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ਜਪੁਜੀ ਸਾਿਹਬ   Jupjee Saahib 

 ੴ ਸਿਤ ਨਾਮੁ ਕਰ ਤਾ ਪੁਰਖੁ ਿਨਰਭਉ ਿਨਰਵੈਰੁ ਅਕਾਲ ਮੂਰਿਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ ਸਾਿਦ ॥  
ik-oNkaar sat naam kartaa purakh nirbha-o nirvair akaal moorat ajoonee saibhaN 
gur parsaad. 
One Universal Creator God. The Name Is Truth. Creative Being Personified. No 
Fear. No Hatred. Image Of The Undying, Beyond Birth, Self-Existent. By Guru's 
Grace ~  

 ॥ ਜ ਪ ੁ ॥  
jap. 
Chant And Meditate:  

 ਆਿਦ ਸਚੁ ਜੁਗਾਿਦ ਸਚੁ ॥  
aad sach jugaad sach. 
True In The Primal Beginning. True Throughout The Ages.  

 ਹੈ ਭੀ ਸਚੁ ਨ ਾ ਨ ਕ ਹੋਸੀ ਭ ੀ ਸਚੁ ॥੧॥  
hai bhee sach naanak hosee bhee sach. ||1|| 
True Here And Now. O Nanak, Forever And Ever True. ||1|| 

 ਸੋ ਚੈ ਸੋਿ ਚ ਨ ਹੋਵਈ ਜੇ ਸੋਚੀ ਲਖ ਵਾਰ ॥  
sochai soch na hova-ee jay sochee lakh vaar. 
By thinking, He cannot be reduced to thought, even by thinking hundreds of 
thousands of times. 

 ਚੁ ਪੈ ਚੁਪ ਨ ਹ ੋ ਵ ਈ ਜੇ ਲਾਇ ਰਹਾ ਿਲ ਵ ਤਾਰ ॥  
chupai chup na hova-ee jay laa-ay rahaa liv taar. 
By remaining silent, inner silence is not obtained, even by remaining lovingly 
absorbed deep within. 

 ਭੁਿ ਖਆ ਭੁ ਖ ਨ ਉਤਰੀ ਜ ੇ ਬ ੰਨ ਾ ਪੁਰੀਆ ਭਾਰ ॥  
bhukhi-aa bhukh na utree jay bannaa puree-aa bhaar. 
The hunger of the hungry is not appeased, even by piling up loads of worldly 
goods. 
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 ਸਹ ਸ ਿਸਆਣਪਾ ਲ ਖ ਹੋਿਹ ਤ ਇ ਕ ਨ ਚਲੈ ਨਾਿਲ ॥  
sahas si-aanpaa lakh hohi ta ik na chalai naal. 
Hundreds of thousands of clever tricks, but not even one of them will go along 
with you in the end. 

 ਿ ਕ ਵ ਸਿ ਚਆਰਾ ਹੋਈਐ ਿ ਕਵ ਕੂ ੜੈ ਤੁਟੈ ਪਾਿਲ ॥  
kiv sachi-aaraa ho-ee-ai kiv koorhai tutai paal. 
So how can you become truthful? And how can the veil of illusion be torn away? 

 ਹੁਕਿਮ ਰਜਾਈ ਚਲ ਣਾ ਨ ਾ ਨ ਕ ਿਲਿਖਆ ਨਾਿਲ ॥੧ ॥  
hukam rajaa-ee chalnaa naanak likhi-aa naal. ||1|| 
O Nanak, it is written that you shall obey the Hukam of His Command, and walk 
in the Way of His Will. ||1|| 

 ਹੁਕਮੀ ਹੋਵਿਨ ਆ ਕਾ ਰ ਹੁਕਮੁ ਨ ਕਿਹਆ ਜਾਈ ॥  
hukmee hovan aakaar hukam na kahi-aa jaa-ee. 
By His Command, bodies are created; His Command cannot be described. 

 ਹੁਕਮੀ ਹੋਵਿਨ ਜੀਅ ਹੁ ਕਿਮ ਿਮਲੈ ਵਿਡਆ ਈ ॥  
hukmee hovan jee-a hukam milai vadi-aa-ee. 
By His Command, souls come into being; by His Command, glory and greatness 
are obtained. 

 ਹੁਕਮੀ ਉਤਮੁ ਨੀਚੁ ਹੁ ਕਿਮ ਿਲਿਖ ਦੁਖ ਸੁ ਖ ਪਾ ਈਅਿਹ ॥  
hukmee utam neech hukam likh dukh sukh paa-ee-ah. 
By His Command, some are high and some are low; by His Written Command, 
pain and pleasure are obtained. 

 ਇਕਨਾ ਹੁ ਕਮ ੀ ਬ ਖ ਸੀ ਸ ਇ ਿ ਕ ਹੁ ਕਮ ੀ ਸਦਾ ਭਵਾਈਅਿ ਹ ॥  
iknaa hukmee bakhsees ik hukmee sadaa bhavaa-ee-ah. 
Some, by His Command, are blessed and forgiven; others, by His Command, 
wander aimlessly forever. 

 ਹੁਕਮੈ ਅ ੰਦ ਿਰ ਸਭੁ ਕੋ ਬਾਹਿਰ ਹੁ ਕਮ ਨ ਕੋ ਇ ॥  
hukmai andar sabh ko baahar hukam na ko-ay. 
Everyone is subject to His Command; no one is beyond His Command. 
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 ਨ ਾ ਨ ਕ ਹੁ ਕਮ ੈ ਜੇ ਬੁਝੈ ਤ ਹਉਮੈ ਕਹੈ ਨ ਕੋ ਇ ॥੨॥  
naanak hukmai jay bujhai ta ha-umai kahai na ko-ay. ||2|| 
O Nanak, one who understands His Command, does not speak in ego. ||2|| 

 ਗਾਵ ੈ ਕੋ ਤਾਣੁ ਹੋਵੈ ਿ ਕਸ ੈ ਤਾ ਣੁ ॥  
gaavai ko taan hovai kisai taan. 
Some sing of His Power-who has that Power? 

 ਗਾਵ ੈ ਕੋ ਦਾਿਤ ਜਾ ਣੈ ਨ ੀਸਾ ਣੁ ॥  
gaavai ko daat jaanai neesaan. 
Some sing of His Gifts, and know His Sign and Insignia. 

 ਗਾਵ ੈ ਕੋ ਗੁਣ ਵਿਡਆ ਈਆ ਚਾਰ ॥  
gaavai ko gun vadi-aa-ee-aa chaar. 
Some sing of His Glorious Virtues, Greatness and Beauty. 

 ਗਾਵ ੈ ਕੋ ਿਵਿਦਆ ਿ ਵ ਖਮੁ ਵੀਚਾਰੁ ॥  
gaavai ko vidi-aa vikham veechaar. 
Some sing of knowledge obtained of Him, through difficult philosophical studies. 

 ਗਾਵ ੈ ਕੋ ਸਾਿਜ ਕਰ ੇ ਤਨੁ ਖੇਹ ॥  
gaavai ko saaj karay tan khayh. 
Some sing that He fashions the body, and then again reduces it to dust. 

 ਗਾਵ ੈ ਕੋ ਜੀਅ ਲ ੈ ਿਫਿਰ ਦ ੇ ਹ ॥  
gaavai ko jee-a lai fir dayh. 
Some sing that He takes life away, and then again restores it. 

 ਗਾਵ ੈ ਕੋ ਜ ਾ ਪ ੈ ਿਦ ਸੈ ਦ ੂਿਰ ॥  
gaavai ko jaapai disai door. 
Some sing that He seems so very far away. 

 ਗਾਵ ੈ ਕੋ ਵੇਖੈ ਹਾਦਰਾ ਹਦੂਿਰ ॥  
gaavai ko vaykhai haadraa hadoor. 
Some sing that He watches over us, face to face, ever-present. 
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 ਕਥਨਾ ਕਥੀ ਨ ਆਵੈ ਤੋਿਟ ॥  
kathnaa kathee na aavai tot. 
There is no shortage of those who preach and teach. 

 ਕਿਥ ਕਿਥ ਕ ਥ ੀ ਕੋ ਟੀ ਕ ੋ ਿ ਟ ਕੋਿ ਟ ॥  
kath kath kathee kotee kot kot. 
Millions upon millions offer millions of sermons and stories. 

 ਦ ੇਦ ਾ ਦੇ ਲ ੈਦ ੇ ਥ ਿ ਕ ਪਾਿਹ ॥  
daydaa day laiday thak paahi. 
The Great Giver keeps on giving, while those who receive grow weary of 
receiving. 

 ਜੁਗਾ ਜੁਗੰਤਿਰ ਖਾਹ ੀ ਖਾਿਹ ॥  
jugaa jugantar khaahee khaahi. 
Throughout the ages, consumers consume. 

 ਹੁਕਮੀ ਹੁ ਕਮੁ ਚਲਾਏ ਰਾਹੁ ॥  
hukmee hukam chalaa-ay raahu. 
The Commander, by His Command, leads us to walk on the Path. 

 ਨ ਾ ਨ ਕ ਿ ਵ ਗਸ ੈ ਵੇਪਰ ਵਾਹੁ ॥੩ ॥  
naanak vigsai vayparvaahu. ||3|| 
O Nanak, He blossoms forth, Carefree and Untroubled. ||3|| 

 ਸਾ ਚਾ ਸਾਿਹਬੁ ਸਾ ਚੁ ਨਾਇ ਭਾਿਖਆ ਭਾਉ ਅ ਪਾ ਰ ੁ ॥  
saachaa saahib saach naa-ay bhaakhi-aa bhaa-o apaar. 
True is the Master, True is His Name-speak it with infinite love. 

 ਆ ਖਿ ਹ ਮ ੰਗ ਿ ਹ ਦ ੇ ਿ ਹ ਦ ੇ ਿ ਹ ਦਾਿਤ ਕਰੇ ਦਾਤਾਰੁ ॥  
aakhahi mangahi dahi dahi daat karay daataar. 
People beg and pray, "Give to us, give to us", and the Great Giver gives His 
Gifts. 
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 ਫ ੇਿਰ ਿ ਕ ਅਗੈ ਰਖੀਐ ਿਜਤੁ ਿਦ ਸੈ ਦਰਬਾਰੁ ॥  
fayr ke agai rakhee-ai jit disai darbaar. 
So what offering can we place before Him, by which we might see the Darbaar 
of His Court? 

 ਮ ੁ ਹ ੌ ਿ ਕ ਬੋਲਣੁ ਬੋਲ ੀਐ ਿਜਤੁ ਸੁਿ ਣ ਧਰੇ ਿਪਆਰੁ ॥  
muhou ke bolan bolee-ai jit sun Dharay pi-aar. 
What words can we speak to evoke His Love? 

 ਅ ੰਿਮ ਤ ਵੇਲਾ ਸਚੁ ਨਾਉ ਵ ਿ ਡ ਆ ਈ ਵੀਚਾਰੁ ॥  
amrit vaylaa sach naa-o vadi-aa-ee veechaar. 
In the Amrit Vaylaa, the ambrosial hours before dawn, chant the True Name, 
and contemplate His Glorious Greatness. 

 ਕਰਮ ੀ ਆ ਵੈ ਕਪ ੜਾ ਨ ਦ ਰ ੀ ਮੋਖੁ ਦੁਆਰੁ ॥  
karmee aavai kaprhaa nadree mokh du-aar. 
By the karma of past actions, the robe of this physical body is obtained. By His 
Grace, the Gate of Liberation is found. 

 ਨ ਾ ਨ ਕ ਏ ਵੈ ਜਾ ਣੀਐ ਸਭੁ ਆ ਪੇ ਸਿ ਚਆਰੁ ॥੪ ॥  
naanak ayvai jaanee-ai sabh aapay sachiaar. ||4|| 
O Nanak, know this well: the True One Himself is All. ||4|| 

 ਥਾ ਿਪਆ ਨ ਜਾ ਇ ਕੀ ਤਾ ਨ ਹੋਇ ॥  
thaapi-aa na jaa-ay keetaa na ho-ay. 
He cannot be established, He cannot be created. 

 ਆ ਪੇ ਆ ਿ ਪ ਿਨਰੰਜਨੁ ਸੋਇ ॥  
aapay aap niranjan so-ay. 
He Himself is Immaculate and Pure. 

 ਿਜਿਨ ਸੇਿ ਵਆ ਿ ਤਿ ਨ ਪਾਇਆ ਮਾਨੁ ॥  
jin sayvi-aa tin paa-i-aa maan. 
Those who serve Him are honored. 
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 ਨ ਾ ਨ ਕ ਗਾ ਵੀ ਐ ਗੁ ਣੀ ਿਨਧਾਨੁ ॥  
naanak gaavee-ai gunee niDhaan. 
O Nanak, sing of the Lord, the Treasure of Excellence. 

 ਗਾਵ ੀਐ ਸੁਣ ੀਐ ਮਿਨ ਰ ਖ ੀ ਐ ਭਾਉ ॥  
gaavee-ai sunee-ai man rakhee-ai bhaa-o. 
Sing, and listen, and let your mind be filled with love. 

 ਦੁਖੁ ਪਰਹਿਰ ਸੁ ਖੁ ਘਿਰ ਲੈ ਜਾਇ ॥  
dukh parhar sukh ghar lai jaa-ay. 
Your pain shall be sent far away, and peace shall come to your home. 

 ਗੁਰਮ ੁਿਖ ਨ ਾ ਦ ੰ ਗੁਰਮੁਿ ਖ ਵੇਦੰ ਗੁ ਰਮੁਿ ਖ ਰਿਹਆ ਸਮਾ ਈ ॥  
gurmukh naadaN gurmukh vaydaN gurmukh rahi-aa samaa-ee. 
The Guru's Word is the Sound-current of the Naad; the Guru's Word is the 
Wisdom of the Vedas; the Guru's Word is all-pervading. 

 ਗੁਰੁ ਈਸਰੁ ਗੁਰੁ ਗੋ ਰਖੁ ਬਰਮਾ ਗੁਰੁ ਪਾਰਬਤੀ ਮਾ ਈ ॥  
gur eesar gur gorakh barmaa gur paarbatee maa-ee. 
The Guru is Shiva, the Guru is Vishnu and Brahma; the Guru is Paarvati and 
Lakhshmi. 

 ਜ ੇ ਹ ਉ ਜਾ ਣਾ ਆ ਖਾ ਨਾਹੀ ਕਹ ਣਾ ਕਥਨੁ ਨ ਜਾ ਈ ॥  
jay ha-o jaanaa aakhaa naahee kahnaa kathan na jaa-ee. 
Even knowing God, I cannot describe Him; He cannot be described in words. 

 ਗੁਰਾ ਇ ਕ ਦ ੇ ਿ ਹ ਬੁਝਾ ਈ ॥  
guraa ik dahi bujhaa-ee. 
The Guru has given me this one understanding: 

 ਸਭਨਾ ਜ ੀਆ ਕਾ ਇ ਕੁ ਦਾਤਾ ਸੋ ਮੈ ਿਵਸਿਰ ਨ ਜਾਈ ॥ ੫ ॥  
sabhnaa jee-aa kaa ik daataa so mai visar na jaa-ee. ||5|| 
there is only the One, the Giver of all souls. May I never forget Him! ||5|| 
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 ਤੀਰਿ ਥ ਨਾਵਾ ਜੇ ਿ ਤ ਸੁ ਭਾਵਾ ਿਵਣੁ ਭ ਾ ਣ ੇ ਿ ਕ ਨਾਇ ਕਰੀ ॥  
tirath naavaa jay tis bhaavaa vin bhaanay ke naa-ay karee. 
If I am pleasing to Him, then that is my pilgrimage and cleansing bath. Without 
pleasing Him, what good are ritual cleansings? 

 ਜ ੇਤ ੀ ਿ ਸਰ ਿ ਠ ਉਪਾ ਈ ਵੇਖਾ ਿਵਣੁ ਕਰਮਾ ਿ ਕ ਿਮਲੈ ਲ ਈ ॥  
jaytee sirath upaa-ee vaykhaa vin karmaa ke milai la-ee. 
I gaze upon all the created beings: without the karma of good actions, what are 
they given to receive? 

 ਮ ਿ ਤ ਿ ਵ ਿ ਚ ਰ ਤਨ ਜ ਵਾ ਹਰ ਮਾਿਣਕ ਜੇ ਇ ਕ ਗੁਰ ਕੀ ਿ ਸਖ ਸੁ ਣੀ ॥  
mat vich ratan javaahar maanik jay ik gur kee sikh sunee. 
Within the mind are gems, jewels and rubies, if you listen to the Guru's 
Teachings, even once. 

 ਗੁਰਾ ਇ ਕ ਦ ੇ ਿ ਹ ਬੁਝਾ ਈ ॥  
guraa ik dahi bujhaa-ee. 
The Guru has given me this one understanding: 

 ਸਭਨਾ ਜ ੀਆ ਕਾ ਇ ਕੁ ਦਾਤਾ ਸੋ ਮੈ ਿਵਸਿਰ ਨ ਜਾਈ ॥੬॥  
sabhnaa jee-aa kaa ik daataa so mai visar na jaa-ee. ||6|| 
there is only the One, the Giver of all souls. May I never forget Him! ||6|| 

 ਜ ੇ ਜ ੁ ਗ ਚਾਰ ੇ ਆਰਜਾ ਹੋਰ ਦ ਸੂ ਣੀ ਹੋਇ ॥  
jay jug chaaray aarjaa hor dasoonee ho-ay. 
Even if you could live throughout the four ages, or even ten times more, 

 ਨ ਵਾ ਖੰਡਾ ਿ ਵ ਿ ਚ ਜਾ ਣੀਐ ਨਾਿਲ ਚਲ ੈ ਸਭੁ ਕੋ ਇ ॥  
navaa khanda vich jaanee-ai naal chalai sabh ko-ay. 
and even if you were known throughout the nine continents and followed by all, 

 ਚੰਗਾ ਨਾਉ ਰ ਖਾ ਇ ਕੈ ਜਸੁ ਕੀਰ ਿਤ ਜ ਿ ਗ ਲ ੇਇ ॥  
changa naa-o rakhaa-ay kai jas keerat jag lay-ay. 
with a good name and reputation, with praise and fame throughout the world- 
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 ਜ ੇ ਿ ਤਸੁ ਨਦਿਰ ਨ ਆਵਈ ਤ ਵਾ ਤ ਨ ਪੁਛੈ ਕੇ ॥  
jay tis nadar na aavee ta vaat na puchhai kay. 
still, if the Lord does not bless you with His Glance of Grace, then who cares? 
What is the use? 

 ਕੀਟਾ ਅ ੰਦ ਿਰ ਕੀਟੁ ਕਿ ਰ ਦ ੋਸ ੀ ਦੋਸੁ ਧਰੇ ॥  
keetaa andar keet kar dosee dos Dharay. 
Among worms, you would be considered a lowly worm, and even contemptible 
sinners would hold you in contempt. 

 ਨ ਾ ਨ ਕ ਿਨਰਗੁਿਣ ਗੁ ਣੁ ਕਰੇ ਗੁਣ ਵੰਿ ਤਆ ਗੁ ਣੁ ਦ ੇ ॥  
naanak nirgun gun karay gunvanti-aa gun day. 
O Nanak, God blesses the unworthy with virtue, and bestows virtue on the 
virtuous. 

 ਤੇਹਾ ਕੋਇ ਨ ਸੁਝ ਈ ਿਜ ਿ ਤ ਸੁ ਗੁ ਣੁ ਕ ੋ ਇ ਕਰੇ ॥੭ ॥  
tayhaa ko-ay na sujh-ee je tis gun ko-ay karay. ||7|| 
No one can even imagine anyone who can bestow virtue upon Him. ||7|| 

 ਸੁਿ ਣਐ ਿ ਸ ਧ ਪੀਰ ਸੁਿਰ ਨਾਥ ॥  
suni-ai siDh peer sur naath. 
Listening-the Siddhas, the spiritual teachers, the heroic warriors, the yogic 
masters. 

 ਸੁਿ ਣਐ ਧਰਿਤ ਧਵਲ ਆ ਕ ਾ ਸ ॥  
suni-ai Dharat Dhaval aakaas. 
Listening-the earth, its support and the Akaashic ethers. 

 ਸੁਿ ਣਐ ਦ ੀਪ ਲੋਅ ਪਾਤਾਲ ॥  
suni-ai deep lo-a paataal. 
Listening-the oceans, the lands of the world and the nether regions of the 
underworld. 

 ਸੁਿ ਣਐ ਪੋਿਹ ਨ ਸਕੈ ਕਾਲੁ ॥  
suni-ai pohi na sakai kaal. 
Listening-Death cannot even touch you. 
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 ਨ ਾ ਨ ਕ ਭਗਤਾ ਸਦਾ ਿਵਗਾ ਸੁ ॥  
naanak bhagtaa sadaa vigaas. 
O Nanak, the devotees are forever in bliss. 

 ਸੁਿ ਣਐ ਦ ੂਖ ਪਾਪ ਕਾ ਨਾਸੁ ॥੮॥  
suni-ai dookh paap kaa naas. ||8|| 
Listening-pain and sin are erased. ||8|| 

 ਸੁਿ ਣਐ ਈਸਰੁ ਬਰਮਾ ਇੰਦੁ ॥  
suni-ai eesar barmaa ind. 
Listening-Shiva, Brahma and Indra. 

 ਸੁਿ ਣਐ ਮੁਿਖ ਸਾਲਾਹ ਣ ਮ ੰਦ ੁ ॥  
suni-ai mukh saalaahan mand. 
Listening-even foul-mouthed people praise Him. 

 ਸੁਿ ਣਐ ਜੋਗ ਜੁਗਿਤ ਤਿਨ ਭੇਦ ॥  
suni-ai jog jugat tan bhayd. 
Listening-the technology of Yoga and the secrets of the body. 

 ਸੁਿ ਣਐ ਸਾਸਤ ਿਸਿਮ ਿਤ ਵੇਦ ॥  
suni-ai saasat simrit vayd. 
Listening-the Shaastras, the Simritees and the Vedas. 

 ਨ ਾ ਨ ਕ ਭਗਤਾ ਸਦਾ ਿਵਗਾ ਸੁ ॥  
naanak bhagtaa sadaa vigaas. 
O Nanak, the devotees are forever in bliss. 

 ਸੁਿ ਣਐ ਦ ੂਖ ਪਾਪ ਕਾ ਨਾਸੁ ॥੯॥  
suni-ai dookh paap kaa naas. ||9|| 
Listening-pain and sin are erased. ||9|| 

 ਸੁਿ ਣਐ ਸਤੁ ਸੰਤੋਖੁ ਿਗਆਨੁ ॥  
suni-ai sat santokh gi-aan. 
Listening-truth, contentment and spiritual wisdom. 
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 ਸੁਿ ਣਐ ਅਠਸਿਠ ਕਾ ਇਸਨਾਨੁ ॥  
suni-ai athsath kaa isnaan. 
Listening-take your cleansing bath at the sixty-eight places of pilgrimage. 

 ਸੁਿ ਣਐ ਪਿੜ ਪਿੜ ਪਾਵਿਹ ਮਾਨੁ ॥  
suni-ai parh parh paavahi maan. 
Listening-reading and reciting, honor is obtained. 

 ਸੁਿ ਣਐ ਲਾਗੈ ਸਹਿਜ ਿਧਆਨੁ ॥  
suni-ai laagai sahj Dhi-aan. 
Listening-intuitively grasp the essence of meditation. 

 ਨ ਾ ਨ ਕ ਭਗਤਾ ਸਦਾ ਿਵਗਾ ਸੁ ॥  
naanak bhagtaa sadaa vigaas. 
O Nanak, the devotees are forever in bliss. 

 ਸੁਿ ਣਐ ਦ ੂਖ ਪਾਪ ਕਾ ਨਾਸੁ ॥੧ ੦॥  
suni-ai dookh paap kaa naas. ||10|| 
Listening-pain and sin are erased. ||10|| 

 ਸੁਿ ਣਐ ਸਰਾ ਗੁ ਣਾ ਕੇ ਗਾਹ ॥  
suni-ai saraa gunaa kay gaah. 
Listening-dive deep into the ocean of virtue. 

 ਸੁਿ ਣਐ ਸੇ ਖ ਪੀਰ ਪਾਿਤਸਾਹ ॥  
suni-ai saykh peer paatisaah. 
Listening-the Shaykhs, religious scholars, spiritual teachers and emperors. 

 ਸੁਿ ਣਐ ਅੰਧੇ ਪਾਵਿਹ ਰਾਹੁ ॥  
suni-ai anDhay paavahi raahu. 
Listening-even the blind find the Path. 

 ਸੁਿ ਣਐ ਹਾਥ ਹੋਵੈ ਅ ਸ ਗਾਹੁ ॥  
suni-ai haath hovai asgaahu. 
Listening-the Unreachable comes within your grasp. 
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 ਨ ਾ ਨ ਕ ਭਗਤਾ ਸਦਾ ਿਵਗਾ ਸੁ ॥  
naanak bhagtaa sadaa vigaas. 
O Nanak, the devotees are forever in bliss. 

 ਸੁਿ ਣਐ ਦ ੂਖ ਪਾਪ ਕਾ ਨਾਸੁ ॥੧੧ ॥  
suni-ai dookh paap kaa naas. ||11|| 
Listening-pain and sin are erased. ||11|| 

 ਮ ੰਨ ੇ ਕੀ ਗਿਤ ਕਹੀ ਨ ਜਾ ਇ ॥  
mannay kee gat kahee na jaa-ay. 
The state of the faithful cannot be described. 

 ਜ ੇ ਕੋ ਕਹੈ ਿਪਛ ੈ ਪਛੁਤਾਇ ॥  
jay ko kahai pichhai pachhutaa-ay. 
One who tries to describe this shall regret the attempt. 

 ਕਾ ਗਿਦ ਕਲਮ ਨ ਿਲ ਖਣਹਾਰੁ ॥  
kaagad kalam na likhanhaar. 
No paper, no pen, no scribe 

 ਮ ੰਨ ੇ ਕਾ ਬਿਹ ਕਰਿਨ ਵੀਚਾਰੁ ॥  
mannay kaa bahi karan veechaar. 
can record the state of the faithful. 

 ਐਸਾ ਨਾਮੁ ਿਨਰੰਜਨੁ ਹੋਇ ॥  
aisaa naam niranjan ho-ay. 
Such is the Name of the Immaculate Lord. 

 ਜ ੇ ਕੋ ਮੰਿਨ ਜਾ ਣੈ ਮਿਨ ਕੋਇ ॥੧ ੨॥  
jay ko man jaanai man ko-ay. ||12|| 
Only one who has faith comes to know such a state of mind. ||12|| 

 ਮ ੰਨ ੈ ਸੁ ਰਿਤ ਹੋਵੈ ਮਿਨ ਬੁਿਧ ॥  
mannai surat hovai man buDh. 
The faithful have intuitive awareness and intelligence. 
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 ਮ ੰਨ ੈ ਸਗਲ ਭ ਵ ਣ ਕੀ ਸੁ ਿਧ ॥  
mannai sagal bhavan kee suDh. 
The faithful know about all worlds and realms. 

 ਮ ੰਨ ੈ ਮੁਿਹ ਚੋਟ ਾ ਨਾ ਖਾਇ ॥  
mannai muhi chotaa naa khaa-ay. 
The faithful shall never be struck across the face. 

 ਮ ੰਨ ੈ ਜਮ ਕੈ ਸਾਿਥ ਨ ਜਾਇ ॥  
mannai jam kai saath na jaa-ay. 
The faithful do not have to go with the Messenger of Death. 

 ਐਸਾ ਨਾਮੁ ਿਨਰੰਜਨੁ ਹੋਇ ॥  
aisaa naam niranjan ho-ay. 
Such is the Name of the Immaculate Lord. 

 ਜ ੇ ਕੋ ਮੰਿਨ ਜਾ ਣੈ ਮਿਨ ਕੋਇ ॥੧੩ ॥  
jay ko man jaanai man ko-ay. ||13|| 
Only one who has faith comes to know such a state of mind. ||13|| 

 ਮ ੰਨ ੈ ਮਾਰਿਗ ਠਾ ਕ ਨ ਪਾਇ ॥  
mannai maarag thaak na paa-ay. 
The path of the faithful shall never be blocked. 

 ਮ ੰਨ ੈ ਪ ਿ ਤ ਿਸਉ ਪਰਗਟੁ ਜਾ ਇ ॥  
mannai pat si-o pargat jaa-ay. 
The faithful shall depart with honor and fame. 

 ਮ ੰਨ ੈ ਮ ਗੁ ਨ ਚਲੈ ਪੰਥੁ ॥  
mannai mag na chalai panth. 
The faithful do not follow empty religious rituals. 

 ਮ ੰਨ ੈ ਧਰਮ ਸੇਤੀ ਸਨਬ ੰਧੁ ॥  
mannai Dharam saytee san-banDh. 
The faithful are firmly bound to the Dharma. 
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 ਐਸਾ ਨਾਮੁ ਿਨਰੰਜਨੁ ਹੋਇ ॥  
aisaa naam niranjan ho-ay. 
Such is the Name of the Immaculate Lord. 

 ਜ ੇ ਕੋ ਮੰਿਨ ਜਾ ਣੈ ਮਿਨ ਕੋਇ ॥੧੪ ॥  
jay ko man jaanai man ko-ay. ||14|| 
Only one who has faith comes to know such a state of mind. ||14|| 

 ਮ ੰਨ ੈ ਪਾਵਿਹ ਮ ੋ ਖੁ ਦੁਆਰੁ ॥  
mannai paavahi mokh du-aar. 
The faithful find the Door of Liberation. 

 ਮ ੰਨ ੈ ਪਰਵਾਰੈ ਸਾ ਧਾਰੁ ॥  
mannai parvaarai saaDhaar. 
The faithful uplift and redeem their family and relations. 

 ਮ ੰਨ ੈ ਤਰ ੈ ਤਾਰੇ ਗੁਰੁ ਿ ਸ ਖ ॥  
mannai tarai taaray gur sikh. 
The faithful are saved, and carried across with the Sikhs of the Guru. 

 ਮ ੰਨ ੈ ਨ ਾ ਨ ਕ ਭ ਵ ਿ ਹ ਨ ਿ ਭਖ ॥  
mannai naanak bhavahi na bhikh. 
The faithful, O Nanak, do not wander around begging. 

 ਐਸਾ ਨਾਮੁ ਿਨਰੰਜਨੁ ਹੋਇ ॥  
aisaa naam niranjan ho-ay. 
Such is the Name of the Immaculate Lord. 

 ਜ ੇ ਕੋ ਮੰਿਨ ਜਾ ਣੈ ਮਿਨ ਕੋਇ ॥੧ ੫॥  
jay ko man jaanai man ko-ay. ||15|| 
Only one who has faith comes to know such a state of mind. ||15|| 

 ਪੰਚ ਪਰਵਾਣ ਪ ੰ ਚ ਪਰਧਾਨੁ ॥  
panch parvaan panch parDhaan. 
The chosen ones, the self-elect, are accepted and approved. 
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 ਪੰਚੇ ਪਾਵਿਹ ਦਰਗਿਹ ਮਾਨੁ ॥  
panchay paavahi dargahi maan. 
The chosen ones are honored in the Court of the Lord. 

 ਪੰਚੇ ਸੋਹਿਹ ਦਿਰ ਰਾ ਜਾਨੁ ॥  
panchay sohahi dar raajaan. 
The chosen ones look beautiful in the courts of kings. 

 ਪੰਚਾ ਕਾ ਗੁਰੁ ਏ ਕੁ ਿਧਆਨੁ ॥  
panchaa kaa gur ayk Dhi-aan. 
The chosen ones meditate single-mindedly on the Guru. 

 ਜ ੇ ਕੋ ਕਹੈ ਕਰੈ ਵੀਚਾਰੁ ॥  
jay ko kahai karai veechaar. 
No matter how much anyone tries to explain and describe them, 

 ਕਰ ਤੇ ਕੈ ਕਰ ਣੈ ਨਾ ਹੀ ਸੁਮਾਰੁ ॥  
kartay kai karnai naahee sumaar. 
the actions of the Creator cannot be counted. 

 ਧੌਲੁ ਧਰਮੁ ਦ ਇਆ ਕਾ ਪੂਤੁ ॥  
Dhoul Dharam da-i-aa kaa poot. 
The mythical bull is Dharma, the son of compassion; 

 ਸੰਤੋਖੁ ਥਾਿਪ ਰਿਖਆ ਿਜਿਨ ਸੂਿ ਤ ॥  
santokh thaap rakhi-aa jin soot. 
this is what patiently holds the earth in its place. 

 ਜ ੇ ਕੋ ਬੁਝੈ ਹੋਵੈ ਸਿ ਚਆਰੁ ॥  
jay ko bujhai hovai sachiaar. 
One who understands this becomes truthful. 

 ਧਵਲੈ ਉਪਿਰ ਕੇ ਤਾ ਭਾਰੁ ॥  
Dhavlai upar kaytaa bhaar. 
What a great load there is on the bull! 
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 ਧਰਤੀ ਹੋਰੁ ਪ ਰ ੈ ਹੋਰੁ ਹੋਰੁ ॥  
Dhartee hor parai hor hor. 
So many worlds beyond this world-so very many! 

 ਿ ਤ ਸ ਤ ੇ ਭਾਰੁ ਤਲੈ ਕਵਣੁ ਜ ੋਰ ੁ ॥  
tis tay bhaar talai kavan jor. 
What power holds them, and supports their weight? 

 ਜ ੀਅ ਜਾਿਤ ਰ ੰ ਗਾ ਕੇ ਨਾਵ ॥  
jee-a jaat rangaa kay naav. 
The names and the colors of the assorted species of beings 

 ਸਭਨਾ ਿਲਿਖਆ ਵੁੜੀ ਕਲਾਮ ॥  
sabhnaa likhi-aa vurhee kalaam. 
were all inscribed by the Ever-flowing Pen of God. 

 ਏ ਹੁ ਲੇਖਾ ਿ ਲ ਿ ਖ ਜਾ ਣੈ ਕੋਇ ॥  
ayhu laykhaa likh jaanai ko-ay. 
Who knows how to write this account? 

 ਲ ੇਖਾ ਿਲਿਖਆ ਕੇਤਾ ਹੋਇ ॥  
laykhaa likhi-aa kaytaa ho-ay. 
Just imagine what a huge scroll it would take! 

 ਕੇ ਤਾ ਤਾਣੁ ਸੁਆਿਲਹੁ ਰੂਪੁ ॥  
kaytaa taan su-aalihu roop. 
What power! What fascinating beauty! 

 ਕੇ ਤੀ ਦਾਿਤ ਜਾ ਣੈ ਕੌਣੁ ਕੂਤ ੁ ॥  
kaytee daat jaanai koun koot. 
And what gifts! Who can know their extent? 

 ਕੀਤਾ ਪ ਸਾ ਉ ਏ ਕੋ ਕਵਾਉ ॥  
keetaa pasaa-o ayko kavaa-o. 
You created the vast expanse of the Universe with One Word! 



 

17 
 

 ਿ ਤ ਸ ਤ ੇ ਹੋਏ ਲ ਖ ਦ ਰ ੀ ਆ ਉ ॥  
tis tay ho-ay lakh daree-aa-o. 
Hundreds of thousands of rivers began to flow. 

 ਕੁਦਰਿ ਤ ਕਵ ਣ ਕਹਾ ਵੀਚਾਰੁ ॥  
kudrat kavan kahaa veechaar. 
How can Your Creative Potency be described? 

 ਵਾਿਰਆ ਨ ਜਾ ਵਾ ਏ ਕ ਵਾਰ ॥  
vaari-aa na jaavaa ayk vaar. 
I cannot even once be a sacrifice to You. 

 ਜ ੋ ਤੁਧੁ ਭਾਵ ੈ ਸਾ ਈ ਭਲੀ ਕਾਰ ॥  
jo tuDh bhaavai saa-ee bhalee kaar. 
Whatever pleases You is the only good done, 

 ਤੂ ਸਦਾ ਸਲਾਮਿ ਤ ਿਨਰੰਕਾਰ ॥੧ ੬॥  
too sadaa salaamat nirankaar. ||16|| 
You, Eternal and Formless One! ||16|| 

 ਅ ਸ ੰ ਖ ਜਪ ਅ ਸ ੰਖ ਭਾ ਉ ॥  
asaNkh jap asaNkh bhaa-o. 
Countless meditations, countless loves. 

 ਅ ਸ ੰਖ ਪੂਜਾ ਅ ਸ ੰ ਖ ਤ ਪ ਤਾ ਉ ॥  
asaNkh poojaa asaNkh tap taa-o. 
Countless worship services, countless austere disciplines. 

 ਅ ਸ ੰ ਖ ਗਰੰਥ ਮ ੁ ਿ ਖ ਵੇਦ ਪਾਠ ॥  
asaNkh garanth mukh vayd paath. 
Countless scriptures, and ritual recitations of the Vedas. 

 ਅ ਸ ੰ ਖ ਜੋਗ ਮਿਨ ਰ ਹ ਿ ਹ ਉਦਾ ਸ ॥  
asaNkh jog man rahahi udaas. 
Countless Yogis, whose minds remain detached from the world. 



 

18 
 

 ਅ ਸ ੰ ਖ ਭਗਤ ਗੁਣ ਿ ਗਆ ਨ ਵੀਚਾਰ ॥  
asaNkh bhagat gun gi-aan veechaar. 
Countless devotees contemplate the Wisdom and Virtues of the Lord. 

 ਅ ਸ ੰ ਖ ਸ ਤ ੀ ਅ ਸ ੰ ਖ ਦਾਤਾਰ ॥  
asaNkh satee asaNkh daataar. 
Countless the holy, countless the givers. 

 ਅ ਸ ੰ ਖ ਸੂਰ ਮ ੁ ਹ ਭਖ ਸਾਰ ॥  
asaNkh soor muh bhakh saar. 
Countless heroic spiritual warriors, who bear the brunt of the attack in battle 
(who with their mouths eat steel). 

 ਅ ਸ ੰ ਖ ਮੋਿਨ ਿਲ ਵ ਲਾਇ ਤਾ ਰ ॥  
asaNkh mon liv laa-ay taar. 
Countless silent sages, vibrating the String of His Love. 

 ਕੁਦਰਿ ਤ ਕਵ ਣ ਕਹਾ ਵੀਚਾਰੁ ॥  
kudrat kavan kahaa veechaar. 
How can Your Creative Potency be described? 

 ਵਾਿਰਆ ਨ ਜਾ ਵਾ ਏ ਕ ਵਾਰ ॥  
vaari-aa na jaavaa ayk vaar. 
I cannot even once be a sacrifice to You. 

 ਜ ੋ ਤੁਧੁ ਭਾਵ ੈ ਸਾ ਈ ਭਲੀ ਕਾਰ ॥  
jo tuDh bhaavai saa-ee bhalee kaar. 
Whatever pleases You is the only good done, 

 ਤੂ ਸਦਾ ਸਲਾਮਿ ਤ ਿਨਰੰਕਾਰ ॥੧ ੭ ॥  
too sadaa salaamat nirankaar. ||17|| 
You, Eternal and Formless One. ||17|| 

 ਅ ਸ ੰ ਖ ਮੂਰਖ ਅ ੰਧ ਘੋ ਰ ॥  
asaNkh moorakh anDh ghor. 
Countless fools, blinded by ignorance. 
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 ਅ ਸ ੰ ਖ ਚੋਰ ਹਰਾ ਮਖੋਰ ॥  
asaNkh chor haraamkhor. 
Countless thieves and embezzlers. 

 ਅ ਸ ੰ ਖ ਅਮਰ ਕਿਰ ਜਾਿਹ ਜ ੋਰ ॥  
asaNkh amar kar jaahi jor. 
Countless impose their will by force. 

 ਅ ਸ ੰ ਖ ਗਲਵ ਢ ਹਿਤਆ ਕਮਾਿਹ ॥  
asaNkh galvadh hati-aa kamaahi. 
Countless cut-throats and ruthless killers. 

 ਅ ਸ ੰ ਖ ਪ ਾ ਪ ੀ ਪਾਪੁ ਕਿਰ ਜ ਾ ਿ ਹ ॥  
asaNkh paapee paap kar jaahi. 
Countless sinners who keep on sinning. 

 ਅ ਸ ੰ ਖ ਕੂਿ ੜਆਰ ਕੂ ੜੇ ਿਫਰਾਿਹ ॥  
asaNkh koorhi-aar koorhay firaahi. 
Countless liars, wandering lost in their lies. 

 ਅ ਸ ੰ ਖ ਮਲੇਛ ਮਲੁ ਭਿਖ ਖਾਿਹ ॥  
asaNkh malaychh mal bhakh khaahi. 
Countless wretches, eating filth as their ration. 

 ਅ ਸ ੰ ਖ ਿਨੰਦਕ ਿ ਸਿ ਰ ਕਰਿ ਹ ਭਾਰੁ ॥  
asaNkh nindak sir karahi bhaar. 
Countless slanderers, carrying the weight of their stupid mistakes on their 
heads. 

 ਨਾਨਕੁ ਨ ੀ ਚੁ ਕਹ ੈ ਵੀਚਾਰੁ ॥  
naanak neech kahai veechaar. 
Nanak describes the state of the lowly. 

 ਵਾਿਰਆ ਨ ਜਾ ਵਾ ਏ ਕ ਵਾਰ ॥  
vaari-aa na jaavaa ayk vaar. 
I cannot even once be a sacrifice to You. 
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 ਜ ੋ ਤੁਧੁ ਭਾਵ ੈ ਸਾ ਈ ਭਲੀ ਕਾਰ ॥  
jo tuDh bhaavai saa-ee bhalee kaar. 
Whatever pleases You is the only good done, 

 ਤੂ ਸਦਾ ਸਲਾਮਿ ਤ ਿਨਰੰਕਾਰ ॥੧ ੮॥  
too sadaa salaamat nirankaar. ||18|| 
You, Eternal and Formless One. ||18|| 

 ਅ ਸ ੰ ਖ ਨਾਵ ਅ ਸ ੰ ਖ ਥਾਵ ॥  
asaNkh naav asaNkh thaav. 
Countless names, countless places. 

 ਅ ਗ ੰਮ ਅਗੰਮ ਅਸੰਖ ਲੋਅ ॥  
agamm agamm asaNkh lo-a. 
Inaccessible, unapproachable, countless celestial realms. 

 ਅ ਸ ੰ ਖ ਕਹਿਹ ਿ ਸਿ ਰ ਭਾਰੁ ਹੋਇ ॥  
asaNkh kehahi sir bhaar ho-ay. 
Even to call them countless is to carry the weight on your head. 

 ਅ ਖਰ ੀ ਨਾਮੁ ਅ ਖਰ ੀ ਸਾਲਾਹ ॥  
akhree naam akhree saalaah. 
From the Word, comes the Naam; from the Word, comes Your Praise. 

 ਅ ਖਰ ੀ ਿ ਗਆ ਨ ੁ ਗੀਤ ਗ ੁ ਣ ਗਾਹ ॥  
akhree gi-aan geet gun gaah. 
From the Word, comes spiritual wisdom, singing the Songs of Your Glory. 

 ਅ ਖਰ ੀ ਿਲ ਖਣੁ ਬੋਲ ਣੁ ਬਾ ਿਣ ॥  
akhree likhan bolan baan. 
From the Word, come the written and spoken words and hymns. 

 ਅ ਖਰ ਾ ਿ ਸਿ ਰ ਸੰਜੋਗੁ ਵ ਖਾ ਿ ਣ ॥  
akhraa sir sanjog vakhaan. 
From the Word, comes destiny, written on one's forehead. 
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 ਿਜਿਨ ਏ ਿ ਹ ਿਲ ਖੇ ਿਤਸੁ ਿਸਿਰ ਨ ਾ ਿ ਹ ॥  
jin ayhi likhay tis sir naahi. 
But the One who wrote these Words of Destiny-no words are written on His 
Forehead. 

 ਿ ਜ ਵ ਫੁਰਮਾਏ ਿ ਤਵ ਿਤਵ ਪਾਿਹ ॥  
jiv furmaa-ay tiv tiv paahi. 
As He ordains, so do we receive. 

 ਜ ੇਤਾ ਕੀਤਾ ਤੇਤਾ ਨਾਉ ॥  
jaytaa keetaa taytaa naa-o. 
The created universe is the manifestation of Your Name. 

 ਿਵਣੁ ਨਾਵੈ ਨ ਾ ਹ ੀ ਕੋ ਥਾਉ ॥  
vin naavai naahee ko thaa-o. 
Without Your Name, there is no place at all. 

 ਕੁਦਰਿ ਤ ਕਵ ਣ ਕਹਾ ਵੀਚਾਰੁ ॥  
kudrat kavan kahaa veechaar. 
How can I describe Your Creative Power? 

 ਵਾਿਰਆ ਨ ਜਾ ਵਾ ਏ ਕ ਵਾਰ ॥  
vaari-aa na jaavaa ayk vaar. 
I cannot even once be a sacrifice to You. 

 ਜ ੋ ਤੁਧੁ ਭਾਵ ੈ ਸਾ ਈ ਭਲੀ ਕਾਰ ॥  
jo tuDh bhaavai saa-ee bhalee kaar. 
Whatever pleases You is the only good done, 

 ਤੂ ਸਦਾ ਸਲਾਮਿ ਤ ਿਨਰੰਕਾਰ ॥੧ ੯॥  
too sadaa salaamat nirankaar. ||19|| 
You, Eternal and Formless One. ||19|| 

 ਭਰੀਐ ਹਥੁ ਪੈਰੁ ਤਨੁ ਦ ੇ ਹ ॥  
bharee-ai hath pair tan dayh. 
When the hands and the feet and the body are dirty, 
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 ਪਾਣੀ ਧੋਤੈ ਉ ਤਰ ਸੁ ਖੇ ਹ ॥  
paanee Dhotai utras khayh. 
water can wash away the dirt. 

 ਮ ੂ ਤ ਪਲੀਤੀ ਕਪ ੜੁ ਹੋਇ ॥  
moot paleetee kaparh ho-ay. 
When the clothes are soiled and stained by urine, 

 ਦ ੇ ਸਾਬੂ ਣੁ ਲਈਐ ਓਹੁ ਧੋਇ ॥  
day saaboon la-ee-ai oh Dho-ay. 
soap can wash them clean. 

 ਭਰੀਐ ਮ ਿ ਤ ਪਾਪਾ ਕੈ ਸੰਿਗ ॥  
bharee-ai mat paapaa kai sang. 
But when the intellect is stained and polluted by sin, 

 ਓਹੁ ਧੋਪੈ ਨ ਾ ਵ ੈ ਕੈ ਰ ੰਿ ਗ ॥  
oh Dhopai naavai kai rang. 
it can only be cleansed by the Love of the Name. 

 ਪੁੰਨੀ ਪ ਾ ਪ ੀ ਆ ਖ ਣੁ ਨਾਿਹ ॥  
punnee paapee aakhan naahi. 
Virtue and vice do not come by mere words; 

 ਕਿਰ ਕਿਰ ਕਰਣਾ ਿ ਲ ਿ ਖ ਲ ੈ ਜਾਹੁ ॥  
kar kar karnaa likh lai jaahu. 
actions repeated, over and over again, are engraved on the soul. 

 ਆ ਪੇ ਬ ੀਿ ਜ ਆ ਪ ੇ ਹ ੀ ਖਾਹੁ ॥  
aapay beej aapay hee khaahu. 
You shall harvest what you plant. 

 ਨ ਾ ਨ ਕ ਹੁ ਕਮ ੀ ਆਵਹੁ ਜਾਹੁ ॥ ੨ ੦ ॥  
naanak hukmee aavhu jaahu. ||20|| 
O Nanak, by the Hukam of God's Command, we come and go in reincarnation. 
||20|| 
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 ਤੀਰ ਥੁ ਤਪੁ ਦ ਇਆ ਦ ਤੁ ਦਾਨੁ ॥  
tirath tap da-i-aa dat daan. 
Pilgrimages, austere discipline, compassion and charity 

 ਜ ੇ ਕੋ ਪਾਵੈ ਿਤਲ ਕਾ ਮਾਨੁ ॥  
jay ko paavai til kaa maan. 
-these, by themselves, bring only an iota of merit. 

 ਸੁਿ ਣਆ ਮ ੰਿ ਨ ਆ ਮਿਨ ਕੀਤਾ ਭਾਉ ॥  
suni-aa mani-aa man keetaa bhaa-o. 
Listening and believing with love and humility in your mind, 

 ਅ ੰ ਤਰਗ ਿਤ ਤੀਰਿਥ ਮਿਲ ਨਾ ਉ ॥  
antargat tirath mal naa-o. 
cleanse yourself with the Name, at the sacred shrine deep within. 

 ਸਿ ਭ ਗੁ ਣ ਤੇਰੇ ਮੈ ਨਾ ਹੀ ਕ ੋ ਇ ॥  
sabh gun tayray mai naahee ko-ay. 
All virtues are Yours, Lord, I have none at all. 

 ਿਵਣੁ ਗੁਣ ਕੀ ਤੇ ਭਗਿਤ ਨ ਹੋਇ ॥  
vin gun keetay bhagat na ho-ay. 
Without virtue, there is no devotional worship. 

 ਸੁਅ ਸਿ ਤ ਆ ਿ ਥ ਬਾਣੀ ਬਰਮਾਉ ॥  
su-asat aath banee barmaa-o. 
I bow to the Lord of the World, to His Word, to Brahma the Creator. 

 ਸਿ ਤ ਸੁਹਾ ਣੁ ਸਦਾ ਮ ਿ ਨ ਚਾਉ ॥  
sat suhaan sadaa man chaa-o. 
He is Beautiful, True and Eternally Joyful. 

 ਕਵ ਣੁ ਸੁ ਵੇਲਾ ਵਖਤੁ ਕਵ ਣੁ ਕਵਣ ਿ ਥ ਿ ਤ ਕਵ ਣੁ ਵਾਰੁ ॥  
kavan so vaylaa vakhat kavan kavan thit kavan vaar. 
What was that time, and what was that moment? What was that day, and what 
was that date? 
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 ਕਵ ਿਣ ਿਸ ਰੁਤੀ ਮਾਹੁ ਕਵ ਣੁ ਿ ਜ ਤੁ ਹੋਆ ਆ ਕਾ ਰੁ ॥  
kavan se rutee maahu kavan jit ho-aa aakaar. 
What was that season, and what was that month, when the Universe was 
created? 

 ਵੇਲ ਨ ਪਾਈਆ ਪੰਡਤੀ ਿ ਜ ਹੋਵੈ ਲ ੇ ਖੁ ਪੁਰਾਣੁ ॥  
vayl na paa-ee-aa pandtee je hovai laykh puraan. 
The Pandits, the religious scholars, cannot find that time, even if it is written in 
the Puraanas. 

 ਵਖਤੁ ਨ ਪਾਇਓ ਕਾਦ ੀਆ ਿ ਜ ਿਲ ਖਿਨ ਲ ੇਖੁ ਕੁ ਰਾਣ ੁ ॥  
vakhat na paa-i-o kaadee-aa je likhan laykh kuraan. 
That time is not known to the Qazis, who study the Koran. 

 ਿਥਿਤ ਵਾਰੁ ਨਾ ਜ ੋ ਗੀ ਜਾਣੈ ਰ ੁ ਿ ਤ ਮਾ ਹੁ ਨਾ ਕ ੋ ਈ ॥  
thit vaar naa jogee jaanai rut maahu naa ko-ee. 
The day and the date are not known to the Yogis, nor is the month or the 
season. 

 ਜਾ ਕਰ ਤਾ ਿਸਰਠੀ ਕਉ ਸਾਜੇ ਆਪੇ ਜਾ ਣੈ ਸੋ ਈ ॥  
jaa kartaa sirthee ka-o saajay aapay jaanai so-ee. 
The Creator who created this creation-only He Himself knows. 

 ਿ ਕ ਵ ਕਿਰ ਆ ਖਾ ਿ ਕਵ ਸਾਲਾਹੀ ਿ ਕਉ ਵਰਨ ੀ ਿ ਕਵ ਜਾਣਾ ॥  
kiv kar aakhaa kiv saalaahee ki-o varnee kiv jaanaa. 
How can we speak of Him? How can we praise Him? How can we describe Him? 
How can we know Him? 

 ਨ ਾ ਨ ਕ ਆ ਖ ਿ ਣ ਸਭੁ ਕੋ ਆ ਖੈ ਇ ਕ ਦੂ ਇ ਕੁ ਿ ਸਆ ਣ ਾ ॥  
naanak aakhan sabh ko aakhai ik doo ik si-aanaa. 
O Nanak, everyone speaks of Him, each one wiser than the rest. 

 ਵ ਡਾ ਸਾਿ ਹਬੁ ਵ ਡੀ ਨਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਕਾ ਹੋਵੈ ॥  
vadaa saahib vadee naa-ee keetaa jaa kaa hovai. 
Great is the Master, Great is His Name. Whatever happens is according to His 
Will. 
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 ਨ ਾ ਨ ਕ ਜੇ ਕੋ ਆ ਪੌ ਜਾਣੈ ਅ ਗੈ ਗਇਆ ਨ ਸੋਹੈ ॥ ੨ ੧ ॥  
naanak jay ko aapou jaanai agai ga-i-aa na sohai. ||21|| 
O Nanak, one who claims to know everything shall not be decorated in the 
world hereafter. ||21|| 

 ਪਾਤਾਲਾ ਪਾਤਾਲ ਲਖ ਆ ਗਾ ਸਾ ਆ ਗ ਾ ਸ ॥  
paataalaa paataal lakh aagaasaa aagaas. 
There are nether worlds beneath nether worlds, and hundreds of thousands of 
heavenly worlds above. 

 ਓੜਕ ਓੜਕ ਭਾਿਲ ਥ ਕ ੇ ਵੇਦ ਕਹ ਿਨ ਇ ਕ ਵਾ ਤ ॥  
orhak orhak bhaal thakay vayd kahan ik vaat. 
The Vedas say that you can search and search for them all, until you grow 
weary. 

 ਸਹ ਸ ਅਠਾਰਹ ਕਹਿਨ ਕਤੇਬਾ ਅ ਸੁ ਲ ੂ ਇ ਕੁ ਧਾਤੁ ॥  
sahas athaarah kahan kataybaa asuloo ik Dhaat. 
The scriptures say that there are 18,000 worlds, but in reality, there is only One 
Universe. 

 ਲ ੇਖਾ ਹੋਇ ਤ ਿਲ ਖੀਐ ਲੇਖੈ ਹੋਇ ਿਵਣਾਸੁ ॥  
laykhaa ho-ay ta likee-ai laykhai ho-ay vinaas. 
If you try to write an account of this, you will surely finish yourself before you 
finish writing it. 

 ਨ ਾ ਨ ਕ ਵ ਡਾ ਆ ਖ ੀਐ ਆ ਪ ੇ ਜਾ ਣੈ ਆਪੁ ॥੨੨॥  
naanak vadaa aakhee-ai aapay jaanai aap. ||22|| 
O Nanak, call Him Great! He Himself knows Himself. ||22|| 

 ਸਾਲਾਹ ੀ ਸਾਲਾਿਹ ਏਤੀ ਸੁਰਿਤ ਨ ਪਾਈਆ ॥  
saalaahee saalaahi aytee surat na paa-ee-aa. 
The praisers praise the Lord, but they do not obtain intuitive understanding 

 ਨਦੀਆ ਅਤੈ ਵਾਹ ਪਵਿਹ ਸਮੁੰਿਦ ਨ ਜਾ ਣੀਅ ਿਹ ॥  
nadee-aa atai vaah pavahi samund na jaanee-ahi. 
-the streams and rivers flowing into the ocean do not know its vastness. 
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 ਸਮੁ ੰਦ ਸਾਹ ਸੁਲਤਾਨ ਿ ਗਰ ਹ ਾ ਸੇਤੀ ਮਾਲੁ ਧ ਨ ੁ ॥  
samund saah sultaan girhaa saytee maal Dhan. 
Even kings and emperors, with mountains of property and oceans of wealth 

 ਕੀੜੀ ਤੁਿਲ ਨ ਹੋਵਨੀ ਜ ੇ ਿ ਤਸ ੁ ਮਨਹੁ ਨ ਵੀਸਰਿਹ ॥ ੨ ੩ ॥  
keerhee tul na hovnee jay tis manhu na veesrahi. ||23|| 
-these are not even equal to an ant, who does not forget God. ||23|| 

 ਅ ੰ ਤੁ ਨ ਿ ਸਫ ਤੀ ਕਹਿਣ ਨ ਅ ੰ ਤੁ ॥  
ant na siftee kahan na ant. 
Endless are His Praises, endless are those who speak them. 

