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Gurbani Kirtan 
in Gurmukhi 

 
This document contains selected “Shabads” (groups 
of hymns) from Siri Guru Granth Sahib that are 
commonly used for reciting Kirtan. The Shabads are 
arranged in an alphabetical manner according to the 
Gurmukhi alphabet and are optimized for printing 
handouts. 

The Gurmukhi index, that is alphabetized according to 
the Gurmukhi alphabet, spans pages 3 to 103 

NOTE: Not all possible Shabads are included here. 
 
 

 

Compiled & Formatted by:  
Khushdev Kaur Thind, Ph.D.  

 
Conversion to Unicode Gurmukhi by: Kulbir Singh Thind, MD. Any use of text for commercial or internet projects 
requires express written approval from: Kulbir S Thind, MD  
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How to Select and Print Desired 
Shabads 

 

(1) Using the index locate your favorite Shabad in the Index 
out of a list of 2275. All references follow an alphabetical 
order and so it should be easy to locate the desired 
Shabad visually. Please note that the Shabads given here 
are only from Siri Guru Granth Sahib and thus if the 
source of your Shabad that you are locating is other than 
Siri Guru Granth Sahib, such as, from Dasam Granth or 
Bani by Bhai Gurdaas or Nand Lal, then that Shabad can 
not be found here. 

 

(2) You may print the Shabad by printing the page(s) as 
referenced in the index. However, it is a good practice to 
first locate the Shabad in the document and make sure of 
pages to print and then execute the print command 
accordingly. This is particularly important if you are 
trying to print from a MS Word document as the page 
numbers can change depending on the printer setup of 
your computer. 

 In this document, each Shabad starts on a new page and 
thus different Shabads do not overlap on any page.  

 

NOTE: The formatting of this document has been done in such 
a way that in most cases the Shabads will print on one page 
each of US letter size paper (11”X8.5”). However, some 
Shabads will require two or more pages.  
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ਤਤਕਰਾ   Index   
 

  ੳ  
 

Raag, Author 
SGGS 
Page-
Line 

Amrit 
Kirtan 
page 

This 
doc. 
page 

1 ਉਸਤਤਤ ਤਨਿੰਦਾ ਦੋਊ ਤਿਿਰਤਿਤ ਤਿਹੁ ਮਾਨੁ 
ਅਤਿਮਾਨਾ ॥  

ਰਾਗੁ ਕਦੇਾਰਾ ਿਾਣੀ ਕਿੀਰ ਿੀਉ 
ਕੀ   

1123-2 997 104 

2 ਉਸਤਤਤ ਤਨਿੰਦਾ ਨਾਨਕ ਿੀ ਮੈ ਹਿ ਵਞਾਈ ਛੋਤਿਆ 
ਹਿੁ ਤਕਝੁ ਤਤਆਗੀ॥   

ਰਾਮਕਲੀ ਸਲੋਕ ਮਃ ੫ ॥  963-17 --- 105 

3 ਉਸਤਤਤ ਮਨ ਮਤਹ ਕਤਰ ਤਨਰਿੰਕਾਰ ॥  ਗਉਿੀ ਸੁਖਮਨੀ (ਸੁਖਮਨੀ 
ਸਾਤਹਿ), ਮਃ ੫ 

281-6 --- 106 

4 ਉਕਤਤ ਤਸਆਨਪ ਤਕਛੂ ਨ ਿਾਨਾ ॥  ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥  387-19 102 107 

5 ਉਗਵੈ ਸੂਰੁ ਗੁਰਮੁਤਖ ਹਤਰ ਿੋਲਤਹ ਸਿ ਰਤੈਨ 
ਸਮਹਾਲਤਹ ਹਤਰ ਗਾਲ ॥  

ਪਰਿਾਤੀ ਮਹਲਾ ੪ ॥  1335-13 997 108 

6 ਉਚਰਹੁ ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਲਖ ਿਾਰੀ ॥ ਗਉਿੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥  194-16 411 109 

7 ਉਿਲੁ ਕਹੈਾ ਤਚਲਕਣਾ ਘੋਤਿਮ ਕਾਲਿੀ ਮਸੁ ॥  ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੧ ਘਰੁ ੬   729-1 906 110 

8 ਉਤਿ ਚਤਲਆ ਪਛੁਤਾਇਆ ਪਤਰਆ ਵਤਸ ਿਿੰਦਾਰ ॥ ਤਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥   43-8 --- 111 

9 ਉਡਹੁ ਨ ਕਾਗਾ ਕਾਰੇ ॥ ਰਾਗੁ ਗਉਿੀ ॥  337-19 497 112 

10 ਉਡੀਨੀ ਉਡੀਨੀ ਉਡੀਨੀ ॥ ਰਾਗੁ ਤਿਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੫ ਘਰੁ  
ਪਿਤਾਲ   

830-4 499 113 

11 ਉਦਕ ਸਮੁਿੰਦ ਸਲਲ ਕੀ ਸਾਤਖਆ ਨਦੀ ਤਰਿੰਗ 
ਸਮਾਵਤਹਗੇ ॥  

ਿਾਣੀ ਕਿੀਰ ਿੀਉ ਕੀ ॥  1103-15 782 114 

12 ਉਦਮੁ ਕਤਰ ਹਤਰ ਿਾਪਣਾ ਵਡਿਾਗੀ ਧਨੁ ਖਾਤਿ ॥  ਤਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥  48-10 887 115 

13 ਉਦਮੁ ਕਰਉ ਕਰਾਵਹੁ ਿਾਕੁਰ ਪੇਖਤ ਸਾਧੂ ਸਿੰਤਗ ॥  ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥  405-17 74 116 

14 ਉਦਮੁ ਕਰਤ ਹੋਵੈ ਮਨੁ ਤਨਰਮਲੁ ਨਾਚ ੈਆਪੁ ਤਨਵਾਰੇ  ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥  381-9 694 117 

15 ਉਨ ਕਉ ਖਸਤਮ ਕੀਨੀ ਿਾਕਹਾਰੇ ॥  ਗੋੋਂਡ ਮਹਲਾ ੫ ॥  865-7 734 118 

16 ਉਨ ਕੈ ਸਿੰਤਗ ਮੋਤਹ ਪਰਿੁ ਤਚਤਤ ਆਵੈ ਸਿੰਤ ਪਰਸਾਤਦ 
ਮਤੋਹ ਿਾਗੀ ॥ 

ਰਾਗੁ ਮਲਾਰ ਮਹਲਾ ੫ ਦਪੁਦ ੇ
ਘਰੁ ੧   

1267-10 568 119 

17 ਉਪਿ ੈਤਨਪਿ ੈਤਨਪਤਿ ਸਮਾਈ ॥  ਗਉਿੀ ਕਿੀਰ ਿੀ ॥  325-12 760 120 

18 ਉਪਮਾ ਿਾਤ ਨ ਕਹੀ ਮੇਰੇ ਪਰਿ ਕੀ ਉਪਮਾ ਿਾਤ ਨ 
ਕਹੀ ॥  

ਰਾਗੁ ਤਿਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੫ 
ਅਸਿਪਦੀ ਘਰੁ    

837-8 133 121 

19 ਉਿਰਤ ਰਾਿਾ ਰਾਮ ਕੀ ਸਰਣੀ ॥  ਗਉਿੀ ਮਾਲਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥  215-11 927 123 
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20 ਉਮਤਕਓ ਹੀਉ ਤਮਲਨ ਪਰਿ ਤਾਈ ॥  ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥  737-16 499 124 

21 ਉਲਿੀ ਰੇ ਮਨ ਉਲਿੀ ਰੇ ॥  ਦਵੇਗਿੰਧਾਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥  535-16 707 125 

22 ਉਲਾਹਨੋ ਮੈ ਕਾਹੂ ਨ ਦੀਓ ॥  ਨਿ ਨਾਰਾਇਨ ਮਹਲਾ ੫ ਦੁਪਦ ੇ  978-14 772 126 

23 ਊਚ ਅਪਾਰ ਿੇਅਿੰਤ ਸਆੁਮੀ ਕਉਣੁ ਿਾਣੈ ਗੁਣ ਤੇਰੇ  ਤਿਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥  802-16 --- 127 

24 ਊਿਤ ਸੁਖੀਆ ਿੈਿਤ ਸੁਖੀਆ ॥  ਿਰੈਉ ਮਹਲਾ ੫ ॥  1136-6 176 128 

25 ਊਿਤ ਿੈਿਤ ਸੋਵਤ ਤਧਆਈਐ ॥  ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫  386-7 378 129 

26 ਓਅਿੰ ਤਪਰਅ ਪਰੀਤਤ ਚੀਤਤ ਪਤਹਲਰੀਆ ॥  ਸਾਰਗ ਮਹਲਾ ੫ ॥  1213-6 107 130 

27 ਓਅਿੰਕਾਤਰ ਏਕ ਧੁਤਨ ਏਕ ੈਏਕੈ ਰਾਗੁ ਅਲਾਪੈ ॥  ਰਾਮਕਲੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥  885-1 689 131 

28 ਓਇ ਸਾਿਨ ਓਇ ਮੀਤ ਤਪਆਰੇ ॥ ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥  739-16 568 132 

29 ਓਹੁ ਨਹੇੁ ਨਵੇਲਾ ॥ ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ਘਰੁ    407-18 516 133 

30 ਓਹਾ ਪਰਮੇ ਤਪਰੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥  ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ਤਤਪਦ ੇ॥  406-17 516 134 

31 ਓਤਤ ਪਤੋਤ ਸਵੇਕ ਸਿੰਤਗ ਰਾਤਾ ॥  ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੫ ॥  101-16 652 135 

32 ਓਇ ਸੁਖ ਕਾ ਤਸਉ ਿਰਤਨ ਸਨੁਾਵਤ ॥  ਸਾਰਗ ਮਹਲਾ ੫ ॥  1205-4 615 136 

  ਅ  
 

Raag, Author 
SGGS 
Page-
Line 

Amrit 
Kirtan 
page 

This 
doc. 
page 

33 ਅਿੰਤਤ ਕਾਤਲ ਿੋ ਲਛਮੀ ਤਸਮਰ ੈਐਸੀ ਤਚਿੰਤਾ ਮਤਹ ਿੇ 
ਮਰ ੈ॥  

ਗੂਿਰੀ ਿਗਤ ਤਤਰਲਚੋਨ ਿੀ ॥  526-5 994 137 

34 ਅਿੰਤੁ ਨ ਪਾਵਤ ਦੇਵ ਸਿੈ ਮੁਤਨ ਇਿੰਦਰ ਮਹਾ ਤਸਵ ਿੋਗ 
ਕਰੀ ॥ 

ਸਵਈਏ ਮਹਲੇ ਪਿੰਿਵੇ ਕੇ, ਮਥੁਰਾ  1409-1 265 138 

35 ਅਿੰਤਤਰ ਗਾਵਉ ਿਾਹਤਰ ਗਾਵਉ ਗਾਵਉ ਿਾਤਗ 
ਸਵਾਰੀ ॥  

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥  401-12 379 139 

36 ਅਿੰਤਤਰ ਦੇਤਖ ਸਿਤਦ ਮਨੁ ਮਾਤਨਆ ਅਵਰੁ ਨ 
ਰਾਂਗਨਹਾਰਾ ॥  

ਪਰਿਾਤੀ ਮਹਲਾ ੧ ॥  1331-17 417 140 

37 ਅਿੰਤਤਰ ਤਪਆਸ ਉਿੀ ਪਰਿ ਕੇਰੀ ਸੁਤਣ ਗੁਰ ਿਚਨ 
ਮਤਨ ਤੀਰ ਲਗਈਆ॥  

ਤਿਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੪ ॥  835-19 497 141 

38 ਅਿੰਤਤਰ ਤਪਰੀ ਤਪਆਰੁ ਤਕਉ ਤਪਰ ਤਿਨੁ ਿੀਵੀਐ 
ਰਾਮ ॥  

ਤੁਖਾਰੀ ਛਿੰਤ ਮਹਲਾ ੪   1113-16 523 142 

39 ਅਿੰਤਤਰ ਮੈਲੁ ਿੇ ਤੀਰਥ ਨਾਵੈ ਤਤਸ ੁਿੈਕੁਿੰਿ ਨ ਿਾਨਾਂ  ਆਸਾ ॥ ਕਿੀਰ ਿੀਉ ॥  484-14 662 143 

40 ਅਿੰਤਤਰ ਰਾਮ ਰਾਇ ਪਰਗਿੇ ਆਇ ॥ ਿਰੈਉ ਮਹਲਾ ੫ ॥  1141-3 459 144 
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41 ਅਿੰਤਰਿਾਮੀ ਸੋ ਪਰਿੁ ਪੂਰਾ ॥  ਵਡਹਿੰਸੁ ਮਃ ੫ ॥  563-3 164 145 

42 ਅਿੰਦਤਰ ਸਚਾ ਨਹੇੁ ਲਾਇਆ ਪਰੀਤਮ ਆਪਣੈ ॥  ਰਾਗੁ ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੪ 
ਅਸਿਪਦੀਆ ਘਰੁ    

758-14 215 146 

43 ਅਿੰਧੇ ਤੂਿੰ ਿੈਿਾ ਕਿੰਧੀ ਪਾਤਹ ॥ ਤਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥  43-8 677 148 

44 ਅਿੰਤਮਰਤ ਕਥਾ ਕਹੈ ਸਦਾ ਤਦਨੁ ਰਾਤੀ ਅਵਰਾ ਆਤਖ 
ਸੁਨਾਵਤਣਆ ॥੨॥ 

ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੩ ॥  118-12 391 149 

45 ਅਿੰਤਮਰਤ ਨਾਮੁ ਸਦਾ ਤਨਰਮਲੀਆ ॥  ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੫ ॥  100-18 408 150 

46 ਅਿੰਤਮਰਤ ਨਾਮੁ ਪਰਮੇਸਰੁ ਤੇਰਾ ਿੋ ਤਸਮਰ ੈਸੋ ਿੀਵੈ ॥ ਸਰੋਤਿ ਮਹਲਾ ੫ ॥  616-10 363 151 

47 ਅਿੰਤਮਰਤ ਨਾਮੁ ਮਿੰਤਨ ਵਸਾਏ ॥  ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੩ ॥  118-12 391 152 

48 ਅਿੰਤਮਰਤ ਫਲੁ ਨਾਮੁ ਤਿਤਨ ਗੁਰ ਤੇ ਪਾਇਆ ॥ ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥  385-5 849 153 

49 ਅਿੰਤਮਰਤ ਿਚਨ ਸਾਧ ਕੀ ਿਾਣੀ ॥  ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥  744-13 685 154 

50 ਅਿੰਤਮਰਤ ਿਾਣੀ ਹਤਰ ਹਤਰ ਤਰੇੀ ॥  ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੫ ॥  103-7 683 155 

51 ਅਿੰਤਮਰਤ ਿਾਣੀ ਗੁਰ ਕੀ ਮੀਿੀ ॥  ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੩ ॥  113-13 683 156 

52 ਅਿੰਤਮਰਤ ਰਸੁ ਪੀਵਹੁ ਪਰਿ ਤਪਆਰੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਗਉਿੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥  194-16 411 157 

53 ਅਿੰਤਮਰਤੁ ਹਤਰ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਹੈ ਮੇਰੀ ਤਿਿੰਦੁਿੀਏ ਅਿੰਤਮਰਤੁ 
ਗੁਰਮਤਤ ਪਾਏ ਰਾਮ॥ 

ਰਾਗੁ ਤਿਹਾਗਿਾ ਮਹਲਾ ੪ ॥  538-11 399 158 

54 ਅਿੰਤਮਰਤੁ ਨਾਮੁ ਤੁਮਹਾਰਾ ਿਾਕੁਰ ਏਹ ੁਮਹਾ ਰਸੁ ਿਨਤਹ 
ਪੀਓ ॥  

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥  382-14 237 159 

55 ਅਿੰਤਮਰਤੁ ਨਾਮੁ ਤੇਰਾ ਸੋਈ ਗਾਵੈ ॥   ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੫ ॥  100-7 363 160 

56 ਅਿੰਤਮਰਤੁ ਨਾਮੁ ਤਨਧਾਨੁ ਹੈ ਤਮਤਲ ਪੀਵਹੁ ਿਾਈ ॥ ਪਉਿੀ ਗਉਿੀ ਕੀ ਵਾਰ ਮਹਲਾ 
੫  

318-16 383 161 

57 ਅਿੰਤਮਰਤੁ ਨੀਰੁ ਤਗਆਤਨ ਮਨ ਮਿਨੁ ਅਿਸਤਿ ਤੀਰਥ 
ਸਿੰਤਗ ਗਹੇ ॥  

ਪਰਿਾਤੀ ਮਹਲਾ ੧ ॥  1328-18 947 162 

58 ਅਿੰਤਮਰਤੁ ਰਸੁ ਪੀਆ ਗੁਰ ਸਿਦੀ ਹਮ ਨਾਮ ਤਵਿਹੁ 
ਕੁਰਿਾਨ ॥੧॥ 

ਪਰਿਾਤੀ ਮਹਲਾ ੪ ਤਿਿਾਸ   1335-7 409 163 

59 ਅਿੰਤਮਰਤੁ ਰਸਨਾ ਪੀਉ ਤਪਆਰੀ ॥ ਗਉਿੀ ਗੁਆਰਰੇੀ ਮਹਲਾ ੫  180-13 407 164 

60 ਅਿੰਤਮਰਤਾ ਤਪਰਅ ਿਚਨ ਤਹੁਾਰੇ ॥  ਦਵੇਗਿੰਧਾਰੀ ੫ ॥  534-3 124 165 

61 ਅਉਖਧੁ ਹਤਰ ਕਾ ਨਾਮੁ ਹੈ ਤਿਤੁ ਰੋਗੁ ਨ ਤਵਆਪੈ ॥ ਤਿਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥  814-5 448 166 

62 ਅਉਖਧੁ ਖਾਇਓ ਹਤਰ ਕੋ ਨਾਉ ॥  ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥  378-12 443 167 

63 ਅਉਖਧੁ ਤੇਰੋ ਨਾਮੁ ਦਇਆਲ ॥  ਧਨਾਤਸਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥  675-6 443 168 
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64 ਅਉਖੀ ਘਿੀ ਨ ਦੇਖਣ ਦੇਈ ਅਪਨਾ ਤਿਰਦੁ ਸਮਾਲੇ  ਧਨਾਸਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥  682-1 178 169 

65 ਅਸੁਮਧੇ ਿਗਨੇ ॥  ਰਾਗੁ ਗੋੋਂਡ ਿਾਣੀ ਨਾਮਦਉੇ ਿੀ ਕੀ 
ਘਰੁ ੧   

873-9 450 170 

66 ਅਹਿੰ ਤੋਰੋ ਮੁਖੁ ਿਰੋੋ ॥  ਕਾਨਿਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥  1306-13 646 171 

67 ਅਤਹਤਨਤਸ ਿਾਗੈ ਨੀਦ ਨ ਸਵੋੈ ॥  ਰਾਗੁ ਮਾਰੂ ਮਹਲਾ ੧ ਘਰੁ ੫॥  993-2 531 172 

68 ਅਤਹਰਖ ਵਾਦੁ ਨ ਕੀਿੈ ਰੇ ਮਨ ॥ ਆਸਾ ਕਿੀਰ ਿੀਉ ॥ 482-17 144 173 

69 ਅਕਥਾ ਹਤਰ ਅਕਥ ਕਥਾ ਤਕਛੁ ਿਾਇ ਨ ਿਾਣੀ ਰਾਮ  ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥  453-4 390 174 

70 ਅਕਾਲ ਮੂਰਤਤ ਅਿੂਨੀ ਸਿੰਿੌ ਮਨ ਤਸਮਰਤ ਿਿੰਢਾ 
ਥੀਵਾਂ ਿੀਉ ॥੨॥ 

ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੫ ॥  99-4 960 175 

71 ਅਗਤਨ ਨ ਦਹੈ ਪਵਨੁ ਨਹੀ ਮਗਨੈ ਤਸਕਰੁ ਨੇਤਰ ਨ 
ਆਵੈ ॥  

ਗਉਿੀ ਕਿੀਰ ॥  336-6 423 176 

72 ਅਗਮ ਅਗੋਚਰੁ ਦਰਸੁ ਤੇਰਾ ਸੋ ਪਾਏ ਤਿਸੁ ਮਸਤਤਕ 
ਿਾਗੁ ॥  

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥  406-4 907 177 

73 ਅਗਮ ਦਇਆਲ ਤਿਪਾ ਪਰਤਿ ਧਾਰੀ ਮੁਤਖ ਹਤਰ ਹਤਰ 
ਨਾਮੁ ਹਮ ਕਹੇ ॥  

ਪਰਿਾਤੀ ਮਹਲਾ ੪ ॥  1336-7 433 178 

74 ਅਗਮ ਰੂਪ ਕਾ ਮਨ ਮਤਹ ਥਾਨਾ ॥  ਗਉਿੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥  186-15 614 179 

75 ਅਘ ਅਿੰਤਕ ਿਦੈ ਨ ਸਲਯ ਕਤਵ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਤੇਰੀ 
ਸਰਣ ॥੨॥੬੦॥ 

ਸਵਈਏ ਮਹਲੇ ਚਉਥ ੇਕੇ, ਸਲਯ  1406-16 263 180 

76 ਅਚਰਿੁ ਤਕਛੁ ਕਹਣੁ ਨ ਿਾਈ ॥ ਰਾਮਕਲੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥  883-15 615 181 

77 ਅਛਲ ਛਲਾਈ ਨਹ ਛਲੈ ਨਹ ਘਾਉ ਕਿਾਰਾ ਕਤਰ 
ਸਕੈ ॥  

ਤਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੧ ਘਰੁ ੫ ॥  25-16 889 182 

78 ਅਤਤ ਊਚਾ ਤਾ ਕਾ ਦਰਿਾਰਾ ॥  ਵਡਹਿੰਸੁ ਮਹਲਾ ੫ ਘਰੁ ੧   562-8 130 183 

79 ਅਤਤ ਪਰੀਤਮ ਮਨ ਮਹੋਨਾ ਘਿ ਸਹੋਨਾ ਪਰਾਨ ਅਧਾਰਾ 
ਰਾਮ ॥  

ਰਾਗੁ ਤਿਹਾਗਿਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥  542-15 505 184 

80 ਅਨ ਕਾਏ ਰਾਤਤਿਆ ਵਾਿ ਦਹੁਲੇੀ ਰਾਮ ॥  ਤਿਹਾਗਿਾ ਮਹਲਾ ੫ ਛਿੰਤ ॥  546-8 466 185 

81 ਅਨਿੰਦ ਸਾਤਹਿ ਰਾਮਕਲੀ ਮਹਲਾ ੩ ਅਨਿੰਦੁ    917-2  186 

82 ਅਨਿੰਦੁ ਿਇਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ ਸਤਤਗੁਰੂ ਮੈ ਪਾਇਆ ॥   ਰਾਮਕਲੀ ਮਹਲਾ ੩ ਅਨਿੰਦੁ    917-2  188 

83 ਅਨਦ ਮੂਲੁ ਤਧਆਇਓ ਪੁਰਖਤੋਮੁ ਅਨਤਦਨੁ ਅਨਦ 
ਅਨਿੰਦੇ ॥  

ਤਿਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੪ ॥  800-11 368 190 

84 ਅਨਦੁ ਕਰਹੁ ਪਰਿ ਕੇ ਗੁਨ ਗਾਵਹ ੁ॥ ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥  386-11 913 191 
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85 ਅਨਤਦਨੁ ਹਤਰ ਹਤਰ ਤਧਆਇਓ ਤਹਰਦ ੈਮਤਤ 
ਗੁਰਮਤਤ ਦੂਖ ਤਵਸਾਰੀ ॥  

ਰਾਗੁ ਮਲਾਰ ਮਹਲਾ ੪ ਘਰੁ ੧ 
ਚਉਪਦ ੇ  

1262-18 531 192 

86 ਅਨਤਦਨੁ ਗੁਰ ਤਮਤਲ ਿਾਗੇ ॥ ਮਾਰੂ ਮਹਲਾ ੫ ॥  1006-2 954 193 

87 ਅਨਤਦਨੁ ਿਾਤਗਆ ਹਾਂ ॥ ਆਸਾਵਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥  410-7 832 194 

88 ਅਨਤਦਨੁ ਰਾਮ ਕੇ ਗੁਣ ਕਹੀਐ ॥  ਸਾਰਗ ਮਹਲਾ ੫ ॥  1206-2 384 195 

89 ਅਨਦੋ ਅਨਦੁ ਘਣਾ ਮੈ ਸੋ ਪਰਿੁ ਡੀਿਾ ਰਾਮ ॥  ਰਾਗੁ ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ਛਿੰਤ ਘਰੁ 
੧ ॥  

452-10 603 196 

90 ਅਤਨਕ ਿਤਨ ਨਹੀ ਹਤੋ ਛੁਿਾਰਾ ॥  ਗਉਿੀ ਗੁਆਰਰੇੀ ਮਹਲਾ ੫  178-18 368 197 

91 ਅਤਨਕ ਿਨਮ ਤਵਛੁਿੇ ਦੁਖੁ ਪਾਇਆ ਮਨਮੁਤਖ ਕਰਮ 
ਕਰੈ ਅਹਿੰਕਾਰੀ ॥  

ਸਰੋਤਿ ਮਃ ੪ ਦੁਤੁਕ ੇ॥  607-2 532 198 

92 ਅਤਨਕ ਪਰਕਾਰ ਿੋਿਨ ਿਹੁ ਕੀਏ ਿਹੁ ਤਿਿੰਿਨ 
ਤਮਸਿਾਏ ॥ 

ਰਾਗੁ ਮਲਾਰ ਮਹਲਾ ੫ ਚਉਪਦ ੇ
ਘਰੁ ੧   

1266-4 870 199 

93 ਅਤਨਕ ਿਾਂਤਤ ਕਤਰ ਸੇਵਾ ਕਰੀਐ ॥  ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥  391-7 646 200 

94 ਅਨੂਪ ਪਦਾਰਥੁ ਨਾਮੁ ਸਨੁਹੁ ਸਗਲ ਤਧਆਇਲੇ 
ਮੀਤਾ ॥  

ਗਉਿੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥  208-8 348 201 

95 ਅਪਣੇ ਿਾਲਕ ਆਤਪ ਰਤਖਅਨੁ ਪਾਰਿਰਹਮ ਗੁਰਦੇਵ  ਤਿਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥  819-19 910 202 

96 ਅਪਨੇ ਸਵੇਕ ਕਉ ਕਿਹੁ ਨ ਤਿਸਾਰਹੁ ॥  ਤਿਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥  829-1 77 203 

97 ਅਪਨੇ ਦਾਸ ਕਾ ਸਦਾ ਰਖਵਾਲਾ ॥ ਸਰੋਤਿ ਮਹਲਾ ੫ ॥  623-8 861 204 

98 ਅਪਨੈ ਰਿੰਤਗ ਸਿੁ ਕੋ ਰਚੈ ॥ ਿਸਿੰਤੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥  1180-7 806 205 

99 ਅਪੁਸਿ ਿਾਤ ਤੇ ਿਈ ਸੀਧਰੀ ਦੂਤ ਦੁਸਿ ਸਿਨਈ  ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥  402-6 560 206 

100 ਅਪੁਨੀ ਤਿਤਧ ਆਤਪ ਿਨਾਵਹੁ ॥ ਸਰੋਤਿ ਮਹਲਾ ੫ ॥  617-9 81 207 

101 ਅਪੁਨੇ ਸਤਤਗੁਰ ਕੈ ਿਤਲਹਾਰ ੈ॥ ਸਰੋਤਿ ਮਹਲਾ ੫ ॥  609-15 220 208 

102 ਅਪੁਨੇ ਸੇਵਕ ਕੀ ਆਪੇ ਰਾਖ ੈਆਪੇ ਨਾਮੁ ਿਪਾਵੈ ॥  ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥  403-14 195 209 

103 ਅਪੁਨੇ ਸੇਵਕ ਕੀ ਆਪੇ ਰਾਖ ੈਪੂਰਨ ਿਈ ਿਡਾਈ ॥ ਸਰੋਤਿ ਮਹਲਾ ੫ ॥  621-2 910 210 

104 ਅਪੁਨੇ ਹਤਰ ਪਰਿ ਕੀ ਹਉ ਗੋਲੀ ॥ ਮਹਲਾ ੪ ਗਉਿੀ ਪੂਰਿੀ ॥  168-16 503 211 

105 ਅਪੁਨੇ ਿਾਕੁਰ ਕੀ ਹਉ ਚਰੇੀ ॥  ਰਾਗੁ ਸਾਰਗ ਚਉਪਦ ੇਮਹਲਾ ੧ 
ਘਰੁ ੧  

1197-4 192 212 

106 ਅਪੁਨੇ ਰਾਮਤਹ ਿਿੁ ਰੇ ਮਨ ਆਲਸੀਆ ॥੧॥ ਰਹਾਉ 
॥ 

ਰਾਗੁ ਗੋੋਂਡ ਿਾਣੀ ਨਾਮਦਉੇ ਿੀ ਕੀ 
ਘਰੁ ੧   

873-9 450 213 

107 ਅਿ ਇਹ ਪਰੀਤਤ ਮਹਾ ਪਰਿਲ ਿਈ ਆਨ ਤਿਖੈ ਿਰੀ  ਕਦੇਾਰਾ ਮਹਲਾ ੫ ਘਰੁ ੫   1120-19 528 214 
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108 ਅਿ ਹਮ ਚਲੀ ਿਾਕੁਰ ਪਤਹ ਹਾਤਰ ॥  ਦਵੇਗਿੰਧਾਰੀ ॥  527-15 171 215 

109 ਅਿ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਕਉ ਤਮਲੀ ਿਡਾਈ ॥੯॥  ਸਵਈਏ ਮਹਲੇ ਚਉਥ ੇਕ ੇ੪, ਿਲਯ   1406-5 262 216 

110 ਅਿ ਿਨ ਊਪਤਰ ਕੋ ਨ ਪਕੁਾਰ ੈ॥   ਸਾਰਗ ਮਹਲਾ ੫ ॥  1217-13 --- 217 

111 ਅਿ ਤਿ ਿਿ ਕਿ ਤੁਹੀ ਤੁਹੀ ॥ ਰਾਮਕਲੀ ਕਿੀਰ ਿੀਉ  969-11 169 218 

112 ਅਿ ਪੂਛੇ ਤਕਆ ਕਹਾ ॥  ਸਾਰਗ ਮਹਲਾ ੫ ॥  1203-11 926 219 

113 ਅਿ ਮੈ ਕਉਨੁ ਉਪਾਉ ਕਰਉ ॥  ਧਨਾਸਰੀ ਮਹਲਾ ੯ ॥  685-6 102 220 

114 ਅਿ ਮੈ ਕਹਾ ਕਰਉ ਰੀ ਮਾਈ ॥  ਮਾਰੂ ਮਹਲਾ ੯ ॥  1008-8 103 221 

115 ਅਿ ਮੋਤਹ ਸਰਿ ਉਪਾਵ ਤਿਰਕਾਤੇ ॥  ਸਾਰਗ ਮਹਲਾ ੫ ॥  1209-10 834 222 

116 ਅਿ ਮੋਤਹ ਖੂਿ ਵਤਨ ਗਹ ਪਾਈ ॥ ਗਉਿੀ ਿੈਰਾਗਤਣ ਰਤਵਦਾਸ ਿੀਉ 
॥  

345-12 617 223 

117 ਅਿ ਮੋਤਹ ਿਲਤ ਰਾਮ ਿਲੁ ਪਾਇਆ ॥  ਗਉਿੀ ਗੁਆਰਰੇੀ ਸਰੀ ਕਿੀਰ 
ਿੀਉ ਕ ੇਚਉਪਦ ੇ੧੪ ॥  

323-13 361 224 

118 ਅਿ ਮੋਤਹ ਿੀਵਨ ਪਦਵੀ ਪਾਈ ॥ ਮਾਰੂ ਮਹਲਾ ੫ ॥  1000-7 695 225 

119 ਅਿ ਮੋਤਹ ਧਨੁ ਪਾਇਓ ਹਤਰ ਨਾਮਾ ॥  ਸਾਰਗ ਮਹਲਾ ੫ ॥  1211-5 421 226 

120 ਅਿ ਮੋਤਹ ਰਾਮ ਿਸੋ ਮਤਨ ਗਾਇਓ ॥ ਧਨਾਸਰੀ ਮਃ ੫ ॥  671-10 223 227 

121 ਅਿ ਮੋਤਹ ਰਾਮੁ ਅਪੁਨਾ ਕਤਰ ਿਾਤਨਆ ॥ ਗਉਿੀ ਕਿੀਰ ਿੀ ਤਤਪਦ ੇ॥  327-10 536 228 

122 ਅਤਿਚਲ ਨਗਰੁ ਗੋਤਿਿੰਦ ਗੁਰੂ ਕਾ ਨਾਮੁ ਿਪਤ ਸੁਖੁ 
ਪਾਇਆ ਰਾਮ ॥ 

ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥   783-1 859 229 

123 ਅਤਿਨਾਸੀ ਿੀਅਨ ਕੋ ਦਾਤਾ ਤਸਮਰਤ ਸਿ ਮਲੁ ਖੋਈ  ਸਰੋਤਿ ਮਹਲਾ ੫ ॥  617-16 370 230 

124 ਅਿਾਗੇ ਤ ੈਲਾਿ ਨਾਹੀ ॥ ਰਾਮਕਲੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥  892-16 490 231 

125 ਅਮਲੁ ਤਸਰਾਨੋ ਲੇਖਾ ਦਨੇਾ ॥  ਸੂਹੀ ਕਿੀਰ ਿੀਉ ॥  792-13 750 232 

126 ਅਮਲੀ ਅਮਲੁ ਨ ਅਿੰਿਿ ੈਮਛੀ ਨੀਰੁ ਨ ਹਇੋ ॥  ਰਾਗੁ ਵਡਹਿੰਸੁ ਮਹਲਾ ੧ ਘਰੁ ੧ ॥  557-3 461 233 

127 ਅਮਾਵਸ ਆਤਮ ਸੁਖੀ ਿਏ ਸਿੰਤੋਖੁ ਦੀਆ ਗੁਰਦੇਵ ॥ ਪਉਿੀ ਤਥਤੀ ਗਉਿੀ ਮਹਲਾ ੫ 
॥   

299-19 654 234 

128 ਅਰਦਾਤਸ ਸਣੁੀ ਦਾਤਾਤਰ ਪਰਤਿ ਹਏੋ ਤਕਰਪਾਲ ॥  ਤਿਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥  818-15 115 235 

129 ਅਰਿਾਵੈ ਤਿਲਲਾਵੈ ਤਨਿੰਦਕੁ ॥  ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥  373-7 858 236 

130 ਅਰੀ ਿਾਈ ਗੋਤਿਦ ਨਾਮੁ ਮਤਤ ਿੀਸਰੈ ॥ ਰਹਾਉ ॥ ਗੂਿਰੀ ਿਗਤ ਤਤਰਲਚੋਨ ਿੀ ॥  526-5 994 237 

131 ਅਵਤਰ ਉਪਾਵ ਸਤਿ ਤਤਆਤਗਆ ਦਾਰੂ ਨਾਮੁ 
ਲਇਆ ॥  

ਰਾਗੁ ਤਿਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੫ ਦਪੁਦ ੇ
ਘਰੁ ੫   

817-8 441 238 
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132 ਅਵਤਰ ਸਾਦ ਚਤਖ ਸਗਲੇ ਦੇਖੇ ਮਨ ਹਤਰ ਰਸੁ ਸਿ ਤੇ 
ਮੀਿਾ ਿੀਉ ॥੧॥ 

ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੫ ॥  100-18 408 239 

133 ਅਵਤਰ ਪਿੰਚ ਹਮ ਏਕ ਿਨਾ ਤਕਉ ਰਾਖਉ ਘਰ ਿਾਰੁ 
ਮਨਾ ॥  

ਗਉਿੀ ਚਤੇੀ ਮਹਲਾ ੧ ॥  155-10 729 240 

134 ਅਵਤਲ ਅਲਹ ਨਰੂੁ ਉਪਾਇਆ ਕੁਦਰਤਤ ਕੇ ਸਿ 
ਿਿੰਦੇ ॥  

ਪਰਿਾਤੀ ਕਿੀਰ ਿੀਉ ॥  1349-19 156 241 

135 ਆਉ ਸਖੀ ਹਤਰ ਮੇਲੁ ਕਰਹੇਾ ॥ ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੪ ॥  95-1 500 242 

136 ਆਉ ਸਖੀ ਗੁਣ ਕਾਮਣ ਕਰੀਹਾ ਿੀਉ ॥  ਗਉਿੀ ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੪ ॥  173-6 182 243 

137 ਆਉ ਸਾਿਨ ਸਿੰਤ ਮੀਤ ਤਪਆਰੇ ॥  ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੫ ॥  104-15 563 244 

138 ਆਉ ਹਮਾਰ ੈਰਾਮ ਤਪਆਰੇ ਿੀਉ ॥  ਗਉਿੀ ਮਹਲਾ ੫ ਮਾਝ ॥  217-3 562 245 

139 ਆਉ ਿੀ ਤੂ ਆਉ ਹਮਾਰ ੈਹਤਰ ਿਸੁ ਸਰਵਨ ਸੁਨਾਵਨਾ 
॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥  

ਮਾਰੂ ਮਹਲਾ ੫ ॥  1018-14 561 246 

140 ਆਇ ਤਮਲੁ ਗੁਰਤਸਖ ਆਇ ਤਮਲੁ ਤੂ ਮੇਰੇ ਗਰੁੂ ਕੇ 
ਤਪਆਰੇ ॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਤਤਲਿੰਗ ਮਹਲਾ ੪ ॥  725-10 622 247 

141 ਆਇਓ ਸਨੁਨ ਪਿਨ ਕਉ ਿਾਣੀ ॥  ਸਾਰਗ ਮਹਲਾ ੫ ॥  1219-15 682 249 

142 ਆਏ ਅਤਨਕ ਿਨਮ ਿਰਤਮ ਸਰਣੀ ॥  ਿੈਤਸਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥  702-9 102 250 

143 ਆਸ ਓਿ ਪਰਿ ਤੋਰੀ ॥੧॥ ਗਉਿੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥  213-17 174 251 

144 ਆਸ ਤਪਆਸੀ ਤਚਤਵਉ ਤਦਨੁ ਰਨੈੀ ਹੈ ਕੋਈ ਸਿੰਤੁ 
ਤਮਲਾਵੈ ਨੇਰਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਗਉਿੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥  204-12 539 252 

145 ਆਸ ਤਪਆਸੀ ਤਪਰ ਕੈ ਤਾਈ ਤਿਉ ਚਾਤਤਰਕੁ ਿੂਿੰਦੇਰੇ  ਤੁਖਾਰੀ ਛਿੰਤ ਮਹਲਾ ੫   1117-7 541 253 

146 ਆਖਤਣ ਿਰੋੁ ਚੁਪ ੈਨਹ ਿੋਰੁ ॥ ॥ ਿਪੁ ॥ ਮਃ ੧॥ 7-9  254 

147 ਆਖਾ ਿੀਵਾ ਤਵਸਰ ੈਮਤਰ ਿਾਉ ॥  ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੧ ॥  9-15  255 

148 ਆਗ ੈਸੁਖੁ ਗੁਤਰ ਦੀਆ ॥  ਸਰੋਤਿ ਮਹਲਾ ੫ ॥  626-3 999 256 

149 ਆਗ ੈਸੁਖੁ ਮੇਰੇ ਮੀਤਾ ॥  ਸਰੋਤਿ ਮਹਲਾ ੫ ॥  629-18 891 257 

150 ਆਗ ੈਹੀ ਤੇ ਸਿੁ ਤਕਛੁ ਹਆੂ ਅਵਰੁ ਤਕ ਿਾਣੈ 
ਤਗਆਨਾ ॥  

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥  383-1 946 258 

151 ਆਗ ੈਿਮ ਦਲੁ ਤਿਖਮੁ ਘਨਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਗਉਿੀ ਚਤੇੀ ਮਹਲਾ ੧ ॥  155-10 729 259 

152 ਆਿੁ ਹਮਾਰ ੈਤਗਰਤਹ ਿਸਿੰਤ ॥ ਿਸਿੰਤੁ ਮਹਲਾ ੫ ਘਰੁ ੧ ਦੁਤੁਕ ੇ  1180-1 798 260 

153 ਆਿ ਪਹਰ ਤਨਕਤਿ ਕਤਰ ਿਾਨੈ ॥  ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥  392-12 310 261 
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154 ਆਢ ਆਢ ਕਉ ਤਫਰਤ ਢੂਿੰਢਤੇ ਮਨ ਸਗਲ ਤਤਰਸਨ 
ਿੁਤਝ ਗਈ ॥ 

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥  402-6 560 262 

155 ਆਤਦ ਿਗੁਾਤਦ ਿਗਤਨ ਕਾ ਰਾਖਾ ਉਸਤਤਤ ਕਤਰ 
ਕਤਰ ਿੀਵਾ ॥ 

ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥  777-19 222 263 

156 ਆਦੇਸੁ ਿਾਿਾ ਆਦੇਸੁ ॥ ਰਾਗੁ ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੧ 
ਅਸਿਪਦੀਆ ਘਰੁ ੩   

417-1 936 264 

157 ਆਨ ਰਸਾ ਿੇਤੇ ਤ ੈਚਾਖੇ ॥  ਗਉਿੀ ਗੁਆਰਰੇੀ ਮਹਲਾ ੫  180-13 407 265 

158 ਆਨ ਰਸਾ ਦੀਸਤਹ ਸਤਿ ਛਾਰੁ ॥ ਗਉਿੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥  198-14 410 266 

159 ਆਨਦ ਰਿੰਗ ਤਿਨੋਦ ਹਮਾਰ ੈ॥  ਕਾਨਿਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥  1302-13 361 267 

160 ਆਨੀਲੇ ਕਾਗਦੁ ਕਾਿੀਲੇ ਗੂਡੀ ਆਕਾਸ ਮਧੇ 
ਿਰਮੀਅਲੇ ॥  

ਿਾਣੀ ਨਾਮਦਉੇ ਿੀਉ ਕੀ 
ਰਾਮਕਲੀ ਘਰੁ ੧   

972-12 522 268 

161 ਆਨੀਲੇ ਕੁਿੰਿ ਿਰਾਈਲੇ ਊਦਕ ਿਾਕੁਰ ਕਉ 
ਇਸਨਾਨੁ ਕਰਉ ॥  

ਆਸਾ ॥ ਨਾਮਦਵੇ ਿੀਉ ॥  485-7 150 269 

162 ਆਤਪ ਸਹਾਈ ਹੋਆ ॥ ਸਰੋਤਿ ਮਹਲਾ ੫ ॥  628-5 --- 270 

163 ਆਤਪ ਿਪਾਏ ਿਪੈ ਸੋ ਨਾਉ ॥ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਤਹਿ (ਗਉਿੀ 
ਸੁਖਮਨੀ), ਮਃ ੫ 

270-19 352 271 

164 ਆਤਪ ਤਨਤਾਤਣਆ ਤਾਣੁ ਹੈ ਤਪਆਰਾ ਆਤਪ 
ਤਨਮਾਤਣਆ ਮਾਣੁ ॥ 

ਸਰੋਤਿ ਮਹਲਾ ੪ ॥  606-5 180 272 

165 ਆਪਤਹ ਮਤੇਲ ਲਏ ॥  ਰਾਗੁ ਤਿਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੫ ਦਪੁਦ ੇ
ਘਰੁ ੯   

829-14 842 273 

166 ਆਪੇ ਆਤਪ ਵਰਤਦਾ ਤਪਆਰਾ ਆਪੇ ਆਤਪ ਅਪਾਹੁ  ਸਰੋਤਿ ਮਹਲਾ ੪ ਘਰੁ ੧   604-10 970 274 

167 ਆਪੇ ਤਸਰਸਤਿ ਉਪਾਇਦਾ ਤਪਆਰਾ ਕਤਰ ਸੂਰਿੁ ਚਿੰਦੁ 
ਚਾਨਾਣੁ ॥  

ਸਰੋਤਿ ਮਹਲਾ ੪ ॥  606-5 180 275 

168 ਆਪੇ ਸੇਵਾ ਲਾਇਦਾ ਤਪਆਰਾ ਆਪੇ ਿਗਤਤ ਉਮਾਹਾ  ਸਰੋਤਿ ਮਹਲਾ ੪ ॥  606-13 973 276 

169 ਆਪੇ ਦਤੈ ਲਾਇ ਤਦਤੇ ਸਿੰਤ ਿਨਾ ਕਉ ਆਪੇ ਰਾਖਾ 
ਸੋਈ ॥  

ਿਰੈਉ ਮਹਲਾ ੩ ॥  1133-10 854 277 

170 ਆਪੇ ਿਹੁ ਤਿਤਧ ਰਿੰਗੁਲਾ ਸਖੀਏ ਮੇਰਾ ਲਾਲੁ ॥ ਤਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੧ ਘਰੁ ਦੂਿਾ 
੨ ॥  

23-10 180 278 

171 ਆਪੇ ਰਸੀਆ ਆਤਪ ਰਸੁ ਆਪੇ ਰਾਵਣਹਾਰੁ ॥  ਤਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੧ ਘਰੁ ਦੂਿਾ 
੨ ॥  

23-10 180 279 

172 ਆਰਤੀ॥  ਧਨਾਸਰੀ ਮਹਲਾ ੧ ਆਰਤੀ ॥ 
ਸਰੀ ਸਣੈੁ ॥ ਧਿੰਨਾ ॥ ਫੁਨਹੇ ਮਹਲਾ 
੫॥ 

663-
4+++ 

 280 
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173 ਆਰਾਧਉ ਤੁਝਤਹ ਸੁਆਮੀ ਅਪਨੇ ॥  ਕਾਨਿਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥  1298-10 382 283 

174 ਆਵਉ ਵਿੰਞਉ ਡੁਿੰਮਣੀ ਤਕਤੀ ਤਮਤਰ ਕਰੇਉ ॥  ਮਾਰੂ ਕਾਫੀ ਮਹਲਾ ੧ ਘਰੁ ੨  1014-15 584 284 

175 ਆਵਹੁ ਸਿੰਤ ਪਰਾਨ ਸੁਖਦਾਤੇ ਤਸਮਰਹ ਪਰਿੁ ਅਤਿਨਾਸੀ  ਸਾਰਗ ਮਹਲਾ ੫ ॥  1206-2 384 285 

176 ਆਵਹੁ ਸਿੰਤ ਤਮਲਹੁ ਮੇਰੇ ਿਾਈ ਤਮਤਲ ਹਤਰ ਹਤਰ 
ਕਥਾ ਕਰਹੁ ॥  

ਤਿਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੪ ॥  799-17 390 286 

177 ਆਵਹੁ ਸਿੰਤ ਤਮਲਾਹ ਹਤਰ ਕਥਾ ਕਹਾਣੀਆ ॥ ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥  399-2 565 287 

178 ਆਵਹੁ ਸਿੰਤ ਮੈ ਗਤਲ ਮੇਲਾਈਐ ॥ ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੪ ॥  95-12 410 288 

179 ਆਵਹੁ ਸਿਣਾ ਹਉ ਦੇਖਾ ਦਰਸਨੁ ਤੇਰਾ ਰਾਮ ॥  ਰਾਗੁ ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੧ ਘਰੁ ੩   764-17 234 289 

180 ਆਵਹੁ ਿੈਣੇ ਗਤਲ ਤਮਲਹ ਅਿੰਤਕ ਸਹੇਲਿੀਆਹ ॥  ਤਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੧ ॥  17-16 585 290 

181 ਆਵਹੁ ਿੈਣੇ ਤੁਸੀ ਤਮਲਹੁ ਤਪਆਰੀਆ ॥  ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੪ ॥  96-5 564 291 

182 ਆਵਹੁ ਤਮਲਹੁ ਸਹੇਲੀਹੋ ਸਚਿਾ ਨਾਮੁ ਲਏਹਾਂ ॥  ਵਡਹਿੰਸੁ ਮਹਲਾ ੧ ॥  579-13 766 292 

183 ਆਵਹੁ ਮੀਤ ਇਕਤਰ ਹੋਇ ਰਸ ਕਸ ਸਤਿ ਿੁਿੰਚਹ ॥  ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥  399-7 563 293 

184 ਆਵਹੋ ਸਿੰਤ ਿਨਹੁ ਗੁਣ ਗਾਵਹ ਗੋਤਵਿੰਦ ਕੇਰੇ ਰਾਮ ॥  ਰਾਗੁ ਸੂਹੀ ਛਿੰਤ ਮਹਲਾ ੪ ਘਰੁ ੩   775-8 566 294 

185 ਆਵਣ ਿਾਣੁ ਰਤਹਓ ॥ ਮਾਰੂ ਮਹਲਾ ੫ ॥  1002-15 898 295 

186 ਆਵਤੁ ਤਕਨੈ ਨ ਰਾਤਖਆ ਿਾਵਤੁ ਤਕਉ ਰਾਤਖਆ 
ਿਾਇ ॥  

ਪਰਿਾਤੀ ਮਹਲਾ ੧ ॥  1329-10 773 296 

187 ਐਸਾ ਅਧਮੁ ਅਿਾਤਤ ਨਾਮਦੇਉ ਤਉ ਸਰਨਾਗਤਤ 
ਆਈਅਲੇ ॥੨॥੨॥ 

ਮਾਲੀ ਗਉਿਾ ਨਾਮਦਵੇ ਿੀਉ ॥ 988-13 995 297 

188 ਐਸਾ ਹਤਰ ਸੇਵੀਐ ਤਨਤ ਤਧਆਈਐ ਿੋ ਤਖਨ ਮਤਹ 
ਤਕਲਤਵਖ ਸਤਿ ਕਰੇ ਤਿਨਾਸਾ ॥  

ਗੋੋਂਡ ਮਹਲਾ ੪ ॥  860-3 914 298 

189 ਐਸਾ ਹਤਰ ਧਨੁ ਸਿੰਚੀਐ ਿਾਈ ॥ ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥  375-12 427 299 

190 ਐਸਾ ਕਰਹੁ ਿੀਚਾਰੁ ਤਗਆਨੀ ॥ ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥  385-5 849 300 

191 ਐਸਾ ਕੀਰਤਨੁ ਕਤਰ ਮਨ ਮੇਰੇ ॥ ਗਉਿੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥  236-2 693 301 

192 ਐਸਾ ਕਇੋ ਤਿ ਦੁਤਿਧਾ ਮਾਤਰ ਗਵਾਵੈ ॥ ਗਉਿੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥  237-17 868 303 

193 ਐਸਾ ਗੁਰੁ ਪਾਈਐ ਵਡਿਾਗੀ ॥ ਪਰਿਾਤੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥  1339-2 976 305 

194 ਐਸਾ ਿੋਗੁ ਕਮਾਵਹੁ ਿੋਗੀ ॥ ਰਾਮਕਲੀ ਿਾਣੀ ਿਗਤ ਕਿੀਰ 
ਿੀਉ ॥ 

970-14 744 306 

195 ਐਸਾ ਦਤੇਖ ਤਿਮੋਤਹਤ ਹੋਏ ॥ ਰਾਗੁ ਆਸਾ ਘਰੁ ੨ ਮਹਲਾ ੫   370-4 724 307 

196 ਐਸਾ ਨਾਮੁ ਰਤਨੁ ਤਨਰਮੋਲਕੁ ਪੁਿੰਤਨ ਪਦਾਰਥੁ 
ਪਾਇਆ ॥  

ਰਾਗੁ ਸਰੋਤਿ ਿਾਣੀ ਿਗਤ ਿੀਖਨ 
ਕੀ ॥ 

659-16 364 308 
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197 ਐਸੀ ਇਸਤਰੀ ਇਕ ਰਾਤਮ ਉਪਾਈ ॥ ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥  394-13 721 309 

198 ਐਸੀ ਕਉਨ ਤਿਧੇ ਦਰਸਨ ਪਰਸਨਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥  ਕਾਨਿਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥  1305-1 550 310 

199 ਐਸੀ ਤਕਿੰਗੁਰੀ ਵਿਾਇ ਿੋਗੀ ॥ ਰਾਮਕਲੀ ਮਹਲਾ ੩ 
ਅਸਿਪਦੀਆ   

908-10 740 311 

200 ਐਸੀ ਤਕਰਪਾ ਮਤੋਹ ਕਰਹੁ ॥  ਤਿਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥  828-4 88 312 

201 ਐਸੀ ਦੀਤਖਆ ਿਨ ਤਸਉ ਮਿੰਗਾ ॥  ਤਿਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥  828-8 570 313 

202 ਐਸੀ ਪਰੀਤਤ ਕਰਹੁ ਮਨ ਮੇਰੇ ॥ ਤਿਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥  807-5 533 314 

203 ਐਸੀ ਪਰੀਤਤ ਗੋਤਵਿੰਦ ਤਸਉ ਲਾਗੀ ॥  ਗਉਿੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥  198-10 519 315 

204 ਐਸੀ ਮਾਂਗੁ ਗਤੋਿਦ ਤੇ ॥  ਕਾਨਿਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥  1298-18 652 316 

205 ਐਸੀ ਲਾਲ ਤੁਝ ਤਿਨੁ ਕਉਨੁ ਕਰ ੈ॥  ਰਾਗੁ ਮਾਰੂ ਿਾਣੀ ਰਤਵਦਾਸ ਿੀਉ 
ਕੀ   

1106-11 144 317 

206 ਐਸੇ ਕਾਹੇ ਿਤੂਲ ਪਰੇ ॥  ਤਿਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥  823-10 925 318 

207 ਐਸੇ ਿਰਤਮ ਿੁਲੇ ਸਿੰਸਾਰਾ ॥ ਧਨਾਸਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ਘਰੁ ੨ 
ਚਉਪਦ ੇ  

676-7 928 319 

208 ਐਸੇ ਰਾਖਨਹਾਰ ਦਇਆਲ ॥ ਰਾਮਕਲੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥  914-11 989 320 

209 ਐਸੇ ਲੋਗਨ ਤਸਉ ਤਕਆ ਕਹੀਐ ॥ ਗਉਿੀ ਚਤੇੀ   332-3 708 322 

210 ਐਸੋ ਇਹੁ ਸਿੰਸਾਰੁ ਪੇਖਨਾ ਰਹਨੁ ਨ ਕੋਊ ਪਈਹੈ ਰੇ ॥  ਤਿਲਾਵਲੁ ਿਾਣੀ ਿਗਤਾ ਕੀ ॥ 
ਕਿੀਰ ਿੀਉ ਕੀ  

855-6 770 323 

211 ਐਸੋ ਸਹਾਈ ਹਤਰ ਕੋ ਨਾਮ ॥  ਮਾਲੀ ਗਉਿਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥  986-18 450 324 

212 ਐਸੋ ਹੀਰਾ ਤਨਰਮਲ ਨਾਮ ॥ ਿਰੈਉ ਮਹਲਾ ੫ ॥  1142-15 903 325 

213 ਐਸੋ ਦਾਨੁ ਦੇਹੁ ਿੀ ਸਿੰਤਹੁ ਿਾਤ ਿੀਉ ਿਤਲਹਾਤਰ ॥  ਕਾਨਿਾ ਮਹਲਾ ੫ ਘਰੁ ੧੦   1307-2 890 326 

214 ਐਸੋ ਧਣੀ ਗਤੁਵਿੰਦੁ ਹਮਾਰਾ ॥ ਿਰੈਉ ਮਹਲਾ ੫ ॥  1156-10 136 327 

215 ਐਥੈ ਓਥੈ ਰਖਵਾਲਾ ॥ ਸਰੋਤਿ ਮਹਲਾ ੫ ॥  628-3 --- 329 

  ੲ  
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216 ਇਉ ਤਕਉ ਕਿੰਤ ਤਪਆਰੀ ਹਵੋਾ ॥ ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੧ ॥  356-18 874 330 

217 ਇਆਨਿੀਏ ਮਾਨਿਾ ਕਾਇ ਕਰੇਤਹ ॥  ਤਤਲਿੰਗ ਮਃ ੧ ॥  722-6 583 331 

218 ਇਸੁ ਤਗਰਹ ਮਤਹ ਕੋਈ ਿਾਗਤੁ ਰਹੈ ॥ ਗਉਿੀ ਗੁਆਰਰੇੀ ਮਹਲਾ ੫  182-8 731 332 

219 ਇਸੁ ਤਨ ਧਨ ਕੀ ਕਵਨ ਿਡਾਈ ॥ ਗਉਿੀ ਕਿੀਰ ਿੀ ॥  326-12 873 333 

220 ਇਸੁ ਤਨ ਧਨ ਕੋ ਤਕਆ ਗਰਿਈਆ ॥ ਗਉਿੀ ਕਿੀਰ ਿੀ ॥  330-2 756 334 
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221 ਇਸੁ ਦੇਹੀ ਅਿੰਦਤਰ ਪਿੰਚ ਚੋਰ ਵਸਤਹ ਕਾਮੁ ਿੋਧੁ ਲੋਿੁ 
ਮਹੋੁ ਅਹਿੰਕਾਰਾ ॥ 

ਸਰੋਤਿ ਮਹਲਾ ੩ ॥  600-3 728 335 

222 ਇਸੁ ਪਾਨੀ ਤੇ ਤਿਤਨ ਤੂ ਘਤਰਆ ॥  ਰਾਮਕਲੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥  913-7 372 336 

223 ਇਸੁ ਮਨ ਕਉ ਕੋਈ ਖੋਿਹੁ ਿਾਈ ॥ ਰਾਗੁ ਗਉਿੀ ਗੁਆਰਰੇੀ 
ਅਸਿਪਦੀ ਕਿੀਰ ਿੀ ਕੀ  

330-5 479 338 

224 ਇਸੁ ਮਨ ਕਉ ਕੋਈ ਖੋਿਹੁ ਿਾਈ ॥ ਿਰੈਉ ਮਹਲਾ ੩ ॥  1128-16 478 339 

225 ਇਸੁ ਮਨ ਕਉ ਿਸਿੰਤ ਕੀ ਲਗੈ ਨ ਸੋਇ ॥ ਿਸਿੰਤੁ ਮਹਲਾ ੩ ॥  1176-15 800 340 

226 ਇਹ ਸਤੂਖ ਤਿਹਾਨੀ ਰਾਤੇ ॥  ਸਾਰਗ ਮਹਲਾ ੫ ॥  1209-10 834 341 

227 ਇਹ ਿਤਗ ਮੀਤੁ ਨ ਦੇਤਖਓ ਕੋਈ ॥  ਸਰੋਤਿ ਮਹਲਾ ੯ ॥  633-6 761 342 

228 ਇਹ ਿਗਵਾਰੀ ਿਹੁਤੁ ਘਰ ਗਾਲੇ ॥  ਤਿਿਾਸ ਪਰਿਾਤੀ ਮਹਲਾ ੫ 
ਅਸਿਪਦੀਆ   

1347-7 722 343 

229 ਇਹ ਿਾਣੀ ਿੋ ਿੀਅਹੁ ਿਾਣੈ ਤਤਸ ੁਅਿੰਤਤਰ ਰਵੈ ਹਤਰ 
ਨਾਮਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਤਿਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੩ ॥  797-15 687 345 

230 ਇਹ ਿੇਨਿੰਤੀ ਸੁਤਣ ਪਰਿ ਮੇਰੇ ॥ ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ 742-1  346 

231 ਇਹ ਲੋਕੇ ਸੁਖੁ ਪਾਇਆ ॥  ਰਾਮਕਲੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥  898-7 304 347 

232 ਇਹੁ ਿਗੁ ਤੇਰਾ ਤੂ ਗੋਸਾਈ ॥ ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੧ ॥  417-13 937 348 

233 ਇਹੁ ਤਨੁ ਮਾਇਆ ਪਾਤਹਆ ਤਪਆਰੇ ਲੀਤਿਾ ਲਤਿ 
ਰਿੰਗਾਏ ॥  

ਤਤਲਿੰਗ ਮਹਲਾ ੧ ਘਰੁ ੩   721-16 416 349 

234 ਇਹੁ ਤਨੁ ਵੇਚੀ ਸਿੰਤ ਪਤਹ ਤਪਆਰੇ ਪਰੀਤਮੁ ਦੇਇ 
ਤਮਲਾਇ ॥੩॥ 

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ਤਿਰਹਿ ੇਘਰੁ ੪ 
ਛਿੰਤਾ ਕੀ ਿਤਤ  

431-11 511 350 

235 ਇਹੁ ਧਨੁ ਸਰਿ ਰਤਹਆ ਿਰਪੂਤਰ ॥  ਮਾਰੂ ਮਹਲਾ ੧ ॥  991-11 828 351 

236 ਇਹੁ ਧਨੁ ਮੇਰੇ ਹਤਰ ਕੋ ਨਾਉ ॥  ਿਰੇਉ ਿਗਤ ਕਿੀਰ ਿੀ ॥  1157-16 423 352 

237 ਇਹੁ ਮਨੁ ਸਿੰਤਨ ਕੈ ਿਤਲਹਾਰੀ ॥ ਰਾਮਕਲੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥  889-4 307 353 

238 ਇਹੁ ਮਨੁ ਸੁਿੰਦਤਰ ਆਪਣਾ ਹਤਰ ਨਾਤਮ ਮਿੀਿੈ ਰਿੰਤਗ 
ਰੀ ॥ 

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥  400-8 591 354 

239 ਇਹੁ ਮਨੁ ਤਗਰਹੀ ਤਕ ਇਹੁ ਮਨੁ ਉਦਾਸੀ ॥  ਮਲਾਰ ਮਹਲਾ ੩ ਘਰੁ ੨   1261-3 479 355 

240 ਇਹੁ ਮਨੂਆ ਤਖਨੁ ਨ ਤਿਕੈ ਿਹੁ ਰਿੰਗੀ ਦਹ ਦਹ ਤਦਤਸ 
ਚਤਲ ਚਤਲ ਹਾਢੇ ॥  

ਗਉਿੀ ਪੂਰਿੀ ਮਹਲਾ ੪ ॥  170-19 483 356 

241 ਇਕ ਅਰਦਾਤਸ ਿਾਿ ਕੀਰਤਤ ਕੀ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ 
ਰਾਖਹੁ ਸਰਣਾਈ ॥੪॥ 

ਸਵਈਏ ਮਹਲੇ ਚਉਥ ੇਕੇ, ਿਲਯ     1406-10 262 357 
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242 ਇਕ ਘਿੀ ਤਦਨਸੁ ਮੋ ਕਉ ਿਹੁਤ ੁਤਦਹਾਰੇ ॥  ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ਇਕਤੁਕ ੇ
ਚਉਪਦ ੇ॥  

374-18 542 358 

243 ਇਕ ਮਤਨ ਪੁਰਖੁ ਤਧਆਇ ਿਰਦਾਤਾ ॥  ਸਵਈਏ ਮਹਲੇ ਪਤਹਲੇ ਕ ੇ੧   1389-10 248 359 

244 ਇਤਕ ਗਾਵਤ ਰਹੇ ਮਤਨ ਸਾਦੁ ਨ ਪਾਇ ॥  ਗਉਿੀ ਗੁਆਰਰੇੀ ਮਹਲਾ ੩  158-16 1005 361 

245 ਇਕੁ ਤਤਲੁ ਤਪਆਰਾ ਤਵਸਰ ੈਿਗਤਤ ਤਕਨਹੇੀ ਹਇੋ ॥ ਤਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੩ ॥  35-4 375 362 

246 ਇਕੁ ਤਤਲੁ ਤਪਆਰਾ ਵੀਸਰੈ ਰਗੋੁ ਵਡਾ ਮਨ ਮਾਤਹ ॥  ਤਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੧ ॥  21-14 374 363 

247 ਇਕੁ ਨਾਉ ਤੇਰਾ ਮੈ ਫਿੋ ॥ ਰਾਗੁ ਸਰੋਤਿ ॥  656-13 845 364 

248 ਇਕੁ ਪਛਾਣੂ ਿੀਅ ਕਾ ਇਕੋ ਰਖਣਹਾਰੁ ॥  ਤਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥  45-6 375 365 

249 ਇਕਸ ਤਸਉ ਮਨੁ ਮਾਤਨਆ ਤਾ ਹੋਆ ਤਨਹਚਲੁ ਚੀਤੁ  ਤਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥  43-15 376 366 

250 ਇਕਤੁ ਪਤਤਰ ਿਤਰ ਉਰਕਿ ਕੁਰਕਿ ਇਕਤੁ ਪਤਤਰ 
ਿਤਰ ਪਾਨੀ ॥  

ਆਸਾ ਕਿੀਰ ਿੀਉ ॥  476-12 720 367 

251 ਇਛਾ ਪੂਰਕੁ ਸਰਿ ਸੁਖਦਾਤਾ ਹਤਰ ਿਾ ਕੈ ਵਤਸ ਹੈ 
ਕਾਮਧਨੇਾ ॥  

ਧਨਾਸਰੀ ਮਹਲਾ ੪ ॥  669-18 365 368 

252 ਇਤੁ ਸਿੰਿਤਮ ਪਰਿੁ ਤਕਨ ਹੀ ਨ ਪਾਇਆ ॥ ਪਰਿਾਤੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥  1347-19 743 369 

253 ਇਨ ਤਿਤਧ ਇਹੁ ਮਨੁ ਹਤਰਆ ਹੋਇ ॥  ਿਸਿੰਤੁ ਮਹਲਾ ੩ ॥  1176-19 800 371 

254 ਇਨਹ ਤਸਉ ਪਰੀਤਤ ਕਰੀ ਘਨੇਰੀ ॥  ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥  392-6 724 372 

255 ਇਨਹ ਤਿਤਧ ਪਾਸਾ ਢਾਲਹੁ ਿੀਰ ॥ ਿਸਿੰਤੁ ਮਹਲਾ ੫ ਘਰੁ ੨ ਤਹਿੰਡੋਲ   1185-9 566 373 

256 ਇਤਨਹ ਮਾਇਆ ਿਗਦੀਸ ਗੁਸਾਈ ਤੁਮਹਰੇ ਚਰਨ 
ਤਿਸਾਰੇ ॥  

ਤਿਲਾਵਲੁ ਕਿੀਰ ਿੀਉ ॥  857-3 721 374 

257 ਈਤਤਹ ਊਤਤਹ ਘਤਿ ਘਤਿ ਘਤਿ ਘਤਿ ਤੂਿੰਹੀ ਤੂਿੰਹੀ 
ਮਤੋਹਨਾ ॥੧॥ 

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥  407-2 155 375 

258 ਏ ਮਨ ਮੇਤਰਆ ਤੂ ਸਮਝੁ ਅਚਤੇ ਇਆਤਣਆ ਰਾਮ  ਤੁਖਾਰੀ ਮਹਲਾ ੧ ॥  1112-16 487 376 

259 ਏ ਮਨ ਰੂਿਹੇ ਰਿੰਗੁਲੇ ਤੂਿੰ ਸਚਾ ਰਿੰਗੁ ਚਿਾਇ ॥ ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੩ ॥  426-19 412 377 

260 ਏਕ ਅਨੇਕ ਤਿਆਪਕ ਪੂਰਕ ਿਤ ਦੇਖਉ ਤਤ ਸੋਈ 
॥  

ਆਸਾ ਿਾਣੀ ਸਰੀ ਨਾਮਦਉੇ ਿੀ ਕੀ  485-1 145 378 

261 ਏਕ ਿੋਤਤ ਏਕਾ ਤਮਲੀ ਤਕਿੰਿਾ ਹਇੋ ਮਹੋਇ ॥  ਗਉਿੀ ਕਿੀਰ ਿੀਉ ॥  335-8 682 379 

262 ਏਕ ਨ ਿਰੀਆ ਗੁਣ ਕਤਰ ਧਵੋਾ ॥  ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੧ ॥  356-18 874 380 

263 ਏਕੁ ਸੁਆਨੁ ਦੁਇ ਸਆੁਨੀ ਨਾਤਲ ॥  ਤਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੧ ਘਰੁ ੪ ॥  24-12 101 381 

264 ਏਕੁ ਹਮਾਰਾ ਅਿੰਤਰਿਾਮੀ ॥ ਤਿਿਾਸ ਪਰਿਾਤੀ ਮਹਲਾ ੫ 
ਅਸਿਪਦੀਆ   

1347-7 722 382 
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265 ਏਕੁ ਕੋਿੁ ਪਿੰਚ ਤਸਕਦਾਰਾ ਪਿੰਚੇ ਮਾਗਤਹ ਹਾਲਾ ॥ ਸੂਹੀ ਲਤਲਤ ਕਿੀਰ ਿੀਉ ॥  793-6 730 384 

266 ਏਕੁ ਤਪਤਾ ਏਕਸ ਕੇ ਹਮ ਿਾਤਰਕ ਤੂ ਮੇਰਾ ਗੁਰ ਹਾਈ 
॥  

ਸਰੋਤਿ ਮਹਲਾ ੫ ਘਰੁ ੨ ਚਉਪਦ ੇ  611-18 187 385 

267 ਏਕੁ ਿਗੀਚਾ ਪੇਡ ਘਨ ਕਤਰਆ ॥  ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥  385-5 849 386 

268 ਏਕਾ ਿੇਕ ਮੇਰ ੈਮਤਨ ਚੀਤ ॥ ਗਉਿੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥  187-16 772 387 

269 ਏਕੈ ਏਕੈ ਤੂ ਰਾਇਆ ॥ ਰਾਮਕਲੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥  884-7 191 388 

270 ਏਕੋ ਨਾਮੁ ਤਧਆਇ ਮਨ ਮੇਰੇ ॥ ਰਾਮਕਲੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥  896-13 171 389 

271 ਏਤੀ ਮਾਰ ਪਈ ਕਰਲਾਣੇ ਤੋੈਂ ਕੀ ਦਰਦੁ ਨ ਆਇਆ  ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੧ ॥  360-12 936 390 

  ਸ  
 

Raag, Author 
SGGS 
Page-
Line 
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page 

This 
doc. 
page 

272 ਸਿੰਸਾਰੁ ਸਮੁਿੰਦੇ ਤਾਤਰ ਗ ਤਿਿੰਦੇ ॥ ਿਸਿੰਤ ਨਾਮਦਵੇ ਿੀਉ ॥ 1196-1 113 391 

273 ਸਿੰਗੀ ਿੋਗੀ ਨਾਤਰ ਲਪਿਾਣੀ ॥  ਮਾਰੂ ਸਲੋਹ ੇਮਹਲਾ ੫   1072-12 780 392 

274 ਸਿੰਗੇ ਸੋਹਿੰਤੀ ਕਿੰਤ ਸੁਆਮੀ ਤਦਨਸ ੁਰਣੈੀ ਰਾਵੀਐ ॥ ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥  460-11 824 393 

275 ਸਿੰਤਚ ਹਤਰ ਧਨੁ ਪੂਤਿ ਸਤਤਗੁਰੁ ਛੋਤਡ ਸਗਲ ਤਵਕਾਰ  ਤਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥  51-7 367 394 

276 ਸਿੰਚਣ ਕਉ ਹਤਰ ਏਕੋ ਨਾਮੁ ॥ ਧਨਾਸਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥  676-13 887 395 

277 ਸਿੰਡਾ ਮਰਕਾ ਿਾਇ ਪੁਕਾਰੇ ॥  ਿਰੈਉ ਨਾਮਦਵੇ ਿੀ 1165-6 328 396 

278 ਸਿੰਤ ਕੀ ਤਨਿੰਦਾ ਿਨੋੀ ਿਵਨਾ ॥  ਿਰੈਉ ਮਹਲਾ ੫ ॥  1145-8 714 397 

279 ਸਿੰਤ ਿਨਹੁ ਤਮਤਲ ਿਾਈਹੋ ਸਚਾ ਨਾਮੁ ਸਮਾਤਲ ॥  ਤਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥  49-13 346 398 

