦੨॥

رچن لمک ِجت دیبایھ راہمِ نام امسو ۔۔۱۱۲۔۔
ਕਬੀਰ ਜੋ ਹਮ ਜੰਿੁ ਬਜਾਵਿੇ ਟੂਤਟ ਗਈੈਂ ਸਭ ਿਾਰ ॥

ریبک وج مہ َجپت اجبوےت ئُؤت ںیئگ سیھ نار ۔۔

ਜੰਿੁ ਤਬਚਾਰਾ ਤਕਆ ਕਰੈ ਚਲੇ ਬਜਾਵਨਹਾਰ ॥੧੦੩॥

َجپت ِبچارا ایک رکَے ےلچ اجبواہنر ۔۔۱۱۳۔۔

ਕਬੀਰ ਮਾਇ ਮੂੰਿਉ ਤਿਹ ਗੁਰੂ ਕੀ ਜਾ ਿੇ ਭਰਮੁ ਨ ਜਾਇ ॥

ریبک امےئ مُؤندو ہت ُگؤ ُرو یک اج ےت رھبم ہن اجۓ ۔۔
ਆਪ ਿੁਬੇ ਚਹੁ ਬੇਿ ਮਤਹ ਚੇਲੇ ਿੀਏ ਬਹਾਇ ॥੧੦੪॥

ا ت ُدےب چہؤ دیب ہہم ج َیلے د پپے اہب ِئے ۔۔۱۱۴۔۔
ਕਬੀਰ ਜੇਿੇ ਪਾਪ ਕੀਏ ਰਾਖੇ ਿਲੈ ਿੁਰਾਇ ॥

ریبک ےتیج نات ےئیک راےھک نلَے ُدراۓ ۔۔

ਪਰਗਟ ਭਏ ਤਨਿਾਨ ਸਭ ਜਬ ਪੂਛੇ ਧਰਮ ਰਾਇ ॥੧੦੫॥

رپگپ ےئھب ن ِدان سیھ جت ئُؤےھچ درھم راےئ ۔۔۱۱۵۔۔
ਕਬੀਰ ਹਤਰ ਕਾ ਤਸਮਰਨੁ ਛਾਤਿ ਕੈ ਪਾਤਲਓ ਬਹੁਿੁ ਕੁਟੰਬੁ ॥

ریبک ہر اک ِسمرن اھچد ےکَ نالِؤ تہب ُکیپت ۔۔

ਧੰਧਾ ਕਰਿਾ ਰਤਹ ਗਇਆ ਭਾਈ ਰਤਹਆ ਨ ਬੰਧੁ ॥੧੦੬॥

ددنھاھ رکنا رہِ ایگ اھبیئ رایہ ہن دنبھ ۔۔۱۱۶۔۔
ਕਬੀਰ ਹਤਰ ਕਾ ਤਸਮਰਨੁ ਛਾਤਿ ਕੈ ਰਾਤਿ ਜਗਾਵਨ ਜਾਇ ॥

ریبک ہر اک ِسمرن اھچد ےکَ رات اگجون اجۓ ۔۔

ਸਰਪਤਨ ਹੋਇ ਕੈ ਅਉਿਰੈ ਜਾਏ ਅਪੁਨੇ ਖਾਇ ॥੧੦੭॥

اھکۓ ۔۔۱۱۷۔۔
ےک اورتَے اجےئ اےنپ
رسنپ وہۓ َ
ِ
ਕਬੀਰ ਹਤਰ ਕਾ ਤਸਮਰਨੁ ਛਾਤਿ ਕੈ ਅਹੋਈ ਰਾਖੈ ਨਾਤਰ ॥

ک
ریبک ہر اک ِسمرن اھچد ےکَ اوہیئ را َھے نار ۔۔

ਗਿਹੀ ਹੋਇ ਕੈ ਅਉਿਰੈ ਭਾਰੁ ਸਹੈ ਮਨ ਚਾਤਰ ॥੧੦੮॥

ےک اورتَے اھبر س َہے نم اچر ۔۔۱۱۸۔۔
دگیہ وہۓ َ
ਕਬੀਰ ਚਿੁਰਾਈ ਅਤਿ ਘਨੀ ਹਤਰ ਜਤਪ ਤਹਰਿੈ ਮਾਤਹ ॥

گ
ھب
ہ
ہ
ج
ریبک چتُرایئ ات ی ر ت ِر َدے امہِ۔۔

ਸੂਰੀ ਊਪਤਰ ਖੇਲਨਾ ਤਗਰੈ ਿ ਿਾਹਰ ਨਾਤਹ ॥੧੦੯॥

سُؤری اُورپ انلیھک گ ِ َرے ت اھٹہر ناہِ۔۔۱۱۹۔۔

ਕਬੀਰ ਸੋੁਈ ਮੁਖੁ ਧੰਤਨ ਹੈ ਜਾ ਮੁਤਖ ਕਹੀਐ ਰਾਮੁ ॥

ریبک وسیئ مُکھ دنھّ ےہَ اج مُکھ کہ ٔپے َ رام ۔۔

ਿੇਹੀ ਤਕਸ ਕੀ ਬਾਪੁਰੀ ਪਤਵਿੁ ਹੋਇਗੋ ਗਰਾਮੁ ॥੧੧੦॥

دیہی کِس یک نا ُپری وپِرت وہنگؤ رگام ۔۔۱۱۱۔۔

ਕਬੀਰ ਸੋਈ ਕੁਲ ਭਲੀ ਜਾ ਕੁਲ ਹਤਰ ਕੋ ਿਾਸੁ ॥

ُ ب
ھل
ُ
ک
ہ
ریبک وسیئ کل ی اج ل ر وک داس ۔۔

ਤਜਹ ਕੁਲ ਿਾਸੁ ਨ ਊਪਜੈ ਸੋ ਕੁਲ ਢਾਕੁ ਪਲਾਸੁ ॥੧੧੧॥

ِچہہ ُکل داس ہن اُو بج َے وس ُکل داھک نالس ۔۔۱۱۱۔۔
ਕਬੀਰ ਹੈ ਗਇ ਬਾਹਨ ਸਘਨ ਘਨ ਲਾਖ ਧਜਾ ਿਹਰਾਤਹ ॥

سگ
ب
ےہ ےگٔ نانہ ھں نھگ الھک داجھ ھہراہِ۔۔
ریبک َ

ਇਆ ਸੁਖ ਿੇ ਤਭਖਯਾ ਭਲੀ ਜਉ ਹਤਰ ਤਸਮਰਿ ਤਿਨ ਜਾਤਹ ॥੧੧੨॥

ب ب
س
ھل
ِ
ج
ہ
م
اِنا ُسکھ ےت ھِکہا ی ؤ ر رت دِن اجےہ ۔۔۱۱۲۔۔
ਕਬੀਰ ਸਭੁ ਜਗੁ ਹਉ ਤਿਤਰਓ ਮਾਂਿਲੁ ਕੰਧ ਚਢਾਇ ॥

ب
ریبک سیھ چگ ہؤ ھِرئؤ امدنل دنکھ چداھۓ ۔۔

ਕੋਈ ਕਾਹੂ ਕੋ ਨਹੀ ਸਭ ਿੇਖੀ ਿੋਤਕ ਬਜਾਇ ॥੧੧੩॥

وکیئ اک ُہؤ وک یہن سیھ دیھکی وھٹک اجبےئ ۔۔۱۱۳۔۔
ਮਾਰਤਗ ਮੋਿੀ ਬੀਥਰੇ ਅੰਧਾ ਤਨਕਤਸਓ ਆਇ ॥

نب
امرگ ومیت ی ھرے ادناھ نکِسیؤ ا ۓ ۔۔

ਜੋਤਿ ਤਬਨਾ ਜਗਿੀਸ ਕੀ ਜਗਿੁ ਉਲੰਘੇ ਜਾਇ ॥੧੧੪॥

وجت پِیا چگدسی یک تگج اُےھگنل اجۓ ۔۔۱۱۴۔۔
ਬੂਿਾ ਬੰਸੁ ਕਬੀਰ ਕਾ ਉਪਤਜਓ ਪੂਿੁ ਕਮਾਲੁ ॥

ب
وبدا سنب ریبک اک ا ُ چِپؤ ئُؤت امکل ۔۔

ਹਤਰ ਕਾ ਤਸਮਰਨੁ ਛਾਤਿ ਕੈ ਘਤਰ ਲੇ ਆਯਾ ਮਾਲੁ ॥੧੧੫॥

ےک رھگ ےل ا نا امل ۔۔۱۱۵۔۔
ہر اک ِسمرن اھچد َ

ਕਬੀਰ ਸਾਧੂ ਕਉ ਤਮਲਨੇ ਜਾਈਐ ਸਾਤਥ ਨ ਲੀਜੈ ਕੋਇ ॥

ریبک سا ُدوھ کؤ مل ِپے اج پپَے ساھت ہن لبج َے وکۓ ۔۔
ਪਾਛੈ ਪਾਉ ਨ ਿੀਜੀਐ ਆਗੈ ਹੋਇ ਸੁ ਹੋਇ ॥੧੧੬॥

ب
چ
نا َھے ناو ہن د چیپے َ ا ےگ وہۓ وس وہۓ ۔۔۱۱۶۔۔
ਕਬੀਰ ਜਗੁ ਬਾਤਧਓ ਤਜਹ ਜੇਵਰੀ ਤਿਹ ਮਿ ਬੰਧਹੁ ਕਬੀਰ ॥

ریبک چگ نادھپؤ ِچہہ ج َپؤری ہت مت دنبھہؤریبک ۔۔

ਜੈਹਤਹ ਆਟਾ ਲੋਨ ਤਜਉ ਸੋਨ ਸਮਾਤਨ ਸਰੀਰੁ ॥੧੧੭॥

ہہیجِ ا نا ولن چیپؤ وسن امسن رسری ۔۔۱۱۷۔۔

ਕਬੀਰ ਹੰਸੁ ਉਤਿਓ ਿਨੁ ਗਾਤਿਓ ਸੋਝਾਈ ਸੈਨਾਹ ॥

ریبک سنہ اُدِوی نت اگدوی وساھجیئ َسییاہ ۔۔
ਅਜਹੂ ਜੀਉ ਨ ਛੋਿਈ ਰੰਕਾਈ ਨੈਨਾਹ ॥੧੧੮॥

اچہ ُؤ جپؤ ہن وھچدیئ راکنیئ نَییاہ ۔۔۱۱۸۔۔

ਕਬੀਰ ਨੈਨ ਤਨਹਾਰਉ ਿੁਝ ਕਉ ਸਰਵਨ ਸੁਨਉ ਿੁਅ ਨਾਉ ॥

ُب
ریبک نَیں بِہارو چھ کؤ رسَون ُسیؤ ئُٔؤ

ناو ۔۔

ਬੈਨ ਉਚਰਉ ਿੁਅ ਨਾਮ ਜੀ ਚਰਨ ਕਮਲ ਤਰਿ ਿਾਉ ॥੧੧੯॥

َنیں اُرچو ئُٔؤ

نام یج رچن لمک رِد اھٹو ۔۔۱۱۹۔۔

ਕਬੀਰ ਸੁਰਗ ਨਰਕ ਿੇ ਮੈ ਰਤਹਓ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਪਰਸਾਤਿ ॥

ریبک ُسرگ رنک ےت م َے رویہ سیگؤر ےک رپساد ۔۔

ਚਰਨ ਕਮਲ ਕੀ ਮਉਜ ਮਤਹ ਰਹਉ ਅੰਤਿ ਅਰੁ ਆਤਿ ॥੧੨੦॥

رچن لمک یک ؤمچ ہہم رہؤ اپپ ار ا د ۔۔۱۲۱۔۔
ਕਬੀਰ ਚਰਨ ਕਮਲ ਕੀ ਮਉਜ ਕੋ ਕਤਹ ਕੈਸੇ ਉਨਮਾਨ ॥

ریبک رچن لمک یک ؤمچ وک ہہک َ
کیسے اُامنن ۔۔

ਕਤਹਬੇ ਕਉ ਸੋਭਾ ਨਹੀ ਿੇਖਾ ਹੀ ਪਰਵਾਨੁ ॥੧੨੧॥

کہپے کؤ وساھب یہن داھکی یہ رپوان ۔۔۱۲۱۔۔

ਕਬੀਰ ਿੇਤਖ ਕੈ ਤਕਹ ਕਹਉ ਕਹੇ ਨ ਕੋ ਪਿੀਆਇ ॥

ریبک دھکی ےک ک ِہ کہؤ ےہک ہن وک نی ِیا ئِے ۔۔

ਹਤਰ ਜੈਸਾ ਿੈਸਾ ਉਹੀ ਰਹਉ ਹਰਤਖ ਗੁਨ ਗਾਇ ॥੧੨੨॥

ہر اسیج َنیسا اویہ رہؤ ہرھک ُگں اگےئ۔۱۲

ਕਬੀਰ ਚੁਗੈ ਤਚਿਾਰੈ ਭੀ ਚੁਗੈ ਚੁਤਗ ਚੁਤਗ ਤਚਿਾਰੇ ॥

َ
َ
ریبک ُچگے ِجیا َرے یھب ُچگے ُچگ ُچگ ِجیارے۔۔
ਜੈਸੇ ਬਚਰਤਹ ਕੂੰਜ ਮਨ ਮਾਇਆ ਮਮਿਾ ਰੇ ॥੧੨੩॥

ب
ےسیج چرہِ ُکؤجن نم امنا اتمم رے ۔۔۱۲۳۔۔

ਕਬੀਰ ਅੰਬਰ ਘਨਹਰੁ ਛਾਇਆ ਬਰਤਖ ਭਰੇ ਸਰ ਿਾਲ ॥

گ
ھب
پ
ہ
ریبک اربم ر اھچنا رِھک رھبے رس نال ۔۔

ਚਾਤਿਰਕ ਤਜਉ ਿਰਸਿ ਰਹੈ ਤਿਨ ਕੋ ਕਉਨੁ ਹਵਾਲੁ ॥੧੨੪॥

اچرتِک چیپؤ رتست ر َہے پِں وک کؤن حال ۔۔۱۲۴۔۔

ਕਬੀਰ ਚਕਈ ਜਉ ਤਨਤਸ ਬੀਛੁਰੈ ਆਇ ਤਮਲੈ ਪਰਭਾਤਿ ॥

پ بج
ریبک یئکچ جؤ ئِس ھ َرے ا ۓ ملَ ِے رپاھبت ۔۔

ਜੋ ਨਰ ਤਬਛੁਰੇ ਰਾਮ ਤਸਉ ਨਾ ਤਿਨ ਤਮਲੇ ਨ ਰਾਤਿ ॥੧੨੫॥

بِج
ل
س
ِی
م
ھ
ِ
وج رن رے رام ؤ ہن دِن ے ہن رات ۔۔۱۲۵۔۔
ਕਬੀਰ ਰੈਨਾਇਰ ਤਬਛੋਤਰਆ ਰਹੁ ਰੇ ਸੰਖ ਮਝੂਤਰ ॥

مج
بِج
ریبک َرانیپر ھؤرنا روہ رے ھکنس ُھؤر ۔۔

ਿੇਵਲ ਿੇਵਲ ਧਾਹੜੀ ਿੇਸਤਹ ਉਗਵਿ ਸੂਰ ॥੧੨੬॥

دویل دویل داھہری دئسہہ اُوگت سُؤر ۔۔۱۲۶۔۔
ਕਬੀਰ ਸੂਿਾ ਤਕਆ ਕਰਤਹ ਜਾਗੁ ਰੋਇ ਭੈ ਿੁਖ ॥

ب
ریبک سُؤنا ایک رکہِ اجگ رو ئِے َھے ُدھک ۔۔

ਜਾ ਕਾ ਬਾਸਾ ਗੋਰ ਮਤਹ ਸੋ ਤਕਉ ਸੋਵੈ ਸੁਖ ॥੧੨੭॥

وسوے ُسکھ ۔۔۱۲۷۔۔
اج اک ناسا وگر ہہم وس کپؤ َ
ਕਬੀਰ ਸੂਿਾ ਤਕਆ ਕਰਤਹ ਉਤਿ ਤਕ ਨ ਜਪਤਹ ਮੁਰਾਤਰ ॥

ریبک سُؤنا ایک رکہِ اُھٹ ےک ہن جبہہ مُرار ۔۔
ਇਕ ਤਿਨ ਸੋਵਨੁ ਹੋਇਗੋ ਲਾਂਬੇ ਗੋਿ ਪਸਾਤਰ ॥੧੨੮॥

اِک دِن وسون وہنگؤ ال مپے وگد ئسار ۔۔۱۲۸۔۔

ਕਬੀਰ ਸੂਿਾ ਤਕਆ ਕਰਤਹ ਬੈਿਾ ਰਹੁ ਅਰੁ ਜਾਗੁ ॥

ریبک سُؤنا ایک رکہِ اھٹیب روہ ار اجگ ۔۔
ਜਾ ਕੇ ਸੰਗ ਿੇ ਬੀਛੁਰਾ ਿਾ ਹੀ ਕੇ ਸੰਤਗ ਲਾਗੁ ॥੧੨੯॥

پ بج
ھ
اج ےک گنس ےت را نا یہ ےک گنس الگ ۔۔۱۲۹۔۔
ਕਬੀਰ ਸੰਿ ਕੀ ਗੈਲ ਨ ਛੋਿੀਐ ਮਾਰਤਗ ਲਾਗਾ ਜਾਉ ॥

ریبک سیت یک َگ َیل ہن ِ
ےی امرگ الاگ اجو ۔۔
وھچد َ

ਪੇਖਿ ਹੀ ਪੁੰਨੀਿ ਹੋਇ ਭੇਟਿ ਜਪੀਐ ਨਾਉ ॥੧੩੦॥

ب
پ
َیکھت یہ ُنیّپت وہۓ ھیپت چیپَے ناو ۔۔۱۳۱۔۔
ਕਬੀਰ ਸਾਕਿ ਸੰਗੁ ਨ ਕੀਜੀਐ ਿੂਰਤਹ ਜਾਈਐ ਭਾਤਗ ॥

کب
ریبک ساطق گنس ہن چی َپے ُدورہِ اج پپَے اھبگ ۔۔

ਬਾਸਨੁ ਕਾਰੋ ਪਰਸੀਐ ਿਉ ਕਛੁ ਲਾਗੈ ਿਾਗੁ ॥੧੩੧॥

نانس اکرو رپسی َپے ئؤ ھچک ال َگے داگ ۔۔۱۳۱۔۔
ਕਬੀਰਾ ਰਾਮੁ ਨ ਚੇਤਿਓ ਜਰਾ ਪਹੂੰਤਚਓ ਆਇ ॥

ب
ریبکا رام ہن چییپؤ درا بہؤ چپؤ ا ۓ ۔۔

ਲਾਗੀ ਮੰਤਿਰ ਿੁਆਰ ਿੇ ਅਬ ਤਕਆ ਕਾਤਢਆ ਜਾਇ ॥੧੩੨॥

الیگ دنمر ُدوار ےت ات ایک اکدایھ اجۓ ۔۔۱۳۲۔۔
ਕਬੀਰ ਕਾਰਨੁ ਸੋ ਭਇਓ ਜੋ ਕੀਨੋ ਕਰਿਾਤਰ ॥

ب
ریبک اکرن وس ھیپؤ وج ونیک رکنار ۔۔

ਤਿਸੁ ਤਬਨੁ ਿੂਸਰੁ ਕੋ ਨਹੀ ਏਕੈ ਤਸਰਜਨਹਾਰੁ ॥੧੩੩॥

ئِس پِں ُدورس وک یہن اےکی سِرجبہار ۔۔۱۳۳۔۔
ਕਬੀਰ ਿਲ ਲਾਗੇ ਿਲਤਨ ਪਾਕਤਨ ਲਾਗੇ ਆਂਬ ॥

ب
ل
ھ
م
ریبک لھپ الےگ ں نانک الےگ ا ت ۔۔

ਜਾਇ ਪਹੂਚਤਹ ਖਸਮ ਕਉ ਜਉ ਬੀਤਚ ਨ ਖਾਹੀ ਕਾਂਬ ॥੧੩੪॥

ک
ھ
س
ہچ م کؤ جؤ چیب ہن اھکیہ اکمت ۔۔۱۳۴۔۔
اجۓ بہؤ ِ
ਕਬੀਰ ਿਾਕੁਰੁ ਪੂਜਤਹ ਮੋਤਲ ਲੇ ਮਨਹਤਿ ਿੀਰਥ ਜਾਤਹ ॥

ریبک اھٹ ُکر ئُؤہہج ومل ےل مبہبھ ریتھت اجےہ ۔۔

ਿੇਖਾ ਿੇਖੀ ਸਵਾਂਗੁ ਧਤਰ ਭੂਲੇ ਭਟਕਾ ਖਾਤਹ ॥੧੩੫॥

ب
داھکی دیھکی سَؤانگ درھ ُھؤےل بھپکا اھکےہ ۔۔۱۳۵۔۔
ਕਬੀਰ ਪਾਹਨੁ ਪਰਮੇਸੁਰੁ ਕੀਆ ਪੂਜੈ ਸਭੁ ਸੰਸਾਰੁ ॥

ریبک نانہ رپمیسُر کییا ئُؤ َچے سیھ اسنسر ۔۔

ਇਸ ਭਰਵਾਸੇ ਜੋ ਰਹੇ ਬੂਿੇ ਕਾਲੀ ਧਾਰ ॥੧੩੬॥

اِس رھبواےس وج رےہ وبدے اکیل داھر ۔۔۱۳۶۔۔
ਕਬੀਰ ਕਾਗਿ ਕੀ ਓਬਰੀ ਮਸੁ ਕੇ ਕਰਮ ਕਪਾਟ ॥

ریبک اکدگ یک اوپری سم ےک رکم اپکت ۔۔

ਪਾਹਨ ਬੋਰੀ ਤਪਰਥਮੀ ਪੰਤਿਿ ਪਾੜੀ ਬਾਟ ॥੧੩੭॥

نانہ وبری پِریمھت ڈنپت ناری نات ۔۔۱۳۷۔۔
ਕਬੀਰ ਕਾਤਲ ਕਰੰਿਾ ਅਬਤਹ ਕਰੁ ਅਬ ਕਰਿਾ ਸੁਇ ਿਾਲ ॥

ریبک اکل رکاتن ا ِہب رک ات رکنا سُؤۓ نال ۔۔
ਪਾਛੈ ਕਛੂ ਨ ਹੋਇਗਾ ਜਉ ਤਸਰ ਪਤਰ ਆਵੈ ਕਾਲੁ ॥੧੩੮॥

َچھ کج
ُ
ج
ھ
س
ِ
ے اکل ۔۔۱۳۸۔۔
نا ے ؤ ہن وہاگئ ؤ ر رپ ا و َ
ਕਬੀਰ ਐਸਾ ਜੰਿੁ ਇਕੁ ਿੇਤਖਆ ਜੈਸੀ ਧੋਈ ਲਾਖ ॥

چ
ریبک ااسی جپت اِک دنکھیا َیسی دوھیئ الھک ۔۔

ਿੀਸੈ ਚੰਚਲੁ ਬਹੁ ਗੁਨਾ ਮਤਿ ਹੀਨਾ ਨਾਪਾਕ ॥੧੩੯॥

د ئ َسے لچنچ وہب ُگیا مت ہییا ناناک ۔۔۱۳۹۔۔
ਕਬੀਰ ਮੇਰੀ ਬੁਤਧ ਕਉ ਜਮੁ ਨ ਕਰੈ ਤਿਸਕਾਰ ॥

ریبک ریمی ُندھ کؤ مج ہن رکَے ئِسکار ۔۔

ਤਜਤਨ ਇਹੁ ਜਮੂਆ ਤਸਰਤਜਆ ਸੁ ਜਤਪਆ ਪਰਤਵਿਗਾਰ ॥੧੪੦॥

ِجں اوہی چمُؤا سِر ِجیا وس چییا رپوِداگر ۔۔۱۴۱۔۔
ਕਬੀਰੁ ਕਸਿੂਰੀ ਭਇਆ ਭਵਰ ਭਏ ਸਭ ਿਾਸ ॥

ریبک ک ُ
سیؤری ایھب وھبَر ےئھب سیھ داس ۔۔

ਤਜਉ ਤਜਉ ਭਗਤਿ ਕਬੀਰ ਕੀ ਤਿਉ ਤਿਉ ਰਾਮ ਤਨਵਾਸ ॥੧੪੧॥

چیپؤ چیپؤ تگھب ریبک یک پپؤ پپؤ رام ئِؤاس ۔۔۱۴۱۔۔

ਕਬੀਰ ਗਹਗਤਚ ਪਤਰਓ ਕੁਟੰਬ ਕੈ ਕਾਂਿੈ ਰਤਹ ਗਇਓ ਰਾਮੁ ॥

گہگ
پب
ریبک ج رپوی ُکیپت ےکَ اک َھے رہِ گیپؤ رام ۔۔

ਆਇ ਪਰੇ ਧਰਮ ਰਾਇ ਕੇ ਬੀਚਤਹ ਧੂਮਾ ਧਾਮ ॥੧੪੨॥

ا ۓ رپے درھم راےئ ےک پبجہ ِہ دھُؤام داھم ۔۔۱۴۲۔۔
ਕਬੀਰ ਸਾਕਿ ਿੇ ਸੂਕਰ ਭਲਾ ਰਾਖੈ ਆਛਾ ਗਾਉ ॥

ک
ب
ریبک ساطق ےت سُؤرک ھال را َھے ا اھچ اگو ۔۔

ਉਹੁ ਸਾਕਿੁ ਬਪੁਰਾ ਮਤਰ ਗਇਆ ਕੋਇ ਨ ਲੈਹੈ ਨਾਉ ॥੧੪੩॥

اووہ ساطق نت ُرا رم ایگ وکۓ ہن لَب َہے ناو ۔۔۱۴۳۔۔
ਕਬੀਰ ਕਉਿੀ ਕਉਿੀ ਜੋਤਰ ਕੈ ਜੋਰੇ ਲਾਖ ਕਰੋਤਰ ॥

ریبک کؤدی کؤدی وجر ےکَ وجرے الھک رکور ۔۔
ਚਲਿੀ ਬਾਰ ਨ ਕਛੁ ਤਮਤਲਓ ਲਈ ਲੰਗੋਟੀ ਿੋਤਰ ॥੧੪੪॥

یتلچ نار ہن ھچک مل ِپؤ یئل وگنلیٹ وتر ۔۔۱۴۴۔۔

ਕਬੀਰ ਬੈਸਨੋ ਹੂਆ ਿ ਤਕਆ ਭਇਆ ਮਾਲਾ ਮੇਲੀੈਂ ਚਾਤਰ ॥

م
ریبک َنیسیؤ ُہؤا ت ایک ایھب امال یلیں اچر ۔۔

ਬਾਹਤਰ ਕੰਚਨੁ ਬਾਰਹਾ ਭੀਿਤਰ ਭਰੀ ਭੰਗਾਰ ॥੧੪੫॥

ناہر نچنک ناراہ رتیھب رھبی اگنھبر ۔۔۱۴۵۔۔
ਕਬੀਰ ਰੋੜਾ ਹੋਇ ਰਹੁ ਬਾਟ ਕਾ ਿਤਜ ਮਨ ਕਾ ਅਤਭਮਾਨੁ ॥

ب
ریبک رورا وہۓ روہ نات اک جت نم اک ا ھبمان ۔۔
ਐਸਾ ਕੋਈ ਿਾਸੁ ਹੋਇ ਿਾਤਹ ਤਮਲੈ ਭਗਵਾਨੁ ॥੧੪੬॥

ااسی وکیئ داس وہۓ نا ِہے ملَ ِے وگھبان ۔۔۱۴۶۔۔

ਕਬੀਰ ਰੋੜਾ ਹੂਆ ਿ ਤਕਆ ਭਇਆ ਪੰਥੀ ਕਉ ਿੁਖੁ ਿੇਇ ॥

ریبک رورا ُہؤا ت ایک ایھب یھتنپ کؤ ُدھک دےئ ۔۔
ਐਸਾ ਿੇਰਾ ਿਾਸੁ ਹੈ ਤਜਉ ਧਰਨੀ ਮਤਹ ਖੇਹ ॥੧੪੭॥

ےہ چیپؤ درھین ہہم کھبہہ ۔۔۱۴۷۔۔
ااسی ریتا داس َ
ਕਬੀਰ ਖੇਹ ਹੂਈ ਿਉ ਤਕਆ ਭਇਆ ਜਉ ਉਤਿ ਲਾਗੈ ਅੰਗ ॥

ریبک کھبہہ ُہؤیئ ئؤ ایک ایھب جؤ ا ُد ال َگے انگ ۔۔

ਹਤਰ ਜਨੁ ਐਸਾ ਚਾਹੀਐ ਤਜਉ ਪਾਨੀ ਸਰਬੰਗ ॥੧੪੮॥

ےیہ چیپؤ ناین رسگنب ۔۔۱۴۸۔۔
ہر نج ااسی اچ َ

ਕਬੀਰ ਪਾਨੀ ਹੂਆ ਿ ਤਕਆ ਭਇਆ ਸੀਰਾ ਿਾਿਾ ਹੋਇ ॥

ریبک ناین ُہؤا ت ایک ایھب ریسا نانا وہۓ ۔۔
ਹਤਰ ਜਨੁ ਐਸਾ ਚਾਹੀਐ ਜੈਸਾ ਹਤਰ ਹੀ ਹੋਇ ॥੧੪੯॥

ہر نج ااسی اچےیہَ چ َیسا ہر یہ وہۓ ۔۔۱۴۹۔۔
ਊਚ ਭਵਨ ਕਨਕਾਮਨੀ ਤਸਖਤਰ ਧਜਾ ਿਹਰਾਇ ॥

ب
ک
اُوچ وھبَن اکنکینم ِس ھر داجھ ھہراےئ ۔۔

ਿਾ ਿੇ ਭਲੀ ਮਧੂਕਰੀ ਸੰਿਸੰਤਗ ਗੁਨ ਗਾਇ ॥੧੫੦॥

ب
ُ
گ
ھل
سی
ی
س
ی
گ ں اگۓ ۔۔۱۵۱۔۔
نا ےت ی دمُوھرکی
ਕਬੀਰ ਪਾਟਨ ਿੇ ਊਜਰੁ ਭਲਾ ਰਾਮ ਭਗਿ ਤਜਹ ਿਾਇ ॥

ب
ریبک نانٹ ےت اُورج ھال رام تگھب ہج اھٹۓ ۔۔
ਰਾਮ ਸਨੇਹੀ ਬਾਹਰਾ ਜਮ ਪੁਰੁ ਮੇਰੇ ਭਾਂਇ ॥੧੫੧॥

رام سیبہی ناہرا مج ُپر ریمے اھبےئن ۔۔۱۵۱۔۔

ਕਬੀਰ ਗੰਗ ਜਮੁਨ ਕੇ ਅੰਿਰੇ ਸਹਜ ਸੁੰਨ ਕੇ ਘਾਟ ॥

سہ
ریبک گنگ نمج ےک ارتنے ج ُس ّں ےک اھگت ۔۔
ਿਹਾ ਕਬੀਰੈ ਮਟੁ ਕੀਆ ਖੋਜਿ ਮੁਤਨ ਜਨ ਬਾਟ ॥੧੫੨॥

اہت ریبکَے مت ایک وھکجت مُں نج نات ۔۔۱۵۲۔۔
ਕਬੀਰ ਜੈਸੀ ਉਪਜੀ ਪੇਿ ਿੇ ਜਉ ਿੈਸੀ ਤਨਬਹੈ ਓਤੜ ॥

َن
ریبک یسیج اُیجپ یپ ےت جؤ یسی پ ِب َہے اور ۔۔

ਹੀਰਾ ਤਕਸ ਕਾ ਬਾਪੁਰਾ ਪੁਜਤਹ ਨ ਰਿਨ ਕਰੋਤੜ ॥੧੫੩॥

ریہا کِس اک نا ُپرا بُجہہ ہن رنت رکور ۔۔

ਕਬੀਰਾ ਏਕੁ ਅਚੰਭਉ ਿੇਤਖਓ ਹੀਰਾ ਹਾਟ ਤਬਕਾਇ ॥

ن چمب
ھ
ئ
ریبکا ا ک ا ؤ دویھکی ریہا اہت ِکِاےئ ۔۔

ਬਨਜਨਹਾਰੇ ਬਾਹਰਾ ਕਉਿੀ ਬਿਲੈ ਜਾਇ ॥੧੫੪॥

پبچبہارے ناہرا کؤدی دب لَے اجۓ ۔۔۱۵۴۔۔

ਕਬੀਰਾ ਜਹਾ ਤਗਆਨੁ ਿਹ ਧਰਮੁ ਹੈ ਜਹਾ ਝੂਿੁ ਿਹ ਪਾਪੁ ॥

چ
ےہ اہج ُھؤھٹ ہت نات ۔۔
ریبکا اہج گ ِیان ہت درھم َ

ਜਹਾ ਲੋਭੁ ਿਹ ਕਾਲੁ ਹੈ ਜਹਾ ਤਖਮਾ ਿਹ ਆਤਪ ॥੧੫੫॥

ک
ےہ اہج ھِما ہت ا ت ۔۔۱۵۵۔۔
اہج ولھب ہت اکل َ

ਕਬੀਰ ਮਾਇਆ ਿਜੀ ਿ ਤਕਆ ਭਇਆ ਜਉ ਮਾਨੁ ਿਤਜਆ ਨਹੀ ਜਾਇ ॥

ریبک امنا یجت ت ایک ایھب جؤ امن بچیا یہن اجۓ ۔۔

ਮਾਨ ਮੁਨੀ ਮੁਤਨਵਰ ਗਲੇ ਮਾਨੁ ਸਭੈ ਕਉ ਖਾਇ ॥੧੫੬॥

سب
اھکۓ ۔۔۱۵۶۔۔
امن مُبی مُپِؤر ےلگ امن َھے کؤ
ِ

ਕਬੀਰ ਸਾਚਾ ਸਤਿਗੁਰੁ ਮੈ ਤਮਤਲਆ ਸਬਿੁ ਜੁ ਬਾਤਹਆ ਏਕੁ ॥

ریبک سااچ سیگؤر م َے مل ِیا دبس وج ناایہ انک ۔۔

ਲਾਗਿ ਹੀ ਭੁਇ ਤਮਤਲ ਗਇਆ ਪਤਰਆ ਕਲੇਜੇ ਛੇਕੁ ॥੧੫੭॥

ب
الگپ یہ ُھپے مِل ایگ رپِنا ےجیلک کیھچ ۔۔۱۵۷۔۔

ਕਬੀਰ ਸਾਚਾ ਸਤਿਗੁਰੁ ਤਕਆ ਕਰੈ ਜਉ ਤਸਖਾ ਮਤਹ ਚੂਕ ॥

ریبک سااچ سیگؤر ایک رکَے جؤ ِسکھا ہہم ُجؤک ۔۔

ਅੰਧੇ ਏਕ ਨ ਲਾਗਈ ਤਜਉ ਬਾਂਸੁ ਬਜਾਈਐ ਿੂਕ ॥੧੫੮॥

ب
ادنےھ انک ہن الیئگ چیپؤ ناسن اجب پپَے ُھؤک ۔۔۱۵۸۔۔
ਕਬੀਰ ਹੈ ਗੈ ਬਾਹਨ ਸਘਨ ਘਨ ਛਿਰਪਿੀ ਕੀ ਨਾਤਰ ॥

سگ
ھ
ےہ ےگَ نانہ ں نھگ رتھچیتپ یک نار ۔۔
ریبک َ

ਿਾਸੁ ਪਟੰਿਰ ਨਾ ਪੁਜੈ ਹਤਰ ਜਨ ਕੀ ਪਤਨਹਾਤਰ ॥੧੫੯॥

طاس نییتر ہن بُج َے ہر نج یک اہنپر ۔۔۱۵۹۔۔

ਕਬੀਰ ਤਨਰਪ ਨਾਰੀ ਤਕਉ ਤਨੰਿੀਐ ਤਕਉ ਹਤਰ ਚੇਰੀ ਕਉ ਮਾਨੁ ॥

ریبک پِرت ناری کپؤ پ ِید پپے َ کپؤ ہر ریچی کؤ امن ۔۔

ਓਹ ਮਾਂਗ ਸਵਾਰੈ ਤਬਖੈ ਕਉ ਓਹ ਤਸਮਰੈ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ॥੧੬੦॥

نک
اوہ امنگ وسا َرے ِ َھے کؤ اوہ ِسم َرے ہر نام ۔۔۱۶۱۔۔
ਕਬੀਰ ਥੂਨੀ ਪਾਈ ਤਥਤਿ ਭਈ ਸਤਿਗੁਰ ਬੰਧੀ ਧੀਰ ॥

ُب
ریبک ُھؤین نایئ بھِت یئھب سیگؤر دنبیھ دھتر ۔۔

ਕਬੀਰ ਹੀਰਾ ਬਨਤਜਆ ਮਾਨ ਸਰੋਵਰ ਿੀਰ ॥੧੬੧॥

ریبک ریہا پبچیا امن رسوور ریت ۔۔۱۶۱۔۔

ਕਬੀਰ ਹਤਰ ਹੀਰਾ ਜਨ ਜਉਹਰੀ ਲੇ ਕੈ ਮਾਂਿੈ ਹਾਟ ॥

ےک امنَُدَے اہت ۔۔
ریبک ہر ریہا نج جؤہری ےل َ
ਜਬ ਹੀ ਪਾਈਅਤਹ ਪਾਰਖੂ ਿਬ ਹੀਰਨ ਕੀ ਸਾਟ ॥੧੬੨॥

ک
جت یہ ناپ ٔبہہ نار ُھؤ پپ ریہن یک سات ۔۔۱۶۲۔۔

ਕਬੀਰ ਕਾਮ ਪਰੇ ਹਤਰ ਤਸਮਰੀਐ ਐਸਾ ਤਸਮਰਹੁ ਤਨਿ ॥

ریبک اکم رپے ہر ِسمر پپے ااسی ِسمروہ پِپ ۔۔

ਅਮਰਾ ਪੁਰ ਬਾਸਾ ਕਰਹੁ ਹਤਰ ਗਇਆ ਬਹੋਰੈ ਤਬਿ ॥੧੬੩॥

ارما ُپر ناسا رکوہ ہر ایگ وہبَرے پِپ ۔۔۱۶۳۔۔
ਕਬੀਰ ਸੇਵਾ ਕਉ ਿੁਇ ਭਲੇ ਏਕੁ ਸੰਿੁ ਇਕੁ ਰਾਮੁ ॥

ریبک ویسا کؤ ُدےئ ےلھب انک سیت اِک رام ۔۔
ਰਾਮੁ ਜੁ ਿਾਿਾ ਮੁਕਤਿ ਕੋ ਸੰਿੁ ਜਪਾਵੈ ਨਾਮੁ ॥੧੬੪॥

اپجوے نام ۔۔۱۶۴۔۔
رام چ دانا مُکت وک سیت َ
ਕਬੀਰ ਤਜਹ ਮਾਰਤਗ ਪੰਤਿਿ ਗਏ ਪਾਛੈ ਪਰੀ ਬਹੀਰ ॥

چ
ریبک ہج امرگ ڈنپت ےئگ نا َھے رپی ریہب ۔۔

ਇਕ ਅਵਘਟ ਘਾਟੀ ਰਾਮ ਕੀ ਤਿਹ ਚਤੜ ਰਤਹਓ ਕਬੀਰ ॥੧੬੫॥

اِک ا َوٹھگ اھگیٹ رام یک ہت ڑچ رویہ ریبک ۔۔۱۶۵۔۔
ਕਬੀਰ ਿੁਨੀਆ ਕੇ ਿੋਖੇ ਮੂਆ ਚਾਲਿ ਕੁਲ ਕੀ ਕਾਤਨ ॥

ریبک ُداین ےک دوےھک مُؤا اچلپ ُکل یک اکن ۔۔

ਿਬ ਕੁਲੁ ਤਕਸ ਕਾ ਲਾਜਸੀ ਜਬ ਲੇ ਧਰਤਹ ਮਸਾਤਨ ॥੧੬੬॥

پپ ُکل کِس اک الجسی جت ےل درھہِ اسمن ۔۔۱۶۶۔۔
ਕਬੀਰ ਿੂਬਤਹਗੋ ਰੇ ਬਾਪੁਰੇ ਬਹੁ ਲੋਗਨ ਕੀ ਕਾਤਨ ॥

ریبک ُدوبہگؤ رے نا ُپرے وہب ولنگ یک اکن ۔۔
ਪਾਰੋਸੀ ਕੇ ਜੋ ਹੂਆ ਿੂ ਅਪਨੇ ਭੀ ਜਾਨੁ ॥੧੬੭॥

نا َرویس ےک وج ُہؤا ئُؤ اےنپ یھب اجن ۔۔۱۶۷۔۔
ਕਬੀਰ ਭਲੀ ਮਧੂਕਰੀ ਨਾਨਾ ਤਬਤਧ ਕੋ ਨਾਜੁ ॥

ب
ھل
ریبک ی دموھرکی نانا ت دھ وک ناچ ۔۔
ਿਾਵਾ ਕਾਹੂ ਕੋ ਨਹੀ ਬਿਾ ਿੇਸੁ ਬਿ ਰਾਜੁ ॥੧੬੮॥

دوعا اک ُہؤ وک یہن ندا دسی ند راچ ۔۔۱۶۸۔۔
ਕਬੀਰ ਿਾਵੈ ਿਾਝਨੁ ਹੋਿੁ ਹੈ ਤਨਰਿਾਵੈ ਰਹੈ ਤਨਸੰਕ ॥

ےہ پِردا َوے ر َہے ئِسیک ۔۔
ریبک دا َوے دانھج وہت َ
ਜੋ ਜਨੁ ਤਨਰਿਾਵੈ ਰਹੈ ਸੋ ਗਨੈ ਇੰਿਰ ਸੋ ਰੰਕ ॥੧੬੯॥

وج نج پِردا َوے ر َہے وس گ َپے اِدنر وس رنک ۔۔۱۶۹۔۔
ਕਬੀਰ ਪਾਤਲ ਸਮੁਹਾ ਸਰਵਰੁ ਭਰਾ ਪੀ ਨ ਸਕੈ ਕੋਈ ਨੀਰੁ ॥

ریبک نال سمُؤاہ رسور رھبا یپ ہن ےکسَ وکیئ رین ۔۔

ਭਾਗ ਬਿੇ ਿੈ ਪਾਇਓ ਿੂੰ ਭਤਰ ਭਤਰ ਪੀਉ ਕਬੀਰ ॥੧੭੦॥

اھبگ ندے ئَے ناویئ ئُؤن رھب رھب پِپؤ ریبک ۔۔۱۷۱۔۔
ਕਬੀਰ ਪਰਭਾਿੇ ਿਾਰੇ ਤਖਸਤਹ ਤਿਉ ਇਹੁ ਤਖਸੈ ਸਰੀਰੁ ॥

ک
ریبک رپاھبےت نارے کھِسہ پپؤ اوہی ھِسے َ رسری ۔۔

ਏ ਿੁਇ ਅਖਰ ਨਾ ਤਖਸਤਹ ਸੋ ਗਤਹ ਰਤਹਓ ਕਬੀਰੁ ॥੧੭੧॥

اے ُدےئ ارھک ہن کھِس ِہ وس ہگِ رویہ ریبک ۔۔۱۷۱۔۔
ਕਬੀਰ ਕੋਿੀ ਕਾਿ ਕੀ ਿਹ ਤਿਤਸ ਲਾਗੀ ਆਤਗ ॥

ریبک وکیھٹ اکھٹ یک دہ دِس الیگ ا گ ۔۔
ਪੰਤਿਿ ਪੰਤਿਿ ਜਤਲ ਮੂਏ ਮੂਰਖ ਉਬਰੇ ਭਾਤਗ ॥੧੭੨॥

ڈنپت ڈنپت لج مُؤےئ مُؤرھک اُپرے اھبگ ۔۔۱۷۲۔۔
ਕਬੀਰ ਸੰਸਾ ਿੂਤਰ ਕਰੁ ਕਾਗਿ ਿੇਹ ਤਬਹਾਇ ॥

ریبک اسنس ُدور رک اکدگ دہہی ِبہا ِئے ۔۔

ਬਾਵਨ ਅਖਰ ਸੋਤਧ ਕੈ ਹਤਰ ਚਰਨੀ ਤਚਿੁ ਲਾਇ ॥੧੭੩॥

ےک ہر رچین ِجت ال ئِے ۔۔۱۷۳۔۔
ناون ارھک وسدھ َ

ਕਬੀਰ ਸੰਿੁ ਨ ਛਾਿੈ ਸੰਿਈ ਜਉ ਕੋਤਟਕ ਤਮਲਤਹ ਅਸੰਿ ॥

اھچدے سییبی جؤ وکن ِک ملِہہ اسیت ۔۔
ریبک سیت ہن َ

ਮਤਲਆਗਰੁ ਭੁਯੰਗਮ ਬੇਤਢਓ ਿ ਸੀਿਲਿਾ ਨ ਿਜੰਿ ॥੧੭੪॥

ایلمرگ

ب
ُھییگ

م ڈیبھپؤ ت سییلیا ہن بچپت ۔۔۱۷۴۔۔

ਕਬੀਰ ਮਨੁ ਸੀਿਲੁ ਭਇਆ ਪਾਇਆ ਬਰਹਮ ਤਗਆਨੁ ॥

ریبک نم لتیس ایھب نانا پرمہ گ ِیان ۔۔

ਤਜਤਨ ਜੁਆਲਾ ਜਗੁ ਜਾਤਰਆ ਸੁ ਜਨ ਕੇ ਉਿਕ ਸਮਾਤਨ ॥੧੭੫॥

ِجں وجاال چگ اجرنا وس نج ےک اُدک امسن ۔۔۱۷۵۔۔
ਕਬੀਰ ਸਾਰੀ ਤਸਰਜਨਹਾਰ ਕੀ ਜਾਨੈ ਨਾਹੀ ਕੋਇ ॥

ریبک ساری سِرجبہار یک اج ئَے نایہ وکۓ ۔۔

ਕੈ ਜਾਨੈ ਆਪਨ ਧਨੀ ਕੈ ਿਾਸੁ ਿੀਵਾਨੀ ਹੋਇ ॥੧੭੬॥

ےکَ اج ئَے ا نپ دینھ ےکَ داس دویاین وہۓ ۔۔۱۷۶۔۔
ਕਬੀਰ ਭਲੀ ਭਈ ਜੋ ਭਉ ਪਤਰਆ ਤਿਸਾ ਗਈ ਸਭ ਭੂਤਲ ॥

ب
سی ب
ب
ھل
ھ
ھ
ُ
ریبک ی یئھب وج ؤ رپِنا دِسا ںیئگ ھ ؤل ۔۔

ਓਰਾ ਗਤਰ ਪਾਨੀ ਭਇਆ ਜਾਇ ਤਮਤਲਓ ਢਤਲ ਕੂਤਲ ॥੧੭੭॥

اورا رگ ناین ایھب اجۓ مل ِپؤ دلھ ُکؤل ۔۔۱۷۷۔۔
ਕਬੀਰਾ ਧੂਤਰ ਸਕੇਤਲ ਕੈ ਪੁਰੀਆ ਬਾਂਧੀ ਿੇਹ ॥

َ
ےک ُپرِنا نادنیھ دہہی ۔۔
ریبکا دھُؤر سکیل َ

ਤਿਵਸ ਚਾਤਰ ਕੋ ਪੇਖਨਾ ਅੰਤਿ ਖੇਹ ਕੀ ਖੇਹ ॥੧੭੮॥

پ
دِوس اچر وک َیکھیا اپپ کھبہہ یک کھبہہ ۔۔۱۷۸۔۔
ਕਬੀਰ ਸੂਰਜ ਚਾਂਿ ਕੈ ਉਿੈ ਭਈ ਸਭ ਿੇਹ ॥

ےک ا ُ َدے یئھب سیھ دہہی ۔۔
ریبک سُؤرچ اچدن َ
ਗੁਰ ਗੋਤਬੰਿ ਕੇ ਤਬਨੁ ਤਮਲੇ ਪਲਤਟ ਭਈ ਸਭ ਖੇਹ ॥੧੭੯॥

ُگر وگپِید ےک پِں مل ِے ٹلپ یئھب سیھ کھبہہ ۔۔۱۷۹۔۔
ਜਹ ਅਨਭਉ ਿਹ ਭੈ ਨਹੀ ਜਹ ਭਉ ਿਹ ਹਤਰ ਨਾਤਹ ॥

ب
ب
پب
ہج ا ھؤ ہت َھے یہن ہج ھؤ ہت ہر ناےہ ۔۔

ਕਤਹਓ ਕਬੀਰ ਤਬਚਾਤਰ ਕੈ ਸੰਿ ਸੁਨਹੁ ਮਨ ਮਾਤਹ ॥੧੮੦॥

کہپؤ ریبک ِبچار ےکَ سیت ُسبہؤ نم امےہ۔۔۱۸۱۔۔

ਕਬੀਰ ਤਜਨਹੁ ਤਕਛੂ ਜਾਤਨਆ ਨਹੀ ਤਿਨ ਸੁਖ ਨੀਿ ਤਬਹਾਇ ॥

کِج
ریبک ِجبہؤ ُھؤ اجاین یہن پِں ُسکھ دین ِبہا ئِے ۔۔

ਹਮਹੁ ਜੁ ਬੂਝਾ ਬੂਝਨਾ ਪੂਰੀ ਪਰੀ ਬਲਾਇ ॥੧੮੧॥

ہ
مہؤ وج وبُاھج ئُؤانھج ئُؤری رپی نال ئِے ۔۔۱۸۱۔۔

ਕਬੀਰ ਮਾਰੇ ਬਹੁਿੁ ਪੁਕਾਤਰਆ ਪੀਰ ਪੁਕਾਰੈ ਅਉਰ ॥

ریبک امرے تہب ئُکارنا ریپ ئُکا َرے اور ۔۔
ਲਾਗੀ ਚੋਟ ਮਰੰਮ ਕੀ ਰਤਹਓ ਕਬੀਰਾ ਿਉਰ ॥੧੮੨॥

ب
الیگ وچت رمّم یک رویہ ریبکا ھؤر ۔۔۱۸۲۔۔

ਕਬੀਰ ਚੋਟ ਸੁਹੇਲੀ ਸੇਲ ਕੀ ਲਾਗਿ ਲੇਇ ਉਸਾਸ ॥

سہ
ریبک وچت ُ یلی لیس یک الگپ ےئل اُساس ۔۔

ਚੋਟ ਸਹਾਰੈ ਸਬਿ ਕੀ ਿਾਸੁ ਗੁਰੂ ਮੈ ਿਾਸ ॥੧੮੩॥

اہسرے دبس یک طاس ُگؤ ُرو م َے داس ۔۔۱۸۳۔۔
وچت َ
ਕਬੀਰ ਮੁਲਾਂ ਮੁਨਾਰੇ ਤਕਆ ਚਢਤਹ ਸਾਂਈ ਨ ਬਹਰਾ ਹੋਇ ॥

ریبک مُالن مُیارے ایک چدھ ِہ سایئن ہن رہبا وہۓ ۔۔
ਜਾ ਕਾਰਤਨ ਿੂੰ ਬਾਂਗ ਿੇਤਹ ਤਿਲ ਹੀ ਭੀਿਤਰ ਜੋਇ ॥੧੮੪॥

اج اکرن ئُؤن نانگ دہہی دِل یہ رتیھب وجی ۔۔۱۸۴۔۔
ਸੇਖ ਸਬੂਰੀ ਬਾਹਰਾ ਤਕਆ ਹਜ ਕਾਬੇ ਜਾਇ ॥

ھکیس وبصُری ناہرا ایک جح ےبعک اجۓ ۔۔

ਕਬੀਰ ਜਾ ਕੀ ਤਿਲ ਸਾਬਤਿ ਨਹੀ ਿਾ ਕਉ ਕਹਾਂ ਖੁਿਾਇ ॥੧੮੫॥

ۓ ۔۔۱۸۵۔۔
ریبک اج یک دِل ناپپ یہن نا کؤ اہکن ک ُھدا ِ
ਕਬੀਰ ਅਲਹ ਕੀ ਕਤਰ ਬੰਿਗੀ ਤਜਹ ਤਸਮਰਿ ਿੁਖੁ ਜਾਇ ॥

ریبک ا ّال یک رک دنبیگ ہج ِسمرت ُدھک اجۓ ۔۔

ਤਿਲ ਮਤਹ ਸਾਂਈ ਪਰਗਟੈ ਬੁਝੈ ਬਲੰਿੀ ਨਾਂਇ ॥੧੮੬॥

گ َپ ب َُج
ن
ب
لی
پ
پ
ھ
دِل ہہم سایئن رپ ے ے ی نا ے ۔۔۱۸۶۔۔
ਕਬੀਰ ਜੋਰੀ ਕੀਏ ਜੁਲਮੁ ਹੈ ਕਹਿਾ ਨਾਉ ਹਲਾਲੁ ॥

چل
ریبک وجری ےئیک ُ م ےہَ اتہک ناو چالل ۔۔

ਿਿਿਤਰ ਲੇਖਾ ਮਾਂਗੀਐ ਿਬ ਹੋਇਗੋ ਕਉਨੁ ਹਵਾਲੁ ॥੧੮੭॥

درتف اھکیل امنگیپے پپ وہنگؤ کؤن حال ۔۔۱۸۷۔۔
ਕਬੀਰ ਖੂਬੁ ਖਾਨਾ ਖੀਚਰੀ ਜਾ ਮਤਹ ਅੰਤਮਰਿੁ ਲੋਨੁ ॥

ک
ریبک ُھؤت اھکنا رچیھکی اج ہہم امِرت ولن ۔۔
ਹੇਰਾ ਰੋਟੀ ਕਾਰਨੇ ਗਲਾ ਕਟਾਵੈ ਕਉਨੁ ॥੧੮੮॥

اٹکوے کؤن ۔۔۱۸۸۔۔
َہترا رویٹ اکرےن گال َ
ਕਬੀਰ ਗੁਰੁ ਲਾਗਾ ਿਬ ਜਾਨੀਐ ਤਮਟੈ ਮੋਹੁ ਿਨ ਿਾਪ ॥

ریبک ُگر الاگ پپ اج پ ٔپے ِمپے ومہ نت نات ۔۔

ਹਰਖ ਸੋਗ ਿਾਝੈ ਨਹੀ ਿਬ ਹਤਰ ਆਪਤਹ ਆਤਪ ॥੧੮੯॥

چ
ہرھک وسگ دا َھے یہن پپ ہر ا ہپِ ا ت ۔۔۱۸۹۔۔

ਕਬੀਰ ਰਾਮ ਕਹਨ ਮਤਹ ਭੇਿੁ ਹੈ ਿਾ ਮਤਹ ਏਕੁ ਤਬਚਾਰੁ ॥

ریبک رام کہں ہہم دیھب ےہَ نا ہہم انک ِبچار ۔۔

ਸੋਈ ਰਾਮੁ ਸਭੈ ਕਹਤਹ ਸੋਈ ਕਉਿਕਹਾਰ ॥੧੯੦॥

سب
وسیئ رام َھے کہہہ وسیئ کؤنکہار ۔۔۱۹۱۔۔

ਕਬੀਰ ਰਾਮੈ ਰਾਮ ਕਹੁ ਕਤਹਬੇ ਮਾਤਹ ਤਬਬੇਕ ॥

ریبک را م َے رام وہک کہپے امہِ نِییک ۔۔

ਏਕੁ ਅਨੇਕਤਹ ਤਮਤਲ ਗਇਆ ਏਕ ਸਮਾਨਾ ਏਕ ॥੧੯੧॥

انک اپیک ِہ مِل ایگ انک امسنا انک ۔۔۱۹۱۔۔

ਕਬੀਰ ਜਾ ਘਰ ਸਾਧ ਨ ਸੇਵੀਅਤਹ ਹਤਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਨਾਤਹ ॥

ریبک اج رھگ سادھ ہن ہر یک ویسا ناہِ۔۔
ਿੇ ਘਰ ਮਰਹਟ ਸਾਰਖੇ ਭੂਿ ਬਸਤਹ ਤਿਨ ਮਾਤਹ ॥੧੯੨॥

ب
ےت رھگ رمہت سارےھک ُھؤت ئس ِہ پِں امہِ۔۔۱۹۲۔۔
ਕਬੀਰ ਗੂੰਗਾ ਹੂਆ ਬਾਵਰਾ ਬਹਰਾ ਹੂਆ ਕਾਨ ॥

ریبک ُگؤاگن ُہؤا ناورا رہبا ُہؤا اکن ۔۔

ਪਾਵਹੁ ਿੇ ਤਪੰਗੁਲ ਭਇਆ ਮਾਤਰਆ ਸਤਿਗੁਰ ਬਾਨ ॥੧੯੩॥

ناووہ ےت پِپ ُگل ایھب امرنا سیگؤر نان ۔۔۱۹۳۔۔
ਕਬੀਰ ਸਤਿਗੁਰ ਸੂਰਮੇ ਬਾਤਹਆ ਬਾਨੁ ਜੁ ਏਕੁ ॥

ریبک سیگؤر سُؤرےم ناایہ نان وج انک ۔۔

ਲਾਗਿ ਹੀ ਭੁਇ ਤਗਤਰ ਪਤਰਆ ਪਰਾ ਕਰੇਜੇ ਛੇਕੁ ॥੧੯੪॥

ب
الگپ یہ ُھپے گِر رپِنا رپا رکےجی کیھچ ۔۔۱۹۴۔۔

ਕਬੀਰ ਤਨਰਮਲ ਬੂੰਿ ਅਕਾਸ ਕੀ ਪਤਰ ਗਈ ਭੂਤਮ ਤਬਕਾਰ ॥

ب
ریبک پِرلم ئُؤدن ااکس یک رپ یئگ ُھؤم ِئکار ۔۔

ਤਬਨੁ ਸੰਗਤਿ ਇਉ ਮਾਂਨਈ ਹੋਇ ਗਈ ਭਿ ਛਾਰ ॥੧੯੫॥

ب
پِں تگنس ائؤ امپ ٔبی وہۓ یئگ ھبھ اھچر ۔۔۱۹۵۔۔

ਕਬੀਰ ਤਨਰਮਲ ਬੂੰਿ ਅਕਾਸ ਕੀ ਲੀਨੀ ਭੂਤਮ ਤਮਲਾਇ ॥

ب
ریبک پِرلم ئُؤدن ااکس یک ینیل ُھؤم مِال ئِے ۔۔

ਅਤਨਕ ਤਸਆਨੇ ਪਤਚ ਗਏ ਨਾ ਤਨਰਵਾਰੀ ਜਾਇ ॥੧੯੬॥

ان ِک ِسیاےن چپ ےئگ ہن پِرواری اجۓ ۔۔۱۹۶۔۔

ਕਬੀਰ ਹਜ ਕਾਬੇ ਹਉ ਜਾਇ ਥਾ ਆਗੈ ਤਮਤਲਆ ਖੁਿਾਇ ॥

ۓ ۔۔
ریبک جح ےبعک ہؤ اجۓ اھت ا َ
ےگ مل ِیا ک ُھدا ِ

ਸਾਂਈ ਮੁਝ ਤਸਉ ਲਤਰ ਪਤਰਆ ਿੁਝੈ ਤਕਤਨਹ ਿੁਰਮਾਈ ਗਾਇ ॥੧੯੭॥

م
ُبج َھ کِبہ ُب
ھ
سایئن ُچھ سِیؤ رل رپِنا ے ھِ رامیئ اگۓ ۔۔۱۹۷۔۔
ਕਬੀਰ ਹਜ ਕਾਬੈ ਹੋਇ ਹੋਇ ਗਇਆ ਕੇਿੀ ਬਾਰ ਕਬੀਰ ॥

ریبک جح اکےبَ وہۓ وہۓ ایگ َ
کیبی نار ریبک ۔۔

ਸਾਂਈ ਮੁਝ ਮਤਹ ਤਕਆ ਖਿਾ ਮੁਖਹੁ ਨ ਬੋਲੈ ਪੀਰ ॥੧੯੮॥

م
ک
سایئن ُچھ ہہم ایک کھیا م ُ ھہؤ ہن وب لَے ریپ ۔۔۱۹۸۔۔

ਕਬੀਰ ਜੀਅ ਜੁ ਮਾਰਤਹ ਜੋਰੁ ਕਤਰ ਕਹਿੇ ਹਤਹ ਜੁ ਹਲਾਲੁ ॥

ریبک چییا وج امرہِ وجر رک ےتہک ہہہ وجچالل ۔۔
ਿਿਿਰੁ ਿਈ ਜਬ ਕਾਤਢ ਹੈ ਹੋਇਗਾ ਕਉਨੁ ਹਵਾਲੁ ॥੧੯੯॥

درتف دیئ جت اکدھ ےہَ وہاگئ کؤن حال ۔۔۱۹۹۔۔
ਕਬੀਰ ਜੋਰੁ ਕੀਆ ਸੋ ਜੁਲਮੁ ਹੈ ਲੇਇ ਜਬਾਬੁ ਖੁਿਾਇ ॥

چل
ۓ ۔۔
ریبک وجر ایک وس ُ م ےہَ ےئل ابجت ک ُھدا ِ

ਿਿਿਤਰ ਲੇਖਾ ਨੀਕਸੈ ਮਾਰ ਮੁਹੈ ਮੁਤਹ ਖਾਇ ॥੨੦੦॥

پ
درتف اھکیل یک َسے امر م ُ َہے مُؤہِ
اھکۓ ۔۔۲۱۱۔۔
ِ

ਕਬੀਰ ਲੇਖਾ ਿੇਨਾ ਸੁਹੇਲਾ ਜਉ ਤਿਲ ਸੂਚੀ ਹੋਇ ॥

ریبک اھکیل دانی سُؤہیال جؤ دِل سُؤیچ وہۓ ۔۔

ਉਸੁ ਸਾਚੇ ਿੀਬਾਨ ਮਤਹ ਪਲਾ ਨ ਪਕਰੈ ਕੋਇ ॥੨੦੧॥

اُس ساےچ دابین ہہم نال ہن رکپَے وکۓ ۔۔۲۱۱۔۔
ਕਬੀਰ ਧਰਿੀ ਅਰੁ ਆਕਾਸ ਮਤਹ ਿੁਇ ਿੂੰ ਬਰੀ ਅਬਧ ॥

ریبک درھیت ار ا اکس ہہم ُدےئ ئُؤن پری ادبھ ۔۔

ਖਟ ਿਰਸਨ ਸੰਸੇ ਪਰੇ ਅਰੁ ਚਉਰਾਸੀਹ ਤਸਧ ॥੨੦੨॥

ٹھک درنس سیسے رپے ار جؤرایس سِدھ ۔۔۲۱۲۔۔

ਕਬੀਰ ਮੇਰਾ ਮੁਝ ਮਤਹ ਤਕਛੁ ਨਹੀ ਜੋ ਤਕਛੁ ਹੈ ਸੋ ਿੇਰਾ ॥

ک
ک
م
ریبک ریما ُچھ ہہم ِچھ یہن وج ِچھ ےہَ وس ریتا ۔۔
ਿੇਰਾ ਿੁਝ ਕਉ ਸਉਪਿੇ ਤਕਆ ਲਾਗੈ ਮੇਰਾ ॥੨੦੩॥

ُب
ریتا چھ کؤ سؤےتپ ایک ال َگے ریما ۔۔۲۱۳۔۔

ਕਬੀਰ ਿੂੰ ਿੂੰ ਕਰਿਾ ਿੂ ਹੂਆ ਮੁਝ ਮਤਹ ਰਹਾ ਨ ਹੂੰ ॥

م
ریبک ئُؤن ئُؤن رکنا ئُؤ ُہؤا ُچھ ہہم راہ ہن ُہؤن ۔۔
ਜਬ ਆਪਾ ਪਰ ਕਾ ਤਮਤਟ ਗਇਆ ਜਿ ਿੇਖਉ ਿਿ ਿੂ ॥੨੦੪॥

نک
جت ا نا رپ اک مِت ایگ ِجت د ھؤ پپ ئُؤ ۔۔۲۱۴۔۔
ਕਬੀਰ ਤਬਕਾਰਹ ਤਚਿਵਿੇ ਝੂਿੇ ਕਰਿੇ ਆਸ ॥

چ
یبک ر ِئکارہ ِجپؤےت ُھؤےھٹ رکےت ا س ۔۔

ਮਨੋਰਥੁ ਕੋਇ ਨ ਪੂਤਰਓ ਚਾਲੇ ਊਤਿ ਤਨਰਾਸ ॥੨੦੫॥

ونمرھت وکۓ ہن ئُؤروی اچےل ا وھٹ پِراس ۔۔۲۱۵۔۔
ਕਬੀਰ ਹਤਰ ਕਾ ਤਸਮਰਨੁ ਜੋ ਕਰੈ ਸੋ ਸੁਖੀਆ ਸੰਸਾਤਰ ॥

سک
ریبک ہر اک ِسمرن وج رکَے وس ُ ھییا اسنسر ۔۔

ਇਿ ਉਿ ਕਿਤਹ ਨ ਿੋਲਈ ਤਜਸ ਰਾਖੈ ਤਸਰਜਨਹਾਰ ॥੨੦੬॥

ک
اِت اُت ہتکِ ہن دویئل ِجس را َھے سِرجبہار ۔۔۲۱۶۔۔
ਕਬੀਰ ਘਾਣੀ ਪੀੜਿੇ ਸਤਿਗੁਰ ਲੀਏ ਛਿਾਇ ॥

ریبک اھگین ڑیپےت سیگؤر ےئیل چھداۓ ۔۔

ਪਰਾ ਪੂਰਬਲੀ ਭਾਵਨੀ ਪਰਗਟੁ ਹੋਈ ਆਇ ॥੨੦੭॥

رپا ئُؤریلب اھبوین رپگپ وہیئ ا ۓ ۔۔۲۱۷۔۔
ਕਬੀਰ ਟਾਲੈ ਟੋਲੈ ਤਿਨੁ ਗਇਆ ਤਬਆਜੁ ਬਢੰਿਉ ਜਾਇ ॥

ریبک نا لَے وٹ لَے دِن ایگ ایبچ ندھیپؤ اجۓ ۔۔

ਨਾ ਹਤਰ ਭਤਜਓ ਨ ਖਿੁ ਿਤਟਓ ਕਾਲੁ ਪਹੂੰਚੋ ਆਇ ॥੨੦੮॥

ب
ہ بھ
ھ
ب
ی
ی
چ
ہ
پ
پ
ؤ اکل ُؤوچن ا ۓ ۔۔۲۱۸۔۔
ہن ر ؤ ہن تھک
ਮਹਲਾ ੫ ॥

ہلحم ۵۔۔
ਕਬੀਰ ਕੂਕਰੁ ਭਉਕਨਾ ਕਰੰਗ ਤਪਛੈ ਉਤਿ ਧਾਇ ॥

ن ِبج
ب
َ
ھ
ُ
رک گ ے اھٹ داھےئ ۔۔
ریبک ُکؤرک ھؤانک َ

ਕਰਮੀ ਸਤਿਗੁਰੁ ਪਾਇਆ ਤਜਤਨ ਹਉ ਲੀਆ ਛਿਾਇ ॥੨੦੯॥

رکیم سیگؤر نانا ِجں ہؤ ِلی ِیا چھداۓ ۔۔۲۱۹۔۔

ਮਹਲਾ ੫ ॥

ہلحم ۵۔۔
ਕਬੀਰ ਧਰਿੀ ਸਾਧ ਕੀ ਿਸਕਰ ਬੈਸਤਹ ਗਾਤਹ ॥

ریبک درھیت سادھ یک ئسکر َنیسہہ اگہِ۔۔

ਧਰਿੀ ਭਾਤਰ ਨ ਤਬਆਪਈ ਉਨ ਕਉ ਲਾਹੂ ਲਾਤਹ ॥੨੧੦॥

درھیت اھبر ہن ایبیئپ اُن کؤ الوہُ الہِ۔۔۲۱۱۔۔
ਮਹਲਾ ੫ ॥

ہلحم ۵۔۔
ਕਬੀਰ ਚਾਵਲ ਕਾਰਨੇ ਿੁਖ ਕਉ ਮੁਹਲੀ ਲਾਇ ॥

م
ریبک اچول اکرےن نُکھ کؤ ُہلی ال ئِے ۔۔

ਸੰਤਗ ਕੁਸੰਗੀ ਬੈਸਿੇ ਿਬ ਪੂਛੈ ਧਰਮ ਰਾਇ ॥੨੧੧॥

ُک
چ
گنس سیگی َنیسیے پپ ئُؤ َھے درھم راےئ ۔۔۲۱۱۔۔
ਨਾਮਾ ਮਾਇਆ ਮੋਤਹਆ ਕਹੈ ਤਿਲੋਚਨੁ ਮੀਿ ॥

ےہک نِلؤنچ تیم ۔۔
ناہم امنا ومایہ َ
ਕਾਹੇ ਛੀਪਹੁ ਛਾਇਲੈ ਰਾਮ ਨ ਲਾਵਹੁ ਚੀਿੁ ॥੨੧੨॥

چ
َ
ب
ھی
ل
ہ
ن
ج
پ
ؤ اھچ ے رام ہن الووہ ت ۔۔۲۱۲۔۔
اکےہ
ਨਾਮਾ ਕਹੈ ਤਿਲੋਚਨਾ ਮੁਖ ਿੇ ਰਾਮੁ ਸੰਮਹਾਤਲ ॥

س
م
ہ
ناہم ےہکَ نِلؤانچ مُکھ ےت رام ھاےل ۔۔

ਹਾਥ ਪਾਉ ਕਤਰ ਕਾਮੁ ਸਭੁ ਚੀਿੁ ਤਨਰੰਜਨ ਨਾਤਲ ॥੨੧੩॥

اہھت ناو رک اکم سیھ ِجپت پِرنجن نال ۔۔۲۱۳۔۔

ਮਹਲਾ ੫ ॥

ہلحم ۵۔۔
ਕਬੀਰਾ ਹਮਰਾ ਕੋ ਨਹੀ ਹਮ ਤਕਸ ਹੂ ਕੇ ਨਾਤਹ ॥

ریبکا رمہا وک یہن مہ کِس ُہؤ ےک ناہِ۔۔

ਤਜਤਨ ਇਹੁ ਰਚਨੁ ਰਚਾਇਆ ਤਿਸ ਹੀ ਮਾਤਹ ਸਮਾਤਹ ॥੨੧੪॥

ِجں اہی و رنچ راچنا ئِس یہ امہِ امسہِ۔۔۲۱۴۔۔

ਕਬੀਰ ਕੀਚਤੜ ਆਟਾ ਤਗਤਰ ਪਤਰਆ ਤਕਛੂ ਨ ਆਇਓ ਹਾਥ ॥

کِج
ُ
ھ
ریبک ڑچیک ا نا گِر رپِنا ؤ ہن ا ویئ اہھت ۔۔

ਪੀਸਿ ਪੀਸਿ ਚਾਤਬਆ ਸੋਈ ਤਨਬਤਹਆ ਸਾਥ ॥੨੧੫॥

نیست نیست اچپ ِیا وسیئ پ ِبہیا ساھت ۔۔۲۱۵۔۔

ਕਬੀਰ ਮਨੁ ਜਾਨੈ ਸਭ ਬਾਿ ਜਾਨਿ ਹੀ ਅਉਗਨੁ ਕਰੈ ॥

ریبک نم اج ئَے سیھ نات اجپپ یہ اونگ رکَے ۔۔
ਕਾਹੇ ਕੀ ਕੁਸਲਾਿ ਹਾਤਥ ਿੀਪੁ ਕੂਏ ਪਰੈ ॥੨੧੬॥

اکےہ یک ُکسالت اہھت دپپ ُکؤےئ رپَے ۔۔۲۱۶۔۔
ਕਬੀਰ ਲਾਗੀ ਪਰੀਤਿ ਸੁਜਾਨ ਤਸਉ ਬਰਜੈ ਲੋਗੁ ਅਜਾਨੁ ॥

ریبک الیگ رپپپ سُچان سِیؤ پر َچے ولگ ا اجن ۔۔

ਿਾ ਤਸਉ ਟੂਟੀ ਤਕਉ ਬਨੈ ਜਾ ਕੇ ਜੀਅ ਪਰਾਨ ॥੨੧੭॥

نا سِیؤ ئُؤیٹ کپؤ پ َپے اج ےک ایج رپان ۔۔۲۱۷۔۔

ਕਬੀਰ ਕੋਿੇ ਮੰਿਪ ਹੇਿੁ ਕਤਰ ਕਾਹੇ ਮਰਹੁ ਸਵਾਤਰ ॥

ریبک وکےھٹ ڈنمت تیہ رک اکےہ رموہ وسار ۔۔

ਕਾਰਜੁ ਸਾਢੇ ਿੀਤਨ ਹਥ ਘਨੀ ਿ ਪਉਨੇ ਚਾਤਰ ॥੨੧੮॥

گ
ھب
ئ
اکرچ سادےھ نیت ہت ی ت ؤےن اچر ۔۔۲۱۸۔۔
ਕਬੀਰ ਜੋ ਮੈ ਤਚਿਵਉ ਨਾ ਕਰੈ ਤਕਆ ਮੇਰੇ ਤਚਿਵੇ ਹੋਇ ॥

ریبک وج م َے ِجپؤو ہن رکَے ایک ریمے ِجپؤے وہۓ ۔۔
ਅਪਨਾ ਤਚਿਤਵਆ ਹਤਰ ਕਰੈ ਜੋ ਮੇਰੇ ਤਚਤਿ ਨ ਹੋਇ ॥੨੧੯॥

اانپ ِجپؤنا ہر رکَے وج ریمے ِجت ہن وہۓ ۔۔۲۱۹۔۔
ਮਃ ੩ ॥

م۳ :۔۔
ਤਚੰਿਾ ਤਭ ਆਤਪ ਕਰਾਇਸੀ ਅਤਚੰਿੁ ਤਭ ਆਪੇ ਿੇਇ ॥

ِچییا یھب ا ت رکایسئ ا ِجپت یھب ا ےپ دےئ ۔۔
ਨਾਨਕ ਸੋ ਸਾਲਾਹੀਐ ਤਜ ਸਭਨਾ ਸਾਰ ਕਰੇਇ ॥੨੨੦॥

نانک وس ساال ہیپے ےج سبھیا سار رکۓ ۔۔۲۲۱۔۔
ਮਃ ੫ ॥

م۵ :۔۔
ਕਬੀਰ ਰਾਮੁ ਨ ਚੇਤਿਓ ਤਿਤਰਆ ਲਾਲਚ ਮਾਤਹ ॥

ب
ریبک رام ہن چییپؤ ھِرنا الچل امےہ ۔۔

ਪਾਪ ਕਰੰਿਾ ਮਤਰ ਗਇਆ ਅਉਧ ਪੁਨੀ ਤਖਨ ਮਾਤਹ ॥੨੨੧॥

پب ک
ھ
ِ
نات رکاتن رم ایگ اودھ ُ ی ں امےہ ۔۔۲۲۱۔۔

ਕਬੀਰ ਕਾਇਆ ਕਾਚੀ ਕਾਰਵੀ ਕੇਵਲ ਕਾਚੀ ਧਾਿੁ ॥

ریبک اکنا اکیچ اکروی ک َپؤل اکیچ داھت ۔۔

ਸਾਬਿੁ ਰਖਤਹ ਿ ਰਾਮ ਭਜੁ ਨਾਤਹ ਿ ਤਬਨਿੀ ਬਾਿ ॥੨੨੨॥

نِیب
ھ
ناپپ رکھہہ ت رام جھب ناہِ ت ی نات ۔۔۲۲۲۔۔
ਕਬੀਰ ਕੇਸੋ ਕੇਸੋ ਕੂਕੀਐ ਨ ਸੋਈਐ ਅਸਾਰ ॥

ریبک کیسَؤ کیسَؤ ُکؤ ک َ ٔپے ہن وس پپَے انار ۔۔

ਰਾਤਿ ਤਿਵਸ ਕੇ ਕੂਕਨੇ ਕਬਹੂ ਕੇ ਸੁਨੈ ਪੁਕਾਰ ॥੨੨੩॥

رات دِوس ےک ُکؤےنک کب ُہؤ ےک ُس َیے ئُکار ۔۔۲۲۳۔۔
ਕਬੀਰ ਕਾਇਆ ਕਜਲੀ ਬਨੁ ਭਇਆ ਮਨੁ ਕੁੰਚਰੁ ਮਯ ਮੰਿੁ ॥

کب
ریبک اکنا یلجک نب ایھب نم ُ چر مٔے تنم ۔۔

ਅੰਕਸੁ ਗਯਾਨੁ ਰਿਨੁ ਹੈ ਖੇਵਟੁ ਤਬਰਲਾ ਸੰਿੁ ॥੨੨੪॥

ک
اسکن اہگن رنت ےہَ ھ َپؤت پِرال سیت ۔۔۲۲۴۔۔
ਕਬੀਰ ਰਾਮ ਰਿਨੁ ਮੁਖੁ ਕੋਥਰੀ ਪਾਰਖ ਆਗੈ ਖੋਤਲ ॥

ریبک رام رنت مُکھ وکرھتی نارھک ا ےگ وھکل ۔۔

ਕੋਈ ਆਇ ਤਮਲੈਗੋ ਗਾਹਕੀ ਲੇਗੋ ਮਹਗੇ ਮੋਤਲ ॥੨੨੫॥

وکیئ ا ۓ مل ِ َیگؤ اگیکہ ل َیگؤ مہگے ومل ۔۔۲۲۵۔۔

ਕਬੀਰ ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਜਾਤਨਓ ਨਹੀ ਪਾਤਲਓ ਕਟਕੁ ਕੁਟੰਬੁ ॥

ریبک رام نام اجوین یہن نالِؤ کٹک ُکیپت ۔۔
ਧੰਧੇ ਹੀ ਮਤਹ ਮਤਰ ਗਇਓ ਬਾਹਤਰ ਭਈ ਨ ਬੰਬ ॥੨੨੬॥

ددنھےھ یہ ہہم رم گیپؤ ناہر یئھب ہن بمت ۔۔۲۲۶۔۔
ਕਬੀਰ ਆਖੀ ਕੇਰੇ ਮਾਟੁਕੇ ਪਲੁ ਪਲੁ ਗਈ ਤਬਹਾਇ ॥

ریبک ا یھک ریکے ام نُکے نل نل یئگ ِبہا ِئے ۔۔

ਮਨੁ ਜੰਜਾਲੁ ਨ ਛੋਿਈ ਜਮ ਿੀਆ ਿਮਾਮਾ ਆਇ ॥੨੨੭॥

نم اجنجل ہن وھچدیئ مج دِنا دامہم ا ۓ ۔۔۲۲۷۔۔
ਕਬੀਰ ਿਰਵਰ ਰੂਪੀ ਰਾਮੁ ਹੈ ਿਲ ਰੂਪੀ ਬੈਰਾਗੁ ॥

ریبک رتور ُرویپ رام ےہَ لھپ ُرویپ ریباگ ۔۔
ਛਾਇਆ ਰੂਪੀ ਸਾਧੁ ਹੈ ਤਜਤਨ ਿਤਜਆ ਬਾਿੁ ਤਬਬਾਿੁ ॥੨੨੮॥

اھچنا ُرویپ سادھ ےہَ ِجں بچیا ناد پِیاد ۔۔۲۲۸۔۔
ਕਬੀਰ ਐਸਾ ਬੀਜੁ ਬੋਇ ਬਾਰਹ ਮਾਸ ਿਲੰਿ ॥

ریبک ااسی جیب وبےئ نارہ امس بھلپت ۔۔

ਸੀਿਲ ਛਾਇਆ ਗਤਹਰ ਿਲ ਪੰਖੀ ਕੇਲ ਕਰੰਿ ॥੨੨੯॥

لتیس اھچنا رہگ لھپ یھکنپ ک َیل رکپپ ۔۔۲۲۹۔۔

ਕਬੀਰ ਿਾਿਾ ਿਰਵਰੁ ਿਯਾ ਿਲੁ ਉਪਕਾਰੀ ਜੀਵੰਿ ॥

ریبک دانا رتور دنا لھپ اُاکپری ج ِپؤپپ ۔۔

ਪੰਖੀ ਚਲੇ ਤਿਸਾਵਰੀ ਤਬਰਖਾ ਸੁਿਲ ਿਲੰਿ ॥੨੩੦॥

سب
یھکنپ ےلچ دِساوری پِراھک ُ ھل بھلپت ۔۔۲۳۱۔۔
ਕਬੀਰ ਸਾਧੂ ਸੰਗੁ ਪਰਾਪਿੀ ਤਲਤਖਆ ਹੋਇ ਤਲਲਾਟ ॥

ریبک سا ُدوھ گنس رپایتپ لک ِھیا وہۓ لِالت ۔۔

ਮੁਕਤਿ ਪਿਾਰਥੁ ਪਾਈਐ ਿਾਕ ਨ ਅਵਘਟ ਘਾਟ ॥੨੩੧॥

مُکت ندارھت نا پپَے اھٹک ہن ا َوٹھگ اھگت ۔۔۲۳۱۔۔
ਕਬੀਰ ਏਕ ਘੜੀ ਆਧੀ ਘਰੀ ਆਧੀ ਹੂੰ ਿੇ ਆਧ ॥

ریبک انک ڑھگی ا دیھ رھگی ا دیھ ُہؤن ےت ا دھ ۔۔

ਭਗਿਨ ਸੇਿੀ ਗੋਸਟੇ ਜੋ ਕੀਨੇ ਸੋ ਲਾਭ ॥੨੩੨॥

ب
ھ
گی
ب
سی
کی
پ
ں َ ی وگےٹس وج ے وس الھب ۔۔۲۳۲۔۔
ਕਬੀਰ ਭਾਂਗ ਮਾਛੁਲੀ ਸੁਰਾ ਪਾਤਨ ਜੋ ਜੋ ਪਰਾਨੀ ਖਾਂਤਹ ॥

ریبک اھبنگ امیلھچ ُسرا نان وج وج رپاین اھکہہنِ ۔۔
ਿੀਰਥ ਬਰਿ ਨੇਮ ਕੀਏ ਿੇ ਸਭੈ ਰਸਾਿਤਲ ਜਾਂਤਹ ॥੨੩੩॥

سب
ریتھت پرت مین ےئیک ےت َھے رسانل اجہہنِ ۔۔۲۳۳۔۔
ਨੀਚੇ ਲੋਇਨ ਕਤਰ ਰਹਉ ਲੇ ਸਾਜਨ ਘਟ ਮਾਤਹ ॥