 ਅ ੰ ਤੁ ਨ ਕਰਣ ੈ ਦ ੇਿਣ ਨ ਅ ੰਤੁ ॥  
ant na karnai dayn na ant. 
Endless are His Actions, endless are His Gifts. 

 ਅ ੰ ਤੁ ਨ ਵ ੇ ਖਿ ਣ ਸੁਣ ਿਣ ਨ ਅ ੰ ਤੁ ॥  
ant na vaykhan sunan na ant. 
Endless is His Vision, endless is His Hearing. 

 ਅ ੰ ਤੁ ਨ ਜ ਾ ਪ ੈ ਿ ਕਆ ਮ ਿ ਨ ਮੰਤੁ ॥  
ant na jaapai ki-aa man mant. 
His limits cannot be perceived. What is the Mystery of His Mind? 

 ਅ ੰ ਤੁ ਨ ਜ ਾ ਪ ੈ ਕੀ ਤਾ ਆਕਾਰੁ ॥  
ant na jaapai keetaa aakaar. 
The limits of the created universe cannot be perceived. 

 ਅ ੰ ਤੁ ਨ ਜ ਾ ਪ ੈ ਪਾਰਾਵਾਰੁ ॥  
ant na jaapai paaraavaar. 
Its limits here and beyond cannot be perceived. 

 ਅ ੰ ਤ ਕਾਰਿਣ ਕੇ ਤੇ ਿਬਲਲਾਿਹ ॥  
ant kaaran kaytay billaahi. 
Many struggle to know His limits, 
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 ਤਾ ਕੇ ਅ ੰ ਤ ਨ ਪਾਏ ਜਾਿਹ ॥  
taa kay ant na paa-ay jaahi. 
but His limits cannot be found. 

 ਏ ਹੁ ਅ ੰਤੁ ਨ ਜਾ ਣੈ ਕੋਇ ॥  
ayhu ant na jaanai ko-ay. 
No one can know these limits. 

 ਬਹੁਤਾ ਕਹੀਐ ਬਹੁਤਾ ਹੋਇ ॥  
bahutaa kahee-ai bahutaa ho-ay. 
The more you say about them, the more there still remains to be said. 

 ਵ ਡਾ ਸਾਿ ਹਬੁ ਊ ਚਾ ਥਾ ਉ ॥  
vadaa saahib oochaa thaa-o. 
Great is the Master, High is His Heavenly Home. 

 ਊ ਚੇ ਉਪਿਰ ਊ ਚਾ ਨਾਉ ॥  
oochay upar oochaa naa-o. 
Highest of the High, above all is His Name. 

 ਏ ਵ ਡੁ ਊ ਚਾ ਹੋਵੈ ਕੋਇ ॥  
ayvad oochaa hovai ko-ay. 
Only one as Great and as High as God 

 ਿ ਤ ਸੁ ਊ ਚ ੇ ਕਉ ਜਾਣੈ ਸੋਇ ॥  
tis oochay ka-o jaanai so-ay. 
can know His Lofty and Exalted State. 

 ਜ ੇਵ ਡੁ ਆ ਿਪ ਜਾ ਣੈ ਆਿਪ ਆ ਿ ਪ ॥  
jayvad aap jaanai aap aap. 
Only He Himself is that Great. He Himself knows Himself. 

 ਨ ਾ ਨ ਕ ਨ ਦ ਰ ੀ ਕਰਮੀ ਦ ਾ ਿ ਤ ॥੨੪ ॥  
naanak nadree karmee daat. ||24|| 
O Nanak, by His Glance of Grace, He bestows His Blessings. ||24|| 
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 ਬਹੁਤਾ ਕਰਮੁ ਿਲਿਖਆ ਨਾ ਜਾ ਇ ॥  
bahutaa karam likhi-aa naa jaa-ay. 
His Blessings are so abundant that there can be no written account of them. 

 ਵ ਡਾ ਦਾਤਾ ਿ ਤਲ ੁ ਨ ਤਮਾਇ ॥  
vadaa daataa til na tamaa-ay. 
The Great Giver does not hold back anything. 

 ਕੇ ਤੇ ਮੰਗਿਹ ਜ ੋਧ ਅ ਪਾ ਰ ॥  
kaytay mangahi joDh apaar. 
There are so many great, heroic warriors begging at the Door of the Infinite 
Lord. 

 ਕੇ ਿਤਆ ਗਣ ਤ ਨਹੀ ਵੀਚਾਰੁ ॥  
kayti-aa ganat nahee veechaar. 
So many contemplate and dwell upon Him, that they cannot be counted. 

 ਕੇ ਤੇ ਖਿ ਪ ਤੁਟਿਹ ਵੇਕਾਰ ॥  
kaytay khap tutahi vaykaar. 
So many waste away to death engaged in corruption. 

 ਕੇ ਤੇ ਲ ੈ ਲੈ ਮੁਕਰੁ ਪਾਿਹ ॥  
kaytay lai lai mukar paahi. 
So many take and take again, and then deny receiving. 

 ਕੇ ਤੇ ਮ ੂ ਰ ਖ ਖ ਾ ਹ ੀ ਖਾਿ ਹ ॥  
kaytay moorakh khaahee khaahi. 
So many foolish consumers keep on consuming. 

 ਕੇ ਿਤਆ ਦ ੂਖ ਭੂ ਖ ਸਦ ਮਾਰ ॥  
kayti-aa dookh bhookh sad maar. 
So many endure distress, deprivation and constant abuse. 

 ਏ ਿ ਹ ਿ ਭ ਦ ਾ ਿ ਤ ਤੇਰੀ ਦਾਤਾਰ ॥  
ayhi bhe daat tayree daataar. 
Even these are Your Gifts, O Great Giver! 
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 ਬ ੰਿ ਦ ਖਲਾ ਸੀ ਭਾ ਣੈ ਹੋਇ ॥  
band khalaasee bhaanai ho-ay. 
Liberation from bondage comes only by Your Will. 

 ਹੋਰੁ ਆ ਿ ਖ ਨ ਸਕੈ ਕੋਇ ॥  
hor aakh na sakai ko-ay. 
No one else has any say in this. 

 ਜ ੇ ਕੋ ਖਾ ਇਕੁ ਆ ਖਿ ਣ ਪਾ ਇ ॥  
jay ko khaa-ik aakhan paa-ay. 
If some fool should presume to say that he does, 

 ਓਹੁ ਜਾਣੈ ਜੇਤੀਆ ਮੁਿਹ ਖਾਇ ॥  
oh jaanai jaytee-aa muhi khaa-ay. 
he shall learn, and feel the effects of his folly. 

 ਆ ਪੇ ਜਾ ਣੈ ਆ ਪ ੇ ਦ ੇ ਇ ॥  
aapay jaanai aapay day-ay. 
He Himself knows, He Himself gives. 

 ਆ ਖਿ ਹ ਿ ਸ ਿ ਭ ਕੇ ਈ ਕੇਇ ॥  
aakhahi se bhe kay-ee kay-ay. 
Few, very few are those who acknowledge this. 

 ਿ ਜ ਸ ਨੋ ਬ ਖਸ ੇ ਿ ਸਫ ਿ ਤ ਸਾਲਾਹ ॥  
jis no bakhsay sifat saalaah. 
One who is blessed to sing the Praises of the Lord, 

 ਨ ਾ ਨ ਕ ਪਾਿਤਸਾ ਹੀ ਪਾਿਤਸਾ ਹੁ ॥੨੫॥  
naanak paatisaahee paatisaahu. ||25|| 
O Nanak, is the king of kings. ||25|| 

 ਅਮੁਲ ਗੁਣ ਅਮੁਲ ਵਾਪਾਰ ॥  
amul gun amul vaapaar. 
Priceless are His Virtues, Priceless are His Dealings. 
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 ਅਮੁਲ ਵਾ ਪਾਰੀਏ ਅਮੁਲ ਭੰਡਾਰ ॥  
amul vaapaaree-ay amul bhandaar. 
Priceless are His Dealers, Priceless are His Treasures. 

 ਅਮੁਲ ਆ ਵ ਿ ਹ ਅਮੁਲ ਲ ੈ ਜ ਾ ਿ ਹ ॥  
amul aavahi amul lai jaahi. 
Priceless are those who come to Him, Priceless are those who buy from Him. 

 ਅਮੁਲ ਭਾਇ ਅਮੁਲਾ ਸਮਾਿਹ ॥  
amul bhaa-ay amulaa samaahi. 
Priceless is Love for Him, Priceless is absorption into Him. 

 ਅਮੁਲੁ ਧਰਮੁ ਅਮੁਲੁ ਦ ੀਬਾ ਣੁ ॥  
amul Dharam amul deebaan. 
Priceless is the Divine Law of Dharma, Priceless is the Divine Court of Justice. 

 ਅਮੁਲੁ ਤੁਲ ੁ ਅਮੁਲੁ ਪਰਵਾ ਣੁ ॥  
amul tul amul parvaan. 
Priceless are the scales, priceless are the weights. 

 ਅਮੁਲੁ ਬ ਖਸ ੀ ਸ ਅਮੁਲੁ ਨ ੀਸਾ ਣੁ ॥  
amul bakhsees amul neesaan. 
Priceless are His Blessings, Priceless is His Banner and Insignia. 

 ਅਮੁਲੁ ਕਰਮੁ ਅਮੁਲੁ ਫੁਰਮਾਣੁ ॥  
amul karam amul furmaan. 
Priceless is His Mercy, Priceless is His Royal Command. 

 ਅਮੁਲੋ ਅਮੁਲੁ ਆਿਖਆ ਨ ਜਾਇ ॥  
amulo amul aakhi-aa na jaa-ay. 
Priceless, O Priceless beyond expression! 

 ਆ ਿ ਖ ਆਿਖ ਰ ਹ ੇ ਿਲਵ ਲ ਾ ਇ ॥  
aakh aakh rahay liv laa-ay. 
Speak of Him continually, and remain absorbed in His Love. 
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 ਆ ਖਿ ਹ ਵੇਦ ਪਾਠ ਪੁਰਾ ਣ ॥  
aakhahi vayd paath puraan. 
The Vedas and the Puraanas speak. 

 ਆ ਖਿ ਹ ਪ ੜੇ ਕਰਿ ਹ ਵਿਖਆ ਣ ॥  
aakhahi parhay karahi vakhi-aan. 
The scholars speak and lecture. 

 ਆ ਖਿ ਹ ਬ ਰ ਮ ੇ ਆ ਖਿਹ ਇੰਦ ॥  
aakhahi barmay aakhahi ind. 
Brahma speaks, Indra speaks. 

 ਆ ਖਿ ਹ ਗੋਪ ੀ ਤੈ ਗੋਿ ਵੰਦ ॥  
aakhahi gopee tai govind. 
The Gopis and Krishna speak. 

 ਆ ਖਿ ਹ ਈਸਰ ਆ ਖਿਹ ਿ ਸਧ ॥  
aakhahi eesar aakhahi siDh. 
Shiva speaks, the Siddhas speak. 

 ਆ ਖਿ ਹ ਕੇ ਤੇ ਕੀਤੇ ਬੁਧ ॥  
aakhahi kaytay keetay buDh. 
The many created Buddhas speak. 

 ਆ ਖਿ ਹ ਦ ਾ ਨ ਵ ਆ ਖਿਹ ਦ ੇ ਵ ॥  
aakhahi daanav aakhahi dayv. 
The demons speak, the demi-gods speak. 

 ਆ ਖਿ ਹ ਸੁਿਰ ਨਰ ਮੁਿਨ ਜਨ ਸੇਵ ॥  
aakhahi sur nar mun jan sayv. 
The spiritual warriors, the heavenly beings, the silent sages, the humble and 
serviceful speak. 

 ਕੇ ਤੇ ਆ ਖ ਿ ਹ ਆ ਖਿ ਣ ਪਾਿਹ ॥  
kaytay aakhahi aakhan paahi. 
Many speak and try to describe Him. 
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 ਕੇ ਤੇ ਕਿ ਹ ਕਿ ਹ ਉਿਠ ਉਿਠ ਜਾਿਹ ॥  
kaytay kahi kahi uth uth jaahi. 
Many have spoken of Him over and over again, and have then arisen and 
departed. 

 ਏ ਤੇ ਕੀਤੇ ਹੋਿਰ ਕਰ ੇਿਹ ॥  
aytay keetay hor karayhi. 
If He were to create as many again as there already are, 

 ਤਾ ਆ ਿ ਖ ਨ ਸਕਿਹ ਕ ੇ ਈ ਕੇ ਇ ॥  
taa aakh na sakahi kay-ee kay-ay. 
even then, they could not describe Him. 

 ਜ ੇਵ ਡੁ ਭਾਵ ੈ ਤ ੇ ਵ ਡੁ ਹੋਇ ॥  
jayvad bhaavai tayvad ho-ay. 
He is as Great as He wishes to be. 

 ਨ ਾ ਨ ਕ ਜਾਣੈ ਸਾ ਚਾ ਸੋ ਇ ॥  
naanak jaanai saachaa so-ay. 
O Nanak, the True Lord knows. 

 ਜ ੇ ਕੋ ਆ ਖ ੈ ਬ ੋਲ ੁ ਿ ਵ ਗਾੜ ੁ ॥  
jay ko aakhai boluvigaarh. 
If anyone presumes to describe God, 

 ਤਾ ਿਲ ਖੀਐ ਿ ਸਿ ਰ ਗਾ ਵਾਰਾ ਗਾਵਾਰੁ ॥੨੬ ॥  
taa likee-ai sir gaavaaraa gaavaar. ||26|| 
he shall be known as the greatest fool of fools! ||26|| 

 ਸੋ ਦਰੁ ਕੇਹਾ ਸੋ ਘਰੁ ਕੇਹਾ ਿ ਜ ਤੁ ਬਿਹ ਸਰਬ ਸਮਾਲ ੇ ॥  
so dar kayhaa so ghar kayhaa jit bahi sarab samaalay. 
Where is that Gate, and where is that Dwelling, in which You sit and take care 
of all? 
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 ਵਾਜੇ ਨਾਦ ਅਨੇਕ ਅ ਸੰ ਖਾ ਕੇ ਤੇ ਵਾਵਣਹਾਰ ੇ ॥  
vaajay naad anayk asankhaa kaytay vaavanhaaray. 
The Sound-current of the Naad vibrates there, and countless musicians play on 
all sorts of instruments there. 

 ਕੇ ਤੇ ਰਾਗ ਪ ਰ ੀ ਿ ਸਉ ਕਹੀਅਿਨ ਕੇ ਤੇ ਗਾਵਣਹਾਰੇ ॥  
kaytay raag paree si-o kahee-an kaytay gaavanhaaray. 
So many Ragas, so many musicians singing there. 

 ਗਾਵ ਿਹ ਤੁਹਨੋ ਪਉਣੁ ਪਾਣੀ ਬੈਸੰਤਰੁ ਗ ਾ ਵ ੈ ਰਾਜਾ ਧਰ ਮੁ ਦੁਆਰੇ ॥  
gaavahi tuhno pa-un paanee baisantar gaavai raajaa Dharam du-aaray. 
The praanic wind, water and fire sing; the Righteous Judge of Dharma sings at 
Your Door. 

 ਗਾਵ ਿਹ ਿ ਚਤ ੁ ਗੁਪ ਤੁ ਿਲਿਖ ਜਾ ਣਿਹ ਿ ਲ ਿ ਖ ਿ ਲ ਿ ਖ ਧਰ ਮੁ ਵੀਚਾਰੇ ॥  
gaavahi chit gupat likh jaaneh likh likh Dharam veechaaray. 
Chitr and Gupt, the angels of the conscious and the subconscious who record 
actions, and the Righteous Judge of Dharma who judges this record sing. 

 ਗਾਵ ਿਹ ਈਸਰੁ ਬਰਮਾ ਦੇਵੀ ਸੋਹਿਨ ਸਦਾ ਸਵਾਰੇ ॥  
gaavahi eesar barmaa dayvee sohan sadaa savaaray. 
Shiva, Brahma and the Goddess of Beauty, ever adorned, sing. 

 ਗਾਵ ਿਹ ਇੰਦ ਇਦਾ ਸਿਣ ਬ ੈਠ ੇ ਦ ੇਵਿ ਤਆ ਦ ਿ ਰ ਨਾਲੇ ॥  
gaavahi ind idaasan baithay dayviti-aa dar naalay. 
Indra, seated upon His Throne, sings with the deities at Your Door. 

 ਗਾਵ ਿਹ ਿ ਸਧ ਸਮਾਧੀ ਅੰਦਿਰ ਗਾ ਵਿਨ ਸਾਧ ਿਵਚਾਰੇ ॥  
gaavahi siDh samaaDhee andar gaavan saaDh vichaaray. 
The Siddhas in Samaadhi sing; the Saadhus sing in contemplation. 

 ਗਾਵ ਿਨ ਜ ਤੀ ਸਤੀ ਸੰਤੋਖੀ ਗਾਵਿਹ ਵ ੀਰ ਕਰਾਰੇ ॥  
gaavan jatee satee santokhee gaavahi veer karaaray. 
The celibates, the fanatics, the peacefully accepting and the fearless warriors 
sing. 
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 ਗਾਵ ਿਨ ਪ ੰਿ ਡ ਤ ਪ ੜਿ ਨ ਰ ਖੀ ਸਰ ਜੁਗੁ ਜੁਗੁ ਵੇਦਾ ਨਾਲੇ ॥  
gaavan pandit parhan rakheesar jug jug vaydaa naalay. 
The Pandits, the religious scholars who recite the Vedas, with the supreme 
sages of all the ages, sing. 

 ਗਾਵ ਿਹ ਮ ੋਹਣ ੀਆ ਮਨੁ ਮ ੋਹਿਨ ਸੁਰ ਗਾ ਮਛ ਪ ਇਆ ਲ ੇ ॥  
gaavahi mohnee-aa man mohan surgaa machh pa-i-aalay. 
The Mohinis, the enchanting heavenly beauties who entice hearts in this world, 
in paradise, and in the underworld of the subconscious sing. 

 ਗਾਵ ਿਨ ਰਤਨ ਉਪਾਏ ਤੇਰੇ ਅਠਸਿਠ ਤੀਰਥ ਨਾਲੇ ॥  
gaavan ratan upaa-ay tayray athsath tirath naalay. 
The celestial jewels created by You, and the sixty-eight holy places of pilgrimage 
sing. 

 ਗਾਵ ਿਹ ਜ ੋਧ ਮ ਹਾ ਬ ਲ ਸੂਰਾ ਗਾਵ ਿਹ ਖ ਾ ਣ ੀ ਚਾਰੇ ॥  
gaavahi joDh mahaabal sooraa gaavahi khaanee chaaray. 
The brave and mighty warriors sing; the spiritual heroes and the four sources of 
creation sing. 

 ਗਾਵ ਿਹ ਖੰਡ ਮ ੰ ਡਲ ਵਰਭੰਡਾ ਕਿਰ ਕਿਰ ਰ ਖੇ ਧਾਰੇ ॥  
gaavahi khand mandal varbhandaa kar kar rakhay Dhaaray. 
The planets, solar systems and galaxies, created and arranged by Your Hand, 
sing. 

 ਸੇ ਈ ਤੁਧ ੁਨੋ ਗਾਵਿਹ ਜ ੋ ਤੁਧੁ ਭਾ ਵਿਨ ਰਤੇ ਤੇਰੇ ਭਗਤ ਰ ਸਾ ਲ ੇ ॥  
say-ee tuDhuno gaavahi jo tuDh bhaavan ratay tayray bhagat rasaalay. 
They alone sing, who are pleasing to Your Will. Your devotees are imbued with 
the Nectar of Your Essence. 

 ਹੋਿਰ ਕੇ ਤੇ ਗਾਵਿ ਨ ਸੇ ਮ ੈ ਿ ਚ ਿ ਤ ਨ ਆ ਵਿਨ ਨਾਨਕੁ ਿਕਆ ਵੀਚਾਰੇ ॥  
hor kaytay gaavan say mai chit na aavan naanak ki-aa veechaaray. 
So many others sing, they do not come to mind. O Nanak, how can I consider 
them all? 
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 ਸੋ ਈ ਸ ੋ ਈ ਸਦਾ ਸਚੁ ਸਾਿ ਹਬੁ ਸਾ ਚਾ ਸਾਚੀ ਨਾ ਈ ॥  
so-ee so-ee sadaa sach saahib saachaa saachee naa-ee. 
That True Lord is True, Forever True, and True is His Name. 

 ਹੈ ਭੀ ਹੋਸੀ ਜਾ ਇ ਨ ਜਾਸੀ ਰਚਨਾ ਿਜਿਨ ਰ ਚਾ ਈ ॥  
hai bhee hosee jaa-ay na jaasee rachnaa jin rachaa-ee. 
He is, and shall always be. He shall not depart, even when this Universe which 
He has created departs. 

 ਰ ੰ ਗੀ ਰ ੰ ਗੀ ਭ ਾ ਤ ੀ ਕਿਰ ਕਿਰ ਿ ਜ ਨ ਸੀ ਮਾ ਇਆ ਿਜਿਨ ਉਪਾ ਈ ॥  
rangee rangee bhaatee kar kar jinsee maa-i-aa jin upaa-ee. 
He created the world, with its various colors, species of beings, and the variety 
of Maya. 

 ਕਿਰ ਕਿਰ ਵ ੇ ਖੈ ਕੀ ਤਾ ਆਪਣਾ ਿ ਜ ਵ ਿ ਤ ਸ ਦੀ ਵਿਡਆ ਈ ॥  
kar kar vaykhai keetaa aapnaa jiv tis dee vadi-aa-ee. 
Having created the creation, He watches over it Himself, by His Greatness. 

 ਜ ੋ ਿ ਤਸੁ ਭਾਵ ੈ ਸੋ ਈ ਕਰਸੀ ਹੁ ਕਮੁ ਨ ਕਰਣਾ ਜਾ ਈ ॥  
jo tis bhaavai so-ee karsee hukam na karnaa jaa-ee. 
He does whatever He pleases. No order can be issued to Him. 

 ਸੋ ਪਾਿਤਸਾਹੁ ਸਾ ਹਾ ਪਾਿਤਸਾਿਹਬੁ ਨ ਾ ਨ ਕ ਰ ਹਣੁ ਰਜਾ ਈ ॥੨੭॥  
so paatisaahu saahaa paatisaahib naanak rahan rajaa-ee. ||27|| 
He is the King, the King of kings, the Supreme Lord and Master of kings. Nanak 
remains subject to His Will. ||27|| 

 ਮੁੰਦਾ ਸੰਤੋਖੁ ਸਰਮੁ ਪਤੁ ਝੋਲੀ ਿਧਆਨ ਕੀ ਕਰ ਿਹ ਿਬਭੂਿਤ ॥  
munda santokh saram pat jholee Dhi-aan kee karahi bibhoot. 
Make contentment your ear-rings, humility your begging bowl, and meditation 
the ashes you apply to your body. 

 ਿ ਖ ੰਥਾ ਕਾਲੁ ਕ ੁ ਆ ਰ ੀ ਕਾਇ ਆ ਜੁਗਿਤ ਡੰਡਾ ਪਰਤੀਿਤ ॥  
khinthaa kaal ku-aaree kaa-i-aa jugat dandaa parteet. 
Let the remembrance of death be the patched coat you wear, let the purity of 
virginity be your way in the world, and let faith in the Lord be your walking 
stick. 
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 ਆ ਈ ਪੰਥੀ ਸਗਲ ਜਮਾ ਤੀ ਮਿਨ ਜੀਤੈ ਜ ਗੁ ਜੀਤੁ ॥  
aa-ee panthee sagal jamaatee man jeetai jag jeet. 
See the brotherhood of all mankind as the highest order of Yogis; conquer your 
own mind, and conquer the world. 

 ਆਦੇਸੁ ਿਤਸੈ ਆਦੇਸੁ ॥  
aadays tisai aadays. 
I bow to Him, I humbly bow. 

 ਆਿਦ ਅਨੀਲੁ ਅ ਨ ਾ ਿਦ ਅਨਾਹਿਤ ਜੁਗੁ ਜੁਗੁ ਏ ਕੋ ਵ ੇ ਸੁ ॥੨੮॥  
aad aneel anaad anaahat jug jug ayko vays. ||28|| 
The Primal One, the Pure Light, without beginning, without end. Throughout all 
the ages, He is One and the Same. ||28|| 

 ਭੁ ਗਿ ਤ ਿ ਗਆ ਨ ੁ ਦ ਇਆ ਭੰਡਾਰਿਣ ਘਿ ਟ ਘਿ ਟ ਵਾ ਜਿਹ ਨਾਦ ॥  
bhugat gi-aan da-i-aa bhandaaran ghat ghat vaajeh naad. 
Let spiritual wisdom be your food, and compassion your attendant. The Sound-
current of the Naad vibrates in each and every heart. 

 ਆ ਿ ਪ ਨਾਥੁ ਨ ਾ ਥ ੀ ਸਭ ਜਾ ਕੀ ਿਰਿਧ ਿਸਿਧ ਅਵਰਾ ਸਾਦ ॥  
aap naath naathee sabh jaa kee riDh siDh avraa saad. 
He Himself is the Supreme Master of all; wealth and miraculous spiritual powers, 
and all other external tastes and pleasures, are all like beads on a string. 

 ਸੰਜੋਗੁ ਿਵਜੋਗੁ ਦ ੁ ਇ ਕਾਰ ਚਲਾਵ ਿਹ ਲੇਖੇ ਆ ਵਿਹ ਭਾ ਗ ॥  
sanjog vijog du-ay kaar chalaaveh laykhay aavahi bhaag. 
Union with Him, and separation from Him, come by His Will. We come to receive 
what is written in our destiny. 

 ਆਦੇਸੁ ਿਤਸੈ ਆਦੇਸੁ ॥  
aadays tisai aadays. 
I bow to Him, I humbly bow. 

 ਆਿਦ ਅਨੀਲੁ ਅ ਨ ਾ ਿਦ ਅਨਾਹਿਤ ਜੁਗੁ ਜੁਗੁ ਏ ਕੋ ਵ ੇ ਸੁ ॥੨੯॥  
aad aneel anaad anaahat jug jug ayko vays. ||29|| 
The Primal One, the Pure Light, without beginning, without end. Throughout all 
the ages, He is One and the Same. ||29|| 
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 ਏ ਕਾ ਮਾ ਈ ਜੁਗਿਤ ਿਵਆਈ ਿ ਤਿ ਨ ਚੇਲੇ ਪਰਵਾ ਣੁ ॥  
aykaa maa-ee jugat vi-aa-ee tin chaylay parvaan. 
The One Divine Mother conceived and gave birth to the three deities. 

 ਇ ਕੁ ਸੰਸਾਰੀ ਇ ਕੁ ਭ ੰ ਡ ਾ ਰ ੀ ਇ ਕੁ ਲਾਏ ਦ ੀਬਾ ਣੁ ॥  
ik sansaaree ik bhandaaree ik laa-ay deebaan. 
One, the Creator of the World; One, the Sustainer; and One, the Destroyer. 

 ਿ ਜ ਵ ਿ ਤ ਸੁ ਭਾਵੈ ਿਤਵੈ ਚਲਾਵ ੈ ਿ ਜ ਵ ਹ ੋ ਵ ੈ ਫੁਰਮਾਣੁ ॥  
jiv tis bhaavai tivai chalaavai jiv hovai furmaan. 
He makes things happen according to the Pleasure of His Will. Such is His 
Celestial Order. 

 ਓਹੁ ਵੇਖੈ ਓਨਾ ਨਦਿਰ ਨ ਆ ਵੈ ਬਹੁਤਾ ਏ ਹੁ ਿਵਡਾ ਣੁ ॥  
oh vaykhai onaa nadar na aavai bahutaa ayhu vidaan. 
He watches over all, but none see Him. How wonderful this is! 

 ਆਦੇਸੁ ਿਤਸੈ ਆਦੇਸੁ ॥  
aadays tisai aadays. 
I bow to Him, I humbly bow. 

 ਆਿਦ ਅਨੀਲੁ ਅ ਨ ਾ ਿਦ ਅਨਾਹਿਤ ਜੁਗੁ ਜੁਗੁ ਏ ਕੋ ਵ ੇ ਸੁ ॥੩ ੦॥  
aad aneel anaad anaahat jug jug ayko vays. ||30|| 
The Primal One, the Pure Light, without beginning, without end. Throughout all 
the ages, He is One and the Same. ||30|| 

 ਆ ਸ ਣੁ ਲੋਇ ਲ ੋ ਇ ਭੰਡਾਰ ॥  
aasan lo-ay lo-ay bhandaar. 
On world after world are His Seats of Authority and His Storehouses. 

 ਜ ੋ ਿ ਕਛ ੁ ਪਾਇਆ ਸੁ ਏ ਕਾ ਵਾਰ ॥  
jo kichh paa-i-aa so aykaa vaar. 
Whatever was put into them, was put there once and for all. 

 ਕਿਰ ਕਿਰ ਵ ੇ ਖੈ ਿ ਸਰ ਜ ਣਹਾ ਰ ੁ ॥  
kar kar vaykhai sirjanhaar. 
Having created the creation, the Creator Lord watches over it. 
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 ਨ ਾ ਨ ਕ ਸਚੇ ਕੀ ਸਾ ਚੀ ਕਾਰ ॥  
naanak sachay kee saachee kaar. 
O Nanak, True is the Creation of the True Lord. 

 ਆਦੇਸੁ ਿਤਸੈ ਆਦੇਸੁ ॥  
aadays tisai aadays. 
I bow to Him, I humbly bow. 

 ਆਿਦ ਅਨੀਲੁ ਅ ਨ ਾ ਿਦ ਅਨਾਹਿਤ ਜੁਗੁ ਜੁਗੁ ਏ ਕੋ ਵ ੇ ਸੁ ॥੩੧ ॥  
aad aneel anaad anaahat jug jug ayko vays. ||31|| 
The Primal One, the Pure Light, without beginning, without end. Throughout all 
the ages, He is One and the Same. ||31|| 

 ਇ ਕ ਦੂ ਜੀਭੌ ਲਖ ਹੋਿਹ ਲ ਖ ਹੋਵਿਹ ਲ ਖ ਵ ੀ ਸ ॥  
ik doo jeebhou lakh hohi lakh hoveh lakh vees. 
If I had 100,000 tongues, and these were then multiplied twenty times more, 
with each tongue, 

 ਲ ਖੁ ਲ ਖੁ ਗੇੜਾ ਆ ਖੀਅਿਹ ਏ ਕੁ ਨਾਮੁ ਜ ਗਦ ੀਸ ॥  
lakh lakh gayrhaa aakhee-ahi ayk naam jagdees. 
I would repeat, hundreds of thousands of times, the Name of the One, the Lord 
of the Universe. 

 ਏ ਤੁ ਰ ਾ ਿ ਹ ਪ ਿ ਤ ਪਵੜੀਆ ਚੜੀਐ ਹੋਇ ਇ ਕੀ ਸ ॥  
ayt raahi pat pavrhee-aa charhee-ai ho-ay ikees. 
Along this path to our Husband Lord, we climb the steps of the ladder, and 
come to merge with Him. 

 ਸੁਿ ਣ ਗਲਾ ਆ ਕਾ ਸ ਕੀ ਕੀਟਾ ਆ ਈ ਰ ੀਸ ॥  
sun galaa aakaas kee keetaa aa-ee rees. 
Hearing of the etheric realms, even worms long to come back home. 

 ਨ ਾ ਨ ਕ ਨ ਦ ਰ ੀ ਪਾ ਈਐ ਕੂੜੀ ਕੂ ੜੈ ਠੀਸ ॥੩ ੨॥  
naanak nadree paa-ee-ai koorhee koorhai thees. ||32|| 
O Nanak, by His Grace He is obtained. False are the boastings of the false. 
||32|| 
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 ਆ ਖਿ ਣ ਜ ੋਰ ੁ ਚੁ ਪੈ ਨ ਹ ਜੋਰੁ ॥  
aakhan jor chupai nah jor. 
No power to speak, no power to keep silent. 

 ਜ ੋਰ ੁ ਨ ਮੰਗਿਣ ਦ ੇ ਿ ਣ ਨ ਜੋਰੁ ॥  
jor na mangan dayn na jor. 
No power to beg, no power to give. 

 ਜ ੋਰ ੁ ਨ ਜੀਵਿਣ ਮ ਰ ਿ ਣ ਨਹ ਜੋਰੁ ॥  
jor na jeevan maran nah jor. 
No power to live, no power to die. 

 ਜ ੋਰ ੁ ਨ ਰਾਿਜ ਮਾਿਲ ਮਿਨ ਸੋਰ ੁ ॥  
jor na raaj maal man sor. 
No power to rule, with wealth and occult mental powers. 

 ਜ ੋਰ ੁ ਨ ਸੁਰਤ ੀ ਿ ਗਆ ਿ ਨ ਵੀਚਾਿਰ ॥  
jor na surtee gi-aan veechaar. 
No power to gain intuitive understanding, spiritual wisdom and meditation. 

 ਜ ੋਰ ੁ ਨ ਜੁਗਤੀ ਛੁਟੈ ਸੰਸਾਰੁ ॥  
jor na jugtee chhutai sansaar. 
No power to find the way to escape from the world. 

 ਿ ਜ ਸੁ ਹਿਥ ਜ ੋਰ ੁ ਕਿਰ ਵੇਖੈ ਸੋ ਇ ॥  
jis hath jor kar vaykhai so-ay. 
He alone has the Power in His Hands. He watches over all. 

 ਨ ਾ ਨ ਕ ਉਤਮੁ ਨੀਚੁ ਨ ਕੋਇ ॥੩ ੩॥  
naanak utam neech na ko-ay. ||33|| 
O Nanak, no one is high or low. ||33|| 

 ਰਾ ਤੀ ਰੁਤੀ ਿਥਤੀ ਵਾਰ ॥  
raatee rutee thitee vaar. 
Nights, days, weeks and seasons; 
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 ਪਵਣ ਪਾ ਣੀ ਅ ਗਨ ੀ ਪਾਤਾਲ ॥  
pavan paanee agnee paataal. 
wind, water, fire and the nether regions 

 ਿ ਤ ਸੁ ਿ ਵ ਿ ਚ ਧਰ ਤੀ ਥਾਿਪ ਰ ਖੀ ਧਰਮ ਸਾਲ ॥  
tis vich Dhartee thaap rakhee Dharam saal. 
-in the midst of these, He established the earth as a home for Dharma. 

 ਿ ਤ ਸੁ ਿ ਵ ਿ ਚ ਜ ੀਅ ਜੁਗਿਤ ਕੇ ਰੰਗ ॥  
tis vich jee-a jugat kay rang. 
Upon it, He placed the various species of beings. 

 ਿ ਤਨ ਕੇ ਨਾਮ ਅ ਨ ੇ ਕ ਅਨੰਤ ॥  
tin kay naam anayk anant. 
Their names are uncounted and endless. 

 ਕਰਮ ੀ ਕਰਮ ੀ ਹੋਇ ਵੀਚਾਰੁ ॥  
karmee karmee ho-ay veechaar. 
By their deeds and their actions, they shall be judged. 

 ਸਚਾ ਆ ਿ ਪ ਸਚਾ ਦਰਬਾਰੁ ॥  
sachaa aap sachaa darbaar. 
God Himself is True, and True is His Court. 

 ਿ ਤਥ ੈ ਸੋਹਿਨ ਪੰਚ ਪਰਵਾਣੁ ॥  
tithai sohan panch parvaan. 
There, in perfect grace and ease, sit the self-elect, the self-realized Saints. 

 ਨ ਦ ਰ ੀ ਕਰਿਮ ਪਵੈ ਨੀਸਾਣੁ ॥  
nadree karam pavai neesaan. 
They receive the Mark of Grace from the Merciful Lord. 

 ਕਚ ਪਕਾ ਈ ਓਥੈ ਪਾਇ ॥  
kach pakaa-ee othai paa-ay. 
The ripe and the unripe, the good and the bad, shall there be judged. 
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 ਨ ਾ ਨ ਕ ਗਇਆ ਜਾਪੈ ਜਾਇ ॥੩੪ ॥  
naanak ga-i-aa jaapai jaa-ay. ||34|| 
O Nanak, when you go home, you will see this. ||34|| 

 ਧਰਮ ਖੰਡ ਕਾ ਏਹੋ ਧਰਮੁ ॥  
Dharam khand kaa ayho Dharam. 
This is righteous living in the realm of Dharma. 

 ਿ ਗਆ ਨ ਖੰਡ ਕਾ ਆ ਖਹੁ ਕਰਮੁ ॥  
gi-aan khand kaa aakhhu karam. 
And now we speak of the realm of spiritual wisdom. 

 ਕੇ ਤੇ ਪਵਣ ਪਾ ਣੀ ਵੈਸੰਤਰ ਕੇ ਤੇ ਕਾਨ ਮ ਹੇ ਸ ॥  
kaytay pavan paanee vaisantar kaytay kaan mahays. 
So many winds, waters and fires; so many Krishnas and Shivas. 

 ਕੇ ਤੇ ਬਰਮੇ ਘਾੜਿਤ ਘੜੀਅਿਹ ਰ ੂ ਪ ਰੰਗ ਕੇ ਵੇਸ ॥  
kaytay barmay ghaarhat gharhee-ahi roop rang kay vays. 
So many Brahmas, fashioning forms of great beauty, adorned and dressed in 
many colors. 

 ਕੇ ਤੀ ਆ ਕਰਮ ਭੂਮੀ ਮੇਰ ਕੇ ਤੇ ਕੇਤੇ ਧ ੂ ਉਪਦੇਸ ॥  
kaytee-aa karam bhoomee mayr kaytay kaytay Dhoo updays. 
So many worlds and lands for working out karma. So very many lessons to be 
learned! 

 ਕੇ ਤੇ ਇੰਦ ਚੰਦ ਸੂਰ ਕੇਤੇ ਕੇਤੇ ਮੰਡਲ ਦ ੇ ਸ ॥  
kaytay ind chand soor kaytay kaytay mandal days. 
So many Indras, so many moons and suns, so many worlds and lands. 

 ਕੇ ਤੇ ਿਸਧ ਬੁਧ ਨਾਥ ਕੇ ਤੇ ਕੇਤੇ ਦ ੇਵ ੀ ਵੇਸ ॥  
kaytay siDh buDh naath kaytay kaytay dayvee vays. 
So many Siddhas and Buddhas, so many Yogic masters. So many goddesses of 
various kinds. 
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 ਕੇ ਤੇ ਦ ੇਵ ਦ ਾ ਨ ਵ ਮੁਿਨ ਕੇਤੇ ਕੇ ਤੇ ਰ ਤਨ ਸਮੁ ੰਦ ॥  
kaytay dayv daanav mun kaytay kaytay ratan samund. 
So many demi-gods and demons, so many silent sages. So many oceans of 
jewels. 

 ਕੇ ਤੀ ਆ ਖਾਣੀ ਕੇਤੀਆ ਬਾ ਣੀ ਕੇਤੇ ਪਾਤ ਨਿਰੰਦ ॥  
kaytee-aa khaanee kaytee-aa banee kaytay paat narind. 
So many ways of life, so many languages. So many dynasties of rulers. 

 ਕੇ ਤੀ ਆ ਸੁਰ ਤੀ ਸੇ ਵ ਕ ਕੇਤੇ ਨ ਾ ਨ ਕ ਅ ੰਤੁ ਨ ਅ ੰਤੁ ॥ ੩ ੫ ॥  
kaytee-aa surtee sayvak kaytay naanak ant na ant. ||35|| 
So many intuitive people, so many selfless servants. O Nanak, His limit has no 
limit! ||35|| 

 ਿ ਗਆ ਨ ਖੰਡ ਮ ਿ ਹ ਿ ਗਆ ਨ ੁ ਪਰਚੰਡੁ ॥  
gi-aan khand meh gi-aan parchand. 
In the realm of wisdom, spiritual wisdom reigns supreme. 

 ਿ ਤਥ ੈ ਨਾਦ ਿਬਨੋਦ ਕੋ ਡ ਅਨੰਦੁ ॥  
tithai naad binod kod anand. 
The Sound-current of the Naad vibrates there, amidst the sounds and the sights 
of bliss. 

 ਸਰਮ ਖ ੰ ਡ ਕੀ ਬਾਣੀ ਰੂਪੁ ॥  
saram khand kee banee roop. 
In the realm of humility, the Word is Beauty. 

 ਿ ਤਥ ੈ ਘਾੜਿਤ ਘੜ ੀਐ ਬਹੁਤੁ ਅਨੂਪੁ ॥  
tithai ghaarhat gharhee-ai bahut anoop. 
Forms of incomparable beauty are fashioned there. 

 ਤਾ ਕੀਆ ਗਲਾ ਕਥ ੀਆ ਨਾ ਜਾਿਹ ॥  
taa kee-aa galaa kathee-aa naa jaahi. 
These things cannot be described. 
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 ਜ ੇ ਕੋ ਕਹੈ ਿਪਛ ੈ ਪਛੁਤਾਇ ॥  
jay ko kahai pichhai pachhutaa-ay. 
One who tries to speak of these shall regret the attempt. 

 ਿ ਤਥ ੈ ਘੜ ੀਐ ਸੁਰ ਿਤ ਮਿਤ ਮਿਨ ਬੁਿਧ ॥  
tithai gharhee-ai surat mat man buDh. 
The intuitive consciousness, intellect and understanding of the mind are shaped 
there. 

 ਿ ਤਥ ੈ ਘੜ ੀਐ ਸੁਰਾ ਿਸਧਾ ਕੀ ਸੁ ਿਧ ॥੩ ੬ ॥  
tithai gharhee-ai suraa siDhaa kee suDh. ||36|| 
The consciousness of the spiritual warriors and the Siddhas, the beings of 
spiritual perfection, are shaped there. ||36|| 

 ਕਰਮ ਖ ੰ ਡ ਕੀ ਬਾਣੀ ਜ ੋਰ ੁ ॥  
karam khand kee banee jor. 
In the realm of karma, the Word is Power. 

 ਿ ਤਥ ੈ ਹੋਰ ੁ ਨ ਕੋ ਈ ਹੋਰੁ ॥  
tithai hor na ko-ee hor. 
No one else dwells there, 

 ਿ ਤਥ ੈ ਜੋਧ ਮਹਾਬਲ ਸੂਰ ॥  
tithai joDh mahaabal soor. 
except the warriors of great power, the spiritual heroes. 

 ਿ ਤਨ ਮ ਿ ਹ ਰਾਮੁ ਰ ਿ ਹਆ ਭਰਪ ੂਰ ॥  
tin meh raam rahi-aa bharpoor. 
They are totally fulfilled, imbued with the Lord's Essence. 

 ਿ ਤਥ ੈ ਸੀਤੋ ਸੀਤਾ ਮਿਹਮਾ ਮ ਾ ਿ ਹ ॥  
tithai seeto seetaa mahimaa maahi. 
Myriads of Sitas are there, cool and calm in their majestic glory. 

 ਤਾ ਕੇ ਰ ੂਪ ਨ ਕਥ ਨੇ ਜਾਿਹ ॥  
taa kay roop na kathnay jaahi. 
Their beauty cannot be described. 
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 ਨਾ ਓਿਹ ਮ ਰ ਿ ਹ ਨ ਠਾ ਗੇ ਜ ਾ ਿ ਹ ॥  
naa ohi mareh na thaagay jaahi. 
Neither death nor deception comes to those, 

 ਿ ਜ ਨ ਕੈ ਰਾਮੁ ਵ ਸੈ ਮ ਨ ਮ ਾ ਿ ਹ ॥  
jin kai raam vasai man maahi. 
within whose minds the Lord abides. 

 ਿ ਤਥ ੈ ਭਗਤ ਵ ਸਿ ਹ ਕੇ ਲ ੋਅ ॥  
tithai bhagat vaseh kay lo-a. 
The devotees of many worlds dwell there. 

 ਕਰਿ ਹ ਅਨੰਦੁ ਸਚਾ ਮ ਿ ਨ ਸੋ ਇ ॥  
karahi anand sachaa man so-ay. 
They celebrate; their minds are imbued with the True Lord. 

 ਸਚ ਖੰਿ ਡ ਵਸੈ ਿਨਰੰਕਾਰੁ ॥  
sach khand vasai nirankaar. 
In the realm of Truth, the Formless Lord abides. 

 ਕਿਰ ਕਿਰ ਵ ੇ ਖੈ ਨਦਿਰ ਿਨਹਾਲ ॥  
kar kar vaykhai nadar nihaal. 
Having created the creation, He watches over it. By His Glance of Grace, He 
bestows happiness. 

 ਿ ਤਥ ੈ ਖ ੰ ਡ ਮ ੰਡ ਲ ਵਰਭੰਡ ॥  
tithai khand mandal varbhand. 
There are planets, solar systems and galaxies. 

 ਜ ੇ ਕੋ ਕਥੈ ਤ ਅ ੰਤ ਨ ਅੰਤ ॥  
jay ko kathai ta ant na ant. 
If one speaks of them, there is no limit, no end. 

 ਿ ਤਥ ੈ ਲੋਅ ਲ ੋ ਅ ਆ ਕਾ ਰ ॥  
tithai lo-a lo-a aakaar. 
There are worlds upon worlds of His Creation. 



 

45 
 

 ਿ ਜ ਵ ਿ ਜ ਵ ਹੁ ਕਮੁ ਿਤਵੈ ਿਤਵ ਕਾਰ ॥  
jiv jiv hukam tivai tiv kaar. 
As He commands, so they exist. 

 ਵੇਖੈ ਿ ਵ ਗ ਸੈ ਕਿਰ ਵੀਚਾਰੁ ॥  
vaykhai vigsai kar veechaar. 
He watches over all, and contemplating the creation, He rejoices. 

 ਨ ਾ ਨ ਕ ਕਥਨਾ ਕਰ ੜਾ ਸਾਰੁ ॥੩ ੭ ॥  
naanak kathnaa karrhaa saar. ||37|| 
O Nanak, to describe this is as hard as steel! ||37|| 

 ਜ ਤੁ ਪਾਹਾਰਾ ਧ ੀਰ ਜ ੁ ਸੁਿਨਆਰੁ ॥  
jat paahaaraa Dheeraj suni-aar. 
Let self-control be the furnace, and patience the goldsmith. 

 ਅ ਹਰ ਿ ਣ ਮਿਤ ਵੇਦੁ ਹਥੀਆਰੁ ॥  
ahran mat vayd hathee-aar. 
Let understanding be the anvil, and spiritual wisdom the tools. 

 ਭਉ ਖਲਾ ਅ ਗਿਨ ਤਪ ਤਾ ਉ ॥  
bha-o khalaa agan tap taa-o. 
With the Fear of God as the bellows, fan the flames of tapa, the body's inner 
heat. 

 ਭ ਡਾ ਭਾਉ ਅ ੰਿਮ ਤੁ ਿਤਤੁ ਢਾਿਲ ॥  
bhaaNdaa bhaa-o amrit tit dhaal. 
In the crucible of love, melt the Nectar of the Name, 

 ਘੜੀਐ ਸਬਦੁ ਸਚੀ ਟ ਕਸ ਾ ਲ ॥  
gharhee-ai sabad sachee taksaal. 
and mint the True Coin of the Shabad, the Word of God. 

 ਿ ਜ ਨ ਕਉ ਨਦਿਰ ਕਰ ਮੁ ਿਤਨ ਕਾਰ ॥  
jin ka-o nadar karam tin kaar. 
Such is the karma of those upon whom He has cast His Glance of Grace. 
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 ਨ ਾ ਨ ਕ ਨ ਦ ਰ ੀ ਨਦਿਰ ਿਨਹਾਲ ॥੩੮॥  
naanak nadree nadar nihaal. ||38|| 
O Nanak, the Merciful Lord, by His Grace, uplifts and exalts them. ||38|| 

 ਸਲੋ ਕੁ ॥  
salok. 
Shalok: 

 ਪਵਣੁ ਗੁਰੂ ਪਾ ਣੀ ਿਪਤਾ ਮਾ ਤਾ ਧ ਰ ਿ ਤ ਮ ਹਤੁ ॥  
pavan guroo paanee pitaa maataa Dharat mahat. 
Air is the Guru, Water is the Father, and Earth is the Great Mother of all. 

 ਿਦ ਵਸੁ ਰਾਿਤ ਦੁਇ ਦਾਈ ਦਾਇਆ ਖੇਲੈ ਸਗਲ ਜ ਗ ਤੁ ॥  
divas raat du-ay daa-ee daa-i-aa khaylai sagal jagat. 
Day and night are the two nurses, in whose lap all the world is at play. 

 ਚੰਿਗਆਈਆ ਬੁਿਰਆਈਆ ਵਾ ਚੈ ਧਰ ਮੁ ਹਦ ੂਿਰ ॥  
chang-aa-ee-aa buri-aa-ee-aa vaachai Dharam hadoor. 
Good deeds and bad deeds-the record is read out in the Presence of the Lord of 
Dharma. 

 ਕਰਮ ੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਕੇ ਨੇੜੈ ਕੇ ਦੂਿਰ ॥  
karmee aapo aapnee kay nayrhai kay door. 
According to their own actions, some are drawn closer, and some are driven 
farther away. 

 ਿਜਨੀ ਨਾ ਮੁ ਿਧਆਇਆ ਗਏ ਮ ਸ ਕਿ ਤ ਘਾਿਲ ॥  
jinee naam Dhi-aa-i-aa ga-ay maskat ghaal. 
Those who have meditated on the Naam, the Name of the Lord, and departed 
after having worked by the sweat of their brows 

 ਨ ਾ ਨ ਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਕੇਤ ੀ ਛੁਟੀ ਨਾਿਲ ॥੧ ॥  
naanak tay mukh ujlay kaytee chhutee naal. ||1|| 
-O Nanak, their faces are radiant in the Court of the Lord, and many are saved 
along with them! ||1|| 
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ਸ਼ਬਦ ਹਜ਼ਾਰੇ   Shabad Hazaaray 
 

 ਮਾ ਝ ਮ ਹਲ ਾ ੫ ਚਉ ਪਦੇ ਘਰੁ ੧ ॥  
maajh mehlaa 5 cha-upday ghar 1. 
Maajh, Fifth Mehl, Chau-Padas, First House: 

 ਮ ੇਰ ਾ ਮਨੁ ਲੋਚੈ ਗੁ ਰ ਦਰਸਨ ਤਾ ਈ ॥  
mayraa man lochai gur darsan taa-ee. 
My mind longs for the Blessed Vision of the Guru's Darshan. 

 ਿਬਲਪ ਕਰੇ ਚਾਿਤ ਕ ਕੀ ਿਨਆ ਈ ॥  
bilap karay chaatrik kee ni-aa-ee. 
It cries out like the thirsty song-bird. 

 ਿ ਤ ਖਾ ਨ ਉਤਰੈ ਸ ਿ ਤ ਨ ਆ ਵੈ ਿਬਨੁ ਦਰਸਨ ਸੰਤ ਿਪਆਰੇ ਜ ੀਉ ॥੧ ॥  
tarikhaa na utrai saaNt na aavai bin darsan sant pi-aaray jee-o. ||1|| 
My thirst is not quenched, and I can find no peace, without the Blessed Vision of 
the Beloved Saint. ||1|| 

 ਹਉ ਘੋਲ ੀ ਜ ੀਉ ਘੋਿਲ ਘ ੁ ਮ ਾ ਈ ਗੁਰ ਦਰਸਨ ਸੰਤ ਿਪਆਰੇ ਜ ੀਉ ॥੧ ॥ ਰ ਹਾ ਉ ॥  
ha-o gholee jee-o ghol ghumaa-ee gur darsan sant pi-aaray jee-o. ||1|| rahaa-o. 
I am a sacrifice, my soul is a sacrifice, to the Blessed Vision of the Beloved Saint 
Guru. ||1||Pause|| 

 ਤੇਰਾ ਮ ੁ ਖੁ ਸੁਹਾ ਵਾ ਜ ੀਉ ਸਹਜ ਧੁਿਨ ਬਾ ਣੀ ॥  
tayraa mukh suhaavaa jee-o sahj Dhun banee. 
Your Face is so Beautiful, and the Sound of Your Words imparts intuitive 
wisdom. 

 ਿ ਚਰ ੁ ਹੋਆ ਦੇਖੇ ਸਾਿ ਰੰਗਪਾ ਣੀ ॥  
chir ho-aa daykhay saaringpaanee. 
It is so long since this rainbird has had even a glimpse of water. 
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 ਧੰਨੁ ਸੁ ਦ ੇ ਸੁ ਜ ਹਾ ਤੂੰ ਵਿਸਆ ਮੇਰੇ ਸਜਣ ਮ ੀਤ ਮੁਰਾਰੇ ਜੀਉ ॥੨॥  
Dhan so days jahaa tooN vasi-aa mayray sajan meet muraaray jee-o. ||2|| 
Blessed is that land where You dwell, O my Friend and Intimate Divine Guru. 
||2|| 

 ਹਉ ਘੋਲ ੀ ਹ ਉ ਘੋਿਲ ਘੁਮਾ ਈ ਗੁਰ ਸਜ ਣ ਮ ੀਤ ਮੁਰਾਰੇ ਜੀਉ ॥੧ ॥ ਰ ਹਾ ਉ ॥  
ha-o gholee ha-o ghol ghumaa-ee gur sajan meet muraaray jee-o. ||1|| rahaa-
o. 
I am a sacrifice, I am forever a sacrifice, to my Friend and Intimate Divine Guru. 
||1||Pause|| 

 ਇ ਕ ਘੜ ੀ ਨ ਿ ਮ ਲ ਤ ੇ ਤਾ ਕਿਲਜੁ ਗੁ ਹੋਤਾ ॥  
ik gharhee na miltay taa kalijug hotaa. 
When I could not be with You for just one moment, the Dark Age of Kali Yuga 
dawned for me. 

 ਹੁਿਣ ਕਿਦ ਿਮਲ ੀਐ ਿ ਪ ਅ ਤੁਧੁ ਭਗਵੰਤਾ ॥  
hun kad milee-ai pari-a tuDh bhagvantaa. 
When will I meet You, O my Beloved Lord? 

 ਮ ੋਿ ਹ ਰ ੈ ਿ ਣ ਨ ਿਵਹਾਵੈ ਨੀਦ ਨ ਆ ਵੈ ਿਬਨੁ ਦੇਖੇ ਗੁਰ ਦ ਰ ਬ ਾ ਰ ੇ ਜ ੀਉ ॥ ੩ ॥  
mohi rain na vihaavai need na aavai bin daykhay gur darbaaray jee-o. ||3|| 
I cannot endure the night, and sleep does not come, without the Sight of the 
Beloved Guru's Court. ||3|| 

 ਹਉ ਘੋਲ ੀ ਜ ੀਉ ਘੋਿਲ ਘ ੁ ਮ ਾ ਈ ਿ ਤ ਸੁ ਸਚੇ ਗੁਰ ਦ ਰ ਬ ਾ ਰ ੇ ਜੀਉ ॥ ੧ ॥ ਰ ਹਾ ਉ ॥  
ha-o gholee jee-o ghol ghumaa-ee tis sachay gur darbaaray jee-o. ||1|| rahaa-
o. 
I am a sacrifice, my soul is a sacrifice, to that True Court of the Beloved Guru. 
||1||Pause|| 

 ਭਾ ਗੁ ਹੋਆ ਗੁਿਰ ਸੰਤੁ ਿਮਲਾ ਇਆ ॥  
bhaag ho-aa gur sant milaa-i-aa. 
By good fortune, I have met the Saint Guru. 
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 ਪ ਭੁ ਅਿਬਨਾਸੀ ਘਰ ਮਿਹ ਪਾਇਆ ॥  
parabh abhinaasee ghar meh paa-i-aa. 
I have found the Immortal Lord within the home of my own self. 