280 ਸਿੰਤ ਿਨਾ ਕਾ ਛੋਹਰਾ ਤਤਸੁ ਚਰਣੀ ਲਾਤਗ ॥ ਤਿਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥  811-14 653 399 

281 ਸਿੰਤ ਿਨਾ ਤਮਤਲ ਹਤਰ ਿਸੁ ਗਾਇਓ ॥  ਰਾਗੁ ਿੈਰਾਿੀ ਮਹਲਾ ੫ ਘਰੁ ੧  720-15 311 400 

282 ਸਿੰਤ ਿਨਾ ਤਮਤਲ ਿੋਲਹੁ ਰਾਮ ॥ ਗੋੋਂਡ ਮਹਲਾ ੫ ॥  865-1 383 401 

283 ਸਿੰਤ ਪਰਸਾਤਦ ਿਪੈ ਹਤਰ ਨਾਉ ॥ ਗਉਿੀ ਗੁਆਰਰੇੀ ਮਹਲਾ ੫  183-3 316 402 

284 ਸਿੰਤ ਮਿੰਡਲ ਮਤਹ ਹਤਰ ਮਤਨ ਵਸੈ ॥  ਿਰੈਉ ਮਹਲਾ ੫॥  1146-7 317 403 

285 ਸਿੰਤ ਮਿੰਡਲੁ ਤਹਾ ਕਾ ਨਾਉ ॥ ਿਰੈਉ ਮਹਲਾ ੫ ॥  1146-7 317 404 

286 ਸਿੰਤ ਰਹਤ ਸਨੁਹੁ ਮੇਰੇ ਿਾਈ ॥ ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥  392-12 310 405 

287 ਸਿੰਤਸਿੰਤਗ ਪੇਤਖਓ ਮਨ ਮਾਏੋਂ ॥  ਿਰੈਉ ਮਹਲਾ ੫ ॥  1139-2 201 406 

288 ਸਿੰਤਹ ਚਰਨ ਮੋਰਲੋ ਮਾਥਾ ॥ ਸਾਰਗ ਮਹਲਾ ੫ ॥  1206-13 365 407 

289 ਸਿੰਤਹ ਧੂਤਰ ਲੇ ਮੁਤਖ ਮਲੀ ॥  ਕਦੇਾਰਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥  1121-16 904 408 
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290 ਸਿੰਤਹੁ ਸਾਗਰੁ ਪਾਤਰ ਉਤਰੀਐ ॥ ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥  747-15 696 409 

291 ਸਿੰਤਹੁ ਇਹਾ ਿਤਾਵਹੁ ਕਾਰੀ ॥ ਸਰੋਤਿ ਮਹਲਾ ੫ ਪਿੰਚਪਦਾ ॥ 616-16  410 

292 ਸਿੰਤਹੁ ਘਤਿ ਘਤਿ ਰਤਹਆ ਸਮਾਤਹਓ ॥ ਸਰੋਤਿ ਮਹਲਾ ੫ ਘਰੁ ੨ ਦਪੁਦ ੇ  617-1 149 411 

293 ਸਿੰਤਹੁ ਰਾਮ ਨਾਤਮ ਤਨਸਤਰੀਐ ॥ ਸਰੋਤਿ ਮਹਲਾ ੫ ॥  621-18 344 412 

294 ਸਿੰਤਹੁ ਰਾਮਦਾਸ ਸਰਵੋਰੁ ਨੀਕਾ ॥ ਸਰੋਤਿ ਮਹਲਾ ੫ ॥  623-2 859 413 

295 ਸਿੰਤਨ ਅਵਰ ਨ ਕਾਹੂ ਿਾਨੀ ॥  ਿਡੋੀ ਮਹਲਾ ੫ ਘਰੁ ੧ ਦੁਪਦ ੇ  711-11 858 414 

296 ਸਿੰਤਨ ਕੈ ਸਨੁੀਅਤ ਪਰਿ ਕੀ ਿਾਤ ॥  ਤਿਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥  820-17 317 415 

297 ਸਿੰਤਨ ਕੈ ਿਤਲਹਾਰ ੈਿਾਉ ॥  ਗੋੋਂਡ ਮਹਲਾ ੫ ॥  869-1 697 416 

298 ਸਿੰਤਨ ਪਤਹ ਆਤਪ ਉਧਾਰਨ ਆਇਓ ॥੧॥ ਰਹਾਉ  ਕਾਨਿਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥  1299-10 308 417 

299 ਸਿੰਤਨ ਤਿਨੁ ਅਵਰੁ ਨ ਦਾਤਾ ਿੀਆ ॥ ਸਰੋਤਿ ਮਹਲਾ ੫ ॥  610-7 306 418 

300 ਸਿੰਤਾ ਕੀ ਹਇੋ ਦਾਸਰੀ ਏਹੁ ਅਚਾਰਾ ਤਸਖੁ ਰੀ ॥  ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥  400-8 591 419 

301 ਸਿੰਤਾ ਕੀ ਰੇਣੁ ਸਾਧ ਿਨ ਸਿੰਗਤਤ ਹਤਰ ਕੀਰਤਤ ਤਰੁ 
ਤਾਰੀ ॥  

ਪਰਿਾਤੀ ਮਹਲਾ ੧ ॥  1332-10 357 420 

302 ਸਿੰਤਾ ਕੇ ਕਾਰਤਿ ਆਤਪ ਖਲੋਇਆ ਹਤਰ ਕਿੰਮੁ 
ਕਰਾਵਤਣ ਆਇਆ ਰਾਮ ॥  

ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥  783-15 195 421 

303 ਸਿੰਤਾ ਮਾਨਉ ਦਤੂਾ ਡਾਨਉ ਇਹ ਕੁਿਵਾਰੀ ਮੇਰੀ ॥  ਰਾਮਕਲੀ ਿਾਣੀ ਿਗਤਾ ਕੀ ॥ 
ਕਿੀਰ ਿੀਉ ॥  

969-18 184 422 

304 ਸਸੂ ਤੇ ਤਪਤਰ ਕੀਨੀ ਵਾਤਖ ॥  ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥  370-11 585 423 

305 ਸਹੁ ਨੇਿ ੈਧਨ ਕਿੰਮਲੀਏ ਿਾਹਰੁ ਤਕਆ ਢੂਢੇਤਹ ॥ ਤਤਲਿੰਗ ਮਃ ੧ ॥  722-6 583 424 

306 ਸਹੁ ਮੇਰਾ ਏਕੁ ਦੂਿਾ ਨਹੀ ਕੋਈ ॥  ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੧ ॥  357-5 899 425 

307 ਸਹਿ ਸੁਿਾਏ ਆਪਨ ਆਏ ॥  ਕਾਨਿਾ ਮਹਲਾ ੫ ਘਰੁ ੧੧   1307-6 437 426 

308 ਸਹਿ ਕਥਾ ਕੇ ਅਿੰਤਮਰਤ ਕੁਿੰਿਾ ॥ ਗਉਿੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥  186-15 614 427 

309 ਸਹਿ ਕਥਾ ਪਰਿ ਕੀ ਅਤਤ ਮੀਿੀ ॥ ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥  739-13 613 428 

310 ਸਹਿ ਕੀ ਅਕਥ ਕਥਾ ਹੈ ਤਨਰਾਰੀ ॥ ਗਉਿੀ ਕਿੀਰ ਿੀਉ ॥ 333-8 617 429 

311 ਸਹਤਿ ਸਮਾਇਓ ਦੇਵ ॥  ਗਉਿੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥  209-7 949 430 

312 ਸਖੀ ਆਉ ਸਖੀ ਵਤਸ ਆਉ ਸਖੀ ਅਸੀ ਤਪਰ ਕਾ 
ਮਿੰਗਲੁ ਗਾਵਹ ॥  

ਤਿਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੫ ਛਿੰਤ   847-1 561 431 

313 ਸਖੀ ਸਹੇਰੀ ਮੇਰ ੈਗਰਸਤਤ ਅਨਿੰਦ ॥ ਿਰੈਉ ਮਹਲਾ ੫ ॥  1143-2 899 432 

314 ਸਖੀ ਸਹੇਲੀ ਗਰਤਿ ਗਹੇਲੀ ॥  ਮਾਰੂ ਮਹਲਾ ੧ ॥  990-16 495 433 
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315 ਸਗਲ ਅਨਿੰਦੁ ਕੀਆ ਪਰਮੇਸਤਰ ਅਪਣਾ ਤਿਰਦੁ 
ਸਮਹਾਤਰਆ ॥  

ਤਿਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥  806-18 269 434 

316 ਸਗਲ ਇਛਾ ਿਤਪ ਪੁਿੰਨੀਆ ॥  ਿਸਿੰਤੁ ਮਹਲਾ ੫ ਘਰੁ ੧ ਇਕ 
ਤੁਕ ੇ  

1184-6 385 435 

317 ਸਗਲ ਸਿੰਤਨ ਪਤਹ ਵਸਤੁ ਇਕ ਮਾਂਗਉ ॥  ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੫ ॥  99-15 310 436 

318 ਸਗਲ ਤਸਰਸਤਿ ਕੇ ਪਿੰਚ ਤਸਕਦਾਰ ॥ ਗੋੋਂਡ ਮਹਲਾ ੫ ॥  865-7 734 437 

319 ਸਗਲ ਤਸਆਨਪ ਛਾਤਡ ॥  ਰਾਮਕਲੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥  895-3 998 438 

320 ਸਗਲ ਸੂਖ ਿਤਪ ਏਕੈ ਨਾਮ ॥  ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥  392-19 316 439 

321 ਸਗਲ ਪਤਵਤ ਗਨੁ ਗਾਇ ਗੁਪਾਲ ॥ ਗਉਿੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥  202-4 454 440 

322 ਸਗਲ ਿਨਸਪਤਤ ਮਤਹ ਿੈਸਿੰਤਰੁ ਸਗਲ ਦੂਧ ਮਤਹ 
ਘੀਆ ॥  

ਸਰੋਤਿ ਮਹਲਾ ੫ ਘਰੁ ੨ ਦਪੁਦ ੇ  617-1 149 441 

323 ਸਗਲ ਤਿਆਤਧ ਤਮਿੀ ਤਤਰਹੁ ਗੁਣ ਕੀ ਦਾਸ ਕੇ ਹੋਏ 
ਪੂਰਨ ਕਾਮ ॥੧॥ 

ਿਰੈਉ ਮਹਲਾ ੫ ॥  1151-7  442 

324 ਸਗਲ ਤਿਧੀ ਿੁਤਰ ਆਹਰੁ ਕਤਰਆ ਤਤਿਓ ਸਗਲ 
ਅਿੰਦੇਸਾ ॥  

ਮਲਾਰ ਮਹਲਾ ੫ ॥  1266-17 904 443 

325 ਸਗਲ ਿਵਨ ਕੇ ਨਾਇਕਾ ਇਕੁ ਤਛਨੁ ਦਰਸੁ ਤਦਖਾਇ 
ਿੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਗਉਿੀ ਪੂਰਿੀ ਰਤਵਦਾਸ ਿੀਉ   346-5 725 444 

326 ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਪਾਈਅਤਹ ਮੀਤਾ ॥  ਤਿਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥  804-19 549 445 

327 ਸਗਲੇ ਛੋਤਡ ਿੀਚਾਰ ਮਨਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਰਾਮਕਲੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥  913-7 372 446 

328 ਸਤਚ ਰਤੇ ਸੇ ਿੋਤਲ ਲਹੁ ਸੇ ਤਵਰਲੇ ਸਿੰਸਾਤਰ ॥  ਮਾਰੂ ਮਹਲਾ ੩ ॥  994-10 956 447 

329 ਸਚਾ ਸਉਦਾ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਹੈ ਸਚਾ ਵਾਪਾਰਾ ਰਾਮ ॥  ਵਡਹਿੰਸੁ ਮਹਲਾ ੩ ॥  570-13 953 448 

330 ਸਚੇ ਰਤੇ ਸੇ ਤਨਰਮਲੇ ਸਦਾ ਸਚੀ ਸੋਇ ॥  ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੩ ॥  426-19 412 449 

331 ਸਿਣ ਮੇਰੇ ਰਿੰਗੁਲੇ ਿਾਇ ਸੁਤੇ ਿੀਰਾਤਣ ॥ ਤਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੧ ਘਰੁ ੨  23-5 767 450 

332 ਸਤਸਿੰਗਤਤ ਸਾਈ ਹਤਰ ਤੇਰੀ ਤਿਤ ੁਹਤਰ ਕੀਰਤਤ ਹਤਰ 
ਸੁਨਣੇ ॥  

ਿਰੈਉ ਮਹਲਾ ੪ ॥  1135-13 233 451 

333 ਸਤਸਿੰਗਤਤ ਤਮਲੀਐ ਹਤਰ ਸਾਧੂ ਤਮਤਲ ਸਿੰਗਤਤ ਹਤਰ 
ਗੁਣ ਗਾਇ ॥  

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੪ ॥  368-13 704 452 

334 ਸਤਗੁਰ ਦਇਆ ਕਰਹੁ ਹਤਰ ਮਲੇਹੁ ਮੇਰੇ ਪਰੀਤਮ 
ਪਰਾਣ ਹਤਰ ਰਾਇਆ ॥  

ਰਾਮਕਲੀ ਮਹਲਾ ੪ ॥  882-1 79 453 

335 ਸਤਤਗੁਰ ਅਪਨੁੇ ਸਨੁੀ ਅਰਦਾਤਸ ॥  ਿਰੈਉ ਮਹਲਾ ੫ ॥  1152-13 226 454 

336 ਸਤਤਗੁਰ ਅਪਨੁੇ ਕਉ ਕੁਰਿਾਨੀ ॥ ਗਉਿੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥  187-9 218 455 



 18 

337 ਸਤਤਗੁਰ ਆਇਓ ਸਰਤਣ ਤਹੁਾਰੀ ॥  ਿਡੋੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥  713-16 91 456 

338 ਸਤਤਗੁਰ ਸਿਤਦ ਉਿਾਰੋ ਦੀਪਾ ॥  ਰਾਗੁ ਤਿਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੫ 
ਚਉਪਦ ੇਦਪੁਦ ੇਘਰੁ ੭   

821-10 615 457 

339 ਸਤਤਗੁਰ ਸਾਚ ੈਦੀਆ ਿਤੇਿ ॥  ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥  396-2 268 458 

340 ਸਤਤਗੁਰ ਸਵੇਾ ਸਫਲ ਹੈ ਿਣੀ ॥  ਗਉਿੀ ਗੁਆਰਰੇੀ ਮਹਲਾ ੪  165-1 386 459 

341 ਸਤਤਗੁਰ ਕਤਰ ਦੀਨੇ ਅਸਤਥਰ ਘਰ ਿਾਰ ॥ ਰਹਾਉ  ਤਿਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥  807-10 --- 460 

342 ਸਤਤਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਸਫਲੁ ਹੈ ਿੇ ਕੋ ਕਰੇ ਤਚਤੁ ਲਾਇ  ਸਲੋਕੁ ਮਃ ੩ ॥  644-14  461 

343 ਸਤਤਗੁਰ ਕੇ ਚਰਨ ਧਇੋ ਧਇੋ ਪੀਵਾ ॥ ਿਰੈਉ ਮਹਲਾ ੫ ॥  1152-13 226 462 

344 ਸਤਤਗੁਰ ਤੇ ਹਤਰ ਪਾਈਐ ਿਾਈ ॥ ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੩ ॥  425-11 982 463 

345 ਸਤਤਗੁਰ ਦਰਸਤਨ ਅਗਤਨ ਤਨਵਾਰੀ ॥  ਗਉਿੀ ਗੁਆਰਰੇੀ ਮਹਲਾ ੫  183-3 316 464 

346 ਸਤਤਗੁਰ ਪਾਤਸ ਿੇਨਿੰਤੀਆ ਤਮਲੈ ਨਾਮੁ ਆਧਾਰਾ ॥  ਰਾਗੁ ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੫ ਘਰੁ ੬   746-16 71 465 

347 ਸਤਤਗੁਰ ਿਚਨ ਤਮੁਹਾਰੇ ॥  ਰਾਗੁ ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ਘਰੁ ੧੩   406-11 682 466 

348 ਸਤਤਗੁਰ ਤਮਤਲਐ ਉਲਿੀ ਿਈ ਿਾਈ ਿੀਵਤ ਮਰ ੈਤਾ 
ਿੂਝ ਪਾਇ ॥  

ਸਰੋਤਿ ਮਃ ੩ ਦੁਤੁਕ ੇ॥  602-17 981 467 

349 ਸਤਤਗੁਰ ਮੂਰਤਤ ਕਉ ਿਤਲ ਿਾਉ ॥  ਸਾਰਿੰਗ ਮਹਲਾ ੫ ਚਉਪਦ ੇਘਰੁ ੧   1202-11 214 468 

350 ਸਤਤਗੁਤਰ ਪਰਚ ੈਹਤਰ ਨਾਤਮ ਸਮਾਨਾ ॥  ਤਿਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੩ ॥  797-9 950 469 

351 ਸਤਤਗੁਤਰ ਪੂਰ ੈਕੀਨੀ ਦਾਤਤ ॥ ਧਨਾਸਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥  681-2 346 470 

352 ਸਤਤਗੁਤਰ ਪੂਰ ੈਨਾਮੁ ਦੀਆ ॥  ਪਰਿਾਤੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥  1340-6 941 471 

353 ਸਤਤਗੁਤਰ ਮੋ ਕਉ ਕੀਨੋ ਦਾਨੁ ॥  ਿਰੈਉ ਮਹਲਾ ੫ ॥  1157-3 881 472 

354 ਸਤਤਗੁਰੁ ਅਪਨਾ ਸਦ ਸਦਾ ਸਮਹਾਰੇ ॥  ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥  387-12 821 473 

355 ਸਤਤਗੁਰੁ ਤਸਖ ਕੀ ਕਰੈ ਪਰਤਤਪਾਲ ॥ ਗਉਿੀ ਸੁਖਮਨੀ ਮਃ ੫ ॥  286-14 --- 474 

356 ਸਤਤਗੁਰੁ ਸੇਤਵ ਸਰਿ ਫਲ ਪਾਏ ॥  ਿਰੈਉ ਮਹਲਾ ੫ ॥  1138-6 112 475 

357 ਸਤਤਗੁਰੁ ਮੇਰਾ ਿੇਮਹੁਤਾਿੁ ॥  ਿੈਰਉ ਮਹਲਾ ੫ ॥  1142-2 213 476 

358 ਸਦਾ ਸਦਾ ਿਪੀਐ ਪਰਿ ਨਾਮ ॥  ਤਿਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥  824-3 380 477 

359 ਸਦਾ ਸਦਾ ਮਨ ਨਾਮੁ ਸਮਹਾਤਲ ॥ ਮਲਾਰ ਮਹਲਾ ੫ ॥  1271-1 815 478 

360 ਸਨਕ ਸਨਿੰਦ ਅਿੰਤੁ ਨਹੀ ਪਾਇਆ ॥  ਆਸਾ ਸਰੀ ਕਿੀਰ ਿੀਉ ਕ ੇ
ਚਉਪਦ ੇਇਕਤੁਕ ੇ॥  

478-6 340 479 

361 ਸਫਲ ਸੇਵਾ ਗੋਪਾਲ ਰਾਇ ॥ ਿਰੈਉ ਮਹਲਾ ੫ ॥  1146-1 160 480 

362 ਸਫਲ ਿਨਮੁ ਮੋ ਕਉ ਗੁਰ ਕੀਨਾ ॥  ਤਿਲਾਵਲੁ ਿਾਣੀ ਿਗਤ ਨਾਮਦਵੇ 
ਿੀ ਕੀ   

857-19 343 481 
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363 ਸਫਲ ਦਰਸਨੁ ਤੁਮਰਾ ਪਰਿ ਪਰੀਤਮ ਚਰਨ ਕਮਲ 
ਆਨੂਪ ॥ 

ਿੈਤਸਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥  701-12 128 482 

364 ਸਿਦੌ ਹੀ ਿਗਤ ਿਾਪਦੇ ਤਿਨਹ ਕੀ ਿਾਣੀ ਸਚੀ ਹੋਇ  ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੩ ॥  429-11 330 483 

365 ਸਿ ਕਾ ਏਕੁ ਧਨੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਰਾਮਕਲੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥  913-19 853 484 

366 ਸਿ ਤਕਛੁ ਘਰ ਮਤਹ ਿਾਹਤਰ ਨਾਹੀ ॥  ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੫ ॥  102-3 432 486 

367 ਸਿ ਤਕਛੁ ਿੀਵਤ ਕੋ ਤਿਵਹਾਰ ॥  ਦਵੇਗਿੰਧਾਰੀ ਮਹਲਾ ੯ ॥  536-11 760 487 

368 ਸਿ ਤੇ ਵਡ ਸਮਰਥ ਗੁਰਦੇਵ ॥  ਿਰੈਉ ਮਹਲਾ ੫ ॥  1152-13 226 488 

369 ਸਿ ਤੇ ਵਡਾ ਸਤਤਗਰੁੁ ਨਾਨਕੁ ਤਿਤਨ ਕਲ ਰਾਖੀ ਮੇਰੀ 
॥ 

ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥  749-18 197 489 

370 ਸਿ ਮਦ ਮਾਤੇ ਕੋਊ ਨ ਿਾਗ ॥ ਿਸਿੰਤ ਕਿੀਰ ਿੀਉ ॥ 1193-17 822 490 

371 ਸਤਿ ਅਵਗਣ ਮੈ ਗੁਣੁ ਨਹੀ ਕੋਈ ॥  ਰਾਗੁ ਸੂਹੀ ਅਸਿਪਦੀਆ ਮਹਲਾ 
੧ ਘਰੁ ੧   

750-12 97 491 

372 ਸਤਿ ਿੀਅ ਤੇਰੇ ਤੂਿੰ ਵਰਤਦਾ ਮੇਰੇ ਹਤਰ ਪਰਿ ਤੂਿੰ 
ਿਾਣਤਹ ਿੋ ਿੀਇ ਕਮਾਈਐ ਰਾਮ ॥  

ਤਿਹਾਗਿਾ ਮਹਲਾ ੪ ॥  541-5 403 492 

373 ਸਤਿ ਿੁਗ ਤੇਰੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ॥  ਿਸਿੰਤੁ ਮਹਲਾ ੩ ॥  1176-11 803 493 

374 ਸਤਿ ਰਸ ਤਮਿੇ ਮਿੰਤਨਐ ਸੁਤਣਐ ਸਾਲੋਣੇ ॥  ਤਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੧ ॥  16-12 833 494 

375 ਸਿੁ ਗੋਤਿਿੰਦੁ ਹੈ ਸਿੁ ਗੋਤਿਿੰਦੁ ਹੈ ਗੋਤਿਿੰਦ ਤਿਨੁ ਨਹੀ 
ਕੋਈ ॥ 

ਆਸਾ ਿਾਣੀ ਸਰੀ ਨਾਮਦਉੇ ਿੀ ਕੀ  485-1 145 495 

376 ਸਿੁ ਿਗੁ ਤਫਤਰ ਮੈ ਦੇਤਖਆ ਹਤਰ ਇਕੋ ਦਾਤਾ ॥  ਪਉਿੀ ਗੂਿਰੀ ਕੀ ਵਾਰ ਮਹਲਾ 
੩  

510-16 130 496 

377 ਸਿਹੂ ਕੋ ਰਸੁ ਹਤਰ ਹੋ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥  ਗਉਿੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥  213-15 455 497 

378 ਸਿੇ ਕਿੰਤ ਮਹੇਲੀਆ ਸਗਲੀਆ ਕਰਤਹ ਸੀਗਾਰੁ ॥  ਤਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੧ ॥  53- 593 498 

379 ਸਿੇ ਗਲਾ ਤਵਸਰਨੁ ਇਕੋ ਤਵਸਤਰ ਨ ਿਾਉ ॥  ਤਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥  43-15 376 499 

380 ਸਿੇ ਥੋਕ ਪਰਾਪਤੇ ਿੇ ਆਵੈ ਇਕੁ ਹਤਥ ॥  ਤਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥  44-4 373 500 

381 ਸਿੈ ਘਿ ਰਾਮੁ ਿੋਲੈ ਰਾਮਾ ਿੋਲੈ ॥  ਮਾਲੀ ਗਉਿਾ ਿਾਣੀ ਿਗਤ 
ਨਾਮਦਵੇ ਿੀ ਕੀ ॥  

988-16 149 501 

382 ਸਮਰਥ ਗੁਰੂ ਤਸਤਰ ਹਥੁ ਧਰਯਉ ॥ ਸਵਈਏ ਮਹਲੇ ਚਉਥ ੇਕੇ, ਨਲਯ    1400-6 259 502 

383 ਸਰੁ ਸਿੰਤੋਖੁ ਤਾਸੁ ਗੁਰੁ ਹਇੋ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਪਰਿਾਤੀ ਮਹਲਾ ੧ ॥  1328-18 947 503 

384 ਸਰਨੀ ਆਇਓ ਨਾਥ ਤਨਧਾਨ ॥  ਕਦੇਾਰਾ ਮਹਲਾ ੫ ਘਰੁ ੪   1119-13 78 504 

385 ਸਰਪਨੀ ਤੇ ਊਪਤਰ ਨਹੀ ਿਲੀਆ ॥  ਆਸਾ ਇਕਤੁਕ ੇ੨ ॥  480-16 719 505 
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386 ਸਰਿ ਸੁਖਾ ਕਾ ਦਾਤਾ ਸਤਤਗਰੁੁ ਤਾ ਕੀ ਸਰਨੀ 
ਪਾਈਐ ॥  

ਸਰੋਤਿ ਮਹਲਾ ੫ ॥  630-5 410 506 

387 ਸਰਿ ਸੁਖਾ ਗੁਰ ਚਰਨਾ ॥  ਦਵੇਗਿੰਧਾਰੀ ੫ ॥  531-8 611 507 

388 ਸਰਿ ਸੁਖਾ ਿਨੇ ਤੇਰ ੈਓਲਹੈ ॥ ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥  385-10 690 508 

389 ਸਰਿ ਸੁਖਾ ਮੈ ਿਾਤਲਆ ਹਤਰ ਿਵੇਡੁ ਨ ਕੋਈ ॥  ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥  396-17 908 509 

390 ਸਰਿ ਕਾਰਿ ਤਸਤਧ ਿਏ ਗਾਇ ਗੁਨ ਗੁਪਾਲ ॥ ਕਤਲਆਨ ਮਹਲਾ ੫ ॥  1322-17 946 510 

391 ਸਰਮੈ ਦੀਆ ਮੁਿੰਦਰਾ ਕਿੰਨੀ ਪਾਇ ਿਗੋੀ ਤਖਿੰਥਾ ਕਤਰ ਤੂ 
ਦਇਆ ॥  

ਰਾਮਕਲੀ ਮਹਲਾ ੩ 
ਅਸਿਪਦੀਆ   

908-10 740 511 

392 ਸਰਵਣੀ ਕੀਰਤਨੁ ਸਨੁਉ ਤਦਨੁ ਰਾਤੀ ਤਹਰਦ ੈਹਤਰ ਹਤਰ 
ਿਾਨੀ ॥੩॥ 

ਸਾਰਗ ਮਹਲਾ ੪ ॥  1199-15 828 512 

393 ਸਰਵਨੀ ਸੁਨਉ ਹਤਰ ਹਤਰ ਹਰੇ ਿਾਕੁਰ ਿਸੁ ਗਾਵਉ ॥  ਤਿਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥  812-1 87 513 

394 ਸਰੀ ਰਾਮ ਨਾਮਾ ਉਚਰੁ ਮਨਾ ॥ ਗਉਿੀ ਚਤੇੀ ਮਹਲਾ ੧ ॥  155-10 729 514 

395 ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ੯ ॥ (ਗੁਨ ਗੋਤਿਿੰਦ ਗਾਇਓ ਨਹੀ 
ਿਨਮੁ ਅਕਾਰਥ ਕੀਨੁ) 

ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ੯ ॥  1426-10  515 

396 ਸਵਾਮੀ ਸਰਤਨ ਪਤਰਓ ਦਰਿਾਰੇ ॥ ਿਡੋੀ ਮਹਲਾ ੫   714-17 172 519 

397 ਸਾ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਸਫਲ ਹੈ ਤਿਤੁ ਸਤਤਗੁਰ ਕਾ ਮਨੁ ਮਿੰਨੇ 
॥ 

ਗਉਿੀ ਪਉਿੀ ਮਹਲਾ ੩ ॥  314-8 653 520 

398 ਸਾ ਧਰਤੀ ਿਈ ਹਰੀਆਵਲੀ ਤਿਥੈ ਮੇਰਾ ਸਤਤਗੁਰੁ 
ਿੈਿਾ ਆਇ ॥ 

ਗਉਿੀ ਕੀ ਵਾਰ ਮਹਲਾ ੪ ॥   310-5 233 521 

399 ਸਾ ਰੁਤਤ ਸਹੁਾਵੀ ਤਿਤੁ ਤੁਧੁ ਸਮਾਲੀ ॥  ਰਾਗੁ ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੫ ॥  97-4 815 522 

400 ਸਾਈ ਅਲਖੁ ਅਪਾਰੁ ਿੋਰੀ ਮਤਨ ਵਸੈ ॥  ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥  397-3 128 523 

401 ਸਾਈ ਸੁਹਾਗਤਣ ਿੋ ਪਰਿ ਿਾਈ ॥ ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥  391-6 646 524 

402 ਸਾਸ ਗਰਾਸ ਕੋ ਦਾਤੋ ਿਾਕੁਰੁ ਸੋ ਤਕਉ ਮਨਹੁ 
ਤਿਸਾਤਰਓ ਰੇ ॥ 

ਗਉਿੀ ਕਿੀਰ ਿੀਉ ॥ 335-12 966 525 

403 ਸਾਤਸ ਸਾਤਸ ਤਸਮਰਹੁ ਗੋਤਿਿੰਦ ॥ ਗਉਿੀ ਸੁਖਮਨੀ ਮਃ ੫ ॥  295-4 --- 526 

404 ਸਾਸੁ ਕੀ ਦੁਖੀ ਸਸੁਰ ਕੀ ਤਪਆਰੀ ਿੇਿ ਕੇ ਨਾਤਮ 
ਡਰਉ ਰੇ ॥  

ਆਸਾ ਕਿੀਰ ਿੀਉ ॥  482-6 576 527 

405 ਸਾਹ ਵਾਪਾਰੀ ਦੁਆਰ ੈਆਏ ॥ ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥  372-1 424 528 

406 ਸਾਹੁ ਹਮਾਰਾ ਤੂਿੰ ਧਣੀ ਿਸੈੀ ਤੂਿੰ ਰਾਤਸ ਦੇਤਹ ਤਸੈੀ ਹਮ 
ਲੇਤਹ ॥  

ਗਉਿੀ ਿੈਰਾਗਤਣ ਮਹਲਾ ੪ ॥  165-12 419 529 
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407 ਸਾਤਹਿ ਕੀ ਸਵੇਕੁ ਰਹੈ ਸਰਣਾਈ ॥  ਤਿਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੩ ॥   842-3 162 530 

408 ਸਾਤਹਿ ਤੇ ਸਵੇਕੁ ਸੇਵ ਸਾਤਹਿ ਤ ੇਤਕਆ ਕੋ ਕਹੈ 
ਿਹਾਨਾ ॥  

ਤਿਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੩ ॥  797-9 950 531 

409 ਸਾਤਹਿ ਿਾਵੈ ਸਵੇਕੁ ਸੇਵਾ ਕਰ ੈ॥  ਿਸਿੰਤੁ ਮਹਲਾ ੩ ਇਕ ਤੁਕਾ  1170-13 958 532 

410 ਸਾਤਹਿੁ ਤਨਤਾਤਣਆ ਕਾ ਤਾਣੁ ॥ ਤਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥  70-6 445 533 

411 ਸਾਹੁਰਿੀ ਵਥੁ ਸਿੁ ਤਕਛੁ ਸਾਝੀ ਪੇਵਕਿ ੈਧਨ ਵਖੇ ॥  ਿਸਿੰਤੁ ਮਹਲਾ ੧ ਤਹਿੰਡੋਲ ॥  1171-5 805 535 

412 ਸਾਚ ਪਦਾਰਥੁ ਗਰੁਮਤੁਖ ਲਹਹੁ ॥  ਿਰੈਉ ਮਹਲਾ ੫ ॥  1138-4 350 536 

413 ਸਾਤਚ ਨਾਤਮ ਮੇਰਾ ਮਨੁ ਲਾਗਾ ॥  ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥  384-15 315 537 

414 ਸਾਚਾ ਸਾਹੁ ਗੁਰੂ ਸੁਖਦਾਤਾ ਹਤਰ ਮੇਲੇ ਿੁਖ ਗਵਾਏ ॥  ਿਸਿੰਤੁ ਤਹਿੰਡੋਲ ਮਹਲਾ ੧ ॥  1171-15 847 538 

415 ਸਾਚਾ ਧਨੁ ਗੁਰਮਤੀ ਪਾਏ ॥ ਧਨਾਸਰੀ ਮਹਲਾ ੩ ॥  665-14 429 539 

416 ਸਾਚੀ ਪਰੀਤਤ ਹਮ ਤਮੁ ਤਸਉ ਿੋਰੀ ॥  ਸਰੋਤਿ ਰਤਵਦਾਸ ਿੀਉ ॥  658-17 528 540 

417 ਸਾਚੇ ਸਤਤਗੁਰੂ ਦਾਤਾਰਾ ॥  ਸਾਰਗ ਮਹਲਾ ੫ ॥  1221-2 985 541 

418 ਸਾਿਨ ਦੇਤਸ ਤਵਦੇਸੀਅਿੇ ਸਾਨਹੇਿੇ ਦਦੇੀ ॥  ਤੁਖਾਰੀ ਮਹਲਾ ੧ ॥   1111-10  542 

419 ਸਾਿਨਿਾ ਮੇਰਾ ਸਾਿਨਿਾ ਤਨਕਤਿ ਖਲੋਇਅਿਾ ਮੇਰਾ 
ਸਾਿਨਿਾ ॥  

ਰਾਮਕਲੀ ਮਹਲਾ ੫ ਛਿੰਤ   924-6 183 543 

420 ਸਾਿਨਾ ਸਿੰਤ ਆਉ ਮੇਰ ੈ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥  ਕਾਨਿਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥  1301-2 562 544 

421 ਸਾਤ ਘਿੀ ਿਿ ਿੀਤੀ ਸੁਣੀ ॥ ਿਰੈਉ ਨਾਮਦਉੇ ਿੀਉ ਘਰੁ ੨  1165-13 324 545 

422 ਸਾਧ ਕਾ ਤਨਿੰਦਕੁ ਕੈਸੇ ਤਰ ੈ॥ ਗੋੋਂਡ ਰਤਵਦਾਸ ਿੀਉ ॥ 875-11 712 548 

423 ਸਾਧਸਿੰਤਗ ਹਤਰ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਤਚਤਾਰਾ ॥  ਿਡੋੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥  717-12 988 549 

424 ਸਾਧਸਿੰਗਤਤ ਕੈ ਿਾਸਿੈ ਕਲਮਲ ਸਤਿ ਨਸਨਾ ॥  ਤਿਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥  811-9 407 550 

425 ਸਾਧੂ ਸਿੰਤਗ ਤਸਖਾਇਓ ਨਾਮੁ ॥  ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ਦੁਪਦਾ ੧ ॥  393-17 347 551 

426 ਸਾਧੂ ਸਿੰਤਗ ਤਰੀਿ ੈਸਾਗਰੁ ਕਿੀਐ ਿਮ ਕੀ ਫਾਸਾ 
ਿੀਉ ॥੨॥ 

ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੫ ॥  108-4 704 552 

427 ਸਾਧੂ ਸਿੰਤਗ ਿਇਆ ਮਤਨ ਉਦਮੁ ਨਾਮੁ ਰਤਨੁ ਿਸੁ 
ਗਾਈ ॥  

ਸਰੋਤਿ ਮਹਲਾ ੫ ॥  619-6 612 553 

428 ਸਾਧੋ ਇਹੁ ਤਨੁ ਤਮਤਥਆ ਿਾਨਉ ॥  ਰਾਗੁ ਿਸਿੰਤੁ ਤਹਿੰਡੋਲ ਮਹਲਾ ੯  1186-7 762 554 

429 ਸਾਧੋ ਗੋਤਿਿੰਦ ਕੇ ਗਨੁ ਗਾਵਉ ॥  ਗਉਿੀ ਮਹਲਾ ੯ ॥  219-15 694 555 

430 ਸਾਧੋ ਮਨ ਕਾ ਮਾਨੁ ਤਤਆਗਉ ॥  ਰਾਗੁ ਗਉਿੀ ਮਹਲਾ ੯ ॥  219-1 776 556 

431 ਸਾਧੋ ਰਚਨਾ ਰਾਮ ਿਨਾਈ ॥  ਗਉਿੀ ਮਹਲਾ ੯ ॥  219-4 761 557 
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432 ਸਾਤਰ ਸਮਾਲੈ ਤਨਤਤ ਪਰਤਤਪਾਲੈ ਪਰਮੇ ਸਤਹਤ ਗਤਲ 
ਲਾਵੈ ॥ 

ਸਰੋਤਿ ਮਹਲਾ ੫ ॥  617-12 160 558 

433 ਸਾਲ ਗਰਾਮ ਤਿਪ ਪੂਤਿ ਮਨਾਵਹੁ ਸੁਤਿਤੁ ਤੁਲਸੀ ਮਾਲਾ 
॥  

ਮਹਲਾ ੧ ਿਸਿੰਤੁ ਤਹਿੰਡੋਲ ਘਰੁ ੨   1170-18 890 559 

434 ਸਾਵਤਣ ਸਰਸ ਮਨਾ ਘਣ ਵਰਸਤਹ ਰੁਤਤ ਆਏ ॥  ਤੁਖਾਰੀ ਛਿੰਤ ਮਹਲਾ ੧ ਿਾਰਹ 
ਮਾਹਾ  

1107-1 786 560 

435 ਸਾਵਲ ਸੁਿੰਦਰ ਰਾਮਈਆ ॥ ਗਉਿੀ ਕਿੀਰ ਿੀਉ ॥  335-8 682 561 

436 ਸਾਂਤਤ ਪਾਈ ਗੁਤਰ ਸਤਤਗੁਤਰ ਪੂਰੇ ॥  ਤਿਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥  806-11 446 562 

437 ਸਾਂਤਤ ਿਈ ਗੁਰ ਗੋਤਿਤਦ ਪਾਈ ॥  ਗਉਿੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥  200-6 449 563 

438 ਤਸਿੰਚਤਹ ਦਰਿੁ ਦੇਤਹ ਦੁਖੁ ਲਗੋ ॥  ਰਾਮਕਲੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥  889-16 490 564 

439 ਤਸਆਨਪ ਕਾਹੂ ਕਾਤਮ ਨ ਆਤ ॥ ਗੂਿਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥  496-9 773 565 

440 ਤਸਆਮ ਸੁਿੰਦਰ ਤਤਿ ਨੀਦ ਤਕਉ ਆਈ ॥ ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥  745-1 823 566 

441 ਤਸਫਤਤ ਸਾਲਾਹਣੁ ਤੇਰਾ ਹਕੁਮੁ ਰਿਾਈ ॥  ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੫ ॥  100-7 363 567 

442 ਤਸਮਤਰ ਤਸਮਤਰ ਪਰਿੁ ਆਪਨਾ ਨਾਿਾ ਦੁਖ ਿਾਉ ॥  ਤਿਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥  818-6 697 568 

443 ਤਸਮਤਰ ਤਸਮਤਰ ਪੂਰਨ ਪਰਿੂ ਕਾਰਿ ਿਏ ਰਾਤਸ ॥  ਤਿਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥  816-18 449 569 

444 ਤਸਮਤਰ ਤਧਆਇ ਗਾਇ ਗੁਨ ਗੋਤਿਿੰਦ ਤਦਨੁ ਰਤੈਨ ਸਾਝ 
ਸਵੇਰ ੈ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਦਵੇਗਿੰਧਾਰੀ ੫ ॥  530-13 827 570 

445 ਤਸਮਤਰ ਮਨਾ ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਤਚਤਾਰੇ ॥ ਤਿਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥  803-18 607 571 

446 ਤਸਮਰਉ ਤਸਮਤਰ ਤਸਮਤਰ ਸੁਖ ਪਾਵਉ ਸਾਤਸ ਸਾਤਸ 
ਸਮਾਲੇ ॥  

ਧਨਾਸਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ਘਰੁ ੮ 
ਦੁਪਦ ੇ॥  

679-6 382 572 

447 ਤਸਮਰਤ ਸਆੁਮੀ ਤਕਲਤਵਖ ਨਾਸੇ ॥  ਗਉਿੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥  194-9 827 573 

448 ਤਸਮਰਤ ਨਾਮੁ ਤਕਲਤਿਖ ਸਤਿ ਨਾਸੇ ॥  ਪਰਿਾਤੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥  1339-2 976 574 

449 ਤਸਮਰਤ ਨਾਮੁ ਿਰਮੁ ਿਉ ਿਾਗ ੈ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਗਉਿੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥  190-4 952 575 

450 ਤਸਤਮਰਤਤ ਿੇਦ ਪੁਰਾਣ ਪੁਕਾਰਤਨ ਪੋਥੀਆ ॥  ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥  761-15 478 576 

451 ਸੁ ਕਹੁ ਿਲ ਗੁਰੁ ਸਵੇੀਐ ਅਤਹਤਨਤਸ ਸਹਤਿ ਸੁਿਾਇ 
॥  

ਸਵਈਏ ਮਹਲੇ ਦੂਿ ੇਕ ੇ੨, ਿਲ  1392-14  577 

452 ਸੁਿੰਨ ਸਿੰਤਧਆ ਤੇਰੀ ਦੇਵ ਦਵੇਾਕਰ ਅਧਪਤਤ ਆਤਦ 
ਸਮਾਈ ॥  

ਪਰਿਾਤੀ ਿਗਤ ਕਿੀਰ ਿੀ ॥  1350-11 836 578 

453 ਸੁਇਨੇ ਕਾ ਚਉਕਾ ਕਿੰਚਨ ਕੁਆਰ ॥  ਿਸਿੰਤੁ ਮਹਲਾ ੧ ॥  1168-15 663 579 
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454 ਸੁਖ ਸਾਗਰ ਗੋਤਿਿੰਦ ਤਸਮਰਣੁ ਿਗਤ ਗਾਵਤਹ ਗੁਣ 
ਤੇਰੇ ਰਾਮ ॥ 

ਰਾਮਕਲੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥  925-13 692 580 

455 ਸੁਖ ਤਨਧਾਨ ਪਰੀਤਮ ਪਰਿ ਮੇਰੇ ॥  ਤਿਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥  801-19 911 581 

456 ਸੁਖੁ ਨਾਹੀ ਿਹੁਤੈ ਧਤਨ ਖਾਿੇ ॥  ਿਰੈਉ ਮਹਲਾ ੫ ॥  1147-13 473 582 

457 ਸੁਖੁ ਨਾਹੀ ਰੇ ਹਤਰ ਿਗਤਤ ਤਿਨਾ ॥  ਰਾਗੁ ਗਉਿੀ ਚਤੇੀ ਮਹਲਾ ੫   210-8 472 583 

458 ਸੁਖੁ ਮਾਂਗਤ ਦੁਖੁ ਆਗੈ ਆਵੈ ॥  ਰਾਗੁ ਗਉਿੀ ਗੁਆਰਰੇੀ 
ਅਸਿਪਦੀ ਕਿੀਰ ਿੀ ਕੀ  

330-5 479 584 

459 ਸੁਖੀਏ ਕਉ ਪੇਖੈ ਸਿ ਸੁਖੀਆ ਰੋਗੀ ਕ ੈਿਾਣੈ ਸਿ 
ਰੋਗੀ ॥  

ਸਰੋਤਿ ਮਹਲਾ ੫ ॥  610-1 844 585 

460 ਸੁਤਣ ਸਖੀਏ ਤਮਤਲ ਉਦਮੁ ਕਰੇਹਾ ਮਨਾਇ ਲੈਤਹ ਹਤਰ 
ਕਿੰਤੈ ॥  

ਗਉਿੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥  249-9 569 586 

461 ਸੁਤਣ ਸਿਣ ਪਰੀਤਮ ਮਤੇਰਆ ਮੈ ਸਤਤਗੁਰੁ ਦੇਹੁ 
ਤਦਖਾਤਲ ॥ 

ਰਾਮਕਲੀ ਸਲੋਕ ਮਃ ੫  957-9 218 587 

462 ਸੁਤਣ ਸੁਿੰਦਤਰ ਸਾਧੂ ਿਚਨ ਉਧਾਰੀ ॥ ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥  377-14 588 588 

463 ਸੁਤਣ ਸੁਤਣ ਸਾਿਨ ਮਨ ਤਮਤ ਤਪਆਰੇ ਿੀਉ ॥  ਗਉਿੀ ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੫ ॥  217-10 571 589 

464 ਸੁਤਣ ਸੁਤਣ ਿੀਵਾ ਸਇੋ ਤਮੁਾਰੀ ॥  ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੫ ॥  104-4 184 590 

465 ਸੁਤਣ ਸੁਤਣ ਨਾਮੁ ਤੁਮਾਰਾ ਪਰੀਤਮ ਪਰਿੁ ਪੇਖਨ ਕਾ ਚਾਉ 
॥  

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥  405-17 74 591 

466 ਸੁਤਣ ਨਾਹ ਪਰਿੂ ਿੀਉ ਏਕਲਿੀ ਿਨ ਮਾਹੇ ॥  ਗਉਿੀ ਛਿੰਤ ਮਹਲਾ ੧ ॥  243-1 507 592 

467 ਸੁਤਣ ਿਾਵਰੇ ਤੂ ਕਾਏ ਦੇਤਖ ਿੁਲਾਨਾ ॥  ਰਾਗੁ ਸੂਹੀ ਛਿੰਤ ਮਹਲਾ ੫ ਘਰੁ ੧   777-6 486 593 

468 ਸੁਤਣ ਿਾਵਰੇ ਥੀਉ ਰੇਣੁ ਤਿਨੀ ਪਰਿ ੁਤਧਆਇਆ ॥ ਰਾਗੁ ਸੂਹੀ ਛਿੰਤ ਮਹਲਾ ੫ ਘਰੁ ੧   777-6 486 594 

469 ਸੁਤਣ ਿਾਵਰੇ ਤੂ ਕਾਏ ਦੇਤਖ ਿੁਲਾਨਾ ॥  ਰਾਗੁ ਸੂਹੀ ਛਿੰਤ ਮਹਲਾ ੫ ਘਰੁ ੧  777-7  595 

470 ਸੁਤਣ ਿੇਨਿੰਤੀ ਸਆੁਮੀ ਅਪਨੁੇ ਨਾਨਕੁ ਇਹੁ ਸੁਖੁ ਮਾਗ ੈ
॥ 

ਸਰੋਤਿ ਮਹਲਾ ੫ ॥  610-1 844 596 

471 ਸੁਤਣ ਿੇਨਤੀ ਪਰਿ ਦੀਨ ਦਇਆਲਾ ॥ ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥  743-13 354 597 

472 ਸੁਤਣ ਮਨ ਤਨ ਤਝੁੁ ਸੁਖੁ ਤਦਖਲਾਵਉ ॥ ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥  742-12 619 598 

473 ਸੁਤਣ ਮੀਤਾ ਧੂਰੀ ਕਉ ਿਤਲ ਿਾਈ ॥ ਸਰੋਤਿ ਮਹਲਾ ੫ ਘਰੁ ੨ ਚਉਪਦ ੇ  611-18 187 599 

474 ਸੁਤਣ ਯਾਰ ਹਮਾਰੇ ਸਿਣ ਇਕ ਕਰਉ ਿਨੇਿੰਤੀਆ ॥  ਿੈਤਸਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ਛਿੰਤ ਘਰੁ ੧ ॥ 
ਛਿੰਤ ॥  

703-13 541 600 

475 ਸੁਤਣ ਵਡਾ ਆਖੈ ਸਿੁ ਕੋਇ ॥  ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੧ ॥  9-9  601 

476 ਸੁਤੁ ਅਪਰਾਧ ਕਰਤ ਹੈ ਿੇਤੇ ॥  ਆਸਾ ਸਰੀ ਕਿੀਰ ਿੀਉ ਕੀ॥  478-14 190 602 



 24 

477 ਸੁਤਨ ਸਖੀਏ ਪਰਿ ਤਮਲਣ ਨੀਸਾਨੀ ॥ ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥  737-4 579 603 

478 ਸੁਤਨ ਕਤਰ ਿਚਨ ਤਮੁਹਾਰੇ ਸਤਤਗਰੁ ਮਨੁ ਤਨੁ ਮੇਰਾ 
ਿਾਰੁ ਥੀਓ ॥੧॥  

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥  382-14 237 604 

479 ਸੁਨਹੁ ਤਿਨਿੰਤੀ ਿਾਕੁਰ ਮੇਰੇ ਿੀਅ ਿਿੰਤ ਤੇਰੇ ਧਾਰੇ ॥  ਸਰੋਤਿ ਮਹਲਾ ੫ ॥  631-3 83 605 

480 ਸੁਨਹੁ ਿਨੇਿੰਤੀਆ ਸੁਆਮੀ ਮੇਰੇ ਰਾਮ ॥  ਤਿਹਾਗਿਾ ਮਹਲਾ ੫ ਛਿੰਤ ॥  547-5 80 606 

481 ਸੁਨਹੁ ਲੋਕਾ ਮੈ ਪਰਮੇ ਰਸੁ ਪਾਇਆ ॥ ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥  370-11 585 607 

482 ਸੁਤਨਿੋ ਸਖੀ ਕਿੰਤਤ ਹਮਾਰੋ ਕੀਅਲੋ ਖਸਮਾਨਾ ॥ ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥  372-7  608 

483 ਸੁਨੀਐ ਿਾਿ ੈਿਾਿ ਸਹੁਾਵੀ ॥ ਮਲਾਰ ਮਹਲਾ ੫ ॥  1266-17 904 609 

484 ਸੁਰਹ ਕੀ ਿਸੈੀ ਤੇਰੀ ਚਾਲ ॥  ਿਸਿੰਤੁ ਕਿੀਰ ਿੀਉ   1196-15 804 610 

485 ਸੁਰਤਤ ਤਸਤਮਰਤਤ ਦੁਇ ਕਿੰਨੀ ਮੁਿੰਦਾ ਪਰਤਮਤਤ ਿਾਹਤਰ 
ਤਖਿੰਥਾ ॥  

ਗਉਿੀ ਕਿੀਰ ਿੀਉ ॥ 334-16 742 611 

486 ਸੁਲਤਾਨੁ ਪੂਛੈ ਸੁਨੁ ਿੇ ਨਾਮਾ ॥  ਿਰੈਉ ਨਾਮਦਉੇ ਿੀਉ ਘਰੁ ੨  1165-13 324 612 

487 ਸੂਕੇ ਹਰੇ ਕੀਏ ਤਖਨ ਮਾਹੇ ॥  ਗਉਿੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥  191-8 221 614 

488 ਸੂਖ ਸਹਿ ਆਨਿੰਦ ਲਹਹੁ ॥ ਿਰੈਉ ਮਹਲਾ ੫ ॥  1147-13 473 615 

489 ਸੂਖ ਸਹਿ ਆਨਦੁ ਘਣਾ ਹਤਰ ਕੀਰਤਨੁ ਗਾਉ ॥  ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥  400-18 984 616 

490 ਸੂਖ ਮਹਲ ਿਾ ਕੇ ਊਚ ਦੁਆਰੇ ॥  ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥  739-13 613 617 

491 ਸੂਰਿ ਤਕਰਤਣ ਤਮਲੇ ਿਲ ਕਾ ਿਲ ੁਹੂਆ ਰਾਮ ॥ ਤਿਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥   846-17 779 618 

492 ਸੇ ਸਿੰਿੋਗ ਕਰਹੁ ਮੇਰੇ ਤਪਆਰੇ ॥  ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥  743-13 354 619 

493 ਸੇ ਸਿੰਤਨ ਹਤਰ ਕੇ ਮੇਰੇ ਮੀਤ ॥ ਗੋੋਂਡ ਮਹਲਾ ੫ ॥  863-14 317 620 

494 ਸੇ ਗੁਰਤਸਖ ਧਨੁ ਧਿੰਨੁ ਹੈ ਤਿਨੀ ਗਰੁ ਉਪਦੇਸੁ ਸਤੁਣਆ 
ਹਤਰ ਕਿੰਨੀ ॥ 

ਵਡਹਿੰਸੁ ਮਹਲਾ ੩  590-18 --- 621 

495 ਸੇਈ ਸੁਿੰਦਰ ਸਹੋਣੇ ॥ ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੫ ਘਰੁ ੨ ॥  132-7 913 622 

496 ਸੇਿ ਏਕ ਏਕੋ ਪਰਿੁ ਿਾਕੁਰੁ ॥  ਵਡਹਿੰਸੁ ਮਹਲਾ ੪ ਘਰੁ ੧   560-18 552 623 

497 ਸੇਵਕ ਤਸਖ ਪੂਿਣ ਸਤਿ ਆਵਤਹ ਸਤਿ ਗਾਵਤਹ ਹਤਰ 
ਹਤਰ ਊਤਮ ਿਾਨੀ ॥  

ਧਨਾਸਰੀ ਮਹਲਾ ੪ ॥  669-14 662 624 

498 ਸੇਵਕ ਕਉ ਤਨਕਿੀ ਹਇੋ ਤਦਖਾਵ ੈ॥ ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥  403-14 195 625 

499 ਸੇਵਕ ਕੀ ਓਿਤਕ ਤਨਿਹੀ ਪਰੀਤਤ ॥ ਮਾਰੂ ਮਹਲਾ ੫ ॥  1000-1 781 626 

500 ਸੇਵਕ ਕੀ ਅਰਦਾਤਸ ਤਪਆਰੇ ॥ ਵਡਹਿੰਸੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥  562-19 70 627 
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501 ਸੇਵਕ ਕੈ ਿਰਪੂਰ ਿੁਗੁ ਿੁਗੁ ਵਾਹਗੁਰੂ ਤੇਰਾ ਸਿੁ 
ਸਦਕਾ ॥ 

ਸਵਈਏ ਮਹਲੇ ਚਉਥ ੇਕੇ, ਗਯਿੰਦ   1403-12 161 628 

502 ਸੇਵਕ ਿਨ ਿਨੇ ਿਾਕੁਰ ਤਲਵ ਲਾਗੇ ॥  ਰਾਗੁ ਦਵੇਗਿੰਧਾਰੀ ਮਹਲਾ ੪ ਘਰੁ 
੧ ॥  

527-3 825 629 

503 ਸੇਵਕੁ ਲਾਇਓ ਅਪਨੁੀ ਸਵੇ ॥  ਰਾਮਕਲੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥  887-4 999 630 

504 ਸੇਵਾ ਥੋਰੀ ਮਾਗਨੁ ਿਹੁਤਾ ॥  ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੫ ਘਰੁ ੩   738-10 663 631 

505 ਸੇਵੀ ਸਤਤਗੁਰੁ ਆਪਣਾ ਹਤਰ ਤਸਮਰੀ ਤਦਨ ਸਤਿ ਰਣੈ  ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੫ ਤਦਨ ਰੈਤਣ   136-14 816 632 

506 ਸੋ ਅਸਥਾਨੁ ਿਤਾਵਹੁ ਮੀਤਾ ॥ ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥  385-13 693 633 

507 ਸੋ ਸੁਖੁ ਮੋ ਕਉ ਸਿੰਤ ਿਤਾਵਹੁ ॥ ਗਉਿੀ ਗੁਆਰਰੇੀ ਮਹਲਾ ੫  179-12 472 634 

508 ਸੋ ਹਤਰ ਅਿੰਧੁਲੇ ਕੀ ਲਾਕਰੀ ॥੧॥ ਰਾਗੁ ਗੋੋਂਡ ਿਾਣੀ ਨਾਮਦਉੇ ਿੀਉ 
ਕੀ ਘਰੁ ੨   

874-6 174 635 

509 ਸੋ ਤਕਛੁ ਕਤਰ ਤਿਤੁ ਮੈਲੁ ਨ ਲਾਗ ੈ॥  ਗਉਿੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥  199-3 694 636 

510 ਸੋ ਧਨੁ ਵਖਰੁ ਨਾਮੁ ਤਰਦੈ ਹਮਾਰ ੈ॥ ਮਾਰੂ ਮਹਲਾ ੧ ॥  991-11 828 637 

511 ਸੋ ਤਨਰਮਲੁ ਤਨਰਮਲ ਹਤਰ ਗਨੁ ਗਾਵੈ ॥ ਗਉਿੀ ਕਿੀਰ ਿੀ ॥  328-13 571 638 

512 ਸੋ ਪਰਿੁ ਨਰੇ ੈਹੂ ਤੇ ਨੇਰ ੈ॥  ਦਵੇਗਿੰਧਾਰੀ ੫ ॥  530-13 827 639 

513 ਸੋ ਮਤੁਨ ਤਿ ਮਨ ਕੀ ਦੁਤਿਧਾ ਮਾਰ ੇ॥  ਿਰੈਉ ਮਹਲਾ ੩ ॥  1128-16 478 640 

514 ਸੋਇ ਰਹੀ ਪਰਿ ਖਿਤਰ ਨ ਿਾਨੀ ॥  ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥  389-8 577 641 

515 ਸੋਇ ਰਹੇ ਮਾਇਆ ਮਦ ਮਾਤੇ ॥ ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥  388-16 822 642 

516 ਸੋਈ ਕਰਾਇ ਿੋ ਤੁਧੁ ਿਾਵੈ ॥  ਸਰੋਤਿ ਮਹਲਾ ੫ ॥  626-17 189 643 

517 ਸੋਈ ਤਧਆਈਐ ਿੀਅਿੇ ਤਸਤਰ ਸਾਹਾਂ ਪਾਤਤਸਾਹੁ ॥ ਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥  44-11 366 644 

518 ਸੋਹਾਗਣੀ ਆਤਪ ਸਵਾਰੀਓਨੁ ਲਾਇ ਪਰਮੇ ਤਪਆਰੁ ॥ ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੩ ॥  426-9 592 645 

519 ਸੋਹਾਗਣੀ ਸਦਾ ਮੁਖੁ ਉਿਲਾ ਗੁਰ ਕੈ ਸਹਤਿ ਸੁਿਾਇ  ਵਡਹਿੰਸੁ ਮਹਲਾ ੩ ॥  559-7 584 646 

520 ਸੋਢੀ ਤਸਰਤਸਿ ਸਕਲ ਤਾਰਣ ਕਉ ਅਿ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ 
ਕਉ ਤਮਲੀ ਿਡਾਈ  

ਸਵਈਏ ਮਹਲੇ ਚਉਥ ੇਕ ੇ੪   1406-7 262 647 

521 ਸੋਧਤ ਸੋਧਤ ਸੋਤਧ ਤਤੁ ਿੀਚਾਤਰਆ ॥ ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥  761-15 478 648 

522 ਸੋਰਤਿ ਤਾਤਮ ਸਹੁਾਵਣੀ ਿਾ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਢਿੰਢੋਲੇ ॥  ਵਾਰ ਸਰੋਤਿ ਕੀ ਮਃ ੪ ॥ 642-14 846 649 
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523 ਹਿੰਉ ਕੁਰਿਾਨੈ ਿਾਉ ਤਮਹਰਵਾਨਾ ਹਿੰਉ ਕੁਰਿਾਨੈ ਿਾਉ  ਤਤਲਿੰਗ ਮਹਲਾ ੧ ਘਰੁ ੩   721-16 416 650 
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524 ਹਿੰਉ ਿਤਲਹਾਰ ੈਿਾਉ ਸਾਚੇ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਤਵਿਹੁ ॥ ਰਾਗੁ ਧਨਾਤਸਰੀ ਮਹਲਾ ੩ ਘਰੁ ੪   666-8 68 651 

525 ਹਉ ਅਨਤਦਨੁ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਕੀਰਤਨੁ ਕਰਉ ॥  ਰਾਗੁ ਆਸਾਵਰੀ ਘਰੁ ੧੬ ਕ ੇ੨ 
ਮਹਲਾ ੪ ਸੁਧਿੰਗ   

369-11 688 652 

526 ਹਉ ਕਛੂ ਨ ਿਾਨਉ ਤੇਰੀ ਸਾਰ ॥ ਿਸਿੰਤੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥  1181-18 105 653 

527 ਹਉ ਤਕਆ ਸਾਲਾਹੀ ਤਕਰਮ ਿਿੰਤੁ ਵਡੀ ਤੇਰੀ 
ਵਤਡਆਈ ॥  

ਪਉਿੀ ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੨ ॥   792 131 654 

528 ਹਉ ਕੁਰਿਾਨੁ ਿਾਈ ਤੇਰੇ ਨਾਵੈ ॥ ਸਰੋਤਿ ਮਹਲਾ ੫ ॥  629-14 891 655 

529 ਹਉ ਤਉ ਏਕੁ ਰਮਈਆ ਲੈਹਉ ॥ ਰਾਗ ਗੋੋਂਡ ਨਾਮਦਉੇ ਿੀਉ ॥ 874-13 455 656 

530 ਹਉ ਤਾ ਕੈ ਿਤਲਹਾਰੀ ॥  ਗਉਿੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥  207-14 568 657 

531 ਹਉ ਨਾ ਛੋਡਉ ਕਿੰਤ ਪਾਸਰਾ ॥ ਰਾਗੁ ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੫ 
ਅਸਿਪਦੀਆ ਘਰੁ ੧੦ ਕਾਫੀ   

761-6 83 658 

532 ਹਉ ਪਿੰਥੁ ਦਸਾਈ ਤਨਤ ਖਿੀ ਕੋਈ ਪਰਿੁ ਦਸੇ ਤਤਤਨ 
ਿਾਉ ॥  

ਤਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੪ ॥  41-1 553 659 

533 ਹਉ ਪਾਪੀ ਪਤਤਤੁ ਪਰਮ ਪਾਖਿੰਡੀ ਤੂ ਤਨਰਮਲੁ 
ਤਨਰਿੰਕਾਰੀ ॥  

ਸਰੋਤਿ ਮਹਲਾ ੧ ॥  596-17 107 660 

534 ਹਉ ਪੂਿੰਿੀ ਨਾਮੁ ਦਸਾਇਦਾ ਕੋ ਦਸੇ ਹਤਰ ਧਨੁ ਰਾਤਸ  ਮਾਰੂ ਮਹਲਾ ੪ ॥  996-10 847 661 

535 ਹਉ ਿਤਲਹਾਰੀ ਤਤਨਹ ਕਉ ਮੇਰੀ ਤਿਿੰਦੁਿੀਏ ਤਿਨਹ ਹਤਰ 
ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਅਧਾਰੋ ਰਾਮ ॥  

ਤਿਹਾਗਿਾ ਮਹਲਾ ੪ ॥  539-17 401 662 

536 ਹਉ ਰਤਹ ਨ ਸਕਾ ਤਿਨੁ ਦੇਖੇ ਪਰੀਤਮਾ ਮੈ ਨੀਰੁ ਵਹੇ 
ਵਤਹ ਚਲੈ ਿੀਉ ॥ 

ਰਾਗੁ ਮਾਝ ਚਉਪਦ ੇਘਰੁ ੧ 
ਮਹਲਾ ੪  

94-1 507 663 

537 ਹਉ ਵਿੰਞਾ ਕੁਰਿਾਣੁ ਸਾਈ ਆਪਣੇ ॥ ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥  397-3 128 664 

538 ਹਉ ਵਾਤਰ ਵਾਤਰ ਿਾਉ ਗੁਰ ਗੋਪਾਲ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥  ਨਿ ਮਹਲਾ ੫ ॥  980-1 542 665 

539 ਹਉ ਵਾਰੀ ਹਉ ਵਾਰਣ ੈਕੁਰਿਾਣੁ ਤੇਰੇ ਨਾਵ ਨੋ ॥੧॥ 
ਰਹਾਉ ॥ 

ਤਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੧ ਘਰੁ ੩ ॥  71-15 135 666 

540 ਹਉ ਵਾਰੀ ਮੁਖੁ ਫੇਤਰ ਤਪਆਰੇ ॥ ਆਸਾ ਕਿੀਰ ਿੀਉ ॥  484-7 517 667 

541 ਹਉ ਵਾਰੀ ਵਿੰਞਾ ਖਿੰਨੀਐ ਵਿੰਞਾ ਤਉ ਸਾਤਹਿ ਕੇ ਨਾਵੈ 
॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਰਾਗੁ ਵਡਹਿੰਸੁ ਮਹਲਾ ੧ ਘਰੁ ੧ ॥  557-3 461 668 

542 ਹਉਮੈ ਕਰਤਤਆ ਨਹ ਸੁਖੁ ਹਇੋ ॥  ਗਉਿੀ ਗੁਆਰਰੇੀ ਮਹਲਾ ੧  222-10 471 669 

543 ਹਉਮੈ ਨਾਵੈ ਨਾਤਲ ਤਵਰੋਧੁ ਹੈ ਦੁਇ ਨ ਵਸਤਹ ਇਕ 
ਿਾਇ ॥  

ਵਡਹਿੰਸੁ ਮਹਲਾ ੩ ॥  560-12 931 670 

544 ਹਉਮੈ ਰੋਗੁ ਮਾਨੁਖ ਕਉ ਦੀਨਾ ॥  ਿਰੈਉ ਮਹਲਾ ੫ ॥  1140-16 731 671 
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545 ਹਿਵਾਣੀ ਧਨ ਮਾਲ ਹਾਿੁ ਕੀਤੁ ॥  ਿਸਿੰਤੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥  1180-7 806 672 

546 ਹਿੁ ਤਨਗਰਹੁ ਕਤਰ ਕਾਇਆ ਛੀਿੈ ॥  ਰਾਮਕਲੀ ਮਹਲਾ ੧ ॥  905-4 852 673 

547 ਹਥੁ ਨ ਲਾਇ ਕਸੁਿੰਿਿ ੈਿਤਲ ਿਾਸੀ ਢੋਲਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ 
॥ 

ਸੂਹੀ ਲਤਲਤ ॥  794-16 759 674 

548 ਹਮ ਅਿੰਧੁਲੇ ਅਿੰਧ ਤਿਖੈ ਤਿਖੁ ਰਾਤੇ ਤਕਉ ਚਾਲਹ ਗੁਰ 
ਚਾਲੀ ॥  

ਧਨਾਸਰੀ ਮਹਲਾ ੪ ॥  667-14 678 675 

549 ਹਮ ਅਹਿੰਕਾਰੀ ਅਹਿੰਕਾਰ ਅਤਗਆਨ ਮਤਤ ਗੁਤਰ 
ਤਮਤਲਐ ਆਪੁ ਗਵਾਇਆ  

ਗਉਿੀ ਪੂਰਿੀ ਮਹਲਾ ੪ ॥  172-6 886 676 

550 ਹਮ ਅਪਰਾਧ ਪਾਪ ਿਹੁ ਕੀਨੇ ਕਤਰ ਦੁਸਿੀ ਚੋਰ 
ਚੁਰਾਇਆ ॥ 

ਗਉਿੀ ਪੂਰਿੀ ਮਹਲਾ ੪ ॥  172-6 886 677 

551 ਹਮ ਅਵਗਤੁਣ ਿਰੇ ਏਕੁ ਗੁਣੁ ਨਾਹੀ ਅਿੰਤਮਰਤੁ ਛਾਤਡ 
ਤਿਖੈ ਤਿਖੁ ਖਾਈ ॥ 

ਸਵਈਏ ਮਹਲੇ ਚਉਥ ੇਕੇ, ਿਲਯ    1406-8 262 678 

552 ਹਮ ਸਿੰਤਨ ਤਸਉ ਿਤਣ ਆਈ ॥ ਸਰੋਤਿ ਮਹਲਾ ੫ ॥  614-2 306 679 

553 ਹਮ ਸਿੰਤਨ ਕੀ ਰਨੇੁ ਤਪਆਰੇ ਹਮ ਸਿੰਤਨ ਕੀ ਸਰਣਾ  ਸਰੋਤਿ ਮਹਲਾ ੫ ॥  614-2 306 680 

554 ਹਮ ਹਤਰ ਤਸਉ ਧਿਾ ਕੀਆ ਮੇਰੀ ਹਤਰ ਿੇਕ ॥ ਰਾਗੁ ਆਸਾ ਘਰੁ ੨ ਮਹਲਾ ੪ ॥  366-1 166 681 

555 ਹਮ ਹਵੋਹ ਲਾਲੇ ਗੋਲੇ ਗੁਰਤਸਖਾ ਕੇ ਤਿਨਹਾ ਅਨਤਦਨੁ 
ਹਤਰ ਪਰਿੁ ਪੁਰਖੁ ਤਧਆਇਆ ॥੧॥ 

ਗੂਿਰੀ ਮਹਲਾ ੪ ॥  493-17 623 682 

556 ਹਮ ਕੂਕਰ ਤੇਰੇ ਦਰਿਾਤਰ ॥ ਰਾਮਕਲੀ ਿਾਣੀ ਿਗਤਾ ਕੀ ॥ 
ਕਿੀਰ ਿੀਉ ॥  

969-18 184 683 

557 ਹਮ ਘਤਰ ਸਾਿਨ ਆਏ ॥  ਰਾਗੁ ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੧ ਛਿੰਤੁ ਘਰੁ ੨   764-5 235 684 

558 ਹਮ ਘਰੇ ਸਾਚਾ ਸੋਤਹਲਾ ਸਾਚ ੈਸਿਤਦ ਸੁਹਾਇਆ 
ਰਾਮ ॥  

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੩ ਛਿੰਤ ਘਰੁ ੧ ॥  439-12 604 685 

559 ਹਮ ਚਾਕਰ ਗੋਤਿਿੰਦ ਕੇ ਿਾਕੁਰੁ ਮਰੇਾ ਿਾਰਾ ॥ ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥  399-17 194 686 

560 ਹਮ ਡੋਲਤ ਿੇਿੀ ਪਾਪ ਿਰੀ ਹੈ ਪਵਣੁ ਲਗ ੈਮਤੁ ਿਾਈ 
॥  

ਰਾਮਕਲੀ ਮਹਲਾ ੧ ॥  878-1 82 687 

561 ਹਮ ਧਨਵਿੰਤ ਿਾਗਿ ਸਚ ਨਾਇ ॥  ਗਉਿੀ ਗੁਆਰਰੇੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥  185-19 421 688 

562 ਹਮ ਿਾਤਰਕ ਕਛੂਅ ਨ ਿਾਨਹ ਗਤਤ ਤਮਤਤ ਤੇਰੇ ਮੂਰਖ 
ਮੁਗਧ ਇਆਨਾ ॥  

ਿੈਤਸਰੀ ਮਃ ੪ ॥  697-1 187 689 

563 ਹਮ ਿਾਤਰਕ ਤਉ ਸਰਣਾਈ ॥ ਸਰੋਤਿ ਮਹਲਾ ੫ ॥  626-17 189 690 

564 ਹਮ ਿਾਤਰਕ ਤੁਮ ਤਪਤਾ ਹਮਾਰੇ ਤਮੁ ਮਤੁਖ ਦਵੇਹੁ 
ਖੀਰਾ ॥ 

ਰਾਮਕਲੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥  884-7 191 691 
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565 ਹਮ ਿਾਤਰਕ ਤਪਤਾ ਪਰਿੁ ਦਾਤਾ ॥ ਮਲਾਰ ਮਹਲਾ ੫ ॥  1266-10 189 692 