ےچین ولنئ رک رہؤ ےل سانج ٹھگ امہِ۔۔
ਸਭ ਰਸ ਖੇਲਉ ਪੀਅ ਸਉ ਤਕਸੀ ਲਖਾਵਉ ਨਾਤਹ ॥੨੩੪॥

ک
سیھ رس ھیلؤ نییا کِسی اھکلوو ناہِ۔۔۲۳۴۔۔

ਆਿ ਜਾਮ ਚਉਸਤਿ ਘਰੀ ਿੁਅ ਤਨਰਖਿ ਰਹੈ ਜੀਉ ॥

ا ھٹ اجم جؤھٹس رھگی ئُٔؤ

پِرتھک ر َہے جپؤ ۔۔

ਨੀਚੇ ਲੋਇਨ ਤਕਉ ਕਰਉ ਸਭ ਘਟ ਿੇਖਉ ਪੀਉ ॥੨੩੫॥

نک
ےچین ولنئ کپؤ رکو سیھ ٹھگ د ھؤ پِپؤ ۔۔۲۳۵۔۔

ਸੁਨੁ ਸਖੀ ਪੀਅ ਮਤਹ ਜੀਉ ਬਸੈ ਜੀਅ ਮਤਹ ਬਸੈ ਤਕ ਪੀਉ ॥

ُسں یھکس نییا ہہم جپؤ ئ َسے ایج ہہم ئ َسے ےک پِپؤ ۔۔

ਜੀਉ ਪੀਉ ਬੂਝਉ ਨਹੀ ਘਟ ਮਤਹ ਜੀਉ ਤਕ ਪੀਉ ॥੨੩੬॥

چ
جپؤ پِپؤ ئُؤ ھؤ یہن ٹھگ ہہم جپؤ ےک پِپؤ ۔۔۲۳۶۔۔

ਕਬੀਰ ਬਾਮਨੁ ਗੁਰੂ ਹੈ ਜਗਿ ਕਾ ਭਗਿਨ ਕਾ ਗੁਰੁ ਨਾਤਹ ॥

ب
ھ
گی
ُ
گ
ےہ تگج اک ں اک ر ناہِ۔۔
ریبک نانم ُگؤ ُرو َ

ਅਰਤਝ ਉਰਤਝ ਕੈ ਪਤਚ ਮੂਆ ਚਾਰਉ ਬੇਿਹੁ ਮਾਤਹ ॥੨੩੭॥

ارھج اُرھج ےکَ چپ مُؤا اچرو دیبوہ امہِ۔۔۲۳۷۔۔
ਹਤਰ ਹੈ ਖਾਂਿੁ ਰੇਿੁ ਮਤਹ ਤਬਖਰੀ ਹਾਥੀ ਚੁਨੀ ਨ ਜਾਇ ॥

ک
ےہ اھکند رپپ ہہم نِ ھری اہیھت ُجبی ہن اجۓ ۔۔
ہر َ
ਕਤਹ ਕਬੀਰ ਗੁਤਰ ਭਲੀ ਬੁਝਾਈ ਕੀਟੀ ਹੋਇ ਕੈ ਖਾਇ ॥੨੩੮॥

ُگ بھل ب
ج
ب
کی
اھکۓ ۔۔۲۳۸۔۔
ےک
ہہک ریبک ر ی ُھایئ ی وہۓ َ
ِ
ਕਬੀਰ ਜਉ ਿੁਤਹ ਸਾਧ ਤਪਰੰਮ ਕੀ ਸੀਸੁ ਕਾਤਟ ਕਤਰ ਗੋਇ ॥

ریبک جؤ ئُؤےہ سادھ پِر ّم یک سیس اکت رک وگۓ ۔۔

ਖੇਲਿ ਖੇਲਿ ਹਾਲ ਕਤਰ ਜੋ ਤਕਛੁ ਹੋਇ ਿ ਹੋਇ ॥੨੩੯॥

ک
ک
ک
ھیلت ھیلت احلَ رک وج ِچھ وہۓ ت وہۓ ۔۔۲۳۹۔۔
ਕਬੀਰ ਜਉ ਿੁਤਹ ਸਾਧ ਤਪਰੰਮ ਕੀ ਪਾਕੇ ਸੇਿੀ ਖੇਲੁ ॥

ریبک جؤ ئُؤےہ سادھ پِر ّم یک ناےک َ
سیبی لیھک ۔۔
ਕਾਚੀ ਸਰਸਉੈਂ ਪੇਤਲ ਕੈ ਨਾ ਖਤਲ ਭਈ ਨ ਿੇਲੁ ॥੨੪੦॥

اکیچ رسسؤن پ َیل ےکَ ہن لھک یئھب ہن لیت ۔۔۲۴۱۔۔
ਢੂੰਢਿ ਿੋਲਤਹ ਅੰਧ ਗਤਿ ਅਰੁ ਚੀਨਿ ਨਾਹੀ ਸੰਿ ॥

ہل ادنھ گپ ار چیپت نایہ سیت ۔۔
ُدوھندھت دو ِ
ਕਤਹ ਨਾਮਾ ਤਕਉ ਪਾਈਐ ਤਬਨੁ ਭਗਿਹੁ ਭਗਵੰਿੁ ॥੨੪੧॥

کپ پپ پ ب
گب
ھ
ہ
پ
ہہک ناہم ؤ نا َے ِں ؤ وگھب پ ۔۔۲۴۱۔۔
ਹਤਰ ਸੋ ਹੀਰਾ ਛਾਤਿ ਕੈ ਕਰਤਹ ਆਨ ਕੀ ਆਸ ॥

ہر وس ریہا اھچد ےکَ رکہِ ا ن یک ا س ۔۔

ਿੇ ਨਰ ਿੋਜਕ ਜਾਤਹਗੇ ਸਤਿ ਭਾਖੈ ਰਤਵਿਾਸ ॥੨੪੨॥

ک
ےت رن دوچک اج ہِگے ست اھب َھے

رونداس ۔۔۲۴۲۔۔

ਕਬੀਰ ਜਉ ਤਗਰਹੁ ਕਰਤਹ ਿ ਧਰਮੁ ਕਰੁ ਨਾਹੀ ਿ ਕਰੁ ਬੈਰਾਗੁ ॥

ریبک جؤ گِروہ رکہِ ت درھم رک نایہ ت رک ریباگ ۔۔
ਬੈਰਾਗੀ ਬੰਧਨੁ ਕਰੈ ਿਾ ਕੋ ਬਿੋ ਅਭਾਗੁ ॥੨੪੩॥

ریبایگ دنبنھ رکَے نا وک ندو ااھبگ ۔۔۲۴۳۔۔
ੇਸਲੋਕ ਸੇਖ ਿਰੀਿ ਕ

ولسک س َیکھ فرند ےک
ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪਰਸਾਤਿ ॥

اِک اواکنر سیگؤر رپساد ۔۔
ਤਜਿੁ ਤਿਹਾੜੈ ਧਨ ਵਰੀ ਸਾਹੇ ਲਏ ਤਲਖਾਇ ॥

ِجت د َِاہرے دنھ وری ساےہ ےئل لک ِھا ئِے ۔۔
ਮਲਕੁ ਤਜ ਕੰਨੀ ਸੁਣੀਿਾ ਮੁਹੁ ਿੇਖਾਲੇ ਆਇ ॥

کلم ےج ّکبی ُسییدا مُؤوہ داھکیےل ا ۓ ۔۔
ਤਜੰਿੁ ਤਨਮਾਣੀ ਕਢੀਐ ਹਿਾ ਕੂ ਕੜਕਾਇ ॥

ِجید بِماین ڈکھیپے ڈہا ُکؤ کراکۓ ۔۔

ਸਾਹੇ ਤਲਖੇ ਨ ਚਲਨੀ ਤਜੰਿੂ ਕੂੰ ਸਮਝਾਇ ॥

لک
ساےہ ِھے ہن ینلچ ِجی ُدو ُکؤن اھجمسٔۓ ۔۔
ਤਜੰਿੁ ਵਹੁਟੀ ਮਰਣੁ ਵਰੁ ਲੈ ਜਾਸੀ ਪਰਣਾਇ ॥

ِجید ووہیٹ رمن ور لَے اجیس رپناےئ ۔۔

ਆਪਣ ਹਥੀ ਜੋਤਲ ਕੈ ਕੈ ਗਤਲ ਲਗੈ ਧਾਇ ॥

ہب
ھ
ےک لگ ےگلَُ داھےئ ۔۔
ےک َ
ا نپ ی وجل َ
ਵਾਲਹੁ ਤਨਕੀ ਪੁਰਸਲਾਿ ਕੰਨੀ ਨ ਸੁਣੀ ਆਇ ॥

واوہل نکِی ُپرسالت ّکبی ہن ُسبی ا ۓ ۔۔

ਿਰੀਿਾ ਤਕੜੀ ਪਵੰਿੀਈ ਖੜਾ ਨ ਆਪੁ ਮੁਹਾਇ ॥੧॥

فرندا کِری وپَدنپبی ڑھکا ہن ا ت مُہا ئِے ۔۔۱۔۔

ਿਰੀਿਾ ਿਰ ਿਰਵੇਸੀ ਗਾਖੜੀ ਚਲਾਂ ਿੁਨੀਆਂ ਭਤਿ ॥

فرندا در درویسی اگڑھکی چلّان ُداینن بھت ۔۔
ਬੰਤਨਹ ਉਿਾਈ ਪੋਟਲੀ ਤਕਥੈ ਵੰਞਾ ਘਤਿ ॥੨॥

ک ِ َب
پبہھِ اُاھٹیئ وپیلٹ ھے واجن گھت ۔۔۲۔۔

ਤਕਝੁ ਨ ਬੁਝੈ ਤਕਝੁ ਨ ਸੁਝੈ ਿੁਨੀਆ ਗੁਝੀ ਭਾਤਹ ॥

ُگج
بُج َھ ک
ک
ُسج
ِ
ھ
چ
ھ
ِچھ ہن ے ھ ہن ے َ ُداین ی اھبےہ ۔۔

ਸਾਂਈੈਂ ਮੇਰੈ ਚੰਗਾ ਕੀਿਾ ਨਾਹੀ ਿ ਹੰ ਭੀ ਿਝਾਂ ਆਤਹ ॥੩॥

پ
سا ییں ریمَے اگنچ کییا نایہ ت ہں یھب داھجن ا ےہ ۔۔۳۔۔
ਿਰੀਿਾ ਜੇ ਜਾਣਾ ਤਿਲ ਥੋੜੜੇ ਸੰਮਤਲ ਬੁਕੁ ਭਰੀ ॥

س
فرندا ےج اجنا نِل وھتررے مل ُنک رھبی ۔۔
ਜੇ ਜਾਣਾ ਸਹੁ ਨੰਢੜਾ ਿਾਂ ਥੋੜਾ ਮਾਣੁ ਕਰੀ ॥੪॥

ےج اجنا َسہؤ پیدڑھا نان وھترا امن رکی ۔۔۴۔۔
ਜੇ ਜਾਣਾ ਲੜੁ ਤਛਜਣਾ ਪੀਿੀ ਪਾਈੈਂ ਗੰਤਢ ॥

چ
ےج اجنا ڑل ھِچیا یپی ناںیئ ڈنگھ ۔۔

ਿੈ ਜੇਵਿੁ ਮੈ ਨਾਤਹ ਕੋ ਸਭੁ ਜਗੁ ਤਿਿਾ ਹੰਤਢ ॥੫॥

ئَے ویجد م َے ناہِ وک سیھ چگ دِاھٹ ڈنہھ ۔۔۵۔۔
ਿਰੀਿਾ ਜੇ ਿੂ ਅਕਤਲ ਲਿੀਿੁ ਕਾਲੇ ਤਲਖੁ ਨ ਲੇਖ ॥

فرندا ےج ئُؤ لقع فیطل اکےل لک ِھ ہن ھکیل ۔۔

ਆਪਨੜੇ ਤਗਰੀਵਾਨ ਮਤਹ ਤਸਰੁ ਨੀ ਵਾਂ ਕਤਰ ਿੇਖੁ ॥੬॥

ا نترے گِرِویان ہہم سِر ونینان رک دھکی ۔۔۶۔۔

ਿਰੀਿਾ ਜੋ ਿੈ ਮਾਰਤਨ ਮੁਕੀਆਂ ਤਿਨਹਾ ਨ ਮਾਰੇ ਘੁੰਤਮ ॥

گ ُھ
فرندا وج ئَے امرن مُک ِیان پ ِبہھا ہن امرے م ۔۔
ਆਪਨੜੈ ਘਤਰ ਜਾਈਐ ਪੈਰ ਤਿਨਹਾ ਿੇ ਚੁੰਤਮ ॥੭॥

چ
ا نترے رھگ اج پپَے نتَر پ ِبہھا دے ُ ّم ۔۔۷۔۔

ਿਰੀਿਾ ਜਾਂ ਿਉ ਖਟਣ ਵੇਲ ਿਾਂ ਿੂ ਰਿਾ ਿੁਨੀ ਤਸਉ ॥

ک
ھی
ُ
س
ِی
ئ
فرندا اجن ئؤ ں ولی نان ؤ رنا ُدین ؤ ۔۔
ਮਰਗ ਸਵਾਈ ਨੀਤਹ ਜਾਂ ਭਤਰਆ ਿਾਂ ਲਤਿਆ ॥੮॥

رمگ سَؤایئ پبہِہ اجن رھبنا نان دلنا ۔۔۸۔۔
ਿੇਖੁ ਿਰੀਿਾ ਜੁ ਥੀਆ ਿਾੜੀ ਹੋਈ ਭੂਰ ॥

ب
دھکی فرندا وج ایھت داری وہیئ ُھؤر ۔۔

ਅਗਹੁ ਨੇੜਾ ਆਇਆ ਤਪਛਾ ਰਤਹਆ ਿੂਤਰ ॥੯॥

ِب
ج
اوہگ ڑینا ا نا ھا رایہ ُدور ۔۔۹۔۔

ਿੇਖੁ ਿਰੀਿਾ ਤਜ ਥੀਆ ਸਕਰ ਹੋਈ ਤਵਸੁ ॥

دھکی فرندا ےج بھِیا رکس وہیئ وِس ۔۔

ਸਾਂਈ ਬਾਝਹੁ ਆਪਣੇ ਵੇਿਣ ਕਹੀਐ ਤਕਸੁ ॥੧੦॥

سایئن ناوھج ا ےنپ وندن کہ ٔپے َ کِس ۔۔۱۱۔۔

ਿਰੀਿਾ ਅਖੀ ਿੇਤਖ ਪਿੀਣੀਆਂ ਸੁਤਣ ਸੁਤਣ ਰੀਣੇ ਕੰਨ ॥

فرندا ایھک دھکی نییییان ُسں ُسں رےنی نکّ ۔۔
ਸਾਖ ਪਕੰਿੀ ਆਈਆ ਹੋਰ ਕਰੇੈਂਿੀ ਵੰਨ ॥੧੧॥

ساھک نکیدی ا ایئ وہر رکدنیی و ّن ۔۔۱۱۔۔
ਿਰੀਿਾ ਕਾਲੀ ਤਜਨੀ ਨ ਰਾਤਵਆ ਧਉਲੀ ਰਾਵੈ ਕੋਇ ॥

فرندا اکںیل ِجبی ہن راونا دھؤیل را َوے وکۓ ۔۔

ਕਤਰ ਸਾਂਈ ਤਸਉ ਤਪਰਹੜੀ ਰੰਗੁ ਨਵੇਲਾ ਹੋਇ ॥੧੨॥

رک سایئن سِیؤ پِرہری رنگ وننال وہۓ ۔۔۱۲۔۔
ਮਃ ੩ ॥

م۳ :۔۔
ਿਰੀਿਾ ਕਾਲੀ ਧਉਲੀ ਸਾਤਹਬੁ ਸਿਾ ਹੈ ਜੇ ਕੋ ਤਚਤਿ ਕਰੇ ॥

فرندا اکیل دھؤیل اصجِت دسا ےہَ ےج وک ِجت رکے ۔۔
ਆਪਣਾ ਲਾਇਆ ਤਪਰਮੁ ਨ ਲਗਈ ਜੇ ਲੋਚੈ ਸਭੁ ਕੋਇ ॥

ا انپ النا پِرم ہن لگبی ےج ول َچے سیھ وکۓ ۔۔

ਏਹੁ ਤਪਰਮੁ ਤਪਆਲਾ ਖਸਮ ਕਾ ਜੈ ਭਾਵੈ ਿੈ ਿੇਇ ॥੧੩॥

کھ س
َ
ئ
اوہی پِرم ایپہل م اک ےجَ اھبوے ے دےئ ۔۔۱۳۔۔
ਿਰੀਿਾ ਤਜਨਹ ਲੋਇਣ ਜਗੁ ਮੋਤਹਆ ਸੇ ਲੋਇਣ ਮੈ ਤਿਿੁ ॥

فرندا ِجبھ ولنئ چگ ومایہ ےس ولنئ م َے دِھٹ ۔۔

ਕਜਲ ਰੇਖ ਨ ਸਹਤਿਆ ਸੇ ਪੰਖੀ ਸੂਇ ਬਤਹਿੁ ॥੧੪॥

ک
چل رھکی ہن سہ ِدنا ےس یھکنپ سُؤی بہبھ ۔۔۱۴۔۔

ਿਰੀਿਾ ਕੂਕੇਤਿਆ ਚਾਂਗੇਤਿਆ ਮਿੀ ਿੇਤਿਆ ਤਨਿ ॥

فرندا ُکؤدیکنا اچنگیدنا یتم دندنا پِپ ۔۔
ਜੋ ਸੈਿਾਤਨ ਵੰਞਾਇਆ ਸੇ ਤਕਿ ਿੇਰਤਹ ਤਚਿ ॥੧੫॥

وج َسییان واجننا ےس کِپ ریھپِہ ِجت ۔۔۱۵۔۔
ਿਰੀਿਾ ਥੀਉ ਪਵਾਹੀ ਿਭੁ ॥

ب
فرندا ھپؤ وپایہ دھب ۔۔
ਜੇ ਸਾਂਈ ਲੋੜਤਹ ਸਭੁ ॥

ےج سایئن ولرےہسیھ ۔۔
ਇਕੁ ਤਛਜਤਹ ਤਬਆ ਲਿਾੜੀਅਤਹ ॥

چ
اِک ِھچ ِہ پ ِیا اتلرپی ِہ ۔۔

ਿਾਂ ਸਾਈ ਿੈ ਿਤਰ ਵਾੜੀਅਤਹ ॥੧੬॥

نان سایئ َدے در وارپی ِہ ۔۔۱۶۔۔
ਿਰੀਿਾ ਖਾਕੁ ਨ ਤਨੰਿੀਐ ਖਾਕੂ ਜੇਿੁ ਨ ਕੋਇ ॥

وک ج َید ہن وکۓ ۔۔
فرندا اھکک ہن پ ِید پپے َ اھک ُ
ਜੀਵਤਿਆ ਪੈਰਾ ਿਲੈ ਮੁਇਆ ਉਪਤਰ ਹੋਇ ॥੧੭॥

ویجدنا ریپا نلَے مُؤنا اُرپ وہۓ ۔۔۱۷۔۔

ਿਰੀਿਾ ਜਾ ਲਬੁ ਿਾ ਨੇਹੁ ਤਕਆ ਲਬੁ ਿ ਕੂੜਾ ਨੇਹੁ ॥

فرندا اج لپ نا پبہؤ ایک لپ ت ُکؤرا پبہؤ ۔۔

ਤਕਚਰੁ ਝਤਿ ਲਘਾਈਐ ਛਪਤਰ ਿੁਟੈ ਮੇਹੁ ॥੧੮॥

ک
ِچر چھت لگھا نیپے رپھچ ُپ َپے مبہؤ ۔۔۱۸۔۔

ਿਰੀਿਾ ਜੰਗਲੁ ਜੰਗਲੁ ਤਕਆ ਭਵਤਹ ਵਤਣ ਕੰਿਾ ਮੋੜੇਤਹ ॥

ب
فرندا لگنج لگنج ایک َھؤہِ ون ڈنکا ومرہہیِ ۔۔

ਵਸੀ ਰਬੁ ਤਹਆਲੀਐ ਜੰਗਲੁ ਤਕਆ ਢੂਢੇਤਹ ॥੧੯॥

ویس رت ِہیاےیلٔ لگنج ایک ُدوھدہیھِ ۔۔۱۹۔۔
ਿਰੀਿਾ ਇਨੀ ਤਨਕੀ ਜੰਘੀਐ ਥਲ ਿੂੰਗਰ ਭਤਵਓਤਮਹ ॥

جی گ
فرندا اِین نکِی ھ َ ٔپے لھت ُدورگن وھبویمِہھ ۔۔
ਅਜੁ ਿਰੀਿੈ ਕੂਜੜਾ ਸੈ ਕੋਹਾਂ ਥੀਓਤਮ ॥੨੦॥

ب
اچ فرن َدے ُکؤڑجا سَے وکاہن ھپؤم ۔۔۲۱۔۔
ਿਰੀਿਾ ਰਾਿੀ ਵਿੀਆਂ ਧੁਤਖ ਧੁਤਖ ਉਿਤਨ ਪਾਸ ॥

فرندا رایت ودنان ُدھکھ ُدھکھ اُنھٹ ناس ۔۔

ਤਧਗੁ ਤਿਨਹਾ ਿਾ ਜੀਤਵਆ ਤਜਨਾ ਤਵਿਾਣੀ ਆਸ ॥੨੧॥

دھ ِگ پ ِبہھا دا ویجنا ِجیا وِداین ا س ۔۔۲۱۔۔

ਿਰੀਿਾ ਜੇ ਮੈ ਹੋਿਾ ਵਾਤਰਆ ਤਮਿਾ ਆਇਤੜਆਂ ॥

فرندا ےج م َے وہدا وارنا مِیا ا پرِنان ۔۔

ਹੇੜਾ ਜਲੈ ਮਜੀਿ ਤਜਉ ਉਪਤਰ ਅੰਗਾਰਾ ॥੨੨॥

م
ہتَرا چلَے چیبھ چیپؤ اُرپ ااگنرا ۔۔۲۲۔۔

ਿਰੀਿਾ ਲੋੜੈ ਿਾਖ ਤਬਜਉਰੀਆਂ ਤਕਕਤਰ ਬੀਜੈ ਜਟੁ ॥

ولرے داھک ِبچؤرنان ککِر پ ِبجے جت ۔۔
فرندا َ

ਹੰਢੈ ਉੈਂਨ ਕਿਾਇਿਾ ਪੈਧਾ ਲੋੜੈ ਪਟੁ ॥੨੩॥

ولرے پپ ۔۔۲۳۔۔
ڈنہ َھے اُنن اتکدئا دیپاھ َ
ਿਰੀਿਾ ਗਲੀਏ ਤਚਕੜੁ ਿੂਤਰ ਘਰੁ ਨਾਤਲ ਤਪਆਰੇ ਨੇਹੁ ॥

فرندا گلیپے ِچکر ُدور رھگ نال ایپرے پبہؤ ۔۔

ਚਲਾ ਿ ਤਭਜੈ ਕੰਬਲੀ ਰਹਾਂ ਿ ਿੁਟੈ ਨੇਹੁ ॥੨੪॥

ب کم
چال ت ِھج َے یلی راہن ت ُپ َپے پبہؤ۔۔۲۴۔۔
ਤਭਜਉ ਤਸਜਉ ਕੰਬਲੀ ਅਲਹ ਵਰਸਉ ਮੇਹੁ ॥

ب
کب
ھِچؤ ِسچؤ ملی الّال ورسَؤ مبہؤ ۔۔

ਜਾਇ ਤਮਲਾ ਤਿਨਾ ਸਜਣਾ ਿੁਟਉ ਨਾਹੀ ਨੇਹੁ ॥੨੫॥

اجۓ مِال پ ِیا انجس ُپپؤ نایہ پبہؤ۔۔۲۵۔۔

ਿਰੀਿਾ ਮੈ ਭੋਲਾਵਾ ਪਗ ਿਾ ਮਿੁ ਮੈਲੀ ਹੋਇ ਜਾਇ ॥

م
فرندا م َے وھبالوا نگ دا مت َیلی وہۓ اجۓ ۔۔
ਗਤਹਲਾ ਰੂਹੁ ਨ ਜਾਣਈ ਤਸਰੁ ਭੀ ਤਮਟੀ ਖਾਇ ॥੨੬॥

اھکۓ ۔۔۲۶۔۔
گہال ُروچ ہن اجیئن سِر یھب مِبی
ِ

ਿਰੀਿਾ ਸਕਰ ਖੰਿੁ ਤਨਵਾਿ ਗੁੜੁ ਮਾਤਖਓੁ ਮਾਂਝਾ ਿੁਧੁ ॥

ک
فرندا رکس ڈنھک ئِؤات ُگر ام ھپؤ اماھجن ُددھ ۔۔
ਸਭੇ ਵਸਿੂ ਤਮਿੀਆਂ ਰਬ ਨ ਪੁਜਤਨ ਿੁਧੁ ॥੨੭॥

ب
ُچ
سبھے و ُ
ن
ُ
سیؤ مِبھیان رت ہن ں دھ ۔۔۲۷۔۔
ਿਰੀਿਾ ਰੋਟੀ ਮੇਰੀ ਕਾਿ ਕੀ ਲਾਵਣੁ ਮੇਰੀ ਭੁਖ ॥

ب
فرندا رویٹ ریمی اکھٹ یک الون ریمی ُھکھ ۔۔

ਤਜਨਾ ਖਾਧੀ ਚੋਪੜੀ ਘਣੇ ਸਹਤਨਗੇ ਿੁਖ ॥੨੮॥

گ
ِجیا اھکدیھ وچڑپی ھپے سہیگے ُدھک ۔۔۲۸۔۔
ਰੁਖੀ ਸੁਖੀ ਖਾਇ ਕੈ ਿੰਢਾ ਪਾਣੀ ਪੀਉ ॥

سک
اھکۓ ےکَ ڈنھٹاھ ناین پِپؤ ۔۔
ُریھک ُ ھی
ِ
ਿਰੀਿਾ ਿੇਤਖ ਪਰਾਈ ਚੋਪੜੀ ਨਾ ਿਰਸਾਏ ਜੀਉ ॥੨੯॥

فرندا دھکی رپایئ وچڑپی ہن رتساےئ جپؤ ۔۔۲۹۔۔
ਅਜੁ ਨ ਸੁਿੀ ਕੰਿ ਤਸਉ ਅੰਗੁ ਮੁੜੇ ਮੁਤੜ ਜਾਇ ॥

اچ ہن ُسبی کپت سِیؤ انگ مُرے مُر اجۓ ۔۔
ਜਾਇ ਪੁਛਹੁ ਿੋਹਾਗਣੀ ਿੁਮ ਤਕਉ ਰੈਤਣ ਤਵਹਾਇ ॥੩੦॥

ُب
بُج
ھ
ک
ئ
پ
ہ
ِ
اجۓ ؤ دواہینگ م ؤ َرنی وِاہ ے ۔۔۳۱۔۔
ਸਾਹੁਰੈ ਢੋਈ ਨਾ ਲਹੈ ਪੇਈਐ ਨਾਹੀ ਥਾਉ ॥

ساہ ُ َرے دوھیئ ہن ل َہے پییپَے نایہ اھتو ۔۔

ਤਪਰੁ ਵਾਿੜੀ ਨ ਪੁਛਈ ਧਨ ਸੋਹਾਗਤਣ ਨਾਉ ॥੩੧॥

بُج
ھب
پِر واڑتی ہن ی دنھ وساہنگ ناو ۔۔۳۱۔۔
ਸਾਹੁਰੈ ਪੇਈਐ ਕੰਿ ਕੀ ਕੰਿੁ ਅਗੰਮੁ ਅਥਾਹੁ ॥

ساہ ُ َرے پییپَے کپت یک کپت امگّ ااھتوہ ۔۔

ਨਾਨਕ ਸੋ ਸੋਹਾਗਣੀ ਜੁ ਭਾਵੈ ਬੇਪਰਵਾਹ ॥੩੨॥

اھبوے ےبرپواہ ۔۔۳۲۔۔
نانک وس وساہینگ وج َ
ਨਾਿੀ ਧੋਿੀ ਸੰਬਹੀ ਸੁਿੀ ਆਇ ਨਤਚੰਿੁ ॥

س
نایت دوھیت مبہی ُسبی ا ۓ بچِید ۔۔

ਿਰੀਿਾ ਰਹੀ ਸੁ ਬੇੜੀ ਤਹੰਿੁ ਿੀ ਗਈ ਕਥੂਰੀ ਗੰਧੁ ॥੩੩॥

کب
فرندا ریہ وس ڑیبی ہِییگ دی یئگ ُھؤری دنگھ ۔۔۳۳۔۔
ਜੋਬਨ ਜਾਂਿੇ ਨਾ ਿਰਾਂ ਜੇ ਸਹ ਪਰੀਤਿ ਨ ਜਾਇ ॥

وجنب اجدنے ہن دران ےج سہہ رپپپ ہن اجۓ ۔۔
ਿਰੀਿਾ ਤਕਿੀ ਜੋਬਨ ਪਰੀਤਿ ਤਬਨੁ ਸੁਤਕ ਗਏ ਕੁਮਲਾਇ ॥੩੪॥

فرندا کِبی وجنب رپپپ پِں ُسک ےئگ ُکمالۓ ۔۔۳۴۔۔
ਿਰੀਿਾ ਤਚੰਿ ਖਟੋਲਾ ਵਾਣੁ ਿੁਖੁ ਤਬਰਤਹ ਤਵਛਾਵਣ ਲੇਿੁ ॥

ک
فرندا ِجپت ھپؤال وان ُدھک پِرہِ وِاھچون لیبھ ۔۔
ਏਹੁ ਹਮਾਰਾ ਜੀਵਣਾ ਿੂ ਸਾਤਹਬ ਸਚੇ ਵੇਖੁ ॥੩੫॥

اوہی امہرا ویجنا ئُؤ اصجِت ےچس وھکی ۔۔۳۵۔۔

ਤਬਰਹਾ ਤਬਰਹਾ ਆਖੀਐ ਤਬਰਹਾ ਿੂ ਸੁਲਿਾਨੁ ॥

ک
پِراہ پِراہ ا ھیپے پِراہ ئُؤ ُسلطان ۔۔

ਿਰੀਿਾ ਤਜਿੁ ਿਤਨ ਤਬਰਹੁ ਨ ਊਪਜੈ ਸੋ ਿਨੁ ਜਾਣੁ ਮਸਾਨੁ ॥੩੬॥

فرندا ِجت نت پِروہ ہن اُو بج َے وس نت اجن اسمن ۔۔۳۶۔۔
ਿਰੀਿਾ ਏ ਤਵਸੁ ਗੰਿਲਾ ਧਰੀਆਂ ਖੰਿੁ ਤਲਵਾਤੜ ॥

فرندا اے وِس دنگال درھنان ڈنھک لِؤار ۔۔
ਇਤਕ ਰਾਹੇਿੇ ਰਤਹ ਗਏ ਇਤਕ ਰਾਧੀ ਗਏ ਉਜਾਤੜ ॥੩੭॥

اِک رادیہے رہِ ےئگ اِک رادیھ ےئگ اُاجر ۔۔۳۷۔۔
ਿਰੀਿਾ ਚਾਤਰ ਗਵਾਇਆ ਹੰਤਢ ਕੈ ਚਾਤਰ ਗਵਾਇਆ ਸੰਤਮ ॥

فرندا اچر وگَانا ڈنہھ ےکَ اچر وگَانا مسّ ۔۔

ਲੇਖਾ ਰਬੁ ਮੰਗੇਸੀਆ ਿੂ ਆਂਹੋ ਕੇਰਹੇ ਕੰਤਮ ॥੩੮॥

ّک
م
اھکیل رت یگیسیا ئُؤ ا بہؤ ریکےھ ّم ۔۔۳۸۔۔
ਿਰੀਿਾ ਿਤਰ ਿਰਵਾਜੈ ਜਾਇ ਕੈ ਤਕਉ ਤਿਿੋ ਘੜੀਆਲੁ ॥

ےک کپؤ دِوھٹ ڑھگنال ۔۔
فرندا در دروا َچے اجۓ َ

ਏਹੁ ਤਨਿੋਸਾਂ ਮਾਰੀਐ ਹਮ ਿੋਸਾਂ ਿਾ ਤਕਆ ਹਾਲੁ ॥੩੯॥

اوہی ن ِدوسان امر پپے مہ دوسان دا ایک احلَ ۔۔۳۹۔۔
ਘੜੀਏ ਘੜੀਏ ਮਾਰੀਐ ਪਹਰੀ ਲਹੈ ਸਜਾਇ ॥

ڑھگ پپے ڑھگ پپے امر پپے رہپی ل َہے اجسۓ ۔۔
ਸੋ ਹੇੜਾ ਘੜੀਆਲ ਤਜਉ ਿੁਖੀ ਰੈਤਣ ਤਵਹਾਇ ॥੪੦॥

وس َہترا ڑھگنال چیپؤ ُدیھک َرنی وِاہ ئِے ۔۔۴۱۔۔
ਬੁਢਾ ਹੋਆ ਸੇਖ ਿਰੀਿੁ ਕੰਬਤਣ ਲਗੀ ਿੇਹ ॥

ک
می
ُنداھ وہا ھکیس فرند ں یگل دہہی ۔۔

ਜੇ ਸਉ ਵਤਰਹਆ ਜੀਵਣਾ ਭੀ ਿਨੁ ਹੋਸੀ ਖੇਹ ॥੪੧॥

ےج سَؤ ورہھیا ویجنا یھب نت وہیس کھبہہ ۔۔۴۱۔۔
ਿਰੀਿਾ ਬਾਤਰ ਪਰਾਇਐ ਬੈਸਣਾ ਸਾਂਈ ਮੁਝੈ ਨ ਿੇਤਹ ॥

م ُج
ھ
َ
فرندا نار رپا پپَے َنیسیا سایئن ے ہن دہہی ۔۔
ਜੇ ਿੂ ਏਵੈ ਰਖਸੀ ਜੀਉ ਸਰੀਰਹੁ ਲੇਤਹ ॥੪੨॥

ے ریسھک جپؤ رسریوہ لبہِہ ۔۔۴۲۔۔
ےج ئُؤ اوی َ
ਕੰਤਧ ਕੁਹਾੜਾ ਤਸਤਰ ਘੜਾ ਵਤਣ ਕੈ ਸਰੁ ਲੋਹਾਰੁ ॥

دنکھ ُکہارا سِر ڑھگا ون ےکَ رس ولاہر ۔۔

ਿਰੀਿਾ ਹਉ ਲੋੜੀ ਸਹੁ ਆਪਣਾ ਿੂ ਲੋੜਤਹ ਅੰਤਗਆਰ ॥੪੩॥

فرندا ہؤ ولری َسہؤ ا انپ ئُؤ ولرہِ انگ ِیار ۔۔۴۳۔۔

ਿਰੀਿਾ ਇਕਨਾ ਆਟਾ ਅਗਲਾ ਇਕਨਾ ਨਾਹੀ ਲੋਣੁ ॥

فرندا اِانک ا نا اگال اِانک نایہ ولن ۔۔
ਅਗੈ ਗਏ ਤਸੰਞਾਪਸਤਨ ਚੋਟਾਂ ਖਾਸੀ ਕਉਣੁ ॥੪੪॥

ئ
ا َگے ےئگ سِییا سں وچنان اھکیس کؤن ۔۔۴۴۔۔
ਪਾਤਸ ਿਮਾਮੇ ਛਿੁ ਤਸਤਰ ਭੇਰੀ ਸਿੋ ਰਿ ॥

ناس دامےم تھچ سِر ریھبی ڈسو رد ۔۔
ਜਾਇ ਸੁਿੇ ਜੀਰਾਣ ਮਤਹ ਥੀਏ ਅਿੀਮਾ ਗਿ ॥੪੫॥

ب
اجۓ ُسیے ریجان ہہم ھیپے اامیت ڈگ ۔۔۴۵۔۔

ਿਰੀਿਾ ਕੋਿੇ ਮੰਿਪ ਮਾੜੀਆ ਉਸਾਰੇਿੇ ਭੀ ਗਏ ॥

فرندا وکےھٹ ڈنمت امرِنا اُسارندے یھب ےئگ ۔۔
ਕੂੜਾ ਸਉਿਾ ਕਤਰ ਗਏ ਗੋਰੀ ਆਇ ਪਏ ॥੪੬॥

ُکؤرا سَؤدا رک ےئگ وگری ا ۓ ےئپ ۔۔۴۶۔۔
ਿਰੀਿਾ ਤਖੰਥਤੜ ਮੇਖਾ ਅਗਲੀਆ ਤਜੰਿੁ ਨ ਕਾਈ ਮੇਖ ॥

ک
ب
م
ھ
ی
ِ
ک
ی
فرندا ھر ھا اایلگ ِجید ہن اکیئ ھکیم ۔۔

ਵਾਰੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਚਲੇ ਮਸਾਇਕ ਸੇਖ ॥੪੭॥

واری ا وپ ا ینپ ےلچ اسمقئ س َیکھ ۔۔۴۷۔۔

ਿਰੀਿਾ ਿੁਹੁ ਿੀਵੀ ਬਲੰਤਿਆ ਮਲਕੁ ਬਤਹਿਾ ਆਇ ॥

فرندا ُدوہ دِویی دنلبنا کلم بہبھا ا ۓ ۔۔

ਗੜੁ ਲੀਿਾ ਘਟੁ ਲੁਤਟਆ ਿੀਵੜੇ ਗਇਆ ਬੁਝਾਇ ॥੪੮॥

ب
ج
ئ
ِ
ُ
گر اتیل ٹھگ لُییا دویرے ایگ ھا ے ۔۔۴۸۔۔

ਿਰੀਿਾ ਵੇਖੁ ਕਪਾਹੈ ਤਜ ਥੀਆ ਤਜ ਤਸਤਰ ਥੀਆ ਤਿਲਾਹ ॥

فرندا وھکی اپک َہے ےج بھ ِِیا ےج سِر بھِیا نِالہ ۔۔
ਕਮਾਿੈ ਅਰੁ ਕਾਗਿੈ ਕੁੰਨੇ ਕੋਇਤਲਆਹ ॥

امکدے ار اکدگَے کُپے وکنلیاہ ۔۔
َ

ਮੰਿੇ ਅਮਲ ਕਰੇਤਿਆ ਏਹ ਸਜਾਇ ਤਿਨਾਹ ॥੪੯॥

دنمے لمع رکندنا اہہی اجسۓ پ ِیاہ ۔۔۴۹۔۔
ਿਰੀਿਾ ਕੰਤਨ ਮੁਸਲਾ ਸੂਿੁ ਗਤਲ ਤਿਤਲ ਕਾਿੀ ਗੁੜੁ ਵਾਤਿ ॥

نک مُسال ُصؤف لگ دِل اکیت ُگر وات ۔۔
فرندا ّ

ਬਾਹਤਰ ਤਿਸੈ ਚਾਨਣਾ ਤਿਤਲ ਅੰਤਧਆਰੀ ਰਾਤਿ ॥੫੦॥

ناہر ِد سَے اچانن دِل ادنایھری رات ۔۔۵۱۔۔

ਿਰੀਿਾ ਰਿੀ ਰਿੁ ਨ ਤਨਕਲੈ ਜੇ ਿਨੁ ਚੀਰੈ ਕੋਇ ॥

فرندا ریت رت ہن ئِکلے ےج نت ریچَے وکۓ ۔۔
ਜੋ ਿਨ ਰਿੇ ਰਬ ਤਸਉ ਤਿਨ ਿਤਨ ਰਿੁ ਨ ਹੋਇ ॥੫੧॥

وج نت رےت رت سِیؤ پِں نت رت ہن وہۓ ۔۔۵۱۔۔
ਮਃ ੩ ॥

م۳ :۔۔
ਇਹੁ ਿਨੁ ਸਭੋ ਰਿੁ ਹੈ ਰਿੁ ਤਬਨੁ ਿੰਨੁ ਨ ਹੋਇ ॥

سب
نت ہن وہۓ ۔۔
اوہی نت ھؤ رت ےہَ رت پِں ّ

ਜੋ ਸਹ ਰਿੇ ਆਪਣੇ ਤਿਿੁ ਿਤਨ ਲੋਭੁ ਰਿੁ ਨ ਹੋਇ ॥

وج سہہ رےت ا ےنپ پِپ نت ولھب رت ہن وہۓ ۔۔
ਭੈ ਪਇਐ ਿਨੁ ਖੀਣੁ ਹੋਇ ਲੋਭੁ ਰਿੁ ਤਵਚਹੁ ਜਾਇ ॥

ک
ب
ھی
چ
ہ
َھے نیپے َ نت ں وہۓ ولھب رت وِ ؤہ اجےئ۔
ਤਜਉ ਬੈਸੰਿਤਰ ਧਾਿੁ ਸੁਧੁ ਹੋਇ ਤਿਉ ਹਤਰ ਕਾ ਭਉ ਿੁਰਮਤਿ ਮੈਲੁ ਗਵਾਇ ॥

ب
ن
چیپؤ َیسیتر داھت ُسدھ وہۓ پپؤ ہر اک ھؤ ُدرمت مَیل وگَاےی ۔۔
ਨਾਨਕ ਿੇ ਜਨ ਸੋਹਣੇ ਤਜ ਰਿੇ ਹਤਰ ਰੰਗੁ ਲਾਇ ॥੫੨॥

نانک ےت نج وسےنہ ےج رےت ہر رنگ ال ئِے ۔۔۵۲۔۔
ਿਰੀਿਾ ਸੋਈ ਸਰਵਰੁ ਢੂਤਢ ਲਹੁ ਤਜਥਹੁ ਲਭੀ ਵਥੁ ॥

لب
فرندا وسیئ رسور ُدوھدھ وہل ھی وھت ۔۔

ਛਪਤੜ ਢੂਢੈ ਤਕਆ ਹੋਵੈ ਤਚਕਤੜ ਿੁਬੈ ਹਥੁ ॥੫੩॥

وہوے ِچکر ُد ئَے ھتہ ۔۔۵۳۔۔
ڑپھچ ُدوھد َھے ایک َ
ਿਰੀਿਾ ਨੰਢੀ ਕੰਿੁ ਨ ਰਾਤਵਓ ਵਿੀ ਥੀ ਮੁਈਆਸੁ ॥

فرندا پیدیھ کپت ہن راووی ودی یھت مُییاس ۔۔
ਧਨ ਕੂਕੇੈਂਿੀ ਗੋਰ ਮੇੈਂ ਿੈ ਸਹ ਨਾ ਤਮਲੀਆਸੁ ॥੫੪॥

دنھ ُکؤدنیکی وگر ںیم ئَے سہہ ہن مل ِیاس ۔۔۵۴۔۔
ਿਰੀਿਾ ਤਸਰੁ ਪਤਲਆ ਿਾੜੀ ਪਲੀ ਮੁਛਾਂ ਭੀ ਪਲੀਆਂ ॥

م
ُج
فرندا سِر ایلپ داری یلپ ھان یھب ایلپن ۔۔

ਰੇ ਮਨ ਗਤਹਲੇ ਬਾਵਲੇ ਮਾਣਤਹ ਤਕਆ ਰਲੀਆਂ ॥੫੫॥

رے نم گ َہلے ناوےل امہہن ایک رایلن ۔۔۵۵۔۔

ਿਰੀਿਾ ਕੋਿੇ ਧੁਕਣੁ ਕੇਿੜਾ ਤਪਰ ਨੀਿੜੀ ਤਨਵਾਤਰ ॥

فرندا وکےھٹ د ُھکں کیترا پِر دینری ئِؤار ۔۔

ਜੋ ਤਿਹ ਲਧੇ ਗਾਣਵੇ ਗਏ ਤਵਲਾਤੜ ਤਵਲਾਤੜ ॥੫੬॥

وج دِہ دلےھ اگونے ےئگ وِالر وِالر ۔۔۵۶۔۔
ਿਰੀਿਾ ਕੋਿੇ ਮੰਿਪ ਮਾੜੀਆ ਏਿੁ ਨ ਲਾਏ ਤਚਿੁ ॥

فرندا وکےھٹ ڈنمت امرِنا ا َپپ ہن الےئ ِجت ۔۔
ਤਮਟੀ ਪਈ ਅਿੋਲਵੀ ਕੋਇ ਨ ਹੋਸੀ ਤਮਿੁ ॥੫੭॥

مِبی یئپ اوتولی وکۓ ہن وہیس مِت ۔۔۵۷۔۔
ਿਰੀਿਾ ਮੰਿਪ ਮਾਲੁ ਨ ਲਾਇ ਮਰਗ ਸਿਾਣੀ ਤਚਤਿ ਧਤਰ ॥

فرندا ڈنمت امل ہن ال ِئے رمگ اتسین ِجت درھ ۔۔
ਸਾਈ ਜਾਇ ਸਮਹਾਤਲ ਤਜਥੈ ਹੀ ਿਉ ਵੰਞਣਾ ॥੫੮॥

سمہ جب
ھ
ئ
َ
سایئ اجۓ ھال ے یہ ؤ وانجن ۔۔۵۸۔۔

ਿਰੀਿਾ ਤਜਨਹੀ ਕੰਮੀ ਨਾਤਹ ਗੁਣ ਿੇ ਕੰਮੜੇ ਤਵਸਾਤਰ ॥

جب ک
فرندا ِ ھی مّی

ناہِ ُگں ےت کمرے وِسار ۔۔

ਮਿੁ ਸਰਤਮੰਿਾ ਥੀਵਹੀ ਸਾਂਈ ਿੈ ਿਰਬਾਤਰ ॥੫੯॥

مت رسمِیدا ویھتیہ سایئن َدے درنار ۔۔۵۹۔۔
ਿਰੀਿਾ ਸਾਤਹਬ ਿੀ ਕਤਰ ਚਾਕਰੀ ਤਿਲ ਿੀ ਲਾਤਹ ਭਰਾਂਤਿ ॥

فرندا اصجِت دی رک اچرکی دِل دی الےہ رھبادن ۔۔
ਿਰਵੇਸਾਂ ਨੋ ਲੋੜੀਐ ਰੁਖਾਂ ਿੀ ਜੀਰਾਂਤਿ ॥੬੦॥

درواسین ون ولر پپے ُراھکن دی ریجادن ۔۔۶۱۔۔

ਿਰੀਿਾ ਕਾਲੇ ਮੈਿੇ ਕਪੜੇ ਕਾਲਾ ਮੈਿਾ ਵੇਸੁ ॥

فرندا اکےل مَیدے ڑپکے اکال مَیدا وسی ۔۔
ਗੁਨਹੀ ਭਤਰਆ ਮੈ ਤਿਰਾ ਲੋਕੁ ਕਹੈ ਿਰਵੇਸੁ ॥੬੧॥

ب
ُ
ےہک دروسی ۔۔۶۱۔۔
گبہی رھبنا م َے ھِرا ولک َ
ਿਿੀ ਿੋਇ ਨ ਪਲਵੈ ਜੇ ਜਤਲ ਟੁਬੀ ਿੇਇ ॥

یتت وتےئ ہن نلَ َؤے ےج لج پُبی دےئ ۔۔
ਿਰੀਿਾ ਜੋ ਿੋਹਾਗਤਣ ਰਬ ਿੀ ਝੂਰੇਿੀ ਝੂਰੇਇ ॥੬੨॥

چ
چ
فرندا وج دواہنگ رت دی ُھؤرندی ُھؤر ئٔے ۔۔۶۲۔۔
ਜਾਂ ਕੁਆਰੀ ਿਾ ਚਾਉ ਵੀਵਾਹੀ ਿਾਂ ਮਾਮਲੇ ॥

اجن ُکؤا ری نا اچو وویایہ نان اممال ۔۔
ਿਰੀਿਾ ਏਹੋ ਪਛੋਿਾਉ ਵਤਿ ਕੁਆਰੀ ਨ ਥੀਐ ॥੬੩॥

ب
فرندا اوہی وھچپناو وت ُکؤا ری ہن ھیپے ۔۔۶۳۔۔
ਕਲਰ ਕੇਰੀ ਛਪੜੀ ਆਇ ਉਲਥੇ ਹੰਝ ॥

لب ہب
رلک ریکی ڑپھچی ا ۓ ا ُ ھے چھ ۔۔

ਤਚੰਜੂ ਬੋੜਤਨਹ ਨਾ ਪੀਵਤਹ ਉਿਣ ਸੰਿੀ ਿੰਝ ॥੬੪॥

ِجبچُؤ وبربِہھِ ہن ویپہِ اُدن دنسی دھجن ۔۔۶۴۔۔
ਹੰਸੁ ਉਿਤਰ ਕੋਧਰੈ ਪਇਆ ਲੋਕੁ ਤਵਿਾਰਤਣ ਜਾਇ ॥

سنہ اُدر وکدرھَے ایپ ولک وِدارن اجۓ ۔۔
ਗਤਹਲਾ ਲੋਕੁ ਨ ਜਾਣਿਾ ਹੰਸੁ ਨ ਕੋਧਰਾ ਖਾਇ ॥੬੫॥

اھکۓ ۔۔۶۵۔۔
گہال ولک ہن اجدنا سنہ ہن وکدرھا
ِ

ਚਤਲ ਚਤਲ ਗਈਆਂ ਪੰਖੀਆਂ ਤਜਨਹੀ ਵਸਾਏ ਿਲ ॥

گی پیکھ جب
ھ
ن
لچ لچ یان یان ی وساےئ ل ۔۔

ਿਰੀਿਾ ਸਰੁ ਭਤਰਆ ਭੀ ਚਲਸੀ ਥਕੇ ਕਵਲ ਇਕਲ ॥੬੬॥

فرندا رس رھبنا یھب چلسی ےکھت وکَل اِلک ۔۔۶۶۔۔

ਿਰੀਿਾ ਇਟ ਤਸਰਾਣੇ ਭੁਇ ਸਵਣੁ ਕੀੜਾ ਲਤੜਓ ਮਾਤਸ ॥

ب
فرندا اِت سِراےن ُھپے وسَن ڑیکا ڑلوی امس ۔۔

ਕੇਿਤੜਆ ਜੁਗ ਵਾਪਰੇ ਇਕਿੁ ਪਇਆ ਪਾਤਸ ॥੬੭॥

کیترنا ُچگ وارپے اِتک ایپ ناس ۔۔۶۷۔۔

ਿਰੀਿਾ ਭੰਨੀ ਘੜੀ ਸਵੰਨਵੀ ਟੁਟੀ ਨਾਗਰ ਲਜੁ ॥

فرندا ب ّ
ھبی ڑھگی سسؤّونِی پُبی نارگ جل ۔۔

ਅਜਰਾਈਲੁ ਿਰੇਸਿਾ ਕੈ ਘਤਰ ਨਾਿੀ ਅਜੁ ॥੬੮॥

ع
چرالیئ فراتسی ےکَ رھگ نایھٹ اچ ۔۔۶۸۔۔

ਿਰੀਿਾ ਭੰਨੀ ਘੜੀ ਸਵੰਨਵੀ ਟੂਟੀ ਨਾਗਰ ਲਜੁ ॥

ف ب
ھب
ُ
ّ
ئ
رندا ی ڑھگی وسّونِی ؤیٹ نارگ جل ۔۔

ਜੋ ਸਜਣ ਭੁਇ ਭਾਰੁ ਥੇ ਸੇ ਤਕਉ ਆਵਤਹ ਅਜੁ ॥੬੯॥

ب
وج نجس ُھپے اھبر ےھت ےس کپؤ ا وہِ اچ ۔۔۶۹۔۔
ਿਰੀਿਾ ਬੇ ਤਨਵਾਜਾ ਕੁਤਿਆ ਏਹ ਨ ਭਲੀ ਰੀਤਿ ॥

ب
ھل
پ
فرندا ےب ئِؤااج ُک ِییا اہہی ہن ی ِر پ ۔۔

ਕਬਹੀ ਚਤਲ ਨ ਆਇਆ ਪੰਜੇ ਵਖਿ ਮਸੀਤਿ ॥੭੦॥

کبہی لچ ہن ا نا ےجنپ وتھک تیسم ۔۔۷۱۔۔

ਉਿੁ ਿਰੀਿਾ ਉਜੂ ਸਾਤਜ ਸੁਬਹ ਤਨਵਾਜ ਗੁਜਾਤਰ ॥

صب
ُ
اُھٹ فرندا عُچُؤ ساچ ُ ج ئِؤاچ گچار ۔۔

ਜੋ ਤਸਰੁ ਸਾਂਈ ਨਾ ਤਨਵੈ ਸੋ ਤਸਰੁ ਕਤਪ ਉਿਾਤਰ ॥੭੧॥

وج سِر سایئن ہن ئ ِ َؤے وس سِر پک اُنار ۔۔۷۱۔۔
ਜੋ ਤਸਰੁ ਸਾਈ ਨਾ ਤਨਵੈ ਸੋ ਤਸਰੁ ਕੀਜੈ ਕਾਂਇ ॥

وج سِر سایئ ہن ئ ِ َؤے وس سِر کبج َے اکےئن۔۔
ਕੁੰਨੇ ਹੇਤਿ ਜਲਾਈਐ ਬਾਲਣ ਸੰਿੈ ਥਾਇ ॥੭੨॥

کُپے ھٹیہ چال پ ٔپے نانل دنسَے اھتےئ ۔۔۷۲۔۔

ਿਰੀਿਾ ਤਕਥੈ ਿੈਿੇ ਮਾਤਪਆ ਤਜਨਹੀ ਿੂ ਜਤਣਓਤਹ ॥

جب
ک ِ َب
فرندا ھے َپیدے امایپ ھی ئُؤ وینجہِ۔۔

ਿੈ ਪਾਸਹੁ ਓਇ ਲਤਿ ਗਏ ਿੂੰ ਅਜੈ ਨ ਪਿੀਣੋਤਹ ॥੭੩॥

ئَے ناوہس اوےئ دل ےئگ ئُؤن اےج ہن نییپؤہِ۔۔۷۳۔۔
ਿਰੀਿਾ ਮਨੁ ਮੈਿਾਨੁ ਕਤਰ ਟੋਏ ਤਟਬੇ ਲਾਤਹ ॥

فرندا نم دیمان رک وٹےئ پِپے الہِ۔۔

ਅਗੈ ਮੂਤਲ ਨ ਆਵਸੀ ਿੋਜਕ ਸੰਿੀ ਭਾਤਹ ॥੭੪॥

ا َگے مُؤل ہن ا ویس دوچک دنسی اھبہِ۔۔۷۴۔۔
ਮਹਲਾ ੫ ॥

ہلحم ۵۔۔
ਿਰੀਿਾ ਖਾਲਕੁ ਖਲਕ ਮਤਹ ਖਲਕ ਵਸੈ ਰਬ ਮਾਤਹ ॥

ک
ک
فرندا اھکقل ھلق ہہم ھلق و سَے رت امےہ ۔۔

ਮੰਿਾ ਤਕਸ ਨੋ ਆਖੀਐ ਜਾਂ ਤਿਸੁ ਤਬਨੁ ਕੋਈ ਨਾਤਹ ॥੭੫॥

ک
ئ
پ
ِ
ھی
پ
ِ
ِ
دنما کِس ون ا ے اجن س ں وکیئ ناہ ۔۔۷۵۔۔
ਿਰੀਿਾ ਤਜ ਤਿਤਹ ਨਾਲਾ ਕਤਪਆ ਜੇ ਗਲੁ ਕਪਤਹ ਚੁਖ ॥

فرندا ےج دِہ ناہل کییا ےج لگ کی ِہ ُچکھ ۔۔

ਪਵਤਨ ਨ ਇਿੀ ਮਾਮਲੇ ਸਹਾਂ ਨ ਇਿੀ ਿੁਖ ॥੭੬॥

وپَن ہن اِیت اممال اہسن ہن اِیت ُدھک ۔۔۷۶۔۔
ਚਬਣ ਚਲਣ ਰਿੰਨ ਸੇ ਸੁਣੀਅਰ ਬਤਹ ਗਏ ॥

چیں نلچ رنتّ ےس ُسییتر ہہب ےئگ ۔۔

ਹੇੜੇ ਮੁਿੀ ਧਾਹ ਸੇ ਜਾਨੀ ਚਤਲ ਗਏ ॥੭੭॥

َہترے مُبی داھہ ےس اجین لچ ےئگ ۔۔۷۷۔۔
ਿਰੀਿਾ ਬੁਰੇ ਿਾ ਭਲਾ ਕਤਰ ਗੁਸਾ ਮਤਨ ਨ ਹਢਾਇ ॥

ب
فرندا ُپرے دا ھال رک ُگسا نم ہن ڈہاھۓ ۔۔

ਿੇਹੀ ਰੋਗੁ ਨ ਲਗਈ ਪਲੈ ਸਭੁ ਤਕਛੁ ਪਾਇ ॥੭੮॥

ک
دیہی روگ ہن لگبی نلَے سیھ ِچھ ناۓ ۔۔۷۸۔۔
ਿਰੀਿਾ ਪੰਖ ਪਰਾਹੁਣੀ ਿੁਨੀ ਸੁਹਾਵਾ ਬਾਗੁ ॥

فرندا ھکنپ رپا ُہبی ُدین ُسہاوا ناگ ۔۔

ਨਉਬਤਿ ਵਜੀ ਸੁਬਹ ਤਸਉ ਚਲਣ ਕਾ ਕਤਰ ਸਾਜੁ ॥੭੯॥

صب
ئؤپپ ویج ُ ج سِیؤ نلچ اک رک ساچ ۔۔۷۹۔۔

ਿਰੀਿਾ ਰਾਤਿ ਕਥੂਰੀ ਵੰਿੀਐ ਸੁਤਿਆ ਤਮਲੈ ਨ ਭਾਉ ॥

کب
فرندا رات ُھؤری وند پپے ُس ِییا ملَ ِے ہن اھبو ۔۔

ਤਜੰਨਹਾ ਨੈਣ ਨੀ ਿਰਾਵਲੇ ਤਿੰਨਹਾ ਤਮਲਣੁ ਕੁਆਉ ॥੮੦॥

ِجبھا نَیں دنینراوےل پ ِّبہھا مل ِں ُکؤاو ۔۔۸۱۔۔

ਿਰੀਿਾ ਮੈ ਜਾਤਨਆ ਿੁਖੁ ਮੁਝ ਕੂ ਿੁਖੁ ਸਬਾਇਐ ਜਤਗ ॥

م
فرندا م َے اجاین ُدھک ُچھ ُکؤ ُدھک ابسےیَ چگ ۔۔

ਊਚੇ ਚਤੜ ਕੈ ਿੇਤਖਆ ਿਾਂ ਘਤਰ ਘਤਰ ਏਹਾ ਅਤਗ ॥੮੧॥

اُوےچ ڑچ ےکَ دنکھیا نان رھگ رھگ ااہی اگ ۔۔۸۱۔۔
ਮਹਲਾ ੫ ॥

ہلحم ۵۔۔
ਿਰੀਿਾ ਭੂਤਮ ਰੰਗਾਵਲੀ ਮੰਤਝ ਤਵਸੂਲਾ ਬਾਗ ॥

ب
فرندا ُھؤم راگنویل ھجنم وِسُؤال ناگ ۔۔

ਜੋ ਜਨ ਪੀਤਰ ਤਨਵਾਤਜਆ ਤਿੰਨਹਾ ਅੰਚ ਨ ਲਾਗ ॥੮੨॥

وج نج نِتر ئِؤا ِجیا پ ِّبہھا اچن ہن الگ ۔۔۸۲۔۔
ਮਹਲਾ ੫ ॥

ہلحم ۵۔۔
ਿਰੀਿਾ ਉਮਰ ਸੁਹਾਵੜੀ ਸੰਤਗ ਸੁਵੰਨੜੀ ਿੇਹ ॥

فرندا ع ُمر ُسہاوری گنس سُؤوپری دہہی ۔۔

ਤਵਰਲੇ ਕੇਈ ਪਾਈਅਤਨ ਤਜੰਨਹਾ ਤਪਆਰੇ ਨੇਹ ॥੮੩॥

پ
وِرےل کیبی نا ییں ِجبھا ایپرے ہین ۔۔۸۳۔۔
ਕੰਧੀ ਵਹਣ ਨ ਢਾਤਹ ਿਉ ਭੀ ਲੇਖਾ ਿੇਵਣਾ ॥

دنکیھ ونہ ہن داھہِ ئؤ یھب اھکیل دوینا ۔۔

ਤਜਧਤਰ ਰਬ ਰਜਾਇ ਵਹਣੁ ਤਿਿਾਊ ਗੰਉ ਕਰੇ ॥੮੪॥

چدرھ رت راج ِئے ونہ ن ِداو گپؤ رکے ۔۔۸۴۔۔
ਿਰੀਿਾ ਿੁਖਾ ਸੇਿੀ ਤਿਹੁ ਗਇਆ ਸੂਲਾਂ ਸੇਿੀ ਰਾਤਿ ॥

فرندا ُداھک یتیس دِوہ ایگ سُؤالن َ
سیبی رات ۔۔
ਖੜਾ ਪੁਕਾਰੇ ਪਾਿਣੀ ਬੇੜਾ ਕਪਰ ਵਾਤਿ ॥੮੫॥

ڑھکا ئُکارے ناینت نتَرا کتر وات ۔۔۸۵۔۔
ਲੰਮੀ ਲੰਮੀ ਨਿੀ ਵਹੈ ਕੰਧੀ ਕੇਰੈ ਹੇਤਿ ॥

یمل یمل دنی و َہے دنکیھ ریکََُے ہ َپت ۔۔
ਬੇੜੇ ਨੋ ਕਪਰੁ ਤਕਆ ਕਰੇ ਜੇ ਪਾਿਣ ਰਹੈ ਸੁਚੇਤਿ ॥੮੬॥

ڑیبے ون کتر ایک رکے ےج نانت ر َہے سُچ َپت ۔۔۸۶۔۔
ਿਰੀਿਾ ਗਲੀ ਸੁ ਸਜਣ ਵੀਹ ਇਕੁ ਢੂੰਢੇਿੀ ਨ ਲਹਾਂ ॥

فرندا ںیلگ وس نجس وہہی اِک ُدوھندھیدی ہن اہلن ۔۔
ਧੁਖਾਂ ਤਜਉ ਮਾਂਲੀਹ ਕਾਰਤਣ ਤਿੰਨਹਾ ਮਾ ਤਪਰੀ ॥੮੭॥

د ُھکھان چیپؤ امنلیہ اکرن پ ِّبہھا ام پِری ۔۔۸۷۔۔

ਿਰੀਿਾ ਇਹੁ ਿਨੁ ਭਉਕਣਾ ਤਨਿ ਤਨਿ ਿੁਖੀਐ ਕਉਣੁ ॥

ک
ب
فرندا اوہی نت ھؤانک پِپ پِپ ُد ھ ُپے کؤن ۔۔
ਕੰਨੀ ਬੁਜੇ ਿੇ ਰਹਾਂ ਤਕਿੀ ਵਗੈ ਪਉਣੁ ॥੮੮॥

ّکبی بُجے دے راہن کِبی و َگے ئؤن ۔۔۸۸۔۔
ਿਰੀਿਾ ਰਬ ਖਜੂਰੀ ਪਕੀਆਂ ਮਾਤਖਅ ਨਈ ਵਹੰਤਨਹ ॥

ک
ھک یئن وہ ّبہھ ۔۔
فرندا رت ھچُؤری نک ِیان ام ٔ

ਜੋ ਜੋ ਵੰਞੈੈਂ ਿੀਹੜਾ ਸੋ ਉਮਰ ਹਥ ਪਵੰਤਨ ॥੮੯॥

ب
ع
چ
ی
ُم
َ
وج وج و ں دڑہیا وس ر ھتہ وپ َّن ۔۔۸۹۔۔

ਿਰੀਿਾ ਿਨੁ ਸੁਕਾ ਤਪੰਜਰੁ ਥੀਆ ਿਲੀਆਂ ਖੂੰਿਤਹ ਕਾਗ ॥

پب
ک
فرندا نت ُسکا ِ چر بھِیا ایلتن ُھؤندہِ اکگ ۔۔

ਅਜੈ ਸੁ ਰਬੁ ਨ ਬਾਹੁਤੜਓ ਿੇਖੁ ਬੰਿੇ ਕੇ ਭਾਗ ॥੯੦॥

اےج س رت ہن ناہُروی دھکی دنبے ےک اھبگ ۔۔۹۱۔۔
ਕਾਗਾ ਕਰੰਗ ਢੰਢੋਤਲਆ ਸਗਲਾ ਖਾਇਆ ਮਾਸੁ ॥

اکاگ رکَنگ دڈنھوھایل سگال اھکنا امس ۔۔
ਏ ਿੁਇ ਨੈਨਾ ਮਤਿ ਛੁਹਉ ਤਪਰ ਿੇਖਨ ਕੀ ਆਸ ॥੯੧॥

چ ھہ پ ن ک
ھ
اے ُدےئ نَییا مت ُ ؤ ِر د ں یک ا س ۔۔۹۱۔۔
ਕਾਗਾ ਚੂੰਤਿ ਨ ਤਪੰਜਰਾ ਬਸੈ ਿ ਉਿਤਰ ਜਾਤਹ ॥

پب
اکاگ ُجؤند ہن ِ چرہ ئ َسے ت اُدر اجےہ۔۔

ਤਜਿੁ ਤਪੰਜਰੈ ਮੇਰਾ ਸਹੁ ਵਸੈ ਮਾਸੁ ਨ ਤਿਿੂ ਖਾਤਹ ॥੯੨॥

پب
ِجت ِ چ َرے ریما َسہؤ و سَے امس ہن ن ُِدو اھکےہ۔۔۹۲۔۔
ਿਰੀਿਾ ਗੋਰ ਤਨਮਾਣੀ ਸਿੁ ਕਰੇ ਤਨਘਤਰਆ ਘਤਰ ਆਉ ॥

گ
فرندا وگر بِماین ڈس رکے ن ِھرنا رھگ ا و ۔۔

ਸਰਪਰ ਮੈਥੈ ਆਵਣਾ ਮਰਣਹੁ ਨਾ ਿਤਰਆਹੁ ॥੯੩॥

می َب
رس رپ َ ھے ا ونا رمب ُہؤ ہن درناوہ ۔۔۹۳۔۔
ਏਨੀ ਲੋਇਣੀ ਿੇਖਤਿਆ ਕੇਿੀ ਚਤਲ ਗਈ ॥

اینی ولینئ دنکھدنا یتیک لچ یئگ ۔۔

ਿਰੀਿਾ ਲੋਕਾਂ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਮੈ ਆਪਣੀ ਪਈ ॥੯੪॥

فرندا ولاکن ا وپ ا ینپ م َے ا ینپ یئپ ۔۔۹۴۔۔

ਆਪੁ ਸਵਾਰਤਹ ਮੈ ਤਮਲਤਹ ਮੈ ਤਮਤਲਆ ਸੁਖੁ ਹੋਇ ॥

ہہ م َے ملِہہ م َے مل ِیا ُسکھ وہۓ ۔۔
ا ت وسار َ

ਿਰੀਿਾ ਜੇ ਿੂ ਮੇਰਾ ਹੋਇ ਰਹਤਹ ਸਭੁ ਜਗੁ ਿੇਰਾ ਹੋਇ ॥੯੫॥

فرندا ےج ئُؤ ریما وہۓ رہہہ سیھ چگ ریتا وہۓ ۔۔۹۵۔۔
ਕੰਧੀ ਉਿੈ ਰੁਖੜਾ ਤਕਚਰਕੁ ਬੰਨੈ ਧੀਰੁ ॥

ک
ےت ُرڑھکا ِچروک پپّے َ دھتر ۔۔
دنکیھ ا ُ َ
ਿਰੀਿਾ ਕਚੈ ਭਾਂਿੈ ਰਖੀਐ ਤਕਚਰੁ ਿਾਈ ਨੀਰੁ ॥੯੬॥

ک ک
فرندا کج َے اھبن َدے ر ھیپے ِچر نایئ رین ۔۔۹۶۔۔

ਿਰੀਿਾ ਮਹਲ ਤਨਸਖਣ ਰਤਹ ਗਏ ਵਾਸਾ ਆਇਆ ਿਤਲ ॥

نِیسک
ھ
ن
فرندا لحم ں رہِ ےئگ واسا ا نا ل ۔۔
ਗੋਰਾਂ ਸੇ ਤਨਮਾਣੀਆ ਬਹਸਤਨ ਰੂਹਾਂ ਮਤਲ ॥

بہ
وگران ےس بِماپ ِیا سں ُرواحن لم ۔۔

ਆਖੀੈਂ ਸੇਖਾ ਬੰਿਗੀ ਚਲਣੁ ਅਜੁ ਤਕ ਕਤਲ ॥੯੭॥

ا ںیھک اھکیس دنبیگ نلچ اچ ک لک ۔۔۹۷۔۔
ਿਰੀਿਾ ਮਉਿੈ ਿਾ ਬੰਨਾ ਏਵੈ ਤਿਸੈ ਤਜਉ ਿਰੀਆਵੈ ਢਾਹਾ ॥

َ
ے ِد سَے چیپؤ درنا َوے داھاہ ۔۔
فرندا ؤم ئے دا پیّا اوی َ
ਅਗੈ ਿੋਜਕੁ ਿਤਪਆ ਸੁਣੀਐ ਹੂਲ ਪਵੈ ਕਾਹਾਹਾ ॥

ا َگے دوچک نییا ُسییپے ُہؤل وپَے اکاہاہ ۔۔

ਇਕਨਾ ਨੋ ਸਭ ਸੋਝੀ ਆਈ ਇਤਕ ਤਿਰਿੇ ਵੇਪਰਵਾਹਾ ॥

ب
اِانک ون سیھ وسیھج ا یئ اِک ھِردے ورپیوااہ ۔۔

ਅਮਲ ਤਜ ਕੀਤਿਆ ਿੁਨੀ ਤਵਤਚ ਸੇ ਿਰਗਹ ਓਗਾਹਾ ॥੯੮॥

لمع ےج ایتیک ُدین وِچ ےس درہگ اواگاہ ۔۔۹۸۔۔
ਿਰੀਿਾ ਿਰੀਆਵੈ ਕੰਨਹੈ ਬਗੁਲਾ ਬੈਿਾ ਕੇਲ ਕਰੇ ॥

کب
فرندا درنا َوے ّھے ئگال اھٹیب ک َیل رکے ۔۔
ਕੇਲ ਕਰੇਿੇ ਹੰਝ ਨੋ ਅਤਚੰਿੇ ਬਾਜ ਪਏ ॥

ہب
ک َیل رکندے چھ ون اچ ِیپے ناچ ےئپ ۔۔
ਬਾਜ ਪਏ ਤਿਸੁ ਰਬ ਿੇ ਕੇਲਾਂ ਤਵਸਰੀਆਂ ॥

ناچ ےئپ ئِس رت دے کیالن وِرسنان ۔۔
ਜੋ ਮਤਨ ਤਚਤਿ ਨ ਚੇਿੇ ਸਤਨ ਸੋ ਗਾਲੀ ਰਬ ਕੀਆਂ ॥੯੯॥

وج نم ِجت ہن ےتیچ نس وس اگیل رت ایکن ۔۔۹۹۔۔
ਸਾਢੇ ਿਰੈ ਮਣ ਿੇਹੁਰੀ ਚਲੈ ਪਾਣੀ ਅੰਤਨ ॥

ے نم دب ُہری چلَے ناین ا ّن ۔۔
سادےھ ِرت َ
ਆਇਓ ਬੰਿਾ ਿੁਨੀ ਤਵਤਚ ਵਤਿ ਆਸੂਣੀ ਬੰਤਨਹ ॥

ا ویئ دنبہ ُدین وِچ وت ا سُؤین پبہھِ ۔۔

ਮਲਕਲ ਮਉਿ ਜਾਂ ਆਵਸੀ ਸਭ ਿਰਵਾਜੇ ਭੰਤਨ ॥

ملکل ؤمت اجن ا ویس سیھ درواےج نھبّ ۔۔

ਤਿਨਹਾ ਤਪਆਤਰਆ ਭਾਈਆਂ ਅਗੈ ਤਿਿਾ ਬੰਤਨਹ ॥

پ ِبہھا ایپرنا اھبایئن ا َگے دِنا پبہھِ ۔۔

ਵੇਖਹੁ ਬੰਿਾ ਚਤਲਆ ਚਹੁ ਜਤਣਆ ਿੈ ਕੰਤਨਹ ॥

ووھکی دنبہ ایلچ چہؤ چییا َدے ّکبھ۔۔

ਿਰੀਿਾ ਅਮਲ ਤਜ ਕੀਿੇ ਿੁਨੀ ਤਵਤਚ ਿਰਗਹ ਆਏ ਕੰਤਮ ॥੧੦੦॥

ّک
فرندا لمع ےج کیپے ُدین وِچ درہگ ا ےئ م ۔۔۱۱۱۔۔

ਿਰੀਿਾ ਹਉ ਬਤਲਹਾਰੀ ਤਿਨਹ ਪੰਖੀਆ ਜੰਗਤਲ ਤਜੰਨਹਾ ਵਾਸੁ ॥

پ
فرندا ہؤ اہلبری پ ِبہھ یکھِیا لگنج ِجبھا واس ۔۔

ਕਕਰੁ ਚੁਗਤਨ ਥਤਲ ਵਸਤਨ ਰਬ ਨ ਛੋਿਤਨ ਪਾਸੁ ॥੧੦੧॥

رکک ُچگں لھت ونس رت ہن وھچدن ناس ۔۔۱۱۱۔۔

ਿਰੀਿਾ ਰੁਤਿ ਤਿਰੀ ਵਣੁ ਕੰਤਬਆ ਪਿ ਝੜੇ ਝਤੜ ਪਾਤਹ ॥

ب
فرندا ُرت ھِری ون کمییا پپ ڑھجے ڑھج ناہِ۔۔
ਚਾਰੇ ਕੁੰਿਾ ਢੂੰਢੀਆਂ ਰਹਣੁ ਤਕਥਾਊ ਨਾਤਹ ॥੧੦੨॥

اچرے ُکیدا ُدوھندایھن رنہ کِبھا ُو ناہِ۔۔۱۱۲۔۔
ਿਰੀਿਾ ਪਾਤੜ ਪਟੋਲਾ ਧਜ ਕਰੀ ਕੰਬਲੜੀ ਪਤਹਰੇਉ ॥

ک
فرندا نار وٹپال دجھ رکی میلری رہپئؤ ۔۔

ਤਜਨਹੀ ਵੇਸੀ ਸਹੁ ਤਮਲੈ ਸੇਈ ਵੇਸ ਕਰੇਉ ॥੧੦੩॥

جب
ِ ھی ویسی َسہؤ ملَ ِے سیبی وسی رکَئؤ ۔۔۱۱۳۔۔
ਮਃ ੩ ॥

م۳ :۔۔
ਕਾਇ ਪਟੋਲਾ ਪਾੜਿੀ ਕੰਬਲੜੀ ਪਤਹਰੇਇ ॥

ک
اکۓ وٹپال ناریتت میلری رہپَ پپے ۔۔

ਨਾਨਕ ਘਰ ਹੀ ਬੈਤਿਆ ਸਹੁ ਤਮਲੈ ਜੇ ਨੀਅਤਿ ਰਾਤਸ ਕਰੇਇ ॥੧੦੪॥

نانک رھگ یہ نیبھیا َسہؤ ملَ ِے ےج نیپت راس رکۓ ۔۔۱۱۴۔۔
ਮਃ ੫ ॥

م۵ :۔۔
ਿਰੀਿਾ ਗਰਬੁ ਤਜਨਹਾ ਵਤਿਆਈਆ ਧਤਨ ਜੋਬਤਨ ਆਗਾਹ ॥

فرندا رگت ِجبھا ودناایئ دنھ وجنب ا اگہ ۔۔

ਖਾਲੀ ਚਲੇ ਧਣੀ ਤਸਉ ਤਟਬੇ ਤਜਉ ਮੀਹਾਹੁ ॥੧੦੫॥

اھکیل ےلچ دینھ سِیؤ پِپے ویج مبہاوہ ۔۔۱۱۵۔۔

ਿਰੀਿਾ ਤਿਨਾ ਮੁਖ ਿਰਾਵਣੇ ਤਜਨਾ ਤਵਸਾਤਰਓਨੁ ਨਾਉ ॥

فرندا پ ِیا مُکھ دراوےن ِجیا وِساروین ناو ۔۔

ਐਥੈ ਿੁਖ ਘਣੇਤਰਆ ਅਗੈ ਿਉਰ ਨ ਿਾਉ ॥੧੦੬॥

ب
اےھتی ُدھک رینھگِنا ا َگے ھؤر ہن اھٹو ۔۔۱۱۶۔۔

ਿਰੀਿਾ ਤਪਛਲ ਰਾਤਿ ਨ ਜਾਤਗਓਤਹ ਜੀਵਿੜੋ ਮੁਇਓਤਹ ॥

ِب
ج
م
ھ
فرندا ل رات ہن اجویگہِ ِجپؤدرو ُیپؤہِ۔۔

ਜੇ ਿੈ ਰਬੁ ਤਵਸਾਤਰਆ ਿ ਰਤਬ ਨ ਤਵਸਤਰਓਤਹ ॥੧੦੭॥

ےج ئَے رت وِسارنا ت رت ہن وِرسویہِ۔۔۱۱۷۔۔
ਮਃ ੫ ॥

م۵ :۔۔
ਿਰੀਿਾ ਕੰਿੁ ਰੰਗਾਵਲਾ ਵਿਾ ਵੇਮੁਹਿਾਜੁ ॥

فرندا کپت راگنوال ودا وبمُہیاچ ۔۔

ਅਲਹ ਸੇਿੀ ਰਤਿਆ ਏਹੁ ਸਚਾਵਾਂ ਸਾਜੁ ॥੧੦੮॥

سی َبی رایت اوہی اچسوان ساچ ۔۔۱۱۸۔۔ اﷲ
ਮਃ ੫ ॥

م۵ :۔۔
ਿਰੀਿਾ ਿੁਖੁ ਸੁਖੁ ਇਕੁ ਕਤਰ ਤਿਲ ਿੇ ਲਾਤਹ ਤਵਕਾਰੁ ॥

فرندا ُدھک ُسکھ اِک رک دِل ےت الےہ وِاکر ۔۔

ਅਲਹ ਭਾਵੈ ਸੋ ਭਲਾ ਿਾਂ ਲਭੀ ਿਰਬਾਰੁ ॥੧੦੯॥

لب
ب
اھبوے وس ھال نان ھی درنار ۔۔۱۱۹۔۔
ا ّال َ
ਮਃ ੫ ॥

م۵ :۔۔
ਿਰੀਿਾ ਿੁਨੀ ਵਜਾਈ ਵਜਿੀ ਿੂੰ ਭੀ ਵਜਤਹ ਨਾਤਲ ॥

فرندا ُدین واجیئ وچدی ئُؤن یھب وہجِ نال ۔۔

ਸੋਈ ਜੀਉ ਨ ਵਜਿਾ ਤਜਸੁ ਅਲਹੁ ਕਰਿਾ ਸਾਰ ॥੧੧੦॥

وسیئ جپؤ ہن وچدا ِجس اوہل رکدا سار ۔۔۱۱۱۔۔
ਮਃ ੫ ॥

م۵ :۔۔
ਿਰੀਿਾ ਤਿਲੁ ਰਿਾ ਇਸੁ ਿੁਨੀ ਤਸਉ ਿੁਨੀ ਨ ਤਕਿੈ ਕੰਤਮ ॥

ّک
فرندا دِل رنا اِس ُدین سِیؤ ُدین ہن ک ِ َپے م ۔۔

ਤਮਸਲ ਿਕੀਰਾਂ ਗਾਖੜੀ ਸੁ ਪਾਈਐ ਪੂਰ ਕਰੰਤਮ ॥੧੧੧॥

مِیل ریقفان اگڑھکی وس نا پپَے ئُؤر رکّم ۔۔۱۱۱۔۔

ਪਤਹਲੈ ਪਹਰੈ ਿੁਲੜਾ ਿਲੁ ਭੀ ਪਛਾ ਰਾਤਿ ॥

ُب
ل
ھ
بہلَے رہپَے را لھپ یھب اھچپ رات ۔۔
ਜੋ ਜਾਗੰਤਨਹ ਲਹੰਤਨ ਸੇ ਸਾਈ ਕੰਨੋ ਿਾਤਿ ॥੧੧੨॥

وج اجگبہھِ ہلّ ےس سایئ کپّؤ دات ۔۔۱۱۲۔۔

ਿਾਿੀ ਸਾਤਹਬ ਸੰਿੀਆ ਤਕਆ ਚਲੈ ਤਿਸੁ ਨਾਤਲ ॥

دایت اصجِت دنسِنا ایک چلَے ئِس نال ۔۔

ਇਤਕ ਜਾਗੰਿੇ ਨਾ ਲਹਤਨਹ ਇਕਨਹਾ ਸੁਤਿਆ ਿੇਇ ਉਿਾਤਲ ॥੧੧੩॥

اِک اجدنگے ہن لہبہھِ اِاھنک ُس ِییا دےئ اُاھٹل ۔۔۱۱۳۔۔
ਢੂਢੇਿੀਏ ਸੁਹਾਗ ਕੂ ਿਉ ਿਤਨ ਕਾਈ ਕੋਰ ॥

ُدوھدھید پپے ُسہاگ ُکؤ ئؤ نت اکیئ وکر ۔۔
ਤਜਨਹਾ ਨਾਉ ਸੁਹਾਗਣੀ ਤਿਨਹਾ ਝਾਕ ਨ ਹੋਰ ॥੧੧੪॥

ِجبھا ناو سُؤاہینگ پ ِبہھا اھجک ہن وہر ۔۔۱۱۴۔۔
ਸਬਰ ਮੰਝ ਕਮਾਣ ਏ ਸਬਰੁ ਕਾ ਨੀਹਣੋ ॥

ربص ھجنم امکن اے ربص اک پبہپؤ ۔۔

ਸਬਰ ਸੰਿਾ ਬਾਣੁ ਖਾਲਕੁ ਖਿਾ ਨ ਕਰੀ ॥੧੧੫॥

ربص دنسا نان اھکقل کھطا ہن رکی ۔۔۱۱۵۔۔
ਸਬਰ ਅੰਿਤਰ ਸਾਬਰੀ ਿਨੁ ਏਵੈ ਜਾਲੇਤਨਹ ॥

ے اجلیبہھِ ۔۔
ربص ادنر اصپری نت اوی َ

ਹੋਤਨ ਨਜੀਤਕ ਖੁਿਾਇ ਿੈ ਭੇਿੁ ਨ ਤਕਸੈ ਿੇਤਨ ॥੧੧੬॥

ۓ َدے بھ َپت ہن کِسے َ دنی ۔۔۱۱۶۔۔
وہن بچیک ک ُھدا ِ

ਸਬਰੁ ਏਹੁ ਸੁਆਉ ਜੇ ਿੂੰ ਬੰਿਾ ਤਿੜੁ ਕਰਤਹ ॥

ربص اوہی سُؤا و ےج ئُؤن دنبہ دِر رکہِ۔۔

ਵਤਧ ਥੀਵਤਹ ਿਰੀਆਉ ਟੁਤਟ ਨ ਥੀਵਤਹ ਵਾਹੜਾ ॥੧੧੭॥

ودھ ویھتہِ درناو پُپ ہن ویھتہِ واہرا ۔۔۱۱۷۔۔
ਿਰੀਿਾ ਿਰਵੇਸੀ ਗਾਖੜੀ ਚੋਪੜੀ ਪਰੀਤਿ ॥

فرندا درویسی اگڑھکی وچڑپی رپپپ ۔۔
ਇਕਤਨ ਤਕਨੈ ਚਾਲੀਐ ਿਰਵੇਸਾਵੀ ਰੀਤਿ ॥੧੧੮॥

اِنک ک ِ َپے اچ لپَے درواسیوی ِرپپ ۔۔۱۱۸۔۔
ਿਨੁ ਿਪੈ ਿਨੂਰ ਤਜਉ ਬਾਲਣੁ ਹਿ ਬਲੰਤਨਹ ॥

نت پپَے ونتُر چیپؤ نانل ڈہ نلّبہھِ ۔۔

ਪੈਰੀ ਥਕਾਂ ਤਸਤਰ ਜੁਲਾਂ ਜੇ ਮੂੰ ਤਪਰੀ ਤਮਲੰਤਨਹ ॥੧੧੯॥

نتَری اکھتن سِر ُچالن ےج مُؤن پِری مل ِّبِہھ ۔۔۱۱۹۔۔
ਿਨੁ ਨ ਿਪਾਇ ਿਨੂਰ ਤਜਉ ਬਾਲਣੁ ਹਿ ਨ ਬਾਤਲ ॥