 ਸੇ ਵ ਕਰੀ ਪਲੁ ਚਸਾ ਨ ਿਵਛ ੁੜਾ ਜ ਨ ਨ ਾ ਨ ਕ ਦ ਾ ਸ ਤੁਮਾਰੇ ਜੀਉ ॥ ੪ ॥  
sayv karee pal chasaa na vichhurhaa jan naanak daas tumaaray jee-o. ||4|| 
I will now serve You forever, and I shall never be separated from You, even for 
an instant. Servant Nanak is Your slave, O Beloved Master. ||4|| 

 ਹਉ ਘੋਲ ੀ ਜ ੀਉ ਘੋਿਲ ਘ ੁ ਮ ਾ ਈ ਜਨ ਨ ਾ ਨ ਕ ਦ ਾ ਸ ਤੁਮਾਰੇ ਜੀਉ ॥ ਰਹਾ ਉ ॥੧ ॥੮॥  
ha-o gholee jee-o ghol ghumaa-ee jan naanak daas tumaaray jee-o. rahaa-o. 
||1||8|| 
I am a sacrifice, my soul is a sacrifice; servant Nanak is Your slave, Lord. 
||Pause||1||8|| 

 

ਧਨਾ ਸਰ ੀ ਮਹਲਾ ੧ ਘਰੁ ੧ ਚਉਪਦੇ  
Dhanaasree mehlaa 1 ghar 1 cha-upday 
Dhanaasaree, First Mehl, First House, Chau-Padas: 

 ੴ ਸਿਤ ਨਾਮੁ ਕਰ ਤਾ ਪੁਰਖੁ ਿਨਰਭਉ ਿਨਰਵੈਰੁ ਅਕਾਲ ਮੂਰਿਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ ਸਾਿਦ ॥  
ik-oNkaar sat naam kartaa purakh nirbha-o nirvair akaal moorat ajoonee saibhaN 
gur parsaad. 
One Universal Creator God. Truth Is The Name. Creative Being Personified. No 
Fear. No Hatred. Image Of The Undying. Beyond Birth. Self-Existent. By Guru's 
Grace: 

 ਜ ੀਉ ਡਰਤੁ ਹ ੈ ਆਪਣਾ ਕੈ ਿਸਉ ਕਰੀ ਪੁਕਾਰ ॥  
jee-o darat hai aapnaa kai si-o karee pukaar. 
My soul is afraid; to whom should I complain? 

 ਦ ੂ ਖ ਿਵਸਾਰਣੁ ਸੇਿ ਵਆ ਸਦਾ ਸਦਾ ਦਾਤਾਰੁ ॥ ੧ ॥  
dookh visaaran sayvi-aa sadaa sadaa daataar. ||1|| 
I serve Him, who makes me forget my pains; He is the Giver, forever and ever. 
||1|| 
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 ਸਾਿਹਬੁ ਮੇਰਾ ਨ ੀਤ ਨ ਵਾ ਸਦਾ ਸਦਾ ਦਾਤਾਰੁ ॥ ੧ ॥ ਰਹਾ ਉ ॥  
saahib mayraa neet navaa sadaa sadaa daataar. ||1|| rahaa-o. 
My Lord and Master is forever new; He is the Giver, forever and ever. 
||1||Pause|| 

 ਅਨਿਦਨੁ ਸਾਿ ਹਬੁ ਸੇਵ ੀਐ ਅ ੰਿਤ ਛ ਡਾ ਏ ਸ ੋ ਇ ॥  
an-din saahib sayvee-ai ant chhadaa-ay so-ay. 
Night and day, I serve my Lord and Master; He shall save me in the end. 

 ਸੁਿ ਣ ਸੁਿ ਣ ਮ ੇਰ ੀ ਕਾਮ ਣੀ ਪਾਿਰ ਉ ਤਾ ਰ ਾ ਹੋਇ ॥੨॥  
sun sun mayree kaamnee paar utaaraa ho-ay. ||2|| 
Hearing and listening, O my dear sister, I have crossed over. ||2|| 

 ਦ ਇਆ ਲ ਤੇਰ ੈ ਨਾਿਮ ਤਰਾ ॥  
da-i-aal tayrai naam taraa. 
O Merciful Lord, Your Name carries me across. 

 ਸਦ ਕੁਰਬਾਣ ੈ ਜਾ ਉ ॥੧॥ ਰਹਾ ਉ ॥  
sad kurbaanai jaa-o. ||1|| rahaa-o. 
I am forever a sacrifice to You. ||1||Pause|| 

 ਸਰਬ ੰ ਸਾ ਚਾ ਏ ਕੁ ਹੈ ਦ ੂਜ ਾ ਨਾ ਹੀ ਕੋ ਇ ॥  
sarbaN saachaa ayk hai doojaa naahee ko-ay. 
In all the world, there is only the One True Lord; there is no other at all. 

 ਤਾ ਕੀ ਸੇ ਵਾ ਸੋ ਕਰ ੇ ਜਾ ਕਉ ਨਦਿਰ ਕਰੇ ॥ ੩ ॥  
taa kee sayvaa so karay jaa ka-o nadar karay. ||3|| 
He alone serves the Lord, upon whom the Lord casts His Glance of Grace. ||3|| 

 ਤੁਧੁ ਬਾਝੁ ਿਪਆ ਰੇ ਕੇ ਵ ਰਹਾ ॥  
tuDh baajh pi-aaray kayv rahaa. 
Without You, O Beloved, how could I even live? 

 ਸਾ ਵਿਡਆਈ ਦ ੇਿਹ ਿ ਜ ਤ ੁ ਨਾਿਮ ਤੇਰ ੇ ਲ ਾ ਿ ਗ ਰ ਹ  ॥  
saa vadi-aa-ee deh jit naam tayray laag rahaaN. 
Bless me with such greatness, that I may remain attached to Your Name. 
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 ਦੂਜਾ ਨ ਾ ਹ ੀ ਕ ੋ ਇ ਿਜਸੁ ਆ ਗੈ ਿਪਆਰੇ ਜਾਇ ਕਹਾ ॥੧ ॥ ਰ ਹਾ ਉ ॥  
doojaa naahee ko-ay jis aagai pi-aaray jaa-ay kahaa. ||1|| rahaa-o. 
There is no other, O Beloved, to whom I can go and speak. ||1||Pause|| 

 ਸੇ ਵੀ ਸਾਿ ਹਬੁ ਆਪਣਾ ਅ ਵਰ ੁ ਨ ਜਾਚੰਉ ਕੋ ਇ ॥  
sayvee saahib aapnaa avar na jaachaN-o ko-ay. 
I serve my Lord and Master; I ask for no other. 

 ਨਾਨਕੁ ਤਾ ਕਾ ਦਾਸੁ ਹ ੈ ਿਬੰਦ ਿਬੰਦ ਚੁਖ ਚੁ ਖ ਹੋਇ ॥ ੪ ॥  
naanak taa kaa daas hai bind bind chukh chukh ho-ay. ||4|| 
Nanak is His slave; moment by moment, bit by bit, he is a sacrifice to Him. ||4|| 

 ਸਾਿਹ ਬ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਿਵਟਹੁ ਿ ਬ ੰਦ ਿ ਬ ੰਦ ਚ ੁ ਖ ਚੁ ਖ ਹੋਇ ॥੧ ॥ ਰਹਾਉ ॥੪ ॥੧ ॥  
saahib tayray naam vitahu bind bind chukh chukh ho-ay. ||1|| rahaa-o. ||4||1|| 
O Lord Master, I am a sacrifice to Your Name, moment by moment, bit by bit. 
||1||Pause||4||1|| 

 

ਿ ਤਲ ੰ ਗ ਮਹਲਾ ੧ ਘਰੁ ੩   
tilang mehlaa 1 ghar 3 
Tilang, First Mehl, Third House: 

 ੴ ਸਿਤਗੁਰ ਪ ਸਾਿਦ ॥  
ik-oNkaar satgur parsaad. 
One Universal Creator God. By The Grace Of The True Guru: 

 ਇਹੁ ਤਨੁ ਮਾ ਇਆ ਪਾਿਹਆ ਿਪਆਰੇ ਲੀਤੜਾ ਲਿਬ ਰ ੰ ਗਾਏ ॥  
ih tan maa-i-aa paahi-aa pi-aaray leet-rhaa lab rangaa-ay. 
This body fabric is conditioned by Maya, O beloved; this cloth is dyed in greed. 

 ਮ ੇਰ ੈ ਕੰਤ ਨ ਭਾਵੈ ਚੋਲੜਾ ਿਪਆਰੇ ਿ ਕਉ ਧਨ ਸੇ ਜੈ ਜਾਏ ॥੧ ॥  
mayrai kant na bhaavai cholrhaa pi-aaray ki-o Dhan sayjai jaa-ay. ||1|| 
My Husband Lord is not pleased by these clothes, O Beloved; how can the soul-
bride go to His bed? ||1|| 
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 ਹੰਉ ਕੁਰਬਾਨੈ ਜਾਉ ਿਮਹਰਵਾਨਾ ਹ ੰਉ ਕੁਰਬਾਨੈ ਜਾਉ ॥  
haN-u kurbaanai jaa-o miharvaanaa haN-u kurbaanai jaa-o. 
I am a sacrifice, O Dear Merciful Lord; I am a sacrifice to You. 

 ਹੰਉ ਕੁਰਬਾਨੈ ਜਾਉ ਿਤਨਾ ਕੈ ਲ ੈਿਨ ਜ ੋ ਤੇਰਾ ਨਾਉ ॥  
haN-u kurbaanai jaa-o tinaa kai lain jo tayraa naa-o. 
I am a sacrifice to those who take to Your Name. 

 ਲ ੈਿਨ ਜ ੋ ਤੇਰਾ ਨਾ ਉ ਿਤਨਾ ਕੈ ਹ ੰਉ ਸਦ ਕੁਰਬਾਨ ੈ ਜਾਉ ॥ ੧ ॥ ਰਹਾਉ ॥  
lain jo tayraa naa-o tinaa kai haN-u sad kurbaanai jaa-o. ||1|| rahaa-o. 
Unto those who take to Your Name, I am forever a sacrifice. ||1||Pause|| 

 ਕਾ ਇਆ ਰ ੰਙ ਿ ਣ ਜੇ ਥੀਐ ਿਪਆਰੇ ਪਾਈਐ ਨਾਉ ਮ ਜ ੀਠ ॥  
kaa-i-aa ranyan jay thee-ai pi-aaray paa-ee-ai naa-o majeeth. 
If the body becomes the dyer's vat, O Beloved, and the Name is placed within it 
as the dye, 

 ਰ ੰ ਙਣ ਵਾਲਾ ਜ ੇ ਰ ੰਙ ੈ ਸਾਿਹਬੁ ਐ ਸਾ ਰ ੰਗ ੁ ਨ ਡੀਠ ॥੨॥  
ranyan vaalaa jay ranyai saahib aisaa rang na deeth. ||2|| 
and if the Dyer who dyes this cloth is the Lord Master - O, such a color has 
never been seen before! ||2|| 

 ਿ ਜ ਨ ਕੇ ਚੋਲੇ ਰ ਤੜ ੇ ਿਪਆਰੇ ਕੰਤੁ ਿਤਨਾ ਕੈ ਪ ਾ ਿ ਸ ॥  
jin kay cholay rat-rhay pi-aaray kant tinaa kai paas. 
Those whose shawls are so dyed, O Beloved, their Husband Lord is always with 
them. 

 ਧੂਿੜ ਿਤਨਾ ਕੀ ਜੇ ਿਮਲੈ ਜ ੀ ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਕੀ ਅ ਰ ਦ ਾ ਿ ਸ ॥੩ ॥  
Dhoorh tinaa kee jay milai jee kaho naanak kee ardaas. ||3|| 
Bless me with the dust of those humble beings, O Dear Lord. Says Nanak, this is 
my prayer. ||3|| 

 ਆ ਪੇ ਸਾਜੇ ਆ ਪ ੇ ਰ ੰ ਗੇ ਆ ਪ ੇ ਨਦਿਰ ਕ ਰ ੇ ਇ ॥  
aapay saajay aapay rangay aapay nadar karay-i. 
He Himself creates, and He Himself imbues us. He Himself bestows His Glance 
of Grace. 
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 ਨ ਾ ਨ ਕ ਕਾਮਿ ਣ ਕੰ ਤੈ ਭਾ ਵੈ ਆ ਪੇ ਹੀ ਰਾਵੇਇ ॥੪ ॥੧॥੩ ॥  
naanak kaaman kantai bhaavai aapay hee raavay-ay. ||4||1||3|| 
O Nanak, if the soul-bride becomes pleasing to her Husband Lord, He Himself 
enjoys her. ||4||1||3|| 

 ਿ ਤਲ ੰ ਗ ਮਃ ੧ ॥  
tilang mehlaa 1. 
Tilang, First Mehl: 

 ਇਆਨ ੜੀਏ ਮਾਨੜਾ ਕਾਇ ਕਰੇਿ ਹ ॥  
i-aanrhee-ay maanrhaa kaa-ay karayhi. 
O foolish and ignorant soul-bride, why are you so proud? 

 ਆ ਪਨੜ ੈ ਘਿਰ ਹਿਰ ਰ ੰ ਗੋ ਕੀ ਨ ਮਾ ਣੇਿਹ ॥  
aapnarhai ghar har rango kee na maaneh. 
Within the home of your own self, why do you not enjoy the Love of your Lord? 

 ਸਹੁ ਨੇੜੈ ਧਨ ਕੰਮਲੀਏ ਬਾਹਰੁ ਿ ਕਆ ਢੂਢੇਿਹ ॥  
saho nayrhai Dhan kammlee-ay baahar ki-aa dhoodhayhi. 
Your Husband Lord is so very near, O foolish bride; why do you search for Him 
outside? 

 ਭੈ ਕੀਆ ਦ ੇ ਿ ਹ ਸਲਾਈਆ ਨ ੈਣ ੀ ਭਾਵ ਕਾ ਕਿਰ ਸੀਗਾਰੋ ॥  
bhai kee-aa deh salaa-ee-aa nainee bhaav kaa kar seegaaro. 
Apply the Fear of God as the maascara to adorn your eyes, and make the Love 
of the Lord your ornament. 

 ਤਾ ਸੋਹਾ ਗਿਣ ਜਾ ਣੀਐ ਲਾਗੀ ਜਾ ਸਹੁ ਧਰੇ ਿਪਆਰੋ ॥੧॥  
taa sohagan jaanee-ai laagee jaa saho Dharay pi-aaro. ||1|| 
Then, you shall be known as a devoted and committed soul-bride, when you 
enshrine love for your Husband Lord. ||1|| 

 ਇਆ ਣੀ ਬਾਲੀ ਿ ਕਆ ਕਰੇ ਜਾ ਧਨ ਕੰਤ ਨ ਭਾਵੈ ॥  
i-aanee baalee ki-aa karay jaa Dhan kant na bhaavai. 
What can the silly young bride do, if she is not pleasing to her Husband Lord? 
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 ਕਰ ਣ ਪਲਾਹ ਕਰੇ ਬਹੁਤੇਰੇ ਸਾ ਧਨ ਮਹਲੁ ਨ ਪਾ ਵੈ ॥  
karan palaah karay bahutayray saa Dhan mahal na paavai. 
She may plead and implore so many times, but still, such a bride shall not 
obtain the Mansion of the Lord's Presence. 

 ਿਵਣੁ ਕਰਮਾ ਿ ਕਛ ੁ ਪਾ ਈਐ ਨਾਹੀ ਜੇ ਬਹੁਤੇਰਾ ਧਾਵੈ ॥  
vin karmaa kichh paa-ee-ai naahee jay bahutayraa Dhaavai. 
Without the karma of good deeds, nothing is obtained, although she may run 
around frantically. 

 ਲਬ ਲ ੋ ਭ ਅਹੰਕਾਰ ਕੀ ਮਾਤੀ ਮਾ ਇਆ ਮ ਾ ਿ ਹ ਸਮਾਣ ੀ ॥  
lab lobh ahaNkaar kee maatee maa-i-aa maahi samaanee. 
She is intoxicated with greed, pride and egotism, and engrossed in Maya. 

 ਇਨੀ ਬਾਤੀ ਸਹੁ ਪਾ ਈਐ ਨ ਾ ਹ ੀ ਭ ਈ ਕਾਮਿਣ ਇਆ ਣੀ ॥ ੨ ॥  
inee baatee saho paa-ee-ai naahee bha-ee kaaman i-aanee. ||2|| 
She cannot obtain her Husband Lord in these ways; the young bride is so 
foolish! ||2|| 

 ਜਾ ਇ ਪੁਛਹੁ ਸੋ ਹਾ ਗਣ ੀ ਵਾਹੈ ਿ ਕਨ ੀ ਬਾਤੀ ਸਹੁ ਪਾਈਐ ॥  
jaa-ay puchhahu sohaaganee vaahai kinee baatee saho paa-ee-ai. 
Go and ask the happy, pure soul-brides, how did they obtain their Husband 
Lord? 

 ਜ ੋ ਿ ਕਛ ੁ ਕਰ ੇ ਸੋ ਭਲਾ ਕਿਰ ਮਾਨੀਐ ਿਹਕਮਿਤ ਹੁ ਕਮੁ ਚੁ ਕਾ ਈਐ ॥  
jo kichh karay so bhalaa kar maanee-ai hikmat hukam chukhaa-ee-ai. 
Whatever the Lord does, accept that as good; do away with your own 
cleverness and self-will. 

 ਜਾ ਕੈ ਪ ੇ ਿ ਮ ਪਦਾਰਥੁ ਪਾਈਐ ਤ ਉ ਚਰ ਣੀ ਿਚਤੁ ਲਾਈਐ ॥  
jaa kai paraym padaarath paa-ee-ai ta-o charnee chit laa-ee-ai. 
By His Love, true wealth is obtained; link your consciousness to His lotus feet. 

 ਸਹੁ ਕਹੈ ਸੋ ਕੀਜੈ ਤਨੁ ਮਨੋ ਦ ੀ ਜ ੈ ਐ ਸਾ ਪਰਮਲੁ ਲਾਈਐ ॥  
saho kahai so keejai tan mano deejai aisaa parmal laa-ee-ai. 
As your Husband Lord directs, so you must act; surrender your body and mind 
to Him, and apply this perfume to yourself. 
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 ਏ ਵ ਕਹਿ ਹ ਸੋਹਾਗਣੀ ਭੈਣੇ ਇਨੀ ਬਾਤੀ ਸਹੁ ਪਾਈਐ ॥ ੩ ॥  
ayv kaheh sohaaganee bhainay inee baatee saho paa-ee-ai. ||3|| 
So speaks the happy soul-bride, O sister; in this way, the Husband Lord is 
obtained. ||3|| 

 ਆ ਪੁ ਗਵਾਈਐ ਤਾ ਸਹੁ ਪਾਈਐ ਅ ਉ ਰ ੁ ਕੈ ਸੀ ਚਤ ੁਰਾ ਈ ॥  
aap gavaa-ee-ai taa saho paa-ee-ai a-or kaisee chaturaa-ee. 
Give up your selfhood, and so obtain your Husband Lord; what other clever 
tricks are of any use? 

 ਸਹੁ ਨਦਿਰ ਕਿਰ ਦ ੇਖ ੈ ਸੋ ਿਦਨੁ ਲ ੇ ਖੈ ਕਾਮਿ ਣ ਨ ਉ ਿਨਿਧ ਪਾ ਈ ॥  
saho nadar kar daykhai so din laykhai kaaman na-o niDh paa-ee. 
When the Husband Lord looks upon the soul-bride with His Gracious Glance, 
that day is historic - the bride obtains the nine treasures. 

 ਆ ਪਣ ੇ ਕੰ ਤ ਿਪਆਰੀ ਸਾ ਸੋ ਹਾ ਗਿਣ ਨ ਾ ਨ ਕ ਸਾ ਸਭਰਾ ਈ ॥  
aapnay kant pi-aaree saa sohagan naanak saa sabhraa-ee. 
She who is loved by her Husband Lord, is the true soul-bride; O Nanak, she is 
the queen of all. 

 ਐਸੇ ਰ ੰ ਿ ਗ ਰਾ ਤੀ ਸਹ ਜ ਕੀ ਮਾਤੀ ਅਿਹਿਨਿਸ ਭਾ ਇ ਸਮਾ ਣੀ ॥  
aisay rang raatee sahj kee maatee ahinis bhaa-ay samaanee. 
Thus she is imbued with His Love, intoxicated with delight; day and night, she is 
absorbed in His Love. 

 ਸੁ ੰਦਿਰ ਸਾਇ ਸਰੂਪ ਿਬਚਖਿਣ ਕਹੀਐ ਸਾ ਿਸਆਣੀ ॥੪ ॥੨॥੪ ॥  
sundar saa-ay saroop bichkhan kahee-ai saa si-aanee. ||4||2||4|| 
She is beautiful, glorious and brilliant; she is known as truly wise. ||4||2||4|| 

 

ਸ ੂ ਹ ੀ ਮ ਹਲ ਾ ੧ ॥  
soohee mehlaa 1. 
Soohee, First Mehl: 

 ਕਉ ਣ ਤਰਾਜ ੀ ਕਵ ਣੁ ਤੁਲਾ ਤੇਰਾ ਕਵਣ ੁ ਸਰਾਫੁ ਬੁਲਾਵਾ ॥  
ka-un taraajee kavan tulaa tayraa kavan saraaf bulaavaa. 
What scale, what weights, and what assayer shall I call for You, Lord? 
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 ਕਉ ਣੁ ਗੁਰ ੂ ਕੈ ਪਿਹ ਦ ੀਿਖ ਆ ਲੇਵਾ ਕੈ ਪਿਹ ਮੁਲੁ ਕਰਾਵਾ ॥ ੧ ॥  
ka-un guroo kai peh deekhi-aa layvaa kai peh mul karaavaa. ||1|| 
From what guru should I receive instruction? By whom should I have Your value 
appraised? ||1|| 

 ਮ ੇਰ ੇ ਲਾਲ ਜੀਉ ਤੇਰਾ ਅ ੰਤ ੁ ਨ ਜਾ ਣਾ ॥  
mayray laal jee-o tayraa ant na jaanaa. 
O my Dear Beloved Lord, Your limits are not known. 

 ਤੂ ੰ ਜਿਲ ਥਿਲ ਮ ਹੀਅ ਿ ਲ ਭਿਰਪ ੁਿਰ ਲੀਣਾ ਤੂ ੰ ਆ ਪ ੇ ਸਰਬ ਸਮਾਣ ਾ ॥੧ ॥ ਰਹਾਉ ॥  
tooN jal thal mahee-al bharipur leenaa tooN aapay sarab samaanaa. ||1|| rahaa-
o. 
You pervade the water, the land, and the sky; You Yourself are All-pervading. 
||1||Pause|| 

 ਮ ਨ ੁ ਤਾਰਾਜੀ ਿ ਚਤੁ ਤੁਲਾ ਤੇਰੀ ਸੇਵ ਸਰਾਫੁ ਕਮਾ ਵਾ ॥  
man taaraajee chit tulaa tayree sayv saraaf kamaavaa. 
Mind is the scale, consciousness the weights, and the performance of Your 
service is the appraiser. 

 ਘਟ ਹ ੀ ਭੀਤਿਰ ਸੋ ਸਹੁ ਤੋਲੀ ਇਨ ਿਬਿਧ ਿ ਚ ਤੁ ਰਹਾ ਵਾ ॥੨॥  
ghat hee bheetar so saho tolee in biDh chit rahaavaa. ||2|| 
Deep within my heart, I weigh my Husband Lord; in this way I focus my 
consciousness. ||2|| 

 ਆ ਪੇ ਕੰਡਾ ਤੋਲੁ ਤਰਾਜੀ ਆ ਪ ੇ ਤੋਲ ਣਹਾਰਾ ॥  
aapay kandaa tol taraajee aapay tolanhaaraa. 
You Yourself are the balance, the weights and the scale; You Yourself are the 
weigher. 

 ਆ ਪੇ ਦ ੇਖ ੈ ਆ ਪ ੇ ਬੂਝੈ ਆ ਪ ੇ ਹ ੈ ਵਣਜਾਰਾ ॥੩॥  
aapay daykhai aapay boojhai aapay hai vanjaaraa. ||3|| 
You Yourself see, and You Yourself understand; You Yourself are the trader. 
||3|| 
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 ਅ ੰਧੁਲ ਾ ਨੀਚ ਜ ਾ ਿ ਤ ਪਰਦੇਸੀ ਿ ਖਨ ੁ ਆ ਵੈ ਿ ਤਲ ੁ ਜਾ ਵੈ ॥  
anDhulaa neech jaat pardaysee khin aavai til jaavai. 
The blind, low class wandering soul, comes for a moment, and departs in an 
instant. 

 ਤਾ ਕੀ ਸੰਗਿਤ ਨਾਨਕੁ ਰਹਦਾ ਿਕਉ ਕਿਰ ਮੂੜਾ ਪ ਾ ਵ ੈ ॥੪ ॥੨॥੯॥  
taa kee sangat naanak rahdaa ki-o kar moorhaa paavai. ||4||2||9|| 
In its company, Nanak dwells; how can the fool attain the Lord? ||4||2||9|| 

 

ੴ ਸਿ ਤ ਨਾਮੁ ਕਰ ਤਾ ਪੁਰਖੁ ਿਨਰਭਉ ਿਨਰਵੈਰੁ ਅਕਾਲ ਮੂਰਿਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ ਸਾਿਦ ॥  
ik-oNkaar sat naam kartaa purakh nirbha-o nirvair akaal moorat ajoonee saibhaN 
gur parsaad. 
One Universal Creator God. Truth Is The Name. Creative Being Personified. No 
Fear. No Hatred. Image Of The Undying. Beyond Birth. Self-Existent. By Guru's 
Grace: 

 ਰਾ ਗੁ ਿਬਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੧ ਚਉਪਦੇ ਘਰੁ ੧ ॥  
raag bilaaval mehlaa 1 cha-upday ghar 1. 
Raag Bilaaval, First Mehl, Chau-Padas, First House: 

 ਤੂ ਸੁਲ ਤਾਨੁ ਕਹਾ ਹਉ ਮੀਆ ਤੇਰ ੀ ਕਵਨ ਵ ਡਾ ਈ ॥  
too sultaan kahaa ha-o mee-aa tayree kavan vadaa-ee. 
You are the Emperor, and I call You a chief - how does this add to Your 
greatness? 

 ਜ ੋ ਤੂ ਦ ੇ ਿ ਹ ਸੁ ਕਹਾ ਸੁਆਮ ੀ ਮ ੈ ਮੂਰਖ ਕਹ ਣੁ ਨ ਜਾ ਈ ॥੧ ॥  
jo too deh so kahaa su-aamee mai moorakh kahan na jaa-ee. ||1|| 
As You permit me, I praise You, O Lord and Master; I am ignorant, and I cannot 
chant Your Praises. ||1|| 

 ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਗਾਵਾ ਦੇਿਹ ਬੁਝਾ ਈ ॥  
tayray gun gaavaa deh bujhaa-ee. 
Please bless me with such understanding, that I may sing Your Glorious Praises. 

 ਜ ੈ ਸੇ ਸਚ ਮਿਹ ਰਹਉ ਰਜਾ ਈ ॥੧ ॥ ਰਹਾ ਉ ॥  
jaisay sach meh raha-o rajaa-ee. ||1|| rahaa-o. 
May I dwell in Truth, according to Your Will. ||1||Pause|| 
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 ਜ ੋ ਿ ਕਛ ੁ ਹੋਆ ਸਭੁ ਿ ਕਛ ੁ ਤੁਝ ਤੇ ਤੇਰ ੀ ਸਭ ਅਸਨਾਈ ॥  
jo kichh ho-aa sabh kichh tujh tay tayree sabh asnaa-ee. 
Whatever has happened, has all come from You. You are All-knowing. 

 ਤੇਰਾ ਅ ੰ ਤੁ ਨ ਜਾਣਾ ਮ ੇਰ ੇ ਸਾਿਹ ਬ ਮੈ ਅ ੰਧੁਲ ੇ ਿ ਕਆ ਚ ਤ ੁ ਰ ਾ ਈ ॥੨॥  
tayraa ant na jaanaa mayray saahib mai anDhulay ki-aa chaturaa-ee. ||2|| 
Your limits cannot be known, O my Lord and Master; I am blind - what wisdom 
do I have? ||2|| 

 ਿ ਕਆ ਹਉ ਕ ਥ ੀ ਕਥੇ ਕਿਥ ਦੇਖਾ ਮੈ ਅ ਕਥੁ ਨ ਕਥਨਾ ਜਾ ਈ ॥  
ki-aa ha-o kathee kathay kath daykhaa mai akath na kathnaa jaa-ee. 
What should I say? While talking, I talk of seeing, but I cannot describe the 
indescribable. 

 ਜ ੋ ਤੁਧੁ ਭਾਵ ੈ ਸੋ ਈ ਆਖਾ ਿ ਤਲ ੁ ਤੇਰੀ ਵਿਡਆ ਈ ॥੩॥  
jo tuDh bhaavai so-ee aakhaa til tayree vadi-aa-ee. ||3|| 
As it pleases Your Will, I speak; it is just the tiniest bit of Your greatness. ||3|| 

 ਏ ਤੇ ਕੂ ਕਰ ਹ ਉ ਬ ੇਗਾਨ ਾ ਭਉਕਾ ਇ ਸੁ ਤ ਨ ਤਾ ਈ ॥  
aytay kookar ha-o baygaanaa bha-ukaa is tan taa-ee. 
Among so many dogs, I am an outcast; I bark for my body's belly. 

 ਭਗਿਤ ਹ ੀਣੁ ਨਾਨਕੁ ਜੇ ਹੋਇਗਾ ਤਾ ਖਸਮੈ ਨਾਉ ਨ ਜਾ ਈ ॥੪ ॥੧ ॥  
bhagat heen naanak jay ho-igaa taa khasmai naa-o na jaa-ee. ||4||1|| 
Without devotional worship, O Nanak, even so, still, my Master's Name does not 
leave me. ||4||1|| 

 ਿਬਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੧ ॥  
bilaaval mehlaa 1. 
Bilaawal, First Mehl: 

 ਮ ਨ ੁ ਮ ੰਦ ਰ ੁ ਤਨੁ ਵੇਸ ਕਲੰ ਦਰੁ ਘਟ ਹੀ ਤੀਰਿਥ ਨਾਵਾ ॥  
man mandar tan vays kalandar ghat hee tirath naavaa. 
My mind is the temple, and my body is the simple cloth of the humble seeker; 
deep within my heart, I bathe at the sacred shrine. 
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 ਏ ਕੁ ਸਬਦੁ ਮ ੇਰ ੈ ਪ ਾਿਨ ਬਸਤੁ ਹੈ ਬਾਹੁਿੜ ਜਨਿਮ ਨ ਆ ਵਾ ॥ ੧ ॥  
ayk sabad mayrai paraan basat hai baahurh janam na aavaa. ||1|| 
The One Word of the Shabad abides within my mind; I shall not come to be 
born again. ||1|| 

 ਮ ਨ ੁ ਬੇਿਧਆ ਦ ਇਆ ਲ ਸੇ ਤੀ ਮ ੇ ਰ ੀ ਮਾਈ ॥  
man bayDhi-aa da-i-aal saytee mayree maa-ee. 
My mind is pierced through by the Merciful Lord, O my mother! 

 ਕਉ ਣੁ ਜਾਣੈ ਪੀਰ ਪਰਾਈ ॥  
ka-un jaanai peer paraa-ee. 
Who can know the pain of another? 

 ਹਮ ਨ ਾ ਹ ੀ ਿਚੰਤ ਪਰਾ ਈ ॥ ੧ ॥ ਰ ਹਾ ਉ ॥  
ham naahee chint paraa-ee. ||1|| rahaa-o. 
I think of none other than the Lord. ||1||Pause|| 

 ਅ ਗ ਮ ਅ ਗੋਚਰ ਅ ਲ ਖ ਅ ਪਾ ਰ ਾ ਿ ਚੰ ਤਾ ਕਰਹੁ ਹਮਾਰ ੀ ॥  
agam agochar alakh apaaraa chintaa karahu hamaaree. 
O Lord, inaccessible, unfathomable, invisible and infinite: please, take care of 
me! 

 ਜ ਿ ਲ ਥਿਲ ਮ ਹੀਅਿ ਲ ਭਿਰਪੁਿਰ ਲੀਣਾ ਘਿ ਟ ਘਿ ਟ ਜ ੋਿ ਤ ਤੁਮ ਾਰੀ ॥੨॥  
jal thal mahee-al bharipur leenaa ghat ghat jot tumHaaree. ||2|| 
In the water, on the land and in sky, You are totally pervading. Your Light is in 
each and every heart. ||2|| 

 ਿ ਸ ਖ ਮ ਿ ਤ ਸਭ ਬੁਿਧ ਤੁਮ ਾਰੀ ਮੰਿਦਰ ਛਾਵਾ ਤੇਰੇ ॥  
sikh mat sabh buDh tumHaaree mandir chhaavaa tayray. 
All teachings, instructions and understandings are Yours; the mansions and 
sanctuaries are Yours as well. 

 ਤੁਝ ਿਬਨੁ ਅ ਵਰ ੁ ਨ ਜਾਣਾ ਮ ੇ ਰ ੇ ਸਾਿਹਬਾ ਗੁਣ ਗਾਵਾ ਿਨਤ ਤੇਰ ੇ ॥੩ ॥  
tujh bin avar na jaanaa mayray saahibaa gun gaavaa nit tayray. ||3|| 
Without You, I know no other, O my Lord and Master; I continually sing Your 
Glorious Praises. ||3|| 
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 ਜ ੀਅ ਜੰਤ ਸ ਿ ਭ ਸਰਿ ਣ ਤੁਮ ਾਰੀ ਸਰਬ ਿਚੰਤ ਤੁ ਧੁ ਪਾ ਸੇ ॥  
jee-a jant sabh saran tumHaaree sarab chint tuDh paasay. 
All beings and creatures seek the Protection of Your Sanctuary; all thought of 
their care rests with You. 

 ਜ ੋ ਤੁਧੁ ਭਾਵ ੈ ਸੋ ਈ ਚੰਗਾ ਇ ਕ ਨ ਾ ਨ ਕ ਕੀ ਅਰਦਾਸੇ ॥੪॥੨॥  
jo tuDh bhaavai so-ee changa ik naanak kee ardaasay. ||4||2|| 
That which pleases Your Will is good; this alone is Nanak's prayer. ||4||2|| 
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 ਜਾਪੁ ਸਾਿਹਬ 
  

 ੴ ਸਿਤਗੁਰ ਪ ਸਾਿਦ ॥ 
  

 ਸ ੀ ਵਾਿਹਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫ ਤ ਹ ॥ 
  

 ਜਾਪੁ 
  

 ਸ ੀ ਮੁਖਵਾਕ ਪਾਿਤਸ਼ਾਹੀ ੧੦॥ 
  

 ਛਪੈ ਛੰਦ ॥ ਤ ਪ ਸਾਿਦ ॥ 
  

ਚੱ  ਿਚਹਨ ਅਰੁ ਬਰਨ ਜਾਿਤ ਅਰੁ ਪਾਿਤ ਨਿਹਨ ਿਜਹ ॥ 
ਰੂਪ ਰੰਗ ਅਰੁ ਰੇਖ ਭੇਖ ਕੋਊ ਕਿਹ ਨ ਸਕਿਤ ਿਕਹ ॥ 
ਅਚਲ ਮੂਰਿਤ ਅਨਭਉ ਪ ਕਾਸ ਅਿਮਤੋਿਜ ਕਿਹੱਜੈ ॥ 
ਕੋਿਟ ਇੰਦ ਇੰਦ ਾਿਣ ਸਾਹੁ ਸਾਹਾਿਣ ਗਿਣੱਜੈ ॥ 
ਿਤ ਭਵਣ ਮਹੀਪ ਸੁਰ ਨਰ ਅਸੁਰ ਨੇਤ ਨੇਤ ਬਨ ਿਤ ਣ ਕਹਤ ॥ 
ਤਵ ਸਰਬ ਨਾਮ ਕਥੈ ਕਵਨ ਕਰਮ ਨਾਮ ਬਰਨਤ ਸੁਮਿਤ ॥੧॥ 
  

 ਭੁਜੰਗ ਪਯਾ ਤ ਛੰਦ ॥ 
  

ਨਮਸਤ ੰ ਅਕਾਲੇ ॥ ਨਮਸਤ ੰ ਿ ਪਾਲੇ ॥ 
ਨਮਸਤੰ ਅਰੂਪੇ ॥ ਨਮਸਤੰ ਅਨੂਪੇ ॥੨॥ 
ਨਮਸਤੰ ਅਭੇਖੇ ॥ ਨਮਸਤੰ ਅਲੇਖੇ ॥ 
ਨਮਸਤੰ ਅਕਾਏ ॥ ਨਮਸਤੰ ਅਜਾਏ ॥੩॥ 
ਨਮਸਤੰ ਅਗੰਜੇ ॥ ਨਮਸਤੰ ਅਭੰਜੇ ॥ 
ਨਮਸਤੰ ਅਨਾਮੇ ॥ ਨਮਸਤੰ ਅਠਾਮੇ ॥੪॥ 
ਨਮਸਤੰ ਅਕਰਮੰ ॥ ਨਮਸਤੰ ਅਧਰਮੰ ॥ 
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ਨਮਸਤੰ ਅਨਾਮੰ ॥ ਨਮਸਤੰ ਅਧਾਮੰ ॥੫॥ 
ਨਮਸਤੰ ਅਜੀਤੇ ॥ ਨਮਸਤੰ ਅਭੀਤੇ ॥ 
ਨਮਸਤੰ ਅਬਾਹੇ ॥ ਨਮਸਤੰ ਅਢਾਹੇ ॥੬॥ 
ਨਮਸਤੰ ਅਨੀਲੇ ॥ ਨਮਸਤੰ ਅਨਾਦੇ ॥ 
ਨਮਸਤੰ ਅਛੇਦੇ ॥ ਨਮਸਤੰ ਅਗਾਧੇ ॥੭॥ 
ਨਮਸਤੰ ਅਗੰਜੇ ॥ ਨਮਸਤੰ ਅਭੰਜੇ ॥ 
ਨਮਸਤੰ ਉਦਾਰੇ ॥ ਨਮਸਤੰ ਅਪਾਰੇ ॥੮॥ 
ਨਮਸਤੰ ਸੁ ਏਕੈ ॥ ਨਮਸਤੰ ਅਨੇਕੈ ॥ 
ਨਮਸਤੰ ਅਭੂਤੇ ॥ ਨਮਸਤੰ ਅਜੂਪੇ ॥੯॥ 
ਨਮਸਤੰ ਿਨ ਕਰਮੇ ॥ ਨਮਸਤੰ ਿਨ ਭਰਮੇ ॥ 
ਨਮਸਤੰ ਿਨ ਦੇਸੇ ॥ ਨਮਸਤੰ ਿਨ ਭੇਸੇ ॥੧੦॥ 
ਨਮਸਤੰ ਿਨ ਨਾਮੇ ॥ ਨਮਸਤੰ ਿਨ ਕਾਮੇ ॥ 
ਨਮਸਤੰ ਿਨ ਧਾਤੇ ॥ ਨਮਸਤੰ ਿਨ ਘਾਤੇ ॥੧੧॥ 
ਨਮਸਤੰ ਿਨ ਧੂਤੇ ॥ ਨਮਸਤੰ ਅਭੂਤੇ ॥ 
ਨਮਸਤੰ ਅਲੋਕੇ ॥ ਨਮਸਤੰ ਅਸੋਕੇ ॥੧੨॥ 
ਨਮਸਤੰ ਿਨ ਤਾਪੇ ॥ ਨਮਸਤੰ ਅਥਾਪੇ ॥ 
ਨਮਸਤੰ ਿਤ ਮਾਨੇ ॥ ਨਮਸਤੰ ਿਨਧਾਨੇ ॥੧੩॥ 
ਨਮਸਤੰ ਅਗਾਹੇ ॥ ਨਮਸਤੰ ਅਬਾਹੇ ॥ 
ਨਮਸਤੰ ਿਤ ਬਰਗੇ ॥ ਨਮਸਤੰ ਅਸਰਗੇ ॥੧੪॥ 
ਨਮਸਤੰ ਪ ਭੋਗੇ ॥ ਨਮਸ ਤੰ ਸੁਜੋਗੇ ॥ 
ਨਮਸਤੰ ਅਰੰਗੇ ॥ ਨਮਸਤੰ ਅਭੰਗੇ ॥੧੫॥ 
ਨਮਸਤੰ ਅਗੰਮੇ ॥ ਨਮਸਤਸਤੁ ਰੰਮੇ ॥ 
ਨਮਸਤੰ ਜਲਾਸਰੇ ॥ ਨਮਸਤੰ ਿਨਰਾਸਰੇ ॥੧੬॥ 
ਨਮਸਤੰ ਅਜਾਤੇ ॥ ਨਮਸਤੰ ਅਪਾਤੇ ॥ 
ਨਮਸਤੰ ਅਮਜਬੇ ॥ ਨਮਸਤਸਤੁ ਅਜਬੇ ॥੧੭॥ 
ਅਦੇਸੰ ਅਦੇਸੇ ॥ ਨਮਸ ਤੰ ਅਭੇਸੇ ॥ 
ਨਮਸਤੰ ਿਨ ਧਾਮੇ ॥ ਨਮਸਤੰ ਿਨ ਬਾਮੇ ॥੧੮॥ 
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ਨਮੋ ਸਰਬ ਕਾਲੇ ॥ ਨਮੋ ਸਰਬ ਿਦਆਲੇ ॥ 
ਨਮੋ ਸਰਬ ਰੂਪੇ ॥ ਨਮੋ ਸਰਬ ਭੂਪੇ ॥੧੯॥ 
ਨਮੋ ਸਰਬ ਖਾਪੇ ॥ ਨਮੋ ਸਰਬ ਥਾਪੇ ॥ 
ਨਮੋ ਸਰਬ ਕਾਲੇ ॥ ਨਮੋ ਸਰਬ ਪਾਲੇ ॥੨੦॥ 
ਨਮਸਤਸਤੁ ਦੇਵੈ ॥ ਨਮਸਤੰ ਅਭੇਵੈ ॥ 
ਨਮਸਤੰ ਅਜਨਮੇ ॥ ਨਮਸਤੰ ਸੁ ਬਨਮੇ ॥੨੧॥ 
ਨਮੋ ਸਰਬ ਗਉਨੇ ॥ ਨਮੋ ਸਰਬ ਭਉਨੇ ॥ 
ਨਮੋ ਸਰਬ ਰੰਗੇ ॥ ਨਮੋ ਸਰਬ ਭੰਗੇ ॥੨੨॥ 
ਨਮੋ ਕਾਲ ਕਾਲੇ ॥ ਨਮਸ ਤਸਤੁ ਿਦਆਲੇ ॥ 
ਨਮਸਤੰ ਅਬਰਨੇ ॥ ਨਮਸਤੰ ਅਮਰਨੇ ॥੨੩॥ 
ਨਮਸਤੰ ਜਰਾਰੰ ॥ ਨਮਸ ਤੰ ਿ ਤਾਰੰ ॥ 
ਨਮੋ ਸਰਬ ਧੰਧੇ ॥ ਨਮੋ ਸਤ ਅਬੰਧੇ ॥੨੪॥ 
ਨਮਸਤੰ ਿਨ ਸਾਕੇ ॥ ਨਮਸਤੰ ਿਨ ਬਾਕੇ ॥ 
ਨਮਸਤੰ ਰਹੀਮੇ ॥ ਨਮਸ ਤੰ ਕਰੀਮੇ ॥੨੫॥ 
ਨਮਸਤੰ ਅਨੰਤੇ ॥ ਨਮਸਤੰ ਮਹੰਤੇ ॥ 
ਨਮਸਤਸਤੁ ਰਾਗੇ ॥ ਨਮਸਤੰ ਸੁਹਾਗੇ ॥੨੬॥ 
ਨਮੋ ਸਰਬ ਸੋਖੰ ॥ ਨਮੋ ਸਰਬ ਪੋਖੰ ॥ 
ਨਮੋ ਸਰਬ ਕਰਤਾ ॥ ਨਮੋ ਸਰਬ ਹਰਤਾ ॥੨੭॥ 
ਨਮੋ ਜੋਗ ਜੋਗੇ ॥ ਨਮੋ ਭੋਗ ਭੋਗੇ ॥ 
ਨਮੋ ਸਰਬ ਿਦਆਲੇ ॥ ਨਮੋ ਸਰਬ ਪਾਲੇ ॥੨੮ ॥ 
  

 ਚਾਚਰੀ ਛੰਦ ॥ ਤ ਪ ਸਾਿਦ ॥ 

ਅਰੂਪ ਹੈਂ ॥ ਅਨੂਪ ਹੈਂ ॥ ਅਜੂ ਹੈਂ ॥ ਅਭੂ ਹੈਂ ॥੨੯॥ 
ਅਲੇਖ ਹੈਂ ॥ ਅਭੇਖ ਹੈਂ ॥ ਅਨਾਮ ਹੈਂ ॥ ਅਕਾਮ ਹੈਂ ॥੩੦॥ 
ਅਧੇ ਹੈਂ ॥ ਅਭੇ ਹੈਂ ॥ ਅਜੀਤ ਹੈਂ ॥ ਅਭੀਤ ਹੈਂ  ॥੩੧॥ 
ਿਤ ਮਾਨ ਹੈਂ ॥ ਿਨਧਾਨ ਹੈਂ ॥ ਿਤ ਬਰਗ ਹੈਂ ॥ ਅਸਰਗ ਹੈਂ ॥੩੨॥ 
ਅਨੀਲ ਹੈਂ ॥ ਅਨਾਿਦ ਹੈਂ ॥ ਅਜੇ ਹੈਂ ॥ ਅਜਾਿਦ ਹੈਂ ॥੩੩॥ 
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ਅਜਨਮ ਹੈਂ ॥ ਅਬਰਨ ਹੈਂ ॥ ਅਭੂਤ ਹੈਂ ॥ ਅਭਰਨ ਹੈਂ ॥੩੪॥ 
ਅਗੰਜ ਹੈਂ ॥ ਅਭੰਜ ਹੈਂ ॥ ਅਝੂਝ ਹੈਂ ॥ ਅਝੰਝ ਹੈਂ ॥੩੫॥ 
ਅਮੀਕ ਹੈਂ ॥ ਰਫ਼ੀਕ ਹੈਂ ॥ ਅਧੰਧ ਹੈਂ ॥ ਅਬੰਧ ਹੈਂ ॥੩੬॥ 
ਿਨ ਬੂਝ ਹੈਂ ॥ ਅਸੂਝ ਹੈਂ ॥ ਅਕਾਲ ਹੈਂ ॥ ਅਜਾਲ ਹੈਂ ॥੩੭॥ 
ਅਲਾਹ ਹੈਂ ॥ ਅਜਾਹ ਹੈਂ ॥ ਅਨੰਤ ਹੈਂ ॥ ਮਹੰਤ ਹੈਂ ॥੩੮॥ 
ਅਲੀਕ ਹੈਂ ॥ ਿਨ ਸੀਕ ਹੈਂ ॥ ਿਨ ਲੰਭ ਹੈਂ ॥ ਅਸੰਭ ਹੈਂ ॥੩੯॥ 
ਅਗੰਮ ਹੈਂ ॥ ਅਜੰਮ ਹੈਂ ॥ ਅਭੂਤ ਹੈਂ ॥ ਅਛੂਤ ਹੈਂ ॥੪੦॥ 
ਅਲੋਕ ਹੈਂ ॥ ਅਸੋਕ ਹੈਂ ॥ ਅਕਰਮ ਹੈਂ ॥ ਅਭਰਮ ਹੈਂ ॥੪੧॥ 
ਅਜੀਤ ਹੈਂ ॥ ਅਭੀਤ ਹੈਂ  ॥ ਅਬਾਹ ਹੈਂ ॥ ਅਗਾਹ ਹੈਂ ॥੪੨॥ 
ਅਮਾਨ ਹੈਂ ॥ ਿਨਧਾਨ ਹੈਂ ॥ ਅਨੇਕ ਹੈਂ ॥ ਿਫਰ ਏਕ ਹੈਂ ॥੪੩॥ 
  

 ਭੁਜੰਗ ਪਯਾ ਤ ਛੰਦ ॥ 
  

ਨਮੋ ਸਰਬ ਮਾਨੇ ॥ ਸਮਸਤੀ ਿਨਧਾਨੇ ॥ 
ਨਮੋ ਦੇਵ ਦੇਵੇ ॥ ਅਭੇਖੀ ਅਭੇਵੇ ॥੪੪॥ 
ਨਮੋ ਕਾਲ ਕਾਲੇ ॥ ਨਮੋ ਸਰਬ ਪਾਲੇ ॥ 
ਨਮੋ ਸਰਬ ਗਉਣੇ ॥ ਨਮੋ ਸਰਬ ਭਉਣੇ ॥੪੫॥ 
ਅਨੰਗੀ ਅਨਾਥੇ ॥ ਿਨ ਸੰਗੀ ਪ ਮਾਥੇ ॥ 
ਨਮੋ ਭਾਨ ਭਾਨੇ ॥ ਨਮੋ ਮਾਨ ਮਾਨੇ ॥੪੬॥ 
ਨਮੋ ਚੰਦ ਚੰਦ ੇ ॥ ਨਮੋ ਭ ਾਨ ਭਾਨੇ ॥ 
ਨਮੋ ਗੀਤ ਗੀਤੇ ॥ ਨਮੋ ਤਾਨ ਤਾਨੇ ॥੪੭॥ 
ਨਮੋ ਿਨਰਤ ਿਨਰਤੇ ॥ ਨਮੋ ਨਾਦ ਨਾਦੇ ॥ 
ਨਮੋ ਪਾਨ ਪਾਨੇ ॥ ਨਮੋ ਬਾਦ ਬਾਦੇ ॥੪੮॥ 
ਅਨੰਗੀ ਅਨਾਮੇ ॥ ਸਮਸਤੀ ਸਰੂਪੇ ॥ 
ਪ ਭੰਗੀ ਪ ਮਾ ਥੇ ॥ ਸਮਸਤੀ ਿਬਭੂਤੇ ॥੪੯॥ 
ਕਲੰਕੰ ਿਬਨਾ ਨੇ ਕਲੰਕੀ ਸਰੂਪੇ ॥ 
ਨਮੋ ਰਾਜ ਰਾਜੇ ਸ ਰੰ ਪਰਮ ਰੂਪੇ ॥੫ ੦॥ 
ਨਮੋ ਜੋਗ ਜੋਗੇ ਸ ਰੰ ਪਰਮ ਿਸੱਧੇ ॥ 
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ਨਮੋ ਰਾਜ ਰਾਜੇ ਸ ਰੰ ਪਰਮ ਿਬ ਧੇ ॥੫ ੧॥ 
ਨਮੋ ਸਸਤ ਪਾਣੇ ॥ ਨਮੋ ਅਸਤ ਮਾਣੇ ॥ 
ਨਮੋ ਪਰਮ ਿਗਆਤਾ ॥ ਨਮੋ ਲੋਕ ਮਾਤਾ ॥੫੨॥ 
ਅਭੇਖੀ ਅਭਰਮੀ ਅਭੋਗੀ ਅਭੁਗਤੇ ॥ 
ਨਮੋ ਜੋਗ ਜੋਗੇ ਸ ਰੰ ਪਰਮ ਜੁਗਤੇ ॥੫੩॥ 
ਨਮੋ ਿਨੱਤ ਨਾਰਾਇਣੇ ਰ ਕਰਮੇ ॥ 
ਨਮੋ ਪ ੇਤ ਅਪ ੇਤ ਦੇਵੇ ਸੁਧਰਮੇ ॥੫੪ ॥ 
ਨਮੋ ਰੋਗ ਹ ਰਤ ਾ ॥ ਨਮੋ ਰਾਗ ਰੂਪੇ ॥ 
ਨਮੋ ਸਾਹ ਸਾਹੰ ॥ ਨਮੋ ਭੂਪ ਭੂਪੇ ॥੫੫॥ 
ਨਮੋ ਦਾਨ ਦਾਨੇ ॥ ਨਮੋ ਮਾਨ ਮਾਨੇ ॥ 
ਨਮੋ ਰੋਗ ਰੋਗੇ ਨਮਸਤੰ ਇਸਨਾਨੰ ॥੫੬॥ 
ਨਮੋ ਮੰਤ ਮੰਤ ੰ ॥ ਨਮੋ ਜੰਤ ਜੰਤ ੰ ॥ 
ਨਮੋ ਇਸਟ ਇਸਟੇ ॥ ਨਮੋ ਤੰਤ ਤੰਤ ੰ ॥੫੭॥ 
ਸਦਾ ਸੱਚਦਾਨੰਦ ਸਰਬੰ ਪ ਣਾਸੀ ॥ 
ਅਨੂਪੇ ਅਰੂਪੇ ਸਮਸਤੁਿਲ ਿਨਵਾਸੀ ॥੫੮॥ 
ਸਦਾ ਿਸਧਦਾ ਬੁਧਦਾ ਿਬ ਧ ਕਰਤਾ ॥ 
ਅਧੋ ਉਰਧ ਅਰਧੰ ਅਘੰ ਓਘ ਹਰਤਾ ॥੫੯॥ 
ਪਰਮ ਪਰਮ ਪਰਮੇਸ ਰੰ ਪ ੋਛ ਪਾਲੰ ॥ 
ਸਦਾ ਸਰਬਦਾ ਿਸੱਧ ਦਾਤਾ ਿਦਆਲੰ ॥੬੦॥ 
ਅਛੇਦੀ ਅਭੇਦੀ ਅਨਾਮੰ ਅਕਾਮੰ ॥ 
ਸਮਸਤੋ ਪਰਾਜੀ ਸਮਸਤਸਤੁ ਧਾਮੰ ॥੬੧॥ 
  

 ਤੇਰਾ ਜੋਰੁ ॥ ਚਾਚਰੀ ਛੰਦ ॥ 
  

ਜਲੇ ਹੈਂ ॥ ਥਲੇ ਹੈਂ ॥ ਅਭੀਤ ਹੈਂ  ॥ ਅਭੇ ਹੈਂ ॥ ॥੬੨॥ 
ਪ ਭੂ ਹੈਂ ॥ ਅਜੂ ਹੈਂ ॥ ਅਦੇਸ ਹੈਂ ॥ ਅਭੇਸ ਹੈਂ ॥੬੩॥ 
  