566 ਹਮ ਿਾਤਰਕ ਮੁਗਧ ਇਆਨ ਤਪਤਾ ਸਮਝਾਵਤਹਗੇ ॥ ਕਤਲਆਨ ਮਹਲਾ ੪ ॥  1321-1 189 693 

567 ਹਮ ਿੀਖਕ ਿੇਖਾਰੀ ਤੇਰੇ ਤੂ ਤਨਿ ਪਤਤ ਹੈ ਦਾਤਾ ॥  ਰਾਗੁ ਧਨਾਤਸਰੀ ਮਹਲਾ ੩ ਘਰੁ ੪   666-8 68 694 

568 ਹਮ ਿੂਲਹ ਤਮੁ ਸਦਾ ਅਿੂਲਾ ਹਮ ਪਤਤਤ ਤੁਮ 
ਪਤਤਤ ਉਧਰੀਆ ॥ 

ਸਾਰਗ ਮਹਲਾ ੫ ॥  1213-5 107 695 

569 ਹਮ ਮੂਰਖ ਕਉ ਹਤਰ ਤਕਰਪਾ ਕਰੀ ॥ ਿਰੈਉ ਮਹਲਾ ੪ ॥  1134-5 959 696 

570 ਹਮ ਮੂਰਖ ਮੁਗਧ ਅਤਗਆਨ ਮਤੀ ਸਰਣਾਗਤਤ 
ਪੁਰਖ ਅਿਨਮਾ ॥  

ਤਿਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੪ ॥  799-5 115 697 

571 ਹਮ ਮੂਿ ਮੁਗਧ ਸਦਾ ਸੇ ਿਾਈ ਗਰੁ ਕ ੈਸਿਤਦ 
ਪਰਗਾਸਾ ॥੧॥ 

ਸਰੋਤਿ ਮਹਲਾ ੩ ॥  601-1 957 698 

572 ਹਮ ਮੈਲੇ ਤੁਮ ਊਿਲ ਕਰਤੇ ਹਮ ਤਨਰਗੁਨ ਤੂ ਦਾਤਾ  ਸਰੋਤਿ ਮਹਲਾ ੫ ॥  613-10 104 699 

573 ਹਮ ਵਣਿਾਰੇ ਰਾਮ ਕੇ ॥ ਗਉਿੀ ਿੈਰਾਗਤਣ ਮਹਲਾ ੪ ॥  165-12 419 700 

574 ਹਮਰਾ ਿਾਕੁਰੁ ਸਿ ਤੇ ਊਚਾ ਰਤੈਣ ਤਦਨਸੁ ਤਤਸੁ 
ਗਾਵਉ ਰੇ ॥ 

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ਦੁਪਦ ੇ॥  404-5 826 701 

575 ਹਮਰਾ ਧਨੁ ਮਾਧਉ ਗਤੋਿਿੰਦੁ ਧਰਣੀਧਰੁ ਇਹੈ ਸਾਰ 
ਧਨੁ ਕਹੀਐ ॥ 

ਗਉਿੀ ਕਿੀਰ ॥  336-6 423 702 

576 ਹਮਰਾ ਿਰਮੁ ਗਇਆ ਿਉ ਿਾਗਾ ॥ ਸਰੋਤਿ ਕਿੀਰ ਿੀਉ ॥ਘਰੁ ੨ ॥  655-2 558 703 

577 ਹਮਰਾ ਮਨੁ ਮੋਤਹਓ ਗੁਰ ਮਹੋਤਨ ਹਮ ਤਿਸਮ ਿਈ 
ਮੁਤਖ ਲਾਗੇ ॥੧॥ 

ਰਾਗੁ ਦਵੇਗਿੰਧਾਰੀ ਮਹਲਾ ੪ ਘਰੁ 
੧ ॥  

527-3 825 704 

578 ਹਮਰੀ ਗਣਤ ਨ ਗਣੀਆ ਕਾਈ ਅਪਣਾ ਤਿਰਦੁ 
ਪਛਾਤਣ ॥  

ਸਰੋਤਿ ਮਹਲਾ ੫ ॥  619-16 111 705 

579 ਹਮਰੀ ਿਾਤਤ ਪਾਤਤ ਗੁਰੁ ਸਤਤਗੁਰੁ ਹਮ ਵਤੇਚਓ ਤਸਰੁ 
ਗੁਰ ਕੇ ॥ 

ਰਾਗੁ ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੪ ਘਰੁ ੧   731-6 942 706 

580 ਹਮਰ ੈਮਤਨ ਤਚਤਤ ਹਤਰ ਆਸ ਤਨਤ ਤਕਉ ਦੇਖਾ ਹਤਰ 
ਦਰਸੁ ਤੁਮਾਰਾ ॥  

ਗਉਿੀ ਿੈਰਾਗਤਣ ਮਹਲਾ ੪ ॥  167-2 110 707 

581 ਹਮਰੋ ਸਹਾਉ ਸਦਾ ਸਦ ਿੂਲਨ ਤਮੁਹਰੋ ਤਿਰਦੁ ਪਤਤਤ 
ਉਧਰਨ ॥ 

ਤਿਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥  827-19 99 708 

582 ਹਮਾਰੀ ਤਪਆਰੀ ਅਿੰਤਮਰਤ ਧਾਰੀ ਗੁਤਰ ਤਨਮਖ ਨ ਮਨ 
ਤੇ ਿਾਰੀ ਰੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥  

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥  404-15 681 709 

583 ਹਮਾਰੇ ਕੁਲ ਕਉਨੇ ਰਾਮੁ ਕਤਹਓ ॥ ਤਿਲਾਵਲੁ ਕਿੀਰ ਿੀਉ ॥ 856-3 870 710 

584 ਹਮਾਰ ੈਏਹ ਤਕਰਪਾ ਕੀਿ ੈ॥  ਰਾਗੁ ਕਤਲਆਨੁ ਮਹਲਾ ੫ ਘਰੁ ੧   1321-13 611 711 
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585 ਹਮਾਰ ੈਏਕ ੈਹਰੀ ਹਰੀ ॥  ਿਡੋੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥  715-7 976 712 

586 ਹਤਰ ਅਿੰਤਮਰਤ ਤਿਿੰਨੇ ਲੋਇਣਾ ਮਨੁ ਪਰੇਤਮ ਰਤਿੰਨਾ ਰਾਮ 
ਰਾਿੇ ॥  

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੪ ਛਿੰਤ ਘਰੁ ੪ ॥  448-17 560 713 

587 ਹਤਰ ਅਕਥ ਕਥਾ ਕਾ ਤਿਤਨ ਰਸੁ ਚਾਤਖਆ ਤਤਸੁ ਿਨ 
ਸਿ ਿੂਖ ਲਹਿੰਤੀ ॥ 

ਨਿ ਮਹਲਾ ੪ ॥  977-13 389 714 

588 ਹਤਰ ਆਰਾਤਧ ਨ ਿਾਨਾ ਰੇ ॥ ਸਰੋਤਿ ਮਹਲਾ ੫ ॥  612-5 159 715 

589 ਹਤਰ ਆਵਤੇ ਕੀ ਖਿਤਰ ਗੁਤਰ ਪਾਈ ਮਤਨ ਤਤਨ 
ਆਨਦੋ ਆਨਿੰਦ ਿਏ ਹਤਰ ਆਵਤੇ ਸੁਨੇ ਮੇਰੇ ਲਾਲ 
ਹਤਰ ਲਾਲ ॥ 

ਨਿ ਨਾਰਾਇਨ ਮਹਲਾ ੪ 
ਪਿਤਾਲ   

977-7 234 716 

590 ਹਤਰ ਏਕੁ ਤਸਮਤਰ ਏਕੁ ਤਸਮਤਰ ਏਕੁ ਤਸਮਤਰ ਤਪਆਰੇ 
॥  

ਧਨਾਸਰੀ ਮਹਲਾ ੬ ਘਰੁ ੭   679-1 382 717 

591 ਹਤਰ ਸਿੰਤਗ ਰਾਤਾ ਅਨਤਦਨੁ ਿਾਗ ੈ॥ ਗਉਿੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥  201-10 825 718 

592 ਹਤਰ ਸਿੰਤਗ ਰਾਤੇ ਿਾਤਹ ਨ ਿਲੈ ॥  ਗਉਿੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥  201-10 825 719 

593 ਹਤਰ ਸਿੰਤਗ ਰਾਤੇ ਮਨ ਤਨ ਹਰੇ ॥ ਗਉਿੀ ਮਹਲਾ ੫ ਗੁਆਰਰੇੀ  181-6 318 720 

594 ਹਤਰ ਸਮਰਥ ਕੀ ਸਰਨਾ ॥  ਮਾਲੀ ਗਉਿਾ ਮਹਲਾ ੫ ਦੁਪਦ ੇ 987-17 955 721 

595 ਹਤਰ ਸਾ ਮੀਤੁ ਨਾਹੀ ਮੈ ਕੋਈ ॥  ਮਾਰੂ ਮਹਲਾ ੧ ॥  1027-15 880 722 

596 ਹਤਰ ਸਾਚਾ ਤਸਮਰਹੁ ਿਾਈ ॥  ਸਰੋਤਿ ਮਹਲਾ ੫ ॥  616-10 363 724 

597 ਹਤਰ ਤਸਉ ਿੁਰ ੈਤ ਸਿੁ ਕੋ ਮੀਤੁ ॥  ਗਉਿੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥  238-10 372 725 

598 ਹਤਰ ਤਸਉ ਪਰੀਤਤ ਅਿੰਤਰੁ ਮਨੁ ਿਤੇਧਆ ਹਤਰ ਤਿਨੁ 
ਰਹਣੁ ਨ ਿਾਈ ॥  

ਸਰੋਤਿ ਮਹਲਾ ੪ ॥  607-9 504 727 

599 ਹਤਰ ਤਸਮਰਤ ਸਤਿ ਤਮਿਤਹ ਕਲਸੇ ॥  ਗਉਿੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥  194-16 411 728 

600 ਹਤਰ ਤਸਮਰਤ ਤੇਰੀ ਿਾਇ ਿਲਾਇ ॥  ਗਉਿੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥  193-8 371 729 

601 ਹਤਰ ਹਤਰ ਅਖਰ ਦੁਇ ਇਹ ਮਾਲਾ ॥  ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥  388-4 362 730 

602 ਹਤਰ ਹਤਰ ਸਿੰਤ ਿਨਾ ਕੀ ਿੀਵਤਨ ॥  ਸਾਰਗ ਮਹਲਾ ੫ ॥  1222-1 458 731 

603 ਹਤਰ ਹਤਰ ਤਸਮਰਹੁ ਸਿੰਤ ਗੋਪਾਲਾ ॥ ਸਰੋਤਿ ਮਹਲਾ ੫ ॥  617-12 160 732 

604 ਹਤਰ ਹਤਰ ਹਤਰ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਿਪਾਹਾ ॥  ਿੈਤਸਰੀ ਮਃ ੪ ॥  698-16 379 733 

605 ਹਤਰ ਹਤਰ ਹਤਰ ਗੁਨ ਗਾਵਹੁ ॥  ਕਦੇਾਰਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥  1120-6 394 734 

606 ਹਤਰ ਹਤਰ ਕਥਾ ਸੁਣਾਇ ਪਰਿ ਗੁਰਮਤਤ ਹਤਰ ਤਰਦ ੈ
ਸਮਾਣੀ ॥  

ਮਾਰੂ ਮਹਲਾ ੪ ॥  996-17 392 735 
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607 ਹਤਰ ਹਤਰ ਕਥਾ ਸਨੁਹੁ ਇਕ ਤਨਮਖ ਪਲ ਸਤਿ 
ਤਕਲਤਵਖ ਪਾਪ ਲਤਹ ਿਾਨੀ  

ਧਨਾਸਰੀ ਮਹਲਾ ੪ ॥  667-8 390 736 

608 ਹਤਰ ਹਤਰ ਕਰਤਹ ਤਨਤ ਕਪਿੁ ਕਮਾਵਤਹ ਤਹਰਦਾ ਸੁਧੁ 
ਨ ਹੋਈ ॥  

ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੪ ॥  732-5 661 737 

609 ਹਤਰ ਹਤਰ ਕਰਤ ਤਮਿੇ ਸਤਿ ਿਰਮਾ ॥  ਰਾਗੁ ਗੋੋਂਡ ਿਾਣੀ ਨਾਮਦਉੇ ਿੀਉ 
ਕੀ ਘਰੁ ੨   

874-6 174 738 

610 ਹਤਰ ਹਤਰ ਗੁਣ ਗੋਤਵਿੰਦ ਿਪਾਹਾ ॥ ਿੈਤਸਰੀ ਮਃ ੪ ॥  699-3 378 739 

611 ਹਤਰ ਹਤਰ ਗੁਰੁ ਗੁਰੁ ਕਰਤ ਿਰਮ ਗਏ ॥  ਮਹਲਾ ੫ ਗਉਿੀ ॥  241-14 951 740 

612 ਹਤਰ ਹਤਰ ਿਪਹੁ ਤਪਆਤਰਆ ਗਰੁਮਤਤ ਲੇ ਹਤਰ ਿੋਤਲ 
॥  

ਤਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੧ ॥  22-3 911 741 

613 ਹਤਰ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਅਪਾਰ ਅਮੋਲੀ ॥  ਤਿਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥  822-3 616 742 

614 ਹਤਰ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਅਮੋਲਾ ॥  ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥  407-5 357 743 

615 ਹਤਰ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਸਿੰਤਨ ਕੈ ਸਿੰਤਗ ॥ ਗਉਿੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥  197-10 987 744 

616 ਹਤਰ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਿਪਹੁ ਤਨਤ ਪਰਾਣੀ ॥ ਗਉਿੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥  192-16 466 745 

617 ਹਤਰ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਿਪਹੁ ਮੇਰੇ ਿਾਈ ॥ ਗਉਿੀ ਗੁਆਰਰੇੀ ਮਹਲਾ ੩  161-7 680 746 

618 ਹਤਰ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਦੀਓ ਗਤੁਰ ਸਾਥੇ ॥  ਸਾਰਗ ਮਹਲਾ ੫ ॥  1212-17 344 747 

619 ਹਤਰ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਦੀਓ ਦਾਰੂ ॥ ਸਰੋਤਿ ਮਹਲਾ ੫ ॥  622-15 447 748 

620 ਹਤਰ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਤਧਆਈਐ ਮੇਰੀ ਤਿਿੰਦੁਿੀਏ ਗੁਰਮੁਤਖ 
ਨਾਮੁ ਅਮੋਲੇ ਰਾਮ॥ 

ਰਾਗੁ ਤਿਹਾਗਿਾ ਛਿੰਤ ਮਹਲਾ ੪ 
ਘਰੁ ੧   

537-13 398 749 

621 ਹਤਰ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਤਨਧਾਨੁ ਹੈ ਗੁਰਮਤੁਖ ਪਾਇਆ ਿਾਇ  ਕਾਨਿਾ ਸਲੋਕ ਮਃ ੪  1316-12  750 

622 ਹਤਰ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਤਨਧਾਨੁ ਲ ੈਗੁਰਮਤਤ ਹਤਰ ਪਤਤ ਪਾਇ 
॥  

ਮਾਰੂ ਮਹਲਾ ੪ ਘਰੁ ੩   996-1 909 751 

623 ਹਤਰ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਮੈ ਹਤਰ ਮਤਨ ਿਾਇਆ ॥  ਰਾਗੁ ਮਾਝ ਚਉਪਦ ੇਘਰੁ ੧ 
ਮਹਲਾ ੪  

94-1 507 752 

624 ਹਤਰ ਹਤਰ ਿੂਿੰਦ ਿਏ ਹਤਰ ਸਆੁਮੀ ਹਮ ਚਾਤਤਰਕ 
ਤਿਲਲ ਤਿਲਲਾਤੀ ॥  

ਧਨਾਸਰੀ ਮਹਲਾ ੪ ॥  668-1 510 753 

625 ਹਤਰ ਤਹਰਦੈ ਿਤਪ ਨਾਮੁ ਮੁਰਾਰੀ ॥ ਿਰੈਉ ਮਹਲਾ ੪ ॥  1135-6 888 754 

626 ਹਤਰ ਕਾ ਸਿੰਤੁ ਸਤਗੁਰੁ ਸਤ ਪੁਰਖਾ ਿੋ ਿੋਲੈ ਹਤਰ ਹਤਰ 
ਿਾਨੀ ॥  

ਧਨਾਸਰੀ ਮਹਲਾ ੪ ॥  667-8 390 755 

627 ਹਤਰ ਕਾ ਸਿੰਤੁ ਪਰਾਨ ਧਨ ਤਤਸ ਕਾ ਪਤਨਹਾਰਾ ॥  ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥  745-11 308 756 
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628 ਹਤਰ ਕਾ ਸਿੰਤੁ ਤਮਲੈ ਗੁਰ ਸਾਧੂ ਲੈ ਤਤਸ ਕੀ ਧੂਤਰ ਮੁਤਖ 
ਲਾਈ ॥੩॥  

ਮਲਾਰ ਮਹਲਾ ੪ ॥  1263-5  757 

629 ਹਤਰ ਕਾ ਿਨੁ ਹਤਰ ਿਲ ਕਾ ਮੀਨਾ ਹਤਰ ਤਿਸਰਤ 
ਫੂਤਿ ਮਰ ੈ॥੩॥ 

ਮਲਾਰ ਮਹਲਾ ੪ ॥  1263-12 462 758 

630 ਹਤਰ ਕਾ ਨਾਮੁ ਤਧਆਇ ਕੈ ਹਹੋੁ ਹਤਰਆ ਿਾਈ ॥  ਿਸਿੰਤ ਕੀ ਵਾਰ ਮਹਲੁ ੫   1193-6 806 759 

631 ਹਤਰ ਕਾ ਨਾਮੁ ਤਰਦ ੈਤਨਤ ਤਧਆਈ ॥  ਆਸਾ ਘਰੁ ੭ ਮਹਲਾ ੫ ॥  394-2 365 760 

632 ਹਤਰ ਕਾ ਤਿਲੋਵਨਾ ਤਿਲੋਵਹੁ ਮਰੇੇ ਿਾਈ ॥ ਆਸਾ ਸਰੀ ਕਿੀਰ ਿੀਉ ਕ ੇ
ਚਉਪਦ ੇਇਕਤੁਕ ੇ॥  

478-6 340 761 

633 ਹਤਰ ਕੀ ਗਤਤ ਨਤਹ ਕੋਊ ਿਾਨੈ ॥  ਰਾਗੁ ਤਿਹਾਗਿਾ ਮਹਲਾ ੯ ॥  537-8 143 762 

634 ਹਤਰ ਕੀ ਤੁਮ ਸਵੇਾ ਕਰਹੁ ਦੂਿੀ ਸੇਵਾ ਕਰਹੁ ਨ ਕੋਇ 
ਿੀ ॥  

ਗੂਿਰੀ ਮਹਲਾ ੩ ॥  490-8 655 763 

635 ਹਤਰ ਕੀ ਤਪਆਸ ਤਪਆਸੀ ਕਾਮਤਨ ਦੇਖਉ ਰਤੈਨ 
ਸਿਾਈ ॥ 

ਰਾਗੁ ਸਾਰਗ ਅਸਿਪਦੀਆ 
ਮਹਲਾ ੧ ਘਰੁ ੧   

1232-5 506 764 

636 ਹਤਰ ਕੀ ਪੂਿਾ ਦੁਲਿੰਿ ਹੈ ਸਿੰਤਹੁ ਕਹਣਾ ਕਛੂ ਨ ਿਾਈ  ਰਾਮਕਲੀ ਮਹਲਾ ੩ ॥  910-5 397 765 

637 ਹਤਰ ਕੀਆ ਕਥਾ ਕਹਾਣੀਆ ਗਤੁਰ ਮੀਤਤ ਸੁਣਾਈਆ  ਤਤਲਿੰਗ ਮਹਲਾ ੪ ॥  725-10 622 766 

638 ਹਤਰ ਕੀਰਤਨ ਮਤਹ ਏਹੁ ਮਨੁ ਿਾਗ ੈ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਗਉਿੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥  199-3 694 768 

639 ਹਤਰ ਕੇ ਸਿੰਤ ਸਨੁਹੁ ਿਸੁ ਕਾਨੀ ॥ ਧਨਾਸਰੀ ਮਹਲਾ ੪ ॥  667-8 390 769 

640 ਹਤਰ ਕੇ ਸਖਾ ਸਾਧ ਿਨ ਨੀਕੇ ਤਤਨ ਊਪਤਰ ਹਾਥੁ 
ਵਤਾਵੈ ॥  

ਰਾਮਕਲੀ ਮਹਲਾ ੪ ॥  881-7 565 770 

641 ਹਤਰ ਕੇ ਚਰਨ ਕਮਲ ਮਤਨ ਤਧਆਉ ॥  ਿਡੋੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥  714-11 444 771 

642 ਹਤਰ ਕੇ ਚਰਨ ਿਤਪ ਿਾਂਉ ਕੁਰਿਾਨੁ ॥  ਤਿਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥  827-6 695 772 

643 ਹਤਰ ਕੇ ਦਰਸਨ ਕੋ ਮਤਨ ਚਾਉ ॥  ਕਦੇਾਰਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥  1119-17 998 773 

644 ਹਤਰ ਕੇ ਨਾਮ ਕੇ ਿਨ ਕਾਂਖੀ ॥  ਸਾਰਗ ਮਹਲਾ ੫ ॥  1227-11 533 774 

645 ਹਤਰ ਕੇ ਨਾਮ ਕੇ ਤਿਆਪਾਰੀ ॥ ਕਦੇਾਰਾ ਕਿੀਰ ਿੀਉ ॥ 1123-7 419 775 

646 ਹਤਰ ਕੇ ਨਾਮ ਤਿਨਾ ਦੁਖੁ ਪਾਵੈ ॥  ਤਿਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੯ ॥  830-18 464 776 

647 ਹਤਰ ਕੇ ਲੋਗਾ ਮੋ ਕਉ ਨੀਤਤ ਡਸ ੈਪਿਵਾਰੀ ॥ ਸੂਹੀ ਲਤਲਤ ਕਿੀਰ ਿੀਉ ॥  793-6 730 777 

648 ਹਤਰ ਕੋ ਨਾਮੁ ਸਦਾ ਸੁਖਦਾਈ ॥  ਮਾਰੂ ਮਹਲਾ ੯ ॥  1008-5 359 778 

649 ਹਤਰ ਖੋਿਹੁ ਵਡਿਾਗੀਹੋ ਤਮਤਲ ਸਾਧੂ ਸਿੰਗੇ ਰਾਮ ॥  ਤਿਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥  848-11 828 779 

650 ਹਤਰ ਗਣੁ ਕਤਹ ਨ ਸਕਉ ਿਨਵਾਰੀ ॥ ਧਨਾਸਰੀ ਮਹਲਾ ੪ ਘਰੁ ੧ 
ਚਉਪਦ ੇ  

666-14 114 780 
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651 ਹਤਰ ਗਣੁ ਗਾਉ ਮਨਾ ਸਤਤਗਰੁੁ ਸਤੇਵ ਤਪਆਤਰ ॥ ਤਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੫ ਘਰੁ ੨  50-10 767 781 

652 ਹਤਰ ਗਣੁ ਗਾਵੈ ਹਉ ਤਤਸੁ ਿਤਲਹਾਰੀ ॥  ਦਵੇਗਿੰਧਾਰੀ ਮਹਲਾ ੪ ॥  528-3 886 782 

653 ਹਤਰ ਗਣੁ ਪਿੀਐ ਹਤਰ ਗੁਣ ਗੁਣੀਐ ॥  ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੪ ॥  95-1 500 783 

654 ਹਤਰ ਗਨੁ ਕਹਤੇ ਕਹਨੁ ਨ ਿਾਈ ॥ ਰਾਗੁ ਸਰੋਤਿ ਿਾਣੀ ਿਗਤ ਿੀਖਨ 
ਕੀ ॥ 

659-16 364 784 

655 ਹਤਰ ਗਨੁ ਕਾਤਹ ਨ ਗਾਵਹੀ ਮਰੂਖ ਅਤਗਆਨਾ ॥ ਤਤਲਿੰਗ ਮਹਲਾ ੯ ਕਾਫੀ  726-14 388 785 

656 ਹਤਰ ਗਰੁ ਤਗਆਨੁ ਹਤਰ ਰਸੁ ਹਤਰ ਪਾਇਆ ॥  ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੪ ॥  95-12 410 786 

657 ਹਤਰ ਚਰਣ ਕਮਲ ਕੀ ਿੇਕ ਸਤਤਗੁਤਰ ਤਦਤੀ ਤੁਤਸ ਕੈ 
ਿਤਲ ਰਾਮ ਿੀਉ ॥  

ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥  777-19 222 787 

658 ਹਤਰ ਚਰਨ ਸਰਨ ਗਤੋਿਿੰਦ ਦੁਖ ਿਿੰਿਨਾ ਦਾਸ ਅਪੁਨੇ 
ਕਉ ਨਾਮੁ ਦੇਵਹੁ ॥  

ਧਨਾਸਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ਘਰੁ ੯ 
ਪਿਤਾਲ   

683-8 81 788 

659 ਹਤਰ ਚੇਤਤ ਮਨ ਮੇਰੇ ਤੂ ਗੁਰ ਕਾ ਸਿਦੁ ਕਮਾਇ ॥ ਵਡਹਿੰਸੁ ਮਹਲਾ ੩ ॥  560-12 931 789 

660 ਹਤਰ ਿਸੁ ਸਨੁਤਹ ਨ ਹਤਰ ਗਨੁ ਗਾਵਤਹ ॥  ਗਉਿੀ ਚਤੇੀ   332-3 708 790 

661 ਹਤਰ ਿਸੁ ਗਾਵਹੁ ਿਗਵਾਨ ॥  ਕਾਨਿਾ ਮਹਲਾ ੪ ॥  1297-18 380 791 

662 ਹਤਰ ਿਸੁ ਰੇ ਮਨਾ ਗਾਇ ਲੈ ਿੋ ਸਿੰਗੀ ਹੈ ਤੇਰੋ ॥  ਤਤਲਿੰਗ ਮਹਲਾ ੯ ॥  727-2 763 792 

663 ਹਤਰ ਿਨ ਊਤਮ ਊਤਮ ਿਾਣੀ ਮੁਤਖ ਿੋਲਤਹ 
ਪਰਉਪਕਾਰੇ ॥  

ਗੂਿਰੀ ਮਹਲਾ ੪ ॥  493-4 77 793 

664 ਹਤਰ ਿਨ ਸਿੰਤ ਤਮਲਹੁ ਮੇਰੇ ਿਾਈ ॥  ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੪ ॥  95-6 562 794 

665 ਹਤਰ ਿਨ ਸਗਲ ਉਧਾਰੇ ਸਿੰਗ ਕੇ ॥  ਸਾਰਗ ਮਹਲਾ ੫ ॥  1208-13 705 795 

666 ਹਤਰ ਿਨ ਤਸਮਰਹੁ ਤਹਰਦ ੈਰਾਮ ॥  ਿੈਤਸਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥  702-13 461 796 

667 ਹਤਰ ਿਨ ਕਉ ਇਹੀ ਸਹੁਾਵੈ ॥  ਸਰੋਤਿ ਮਹਲਾ ੫ ॥  613-4 696 797 

668 ਹਤਰ ਿਨ ਛੋਤਡਆ ਸਗਲਾ ਆਪੁ ॥  ਸਾਰਗ ਮਹਲਾ ੫ ॥  1217-16 887 798 

669 ਹਤਰ ਿਨ ਦੇਖਹੁ ਸਤਤਗੁਰੁ ਨਨੈੀ ॥ ਤਿਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੪ ॥  800-5 829 799 

670 ਹਤਰ ਿਨ ਨਾਚਹੁ ਹਤਰ ਹਤਰ ਤਧਆਇ ॥ ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੪ ॥  368-13 704 800 

671 ਹਤਰ ਿਨ ਿੋਲਤ ਸਰੀਰਾਮ ਨਾਮਾ ਤਮਤਲ ਸਾਧਸਿੰਗਤਤ 
ਹਤਰ ਤੋਰ ॥੧॥ ਰਹਾਉ  

ਮਲਾਰ ਮਹਲਾ ੪ ਪਿਤਾਲ ਘਰੁ 
੩   

1265-13 386 801 

672 ਹਤਰ ਿਨ ਰਾਖੇ ਗੁਰ ਗੋਤਵਿੰਦ ॥ ਧਨਾਸਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥  681-16 199 802 

673 ਹਤਰ ਿਨ ਰਾਮ ਰਾਮ ਰਾਮ ਤਧਆਂਏ ॥  ਸਾਰਗ ਮਹਲਾ ੫ ॥  1208-16 461 803 

674 ਹਤਰ ਿਤਨ ਤਸਮਤਰਆ ਨਾਮ ਅਧਾਤਰ ॥ ਸਰੋਤਿ ਮਹਲਾ ੫ ॥  620-5 449 804 

675 ਹਤਰ ਿਨੁ ਗਨੁ ਗਾਵਤ ਹਤਸਆ ॥  ਕਤਲਆਨੁ ਮਹਲਾ ੪ ॥  1319-10 992 805 
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676 ਹਤਰ ਿਤਪ ਿਪੇ ਮਨੁ ਧੀਰੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥  ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੫ ਘਰੁ ੩ ॥  132-18 941 806 

677 ਹਤਰ ਿਪਤਦਆ ਤਖਨੁ ਤਢਲ ਨ ਕੀਿਈ ਮੇਰੀ 
ਤਿਿੰਦੁਿੀਏ ਮਤੁ ਤਕ ਿਾਪੈ ਸਾਹੁ ਆਵੈ ਤਕ ਨ ਆਵੈ 
ਰਾਮ ॥ 

ਤਿਹਾਗਿਾ ਮਹਲਾ ੪ ॥  540-11 402 807 

678 ਹਤਰ ਿਪੇ ਹਤਰ ਮਿੰਦਰੁ ਸਾਤਿਆ ਸਿੰਤ ਿਗਤ ਗੁਣ 
ਗਾਵਤਹ ਰਾਮ ॥  

ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥  781-12 859 808 

679 ਹਤਰ ਿੀ ਏਹ ਤੇਰੀ ਵਤਡਆਈ ॥  ਸਰੋਤਿ ਮਹਲਾ ੩ ਘਰੁ ੧ ਤਤਤੁਕੀ   637-12 855 809 

680 ਹਤਰ ਿੀ ਤੂ ਆਪੇ ਰਿੰਗੁ ਚਿਾਇ ॥ ਸਰੋਤਿ ਮਹਲਾ ੩ ॥  639-1 845 810 

681 ਹਤਰ ਿੀ ਮਾਤਾ ਹਤਰ ਿੀ ਤਪਤਾ ਹਤਰ ਿੀਉ 
ਪਰਤਤਪਾਲਕ ॥ 

ਮਾਰੂ ਸਲੋਕ ਡਖਣੇ ਪਉਿੀ ਮਃ 
੫॥  

1101-17 191 811 

682 ਹਤਰ ਿੀਉ ਆਪੇ ਿਖਤਸ ਤਮਲਾਇ ॥ ਸਰੋਤਿ ਮਹਲਾ ੩ ਦੁਤੁਕੀ ॥  638-9 111 812 

683 ਹਤਰ ਿੀਉ ਸਦਾ ਤੇਰੀ ਸਰਣਾਈ ॥ ਪਰਿਾਤੀ ਮਹਲਾ ੩ ॥  1333-17 78 813 

684 ਹਤਰ ਿੀਉ ਸਿਦੇ ਿਾਪਦਾ ਿਾਈ ਪੂਰ ੈਿਾਤਗ ਤਮਲਾਇ  ਸਰੋਤਿ ਮਹਲਾ ੩ ॥  639-1 845 814 

685 ਹਤਰ ਿੀਉ ਤਿਪਾ ਕਰਹੁ ਤੁਮ ਤਪਆਰੇ ॥ ਸਰੋਤਿ ਮਹਲਾ ੩ ॥  603-16 861 815 

686 ਹਤਰ ਿੀਉ ਤਧੁੁ ਨੋ ਸਦਾ ਸਾਲਾਹੀ ਤਪਆਰੇ ਤਿਚਰੁ 
ਘਿ ਅਿੰਤਤਰ ਹੈ ਸਾਸਾ॥  

ਸਰੋਤਿ ਮਹਲਾ ੩ ॥  601-1 957 816 

687 ਹਤਰ ਿੀਉ ਤੂ ਸੁਖ ਸਿੰਪਤਤ ਰਾਤਸ ॥ ਸਰੋਤਿ ਮਃ ੫ ॥  619-9 447 817 

688 ਹਤਰ ਿੀਉ ਤਨਮਾਤਣਆ ਤੂ ਮਾਣੁ ॥ ਸਰੋਤਿ ਮਹਲਾ ੫ ॥  624-14 190 818 

689 ਹਤਰ ਿੂ ਰਾਤਖ ਲਹੇੁ ਪਤਤ ਮੇਰੀ ॥  ਿੈਤਸਰੀ ਮਹਲਾ ੯ ॥  703-2 114 819 

690 ਹਤਰ ਦਇਆਤਲ ਦਇਆ ਪਰਤਿ ਕੀਨੀ ਮੇਰ ੈਮਤਨ ਤਤਨ 
ਮੁਤਖ ਹਤਰ ਿੋਲੀ ॥  

ਮਹਲਾ ੪ ਗਉਿੀ ਪੂਰਿੀ ॥  168-16 415 820 

691 ਹਤਰ ਦਰਸਨ ਕਉ ਮੇਰਾ ਮਨੁ ਿਹ ੁਤਪਤੈ ਤਿਉ 
ਤਤਰਖਾਵਿੰਤੁ ਤਿਨੁ ਨੀਰ ॥ 

ਗੋੋਂਡ ਮਹਲਾ ੪ ॥  861-18 503 821 

692 ਹਤਰ ਦਰਸਨ ਕੀ ਮਤਨ ਤਪਆਸ ਘਨੇਰੀ ॥ ਤਿਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥  804-19 549 822 

693 ਹਤਰ ਦਰਸਨੁ ਦੇਹੁ ਹਤਰ ਆਸ ਤੁਮਾਰੀ ॥ ਗਉਿੀ ਗੁਆਰਰੇੀ ਮਹਲਾ ੪  164-15 521 823 

694 ਹਤਰ ਤਦਨੁ ਰਤੈਨ ਕੀਰਤਨੁ ਗਾਈਐ ॥ ਸਰੋਤਿ ਮਹਲਾ ੫ ॥  623-14 698 824 

695 ਹਤਰ ਦੁਆਰ ੈਖਰੀਆ ॥ ਰਾਗੁ ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੫ ਘਰੁ ੫ 
ਪਿਤਾਲ   

746-2 529 825 

696 ਹਤਰ ਧਨੁ ਿਾਪ ਹਤਰ ਧਨੁ ਤਾਪ ਹਤਰ ਧਨੁ ਿੋਿਨੁ 
ਿਾਇਆ ॥  

ਗੂਿਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥  495-14 422 826 



 34 

697 ਹਤਰ ਧਨੈ ਨਾਤਲ ਅਿੰਤਮਰਤ ਵੇਲੈ ਵਤ ੈਹਤਰ ਿਗਤੀ ਹਤਰ 
ਤਲਵ ਲਾਈ ॥ 

ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੪ ॥  733-19 425 827 

698 ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਧਨੁ ਤਨਰਮਲੁ ਅਤਤ ਅਪਾਰਾ ॥  ਧਨਾਸਰੀ ਮਹਲਾ ੩ ॥  664-1 426 828 

699 ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਲੇਹੁ ਮੀਤਾ ਲਹੇੁ ਆਗ ੈਤਿਖਮ ਪਿੰਥੁ ਿੈਆਨ 
॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥  

ਰਾਗੁ ਗਿੌੀ ਮਾਲਵਾ ਮਹਲਾ ੫   214-5 655 829 

700 ਹਤਰ ਨਾਮਾ ਹਤਰ ਰਿੰਙੁ ਹੈ ਹਤਰ ਰਿੰਙੁ ਮਿੀਿੈ ਰਿੰਙੁ ॥  ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੪ ॥  731-19 416 830 

701 ਹਤਰ ਨਾਮੈ ਤੁਤਲ ਨ ਪੁਿਈ ਿੇ ਲਖ ਕੋਿੀ ਕਰਮ 
ਕਮਾਇ ॥੨॥ 

ਤਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੧ ॥  62-3 451 831 

702 ਹਤਰ ਪਤਹਲਿੀ ਲਾਵ ਪਰਤਵਰਤੀ ਕਰਮ ਤਦਰਿਾਇਆ 
ਿਤਲ ਰਾਮ ਿੀਉ ॥  

ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੪ ॥  773-16 600 832 

703 ਹਤਰ ਪਰਾਨ ਪਰਿੂ ਸੁਖਦਾਤੇ ॥  ਦਵੇਗਿੰਧਾਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥  529-18 303 833 

704 ਹਤਰ ਪਰੇਤਮ ਕਸਾਈ ਤਦਨਸੁ ਰਾਤਤ ਹਤਰ ਰਤੀ ਹਤਰ 
ਰਿੰਤਗ ਚੋਲੇ ॥ 

ਵਾਰ ਸਰੋਤਿ ਕੀ ਮਃ ੪ ॥ 642-14 846 834 

705 ਹਤਰ ਪਿੁ ਹਤਰ ਤਲਖੁ ਹਤਰ ਿਤਪ ਹਤਰ ਗਾਉ ਹਤਰ 
ਿਉਿਲੁ ਪਾਤਰ ਉਤਾਰੀ  

ਧਨਾਸਰੀ ਮਹਲਾ ੪ ॥  669-5 370 835 

706 ਹਤਰ ਪੇਖਨ ਕਉ ਤਸਮਰਤ ਮਨੁ ਮਰੇਾ ॥  ਗਉਿੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥  204-12 539 836 

707 ਹਤਰ ਤਿਸਰਤ ਸਦਾ ਖਆੁਰੀ ॥  ਿਡੋੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥  711-15 467 837 

708 ਹਤਰ ਤਿਸਰਤ ਸੋ ਮਆੂ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥  ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥  407-15 926 838 

709 ਹਤਰ ਤਿਨੁ ਅਵਰ ਤਿਆ ਤਿਰਥੇ ॥  ਗਉਿੀ ਮਾਲਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥  216-4 454 839 

710 ਹਤਰ ਤਿਨੁ ਸਿੁ ਤਕਛੁ ਮੈਲਾ ਸਿੰਤਹ ੁਤਕਆ ਹਉ ਪੂਿ 
ਚਿਾਈ ॥੨॥ 

ਰਾਮਕਲੀ ਮਹਲਾ ੩ ॥  910-5 397 840 

711 ਹਤਰ ਤਿਨੁ ਕਉਨੁ ਸਹਾਈ ਮਨ ਕਾ ॥  ਸਾਰਿੰਗ ਕਿੀਰ ਿੀਉ ॥  1253-16 758 841 

712 ਹਤਰ ਤਿਨੁ ਤਕਉ ਿੀਵਾ ਮੇਰੀ ਮਾਈ ॥  ਰਾਗੁ ਸਾਰਗ ਅਸਿਪਦੀਆ 
ਮਹਲਾ ੧ ਘਰੁ ੧   

1232-5 506 842 

713 ਹਤਰ ਤਿਨੁ ਤਕਉ ਰਹੀਐ ਦੁਖੁ ਤਿਆਪੈ ॥  ਸਾਰਗ ਮਹਲਾ ੧ ॥  1197-9 544 843 

714 ਹਤਰ ਤਿਨੁ ਿੀਉ ਿਤਲ ਿਤਲ ਿਾਉ ॥  ਰਾਗੁ ਤਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ਪਤਹਲਾ 
੧ ਘਰੁ ੧  

14-2 472 844 

715 ਹਤਰ ਤਿਨੁ ਿੀਅਰਾ ਰਤਹ ਨ ਸਕੈ ਤਿਉ ਿਾਲਕੁ ਖੀਰ 
ਅਧਾਰੀ ॥  

ਗੂਿਰੀ ਮਹਲਾ ੪ ਘਰੁ ੨   506-16 691 845 

716 ਹਤਰ ਤਿਨੁ ਤੇਰੋ ਕੋ ਨ ਸਹਾਈ ॥  ਰਾਗੁ ਸਾਰਿੰਗ ਮਹਲਾ ੯ ॥  1231-8 764 846 

717 ਹਤਰ ਤਿਨੁ ਿੈਲ ਤਿਰਾਨੇ ਹੁਈਹੈ ॥   ਗੂਿਰੀ, ਕਿੀਰ, ਚਉਪਦਾ ਘਰੁ ੨  524-7 468 847 
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718 ਹਤਰ ਤਿਨੁ ਰਤਹ ਨ ਸਕਉ ਇਕ ਰਾਤੀ ॥ ਧਨਾਸਰੀ ਮਹਲਾ ੪ ॥  668-1 510 848 

719 ਹਤਰ ਤਿਨੁ ਰਤਹ ਨ ਸਕੈ ਮਨੁ ਮੇਰਾ ॥  ਰਾਗੁ ਿਡੋੀ ਮਹਲਾ ੪ ਘਰੁ ੧  711-3 540 849 

720 ਹਤਰ ਿਗਤਤ ਤਿਨਾ ਲੇ ਧਰਤਨ ਗਡਲੀਆ ॥੨॥ ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥  385-1 467 850 

721 ਹਤਰ ਿਗਤਾ ਹਤਰ ਧਨੁ ਰਾਤਸ ਹੈ ਗੁਰ ਪੂਤਛ ਕਰਤਹ 
ਵਾਪਾਰੁ ॥  

ਤਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੩ ॥  28-13  851 

722 ਹਤਰ ਿਗਤਾ ਕਾ ਆਸਰਾ ਅਨ ਨਾਹੀ ਿਾਉ ॥  ਤਿਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥  815-1 994 852 

723 ਹਤਰ ਮਤਨ ਤਤਨ ਵਤਸਆ ਸੋਈ ॥  ਸਰੋਤਿ ਮਹਲਾ ੫ ॥  629-14 891 853 

724 ਹਤਰ ਮੇਰੋ ਤਪਰੁ ਹਉ ਹਤਰ ਕੀ ਿਹਰੁੀਆ ॥ ਆਸਾ ਤਤਪਦਾ ਇਕਤੁਕਾ ਕਿੀਰ 
ਿੀਉ ॥  

483-9 590 854 

725 ਹਤਰ ਰਿੰਗ ਰਿੰਗ ਰਿੰਗ ਅਨੂਪੇਰ ੈ॥ ਕਾਨਿਾ ਮਹਲਾ ੫ ਘਰੁ ੬   1304-12 798 855 

726 ਹਤਰ ਰਸੁ ਪੀਵਹੁ ਿਾਈ ॥ ਸਰੋਤਿ ਮਹਲਾ ੫ ॥  630-5 410 856 

727 ਹਤਰ ਰਸੁ ਪੀਵਤ ਸਦ ਹੀ ਰਾਤਾ ॥  ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ਤਤਪਦ ੇ੨ ॥  377-9 406 857 

728 ਹਤਰ ਰਸੁ ਪੀਵੈ ਅਲਮਸਤੁ ਮਤਵਾਰਾ ॥ ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ਤਤਪਦੇ ੨ ॥  377-9 406 858 

729 ਹਤਰ ਰਾਮ ਰਾਮ ਰਾਮ ਰਾਮਾ ॥  ਗਉਿੀ ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੫ ॥  218-9 951 859 

730 ਹਰਣੀ ਹਵੋਾ ਿਤਨ ਿਸਾ ਕਿੰਦ ਮੂਲ ਚੁਤਣ ਖਾਉ ॥  ਗਉਿੀ ਿੈਰਾਗਤਣ ਮਹਲਾ ੧  157-2 519 860 

731 ਹਲਤਤ ਸੁਖੁ ਪਲਤਤ ਸੁਖੁ ਤਨਤ ਸਖੁੁ ਤਸਮਰਨੋ ਨਾਮੁ 
ਗੋਤਿਿੰਦ ਕਾ ਸਦਾ ਲੀਿੈ  

ਧਨਾਸਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥  683-13 358 861 

732 ਹਲੇ ਯਾਰਾਂ ਹਲੇ ਯਾਰਾਂ ਖੁਤਸਖਿਰੀ ॥  ਤਤਲਿੰਗ ਨਾਮਦਵੇ ਿੀ 727-16 126 862 

733 ਹਾ ਹਾ ਪਰਿ ਰਾਤਖ ਲਹੇੁ ॥  ਰਾਗੁ ਧਨਾਸਰੀ ਮਹਲਾ ੫   675-10 115 863 

734 ਤਹਰਦ ੈਹਤਰ ਕੇ ਚਰਣ ਵਸਾਈ ॥ ਸਰੋਤਿ ਮਹਲਾ ੫ ॥  619-6 612 864 

735 ਤਹਰਦ ੈਹਤਰ ਿੀ ਕੋ ਤਸਮਰਨੁ ਧਰ ੈ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਿਰੈਉ ਨਾਮਦਵੇ ਿੀ 1165-6 328 865 

736 ਤਹਰਦ ੈਨਾਮੁ ਵਸਾਇਹੁ ॥  ਸਰੋਤਿ ਮਹਲਾ ੫ ॥  621-12 950 866 

737 ਹੀਉ ਤਡਵੈ ਮਨ ਐਸੀ ਪਰੀਤਤ ਕੀਿ ੈ॥ ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ਛਿੰਤ ਘਰੁ ੬ ॥ 
ਛਿੰਤੁ ॥ 

454-15 526 867 

738 ਹੁਕਮੀ ਵਰਸਣ ਲਾਗੇ ਮੇਹਾ ॥  ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੫ ॥  104-10 808 868 

739 ਹੁਤਣ ਨਹੀ ਸਿੰਦੇਸਰੋ ਮਾਇਓ ॥ ਰਾਗੁ ਸਰੋਤਿ ਮਹਲਾ ੫ ॥  624-7 500 869 

740 ਹੇ ਗੋਤਿਿੰਦ ਹੇ ਗੋਪਾਲ ਹੇ ਦਇਆਲ ਲਾਲ ॥੧॥ ਰਹਾਉ 
॥  

ਮਲਾਰ ਮਹਲਾ ੫ ॥  1273-1 82 870 

741 ਹੈ ਕੋਈ ਰਾਮ ਤਪਆਰੋ ਗਾਵੈ ॥  ਗਉਿੀ ਿੈਰਾਗਤਣ ਰਹਏੋ ਕ ੇਛਿੰਤ 
ਕ ੇਘਤਰ ਮਃ ੫   

203-12 954 871 
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742 ਹੈ ਨਾਹੀ ਕੋਊ ਿੂਝਨਹਾਰੋ ਿਾਨੈ ਕਵਨੁ ਿਤਾ ॥  ਗੂਿਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥  498-8 962 872 

743 ਹਇੋ ਇਕਤਰ ਤਮਲਹੁ ਮਰੇੇ ਿਾਈ ਦੁਤਿਧਾ ਦੂਤਰ ਕਰਹੁ 
ਤਲਵ ਲਾਇ॥  

ਿਸਿੰਤੁ ਮਹਲਾ ੫ ਘਰੁ ੨ ਤਹਿੰਡੋਲ   1185-9 566 873 

744 ਹੋਈ ਰਾਿੇ ਰਾਮ ਕੀ ਰਖਵਾਲੀ ॥ ਸਰੋਤਿ ਮਹਲਾ ੫ ॥  620-1 177 874 

745 ਹਹੋੁ ਦਇਆਲ ਮਰੇਾ ਮਨੁ ਲਾਵਹੁ ਹਉ ਅਨਤਦਨੁ ਰਾਮ 
ਨਾਮੁ ਤਨਤ ਤਧਆਈ ॥  

ਗੂਿਰੀ ਮਹਲਾ ੪ ॥  493-10 920 875 

746 ਹੋਲੀ ਕੀਨੀ ਸਿੰਤ ਸਵੇ ॥ ਿਸਿੰਤੁ ਮਹਲਾ ੫ ਘਰੁ ੧ ਦੁਤੁਕ ੇ  1180-1 798 876 
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747 ਕਿੰਚਨ ਤਸਉ ਪਾਈਐ ਨਹੀ ਤੋਤਲ ॥  ਗਉਿੀ ਕਿੀਰ ਿੀ ਤਤਪਦ ੇ॥  327-10 536 877 

748 ਕਿੰਚਨ ਨਾਰੀ ਮਤਹ ਿੀਉ ਲੁਿਤੁ ਹ ੈਮਹੋੁ ਮੀਿਾ 
ਮਾਇਆ ॥  

ਗਉਿੀ ਿੈਰਾਗਤਣ ਮਹਲਾ ੪ ॥  167-12 92 878 

749 ਕਿੰਚਨਾ ਿਹੁ ਦਤ ਕਰਾ ॥  ਸਾਰਗ ਮਹਲਾ ੫ ॥  1229-14 454 879 

750 ਕਉਡੀ ਿਦਲ ੈਤਤਆਗ ੈਰਤਨੁ ॥  ਰਾਮਕਲੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥  892-16 490 880 

751 ਕਉਣ ਤਰਾਿੀ ਕਵਣੁ ਤੁਲਾ ਤੇਰਾ ਕਵਣੁ ਸਰਾਫੁ 
ਿੁਲਾਵਾ  

ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੧ ॥   730-18  881 

752 ਕਉਨ ਕੋ ਕਲਿੰਕੁ ਰਤਹਓ ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਲਤੇ ਹੀ ॥  ਿਡੋੀ ਨਾਮਦਵੇ ਿੀਉ ॥  718-13 112 882 

753 ਕਉਨ ਵਡਾ ਮਾਇਆ ਵਤਡਆਈ ॥ ਗਉਿੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥  188-13 873 883 

754 ਕਉਨੁ ਮੂਆ ਰੇ ਕਉਨੁ ਮੂਆ ॥ ਰਾਮਕਲੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥  885-12 778 884 

755 ਕਈ ਿਨਮ ਿਏ ਕੀਿ ਪਤਿੰਗਾ ॥  ਗਉਿੀ ਗੁਆਰਰੇੀ ਮਹਲਾ ੫  176-10 99 885 

756 ਕਤਹ ਰਤਵਦਾਸ ਅਕਥ ਕਥਾ ਿਹੁ ਕਾਇ ਕਰੀਿ ੈ॥ ਤਿਲਾਵਲੁ ਿਾਣੀ ਰਤਵਦਾਸ ਿਗਤ 
ਕੀ   

858-3 961 886 

757 ਕਹੁ ਕਿੀਰ ਿਗਤਤ ਕਤਰ ਪਾਇਆ ॥ ਕਿੀਰ ਿੀ ਗਉਿੀ ॥  324-12  887 

758 ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਸਿ ਤੇਰੀ ਵਤਡਆਈ ਕੋਈ ਨਾਉ ਨ 
ਿਾਣੈ ਮੇਰਾ ॥੪॥੧੦॥ 

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥  383-7 172 888 

759 ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਮੈ ਸਰਿ ਸੁਖੁ ਪਾਇਆ ਇਹ ਸੂਤਖ 
ਤਿਹਾਨੀ ਰਾਤੇ ॥੨॥੩॥ 

ਸਾਰਗ ਮਹਲਾ ੫ ॥  1209-10  889 

760 ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਰਿੰਤਗ ਚਲੂਲ ਿਏ ਹੈ ਹਤਰ ਰਿੰਗੁ ਨ ਲਹੈ 
ਮਿੀਿਾ ॥੨॥੧੯॥ 

ਸਾਰਗ ਮਹਲਾ ੫ ॥  1212-13 414 890 

761 ਕਹੁ ਪਿੰਤਡਤ ਸੂਚਾ ਕਵਨੁ ਿਾਉ ॥ ਿਸਿੰਤੁ ਤਹਿੰਡੋਲੁ ਘਰੁ ੨   1195-5 1004 891 
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762 ਕਹਉ ਕਹਾ ਅਪਨੀ ਅਧਮਾਈ ॥  ਿਡੋੀ ਮਹਲਾ ੯  718-5 103 892 

763 ਕਹਹੁ ਗੁਸਾਈ ਤਮਲੀਐ ਕੇਹ ॥  ਰਾਗੁ ਗਉਿੀ ਗੁਆਰਰੇੀ ਮਹਲਾ 
੫ ਚਉਪਦ ੇਦੁਪਦ ੇ  

185-10 488 893 

764 ਕਹਾ ਸੁ ਖੇਲ ਤਿੇਲਾ ਘੋਿੇ ਕਹਾ ਿੇਰੀ ਸਹਨਾਈ ॥  ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੧ ॥  417-13 937 894 

765 ਕਹਾ ਕਹਉ ਮੈ ਅਪਨੁੀ ਕਰਨੀ ਤਿਹ ਤਿਤਧ ਿਨਮੁ 
ਗਵਾਇਓ ॥ 

ਸਾਰਿੰਗ ਮਹਲਾ ੯ ॥  1231-18 94 895 

766 ਕਹਾ ਕਰਉ ਿਾਤੀ ਕਹ ਕਰਉ ਪਾਤੀ ॥ ਆਸਾ ਨਾਮਦਵੇ ਿੀਉ ॥ 485-13 367 896 

767 ਕਹਾ ਨਰ ਅਪਨੋ ਿਨਮੁ ਗਵਾਵੈ ॥  ਸਾਰਿੰਗ ਮਹਲਾ ੯ ॥  1231-15 765 897 

768 ਕਹਾ ਮਨ ਤਿਤਖਆ ਤਸਉ ਲਪਿਾਹੀ ॥  ਸਾਰਿੰਗ ਮਹਲਾ ੯ ॥  1231-11 764 898 

769 ਕਤਹਆ ਕਰਣਾ ਤਦਤਾ ਲੈਣਾ ॥  ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੫ ॥  98-13 181 899 

770 ਕਹੇ ਨ ਿਾਨੀ ਅਉਗਣ ਮੇਰੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਗਉਿੀ ਚਤੇੀ ਮਹਲਾ ੧ ॥  156-9 98 900 

771 ਕਚਾ ਰਿੰਗੁ ਕਸੁਿੰਿ ਕਾ ਥੋਿਤਿਆ ਤਦਨ ਚਾਤਰ ਿੀਉ ॥  ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੧ ਘਰੁ ੯   751-1 934 901 

772 ਕਛੂ ਨ ਥੋਰਾ ਹਤਰ ਿਗਤਨ ਕਉ ॥ ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥  390-1 459 902 

773 ਕਣ ਤਿਨਾ ਿਸੈੇ ਥੋਥਰ ਤੁਖਾ ॥  ਗਉਿੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥  192-16 466 903 

774 ਕਤ ਕੀ ਮਾਈ ਿਾਪੁ ਕਤ ਕੇਰਾ ਤਕਦੂ ਥਾਵਹੁ ਹਮ 
ਆਏ ॥  

ਗਉਿੀ ਚਤੇੀ ਮਹਲਾ ੧ ॥  156-9 98 904 

775 ਕਤ ਿਾਈਐ ਰੇ ਘਰ ਲਾਗੋ ਰਿੰਗੁ ॥  ਰਾਮਾਨਿੰਦ ਿੀ ਘਰੁ ੧   1195-11 804 905 

776 ਕਥਾ ਕੀਰਤਨੁ ਰਾਗ ਨਾਦ ਧੁਤਨ ਇਹੁ ਿਤਨਓ ਸੁਆਉ  ਤਿਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥  818-6 697 906 

777 ਕਥਾ ਪੁਰਾਤਨ ਇਉ ਸਣੁੀ ਿਗਤਨ ਕੀ ਿਾਨੀ ॥ ਤਿਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥  815-1 994 907 

778 ਕਥੀਐ ਸਿੰਤਸਿੰਤਗ ਪਰਿ ਤਗਆਨੁ ॥  ਕਾਨਿਾ ਮਹਲਾ ੫ ਘਰੁ ੩   1300-8 697 908 

779 ਕਤਦ ਤਦਨੀਅਰੁ ਦੇਖੀਐ ॥  ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ਛਿੰਤ ਘਰੁ ੬ ॥ 
ਛਿੰਤੁ ॥ 

454-15 526 909 

780 ਕਿ ਕੋ ਿਾਲੈ ਘੁਿੰਘਰੂ ਤਾਲਾ ਕਿ ਕੋ ਿਿਾਵੈ ਰਿਾਿੁ ॥  ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੪ ॥  368-7 529 910 

781 ਕਿ ਦੇਖਉ ਪਰਿੁ ਆਪਨਾ ਆਤਮ ਕੈ ਰਿੰਤਗ ॥ ਤਿਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥  816-8 555 911 

782 ਕਤਿ ਕਲ ਸੁਿਸੁ ਗਾਵਉ ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਰਾਿੁ ਿੋਗੁ 
ਤਿਤਨ ਮਾਤਣਓ ॥੨॥ 

ਸਵਈਏ ਮਹਲੇ ਪਤਹਲੇ ਕ ੇ੧   1389-10 248 912 

783 ਕਿਹੂ ਖੀਤਰ ਖਾਡ ਘੀਉ ਨ ਿਾਵੈ ॥  ਿਰੈਉ ਨਾਮਦਵੇ ਿੀਉ ॥  1164-5 144 914 

784 ਕਰ ਕਤਰ ਿਹਲ ਰਸਨਾ ਗੁਣ ਗਾਵਉ ॥  ਗਉਿੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥  189-19 351 915 

785 ਕਰ ਿੋਤਿ ਨਾਨਕੁ ਦਾਨੁ ਮਾਂਗ ੈਦੇਹ ੁਅਪਨਾ ਨਾਉ ॥੨ ਮਾਲੀ ਗਉਿਾ ਮਹਲਾ ੫ ਦੁਪਦ ੇ 987-17 955 916 

786 ਕਤਰ ਆਸਾ ਆਇਓ ਪਰਿ ਮਾਗਤਨ ॥ ਤਿਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥  804-3 549 917 
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787 ਕਤਰ ਇਸਨਾਨੁ ਤਸਮਤਰ ਪਰਿੁ ਅਪਨਾ ਮਨ ਤਨ ਿਏ 
ਅਰੋਗਾ ॥  

ਸਰੋਤਿ ਮਹਲਾ ੫ ॥  611-11 446 918 

788 ਕਤਰ ਤਕਰਪਾ ਅਪਨਾ ਦਰਸੁ ਦੀਿ ੈਿਸੁ ਗਾਵਉ ਤਨਤਸ 
ਅਰੁ ਿੋਰ ॥  

ਗੂਿਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥  500-1 76 919 

789 ਕਤਰ ਤਕਰਪਾ ਅਪਨੈ ਘਤਰ ਆਇਆ ਤਾ ਤਮਤਲ 
ਸਖੀਆ ਕਾਿੁ ਰਚਾਇਆ ॥  

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੧ ॥  351-13 599 920 

790 ਕਤਰ ਤਕਰਪਾ ਹਤਰ ਪਰਗਿੀ ਆਇਆ ॥  ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥  375-12 427 921 

791 ਕਤਰ ਤਕਰਪਾ ਕਰਹੁ ਪਰਿ ਦਾਤਤ ॥ ਿਰੈਉ ਮਹਲਾ ੫ ॥  1144-9 188 922 

792 ਕਤਰ ਤਕਰਪਾ ਗੁਰ ਪਾਰਿਰਹਮ ਪਰੂੇ ਅਨਤਦਨੁ ਨਾਮੁ 
ਵਖਾਣਾ ਰਾਮ ॥  

ਤਿਹਾਗਿਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥  543-9 771 923 

793 ਕਤਰ ਤਕਰਪਾ ਦਇਆਲ ਪਰਿ ਇਹ ਤਨਤਧ ਤਸਤਧ 
ਪਾਵਉ ॥ 

ਤਿਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥  812-1 87 924 

794 ਕਤਰ ਤਕਰਪਾ ਧਤੂਰ ਦਹੇੁ ਸਿੰਤਨ ਕੀ ਸੁਖੁ ਨਾਨਕੁ ਇਹੁ 
ਿਾਛੈ ॥੪॥੯॥ 

ਗਉਿੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥  207-8 88 925 

795 ਕਤਰ ਤਕਰਪਾ ਪਰਿ ਦੀਨ ਦਇਆਲਾ ॥ ਵਡਹਿੰਸੁ ਮਃ ੫ ॥  563-3 164 926 

796 ਕਤਰ ਤਕਰਪਾ ਪੂਰਨ ਸੁਖਦਾਤੇ ॥ ਮਲਾਰ ਮਹਲਾ ੫ ॥  1270-13 354 927 

797 ਕਤਰ ਤਕਰਪਾ ਮੇਰੇ ਪਰੀਤਮ ਸੁਆਮੀ ਨਤੇਰ ਦੇਖਤਹ 
ਦਰਸੁ ਤੇਰਾ ਰਾਮ ॥  

ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥  780-17 67 928 

798 ਕਤਰ ਤਕਰਪਾ ਵਸਹੁ ਮੇਰ ੈਤਹਰਦ ੈਹਇੋ ਸਹਾਈ ਆਤਪ 
॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥  405-17 74 929 

799 ਕਤਰ ਕੀਰਤਨੁ ਹਇੋ ਉਧਾਰੁ ॥ ਰਾਗੁ ਗਿੌੀ ਮਾਲਵਾ ਮਹਲਾ ੫   214-5 655 930 

800 ਕਰੁ ਮਸਤਤਕ ਗੁਤਰ ਪੂਰ ੈਧਤਰਓ ਮਨੁ ਿੀਤੋ ਿਗੁ ਸਾਰੀ 
॥੧॥ 

ਗਉਿੀ ਮਾਲਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥  215-5 345 931 

801 ਕਰਉ ਤਿਨਉ ਗੁਰ ਅਪਨੇ ਪਰੀਤਮ ਹਤਰ ਵਰੁ ਆਤਣ 
ਤਮਲਾਵੈ ॥  

ਮਲਾਰ ਮਹਲਾ ੧ ॥  1254-9 809 932 

802 ਕਰਉ ਿੇਨਤੀ ਸਤਤਗੁਰ ਅਪਨੁੀ ॥ ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥  388-4 362 933 

803 ਕਰਉ ਮਨੋਰਥ ਮਨੈ ਮਾਤਹ ਅਪਨ ੇਪਰਿ ਤੇ ਪਾਵਉ ॥ ਤਿਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥  813-13 87 934 

804 ਕਰਹੁ ਗਤਤ ਦਇਆਲ ਸਿੰਤਹੁ ਮਰੋੀ ॥  ਸਾਰਗ ਮਹਲਾ ੫ ॥  1217-2 318 935 

805 ਕਰਹਲੇ ਮਨ ਪਰਦੇਸੀਆ ਤਕਉ ਤਮਲੀਐ ਹਤਰ ਮਾਇ 
॥  

ਰਾਗੁ ਗਉਿੀ ਪੂਰਿੀ ਮਹਲਾ ੪ 
ਕਰਹਲੇ   

234-3 884 936 

806 ਕਰਤਾ ਸਿੁ ਕੋ ਤੇਰ ੈਿਤੋਰ ॥ ਤਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੧ ॥  17-16 585 937 
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807 ਕਰਤਾ ਤੂ ਮੇਰਾ ਿਿਮਾਨੁ ॥ ਪਰਿਾਤੀ ਮਹਲਾ ੧ ॥  1329-4 393 938 

808 ਕਰਤਾ ਤੂ ਮੈ ਮਾਣੁ ਤਨਮਾਣੇ ॥ ਸਰੋਤਿ ਮਹਲਾ ੧ ॥  596-17 107 939 

809 ਕਰਮ ਧਰਮ ਪਾਖਿੰਡ ਿੋ ਦੀਸਤਹ ਤਤਨ ਿਮੁ ਿਾਗਾਤੀ 
ਲੂਿੈ ॥  

ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥  747-15 696 940 

810 ਕਰਵਤੁ ਿਲਾ ਨ ਕਰਵਿ ਤੇਰੀ ॥  ਆਸਾ ਕਿੀਰ ਿੀਉ ॥  484-7 517 941 

811 ਕਰੈ ਦੁਹਕਰਮ ਤਦਖਾਵੈ ਹਰੋੁ ॥  ਗਉਿੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥  194-1 1002 942 

812 ਕਤਲ ਸਮਦੁਰ ਿਏ ਰੂਪ ਪਰਗਤਿ ਹਤਰ ਨਾਮ ਉਧਾਰਨੁ ॥ ਸਵਈਏ ਮਹਲੇ ਪਿੰਿਵੇ ਕੇ, ਮਥੁਰਾ    1409-9 266 943 

813 ਕਲਿੁਗ ਮਤਹ ਿਹੁ ਕਰਮ ਕਮਾਤਹ ॥  ਿਰੈਉ ਮਹਲਾ ੩ ॥  1129-17 350 944 

814 ਕਲਿੁਗ ਮਤਹ ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਉਰ ਧਾਰੁ ॥  ਿਰੈਉ ਮਹਲਾ ੩ ॥  1129-14 350 945 

815 ਕਲਿੁਗ ਮਤਹ ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਹੈ ਸਾਰ ੁ॥ ਿਰੈਉ ਮਹਲਾ ੩ ॥  1129-17 350 946 

816 ਕਤਲਿੁਗੁ ਉਧਾਤਰਆ ਗੁਰਦੇਵ ॥ ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥  406-4 907 947 

817 ਕਵਨ ਸਿੰਿੋਗ ਤਮਲਉ ਪਰਿ ਅਪਨੇ ॥  ਰਾਗੁ ਤਿਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੫ ਘਰੁ ੪ 
ਦੁਪਦ ੇ  

806-6 70 948 

818 ਕਵਨ ਕਹਾ ਗੁਨ ਕਿੰਤ ਤਪਆਰੇ ॥ ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥  737-9 591 949 

819 ਕਵਨ ਕਹਾਂ ਹਉ ਗਨੁ ਤਪਰਅ ਤੇਰ ੈ॥ ਕਾਨਿਾ ਮਹਲਾ ੫ ਘਰੁ ੬   1304-12 798 950 

820 ਕਵਨ ਕਾਿ ਤਸਰਿੇ ਿਗ ਿੀਤਤਰ ਿਨਤਮ ਕਵਨ ਫਲੁ 
ਪਾਇਆ ॥  

ਰਾਮਕਲੀ ਕਿੀਰ ਿੀਉ ॥  970-19 100 951 

821 ਕਵਨ ਗਨੁ ਪਰਾਨਪਤਤ ਤਮਲਉ ਮੇਰੀ ਮਾਈ ॥੧॥ 
ਰਹਾਉ ॥  

ਰਾਗੁ ਗਉਿੀ ਪੂਰਿੀ ਮਹਲਾ ੫   204-1 509 952 

822 ਕਵਨ ਿਨੀ ਰੀ ਤੇਰੀ ਲਾਲੀ ॥ ਰਾਗੁ ਆਸਾ ਘਰੁ ੭ ਮਹਲਾ ੫ ॥  384-7 578 953 

823 ਕਵਨੁ ਕਵਨੁ ਨਹੀ ਪਤਤਰਆ ਤੁਮਹਰੀ ਪਰਤੀਤਤ ॥  ਤਿਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥  815-11 483 954 

824 ਕਵਲ ਨੈਨ ਮਧੁਰ ਿੈਨ ਕੋਤਿ ਸੈਨ ਸਿੰਗ ਸੋਿ ਕਹਤ ਮਾ 
ਿਸੋਦ ਤਿਸਤਹ ਦਹੀ ਿਾਤੁ ਖਾਤਹ ਿੀਉ ॥ 

ਸਵਈਏ ਮਹਲੇ ਚਉਥ ੇਕੇ, ਗਯਿੰਦ   1402-11 127 955 

825 ਕਾਇਆ ਅਿੰਦਤਰ ਿਗਿੀਵਨ ਦਾਤਾ ਵਸ ੈਸਿਨਾ ਕਰੇ 
ਪਰਤਤਪਾਲਾ ॥ 

ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੩ ॥  754-5 438 956 

826 ਕਾਇਆ ਕਲਾਲਤਨ ਲਾਹਤਨ ਮੇਲਉ ਗੁਰ ਕਾ ਸਿਦੁ 
ਗੁਿੁ ਕੀਨੁ ਰੇ ॥  

ਰਾਮਕਲੀ ਿਾਣੀ ਿਗਤਾ ਕੀ ॥ 
ਕਿੀਰ ਿੀਉ ॥ 

968-19 341 957 

827 ਕਾਇਆ ਕਾਮਤਣ ਅਤਤ ਸੁਆਤਲਿ੍ਹਹਉ ਤਪਰੁ ਵਸੈ ਤਿਸੁ 
ਨਾਲੇ ॥  

ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੩ ॥  754-5 438 958 

828 ਕਾਇਆ ਿਰਹਮਾ ਮਨੁ ਹੈ ਧੋਤੀ ॥  ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੧ ॥  355-2 1006 959 
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829 ਕਾਹੂ ਦੀਨਹੇ ਪਾਿ ਪਿਿੰਿਰ ਕਾਹੂ ਪਲਘ ਤਨਵਾਰਾ ॥  ਆਸਾ ਕਿੀਰ ਿੀਉ ॥ 482-17 144 960 

830 ਕਾਹੂ ਤਿਹਾਵੈ ਰਿੰਗ ਰਸ ਰੂਪ ॥  ਰਾਮਕਲੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥  913-19 853 961 

831 ਕਾਹੇ ਏਕ ਤਿਨਾ ਤਚਤੁ ਲਾਈਐ ॥ ਆਸਾ ਘਰੁ ੩ ਮਹਲਾ ੫   379-16 475 963 

832 ਕਾਹੇ ਕਲਰਾ ਤਸਿੰਚਹੁ ਿਨਮੁ ਗਵਾਵਹੁ ॥ ਮਹਲਾ ੧ ਿਸਿੰਤੁ ਤਹਿੰਡੋਲ ਘਰੁ ੨   1170-18 890 964 

833 ਕਾਹੇ ਰੇ ਨਰ ਗਰਿੁ ਕਰਤ ਹਹੁ ਤਿਨਤਸ ਿਾਇ ਝੂਿੀ 
ਦੇਹੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਧਨਾਸਰੀ ਿਾਣੀ ਿਗਤ ਨਾਮਦਵੇ 
ਿੀ ਕੀ   

692-17 756 965 

834 ਕਾਹੇ ਰੇ ਿਨ ਖੋਿਨ ਿਾਈ ॥  ਧਨਾਸਰੀ ਮਹਲਾ ੯ ॥  684-14 437 966 

835 ਕਾਚਾ ਧਨੁ ਸਿੰਚਤਹ ਮੂਰਖ ਗਾਵਾਰ ॥  ਧਨਾਸਰੀ ਮਹਲਾ ੩ ॥  665-14 429 967 

836 ਕਾਿੇ ਕਸਿ ਪੂਰੇ ਗੁਰਦੇਵ ॥ ਗਉਿੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥  191-8 221 968 

837 ਕਾਮ ਿੋਧ ਲੋਿ ਝੂਿ ਤਨਿੰਦਾ ਇਨ ਤੇ ਆਤਪ ਛਡਾਵਹੁ  ਸਰੋਤਿ ਮਹਲਾ ੫ ॥  617-9 81 969 

838 ਕਾਤਮ ਿਤੋਧ ਅਹਿੰਕਾਤਰ ਤਵਗੂਤੇ ॥  ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥  388-16 822 970 