نت ہن اپتۓ ونتُر چیپؤ نانل ڈہ ہن نال ۔۔

ਤਸਤਰ ਪੈਰੀ ਤਕਆ ਿੇਤੜਆ ਅੰਿਤਰ ਤਪਰੀ ਤਨਹਾਤਲ ॥੧੨੦॥

ب
سِر نتَری ایک ھتَرنا ادنر پِری بِہال ۔۔۱۲۱۔۔
ਹਉ ਢੂਢੇਿੀ ਸਜਣਾ ਸਜਣੁ ਮੈਿੇ ਨਾਤਲ ॥

ہؤ ُدوھدھیدی انجس نجس مَیدے نال ۔۔
ਨਾਨਕ ਅਲਖੁ ਨ ਲਖੀਐ ਗੁਰਮੁਤਖ ਿੇਇ ਤਿਖਾਤਲ ॥੧੨੧॥

لک
نانک اھکل ہن ھی َپے ُگرمُکھ دےئ دِاھکل ۔۔۱۲۱۔۔

ਹੰਸਾ ਿੇਤਖ ਿਰੰਤਿਆ ਬਗਾ ਆਇਆ ਚਾਉ ॥

اسنہ دھکی رتدننا اگب ا نا اچو ۔۔
ਿੁਤਬ ਮੁਏ ਬਗ ਬਪੁੜੇ ਤਸਰੁ ਿਤਲ ਉਪਤਰ ਪਾਉ ॥੧੨੨॥

ُدت مُؤےئ نگ پیتُرے سِر نل اُرپ ناو ۔۔۱۲۲۔۔
ਮੈ ਜਾਤਣਆ ਵਿ ਹੰਸੁ ਹੈ ਿਾਂ ਮੈ ਕੀਿਾ ਸੰਗੁ ॥

ےہ نان م َے کییا گنس ۔۔
م َے اجاین ود سنہ َ
ਜੇ ਜਾਣਾ ਬਗੁ ਬਪੁੜਾ ਜਨਤਮ ਨ ਭੇੜੀ ਅੰਗੁ ॥੧੨੩॥

ےج اجنا نگ پیتُرا منج ہن ڑیھبی انگ ۔۔۱۲۳۔۔
ਤਕਆ ਹੰਸੁ ਤਕਆ ਬਗੁਲਾ ਜਾ ਕਉ ਨਿਤਰ ਧਰੇ ॥

ایک سنہ ایک ئگال اج کؤ دنر درھے ۔۔
ਜੇ ਤਿਸੁ ਭਾਵੈ ਨਾਨਕਾ ਕਾਗਹੁ ਹੰਸੁ ਕਰੇ ॥੧੨੪॥

ےج ئِس اھبوے نااکن اکوہگ سنہ رکے ۔۔۱۲۴۔۔
ਸਰਵਰ ਪੰਖੀ ਹੇਕੜੋ ਿਾਹੀਵਾਲ ਪਚਾਸ ॥

رسور یھکنپ ہیکرو اھپویہال اچپس ۔۔

ਇਹੁ ਿਨੁ ਲਹਰੀ ਗਿੁ ਤਥਆ ਸਚੇ ਿੇਰੀ ਆਸ ॥੧੨੫॥

اوہی نت رہلی ڈگ بھِیا ےچس ریتی ا س ۔۔۱۲۵۔۔

ਕਵਣੁ ਸੁ ਅਖਰੁ ਕਵਣੁ ਗੁਣੁ ਕਵਣੁ ਸੁ ਮਣੀਆ ਮੰਿੁ ॥

وکَن وس ارھک وکَن ُگں وکَن وس مییا تنم ۔۔

ਕਵਣੁ ਸੁ ਵੇਸੋ ਹਉ ਕਰੀ ਤਜਿੁ ਵਤਸ ਆਵੈ ਕੰਿੁ ॥੧੨੬॥

ے کپت ۔۔۱۲۶۔۔
وکَن وس ووسی ہؤ رکی ِجت وس ا َو َ

ਤਨਵਣੁ ਸੁ ਅਖਰੁ ਖਵਣੁ ਗੁਣੁ ਤਜਹਬਾ ਮਣੀਆ ਮੰਿੁ ॥

ک
ئِؤن وس ارھک َھؤن ُگں چہیا ِمییا تنم ۔۔

ਏ ਿਰੈ ਭੈਣੇ ਵੇਸ ਕਤਰ ਿਾਂ ਵਤਸ ਆਵੀ ਕੰਿੁ ॥੧੨੭॥

ب
ے َھیپے وسی رک نان وس ا وی کپت ۔۔۱۲۷۔۔
اے رتِ َ
ਮਤਿ ਹੋਿੀ ਹੋਇ ਇਆਣਾ ॥

مت وہدی وہۓ انانا ۔۔
ਿਾਣ ਹੋਿੇ ਹੋਇ ਤਨਿਾਣਾ ॥

نان وہدے وہۓ پ ِیانا ۔۔
ਅਣਹੋਿੇ ਆਪੁ ਵੰਿਾਏ ॥

ابہؤدے ا ت ونداےئ ۔۔
ਕੋ ਐਸਾ ਭਗਿੁ ਸਿਾਏ ॥੧੨੮॥

وک ااسی تگھب دساےئ ۔۔۱۲۸۔۔
ਇਕੁ ਤਿਕਾ ਨ ਗਾਲਾਇ ਸਭਨਾ ਮੈ ਸਚਾ ਧਣੀ ॥

اِک بھِکا ہن اگالۓ سبھیا م َے اچس دینھ ۔۔

ਤਹਆਉ ਨ ਕੈਹੀ ਿਾਤਹ ਮਾਣਕ ਸਭ ਅਮੋਲਵੇ ॥੧੨੯॥

ِہیاو ہن َکبہی

اھٹہِ امنک سیھ اومولے ۔۔۱۲۹۔۔

ਸਭਨਾ ਮਨ ਮਾਤਣਕ ਿਾਹਣੁ ਮੂਤਲ ਮਚਾਂਗਵਾ ॥

سبھیا نم امنک اھٹنہ مُؤل اچموگنا ۔۔

ਜੇ ਿਉ ਤਪਰੀਆ ਿੀ ਤਸਕ ਤਹਆਉ ਨ ਿਾਹੇ ਕਹੀ ਿਾ ॥੧੩੦॥

ےج ئؤ پِرنا دی سِک ِہیاو ہن اھٹےہ یہک دا ۔۔۱۳۱۔۔

ੴ ਸਤਿ ਨਾਮੁ ਕਰਿਾ ਪੁਰਖੁ ਤਨਰਭਉ ਤਨਰਵੈਰੁ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤਿ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪਰਸਾਤਿ ॥

َسیب
ب
ھ
ُ
گ
ں ر رپساد ۔۔
اِک اواکنر ست نام رکنا ُپرھک پِر ھؤ پِروری ااکل مُؤرت اوجین
ਸਵਯੇ ਸਰੀ ਮੁਖਬਾਕਯ ਮਹਲਾ ੫ ॥

وسَےی رسی مُکھیاہک ہلحم ۵۔۔

ਆਤਿ ਪੁਰਖ ਕਰਿਾਰ ਕਰਣ ਕਾਰਣ ਸਭ ਆਪੇ ॥

ا د ُپرھک رکنار رکن اکرن سیھ ا ےپ ۔۔

ਸਰਬ ਰਤਹਓ ਭਰਪੂਤਰ ਸਗਲ ਘਟ ਰਤਹਓ ਤਬਆਪੇ ॥

رست رویہ رھبئُؤر لگس ٹھگ رویہ ایبےپ ۔۔
ਬਯਾਪਿੁ ਿੇਖੀਐ ਜਗਤਿ ਜਾਨੈ ਕਉਨੁ ਿੇਰੀ ਗਤਿ ਸਰਬ ਕੀ ਰਖਯਾ ਕਰੈ ਆਪੇ ਹਤਰ ਪਤਿ ॥

نک
ایبپپ د ھیپے َ تگج اج ئَے کؤن ریتی گپ رست یک رایھک رکَے ا ےپ ہر پپ ۔۔
ਅਤਬਨਾਸੀ ਅਤਬਗਿ ਆਪੇ ਆਤਪ ਉਿਪਤਿ ॥

اپِیایس انِگت ا ےپ ا ت اُتپتِ ۔۔
ਏਕੈ ਿੂਹੀ ਏਕੈ ਅਨ ਨਾਹੀ ਿੁਮ ਭਤਿ ॥

ُب
اےکی ئُؤیہ اےکی ان نایہ م بھت ۔۔
ਹਤਰ ਅੰਿੁ ਨਾਹੀ ਪਾਰਾਵਾਰੁ ਕਉਨੁ ਹੈ ਕਰੈ ਬੀਚਾਰੁ ਜਗਿ ਤਪਿਾ ਹੈ ਸਰਬ ਪਰਾਨ ਕੋ ਅਧਾਰੁ ॥

ہر اپپ نایہ ناراوار کؤن ےہَ رکَے اچیبر تگج پِیا ےہَ رست رپان وک اداھر ۔۔
ਜਨੁ ਨਾਨਕੁ ਭਗਿੁ ਿਤਰ ਿੁਤਲ ਬਰਹਮ ਸਮਸਤਰ ਏਕ ਜੀਹ ਤਕਆ ਬਖਾਨੈ ॥

س
نج نانک تگھب در ُنل پرمہ مسر انک ہہیج ایک اھکب ئَے ۔۔
ਹਾਂ ਤਕ ਬਤਲ ਬਤਲ ਬਤਲ ਬਤਲ ਸਿ ਬਤਲਹਾਤਰ ॥੧॥

اہن ےک نل نل نل نل دص اہلبر ۔۔۱۔۔

ਅੰਤਮਰਿ ਪਰਵਾਹ ਸਤਰ ਅਿੁਲ ਭੰਿਾਰ ਭਤਰ ਪਰੈ ਹੀ ਿੇ ਪਰੈ ਅਪਰ ਅਪਾਰ ਪਤਰ ॥

امِرت رپَواہ رس ا ُنل ڈنھبار رھب رپَے یہ ےت رپَے ارپ انار رپ ۔۔

ਆਪੁਨੋ ਭਾਵਨੁ ਕਤਰ ਮੰਤਿਰ ਨ ਿੂਸਰੋ ਧਤਰ ਓਪਤਿ ਪਰਲੌ ਏਕੈ ਤਨਮਖ ਿੁ ਘਤਰ ॥

ب
ا ونپ اھبون رک میتر ہن ُدورسو درھ اوپپ رپلٔؤ اےکی ِمکھ وت رھگ ۔۔

ਆਨ ਨਾਹੀ ਸਮਸਤਰ ਉਜੀਆਰੋ ਤਨਰਮਤਰ ਕੋਤਟ ਪਰਾਛਿ ਜਾਤਹ ਨਾਮ ਲੀਏ ਹਤਰ ਹਤਰ ॥

س
ا ن نایہ مسر اُایجرو پِررم وکت رپاتھچ اجہِ نام ےئیل ہر ہر ۔۔

ਜਨੁ ਨਾਨਕੁ ਭਗਿੁ ਿਤਰ ਿੁਤਲ ਬਰਹਮ ਸਮਸਤਰ ਏਕ ਜੀਹ ਤਕਆ ਬਖਾਨੈ ॥

س
نج نانک تگھب در ُنل پرمہ مسر انک ہیج ایک اھکب ئَے ۔۔
ਹਾਂ ਤਕ ਬਤਲ ਬਤਲ ਬਤਲ ਬਤਲ ਸਿ ਬਤਲਹਾਤਰ ॥੨॥

اہن ک نل نل نل نل دص اہلبر ۔۔۲۔۔

ਸਗਲ ਭਵਨ ਧਾਰੇ ਏਕ ਥੇੈਂ ਕੀਏ ਤਬਸਥਾਰੇ ਪੂਤਰ ਰਤਹਓ ਸਰਬ ਮਤਹ ਆਤਪ ਹੈ ਤਨਰਾਰੇ ॥

ب
ئ
ھی
سب
پ
ِ
ئ
ِ
َ
لگس وھبَن داھرے انک ں ےئیک ھارے ُؤر رویہ رست ہہم ا ت ےہَ رارے ۔۔
ਹਤਰ ਗੁਨ ਨਾਹੀ ਅੰਿ ਪਾਰੇ ਜੀਅ ਜੰਿ ਸਤਭ ਥਾਰੇ ਸਗਲ ਕੋ ਿਾਿਾ ਏਕੈ ਅਲਖ ਮੁਰਾਰੇ ॥

ہر ُگں نایہ اپپ نارے یج جپت سیھ اھترے لگس وک دانا اےکی اھکل مُرارے ۔۔
ਆਪ ਹੀ ਧਾਰਨ ਧਾਰੇ ਕੁਿਰਤਿ ਹੈ ਿੇਖਾਰੇ ਬਰਨੁ ਤਚਹਨੁ ਨਾਹੀ ਮੁਖ ਨ ਮਸਾਰੇ ॥

ےہ داھکیرے پرن ِچہں نایہ مُکھ ہن اسمرے ۔۔
ا ت یہ داھرن داھرے قُدرت َ
ਜਨੁ ਨਾਨਕੁ ਭਗਿੁ ਿਤਰ ਿੁਤਲ ਬਰਹਮ ਸਮਸਤਰ ਏਕ ਜੀਹ ਤਕਆ ਬਖਾਨੈ ॥

س
نج نانک تگھب در ُنل پرمہ مسر انک ہہیج ایک اھکب ئَے ۔۔
ਹਾਂ ਤਕ ਬਤਲ ਬਤਲ ਬਤਲ ਬਤਲ ਸਿ ਬਤਲਹਾਤਰ ॥੩॥

اہن ےک نل نل نل نل دص اہلبر ۔۔۳۔۔

ਸਰਬ ਗੁਣ ਤਨਧਾਨੰ ਕੀਮਤਿ ਨ ਗਯਾਨੰ ਧਯਾਨੰ ਊਚੇ ਿੇ ਊਚੌ ਜਾਨੀਜੈ ਪਰਭ ਿੇਰੋ ਥਾਨੰ ॥

رست ُگں ن ِداھپں تمیق ہن ایگپں دایھپں اُوےچ ےت اُو َجؤ اجپبج َے رپَھب ریتو اھتپں ۔۔
ਮਨੁ ਧਨੁ ਿੇਰੋ ਪਰਾਨੰ ਏਕੈ ਸੂਤਿ ਹੈ ਜਹਾਨੰ ਕਵਨ ਉਪਮਾ ਿੇਉ ਬਿੇ ਿੇ ਬਿਾਨੰ ॥

ےہ اہجپں وکَن اُامپ دئؤ ندے ےت نداپں ۔۔
نم دنھ ریتو رپاپں اےکی سُؤت َ
ਜਾਨੈ ਕਉਨੁ ਿੇਰੋ ਭੇਉ ਅਲਖ ਅਪਾਰ ਿੇਉ ਅਕਲ ਕਲਾ ਹੈ ਪਰਭ ਸਰਬ ਕੋ ਧਾਨੰ ॥

ب
اج ئَے کؤن ریتو ھپؤ اھکل انار دئؤ لقع کال ےہَ رپَھب رست وک داھپں ۔۔
ਜਨੁ ਨਾਨਕੁ ਭਗਿੁ ਿਤਰ ਿੁਤਲ ਬਰਹਮ ਸਮਸਤਰ ਏਕ ਜੀਹ ਤਕਆ ਬਖਾਨੈ ॥

س
نج نانک تگھب در ُنل پرمہ مسر انک ہیج ایک اھکب ئَے ۔۔
ਹਾਂ ਤਕ ਬਤਲ ਬਤਲ ਬਤਲ ਬਤਲ ਸਿ ਬਤਲਹਾਤਰ ॥੪॥

اہن ےک نل نل نل نل دص اہلبر ۔۔۴۔۔

ਤਨਰੰਕਾਰੁ ਆਕਾਰ ਅਛਲ ਪੂਰਨ ਅਤਬਨਾਸੀ ॥

پِراکنر ا اکر الھچ ئُؤرن اپِیایس ۔۔

ਹਰਖਵੰਿ ਆਨੰਿ ਰੂਪ ਤਨਰਮਲ ਤਬਗਾਸੀ ॥

ہروھکپپ ا پپت ُروت پِرلم ِئگِایس ۔۔

ਗੁਣ ਗਾਵਤਹ ਬੇਅੰਿ ਅੰਿੁ ਇਕੁ ਤਿਲੁ ਨਹੀ ਪਾਸੀ ॥

ُگں اگوہِ ےباپپ اپپ اِک نِل یہن نایس ۔۔

ਜਾ ਕਉ ਹੋੈਂਤਹ ਤਿਪਾਲ ਸੁ ਜਨੁ ਪਰਭ ਿੁਮਤਹ ਤਮਲਾਸੀ ॥

اج کؤ وہہہنِ کِرنال وس نج رپَھب ُبم ِہ ملِایس ۔۔

ਧੰਤਨ ਧੰਤਨ ਿੇ ਧੰਤਨ ਜਨ ਤਜਹ ਤਿਪਾਲੁ ਹਤਰ ਹਤਰ ਭਯਉ ॥

ب
نھ ےت دنھّ نج ہج کِرنال ہر ہر ھپؤ ۔۔
دنھّ د ّ

ਹਤਰ ਗੁਰੁ ਨਾਨਕੁ ਤਜਨ ਪਰਤਸਅਉ ਤਸ ਜਨਮ ਮਰਣ ਿੁਹ ਥੇ ਰਤਹਓ ॥੫॥

ہر ُگر نانک ِجں رپسِیپؤ منج رمن ُدہ ےھت رویہ ۔۔۵۔۔
ਸਤਿ ਸਤਿ ਹਤਰ ਸਤਿ ਸਤਿ ਸਿੇ ਸਤਿ ਭਣੀਐ ॥

ب
ست ست ہر ست ست ےتس ست ھیی َپے ۔۔

ਿੂਸਰ ਆਨ ਨ ਅਵਰੁ ਪੁਰਖੁ ਪਊਰਾਿਨੁ ਸੁਣੀਐ ॥

ُدورس ا ن ہن ا َور ُپرھک ئؤرانت ُسییپے ۔۔

ਅੰਤਮਰਿੁ ਹਤਰ ਕੋ ਨਾਮੁ ਲੈਿ ਮਤਨ ਸਭ ਸੁਖ ਪਾਏ ॥

امِرت ہر وک نام لَپت نم سیھ ُسکھ ناےئ ۔۔
ਜੇਹ ਰਸਨ ਚਾਤਖਓ ਿੇਹ ਜਨ ਤਿਰਪਤਿ ਅਘਾਏ ॥

ک
ج َیہ رنس اچ ھیپؤ ہیت نج رتِپپ ااھگےئ ۔۔

ਤਜਹ ਿਾਕੁਰੁ ਸੁਪਰਸੰਨੁ ਭਯੋੁ ਸਿਸੰਗਤਿ ਤਿਹ ਤਪਆਰੁ ॥

ب
ہج اھٹ ُکر ُسترنسّ ھ َپؤسیسیگت بِہہ ایپر ۔۔

ਹਤਰ ਗੁਰੁ ਨਾਨਕੁ ਤਜਨਹ ਪਰਤਸਓ ਤਿਨਹ ਸਭ ਕੁਲ ਕੀਓ ਉਧਾਰੁ ॥੬॥

ہر ُگر نانک ِجبھ رپویس پ ِبہھ سیھ ُکل کپؤ اُداھر ۔۔۶۔۔
ਸਚੁ ਸਭਾ ਿੀਬਾਣੁ ਸਚੁ ਸਚੇ ਪਤਹ ਧਤਰਓ ॥

چس اھبس دابین چس ےچس بہہ درھوی ۔۔
ਸਚੈ ਿਖਤਿ ਤਨਵਾਸੁ ਸਚੁ ਿਪਾਵਸੁ ਕਤਰਓ ॥

سج َے تخت ئِؤاس چس اپتوس رکوی ۔۔

ਸਤਚ ਤਸਰਤਜਯਉ ਸੰਸਾਰੁ ਆਤਪ ਆਭੁਲੁ ਨ ਭੁਲਉ ॥

ب
ب
چس سِرجبہپؤ اسنسر ا ت ا ُھل ہن ُھلؤ ۔۔

ਰਿਨ ਨਾਮੁ ਅਪਾਰੁ ਕੀਮ ਨਹੁ ਪਵੈ ਅਮੁਲਉ ॥

ِب
رنت نام انار ق م بہؤ وپَے املؤ ۔۔

ਤਜਹ ਤਿਪਾਲੁ ਹੋਯਉ ਗੋੁਤਬੰਿੁ ਸਰਬ ਸੁਖ ਤਿਨਹੂ ਪਾਏ ॥

ِچہہ کِرنال وہئؤ گیید رست ُسکھ پب ِ ُہؤ ناےئ ۔۔

ਹਤਰ ਗੁਰੁ ਨਾਨਕੁ ਤਜਨਹ ਪਰਤਸਓ ਿੇ ਬਹੁਤੜ ਤਿਤਰ ਜੋਤਨ ਨ ਆਏ ॥੭॥

ب
ہر ُگر نانک ِجبھ رپویس ےت بہُہر ھِر وجن ہن ا ےئ ۔۔۷۔۔
ਕਵਨੁ ਜੋਗੁ ਕਉਨੁ ਗਯਾਨੁ ਧਯਾਨੁ ਕਵਨ ਤਬਤਧ ਉਸਤਤਿ ਕਰੀਐ ॥

وکَن وجگ کؤن اہگن داھن وکَن نِدھ اُسیت رک پپے َ۔۔
ਤਸਧ ਸਾਤਧਕ ਿੇਿੀਸ ਕੋਤਰ ਤਿਰੁ ਕੀਮ ਨ ਪਰੀਐ ॥

نی
ِب
سِدھ سادِکھ ییس وکر پِر ق م ہن رپ ئَ ٔے ۔۔
ਬਰਹਮਾਤਿਕ ਸਨਕਾਤਿ ਸੇਖ ਗੁਣ ਅੰਿੁ ਨ ਪਾਏ ॥

پرامہدِک اکنسد س َیکھ ُگں اپپ ہن ناےئ ۔۔

ਅਗਹੁ ਗਤਹਓ ਨਹੀ ਜਾਇ ਪੂਤਰ ਸਰਬ ਰਤਹਓ ਸਮਾਏ ॥

اوہگ گہیپؤ یہن اجۓ ئُؤر رست رویہ امسےئ ۔۔

ਤਜਹ ਕਾਟੀ ਤਸਲਕ ਿਯਾਲ ਪਰਤਭ ਸੇਇ ਜਨ ਲਗੇ ਭਗਿੇ ॥

ب
ھ
گ
پ
ِچہہ اکیٹ سِلک دنال رپَھب سیبی نج ےگل ے ۔۔

ਹਤਰ ਗੁਰੁ ਨਾਨਕੁ ਤਜਨਹ ਪਰਤਸਓ ਿੇ ਇਿ ਉਿ ਸਿਾ ਮੁਕਿੇ ॥੮॥

ہر ُگر نانک ِجبھ رپویس ےت اِت اُت دسا مُکپے ۔۔۸۔۔
ਪਰਭ ਿਾਿਉ ਿਾਿਾਰ ਪਤਰਯਉ ਜਾਚਕੁ ਇਕੁ ਸਰਨਾ ॥

رپَھب دائؤ دانار رپپپؤ اجچک اِک رسنا ۔۔

ਤਮਲੈ ਿਾਨੁ ਸੰਿ ਰੇਨ ਜੇਹ ਲਤਗ ਭਉਜਲੁ ਿਰਨਾ ॥

ملَ ِے دان سیت ر َپں ہیج گل وھبٔلج رتنا ۔۔

ਤਬਨਤਿ ਕਰਉ ਅਰਿਾਤਸ ਸੁਨਹੁ ਜੇ ਿਾਕੁਰ ਭਾਵੈ ॥

اھبوے ۔۔
پِپت رکو ارداس ُسبہؤ ےج اھٹ ُکر َ

ਿੇਹੁ ਿਰਸੁ ਮਤਨ ਚਾਉ ਭਗਤਿ ਇਹੁ ਮਨੁ ਿਹਰਾਵੈ ॥

دوہی درس نم اچو تگھب اوہی نم رہھٹا َوے ۔۔
ਬਤਲਓ ਚਰਾਗੁ ਅੰਧਯਾਰ ਮਤਹ ਸਭ ਕਤਲ ਉਧਰੀ ਇਕ ਨਾਮ ਧਰਮ ॥

نلپؤ رچاگ ادنایھر ہہم سیھ لک اُدرھی اِک نام درھم ۔۔

ਪਰਗਟੁ ਸਗਲ ਹਤਰ ਭਵਨ ਮਤਹ ਜਨੁ ਨਾਨਕੁ ਗੁਰੁ ਪਾਰਬਰਹਮ ॥੯॥

رپَگپ لگس ہر وھبَن ہہم نج نانک ُگر نارپرمہ ۔۔۹۔۔
ਸਵਯੇ ਸਰੀ ਮੁਖਬਾਕਯ ਮਹਲਾ ੫

وسَےی رسی مُکھیاہک ہلحم ۵
ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪਰਸਾਤਿ ॥

اِک اواکنر سیگؤر رپساد ۔۔
ਕਾਚੀ ਿੇਹ ਮੋਹ ਿੁਤਨ ਬਾਂਧੀ ਸਿ ਕਿੋਰ ਕੁਚੀਲ ਕੁਤਗਆਨੀ ॥

ب
ُک
چ
ھ
ی
ُ
ُ
ک
گ
اکیچ دہہی ومہ ں نادنیھ ھٹس وھٹکر ل ِیاین ۔۔

ਧਾਵਿ ਭਰਮਿ ਰਹਨੁ ਨਹੀ ਪਾਵਿ ਪਾਰਬਰਹਮ ਕੀ ਗਤਿ ਨਹੀ ਜਾਨੀ ॥

داھوت رھبمت رنہ یہن ناوت نارپرمہ یک گپ یہن اجین ۔۔

ਜੋਬਨ ਰੂਪ ਮਾਇਆ ਮਿ ਮਾਿਾ ਤਬਚਰਿ ਤਬਕਲ ਬਿੌ ਅਤਭਮਾਨੀ ॥

ب
ب
وجنب ُروت امنا دم امنا ِچرت ِئکل ندؤ ا ھبماین ۔۔

ਪਰ ਧਨ ਪਰ ਅਪਵਾਿ ਨਾਤਰ ਤਨੰਿਾ ਯਹ ਮੀਿੀ ਜੀਅ ਮਾਤਹ ਤਹਿਾਨੀ ॥

رپ دنھ رپ اوپاد نار پ ِیدا ہہی یھٹیم ایج امہِ ِہیاین ۔۔
ਬਲਬੰਚ ਛਤਪ ਕਰਿ ਉਪਾਵਾ ਪੇਖਿ ਸੁਨਿ ਪਰਭ ਅੰਿਰਜਾਮੀ ॥

نلیب
پ
ج پھچ رکت اُناوا یکھت ُسیت رپَھب ارتناجیم ۔۔

ਸੀਲ ਧਰਮ ਿਯਾ ਸੁਚ ਨਾਤਸਤ ਆਇਓ ਸਰਤਨ ਜੀਅ ਕੇ ਿਾਨੀ ॥

س
ِسیل درھم دنا ُ ج ناسِت ا ویئ رسن ایج ےک داین ۔۔

ਕਾਰਣ ਕਰਣ ਸਮਰਥ ਤਸਰੀਧਰ ਰਾਤਖ ਲੇਹੁ ਨਾਨਕ ਕੇ ਸੁਆਮੀ ॥੧॥

اکرن رکن رمسھت سِرندرھ راھک وہیل نانک ےک سُؤا یم ۔۔۱۔۔
ਕੀਰਤਿ ਕਰਨ ਸਰਨ ਮਨਮੋਹਨ ਜੋਹਨ ਪਾਪ ਤਬਿਾਰਨ ਕਉ ॥

ریکت رکن رسن ومنمنہ وجنہ نات نِدارن کؤ ۔۔
ਹਤਰ ਿਾਰਨ ਿਰਨ ਸਮਰਥ ਸਭੈ ਤਬਤਧ ਕੁਲਹ ਸਮੂਹ ਉਧਾਰਨ ਸਉ ॥

سب
ہر نارن رتن رمسھت َھے نِدھ ُکلہہ سمُؤہ اُداھرن ۔۔

ਤਚਿ ਚੇਤਿ ਅਚੇਿ ਜਾਤਨ ਸਿਸੰਗਤਿ ਭਰਮ ਅੰਧੇਰ ਮੋਤਹਓ ਕਿ ਧੈਂਉ ॥

ِجت جپت اجپت اجن سیسیگت رھبم ادنھتر ومویہ تک دھپؤ ۔۔
ਮੂਰਿ ਘਰੀ ਚਸਾ ਪਲੁ ਤਸਮਰਨ ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਰਸਨਾ ਸੰਤਗ ਲਉ ॥

مُؤرت رھگی اسچ نل ِسمرن رام نام رانس گنس لؤ ۔۔

ਹੋਛਉ ਕਾਜੁ ਅਲਪ ਸੁਖ ਬੰਧਨ ਕੋਤਟ ਜਨੰਮ ਕਹਾ ਿੁਖ ਭੈਂਉ ॥

ب
ھی
پ
وہوھچ اکچ الپ ُسکھ دنبنھ وکت منجّ اہک ُدھک ؤ ۔۔

ਤਸਖਯਾ ਸੰਿ ਨਾਮੁ ਭਜੁ ਨਾਨਕ ਰਾਮ ਰੰਤਗ ਆਿਮ ਤਸਉ ਰੈਂਉ ॥੨॥

ِسکھیا سیت نام جھب نانک رام رنگ ا مت سِیؤ رئؤ ۔۔۲۔۔

ਰੰਚਕ ਰੇਿ ਖੇਿ ਿਤਨ ਤਨਰਤਮਿ ਿੁਰਲਭ ਿੇਹ ਸਵਾਤਰ ਧਰੀ ॥

ربچک رپپ تیھک نت پِرمت ُدرھبل دہہی وسار درھی ۔۔
ਖਾਨ ਪਾਨ ਸੋਧੇ ਸੁਖ ਭੁੰਚਿ ਸੰਕਟ ਕਾਤਟ ਤਬਪਤਿ ਹਰੀ ॥

ب
اھکن نان وسدےھ ُسکھ ُھبچت ٹکنس اکت پِپت ہری ۔۔
ਮਾਿ ਤਪਿਾ ਭਾਈ ਅਰੁ ਬੰਧਪ ਬੂਝਨ ਕੀ ਸਭ ਸੂਝ ਪਰੀ ॥

امت پِیا اھبیئ ار دنبھت ئُؤنھج یک سیھ سُؤھج رپی ۔۔
ਬਰਧਮਾਨ ਹੋਵਿ ਤਿਨ ਪਰਤਿ ਤਨਿ ਆਵਿ ਤਨਕਤਟ ਤਬਖੰਮ ਜਰੀ ॥

نِک
ھ
پردھمان وہوت دِن رپیت پِپ ا وت نکِت ّم رجی ۔۔

ਰੇ ਗੁਨ ਹੀਨ ਿੀਨ ਮਾਇਆ ਤਿਮ ਤਸਮਤਰ ਸੁਆਮੀ ਏਕ ਘਰੀ ॥

رے ُگں نیہ دنی امنا کِرم ِسمر سُؤا یم انک رھگی ۔۔

ਕਰੁ ਗਤਹ ਲੇਹੁ ਤਿਪਾਲ ਤਿਪਾ ਤਨਤਧ ਨਾਨਕ ਕਾਤਟ ਭਰੰਮ ਭਰੀ ॥੩॥

رک ہگِ وہیل کِرنال کِرنا ن ِدھ نانک اکت رھبّم رھبی ۔۔۳۔۔
ਰੇ ਮਨ ਮੂਸ ਤਬਲਾ ਮਤਹ ਗਰਬਿ ਕਰਿਬ ਕਰਿ ਮਹਾਂ ਮੁਘਨਾਂ ॥

رے نم مُؤس نِال ہہم رگپپ رکپپ رکت اہمن مُگھیان ۔۔
ਸੰਪਿ ਿੋਲ ਝੋਲ ਸੰਤਗ ਝੂਲਿ ਮਾਇਆ ਮਗਨ ਭਰਮਿ ਘੁਘਨਾ ॥

گ
چ
چ
گ
ھ
ُ
ھ
سیپت دول َھؤل گنس ُھؤلپ امنا نگم رھبمت یا ۔۔
ਸੁਿ ਬਤਨਿਾ ਸਾਜਨ ਸੁਖ ਬੰਧਪ ਿਾ ਤਸਉ ਮੋਹੁ ਬਤਢਓ ਸੁ ਘਨਾ ॥

ُست نییا سانج ُسکھ دنبھت نا سِیؤ ومہ ندھپؤ وس گھیا ۔۔
ਬੋਇਓ ਬੀਜੁ ਅਹੰ ਮਮ ਅੰਕੁਰੁ ਬੀਿਿ ਅਉਧ ਕਰਿ ਅਘਨਾਂ ॥

وب وبوی جیب اہں مم ان ُکر نیپت اودھ رکت اگھیان ۔۔

ਤਮਰਿੁ ਮੰਜਾਰ ਪਸਾਤਰ ਮੁਖੁ ਤਨਰਖਿ ਭੁੰਚਿ ਭੁਗਤਿ ਭੂਖ ਭੁਖਨਾ ॥

ب ب
ب ُھبچ ب
ک
ھ
ُ
ھ
ھ
ھ
گ
ُ
ُ
مِرت اجنمر ئسار مُکھ پِرتھک ت ت ؤھک یا ۔۔

ਤਸਮਤਰ ਗੁਪਾਲ ਿਇਆਲ ਸਿਸੰਗਤਿ ਨਾਨਕ ਜਗੁ ਜਾਨਿ ਸੁਪਨਾ ॥੪॥

ِسمر ُگیال دنال سیسیگت نانک چگ اجپپ ُسییا ۔۔۴۔۔

ਿੇਹ ਨ ਗੇਹ ਨ ਨੇਹ ਨ ਨੀਿਾ ਮਾਇਆ ਮਿ ਕਹਾ ਲਉ ਗਾਰਹੁ ॥

دہہی ہن گبہہ ہن ہین ہن نِییا امنا مت اہک لؤ اگر ُہ ۔۔
ਛਿਰ ਨ ਪਿਰ ਨ ਚਉਰ ਨ ਚਾਵਰ ਬਹਿੀ ਜਾਿ ਤਰਿੈ ਨ ਤਬਚਾਰਹੁ ॥

رتھچ ہن رتپ ہن جؤر ہن اچور یتہب اجت ر َِدے ہن ِبچاروہ۔۔

ਰਥ ਨ ਅਸਵ ਨ ਗਜ ਤਸੰਘਾਸਨ ਤਛਨ ਮਤਹ ਤਿਆਗਿ ਨਾਂਗ ਤਸਧਾਰਹੁ ॥

چ
س
ھ
ِ
گ
پ
رھت ہن اوس ہن جگ ِ یگھانس ں ہہم ِیا پ نانگ سِداھروہ ۔۔
ਸੂਰ ਨ ਬੀਰ ਨ ਮੀਰ ਨ ਖਾਨਮ ਸੰਤਗ ਨ ਕੋਊ ਤਿਰਸਤਟ ਤਨਹਾਰਹੁ ॥

وکو د ِرست بِہاروہ ۔۔
سُؤر ہن ریب ہن ریم ہن اھکمن گنس ہن ُ
ਕੋਟ ਨ ਓਟ ਨ ਕੋਸ ਨ ਛੋਟਾ ਕਰਿ ਤਬਕਾਰ ਿੋਊ ਕਰ ਝਾਰਹੁ ॥

وکت ہن اوت ہن وکس ہن وھچنا رکت ِئکِار دوو رک اھجروہ ۔۔
ਤਮਿਰ ਨ ਪੁਿਰ ਕਲਿਰ ਸਾਜਨ ਸਖ ਉਲਟਿ ਜਾਿ ਤਬਰਖ ਕੀ ਛਾਂਰਹੁ ॥

ِمتر ہن ُنتر کلتر سانج سکھ اُلپت اجت پِرھک یک اھچرنوہ ۔۔

ਿੀਨ ਿਯਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਭ ਪੂਰਨ ਤਛਨ ਤਛਨ ਤਸਮਰਹੁ ਅਗਮ ਅਪਾਰਹੁ ॥

چھ ِ چ
س
ھ
ِ
ِ
م
دنی دنال ُپرھک رپَھب ئُؤرن ں ں روہ امگ اناروہ۔۔

ਸਰੀਪਤਿ ਨਾਥ ਸਰਤਣ ਨਾਨਕ ਜਨ ਹੇ ਭਗਵੰਿ ਤਿਪਾ ਕਤਰ ਿਾਰਹੁ ॥੫॥

رسِپپت ناھت رسن نانک نج ےہ وگھبپپ کِرنا رک ناروہ۔۔۵۔۔

ਪਰਾਨ ਮਾਨ ਿਾਨ ਮਗ ਜੋਹਨ ਹੀਿੁ ਚੀਿੁ ਿੇ ਲੇ ਲੇ ਪਾਰੀ ॥

رپان امن دان گم وجنہ تیہ جپت دے ےل ےل ناری ۔۔
ਸਾਜਨ ਸੈਨ ਮੀਿ ਸੁਿ ਭਾਈ ਿਾਹੂ ਿੇ ਲੇ ਰਖੀ ਤਨਰਾਰੀ ॥

سانج َسیں تیم ُست اھبیئ نا ُہؤ ےت ےل ریھک پِراری ۔۔
ਧਾਵਨ ਪਾਵਨ ਕੂਰ ਕਮਾਵਨ ਇਹ ਤਬਤਧ ਕਰਿ ਅਉਧ ਿਨ ਜਾਰੀ ॥

داھون ناون ُکؤر امکون اہہی نِدھ رکت اودھ نت اجری ۔۔
ਕਰਮ ਧਰਮ ਸੰਜਮ ਸੁਚ ਨੇਮਾ ਚੰਚਲ ਸੰਤਗ ਸਗਲ ਤਬਤਧ ਹਾਰੀ ॥

سبج ُس
رکم درھم م ج امین لچنچ گنس لگس نِدھ اہری ۔۔

ਪਸੁ ਪੰਖੀ ਤਬਰਖ ਅਸਥਾਵਰ ਬਹੁ ਤਬਤਧ ਜੋਤਨ ਭਰਤਮਓ ਅਤਿ ਭਾਰੀ ॥

وسپ یھکنپ پِرھک ااھتسور وہب نِدھ وجن رھبویم ات اھبری ۔۔

ਤਖਨੁ ਪਲੁ ਚਸਾ ਨਾਮੁ ਨਹੀ ਤਸਮਤਰਓ ਿੀਨਾ ਨਾਥ ਪਰਾਨਪਤਿ ਸਾਰੀ ॥

ک
س
ھ
ِ
ن
ِ
م
ں ل اسچ نام یہن رِوی دانی ناھت رپَاتپن ساری ۔۔
ਖਾਨ ਪਾਨ ਮੀਿ ਰਸ ਭੋਜਨ ਅੰਿ ਕੀ ਬਾਰ ਹੋਿ ਕਿ ਖਾਰੀ ॥

اھکن نان ھٹیم رس وھبنج اپپ یک نار وہت تک اھکری ۔۔
ਨਾਨਕ ਸੰਿ ਚਰਨ ਸੰਤਗ ਉਧਰੇ ਹੋਤਰ ਮਾਇਆ ਮਗਨ ਚਲੇ ਸਤਭ ਿਾਰੀ ॥੬॥

نانک سیت رچن گنس اُدرھے وہر امنا نگم ےلچ سیھ داری ۔۔۶۔۔
ਬਰਹਮਾਤਿਕ ਤਸਵ ਛੰਿ ਮੁਨੀਸੁਰ ਰਸਤਕ ਰਸਤਕ ਿਾਕੁਰ ਗੁਨ ਗਾਵਿ ॥

م
پرامہدِک سِؤ دنھچ ُییسر رکس رکس اھٹ ُکر ُگں اگوت ۔۔

ਇੰਿਰ ਮੁਤਨੰਿਰ ਖੋਜਿੇ ਗੋਰਖ ਧਰਤਣ ਗਗਨ ਆਵਿ ਿੁਤਨ ਧਾਵਿ ॥

ب
اِدنر م ُ ِییدر وھکےتج وگرھک درھن نگگ ا وت ُھں داھوت ۔۔

ਤਸਧ ਮਨੁਖਯ ਿੇਵ ਅਰੁ ਿਾਨਵ ਇਕੁ ਤਿਲੁ ਿਾ ਕੋ ਮਰਮੁ ਨ ਪਾਵਿ ॥

م ُیک
ھ
َ
ن
ئ
ِ
ِ
ٔ
سِدھ ی د َوی ا ر دا ؤ اک ل نا وک رمم ہن ناوت ۔۔

ਤਪਰਅ ਪਰਭ ਪਰੀਤਿ ਪਰੇਮ ਰਸ ਭਗਿੀ ਹਤਰ ਜਨ ਿਾ ਕੈ ਿਰਤਸ ਸਮਾਵਿ ॥

ب
پِرنا رپَھب رپپپ رپمی رس ھگبی ہر نج نا ےکَ درس امسوت ۔۔

ਤਿਸਤਹ ਤਿਆਤਗ ਆਨ ਕਉ ਜਾਚਤਹ ਮੁਖ ਿੰਿ ਰਸਨ ਸਗਲ ਘਤਸ ਜਾਵਿ ॥

ہچ مُکھ دپپ رنس لگس سھگ اجوت ۔۔
ئِسہہ پ ِیاگ ا ن کؤ اج ِ

ਰੇ ਮਨ ਮੂੜ ਤਸਮਤਰ ਸੁਖਿਾਿਾ ਨਾਨਕ ਿਾਸ ਿੁਝਤਹ ਸਮਝਾਵਿ ॥੭॥

ُب
رے نم مُؤر ِسمر ُسکھدانا نانک داس جھہہ اھجمسوت ۔۔۷۔۔

ਮਾਇਆ ਰੰਗ ਤਬਰੰਗ ਕਰਿ ਭਰਮ ਮੋਹ ਕੈ ਕੂਤਪ ਗੁਬਾਤਰ ਪਤਰਓ ਹੈ ॥

امنا رنگ پِرنگ رکت رھبم ومہ ےکَ ُکؤت ُگیار رپوی ےہَ ۔۔

ਏਿਾ ਗਬੁ ਅਕਾਤਸ ਨ ਮਾਵਿ ਤਬਸਟਾ ਅਸਤ ਤਿਤਮ ਉਿਰੁ ਭਤਰਓ ਹੈ ॥

ےہ ۔۔
ااتی گپ ااکس ہن اموت ِئسیا است کِرم اُدر رھبوی َ

ਿਹ ਤਿਸ ਧਾਇ ਮਹਾ ਤਬਤਖਆ ਕਉ ਪਰ ਧਨ ਛੀਤਨ ਅਤਗਆਨ ਹਤਰਓ ਹੈ ॥

دہ دِس داھےئ اہم نِکھیا کؤ رپ دنھ نیھچ اایگن ہ ِرئؤ ےہَ ۔۔

ਜੋਬਨ ਬੀਤਿ ਜਰਾ ਰੋਤਗ ਗਰਤਸਓ ਜਮਿੂਿਨ ਿੰਨੁ ਤਮਰਿੁ ਮਤਰਓ ਹੈ ॥

وجنب تیب رجا روگ رگسِیؤ چم ُدونت د ّن مِرت رموی ےہَ ۔۔

ਅਤਨਕ ਜੋਤਨ ਸੰਕਟ ਨਰਕ ਭੁੰਚਿ ਸਾਸਨ ਿੂਖ ਗਰਤਿ ਗਤਰਓ ਹੈ ॥

ب
ب
ھ
ُ
چ
ان ِک وجن ٹکنس رنک ت سانس ُدوھک رگت رگِوی ےہَ ۔۔

ਪਰੇਮ ਭਗਤਿ ਉਧਰਤਹ ਸੇ ਨਾਨਕ ਕਤਰ ਤਕਰਪਾ ਸੰਿੁ ਆਤਪ ਕਤਰਓ ਹੈ ॥੮॥

رپمی تگھب اُدرھہِ ےس نانک رک کِرنا سیت ا ت رکوی ےہَ ۔۔۸۔۔

ਗੁਣ ਸਮੂਹ ਿਲ ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰਨ ਹੋਈ ਆਸ ਹਮਾਰੀ ॥

ُگں سمُؤہ لھپ لگس ونمرھت ئُؤرن وہیئ ا س امہری ۔۔

ਅਉਖਧ ਮੰਿਰ ਿੰਿਰ ਪਰ ਿੁਖ ਹਰ ਸਰਬ ਰੋਗ ਖੰਿਣ ਗੁਣਕਾਰੀ ॥

اودھکھ میتر رتنت رپ ُدھک ہر رست روگ ڈنھکن ُگپکاری ۔۔

ਕਾਮ ਿੋਧ ਮਿ ਮਿਸਰ ਤਿਰਸਨਾ ਤਬਨਤਸ ਜਾਤਹ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਉਚਾਰੀ ॥

اکم رکودھ دم میسر رتِانس نِیس اجےہ ہر نام اُاچری ۔۔

ਇਸਨਾਨ ਿਾਨ ਿਾਪਨ ਸੁਤਚ ਤਕਤਰਆ ਚਰਣ ਕਮਲ ਤਹਰਿੈ ਪਰਭ ਧਾਰੀ ॥

س
اانسن دان نانپ ُ ج کِرنا رچن لمک ہِر َدے رپَھب داھری ۔۔
ਸਾਜਨ ਮੀਿ ਸਖਾ ਹਤਰ ਬੰਧਪ ਜੀਅ ਧਾਨ ਪਰਭ ਪਰਾਨ ਅਧਾਰੀ ॥

سانج تیم اھکس ہر دنبھت یج داھن رپَھب رپان اداھری ۔۔
ਓਟ ਗਹੀ ਸੁਆਮੀ ਸਮਰਥਹ ਨਾਨਕ ਿਾਸ ਸਿਾ ਬਤਲਹਾਰੀ ॥੯॥

اوت یہگ سُؤا یم رمسبھہ نانک داس دسا اہلبری ۔۔۹۔۔
ਆਵਧ ਕਤਟਓ ਨ ਜਾਿ ਪਰੇਮ ਰਸ ਚਰਨ ਕਮਲ ਸੰਤਗ ॥

ا ودھ ویٹک ہن اجت رپمی رس رچن لمک گنس ۔۔
ਿਾਵਤਨ ਬੰਤਧਓ ਨ ਜਾਿ ਤਬਧੇ ਮਨ ਿਰਸ ਮਤਗ ॥

داون دنبھپؤ ہن اجت نِدےھ نم درس گم ۔۔
ਪਾਵਕ ਜਤਰਓ ਨ ਜਾਿ ਰਤਹਓ ਜਨ ਧੂਤਰ ਲਤਗ ॥

ناوک رجوی ہن اجت رویہ نج دھُؤر گل ۔۔
ਨੀਰੁ ਨ ਸਾਕਤਸ ਬੋਤਰ ਚਲਤਹ ਹਤਰ ਪੰਤਥ ਪਤਗ ॥

رین ہن ساسک وبر چلہہ ہر ھتنپ نگ ۔۔

ਨਾਨਕ ਰੋਗ ਿੋਖ ਅਘ ਮੋਹ ਤਛਿੇ ਹਤਰ ਨਾਮ ਖਤਗ ॥੧॥੧੦॥

نانک روگ دوھک اھگ ومہ چھِدے ہر نام گھک ۔۔۱۔۔۱۱۔۔
ਉਿਮੁ ਕਤਰ ਲਾਗੇ ਬਹੁ ਭਾਿੀ ਤਬਚਰਤਹ ਅਤਨਕ ਸਾਸਿਰ ਬਹੁ ਖਟੂਆ ॥

ک
ب
اُدم رک الےگ وہب اھبیت ِچرہِ ان ِک سارتس وہب ھپُؤا ۔۔

ਭਸਮ ਲਗਾਇ ਿੀਰਥ ਬਹੁ ਭਰਮਿੇ ਸੂਖਮ ਿੇਹ ਬੰਧਤਹ ਬਹੁ ਜਟੂਆ ॥

مسھب اگل ِئے ریتھت وہب رھبےتم سُؤمھک دہہی دنبھ ِہ وہب جپُؤا ۔۔

ਤਬਨੁ ਹਤਰ ਭਜਨ ਸਗਲ ਿੁਖ ਪਾਵਿ ਤਜਉ ਪਰੇਮ ਬਢਾਇ ਸੂਿ ਕੇ ਹਟੂਆ ॥

پِں ہر نجھب لگس ُدھک ناوت چیپؤ رپمی نداھےئ سُؤت ےک ہپُؤا ۔۔

ਪੂਜਾ ਚਿ ਕਰਿ ਸੋਮਪਾਕਾ ਅਤਨਕ ਭਾਂਤਿ ਥਾਟਤਹ ਕਤਰ ਥਟੂਆ ॥੨॥੧੧॥੨੦॥

ب
ئُؤاج رکچ رکت وساپماک ان ِک اھبپپ اھتہٹِ رک ھپُؤا ۔۔۲۔۔۱۱۔۔۲۱۔۔
ਸਵਈਏ ਮਹਲੇ ਪਤਹਲੇ ਕੇ ੧

وسَےیئ ےلحم ےلہپ ےک ۱
ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪਰਸਾਤਿ ॥

اِک اواکنر سیگؤر رپساد ۔۔
ਇਕ ਮਤਨ ਪੁਰਖੁ ਤਧਆਇ ਬਰਿਾਿਾ ॥

اِک نم ُپرھک دایھےئ پردانا ۔۔
ਸੰਿ ਸਹਾਰੁ ਸਿਾ ਤਬਤਖਆਿਾ ॥

سیت اہسر دسا نِکھیانا ۔۔

ਿਾਸੁ ਚਰਨ ਲੇ ਤਰਿੈ ਬਸਾਵਉ ॥

طاس رچن ےل ر َِدے اسبوو ۔۔

ਿਉ ਪਰਮ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਗੁਨ ਗਾਵਉ ॥੧॥

ئؤ رپم ُگؤ ُرو نانک ُگں اگوو ۔۔۱۔۔

ਗਾਵਉ ਗੁਨ ਪਰਮ ਗੁਰੂ ਸੁਖ ਸਾਗਰ ਿੁਰਿ ਤਨਵਾਰਣ ਸਬਿ ਸਰੇ ॥

اگوو ُگں رپم ُگؤ ُرو ُسکھ سارگ ُدرت ئِؤارن دبس رسے ۔۔

ਗਾਵਤਹ ਗੰਭੀਰ ਧੀਰ ਮਤਿ ਸਾਗਰ ਜੋਗੀ ਜੰਗਮ ਤਧਆਨੁ ਧਰੇ ॥

اگوہِ ریھبمگ دھتر مت سارگ وجیگ مگنج دایھن درھے ۔۔
ਗਾਵਤਹ ਇੰਿਰਾਤਿ ਭਗਿ ਪਰਤਹਲਾਤਿਕ ਆਿਮ ਰਸੁ ਤਜਤਨ ਜਾਤਣਓ ॥

اگوہِ اِدنراد تگھب رپہالدِک ا مت رس ِجں اجوین ۔۔

ਕਤਬ ਕਲ ਸੁਜਸੁ ਗਾਵਉ ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਰਾਜੁ ਜੋਗੁ ਤਜਤਨ ਮਾਤਣਓ ॥੨॥

س
بک لک ُچس اگوو ُگر نانک راچ وجگ ِجں اموین ۔۔۲۔۔

ਗਾਵਤਹ ਜਨਕਾਤਿ ਜੁਗਤਿ ਜੋਗੇਸੁਰ ਹਤਰ ਰਸ ਪੂਰਨ ਸਰਬ ਕਲਾ ॥

اگوےہ اکنجد ُچگت وجگیسُر ہر رس ئُؤرن رست کال ۔۔

ਗਾਵਤਹ ਸਨਕਾਤਿ ਸਾਧ ਤਸਧਾਤਿਕ ਮੁਤਨ ਜਨ ਗਾਵਤਹ ਅਛਲ ਛਲਾ ॥

چ
اگوہِ اکنسد سادھ سِداھدِک مُں نج اگوہِ الھچ ھال ۔۔

ਗਾਵੈ ਗੁਣ ਧੋਮੁ ਅਟਲ ਮੰਿਲਵੈ ਭਗਤਿ ਭਾਇ ਰਸੁ ਜਾਤਣਓ ॥

اگوے ُگں دوھم انل ڈنمولَے تگھب اھبےئ رس اجنیپؤ ۔۔
َ
ਕਤਬ ਕਲ ਸੁਜਸੁ ਗਾਵਉ ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਰਾਜੁ ਜੋਗੁ ਤਜਤਨ ਮਾਤਣਓ ॥੩॥

س
ُچ
ج
ُ
گ
ِ
ن
بک لک س اگوو ر نا ک راچ وجگ ں اموین ۔۔۳۔۔
ਗਾਵਤਹ ਕਤਪਲਾਤਿ ਆਤਿ ਜੋਗੇਸੁਰ ਅਪਰੰਪਰ ਅਵਿਾਰ ਵਰੋ ॥

اگوہِ ک ِیالد ا د وجرسیگ ارپرپم اونار و َرو ۔۔

ਗਾਵੈ ਜਮਿਗਤਨ ਪਰਸਰਾਮੇਸੁਰ ਕਰ ਕੁਿਾਰੁ ਰਘੁ ਿੇਜੁ ਹਤਰਓ ॥

پ ِب
اگوے چمدنگ رپرسامیسُر رک ُکبھار رھگ ج ہ ِرئؤ ۔۔
َ

ਉਧੌ ਅਕ੍ਰੂਰੁ ਤਬਿਰੁ ਗੁਣ ਗਾਵੈ ਸਰਬਾਿਮੁ ਤਜਤਨ ਜਾਤਣਓ ॥

ُگ
اگوے رسنامت ِجں اجوین ۔۔
اُد َھؤ ارکُور نِدر ں َ

ਕਤਬ ਕਲ ਸੁਜਸੁ ਗਾਵਉ ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਰਾਜੁ ਜੋਗੁ ਤਜਤਨ ਮਾਤਣਓ ॥੪॥

س
بک لک ُچس اگوو ُگر نانک راچ وجگ ِجں اموین ۔۔۴۔۔

ਗਾਵਤਹ ਗੁਣ ਬਰਨ ਚਾਤਰ ਖਟ ਿਰਸਨ ਬਰਹਮਾਤਿਕ ਤਸਮਰੰਤਥ ਗੁਨਾ ॥

اگوہِ ُگں پرن اچر ٹھک درنس پرامہدِک ِسمرھتن ُگیا ۔۔

ਗਾਵੈ ਗੁਣ ਸੇਸੁ ਸਹਸ ਤਜਹਬਾ ਰਸ ਆਤਿ ਅੰਤਿ ਤਲਵ ਲਾਤਗ ਧੁਨਾ ॥

اگوے ُگں َ
سیس سہس چہیا رس ا د اپپ لِؤ الگ د ُھیا ۔۔
َ

ਗਾਵੈ ਗੁਣ ਮਹਾਿੇਉ ਬੈਰਾਗੀ ਤਜਤਨ ਤਧਆਨ ਤਨਰੰਿਤਰ ਜਾਤਣਓ ॥

اگوے ُگں اہمدئؤ ریبایگ ِجں دایھن پِررتن اجوین ۔۔
َ

ਕਤਬ ਕਲ ਸੁਜਸੁ ਗਾਵਉ ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਰਾਜੁ ਜੋਗੁ ਤਜਤਨ ਮਾਤਣਓ ॥੫॥

س
ُچ
ج
ُ
گ
ِ
بک لک س اگوو ر نانک راچ وجگ ں اموین ۔۔۵۔۔
ਰਾਜੁ ਜੋਗੁ ਮਾਤਣਓ ਬਤਸਓ ਤਨਰਵੈਰੁ ਤਰਿੰਿਤਰ ॥

راچ وجگ اموین ئسیؤ پِروری رِدرتن ۔۔

ਤਸਰਸਤਟ ਸਗਲ ਉਧਰੀ ਨਾਤਮ ਲੇ ਿਤਰਓ ਤਨਰੰਿਤਰ ॥

رسِست لگس اُدرھی نام ےل رتئؤ پِررتن ۔۔

ਗੁਣ ਗਾਵਤਹ ਸਨਕਾਤਿ ਆਤਿ ਜਨਕਾਤਿ ਜੁਗਹ ਲਤਗ ॥

ُگں اگوہِ اکنسد ا د اکنجد ُچگہ گل ۔۔

ਧੰਤਨ ਧੰਤਨ ਗੁਰੁ ਧੰਤਨ ਜਨਮੁ ਸਕਯਥੁ ਭਲੌ ਜਤਗ ॥

نھ ُگر دنھّ منج س َکیبھ ولھبٔ چگ ۔۔
دنھّ د ّ

ਪਾਿਾਲ ਪੁਰੀ ਜੈਕਾਰ ਧੁਤਨ ਕਤਬ ਜਨ ਕਲ ਵਖਾਤਣਓ ॥

نانال ُپری جپکار د ُھں بک نج لک واھکوین ۔۔

ਹਤਰ ਨਾਮ ਰਤਸਕ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਰਾਜੁ ਜੋਗੁ ਿੈ ਮਾਤਣਓ ॥੬॥

ہر نام رسِک نانک ُگر راچ وجگ ئَے اموین ۔۔۶۔۔
ਸਿਜੁਤਗ ਿੈ ਮਾਤਣਓ ਛਤਲਓ ਬਤਲ ਬਾਵਨ ਭਾਇਓ ॥

سبچُگ ئَے اموین ویلھچ نل ناون اھبویئ ۔۔
ਿਰੇਿੈ ਿੈ ਮਾਤਣਓ ਰਾਮੁ ਰਘੁਵੰਸੁ ਕਹਾਇਓ ॥

گ
رت پ َپے ئَے اموین رام ر ُھؤسن اہکویئ ۔۔

ਿੁਆਪੁਤਰ ਤਿਸਨ ਮੁਰਾਤਰ ਕੰਸੁ ਤਕਰਿਾਰਥੁ ਕੀਓ ॥

ُدوارپ کِرنس مُرار سنک کِرنارھت ک ِپؤ ۔۔

ਉਗਰਸੈਣ ਕਉ ਰਾਜੁ ਅਭੈ ਭਗਿਹ ਜਨ ਿੀਓ ॥

ب ب
اُرگ َسیں کؤ راچ ا َھے ھگیہ نج دئؤ ۔۔

ਕਤਲਜੁਤਗ ਪਰਮਾਣੁ ਨਾਨਕ ਗੁਰੁ ਅੰਗਿੁ ਅਮਰੁ ਕਹਾਇਓ ॥

کلچُگ رپَامن نانک ُگر ادگن ارم اہکویئ ۔۔

ਸਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਜੁ ਅਤਬਚਲੁ ਅਟਲੁ ਆਤਿ ਪੁਰਤਖ ਿੁਰਮਾਇਓ ॥੭॥

ب
ب
رسی ُگؤ ُرو راچ ا ِچل انل ا د ُپرھک ُھرامویئ ۔۔۷۔۔
ਗੁਣ ਗਾਵੈ ਰਤਵਿਾਸੁ ਭਗਿੁ ਜੈਿੇਵ ਤਿਰਲੋਚਨ ॥

ُگ
اگوے رونداس تگھب ج َیدوی رتِولنچ ۔۔
ں َ

ਨਾਮਾ ਭਗਿੁ ਕਬੀਰੁ ਸਿਾ ਗਾਵਤਹ ਸਮ ਲੋਚਨ ॥

ناہم تگھب ریبک دسا اگوہِ مس ولنچ ۔۔
ਭਗਿੁ ਬੇਤਣ ਗੁਣ ਰਵੈ ਸਹਤਜ ਆਿਮ ਰੰਗੁ ਮਾਣੈ ॥

سہ
تگھب ن َیں ُگں ر َوے ج ا مت رنگ ام ئَے ۔۔

ਜੋਗ ਤਧਆਤਨ ਗੁਰ ਤਗਆਤਨ ਤਬਨਾ ਪਰਭ ਅਵਰੁ ਨ ਜਾਣੈ ॥

وجگ دایھن ُگر گ ِیان پِیا رپَھب ا َور ہن اج ئَے ۔۔

ਸੁਖਿੇਉ ਪਰੀਖਯਿੁ ਗੁਣ ਰਵੈ ਗੋਿਮ ਤਰਤਖ ਜਸੁ ਗਾਇਓ ॥

ُسکھدئؤ رپنکھپت ُگں ر َوے وگمت رِھک سج اگویئ ۔۔

ਕਤਬ ਕਲ ਸੁਜਸੁ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਤਨਿ ਨਵਿਨੁ ਜਤਗ ਛਾਇਓ ॥੮॥

س
بک لک ُچس نانک ُگر پِپ ونَنت چگ اھچویئ ۔۔۸۔۔
ਗੁਣ ਗਾਵਤਹ ਪਾਯਾਤਲ ਭਗਿ ਨਾਗਾਤਿ ਭੁਯੰਗਮ ॥

ُگں اگوہِ نانال تگھب نااگد

ب
ُھییگ

م ۔۔

ਮਹਾਿੇਉ ਗੁਣ ਰਵੈ ਸਿਾ ਜੋਗੀ ਜਤਿ ਜੰਗਮ ॥

اہمدئؤ ُگں ر َوے دسا وجیگ جت مگنج ۔۔

ਗੁਣ ਗਾਵੈ ਮੁਤਨ ਬਯਾਸੁ ਤਜਤਨ ਬੇਿ ਬਯਾਕਰਣ ਬੀਚਾਤਰਅ ॥

ُگ
اگوے مُں ایبس ِجں دیب ایبرکن اچیبرِا ۔۔
ں َ

ਬਰਹਮਾ ਗੁਣ ਉਚਰੈ ਤਜਤਨ ਹੁਕਤਮ ਸਭ ਤਸਰਸਤਟ ਸਵਾਰੀਅ ॥

ک
پرامہ ُگں اُج َِرے ِجں ُچ م سیھ رسِست وسارےیَ ۔۔

ਬਰਹਮੰਿ ਖੰਿ ਪੂਰਨ ਬਰਹਮੁ ਗੁਣ ਤਨਰਗੁਣ ਸਮ ਜਾਤਣਓ ॥

پرہمید ڈنھک ئُؤرن پرمہ ُگں پِر ُگں مس اجوین ۔۔

ਜਪੁ ਕਲ ਸੁਜਸੁ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਸਹਜੁ ਜੋਗੁ ਤਜਤਨ ਮਾਤਣਓ ॥੯॥

س
ُگ سہ
ُچ
ج
ِ
ن
جت لک س نا ک ر ج وجگ ں اموین ۔۔۹۔۔
ਗੁਣ ਗਾਵਤਹ ਨਵ ਨਾਥ ਧੰਤਨ ਗੁਰੁ ਸਾਤਚ ਸਮਾਇਓ ॥

نھ ُگر ساچ امسویئ ۔۔
ُگں اگوہِ ونَ ناھت د ّ
ਮਾਂਧਾਿਾ ਗੁਣ ਰਵੈ ਜੇਨ ਚਿਵੈ ਕਹਾਇਓ ॥

چی
ُگ
رکچوے اہکویئ ۔۔
امدناھنا ں ر َوے َں َ
ਗੁਣ ਗਾਵੈ ਬਤਲ ਰਾਉ ਸਪਿ ਪਾਿਾਤਲ ਬਸੰਿੌ ॥

ُگ
اگوے نل راو سیت نانال ئسی ٔپؤ ۔۔
ں َ

ਭਰਥਤਰ ਗੁਣ ਉਚਰੈ ਸਿਾ ਗੁਰ ਸੰਤਗ ਰਹੰਿੌ ॥

رھبرھت ُگں اُج َِرے دسا ُگر گنس رہیپؤٔ ۔۔

ਿੂਰਬਾ ਪਰੂਰਉ ਅੰਗਰੈ ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਜਸੁ ਗਾਇਓ ॥

ُدورنا رپورو ارگنَے ُگر نانک سج اگویئ ۔۔

ਕਤਬ ਕਲ ਸੁਜਸੁ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਘਤਟ ਘਤਟ ਸਹਤਜ ਸਮਾਇਓ ॥੧੦॥

س
سہ
ُچ
ُ
گ
بک لک س نانک ر ٹھگ ٹھگ ج امسویئ ۔۔۱۱۔۔
ਸਵਈਏ ਮਹਲੇ ਿੂਜੇ ਕੇ ੨

وسَےیئ ےلحم ُدوےج ےک ۲
ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪਰਸਾਤਿ ॥

اِک اواکنر سیگؤر رپساد ۔۔
ਸੋਈ ਪੁਰਖੁ ਧੰਨੁ ਕਰਿਾ ਕਾਰਣ ਕਰਿਾਰੁ ਕਰਣ ਸਮਰਥੋ ॥

وسیئ ُپرھک دنھّ رکنا اکرن رکنار رکن رمسوھت ۔۔

ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨੁ ਨਾਨਕੁ ਮਸਿਤਕ ਿੁਮ ਧਤਰਓ ਤਜਤਨ ਹਥੋ ॥

ُب
سیگؤرو دنھّ نانک کتسم م درھوی ِجں وھتہ ۔۔

ਿ ਧਤਰਓ ਮਸਿਤਕ ਹਥੁ ਸਹਤਜ ਅਤਮਉ ਵੁਿਉ ਛਤਜ ਸੁਤਰ ਨਰ ਗਣ ਮੁਤਨ ਬੋਤਹਯ ਅਗਾਤਜ ॥

سہ ِمپ بھ چھ
م
س
ُ
ت درھوی کتسم ھتہ ج ا ؤ و ؤ ج ُ ر رن نگ ں وبےیہ ااگچ ۔۔

ਮਾਤਰਓ ਕੰਟਕੁ ਕਾਲੁ ਗਰਤਜ ਧਾਵਿੁ ਲੀਓ ਬਰਤਜ ਪੰਚ ਭੂਿ ਏਕ ਘਤਰ ਰਾਤਖ ਲੇ ਸਮਤਜ ॥

سم
پب ب
امروی کییک اکل رگچ داھوت ویل پرچ ج ُھؤت انک رھگ راھک ےل ج ۔۔

ਜਗੁ ਜੀਿਉ ਗੁਰ ਿੁਆਤਰ ਖੇਲਤਹ ਸਮਿ ਸਾਤਰ ਰਥੁ ਉਨਮਤਨ ਤਲਵ ਰਾਤਖ ਤਨਰੰਕਾਤਰ ॥

چگ چیپؤ ُگر ُدوار کھیل ِہ تمس سار رھت اُنمن لِؤ راھک پِراکنر ۔۔

ਕਹੁ ਕੀਰਤਿ ਕਲ ਸਹਾਰ ਸਪਿ ਿੀਪ ਮਝਾਰ ਲਹਣਾ ਜਗਿਰ ਗੁਰੁ ਪਰਤਸ ਮੁਰਾਤਰ ॥੧॥

م
وہک ریکت لک اہسر سیت دپپ جھار انہل رتگج ُگر رپس مُرار ۔۔۱۔۔

ਜਾ ਕੀ ਤਿਰਸਤਟ ਅੰਤਮਰਿ ਧਾਰ ਕਾਲੁਖ ਖਤਨ ਉਿਾਰ ਤਿਮਰ ਅਗਯਾਨ ਜਾਤਹ ਿਰਸ ਿੁਆਰ ॥

اج یک د ِرست ارمِت داھر اکھکل نھک اُنار ِبمر اایگن اجہِ درس ُدوار ۔۔

ਓਇ ਜੁ ਸੇਵਤਹ ਸਬਿੁ ਸਾਰੁ ਗਾਖੜੀ ਤਬਖਮ ਕਾਰ ਿੇ ਨਰ ਭਵ ਉਿਾਤਰ ਕੀਏ ਤਨਰਭਾਰ ॥

نِک
ب
ھ
پ
ھ
ِ
َ
اوےؑ وج ویسہِ دبس سار اگڑھکی م اکر ےت رن ؤ اُنار ےئیک راھبر ۔۔

ਸਿਸੰਗਤਿ ਸਹਜ ਸਾਤਰ ਜਾਗੀਲੇ ਗੁਰ ਬੀਚਾਤਰ ਤਨੰਮਰੀ ਭੂਿ ਸਿੀਵ ਪਰਮ ਤਪਆਤਰ ॥

سہ
ب
سیسیگت ج سار اجےلیگ ُگر اچیبر بِمری ُھؤت دسوی رپم ایپر ۔۔

ਕਹੁ ਕੀਰਤਿ ਕਲ ਸਹਾਰ ਸਪਿ ਿੀਪ ਮਝਾਰ ਲਹਣਾ ਜਗਿਰ ਗੁਰੁ ਪਰਤਸ ਮੁਰਾਤਰ ॥੨॥

پ م
ج
ُ
گ
م
وہک ریکت لک اہسر سیت د پ ھار انہل رتگج ر رپس ُرار ۔۔۲۔۔

ਿੈ ਿਉ ਤਿਰਤੜਓ ਨਾਮੁ ਅਪਾਰੁ ਤਬਮਲ ਜਾਸੁ ਤਬਥਾਰੁ ਸਾਤਧਕ ਤਸਧ ਸੁਜਨ ਜੀਆ ਕੋ ਅਧਾਰੁ ॥

س
ب
ئَے ئؤ درِروی نام انار ِمل اجس پِبھار سادِکھ سِدھ ُچں ایج وک اداھر ۔۔

ਿੂ ਿਾ ਜਤਨਕ ਰਾਜਾ ਅਉਿਾਰੁ ਸਬਿੁ ਸੰਸਾਤਰ ਸਾਰੁ ਰਹਤਹ ਜਗਿਰ ਜਲ ਪਿਮ ਬੀਚਾਰ ॥

ئُؤ نا جیک رااج اونار دبس اسنسر سار رہہہ رتگج لج ندم اچیبر ۔۔

ਕਤਲਪ ਿਰੁ ਰੋਗ ਤਬਿਾਰੁ ਸੰਸਾਰ ਿਾਪ ਤਨਵਾਰੁ ਆਿਮਾ ਤਿਰਤਬਤਧ ਿੇਰੈ ਏਕ ਤਲਵ ਿਾਰ ॥

کلِت رت روگ نِدار اسنسر نات ئِؤار ا امت رتِدبھ ریتَے انک لِؤ نار ۔۔
ਕਹੁ ਕੀਰਤਿ ਕਲ ਸਹਾਰ ਸਪਿ ਿੀਪ ਮਝਾਰ ਲਹਣਾ ਜਗਿਰ ਗੁਰੁ ਪਰਤਸ ਮੁਰਾਤਰ ॥੩॥

م
وہک ریکت لک اہسر سیت دپپ جھار انہل رتگج ُگر رپس مُرار ۔۔۳۔۔

ਿੈ ਿਾ ਹਿਰਤਥ ਪਾਇਓ ਮਾਨੁ ਸੇਤਵਆ ਗੁਰੁ ਪਰਵਾਨੁ ਸਾਤਧ ਅਜਗਰੁ ਤਜਤਨ ਕੀਆ ਉਨਮਾਨੁ ॥

ئَے نا دہرھتِ ناویئ امن ویسنا ُگر رپوان سادھ ارگج ِجں ایک اُامنن ۔۔

ਹਤਰ ਹਤਰ ਿਰਸ ਸਮਾਨ ਆਿਮਾ ਵੰਿਤਗਆਨ ਜਾਣੀਅ ਅਕਲ ਗਤਿ ਗੁਰ ਪਰਵਾਨ ॥

ہر ہر درس امسن ا امت وپیگیان اجینٔ لقع گپ ُگر رپوان ۔۔

ਜਾ ਕੀ ਤਿਰਸਤਟ ਅਚਲ ਿਾਣ ਤਬਮਲ ਬੁਤਧ ਸੁਥਾਨ ਪਤਹਤਰ ਸੀਲ ਸਨਾਹੁ ਸਕਤਿ ਤਬਿਾਤਰ ॥

ب
اج یک د ِرست الچ اھٹن ِمل ُندھ ُسبھان رہپ لیس انسوہ تکس نِدار ۔۔

ਕਹੁ ਕੀਰਤਿ ਕਲ ਸਹਾਰ ਸਪਿ ਿੀਪ ਮਝਾਰ ਲਹਣਾ ਜਗਿਰ ਗੁਰੁ ਪਰਤਸ ਮੁਰਾਤਰ ॥੪॥

م
وہکریکت لک اہسر سیت دپپ جھار انہل رتگج ُگر رپس مُرار ۔۔۴۔۔
ਤਿਰਸਤਟ ਧਰਿ ਿਮ ਹਰਨ ਿਹਨ ਅਘ ਪਾਪ ਪਰਨਾਸਨ ॥

د ِرست درھت مت ہرن دنہ اھگ نات رپنانس ۔۔
ਸਬਿ ਸੂਰ ਬਲਵੰਿ ਕਾਮ ਅਰੁ ਿੋਧ ਤਬਨਾਸਨ ॥

دبس سُؤر ولبپپ اکم ار رکودھ پِیانس ۔۔
ਲੋਭ ਮੋਹ ਵਤਸ ਕਰਣ ਸਰਣ ਜਾਤਚਕ ਪਰਤਿਪਾਲਣ ॥

ولھب ومہ وس رکن رسن اج ِچک رپَپ ِیانل ۔۔

ਆਿਮ ਰਿ ਸੰਗਰਹਣ ਕਹਣ ਅੰਤਮਰਿ ਕਲ ਢਾਲਣ ॥

ا مت رت رگنسنہ کہں ات لک داھنل ۔۔

ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਲ ਸਤਿਗੁਰ ਤਿਲਕੁ ਸਤਿ ਲਾਗੈ ਸੋ ਪੈ ਿਰੈ ॥

سیگؤرو لک سیگؤر نِلک ست ال َگے وس ئَے رتَے ۔۔

ਗੁਰੁ ਜਗਿ ਤਿਰਣਸੀਹ ਅੰਗਰਉ ਰਾਜੁ ਜੋਗੁ ਲਹਣਾ ਕਰੈ ॥੫॥

ب
ُگر تگج ھِرہیسن ارگنو راچ وجگ انہل رکَے ۔۔۵۔۔
ਸਿਾ ਅਕਲ ਤਲਵ ਰਹੈ ਕਰਨ ਤਸਉ ਇਛਾ ਚਾਰਹ ॥

دسا لقع لِؤ ر َہے رکن سِیؤ اِاھچ اچرہ ۔۔

ਿੁਮ ਸਪੂਰ ਤਜਉ ਤਨਵੈ ਖਵੈ ਕਸੁ ਤਬਮਲ ਬੀਚਾਰਹ ॥

ب
د ُرم سیُؤر ویج ئ ِ َؤے وھکَے کسؤ ِمل اچیبرہ ۔۔

ਇਹੈ ਿਿੁ ਜਾਤਣਓ ਸਰਬ ਗਤਿ ਅਲਖੁ ਤਬਿਾਣੀ ॥

اِےہَ پپ اجنیپؤ و رست گپ اھکل نِداین ۔۔

ਸਹਜ ਭਾਇ ਸੰਤਚਓ ਤਕਰਤਣ ਅੰਤਮਰਿ ਕਲ ਬਾਣੀ ॥

سہ
سب
ج اھبےئ چِپؤ کِرن امِرت لک ناین ۔۔

ਗੁਰ ਗਤਮ ਪਰਮਾਣੁ ਿੈ ਪਾਇਓ ਸਿੁ ਸੰਿੋਖੁ ਗਰਾਹਤਜ ਲਯੌ ॥

ُگر مگ رپَامن ئَے ناویئ ست وتنسھک رگاجہ ل ٔپؤ ۔۔

ਹਤਰ ਪਰਤਸਓ ਕਲੁ ਸਮੁਲਵੈ ਜਨ ਿਰਸਨੁ ਲਹਣੇ ਭਯੌ ॥੬॥

ب
ہر رپسِی َؤ لک سمُل َؤے نج درنس لہپے ھ ٔپؤ ۔۔۶۔۔
ਮਤਨ ਤਬਸਾਸੁ ਪਾਇਓ ਗਹਤਰ ਗਹੁ ਹਿਰਤਥ ਿੀਓ ॥

نم ِئساس ناویئ رہگ وہگ دہرھت دئؤ ۔۔

ਗਰਲ ਨਾਸੁ ਿਤਨ ਨਿਯੋ ਅਤਮਉ ਅੰਿਰਗਤਿ ਪੀਓ ॥

پب
رگل ناس نت ھپؤ ا ِمپؤ ارتنگپ وئیپ ۔۔

ਤਰਤਿ ਤਬਗਾਸੁ ਜਾਤਗਓ ਅਲਤਖ ਕਲ ਧਰੀ ਜੁਗੰਿਤਰ ॥

رِد ِئگاس اجگیپؤ اھکل لک درھی ُچگیتر ۔۔

ਸਤਿਗੁਰੁ ਸਹਜ ਸਮਾਤਧ ਰਤਵਓ ਸਾਮਾਤਨ ਤਨਰੰਿਤਰ ॥

سہ
سیگؤر ج امسدھ ر َووی ساامن پِررتن ۔۔

ਉਿਾਰਉ ਤਚਿ ਿਾਤਰਿ ਹਰਨ ਤਪਖੰਤਿਹ ਕਲਮਲ ਿਰਸਨ ॥

نک کل
اُدارو ِجت دارِد ہرن ِ ھییہ مل رتَنس ۔۔

ਸਿ ਰੰਤਗ ਸਹਤਜ ਕਲੁ ਉਚਰੈ ਜਸੁ ਜੰਪਉ ਲਹਣੇ ਰਸਨ ॥੭॥

سہ
دص رنگ ج لک اُج َِرے سج چمپؤ لہپے رنس ۔۔۷۔۔

ਨਾਮੁ ਅਵਖਧੁ ਨਾਮੁ ਆਧਾਰੁ ਅਰੁ ਨਾਮੁ ਸਮਾਤਧ ਸੁਖੁ ਸਿਾ ਨਾਮ ਨੀਸਾਣੁ ਸੋਹੈ ॥

نام اودھکھ نام ا داھر ار نام امسدھ ُسکھ دسا نام اسینن وس َہے ۔۔
ਰੰਤਗ ਰਿੌ ਨਾਮ ਤਸਉ ਕਲ ਨਾਮੁ ਸੁਤਰ ਨਰਹ ਬੋਹੈ ॥