 ਭੁਜੰਗ ਪਯਾ ਤ ਛੰਦ ॥ 
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ਅਗਾਧੇ ਅਬਾਧੇ ॥ ਅਨੰਦੀ ਸਰੂਪੇ ॥ 
ਨਮੋ ਸਰਬ ਮਾਨੇ ॥ ਸਮਸਤੀ ਿਨਧਾਨੇ ॥੬੪॥ 
ਨਮਸਤ ੰ ਿਨ ਨਾਥੇ ॥ ਨਮਸਤ ੰ ਪ ਮਾਥੇ ॥ 
ਨਮਸਤ ੰ ਅਗੰਜੇ ॥ ਨਮਸਤ ੰ ਅਭੰਜੇ ॥੬੫॥ 
ਨਮਸਤ ੰ ਅਕਾਲੇ ॥ ਨਮਸਤ ੰ ਅਪਾਲੇ ॥ 
ਨਮੋ ਸਰਬ ਦੇਸੇ ॥ ਨਮੋ ਸਰਬ ਭੇਸੇ ॥੬੬॥ 
ਨਮੋ ਰਾਜ ਰਾਜੇ ॥ ਨਮੋ ਸਾਜ ਸਾਜੇ ॥ 
ਨਮੋ ਸ਼ਾਹ ਸ਼ਾਹੇ ॥ ਨਮੋ ਮਾਹ ਮਾਹੇ ॥੬੭॥ 
ਨਮੋ ਗੀਤ ਗੀਤੇ ॥ ਨਮੋ ਪ ੀਤ ਪ ੀਤੇ ॥ 
ਨਮੋ ਰੋਖ ਰੋਖੇ ॥ ਨਮੋ ਸੋਖ ਸੋਖੇ ॥੬ ੮॥ 
ਨਮੋ ਸਰਬ ਰੋਗੇ ॥ ਨਮੋ ਸਰਬ ਭੋਗੇ ॥ 
ਨਮੋ ਸਰਬ ਜੀਤੰ ॥ ਨਮੋ ਸਰਬ ਭੀਤੰ ॥੬੯॥ 
ਨਮੋ ਸਰਬ ਿਗਆਨੰ ॥ ਨਮੋ ਪਰਮ ਤਾਨੰ ॥ 
ਨਮੋ ਸਰਬ ਮੰਤ ੰ ॥ ਨਮੋ ਸਰਬ ਜੰਤ ੰ ॥੭੦॥ 
ਨਮੋ ਸਰਬ ਿਦ ੱਸੰ ॥ ਨਮੋ ਸਰਬ ਿ ੱਸੰ ॥ 
ਨਮੋ ਸਰਬ ਰੰਗੇ ॥ ਿਤ ਭੰਗੀ ਅਨੰਗੇ ॥੭੧॥ 
ਨਮੋ ਜੀਵ ਜੀਵੰ ॥ ਨਮੋ ਬੀਜ ਬੀਜੇ ॥ 
ਅਿਖੱਜੇ ਅਿਭੱਜੇ ॥ ਸਮਸਤੰ ਪ ਿਸੱਜੇ ॥੭੨॥ 
ਿ ਪਾਲੰ ਸਰੂਪੇ ॥ ਕੁਕਰਮੰ ਪ ਣਾਸੀ ॥ 
ਸਦਾ ਸਰਬਦਾ ਿਰਿਧ ਿਸ ਧੰ ਿਨਵਾਸੀ ॥੭੩॥ 
  

 ਚਰਪਟ ਛੰਦ ॥ ਤ ਪ ਸਾਿਦ ॥ 
  

ਅੰਿਮ ਤ ਕਰਮੇ ॥ ਅ ੰਿਬ ਤ ਧਰਮੇ ॥ 
ਅਖੱਲ ਜੋਗੇ ॥ ਅਚੱਲ ਭੋਗੇ ॥੭੪॥ 
ਅਚੱਲ ਰਾਜੇ ॥ ਅਟੱਲ ਸਾਜੇ ॥ 
ਅਖੱਲ ਧਰਮੰ ॥ ਅਲੱਖ ਕਰਮੰ ॥੭ ੫॥ 
ਸਰਬੰ ਦਾਤਾ ॥ ਸਰਬੰ ਿਗਆਤਾ ॥ 
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ਸਰਬੰ ਭਾਨੇ ॥ ਸਰਬੰ ਮਾਨੇ ॥੭੬॥ 
ਸਰਬੰ ਪ ਾਣੰ ॥ ਸਰਬੰ ਤ ਾਣੰ ॥ 
ਸਰਬੰ ਭੁਗਤਾ ॥ ਸਰਬੰ ਜੁਗਤਾ ॥੭੭॥ 
ਸਰਬੰ ਦੇਵੰ ॥ ਸਰਬੰ ਭੇਵੰ ॥ 
ਸਰਬੰ ਕਾਲੇ ॥ ਸਰਬੰ ਪਾ ਲੇ ॥੭੮॥ 
  

 ਰੂਆਲ ਛੰਦ ॥ ਤ ਪ ਸਾਿਦ ॥ 
  

ਆਿਦ ਰੂਪ ਅਨਾਿਦ ਮੂਰਿਤ ਅਜੋਿਨ ਪੁਰਖ ਅਪਾਰ ॥ 
ਸਰਬ ਮਾਨ ਿਤ ਮਾਨ ਦੇਵ ਅਭੇਵ ਆਿਦ ਉਦਾਰ ॥ 
ਸਰਬ ਪਾਲਕ ਸਰਬ ਘਾ ਲਕ ਸਰਬ ਕੋ ਪੁਿਨ ਕਾ ਲ ॥ 
ਜੱਤ ਤੱਤ ਿਬਰਾਜਹੀ ਅਵਧੂਤ ਰੂਪ ਿਰਸਾਲ ॥੭੯॥ 
ਨਾਮ ਠਾਮ ਨ ਜਾਤ ਜਾਕਰ ਰੂਪ ਰੰਗ ਨ ਰੇਖ ॥ 
ਆਿਦ ਪੁਰਖ ਉਦਾਰ ਮੂਰਿਤ ਅਜੋਿਨ ਆਿਦ ਅਸੇਖ ॥ 
ਦੇਸ ਔਰ ਨ ਭੇਸ ਜਾਕਰ ਰੂਪ ਰੇਖ ਨ ਰਾਗ ॥ 
ਜੱਤ ਤੱਤ ਿਦਸਾ ਿਵਸਾ ਹੁਇ ਫੈਿਲਓ ਅਨੁਰਾਗ ॥੮੦॥ 
ਨਾਮ ਕਾਮ ਿਬਹੀਨ ਪੇਖਤ ਧਾਮ ਹੂੰ ਨਿਹ ਜਾਿਹ ॥ 
ਸਰਬ ਮਾਨ ਸਰਬੱਤ ਮਾਨ ਸਦੈਵ ਮਾਨਤ ਤਾਿਹ ॥ 
ਏਕ ਮੂਰਿਤ ਅਨੇਕ ਦਰਸਨ ਕੀਨ ਰੂਪ ਅਨੇਕ ॥ 
ਖੇਲ ਖੇਲ ਅ ਖੇਲ ਖੇਲਨ ਅੰਤ ਕੋ ਿਫ ਰ ਏਕ ॥੮ ੧॥ 
ਦੇਵ ਭੇਵ ਨ ਜਾਨਹੀ ਿਜਹ ਬੇਦ ਅਉਰ ਕਤੇਬ ॥ 
ਰੂਪ ਰੰਗ ਨ ਜਾਿਤ ਪਾਿਤ ਸੁ ਜਾਨਈ ਿਕਹ ਜੇਬ ॥ 
ਤਾਤ ਮਾਤ ਨ ਜਾਤ ਜਾਕਿਰ ਜਨਮ ਮਰਨ ਿਬਹੀਨ ॥ 
ਚੱ  ਬੱ  ਿਫਰੈ ਚਤ ੱ ਚੱਕ ਮਾਨਹੀ ਪੁਰ ਤੀਨ ॥੮੨॥ 
ਲੋਕ ਚਉਦਹ ਕੇ ਿਬਖੈ ਜਗ ਜਾਪਹੀ ਿਜਹ ਜਾਪ ॥ 
ਆਿਦ ਦੇਵ ਅਨਾਿਦ ਮੂਰਿਤ ਥਾਿਪਓ ਸਬੈ ਿਜਹ ਥਾਪ ॥ 
ਪਰਮ ਰੂਪ ਪੁਨੀਤ ਮੂਰਿਤ ਪੂਰਨ ਪੁ ਰਖੁ ਅਪਾਰ ॥ 
ਸਰਬ ਿਬਸ ਰਿਚਓ ਸੁਯੰਭਵ ਗੜਨ ਭੰਜਨਹਾਰ ॥੮੩॥ 
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ਕਾਲ ਹੀਨ ਕਲਾ ਸੰਜੁਗਿਤ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਅਦੇਸ ॥ 
ਧਰਮ ਧਾਮ ਸੁ ਭਰਮ ਰਿਹਤ ਅਭੂਤ ਅਲਖ ਅਭੇਸ ॥ 
ਅੰਗ ਰਾਗ ਨ ਰੰਗ ਜਾਕਹ ਜਾਿਤ ਪਾਿਤ ਨ ਨਾਮ ॥ 
ਗਰਬ ਗੰਜਨ ਦੁਸਟ ਭੰਜਨ ਮੁਕਿਤ ਦਾਇਕ ਕਾਮ ॥੮੪॥ 
ਆਪ ਰੂਪ ਅਮੀਕ ਅਨ ਉਸਤਿਤ ਏਕ ਪੁਰਖ ਅਵਧੂਤ ॥ 
ਗਰਬ ਗੰਜਨ ਸਰਬ ਭੰਜਨ ਆਿਦ ਰੂਪ ਅਸੂਤ ॥ 
ਅੰਗ ਹੀਨ ਅਭੰਗ ਅਨਾਤਮ ਏਕ ਪੁ ਰਖ ਅਪਾਰ ॥ 
ਸਰਬ ਲਾਇਕ ਸਰਬ ਘਾ ਇਕ ਸਰਬ ਕੋ ਪ ਿਤਪਾਰ ॥੮੫॥ 
ਸਰਬ ਗੰਤਾ ਸਰਬ ਹੰਤਾ ਸਰਬ ਤੇ ਅਨਭੇਖ ॥ 
ਸਰਬ ਸਾਸਤ ਨ ਜਾਨਹੀ ਿਜਹ ਰੂਪ ਰੰਗ ਅਰੁ ਰੇਖ ॥ 
ਪਰਮ ਬੇਦ ਪੁਰਾਣ ਜਾਕਿਹ ਨੇਤ ਭਾਖਤ ਿਨੱਤ ॥ 
ਕੋਿਟ ਿਸੰਿਮ ਿਤ ਪੁਰਾਨ ਸਾਸਤ ਨ ਆਵਈ ਵਹੁ ਿਚੱਿਤ ॥੮੬॥ 
  

 ਮਧੁਭਾਰ ਛੰਦ ॥ ਤ ਪ ਸਾਿਦ ॥ 
  

ਗੁਨ ਗਨ ਉਦਾਰ ॥ ਮਿਹਮਾ ਅਪਾਰ ॥ 
ਆਸਨ ਅਭੰਗ ॥ ਉਪਮਾ ਅਨੰਗ ॥੮ ੭॥ 
ਅਨਭਉ ਪ ਕਾਸ ॥ ਿਨਸਿਦਨ ਅਨਾਸ ॥ 
ਆਜਾਨ ਬਾਹੁ ॥ ਸਾਹਾਨ ਸਾਹੁ ॥੮੮॥ 
ਰਾਜਾਨ ਰਾਜ ॥ ਭਾਨਾਨ ਭਾਨ ॥ 
ਦੇਵਾਨ ਦੇਵ ॥ ਉਪਮਾ ਮਹਾਨ ॥੮੯॥ 
ਇੰਦ ਾਨ ਇੰਦ ॥ ਬਾਲਾਨ ਬਾਲ ॥ 
ਰੰਕਾਨ ਰੰਕ ॥ ਕਾਲਾਨ ਕਾਲ ॥੯੦॥ 
ਅਨਭੂਤ ਅੰਗ ॥ ਆਭਾ ਅਭੰਗ ॥ 
ਗਿਤ ਿਮਿਤ ਅਪਾਰ ॥ ਗੁਨ ਗਨ ਉਦਾਰ ॥੯੧॥ 
ਮੁਿਨ ਗਨ ਪ ਨਾਮ ॥ ਿਨਰਭੈ ਿਨਕਾਮ ॥ 
ਅਿਤ ਦੁਿਤ ਪ ਚੰਡ ॥ ਿਮਿਤ ਗਿਤ ਅਖੰਡ ॥੯੨ ॥ 
ਆਿਲਸ  ਕਰਮ ॥ ਆਿਦ ਸ  ਧਰਮ ॥ 
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ਸਰਬਾ ਭਰਣਾਢਯ ॥ ਅ ਨਡ ੰਡ ਬਾਢਯ ॥੯੩॥ 
  

 ਚਾਚਰੀ ਛੰਦ ॥ ਤ ਪ ਸਾਿਦ ॥ 
  

ਗੋਿਬੰਦੇ ॥ ਮੁ ਕੰਦੇ ॥ ਉਦਾਰੇ ॥ ਅਪਾਰੇ ॥੯੪॥ 
ਹਰੀਅੰ ॥ ਕਰੀਅੰ ॥ ਿਨ ਨਾਮੇ ॥ ਅਕਾਮੇ ॥੯੫॥ 
  

 ਭੁਜੰਗ ਪਯਾ ਤ ਛੰਦ ॥ 
  

ਚੱਤ ਚੱ  ਕਰਤਾ ॥ ਚੱਤ ਚੱ  ਹਰਤਾ ॥ 
ਚੱਤ ਚੱ  ਦਾਨੇ ॥ ਚੱਤ ਚੱ  ਜਾਨੇ ॥੯੬॥ 
ਚੱਤ ਚੱ  ਵਰਤੀ ॥ ਚੱਤ ਚੱ  ਭਰਤੀ ॥ 
ਚੱਤ ਚੱ  ਪਾਲੇ ॥ ਚੱਤ ਚੱ  ਕਾਲੇ ॥੯੭॥ 
ਚੱਤ ਚੱ  ਪਾਸੇ ॥ ਚੱਤ ਚੱ  ਵਾਸੇ ॥ 
ਚੱਤ ਚੱ  ਮਾਨਯੈ ॥ ਚੱਤ ਚੱ  ਦਾਨਯੈ ॥੯੮॥ 
  

 ਚਾਚਰੀ ਛੰਦ ॥ 
  

ਨ ਸੱਤ ੈ ॥ ਨ ਿਮੱਤ ੈ ॥ ਨ ਭਰਮੰ ॥ ਨ ਿਭੱਤ ੈ ॥੯੯॥ 
ਨ ਕਰਮੰ ॥ ਨ ਕਾਏ ॥ ਅਜਨਮੰ ॥ ਅਜਾਏ ॥੧੦੦॥ 
ਨ ਿਚੱਤ ੈ ॥ ਨ ਿਮੱਤ ੈ ॥ ਪਰੇ ਹੈਂ ॥ ਪਿਵੱਤ ੈ ॥੧੦੧॥ 
ਿਪ ਥੀਸੈ ॥ ਅਦੀਸੈ ॥ ਅਿਦ ਸੈ ॥ ਅਿ ਸੈ ॥੧੦੨॥ 
  

 ਭਗਵਤੀ ਛੰਦ ॥ ਤ ਪਰ ਾਿਦ ਕਥਤੇ ॥ 
  

ਿਕ ਆਿਛੱਜ ਦੇਸੈ ॥ ਿਕ ਆਿਭੱਜ ਭੇਸੈ ॥ 
ਿਕ ਆਗੰਜ ਕਰਮੈ ॥ ਿਕ ਆਭੰਜ ਭਰਮੈ ॥੧੦੩॥ 
ਿਕ ਆਿਭਜ ਲੋਕੈ ॥ ਿਕ ਆਿਦਤ ਸੋਕੈ ॥ 
ਿਕ ਅਵਧੂਤ ਬਰਨੈ ॥ ਿ ਕ ਿਬਭੂਤ ਕਰਨੈ ॥੧੦੪॥ 
ਿਕ ਰਾਜੰ ਪ ਭਾ ਹੈਂ ॥ ਿਕ ਧਰਮੰ ਧੁਜਾ ਹੈਂ॥ 



 

70 
 

ਿਕ ਆਸੋਕ ਬਰਨੈ ॥ ਿ ਕ ਸਰਬਾ ਅਭਰਨੈ ॥੧੦੫ ॥ 
ਿਕ ਜਗਤੰ ਿ ਤੀ ਹੈਂ ॥ ਿਕ ਛਤ ੰ ਛਤ ੀ ਹੈਂ ॥ 
ਿਕ ਬ ਹਮੰ ਸਰੂਪੈ ॥ ਿਕ ਅਨਭਉ ਅਨੂਪੈ ॥੧੦੬ ॥ 
ਿਕ ਆਿਦ ਅਦੇਵ ਹੈਂ ॥ ਿਕ ਆਿਪ ਅਭੇਵ ਹੈਂ ॥ 
ਿਕ ਿਚੱਤ ੰ ਿਬ ਹੀਨੈ ॥ ਿਕ ਏਕੈ ਅਧੀਨੈ ॥੧੦੭॥ 
ਿਕ ਰੋਜ਼ੀ ਰਜ਼ਾਕੈ ॥ ਰਹੀਮੈ ਿਰਹਾਕੈ ॥ 
ਿਕ ਪਾਕ ਿਬਐਬ ਹੈਂ ॥ ਿ ਕ ਗ਼ੈਬੁਲ ਗ਼ੈਬ ਹੈਂ ॥੧੦੮॥ 
ਿਕ ਅਫਵੁਲ ਗੁਨਾਹ ਹੈਂ ॥ ਿਕ ਸ਼ਾਹਾਨ ਸ਼ਾਹ ਹੈਂ ॥ 
ਿਕ ਕਾਰਨ ਕੁਿਨੰਦ ਹੈਂ ॥ ਿਕ ਰੋਜ਼ੀ ਿਦਹੰਦ ਹੈਂ ॥੧੦੯॥ 
ਿਕ ਰਾਜ਼ਕ ਰਹੀਮ ਹੈਂ ॥ ਿਕ ਕਰਮੰ ਕਰੀਮ ਹੈਂ ॥ 
ਿਕ ਸਰਬੰ ਕਲੀ ਹੈਂ ॥ ਿਕ ਸਰਬੰ ਦਲੀ ਹੈਂ ॥੧੧੦॥ 
ਿਕ ਸਰਬੱਤ ਮਾਿਨਯੈ ॥ ਿ ਕ ਸਰਬੱਤ ਦਾਿਨਯੈ ॥ 
ਿਕ ਸਰਬੱਤ ਗਉਨੈ ॥ ਿਕ ਸਰਬੱਤ ਭਉਨੈ ॥੧੧੧॥ 
ਿਕ ਸਰਬੱਤ ਦੇਸੈ ॥ ਿ ਕ ਸਰਬੱਤ ਭੇਸੈ ॥ 
ਿਕ ਸਰਬੱਤ ਰਾਜੈ ॥ ਿਕ ਸਰਬੱਤ ਸਾਜੈ ॥੧੧੨॥ 
ਿਕ ਸਰਬੱਤ ਦੀਨੈ ॥ ਿਕ ਸਰਬੱਤ ਲੀਨੈ ॥ 
ਿਕ ਸਰਬੱਤ ਜਾਹੋ ॥ ਿ ਕ ਸਰਬੱਤ ਭਾਹੋ ॥੧੧੩॥ 
ਿਕ ਸਰਬੱਤ ਦੇਸੈ ॥ ਿ ਕ ਸਰਬੱਤ ਭੇਸੈ ॥ 
ਿਕ ਸਰਬੱਤ ਕਾਲੈ ॥ ਿ ਕ ਸਰਬੱਤ ਪਾਲੈ ॥੧੧੪॥ 
ਿਕ ਸਰਬੱਤ ਹੰਤਾ ॥ ਿਕ ਸਰਬੱਤ ਗੰਤਾ ॥ 
ਿਕ ਸਰਬੱਤ ਭੇਖੀ ॥ ਿਕ ਸਰਬੱਤ ਪੇਖੀ ॥੧੧੫॥ 
ਿਕ ਸਰਬੱਤ ਕਾਜੈ ॥ ਿਕ ਸਰਬੱਤ ਰਾਜੈ ॥ 
ਿਕ ਸਰਬੱਤ ਸੋਖੈ ॥ ਿਕ ਸਰਬੱਤ ਪੋਖੈ ॥੧੧੬॥ 
ਿਕ ਸਰਬੱਤ ਤ ਾਣੈ ॥ ਿਕ ਸਰਬੱਤ ਪਾ ਣੈ ॥ 
ਿਕ ਸਰਬੱਤ ਦੇਸੈ ॥ ਿ ਕ ਸਰਬੱਤ ਭੇਸੈ ॥੧੧੭॥ 
ਿਕ ਸਰਬੱਤ ਮਾਿਨਯੈਂ ॥ ਸਦੈਵੰ ਪ ਧਾ ਿਨਯੈਂ ॥ 
ਿਕ ਸਰਬੱਤ ਜਾਿਪਯੈ ॥ ਿ ਕ ਸਰਬੱਤ ਥਾਿਪਯੈ ॥੧੧੮॥ 
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ਿਕ ਸਰਬੱਤ ਭਾਨੈ ॥ ਿਕ ਸਰਬੱਤ ਮਾਨੈ ॥ 
ਿਕ ਸਰਬੱਤ ਇੰਦ ੈ ॥ ਿ ਕ ਸਰਬੱਤ ਚੰਦ ੈ ॥੧੧੯॥ 
ਿਕ ਸਰਬੰ ਕਲੀਮੈ ॥ ਿਕ ਪਰਮੰ ਫ਼ਹੀਮੈ ॥ 
ਿਕ ਆਕਲ ਅਲਾਮੈ ॥ ਿ ਕ ਸਾਿਹਬ ਕਲਾਮੈ ॥੧ ੨੦॥ 
ਿਕ ਹੁਸਨਲ ਵਜੂ ਹੈਂ ॥ ਤ ਮਾਮੁਲ ਰੁਜੂ ਹੈਂ ॥ 
ਹਮੇਸੁਲ ਸਲਾਮੈਂ ॥ ਸਲੀਖਤ ਮੁਦਾਮੈਂ ॥੧੨੧॥ 
ਗ਼ਨੀਮੁਲ ਿਸ਼ਕਸਤੈ ॥ ਗ਼ਰੀਬੁਲ ਪਰਸਤੈ ॥ 
ਿਬਲੰਦੁਲ ਮਕਾਨੈਂ ॥ ਜ਼ਮੀਨੁਲ ਜ਼ਮਾਨੈਂ ॥੧੨੨॥ 
ਤਮੀਜ਼ੁਲ ਤਮਾਮੈਂ ॥ ਰੁ ਜੂਅਲ ਿਨਧਾਨੈਂ ॥ 
ਹਰੀਫੁਲ ਅਜੀਮੈਂ ॥ ਰਜ਼ਾਇਕ ਯਕੀ ਨੈਂ ॥੧੨੩॥ 
ਅਨੇਕੁਲ ਤਰੰਗ ਹੈਂ ॥ ਅਭੇਦ ਹੈਂ ਅਭੰਗ ਹੈਂ ॥ 
ਅਜ਼ੀਜ਼ੁਲ ਿਨਵਾਜ਼ ਹੈਂ ॥ ਗ਼ਨੀਮੁਲ ਿਖ਼ਰਾਜ ਹੈਂ ॥੧੨੪॥ 
ਿਨਰੁਕਤ ਸਰੂਪ ਹੈਂ ॥ ਿਤ ਮੁਕਿਤ ਿਬਭੂਤ ਹੈਂ ॥ 
ਪ ਭੁਗਿਤ ਪ ਭਾ ਹੈਂ ॥ ਸੁ ਜੁਗਿਤ ਸੁਧਾ ਹੈਂ ॥੧੨੫॥ 
ਸਦੈਵੰ ਸਰੂਪ ਹੈਂ ॥ ਅਭੇਦੀ ਅਨੂਪ ਹੈਂ ॥ 
ਸਮਸਤੋ ਪਰਾਜ ਹੈਂ ॥ ਸਦਾ ਸਰਬ ਸਾਜ ਹੈਂ ॥੧੨੬॥ 
ਸਮਸਤੁਲ ਸਲਾਮ ਹੈਂ ॥ ਸਦੈਵਲ ਅਕਾਮ ਹੈਂ ॥ 
ਿਨ ਬਾਧ ਸਰੂਪ ਹੈਂ ॥ ਅ ਗ ਾਿਧ ਹੈਂ ਅਨੂਪ ਹੈਂ ॥੧੨੭॥ 
ਓਅੰ ਆਿਦ ਰੂਪੇ ॥ ਅਨਾਿਦ ਸਰੂਪੈ ॥ 
ਅਨੰਗੀ ਅਨਾਮੇ ॥ ਿਤ ਭੰਗੀ ਿਤ ਕਾਮੇ ॥੧੨੮॥ 
ਿਤ ਬਰਗੰ ਿਤ ਬਾਧੇ ॥ ਅਗੰਜੇ ਅਗਾਧੇ ॥ 
ਸੁਭੰ ਸਰਬ ਭਾਗੇ ॥ ਸੁ ਸਰਬਾ ਅਨੁਰਾਗੇ ॥੧੨੯॥ 
ਿਤ ਭੁਗਤ ਸਰੂਪ ਹੈਂ ॥ ਅਿਛੱਜ ਹੈਂ ਅਛੂਤ ਹੈਂ ॥ 
ਿਕ ਨਰਕੰ ਪ ਣਾਸ ਹੈਂ ॥ ਿਪ ਥੀਉਲ ਪ ਵਾਸ ਹੈਂ ॥੧੩੦॥ 
ਿਨਰੁਕਿਤ ਪ ਭਾ ਹੈਂ ॥ ਸਦੈਵੰ ਸਦਾ ਹੈਂ ॥ 
ਿਬਭੁਗਿਤ ਸਰੂਪ ਹੈਂ ॥ ਪ ਜੁਗਿਤ ਅਨੂਪ ਹੈਂ ॥੧੩੧॥ 
ਿਨਰੁਕਿਤ ਸਦਾ ਹੈਂ ॥ ਿਬ ਭੁਗਿਤ ਪ ਭਾ ਹੈਂ ॥ 
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ਅਨ ਉਕਿਤ ਸਰੂਪ ਹੈਂ ॥ ਪ ਜੁਗਿਤ ਅਨੂਪ ਹੈਂ ॥੧੩੨॥ 
  

 ਚਾਚਰੀ ਛੰਦ ॥ 
  

ਅਭੰਗ ਹੈਂ ॥ ਅਨੰਗ ਹੈਂ ॥ ਅਭੇਖ ਹੈਂ ॥ ਅਲੇਖ ਹ ੈਂ  ॥੧੩੩॥ 
ਅਭਰਮ ਹੈਂ ॥ ਅਕਰਮ ਹੈਂ ॥ ਅਨਾਿਦ ਹੈਂ ॥ ਜੁਗ ਾਿਦ ਹੈਂ ॥੧੩੪॥ 
ਅਜੈ ਹੈਂ ॥ ਅਬੈ ਹੈਂ ॥ ਅਭੂਤ ਹੈਂ ॥ ਅਧੂਤ ਹੈਂ ॥੧੩੫॥ 
ਅਨਾਸ ਹੈਂ ॥ ਉਦਾਸ ਹੈਂ ॥ ਅਧੰਧ ਹੈਂ ॥ ਅਬੰਧ ਹੈਂ ॥੧੩੬॥ 
ਅਭਗਤ ਹੈਂ ॥ ਿਬਰਕਤ ਹੈਂ ॥ ਅਨਾਸ ਹੈਂ ॥ ਪ ਕਾਸ ਹੈਂ ॥੧੩੭॥ 
ਿਨਿਚੰਤ ਹੈਂ ॥ ਸੁਿਨੰਤ ਹੈਂ ॥ ਅਿਲੱਖ ਹੈਂ ॥ ਅਿਦੱਖ ਹੈਂ ॥੧੩੮॥ 
ਅਲੇਖ ਹੈਂ ॥ ਅਭੇਖ ਹੈਂ ॥ ਅਢਾਹ ਹੈਂ ॥ ਅਗਾਹ ਹੈਂ ॥੧੩੯॥ 
ਅਸੰਭ ਹੈਂ ॥ ਅਗੰਭ ਹੈਂ ॥ ਅਨੀਲ ਹੈਂ ॥ ਅਨਾਿਦ ਹੈਂ ॥੧੪੦॥ 
ਅਿਨੱਤ ਹੈਂ ॥ ਸੁਿਨੱਤ ਹੈਂ ॥ ਅਜਾਤ ਹੈਂ ॥ ਅਜਾਦ ਹੈਂ ॥੧੪੧॥ 
  

 ਚਰਪਟ ਛੰਦ ॥ ਤ ਪ ਸਾਿਦ ॥ 
  

ਸਰਬੰ ਹੰਤਾ ॥ ਸਰਬੰ ਗੰਤਾ ॥ 
ਸਰਬੰ ਿਖਆਤਾ ॥ ਸਰਬੰ ਿਗਆਤਾ ॥੧੪੨॥ 
ਸਰਬੰ ਹਰਤਾ ॥ ਸਰਬੰ ਕਰਤਾ ॥ 
ਸਰਬੰ ਪ ਾਣੰ ॥ ਸਰਬੰ ਤ ਾਣੰ ॥੧੪੩॥ 
ਸਰਬੰ ਕਰਮੰ ॥ ਸਰਬੰ ਧਰਮੰ ॥ 
ਸਰਬੰ ਜੁਗਤਾ ॥ ਸਰਬੰ ਮੁਕਤਾ ॥੧੪੪॥ 
  

 ਰਸਾਵਲ ਛੰਦ ॥ ਤ ਪ ਸਾਿਦ ॥ 
  

ਨਮੋ ਨਰਕ ਨਾਸੇ ॥ ਸਦੈਵੰ ਪ ਕਾਸੇ ॥ 
ਅਨੰਗੰ ਸਰੂਪੇ ॥ ਅਭੰਗੰ ਿਬਭੂਤੇ ॥੧੪੫॥ 
ਪ ਮਾਥੰ ਪ ਮਾ ਥੇ ॥ ਸਦਾ ਸਰਬ ਸਾਥੇ ॥ 
ਅਗਾਧ ਸਰੂਪੇ ॥ ਿਨ ਬਾ ਧ ਿਬਭੂਤੇ ॥੧੪੬॥ 
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ਅਨੰਗੀ ਅਨਾਮੇ ॥ ਿਤ ਭੰਗੀ ਿਤ ਕਾਮੇ ॥ 
ਿਨ ਭੰਗੀ ਸਰੂਪੇ ॥ ਸਰਬੰਗੀ ਅਨੂਪੇ ॥੧੪੭॥ 
ਨ ਪੋਤ ੈ ਨ ਪੁ ੱਤ ੈ ॥ ਨ ਸੱਤ ੈ ਨ ਿਮਤ ੈ ॥ 
ਨ ਤਾਤੈ ਨ ਮਾਤੈ ॥ ਨ ਜਾਤੈ ਨ ਪਾ ਤੈ ॥੧੪੮॥ 
ਿਨ ਸਾਕੰ ਸਰੀਕ ਹੈਂ ॥ ਅਿਮਤੋ ਅਮੀਕ ਹੈਂ ॥ 
ਸਦੈਵੰ ਪ ਭਾ ਹੈਂ ॥ ਅਜੈ ਹੈਂ ਅਜਾ ਹੈਂ ॥੧੪੯॥ 
  

 ਭਗਵਤੀ ਛੰਦ ॥ ਤ ਪ ਸਾਿਦ ॥ 
  

ਿਕ ਜ਼ਾਹਰ ਜ਼ਹੂਰ ਹੈਂ ॥ ਿ ਕ ਹਾਜ਼ਰ ਜਜ਼ੂਰ ਹੈਂ ॥ 
ਹਮੇਸੁਲ ਸਲਾਮ ਹੈਂ ॥ ਸਮਸਤੁਲ ਕਲਾਮ ਹੈਂ ॥੧੫੦॥ 
ਿਕ ਸਾਿਹਬ ਿਦਮਾਗ਼ ਹੈਂ ॥ ਿਕ ਹੁਸਨਲ ਚਰਾਗ਼ ਹੈਂ ॥ 
ਿਕ ਕਾਮਲ ਕਰੀਮ ਹੈਂ ॥ ਿਕ ਰਾ ਜ਼ਕ ਰਹੀਮ ਹੈਂ ॥੧੫੧॥ 
ਿਕ ਰੋਜ਼ੀ ਿਦਿਹੰਦ ਹੈਂ ॥ ਿ ਕ ਰਾਜ਼ਕ ਰਿਹੰਦ ਹੈਂ ॥ 
ਕਰੀਮੁਲ ਕਮਾਲ ਹੈਂ ॥ ਿ ਕ ਹੁਸਨਲ ਜਮਾਲ ਹੈਂ ॥੧੫੨॥ 
ਗ਼ਨੀਮੁਲ ਿਖ਼ਰਾਜ ਹੈਂ ॥ ਗ਼ਰੀਬੁਲ ਿਨਵਾਜ਼ ਹੈਂ ॥ 
ਹਰਿਫ਼◌ੁਲ ਿਸ਼ਕੰਨ ਹੈਂ ॥ ਿਹਰਾਸੁਲ ਿਫਕੰਨ ਹੈਂ ॥੧੫੩॥ 
ਕਲੰਕੰ ਪ ਣਾ ਸ ਹੈਂ ॥ ਸਮਸਤੁਲ ਿਨਵਾਸ ਹੈਂ ॥ 
ਅਗੰਜੁਲ ਗਨੀਮ ਹੈਂ ॥ ਰਜ਼ਾਇਕ ਰਹੀਮ ਹੈਂ ॥੧੫੪॥ 
ਸਮਸਤੁਲ ਜੁਬ  ਹੈਂ ॥ ਿਕ ਸਾਿਹਬ ਿਕਰ  ਹੈਂ ॥ 
ਿਕ ਨਰਕੰ ਪ ਣਾਸ ਹੈਂ ॥ ਬਿਹਸਤੁਲ ਿਨਵਾਸ ਹੈਂ ॥੧੫੫॥ 
ਿਕ ਸਰਬੁਲ ਗਵੰਨ ਹੈਂ ॥ ਹਮੇਸੁਲ ਰਵੰਨ ਹੈਂ ॥ 
ਤਮਾਮੁਲ ਤਮੀਜ਼ ਹੈਂ ॥ ਸਮਸਤੁਲ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਹੈਂ ॥੧੫੬॥ 
ਪਰੰ ਪਰਮ ਈਸ ਹੈਂ ॥ ਸਮਸਤੁਲ ਅਦੀਸ ਹੈਂ ॥ 
ਅਦੇਸੁਲ ਅਲੇਖ ਹੈਂ ॥ ਹ ਮੇਸੁਲ ਅਭੇਖ ਹੈਂ ॥੧੫੭॥ 
ਜ਼ਮੀਨੁਲ ਜ਼ਮਾ ਹੈਂ ॥ ਅ ਮੀ ਕੁਲ ਇਮਾ ਹੈਂ ॥ 
ਕਰੀਮੁਲ ਕਮਾਲ ਹੈਂ ॥ ਿ ਕ ਜੁਰਅਿਤ ਜਮਾਲ ਹੈਂ ॥੧੫੮॥ 
ਿਕ ਅਚਲੰ ਪ ਕਾਸ ਹੈਂ ॥ ਿਕ ਅਿਮਤੋ ਸੁਬਾਸ ਹੈਂ ॥ 
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ਿਕ ਅਜਬ ਸਰੂਪ ਹੈਂ ॥ ਿਕ ਅਿਮਤੋ ਿਬਭੂਤ ਹੈਂ ॥੧੫੯॥ 
ਿਕ ਅਿਮਤੋ ਪਸਾ ਹੈਂ ॥ ਿ ਕ ਆਤਮ ਪ ਭਾ ਹੈਂ ॥ 
ਿਕ ਅਚਲੰ ਅਨੰਗ ਹੈਂ ॥ ਿਕ ਅਿਮਤੋ ਅਭੰਗ ਹੈਂ ॥੧੬੦॥ 
  

 ਮਧੁਭਾਰ ਛੰਦ ॥ ਤ ਪ ਸਾਿਦ ॥ 
  

ਮੁਿਨ ਮਿਨ ਪ ਨਾਮ ॥ ਗੁਿਨ ਗਨ ਮੁਦਾਮ ॥ 
ਅਿਰ ਬਰ ਅਗੰਜ ॥ ਹਿਰ ਨਰ ਪ ਭੰਜ ॥੧੬੧॥ 
ਅਨ ਗਨ ਪ ਨਾਮ ॥ ਮੁ ਿਨ ਮਿਨ ਸਲਾਮ ॥ 
ਹਿਰ ਨਰ ਅ ਖੰਡ ॥ ਬਰ ਨਰ ਅਮੰਡ ॥੧੬੨॥ 
ਅਨਭਵ ਅਨਾਸ ॥ ਮੁਿਨ ਮਿਨ ਪ ਕਾਸ ॥ 
ਗੁਿਨ ਗਨ ਪ ਨਾਮ ॥ ਜਲ ਥਲ ਮੁਦਾਮ ॥੧੬੩॥ 
ਅਨਿਛੱਜ ਅੰਗ ॥ ਆਸਨ ਅਭੰਗ ॥ 
ਉਪਮਾ ਅਪਾਰ ॥ ਗਿਤ ਿਮਿਤ ਉਦਾਰ ॥੧੬੪॥ 
ਜਲ ਥਲ ਅਮੰਡ ॥ ਿਦਸ ਿਵਸ ਅਭੰਡ ॥ 
ਜਲ ਥਲ ਮਹੰਤ ॥ ਿਦਸ ਿਵਸ ਿਬਅੰਤ ॥੧੬੫॥ 
ਅਨਭਵ ਅਨਾਸ ॥ ਿਧ ਤ ਧਰ ਧੁਰਾਸ ॥ 
ਆਜਾਨ ਬਾਹੁ ॥ ਏਕੈ ਸਦਾਹੁ ॥੧੬੬॥ 
ਓਅੰਕਾਰ ਆਿਦ ॥ ਕਥਨੀ ਅਨਾਿਦ ॥ 
ਖਲ ਖੰਡ ਿਖਆਲ ॥ ਗੁਰਬਰ ਅਕਾਲ ॥੧੬੭॥ 
ਘਰ ਘਿਰ ਪ ਨਾਮ ॥ ਿਚ ਤ ਚਰਨ ਨਾਮ ॥ 
ਅਨਿਛੱਜ ਗਾਤ ॥ ਆਿਜਜ ਨ ਬਾਤ ॥੧੬੮॥ 
ਅਨਝੰਝ ਗਾਤ ॥ ਅਨਰੰਜ ਬਾਤ ॥ 
ਅਨਟੁਟ ਭੰਡਾਰ ॥ ਅਨਠਟ ਅਪਾਰ ॥੧੬੯॥ 
ਆਡੀਠ ਧਰਮ ॥ ਅਿਤ ਢੀਠ ਕਰਮ ॥ 
ਅਣਬ ਣ ਅਨੰਤ ॥ ਦਾਤਾ ਮਹੰਤ ॥੧੭੦॥ 
  

 ਹਿਰਬੋਲਮਨਾ ਛੰਦ ॥ ਤ ਪ ਸਾਿਦ ॥ 
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ਕਰੁਣਾਲਯ ਹੈਂ ॥ ਅਿਰ ਘਾਲਯ ਹੈਂ ॥ 
ਖਲ ਖੰਡਨ ਹੈਂ ॥ ਮਿਹ ਮੰਡਨ ਹੈਂ ॥੧੭੧॥ 
ਜਗਤੇਸ ਰ ਹੈਂ ॥ ਪਰਮੇਸ ਰ ਹੈਂ ॥ 
ਕਿਲ ਕਾਰਣ ਹੈਂ ॥ ਸਰਬ ਉਬਾਰਣ ਹੈਂ ॥੧੭੨॥ 
ਿਧਤ ਕੇ ਧਰਣ ਹੈਂ ॥ ਜਗ ਕੇ ਕਰਣ ਹੈਂ ॥ 
ਮਨ ਮਾਿਨਯ ਹੈਂ ॥ ਜਗ ਜਾਿਨਯ ਹੈਂ ॥੧੭੩॥ 
ਸਰਬੰ ਭਰ ਹੈਂ ॥ ਸਰਬੰ ਕਰ ਹੈਂ ॥ 
ਸਰਬ ਪਾਿਸਯ ਹੈਂ ॥ ਸਰਬ ਨਾਿਸਯ ਹੈਂ ॥੧੭੪॥ 
ਕਰੁਣਾਕਰ ਹੈਂ ॥ ਿਬਸ ੰਭ ਰ ਹੈਂ ॥ 
ਸਰਬੇਸ ਰ ਹੈਂ ॥ ਜਗਤੇਸ ਰ ਹੈਂ ॥੧੭੫॥ 
ਬ ਹਮੰਡਸ ਹੈਂ ॥ ਖਲ ਖੰਡ ਸ ਹੈਂ ॥ 
ਪਰ ਤੇ ਪਰ ਹੈਂ ॥ ਕਰੁਣਾ ਕਰ ਹੈਂ ॥੧੭੬॥ 
ਅਜਪਾ ਜਪ ਹੈਂ ॥ ਅਥਪਾ ਥਪ ਹੈਂ ॥ 
ਅਿ ਤਾ ਿ ਤ ਹੈਂ ॥ ਅਿਮ ਤਾ ਿਮਤ ਹੈਂ ॥੧੭੭॥ 
ਅੰਿਮ ਤਾ ਿਮ ਤ ਹੈਂ ॥ ਕਰਣਾ ਿ ਤ ਹੈਂ ॥ 
ਅਿ ਤਾ ਿ ਤ ਹੈਂ ॥ ਧਰਣੀ ਿਧਤ ਹੈਂ ॥੧੭੮॥ 
ਅਿਮ ਤੇਸ ਰ ਹੈਂ ॥ ਪਰਮੇਸ ਰ ਹੈਂ ॥ 
ਅਿ ਤਾ ਿ ਤ ਹੈਂ ॥ ਅਿਮ ਤਾ ਿਮਤ ਹੈਂ ॥੧੭੯॥ 
ਅਜਬਾ ਿ ਤ ਹੈਂ ॥ ਅਿਮ ਤਾ ਿਮਤ ਹੈਂ ॥ 
ਨਰ ਨਾਇਕ ਹੈਂ ॥ ਖਲ ਘਾਇਕ ਹੈਂ ॥੧੮੦॥ 
ਿਬਸ ੰਭਰ ਹੈਂ ॥ ਕਰੁਣਾਲ ਯ ਹੈਂ ॥ 
ਿਨਪ ਨਾਇਕ ਹੈਂ ॥ ਸਰਬ ਪਾਇਕ ਹੈਂ ॥੧੮੧॥ 
ਭਵ ਭੰਜਨ ਹੈਂ ॥ ਅਿਰ ਗੰਜਨ ਹੈਂ ॥ 
ਿਰਪੁ ਤਾਪਨ ਹੈਂ ॥ ਜਪੁ ਜਾਪਨ ਹੈਂ ॥੧੮੨॥ 
ਅਕਲੰ ਿ ਤ ਹੈਂ ॥ ਸਰਬਾ ਿ ਤ ਹੈਂ ॥ 
ਕਰਤਾ ਕਰ ਹੈਂ ॥ ਹਰਤਾ ਹਿਰ ਹੈਂ ॥੧੮੩॥ 
ਪਰਮਾਤਮ ਹੈਂ ॥ ਸਰਬ ਆਤਮ ਹੈਂ ॥ 
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ਆਤਮ ਬਸ ਹੈਂ ॥ ਜਸ ਕੇ ਜਸ ਹੈਂ ॥੧੮੪॥ 
  

 ਭੁਜੰਗ ਪਯਾ ਤ ਛੰਦ ॥ 
  

ਨਮੋ ਸੂਰਜ ਸੂਰਜੇ ਨਮੋ ਚੰਦ ਚੰਦ ੇ ॥ 
ਨਮੋ ਰਾਜ ਰਾਜੇ ਨਮੋ ਇੰਦ ਇੰਦ ੇ ॥ 
ਨਮੋ ਅੰਧਕਾਰੇ ਨਮੋ ਤੇਜ ਤੇਜੇ ॥ 
ਨਮੋ ਿਬੰ◌੍ਰਦ ਿਬੰ◌੍ਰਦੇ ਨਮੋ ਬੀਜ ਬੀਜੇ ॥੧੮੫॥ 
ਨਮੋ ਰਾਜਸੰ ਤਾਮਸੰ ਸ ਤ ਰੂਪੇ ॥ 
ਨਮੋ ਪਰਮ ਤੱਤੰ ਅਤੱਤੰ ਸਰੂਪੇ ॥ 
ਨਮੋ ਜੋਗ ਜੋਗੇ ਨਮੋ ਿਗ ਆਨ ਿਗਆਨੇ ॥ 
ਨਮੋ ਮੰਤ ਮੰਤ ੇ ਨਮੋ ਿਧਆਨ ਿਧਆਨੇ ॥੧੮੬॥ 
ਨਮੋ ਜੁਧ ਜੁ ਧੇ ਨਮੋ ਿਗ ਆਨ ਿਗਆਨੇ ॥ 
ਨਮੋ ਭੋਜ ਭੋਜੇ ਨਮੋ ਪਾਨ ਪਾਨੇ ॥ 
ਨਮੋ ਕਲਹ ਕਰਤਾ ਨਮੋ ਸ ਤ ਰੂਪੇ ॥ 
ਨਮੋ ਇੰਦ ਇੰਦ ੇ ਅਨਾਦੰ ਿਬਭੂਤੇ ॥੧੮੭॥ 
ਕਲੰਕਾਰ ਰੂਪੇ ਅਲੰਕਾਰ ਅਲੰਕੇ ॥ 
ਨਮੋ ਆਸ ਆਸੇ ਨਮੋ ਬ ਕ ਬੰਕੇ ॥ 
ਅਭੰਗੀ ਸਰੂਪੇ ਅਨੰਗੀ ਅਨਾਮੇ ॥ 
ਿਤ ਭੰਗੀ ਿਤ ਕਾਲੇ ਅਨੰਗੀ ਅਕਾਮੇ ॥੧੮੮॥ 
  

 ਏਕ ਅਛਰੀ ਛੰਦ ॥ 
  

ਅਜੈ ॥ ਅਲੈ ॥ ਅਭੈ ॥ ਅਬੈ ॥੧੮੯॥ 
ਅਭੂ ॥ ਅਜੂ ॥ ਅਨਾਸ ॥ ਅਕਾਸ ॥੧੯੦॥ 
ਅਗੰਜ ॥ ਅ ਭ ੰਜ ॥ ਅਲੱਖ ॥ ਅਭੱਖ ॥੧੯੧॥ 
ਅਕਾਲ ॥ ਿਦਆਲ ॥ ਅਲੇਖ ॥ ਅ ਭ ੇਖ ॥੧੯੨॥ 
ਅਨਾਮ ॥ ਅਕਾਮ ॥ ਅਗਾਹ ॥ ਅਢਾਹ ॥੧੯੩॥ 
ਅਨਾਥੇ ॥ ਪ ਮਾਥੇ ॥ ਅਜੋਨੀ ॥ ਅਮੋਨੀ ॥੧੯੪॥ 
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ਨ ਰਾਗੇ ॥ ਨ ਰੰਗੇ ॥ ਨ ਰੂਪੇ ॥ ਨ ਰੇਖੇ ॥੧੯੫॥ 
ਅਕਰਮੰ ॥ ਅਭਰਮੰ ॥ ਅਗੰਜੇ ॥ ਅ ਲ ੇਖੇ ॥੧੯੬॥ 
  

 ਭੁਜੰਗ ਪਯਾ ਤ ਛੰਦ ॥ 
  

ਨਮਸਤੁਲ ਪ ਣਾਮੇ ਸਮਸਤੁਲ ਪ ਣਾਸੇ ॥ 
ਅਗੰਜੁਲ ਅਨਾਮੇ ਸਮਸਤੁਲ ਿਨਵਾਸੇ ॥ 
ਿਨ ਕਾਮੰ ਿਬ ਭੂਤੇ ਸਮਸਤੁਲ ਸਰੂਪੇ ॥ 
ਕੁਕਰਮੰ ਪ ਣ ਾਸੀ ਸੁਧਰਮੰ ਿਬਭੂਤੇ ॥੧੯੭॥ 
ਸਦਾ ਸੱਿਚਦਾਨੰਦ ਸੱਤ ੰ ਪ ਣਾਸੀ ॥ 
ਕਰੀਮੁਲ ਕੁਿਨੰਦਾ ਸਮਸਤੁਲ ਿਨਵਾਸੀ ॥ 
ਅਜਾਇਬ ਿਬਭੂਤੇ ਗਜਾਇਬ ਗਨੀਮੇ ॥ 
ਹਰੀਅੰ ਕਰੀਅੰ ਕਰੀਮੁਲ ਰਹੀਮੇ ॥੧ ੯੮॥ 
ਚੱਤ ਚੱ  ਵ ਰਤ ੀ ਚੱਤ ਚੱ  ਭੁਗਤੇ ॥ 
ਸੁਯੰਭਵ ਸੁਭੰ ਸਰਬਦਾ ਸਰਬ ਜੁਗਤੇ ॥ 
ਦੁਕਾਲੰ ਪ ਣਾ ਸੀ ਿਦਆਲੰ ਸਰੂਪੇ ॥ 
ਸਦਾ ਅੰਗ ਸੰਗੇ ਅਭੰਗੰ ਿਬਭੂਤੇ ॥੧੯੯॥ 
  

 
 ਵਾਿਹਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲ ਸਾ 
 ਵਾਿਹਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਹ ॥ 
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  ੴ ਵਾਿਹਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫ ਤ ਹ ॥ 
  

 ਪਾਿਤਸ਼ਾਹੀ ੧੦॥ 
  

 ਤ ਪ ਸਾਿਦ ਸਵੱਯੇ 
  

ਸ ਾਵਗ ਸੁੱਧ ਸਮੂਹ ਿਸਧਾਨ ਕੇ ਦੇਿਖ ਿਫਿਰਓ ਘਰ ਜੋਗ ਜਤੀ ਕੇ ॥ 
ਸੂਰ ਸੁਰਾਰਦਨ ਸੁੱਧ ਸੁਧਾਿਦਕ ਸੰਤ ਸਮੂਹ ਅਨੇਕ ਮਤੀ ਕੇ ॥ 
ਸਾਰੇ ਹੀ ਦੇਸ ਕੋ ਦੇਿਖ ਰਿਹਓ ਮਤ ਕੋਊ ਨ ਦੇਖੀਅਤ ਪ ਾਨਪਤੀ ਕੇ ॥ 
ਸ ੀ ਭਗਵਾਨ ਕੀ ਭਾਇ ਿ ਪਾ ਹੂ ਤੇ ਏਕ ਰਤੀ ਿਬਨੁ ਏਕ ਰਤੀ ਕੇ ॥੧॥ 
ਮਾਤੇ ਮਤੰਗ ਜਰੇ ਜਰ ਸੰਗ ਅਨੂਪ ਉਤੰਗ ਸੁਰੰਗ ਸਵਾਰੇ ॥ 
ਕੋਟ ਤੁਰੰਗ ਕੁਰੰਗ ਸੇ ਕੂਦਤ ਪਉਨ ਕੇ ਗਉਨ ਕੋ ਜਾਤ ਿਨਵਾਰੇ ॥ 
ਭਾਰੀ ਭੁਜਾਨ ਕੇ ਭੂਪ ਭ ਲੀ ਿਬਿਧ ਿਨਆਵਤ ਸੀਸ ਨ ਜਾਤ ਿਬਚਾਰੇ ॥ 
ਏਤੇ ਭਏ ਤੁ ਕਹਾ ਭਏ ਭੂਪਿਤ ਅੰਤ ਕੌ ਨ ਗੇ ਹੀ ਪ ਇ ਪਧਾਰੇ ॥੨॥ 
ਜੀਤ ਿਫਰੈ ਸਭ ਦੇਸ ਿਦਸਾਨ ਕੋ ਬਾਜਤ ਢੋਲ ਿਮ ਦੰਗ ਨਗਾਰੇ ॥ 
ਗੁੰਜਤ ਗੂੜ ਗਜਾਨ ਕੇ ਸੁੰਦਰ ਿਹੰਸਤ ਹੀ ਹਯਰਾਜ ਹਜਾਰੇ ॥ 
ਭੂਤ ਭਿਵੱਖ ਭਵਾਨ ਕੇ ਭੂਪਤ ਕਉਨ ਗਨੈ ਨਹੀਂ ਜਾਤ ਿਬਚਾਰੇ ॥ 
ਸ ੀ ਪਿਤ ਸ ੀ ਭਗਵਾਨ ਭਜੇ ਿਬਨੁ ਅੰਤ ਕਉ ਅੰਤ ਕੇ ਧਾਮ ਿਸਧਾਰੇ ॥੩॥ 
ਤੀਰਥ ਨਾਨ ਦਇਆ ਦ ਮ ਦਾਨ ਸੁ ਸੰਜਮ ਨੇਮ ਅਨੇਕ ਿਬਸੇਖੈ ॥ 
ਬੇਦ ਪੁਰਾਨ ਕਤੇਬ ਕੁਰਾਨ ਜ਼ਮੀਨ ਜ਼ਮਾਨ ਸਬਾਨ ਕੇ ਪੇਖੈ ॥ 
ਪਉਨ ਅਹਾਰ ਜਤੀ ਜਤ ਧਾਰ ਸਬੈ ਸੁ ਿਬਚਾਰ ਹਜਾਰ ਕ ਦੇਖੈ ॥ 
ਸ ੀ ਭਗਵਾਨ ਭਜੇ ਿਬਨੁ ਭੂਪਿਤ ਏਕ ਰਤੀ ਿਬਨੁ ਏਕ ਨ ਲੇਖੈ ॥੪॥ 
ਸੁੱਧ ਿਸਪਾਹ ਦੁਰੰਤ ਦੁਬਾਹ ਸੁ ਸਾਿਜ ਸਨਾਹ ਦੁਰਜਾਨ ਦਲੈਂਗੇ ॥ 
ਭਾਰੀ ਗੁਮਾਨ ਭਰੇ ਮਨ ਮੈਂ ਕਰ ਪਰਬਤ ਪੰਖ ਹ ਲ ੇ ਨ ਹਲੈਂਗੇ ॥ 
ਤੋਿਰ ਅਰੀਨ ਮਰੋਿਰ ਮਵਾਸਨ ਮਾਤੇ ਮਤੰਗਿਨ ਮਾਨ ਮਲੈਂਗੇ ॥ 
ਸ ੀ ਪਿਤ ਸ ੀ ਭਗਵਾਨ ਿ ਪਾ ਿਬਨੁ ਿਤਆਿਗ ਜਹਾਨ ਿਨਦਾਨ ਚਲੈਂਗੇ ॥੫॥ 
ਬੀਰ ਅਪਾਰ ਬਡੇ ਬਿਰਆਰ ਅਿਬਚਾਰਿਹ ਸਾਰ ਕੀ ਧਾਰ ਭਛੱਯਾ ॥ 
ਤੋਰਤ ਦੇਸ ਮਿਲੰਦ ਮਵਾਸਨ ਮਾਤੇ ਗਜਾਨ ਕੇ ਮਾਨ ਮਲੱਯਾ ॥ 
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ਗਾੜ ੇ ਗੜ ਾਨ ਕੇ ਤੋੜਨਹਾਰ ਸੁ ਬਾਤਨ ਹੀਂ ਚਕ ਚਾਰ ਲਵੱਯਾ ॥ 
ਸਾਿਹਬੁ ਸ ੀ ਸਭ ਕੋ ਿਸਰਨਾਇਕ ਜਾਚਕ ਅਨੇਕ ਸੁ ਏਕ ਿਦਵ ੱਯਾ ॥੬॥ 
ਦਾਨਵ ਦੇਵ ਫਿਨੰਦ ਿਨਸ ਾਚਰ ਭੂਤ ਭਿਵੱਖ ਭਵਾਨ ਜਪੈਂਗੇ ॥ 
ਜੀਵ ਿਜਤੇ ਜਲ ਮੈ ਥਲ ਮੈ ਪਲ ਹੀ ਪਲ ਮੈ ਸਭ ਥਾਪ ਥਪੈਂਗੇ ॥ 
ਪੁੰਨ ਪ ਤਾਪਨ ਬਾਢ ਜੈਤ ਧੁਨ ਪਾਪਨ ਕੇ ਬਹੁ ਪੁੰਜ ਖਪੈਂਗੇ ॥ 
ਸਾਧ ਸਮੂਹ ਪ ਸੰਨ ਿਫ ਰੈ ਜਗ ਸਤ ਸਭੈ ਅਵਲੋਕ ਚਪੈਂਗੇ ॥੭॥ 
ਮਾਨਵ ਇੰਦ ਗਿਜੰਦ ਨਰਾਧਪ ਜੌਨ ਿਤ ਲੋਕ ਕੋ ਰਾ ਜ ਕਰੈਂਗੇ ॥ 
ਕੋਿਟ ਇਸਨਾਨ ਗਜਾਿਦਕ ਦਾਨ ਅਨੇਕ ਸੁਅੰਬਰ ਸਾਜ ਬਰੈਂਗੇ ॥ 
ਬ ਹਮ ਮਹੇਸਰ ਿਬਸਨ ਸਚੀਪਿਤ ਅੰਤ ਫਸੇ ਜਮ ਫਾਸ ਪਰੈਂਗੇ ॥ 
ਜੇ ਨਰ ਸ ੀ ਪਿਤ ਕੇ ਪ ਸ ਹੈਂ ਪਗ ਤੇ ਨਰ ਫੇਰ ਨ ਦੇਹ ਧਰੈਂਗੇ ॥੮॥ 
ਕਹਾ ਭਯੋ ਜੋ ਦੋਊ ਲੋਚਨ ਮੂੰਦ ਕੈ ਬੈਿਠ ਰੋਹਓ ਬਕ ਿਧਆਨ ਲਗਾਇਓ ॥ 
ਨ ਾਤ ਿਫਿਰਓ ਲੀਏ ਸਾਤ ਸਮੁਦ ਿਨ ਲੋਕ ਗਯੋ ਪਰਲੋਕ ਗਵਾਇਓ ॥ 
ਬਾਸ ਕੀਓ ਿਬਿਖਆਨ ਸੋ ਬੈਠ ਕੈ ਐਸੇ ਹੀ ਐਸੇ ਸੁ ਬੈਸ ਿਬਤਾਇਓ ॥ 
ਸਾਚੁ ਕਹੋਂ ਸੁਨ ਲੇਹੁ ਸਭੈ ਿਜਨ ਪ ੇਮ ਕੀਓ ਿਤਨ ਹੀ ਪਭ ਪਾਇਓ ॥੯॥ 
ਕਾਹੂ ਲੈ ਪਾ ਹਨ ਪੂਜ ਦ ਰਯੋ ਿਸਰ ਕਾਹੂ ਲੈ ਿਲੰਗ ਗਰੇ ਲਟਕਾਇਓ ॥ 
ਕਾਹੂ ਲਿਖਓ ਹਿਰ ਅਵਾਚੀ ਿਦਸਾ ਮਿਹ ਕਾਹੂ ਪਛਾਹ ਕੋ ਸੀਸੁ ਿਨਵਾਇਓ ॥ 
ਕੋਊ ਬੁਤਾਨ ਕੋ ਪੂਜਤ ਹੈ ਪਸੁ ਕੋਊ ਿਮ ਤਾਨ ਕੋ ਪੂਜਨ ਧਾਇਓ ॥ 
ਕੂਰ ਿ ਆ ਉਰਿਝਓ ਸਭ ਹੀ ਜਗ ਸ ੀ ਭਗਵਾਨ ਕੋ ਭੇਦੁ ਨ ਪਾਇਓ ॥੧੦॥ 
  