839 ਕਾਮੁ ਿੋਧੁ ਮਾਇਆ ਮਤਹ ਚੀਤੁ ॥  ਗਉਿੀ ਮਹਲਾ ੧ ॥  153-3 97 971 

840 ਕਾਮੁ ਿੋਧੁ ਲੋਿੁ ਮਹੋੁ ਤਮਿਾਵੈ ਛੁਿਕੈ ਦੁਰਮਤਤ ਅਪਨੁੀ 
ਧਾਰੀ ॥  

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥  377-14 588 972 

841 ਕਾਮਤਣ ਹਤਰ ਰਤਸ ਿੇਧੀ ਿੀਉ ਹਤਰ ਕ ੈਸਹਤਿ ਸੁਿਾਏ 
॥  

ਗਉਿੀ ਮਹਲਾ ੩ ॥  245-2 901 973 

842 ਕਾਯਉ ਦੇਵਾ ਕਾਇਅਉ ਦੇਵਲ ਕਾਇਅਉ ਿਿੰਗਮ 
ਿਾਤੀ ॥  

ਧਨਾਸਰੀ ਪੀਪਾ ਿੀਉ ॥ 695-13 837 974 

843 ਕਾਰਿੁ ਸਤਤਗਤੁਰ ਆਤਪ ਸਵਾਤਰਆ ॥ ਤਿਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥  806-18 269 975 

844 ਕਾਲਿੂਤ ਕੀ ਹਸਤਨੀ ਮਨ ਿਉਰਾ ਰੇ ਚਲਤੁ ਰਤਚਓ 
ਿਗਦੀਸ ॥  

ਗਉਿੀ ਕਿੀਰ ਿੀਉ ॥  335-19 726 976 

845 ਕਾਲੀ ਕੋਇਲ ਤੂ ਤਕਤ ਗਨੁ ਕਾਲੀ ॥  ਰਾਗੁ ਸੂਹੀ ਿਾਣੀ ਸਖੇ ਫਰੀਦ ਿੀ 
ਕੀ ॥  

794-10 874 977 

846 ਤਕਉ ਛੂਿਉ ਕੈਸੇ ਤਰਉ ਿਵਿਲ ਤਨਤਧ ਿਾਰੀ ॥ ਤਿਲਾਵਲੁ ਕਿੀਰ ਿੀਉ ॥  855-17 97 978 

847 ਤਕਉ ਿੀਵਨੁ ਪਰੀਤਮ ਤਿਨੁ ਮਾਈ ॥  ਸਾਰਗ ਮਹਲਾ ੫ ॥  1207-12 506 979 

848 ਤਕਉ ਤਿਸਰ ੈਪਰਿੁ ਮਨੈ ਤੇ ਤਿਸ ਕੇ ਗੁਣ ਏਹ ॥ ਤਿਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥  812-12 931 980 

849 ਤਕਉ ਲੀਿ ੈਗਢੁ ਿਿੰਕਾ ਿਾਈ ॥  ਿਰੈਉ ਕਿੀਰ ਿੀਉ ॥ 1161-14 736 981 

850 ਤਕਆ ਸਵੋਤਹ ਨਾਮੁ ਤਵਸਾਤਰ ਗਾਫਲ ਗਤਹਤਲਆ ॥  ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥  398-7 489 982 

851 ਤਕਆ ਹਮ ਿੀਅ ਿਿੰਤ ਿੇਚਾਰੇ ਿਰਤਨ ਨ ਸਾਕਹ ਏਕ 
ਰੋਮਾਈ ॥  

ਤਿਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥  822-10 963 983 
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852 ਤਕਆ ਕਥੀਐ ਤਕਛੁ ਕਥਨੁ ਨ ਿਾਈ ॥ ਤਿਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥  822-10 963 984 

 ਤਕਆ ਗੁਣ ਤਰੇੇ ਆਤਖ ਵਖਾਣਾ ਪਰਿ ਅਿੰਤਰਿਾਮੀ 
ਿਾਨੁ ॥ 

ਨਿ ਮਹਲਾ ੫ ॥  979-16 963 985 

854 ਤਕਆ ਗੁਣ ਤੇਰੇ ਸਾਤਰ ਸਮਹਾਲੀ ਮਤੋਹ ਤਨਰਗੁਨ ਕੇ 
ਦਾਤਾਰੇ ॥  

ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥  738-4 108 986 

855 ਤਕਆ ਿਪੁ ਤਕਆ ਤਪੁ ਤਕਆ ਿਰਤ ਪੂਿਾ ॥  ਕਿੀਰ ਿੀ ਗਉਿੀ ॥  324-12 664 987 

856 ਤਕਆ ਤੂ ਸੋਇਆ ਿਾਗੁ ਇਆਨਾ ॥ ਸੂਹੀ ਰਤਵਦਾਸ ਿੀਉ ॥ 793-18 758 988 

857 ਤਕਆ ਤੂ ਸੋਚਤਹ ਤਕਆ ਤੂ ਤਚਤਵਤਹ ਤਕਆ ਤੂਿੰ 
ਕਰਤਹ ਉਪਾਏ ॥  

ਰਾਗੁ ਮਲਾਰ ਮਹਲਾ ੫ ਚਉਪਦ ੇ
ਘਰੁ ੧   

1266-4 870 989 

858 ਤਕਆ ਤੂ ਰਤਾ ਦੇਤਖ ਕੈ ਪੁਤਰ ਕਲਤਰ ਸੀਗਾਰ ॥  ਤਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੫ ਘਰੁ ੧  42-6 932 990 

859 ਤਕਆ ਪਤਹਰਉ ਤਕਆ ਓਤਢ ਤਦਖਾਵਉ ॥ ਗਉਿੀ ਮਹਲਾ ੧ ॥  225-6 473 991 

860 ਤਕਆ ਪਿੀਐ ਤਕਆ ਗੁਨੀਐ ॥  ਸਰੋਤਿ ਕਿੀਰ ਿੀਉ ॥ 655-17 476 992 

861 ਤਕਆ ਮਾਗਉ ਤਕਛੁ ਤਥਰੁ ਨ ਰਹਾਈ ॥ ਆਸਾ ਕਿੀਰ ਿੀਉ ॥ 481-7 754 993 

862 ਤਕਸ ਹੀ ਧਿਾ ਕੀਆ ਤਮਤਰ ਸੁਤ ਨਾਤਲ ਿਾਈ ॥  ਰਾਗੁ ਆਸਾ ਘਰੁ ੨ ਮਹਲਾ ੪ ॥  366-1 166 994 

863 ਤਕਸੁ ਹਉ ਸਵੇੀ ਤਕਆ ਿਪੁ ਕਰੀ ਸਤਗੁਰ ਪੂਛਉ 
ਿਾਇ ॥  

ਤਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੩ ॥  34-13 821 995 

864 ਤਕਛਹੂ ਕਾਿੁ ਨ ਕੀਓ ਿਾਤਨ ॥  ਰਾਮਕਲੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥  894-9 106 996 

865 ਤਕਤੈ ਪਰਕਾਤਰ ਨ ਤੂਿਉ ਪਰੀਤਤ ॥ ਦਾਸ ਤੇਰੇ ਕੀ 
ਤਨਰਮਲ ਰੀਤਤ ॥੧॥  

ਧਨਾਸਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥  684-10 524 997 

866 ਤਕਨ ਤਿਤਧ ਸਾਗਰੁ ਤਰੀਐ ॥ ਰਾਮਕਲੀ ਮਹਲਾ ੧ ॥  877-2 142 998 

867 ਤਕਨ ਤਿਤਧ ਹੀਅਰੋ ਧੀਰ ੈਤਨਮਾਨੋ ॥ ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥  737-15 499 999 

868 ਤਕਨ ਤਿਤਧ ਤਮਲੈ ਗੁਸਾਈ ਮੇਰੇ ਰਾਮ ਰਾਇ ॥  ਰਾਗੁ ਗਉਿੀ ਪੂਰਿੀ ਮਹਲਾ ੫   204-17 142 1000 

869 ਤਕਨਹੀ ਕੀਆ ਪਰਤਵਰਤਤ ਪਸਾਰਾ ॥  ਰਾਮਕਲੀ ਮਹਲਾ ੫ 
ਅਸਿਪਦੀਆ   

912-14 165 1001 

870 ਤਕਨਹੀ ਿਨਤਿਆ ਕਾਂਸੀ ਤਾਂਿਾ ਤਕਨਹੀ ਲਉਗ 
ਸੁਪਾਰੀ ॥  

ਕਦੇਾਰਾ ਕਿੀਰ ਿੀਉ ॥ 1123-7 419 1003 

871 ਤਕਰਸਾਣੀ ਤਕਰਸਾਣੁ ਕਰੇ ਲੋਚ ੈਿੀਉ ਲਾਇ ॥  ਗਉਿੀ ਗੁਆਰਰੇੀ ਮਹਲਾ ੪ ॥  166-6 916 1004 

872 ਤਕਰਤਤ ਕਰਮ ਕੇ ਵੀਛੁਿੇ ਕਤਰ ਤਕਰਪਾ ਮੇਲਹੁ ਰਾਮ 
॥  

ਿਾਰਹ ਮਾਹਾ ਮਾਂਝ ਮਹਲਾ ੫ ਘਰੁ 
੪   

133-5 789 1005 

873 ਤਿਪਾ ਕਰਹੁ ਤਿਸੁ ਪੁਰਖ ਤਿਧਾਤੇ ਸੋ ਸਦਾ ਸਦਾ ਤੁਧੁ 
ਤਧਆਵੈ ॥੧॥ 

ਰਾਗੁ ਨਿ ਨਾਰਾਇਨ ਮਹਲਾ ੫   978-6 353 1010 
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874 ਤਕਰਪਾ ਕਰਹੁ ਦੀਨ ਕੇ ਦਾਤੇ ਮੇਰਾ ਗੁਣੁ ਅਵਗਣੁ ਨ 
ਿੀਚਾਰਹੁ ਕੋਈ ॥  

ਰਾਗੁ ਰਾਮਕਲੀ ਮਹਲਾ ੫ ਘਰੁ ੧   882-15 103 1011 

875 ਤਿਪਾ ਤਨਤਧ ਿਸਹੁ ਤਰਦ ੈਹਤਰ ਨੀਤ ॥  ਿਡੋੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥  712-18 73 1012 

876 ਕੀ ਤਵਸਰਤਹ ਦੁਖੁ ਿਹੁਤਾ ਲਾਗ ੈ॥ ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੧ ਪਿੰਚਪਦ ੇ॥  354-14 667 1013 

877 ਕੀਓ ਤਸਿੰਗਾਰੁ ਤਮਲਨ ਕੇ ਤਾਈ ॥  ਆਸਾ ਤਤਪਦਾ ਇਕਤੁਕਾ ਕਿੀਰ 
ਿੀਉ ॥  

483-9 590 1014 

878 ਕੀਤਾ ਕਰਣਾ ਸਰਿ ਰਿਾਈ ਤਕਛੁ ਕੀਚ ੈਿੇ ਕਤਰ 
ਸਕੀਐ ॥  

ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੪ ॥  736-3 920 1015 

879 ਕੀਤਾ ਲੋਿਤਹ ਸੋ ਪਰਿ ਹਇੋ ॥  ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥  736-16 65 1016 

880 ਕੀਤਾ ਲੋਿੀਐ ਕਿੰਮੁ ਸੁ ਹਤਰ ਪਤਹ ਆਖੀਐ ॥  ਪਉਿੀ ਤਸਰੀਰਾਗ ਕੀ ਵਾਰ  91-6  1017 

881 ਕੀਨਹੇ ਪਾਪ ਕੇ ਿਹੁ ਕੋਿ ॥  ਸਾਰਗ ਮਹਲਾ ੫ ॥  1224-9 930 1018 

882 ਕੀਰਤਤ ਪਰਿ ਕੀ ਗਾਉ ਮੇਰੀ ਰਸਨਾਂ ॥  ਕਾਨਿਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥  1298-13 381 1019 

883 ਕੀਰਤਨੁ ਤਨਰਮੋਲਕ ਹੀਰਾ ॥ ਰਾਮਕਲੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥  893-16 690 1020 

884 ਕੁਿੰਡਲਨੀ ਸੁਰਝੀ ਸਤਸਿੰਗਤਤ ਪਰਮਾਨਿੰਦ ਗਰੁੂ ਮੁਤਖ 
ਮਚਾ ॥ 

ਸਵਈਏ ਮਹਲੇ ਚਉਥ ੇਕੇ, ਗਯਿੰਦ   1402-10 --- 1021 

885 ਕੁਤਚਲ ਕਿੋਰ ਕਪਿ ਕਾਮੀ ॥  ਕਾਨਿਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥  1301-13 113 1022 

886 ਕੁਰਿਾਣੁ ਿਾਈ ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਅਪਨੇ ॥  ਪਰਿਾਤੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥  1340-17 974 1023 

887 ਕੂਪੁ ਿਤਰਓ ਿੈਸੇ ਦਾਤਦਰਾ ਕਛੁ ਦੇਸੁ ਤਿਦੇਸੁ ਨ ਿੂਝ ॥  ਗਉਿੀ ਪੂਰਿੀ ਰਤਵਦਾਸ ਿੀਉ   346-5 725 1024 

888 ਕੇਸਾ ਕਾ ਕਤਰ ਿੀਿਨਾ ਸਿੰਤ ਚਉਰੁ ਢੁਲਾਵਉ ॥ ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥  745-11 308 1025 

889 ਕੈਸੇ ਕਹਉ ਮਤੋਹ ਿੀਅ ਿੇਦਨਾਈ ॥  ਸਾਰਗ ਮਹਲਾ ੫ ਘਰੁ ੨   1206-18 496 1026 

890 ਕੋ ਿਨਿਾਰੋ ਰਾਮ ਕੋ ਮੇਰਾ ਿਾਂਡਾ ਲਾਤਦਆ ਿਾਇ ਰੇ 
॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਗਉਿੀ ਿੈਰਾਗਤਣ ਰਤਵਦਾਸ ਿੀਉ 
॥  

345-17 422 1027 

891 ਕੋਊ ਹਤਰ ਸਮਾਤਨ ਨਹੀ ਰਾਿਾ ॥  ਤਿਲਾਵਲੁ ਕਿੀਰ ਿੀਉ ॥  856-9 131 1028 

892 ਕੋਊ ਹੈ ਮੇਰੋ ਸਾਿਨੁ ਮੀਤੁ ॥  ਨਿ ਪਿਤਾਲ ਮਹਲਾ ੫   980-4 567 1029 

893 ਕੋਊ ਮਾਈ ਿੂਤਲਓ ਮਨੁ ਸਮਝਾਵੈ ॥  ਗਉਿੀ ਮਹਲਾ ੯ ॥  219-18 926 1030 

894 ਕੋਇ ਨ ਤਕਸ ਹੀ ਸਿੰਤਗ ਕਾਹੇ ਗਰਿੀਐ ॥  ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥  398-12 558 1031 

895 ਕੋਈ ਆਖੈ ਿੂਤਨਾ ਕੋ ਕਹੈ ਿਤੇਾਲਾ ॥  ਮਾਰੂ ਮਹਲਾ ੧ ॥  991-6 843 1032 

896 ਕੋਈ ਆਤਣ ਤਮਲਾਵੈ ਮੇਰਾ ਪਰੀਤਮ ੁਤਪਆਰਾ ਹਉ 
ਤਤਸੁ ਪਤਹ ਆਪੁ ਵੇਚਾਈ  

ਰਾਗੁ ਸੂਹੀ ਅਸਿਪਦੀਆ ਮਹਲਾ 
੪ ਘਰੁ ੨   

757-9 547 1033 
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897 ਕੋਈ ਆਵੈ ਸਿੰਤੋ ਹਤਰ ਕਾ ਿਨੁ ਸਿੰਤੋ ਮੇਰਾ ਪਰੀਤਮ ਿਨੁ 
ਸਿੰਤੋ ਮੋਤਹ ਮਾਰਗੁ ਤਦਖਲਾਵੈ ॥ 

ਸਾਰਗ ਮਹਲਾ ੪ ॥  1201-9 305 1034 

898 ਕੋਈ ਐਸਾ ਸਿੰਤੁ ਸਹਿ ਸੁਖਦਾਤਾ ਮੋਤਹ ਮਾਰਗੁ ਦੇਇ 
ਿਤਾਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਰਾਗੁ ਗਉਿੀ ਪੂਰਿੀ ਮਹਲਾ ੫   204-17 142 1035 

899 ਕੋਈ ਐਸੋ ਰੇ ਿੇਿੈ ਸਿੰਤੁ ਮਰੇੀ ਲਾਹੈ ਸਗਲ ਤਚਿੰਤ 
ਿਾਕੁਰ ਤਸਉ ਮੇਰਾ ਰਿੰਗੁ ਲਾਵੈ ॥੨॥ 

ਧਨਾਸਰੀ ਮਃ ੫ ਘਰੁ ੬ 
ਅਸਿਪਦੀ   

686-16 905 1036 

900 ਕੋਈ ਹੈ ਰੇ ਸਿੰਤੁ ਸਹਿ ਸੁਖ ਅਿੰਤਤਰ ਿਾ ਕਉ ਿਪੁ 
ਤਪੁ ਦੇਉ ਦਲਾਲੀ ਰੇ॥ 

ਰਾਮਕਲੀ ਿਾਣੀ ਿਗਤਾ ਕੀ ॥ 
ਕਿੀਰ ਿੀਉ ॥ 

968-19 341 1037 

901 ਕੋਈ ਿਨੁ ਹਤਰ ਤਸਉ ਦਵੇੈ ਿਤੋਰ ॥  ਿੈਤਸਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥  701-16 552 1038 

902 ਕੋਈ ਿਾਨੈ ਕਵਨੁ ਈਹਾ ਿਤਗ ਮੀਤੁ ॥  ਿੈਤਸਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ਘਰੁ ੩   700-1 783 1039 

903 ਕੋਤਿ ਕੋਿੀ ਮੇਰੀ ਆਰਿਾ ਪਵਣੁ ਪੀਅਣੁ ਅਤਪਆਉ  ਤਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੧ ॥  14-9 139 1040 

904 ਕੋਤਿ ਿਰਹਮਿੰਡ ਕੋ ਿਾਕੁਰੁ ਸਆੁਮੀ ਸਰਿ ਿੀਆ ਕਾ 
ਦਾਤਾ ਰੇ ॥  

ਸਰੋਤਿ ਮਹਲਾ ੫ ॥  612-5 159 1041 

905 ਕੋਤਿ ਤਿਸਨ ਕੀਨੇ ਅਵਤਾਰ ॥  ਿਰੈਉ ਮਹਲਾ ੫ ॥  1156-10 136 1042 

906 ਕੋਤਿ ਤਿਘਨ ਨਹੀ ਆਵਤਹ ਨੇਤਰ ॥  ਰਾਮਕਲੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥  888-4 851 1044 

907 ਕੋਤਿ ਮਿਨ ਕੀਨੋ ਇਸਨਾਨ ॥  ਗਉਿੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥  202-4 454 1045 

908 ਕੋਤਿ ਲਾਖ ਸਰਿ ਕੋ ਰਾਿਾ ਤਿਸੁ ਤਹਰਦ ੈਨਾਮੁ ਤੁਮਾਰਾ 
॥  

ਮਾਰੂ ਮਹਲਾ ੫ ॥  1003-9 908 1046 

  ਖ  
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909 ਖਸਮੁ ਤਿਸਾਤਰ ਆਨ ਕਿੰਤਮ ਲਾਗਤਹ ॥ ਗਉਿੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥  195-1 491 1047 

910 ਖਤਰੀ ਿਰਾਹਮਣੁ ਸੂਦੁ ਵੈਸੁ ਕੋ ਿਾਪੈ ਹਤਰ ਮਿੰਤਰਨ ਿਪੈਨੀ 
॥  

ਤਿਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੪ ॥  800-5 829 1048 

911 ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਹਸਣਾ ਸਉਣਾ ਤਵਸਤਰ ਗਇਆ ਹੈ 
ਮਰਣਾ ॥  

ਰਾਗੁ ਮਲਾਰ ਚਉਪਦ ੇਮਹਲਾ ੧ 
ਘਰੁ ੧  

1254-1 932 1049 

912 ਖਾਤ ਖਰਚਤ ਤਨਿਹਤ ਰਹੈ ਗੁਰ ਸਿਦੁ ਅਖੂਿ ॥ ਤਿਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥  816-13 427 1050 

913 ਖਾਤਲਕੁ ਖਲਕ ਖਲਕ ਮਤਹ ਖਾਤਲਕੁ ਪੂਤਰ ਰਤਹਓ ਸਰਿ 
ਿਾਂਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ  

ਪਰਿਾਤੀ ਕਿੀਰ ਿੀਉ ॥  1349-19 156 1051 

914 ਤਖਨ ਮਤਹ ਥਾਤਪ ਉਥਾਪਨਹਾਰਾ ਕੀਮਤਤ ਿਾਇ ਨ 
ਕਰੀ ॥  

ਗੂਿਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥  499-13 902 1052 
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915 ਤਖਨ ਮਤਹ ਥਾਤਪ ਤਨਵਾਿੇ ਿਾਕੁਰ ਨੀਚ ਕੀਿ ਤੇ 
ਕਰਤਹ ਰਾਿਿੰਗਾ ॥੧॥ 

ਤਿਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥  824-10 143 1053 

916 ਖੀਰ ਅਧਾਤਰ ਿਾਤਰਕੁ ਿਿ ਹੋਤਾ ਤਿਨੁ ਖੀਰ ੈਰਹਨੁ ਨ 
ਿਾਈ ॥  

ਮਲਾਰ ਮਹਲਾ ੫ ॥  1266-10 189 1054 

917 ਖੁਰਾਸਾਨ ਖਸਮਾਨਾ ਕੀਆ ਤਹਿੰਦੁਸਤਾਨੁ ਡਰਾਇਆ ॥  ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੧ ॥  360-12 936 1055 

918 ਖੁਤਲਆ ਕਰਮੁ ਤਿਪਾ ਿਈ ਿਾਕੁਰ ਕੀਰਤਨੁ ਹਤਰ 
ਹਤਰ ਗਾਈ ॥  

ਮਾਰੂ ਮਹਲਾ ੫ ॥  1000-7 695 1056 

919 ਖੂਿੁ ਖੂਿੁ ਖੂਿੁ ਖੂਿੁ ਖੂਿੁ ਤੇਰੋ ਨਾਮ ੁ॥  ਿਰੈਉ ਮਹਲਾ ੫ ॥  1137-19 356 1057 

920 ਖੂਿੁ ਤੇਰੀ ਪਗਰੀ ਮੀਿੇ ਤੇਰੇ ਿੋਲ ॥ ਤਤਲਿੰਗ ਨਾਮਦਵੇ ਿੀ 727-16 126 1058 

921 ਖੇਤਲ ਤਖਲਾਇ ਲਾਡ ਲਾਡਾਵੈ ਸਦਾ ਸਦਾ ਅਨਦਾਈ ॥ ਸਾਰਗ ਮਹਲਾ ੫ ॥  1213-17 161 1059 

922 ਖੋਿਹੁ ਸਿੰਤਹੁ ਹਤਰ ਿਰਹਮ ਤਗਆਨੀ ॥ ਰਾਮਕਲੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥  893-4 826 1060 

923 ਖੋਿਤ ਸਿੰਤ ਤਫਰਤਹ ਪਰਿ ਪਰਾਣ ਅਧਾਰੇ ਰਾਮ ॥  ਤਿਹਾਗਿਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥  545-13 502 1061 

924 ਖੋਿਤ ਖੋਿਤ ਦਰਸਨ ਚਾਹੇ ॥  ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੫ ॥  98-1 982 1062 

925 ਖੋਿਤ ਖੋਿਤ ਮੈ ਤਫਰਾ ਖੋਿਉ ਿਨ ਥਾਨ ॥  ਤਿਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥  816-8 555 1063 

926 ਖੋਿਤ ਤਫਰੇ ਅਸਿੰਖ ਅਿੰਤੁ ਨ ਪਾਰੀਆ ॥  ਰਾਗੁ ਗਉਿੀ ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੫   240-17 944 1064 
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927 ਗਿੰਗਾ ਿਮੁਨਾ ਗਦੋਾਵਰੀ ਸਰਸੁਤੀ ਤੇ ਕਰਤਹ ਉਦਮੁ 
ਧੂਤਰ ਸਾਧੂ ਕੀ ਤਾਈ॥ 

ਮਲਾਰ ਮਹਲਾ ੪ ॥  1263-5 219 1065 

928 ਗਈ ਿਹੋਿੁ ਿਿੰਦੀ ਛੋਿੁ ਤਨਰਿੰਕਾਰੁ ਦੁਖਦਾਰੀ ॥  ਸਰੋਤਿ ਮਹਲਾ ੫ ॥  624-14 190 1066 

929 ਗਏ ਕਲੇਸ ਰਗੋ ਸਤਿ ਨਾਸੇ ਪਰਤਿ ਅਪੁਨੈ ਤਕਰਪਾ 
ਧਾਰੀ ॥  

ਸਰੋਤਿ ਮਃ ੫ ॥  619-9 447 1067 

930 ਗਹਰੀ ਕਤਰ ਕ ੈਨੀਵ ਖੁਦਾਈ ਊਪਤਰ ਮਿੰਡਪ ਛਾਏ ॥  ਧਨਾਸਰੀ ਿਾਣੀ ਿਗਤ ਨਾਮਦਵੇ 
ਿੀ ਕੀ   

692-17 756 1068 

931 ਗਗਨ ਨਗਤਰ ਇਕ ਿੂਿੰਦ ਨ ਿਰਖੈ ਨਾਦੁ ਕਹਾ ਿੁ 
ਸਮਾਨਾ ॥  

ਆਸਾ ਕਿੀਰ ਿੀਉ ॥  480-10 922 1069 

932 ਗਗਨ ਮੈ ਥਾਲੁ ਰਤਵ ਚਿੰਦੁ ਦੀਪਕ ਿਨੇ ਤਾਤਰਕਾ 
ਮਿੰਡਲ ਿਨਕ ਮੋਤੀ ॥  

ਧਨਾਸਰੀ ਮਹਲਾ ੧ ਆਰਤੀ   663-4 835 1070 

933 ਗਣਤੀ ਗਣੀ ਨ ਛੂਿੈ ਕਤਹੂ ਕਾਚੀ ਦੇਹ ਇਆਣੀ ॥ ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥  748-14 939 1071 

934 ਤਗਰਤਹ ਸੋਿਾ ਿਾ ਕੈ ਰੇ ਨਾਤਹ ॥  ਗੋੋਂਡ ਕਿੀਰ ਿੀਉ ॥ 872-1 725 1072 
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935 ਤਗਰਤਹ ਤਾ ਕੇ ਿਸਿੰਤੁ ਗਨੀ ॥ ਿਸਿੰਤੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥  1180-13 800 1073 

936 ਤਗਰਹੁ ਤਤਿ ਿਨ ਖਿੰਡ ਿਾਈਐ ਚੁਤਨ ਖਾਈਐ ਕਿੰਦਾ ॥  ਤਿਲਾਵਲੁ ਕਿੀਰ ਿੀਉ ॥  855-17 97 1074 

937 ਤਗਰਹੁ ਵਤਸ ਗੁਤਰ ਕੀਨਾ ਹਉ ਘਰ ਕੀ ਨਾਤਰ ॥  ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥  737-9 591 1075 

938 ਗਰੀਿਾ ਉਪਤਰ ਤਿ ਤਖਿੰਿ ੈਦਾਿੀ ॥  ਗਉਿੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥  199-10 990 1076 

939 ਗਲੀ ਿੋਗੁ ਨ ਹੋਈ ॥ ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੧ ਘਰੁ ੭  730-10 742 1077 

940 ਗਾਉ ਗਾਉ ਰੀ ਦੁਲਹਨੀ ਮਿੰਗਲਚਾਰਾ ॥ ਆਸਾ ਕਿੀਰ ਿੀਉ ॥  482-2 598 1078 

941 ਗਾਇਓ ਰੀ ਮੈ ਗੁਣ ਤਨਤਧ ਮਿੰਗਲ ਗਾਇਓ ॥  ਸਾਰਗ ਮਹਲਾ ੫ ॥  1206-13 365 1079 

942 ਗਾਵਉ ਗੁਣ ਕੀਰਤਨੁ ਤਨਤ ਸਆੁਮੀ ਕਤਰ ਤਕਰਪਾ 
ਨਾਨਕ ਦੀਿੈ ਦਾਨੁ ॥੨॥੨੯॥੧੧੫॥ 

ਤਿਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥  827-6 695 1080 

943 ਗਾਵਹੁ ਗਾਵਹੁ ਕਾਮਣੀ ਤਿਿੇਕ ਿੀਚਾਰੁ ॥ ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੧ ॥  351-13 599 1081 

944 ਤਗਆਨੁ ਤਧਆਨੁ ਤਕਛੁ ਕਰਮੁ ਨ ਿਾਨਾ ਨਾਤਹਨ 
ਤਨਰਮਲ ਕਰਣੀ ॥ 

ਿੈਤਸਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥  702-9 102 1082 

945 ਤਗਆਨੀ ਹਤਰ ਿੋਲਹੁ ਤਦਨੁ ਰਾਤਤ ॥ ਮਲਾਰ ਮਹਲਾ ੪ ॥  1264-7 385 1083 

946 ਤਗਆਨੀ ਗੁਰ ਤਿਨੁ ਿਗਤਤ ਨ ਹਈੋ ॥ ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੪ ॥  732-5 661 1084 

947 ਗੁਸਾਈ  ਪਰਤਾਪੁ ਤੁਹਾਰੋ ਡੀਿਾ ॥  ਸਾਰਗ ਮਹਲਾ ੫ ਅਸਿਪਦੀਆ 
ਘਰੁ ੧   

1235-3 971 1085 

948 ਗੁਣ ਗਾਵਾ ਗੁਣ ਤਵਥਰਾ ਗਣੁ ਿੋਲੀ ਮੇਰੀ ਮਾਇ ॥  ਤਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੪ ॥  40-12 415 1086 

949 ਗੁਣ ਗਾਵਾ ਤਨਤ ਤਨਤ ਸਦ ਹਤਰ ਕੇ ਮਨੁ ਿੀਵੈ ਨਾਮੁ 
ਸੁਤਣ ਤਰੇਾ ॥ 

ਵਡਹਿੰਸੁ ਮਹਲਾ ੪ ਘਰੁ ੨   561-10 545 1087 

950 ਗੁਣ ਗੋਪਾਲ ਗਾਈਅਤਹ ਤਦਨੁ ਰਾਤੀ ॥੨॥ ਗਉਿੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥  194-9 827 1088 

951 ਗੁਣ ਗੋਪਾਲ ਪਰਿ ਕੇ ਤਨਤ ਗਾਹਾ ॥  ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥  742-8 565 1089 

952 ਗੁਣਵਿੰਤੀ ਸਚੁ ਪਾਇਆ ਤਤਰਸਨਾ ਤਤਿ ਤਵਕਾਰ ॥  ਤਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੩ ॥  36-19 844 1090 

953 ਗੁਨ ਕੀਰਤਤ ਤਨਤਧ ਮੋਰੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥  ਗਉਿੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥  213-17 174 1091 

954 ਗੁਨ ਗੋਤਿਿੰਦ ਗਾਇਓ ਨਹੀ ਿਨਮੁ ਅਕਾਰਥ ਕੀਨੁ ॥  ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ੯ ॥  1426-10  1092 

955 ਗੁਨ ਗੋਤਵਦ ਸਦ ਗਾਈਅਤਹ ਪਾਰਿਰਹਮ ਕੈ ਰਿੰਗੇ ਰਾਮ 
॥ 

ਤਿਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥  848-11 828 1097 

956 ਗੁਨੁ ਅਵਗਨੁ ਮੇਰੋ ਕਛੁ ਨ ਿੀਚਾਰੋ ॥  ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥  372-7 587 1098 

957 ਗੁਪਤੁ ਕਰਤਾ ਸਿੰਤਗ ਸੋ ਪਰਿੁ ਡਹਕਾਵਏ ਮਨੁਖਾਇ ॥  ਮਾਰੂ ਮਹਲਾ ੫ ॥  1001-14 929 1099 

958 ਗੁਰ ਉਪਦਤੇਸ ਪਰਤਹਲਾਦੁ ਹਤਰ ਉਚਰ ੈ॥ ਿਰੈਉ ਮਹਲਾ ੩ ॥  1133-1 319 1100 
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959 ਗੁਰ ਸਤਤਗੁਰ ਕਾ ਿੋ ਤਸਖੁ ਅਖਾਏ ਸੁ ਿਲਕੇ ਉਤਿ 
ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਤਧਆਵੈ ॥ 

ਗਉਿੀ ਮਹਲਾ ੪ ॥  305-16 626 1101 

960 ਗੁਰ ਸਮਾਤਨ ਤੀਰਥੁ ਨਹੀ ਕੋਇ ॥ ਪਰਿਾਤੀ ਮਹਲਾ ੧ ॥  1328-18 947 1102 

961 ਗੁਰ ਸਰਣਾਈ ਸਗਲ ਤਨਧਾਨ ॥  ਮਲਾਰ ਮਹਲਾ ੫ ॥  1271-7 227 1103 

962 ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਤੇ ਨਾਮੇ ਲਾਗਾ ॥  ਗਉਿੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥  236-2 693 1104 

963 ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਤੇ ਿਗਤਤ ਕਮਾਈ ॥  ਿਰੈਉ ਕਿੀਰ ਿੀ ॥  1159-7 351 1106 

964 ਗੁਰ ਹਤਰ ਤਿਨੁ ਕੋ ਨ ਤਿਰਥਾ ਦੁਖੁ ਕਾਿੈ ॥ ਗੂਿਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥  497-2 909 1107 

965 ਗੁਰ ਕਾ ਸਿਦੁ ਮਰੇ ੈਅਿੰਤਤਰ ਤਧਆਨੁ ॥ ਿਰੈਉ ਮਹਲਾ ੩ ਘਰੁ ੨   1154-2 326 1108 

966 ਗੁਰ ਕਾ ਸਿਦੁ ਰਖਵਾਰੇ ॥  ਸਰੋਤਿ ਮਹਲਾ ੫ ॥  626-7 903 1110 

967 ਗੁਰ ਕਾ ਦਰਸਨੁ ਦੇਤਖ ਦੇਤਖ ਿੀਵਾ ॥ ਗਉਿੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥  239-15 219 1111 

968 ਗੁਰ ਕਾ ਿਚਨੁ ਿਸੈ ਿੀਅ ਨਾਲੇ ॥ ਧਨਾਸਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ਘਰੁ ੮ 
ਦੁਪਦ ੇ॥  

679-6 382 1112 

969 ਗੁਰ ਕੀ ਮੂਰਤਤ ਮਨ ਮਤਹ ਤਧਆਨੁ ॥  ਗੋੋਂਡ ਮਹਲਾ ੫ ॥  864-2 214 1113 

970 ਗੁਰ ਕੇ ਚਰਣ ਊਪਤਰ ਮੇਰੇ ਮਾਥੇ ॥  ਗਉਿੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥  187-9 218 1114 

971 ਗੁਰ ਕੇ ਚਰਣ ਕਮਲ ਮਨ ਤਧਆਇ ॥ ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥  741-12 220 1115 

972 ਗੁਰ ਕੇ ਚਰਨ ਤਹਰਦੈ ਵਸਾਏ ॥  ਮਲਾਰ ਮਹਲਾ ੫ ॥  1270-13 354 1116 

973 ਗੁਰ ਕੇ ਚਰਨ ਿੀਅ ਕਾ ਤਨਸਤਾਰਾ ॥  ਧਨਾਸਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥  684-7 220 1117 

974 ਗੁਰ ਕੈ ਸਿਤਦ ਤਰੇ ਮੁਤਨ ਕੇਤੇ ਇਿੰਦਰਾਤਦਕ ਿਰਹਮਾਤਦ 
ਤਰੇ ॥  

ਰਾਗੁ ਿਰੈਉ ਮਹਲਾ ੧ ਘਰੁ ੨ ॥  1125-9 364 1118 

975 ਗੁਰ ਿੀ ਕੇ ਦਰਸਨ ਕਉ ਿਤਲ ਿਾਉ ॥  ਗਉਿੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥  193-16 217 1119 

976 ਗੁਰ ਿਸੈਾ ਨਾਹੀ ਕੋ ਦਵੇ ॥ ਿਰੈਉ ਮਹਲਾ ੫ ॥  1142-2 213 1120 

977 ਗੁਰ ਤਾਤਰ ਤਾਰਣਹਾਤਰਆ ॥ ਰਾਮਕਲੀ ਮਹਲਾ ੧ ॥  878-1 82 1121 

978 ਗੁਰ ਤੇ ਸਾਂਤਤ ਊਪਿ ੈਤਿਤਨ ਤਤਰਸਨਾ ਅਗਤਨ ਿਝੁਾਈ 
॥  

ਰਾਗੁ ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੩ 
ਅਸਿਪਦੀਆ ਘਰੁ ੮ ਕਾਫੀ  

424-11 984 1122 

979 ਗੁਰ ਪਰਸਾਤਦ ਓਇ ਆਨਿੰਦ ਪਾਵੈ ॥ ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥  392-19 316 1123 

980 ਗੁਰ ਪਰਸਾਤਦ ਮੇਰ ੈਮਤਨ ਵਤਸਆ ਿੋ ਮਾਗਉ ਸੋ 
ਪਾਵਉ ਰੇ ॥  

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ਦੁਪਦ ੇ॥  404-5 826 1124 

981 ਗੁਰ ਪਰਸਾਤਦ ਵਸੈ ਮਤਨ ਆਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਿਰੈਉ ਮਹਲਾ ੩ ॥  1129-14  1125 

982 ਗੁਰ ਪਰਸਾਦੀ ਿੂਤਝ ਲੇ ਤਉ ਹੋਇ ਤਨਿੇਰਾ ॥  ਗਉਿੀ ਮਹਲਾ ੧ ॥  229-1 489 1126 
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983 ਗੁਰ ਪਰਸਾਦੀ ਤਵਤਦਆ ਵੀਚਾਰ ੈਪਤਿ ਪਤਿ ਪਾਵੈ 
ਮਾਨੁ ॥  

ਪਰਿਾਤੀ ਮਹਲਾ ੧ ॥  1329-4 393 1127 

984 ਗੁਰ ਪਰਸਾਦੀ ਵੇਖੁ ਤੂ ਹਤਰ ਮਿੰਦਰੁ ਤੇਰ ੈਨਾਤਲ ॥  ਪਰਿਾਤੀ ਮਹਲਾ ੩ ਤਿਿਾਸ   1346-2 972 1128 

985 ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਰਾਤਖਆ ਦੇ ਹਾਥ ॥  ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥  396-8 951 1129 

986 ਗੁਰ ਿਚਨੀ ਮਨੁ ਸਹਿ ਤਧਆਨੇ ॥  ਤਿਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੧ ॥  796-5 542 1130 

987 ਗੁਰ ਤਿਨੁ ਅਵਰੁ ਨਾਹੀ ਮੈ ਥਾਉ ॥ ਗੋੋਂਡ ਮਹਲਾ ੫ ॥  864-14 217 1131 

988 ਗੁਰ ਤਮਤਲ ਤਤਆਤਗਓ ਦੂਿਾ ਿਾਉ ॥  ਿਰੈਉ ਮਹਲਾ ੫ ॥  1147-19 444 1132 

989 ਗੁਰ ਤਮਤਲ ਲਧਾ ਿੀ ਰਾਮੁ ਤਪਆਰਾ ਰਾਮ ॥  ਰਾਗੁ ਵਡਹਿੰਸੁ ਮਹਲਾ ੫ ਛਿੰਤ ਘਰੁ 
੪   

576-14 597 1133 

990 ਗੁਤਰ ਪੂਰ ੈਤਕਰਪਾ ਧਾਰੀ ॥  ਸਰੋਤਿ ਮਹਲਾ ੫ ॥  621-18 344 1134 

991 ਗੁਤਰ ਪੂਰ ੈਕੀਤੀ ਪੂਰੀ ॥  ਸਰੋਤਿ ਮਹਲਾ ੫ ॥  624-1 977 1135 

992 ਗੁਤਰ ਪੂਰ ੈਚਰਨੀ ਲਾਇਆ ॥  ਸਰੋਤਿ ਮਹਲਾ ੫ ॥  623-14 698 1136 

993 ਗੁਤਰ ਪੂਰ ੈਦੀਓ ਹਤਰ ਨਾਮਾ ਿੀਅ ਕਉ ਏਹਾ ਵਸਤੁ 
ਫਿੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਗੂਿਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ਪਿੰਚਪਦਾ ਘਰੁ 
੨   

497-9 888 1137 

994 ਗੁਤਰ ਪੂਰ ੈਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ॥ ਸਰੋਤਿ ਮਹਲਾ ੫ ॥  630-2 891 1138 

995 ਗੁਤਰ ਪੂਰ ੈਪੂਰੀ ਕੀਨੀ ॥  ਸਰੋਤਿ ਮਹਲਾ ੫ ॥  628-16 686 1139 

996 ਗੁਤਰ ਪੂਰ ੈਮੇਰੀ ਰਾਤਖ ਲਈ ॥  ਤਿਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥  823-18 199 1140 

997 ਗੁਰੁ ਅਰਿਨੁੁ ਪਰਤਖਯ ਹਤਰ ॥੭॥੧੯॥  ਸਵਈਏ ਮਹਲੇ ਪਿੰਿਵੇ ਕ ੇ੫, 
ਮਥੁਰਾ  

1409-9  1141 

998 ਗੁਰੁ ਸਿੰਤ ਿਨੋ ਤਪਆਰਾ ਮੈ ਤਮਤਲਆ ਮਰੇੀ ਤਤਰਸਨਾ 
ਿੁਤਝ ਗਈਆਸੇ ॥  

ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੪ ਘਰੁ ੫   776-4 216 1142 

999 ਗੁਰੁ ਸਰਵਰੁ ਹਮ ਹਿੰਸ ਤਪਆਰੇ ॥ ਮਾਰੂ ਮਹਲਾ ੧ ॥  1027-15 880 1143 

1000 ਗੁਰੁ ਸੁਿੰਦਰੁ ਮਹੋਨੁ ਪਾਇ ਕਰੇ ਹਤਰ ਪਰੇਮ ਿਾਣੀ ਮਨੁ 
ਮਾਤਰਆ ॥ 

ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੪ ਘਰੁ ੫    776-11 216 1145 

1001 ਗੁਰੁ ਸਵੇਉ ਕਤਰ ਨਮਸਕਾਰ ॥  ਿਸਿੰਤੁ ਮਹਲਾ ੫ ਘਰੁ ੧ ਦੁਤੁਕ ੇ  1180-1 798 1146 

1002 ਗੁਰੁ ਗੁਰੁ ਕਰਤ ਸਦਾ ਸੁਖੁ ਪਾਇਆ ॥  ਪਰਿਾਤੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥  1341-2 974 1147 

1003 ਗੁਰੁ ਗੁਰੁ ਿਪੀ ਗੁਰੂ ਗੁਰੁ ਤਧਆਈ ॥ ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥  396-8 951 1148 

1004 ਗੁਰੁ ਗਤੋਵਿੰਦੁ ਸਲਾਹੀਐ ਿਾਈ ਮਤਨ ਤਤਨ ਤਹਰਦ ੈਧਾਰ 
॥ 

ਸਰੋਤਿ ਮਹਲਾ ੫ ਘਰੁ ੧ ਚਤੌੁਕ ੇ
॥  

608-11 912 1149 

1005 ਗੁਰੁ ਗਤੋਵਿੰਦੁ ਮੇਰੇ ਮਨ ਤਧਆਇ ॥ ਿਰੈਉ ਮਹਲਾ ੫ ॥  1148-19 475 1150 
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1006 ਗੁਰੁ ਪਰਮੇਸਰੁ ਏਕੋ ਿਾਣੁ ॥ ਗੋੋਂਡ ਮਹਲਾ ੫ ॥  864-8 216 1151 

1007 ਗੁਰੁ ਪਰਮੇਸਰੁ ਕਰਣੈਹਾਰੁ ॥  ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥  741-12 220 1152 

1008 ਗੁਰੁ ਪਰਮੇਸੁਰੁ ਪੂਿੀਐ ਮਤਨ ਤਤਨ ਲਾਇ ਤਪਆਰੁ ॥  ਤਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥  52-9 222 1153 

1009 ਗੁਰੁ ਪੂਰਾ ਨਮਸਕਾਰੇ ॥ ਸਰੋਤਿ ਮਃ ੫ ॥  625-9 --- 1154 

1010 ਗੁਰੁ ਪੂਰਾ ਿੇਤਿਓ ਿਡਿਾਗੀ ਿਾ ਕੋ ਅਿੰਤੁ ਨ 
ਪਾਰਾਵਾਰਾ ॥ 

ਿਡੋੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥  717-12 988 1155 

1011 ਗੁਰੁ ਪੂਰਾ ਿੇਤਿਓ ਵਡਿਾਗੀ ਮਨਤਹ ਿਇਆ 
ਪਰਗਾਸਾ ॥  

ਸਰੋਤਿ ਮਹਲਾ ੫ ॥  609-15 220 1156 

1012 ਗੁਰੁ ਪੂਰਾ ਮੇਰਾ ਗੁਰੁ ਪੂਰਾ ॥  ਰਾਮਕਲੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥  901-4 980 1157 

1013 ਗੁਰੁ ਮੇਰੀ ਪੂਿਾ ਗੁਰੁ ਗੋਤਿਿੰਦੁ ॥  ਗੋੋਂਡ ਮਹਲਾ ੫ ॥  864-14 217 1158 

1014 ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਤੇਰੀ ਸਰਣ ॥੨॥੬੦॥  ਸਵਈਏ ਮਹਲੇ ਚਉਥ ੇਕ ੇ੪, 
ਸਲਯ  

1406-14  1159 

1015 ਗੁਰਤਸਖ ਹਤਰ ਿੋਲਹੁ ਮੇਰੇ ਿਾਈ ॥ ਗਉਿੀ ਗੁਆਰਰੇੀ ਮਹਲਾ ੪  165-1 386 1160 

1016 ਗੁਰਤਸਖ ਮੀਤ ਚਲਹੁ ਗੁਰ ਚਾਲੀ ॥ ਧਨਾਸਰੀ ਮਹਲਾ ੪ ॥  667-14 678 1161 

1017 ਗੁਰਤਹ ਤਦਖਾਇਓ ਲਇੋਨਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥  ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥  407-2 155 1162 

1018 ਗੁਰਿਾਣੀ ਗਾਵਹ ਿਾਈ ॥ ਸਰੋਤਿ ਮਹਲਾ ੫ ॥  628-16 686 1163 

1019 ਗੁਰਮਤਤ ਨਗਰੀ ਖੋਤਿ ਖੋਿਾਈ ॥  ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੪ ਘਰੁ ੨   732-12 437 1164 

1020 ਗੁਰਮਤਤ ਤਵਰਲਾ ਿੂਝੈ ਕੋਇ ॥ ਗਉਿੀ ਗੁਆਰਰੇੀ ਮਹਲਾ ੩ ॥  161-7 680 1165 

1021 ਗੁਰਮਤੁਖ ਸਖੀ ਸਹੇਲੀ ਮੇਰੀ ਮੋ ਕਉ ਦਵੇਹੁ ਦਾਨੁ ਹਤਰ 
ਪਰਾਨ ਿੀਵਾਇਆ॥ 

ਗੂਿਰੀ ਮਹਲਾ ੪ ॥  493-17 623 1166 

1022 ਗੁਰਮਤੁਖ ਕੋਈ ਤਵਰਲਾ ਿੂਝੈ ਤਿਸ ਨੋ ਨਦਤਰ ਕਰਇੇ  ਮਲਾਰ ਮਹਲਾ ੩ ॥  1258-9 347 1167 

1023 ਗੁਰਮਤੁਖ ਤਿਿੰਦੂ ਿਤਪ ਨਾਮੁ ਕਰਿੰਮਾ ॥  ਰਾਗੁ ਗਉਿੀ ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੪  172-18 849 1168 

1024 ਗੁਰਮਤੁਖ ਢੂਿੰਤਢ ਢੂਢੇਤਦਆ ਹਤਰ ਸਿਣੁ ਲਧਾ ਰਾਮ 
ਰਾਿੇ ॥  

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੪ ॥  449-8 597 1169 

1025 ਗੁਰਮਤੁਖ ਤਨਮਾਣਾ ਹੋਹੁ ॥  ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੩ ਛਿੰਤ ਘਰੁ ੩  440-8 482 1170 

1026 ਗੁਰਮਤੁਖ ਿਗਤਤ ਕਰਤਹ ਪਰਿ ਿਾਵਤਹ ਅਨਤਦਨੁ ਨਾਮੁ 
ਵਖਾਣੇ ॥  

ਸਰੋਤਿ ਮਹਲਾ ੩ ॥  601-10 328 1171 

1027 ਗੁਰਮਤੁਖ ਿਗਤਤ ਕਰਹੁ ਸਦ ਪਰਾਣੀ ॥ ਰਾਮਕਲੀ ਮਹਲਾ ੪ ਘਰੁ ੧   880-11 888 1172 

1028 ਗੁਰਮਤੁਖ ਰਿੰਗੁ ਿਇਆ ਅਤਤ ਗੂਿਾ ਹਤਰ ਰਿੰਤਗ ਿੀਨੀ 
ਮੇਰੀ ਚੋਲੀ ॥੧॥ 

ਮਹਲਾ ੪ ਗਉਿੀ ਪੂਰਿੀ ॥  168-16 415 1173 
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1029 ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੁਰੁ ਕਤਰ ਮਨ ਮੋਰ ॥  ਗੋੋਂਡ ਮਹਲਾ ੫ ॥  864-8 216 1174 

1030 ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਿਤਪ ਮੀਤ ਹਮਾਰੇ ॥ ਗਉਿੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥  190-12 992 1175 

1031 ਗੁਿੁ ਕਤਰ ਤਗਆਨੁ ਤਧਆਨੁ ਕਤਰ ਧਾਵੈ ਕਤਰ ਕਰਣੀ 
ਕਸੁ ਪਾਈਐ ॥  

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੧ ॥  360-5 341 1176 

1032 ਗੋਇਤਲ ਆਇਆ ਗੋਇਲੀ ਤਕਆ ਤਤਸੁ ਡਿੰਫੁ ਪਸਾਰੁ  ਤਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੫ ਘਰੁ ੨  50-10 767 1177 

1033 ਗੋਪਾਲ ਤੇਰਾ ਆਰਤਾ ॥  ਧਨਾਸਰੀ ਧਿੰਨਾ ॥  695-16 837 1178 

1034 ਗੋਤਿਿੰਦ ਹਮ ਐਸੇ ਅਪਰਾਧੀ ॥ ਰਾਮਕਲੀ ਕਿੀਰ ਿੀਉ ॥  970-19 100 1179 

1035 ਗੋਤਿਿੰਦ ਗੋਤਿਿੰਦ ਗੋਤਿਿੰਦ ਸਿੰਤਗ ਨਾਮਦੇਉ ਮਨੁ ਲੀਣਾ ॥  ਮਹਲਾ ੫ ॥  487-16 325 1180 

1036 ਗੋਤਿਿੰਦ ਗੋਤਿਿੰਦ ਗੋਤਿਿੰਦ ਮਈ ॥  ਤਿਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥  822-7 560 1181 

1037 ਗੋਤਿਿੰਦ ਚਰਨਨ ਕਉ ਿਤਲਹਾਰੀ ॥  ਸਾਰਿੰਗ ਮਹਲਾ ੪ ॥  1198-14 611 1182 

1038 ਗੋਤਿਿੰਦ ਿੀਵਨ ਪਰਾਨ ਧਨ ਰੂਪ ॥  ਿੈਤਸਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥  701-12 128 1183 

1039 ਗੋਤਿਿੰਦੁ ਗੁਣੀ ਤਨਧਾਨੁ ਗੁਰਮੁਤਖ ਿਾਣੀਐ ॥  ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥  399-2 565 1184 

1040 ਗੋਤਿਦ ਕੀ ਐਸੀ ਕਾਰ ਕਮਾਇ ॥  ਸਾਰਗ ਮਹਲਾ ੪ ॥  1199-8 532 1185 

1041 ਗੋਤਿਦ ਿੀਉ ਤੂ ਮੇਰੇ ਪਰਾਨ ਅਧਾਰ ॥  ਸਾਰਗ ਮਹਲਾ ੫ ॥  1226-9 885 1186 

1042 ਗੋਤਿਦ ਪਰੀਤਤ ਲਗੀ ਅਤਤ ਤਪਆਰੀ ॥ ਸਰੋਤਿ ਮਃ ੪ ਦੁਤੁਕ ੇ॥  607-2 532 1187 

1043 ਗੋਤਿਦ ਪਰੀਤਤ ਲਗੀ ਅਤਤ ਮੀਿੀ ਅਵਰ ਤਵਸਤਰ ਸਿ 
ਿਾਇ ॥ 

ਸਾਰਗ ਮਹਲਾ ੪ ॥  1199-8 532 1188 

1044 ਗੋਤਵਿੰਦੁ ਗੋਤਵਿੰਦੁ ਪਰੀਤਮੁ ਮਤਨ ਪਰੀਤਮੁ ਤਮਤਲ ਸਤਸਿੰਗਤਤ 
ਸਿਤਦ ਮਨੁ ਮਹੋੈ॥ 

ਗੂਿਰੀ ਮਹਲਾ ੪ ॥  492-15 183 1189 
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1045 ਘਿ ਅਵਘਿ ਡੂਗਰ ਘਣਾ ਇਕੁ ਤਨਰਗੁਣੁ ਿੈਲੁ 
ਹਮਾਰ ॥  

ਗਉਿੀ ਿੈਰਾਗਤਣ ਰਤਵਦਾਸ ਿੀਉ 
॥  

345-17 422 1190 

1046 ਘਤਿ ਘਤਿ ਿਰਹਮੁ ਰਤਵਿੰਦੁ ॥ ਤਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥  46-17 377 1191 

1047 ਘਤਿ ਘਤਿ ਰਤਵ ਰਤਹਆ ਿਨਵਾਰੀ ॥ ਸਰੋਤਿ ਮਹਲਾ ੧ ॥  597-16 156 1192 

1048 ਘਨੁ ਗਰਿਤ ਗੋਤਿਿੰਦ ਰੂਪ ॥  ਮਲਾਰ ਮਹਲਾ ੫ ॥  1272-17 811 1193 

1049 ਘਨਹਰ ਿੂਿੰਦ ਿਸੁਅ ਰੋਮਾਵਤਲ ਕਸੁਮ ਿਸਿੰਤ ਗਨਿੰਤ 
ਨ ਆਵੈ ॥  

ਸਵਈਏ ਮਹਲੇ ਤੀਿ ੇਕ ੇ੩    1392-16 256 1194 

1050 ਘਤਰ ਿਾਹਤਰ ਤੇਰਾ ਿਰਵਾਸਾ ਤੂ ਿਨ ਕੈ ਹੈ ਸਿੰਤਗ ॥  ਧਨਾਸਰੀ ਮਹਲਾ ੫   677-8 163 1195 
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1051 ਘਰ ੈਅਿੰਦਤਰ ਸਿੁ ਵਥੁ ਹੈ ਿਾਹਤਰ ਤਕਛੁ ਨਾਹੀ ॥  ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੩ ॥  425-11 982 1196 

1052 ਘਿੀ ਮੁਹਤ ਕਾ ਪਾਹੁਣਾ ਕਾਿ ਸਵਾਰਣਹਾਰੁ ॥  ਤਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥  43-8 677 1197 

1053 ਘਤੋਲ ਘਮੁਾਈ ਲਾਲਨਾ ਗਤੁਰ ਮਨੁ ਦੀਨਾ ॥  ਤੁਖਾਰੀ ਛਿੰਤ ਮਹਲਾ ੫   1117-7 541 1198 
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1054 ਚਕਵੀ ਨਨੈ ਨੀ ਦ ਨਤਹ ਚਾਹੈ ਤਿਨੁ ਤਪਰ ਨੀਦ ਨ 
ਪਾਈ ॥  

ਮਲਾਰ ਮਹਲਾ ੧ ਅਸਿਪਦੀਆ 
ਘਰੁ ੧   

1273-4 520 1199 

1055 ਚਤੁਰ ਤਦਸਾ ਕੀਨੋ ਿਲੁ ਅਪਨਾ ਤਸਰ ਊਪਤਰ ਕਰੁ 
ਧਾਤਰਓ ॥  

ਧਨਾਸਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥  681-16 199 1200 

1056 ਚਰਣ ਕਮਲ ਕਾ ਆਸਰਾ ਦੀਨੋ ਪਰਤਿ ਆਤਪ ॥  ਤਿਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥  817-15 200 1201 

1057 ਚਰਣ ਿਾਕੁਰ ਕੇ ਤਰਦ ੈਸਮਾਣੇ ॥  ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੫ ॥  105-12 610 1202 

1058 ਚਰਨ ਕਮਲ ਅਨੂਪ ਸੁਆਮੀ ਿਪਤ ਸਾਧੂ ਹੋਇ ॥੧॥ 
ਰਹਾਉ ॥ 

ਸਾਰਗ ਮਹਲਾ ੫ ॥  1228-7 612 1203 

1059 ਚਰਨ ਕਮਲ ਸਿੰਤਗ ਲਾਗੀ ਡੋਰੀ ॥  ਨਿ ਮਹਲਾ ੫ ॥  979-9 608 1204 

1060 ਚਰਨ ਕਮਲ ਤਸਉ ਡੋਰੀ ਰਾਚੀ ਿੇਤਿਓ ਪੁਰਖੁ ਅਪਾਰੋ  ਸਾਰਗ ਮਹਲਾ ੫ ॥  1225-11 608 1205 

1061 ਚਰਨ ਕਮਲ ਕੀ ਆਸ ਤਪਆਰੇ ॥  ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥  389-12 540 1206 

1062 ਚਰਨ ਕਮਲ ਨਾਨਕ ਮਨੁ ਿੇਤਧਓ ਚਰਨਹ ਸਿੰਤਗ 
ਸਮਾਤਹ ॥  

ਸਾਰਗ ਮਹਲਾ ੫ ॥  1222-15 612 1207 

1063 ਚਰਨ ਕਮਲ ਪਰਿ ਕੇ ਤਨਤ ਤਧਆਵਉ ॥. ਰਾਗੁ ਤਿਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੫ ਘਰੁ ੪ 
ਦੁਪਦ ੇ  

806-6 70 1208 

1064 ਚਰਨ ਤੁਮਹਾਰੇ ਤਹਰਦੈ ਵਾਸਤਹ ਸਿੰਤਨ ਕਾ ਸਿੰਗੁ ਪਾਵਉ  ਧਨਾਸਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥  682-12 68 1209 

1065 ਚਰਨਹ ਗਤੋਿਿੰਦ ਮਾਰਗੁ ਸਹੁਾਵਾ ॥  ਸਾਰਗ ਮਹਲਾ ੫ ॥  1212-1 667 1210 

1066 ਚਲੁ ਸਖੀਏ ਪਰਿੁ ਰਾਵਣ ਿਾਹਾ ॥ ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥  742-8 565 1211 

1067 ਚਲੁ ਦਰਹਾਲੁ ਦੀਵਾਤਨ ਿੁਲਾਇਆ ॥ ਸੂਹੀ ਕਿੀਰ ਿੀਉ ॥  792-13 750 1212 

1068 ਚਲਤ ਿੈਸਤ ਸੋਵਤ ਿਾਗਤ ਗੁਰ ਮਿੰਤਰਨ ਤਰਦ ੈ
ਤਚਤਾਤਰ ॥  

ਮਾਰੂ ਮਹਲਾ ੫ ॥  1006-19 914 1213 

1069 ਚਾਤਤਰਕ ਤਚਤਵਤ ਿਰਸਤ ਮੇੋਂਹ ॥  ਿੈਤਸਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥  702-2 814 1214 

1070 ਚਾਤਤਰਕ ਮੀਨ ਿਲ ਹੀ ਤੇ ਸੁਖੁ ਪਾਵਤਹ ਸਾਤਰਿੰਗ 
ਸਿਤਦ ਸੁਹਾਈ ॥੧॥  

ਮਲਾਰ ਮਹਲਾ ੧ ॥  1274-8 525 1215 
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1071 ਚਾਦਨਾ ਚਾਦਨੁ ਆਂਗਤਨ ਪਰਿ ਿੀਉ ਅਿੰਤਤਰ ਚਾਦਨਾ 
॥੧॥  

ਮਾਰੂ ਮਹਲਾ ੫ ਘਰੁ ੪ 
ਅਸਿਪਦੀਆ   

1018-9 691 1216 

1072 ਚਾਤਰ ਪਾਵ ਦਇੁ ਤਸਿੰਗ ਗੁਿੰਗ ਮੁਖ ਤਿ ਕੈਸੇ ਗਨੁ 
ਗਈਹੈ ॥  

ਗੂਿਰੀ, ਕਿੀਰ, ਚਉਪਦਾ ਘਰੁ ੨  524-7 468 1217 

1073 ਚਾਤਰ ਪੁਕਾਰਤਹ ਨਾ ਤੂ ਮਾਨਤਹ ॥  ਰਾਗੁ ਰਾਮਕਲੀ ਮਹਲਾ ੫ ਘਰੁ ੨   886-3 741 1218 

1074 ਚਾਤਰ ਿਰਨ ਚਉਹਾ ਕੇ ਮਰਦਨ ਖਿੁ ਦਰਸਨ ਕਰ 
ਤਲੀ ਰੇ ॥  

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥  404-9 734 1219 

1075 ਚਾਤਰ ਮੁਕਤਤ ਚਾਰ ੈਤਸਤਧ ਤਮਤਲ ਕੈ ਦੂਲਹ ਪਰਿ ਕੀ 
ਸਰਤਨ ਪਤਰਓ ॥  

ਕਿੀਰ ਕਾ ਸਿਦੁ ਰਾਗੁ ਮਾਰੂ 
ਿਾਣੀ ਨਾਮਦਉੇ ਿੀ ਕੀ   

1105-7 941 1220 

1076 ਚਾਰੇ ਿੇਦ ਮੁਖਾਗਰ ਪਾਤਿ ॥ ਿਸਿੰਤੁ ਮਹਲਾ ੧ ॥  1168-15 663 1221 

1077 ਤਚਤਤ ਆਵੈ ਓਸੁ ਪਾਰਿਰਹਮੁ ਲਗੈ ਨ ਤਤੀ ਵਾਉ ॥੧ ਤਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥  70-6 445 1222 

1078 ਤਚਤਵਉ ਵਾ ਅਉਸਰ ਮਨ ਮਾਤਹ ॥  ਸਾਰਗ ਮਹਲਾ ੫ ॥  1222-15 612 1224 

1079 ਤਚਤਵਤ ਪਾਪ ਨ ਆਲਕੁ ਆਵੈ ॥  ਿਰੈਉ ਮਹਲਾ ੫ ॥  1143-8 490 1225 

1080 ਤਚਤੇ ਤਦਸਤਹ ਧਉਲਹਰ ਿਗੇ ਿਿੰਕ ਦੁਆਰ ॥  ਤਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੧ ॥  62-16 768 1226 

1081 ਤਚਰੁ ਤਚਰੁ ਤਚਰੁ ਤਚਰੁ ਿਇਆ ਮਤਨ ਿਹੁਤੁ ਤਪਆਸ 
ਲਾਗੀ ॥ 

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥  408-11 550 1227 

1082 ਚੀਤਤ ਆਵੈ ਤਾਂ ਸਦਾ ਦਇਆਲਾ ਲੋਗਨ ਤਕਆ 
ਵੇਚਾਰੇ ॥ 

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥  383-7 172 1228 

1083 ਚੀਤਤ ਆਵੈ ਤਾਂ ਮਹਾ ਅਨਿੰਦ ॥  ਿਰੈਉ ਮਹਲਾ ੫ ॥  1141-3 459 1229 

1084 ਚੁਕਾ ਤਨਹਰੋਾ ਸਖੀ ਸਹੇਰੀ ॥ ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥  384-11 616 1230 

1085 ਚੇਤਨਾ ਹੈ ਤਉ ਚੇਤ ਲੈ ਤਨਤਸ ਤਦਤਨ ਮੈ ਪਰਾਨੀ ॥  ਤਤਲਿੰਗ ਮਹਲਾ ੯ ਕਾਫੀ  726-14 388 1231 

1086 ਚੋਆ ਚਿੰਦਨ ਮਰਦਨ ਅਿੰਗਾ ॥  ਗਉਿੀ ਕਿੀਰ ਿੀ ॥  326-12 873 1232 

1087 ਚੋਆ ਚਿੰਦਨੁ ਅਿੰਤਕ ਚਿਾਵਉ ॥  ਗਉਿੀ ਮਹਲਾ ੧ ॥  225-6 473 1233 

1088 ਚੋਿੀ ਮੇਰੇ ਗੋਤਵਿੰਦਾ ਚੋਿੀ ਮੇਰੇ ਤਪਆਤਰਆ ਹਤਰ ਪਰਿੁ 
ਮੇਰਾ ਚੋਿੀ ਿੀਉ ॥  

ਗਉਿੀ ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੪ ॥  174-9 178 1234 
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1089 ਛਡਾਇ ਲੀਓ ਮਹਾ ਿਲੀ ਤੇ ਅਪਨੇ ਚਰਨ ਪਰਾਤਤ ॥  ਧਨਾਸਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥  681-2 346 1235 

1090 ਛਾਤਡ ਤਵਡਾਣੀ ਤਾਤਤ ਮੂਿੇ ॥ ਰਾਮਕਲੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥  889-16 490 1236 

1091 ਛੋਤਡ ਛਤੋਡ ਰੇ ਪਾਖਿੰਡੀ ਮਨ ਕਪਿ ੁਨ ਕੀਿੈ ॥ ਰਾਮਕਲੀ ਘਰੁ ੨ ॥  973-10 451 1237 
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1092 ਛੋਤਡ ਿਾਤਹ ਸੇ ਕਰਤਹ ਪਰਾਲ ॥  ਧਨਾਸਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ਘਰੁ ੨ 
ਚਉਪਦ ੇ  

676-7 928 1238 

1093 ਛੋਤਡ ਨ ਿਾਈ ਸਦ ਹੀ ਸਿੰਗੇ ਅਨਤਦਨੁ ਗੁਰ ਤਮਤਲ 
ਗਾਏ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਰਾਗੁ ਦਵੇਗਿੰਧਾਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ਘਰੁ 
੩   

533-13 829 1239 
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1094 ਿਿੰਤਮਆ ਪੂਤੁ ਿਗਤੁ ਗੋਤਵਿੰਦ ਕਾ ॥ ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥  396-2 268 1240 

1095 ਿਉ ਹਮ ਿਾਂਧੇ ਮਹੋ ਫਾਸ ਹਮ ਪਰੇਮ ਿਧਤਨ ਤਮੁ ਿਾਧੇ  ਸਰੋਤਿ ਰਤਵਦਾਸ ਿੀਉ ॥ 658-3 535 1241 

1096 ਿਉ ਤਕਰਪਾ ਗਤੋਿਿੰਦ ਿਈ ॥  ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥  402-6 560 1242 

1097 ਿਉ ਤੁਮ ਤਗਤਰਵਰ ਤਉ ਹਮ ਮਰੋਾ ॥  ਸਰੋਤਿ ਰਤਵਦਾਸ ਿੀਉ ॥  658-17 528 1243 

1098 ਿਉ ਪੈ ਹਮ ਨ ਪਾਪ ਕਰਿੰਤਾ ਅਹੇ ਅਨਿੰਤਾ ॥ ਤਸਰੀਰਾਗੁ ਰਤਵਦਾਸ ਿੀਉ ॥  93-15 841 1244 

1099 ਿਉ ਮੈ ਕੀਓ ਸਗਲ ਸੀਗਾਰਾ ॥  ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥  373-10 510 1245 

1100 ਿਗ ਮਹੋਨੀ ਹਮ ਤਤਆਤਗ ਗਵਾਈ ॥ ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥  392-6 724 1246 

1101 ਿਤਗ ਸੁਤਿਤੁ ਕੀਰਤਤ ਨਾਮੁ ਹੈ ਮੇਰੀ ਤਿਿੰਦੁਿੀਏ ਹਤਰ 
ਕੀਰਤਤ ਹਤਰ ਮਤਨ ਧਾਰੇ ਰਾਮ ॥  

ਤਿਹਾਗਿਾ ਮਹਲਾ ੪ ॥  539-5 400 1247 

1102 ਿਗਤ ਉਧਾਰਨ ਨਾਮ ਤਪਰਅ ਤੇਰ ੈ॥  ਕਾਨਿਾ ਮਹਲਾ ੫ ਘਰੁ ੬   1304-12 798 1248 

1103 ਿਗਤ ਮੈ ਝੂਿੀ ਦੇਖੀ ਪਰੀਤਤ ॥  ਦਵੇਗਿੰਧਾਰੀ ਮਹਲਾ ੯ ॥  536-15 760 1249 

1104 ਿਗਤੁ ਿਲਯਦਾ ਰਤਖ ਲੈ ਆਪਣੀ ਤਕਰਪਾ ਧਾਤਰ ॥  ਸਲੋਕ ਮਃ ੩ ਤਿਲਾਵਲੁ ਕੀ ਵਾਰ  853-11 83 1250 

1105 ਿਤੁ ਸਤੁ ਸਿੰਿਮੁ ਸਾਚੁ ਤਦਰਿਾਇਆ ਸਾਚ ਸਿਤਦ ਰਤਸ 
ਲੀਣਾ ॥੧॥  

ਰਾਮਕਲੀ ਦਖਣੀ ਮਹਲਾ ੧ ॥  907-5 739 1251 

1106 ਿਤੁ ਪਾਹਾਰਾ ਧੀਰਿੁ ਸਤੁਨਆਰੁ ॥ ॥ ਿਪੁ ॥ ਮਃ ੧ ॥ 8-8  1252 

1107 ਿਤਰ ਿਾਉ ਤਤ ਿੀਿਲੁ ਿੈਲਾ ॥ ਆਸਾ ॥ ਨਾਮਦਵੇ ਿੀਉ ॥  485-7 150 1253 

1108 ਿਨ ਕਉ ਪਰਿ ਅਪਨੇ ਕਾ ਤਾਣੁ ॥ ਧਨਾਸਰੀ ਮਹਲਾ ੫   677-8 163 1254 

1109 ਿਨ ਕੀ ਪੈਿ ਰਖੀ ਕਰਤਾਰੇ ॥੧॥ ਗਉਿੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥  201-6 199 1255 

1110 ਿਨ ਕੇ ਤਮੁਹ ਹਤਰ ਰਾਖੇ ਸੁਆਮੀ ਤੁਮਹ ਿੁਤਗ ਿਤੁਗ ਿਨ 
ਰਤਖਆ ॥ 

ਕਤਲਆਨੁ ਮਹਲਾ ੪ ॥  1319-10 992 1256 

1111 ਿਨ ਕੋ ਪਰਿੁ ਸਿੰਗੇ ਅਸਨਹੇੁ ॥  ਕਾਨਿਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥  1307-16 170 1257 