رنگ رئٔؤ نام سِیؤ لک نام ُسر رنہ وب َہے ۔۔

ਨਾਮ ਪਰਸੁ ਤਜਤਨ ਪਾਇਓ ਸਿੁ ਪਰਗਤਟਓ ਰਤਵ ਲੋਇ ॥

نام رپس ِجں ناویئ ست َرپگیپؤ َروِ ولےئ ۔۔

ਿਰਸਤਨ ਪਰਤਸਐ ਗੁਰੂ ਕੈ ਅਿਸਤਿ ਮਜਨੁ ਹੋਇ ॥੮॥

بھسی م
چ
درنس رپسی َپے ُگؤ ُرو ےکَ ا ھ ں وہۓ ۔۔۸۔۔

ਸਚੁ ਿੀਰਥੁ ਸਚੁ ਇਸਨਾਨੁ ਅਰੁ ਭੋਜਨੁ ਭਾਉ ਸਚੁ ਸਿਾ ਸਚੁ ਭਾਖੰਿੁ ਸੋਹੈ ॥

چس ریتھت چس اانسن ار وھبنج اھبو چس دسا چس اھبکھپت وس َہے ۔۔

ਸਚੁ ਪਾਇਓ ਗੁਰ ਸਬਤਿ ਸਚੁ ਨਾਮੁ ਸੰਗਿੀ ਬੋਹੈ ॥

چس ناویئ ُگر دبس چس نام یتگنس وب َہے ۔۔

ਤਜਸੁ ਸਚੁ ਸੰਜਮੁ ਵਰਿੁ ਸਚੁ ਕਤਬ ਜਨ ਕਲ ਵਖਾਣੁ ॥

ِجس چس

سبج

م ورت چس بک نج لک واھکن ۔۔

ਿਰਸਤਨ ਪਰਤਸਐ ਗੁਰੂ ਕੈ ਸਚੁ ਜਨਮੁ ਪਰਵਾਣੁ ॥੯॥

درنس رپسی َپے ُگؤ ُرو ےکَ چس منج رپوان ۔۔۹۔۔

ਅਤਮਅ ਤਿਰਸਤਟ ਸੁਭ ਕਰੈ ਹਰੈ ਅਘ ਪਾਪ ਸਕਲ ਮਲ ॥

ا ِٕمیا

د ِرست ُسیھ رکَے ہ َرے اھگ نات سقل لم ۔۔
ਕਾਮ ਿੋਧ ਅਰੁ ਲੋਭ ਮੋਹ ਵਤਸ ਕਰੈ ਸਭੈ ਬਲ ॥

سب
اکم رکودھ ار ولھب ومہ وس رکَے َھے نل ۔۔
ਸਿਾ ਸੁਖੁ ਮਤਨ ਵਸੈ ਿੁਖੁ ਸੰਸਾਰਹ ਖੋਵੈ ॥

وھکوے ۔۔
دسا ُسکھ نم و سَے ُدھک اسنسرہ َ
ਗੁਰੁ ਨਵ ਤਨਤਧ ਿਰੀਆਉ ਜਨਮ ਹਮ ਕਾਲਖ ਧੋਵੈ ॥

وھوے ۔۔
ُگر ونَ ن ِدھ درناو منج مہ اکھکل د َ

ਸੁ ਕਹੁ ਟਲ ਗੁਰੁ ਸੇਵੀਐ ਅਤਹਤਨਤਸ ਸਹਤਜ ਸੁਭਾਇ ॥

سہ
وس وہک نل ُگر ویس پپے َ اہیِس ج ُسبھاےئِ ۔۔

ਿਰਸਤਨ ਪਰਤਸਐ ਗੁਰੂ ਕੈ ਜਨਮ ਮਰਣ ਿੁਖੁ ਜਾਇ ॥੧੦॥

درنس رپسی َپے ُگؤ ُرو ےکَ منج رمن ُدھک اجۓ ۔۔۱۱۔۔
ਸਵਈਏ ਮਹਲੇ ਿੀਜੇ ਕੇ ੩

وسَےیئ ےلحم ےجیت ےک ۳

ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪਰਸਾਤਿ ॥

اِک اواکنر سیگؤر رپساد ۔۔
ਸੋਈ ਪੁਰਖੁ ਤਸਵਤਰ ਸਾਚਾ ਜਾ ਕਾ ਇਕੁ ਨਾਮੁ ਅਛਲੁ ਸੰਸਾਰੇ ॥

وسیئ ُپرھک سِؤر سااچ اج اک اِک نام الھچ اسنسرے ۔۔

ਤਜਤਨ ਭਗਿ ਭਵਜਲ ਿਾਰੇ ਤਸਮਰਹੁ ਸੋਈ ਨਾਮੁ ਪਰਧਾਨੁ ॥

ب
ِجں تگھب َھؤلج نارے ِسمروہ وسیئ نام رپداھن ۔۔

ਤਿਿੁ ਨਾਤਮ ਰਤਸਕੁ ਨਾਨਕੁ ਲਹਣਾ ਥਤਪਓ ਜੇਨ ਸਰਬ ਤਸਧੀ ॥

ب
پِپ نام رسِک نانک انہل ھیپؤ چ َیں رست سِدیھ ۔۔

ਕਤਵ ਜਨ ਕਲਯ ਸਬੁਧੀ ਕੀਰਤਿ ਜਨ ਅਮਰਿਾਸ ਤਬਸਤਰੀਯਾ ॥

وکِ نج ہلک س ُیدیھ ریکت نج ارمداس ِئس ُؤرِناِ۔۔

ਕੀਰਤਿ ਰਤਵ ਤਕਰਤਣ ਪਰਗਤਟ ਸੰਸਾਰਹ ਸਾਖ ਿਰੋਵਰ ਮਵਲਸਰਾ ॥

ریکت َروِ کِرن رپَگپ اسنسرہ ساھک رتَو َور مَ َؤرسلا ۔۔

ਉਿਤਰ ਿਤਖਣਤਹ ਪੁਤਬ ਅਰੁ ਪਸਚਤਮ ਜੈ ਜੈ ਕਾਰੁ ਜਪੰਤਥ ਨਰਾ ॥

ئ سج
ج
ب
ی
ی
ےج ےجَُ اکر ھ رنا ۔۔
اُرت دہنھکِ ُپپ ار م َ

ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਰਸਤਨ ਗੁਰਮੁਤਖ ਬਰਿਾਯਉ ਉਲਤਟ ਗੰਗ ਪਸਚਤਮ ਧਰੀਆ ॥

ہر نام رنس ُگرمُکھ پردائؤ اُلپ گنگ

ئ سج

م درھنا ۔۔

ਸੋਈ ਨਾਮੁ ਅਛਲੁ ਭਗਿਹ ਭਵ ਿਾਰਣੁ ਅਮਰਿਾਸ ਗੁਰ ਕਉ ਿੁਤਰਆ ॥੧॥

ب ب
ب
وسیئ نام الھچ ھگیہ َھؤ نارن ارمداس ُگر کؤ ُھرنا ۔۔۱۔۔

ਤਸਮਰਤਹ ਸੋਈ ਨਾਮੁ ਜਖਯ ਅਰੁ ਤਕੰਨਰ ਸਾਤਧਕ ਤਸਧ ਸਮਾਤਧ ਹਰਾ ॥

ِسمرہِ وسیئ نام چکھ ار کِتر سادِکھ سِدھ امسدھ ہرا ۔۔

ਤਸਮਰਤਹ ਨਖਯਿਰ ਅਵਰ ਧੂ ਮੰਿਲ ਨਾਰਿਾਤਿ ਪਰਹਲਾਤਿ ਵਰਾ ॥

ِسم نک
ھ
ہ
ی
ت
ہ
رہِ ر ا َور درھو ڈنمل نارداد رپ الد ورا ۔۔

ਸਸੀਅਰੁ ਅਰੁ ਸੂਰੁ ਨਾਮੁ ਉਲਾਸਤਹ ਸੈਲ ਲੋਅ ਤਜਤਨ ਉਧਤਰਆ ॥

سسیتر ار سُؤر نام اُالسہ ِہ َسیل ولء نج اُدرھِنا ۔۔

ਸੋਈ ਨਾਮੁ ਅਛਲੁ ਭਗਿਹ ਭਵ ਿਾਰਣੁ ਅਮਰਿਾਸ ਗੁਰ ਕਉ ਿੁਤਰਆ ॥੨॥

ب ب
ب
وسیئ نام الھچ ھگیہ َھؤ نارن ارمداس ُگر کؤ ُھرنا ۔۔۲۔۔

ਸੋਈ ਨਾਮੁ ਤਸਵਤਰ ਨਵ ਨਾਥ ਤਨਰੰਜਨੁ ਤਸਵ ਸਨਕਾਤਿ ਸਮੁਧਤਰਆ ॥

وسیئ نام سِؤر ونَ ناھت پِرنجن سِؤ اکنسد سمُدرھنا ۔۔

ਚਵਰਾਸੀਹ ਤਸਧ ਬੁਧ ਤਜਿੁ ਰਾਿੇ ਅੰਬਰੀਕ ਭਵਜਲੁ ਿਤਰਆ ॥

ب
َج َؤراہیس سِدھ ُندھ ِجت راےت اربمنک َھؤلج رتنا ۔۔

ਉਧਉ ਅਕ੍ਰੂਰੁ ਤਿਲੋਚਨੁ ਨਾਮਾ ਕਤਲ ਕਬੀਰ ਤਕਲਤਵਖ ਹਤਰਆ ॥

اُدھؤ ارکُور نِلؤنچ ناہم لک ریبک کِلؤِھک ہ ِرنا ۔۔
ਸੋਈ ਨਾਮੁ ਅਛਲੁ ਭਗਿਹ ਭਵ ਿਾਰਣੁ ਅਮਰਿਾਸ ਗੁਰ ਕਉ ਿੁਤਰਆ ॥੩॥

ب ب
ب
وسیئ نام الھچ ھگیہ َھؤ نارن ارمداس ُگر کؤ ُھرنا ۔۔۳۔۔

ਤਿਿੁ ਨਾਤਮ ਲਾਤਗ ਿੇਿੀਸ ਤਧਆਵਤਹ ਜਿੀ ਿਪੀਸੁਰ ਮਤਨ ਵਤਸਆ ॥

نی
پ
پِپ نام الگ ییس دایھوہِ یتج ییسر نم وایس ۔۔

ਸੋਈ ਨਾਮੁ ਤਸਮਤਰ ਗੰਗੇਵ ਤਪਿਾਮਹ ਚਰਣ ਤਚਿ ਅੰਤਮਰਿ ਰਤਸਆ ॥

وسیئ نام ِسمر گیگ َپؤ پِیاہم رچن ِجت امِرت رایس ۔۔

ਤਿਿੁ ਨਾਤਮ ਗੁਰੂ ਗੰਭੀਰ ਗਰੂਅ ਮਤਿ ਸਿ ਕਤਰ ਸੰਗਤਿ ਉਧਰੀਆ ॥

پِپ نام ُگؤ ُرو ریھبمگ رگ ُُو مت ست رک تگنس اُدرھپیا ۔۔

ਸੋਈ ਨਾਮੁ ਅਛਲੁ ਭਗਿਹ ਭਵ ਿਾਰਣੁ ਅਮਰਿਾਸ ਗੁਰ ਕਉ ਿੁਤਰਆ ॥੪॥

ب ب
وسیئ نام الھچ ھگیہ َھؤ

ب
نارن ارمداس ُگر کؤ ُھرنا ۔۔۴۔۔

ਨਾਮ ਤਕਤਿ ਸੰਸਾਤਰ ਤਕਰਤਣ ਰਤਵ ਸੁਰਿਰ ਸਾਖਹ ॥

نام کِپ اسنسر کِرن َروِ ُسررت ساکھہہ ۔۔

ਉਿਤਰ ਿਤਖਤਣ ਪੁਤਬ ਿੇਤਸ ਪਸਚਤਮ ਜਸੁ ਭਾਖਹ ॥

ئ سج
ج
ک
ِ
اُرت دنھک ُپپ دسی م س اھب ھہ ۔۔

ਜਨਮੁ ਿ ਇਹੁ ਸਕਯਥੁ ਤਜਿੁ ਨਾਮੁ ਹਤਰ ਤਰਿੈ ਤਨਵਾਸੈ ॥

منج ت اوہی س َکیبھ ِجت نام ہر ر َِدے ئِؤا سَے ۔۔
ਸੁਤਰ ਨਰ ਗਣ ਗੰਧਰਬ ਤਛਅ ਿਰਸਨ ਆਸਾਸੈ ॥

ُسر رن نگ دنگرھت چھِیا درنس ا سا سَے ۔۔

ਭਲਉ ਪਰਤਸਧੁ ਿੇਜੋ ਿਨੌ ਕਲਯ ਜੋਤੜ ਕਰ ਧਯਾਇਅਓ ॥

ب
ھلؤ رپسِدھ پ َبچؤ پ ٔپؤ یلکٔ وجر رک دایھپپؤ ۔۔

ਸੋਈ ਨਾਮੁ ਭਗਿ ਭਵਜਲ ਹਰਣੁ ਗੁਰ ਅਮਰਿਾਸ ਿੈ ਪਾਇਓ ॥੫॥

ب
وسیئ نام تگھب َھؤلج ہرن ُگر ارمداس ئَے ناویئ ۔۔۵۔۔

ਨਾਮੁ ਤਧਆਵਤਹ ਿੇਵ ਿੇਿੀਸ ਅਰੁ ਸਾਤਧਕ ਤਸਧ ਨਰ ਨਾਤਮ ਖੰਿ ਬਰਹਮੰਿ ਧਾਰੇ ॥

نی
نام دایھوہِ دویَ ییس ار سادِکھ سِدھ رن نام ڈنھک پرہمید داھرے ۔۔
ਜਹ ਨਾਮੁ ਸਮਾਤਧਓ ਹਰਖੁ ਸੋਗੁ ਸਮ ਕਤਰ ਸਹਾਰੇ ॥

ہج نام ِ
امسدھپؤ ہرھک وسگ مس رک اہسرے ۔۔

ਨਾਮੁ ਤਸਰੋਮਤਣ ਸਰਬ ਮੈ ਭਗਿ ਰਹੇ ਤਲਵ ਧਾਤਰ ॥

نام سِرونم رست م َے تگھب رےہ لِؤ داھر ۔۔

ਸੋਈ ਨਾਮੁ ਪਿਾਰਥੁ ਅਮਰ ਗੁਰ ਿੁਤਸ ਿੀਓ ਕਰਿਾਤਰ ॥੬॥

ُ
وسیئ نام ندارھت ارم ُگر ئس دئؤ رکنار ۔۔۶۔۔

ਸਤਿ ਸੂਰਉ ਸੀਤਲ ਬਲਵੰਿੁ ਸਿ ਭਾਇ ਸੰਗਤਿ ਸਘਨ ਗਰੂਅ ਮਤਿ ਤਨਰਵੈਤਰ ਲੀਣਾ ॥

سگ
ست سُؤرو لیس ولبپپ ست اھبےئ تگنس ھں رگ ُُو مت پِرو ری انیل ۔۔
ਤਜਸੁ ਧੀਰਜੁ ਧੁਤਰ ਧਵਲੁ ਧੁਜਾ ਸੇਤਿ ਬੈਕੁੰਿ ਬੀਣਾ ॥

پ
ج
سیت ی ُکیبھ انیب ۔۔
ِ س دھترچ د ُھر َدوھَل د ُھچا َ
ਪਰਸਤਹ ਸੰਿ ਤਪਆਰੁ ਤਜਹ ਕਰਿਾਰਹ ਸੰਜੋਗੁ ॥

رپہسِ سیت ایپر ہج رکنارہ وجنسگ ۔۔
ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੇਤਵ ਸੁਖੁ ਪਾਇਓ ਅਮਤਰ ਗੁਤਰ ਕੀਿਉ ਜੋਗੁ ॥੭॥

سیگؤرو ویسَ ُسکھ ناویئ ارم ُگر کیپؤ وجگ ۔۔۷۔۔

ਨਾਮੁ ਨਾਵਣੁ ਨਾਮੁ ਰਸ ਖਾਣੁ ਅਰੁ ਭੋਜਨੁ ਨਾਮ ਰਸੁ ਸਿਾ ਚਾਯ ਮੁਤਖ ਤਮਸਟ ਬਾਣੀ ॥

ے ھک مِست ناین ۔۔
نام ناون نام رس اھکن ار وھبنج نام رس دسا اچ ُ
ਧਤਨ ਸਤਿਗੁਰੁ ਸੇਤਵਓ ਤਜਸੁ ਪਸਾਇ ਗਤਿ ਅਗਮ ਜਾਣੀ ॥

دنھ سیگؤر ویسِوی سج ئساےئ گپ امگ اجین ۔۔
ਕੁਲ ਸੰਬੂਹ ਸਮੁਧਰੇ ਪਾਯਉ ਨਾਮ ਤਨਵਾਸੁ ॥

ُکل سی ُپؤہ سمُدرھے نائؤ نام ئِؤاس ۔۔

ਸਕਯਥੁ ਜਨਮੁ ਕਲੁਚਰੈ ਗੁਰੁ ਪਰਤਸਯਉ ਅਮਰ ਪਰਗਾਸੁ ॥੮॥

کلہ
سکیبھ ُچ َرے ُگر رپسبہپؤ ارم رپَاگس ۔۔۸۔۔
ਬਾਤਰਜੁ ਕਤਰ ਿਾਤਹਣੈ ਤਸਤਧ ਸਨਮੁਖ ਮੁਖੁ ਜੋਵੈ ॥

سب
م
م
ک
ک
ُ
ُ
وجوے ۔۔
ھ
ھ
نارِچ رک دا ہ َپے سِدھ
َ

ਤਰਤਧ ਬਸੈ ਬਾਂਵਾਂਤਗ ਜੁ ਿੀਤਨ ਲੋਕਾਂਿਰ ਮੋਹੈ ॥

رِدھ ئ َسے ناونانگ وج نیت ولاکرتن وم َہے ۔۔
ਤਰਿੈ ਬਸੈ ਅਕਹੀਉ ਸੋਇ ਰਸੁ ਤਿਨ ਹੀ ਜਾਿਉ ॥

ر َِدے ئ َسے اکہپؤ وسۓ رس پِں یہ اجئؤ ۔۔

ਮੁਖਹੁ ਭਗਤਿ ਉਚਰੈ ਅਮਰੁ ਗੁਰੁ ਇਿੁ ਰੰਤਗ ਰਾਿਉ ॥

مُک
ھہ تگھب اُرچَے ارم ُگر اِت رنگ راوت ۔۔
ُ

ਮਸਿਤਕ ਨੀਸਾਣੁ ਸਚਉ ਕਰਮੁ ਕਲਯ ਜੋਤੜ ਕਰ ਧਯਾਇਅਉ ॥

کتسم اسینن سچؤ رکم ہلک وجر رک دایھپپؤ ۔۔

ਪਰਤਸਅਉ ਗੁਰੂ ਸਤਿਗੁਰ ਤਿਲਕੁ ਸਰਬ ਇਛ ਤਿਤਨ ਪਾਇਅਉ ॥੯॥

رپسِیپؤ ُگؤ ُرو سیگؤر نِلک رست اِھچ پِں نائٔؤ ۔۔۹۔۔

ਚਰਣ ਿ ਪਰ ਸਕਯਥ ਚਰਣ ਗੁਰ ਅਮਰ ਪਵਤਲ ਰਯ ॥

رچن ت رپ س َکیبھ رچن ُگر ارم وپَل رےی ۔۔

ਹਥ ਿ ਪਰ ਸਕਯਥ ਹਥ ਲਗਤਹ ਗੁਰ ਅਮਰ ਪਯ ॥

ھتہ ت رپ س َکیبھ ھتہ لگ ِہ ُگر ارم یپ ۔۔

ਜੀਹ ਿ ਪਰ ਸਕਯਥ ਜੀਹ ਗੁਰ ਅਮਰੁ ਭਤਣਜੈ ॥

ب
ھب
ج
ہیج ت رپ س َکیبھ ہیج ُگر ارم َے ۔۔

ਨੈਣ ਿ ਪਰ ਸਕਯਥ ਨਯਤਣ ਗੁਰੁ ਅਮਰੁ ਤਪਤਖਜੈ ॥

نِک
ھ
ج
نَیں ت رپ س َکیبھ نَیں ُگر ارم َے ۔۔

ਸਰਵਣ ਿ ਪਰ ਸਕਯਥ ਸਰਵਤਣ ਗੁਰੁ ਅਮਰੁ ਸੁਤਣਜੈ ॥

رسَون ت رپ س َکیبھ رسَون ُگر ارم ُسبج َے ۔۔

ਸਕਯਥੁ ਸੁ ਹੀਉ ਤਜਿੁ ਹੀਅ ਬਸੈ ਗੁਰ ਅਮਰਿਾਸੁ ਤਨਜ ਜਗਿ ਤਪਿ ॥

ِب
پ
س َکیبھ وس ہپؤ جت ِہیا ئ َسے ُگر ارمداس ج تگج ِپ ۔۔

ਸਕਯਥੁ ਸੁ ਤਸਰੁ ਜਾਲਪੁ ਭਣੈ ਜੁ ਤਸਰੁ ਤਨਵੈ ਗੁਰ ਅਮਰ ਤਨਿ ॥੧॥੧੦॥

ب
س َکیبھ وس سِر اجلپ ھ َپے وج سِر ئ ِ َؤے ُگر ارم پِپ ۔۔۱۔۔۱۱۔۔
ਤਿ ਨਰ ਿੁਖ ਨਹ ਭੁਖ ਤਿ ਨਰ ਤਨਧਨ ਨਹੁ ਕਹੀਅਤਹ ॥

ب
ےت رن ُدھک ہن ُھکھ ت ےت رن ن ِدنھ ُہن کہیبہہ ۔۔
ਤਿ ਨਰ ਸੋਕੁ ਨਹੁ ਹੂਐ ਤਿ ਨਰ ਸੇ ਅੰਿੁ ਨ ਲਹੀਅਤਹ ॥

ےت رن وسک ہن ُہؤےیئَ ےت رن ےس اپپ ہن لہیی ِہ ۔۔
ਤਿ ਨਰ ਸੇਵ ਨਹੁ ਕਰਤਹ ਤਿ ਨਰ ਸਯ ਸਹਸ ਸਮਪਤਹ ॥

ویس بہؤ رکہِ ےت رن سیٔے سہس سمبہ ِہ ۔۔
ےت رن َ
ਤਿ ਨਰ ਿੁਲੀਚੈ ਬਹਤਹ ਤਿ ਨਰ ਉਥਤਪ ਤਬਥਪਤਹ ॥

ےت رن ُدلبج َے بہہہ ےت رن اُپھت پِبھی ِہ ۔۔

ਸੁਖ ਲਹਤਹ ਤਿ ਨਰ ਸੰਸਾਰ ਮਤਹ ਅਭੈ ਪਟੁ ਤਰਪ ਮਤਧ ਤਿਹ ॥

ب
ُسکھ لہہہ ےت رن اسنسر ہہم ا َھے پپ رِت دمھ بِہہ ۔۔

ਸਕਯਥ ਤਿ ਨਰ ਜਾਲਪੁ ਭਣੈ ਗੁਰ ਅਮਰਿਾਸੁ ਸੁਪਰਸੰਨੁ ਤਜਹ ॥੨॥੧੧॥

ب
نس ِچہہ ۔۔۲۔۔۱۱۔۔
س َکیبھ ےت رن اجلپ ھ َپے ُگر ارمداس ُستر ّ
ਿੈ ਪਤਢਅਉ ਇਕੁ ਮਤਨ ਧਤਰਅਉ ਇਕੁ ਕਤਰ ਇਕੁ ਪਛਾਤਣਓ ॥

ئَے ندھپؤ اِک نم درھئؤ اِک رک اک اھچپوین ۔۔

ਨਯਤਣ ਬਯਤਣ ਮੁਤਹ ਇਕੁ ਇਕੁ ਿੁਹੁ ਿਾਂਇ ਨ ਜਾਤਣਓ ॥

ن َیں ن َیں مُؤےہ اِک اِک دوہُ اھٹ نیپے ہن اجوین ۔۔

ਸੁਪਤਨ ਇਕੁ ਪਰਿਤਖ ਇਕੁ ਇਕਸ ਮਤਹ ਲੀਣਉ ॥

ُسیں اِک رپنکِھ اِک اِسک ہہم لی َپؤ ۔۔

ਿੀਸ ਇਕੁ ਅਰੁ ਪੰਤਜ ਤਸਧੁ ਪੈਿੀਸ ਨ ਖੀਣਉ ॥

ک
نی
سیت اِک ار جنپ سِدھ َ ییس ہن ھییپؤ ۔۔

ਇਕਹੁ ਤਜ ਲਾਖੁ ਲਖਹੁ ਅਲਖੁ ਹੈ ਇਕੁ ਇਕੁ ਕਤਰ ਵਰਤਨਅਉ ॥

ک
اِوہک ےج الھک ل ھہؤ اھکل ےہَ اِک اِک رک ورپِپؤ ۔۔

ਗੁਰ ਅਮਰਿਾਸ ਜਾਲਪੁ ਭਣੈ ਿੂ ਇਕੁ ਲੋੜਤਹ ਇਕੁ ਮੰਤਨਅਉ ॥੩॥੧੨॥

ب
ُگر ارمداس اجلپ ھ َپے اِک اِک ِمیپؤ ۔۔۳۔۔۱۲۔۔
ਤਜ ਮਤਿ ਗਹੀ ਜੈਿੇਤਵ ਤਜ ਮਤਿ ਨਾਮੈ ਸੰਮਾਣੀ ॥

چ مت یہگ دیجوی چ مت نا م َے امسین ۔۔

ਤਜ ਮਤਿ ਤਿਰਲੋਚਨ ਤਚਤਿ ਭਗਿ ਕੰਬੀਰਤਹ ਜਾਣੀ ॥

ک
ےج مِت رتِولنچ ِجت تگھب میترہِ اجین ۔۔

ਰੁਕਮਾਂਗਿ ਕਰਿੂਤਿ ਰਾਮੁ ਜੰਪਹੁ ਤਨਿ ਭਾਈ ॥

ُرامکدگن رکئُؤت رام چمبہؤ پِپ اھبیئ ۔۔

ਅੰਮਰੀਤਕ ਪਰਹਲਾਤਿ ਸਰਤਣ ਗੋਤਬੰਿ ਗਤਿ ਪਾਈ ॥

ارمنک رپہالد رسن وگپِید گپ نایئ ۔۔
ਿੈ ਲੋਭੁ ਿੋਧੁ ਤਿਰਸਨਾ ਿਜੀ ਸੁ ਮਤਿ ਜਲਯ ਜਾਣੀ ਜੁਗਤਿ ॥

ئَے ولھب رکودھ رتِانس یجت وس مت ہلج اجین ُچگت ۔۔

ਗੁਰੁ ਅਮਰਿਾਸੁ ਤਨਜ ਭਗਿੁ ਹੈ ਿੇਤਖ ਿਰਸੁ ਪਾਵਉ ਮੁਕਤਿ ॥੪॥੧੩॥

ِب
ُگر ارمداس ج تگھب ےہَ دھکی درس ناوو مُکت ۔۔۴۔۔۱۳۔۔

ਗੁਰੁ ਅਮਰਿਾਸੁ ਪਰਸੀਐ ਪੁਹਤਮ ਪਾਤਿਕ ਤਬਨਾਸਤਹ ॥

بہ
ُگر ارمداس رپسی َپے ُ م نان ِک پِیاہسِ ۔۔

ਗੁਰੁ ਅਮਰਿਾਸੁ ਪਰਸੀਐ ਤਸਧ ਸਾਤਧਕ ਆਸਾਸਤਹ ॥

ُگر ارمداس رپسی َپے سِدھ سادِکھ ا ساسہہ ۔۔

ਗੁਰੁ ਅਮਰਿਾਸੁ ਪਰਸੀਐ ਤਧਆਨੁ ਲਹੀਐ ਪਉ ਮੁਤਕਤਹ ॥

ُگر ارمداس رپسی َپے دایھن لہی َپے ئؤ مُک ِہ ۔۔

ਗੁਰੁ ਅਮਰਿਾਸੁ ਪਰਸੀਐ ਅਭਉ ਲਭੈ ਗਉ ਚੁਤਕਤਹ ॥

ب لب
ُگر ارمداس رپسی َپے ا ھؤ َھے گؤ ُچک ِہ ۔۔

ਇਕੁ ਤਬੰਤਨ ਿੁਗਣ ਜੁ ਿਉ ਰਹੈ ਜਾ ਸੁਮੰਤਿਰ ਮਾਨਵਤਹ ਲਤਹ ॥

اِک پِ ّں

س
ُدنگ وج ئؤ ر َہے اج ُ میتر امونہِ ہہل ۔۔

ਜਾਲਪਾ ਪਿਾਰਥ ਇਿੜੇ ਗੁਰ ਅਮਰਿਾਤਸ ਤਿਿੈ ਤਮਲਤਹ ॥੫॥੧੪॥

ب
اجاپل ندارھت اِڑتے ُگر ارمداس ِد َھے ملِہہ ۔۔۵۔۔۱۴۔۔
ਸਚੁ ਨਾਮੁ ਕਰਿਾਰੁ ਸੁ ਤਿਰੜੁ ਨਾਨਤਕ ਸੰਗਰਤਹਅਉ ॥

چس نام رکنار وس درِرھ نانک رگنسہپؤ ۔۔

ਿਾ ਿੇ ਅੰਗਿੁ ਲਹਣਾ ਪਰਗਤਟ ਿਾਸੁ ਚਰਣਹ ਤਲਵ ਰਤਹਅਉ ॥

نا ےت ادگن انہل رپَگپ طاس رچہن لِؤ رہپؤ ۔۔

ਤਿਿੁ ਕੁਤਲ ਗੁਰ ਅਮਰਿਾਸੁ ਆਸਾ ਤਨਵਾਸੁ ਿਾਸੁ ਗੁਣ ਕਵਣ ਵਖਾਣਉ ॥

پِپ ُکل ُگر ارمداس ا سا ئِؤاس طاس ُگں وکَن واھکون ۔۔
ਜੋ ਗੁਣ ਅਲਖ ਅਗੰਮ ਤਿਨਹ ਗੁਣ ਅੰਿੁ ਨ ਜਾਣਉ ॥

وج ُگں اھکل امگ پ ِیہ ُگں اپپ ہن اجئؤ ۔۔

ਬੋਤਹਥਉ ਤਬਧਾਿੈ ਤਨਰਮਯੌ ਸਭ ਸੰਗਤਿ ਕੁਲ ਉਧਰਣ ॥

ہب
وب ھؤ نِداھےتَ پِرویم سیھ تگنس ُکل اُدرھن ۔۔

ਗੁਰ ਅਮਰਿਾਸ ਕੀਰਿੁ ਕਹੈ ਿਰਾਤਹ ਿਰਾਤਹ ਿੁਅ ਪਾ ਸਰਣ ॥੧॥੧੫॥

ےہک رتاہِ رتاہِ ئُٔؤ ا نا رسن ۔۔۱۔۔۱۵۔۔
ُگر ارمداس ریکت َ
ਆਤਪ ਨਰਾਇਣੁ ਕਲਾ ਧਾਤਰ ਜਗ ਮਤਹ ਪਰਵਤਰਯਉ ॥

رپورئؤ ۔۔
ا ت رنانئ کال داھر چگ ہم ہ َ
ਤਨਰੰਕਾਤਰ ਆਕਾਰੁ ਜੋਤਿ ਜਗ ਮੰਿਤਲ ਕਤਰਯਉ ॥

پِراکنر ا اکر وجت چگ ڈنمل رکئؤ ۔۔

ਜਹ ਕਹ ਿਹ ਭਰਪੂਰੁ ਸਬਿੁ ਿੀਪਤਕ ਿੀਪਾਯਉ ॥

ہج ہک ہت رھبئُؤر دبس دپیک داپیئؤ ۔۔
ਤਜਹ ਤਸਖਹ ਸੰਗਰਤਹਓ ਿਿੁ ਹਤਰ ਚਰਣ ਤਮਲਾਯਉ ॥

ہج ِسکھہ رگنسویہ پپ ہر رچن مِالئؤ ۔۔

ਨਾਨਕ ਕੁਤਲ ਤਨੰਮਲੁ ਅਵਿਤਰਯਉ ਅੰਗਿ ਲਹਣੇ ਸੰਤਗ ਹੁਅ ॥

بّ
نانک ُکل ِمّل اورتپپؤ ادگن لہپے گنس ُہؤا۔۔

ਗੁਰ ਅਮਰਿਾਸ ਿਾਰਣ ਿਰਣ ਜਨਮ ਜਨਮ ਪਾ ਸਰਤਣ ਿੁਅ ॥੨॥੧੬॥

ُگر ارمداس نارن رتن منج منج نا رسن ئُٔؤے ۔۔۲۔۔۱۶۔۔
ਜਪੁ ਿਪੁ ਸਿੁ ਸੰਿੋਖੁ ਤਪਤਖ ਿਰਸਨੁ ਗੁਰ ਤਸਖਹ ॥

جت پپ ست وتنسھک نِکھ درنس ُگر ِسکھہ ۔۔

ਸਰਤਣ ਪਰਤਹ ਿੇ ਉਬਰਤਹ ਛੋਤਿ ਜਮ ਪੁਰ ਕੀ ਤਲਖਹ ॥

رسن رپہِ ےت اُپرےہ وھچد مج ُپر یک لک ِھہ ۔۔

ਭਗਤਿ ਭਾਇ ਭਰਪੂਰੁ ਤਰਿੈ ਉਚਰੈ ਕਰਿਾਰੈ ॥

تگھب اھبےئ رھبئُؤر ر َِدے اُج َِرے رکنا َرے ۔۔
ਗੁਰੁ ਗਉਹਰੁ ਿਰੀਆਉ ਪਲਕ ਿੁਬੰਿਯਹ ਿਾਰੈ ॥

ُگر گؤہر درناو کلپ ُدنیییہ نا َرے ۔۔

ਨਾਨਕ ਕੁਤਲ ਤਨੰਮਲੁ ਅਵਿਤਰਯਉ ਗੁਣ ਕਰਿਾਰੈ ਉਚਰੈ ॥

بّ
نانک ُکل ِمّل ا َورتپپؤ ُگں رکنا َرے اُج َِرے ۔۔

ਗੁਰੁ ਅਮਰਿਾਸੁ ਤਜਨਹ ਸੇਤਵਅਉ ਤਿਨਹ ਿੁਖੁ ਿਤਰਿੁ ਪਰਹਤਰ ਪਰੈ ॥੩॥੧੭॥

ُگر ارمداس ِجبھ ویسِوی پ ِبہھ ُدھک درِدر رپہر رپَے ۔۔۳۔۔۱۷۔۔
ਤਚਤਿ ਤਚਿਵਉ ਅਰਿਾਤਸ ਕਹਉ ਪਰੁ ਕਤਹ ਤਭ ਨ ਸਕਉ ॥

ِجت ِجپؤو ارداس کہؤ رپ ہہک ھب ہن سکؤ ۔۔

ਸਰਬ ਤਚੰਿ ਿੁਝੁ ਪਾਤਸ ਸਾਧਸੰਗਤਿ ਹਉ ਿਕਉ ॥

ُب
رست ِجپت چھ ناس سادھسیگت ہؤ نکؤ ۔۔

ਿੇਰੈ ਹੁਕਤਮ ਪਵੈ ਨੀਸਾਣੁ ਿਉ ਕਰਉ ਸਾਤਹਬ ਕੀ ਸੇਵਾ ॥

ک
ریتَے ُچ م وپَے اسینن ئؤ رکو اصجِت یک ویسا ۔۔
ਜਬ ਗੁਰੁ ਿੇਖੈ ਸੁਭ ਤਿਸਤਟ ਨਾਮੁ ਕਰਿਾ ਮੁਤਖ ਮੇਵਾ ॥

جت ُگر دےھکی ُسیھ ِدست نام رکنا مُکھ ویمہ ۔۔

ਅਗਮ ਅਲਖ ਕਾਰਣ ਪੁਰਖ ਜੋ ਿੁਰਮਾਵਤਹ ਸੋ ਕਹਉ ॥

ب
امگ اھکل اکرن ُپرھک وج ُھراموہِ وس کہؤ ۔۔

ਗੁਰ ਅਮਰਿਾਸ ਕਾਰਣ ਕਰਣ ਤਜਵ ਿੂ ਰਖਤਹ ਤਿਵ ਰਹਉ ॥੪॥੧੮॥

ُگر ارمداس اکرن رکن وج ئُؤ رکھہہ ئِؤ رہؤ ۔۔۴۔۔۱۸۔۔

ਤਭਖੇ ਕੇ ॥

بھِک
ھ
ے ےک ۔۔
ਗੁਰੁ ਤਗਆਨੁ ਅਰੁ ਤਧਆਨੁ ਿਿ ਤਸਉ ਿਿੁ ਤਮਲਾਵੈ ॥

الوے ۔۔
ُگر گ ِیان ار دایھن پپ سِیؤ پپ م ِ َ
ਸਤਚ ਸਚੁ ਜਾਣੀਐ ਇਕ ਤਚਿਤਹ ਤਲਵ ਲਾਵੈ ॥

الوے ۔۔
چس چس اج پپَے اِک ِجی ِہ لِؤ َ

ਕਾਮ ਿੋਧ ਵਤਸ ਕਰੈ ਪਵਣੁ ਉਿੰਿ ਨ ਧਾਵੈ ॥

اھوے ۔۔
اکم رکودھ وس رکَے وپَن اُدپپ ہن د َ
ਤਨਰੰਕਾਰ ਕੈ ਵਸੈ ਿੇਤਸ ਹੁਕਮੁ ਬੁਤਝ ਬੀਚਾਰੁ ਪਾਵੈ ॥

ک ب
پِراکنر ےکَ و سَے دسی ُچ م ُچھ اچیبر نا َوے ۔۔

ਕਤਲ ਮਾਤਹ ਰੂਪੁ ਕਰਿਾ ਪੁਰਖੁ ਸੋ ਜਾਣੈ ਤਜਤਨ ਤਕਛੁ ਕੀਅਉ ॥

ک
لک امہ ُروت رکنا ُپرھک وس اج ئَے ِجں ِچھ کیپؤ ۔۔

ਗੁਰੁ ਤਮਤਲਯਉ ਸੋਇ ਤਭਖਾ ਕਹੈ ਸਹਜ ਰੰਤਗ ਿਰਸਨੁ ਿੀਅਉ ॥੧॥੧੯॥

ب
سہ
ک
ھ
ِ
پ
پ
ےہک ج رنگ درنس د ؤ ۔۔۱۔۔۱۹۔۔
ُگر مِلیپؤ وسۓ ھا َ
ਰਤਹਓ ਸੰਿ ਹਉ ਟੋਤਲ ਸਾਧ ਬਹੁਿੇਰੇ ਤਿਿੇ ॥

رویہ سیت ہؤ وٹل سادھ ریتہبے دِےھٹ ۔۔
ਸੰਤਨਆਸੀ ਿਪਸੀਅਹ ਮੁਖਹੁ ਏ ਪੰਤਿਿ ਤਮਿੇ ॥

مِب
مُک
سییایس نیسییہ ُ ھؤ اے ڈنپت ھے ۔۔
ِ

ਬਰਸੁ ਏਕੁ ਹਉ ਤਿਤਰਓ ਤਕਨੈ ਨਹੁ ਪਰਚਉ ਲਾਯਉ ॥

ب
پرس انک ہؤ ھِرئؤ ک ِ ِپے ہنُ رپجؤ الئؤ ۔۔

ਕਹਤਿਅਹ ਕਹਿੀ ਸੁਣੀ ਰਹਿ ਕੋ ਖੁਸੀ ਨ ਆਯਉ ॥

ُک
ھ
س
ئ
ک ِہییہ یتہک ُسبی رہت وک ی ہن ا ؤ ۔۔

ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਛੋਤਿ ਿੂਜੈ ਲਗੇ ਤਿਨਹ ਕੇ ਗੁਣ ਹਉ ਤਕਆ ਕਹਉ ॥

ہر نام وھچد ُدو َچے ےگل پ ِبہھ ےک ُگں ہؤ ایک کہؤ ۔۔

ਗੁਰੁ ਿਤਯ ਤਮਲਾਯਉ ਤਭਤਖਆ ਤਜਵ ਿੂ ਰਖਤਹ ਤਿਵ ਰਹਉ ॥੨॥੨੦॥

ب
ک
ھ
ک
ِ
ُ
ہ
ئ
ئ
ج
ُگر ٔدۓ مِالئؤ ھیا ِؤ ؤ ر ھہہ ِؤ ر ؤ ۔۔۲۔۔۲۱۔۔

ਪਤਹਤਰ ਸਮਾਤਧ ਸਨਾਹੁ ਤਗਆਤਨ ਹੈ ਆਸਤਣ ਚਤੜਅਉ ॥

ےہ ا نس ڑچئؤ ۔۔
رہپ امسدھ انسوہ گ ِیان َ
ਧਰੰਮ ਧਨਖੁ ਕਰ ਗਤਹਓ ਭਗਿ ਸੀਲਹ ਸਤਰ ਲਤੜਅਉ ॥

درھّم دھیکھ رک گہپؤ تگھب سیلہہ رس ڑلئؤ ۔۔

ਭੈ ਤਨਰਭਉ ਹਤਰ ਅਟਲੁ ਮਤਨ ਸਬਤਿ ਗੁਰ ਨੇਜਾ ਗਤਿਓ ॥

ب ب
َھے پِر ھؤ ہر انل نم دبس ُگر اجین ڈگوی ۔۔

ਕਾਮ ਿੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਅਪਿੁ ਪੰਚ ਿੂਿ ਤਬਖੰਤਿਓ ॥

پب
اکم رکودھ ولھب ومہ اپپ ج ُدوت نِکھیدوی ۔۔
ਭਲਉ ਭੂਹਾਲੁ ਿੇਜੋ ਿਨਾ ਤਨਰਪਤਿ ਨਾਥੁ ਨਾਨਕ ਬਤਰ ॥

ب ب
ھلؤ ُھؤاہل پ َبچؤ انت پِرپپ ناھت نانک پر ۔۔

ਗੁਰ ਅਮਰਿਾਸ ਸਚੁ ਸਲਯ ਭਤਣ ਿੈ ਿਲੁ ਤਜਿਉ ਇਵ ਜੁਧੁ ਕਤਰ ॥੧॥੨੧॥

ُگر ارمداس چس ہلس نھب ئَے دل جپؤ اِو ُچدھ رک ۔۔۱۔۔۲۱۔۔
ਘਨਹਰ ਬੂੰਿ ਬਸੁਅ ਰੋਮਾਵਤਲ ਕੁਸਮ ਬਸੰਿ ਗਨੰਿ ਨ ਆਵੈ ॥

ُکس
گھب
ئ
ہ
گی
پ
ُ
ے ۔۔
و
ا
ہن
ت
تنسب
م
ل
امو
و
ر
ء
وسب
ُ
دن
ؤ
ر
َ

ਰਤਵ ਸਤਸ ਤਕਰਤਣ ਉਿਰੁ ਸਾਗਰ ਕੋ ਗੰਗ ਿਰੰਗ ਅੰਿੁ ਕੋ ਪਾਵੈ ॥

َروِ سس کِرن اُدر سارگ وک گنگ رتنگ اپپ وک نا َوے ۔۔

ਰੁਿਰ ਤਧਆਨ ਤਗਆਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਕਤਬ ਜਨ ਭਲਯ ਉਨਹ ਜੋੁ ਗਾਵੈ ॥

ب
اگوے ۔۔
ُردر دایھن گ ِیان سیگؤر ےک بک نج ھلہ اُہہن وج َ

ਭਲੇ ਅਮਰਿਾਸ ਗੁਣ ਿੇਰੇ ਿੇਰੀ ਉਪਮਾ ਿੋਤਹ ਬਤਨ ਆਵੈ ॥੧॥੨੨॥

ُگ
ے ۔۔۱۔۔۲۲۔۔
ےلھب ارمداس ں ریتے ریتی اُامپ وتےہ نب ا و َ
ਸਵਈਏ ਮਹਲੇ ਚਉਥੇ ਕੇ ੪

وسَےیئ ےلحم جؤےھت ےک ۴
ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪਰਸਾਤਿ ॥

اِک اواکنر سیگؤر رپساد ۔۔
ਇਕ ਮਤਨ ਪੁਰਖੁ ਤਨਰੰਜਨੁ ਤਧਆਵਉ ॥

اک نم ُپرھک پِرنجن دایھوو ۔۔

ਗੁਰ ਪਰਸਾਤਿ ਹਤਰ ਗੁਣ ਸਿ ਗਾਵਉ ॥

ُگر رپساد ہر ُگں دص اگوو ۔۔

ਗੁਨ ਗਾਵਿ ਮਤਨ ਹੋਇ ਤਬਗਾਸਾ ॥

ُگں اگوت نم وہۓ ِئگِاسا ۔۔

ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਤਰ ਜਨਹ ਕੀ ਆਸਾ ॥

سیگؤر ئُؤر جبہہ یک ا سا ۔۔

ਸਤਿਗੁਰੁ ਸੇਤਵ ਪਰਮ ਪਿੁ ਪਾਯਉ ॥

سیگؤر سی ََؤ رپم ند نائؤ ۔۔

ਅਤਬਨਾਸੀ ਅਤਬਗਿੁ ਤਧਆਯਉ ॥

اپِیایس انِگت دایھئؤ ۔۔
ਤਿਸੁ ਭੇਟੇ ਿਾਤਰਿੁ ਨ ਚੰਪੈ ॥

ب
ئِس ھیپے دارِدر ہن چمپَے ۔۔
ਕਲਯ ਸਹਾਰੁ ਿਾਸੁ ਗੁਣ ਜੰਪੈ ॥

یلکٔ اہسر طاس ُگں چمپَے ۔۔

ਜੰਪਉ ਗੁਣ ਤਬਮਲ ਸੁਜਨ ਜਨ ਕੇਰੇ ਅਤਮਅ ਨਾਮੁ ਜਾ ਕਉ ਿੁਤਰਆ ॥

ب س
ب
ٕ
چمپؤ ُگں ِمل ُچں نج ریکے ا ِم نام اج کؤ ُھرنا ۔۔

ਇਤਨ ਸਿਗੁਰੁ ਸੇਤਵ ਸਬਿ ਰਸੁ ਪਾਯਾ ਨਾਮੁ ਤਨਰੰਜਨ ਉਤਰ ਧਤਰਆ ॥

اِن سیگؤر ویسَ دبس رس نانا نام پِرنجن اُر درھنا ۔۔

ਹਤਰ ਨਾਮ ਰਤਸਕੁ ਗੋਤਬੰਿ ਗੁਣ ਗਾਹਕੁ ਚਾਹਕੁ ਿਿ ਸਮਿ ਸਰੇ ॥

ہر نام رسِک وگپِید ُگں اگکہ اچکہ پپ تمس رسے ۔۔

ਕਤਵ ਕਲਯ ਿਕੁਰ ਹਰਿਾਸ ਿਨੇ ਗੁਰ ਰਾਮਿਾਸ ਸਰ ਅਭਰ ਭਰੇ ॥੧॥

ب
ُ
ُ
ھ
گ
ک
ہ
وک ہلک ر رداس ےنت ر رام داس رس ارھب رھبے ۔۔۱۔۔
ِ

ਛੁਟਿ ਪਰਵਾਹ ਅਤਮਅ ਅਮਰਾ ਪਿ ਅੰਤਮਰਿ ਸਰੋਵਰ ਸਿ ਭਤਰਆ ॥

ٕ
چ ُھپت رپواہ ام ارما ند امِرت رسو َور دص رھبنا ۔۔

ਿੇ ਪੀਵਤਹ ਸੰਿ ਕਰਤਹ ਮਤਨ ਮਜਨੁ ਪੁਬ ਤਜਨਹੁ ਸੇਵਾ ਕਰੀਆ ॥

م
چ
ب
ج
ہ
پ
ِ
ےت ویپہِ سیت رکہِ نم ں ُپ ؤ ویسا رکِنا ۔۔

ਤਿਨ ਭਉ ਤਨਵਾਤਰ ਅਨਭੈ ਪਿੁ ਿੀਨਾ ਸਬਿ ਮਾਿਰ ਿੇ ਉਧਰ ਧਰੇ ॥

پب
ب
پِں ھؤ ئِؤار ا َھے ند دِانی دبس امرت ےت اُدرھ درھے ۔۔

ਕਤਵ ਕਲਯ ਿਕੁਰ ਹਰਿਾਸ ਿਨੇ ਗੁਰ ਰਾਮਿਾਸ ਸਰ ਅਭਰ ਭਰੇ ॥੨॥

ب
ُ
ُ
ھ
گ
ک
ہ
وک ہلک ر رداس ےنت ر رام داس رس ارھب رھبے ۔۔۲۔۔
ِ

ਸਿਗੁਰ ਮਤਿ ਗੂੜਹ ਤਬਮਲ ਸਿਸੰਗਤਿ ਆਿਮੁ ਰੰਤਗ ਚਲੂਲੁ ਭਯਾ ॥

ب
سیگؤر مت ُگؤرھ ِمل سیسیگت ا مت رنگ چلُؤل ایھب ۔۔

ਜਾਗਯਾ ਮਨੁ ਕਵਲੁ ਸਹਤਜ ਪਰਕਾਸਯਾ ਅਭੈ ਤਨਰੰਜਨੁ ਘਰਤਹ ਲਹਾ ॥

سہ
ب
اجاہگ نم وکَل ج رپاکاہس ا َھے پِرنجن رھگہِ اہل ۔۔

ਸਿਗੁਤਰ ਿਯਾਤਲ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਤਿਰੜਹਾਯਾ ਤਿਸੁ ਪਰਸਾਤਿ ਵਤਸ ਪੰਚ ਕਰੇ ॥

پب
سیگؤر دنال ہر نام درِرہھانا ئِس رپساد وس ج رکے ۔۔

ਕਤਵ ਕਲਯ ਿਕੁਰ ਹਰਿਾਸ ਿਨੇ ਗੁਰ ਰਾਮਿਾਸ ਸਰ ਅਭਰ ਭਰੇ ॥੩॥

ب
وکِ ہلک ھ ُکر ہرداس ےنت ُگر رام داس رس ارھب رھبے ۔۔۳۔۔

ਅਨਭਉ ਉਨਮਾਤਨ ਅਕਲ ਤਲਵ ਲਾਗੀ ਪਾਰਸੁ ਭੇਤਟਆ ਸਹਜ ਘਰੇ ॥

ب سہ
پب
ا ھؤ اُامنن لقع لِؤ الیگ نارس ھیییا ج رھگے ۔۔

ਸਿਗੁਰ ਪਰਸਾਤਿ ਪਰਮ ਪਿੁ ਪਾਯਾ ਭਗਤਿ ਭਾਇ ਭੰਿਾਰ ਭਰੇ ॥

سیگؤر رپساد رپم ند نانا تگھب اھبےئ ڈنھبار رھبے ۔۔

ਮੇਤਟਆ ਜਨਮਾਂਿੁ ਮਰਣ ਭਉ ਭਾਗਾ ਤਚਿੁ ਲਾਗਾ ਸੰਿੋਖ ਸਰੇ ॥

ب
ایٹیم جبماپپ رمن ھؤ اھباگ ِجت الاگ وتنسھک رسے ۔۔

ਕਤਵ ਕਲਯ ਿਕੁਰ ਹਰਿਾਸ ਿਨੇ ਗੁਰ ਰਾਮਿਾਸ ਸਰ ਅਭਰ ਭਰੇ ॥੪॥

ب
ُ
ُ
ھ
گ
ک
ہ
وک ہلک ر رداس ےنت ر رام داس رس ارھب رھبے ۔۔۴۔۔
ِ
ਅਭਰ ਭਰੇ ਪਾਯਉ ਅਪਾਰੁ ਤਰਿ ਅੰਿਤਰ ਧਾਤਰਓ ॥

ارھب رھبے نائؤ انار رِد ارتن داھروی ۔۔

ਿੁਖ ਭੰਜਨੁ ਆਿਮ ਪਰਬੋਧੁ ਮਤਨ ਿਿੁ ਬੀਚਾਤਰਓ ॥

ُدھک نجنھب ا مت رپوبدھ نم پپ اچیبروی ۔۔
ਸਿਾ ਚਾਇ ਹਤਰ ਭਾਇ ਪਰੇਮ ਰਸੁ ਆਪੇ ਜਾਣਇ ॥

دسا اچۓ ہر اھبےئ رپمی رس ا ےپ اج ئَے ۔۔

ਸਿਗੁਰ ਕੈ ਪਰਸਾਤਿ ਸਹਜ ਸੇਿੀ ਰੰਗੁ ਮਾਣਇ ॥

سیگؤر ےکَ رپساد سہج َ
سیبی رنگ امےئن ۔۔

ਨਾਨਕ ਪਰਸਾਤਿ ਅੰਗਿ ਸੁਮਤਿ ਗੁਤਰ ਅਮਤਰ ਅਮਰੁ ਵਰਿਾਇਓ ॥

نانک رپساد ادگن ُسمِت ُگر ارم ارم ورناویئ ۔۔

ਗੁਰ ਰਾਮਿਾਸ ਕਲੁਚਰੈ ਿੈੈਂ ਅਟਲ ਅਮਰ ਪਿੁ ਪਾਇਓ ॥੫॥

کلہ
ُگر رام داس ُچ َرے َنیں انل ارم ند ناویئ ۔۔۵۔۔
ਸੰਿੋਖ ਸਰੋਵਤਰ ਬਸੈ ਅਤਮਅ ਰਸੁ ਰਸਨ ਪਰਕਾਸੈ ॥

ٕ
وتنسھک رسو َور ئ َسے ام رس رنس رپاک سَے ۔۔
ਤਮਲਿ ਸਾਂਤਿ ਉਪਜੈ ਿੁਰਿੁ ਿੂਰੰਿਤਰ ਨਾਸੈ ॥

مل ِت ساپپ ا ُ بج َے ُدرت ُدوررتن نا سَے ۔۔

ਸੁਖ ਸਾਗਰੁ ਪਾਇਅਉ ਤਿੰਿੁ ਹਤਰ ਮਤਗ ਨ ਹੁਟੈ ॥

ُسکھ سارگ نائٔؤ ِدپپ ہر گم ہن ُہپے َ۔۔
ਸੰਜਮੁ ਸਿੁ ਸੰਿੋਖੁ ਸੀਲ ਸੰਨਾਹੁ ਮਿੁਟੈ ॥

مب
سبج
ھ
َ
پ
ُ
س
م ت وتنسھک لیس انسوہ ے ۔۔
ਸਤਿਗੁਰੁ ਪਰਮਾਣੁ ਤਬਧ ਨੈ ਤਸਤਰਉ ਜਤਗ ਜਸ ਿੂਰੁ ਬਜਾਇਅਉ ॥

سیگؤر رپَامن نِدھ ئَے سِروی چگ سج ُطؤر اجبپپؤ ۔۔

ਗੁਰ ਰਾਮਿਾਸ ਕਲੁਚਰੈ ਿੈ ਅਭੈ ਅਮਰ ਪਿੁ ਪਾਇਅਉ ॥੬॥

کلب
ُگر رام داس چ َرے ئَے اےھب ارم ند نائٔؤ ۔۔۶۔۔
ਜਗੁ ਤਜਿਉ ਸਤਿਗੁਰ ਪਰਮਾਤਣ ਮਤਨ ਏਕੁ ਤਧਆਯਉ ॥

چگ ِجپؤ سیگؤر رپَامن نم انک دایھئؤ ۔۔

ਧਤਨ ਧਤਨ ਸਤਿਗੁਰ ਅਮਰਿਾਸੁ ਤਜਤਨ ਨਾਮੁ ਤਿਰੜਾਯਉ ॥

دنھ دنھ سیگؤر ارمداس ِجں نام درِرائؤ ۔۔

ਨਵ ਤਨਤਧ ਨਾਮੁ ਤਨਧਾਨੁ ਤਰਤਧ ਤਸਤਧ ਿਾ ਕੀ ਿਾਸੀ ॥

ونَ ن ِدھ نام ن ِداھن رِدھ سِدھ نا یک دایس ۔۔
ਸਹਜ ਸਰੋਵਰੁ ਤਮਤਲਓ ਪੁਰਖੁ ਭੇਤਟਓ ਅਤਬਨਾਸੀ ॥

ملپ پ ب
سہ
ھ
ی
ی
پ
پ
ؤ ا ِیایس ۔۔
ج رسو َور ِ ؤ ُرھک

ਆਤਿ ਲੇ ਭਗਿ ਤਜਿੁ ਲਤਗ ਿਰੇ ਸੋ ਗੁਤਰ ਨਾਮੁ ਤਿਰੜਾਇਅਉ ॥

ا د ےل تگھب ِجت گل رتے وس ُگر نام درِراپپؤ ۔۔

ਗੁਰ ਰਾਮਿਾਸ ਕਲੁਚਰੈ ਿੈ ਹਤਰ ਪਰੇਮ ਪਿਾਰਥੁ ਪਾਇਅਉ ॥੭॥

کلہ
ُگر رام داس ُچ َرے ئَے ہر رپمی ندارھت نائٔؤ ۔۔۷۔۔
ਪਰੇਮ ਭਗਤਿ ਪਰਵਾਹ ਪਰੀਤਿ ਪੁਬਲੀ ਨ ਹੁਟਇ ॥

پ
رپمی تگھب رپواہ رپپپ ُیلی ہن ُہپے ٔ۔۔

ਸਤਿਗੁਰ ਸਬਿੁ ਅਥਾਹੁ ਅਤਮਅ ਧਾਰਾ ਰਸੁ ਗੁਟਇ ॥

ٕ
سیگؤر دبس ااھتوہ ام داھرا رس ُگپے ٔ۔۔

ਮਤਿ ਮਾਿਾ ਸੰਿੋਖੁ ਤਪਿਾ ਸਤਰ ਸਹਜ ਸਮਾਯਉ ॥

سہ
مت امنا وتنسھک پِیا رس ج امسئؤ ۔۔

ਆਜੋਨੀ ਸੰਭਤਵਅਉ ਜਗਿੁ ਗੁਰ ਬਚਤਨ ਿਰਾਯਉ ॥

سمب
ُ
گ
ئ
ئ
ھ
ِ
ا وجین ؤ ؤ تگج ر نچب رتا ؤ ۔۔

ਅਤਬਗਿ ਅਗੋਚਰੁ ਅਪਰਪਰੁ ਮਤਨ ਗੁਰ ਸਬਿੁ ਵਸਾਇਅਉ ॥

انِگت اوگرچ ارپرپ نم ُگر دبس وساپِپؤ ۔۔

ਗੁਰ ਰਾਮਿਾਸ ਕਲੁਚਰੈ ਿੈ ਜਗਿ ਉਧਾਰਣੁ ਪਾਇਅਉ ॥੮॥

کلہ
ُگر رام داس ُچ َرے ئَے تگج اُداھرن نائٔؤ ۔۔۸۔۔
ਜਗਿ ਉਧਾਰਣੁ ਨਵ ਤਨਧਾਨੁ ਭਗਿਹ ਭਵ ਿਾਰਣੁ ॥

ب ب
تگج اُداھرن ونَ ن ِداھن ھگیہ َھؤ نارن ۔۔

ਅੰਤਮਰਿ ਬੂੰਿ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਤਬਸੁ ਕੀ ਤਬਖੈ ਤਨਵਾਰਣੁ ॥

نک
امِرت ئُؤدن ہر نام ِئس یک ِ َھے ئِؤارن ۔۔

ਸਹਜ ਿਰੋਵਰ ਿਤਲਓ ਤਗਆਨ ਅੰਤਮਰਿ ਿਲ ਲਾਗੇ ॥

سہ
ج رتو َور ویلھپ گ ِیان امِرت لھپ الےگ ۔۔

ਗੁਰ ਪਰਸਾਤਿ ਪਾਈਅਤਹ ਧੰਤਨ ਿੇ ਜਨ ਬਿਭਾਗੇ ॥

نھ ےت نج نداھبےگ ۔۔
ُگر رپساد ناپ ٔبہہ د ّ

ਿੇ ਮੁਕਿੇ ਭਏ ਸਤਿਗੁਰ ਸਬਤਿ ਮਤਨ ਗੁਰ ਪਰਚਾ ਪਾਇਅਉ ॥

ےت مُکپے ےئھب سیگؤر دبس نم ُگر رپہچ نائٔؤ ۔۔

ਗੁਰ ਰਾਮਿਾਸ ਕਲੁਚਰੈ ਿੈ ਸਬਿ ਨੀਸਾਨੁ ਬਜਾਇਅਉ ॥੯॥

کلہ
ُگر رام داس ُچ َرے ئَے دبس اسینن اجبپپؤ ۔۔۹۔۔

ਸੇਜ ਸਧਾ ਸਹਜੁ ਛਾਵਾਣੁ ਸੰਿੋਖੁ ਸਰਾਇਚਉ ਸਿਾ ਸੀਲ ਸੰਨਾਹੁ ਸੋਹੈ ॥

سہ
جیس دساھ ج اھچوان وتنسھک رسابچؤ دسا لیس انسہ وس َہے ۔۔

ਗੁਰ ਸਬਤਿ ਸਮਾਚਤਰਓ ਨਾਮੁ ਟੇਕ ਸੰਗਾਤਿ ਬੋਹੈ ॥

ُگر دبس امسرچوی نام کیٹ اگنسد وب َہے ۔۔

ਅਜੋਨੀਉ ਭਲੁ ਅਮਲੁ ਸਤਿਗੁਰ ਸੰਤਗ ਤਨਵਾਸੁ ॥

ب
اوجپپؤ ھلہؤ لمع سیگؤر گنس ئِؤاس ۔۔

ਗੁਰ ਰਾਮਿਾਸ ਕਲੁਚਰੈ ਿੁਅ ਸਹਜ ਸਰੋਵਤਰ ਬਾਸੁ ॥੧੦॥

سہ
کلہ
ُگر رام داس ُچ َرے ئُٔؤ ج رسو َور ناس ۔۔۱۱۔۔
ਗੁਰੁ ਤਜਨਹ ਕਉ ਸੁਪਰਸੰਨੁ ਨਾਮੁ ਹਤਰ ਤਰਿੈ ਤਨਵਾਸੈ ॥

ُگر ِجبھ کؤ ُسترنسّ نام ہر ر َِدے ئِؤا سَے ۔۔

ਤਜਨਹ ਕਉ ਗੁਰੁ ਸੁਪਰਸੰਨੁ ਿੁਰਿੁ ਿੂਰੰਿਤਰ ਨਾਸੈ ॥

ِجبھ کؤ ُگر ُسترنسّ ُدرت ُدوررتن نا سَے ۔۔

ਗੁਰੁ ਤਜਨਹ ਕਉ ਸੁਪਰਸੰਨੁ ਮਾਨੁ ਅਤਭਮਾਨੁ ਤਨਵਾਰੈ ॥

ب
ُگر ِجبھ کؤ ُسترنسّ امن ا ھبمان ئِؤا َرے ۔۔

ਤਜਨਹ ਕਉ ਗੁਰੁ ਸੁਪਰਸੰਨੁ ਸਬਤਿ ਲਤਗ ਭਵਜਲੁ ਿਾਰੈ ॥

ب
ِجبھ کؤ ُگر ُسترنسّ دبس گل َھؤلج نا َرے ۔۔

ਪਰਚਉ ਪਰਮਾਣੁ ਗੁਰ ਪਾਇਅਉ ਤਿਨ ਸਕਯਥਉ ਜਨਮੁ ਜਤਗ ॥

سکیب
رپجؤ رپَامن ُگر نائٔؤ پِں ھؤ منج چگ ۔۔

ਸਰੀ ਗੁਰੂ ਸਰਤਣ ਭਜੁ ਕਲਯ ਕਤਬ ਭੁਗਤਿ ਮੁਕਤਿ ਸਭ ਗੁਰੂ ਲਤਗ ॥੧੧॥

ب
رسی ُگؤ ُرو رسن جھب ہلک بک ُھگت مُکت سیھ ُگؤ ُرو گل ۔۔۱۱۔۔
ਸਤਿਗੁਤਰ ਖੇਮਾ ਿਾਤਣਆ ਜੁਗ ਜੂਥ ਸਮਾਣੇ ॥

ک
سیگؤر ھبمہ نااین ُچگ وجُھت امسےن ۔۔

ਅਨਭਉ ਨੇਜਾ ਨਾਮੁ ਟੇਕ ਤਜਿੁ ਭਗਿ ਅਘਾਣੇ ॥

پب
ا ھؤ اجین نام کیٹ ِجت تگھب ااھگےن ۔۔

ਗੁਰੁ ਨਾਨਕੁ ਅੰਗਿੁ ਅਮਰੁ ਭਗਿ ਹਤਰ ਸੰਤਗ ਸਮਾਣੇ ॥

ُگر نانک ادگن ارم تگھب ہر گنس امسےن ۔۔

ਇਹੁ ਰਾਜ ਜੋਗ ਗੁਰ ਰਾਮਿਾਸ ਿੁਮਹ ਹੂ ਰਸੁ ਜਾਣੇ ॥੧੨॥

ُب
اوہی راچ وجگ ُگر رام داس مہھ ُہؤ رس اجےن ۔۔۱۲۔۔
ਜਨਕੁ ਸੋਇ ਤਜਤਨ ਜਾਤਣਆ ਉਨਮਤਨ ਰਥੁ ਧਤਰਆ ॥

جیک وسۓ ِجں اجاین اُنمن رھت درھنا ۔۔
ਸਿੁ ਸੰਿੋਖੁ ਸਮਾਚਰੇ ਅਭਰਾ ਸਰੁ ਭਤਰਆ ॥

ست وتنسھک امسرچے ارھبا رس رھبنا ۔۔
ਅਕਥ ਕਥਾ ਅਮਰਾ ਪੁਰੀ ਤਜਸੁ ਿੇਇ ਸੁ ਪਾਵੈ ॥

اکبھ اھتک ارما ُپری ِجس دےئ وس نا َوے ۔۔

ਇਹੁ ਜਨਕ ਰਾਜੁ ਗੁਰ ਰਾਮਿਾਸ ਿੁਝ ਹੀ ਬਤਣ ਆਵੈ ॥੧੩॥

ُب
چ
ے ۔۔۱۳۔۔
و
ا
نب
یہ
ھ
اوہی جیک راچ ُگر رام داس
َ
ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਮੁ ਏਕ ਤਲਵ ਮਤਨ ਜਪੈ ਤਿਰੜੁ ਤਿਨਹ ਜਨ ਿੁਖ ਪਾਪੁ ਕਹੁ ਕਿ ਹੋਵੈ ਜੀਉ ॥

وہوے جپؤ ۔۔
سیگؤر نام انک لِؤ نم جپَے درِرہ ُھ پ ِبہھ نج ُدھک نات وہک تک َ
ਿਾਰਣ ਿਰਣ ਤਖਨ ਮਾਿਰ ਜਾ ਕਉ ਤਿਰਤਸਟ ਧਾਰੈ ਸਬਿੁ ਤਰਿ ਬੀਚਾਰੈ ਕਾਮੁ ਿੋਧੁ ਖੋਵੈ ਜੀਉ ॥

ک
ھ
ج
ِ
پ
ک
س
وھکوے ؤ ۔۔
اھرے دبس رِد َ
نارن رتن ں امرت اج ؤ د ِر ت د َ
اچیبرے اکم رکودھ َ
ਜੀਅਨ ਸਭਨ ਿਾਿਾ ਅਗਮ ਗਯਾਨ ਤਬਖਯਾਿਾ ਅਤਹਤਨਤਸ ਧਯਾਨ ਧਾਵੈ ਪਲਕ ਨ ਸੋਵੈ ਜੀਉ ॥

جییں سبھں دانا امگ ایگن نِکھیانا اہی
ِ
وسوے جپؤ ۔۔
ہن
کلپ
ے
اھو
د
اھن
د
س
َ
َ

ਜਾ ਕਉ ਿੇਖਿ ਿਤਰਿੁ ਜਾਵੈ ਨਾਮੁ ਸੋ ਤਨਧਾਨੁ ਪਾਵੈ ਗੁਰਮੁਤਖ ਗਯਾਤਨ ਿੁਰਮਤਿ ਮੈਲੁ ਧੋਵੈ ਜੀਉ ॥

م
وھوے جپؤ ۔۔
اجوے نام وس ن ِداھن نا َوے ُگرمُکھ ایگن ُدرمت َیل د َ
اج کؤ دتھکی درِدر َ
ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਮੁ ਏਕ ਤਲਵ ਮਤਨ ਜਪੈ ਤਿਰੜੁ ਤਿਨ ਜਨ ਿੁਖ ਪਾਪ ਕਹੁ ਕਿ ਹੋਵੈ ਜੀਉ ॥੧॥

پ
وہوے جپؤ ۔۔۱۔۔
سیگؤر نام انک لِؤ نم جپَے درِرھ ِں نج ُدھک نات وہک تک َ
ਧਰਮ ਕਰਮ ਪੂਰੈ ਸਤਿਗੁਰੁ ਪਾਈ ਹੈ ॥

درھم رکم ئُؤ َرے سیگؤر نایئ ےہَ ۔۔
ਜਾ ਕੀ ਸੇਵਾ ਤਸਧ ਸਾਧ ਮੁਤਨ ਜਨ ਸੁਤਰ ਨਰ ਜਾਚਤਹ ਸਬਿ ਸਾਰੁ ਏਕ ਤਲਵ ਲਾਈ ਹੈ ॥

اج یک ویسا سِدھ سادھ مُں نج ُسر رن اجہچِ دبس سار انک لِؤ الیئ ےہَ ۔۔

ਿੁਤਨ ਜਾਨੈ ਕੋ ਿੇਰਾ ਅਪਾਰੁ ਤਨਰਭਉ ਤਨਰੰਕਾਰੁ ਅਕਥ ਕਥਨਹਾਰੁ ਿੁਝਤਹ ਬੁਝਾਈ ਹੈ ॥

ب
کب کبھب ُبج ب
پِ ب
ھ
ج
َ
پ
ُ
ئ
ھ
ِ
ُ
ےہ ۔۔
ں اج ے وک ریتا انار ر ؤ راکنر ا ھ ہار ھہ ھایئ َ

ਭਰਮ ਭੂਲੇ ਸੰਸਾਰ ਛੁਟਹੁ ਜੂਨੀ ਸੰਘਾਰ ਜਮ ਕੋ ਨ ਿੰਿ ਕਾਲ ਗੁਰਮਤਿ ਧਯਾਈ ਹੈ ॥

چ
ب
رھبم ُھؤےل اسنسر ُھبہؤ ُجؤین اھگنسر مج وک ہن دند اکل ُگرمت داھیئ ےہَ ۔۔
ਮਨ ਪਰਾਣੀ ਮੁਗਧ ਬੀਚਾਰੁ ਅਤਹਤਨਤਸ ਜਪੁ ਧਰਮ ਕਰਮ ਪੂਰੈ ਸਤਿਗੁਰੁ ਪਾਈ ਹੈ ॥੨॥

نم رپَاین مُگدھ اچیبر اہیِس جت درھم رکم ئُؤ َرے سیگؤر نایئ ےہَ ۔۔۲۔۔
ਹਉ ਬਤਲ ਬਤਲ ਜਾਉ ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਚੇ ਨਾਮ ਪਰ ॥

ہؤ نل نل اجو سیگؤر ساےچ نام رپ ۔۔

ਕਵਨ ਉਪਮਾ ਿੇਉ ਕਵਨ ਸੇਵਾ ਸਰੇਉ ਏਕ ਮੁਖ ਰਸਨਾ ਰਸਹੁ ਜੁਗ ਜੋਤਰ ਕਰ ॥

رسئؤ انک مُکھ رانس روہس ُچگ وجر رک ۔۔
وکَن اُامپ دئؤ وکَن ویسا َ

ਿੁਤਨ ਮਨ ਬਚ ਿਮ ਜਾਨੁ ਅਨਿ ਿੂਜਾ ਨ ਮਾਨੁ ਨਾਮੁ ਸੋ ਅਪਾਰੁ ਸਾਰੁ ਿੀਨੋ ਗੁਤਰ ਤਰਿ ਧਰ ॥

ب
ُھں نم چب رکم اجن اپپ ُدواج ہن امن نام وس انار سار دونی ُگر رِد درھ ۔۔

ਨਲਯ ਕਤਵ ਪਾਰਸ ਪਰਸ ਕਚ ਕੰਚਨਾ ਹੁਇ ਚੰਿਨਾ ਸੁਬਾਸੁ ਜਾਸੁ ਤਸਮਰਿ ਅਨ ਿਰ ॥

وک نارس رپس چک کبچیا ُہؤۓ دنچنا ُسیاس اجس ِسمرت ان رت ۔۔
یلنٔ ِ

ਜਾ ਕੇ ਿੇਖਿ ਿੁਆਰੇ ਕਾਮ ਿੋਧ ਹੀ ਤਨਵਾਰੇ ਜੀ ਹਉ ਬਤਲ ਬਤਲ ਜਾਉ ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਚੇ ਨਾਮ ਪਰ ॥੩॥

اج ےک دتھکی ُدوارے اکم رکودھ یہ ئِؤارے یج ہؤ نل نل اجو سیگؤر ساےچ نام رپ ۔۔۳۔۔
ਰਾਜੁ ਜੋਗੁ ਿਖਿੁ ਿੀਅਨੁ ਗੁਰ ਰਾਮਿਾਸ ॥

راچ وجگ تخت دنیں ُگر رام داس ۔۔
ਪਰਥਮੇ ਨਾਨਕ ਚੰਿੁ ਜਗਿ ਭਯੋ ਆਨੰਿੁ ਿਾਰਤਨ ਮਨੁਖਯ ਜਨ ਕੀਅਉ ਪਰਗਾਸ ॥

م
رپےمھت نانک دنچ تگج ویھب ا دنن نارن یُکھہ نج کیپؤ رپَاگس ۔۔

ਗੁਰ ਅੰਗਿ ਿੀਅਉ ਤਨਧਾਨੁ ਅਕਥ ਕਥਾ ਤਗਆਨੁ ਪੰਚ ਭੂਿ ਬਤਸ ਕੀਨੇ ਜਮਿ ਨ ਿਰਾਸ ॥

پب ب
ُگر ادگن دپپؤ ن ِداھن اکبھ اھتک گ ِیان ج ُھؤت سب کیپے چمت ہن رتاس ۔۔

ਗੁਰ ਅਮਰੁ ਗੁਰੂ ਸਰੀ ਸਤਿ ਕਤਲਜੁਤਗ ਰਾਖੀ ਪਤਿ ਅਘਨ ਿੇਖਿ ਗਿੁ ਚਰਨ ਕਵਲ ਜਾਸ ॥

ُگر ارم ُگؤ ُرو رسی ست کلچُگ رایھک پپ انھگ دتھکی گپ رچن وکَل اجس ۔۔

ਸਭ ਤਬਤਧ ਮਾਤਨਯਉ ਮਨੁ ਿਬ ਹੀ ਭਯਉ ਪਰਸੰਨੁ ਰਾਜੁ ਜੋਗੁ ਿਖਿੁ ਿੀਅਨੁ ਗੁਰ ਰਾਮਿਾਸ ॥੪॥

ب
نس راچ وجگ تخت دنیں ُگر رام داس ۔۔۴۔۔
سیھ نِدھ امپبہؤ نم پپ یہ ھپؤ رپ ّ
ਰਿ ॥

رد ۔۔
ਤਜਸਤਹ ਧਾਤਰਯਉ ਧਰਤਿ ਅਰੁ ਤਵਉਮੁ ਅਰੁ ਪਵਣੁ ਿੇ ਨੀਰ ਸਰ ਅਵਰ ਅਨਲ ਅਨਾਤਿ ਕੀਅਉ ॥

ِجسہہ داھرپپؤ درھت ار وِویم ار وپَن ےت رین رس ا َور الن ا ناد کیپؤ ۔۔
ਸਤਸ ਤਰਤਖ ਤਨਤਸ ਸੂਰ ਤਿਤਨ ਸੈਲ ਿਰੂਅ ਿਲ ਿੁਲ ਿੀਅਉ ॥

ب
سس رِھک ئِس سُؤر دِن َسیل رتوہی لھپ ُھل دپپؤ ۔۔

ਸੁਤਰ ਨਰ ਸਪਿ ਸਮੁਿਰ ਤਕਅ ਧਾਤਰਓ ਤਿਰਭਵਣ ਜਾਸੁ ॥

ُسر رن سیت سمُدر ک ِیا داھروی رتِوھبَن اجس ۔۔

ਸੋਈ ਏਕੁ ਨਾਮੁ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਸਤਿ ਪਾਇਓ ਗੁਰ ਅਮਰ ਪਰਗਾਸੁ ॥੧॥੫॥

وسیئ انک نام ہر نام ست ناویئ ُگر ارم رپَاگس ۔۔۱۔۔۵۔۔
ਕਚਹੁ ਕੰਚਨੁ ਭਇਅਉ ਸਬਿੁ ਗੁਰ ਸਰਵਣਤਹ ਸੁਤਣਓ ॥

ب
ک
جہہؤ نچنک ھیپؤ دبس ُگر رسَوہنِ ُس ِیپؤ ۔۔

ਤਬਖੁ ਿੇ ਅੰਤਮਰਿੁ ਹੁਯਉ ਨਾਮੁ ਸਤਿਗੁਰ ਮੁਤਖ ਭਤਣਅਉ ॥

ب
نِکھ ےت امِرت ُہپؤ نام سیگؤر مُکھ ھیپؤ ۔۔

ਲੋਹਉ ਹੋਯਉ ਲਾਲੁ ਨਿਤਰ ਸਤਿਗੁਰੁ ਜਤਿ ਧਾਰੈ ॥

اھرے ۔۔
ولہؤ وہئؤ الل دنر سیگؤر چد د َ

ਪਾਹਣ ਮਾਣਕ ਕਰੈ ਤਗਆਨੁ ਗੁਰ ਕਤਹਅਉ ਬੀਚਾਰੈ ॥

اچیبرے ۔۔
نانہ امنک رکَے گ ِیان ُگر کہپؤ َ

ਕਾਿਹੁ ਸਰੀਖੰਿ ਸਤਿਗੁਤਰ ਕੀਅਉ ਿੁਖ ਿਤਰਿਰ ਤਿਨ ਕੇ ਗਇਅ ॥

ب
ک
ھ
ن
پ
س
کی
ی
پ
گ
چ
ِ
ھ
اک ؤ رس ید ؤر ؤ ُدھک درِدر ں ےک یگٔ ۔۔

ਸਤਿਗੁਰੂ ਚਰਨ ਤਜਨਹ ਪਰਤਸਆ ਸੇ ਪਸੁ ਪਰੇਿ ਸੁਤਰ ਨਰ ਭਇਅ ॥੨॥੬॥

ب
سیگؤرو رچن ِجبھ رپایس ےس وسپ رپپپ ُسر رن ھی ۔۔۲۔۔۶۔۔
ਜਾਤਮ ਗੁਰੂ ਹੋਇ ਵਤਲ ਧਨਤਹ ਤਕਆ ਗਾਰਵੁ ਤਿਜਇ ॥

اجم ُگؤ ُرو وہۓ ول دھی ِہ ایک َاگرو ِد ج ِپے ۔۔

ਜਾਤਮ ਗੁਰੂ ਹੋਇ ਵਤਲ ਲਖ ਬਾਹੇ ਤਕਆ ਤਕਜਇ ॥

ک
اجم ُگؤ ُرو وہۓ ول ھکل ناےہ ایک ِچٔپے ۔۔

ਜਾਤਮ ਗੁਰੂ ਹੋਇ ਵਤਲ ਤਗਆਨ ਅਰੁ ਤਧਆਨ ਅਨਨ ਪਤਰ ॥

اجم ُگؤ ُرو وہۓ ول گ ِیان ار دایھن انن رپ ۔۔

ਜਾਤਮ ਗੁਰੂ ਹੋਇ ਵਤਲ ਸਬਿੁ ਸਾਖੀ ਸੁ ਸਚਹ ਘਤਰ ॥

اجم ُگؤ ُرو وہۓ ول دبس سایھک وس سجہہ رھگ ۔۔

ਜੋ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਤਹਤਨਤਸ ਜਪੈ ਿਾਸੁ ਭਟੁ ਬੇਨਤਿ ਕਹੈ ॥

وج ُگؤ ُرو ُگؤ ُرو اہیِس جپَے داس ٹھب ن َیپت ےہکَ ۔۔
ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਮੁ ਤਰਿ ਮਤਹ ਧਰੈ ਸੋ ਜਨਮ ਮਰਣ ਿੁਹ ਥੇ ਰਹੈ ॥੩॥੭॥

وج ُگؤ ُرو نام رِد ہہم درھَے وس منج رمن ُدہ ےھت ر َہے ۔۔۳۔۔۷۔۔
ਗੁਰ ਤਬਨੁ ਘੋਰੁ ਅੰਧਾਰੁ ਗੁਰੂ ਤਬਨੁ ਸਮਝ ਨ ਆਵੈ ॥

پ
ُ پ
ے ۔۔
گر ِں وھگر ادناھر ُگؤ ُرو ِں ھجمس ہن ا و َ

ਗੁਰ ਤਬਨੁ ਸੁਰਤਿ ਨ ਤਸਤਧ ਗੁਰੂ ਤਬਨੁ ਮੁਕਤਿ ਨ ਪਾਵੈ ॥

ُگر پِں ُسرت ہن سِدھ ُگؤ ُرو پِں مُکت ہن نا َوے ۔۔
ਗੁਰੁ ਕਰੁ ਸਚੁ ਬੀਚਾਰੁ ਗੁਰੂ ਕਰੁ ਰੇ ਮਨ ਮੇਰੇ ॥

ُگر رک چس اچیبر ُگؤ ُرو رک رے نم ریمے ۔۔
ਗੁਰੁ ਕਰੁ ਸਬਿ ਸਪੁੰਨ ਅਘਨ ਕਟਤਹ ਸਭ ਿੇਰੇ ॥

ُگر رک دبس ُ
سی ّں انھگ کی ِہ سیھ ریتے ۔۔

ਗੁਰੁ ਨਯਤਣ ਬਯਤਣ ਗੁਰੁ ਗੁਰੁ ਕਰਹੁ ਗੁਰੂ ਸਤਿ ਕਤਵ ਨਲਯ ਕਤਹ ॥

وک نلہ ہہک ۔۔
ُگر نَیں ن َیں ُگر ُگر رکوہ ُگؤ ُرو ست ِ

ਤਜਤਨ ਗੁਰੂ ਨ ਿੇਤਖਅਉ ਨਹੁ ਕੀਅਉ ਿੇ ਅਕਯਥ ਸੰਸਾਰ ਮਤਹ ॥੪॥੮॥

نک
ِجں ُگؤ ُرو ہن د ھپؤ ُہن کیپؤ ےت اکیبھ اسنسر ہہم ۔۔۴۔۔۸۔۔

ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੁਰੁ ਕਰੁ ਮਨ ਮੇਰੇ ॥

ُگؤ ُرو ُگؤ ُرو ُگر رک نم ریمے ۔۔
ਿਾਰਣ ਿਰਣ ਸਮਰਥੁ ਕਤਲਜੁਤਗ ਸੁਨਿ ਸਮਾਤਧ ਸਬਿ ਤਜਸੁ ਕੇਰੇ ॥

نارن رتن رمسھت کلچُگ ُسیت امسدھ دبس ِجس ریکے ۔۔

ਿੁਤਨ ਿੁਖਤਨ ਨਾਸੁ ਸੁਖਿਾਯਕੁ ਸੂਰਉ ਜੋ ਧਰਿ ਤਧਆਨੁ ਬਸਿ ਤਿਹ ਨੇਰੇ ॥

ب
ُھں ُدنھک ناس ُسکھدانک سُؤرو وج درھت دایھن تسب ہت رینے ۔۔
ਪੂਰਉ ਪੁਰਖੁ ਤਰਿੈ ਹਤਰ ਤਸਮਰਿ ਮੁਖੁ ਿੇਖਿ ਅਘ ਜਾਤਹ ਪਰੇਰੇ ॥

ئُؤرو ُپرھک ر َِدے ہر ِسمرت مُکھ دتھکی اھگ اجہِ رپریے ۔۔

ਜਉ ਹਤਰ ਬੁਤਧ ਤਰਤਧ ਤਸਤਧ ਚਾਹਿ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੁਰੁ ਕਰੁ ਮਨ ਮੇਰੇ ॥੫॥੯॥

جؤ ہر ُندھ رِدھ سِدھ اچہت ُگؤ ُرو ُگؤ ُرو ُگر رک نم ریمے ۔۔۵۔۔۹۔۔
ਗੁਰੂ ਮੁਖੁ ਿੇਤਖ ਗਰੂ ਸੁਖੁ ਪਾਯਉ ॥

ُگؤ ُرو مُکھ دھکی رگُو ُسکھ نائؤ ۔۔

ਹੁਿੀ ਜੁ ਤਪਆਸ ਤਪਊਸ ਤਪਵੰਨ ਕੀ ਬੰਛਿ ਤਸਤਧ ਕਉ ਤਬਤਧ ਤਮਲਾਯਉ ॥

پب
ُہبی وج ایپس ویپُس ِئؤ ّن یک جھت سِدھ کؤ نِدھ مِالئؤ ۔۔

ਪੂਰਨ ਭੋ ਮਨ ਿਉਰ ਬਸੋ ਰਸ ਬਾਸਨ ਤਸਉ ਜੁ ਿਹੰ ਤਿਤਸ ਧਾਯਉ ॥

ب
ئُؤرن وھب نم ھؤر وسب رس نانس سِیؤ وج دہں دِس داھئؤ ۔۔
ਗੋਤਬੰਿ ਵਾਲੁ ਗੋਤਬੰਿ ਪੁਰੀ ਸਮ ਜਲਯਨ ਿੀਤਰ ਤਬਪਾਸ ਬਨਾਯਉ ॥