 ਤ ਪ ਸਾਿਦ ਸਵੱਯੇ 
  

ਦੀਨਨ ਕੀ ਪ ਿਤਪਾਲ ਕਰੈ ਿਨਤ ਸੰਤ ਉਬਾਰ ਗਨੀਮਨ ਗਾਰੈ ॥ 
ਪੱਛ ਪਸੂ ਨ ਗ ਨਾਗ ਨਰਾਧਪ ਸਰਬ ਸਮੈ ਸਭ ਕੋ ਪ ਿਤਪਾਰੈ ॥ 
ਪੋਖਤ ਹੈ ਜ ਲ ਮੈ ਥਲ ਮੈ ਪਲ ਮੈ ਕਲ ਕੇ ਨਹੀ ਕਰਮ ਿਬਚ ਾਰੈ ॥ 
ਦੀਨ ਦਇਆਲ ਦਇਆ ਿਨਿਧ ਦੋਖਨ ਦੇਖਤ ਹੈ ਪਰ ਦੇਤ ਨ ਹਾਰੈ ॥੧ ॥ 
ਦਾਹਤ ਹੈ ਦੁਖ ਦੋਖਨ ਕੌ ਦਲ ਦੁੱਜਨ ਕੇ ਪਲ ਮੈ ਦਲ ਡਾਰੈ ॥ 
ਖੰਡ ਅਖੰਡ ਪ ਚੰਡ ਪ ਹਾਰਿਨ ਪੂਰਨ ਪ ੇਮ ਕੀ ਪੀ ਤ ਸੰਭਾਰੈ ॥ 
ਪਾਰ ਨ ਪਾ ਇ ਸਕੈ ਪਦਮਾਪਿਤ ਬੇਦ ਕਤੇਬ ਅਭੇਦ ਉਚਾਰੈ ॥ 
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ਰੋਜੀ ਹੀ ਰਾ ਜ ਿਬਲੋਕਤ ਰਾਜਕ ਰੋਖ ਰੂਹਾਨ ਕੀ ਰੋਜੀ ਨ ਟਾਰੈ ॥੨ ॥ 
ਕੀਟ ਪਤੰਗ ਕੁਰੰਗ ਭੁਜੰਗਮ ਭੂਤ ਭਿਵੱਖ ਭਵਾਨ ਬਨਾਏ ॥ 
ਦੇਵ ਅਦੇਵ ਖਪੇ ਅਹੰਮੇਵ ਨ ਭੇਵ ਲਿਖਓ ਭ ਮ ਿਸਓ ਭਰਮਾਏ ॥ 
ਬੇਦ ਪੁਰਾਨ ਕਤੇਬ ਕੁਰਾਨ ਹਸੇਬ ਥਕੇ ਕਰ ਹਾਥ ਨ ਆਏ ॥ 
ਪੂਰਨ ਪ ੇਮ ਪ ਭਾਉ ਿਬਨਾ ਪਿਤ ਿਸਉ ਿਕਨ ਸ ੀ ਪਦਮਾਪਿਤ ਪਾਏ ॥੩॥ 
ਆਿਦ ਅਨੰਤ ਅਗਾਧ ਅਦ ੈਖ ਸੁ ਭੂਤ ਭਿਵੱਖ ਭਵਾਨ ਅਭੈ ਹੈ ॥ 
ਅੰਿਤ ਿਬਹੀਨ ਅਨਾਤਮ ਆਪ ਅਦਾਗ ਅਦੋਖ ਅਿਛੱਦ ਅਛੈ ਹੈ ॥ 
ਲੋਗਨ ਕੇ ਕਰਤਾ ਹਰਤਾ ਜਲ ਮੈ ਥਲ ਮੈ ਭਰਤਾ ਪਭ ਵੈ ਹੈ ॥ 
ਦੀਨ ਦਇਆਲ ਦਇਆ ਕਰ ਸ ੀ ਪਿਤ ਸੁੰਦਰ ਸ ੀ ਪਦਮਾਪਿਤ ਏਹੈ ॥੪॥ 
ਕਾਮ ਨ ੋਧ ਨ ਲੋਭ ਨ ਮੋਹ ਨ ਰੋਗ ਨ ਸੋਗ ਨ ਭੋਗ ਨ ਭੈ ਹੈ ॥ 
ਦੇਹ ਿਬਹੀਨ ਸਨੇਹ ਸਭੋ ਤਨ ਨੇਹ ਿਬਰਕਤ ਅਗੇਹ ਅਛੈ ਹੈ ॥ 
ਜਾਨ ਕੋ ਦੇਤ ਅਜਾਨ ਕੋ ਦੇਤ ਜਮੀਨ ਕੋ ਦੇਤ ਜਮਾਨ ਕੋ ਦੈਹੈ ॥ 
ਕਾਹੇ ਕੋ ਡੋਲਤ ਹੈ ਤੁਮਰੀ ਸੁਧ ਸੁੰਦਰ ਸ ੀ ਪਦਮਾਪਿਤ ਲੈਹੈ ॥੫ ॥ 
ਰੋਗਨ ਤੇ ਅਰ ਸੋਗਨ ਤੇ ਜਲ ਜੋਗਨ ਤੇ ਬਹੁ ਭ ਤ ਬਚਾਵੈ ॥ 
ਸੱਤ ਅਨੇਕ ਚਲਾਵਤ ਘਾਵ ਤਊ ਤਨ ਏਕ ਨ ਲਾਗਨ ਪਾਵੈ ॥ 
ਰਾਖਤ ਹੈ ਅਪਨੋ ਕਰ ਦ ੈ ਕਰ ਪਾਪ ਸੰਬੂਹ ਨ ਭੇਟਨ ਪਾਵੈ ॥ 
ਔਰ ਕੀ ਬਾਤ ਕਹਾ ਕਹ ਤੋ ਸੌ ਸੁ ਪੇਟ ਹੀ ਕੇ ਪਟ ਬੀਚ ਬਚਾਵੈ ॥੬॥ 
ਜੱਛ ਭੁਜੰਗ ਸੁ ਦਾਨਵ ਦੇਵ ਅਭੇਵ ਤੁਮੈ ਸਭ ਹੀ ਕਰ ਿਧਆਵੈ ॥ 
ਭੂਿਮ ਅਕਾਸ ਪਤਾਲ ਰਸਾਤਲ ਜੱਛ ਭੁਜੰਗ ਸਭੈ ਿਸਰ ਿਨਆਵੈ ॥ 
ਪਾਇ ਸਕੈ ਨਹੀ ਪਾਰ ਪ ਭਾ ਹੂ ਕੋ ਨੇਤ ਹੀ ਨੇਤਹ ਬੇਦ ਬਤਾਵੈ ॥ 
ਖੋਜ ਥਕੇ ਸ ਭ ਹੀ ਖੁਜੀਆ ਸੁਰ ਹਾਰ ਪਰੇ ਹਿਰ ਹਾਥ ਨ ਆਵੈ ॥੭॥ 
ਨਾਰਦ ਸੇ ਚਤੁਰਾਨਨ ਸੇ ਰੁਮਨਾਿਰਖ ਸੇ ਸਭ ਹੂੰ ਿਮਿਲ ਗਾਇਓ ॥ 
ਬੇਦ ਕਤੇਬ ਨ ਭੇਦ ਲਿਖਓ ਸਭ ਹਾਿਰ ਪਰੇ ਹਿਰ ਹਾਥ ਨ ਆਇਓ ॥ 
ਪਾਇ ਸਕੈ ਨਹੀ ਪਾਰ ਉਮਾਪਿਤ ਿਸੱਧ ਸਨਾਥ ਸਨੰਤਨ ਿਧਆਇਓ ॥ 
ਿਧਆਨ ਧਰੋ ਿਤਹ ਕੇ ਮ ਨ ਮੈ ਿਜਹ ਕੋ ਅਿਮਤੋਿਜ ਸਭੈ ਜਗੁ ਛਾਇਓ ॥੮॥ 
ਬੇਦ ਪੁਰਾਨ ਕਤੇਬ ਕੁਰਾਨ ਅਭੇਦ ਿਨ ਪਾਨ ਸਭੈ ਪਚ ਹਾਰੇ ॥ 
ਭੇਦ ਨ ਪਾਇ ਸਿਕਓ ਅਨਭੇਦ ਕੋ ਖੇਦਤ ਹੈ ਅਨਛੇਦ ਪੁਕਾ ਰੇ ॥ 
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ਰਾਗ ਨ ਰੂਪ ਨ ਰੇਖ ਨ ਰੰਗ ਨ ਸਾਕ ਨ ਸੋਗ ਨ ਸੰਿਗ ਿਤਹਾਰੇ ॥ 
ਆਿਦ ਅਨਾਿਦ ਅਗਾਧ ਅਭੇਖ ਅਦ ੈਖ ਜਿਪਓ ਿਤਨਹੀ ਕੁਲ ਤਾਰੇ ॥੯॥ 
ਤੀਰਥ ਕੋਿਟ ਕੀਏ ਇਸਨਾਨ ਦੀਏ ਬਹੁ ਦਾਨ ਮਹਾ ਬ ਤ ਧਾਰੇ ॥ 
ਦੇਸ ਿਫਿਰਓ ਕਿਰ ਭੇਸ ਤਪੋ ਧਨ ਕੇਸ ਧਰੇ ਨ ਿਮਲੇ ਹਿਰ ਿਪਆਰੇ ॥ 
ਆਸਨ ਕੋਿਟ ਕਰੇ ਅਸਟ ਗ ਧਰੇ ਬਹੁ ਿਨਆਸ ਕਰੇ ਮੁਖ ਕਾ ਰੇ ॥ 
ਦੀਨ ਦਇਆਲ ਅਕਾਲ ਭਜੇ ਿਬਨੁ ਅੰਤ ਕੋ ਅੰਤ ਕੇ ਧਾਮ ਿਸਧਾਰੇ ॥੧੦॥ 
  

 ੴ ਸਿਤਗੁਰ ਪ ਸਾਿਦ ॥ 
 ਤ ਪ ਸਾਿਦ ॥ ਚੌਪਈ ॥ 
  

ਪ ਣਵੋ ਆਿਦ ਏਕੰਕਾਰਾ ॥ ਜਲ ਥਲ ਮਹੀਅਲ ਕੀਓ ਪਸਾਰਾ ॥ 
ਆਿਦ ਪੁਰਖ ਅਿਬਗਤ ਅਿਬਨਾਸੀ ॥ ਲੋਕ ਚੱਤ ਦਸ ਜੋਿਤ ਪ ਕਾਸੀ ॥੧ ॥ 
ਹਸਤ ਕੀਟ ਕੇ ਬੀਚ ਸਮਾਨਾ ॥ ਰਾਵ ਰੰਕ ਿਜਹ ਇਕ ਸਰ ਜਾਨਾ ॥ 
ਅਦ ੈ ਅਲਖ ਪੁਰਖ ਅਿਬਗਾਮੀ ॥ ਸਭ ਘਟ ਘਟ ਕੇ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ॥੨॥ 
ਅਲਖ ਰੂਪ ਅਛੈ ਅਨ ਭੇਖਾ ॥ ਰਾਗ ਰੰਗ ਿਜਹ ਰ ੂ ਪ ਨ ਰੇਖਾ ॥ 
ਬਰਨ ਿਚਹਨ ਸਭਹੂੰ ਤੇ ਿਨਆਰਾ ॥ ਆਿਦ ਪੁਰਖ ਅਦ ੈ ਅਿਬਕਾਰਾ ॥੩॥ 
ਬਰਨ ਿਚਹਨ ਿਜਹ ਜਾਤ ਨ ਪਾਤਾ ॥ ਸੱਤ ਿਮੱ ਤ ਿਜਹ ਤਾਤ ਨ ਮਾਤਾ ॥ 
ਸਭ ਤੇ ਦੂਿਰ ਸਭਨ ਤੇ ਨੇਰਾ ॥ ਜਲ ਥਲ ਮਹੀਅਿਲ ਜਾਿਹ ਬਸੇਰਾ ॥੪॥ 
ਅਨਹਦ ਰੂਪ ਅਨਾਹਦ ਬਾਨੀ ॥ ਚਰਨ ਸਰਨ ਿਜਹ ਬਸਤ ਭਵਾਨੀ ॥ 
ਬ ਹਮਾ ਿਬਸਨ ਅੰਤੁ ਨਹੀ ਪਾਇਓ ॥ ਨੇਿਤ ਨੇਿਤ ਮੁਖ ਚਾਰ ਬਤਾਇਓ ॥੫॥ 
ਕੋਿਟ ਇੰਦ ਉਪਇੰਦ ਬਨਾਏ ॥ ਬ ਹਮਾ ਰੁਦ ਉਪਾਇ ਖਪਾਏ ॥ 
ਲੋਕ ਚੱਤ ਦ ਸ ਖੇਲ ਰਚਾ ਇਓ ॥ ਬਹੁਰ ਆਪ ਹੀ ਬੀਚ ਿਮਲਾਇਓ ॥੬॥ 
ਦਾਨਵ ਦੇਵ ਫਿਨੰਦ ਅਪਾਰਾ ॥ ਗੰਧ ਬ ਜੱਛ ਰਚੇ ਸੁਭਚਾਰਾ ॥ 
ਭੂਤ ਭਿਵੱਖ ਭਵਾਨ ਕਹਾਨੀ ॥ ਘਟ ਘਟ ਕੇ ਪਟ ਪਟ ਕੀ ਜਾਨੀ ॥੭॥ 
ਤਾਤ ਮਾਤ ਿਜਹ ਜਾਤ ਨ ਪਾਤਾ ॥ ਏ ਕ ਰੰਗ ਕਾਹੂ ਨਹੀ ਰਾਤਾ ॥ 
ਸਰਬ ਜੋਿਤ ਕੇ ਬੀਚ ਸਮਾਨਾ ॥ ਸਭ ਹੂੰ ਸਰਬ ਠੌਰ ਪਿਹਚਾਨਾ ॥੮॥ 
ਕਾਲ ਰਹਤ ਅਨਕਾਲ ਸਰੂਪਾ ॥ ਅਲਖ ਪੁਰਖ ਅਿਬਗਤ ਅਿਵਧੂਤਾ ॥ 
ਜਾਤ ਪਾਤ ਿਜਹ ਿਚਹਨ ਨ ਬਰਨਾ ॥ ਅਿਬਗਤ ਦੇਵ ਅਛੈ ਅਨਭਰਮਾ ॥੯॥ 
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ਸਭ ਕੋ ਕਾਲ ਸਭਨ ਕੋ ਕਰਤਾ ॥ ਰੋਗ ਸੋਗ ਦੋਖਨ ਕੋ ਹਰਤਾ ॥ 
ਏਕ ਿਚਤ ਿਜਹ ਇਕ ਿਛਨ ਿਧਆਇਓ ॥ ਕਾ ਲ ਫਾਸ ਕੇ ਬੀਚ ਨ ਆਇਓ ॥੧੦॥ 
 



 

83 
 

 

ਅਨੰਦੁ ਸਾਿਹਬ   Anand Saahib 
 

 ਰ ਾ ਮ ਕ ਲ ੀ ਮਹਲਾ ੩ ਅਨੰਦੁ   
raamkalee mehlaa 3 anand 
Raamkalee, Third Mehl, Anand ~ The Song Of Bliss: 

 ੴ ਸਿਤਗੁਰ ਪ ਸਾਿਦ ॥  
ik-oNkaar satgur parsaad. 
One Universal Creator God. By The Grace Of The True Guru: 

 ਅਨੰਦੁ ਭਇਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ ਸਿ ਤ ਗੁਰੂ ਮ ੈ ਪਾ ਇਆ ॥  
anand bha-i-aa mayree maa-ay satguroo mai paa-i-aa. 
I am in ecstasy, O my mother, for I have found my True Guru. 

 ਸਿ ਤ ਗੁਰੁ ਤ ਪਾ ਇਆ ਸਹਜ ਸੇਤੀ ਮਿਨ ਵਜੀਆ ਵਾਧਾ ਈਆ ॥  
satgur ta paa-i-aa sahj saytee man vajee-aa vaaDhaa-ee-aa. 
I have found the True Guru, with intuitive ease, and my mind vibrates with the 
music of bliss. 

 ਰਾ ਗ ਰ ਤਨ ਪਰਵਾਰ ਪਰੀਆ ਸਬਦ ਗਾਵ ਣ ਆ ਈਆ ॥  
raag ratan parvaar paree-aa sabad gaavan aa-ee-aa. 
The jewelled melodies and their related celestial harmonies have come to sing 
the Word of the Shabad. 

 ਸਬਦ ੋ ਤ ਗਾਵ ਹੁ ਹਰ ੀ ਕੇਰਾ ਮ ਿ ਨ ਿ ਜ ਨ ੀ ਵ ਸਾ ਇਆ ॥  
sabdo ta gaavhu haree kayraa man jinee vasaa-i-aa. 
The Lord dwells within the minds of those who sing the Shabad. 

 ਕਹ ੈ ਨਾਨਕੁ ਅਨੰਦੁ ਹੋਆ ਸਿਤਗੁਰੂ ਮ ੈ ਪਾ ਇਆ ॥੧॥  
kahai naanak anand ho-aa satguroo mai paa-i-aa. ||1|| 
Says Nanak, I am in ecstasy, for I have found my True Guru. ||1|| 

 ਏ ਮਨ ਮ ੇਿ ਰ ਆ ਤੂ ਸਦਾ ਰਹੁ ਹਿਰ ਨਾਲੇ ॥  
ay man mayri-aa too sadaa rahu har naalay. 
O my mind, remain always with the Lord. 
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 ਹਿਰ ਨਾਿਲ ਰਹੁ ਤ ੂ ਮ ੰਨ ਮ ੇਰ ੇ ਦ ੂ ਖ ਸਿਭ ਿ ਵ ਸਾਰ ਣਾ ॥  
har naal rahu too man mayray dookh sabh visaarnaa. 
Remain always with the Lord, O my mind, and all sufferings will be forgotten. 

 ਅ ੰ ਗੀ ਕਾਰ ੁ ਓਹੁ ਕਰੇ ਤੇਰਾ ਕਾਰਜ ਸਿਭ ਸਵਾਰ ਣਾ ॥  
angeekaar oh karay tayraa kaaraj sabh savaarnaa. 
He will accept You as His own, and all your affairs will be perfectly arranged. 

 ਸਭਨਾ ਗਲਾ ਸਮਰ ਥੁ ਸੁਆਮ ੀ ਸੋ ਿ ਕਉ ਮਨਹੁ ਿਵਸਾਰੇ ॥  
sabhnaa galaa samrath su-aamee so ki-o manhu visaaray. 
Our Lord and Master is all-powerful to do all things, so why forget Him from 
your mind? 

 ਕਹ ੈ ਨਾਨਕੁ ਮ ੰਨ ਮ ੇਰ ੇ ਸਦਾ ਰ ਹੁ ਹਿਰ ਨਾਲੇ ॥ ੨ ॥  
kahai naanak man mayray sadaa rahu har naalay. ||2|| 
Says Nanak, O my mind, remain always with the Lord. ||2|| 

 ਸਾ ਚੇ ਸਾਿ ਹਬਾ ਿ ਕਆ ਨ ਾ ਹ ੀ ਘਿਰ ਤੇਰ ੈ ॥  
saachay saahibaa ki-aa naahee ghar tayrai. 
O my True Lord and Master, what is there which is not in Your celestial home? 

 ਘਿਰ ਤ ਤੇਰੈ ਸਭੁ ਿ ਕਛ ੁ ਹੈ ਿ ਜ ਸੁ ਦੇਿਹ ਸੁ ਪਾ ਵਏ ॥  
ghar ta tayrai sabh kichh hai jis deh so paav-ay. 
Everything is in Your home; they receive, unto whom You give. 

 ਸਦਾ ਿ ਸਫ ਿ ਤ ਸਲਾਹ ਤੇਰ ੀ ਨਾਮੁ ਮ ਿ ਨ ਵ ਸਾ ਵ ਏ ॥  
sadaa sifat salaah tayree naam man vasaava-ay. 
Constantly singing Your Praises and Glories, Your Name is enshrined in the 
mind. 

 ਨਾਮੁ ਿਜਨ ਕੈ ਮਿਨ ਵਿਸਆ ਵਾਜੇ ਸਬਦ ਘਨ ੇਰੇ ॥  
naam jin kai man vasi-aa vaajay sabad ghanayray. 
The divine melody of the Shabad vibrates for those, within whose minds the 
Naam abides. 
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 ਕਹ ੈ ਨਾਨਕੁ ਸਚੇ ਸਾਿਹ ਬ ਿ ਕਆ ਨਾ ਹੀ ਘਿਰ ਤੇਰ ੈ ॥੩ ॥  
kahai naanak sachay saahib ki-aa naahee ghar tayrai. ||3|| 
Says Nanak, O my True Lord and Master, what is there which is not in Your 
home? ||3|| 

 ਸਾ ਚਾ ਨਾਮੁ ਮ ੇਰ ਾ ਆਧਾਰੋ ॥  
saachaa naam mayraa aaDhaaro. 
The True Name is my only support. 

 ਸਾ ਚੁ ਨਾਮੁ ਅ ਧਾ ਰ ੁ ਮੇਰਾ ਿਜਿਨ ਭੁਖਾ ਸ ਿ ਭ ਗਵਾ ਈਆ ॥  
saach naam aDhaar mayraa jin bhukhaa sabh gavaa-ee-aa. 
The True Name is my only support; it satisfies all hunger. 

 ਕਿਰ ਸ ਿ ਤ ਸ ੁ ਖ ਮਿਨ ਆ ਇ ਵਿਸਆ ਿਜਿਨ ਇਛਾ ਸਿ ਭ ਪੁਜਾ ਈਆ ॥  
kar saaNt sukh man aa-ay vasi-aa jin ichhaa sabh pujaa-ee-aa. 
It has brought peace and tranquility to my mind; it has fulfilled all my desires. 

 ਸਦਾ ਕੁਰਬਾਣ ੁ ਕੀ ਤਾ ਗੁਰੂ ਿਵਟਹੁ ਿ ਜ ਸ ਦ ੀਆ ਏ ਿ ਹ ਵ ਿ ਡ ਆ ਈਆ ॥  
sadaa kurbaan keetaa guroo vitahu jis dee-aa ayhi vadi-aa-ee-aa. 
I am forever a sacrifice to the Guru, who possesses such glorious greatness. 

 ਕਹ ੈ ਨਾਨਕੁ ਸੁਣਹੁ ਸੰਤਹੁ ਸਬਿਦ ਧਰਹੁ ਿਪਆਰੋ ॥  
kahai naanak sunhu santahu sabad Dharahu pi-aaro. 
Says Nanak, listen, O Saints; enshrine love for the Shabad. 

 ਸਾ ਚਾ ਨਾਮੁ ਮ ੇਰ ਾ ਆਧਾਰੋ ॥੪ ॥  
saachaa naam mayraa aaDhaaro. ||4|| 
The True Name is my only support. ||4|| 

 ਵਾਜੇ ਪੰਚ ਸਬਦ ਿਤਤੁ ਘਿਰ ਸਭਾਗੈ ॥  
vaajay panch sabad tit ghar sabhaagai. 
The Panch Shabad, the five primal sounds, vibrate in that blessed house. 

 ਘਿਰ ਸਭਾਗੈ ਸਬਦ ਵਾਜੇ ਕਲਾ ਿਜਤੁ ਘਿਰ ਧਾਰੀਆ ॥  
ghar sabhaagai sabad vaajay kalaa jit ghar Dhaaree-aa. 
In that blessed house, the Shabad vibrates; He infuses His almighty power into 
it. 
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 ਪੰਚ ਦ ੂਤ ਤੁਧੁ ਵਿਸ ਕੀ ਤੇ ਕਾਲੁ ਕੰਟਕੁ ਮਾਿਰਆ ॥  
panch doot tuDh vas keetay kaal kantak maari-aa. 
Through You, we subdue the five demons of desire, and slay Death, the 
torturer. 

 ਧੁਿਰ ਕਰਿਮ ਪਾਇਆ ਤੁਧੁ ਿਜਨ ਕਉ ਿ ਸ ਨਾਿਮ ਹਿਰ ਕੈ ਲਾਗੇ ॥  
Dhur karam paa-i-aa tuDh jin ka-o se naam har kai laagay. 
Those who have such pre-ordained destiny are attached to the Lord's Name. 

 ਕਹ ੈ ਨਾਨਕੁ ਤ ਹ ਸੁ ਖੁ ਹੋਆ ਿ ਤ ਤੁ ਘਿਰ ਅ ਨ ਹਦ ਵਾਜੇ ॥੫॥  
kahai naanak tah sukh ho-aa tit ghar anhad vaajay. ||5|| 
Says Nanak, they are at peace, and the unstruck sound current vibrates within 
their homes. ||5|| 

 ਸਾ ਚੀ ਿਲਵੈ ਿਬਨੁ ਦੇਹ ਿਨਮਾ ਣੀ ॥  
saachee livai bin dayh nimaanee. 
Without the true love of devotion, the body is without honor. 

 ਦ ੇਹ ਿਨਮਾਣੀ ਿ ਲ ਵ ੈ ਬਾਝਹੁ ਿ ਕਆ ਕਰੇ ਵੇਚਾਰੀਆ ॥  
dayh nimaanee livai baajhahu ki-aa karay vaychaaree-aa. 
The body is dishonored without devotional love; what can the poor wretches 
do? 

 ਤੁਧੁ ਬਾਝੁ ਸਮਰ ਥ ਕੋ ਇ ਨ ਾ ਹ ੀ ਿ ਪ ਾ ਕਿਰ ਬ ਨ ਵ ਾ ਰ ੀਆ ॥  
tuDh baajh samrath ko-ay naahee kirpaa kar banvaaree-aa. 
No one except You is all-powerful; please bestow Your Mercy, O Lord of all 
nature. 

 ਏ ਸ ਨ ਉ ਹੋਰੁ ਥਾਉ ਨਾਹੀ ਸਬਿਦ ਲਾਿਗ ਸਵਾਰ ੀਆ ॥  
ays na-o hor thaa-o naahee sabad laag savaaree-aa. 
There is no place of rest, other than the Name; attached to the Shabad, we are 
embellished with beauty. 

 ਕਹ ੈ ਨਾਨਕੁ ਿਲ ਵੈ ਬਾਝਹੁ ਿ ਕਆ ਕਰ ੇ ਵੇਚਾਰ ੀਆ ॥੬॥  
kahai naanak livai baajhahu ki-aa karay vaychaaree-aa. ||6|| 
Says Nanak, without devotional love, what can the poor wretches do? ||6|| 
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 ਆਨੰਦੁ ਆਨੰਦੁ ਸਭੁ ਕੋ ਕ ਹ ੈ ਆਨੰਦੁ ਗੁਰੂ ਤੇ ਜਾਿਣਆ ॥  
aanand aanand sabh ko kahai aanand guroo tay jaani-aa. 
Bliss, bliss - everyone talks of bliss; bliss is known only through the Guru. 

 ਜਾਿਣਆ ਆਨੰਦੁ ਸਦਾ ਗੁਰ ਤੇ ਿ ਪਾ ਕਰੇ ਿਪਆਿਰਆ ॥  
jaani-aa aanand sadaa gur tay kirpaa karay pi-aari-aa. 
Eternal bliss in known only through the Guru, when the Beloved Lord grants His 
Grace. 

 ਕਿਰ ਿਕਰਪਾ ਿ ਕਲ ਿ ਵ ਖ ਕ ਟ ੇ ਿ ਗਆ ਨ ਅ ੰਜ ਨ ੁ ਸਾਿਰਆ ॥  
kar kirpaa kilvikh katay gi-aan anjan saari-aa. 
Granting His Grace, He cuts away our sins; He blesses us with the healing 
ointment of spiritual wisdom. 

 ਅ ੰਦ ਰ ਹੁ ਿਜਨ ਕਾ ਮ ੋਹੁ ਤੁਟਾ ਿਤਨ ਕਾ ਸਬਦੁ ਸਚੈ ਸਵਾਿ ਰਆ ॥  
andrahu jin kaa moh tutaa tin kaa sabad sachai savaari-aa. 
Those who eradicate attachment from within themselves, are adorned with the 
Shabad, the Word of the True Lord. 

 ਕਹ ੈ ਨਾਨਕੁ ਏਹੁ ਅਨੰਦੁ ਹ ੈ ਆਨੰਦੁ ਗੁਰ ਤੇ ਜਾਿਣਆ ॥ ੭ ॥  
kahai naanak ayhu anand hai aanand gur tay jaani-aa. ||7|| 
Says Nanak, this alone is bliss - bliss which is known through the Guru. ||7|| 

 ਬਾਬਾ ਿਜਸੁ ਤ ੂ ਦੇਿਹ ਸੋ ਈ ਜ ਨ ੁ ਪ ਾ ਵ ੈ ॥  
baabaa jis too deh so-ee jan paavai. 
O Baba, he alone receives it, unto whom You give it. 

 ਪਾਵੈ ਤ ਸੋ ਜਨੁ ਦੇਿਹ ਿਜਸ ਨੋ ਹੋਿਰ ਿਕਆ ਕਰਿ ਹ ਵੇਚਾਿਰਆ ॥  
paavai ta so jan deh jis no hor ki-aa karahi vaychaari-aa. 
He alone receives it, unto whom You give it; what can the other poor wretched 
beings do? 

 ਇਿ ਕ ਭਰਿਮ ਭੂਲ ੇ ਿਫਰਿਹ ਦਹ ਿ ਦ ਿ ਸ ਇਿ ਕ ਨਾਿਮ ਲ ਾ ਿ ਗ ਸਵਾਿਰਆ ॥  
ik bharam bhoolay fireh dah dis ik naam laag savaari-aa. 
Some are deluded by doubt, wandering in the ten directions; some are adorned 
with attachment to the Naam. 
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 ਗੁਰ ਪਰਸਾਦੀ ਮਨੁ ਭਇਆ ਿਨਰਮਲੁ ਿਜਨਾ ਭਾਣਾ ਭਾਵਏ ॥  
gur parsaadee man bha-i-aa nirmal jinaa bhaanaa bhaav-ay. 
By Guru's Grace, the mind becomes immaculate and pure, for those who follow 
God's Will. 

 ਕਹ ੈ ਨਾਨਕੁ ਿਜਸੁ ਦ ੇਿਹ ਿਪਆ ਰੇ ਸੋ ਈ ਜਨੁ ਪਾਵਏ ॥੮॥  
kahai naanak jis deh pi-aaray so-ee jan paav-ay. ||8|| 
Says Nanak, he alone receives it, unto whom You give it, O Beloved Lord. ||8|| 

 ਆ ਵਹੁ ਸੰਤ ਿਪਆਿਰਹੋ ਅ ਕਥ ਕੀ ਕਰਹ ਕਹਾਣ ੀ ॥  
aavhu sant pi-aariho akath kee karah kahaanee. 
Come, Beloved Saints, let us speak the Unspoken Speech of the Lord. 

 ਕਰ ਹ ਕਹਾਣ ੀ ਅਕਥ ਕੇਰ ੀ ਿ ਕਤੁ ਦੁਆਰੈ ਪਾ ਈਐ ॥  
karah kahaanee akath kayree kit du-aarai paa-ee-ai. 
How can we speak the Unspoken Speech of the Lord? Through which door will 
we find Him? 

 ਤਨੁ ਮਨੁ ਧਨੁ ਸਭੁ ਸਉਿਪ ਗੁ ਰ ਕਉ ਹੁ ਕਿਮ ਮ ੰਿ ਨ ਐ ਪਾ ਈਐ ॥  
tan man Dhan sabh sa-up gur ka-o hukam mani-ai paa-ee-ai. 
Surrender body, mind, wealth, and everything to the Guru; obey the Order of 
His Will, and you will find Him. 

 ਹੁਕਮੁ ਮ ੰਿ ਨ ਹੁ ਗੁਰੂ ਕੇਰਾ ਗਾਵਹੁ ਸਚੀ ਬਾ ਣੀ ॥  
hukam mannihu guroo kayraa gaavhu sachee banee. 
Obey the Hukam of the Guru's Command, and sing the True Word of His Bani. 

 ਕਹ ੈ ਨਾਨਕੁ ਸੁਣਹੁ ਸੰਤਹੁ ਕਿਥਹੁ ਅ ਕਥ ਕਹਾਣੀ ॥੯॥  
kahai naanak sunhu santahu kathihu akath kahaanee. ||9|| 
Says Nanak, listen, O Saints, and speak the Unspoken Speech of the Lord. ||9|| 

 ਏ ਮਨ ਚੰਚਲਾ ਚ ਤ ੁ ਰ ਾ ਈ ਿ ਕਨ ੈ ਨ ਪਾਇਆ ॥  
ay man chanchlaa chaturaa-ee kinai na paa-i-aa. 
O fickle mind, through cleverness, no one has found the Lord. 
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 ਚ ਤ ੁ ਰ ਾ ਈ ਨ ਪਾਇਆ ਿ ਕਨ ੈ ਤੂ ਸੁ ਿਣ ਮੰਨ ਮੇਿਰਆ ॥  
chaturaa-ee na paa-i-aa kinai too sun man mayri-aa. 
Through cleverness, no one has found Him; listen, O my mind. 

 ਏ ਹ ਮਾ ਇਆ ਮੋਹਣੀ ਿਜਿਨ ਏਤੁ ਭਰਿਮ ਭੁਲਾ ਇਆ ॥  
ayh maa-i-aa mohnee jin ayt bharam bhulaa-i-aa. 
This Maya is so fascinating; because of it, people wander in doubt. 

 ਮਾ ਇਆ ਤ ਮ ੋਹ ਣੀ ਿ ਤਨ ੈ ਕੀਤੀ ਿਜਿਨ ਠਗਉਲੀ ਪਾਈਆ ॥  
maa-i-aa ta mohnee tinai keetee jin thag-ulee paa-ee-aa. 
This fascinating Maya was created by the One who has administered this potion. 

 ਕੁਰਬਾ ਣੁ ਕੀਤਾ ਿਤਸੈ ਿਵਟਹੁ ਿਜਿਨ ਮ ੋਹੁ ਮੀਠਾ ਲਾਇਆ ॥  
kurbaan keetaa tisai vitahu jin moh meethaa laa-i-aa. 
I am a sacrifice to the One who has made emotional attachment sweet. 

 ਕਹ ੈ ਨਾਨਕੁ ਮਨ ਚੰ ਚਲ ਚਤ ੁਰਾ ਈ ਿ ਕਨ ੈ ਨ ਪਾਇਆ ॥ ੧ ੦ ॥  
kahai naanak man chanchal chaturaa-ee kinai na paa-i-aa. ||10|| 
Says Nanak, O fickle mind, no one has found Him through cleverness. ||10|| 

 ਏ ਮਨ ਿਪਆਿਰਆ ਤੂ ਸਦਾ ਸਚੁ ਸਮਾਲੇ ॥  
ay man pi-aari-aa too sadaa sach samaalay. 
O beloved mind, contemplate the True Lord forever. 

 ਏ ਹੁ ਕੁਟ ੰਬੁ ਤ ੂ ਿਜ ਦੇਖਦਾ ਚਲੈ ਨ ਾ ਹ ੀ ਤੇਰੈ ਨਾਲੇ ॥  
ayhu kutamb too je daykh-daa chalai naahee tayrai naalay. 
This family which you see shall not go along with you. 

 ਸਾਿਥ ਤੇਰ ੈ ਚਲੈ ਨਾਹੀ ਿਤਸੁ ਨਾਿਲ ਿਕਉ ਿ ਚਤੁ ਲਾਈਐ ॥  
saath tayrai chalai naahee tis naal ki-o chit laa-ee-ai. 
They shall not go along with you, so why do you focus your attention on them? 

 ਐਸਾ ਕੰਮੁ ਮੂਲੇ ਨ ਕੀਚੈ ਿ ਜ ਤੁ ਅੰਿਤ ਪਛ ੋਤਾ ਈਐ ॥  
aisaa kamm moolay na keechai jit ant pachhotaa-ee-ai. 
Don't do anything that you will regret in the end. 
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 ਸਿ ਤ ਗੁਰੂ ਕਾ ਉਪਦੇਸੁ ਸੁਿਣ ਤ ੂ ਹੋਵੈ ਤੇਰੈ ਨਾਲੇ ॥  
satguroo kaa updays sun too hovai tayrai naalay. 
Listen to the Teachings of the True Guru - these shall go along with you. 

 ਕਹ ੈ ਨਾਨਕੁ ਮਨ ਿ ਪ ਆ ਰ ੇ ਤ ੂ ਸਦਾ ਸਚੁ ਸਮਾਲੇ ॥੧੧॥  
kahai naanak man pi-aaray too sadaa sach samaalay. ||11|| 
Says Nanak, O beloved mind, contemplate the True Lord forever. ||11|| 

 ਅ ਗ ਮ ਅ ਗੋਚਰ ਾ ਤੇਰਾ ਅ ੰਤ ੁ ਨ ਪਾ ਇਆ ॥  
agam agocharaa tayraa ant na paa-i-aa. 
O inaccessible and unfathomable Lord, Your limits cannot be found. 

 ਅ ੰ ਤੋ ਨ ਪਾਇਆ ਿ ਕਨ ੈ ਤੇਰਾ ਆਪਣਾ ਆ ਪੁ ਤ ੂ ਜਾਣਹੇ ॥  
anto na paa-i-aa kinai tayraa aapnaa aap too jaanhay. 
No one has found Your limits; only You Yourself know. 

 ਜ ੀਅ ਜੰਤ ਸ ਿ ਭ ਖੇਲੁ ਤੇਰਾ ਿ ਕਆ ਕੋ ਆ ਿ ਖ ਵਖਾ ਣਏ ॥  
jee-a jant sabh khayl tayraa ki-aa ko aakh vakhaana-ay. 
All living beings and creatures are Your play; how can anyone describe You? 

 ਆ ਖਿ ਹ ਤ ਵ ੇ ਖਿਹ ਸਭੁ ਤ ੂ ਹ ੈ ਿਜਿਨ ਜਗਤੁ ਉਪਾ ਇਆ ॥  
aakhahi ta vaykheh sabh toohai jin jagat upaa-i-aa. 
You speak, and You gaze upon all; You created the Universe. 

 ਕਹ ੈ ਨਾਨਕੁ ਤ ੂ ਸਦਾ ਅ ਗ ੰਮੁ ਹੈ ਤੇਰਾ ਅੰਤੁ ਨ ਪਾਇਆ ॥੧ ੨॥  
kahai naanak too sadaa agamm hai tayraa ant na paa-i-aa. ||12|| 
Says Nanak, You are forever inaccessible; Your limits cannot be found. ||12|| 

 ਸੁਿਰ ਨ ਰ ਮੁਿਨ ਜਨ ਅ ੰਿਮ ਤੁ ਖੋਜਦੇ ਸੁ ਅ ੰਿਮ ਤੁ ਗੁਰ ਤ ੇ ਪਾ ਇਆ ॥  
sur nar mun jan amrit khojday so amrit gur tay paa-i-aa. 
The angelic beings and the silent sages search for the Ambrosial Nectar; this 
Amrit is obtained from the Guru. 

 ਪਾਇਆ ਅੰਿਮ ਤੁ ਗੁਿਰ ਿ ਪਾ ਕੀਨੀ ਸਚਾ ਮਿਨ ਵਸਾਇਆ ॥  
paa-i-aa amrit gur kirpaa keenee sachaa man vasaa-i-aa. 
This Amrit is obtained, when the Guru grants His Grace; He enshrines the True 
Lord within the mind. 
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 ਜ ੀਅ ਜੰਤ ਸ ਿ ਭ ਤੁ ਧੁ ਉਪਾਏ ਇਿ ਕ ਵ ੇ ਿ ਖ ਪਰਸਿਣ ਆ ਇਆ ॥  
jee-a jant sabh tuDh upaa-ay ik vaykh parsan aa-i-aa. 
All living beings and creatures were created by You; only some come to see the 
Guru, and seek His blessing. 

 ਲਬੁ ਲੋਭੁ ਅਹੰਕਾਰੁ ਚੂ ਕਾ ਸਿਤਗੁਰੂ ਭਲਾ ਭਾਇਆ ॥  
lab lobh ahaNkaar chookaa satguroo bhalaa bhaa-i-aa. 
Their greed, avarice and egotism are dispelled, and the True Guru seems sweet. 

 ਕਹ ੈ ਨਾਨਕੁ ਿ ਜ ਸ ਨ ੋ ਆਿਪ ਤੁਠਾ ਿ ਤਿ ਨ ਅ ੰਿਮ ਤੁ ਗੁਰ ਤੇ ਪਾਇਆ ॥੧ ੩ ॥  
kahai naanak jis no aap tuthaa tin amrit gur tay paa-i-aa. ||13|| 
Says Nanak, those with whom the Lord is pleased, obtain the Amrit, through the 
Guru. ||13|| 

 ਭਗਤਾ ਕੀ ਚਾਲ ਿਨਰਾਲੀ ॥  
bhagtaa kee chaal niraalee. 
The lifestyle of the devotees is unique and distinct. 

 ਚਾਲਾ ਿਨਰਾਲੀ ਭਗਤਾਹ ਕ ੇ ਰ ੀ ਿਬਖਮ ਮਾਰਿਗ ਚਲਣ ਾ ॥  
chaalaa niraalee bhagtaah kayree bikham maarag chalnaa. 
The devotees' lifestyle is unique and distinct; they follow the most difficult path. 

 ਲਬੁ ਲੋਭੁ ਅਹੰਕਾਰੁ ਤਿਜ ਿ ਤ ਸਨ ਾ ਬਹੁਤੁ ਨ ਾ ਹ ੀ ਬੋਲਣਾ ॥  
lab lobh ahaNkaar taj tarisnaa bahut naahee bolnaa. 
They renounce greed, avarice, egotism and desire; they do not talk too much. 

 ਖੰਿਨਅਹੁ ਿਤਖੀ ਵਾਲਹੁ ਿਨਕੀ ਏਤੁ ਮਾਰਿਗ ਜਾਣਾ ॥  
khanni-ahu tikhee vaalahu nikee ayt maarag jaanaa. 
The path they take is sharper than a two-edged sword, and finer than a hair. 

 ਗੁਰ ਪਰਸਾਦੀ ਿ ਜ ਨ ੀ ਆਪੁ ਤਿ ਜਆ ਹਿਰ ਵਾਸਨਾ ਸਮਾਣੀ ॥  
gur parsaadee jinee aap taji-aa har vaasnaa samaanee. 
By Guru's Grace, they shed their selfishness and conceit; their hopes are 
merged in the Lord. 



 

92 
 

 ਕਹ ੈ ਨਾਨਕੁ ਚਾਲ ਭਗਤਾ ਜੁਗਹੁ ਜੁਗੁ ਿਨਰਾਲ ੀ ॥੧੪ ॥  
kahai naanak chaal bhagtaa jugahu jug niraalee. ||14|| 
Says Nanak, the lifestyle of the devotees, in each and every age, is unique and 
distinct. ||14|| 

 ਿ ਜ ਉ ਤੂ ਚਲਾ ਇਿਹ ਿ ਤਵ ਚਲ ਹ ਸੁਆਮ ੀ ਹੋਰੁ ਿ ਕਆ ਜਾਣਾ ਗੁਣ ਤੇਰੇ ॥  
ji-o too chalaa-ihi tiv chalah su-aamee hor ki-aa jaanaa gun tayray. 
As You make me walk, so do I walk, O my Lord and Master; what else do I 
know of Your Glorious Virtues? 

 ਿ ਜ ਵ ਤੂ ਚਲਾ ਇਿਹ ਿ ਤਵ ੈ ਚਲਹ ਿਜਨਾ ਮਾਰਿਗ ਪਾਵਹੇ ॥  
jiv too chalaa-ihi tivai chalah jinaa maarag paavhay. 
As You cause them to walk, they walk - You have placed them on the Path. 

 ਕਿਰ ਿਕਰਪਾ ਿ ਜ ਨ ਨਾਿਮ ਲਾਇਿਹ ਿਸ ਹਿਰ ਹਿਰ ਸਦਾ ਿਧਆਵਹੇ ॥  
kar kirpaa jin naam laa-ihi se har har sadaa Dhi-aavhay. 
In Your Mercy, You attach them to the Naam; they meditate forever on the 
Lord, Har, Har. 

 ਿ ਜ ਸ ਨੋ ਕਥਾ ਸੁ ਣਾਇਿ ਹ ਆ ਪ ਣ ੀ ਿ ਸ ਗੁਰਦੁਆਰੈ ਸੁਖੁ ਪਾਵਹੇ ॥  
jis no kathaa sunaa-ihi aapnee se gurdu-aarai sukh paavhay. 
Those whom You cause to listen to Your sermon, find peace in the Gurdwara, 
the Guru's Gate. 

 ਕਹ ੈ ਨਾਨਕੁ ਸਚੇ ਸਾਿਹ ਬ ਿ ਜ ਉ ਭਾਵੈ ਿਤਵੈ ਚਲਾ ਵਹ ੇ ॥੧ ੫॥  
kahai naanak sachay saahib ji-o bhaavai tivai chalaavahay. ||15|| 
Says Nanak, O my True Lord and Master, you make us walk according to Your 
Will. ||15|| 

 ਏ ਹੁ ਸੋਿ ਹਲਾ ਸਬਦੁ ਸੁ ਹਾਵਾ ॥  
ayhu sohilaa sabad suhaavaa. 
This song of praise is the Shabad, the most beautiful Word of God. 

 ਸਬਦ ੋ ਸੁਹਾਵਾ ਸਦਾ ਸੋਿਹਲਾ ਸਿ ਤ ਗੁਰੂ ਸੁ ਣਾ ਇਆ ॥  
sabdo suhaavaa sadaa sohilaa satguroo sunaa-i-aa. 
This beauteous Shabad is the everlasting song of praise, spoken by the True 
Guru. 
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 ਏ ਹੁ ਿ ਤਨ ਕੈ ਮ ੰਿ ਨ ਵਿਸਆ ਿ ਜ ਨ ਧੁਰਹੁ ਿਲਿਖਆ ਆ ਇਆ ॥  
ayhu tin kai man vasi-aa jin Dharahu likhi-aa aa-i-aa. 
This is enshrined in the minds of those who are so pre-destined by the Lord. 

 ਇਿ ਕ ਿਫਰਿਹ ਘਨੇਰੇ ਕਰਿ ਹ ਗਲਾ ਗਲੀ ਿ ਕਨ ੈ ਨ ਪਾਇਆ ॥  
ik fireh ghanayray karahi galaa galee kinai na paa-i-aa. 
Some wander around, babbling on and on, but none obtain Him by babbling. 

 ਕਹ ੈ ਨਾਨਕੁ ਸਬਦੁ ਸੋਿ ਹਲਾ ਸਿ ਤਗੁਰੂ ਸੁਣ ਾਇਆ ॥ ੧ ੬ ॥  
kahai naanak sabad sohilaa satguroo sunaa-i-aa. ||16|| 
Says Nanak, the Shabad, this song of praise, has been spoken by the True 
Guru. ||16|| 

 ਪਿਵਤੁ ਹੋਏ ਸੇ ਜਨਾ ਿਜਨੀ ਹਿਰ ਿਧਆਇਆ ॥  
pavit ho-ay say janaa jinee har Dhi-aa-i-aa. 
Those humble beings who meditate on the Lord become pure. 

 ਹਿਰ ਿਧਆਇਆ ਪਿਵਤੁ ਹੋਏ ਗੁਰਮ ੁਿਖ ਿ ਜ ਨ ੀ ਿ ਧ ਆ ਇਆ ॥  
har Dhi-aa-i-aa pavit ho-ay gurmukh jinee Dhi-aa-i-aa. 
Meditating on the Lord, they become pure; as Gurmukh, they meditate on Him. 

 ਪਿਵਤੁ ਮਾ ਤਾ ਿ ਪ ਤਾ ਕੁ ਟੰਬ ਸਿ ਹਤ ਿਸਉ ਪਿਵਤੁ ਸੰਗਿਤ ਸਬਾ ਈਆ ॥  
pavit maataa pitaa kutamb sahit si-o pavit sangat sabaa-ee-aa. 
They are pure, along with their mothers, fathers, family and friends; all their 
companions are pure as well. 

 ਕਹਦ ੇ ਪਿਵਤੁ ਸੁਣਦ ੇ ਪਿਵਤੁ ਸੇ ਪਿਵਤੁ ਿ ਜ ਨ ੀ ਮ ੰਿ ਨ ਵ ਸਾ ਇਆ ॥  
kahday pavit sunday pavit say pavit jinee man vasaa-i-aa. 
Pure are those who speak, and pure are those who listen; those who enshrine it 
within their minds are pure. 

 ਕਹ ੈ ਨਾਨਕੁ ਸੇ ਪਿਵਤੁ ਿ ਜ ਨ ੀ ਗੁਰਮੁਿ ਖ ਹਿਰ ਹਿਰ ਿਧਆ ਇਆ ॥੧੭ ॥  
kahai naanak say pavit jinee gurmukh har har Dhi-aa-i-aa. ||17|| 
Says Nanak, pure and holy are those who, as Gurmukh, meditate on the Lord, 
Har, Har. ||17|| 
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 ਕਰਮ ੀ ਸਹਜੁ ਨ ਊਪਜੈ ਿਵਣੁ ਸਹ ਜੈ ਸਹ ਸਾ ਨ ਜਾਇ ॥  
karmee sahj na oopjai vin sahjai sahsaa na jaa-ay. 
By religious rituals, intuitive poise is not found; without intuitive poise, 
skepticism does not depart. 

 ਨ ਹ ਜਾ ਇ ਸਹਸਾ ਿ ਕ ਤੈ ਸੰਜਿਮ ਰ ਹੇ ਕਰਮ ਕਮਾਏ ॥  
nah jaa-ay sahsaa kitai sanjam rahay karam kamaa-ay. 
Skepticism does not depart by contrived actions; everybody is tired of 
performing these rituals. 

 ਸਹ ਸੈ ਜੀਉ ਮਲ ੀਣੁ ਹੈ ਿ ਕਤ ੁ ਸੰਜ ਿਮ ਧੋਤਾ ਜਾਏ ॥  
sahsai jee-o maleen hai kit sanjam Dhotaa jaa-ay. 
The soul is polluted by skepticism; how can it be cleansed? 

 ਮ ੰਨ ੁ ਧੋਵਹੁ ਸਬਿਦ ਲਾਗਹੁ ਹਿਰ ਿਸਉ ਰ ਹਹੁ ਿ ਚ ਤੁ ਲ ਾ ਇ ॥  
man Dhovahu sabad laagahu har si-o rahhu chit laa-ay. 
Wash your mind by attaching it to the Shabad, and keep your consciousness 
focused on the Lord. 

 ਕਹ ੈ ਨਾਨਕੁ ਗੁਰ ਪਰਸਾਦੀ ਸਹਜੁ ਉਪਜ ੈ ਇਹੁ ਸਹਸਾ ਇਵ ਜਾਇ ॥੧ ੮॥  
kahai naanak gur parsaadee sahj upjai ih sahsaa iv jaa-ay. ||18|| 
Says Nanak, by Guru's Grace, intuitive poise is produced, and this skepticism is 
dispelled. ||18|| 

 ਜ ੀਅ ਹੁ ਮੈਲ ੇ ਬਾ ਹਰਹੁ ਿਨਰਮਲ ॥  
jee-ahu mailay baahrahu nirmal. 
Inwardly polluted, and outwardly pure. 

 ਬਾ ਹਰਹੁ ਿਨਰਮਲ ਜੀਅਹੁ ਤ ਮੈਲੇ ਿਤਨੀ ਜਨਮੁ ਜੂਐ ਹਾਿਰਆ ॥  
baahrahu nirmal jee-ahu ta mailay tinee janam joo-ai haari-aa. 
Those who are outwardly pure and yet polluted within, lose their lives in the 
gamble. 

 ਏ ਹ ਿ ਤਸਨਾ ਵ ਡਾ ਰੋਗੁ ਲਗਾ ਮਰਣੁ ਮਨਹੁ ਿਵਸਾਿਰਆ ॥  
ayh tisnaa vadaa rog lagaa maran manhu visaari-aa. 
They contract this terrible disease of desire, and in their minds, they forget 
about dying. 
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 ਵੇਦਾ ਮ ਿ ਹ ਨਾਮੁ ਉਤਮੁ ਸੋ ਸੁ ਣਿਹ ਨ ਾ ਹ ੀ ਿਫਰਿਹ ਿ ਜ ਉ ਬੇਤਾਿਲਆ ॥  
vaydaa meh naam utam so suneh naahee fireh ji-o baytaali-aa. 
In the Vedas, the ultimate objective is the Naam, the Name of the Lord; but 
they do not hear this, and they wander around like demons. 

 ਕਹ ੈ ਨਾਨਕੁ ਿਜਨ ਸਚੁ ਤਿਜਆ ਕੂੜੇ ਲਾਗੇ ਿ ਤਨ ੀ ਜਨਮੁ ਜੂਐ ਹਾਿਰਆ ॥੧ ੯॥  
kahai naanak jin sach taji-aa koorhay laagay tinee janam joo-ai haari-aa. ||19|| 
Says Nanak, those who forsake Truth and cling to falsehood, lose their lives in 
the gamble. ||19|| 

 ਜ ੀਅ ਹੁ ਿਨਰਮਲ ਬਾਹਰਹੁ ਿਨਰਮਲ ॥  
jee-ahu nirmal baahrahu nirmal. 
Inwardly pure, and outwardly pure. 