1112 ਿਨਮ ਿਨਮ ਕੀ ਮਲੁ ਧੋਵੈ ਪਰਾਈ ਆਪਣਾ ਕੀਤਾ 
ਪਾਵੈ ॥  

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥  380-17 712 1258 

1113 ਿਨਮ ਿਨਮ ਕੇ ਦੂਖ ਤਨਵਾਰ ੈਸੂਕਾ ਮਨੁ ਸਾਧਾਰ ੈ॥  ਸਰੋਤਿ ਮਹਲਾ ੫ ॥  618-2 442 1259 
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1114 ਿਨਮ ਮਰਣ ਦੁਹਹੂ ਮਤਹ ਨਾਹੀ ਿਨ ਪਰਉਪਕਾਰੀ 
ਆਏ ॥ 

ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥  748-19 237 1260 

1115 ਿਪ ਤਪ ਕਾ ਿਿੰਧੁ ਿੇਿੁਲਾ ਤਿਤੁ ਲਿੰਘਤਹ ਵਹੇਲਾ ॥  ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੧ ॥  729-8 779 1261 

1116 ਿਤਪ ਗੋਤਿਿੰਦੁ ਗੋਪਾਲ ਲਾਲੁ ॥  ਰਾਮਕਲੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥  885-18 222 1262 

1117 ਿਤਪ ਮਨ ਸਤਤ ਨਾਮੁ ਸਦਾ ਸਤਤ ਨਾਮੁ ॥ ਧਨਾਸਰੀ ਮਹਲਾ ੪ ॥  669-18 365 1263 

1118 ਿਤਪ ਮਨ ਹਤਰ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਸਲਾਹ ॥ ਸਰੋਤਿ ਮਹਲਾ ੪ ਘਰੁ ੧   604-10 970 1264 

1119 ਿਤਪ ਮਨ ਹਤਰ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਗ ਤਿਿੰਦੇ ॥ ਤਿਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੪ ॥  800-11 368 1265 

1120 ਿਤਪ ਮਨ ਨਾਮੁ ਏਕੁ ਅਪਾਰੁ ॥ ਤਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥  51-7 367 1266 

1121 ਿਤਪ ਮਨ ਮਾਧੋ ਮਧੁਸਦੂਨੋ ਹਤਰ ਸਰੀਰਿੰਗੋ ਪਰਮੇਸਰੋ 
ਸਤਤ ਪਰਮੇਸਰੋ ਪਰਿੁ ਅਿੰਤਰਿਾਮੀ ॥  

ਸਾਰਗ ਮਹਲਾ ੪ ॥  1201-9 305 1267 

1122 ਿਤਪ ਮਨ ਮੇਰੇ ਗੋਤਵਿੰਦ ਕੀ ਿਾਣੀ ॥ ਗਉਿੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥  192-4 687 1268 

1123 ਿਤਪ ਮਨ ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਤਨਸਤਾਰਾ ॥  ਿੈਰਾਿੀ ਮਹਲਾ ੪ ॥  720-2 848 1269 

1124 ਿਤਪ ਮਨ ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਪਿਹਨ ਸਾਰ ੁ॥  ਸਾਰਗ ਮਹਲਾ ੪ ॥  1200-3 771 1270 

1125 ਿਤਪ ਮਨ ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਰਤਵ ਰਹੇ ॥ ਪਰਿਾਤੀ ਮਹਲਾ ੪ ॥  1336-7 433 1271 

1126 ਿਪਹੁ ਤ ਏਕੋ ਨਾਮਾ ॥  ਰਾਗੁ ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੧ ਚਉਪਦ ੇ
ਘਰੁ ੧  

728-3 340 1272 

1127 ਿਪਯਉ ਤਿਨਹ ਅਰਿਨੁ ਦੇਵ ਗਰੁੂ ਤਫਤਰ ਸਿੰਕਿ ਿਤੋਨ 
ਗਰਿ ਨ ਆਯਉ ॥ 

ਸਵਈਏ ਮਹਲੇ ਪਿੰਿਵੇ ਕੇ, ਮਥੁਰਾ   1409-8 265 1273 

1128 ਿਪੀਐ ਪਰਿ ਕਾ ਨਾਮੁ ॥ ਤਥਤੀ ਗਉਿੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥  300-3 654 1274 

1129 ਿਿ ਕਛੁ ਨ ਸੀਓ ਤਿ ਤਕਆ ਕਰਤਾ ਕਵਨ ਕਰਮ 
ਕਤਰ ਆਇਆ ॥  

ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥  748-14 939 1275 

1130 ਿਿ ਤੇ ਦਰਸਨ ਿੇਿੇ ਸਾਧੂ ਿਲੇ ਤਦਨਸ ਓਇ ਆਏ  ਧਨਾਸਰੀ ਮਃ ੫ ॥  671-10 223 1276 

1131 ਿਿ ਦੇਖਾ ਤਿ ਗਾਵਾ ॥  ਰਾਗੁ ਸਰੋਤਿ ਿਾਣੀ ਿਗਤ ਨਾਮਦ ੇ
ਿੀ ਕੀ ਘਰੁ ੨   

656-19 994 1277 

1132 ਿਿ ਲਉ ਨਹੀ ਿਾਗ ਤਲਲਾਰ ਉਦ ੈਤਿ ਲਉ ਿਰਮਤੇ 
ਤਫਰਤੇ ਿਹੁ ਧਾਯਉ ॥ 

ਸਵਈਏ ਮਹਲੇ ਪਿੰਿਵੇ ਕੇ, ਮਥੁਰਾ   1409-6 265 1278 

1133 ਿਲ ਕੀ ਿੀਤਤ ਪਵਨ ਕਾ ਥਿੰਿਾ ਰਕਤ ਿੁਿੰਦ ਕਾ ਗਾਰਾ  ਸਰੋਤਿ ਰਤਵਦਾਸ ਿੀਉ ॥  659-3 757 1279 

1134 ਿਲ ਦੁਧ ਤਨਆਈ ਰੀਤਤ ਅਿ ਦਧੁ ਆਚ ਨਹੀ ਮਨ 
ਐਸੀ ਪਰੀਤਤ ਹਰੇ ॥  

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ਛਿੰਤ ਘਰੁ ੬ ॥ 
ਛਿੰਤੁ ॥  

454-15 526 1280 

1135 ਿਲ ਮਤਹ ਮੀਨ ਮਾਇਆ ਕੇ ਿੇਧੇ ॥  ਿਰੈਉ ਕਿੀਰ ਿੀਉ 1160-11 719 1281 

1136 ਿਤਲ ਿਾਉ ਿੀਵਨੁ ਨਾਮ ਤਿਨਾ ॥ ਪਰਿਾਤੀ ਮਹਲਾ ੧ ॥  1332-10 357 1282 
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1137 ਿਲੁ ਢੋਵਉ ਇਹ ਸੀਸ ਕਤਰ ਕਰ ਪਗ ਪਖਲਾਵਉ ॥  ਤਿਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥  813-13 87 1283 

1138 ਿਾ ਕਉ ਅਪਨੀ ਤਕਰਪਾ ਧਾਰ ੈ॥  ਗਉਿੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥  190-4 952 1284 

1139 ਿਾ ਕਉ ਆਇਓ ਏਕੁ ਰਸਾ ॥ ਖਾਨ ਪਾਨ ਆਨ ਨਹੀ 
ਖੁਤਧਆ ਤਾ ਕੈ ਤਚਤਤ ਨ ਿਸਾ ॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਧਨਾਸਰੀ ਮਃ ੫ ॥  672-8 405 1285 

1140 ਿਾ ਕਉ ਹਤਰ ਰਿੰਗੁ ਲਾਗੋ ਇਸੁ ਿੁਗ ਮਤਹ ਸੋ ਕਹੀਅਤ 
ਹੈ ਸੂਰਾ ॥  

ਧਨਾਸਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥  679-16 413 1286 

1141 ਿਾ ਕਉ ਮੁਸਕਲੁ ਅਤਤ ਿਣੈ ਢੋਈ ਕੋਇ ਨ ਦੇਇ ॥  ਤਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥  70-6 445 1287 

1142 ਿਾ ਕਉ ਮਤੁਨ ਧਯਾਨੁ ਧਰ ੈਤਫਰਤ ਸਗਲ ਿੁਗ ਕਿਹੁ ਕ 
ਕੋਊ ਪਾਵੈ ਆਤਮ ਪਰਗਾਸ ਕਉ ॥ 

ਸਵਈਏ ਮਹਲੇ ਚਉਥ ੇਕੇ, ਮਥੁਰਾ   1404-13 260 1289 

1143 ਿਾ ਕਉ ਰਾਖੈ ਰਾਖਣਹਾਰੁ ॥  ਗੋੋਂਡ ਮਹਲਾ ੫ ॥  868-6 196 1290 

1144 ਿਾ ਕਾ ਿਾਕੁਰੁ ਤੁਹੀ ਪਰਿ ਤਾ ਕੇ ਵਡਿਾਗਾ ॥  ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥  399-17 194 1291 

1145 ਿਾ ਕਾ ਮੀਤੁ ਸਾਿਨੁ ਹੈ ਸਮੀਆ ॥  ਗਉਿੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥  186-7 196 1292 

1146 ਿਾ ਕੈ ਸਿੰਤਗ ਇਹੁ ਮਨੁ ਤਨਰਮਲੁ ॥  ਗੋੋਂਡ ਮਹਲਾ ੫ ॥  863-14 317 1293 

1147 ਿਾ ਕੈ ਤਸਮਰਤਣ ਸਿੁ ਕਛੁ ਪਾਈਐ ਤਿਰਥੀ ਘਾਲ ਨ 
ਿਾਈ ॥  

ਸਰੋਤਿ ਮਹਲਾ ੫ ॥  617-12 160 1294 

1148 ਿਾ ਕੈ ਤਸਮਰਤਣ ਹੋਇ ਅਨਿੰਦਾ ਤਿਨਸੈ ਿਨਮ ਮਰਣ ਿੈ 
ਦੁਖੀ ॥  

ਸਰੋਤਿ ਮਹਲਾ ੫ ॥  617-5 849 1295 

1149 ਿਾ ਕੈ ਤਸਮਰਤਨ ਸੂਖ ਤਨਵਾਸੁ ॥  ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥  386-11 913 1296 

1150 ਿਾ ਕੈ ਤਹਰਦ ੈਵਤਸਆ ਤੂ ਕਰਤੇ ਤਾ ਕੀ ਤੈੋਂ ਆਸ 
ਪੁਿਾਈ ॥  

ਸਰੋਤਿ ਮਹਲਾ ੫ ਘਰੁ ੧ ॥  610-13 134 1297 

1151 ਿਾ ਕੈ ਦਰਤਸ ਪਾਪ ਕਤੋਿ ਉਤਾਰੇ ॥  ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥  739-16 568 1298 

1152 ਿਾ ਕੈ ਵਤਸ ਖਾਨ ਸੁਲਤਾਨ ॥  ਗਉਿੀ ਗੁਆਰਰੇੀ ਮਹਲਾ ੫  182-15 132 1299 

1153 ਿਾ ਕੋ ਿਾਕੁਰੁ ਊਚਾ ਹੋਈ ॥ ਗਉਿੀ ਿੀ ਸਰੋਤਿ ਿੀ ॥  330-15 168 1300 

1154 ਿਾ ਕੋ ਨਾਮੁ ਲਤੈ ਤੂ ਸੁਖੀ ॥ ਸਰੋਤਿ ਮਹਲਾ ੫ ॥  617-5 849 1301 

1155 ਿਾ ਤੂ ਮੇਰ ੈਵਤਲ ਹੈ ਤਾ ਤਕਆ ਮਹੁਛਿੰਦਾ ॥  ਮਾਰੂ ਡਖਣੇ ਵਾਰ ਪਉਿੀ ਮਃ ੫ 
॥  

1096-15 162 1302 

1156 ਿਾ ਤੂਿੰ ਸਾਤਹਿੁ ਤਾ ਿਉ ਕੇਹਾ ਹਉ ਤੁਧੁ ਤਿਨੁ ਤਕਸੁ 
ਸਾਲਾਹੀ ॥  

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥  382-8 727 1303 

1157 ਿਾ ਤਦਨ ਿੇਿੇ ਸਾਧ ਮਤੋਹ ਉਆ ਤਦਨ ਿਤਲਹਾਰੀ ॥ ਤਿਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥  810-12 315 1304 

1158 ਿਾ ਪਰਿ ਕੀ ਹਉ ਚੇਰੁਲੀ ਸੋ ਸਿ ਤੇ ਊਚਾ ॥  ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥  400-3 192 1305 
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1159 ਿਾਹੂ ਕਾਹੂ ਅਪਨੁੋ ਹੀ ਤਚਤਤ ਆਵੈ ॥  ਸਾਰਗ ਮਹਲਾ ੫ ॥  1215-11 171 1306 

1160 ਿਾਗ ਲੇਹੁ ਰੇ ਮਨਾ ਿਾਗ ਲੇਹੁ ਕਹਾ ਗਾਫਲ ਸਇੋਆ  ਤਤਲਿੰਗ ਮਹਲਾ ੯ ॥  726-18 763 1307 

1161 ਿਾਗੁ ਸਲਨੋਿੀਏ ਿੋਲੈ ਗੁਰਿਾਣੀ ਰਾਮ ॥  ਤਿਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੧ ॥   843-5 820 1308 

1162 ਿਾਗੁ ਰੇ ਮਨ ਿਾਗਨਹਾਰੇ ॥ ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥  387-12 821 1309 

1163 ਿਾਗਹੁ ਿਾਗਹੁ ਸਤੂਤਹੋ ਚਤਲਆ ਵਣਿਾਰਾ ॥੧॥ 
ਰਹਾਉ ॥ 

ਆਸਾ ਕਾਫੀ ਮਹਲਾ ੧ ਘਰੁ ੮ 
ਅਸਿਪਦੀਆ ॥  

418-7 750 1310 

1164 ਿਾਗਤ ਿਗਤ ਤਸਮਰਤ ਹਤਰ ਰਾਤੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥  388-16 822 1311 

1165 ਿਾਤਚਕੁ ਨਾਮੁ ਿਾਚ ੈਿਾਚੈ ॥  ਕਤਲਆਨ ਮਹਲਾ ੫ ॥  1321-16 393 1312 

1166 ਿਾਨੀ ਸਿੰਤ ਕੀ ਤਮਤਰਾਈ ॥ ਰਾਮਕਲੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥  898-7 304 1313 

1167 ਿਾਤਲ ਮਹੋੁ ਘਤਸ ਮਸੁ ਕਤਰ ਮਤਤ ਕਾਗਦੁ ਕਤਰ ਸਾਰੁ  ਤਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲੁ ੧ ॥  16-5 915 1314 

1168 ਿਾਂ ਤਤਸੁ ਿਾਵੈ ਤਾਂ ਕਰੇ ਿੋਗੁ ॥ ਿਰੈਉ ਮਹਲਾ ੩ ॥  1128-12 574 1315 

1169 ਤਿਉ ਿਨਨੀ ਸੁਤੁ ਿਤਣ ਪਾਲਤੀ ਰਾਖ ੈਨਦਤਰ ਮਝਾਤਰ  ਗਉਿੀ ਿੈਰਾਗਤਣ ਮਹਲਾ ੪  168-1 221 1316 

1170 ਤਿਉ ਿਨਨੀ ਗਰਿੁ ਪਾਲਤੀ ਸਤੁ ਕੀ ਕਤਰ ਆਸਾ ॥  ਗਉਿੀ ਿੈਰਾਗਤਣ ਮਹਲਾ ੪  165-18 964 1317 

1171 ਤਿਉ ਿਾਨਹੁ ਤਤਉ ਰਖਹੁ ਗੁਸਾਈ ਪੇਤਖ ਿੀਵਾਂ 
ਪਰਤਾਪੁ  

ਸਾਰਗ ਮਹਲਾ ੫ ॥  1217-16 887 1318 

1172 ਤਿਉ ਿਾਨਹੁ ਤਤਉ ਰਾਖੁ ਹਤਰ ਪਰਿ ਤੇਤਰਆ ॥  ਿੈਤਸਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ਘਰ ੨ ॥ 
ਛਿੰਤ ॥  

708-9 89 1319 

1173 ਤਿਉ ਪਸਰੀ ਸੂਰਿ ਤਕਰਤਣ ਿੋਤਤ ॥  ਰਾਗੁ ਿਸਿੰਤੁ ਮਹਲਾ ੪ ਘਰੁ ੧ 
ਇਕ ਤੁਕ ੇ  

1177-13 965 1321 

1174 ਤਿਉ ਿਾਵੈ ਤਤਉ ਮੋਤਹ ਪਰਤਤਪਾਲ ॥  ਤਿਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥  828-12 89 1322 

1175 ਤਿਉ ਿਾਵੈ ਤਤਉ ਰਾਖਹੁ ਸਆੁਮੀ ਿਨ ਨਾਨਕ ਸਰਤਣ 
ਤੁਮਹਾਰੀ ॥੨॥੫॥ 

ਦਵੇਗਿੰਧਾਰੀ ਮਹਲਾ ੪ ॥  528-3 886 1323 

1176 ਤਿਉ ਮੀਨਾ ਤਿਨੁ ਪਾਣੀਐ ਤਤਉ ਸਾਕਤੁ ਮਰ ੈਤਪਆਸ 
॥  

ਸਰੋਤਿ ਮਹਲਾ ੧ ॥  597-11 916 1324 

1177 ਤਿਉ ਰਾਮੁ ਰਾਖੈ ਤਤਉ ਰਹੀਐ ਰੇ ਿਾਈ ॥ ਿਰੈਉ ਨਾਮਦਵੇ ਿੀਉ ॥  1164-5 144 1325 

1178 ਤਿਸ ਕਉ ਤਿਸਰ ੈਪਰਾਨਪਤਤ ਦਾਤਾ ਸੋਈ ਗਨਹੁ 
ਅਿਾਗਾ ॥  

ਧਨਾਸਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥  682-4 414 1326 

1179 ਤਿਸ ਕਾ ਦੀਆ ਪੈਨੈ ਖਾਇ ॥  ਗਉਿੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥  195-1 491 1327 

1180 ਤਿਸ ਕੇ ਤਸਰ ਊਪਤਰ ਤੂਿੰ ਸਆੁਮੀ ਸੋ ਦੁਖੁ ਕੈਸਾ ਪਾਵੈ  ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥  749-18 197 1328 

1181 ਤਿਸ ਦਾ ਸਾਤਹਿੁ ਡਾਢਾ ਹੋਇ ॥  ਤਿਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੩ ॥   842-3 162 1329 
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1182 ਤਿਸ ਨੋ ਪਰਮੇੁ ਮਿੰਤਨ ਵਸਾਏ ॥  ਮਾਰੂ ਮਹਲਾ ੩ ਘਰੁ ੫ 
ਅਸਿਪਦੀ   

1016-4 530 1330 

1183 ਤਿਸੁ ਆਸਤਣ ਹਮ ਿੈਿੇ ਕਤੇੇ ਿੈਤਸ ਗਇਆ ॥੫॥ ਆਸਾ ਸਖੇ ਫਰੀਦ ਿੀਉ ॥ 488-12 759 1331 

1184 ਤਿਸੁ ਤਸਮਰਤ ਸਤਿ ਤਕਲਤਵਖ ਨਾਸਤਹ ਤਪਤਰੀ ਹੋਇ 
ਉਧਾਰੋ ॥  

ਗੂਿਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥  496-3 851 1332 

1185 ਤਿਸੁ ਤਸਮਰਤ ਦੂਖੁ ਸਿੁ ਿਾਇ ॥  ਗਉਿੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥  192-4 687 1333 

1186 ਤਿਸੁ ਿਲ ਤਨਤਧ ਕਾਰਤਣ ਤਮੁ ਿਤਗ ਆਏ ਸੋ ਅਿੰਤਮਰਤੁ 
ਗੁਰ ਪਾਹੀ ਿੀਉ ॥  

ਸਰੋਤਿ ਮਹਲਾ ੧ ॥  598-4 436 1334 

1187 ਤਿਸੁ ਤੂ ਰਾਖਤਹ ਤਤਸੁ ਕਉਨੁ ਮਾਰ ੈ॥  ਿਰੈਉ ਮਹਲਾ ੫ ॥  1139-15 196 1335 

1188 ਤਿਸੁ ਨਾਮੁ ਤਰਦ ੈਸੋਈ ਵਡ ਰਾਿਾ ॥  ਿਰੈਉ ਮਹਲਾ ੫ ਅਸਿਪਦੀਆ 
ਘਰੁ ੨   

1155-16 456 1336 

1189 ਤਿਸੁ ਨੀਚ ਕਉ ਕੋਈ ਨ ਿਾਨੈ ॥  ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥  386-15 359 1338 

1190 ਤਿਸੁ ਮਾਨੁਖ ਪਤਹ ਕਰਉ ਿੇਨਤੀ ਸੋ ਅਪਨੈ ਦੁਤਖ 
ਿਤਰਆ ॥  

ਗੂਿਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥  497-2 909 1339 

1191 ਤਿਸੁ ਤਮਤਲਐ ਮਤਨ ਹੋਇ ਅਨਿੰਦੁ ਸੋ ਸਤਤਗੁਰੁ ਕਹੀਐ 
॥  

ਗਉਿੀ ਿੈਰਾਗਤਣ ਮਹਲਾ ੪ ॥  168-10 886 1340 

1192 ਤਿਸਤਹ ਸਹਾਈ ਹਇੋ ਿਗਵਾਨ ॥ ਰਾਮਕਲੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥  888-4 851 1341 

1193 ਤਿਸਤਹ ਸਾਤਿ ਤਨਵਾਤਿਆ ਤਤਸਤਹ ਤਸਉ ਰੁਚ ਨਾਤਹ  ਮਾਰੂ ਮਹਲਾ ੫ ॥  1002-9 349 1342 

1194 ਤਿਹ ਤਸਤਰ ਰਤਚ ਰਤਚ ਿਾਧਤ ਪਾਗ ॥  ਗਉਿੀ ਕਿੀਰ ਿੀ ॥  330-2 756 1343 

1195 ਤਿਹਵਾ ਏਕ ਕਵਨ ਗੁਨ ਕਹੀਐ ॥ ਧਨਾਸਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥  673-19 82 1344 

1196 ਤਿਤੁ ਘਤਰ ਤਪਤਰ ਸੋਹਾਗੁ ਿਣਾਇਆ ॥  ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੫ ॥  97-15 579 1345 

1197 ਤਿਤੁ ਦਤਰ ਵਸਤਹ ਕਵਨੁ ਦਰੁ ਕਹੀਐ ਦਰਾ ਿੀਤਤਰ 
ਦਰੁ ਕਵਨੁ ਲਹੈ ॥  

ਰਾਮਕਲੀ ਮਹਲਾ ੧ ॥  877-2 142 1346 

1198 ਤਿਤੁ ਪਰਤਿ ਲਾਇਆ ਤਤਤੁ ਤਤਤੁ ਲਗ ੈ॥੧॥ ਰਹਾਉ  ਿਸਿੰਤੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥  1180-7 806 1347 

1199 ਤਿਥੈ ਹਤਰ ਆਰਾਧੀਐ ਤਤਥੈ ਹਤਰ ਤਮਤੁ ਸਹਾਈ ॥  ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੪ ॥  733-19 425 1348 

1200 ਤਿਥੈ ਨਾਮੁ ਿਪੀਐ ਪਰਿ ਤਪਆਰੇ ॥  ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੫ ॥  105-7 359 1349 

1201 ਤਿਥੈ ਿੈਸਤਨ ਸਾਧ ਿਨ ਸੋ ਥਾਨੁ ਸੁਹਿੰਦਾ ॥ ਗਉਿੀ ਪਉਿੀ ਮਹਲਾ ੫  319-6 --- 1350 

1202 ਤਿਥੈ ਰਖਤਹ ਿੈਕੁਿੰਿੁ ਤਤਥਾਈ ਤੂਿੰ ਸਿਨਾ ਕੇ ਪਰਤਤਪਾਲਾ 
ਿੀਉ ॥੩॥ 

ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੫ ॥  106-4 186 1351 

1203 ਤਿਨ ਤਸਤਰ ਸੋਹਤਨ ਪਿੀਆ ਮਾਂਗੀ ਪਾਇ ਸਿੰਧੂਰੁ ॥  ਰਾਗੁ ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੧ 
ਅਸਿਪਦੀਆ ਘਰੁ ੩   

417-1 936 1352 
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1204 ਤਿਨ ਹਤਰ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਨ ਚੇਤਤਓ ਮੇਰੀ ਤਿਿੰਦੁਿੀਏ ਤੇ 
ਮਨਮੁਖ ਮੂਿ ਇਆਣੇ ਰਾਮ ॥  

ਤਿਹਾਗਿਾ ਮਹਲਾ ੪ ॥  540-11 402 1353 

1205 ਤਿਤਨ ਆਤਮ ਤਤੁ ਨ ਚੀਤਨਹਆ ॥ ਪਰਿਾਤੀ ਿਗਤ ਿੇਣੀ ਿੀ ਕੀ   1351-11 1003 1354 

1206 ਤਿਤਨ ਕੀਆ ਤਤਤਨ ਦੇਤਖਆ ਤਕਆ ਕਹੀਐ ਰੇ ਿਾਈ  ਤਤਲਿੰਗ ਮਹਲਾ ੧ ਘਰੁ ੨   724-19 902 1355 

1207 ਤਿਤਨ ਕੀਤਾ ਮਾਿੀ ਤੇ ਰਤਨੁ ॥  ਗਉਿੀ ਗੁਆਰਰੇੀ ਮਹਲਾ ੫  177-10 985 1356 

1208 ਤਿਤਨ ਤਮੁ ਿੇਿੇ ਤਤਨਤਹ ਿੁਲਾਏ ਸਖੁ ਸਹਿ ਸੇਤੀ 
ਘਤਰ ਆਉ ॥  

ਧਨਾਸਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥  678-1 198 1357 

1209 ਤਿਤਨ ਧਨ ਤਪਰ ਕਾ ਸਾਦੁ ਨ ਿਾਤਨਆ ਸਾ ਤਿਲਖ 
ਿਦਨ ਕਮੁਲਾਨੀ ॥  

ਮਲਾਰ ਮਹਲਾ ੧ ॥  1255-10 809 1358 

1210 ਤਿਤਨ ਤਮਤਲ ਮਾਰੇ ਪਿੰਚ ਸੂਰਿੀਰ ਐਸੋ ਕਉਨੁ ਿਲੀ ਰੇ 
॥ 

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥  404-9 734 1359 

1211 ਤਿਤਨ ਲਾਈ ਪਰੀਤਤ ਸੋਈ ਤਫਤਰ ਖਾਇਆ ॥  ਰਾਗੁ ਆਸਾ ਘਰੁ ੨ ਮਹਲਾ ੫   370-4 724 1360 

1212 ਤਿਨਹੁ ਿਾਤ ਤਨਸਿਲ ਧਰ┐ਅ ਿਾਨੀ ਤੇਈ ਿੀਵ ਕਾਲ 
ਤੇ ਿਚਾ ॥ 

ਸਵਈਏ ਮਹਲੇ ਚਉਥ ੇਕੇ, ਗਯਿੰਦ   1402-9 --- 1361 

1213 ਤਿਨਹ ਕੈ ਹੀਅਰ ੈਿਤਸਓ ਮੇਰਾ ਸਤਤਗੁਰੁ ਤੇ ਸਿੰਤ ਿਲੇ 
ਿਲ ਿਾਂਤਤ ॥  

ਮਲਾਰ ਮਹਲਾ ੪ ॥  1264-7 385 1362 

1214 ਤਿਨਹੀ ਸਤਤਗੁਰੁ ਸੇਤਵਆ ਤਪਆਰ ੇਤਤਨਹ ਕੇ ਸਾਥ ਤਰੇ  ਸਰੋਤਿ ਮਹਲਾ ੧ ॥  636-3  1363 

1215 ਤਿਨਾ ਸਤਤਗੁਰ ਤਸਉ ਤਚਤੁ ਲਾਇਆ ਸੇ ਪੂਰੇ ਪਰਧਾਨ 
॥  

ਤਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥  45-13 374 1364 

1216 ਤਿਨਾ ਗੁਰਮੁਤਖ ਤਧਆਇਆ ਤਤਨ ਪੂਛਉ ਿਾਇ ॥  ਗਉਿੀ ਗੁਆਰਰੇੀ ਮਹਲਾ ੩  161-7 680 1365 

1217 ਤਿਨਾ ਿਾਤ ਕੋ ਿਹੁਤੁ ਅਿੰਦੇਸਰੋ ਤੇ ਤਮਿੇ ਸਤਿ ਗਇਆ 
॥  

ਸਰੋਤਿ ਮਹਲਾ ੫ ॥  612-11 618 1366 

1218 ਤਿਨੀ ਨਾਮੁ ਤਵਸਾਤਰਆ ਸੇ ਹੋਤ ਦੇਖੇ ਖਹੇ ॥  ਮਾਰੂ ਮਹਲਾ ੫ ॥  1006-12 464 1367 

1219 ਤਿਨੀ ਮੈਡਾ ਲਾਲੁ ਰੀਝਾਇਆ ਹਉ ਤਤਸੁ ਆਗ ੈਮਨੁ 
ਡੇੋਂਹੀਆ ॥ 

ਿੈਤਸਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ਛਿੰਤ ਘਰੁ ੧ ॥ 
ਛਿੰਤ ॥  

703-13 541 1368 

1220 ਿੀਅ ਕੇ ਦਾਤੇ ਪਰੀਤਮ ਪਰਿ ਮੇਰੇ ॥ ਵਡਹਿੰਸੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥  562-15 559 1369 

1221 ਿੀਅ ਿਿੰਤ ਸਤਿ ਪੇਖੀਅਤਹ ਪਰਿ ਸਗਲ ਤੁਮਾਰੀ 
ਧਾਰਨਾ ॥੧॥  

ਰਾਮਕਲੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥  915-4 970 1370 

1222 ਿੀਅ ਿਿੰਤ ਸੁਪਰਸਿੰਨ ਿਏ ਦੇਤਖ ਪਰਿ ਪਰਤਾਪ ॥  ਤਿਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥  816-13 427 1371 

1223 ਿੀਅ ਿਿੰਤਰ ਸਤਿ ਤਤਸ ਕੇ ਕੀਏ ਸਈੋ ਸਿੰਤ ਸਹਾਈ ॥  ਸਰੋਤਿ ਮਹਲਾ ੫ ॥  621-2 910 1372 

1224 ਿੀਅ ਪਰਾਨ ਧਨੁ ਹਤਰ ਕੋ ਨਾਮੁ ॥  ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥  376-13 848 1373 
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1225 ਿੀਅ ਿਧਹੁ ਸੁ ਧਰਮੁ ਕਤਰ ਥਾਪਹੁ ਅਧਰਮੁ ਕਹਹੁ 
ਕਤ ਿਾਈ ॥ 

ਰਾਗੁ ਮਾਰੂ ਿਾਣੀ ਕਿੀਰ ਿੀਉ ਕੀ   1102-18 657 1374 

1226 ਿੀਅਉ ਹਮਾਰਾ ਿੀਉ ਦੇਨਹਾਰਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥  390-19 841 1375 

1227 ਿੀਅਰਾ ਹਤਰ ਕੇ ਗਨੁਾ ਗਾਉ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਗਉਿੀ ੯ ॥ ਕਿੀਰ ਿੀਉ ॥ 337-6 917 1376 

1228 ਿੀਅਰੇ ਓਲਹਾ ਨਾਮ ਕਾ ॥  ਗਉਿੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥  211-1 347 1377 

1229 ਿੀਆਂ ਕੁਹਤ ਨ ਸਿੰਗ ੈਪਰਾਣੀ ॥੩॥ ਗਉਿੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥  201-2 659 1378 

1230 ਿੀਵਉ ਨਾਮੁ ਸਨੁੀ ॥  ਤਿਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥  829-18 357 1379 

1231 ਿੀਵਤ ਿੀਵਤ ਿੀਵਤ ਰਹਹੁ ॥ ਿਰੈਉ ਮਹਲਾ ੫ ॥  1138-4 350 1380 

1232 ਿੀਵਤ ਮਰ ੈਮਰ ੈਫੁਤਨ ਿੀਵੈ ਐਸੇ ਸੁਿੰਤਨ ਸਮਾਇਆ ॥  ਰਾਗ ਗਉਿੀ ਿੈਰਾਗਤਣ ਕਿੀਰ 
ਿੀ ॥ 

332-16 995 1381 

1233 ਿੀਵਤੁ ਰਾਮ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਇ ॥  ਸਾਰਗ ਮਹਲਾ ੫ ॥  1223-7 899 1382 

1234 ਿੀਵਨੁ ਤਉ ਗਨੀਐ ਹਤਰ ਪੇਖਾ ॥ ਸਾਰਿੰਗ ਮਹਲਾ ੫ ॥  1221-9 553 1383 

1235 ਿੀਵਨਾ ਸਫਲ ਿੀਵਨ ਸਤੁਨ ਹਤਰ ਿਤਪ ਿਤਪ ਸਦ 
ਿੀਵਨਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ॥ 

ਮਾਰੂ ਮਹਲਾ ੫ ॥  1019-1 669 1384 

1236 ਿੀਵਨੋ ਮੈ ਿੀਵਨੁ ਪਾਇਆ ਗੁਰਮਤੁਖ ਿਾਏ ਰਾਮ ॥  ਰਾਗੁ ਆਸਾ ਛਿੰਤ ਮਹਲਾ ੪ ਘਰੁ 
੧  

442-5 858 1385 

1237 ਿੁਗ ਮਾਤਹ ਨਾਮੁ ਦੁਲਿੰਿੁ ਹੈ ਗੁਰਮੁਤਖ ਪਾਇਆ ਿਾਇ  ਗੂਿਰੀ ਮਹਲਾ ੩ ॥  490-15 983 1386 

1238 ਿੁਤਗ ਿਤੁਗ ਿਗਤਾ ਕੀ ਰਖਦਾ ਆਇਆ ॥ ਿਰੈਉ ਮਹਲਾ ੩ ॥  1133-10 854 1387 

1239 ਿੇ ਓਹੁ ਅਿਸਤਿ ਤੀਰਥ ਨਹਾਵੈ ॥  ਗੋੋਂਡ ਰਤਵਦਾਸ ਿੀਉ ॥ 875-11 712 1388 

1240 ਿੇ ਿੁਲੀ ਿੇ ਚਕੁੀ ਸਾਈ  ਿੀ ਤਤਹਿੰਿੀ ਕਾਢੀਆ ॥ ਰਾਗੁ ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੫ 
ਅਸਿਪਦੀਆ ਘਰੁ ੧੦ ਕਾਫੀ   

761-6 83 1389 

1241 ਿੇ ਮਤਨ ਤਚਤਤ ਆਸ ਰਖਤਹ ਹਤਰ ਊਪਤਰ ਤਾ ਮਨ 
ਤਚਿੰਦੇ ਅਨੇਕ ਅਨਕੇ ਫਲ ਪਾਈ ॥  

ਰਾਗੁ ਗੋੋਂਡ ਚਉਪਦ ੇਮਹਲਾ ੪ 
ਘਰੁ ੧ ॥  

859-3 168 1390 

1242 ਿੇ ਲੋਿਤਹ ਸਦਾ ਸੁਖੁ ਿਾਈ ॥ ਿਸਿੰਤੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥  1182-5 706 1391 

1243 ਿੇ ਲੋਿਤਹ ਵਰੁ ਿਾਲਿੀਏ ਤਾ ਗੁਰ ਚਰਣੀ ਤਚਤੁ ਲਾਏ 
ਰਾਮ ॥  

ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੩ ॥  771-10 581 1392 

1244 ਿੇ ਵਡ ਿਾਗ ਹੋਵਤਹ ਵਡ ਮੇਰੇ ਿਨ ਤਮਲਤਦਆ ਤਢਲ 
ਨ ਲਾਈਐ ॥  

ਰਾਮਕਲੀ ਮਹਲਾ ੪ ॥  881-13 564 1393 

1245 ਿੇ ਵਡ ਿਾਗ ਹੋਵਤਹ ਵਡਿਾਗੀ ਤਾ ਹਤਰ ਹਤਰ ਨਾਮੁ 
ਤਧਆਵੈ ॥  

ਰਾਮਕਲੀ ਮਹਲਾ ੪ ਘਰੁ ੧   880-11 888 1394 
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1246 ਿੇ ਵੇਲਾ ਵਖਤੁ ਵੀਚਾਰੀਐ ਤਾ ਤਕਤੁ ਵੇਲਾ ਿਗਤਤ 
ਹਇੋ ॥  

ਤਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੩ ॥  35-4 375 1395 

1247 ਿੇਤਾ ਸਮੁਿੰਦੁ ਸਾਗਰੁ ਨੀਤਰ ਿਤਰਆ ਤੇਤੇ ਅਉਗਣ 
ਹਮਾਰੇ ॥ 

ਗਉਿੀ ਚਤੇੀ ਮਹਲਾ ੧ ॥  156-9 98 1396 

1248 ਿੇਤੇ ਿਤਨ ਕਰਤ ਤੇ ਡੂਿੇ ਿਵ ਸਾਗਰੁ ਨਹੀ ਤਾਤਰਓ 
ਰੇ ॥  

ਗਉਿੀ ਕਿੀਰ ਿੀਉ ॥ 335-12 966 1397 

1249 ਿ ੈਕਾਰਤਣ ਿੇਦ ਿਰਹਮੈ ਉਚਰੇ ਸਿੰਕਤਰ ਛੋਡੀ ਮਾਇਆ  ਪਰਿਾਤੀ ਮਹਲਾ ੧ ॥  1328-3 862 1398 

1250 ਿਸੈਾ ਿਾਲਕੁ ਿਾਇ ਸੁਿਾਈ ਲਖ ਅਪਰਾਧ ਕਮਾਵੈ ॥ ਸਰੋਤਿ ਮਹਲਾ ੫ ॥  624-14 190 1399 

1251 ਿਸੈੀ ਿੂਖੇ ਪਰੀਤਤ ਅਨਾਿ ॥  ਿਰੈਉ ਨਾਮਦਉੇ ਿੀਉ ਘਰੁ ੨   1164-12 521 1400 

1252 ਿਸੈੀ ਮੈ ਆਵੈ ਖਸਮ ਕੀ ਿਾਣੀ ਤਸੈਿਾ ਕਰੀ ਤਗਆਨੁ 
ਵੇ ਲਾਲੋ ॥  

ਤਤਲਿੰਗ ਮਹਲਾ ੧ ॥  722-16 935 1401 

1253 ਿਸੈੇ ਗਇੋਤਲ ਗਇੋਲੀ ਤੈਸੇ ਸਿੰਸਾਰਾ ॥  ਆਸਾ ਕਾਫੀ ਮਹਲਾ ੧ ਘਰੁ ੮ 
ਅਸਿਪਦੀਆ ॥  

418-7 750 1402 

1254 ਿੋ ਇਸੁ ਮਾਰੇ ਸੋਈ ਸੂਰਾ ॥  ਗਉਿੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥  237-17 868 1403 

1255 ਿੋ ਸਾਤਹਿ ਤਰੇ ੈਮਤਨ ਿਾਵੈ ॥   ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੫ ॥  100-7 363 1405 

1256 ਿੋ ਹਮਰੀ ਤਿਤਧ ਹੋਤੀ ਮੇਰੇ ਸਤਤਗਰੁਾ ਸਾ ਤਿਤਧ ਤਮੁ 
ਹਤਰ ਿਾਣਹੁ ਆਪੇ ॥ 

ਗਉਿੀ ਿੈਰਾਗਤਣ ਮਹਲਾ ੪ ॥  167-2 110 1406 

1257 ਿੋ ਹਤਰ ਸੇਵਤਹ ਸਿੰਤ ਿਗਤ ਤਤਨ ਕੇ ਸਤਿ ਪਾਪ 
ਤਨਵਾਰੀ ॥  

ਧਨਾਸਰੀ ਮਹਲਾ ੪ ਘਰੁ ੧ 
ਚਉਪਦ ੇ  

666-14 114 1407 

1258 ਿੋ ਤਕਛੁ ਕਰੈ ਸੋਈ ਪਰਿ ਮਾਨਤਹ ਓਇ ਰਾਮ ਨਾਮ 
ਰਿੰਤਗ ਰਾਤੇ ॥  

ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥  748-2 906 1408 

1259 ਿੋ ਿਨ ਪਰਤਮਤਤ ਪਰਮਨੁ ਿਾਨਾ ॥  ਗਉਿੀ ਕਿੀਰ ਿੀ ॥  325-8 703 1409 

1260 ਿੋ ਿਨ ਲੇਤਹ ਖਸਮ ਕਾ ਨਾਉ ॥  ਗਉਿੀ ਕਿੀਰ ਿੀ ॥  328-13 571 1410 

1261 ਿੋ ਿੋ ਕਥ ੈਸਨੁੈ ਹਤਰ ਕੀਰਤਨੁ ਤਾ ਕੀ ਦੁਰਮਤਤ ਨਾਸ  ਕਾਨਿਾ ਮਹਲਾ ੫ ਘਰੁ ੩   1300-8 697 1411 

1262 ਿੋ ਿੋ ਿਨੂੀ ਆਇਓ ਤਤਹ ਤਤਹ ਉਰਝਾਇਓ ਮਾਣਸ 
ਿਨਮੁ ਸਿੰਿੋਤਗ ਪਾਇਆ ॥  

ਧਨਾਸਰੀ ਮਃ ੫ ਘਰੁ ੬ 
ਅਸਿਪਦੀ   

686-16 905 1412 

1263 ਿੋ ਿੋ ਦੀਸੈ ਸੋ ਸੋ ਰੋਗੀ ॥ ਿਰੈਉ ਮਹਲਾ ੫ ॥  1140-16 731 1413 

1264 ਿੋ ਤੇਰੀ ਸਰਣਾਈ ਹਤਰ ਿੀਉ ਤਤਨ ਤੂ ਰਾਖਨ ਿੋਗੁ  ਪਰਿਾਤੀ ਮਹਲਾ ੩ ॥  1333-17 78 1414 

1265 ਿੋ ਤਦਨ ਆਵਤਹ ਸੋ ਤਦਨ ਿਾਹੀ ॥  ਸੂਹੀ ਰਤਵਦਾਸ ਿੀਉ ॥ 793-18 758 1415 

1266 ਿੋ ਦੀਸੈ ਗੁਰਤਸਖਿਾ ਤਤਸੁ ਤਨਤਵ ਤਨਤਵ ਲਾਗਉ ਪਾਇ 
ਿੀਉ ॥  

ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੫ ਗੁਣਵਿੰਤੀ ॥  763-1 621 1416 
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1267 ਿੋ ਨਰੁ ਦੁਖ ਮੈ ਦੁਖੁ ਨਹੀ ਮਾਨੈ ॥  ਸਰੋਤਿ ਮਹਲਾ ੯ ॥  633-15 782 1417 

1268 ਿੋ ਪਰਾਇਓ ਸੋਈ ਅਪਨਾ ॥  ਰਾਗੁ ਗਉਿੀ ਗੁਆਰਰੇੀ ਮਹਲਾ 
੫ ਚਉਪਦ ੇਦੁਪਦ ੇ  

185-10 488 1418 

1269 ਿੋ ਪਾਥਰ ਕਉ ਕਹਤੇ ਦੇਵ ॥  ਮਹਲਾ ੫ ਿਰੈਉ ॥  1160-5 980 1419 

1270 ਿੋ ਿਰਹਮਿੰਡੇ ਸੋਈ ਤਪਿੰਡੇ ਿੋ ਖੋਿ ੈਸੋ ਪਾਵੈ ॥ ਧਨਾਸਰੀ ਪੀਪਾ ਿੀਉ ॥ 695-13 837 1420 

1271 ਿੋ ਮਾਗਤਹ ਿਾਕੁਰ ਅਪਨੁੇ ਤੇ ਸਈੋ ਸੋਈ ਦੇਵੈ ॥ ਧਨਾਸਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥  681-16 199 1421 

1272 ਿੋ ਮੈ ਿਦੇਨ ਸਾ ਤਕਸੁ ਆਖਾ ਮਾਈ ॥ ਮਾਰੂ ਮਹਲਾ ੧ ॥  990-16 495 1422 

1273 ਿੋਗ ਿੁਗਤਤ ਸੁਤਨ ਆਇਓ ਗਰੁ ਤੇ ॥  ਗਉਿੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥  208-1 744 1423 

1274 ਿੋਗੁ ਨ ਤਖਿੰਥਾ ਿੋਗੁ ਨ ਡਿੰਡੈ ਿੋਗੁ ਨ ਿਸਮ ਚਿਾਈਐ  ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੧ ਘਰੁ ੭  730-10 742 1424 

1275 ਿੋਗੀ ਅਿੰਦਤਰ ਿੋਗੀਆ ॥  ਤਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੧ ਘਰੁ ੩  71-15 135 1425 

1276 ਿੋਗੀ ਹੋਵੈ ਿੋਗਵੈ ਿੋਗੀ ਹਵੋੈ ਖਾਇ ॥  ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੧ ॥  730-5 556 1426 

1277 ਿੋਗੀਆ ਮਤਵਾਰੋ ਰੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਰਾਗੁ ਰਾਮਕਲੀ ਮਹਲਾ ੫ ਘਰੁ ੨   886-3 741 1427 

1278 ਿੋਤਤ ਓਹਾ ਿੁਗਤਤ ਸਾਇ ਸਤਹ ਕਾਇਆ ਫੇਤਰ 
ਪਲਿੀਐ ॥ 

ਰਾਮਕਲੀ ਕੀ ਵਾਰ ਰਾਇ 
ਿਲਵਿੰਤਡ ਤਥਾ ਸਤ ੈਡੂਤਮ ਆਖੀ   

966-14 251 1428 

1279 ਿੋਤਨ ਛਾਤਡ ਿਉ ਿਗ ਮਤਹ ਆਇਓ ॥  ਗਉਿੀ ੯ ॥ ਕਿੀਰ ਿੀਉ ॥ 337-6 917 1429 
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1280 ਝਖਿੁ ਝਾਗੀ ਮੀਹੁ ਵਰਸੈ ਿੀ ਗੁਰ ੁਦੇਖਣ ਿਾਈ 
॥੧੩॥ 

ਰਾਗੁ ਸੂਹੀ ਅਸਿਪਦੀਆ ਮਹਲਾ 
੪ ਘਰੁ ੨   

757-18 547 1430 

1281 ਝਗਰਾ ਏਕੁ ਤਨਿੇਰਹੁ ਰਾਮ ॥  ਗਉਿੀ ਕਿੀਰ ਿੀਉ ॥ 331-14 868 1431 

1282 ਤਝਤਮ ਤਝਤਮ ਵਰਸੈ ਅਿੰਤਮਰਤ ਧਾਰਾ ॥ ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੫ ॥  102-3 432 1432 

1283 ਤਝਤਮ ਤਝਮੇ ਤਝਤਮ ਤਝਤਮ ਵਰਸ ੈਅਿੰਤਮਰਤ ਧਾਰਾ ਰਾਮ  ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੪ ॥  442-19 618 1433 
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1284 ਿਹਲ ਕਰਉ ਤੇਰੇ ਦਾਸ ਕੀ ਪਗ ਝਾਰਉ ਿਾਲ ॥  ਤਿਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥  810-18 88 1434 
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1285 ਿਾਕੁਰ ਐਸੋ ਨਾਮੁ ਤੁਮਹਾਰੋ ॥ ਗੂਿਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ਦਪੁਦ ੇਘਰੁ ੨   498-4 359 1435 
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1286 ਿਾਕੁਰ ਤਸਉ ਿਾ ਕੀ ਿਤਨ ਆਈ ॥  ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥  390-1 459 1436 

1287 ਿਾਕੁਰ ਹੋਏ ਆਤਪ ਦਇਆਲ ॥ ਗੂਿਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥  499-3 200 1437 

1288 ਿਾਕੁਰ ਿਾ ਤਸਮਰਾ ਤੂਿੰ ਤਾਹੀ ॥ ਗੂਿਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥  499-17 73 1438 

1289 ਿਾਕੁਰ ਿੀਉ ਤਹੁਾਰੋ ਪਰਨਾ ॥  ਕਾਨਿਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥  1299-16 163 1439 

1290 ਿਾਕੁਰ ਤੁਝ ਤਿਨੁ ਆਤਹ ਨ ਮੋਰਾ ॥ ਗੂਿਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥  499-6 910 1440 

1291 ਿਾਕੁਰ ਤੁਝ ਤਿਨੁ ਿੀਆ ਨ ਹੋਰ ॥ ਗੂਿਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥  500-1 76 1441 

1292 ਿਾਕੁਰ ਤੁਮਹ ਸਰਣਾਈ ਆਇਆ ॥  ਸਾਰਗ ਮਹਲਾ ੫ ॥  1218-16 72 1442 

1293 ਿਾਕੁਰ ਪਰੀਤਮ ਪਰਿ ਮੇਰੇ ॥ ਰਾਮਕਲੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥  894-9 106 1443 

1294 ਿਾਕੁਰ ਤਿਨਤੀ ਕਰਨ ਿਨੁ ਆਇਓ ॥  ਸਾਰਗ ਮਹਲਾ ੫ ॥  1217-5 76 1444 

1295 ਿਾਕੁਰੁ ਹਮਰਾ ਸਦ ਿੋਲਿੰਤਾ ॥ ਮਹਲਾ ੫ ਿਰੈਉ ॥  1160-5 980 1445 

1296 ਿਾਕੁਰੁ ਗਾਈਐ ਆਤਮ ਰਿੰਤਗ ॥ ਧਨਾਸਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥  679-16 413 1446 

1297 ਿਾਤਢ ਪਾਈ ਕਰਤਾਰੇ ॥  ਸਰੋਤਿ ਮਹਲਾ ੫ ॥  622-15 447 1447 
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1298 ਡਰਪੈ ਧਰਤਤ ਅਕਾਸੁ ਨਖਯਤਰਾ ਤਸਰ ਊਪਤਰ ਅਮਰੁ 
ਕਰਾਰਾ ॥  

ਮਾਰੂ ਮਹਲਾ ੫ ਘਰੁ ੨   998-16 872 1448 

1299 ਤਡਿੇ ਸਿੇ ਥਾਵ ਨਹੀ ਤੁਧੁ ਿੇਤਹਆ ॥  ਫੁਨਹੇ ਮਹਲਾ ੫  1361-12 860 1449 

1300 ਡੀਗਨ ਡੋਲਾ ਤਊ ਲਉ ਿਉ ਮਨ ਕੇ ਿਰਮਾ ॥  ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥  400-14 996 1450 
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1301 ਤਉ ਕਾਰਤਣ ਸਾਤਹਿਾ ਰਿੰਤਗ ਰਤੇ ॥ ਆਸਾ ਘਰੁ ੪ ਮਹਲਾ ੧  358-12 140 1451 

1302 ਤਉ ਦਰਸਨ ਕੀ ਕਰਉ ਸਮਾਇ ॥ ਤਤਲਿੰਗ ਮਹਲਾ ੧ ਘਰੁ ੨   721-10 543 1452 

1303 ਤਹ ਪਾਵਸ ਤਸਿੰਧੁ ਧੂਪ ਨਹੀ ਛਹੀਆ ਤਹ ਉਤਪਤਤ 
ਪਰਲਉ ਨਾਹੀ ॥  

ਗਉਿੀ ਕਿੀਰ ਿੀਉ ॥ 333-8 617 1453 

1304 ਤਹਾ ਿੈਕੁਿੰਿੁ ਿਹ ਕੀਰਤਨੁ ਤੇਰਾ ਤੂਿੰ ਆਪੇ ਸਰਧਾ 
ਲਾਇਤਹ ॥੨॥ 

ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥  749-6 689 1454 

1305 ਤਤਿ ਆਪੁ ਤਿਨਸੀ ਤਾਪੁ ਰਣੇ ਸਾਧੂ ਥੀਉ ॥  ਮਾਰੂ ਮਹਲਾ ੫ ॥  1007-3 411 1455 

1306 ਤਤਨ ਚਿੰਦਨੁ ਮਸਤਤਕ ਪਾਤੀ ॥  ਪਰਿਾਤੀ ਿਗਤ ਿੇਣੀ ਿੀ ਕੀ   1351-11 1003 1456 
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1307 ਤਨੁ ਸਿੰਤਨ ਕਾ ਧਨੁ ਸਿੰਤਨ ਕਾ ਮਨੁ ਸਿੰਤਨ ਕਾ ਕੀਆ  ਸਰੋਤਿ ਮਹਲਾ ੫ ॥  610-7 306 1457 

1308 ਤਨੁ ਮਨੁ ਧਨੁ ਅਰਪਉ ਸਿੁ ਅਪਨਾ ॥  ਤਿਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥  804-3 549 1458 

1309 ਤਨੁ ਰਨੈੀ ਮਨੁ ਪੁਨ ਰਤਪ ਕਤਰ ਹਉ ਪਾਚਉ ਤਤ 
ਿਰਾਤੀ ॥  

ਆਸਾ ਕਿੀਰ ਿੀਉ ॥  482-2 598 1459 

1310 ਤਤਪ ਤਤਪ ਲੁਤਹ ਲਤੁਹ ਹਾਥ ਮਰੋਰਉ ॥  ਰਾਗੁ ਸੂਹੀ ਿਾਣੀ ਸਖੇ ਫਰੀਦ ਿੀ 
ਕੀ ॥  

794-10 874 1460 

1311 ਤਰੈ ਗੁਣ ਰਹਤ ਰਹੈ ਤਨਰਾਰੀ ਸਾਤਧਕ ਤਸਧ ਨ ਿਾਨੈ  ਰਾਮਕਲੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥  883-15 615 1461 

1312 ਤਾ ਕਾ ਦਰਸੁ ਪਾਈਐ ਵਡਿਾਗੀ ॥  ਗਉਿੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥  193-4 569 1462 

1313 ਤਾ ਿੀ ਿੋਗੀ ਿੇਦੁ ਨ ਲਤਹਆ ॥੧॥  ਰਾਗੁ ਰਾਮਕਲੀ ਮਹਲਾ ੫ ਘਰੁ ੨  886-4  1463 

1314 ਤਾਤੀ ਵਾਉ ਨ ਲਗਈ ਪਾਰਿਰਹਮ ਸਰਣਾਈ ॥  ਤਿਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥  819-15 178 1464 

1315 ਤਾਪ ਗਏ ਪਾਈ ਪਰਤਿ ਸਾਂਤਤ ॥  ਗਉਿੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥  191-12 444 1465 

1316 ਤਾਪੁ ਲਾਤਹਆ ਗੁਰ ਤਸਰਿਨਹਾਤਰ ॥  ਤਿਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥  821-6 448 1466 

1317 ਤਤਸੁ ਸਾਲਾਹੀ ਤਿਸੁ ਹਤਰ ਧਨੁ ਰਾਤਸ ॥ ਿਰੈਉ ਮਹਲਾ ੫ ਅਸਿਪਦੀਆ 
ਘਰੁ ੨   

1155-16 456 1467 

1318 ਤਤਸੁ ਕੁਰਿਾਣੀ ਤਿਤਨ ਤੂਿੰ ਸੁਤਣਆ ॥  ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੫ ॥  102-9 624 1469 

1319 ਤਤਸੁ ਗੁਰ ਕਉ ਤਸਮਰਉ ਸਾਤਸ ਸਾਤਸ ॥  ਗਉਿੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥  239-15 219 1470 

1320 ਤਤਸੁ ਿਨ ਕਉ ਹਤਰ ਮੀਿ ਲਗਾਨਾ ਤਿਸੁ ਹਤਰ ਹਤਰ 
ਤਿਪਾ ਕਰ ੈ॥  

ਮਲਾਰ ਮਹਲਾ ੪ ॥  1263-12 462 1471 

1321 ਤਤਸੁ ਤੂ ਸਤੇਵ ਤਿਤਨ ਤੂ ਕੀਆ ॥  ਿਸਿੰਤੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥  1182-5 706 1472 

1322 ਤਤਸੁ ਿਸਿੰਤੁ ਤਿਸੁ ਪਰਿੁ ਤਿਪਾਲੁ ॥  ਿਸਿੰਤੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥  1180-13 800 1473 

1323 ਤਤਸੁ ਰਾਖਹੁ ਤਕਰਪਾ ਧਾਤਰ ॥  ਦਵੇਗਿੰਧਾਰੀ ॥  527-15 171 1474 

1324 ਤਤਹ ਿੋਗੀ ਕਉ ਿੁਗਤਤ ਨ ਿਾਨਉ ॥  ਧਨਾਸਰੀ ਮਹਲਾ ੯ ॥  685-3 744 1475 

1325 ਤਤਖ ਿੂਤਝ ਗਈ ਗਈ ਤਮਤਲ ਸਾਧ ਿਨਾ ॥  ਕਾਨਿਾ ਮਹਲਾ ੫ ਘਰੁ ੭   1305-9 560 1476 

1326 ਤਤਚਰੁ ਵਸਤਹ ਸੁਹੇਲਿੀ ਤਿਚਰੁ ਸਾਥੀ ਨਾਤਲ ॥  ਤਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥  50-16 780 1477 

1327 ਤਤਤਨ ਕਰਤੈ ਇਕੁ ਚਲਤੁ ਉਪਾਇਆ ॥  ਿਰੈਉ ਮਹਲਾ ੩ ਘਰੁ ੨   1154-2 326 1478 

1328 ਤਤਨਹ ਿਸਿੰਤੁ ਿੋ ਹਤਰ ਗੁਣ ਗਾਇ ॥  ਿਸਿੰਤੁ ਮਹਲਾ ੩ ॥  1176-15 800 1480 

1329 ਤਤਰਸਨਾ ਚਲਤ ਿਹੁ ਪਰਕਾਤਰ ॥  ਸਾਰਗ ਮਹਲਾ ੫ ॥  1224-19 930 1481 

1330 ਤਤਰਸਨਾ ਿੁਝੈ ਹਤਰ ਕ ੈਨਾਤਮ ॥  ਧਨਾਸਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥  682-19 358 1482 

1331 ਤਤਰਪਤਤ ਆਘਾਏ ਸਿੰਤਾ ॥  ਮਾਰੂ ਮਹਲਾ ੫ ॥  1006-2 954 1483 

1332 ਤੀਨੇ ਤਾਪ ਤਨਵਾਰਣਹਾਰਾ ਦੁਖ ਹਿੰਤਾ ਸੁਖ ਰਾਤਸ ॥ ਿਡੋੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥  714-11 444 1484 
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1333 ਤੀਰਤਥ ਿਾਉ ਤ ਹਉ ਹਉ ਕਰਤੇ ॥  ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥  385-13 693 1485 

1334 ਤੁਝ ਤਿਨੁ ਅਵਰੁ ਨਾਹੀ ਮੈ ਦੂਿਾ ਤੂਿੰ ਮਰੇੇ ਮਨ ਮਾਹੀ  ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥  378-5 163 1486 

1335 ਤੁਝ ਤਿਨੁ ਕਵਨੁ ਹਮਾਰਾ ॥  ਗਉਿੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥  206-18 164 1487 

1336 ਤੁਝ ਤਿਨੁ ਕਵਨੁ ਰੀਝਾਵੈ ਤੋਹੀ ॥  ਗਉਿੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥  207-4 126 1488 

1337 ਤੁਧੁ ਆਗ ੈਅਰਦਾਤਸ ਹਮਾਰੀ ਿੀਉ ਤਪਿੰਡੁ ਸਿੁ ਤੇਰਾ  ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥  383-7 172 1489 

1338 ਤੁਧੁ ਸਿੁ ਤਕਛੁ ਮਨੈੋ ਸਉਤਪਆ ਿਾ ਤੇਰਾ ਿਿੰਦਾ ॥  ਮਾਰੂ ਡਖਣੇ ਪਉਿੀ ਮਃ ੫ ॥  1096-15 162 1490 

1339 ਤੁਧੁ ਤਚਤਤ ਆਏ ਮਹਾ ਅਨਿੰਦਾ ਤਿਸੁ ਤਵਸਰਤਹ ਸੋ 
ਮਤਰ ਿਾਏ ॥  

ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥  749-12 167 1491 

1340 ਤੁਮ ਹਤਰ ਸੇਤੀ ਰਾਤੇ ਸਿੰਤਹੁ ॥  ਗਉਿੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥  209-1 304 1492 

1341 ਤੁਮ ਕਹੀਅਤ ਹੌ ਿਗਤ ਗੁਰ ਸਆੁਮੀ ॥ ਿੈਤਸਰੀ ਿਾਣੀ ਿਗਤਾ ਕੀ   710-14 729 1493 

1342 ਤੁਮ ਘਤਰ ਆਵਹੁ ਮੇਰੇ ਮੀਤ ॥ ਧਨਾਸਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥  678-1 198 1494 

1343 ਤੁਮ ਚਿੰਦਨ ਹਮ ਇਰਿੰਡ ਿਾਪੁਰੇ ਸਿੰਤਗ ਤਮੁਾਰੇ ਿਾਸਾ  ਆਸਾ ਰਤਵਦਾਸ ਿੀਉ ॥  486-14 106 1495 

1344 ਤੁਮ ਦਇਆਲ ਸਰਿ ਦੁਖ ਿਿੰਿਨ ਇਕ ਤਿਨਉ ਸਨੁਹੁ 
ਦੇ ਕਾਨੇ ॥  

ਗਉਿੀ ਪੂਰਿੀ ਮਹਲਾ ੪ ॥  169-17 958 1496 

1345 ਤੁਮ ਦਾਤੇ ਿਾਕੁਰ ਪਰਤਤਪਾਲਕ ਨਾਇਕ ਖਸਮ ਹਮਾਰੇ  ਧਨਾਸਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥  673-19 82 1497 

1346 ਤੁਮ ਿਡ ਦਾਤੇ ਦੇ ਰਹੇ ॥  ਿਸਿੰਤੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥  1181-18 105 1498 

1347 ਤੁਮਤਹ ਤਪਤਾ ਤੁਮ ਹੀ ਫਤੁਨ ਮਾਤਾ ਤੁਮਤਹ ਮੀਤ ਤਹਤ 
ਿਰਾਤਾ ॥ 

ਸਾਰਗ ਮਹਲਾ ੫ ॥  1215-8 191 1499 

1348 ਤੁਮਹ ਸਮਰਥਾ ਕਾਰਨ ਕਰਨ ॥  ਤਿਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥  827-19 99 1500 

1349 ਤੁਮਹ ਸਾਚੁ ਤਧਆਵਹੁ ਮੁਗਧ ਮਨਾ ॥ ਿਸਿੰਤੁ ਮਹਲਾ ੩ ॥  1176-7 801 1501 

1350 ਤੁਮਹ ਕਰਹੁ ਦਇਆ ਮੇਰੇ ਸਾਈ ॥ ਧਨਾਸਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥  673-6 75 1502 

1351 ਤੁਮਹ ਤਮਲਤੇ ਮੇਰਾ ਮਨੁ ਿੀਓ ਤਮੁਹ ਤਮਲਹੁ ਦਇਆਲ  ਤਿਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥  810-18 88 1503 

1352 ਤੁਮਰੀ ਓਿ ਤਮੁਾਰੀ ਆਸਾ ॥ ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥  378-5 163 1504 

1353 ਤੁਮਰੀ ਤਿਪਾ ਤੇ ਿਪੀਐ ਨਾਉ ॥  ਗਉਿੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥  192-12 353 1505 

1354 ਤੂ ਸਤਤਗੁਰੁ ਚਹੁ ਿੁਗੀ ਆਤਪ ਆਪੇ ਪਰਮੇਸਰੁ ॥ ਸਵਈਏ ਮਹਲੇ ਚਉਥ ੇਕੇ, ਸਲਯ    1406-14 263 1506 

1355 ਤੂ ਸੁਤਣ ਤਕਰਤ ਕਰਿੰਮਾ ਪੁਰਤਿ ਕਮਾਇਆ ॥ ਤਸਤਰ 
ਤਸਤਰ ਸੁਖ ਸਹਿੰਮਾ ਦੇਤਹ ਸੁ ਤੂ ਿਲਾ ॥  

ਤੁਖਾਰੀ ਛਿੰਤ ਮਹਲਾ ੧ ਿਾਰਹ 
ਮਾਹਾ  

1107-1 784 1507 

1356 ਤੂ ਸੁਲਤਾਨੁ ਕਹਾ ਹਉ ਮੀਆ ਤੇਰੀ ਕਵਨ ਵਡਾਈ  ਰਾਗੁ ਤਿਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੧ 
ਚਉਪਦ ੇਘਰੁ ੧  

795-3  1511 

1357 ਤੂ ਕਾਹੇ ਡੋਲਤਹ ਪਰਾਣੀਆ ਤੁਧੁ ਰਾਖੈਗਾ ਤਸਰਿਣਹਾਰੁ  ਤਤਲਿੰਗ ਮਹਲਾ ੫ ਘਰੁ ੩ ॥  724-4 159 1512 
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1358 ਤੂ ਿਾਨਤ ਮੈ ਤਕਛੁ ਨਹੀ ਿਵ ਖਿੰਡਨ ਰਾਮ ॥ ਤਿਲਾਵਲੁ ਿਾਣੀ ਰਤਵਦਾਸ ਿਗਤ 
ਕੀ   

858-3 961 1513 

1359 ਤੂ ਿਾਕੁਰੁ ਤੁਮ ਪਤਹ ਅਰਦਾਤਸ ॥  ਗਉਿੀ ਸੁਖਮਨੀ ਮਃ ੫ ॥  268-1  1514 

1360 ਤੂ ਦਰੀਆਉ ਦਾਨਾ ਿੀਨਾ ਮੈ ਮਛਲੁੀ ਕੈਸੇ ਅਿੰਤੁ ਲਹਾ  ਤਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੧ ਘਰੁ ੪  25-5 140 1515 

1361 ਤੂ ਦਾਨਾ ਤੂ ਅਤਿਚਲੁ ਤੂਹੀ ਤੂ ਿਾਤਤ ਮੇਰੀ ਪਾਤੀ ॥  ਰਾਮਕਲੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥  884-7 191 1516 

1362 ਤੂ ਪਰਿ ਦਾਤਾ ਦਾਤਨ ਮਤਤ ਪੂਰਾ ਹਮ ਥਾਰੇ ਿੇਖਾਰੀ 
ਿੀਉ ॥  

ਸਰੋਤਿ ਮਹਲਾ ੧ ॥  597-16 156 1517 

1363 ਤੂ ਿੇਅਿੰਤੁ ਕੋ ਤਵਰਲਾ ਿਾਣੈ ॥  ਵਡਹਿੰਸੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥  562-19 70 1518 

1364 ਤੂ ਮਰੇਾ ਤਰਿੰਗੁ ਹਮ ਮੀਨ ਤਮੁਾਰੇ ॥  ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥  389-1 185 1519 

1365 ਤੂ ਮਰੇਾ ਤਪਤਾ ਤਹੂੈ ਮੇਰਾ ਮਾਤਾ ॥  ਿਰੈਉ ਮਹਲਾ ੫ ॥  1144-9 188 1520 

1366 ਤੂ ਮਰੇੇ ਮੀਤ ਸਖਾ ਹਤਰ ਪਰਾਨ ॥  ਸਾਰਗ ਮਹਲਾ ੫ ॥  1216-17 186 1521 

1367 ਤੂਿੰ ਸਿਨੀ ਥਾਈ ਤਿਥੈ ਹਉ ਿਾਈ ਸਾਚਾ ਤਸਰਿਣਹਾਰੁ 
ਿੀਉ ॥  

ਰਾਗੁ ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੧ ਛਿੰਤ ਘਰੁ 
੨  

438-1 146 1522 

1368 ਤੂਿੰ ਸਾਿਨੁ ਤੂਿੰ ਪਰੀਤਮੁ ਮੇਰਾ ॥ ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥  739-9 186 1523 

1369 ਤੂਿੰ ਿਲਤਨਤਧ ਹਮ ਮੀਨ ਤਮੁਾਰੇ ॥  ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੫ ॥  100-13 528 1524 

1370 ਤੂਿੰ ਿੀਵਨੁ ਤੂਿੰ ਪਰਾਨ ਅਧਾਰਾ ॥  ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥  739-9 186 1525 

1371 ਤੂਿੰ ਦਾਤਾ ਿੀਆ ਸਿਨਾ ਕਾ ਿਸਹ ੁਮੇਰੇ ਮਨ ਮਾਹੀ ॥  ਗੂਿਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥  499-17 73 1526 

1372 ਤੂਿੰ ਮਰੇਾ ਸਖਾ ਤੂਿੰਹੀ ਮਰੇਾ ਮੀਤੁ ॥  ਗਉਿੀ ਗੁਆਰਰੇੀ ਮਹਲਾ ੫  181-13 185 1527 

1373 ਤੂਿੰ ਮਰੇਾ ਕਰਤਾ ਹਉ ਸੇਵਕੁ ਤੇਰਾ ॥ ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥  389-1 185 1528 

1374 ਤੂਿੰ ਮਰੇਾ ਤਪਤਾ ਤੂਿੰਹੈ ਮੇਰਾ ਮਾਤਾ ॥  ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੫ ॥  103-12 188 1529 

1375 ਤੂਿੰ ਮਰੇਾ ਿਹੁ ਮਾਣੁ ਕਰਤੇ ਤੂਿੰ ਮੇਰਾ ਿਹੁ ਮਾਣੁ ॥  ਰਾਗੁ ਗਉਿੀ ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੫   217-17 830 1530 

1376 ਤੂਿੰ ਮਰੇੇ ਲਾਲਨ ਤੂਿੰ ਮਰੇੇ ਪਰਾਨ ॥ ਗਉਿੀ ਗੁਆਰਰੇੀ ਮਹਲਾ ੫  181-13 185 1531 

1377 ਤੂਿੰ ਮਰੇੋ ਤਪਆਰੋ ਤਾ ਕੈਸੀ ਿੂਖਾ ॥ ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥  376-1 185 1532 

1378 ਤੂਿੰ ਮਰੇੋ ਮੇਰੁ ਪਰਿਤੁ ਸੁਆਮੀ ਓਿ ਗਹੀ ਮੈ ਤੇਰੀ ॥  ਰਾਮਕਲੀ ਕਿੀਰ ਿੀਉ  969-11 169 1533 

1379 ਤੂਿੰ ਤਵਸਰਤਹ ਤਾਂ ਸਿੁ ਕੋ ਲਾਗੂ ਚੀਤਤ ਆਵਤਹ ਤਾਂ 
ਸੇਵਾ ॥  

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥  383-7 172 1534 

1380 ਤੂਹੈ ਹੈ ਵਾਹੁ ਤੇਰੀ ਰਿਾਇ ॥ ਪਰਿਾਤੀ ਮਹਲਾ ੧ ॥  1329-10 773 1535 

1381 ਤੇ ਸਾਧੂ ਹਤਰ ਮੇਲਹੁ ਸੁਆਮੀ ਤਿਨ ਿਤਪਆ ਗਤਤ 
ਹਇੋ ਹਮਾਰੀ ॥  

ਿਰੈਉ ਮਹਲਾ ੪ ॥  1135-6 888 1536 

1382 ਤੇ ਹਤਰ ਿਨ ਹਤਰ ਮੇਲਹੁ ਹਮ ਤਪਆਰੇ ॥ ਗਉਿੀ ਗੁਆਰਰੇੀ ਮਹਲਾ ੪  164-9 519 1537 
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1383 ਤੇਰਾ ਏਕੁ ਨਾਮੁ ਤਾਰੇ ਸਿੰਸਾਰੁ ॥ ਤਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੧ ਘਰੁ ੪  24-12 101 1538 