وگپِید وال وگپِید ُپری مس چلہں ریت پِیاس انبئؤ ۔۔

ਗਯਉ ਿੁਖੁ ਿੂਤਰ ਬਰਖਨ ਕੋ ਸੁ ਗੁਰੂ ਮੁਖੁ ਿੇਤਖ ਗਰੂ ਸੁਖੁ ਪਾਯਉ ॥੬॥੧੦॥

گپؤ ُدھک ُدور پرنھک وک وس ُگؤ ُرو مُکھ دھکی رگُو ُسکھ نائؤ ۔۔۶۔۔۱۱۔۔

ਸਮਰਥ ਗੁਰੂ ਤਸਤਰ ਹਥੁ ਧਰਯਉ ॥

رمسھت ُگؤ ُرو سِر ھتہ درھئؤ ۔۔
ਗੁਤਰ ਕੀਨੀ ਤਿਪਾ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਿੀਅਉ ਤਜਸੁ ਿੇਤਖ ਚਰੰਨ ਅਘੰਨ ਹਰਯਉ ॥

ج
ُ کیب
رچن انھگّ ہرئؤ ۔۔
گر ی کِرنا ہ ر نام دپپؤ ِ س دھکی ّ

ਤਨਤਸ ਬਾਸੁਰ ਏਕ ਸਮਾਨ ਤਧਆਨ ਸੁ ਨਾਮ ਸੁਨੇ ਸੁਿੁ ਭਾਨ ਿਰਯਉ ॥

ئِس نا ُسر انک امسن دایھن وس نام ُسیے ُست اھبن درئؤ ۔۔
ਭਤਨ ਿਾਸ ਸੁ ਆਸ ਜਗਿਰ ਗੁਰੂ ਕੀ ਪਾਰਸੁ ਭੇਤਟ ਪਰਸੁ ਕਰਯਉ ॥

نھب داس وس ا س رتگج ُگؤ ُرو یک نارس ٹیھب رپس رکئؤ ۔۔
ਰਾਮਿਾਸੁ ਗੁਰੂ ਹਤਰ ਸਤਿ ਕੀਯਉ ਸਮਰਥ ਗੁਰੂ ਤਸਤਰ ਹਥੁ ਧਰਯਉ ॥੭॥੧੧॥

رام داس ُگؤ ُرو ہر ست کیپؤ رمسھت ُگؤ ُرو سِر ھتہ درھئؤ ۔۔۷۔۔۱۱۔۔
ਅਬ ਰਾਖਹੁ ਿਾਸ ਭਾਟ ਕੀ ਲਾਜ ॥

ک
ات را ھہؤ داس اھبت یک الچ ۔۔
ਜੈਸੀ ਰਾਖੀ ਲਾਜ ਭਗਿ ਪਰਤਹਲਾਿ ਕੀ ਹਰਨਾਖਸ ਿਾਰੇ ਕਰ ਆਜ ॥

یسیج رایھک الچ تگھب رپہالد یک ہرناسھک اھپرے رک ا چ ۔۔
ਿੁਤਨ ਿਰੋਪਿੀ ਲਾਜ ਰਖੀ ਹਤਰ ਪਰਭ ਜੀ ਛੀਨਿ ਬਸਿਰ ਿੀਨ ਬਹੁ ਸਾਜ ॥

ب
چ
ھ
ُ
ہ
ھی
پ
ں درویتپ الچ ریھک ر رپَھب یج ت رتسب دنی وہب ساچ ۔۔
ਸੋਿਾਮਾ ਅਪਿਾ ਿੇ ਰਾਤਖਆ ਗਤਨਕਾ ਪੜਹਿ ਪੂਰੇ ਤਿਹ ਕਾਜ ॥

وسداام اندا ےت راایھک گپِکا ڑپھت ئُؤرے ہت اکچ ۔۔
ਸਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਸੁਪਰਸੰਨ ਕਲਜੁਗ ਹੋਇ ਰਾਖਹੁ ਿਾਸ ਭਾਟ ਕੀ ਲਾਜ ॥੮॥੧੨॥

ک
رسی سیگؤر ُسترنسّ کلچُگ وہۓ را ھہؤ داس اھبت یک الچ ۔۔۸۔۔۱۲۔۔

ਝੋਲਨਾ ॥

چ
َھؤانل ۔۔

ਗੁਰੂ ਗੁਰੁ ਗੁਰੂ ਗੁਰੁ ਗੁਰੂ ਜਪੁ ਪਰਾਨੀਅਹੁ ॥

ُگؤ ُرو ُگر ُگؤ ُرو ُگر ُگؤ ُرو جت رپانیی ُہ ۔۔

ਸਬਿੁ ਹਤਰ ਹਤਰ ਜਪੈ ਨਾਮੁ ਨਵ ਤਨਤਧ ਅਪੈ ਰਸਤਨ ਅਤਹਤਨਤਸ ਰਸੈ ਸਤਿ ਕਤਰ ਜਾਨੀਅਹੁ ॥

دبس ہر ہر جپَے نام ونَ ن ِدھ اےپَ رنس اہیِس ر سَے ست رک اجنیبہؤ۔۔

ਿੁਤਨ ਪਰੇਮ ਰੰਗ ਪਾਈਐ ਗੁਰਮੁਖਤਹ ਤਧਆਈਐ ਅੰਨ ਮਾਰਗ ਿਜਹੁ ਭਜਹੁ ਹਤਰ ਗਯਾਨੀਅਹੁ ॥

ب
بجہ بھ
ب
ج
ن
ی
ہ
ہ
ہ
ُھں رپمی رنگ نا پپَے ُگرمُکھ ِہ دایھ نیپے َ ا ّن امرگ ؤ ؤ ر ایگ ؤ ۔۔

ਬਚਨ ਗੁਰ ਤਰਤਿ ਧਰਹੁ ਪੰਚ ਭੂ ਬਤਸ ਕਰਹੁ ਜਨਮੁ ਕੁਲ ਉਧਰਹੁ ਿਵਾਤਰ ਹਤਰ ਮਾਨੀਅਹੁ ॥

پب ب
نچب ُگر رِد درھوہ ج ُھؤ سب رکوہ منج ُکل اُدرھوہ دوار ہر امنیبہؤ ۔۔

ਜਉ ਿ ਸਭ ਸੁਖ ਇਿ ਉਿ ਿੁਮ ਬੰਛਵਹੁ ਗੁਰੂ ਗੁਰੁ ਗੁਰੂ ਗੁਰੁ ਗੁਰੂ ਜਪੁ ਪਰਾਨੀਅਹੁ ॥੧॥੧੩॥

سی ُسک ِ ُ ُب پبج
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
گ
گ
گ
گ
گ
ھ
ن
ی
ج
جؤ ت ھ ھ ات ات م ؤوہ ؤ ُرو ر ؤ ُرو ر ؤ ُرو ت رپا ی ُہ ۔۔۱۔۔۱۳۔۔
ਗੁਰੂ ਗੁਰੁ ਗੁਰੂ ਗੁਰੁ ਗੁਰੂ ਜਤਪ ਸਤਿ ਕਤਰ ॥

ُگؤ ُرو ُگر ُگؤ ُرو ُگر ُگؤ ُرو جت ست رک ۔۔

ਅਗਮ ਗੁਨ ਜਾਨੁ ਤਨਧਾਨੁ ਹਤਰ ਮਤਨ ਧਰਹੁ ਧਯਾਨੁ ਅਤਹਤਨਤਸ ਕਰਹੁ ਬਚਨ ਗੁਰ ਤਰਿੈ ਧਤਰ ॥

امگ ُگں اجن ن ِداھن ہر نم درھوہ دایھن اہیِس رکوہ نچب ُگر ر َِدے درھ ۔۔

ਿੁਤਨ ਗੁਰੂ ਜਲ ਤਬਮਲ ਅਥਾਹ ਮਜਨੁ ਕਰਹੁ ਸੰਿ ਗੁਰਤਸਖ ਿਰਹੁ ਨਾਮ ਸਚ ਰੰਗ ਸਤਰ ॥

ب
م
ِب
چ
ھ
ُ
س
ِ
ُ
ک
گ
م
ُ
گ
سی
ن
ں ؤ ُرو لج ل ااھتہ ں رکوہ ت ر ھ رتوہ نام چس ر گ رس ۔۔

ਸਿਾ ਤਨਰਵੈਰੁ ਤਨਰੰਕਾਰੁ ਤਨਰਭਉ ਜਪੈ ਪਰੇਮ ਗੁਰ ਸਬਿ ਰਤਸ ਕਰਿ ਤਿਰੜੁ ਭਗਤਿ ਹਤਰ ॥

ب
دسا پِروری پِراکنر پِر ھؤ جپَے رپمی ُگر دبس رس رکت درِرھ تگھب ہر ۔۔

ਮੁਗਧ ਮਨ ਭਰਮੁ ਿਜਹੁ ਨਾਮੁ ਗੁਰਮੁਤਖ ਭਜਹੁ ਗੁਰੂ ਗੁਰੁ ਗੁਰੂ ਗੁਰੁ ਗੁਰੂ ਜਪੁ ਸਤਿ ਕਤਰ ॥੨॥੧੪॥

ُگ مک بھ
ب
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ج
گ
گ
گ
گ
گ
ہ
س
ج
مُگدھ نم رھبم جہؤ نام ر ُ ھ ؤ ؤ ُرو ر ؤ ُرو ر ؤ ُرو ت ت رک ۔۔۲۔۔۱۴۔۔
ਗੁਰੂ ਗੁਰੁ ਗੁਰੁ ਕਰਹੁ ਗੁਰੂ ਹਤਰ ਪਾਈਐ ॥

ُگؤ ُرو ُگر ُگر رکوہ ُگؤ ُرو ہر نا پپَے ۔۔

ਉਿਤਧ ਗੁਰੁ ਗਤਹਰ ਗੰਭੀਰ ਬੇਅੰਿੁ ਹਤਰ ਨਾਮ ਨਗ ਹੀਰ ਮਤਣ ਤਮਲਿ ਤਲਵ ਲਾਈਐ ॥

اُددھ ُگر رہگ ریھبمگ ےباپپ ہر نام نگ ریہ نم مل ِت لِؤ ال پ ٔپے ۔۔

ਿੁਤਨ ਗੁਰੂ ਪਰਮਲ ਸਰਸ ਕਰਿ ਕੰਚਨੁ ਪਰਸ ਮੈਲੁ ਿੁਰਮਤਿ ਤਹਰਿ ਸਬਤਿ ਗੁਰੁ ਧਯਾਈਐ ॥

ب
ُھں ُگؤ ُرو رپلم رسس رکت نچنک رپس مَیل ُدرمت ہِرت دبس ُگر دایھ نیپے َ۔۔

ਅੰਤਮਰਿ ਪਰਵਾਹ ਛੁਟਕੰਿ ਸਿ ਿਵਾਤਰ ਤਜਸੁ ਗਯਾਨ ਗੁਰ ਤਬਮਲ ਸਰ ਸੰਿ ਤਸਖ ਨਾਈਐ ॥

چ
ب
امِرت رپواہ ھُیکپت دص دوار ِجس ایگن ُگر ِمل رس سیت سِکھ نا نیپے َ۔۔

ਨਾਮੁ ਤਨਰਬਾਣੁ ਤਨਧਾਨੁ ਹਤਰ ਉਤਰ ਧਰਹੁ ਗੁਰੂ ਗੁਰੁ ਗੁਰੁ ਕਰਹੁ ਗੁਰੂ ਹਤਰ ਪਾਈਐ ॥੩॥੧੫॥

نام پِرنان ن ِداھن ہر اُر درھوہ ُگؤ ُرو ُگر ُگر رکوہ ُگؤ ُرو ہر نا پپَے ۔۔۳۔۔۱۵۔۔
ਗੁਰੂ ਗੁਰੁ ਗੁਰੂ ਗੁਰੁ ਗੁਰੂ ਜਪੁ ਮੰਨ ਰੇ ॥

نم رے ۔۔
ُگؤ ُرو ُگر ُگؤ ُرو ُگر ُگؤ ُرو جت ّ
ਜਾ ਕੀ ਸੇਵ ਤਸਵ ਤਸਧ ਸਾਤਧਕ ਸੁਰ ਅਸੁਰ ਗਣ ਿਰਤਹ ਿੇਿੀਸ ਗੁਰ ਬਚਨ ਸੁਤਣ ਕੰਨ ਰੇ ॥

نی
نک رے ۔۔
ویس سِؤ سِدھ سادِکھ ُسر ا ُسر نگ رتہِ ییس ُگر نچب ُسں ّ
اج یک َ

ਿੁਤਨ ਿਰਤਹ ਿੇ ਸੰਿ ਤਹਿ ਭਗਿ ਗੁਰੁ ਗੁਰੁ ਕਰਤਹ ਿਤਰਓ ਪਰਹਲਾਿੁ ਗੁਰ ਤਮਲਿ ਮੁਤਨ ਜੰਨ ਰੇ ॥

ب
م
ھ
ُ
ُ
ُ
گ
گ
گ
ُ
ئ
ُ
ہ
ل
ہ
سی
م
ِ
ِ
ں رتہ ےت ت ِ ت تگھب ر ر رکہ رت ؤ رپ الد ر ِت ں نجّ رے ۔۔

ਿਰਤਹ ਨਾਰਿਾਤਿ ਸਨਕਾਤਿ ਹਤਰ ਗੁਰਮੁਖਤਹ ਿਰਤਹ ਇਕ ਨਾਮ ਲਤਗ ਿਜਹੁ ਰਸ ਅੰਨ ਰੇ ॥

ب
رتہِ نارداد اکنسد ہر ُگرمُکھ ِہ رتہِ اِک نام گل جہؤ رس ا ّن رے ۔۔

ਿਾਸੁ ਬੇਨਤਿ ਕਹੈ ਨਾਮੁ ਗੁਰਮੁਤਖ ਲਹੈ ਗੁਰੂ ਗੁਰੁ ਗੁਰੂ ਗੁਰੁ ਗੁਰੂ ਜਪੁ ਮੰਨ ਰੇ ॥੪॥੧੬॥੨੯॥

نم رے ۔۔۴۔۔۱۶۔۔۲۹۔۔
ےہک نام ُگرمُکھ ل َہے ُگؤ ُرو ُگر ُگؤ ُرو ُگر ُگؤ ُرو جت ّ
داس ن َیپت َ
ਤਸਰੀ ਗੁਰੂ ਸਾਤਹਬੁ ਸਭ ਊਪਤਰ ॥

سِری ُگؤ ُرو اصجِت سیھ اُورپ ۔۔
ਕਰੀ ਤਿਪਾ ਸਿਜੁਤਗ ਤਜਤਨ ਧੂ ਪਤਰ ॥

رکی کِرنا سبچُگ نج درھو رپ ۔۔
ਸਰੀ ਪਰਹਲਾਿ ਭਗਿ ਉਧਰੀਅੰ ॥

رسی رپہالد تگھب اُدرھنیں ۔۔

ਹਸਤ ਕਮਲ ਮਾਥੇ ਪਰ ਧਰੀਅੰ ॥

ہست لمک امےھت رپ درھنیں ۔۔
ਅਲਖ ਰੂਪ ਜੀਅ ਲਖਯਾ ਨ ਜਾਈ ॥

اھکل ُروت یج لکھہا ہن اجیئ ۔۔

ਸਾਤਧਕ ਤਸਧ ਸਗਲ ਸਰਣਾਈ ॥

سادِکھ سِدھ لگس رسنایئ ۔۔
ਗੁਰ ਕੇ ਬਚਨ ਸਤਿ ਜੀਅ ਧਾਰਹੁ ॥

ُگر ےک نچب ست یج داھروہ ۔۔
ਮਾਣਸ ਜਨਮੁ ਿੇਹ ਤਨਸਤਾਰਹੁ ॥

امسن منج دہہی ئِسیاروہ ۔۔

ਗੁਰੁ ਜਹਾਜੁ ਖੇਵਟੁ ਗੁਰੂ ਗੁਰ ਤਬਨੁ ਿਤਰਆ ਨ ਕੋਇ ॥

ک
ُگر اہجچ ھپؤت ُگؤ ُرو ُگر پِں رتنا ہن وکۓ ۔۔

ਗੁਰ ਪਰਸਾਤਿ ਪਰਭੁ ਪਾਈਐ ਗੁਰ ਤਬਨੁ ਮੁਕਤਿ ਨ ਹੋਇ ॥

ُگر رپساد رپَھب نا پپَے ُگر پِں مُکت ہن وہۓ ۔۔
ਗੁਰੁ ਨਾਨਕੁ ਤਨਕਤਟ ਬਸੈ ਬਨਵਾਰੀ ॥

ُگر نانک نِکت ئ َسے ونباری ۔۔

ਤਿਤਨ ਲਹਣਾ ਥਾਤਪ ਜੋਤਿ ਜਤਗ ਧਾਰੀ ॥

پِں انہل اھتت وجت چگ داھری ۔۔
ਲਹਣੈ ਪੰਥੁ ਧਰਮ ਕਾ ਕੀਆ ॥

لہ َپے ھتنپ درھم اک کییا ۔۔

ਅਮਰਿਾਸ ਭਲੇ ਕਉ ਿੀਆ ॥

ارمداس ےلھب کؤ دنا ۔۔
ਤਿਤਨ ਸਰੀ ਰਾਮਿਾਸੁ ਸੋਢੀ ਤਥਰੁ ਥਪਯਉ ॥

ب ب
پِں رسی رام داس وسدیھ ھِر ھبہپؤ ۔۔
ਹਤਰ ਕਾ ਨਾਮੁ ਅਖੈ ਤਨਤਧ ਅਪਯਉ ॥

ک
ہر اک نام ا َھے ن ِدھ ابہپؤ ۔۔

ਅਪਯਉ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਅਖੈ ਤਨਤਧ ਚਹੁ ਜੁਤਗ ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਕਤਰ ਿਲੁ ਲਹੀਅੰ ॥

ک
لہ
اپبہؤ ہر نام ا َھے ن ِدھ چہؤ ُچگ ُگر ویسا رک لھپ ییں ۔۔

ਬੰਿਤਹ ਜੋ ਚਰਣ ਸਰਤਣ ਸੁਖੁ ਪਾਵਤਹ ਪਰਮਾਨੰਿ ਗੁਰਮੁਤਖ ਕਹੀਅੰ ॥

کہ
دنبہِ وج رچن رسن ُسکھ ناوہِ رپامدنن ُگرمُکھ ییں ۔۔

ਪਰਿਤਖ ਿੇਹ ਪਾਰਬਰਹਮੁ ਸੁਆਮੀ ਆਤਿ ਰੂਤਪ ਪੋਖਣ ਭਰਣੰ ॥

رپنکِھ دہہی نارپرمہ سُؤا یم ا د ُروت وپنھک رھبپں ۔۔

ਸਤਿਗੁਰੁ ਗੁਰੁ ਸੇਤਵ ਅਲਖ ਗਤਿ ਜਾ ਕੀ ਸਰੀ ਰਾਮਿਾਸੁ ਿਾਰਣ ਿਰਣੰ ॥੧॥

سیگؤر ُگر ویسَ ا ھکل گپ اج یک رسی رام داس نارن رتپں ۔۔۱۔۔
ਤਜਹ ਅੰਤਮਰਿ ਬਚਨ ਬਾਣੀ ਸਾਧੂ ਜਨ ਜਪਤਹ ਕਤਰ ਤਬਤਚਤਿ ਚਾਓ ॥

ہج امِرت نچب ناین سا ُدوھ نج جبہہ رک ِبچِت اچو ۔۔
ਆਨੰਿੁ ਤਨਿ ਮੰਗਲੁ ਗੁਰ ਿਰਸਨੁ ਸਿਲੁ ਸੰਸਾਤਰ ॥

سب
ا دنن پِپ لگنم ُگر درنس ھل اسنسر ۔۔

ਸੰਸਾਤਰ ਸਿਲੁ ਗੰਗਾ ਗੁਰ ਿਰਸਨੁ ਪਰਸਨ ਪਰਮ ਪਤਵਿਰ ਗਿੇ ॥

سب
اسنسر ھل گپگا ُگر درنس رپنس رپم وپِرت ےتگ ۔۔

ਜੀਿਤਹ ਜਮ ਲੋਕੁ ਪਤਿਿ ਜੇ ਪਰਾਣੀ ਹਤਰ ਜਨ ਤਸਵ ਗੁਰ ਗਯਾਤਨ ਰਿੇ ॥

چیی ِہ مج ولک تتپ ےج رپَاین ہر نج سِؤ ُگر ایگن رےت ۔۔

ਰਘੁਬੰਤਸ ਤਿਲਕੁ ਸੁੰਿਰੁ ਿਸਰਥ ਘਤਰ ਮੁਤਨ ਬੰਛਤਹ ਜਾ ਕੀ ਸਰਣੰ ॥

گ
م ُ پب
ھ
ُی
ی
پ
ج
س
ر س نِلک ُ یدر درسھت رھگ ں ھہ اج یک رس ں ۔۔

ਸਤਿਗੁਰੁ ਗੁਰੁ ਸੇਤਵ ਅਲਖ ਗਤਿ ਜਾ ਕੀ ਸਰੀ ਰਾਮਿਾਸੁ ਿਾਰਣ ਿਰਣੰ ॥੨॥

سیگؤر ُگر سیَؤ اھکل گپ اج یک رسی رام داس نارن رتپں ۔۔۲۔۔
ਸੰਸਾਰੁ ਅਗਮ ਸਾਗਰੁ ਿੁਲਹਾ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਗੁਰੂ ਮੁਤਖ ਪਾਯਾ ॥

اسنسر امگ سارگ نُلہا ہ ر نام ُگؤ ُرو مُکھ نانا ۔۔

ਜਤਗ ਜਨਮ ਮਰਣੁ ਭਗਾ ਇਹ ਆਈ ਹੀਐ ਪਰਿੀਤਿ ॥

چگ منج رمن اگھب اہہی ا یئ ہیپے َ رپتیت ۔۔

ਪਰਿੀਤਿ ਹੀਐ ਆਈ ਤਜਨ ਜਨ ਕੈ ਤਿਨਹ ਕਉ ਪਿਵੀ ਉਚ ਭਈ ॥

رپتیت ہیپے َ ا یئ ِجں نج ےکَ پ ِبہھ کؤ ندوی اُچ یئھب ۔۔

ਿਤਜ ਮਾਇਆ ਮੋਹੁ ਲੋਭੁ ਅਰੁ ਲਾਲਚੁ ਕਾਮ ਿੋਧ ਕੀ ਤਬਰਥਾ ਗਈ ॥

جت امنا ومہ ولھب ار الچل اکم رکودھ یک پرِاھت یئگ ۔۔

ਅਵਲੋਕਯਾ ਬਰਹਮੁ ਭਰਮੁ ਸਭੁ ਛੁਟਕਯਾ ਤਿਬਯ ਤਿਰਤਸਟ ਕਾਰਣ ਕਰਣੰ ॥

چ
یب د ِرست اکرن رکپں ۔۔
اوولاہک پرمہ رھبم سیھ ھُیکیا ِد ٔ

ਸਤਿਗੁਰੁ ਗੁਰੁ ਸੇਤਵ ਅਲਖ ਗਤਿ ਜਾ ਕੀ ਸਰੀ ਰਾਮਿਾਸੁ ਿਾਰਣ ਿਰਣੰ ॥੩॥

سیگؤر ُگر ویسَ ا ھکل گپ اج یک رسی رام داس نارن رتپں ۔۔۳۔۔
ਪਰਿਾਪੁ ਸਿਾ ਗੁਰ ਕਾ ਘਤਟ ਘਤਟ ਪਰਗਾਸੁ ਭਯਾ ਜਸੁ ਜਨ ਕੈ ॥

رپنات دسا ُگر اک ٹھگ ٹھگ رپاگس ایھب سج نج ےکَ ۔۔
ਇਤਕ ਪੜਤਹ ਸੁਣਤਹ ਗਾਵਤਹ ਪਰਭਾਤਿਤਹ ਕਰਤਹ ਇਸਨਾਨੁ ॥

اِک ڑپہِ ُسبہہ اگوہِ رپاھبہتِ رکہِ اِانسن ۔۔
ਇਸਨਾਨੁ ਕਰਤਹ ਪਰਭਾਤਿ ਸੁਧ ਮਤਨ ਗੁਰ ਪੂਜਾ ਤਬਤਧ ਸਤਹਿ ਕਰੰ ॥

ہہ رپاھبت ُسدھ نم ُگر ئُؤاج نِدھ سہت رکن ۔۔
اِانسن رک َ
ਕੰਚਨੁ ਿਨੁ ਹੋਇ ਪਰਤਸ ਪਾਰਸ ਕਉ ਜੋਤਿ ਸਰੂਪੀ ਧਯਾਨੁ ਧਰੰ ॥

نچنک نت وہۓ رپس نارس کؤ وجت رسُویپ دایھن درھن ۔۔
ਜਗਜੀਵਨੁ ਜਗੰਨਾਥੁ ਜਲ ਥਲ ਮਤਹ ਰਤਹਆ ਪੂਤਰ ਬਹੁ ਤਬਤਧ ਬਰਨੰ ॥

چگ
چپؤن چگیّاھت لج لھت ہہم رایہ ئُؤر وہب نِدھ پرپں ۔۔

ਸਤਿਗੁਰੁ ਗੁਰੁ ਸੇਤਵ ਅਲਖ ਗਤਿ ਜਾ ਕੀ ਸਰੀ ਰਾਮਿਾਸੁ ਿਾਰਣ ਿਰਣੰ ॥੪॥

سیگؤر ُگر ویسَ اھکل گپ اج یک رسی رام داس نارن رتپں ۔۔۴۔۔
ਤਜਨਹੁ ਬਾਿ ਤਨਸਚਲ ਧੂਅ ਜਾਨੀ ਿੇਈ ਜੀਵ ਕਾਲ ਿੇ ਬਚਾ ॥

ئِس
جبِہؤ نات چل درھٔ اجین نیبی ویج اکل ےت اچب ۔۔

ਤਿਨਹ ਿਤਰਓ ਸਮੁਿੁ ਰੁਿੁ ਤਖਨ ਇਕ ਮਤਹ ਜਲਹਰ ਤਬੰਬ ਜੁਗਤਿ ਜਗੁ ਰਚਾ ॥

ک
ھ
چ
ل
ب
ِ
ہ
ِ
چ
گ
م
چ
ِ
پ ِبہھ رتئؤ سمُدر ُردر ں اک ہہم َر ت ُ ت گ راچ ۔۔
ਕੁੰਿਲਨੀ ਸੁਰਝੀ ਸਿਸੰਗਤਿ ਪਰਮਾਨੰਿ ਗੁਰੂ ਮੁਤਖ ਮਚਾ ॥

ُکیدینل ُسریھج سیسیگت رپامدنن ُگؤ ُرو مُکھ اچم ۔۔

ਤਸਰੀ ਗੁਰੂ ਸਾਤਹਬੁ ਸਭ ਊਪਤਰ ਮਨ ਬਚ ਿੰਮ ਸੇਵੀਐ ਸਚਾ ॥੫॥

سِری ُگؤ ُرو اصجِت سیھ اُورپ نم چب رکّم ویس پپے َ اچس ۔۔۵۔۔
ਵਾਤਹਗੁਰੂ ਵਾਤਹਗੁਰੂ ਵਾਤਹਗੁਰੂ ਵਾਤਹ ਜੀਉ ॥

واہِگؤرو واہِگؤرو واہِگؤرو واہِ جپؤ ۔۔

ਕਵਲ ਨੈਨ ਮਧੁਰ ਬੈਨ ਕੋਤਟ ਸੈਨ ਸੰਗ ਸੋਭ ਕਹਿ ਮਾ ਜਸੋਿ ਤਜਸਤਹ ਿਹੀ ਭਾਿੁ ਖਾਤਹ ਜੀਉ ॥

وکَل نَیں دمُرھ َنیں وکت َسیں گنس وسھب کہت ام وسجد جسہہ دیہ اھبت اھکہِ جپؤ ۔۔
ਿੇਤਖ ਰੂਪੁ ਅਤਿ ਅਨੂਪੁ ਮੋਹ ਮਹਾ ਮਗ ਭਈ ਤਕੰਕਨੀ ਸਬਿ ਝਨਿਕਾਰ ਖੇਲੁ ਪਾਤਹ ਜੀਉ ॥

ک
دھکی ُروت ات ائُؤت ومہ اہم گم یئھب ِیکبی دبس چھیپکار لیھک ناہِ جپؤ ۔۔

ਕਾਲ ਕਲਮ ਹੁਕਮੁ ਹਾਤਥ ਕਹਹੁ ਕਉਨੁ ਮੇਤਟ ਸਕੈ ਈਸੁ ਬੰਮੁ ਗਯਾਨੁ ਧਯਾਨੁ ਧਰਿ ਹੀਐ ਚਾਤਹ ਜੀਉ ॥

ک
ےکس اسی بمہ ایگن دایھن درھت ہیپے َ اچہِ جپؤ ۔۔
اکل ملق ُچ م اہھت کہہؤ کؤن م َپت َ

ਸਤਿ ਸਾਚੁ ਸਰੀ ਤਨਵਾਸੁ ਆਤਿ ਪੁਰਖੁ ਸਿਾ ਿੁਹੀ ਵਾਤਹਗੁਰੂ ਵਾਤਹਗੁਰੂ ਵਾਤਹਗੁਰੂ ਵਾਤਹ ਜੀਉ ॥੧॥੬॥

ست ساچ رسی ئِؤاس ا د ُپرھک دسا ُبہی واہِگؤرو واہِگؤرو واہِگؤرو واہِ جپؤ ۔۔۱۔۔۶۔۔
ਰਾਮ ਨਾਮ ਪਰਮ ਧਾਮ ਸੁਧ ਬੁਧ ਤਨਰੀਕਾਰ ਬੇਸੁਮਾਰ ਸਰਬਰ ਕਉ ਕਾਤਹ ਜੀਉ ॥

رام نام رپم داھم ُسدھ ُندھ پِراکیر ےب ُسمار رسپر کؤ اکہِ جپؤ ۔۔

ਸੁਥਰ ਤਚਿ ਭਗਿ ਤਹਿ ਭੇਖੁ ਧਤਰਓ ਹਰਨਾਖਸੁ ਹਤਰਓ ਨਖ ਤਬਿਾਤਰ ਜੀਉ ॥

ب
ب
ُس ھر ِجت تگھب ِہت ھ َیکھ درھوی ہرناسھک ہ ِر ئؤ ھکن نِدار جپؤ ۔۔

ਸੰਖ ਚਿ ਗਿਾ ਪਿਮ ਆਤਪ ਆਪੁ ਕੀਓ ਛਿਮ ਅਪਰੰਪਰ ਪਾਰਬਰਹਮ ਲਖੈ ਕਉਨੁ ਿਾਤਹ ਜੀਉ ॥

لک
ھکنس رکچ دگا ندم ا ت ا وپ کپؤ دھچم ارپرپم نار پرمہ َھے

کؤن ناہِ جپؤ ۔۔

ਸਤਿ ਸਾਚੁ ਸਰੀ ਤਨਵਾਸੁ ਆਤਿ ਪੁਰਖੁ ਸਿਾ ਿੁਹੀ ਵਾਤਹਗੁਰੂ ਵਾਤਹਗੁਰੂ ਵਾਤਹਗੁਰੂ ਵਾਤਹ ਜੀਉ ॥੨॥੭॥

ست ساچ رسی ئِؤاس ا د ُپرھک دسا ُبہی واہِگؤرو واہِگؤرو واہِگؤرو واہِ جپؤ ۔۔۲۔۔۷۔۔
ਪੀਿ ਬਸਨ ਕੁੰਿ ਿਸਨ ਤਪਰਆ ਸਤਹਿ ਕੰਿ ਮਾਲ ਮੁਕਟੁ ਸੀਤਸ ਮੋਰ ਪੰਖ ਚਾਤਹ ਜੀਉ ॥

ئ
تیپ سں ُکید دنس پِرنا سہت کیبھ امل مُکت سیس ومر ھکنپ اچہِ جپؤ ۔۔

ਬੇਵਜੀਰ ਬਿੇ ਧੀਰ ਧਰਮ ਅੰਗ ਅਲਖ ਅਗਮ ਖੇਲੁ ਕੀਆ ਆਪਣੈ ਉਛਾਤਹ ਜੀਉ ॥

پ َپؤریج ندے دھتر درھم انگ اھکل امگ لیھک ایک ا پ َپے اُاھچہِ جپؤ ۔۔

ਅਕਥ ਕਥਾ ਕਥੀ ਨ ਜਾਇ ਿੀਤਨ ਲੋਕ ਰਤਹਆ ਸਮਾਇ ਸੁਿਹ ਤਸਧ ਰੂਪੁ ਧਤਰਓ ਸਾਹਨ ਕੈ ਸਾਤਹ ਜੀਉ
॥

کب
اکبھ اھتک ھی ہن اجۓ نیت ولک رایہ امسۓ ُسیہ سِدھ ُروت درھوی سانہ ےکَ ساہِ جپؤ ۔۔
ਸਤਿ ਸਾਚੁ ਸਰੀ ਤਨਵਾਸੁ ਆਤਿ ਪੁਰਖੁ ਸਿਾ ਿੁਹੀ ਵਾਤਹਗੁਰੂ ਵਾਤਹਗੁਰੂ ਵਾਤਹਗੁਰੂ ਵਾਤਹ ਜੀਉ ॥੩॥੮॥

ست ساچ رسی ئِؤاس ا د ُپرھک دسا ُبہی واہِگؤرو واہِگؤرو واہِگؤرو واہِ جپؤ ۔۔۳۔۔۸۔۔
ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਤਿਗੁਰੁ ਗੁਤਬੰਿ ਜੀਉ ॥

سیگؤرو سیگؤرو سیگؤر ُگ ِیید جپؤ ۔۔

ਬਤਲਤਹ ਛਲਨ ਸਬਲ ਮਲਨ ਭਤਗਤ ਿਲਨ ਕਾਨਹ ਕੁਅਰ ਤਨਹਕਲੰਕ ਬਜੀ ਿੰਕ ਚੜੂ ਿਲ ਰਤਵੰਿ ਜੀਉ ॥

ب
چ
ل
ل
ھ
ھ
ب
ہ
ب
ُ
ج
پ
ک
ت
ہ
ل
ِ
ک
ہلب ں لبس نلم تگھب ں اک ھ ر یک یجب دنک ڑچوھ دل روِدن ؤ ۔۔
ِ

ਰਾਮ ਰਵਣ ਿੁਰਿ ਿਵਣ ਸਕਲ ਭਵਣ ਕੁਸਲ ਕਰਣ ਸਰਬ ਭੂਿ ਆਤਪ ਹੀ ਿੇਵਾਤਧ ਿੇਵ ਸਹਸ ਮੁਖ
ਿਤਨੰਿ ਜੀਉ ॥

ب
ب
رام َرون ُدرت د َون لکس َھؤن ُکسل رکن رست ُھؤت ا ت یہ دویادھ دویَ سہس مُکھ
ب
ھیید جپؤ ۔۔
ِ

ਜਰਮ ਕਰਮ ਮਛ ਕਛ ਹੁਅ ਬਰਾਹ ਜਮੁਨਾ ਕੈ ਕੂਤਲ ਖੇਲੁ ਖੇਤਲਓ ਤਜਤਨ ਤਗੰਿ ਜੀਉ ॥

ک
ج
ھ
ج
ل
ی
پ
پ
ِ
گ
ِی
رجم رکم ھچم ھچک ُۂ پراہ چمُیا ےکَ ُکؤل لیھک ؤ ں د ؤ ۔۔

ਨਾਮੁ ਸਾਰੁ ਹੀਏ ਧਾਰੁ ਿਜੁ ਤਬਕਾਰੁ ਮਨ ਗਯੰਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਤਿਗੁਰ ਗੁਤਬੰਿ ਜੀਉ ॥੪॥੯॥

گیید سیگؤرو سیگؤرو سیگؤر ُگ ِیید جپؤ ۔۔۴۔۔۹۔۔
نام سار ہیپے داھر جت ِئکار نم َ
ਤਸਰੀ ਗੁਰੂ ਤਸਰੀ ਗੁਰੂ ਤਸਰੀ ਗੁਰੂ ਸਤਿ ਜੀਉ ॥

سِری ُگؤ ُرو سِری ُگؤ ُرو سِری ُگؤ ُرو ست جپؤ ۔۔
ਗੁਰ ਕਤਹਆ ਮਾਨੁ ਤਨਜ ਤਨਧਾਨੁ ਸਚੁ ਜਾਨੁ ਮੰਿੁ ਇਹੈ ਤਨਤਸ ਬਾਸੁਰ ਹੋਇ ਕਲਯਾਨੁ ਲਹਤਹ ਪਰਮ ਗਤਿ
ਜੀਉ ॥

ِب
ئ
م
ِ
ج
پ
ی
س
ت
ل
گ
ہ
ِ
ن
ےہ س نا ُ ر وہۓ ایلکن ہہ رپم پ ؤ ۔۔
ُگر کہیا امن ج ِداھن چس اجن ر ا َ
ਕਾਮੁ ਿੋਧੁ ਲੋਭੁ ਮੋਹੁ ਜਣ ਜਣ ਤਸਉ ਛਾਿੁ ਧੋਹੁ ਹਉਮੈ ਕਾ ਿੰਧੁ ਕਾਟੁ ਸਾਧਸੰਤਗ ਰਤਿ ਜੀਉ ॥

اکم رکودھ ولھب ومہ نج نج سِیؤ اھچد دوھوہ ہؤ م َے اک دنھپھ اکت سادھسیگ رت جپؤ ۔۔
ਿੇਹ ਗੇਹੁ ਤਿਰਅ ਸਨੇਹੁ ਤਚਿ ਤਬਲਾਸੁ ਜਗਿ ਏਹੁ ਚਰਨ ਕਮਲ ਸਿਾ ਸੇਉ ਤਿਰੜਿਾ ਕਰੁ ਮਤਿ ਜੀਉ ॥

دہہی گبہہؤ پِرہی سیبہؤ ِجت نِالس تگج اوہی رچن لمک دسا سیؤ درِرنا رک مت جپؤ ۔۔
ਨਾਮੁ ਸਾਰੁ ਹੀਏ ਧਾਰੁ ਿਜੁ ਤਬਕਾਰੁ ਮਨ ਗਯੰਿ ਤਸਰੀ ਗੁਰੂ ਤਸਰੀ ਗੁਰੂ ਤਸਰੀ ਗੁਰੂ ਸਤਿ ਜੀਉ
॥੫॥੧੦॥

گیید سِری ُگؤ ُرو سِری ُگؤ ُرو سِری ُگؤ ُرو ست جپؤ
نام سار ہیپے داھر جت ِئکار نم َ
۔۔۵۔۔۱۱۔۔
ਸੇਵਕ ਕੈ ਭਰਪੂਰ ਜੁਗੁ ਜੁਗੁ ਵਾਹਗੁਰੂ ਿੇਰਾ ਸਭੁ ਸਿਕਾ ॥

ویسک ےکَ رھبئُؤر ُچگ ُچگ واہِگؤرو ریتا سیھ دصہق ۔۔
ਤਨਰੰਕਾਰੁ ਪਰਭੁ ਸਿਾ ਸਲਾਮਤਿ ਕਤਹ ਨ ਸਕੈ ਕੋਊ ਿੂ ਕਿ ਕਾ ॥

وکو ئُؤ دک اک ۔۔
پِراکنر رپَھب دسا سالمت ہہک ہن ےکسَ ُ

ਬਰਹਮਾ ਤਬਸਨੁ ਤਸਰੇ ਿੈ ਅਗਨਿ ਤਿਨ ਕਉ ਮੋਹੁ ਭਯਾ ਮਨ ਮਿ ਕਾ ॥

ئ
پرامہ ِسں سِرے َئے اتنگ پِں کؤ ومہ ایھب نم دم اک ۔۔

ਚਵਰਾਸੀਹ ਲਖ ਜੋਤਨ ਉਪਾਈ ਤਰਜਕੁ ਿੀਆ ਸਭ ਹੂ ਕਉ ਿਿ ਕਾ ॥

َجؤراہیس ھکل وجن اُنایئ ِرجق دِنا سیھ ُہؤ کؤ دت اک ۔۔

ਸੇਵਕ ਕੈ ਭਰਪੂਰ ਜੁਗੁ ਜੁਗੁ ਵਾਹਗੁਰੂ ਿੇਰਾ ਸਭੁ ਸਿਕਾ ॥੧॥੧੧॥

ویسک ےکَ رھبئُؤر ُچگ ُچگ واہِگؤرو ریتا سیھ دصہق ۔۔۱۔۔۱۱۔۔
ਵਾਹੁ ਵਾਹੁ ਕਾ ਬਿਾ ਿਮਾਸਾ ॥

واوہاوہ اک ندا امتسا ۔۔
ਆਪੇ ਹਸੈ ਆਤਪ ਹੀ ਤਚਿਵੈ ਆਪੇ ਚੰਿੁ ਸੂਰੁ ਪਰਗਾਸਾ ॥

ا ےپ ہ َسے ا ت یہ ِجپ َؤے ا ےپ دنچ سُؤر رپاگسا ۔۔

ਆਪੇ ਜਲੁ ਆਪੇ ਥਲੁ ਥੰਮਹਨੁ ਆਪੇ ਕੀਆ
 ਘਤਟ ਘਤਟ ਬਾਸਾ ॥ب

ھمّہ
ھ
ں ا ےپ کییا ٹھگ ٹھگ ناسا ۔۔
ا ےپ لج ا ےپ لھت
ਆਪੇ ਨਰੁ ਆਪੇ ਿੁਤਨ ਨਾਰੀ ਆਪੇ ਸਾਤਰ ਆਪ ਹੀ ਪਾਸਾ ॥

ب
ھ
ُ
ا ےپ رن ا ےپ ں ناری ا ےپ سار ا ت یہ ناہس ۔۔

ਗੁਰਮੁਤਖ ਸੰਗਤਿ ਸਭੈ ਤਬਚਾਰਹੁ ਵਾਹੁ ਵਾਹੁ ਕਾ ਬਿਾ ਿਮਾਸਾ ॥੨॥੧੨॥

سب
ُگرمُکھ تگنس َھے ِبچاروہ واوہ واوہ اک اک ندا امتسا ۔۔۲۔۔۱۲۔۔
ਕੀਆ ਖੇਲੁ ਬਿ ਮੇਲੁ ਿਮਾਸਾ ਵਾਤਹਗੁਰੂ ਿੇਰੀ ਸਭ ਰਚਨਾ ॥

ک ِیا لیھک ند م َیل امتسا واہِگؤرو ریتی سیھ رانچ ۔۔

ਿੂ ਜਤਲ ਥਤਲ ਗਗਤਨ ਪਯਾਤਲ ਪੂਤਰ ਰਹਯਾ ਅੰਤਮਰਿ ਿੇ ਮੀਿੇ ਜਾ ਕੇ ਬਚਨਾ ॥

ئُؤ لج لھت نگگ ایپل ئُؤر رایہ امِرت ےت ےھٹیم اج ےک انچب ۔۔

ਮਾਨਤਹ ਬਰਹਮਾਤਿਕ ਰੁਿਰਾਤਿਕ ਕਾਲ ਕਾ ਕਾਲੁ ਤਨਰੰਜਨ ਜਚਨਾ ॥

ہہن پرامہدِک ُردرِادک اکل اک اکل پِرنجن انچج ۔۔
ام ِ

ਗੁਰ ਪਰਸਾਤਿ ਪਾਈਐ ਪਰਮਾਰਥੁ ਸਿਸੰਗਤਿ ਸੇਿੀ ਮਨੁ ਖਚਨਾ ॥

ک
ُگر رپساد نا پپَے رپامرھت سیسیگت َ
سیبی نم ھچیا ۔۔

ਕੀਆ ਖੇਲੁ ਬਿ ਮੇਲੁ ਿਮਾਸਾ ਵਾਹਗੁਰੂ ਿੇਰੀ ਸਭ ਰਚਨਾ ॥੩॥੧੩॥੪੨॥

ایک لیھک ند م َیل امتسا واہِگؤرو ریتی سیھ رانچ ۔۔۳۔۔۱۳۔۔۴۲۔۔
ਅਗਮੁ ਅਨੰਿੁ ਅਨਾਤਿ ਆਤਿ ਤਜਸੁ ਕੋਇ ਨ ਜਾਣੈ ॥

امگ اپپت اناد ا د ِجس وکۓ ہن اج ئَے ۔۔

ਤਸਵ ਤਬਰੰਤਚ ਧਤਰ ਧਯਾਨੁ ਤਨਿਤਹ ਤਜਸੁ ਬੇਿੁ ਬਖਾਣੈ ॥

سِؤ پِرچن درھ دایھن پ ِی ِہ ِجس دیب اھکب ئَے ۔۔
ਤਨਰੰਕਾਰੁ ਤਨਰਵੈਰੁ ਅਵਰੁ ਨਹੀ ਿੂਸਰ ਕੋਈ ॥

پِراکنر پِروری ا َور یہن ُدورس وکیئ ۔۔

ਭੰਜਨ ਗੜਹਣ ਸਮਥੁ ਿਰਣ ਿਾਰਣ ਪਰਭੁ ਸੋਈ ॥

نجنھب گرنھ سمبھ رتن نارن رپَھب وسیئ ۔۔
ਨਾਨਾ ਪਰਕਾਰ ਤਜਤਨ ਜਗੁ ਕੀਓ ਜਨੁ ਮਥੁਰਾ ਰਸਨਾ ਰਸੈ ॥

مب
نانا رپاکر ِجں چگ کپؤ نج ھرا رانس ر سَے ۔۔

ਸਰੀ ਸਤਿ ਨਾਮੁ ਕਰਿਾ ਪੁਰਖੁ ਗੁਰ ਰਾਮਿਾਸ ਤਚਿਹ ਬਸੈ ॥੧॥

رسی ست نام رکنا ُپرھک ُگر رام داس ِجیہ ئ َسے ۔۔۱۔۔

ਗੁਰੂ ਸਮਰਥੁ ਗਤਹ ਕਰੀਆ ਧੁਵ ਬੁਤਧ ਸੁਮਤਿ ਸਮਹਾਰਨ ਕਉ ॥

س
ہگ رکِنا درھَو ُندھ ُسمِت مھارن کؤ ۔۔
ُگؤ ُرو رمسھت ِ

ਿੁਤਨ ਧਰੰਮ ਧੁਜਾ ਿਹਰੰਤਿ ਸਿਾ ਅਘ ਪੁੰਜ ਿਰੰਗ ਤਨਵਾਰਨ ਕਉ ॥

ب
ُھ ب
ُپب
ھ
ھ
ُ
ک
ئ
ہ
پ
ِ
ن
ں درھّم د چا ر پ دسا اھگ ج رت گ ؤارن ؤ ۔۔

ਮਥੁਰਾ ਜਨ ਜਾਤਨ ਕਹੀ ਜੀਅ ਸਾਚੁ ਸੁ ਅਉਰ ਕਛੂ ਨ ਤਬਚਾਰਨ ਕਉ ॥

کج
مب
ھرا نج اجن یہک ایج ساچ وس اور ُھؤ ہن ِبچارن کؤ ۔۔

ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਬੋਤਹਥੁ ਬਿੌ ਕਤਲ ਮੈ ਭਵ ਸਾਗਰ ਪਾਤਰ ਉਿਾਰਨ ਕਉ ॥੨॥

ب
ہر نام وبھتہ ندؤ لک م َے َھؤ سارگ نار اُنارن کؤ ۔۔۲۔۔
ਸੰਿਿ ਹੀ ਸਿਸੰਗਤਿ ਸੰਗ ਸੁਰੰਗ ਰਿੇ ਜਸੁ ਗਾਵਿ ਹੈ ॥

سیپت یہ سیسیگت گنس ُسرنگ رےت سج اگوت ےہَ ۔۔
ਧਰਮ ਪੰਥੁ ਧਤਰਓ ਧਰਨੀਧਰ ਆਤਪ ਰਹੇ ਤਲਵ ਧਾਤਰ ਨ ਧਾਵਿ ਹੈ ॥

درھم ھتنپ درھوی درھدینرھ ا ت رےہ لِؤ داھر ہن داھوت ےہَ ۔۔
ਮਥੁਰਾ ਭਤਨ ਭਾਗ ਭਲੇ ਉਨਹ ਕੇ ਮਨ ਇਛਿ ਹੀ ਿਲ ਪਾਵਿ ਹੈ ॥

مب
ھرا نھب اھبگ ےلھب اُبھ ےک نم اِتھچ یہ لھپ ناوت ےہَ ۔۔
ਰਤਵ ਕੇ ਸੁਿ ਕੋ ਤਿਨਹ ਿਰਾਸੁ ਕਹਾ ਜੁ ਚਰੰਨ ਗੁਰੂ ਤਚਿੁ ਲਾਵਿ ਹੈ ॥੩॥

ِب
رچن ُگؤ ُرو ِجت الوت ےہَ ۔۔۳۔۔
َروِ ےک ُست وک پ ہھ رتاس اہک وج ّ
ਤਨਰਮਲ ਨਾਮੁ ਸੁਧਾ ਪਰਪੂਰਨ ਸਬਿ ਿਰੰਗ ਪਰਗਤਟਿ ਤਿਨ ਆਗਰੁ ॥

پِرلم نام ُسداھ رپئُؤرن دبس رتنگ رپَگپِت دِن ا رگ ۔۔

ਗਤਹਰ ਗੰਭੀਰੁ ਅਥਾਹ ਅਤਿ ਬਿ ਸੁਭਰੁ ਸਿਾ ਸਭ ਤਬਤਧ ਰਿਨਾਗਰੁ ॥

ب
رہگ ریھبمگ ااھتہ ات ند ُس ھر دسا سیھ نِدھ رانترگ ۔۔

ਸੰਿ ਮਰਾਲ ਕਰਤਹ ਕੰਿੂਹਲ ਤਿਨ ਜਮ ਿਰਾਸ ਤਮਤਟਓ ਿੁਖ ਕਾਗਰੁ ॥

سیت رمال رکہِ کیپ ُؤلہ پِں مج رتاس مِیپؤ ُدھک اکرگ ۔۔

ਕਲਜੁਗ ਿੁਰਿ ਿੂਤਰ ਕਰਬੇ ਕਉ ਿਰਸਨੁ ਗੁਰੂ ਸਗਲ ਸੁਖ ਸਾਗਰੁ ॥੪॥

کلچُگ ُدرت ُدور رکےب کؤ درنس ُگؤ ُرو لگس ُسکھ سارگ ۔۔۴۔۔

ਜਾ ਕਉ ਮੁਤਨ ਧਯਾਨੁ ਧਰੈ ਤਿਰਿ ਸਗਲ ਜੁਗ ਕਬਹੁ ਕ ਕੋਊ ਪਾਵੈ ਆਿਮ ਪਰਗਾਸ ਕਉ ॥

ب
م
وکو نا َوے ا مت رپَاگس کؤ ۔۔
اج کؤ ُں دایھن درھَے ھِرت لگس چگ کبہؤ ک ُ
ਬੇਿ ਬਾਣੀ ਸਤਹਿ ਤਬਰੰਤਚ ਜਸੁ ਗਾਵੈ ਜਾ ਕੋ ਤਸਵ ਮੁਤਨ ਗਤਹ ਨ ਿਜਾਿ ਕਤਬਲਾਸ ਕੰਉ ॥

اگوے اج وک سِؤ مُں ہگِ ہن اجتت ک ِیالس کیپؤ ۔۔
دیب ناین سہت پِرچن سج َ

ਜਾ ਕੌ ਜੋਗੀ ਜਿੀ ਤਸਧ ਸਾਤਧਕ ਅਨੇਕ ਿਪ ਜਟਾ ਜੂਟ ਭੇਖ ਕੀਏ ਤਿਰਿ ਉਿਾਸ ਕਉ ॥

ب
ب
ھ
ی
ک
ک
ھ
اج وک وجیگ یتج سِدھ سادِکھ اپیک پپ اٹج ُجؤت َ ھ ےئیک ِرت اُداس ؤ ۔۔
ਸੁ ਤਿਤਨ ਸਤਿਗੁਤਰ ਸੁਖ ਭਾਇ ਤਿਪਾ ਧਾਰੀ ਜੀਅ ਨਾਮ ਕੀ ਬਿਾਈ ਿਈ ਗੁਰ ਰਾਮਿਾਸ ਕਉ ॥੫॥

وس پِں سیگؤر ُسکھ اھبےئ کِرنا داھری یج نام یک ندایئ دیئ ُگر رام داس کؤ ۔۔۵۔۔
ਨਾਮੁ ਤਨਧਾਨੁ ਤਧਆਨ ਅੰਿਰਗਤਿ ਿੇਜ ਪੁੰਜ ਤਿਹੁ ਲੋਗ ਪਰਗਾਸੇ ॥

پب پب
نام ن ِداھن دایھن ارتنگپ َ ج ُ ج بِہ ُؤ ولگ رپَاگےس ۔۔

ਿੇਖਿ ਿਰਸੁ ਭਟਤਕ ਭਰਮੁ ਭਜਿ ਿੁਖ ਪਰਹਤਰ ਸੁਖ ਸਹਜ ਤਬਗਾਸੇ ॥

ب
سہ
دتھکی درس کٹھب رھبم ھچت ُدھک رپہر ُسکھ ج ِئگِاےس ۔۔

ਸੇਵਕ ਤਸਖ ਸਿਾ ਅਤਿ ਲੁਤਭਿ ਅਤਲ ਸਮੂਹ ਤਜਉ ਕੁਸਮ ਸੁਬਾਸੇ ॥

ُکس
ویسک سِکھ دسا ات لُبھت ال سمُؤہ چیپؤ م ُسیاےس ۔۔

ਤਬਿਯਮਾਨ ਗੁਤਰ ਆਤਪ ਥਪਯਉ ਤਥਰੁ ਸਾਚਉ ਿਖਿੁ ਗੁਰੂ ਰਾਮਿਾਸੈ ॥੬॥

بھیپ ب
ُ
س
گ
ج
ھ
ِ
نِدامین ُگر ا ت ؤ ر سا ؤ تخت ؤ ُرو رادما َے ۔۔۶۔۔

ਿਾਰਯਉ ਸੰਸਾਰੁ ਮਾਯਾ ਮਿ ਮੋਤਹਿ ਅੰਤਮਰਿ ਨਾਮੁ ਿੀਅਉ ਸਮਰਥੁ ॥

نارئؤ اسنسر امنا دم ومہت امِرت نام دپپؤ رمسھت ۔۔

ਿੁਤਨ ਕੀਰਤਿਵੰਿ ਸਿਾ ਸੁਖ ਸੰਪਤਿ ਤਰਤਧ ਅਰੁ ਤਸਤਧ ਨ ਛੋਿਇ ਸਥੁ ॥

ب
ھ
س
سی
ک
ُ
پ
سی
ُ
ِ
پ
س
ں ریکوت پ دسا ھ ت رِدھ ار دھ ہن وھچدےی ھ ۔۔
ਿਾਤਨ ਬਿੌ ਅਤਿਵੰਿੁ ਮਹਾਬਤਲ ਸੇਵਤਕ ਿਾਤਸ ਕਤਹਓ ਇਹੁ ਿਥੁ ॥

دان ندؤ اوتپپ اہمنل ویسک داس کہپؤ اوہی ھتت ۔۔

ਿਾਤਹ ਕਹਾ ਪਰਵਾਹ ਕਾਹੂ ਕੀ ਜਾ ਕੈ ਬਸੀਤਸ ਧਤਰਓ ਗੁਤਰ ਹਥੁ ॥੭॥੪੯॥

ئ
ناہِ اہک رپواہ اک ُہؤ یک اج ےکَ سیس درھوی ُگر ھتہ ۔۔۷۔۔۴۹۔۔
ਿੀਤਨ ਭਵਨ ਭਰਪੂਤਰ ਰਤਹਓ ਸੋਈ ॥

ب
نیت َھؤن رھبئُؤر رویہ وسیئ ۔۔

ਅਪਨ ਸਰਸੁ ਕੀਅਉ ਨ ਜਗਿ ਕੋਈ ॥

انپ رسس کیپؤ ہن تگج وکیئ ۔۔

ਆਪੁਨ ਆਪੁ ਆਪ ਹੀ ਉਪਾਯਉ ॥

ا نپ ا ت ا ت یہ اُنائؤ ۔۔
ਸੁਤਰ ਨਰ ਅਸੁਰ ਅੰਿੁ ਨਹੀ ਪਾਯਉ ॥

ُسر رن ا ُسر اپپ یہن نائؤ ۔۔
ਪਾਯਉ ਨਹੀ ਅੰਿੁ ਸੁਰੇ ਅਸੁਰਹ ਨਰ ਗਣ ਗੰਧਰਬ ਖੋਜੰਿ ਤਿਰੇ ॥

ب
نائؤ یہن اپپ ُسرے ا ُسرہ رن نگ دنگرھت وھکجپت ھِرے ۔۔
ਅਤਬਨਾਸੀ ਅਚਲੁ ਅਜੋਨੀ ਸੰਭਉ ਪੁਰਖੋਿਮੁ ਅਪਾਰ ਪਰੇ ॥

سمب
پ
ھ
اپِیایس الچ اوجین ؤ ُروھکمت انار رپے ۔۔

ਕਰਣ ਕਾਰਣ ਸਮਰਥੁ ਸਿਾ ਸੋਈ ਸਰਬ ਜੀਅ ਮਤਨ ਧਯਾਇਯਉ ॥

رکن اکرن رمسھت دسا وسیئ رست یج نم دایھپِپؤ ۔۔

ਸਰੀ ਗੁਰ ਰਾਮਿਾਸ ਜਯੋ ਜਯ ਜਗ ਮਤਹ ਿੈ ਹਤਰ ਪਰਮ ਪਿੁ ਪਾਇਯਉ ॥੧॥

رسی ُگر رام داس ویج چٔے چگ ہہم ئَے ہر رپم ند ناویئ ۔۔۱۔۔

ਸਤਿਗੁਤਰ ਨਾਨਤਕ ਭਗਤਿ ਕਰੀ ਇਕ ਮਤਨ ਿਨੁ ਮਨੁ ਧਨੁ ਗੋਤਬੰਿ ਿੀਅਉ ॥

سیگؤر نانک تگھب رکی اِک نم نت نم دنھ وگپِید دپپؤ ۔۔

ਅੰਗਤਿ ਅਨੰਿ ਮੂਰਤਿ ਤਨਜ ਧਾਰੀ ਅਗਮ ਗਯਾਤਨ ਰਤਸ ਰਸਯਉ ਹੀਅਉ ॥

ِب
ادگن اپپت مُؤرت ج داھری امگ ایگن رس رسیؤ ہیپؤ ۔۔

ਗੁਤਰ ਅਮਰਿਾਤਸ ਕਰਿਾਰੁ ਕੀਅਉ ਵਤਸ ਵਾਹੁ ਵਾਹੁ ਕਤਰ ਧਯਾਇਯਉ ॥

ُگر ارمداس رکنار کیپؤ وس واوہ واوہ رک دایھپِپؤ ۔۔

ਸਰੀ ਗੁਰ ਰਾਮਿਾਸ ਜਯੋ ਜਯ ਜਗ ਮਤਹ ਿੈ ਹਤਰ ਪਰਮ ਪਿੁ ਪਾਇਯਉ ॥੨॥

رسی ُگر رام داس چیپؤ چٔے چگ ہہم ئَے ہر رپم ند ناویئ ۔۔۲۔۔
ਨਾਰਿੁ ਧੂ ਪਰਹਲਾਿੁ ਸੁਿਾਮਾ ਪੁਬ ਭਗਿ ਹਤਰ ਕੇ ਜੁ ਗਣੰ ॥

نارد درھو رپہالد ُسداام ُپپ تگھب ہر ےک وج گیں ۔۔
ਅੰਬਰੀਕੁ ਜਯਿੇਵ ਤਿਰਲੋਚਨੁ ਨਾਮਾ ਅਵਰੁ ਕਬੀਰੁ ਭਣੰ ॥

ب
ھی
اربمنک دیجوی رتِولنچ ناہم ا َور ریبک ں ۔۔

ਤਿਨ ਕੌ ਅਵਿਾਰੁ ਭਯਉ ਕਤਲ ਤਭੰਿਤਰ ਜਸੁ ਜਗਿਰ ਪਤਰ ਛਾਇਯਉ ॥

ب
ب
ھ
پ
پ
ِی
ت
پِں وک اونار ھپؤ لک ر سج رتگج رپ اھچ ؤ ۔۔

ਸਰੀ ਗੁਰ ਰਾਮਿਾਸ ਜਯੋ ਜਯ ਜਗ ਮਤਹ ਿੈ ਹਤਰ ਪਰਮ ਪਿੁ ਪਾਇਯਉ ॥੩॥

رسی ُگر رام داس چیپؤ چٔے چگ ہہم ئَے ہر رپم ند ناویئ ۔۔۳۔۔
ਮਨਸਾ ਕਤਰ ਤਸਮਰੰਿ ਿੁਝੈ ਨਰ ਕਾਮੁ ਿੋਧੁ ਤਮਤਟਅਉ ਜੁ ਤਿਣੰ ॥

ُب
ج
ن
ی
م
ی
ھ
پ
اسنم رک ِسمرپپ َ ے رن اکم رکودھ ِ ؤ وج ِں ۔۔

ਬਾਚਾ ਕਤਰ ਤਸਮਰੰਿ ਿੁਝੈ ਤਿਨਹ ਿੁਖੁ ਿਤਰਿੁ ਤਮਟਯਉ ਜੁ ਤਖਣੰ ॥

ک
ُب
ج
ھ
ی
ِ
ِب
پ
ہ
م
ی
ھ
پ
نااچ رک ِسمرپپ َ ے ھ ُدھک درِدر ِ ؤ وج ں ۔۔

ਕਰਮ ਕਤਰ ਿੁਅ ਿਰਸ ਪਰਸ ਪਾਰਸ ਸਰ ਬਲਯ ਭਟ ਜਸੁ ਗਾਇਯਉ ॥

ےلب ٹھب سج اگپپؤ ۔۔
رکم رک ئُٔؤ درس رپس نارس رس ٔ

ਸਰੀ ਗੁਰ ਰਾਮਿਾਸ ਜਯੋ ਜਯ ਜਗ ਮਤਹ ਿੈ ਹਤਰ ਪਰਮ ਪਿੁ ਪਾਇਯਉ ॥੪॥

رسی ُگر رام داس ویج چٔے چگ ہہم ئَے ہر رپم ند ناویئ ۔۔۴۔۔
ਤਜਹ ਸਤਿਗੁਰ ਤਸਮਰੰਿ ਨਯਨ ਕੇ ਤਿਮਰ ਤਮਟਤਹ ਤਖਨੁ ॥

ک
ہج سیگؤر ِسمرپپ ن ََیں ےک ِبمر مِی ِہ ھِں ۔۔

ਤਜਹ ਸਤਿਗੁਰ ਤਸਮਰੰਤਥ ਤਰਿੈ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਤਿਨੋ ਤਿਨੁ ॥

ہج سیگؤر رمسھتن ر َِدے ہر نام دِون دِن ۔۔

ਤਜਹ ਸਤਿਗੁਰ ਤਸਮਰੰਤਥ ਜੀਅ ਕੀ ਿਪਤਿ ਤਮਟਾਵੈ ॥

ہج سیگؤر رمسھتن ایج یک تپت مِیا َوے ۔۔

ਤਜਹ ਸਤਿਗੁਰ ਤਸਮਰੰਤਥ ਤਰਤਧ ਤਸਤਧ ਨਵ ਤਨਤਧ ਪਾਵੈ ॥

ہج سیگؤر رمسھتن رِدھ سِدھ ونَ ن ِدھ نا َوے ۔۔

ਸੋਈ ਰਾਮਿਾਸੁ ਗੁਰੁ ਬਲਯ ਭਤਣ ਤਮਤਲ ਸੰਗਤਿ ਧੰਤਨ ਧੰਤਨ ਕਰਹੁ ॥

وسیئ رام داس ُگر ےلبٔ نھب مِل تگنس دنھّ دنھّ رک ُہ ۔۔

ਤਜਹ ਸਤਿਗੁਰ ਲਤਗ ਪਰਭੁ ਪਾਈਐ ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੁ ਤਸਮਰਹੁ ਨਰਹੁ ॥੫॥੫੪॥

ہج سیگؤر گل رپَھب نا پپَے وس سیگؤر ِسمر ُہ رن ُہ ۔۔۵۔۔۵۴۔۔

ਤਜਤਨ ਸਬਿੁ ਕਮਾਇ ਪਰਮ ਪਿੁ ਪਾਇਓ ਸੇਵਾ ਕਰਿ ਨ ਛੋਤਿਓ ਪਾਸੁ ॥

ِجں دبس امکۓ رپم ند ناویئ ویسا رکت ہن وھچدوی ناس ۔۔

ਿਾ ਿੇ ਗਉਹਰੁ ਗਯਾਨ ਪਰਗਟੁ ਉਜੀਆਰਉ ਿੁਖ ਿਤਰਿਰ ਅੰਧਯਾਰ ਕੋ ਨਾਸੁ ॥

نا ےت گؤہر ایگن رپَگپ اُایجرو ُدھک درِدر ادنایھر وک ناس ۔۔
ਕਤਵ ਕੀਰਿ ਜੋ ਸੰਿ ਚਰਨ ਮੁਤੜ ਲਾਗਤਹ ਤਿਨਹ ਕਾਮ ਿੋਧ ਜਮ ਕੋ ਨਹੀ ਿਰਾਸੁ ॥

ہگ پ ِبہھ اکم رکودھ مج وک یہن رتاس ۔۔
وکِ ریکت وج سیت رچن مُر ال ِ

ਤਜਵ ਅੰਗਿੁ ਅੰਤਗ ਸੰਤਗ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਤਿਵ ਗੁਰ ਅਮਰਿਾਸ ਕੈ ਗੁਰੁ ਰਾਮਿਾਸੁ ॥੧॥

ےک ُگر رام داس ۔۔۱۔۔
وج ادگن انگ گنس نانک ُگر ئِؤ ُگر ارمداس َ

ਤਜਤਨ ਸਤਿਗੁਰੁ ਸੇਤਵ ਪਿਾਰਥੁ ਪਾਯਉ ਤਨਤਸ ਬਾਸੁਰ ਹਤਰ ਚਰਨ ਤਨਵਾਸੁ ॥

ِجں سیگؤر َسیؤ ندارھت نائؤ ئِس نا ُسر ہر رچن ئِؤاس ۔۔

ਿਾ ਿੇ ਸੰਗਤਿ ਸਘਨ ਭਾਇ ਭਉ ਮਾਨਤਹ ਿੁਮ ਮਲੀਆਗਰ ਪਰਗਟ ਸੁਬਾਸੁ ॥

سگ
ب
ُب
ھ
ھ
گ
س
نا ےت تگنس ں اھبےئ ؤ ام ِہن م ایلمرگ رپَ پ ُ یاس ۔۔
ਧੂ ਪਰਹਲਾਿ ਕਬੀਰ ਤਿਲੋਚਨ ਨਾਮੁ ਲੈਿ ਉਪਜਯੋ ਜੁ ਪਰਗਾਸੁ ॥

ب
درھ رپہالد ریبک نِلؤنچ نام لَپت ا ُ چِپؤ وج رپَاگس ۔۔

ਤਜਹ ਤਪਖਿ ਅਤਿ ਹੋਇ ਰਹਸੁ ਮਤਨ ਸੋਈ ਸੰਿ ਸਹਾਰੁ ਗੁਰੂ ਰਾਮਿਾਸੁ ॥੨॥

ہج نِکھت ات وہۓ َرسہ نم وسیئ سیت اہسر ُگؤ ُرو رام داس ۔۔۲۔۔
ਨਾਨਤਕ ਨਾਮੁ ਤਨਰੰਜਨ ਜਾਨਯਉ ਕੀਨੀ ਭਗਤਿ ਪਰੇਮ ਤਲਵ ਲਾਈ ॥

نانک نام پِرنجن اجپپؤ کیبی تگھب رپمی لِؤ الیئ ۔۔

ਿਾ ਿੇ ਅੰਗਿੁ ਅੰਗ ਸੰਤਗ ਭਯੋ ਸਾਇਰੁ ਤਿਤਨ ਸਬਿ ਸੁਰਤਿ ਕੀ ਨੀਵ ਰਖਾਈ ॥

نا ےت ادگن انگ گنس ویھب ساپِر پِں دبس ُسرت یک وین راھکیئ ۔۔
ਗੁਰ ਅਮਰਿਾਸ ਕੀ ਅਕਥ ਕਥਾ ਹੈ ਇਕ ਜੀਹ ਕਛੁ ਕਹੀ ਨ ਜਾਈ ॥

ُگر ارمداس یک اکبھ اھتک ےہ اِک ہہیج وھچک یہک ہن اجیئ ۔۔

ਸੋਢੀ ਤਸਰਤਸਟ ਸਕਲ ਿਾਰਣ ਕਉ ਅਬ ਗੁਰ ਰਾਮਿਾਸ ਕਉ ਤਮਲੀ ਬਿਾਈ ॥੩॥

رسست لکس نارن کؤ ات ُگر رام داس کؤ ملِی ندایئ ۔۔۳۔۔
وسدیھ ِ
ਹਮ ਅਵਗੁਤਣ ਭਰੇ ਏਕੁ ਗੁਣੁ ਨਾਹੀ ਅੰਤਮਰਿੁ ਛਾਤਿ ਤਬਖੈ ਤਬਖੁ ਖਾਈ ॥

نک
مہ ا َو ُگں رھبے انک ُگں نایہ امِرت اھچد ِ َھے نِکھ اھکیئ ۔۔
ਮਾਯਾ ਮੋਹ ਭਰਮ ਪੈ ਭੂਲੇ ਸੁਿ ਿਾਰਾ ਤਸਉ ਪਰੀਤਿ ਲਗਾਈ ॥

ب
امنا ومہ رھبم ئَے ُھؤےل ُست دارا سِیؤ رپپپ اگلیئ ۔۔
ਇਕੁ ਉਿਮ ਪੰਥੁ ਸੁਤਨਓ ਗੁਰ ਸੰਗਤਿ ਤਿਹ ਤਮਲੰਿ ਜਮ ਿਰਾਸ ਤਮਟਾਈ ॥

اِک اُمت ھتنپ ُسیپؤ ُگر تگنس ہت مل ِپت مج رتاس مِیایئ ۔۔

ਇਕ ਅਰਿਾਤਸ ਭਾਟ ਕੀਰਤਿ ਕੀ ਗੁਰ ਰਾਮਿਾਸ ਰਾਖਹੁ ਸਰਣਾਈ ॥੪॥੫੮॥

ک
اِک ارداس اھبت ریکت یک ُگر رام داس را ھہؤ رسنایئ ۔۔۴۔۔۵۸۔۔
ਮੋਹੁ ਮਤਲ ਤਬਵਤਸ ਕੀਅਉ ਕਾਮੁ ਗਤਹ ਕੇਸ ਪਛਾੜਯਉ ॥

ومہ لم ِئؤس کیپؤ اکم ہگِ سیک اھچپرئؤ ۔۔

ਿੋਧੁ ਖੰਤਿ ਪਰਚੰਤਿ ਲੋਭੁ ਅਪਮਾਨ ਤਸਉ ਝਾੜਯਉ ॥

رکودھ ڈنھک رپڈنچ ولھب اامپن سِیؤ اھجرئؤ ۔۔
ਜਨਮੁ ਕਾਲੁ ਕਰ ਜੋਤੜ ਹੁਕਮੁ ਜੋ ਹੋਇ ਸੁ ਮੰਨੈ ॥

َ
ک
منج اکل رک وجر ُچ م وج وہۓ وس مپّے ۔۔
ਭਵ ਸਾਗਰੁ ਬੰਤਧਅਉ ਤਸਖ ਿਾਰੇ ਸੁਪਰਸੰਨੈ ॥

َ
ب
َھؤ سارگ دنبھپؤ سِکھ نارے ُستر سیّے ۔۔

ਤਸਤਰ ਆਿਪਿੁ ਸਚੌ ਿਖਿੁ ਜੋਗ ਭੋਗ ਸੰਜੁਿੁ ਬਤਲ ॥

سِر ا تپت سچ َؤ تخت وجگ وھبگ سبچُت نل ۔۔

ਗੁਰ ਰਾਮਿਾਸ ਸਚੁ ਸਲਯ ਭਤਣ ਿੂ ਅਟਲੁ ਰਾਤਜ ਅਭਗੁ ਿਤਲ ॥੧॥

لس نھب ئُؤ انل راچ اگھب دل ۔۔۱۔۔
ُگر رام داس چس ٔ
ਿੂ ਸਤਿਗੁਰੁ ਚਹੁ ਜੁਗੀ ਆਤਪ ਆਪੇ ਪਰਮੇਸਰੁ ॥

ئُؤ سیگؤر چہؤ ُچگی ا ت ا ےپ رپرسیم ۔۔

ਸੁਤਰ ਨਰ ਸਾਤਧਕ ਤਸਧ ਤਸਖ ਸੇਵੰਿ ਧੁਰਹ ਧੁਰੁ ॥

ُسر رن سادِکھ سِدھ ِسکھ ویسپپ د ُھرہ د ُھر ۔۔
ਆਤਿ ਜੁਗਾਤਿ ਅਨਾਤਿ ਕਲਾ ਧਾਰੀ ਤਿਰਹੁ ਲੋਅਹ ॥

ا د ُجگاد اناد کال داھری رتِوہ ولنہ ۔۔
ਅਗਮ ਤਨਗਮ ਉਧਰਣ ਜਰਾ ਜੰਤਮਤਹ ਆਰੋਅਹ ॥

گ
امگ ن ِم اُدرھن رجا چم ّ ِہ ا رونہ ۔۔

ਗੁਰ ਅਮਰਿਾਤਸ ਤਥਰੁ ਥਤਪਅਉ ਪਰਗਾਮੀ ਿਾਰਣ ਿਰਣ ॥

ب ب
ُگر ارمداس ھِر ھیپؤ رپاگیم نارن رتن ۔۔

ਅਘ ਅੰਿਕ ਬਿੈ ਨ ਸਲਯ ਕਤਵ ਗੁਰ ਰਾਮਿਾਸ ਿੇਰੀ ਸਰਣ ॥੨॥੬੦॥

وک ُگر رام داس ریتی رسن ۔۔۲۔۔۶۱۔۔
اھگ اپیک دبَے ہن لسٔ ِ
ਸਵਈਏ ਮਹਲੇ ਪੰਜਵੇ ਕੇ ੫

وسَےیئ ےلحم وجنپے ےک ۵
ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪਰਸਾਤਿ ॥

اِک اواکنر سیگؤر رپساد ۔۔
ਤਸਮਰੰ ਸੋਈ ਪੁਰਖੁ ਅਚਲੁ ਅਤਬਨਾਸੀ ॥

ِسمرن وسیئ ُپرھک الچ اپِیایس ۔۔

ਤਜਸੁ ਤਸਮਰਿ ਿੁਰਮਤਿ ਮਲੁ ਨਾਸੀ ॥

ِجس ِسمرت ُدرمت لم نایس ۔۔

ਸਤਿਗੁਰ ਚਰਣ ਕਵਲ ਤਰਤਿ ਧਾਰੰ ॥

سیگؤر رچن وکَل رِد داھرن ۔۔

ਗੁਰ ਅਰਜੁਨ ਗੁਣ ਸਹਤਜ ਤਬਚਾਰੰ ॥

سہ
ُگر ار ُجں ُگں ج ِبچارن ۔۔

ਗੁਰ ਰਾਮਿਾਸ ਘਤਰ ਕੀਅਉ ਪਰਗਾਸਾ ॥

ُگر رام داس رھگ کیپؤ رپَاگسا ۔۔
ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰੀ ਆਸਾ ॥

لگس ونمرھت ئُؤری ا سا ۔۔
ਿੈ ਜਨਮਿ ਗੁਰਮਤਿ ਬਰਹਮੁ ਪਛਾਤਣਓ ॥

ئَے جبمت ُگرمت پرمہ اھچپوین ۔۔

ਕਲਯ ਜੋਤੜ ਕਰ ਸੁਜਸੁ ਵਖਾਤਣਓ ॥

س
ُچ
یلکٔ وجر رک س واھکوین ۔۔

ਭਗਤਿ ਜੋਗ ਕੌ ਜੈਿਵਾਰੁ ਹਤਰ ਜਨਕੁ ਉਪਾਯਉ ॥

تگھب وجگ وک چ َیپؤار ہر جیک اُنائؤ ۔۔

ਸਬਿੁ ਗੁਰੂ ਪਰਕਾਤਸਓ ਹਤਰ ਰਸਨ ਬਸਾਯਉ ॥

دبس ُگؤ ُرو رپاکویس ہر رنس اسبئؤ ۔۔

ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਅੰਗਿ ਅਮਰ ਲਾਤਗ ਉਿਮ ਪਿੁ ਪਾਯਉ ॥

ُگر نانک ادگن ارم الگ اُمت ند نائؤ ۔۔

ਗੁਰੁ ਅਰਜੁਨੁ ਘਤਰ ਗੁਰ ਰਾਮਿਾਸ ਭਗਿ ਉਿਤਰ ਆਯਉ ॥੧॥

ُگر ارنج رھگ ُگر رام داس تگھب اُرت ا ئؤ ۔۔۱۔۔
ਬਿਭਾਗੀ ਉਨਮਾਤਨਅਉ ਤਰਤਿ ਸਬਿੁ ਬਸਾਯਉ ॥

امنپپؤ رِد دبس اسبئؤ ۔۔
نداھبیگ ا ُ ِ

ਮਨੁ ਮਾਣਕੁ ਸੰਿੋਤਖਅਉ ਗੁਤਰ ਨਾਮੁ ਤਿਰੜਹਾਯਉ ॥

ک
نم امنک وتنس ِھپؤ ُگر نام درِراھئؤ ۔۔

ਅਗਮੁ ਅਗੋਚਰੁ ਪਾਰਬਰਹਮੁ ਸਤਿਗੁਤਰ ਿਰਸਾਯਉ ॥

امگ اوگرچ نارپرمہ سیگؤر درسائؤ ۔۔

ਗੁਰੁ ਅਰਜੁਨੁ ਘਤਰ ਗੁਰ ਰਾਮਿਾਸ ਅਨਭਉ ਿਹਰਾਯਉ ॥੨॥

پب
ُگر ارنج رھگ ُگر رام داس ا ھؤ رہھٹائؤ ۔۔۲۔۔
ਜਨਕ ਰਾਜੁ ਬਰਿਾਇਆ ਸਿਜੁਗੁ ਆਲੀਣਾ ॥

جیک راچ پرنانا سبچُگ ا انیل ۔۔

ਗੁਰ ਸਬਿੇ ਮਨੁ ਮਾਤਨਆ ਅਪਿੀਜੁ ਪਿੀਣਾ ॥

نی ب
ُگر دبسے نم اماین ا ج نیییا ۔۔

ਗੁਰੁ ਨਾਨਕੁ ਸਚੁ ਨੀਵ ਸਾਤਜ ਸਤਿਗੁਰ ਸੰਤਗ ਲੀਣਾ ॥

ُگر نانک چس وین ساچ سیگؤر گنس انیل ۔۔

ਗੁਰੁ ਅਰਜੁਨੁ ਘਤਰ ਗੁਰ ਰਾਮਿਾਸ ਅਪਰੰਪਰੁ ਬੀਣਾ ॥੩॥

ُگر ارنج رھگ ُگر رام داس ارپرپم انیب ۔۔۳۔۔

ਖੇਲੁ ਗੂੜਹਉ ਕੀਅਉ ਹਤਰ ਰਾਇ ਸੰਿੋਤਖ ਸਮਾਚਤਰਯਓ ਤਬਮਲ ਬੁਤਧ ਸਤਿਗੁਤਰ ਸਮਾਣਉ ॥

ب
ہ
لیھک ُگؤر ھؤ کیپؤ ہر راےئ وتنسھک امسرچپپؤ ِمل ُندھ سیگؤر امسئؤ ۔۔

ਆਜੋਨੀ ਸੰਭਤਵਅਉ ਸੁਜਸੁ ਕਲਯ ਕਵੀਅਤਣ ਬਖਾਤਣਅਉ ॥

سمبھ ئ س
ن
ُچ
ی
پ
پ
ِؤ ؤ س یلکٔ وک ں اھکب ؤ ۔۔
ا وجین

ਗੁਤਰ ਨਾਨਤਕ ਅੰਗਿੁ ਵਰਯਉ ਗੁਤਰ ਅੰਗਤਿ ਅਮਰ ਤਨਧਾਨੁ ॥

ُگر نانک ادگن وروی ُگر ادگن ارم ن ِداھن ۔۔

ਗੁਤਰ ਰਾਮਿਾਸ ਅਰਜੁਨੁ ਵਰਯਉ ਪਾਰਸੁ ਪਰਸੁ ਪਰਮਾਣੁ ॥੪॥

ُگر رام داس ارنج وروی نارس رپس رپَامن ۔۔۴۔۔
ਸਿ ਜੀਵਣੁ ਅਰਜੁਨੁ ਅਮੋਲੁ ਆਜੋਨੀ ਸੰਭਉ ॥

سمب
دص ویجن ارنج اومل ا وجین ھؤ ۔۔

ਭਯ ਭੰਜਨੁ ਪਰ ਿੁਖ ਤਨਵਾਰੁ ਅਪਾਰੁ ਅਨੰਭਉ ॥

ب
بمب
ھٔے نجنھب رپ ُدھک ئِؤار انار ا ھؤ ۔۔

ਅਗਹ ਗਹਣੁ ਭਰਮੁ ਭਰਾਂਤਿ ਿਹਣੁ ਸੀਿਲੁ ਸੁਖ ਿਾਿਉ ॥

اہہگ گہں رھبم رھباپپ دنہ لتیس ُسکھ دائؤ ۔۔
ਆਸੰਭਉ ਉਿਤਵਅਉ ਪੁਰਖੁ ਪੂਰਨ ਤਬਧਾਿਉ ॥

س
مب
پ
ئ
ئ
ئ
ھ
ا ؤ اُدو ؤ ُرھک ُؤرن نِداھ ؤ ۔۔

ਨਾਨਕ ਆਤਿ ਅੰਗਿ ਅਮਰ ਸਤਿਗੁਰ ਸਬਤਿ ਸਮਾਇਅਉ ॥

نانک ا د ادگن ارم سیگؤر دبس امسپپؤ ۔۔

ਧਨੁ ਧੰਨੁ ਗੁਰੂ ਰਾਮਿਾਸ ਗੁਰੁ ਤਜਤਨ ਪਾਰਸੁ ਪਰਤਸ ਤਮਲਾਇਅਉ ॥੫॥

نھ ُگؤ ُرو رام داس ُگر ِجں نارس رپس مِالپپؤ ۔۔۵۔۔
دنھ د ّ
ਜੈ ਜੈ ਕਾਰੁ ਜਾਸੁ ਜਗ ਅੰਿਤਰ ਮੰਿਤਰ ਭਾਗੁ ਜੁਗਤਿ ਤਸਵ ਰਹਿਾ ॥