 ਬਾ ਹਰਹੁ ਤ ਿਨਰਮਲ ਜੀਅਹੁ ਿਨਰਮਲ ਸਿ ਤ ਗੁਰ ਤ ੇ ਕਰਣੀ ਕਮਾਣ ੀ ॥  
baahrahu ta nirmal jee-ahu nirmal satgur tay karnee kamaanee. 
Those who are outwardly pure and also pure within, through the Guru, perform 
good deeds. 

 ਕੂ ੜ ਕੀ ਸੋਇ ਪ ਹ ੁ ਚੈ ਨ ਾ ਹ ੀ ਮਨਸਾ ਸਿ ਚ ਸਮਾ ਣੀ ॥  
koorh kee so-ay pahuchai naahee mansaa sach samaanee. 
Not even an iota of falsehood touches them; their hopes are absorbed in the 
Truth. 

 ਜਨਮੁ ਰ ਤਨ ੁ ਿਜਨੀ ਖਿ ਟਆ ਭਲੇ ਸੇ ਵ ਣਜ ਾ ਰ ੇ ॥  
janam ratan jinee khati-aa bhalay say vanjaaray. 
Those who earn the jewel of this human life, are the most excellent of 
merchants. 

 ਕਹ ੈ ਨਾਨਕੁ ਿਜਨ ਮ ੰਨ ੁ ਿਨਰਮਲੁ ਸਦਾ ਰਹਿਹ ਗੁਰ ਨਾਲੇ ॥ ੨ ੦ ॥  
kahai naanak jin man nirmal sadaa raheh gur naalay. ||20|| 
Says Nanak, those whose minds are pure, abide with the Guru forever. ||20|| 

 ਜ ੇ ਕੋ ਿ ਸ ਖੁ ਗੁਰੂ ਸੇਤੀ ਸਨਮੁ ਖੁ ਹੋਵੈ ॥  
jay ko sikh guroo saytee sanmukh hovai. 
If a Sikh turns to the Guru with sincere faith, as sunmukh 
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 ਹੋਵੈ ਤ ਸਨਮੁਖੁ ਿ ਸ ਖੁ ਕੋਈ ਜ ੀਅ ਹੁ ਰ ਹ ੈ ਗੁਰ ਨਾਲੇ ॥  
hovai ta sanmukh sikh ko-ee jee-ahu rahai gur naalay. 
- if a Sikh turns to the Guru with sincere faith, as sunmukh, his soul abides with 
the Guru. 

 ਗੁਰ ਕੇ ਚਰਨ ਿਹਰਦੈ ਿਧਆਏ ਅੰਤਰ ਆ ਤਮੈ ਸਮਾਲੇ ॥  
gur kay charan hirdai Dhi-aa-ay antar aatmai samaalay. 
Within his heart, he meditates on the lotus feet of the Guru; deep within his 
soul, he contemplates Him. 

 ਆ ਪੁ ਛ ਿ ਡ ਸਦਾ ਰ ਹ ੈ ਪਰਣੈ ਗੁਰ ਿਬਨੁ ਅਵਰੁ ਨ ਜਾ ਣੈ ਕੋਏ ॥  
aap chhad sadaa rahai parnai gur bin avar na jaanai ko-ay. 
Renouncing selfishness and conceit, he remains always on the side of the Guru; 
he does not know anyone except the Guru. 

 ਕਹ ੈ ਨਾਨਕੁ ਸੁਣਹੁ ਸੰਤਹੁ ਸੋ ਿ ਸ ਖੁ ਸਨਮੁ ਖੁ ਹੋਏ ॥ ੨ ੧ ॥  
kahai naanak sunhu santahu so sikh sanmukh ho-ay. ||21|| 
Says Nanak, listen, O Saints: such a Sikh turns toward the Guru with sincere 
faith, and becomes sunmukh. ||21|| 

 ਜ ੇ ਕੋ ਗੁਰ ਤ ੇ ਵੇਮੁ ਖੁ ਹੋਵੈ ਿਬਨੁ ਸਿਤ ਗੁਰ ਮੁਕਿਤ ਨ ਪਾ ਵੈ ॥  
jay ko gur tay vaimukh hovai bin satgur mukat na paavai. 
One who turns away from the Guru, and becomes baymukh - without the True 
Guru, he shall not find liberation. 

 ਪਾਵੈ ਮੁਕਿਤ ਨ ਹੋਰ ਥੈ ਕੋਈ ਪੁਛਹੁ ਿ ਬ ਬ ੇਕ ੀਆ ਜਾਏ ॥  
paavai mukat na hor thai ko-ee puchhahu bibaykee-aa jaa-ay. 
He shall not find liberation anywhere else either; go and ask the wise ones 
about this. 

 ਅ ਨ ੇ ਕ ਜ ੂ ਨ ੀ ਭਰਿਮ ਆਵੈ ਿਵਣੁ ਸਿਤਗੁਰ ਮੁਕਿਤ ਨ ਪਾਏ ॥  
anayk joonee bharam aavai vin satgur mukat na paa-ay. 
He shall wander through countless incarnations; without the True Guru, he shall 
not find liberation. 
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 ਿਫ ਿਰ ਮੁਕਿਤ ਪਾਏ ਲਾਿਗ ਚਰ ਣੀ ਸਿਤ ਗੁਰੂ ਸਬਦੁ ਸੁਣਾਏ ॥  
fir mukat paa-ay laag charnee satguroo sabad sunaa-ay. 
But liberation is attained, when one is attached to the feet of the True Guru, 
chanting the Word of the Shabad. 

 ਕਹ ੈ ਨਾਨਕੁ ਵੀਚਾਿਰ ਦੇਖਹੁ ਿਵਣੁ ਸਿ ਤਗੁਰ ਮ ੁ ਕਿ ਤ ਨ ਪਾਏ ॥੨੨॥  
kahai naanak veechaar daykhhu vin satgur mukat na paa-ay. ||22|| 
Says Nanak, contemplate this and see, that without the True Guru, there is no 
liberation. ||22|| 

 ਆ ਵਹੁ ਿ ਸ ਖ ਸਿ ਤ ਗੁਰੂ ਕੇ ਿਪਆਿਰਹੋ ਗਾਵ ਹੁ ਸਚੀ ਬਾ ਣੀ ॥  
aavhu sikh satguroo kay pi-aariho gaavhu sachee banee. 
Come, O beloved Sikhs of the True Guru, and sing the True Word of His Bani. 

 ਬਾ ਣੀ ਤ ਗਾਵ ਹੁ ਗੁਰੂ ਕੇਰੀ ਬਾਣੀਆ ਿਸਿਰ ਬਾ ਣੀ ॥  
banee ta gaavhu guroo kayree baanee-aa sir banee. 
Sing the Guru's Bani, the supreme Word of Words. 

 ਿ ਜ ਨ ਕਉ ਨਦਿਰ ਕਰ ਮੁ ਹੋਵੈ ਿਹਰਦ ੈ ਿਤਨਾ ਸਮਾਣ ੀ ॥  
jin ka-o nadar karam hovai hirdai tinaa samaanee. 
Those who are blessed by the Lord's Glance of Grace - their hearts are imbued 
with this Bani. 

 ਪੀਵਹੁ ਅ ੰਿਮ ਤ ੁ ਸਦਾ ਰਹਹੁ ਹਿਰ ਰ ੰਿ ਗ ਜਿਪਹੁ ਸਾਿਰ ਗਪਾ ਣੀ ॥  
peevhu amrit sadaa rahhu har rang japihu saarigpaanee. 
Drink in this Ambrosial Nectar, and remain in the Lord's Love forever; meditate 
on the Lord, the Sustainer of the world. 

 ਕਹ ੈ ਨਾਨਕੁ ਸਦਾ ਗਾਵ ਹੁ ਏਹ ਸਚੀ ਬਾਣੀ ॥ ੨ ੩ ॥  
kahai naanak sadaa gaavhu ayh sachee banee. ||23|| 
Says Nanak, sing this True Bani forever. ||23|| 

 ਸਿ ਤ ਗੁਰੂ ਿਬਨਾ ਹੋਰ ਕਚੀ ਹੈ ਬਾ ਣੀ ॥  
satguroo binaa hor kachee hai banee. 
Without the True Guru, other songs are false. 



 

98 
 

 ਬਾ ਣੀ ਤ ਕਚੀ ਸਿਤਗੁਰੂ ਬਾਝਹੁ ਹੋਰ ਕਚੀ ਬਾਣੀ ॥  
banee ta kachee satguroo baajhahu hor kachee banee. 
The songs are false without the True Guru; all other songs are false. 

 ਕਹਦ ੇ ਕਚੇ ਸੁਣਦੇ ਕਚੇ ਕਚਂ ੀ ਆ ਿਖ ਵਖਾ ਣੀ ॥  
kahday kachay sunday kachay kacheeN aakh vakhaanee. 
The speakers are false, and the listeners are false; those who speak and recite 
are false. 

 ਹਿਰ ਹਿਰ ਿ ਨ ਤ ਕਰਿਹ ਰ ਸਨ ਾ ਕਿਹਆ ਕਛ ੂ ਨ ਜਾ ਣੀ ॥  
har har nit karahi rasnaa kahi-aa kachhoo na jaanee. 
They may continually chant, 'Har, Har' with their tongues, but they do not know 
what they are saying. 

 ਿ ਚ ਤੁ ਿ ਜ ਨ ਕਾ ਿਹਿਰ ਲਇਆ ਮਾ ਇਆ ਬੋਲਿਨ ਪਏ ਰਵਾ ਣੀ ॥  
chit jin kaa hir la-i-aa maa-i-aa bolan pa-ay ravaanee. 
Their consciousness is lured by Maya; they are just reciting mechanically. 

 ਕਹ ੈ ਨਾਨਕੁ ਸਿਤਗੁਰੂ ਬਾਝਹੁ ਹੋਰ ਕਚੀ ਬਾਣੀ ॥ ੨ ੪ ॥  
kahai naanak satguroo baajhahu hor kachee banee. ||24|| 
Says Nanak, without the True Guru, other songs are false. ||24|| 

 ਗੁਰ ਕਾ ਸਬਦੁ ਰ ਤੰ ਨ ੁ ਹੈ ਹ ੀਰ ੇ ਿਜਤੁ ਜੜਾ ਉ ॥  
gur kaa sabad ratann hai heeray jit jarhaa-o. 
The Word of the Guru's Shabad is a jewel, studded with diamonds. 

 ਸਬਦੁ ਰ ਤਨ ੁ ਿ ਜ ਤੁ ਮੰਨੁ ਲਾਗਾ ਏਹੁ ਹੋਆ ਸਮਾ ਉ ॥  
sabad ratan jit man laagaa ayhu ho-aa samaa-o. 
The mind which is attached to this jewel, merges into the Shabad. 

 ਸਬਦ ਸੇਤੀ ਮਨੁ ਿਮਿਲਆ ਸਚੈ ਲਾਇਆ ਭਾਉ ॥  
sabad saytee man mili-aa sachai laa-i-aa bhaa-o. 
One whose mind is attuned to the Shabad, enshrines love for the True Lord. 
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 ਆ ਪੇ ਹੀਰਾ ਰ ਤਨ ੁ ਆ ਪ ੇ ਿ ਜ ਸ ਨ ੋ ਦ ੇ ਇ ਬੁਝਾਇ ॥  
aapay heeraa ratan aapay jis no day-ay bujhaa-ay. 
He Himself is the diamond, and He Himself is the jewel; one who is blessed, 
understands its value. 

 ਕਹ ੈ ਨਾਨਕੁ ਸਬਦੁ ਰ ਤਨ ੁ ਹ ੈ ਹ ੀਰ ਾ ਿਜਤੁ ਜ ੜਾ ਉ ॥੨੫॥  
kahai naanak sabad ratan hai heeraa jit jarhaa-o. ||25|| 
Says Nanak, the Shabad is a jewel, studded with diamonds. ||25|| 

 ਿ ਸ ਵ ਸਕਿਤ ਆ ਿ ਪ ਉਪਾਇ ਕੈ ਕਰ ਤਾ ਆ ਪੇ ਹੁਕਮੁ ਵਰਤਾਏ ॥  
siv sakat aap upaa-ay kai kartaa aapay hukam vartaa-ay. 
He Himself created Shiva and Shakti, mind and matter; the Creator subjects 
them to His Command. 

 ਹੁਕਮੁ ਵਰ ਤਾਏ ਆ ਿ ਪ ਵ ੇ ਖ ੈ ਗੁਰ ਮੁਿਖ ਿਕਸੈ ਬੁਝਾਏ ॥  
hukam vartaa-ay aap vaykhai gurmukh kisai bujhaa-ay. 
Enforcing His Order, He Himself sees all. How rare are those who, as Gurmukh, 
come to know Him. 

 ਤੋੜੇ ਬੰਧਨ ਹੋਵੈ ਮੁਕਤੁ ਸਬਦੁ ਮੰਿਨ ਵਸਾਏ ॥  
torhay banDhan hovai mukat sabad man vasaa-ay. 
They break their bonds, and attain liberation; they enshrine the Shabad within 
their minds. 

 ਗੁਰਮ ੁਿਖ ਿਜਸ ਨੋ ਆਿਪ ਕਰੇ ਸੁ ਹੋਵੈ ਏ ਕ ਸ ਿ ਸਉ ਿਲਵ ਲਾਏ ॥  
gurmukh jis no aap karay so hovai aykas si-o liv laa-ay. 
Those whom the Lord Himself makes Gurmukh, lovingly focus their 
consciousness on the One Lord. 

 ਕਹ ੈ ਨਾਨਕੁ ਆ ਿ ਪ ਕਰਤਾ ਆ ਪੇ ਹੁਕਮੁ ਬੁਝਾਏ ॥੨੬ ॥  
kahai naanak aap kartaa aapay hukam bujhaa-ay. ||26|| 
Says Nanak, He Himself is the Creator; He Himself reveals the Hukam of His 
Command. ||26|| 
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 ਿ ਸਿ ਮ ਿ ਤ ਸਾਸਤ ਪੁੰਨ ਪਾਪ ਬੀਚਾਰਦੇ ਤਤੈ ਸਾਰ ਨ ਜਾ ਣੀ ॥  
simrit saastar punn paap beechaarday tatai saar na jaanee. 
The Simritees and the Shaastras discriminate between good and evil, but they 
do not know the true essence of reality. 

 ਤਤੈ ਸਾਰ ਨ ਜਾ ਣੀ ਗੁਰੂ ਬਾਝਹੁ ਤਤੈ ਸਾਰ ਨ ਜਾ ਣੀ ॥  
tatai saar na jaanee guroo baajhahu tatai saar na jaanee. 
They do not know the true essence of reality without the Guru; they do not 
know the true essence of reality. 

 ਿ ਤਹ ੀ ਗੁ ਣੀ ਸੰਸਾਰੁ ਭ ਿਮ ਸੁਤਾ ਸੁਿ ਤਆ ਰ ੈਿ ਣ ਿਵਹਾਣੀ ॥  
tihee gunee sansaar bharam sutaa suti-aa rain vihaanee. 
The world is asleep in the three modes and doubt; it passes the night of its life 
sleeping. 

 ਗੁਰ ਿਕਰਪਾ ਤੇ ਸੇ ਜਨ ਜਾ ਗੇ ਿਜਨਾ ਹਿਰ ਮਿਨ ਵਿਸਆ ਬੋਲਿਹ ਅ ੰਿਮ ਤ ਬਾਣੀ ॥  
gur kirpaa tay say jan jaagay jinaa har man vasi-aa boleh amrit banee. 
Those humble beings remain awake and aware, within whose minds, by Guru's 
Grace, the Lord abides; they chant the Ambrosial Word of the Guru's Bani. 

 ਕਹ ੈ ਨਾਨਕੁ ਸੋ ਤਤੁ ਪਾਏ ਿ ਜ ਸ ਨ ੋ ਅਨਿਦਨੁ ਹਿਰ ਿਲਵ ਲਾਗੈ ਜਾ ਗਤ ਰ ੈ ਿ ਣ ਿ ਵ ਹ ਾ ਣੀ ॥੨੭॥  
kahai naanak so tat paa-ay jis no an-din har liv laagai jaagat rain vihaanee. 
||27|| 
Says Nanak, they alone obtain the essence of reality, who night and day remain 
lovingly absorbed in the Lord; they pass the night of their life awake and aware. 
||27|| 

 ਮਾ ਤਾ ਕੇ ਉਦਰ ਮਿਹ ਪ ਿਤਪਾਲ ਕਰੇ ਸੋ ਿ ਕ ਉ ਮਨਹੁ ਿਵਸਾਰੀਐ ॥  
maataa kay udar meh partipaal karay so ki-o manhu visaaree-ai. 
He nourished us in the mother's womb; why forget Him from the mind? 

 ਮ ਨ ਹੁ ਿ ਕ ਉ ਿ ਵ ਸਾਰ ੀਐ ਏਵਡੁ ਦਾਤਾ ਿਜ ਅ ਗਿਨ ਮ ਿ ਹ ਆਹਾਰੁ ਪ ਹ ੁ ਚਾ ਵ ਏ ॥  
manhu ki-o visaaree-ai ayvad daataa je agan meh aahaar pahuchaava-ay. 
Why forget from the mind such a Great Giver, who gave us sustenance in the 
fire of the womb? 
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 ਓਸ ਨੋ ਿਕਹੁ ਪੋਿਹ ਨ ਸਕੀ ਿ ਜ ਸ ਨ ਉ ਆ ਪ ਣ ੀ ਿਲਵ ਲਾਵਏ ॥  
os no kihu pohi na sakee jis na-o aapnee liv laav-ay. 
Nothing can harm one, whom the Lord inspires to embrace His Love. 

 ਆ ਪਣ ੀ ਿਲਵ ਆਪੇ ਲਾਏ ਗੁਰ ਮੁਿਖ ਸਦਾ ਸਮਾਲੀਐ ॥  
aapnee liv aapay laa-ay gurmukh sadaa samaalee-ai. 
He Himself is the love, and He Himself is the embrace; the Gurmukh 
contemplates Him forever. 

 ਕਹ ੈ ਨਾਨਕੁ ਏ ਵਡੁ ਦਾਤਾ ਸੋ ਿ ਕ ਉ ਮਨਹੁ ਿਵਸਾਰੀਐ ॥੨੮॥  
kahai naanak ayvad daataa so ki-o manhu visaaree-ai. ||28|| 
Says Nanak, why forget such a Great Giver from the mind? ||28|| 

 ਜ ੈ ਸੀ ਅ ਗਿਨ ਉਦਰ ਮਿਹ ਤੈਸੀ ਬਾਹਿਰ ਮਾਇਆ ॥  
jaisee agan udar meh taisee baahar maa-i-aa. 
As is the fire within the womb, so is Maya outside. 

 ਮਾ ਇਆ ਅਗਿਨ ਸਭ ਇਕੋ ਜੇਹੀ ਕਰਤ ੈ ਖੇਲੁ ਰ ਚਾ ਇ ਆ ॥  
maa-i-aa agan sabh iko jayhee kartai khayl rachaa-i-aa. 
The fire of Maya is one and the same; the Creator has staged this play. 

 ਜਾ ਿਤਸੁ ਭਾਣਾ ਤਾ ਜੰਿਮਆ ਪਰਵਾਿਰ ਭਲਾ ਭਾਇਆ ॥  
jaa tis bhaanaa taa jammi-aa parvaar bhalaa bhaa-i-aa. 
According to His Will, the child is born, and the family is very pleased. 

 ਿਲ ਵ ਛੁੜਕੀ ਲ ਗ ੀ ਿਤ ਸਨਾ ਮਾ ਇਆ ਅਮਰੁ ਵਰ ਤਾਇਆ ॥  
liv chhurhkee lagee tarisnaa maa-i-aa amar vartaa-i-aa. 
Love for the Lord wears off, and the child becomes attached to desires; the 
script of Maya runs its course. 

 ਏ ਹ ਮਾ ਇਆ ਿ ਜ ਤੁ ਹਿਰ ਿ ਵ ਸਰੈ ਮ ੋਹੁ ਉਪਜੈ ਭਾਉ ਦੂਜਾ ਲਾਇਆ ॥  
ayh maa-i-aa jit har visrai moh upjai bhaa-o doojaa laa-i-aa. 
This is Maya, by which the Lord is forgotten; emotional attachment and love of 
duality well up. 
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 ਕਹ ੈ ਨਾਨਕੁ ਗੁਰ ਪਰਸਾਦੀ ਿਜਨਾ ਿਲ ਵ ਲਾਗੀ ਿਤਨੀ ਿ ਵ ਚੇ ਮਾ ਇਆ ਪਾਇਆ ॥੨੯॥  
kahai naanak gur parsaadee jinaa liv laagee tinee vichay maa-i-aa paa-i-aa. 
||29|| 
Says Nanak, by Guru's Grace, those who enshrine love for the Lord find Him, in 
the midst of Maya. ||29|| 

 ਹਿਰ ਆ ਿ ਪ ਅਮੁਲਕੁ ਹੈ ਮੁਿਲ ਨ ਪਾਇਆ ਜਾ ਇ ॥  
har aap amulak hai mul na paa-i-aa jaa-ay. 
The Lord Himself is priceless; His worth cannot be estimated. 

 ਮੁਿਲ ਨ ਪਾਇਆ ਜਾ ਇ ਿ ਕ ਸੈ ਿ ਵ ਟਹੁ ਰ ਹ ੇ ਲ ੋ ਕ ਿ ਵ ਲ ਲ ਾ ਇ ॥  
mul na paa-i-aa jaa-ay kisai vitahu rahay lok villaa-ay. 
His worth cannot be estimated, even though people have grown weary of trying. 

 ਐਸਾ ਸਿ ਤਗੁਰੁ ਜੇ ਿਮਲ ੈ ਿ ਤਸ ਨੋ ਿ ਸਰ ੁ ਸਉ ਪੀ ਐ ਿਵਚਹੁ ਆਪੁ ਜਾ ਇ ॥  
aisaa satgur jay milai tis no sir sa-upee-ai vichahu aap jaa-ay. 
If you meet such a True Guru, offer your head to Him; your selfishness and 
conceit will be eradicated from within. 

 ਿ ਜ ਸ ਦਾ ਜੀਉ ਿਤਸੁ ਿਮਿਲ ਰ ਹੈ ਹਿਰ ਵ ਸ ੈ ਮਿਨ ਆਇ ॥  
jis daa jee-o tis mil rahai har vasai man aa-ay. 
Your soul belongs to Him; remain united with Him, and the Lord will come to 
dwell in your mind. 

 ਹਿਰ ਆ ਿ ਪ ਅਮੁਲਕੁ ਹੈ ਭ ਾ ਗ ਿਤਨਾ ਕੇ ਨਾਨਕਾ ਿਜਨ ਹਿਰ ਪਲੈ ਪਾਇ ॥੩੦॥  
har aap amulak hai bhaag tinaa kay naankaa jin har palai paa-ay. ||30|| 
The Lord Himself is priceless; very fortunate are those, O Nanak, who attain to 
the Lord. ||30|| 

 ਹਿਰ ਰ ਾ ਿ ਸ ਮ ੇਰ ੀ ਮਨੁ ਵਣਜਾਰਾ ॥  
har raas mayree man vanjaaraa. 
The Lord is my capital; my mind is the merchant. 

 ਹਿਰ ਰ ਾ ਿ ਸ ਮ ੇਰ ੀ ਮਨੁ ਵਣਜਾਰਾ ਸਿਤਗੁਰ ਤੇ ਰ ਾ ਿ ਸ ਜਾ ਣੀ ॥  
har raas mayree man vanjaaraa satgur tay raas jaanee. 
The Lord is my capital, and my mind is the merchant; through the True Guru, I 
know my capital. 



 

103 
 

 ਹਿਰ ਹਿਰ ਿ ਨ ਤ ਜਿਪਹੁ ਜ ੀਅ ਹੁ ਲਾਹਾ ਖਿ ਟਹੁ ਿਦਹਾੜੀ ॥  
har har nit japihu jee-ahu laahaa khatihu dihaarhee. 
Meditate continually on the Lord, Har, Har, O my soul, and you shall collect your 
profits daily. 

 ਏ ਹੁ ਧਨੁ ਿਤਨਾ ਿਮਿਲਆ ਿਜਨ ਹਿਰ ਆ ਪ ੇ ਭਾਣਾ ॥  
ayhu Dhan tinaa mili-aa jin har aapay bhaanaa. 
This wealth is obtained by those who are pleasing to the Lord's Will. 

 ਕਹ ੈ ਨਾਨਕੁ ਹਿਰ ਰ ਾ ਿ ਸ ਮ ੇ ਰ ੀ ਮਨੁ ਹੋਆ ਵਣਜਾਰਾ ॥੩ ੧ ॥  
kahai naanak har raas mayree man ho-aa vanjaaraa. ||31|| 
Says Nanak, the Lord is my capital, and my mind is the merchant. ||31|| 

 ਏ ਰਸਨਾ ਤੂ ਅਨ ਰ ਿ ਸ ਰ ਾ ਿ ਚ ਰ ਹੀ ਤੇਰੀ ਿਪਆ ਸ ਨ ਜਾ ਇ ॥  
ay rasnaa too an ras raach rahee tayree pi-aas na jaa-ay. 
O my tongue, you are engrossed in other tastes, but your thirsty desire is not 
quenched. 

 ਿ ਪ ਆ ਸ ਨ ਜਾ ਇ ਹੋਰਤੁ ਿਕਤੈ ਿਜਚਰੁ ਹਿਰ ਰ ਸੁ ਪਲੈ ਨ ਪਾ ਇ ॥  
pi-aas na jaa-ay horat kitai jichar har ras palai na paa-ay. 
Your thirst shall not be quenched by any means, until you attain the subtle 
essence of the Lord. 

 ਹਿਰ ਰ ਸੁ ਪਾ ਇ ਪਲੈ ਪੀਐ ਹਿਰ ਰ ਸੁ ਬਹੁਿੜ ਨ ਿਤ ਸਨਾ ਲਾਗੈ ਆ ਇ ॥  
har ras paa-ay palai pee-ai har ras bahurh na tarisnaa laagai aa-ay. 
If you do obtain the subtle essence of the Lord, and drink in this essence of the 
Lord, you shall not be troubled by desire again. 

 ਏ ਹੁ ਹਿਰ ਰਸੁ ਕਰਮ ੀ ਪਾਈਐ ਸਿ ਤ ਗੁਰੁ ਿਮਲੈ ਿ ਜ ਸੁ ਆ ਇ ॥  
ayhu har ras karmee paa-ee-ai satgur milai jis aa-ay. 
This subtle essence of the Lord is obtained by good karma, when one comes to 
meet with the True Guru. 

 ਕਹ ੈ ਨਾਨਕੁ ਹੋਿਰ ਅਨ ਰਸ ਸਿ ਭ ਵ ੀ ਸਰੇ ਜਾ ਹਿਰ ਵ ਸ ੈ ਮਿਨ ਆਇ ॥੩ ੨॥  
kahai naanak hor an ras sabh veesray jaa har vasai man aa-ay. ||32|| 
Says Nanak, all other tastes and essences are forgotten, when the Lord comes 
to dwell within the mind. ||32|| 
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 ਏ ਸਰ ੀਰਾ ਮ ੇਿ ਰ ਆ ਹਿਰ ਤੁਮ ਮਿਹ ਜ ੋਿ ਤ ਰ ਖੀ ਤਾ ਤ ੂ ਜ ਗ ਮਿਹ ਆ ਇਆ ॥  
ay sareeraa mayri-aa har tum meh jot rakhee taa too jag meh aa-i-aa. 
O my body, the Lord infused His Light into you, and then you came into the 
world. 

 ਹਿਰ ਜ ੋਿ ਤ ਰ ਖੀ ਤੁਧੁ ਿਵਿਚ ਤਾ ਤ ੂ ਜਗ ਮ ਿ ਹ ਆਇਆ ॥  
har jot rakhee tuDh vich taa too jag meh aa-i-aa. 
The Lord infused His Light into you, and then you came into the world. 

 ਹਿਰ ਆ ਪ ੇ ਮਾ ਤਾ ਆ ਪ ੇ ਿਪਤਾ ਿ ਜ ਿ ਨ ਜ ੀਉ ਉਪਾ ਇ ਜ ਗ ਤੁ ਿਦ ਖਾਇਆ ॥  
har aapay maataa aapay pitaa jin jee-o upaa-ay jagat dikhaa-i-aa. 
The Lord Himself is your mother, and He Himself is your father; He created the 
created beings, and revealed the world to them. 

 ਗੁਰ ਪਰਸਾਦੀ ਬੁਿਝਆ ਤਾ ਚਲਤੁ ਹੋਆ ਚਲ ਤੁ ਨ ਦ ਰ ੀ ਆਇਆ ॥  
gur parsaadee bujhi-aa taa chalat ho-aa chalat nadree aa-i-aa. 
By Guru's Grace, some understand, and then it's a show; it seems like just a 
show. 

 ਕਹ ੈ ਨਾਨਕੁ ਿ ਸ ਸਿ ਟ ਕਾ ਮੂਲੁ ਰਿਚਆ ਜ ੋਿ ਤ ਰਾਖੀ ਤਾ ਤੂ ਜ ਗ ਮ ਿ ਹ ਆਇਆ ॥ ੩ ੩ ॥  
kahai naanak sarisat kaa mool rachi-aa jot raakhee taa too jag meh aa-i-aa. 
||33|| 
Says Nanak, He laid the foundation of the Universe, and infused His Light, and 
then you came into the world. ||33|| 

 ਮ ਿ ਨ ਚਾਉ ਭ ਇ ਆ ਪ ਭ ਆ ਗਮੁ ਸੁਿ ਣਆ ॥  
man chaa-o bha-i-aa parabh aagam suni-aa. 
My mind has become joyful, hearing of God's coming. 

 ਹਿਰ ਮ ੰ ਗਲੁ ਗਾਉ ਸਖੀ ਿਗ ਹੁ ਮ ੰਦ ਰ ੁ ਬਿਣਆ ॥  
har mangal gaa-o sakhee garihu mandar bani-aa. 
Sing the songs of joy to welcome the Lord, O my companions; my household 
has become the Lord's Mansion. 
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 ਹਿਰ ਗਾਉ ਮ ੰ ਗਲੁ ਿ ਨ ਤ ਸਖੀਏ ਸੋ ਗੁ ਦੂਖੁ ਨ ਿਵਆਪਏ ॥  
har gaa-o mangal nit sakhee-ay sog dookh na vi-aapa-ay. 
Sing continually the songs of joy to welcome the Lord, O my companions, and 
sorrow and suffering will not afflict you. 

 ਗੁਰ ਚਰ ਨ ਲਾਗੇ ਿਦ ਨ ਸਭਾ ਗੇ ਆ ਪਣਾ ਿਪਰੁ ਜ ਾ ਪ ਏ ॥  
gur charan laagay din sabhaagay aapnaa pir jaap-ay. 
Blessed is that day, when I am attached to the Guru's feet and meditate on my 
Husband Lord. 

 ਅਨਹਤ ਬਾਣੀ ਗੁਰ ਸਬਿਦ ਜਾ ਣੀ ਹਿਰ ਨਾ ਮੁ ਹਿਰ ਰ ਸੁ ਭੋਗੋ ॥  
anhat banee gur sabad jaanee har naam har ras bhogo. 
I have come to know the unstruck sound current and the Word of the Guru's 
Shabad; I enjoy the sublime essence of the Lord, the Lord's Name. 

 ਕਹ ੈ ਨਾਨਕੁ ਪ ਭੁ ਆ ਿ ਪ ਿਮਿਲ ਆ ਕਰਣ ਕਾਰਣ ਜੋਗੋ ॥ ੩ ੪ ॥  
kahai naanak parabh aap mili-aa karan kaaran jogo. ||34|| 
Says Nanak, God Himself has met me; He is the Doer, the Cause of causes. 
||34|| 

 ਏ ਸਰ ੀਰਾ ਮ ੇਿ ਰ ਆ ਇ ਸੁ ਜ ਗ ਮਿਹ ਆ ਇ ਕੈ ਿ ਕਆ ਤੁਧੁ ਕਰਮ ਕਮਾਇਆ ॥  
ay sareeraa mayri-aa is jag meh aa-ay kai ki-aa tuDh karam kamaa-i-aa. 
O my body, why have you come into this world? What actions have you 
committed? 

 ਿ ਕ ਕਰ ਮ ਕਮਾ ਇਆ ਤੁਧੁ ਸਰ ੀਰਾ ਜਾ ਤ ੂ ਜ ਗ ਮਿਹ ਆ ਇਆ ॥  
ke karam kamaa-i-aa tuDh sareeraa jaa too jag meh aa-i-aa. 
And what actions have you committed, O my body, since you came into this 
world? 

 ਿਜਿਨ ਹਿਰ ਤੇਰਾ ਰ ਚਨ ੁ ਰਿਚਆ ਸੋ ਹਿਰ ਮਿਨ ਨ ਵ ਸਾ ਇਆ ॥  
jin har tayraa rachan rachi-aa so har man na vasaa-i-aa. 
The Lord who formed your form - you have not enshrined that Lord in your 
mind. 
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 ਗੁਰ ਪਰਸਾਦੀ ਹਿਰ ਮੰਿਨ ਵਿਸਆ ਪੂਰਿਬ ਿਲਿਖਆ ਪਾਇਆ ॥  
gur parsaadee har man vasi-aa poorab likhi-aa paa-i-aa. 
By Guru's Grace, the Lord abides within the mind, and one's pre-ordained 
destiny is fulfilled. 

 ਕਹ ੈ ਨਾਨਕੁ ਏਹੁ ਸਰੀਰੁ ਪਰਵਾਣੁ ਹੋਆ ਿਜਿਨ ਸਿਤ ਗੁਰ ਿ ਸਉ ਿਚਤੁ ਲਾਇਆ ॥੩ ੫॥  
kahai naanak ayhu sareer parvaan ho-aa jin satgur si-o chit laa-i-aa. ||35|| 
Says Nanak, this body is adorned and honored, when one's consciousness is 
focused on the True Guru. ||35|| 

 ਏ ਨੇਤ ਹੁ ਮੇਿਰਹੋ ਹਿਰ ਤੁਮ ਮਿਹ ਜੋਿਤ ਧਰੀ ਹਿਰ ਿਬਨੁ ਅਵਰੁ ਨ ਦ ੇਖ ਹੁ ਕੋਈ ॥  
ay naytarahu mayriho har tum meh jot Dharee har bin avar na daykhhu ko-ee. 
O my eyes, the Lord has infused His Light into you; do not look upon any other 
than the Lord. 

 ਹਿਰ ਿਬਨੁ ਅ ਵਰ ੁ ਨ ਦ ੇਖ ਹੁ ਕ ੋ ਈ ਨ ਦ ਰ ੀ ਹਿਰ ਿਨਹਾਿਲ ਆ ॥  
har bin avar na daykhhu ko-ee nadree har nihaali-aa. 
Do not look upon any other than the Lord; the Lord alone is worthy of 
beholding. 

 ਏ ਹੁ ਿਵਸੁ ਸੰਸਾਰੁ ਤੁਮ ਦੇਖਦੇ ਏ ਹੁ ਹਿਰ ਕਾ ਰ ੂਪ ੁ ਹ ੈ ਹਿਰ ਰੂਪੁ ਨ ਦ ਰ ੀ ਆਇਆ ॥  
ayhu vis sansaar tum daykh-day ayhu har kaa roop hai har roop nadree aa-i-aa. 
This whole world which you see is the image of the Lord; only the image of the 
Lord is seen. 

 ਗੁਰ ਪਰਸਾਦੀ ਬੁਿਝਆ ਜਾ ਵੇਖਾ ਹਿਰ ਇ ਕੁ ਹ ੈ ਹਿਰ ਿਬਨੁ ਅ ਵਰ ੁ ਨ ਕ ੋ ਈ ॥  
gur parsaadee bujhi-aa jaa vaykhaa har ik hai har bin avar na ko-ee. 
By Guru's Grace, I understand, and I see only the One Lord; there is no one 
except the Lord. 

 ਕਹ ੈ ਨਾਨਕੁ ਏ ਿ ਹ ਨੇਤ ਅੰਧ ਸੇ ਸਿਤ ਗੁਿਰ ਿਮਿਲਐ ਿਦਬ ਿਦ ਸਿਟ ਹ ੋ ਈ ॥੩ ੬ ॥  
kahai naanak ayhi naytar anDh say satgur mili-ai dib darisat ho-ee. ||36|| 
Says Nanak, these eyes were blind; but meeting the True Guru, they became 
all-seeing. ||36|| 
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 ਏ ਸ ਵਣਹੁ ਮ ੇਿ ਰ ਹ ੋ ਸਾ ਚੈ ਸੁਨਣੈ ਨ ੋ ਪਠਾਏ ॥  
ay sarvanhu mayriho saachai sunnai no pathaa-ay. 
O my ears, you were created only to hear the Truth. 

 ਸਾ ਚੈ ਸੁਨ ਣੈ ਨੋ ਪਠਾਏ ਸਰ ੀਿਰ ਲਾਏ ਸੁਣਹੁ ਸਿ ਤ ਬਾ ਣੀ ॥  
saachai sunnai no pathaa-ay sareer laa-ay sunhu sat banee. 
To hear the Truth, you were created and attached to the body; listen to the 
True Bani. 

 ਿ ਜ ਤੁ ਸੁ ਣੀ ਮਨੁ ਤਨੁ ਹਿਰਆ ਹੋਆ ਰ ਸਨ ਾ ਰ ਿ ਸ ਸਮਾਣੀ ॥  
jit sunee man tan hari-aa ho-aa rasnaa ras samaanee. 
Hearing it, the mind and body are rejuvenated, and the tongue is absorbed in 
Ambrosial Nectar. 

 ਸਚੁ ਅ ਲ ਖ ਿਵਡਾ ਣੀ ਤਾ ਕੀ ਗਿਤ ਕਹੀ ਨ ਜਾਏ ॥  
sach alakh vidaanee taa kee gat kahee na jaa-ay. 
The True Lord is unseen and wondrous; His state cannot be described. 

 ਕਹ ੈ ਨਾਨਕੁ ਅ ੰਿਮ ਤ ਨਾਮੁ ਸੁ ਣਹੁ ਪਿਵਤ ਹੋਵਹੁ ਸਾਚੈ ਸੁਨ ਣੈ ਨੋ ਪਠਾਏ ॥੩੭॥  
kahai naanak amrit naam sunhu pavitar hovhu saachai sunnai no pathaa-ay. 
||37|| 
Says Nanak, listen to the Ambrosial Naam and become holy; you were created 
only to hear the Truth. ||37|| 

 ਹਿਰ ਜ ੀਉ ਗੁਫਾ ਅ ੰਦ ਿਰ ਰ ਿ ਖ ਕੈ ਵਾਜਾ ਪਵਣੁ ਵਜਾ ਇਆ ॥  
har jee-o gufaa andar rakh kai vaajaa pavan vajaa-i-aa. 
The Lord placed the soul to the cave of the body, and blew the breath of life 
into the musical instrument of the body. 

 ਵਜਾਇਆ ਵਾ ਜਾ ਪਉਣ ਨ ਉ ਦੁਆਰੇ ਪਰਗਟੁ ਕੀਏ ਦ ਸਵਾ ਗੁ ਪਤ ੁ ਰ ਖਾ ਇਆ ॥  
vajaa-i-aa vaajaa pa-un na-o du-aaray pargat kee-ay dasvaa gupat rakhaa-i-aa. 
He blew the breath of life into the musical instrument of the body, and revealed 
the nine doors; but He kept the Tenth Door hidden. 
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 ਗੁਰਦੁਆਰ ੈ ਲ ਾ ਇ ਭਾ ਵਨੀ ਇਕਨਾ ਦ ਸਵਾ ਦੁਆਰੁ ਿਦ ਖਾਇਆ ॥  
gurdu-aarai laa-ay bhaavnee iknaa dasvaa du-aar dikhaa-i-aa. 
Through the Gurdwara, the Guru's Gate, some are blessed with loving faith, and 
the Tenth Door is revealed to them. 

 ਤਹ ਅ ਨ ੇ ਕ ਰ ੂ ਪ ਨਾਉ ਨਵ ਿਨਿਧ ਿਤਸ ਦਾ ਅ ੰਤੁ ਨ ਜਾਈ ਪਾਇਆ ॥  
tah anayk roop naa-o nav niDh tis daa ant na jaa-ee paa-i-aa. 
There are many images of the Lord, and the nine treasures of the Naam; His 
limits cannot be found. 

 ਕਹ ੈ ਨਾਨਕੁ ਹਿਰ ਿ ਪ ਆ ਰ ੈ ਜ ੀਉ ਗੁ ਫਾ ਅ ੰਦ ਿਰ ਰ ਿ ਖ ਕੈ ਵਾਜਾ ਪ ਵ ਣ ੁ ਵਜਾਇਆ ॥੩ ੮॥  
kahai naanak har pi-aarai jee-o gufaa andar rakh kai vaajaa pavan vajaa-i-aa. 
||38|| 
Says Nanak, the Lord placed the soul to the cave of the body, and blew the 
breath of life into the musical instrument of the body. ||38|| 

 ਏ ਹੁ ਸਾਚਾ ਸੋਿਹਲਾ ਸਾਚੈ ਘਿਰ ਗਾ ਵਹੁ ॥  
ayhu saachaa sohilaa saachai ghar gaavhu. 
Sing this true song of praise in the true home of your soul. 

 ਗਾਵ ਹੁ ਤ ਸੋਿ ਹਲਾ ਘਿਰ ਸਾਚੈ ਿਜਥੈ ਸਦਾ ਸਚੁ ਿਧਆਵਹੇ ॥  
gaavhu ta sohilaa ghar saachai jithai sadaa sach Dhi-aavhay. 
Sing the song of praise in your true home; meditate there on the True Lord 
forever. 

 ਸਚੋ ਿਧਆ ਵਿਹ ਜਾ ਤੁਧੁ ਭਾਵਿਹ ਗੁਰਮੁਿ ਖ ਿਜਨਾ ਬੁਝਾਵਹੇ ॥  
sacho Dhi-aavahi jaa tuDh bhaaveh gurmukh jinaa bujhaavhay. 
They alone meditate on You, O True Lord, who are pleasing to Your Will; as 
Gurmukh, they understand. 

 ਇਹੁ ਸਚੁ ਸਭਨਾ ਕਾ ਖਸਮੁ ਹੈ ਿਜਸੁ ਬਖਸੇ ਸੋ ਜਨੁ ਪਾ ਵਹੇ ॥  
ih sach sabhnaa kaa khasam hai jis bakhsay so jan paavhay. 
This Truth is the Lord and Master of all; whoever is blessed, obtains it. 

 ਕਹ ੈ ਨਾਨਕੁ ਸਚੁ ਸੋਿ ਹਲਾ ਸਚੈ ਘਿਰ ਗਾਵ ਹੇ ॥੩੯॥  
kahai naanak sach sohilaa sachai ghar gaavhay. ||39|| 
Says Nanak, sing the true song of praise in the true home of your soul. ||39|| 
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 ਅਨਦੁ ਸੁਣਹੁ ਵ ਡ ਭਾ ਗੀਹ ੋ ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰੇ ॥  
anad sunhu vadbhaageeho sagal manorath pooray. 
Listen to the song of bliss, O most fortunate ones; all your longings shall be 
fulfilled. 

 ਪਾਰਬ ਹਮੁ ਪ ਭੁ ਪਾ ਇਆ ਉਤਰ ੇ ਸਗਲ ਿ ਵ ਸੂਰ ੇ ॥  
paarbarahm parabh paa-i-aa utray sagal visooray. 
I have obtained the Supreme Lord God, and all sorrows have been forgotten. 

 ਦ ੂ ਖ ਰ ੋ ਗ ਸੰਤਾ ਪ ਉ ਤਰ ੇ ਸੁਣੀ ਸਚੀ ਬਾ ਣੀ ॥  
dookh rog santaap utray sunee sachee banee. 
Pain, illness and suffering have departed, listening to the True Bani. 

 ਸੰਤ ਸਾਜਨ ਭ ਏ ਸਰ ਸੇ ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਤ ੇ ਜਾਣੀ ॥  
sant saajan bha-ay sarsay pooray gur tay jaanee. 
The Saints and their friends are in ecstasy, knowing the Perfect Guru. 

 ਸੁ ਣਤ ੇ ਪੁਨੀਤ ਕਹ ਤੇ ਪ ਿ ਵ ਤੁ ਸਿ ਤ ਗੁਰੁ ਰਿਹਆ ਭਰਪ ੂਰੇ ॥  
suntay puneet kahtay pavit satgur rahi-aa bharpooray. 
Pure are the listeners, and pure are the speakers; the True Guru is all-pervading 
and permeating. 

 ਿ ਬ ਨ ਵ ੰਿਤ ਨਾਨਕੁ ਗੁਰ ਚਰ ਣ ਲਾਗੇ ਵਾਜ ੇ ਅਨਹਦ ਤੂਰੇ ॥੪ ੦॥੧ ॥  
binvant naanak gur charan laagay vaajay anhad tooray. ||40||1|| 
Prays Nanak, touching the Guru's Feet, the unstruck sound current of the 
celestial bugles vibrates and resounds. ||40||1|| 
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ਰਹਰਾਿਸ ਸਾਿਹਬ   Rehraas Saahib 
 

 ਸੋ ਦਰੁ ਰਾ ਗੁ ਆ ਸਾ ਮ ਹਲ ਾ ੧   
so dar raag aasaa mehlaa 1 
So Dar ~ That Door. Raag Aasaa, First Mehl:  

 ੴ ਸਿਤਗੁਰ ਪ ਸਾਿਦ ॥  
ik-oNkaar satgur parsaad. 
One Universal Creator God. By The Grace Of The True Guru:  

 ਸੋ ਦਰੁ ਤੇਰਾ ਕੇ ਹਾ ਸੋ ਘਰੁ ਕੇ ਹਾ ਿਜਤੁ ਬ ਿ ਹ ਸਰਬ ਸਮਾਲੇ ॥ 
so dar tayraa kayhaa so ghar kayhaa jit bahi sarab samaalay. 
Where is That Door of Yours, and where is That Home, in which You sit and 
take care of all? 

 ਵਾਜੇ ਤੇਰ ੇ ਨਾਦ ਅ ਨ ੇ ਕ ਅਸੰਖਾ ਕੇ ਤੇ ਤੇਰੇ ਵਾਵਣਹਾਰ ੇ ॥  
vaajay tayray naad anayk asankhaa kaytay tayray vaavanhaaray. 
The Sound-current of the Naad vibrates there for You, and countless musicians 
play all sorts of instruments there for You. 

 ਕੇ ਤੇ ਤੇਰ ੇ ਰਾਗ ਪ ਰ ੀ ਿ ਸ ਉ ਕਹ ੀਅਿ ਹ ਕੇਤ ੇ ਤੇਰੇ ਗਾ ਵਣ ਹਾਰੇ ॥  
kaytay tayray raag paree si-o kahee-ahi kaytay tayray gaavanhaaray. 
There are so many Ragas and musical harmonies to You; so many minstrels 
sing hymns of You. 

 ਗਾਵ ਿਨ ਤੁ ਧਨੋ ਪਵਣੁ ਪਾਣੀ ਬੈਸੰਤਰੁ ਗ ਾ ਵ ੈ ਰਾਜਾ ਧਰ ਮੁ ਦੁਆਰੇ ॥  
gaavan tuDhno pavan paanee baisantar gaavai raajaa Dharam du-aaray. 
Wind, water and fire sing of You. The Righteous Judge of Dharma sings at Your 
Door. 

 ਗਾਵ ਿਨ ਤੁ ਧਨੋ ਿ ਚਤੁ ਗੁ ਪਤ ੁ ਿ ਲ ਿ ਖ ਜਾਣਿਨ ਿ ਲ ਿ ਖ ਿ ਲ ਿ ਖ ਧਰ ਮੁ ਬੀਚਾਰੇ ॥  
gaavan tuDhno chit gupat likh jaanan likh likh Dharam beechaaray. 
Chitr and Gupt, the angels of the conscious and the subconscious who keep the 
record of actions, and the Righteous Judge of Dharma who reads this record, 
sing of You. 
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 ਗਾਵ ਿਨ ਤੁ ਧਨੋ ਈਸਰ ੁ ਬ ਹ ਮ ਾ ਦੇਵੀ ਸੋਹ ਿਨ ਤੇਰੇ ਸਦਾ ਸਵਾਰ ੇ ॥  
gaavan tuDhno eesar barahmaa dayvee sohan tayray sadaa savaaray. 
Shiva, Brahma and the Goddess of Beauty, ever adorned by You, sing of You. 

 ਗਾਵ ਿਨ ਤੁ ਧਨੋ ਇੰਦ ਇੰਦ ਾਸਿਣ ਬੈਠੇ ਦੇਵਿਤਆ ਦ ਿਰ ਨਾਲ ੇ ॥  
gaavan tuDhno indar indaraasan baithay dayviti-aa dar naalay. 
Indra, seated on His Throne, sings of You, with the deities at Your Door. 

 ਗਾਵ ਿਨ ਤੁ ਧਨੋ ਿ ਸਧ ਸਮਾਧ ੀ ਅ ੰਦ ਿਰ ਗਾਵਿ ਨ ਤੁ ਧਨੋ ਸਾਧ ਬੀਚਾਰੇ ॥  
gaavan tuDhno siDh samaaDhee andar gaavan tuDhno saaDh beechaaray. 
The Siddhas in Samaadhi sing of You; the Saadhus sing of You in 
contemplation. 

 ਗਾਵ ਿਨ ਤੁ ਧਨੋ ਜਤੀ ਸਤ ੀ ਸੰਤੋਖੀ ਗਾਵਿਨ ਤੁਧਨ ੋ ਵ ੀਰ ਕਰਾਰੇ ॥  
gaavan tuDhno jatee satee santokhee gaavan tuDhno veer karaaray. 
The celibates, the fanatics, and the peacefully accepting sing of You; the 
fearless warriors sing of You. 

 ਗਾਵ ਿਨ ਤੁ ਧਨੋ ਪ ੰਿ ਡਤ ਪੜਿਨ ਰ ਖੀ ਸੁ ਰ ਜੁਗੁ ਜੁਗੁ ਵੇਦਾ ਨਾਲੇ ॥  
gaavan tuDhno pandit parhan rakheesur jug jug vaydaa naalay. 
The Pandits, the religious scholars who recite the Vedas, with the supreme 
sages of all the ages, sing of You. 

 ਗਾਵ ਿਨ ਤੁ ਧਨੋ ਮੋਹਣੀਆ ਮ ਨ ੁ ਮੋਹਿਨ ਸੁਰਗੁ ਮਛੁ ਪਇਆਲੇ ॥  
gaavan tuDhno mohnee-aa man mohan surag machh pa-i-aalay. 
The Mohinis, the enchanting heavenly beauties who entice hearts in paradise, in 
this world, and in the underworld of the subconscious, sing of You. 

 ਗਾਵ ਿਨ ਤੁ ਧਨੋ ਰਤਨ ਉਪਾਏ ਤੇਰੇ ਅਠਸਿਠ ਤੀਰ ਥ ਨਾਲੇ ॥  
gaavan tuDhno ratan upaa-ay tayray athsath tirath naalay. 
The celestial jewels created by You, and the sixty-eight sacred shrines of 
pilgrimage, sing of You. 

 ਗਾਵ ਿਨ ਤੁ ਧਨੋ ਜੋਧ ਮਹਾਬਲ ਸੂਰਾ ਗਾਵ ਿਨ ਤੁ ਧਨੋ ਖ ਾ ਣ ੀ ਚਾਰੇ ॥  
gaavan tuDhno joDh mahaabal sooraa gaavan tuDhno khaanee chaaray. 
The brave and mighty warriors sing of You. The spiritual heroes and the four 
sources of creation sing of You. 
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 ਗਾਵ ਿਨ ਤੁ ਧਨੋ ਖ ੰ ਡ ਮ ੰ ਡਲ ਬ ਹ ਮ ੰ ਡਾ ਕਿਰ ਕਿਰ ਰਖੇ ਤੇਰੇ ਧਾਰੇ ॥  
gaavan tuDhno khand mandal barahmandaa kar kar rakhay tayray Dhaaray. 
The worlds, solar systems and galaxies, created and arranged by Your Hand, 
sing of You. 

 ਸੇ ਈ ਤੁਧ ਨੋ ਗਾਵਿਨ ਜੋ ਤੁਧੁ ਭਾ ਵਿਨ ਰਤੇ ਤੇਰੇ ਭਗਤ ਰ ਸਾ ਲ ੇ ॥  
say-ee tuDhno gaavan jo tuDh bhaavan ratay tayray bhagat rasaalay. 
They alone sing of You, who are pleasing to Your Will. Your devotees are 
imbued with Your Sublime Essence. 

 ਹੋਿਰ ਕੇ ਤੇ ਤੁਧਨ ੋ ਗਾਵਿਨ ਸੇ ਮੈ ਿ ਚਿ ਤ ਨ ਆ ਵਿਨ ਨਾਨਕੁ ਿ ਕਆ ਬੀਚਾਰੇ ॥  
hor kaytay tuDhno gaavan say mai chit na aavan naanak ki-aa beechaaray. 
So many others sing of You, they do not come to mind. O Nanak, how can I 
think of them all? 

 ਸੋ ਈ ਸ ੋ ਈ ਸਦਾ ਸਚੁ ਸਾਿ ਹਬੁ ਸਾ ਚਾ ਸਾਚੀ ਨਾ ਈ ॥  
so-ee so-ee sadaa sach saahib saachaa saachee naa-ee. 
That True Lord is True, forever True, and True is His Name. 

 ਹੈ ਭੀ ਹੋਸੀ ਜਾ ਇ ਨ ਜਾਸੀ ਰਚਨਾ ਿਜਿਨ ਰ ਚਾ ਈ ॥  
hai bhee hosee jaa-ay na jaasee rachnaa jin rachaa-ee. 
He is, and shall always be. He shall not depart, even when this Universe which 
He has created departs. 

 ਰ ੰ ਗੀ ਰ ੰ ਗੀ ਭ ਾ ਤ ੀ ਕਿਰ ਕਿਰ ਿ ਜ ਨ ਸੀ ਮਾ ਇਆ ਿਜਿਨ ਉਪਾ ਈ ॥  
rangee rangee bhaatee kar kar jinsee maa-i-aa jin upaa-ee. 
He created the world, with its various colors, species of beings, and the variety 
of Maya. 

 ਕਿਰ ਕਿਰ ਦੇਖੈ ਕੀ ਤਾ ਆਪਣਾ ਿ ਜ ਉ ਿਤਸ ਦ ੀ ਵ ਿ ਡ ਆ ਈ ॥  
kar kar daykhai keetaa aapnaa ji-o tis dee vadi-aa-ee. 
Having created the creation, He watches over it Himself, by His Greatness. 

 ਜ ੋ ਿ ਤਸੁ ਭਾਵ ੈ ਸੋ ਈ ਕਰਸੀ ਿਫਿਰ ਹੁਕਮੁ ਨ ਕਰਣਾ ਜਾ ਈ ॥  
jo tis bhaavai so-ee karsee fir hukam na karnaa jaa-ee. 
He does whatever He pleases. No one can issue any order to Him. 
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 ਸੋ ਪਾਿਤਸਾਹੁ ਸਾ ਹਾ ਪਿਤਸਾਿਹਬੁ ਨ ਾ ਨ ਕ ਰ ਹਣੁ ਰਜਾ ਈ ॥੧ ॥  
so paatisaahu saahaa patisaahib naanak rahan rajaa-ee. ||1|| 
He is the King, the King of kings, the Supreme Lord and Master of kings. Nanak 
remains subject to His Will. ||1|| 

 ਆ ਸਾ ਮ ਹਲ ਾ ੧ ॥  
aasaa mehlaa 1. 
Aasaa, First Mehl: 

 ਸੁਿ ਣ ਵ ਡਾ ਆ ਖੈ ਸਭੁ ਕੋਇ ॥  
sun vadaa aakhai sabh ko-ay. 
Hearing of His Greatness, everyone calls Him Great. 

 ਕੇ ਵ ਡੁ ਵ ਡਾ ਡੀਠਾ ਹੋਇ ॥  
kayvad vadaa deethaa ho-ay. 
But just how Great His Greatness is-this is known only to those who have seen 
Him. 