1384 ਤੇਰਾ ਏਕੋ ਨਾਮੁ ਮਿੰਿੀਿਿਾ ਰਤਾ ਮੇਰਾ ਚੋਲਾ ਸਦ ਰਿੰਗ 
ਢੋਲਾ ॥੧॥ਰਹਾਉ॥ 

ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੧ ॥  729-8 779 1539 

1385 ਤੇਰਾ ਸਦਿਾ ਸੁਣੀਿ ੈਿਾਈ ਿੇ ਕੋ ਿਹੈ ਅਲਾਇ ॥੧॥ 
ਰਹਾਉ ॥ 

ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੧ ॥  730-5 556 1540 

1386 ਤੇਰਾ ਕੀਆ ਮੀਿਾ ਲਾਗ ੈ॥ ਆਸਾ ਘਰੁ ੭ ਮਹਲਾ ੫ ॥  394-2 365 1541 

1387 ਤੇਰਾ ਕੀਤਾ ਿਾਤੋ ਨਾਹੀ ਮੈਨੋ ਿੋਗੁ ਕੀਤੋਈ ॥ ਮੁਿੰਦਾਵਣੀ ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ੫ ॥   1429-14 --- 1542 

1388 ਤੇਰਾ ਿਨੁ ਤਨਰਤਤ ਕਰੇ ਗਨੁ ਗਾਵ ੈ॥ ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥  381-9 694 1543 

1389 ਤੇਰਾ ਿਨੁ ਰਾਮ ਨਾਮ ਰਿੰਤਗ ਿਾਗਾ ॥ ਧਨਾਸਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥  682-4 414 1544 

1390 ਤੇਰਾ ਿਨੁ ਰਾਮ ਰਸਾਇਤਣ ਮਾਤਾ ॥  ਦਵੇਗਿੰਧਾਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥  532-8 408 1545 

1391 ਤੇਰਾ ਨਾਮੁ ਕਰੀ ਚਨਣਾਿੀਆ ਿੇ ਮਨੁ ਉਰਸਾ ਹੋਇ ॥  ਰਾਗੁ ਗੂਿਰੀ ਮਹਲਾ ੧ ਚਉਪਦ ੇ
ਘਰੁ ੧ ॥  

489-3 395 1546 

1392 ਤੇਰਾ ਨਾਮੁ ਰੂਿੋ ਰੂਪੁ ਰੂਿੋ ਅਤਤ ਰਿੰਗ ਰੂਿੋ ਮੇਰੋ 
ਰਾਮਈਆ ॥੧॥ ਰਹਾਉ॥ 

ਧਨਾਸਰੀ ਨਾਮਦਵੇ ਿੀਉ ॥ 693-9 527 1547 

1393 ਤੇਰਾ ਿਰੋਸਾ ਤਪਆਰੇ ॥ ਰਾਮਕਲੀ ਮਹਲਾ ੫ 
ਅਸਿਪਦੀਆ   

912-14 165 1548 

1394 ਤੇਰਾ ਿਾਣਾ ਤੂਹੈ ਮਨਾਇਤਹ ਤਿਸ ਨੋ ਹਤੋਹ ਦਇਆਲਾ  ਰਾਗੁ ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੫ ਘਰੁ ੭   747-3 832 1550 

1395 ਤੇਰਾ ਮੁਖੁ ਸਹੁਾਵਾ ਿੀਉ ਸਹਿ ਧਤੁਨ ਿਾਣੀ ॥ ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੫ ਚਉਪਦ ੇਘਰੁ ੧ 
॥  

96-14 496 1551 

1396 ਤੇਤਰਆ ਿਗਤਾ ਕਉ ਿਤਲਹਾਰਾ ॥ ਿਸਿੰਤੁ ਮਹਲਾ ੫ ਤਹਿੰਡੋਲ ॥  1185-16 805 1552 

1397 ਤੇਤਰਆ ਿਗਤਾ ਿੁਖ ਸਦ ਤੇਰੀਆ ॥ ਤਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥  73-7 732 1553 

1398 ਤੇਰੀ ਓਿ ਪੂਰਨ ਗੋਪਾਲਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਵਡਹਿੰਸੁ ਮਃ ੫ ॥  563-3 164 1556 

1399 ਤੇਰੀ ਅਕਥ ਕਥਾ ਕਥਨੁ ਨ ਿਾਈ ॥ ਸਰੋਤਿ ਮਹਲਾ ੫ ਘਰੁ ੧ ॥  610-13 134 1557 

1400 ਤੇਰੀ ਸਰਤਣ ਮੇਰੇ ਦੀਨ ਦਇਆਲਾ ॥ ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੫ ॥  105-7 359 1558 

1401 ਤੇਰੀ ਕੁਦਰਤਤ ਤੂਹੈ ਿਾਣਤਹ ਅਉਰੁ ਨ ਦੂਿਾ ਿਾਣੈ ॥  ਿਸਿੰਤੁ ਮਹਲਾ ੫ ਤਹਿੰਡੋਲ ॥  1185-16 805 1559 

1402 ਤੇਰੀ ਿੇਕ ਰਹਾ ਕਤਲ ਮਾਤਹ ॥  ਿਰੈਉ ਮਹਲਾ ੫ ॥  1147-1 170 1560 

1403 ਤੇਰੇ ਕਵਨ ਕਵਨ ਗੁਣ ਕਤਹ ਕਤਹ ਗਾਵਾ ਤੂ ਸਾਤਹਿ 
ਗੁਣੀ ਤਨਧਾਨਾ ॥  

ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੪ ਘਰੁ ੭   735-1 138 1561 

1404 ਤੇਰੇ ਦਰਸਨ ਤਵਿਹੁ ਖਿੰਨੀਐ ਵਿੰਞਾ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਤਵਿਹੁ 
ਕੁਰਿਾਣੋ ॥ 

ਵਡਹਿੰਸੁ ਮਹਲਾ ੧ ਘਰੁ ੨ ॥  557-13 810 1562 

1405 ਤੇਰੇ ਲਾਲੇ ਤਕਆ ਚਤੁਰਾਈ ॥ ਮਾਰੂ ਮਹਲਾ ੧ ॥  991-1 192 1563 
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1406 ਤੇਰ ੈਹੁਕਮੇ ਸਾਵਣੁ ਆਇਆ ॥ ਤਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥  73-7 732 1564 

1407 ਤੇਰ ੈਕਾਤਿ ਨ ਤਗਰਹੁ ਰਾਿੁ ਮਾਲੁ ॥  ਰਾਮਕਲੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥  889-10 384 1567 

1408 ਤੇਰ ੈਿਰੋਸੈ ਤਪਆਰੇ ਮੈ ਲਾਡ ਲਡਾਇਆ ॥  ਤਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੫ ਘਰੁ ੭  51-17 164 1568 

1409 ਤੇਰ ੈਮਾਤਨ ਹਤਰ ਹਤਰ ਮਾਤਨ ॥  ਕਤਲਆਨ ਮਹਲਾ ੫ ਘਰੁ ੨   1322-4 156 1569 

1410 ਤੇਰੋ ਿਨੁ ਹਤਰ ਿਸੁ ਸੁਨਤ ਉਮਾਤਹਓ ॥੧॥ ਰਹਾਉ  ਕਾਨਿਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥  1299-6 457 1570 

1411 ਤੈ ਸਾਤਹਿ ਕੀ ਮੈ ਸਾਰ ਨ ਿਾਨੀ ॥  ਰਾਗੁ ਸੂਹੀ ਿਾਣੀ ਸਖੇ ਫਰੀਦ ਿੀ 
ਕੀ ॥  

794-10 874 1571 

1412 ਤੈ ਨਰ ਤਕਆ ਪੁਰਾਨੁ ਸੁਤਨ ਕੀਨਾ ॥  ਸਾਰਿੰਗ ਪਰਮਾਨਿੰਦ ਿੀਉ ॥  1253-5 101 1572 

1413 ਤੋਹੀ ਮੋਹੀ ਮੋਹੀ ਤੋਹੀ ਅਿੰਤਰੁ ਕੈਸਾ ॥  ਤਸਰੀਰਾਗੁ ਰਤਵਦਾਸ ਿੀਉ ॥  93-15 841 1573 

1414 ਤੋਰੀ ਨ ਤੂਿੈ ਛਰੋੀ ਨ ਛੂਿੈ ਐਸੀ ਮਾਧੋ ਤਖਿੰਚ ਤਨੀ ॥ ਤਿਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥  827-3 534 1574 
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1415 ਥਰਹਰ ਕਿੰਪੈ ਿਾਲਾ ਿੀਉ ॥  ਸੂਹੀ ਕਿੀਰ ਿੀ ॥  792-10 869 1575 

1416 ਥਾਕੇ ਨਨੈ ਸਰਵਨ ਸੁਤਨ ਥਾਕੇ ਥਾਕੀ ਸੁਿੰਦਤਰ ਕਾਇਆ  ਸੂਹੀ ਕਿੀਰ ਿੀਉ ਲਤਲਤ ॥  793-1 944 1576 

1417 ਥਾਤੀ ਪਾਈ ਹਤਰ ਕੋ ਨਾਮ ॥  ਗਉਿੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥  196-14 695 1577 

1418 ਥਾਨ ਪਤਵਤਰਾ ਮਾਨ ਪਤਵਤਰਾ ਪਤਵਤਰ ਸੁਨਨ ਕਹਨਹਾਰੇ  ਸਾਰਗ ਮਹਲਾ ੫ ॥  1215-4 986 1578 

1419 ਥਾਲ ਤਵਤਚ ਤਤਿੰਤਨ ਵਸਤੂ ਪਈਓ ਸਤੁ ਸਿੰਤੋਖੁ ਵੀਚਾਰੋ  ਮੁਿੰਦਾਵਣੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥   1429-11 --- 1579 

1420 ਤਥਰੁ ਘਤਰ ਿੈਸਹੁ ਹਤਰ ਿਨ ਤਪਆਰੇ ॥  ਗਉਿੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥  201-6 199 1580 
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1421 ਦਇਆ ਕਰਹੁ ਿਸਹੁ ਮਤਨ ਆਇ ॥ ਤਿਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥  801-19 911 1581 

1422 ਦਇਆ ਮਇਆ ਕਤਰ ਪਰਾਨਪਤਤ ਮੋਰੇ ਮੋਤਹ ਅਨਾਥ 
ਸਰਤਣ ਪਰਿ ਤੋਰੀ ॥  

ਗਉਿੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥  208-13 170 1582 

1423 ਦਸ ਤਮਰਗੀ ਸਹਿੇ ਿਿੰਤਧ ਆਨੀ ॥  ਿਰੈਉ ਮਹਲਾ ੫ ॥  1136-13 942 1583 

1424 ਦਹ ਤਦਸ ਛਤਰ ਮੇਘ ਘਿਾ ਘਿ ਦਾਮਤਨ ਚਮਤਕ 
ਡਰਾਇਓ ॥  

ਰਾਗੁ ਸਰੋਤਿ ਮਹਲਾ ੫ ॥  624-7 500 1584 

1425 ਦਯ ਗੁਸਾਈ ਮੀਤੁਲਾ ਤੂਿੰ ਸਿੰਤਗ ਹਮਾਰ ੈਿਾਸੁ ਿੀਉ 
॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥  

ਰਾਗੁ ਗਉਿੀ ਿੈਰਾਗਤਣ ਮਹਲਾ ੫   203-5 183 1585 

1426 ਦਰਸ ਤੇਰੇ ਕੀ ਤਪਆਸ ਮਤਨ ਲਾਗੀ ॥ ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥  389-12 540 1586 
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1427 ਦਰਸ ਤਪਆਸ ਮੇਰੋ ਮਨੁ ਮੋਤਹਓ ਹਤਰ ਪਿੰਖ ਲਗਾਇ 
ਤਮਲੀਿੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ 

ਮਲਾਰ ਮਹਲਾ ੫ ॥  1269-16 548 1587 

1428 ਦਰਸਨ ਕਉ ਲੋਚ ੈਸਿੁ ਕੋਈ ॥  ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥  745-1 823 1588 

1429 ਦਰਸਨ ਨਾਮ ਕਉ ਮਨੁ ਆਛੈ ॥  ਦਵੇਗਿੰਧਾਰੀ ੫ ॥  533-17 850 1589 

1430 ਦਰਸਨ ਤਪਆਸ ਿਹੁਤੁ ਮਤਨ ਮੇਰ ੈਨਾਨਕ ਦਰਸ 
ਤਨਹਾਲ  

ਨਿ ਮਹਲਾ ੫ ॥  980-1 542 1590 

1431 ਦਰਸਨ ਤਪਆਸ ਲੋਚਨ ਤਾਰ ਲਾਗੀ ॥ ਕਦੇਾਰਾ ਮਹਲਾ ੫ ਘਰੁ ੨   1119-3 539 1591 

1432 ਦਰਸਨੁ ਹਤਰ ਦੇਖਣ ਕੈ ਤਾਈ ॥ ਰਾਗੁ ਸੂਹੀ ਅਸਿਪਦੀਆ ਮਹਲਾ 
੪ ਘਰੁ ੨   

757-9 547 1592 

1433 ਦਰਸਨੁ ਦੀਿੈ ਖੋਤਲਿ੍ਹਹ ਤਕਵਾਰ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਤਿਲਾਵਲੁ ਕਿੀਰ ਿੀਉ 856-16 549 1593 

1434 ਦਰਸਨੁ ਦੇਤਖ ਿੀਵਾ ਗੁਰ ਤੇਰਾ ॥  ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥  742-1 558 1594 

1435 ਦਰਸਨੁ ਦੇਖਤ ਦੋਖ ਨਸੇ ॥  ਤਿਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥  826-2 559 1595 

1436 ਦਰਸਨੁ ਪੇਖਤ ਮੈ ਿੀਓ ॥ ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥  382-14 237 1596 

1437 ਦਰਸਨੁ ਮਾਗਉ ਦੇਤਹ ਤਪਆਰੇ ॥ ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥  386-15 359 1597 

1438 ਦਰਗਹ ਮੁਕਤਤ ਕਰੇ ਕਤਰ ਤਕਰਪਾ ਿਖਸੇ ਅਵਗਣੁ 
ਕੀਨਾ ਹੇ ॥੪॥ 

ਮਾਰੂ ਮਹਲਾ ੧ ॥  1027-15 880 1598 

1439 ਦਰਮਾਦੇ ਿਾਢੇ ਦਰਿਾਤਰ ॥  ਤਿਲਾਵਲੁ ਕਿੀਰ ਿੀਉ 856-16 549 1600 

1440 ਦਾਸ ਕੇ ਹੋਏ ਪੂਰਨ ਕਾਮ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਿਰੈਉ ਮਹਲਾ ੫ ॥  1151-7 946 1601 

1441 ਦਾਸ ਤੇਰੇ ਕੀ ਿੇਨਤੀ ਤਰਦ ਕਤਰ ਪਰਗਾਸੁ ॥  ਤਿਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥  818-9 73 1602 

1442 ਦਾਗੇ ਹਤੋਹ ਸੁ ਰਨ ਮਤਹ ਿੂਝਤਹ ਤਿਨੁ ਦਾਗੇ ਿਤਗ 
ਿਾਈ ॥ 

ਰਾਮਕਲੀ ਿਾਣੀ ਿਗਤਾ ਕੀ ॥ 
ਕਿੀਰ ਿੀਉ ॥  

969-18 184 1603 

1443 ਦਾਤਤ ਖਸਮ ਕੀ ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਤਨਤ ਤਨਤ ਚਿ ੈਸਵਾਈ 
ਰਾਮ  

ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥  783-8 --- 1604 

1444 ਦਾਤਰਦੁ ਦੇਤਖ ਸਿ ਕੋ ਹਸੈ ਐਸੀ ਦਸਾ ਹਮਾਰੀ ॥  ਤਿਲਾਵਲੁ ਿਾਣੀ ਰਤਵਦਾਸ ਿਗਤ 
ਕੀ   

858-3 961 1605 

1445 ਦਾਵਾ ਅਗਤਨ ਰਹੇ ਹਤਰ ਿੂਿ ॥  ਰਾਮਕਲੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥  914-11 989 1606 

1446 ਤਦਸਤਿ ਤਿਕਾਰੀ ਿਿੰਧਤਨ ਿਾਂਧ ੈਹਉ ਤਤਸ ਕ ੈਿਤਲ 
ਿਾਈ ॥  

ਪਰਿਾਤੀ ਮਹਲਾ ੧ ॥  1329-16 912 1608 

1447 ਤਦਨ ਤੇ ਪਹਰ ਪਹਰ ਤੇ ਘਰੀਆਂ ਆਵ ਘਿੈ ਤਨੁ 
ਛੀਿ ੈ॥  

ਰਾਗੁ ਧਨਾਸਰੀ ਿਗਤ ਕਿੀਰ 
ਿੀਉ 

692-1 749 1609 
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1448 ਤਦਨੁ ਿੀ ਗਾਵਉ ਰਨੈੀ ਗਾਵਉ ਗਾਵਉ ਸਾਤਸ ਸਾਤਸ 
ਰਸਨਾਰੀ ॥ 

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥  401-12 379 1610 

1449 ਤਦਨੁ ਰਾਤੀ ਆਰਾਧਹੁ ਤਪਆਰੋ ਤਨਮਖ ਨ ਕੀਿੈ ਢੀਲਾ 
॥  

ਗੂਿਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥  498-15 825 1611 

1450 ਤਦਨੁ ਰਤੈਣ ਸਾਤਸ ਸਾਤਸ ਗੁਣ ਗਾਵਾ ਿੇ ਸੁਆਮੀ ਤੁਧੁ 
ਿਾਵਾ ॥ 

ਰਾਗੁ ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੫ ਘਰੁ ੭   747-3 832 1612 

1451 ਤਦਨਸੁ ਰਤੈਨ ਹਤਰ ਕੀਰਤਨੁ ਗਾਈਐ ॥ ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫  386-7 378 1613 

1452 ਤਦਲਹੁ ਮਹੁਿਤਤ ਤਿਿੰਨਹ ਸੇਈ ਸਤਚਆ ॥  ਆਸਾ ਸਖੇ ਫਰੀਦ ਿੀਉ ਕੀ 
ਿਾਣੀ   

488-7 460 1614 

1453 ਦੀਨ ਦਇਆਲ ਿਰੋਸੇ ਤੇਰੇ ॥ ਗਉਿੀ ॥ ਕਿੀਰ ਿੀਉ ॥ 337-3 176 1615 

1454 ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਤੇਰੀ ਿੇਕ ॥ ਿਰੈਉ ਮਹਲਾ ੫ ॥  1147-1 170 1616 

1455 ਦੀਨੁ ਤਿਸਾਤਰਓ ਰੇ ਤਦਵਾਨੇ ਦੀਨੁ ਤਿਸਾਤਰਓ ਰੇ ॥  ਮਾਰੂ ਕਿੀਰ ਿੀਉ ॥  1105-14 670 1617 

1456 ਦੀਿਾਨੁ ਹਮਾਰੋ ਤੁਹੀ ਏਕ ॥  ਗਉਿੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥  210-16 654 1618 

1457 ਦੀਵਾ ਮੇਰਾ ਏਕੁ ਨਾਮੁ ਦੁਖੁ ਤਵਤਚ ਪਾਇਆ ਤੇਲੁ ॥  ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੧ ॥  358-7 1005 1619 

1458 ਦੁਇ ਕਰ ਿਤੋਿ ਕਰਉ ਅਰਦਾਤਸ ॥ ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥  736-16 65 1620 

1459 ਦੁਇ ਕਰ ਿਤੋਿ ਕਰੀ ਿਨੇਿੰਤੀ ਿਾਕੁਰੁ ਅਪਨਾ 
ਤਧਆਇਆ ॥  

ਗੂਿਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥  499-3 200 1621 

1460 ਦੁਇ ਦੁਇ ਲੋਚਨ ਪੇਖਾ ॥  ਸਰੋਤਿ ਕਿੀਰ ਿੀਉ ॥ਘਰੁ ੨ ॥  655-2 558 1622 

1461 ਦੁਸਿ ਮਏੁ ਤਿਖੁ ਖਾਈ ਰੀ ਮਾਈ ॥  ਮਲਾਰ ਮਹਲਾ ੫ ॥  1269-13 177 1623 

1462 ਦੁਖ ਹਰਤਾ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਪਛਾਨੋ ॥  ਰਾਗੁ ਤਿਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੯ ਦੁਪਦ ੇ  830-14 991 1624 

1463 ਦੁਖ ਿਿੰਿਨੁ ਤੇਰਾ ਨਾਮੁ ਿੀ ਦੁਖ ਿਿੰਿਨੁ ਤੇਰਾ ਨਾਮੁ ॥  ਗਉਿੀ ਮਹਲਾ ੫ ਮਾਂਝ ॥  218-4 442 1625 

1464 ਦੁਖੁ ਤਦੇ ਿਾ ਤਵਸਤਰ ਿਾਵੈ ॥  ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੫ ॥  98-18 469 1626 

1465 ਦੁਧ ਤਿਨੁ ਧੇਨੁ ਪਿੰਖ ਤਿਨੁ ਪਿੰਖੀ ਿਲ ਤਿਨੁ ਉਤਿੁਿ 
ਕਾਤਮ ਨਾਹੀ ॥  

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੧ ਪਿੰਚਪਦ ੇ॥  354-14 667 1627 

1466 ਦੁਨੀਆ ਕਤੈਸ ਮਕੁਾਮੇ ॥ ਤਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੧ ਘਰੁ ੨ ॥  64-3 765 1628 

1467 ਦੁਰਤੁ ਗਵਾਇਆ ਹਤਰ ਪਰਤਿ ਆਪੇ ਸਿੁ ਸਿੰਸਾਰੁ 
ਉਿਾਤਰਆ ॥  

ਸਰੋਤਿ ਮਹਲਾ ੫ ॥  620-1 177 1629 

1468 ਦੁਲਿ ਿਨਮੁ ਪੁਿੰਨ ਫਲ ਪਾਇਓ ਤਿਰਥਾ ਿਾਤ 
ਅਤਿਿੇਕੈ ॥  

ਸਰੋਤਿ ਰਤਵਦਾਸ ਿੀਉ ॥ 658-8 671 1630 

1469 ਦੁਲਿ ਦਹੇ ਪਾਈ ਵਡਿਾਗੀ ॥  ਗਉਿੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥  188-5 470 1631 
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1470 ਦੂਖੁ ਘਨੋ ਿਿ ਹਤੋੇ ਦਤੂਰ ॥  ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥  384-11 616 1632 

1471 ਦੂਤ ਦੁਸਮਨ ਸਤਿ ਤੁਝ ਤੇ ਤਨਵਰਤਹ ਪਰਗਿ ਪਰਤਾਪੁ 
ਤੁਮਾਰਾ ॥  

ਧਨਾਸਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥  681-13 955 1633 

1472 ਦੂਧੁ ਕਿੋਰ ੈਗਡਵੈ ਪਾਨੀ ॥ ਕਪਲ ਗਾਇ ਨਾਮੈ ਦੁਤਹ 
ਆਨੀ ॥੧॥  

ਿਰੈਉ ਨਾਮਦਵੇ ਿੀਉ ॥ 1163-16 323 1634 

1473 ਦੂਧੁ ਤ ਿਛਰ ੈਥਨਹੁ ਤਿਿਾਤਰਓ ॥  ਗੂਿਰੀ ਸਰੀ ਰਤਵਦਾਸ ਿੀ ਕ ੇਪਦ ੇ
ਘਰੁ ੩   

525-10 396 1635 

1474 ਦੂਧੁ ਪੀਉ ਗੋਤਿਿੰਦੇ ਰਾਇ ॥ ਿਰੈਉ ਨਾਮਦੇਵ ਿੀਉ ॥ 1163-16 323 1636 

1475 ਦੇਇ ਮਹੁਾਰ ਲਗਾਮੁ ਪਤਹਰਾਵਉ ॥  ਗਉਿੀ ਕਿੀਰ ਿੀ ॥  329-9 852 1637 

1476 ਦੇਹ ਤੇਿਤਣ ਿੀ ਰਾਤਮ ਉਪਾਈਆ ਰਾਮ ॥  ਵਡਹਿੰਸੁ ਮਹਲਾ ੪ ਘੋਿੀਆ   575-5 438 1638 

1477 ਦੇਹ ਤੇਿਨਿੀ ਹਤਰ ਨਵ ਰਿੰਗੀਆ ਰਾਮ ॥  ਵਡਹਿੰਸੁ ਮਹਲਾ ੪ ॥  575-19 439 1639 

1478 ਦੇਹੁ ਸਿੰਦੇਸਰੋ ਕਹੀਅਉ ਤਪਰਅ ਕਹੀਅਉ ॥  ਿੈਤਸਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ਘਰੁ ੩ ਦਪੁਦ ੇ  700-8 553 1640 

1479 ਦੇਹੀ ਗਾਵਾ ਿੀਉ ਧਰ ਮਹਤਉ ਿਸਤਹ ਪਿੰਚ 
ਤਕਰਸਾਨਾ ॥  

ਰਾਗੁ ਮਾਰੂ ਿਾਣੀ ਕਿੀਰ ਿੀਉ ਕੀ 
॥  

1104-8 730 1641 

1480 ਦੇਹੀ ਮਾਿੀ ਿੋਲੈ ਪਉਣੁ ॥ ਗਉਿੀ ਮਹਲਾ ੧ ॥  152-2 778 1642 

1481 ਦੇਖੁ ਫੂਲ ਫੂਲ ਫੂਲੇ ॥  ਿਸਿੰਤੁ ਮਹਲਾ ੫   1185-3 801 1643 

1482 ਦੇਖਹੁ ਅਚਰਿੁ ਿਇਆ ॥ ਸਰੋਤਿ ਮਹਲਾ ੫ ॥  612-11 618 1644 

1483 ਦੇਖੈ ਸੁਣੈ ਹਦੂਤਰ ਸਦ ਘਤਿ ਘਤਿ ਿਰਹਮੁ ਰਤਵਿੰਦੁ ॥  ਤਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥  46-17  1645 

1484 ਦੇਖੌ ਿਾਈ ਗਯਾਨ ਕੀ ਆਈ ਆਂਧੀ ॥  ਰਾਗੁ ਗਉਿੀ ਚਤੇੀ ॥  331-17 618 1646 

1485 ਦੇਵਤਤਆ ਦਰਸਨ ਕੈ ਤਾਈ ਦੂਖ ਿੂਖ ਤੀਰਥ ਕੀਏ  ਆਸਾ ਘਰੁ ੪ ਮਹਲਾ ੧  358-12 140 1647 

1486 ਦੇਵਾ ਪਾਹਨ ਤਾਰੀਅਲੇ ॥  ਰਾਗੁ ਗਉਿੀ ਚਤੇੀ ਿਾਣੀ 
ਨਾਮਦਉੇ ਿੀਉ ਕੀ   

345-3 109 1648 

1487 ਦੋਸੁ ਨ ਦੀਿੈ ਕਾਹੂ ਲੋਗ ॥  ਰਾਮਕਲੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥  888-10 993 1649 

1488 ਦੋਹਾਗਣੀ ਮਹਲੁ ਨ ਪਾਇਨਹੀ ਨ ਿਾਣਤਨ ਤਪਰ ਕਾ 
ਸੁਆਉ ॥  

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੩ ॥  426-9 592 1650 

1489 ਦੋਵੈ ਥਾਵ ਰਖੇ ਗੁਰ ਸੂਰੇ ॥  ਤਿਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥  825-17 199 1651 
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1490 ਧਿੰਨੁ ਇਹੁ ਥਾਨੁ ਗਤੋਵਿੰਦ ਗੁਣ ਗਾਏ ॥  ਗਉਿੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥  197-14 362 1652 
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1491 ਧਿੰਨੁ ਸੁ ਵਿੰਸੁ ਧਿੰਨੁ ਸੁ ਤਪਤਾ ਧਿੰਨੁ ਸ ੁਮਾਤਾ ਤਿਤਨ ਿਨ 
ਿਣੇ ॥ 

ਿਰੈਉ ਮਹਲਾ ੪ ॥  1135-13 233 1653 

1492 ਧਿੰਨੁ ਤਸਰਿੰਦਾ ਸਚਾ ਪਾਤਤਸਾਹੁ ਤਿਤਨ ਿਗੁ ਧਿੰਧ ੈ
ਲਾਇਆ ॥  

ਰਾਗੁ ਵਡਹਿੰਸੁ ਮਹਲਾ ੧ ਘਰੁ ੫ 
ਅਲਾਹਣੀਆ   

578-18 769 1654 

1493 ਧਿੰਨੁ ਧਿੰਨੁ ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਰੁ ਤਿਤਨ ਤਸਤਰਆ ਤਤਨੈ 
ਸਵਾਤਰਆ ॥   

ਰਾਮਕਲੀ ਕੀ ਵਾਰ ਰਾਇ 
ਿਲਵਿੰਤਡ ਤਥਾ ਸਤ ੈਡੂਤਮ ਆਖੀ   

966-14 259 1655 

1494 ਧਤਨ ਉਹ ਪਰੀਤਤ ਚਰਨ ਸਿੰਤਗ ਲਾਗੀ ॥  ਕਾਨਿਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥  1301-9 533 1656 

1495 ਧਨੁ ਸੁ ਵੇਲਾ ਤਿਤੁ ਦਰਸਨੁ ਕਰਣਾ ॥  ਵਡਹਿੰਸੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥  562-15 559 1657 

1496 ਧਨੁ ਸਹੋਾਗਤਨ ਿੋ ਪਰਿੂ ਪਛਾਨੈ ॥  ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥  737-4 579 1658 

1497 ਧਨੁ ਸਹੋਾਗਤਨ ਮਹਾ ਪਵੀਤ ॥ ਤਪੇ ਤਪੀਸਰ ਡੋਲੈ 
ਚੀਤ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਗੋੋਂਡ ਕਿੀਰ ਿੀਉ ॥ 872-1 725 1659 

1498 ਧਨੁ ਿੋਿਨੁ ਅਰੁ ਫੁਲਿਾ ਨਾਿੀਅਿੇ ਤਦਨ ਚਾਤਰ ॥  ਤਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੧ ਘਰੁ ੨  23-5 767 1660 

1499 ਧਨੁ ਧਿੰਨੁ ਤਪਤਾ ਧਨੁ ਧਿੰਨੁ ਕੁਲੁ ਧਨੁ ਧਨੁ ਸੁ ਿਨਨੀ 
ਤਿਤਨ ਗੁਰੂ ਿਤਣਆ ਮਾਇ ॥ 

ਗਉਿੀ ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ੪ ॥   310-5 233 1661 

1500 ਧਨਵਿੰਤ ਨਾਮ ਕੇ ਵਣਿਾਰੇ ॥  ਸਾਰਗ ਮਹਲਾ ੫ ॥  1219-19 419 1662 

1501 ਧਾਇਓ ਰੇ ਮਨ ਦਹ ਤਦਸ ਧਾਇਓ ॥  ਿਡੋੀ ਮਹਲਾ ੫ ਘਰੁ ੨ ਚਉਪਦ ੇ  712-4 928 1663 

1502 ਧਾਤੁ ਤਮਲੈ ਫਤੁਨ ਧਾਤੁ ਕਉ ਤਸਫਤੀ ਤਸਫਤਤ ਸਮਾਇ  ਤਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲੁ ੧ ॥  18-11 417 1664 

1503 ਤਧਆਈਐ ਅਪਨੋ ਸਦਾ ਹਰੀ ॥ ਗੂਿਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥  499-13 902 1665 

1504 ਧੀਰਉ ਦੇਤਖ ਤਮੁਹਾਰ ੈਰਿੰਗਾ ॥  ਤਿਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥  824-10 143 1666 

1505 ਧੁਰ ਕੀ ਿਾਣੀ ਆਈ ॥ ਸਰੋਤਿ ਮਹਲਾ ੫ ॥  627-19 684 1667 

1506 ਧੁਤਰ ਲੇਖੁ ਤਲਤਖਆ ਸੁ ਕਮਾਵਣਾ ਕੋਇ ਨ ਮੇਿਣਹਾਰੁ  ਪਰਿਾਤੀ ਮਹਲਾ ੩ ਤਿਿਾਸ   1346-2 972 1668 

1507 ਧੂਪ ਦੀਪ ਤਘਰਤ ਸਾਤਿ ਆਰਤੀ ॥  ਧਨਾਸਰੀ ਸਰੀ ਸਣੈੁ ਿੀਉ ॥ 695-10 836 1669 

1508 ਧੋਤੀ ਖਤੋਲ ਤਵਛਾਏ ਹਤੇਿ ॥  ਗਉਿੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥  201-2 659 1670 
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1509 ਨ ਿਾਣਾ ਮਉੇ ਨ ਿਾਣਾ ਿਾਲੀ ॥ ਤਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੧ ਘਰੁ ੪  25-5 140 1671 

1510 ਨਉ ਤਨਤਧ ਤੇਰ ੈਸਗਲ ਤਨਧਾਨ ॥  ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥  376-1 185 1672 

1511 ਨਹੀ ਛੋਡਉ ਰੇ ਿਾਿਾ ਰਾਮ ਨਾਮ ॥ ਿਸਿੰਤੁ ਕਿੀਰ ਿੀਉ  1194-6 320 1673 

1512 ਨਹੀ ਤੁਤਲ ਗੋਤਿਦ ਨਾਮ ਧੁਨੇ ॥ ਸਾਰਗ ਮਹਲਾ ੫ ॥  1229-14 454 1674 
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1513 ਨਕਿੀ ਕੋ ਿਨਗਨੁ ਿਾਡਾ ਡੂਿੰ ॥ ਆਸਾ ਕਿੀਰ ਿੀਉ ॥  476-12 720 1675 

1514 ਨਗਨ ਤਫਰਤ ਿੌ ਪਾਈਐ ਿੋਗੁ ॥  ਗਉਿੀ ਕਿੀਰ ਿੀ ॥  324-5 741 1676 

1515 ਨਤਚਐ ਿਤਪਐ ਿਗਤਤ ਨ ਹਇੋ ॥ ਗਉਿੀ ਗੁਆਰਰੇੀ ਮਹਲਾ ੩  158-16 1005 1677 

1516 ਨਮਸਕਾਰ ਤਾ ਕਉ ਲਖ ਿਾਰ ॥  ਿਰੈਉ ਮਹਲਾ ੫ ॥  1142-15 903 1678 

1517 ਨਰੂ ਮਰ ੈਨਰੁ ਕਾਤਮ ਨ ਆਵੈ ॥  ਗੋੋਂਡ ਕਿੀਰ ਿੀਉ ॥ 870-5 413 1679 

1518 ਨਵ ਖਿੰਡਨ ਕੋ ਰਾਿੁ ਕਮਾਵੈ ਅਿੰਤਤ ਚਲੈਗੋ ਹਾਰੀ ॥੧ ਿਡੋੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥  711-15 467 1680 

1519 ਨਾ ਓਹੁ ਮਰਤਾ ਨਾ ਹਮ ਡਤਰਆ ॥  ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥  390-19 841 1681 

1520 ਨਾ ਕਾਸੀ ਮਤਤ ਊਪਿ ੈਨਾ ਕਾਸੀ ਮਤਤ ਿਾਇ ॥  ਗੂਿਰੀ ਮਹਲਾ ੩ ਪਿੰਚਪਦ ੇ॥  491-13 979 1682 

1521 ਨਾ ਿਾਣਾ ਮੂਰਖੁ ਹੈ ਕੋਈ ਨਾ ਿਾਣਾ ਤਸਆਣਾ ॥  ਮਾਰੂ ਮਹਲਾ ੧ ॥  1015-14 850 1683 

1522 ਨਾ ਿਾਨਾ ਤਕਆ ਗਤਤ ਰਾਮ ਹਮਾਰੀ ॥ ਗਉਿੀ ਗੁਆਰਰੇੀ ਮਹਲਾ ੪ 
ਚਉਥਾ ਚਉਪਦ ੇ  

163-17 167 1684 

1523 ਨਾ ਿਾਨਾ ਿੈਕੁਿੰਿ ਕਹਾ ਹੀ ॥ ਗਉਿੀ ਕਿੀਰ ਿੀ ॥  325-8 703 1685 

1524 ਨਾ ਮਨੁ ਮਰ ੈਨ ਕਾਰਿੁ ਹਇੋ ॥  ਗਉਿੀ ਗੁਆਰਰੇੀ ਮਹਲਾ ੧  222-1 480 1686 

1525 ਨਾਉ ਕਰਤਾ ਕਾਦਰੁ ਕਰੇ ਤਕਉ ਿੋਲੁ ਹਵੋੈ ਿੋਖੀਵਦੈ  ਰਾਮਕਲੀ ਕੀ ਵਾਰ ਰਾਇ 
ਿਲਵਿੰਤਡ ਤਥਾ ਸਤ ੈਡੂਤਮ ਆਖੀ   

966-14 251 1687 

1526 ਨਾਉ ਪਰਿਾਤੈ ਸਿਤਦ ਤਧਆਈਐ ਛੋਡਹੁ ਦੁਨੀ ਪਰੀਤਾ  ਪਰਿਾਤੀ ਮਹਲਾ ੧ ॥  1329-16 912 1688 

1527 ਨਾਥ ਕਛੂਅ ਨ ਿਾਨਉ ॥  ਿੈਤਸਰੀ ਿਾਣੀ ਿਗਤਾ ਕੀ   710-14 729 1689 

1528 ਨਾਤਦ ਸਮਾਇਲੋ ਰੇ ਸਤਤਗੁਰੁ ਿੇਤਿਲੇ ਦੇਵਾ ॥੧॥ 
ਰਹਾਉ ॥ 

ਰਾਗੁ ਸਰੋਤਿ ਿਾਣੀ ਿਗਤ ਨਾਮਦ ੇ
ਿੀ ਕੀ ਘਰੁ ੨   

656-19 994 1690 

1529 ਨਾਨਕ ਸੁਖੁ ਪਾਇਆ ਹਤਰ ਕੀਰਤਤਨ ਤਮਤਿਓ ਸਗਲ 
ਕਲੇਸਾ ॥੪॥੧੫॥ 

ਗਉਿੀ ਪੂਰਿੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥  213-3 698 1691 

1530 ਨਾਨਕ ਕਹਤ ਿਗਤ ਰਛਕ ਹਤਰ ਤਨਕਤਿ ਤਾਤਹ ਤਮੁ 
ਮਾਨੋ ॥੨॥੧॥ 

ਰਾਗੁ ਤਿਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੯ ਦੁਪਦ ੇ  830-14 991 1692 

1531 ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਿਪੈ ਸੋ ਿੀਵੈ ॥ ਗਉਿੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥  200-10 448 1693 

1532 ਨਾਨਤਕ ਨਾਮੁ ਤਨਰਿੰਿਨ ਿਾਨਿੰਉ ਕੀਨੀ ਿਗਤਤ ਪਰੇਮ 
ਤਲਵ ਲਾਈ ॥  

ਸਵਈਏ ਮਹਲੇ ਚਉਥ ੇਕ ੇ੪    1406-5 262 1694 

1533 ਨਾਨਕੁ ਦਾਸੁ ਪਰਤਿ ਆਤਪ ਪਤਹਰਾਇਆ ਿਰਮੁ ਿਉ 
ਮਤੇਿ ਤਲਖਾਵਉ ਰੇ ॥ 

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ਦੁਪਦ ੇ॥  404-5 826 1695 

1534 ਨਾਮ ਕੀ ਿਡਾਈ ਦਈ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਕਉ ॥੫॥  ਸਵਈਏ ਮਹਲੇ ਚਉਥ ੇਕ ੇ੪, 
ਮਥੁਰਾ  

1404-13  1696 

1535 ਨਾਮ ਤਿਨਾ ਕਹਹੁ ਕੋ ਤਤਰਆ ॥ ਿਰੈਉ ਮਹਲਾ ੫ ॥  1140-8 469 1697 
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1536 ਨਾਮ ਤਿਨਾ ਿੋ ਪਤਹਰ ੈਖਾਇ ॥ ਗਉਿੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥  240-3 468 1698 

1537 ਨਾਮੁ ਅਉਖਧੁ ਮੋ ਕਉ ਸਾਧੂ ਦੀਆ ॥ ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੫ ॥  101-11 441 1699 

1538 ਨਾਮੁ ਕਹਤ ਗੋਤਵਿੰਦ ਕਾ ਸੂਚੀ ਿਈ ਰਸਨਾ ॥ ਤਿਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥  811-9 407 1700 

1539 ਨਾਮੁ ਗਤੁਰ ਦੀਓ ਹੈ ਅਪਨੁੈ ਿਾ ਕ ੈਮਸਤਤਕ ਕਰਮਾ  ਧਨਾਸਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥  680-7 947 1701 

1540 ਨਾਮੁ ਿਪਹੁ ਮੇਰੇ ਸਾਿਨ ਸੈਨਾ ॥ ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੪ ॥  366-15 383 1702 

1541 ਨਾਮੁ ਤੇਰੋ ਆਰਤੀ ਮਿਨੁ ਮੁਰਾਰੇ ॥   ਧਨਾਸਰੀ ਿਗਤ ਰਤਵਦਾਸ ਿੀ ਕੀ  694-13  1703 

1542 ਨਾਮੁ ਤਧਆਏ ਸੋ ਸੁਖੀ ਤਤਸੁ ਮੁਖੁ ਊਿਲੁ ਹੋਇ ॥  ਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥  44-18 878 1704 

1543 ਨਾਮੁ ਨ ਿਾਤਨਆ ਰਾਮ ਕਾ ॥ ਗਉਿੀ ਿੈਰਾਗਤਣ ਮਹਲਾ ੧  156-16 491 1705 

1544 ਨਾਮੁ ਤਨਰਿੰਿਨੁ ਨੀਤਰ ਨਰਾਇਣ ॥ ਗੋੋਂਡ ਮਹਲਾ ੫ ॥  867-19 --- 1706 

1545 ਨਾਮੁ ਤਮਲੈ ਮਨੁ ਤਤਰਪਤੀਐ ਤਿਨੁ ਨਾਮੈ ਤਧਰਗੁ ਿੀਵਾਸੁ  ਤਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੪ ॥  40-4 345 1707 

1546 ਨਾਮੁ ਲਤੈ ਤਕਛੁ ਤਿਘਨੁ ਨ ਲਾਗ ੈ॥  ਿਰੈਉ ਮਹਲਾ ੫ ॥  1150-6 356 1708 

1547 ਨਾਮੁ ਲਤੈ ਮਨੁ ਪਰਗਿੁ ਿਇਆ ॥  ਿਰੈਉ ਮਹਲਾ ੫ ॥  1142-9 355 1709 

1548 ਨਾਮੇ ਸਤੁਚ ਨਾਮੋ ਪਿਉ ਨਾਮੇ ਚਿ ੁਆਚਾਰੁ ॥੧॥ 
ਰਹਾਉ ॥ 

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੧ ॥  355-2 1006 1710 

1549 ਨਾਮੇ ਪਰੀਤਤ ਨਾਰਾਇਣ ਲਾਗੀ ॥ ਿਰੈਉ ਨਾਮਦਉੇ ਿੀਉ ਘਰੁ ੨   1164-12 521 1711 

1550 ਨਾਮੋ ਹੋ ਨਾਮੁ ਸਾਤਹਿ ਕੋ ਪਰਾਨ ਅਧਰੀਆ ॥੧॥ 
ਰਹਾਉ ॥ 

ਗਉਿੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥  211-5 948 1712 

1551 ਨਾਰਾਇਣ ਹਤਰ ਰਿੰਗ ਰਿੰਗੋ ॥  ਗਉਿੀ ਮਹਲਾ ੫   241-7 891 1713 

1552 ਨਾਰਾਇਨ ਨਰਪਤਤ ਨਮਸਕਾਰ ੈ॥  ਕਾਨਿਾ ਮਹਲਾ ੫ ਘਰੁ ੪   1301-16 202 1714 

1553 ਨਾਤਲ ਨਰਾਇਣੁ ਮੇਰ ੈ॥  ਸਰੋਤਿ ਮਹਲਾ ੫ ॥  630-2 891 1715 

1554 ਨਾਂਗੇ ਆਵਨੁ ਨਾਂਗੇ ਿਾਨਾ ॥  ਿਰੈਉ ਕਿੀਰ ਿੀਉ  1157-19  1716 

1555 ਤਨਿੰਦਉ ਤਨਿੰਦਉ ਮੋ ਕਉ ਲੋਗੁ ਤਨਿੰਦਉ ॥  ਗਉਿੀ ਕਿੀਰ ਿੀਉ ॥ 339  713 1717 

1556 ਤਨਿੰਦਤਕ ਅਤਹਲਾ ਿਨਮੁ ਗਵਾਇਆ ॥ ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥  380-17 712 1718 

1557 ਤਨਿੰਦਕੁ ਐਸੇ ਹੀ ਝਤਰ ਪਰੀਐ ॥  ਤਿਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥  823-6 711 1719 

1558 ਤਨਕਸੁ ਰੇ ਪਿੰਖੀ ਤਸਮਤਰ ਹਤਰ ਪਾਂਖ ॥  ਗਉਿੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥  204-9 955 1720 

1559 ਤਨਕਤਿ ਿੀਅ ਕੈ ਸਦ ਹੀ ਸਿੰਗਾ ॥  ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥  376-5 460 1721 

1560 ਤਨਗਤੁਣਆ ਨੋ ਆਪੇ ਿਖਤਸ ਲਏ ਿਾਈ ਸਤਤਗੁਰ ਕੀ 
ਸੇਵਾ ਲਾਇ ॥  

ਸਰੋਤਿ ਮਹਲਾ ੩ ਦੁਤੁਕੀ ॥  638-9 111 1722 

1561 ਤਨਤ ਉਤਿ ਕੋਰੀ ਗਾਗਤਰ ਆਨੈ ਲੀਪਤ ਿੀਉ ਗਇਓ  ਤਿਲਾਵਲੁ ਕਿੀਰ ਿੀਉ ॥ 856-3 870 1723 
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1562 ਤਨਤ ਉਤਿ ਗਾਵਹੁ ਪਰਿ ਕੀ ਿਾਣੀ ॥ ਪਰਿਾਤੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥  1340-6 941 1724 

1563 ਤਨਤ ਤਦਨਸੁ ਰਾਤਤ ਲਾਲਚੁ ਕਰੇ ਿਰਮੈ ਿਰਮਾਇਆ  ਗਉਿੀ ਿੈਰਾਗਤਣ ਮਹਲਾ ੪  166-13 948 1725 

1564 ਤਨਤ ਤਨਤ ਦਯੁ ਸਮਾਲੀਐ ॥  ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੫ ਘਰੁ ੨ ॥  132-7 913 1726 

1565 ਤਨਤਪਰਤਤ ਨਾਵਣੁ ਰਾਮ ਸਤਰ ਕੀਿ ੈ॥  ਗਉਿੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥  198-18 860 1727 

1566 ਤਨਰਖਤ ਤਨਰਖਤ ਰਤੈਨ ਸਿ ਤਨਰਖੀ ਮੁਖੁ ਕਾਢ ੈ
ਅਿੰਤਮਰਤੁ ਪੀਿੈ ॥੫॥ 

ਕਤਲਆਨ ਮਹਲਾ ੪ ॥  1325-16 831 1728 

1567 ਤਨਰਗੁਣ ਕਥਾ ਕਥਾ ਹੈ ਹਤਰ ਕੀ ॥  ਗਉਿੀ ਗੁਆਰਰੇੀ ਮਹਲਾ ੪  164-4 389 1729 

1568 ਤਨਰਧਨ ਆਦਰੁ ਕੋਈ ਨ ਦੇਇ ॥  ਿਰੈਉ ਕਿੀਰ ਿੀਉ 1159-3 429 1730 

1569 ਤਨਰਧਨ ਕਉ ਤਮੁ ਦੇਵਹੁ ਧਨਾ ॥  ਿਰੈਉ ਮਹਲਾ ੫ ॥  1146-1 160 1731 

1570 ਤਨਰਤਿਘਨ ਿਗਤਤ ਿਿੁ ਹਤਰ ਹਤਰ ਨਾਉ ॥ ਿਰੈਉ ਮਹਲਾ ੫ ॥  1150-6 356 1732 

1571 ਤਨਰਵੈਰੈ ਸਿੰਤਗ ਵੈਰੁ ਰਚਾਏ ਪਹਤੁਚ ਨ ਸਕ ੈਗਵਾਰ ੈ॥  ਸਾਰਗ ਮਹਲਾ ੫ ॥  1205-10 476 1733 

1572 ਤਨਤਵ ਤਨਤਵ ਪਾਇ ਲਗਉ ਗੁਰ ਅਪੁਨੇ ਆਤਮ ਰਾਮੁ 
ਤਨਹਾਤਰਆ ॥  

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੧ ॥  353-12 996 1734 

1573 ਨੀਕੀ ਸਾਧ ਸਿੰਗਾਨੀ ॥ ਰਹਾਉ ॥  ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥  404-17 378 1735 

1574 ਨੀਕੀ ਰਾਮ ਕੀ ਧੁਤਨ ਸਇੋ ॥  ਸਾਰਗ ਮਹਲਾ ੫ ॥  1228-7 612 1736 

1575 ਨੀਚ ਿਾਤਤ ਹਤਰ ਿਪਤਤਆ ਉਤਮ ਪਦਵੀ ਪਾਇ ॥  ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੪ ਘਰੁ ੬   733-6 991 1737 

1576 ਨੇਤਰ ਪਰਗਾਸੁ ਕੀਆ ਗੁਰਦੇਵ ॥  ਗਉਿੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥  200-10 448 1738 

1577 ਨੇਤਰ ਪਨੁੀਤ ਿਏ ਦਰਸ ਪੇਖੇ ਮਾਥੈ ਪਰਉ ਰਵਾਲ ॥  ਧਨਾਸਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥  680-10 72 1739 

1578 ਨੈਨਹੁ ਨੀਦ ਪਰ ਤਦਰਸਤਿ ਤਵਕਾਰ ॥  ਗਉਿੀ ਗੁਆਰਰੇੀ ਮਹਲਾ ੫  182-8 731 1740 

1579 ਨੈਨਹੁ ਨੀਰੁ ਿਹੈ ਤਨੁ ਖੀਨਾ ਿਏ ਕੇਸ ਦੁਧ ਵਾਨੀ ॥  ਰਾਗੁ ਸਰੋਤਿ ਿਾਣੀ ਿਗਤ ਿੀਖਨ 
ਕੀ   

659-11 442 1741 

1580 ਨੈਨੀ ਹਤਰ ਹਤਰ ਲਾਗੀ ਤਾਰੀ ॥  ਰਾਗੁ ਮਲਾਰ ਮਹਲਾ ੪ ਘਰੁ ੧ 
ਚਉਪਦ ੇ  

1262-17 531 1742 
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1581 ਪਿੰਚ ਮਨਾਏ ਪਿੰਚ ਰੁਸਾਏ ॥ ਪਿੰਚ ਵਸਾਏ ਪਿੰਚ ਗਵਾਏ 
॥੧॥  

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ਅਸਿਪਦੀਆ 
ਘਰੁ ੨   

430-13 943 1743 

1582 ਪਿੰਤਡਤ ਇਸੁ ਮਨ ਕਾ ਕਰਹੁ ਿੀਚਾਰੁ ॥ ਮਲਾਰ ਮਹਲਾ ੩ ਘਰੁ ੨   1261-3 479 1744 

1583 ਪਿੰਤਡਤ ਿਨ ਮਾਤੇ ਪਤਿਹ ਪੁਰਾਨ ॥  ਿਸਿੰਤ ਕਿੀਰ ਿੀਉ ॥ 1193-17 822 1745 
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1584 ਪਿੰਤਡਤੁ ਸਾਸਤ ਤਸਤਮਰਤਤ ਪਤਿਆ ॥  ਗਉਿੀ ਗੁਆਰਰੇੀ ਮਹਲਾ ੪ 
ਚਉਥਾ ਚਉਪਦ ੇ  

163-17 167 1746 

1585 ਪਿੰਥੁ ਤਨਹਾਰ ੈਕਾਮਨੀ ਲੋਚਨ ਿਰੀ ਲੇ ਉਸਾਸਾ ॥  ਰਾਗੁ ਗਉਿੀ ॥  337-19 497 1747 

1586 ਪਉਣੈ ਪਾਣੀ ਅਗਨੀ ਕਾ ਮੇਲੁ ॥  ਗਉਿੀ ਮਹਲਾ ੧ ॥  152-2 778 1748 

1587 ਪਤਹਲੈ ਪਹਰ ੈਨੈਣ ਸਲਨੋਿੀਏ ਰਤੈਣ ਅਿੰਤਧਆਰੀ ਰਾਮ  ਤੁਖਾਰੀ ਮਹਲਾ ੧ ॥  1110-1 675 1749 

1588 ਪਤਹਲੈ ਪਹਰ ੈਰਤੈਣ ਕੈ ਵਣਿਾਤਰਆ ਤਮਤਰਾ ਹਕੁਤਮ 
ਪਇਆ ਗਰਿਾਤਸ ॥  

ਤਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੧ ਪਹਰ ੇਘਰੁ 
੧ ॥  

74-15 674 1750 

1589 ਪਡੀਆ ਕਵਨ ਕੁਮਤਤ ਤੁਮ ਲਾਗ ੇ॥  ਰਾਗੁ ਮਾਰੂ ਿਾਣੀ ਕਿੀਰ ਿੀਉ ਕੀ   1102-18 657 1751 

1590 ਪਤਤਤ ਉਧਾਰਨ ਤਾਰਨ ਿਤਲ ਿਤਲ ਿਲੇ ਿਤਲ 
ਿਾਈਐ ॥  

ਮਾਰੂ ਮਹਲਾ ੫ ॥  1005-16 953 1752 

1591 ਪਤਤਤ ਪਤਵਤ ਿਏ ਰਾਮੁ ਕਹਤ ਹੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਿਡੋੀ ਨਾਮਦਵੇ ਿੀਉ ॥  718-13 112 1753 

1592 ਪਤਤਤ ਪਤਵਤਰ ਲੀਏ ਕਤਰ ਅਪਨੁੇ ਸਗਲ ਕਰਤ 
ਨਮਸਕਾਰੋ ॥  

ਗੂਿਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ਦਪੁਦੇ ਘਰੁ ੨   498-4 359 1754 

1593 ਪਤਤਤ ਪਾਵਨ ਪਰਿ ਤੇਰੋ ਨਾਉ ॥ ਿਰੈਉ ਮਹਲਾ ੫ ॥  1138-6 112 1755 

1594 ਪਤਤਤ ਪਾਵਨ ਪਰਿ ਨਾਮ ਤਮੁਾਰੇ ॥ ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥  740-19 100 1756 

1595 ਪਰਹਲਾਦ ਪਿਾਏ ਪਿਨ ਸਾਲ ॥  ਿਸਿੰਤੁ ਕਿੀਰ ਿੀਉ  1194-6 320 1757 

1596 ਪਰਗਿ ਿਈ ਸਗਲੇ ਿੁਗ ਅਿੰਤਤਰ ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਕੀ 
ਵਤਡਆਈ ॥੪॥੧੧॥ 

ਸਰੋਤਿ ਮਹਲਾ ੫ ॥  611-11 446 1758 

1597 ਪਰਗਿੇ ਗੁਪਾਲ ਗੋਤਿਿੰਦ ਲਾਲਨ ਕਵਨ ਰਸਨਾ ਗੁਣ 
ਿਨਾ ॥ 

ਰਾਗੁ ਤਿਹਾਗਿਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥  542-15 505 1759 

1598 ਪਰਤਤਛ ਤਰਦ ੈਗਰੁ ਅਰਿਨੁ ਕੈ ਹਤਰ ਪੂਰਨ ਿਰਹਤਮ 
ਤਨਵਾਸੁ ਲੀਅਉ ॥੫॥ 

ਸਵਈਏ ਮਹਲੇ ਪਿੰਿਵੇ ਕੇ, ਮਥੁਰਾ   1408-6 265 1760 

1599 ਪਰਤਤਪਾਲ ਪਰਿ ਤਿਪਾਲ ਕਵਨ ਗੁਨ ਗਨੀ ॥  ਰਾਗੁ ਿਰੈਉ ਮਹਲਾ ੫ ਪਿਤਾਲ 
ਘਰੁ ੩   

1153-1 138 1761 

1600 ਪਰਥਮੇ ਗਰਿ ਮਾਤਾ ਕੈ ਵਾਸਾ ਊਹਾ ਛੋਤਡ ਧਰਤਨ ਮਤਹ 
ਆਇਆ ॥  

ਗੂਿਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ਪਿੰਚਪਦਾ ਘਰੁ 
੨   

497-9 888 1762 

1601 ਪਰਥਮੇ ਤਮਤਿਆ ਤਨ ਕਾ ਦੂਖ ॥  ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥  395-14 443 1763 

1602 ਪਰਦੇਸੁ ਝਾਤਗ ਸਉਦੇ ਕਉ ਆਇਆ ॥  ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥  372-1 424 1764 

1603 ਪਰਿ ਇਹੈ ਮਨੋਰਥੁ ਮੇਰਾ ॥  ਦਵੇਗਿੰਧਾਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥  533-9 67 1765 

1604 ਪਰਿ ਤਸਉ ਲਾਤਗ ਰਤਹਓ ਮੇਰਾ ਚੀਤੁ ॥ ਧਨਾਸਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥  682-1 178 1766 

1605 ਪਰਿ ਤਕਰਪਾ ਤੇ ਹਤਰ ਹਤਰ ਤਧਆਵਉ ॥  ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੫ ॥  101-11 441 1767 
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1606 ਪਰਿ ਕੀ ਅਗਮ ਅਗਾਤਧ ਕਥਾ ॥ ਗੂਿਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥  498-8 962 1768 

1607 ਪਰਿ ਕੀ ਸਰਤਣ ਸਗਲ ਿੈ ਲਾਥੇ ਦੁਖ ਤਿਨਸੇ ਸੁਖੁ 
ਪਾਇਆ ॥  

ਸਰੋਤਿ ਮਹਲਾ ੫ ॥  615-17 446 1769 

1608 ਪਰਿ ਕੀ ਪਰੀਤਤ ਸਦਾ ਸੁਖੁ ਹਇੋ ॥  ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥  391-13 943 1770 

1609 ਪਰਿ ਕੀਿੈ ਤਿਪਾ ਤਨਧਾਨ ਹਮ ਹਤਰ ਗੁਨ ਗਾਵਹਗੇ ॥  ਕਤਲਆਨ ਮਹਲਾ ੪ ॥  1321-1 189 1771 

1610 ਪਰਿ ਕੋ ਿਗਤਤ ਿਛਲੁ ਤਿਰਦਾਇਓ ॥  ਮਲਾਰ ਮਃ ੫ ॥  1270-1 200 1772 

1611 ਪਰਿ ਕੋ ਿਗਤਤ ਵਛਲੁ ਤਿਰਦਾਇਓ ਗੂਿਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥  498-11  1773 

1612 ਪਰਿ ਿਨਮ ਮਰਨ ਤਨਵਾਤਰ ॥  ਤਿਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥  837-18 938 1774 

1613 ਪਰਿ ਿੀ ਕੋ ਨਾਮੁ ਿਪਤ ਮਨ ਚਨੈ ॥  ਧਨਾਸਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥  674-5 455 1775 

1614 ਪਰਿ ਿੀ ਤੂ ਮੇਰੇ ਪਰਾਨ ਅਧਾਰ ੈ॥  ਤਿਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥  820-10 72 1776 

1615 ਪਰਿ ਿੀ ਤੂ ਮੇਰੋ ਸੁਖਦਾਤਾ ॥ ਸਰੋਤਿ ਮਹਲਾ ੫ ॥  626-7 903 1777 

1616 ਪਰਿ ਿੀ ਤਮਲੁ ਮੇਰੇ ਪਰਾਨ ॥  ਿਡੋੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥  716-9 884 1778 

1617 ਪਰਿ ਿੀ ਮੋਤਹ ਕਵਨੁ ਅਨਾਥੁ ਤਿਚਾਰਾ ॥  ਸਾਰਗ ਮਹਲਾ ੫ ॥  1220-3 160 1779 

1618 ਪਰਿ ਿੀਉ ਖਸਮਾਨਾ ਕਤਰ ਤਪਆਰੇ ॥ ਸਰੋਤਿ ਮਹਲਾ ੫ ॥  631-3 83 1780 

1619 ਪਰਿ ਿੀਉ ਤੂ ਮੇਰੋ ਸਾਤਹਿੁ ਦਾਤਾ ॥ ਸਰੋਤਿ ਮਹਲਾ ੫ ॥  615-17 446 1781 

1620 ਪਰਿ ਤੂ ਿਾਕੁਰੁ ਸਰਿ ਪਰਤਤਪਾਲਕੁ ਮੋਤਹ ਕਲਤਰ ਸਤਹਤ 
ਸਤਿ ਗੋਲਾ ॥ 

ਸਾਰਗ ਮਹਲਾ ੫ ॥  1211-9 193 1782 

1621 ਪਰਿ ਤੇਰੇ ਪਗ ਕੀ ਧੂਤਰ ॥  ਿਡੋੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥  716-13 71 1783 

1622 ਪਰਿ ਨਾਨਕ ਨਾਨਕ ਨਾਨਕ ਮਈ ॥੮॥੩॥੬॥ ਿਰੈਉ ਮਹਲਾ ੫ ॥  1157-3 881 1784 

1623 ਪਰਿ ਤਮਲਿੇ ਕਉ ਪਰੀਤਤ ਮਤਨ ਲਾਗੀ ॥  ਗਉਿੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥  204-5 504 1786 

1624 ਪਰਿ ਤਮਲਿੇ ਕੀ ਚਾਹ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਮਲਾਰ ਮਹਲਾ ੫ ॥  1272-2 543 1787 

1625 ਪਰਿ ਮੇਰੇ ਓਇ ਿੈਰਾਗੀ ਤਤਆਗੀ ॥  ਰਾਗੁ ਮਲਾਰ ਮਹਲਾ ੫ ਦਪੁਦ ੇ
ਘਰੁ ੧   

1267-9 568 1788 

1626 ਪਰਿ ਮੇਰੇ ਪਰੀਤਮ ਪਰਾਨ ਤਪਆਰੇ ॥  ਮਲਾਰ ਮਹਲਾ ੫ ॥  1268-7 69 1789 

1627 ਪਰਤਿ ਸਗਲੇ ਥਾਨ ਵਸਾਏ ॥ ਸਰੋਤਿ ਮਹਲਾ ੫ ॥  630-2 891 1790 

1628 ਪਰਿੁ ਹਇੋ ਤਿਪਾਲੁ ਤ ਇਹੁ ਮਨੁ ਲਾਈ ॥  ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥  375-8 833 1791 

1629 ਪਰਿੁ ਤਿਪਾਲੁ ਤਕਰਪਾ ਕਰ ੈ॥ ਗਉਿੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥  211-1 347 1792 

1630 ਪਰਿੁ ਪਾਇਆ ਸੁਖਦਾਈਆ ਤਮਤਲਆ ਸੁਖ ਿਾਇ ॥ ਤਿਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥  808-14 413 1793 

1631 ਪਰਿੁ ਮੇਰੋ ਇਤ ਉਤ ਸਦਾ ਸਹਾਈ ॥  ਸਾਰਗ ਮਹਲਾ ੫ ॥  1213-17 161 1794 
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1632 ਪਰਮੇਸਤਰ ਤਦਤਾ ਿਿੰਨਾ ॥  ਸਰੋਤਿ ਮਹਲਾ ੫ ॥  627-19 684 1795 

1633 ਪਰਮੇਸਰੁ ਹਆੋ ਦਇਆਲੁ ॥  ਮਲਾਰ ਮਹਲਾ ੫ ॥  1271-1 815 1796 

1634 ਪਰਾਣੀ ਏਕੋ ਨਾਮੁ ਤਧਆਵਹੁ ॥ ਰਾਗੁ ਮਲਾਰ ਚਉਪਦ ੇਮਹਲਾ ੧ 
ਘਰੁ ੧  

1254-1 932 1797 

1635 ਪਰਾਣੀ ਤੂਿੰ ਆਇਆ ਲਾਹਾ ਲੈਤਣ ॥ ਤਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥  43-1 669 1798 

1636 ਪਰਾਤਹਕਾਤਲ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਉਚਾਰੀ ॥  ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥  743-5 827 1799 

1637 ਪਰਾਨੀ ਕਾਹੇ ਕਉ ਲੋਤਿ ਲਾਗੇ ਰਤਨ ਿਨਮੁ ਖੋਇਆ ॥  ਆਸਾ ਸਰੀ ਕਿੀਰ ਿੀਉ ਕ ੇਤਤਪਦ ੇ
੮ ਦੁਤੁਕ ੇ੭ ਇਕਤੁਕਾ ੧ ॥  

481-17 671 1800 

1638 ਪਰਾਨੀ ਤਕਆ ਮੇਰਾ ਤਕਆ ਤੇਰਾ ॥ ਸਰੋਤਿ ਰਤਵਦਾਸ ਿੀਉ ॥  659-3 757 1801 

1639 ਪਰਾਨੀ ਨਾਰਾਇਨ ਸੁਤਧ ਲੇਤਹ ॥  ਰਾਮਕਲੀ ਮਹਲਾ ੯ ॥  902-8 671 1802 

1640 ਤਪਰਅ ਕੀ ਸੋਿ ਸਹੁਾਵਨੀ ਨੀਕੀ ॥  ਮਲਾਰ ਮਹਲਾ ੫ ॥  1272-4 236 1803 

1641 ਤਪਰਅ ਕੀ ਪਰੀਤਤ ਤਪਆਰੀ ॥  ਕਦੇਾਰਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥  1120-3 516 1804 

1642 ਤਪਰਅ ਪਰਮੇ ਸਹਤਿ ਮਤਨ ਅਨਦੁ ਧਰਉ ਰੀ ॥ ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥  389-8 577 1805 

1643 ਪਰੀਤਤ ਪਰੀਤਤ ਗੁਰੀਆ ਮਹੋਨ ਲਾਲਨਾ ॥  ਰਾਗੁ ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੫ ਘਰੁ ੫ 
ਪਿਤਾਲ   

746-2 529 1806 

1644 ਪਰੀਤਤ ਲਗੀ ਤਤਸੁ ਸਚ ਤਸਉ ਮਰ ੈਨ ਆਵੈ ਿਾਇ ॥  ਤਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥  46-17 377 1807 

1645 ਪਰੀਤਮ ਿਾਤਨ ਲਹੇੁ ਮਨ ਮਾਹੀ ॥  ਸਰੋਤਿ ਮਹਲਾ ੯ ॥  634-1 762 1808 

1646 ਪਰੇਮ ਕੀ ਸਾਰ ਸੋਈ ਿਾਣੈ ਤਿਸ ਨੋ ਨਦਤਰ ਤੁਮਾਰੀ 
ਿੀਉ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਮਾਰੂ ਮਹਲਾ ੩ ਘਰੁ ੫ 
ਅਸਿਪਦੀ   

1016-4 530 1809 

1647 ਪਰੇਮ ਕੇ ਕਾਨ ਲਗੇ ਤਨ ਿੀਤਤਰ ਵਦੈੁ ਤਕ ਿਾਣੈ ਕਾਰੀ 
ਿੀਉ ॥੧॥ 

ਰਾਗੁ ਮਾਰੂ ਮਹਲਾ ੧ ਘਰੁ ੫॥  993-2 531 1810 

1648 ਪਰੇਮ ਿਗਉਰੀ ਤਿਨ ਕਉ ਪਾਈ ਤਤਨ ਰਸੁ ਪੀਅਉ 
ਿਾਰੀ ॥ 

ਿੈਤਸਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥  702-5 411 1811 

1649 ਪਵਨੈ ਮਤਹ ਪਵਨੁ ਸਮਾਇਆ ॥  ਰਾਮਕਲੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥  885-12 778 1812 

1650 ਪਾਇਆ ਲਾਲੁ ਰਤਨੁ ਮਤਨ ਪਾਇਆ ॥  ਗਉਿੀ ਮਾਲਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥  215-5 345 1813 

1651 ਪਾਿੁ ਪਤਿਓ ਅਰੁ ਿਦੇੁ ਿੀਚਾਤਰਓ ਤਨਵਤਲ ਿੁਅਿੰਗਮ 
ਸਾਧੇ ॥  

ਸਰੋਤਿ ਮਹਲਾ ੫ ਘਰੁ ੨ 
ਅਸਿਪਦੀਆ   

641-16 453 1814 

1652 ਪਾਣੀ ਪਖਾ ਪੀਸੁ ਦਾਸ ਕੈ ਤਿ ਹੋਤਹ ਤਨਹਾਲੁ ॥  ਤਿਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥  811-14 653 1815 

1653 ਪਾਤੀ ਤੋਰ ੈਮਾਤਲਨੀ ਪਾਤੀ ਪਾਤੀ ਿੀਉ ॥  ਆਸਾ ਸਰੀ ਕਿੀਰ ਿੀਉ ਕ ੇ
ਪਿੰਚਪਦ ੇ੯ ਦੁਤੁਕ ੇ੫   

479-4 862 1816 
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1654 ਪਾਨੀ ਪਖਾ ਪੀਸਉ ਸਿੰਤ ਆਗ ੈਗਣੁ ਗੋਤਵਿੰਦ ਿਸੁ 
ਗਾਈ ॥  

ਧਨਾਸਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥  673-6 75 1817 

1655 ਪਾਨੀਆ ਤਿਨੁ ਮੀਨੁ ਤਲਫੈ ॥ ਗੋੋਂਡ ਨਾਮਦਵੇ ਿੀ ॥ 874-1 522 1818 

1656 ਪਾਪ ਕਰੇਦਿ ਸਰਪਰ ਮੁਿੇ ॥  ਮਾਰੂ ਮਹਲਾ ੫ ॥  1019-18 492 1819 

1657 ਪਾਪੀ ਹੀਐ ਮੈ ਕਾਮੁ ਿਸਾਇ ॥  ਿਸਿੰਤੁ ਮਹਲਾ ੯ ॥  1186-10 737 1820 

1658 ਪਾਰਿਰਹਮ ਪਰਮੇਸਰ ਸਤਤਗੁਰ ਆਪੇ ਕਰਣਹੈਾਰਾ ॥  ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥  749-6 689 1821 

1659 ਪਾਰਿਰਹਮ ਪੂਰਨ ਗੁਰਦੇਵ ॥ ਗਉਿੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥  193-16 217 1822 

1660 ਪਾਰਿਰਹਮ ਪੂਰਨ ਪਰਮੇਸੁਰ ਮਨ ਤਾ ਕੀ ਓਿ ਗਹੀਿੈ 
ਰੇ ॥  

ਗਉਿੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥  209-13 167 1823 

1661 ਪਾਰਿਰਹਤਮ ਤਨਿਾਹੀ ਪੂਰੀ ॥  ਸਰੋਤਿ ਮਹਲਾ ੫ ॥  623-8 861 1824 

1662 ਪਾਰਿਰਹਮੁ ਹਆੋ ਸਹਾਈ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨੁ ਸੁਖਦਾਈ ॥  ਸਰੋਤਿ ਮਹਲਾ ੫ ॥  616-10 363 1825 