ےج اکر اجس چگ ادنر دنمر اھبگ ُچگت سِؤ راتہ ۔۔
ےجَ َ

ਗੁਰੁ ਪੂਰਾ ਪਾਯਉ ਬਿ ਭਾਗੀ ਤਲਵ ਲਾਗੀ ਮੇਿਤਨ ਭਰੁ ਸਹਿਾ ॥

ُگر ئُؤرا نائؤ ند اھبیگ لِؤ الیگ م َیدن رھب اتہس ۔۔

ਭਯ ਭੰਜਨੁ ਪਰ ਪੀਰ ਤਨਵਾਰਨੁ ਕਲਯ ਸਹਾਰੁ ਿੋਤਹ ਜਸੁ ਬਕਿਾ ॥

ب
ھٔے نجنھب رپ ریپ ئِؤارن یلکٔ اہسر وتہِ سج اتکب ۔۔

ਕੁਤਲ ਸੋਢੀ ਗੁਰ ਰਾਮਿਾਸ ਿਨੁ ਧਰਮ ਧੁਜਾ ਅਰਜੁਨੁ ਹਤਰ ਭਗਿਾ ॥੬॥

ب
ُکل وسدیھ ُگر رام داس نت درھم د ُھچا ارنج ہر ھگیا ۔۔۶۔۔
ਧਰੰਮ ਧੀਰੁ ਗੁਰਮਤਿ ਗਭੀਰੁ ਪਰ ਿੁਖ ਤਬਸਾਰਣੁ ॥

گب
درھّم دھتر ُگرمت ھتر رپ ُدھک ِئسارن ۔۔

ਸਬਿ ਸਾਰੁ ਹਤਰ ਸਮ ਉਿਾਰੁ ਅਹੰਮੇਵ ਤਨਵਾਰਣੁ ॥

دبس سار ہر مسُا ُُدار اہبمپؤ ئِؤارن ۔۔

ਮਹਾ ਿਾਤਨ ਸਤਿਗੁਰ ਤਗਆਤਨ ਮਤਨ ਚਾਉ ਨ ਹੁਟੈ ॥

اہم دان سیگؤر گ ِیان نم اچو ہن ُہپے َ۔۔

ਸਤਿਵੰਿੁ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਮੰਿੁ ਨਵ ਤਨਤਧ ਨ ਤਨਖੁਟੈ ॥

نک
وتسپپ ہر نام میتر ونَ ن ِدھ ہن ِ ُھپے ۔۔

ਗੁਰ ਰਾਮਿਾਸ ਿਨੁ ਸਰਬ ਮੈ ਸਹਤਜ ਚੰਿੋਆ ਿਾਤਣਅਉ ॥

سہ
ُگر رام داس نت رست م َے ج دنچوا ناپپؤ ۔۔

ਗੁਰ ਅਰਜੁਨ ਕਲੁਚਰੈ ਿੈ ਰਾਜ ਜੋਗ ਰਸੁ ਜਾਤਣਅਉ ॥੭॥

کلب
ُگر ارنج چ َرے ئَے راچ وجگ رس اجپپؤ ۔۔۷۔۔
ਭੈ ਤਨਰਭਉ ਮਾਤਣਅਉ ਲਾਖ ਮਤਹ ਅਲਖੁ ਲਖਾਯਉ ॥

ب ب
َھے پِر ھؤ امپپؤ الھک ہہم اھکل اھکلئؤ ۔۔

ਅਗਮੁ ਅਗੋਚਰ ਗਤਿ ਗਭੀਰੁ ਸਤਿਗੁਤਰ ਪਰਚਾਯਉ ॥

گ گب
س
ی
ئ
گ
ھ
ت
امگ اوگرچ پ ر ؤر رپاچ ؤ ۔۔

ਗੁਰ ਪਰਚੈ ਪਰਵਾਣੁ ਰਾਜ ਮਤਹ ਜੋਗੁ ਕਮਾਯਉ ॥

ُگر رپ َچے رپوان راچ ہہم وجگ امکئؤ ۔۔

ਧੰਤਨ ਧੰਤਨ ਗੁਰੁ ਧੰਤਨ ਅਭਰ ਸਰ ਸੁਭਰ ਭਰਾਯਉ ॥

ب
نھ ُگر دنھّ ارھب رس ُس ھر رھبائؤ ۔۔
دنھّ د ّ

ਗੁਰ ਗਮ ਪਰਮਾਤਣ ਅਜਰੁ ਜਤਰਓ ਸਤਰ ਸੰਿੋਖ ਸਮਾਇਯਉ ॥

ُگر مگ رپَامن ارج رجوی رس وتنسھک امسپپؤ ۔۔

ਗੁਰ ਅਰਜੁਨ ਕਲੁਚਰੈ ਿੈ ਸਹਤਜ ਜੋਗੁ ਤਨਜੁ ਪਾਇਯਉ ॥੮॥

ِب
سہ
کلب
ُگر ارنج چ َرے ئَے ج وجگ ج ناویئ ۔۔۸۔۔

ਅਤਮਉ ਰਸਨਾ ਬਿਤਨ ਬਰ ਿਾਤਿ ਅਲਖ ਅਪਾਰ ਗੁਰ ਸੂਰ ਸਬਤਿ ਹਉਮੈ ਤਨਵਾਰਯਉ ॥

ا ِمپؤ رانس دبن پر دات اھکل انار ُگر سُؤر دبس ہؤ م َے ئِؤارئؤ ۔۔
ਪੰਚਾਹਰੁ ਤਨਿਤਲਅਉ ਸੁੰਨ ਸਹਤਜ ਤਨਜ ਘਤਰ ਸਹਾਰਯਉ ॥

ہ لپ ُس سہ ِب
ئ
اچنپ ر ن ِد ؤ ّں ج ج رھگ اہسر ؤ ۔۔

ਹਤਰ ਨਾਤਮ ਲਾਤਗ ਜਗ ਉਧਰਯਉ ਸਤਿਗੁਰੁ ਤਰਿੈ ਬਸਾਇਅਉ ॥

ہر نام الگ چگ اُدرھئؤ سیگؤر ر َِدے اسبپپؤ ۔۔

ਗੁਰ ਅਰਜੁਨ ਕਲੁਚਰੈ ਿੈ ਜਨਕਹ ਕਲਸੁ ਿੀਪਾਇਅਉ ॥੯॥

کلب
ُگر ارنج چ َرے ئَے جیکہ سلک داپیپپؤ ۔۔۹۔۔
ਸੋਰਿੇ ॥

وسرےھٹ ۔۔

ਗੁਰੁ ਅਰਜੁਨੁ ਪੁਰਖੁ ਪਰਮਾਣੁ ਪਾਰਥਉ ਚਾਲੈ ਨਹੀ ॥

ب
ُگر ارنج ُپرھک رپَامن نار ھؤ اچ لَے یہن ۔۔

ਨੇਜਾ ਨਾਮ ਨੀਸਾਣੁ ਸਤਿਗੁਰ ਸਬਤਿ ਸਵਾਤਰਅਉ ॥੧॥

اجین نام اسینن سیگؤر دبس وساِرئؤ ۔۔۱۔۔

ਭਵਜਲੁ ਸਾਇਰੁ ਸੇਿੁ ਨਾਮੁ ਹਰੀ ਕਾ ਬੋਤਹਥਾ ॥

ب
سیت نام ہری اک وباھتہ ۔۔
َھؤلج ساپِر َ

ਿੁਅ ਸਤਿਗੁਰ ਸੰ ਹੇਿੁ ਨਾਤਮ ਲਾਤਗ ਜਗੁ ਉਧਰਯਉ ॥੨॥

ئُٔؤ سیگؤر سں ہ َپت نام الگ چگ اُدرھئؤ ۔۔۲۔۔
ਜਗਿ ਉਧਾਰਣੁ ਨਾਮੁ ਸਤਿਗੁਰ ਿੁਿੈ ਪਾਇਅਉ ॥

پب
تگج اُداھرن نام سیگؤر ُ َھے نائٔؤ ۔۔

ਅਬ ਨਾਤਹ ਅਵਰ ਸਤਰ ਕਾਮੁ ਬਾਰੰਿਤਰ ਪੂਰੀ ਪੜੀ ॥੩॥੧੨॥

ات ناہِ ا َور رس اکم ناررتن ئُؤری ڑپی ۔۔۳۔۔۱۲۔۔
ਜੋਤਿ ਰੂਤਪ ਹਤਰ ਆਤਪ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕੁ ਕਹਾਯਉ ॥

وجت ُروت ہر ا ت ُگؤ ُرو نانک اہکئؤ ۔۔

ਿਾ ਿੇ ਅੰਗਿੁ ਭਯਉ ਿਿ ਤਸਉ ਿਿੁ ਤਮਲਾਯਉ ॥

ب
نا ےت ادگن ھپؤ پپ سِیؤ پپ مِالئؤ ۔۔

ਅੰਗਤਿ ਤਕਰਪਾ ਧਾਤਰ ਅਮਰੁ ਸਤਿਗੁਰੁ ਤਥਰੁ ਕੀਅਉ ॥

ب
ادگن کِرنا داھر ارم سیگؤر ھِر کیپؤ ۔۔

ਅਮਰਿਾਤਸ ਅਮਰਿੁ ਛਿੁ ਗੁਰ ਰਾਮਤਹ ਿੀਅਉ ॥

ہم دپپؤ ۔۔
ارمداس امِرت رتھچ ُگر را ِ

ਗੁਰ ਰਾਮਿਾਸ ਿਰਸਨੁ ਪਰਤਸ ਕਤਹ ਮਥੁਰਾ ਅੰਤਮਰਿ ਬਯਣ ॥

مب
ُگر رام داس درنس رپس ہہک ُھرا امِرت َن َیں ۔۔

ਮੂਰਤਿ ਪੰਚ ਪਰਮਾਣ ਪੁਰਖੁ ਗੁਰੁ ਅਰਜੁਨੁ ਤਪਖਹੁ ਨਯਣ ॥੧॥

پب
ک
مُؤرت ج رپَامن ُپرھک ُگر ارنج نِ ھہؤ ن ََیں ۔۔۱۔۔
ਸਤਿ ਰੂਪੁ ਸਤਿ ਨਾਮੁ ਸਿੁ ਸੰਿੋਖੁ ਧਤਰਓ ਉਤਰ ॥

ست ُروت ست نام ست وتنسھک درھوی اُر ۔۔
ਆਤਿ ਪੁਰਤਖ ਪਰਿਤਖ ਤਲਖਯਉ ਅਛਰੁ ਮਸਿਤਕ ਧੁਤਰ ॥

لک
ا د ُپرھک رپنکِھ ِھپؤ ارھچ کتسم د ُھر ۔۔

ਪਰਗਟ ਜੋਤਿ ਜਗਮਗੈ ਿੇਜੁ ਭੂਅ ਮੰਿਤਲ ਛਾਯਉ ॥

چگ َ ب
رپَگپ وجت مگے ُھؤٔ ڈنمل اھچئؤ ۔۔

ਪਾਰਸੁ ਪਰਤਸ ਪਰਸੁ ਪਰਤਸ ਗੁਤਰ ਗੁਰੂ ਕਹਾਯਉ ॥

نارس رپس رپس رپس ُگر ُگؤ ُرو اہکئؤ ۔۔

ਭਤਨ ਮਥੁਰਾ ਮੂਰਤਿ ਸਿਾ ਤਥਰੁ ਲਾਇ ਤਚਿੁ ਸਨਮੁਖ ਰਹਹੁ ॥

سب
ب
مب
نھب ھرا مُؤرت دسا ھِر ال ِئے ِجت مُکھ رہہؤ ۔۔

ਕਲਜੁਤਗ ਜਹਾਜੁ ਅਰਜੁਨੁ ਗੁਰੂ ਸਗਲ ਤਸਰਤਸਟ ਲਤਗ ਤਬਿਰਹੁ ॥੨॥

کلچُگ اہجچ ارنج ُگؤ ُرو لگس رسِست گل نِتروہ ۔۔۲۔۔

ਤਿਹ ਜਨ ਜਾਚਹੁ ਜਗਿਰ ਪਰ ਜਾਨੀਅਿੁ ਬਾਸੁਰ ਰਯਤਨ ਬਾਸੁ ਜਾ ਕੋ ਤਹਿੁ ਨਾਮ ਤਸਉ ॥

ہت نج اجچ ُہؤ رتگج رپ اجنیپت نا ُسر ر َپں ناس اج وک ِہت نام سِیؤ ۔۔

ਪਰਮ ਅਿੀਿੁ ਪਰਮੇਸੁਰ ਕੈ ਰੰਤਗ ਰੰਗਯੌ ਬਾਸਨਾ ਿੇ ਬਾਹਤਰ ਪੈ ਿੇਖੀਅਿੁ ਧਾਮ ਤਸਉ ॥

نک
رپم اتیت رپمیسُر ےکَ رنگ رنگپؤٔ ناانس ےت ناہر ئَے د ھیپت داھم سِیؤ ۔۔

ਅਪਰ ਪਰੰਪਰ ਪੁਰਖ ਤਸਉ ਪਰੇਮੁ ਲਾਗਯੌ ਤਬਨੁ ਭਗਵੰਿ ਰਸੁ ਨਾਹੀ ਅਉਰੈ ਕਾਮ ਤਸਉ ॥

ارپ رپَرپم ُپرھک سِیؤ رپمی الویگ پِں وگھبپپ رس نایہ او َرے اکم سِیؤ ۔۔

ਮਥੁਰਾ ਕੋ ਪਰਭੁ ਸਰਬ ਮਯ ਅਰਜੁਨ ਗੁਰੁ ਭਗਤਿ ਕੈ ਹੇਤਿ ਪਾਇ ਰਤਹਓ ਤਮਤਲ ਰਾਮ ਤਸਉ ॥੩॥

مب
ےک تیہ ناۓ رویہ مِل رام سِیؤ ۔۔۳۔۔
ھرا وک رپَھب رست م ٔی ار ُجں ُگر تگھب َ
ਅੰਿੁ ਨ ਪਾਵਿ ਿੇਵ ਸਬੈ ਮੁਤਨ ਇੰਿਰ ਮਹਾ ਤਸਵ ਜੋਗ ਕਰੀ ॥

اپپ ہن ناوت د َوی َ
سیے مُں اِدنر اہم سِؤ وجگ رکی ۔۔
ਿੁਤਨ ਬੇਿ ਤਬਰੰਤਚ ਤਬਚਾਤਰ ਰਤਹਓ ਹਤਰ ਜਾਪੁ ਨ ਛਾਤਿਯਉ ਏਕ ਘਰੀ ॥

ب
ُھں دیب پِرچن ِبچار رویہ ہ ر اجت ہن اھچدپپؤ انک رھگی ۔۔

ਮਥੁਰਾ ਜਨ ਕੋ ਪਰਭੁ ਿੀਨ ਿਯਾਲੁ ਹੈ ਸੰਗਤਿ ਤਸਰਤਸਟ ਤਨਹਾਲੁ ਕਰੀ ॥

مب
ھرا نج وک رپَھب دنی دنال ےہَ تگنس رسِست بِہال رکی ۔۔
ਰਾਮਿਾਤਸ ਗੁਰੂ ਜਗ ਿਾਰਨ ਕਉ ਗੁਰ ਜੋਤਿ ਅਰਜੁਨ ਮਾਤਹ ਧਰੀ ॥੪॥

رام داس ُگؤ ُرو چگ نارن کؤ ُگر وجت ار ُجں امہِ درھی ۔۔۴۔۔

ਜਗ ਅਉਰੁ ਨ ਯਾਤਹ ਮਹਾ ਿਮ ਮੈ ਅਵਿਾਰੁ ਉਜਾਗਰੁ ਆਤਨ ਕੀਅਉ ॥

چگ اور ہن ناہِ اہم مت م َے اونار اُاجرگ ا ن کیپؤ ۔۔

ਤਿਨ ਕੇ ਿੁਖ ਕੋਤਟਕ ਿੂਤਰ ਗਏ ਮਥੁਰਾ ਤਜਨਹ ਅੰਤਮਰਿ ਨਾਮੁ ਪੀਅਉ ॥

مب
پِں ےک ُدھک وکن ِک ُدور ےئگ ھرا ِجبھ امِرت نام نیپؤ ۔۔

ਇਹ ਪਧਤਿ ਿੇ ਮਿ ਚੂਕਤਹ ਰੇ ਮਨ ਭੇਿੁ ਤਬਭੇਿੁ ਨ ਜਾਨ ਬੀਅਉ ॥

اہہی ندھت ےت مت ُجؤہہک رے نم دیھب پِبھید ہن اجن نیپؤ ۔۔
ਪਰਿਤਛ ਤਰਿੈ ਗੁਰ ਅਰਜੁਨ ਕੈ ਹਤਰ ਪੂਰਨ ਬਰਹਤਮ ਤਨਵਾਸੁ ਲੀਅਉ ॥੫॥

ب
ےک ہر ئُؤرن پرمہ ئِؤاس لیپؤ ۔۔۵۔۔
رپ چھ ر َِدے ُگر ار ُجں َ

ਜਬ ਲਉ ਨਹੀ ਭਾਗ ਤਲਲਾਰ ਉਿੈ ਿਬ ਲਉ ਭਰਮਿੇ ਤਿਰਿੇ ਬਹੁ ਧਾਯਉ ॥

ب
جت لؤ یہن اھبگ لِالر ا ُ َدے پپ لؤ رھبےتم ھِرےت وہب داھئؤ ۔۔
ਕਤਲ ਘੋਰ ਸਮੁਿਰ ਮੈ ਬੂਿਿ ਥੇ ਕਬਹੂ ਤਮਤਟ ਹੈ ਨਹੀ ਰੇ ਪਛੁਿਾਯਉ ॥

لک وھگر سمُدر م َے ئُؤدت ےھت کب ُہؤ مِت ےہَ یہن رے اتھچپئؤ ۔۔
ਿਿੁ ਤਬਚਾਰੁ ਯਹੈ ਮਥੁਰਾ ਜਗ ਿਾਰਨ ਕਉ ਅਵਿਾਰੁ ਬਨਾਯਉ ॥

مب
پپ ِبچار بہے َ ھرا چگ نارن کؤ اونار انبئؤ ۔۔

ਜਪਯਉ ਤਜਨਹ ਅਰਜੁਨ ਿੇਵ ਗੁਰੂ ਤਿਤਰ ਸੰਕਟ ਜੋਤਨ ਗਰਭ ਨ ਆਯਉ ॥੬॥

ب
چیپؤ ِجبھ ارنج دویَ ُگؤ ُرو ھِر ٹکنس وجن رگھب ہن ا ئؤ ۔۔۶۔۔
ਕਤਲ ਸਮੁਿਰ ਭਏ ਰੂਪ ਪਰਗਤਟ ਹਤਰ ਨਾਮ ਉਧਾਰਨੁ ॥

لک سمُدر ےئھب ُروت رپَگپ ہر نام اُداھرن ۔۔
ਬਸਤਹ ਸੰਿ ਤਜਸੁ ਤਰਿੈ ਿੁਖ ਿਾਤਰਿਰ ਤਨਵਾਰਨੁ ॥

ئس ِہ سیت ِجس ر َِدے ُدھک دارِدر ئِؤارن ۔۔

ਤਨਰਮਲ ਭੇਖ ਅਪਾਰ ਿਾਸੁ ਤਬਨੁ ਅਵਰੁ ਨ ਕੋਈ ॥

ب
ھ
پ
ی
ک
ِ
َ
پِرلم ھ انار ناس ں ا َور ہن وکیئ ۔۔

ਮਨ ਬਚ ਤਜਤਨ ਜਾਤਣਅਉ ਭਯਉ ਤਿਹ ਸਮਸਤਰ ਸੋਈ ॥

ب
س
نم چب ِجں اجپپؤ ھپؤ ہت مسر وسیئ ۔۔

ਧਰਤਨ ਗਗਨ ਨਵ ਖੰਿ ਮਤਹ ਜੋਤਿ ਸਵਰੂਪੀ ਰਤਹਓ ਭਤਰ ॥

درھن نگگ ونَ ڈنھک ہہم وجت وس َُرویپ رویہ رھب ۔۔
ਭਤਨ ਮਥੁਰਾ ਕਛੁ ਭੇਿੁ ਨਹੀ ਗੁਰੁ ਅਰਜੁਨੁ ਪਰਿਖਯ ਹਤਰ ॥੭॥੧੯॥

نک
مب
نھب ھرا وھچک دیھب یہن ُگر ار ُجں رپ ھی ہر ۔۔۷۔۔۱۹۔۔

ਅਜੈ ਗੰਗ ਜਲੁ ਅਟਲੁ ਤਸਖ ਸੰਗਤਿ ਸਭ ਨਾਵੈ ॥

ا َچے گنگ لج انل سِکھ تگنس سیھ نا َوے ۔۔
ਤਨਿ ਪੁਰਾਣ ਬਾਚੀਅਤਹ ਬੇਿ ਬਰਹਮਾ ਮੁਤਖ ਗਾਵੈ ॥

اگوے ۔۔
پِپ ُپران ناچیی ِہ دیب پرامہ مُکھ َ

ਅਜੈ ਚਵਰੁ ਤਸਤਰ ਢੁਲੈ ਨਾਮੁ ਅੰਤਮਰਿੁ ਮੁਤਖ ਲੀਅਉ ॥

اےج وچَر سِر ُد ھلَے نام امِرت مُکھ لیپؤ ۔۔

ਗੁਰ ਅਰਜੁਨ ਤਸਤਰ ਛਿੁ ਆਤਪ ਪਰਮੇਸਤਰ ਿੀਅਉ ॥

ُگر ارنج سِر رتھچ ا ت رپرسیم دپپؤ ۔۔

ਤਮਤਲ ਨਾਨਕ ਅੰਗਿ ਅਮਰ ਗੁਰ ਗੁਰੁ ਰਾਮਿਾਸੁ ਹਤਰ ਪਤਹ ਗਯਉ ॥

مِل نانک ادگن ارم ُگر ُگر رام داس ہر بہہ گپؤ ۔۔

ਹਤਰਬੰਸ ਜਗਤਿ ਜਸੁ ਸੰਚਰਯਉ ਸੁ ਕਵਣੁ ਕਹੈ ਸਰੀ ਗੁਰੁ ਮੁਯਉ ॥੧॥

ہرسنب تگج سج رچنسپپؤ وس وکَن ےہکَ رسی ُگر مُپؤ ۔۔۱۔۔
ਿੇਵ ਪੁਰੀ ਮਤਹ ਗਯਉ ਆਤਪ ਪਰਮੇਸਵਰ ਭਾਯਉ ॥

دویَ ُپری ہہم گپؤ ا ت رپوسیمر اھبئؤ ۔۔

ਹਤਰ ਤਸੰਘਾਸਣੁ ਿੀਅਉ ਤਸਰੀ ਗੁਰੁ ਿਹ ਬੈਿਾਯਉ ॥

س
ہر ِ یگھانس دپپؤ سِری ُگر ہت اھٹیبئؤ ۔۔

ਰਹਸੁ ਕੀਅਉ ਸੁਰ ਿੇਵ ਿੋਤਹ ਜਸੁ ਜਯ ਜਯ ਜੰਪਤਹ ॥

َرسہ کیپؤ ُسر د َوی وتہِ سج چٔے چٔے چمی ِہ ۔۔

ਅਸੁਰ ਗਏ ਿੇ ਭਾਤਗ ਪਾਪ ਤਿਨਹ ਭੀਿਤਰ ਕੰਪਤਹ ॥

ا ُسر ےئگ ےت اھبگ نات پ ِبہھ رتیھب کمی ِہ ۔۔

ਕਾਟੇ ਸੁ ਪਾਪ ਤਿਨਹ ਨਰਹੁ ਕੇ ਗੁਰੁ ਰਾਮਿਾਸੁ ਤਜਨਹ ਪਾਇਯਉ ॥

اکےٹ وس نات پ ِبہھ رنوہ ےک ُگر رام داس ِجبھ ناویئ ۔۔
ਛਿੁ ਤਸੰਘਾਸਨੁ ਤਪਰਥਮੀ ਗੁਰ ਅਰਜੁਨ ਕਉ ਿੇ ਆਇਅਉ
॥੨॥੨੧॥੯॥੧੧॥੧੦॥੧੦॥੨੨॥੬੦॥੧੪੩॥

س
رتھچ ِ یگھانس پِریمھت ُگر ار ُجں کؤ دے ا پپؤ ۔۔۲۔۔۲۱۔۔۹۔۔۱۱۔۔۱۱۔۔۱۱۔۔۲۲۔۔۶۱۔۔۱۴۳۔۔
ੴ ਸਤਿ ਨਾਮੁ ਕਰਿਾ ਪੁਰਖੁ ਤਨਰਭਉ ਤਨਰਵੈਰੁ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤਿ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪਰਸਾਤਿ ॥

َسیب
ب
ھ
ُ
گ
ں ر رپساد ۔۔
اِک اواکنر ست نام رکنا ُپرھک پِر ھؤ پِروری ااکل مُؤرت اوجین
ਸਲੋਕ ਵਾਰਾਂ ਿੇ ਵਧੀਕ ॥

ولسک واران ےت ودھیک ۔۔
ਮਹਲਾ ੧ ॥

ہلحم ۱۔۔
ਉਿੰਗੀ ਪੈਓਹਰੀ ਗਤਹਰੀ ਗੰਭੀਰੀ ॥

اُیگنت پ َپؤہری رہگی ریھبمگی ۔۔

ਸਸੁਤੜ ਸੁਹੀਆ ਤਕਵ ਕਰੀ ਤਨਵਣੁ ਨ ਜਾਇ ਥਣੀ ॥

سسُر ُسہیا کِؤ رکی ئِؤن ہن اجۓ ینھت ۔۔

ਗਚੁ ਤਜ ਲਗਾ ਤਗੜਵੜੀ ਸਖੀਏ ਧਉਲਹਰੀ ॥

سک
چگ ےج اگل گِروری ھیپے دھؤرہلی ۔۔

ਸੇ ਭੀ ਢਹਿੇ ਤਿਿੁ ਮੈ ਮੁੰਧ ਨ ਗਰਬੁ ਥਣੀ ॥੧॥

ےس یھب دھہدے دِوھٹ م َے مُیدھ ہن رگت ینھت ۔۔۱۔۔
ਸੁਤਣ ਮੁੰਧੇ ਹਰਣਾਖੀਏ ਗੂੜਾ ਵੈਣੁ ਅਪਾਰੁ ॥

ک
ُسں مُیدےھ ہرنا ھیپے ُگؤرا ونی انار ۔۔

ਪਤਹਲਾ ਵਸਿੁ ਤਸਞਾਤਣ ਕੈ ਿਾਂ ਕੀਚੈ ਵਾਪਾਰੁ ॥

الہپ وطس سِبچان ےکَ نان کبج َے وانار ۔۔
ਿੋਹੀ ਤਿਚੈ ਿੁਰਜਨਾ ਤਮਿਰਾਂ ਕੂੰ ਜੈਕਾਰੁ ॥

دویہ ِد َچے ُدرانج ِمتران ُکؤن جپکار ۔۔
ਤਜਿੁ ਿੋਹੀ ਸਜਣ ਤਮਲਤਨ ਲਹੁ ਮੁੰਧੇ ਵੀਚਾਰੁ ॥

ِجت دویہ نجس مل ِں وہل مُیدےھ وبچار ۔۔
ਿਨੁ ਮਨੁ ਿੀਜੈ ਸਜਣਾ ਐਸਾ ਹਸਣੁ ਸਾਰੁ ॥

ہ
نت نم د بج َے انجس ااسی سں سار ۔۔

ਤਿਸ ਸਉ ਨੇਹੁ ਨ ਕੀਚਈ ਤਜ ਤਿਸੈ ਚਲਣਹਾਰੁ ॥

کب
ئِس سیؤ پبہؤ ہن چبی ےج ِد سَے چلبہار ۔۔

ਨਾਨਕ ਤਜਨਹੀ ਇਵ ਕਤਰ ਬੁਤਝਆ ਤਿਨਹਾ ਤਵਟਹੁ ਕੁਰਬਾਣੁ ॥੨॥

ب
جب
ب
ُج
پ
ہ
ُ
ق
ھ
نانک ِ ھی اِو رک یا ھا وِوہٹ رنان ۔۔۲۔۔
ਜੇ ਿੂੰ ਿਾਰੂ ਪਾਤਣ ਿਾਹੂ ਪੁਛੁ ਤਿੜੰਨਹ ਕਲ ॥

ب
ےج ئُؤن نا ُرو نان نا ُہؤ ُچھ پِربّہھ لک ۔۔
ਿਾਹੂ ਖਰੇ ਸੁਜਾਣ ਵੰਞਾ ਏਨਹੀ ਕਪਰੀ ॥੩॥

پب
نا ُہؤ رھکے سُچان واجن ا ھی کتری ۔۔۳۔۔
ਝੜ ਝਖੜ ਓਹਾੜ ਲਹਰੀ ਵਹਤਨ ਲਖੇਸਰੀ ॥

چ
لک
ک
ھ
ھی
ڑھج ھر اواہر رہلی ونہ سری ۔۔

ਸਤਿਗੁਰ ਤਸਉ ਆਲਾਇ ਬੇੜੇ ਿੁਬਤਣ ਨਾਤਹ ਭਉ ॥੪॥

ب
سیگؤر سِیؤ ا الےئ ڑیبے ُدنب ناہِ ھؤ ۔۔۴۔۔

ਨਾਨਕ ਿੁਨੀਆ ਕੈਸੀ ਹੋਈ ॥

نانک ُداین َ
کیسی وہیئ ۔۔

ਸਾਲਕੁ ਤਮਿੁ ਨ ਰਤਹਓ ਕੋਈ ॥

ساکل مِت ہن رویہ وکیئ ۔۔
ਭਾਈ ਬੰਧੀ ਹੇਿੁ ਚੁਕਾਇਆ ॥

اھبیئ دنبیھ تیہ ُجکانا ۔۔
ਿੁਨੀਆ ਕਾਰਤਣ ਿੀਨੁ ਗਵਾਇਆ ॥੫॥

ُداین اکرن دنی وگَانا ۔۔۵۔۔
ਹੈ ਹੈ ਕਤਰ ਕੈ ਓਤਹ ਕਰੇਤਨ ॥

ےہ رک ےکَ اوہِ رک َپں ۔۔
ےہَ َ
ਗਲਹਾ ਤਪਟਤਨ ਤਸਰੁ ਖੋਹੇਤਨ ॥

گلہھا نِیں سِر وھکہ َیں ۔۔

ਨਾਉ ਲੈਤਨ ਅਰੁ ਕਰਤਨ ਸਮਾਇ ॥

ناو لَیں ار رکن امسۓ ۔۔

ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਬਤਲਹਾਰੈ ਜਾਇ ॥੬॥

پ
اہلبرے اجۓ ۔۔۶۔۔
نانک ِں َ

ਰੇ ਮਨ ਿੀਤਗ ਨ ਿੋਲੀਐ ਸੀਧੈ ਮਾਰਤਗ ਧਾਉ ॥

رے نم دنگ ہن دو ل ٔپے دیسےھَ امرگ داھو ۔۔
ਪਾਛੈ ਬਾਘੁ ਿਰਾਵਣੋ ਆਗੈ ਅਗਤਨ ਿਲਾਉ ॥

چ
نا َھے ناھگ دراوون ا ےگ انگ نالو ۔۔

ਸਹਸੈ ਜੀਅਰਾ ਪਤਰ ਰਤਹਓ ਮਾ ਕਉ ਅਵਰੁ ਨ ਢੰਗੁ ॥

سہ َسے جیترا رپ رویہ ام کؤ ا َور ہن دھیگ ۔۔

ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਤਖ ਛੁਟੀਐ ਹਤਰ ਪਰੀਿਮ ਤਸਉ ਸੰਗੁ ॥੭॥

چ
نانک ُگرمُکھ ھُییپے ہر رپمتی سِیؤ گنس ۔۔۷۔۔

ਬਾਘੁ ਮਰੈ ਮਨੁ ਮਾਰੀਐ ਤਜਸੁ ਸਤਿਗੁਰ ਿੀਤਖਆ ਹੋਇ ॥

ناھگ م َ َرے نم امر پپے ِجس سیگؤر دنکھیا وہۓ ۔۔
ਆਪੁ ਪਛਾਣੈ ਹਤਰ ਤਮਲੈ ਬਹੁਤੜ ਨ ਮਰਣਾ ਹੋਇ ॥

ا ت اھچپ ئَے ہر ملَ ِے بہُہر ہن رمنا وہۓ ۔۔

ਕੀਚਤੜ ਹਾਥੁ ਨ ਬੂਿਈ ਏਕਾ ਨਿਤਰ ਤਨਹਾਤਲ ॥

ڑچیک اہھت ہن وبدیئ ااکی دنر بِہال ۔۔
ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਤਖ ਉਬਰੇ ਗੁਰੁ ਸਰਵਰੁ ਸਚੀ ਪਾਤਲ ॥੮॥

رسور یچس نال ۔۔۸۔۔
نانک ُگرمُکھ اُپرے ُگر َ

ਅਗਤਨ ਮਰੈ ਜਲੁ ਲੋਤੜ ਲਹੁ ਤਵਣੁ ਗੁਰ ਤਨਤਧ ਜਲੁ ਨਾਤਹ ॥

انگ م َ َرے لج وہل وِن ُگر ن ِدھ لج ناہِ۔۔

ਜਨਤਮ ਮਰੈ ਭਰਮਾਈਐ ਜੇ ਲਖ ਕਰਮ ਕਮਾਤਹ ॥

منج م َ َرے رھبام پ ٔپے ےج ھکل رکم امکہِ۔۔

ਜਮੁ ਜਾਗਾਤਿ ਨ ਲਗਈ ਜੇ ਚਲੈ ਸਤਿਗੁਰ ਭਾਇ ॥

مج اجاگت ہن لگبی ےج چلَے سیگؤر اھبےئ ۔۔

ਨਾਨਕ ਤਨਰਮਲੁ ਅਮਰ ਪਿੁ ਗੁਰੁ ਹਤਰ ਮੇਲੈ ਮੇਲਾਇ ॥੯॥

نانک پِرلم ارم ند ُگر ہر میلَے میال ِئے ۔۔۹۔۔

ਕਲਰ ਕੇਰੀ ਛਪੜੀ ਕਊਆ ਮਤਲ ਮਤਲ ਨਾਇ ॥

رلک ریکی ڑپھچی کؤا لم لم ناےئ ۔۔
ਮਨੁ ਿਨੁ ਮੈਲਾ ਅਵਗੁਣੀ ਤਚੰਜੁ ਭਰੀ ਗੰਧੀ ਆਇ ॥

جب
نم نت میال ا َو ُگبی ِ ج رھبی دنگیھ ا ۓ ۔۔
ਸਰਵਰੁ ਹੰਤਸ ਨ ਜਾਤਣਆ ਕਾਗ ਕੁਪੰਖੀ ਸੰਤਗ ॥

ُکییک
ھ
ی گنس ۔۔
رسور سنہ ہن اجاین اکگ

ਸਾਕਿ ਤਸਉ ਐਸੀ ਪਰੀਤਿ ਹੈ ਬੂਝਹੁ ਤਗਆਨੀ ਰੰਤਗ ॥

ساطق سِیؤ ایسی رپپپ ےہَ ئُؤچھہہ گ ِیاین رنگ ۔۔
ਸੰਿ ਸਭਾ ਜੈਕਾਰੁ ਕਤਰ ਗੁਰਮੁਤਖ ਕਰਮ ਕਮਾਉ ॥

سیت اھبس جپکار ک ر ُگرمُکھ رکم امکو ۔۔

ਤਨਰਮਲੁ ਨਹਾਵਣੁ ਨਾਨਕਾ ਗੁਰੁ ਿੀਰਥੁ ਿਰੀਆਉ ॥੧੦॥

پِرلم بہھاون نااکن ُگر ریتھت درناو ۔۔۱۱۔۔

ਜਨਮੇ ਕਾ ਿਲੁ ਤਕਆ ਗਣੀ ਜਾਂ ਹਤਰ ਭਗਤਿ ਨ ਭਾਉ ॥

جبمے اک لھپ ایک ینگ اجن ہر تگھب ہن اھبو ۔۔
ਪੈਧਾ ਖਾਧਾ ਬਾਤਿ ਹੈ ਜਾਂ ਮਤਨ ਿੂਜਾ ਭਾਉ ॥

ےہ اجن نم ُدواج اھبو ۔۔
دیپاھ اھکداھ ناد َ
ਵੇਖਣੁ ਸੁਨਣਾ ਝੂਿੁ ਹੈ ਮੁਤਖ ਝੂਿਾ ਆਲਾਉ ॥

مک چ
ن ک ھ سی چ
ھ
ھ
ُ
ُ
ےہ ُ ھ ؤاھٹ ا الو ۔۔
و ں ُ یا ؤھٹ َ

ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਸਲਾਤਹ ਿੂ ਹੋਰੁ ਹਉਮੈ ਆਵਉ ਜਾਉ ॥੧੧॥

نانک نام سالہِ ئُؤ وہر ہؤ م َے ا وو اجو ۔۔۱۱۔۔

ਹੈਤਨ ਤਵਰਲੇ ਨਾਹੀ ਘਣੇ ਿੈਲ ਿਕੜੁ ਸੰਸਾਰੁ ॥੧੨॥

گھپ َبھی ب
ھ
ک
ہَیں وِرےل نایہ ے ل ر اسنسر ۔۔۱۲۔۔
ਨਾਨਕ ਲਗੀ ਿੁਤਰ ਮਰੈ ਜੀਵਣ ਨਾਹੀ ਿਾਣੁ ॥

نانک یگل ُپر م َ َرے ویجن نایہ نان ۔۔
ਚੋਟੈ ਸੇਿੀ ਜੋ ਮਰੈ ਲਗੀ ਸਾ ਪਰਵਾਣੁ ॥

وچ ئَے َ
سیبی وج م َ َرے یگل سا رپوان ۔۔
ਤਜਸ ਨੋ ਲਾਏ ਤਿਸੁ ਲਗੈ ਲਗੀ ਿਾ ਪਰਵਾਣੁ ॥

َ
ِجس ون الےئ ئِس لگے یگل نا رپوان ۔۔

ਤਪਰਮ ਪੈਕਾਮੁ ਨ ਤਨਕਲੈ ਲਾਇਆ ਤਿਤਨ ਸੁਜਾਤਣ ॥੧੩॥

پِرم َپپکام ہن ئِکلے النا پِں سُچان ۔۔۱۳۔۔
ਭਾਂਿਾ ਧੋਵੈ ਕਉਣੁ ਤਜ ਕਚਾ ਸਾਤਜਆ ॥

وھوے کؤن ےج اچک سا ِجیا ۔۔
اھبندا د َ
ਧਾਿੂ ਪੰਤਜ ਰਲਾਇ ਕੂੜਾ ਪਾਤਜਆ ॥

داھئُؤ جنپ رال ِئے ُکؤرا ناایج ۔۔

ਭਾਂਿਾ ਆਣਗੁ ਰਾਤਸ ਜਾਂ ਤਿਸੁ ਭਾਵਸੀ ॥

اھبندا ا َنگ راس اجن ئِس اھبویس ۔۔
ਪਰਮ ਜੋਤਿ ਜਾਗਾਇ ਵਾਜਾ ਵਾਵਸੀ ॥੧੪॥

رپم وجت اجاگۓ وااج واویس ۔۔۱۴۔۔
ਮਨਹੁ ਤਜ ਅੰਧੇ ਘੂਪ ਕਤਹਆ ਤਬਰਿੁ ਨ ਜਾਣਨੀ ॥

گ
مبہؤ ےج ادنےھ ُھؤت کہیا پِرد ہن اجینن ۔۔

ਮਤਨ ਅੰਧੈ ਊੈਂਧੈ ਕਵਲ ਤਿਸਤਨ ਖਰੇ ਕਰੂਪ ॥

ےھ اُودن َھے وکَل دِنس رھکے رکُوت ۔۔
نم ادن َ
ਇਤਕ ਕਤਹ ਜਾਣਤਨ ਕਤਹਆ ਬੁਝਤਨ ਿੇ ਨਰ ਸੁਘੜ ਸਰੂਪ ॥

بُج
ُسگ
ھ
ھ
اِک ہہک اجنن کہیا ں ےت رن ر رسُوت ۔۔

ਇਕਨਾ ਨਾਿੁ ਨ ਬੇਿੁ ਨ ਗੀਅ ਰਸੁ ਰਸੁ ਕਸੁ ਨ ਜਾਣੰਤਿ ॥

اِانک ناد ہن دیب ہن گِییا رس رس سک ہن اجپ َپت ۔۔
ਇਕਨਾ ਤਸਤਧ ਨ ਬੁਤਧ ਨ ਅਕਤਲ ਸਰ ਅਖਰ ਕਾ ਭੇਉ ਨ ਲਹੰਤਿ ॥

ب
اِانک سِدھ ہن ُندھ ہن لقع رس ارھک اک ھپؤ ہن لہپت ۔۔

ਨਾਨਕ ਿੇ ਨਰ ਅਸਤਲ ਖਰ ਤਜ ਤਬਨੁ ਗੁਣ ਗਰਬੁ ਕਰੰਿ ॥੧੫॥

نانک ےت رن الص رھک ےج پِں ُگں رگت رکپپ ۔۔۱۵۔۔
ਸੋ ਬਰਹਮਣੁ ਜੋ ਤਬੰਿੈ ਬਰਹਮੁ ॥

وس پرنمہ وج پِی َدے پرمہ ۔۔
ਜਪੁ ਿਪੁ ਸੰਜਮੁ ਕਮਾਵੈ ਕਰਮੁ ॥

جت پپ

سبج

امکوے رکم ۔۔
م َ

ਸੀਲ ਸੰਿੋਖ ਕਾ ਰਖੈ ਧਰਮੁ ॥

ک
لیس وتنسھک اک ر َھے درھم ۔۔
ਬੰਧਨ ਿੋੜੈ ਹੋਵੈ ਮੁਕਿੁ ॥

وہوے مُکت ۔۔
دنبنھ َ
وترے َ
ਸੋਈ ਬਰਹਮਣੁ ਪੂਜਣ ਜੁਗਿੁ ॥੧੬॥

وسیئ پرنمہ ئُؤنج ُچگت ۔۔۱۶۔۔

ਖਿਰੀ ਸੋ ਜੁ ਕਰਮਾ ਕਾ ਸੂਰੁ ॥

ک
س
ھ
ت
ری وس چ رکام اک ُؤر ۔۔
ਪੁੰਨ ਿਾਨ ਕਾ ਕਰੈ ਸਰੀਰੁ ॥

ُپ ّں دان اک رکَے رسری ۔۔
ਖੇਿੁ ਪਛਾਣੈ ਬੀਜੈ ਿਾਨੁ ॥

تیھک اھچپ ئَے پ ِبجے دان ۔۔
ਸੋ ਖਿਰੀ ਿਰਗਹ ਪਰਵਾਣੁ ॥

ک
وس ھتری درہگ رپوان ۔۔
ਲਬੁ ਲੋਭੁ ਜੇ ਕੂੜੁ ਕਮਾਵੈ ॥

امکوے ۔۔
لپ ولھب ےج ُکؤر َ
ਅਪਣਾ ਕੀਿਾ ਆਪੇ ਪਾਵੈ ॥੧੭॥

اانپ کییا ا ےپ نا َوے ۔۔۱۷۔۔
ਿਨੁ ਨ ਿਪਾਇ ਿਨੂਰ ਤਜਉ ਬਾਲਣੁ ਹਿ ਨ ਬਾਤਲ ॥

نت ہن اپتۓ ونتُر چیپؤ نانل ڈہ ہن نال ۔۔

ਤਸਤਰ ਪੈਰੀ ਤਕਆ ਿੇਤੜਆ ਅੰਿਤਰ ਤਪਰੀ ਸਮਹਾਤਲ ॥੧੮॥

پ س
م
ہ
سِر نتَری ایک ڑیھپنا ادنر ِری ھال ۔۔۱۸۔۔
ਸਭਨੀ ਘਟੀ ਸਹੁ ਵਸੈ ਸਹ ਤਬਨੁ ਘਟੁ ਨ ਕੋਇ ॥

سب
پ
ھب
س
س
ہ
ِ
س
َ
ی یٹھگ ؤ و َے ہہ ں ٹھگ ہن وکۓ ۔۔
ਨਾਨਕ ਿੇ ਸੋਹਾਗਣੀ ਤਜਨਹਾ ਗੁਰਮੁਤਖ ਪਰਗਟੁ ਹੋਇ ॥੧੯॥

نانک ےت وساہینگ ِجبھا ُگرمُکھ رپگپ وہۓ ۔۔۱۹۔۔

ਜਉ ਿਉ ਪਰੇਮ ਖੇਲਣ ਕਾ ਚਾਉ ॥

کھ
ل
ی
جؤ ئؤ رپمی ں اک اچو ۔۔

ਤਸਰੁ ਧਤਰ ਿਲੀ ਗਲੀ ਮੇਰੀ ਆਉ ॥

سِر درھ یلت یلگ ریمی ا و ۔۔
ਇਿੁ ਮਾਰਤਗ ਪੈਰੁ ਧਰੀਜੈ ॥

اِت امرگ نتَر درھ بج َے ۔۔
ਤਸਰੁ ਿੀਜੈ ਕਾਤਣ ਨ ਕੀਜੈ ॥੨੦॥

سِر د بج َے اکن ہن کبج َے ۔۔۲۱۔۔
ਨਾਤਲ ਤਕਰਾੜਾ ਿੋਸਿੀ ਕੂੜੈ ਕੂੜੀ ਪਾਇ ॥

نال کِرارا دویتس ُکؤ َرے ُکؤری ناۓ ۔۔

ਮਰਣੁ ਨ ਜਾਪੈ ਮੂਤਲਆ ਆਵੈ ਤਕਿੈ ਥਾਇ ॥੨੧॥

ے ک ِ َپے اھتےئ ۔۔۲۱۔۔
رمن ہن اج ئَے مُؤایل ا و َ
ਤਗਆਨ ਹੀਣੰ ਅਤਗਆਨ ਪੂਜਾ ॥

ہ
گ ِیان ییں اایگن ئُؤاج ۔۔

ਅੰਧ ਵਰਿਾਵਾ ਭਾਉ ਿੂਜਾ ॥੨੨॥

ادنھ ورناوا اھبو ُدواج ۔۔۲۲۔۔
ਗੁਰ ਤਬਨੁ ਤਗਆਨੁ ਧਰਮ ਤਬਨੁ ਤਧਆਨੁ ॥

ُگر پِں گ ِیان درھم پِں دایھن ۔۔

ਸਚ ਤਬਨੁ ਸਾਖੀ ਮੂਲੋ ਨ ਬਾਕੀ ॥੨੩॥

چس پِں سایھک مُؤول ہن نایق ۔۔۲۳۔۔

ਮਾਣੂ ਘਲੈ ਉਿੀ ਚਲੈ ॥

گ
امئُؤ ھلَے اُیھٹ چلَے ۔۔

ਸਾਿੁ ਨਾਹੀ ਇਵੇਹੀ ਗਲੈ ॥੨੪॥

ساد نایہ اویہی گلَے ۔۔۲۴۔۔

ਰਾਮੁ ਝੁਰੈ ਿਲ ਮੇਲਵੈ ਅੰਿਤਰ ਬਲੁ ਅਤਧਕਾਰ ॥

چ
رام ُھ َرے دل م َیل َؤے ارتن نل ا ِدھپکار ۔۔

ਬੰਿਰ ਕੀ ਸੈਨਾ ਸੇਵੀਐ ਮਤਨ ਿਤਨ ਜੁਝੁ ਅਪਾਰੁ ॥

چ
پیتر یک َسییا ویس پپے َ نم نت چُھ انار ۔۔

ਸੀਿਾ ਲੈ ਗਇਆ ਿਹਤਸਰੋ ਲਛਮਣੁ ਮੂਓ ਸਰਾਤਪ ॥

اتیس لَے ایگ دہسِرو نمھچل مُؤو رسات ۔۔

ਨਾਨਕ ਕਰਿਾ ਕਰਣਹਾਰੁ ਕਤਰ ਵੇਖੈ ਥਾਤਪ ਉਥਾਤਪ ॥੨੫॥

نانک رکنا رکاہنر رک وےھکی اھتت اُاھتت ۔۔۲۵۔۔
ਮਨ ਮਤਹ ਝੂਰੈ ਰਾਮਚੰਿੁ ਸੀਿਾ ਲਛਮਣ ਜੋਗੁ ॥

چ
نم ہہم ُھؤ َرے رامچید اتیس نمھچل وجگ ۔۔
ਹਣਵੰਿਰੁ ਆਰਾਤਧਆ ਆਇਆ ਕਤਰ ਸੰਜੋਗੁ ॥

ونہرتن ا رادایھ ا نا رک وجنسگ ۔۔
ਭੂਲਾ ਿੈਿੁ ਨ ਸਮਝਈ ਤਿਤਨ ਪਰਭ ਕੀਏ ਕਾਮ ॥

سم
ج
ب
ُھؤال َدپپ ہن ھبی پِں رپَھب ےئیک اکم ۔۔
ਨਾਨਕ ਵੇਪਰਵਾਹੁ ਸੋ ਤਕਰਿੁ ਨ ਤਮਟਈ ਰਾਮ ॥੨੬॥

نانک ورپیواوہ وس کِرت ہن مِیبی رام ۔۔۲۶۔۔

ਲਾਹੌਰ ਸਹਰੁ ਜਹਰੁ ਕਹਰੁ ਸਵਾ ਪਹਰੁ ॥੨੭॥

ال َہؤر رحس چہر رہق سَؤا رہپ ۔۔۲۷۔۔
ਮਹਲਾ ੩ ॥

ہلحم ۳۔۔
ਲਾਹੌਰ ਸਹਰੁ ਅੰਤਮਰਿ ਸਰੁ ਤਸਿਿੀ ਿਾ ਘਰੁ ॥੨੮॥

ال َہؤر رحس ارمت رس صِفبی دا رھگ ۔۔۲۸۔۔
ਮਹਲਾ ੧ ॥

ہلحم ۱۔۔
ਉਿੋਸਾਹੈ ਤਕਆ ਨੀਸਾਨੀ ਿੋਤਟ ਨ ਆਵੈ ਅੰਨੀ ॥

ّ
ے ا نی ۔۔
اُدوسا َ
ےہ ایک اسینین وتت ہن ا و َ

ਉਿੋਸੀਅ ਘਰੇ ਹੀ ਵੁਿੀ ਕੁਤੜਈ ਰੰਨੀ ਧੰਮੀ ॥

ّ ھ
اُدویسء رھگے یہ ُویھٹ ُکرںیئ رنی د می ۔۔
ਸਿੀ ਰੰਨੀ ਘਰੇ ਤਸਆਪਾ ਰੋਵਤਨ ਕੂੜੀ ਕੰਮੀ ॥

ک
ّ
یتس رنی رھگے ِسیانا روون ُکؤری مّی ۔۔

ਜੋ ਲੇਵੈ ਸੋ ਿੇਵੈ ਨਾਹੀ ਖਟੇ ਿੰਮ ਸਹੰਮੀ ॥੨੯॥

ک
وج ویلَے وس دویَے نایہ ھپے د ّم یمہس ۔۔۲۹۔۔
ਪਬਰ ਿੂੰ ਹਰੀਆਵਲਾ ਕਵਲਾ ਕੰਚਨ ਵੰਤਨ ॥

نتر ئُؤن ہ ِرناوال وکَال نچنک و ّن ۔۔

ਕੈ ਿੋਖੜੈ ਸਤੜਓਤਹ ਕਾਲੀ ਹੋਈਆ ਿੇਹੁਰੀ ਨਾਨਕ ਮੈ ਿਤਨ ਭੰਗੁ ॥

ےکَ دوڑھکَے ڑسویہ اکیل وہایئ دب ُہری نانک م َے نت گنھب ۔۔

ਜਾਣਾ ਪਾਣੀ ਨਾ ਲਹਾਂ ਜੈ ਸੇਿੀ ਮੇਰਾ ਸੰਗੁ ॥

ےج َ
سیبی ریما گنس ۔۔
اجنا ناین ہن اہلن َ
ਤਜਿੁ ਤਿਿੈ ਿਨੁ ਪਰਿੁੜੈ ਚੜੈ ਚਵਗਤਣ ਵੰਨੁ ॥੩੦॥

ب
ب
ِجت ِد َھے نت رپ ُھ َرے ڑچَے َجؤنگ و ّن ۔۔۳۱۔۔
ਰਤਜ ਨ ਕੋਈ ਜੀਤਵਆ ਪਹੁਤਚ ਨ ਚਤਲਆ ਕੋਇ ॥

بہ
رچ ہن وکیئ ویجنا ج ہن ایلچ وکۓ ۔۔

ਤਗਆਨੀ ਜੀਵੈ ਸਿਾ ਸਿਾ ਸੁਰਿੀ ਹੀ ਪਤਿ ਹੋਇ ॥

گ ِیاین ویجے دسا دسا ُسریت یہ پپ وہۓ ۔۔
ਸਰਿੈ ਸਰਿੈ ਸਿਾ ਸਿਾ ਏਵੈ ਗਈ ਤਵਹਾਇ ॥

ب
ب
رس َھے رس َھے دسا دسا اویَے یئگ وِاہ ئِے ۔۔
ਨਾਨਕ ਤਕਸ ਨੋ ਆਖੀਐ ਤਵਣੁ ਪੁਤਛਆ ਹੀ ਲੈ ਜਾਇ ॥੩੧॥

ب
ک
ُج
َ
ل
ھ
نانک کِس ون ا ھیپے وِن یا یہ ے اجۓ ۔۔۳۱۔۔
ਿੋਸੁ ਨ ਿੇਅਹੁ ਰਾਇ ਨੋ ਮਤਿ ਚਲੈ ਜਾਂ ਬੁਢਾ ਹੋਵੈ ॥

وہوے ۔۔
دوس ہن دپی ُہ راےئ ون مت چلَے اجن ُنداھ َ
ਗਲਾਂ ਕਰੇ ਘਣੇਰੀਆ ਿਾਂ ਅੰਨਹੇ ਪਵਣਾ ਖਾਿੀ ਟੋਵੈ ॥੩੨॥

ب
وٹوے ۔۔۳۲۔۔
گالن رکے رینھگِنا نان ا ھے وپَنا اھکیت َ
ਪੂਰੇ ਕਾ ਕੀਆ ਸਭ ਤਕਛੁ ਪੂਰਾ ਘਤਟ ਵਤਧ ਤਕਛੁ ਨਾਹੀ ॥

ک
ک
ئُؤرے اک ایک سیھ ِچھ ئُؤرا ٹھگ ودھ ِچھ نایہ ۔۔

ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਤਖ ਐਸਾ ਜਾਣੈ ਪੂਰੇ ਮਾਂਤਹ ਸਮਾਂਹੀ ॥੩੩॥

نانک ُگرمُکھ ااسی اج ئَے ئُؤرے امہہنِ امسیہن ۔۔۳۳۔۔

ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ੩

ولسک ہلحم ۳
ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪਰਸਾਤਿ ॥

اِک اواکنر سیگؤر رپساد ۔۔
ਅਤਭਆਗਿ ਏਹ ਨ ਆਖੀਅਤਹ ਤਜਨ ਕੈ ਮਨ ਮਤਹ ਭਰਮੁ ॥

ک
اایھبگپ اہہی ہن ا ھیبہے ِجں ےکَ نم ہہم رھبم ۔۔
ਤਿਨ ਕੇ ਤਿਿੇ ਨਾਨਕਾ ਿੇਹੋ ਜੇਹਾ ਧਰਮੁ ॥੧॥

پِں ےک دِےت نااکن پبہؤ اہیج درھم ۔۔۱۔۔

ਅਭੈ ਤਨਰੰਜਨ ਪਰਮ ਪਿੁ ਿਾ ਕਾ ਭੀਖਕੁ ਹੋਇ ॥

بھ
ب
ک
ی
ا َھے پِرنجن رپم ند نا اک ھک وہۓ ۔۔

ਤਿਸ ਕਾ ਭੋਜਨੁ ਨਾਨਕਾ ਤਵਰਲਾ ਪਾਏ ਕੋਇ ॥੨॥

ئِس اک وھبنج نااکن وِرال ناےئ وکۓ ۔۔۲۔۔
ਹੋਵਾ ਪੰਤਿਿੁ ਜੋਿਕੀ ਵੇਿ ਪੜਾ ਮੁਤਖ ਚਾਤਰ ॥

وہوا ڈنپت وجیکت وند ڑپا مُکھ اچر ۔۔

ਨਵਾ ਖੰਿਾ ਤਵਤਚ ਜਾਣੀਆ ਅਪਨੇ ਚਜ ਵੀਚਾਰ ॥੩॥

چ
ونَا ڈنھکا وِچ اجاین اےنپ ج وبچار ۔۔۳۔۔

ਬਰਹਮਣ ਕੈਲੀ ਘਾਿੁ ਕੰਞਕਾ ਅਣਚਾਰੀ ਕਾ ਧਾਨੁ ॥

ک
پرنمہ َیلی اھگت کیبچکا ااچنری اک داھن ۔۔

ਤਿਟਕ ਤਿਟਕਾ ਕੋੜੁ ਬਿੀਆ ਸਿਾ ਸਿਾ ਅਤਭਮਾਨੁ ॥

ب
ب
ھِیک ب ِھپکا وکر دبِنا دسا دسا ا ھبمان ۔۔

ਪਾਤਹ ਏਿੇ ਜਾਤਹ ਵੀਸਤਰ ਨਾਨਕਾ ਇਕੁ ਨਾਮੁ ॥

ناہِ اےتی اجہ ورسی نااکن اِک نام ۔۔
ਸਭ ਬੁਧੀ ਜਾਲੀਅਤਹ ਇਕੁ ਰਹੈ ਿਿੁ ਤਗਆਨੁ ॥੪॥

سیھ ُندیھ اجلیی ِہ اِک ر َہے پپ گ ِیان ۔۔۴۔۔
ਮਾਥੈ ਜੋ ਧੁਤਰ ਤਲਤਖਆ ਸੁ ਮੇਤਟ ਨ ਸਕੈ ਕੋਇ ॥

َب
ام ھے

وج د ُھر لک ِھیا وس ٹیم ہن ےکسَ وکۓ ۔۔

ਨਾਨਕ ਜੋ ਤਲਤਖਆ ਸੋ ਵਰਿਿਾ ਸੋ ਬੂਝੈ ਤਜਸ ਨੋ ਨਿਤਰ ਹੋਇ ॥੫॥

چ
نانک وج لک ِھیا وس وردتا وس ئُؤ َھے ِجس ون دنر وہۓ ۔۔۵۔۔
ਤਜਨੀ ਨਾਮੁ ਤਵਸਾਤਰਆ ਕੂੜੈ ਲਾਲਤਚ ਲਤਗ ॥

ِجبی نام وِسارنا ُکؤ َرے الچل گل ۔۔

ਧੰਧਾ ਮਾਇਆ ਮੋਹਣੀ ਅੰਿਤਰ ਤਿਸਨਾ ਅਤਗ ॥

ددنھاھ امنا ومینہ ارتن ئِسیا اگ ۔۔

ਤਜਨਹਾ ਵੇਤਲ ਨ ਿੂੰਬੜੀ ਮਾਇਆ ਿਗੇ ਿਤਗ ॥

ِجبھا ولی ہن ئُؤمتری امنا ےگھٹ گھٹ ۔۔

ਮਨਮੁਖ ਬੰਤਨਹ ਚਲਾਈਅਤਹ ਨਾ ਤਮਲਹੀ ਵਤਗ ਸਤਗ ॥

مب
مُکھ پبہھِ چالنیی ِہ ہن ملِہی وگ گس ۔۔

ਆਤਪ ਭੁਲਾਏ ਭੁਲੀਐ ਆਪੇ ਮੇਤਲ ਤਮਲਾਇ ॥

ب
ب
م
ھ
لی
ی
ئ
پ
ُ
ِ
م
ِ
َ
ے ا ےپ ل ال ے ۔۔
ا ت ھُالےئ

ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਤਖ ਛੁਟੀਐ ਜੇ ਚਲੈ ਸਤਿਗੁਰ ਭਾਇ ॥੬॥

چ
نانک ُگرمُکھ ھُییپے ےج چلَے سیگؤر اھبےئ ۔۔۶۔۔

ਸਾਲਾਹੀ ਸਾਲਾਹਣਾ ਭੀ ਸਚਾ ਸਾਲਾਤਹ ॥

اصالیح ساالانہ یھب اچس ساالہِ۔۔
ਨਾਨਕ ਸਚਾ ਏਕੁ ਿਰੁ ਬੀਭਾ ਪਰਹਤਰ ਆਤਹ ॥੭॥

نانک اچس انک در نیبھا رپہر ا ہِ۔۔۷۔۔

ਨਾਨਕ ਜਹ ਜਹ ਮੈ ਤਿਰਉ ਿਹ ਿਹ ਸਾਚਾ ਸੋਇ ॥

ب
نانک ہج ہج م َے ھِرو ہت ہت سااچ وسۓ ۔۔

ਜਹ ਿੇਖਾ ਿਹ ਏਕੁ ਹੈ ਗੁਰਮੁਤਖ ਪਰਗਟੁ ਹੋਇ ॥੮॥

ہج داھکی ہت انک ےہَ ُگرمُکھ رپگپ وہۓ ۔۔۸۔۔
ਿੂਖ ਤਵਸਾਰਣੁ ਸਬਿੁ ਹੈ ਜੇ ਮੰਤਨ ਵਸਾਏ ਕੋਇ ॥

ُدوھک وِسارن دبس ےہَ ےج نمّ وساےئ وکۓ ۔۔
ਗੁਰ ਤਕਰਪਾ ਿੇ ਮਤਨ ਵਸੈ ਕਰਮ ਪਰਾਪਤਿ ਹੋਇ ॥੯॥

ُگر کِرنا ےت نم و سَے رکم رپاپپ وہۓ ۔۔۹۔۔

ਨਾਨਕ ਹਉ ਹਉ ਕਰਿੇ ਖਤਪ ਮੁਏ ਖੂਹਤਣ ਲਖ ਅਸੰਖ ॥

ک
نانک ہؤ ہؤ رکےت پھک مُؤےئ ُھؤنہ ھکل اھکنس ۔۔
ਸਤਿਗੁਰ ਤਮਲੇ ਸੁ ਉਬਰੇ ਸਾਚੈ ਸਬਤਿ ਅਲੰਖ ॥੧੦॥

سیگؤر مل ِے ےس اُپرے سا َچے دبس الیکھ ۔۔۱۱۔۔

ਤਜਨਾ ਸਤਿਗੁਰੁ ਇਕ ਮਤਨ ਸੇਤਵਆ ਤਿਨ ਜਨ ਲਾਗਉ ਪਾਇ ॥

ِجیا سیگؤر اِک نم ویسنا پِں نج الگؤ ناۓ ۔۔

ਗੁਰ ਸਬਿੀ ਹਤਰ ਮਤਨ ਵਸੈ ਮਾਇਆ ਕੀ ਭੁਖ ਜਾਇ ॥

ب
ُگر دبسی ہر نم و سَے امنا یک ُھکھ اجۓ ۔۔

ਸੇ ਜਨ ਤਨਰਮਲ ਊਜਲੇ ਤਜ ਗੁਰਮੁਤਖ ਨਾਤਮ ਸਮਾਇ ॥

ےس نج پِرلم اُوےلج ےج ُگرمُکھ نام امسۓ ۔۔

ਨਾਨਕ ਹੋਤਰ ਪਤਿਸਾਹੀਆ ਕੂੜੀਆ ਨਾਤਮ ਰਿੇ ਪਾਤਿਸਾਹ ॥੧੧॥

نانک وہر نیسا ِہیا ُکؤرنا نام رےت نائساہ ۔۔۱۱۔۔
ਤਜਉ ਪੁਰਖੈ ਘਤਰ ਭਗਿੀ ਨਾਤਰ ਹੈ ਅਤਿ ਲੋਚੈ ਭਗਿੀ ਭਾਇ ॥

َک
چیپؤ ُپر ھے

ب
ب
گب
گب
ھ
ھ
چ
ت ول َے ی اھبےئ ۔۔
رھگ ی نار ےہ ا ِ

ਬਹੁ ਰਸ ਸਾਲਣੇ ਸਵਾਰਿੀ ਖਟ ਰਸ ਮੀਿੇ ਪਾਇ ॥

وہب رس ساےنل وساردی ٹھک رس ےھٹیم ناۓ ۔۔
ਤਿਉ ਬਾਣੀ ਭਗਿ ਸਲਾਹਿੇ ਹਤਰ ਨਾਮੈ ਤਚਿੁ ਲਾਇ ॥

پپؤ ناین تگھب سالدہے ہر نا م َے ِجت ال ئِے ۔۔

ਮਨੁ ਿਨੁ ਧਨੁ ਆਗੈ ਰਾਤਖਆ ਤਸਰੁ ਵੇਤਚਆ ਗੁਰ ਆਗੈ ਜਾਇ ॥

نم نت دنھ ا ےگ راایھک سِر وبچیا ُگر ا ےگ اجۓ ۔۔
ਭੈ ਭਗਿੀ ਭਗਿ ਬਹੁ ਲੋਚਿੇ ਪਰਭ ਲੋਚਾ ਪੂਤਰ ਤਮਲਾਇ ॥

ب ب
گب
ھ
ئ
ئ
ِ
م
ِ
َھے ی تگھب وہب ولچدے رپَھب ولاچ ُؤر ال ے ۔۔
ਹਤਰ ਪਰਭੁ ਵੇਪਰਵਾਹੁ ਹੈ ਤਕਿੁ ਖਾਧੈ ਤਿਪਿਾਇ ॥

ےہ کِپ اھکد َھے َ نِییاےئ ۔۔
ہر رپَھب ورپیواوہ َ
ਸਤਿਗੁਰ ਕੈ ਭਾਣੈ ਜੋ ਚਲੈ ਤਿਪਿਾਸੈ ਹਤਰ ਗੁਣ ਗਾਇ ॥

سیگؤر ےکَ اھب ئَے وج چلَے نِییا سَے ہر ُگں اگۓ ۔۔

ਧਨੁ ਧਨੁ ਕਲਜੁਤਗ ਨਾਨਕਾ ਤਜ ਚਲੇ ਸਤਿਗੁਰ ਭਾਇ ॥੧੨॥

دنھ دنھ کلچُگ نااکن ےج ےلچ سیگؤر اھبےئ ۔۔۱۲۔۔

ਸਤਿਗੁਰੂ ਨ ਸੇਤਵਓ ਸਬਿੁ ਨ ਰਤਖਓ ਉਰ ਧਾਤਰ ॥

ک
سیگؤرو ہن ویسِوی دبس ہن ر ھپؤ اُر داھر ۔۔

ਤਧਗੁ ਤਿਨਾ ਕਾ ਜੀਤਵਆ ਤਕਿੁ ਆਏ ਸੰਸਾਤਰ ॥

دھ ِگ پ ِیا اک ویجنا کِپ ا ےئ اسنسر ۔۔
ਗੁਰਮਿੀ ਭਉ ਮਤਨ ਪਵੈ ਿਾਂ ਹਤਰ ਰਤਸ ਲਗੈ ਤਪਆਤਰ ॥

ب
َ
ُگریتم ھؤ نم وپَے نان ہر رس لگے ایپر ۔۔

ਨਾਉ ਤਮਲੈ ਧੁਤਰ ਤਲਤਖਆ ਜਨ ਨਾਨਕ ਪਾਤਰ ਉਿਾਤਰ ॥੧੩॥

ناو ملَ ِے د ُھر لک ِھیا نج نانک نار اُنار ۔۔۱۳۔۔

ਮਾਇਆ ਮੋਤਹ ਜਗੁ ਭਰਤਮਆ ਘਰੁ ਮੁਸੈ ਖਬਤਰ ਨ ਹੋਇ ॥

ک
امنا ومہِ چگ رھبایم رھگ مُ َسے ھتر ہن وہۓ ۔۔

ਕਾਮ ਿੋਤਧ ਮਨੁ ਤਹਤਰ ਲਇਆ ਮਨਮੁਖ ਅੰਧਾ ਲੋਇ ॥

مب
اکم رکودھ نم ہِر لییا مُکھ ادناھ ولےئ ۔۔

ਤਗਆਨ ਖੜਗ ਪੰਚ ਿੂਿ ਸੰਘਾਰੇ ਗੁਰਮਤਿ ਜਾਗੈ ਸੋਇ ॥

پب
گ ِیان ڑھکگ ج ُدوت اھگنسرے ُگرمت اج َگے وسۓ ۔۔
ਨਾਮ ਰਿਨੁ ਪਰਗਾਤਸਆ ਮਨੁ ਿਨੁ ਤਨਰਮਲੁ ਹੋਇ ॥

نام رنت رپاگایس نم نت پِرلم وہۓ ۔۔

ਨਾਮਹੀਨ ਨਕਟੇ ਤਿਰਤਹ ਤਬਨੁ ਨਾਵੈ ਬਤਹ ਰੋਇ ॥

ب
نانیہم ےٹکن ھِرہِ پِں نا َوے ہہب رو ِئے ۔۔

ਨਾਨਕ ਜੋ ਧੁਤਰ ਕਰਿੈ ਤਲਤਖਆ ਸੁ ਮੇਤਟ ਨ ਸਕੈ ਕੋਇ ॥੧੪॥

نانک وج د ُھر رک َئے لک ِھیا وس ٹیم ہن ےکسَ وکۓ ۔۔۱۴۔۔

ਗੁਰਮੁਖਾ ਹਤਰ ਧਨੁ ਖਤਟਆ ਗੁਰ ਕੈ ਸਬਤਿ ਵੀਚਾਤਰ ॥

ےک دبس وبچار ۔۔
ُگرمُکھا ہر دنھ ایٹھک ُگر َ

ਨਾਮੁ ਪਿਾਰਥੁ ਪਾਇਆ ਅਿੁਟ ਭਰੇ ਭੰਿਾਰ ॥

نام ندارھت نانا ا ُپپ رھبے ڈنھبار ۔۔
ਹਤਰ ਗੁਣ ਬਾਣੀ ਉਚਰਤਹ ਅੰਿੁ ਨ ਪਾਰਾਵਾਰੁ ॥

ہر ُگں ناین اُرچہِ اپپ ہن ناراوار ۔۔

ਨਾਨਕ ਸਭ ਕਾਰਣ ਕਰਿਾ ਕਰੈ ਵੇਖੈ ਤਸਰਜਨਹਾਰੁ ॥੧੫॥

نانک سیھ اکرن رکنا رکَے وےھکی سِرجبہار ۔۔۱۵۔۔

ਗੁਰਮੁਤਖ ਅੰਿਤਰ ਸਹਜੁ ਹੈ ਮਨੁ ਚਤੜਆ ਿਸਵੈ ਆਕਾਤਸ ॥

سہ
ےہ نم ڑچایھ دوسَے ا اکس ۔۔
ُگرمُکھ ارتن ج َ

ਤਿਥੈ ਊੈਂਘ ਨ ਭੁਖ ਹੈ ਹਤਰ ਅੰਤਮਰਿ ਨਾਮੁ ਸੁਖ ਵਾਸੁ ॥

ب
پ ِب
س
ھ
ک
ک
ہ
ُ
م
ُ
ےہ ر ا ِرت نام ھ واس ۔۔
َھے اُوھگن ہن ھ َ
ਨਾਨਕ ਿੁਖੁ ਸੁਖੁ ਤਵਆਪਿ ਨਹੀ ਤਜਥੈ ਆਿਮ ਰਾਮ ਪਰਗਾਸੁ ॥੧੬॥

جب
نانک ُدھک ُسکھ وناپپ یہن ِ ھے ا مت رام رپَاگس ۔۔۱۶۔۔
ਕਾਮ ਿੋਧ ਕਾ ਚੋਲੜਾ ਸਭ ਗਤਲ ਆਏ ਪਾਇ ॥

اکم رکودھ اک وچڑلا سیھ لگ ا ےئ ناۓ ۔۔

ਇਤਕ ਉਪਜਤਹ ਇਤਕ ਤਬਨਤਸ ਜਾਂਤਹ ਹੁਕਮੇ ਆਵੈ ਜਾਇ ॥

اِک اُبچ ِہ اِک نِیس اجہہنِ ُچکمے

ے اجۓ ۔۔
او َ

ਜੰਮਣੁ ਮਰਣੁ ਨ ਚੁਕਈ ਰੰਗੁ ਲਗਾ ਿੂਜੈ ਭਾਇ ॥

چ
مّں رمن ہن ُچکبی رنگ اگل ُدو َچے اھبےئ ۔۔

ਬੰਧਤਨ ਬੰਤਧ ਭਵਾਈਅਨੁ ਕਰਣਾ ਕਛੂ ਨ ਜਾਇ ॥੧੭॥

پ
کج
ُ
ھ
دنبنھ دنبھ وھبا ییں رکنا ؤ ہن اجۓ ۔۔۱۷۔۔

ਤਜਨ ਕਉ ਤਕਰਪਾ ਧਾਰੀਅਨੁ ਤਿਨਾ ਸਤਿਗੁਰੁ ਤਮਤਲਆ ਆਇ ॥

ِجں کؤ کِرنا داھرنیں پ ِیا سیگؤر مل ِیا ا ۓ ۔۔

ਸਤਿਗੁਤਰ ਤਮਲੇ ਉਲਟੀ ਭਈ ਮਤਰ ਜੀਤਵਆ ਸਹਤਜ ਸੁਭਾਇ ॥

سہ
سیگؤر مل ِے اُیٹل یئھب رم ویجنا ج ُسبھاےئِ ۔۔

ਨਾਨਕ ਭਗਿੀ ਰਤਿਆ ਹਤਰ ਹਤਰ ਨਾਤਮ ਸਮਾਇ ॥੧੮॥

ب
گب
ھ
ہ
ہ
نانک ی رایت ر ر نام امسۓ ۔۔۱۸۔۔

ਮਨਮੁਖ ਚੰਚਲ ਮਤਿ ਹੈ ਅੰਿਤਰ ਬਹੁਿੁ ਚਿੁਰਾਈ ॥

مب
مُکھ لچنچ مت ےہَ ارتن تہب چتُرایئ ۔۔

ਕੀਿਾ ਕਰਤਿਆ ਤਬਰਥਾ ਗਇਆ ਇਕੁ ਤਿਲੁ ਥਾਇ ਨ ਪਾਈ ॥

کییا رکایت پِراھت ایگ اِک نِل اھتےئ ہن نایئ ۔۔

ਪੁੰਨ ਿਾਨੁ ਜੋ ਬੀਜਿੇ ਸਭ ਧਰਮ ਰਾਇ ਕੈ ਜਾਈ ॥

ےک اجیئ ۔۔
ُپ ّں دان وج پبچدے سیھ درھم راےئ َ
ਤਬਨੁ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਮਕਾਲੁ ਨ ਛੋਿਈ ਿੂਜੈ ਭਾਇ ਖੁਆਈ ॥

ک
پِں سیگؤرو چمکال ہن وھچدیئ ُدو َچے اھبےئ ُھؤا یئ ۔۔

ਜੋਬਨੁ ਜਾਂਿਾ ਨਿਤਰ ਨ ਆਵਈ ਜਰੁ ਪਹੁਚੈ ਮਤਰ ਜਾਈ ॥

ب
وجنب اجدنا دنر ہن ا ویئ رج ہَج َے رم اجیئ ۔۔

ਪੁਿੁ ਕਲਿੁ ਮੋਹੁ ਹੇਿੁ ਹੈ ਅੰਤਿ ਬੇਲੀ ਕੋ ਨ ਸਖਾਈ ॥

ُپپ تلک ومہ تیہ ےہَ اپپ یلیب وک ہن اھکسیئ ۔۔

ਸਤਿਗੁਰੁ ਸੇਵੇ ਸੋ ਸੁਖੁ ਪਾਏ ਨਾਉ ਵਸੈ ਮਤਨ ਆਈ ॥

سیگؤر ویسے وس ُسکھ ناےئ ناو و سَے نم ا یئ ۔۔
ਨਾਨਕ ਸੇ ਵਿੇ ਵਿਭਾਗੀ ਤਜ ਗੁਰਮੁਤਖ ਨਾਤਮ ਸਮਾਈ ॥੧੯॥

نانک ےس ودے وداھبیگ ےج ُگرمُکھ نام امسیئ ۔۔۱۹۔۔
ਮਨਮੁਖ ਨਾਮੁ ਨ ਚੇਿਨੀ ਤਬਨੁ ਨਾਵੈ ਿੁਖ ਰੋਇ ॥

مب
مُکھ نام ہن چییبی پِں نا َوے ُدھک رو ئِے ۔۔
ਆਿਮਾ ਰਾਮੁ ਨ ਪੂਜਨੀ ਿੂਜੈ ਤਕਉ ਸੁਖੁ ਹੋਇ ॥

ا امت رام ہن ئُؤینج ُدو َچے کپؤ ُسکھ وہۓ ۔۔

ਹਉਮੈ ਅੰਿਤਰ ਮੈਲੁ ਹੈ ਸਬਤਿ ਨ ਕਾਢਤਹ ਧੋਇ ॥

ےہ دبس ہن اکدھ ِہ دوھےئ ۔۔
ہؤ م َے ارتن مَیل َ
ਨਾਨਕ ਤਬਨੁ ਨਾਵੈ ਮੈਤਲਆ ਮੁਏ ਜਨਮੁ ਪਿਾਰਥੁ ਖੋਇ ॥੨੦॥

وھکۓ ۔۔۲۱۔۔
نانک پِں نا َوے ایلیم مُؤےئ منج ندارھت
ِ
ਮਨਮੁਖ ਬੋਲੇ ਅੰਧੁਲੇ ਤਿਸੁ ਮਤਹ ਅਗਨੀ ਕਾ ਵਾਸੁ ॥

مب
مُکھ وبےل ادنےلھ ئِس ہہم اینگ اک واس ۔۔

ਬਾਣੀ ਸੁਰਤਿ ਨ ਬੁਝਨੀ ਸਬਤਿ ਨ ਕਰਤਹ ਪਰਗਾਸੁ ॥

بج
ُھب
ناین ُسرت ہن ی دبس ہن رکہِ رپَاگس ۔۔

ਓਨਾ ਆਪਣੀ ਅੰਿਤਰ ਸੁਤਧ ਨਹੀ ਗੁਰ ਬਚਤਨ ਨ ਕਰਤਹ ਤਵਸਾਸੁ ॥

اونا ا ینپ ادنر ُسدھ یہن ُگر نچب ہن رکہِ وِساس ۔۔

ਤਗਆਨੀਆ ਅੰਿਤਰ ਗੁਰ ਸਬਿੁ ਹੈ ਤਨਿ ਹਤਰ ਤਲਵ ਸਿਾ ਤਵਗਾਸੁ ॥

گ ِیاپ ِیا ادنر ُگر دبس ےہَ پِپ ہر لِؤ دسا وِاگس ۔۔

ਹਤਰ ਤਗਆਨੀਆ ਕੀ ਰਖਿਾ ਹਉ ਸਿ ਬਤਲਹਾਰੀ ਿਾਸੁ ॥

ہر گ ِیاپ ِیا یک ردھکا ہؤ دص اہلبری طاس ۔۔
ਗੁਰਮੁਤਖ ਜੋ ਹਤਰ ਸੇਵਿੇ ਜਨ ਨਾਨਕੁ ਿਾ ਕਾ ਿਾਸੁ ॥੨੧॥

ُگرمُکھ وج ہر ویسدے نج نانک نا اک داس ۔۔۲۱۔۔

ਮਾਇਆ ਭੁਇਅੰਗਮੁ ਸਰਪੁ ਹੈ ਜਗੁ ਘੇਤਰਆ ਤਬਖੁ ਮਾਇ ॥

ب
ھ
ُی
ی
گ
گ
ی
م رست ےہَ چگ ھترنا نِکھ امےئ ۔۔
امنا

ਤਬਖੁ ਕਾ ਮਾਰਣੁ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਹੈ ਗੁਰ ਗਰੁੜ ਸਬਿੁ ਮੁਤਖ ਪਾਇ ॥

ےہ ُگر رگُر دبس مُکھ ناۓ ۔۔
نِکھ اک امرن ہر نام َ

ਤਜਨ ਕਉ ਪੂਰਤਬ ਤਲਤਖਆ ਤਿਨ ਸਤਿਗੁਰੁ ਤਮਤਲਆ ਆਇ ॥

ِجں کؤ ئُؤرت لک ِھیا پِں سیگؤر مل ِیا ا ۓ ۔۔

ਤਮਤਲ ਸਤਿਗੁਰ ਤਨਰਮਲੁ ਹੋਇਆ ਤਬਖੁ ਹਉਮੈ ਗਇਆ ਤਬਲਾਇ ॥

مِل سیگؤر پِرلم وہنا نِکھ ہؤ م َے ایگ نِال ئِے ۔۔

ਗੁਰਮੁਖਾ ਕੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਹਤਰ ਿਰਗਹ ਸੋਭਾ ਪਾਇ ॥

ُگرمُکھا ےک مُکھ اُےلج ہر درہگ وساھب ناۓ ۔۔

ਜਨ ਨਾਨਕੁ ਸਿਾ ਕੁਰਬਾਣੁ ਤਿਨ ਜੋ ਚਾਲਤਹ ਸਤਿਗੁਰ ਭਾਇ ॥੨੨॥

ہل سیگؤر اھبےئ ۔۔۲۲۔۔
نج نانک دسا ُکرنان پِں وج اچ ِ
ਸਤਿਗੁਰ ਪੁਰਖੁ ਤਨਰਵੈਰੁ ਹੈ ਤਨਿ ਤਹਰਿੈ ਹਤਰ ਤਲਵ ਲਾਇ ॥

ےہ پِپ ہِر َدے ہر لِؤ ال ِئے ۔۔
سیگؤر ُپرھک پِروری َ

ਤਨਰਵੈਰੈ ਨਾਤਲ ਵੈਰੁ ਰਚਾਇਿਾ ਅਪਣੈ ਘਤਰ ਲੂਕੀ ਲਾਇ ॥

پِر َوریَے نال وری راچدئا اےنپ رھگ لُؤیک ال ِئے ۔۔

ਅੰਿਤਰ ਿੋਧੁ ਅਹੰਕਾਰੁ ਹੈ ਅਨਤਿਨੁ ਜਲੈ ਸਿਾ ਿੁਖੁ ਪਾਇ ॥

ارتن رکودھ ااکنہر ےہَ ادنِن چلَے دسا ُدھک ناۓ ۔۔

ਕੂੜੁ ਬੋਤਲ ਬੋਤਲ ਤਨਿ ਭਉਕਿੇ ਤਬਖੁ ਖਾਧੇ ਿੂਜੈ ਭਾਇ ॥

ُکؤر وبل وبل پِپ وھبن ٔکدے نِکھ اھکدےھ ُدو َچے اھبےئ ۔۔
ਤਬਖੁ ਮਾਇਆ ਕਾਰਤਣ ਭਰਮਿੇ ਤਿਤਰ ਘਤਰ ਘਤਰ ਪਤਿ ਗਵਾਇ ॥