 ਕੀਮਿਤ ਪਾਇ ਨ ਕਿਹਆ ਜਾਇ ॥  
keemat paa-ay na kahi-aa jaa-ay. 
His Value cannot be estimated; He cannot be described. 

 ਕਹ ਣੈ ਵਾਲੇ ਤੇਰੇ ਰਹੇ ਸ ਮ ਾ ਇ ॥੧ ॥  
kahnai vaalay tayray rahay samaa-ay. ||1|| 
Those who describe You, Lord, remain immersed and absorbed in You. ||1|| 

 ਵ ਡੇ ਮ ੇਰ ੇ ਸਾਿ ਹਬਾ ਗਿਹਰ ਗੰਭੀਰਾ ਗੁ ਣੀ ਗਹੀਰਾ ॥  
vaday mayray saahibaa gahir gambheeraa gunee gaheeraa. 
O my Great Lord and Master of Unfathomable Depth, You are the Ocean of 
Excellence. 

 ਕੋ ਇ ਨ ਜਾਣੈ ਤੇਰਾ ਕੇ ਤਾ ਕੇ ਵ ਡੁ ਚੀਰਾ ॥੧ ॥ ਰ ਹਾ ਉ ॥  
ko-ay na jaanai tayraa kaytaa kayvad cheeraa. ||1|| rahaa-o. 
No one knows the extent or the vastness of Your Expanse. ||1||Pause|| 
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 ਸਿ ਭ ਸੁਰ ਤੀ ਿਮਿਲ ਸੁਰਿਤ ਕਮਾ ਈ ॥  
sabh surtee mil surat kamaa-ee. 
All the intuitives met and practiced intuitive meditation. 

 ਸਭ ਕੀ ਮਿਤ ਿਮਿਲ ਕੀਮ ਿਤ ਪਾ ਈ ॥  
sabh keemat mil keemat paa-ee. 
All the appraisers met and made the appraisal. 

 ਿ ਗਆ ਨ ੀ ਿ ਧ ਆ ਨ ੀ ਗੁਰ ਗ ੁ ਰ ਹ ਾ ਈ ॥  
gi-aanee Dhi-aanee gur gurhaa-ee. 
The spiritual teachers, the teachers of meditation, and the teachers of teachers 

 ਕਹ ਣੁ ਨ ਜਾਈ ਤੇਰ ੀ ਿ ਤਲ ੁ ਵਿਡਆ ਈ ॥੨॥  
kahan na jaa-ee tayree til vadi-aa-ee. ||2|| 
-they cannot describe even an iota of Your Greatness. ||2|| 

 ਸਿ ਭ ਸਤ ਸਿ ਭ ਤਪ ਸਿ ਭ ਚੰਿਗਆਈਆ ॥  
sabh sat sabh tap sabh chang-aa-ee-aa. 
All Truth, all austere discipline, all goodness, 

 ਿਸਧਾ ਪੁਰਖਾ ਕੀ ਆ ਵਿਡਆ ਈਆ ॥  
siDhaa purkhaa kee-aa vadi-aa-ee-aa. 
all the great miraculous spiritual powers of the Siddhas 

 ਤੁਧੁ ਿਵਣੁ ਿ ਸ ਧ ੀ ਿ ਕਨ ੈ ਨ ਪਾਈਆ ॥  
tuDh vin siDhee kinai na paa-ee-aa. 
-without You, no one has attained such powers. 

 ਕਰਿ ਮ ਿਮਲੈ ਨਾ ਹੀ ਠ ਾ ਿ ਕ ਰ ਹਾ ਈਆ ॥ ੩ ॥  
karam milai naahee thaak rahaa-ee-aa. ||3|| 
They are received only by Your Grace. No one can block them or stop their flow. 
||3|| 

 ਆ ਖ ਣ ਵਾਲਾ ਿ ਕਆ ਵੇਚਾਰਾ ॥  
aakhan vaalaa ki-aa vaychaaraa. 
What can the poor helpless creatures do? 
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 ਿ ਸਫ ਤੀ ਭਰ ੇ ਤੇਰੇ ਭੰਡਾਰਾ ॥  
siftee bharay tayray bhandaaraa. 
Your Praises are overflowing with Your Treasures. 

 ਿ ਜ ਸੁ ਤੂ ਦੇਿਹ ਿਤਸੈ ਿ ਕਆ ਚਾਰਾ ॥  
jis too deh tisai ki-aa chaaraa. 
Those, unto whom You give-how can they think of any other? 

 ਨ ਾ ਨ ਕ ਸਚੁ ਸਵਾਰਣਹਾਰਾ ॥੪ ॥੨॥  
naanak sach savaaranhaaraa. ||4||2|| 
O Nanak, the True One embellishes and exalts. ||4||2|| 

 ਆ ਸਾ ਮ ਹਲ ਾ ੧ ॥  
aasaa mehlaa 1. 
Aasaa, First Mehl: 

 ਆ ਖਾ ਜ ੀਵਾ ਿ ਵ ਸਰੈ ਮ ਿ ਰ ਜਾ ਉ ॥  
aakhaa jeevaa visrai mar jaa-o. 
Chanting it, I live; forgetting it, I die. 

 ਆ ਖਿ ਣ ਅਉਖਾ ਸਾ ਚਾ ਨਾਉ ॥  
aakhan a-ukhaa saachaa naa-o. 
It is so difficult to chant the True Name. 

 ਸਾ ਚੇ ਨਾ ਮ ਕੀ ਲਾਗੈ ਭੂ ਖ ॥  
saachay naam kee laagai bhookh. 
If someone feels hunger for the True Name, 

 ਉਤੁ ਭੂ ਖੈ ਖਾਇ ਚਲੀਅ ਿਹ ਦ ੂ ਖ ॥੧ ॥  
ut bhookhai khaa-ay chalee-ahi dookh. ||1|| 
that hunger shall consume his pain. ||1|| 

 ਸੋ ਿ ਕਉ ਿਵਸਰੈ ਮੇਰੀ ਮਾਇ ॥  
so ki-o visrai mayree maa-ay. 
How can I forget Him, O my mother? 
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 ਸਾ ਚਾ ਸਾਿਹਬੁ ਸਾ ਚੈ ਨਾਇ ॥੧ ॥ ਰਹਾਉ ॥  
saachaa saahib saachai naa-ay. ||1|| rahaa-o. 
True is the Master, True is His Name. ||1||Pause|| 

 ਸਾ ਚੇ ਨਾ ਮ ਕੀ ਿਤਲੁ ਵਿਡਆ ਈ ॥  
saachay naam kee til vadi-aa-ee. 
Trying to describe even an iota of the Greatness of the True Name, 

 ਆ ਿ ਖ ਥ ਕੇ ਕੀਮਿਤ ਨਹੀ ਪਾਈ ॥  
aakh thakay keemat nahee paa-ee. 
people have grown weary, but they have not been able to evaluate it. 

 ਜ ੇ ਸਿ ਭ ਿਮਿਲ ਕੈ ਆਖਣ ਪਾਿਹ ॥  
jay sabh mil kai aakhan paahi. 
Even if everyone were to gather together and speak of Him, 

 ਵ ਡਾ ਨ ਹੋਵੈ ਘਾਿ ਟ ਨ ਜਾਇ ॥੨॥  
vadaa na hovai ghaat na jaa-ay. ||2|| 
He would not become any greater or any lesser. ||2|| 

 ਨਾ ਓਹੁ ਮਰੈ ਨ ਹੋਵੈ ਸੋ ਗੁ ॥  
naa oh marai na hovai sog. 
That Lord does not die; there is no reason to mourn. 

 ਦ ੇਦ ਾ ਰਹੈ ਨ ਚੂ ਕੈ ਭੋ ਗੁ ॥  
daydaa rahai na chookai bhog. 
He continues to give, and His Provisions never run short. 

 ਗੁ ਣੁ ਏ ਹੋ ਹੋਰੁ ਨਾ ਹੀ ਕੋਇ ॥  
gun ayho hor naahee ko-ay. 
This Virtue is His alone; there is no other like Him. 

 ਨਾ ਕੋ ਹੋਆ ਨਾ ਕੋ ਹੋਇ ॥ ੩ ॥  
naa ko ho-aa naa ko ho-ay. ||3|| 
There never has been, and there never will be. ||3|| 
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 ਜ ੇਵ ਡੁ ਆ ਿਪ ਤੇਵਡ ਤੇਰੀ ਦ ਾ ਿ ਤ ॥  
jayvad aap tayvad tayree daat. 
As Great as You Yourself are, O Lord, so Great are Your Gifts. 

 ਿਜਿਨ ਿਦਨੁ ਕਿਰ ਕੈ ਕੀਤੀ ਰਾਿਤ ॥  
jin din kar kai keetee raat. 
The One who created the day also created the night. 

 ਖਸਮੁ ਿ ਵ ਸਾਰ ਿ ਹ ਤ ੇ ਕਮਜਾਿਤ ॥  
khasam visaareh tay kamjaat. 
Those who forget their Lord and Master are vile and despicable. 

 ਨ ਾ ਨ ਕ ਨਾ ਵੈ ਬਾ ਝੁ ਸਨਾਿਤ ॥੪॥੩ ॥  
naanak naavai baajh sanaat. ||4||3|| 
O Nanak, without the Name, they are wretched outcasts. ||4||3|| 

 ਰਾ ਗੁ ਗੂ ਜਰੀ ਮ ਹਲ ਾ ੪ ॥  
raag goojree mehlaa 4. 
Raag Goojaree, Fourth Mehl: 

 ਹਿਰ ਕੇ ਜਨ ਸਿ ਤ ਗੁਰ ਸਤ ਪੁਰ ਖਾ ਿਬਨਉ ਕਰਉ ਗੁਰ ਪਾਿਸ ॥  
har kay jan satgur satpurkhaa bina-o kara-o gur paas. 
O humble servant of the Lord, O True Guru, O True Primal Being: I offer my 
humble prayer to You, O Guru. 

 ਹਮ ਕੀਰ ੇ ਿਕਰਮ ਸਿ ਤ ਗੁਰ ਸਰ ਣਾ ਈ ਕਿਰ ਦ ਇਆ ਨਾਮੁ ਪਰਗਾਿਸ ॥੧ ॥  
ham keeray kiram satgur sarnaa-ee kar da-i-aa naam pargaas. ||1|| 
I am a mere insect, a worm. O True Guru, I seek Your Sanctuary. Please be 
merciful, and bless me with the Light of the Naam, the Name of the Lord. ||1|| 

 ਮ ੇਰ ੇ ਮੀਤ ਗੁਰਦੇ ਵ ਮ ੋ ਕਉ ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਪਰਗਾਿਸ ॥  
mayray meet gurdayv mo ka-o raam naam pargaas. 
O my Best Friend, O Divine Guru, please enlighten me with the Name of the 
Lord. 
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 ਗੁਰਮ ਿਤ ਨਾਮੁ ਮੇਰਾ ਪ ਾਨ ਸ ਖ ਾ ਈ ਹਿਰ ਕੀਰਿਤ ਹਮਰ ੀ ਰਹਰਾ ਿਸ ॥੧ ॥ ਰ ਹਾਉ ॥  
gurmat naam mayraa paraan sakhaa-ee har keerat hamree rahraas. ||1|| rahaa-
o. 
Through the Guru's Teachings, the Naam is my breath of life. The Kirtan of the 
Lord's Praise is my life's occupation. ||1||Pause|| 

 ਹਿਰ ਜਨ ਕੇ ਵ ਡ ਭਾਗ ਵਡੇਰ ੇ ਿਜਨ ਹਿਰ ਹਿਰ ਸਰਧਾ ਹਿਰ ਿਪਆਸ ॥  
har jan kay vad bhaag vadayray jin har har sarDhaa har pi-aas. 
The servants of the Lord have the greatest good fortune; they have faith in the 
Lord, and a longing for the Lord. 

 ਹਿਰ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਿਮਲੈ ਿ ਤ ਪ ਤਾ ਸਿਹ ਿਮਿਲ ਸੰਗਿਤ ਗੁ ਣ ਪਰਗਾਿਸ ॥ ੨ ॥  
har har naam milai tariptaasahi mil sangat gun pargaas. ||2|| 
Obtaining the Name of the Lord, Har, Har, they are satisfied; joining the Sangat, 
the Blessed Congregation, their virtues shine forth. ||2|| 

 ਿ ਜ ਨ ਹਿਰ ਹਿਰ ਹਿਰ ਰਸੁ ਨਾਮੁ ਨ ਪਾ ਇਆ ਤ ੇ ਭਾਗਹ ੀਣ ਜਮ ਪ ਾ ਿ ਸ ॥  
jin har har har ras naam na paa-i-aa tay bhaagheen jam paas. 
Those who have not obtained the Sublime Essence of the Name of the Lord, 
Har, Har, Har, are most unfortunate; they are led away by the Messenger of 
Death. 

 ਜ ੋ ਸਿਤ ਗੁਰ ਸ ਰ ਿ ਣ ਸੰਗਿਤ ਨਹੀ ਆਏ ਿਧ ਗੁ ਜੀਵੇ ਿਧ ਗੁ ਜ ੀਵਾਿ ਸ ॥੩ ॥  
jo satgur saran sangat nahee aa-ay Dharig jeevay Dharig jeevaas. ||3|| 
Those who have not sought the Sanctuary of the True Guru and the Sangat, the 
Holy Congregation-cursed are their lives, and cursed are their hopes of life. ||3|| 

 ਿ ਜ ਨ ਹਿਰ ਜਨ ਸਿ ਤ ਗੁਰ ਸੰਗਿਤ ਪਾਈ ਿ ਤਨ ਧੁਿਰ ਮਸਤਿਕ ਿਲਿਖਆ ਿ ਲ ਖ ਾ ਿ ਸ ॥  
jin har jan satgur sangat paa-ee tin Dhur mastak likhi-aa likhaas. 
Those humble servants of the Lord who have attained the Company of the True 
Guru, have such pre-ordained destiny inscribed on their foreheads. 

 ਧਨੁ ਧ ੰਨ ੁ ਸਤ ਸੰਗਿ ਤ ਿਜਤੁ ਹਿਰ ਰਸੁ ਪਾ ਇਆ ਿਮਿਲ ਜ ਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਪਰਗਾਿਸ ॥੪ ॥੪ ॥  
Dhan Dhan satsangat jit har ras paa-i-aa mil jan naanak naam pargaas. ||4||4|| 
Blessed, blessed is the Sat Sangat, the True Congregation, where the Lord's 
Essence is obtained. Meeting with His humble servant, O Nanak, the Light of the 
Naam shines forth. ||4||4|| 
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 ਰਾ ਗੁ ਗੂ ਜਰੀ ਮ ਹਲ ਾ ੫ ॥  
raag goojree mehlaa 5. 
Raag Goojaree, Fifth Mehl: 

 ਕਾਹ ੇ ਰੇ ਮਨ ਿ ਚ ਤਵਿ ਹ ਉਦਮੁ ਜਾ ਆਹਿਰ ਹਿਰ ਜ ੀਉ ਪਿਰਆ ॥  
kaahay ray man chitvahi udam jaa aahar har jee-o pari-aa. 
Why, O mind, do you plot and plan, when the Dear Lord Himself provides for 
your care? 

 ਸੈਲ ਪਥਰ ਮ ਿ ਹ ਜ ੰਤ ਉਪਾਏ ਤਾ ਕਾ ਿਰਜਕੁ ਆ ਗੈ ਕਿਰ ਧਿਰਆ ॥੧ ॥  
sail pathar meh jant upaa-ay taa kaa rijak aagai kar Dhari-aa. ||1|| 
From rocks and stones He created living beings; He places their nourishment 
before them. ||1|| 

 ਮ ੇਰ ੇ ਮਾਧਉ ਜ ੀ ਸਤ ਸੰਗਿਤ ਿਮਲੇ ਸੁ ਤਿਰਆ ॥  
mayray maaDha-o jee satsangat milay so tari-aa. 
O my Dear Lord of souls, one who joins the Sat Sangat, the True Congregation, 
is saved. 

 ਗੁਰ ਪਰਸਾਿਦ ਪਰਮ ਪਦੁ ਪਾਇਆ ਸੂਕੇ ਕਾ ਸਟ ਹਿਰਆ ॥੧ ॥ ਰਹਾ ਉ ॥  
gur parsaad param pad paa-i-aa sookay kaasat hari-aa. ||1|| rahaa-o. 
By Guru's Grace, the supreme status is obtained, and the dry wood blossoms 
forth again in lush greenery. ||1||Pause|| 

 ਜਨਿਨ ਿਪਤਾ ਲ ੋ ਕ ਸੁ ਤ ਬਿਨਤਾ ਕੋ ਇ ਨ ਿ ਕ ਸ ਕੀ ਧਿਰਆ ॥  
janan pitaa lok sut banitaa ko-ay na kis kee Dhari-aa. 
Mothers, fathers, friends, children and spouses-no one is the support of anyone 
else. 

 ਿ ਸਿ ਰ ਿਸਿਰ ਿਰਜਕੁ ਸੰਬਾਹੇ ਠਾ ਕੁਰੁ ਕਾਹ ੇ ਮਨ ਭ ਉ ਕਿਰਆ ॥੨॥  
sir sir rijak sambaahay thaakur kaahay man bha-o kari-aa. ||2|| 
For each and every person, our Lord and Master provides sustenance. Why are 
you so afraid, O mind? ||2|| 

 ਊ ਡੇ ਊ ਿ ਡ ਆ ਵੈ ਸੈ ਕੋਸਾ ਿ ਤ ਸੁ ਪਾਛੈ ਬ ਚਰ ੇ ਛਿਰਆ ॥  
ooday ood aavai sai kosaa tis paachhai bachray chhari-aa. 
The flamingoes fly hundreds of miles, leaving their young ones behind. 
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 ਿ ਤਨ ਕਵ ਣੁ ਖਲਾਵੈ ਕਵਣੁ ਚੁ ਗਾਵ ੈ ਮਨ ਮ ਿ ਹ ਿਸਮਰਨੁ ਕਿਰਆ ॥੩ ॥  
tin kavan khalaavai kavan chugaavai man meh simran kari-aa. ||3|| 
Who feeds them, and who teaches them to feed themselves? Have you ever 
thought of this in your mind? ||3|| 

 ਸਿ ਭ ਿਨ ਧਾਨ ਦ ਸ ਅ ਸਟ ਿਸਧਾਨ ਠਾ ਕੁਰ ਕਰ ਤਲ ਧਿਰਆ ॥  
sabh niDhaan das asat sidhaan thaakur kar tal Dhari-aa. 
All the nine treasures, and the eighteen supernatural powers are held by our 
Lord and Master in the Palm of His Hand. 

 ਜ ਨ ਨ ਾ ਨ ਕ ਬਿਲ ਬਿਲ ਸਦ ਬ ਿ ਲ ਜਾਈਐ ਤੇਰਾ ਅ ੰਤੁ ਨ ਪਾਰਾਵਿਰਆ ॥੪॥੫॥  
jan naanak bal bal sad bal jaa-ee-ai tayraa ant na paraavari-aa. ||4||5|| 
Servant Nanak is devoted, dedicated, forever a sacrifice to You, Lord. Your 
Expanse has no limit, no boundary. ||4||5|| 

 ਰਾ ਗੁ ਆ ਸਾ ਮ ਹਲ ਾ ੪ ਸੋ ਪੁਰਖੁ  
raag aasaa mehlaa 4 so purakh 
Raag Aasaa, Fourth Mehl, So Purakh ~ That Primal Being:  

 ੴ ਸਿਤਗੁਰ ਪ ਸਾਿਦ ॥  
ik-oNkaar satgur parsaad. 
One Universal Creator God. By The Grace Of The True Guru:  

 ਸੋ ਪੁਰਖੁ ਿਨਰੰਜਨੁ ਹਿਰ ਪੁਰਖੁ ਿਨਰੰਜਨੁ ਹਿਰ ਅ ਗਮ ਾ ਅਗਮ ਅਪਾਰਾ ॥  
so purakh niranjan har purakh niranjan har agmaa agam apaaraa. 
That Primal Being is Immaculate and Pure. The Lord, the Primal Being, is 
Immaculate and Pure. The Lord is Inaccessible, Unreachable and Unrivalled. 

 ਸਿ ਭ ਿਧਆਵਿਹ ਸਿ ਭ ਿਧਆ ਵਿਹ ਤੁਧੁ ਜੀ ਹਿਰ ਸਚੇ ਿ ਸਰ ਜ ਣਹਾ ਰ ਾ ॥  
sabh Dhi-aavahi sabh Dhi-aavahi tuDh jee har sachay sirjanhaaraa. 
All meditate, all meditate on You, Dear Lord, O True Creator Lord. 

 ਸਿ ਭ ਜ ੀਅ ਤੁਮਾਰੇ ਜੀ ਤੂ ੰ ਜ ੀਆ ਕਾ ਦਾਤਾਰਾ ॥  
sabh jee-a tumaaray jee tooN jee-aa kaa daataaraa. 
All living beings are Yours-You are the Giver of all souls. 
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 ਹਿਰ ਿਧਆਵਹੁ ਸੰਤਹੁ ਜੀ ਸਿਭ ਦ ੂ ਖ ਿਵਸਾਰਣਹਾਰਾ ॥  
har Dhi-aavahu santahu jee sabh dookh visaaranhaaraa. 
Meditate on the Lord, O Saints; He is the Dispeller of all sorrow. 

 ਹਿਰ ਆ ਪ ੇ ਠਾ ਕੁਰੁ ਹਿਰ ਆ ਪ ੇ ਸੇ ਵਕੁ ਜ ੀ ਿ ਕਆ ਨ ਾ ਨ ਕ ਜ ੰ ਤ ਿਵਚਾਰਾ ॥੧ ॥  
har aapay thaakur har aapay sayvak jee ki-aa naanak jant vichaaraa. ||1|| 
The Lord Himself is the Master, the Lord Himself is the Servant. O Nanak, the 
poor beings are wretched and miserable! ||1|| 

 ਤੂ ੰ ਘਟ ਘਟ ਅ ੰ ਤਿਰ ਸਰਬ ਿਨਰੰਤਿਰ ਜ ੀ ਹਿਰ ਏ ਕੋ ਪੁਰਖੁ ਸਮਾਣਾ ॥  
tooN ghat ghat antar sarab nirantar jee har ayko purakh samaanaa. 
You are constant in each and every heart, and in all things. O Dear Lord, you 
are the One. 

 ਇਿ ਕ ਦਾਤੇ ਇ ਿ ਕ ਭੇ ਖਾਰੀ ਜ ੀ ਸਿ ਭ ਤੇਰੇ ਚੋਜ ਿ ਵ ਡਾਣ ਾ ॥  
ik daatay ik bhaykhaaree jee sabh tayray choj vidaanaa. 
Some are givers, and some are beggars. This is all Your Wondrous Play. 

 ਤੂ ੰ ਆ ਪ ੇ ਦਾਤਾ ਆਪੇ ਭੁਗਤਾ ਜੀ ਹਉ ਤੁਧੁ ਿਬਨੁ ਅ ਵਰ ੁ ਨ ਜਾਣਾ ॥  
tooN aapay daataa aapay bhugtaa jee ha-o tuDh bin avar na jaanaa. 
You Yourself are the Giver, and You Yourself are the Enjoyer. I know no other 
than You. 

 ਤੂ ੰ ਪਾਰਬ ਹਮੁ ਬੇਅ ੰਤੁ ਬੇਅ ੰਤੁ ਜੀ ਤੇਰ ੇ ਿ ਕਆ ਗੁ ਣ ਆ ਿ ਖ ਵਖਾ ਣਾ ॥  
tooN paarbarahm bay-ant bay-ant jee tayray ki-aa gun aakh vakhaanaa. 
You are the Supreme Lord God, Limitless and Infinite. What Virtues of Yours can 
I speak of and describe? 

 ਜ ੋ ਸੇ ਵਿਹ ਜੋ ਸੇ ਵਿਹ ਤੁਧੁ ਜ ੀ ਜਨੁ ਨਾਨਕੁ ਿ ਤਨ ਕੁਰਬਾ ਣਾ ॥੨॥  
jo sayveh jo sayveh tuDh jee jan naanak tin kurbaanaa. ||2|| 
Unto those who serve You, unto those who serve You, Dear Lord, servant 
Nanak is a sacrifice. ||2|| 

 ਹਿਰ ਿਧਆਵਿਹ ਹਿਰ ਿਧਆ ਵਿਹ ਤੁਧੁ ਜ ੀ ਸੇ ਜ ਨ ਜੁਗ ਮ ਿ ਹ ਸੁ ਖਵਾ ਸ ੀ ॥  
har Dhi-aavahi har Dhi-aavahi tuDh jee say jan jug meh sukhvaasee. 
Those who meditate on You, Lord, those who meditate on You-those humble 
beings dwell in peace in this world. 
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 ਸੇ ਮੁਕਤੁ ਸੇ ਮੁਕਤੁ ਭਏ ਿਜਨ ਹਿਰ ਿ ਧ ਆ ਇਆ ਜ ੀ ਿ ਤਨ ਤੂ ਟੀ ਜ ਮ ਕੀ ਫਾਸੀ ॥  
say mukat say mukat bha-ay jin har Dhi-aa-i-aa jee tin tootee jam kee faasee. 
They are liberated, they are liberated-those who meditate on the Lord. For 
them, the noose of death is cut away. 

 ਿ ਜ ਨ ਿਨਰਭਉ ਿਜਨ ਹਿਰ ਿਨਰਭਉ ਿਧਆ ਇਆ ਜ ੀ ਿ ਤਨ ਕਾ ਭਉ ਸਭੁ ਗਵਾਸੀ ॥  
jin nirbha-o jin har nirbha-o Dhi-aa-i-aa jee tin kaa bha-o sabh gavaasee. 
Those who meditate on the Fearless One, on the Fearless Lord-all their fears are 
dispelled. 

 ਿ ਜ ਨ ਸੇਿ ਵਆ ਿ ਜ ਨ ਸੇਿਵ ਆ ਮੇਰਾ ਹਿਰ ਜੀ ਤੇ ਹਿਰ ਹਿਰ ਰ ੂ ਿ ਪ ਸਮਾਸੀ ॥  
jin sayvi-aa jin sayvi-aa mayraa har jee tay har har roop samaasee. 
Those who serve, those who serve my Dear Lord, are absorbed into the Being 
of the Lord, Har, Har. 

 ਸੇ ਧੰਨੁ ਸੇ ਧ ੰਨ ੁ ਿ ਜ ਨ ਹਿਰ ਿਧਆਇਆ ਜ ੀ ਜਨੁ ਨਾਨਕੁ ਿ ਤਨ ਬਿਲ ਜਾ ਸੀ ॥੩॥  
say Dhan say Dhan jin har Dhi-aa-i-aa jee jan naanak tin bal jaasee. ||3|| 
Blessed are they, blessed are they, who meditate on their Dear Lord. Servant 
Nanak is a sacrifice to them. ||3|| 

 ਤੇਰ ੀ ਭਗਿਤ ਤੇਰ ੀ ਭਗਿਤ ਭੰਡਾਰ ਜੀ ਭਰੇ ਿਬਅੰਤ ਬ ੇਅ ੰ ਤਾ ॥  
tayree bhagat tayree bhagat bhandaar jee bharay bi-ant bay-antaa. 
Devotion to You, devotion to You, is a treasure overflowing, infinite and beyond 
measure. 

 ਤੇਰੇ ਭਗਤ ਤੇਰੇ ਭਗਤ ਸਲਾਹਿ ਨ ਤੁ ਧੁ ਜ ੀ ਹਿਰ ਅ ਿ ਨ ਕ ਅ ਨ ੇ ਕ ਅਨੰਤਾ ॥  
tayray bhagat tayray bhagat salaahan tuDh jee har anik anayk anantaa. 
Your devotees, Your devotees praise You, Dear Lord, in many and various and 
countless ways. 

 ਤੇਰ ੀ ਅ ਿ ਨ ਕ ਤੇਰ ੀ ਅ ਿ ਨ ਕ ਕਰਿ ਹ ਹਿਰ ਪੂਜਾ ਜ ੀ ਤਪੁ ਤਾਪਿ ਹ ਜ ਪ ਿ ਹ ਬ ੇਅ ੰ ਤਾ ॥  
tayree anik tayree anik karahi har poojaa jee tap taapeh jaapeh bay-antaa. 
For You, many, for You, so very many perform worship services, O Dear Infinite 
Lord; they practice disciplined meditation and chant endlessly. 
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 ਤੇਰੇ ਅ ਨ ੇ ਕ ਤੇਰੇ ਅ ਨ ੇ ਕ ਪ ੜਿ ਹ ਬਹੁ ਿਸਿਮ ਿਤ ਸਾ ਸਤ ਜੀ ਕਿਰ ਿਕਿਰਆ ਖਟੁ ਕਰਮ ਕਰ ੰਤਾ ॥  
tayray anayk tayray anayk parheh baho simrit saasat jee kar kiri-aa khat karam 
karantaa. 
For You, many, for You, so very many read the various Simritees and Shaastras. 
They perform rituals and religious rites. 

 ਸੇ ਭਗਤ ਸੇ ਭਗਤ ਭਲ ੇ ਜਨ ਨਾਨਕ ਜ ੀ ਜ ੋ ਭਾ ਵਿਹ ਮ ੇ ਰ ੇ ਹਿਰ ਭਗਵੰਤਾ ॥੪॥  
say bhagat say bhagat bhalay jan naanak jee jo bhaaveh mayray har 
bhagvantaa. ||4|| 
Those devotees, those devotees are sublime, O servant Nanak, who are 
pleasing to my Dear Lord God. ||4|| 

 ਤੂ ੰ ਆਿਦ ਪੁਰਖੁ ਅ ਪਰ ੰ ਪਰੁ ਕਰ ਤਾ ਜ ੀ ਤੁਧੁ ਜੇਵਡੁ ਅ ਵਰ ੁ ਨ ਕੋਈ ॥  
tooN aad purakh aprampar kartaa jee tuDh jayvad avar na ko-ee. 
You are the Primal Being, the Most Wonderful Creator. There is no other as 
Great as You. 

 ਤੂ ੰ ਜੁਗੁ ਜ ੁ ਗੁ ਏ ਕੋ ਸਦਾ ਸਦਾ ਤੂ ੰ ਏ ਕੋ ਜੀ ਤੂ ੰ ਿਨਹਚਲੁ ਕਰ ਤਾ ਸੋ ਈ ॥  
tooN jug jug ayko sadaa sadaa tooN ayko jee tooN nihchal kartaa so-ee. 
Age after age, You are the One. Forever and ever, You are the One. You never 
change, O Creator Lord. 

 ਤੁਧੁ ਆ ਪੇ ਭਾਵੈ ਸ ੋ ਈ ਵਰ ਤੈ ਜ ੀ ਤੂੰ ਆ ਪ ੇ ਕਰਿਹ ਸੁ ਹ ੋ ਈ ॥  
tuDh aapay bhaavai so-ee vartai jee tooN aapay karahi so ho-ee. 
Everything happens according to Your Will. You Yourself accomplish all that 
occurs. 

 ਤੁਧੁ ਆ ਪੇ ਿਸ ਸਿਟ ਸਭ ਉ ਪ ਾ ਈ ਜ ੀ ਤੁਧੁ ਆ ਪੇ ਿਸਰਿਜ ਸਭ ਗ ੋ ਈ ॥  
tuDh aapay sarisat sabh upaa-ee jee tuDh aapay siraj sabh go-ee. 
You Yourself created the entire universe, and having fashioned it, You Yourself 
shall destroy it all. 

 ਜ ਨ ੁ ਨਾਨਕੁ ਗ ੁ ਣ ਗਾਵੈ ਕਰ ਤੇ ਕੇ ਜੀ ਜੋ ਸਭਸੈ ਕਾ ਜਾ ਣੋਈ ॥੫॥੧॥  
jan naanak gun gaavai kartay kay jee jo sabhsai kaa jaano-ee. ||5||1|| 
Servant Nanak sings the Glorious Praises of the Dear Creator, the Knower of all. 
||5||1|| 
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 ਆ ਸਾ ਮ ਹਲ ਾ ੪ ॥  
aasaa mehlaa 4. 
Aasaa, Fourth Mehl: 

 ਤੂ ੰ ਕਰਤਾ ਸਿ ਚਆਰੁ ਮੈਡਾ ਸ ਈ ॥  
tooN kartaa sachiaar maidaa saaN-ee. 
You are the True Creator, my Lord and Master. 

 ਜ ੋ ਤਉ ਭਾਵ ੈ ਸੋ ਈ ਥੀਸੀ ਜ ੋ ਤੂੰ ਦ ੇਿਹ ਸੋਈ ਹਉ ਪਾਈ ॥੧ ॥ ਰ ਹਾ ਉ ॥  
jo ta-o bhaavai so-ee theesee jo tooN deh so-ee ha-o paa-ee. ||1|| rahaa-o. 
Whatever pleases You comes to pass. As You give, so do we receive. 
||1||Pause|| 

 ਸਭ ਤੇਰੀ ਤੂ ੰ ਸਭਨੀ ਿਧਆ ਇਆ ॥  
sabh tayree tooN sabhnee Dhi-aa-i-aa. 
All belong to You, all meditate on you. 

 ਿ ਜ ਸ ਨੋ ਿ ਪ ਾ ਕਰਿ ਹ ਿਤਿਨ ਨਾਮ ਰਤਨੁ ਪਾ ਇਆ ॥  
jis no kirpaa karahi tin naam ratan paa-i-aa. 
Those who are blessed with Your Mercy obtain the Jewel of the Naam, the 
Name of the Lord. 

 ਗੁਰਮ ੁਿਖ ਲਾਧਾ ਮਨਮੁਿਖ ਗਵਾਇਆ ॥  
gurmukh laaDhaa manmukh gavaa-i-aa. 
The Gurmukhs obtain it, and the self-willed manmukhs lose it. 

 ਤੁਧੁ ਆ ਿਪ ਿਵਛ ੋਿੜਆ ਆ ਿ ਪ ਿਮਲਾਇਆ ॥੧ ॥  
tuDh aap vichhorhi-aa aap milaa-i-aa. ||1|| 
You Yourself separate them from Yourself, and You Yourself reunite with them 
again. ||1|| 

 ਤੂ ੰ ਦਰੀਆਉ ਸਭ ਤੁਝ ਹ ੀ ਮ ਾ ਿ ਹ ॥  
tooN daree-aa-o sabh tujh hee maahi. 
You are the River of Life; all are within You. 
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 ਤੁਝ ਿਬਨੁ ਦੂਜਾ ਕ ੋ ਈ ਨਾਿਹ ॥  
tujh bin doojaa ko-ee naahi. 
There is no one except You. 

 ਜ ੀਅ ਜੰਤ ਸ ਿ ਭ ਤੇਰਾ ਖੇਲੁ ॥  
jee-a jant sabh tayraa khayl. 
All living beings are Your playthings. 

 ਿ ਵ ਜ ੋਿ ਗ ਿਮਿਲ ਿ ਵ ਛ ੁ ਿ ੜਆ ਸੰਜੋਗੀ ਮੇਲੁ ॥੨॥  
vijog mil vichhurhi-aa sanjogee mayl. ||2|| 
The separated ones meet, and by great good fortune, those suffering in 
separation are reunited once again. ||2|| 

 ਿ ਜ ਸ ਨੋ ਤੂ ਜਾ ਣਾਇਿਹ ਸੋਈ ਜ ਨ ੁ ਜਾ ਣੈ ॥  
jis no too jaanaa-ihi so-ee jan jaanai. 
They alone understand, whom You inspire to understand; 

 ਹਿਰ ਗੁ ਣ ਸਦ ਹੀ ਆ ਿਖ ਵ ਖਾ ਣੈ ॥  
har gun sad hee aakh vakhaanai. 
they continually chant and repeat the Lord's Praises. 

 ਿਜਿਨ ਹਿਰ ਸੇਿਵਆ ਿ ਤਿ ਨ ਸੁ ਖੁ ਪਾ ਇਆ ॥  
jin har sayvi-aa tin sukh paa-i-aa. 
Those who serve You find peace. 

 ਸਹ ਜੇ ਹੀ ਹਿਰ ਨਾ ਿਮ ਸਮਾਇਆ ॥੩॥  
sehjay hee har naam samaa-i-aa. ||3|| 
They are intuitively absorbed into the Lord's Name. ||3|| 

 ਤੂ ਆ ਪੇ ਕਰ ਤਾ ਤੇਰਾ ਕੀ ਆ ਸਭੁ ਹੋਇ ॥  
too aapay kartaa tayraa kee-aa sabh ho-ay. 
You Yourself are the Creator. Everything that happens is by Your Doing. 

 ਤੁਧੁ ਿਬਨੁ ਦੂਜਾ ਅਵਰੁ ਨ ਕ ੋ ਇ ॥  
tuDh bin doojaa avar na ko-ay. 
There is no one except You. 
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 ਤੂ ਕਿਰ ਕਿਰ ਵੇਖਿਹ ਜਾਣਿਹ ਸੋਇ ॥  
too kar kar vaykheh jaaneh so-ay. 
You created the creation; You behold it and understand it. 

 ਜ ਨ ਨ ਾ ਨ ਕ ਗੁਰਮੁਿਖ ਪਰਗਟੁ ਹੋਇ ॥੪ ॥੨॥  
jan naanak gurmukh pargat ho-ay. ||4||2|| 
O servant Nanak, the Lord is revealed through the Gurmukh, the Living 
Expression of the Guru's Word. ||4||2|| 

 ਆ ਸਾ ਮ ਹਲ ਾ ੧ ॥  
aasaa mehlaa 1. 
Aasaa, First Mehl: 

 ਿ ਤਤੁ ਸਰਵਰੜੈ ਭਈਲੇ ਿਨਵਾਸਾ ਪਾਣੀ ਪਾਵਕੁ ਿਤਨਿਹ ਕੀਆ ॥  
tit saravrarhai bha-eelay nivaasaa paanee paavak tineh kee-aa. 
In that pool, people have made their homes, but the water there is as hot as 
fire! 

 ਪੰਕਜੁ ਮੋਹ ਪ ਗੁ ਨਹੀ ਚਾਲੈ ਹਮ ਦ ੇਖਾ ਤ ਹ ਡੂ ਬੀਅਲੇ ॥੧॥  
pankaj moh pag nahee chaalai ham daykhaa tah doobee-alay. ||1|| 
In the swamp of emotional attachment, their feet cannot move. I have seen 
them drowning there. ||1|| 

 ਮ ਨ ਏ ਕੁ ਨ ਚੇਤਿਸ ਮ ੂ ੜ ਮਨਾ ॥  
man ayk na chaytas moorh manaa. 
In your mind, you do not remember the One Lord-you fool! 

 ਹਿਰ ਿਬਸਰਤ ਤੇਰੇ ਗੁ ਣ ਗਿਲਆ ॥੧॥ ਰਹਾ ਉ ॥  
har bisrat tayray gun gali-aa. ||1|| rahaa-o. 
You have forgotten the Lord; your virtues shall wither away. ||1||Pause|| 

 ਨਾ ਹਉ ਜਤੀ ਸਤੀ ਨਹੀ ਪਿੜਆ ਮੂਰਖ ਮੁਗਧਾ ਜਨਮੁ ਭਇਆ ॥  
naa ha-o jatee satee nahee parhi-aa moorakh mugDhaa janam bha-i-aa. 
I am not celibate, nor truthful, nor scholarly. I was born foolish and ignorant 
into this world. 
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 ਪ ਣਵਿਤ ਨ ਾ ਨ ਕ ਿ ਤਨ ਕੀ ਸਰ ਣਾ ਿਜਨ ਤੂ ਨਾ ਹੀ ਵੀਸਿਰਆ ॥੨॥੩॥  
paranvat naanak tin kee sarnaa jin too naahee veesri-aa. ||2||3|| 
Prays Nanak, I seek the Sanctuary of those who have not forgotten You, O 
Lord! ||2||3|| 

 ਆ ਸਾ ਮ ਹਲ ਾ ੫ ॥  
aasaa mehlaa 5. 
Aasaa, Fifth Mehl: 

 ਭ ਈ ਪ ਰ ਾ ਪ ਿ ਤ ਮਾਨੁਖ ਦੇਹੁਰੀਆ ॥  
bha-ee paraapat maanukh dayhuree-aa. 
This human body has been given to you. 

 ਗੋਿਬੰਦ ਿਮਲਣ ਕੀ ਇਹ ਤੇਰੀ ਬਰੀਆ ॥  
gobind milan kee ih tayree baree-aa. 
This is your chance to meet the Lord of the Universe. 

 ਅ ਵਿਰ ਕਾਜ ਤੇਰੈ ਿ ਕਤ ੈ ਨ ਕਾਮ ॥  
avar kaaj tayrai kitai na kaam. 
Nothing else will work. 

 ਿਮਲੁ ਸਾਧ ਸੰਗਿ ਤ ਭਜੁ ਕੇਵਲ ਨਾਮ ॥੧ ॥  
mil saaDhsangat bhaj kayval naam. ||1|| 
Join the Saadh Sangat, the Company of the Holy; vibrate and meditate on the 
Jewel of the Naam. ||1|| 

 ਸਰ ੰਜਾਿਮ ਲਾਗੁ ਭਵਜਲ ਤਰਨ ਕੈ ॥  
saraNjaam laag bhavjal taran kai. 
Make every effort to cross over this terrifying world-ocean. 

 ਜਨਮੁ ਿਬ ਥਾ ਜਾ ਤ ਰ ੰਿ ਗ ਮਾ ਇਆ ਕੈ ॥ ੧ ॥ ਰ ਹਾ ਉ ॥  
janam baritha jaat rang maa-i-aa kai. ||1|| rahaa-o. 
You are squandering this life uselessly in the love of Maya. ||1||Pause|| 

 ਜ ਪ ੁ ਤਪੁ ਸੰਜ ਮੁ ਧਰਮੁ ਨ ਕਮਾ ਇਆ ॥  
jap tap sanjam Dharam na kamaa-i-aa. 
I have not practiced meditation, self-discipline, self-restraint or righteous living. 
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 ਸੇ ਵਾ ਸਾਧ ਨ ਜਾਿਨਆ ਹਿਰ ਰਾਇਆ ॥  
sayvaa saaDh na jaani-aa har raa-i-aa. 
I have not served the Holy; I have not acknowledged the Lord, my King. 

 ਕਹੁ ਨ ਾ ਨ ਕ ਹ ਮ ਨੀਚ ਕਰ ੰਮਾ ॥  
kaho naanak ham neech karammaa. 
Says Nanak, my actions are contemptible! 

 ਸਰਿ ਣ ਪ ਰ ੇ ਕੀ ਰਾਖਹੁ ਸਰਮਾ ॥੨॥੪॥  
saran paray kee raakho sarmaa. ||2||4|| 
O Lord, I seek Your Sanctuary; please, preserve my honor! ||2||4|| 



 

129 
 

 

ਸੋਿਹਲਾ   Sohilaa 
 

 ਸੋਿ ਹਲਾ ਰਾਗੁ ਗਉੜੀ ਦੀਪਕੀ ਮਹਲਾ ੧   
sohilaa raag ga-orhee deepkee mehlaa 1 
Sohilaa ~ The Song Of Praise. Raag Gauree Deepakee, First Mehl:  

 ੴ ਸਿਤਗੁਰ ਪ ਸਾਿਦ ॥  
ik-oNkaar satgur parsaad. 
One Universal Creator God. By The Grace Of The True Guru:  

 ਜ ੈ ਘਿਰ ਕੀਰਿਤ ਆ ਖੀਐ ਕਰ ਤੇ ਕਾ ਹੋਇ ਬੀਚਾਰੋ ॥  
jai ghar keerat aakhee-ai kartay kaa ho-ay beechaaro. 
In that house where the Praises of the Creator are chanted and contemplated 

 ਿ ਤਤੁ ਘਿਰ ਗਾਵਹੁ ਸੋਿ ਹਲਾ ਿਸਵਿਰਹੁ ਿ ਸਰ ਜ ਣਹਾ ਰ ੋ ॥੧॥  
tit ghar gaavhu sohilaa sivrihu sirjanhaaro. ||1|| 
-in that house, sing Songs of Praise; meditate and remember the Creator Lord. 
||1|| 

 ਤੁਮ ਗਾਵ ਹੁ ਮ ੇਰ ੇ ਿਨਰਭਉ ਕਾ ਸੋਿ ਹਲਾ ॥  
tum gaavhu mayray nirbha-o kaa sohilaa. 
Sing the Songs of Praise of my Fearless Lord. 

 ਹਉ ਵਾਰੀ ਿਜਤੁ ਸੋਿ ਹਲੈ ਸਦਾ ਸੁਖ ੁ ਹੋਇ ॥੧ ॥ ਰਹਾਉ ॥  
ha-o vaaree jit sohilai sadaa sukh ho-ay. ||1|| rahaa-o. 
I am a sacrifice to that Song of Praise which brings eternal peace. ||1||Pause|| 

 ਿ ਨ ਤ ਿ ਨ ਤ ਜ ੀਅ ੜ ੇ ਸਮਾਲੀ ਅਿਨ ਦੇਖੈਗਾ ਦੇਵਣਹਾਰੁ ॥  
nit nit jee-arhay samaalee-an daykhaigaa dayvanhaar. 
Day after day, He cares for His beings; the Great Giver watches over all. 

 ਤੇਰੇ ਦਾਨੈ ਕੀ ਮਿਤ ਨਾ ਪਵੈ ਿ ਤਸੁ ਦਾਤੇ ਕਵ ਣੁ ਸੁਮਾਰੁ ॥ ੨ ॥  
tayray daanai keemat naa pavai tis daatay kavan sumaar. ||2|| 
Your Gifts cannot be appraised; how can anyone compare to the Giver? ||2|| 
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 ਸੰਬਿਤ ਸਾ ਹਾ ਿਲਿਖਆ ਿਮਿਲ ਕਿਰ ਪਾਵਹੁ ਤੇਲੁ ॥  
sambat saahaa likhi-aa mil kar paavhu tayl. 
The day of my wedding is pre-ordained. Come, gather together and pour the oil 
over the threshold. 

 ਦ ੇਹੁ ਸਜ ਣ ਅ ਸੀ ਸ ੜੀਆ ਿ ਜ ਉ ਹੋਵੈ ਸਾਿਹ ਬ ਿ ਸਉ ਮ ੇਲ ੁ ॥੩ ॥  
dayh sajan aseesrhee-aa ji-o hovai saahib si-o mayl. ||3|| 
My friends, give me your blessings, that I may merge with my Lord and Master. 
||3|| 

 ਘਿਰ ਘਿਰ ਏਹੋ ਪਾ ਹੁਚਾ ਸ ਦ ੜ ੇ ਿ ਨ ਤ ਪਵੰਿ ਨ ॥  
ghar ghar ayho paahuchaa sad-rhay nit pavann. 
Unto each and every home, into each and every heart, this summons is sent 
out; the call comes each and every day. 

 ਸਦ ਣਹਾਰਾ ਿ ਸਮ ਰ ੀਐ ਨ ਾ ਨ ਕ ਸੇ ਿਦਹ ਆ ਵੰਿਨ ॥੪॥੧ ॥  
sadanhaaraa simree-ai naanak say dih aavann. ||4||1|| 
Remember in meditation the One who summons us; O Nanak, that day is 
drawing near! ||4||1|| 

 ਰਾ ਗੁ ਆ ਸਾ ਮ ਹਲ ਾ ੧ ॥  
raag aasaa mehlaa 1. 
Raag Aasaa, First Mehl: 

 ਿਛ ਅ ਘਰ ਿਛਅ ਗੁਰ ਿਛਅ ਉਪਦੇਸ ॥  
chhi-a ghar chhi-a gur chhi-a updays. 
There are six schools of philosophy, six teachers, and six sets of teachings. 

 ਗੁਰੁ ਗੁਰੁ ਏਕੋ ਵੇਸ ਅਨੇਕ ॥੧ ॥  
gur gur ayko vays anayk. ||1|| 
But the Teacher of teachers is the One, who appears in so many forms. ||1|| 

 ਬਾਬਾ ਜੈ ਘਿਰ ਕਰ ਤੇ ਕੀਰਿਤ ਹੋਇ ॥  
baabaa jai ghar kartay keerat ho-ay. 
O Baba: that system in which the Praises of the Creator are sung 
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 ਸੋ ਘਰੁ ਰਾਖੁ ਵ ਡਾ ਈ ਤੋਇ ॥੧ ॥ ਰਹਾਉ ॥  
so ghar raakh vadaa-ee to-ay. ||1|| rahaa-o. 
-follow that system; in it rests true greatness. ||1||Pause|| 

 ਿ ਵ ਸੁਏ ਚਿ ਸਆ ਘੜੀਆ ਪਹਰਾ ਿਥਤੀ ਵਾਰੀ ਮਾ ਹੁ ਹੋਆ ॥  
visu-ay chasi-aa gharhee-aa pahraa thitee vaaree maahu ho-aa. 
The seconds, minutes and hours, days, weeks and months, 

 ਸੂਰ ਜੁ ਏ ਕੋ ਰ ੁ ਿ ਤ ਅ ਨ ੇ ਕ ॥  
sooraj ayko rut anayk. 
and the various seasons originate from the one sun; 

 ਨ ਾ ਨ ਕ ਕਰਤ ੇ ਕੇ ਕੇਤੇ ਵੇਸ ॥੨॥੨॥  
naanak kartay kay kaytay vays. ||2||2|| 
O Nanak, in just the same way, the many forms originate from the Creator. 
||2||2|| 

 ਰਾ ਗੁ ਧਨਾਸਰ ੀ ਮਹਲਾ ੧ ॥  
raag Dhanaasree mehlaa 1. 
Raag Dhanaasaree, First Mehl: 

 ਗਗਨ ਮੈ ਥਾਲੁ ਰ ਿ ਵ ਚੰਦੁ ਦ ੀ ਪ ਕ ਬਨੇ ਤਾ ਿਰ ਕਾ ਮੰਡਲ ਜ ਨ ਕ ਮੋਤੀ ॥  
gagan mai thaal rav chand deepak banay taarikaa mandal janak motee. 
Upon that cosmic plate of the sky, the sun and the moon are the lamps. The 
stars and their orbs are the studded pearls. 

 ਧੂਪੁ ਮਲਆਨਲੋ ਪਵਣੁ ਚਵਰ ੋ ਕਰੇ ਸਗਲ ਬਨਰਾਇ ਫੂਲੰਤ ਜੋਤੀ ॥ ੧ ॥  
Dhoop mal-aanlo pavan chavro karay sagal banraa-ay foolant jotee. ||1|| 
The fragrance of sandalwood in the air is the temple incense, and the wind is 
the fan. All the plants of the world are the altar flowers in offering to You, O 
Luminous Lord. ||1|| 

 ਕੈ ਸੀ ਆਰਤੀ ਹੋਇ ॥ ਭਵ ਖੰਡਨਾ ਤੇਰ ੀ ਆਰਤੀ ॥  
kaisee aartee ho-ay. bhav khandnaa tayree aartee. 
What a beautiful Aartee, lamp-lit worship service this is! O Destroyer of Fear, 
this is Your Ceremony of Light. 
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 ਅਨਹਤਾ ਸਬਦ ਵਾਜ ੰਤ ਭ ੇ ਰ ੀ ॥੧ ॥ ਰਹਾ ਉ ॥  
anhataa sabad vaajant bhayree. ||1|| rahaa-o. 
The Unstruck Sound-current of the Shabad is the vibration of the temple drums. 
||1||Pause|| 

 ਸਹ ਸ ਤਵ ਨੈਨ ਨਨ ਨ ੈਨ ਹਿਹ ਤੋਿ ਹ ਕਉ ਸਹਸ ਮੂਰਿਤ ਨਨਾ ਏਕ ਤਹ ੀ ॥  
sahas tav nain nan nain heh tohi ka-o sahas moorat nanaa ayk tohee. 
You have thousands of eyes, and yet You have no eyes. You have thousands of 
forms, and yet You do not have even one. 

 ਸ ਹ ਸ ਪਦ ਿਬਮਲ ਨਨ ਏਕ ਪਦ ਗੰਧ ਿਬਨੁ ਸਹਸ ਤਵ ਗੰਧ ਇ ਵ ਚ ਲ ਤ ਮੋਹੀ ॥ ੨ ॥  
sahas pad bimal nan ayk pad ganDh bin sahas tav ganDh iv chalat mohee. ||2|| 
You have thousands of Lotus Feet, and yet You do not have even one foot. You 
have no nose, but you have thousands of noses. This Play of Yours entrances 
me. ||2|| 

 ਸਭ ਮ ਿ ਹ ਜ ੋਿ ਤ ਜੋਿਤ ਹੈ ਸ ੋ ਇ ॥  
sabh meh jot jot hai so-ay. 
Amongst all is the Light-You are that Light. 

 ਿ ਤ ਸ ਦੈ ਚਾਨਿ ਣ ਸਭ ਮਿਹ ਚਾਨਣੁ ਹੋਇ ॥  
tis dai chaanan sabh meh chaanan ho-ay. 
By this Illumination, that Light is radiant within all. 

 ਗੁਰ ਸਾ ਖੀ ਜ ੋਿ ਤ ਪਰਗਟੁ ਹੋਇ ॥  
gur saakhee jot pargat ho-ay. 
Through the Guru's Teachings, the Light shines forth. 

 ਜ ੋ ਿ ਤਸੁ ਭਾਵ ੈ ਸੁ ਆਰਤੀ ਹੋਇ ॥੩ ॥  
jo tis bhaavai so aartee ho-ay. ||3|| 
That which is pleasing to Him is the lamp-lit worship service. ||3|| 

 ਹਿਰ ਚਰ ਣ ਕਵਲ ਮ ਕਰ ੰਦ ਲ ੋਿਭ ਤ ਮਨੋ ਅਨਿਦਨ ਮ ੋਿ ਹ ਆ ਹੀ ਿਪਆ ਸਾ ॥  
har charan kaval makrand lobhit mano andino mohi aahee pi-aasaa. 
My mind is enticed by the honey-sweet Lotus Feet of the Lord. Day and night, I 
thirst for them. 
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 ਿ ਪਾ ਜਲੁ ਦ ੇ ਿ ਹ ਨ ਾ ਨ ਕ ਸਾਿਰੰਗ ਕਉ ਹੋਇ ਜਾ ਤ ੇ ਤੇਰੈ ਨਾਇ ਵਾਸਾ ॥੪॥੩ ॥  
kirpaa jal deh naanak saaring ka-o ho-ay jaa tay tayrai naa-ay vaasaa. ||4||3|| 
Bestow the Water of Your Mercy upon Nanak, the thirsty song-bird, so that he 
may come to dwell in Your Name. ||4||3|| 

 ਰਾ ਗੁ ਗਉੜੀ ਪੂਰਬੀ ਮਹਲਾ ੪ ॥  
raag ga-orhee poorbee mehlaa 4. 
Raag Gauree Poorbee, Fourth Mehl: 

 ਕਾਿਮ ਕਰ ੋਿਧ ਨ ਗਰ ੁ ਬਹੁ ਭਿਰਆ ਿਮਿਲ ਸਾਧੂ ਖੰਡਲ ਖੰਡਾ ਹੇ ॥  
kaam karoDh nagar baho bhari-aa mil saaDhoo khandal khanda hay. 
The body-village is filled to overflowing with anger and sexual desire; these 
were broken into bits when I met with the Holy Saint. 

 ਪੂਰਿਬ ਿਲ ਖਤ ਿਲ ਖੇ ਗੁਰੁ ਪਾ ਇਆ ਮ ਿ ਨ ਹਿਰ ਿਲ ਵ ਮ ੰ ਡਲ ਮ ੰ ਡਾ ਹ ੇ ॥੧ ॥  
poorab likhat likhay gur paa-i-aa man har liv mandal mandaa hay. ||1|| 
By pre-ordained destiny, I have met with the Guru. I have entered into the 
realm of the Lord's Love. ||1|| 

 ਕਿਰ ਸਾਧ ੂ ਅ ੰਜ ੁ ਲ ੀ ਪੁਨੁ ਵ ਡਾ ਹੇ ॥  
kar saaDhoo anjulee pun vadaa hay. 
Greet the Holy Saint with your palms pressed together; this is an act of great 
merit. 