1663 ਪਾਰਿਰਹਮੁ ਪਰਿੁ ਤਸਮਰੀਐ ਤਪਆਰੇ ਦਰਸਨ ਕਉ 
ਿਤਲ ਿਾਉ ॥੧॥  

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ਤਿਰਹਿ ੇਘਰੁ ੪ 
ਛਿੰਤਾ ਕੀ ਿਤਤ  

431-11 511 1826 

1664 ਪਾਰਿਰਹਮੁ ਪਰਮੇਸੁਰੁ ਸੁਆਮੀ ਦੂਖ ਤਨਵਾਰਣੁ 
ਨਾਰਾਇਣੇ ॥ 

ਕਤਲਆਨੁ ਿਪੋਾਲੀ ਮਹਲਾ ੪ 
ਛਕਾ ੧ ॥  

1321-6 991 1827 

1665 ਪਾਵਤੁ ਰਲੀਆ ਿੋਿਤਨ ਿਲੀਆ ॥  ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥  385-1 467 1828 

1666 ਪਾਿ ਪਿੋਸਤਣ ਪੂਤਛ ਲੇ ਨਾਮਾ ਕਾ ਪਤਹ ਛਾਤਨ ਛਵਾਈ 
ਹੋ ॥  

ਘਰੁ ੪ ਸਰੋਤਿ ॥  657-5 517 1829 

1667 ਪਾਂਡੇ ਐਸਾ ਿਰਹਮ ਿੀਚਾਰੁ ॥ ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੧ ॥  355-2 1006 1830 

1668 ਤਪਿੰਗੁਲ ਪਰਿਤ ਪਾਤਰ ਪਰੇ ਖਲ ਚਤੁਰ ਿਕੀਤਾ ॥  ਤਿਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥  809-16 305 1831 

1669 ਤਪਆਰੇ ਇਨ ਤਿਤਧ ਤਮਲਣੁ ਨ ਿਾਈ ਮੈ ਕੀਏ ਕਰਮ 
ਅਨਕੇਾ ॥ 

ਸਰੋਤਿ ਮਹਲਾ ੫ ਘਰੁ ੨ 
ਅਸਿਪਦੀਆ   

641-16 453 1832 

1670 ਤਪਛਹੁ ਰਾਤੀ ਸਦਿਾ ਨਾਮੁ ਖਸਮ ਕਾ ਲਤੇਹ ॥  ਰਾਗੁ ਮਾਰੂ ਮਹਲਾ ੧ ਘਰੁ ੧ 
ਚਉਪਦ ੇ॥ 

989-5 959 1833 

1671 ਤਪਤਾ ਮੇਰੋ ਿਡੋ ਧਨੀ ਅਗਮਾ ॥  ਗੂਿਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ਘਰੁ ੨   507-10 135 1834 

1672 ਤਪਰ ਤਿਨੁ ਖਰੀ ਤਨਮਾਣੀ ਿੀਉ ਤਿਨੁ ਤਪਰ ਤਕਉ 
ਿੀਵਾ ਮਰੇੀ ਮਾਈ ॥  

ਗਉਿੀ ਮਹਲਾ ੩ ॥  244-8 900 1835 

1673 ਤਪਰ ਿਾਵੈ ਪਰੇਮੁ ਸਖਾਈ ॥ ਮਲਾਰ ਮਹਲਾ ੧ ਅਸਿਪਦੀਆ 
ਘਰੁ ੧   

1273-4 520 1836 

1674 ਪੁਰਿੀ ਨਾਵੈ ਵਰਨਾਂ ਕੀ ਦਾਤਤ ॥ ਿਸਿੰਤੁ ਮਹਲਾ ੧ ॥  1168-15 663 1837 

1675 ਪੁਿੁ ਧਰਤੀ ਪੁਿੁ ਪਾਣੀ ਆਸਣੁ ਚਾਤਰ ਕੁਿੰਿ ਚਉਿਾਰਾ  ਸਰੋਤਿ ਮਹਲਾ ੧ ਦੁਤੁਕ ੇ॥  596-12 889 1838 
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1676 ਪੂਿਹੁ ਰਾਮੁ ਏਕੁ ਹੀ ਦੇਵਾ ॥ ਆਸਾ ॥ ਕਿੀਰ ਿੀਉ ॥  484-14 662 1839 

1677 ਪੂਿਾ ਕੀਚੈ ਨਾਮੁ ਤਧਆਈਐ ਤਿਨੁ ਨਾਵੈ ਪੂਿ ਨ ਹਇੋ 
॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਰਾਗੁ ਗੂਿਰੀ ਮਹਲਾ ੧ ਚਉਪਦ ੇ
ਘਰੁ ੧ ॥  

489-3 395 1840 

1678 ਪੂਿਾ ਵਰਤ ਤਤਲਕ ਇਸਨਾਨਾ ਪੁਿੰਨ ਦਾਨ ਿਹੁ ਦਨੈ  ਧਨਾਸਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥  674-5 455 1841 

1679 ਪੂਤਾ ਮਾਤਾ ਕੀ ਆਸੀਸ ॥ ਗੂਿਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥  496-3 851 1842 

1680 ਪੂਤਰ ਰਤਹਆ ਸਰਿ ਿਾਇ ਹਮਾਰਾ ਖਸਮੁ ਸਇੋ ॥  ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥  398-2 157 1843 

1681 ਪੂਰਾ ਸਤਤਗੁਰੁ ਿੇ ਤਮਲੈ ਪਾਈਐ ਸਿਦੁ ਤਨਧਾਨੁ ॥  ਤਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥  46-10 376 1844 

1682 ਪੂਰਾ ਥਾਿੁ ਿਣਾਇਆ ਪੂਰ ੈਵੇਖਹ ੁਏਕ ਸਮਾਨਾ ॥  ਤਿਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੩ ॥  797-15 687 1845 

1683 ਪੂਰਾ ਤਨਆਉ ਕਰੇ ਕਰਤਾਰੁ ॥  ਗਉਿੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥  199-11  1846 

1684 ਪੂਰੀ ਆਸਾ ਿੀ ਮਨਸਾ ਮੇਰੇ ਰਾਮ ॥ ਰਾਗੁ ਵਡਹਿੰਸੁ ਮਹਲਾ ੫ ਛਿੰਤ ਘਰੁ 
੪   

577-5 --- 1847 

1685 ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਕਾ ਸੁਤਨ ਉਪਦੇਸੁ ॥ ਗਉਿੀ ਸੁਖਮਨੀ ਮ+ ੫ ॥   295-3 --- 1848 

1686 ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਤੇ ਨਾਮੁ ਤਧਆਈ ॥  ਤਿਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੩ ॥  798-9 981 1849 

1687 ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਤੇ ਵਤਡਆਈ ਪਾਈ ॥  ਤਿਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੩ ॥  798-9 981 1850 

1688 ਪੇਵਕਿ ੈਧਨ ਖਰੀ ਇਆਣੀ ॥  ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੧ ॥  357-5 899 1851 

1689 ਪੈ ਪਾਇ ਮਨਾਈ ਸੋਇ ਿੀਉ ॥  ਤਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥  73-7 732 1852 
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1690 ਫੀਕੇ ਹਤਰ ਕੇ ਨਾਮ ਤਿਨੁ ਸਾਦ ॥  ਸਾਰਗ ਮਹਲਾ ੫ ॥  1219-11 406 1855 

1691 ਫੁਰਮਾਨੁ ਤੇਰਾ ਤਸਰੈ ਊਪਤਰ ਤਫਤਰ ਨ ਕਰਤ ਿੀਚਾਰ  ਗਉਿੀ ੧੩ ॥  338-14 360 1856 

1692 ਫੂਿੋ ਆਂਡਾ ਿਰਮ ਕਾ ਮਨਤਹ ਿਇਓ ਪਰਗਾਸੁ ॥  ਮਾਰੂ ਮਹਲਾ ੫ ॥  1002-15 898 1857 
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1693 ਿਿੰਦੇ ਿਿੰਦਗੀ ਇਕਤੀਆਰ ॥   ਗਉਿੀ ੧੩ ॥  338-14 360 1858 

1694 ਿਿੰਧਨ ਕਾਿੇ ਆਤਪ ਪਰਤਿ ਹੋਆ ਤਕਰਪਾਲ ॥  ਤਿਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥  814-5 448 1859 

1695 ਿਿੰਧਨ ਤੇ ਛਿੁਕਾਵੈ ਪਰਿੂ ਤਮਲਾਵੈ ਹਤਰ ਹਤਰ ਨਾਮੁ 
ਸੁਨਾਵੈ ॥  

ਧਨਾਸਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥  674-9 567 1860 

1696 ਿਸਿੰਤੁ ਚਤਿਆ ਫੂਲੀ ਿਨਰਾਇ ॥  ਿਸਿੰਤੁ ਮਹਲਾ ੩ ॥  1176-19 800 1861 
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1697 ਿਹੁ ਪਰਪਿੰਚ ਕਤਰ ਪਰ ਧਨੁ ਤਲਆਵੈ ॥  ਸਰੋਤਿ ਕਿੀਰ ਿੀਉ ॥ 656-7 764 1862 

1698 ਿਹੁ ਰਿੰਗ ਮਾਇਆ ਿਹੁ ਤਿਤਧ ਪੇਖੀ ॥  ਗਉਿੀ ਗੁਆਰਰੇੀ ਮਹਲਾ ੫  179-12 472 1863 

1699 ਿਹੁਤਾ ਕਰਮੁ ਤਲਤਖਆ ਨਾ ਿਾਇ ॥ ॥ ਿਪੁ ॥ ਮਃ ੧ ॥ 5-11  1864 

1700 ਿਖਤਸਆ ਪਾਰਿਰਹਮ ਪਰਮੇਸਤਰ ਸਗਲੇ ਰੋਗ ਤਿਦਾਰੇ  ਸਰੋਤਿ ਮਹਲਾ ੫ ॥  620-5 449 1865 

1701 ਿਨ ਮਤਹ ਪੇਤਖਓ ਤਤਰਣ ਮਤਹ ਪੇਤਖਓ ਤਗਰਤਹ ਪੇਤਖਓ 
ਉਦਾਸਾਏ ॥  

ਿਰੈਉ ਮਹਲਾ ੫ ॥  1139-2 201 1866 

1702 ਿਨਸਪਤਤ ਮਉਲੀ ਚਤਿਆ ਿਸਿੰਤੁ ॥  ਿਸਿੰਤੁ ਮਹਲਾ ੩ ॥  1176-7 801 1867 

1703 ਿਰਸੁ ਸਰਸੁ ਆਤਗਆ ॥  ਮਲਾਰ ਮਹਲਾ ੫ ॥  1272-11 810 1868 

1704 ਿਰਸੁ ਘਨਾ ਮੇਰਾ ਤਪਰੁ ਘਤਰ ਆਇਆ ॥ ਮਲਾਰ ਮਹਲਾ ੧ ॥  1255-10 809 1869 

1705 ਿਰਸੁ ਘਨਾ ਮੇਰਾ ਮਨੁ ਿੀਨਾ ॥ ਮਲਾਰ ਮਹਲਾ ੧ ॥  1254-9 809 1870 

1706 ਿਰਸੁ ਮਘੇ ਿੀ ਤਤਲੁ ਤਿਲਮੁ ਨ ਲਾਉ ॥  ਮਲਾਰ ਮਹਲਾ ੫ ॥  1267-17 808 1871 

1707 ਿਰਸੈ ਮਘੇੁ ਸਖੀ ਘਤਰ ਪਾਹਨੁ ਆਏ ॥ ਰਾਗੁ ਮਲਾਰ ਮਹਲਾ ੫ ਚਉਪਦ ੇ
ਘਰੁ ੧  

1266-4 870 1872 

1708 ਿਲਵਿੰਤਤ ਤਿਆਤਪ ਰਹੀ ਸਿ ਮਹੀ ॥ ਗੂਿਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥  498-18 723 1873 

1709 ਿਤਲਹਾਰੀ ਗੁਰ ਆਪਣੇ ਸਦ ਸਦ ਕੁਰਿਾਨਾ ॥ ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥  396-17 908 1874 

1710 ਿਤਲਹਾਰੀ ਗੁਰ ਆਪਣੇ ਸਦ ਸਦ ਿਤਲ ਿਾਉ ॥ ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥  400-18 984 1875 

1711 ਿਤਲਹਾਰੀ ਗੁਰ ਆਪਣੇ ਸਦ ਿਤਲਹਾਰ ੈਿਾਉ ॥ ਗੂਿਰੀ ਮਹਲਾ ੩ ॥  490-15  1876 

1712 ਿਾਹਤਰ ਢੂਢਨ ਤੇ ਛੂਤਿ ਪਰੇ ਗਤੁਰ ਘਰ ਹੀ ਮਾਤਹ 
ਤਦਖਾਇਆ ਥਾ ॥  

ਮਾਰੂ ਮਹਲਾ ੫ ॥  1002-3 435 1877 

1713 ਿਾਹਤਰ ਰਾਤਖਓ ਤਰਦੈ ਸਮਾਤਲ ॥  ਗਉਿੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥  197-10 987 1878 

1714 ਿਾਨਾਰਸੀ ਤਪੁ ਕਰ ੈਉਲਤਿ ਤੀਰਥ ਮਰ ੈਅਗਤਨ ਦਹੈ 
ਕਾਇਆ ਕਲਪੁ ਕੀਿੈ ॥  

ਰਾਮਕਲੀ ਘਰੁ ੨ ॥  973-10 451 1879 

1715 ਿਾਪਾਤਰ ਗੋਤਵਿੰਦ ਨਾਏ ॥  ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥  408-11 550 1880 

1716 ਿਾਿਾ ਅਿ ਨ ਿਸਉ ਇਹ ਗਾਉ ॥  ਰਾਗੁ ਮਾਰੂ ਿਾਣੀ ਕਿੀਰ ਿੀਉ ਕੀ 
॥  

1104-8 730 1881 

1717 ਿਾਿਾ ਆਇਆ ਹੈ ਉਤਿ ਚਲਣਾ ਇਹੁ ਿਗੁ ਝੂਿੁ 
ਪਸਾਰੋਵਾ ॥  

ਵਡਹਿੰਸੁ ਮਹਲਾ ੧ ॥  581-17 921 1882 

1718 ਿਾਿਾ ਏਹੁ ਲੇਖਾ ਤਲਤਖ ਿਾਣੁ ॥ ਤਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲੁ ੧ ॥  16-5 915 1883 

1719 ਿਾਿਾ ਹੋਰੁ ਖਾਣਾ ਖੁਸੀ ਖਆੁਰੁ ॥ ਤਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੧ ॥  16-12 833 1884 

1720 ਿਾਿਾ ਤਿਖੁ ਦੇਤਖਆ ਸਿੰਸਾਰੁ ॥ ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥  382-8 727 1885 
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1721 ਿਾਿਾ ਿੋਲਤੇ ਤੇ ਕਹਾ ਗਏ ਦੇਹੀ ਕੇ ਸਿੰਤਗ ਰਹਤੇ ॥ ਆਸਾ ਕਿੀਰ ਿੀਉ ॥  480-10 922 1886 

1722 ਿਾਿਾ ਮਤਨ ਸਾਚਾ ਮੁਤਖ ਸਾਚਾ ਕਹੀਐ ਤਰੀਐ ਸਾਚਾ 
ਹੋਈ ॥ 

ਪਰਿਾਤੀ ਮਹਲਾ ੧ ॥  1328-3 862 1887 

1723 ਿਾਿਾ ਮਨੁ ਮਤਵਾਰੋ ਨਾਮ ਰਸੁ ਪੀਵੈ ਸਹਿ ਰਿੰਗ ਰਤਚ 
ਰਤਹਆ ॥ 

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੧ ॥  360-5 341 1888 

1724 ਿਾਿਾ ਮਾਇਆ ਸਾਤਥ ਨ ਹਇੋ ॥ ਸਰੋਤਿ ਮਹਲਾ ੧ ਘਰੁ ੧ ॥  595-10 420 1889 

1725 ਿਾਿਾ ਮੂਰਖੁ ਹਾ ਨਾਵੈ ਿਤਲ ਿਾਉ ॥ ਮਾਰੂ ਮਹਲਾ ੧ ॥  1015-14 850 1890 

1726 ਿਾਿਾ ਮੈ ਕਰਮਹੀਣ ਕੂਤਿਆਰ ॥  ਰਾਗੁ ਮਾਰੂ ਮਹਲਾ ੧ ਘਰੁ ੧ 
ਚਉਪਦ ੇ॥ 

989-5 959 1891 

1727 ਿਾਰਹ ਿਰਸ ਿਾਲਪਨ ਿੀਤੇ ਿੀਸ ਿਰਸ ਕਛੁ ਤਪੁ ਨ 
ਕੀਓ ॥  

ਆਸਾ ਕਿੀਰ ਿੀਉ ॥ 479-10 677 1892 

1728 ਿਾਰਨੈ ਿਤਲਹਾਰਨੈ ਲਖ ਿਰੀਆ ॥  ਗਉਿੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥  211-5 948 1893 

1729 ਿਾਵਰ ਸੋਇ ਰਹੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥  ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥  406-15 927 1894 

1730 ਤਿਿੰਦੁ ਤੇ ਤਿਤਨ ਤਪਿੰਡੁ ਕੀਆ ਅਗਤਨ ਕੁਿੰਡ ਰਹਾਇਆ 
॥  

ਆਸਾ ਸਰੀ ਕਿੀਰ ਿੀਉ ਕ ੇਤਤਪਦ ੇ
੮ ਦੁਤੁਕ ੇ੭ ਇਕਤੁਕਾ ੧ ॥  

481-17 671 1895 

1731 ਤਿਆਪਤ ਹਰਖ ਸੋਗ ਤਿਸਥਾਰ ॥  ਗਉਿੀ ਗੁਆਰਰੇੀ ਮਹਲਾ ੫  181-19 720 1896 

1732 ਤਿਸਮਨ ਤਿਸਮ ਿਏ ਿਉ ਪੇਤਖਓ ਕਹਨੁ ਨ ਿਾਇ 
ਵਤਡਆਈ ॥ 

ਰਾਗੁ ਤਿਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੫ 
ਚਉਪਦ ੇਦਪੁਦ ੇਘਰੁ ੭   

821-10 615 1897 

1733 ਤਿਸਤਰ ਗਈ ਸਿ ਤਾਤਤ ਪਰਾਈ ॥  ਕਾਨਿਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥  1299-13 703 1898 

1734 ਤਿਸਰਤ ਨਾਤਹ ਮਨ ਤੇ ਹਰੀ ॥  ਕਦੇਾਰਾ ਮਹਲਾ ੫ ਘਰੁ ੫   1120-18 528 1899 

1735 ਤਿਖਈ ਤਦਨੁ ਰਤੈਨ ਇਵ ਹੀ ਗੁਦਾਰ ੈ॥  ਸਾਰਗ ਮਹਲਾ ੫ ॥  1205-10 476 1900 

1736 ਤਿਤਖਆ ਮਤਹ ਤਕਨ ਹੀ ਤਤਰਪਤਤ ਨ ਪਾਈ ॥ ਧਨਾਸਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥  672-3 727 1901 

1737 ਤਿਖੈ ਿਨੁ ਫੀਕਾ ਤਤਆਤਗ ਰੀ ਸਖੀਏ ਨਾਮੁ ਮਹਾ ਰਸੁ 
ਪੀਓ ॥  

ਤਿਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥  802-18 411 1902 

1738 ਤਿਖੈ ਿਾਚੁ ਹਤਰ ਰਾਚੁ ਸਮਝੁ ਮਨ ਿਉਰਾ ਰੇ ॥ ਗਉਿੀ ਕਿੀਰ ਿੀਉ ॥  335-19 726 1903 

1739 ਤਿਘਨੁ ਨ ਕੋਊ ਲਾਗਤਾ ਗੁਰ ਪਤਹ ਅਰਦਾਤਸ ॥ ਤਿਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥  816-18 449 1904 

1740 ਤਿਛੁਰਤ ਤਕਉ ਿੀਵੇ ਓਇ ਿੀਵਨ ॥  ਮਲਾਰ ਮਹਲਾ ੫ ॥  1268-18 556 1905 

1741 ਤਿਤਦਆ ਨ ਪਰਉ ਿਾਦੁ ਨਹੀ ਿਾਨਉ ॥  ਤਿਲਾਵਲੁ ਕਿੀਰ ਿੀਉ ॥ 855-12 843 1906 

1742 ਤਿਨੁ ਸਤਤਗੁਰ ਸਵੇੇ ਿਹੁਤਾ ਦੁਖੁ ਲਾਗਾ ਿਗੁ ਚਾਰੇ 
ਿਰਮਾਈ ॥  

ਸਰੋਤਿ ਮਹਲਾ ੩ ॥  603-16 861 1907 
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1743 ਤਿਨੁ ਸਾਧੂ ਿੋ ਿੀਵਨਾ ਤੇਤੋ ਤਿਰਥਾਰੀ ॥  ਤਿਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥  810-12 315 1908 

1744 ਤਿਨੁ ਤਸਮਰਨ ਿਸੈੇ ਸਰਪ ਆਰਿਾਰੀ ॥  ਗਉਿੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥  239-1 470 1909 

1745 ਤਿਨੁ ਤਸਮਰਨ ਿੋ ਿੀਵਨੁ ਿਲਨਾ ਸਰਪ ਿਸੈੇ 
ਅਰਿਾਰੀ ॥ 

ਿਡੋੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥  711-15 467 1910 

1746 ਤਿਨੁ ਹਤਰ ਨਾਮ ਅਵਰੁ ਸਿੁ ਥੋਰਾ ॥ ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥  376-13 848 1911 

1747 ਤਿਨੁ ਗਰੁ ਸਿਦ ਨ ਛੂਿੀਐ ਦੇਖਹੁ ਵੀਚਾਰਾ ॥ ਗਉਿੀ ਮਹਲਾ ੧ ॥  229-1 489 1912 

1748 ਤਿਨੁ ਗਰੁ ਸਿਦੈ ਮਨੁ ਨਹੀ ਿਉਰਾ ॥ ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੧ ॥  415-6 481 1913 

1749 ਤਿਨੁ ਦਰਸਨ ਕੈਸੇ ਿੀਵਉ ਮੇਰੀ ਮਾਈ ॥ ਤਿਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੧ ॥  796-5 542 1915 

1750 ਤਿਨੁ ਪਰਿ ਰਹਨੁ ਨ ਿਾਇ ਘਰੀ ॥  ਸਾਰਗ ਮਹਲਾ ੫ ॥  1215-4 986 1916 

1751 ਤਿਨੁ ਿਾਿੇ ਕੈਸੋ ਤਨਰਤਤਕਾਰੀ ॥  ਿਰੈਉ ਮਹਲਾ ੫ ॥  1140-8 469 1917 

1752 ਤਿਨਸੈ ਮੋਹੁ ਮੇਰਾ ਅਰੁ ਤੇਰਾ ਤਿਨਸੈ ਅਪਨੀ ਧਾਰੀ ॥ ਸਰੋਤਿ ਮਹਲਾ ੫ ਪਿੰਚਪਦਾ ॥  616-15 737 1918 

1753 ਤਿਨਵਿੰਤਤ ਨਾਨਕ ਸਰਤਣ ਤੇਰੀ ਰਤਖ ਲੇਹੁ ਆਵਣ 
ਿਾਣਾ ॥ 

ਤਿਹਾਗਿਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥  543-9 771 1919 

1754 ਤਿਨਵਿੰਤਤ ਨਾਨਕੁ ਤਸਮਤਰ ਹਤਰ ਹਤਰ ਇਛ ਪੁਿੰਨੀ 
ਹਮਾਰੀ ॥  

ਤਿਹਾਗਿਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥  543-9  1920 

1755 ਤਿਰਖੈ ਹਤੇਿ ਸਤਿ ਿਿੰਤ ਇਕਿੇ ॥  ਮਾਰੂ ਮਹਲਾ ੫ ॥  1019-18 492 1921 

1756 ਤਿਰਥਾ ਿਰਵਾਸਾ ਲਕੋ ॥  ਰਾਮਕਲੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥  896-13 171 1922 

1757 ਿੀਤ ਿਹੈੈ ਿੀਤ ਿਹੈੈ ਿਨਮੁ ਅਕਾਿੁ ਰੇ ॥  ਿੈਿਾਵਿੰਤੀ ਮਹਲਾ ੯ ॥  1352-14 757 1923 

1758 ਿੇਗਮ ਪੁਰਾ ਸਹਰ ਕੋ ਨਾਉ ॥  ਗਉਿੀ ਿੈਰਾਗਤਣ ਰਤਵਦਾਸ ਿੀਉ 
॥  

345-12 617 1924 

1759 ਿੇਦ ਕਤੇਿ ਕਹਹੁ ਮਤ ਝੂਿੇ ਝੂਿਾ ਿੋ ਨ ਤਿਚਾਰ ੈ॥  ਪਰਿਾਤੀ ਕਿੀਰ ਿੀਉ ॥  1350-5 656 1925 

1760 ਿੇਿਾ ਿਿੰਤਧ ਨ ਸਤਕਓ ਿਿੰਧਨ ਕੀ ਵੇਲਾ ॥  ਸੂਹੀ ਲਤਲਤ ॥  794-16 759 1926 

1761 ਿੈਕੁਿੰਿ ਨਗਰੁ ਿਹਾ ਸਿੰਤ ਵਾਸਾ ॥  ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥  742-12 619 1927 

1762 ਿੋਤਲ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਸਫਲ ਸਾ ਘਰੀ ॥  ਿਰੈਉ ਮਹਲਾ ੪ ॥  1134-5 959 1928 

1763 ਿੋਲਹੁ ਸਚੁ ਨਾਮੁ ਕਰਤਾਰ ॥ ਪਰਿਾਤੀ ਮਹਲਾ ੧ ॥  1329-16 912 1929 

1764 ਿੋਲਹੁ ਿਈਆ ਰਾਮ ਕੀ ਦੁਹਾਈ ॥ ਰਾਗ ਕਦੇਾਰਾ ਿਾਣੀ ਕਿੀਰ ਿੀਉ 
॥  

1123-13 342 1930 

1765 ਿੋਲਹੁ ਿਈਆ ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਪਤਤਤ ਪਾਵਨੋ ॥  ਰਾਗੁ ਤਿਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੪ 
ਪਿਤਾਲ ਘਰੁ ੧੩ ॥  

800-19 388 1931 

1766 ਿੋਲਹੁ ਰਾਮੁ ਕਰੇ ਤਨਸਤਾਰਾ ॥ ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੧ ॥  353-12 996 1932 
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1767 ਿੋਲੈ ਸੇਖ ਫਰੀਦੁ ਤਪਆਰੇ ਅਲਹ ਲਗੇ ॥  ਆਸਾ ਸਖੇ ਫਰੀਦ ਿੀਉ ॥ 488-12 759 1933 
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1768 ਿਿੰਤਡ ਿਿੰਮੀਐ ਿਿੰਤਡ ਤਨਿੰਮੀਐ ਿਿੰਤਡ ਮਿੰਗਣੁ ਵੀਆਹੁ ॥  ਮਃ ੧ ॥   473-7  1934 

1769 ਿਉ ਤੇਰਾ ਿਾਂਗ ਖਲਿੀ ਮੇਰਾ ਚੀਤੁ ॥  ਤਤਲਿੰਗ ਮਹਲਾ ੧ ਘਰੁ ੨   721-10 543 1935 

1770 ਿਇਆ ਤਦਵਾਨਾ ਸਾਹ ਕਾ ਨਾਨਕੁ ਿਉਰਾਨਾ ॥ ਮਾਰੂ ਮਹਲਾ ੧ ॥  991-6 843 1936 

1771 ਿਈ ਪਰਾਪਤਤ ਮਾਨੁਖ ਦੇਹੁਰੀਆ ॥  ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥  12-6 668 1937 

1772 ਿਏ ਤਿਪਾਲ ਗੁਰੂ ਗਤੋਵਿੰਦਾ ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਪਾਏ ॥  ਸਰੋਤਿ ਮਃ ੫ ॥  618-8 290 1938 

1773 ਿਏ ਤਿਪਾਲ ਗੋਤਵਿੰਦ ਗੁਸਾਈ ॥  ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੫ ॥  105-1 811 1939 

1774 ਿਗਤ ਸਚੇ ਦਤਰ ਸੋਹਦੇ ਅਨਦ ਕਰਤਹ ਤਦਨ ਰਾਤਤ ॥ ਰਾਗੁ ਗਉਿੀ ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੫   217-17 830 1940 

1775 ਿਗਤ ਿਨਾ ਕੀ ਹਤਰ ਿੀਉ ਰਾਖ ੈਿੁਤਗ ਿਤੁਗ ਰਖਦਾ 
ਆਇਆ ਰਾਮ ॥  

ਰਾਗੁ ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੩ ਘਰੁ ੩ ॥  768-9 331 1941 

1776 ਿਗਤਤ ਖਿਾਨਾ ਿਗਤਨ ਕਉ ਦੀਆ ਨਾਉ ਹਤਰ ਧਨੁ 
ਸਚੁ ਸੋਇ ॥  

ਸਰੋਤਿ ਮਹਲਾ ੩ ॥  600-3 728 1942 

1777 ਿਗਤਾ ਕੀ ਿੇਕ ਤੂਿੰ ਸਿੰਤਾ ਕੀ ਓਿ ਤੂਿੰ ਸਚਾ 
ਤਸਰਿਨਹਾਰਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਰਾਗੁ ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੫ ਘਰੁ ੬   746-16 71 1943 

1778 ਿਗਤਾ ਦੀ ਸਦਾ ਤੂ ਰਖਦਾ ਹਤਰ ਿੀਉ ਧਤੁਰ ਤੂ ਰਖਦਾ 
ਆਇਆ ॥  

ਸਰੋਤਿ ਮਹਲਾ ੩ ਘਰੁ ੧ ਤਤਤੁਕੀ   637-12 855 1944 

1779 ਿਿੁ ਮਨ ਮਰੇੇ ਏਕੋ ਨਾਮ ॥ ਗਉਿੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥  193-8 371 1945 

1780 ਿਿੁ ਰਾਮੋ ਮਤਨ ਰਾਮ ॥  ਕਾਨਿਾ ਮਹਲਾ ੪ ॥  1297-3 380 1946 

1781 ਿਿਹੁ ਗ ਤਿਿੰਦ ਿੂਤਲ ਮਤ ਿਾਹੁ ॥ ਿਰੈਉ ਕਿੀਰ ਿੀ ॥  1159-7 351 1947 

1782 ਿਤਨ ਮਥਰੁਾ ਕਛੁ ਿੇਦੁ ਨਹੀ ਗੁਰੁ ਅਰਿੁਨੁ ਪਰਤਖਯ 
ਹਤਰ ॥ 

ਸਵਈਏ ਮਹਲੇ ਪਿੰਿਵੇ ਕੇ, ਮਥੁਰਾ   1409-12 266 1948 

1783 ਿਤਰ ਿੋਿਤਨ ਮੈ ਮਤ ਪੇਈਅਿੈ ਘਤਰ ਪਾਹੁਣੀ ਿਤਲ 
ਰਾਮ ਿੀਉ ॥  

ਰਾਗੁ ਸੂਹੀ ਛਿੰਤ ਮਹਲਾ ੧ ਘਰੁ ੧   763-9 575 1949 

1784 ਿਰਮ ਮਤਹ ਸੋਈ ਸਗਲ ਿਗਤ ਧਿੰਧ ਅਿੰਧ ॥  ਰਾਗੁ ਆਸਾ ਘਰੁ ੫ ਮਹਲਾ ੫   380-6 832 1950 

1785 ਿਲਕੇ ਉਤਿ ਪਪੋਲੀਐ ਤਵਣੁ ਿੁਝੇ ਮੁਗਧ ਅਿਾਤਣ ॥  ਤਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥  43-1 669 1951 

1786 ਿਲੀ ਸੁਹਾਵੀ ਛਾਪਰੀ ਿਾ ਮਤਹ ਗੁਨ ਗਾਏ ॥  ਰਾਗੁ ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੫ ਘਰੁ ੪   745-6 648 1952 

1787 ਿਲੇ ਅਮਰਦਾਸ ਗੁਣ ਤੇਰੇ ਤੇਰੀ ਉਪਮਾ ਤੋਤਹ ਿਤਨ 
ਆਵੈ  

ਸਵਈਏ ਮਹਲੇ ਤੀਿ ੇਕ ੇ੩    1392-16 256 1953 



 83 

1788 ਿਲੇ ਤਦਨਸ ਿਲੇ ਸਿੰਿੋਗ ॥  ਗਉਿੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥  191-16 234 1954 

1789 ਿਲੇ ਤਨਿੰਦਉ ਿਲੇ ਤਨਿੰਦਉ ਿਲੇ ਤਨਿੰਦਉ ਲੋਗੁ ॥ ਿਰੈਉ ਨਾਮਦਵੇ ਿੀੳ ॥ 1164-1 574 1955 

1790 ਿਲੋ ਸਮੋ ਤਸਮਰਨ ਕੀ ਿਰੀਆ ॥ ਗਉਿੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥  189-19 351 1956 

1791 ਿਲੋ ਿਲੋ ਰੇ ਕੀਰਤਨੀਆ ॥ ਰਾਮਕਲੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥  885-1 689 1957 

1792 ਿਵ ਖਿੰਡਨ ਦੁਖ ਿਿੰਿਨ ਸਵਾਮੀ ਿਗਤਤ ਵਛਲ ਤਨਰਿੰਕਾਰੇ 
॥  

ਧਨਾਸਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ਘਰੁ ੧ 
ਚਉਪਦ ੇ  

670-11 915 1958 

1793 ਿਵਿਲੁ ਤਿਨੁ ਸਿਦੈ ਤਕਉ ਤਰੀਐ ॥ ਰਾਗੁ ਿਰੈਉ ਮਹਲਾ ੧ ਘਰੁ ੨ ॥  1125-9 364 1959 

1794 ਿਾਇ ਿਗਤਤ ਪਰਿ ਕੀਰਤਤਨ ਲਾਗ ੈ॥ ਗੋੋਂਡ ਮਹਲਾ ੫ ॥  869-1 697 1960 

1795 ਿਾਈ ਰੇ ਇਉ ਤਸਤਰ ਿਾਣਹੁ ਕਾਲ ੁ॥ ਤਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੧ ॥  55-7 922 1961 

1796 ਿਾਈ ਰੇ ਹਤਰ ਹੀਰਾ ਗਰੁ ਮਾਤਹ ॥ ਤਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੧ ॥  22-3 911 1962 

1797 ਿਾਈ ਰੇ ਤਨੁ ਧਨੁ ਸਾਤਥ ਨ ਹਇੋ ॥ ਤਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੧ ॥  62-16 768 1963 

1798 ਿਾਈ ਰੇ ਤਮਤਲ ਸਿਣ ਹਤਰ ਗਣੁ ਸਾਤਰ ॥ ਤਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੪ ॥  41-9 409 1964 

1799 ਿਾਈ ਰੇ ਮੀਤੁ ਕਰਹੁ ਪਰਿੁ ਸੋਇ ॥ ਤਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥  46-17 377 1965 

1800 ਿਾਈ ਰੇ ਰਾਮੁ ਕਹਹੁ ਤਚਤੁ ਲਾਇ ॥ ਤਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੧ ॥  22-17 418 1966 

1801 ਿਾਗ ਸੁਲਖਣਾ ਹਤਰ ਕਿੰਤੁ ਹਮਾਰਾ ਰਾਮ ॥  ਤਿਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥  846-7 601 1967 

1802 ਿਾਗਿਿੇ ਹਤਰ ਸਿੰਤ ਤੁਮਹਾਰੇ ਤਿਨਹ ਘਤਰ ਧਨੁ ਹਤਰ 
ਨਾਮਾ ॥  

ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥  748-19 237 1968 

1803 ਿਾਵਨੁ ਤਤਆਤਗਓ ਰੀ ਤਤਆਤਗਓ ॥  ਗਉਿੀ ਮਾਲਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥  214-18 772 1969 

1804 ਿਾਂਡਾ ਧਇੋ ਿੈਤਸ ਧੂਪੁ ਦੇਵਹੁ ਤਉ ਦੂਧ ੈਕਉ ਿਾਵਹੁ ॥  ਰਾਗੁ ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੧ ਚਉਪਦ ੇ
ਘਰੁ ੧  

728-3 340 1970 

1805 ਤਿਿੰਨੀ ਰਨੈਿੀਐ ਚਾਮਕਤਨ ਤਾਰੇ ॥  ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ਛਿੰਤ 459-6 818 1971 

1806 ਿੀ ਤੂਹੈ ਸਾਲਾਹਣਾ ਤਪਆਰੇ ਿੀ ਤੇਰੀ ਸਾਲਾਹ ॥ ਸਰੋਤਿ ਮਹਲਾ ੧ ॥  636-3 919 1972 

1807 ਿੀਖਕ ਪਰੀਤਤ ਿੀਖ ਪਰਿ ਪਾਇ ॥  ਗਉਿੀ ਗੁਆਰਰੇੀ ਮਹਲਾ ੪ ॥  164-15 521 1973 

1808 ਿੁਿਾ ਿਾਂਤਧ ਤਿਲਾ ਕਤਰ ਡਾਤਰਓ ॥  ਰਾਗੁ ਗੋੋਂਡ ਿਾਣੀ ਕਿੀਰ ਿੀਉ ਕੀ 
ਘਰੁ ੨   

870-13 329 1974 

1809 ਿੂਖੇ ਿਗਤਤ ਨ ਕੀਿੈ ॥  ਰਾਗੁ ਸਰੋਤਿ ॥  656-13 845 1975 

1810 ਿੂਤਲਓ ਮਨੁ ਮਾਇਆ ਉਰਝਾਇਓ ॥  ਿੈਤਸਰੀ ਮਹਲਾ ੯   702-17 471 1976 

1811 ਿੂਲੀ ਮਾਲਨੀ ਹੈ ਏਉ ॥  ਆਸਾ ਸਰੀ ਕਿੀਰ ਿੀਉ ਕ ੇ
ਪਿੰਚਪਦ ੇ੯ ਦੁਤੁਕ ੇ੫   

479-4 862 1977 

1812 ਿੂਲੇ ਮਾਰਗੁ ਤਿਨਤਹ ਿਤਾਇਆ ॥  ਤਿਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥  803-18 607 1978 
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1813 ਿੇਿਤ ਸਿੰਤਗ ਪਾਰਿਰਹਮੁ ਤਚਤਤ ਆਇਆ ॥  ਰਾਮਕਲੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥  889-4 307 1979 

1814 ਿੈ ਕਉ ਿਉ ਪਤਿਆ ਤਸਮਰਤ ਹਤਰ ਨਾਮ ॥  ਿਰੈਉ ਮਹਲਾ ੫ ॥  1151-7 946 1980 

1815 ਿੈ ਿਾਇ ਿਾਗੇ ਸੇ ਿਨ ਿਾਗਰਣ ਕਰਤਹ ਹਉਮੈ ਮੈਲੁ 
ਉਤਾਤਰ ॥  

ਪਰਿਾਤੀ ਮਹਲਾ ੩ ॥  1346-15 823 1981 

1816 ਿੈਰਉ ਿੂਤ ਸੀਤਲਾ ਧਾਵੈ ॥  ਰਾਗ ਗੋੋਂਡ ਨਾਮਦਉੇ ਿੀਉ ॥ 874-13 455 1982 

1817 ਿੋਲਾਵਿ ੈਿੁਲੀ ਿਤੁਲ ਿੁਤਲ ਪਛੋਤਾਣੀ ॥  ਤੁਖਾਰੀ ਮਹਲਾ ੧ ॥  1111-10 576 1983 

1818 ਿੋਤਲਆ ਹਉਮੈ ਸੁਰਤਤ ਤਵਸਾਤਰ ॥  ਰਾਗੁ ਿਸਿੰਤੁ ਮਹਲਾ ੧ ਘਰੁ ੧ 
ਚਉਪਦ ੇਦੁਤੁਕ ੇ 

1168-1 801 1984 
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1819 ਮਿੰਗਲ ਸਾਿੁ ਿਇਆ ਪਰਿੁ ਅਪਨਾ ਗਾਇਆ ਰਾਮ ॥  ਤਿਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੫ ਛਿੰਤ   845-13 598 1985 

1820 ਮਿੰਗਲਾ ਹਤਰ ਮਿੰਗਲਾ ॥ ਤਨਤ ਮਿੰਗਲੁ ਰਾਿਾ ਰਾਮ 
ਰਾਇ ਕੋ ॥੧॥ ਰਹਾਉ  

ਧਨਾਸਰੀ ਸਰੀ ਸਣੈੁ ਿੀਉ ॥ 695-10 836 1986 

1821 ਮਿੰਞੁ ਕੁਚਿੀ ਅਿੰਮਾਵਤਣ ਡੋਸਿੇ ਹਉ ਤਕਉ ਸਹੁ ਰਾਵਤਣ 
ਿਾਉ ਿੀਉ ॥  

ਰਾਗੁ ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੧ ਕੁਚਿੀ   762-5 575 1987 

1822 ਮਿੰਨੇ ਕੀ ਗਤਤ ਕਹੀ ਨ ਿਾਇ ॥ ॥ ਿਪੁ ॥ ਮਃ ੧ ॥ 3-5  1988 

1823 ਮਉਲੀ ਧਰਤੀ ਮਉਤਲਆ ਅਕਾਸੁ ॥  ਿਸਿੰਤੁ ਿਾਣੀ ਿਗਤਾਂ ਕੀ ॥ ਕਿੀਰ 
ਿੀ ਘਰੁ ੧  

1193-14 799 1989 

1824 ਮਹਾ ਅਗਤਨ ਤੇ ਤੁਧੁ ਹਾਥ ਦੇ ਰਾਖੇ ਪਏ ਤੇਰੀ 
ਸਰਣਾਈ ॥  

ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥  748-8 175 1990 

1825 ਮਹਾ ਪਤਵਤਰ ਸਾਧ ਕਾ ਸਿੰਗੁ ॥  ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥  392-19 316 1991 

1826 ਮਤਹਮਾ ਸਾਧੂ ਸਿੰਗ ਕੀ ਸਨੁਹੁ ਮੇਰ ੇਮੀਤਾ ॥ ਤਿਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥  809-16 305 1992 

1827 ਮਛੁਲੀ ਿਾਲੁ ਨ ਿਾਤਣਆ ਸਰੁ ਖਾਰਾ ਅਸਗਾਹੁ ॥  ਤਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੧ ॥  55-7 922 1993 

1828 ਮਤ ਕੋ ਿਰਤਮ ਿੁਲ ੈਸਿੰਸਾਤਰ ॥ ਗੋੋਂਡ ਮਹਲਾ ੫ ॥  864-2 214 1994 

1829 ਮਤ ਿੂਲਤਹ ਰੇ ਮਨ ਚੇਤਤ ਹਰੀ ॥ ਿਸਿੰਤੁ ਤਹਿੰਡੋਲ ਮਹਲਾ ੧ ॥  1171-15 847 1995 

1830 ਮਤਾ ਕਰੈ ਪਛਮ ਕੈ ਤਾਈ ਪੂਰਿ ਹੀ ਲੈ ਿਾਤ ॥  ਗੂਿਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥  496-9 773 1996 

1831 ਮਤਾ ਮਸੂਰਤਤ ਅਵਰ ਤਸਆਨਪ ਿਨ ਕਉ ਕਛੂ ਨ 
ਆਇਓ ॥  

ਗੂਿਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥  498-11 201 1997 

1832 ਮਧੁਸੂਦਨ ਮੇਰੇ ਮਨ ਤਨ ਪਰਾਨਾ ॥  ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੪ ॥  94-9 218 1998 

1833 ਮਨ ਐਸਾ ਨੇਹੁ ਕਰੇਹੁ ॥  ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ਛਿੰਤ ਘਰੁ ੬ ॥ 
ਛਿੰਤੁ ॥ 

454-15 526 1999 
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1834 ਮਨ ਐਸੀ ਪਰੀਤਤ ਹਰੇ ॥  ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ਛਿੰਤ ਘਰੁ ੬ ॥ 
ਛਿੰਤੁ ॥ 

454-15 526 2000 

1835 ਮਨ ਕਹ ਅਹਿੰਕਾਤਰ ਅਫਾਰਾ ॥  ਦਵੇਗਿੰਧਾਰੀ ੫ ॥  530-9 931 2001 

1836 ਮਨ ਕਹਾ ਤਿਸਾਤਰਓ ਰਾਮ ਨਾਮੁ ॥  ਿਸਿੰਤੁ ਮਹਲਾ ੯ ॥  1186-17 471 2002 

1837 ਮਨ ਕਹਾ ਲੁਿਾਈਐ ਆਨ ਕਉ ॥  ਸਾਰਗ ਮਹਲਾ ੫ ਘਰੁ ੩   1208-5 369 2003 

1838 ਮਨ ਕਤਰ ਕਿਹੂ ਨ ਹਤਰ ਗਨੁ ਗਾਇਓ ॥  ਸਾਰਿੰਗ ਮਹਲਾ ੯ ॥  1231-18 94 2004 

1839 ਮਨ ਕਰਹਲਾ ਸਤਤਗੁਰੁ ਪੁਰਖੁ ਤਧਆਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ 
॥ 

ਰਾਗੁ ਗਉਿੀ ਪੂਰਿੀ ਮਹਲਾ ੪ 
ਕਰਹਲੇ   

234-3 884 2005 

1840 ਮਨ ਕਰਹਲਾ ਗੁਰ ਗੋਤਵਿੰਦੁ ਸਮਾਤਲ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਗਉਿੀ ਮਹਲਾ ੪ ॥  234-15 885 2006 

1841 ਮਨ ਕਰਹਲਾ ਵੀਚਾਰੀਆ ਵੀਚਾਤਰ ਦੇਖੁ ਸਮਾਤਲ ॥  ਗਉਿੀ ਮਹਲਾ ੪ ॥  234-15 885 2007 

1842 ਮਨ ਤਕਉ ਿੈਰਾਗੁ ਕਰਤਹਗਾ ਸਤਤਗੁਰੁ ਮੇਰਾ ਪੂਰਾ ॥ ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥  375-8 833 2008 

1843 ਮਨ ਤਕਆ ਕਹਤਾ ਹਉ ਤਕਆ ਕਹਤਾ ॥  ਤਿਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥  823-3 485 2009 

1844 ਮਨ ਕੀ ਮਨ ਹੀ ਮਾਤਹ ਰਹੀ ॥  ਸਰੋਤਿ ਮਹਲਾ ੯ ॥  631-14 763 2010 

1845 ਮਨ ਖਿੁਹਰ ਤੇਰਾ ਨਹੀ ਤਿਸਾਸੁ ਤੂ ਮਹਾ ਉਦਮਾਦਾ  ਤਿਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥  815-11 483 2011 

1846 ਮਨ ਿਾਪਹੁ ਰਾਮ ਗੁਪਾਲ ॥  ਕਾਨਿਾ ਮਹਲਾ ੪ ਪਿਤਾਲ ਘਰੁ 
੫ ॥  

1296-11 371 2012 

1847 ਮਨ ਤਿਉ ਅਪਨੁੇ ਪਰਿ ਿਾਵਉ ॥  ਦਵੇਗਿੰਧਾਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ 529-8 647 2013 

1848 ਮਨ ਤੂਿੰ ਿਤੋਤ ਸਰੂਪੁ ਹੈ ਆਪਣਾ ਮੂਲੁ ਪਛਾਣੁ ॥  ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੩ ਛਿੰਤ ਘਰੁ ੩  440-8 482 2014 

1849 ਮਨ ਤੂਿੰ ਮਤ ਮਾਣੁ ਕਰਤਹ ਤਿ ਹਉ ਤਕਛੁ ਿਾਣਦਾ 
ਗੁਰਮੁਤਖ ਤਨਮਾਣਾ ਹੋਹੁ॥ 

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੩ ਛਿੰਤ ਘਰੁ ੩  440-8 482 2015 

1850 ਮਨ ਤਪਆਤਰਆ ਿੀਉ ਤਮਤਰਾ ਗਤੋਿਿੰਦ ਨਾਮੁ ਸਮਾਲੇ  ਤਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੫ ਛਿੰਤ   79-8 404 2016 

1851 ਮਨ ਤਪਆਤਰਆ ਤਮਤਰਾ ਮੈ ਹਤਰ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਧਨੁ 
ਰਾਤਸ ॥ 

ਮਾਰੂ ਮਹਲਾ ੪ ॥  996-10 847 2017 

1852 ਮਨ ਿੈਰਾਗੀ ਤਕਉ ਨ ਅਰਾਧੇ ॥ ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥  402-17 930 2018 

1853 ਮਨ ਮਤਹ ਤਸਿੰਚਹੁ ਹਤਰ ਹਤਰ ਨਾਮ ॥  ਤਿਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥  807-5 533 2019 

1854 ਮਨ ਮਤਹ ਿਧੋੁ ਮਹਾ ਅਹਿੰਕਾਰਾ ॥  ਪਰਿਾਤੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥  1347-19 743 2020 

1855 ਮਨ ਮਾਹੀ ਮਨ ਮਾਹੀ ਮੇਰੇ ਗੋਤਵਿੰਦਾ ਹਤਰ ਰਿੰਤਗ ਰਤਾ 
ਮਨ ਮਾਹੀ ਿੀਉ ॥  

ਗਉਿੀ ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੪ ॥  173-16 179 2022 

1856 ਮਨ ਤਮਲੁ ਸਿੰਤਸਿੰਗਤਤ ਸੁਿਵਿੰਤੀ ॥  ਨਿ ਮਹਲਾ ੪ ॥  977-13 389 2023 
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1857 ਮਨ ਮਤੇਰਆ ਅਿੰਤਤਰ ਤੇਰ ੈਤਨਧਾਨ ੁਹੈ ਿਾਹਤਰ ਵਸਤੁ 
ਨ ਿਾਤਲ ॥ 

ਵਡਹਿੰਸੁ ਮਹਲਾ ੩ ॥  569-5 487 2024 

1858 ਮਨ ਮਤੇਰਆ ਤੂ ਸਦਾ ਸਚੁ ਸਮਾਤਲ ਿੀਉ ॥  ਵਡਹਿੰਸੁ ਮਹਲਾ ੩ ॥  569-5 487 2025 

1859 ਮਨ ਮਰੇੇ ਅਨਤਦਨੁ ਿਾਗੁ ਹਤਰ ਚੇਤਤ ॥ ਤਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੩ ॥  34-13 821 2026 

1860 ਮਨ ਮਰੇੇ ਏਕੋ ਨਾਮੁ ਤਧਆਇ ॥ ਤਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥  45-13 374 2027 

1861 ਮਨ ਮਰੇੇ ਸਗਲ ਉਪਾਵ ਤਤਆਗੁ ॥ ਤਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥  45-6 375 2028 

1862 ਮਨ ਮਰੇੇ ਸਤਤਗੁਰ ਕੈ ਿਾਣੈ ਚਲੁ ॥ ਤਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੩ ॥  36-19 844 2029 

1863 ਮਨ ਮਰੇੇ ਸੁਖ ਸਹਿ ਸੇਤੀ ਿਤਪ ਨਾਉ ॥ ਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥  44-11 366 2030 

1864 ਮਨ ਮਰੇੇ ਹਤਰ ਕੇ ਚਰਨ ਰਵੀਿੈ ॥  ਮਲਾਰ ਮਹਲਾ ੫ ॥  1269-16 548 2031 

1865 ਮਨ ਮਰੇੇ ਹਤਰ ਿੀਉ ਸਦਾ ਸਮਾਤਲ ॥ ਸਰੋਤਿ ਮਹਲਾ ੩ ॥  601-10 328 2032 

1866 ਮਨ ਮਰੇੇ ਕਰਤੇ ਨੋ ਸਾਲਾਤਹ ॥ ਤਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥  43-15 376 2033 

1867 ਮਨ ਮੇਰੇ ਗਹੁ ਹਤਰ ਨਾਮ ਕਾ ਓਲਾ ॥ ਗਉਿੀ ਗੁਆਰਰੇੀ ਮਹਲਾ ੫  178-18 368 2034 

1868 ਮਨ ਮਰੇੇ ਗੁਰੁ ਪੂਰਾ ਸਾਲਾਤਹ ॥ ਮਲਾਰ ਮਹਲਾ ੫ ॥  1271-7 227 2035 

1869 ਮਨ ਮਰੇੇ ਗੁਰਮਤੁਖ ਨਾਮੁ ਤਧਆਇ ॥ ਪਰਿਾਤੀ ਮਹਲਾ ੩ ॥  1346-15 823 2036 

1870 ਮਨ ਮਰੇੇ ਤਿਤਨ ਅਪੁਨਾ ਿਰਮੁ ਗਵਾਤਾ ॥  ਸਰੋਤਿ ਮਹਲਾ ੫ ॥  610-1 844 2037 

1871 ਮਨ ਮਰੇੇ ਮੇਰਾ ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਸਖਾ ਹਤਰ ਿਾਈ ॥ ਗੂਿਰੀ ਮਹਲਾ ੪ ॥  493-10 920 2038 

1872 ਮਨ ਮਰੇੇ ਮੈ ਹਤਰ ਹਤਰ ਕਥਾ ਮਤਨ ਿਾਣੀ ॥ ਮਾਰੂ ਮਹਲਾ ੪ ॥  996-17 392 2039 

1873 ਮਨ ਮਰੇੇ ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਿਤਪ ਿਾਪੁ ॥ ਤਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥  48-10 887 2040 

1874 ਮਨ ਰੇ ਅਤਹਤਨਤਸ ਹਤਰ ਗੁਣ ਸਾਤਰ ॥ ਤਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੧ ॥  21-14 374 2041 

1875 ਮਨ ਰੇ ਹਤਰ ਕੀਰਤਤ ਤਰੁ ਤਾਰੀ ॥ ਗੂਿਰੀ ਮਹਲਾ ੪ ਘਰੁ ੨   506-16 691 2042 

1876 ਮਨ ਰੇ ਕਉਨੁ ਕਮੁਤਤ ਤੈ ਲੀਨੀ ॥  ਸਰੋਤਿ ਮਹਲਾ ੯ ॥  631-17 927 2043 

1877 ਮਨ ਰੇ ਕਹਾ ਿਇਓ ਤੈ ਿਉਰਾ ॥  ਗਉਿੀ ਮਹਲਾ ੯ ॥  220-8 925 2044 

1878 ਮਨ ਰੇ ਤਕਉ ਛੂਿਤਹ ਤਿਨੁ ਤਪਆਰ ॥ ਤਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੧ ॥  59-18 524 2045 

1879 ਮਨ ਰੇ ਤਥਰੁ ਰਹੁ ਮਤੁ ਕਤ ਿਾਹੀ ਿੀਉ ॥ ਸਰੋਤਿ ਮਹਲਾ ੧ ॥  598-4 436 2046 

1880 ਮਨ ਰੇ ਨਾਮ ਕੋ ਸੁਖ ਸਾਰ ॥  ਸਾਰਗ ਮਹਲਾ ੫ ॥  1223-10 114 2047 

1881 ਮਨ ਰੇ ਪਰਿ ਕੀ ਸਰਤਨ ਤਿਚਾਰੋ ॥  ਸਰੋਤਿ ਮਹਲਾ ੯ ॥  632-4 369 2048 

1882 ਮਨ ਰੇ ਰਾਮ ਨਾਮ ਿਸੁ ਲਇੇ ॥ ਸਰੋਤਿ ਮਹਲਾ ੧ ॥  597-11 916 2049 

1883 ਮਤਨ ਿਪੀਐ ਹਤਰ ਿਗਦੀਸ ॥ ਧਨਾਸਰੀ ਮਹਲਾ ੪ ॥  669-5 370 2050 
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1884 ਮਤਨ ਤਤਨ ਿਾਪੀਐ ਿਗਵਾਨ ॥  ਕਤਲਆਨ ਮਹਲਾ ੫ ॥  1322-17 946 2051 

1885 ਮਤਨ ਤਤਨ ਤੇਰੀ ਿੇਕ ਹੈ ਤਪਆਰੇ ਮਤਨ ਤਤਨ ਤੇਰੀ 
ਿੇਕ ॥ 

ਸਰੋਤਿ ਮਹਲਾ ੫ ॥  640-14 918 2052 

1886 ਮਤਨ ਤਤਨ ਪਰਿੁ ਆਰਾਧੀਐ ਤਮਤਲ ਸਾਧ ਸਮਾਗ ੈ॥  ਤਿਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥  817-18 851 2053 

1887 ਮਤਨ ਤਤਨ ਿਤਸ ਰਹੇ ਮੇਰੇ ਪਰਾਨ ॥  ਿੈਤਸਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥  702-5 411 2054 

1888 ਮਤਨ ਤਿਰਾਗਗੈੀ ॥ ਖੋਿਤੀ ਦਰਸਾਰ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥  ਸਾਰਗ ਮਹਲਾ ੫ ॥  1230-14 509 2055 

1889 ਮਤਨ ਿੈਰਾਗੁ ਿਇਆ ਦਰਸਨੁ ਦੇਖਣੈ ਕਾ ਚਾਉ ॥ ਤਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥  50-16 780 2056 

1890 ਮਤਨ ਮੈਲੈ ਸਿੁ ਤਕਛੁ ਮੈਲਾ ਤਤਨ ਧੋਤੈ ਮਨੁ ਹਛਾ ਨ 
ਹਇੋ ॥  

ਵਡਹਿੰਸੁ ਮਹਲਾ ੩ ਘਰੁ ੧   558-9 483 2057 

1891 ਮਤਨ ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਆਰਾਤਧਆ ਗਰੁ ਸਿਤਦ ਗੁਰੂ ਗੁਰ 
ਕੇ ॥  

ਰਾਗੁ ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੪ ਘਰੁ ੧   731-6 942 2058 

1892 ਮਨੁ ਹਾਲੀ ਤਕਰਸਾਣੀ ਕਰਣੀ ਸਰਮੁ ਪਾਣੀ ਤਨੁ ਖੇਤੁ  ਸਰੋਤਿ ਮਹਲਾ ੧ ਘਰੁ ੧ ॥  595-10 420 2059 

1893 ਮਨੁ ਘਨੈ ਿਰਮੈ ਿਨੈ ॥  ਮਲਾਰ ਮਹਲਾ ੫ ॥  1272-2 543 2060 

1894 ਮਨੁ ਤਨੁ ਤੇਰਾ ਧਨੁ ਿੀ ਤੇਰਾ ॥  ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੫ ॥  106-4 186 2061 

1895 ਮਨੁ ਤਨੁ ਧਨੁ ਤਿਤਨ ਪਰਤਿ ਦੀਆ ਰਤਖਆ ਸਹਤਿ 
ਸਵਾਤਰ ॥  

ਤਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥  47-7 878 2062 

1896 ਮਨੁ ਤਨੁ ਰਤਾ ਰਾਮ ਤਪਆਰੇ ॥  ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੫ ॥  108-4 704 2063 

1897 ਮਨੁ ਮਰ ੈਧਾਤੁ ਮਤਰ ਿਾਇ ॥  ਧਨਾਸਰੀ ਮਹਲਾ ੩ ॥  665-8 480 2064 

1898 ਮਨੁ ਮੇਰੋ ਗਿੁ ਤਿਹਿਾ ਮੇਰੀ ਕਾਤੀ ॥  ਆਸਾ ਨਾਮਦਵੇ ਿੀਉ ॥ 485-13 367 2065 

1899 ਮਨੁ ਮੈਗਲੁ ਸਾਕਤੁ ਦਵੇਾਨਾ ॥  ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੧ ॥  415-6 481 2066 

1900 ਮਨੁ ਮੋਤੀ ਿੇ ਗਹਣਾ ਹਵੋੈ ਪਉਣੁ ਹਵੋੈ ਸੂਤ ਧਾਰੀ ॥  ਆਸਾ ਘਰੁ ੬ ਮਹਲਾ ੧ ॥  359-8 590 2068 

1901 ਮਨੁ ਮੋਰੁ ਕੁਹਤੁਕਅਿਾ ਸਿਦੁ ਮੁਤਖ ਪਾਇਆ ॥ ਰਾਗੁ ਗਉਿੀ ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੪  172-18 849 2069 

1902 ਮਨੁ ਰਿੰਗਹੁ ਵਡਿਾਗੀਹੋ ਗਰੁੁ ਤੁਿਾ ਕਰੇ ਪਸਾਉ ॥ ਤਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੪ ॥  40-12 415 2070 

1903 ਮਨੁ ਰਾਮ ਨਾਮਾ ਿੇਧੀਅਲੇ ॥ ਿਾਣੀ ਨਾਮਦਉੇ ਿੀਉ ਕੀ 
ਰਾਮਕਲੀ ਘਰੁ ੧   

972-12 522 2071 

1904 ਮਨਹੁ ਨ ਨਾਮੁ ਤਵਸਾਤਰ ਅਤਹਤਨਤਸ ਤਧਆਈਐ ॥  ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੧ ॥  752-15 175 2072 

1905 ਮਤਰ ਨ ਿਾਹੀ ਤਿਨਾ ਤਿਸਰਤ ਰਾਮ ॥ ਗਉਿੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥  188-5 470 2073 

1906 ਮਾਇਆ ਐਸੀ ਮਹੋਨੀ ਿਾਈ ॥ ਿਰੈਉ ਕਿੀਰ ਿੀਉ 1160-11 719 2074 

1907 ਮਾਇਆ ਤਿਆਪਤ ਿਹੁ ਪਰਕਾਰੀ ॥  ਗਉਿੀ ਗੁਆਰਰੇੀ ਮਹਲਾ ੫  181-19 720 2075 

1908 ਮਾਇਆ ਲਤਗ ਿੂਲੋ ਸਿੰਸਾਰੁ ॥ ਿਰੈਉ ਮਹਲਾ ੫ ॥  1143-8 490 2076 
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1909 ਮਾਈ ਸਿੰਤਸਿੰਤਗ ਿਾਗੀ ॥  ਕਦੇਾਰਾ ਮਹਲਾ ੫ ਘਰੁ ੨   1119-3 539 2077 

1910 ਮਾਈ ਸਤਤ ਸਤਤ ਸਤਤ ਹਤਰ ਸਤਤ ਸਤਤ ਸਤਤ ਸਾਧਾ  ਸਾਰਗ ਮਹਲਾ ੫ ॥  1204-4 309 2078 

1911 ਮਾਈ ਕਹਾ ਕਰਉ ਇਹੁ ਮਨੁ ਨ ਧੀਰ ੈ॥ ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥  373-10 510 2079 

1912 ਮਾਈ ਖਾਤਿ ਆਇਓ ਘਤਰ ਪਤੂਾ ॥ ਗੂਿਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥  495-14 422 2080 

1913 ਮਾਈ ਗੁਰ ਚਰਣੀ ਤਚਤੁ ਲਾਈਐ ॥  ਦਵੇਗਿੰਧਾਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ਘਰੁ ੨   528-12 610 2081 

1914 ਮਾਈ ਗੋਤਿਿੰਦ ਪੂਿਾ ਕਹਾ ਲੈ ਚਰਾਵਉ ॥ ਗੂਿਰੀ ਸਰੀ ਰਤਵਦਾਸ ਿੀ ਕ ੇਪਦ ੇ
ਘਰੁ ੩   

525-10 396 2082 

1915 ਮਾਈ ਚਰਨ ਗੁਰ ਮੀਿੇ ॥  ਿਡੋੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥  717-9 609 2083 

1916 ਮਾਈ ਿੋ ਪਰਿ ਕੇ ਗੁਨ ਗਾਵੈ ॥ ਸਫਲ ਆਇਆ 
ਿੀਵਨ ਫਲੁ ਤਾ ਕੋ ਪਾਰਿਰਹਮ ਤਲਵ ਲਾਵੈ ॥੧॥ 

ਦਵੇਗਿੰਧਾਰੀ ੫ ॥  531-1 459 2084 

1917 ਮਾਈ ਧੀਤਰ ਰਹੀ ਤਪਰਅ ਿਹੁਤੁ ਤਿਰਾਤਗਓ ॥  ਸਾਰਗ ਮਹਲਾ ੫ ॥  1203-17 503 2085 

1918 ਮਾਈ ਪਰਿ ਕੇ ਚਰਨ ਤਨਹਾਰਉ ॥  ਦਵੇਗਿੰਧਾਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥  531-19 610 2086 

1919 ਮਾਈ ਮਨੁ ਮੇਰੋ ਿਤਸ ਨਾਤਹ ॥  ਸਰੋਤਿ ਮਹਲਾ ੯ ॥  632-17 485 2087 

1920 ਮਾਈ ਮਾਇਆ ਛਲੁ ॥  ਿਡੋੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥  717-5 722 2088 

1921 ਮਾਈ ਮੇਰੇ ਮਨ ਕੀ ਪਰੀਤਤ ॥  ਿਡੋੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥  716-5 537 2089 

1922 ਮਾਈ ਮੇਰੇ ਮਨ ਕੀ ਤਪਆਸ ॥  ਿਡੋੀ ਮਃ ੫ ॥  716-16 550 2090 

1923 ਮਾਈ ਮੇਰੇ ਮਨ ਕੋ ਸੁਖੁ ॥  ਿਡੋੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥  717-16 361 2091 

1924 ਮਾਈ ਮੈ ਤਕਤਹ ਤਿਤਧ ਲਖਉ ਗੁਸਾਈ ॥  ਸਰੋਤਿ ਮਹਲਾ ੯ ॥  632-13 79 2092 

1925 ਮਾਈ ਮੈ ਧਨੁ ਪਾਇਓ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ॥  ਿਸਿੰਤੁ ਮਹਲਾ ੯ ॥  1186-13 421 2093 

1926 ਮਾਈ ਮਤੋਹ ਪਰੀਤਮੁ ਦੇਹੁ ਤਮਲਾਈ ॥  ਮਲਾਰ ਮਹਲਾ ੫ ॥  1267-13 834 2094 

1927 ਮਾਈ ਮੋਰੋ ਪਰੀਤਮੁ ਰਾਮੁ ਿਤਾਵਹੁ ਰੀ ਮਾਈ ॥  ਆਸਾਵਰੀ ਮਹਲਾ ੪ ॥  369-16 507 2095 

1928 ਮਾਈ ਰੀ ਆਨ ਤਸਮਤਰ ਮਤਰ ਿਾਂਤਹ ॥  ਸਾਰਗ ਮਹਲਾ ੫ ॥  1225-14 465 2096 

1929 ਮਾਈ ਰੀ ਚਰਨਹ ਓਿ ਗਹੀ ॥  ਸਾਰਗ ਮਹਲਾ ੫ ॥  1225-7 609 2097 

1930 ਮਾਈ ਰੀ ਪਤੇਖ ਰਹੀ ਤਿਸਮਾਦ ॥  ਸਾਰਗ ਮਹਲਾ ੫ ॥  1226-16 613 2098 

1931 ਮਾਈ ਰੀ ਮਨੁ ਮੇਰੋ ਮਤਵਾਰੋ ॥  ਸਾਰਗ ਮਹਲਾ ੫ ॥  1225-11 608 2099 

1932 ਮਾਈ ਰੀ ਮਾਤੀ ਚਰਣ ਸਮੂਹ ॥  ਸਾਰਗ ਮਹਲਾ ੫ ॥  1227-1 609 2100 

1933 ਮਾਹਾ ਮਾਹ ਮਮੁਾਰਖੀ ਚਤਿਆ ਸਦਾ ਿਸਿੰਤੁ ॥  ਰਾਗੁ ਿਸਿੰਤੁ ਮਹਲਾ ੧ ਘਰੁ ੧ 
ਚਉਪਦ ੇਦੁਤੁਕ ੇ 

1168-1 801 2101 

1934 ਮਾਹਾ ਰੁਤੀ ਮਤਹ ਸਦ ਿਸਿੰਤੁ ॥  ਿਸਿੰਤੁ ਮਹਲਾ ੩ ਘਰੁ ੧ ਦੁਤੁਕ ੇ  1172-3 802 2102 
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1935 ਮਾਖੀ ਰਾਮ ਕੀ ਤੂ ਮਾਖੀ ॥  ਸਾਰਗ ਮਹਲਾ ੫ ॥  1227-15 725 2103 

1936 ਮਾਗਉ ਦਾਨੁ ਿਾਕੁਰ ਨਾਮ ॥  ਿਡੋੀ ਮਹਲਾ ੫ ਘਰੁ ੨ ਦੁਪਦ ੇ  713-5 395 2104 

1937 ਮਾਗਨਾ ਮਾਗਨੁ ਨੀਕਾ ਹਤਰ ਿਸੁ ਗੁਰ ਤੇ ਮਾਗਨਾ ॥ ਮਾਰੂ ਮਹਲਾ ੫ ਘਰੁ ੪ 
ਅਸਿਪਦੀਆ   

1018-9 691 2105 

1938 ਮਾਿੀ ਤੇ ਤਿਤਨ ਸਾਤਿਆ ਕਤਰ ਦਰੁਲਿ ਦੇਹ ॥  ਤਿਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥  812-12 931 2106 

1939 ਮਾਣੁ ਤਨਮਾਣੇ ਤੂਿੰ ਧਣੀ ਤੇਰਾ ਿਰਵਾਸਾ ॥ ਆਸਾ ਘਰੁ ੮ ਕਾਫੀ ਮਹਲਾ ੫   396-12 193 2107 

1940 ਮਾਤ ਗਰਿ ਦੁਖ ਸਾਗਰੋ ਤਪਆਰੇ ਤਹ ਅਪਣਾ ਨਾਮੁ 
ਿਪਾਇਆ ॥  

ਸਰੋਤਿ ਮਹਲਾ ੫ ॥  640-14 918 2108 

1941 ਮਾਤ ਗਰਿ ਮਤਹ ਆਪਨ ਤਸਮਰਨੁ ਦੇ ਤਹ ਤਮੁ 
ਰਾਖਨਹਾਰੇ ॥  

ਸਰੋਤਿ ਮਹਲਾ ੫ ਘਰੁ ੨ ॥  613-16 177 2110 

1942 ਮਾਤ ਤਪਤਾ ਿਾਈ ਸੁਤ ਿਿੰਧਪ ਤਤਨ ਕਾ ਿਲੁ ਹੈ ਥੋਰਾ  ਗੂਿਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥  499-6 910 2111 

1943 ਮਾਤ ਤਪਤਾ ਿਾਈ ਸੁਤੁ ਿਤਨਤਾ ॥  ਤਿਿਾਸ ਪਰਿਾਤੀ ਮਹਲਾ ੫ 
ਅਸਿਪਦੀਆ   

1347-7 722 2112 

1944 ਮਾਤਾ ਿੂਿੀ ਤਪਤਾ ਿੀ ਿੂਿਾ ਿੂਿੇ ਹੀ ਫਲ ਲਾਗੇ ॥  ਿਸਿੰਤੁ ਤਹਿੰਡੋਲੁ ਘਰੁ ੨   1195-5 1004 2113 

1945 ਮਾਤਾ ਪਰੀਤਤ ਕਰੇ ਪੁਤੁ ਖਾਇ ॥  ਗਉਿੀ ਗੁਆਰਰੇੀ ਮਹਲਾ ੪  164-9 519 2114 

1946 ਮਾਤੋ ਹਤਰ ਰਿੰਤਗ ਮਾਤੋ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥  ਗਉਿੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥  214-1 824 2115 

1947 ਮਾਥੈ ਤਤਰਕੁਿੀ ਤਦਰਸਤਿ ਕਰਤੂਰ ॥  ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥  394-13 721 2116 