ب
نِکھ امنا اکرن رھبدمے ھِر رھگ رھگ پپ وگَاےی ۔۔
ਬੇਸੁਆ ਕੇਰੇ ਪੂਿ ਤਜਉ ਤਪਿਾ ਨਾਮੁ ਤਿਸੁ ਜਾਇ ॥

وسیبا کتَرے ئُؤت چیپؤ پِیا نام ئِس اجۓ ۔۔

ਹਤਰ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਨ ਚੇਿਨੀ ਕਰਿੈ ਆਤਪ ਖੁਆਇ ॥

ُک
ہر ہر نام ہن چییبی رک ئَے ا ت ھؤاۓ ۔۔

ਹਤਰ ਗੁਰਮੁਤਖ ਤਕਰਪਾ ਧਾਰੀਅਨੁ ਜਨ ਤਵਛੁੜੇ ਆਤਪ ਤਮਲਾਇ ॥

ہر ُگرمُکھ کِرنا داھرنیں نج وِڑھچے ا ت مِال ئِے ۔۔

ਜਨ ਨਾਨਕੁ ਤਿਸੁ ਬਤਲਹਾਰਣੈ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰ ਲਾਗੇ ਪਾਇ ॥੨੩॥

نج نانک ئِس اہلبر ئَے وج سیگؤر الےگ ناۓ ۔۔۲۳۔۔
ਨਾਤਮ ਲਗੇ ਸੇ ਊਬਰੇ ਤਬਨੁ ਨਾਵੈ ਜਮ ਪੁਤਰ ਜਾਂਤਹ ॥

نام ےگل ےس اُوپرے پِں نا َوے مج ُپر اجہنِ ۔۔
ਨਾਨਕ ਤਬਨੁ ਨਾਵੈ ਸੁਖੁ ਨਹੀ ਆਇ ਗਏ ਪਛੁਿਾਤਹ ॥੨੪॥

نانک پِں نا َوے ُسکھ یہن ا ۓ ےئگ اتھچپہِ۔۔۲۴۔۔
ਤਚੰਿਾ ਧਾਵਿ ਰਤਹ ਗਏ ਿਾਂ ਮਤਨ ਭਇਆ ਅਨੰਿੁ ॥

ِچییا داھوت رہِ ےئگ نان نم ایھب ادنن ۔۔

ਗੁਰ ਪਰਸਾਿੀ ਬੁਝੀਐ ਸਾ ਧਨ ਸੁਿੀ ਤਨਤਚੰਿ ॥

ب
ج
ب
ُ
ب
س
ِ
ھی
پ
ے سا دنھ ُ ی چِید ۔۔
ُگر رپسادی

ਤਜਨ ਕਉ ਪੂਰਤਬ ਤਲਤਖਆ ਤਿਨਹਾ ਭੇਤਟਆ ਗੁਰ ਗੋਤਵੰਿੁ ॥

ب
ِجں کؤ ئُؤرت لک ِھیا پبہھا ھیییا ُگر وگوِدن ۔۔

ਨਾਨਕ ਸਹਜੇ ਤਮਤਲ ਰਹੇ ਹਤਰ ਪਾਇਆ ਪਰਮਾਨੰਿੁ ॥੨੫॥

س
نانک ہجے مِل رےہ ہر نانا رپامدنن ۔۔۲۵۔۔

ਸਤਿਗੁਰੁ ਸੇਵਤਨ ਆਪਣਾ ਗੁਰ ਸਬਿੀ ਵੀਚਾਤਰ ॥

سیگؤر ویسن ا انپ ُگر دبسی وبچار ۔۔

ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਭਾਣਾ ਮੰਤਨ ਲੈਤਨ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਰਖਤਹ ਉਰ ਧਾਤਰ ॥

نم لَیں ہر نام رکھہہ اُر داھر ۔۔
سیگؤر اک اھبنا ّ
ਐਥੈ ਓਥੈ ਮੰਨੀਅਤਨ ਹਤਰ ਨਾਤਮ ਲਗੇ ਵਾਪਾਤਰ ॥

ب میّ
اےھتی او َھے ییں ہر نام ےگل وانار ۔۔

ਗੁਰਮੁਤਖ ਸਬਤਿ ਤਸਞਾਪਿੇ ਤਿਿੁ ਸਾਚੈ ਿਰਬਾਤਰ ॥

ُگرمُکھ دبس سِییاندے پِپ سا َچے درنار ۔۔

ਸਚਾ ਸਉਿਾ ਖਰਚੁ ਸਚੁ ਅੰਿਤਰ ਤਪਰਮੁ ਤਪਆਰੁ ॥

اچس سَؤدا رھکچ چس ارتن پِرم ایپر ۔۔

ਜਮਕਾਲੁ ਨੇਤੜ ਨ ਆਵਈ ਆਤਪ ਬਖਸੇ ਕਰਿਾਤਰ ॥

نک
ھ
س
چمکال ڑین ہن ا ویئ ا ت ے رکنار ۔۔

ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਰਿੇ ਸੇ ਧਨਵੰਿ ਹੈਤਨ ਤਨਰਧਨੁ ਹੋਰੁ ਸੰਸਾਰੁ ॥੨੬॥

نانک نام رےت ےس دھپؤپپ ہَیں پِردنھ وہر اسنسر ۔۔۲۶۔۔

ਜਨ ਕੀ ਟੇਕ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਹਤਰ ਤਬਨੁ ਨਾਵੈ ਿਵਰ ਨ ਿਾਉ ॥

نج یک کیٹ ہر نام ہر پِں نا َوے وھٹَر ہن اھٹو ۔۔
ਗੁਰਮਿੀ ਨਾਉ ਮਤਨ ਵਸੈ ਸਹਜੇ ਸਹਤਜ ਸਮਾਉ ॥

س سہ
ُگریتم ناو نم و سَے ہجے ج امسو ۔۔

ਵਿਭਾਗੀ ਨਾਮੁ ਤਧਆਇਆ ਅਤਹਤਨਤਸ ਲਾਗਾ ਭਾਉ ॥

وداھبیگ نام دایھنا اہیِس الاگ اھبو ۔۔

ਜਨ ਨਾਨਕੁ ਮੰਗੈ ਧੂਤੜ ਤਿਨ ਹਉ ਸਿ ਕੁਰਬਾਣੈ ਜਾਉ ॥੨੭॥

َ
نج نانک میگے دھُؤر پِں ہؤ دص قُرناےنَ اجو ۔۔۲۷۔۔
ਲਖ ਚਉਰਾਸੀਹ ਮੇਿਨੀ ਤਿਸਨਾ ਜਲਿੀ ਕਰੇ ਪੁਕਾਰ ॥

ھکل جؤرایس دیمین ئِسیا یتلج رکے ئُکار ۔۔

ਇਹੁ ਮੋਹੁ ਮਾਇਆ ਸਭੁ ਪਸਤਰਆ ਨਾਤਲ ਚਲੈ ਨ ਅੰਿੀ ਵਾਰ ॥

اوہی ومہ امنا سیھ رسپنا نال چلَے ہن ایتن وار ۔۔

ਤਬਨੁ ਹਤਰ ਸਾਂਤਿ ਨ ਆਵਈ ਤਕਸੁ ਆਗੈ ਕਰੀ ਪੁਕਾਰ ॥

پِں ہر ساپپ ہن ا ویئ کِس ا ےگ رکی ئُکار ۔۔

ਵਿਭਾਗੀ ਸਤਿਗੁਰੁ ਪਾਇਆ ਬੂਤਝਆ ਬਰਹਮੁ ਤਬਚਾਰੁ ॥

وداھبیگ سیگؤر نانا ئُؤچھیا پرمہ ِبچار ۔۔

ਤਿਸਨਾ ਅਗਤਨ ਸਭ ਬੁਤਝ ਗਈ ਜਨ ਨਾਨਕ ਹਤਰ ਉਤਰ ਧਾਤਰ ॥੨੮॥

ب
ئِسیا انگ سیھ ُچھ یئگ نج نانک ہر اُر داھر ۔۔۲۸۔۔
ਅਸੀ ਖਿੇ ਬਹੁਿੁ ਕਮਾਵਿੇ ਅੰਿੁ ਨ ਪਾਰਾਵਾਰੁ ॥

ایس ےتھک تہب امکودے اپپ ہن ناراوار ۔۔

ਹਤਰ ਤਕਰਪਾ ਕਤਰ ਕੈ ਬਖਤਸ ਲੈਹੁ ਹਉ ਪਾਪੀ ਵਿ ਗੁਨਹਗਾਰੁ ॥

نک
ھ
ُ
ب
گ
ہ
ےک س وہیل نایپ ود گار ۔۔
ہر کِرنا رک َ

ਹਤਰ ਜੀਉ ਲੇਖੈ ਵਾਰ ਨ ਆਵਈ ਿੂੰ ਬਖਤਸ ਤਮਲਾਵਣਹਾਰੁ ॥

نک
لی ک
ہر جپؤ َھے وار ہن ا ویئ ئُؤن ھس مِالواہنر ۔۔

ਗੁਰ ਿੁਿੈ ਹਤਰ ਪਰਭੁ ਮੇਤਲਆ ਸਭ ਤਕਲਤਵਖ ਕਤਟ ਤਵਕਾਰ ॥

پب
ُگر ُ َھے ہر رپَھب ایلیم سیھ کِلؤِھک ٹک وِاکر ۔۔

ਤਜਨਾ ਹਤਰ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਤਧਆਇਆ ਜਨ ਨਾਨਕ ਤਿਨਹ ਜੈਕਾਰੁ ॥੨੯॥

ِجیا ہر ہر نام دایھنا نج نانک پ ِبہھ َجپکار ۔۔۲۹۔۔
ਤਵਛੁਤੜ ਤਵਛੁਤੜ ਜੋ ਤਮਲੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਭੈ ਭਾਇ ॥

ب
وِڑھچ وِڑھچ وج مل ِے سیگؤر ےک َھے اھبےئ ۔۔

ਜਨਮ ਮਰਣ ਤਨਹਚਲੁ ਭਏ ਗੁਰਮੁਤਖ ਨਾਮੁ ਤਧਆਇ ॥

بہ
منج رمن ِ چل ےئھب ُگرمُکھ نام دایھےئ ۔۔

ਗੁਰ ਸਾਧੂ ਸੰਗਤਿ ਤਮਲੈ ਹੀਰੇ ਰਿਨ ਲਭੰਤਨਹ ॥

لب
ُگر سا ُدوھ تگنس ملَ ِے ریہے رنت ّھبہھِ ۔۔
ਨਾਨਕ ਲਾਲੁ ਅਮੋਲਕਾ ਗੁਰਮੁਤਖ ਖੋਤਜ ਲਹੰਤਨਹ ॥੩੦॥

نانک الل اوماکل ُگرمُکھ وھکچ ل ّ
ہبہھِ ۔۔۳۹۔۔

ਮਨਮੁਖ ਨਾਮੁ ਨ ਚੇਤਿਓ ਤਧਗੁ ਜੀਵਣੁ ਤਧਗੁ ਵਾਸੁ ॥

مب
م
ک
چ
ی
ی
پ
ُ
َ
ھ
ھ
ھ نام ہن ؤ د ِگ ویجن د ِگ واس ۔۔

ਤਜਸ ਿਾ ਤਿਿਾ ਖਾਣਾ ਪੈਨਣਾ ਸੋ ਮਤਨ ਨ ਵਤਸਓ ਗੁਣਿਾਸੁ ॥

ِجس دا دِنا اھکنا پیییا وس نم ہن وویس ُگییاس ۔۔

ਇਹੁ ਮਨੁ ਸਬਤਿ ਨ ਭੇਤਿਓ ਤਕਉ ਹੋਵੈ ਘਰ ਵਾਸੁ ॥

وہوے رھگ واس ۔۔
اوہی نم دبس ہن دیھبوی کپؤ َ
ਮਨਮੁਖੀਆ ਿੋਹਾਗਣੀ ਆਵਣ ਜਾਤਣ ਮੁਈਆਸੁ ॥

مب

مُکھیا دواہینگ ا ون اجن مُییاس ۔۔

ਗੁਰਮੁਤਖ ਨਾਮੁ ਸੁਹਾਗੁ ਹੈ ਮਸਿਤਕ ਮਣੀ ਤਲਤਖਆਸੁ ॥

ےہ کتسم ینم لک ِھیاس ۔۔
ُگرمُکھ نام ُسہاگ َ

ਹਤਰ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਉਤਰ ਧਾਤਰਆ ਹਤਰ ਤਹਰਿੈ ਕਮਲ ਪਰਗਾਸੁ ॥

ہر ہر نام اُر داھرنا ہر ہِر َدے لمک رپَاگس ۔۔
ਸਤਿਗੁਰੁ ਸੇਵਤਨ ਆਪਣਾ ਹਉ ਸਿ ਬਤਲਹਾਰੀ ਿਾਸੁ ॥

سیگؤر ویسن ا انپ ہؤ دص اہلبری طاس ۔۔

ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਤਜਨ ਅੰਿਤਰ ਨਾਮੁ ਪਰਗਾਸੁ ॥੩੧॥

نانک پِں مُکھ اُےلج ِجں ارتن نام رپَاگس ۔۔۳۱۔۔

ਸਬਤਿ ਮਰੈ ਸੋਈ ਜਨੁ ਤਸਝੈ ਤਬਨੁ ਸਬਿੈ ਮੁਕਤਿ ਨ ਹੋਈ ॥

ِسج
پ
ھ
ِ
َ
م
ک
دبس م َ َرے وسیئ نج ے ں دبسَے ُ ت ہن وہیئ ۔۔
ਭੇਖ ਕਰਤਹ ਬਹੁ ਕਰਮ ਤਵਗੁਿੇ ਭਾਇ ਿੂਜੈ ਪਰਜ ਤਵਗੋਈ ॥

ب
ھ
ُ
ی
ک
گ
چ
پ
َ
ھ رکہِ وہب رکم وِ ے اھبےئ ُدو َے رپچ وِوگیئ ۔۔

ਨਾਨਕ ਤਬਨੁ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਉ ਨ ਪਾਈਐ ਜੇ ਸਉ ਲੋਚੈ ਕੋਈ ॥੩੨॥

نانک پِں سیگؤر ناو ہن نا پپَے ےج ول َچے وکیئ ۔۔۳۲۔۔
ਹਤਰ ਕਾ ਨਾਉ ਅਤਿ ਵਿ ਊਚਾ ਊਚੀ ਹੂ ਊਚਾ ਹੋਈ ॥

ہر اک ناو ات ود اُواچ اُویچ ُہؤ اُواچ وہیئ ۔۔

ਅਪਤੜ ਕੋਇ ਨ ਸਕਈ ਜੇ ਸਉ ਲੋਚੈ ਕੋਈ ॥

اڑپ وکۓ ہن سکبی ےج ول َچے وکیئ ۔۔

ਮੁਤਖ ਸੰਜਮ ਹਛਾ ਨ ਹੋਵਈ ਕਤਰ ਭੇਖ ਭਵੈ ਸਭ ਕੋਈ ॥

ب
سبج ہ
مُکھ م جھا ہن وہویئ رک ھ َیکھ وھبَے سیھ وکیئ ۔۔
ਗੁਰ ਕੀ ਪਉੜੀ ਜਾਇ ਚੜੈ ਕਰਤਮ ਪਰਾਪਤਿ ਹੋਈ ॥

ُگر یک ئؤری اجۓ ڑچَے رکم رپاپپ وہیئ ۔۔
ਅੰਿਤਰ ਆਇ ਵਸੈ ਗੁਰ ਸਬਿੁ ਵੀਚਾਰੈ ਕੋਇ ॥

ارتن ا ۓ و سَے ُگر دبس وبچارے وکۓ ۔۔

ਨਾਨਕ ਸਬਤਿ ਮਰੈ ਮਨੁ ਮਾਨੀਐ ਸਾਚੇ ਸਾਚੀ ਸੋਇ ॥੩੩॥

نانک دبس م َ َرے نم ام نیپے ساےچ سایچ وسۓ ۔۔۳۳۔۔
ਮਾਇਆ ਮੋਹੁ ਿੁਖੁ ਸਾਗਰੁ ਹੈ ਤਬਖੁ ਿੁਿਰੁ ਿਤਰਆ ਨ ਜਾਇ ॥

ےہ نِکھ ُدرت رتنا ہن اجۓ ۔۔
امنا ومہ ُدھک سارگ َ

ਮੇਰਾ ਮੇਰਾ ਕਰਿੇ ਪਤਚ ਮੁਏ ਹਉਮੈ ਕਰਿ ਤਵਹਾਇ ॥

ریما ریما رکدے چپ مُؤےئ ہؤ م َے رکت وِاہ ئِے ۔۔
ਮਨਮੁਖਾ ਉਰਵਾਰੁ ਨ ਪਾਰੁ ਹੈ ਅਧ ਤਵਤਚ ਰਹੇ ਲਪਟਾਇ ॥

مب
ک
م
ئ
ُ
ِ
لی
ُ
ھا اروار ہن نار ےہَ ادھ وِچ رےہ یا ے ۔۔

ਜੋ ਧੁਤਰ ਤਲਤਖਆ ਸੁ ਕਮਾਵਣਾ ਕਰਣਾ ਕਛੂ ਨ ਜਾਇ ॥

کج
ُ
ھ
وج د ُھر لک ِھیا س امکونا رکنا ؤ ہن اجۓ ۔۔

ਗੁਰਮਿੀ ਤਗਆਨੁ ਰਿਨੁ ਮਤਨ ਵਸੈ ਸਭੁ ਿੇਤਖਆ ਬਰਹਮੁ ਸੁਭਾਇ ॥

ےئ ۔۔
ُگریتم گ ِیان رنت نم و سَے سیھ دنکھیا پرمہ ُسبھا ِ

ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਤਰ ਬੋਤਹਥੈ ਵਿਭਾਗੀ ਚੜੈ ਿੇ ਭਉਜਤਲ ਪਾਤਰ ਲੰਘਾਇ ॥੩੪॥

ہب
نانک سیگؤر وب َھے وداھبیگ ڑچَے ےت وھبٔلج نار اھگنلےئ ۔۔۳۴۔۔
ਤਬਨੁ ਸਤਿਗੁਰ ਿਾਿਾ ਕੋ ਨਹੀ ਜੋ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਿੇਇ ਆਧਾਰੁ ॥

پِں سیگؤر دانا وک یہن وج ہر نام دےئ ا داھر ۔۔

ਗੁਰ ਤਕਰਪਾ ਿੇ ਨਾਉ ਮਤਨ ਵਸੈ ਸਿਾ ਰਹੈ ਉਤਰ ਧਾਤਰ ॥

ُگر کِرنا ےت ناو نم و سَے دسا ر َہے اُر داھر ۔۔

ਤਿਸਨਾ ਬੁਝੈ ਤਿਪਤਿ ਹੋਇ ਹਤਰ ਕੈ ਨਾਇ ਤਪਆਤਰ ॥

ب
ُج
ھ
ہ
َ
ئِسیا ے پِپت وہۓ ر ےکَ ناےئ ایپر ۔۔

ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਤਖ ਪਾਈਐ ਹਤਰ ਅਪਨੀ ਤਕਰਪਾ ਧਾਤਰ ॥੩੫॥

نانک ُگرمُکھ نا پپَے ہر اینپ کِرنا داھر ۔۔۳۵۔۔

ਤਬਨੁ ਸਬਿੈ ਜਗਿੁ ਬਰਤਲਆ ਕਹਣਾ ਕਛੂ ਨ ਜਾਇ ॥

کج
ُ
ھ
پِں دبسَے تگج پرایل انہک ؤ ہن اجۓ ۔۔
ਹਤਰ ਰਖੇ ਸੇ ਉਬਰੇ ਸਬਤਿ ਰਹੇ ਤਲਵ ਲਾਇ ॥

ہر رےھک ےس اُپرے دبس رےہ لِؤ ال ئِے ۔۔
ਨਾਨਕ ਕਰਿਾ ਸਭ ਤਕਛੁ ਜਾਣਿਾ ਤਜਤਨ ਰਖੀ ਬਣਿ ਬਣਾਇ ॥੩੬॥

ک
نانک رکنا سیھ ِچھ اجدنا ِجں ریھک تنب انب ئِے ۔۔۳۶۔۔
ਹੋਮ ਜਗ ਸਤਭ ਿੀਰਥਾ ਪਤੜਹ ਪੰਤਿਿ ਥਕੇ ਪੁਰਾਣ ॥

وہم چگ سیھ ریتاھت ڑپہھِ ڈنپت ےکھت ُپران ۔۔
ਤਬਖੁ ਮਾਇਆ ਮੋਹੁ ਨ ਤਮਟਈ ਤਵਤਚ ਹਉਮੈ ਆਵਣੁ ਜਾਣੁ ॥

نِکھ امنا ومہ ہن مِیبی وِچ ہؤ م َے ا ون اجن ۔۔

ਸਤਿਗੁਰ ਤਮਤਲਐ ਮਲੁ ਉਿਰੀ ਹਤਰ ਜਤਪਆ ਪੁਰਖੁ ਸੁਜਾਣੁ ॥

سیگؤر مِلیپے لم اُرتی ہر چییا ُپرھک سُچان ۔۔

ਤਜਨਾ ਹਤਰ ਹਤਰ ਪਰਭੁ ਸੇਤਵਆ ਜਨ ਨਾਨਕੁ ਸਿ ਕੁਰਬਾਣੁ ॥੩੭॥

ِجیا ہر ہر رپَھب ویسنا نج نانک دص قُرنان ۔۔۳۷۔۔
ਮਾਇਆ ਮੋਹੁ ਬਹੁ ਤਚਿਵਿੇ ਬਹੁ ਆਸਾ ਲੋਭੁ ਤਵਕਾਰ ॥

امنا ومہ وہب ِجپؤدے وہب ا سا ولھب وِاکر ۔۔

ਮਨਮੁਤਖ ਅਸਤਥਰੁ ਨਾ ਥੀਐ ਮਤਰ ਤਬਨਤਸ ਜਾਇ ਤਖਨ ਵਾਰ ॥

ک
ب
مب سب
مُکھ ا ِھر ہن ھیپے رم نِیس اجۓ ھِں وار ۔۔
ਵਿ ਭਾਗੁ ਹੋਵੈ ਸਤਿਗੁਰੁ ਤਮਲੈ ਹਉਮੈ ਿਜੈ ਤਵਕਾਰ ॥

وہوے سیگؤر ملَ ِے ہؤ م َے بج َے وِاکر ۔۔
ود اھبگ َ

ਹਤਰ ਨਾਮਾ ਜਤਪ ਸੁਖੁ ਪਾਇਆ ਜਨ ਨਾਨਕ ਸਬਿੁ ਵੀਚਾਰ ॥੩੮॥

ہر ناہم جت ُسکھ نانا نج نانک دبس وبچار ۔۔۳۸۔۔

ਤਬਨੁ ਸਤਿਗੁਰ ਭਗਤਿ ਨ ਹੋਵਈ ਨਾਤਮ ਨ ਲਗੈ ਤਪਆਰੁ ॥

َ
پِں سیگؤر تگھب ہن وہویئ نام ہن لگے ایپر ۔۔

ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਅਰਾਤਧਆ ਗੁਰ ਕੈ ਹੇਤਿ ਤਪਆਤਰ ॥੩੯॥

نج نانک نام ارادایھ ُگر ےکَ ہ َپت ایپر ۔۔۳۹۔۔
ਲੋਭੀ ਕਾ ਵੇਸਾਹੁ ਨ ਕੀਜੈ ਜੇ ਕਾ ਪਾਤਰ ਵਸਾਇ ॥

ولیھب اک واسیوہ ہن کبج َے ےج اک نار وساےئ ۔۔
ਅੰਤਿ ਕਾਤਲ ਤਿਥੈ ਧੁਹੈ ਤਜਥੈ ਹਥੁ ਨ ਪਾਇ ॥

جب
پ ِب
اپپ اکل َھے د ُھ َہے ِ َھے ھتہ ہن نُاِِےئ ۔۔

ਮਨਮੁਖ ਸੇਿੀ ਸੰਗੁ ਕਰੇ ਮੁਤਹ ਕਾਲਖ ਿਾਗੁ ਲਗਾਇ ॥

مب
ب
سی
م
ک
ئ
م
ِ
ُ
َ
ِ
ھ ی گنس رکے ُؤہ اکھکل داگ اگل ے ۔۔
ਮੁਹ ਕਾਲੇ ਤਿਨਹ ਲੋਭੀਆਂ ਜਾਸਤਨ ਜਨਮੁ ਗਵਾਇ ॥

مُؤہ اکےل پ ِبہھ ولایھبن اجنس منج وگَاےی ۔۔

ਸਿਸੰਗਤਿ ਹਤਰ ਮੇਤਲ ਪਰਭ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਵਸੈ ਮਤਨ ਆਇ ॥

سیسیگت ہر لیم رپَھب ہر نام و سَے نم ا ۓ ۔۔

ਜਨਮ ਮਰਨ ਕੀ ਮਲੁ ਉਿਰੈ ਜਨ ਨਾਨਕ ਹਤਰ ਗੁਨ ਗਾਇ ॥੪੦॥

منج رمن یک لم اُرتَے نج نانک ہر ُگں اگۓ ۔۔۴۹۔۔
ਧੁਤਰ ਹਤਰ ਪਰਤਭ ਕਰਿੈ ਤਲਤਖਆ ਸੁ ਮੇਟਣਾ ਨ ਜਾਇ ॥

د ُھر ہر رپَھب رک ئَے لک ِھیا وس انٹیم ہن اجۓ ۔۔

ਜੀਉ ਤਪੰਿੁ ਸਭੁ ਤਿਸ ਿਾ ਪਰਤਿਪਾਤਲ ਕਰੇ ਹਤਰ ਰਾਇ ॥

جپؤ پِید سیھ ئِس دا رپَپ ِیال رکے ہر راےئ ۔۔

ਚੁਗਲ ਤਨੰਿਕ ਭੁਖੇ ਰੁਤਲ ਮੁਏ ਏਨਾ ਹਥੁ ਨ ਤਕਥਾਊ ਪਾਇ ॥

ب ُھ ھک
ُجگل پ ِیدک ے

ُرل مُؤےئ اانی ھتہ ہن کِبھا ُو ناۓ ۔۔

ਬਾਹਤਰ ਪਾਖੰਿ ਸਭ ਕਰਮ ਕਰਤਹ ਮਤਨ ਤਹਰਿੈ ਕਪਟੁ ਕਮਾਇ ॥

ناہر ناڈنھک سیھ رکم رکہِ نم ہِر َدے ٹپک امکۓ ۔۔
ਖੇਤਿ ਸਰੀਤਰ ਜੋ ਬੀਜੀਐ ਸੋ ਅੰਤਿ ਖਲੋਆ ਆਇ ॥

پب
تیھک رسری وج چی َپے وس اپپ ولھکا ا ۓ ۔۔

ਨਾਨਕ ਕੀ ਪਰਭ ਬੇਨਿੀ ਹਤਰ ਭਾਵੈ ਬਖਤਸ ਤਮਲਾਇ ॥੪੧॥

نک
نانک یک رپَھب یتنیب ہر اھبوے ھس مِال ِئے ۔۔۴۱۔۔

ਮਨ ਆਵਣ ਜਾਣੁ ਨ ਸੁਝਈ ਨਾ ਸੁਝੈ ਿਰਬਾਰੁ ॥

ُسج
ُسج
ُھب
ھ
نم ا ون اجن ہن ی ہن ے َ درنار ۔۔

ਮਾਇਆ ਮੋਤਹ ਪਲੇਤਟਆ ਅੰਿਤਰ ਅਤਗਆਨੁ ਗੁਬਾਰੁ ॥

امنا ومہِ نلیییا ارتن اایگن ُگیار ۔۔

ਿਬ ਨਰੁ ਸੁਿਾ ਜਾਤਗਆ ਤਸਤਰ ਿੰਿੁ ਲਗਾ ਬਹੁ ਭਾਰੁ ॥

پپ رن ُسیا اجایگ سِر دند اگل وہب اھبر ۔۔
ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਕਰਾਂ ਉਪਤਰ ਹਤਰ ਚੇਤਿਆ ਸੇ ਪਾਇਤਨ ਮੋਖ ਿੁਆਰੁ ॥

ُگرمُکھان رکان اُرپ ہر چیییا ےس نانئ ومھک ُدوار ۔۔

ਨਾਨਕ ਆਤਪ ਓਤਹ ਉਧਰੇ ਸਭ ਕੁਟੰਬ ਿਰੇ ਪਰਵਾਰ ॥੪੨॥

نانک ا ت اوہِ اُدرھے سیھ ُکیپت رتے رپوار ۔۔۴۲۔۔
ਸਬਤਿ ਮਰੈ ਸੋ ਮੁਆ ਜਾਪੈ ॥

دبس م َ َرے وس مُؤا ُ اج ئَے ۔۔
ਗੁਰ ਪਰਸਾਿੀ ਹਤਰ ਰਤਸ ਧਰਾਪੈ ॥

ُگر رپسادی ہر رس درھا ئَے ۔۔
ਹਤਰ ਿਰਗਤਹ ਗੁਰ ਸਬਤਿ ਤਸਞਾਪੈ ॥

ہر درہہگ ُگر دبس سِییا ئَے ۔۔

ਤਬਨੁ ਸਬਿੈ ਮੁਆ ਹੈ ਸਭੁ ਕੋਇ ॥

ےہ سیھ وکۓ ۔۔
پِں دبسَے مُؤا َ
ਮਨਮੁਖੁ ਮੁਆ ਅਪੁਨਾ ਜਨਮੁ ਖੋਇ ॥

مب
م
ک
م
ُ
وھکۓ ۔۔
منج
انپ
ا
ا
ُؤ
ھ
ِ

ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਨ ਚੇਿਤਹ ਅੰਤਿ ਿੁਖੁ ਰੋਇ ॥

ہر نام ہن چیبہہ اپپ ُدھک رو ِئے ۔۔
ਨਾਨਕ ਕਰਿਾ ਕਰੇ ਸੁ ਹੋਇ ॥੪੩॥

نانک رکنا رکے وس وہۓ ۔۔۴۳۔۔
ਗੁਰਮੁਤਖ ਬੁਢੇ ਕਿੇ ਨਾਹੀ ਤਜਨਹਾ ਅੰਿਤਰ ਸੁਰਤਿ ਤਗਆਨੁ ॥

ُگرمُکھ ُندےھ دکے نایہ ِجبھا ارتن ُسرت گ ِیان ۔۔
ਸਿਾ ਸਿਾ ਹਤਰ ਗੁਣ ਰਵਤਹ ਅੰਿਤਰ ਸਹਜ ਤਧਆਨੁ ॥

سہ
دسا دسا ہر ُگں َروہِ ارتن ج دایھن ۔۔

ਓਇ ਸਿਾ ਅਨੰਤਿ ਤਬਬੇਕ ਰਹਤਹ ਿੁਤਖ ਸੁਤਖ ਏਕ ਸਮਾਤਨ ॥

اوےؑ دسا ادنن نِییک رہہہ ُدھک ُسکھ انک امسن ۔۔

ਤਿਨਾ ਨਿਰੀ ਇਕੋ ਆਇਆ ਸਭੁ ਆਿਮ ਰਾਮੁ ਪਛਾਨੁ ॥੪੪॥

پ ِیا دنری اِوک ا نا سیھ ا مت رام اھچپن ۔۔۴۴۔۔

ਮਨਮੁਖੁ ਬਾਲਕੁ ਤਬਰਤਧ ਸਮਾਤਨ ਹੈ ਤਜਨਹਾ ਅੰਿਤਰ ਹਤਰ ਸੁਰਤਿ ਨਾਹੀ ॥

مب
ےہ جبِھا ارتن ہر ُسرت نایہ ۔۔
مُکھ ناکل پِردھ امسن َ
ਤਵਤਚ ਹਉਮੈ ਕਰਮ ਕਮਾਵਿੇ ਸਭ ਧਰਮ ਰਾਇ ਕੈ ਜਾਂਹੀ ॥

وِچ ہؤ م َے رکم امکودے سیھ درھم راےئ ےکَ اجیہن ۔۔
ਗੁਰਮੁਤਖ ਹਛੇ ਤਨਰਮਲੇ ਗੁਰ ਕੈ ਸਬਤਿ ਸੁਭਾਇ ॥

ُگ مک ہج
ب
س
ُ
گ
پ
ھ
ِ
ُ
ر ُ ھ ے رےلم ر ےکَ دبس ھاےئِ ۔۔

ਓਨਾ ਮੈਲੁ ਪਿੰਗੁ ਨ ਲਗਈ ਤਜ ਚਲਤਨ ਸਤਿਗੁਰ ਭਾਇ ॥

اونا مَیل گنتپ ہن لگبی ےج نلچ سیگؤر اھبےئ ۔۔

ਮਨਮੁਖ ਜੂਤਿ ਨ ਉਿਰੈ ਜੇ ਸਉ ਧੋਵਣ ਪਾਇ ॥

مب
م
ک
ج
ُ
ُ
ھ ُ ؤھٹ ہن ارتَے ےج دوھون ناۓ ۔۔
ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਤਖ ਮੇਤਲਅਨੁ ਗੁਰ ਕੈ ਅੰਤਕ ਸਮਾਇ ॥੪੫॥

م
نانک ُگرمُکھ یلیں ُگر ےکَ انک امسۓ ۔۔۴۵۔۔
ਬੁਰਾ ਕਰੇ ਸੁ ਕੇਹਾ ਤਸਝੈ ॥

ِس َج
ھ
ُپرا رکے وس اہیک ے ۔۔
ਆਪਣੈ ਰੋਤਹ ਆਪੇ ਹੀ ਿਝੈ ॥

چ
ا پ َپے روہِ ا ےپ یہ د َھے ۔۔
ਮਨਮੁਤਖ ਕਮਲਾ ਰਗੜੈ ਲੁਝੈ ॥

مب
لُج
ھ
َ
مُکھ کمال رگ َرے ے ۔۔

ਗੁਰਮੁਤਖ ਹੋਇ ਤਿਸੁ ਸਭ ਤਕਛੁ ਸੁਝੈ ॥

ئ ِ سی کِچ ُسج
ھ
ُگرمُکھ وہۓ س ھ ھ ے َ۔۔

ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਤਖ ਮਨ ਤਸਉ ਲੁਝੈ ॥੪੬॥

سِی لُج
َ
ھ
نانک ُگرمُکھ نم ؤ ے ۔۔۴۶۔۔

ਤਜਨਾ ਸਤਿਗੁਰੁ ਪੁਰਖੁ ਨ ਸੇਤਵਓ ਸਬਤਿ ਨ ਕੀਿੋ ਵੀਚਾਰੁ ॥

ِجیا سیگؤر ُپرھک ہن ویسِوی دبس ہن وتیک وبچار ۔۔

ਓਇ ਮਾਣਸ ਜੂਤਨ ਨ ਆਖੀਅਤਨ ਪਸੂ ਢੋਰ ਗਾਵਾਰ ॥

ک
ھ
ی
ی
ئ
اوےؑ امسن ُجؤن ہن ا ں سُؤ دوھر اگوار ۔۔

ਓਨਾ ਅੰਿਤਰ ਤਗਆਨੁ ਨ ਤਧਆਨੁ ਹੈ ਹਤਰ ਸਉ ਪਰੀਤਿ ਨ ਤਪਆਰੁ ॥

ےہ ہر رپپپ ہن ایپر ۔۔
اونا ارتن گ ِیان ہن دایھن َ

ਮਨਮੁਖ ਮੁਏ ਤਵਕਾਰ ਮਤਹ ਮਤਰ ਜੰਮਤਹ ਵਾਰੋ ਵਾਰ ॥

مب
چ
م
ک
م
ُ
م
ھ ُؤےئ وِاکر ہہم رم ّہہ وارو وار ۔۔

ਜੀਵਤਿਆ ਨੋ ਤਮਲੈ ਸੁ ਜੀਵਿੇ ਹਤਰ ਜਗਜੀਵਨ ਉਰ ਧਾਤਰ ॥

چگ
ویجدنا ون ملَ ِے وس ویجدے ہر چپؤن اُر داھر ۔۔

ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਤਖ ਸੋਹਣੇ ਤਿਿੁ ਸਚੈ ਿਰਬਾਤਰ ॥੪੭॥

نانک ُگرمُکھ وسےنہ پِپ سج َے درنار ۔۔۴۷۔۔

ਹਤਰ ਮੰਿਰੁ ਹਤਰ ਸਾਤਜਆ ਹਤਰ ਵਸੈ ਤਜਸੁ ਨਾਤਲ ॥

ہر دنمر ہر سا ِجیا ہر و سَے ِجس نال ۔۔

ਗੁਰਮਿੀ ਹਤਰ ਪਾਇਆ ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਪਰਜਾਤਲ ॥

ُگریتم ہر نانا امنا ومہ رپاجل ۔۔

ਹਤਰ ਮੰਿਤਰ ਵਸਿੁ ਅਨੇਕ ਹੈ ਨਵ ਤਨਤਧ ਨਾਮੁ ਸਮਾਤਲ ॥

ہر دنمر وست اپیک ےہَ ونَ ن ِدھ نام امسل ۔۔
ਧਨੁ ਭਗਵੰਿੀ ਨਾਨਕਾ ਤਜਨਾ ਗੁਰਮੁਤਖ ਲਧਾ ਹਤਰ ਭਾਤਲ ॥

دنھ وگھبَیتن نااکن ِجیا ُگرمُکھ دلاھ ہر اھبل ۔۔

ਵਿਭਾਗੀ ਗੜ ਮੰਿਰੁ ਖੋਤਜਆ ਹਤਰ ਤਹਰਿੈ ਪਾਇਆ ਨਾਤਲ ॥੪੮॥

وداھبیگ گر دنمر وھکایج ہر ہِر َدے نانا نال ۔۔۴۸۔۔

ਮਨਮੁਖ ਿਹ ਤਿਤਸ ਤਿਤਰ ਰਹੇ ਅਤਿ ਤਿਸਨਾ ਲੋਭ ਤਵਕਾਰ ॥

مب
ب
م
ک
ئ
ِ
ھ
ُ
س
ِ
ھ دہ دِس ر رےہ ات یا ولھب وِاکر ۔۔

ਮਾਇਆ ਮੋਹੁ ਨ ਚੁਕਈ ਮਤਰ ਜੰਮਤਹ ਵਾਰੋ ਵਾਰ ॥

امنا ومہ ہن ُچکبی رم چم ّہہ وارو وار ۔۔

ਸਤਿਗੁਰੁ ਸੇਤਵ ਸੁਖੁ ਪਾਇਆ ਅਤਿ ਤਿਸਨਾ ਿਤਜ ਤਵਕਾਰ ॥

ویس ُسکھ نانا ات ئِسیا جت وِاکر ۔۔
سیگؤر َ

ਜਨਮ ਮਰਨ ਕਾ ਿੁਖੁ ਗਇਆ ਜਨ ਨਾਨਕ ਸਬਿੁ ਬੀਚਾਤਰ ॥੪੯॥

منج رمن اک ُدھک ایگ نج نانک دبس اچیبر ۔۔۴۹۔۔
ਹਤਰ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਤਧਆਇ ਮਨ ਹਤਰ ਿਰਗਹ ਪਾਵਤਹ ਮਾਨੁ ॥

ہر ہر نام دایھےئ نم ہر درہگ ناوہِ امن ۔۔
ਤਕਲਤਵਖ ਪਾਪ ਸਤਭ ਕਟੀਅਤਹ ਹਉਮੈ ਚੁਕੈ ਗੁਮਾਨੁ ॥

ُ
کِلؤِھک نات سیھ کییی ِہ ہؤ م َے ُچ َکے گمان ۔۔

ਗੁਰਮੁਤਖ ਕਮਲੁ ਤਵਗਤਸਆ ਸਭੁ ਆਿਮ ਬਰਹਮੁ ਪਛਾਨੁ ॥

ُگرمُکھ لمک وِگسیا سیھ ا مت پرمہ اھچپن ۔۔

ਹਤਰ ਹਤਰ ਤਕਰਪਾ ਧਾਤਰ ਪਰਭ ਜਨ ਨਾਨਕ ਜਤਪ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ॥੫੦॥

ہر ہر کِرنا داھر رپَھب نج نانک جت ہر نام ۔۔۵۹۔۔

ਧਨਾਸਰੀ ਧਨਵੰਿੀ ਜਾਣੀਐ ਭਾਈ ਜਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਕਾਰ ਕਮਾਇ ॥

دانھرسی دھپ َؤیتن اج پپَے اھبیئ اجن سیگؤر یک اکر امکۓ ۔۔
ਿਨੁ ਮਨੁ ਸਉਪੇ ਜੀਅ ਸਉ ਭਾਈ ਲਏ ਹੁਕਤਮ ਤਿਰਾਉ ॥

ک ب
نت نم سَؤےپ ایج اھبیئ ےئل ُچ م ھِراو ۔۔

ਜਹ ਬੈਸਾਵਤਹ ਬੈਸਹ ਭਾਈ ਜਹ ਭੇਜਤਹ ਿਹ ਜਾਉ ॥

ب
ہج نیساوہِ َنیسہ اھبیئ ہج ھبچ ِہ ہت اجو ۔۔

ਏਵਿੁ ਧਨੁ ਹੋਰੁ ਕੋ ਨਹੀ ਭਾਈ ਜੇਵਿੁ ਸਚਾ ਨਾਉ ॥

اوید دنھ وہر وک یہن اھبیئ ویجد اچس ناو ۔۔

ਸਿਾ ਸਚੇ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਵਾਂ ਭਾਈ ਸਿਾ ਸਚੇ ਕੈ ਸੰਤਗ ਰਹਾਉ ॥

دسا ےچس ےک ُگں اگوان اھبیئ دسا ےچس ےکَ گنس

ਪੈਨਣੁ ਗੁਣ ਚੰਤਗਆਈਆ ਭਾਈ ਆਪਣੀ ਪਤਿ ਕੇ ਸਾਿ ਆਪੇ ਖਾਇ ॥

پ
اھکۓ ۔۔
ییں ُگں ایگنچایئ اھبیئ ا ینپ پپ ےک ساد ا ےپ
ِ

ਤਿਸ ਕਾ ਤਕਆ ਸਾਲਾਹੀਐ ਭਾਈ ਿਰਸਨ ਕਉ ਬਤਲ ਜਾਇ ॥

ئِس اک ایک ساال ہیپے اھبیئ درنس کؤ نل اجۓ ۔۔

ਸਤਿਗੁਰ ਤਵਤਚ ਵਿੀਆ ਵਤਿਆਈਆ ਭਾਈ ਕਰਤਮ ਤਮਲੈ ਿਾਂ ਪਾਇ ॥

سیگؤر وِچ ودنا ودناایئ اھبیئ رکم ملَ ِے نان ناۓ ۔۔

ਇਤਕ ਹੁਕਮੁ ਮੰਤਨ ਨ ਜਾਣਨੀ ਭਾਈ ਿੂਜੈ ਭਾਇ ਤਿਰਾਇ ॥

ک
اِک ُچ م

ب
نمّ ہن اجینن اھبیئ ُدو َچے اھبےئ ھِرا ئِے ۔۔

ਸੰਗਤਿ ਢੋਈ ਨਾ ਤਮਲੈ ਭਾਈ ਬੈਸਤਣ ਤਮਲੈ ਨ ਥਾਉ ॥

نی
تگنس دوھیئ ہن ملَ ِے اھبیئ َ سں ملَ ِے ہن اھتو ۔۔

ਨਾਨਕ ਹੁਕਮੁ ਤਿਨਾ ਮਨਾਇਸੀ ਭਾਈ ਤਜਨਾ ਧੁਰੇ ਕਮਾਇਆ ਨਾਉ ॥

ک
نانک ُچ م پِیا انمیسئ اھبیئ ِجیا د ُھرے امکنا ناو ۔۔

ਤਿਨਹ ਤਵਟਹੁ ਹਉ ਵਾਤਰਆ ਭਾਈ ਤਿਨ ਕਉ ਸਿ ਬਤਲਹਾਰੈ ਜਾਉ ॥੫੧॥

پ
اہلبرے اجو ۔۔۵۱۔۔
پ ِبہھ وِوہٹ ہؤ وارنا اھبیئ ِں کؤ دص َ
ਸੇ ਿਾੜੀਆਂ ਸਚੀਆ ਤਜ ਗੁਰ ਚਰਨੀ ਲਗੰਤਨਹ ॥

ےس دارِنان سچییا ےج ُگر رچین لگبہھِ ۔۔

ਅਨਤਿਨੁ ਸੇਵਤਨ ਗੁਰੁ ਆਪਣਾ ਅਨਤਿਨੁ ਅਨਤਿ ਰਹੰਤਨਹ ॥

ادنِن سیَؤن ُگر ا انپ ادنِن ادن رہ ّبہھِ ۔۔

ਨਾਨਕ ਸੇ ਮੁਹ ਸੋਹਣੇ ਸਚੈ ਿਤਰ ਤਿਸੰਤਨਹ ॥੫੨॥

سب
ھ
نانک ےس مُؤہ وسےنہ سج َے در ِد ھِ ۔۔۵۲۔۔
ਮੁਖ ਸਚੇ ਸਚੁ ਿਾੜੀਆ ਸਚੁ ਬੋਲਤਹ ਸਚੁ ਕਮਾਤਹ ॥

مُکھ ےچس چس دارِنا چس وبہلِ چس امکہِ۔۔

ਸਚਾ ਸਬਿੁ ਮਤਨ ਵਤਸਆ ਸਤਿਗੁਰ ਮਾਂਤਹ ਸਮਾਂਤਹ ॥

اچس دبس نم وایس سیگؤر ام بہِے امسبہہِے ۔۔

ਸਚੀ ਰਾਸੀ ਸਚੁ ਧਨੁ ਉਿਮ ਪਿਵੀ ਪਾਂਤਹ ॥

یچس رایس چس دنھ اُمت ندوی نا بہ ِے ۔۔

ਸਚੁ ਸੁਣਤਹ ਸਚੁ ਮੰਤਨ ਲੈਤਨ ਸਚੀ ਕਾਰ ਕਮਾਤਹ ॥

نم لَیں یچس اکر امک ِہے ۔۔
چس ُسبہہ چس ّ

ਸਚੀ ਿਰਗਹ ਬੈਸਣਾ ਸਚੇ ਮਾਤਹ ਸਮਾਤਹ ॥

یچس درہگ َنیسیا ےچس امہِ امس ِہے ۔۔

ਨਾਨਕ ਤਵਣੁ ਸਤਿਗੁਰ ਸਚੁ ਨ ਪਾਈਐ ਮਨਮੁਖ ਭੂਲੇ ਜਾਂਤਹ ॥੫੩॥

مب ب
نانک وِن سیگؤر چس ہن نا پپَے مُکھ ُھؤےل اج بہِے ۔۔۵۳۔۔
ਬਾਬੀਹਾ ਤਪਰਉ ਤਪਰਉ ਕਰੇ ਜਲਤਨਤਧ ਪਰੇਮ ਤਪਆਤਰ ॥

ناپبہا پِرو پِرو رکے چلی ِدھ رپمی ایپر ۔۔

ਗੁਰ ਤਮਲੇ ਸੀਿਲ ਜਲੁ ਪਾਇਆ ਸਤਭ ਿੂਖ ਤਨਵਾਰਣਹਾਰੁ ॥

ُگر مل ِے لتیس لج نانا سیھ ُدوھک ئِؤاراہنر ۔۔
ਤਿਸ ਚੁਕੈ ਸਹਜੁ ਊਪਜੈ ਚੁਕੈ ਕੂਕ ਪੁਕਾਰ ॥

سہ
ئِس ُچ َکے ج اُو بج َے ُچ َکے ُکؤک ئُکار ۔۔

ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਤਖ ਸਾਂਤਿ ਹੋਇ ਨਾਮੁ ਰਖਹੁ ਉਤਰ ਧਾਤਰ ॥੫੪॥

ک
نانک ُگرمُکھ ساپپ وہۓ نام ر ھہؤ اُر داھر ۔۔۵۴۔۔
ਬਾਬੀਹਾ ਿੂੰ ਸਚੁ ਚਉ ਸਚੇ ਸਉ ਤਲਵ ਲਾਇ ॥

ناپبہا ئُؤن چس جؤ ےچس سیؤ لِؤ ال ئِے ۔۔

ਬੋਤਲਆ ਿੇਰਾ ਥਾਇ ਪਵੈ ਗੁਰਮੁਤਖ ਹੋਇ ਅਲਾਇ ॥

وبایل ریتا اھتےئ وپَے ُگرمُکھ وہۓ االےئ ۔۔
ਸਬਿੁ ਚੀਤਨ ਤਿਖ ਉਿਰੈ ਮੰਤਨ ਲੈ ਰਜਾਇ ॥

دبس نیچ نکِھ اُرتَے نمّ لَے راج ئِے ۔۔
ਚਾਰੇ ਕੁੰਿਾ ਝੋਤਕ ਵਰਸਿਾ ਬੂੰਿ ਪਵੈ ਸਹਤਜ ਸੁਭਾਇ ॥

سہ
چ
اچرے ُکیدا َھؤک وردسا ئُؤدن وپَے ج ُسبھاےئِ ۔۔
ਜਲ ਹੀ ਿੇ ਸਭ ਊਪਜੈ ਤਬਨੁ ਜਲ ਤਪਆਸ ਨ ਜਾਇ ॥

لج یہ ےت سیھ اُو بج َے پِں لج ایپس ہن اجۓ ۔۔
ਨਾਨਕ ਹਤਰ ਜਲੁ ਤਜਤਨ ਪੀਆ ਤਿਸੁ ਭੂਖ ਨ ਲਾਗੈ ਆਇ ॥੫੫॥

ب
نانک ہر لج ِجں پِیا ئِس ُھؤھک ہن ال َگے ا ۓ ۔۔۵۵۔۔
ਬਾਬੀਹਾ ਿੂੰ ਸਹਤਜ ਬੋਤਲ ਸਚੈ ਸਬਤਿ ਸੁਭਾਇ ॥

سہ
ناپبہا ئُؤن ج وبل سج َے دبس ُسبھاےئِ ۔۔

ਸਭੁ ਤਕਛੁ ਿੇਰੈ ਨਾਤਲ ਹੈ ਸਤਿਗੁਤਰ ਿੀਆ ਤਿਖਾਇ ॥

ک
ےہ سیگؤر دِنا دِاھکےئ ۔۔
سیھ ِچھ ریتَے نال َ

ਆਪੁ ਪਛਾਣਤਹ ਪਰੀਿਮੁ ਤਮਲੈ ਵੁਿਾ ਛਹਬਰ ਲਾਇ ॥

چ
ا ت اھچپہہن رپمتی ملَ ِے ُواھٹ ھہتر ال ِئے ۔۔

ਤਝਤਮ ਤਝਤਮ ਅੰਤਮਰਿੁ ਵਰਸਿਾ ਤਿਸਨਾ ਭੁਖ ਸਭ ਜਾਇ ॥

ئِ ب
چھ ِ چھ
ھ
سی
ک
ُ
ِ
م
س
ِ
م م ا رت وردسا یا ھ ھ اجۓ ۔۔
ਕੂਕ ਪੁਕਾਰ ਨ ਹੋਵਈ ਜੋਿੀ ਜੋਤਿ ਤਮਲਾਇ ॥

ُکؤک ئُکار ہن وہویئ وجیت وجت مِال ئِے ۔۔

ਨਾਨਕ ਸੁਤਖ ਸਵਤਨਹ ਸੋਹਾਗਣੀ ਸਚੈ ਨਾਤਮ ਸਮਾਇ ॥੫੬॥

ُسک ب
وس ھھِ وساہینگ سج َے نام امسۓ ۔۔۵۶۔۔
نانک ھ َ
ਧੁਰਹੁ ਖਸਤਮ ਭੇਤਜਆ ਸਚੈ ਹੁਕਤਮ ਪਿਾਇ ॥

ُھ کھس بھبچ سج ُچک
ب
پ
د روہ م یا َے م ھاےئ ۔۔

ਇੰਿੁ ਵਰਸੈ ਿਇਆ ਕਤਰ ਗੂੜਹੀ ਛਹਬਰ ਲਾਇ ॥

چ
اِدن ور سَے دایئ رک ُگؤریھ ھہتر ال ئِے ۔۔

ਬਾਬੀਹੇ ਿਤਨ ਮਤਨ ਸੁਖੁ ਹੋਇ ਜਾਂ ਿਿੁ ਬੂੰਿ ਮੁਤਹ ਪਾਇ ॥

ناپبہے نت نم ُسکھ وہۓ اجن پپ ئُؤدن مُؤہِ ناۓ ۔۔
ਅਨੁ ਧਨੁ ਬਹੁਿਾ ਉਪਜੈ ਧਰਿੀ ਸੋਭਾ ਪਾਇ ॥

ان دنھ ب ُہیا ا ُ بج َے درھیت وساھب ناۓ ۔۔

ਅਨਤਿਨੁ ਲੋਕੁ ਭਗਤਿ ਕਰੇ ਗੁਰ ਕੈ ਸਬਤਿ ਸਮਾਇ ॥

ےک دبس امسۓ ۔۔
ادنِن ولک تگھب رکے ُگر َ

ਆਪੇ ਸਚਾ ਬਖਤਸ ਲਏ ਕਤਰ ਤਕਰਪਾ ਕਰੈ ਰਜਾਇ ॥

نک
ھ
ک
ئ
ِ
ِ
ا ےپ اچس س ےئل رک رنا رکَے راج ے ۔۔
ਹਤਰ ਗੁਣ ਗਾਵਹੁ ਕਾਮਣੀ ਸਚੈ ਸਬਤਿ ਸਮਾਇ ॥

ہر ُگں اگووہ اکینم سج َے دبس امسۓ ۔۔

ਭੈ ਕਾ ਸਹਜੁ ਸੀਗਾਰੁ ਕਤਰਹੁ ਸਤਚ ਰਹਹੁ ਤਲਵ ਲਾਇ ॥

ب
َھے

سہ
ہ
ئ
ل
ہ
ِ
ِ
اک ج اگیسر رکوہ چس ر ؤ ؤ ال ے ۔۔

ਨਾਨਕ ਨਾਮੋ ਮਤਨ ਵਸੈ ਹਤਰ ਿਰਗਹ ਲਏ ਛਿਾਇ ॥੫੭॥

نانک ناوم نم و سَے ہر درہگ ےئل چھداۓ ۔۔۵۷۔۔

ਬਾਬੀਹਾ ਸਗਲੀ ਧਰਿੀ ਜੇ ਤਿਰਤਹ ਊਤਿ ਚੜਤਹ ਆਕਾਤਸ ॥

ب
ناپبہا سگلی درھیت ےج ھِرہِ اُو ِد ڑچہِ ا اکس ۔۔

ਸਤਿਗੁਤਰ ਤਮਤਲਐ ਜਲੁ ਪਾਈਐ ਚੂਕੈ ਭੂਖ ਤਪਆਸ ॥

ب
سیگؤر مِلیپے لج نا پپَے ُجؤ َکے ُھؤھک ایپس ۔۔

ਜੀਉ ਤਪੰਿੁ ਸਭੁ ਤਿਸ ਕਾ ਸਭੁ ਤਕਛੁ ਤਿਸ ਕੈ ਪਾਤਸ ॥

ک
جپؤ پِید سیھ ئِس اک سیھ ِچھ ئِس ےکَ ناس ۔۔

ਤਵਣੁ ਬੋਤਲਆ ਸਭੁ ਤਕਛੁ ਜਾਣਿਾ ਤਕਸੁ ਆਗੈ ਕੀਚੈ ਅਰਿਾਤਸ ॥

ک
وِن وبایل سیھ ِچھ اجدنا کِس ا ےگ کبج َے ارداس ۔۔

ਨਾਨਕ ਘਤਟ ਘਤਟ ਏਕੋ ਵਰਿਿਾ ਸਬਤਿ ਕਰੇ ਪਰਗਾਸ ॥੫੮॥

نانک ٹھگ ٹھگ اوکی وردتا دبس رکے رپاگس ۔۔۵۸۔۔
ਨਾਨਕ ਤਿਸੈ ਬਸੰਿੁ ਹੈ ਤਜ ਸਤਿਗੁਰੁ ਸੇਤਵ ਸਮਾਇ ॥

نانک ئ ِ َسے تنسب ےہَ ےج سیگؤر سیَؤامسۓ ۔۔

ਹਤਰ ਵੁਿਾ ਮਨੁ ਿਨੁ ਸਭੁ ਪਰਿੜੈ ਸਭੁ ਜਗੁ ਹਰੀਆਵਲੁ ਹੋਇ ॥੫੯॥

ہر ُواھٹ نم نت سیھ رپڑھپَے سیھ چگ ہ ِرناول وہۓ ۔۔۵۹۔۔
ਸਬਿੇ ਸਿਾ ਬਸੰਿੁ ਹੈ ਤਜਿੁ ਿਨੁ ਮਨੁ ਹਤਰਆ ਹੋਇ ॥

دبسے دسا تنسب ےہَ ِجت نت نم ہ ِرنا وہۓ ۔۔

ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਨ ਵੀਸਰੈ ਤਜਤਨ ਤਸਤਰਆ ਸਭੁ ਕੋਇ ॥੬੦॥

نانک نام ہن ورسیے ِجں سِرنا سیھ وکۓ ۔۔۶۹۔۔
ਨਾਨਕ ਤਿਨਾ ਬਸੰਿੁ ਹੈ ਤਜਨਾ ਗੁਰਮੁਤਖ ਵਤਸਆ ਮਤਨ ਸੋਇ ॥

نانک پ ِیا تنسب ےہَ ِجیا ُگرمُکھ وایس نم وسۓ ۔۔

ਹਤਰ ਵੁਿੈ ਮਨੁ ਿਨੁ ਪਰਿੜੈ ਸਭੁ ਜਗੁ ਹਤਰਆ ਹੋਇ ॥੬੧॥

ہر ُوےھٹ نم نت رپڑھپَے سیھ چگ ہ ِرنا وہۓ ۔۔۶۱۔۔
ਵਿੜੈ ਝਾਤਲ ਝਲੁੰਭਲੈ ਨਾਵੜਾ
ਲਈਐ ਤਕਸੁ ॥چجھ
ج
ھلُمب
ِ
ک
َ
لی
َ
پ
ل
ھ
ے ناورا ٔے س ۔۔
ودَُرَے اھجل
ਨਾਉ ਲਈਐ ਪਰਮੇਸਰੈ ਭੰਨਣ ਘੜਣ ਸਮਰਥੁ ॥੬੨॥

ب
ھی
ناو لی َ ٔپے رپرسیمَے ں ڑھگن رمسھت ۔۔۶۲۔۔
ਹਰਹਟ ਭੀ ਿੂੰ ਿੂੰ ਕਰਤਹ ਬੋਲਤਹ ਭਲੀ ਬਾਤਣ ॥

ب
ھل
ہل ی نان ۔۔
ہرہت یھب ئُؤن ئُؤن رکہِ وب ِ
ਸਾਤਹਬੁ ਸਿਾ ਹਿੂਤਰ ਹੈ ਤਕਆ ਉਚੀ ਕਰਤਹ ਪੁਕਾਰ ॥

اصجِت دسا دحُور ےہَ ایک اُیچ رکہِ ئُکار ۔۔
ਤਜਤਨ ਜਗਿੁ ਉਪਾਇ ਹਤਰ ਰੰਗੁ ਕੀਆ ਤਿਸੈ ਤਵਟਹੁ ਕੁਰਬਾਣੁ ॥

نج تگج اُناے ہر رنگ ایک ئ ِ َسے وِوہٹ قُرنان ۔۔
ਆਪੁ ਛੋਿਤਹ ਿਾਂ ਸਹੁ ਤਮਲੈ ਸਚਾ ਏਹੁ ਵੀਚਾਰੁ ॥

ا ت وھچدہِ نان َسہؤ ملَ ِے اچس اوہی وبچار ۔۔
ਹਉਮੈ ਤਿਕਾ ਬੋਲਣਾ ਬੁਤਝ ਨ ਸਕਾ ਕਾਰ ॥

ب
ہؤ م َے بھِکا وبانل ُچھ ہن اکس اکر ۔۔

ਵਣੁ ਤਿਰਣੁ ਤਿਰਭਵਣੁ ਿੁਝੈ ਤਧਆਇਿਾ ਅਨਤਿਨੁ ਸਿਾ ਤਵਹਾਣ ॥

ُب َج
ھ
ون رتِن رتِوھبن ے دایھدئا ادنِن دسا وِاہن ۔۔

ਤਬਨੁ ਸਤਿਗੁਰ ਤਕਨੈ ਨ ਪਾਇਆ ਕਤਰ ਕਤਰ ਥਕੇ ਵੀਚਾਰ ॥

پِں سیگؤر ک ِ َپے ہن نانا رک رک ےکھت وبچار ۔۔

ਨਿਤਰ ਕਰਤਹ ਜੇ ਆਪਣੀ ਿਾਂ ਆਪੇ ਲੈਤਹ ਸਵਾਤਰ ॥

دنر رکہِ ےج ا ینپ نان ا ےپ لبہے وسار ۔۔

ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਤਖ ਤਜਨਹੀ ਤਧਆਇਆ ਆਏ ਸੇ ਪਰਵਾਣੁ ॥੬੩॥

جب
نانک ُگرمُکھ ِ ھی دایھنا ا ےئ ےس رپوان ۔۔۶۳۔۔
ਜੋਗੁ ਨ ਭਗਵੀ ਕਪੜੀ ਜੋਗੁ ਨ ਮੈਲੇ ਵੇਤਸ ॥

وجگ ہن وگھبِی ڑپکی وجگ ہن م َیلے وسی ۔۔
ਨਾਨਕ ਘਤਰ ਬੈਤਿਆ ਜੋਗੁ ਪਾਈਐ ਸਤਿਗੁਰ ਕੈ ਉਪਿੇਤਸ ॥੬੪॥

نانک رھگ نیبھیا وجگ نا پپَے سیگؤر ےکَ ا ُندسی ۔۔۶۴۔۔
ਚਾਰੇ ਕੁੰਿਾ ਜੇ ਭਵਤਹ ਬੇਿ ਪੜਤਹ ਜੁਗ ਚਾਤਰ ॥

ب
اچرے ُکیدا ےج َھؤہِ دیب ڑپہِ ُچگ اچر ۔۔

ਨਾਨਕ ਸਾਚਾ ਭੇਟੈ ਹਤਰ ਮਤਨ ਵਸੈ ਪਾਵਤਹ ਮੋਖ ਿੁਆਰ ॥੬੫॥

ب
ھی
َ
س
پ
ہ
نانک سااچ ے ر نم و َے ناوہِ ومھک ُدوار ۔۔۶۵۔۔

ਨਾਨਕ ਹੁਕਮੁ ਵਰਿੈ ਖਸਮ ਕਾ ਮਤਿ ਭਵੀ ਤਿਰਤਹ ਚਲ ਤਚਿ ॥

ک
ھ
س
ک
ب
نانک ُچ م ور ئَے م اک مت وھبی ھِرہِ لچ ِجت ۔۔
ਮਨਮੁਖ ਸਉ ਕਤਰ ਿੋਸਿੀ ਸੁਖ ਤਕ ਪੁਛਤਹ ਤਮਿ ॥

ب
مب
مُکھ رک دویتس ُسکھ ےک ُجھ ِہ مِت ۔۔

ਗੁਰਮੁਖ ਸਉ ਕਤਰ ਿੋਸਿੀ ਸਤਿਗੁਰ ਸਉ ਲਾਇ ਤਚਿੁ ॥

ُگرمُکھ رک دویتس سیگؤر ال ِئے ِجت ۔۔

ਜੰਮਣ ਮਰਣ ਕਾ ਮੂਲੁ ਕਟੀਐ ਿਾਂ ਸੁਖੁ ਹੋਵੀ ਤਮਿ ॥੬੬॥

چ
مّں رمن اک مُؤل کییپے نان ُسکھ وہوی مِت ۔۔۶۶۔۔
ਭੁਤਲਆਂ ਆਤਪ ਸਮਝਾਇਸੀ ਜਾ ਕਉ ਨਿਤਰ ਕਰੇ ॥

ب ُھلیان ا ت اھجمسیسئ اج کؤ دنر رکے ۔۔

ਨਾਨਕ ਨਿਰੀ ਬਾਹਰੀ ਕਰਣ ਪਲਾਹ ਕਰੇ ॥੬੭॥

نانک دنری ناہری رکن نالہ رکے ۔۔۶۷۔۔
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ੪

ولسک ہلحم۴
ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪਰਸਾਤਿ ॥

اِک اواکنر سیگؤر رپساد ۔۔
ਵਿਭਾਗੀਆ ਸੋਹਾਗਣੀ ਤਜਨਹਾ ਗੁਰਮੁਤਖ ਤਮਤਲਆ ਹਤਰ ਰਾਇ ॥

وداھبایگ وساہینگ ِجبھا ُگرمُکھ مل ِیا ہر راےئ ۔۔

ਅੰਿਤਰ ਜੋਤਿ ਪਰਗਾਸੀਆ ਨਾਨਕ ਨਾਤਮ ਸਮਾਇ ॥੧॥

ارتن وجت رپاگایس نانک نام امسۓ ۔۔۱۔۔
ਵਾਹੁ ਵਾਹੁ ਸਤਿਗੁਰੁ ਪੁਰਖੁ ਹੈ ਤਜਤਨ ਸਚੁ ਜਾਿਾ ਸੋਇ ॥

ےہ ِجں چس اجنا وسۓ ۔۔
واوہ واوہ سیگؤر ُپرھک َ
ਤਜਿੁ ਤਮਤਲਐ ਤਿਖ ਉਿਰੈ ਿਨੁ ਮਨੁ ਸੀਿਲੁ ਹੋਇ ॥

ِجت مِلیپے نکِھ اُرتَے نت نم لتیس وہۓ ۔۔

ਵਾਹੁ ਵਾਹੁ ਸਤਿਗੁਰੁ ਸਤਿ ਪੁਰਖੁ ਹੈ ਤਜਸ ਨੋ ਸਮਿੁ ਸਭ ਕੋਇ ॥

ےہ سج ون تمس سیھ وکۓ ۔۔
واوہ واوہ سیگؤر ست ُپرھک َ
ਵਾਹੁ ਵਾਹੁ ਸਤਿਗੁਰੁ ਤਨਰਵੈਰੁ ਹੈ ਤਜਸੁ ਤਨੰਿਾ ਉਸਿਤਿ ਿੁਤਲ ਹੋਇ ॥

واوہ واوہ سیگؤر پِروری ےہَ ِجس پ ِیدا اُسیت ُنل وہۓ ۔۔
ਵਾਹੁ ਵਾਹੁ ਸਤਿਗੁਰੁ ਸੁਜਾਣੁ ਹੈ ਤਜਸੁ ਅੰਿਤਰ ਬਰਹਮੁ ਵੀਚਾਰੁ ॥

واوہ واوہ سیگؤر سُچان ےہَ ِجس ارتن پرمہ وبچار ۔۔

ਵਾਹੁ ਵਾਹੁ ਸਤਿਗੁਰੁ ਤਨਰੰਕਾਰੁ ਹੈ ਤਜਸੁ ਅੰਿੁ ਨ ਪਾਰਾਵਾਰੁ ॥

واوہ واوہ سیگؤر پِراکنر ےہَ ِجس اپپ ہن نارا وار ۔۔
ਵਾਹੁ ਵਾਹੁ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੈ ਤਜ ਸਚੁ ਤਿਰੜਾਏ ਸੋਇ ॥

واوہ واوہ سیگؤرو ےہَ ےج چس درِراےئ وسۓ ۔۔
ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਵਾਹੁ ਵਾਹੁ ਤਜਸ ਿੇ ਨਾਮੁ ਪਰਾਪਤਿ ਹੋਇ ॥੨॥

نانک سیگؤر واوہ واوہ ِجس ےت نام رپاپپ وہۓ ۔۔۲۔۔
ਹਤਰ ਪਰਭ ਸਚਾ ਸੋਤਹਲਾ ਗੁਰਮੁਤਖ ਨਾਮੁ ਗੋਤਵੰਿੁ ॥

ہر رپَھب اچس وسہِال ُگرمُکھ نام وگوِدن ۔۔

ਅਨਤਿਨੁ ਨਾਮੁ ਸਲਾਹਣਾ ਹਤਰ ਜਤਪਆ ਮਤਨ ਆਨੰਿੁ ॥

ادنِن نام سالانہ ہر چییا نم ا دنن ۔۔
ਵਿਭਾਗੀ ਹਤਰ ਪਾਇਆ ਪੂਰਨ ਪਰਮਾਨੰਿੁ ॥

وداھبیگ ہر نانا ئُؤرن رپامدنن ۔۔
ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਸਲਾਤਹਆ ਬਹੁਤੜ ਨ ਮਤਨ ਿਤਨ ਭੰਗੁ ॥੩॥

نج نانک نام سال ِہیا ُبہہر ہن نم نت گنھب ۔۔۳۔۔

ਮੂੰ ਤਪਰੀਆ ਸਉ ਨੇਹੁ ਤਕਉ ਸਜਣ ਤਮਲਤਹ ਤਪਆਤਰਆ ॥

ہین کپؤ نجس ملِہہ ایپرنا ۔۔
سیؤ ُ
مُؤن پِرنا ِ

ਹਉ ਢੂਢੇਿੀ ਤਿਨ ਸਜਣ ਸਤਚ ਸਵਾਤਰਆ ॥

ہؤ ُدوھدھیدی پِں نجس چس وسارِنا ۔۔

ਸਤਿਗੁਰੁ ਮੈਿਾ ਤਮਿੁ ਹੈ ਜੇ ਤਮਲੈ ਿ ਇਹੁ ਮਨੁ ਵਾਤਰਆ ॥

ےہ ےج ملَ ِے ت اوہی نم وارنا ۔۔
سیگؤر مَیدا مِت َ
ਿੇੈਂਿਾ ਮੂੰ ਤਪਰੁ ਿਤਸ ਹਤਰ ਸਜਣੁ ਤਸਰਜਣਹਾਤਰਆ ॥

ددنیا مُؤن پِر دس ہر نجس سِرجبہارِنا ۔۔

ਨਾਨਕ ਹਉ ਤਪਰੁ ਭਾਲੀ ਆਪਣਾ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਤਲ ਤਿਖਾਤਲਆ ॥੪॥

نانک ہؤ پِر اھبیل ا انپ سیگؤر نال دِاھکایل ۔۔۴۔۔
ਹਉ ਖੜੀ ਤਨਹਾਲੀ ਪੰਧੁ ਮਿੁ ਮੂੰ ਸਜਣੁ ਆਵਏ ॥

ہؤ ڑھکی بِہایل دنپھ مت مُؤن نجس ا وےئ ۔۔
ਕੋ ਆਤਣ ਤਮਲਾਵੈ ਅਜੁ ਮੈ ਤਪਰੁ ਮੇਤਲ ਤਮਲਾਵਏ ॥

الوے اچ مَ ے پِر م َیل مِالوےئ ۔۔
وک ا ن م ِ َ

ਹਉ ਜੀਉ ਕਰੀ ਤਿਸ ਤਵਟਉ ਚਉ ਖੰਨੀਐ ਜੋ ਮੈ ਤਪਰੀ ਤਿਖਾਵਏ ॥

ک
ھ
ی
پ
ی
م
پ
ے وج َے ِری دِاھکوےئ ۔۔
ہؤ جپؤ رکی ئِس وِئؤ جؤ
ਨਾਨਕ ਹਤਰ ਹੋਇ ਿਇਆਲੁ ਿਾਂ ਗੁਰੁ ਪੂਰਾ ਮੇਲਾਵਏ ॥੫॥

نانک ہر وہۓ دنال نان ُگر ئُؤرا میالوےئ ۔۔۵۔۔

ਅੰਿਤਰ ਜੋਰੁ ਹਉਮੈ ਿਤਨ ਮਾਇਆ ਕੂੜੀ ਆਵੈ ਜਾਇ ॥

ے اجۓ ۔۔
ارتن وجر ہؤ م َے نت امنا ُکؤری ا و َ

ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਿੁਰਮਾਇਆ ਮੰਤਨ ਨ ਸਕੀ ਿੁਿਰੁ ਿਤਰਆ ਨ ਜਾਇ ॥

ب
نم ہن یکس ُدرت رتنا ہن اجۓ ۔۔
سیگؤر اک ُھرامنا ّ

ਨਿਤਰ ਕਰੇ ਤਜਸੁ ਆਪਣੀ ਸੋ ਚਲੈ ਸਤਿਗੁਰ ਭਾਇ ॥

دنر رکے ِجس ا ینپ وس چلَے سیگؤر اھبےئ ۔۔

ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਿਰਸਨੁ ਸਿਲੁ ਹੈ ਜੋ ਇਛੈ ਸੋ ਿਲੁ ਪਾਇ ॥

سب
ےہ وج اِےھچ وس لھپ ناۓ ۔۔
سیگؤر اک درنس ھل َ
ਤਜਨੀ ਸਤਿਗੁਰੁ ਮੰਤਨਆਂ ਹਉ ਤਿਨ ਕੇ ਲਾਗਉ ਪਾਇ ॥

ِجبی سیگؤر مییان ہؤ پِں ےک الگؤ ناۓ ۔۔

ਨਾਨਕੁ ਿਾ ਕਾ ਿਾਸੁ ਹੈ ਤਜ ਅਨਤਿਨੁ ਰਹੈ ਤਲਵ ਲਾਇ ॥੬॥

نانک نا اک داس ےہَ ےج ادنِن ر َہے لِؤ ال ئِے ۔۔۶۔۔
ਤਜਨਾ ਤਪਰੀ ਤਪਆਰੁ ਤਬਨੁ ਿਰਸਨ ਤਕਉ ਤਿਰਪਿੀਐ ॥

ِجیا پِری ایپر پِں درنس کپؤ رتِنیی َپے َ۔۔

ਨਾਨਕ ਤਮਲੇ ਸੁਭਾਇ ਗੁਰਮੁਤਖ ਇਹੁ ਮਨੁ ਰਹਸੀਐ ॥੭॥

نانک مل ِے ُسبھاےئِ ُگرمُکھ اوہی نم رہسیپے ۔۔۷۔۔
ਤਜਨਾ ਤਪਰੀ ਤਪਆਰੁ ਤਕਉ ਜੀਵਤਨ ਤਪਰ ਬਾਹਰੇ ॥

ِجیا پِری ایپر کپؤ ویجن پِر ناہرے ۔۔

ਜਾਂ ਸਹੁ ਿੇਖਤਨ ਆਪਣਾ ਨਾਨਕ ਥੀਵਤਨ ਭੀ ਹਰੇ ॥੮॥

سہ ن ک
ھ
ہ
ن
اجن َ ؤ د ں ا انپ نا ک ویھتن یھب رے ۔۔۸۔۔
ਤਜਨਾ ਗੁਰਮੁਤਖ ਅੰਿਤਰ ਨੇਹੁ ਿੈ ਪਰੀਿਮ ਸਚੈ ਲਾਇਆ ॥

ِجیا ُگرمُکھ ادنر پبہؤ َئے رپمتی سج َے النا ۔۔

ਰਾਿੀ ਅਿੈ ਿੇਹੁ ਨਾਨਕ ਪਰੇਤਮ ਸਮਾਇਆ ॥੯॥

رایت اےتَ دوہی نانک رپمی امسنا ۔۔۹۔۔
ਗੁਰਮੁਤਖ ਸਚੀ ਆਸਕੀ ਤਜਿੁ ਪਰੀਿਮੁ ਸਚਾ ਪਾਈਐ ॥

ُگرمُکھ یچس اعسقی ِجت رپمتی اچس نا پپَے ۔۔

ਅਨਤਿਨੁ ਰਹਤਹ ਅਨੰਤਿ ਨਾਨਕ ਸਹਤਜ ਸਮਾਈਐ ॥੧੦॥

سہ
ادنِن رہہہ ادنن نانک ج امس پ ٔپے ۔۔۱۹۔۔
ਸਚਾ ਪਰੇਮ ਤਪਆਰੁ ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਿੇ ਪਾਈਐ ॥

اچس رپمی ایپر ُگر ئُؤرے ےت نا پپَے ۔۔

ਕਬਹੂ ਨ ਹੋਵੈ ਭੰਗੁ ਨਾਨਕ ਹਤਰ ਗੁਣ ਗਾਈਐ ॥੧੧॥

وہوے گنھب نانک ہر ُگں اگ پ َپے ۔۔۱۱۔۔
کب ُہؤ ہن َ

ਤਜਨਹਾ ਅੰਿਤਰ ਸਚਾ ਨੇਹੁ ਤਕਉ ਜੀਵਤਨਹ ਤਪਰੀ ਤਵਹੂਤਣਆ ॥

ِجبھا ادنر اچس پبہؤ کپؤ ویجبھ پِری وِوہُاین ۔۔

ਗੁਰਮੁਤਖ ਮੇਲੇ ਆਤਪ ਨਾਨਕ ਤਚਰੀ ਤਵਛੁੰਤਨਆ ॥੧੨॥

چ
ُگرمُکھ م َیلے ا ت نانک جِری وِ ُھیّیا ۔۔۱۲۔۔

ਤਜਨ ਕਉ ਪਰੇਮ ਤਪਆਰੁ ਿਉ ਆਪੇ ਲਾਇਆ ਕਰਮੁ ਕਤਰ ॥

ِجں کؤ رپمی ایپر ئؤ ا ےپ النا رکم رک ۔۔

ਨਾਨਕ ਲੇਹੁ ਤਮਲਾਇ ਮੈ ਜਾਤਚਕ ਿੀਜੈ ਨਾਮੁ ਹਤਰ ॥੧੩॥

نانک وہیل مِال ِئے م َے اج ِچک د بج َے نام ہر ۔۔۱۳۔۔
ਗੁਰਮੁਤਖ ਹਸੈ ਗੁਰਮੁਤਖ ਰੋਵੈ ॥

ُگرمُکھ ہ َسے ُگرمُکھ رو َوے ۔۔

ਤਜ ਗੁਰਮੁਤਖ ਕਰੇ ਸਾਈ ਭਗਤਿ ਹੋਵੈ ॥

وہوے ۔۔
ےج ُگرمُکھ رکے سایئ تگھب َ
ਗੁਰਮੁਤਖ ਹੋਵੈ ਸੁ ਕਰੇ ਵੀਚਾਰੁ ॥

وہوے وس رکے وبچار ۔۔
ُگرمُکھ َ
ਗੁਰਮੁਤਖ ਨਾਨਕ ਪਾਵੈ ਪਾਰੁ ॥੧੪॥

ُگرمُکھ نانک نا َوے نار ۔۔۱۴۔۔

ਤਜਨਾ ਅੰਿਤਰ ਨਾਮੁ ਤਨਧਾਨੁ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵੀਚਾਤਰ ॥

ِجیا ادنر نام ن ِداھن ےہَ ُگرناین وبچار ۔۔

ਤਿਨ ਕੇ ਮੁਖ ਸਿ ਉਜਲੇ ਤਿਿੁ ਸਚੈ ਿਰਬਾਤਰ ॥

پِں ےک مُکھ دص اُےلج پِپ سج َے درنار ۔۔

ਤਿਨ ਬਹਤਿਆ ਉਿਤਿਆ ਕਿੇ ਨ ਤਵਸਰੈ ਤਜ ਆਤਪ ਬਖਸੇ ਕਰਿਾਤਰ ॥

نک
ھ
س
پِں بہدنا اُبُھ ِدنا دکے ہن وِرسَے ےج ا ت ے رکنار ۔۔

ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਤਖ ਤਮਲੇ ਨ ਤਵਛੁੜਤਹ ਤਜ ਮੇਲੇ ਤਸਰਜਣਹਾਤਰ ॥੧੫॥

نانک ُگرمُکھ مل ِے ہن وِڑھچہِ ےج م َیلے سِرجبہار ۔۔۱۵۔۔
ਗੁਰ ਪੀਰਾਂ ਕੀ ਚਾਕਰੀ ਮਹਾਂ ਕਰੜੀ ਸੁਖ ਸਾਰੁ ॥

ُگر ریپان یک اچرکی اہمن رکری ُسکھ سار ۔۔
ਨਿਤਰ ਕਰੇ ਤਜਸੁ ਆਪਣੀ ਤਿਸੁ ਲਾਏ ਹੇਿ ਤਪਆਰੁ ॥

دنر رکے ِجس ا ینپ ئِس الےئ تیہ ایپر ۔۔

ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵੈ ਲਤਗਆ ਭਉਜਲੁ ਿਰੈ ਸੰਸਾਰੁ ॥

سیگؤر یک ویسَے لگیا وھبٔلج رتَے اسنسر ۔۔

ਮਨ ਤਚੰਤਿਆ ਿਲੁ ਪਾਇਸੀ ਅੰਿਤਰ ਤਬਬੇਕ ਬੀਚਾਰੁ ॥

نم ِجیدنا لھپ نایسئ ارتن نِییک اچیبر ۔۔
ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਤਰ ਤਮਤਲਐ ਪਰਭੁ ਪਾਈਐ ਸਭੁ ਿੂਖ ਤਨਵਾਰਣਹਾਰੁ ॥੧੬॥

نانک سیگؤر مِلیپے رپَھب نا پپَے سیھ ُدوھک ئِؤاراہنر ۔۔۱۶۔۔
ਮਨਮੁਖ ਸੇਵਾ ਜੋ ਕਰੇ ਿੂਜੈ ਭਾਇ ਤਚਿੁ ਲਾਇ ॥

مب
مُکھ ویسا وج رکے ُدو َچے اھبےئ ِجت ال ئِے ۔۔
ਪੁਿੁ ਕਲਿੁ ਕੁਟੰਬੁ ਹੈ ਮਾਇਆ ਮੋਹੁ ਵਧਾਇ ॥

ےہ امنا ومہ وداھےئ ۔۔
ُپپ تلک ُکیپت َ
ਿਰਗਤਹ ਲੇਖਾ ਮੰਗੀਐ ਕੋਈ ਅੰਤਿ ਨ ਸਕੀ ਛਿਾਇ ॥

م
درہہگ اھکیل یگیپِے وکیئ اپپ ہن یکس چھداۓ ۔۔
ਤਬਨੁ ਨਾਵੈ ਸਭੁ ਿੁਖੁ ਹੈ ਿੁਖਿਾਈ ਮੋਹ ਮਾਇ ॥

پِں نا َوے سیھ ُدھک ےہَ ُددھکایئ ومہ امےئ ۔۔
ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਤਖ ਨਿਰੀ ਆਇਆ ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਤਵਛੁਤੜ ਸਭ ਜਾਇ ॥੧੭॥