 ਕਿਰ ਡੰਡਉਤ ਪੁਨੁ ਵ ਡਾ ਹ ੇ ॥੧ ॥ ਰਹਾਉ ॥  
kar dand-ut pun vadaa hay. ||1|| rahaa-o. 
Bow down before Him; this is a virtuous action indeed. ||1||Pause|| 

 ਸਾ ਕਤ ਹਿਰ ਰ ਸ ਸਾਦੁ ਨ ਜਾਿਣਆ ਿਤਨ ਅ ੰ ਤਿਰ ਹਉਮੈ ਕੰਡਾ ਹੇ ॥  
saakat har ras saad na jaani-aa tin antar ha-umai kandaa hay. 
The wicked shaaktas, the faithless cynics, do not know the Taste of the Lord's 
Sublime Essence. The thorn of egotism is embedded deep within them. 
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 ਿ ਜ ਉ ਿ ਜ ਉ ਚਲਿਹ ਚੁਭੈ ਦੁਖੁ ਪਾ ਵਿਹ ਜਮਕਾਲੁ ਸ ਹ ਿ ਹ ਿ ਸਿ ਰ ਡੰਡਾ ਹ ੇ ॥੨॥  
ji-o ji-o chaleh chubhai dukh paavahi jamkaal saheh sir dandaa hay. ||2|| 
The more they walk away, the deeper it pierces them, and the more they suffer 
in pain, until finally, the Messenger of Death smashes his club against their 
heads. ||2|| 

 ਹਿਰ ਜਨ ਹਿਰ ਹਿਰ ਨਾਿਮ ਸਮਾਣੇ ਦੁਖੁ ਜ ਨ ਮ ਮਰਣ ਭਵ ਖੰਡਾ ਹ ੇ ॥  
har jan har har naam samaanay dukh janam maran bhav khanda hay. 
The humble servants of the Lord are absorbed in the Name of the Lord, Har, 
Har. The pain of birth and the fear of death are eradicated. 

 ਅ ਿਬਨਾਸੀ ਪੁਰਖੁ ਪਾਇਆ ਪਰਮੇਸਰੁ ਬਹੁ ਸੋ ਭ ਖੰਡ ਬ ਹ ਮ ੰ ਡਾ ਹ ੇ ॥੩ ॥  
abhinaasee purakh paa-i-aa parmaysar baho sobh khand barahmandaa hay. 
||3|| 
They have found the Imperishable Supreme Being, the Transcendent Lord God, 
and they receive great honor throughout all the worlds and realms. ||3|| 

 ਹਮ ਗਰੀ ਬ ਮ ਸ ਕੀਨ ਪ ਭ ਤੇਰੇ ਹਿਰ ਰਾਖੁ ਰਾ ਖੁ ਵ ਡ ਵ ਡਾ ਹੇ ॥  
ham gareeb maskeen parabh tayray har raakh raakh vad vadaa hay. 
I am poor and meek, God, but I belong to You! Save me-please save me, O 
Greatest of the Great! 

 ਜ ਨ ਨ ਾ ਨ ਕ ਨਾਮੁ ਅਧਾਰੁ ਟ ੇ ਕ ਹ ੈ ਹਿਰ ਨ ਾ ਮ ੇ ਹ ੀ ਸੁਖੁ ਮ ੰ ਡਾ ਹ ੇ ॥੪॥੪ ॥  
jan naanak naam aDhaar tayk hai har naamay hee sukh mandaa hay. ||4||4|| 
Servant Nanak takes the Sustenance and Support of the Naam. In the Name of 
the Lord, he enjoys celestial peace. ||4||4|| 

 ਰਾ ਗੁ ਗਉੜੀ ਪੂਰਬੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥  
raag ga-orhee poorbee mehlaa 5. 
Raag Gauree Poorbee, Fifth Mehl: 

 ਕਰ ਉ ਬੇਨੰਤੀ ਸੁ ਣ ਹੁ ਮ ੇ ਰ ੇ ਮ ੀਤਾ ਸੰਤ ਟਹਲ ਕੀ ਬ ੇਲ ਾ ॥  
kara-o baynantee sunhu mayray meetaa sant tahal kee baylaa. 
Listen, my friends, I beg of you: now is the time to serve the Saints! 
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 ਈਹਾ ਖਾਿ ਟ ਚਲ ਹੁ ਹਿਰ ਲਾਹਾ ਆ ਗ ੈ ਬ ਸਨ ੁ ਸੁ ਹੇਲਾ ॥੧ ॥  
eehaa khaat chalhu har laahaa aagai basan suhaylaa. ||1|| 
In this world, earn the profit of the Lord's Name, and hereafter, you shall dwell 
in peace. ||1|| 

 ਅ ਉਧ ਘਟੈ ਿਦਨਸੁ ਰ ੈਣਾਰ ੇ ॥ ਮਨ ਗੁਰ ਿਮਿਲ ਕਾਜ ਸਵਾਰੇ ॥੧ ॥ ਰ ਹਾ ਉ ॥  
a-oDh ghatai dinas rainaaray. man gur mil kaaj savaaray. ||1|| rahaa-o. 
This life is diminishing, day and night. Meeting with the Guru, your affairs shall 
be resolved. ||1||Pause|| 

 ਇਹੁ ਸੰਸਾਰੁ ਿਬਕਾਰੁ ਸੰਸੇ ਮ ਿ ਹ ਤਿਰਓ ਬ ਹ ਮ ਿ ਗਆ ਨ ੀ ॥  
ih sansaar bikaar sansay meh tari-o barahm gi-aanee. 
This world is engrossed in corruption and cynicism. Only those who know God 
are saved. 

 ਿਜਸਿਹ ਜ ਗਾ ਇ ਪ ੀਆ ਵ ੈ ਇਹੁ ਰ ਸੁ ਅਕਥ ਕਥਾ ਿਤਿਨ ਜਾਨੀ ॥੨॥  
jisahi jagaa-ay pee-aavai ih ras akath kathaa tin jaanee. ||2|| 
Only those who are awakened by the Lord to drink in this Sublime Essence, 
come to know the Unspoken Speech of the Lord. ||2|| 

 ਜਾ ਕਉ ਆਏ ਸੋ ਈ ਿਬਹਾਝਹੁ ਹਿਰ ਗੁਰ ਤੇ ਮਨਿਹ ਬ ਸੇਰਾ ॥  
jaa ka-o aa-ay so-ee bihaajhahu har gur tay maneh basayraa. 
Purchase only that for which you have come into the world, and through the 
Guru, the Lord shall dwell within your mind. 

 ਿ ਨ ਜ ਘਿਰ ਮ ਹਲ ੁ ਪਾ ਵਹੁ ਸੁ ਖ ਸਹਜ ੇ ਬਹੁਿਰ ਨ ਹੋਇਗੋ ਫ ੇਰ ਾ ॥੩ ॥  
nij ghar mahal paavhu sukh sehjay bahur na ho-igo fayraa. ||3|| 
Within the home of your own inner being, you shall obtain the Mansion of the 
Lord's Presence with intuitive ease. You shall not be consigned again to the 
wheel of reincarnation. ||3|| 

 ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਪ ੁ ਰ ਖ ਿਬਧਾਤੇ ਸਰਧਾ ਮਨ ਕੀ ਪ ੂ ਰ ੇ ॥  
antarjaamee purakh biDhaatay sarDhaa man kee pooray. 
O Inner-knower, Searcher of Hearts, O Primal Being, Architect of Destiny: please 
fulfill this yearning of my mind. 
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 ਨ ਾ ਨ ਕ ਦਾਸੁ ਇਹ ੈ ਸੁਖੁ ਮਾ ਗੈ ਮੋ ਕਉ ਕਿਰ ਸੰਤਨ ਕੀ ਧੂਰ ੇ ॥੪॥੫॥  
naanak daas ihai sukh maagai mo ka-o kar santan kee Dhooray. ||4||5|| 
Nanak, Your slave, begs for this happiness: let me be the dust of the feet of the 
Saints. ||4||5|| 
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ਬਾਰਹ ਮਾਹਾ   Baareh Maahaa 
 

 ਬ ਾ ਰ ਹ ਮਾਹਾ ਮ ਝ ਮ ਹਲ ਾ ੫ ਘਰੁ ੪   
baarah maahaa maaNjh mehlaa 5 ghar 4 
Baarah Maahaa ~ The Twelve Months: Maajh, Fifth Mehl, Fourth House:  

 ੴ ਸਿਤਗੁਰ ਪ ਸਾਿਦ ॥  
ik-oNkaar satgur parsaad. 
One Universal Creator God. By The Grace Of The True Guru:  

 ਿ ਕਰ ਿ ਤ ਕਰਮ ਕੇ ਵ ੀਛ ੁ ੜ ੇ ਕਿਰ ਿ ਕਰ ਪ ਾ ਮ ੇਲ ਹੁ ਰਾ ਮ ॥  
kirat karam kay veechhurhay kar kirpaa maylhu raam. 
By the actions we have committed, we are separated from You. Please show 
Your Mercy, and unite us with Yourself, Lord. 

 ਚਾਿਰ ਕੁ ੰ ਟ ਦਹ ਿਦ ਸ ਭਮ ੇ ਥ ਿ ਕ ਆਏ ਪ ਭ ਕੀ ਸਾਮ ॥  
chaar kunt dah dis bharamay thak aa-ay parabh kee saam. 
We have grown weary of wandering to the four corners of the earth and in the 
ten directions. We have come to Your Sanctuary, God. 

 ਧੇਨੁ ਦੁਧੈ ਤੇ ਬਾਹਰੀ ਿ ਕ ਤੈ ਨ ਆਵੈ ਕਾਮ ॥  
Dhayn duDhai tay baahree kitai na aavai kaam. 
Without milk, a cow serves no purpose. 

 ਜਲ ਿਬਨੁ ਸਾ ਖ ਕੁਮਲਾਵਤ ੀ ਉਪਜਿਹ ਨ ਾ ਹ ੀ ਦਾਮ ॥  
jal bin saakh kumlaavatee upjahi naahee daam. 
Without water, the crop withers, and it will not bring a good price. 

 ਹਿਰ ਨਾਹ ਨ ਿਮਲੀਐ ਸਾਜਨੈ ਕਤ ਪਾ ਈਐ ਿਬਸਰਾਮ ॥  
har naah na milee-ai saajnai kat paa-ee-ai bisraam. 
If we do not meet the Lord, our Friend, how can we find our place of rest? 

 ਿ ਜ ਤੁ ਘਿਰ ਹਿਰ ਕੰ ਤੁ ਨ ਪ ਗ ਟ ਈ ਭਿਠ ਨ ਗਰ ਸੇ ਗ ਾ ਮ ॥  
jit ghar har kant na pargata-ee bhath nagar say garaam. 
Those homes, those hearts, in which the Husband Lord is not manifest-those 
towns and villages are like burning furnaces. 
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 ਸ ਬ ਸੀ ਗਾਰ ਤੰਬੋਲ ਰ ਸ ਸਣੁ ਦੇਹੀ ਸਭ ਖਾਮ ॥  
sarab seegaar tambol ras san dayhee sabh khaam. 
All decorations, the chewing of betel to sweeten the breath, and the body itself, 
are all useless and vain. 

 ਪ ਭ ਸੁਆਮੀ ਕੰ ਤ ਿਵਹੂਣੀਆ ਮ ੀਤ ਸਜ ਣ ਸਿ ਭ ਜਾਮ ॥  
parabh su-aamee kant vihoonee-aa meet sajan sabh jaam. 
Without God, our Husband, our Lord and Master, all friends and companions are 
like the Messenger of Death. 

 ਨ ਾ ਨ ਕ ਕੀ ਬ ੇਨ ੰ ਤੀਆ ਕਿਰ ਿ ਕਰ ਪ ਾ ਦੀਜੈ ਨ ਾ ਮ ੁ ॥  
naanak kee banantee-aa kar kirpaa deejai naam. 
This is Nanak's prayer: "Please show Your Mercy, and bestow Your Name. 

 ਹਿਰ ਮ ੇਲ ਹੁ ਸ ੁ ਆ ਮ ੀ ਸੰਿਗ ਪ ਭ ਿ ਜ ਸ ਕਾ ਿਨਹਚਲ ਧਾ ਮ ॥੧ ॥  
har maylhu su-aamee sang parabh jis kaa nihchal Dhaam. ||1|| 
O my Lord and Master, please unite me with Yourself, O God, in the Eternal 
Mansion of Your Presence". ||1|| 

 ਚੇ ਿਤ ਗੋਿਵੰਦੁ ਅਰਾਧੀਐ ਹੋਵੈ ਅਨੰਦੁ ਘਣਾ ॥  
chayt govind araaDhee-ai hovai anand ghanaa. 
In the month of Chayt, by meditating on the Lord of the Universe, a deep and 
profound joy arises. 

 ਸੰਤ ਜਨਾ ਿਮਿਲ ਪਾ ਈਐ ਰ ਸਨ ਾ ਨ ਾ ਮ ੁ ਭਣਾ ॥  
sant janaa mil paa-ee-ai rasnaa naam bhanaa. 
Meeting with the humble Saints, the Lord is found, as we chant His Name with 
our tongues. 

 ਿਜਿਨ ਪਾ ਇਆ ਪ ਭੁ ਆਪਣਾ ਆਏ ਿਤਸਿਹ ਗਣਾ ॥  
jin paa-i-aa parabh aapnaa aa-ay tiseh ganaa. 
Those who have found God-blessed is their coming into this world. 

 ਇ ਕੁ ਿ ਖਨ ੁ ਿਤਸੁ ਿਬਨੁ ਜ ੀਵ ਣਾ ਿਬਰਥਾ ਜਨਮੁ ਜ ਣਾ ॥  
ik khin tis bin jeevnaa birthaa janam janaa. 
Those who live without Him, for even an instant-their lives are rendered useless. 
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 ਜ ਿ ਲ ਥਿਲ ਮ ਹੀਅਿ ਲ ਪੂਿਰਆ ਰ ਿ ਵਆ ਿ ਵ ਿ ਚ ਵ ਣਾ ॥  
jal thal mahee-al poori-aa ravi-aa vich vanaa. 
The Lord is totally pervading the water, the land, and all space. He is contained 
in the forests as well. 

 ਸੋ ਪ ਭੁ ਿ ਚਿ ਤ ਨ ਆ ਵ ਈ ਿ ਕ ਤੜਾ ਦੁਖੁ ਗਣਾ ॥  
so parabh chit na aavee kit-rhaa dukh ganaa. 
Those who do not remember God-how much pain must they suffer! 

 ਿਜਨੀ ਰਾਿਵਆ ਸੋ ਪ ਭ ੂ ਿਤੰਨਾ ਭਾ ਗੁ ਮਣਾ ॥  
jinee raavi-aa so parabhoo tinnaa bhaag manaa. 
Those who dwell upon their God have great good fortune. 

 ਹਿਰ ਦਰਸਨ ਕੰਉ ਮਨੁ ਲੋਚਦਾ ਨਾਨਕ ਿਪਆਸ ਮਨਾ ॥  
har darsan kaN-u man lochdaa naanak pi-aas manaa. 
My mind yearns for the Blessed Vision of the Lord's Darshan. O Nanak, my mind 
is so thirsty! 

 ਚੇ ਿਤ ਿਮਲਾਏ ਸੋ ਪ ਭ ੂ ਿਤਸ ਕੈ ਪਾਇ ਲ ਗਾ ॥੨॥  
chayt milaa-ay so parabhoo tis kai paa-ay lagaa. ||2|| 
I touch the feet of one who unites me with God in the month of Chayt. ||2|| 

 ਵੈਸਾਿਖ ਧੀਰਿਨ ਿਕਉ ਵਾਢੀਆ ਿਜਨਾ ਪ ੇਮ ਿਬਛ ੋਹੁ ॥  
vaisaakh Dheeran ki-o vaadhee-aa jinaa paraym bichhohu. 
In the month of Vaisaakh, how can the bride be patient? She is separated from 
her Beloved. 

 ਹਿਰ ਸਾਜਨੁ ਪੁਰਖੁ ਿਵਸਾਿਰ ਕੈ ਲ ਗੀ ਮਾ ਇਆ ਧੋਹੁ ॥  
har saajan purakh visaar kai lagee maa-i-aa Dhohu. 
She has forgotten the Lord, her Life-companion, her Master; she has become 
attached to Maya, the deceitful one. 

 ਪੁਤ ਕਲਤ ਨ ਸ ੰ ਿ ਗ ਧਨਾ ਹਿਰ ਅਿਵਨਾਸੀ ਓਹੁ ॥  
putar kaltar na sang Dhanaa har avinaasee oh. 
Neither son, nor spouse, nor wealth shall go along with you-only the Eternal 
Lord. 
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 ਪ ਲ ਿ ਚ ਪਲਿਚ ਸਗਲੀ ਮੁਈ ਝੂਠੈ ਧੰਧੈ ਮ ੋਹੁ ॥  
palach palach saglee mu-ee jhoothai DhanDhai moh. 
Entangled and enmeshed in the love of false occupations, the whole world is 
perishing. 

 ਇ ਕਸ ੁ ਹਿਰ ਕੇ ਨਾਮ ਿਬਨੁ ਅਗੈ ਲ ਈਅ ਿ ਹ ਖੋਿ ਹ ॥  
ikas har kay naam bin agai la-ee-ah khohi. 
Without the Naam, the Name of the One Lord, they lose their lives in the 
hereafter. 

 ਦ ਯੁ ਿਵਸਾਿਰ ਿ ਵ ਗੁ ਚਣਾ ਪ ਭ ਿਬਨੁ ਅ ਵ ਰ ੁ ਨ ਕੋ ਇ ॥  
da-yu visaar viguchnaa parabh bin avar na ko-ay. 
Forgetting the Merciful Lord, they are ruined. Without God, there is no other at 
all. 

 ਪ ੀਤਮ ਚਰਣ ੀ ਜੋ ਲ ਗੇ ਿਤਨ ਕੀ ਿਨਰਮਲ ਸੋਇ ॥  
pareetam charnee jo lagay tin kee nirmal so-ay. 
Pure is the reputation of those who are attached to the Feet of the Beloved 
Lord. 

 ਨ ਾ ਨ ਕ ਕੀ ਪ ਭ ਬੇਨਤੀ ਪ ਭ ਿਮਲ ਹੁ ਪਰਾ ਪਿਤ ਹੋਇ ॥  
naanak kee parabh bayntee parabh milhu paraapat ho-ay. 
Nanak makes this prayer to God: "Please, come and unite me with Yourself." 

 ਵੈਸਾਖੁ ਸੁ ਹਾਵਾ ਤ  ਲ ਗ ੈ ਜਾ ਸੰਤੁ ਭੇਟੈ ਹਿਰ ਸੋ ਇ ॥੩ ॥  
vaisaakh suhaavaa taaN lagai jaa sant bhaytai har so-ay. ||3|| 
The month of Vaisaakh is beautiful and pleasant, when the Saint causes me to 
meet the Lord. ||3|| 

 ਹਿਰ ਜ ੇਿ ਠ ਜੁੜੰਦਾ ਲੋੜੀਐ ਿਜਸੁ ਅ ਗੈ ਸਿ ਭ ਿਨਵੰਿਨ ॥  
har jayth jurhandaa lorhee-ai jis agai sabh nivann. 
In the month of Jayt'h, the bride longs to meet with the Lord. All bow in humility 
before Him. 
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 ਹਿਰ ਸਜ ਣ ਦਾਵਿਣ ਲਿਗਆ ਿ ਕ ਸੈ ਨ ਦ ੇ ਈ ਬੰਿਨ ॥  
har sajan daavan lagi-aa kisai na day-ee bann. 
One who has grasped the hem of the robe of the Lord, the True Friend-no one 
can keep him in bondage. 

 ਮਾ ਣਕ ਮ ੋਤ ੀ ਨਾਮੁ ਪ ਭ ਉਨ ਲ ਗ ੈ ਨ ਾ ਹ ੀ ਸੰਿਨ ॥  
maanak motee naam parabh un lagai naahee sann. 
God's Name is the Jewel, the Pearl. It cannot be stolen or taken away. 

 ਰ ੰ ਗ ਸਭੇ ਨਾਰਾ ਇਣੈ ਜੇਤੇ ਮਿਨ ਭਾ ਵੰਿ ਨ ॥  
rang sabhay naaraa-inai jaytay man bhaavann. 
In the Lord are all pleasures which please the mind. 

 ਜ ੋ ਹਿਰ ਲੋੜੇ ਸੋ ਕਰ ੇ ਸੋ ਈ ਜ ੀਅ ਕਰ ੰਿਨ ॥  
jo har lorhay so karay so-ee jee-a karann. 
As the Lord wishes, so He acts, and so His creatures act. 

 ਜ ੋ ਪ ਿ ਭ ਕੀਤ ੇ ਆ ਪਣ ੇ ਸੇਈ ਕਹ ੀਅਿ ਹ ਧੰਿਨ ॥  
jo parabh keetay aapnay say-ee kahee-ahi Dhan. 
They alone are called blessed, whom God has made His Own. 

 ਆ ਪਣ ਲ ੀਆ ਜੇ ਿਮਲ ੈ ਿਵਛੁਿੜ ਿ ਕਉ ਰ ੋਵ ੰਿ ਨ ॥  
aapan lee-aa jay milai vichhurh ki-o rovann. 
If people could meet the Lord by their own efforts, why would they be crying 
out in the pain of separation? 

 ਸਾਧ ੂ ਸੰਗੁ ਪਰਾਪਤੇ ਨਾਨਕ ਰ ੰ ਗ ਮਾ ਣੰਿਨ ॥  
saaDhoo sang paraapatay naanak rang maanan. 
Meeting Him in the Saadh Sangat, the Company of the Holy, O Nanak, celestial 
bliss is enjoyed. 

 ਹਿਰ ਜ ੇਠ ੁ ਰ ੰਗ ੀਲ ਾ ਿਤਸੁ ਧ ਣੀ ਿ ਜ ਸ ਕੈ ਭਾ ਗੁ ਮ ਥ ੰਿਨ ॥੪ ॥  
har jayth rangeelaa tis Dhanee jis kai bhaag mathann. ||4|| 
In the month of Jayt'h, the playful Husband Lord meets her, upon whose 
forehead such good destiny is recorded. ||4|| 
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 ਆ ਸਾ ੜੁ ਤਪੰਦਾ ਿ ਤ ਸੁ ਲ ਗੈ ਹਿਰ ਨਾਹੁ ਨ ਿ ਜ ੰਨਾ ਪਾਿਸ ॥  
aasaarh tapandaa tis lagai har naahu na jinna paas. 
The month of Aasaarh seems burning hot, to those who are not close to their 
Husband Lord. 

 ਜ ਗ ਜ ੀ ਵਨ ਪੁਰਖੁ ਿਤਆਿਗ ਕੈ ਮਾਣਸ ਸ ੰ ਦ ੀ ਆ ਸ ॥  
jagjeevan purakh ti-aag kai maanas sandee aas. 
They have forsaken God the Primal Being, the Life of the World, and they have 
come to rely upon mere mortals. 

 ਦੁਯੈ ਭਾ ਇ ਿਵਗੁਚੀਐ ਗਿਲ ਪ ਈਸੁ ਜਮ ਕੀ ਫ ਾ ਸ ॥  
duyai bhaa-ay viguchee-ai gal pa-ees jam kee faas. 
In the love of duality, the soul-bride is ruined; around her neck she wears the 
noose of Death. 

 ਜ ੇਹਾ ਬ ੀਜ ੈ ਸੋ ਲੁਣੈ ਮਥੈ ਜ ੋ ਿਲਿਖਆ ਸੁ ॥  
jayhaa beejai so lunai mathai jo likhi-aas. 
As you plant, so shall you harvest; your destiny is recorded on your forehead. 

 ਰ ੈਿ ਣ ਿਵਹਾਣੀ ਪਛੁਤਾ ਣੀ ਉਿਠ ਚਲ ੀ ਗਈ ਿਨਰਾ ਸ ॥  
rain vihaanee pachhutaanee uth chalee ga-ee niraas. 
The life-night passes away, and in the end, one comes to regret and repent, and 
then depart with no hope at all. 

 ਿ ਜ ਨ ਕੌ ਸਾਧ ੂ ਭੇ ਟੀਐ ਸੋ ਦ ਰ ਗ ਹ ਹੋਇ ਖਲਾਸੁ ॥  
jin kou saaDhoo bhaytee-ai so dargeh ho-ay khalaas. 
Those who meet with the Holy Saints are liberated in the Court of the Lord. 

 ਕਿਰ ਿਕਰਪਾ ਪ ਭ ਆਪਣੀ ਤੇਰੇ ਦਰਸਨ ਹੋਇ ਿਪਆ ਸ ॥  
kar kirpaa parabh aapnee tayray darsan ho-ay pi-aas. 
Show Your Mercy to me, O God; I am thirsty for the Blessed Vision of Your 
Darshan. 

 ਪ ਭ ਤੁਧੁ ਿਬਨੁ ਦ ੂਜ ਾ ਕੋ ਨਹੀ ਨ ਾ ਨ ਕ ਕੀ ਅ ਰ ਦ ਾ ਿ ਸ ॥  
parabh tuDh bin doojaa ko nahee naanak kee ardaas. 
Without You, God, there is no other at all. This is Nanak's humble prayer. 
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 ਆ ਸਾ ੜੁ ਸੁਹ ੰਦਾ ਿ ਤ ਸੁ ਲ ਗੈ ਿ ਜ ਸੁ ਮਿਨ ਹਿਰ ਚਰਣ ਿਨਵਾਸ ॥ ੫ ॥  
aasaarh suhandaa tis lagai jis man har charan nivaas. ||5|| 
The month of Aasaarh is pleasant, when the Feet of the Lord abide in the mind. 
||5|| 

 ਸਾਵਿ ਣ ਸਰਸੀ ਕਾਮ ਣ ੀ ਚਰਨ ਕਮਲ ਿ ਸਉ ਿਪਆਰੁ ॥  
saavan sarsee kaamnee charan kamal si-o pi-aar. 
In the month of Saawan, the soul-bride is happy, if she falls in love with the 
Lotus Feet of the Lord. 

 ਮ ਨ ੁ ਤਨੁ ਰਤਾ ਸਚ ਰੰਿਗ ਇ ਕੋ ਨਾਮੁ ਅ ਧਾ ਰ ੁ ॥  
man tan rataa sach rang iko naam aDhaar. 
Her mind and body are imbued with the Love of the True One; His Name is her 
only Support. 

 ਿਬਿਖਆ ਰੰਗ ਕੂ ੜਾਿਵਆ ਿਦ ਸਿਨ ਸਭੇ ਛਾਰੁ ॥  
bikhi-aa rang koorhaavi-aa disan sabhay chhaar. 
The pleasures of corruption are false. All that is seen shall turn to ashes. 

 ਹਿਰ ਅ ੰਿਮ ਤ ਬੂੰਦ ਸੁ ਹਾਵਣ ੀ ਿਮਿਲ ਸਾਧ ੂ ਪ ੀਵ ਣਹ ਾ ਰ ੁ ॥  
har amrit boond suhaavanee mil saaDhoo peevanhaar. 
The drops of the Lord's Nectar are so beautiful! Meeting the Holy Saint, we drink 
these in. 

 ਵਣੁ ਿਤਣੁ ਪ ਭ ਸੰਿ ਗ ਮਉਿਲਆ ਸੰਮ ਥ ਪ ੁ ਰ ਖ ਅਪਾਰੁ ॥  
van tin parabh sang ma-oli-aa samrath purakh apaar. 
The forests and the meadows are rejuvenated and refreshed with the Love of 
God, the All-powerful, Infinite Primal Being. 

 ਹਿਰ ਿਮਲ ਣੈ ਨ ੋ ਮਨੁ ਲ ੋ ਚਦਾ ਕਰਿਮ ਿਮਲਾ ਵਣਹਾਰੁ ॥  
har milnai no man lochdaa karam milaavanhaar. 
My mind yearns to meet the Lord. If only He would show His Mercy, and unite 
me with Himself! 

 ਿਜਨੀ ਸਖੀਏ ਪ ਭੁ ਪਾਇਆ ਹੰਉ ਿ ਤਨ ਕੈ ਸਦ ਬਿਲਹਾਰ ॥  
jinee sakhee-ay parabh paa-i-aa haN-u tin kai sad balihaar. 
Those brides who have obtained God-I am forever a sacrifice to them. 
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 ਨ ਾ ਨ ਕ ਹਿਰ ਜ ੀ ਮ ਇਆ ਕਿਰ ਸਬਿਦ ਸਵਾਰਣਹਾਰੁ ॥  
naanak har jee ma-i-aa kar sabad savaaranhaar. 
O Nanak, when the Dear Lord shows kindness, He adorns His bride with the 
Word of His Shabad. 

 ਸਾਵ ਣੁ ਿ ਤਨ ਾ ਸੁਹਾ ਗਣੀ ਿਜਨ ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਉਿਰ ਹਾਰੁ ॥੬ ॥  
saavan tinaa suhaaganee jin raam naam ur haar. ||6|| 
Saawan is delightful for those happy soul-brides whose hearts are adorned with 
the Necklace of the Lord's Name. ||6|| 

 ਭਾਦੁ ਇ ਭਰਿਮ ਭੁਲਾ ਣੀਆ ਦ ੂਜ ੈ ਲ ਗਾ ਹੇਤੁ ॥  
bhaadu-ay bharam bhulaanee-aa doojai lagaa hayt. 
In the month of Bhaadon, she is deluded by doubt, because of her attachment 
to duality. 

 ਲ ਖ ਸੀ ਗਾਰ ਬ ਣਾ ਇਆ ਕਾਰਿਜ ਨਾ ਹੀ ਕੇ ਤੁ ॥  
lakh seegaar banaa-i-aa kaaraj naahee kayt. 
She may wear thousands of ornaments, but they are of no use at all. 

 ਿ ਜ ਤੁ ਿਦਿਨ ਦ ੇ ਹ ਿਬਨਸਸੀ ਿਤਤੁ ਵੇਲੈ ਕਹਸਿਨ ਪ ੇਤੁ ॥  
jit din dayh binsasee tit vaylai kahsan parayt. 
On that day when the body perishes-at that time, she becomes a ghost. 

 ਪਕਿੜ ਚਲਾਇ ਿਨ ਦ ੂ ਤ ਜਮ ਿਕਸੈ ਨ ਦ ੇ ਨ ੀ ਭੇਤੁ ॥  
pakarh chalaa-in doot jam kisai na daynee bhayt. 
The Messenger of Death seizes and holds her, and does not tell anyone his 
secret. 

 ਛ ਿ ਡ ਖੜੋਤੇ ਿ ਖਨ ੈ ਮਾਿਹ ਿਜਨ ਿਸਉ ਲਗਾ ਹੇਤੁ ॥  
chhad kharhotay khinai maahi jin si-o lagaa hayt. 
And her loved ones-in an instant, they move on, leaving her all alone. 

 ਹਥ ਮਰੋੜੈ ਤਨੁ ਕਪੇ ਿਸਆ ਹਹੁ ਹੋਆ ਸੇ ਤੁ ॥  
hath marorhai tan kapay si-aahhu ho-aa sayt. 
She wrings her hands, her body writhes in pain, and she turns from black to 
white. 



 

145 
 

 ਜ ੇਹਾ ਬ ੀਜ ੈ ਸੋ ਲੁਣੈ ਕਰ ਮਾ ਸੰਦ ੜਾ ਖੇ ਤੁ ॥  
jayhaa beejai so lunai karmaa sand-rhaa khayt. 
As she has planted, so does she harvest; such is the field of karma. 

 ਨ ਾ ਨ ਕ ਪ ਭ ਸਰਣਾਗਤੀ ਚ ਰ ਣ ਬੋਿਹਥ ਪ ਭ ਦੇਤੁ ॥  
naanak parabh sarnaagatee charan bohith parabh dayt. 
Nanak seeks God's Sanctuary; God has given him the Boat of His Feet. 

 ਸੇ ਭਾਦੁ ਇ ਨ ਰ ਿ ਕ ਨ ਪ ਾ ਈ ਅ ਿ ਹ ਗੁਰੁ ਰ ਖਣ ਵਾਲਾ ਹੇਤੁ ॥ ੭ ॥  
say bhaadu-ay narak na paa-ee-ah gur rakhan vaalaa hayt. ||7|| 
Those who love the Guru, the Protector and Savior, in Bhaadon, shall not be 
thrown down into hell. ||7|| 

 ਅ ਸੁ ਿਨ ਪ ੇਮ ਉਮਾਹੜਾ ਿਕਉ ਿ ਮ ਲ ੀ ਐ ਹਿਰ ਜਾ ਇ ॥  
asun paraym umaahrhaa ki-o milee-ai har jaa-ay. 
In the month of Assu, my love for the Lord overwhelms me. How can I go and 
meet the Lord? 

 ਮ ਿ ਨ ਤਿਨ ਿਪਆ ਸ ਦ ਰ ਸਨ ਘਣੀ ਕ ੋ ਈ ਆ ਿ ਣ ਿ ਮ ਲ ਾ ਵ ੈ ਮਾ ਇ ॥  
man tan pi-aas darsan ghanee ko-ee aan milaavai maa-ay. 
My mind and body are so thirsty for the Blessed Vision of His Darshan. Won't 
someone please come and lead me to him, O my mother. 

 ਸੰਤ ਸਹਾ ਈ ਪ ੇਮ ਕੇ ਹਉ ਿ ਤਨ ਕੈ ਲਾਗਾ ਪਾ ਇ ॥  
sant sahaa-ee paraym kay ha-o tin kai laagaa paa-ay. 
The Saints are the helpers of the Lord's lovers; I fall and touch their feet. 

 ਿਵਣੁ ਪ ਭ ਿਕਉ ਸੁ ਖੁ ਪਾਈਐ ਦ ੂ ਜ ੀ ਨ ਾ ਹ ੀ ਜਾ ਇ ॥  
vin parabh ki-o sukh paa-ee-ai doojee naahee jaa-ay. 
Without God, how can I find peace? There is nowhere else to go. 

 ਿ ਜ ੰਨ ੀ ਚਾ ਿਖਆ ਪ ੇਮ ਰ ਸੁ ਸੇ ਿਤ ਪਿਤ ਰ ਹ ੇ ਆ ਘਾ ਇ ॥  
jinHee chaakhi-aa paraym ras say taripat rahay aaghaa-ay. 
Those who have tasted the sublime essence of His Love, remain satisfied and 
fulfilled. 
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 ਆ ਪੁ ਿ ਤਆ ਿ ਗ ਿਬਨਤੀ ਕਰਿਹ ਲੇਹੁ ਪ ਭੂ ਲ ਿ ੜ ਲਾਇ ॥  
aap ti-aag bintee karahi layho parabhoo larh laa-ay. 
They renounce their selfishness and conceit, and they pray, "God, please attach 
me to the hem of Your robe." 

 ਜ ੋ ਹਿਰ ਕੰਿਤ ਿਮਲਾ ਈਆ ਿ ਸ ਿਵਛੁਿੜ ਕਤਿ ਹ ਨ ਜਾ ਇ ॥  
jo har kant milaa-ee-aa se vichhurh kateh na jaa-ay. 
Those whom the Husband Lord has united with Himself, shall not be separated 
from Him again. 

 ਪ ਭ ਿਵਣੁ ਦੂਜਾ ਕੋ ਨਹੀ ਨ ਾ ਨ ਕ ਹਿਰ ਸਰਣਾਇ ॥  
parabh vin doojaa ko nahee naanak har sarnaa-ay. 
Without God, there is no other at all. Nanak has entered the Sanctuary of the 
Lord. 

 ਅ ਸੂ ਸੁ ਖ ੀ ਵ ਸ ੰਦੀਆ ਿਜਨਾ ਮ ਇਆ ਹਿਰ ਰਾਇ ॥੮॥  
asoo sukhee vasandee-aa jinaa ma-i-aa har raa-ay. ||8|| 
In Assu, the Lord, the Sovereign King, has granted His Mercy, and they dwell in 
peace. ||8|| 

 ਕਿ ਤਿ ਕ ਕਰਮ ਕਮਾਵਣੇ ਦੋਸੁ ਨ ਕਾਹੂ ਜ ੋ ਗੁ ॥  
katik karam kamaavnay dos na kaahoo jog. 
In the month of Katak, do good deeds. Do not try to blame anyone else. 

 ਪਰਮੇਸਰ ਤੇ ਭੁਿਲ  ਿਵਆਪਿਨ ਸਭੇ ਰੋਗ ॥  
parmaysar tay bhuli-aaN vi-aapan sabhay rog. 
Forgetting the Transcendent Lord, all sorts of illnesses are contracted. 

 ਵੇਮੁ ਖ ਹੋਏ ਰਾਮ ਤੇ ਲ ਗ ਿਨ ਜਨਮ ਿ ਵ ਜ ੋ ਗ ॥  
vaimukh ho-ay raam tay lagan janam vijog. 
Those who turn their backs on the Lord shall be separated from Him and 
consigned to reincarnation, over and over again. 

 ਿ ਖਨ ਮਿਹ ਕਉੜੇ ਹੋਇ ਗਏ ਿ ਜ ਤ ੜੇ ਮਾ ਇਆ ਭੋ ਗ ॥  
khin meh ka-urhay ho-ay ga-ay jit-rhay maa-i-aa bhog. 
In an instant, all of Maya's sensual pleasures turn bitter. 
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 ਿ ਵ ਚੁ ਨ ਕੋਈ ਕਿਰ ਸਕੈ ਿ ਕ ਸ ਥ ੈ ਰੋਵਿਹ ਰੋਜ ॥  
vich na ko-ee kar sakai kis thai roveh roj. 
No one can then serve as your intermediary. Unto whom can we turn and cry? 

 ਕੀਤਾ ਿ ਕਛ ੂ ਨ ਹੋਵਈ ਿਲਿਖਆ ਧੁਿਰ ਸੰਜੋਗ ॥  
keetaa kichhoo na hova-ee likhi-aa Dhur sanjog. 
By one's own actions, nothing can be done; destiny was pre-determined from 
the very beginning. 

 ਵ ਡਭਾ ਗ ੀ ਮੇਰਾ ਪ ਭੁ ਿਮਲ ੈ ਤ  ਉਤਰਿਹ ਸਿ ਭ ਿ ਬ ਓ ਗ ॥  
vadbhaagee mayraa parabh milai taaN utreh sabh bi-og. 
By great good fortune, I meet my God, and then all pain of separation departs. 

 ਨ ਾ ਨ ਕ ਕਉ ਪ ਭ ਰ ਾ ਿ ਖ ਲ ੇ ਿ ਹ ਮ ੇਰ ੇ ਸਾਿ ਹਬ ਬ ੰਦ ੀ ਮੋਚ ॥  
naanak ka-o parabh raakh layhi mayray saahib bandee moch. 
Please protect Nanak, God; O my Lord and Master, please release me from 
bondage. 

 ਕਿ ਤ ਕ ਹੋਵੈ ਸਾਧਸੰਗੁ ਿਬਨਸਿਹ ਸਭੇ ਸ ੋ ਚ ॥ ੯ ॥  
katik hovai saaDhsang binsahi sabhay soch. ||9|| 
In Katak, in the Company of the Holy, all anxiety vanishes. ||9|| 

 ਮ ੰਿ ਘਿ ਰ ਮਾਿਹ ਸੋਹੰਦੀਆ ਹਿਰ ਿਪਰ ਸੰਿਗ ਬ ੈਠ ੜ ੀਆਹ ॥  
manghir maahi sohandee-aa har pir sang baith-rhee-aah. 
In the month of Maghar, those who sit with their Beloved Husband Lord are 
beautiful. 

 ਿ ਤਨ ਕੀ ਸੋਭਾ ਿ ਕਆ ਗਣ ੀ ਿ ਜ ਸਾਿਹਿਬ ਮੇਲ ੜੀਆਹ ॥  
tin kee sobhaa ki-aa ganee je saahib maylrhee-aah. 
How can their glory be measured? Their Lord and Master blends them with 
Himself. 

 ਤਨੁ ਮਨੁ ਮਉਿਲਆ ਰਾਮ ਿਸਉ ਸੰਿ ਗ ਸਾਧ ਸਹੇਲੜੀਆਹ ॥  
tan man ma-oli-aa raam si-o sang saaDh sahaylrhee-aah. 
Their bodies and minds blossom forth in the Lord; they have the companionship 
of the Holy Saints. 
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 ਸਾਧ ਜਨਾ ਤ ੇ ਬਾ ਹਰੀ ਸੇ ਰ ਹਿ ਨ ਇ ਕੇ ਲ ੜ ੀ ਆ ਹ ॥  
saaDh janaa tay baahree say rahan ikaylarhee-aah. 
Those who lack the Company of the Holy, remain all alone. 

 ਿ ਤਨ ਦੁਖੁ ਨ ਕਬ ਹੂ ਉਤਰੈ ਸੇ ਜਮ ਕੈ ਵਿਸ ਪ ੜੀ ਆ ਹ ॥  
tin dukh na kabhoo utrai say jam kai vas parhee-aah. 
Their pain never departs, and they fall into the grip of the Messenger of Death. 

 ਿਜਨੀ ਰਾਿਵਆ ਪ ਭੁ ਆਪਣਾ ਸੇ ਿਦਸਿਨ ਿਨਤ ਖੜੀਆਹ ॥  
jinee raavi-aa parabh aapnaa say disan nit kharhee-aah. 
Those who have ravished and enjoyed their God, are seen to be continually 
exalted and uplifted. 

 ਰ ਤਨ ਜ ਵੇ ਹਰ ਲਾਲ ਹਿਰ ਕੰਿਠ ਿ ਤਨ ਾ ਜ ੜੀਆ ਹ ॥  
ratan javayhar laal har kanth tinaa jarhee-aah. 
They wear the Necklace of the jewels, emeralds and rubies of the Lord's Name. 

 ਨ ਾ ਨ ਕ ਬ ਛੈ ਧੂਿੜ ਿਤਨ ਪ ਭ ਸਰਣ ੀ ਦਿਰ ਪੜੀਆਹ ॥  
naanak baaNchhai Dhoorh tin parabh sarnee dar parhee-aah. 
Nanak seeks the dust of the feet of those who take to the Sanctuary of the 
Lord's Door. 

 ਮ ੰਿ ਘਿ ਰ ਪ ਭੁ ਆਰਾਧਣਾ ਬਹੁਿੜ ਨ ਜਨਮੜੀਆ ਹ ॥ ੧ ੦ ॥  
manghir parabh aaraaDhanaa bahurh na janamrhee-aah. ||10|| 
Those who worship and adore God in Maghar, do not suffer the cycle of 
reincarnation ever again. ||10|| 

 ਪੋਿਖ ਤੁਖਾਰੁ ਨ ਿਵਆਪਈ ਕੰਿਠ ਿਮਿਲਆ ਹਿਰ ਨਾਹੁ ॥  
pokh tukhaar na vi-aapa-ee kanth mili-aa har naahu. 
In the month of Poh, the cold does not touch those, whom the Husband Lord 
hugs close in His Embrace. 

 ਮ ਨ ੁ ਬੇਿਧਆ ਚਰਨਾਰਿ ਬੰਦ ਦਰਸਿਨ ਲ ਗੜਾ ਸਾ ਹੁ ॥  
man bayDhi-aa charnaarbind darsan lagrhaa saahu. 
Their minds are transfixed by His Lotus Feet. They are attached to the Blessed 
Vision of the Lord's Darshan. 
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 ਓਟ ਗੋਿਵੰਦ ਗੋ ਪਾਲ ਰਾਇ ਸੇਵਾ ਸੁਆਮ ੀ ਲਾਹੁ ॥  
ot govind gopaal raa-ay sayvaa su-aamee laahu. 
Seek the Protection of the Lord of the Universe; His service is truly profitable. 

 ਿਬਿਖਆ ਪੋਿਹ ਨ ਸਕਈ ਿਮਿਲ ਸਾਧੂ ਗ ੁ ਣ ਗਾਹੁ ॥  
bikhi-aa pohi na sak-ee mil saaDhoo gun gaahu. 
Corruption shall not touch you, when you join the Holy Saints and sing the 
Lord's Praises. 

 ਜ ਹ ਤੇ ਉਪਜ ੀ ਤ ਹ ਿਮਲੀ ਸਚੀ ਪ ੀ ਿ ਤ ਸਮਾ ਹੁ ॥  
jah tay upjee tah milee sachee pareet samaahu. 
From where it originated, there the soul is blended again. It is absorbed in the 
Love of the True Lord. 

 ਕਰੁ ਗਿ ਹ ਲੀਨੀ ਪਾਰਬ ਹਿਮ ਬਹੁਿੜ ਨ ਿਵਛੁੜੀਆਹੁ ॥  
kar geh leenee paarbarahm bahurh na vichhurhi-aahu. 
When the Supreme Lord God grasps someone's hand, he shall never again 
suffer separation from Him. 

 ਬਾਿਰ ਜਾਉ ਲ ਖ ਬੇਰੀਆ ਹਿਰ ਸਜਣ ੁ ਅ ਗਮ ਅ ਗਾ ਹੁ ॥  
baar jaa-o lakh bayree-aa har sajan agam agaahu. 
I am a sacrifice, 100,000 times, to the Lord, my Friend, the Unapproachable and 
Unfathomable. 

 ਸਰਮ ਪ ਈ ਨਾਰਾ ਇਣੈ ਨ ਾ ਨ ਕ ਦਿਰ ਪਈਆ ਹੁ ॥  
saram pa-ee naaraa-inai naanak dar pa-ee-aahu. 
Please preserve my honor, Lord; Nanak begs at Your Door. 

 ਪੋਖੁ ਸਹ ੰਦਾ ਸਰਬ ਸੁ ਖ ਿਜਸੁ ਬ ਖ ਸੇ ਵੇਪਰ ਵਾਹੁ ॥੧੧ ॥  
pokh sohandaa sarab sukh jis bakhsay vayparvaahu. ||11|| 
Poh is beautiful, and all comforts come to that one, whom the Carefree Lord has 
forgiven. ||11|| 

 ਮ ਾ ਿ ਘ ਮਜਨੁ ਸ ੰ ਿ ਗ ਸਾਧੂਆ ਧੂੜੀ ਕਿਰ ਇਸਨਾਨੁ ॥  
maagh majan sang saaDhoo-aa Dhoorhee kar isnaan. 
In the month of Maagh, let your cleansing bath be the dust of the Saadh 
Sangat, the Company of the Holy. 
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 ਹਿਰ ਕਾ ਨਾਮੁ ਿਧਆ ਇ ਸ ੁ ਿ ਣ ਸਭਨਾ ਨੋ ਕਿਰ ਦਾਨੁ ॥  
har kaa naam Dhi-aa-ay sun sabhnaa no kar daan. 
Meditate and listen to the Name of the Lord, and give it to everyone. 

 ਜ ਨ ਮ ਕਰਮ ਮਲੁ ਉ ਤਰ ੈ ਮਨ ਤੇ ਜਾਇ ਗੁਮਾਨੁ ॥  
janam karam mal utrai man tay jaa-ay gumaan. 
In this way, the filth of lifetimes of karma shall be removed, and egotistical pride 
shall vanish from your mind. 

 ਕਾਿਮ ਕਰ ੋਿਧ ਨ ਮੋਹੀਐ ਿਬਨਸੈ ਲੋਭੁ ਸੁਆਨੁ ॥  
kaam karoDh na mohee-ai binsai lobh su-aan. 
Sexual desire and anger shall not seduce you, and the dog of greed shall depart. 

 ਸਚੈ ਮਾਰਿਗ ਚਲਿਦਆ ਉ ਸ ਤਿਤ ਕਰੇ ਜ ਹਾ ਨ ੁ ॥  
sachai maarag chaldi-aa ustat karay jahaan. 
Those who walk on the Path of Truth shall be praised throughout the world. 

 ਅ ਠਸਿ ਠ ਤੀਰਥ ਸਗਲ ਪੁੰਨ ਜੀਅ ਦ ਇਆ ਪਰਵਾਨੁ ॥  
athsath tirath sagal punn jee-a da-i-aa parvaan. 
Be kind to all beings-this is more meritorious than bathing at the sixty-eight 
sacred shrines of pilgrimage and the giving of charity. 

 ਿ ਜ ਸ ਨੋ ਦ ੇਵੈ ਦ ਇਆ ਕਿਰ ਸੋ ਈ ਪੁਰਖੁ ਸੁਜਾਨੁ ॥  
jis no dayvai da-i-aa kar so-ee purakh sujaan. 
That person, upon whom the Lord bestows His Mercy, is a wise person. 

 ਿਜਨਾ ਿਮਿਲਆ ਪ ਭੁ ਆਪਣਾ ਨ ਾ ਨ ਕ ਿ ਤਨ ਕੁਰਬਾਨੁ ॥  
jinaa mili-aa parabh aapnaa naanak tin kurbaan. 
Nanak is a sacrifice to those who have merged with God. 

 ਮ ਾ ਿ ਘ ਸੁ ਚੇ ਸੇ ਕ ਢੀਅਿ ਹ ਿ ਜ ਨ ਪੂਰਾ ਗੁਰੁ ਿਮਹਰਵਾਨੁ ॥੧ ੨॥  
maagh suchay say kaaNdhee-ah jin pooraa gur miharvaan. ||12|| 
In Maagh, they alone are known as true, unto whom the Perfect Guru is 
Merciful. ||12|| 
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 ਫ ਲ ਗ ੁ ਿ ਣ ਅਨੰਦ ਉਪਾਰਜਨਾ ਹਿਰ ਸਜਣ ਪ ਗਟ ੇ ਆਇ ॥  
fulgun anand upaarjanaa har sajan pargatay aa-ay. 
In the month of Phalgun, bliss comes to those, unto whom the Lord, the Friend, 
has been revealed. 

 ਸੰਤ ਸਹਾ ਈ ਰਾਮ ਕੇ ਕਿਰ ਿ ਕਰ ਪ ਾ ਦੀਆ ਿਮਲਾ ਇ ॥  
sant sahaa-ee raam kay kar kirpaa dee-aa milaa-ay. 
The Saints, the Lord's helpers, in their mercy, have united me with Him. 

 ਸੇ ਜ ਸੁਹਾਵ ੀ ਸਰਬ ਸੁ ਖ ਹੁ ਿਣ ਦੁਖਾ ਨ ਾ ਹ ੀ ਜਾ ਇ ॥  
sayj suhaavee sarab sukh hun dukhaa naahee jaa-ay. 
My bed is beautiful, and I have all comforts. I feel no sadness at all. 

 ਇਛ ਪੁਨੀ ਵ ਡ ਭਾ ਗ ਣੀ ਵਰ ੁ ਪਾ ਇਆ ਹਿਰ ਰਾ ਇ ॥  
ichh punee vadbhaagnee var paa-i-aa har raa-ay. 
My desires have been fulfilled-by great good fortune, I have obtained the 
Sovereign Lord as my Husband. 

 ਿਮਿਲ ਸਹ ੀਆ ਮੰਗਲੁ ਗਾਵ ਹੀ ਗੀਤ ਗੋਿਵੰਦ ਅਲਾਇ ॥  
mil sahee-aa mangal gaavhee geet govind alaa-ay. 
Join with me, my sisters, and sing the songs of rejoicing and the Hymns of the 
Lord of the Universe. 

 ਹਿਰ ਜ ੇਹਾ ਅ ਵਰ ੁ ਨ ਿਦਸਈ ਕੋ ਈ ਦ ੂਜ ਾ ਲ ਵੈ ਨ ਲ ਾ ਇ ॥  
har jayhaa avar na dis-ee ko-ee doojaa lavai na laa-ay. 
There is no other like the Lord-there is no equal to Him. 

 ਹਲਤੁ ਪਲਤੁ ਸਵਾਿ ਰਓਨੁ ਿਨਹਚਲ ਿਦਤੀਅਨੁ ਜਾਇ ॥  
halat palat savaari-on nihchal ditee-an jaa-ay. 
He embellishes this world and the world hereafter, and He gives us our 
permanent home there. 

 ਸੰਸਾਰ ਸਾ ਗਰ ਤੇ ਰਿਖਅਨੁ ਬਹੁਿੜ ਨ ਜਨਮੈ ਧਾ ਇ ॥  
sansaar saagar tay rakhi-an bahurh na janmai Dhaa-ay. 
He rescues us from the world-ocean; never again do we have to run the cycle of 
reincarnation. 
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 ਿਜਹਵਾ ਏਕ ਅ ਨ ੇ ਕ ਗੁਣ ਤਰੇ ਨ ਾ ਨ ਕ ਚਰਣੀ ਪਾਇ ॥  
jihvaa ayk anayk gun taray naanak charnee paa-ay. 
I have only one tongue, but Your Glorious Virtues are beyond counting. Nanak is 
saved, falling at Your Feet. 

 ਫ ਲ ਗ ੁ ਿ ਣ ਿਨਤ ਸਲਾਹੀ ਐ ਿ ਜ ਸ ਨੋ ਿ ਤਲ ੁ ਨ ਤਮਾ ਇ ॥੧ ੩ ॥  
fulgun nit salaahee-ai jis no til na tamaa-ay. ||13|| 
In Phalgun, praise Him continually; He has not even an iota of greed. ||13|| 

 ਿਜਿਨ ਿਜਿਨ ਨਾਮੁ ਿਧਆਇਆ ਿ ਤਨ ਕੇ ਕਾਜ ਸਰ ੇ ॥  
jin jin naam Dhi-aa-i-aa tin kay kaaj saray. 
Those who meditate on the Naam, the Name of the Lord-their affairs are all 
resolved. 

 ਹਿਰ ਗੁਰੁ ਪੂਰਾ ਆਰਾਿਧਆ ਦ ਰ ਗ ਹ ਸ ਿ ਚ ਖਰੇ ॥  
har gur pooraa aaraaDhi-aa dargeh sach kharay. 
Those who meditate on the Perfect Guru, the Lord-Incarnate-they are judged 
true in the Court of the Lord. 

 ਸਰਬ ਸੁ ਖਾ ਿ ਨ ਿ ਧ ਚਰ ਣ ਹਿਰ ਭਉਜਲੁ ਿਬਖਮੁ ਤਰ ੇ ॥  
sarab sukhaa niDh charan har bha-ojal bikham taray. 
The Lord's Feet are the Treasure of all peace and comfort for them; they cross 
over the terrifying and treacherous world-ocean. 

 ਪ ੇਮ ਭਗਿਤ ਿ ਤਨ ਪਾ ਈਆ ਿ ਬ ਿ ਖਆ ਨ ਾ ਿ ਹ ਜ ਰ ੇ ॥  
paraym bhagat tin paa-ee-aa bikhi-aa naahi jaray. 
They obtain love and devotion, and they do not burn in corruption. 

 ਕੂ ੜ ਗਏ ਦੁਿਬਧਾ ਨ ਸੀ ਪੂਰਨ ਸਿ ਚ ਭਰੇ ॥  
koorh ga-ay dubiDhaa nasee pooran sach bharay. 
Falsehood has vanished, duality has been erased, and they are totally 
overflowing with Truth. 

 ਪਾਰਬ ਹਮੁ ਪ ਭੁ ਸੇਵ ਦੇ ਮਨ ਅ ੰਦ ਿਰ ਏਕੁ ਧ ਰ ੇ ॥  
paarbarahm parabh sayvday man andar ayk Dharay. 
They serve the Supreme Lord God, and enshrine the One Lord within their 
minds. 
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 ਮਾ ਹ ਿਦ ਵਸ ਮੂਰਤ ਭਲ ੇ ਿ ਜ ਸ ਕਉ ਨਦਿਰ ਕਰ ੇ ॥  
maah divas moorat bhalay jis ka-o nadar karay. 
The months, the days, and the moments are auspicious, for those upon whom 
the Lord casts His Glance of Grace. 

 ਨਾਨਕੁ ਮੰਗੈ ਦ ਰ ਸ ਦਾਨੁ ਿਕਰਪਾ ਕਰ ਹੁ ਹਰੇ ॥੧੪ ॥੧ ॥  
naanak mangai daras daan kirpaa karahu haray. ||14||1|| 
Nanak begs for the blessing of Your Vision, O Lord. Please, shower Your Mercy 
upon me! ||14||1|| 
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