نانک ُگرمُکھ دنری ا نا ومہ امنا وِڑھچ سیھ اجۓ ۔۔۱۷۔۔
ਗੁਰਮੁਤਖ ਹੁਕਮੁ ਮੰਨੇ ਸਹ ਕੇਰਾ ਹੁਕਮੇ ਹੀ ਸੁਖੁ ਪਾਏ ॥

ک
ُگرمُکھ ُچ م مپّے سہہ ریکا ُچکمے یہ ُسکھ ناےئ ۔۔
ਹੁਕਮੋ ਸੇਵੇ ਹੁਕਮੁ ਅਰਾਧੇ ਹੁਕਮੇ ਸਮੈ ਸਮਾਏ ॥

ک
ُچکمؤ ویسے ُچ م ارادےھ ُچکمے سمَے

امسےئ ۔۔

ਹੁਕਮੁ ਵਰਿੁ ਨੇਮੁ ਸੁਚ ਸੰਜਮੁ ਮਨ ਤਚੰਤਿਆ ਿਲੁ ਪਾਏ ॥

س سبج
ک
ُچ م ورت مین ُ ج م نم ِجیدنا لھپ ناےئ ۔۔

ਸਿਾ ਸੁਹਾਗਤਣ ਤਜ ਹੁਕਮੈ ਬੁਝੈ ਸਤਿਗੁਰੁ ਸੇਵੈ ਤਲਵ ਲਾਏ ॥

ُچکم بُج
س
ی
ھ
ل
گ
ِ
َ
دسا ُسہانگ ےج ے َ ے ؤر ویسَے ؤ الےئ ۔۔

ਨਾਨਕ ਤਿਪਾ ਕਰੇ ਤਜਨ ਊਪਤਰ ਤਿਨਾ ਹੁਕਮੇ ਲਏ ਤਮਲਾਏ ॥੧੮॥

نانک کِرنا رکے ِجں اُورپ پ ِیا ُچکمے ےئل مِالےئ ۔۔۱۸۔۔

ਮਨਮੁਤਖ ਹੁਕਮੁ ਨ ਬੁਝੇ ਬਪੁੜੀ ਤਨਿ ਹਉਮੈ ਕਰਮ ਕਮਾਇ ॥

ب
ُج
مب ک
م
ھ
ہ
ن
ت
پ
مُکھ ُچ م ہن ے ری ِپ ؤ َے رکم امکۓ ۔۔

ਵਰਿ ਨੇਮੁ ਸੁਚ ਸੰਜਮੁ ਪੂਜਾ ਪਾਖੰਤਿ ਭਰਮੁ ਨ ਜਾਇ ॥

ُس سب
ج
ئ
ورت مین ج م ُؤاج ناڈنھک رھبم ہن اجۓ ۔۔

ਅੰਿਰਹੁ ਕੁਸੁਧੁ ਮਾਇਆ ਮੋਤਹ ਬੇਧੇ ਤਜਉ ਹਸਿੀ ਛਾਰੁ ਉਿਾਏ ॥

ارتنوہ ُک ُسدھ امنا ومہِ دیبےھ چیپؤ یتسہ اھچر اُداےئ ۔۔
ਤਜਤਨ ਉਪਾਏ ਤਿਸੈ ਨ ਚੇਿਤਹ ਤਬਨੁ ਚੇਿੇ ਤਕਉ ਸੁਖੁ ਪਾਏ ॥

ِجں اُناےئ ئ ِ َسے ہن چیبہہ پِں ےتیچ کپؤ ُسکھ ناےئ ۔۔

ਨਾਨਕ ਪਰਪੰਚੁ ਕੀਆ ਧੁਤਰ ਕਰਿੈ ਪੂਰਤਬ ਤਲਤਖਆ ਕਮਾਏ ॥੧੯॥

پب
نانک رپ ج ک ِیا د ُھر رک ئَے ئُؤرت لک ِھیا امکےئ ۔۔۱۹۔۔

ਗੁਰਮੁਤਖ ਪਰਿੀਤਿ ਭਈ ਮਨੁ ਮਾਤਨਆ ਅਨਤਿਨੁ ਸੇਵਾ ਕਰਿ ਸਮਾਇ ॥

ُگرمُکھ رپتیت یئھب نم اماین ادنِن ویسا رکت امسۓ ۔۔

ਅੰਿਤਰ ਸਤਿਗੁਰੁ ਗੁਰੂ ਸਭ ਪੂਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਿਰਸੁ ਿੇਖੈ ਸਭ ਆਇ ॥

ےھکی سیھ ا ۓ ۔۔
ارتن سیگؤر ُگؤ ُرو سیھ ئُؤےج سیگؤر اک درس د َ

ਮੰਨੀਐ ਸਤਿਗੁਰ ਪਰਮ ਬੀਚਾਰੀ ਤਜਿੁ ਤਮਤਲਐ ਤਿਸਨਾ ਭੁਖ ਸਭ ਜਾਇ ॥

ب
میّیپے سیگؤر رپم اچیبری ِجت مِلیپے ئِسیا ُھکھ سیھ اجۓ ۔۔

ਹਉ ਸਿਾ ਸਿਾ ਬਤਲਹਾਰੀ ਗੁਰ ਅਪੁਨੇ ਜੋ ਪਰਭੁ ਸਚਾ ਿੇਇ ਤਮਲਾਇ ॥

ہؤ دسا دسا اہلبری ُگر اےنپ وج رپَھب اچس دےئ مِال ِئے ۔۔

ਨਾਨਕ ਕਰਮੁ ਪਾਇਆ ਤਿਨ ਸਚਾ ਜੋ ਗੁਰ ਚਰਣੀ ਲਗੇ ਆਇ ॥੨੦॥

نانک رکم نانا پِں اچس وج ُگر رچین ےگل ا ۓ ۔۔۲۹۔۔
ਤਜਨ ਤਪਰੀਆ ਸਉ ਨੇਹੁ ਸੇ ਸਜਣ ਮੈ ਨਾਤਲ ॥

ِجں پِرنا پبہؤ ےس نجس م َے نال ۔۔

ਅੰਿਤਰ ਬਾਹਤਰ ਹਉ ਤਿਰਾਂ ਭੀ ਤਹਰਿੈ ਰਖਾ ਸਮਾਤਲ ॥੨੧॥

ب
ارتن ناہر ہؤ ھِران یھب ہِر َدے راھک امسل ۔۔۲۱۔۔

ਤਜਨਾ ਇਕ ਮਤਨ ਇਕ ਤਚਤਿ ਤਧਆਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਸਉ ਤਚਿੁ ਲਾਇ ॥

ِجیا اِک نم اِک ِجت دایھنا سیگؤر ِجت ال ئِے ۔۔

ਤਿਨ ਕੀ ਿੁਖ ਭੁਖ ਹਉਮੈ ਵਿਾ ਰੋਗੁ ਗਇਆ ਤਨਰਿੋਖ ਭਏ ਤਲਵ ਲਾਇ ॥

ب
ھ
ک
پ
ئ
م
ل
ہ
ُ
ِ
ِ
ِ
پِں یک ُدھک ھ ؤ َے ودا روگ ایگ ردوھک ےئھب ؤ ال ے ۔۔
ਗੁਣ ਗਾਵਤਹ ਗੁਣ ਉਚਰਤਹ ਗੁਣ ਮਤਹ ਸਵੈ ਸਮਾਇ ॥

ُگں اگوہِ ُگں اُرچہِ ُگں ہہم وسَے امسۓ ۔۔

ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਿੇ ਪਾਇਆ ਸਹਤਜ ਤਮਤਲਆ ਪਰਭੁ ਆਇ ॥੨੨॥

سہ
نانک ُگر ئُؤرے ےت نانا ج مل ِیا رپَھب ا ۓ ۔۔۲۲۔۔
ਮਨਮੁਤਖ ਮਾਇਆ ਮੋਹੁ ਹੈ ਨਾਤਮ ਨ ਲਗੈ ਤਪਆਰੁ ॥

مب
لَ
م
ک
گ
ُ
ھ امنا ومہ ےہَ نام ہن ے ایپر ۔۔

ਕੂੜੁ ਕਮਾਵੈ ਕੂੜੁ ਸੰਘਰੈ ਕੂਤੜ ਕਰੈ ਆਹਾਰੁ ॥

سگ
امکوے ُکؤر ی ھ َرے ُکؤر رکَے ا اہر ۔۔
ُکؤر َ

ਤਬਖੁ ਮਾਇਆ ਧਨੁ ਸੰਤਚ ਮਰਤਹ ਅੰਤਿ ਹੋਇ ਸਭੁ ਛਾਰੁ ॥

سب
نِکھ امنا دنھ ج رمہِ اپپ وہۓ سیھ اھچر ۔۔

ਕਰਮ ਧਰਮ ਸੁਤਚ ਸੰਜਮੁ ਕਰਤਹ ਅੰਿਤਰ ਲੋਭੁ ਤਵਕਾਰ ॥

س سبج
رکم درھم ُ ج م رکہِ ارتن ولھب وِاکر ۔۔

ਨਾਨਕ ਮਨਮੁਤਖ ਤਜ ਕਮਾਵੈ ਸੁ ਥਾਇ ਨ ਪਵੈ ਿਰਗਹ ਹੋਇ ਖੁਆਰੁ ॥੨੩॥

مب
ک
م
ک
ُ
امکوے وس اھتےئ ہن وپَے درہگ وہۓ ُھؤار ۔۔۲۳۔۔
ےج
ھ
نانک
َ
ਸਭਨਾ ਰਾਗਾਂ ਤਵਤਚ ਸੋ ਭਲਾ ਭਾਈ ਤਜਿੁ ਵਤਸਆ ਮਤਨ ਆਇ ॥

ب
سبھیا رااگن وِچ وس ھال اھبیئ ِجت وایس نم ا ۓ ۔۔
ਰਾਗੁ ਨਾਿੁ ਸਭੁ ਸਚੁ ਹੈ ਕੀਮਤਿ ਕਹੀ ਨ ਜਾਇ ॥

راگ ناد سیھ چس ےہَ تمیق یہک ہن اجۓ ۔۔
ਰਾਗੈ ਨਾਿੈ ਬਾਹਰਾ ਇਨੀ ਹੁਕਮੁ ਨ ਬੂਤਝਆ ਜਾਇ ॥

ک
را َگے نا َدے ناہرا اِین ُچ م ہن ئُؤچھیا اجۓ ۔۔

ਨਾਨਕ ਹੁਕਮੈ ਬੂਝੈ ਤਿਨਾ ਰਾਤਸ ਹੋਇ ਸਤਿਗੁਰ ਿੇ ਸੋਝੀ ਪਾਇ ॥

چ
نانک ُچکمے َ ئُؤ َھے پ ِیا راس وہۓ سیگؤر ےت وسیھج ناۓ ۔۔
ਸਭੁ ਤਕਛੁ ਤਿਸ ਿੇ ਹੋਇਆ ਤਜਉ ਤਿਸੈ ਿੀ ਰਜਾਇ ॥੨੪॥

ک
سیھ ِچھ ئِس ےت وہنا چیپؤ ئ ِ َسے دی راج ِئے ۔۔۲۴۔۔
ਸਤਿਗੁਰ ਤਵਤਚ ਅੰਤਮਰਿ ਨਾਮੁ ਹੈ ਅੰਤਮਰਿੁ ਕਹੈ ਕਹਾਇ ॥

سیگؤر وِچ امِرت نام ےہَ امِرت ےہکَ اہکۓ ۔۔

ਗੁਰਮਿੀ ਨਾਮੁ ਤਨਰਮਲੋੁ ਤਨਰਮਲ ਨਾਮੁ ਤਧਆਇ ॥

ُگریتم نام پِرلم پِرلم نام دایھےئ ۔۔

ਅੰਤਮਰਿ ਬਾਣੀ ਿਿੁ ਹੈ ਗੁਰਮੁਤਖ ਵਸੈ ਮਤਨ ਆਇ ॥

امِرت ناین پپ ےہَ ُگرمُکھ و سَے نم ا ۓ ۔۔

ਤਹਰਿੈ ਕਮਲੁ ਪਰਗਾਤਸਆ ਜੋਿੀ ਜੋਤਿ ਤਮਲਾਇ ॥

ہِر َدے لمک رپاگایس وجیت وجت مِال ئِے ۔۔

ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰੁ ਤਿਨ ਕਉ ਮੇਤਲਓਨੁ ਤਜਨ ਧੁਤਰ ਮਸਿਤਕ ਭਾਗੁ ਤਲਖਾਇ ॥੨੫॥

نانک سیگؤر پِں کؤ میل َپؤن ِجں د ُھر کتسم اھبگ لک ِھا ئِے ۔۔۲۵۔۔
ਅੰਿਤਰ ਤਿਸਨਾ ਅਤਗ ਹੈ ਮਨਮੁਖ ਭੁਖ ਨ ਜਾਇ ॥

مب ب
ادنر ئِسیا اگ ےہَ مُکھ ُھکھ ہن اجۓ ۔۔

ਮੋਹੁ ਕੁਟੰਬੁ ਸਭੁ ਕੂੜੁ ਹੈ ਕੂਤੜ ਰਤਹਆ ਲਪਟਾਇ ॥

ےہ ُکؤر رایہ لییا ئِے ۔۔
ومہ ُکیپت سیھ ُکؤر َ
ਅਨਤਿਨੁ ਤਚੰਿਾ ਤਚੰਿਵੈ ਤਚੰਿਾ ਬਧਾ ਜਾਇ ॥

ادنِن ِچییا ِچیپ َؤے ِچییا دباھ اجۓ ۔۔

ਜੰਮਣੁ ਮਰਣੁ ਨ ਚੁਕਈ ਹਉਮੈ ਕਰਮ ਕਮਾਇ ॥

چ
مّں رمن ہن ُچکبی ہؤ م َے رکم امکۓ ۔۔

ਗੁਰ ਸਰਣਾਈ ਉਬਰੈ ਨਾਨਕ ਲਏ ਛਿਾਇ ॥੨੬॥

ُگر رسنایئ اُپ َرے نانک ےئل چھداۓ ۔۔۲۶۔۔

ਸਤਿਗੁਰ ਪੁਰਖੁ ਹਤਰ ਤਧਆਇਿਾ ਸਿਸੰਗਤਿ ਸਤਿਗੁਰ ਭਾਇ ॥

سیگؤر ُپرھک ہر دایھدئا سیسیگت سیگؤر اھبےئ ۔۔

ਸਿਸੰਗਤਿ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵਿੇ ਹਤਰ ਮੇਲੇ ਗੁਰੁ ਮੇਲਾਇ ॥

سیسیگت سیگؤر ویسدے ہر م َیلے ُگر میال ِئے ۔۔

ਏਹੁ ਭਉਜਲੁ ਜਗਿੁ ਸੰਸਾਰੁ ਹੈ ਗੁਰੁ ਬੋਤਹਥੁ ਨਾਤਮ ਿਰਾਇ ॥

ےہ ُگر وبھتہ نام رتاےئ ۔۔
اوہی وھبٔلج تگج اسنسر َ
ਗੁਰਤਸਖੀ ਭਾਣਾ ਮੰਤਨਆ ਗੁਰੁ ਪੂਰਾ ਪਾਤਰ ਲੰਘਾਇ ॥

ِسک
ُگر ھی اھبنا مییا ُگر ئُؤرا نار اھگنلےئ ۔۔

ਗੁਰਤਸਖਾਂ ਕੀ ਹਤਰ ਧੂਤੜ ਿੇਤਹ ਹਮ ਪਾਪੀ ਭੀ ਗਤਿ ਪਾਂਤਹ ॥

ُگر ِسکھان یک ہر دھُؤر دہہی مہ نایپ یھب گپ نابہِہ ۔۔

ਧੁਤਰ ਮਸਿਤਕ ਹਤਰ ਪਰਭ ਤਲਤਖਆ ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਤਮਤਲਆ ਆਇ ॥

د ُھر کتسم ہر رپَھب لک ِھیا ُگر نانک مل ِیا ا ۓ ۔۔

ਜਮਕੰਕਰ ਮਾਤਰ ਤਬਿਾਤਰਅਨੁ ਹਤਰ ਿਰਗਹ ਲਏ ਛਿਾਇ ॥

چ
م
چ
ک
ی
ک
ہ
ر امر نِدارنئ ر درہگ ےئل ھداۓ ۔۔

ਗੁਰਤਸਖਾ ਨੋ ਸਾਬਾਤਸ ਹੈ ਹਤਰ ਿੁਿਾ ਮੇਤਲ ਤਮਲਾਇ ॥੨੭॥

ےہ ہر ُپبھا لیم مِال ئِے ۔۔۲۷۔۔
ُگر ِسکھا ون ساناس َ

ਗੁਤਰ ਪੂਰੈ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਤਿੜਾਇਆ ਤਜਤਨ ਤਵਚਹੁ ਭਰਮੁ ਚੁਕਾਇਆ ॥

ُگر ئُؤ َرے ہر نام دِرانا ِجں وِچہؤہ رھبم ُجکانا ۔۔

ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਹਤਰ ਕੀਰਤਿ ਗਾਇ ਕਤਰ ਚਾਨਣੁ ਮਗੁ ਿੇਖਾਇਆ ॥

رام نام ہر ریکت اگۓ رک اچنن گم داھکینا ۔۔
ਹਉਮੈ ਮਾਤਰ ਏਕ ਤਲਵ ਲਾਗੀ ਅੰਿਤਰ ਨਾਮੁ ਵਸਾਇਆ ॥

ہؤ م َے امر انک لِؤ الیگ ارتن نام وسانا ۔۔

ਗੁਰਮਿੀ ਜਮੁ ਜੋਤਹ ਨ ਸਕੈ ਸਚੈ ਨਾਇ ਸਮਾਇਆ ॥

ےکس سج َے ناےئ امسنا ۔۔
ُگریتم مج وجہِ ہن َ

ਸਭੁ ਆਪੇ ਆਤਪ ਵਰਿੈ ਕਰਿਾ ਜੋ ਭਾਵੈ ਸੋ ਨਾਇ ਲਾਇਆ ॥

اھبوے وس ناےئ النا ۔۔
سیھ ا ےپ ا ت ور َئے رکنا وج َ

ਜਨ ਨਾਨਕੁ ਨਾਉ ਲਏ ਿਾਂ ਜੀਵੈ ਤਬਨੁ ਨਾਵੈ ਤਖਨੁ ਮਤਰ ਜਾਇਆ ॥੨੮॥

ک
نج نانک ناو ےئل نان ویجَے پِں نا َوے ھِں رم اجنا ۔۔۲۸۔۔
ਮਨ ਅੰਿਤਰ ਹਉਮੈ ਰੋਗੁ ਭਰਤਮ ਭੂਲੇ ਹਉਮੈ ਸਾਕਿ ਿੁਰਜਨਾ ॥

ب
نم ارتن ہؤ م َے روگ رھبم ُھؤےل ہؤ م َے ساطق ُدرانج ۔۔
ਨਾਨਕ ਰੋਗੁ ਗਵਾਇ ਤਮਤਲ ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਧੂ ਸਜਣਾ ॥੨੯॥

نانک روگ وگَاےی مِل سیگؤر سا ُدوھ انجس ۔۔۲۹۔۔
ਗੁਰਮਿੀ ਹਤਰ ਹਤਰ ਬੋਲੇ ॥

ُگریتم ہر ہر وبےل ۔۔

ਹਤਰ ਪਰੇਤਮ ਕਸਾਈ ਤਿਨਸੁ ਰਾਤਿ ਹਤਰ ਰਿੀ ਹਤਰ ਰੰਤਗ ਚੋਲੇ ॥

ہر رپمی اسکیئ دِسن رات ہر ریت ہر رنگ وچےل ۔۔
ਹਤਰ ਜੈਸਾ ਪੁਰਖੁ ਨ ਲਭਈ ਸਭੁ ਿੇਤਖਆ ਜਗਿੁ ਮੈ ਟੋਲੇ ॥

لب
ک
ن
ھب
سی
م
ھ
ہر اسیج ُپرھک ہن ی ھ د یا تگج َے وٹےل ۔۔

ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਤਰ ਨਾਮੁ ਤਿੜਾਇਆ ਮਨੁ ਅਨਿ ਨ ਕਾਹੂ ਿੋਲੇ ॥

ُگر سیگؤر نام دِرانا نم اپپ ہن اک ُہؤ دوےل ۔۔

ਜਨ ਨਾਨਕੁ ਹਤਰ ਕਾ ਿਾਸੁ ਹੈ ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਗੁਲ ਗੋਲੇ ॥੩੦॥

نج نانک ہر اک داس ےہَ ُگر سیگؤر ےک ُگل وگےل ۔۔۳۹۔۔
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ੫

ولسک ہلحم۵

ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪਰਸਾਤਿ ॥

اِک اواکنر سیگؤر رپساد ۔۔
ਰਿੇ ਸੇਈ ਤਜ ਮੁਖੁ ਨ ਮੋੜੰਤਨਹ ਤਜਨਹੀ ਤਸਞਾਿਾ ਸਾਈ ॥

جب
رےت َب
ومربہھِ ِ ھی سِییانا سایئ ۔۔
سی ی ےج مُکھ ہن ّ
ਝਤੜ ਝਤੜ ਪਵਿੇ ਕਚੇ ਤਬਰਹੀ ਤਜਨਹਾ ਕਾਤਰ ਨ ਆਈ ॥੧॥

ڑھج ڑھج وپَدے ےچک پِریہ ِجبھا اکر ہن ا یئ ۔۔۱۔۔
ਧਣੀ ਤਵਹੂਣਾ ਪਾਟ ਪਟੰਬਰ ਭਾਹੀ ਸੇਿੀ ਜਾਲੇ ॥

دینھ وِوہُنا نات پبمتر اھبیہ َ
سیبی اجےل ۔۔
ਧੂੜੀ ਤਵਤਚ ਲੁਿੰਿੜੀ ਸੋਹਾਂ ਨਾਨਕ ਿੈ ਸਹ ਨਾਲੇ ॥੨॥

دھُؤری وِچ لُددنری وساہن نانک ئَے سہہ ناےل ۔۔۲۔۔
ਗੁਰ ਕੈ ਸਬਤਿ ਅਰਾਧੀਐ ਨਾਤਮ ਰੰਤਗ ਬੈਰਾਗੁ ॥

ُگر ےکَ دبس ارادھیپے نام رنگ ریباگ ۔۔

ਜੀਿੇ ਪੰਚ ਬੈਰਾਈਆ ਨਾਨਕ ਸਿਲ ਮਾਰੂ ਇਹੁ ਰਾਗੁ ॥੩॥

سب
پب
ھ
ن
ت
ن
امرو اوہی راگ ۔۔۳۔۔
ل
ک
ا
ن
ایئ
ا
ر
ج
ےتیج
َ
ُ
ਜਾਂ ਮੂੰ ਇਕੁ ਿ ਲਖ ਿਉ ਤਜਿੀ ਤਪਨਣੇ ਿਤਰ ਤਕਿੜੇ ॥

اجن مُؤن اِک ت ھکل ئؤ یتج نِیپے در کِترے ۔۔
ਬਾਮਣੁ ਤਬਰਥਾ ਗਇਓ ਜਨੰਮੁ ਤਜਤਨ ਕੀਿੋ ਸੋ ਤਵਸਰੇ ॥੪॥

منج ِجں وتیک وس وِرسے ۔۔۴۔۔
نانم پِراھت گیپؤ ّ
ਸੋਰਤਿ ਸੋ ਰਸੁ ਪੀਜੀਐ ਕਬਹੂ ਨ ਿੀਕਾ ਹੋਇ ॥

پب
وسرھٹ وس رس چی َپے کب ُہؤ ہن اکیھپ وہۓ ۔۔

ਨਾਨਕ ਰਾਮ ਨਾਮ ਗੁਨ ਗਾਈਅਤਹ ਿਰਗਹ ਤਨਰਮਲ ਸੋਇ ॥੫॥

نانک رام نام ُگں اگنیی ِہ درہگ پِرلم وسۓ ۔۔۵۔۔
ਜੋ ਪਰਤਭ ਰਖੇ ਆਤਪ ਤਿਨ ਕੋਇ ਨ ਮਾਰਈ ॥

وج رپَھب رےھک ا ت پِں وکۓ ہن امریئ ۔۔
ਅੰਿਤਰ ਨਾਮੁ ਤਨਧਾਨੁ ਸਿਾ ਗੁਣ ਸਾਰਈ ॥

ادنر نام ن ِداھن دسا ُگں ساریئ ۔۔

ਏਕਾ ਟੇਕ ਅਗੰਮ ਮਤਨ ਿਤਨ ਪਰਭੁ ਧਾਰਈ ॥

ااکی کیٹ امگّ نم نت رپَھب داھریئ ۔۔
ਲਗਾ ਰੰਗੁ ਅਪਾਰੁ ਕੋ ਨ ਉਿਾਰਈ ॥

اگل رنگ انار وک ہن اُناریئ ۔۔
ਗੁਰਮੁਤਖ ਹਤਰ ਗੁਣ ਗਾਇ ਸਹਤਜ ਸੁਖੁ ਸਾਰਈ ॥

سہ
ُگرمُکھ ہر ُگں اگۓ ج ُسکھ ساریئ ۔۔

ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਤਨਧਾਨੁ ਤਰਿੈ ਉਤਰ ਹਾਰਈ ॥੬॥

نانک نام ن ِداھن ر َِدے اُر اہریئ ۔۔۶۔۔
ਕਰੇ ਸੁ ਚੰਗਾ ਮਾਤਨ ਿੁਯੀ ਗਣਿ ਲਾਤਹ ॥

رکے وس اگنچ امن ُدیی تنگ الہِ۔۔
ਅਪਣੀ ਨਿਤਰ ਤਨਹਾਤਲ ਆਪੇ ਲੈਹੁ ਲਾਇ ॥

اینپ دنر بِہال ا ےپ َلبہؤال ِئے ۔۔

ਜਨ ਿੇਹੁ ਮਿੀ ਉਪਿੇਸੁ ਤਵਚਹੁ ਭਰਮੁ ਜਾਇ ॥

نج دوہی یتم ا ُندسی وِچہؤہ رھبم اجۓ ۔۔

ਜੋ ਧੁਤਰ ਤਲਤਖਆ ਲੇਖੁ ਸੋਈ ਸਭ ਕਮਾਇ ॥

وج د ُھر لک ِھیا ھکیل وسیئ سیھ امکۓ ۔۔

ਸਭੁ ਕਛੁ ਤਿਸ ਿੈ ਵਤਸ ਿੂਜੀ ਨਾਤਹ ਜਾਇ ॥

سیھ ھچک ئِس َدے وس ُدویج ناہِ اجۓ ۔۔
ਨਾਨਕ ਸੁਖ ਅਨਿ ਭਏ ਪਰਭ ਕੀ ਮੰਤਨ ਰਜਾਇ ॥੭॥

نم راج ئِے ۔۔۷۔۔
نانک ُسکھ ا َند ےئھب رپَھب یک ّ
ਗੁਰੁ ਪੂਰਾ ਤਜਨ ਤਸਮਤਰਆ ਸੇਈ ਭਏ ਤਨਹਾਲ ॥

ُگر ئُؤرا ِجں ِسمرِنا َ
سیبی ےئھب بِہال ۔۔

ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਅਰਾਧਣਾ ਕਾਰਜੁ ਆਵੈ ਰਾਤਸ ॥੮॥

ے راس ۔۔۸۔۔
نانک نام ارادانھ اکرچ ا و َ
ਪਾਪੀ ਕਰਮ ਕਮਾਵਿੇ ਕਰਿੇ ਹਾਏ ਹਾਇ ॥

نایپ رکم امکودے رکدے اہےئ اہۓ ۔۔
ਨਾਨਕ ਤਜਉ ਮਥਤਨ ਮਾਧਾਣੀਆ ਤਿਉ ਮਥੇ ਧਰਮ ਰਾਇ ॥੯॥

نانک ویج نھتم امداھپِیا پپؤ ےھتم درھم راےئ ۔۔۹۔۔
ਨਾਮੁ ਤਧਆਇਤਨ ਸਾਜਨਾ ਜਨਮ ਪਿਾਰਥੁ ਜੀਤਿ ॥

نام دایھنئ ساانج منج ندارھت جپت ۔۔
ਨਾਨਕ ਧਰਮ ਐਸੇ ਚਵਤਹ ਕੀਿੋ ਭਵਨੁ ਪੁਨੀਿ ॥੧੦॥

نانک درھم اےسی وچہِ وتیک وھبَن ُنیپت ۔۔۱۹۔۔
ਖੁਭੜੀ ਕੁਥਾਇ ਤਮਿੀ ਗਲਤਣ ਕੁਮੰਿਰੀਆ ॥

مِبھ گل ُک
ک ُھب
ب
ک
م
ُ
ی
ت
ھ
ری ھاۓ ی ں ِرنا ۔۔

ਨਾਨਕ ਸੇਈ ਉਬਰੇ ਤਜਨਾ ਭਾਗੁ ਮਥਾਤਹ ॥੧੧॥

نانک َ
سیبی اُپرے ِجیا اھبگ اھتمہِ۔۔۱۱۔۔
ਸੁਿੜੇ ਸੁਖੀ ਸਵੰਤਨਹ ਜੋ ਰਿੇ ਸਹ ਆਪਣੈ ॥

ُسکھ ب
وس ھھِ وج رےت سہہ ا پ َپے ۔۔
ُسترے ی َ
ਪਰੇਮ ਤਵਛੋਹਾ ਧਣੀ ਸਉ ਅਿੇ ਪਹਰ ਲਵੰਤਨਹ ॥੧੨॥

رپمی وِوھچاہ دینھ اےھٹ رہپ ولّبہھِ ۔۔۱۲۔۔
ਸੁਿੜੇ ਅਸੰਖ ਮਾਇਆ ਝੂਿੀ ਕਾਰਣੇ ॥

چ
ُسترے اھکنس امنا ُھؤیھٹ اکرےن ۔۔

ਨਾਨਕ ਸੇ ਜਾਗੰਤਨਹ ਤਜ ਰਸਨਾ ਨਾਮੁ ਉਚਾਰਣੇ ॥੧੩॥

نانک ےس اجگبہھِ رانس نام اُاچرےن ۔۔۱۳۔۔
ਤਮਰਗ ਤਿਸਨਾ ਪੇਤਖ ਭੁਲਣੇ ਵੁਿੇ ਨਗਰ ਗੰਧਰਬ ॥

ب
رمِگ ئِسیا پیکھ ُھلپے ُوےھٹ رگن دنگرھت ۔۔
ਤਜਨੀ ਸਚੁ ਅਰਾਤਧਆ ਨਾਨਕ ਮਤਨ ਿਤਨ ਿਬ ॥੧੪॥

ِجبی چس ارادایھ نانک نم نت بھپ ۔۔۱۴۔۔

ਪਤਿਿ ਉਧਾਰਣ ਪਾਰਬਰਹਮੁ ਸੰਮਰਥ ਪੁਰਖੁ ਅਪਾਰੁ ॥

تتپ اُداھرن نارپرمہ رمسھت ُپرھک انار ۔۔

ਤਜਸਤਹ ਉਧਾਰੇ ਨਾਨਕਾ ਸੋ ਤਸਮਰੇ ਤਸਰਜਣਹਾਰੁ ॥੧੫॥

ِجسہہ اُداھرے نااکن وس ِسمرے سِرجبہار ۔۔۱۵۔۔
ਿੂਜੀ ਛੋਤਿ ਕੁਵਾਟੜੀ ਇਕਸ ਸਉ ਤਚਿੁ ਲਾਇ ॥

ُدویج وھچد ُکؤاپری اِسک سیؤ ِجت ال ِئے ۔۔

ਿੂਜੈ ਭਾਵੀ ਨਾਨਕਾ ਵਹਤਣ ਲੁੜਹੰਿੜੀ ਜਾਇ ॥੧੬॥

ُدو َچے اھبوںی نااکن ونہ لُرہھیدری اجۓ ۔۔۱۶۔۔
ਤਿਹਟੜੇ ਬਾਜਾਰ ਸਉਿਾ ਕਰਤਨ ਵਣਜਾਤਰਆ ॥

بِہترے نااجر سَؤدا رکن واجنرنا ۔۔

ਸਚੁ ਵਖਰੁ ਤਜਨੀ ਲਤਿਆ ਸੇ ਸਚੜੇ ਪਾਸਾਰ ॥੧੭॥

س
چس ورھک ج ِبی دلنا ےس چرے ناسار ۔۔۱۷۔۔
ਪੰਥਾ ਪਰੇਮ ਨ ਜਾਣਈ ਭੂਲੀ ਤਿਰੈ ਗਵਾਤਰ ॥

ب ب
نیبھا رپمی ہن اجیئن ُھؤیل ھ ِ َرے وگار ۔۔
ਨਾਨਕ ਹਤਰ ਤਬਸਰਾਇ ਕੈ ਪਉਿੇ ਨਰਤਕ ਅੰਧਯਾਰ ॥੧੮॥

ےک ئؤدے رنک ادنایھر ۔۔۱۸۔۔
نانک ہر ِئسراےئ َ
ਮਾਇਆ ਮਨਹੁ ਨ ਵੀਸਰੈ ਮਾਂਗੈ ਿੰਮਾਂ ਿੰਮ ॥

َ
امنا مبہؤ ہن ورسیَے ام نگے دبمّان د ّم ۔۔

ਸੋ ਪਰਭੁ ਤਚਤਿ ਨ ਆਵਈ ਨਾਨਕ ਨਹੀ ਕਰੰਤਮ ॥੧੯॥

وس رپَھب ِجت ہن ا ویئ نانک یہن رکّم ۔۔۱۹۔۔
ਤਿਚਰੁ ਮੂਤਲ ਨ ਥੁੜੀ ਿੋ ਤਜਚਰੁ ਆਤਪ ਤਿਪਾਲੁ ॥

چ
ب
ُب
ِچر مُؤل ہن ھربہیدو ِ چر ا ت کِرنال ۔۔

ਸਬਿੁ ਅਖੁਟੁ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕਾ ਖਾਤਹ ਖਰਤਚ ਧਨੁ ਮਾਲੁ ॥੨੦॥

دبس ا ُکھت نانا نااکن اھکہِ رھکچ دنھ امل ۔۔۲۹۔۔
ਖੰਭ ਤਵਕਾਂਿੜੇ ਜੇ ਲਹਾਂ ਤਘੰਨਾ ਸਾਵੀ ਿੋਤਲ ॥

ک
ھیبھ وِاکدنرے ےج اہلن گ ِھّیا ساوی وتل ۔۔

ਿੰਤਨ ਜੜਾਂਈ ਆਪਣੈ ਲਹਾਂ ਸੁ ਸਜਣੁ ਟੋਤਲ ॥੨੧॥

نتّ ڑجایئن ا پ َپے اہلن وس نجس وٹل ۔۔۲۱۔۔
ਸਜਣੁ ਸਚਾ ਪਾਤਿਸਾਹੁ ਤਸਤਰ ਸਾਹਾਂ ਿੈ ਸਾਹੁ ॥

نجس اچس نائساوہ سِر سااہن َدے ساوہ ۔۔
ਤਜਸੁ ਪਾਤਸ ਬਤਹਤਿਆ ਸੋਹੀਐ ਸਭਨਾਂ ਿਾ ਵੇਸਾਹੁ ॥੨੨॥

ِجس ناس بہبھیا وس ہپَے سبھیان دا واسیوہ ۔۔۲۲۔۔
ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪਰਸਾਤਿ ॥

اِک اواکنر سیگؤر رپساد ۔۔
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ੯ ॥

ولسک ہلحم ۹۔۔
ਗੁਨ ਗੋਤਬੰਿ ਗਾਇਓ ਨਹੀ ਜਨਮੁ ਅਕਾਰਥ ਕੀਨੁ ॥

ُگں وگپِید اگویئ یہن منج ااکرھت نیک ۔۔

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਹਤਰ ਭਜੁ ਮਨਾ ਤਜਹ ਤਬਤਧ ਜਲ ਕਉ ਮੀਨੁ ॥੧॥

وہک نانک ہر جھب انم ہج نِدھ لج کؤ نیم ۔۔۱۔۔
ਤਬਤਖਅਨ ਤਸਉ ਕਾਹੇ ਰਤਚਓ ਤਨਮਖ ਨ ਹੋਤਹ ਉਿਾਸੁ ॥

نِک
ب
ھ
ِ
ی
ی
م
ک
ں سِیؤ اکےہ رویچ ھ ہن وہہِ اُداس ۔۔

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਭਜੁ ਹਤਰ ਮਨਾ ਪਰੈ ਨ ਜਮ ਕੀ ਿਾਸ ॥੨॥

وہک نانک جھب ہر انم رپَے ہن مج یک اھپس ۔۔۲۔۔
ਿਰਨਾਪੋ ਇਉ ਹੀ ਗਇਓ ਲੀਓ ਜਰਾ ਿਨੁ ਜੀਤਿ ॥

رتناوپ ائؤ یہ گیپؤ ل ِپؤ رجا نت جپت ۔۔

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਭਜੁ ਹਤਰ ਮਨਾ ਅਉਧ ਜਾਿੁ ਹੈ ਬੀਤਿ ॥੩॥

ےہ تیب ۔۔۳۔۔
وہک نانک جھب ہر انم اودھ اجت َ
ਤਬਰਤਧ ਭਇਓ ਸੂਝੈ ਨਹੀ ਕਾਲੁ ਪਹੂਤਚਓ ਆਤਨ ॥

پِردھ ویھب سُؤےھج یہن اکل بہؤویچ ا ن ۔۔

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਨਰ ਬਾਵਰੇ ਤਕਉ ਨ ਭਜੈ ਭਗਵਾਨੁ ॥੪॥

ب
وہک نانک رن ناورے کپؤ ہن ھج َے وگھبان ۔۔۴۔۔

ਧਨੁ ਿਾਰਾ ਸੰਪਤਿ ਸਗਲ ਤਜਤਨ ਅਪੁਨੀ ਕਤਰ ਮਾਤਨ ॥

دنھ دارا سیپت لگس ِجں اینپ رک امن ۔۔

ਇਨ ਮੈ ਕਛੁ ਸੰਗੀ ਨਹੀ ਨਾਨਕ ਸਾਚੀ ਜਾਤਨ ॥੫॥

اِن م َے ھچک سیگی یہن نانک سایچ اجن ۔۔۵۔۔
ਪਤਿਿ ਉਧਾਰਨ ਭੈ ਹਰਨ ਹਤਰ ਅਨਾਥ ਕੇ ਨਾਥ ॥

ب
تتپ اُداھرن َھے ہرن ہر اناھت ےک ناھت ۔۔

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਤਿਹ ਜਾਨੀਐ ਸਿਾ ਬਸਿੁ ਿੁਮ ਸਾਤਥ ॥੬॥

ُب
وہک نانک ہت اج پ ٔپے دسا تسب م ساھت ۔۔۶۔۔

ਿਨੁ ਧਨੁ ਤਜਹ ਿੋ ਕਉ ਿੀਓ ਿਾਂ ਤਸਉ ਨੇਹੁ ਨ ਕੀਨ ॥

نت دنھ ہج وت کؤ دئؤ نان سِیؤ پبہؤ ہن نیک ۔۔
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਨਰ ਬਾਵਰੇ ਅਬ ਤਕਉ ਿੋਲਿ ਿੀਨ ॥੭॥

وہک نانک رن ناورے ات کپؤ دولپ دنی ۔۔۷۔۔
ਿਨੁ ਧਨੁ ਸੰਪੈ ਸੁਖ ਿੀਓ ਅਰੁ ਤਜਹ ਨੀਕੇ ਧਾਮ ॥

نت دنھ سمپَے ُسکھ دئؤ ار ہج پیکے داھم ۔۔

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਸੁਨੁ ਰੇ ਮਨਾ ਤਸਮਰਿ ਕਾਤਹ ਨ ਰਾਮੁ ॥੮॥

وہک نانک ُسں رے انم ِسمرت اکہِ ہن رام ۔۔۸۔۔
ਸਭ ਸੁਖ ਿਾਿਾ ਰਾਮੁ ਹੈ ਿੂਸਰ ਨਾਤਹਨ ਕੋਇ ॥

ےہ ُدورس نا ِہں وکۓ ۔۔
سیھ ُسکھ دانا رام َ
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਸੁਤਨ ਰੇ ਮਨਾ ਤਿਹ ਤਸਮਰਿ ਗਤਿ ਹੋਇ ॥੯॥

وہک نانک ُسں رے انم بِہہ ِسمرت گپ وہۓ ۔۔۹۔۔
ਤਜਹ ਤਸਮਰਿ ਗਤਿ ਪਾਈਐ ਤਿਹ ਭਜੁ ਰੇ ਿੈ ਮੀਿ ॥

ِچہہ ِسمرت گپ نا پپَے ہت جھب رے ئَے تیم ۔۔
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਸੁਨੁ ਰੇ ਮਨਾ ਅਉਧ ਘਟਿ ਹੈ ਨੀਿ ॥੧੦॥

وہک نانک ُسں رے انم اودھ گھپت ےہ پِپت ۔۔۱۹۔۔
ਪਾਂਚ ਿਿ ਕੋ ਿਨੁ ਰਤਚਓ ਜਾਨਹੁ ਚਿੁਰ ਸੁਜਾਨ ॥

ناچن پپ وک نت رویچ اجبہؤ چتُر سُچان ۔۔

ਤਜਹ ਿੇ ਉਪਤਜਓ ਨਾਨਕਾ ਲੀਨ ਿਾਤਹ ਮੈ ਮਾਨੁ ॥੧੧॥

ب
ہج ےت ا ُ چِپؤ نااکن نیل ناہِ م َے امن ۔۔۱۱۔۔

ਘਟ ਘਟ ਮੈ ਹਤਰ ਜੂ ਬਸੈ ਸੰਿਨ ਕਤਹਓ ਪੁਕਾਤਰ ॥

س
ٹھگ ٹھگ م َے ہر ُجؤ ئ َسے ییں کہپؤ ئُکار ۔۔

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਤਿਹ ਭਜੁ ਮਨਾ ਭਉ ਤਨਤਧ ਉਿਰਤਹ ਪਾਤਰ ॥੧੨॥

ب
وہک نانک ہت جھب انم ھؤ ن ِدھ اُرتہِ نار ۔۔۱۲۔۔
ਸੁਖੁ ਿੁਖੁ ਤਜਹ ਪਰਸੈ ਨਹੀ ਲੋਭੁ ਮੋਹੁ ਅਤਭਮਾਨੁ ॥

ب
ُسکھ ُدھک ِچہہ رپ سَے یہن ولھب ومہ ا ھبمان ۔۔

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਸੁਨੁ ਰੇ ਮਨਾ ਸੋ ਮੂਰਤਿ ਭਗਵਾਨ ॥੧੩॥

وہک نانک ُسں رے انم وس مُؤرت وگھبان ۔۔۱۳۔۔
ਉਸਿਤਿ ਤਨੰਤਿਆ ਨਾਤਹ ਤਜਤਹ ਕੰਚਨ ਲੋਹ ਸਮਾਤਨ ॥

اُسیت پ ِیدنا ناہِ ہہجِ نچنک ولہ امسن ۔۔
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਸੁਤਨ ਰੇ ਮਨਾ ਮੁਕਤਿ ਿਾਤਹ ਿੈ ਜਾਤਨ ॥੧੪॥

وہک نانک ُسں رے انم مُکت ناہِ ئَے اجن ۔۔۱۴۔۔
ਹਰਖੁ ਸੋਗੁ ਜਾ ਕੈ ਨਹੀ ਬੈਰੀ ਮੀਿ ਸਮਾਤਨ ॥

ہرھک وسگ اج ےکَ یہن ریبی تیم امسن ۔۔
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਸੁਤਨ ਰੇ ਮਨਾ ਮੁਕਤਿ ਿਾਤਹ ਿੈ ਜਾਤਨ ॥੧੫॥

وہک نانک ُسں رے انم مُکت ناہِ ئَے اجن ۔۔۱۵۔۔
ਭੈ ਕਾਹੂ ਕਉ ਿੇਿ ਨਤਹ ਨਤਹ ਭੈ ਮਾਨਿ ਆਨ ॥

ب
ب
َھے اک ُہؤ کؤ دپپ بہِہ بہِہ َھے امپپ ا ن ۔۔
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਸੁਤਨ ਰੇ ਮਨਾ ਤਗਆਨੀ ਿਾਤਹ ਬਖਾਤਨ ॥੧੬॥

وہک نانک ُسں رے انم گ ِیاین ناےہ اھکبن ۔۔۱۶۔۔
ਤਜਤਹ ਤਬਤਖਆ ਸਗਲੀ ਿਜੀ ਲੀਓ ਭੇਖ ਬੈਰਾਗ ॥

لی ب
ھ
ی
ک
َ
ہہجِ نِکھیا سگلی یجت ِ پؤ ھ ریباگ ۔۔

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਸੁਨੁ ਰੇ ਮਨਾ ਤਿਹ ਨਰ ਮਾਥੈ ਭਾਗੁ ॥੧੭॥

َب
وہک نانک ُسں رے انم بِہہ رن ام ھے اھبگ ۔۔۱۷۔۔
ਤਜਤਹ ਮਾਇਆ ਮਮਿਾ ਿਜੀ ਸਭ ਿੇ ਭਇਓ ਉਿਾਸੁ ॥

ب
ہہجِ امنا اتمم یجت سیھ ےت ھ َپؤ اُداس ۔۔

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਸੁਨੁ ਰੇ ਮਨਾ ਤਿਹ ਘਤਟ ਬਰਹਮ ਤਨਵਾਸੁ ॥੧੮॥

وہکنانک ُسں رے انم ہت ٹھگ پرمہ ئِؤاس ۔۔۱۸۔۔
ਤਜਤਹ ਪਰਾਨੀ ਹਉਮੈ ਿਜੀ ਕਰਿਾ ਰਾਮੁ ਪਛਾਤਨ ॥

ہہجِ رپاین ہؤ م َے یجت رکنا رام اھچپن ۔۔

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਵਹੁ ਮੁਕਤਿ ਨਰੁ ਇਹ ਮਨ ਸਾਚੀ ਮਾਨੁ ॥੧੯॥

وہکنانک و ُہ مُکت رن اہہی نم سایچ امن ۔۔۱۹۔۔
ਭੈ ਨਾਸਨ ਿੁਰਮਤਿ ਹਰਨ ਕਤਲ ਮੈ ਹਤਰ ਕੋ ਨਾਮੁ ॥

ب
َھے نانس ُدرمت ہرن لک م َے ہ ر وک نام ۔۔

ਤਨਤਸ ਤਿਨੁ ਜੋ ਨਾਨਕ ਭਜੈ ਸਿਲ ਹੋਤਹ ਤਿਹ ਕਾਮ ॥੨੦॥

بھج سب
ھ
ئِس دِن وج نانک َے ل وہہِ ہت اکم ۔۔۲۹۔۔
ਤਜਹਬਾ ਗੁਨ ਗੋਤਬੰਿ ਭਜਹੁ ਕਰਨ ਸੁਨਹੁ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ॥

پی بھ
ب
ج
س
ہ
ہ
ہ
چہیا ُگں وگ ِ د ؤ رکن ُ ؤ ر نام ۔۔

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਸੁਤਨ ਰੇ ਮਨਾ ਪਰਤਹ ਨ ਜਮ ਕੈ ਧਾਮ ॥੨੧॥

ےک داھم ۔۔۲۱۔۔
وہک نانک ُسں رے انم رپہِ ہن مج َ
ਜੋ ਪਰਾਨੀ ਮਮਿਾ ਿਜੈ ਲੋਭ ਮੋਹ ਅਹੰਕਾਰ ॥

وج رپاین اتمم بج َے ولھب ومہ ااکنہر ۔۔

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਆਪਨ ਿਰੈ ਅਉਰਨ ਲੇਿ ਉਧਾਰ ॥੨੨॥

وہک نانک ا نپ رتَے اورن ل َپت اُداھر ۔۔۲۲۔۔
ਤਜਉ ਸੁਪਨਾ ਅਰੁ ਪੇਖਨਾ ਐਸੇ ਜਗ ਕਉ ਜਾਤਨ ॥

پ
ویج ُسییا ار یکھیا اےسی چگ کؤ اجن ۔۔

ਇਨ ਮੈ ਕਛੁ ਸਾਚੋ ਨਹੀ ਨਾਨਕ ਤਬਨੁ ਭਗਵਾਨ ॥੨੩॥

اِن م َے ھچک ساوچ یہن نانک پِں وگھبان ۔۔۲۳۔۔
ਤਨਤਸ ਤਿਨੁ ਮਾਇਆ ਕਾਰਨੇ ਪਰਾਨੀ ਿੋਲਿ ਨੀਿ ॥

ئِس دِن امنا اکرےن رپاین دولپ تین ۔۔

ਕੋਟਨ ਮੈ ਨਾਨਕ ਕੋਊ ਨਾਰਾਇਨੁ ਤਜਹ ਚੀਤਿ ॥੨੪॥

وکو نارانئ ہج جپت ۔۔۲۴۔۔
وکنٹ م َے نانک ُ
ਜੈਸੇ ਜਲ ਿੇ ਬੁਿਬੁਿਾ ਉਪਜੈ ਤਬਨਸੈ ਨੀਿ ॥

ےسیج لج ےت ُند ُندا ا ُ بج َے نِیسے تین ۔۔

ਜਗ ਰਚਨਾ ਿੈਸੇ ਰਚੀ ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਸੁਤਨ ਮੀਿ ॥੨੫॥

چگ رانچ َنیسے ریچ وہک نانک ُسں تیم ۔۔۲۵۔۔
ਪਰਾਨੀ ਕਛੂ ਨ ਚੇਿਈ ਮਤਿ ਮਾਇਆ ਕੈ ਅੰਧੁ ॥

کج
ب
چ
ی
ی
ُ
ھ
ےک ادنھ ۔۔
رپاین ؤ ہن ی دم امنا َ

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਤਬਨੁ ਹਤਰ ਭਜਨ ਪਰਿ ਿਾਤਹ ਜਮ ਿੰਧ ॥੨੬॥

وہک نانک پِں ہر نجھب رپت ناہِ مج دنھپھ ۔۔۲۶۔۔
ਜਉ ਸੁਖ ਕਉ ਚਾਹੈ ਸਿਾ ਸਰਤਨ ਰਾਮ ਕੀ ਲੇਹ ॥

جؤ ُسکھ کؤ اچ َہے دسا رسن رام یک ہیل ۔۔

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਸੁਤਨ ਰੇ ਮਨਾ ਿੁਰਲਭ ਮਾਨੁਖ ਿੇਹ ॥੨੭॥

وہک نانک ُسں رے انم ُدرھبل ام ُنکھ دہہی ۔۔۲۷۔۔
ਮਾਇਆ ਕਾਰਤਨ ਧਾਵਹੀ ਮੂਰਖ ਲੋਗ ਅਜਾਨ ॥

امنا اکرن داھویہ مُؤرھک ولگ ا اجن ۔۔

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਤਬਨੁ ਹਤਰ ਭਜਨ ਤਬਰਥਾ ਜਨਮੁ ਤਸਰਾਨ ॥੨੮॥

وہک نانک پِں ہر نجھب پِراھت منج سِران ۔۔۲۸۔۔
ਜੋ ਪਰਾਨੀ ਤਨਤਸ ਤਿਨੁ ਭਜੈ ਰੂਪ ਰਾਮ ਤਿਹ ਜਾਨੁ ॥

ب
وج رپاین ئِس دِن ھج َے ُروت رام ہت اجن ۔۔

ਹਤਰ ਜਨ ਹਤਰ ਅੰਿਰੁ ਨਹੀ ਨਾਨਕ ਸਾਚੀ ਮਾਨੁ ॥੨੯॥

ہر نج ہر ارتن یہن نانک سایچ امن ۔۔۲۹۔۔
ਮਨੁ ਮਾਇਆ ਮੈ ਿਤਧ ਰਤਹਓ ਤਬਸਤਰਓ ਗੋਤਬੰਿ ਨਾਮੁ ॥

نم امنا م َے دھپھ رویہ ِئسروی وگپِید نام ۔۔

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਤਬਨੁ ਹਤਰ ਭਜਨ ਜੀਵਨ ਕਉਨੇ ਕਾਮ ॥੩੦॥

وہک نانک پِں ہر نجھب ویجن کؤےن اکم ۔۔۳۹۔۔
ਪਰਾਨੀ ਰਾਮੁ ਨ ਚੇਿਈ ਮਤਿ ਮਾਇਆ ਕੈ ਅੰਧੁ ॥

ےک ادنھ ۔۔
رپاین رام ہن چییبی دم امنا َ

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਹਤਰ ਭਜਨ ਤਬਨੁ ਪਰਿ ਿਾਤਹ ਜਮ ਿੰਧ ॥੩੧॥

وہک نانک ہر نجھب پِں رپت ناہِ مج دنھپھ ۔۔۳۱۔۔
ਸੁਖ ਮੈ ਬਹੁ ਸੰਗੀ ਭਏ ਿੁਖ ਮੈ ਸੰਤਗ ਨ ਕੋਇ ॥

ُسکھ م َے وہب سیگی ےئھب ُدھک م َے گنس ہن وکۓ ۔۔
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਹਤਰ ਭਜੁ ਮਨਾ ਅੰਤਿ ਸਹਾਈ ਹੋਇ ॥੩੨॥

وہک نانک ہر جھب انم اپپ اہسیئ وہۓ ۔۔۳۲۔۔
ਜਨਮ ਜਨਮ ਭਰਮਿ ਤਿਤਰਓ ਤਮਤਟਓ ਨ ਜਮ ਕੋ ਿਰਾਸੁ ॥

ب
منج منج رھبمت ھِرئؤ مِیپؤ ہن مج وک رتاس ۔۔

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਹਤਰ ਭਜੁ ਮਨਾ ਤਨਰਭੈ ਪਾਵਤਹ ਬਾਸੁ ॥੩੩॥

ب
وہک نانک ہر جھب انم پِر َھے ناوہِ ناس ۔۔۳۳۔۔

ਜਿਨ ਬਹੁਿੁ ਮੈ ਕਤਰ ਰਤਹਓ ਤਮਤਟਓ ਨ ਮਨ ਕੋ ਮਾਨੁ ॥

نتج تہب م َے رک رویہ مِیپؤ ہن نم وک امن ۔۔

ਿੁਰਮਤਿ ਤਸਉ ਨਾਨਕ ਿਤਧਓ ਰਾਤਖ ਲੇਹੁ ਭਗਵਾਨ ॥੩੪॥

ُدرمت سِیؤ نانک دھپھپؤ راھک وہیل وگھبان ۔۔۳۴۔۔

ਬਾਲ ਜੁਆਨੀ ਅਰੁ ਤਬਰਤਧ ਿੁਤਨ ਿੀਤਨ ਅਵਸਥਾ ਜਾਤਨ ॥

ب
نال وجاین ار پِردھ ُھں نیت ا َواھتس اجن ۔۔

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਹਤਰ ਭਜਨ ਤਬਨੁ ਤਬਰਥਾ ਸਭ ਹੀ ਮਾਨੁ ॥੩੫॥

وہک نانک ہر نجھب پِں پِراھت سیھ یہ امن ۔۔۳۵۔۔
ਕਰਣੋ ਹੁਿੋ ਸੁ ਨਾ ਕੀਓ ਪਤਰਓ ਲੋਭ ਕੈ ਿੰਧ ॥

ےک دنھپھ ۔۔
رکون ُہپؤ وس ہن کپؤ رپوی ولھب َ
ਨਾਨਕ ਸਤਮਓ ਰਤਮ ਗਇਓ ਅਬ ਤਕਉ ਰੋਵਿ ਅੰਧ ॥੩੬॥

نانک سمِپؤ رم گیپؤ ات کپؤ رو َوت ادنھ ۔۔۳۶۔۔

ਮਨੁ ਮਾਇਆ ਮੈ ਰਤਮ ਰਤਹਓ ਤਨਕਸਿ ਨਾਤਹਨ ਮੀਿ ॥

نم امنا م َے رم رویہ نکِست نا ِہں تیم ۔۔

ਨਾਨਕ ਮੂਰਤਿ ਤਚਿਰ ਤਜਉ ਛਾਤਿਿ ਨਾਤਹਨ ਭੀਤਿ ॥੩੭॥

نانک مُؤرت ِچتر چیپؤ اھچدِت نا ِہں تیھب ۔۔۳۷۔۔
ਨਰ ਚਾਹਿ ਕਛੁ ਅਉਰ ਅਉਰੈ ਕੀ ਅਉਰੈ ਭਈ ॥

رن اچہت ھچک اور او َرے یک او َرے یئھب ۔۔

ਤਚਿਵਿ ਰਤਹਓ ਿਗਉਰ ਨਾਨਕ ਿਾਸੀ ਗਤਲ ਪਰੀ ॥੩੮॥

ب
ھ
گ
ن
ِجپؤت رویہ ؤر نا ک اھپیس لگ رپی ۔۔۳۸۔۔
ਜਿਨ ਬਹੁਿ ਸੁਖ ਕੇ ਕੀਏ ਿੁਖ ਕੋ ਕੀਓ ਨ ਕੋਇ ॥

نتج تہب ُسکھ ےک ےئیک ُدھک وک کپؤ ہن وکۓ ۔۔
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਸੁਤਨ ਰੇ ਮਨਾ ਹਤਰ ਭਾਵੈ ਸੋ ਹੋਇ ॥੩੯॥

وہک نانک ُسں رے انم ہر اھبوے وس وہۓ ۔۔۳۹۔۔
ਜਗਿੁ ਤਭਖਾਰੀ ਤਿਰਿੁ ਹੈ ਸਭ ਕੋ ਿਾਿਾ ਰਾਮੁ ॥

ب
ب
ک
ھ
ِ
سی
ھ
تگج ھاری ِرت ےہَ ھ وک دانا رام ۔۔
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਮਨ ਤਸਮਰੁ ਤਿਹ ਪੂਰਨ ਹੋਵਤਹ ਕਾਮ ॥੪੦॥

وہک نانک نم ِسمر ہت ئُؤرن وہوہِ اکم ۔۔۴۹۔۔
ਝੂਿੈ ਮਾਨੁ ਕਹਾ ਕਰੈ ਜਗੁ ਸੁਪਨੇ ਤਜਉ ਜਾਨੁ ॥

چ ب
ُھؤ َھے امن اہک رکَے چگ ُسیپے چیپؤ اجن ۔۔
ਇਨ ਮੈ ਕਛੁ ਿੇਰੋ ਨਹੀ ਨਾਨਕ ਕਤਹਓ ਬਖਾਤਨ ॥੪੧॥

اِن م َے ھچک ریتو یہن نانک کہپؤ اھکبن ۔۔۴۱۔۔
ਗਰਬੁ ਕਰਿੁ ਹੈ ਿੇਹ ਕੋ ਤਬਨਸੈ ਤਛਨ ਮੈ ਮੀਿ ॥

نی س چ
ھ
م
ِ
ےہ دہہی وک ِ ے ں َے تیم ۔۔
رگت رکت َ
ਤਜਤਹ ਪਰਾਨੀ ਹਤਰ ਜਸੁ ਕਤਹਓ ਨਾਨਕ ਤਿਤਹ ਜਗੁ ਜੀਤਿ ॥੪੨॥

ہت چگ جپت ۔۔۴۲۔۔
ہہجِ رپاین ہر سج کہپؤ نانک ِ
ਤਜਹ ਘਤਟ ਤਸਮਰਨੁ ਰਾਮ ਕੋ ਸੋ ਨਰੁ ਮੁਕਿਾ ਜਾਨੁ ॥

ہج ٹھگ ِسمرن رام وک وس رن مُکیا اجن ۔۔

ਤਿਤਹ ਨਰ ਹਤਰ ਅੰਿਰੁ ਨਹੀ ਨਾਨਕ ਸਾਚੀ ਮਾਨੁ ॥੪੩॥

ہتِ رن ہر ارتن یہن نانک سایچ امن ۔۔۴۳۔۔
ਏਕ ਭਗਤਿ ਭਗਵਾਨ ਤਜਹ ਪਰਾਨੀ ਕੈ ਨਾਤਹ ਮਤਨ ॥

ےک ناہِ نم ۔۔
انک تگھب وگھبان ہج رپاین َ
ਜੈਸੇ ਸੂਕਰ ਸੁਆਨ ਨਾਨਕ ਮਾਨੋ ਿਾਤਹ ਿਨੁ ॥੪੪॥

ےسیج سُؤرک سُؤا ن نانک امون ناہِ نت ۔۔۴۴۔۔
ਸੁਆਮੀ ਕੋ ਤਗਰਹੁ ਤਜਉ ਸਿਾ ਸੁਆਨ ਿਜਿ ਨਹੀ ਤਨਿ ॥

سُؤا یم وک گِروہ چیپؤ دسا سُؤا ن بچت یہن پِپ ۔۔

ਨਾਨਕ ਇਹ ਤਬਤਧ ਹਤਰ ਭਜਉ ਇਕ ਮਤਨ ਹੁਇ ਇਕ ਤਚਤਿ ॥੪੫॥

ب
ھ
ہ
چ
ِ
ِ
نانک اہہی نِدھ ہر ؤ اک نم ُؤۓ اک ِجت ۔۔۴۵۔۔
ਿੀਰਥ ਬਰਿ ਅਰੁ ਿਾਨ ਕਤਰ ਮਨ ਮੈ ਧਰੈ ਗੁਮਾਨੁ ॥

ُ
ریتھت پرت ار دان رک نم م َے درھَے گمان ۔۔
ਨਾਨਕ ਤਨਹਿਲ ਜਾਿ ਤਿਹ ਤਜਉ ਕੁੰਚਰ ਇਸਨਾਨੁ ॥੪੬॥

بِہب
چیپ ُکب
چ
ھ
نانک ل اجت ہت ؤ ر اانسن ۔۔۴۶۔۔
ਤਸਰੁ ਕੰਤਪਓ ਪਗ ਿਗਮਗੇ ਨੈਨ ਜੋਤਿ ਿੇ ਹੀਨ ॥

ک
گ
سِر می َپؤ نگ د مگے نَیں وجت ےت نیہ ۔۔
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਇਹ ਤਬਤਧ ਭਈ ਿਊ ਨ ਹਤਰ ਰਤਸ ਲੀਨ ॥੪੭॥

وہکنانک اہہی نِدھ یئھب ئؤ ہن ہر رس لِیں ۔۔۴۷۔۔
ਤਨਜ ਕਤਰ ਿੇਤਖਓ ਜਗਿੁ ਮੈ ਕੋ ਕਾਹੂ ਕੋ ਨਾਤਹ ॥

ِب
ج رک دویھکی تگج م َے وک اک ُہؤ وک ناہِ۔۔

ਨਾਨਕ ਤਥਰੁ ਹਤਰ ਭਗਤਿ ਹੈ ਤਿਹ ਰਾਖੋ ਮਨ ਮਾਤਹ ॥੪੮॥

ب
نانک ھِر ہر تگھب ےہَ ہت راوھک نم امہِ۔۔۴۸۔۔
ਜਗ ਰਚਨਾ ਸਭ ਝੂਿ ਹੈ ਜਾਤਨ ਲੇਹੁ ਰੇ ਮੀਿ ॥

چ
چگ رانچ سیھ ُھؤھٹ ےہَ اجن وہیل رے تیم ۔۔
ਕਤਹ ਨਾਨਕ ਤਥਰੁ ਨਾ ਰਹੈ ਤਜਉ ਬਾਲੂ ਕੀ ਭੀਤਿ ॥੪੯॥

ب
کہہؤ نانک ھِر ہن ر َہے چیپؤ نالُؤ یک تیھب ۔۔۴۹۔۔
ਰਾਮੁ ਗਇਓ ਰਾਵਨੁ ਗਇਓ ਜਾ ਕਉ ਬਹੁ ਪਰਵਾਰੁ ॥

رام گیپؤ راون گیپؤ اج کؤ وہب رپوار ۔۔

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਤਥਰੁ ਕਛੁ ਨਹੀ ਸੁਪਨੇ ਤਜਉ ਸੰਸਾਰੁ ॥੫੦॥

ب
وہک نانک ھِر ھچک یہن ُسیپے چیپؤ اسنسر ۔۔۵۹۔۔
ਤਚੰਿਾ ਿਾ ਕੀ ਕੀਜੀਐ ਜੋ ਅਨਹੋਨੀ ਹੋਇ ॥

کب
ِچییا نا یک چی َپے وج ابہؤین وہۓ ۔۔

ਇਹੁ ਮਾਰਗੁ ਸੰਸਾਰ ਕੋ ਨਾਨਕ ਤਥਰੁ ਨਹੀ ਕੋਇ ॥੫੧॥

ب
اوہی امرگ اسنسر وک نانک ھِر یہن وکۓ ۔۔۵۱۔۔
ਜੋ ਉਪਤਜਓ ਸੋ ਤਬਨਤਸ ਹੈ ਪਰੋ ਆਜੁ ਕੈ ਕਾਤਲ ॥

ب
ےہ رپو ا چ ےکَ اکل ۔۔
وج ا ُ چِپؤ وس نِیس َ

ਨਾਨਕ ਹਤਰ ਗੁਨ ਗਾਇ ਲੇ ਛਾਤਿ ਸਗਲ ਜੰਜਾਲ ॥੫੨॥

نانک ہر ُگں اگۓ ےل اھچد لگس اجنجل ۔۔۵۲۔۔
ਿੋਹਰਾ ॥

دوہرا ۔۔

ਬਲੁ ਛੁਟਤਕਓ ਬੰਧਨ ਪਰੇ ਕਛੂ ਨ ਹੋਿ ਉਪਾਇ ॥

ن چ
کج
ھ
ُی
ک
ُ
ھ
پ
ُ
ل ؤ دنبنھ رپے ؤ ہن وہت اناے ۔۔
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਅਬ ਓਟ ਹਤਰ ਗਜ ਤਜਉ ਹੋਹੁ ਸਹਾਇ ॥੫੩॥

وہک نانک ات اوت ہر جگ چیپؤ اہسۓ ۔۔۵۳۔۔
ਬਲੁ ਹੋਆ ਬੰਧਨ ਛੁਟੇ ਸਭੁ ਤਕਛੁ ਹੋਿ ਉਪਾਇ ॥

چ
ک
نل وہا دنبنھ ُھپے سیھ ِچھ وہت اُناے ۔۔
ਨਾਨਕ ਸਭੁ ਤਕਛੁ ਿੁਮਰੈ ਹਾਥ ਮੈ ਿੁਮ ਹੀ ਹੋਿ ਸਹਾਇ ॥੫੪॥

ک
نانک سیھ ِچھ

ُب
ُبم َرے اہھت م َے م یہ وہت اہسۓ ۔۔۵۴۔۔

ਸੰਗ ਸਖਾ ਸਤਭ ਿਤਜ ਗਏ ਕੋਊ ਨ ਤਨਬਤਹਓ ਸਾਤਥ ॥

وکو ہن پ ِبہپؤ ساھت ۔۔
گنس اھکس سیھ جت ےئگ ُ

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਇਹ ਤਬਪਤਿ ਮੈ ਟੇਕ ਏਕ ਰਘੁਨਾਥ ॥੫੫॥

وہک نانک اہہی پِپت م َے کیٹ انک رگھُیاھت ۔۔۵۵۔۔
ਨਾਮੁ ਰਤਹਓ ਸਾਧੂ ਰਤਹਓ ਰਤਹਓ ਗੁਰੁ ਗੋਤਬੰਿੁ ॥

نام رویہ سا ُدوھ رویہ رویہ ُگر وگپِید ۔۔

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਇਹ ਜਗਿ ਮੈ ਤਕਨ ਜਤਪਓ ਗੁਰ ਮੰਿੁ ॥੫੬॥

وہک نانک اہہی تگج م َے کِں چیپؤ ُگر تنم ۔۔۵۶۔۔
ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਉਰ ਮੈ ਗਤਹਓ ਜਾ ਕੈ ਸਮ ਨਹੀ ਕੋਇ ॥

ےک مس یہن وکۓ ۔۔
رام نام اُر م َے گہپؤ اج َ

ਤਜਹ ਤਸਮਰਿ ਸੰਕਟ ਤਮਟੈ ਿਰਸੁ ਿੁਹਾਰੋ ਹੋਇ ॥੫੭॥੧॥

ہج ِسمرت ٹکنس ِمپے درس ُبہارو وہۓ ۔۔۵۷۔۔۱۔۔

ਮੁੰਿਾਵਣੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

مُیداوین ہلحم ۵۔۔
ਥਾਲ ਤਵਤਚ ਤਿੰਤਨ ਵਸਿੂ ਪਈਓ ਸਿੁ ਸੰਿੋਖੁ ਵੀਚਾਰੋ ॥

اھتل وِچ پ ِ ّں

و ُ
سیؤ نیپؤ ست وتنسھک وبچارو ۔۔

ਅੰਤਮਰਿ ਨਾਮੁ ਿਾਕੁਰ ਕਾ ਪਇਓ ਤਜਸ ਕਾ ਸਭਸੁ ਅਧਾਰੋ ॥

سب
ارمِت نام اھٹ ُکر اک نیپؤ ِجس اک ھس اداھرو ۔۔
ਜੇ ਕੋ ਖਾਵੈ ਜੇ ਕੋ ਭੁੰਚੈ ਤਿਸ ਕਾ ਹੋਇ ਉਧਾਰੋ ॥

ب
ب
ھ
ئ
ِ
ُ
ج
اھکوے ےج وک َے س اک وہۓ اُداھرو ۔۔
ےج وک َ
ਏਹ ਵਸਿੁ ਿਜੀ ਨਹ ਜਾਈ ਤਨਿ ਤਨਿ ਰਖੁ ਉਤਰ ਧਾਰੋ ॥

اہہی وست یجت ہن اجیئ پِپ پِپ رھک اُر داھرو ۔۔
ਿਮ ਸੰਸਾਰੁ ਚਰਨ ਲਤਗ ਿਰੀਐ ਸਭੁ ਨਾਨਕ ਬਰਹਮ ਪਸਾਰੋ ॥੧॥

مت اسنسر رچن گل رت پ َپے سیھ نانک پرمہ ئسارو ۔۔۱۔۔
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ੫ ॥

ولسک ہلحم ۵۔۔
ਿੇਰਾ ਕੀਿਾ ਜਾਿੋ ਨਾਹੀ ਮੈਨੋ ਜੋਗੁ ਕੀਿੋਈ ॥

ریتا کییا اجوت نایہ مَیپؤ وجگ وتیکیئ ۔۔

ਮੈ ਤਨਰਗੁਤਣਆਰੇ ਕੋ ਗੁਣੁ ਨਾਹੀ ਆਪੇ ਿਰਸੁ ਪਇਓਈ ॥

م َے پِر ُگییارے وک ُگں نایہ ا ےپ رتس نیپؤیئ ۔۔

ਿਰਸੁ ਪਇਆ ਤਮਹਰਾਮਤਿ ਹੋਈ ਸਤਿਗੁਰੁ ਸਜਣੁ ਤਮਤਲਆ ॥

رتس ایپ رہمامت وہیئ سیگؤر نجس مل ِیا ۔۔

ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਤਮਲੈ ਿਾਂ ਜੀਵਾਂ ਿਨੁ ਮਨੁ ਥੀਵੈ ਹਤਰਆ ॥੧॥

نانک نام ملَ ِے نان ویجان نت نم ویھتَے ہ ِرنا ۔۔۱۔۔
ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪਰਸਾਤਿ ॥

اِک اواکنر سیگؤر رپساد ۔۔
ਰਾਗ ਮਾਲਾ ॥

راگ امال ۔۔
ਰਾਗ ਏਕ ਸੰਤਗ ਪੰਚ ਬਰੰਗਨ ॥

پب
راگ انک گنس ج پرنگن ۔۔
ਸੰਤਗ ਅਲਾਪਤਹ ਆਿਉ ਨੰਿਨ ॥

ب
ہپ ا ھؤ دننن ۔۔
گنس اال ِ

ਪਰਥਮ ਰਾਗ ਭੈਰਉ ਵੈ ਕਰਹੀ ॥

رپمھت راگ ریھبو َوے رکیہ ۔۔
ਪੰਚ ਰਾਗਨੀ ਸੰਤਗ ਉਚਰਹੀ ॥

پب
ج راینگ گنس اُرچیہ ۔۔

ਪਰਥਮ ਭੈਰਵੀ ਤਬਲਾਵਲੀ ॥

رپمھت ریھبوی نِالویل ۔۔
ਪੁੰਤਨਆਕੀ ਗਾਵਤਹ ਬੰਗਲੀ ॥

ُنیّیا یک اگوہِ پپگلی ۔۔

ਪੁਤਨ ਅਸਲੇਖੀ ਕੀ ਭਈ ਬਾਰੀ ॥

سلیک
ُپں ا ھی یک یئھب ناری ۔۔

ਏ ਭੈਰਉ ਕੀ ਪਾਚਉ ਨਾਰੀ ॥

اے ریھبو یک ناجؤ ناری ۔۔
ਪੰਚਮ ਹਰਖ ਤਿਸਾਖ ਸੁਨਾਵਤਹ ॥

پ بج

م ہرھک دِساھک ُسیاوہِ۔۔

ਬੰਗਾਲਮ ਮਧੁ ਮਾਧਵ ਗਾਵਤਹ ॥੧॥

اگنبل دمھ امدوھَ اگوہِ۔۔۱۔۔
ਲਲਿ ਤਬਲਾਵਲ ਗਾਵਹੀ ਅਪੁਨੀ ਅਪੁਨੀ ਭਾਂਤਿ ॥

تلل نِالول اگویہ اینپ اینپ اھبپپ ۔۔
ਅਸਟ ਪੁਿਰ ਭੈਰਵ ਕੇ ਗਾਵਤਹ ਗਾਇਨ ਪਾਿਰ ॥੧॥

است ُنتر ریھبَو ےک اگوہِ اگنئ نارت ۔۔۱۔۔
ਿੁਿੀਆ ਮਾਲਕਉਸਕ ਆਲਾਪਤਹ ॥

ُدایت املکؤکس ا الہپِ ۔۔

ਸੰਤਗ ਰਾਗਨੀ ਪਾਚਉ ਥਾਪਤਹ ॥

گنس راینگ ناجؤ اھتہپِ ۔۔
ਗੋੈਂਿਕਰੀ ਅਰੁ ਿੇਵਗੰਧਾਰੀ ॥

وگندرکی ار دویدنگاھری ۔۔
ਗੰਧਾਰੀ ਸੀਹੁਿੀ ਉਚਾਰੀ ॥

دنگاھری سب ُہبی اُاچری ۔۔
ਧਨਾਸਰੀ ਏ ਪਾਚਉ ਗਾਈ ॥

دانھرسی اے ناجؤ اگیئ ۔۔

ਮਾਲ ਰਾਗ ਕਉਸਕ ਸੰਤਗ ਲਾਈ ॥

امل راگ کؤکس گنس الیئ ۔۔
ਮਾਰੂ ਮਸਿਅੰਗ ਮੇਵਾਰਾ ॥

امرو مسیییگ ویمارا ۔۔
ُ

ਪਰਬਲਚੰਿ ਕਉਸਕ ਉਭਾਰਾ ॥

َرپنلچید کؤکس اُاھبرا ۔۔

ਖਉਖਟ ਅਉ ਭਉਰਾਨਿ ਗਾਏ ॥

ب
ک
ھؤٹھک او ھؤرا َند اگےئ ۔۔

ਅਸਟ ਮਾਲਕਉਸਕ ਸੰਤਗ ਲਾਏ ॥੧॥

است املکؤکس گنس الےئ ۔۔۱۔۔

ਪੁਤਨ ਆਇਅਉ ਤਹੰਿੋਲੁ ਪੰਚ ਨਾਤਰ ਸੰਤਗ ਅਸਟ ਸੁਿ ॥

پب
ُپں ا پپؤ ہی ِدول ج نار گنس است ُست ۔۔

ਉਿਤਹ ਿਾਨ ਕਲੋਲ ਗਾਇਨ ਿਾਰ ਤਮਲਾਵਹੀ ॥੧॥

اُبھہ ِہ نان ولکل اگنئ نار مِالویہ ۔۔۱۔۔
ਿੇਲੰਗੀ ਿੇਵਕਰੀ ਆਈ ॥

پ
یلیگی دویرکی ا یئ ۔۔

ਬਸੰਿੀ ਸੰਿੂਰ ਸੁਹਾਈ ॥

یتنسب دنسُور ُسہایئ ۔۔
ਸਰਸ ਅਹੀਰੀ ਲੈ ਭਾਰਜਾ ॥

رسس اریہی لَے اھبراج ۔۔

ਸੰਤਗ ਲਾਈ ਪਾਂਚਉ ਆਰਜਾ ॥

گنس الیئ نابچؤ ا راج ۔۔

ਸੁਰਮਾਨੰਿ ਭਾਸਕਰ ਆਏ ॥

ُسرام دنن اھبرکس ا ےئ ۔۔
ਚੰਿਰਤਬੰਬ ਮੰਗਲਨ ਸੁਹਾਏ ॥

دنچر ِبمت مپگلں ُسہاےئ ۔۔
ਸਰਸਬਾਨ ਅਉ ਆਤਹ ਤਬਨੋਿਾ ॥

رسابسن او ا ہِ پِپؤدا ۔۔

ਗਾਵਤਹ ਸਰਸ ਬਸੰਿ ਕਮੋਿਾ ॥

اگوہِ رسس تنسب ومکدا ۔۔
ਅਸਟ ਪੁਿਰ ਮੈ ਕਹੇ ਸਵਾਰੀ ॥

است ُنتر م َے ےہک وساری ۔۔
ਪੁਤਨ ਆਈ ਿੀਪਕ ਕੀ ਬਾਰੀ ॥੧॥

ُپں ا یئ دپیک یک ناری ۔۔۱۔۔

ਕਛੇਲੀ ਪਟਮੰਜਰੀ ਟੋਿੀ ਕਹੀ ਅਲਾਤਪ ॥

ک

جھیل پبمب
چ
ی ری وٹدی یہک االت ۔۔

ਕਾਮੋਿੀ ਅਉ ਗੂਜਰੀ ਸੰਤਗ ਿੀਪਕ ਕੇ ਥਾਤਪ ॥੧॥

اکومدی او ُگؤرجی گنس دپیک ےک اھتت ۔۔۱۔۔
ਕਾਲੰਕਾ ਕੁੰਿਲ ਅਉ ਰਾਮਾ ॥

اکلپکا ُکییل او راام ۔۔

ਕਮਲਕੁਸਮ ਚੰਪਕ ਕੇ ਨਾਮਾ ॥

کم ل ُ
ک
س
چ
م میک ےک ناہم ۔۔

ਗਉਰਾ ਅਉ ਕਾਨਰਾ ਕਲਯਾਨਾ ॥

گؤرا او اکرنا ایلکنا ۔۔
ਅਸਟ ਪੁਿਰ ਿੀਪਕ ਕੇ ਜਾਨਾ ॥੧॥

است ُنتر دپیک ےک اجنا ۔۔۱۔۔
ਸਭ ਤਮਤਲ ਤਸਰੀਰਾਗ ਵੈ ਗਾਵਤਹ ॥

سیھ مِل سِرریاگ َوے اگوہِ۔۔
ਪਾਂਚਉ ਸੰਤਗ ਬਰੰਗਨ ਲਾਵਤਹ ॥

نابچؤ گنس پ ّرنّگں الوہِ۔۔
ਬੈਰਾਰੀ ਕਰਨਾਟੀ ਧਰੀ ॥

ریباری رکنایٹ درھی ۔۔
ਗਵਰੀ ਗਾਵਤਹ ਆਸਾਵਰੀ ॥

وگَری اگوہِ ا ساوری ۔۔
ਤਿਹ ਪਾਛੈ ਤਸੰਧਵੀ ਅਲਾਪੀ ॥

چ
ہت نا َھے ِسیدوھی االیپ ۔۔

ਤਸਰੀਰਾਗ ਤਸਉ ਪਾਂਚਉ ਥਾਪੀ ॥੧॥

سِرریاگ سِیؤ نابچؤ اھتنیپ ۔۔۱۔۔

ਸਾਲੂ ਸਾਰਗ ਸਾਗਰਾ ਅਉਰ ਗੋੈਂਿ ਗੰਭੀਰ ॥

سالُؤ سارگ سارگا اور وگند ریھبمگ ۔۔

ਅਸਟ ਪੁਿਰ ਸਰੀਰਾਗ ਕੇ ਗੁੰਿ ਕੁੰਭ ਹਮੀਰ ॥੧॥

است ُنتر رسریاگ ےک ُگید ُکمبھ ریمہ ۔۔۱۔۔
ਖਸਟਮ ਮੇਘ ਰਾਗ ਵੈ ਗਾਵਤਹ ॥

کھسب

م ھگیم راگ َوے اگوہِ۔۔

ਪਾਂਚਉ ਸੰਤਗ ਬਰੰਗਨ ਲਾਵਤਹ ॥

نابچؤ گنس پرنگن الوہِ۔۔

ਸੋਰਤਿ ਗੋੈਂਿ ਮਲਾਰੀ ਧੁਨੀ ॥

وسرھٹ وگند مالری د ُھبی ۔۔
ਪੁਤਨ ਗਾਵਤਹ ਆਸਾ ਗੁਨ ਗੁਨੀ ॥

ُپں اگوہِ ا سا ُگں ُگبی ۔۔

ਊਚੈ ਸੁਤਰ ਸੂਹਉ ਪੁਤਨ ਕੀਨੀ ॥

اُو َچے ُسر سُؤہؤ ُپں کیبی ۔۔
ਮੇਘ ਰਾਗ ਤਸਉ ਪਾਂਚਉ ਚੀਨੀ ॥੧॥

ھگیم راگ سِیؤ نابچؤ ینیچ ۔۔۱۔۔
ਬੈਰਾਧਰ ਗਜਧਰ ਕੇਿਾਰਾ ॥

ریبا درھ گچدرھ ک َیدارا ۔۔

ਜਬਲੀਧਰ ਨਟ ਅਉ ਜਲਧਾਰਾ ॥

جیلیدرھ پپ او دلجاھرا ۔۔

ਪੁਤਨ ਗਾਵਤਹ ਸੰਕਰ ਅਉ ਤਸਆਮਾ ॥

ُپں اگوہِ رکنس او ِسیاام ۔۔

ਮੇਘ ਰਾਗ ਪੁਿਰਨ ਕੇ ਨਾਮਾ ॥੧॥

ھگیم راگ ُنترن ےک ناہم ۔۔۱۔۔
ਖਸਟ ਰਾਗ ਉਤਨ ਗਾਏ ਸੰਤਗ ਰਾਗਨੀ ਿੀਸ ॥

ک
ھست راگ اُن اگےئ گنس راینگ سیت ۔۔
ਸਭੈ ਪੁਿਰ ਰਾਗੰਨ ਕੇ ਅਿਾਰਹ ਿਸ ਬੀਸ ॥੧॥੧॥

سب
َھے ُنتر رانگّ ےک ااھٹرہ دس سیب ۔۔۱۔۔۱۔۔