1948 ਮਾਧਉ ਸਤਸਿੰਗਤਤ ਸਰਤਨ ਤਮੁਹਾਰੀ ॥ ਆਸਾ ਰਤਵਦਾਸ ਿੀਉ ॥  486-14 106 2117 

1949 ਮਾਧਉ ਹਤਰ ਹਤਰ ਹਤਰ ਮੁਤਖ ਕਹੀਐ ॥  ਗਉਿੀ ਮਾਲਾ ੫ ॥  216-10 354 2118 

1950 ਮਾਧਉ ਿਲ ਕੀ ਤਪਆਸ ਨ ਿਾਇ ॥  ਗਉਿੀ ਕਿੀਰ ਿੀ ॥  323-17 540 2119 

1951 ਮਾਧਵੇ ਿਾਨਤ ਹਹੁ ਿੈਸੀ ਤੈਸੀ ॥  ਸਰੋਤਿ ਰਤਵਦਾਸ ਿੀਉ ॥ 658-3 535 2120 

1952 ਮਾਧੋ ਸਾਧੂ ਿਨ ਦੇਹੁ ਤਮਲਾਇ ॥ ਿਸਿੰਤੁ ਤਹਿੰਡੋਲ ਮਹਲਾ ੪ ਘਰੁ ੨   1178-3 315 2121 

1953 ਮਾਧੋ ਹਮ ਐਸੇ ਤੂ ਐਸਾ ॥  ਸਰੋਤਿ ਮਹਲਾ ੫ ॥  613-10 104 2122 

1954 ਮਾਧੋ ਕੈਸੀ ਿਨੈ ਤੁਮ ਸਿੰਗੇ ॥ ਰਾਗੁ ਸਰੋਤਿ ॥  656-13 845 2123 

1955 ਮਾਧੌ ਤੂ ਿਾਕੁਰੁ ਤਸਤਰ ਮੋਰਾ ॥ ਸਰੋਤਿ ਮਹਲਾ ੫ ਘਰੁ ੨ ॥  613-16 177 2124 

1956 ਮਾਨ ਮੋਹ ਅਰੁ ਲੋਿ ਤਵਕਾਰਾ ਿੀਓ ਚੀਤਤ ਨ ਘਾਤਲਓ 
॥  

ਮਾਰੂ ਮਹਲਾ ੫ ॥  1000-1 781 2125 

1957 ਮਾਨੁ ਕਰਉ ਤੁਧੁ ਊਪਰੇ ਮਰੇੇ ਪਰੀਤਮ ਤਪਆਰੇ ॥ ਤਿਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥  809-1 90 2126 

1958 ਮਾਨਕੁ ਪਾਇਓ ਰੇ ਪਾਇਓ ਹਤਰ ਪੂਰਾ ਪਾਇਆ ਥਾ  ਮਾਰੂ ਮਹਲਾ ੫ ॥  1002-3 435 2127 

1959 ਮਾਨੁਖੁ ਤਿਨੁ ਿੂਝੇ ਤਿਰਥਾ ਆਇਆ ॥  ਿਡੋੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥  712-12 670 2128 
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1960 ਮਾਰਵਾਤਿ ਿਸੈੇ ਨੀਰੁ ਿਾਲਹਾ ਿੇਤਲ ਿਾਲਹਾ ਕਰਹਲਾ  ਧਨਾਸਰੀ ਨਾਮਦਵੇ ਿੀਉ ॥ 693-9 527 2129 

1961 ਮਾਂਗਉ ਰਾਮ ਤੇ ਇਕੁ ਦਾਨੁ ॥  ਧਨਾਸਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥  682-12 68 2130 

1962 ਤਮਹਰਵਾਨੁ ਸਾਤਹਿੁ ਤਮਹਰਵਾਨੁ ॥  ਤਤਲਿੰਗ ਮਹਲਾ ੫ ਘਰੁ ੩ ॥  724-4 159 2131 

1963 ਤਮਤਿਆ ਅਿੰਧੇਰਾ ਚਿੰਦੁ ਚਤਿਆ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ਦੁਪਦਾ ੧ ॥  393-17 347 2132 

1964 ਤਮਿ ਿੋਲਿਾ ਿੀ ਹਤਰ ਸਿਣੁ ਸਆੁਮੀ ਮੋਰਾ ॥  ਰਾਗੁ ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੫ ਛਿੰਤ   784-11 125 2133 

1965 ਤਮਤਰ ਘਣੇਰੇ ਕਤਰ ਥਕੀ ਮੇਰਾ ਦੁਖ ੁਕਾਿੈ ਕੋਇ ॥ ਤਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੩ ॥  36-19 844 2134 

1966 ਤਮਤਥਆ ਸਿੰਤਗ ਸਿੰਤਗ ਲਪਿਾਏ ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਕਤਰ 
ਿਾਧੇ ॥  

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥  402-17 930 2135 

1967 ਤਮਰਤਕ ਕਉ ਪਾਇਓ ਤਤਨ ਸਾਸਾ ਤਿਛੁਰਤ ਆਤਨ 
ਤਮਲਾਇਆ ॥  

ਸਰੋਤਿ ਮਹਲਾ ੫ ॥  614-13 969 2136 

1968 ਤਮਤਲ ਸਤਤਗੁਰ ਸਿੁ ਦੁਖੁ ਗਇਆ ਹਤਰ ਸੁਖੁ ਵਤਸਆ 
ਮਤਨ ਆਇ ॥  

ਤਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥  46-1 879 2137 

1969 ਤਮਤਲ ਹਤਰ ਿਸੁ ਗਾਈਐ ਹਾਂ ॥  ਆਸਾਵਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥  410-7 832 2138 

1970 ਤਮਤਲ ਮਾਤ ਤਪਤਾ ਤਪਿੰਡੁ ਕਮਾਇਆ ॥  ਮਾਰੂ ਮਹਲਾ ੧ ॥  989-10 923 2139 

1971 ਤਮਤਲ ਰਹੀਐ ਪਰਿ ਸਾਧ ਿਨਾ ਤਮਤਲ ਹਤਰ ਕੀਰਤਨੁ 
ਸੁਨੀਐ ਰਾਮ ॥ 

ਰਾਮਕਲੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥  925-13 692 2140 

1972 ਤਮਲੁ ਿਗਦੀਸ ਤਮਲਨ ਕੀ ਿਰੀਆ ॥ ਗਉਿੀ ਗੁਆਰਰੇੀ ਮਹਲਾ ੫  176-10 99 2141 

1973 ਤਮਲੁ ਤਮਲੁ ਸਖੀ ਹਤਰ ਕਥਾ ਸਨੁਈਆ ॥ ਤਿਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੪ ॥  836-13 498 2142 

1974 ਤਮਲੁ ਮੇਰੇ ਗਤੋਿਿੰਦ ਅਪਨਾ ਨਾਮੁ ਦੇਹੁ ॥  ਗਉਿੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥  240-3 468 2143 

1975 ਤਮਲੁ ਮੇਰੇ ਪਰੀਤਮ ਤਪਆਤਰਆ ॥ ਰਹਾਉ ॥  ਕਦੇਾਰਾ ਛਿੰਤ ਮਹਲਾ ੫   1122-4 546 2144 

1976 ਤਮਲੁ ਰਾਮ ਤਪਆਰੇ ਤਮੁ ਤਿਨੁ ਧੀਰਿੁ ਕੋ ਨ ਕਰ ੈ॥ ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥  408-2 543 2145 

1977 ਤਮਲਉ ਸਿੰਤਨ ਕੈ ਸਿੰਤਗ ਮੋਤਹ ਉਧਾਤਰ ਲੇਹੁ ॥  ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥ ਛਿੰਤ ॥ 457-16 69 2146 

1978 ਤਮਲਹੁ ਤਪਆਰੇ ਿੀਆ ॥  ਗਉਿੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥  207-8 88 2147 

1979 ਤਮਲਤ ਤਪਆਰੋ ਪਰਾਨ ਨਾਥੁ ਕਵਨ ਿਗਤਤ ਤੇ ॥  ਮਲਾਰ ਿਗਤ ਰਤਵਦਾਸ ਿੀਉ  1293-16 843 2148 

1980 ਮੀਹੁ ਪਇਆ ਪਰਮੇਸਤਰ ਪਾਇਆ ॥ ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੫ ॥  105-17 --- 2149 

1981 ਮੀਿੀ ਆਤਗਆ ਤਪਰ ਕੀ ਲਾਗੀ ॥  ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥  394-7 587 2150 

1982 ਮੀਿੇ ਹਤਰ ਗਣੁ ਗਾਉ ਤਿਿੰਦੂ ਤੂਿੰ ਮੀਿੇ ਹਤਰ ਗੁਣ ਗਾਉ 
॥  

ਗਉਿੀ ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੫ ॥  218-14 406 2151 

1983 ਮੀਤੁ ਸਾਿਨੁ ਸੁਤ ਿਿੰਧਪ ਿਾਈ ॥  ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥  742-4 361 2152 
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1984 ਮੀਤੁ ਕਰੈ ਸੋਈ ਹਮ ਮਾਨਾ ॥  ਗਉਿੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥  187-16 772 2153 

1985 ਮੀਤਾ ਐਸੇ ਹਤਰ ਿੀਉ ਪਾਏ ॥  ਰਾਗੁ ਦਵੇਗਿੰਧਾਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ਘਰੁ 
੩   

533-13 829 2154 

1986 ਮੀਰਾਂ ਦਾਨਾਂ ਤਦਲ ਸੋਚ ॥  ਤਤਲਿੰਗ ਮਹਲਾ ੫ ॥  724-15 534 2155 

1987 ਮੁਿੰਦਰਾ ਮਤੋਨ ਦਇਆ ਕਤਰ ਝੋਲੀ ਪਤਰ ਕਾ ਕਰਹੁ 
ਿੀਚਾਰੁ ਰੇ ॥  

ਰਾਮਕਲੀ ਿਾਣੀ ਿਗਤ ਕਿੀਰ 
ਿੀਉ ॥ 

970-14 744 2156 

1988 ਮੁਿੰਧ ਇਆਣੀ ਪੇਈਅਿੈ ਤਕਉ ਕਤਰ ਹਤਰ ਦਰਸਨੁ 
ਤਪਖੈ ॥  

ਤਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੪ ਘਰੁ ੨ ਛਿੰਤ   78-7 602 2157 

1989 ਮੁਿੰਧ ਿੋਿਤਨ ਿਾਲਿੀਏ ਮੇਰਾ ਤਪਰੁ ਰਲੀਆਲਾ ਰਾਮ ॥  ਰਾਗੁ ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੧ ਛਿੰਤ ਘਰੁ 
੧  

435-18 582 2158 

1990 ਮੁਕਾਮੁ ਕਤਰ ਘਤਰ ਿੈਸਣਾ ਤਨਤ ਚਲਣੈ ਕੀ ਧੋਖ ॥  ਤਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੧ ਘਰੁ ੨  64-3 765 2159 

1991 ਮੁਤਨ ਿਗੋੀ ਸਾਸਤਰਤਗ ਕਹਾਵਤ ਸਿ ਕੀਨਹੇ ਿਤਸ 
ਅਪਨਹੀ ॥  

ਗੂਿਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥  498-18 723 2160 

1992 ਮੁਲ ਖਰੀਦੀ ਲਾਲਾ ਗੋਲਾ ਮੇਰਾ ਨਾਉ ਸਿਾਗਾ ॥  ਮਾਰੂ ਮਹਲਾ ੧ ॥  991-1 192 2161 

1993 ਮੁਲਾਂ ਕਹਹੁ ਤਨਆਉ ਖੁਦਾਈ ॥ ਪਰਿਾਤੀ ਕਿੀਰ ਿੀਉ ॥  1350-5 656 2162 

1994 ਮੂ ਲਾਲਨ ਤਸਉ ਪਰੀਤਤ ਿਨੀ ॥ ਰਹਾਉ ॥  ਤਿਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥  827-3 534 2163 

1995 ਮੂਰਖ ਮਨ ਕਾਹੇ ਕਰਸਤਹ ਮਾਣਾ ॥ ਮਾਰੂ ਮਹਲਾ ੧ ॥  989-10 923 2164 

1996 ਮੇਰਾ ਸਤਤਗੁਰੁ ਤਪਆਰਾ ਤਕਤੁ ਤਿਤਧ ਤਮਲੈ ॥ ਗਉਿੀ ਿੈਰਾਗਤਣ ਮਹਲਾ ੪  168-10 886 2165 

1997 ਮੇਰਾ ਸਤਤਗੁਰੁ ਰਖਵਾਲਾ ਹਆੋ ॥  ਸਰੋਤਿ ਮਹਲਾ ੫ ॥  620-17 449 2166 

1998 ਮੇਰਾ ਹਤਰ ਪਰਿੁ ਸੁਿੰਦਰੁ ਮੈ ਸਾਰ ਨ ਿਾਣੀ ॥  ਵਡਹਿੰਸੁ ਮਹਲਾ ੪ ॥  561-4 574 2167 

1999 ਮੇਰਾ ਹਤਰ ਪਰਿੁ ਸੇਿੈ ਆਇਆ ਮਨੁ ਸੁਤਖ ਸਮਾਣਾ 
ਰਾਮ ॥  

ਛਿੰਤ ਤਿਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੪ ਮਿੰਗਲ   844-12 586 2168 

2000 ਮੇਰਾ ਤਨੁ ਅਰੁ ਧਨੁ ਮੇਰਾ ਰਾਿ ਰਪੂ ਮੈ ਦੇਸੁ ॥  ਤਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥  47-15 377 2169 

2001 ਮੇਰਾ ਪਰਿੁ ਰਾਂਤਗ ਘਣੌ ਅਤਤ ਰੂਿੌ ॥ ਪਰਿਾਤੀ ਮਹਲਾ ੧ ॥  1331-17 417 2170 

2002 ਮੇਰਾ ਤਪਆਰਾ ਪਰੀਤਮੁ ਸਤਤਗੁਰੁ ਰਖਵਾਲਾ ॥ ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੪ ॥  94-9 218 2171 

2003 ਮੇਰਾ ਤਿਰਹੀ ਨਾਮੁ ਤਮਲੈ ਤਾ ਿੀਵਾ ਿੀਉ ॥  ਗਉਿੀ ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੪ ॥  175-9 508 2172 

2004 ਮੇਰਾ ਿੈਦੁ ਗੁਰੂ ਗੋਤਵਿੰਦਾ ॥ ਸਰੋਤਿ ਮਹਲਾ ੫ ॥  618-2 442 2173 

2005 ਮੇਰਾ ਮਨੁ ਏਕੈ ਹੀ ਤਪਰਅ ਮਾਂਗ ੈ॥  ਸਾਰਗ ਮਹਲਾ ੫ ॥  1209-17 544 2174 

2006 ਮੇਰਾ ਮਨੁ ਸਾਧ ਿਨਾਂ ਤਮਤਲ ਹਤਰਆ ॥  ਰਾਗੁ ਕਾਨਿਾ ਚਉਪਦ ੇਮਹਲਾ ੪ 
ਘਰੁ ੧  

1294-1 309 2175 
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2007 ਮੇਰਾ ਮਨੁ ਤਨੁ ਮਤੋਹ ਲੀਆ ਿੀਉ ਦੇਤਖ ਚਲਤ ਤੁਮਾਰੇ 
॥ 

ਰਾਗੁ ਗਉਿੀ ਛਿੰਤ ਮਹਲਾ ੫   247-6 501 2176 

2008 ਮੇਰਾ ਮਨੁ ਰਾਮ ਨਾਤਮ ਮਨੁ ਮਾਨੀ ॥  ਸਾਰਗ ਮਹਲਾ ੪ ॥  1199-15 828 2177 

2009 ਮੇਰਾ ਮਨੁ ਲਾਗਾ ਹੈ ਰਾਮ ਤਪਆਰ ੇ॥  ਧਨਾਸਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ਘਰੁ ੧ 
ਚਉਪਦ ੇ  

670-11 915 2178 

2010 ਮੇਰਾ ਮਨੁ ਲੋਚ ੈਗੁਰ ਦਰਸਨ ਤਾਈ ॥  ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੫ ਚਉਪਦ ੇਘਰੁ ੧ 
॥  

96-14 496 2179 

2011 ਮੇਰਾ ਮਾਤ ਤਪਤਾ ਹਤਰ ਰਾਇਆ ॥ ਸਰੋਤਿ ਮਹਲਾ ੫ ॥  626-17 189 2180 

2012 ਮੇਰਾ ਲਾਗੋ ਰਾਮ ਤਸਉ ਹੇਤੁ ॥  ਧਨਾਸਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥  675-2 842 2181 

2013 ਮੇਰੀ ਸਿੰਗਤਤ ਪੋਚ ਸੋਚ ਤਦਨੁ ਰਾਤੀ ॥  ਰਾਗੁ ਗਉਿੀ ਰਤਵਦਾਸ ਿੀ ਕ ੇ
ਪਦ ੇਗਉਿੀ ਗੁਆਰਰੇੀ  

345-8 76 2182 

2014 ਮੇਰੀ ਪਿੀਆ ਤਲਤਖ ਦਹੇੁ ਸਰੀ ਗ ਪਾਲ ॥੧॥ ਿਸਿੰਤੁ ਕਿੀਰ ਿੀਉ  1194-6 320 2183 

2015 ਮੇਰੀ ਪਿੀਆ ਤਲਤਖ ਦਹੇੁ ਗੋਤਿਿੰਦ ਮੁਰਾਤਰ ॥੨॥ ਿਰੈਉ ਮਹਲਾ ੩ ਘਰੁ ੨   1154-2 326 2184 

2016 ਮੇਰੀ ਪਿੀਆ ਤਲਖਹੁ ਹਤਰ ਗੋਤਵਿੰਦ ਗੋਪਾਲਾ ॥  ਿਰੈਉ ਮਹਲਾ ੩ ॥  1133-1 319 2186 

2017 ਮੇਰੀ ਮਤਤ ਿਉਰੀ ਮੈ ਰਾਮੁ ਤਿਸਾਤਰਓ ਤਕਨ ਤਿਤਧ 
ਰਹਤਨ ਰਹਉ ਰੇ ॥ 

ਆਸਾ ਕਿੀਰ ਿੀਉ ॥  482-6 576 2187 

2018 ਮੇਰੀ ਮਰੇੀ ਕਰਤੇ ਿਨਮੁ ਗਇਓ ॥ ਆਸਾ ਕਿੀਰ ਿੀਉ ॥ 479-10 677 2188 

2019 ਮੇਰੇ ਸਤਤਗੁਰ ਹੀ ਪਤਤ ਰਾਖੁ ॥ ਮਾਰੂ ਮਹਲਾ ੫ ॥  1003-9 908 2189 

2020 ਮੇਰੇ ਸਤਤਗੁਰਾ ਮੈ ਹਤਰ ਹਤਰ ਨਾਮ ੁਤਦਰਿਾਇ ॥ ਮਾਰੂ ਮਹਲਾ ੪ ਘਰੁ ੩   996-1 909 2190 

2021 ਮੇਰੇ ਸਤਤਗੁਰਾ ਮੈ ਤੁਝ ਤਿਨੁ ਅਵਰੁ ਨ ਕੋਇ ॥ ਤਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੪ ਘਰੁ ੧  39-15 223 2191 

2022 ਮੇਰੇ ਸਾਹਾ ਮੈ ਹਤਰ ਦਰਸਨ ਸੁਖੁ ਹਇੋ ॥  ਧਨਾਸਰੀ ਮਹਲਾ ੪ ॥  670-4 181 2192 

2023 ਮੇਰੇ ਸਾਤਹਿ ਤੂਿੰ ਮੈ ਮਾਣੁ ਤਨਮਾਣੀ ॥ ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥  749-12 167 2193 

2024 ਮੇਰੇ ਸਾਤਹਿਾ ਹਉ ਆਪੇ ਿਰਤਮ ਿੁਲਾਣੀ ॥ ਿਸਿੰਤੁ ਮਹਲਾ ੧ ਤਹਿੰਡੋਲ ॥  1171-5 805 2194 

2025 ਮੇਰੇ ਸਾਤਹਿਾ ਕਉਣੁ ਿਾਣੈ ਗੁਣ ਤੇਰੇ ॥ ਗਉਿੀ ਚਤੇੀ ਮਹਲਾ ੧ ॥  156-9 98 2195 

2026 ਮੇਰੇ ਸਾਤਹਿਾ ਤੇਰੇ ਚੋਿ ਤਵਡਾਣਾ ॥  ਸਰੋਤਿ ਮਹਲਾ ੧ ਦੁਤੁਕ ੇ॥  596-12 889 2196 

2027 ਮੇਰੇ ਸਾਿਨ ਹਤਰ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਸਮਾਤਲ ॥ ਤਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥  52-9 222 2197 

2028 ਮੇਰੇ ਹਤਰ ਿੀਉ ਸਿੁ ਕੋ ਤੇਰ ੈਵਤਸ ॥ ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੪ ॥  736-3 920 2198 

2029 ਮੇਰੇ ਗਤੋਵਿੰਦਾ ਗਣੁ ਗਾਵਾ ਤਤਰਪਤਤ ਮਤਨ ਹੋਇ ॥ ਤਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੪ ॥  40-12 415 2199 

2030 ਮੇਰੇ ਪਰਿ ਤਕਰਪਾ ਿਲੁ ਦੇਵਹੁ ਹਤਰ ਨਾਈ ॥ ਸਰੋਤਿ ਮਹਲਾ ੪ ॥  607-9 504 2200 

2031 ਮੇਰੇ ਪਰੀਤਮਾ ਹਉ ਿੀਵਾ ਨਾਮੁ ਤਧਆਇ ॥ ਤਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੪ ॥  40-4 345 2201 
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2032 ਮੇਰੇ ਿਾਿਾ ਮੈ ਿਉਰਾ ਸਿ ਖਲਕ ਸੈਆਨੀ ਮੈ ਿਉਰਾ  ਤਿਲਾਵਲੁ ਕਿੀਰ ਿੀਉ ॥ 855-12 843 2202 

2033 ਮੇਰੇ ਿਾਈ ਿਨਾ ਕੋਈ ਮੋ ਕਉ ਹਤਰ ਪਰਿੁ ਮਤੇਲ 
ਤਮਲਾਇ  

ਤਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੪ ॥  41-1 553 2203 

2034 ਮੇਰੇ ਿਾਈ ਿਨਾ ਮੋ ਕਉ ਗਤੋਵਿੰਦੁ ਗੋਤਵਿੰਦੁ ਗੋਤਵਿੰਦੁ ਮਨੁ 
ਮਹੋੈ ॥ 

ਗੂਿਰੀ ਮਹਲਾ ੪ ॥  492-15 183 2204 

2035 ਮੇਰੇ ਮਨ ਆਸਾ ਕਤਰ ਿਗਦੀਸ ਗੁਸਾਈ ॥  ਰਾਗੁ ਗੋੋਂਡ ਚਉਪਦ ੇਮਹਲਾ ੪ 
ਘਰੁ ੧ ॥  

859-3 168 2205 

2036 ਮੇਰੇ ਮਨ ਏਕਸ ਤਸਉ ਤਚਤੁ ਲਾਇ ॥  ਤਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥  44-4 373 2206 

2037 ਮੇਰੇ ਮਨ ਸਤਤਗੁਰੁ ਸਤੇਵ ਸੁਖੁ ਹਈੋ ॥ ਰਾਗੁ ਰਾਮਕਲੀ ਮਹਲਾ ੫ ਘਰੁ ੧   882-15 103 2207 

2038 ਮੇਰੇ ਮਨ ਸਰਤਣ ਪਰਿੂ ਸੁਖ ਪਾਏ ॥  ਗਉਿੀ ਪੂਰਿੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥  212-16 917 2208 

2039 ਮੇਰੇ ਮਨ ਸੁਖਦਾਤਾ ਹਤਰ ਸੋਇ ॥ ਤਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੫ ਘਰੁ ੧  42-6 932 2209 

2040 ਮੇਰੇ ਮਨ ਸਵੇ ਸਫਲ ਹਤਰ ਘਾਲ ॥  ਨਿ ਨਾਰਾਇਨ ਮਹਲਾ ੪ 
ਪਿਤਾਲ   

977-7 234 2210 

2041 ਮੇਰੇ ਮਨ ਹਤਰ ਊਪਤਰ ਕੀਿੈ ਿਰਵਾਸਾ ॥ ਗੋੋਂਡ ਮਹਲਾ ੪ ॥  860-3 914 2211 

2042 ਮੇਰੇ ਮਨ ਹਤਰ ਅਿੰਤਮਰਤ ਨਾਮੁ ਤਧਆਇ ॥ ਮਲਾਰ ਮਹਲਾ ੩ ॥  1258-9 347 2212 

2043 ਮੇਰੇ ਮਨ ਹਤਰ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਤਧਆਇ ॥ ਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥  44-18 878 2213 

2044 ਮੇਰੇ ਮਨ ਹਤਰ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਤਧਆਇ ॥ ਤਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥  47-15 377 2214 

2045 ਮੇਰੇ ਮਨ ਹਤਰ ਗਣੁ ਹਤਰ ਉਚਰਹ ੁ॥ ਤਿਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੪ ॥  799-17 390 2215 

2046 ਮੇਰੇ ਮਨ ਹਤਰ ਤਿਨੁ ਅਵਰੁ ਨ ਕੋਇ ॥ ਤਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥  47-7 878 2216 

2047 ਮੇਰੇ ਮਨ ਹਤਰ ਰਾਮ ਨਾਤਮ ਕਤਰ ਰਿੰਙੁ ॥ ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੪ ॥  731-19 416 2217 

2048 ਮੇਰੇ ਮਨ ਗੁਰ ਸਿਦੀ ਸੁਖੁ ਹੋਇ ॥ ਤਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥  46-1 879 2218 

2049 ਮੇਰੇ ਮਨ ਗੁਰ ਿੇਵਡੁ ਅਵਰੁ ਨ ਕਇੋ ॥ ਤਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥  49-13 346 2219 

2050 ਮੇਰੇ ਮਨ ਗੁਰੁ ਗੁਰੁ ਗੁਰੁ ਸਦ ਕਰੀਐ ॥  ਗਉਿੀ ਪੂਰਿੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥  213-3 698 2220 

2051 ਮੇਰੇ ਮਨ ਿਤਪ ਹਤਰ ਹਤਰ ਰਾਮ ਰਿੰਗੇ ॥  ਨਿ ਮਹਲਾ ੪ ॥  976-7 961 2221 

2052 ਮੇਰੇ ਮਨ ਿਤਪ ਗਰੁ ਗੋਪਾਲ ਪਰਿੁ ਸੋਈ ॥ ਸਰੋਤਿ ਮਹਲਾ ੫ ॥  617-16 370 2222 

2053 ਮੇਰੇ ਮਨ ਨਾਮੁ ਅਿੰਤਮਰਤੁ ਪੀਉ ॥ ਮਾਰੂ ਮਹਲਾ ੫ ॥  1007-3 411 2223 

2054 ਮੇਰੇ ਮਨ ਨਾਮੁ ਤਹਰਦ ੈਧਾਤਰ ॥ ਮਾਰੂ ਮਹਲਾ ੫ ॥  1006-19 914 2224 

2055 ਮੇਰੇ ਮਨ ਨਾਮੁ ਤਨਤ ਤਨਤ ਲਹੇ ॥ ਮਾਰੂ ਮਹਲਾ ੫ ॥  1006-12 464 2225 

2056 ਮੇਰੇ ਮਨ ਪਰਦੇਸੀ ਵੇ ਤਪਆਰੇ ਆਉ ਘਰੇ ॥  ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੪ ਛਿੰਤ ਘਰੁ ੫  451-15 796 2226 

2057 ਮੇਰੇ ਮਨ ਪਰਿ ਸਰਣਾਈ ਪਾਇ ॥ ਤਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥  46-10 376 2227 
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2058 ਮੇਰੇ ਮਨ ਪਰੀਤਤ ਚਰਨ ਪਰਿ ਪਰਸਨ ॥  ਕਾਨਿਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥  1303-10 534 2228 

2059 ਮੇਰੇ ਮਨ ਿਿੁ ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਸਤਿ ਅਰਥਾ ॥ ਿੈਤਸਰੀ ਮਹਲਾ ੪ ਘਰੁ ੧ 
ਚਉਪਦ ੇ 

696-1 343 2229 

2060 ਮੇਰੇ ਮਨ ਿਿੁ ਰਾਮ ਨਾਮੈ ਰਾਮਾ ॥ ਤਿਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੪ ॥  799-5 115 2230 

2061 ਮੇਰੇ ਮਨ ਮੁਤਖ ਹਤਰ ਹਤਰ ਹਤਰ ਿੋਲੀਐ ॥  ਦਵੇਗਿੰਧਾਰੀ ॥  527-11 436 2231 

2062 ਮੇਰੇ ਮਨ ਰਾਮ ਨਾਮ ਤਨਤ ਗਾਵੀਐ ਰੇ ॥  ਕਦੇਾਰਾ ਮਹਲਾ ੪ ਘਰੁ ੧  1118-1 945 2232 

2063 ਮੇਰੇ ਮੋਹਨ ਸਰਵਨੀ ਇਹ ਨ ਸੁਨਾਏ ॥ ਸਾਕਤ ਗੀਤ 
ਨਾਦ ਧੁਤਨ ਗਾਵਤ ਿੋਲਤ ਿੋਲ ਅਿਾਏ ॥੧॥ ਰਹਾਉ  

ਰਾਗੁ ਤਿਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੫ 
ਚਉਪਦ ੇਦਪੁਦ ੇਘਰੁ ੬   

820-4 708 2233 

2064 ਮੇਰੇ ਰਾਿਨ ਮੈ ਿੈਰਾਗੀ ਿੋਗੀ ॥ ਗਉਿੀ ਕਿੀਰ ਿੀਉ ॥ 334-16 742 2234 

2065 ਮੇਰੇ ਰਾਮ ਐਸਾ ਖੀਰੁ ਤਿਲੋਈਐ ॥ ਰਾਗ ਗਉਿੀ ਿੈਰਾਗਤਣ ਕਿੀਰ 
ਿੀ ॥ 

332-16 995 2235 

2066 ਮੇਰੇ ਰਾਮ ਇਹ ਨੀਚ ਕਰਮ ਹਤਰ ਮੇਰੇ ॥ ਗਉਿੀ ਿੈਰਾਗਤਣ ਮਹਲਾ ੪  167-12 92 2236 

2067 ਮੇਰੇ ਰਾਮ ਹਉ ਸੋ ਥਾਨੁ ਿਾਲਣ ਆਇਆ ॥ ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥  747-9 956 2237 

2068 ਮੇਰੇ ਰਾਮ ਹਮ ਪਾਪੀ ਸਰਤਣ ਪਰੇ ਹਤਰ ਦੁਆਤਰ ॥ ਗਉਿੀ ਿੈਰਾਗਤਣ ਮਹਲਾ ੪  167-2 110 2238 

2069 ਮੇਰੇ ਰਾਮ ਹਮ ਿਾਤਰਕ ਹਤਰ ਪਰਿ ਕੇ ਹੈ ਇਆਣੇ ॥ ਗਉਿੀ ਿੈਰਾਗਤਣ ਮਹਲਾ ੪  168-1 221 2239 

2070 ਮੇਰੇ ਰਾਮ ਹਤਰ ਸਿੰਤਾ ਿਵੇਡੁ ਨ ਕੋਈ ॥ ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥  748-2 906 2240 

2071 ਮੇਰੇ ਰਾਮ ਹਤਰ ਿਨ ਕੈ ਹਉ ਿਤਲ ਿਾਈ ॥ ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥  748-19 237 2241 

2072 ਮੇਰੇ ਰਾਮ ਰਾਇ ਸਿੰਤਾ ਿਕੇ ਤੁਮਹਾਰੀ ॥ ਰਾਗੁ ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੫ ਘਰੁ ੭   747-3 832 2242 

2073 ਮੇਰੇ ਰਾਮ ਰਾਇ ਤਿਉ ਰਾਖਤਹ ਤਤਉ ਰਹੀਐ ॥ ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥  749-6 689 2243 

2074 ਮੇਰੇ ਰਾਮ ਰਾਇ ਤੁਧੁ ਤਚਤਤ ਆਇਐ ਉਿਰੇ ॥ ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥  748-8 175 2244 

2075 ਮੇਰੇ ਰਾਮ ਰਾਇ ਤੂਿੰ ਸਿੰਤਾ ਕਾ ਸਿੰਤ ਤੇਰੇ ॥ ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥  749-18 197 2245 

2076 ਮੇਰੇ ਲਾਲ ਿੀਉ ਤਰੇਾ ਅਿੰਤੁ ਨ ਿਾਣਾ ॥  ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੧ ॥   730-18  2246 

2077 ਮੇਰੇ ਲਾਲ ਿਲੋ ਰੇ ਿਲੋ ਰੇ ਿਲੋ ਹਤਰ ਮਿੰਗਨਾ ॥  ਧਨਾਸਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥  678-14 394 2247 

2078 ਮੇਰੇ ਲਾਲਨ ਕੀ ਸੋਿਾ ॥  ਕਤਲਆਨ ਮਹਲਾ ੫ ॥  1322-1 127 2248 

2079 ਮੇਰ ੈਅਿੰਤਤਰ ਲੋਚਾ ਤਮਲਣ ਕੀ ਤਪਆਰੇ ਹਉ ਤਕਉ 
ਪਾਈ ਗੁਰ ਪੂਰੇ ॥  

ਵਡਹਿੰਸੁ ਮਹਲਾ ੫ ਘਰੁ ੨   564-3 551 2249 

2080 ਮੇਰ ੈਸਰਿਸੁ ਨਾਮੁ ਤਨਧਾਨੁ ॥  ਨਿ ਮਹਲਾ ੫ ॥  979-16 963 2250 

2081 ਮੇਰ ੈਹੀਅਰ ੈਰਤਨੁ ਨਾਮੁ ਹਤਰ ਿਤਸਆ ਗੁਤਰ ਹਾਥੁ 
ਧਤਰਓ ਮੇਰ ੈਮਾਥਾ ॥  

ਿੈਤਸਰੀ ਮਹਲਾ ੪ ਘਰੁ ੧ 
ਚਉਪਦ ੇ 

696-1 343 2251 

2082 ਮੇਰ ੈਮਤਨ ਸਿਦੁ ਲਗੋ ਗੁਰ ਮੀਿਾ ॥  ਸਾਰਗ ਮਹਲਾ ੫ ॥  1212-13 414 2252 
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2083 ਮੇਰ ੈਮਤਨ ਹਤਰ ਹਤਰ ਸਾਂਤਤ ਵਸਾਈ ॥ ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੪ ਘਰੁ ੨   732-12 437 2253 

2084 ਮੇਰ ੈਮਤਨ ਤਤਨ ਪਰੇਮੁ ਨਾਮੁ ਆਧਾਰੁ ॥  ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੪ ॥  366-15 383 2254 

2085 ਮੇਰ ੈਮਤਨ ਪਰਮੇੁ ਲਗੋ ਹਤਰ ਤੀਰ ॥ ਗੋੋਂਡ ਮਹਲਾ ੪ ॥  861-18 503 2255 

2086 ਮੇਰ ੈਮਤਨ ਿੈਰਾਗੁ ਿਇਆ ਿੀਉ ਤਕਉ ਦੇਖਾ ਪਰਿ 
ਦਾਤੇ ॥  

ਰਾਗੁ ਗਉਿੀ ਛਿੰਤ ਮਹਲਾ ੫   247-6 501 2256 

2087 ਮੇਰ ੈਮਤਨ ਤਮਸਿ ਲਗੇ ਤਪਰਅ ਿੋਲਾ ॥  ਸਾਰਗ ਮਹਲਾ ੫ ॥  1211-9 193 2257 

2088 ਮੇਰੋ ਸੁਿੰਦਰੁ ਕਹਹੁ ਤਮਲੈ ਤਕਤੁ ਗਲੀ ॥  ਦਵੇਗਿੰਧਾਰੀ ॥  527-7 552 2258 

2089 ਮੇਰੋ ਿਾਪੁ ਮਾਧਉ ਤੂ ਧਨੁ ਕੇਸੌ ਸਾਂਵਲੀਓ ਿੀਿੁਲਾਇ 
॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥  

ਮਾਲੀ ਗਉਿਾ ਨਾਮਦਵੇ ਿੀਉ ॥ 988-13 995 2259 

2090 ਮੇਰੋ ਮਨੁ ਿਤ ਕਤ ਤੁਝਤਹ ਸਮਹਾਰ ੈ॥  ਸਾਰਗ ਮਹਲਾ ੫ ॥  1214-13 71 2260 

2091 ਮਤੇਲ ਲੈਹੁ ਦਇਆਲ ਢਤਹ ਪਏ ਦੁਆਤਰਆ ॥ ਿੈਤਸਰੀ ਪਉਿੀ ਮਃ ੫ ॥  709-12 91 2261 

2092 ਮੈ ਅਿੰਧੁਲੇ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਲਕੁਿੀ ਿਹੋਣੀ ॥ ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੧ ॥  752-15 175 2262 

2093 ਮੈ ਅਿੰਧੁਲੇ ਕੀ ਿੇਕ ਤੇਰਾ ਨਾਮੁ ਖੁਿੰਦਕਾਰਾ ॥  ਤਤਲਿੰਗ ਨਾਮਦਵੇ ਿੀ ॥ 727-12 174 2263 

2094 ਮੈ ਹਤਰ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਤਵਸਾਹੁ ॥ ਰਾਗੁ ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੪ 
ਅਸਿਪਦੀਆ ਘਰੁ ੧੦   

758-13 215 2264 

2095 ਮੈ ਹਤਰ ਨਾਮੈ ਹਤਰ ਤਿਰਹੁ ਲਗਾਈ ਿੀਉ ॥  ਗਉਿੀ ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੪ ॥  175-2 508 2265 

2096 ਮੈ ਕਾਮਤਣ ਮੇਰਾ ਕਿੰਤੁ ਕਰਤਾਰੁ ॥  ਿਰੈਉ ਮਹਲਾ ੩ ॥  1128-12 574 2266 

2097 ਮੈ ਕੀਤਾ ਨ ਿਾਤਾ ਹਰਾਮਖੋਰੁ ॥  ਤਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੧ ਘਰੁ ੪  24-12 101 2267 

2098 ਮੈ ਗਰੀਿ ਸਚੁ ਿੇਕ ਤੂਿੰ ਮੇਰੇ ਸਤਤਗੁਰ ਪੂਰੇ ॥ ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥  398-12 558 2268 

2099 ਮੈ ਨਾਹੀ ਪਰਿ ਸਿੁ ਤਕਛੁ ਤੇਰਾ ॥  ਰਾਗੁ ਤਿਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੫ ਦਪੁਦ ੇ
ਘਰੁ ੮   

827-15 155 2269 

2100 ਮੈ ਤਨਰਗਨੁ ਗੁਣੁ ਨਾਹੀ ਕੋਇ ॥ ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥  387-19 102 2270 

2101 ਮੈ ਪਰਿ ਤਮਲਣ ਪਰਮੇ ਮਤਨ ਆਸਾ ॥ ਵਡਹਿੰਸੁ ਮਹਲਾ ੪ ਘਰੁ ੧   560-18 552 2271 

2102 ਮੈ ਪੇਤਖਓ ਰੀ ਊਚਾ ਮਹੋਨੁ ਸਿ ਤ ੇਊਚਾ ॥  ਰਾਗੁ ਦਵੇਗਿੰਧਾਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ਘਰੁ 
੫   

534-15 131 2272 

2103 ਮੈ ਿਿੰਦਾ ਿੈ ਖਰੀਦੁ ਸਚੁ ਸਾਤਹਿੁ ਮੇਰਾ ॥  ਆਸਾ ਘਰੁ ੮ ਕਾਫੀ ਮਹਲਾ ੫   396-12 193 2273 

2104 ਮੈ ਿਉਰੀ ਮੇਰਾ ਰਾਮੁ ਿਤਾਰੁ ॥  ਿਰੈਉ ਨਾਮਦਵੇ ਿੀੳ ॥ 1164-1 574 2274 

2105 ਮੈ ਿਨਿਾਰਤਨ ਰਾਮ ਕੀ ॥ ਗਉਿੀ ਿੈਰਾਗਤਣ ਮਹਲਾ ੧  157-2 519 2275 

2106 ਮੈ ਮਤਨ ਚਾਉ ਘਣਾ ਸਾਤਚ ਤਵਗਾਸੀ ਰਾਮ ॥  ਤਿਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੧ ॥  843-18 820 2276 
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2107 ਮੈ ਮਤਨ ਤਤਨ ਪਰਮੇੁ ਅਗਮ ਿਾਕੁਰ ਕਾ ਤਖਨੁ ਤਖਨੁ 
ਸਰਧਾ ਮਤਨ ਿਹੁਤੁ ਉਿਈਆ ॥  

ਤਿਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੪ ॥  836-13 498 2277 

2108 ਮੈ ਮਤਨ ਤਤਨ ਤਿਰਹੁ ਅਤਤ ਅਗਲਾ ਤਕਉ ਪਰੀਤਮੁ 
ਤਮਲੈ ਘਤਰ ਆਇ ॥  

ਤਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੪ ਘਰੁ ੧ ॥  39-15 223 2278 

2109 ਮੈ ਮਤਨ ਵਡੀ ਆਸ ਹਰੇ ਤਕਉ ਕਤਰ ਹਤਰ ਦਰਸਨੁ 
ਪਾਵਾ ॥  

ਵਡਹਿੰਸੁ ਮਹਲਾ ੪ ਘਰੁ ੨   561-10 545 2279 

2110 ਮੈ ਮੂਰਖ ਕੀ ਗਤਤ ਕੀਿੈ ਮੇਰੇ ਰਾਮ ॥ ਗਉਿੀ ਗੁਆਰਰੇੀ ਮਹਲਾ ੪  166-6 916 2280 

2111 ਮੈਡਾ ਮਨੁ ਰਤਾ ਆਪਨਿੇ ਤਪਰ ਨਾਤਲ ॥ ਮਾਰੂ ਕਾਫੀ ਮਹਲਾ ੧ ਘਰੁ ੨  1014-15 584 2281 

2112 ਮੋ ਕਉ ਕੋਇ ਨ ਿਾਨਤ ਕਹੀਅਤ ਦਾਸੁ ਤੁਮਾਰਾ ॥ ਮਾਰੂ ਮਹਲਾ ੫ ॥  1005-16 953 2282 

2113 ਮੋ ਕਉ ਤਾਤਰ ਲੇ ਰਾਮਾ ਤਾਤਰ ਲੇ ॥  ਗੋੋਂਡ ਨਾਮਦਉੇ ਿੀ ॥ 873-16 113 2283 

2114 ਮੋ ਕਉ ਤੂਿੰ ਨ ਤਿਸਾਤਰ ਤੂ ਨ ਤਿਸਾਤਰ ॥  ਮਲਾਰ ਨਾਮਦਵੇ ਿੀਉ ॥ 1292-14 842 2284 

2115 ਮਹੋ ਮਲਨ ਨੀਦ ਤੇ ਛੁਿਕੀ ਕਉਨੁ ਅਨੁਗਰਹੁ ਿਇਓ 
ਰੀ ॥  

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥  383-19 578 2285 

2116 ਮਤੋਹ ਅਨਾਥ ਗਰੀਿ ਤਨਮਾਨੀ ॥ ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥  394-7 587 2286 

2117 ਮਤੋਹ ਦਾਸਰੋ ਿਾਕੁਰ ਕੋ ॥  ਗਉਿੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥  212-7 193 2287 

2118 ਮਤੋਹ ਦੁਹਾਗਤਨ ਆਤਪ ਸੀਗਾਰੀ ॥  ਿਰੈਉ ਮਹਲਾ ੫ ॥  1143-2 899 2288 

2119 ਮਤੋਹ ਤਨਰਗੁਨ ਸਿ ਗੁਣਹ ਤਿਹਨੂਾ ॥  ਤਿਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥  805-4 108 2289 

2120 ਮਤੋਹ ਮਸਕੀਨ ਪਰਿੁ ਨਾਮੁ ਅਧਾਰੁ ॥  ਧਨਾਸਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥  676-13 887 2290 

2121 ਮਤੋਹ ਲਾਗਤੀ ਤਾਲਾਿੇਲੀ ॥  ਗੋੋਂਡ ਨਾਮਦਵੇ ਿੀ ॥ 874-1 522 2291 

2122 ਮਹੋਨ ਘਤਰ ਆਵਹੁ ਕਰਉ ਿੋਦਰੀਆ ॥  ਸਾਰਗ ਮਹਲਾ ੫ ਦੁਪਦ ੇਘਰੁ ੪   1209-2 181 2292 

2123 ਮਹੋਨ ਨੀਦ ਨ ਆਵੈ ਹਾਵੈ ਹਾਰ ਕਿਰ ਿਸਤਰ 
ਅਿਰਨ ਕੀਨੇ ॥  

ਰਾਗੁ ਤਿਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੫ ਘਰੁ 
੧੩ ਪਿਤਾਲ   

830-3 499 2293 

2124 ਮਹੋਨੁ ਪਰਾਨ ਮਾਨ ਰਾਗੀਲਾ ॥ ਗੂਿਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥  498-15 825 2294 

2125 ਮਹੋਨੀ ਮੋਤਹ ਲੀਏ ਤਰੈ ਗਨੁੀਆ ॥  ਮਾਰੂ ਮਹਲਾ ੫ ॥  1004-5 722 2295 

2126 ਮਹੋਨੀ ਮੋਹਤ ਰਹੈ ਨ ਹੋਰੀ ॥  ਸਾਰਗ ਮਹਲਾ ੫ ॥  1216-3 721 2296 

2127 ਮੋਤੀ ਤ ਮਿੰਦਰ ਊਸਰਤਹ ਰਤਨੀ ਤ ਹਤੋਹ ਿਿਾਉ ॥  ਰਾਗੁ ਤਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ਪਤਹਲਾ 
੧ ਘਰੁ ੧  

14-2 472 2297 

2128 ਮੋਰੀ ਅਹਿੰ ਿਾਇ ਦਰਸਨ ਪਾਵਤ ਹੇ ॥  ਤਿਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥  830-9 536 2298 

2129 ਮੋਰੀ ਰੁਣ ਝਣੁ ਲਾਇਆ ਿੈਣੇ ਸਾਵਣੁ ਆਇਆ ॥  ਵਡਹਿੰਸੁ ਮਹਲਾ ੧ ਘਰੁ ੨ ॥  557-13 810 2299 

2130 ਮੋਰ ੈਤਹਰਦੈ ਿਸਹੁ ਗੋਪਾਲ ॥੧॥ ਧਨਾਸਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥  680-10 72 2300 



 97 

  ਯ  
 

Raag, Author 
SGGS 
Page-
Line 

Amrit 
Kirtan 
page 

This 
doc. 
page 

2131 ਯਹ ਮਨੁ ਨਕੈ ਨ ਕਤਹਓ ਕਰੈ ॥  ਰਾਗੁ ਦਵੇਗਿੰਧਾਰੀ ਮਹਲਾ ੯  536-8 925 2301 
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2132 ਰਿੰਤਗ ਰਤਾ ਮੇਰਾ ਸਾਤਹਿੁ ਰਤਵ ਰਤਹਆ ਿਰਪੂਤਰ ॥੧॥ 
ਰਹਾਉ ॥ 

ਤਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੧ ਘਰੁ ਦੂਿਾ 
੨ ॥  

23-10 180 2302 

2133 ਰਿੰਗੁ ਮਾਤਣ ਲੈ ਤਪਆਤਰਆ ਿਾ ਿੋਿਨੁ ਨਉ ਹੁਲਾ ॥ ਤਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੧ ਘਰੁ ੨  23-5 767 2303 

2134 ਰਿੰਗੇ ਕਾ ਤਕਆ ਰਿੰਗੀਐ ਿੋ ਰਤੇ ਰਿੰਗੁ ਲਾਇ ਿੀਉ ॥  ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੧ ਘਰੁ ੯   751-1 934 2304 

2135 ਰਤਸ ਰਤਸ ਰਾਮੁ ਰਸਾਲੁ ਸਲਾਹਾ ॥  ਿੈਤਸਰੀ ਮਃ ੪ ॥  699-3 378 2305 

2136 ਰਸੁ ਅਿੰਤਮਰਤੁ ਨਾਮੁ ਰਸੁ ਅਤਤ ਿਲਾ ਤਕਤੁ ਤਿਤਧ ਤਮਲੈ 
ਰਸੁ ਖਾਇ ॥  

ਤਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੪ ॥  41-9 409 2306 

2137 ਰਸਤਕ ਰਸਤਕ ਗੁਨ ਗਾਵਹ ਗੁਰਮਤਤ ਤਲਵ ਉਨਮਤਨ 
ਨਾਤਮ ਲਗਾਨ ॥  

ਪਰਿਾਤੀ ਮਹਲਾ ੪ ਤਿਿਾਸ   1335-6 409 2307 

2138 ਰਸਨਾ ਗਣੁ ਗੋਪਾਲ ਤਨਤਧ ਗਾਇਣ ॥  ਿਡੋੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥  713-19 867 2308 

2139 ਰਸਨਾ ਿਪਤੀ ਤੂਹੀ ਤੂਹੀ ॥  ਸਾਰਗ ਮਹਲਾ ੫ ॥  1215-8 191 2309 

2140 ਰਸਨਾ ਿਪੀਐ ਏਕੁ ਨਾਮ ॥  ਗਉਿੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥  211-16 381 2310 

2141 ਰਸਨਾ ਰਾਮ ਕੋ ਿਸੁ ਗਾਉ ॥  ਸਾਰਗ ਮਹਲਾ ੫ ॥  1220-14 371 2311 

2142 ਰਹਣੁ ਨ ਪਾਵਤਹ ਸੁਤਰ ਨਰ ਦੇਵਾ ॥  ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥  740-1 997 2312 

2143 ਰਖੇ ਰਖਣਹਾਤਰ ਆਤਪ ਉਿਾਤਰਅਨੁ ॥ ਗੂਿਰੀ ਮਃ ੫ ॥   517-17 --- 2313 

2144 ਰਚਨਾ ਸਾਚੁ ਿਨੀ ॥ ਰਾਮਕਲੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥  913-19 853 2314 

2145 ਰਤਨ ਿਵਹੇਰ ਨਾਮ ॥  ਰਾਮਕਲੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥  893-16 690 2315 

2146 ਰਤਨੁ ਿਵਹੇਰੁ ਲਾਲੁ ਹਤਰ ਨਾਮਾ ਗੁਤਰ ਕਾਤਢ ਤਲੀ 
ਤਦਖਲਾਇਆ ॥ 

ਰਾਮਕਲੀ ਮਹਲਾ ੪ ਘਰੁ ੧   880-11 888 2316 

2147 ਰਤੇ ਇਸਕ ਖੁਦਾਇ ਰਿੰਤਗ ਦੀਦਾਰ ਕੇ ॥ ਆਸਾ ਸਖੇ ਫਰੀਦ ਿੀਉ ਕੀ 
ਿਾਣੀ   

488-7 460 2317 

2148 ਰਮਈਆ ਰੇਨੁ ਸਾਧ ਿਨ ਪਾਵਉ ॥  ਗਉਿੀ ਗੁਆਰਰੇੀ ਮਹਲਾ ੫  177-10 985 2318 

2149 ਰਵਣ ਗੁਣ ਗੋਪਾਲ ਕਰਤੇ ਨਾਨਕਾ ਸਚੁ ਿੋਇ ॥੨॥ ਸਾਰਗ ਮਹਲਾ ੫ ॥  1228-7 612 2319 

2150 ਰਾਇਸਾ ਤਪਆਰੇ ਕਾ ਰਾਇਸਾ ਤਿਤੁ ਸਦਾ ਸੁਖੁ ਹੋਈ  ਤਤਲਿੰਗ ਮਹਲਾ ੧ ਘਰੁ ੨   724-19 902 2320 
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2151 ਰਾਤਖ ਲੀਆ ਗੁਤਰ ਪੂਰ ੈਆਤਪ ॥  ਗਉਿੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥  190-12 992 2321 

2152 ਰਾਤਖ ਲਹੇੁ ਹਮ ਤੇ ਤਿਗਰੀ ॥  ਤਿਲਾਵਲੁ ਕਿੀਰ ਿੀਉ ॥ 856-12 99 2322 

2153 ਰਾਖੁ ਸਦਾ ਪਰਿ ਅਪਨੈ ਸਾਥ ॥  ਤਿਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥  828-16 77 2323 

2154 ਰਾਖੁ ਤਪਤਾ ਪਰਿ ਮੇਰੇ ॥  ਗਉਿੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥  205-18 728 2324 

2155 ਰਾਖਹੁ ਅਪਨੀ ਸਰਤਣ ਪਰਿ ਮੋਤਹ ਤਕਰਪਾ ਧਾਰੇ ॥  ਤਿਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥  809-1 90 2325 

2156 ਰਾਖਹੁ ਰਾਖਹੁ ਤਕਰਪਾ ਧਾਤਰ ॥ ਿਰੈਉ ਮਹਲਾ ੫ ॥  1139-15 196 2326 

2157 ਰਾਖਨਹਾਰੁ ਸਮਹਾਤਰ ਿਨਾ ॥ ਰਾਮਕਲੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥  913-7 372 2327 

2158 ਰਾਖਾ ਏਕੁ ਹਮਾਰਾ ਸਆੁਮੀ ॥ ਿਰੈਉ ਮਹਲਾ ੫ ॥  1136-5 176 2328 

2159 ਰਾਗ ਏਕ ਸਿੰਤਗ ਪਿੰਚ ਿਰਿੰਗਨ ॥  ਰਾਗ ਮਾਲਾ ॥  1429-19  2329 

2160 ਰਾਗ ਮਾਲਾ ॥  ਰਾਗ ਮਾਲਾ ॥  1429-19  2331 

2161 ਰਾਿ ਤਮਲਕ ਿੋਿਨ ਤਗਰਹ ਸੋਿਾ ਰਪੂਵਿੰਤੁ ਿ ਆਨੀ ॥  ਆਸਾ ਘਰੁ ੩ ਮਹਲਾ ੫   379-16 475 2331 

2162 ਰਾਿ ਲੀਲਾ ਤੇਰ ੈਨਾਤਮ ਿਨਾਈ ॥  ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥  385-10 690 2332 

2163 ਰਾਿੁ ਿਗੋੁ ਤਖਤੁ ਦੀਅਨੁ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ॥ ਸਵਈਏ ਮਹਲੇ ਚਉਥੇ ਕ,ੇ ਨਲਯ   1399-3 259 2333 

2164 ਰਾਿੁ ਨ ਚਾਹਉ ਮਕੁਤਤ ਨ ਚਾਹਉ ਮਤਨ ਪਰੀਤਤ ਚਰਨ 
ਕਮਲਾਰੇ ॥ 

ਦਵੇਗਿੰਧਾਰੀ ੫ ॥  534-3 124 2334 

2165 ਰਾਿਨ ਕਉਨੁ ਤੁਮਾਰੈ ਆਵੈ ॥  ਮਾਰੂ ਕਿੀਰ ਿੀਉ ॥ 1105-1 647 2335 

2166 ਰਾਿਨ ਮਤਹ ਤੂਿੰ ਰਾਿਾ ਕਹੀਅਤਹ ਿੂਮਨ ਮਤਹ ਿੂਮਾ  ਗੂਿਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ਘਰੁ ੨   507-10 135 2336 

2167 ਰਾਿਨ ਮਤਹ ਰਾਿਾ ਉਰਝਾਇਓ ਮਾਨਨ ਮਤਹ 
ਅਤਿਮਾਨੀ ॥  

ਸਰੋਤਿ ਮਹਲਾ ੫ ॥  613-4 696 2337 

2168 ਰਾਿਾ ਰਾਮ ਿਪਤ ਕੋ ਕੋ ਨ ਤਤਰਓ ॥  ਕਿੀਰ ਕਾ ਸਿਦੁ ਰਾਗੁ ਮਾਰੂ 
ਿਾਣੀ ਨਾਮਦਉੇ ਿੀ ਕੀ   

1105-7 941 2338 

2169 ਰਾਿਾਸਰਮ ਤਮਤਤ ਨਹੀ ਿਾਨੀ ਤੇਰੀ ॥  ਸਾਰਗ ਕਿੀਰ ਿੀੳ ॥ 1252-3 143 2339 

2170 ਰਾਮ ਹਉ ਤਕਆ ਿਾਨਾ ਤਕਆ ਿਾਵੈ ॥  ਰਾਗੁ ਨਿ ਨਾਰਾਇਨ ਮਹਲਾ ੫   978-6 353 2340 

2171 ਰਾਮ ਹਮ ਸਤਤਗਰੁ ਲਾਲੇ ਕਾਂਢੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਗਉਿੀ ਪੂਰਿੀ ਮਹਲਾ ੪ ॥  170-19 483 2341 

2172 ਰਾਮ ਗੁਸਈਆ ਿੀਅ ਕੇ ਿੀਵਨਾ ॥ ਰਾਗੁ ਗਉਿੀ ਰਤਵਦਾਸ ਿੀ ਕ ੇ
ਪਦ ੇਗਉਿੀ ਗੁਆਰਰੇੀ  

345-8 76 2342 

2173 ਰਾਮ ਗੁਤਰ ਮਹੋਤਨ ਮੋਤਹ ਮਨੁ ਲਈਆ ॥ ਤਿਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੪ ॥  835-19 497 2343 

2174 ਰਾਮ ਗੋਤਿਿੰਦ ਿਪੇਤਦਆ ਹੋਆ ਮਖੁੁ ਪਤਵਤੁ ॥ ਗਉਿੀ ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੫ ॥  218-9 951 2344 

2175 ਰਾਮ ਿਪਉ ਿੀਅ ਐਸੇ ਐਸੇ ॥ ਧ ੂਪਰਤਹਲਾਦ ਿਤਪਓ 
ਹਤਰ ਿੈਸੇ ॥੧॥  

ਗਉਿੀ ॥ ਕਿੀਰ ਿੀਉ ॥ 337-3 176 2345 
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2176 ਰਾਮ ਨਾਮ ਸਤਰ ਅਵਰੁ ਨ ਪੂਿੈ ॥੧॥ ਰਾਮਕਲੀ ਮਹਲਾ ੧ ॥  905-4 852 2346 

2177 ਰਾਮ ਨਾਮ ਕਉ ਨਮਸਕਾਰ ॥  ਮਾਲੀ ਗਉਿਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥  986-13 879 2347 

2178 ਰਾਮ ਨਾਮ ਗਣੁ ਗਾਇ ਲੇ ਮੀਤਾ ਹਤਰ ਤਸਮਰਤ ਤੇਰੀ 
ਲਾਿ ਰਹੈ ॥ 

ਰਾਮਕਲੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥  889-10 384 2348 

2179 ਰਾਮ ਨਾਤਮ ਮਨੁ ਿਤੇਧਆ ਅਵਰੁ ਤਕ ਕਰੀ ਵੀਚਾਰੁ ॥  ਤਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੧ ॥  62-3 451 2349 

2180 ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਦੁਲਿੁ ਹੈ ਿਾਈ ॥ ਿਰੈਉ ਮਹਲਾ ੩ ॥  1129-14 350 2350 

2181 ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਰਤਨ ਕੋਿਿੀ ਗਿ ਮਿੰਦਤਰ ਏਕ ਲਕੁਾਨੀ ॥  ਿਸਿੰਤੁ ਤਹਿੰਡੋਲ ਮਹਲਾ ੪ ਘਰੁ ੨   1178-3 315 2351 

2182 ਰਾਮ ਨਾਮਾ ਿਤਪਿੋ ਕਰ ੈ॥ ਿਰੈਉ ਨਾਮਦਵੇ ਿੀ 1165-6 328 2352 

2183 ਰਾਮ ਮੋ ਕਉ ਹਤਰ ਿਨ ਕਾਰ ੈਲਾਈਐ ॥ ਰਾਮਕਲੀ ਮਹਲਾ ੪ ॥  881-13 564 2353 

2184 ਰਾਮ ਮੋ ਕਉ ਹਤਰ ਿਨ ਮੇਤਲ ਤਪਆਰੇ ॥ ਗੂਿਰੀ ਮਹਲਾ ੪ ॥  493-4 77 2354 

2185 ਰਾਮ ਮੋ ਕਉ ਹਤਰ ਿਨ ਮੇਤਲ ਮਤਨ ਿਾਵੈ ॥ ਰਾਮਕਲੀ ਮਹਲਾ ੪ ॥  881-7 565 2355 

2186 ਰਾਮ ਰਿੰਤਗ ਸਿ ਗਏ ਪਾਪ ॥  ਿਸਿੰਤੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥  1183-4 804 2356 

2187 ਰਾਮ ਰਿੰਗੁ ਕਦੇ ਉਤਤਰ ਨ ਿਾਇ ॥  ਗਉਿੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥  194-5 413 2357 

2188 ਰਾਮ ਰਸੁ ਪੀਆ ਰੇ ॥ ਗਉਿੀ ॥ ਕਿੀਰ ਿੀਉ ॥ 337-15 757 2358 

2189 ਰਾਮ ਰਸਾਇਤਣ ਿੋ ਿਨ ਗੀਧੇ ॥  ਗਉਿੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥  198-14 410 2359 

2190 ਰਾਮ ਰਸਾਇਣੁ ਤਨਤ ਉਤਿ ਪੀਵਹ ੁ॥ ਿਰੈਉ ਮਹਲਾ ੫ ॥  1138-4 350 2360 

2191 ਰਾਮ ਰਾਇ ਹੋਤਹ ਿੈਦ ਿਨਵਾਰੀ ॥ ਰਾਗੁ ਸਰੋਤਿ ਿਾਣੀ ਿਗਤ ਿੀਖਨ 
ਕੀ   

659-11 442 2361 

2192 ਰਾਮ ਰਾਮ ਸਿੰਤਗ ਕਤਰ ਤਿਉਹਾਰ ॥  ਗੋੋਂਡ ਮਹਲਾ ੫ ॥  865-1 383 2362 

2193 ਰਾਮ ਰਾਮ ਿੋਤਲ ਿੋਤਲ ਖੋਿਤੇ ਿਡਿਾਗੀ ॥  ਮਲਾਰ ਮਹਲਾ ੪ ॥  1265-17 386 2363 

2194 ਰਾਮੁ ਤਸਮਤਰ ਰਾਮੁ ਤਸਮਤਰ ਇਹੈ ਤੇਰ ੈਕਾਤਿ ਹੈ ॥  ਰਾਗੁ ਿਿੈਾਵਿੰਤੀ ਮਹਲਾ ੯ ॥  1352-3 758 2364 

2195 ਰਾਮੁ ਤਸਮਰੁ ਪਛੁਤਾਤਹਗਾ ਮਨ ॥  ਮਾਰੂ ਕਿੀਰ ਿੀਉ ॥ 1106-6 770 2365 

2196 ਰਾਮੁ ਿਿੁ ਰਾਮੁ ਿਿੁ ਿਨਮੁ ਤਸਰਾਤੁ ਹੈ ॥  ਿੈਿਾਵਿੰਤੀ ਮਹਲਾ ੯ ॥  1352-7 770 2366 

2197 ਰਾਮੁ ਰਾਿਾ ਨਉ ਤਨਤਧ ਮਰੇ ੈ॥ ਿਰੈਉ ਕਿੀਰ ਿੀਉ 1157-19 756 2367 

2198 ਰਾਮਈਆ ਹਉ ਿਾਤਰਕੁ ਤੇਰਾ ॥ ਆਸਾ ਸਰੀ ਕਿੀਰ ਿੀਉ ਕੀ॥  478-14 190 2368 

2199 ਰਾਮਦਾਸ ਸਰਵੋਤਰ ਨਾਤੇ ॥  ਸਰੋਤਿ ਮਹਲਾ ੫ ਘਰੁ ੩ ਦੁਪਦ ੇ  625-15 860 2369 

2200 ਰਾਮਦਾਤਸ ਗੁਰੂ ਿਗ ਤਾਰਨ ਕਉ ਗੁਰ ਿੋਤਤ ਅਰਿਨੁ 
ਮਾਤਹ ਧਰੀ ॥੪॥ 

ਸਵਈਏ ਮਹਲੇ ਪਿੰਿਵੇ ਕੇ, ਮਥੁਰਾ   1409-3 265 2370 
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2201 ਰਾਮਦਾਸੁ ਗਰੁੂ ਹਤਰ ਸਤਤ ਕੀਯਉ ਸਮਰਥ ਗੁਰੂ 
ਤਸਤਰ ਹਥੁ ਧਰਯਉ ॥੭॥ 

ਸਵਈਏ ਮਹਲ ੇਚਉਥ ੇਕੇ, ਨਲਯ    1400-8 259 2371 

2202 ਰਾਮਾ ਮੈ ਸਾਧੂ ਚਰਨ ਧਵੁੀਿੈ ॥  ਕਤਲਆਨ ਮਹਲਾ ੪ ॥  1325-16 831 2372 

2203 ਰੀ ਕਲਵਾਤਰ ਗਵਾਤਰ ਮੂਢ ਮਤਤ ਉਲਿੋ ਪਵਨੁ 
ਤਫਰਾਵਉ ॥  

ਰਾਗ ਕਦੇਾਰਾ ਿਾਣੀ ਕਿੀਰ ਿੀਉ 
॥  

1123-13 342 2373 

2204 ਰੀ ਿਾਈ ਿੇਢੀ ਦੇਨੁ ਨ ਿਾਈ ॥  ਘਰੁ ੪ ਸਰੋਤਿ ॥  657-5  2374 

2205 ਰੁਣ ਝੁਣੋ ਸਿਦੁ ਅਨਾਹਦੁ ਤਨਤ ਉਤਿ ਗਾਈਐ ਸਿੰਤਨ 
ਕੈ ॥  

ਰਾਮਕਲੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥  925-13 692 2375 

2206 ਰੁਤਤ ਆਈਲੇ ਸਰਸ ਿਸਿੰਤ ਮਾਤਹ ॥  ਮਹਲਾ ੧ ਿਸਿੰਤੁ ॥  1168-9 802 2376 

2207 ਰੂਖੋ ਿੋਿਨੁ ਿੂਤਮ ਸੈਨ ਸਖੀ ਤਪਰਅ ਸਿੰਤਗ ਸੂਤਖ ਤਿਹਾਤ 
॥ 

ਕਾਨਿਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥  1306-10 591 2377 

2208 ਰੂਪ ਰਿੰਗ ਸੁਗਿੰਧ ਿੋਗ ਤਤਆਤਗ ਚਲੇ ਮਾਇਆ ਛਲੇ 
ਕਤਨਕ ਕਾਤਮਨੀ ॥੧॥ 

ਰਾਮਕਲੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥  901-12 492 2378 

2209 ਰੂਿੋ ਮਨੁ ਹਤਰ ਰਿੰਗੋ ਲੋਿ ੈ॥  ਿਡੋੀ ਮਹਲਾ ੫ ਘਰੁ ੪ ਦਪੁਦ ੇ  715-12 533 2379 

2210 ਰੇ ਤਚਤ ਚੇਤਤਸ ਕੀ ਨ ਦਯਾਲ ਦਮੋਦਰ ਤਿਿਤਹ ਨ 
ਿਾਨਤਸ ਕੋਈ ॥  

ਆਸਾ ਿਗਤ ਧਿੰਨਾ ਿੀਉ ॥  488-2 157 2380 

2211 ਰੇ ਿਨ ਮਨੁ ਮਾਧਉ ਤਸਉ ਲਾਈਐ ॥ ਗਉਿੀ ਕਿੀਰ ਿੀ ॥  324-12  2381 

2212 ਰੇ ਿੀਅ ਤਨਲਿ ਲਾਿ ਤ ਤਹ ਨਾਹੀ ॥  ਗਉਿੀ ਿੀ ਸਰੋਤਿ ਿੀ ॥  330-15 168 2382 

2213 ਰੇ ਨਰ ਇਹ ਸਾਚੀ ਿੀਅ ਧਾਤਰ ॥  ਸਰੋਤਿ ਮਹਲਾ ੯ ॥  633-2 761 2383 

2214 ਰੇ ਨਰ ਕਾਇ ਪਰ ਤਗਰਤਹ ਿਾਇ ॥ ਮਾਰੂ ਮਹਲਾ ੫ ॥  1001-14 929 2384 

2215 ਰੇ ਪਾਪੀ ਤੈ ਕਵਨ ਕੀ ਮਤਤ ਲੀਨ ॥  ਸਾਰਗ ਮਹਲਾ ੫ ॥  1225-4 929 2385 

2216 ਰੇ ਮਨ ਓਿ ਲੇਹੁ ਹਤਰ ਨਾਮਾ ॥  ਰਾਗੁ ਰਾਮਕਲੀ ਮਹਲਾ ੯ ਤਤਪਦ ੇ
॥  

901-17 369 2386 

2217 ਰੇ ਮਨ ਐਸੀ ਹਤਰ ਤਸਉ ਪਰੀਤਤ ਕਤਰ ਿੈਸੀ ਿਲ 
ਕਮਲੇਤਹ ॥  

ਤਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੧ ॥  59-18 524 2387 

2218 ਰੇ ਮਨ ਤੇਰੋ ਕੋਇ ਨਹੀ ਤਖਿੰਤਚ ਲੇਇ ਤਿਤਨ ਿਾਰੁ ॥  ਗਉਿੀ ॥ ਕਿੀਰ ਿੀਉ ॥ 337-15 757 2388 

2219 ਰੇ ਮਨ ਮੇਰੇ ਤੂਿੰ ਹਤਰ ਤਸਉ ਿੋਰੁ ॥ ਗਉਿੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥  238-10 372 2389 

2220 ਰੇ ਮਨ ਰਾਮ ਤਸਉ ਕਤਰ ਪਰੀਤਤ ॥  ਸਰੋਤਿ ਮਹਲਾ ੯   631-10 369 2390 

2221 ਰੇ ਮਨ ਵਤਰ ਿੀਿਣ ਨਾਉ ॥ ਮਾਰੂ ਮਹਲਾ ੫ ॥  1002-9 349 2391 

2222 ਰੇ ਮੂਿੇ ਤੂ ਹੋਛੈ ਰਤਸ ਲਪਿਾਇਓ ॥ ਮਾਰੂ ਮਹਲਾ ੫ ਘਰੁ ੩ 
ਅਸਿਪਦੀਆ   

1017-1 726 2392 
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2223 ਰੇ ਮੂਿਹੇ ਤੂ ਤਕਉ ਤਸਮਰਤ ਅਿ ਨਾਹੀ ॥  ਸਾਰਗ ਮਹਲਾ ੫ ॥  1207-6 717 2393 

2224 ਰਤੈਣ ਸੁਹਾਵਿੀ ਤਦਨਸੁ ਸਹੁੇਲਾ ॥  ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੫ ॥  107-12 819 2394 

2225 ਰਤੈਣ ਗਵਾਈ ਸਇੋ ਕੈ ਤਦਵਸੁ ਗਵਾਇਆ ਖਾਇ ॥  ਗਉਿੀ ਿੈਰਾਗਤਣ ਮਹਲਾ ੧  156-16 491 2395 

2226 ਰਤੈਣ ਤਦਨਸੁ ਿਪਉ ਹਤਰ ਨਾਉ ॥  ਰਾਮਕਲੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥  893-4 826 2396 

2227 ਰਤੈਣ ਤਦਨਸੁ ਰਹੈ ਇਕ ਰਿੰਗਾ ॥  ਗਉਿੀ ਮਹਲਾ ੫ ਗੁਆਰਰੇੀ  181-6 318 2397 

2228 ਰਤੈਨ ਗਈ ਮਤ ਤਦਨੁ ਿੀ ਿਾਇ ॥ ਸੂਹੀ ਕਿੀਰ ਿੀ ॥  792-10 869 2398 

2229 ਰਤੈਨ ਿਿੀਹਾ ਿੋਤਲਓ ਮੇਰੀ ਮਾਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਮਲਾਰ ਮਹਲਾ ੧ ॥  1274-8 525 2399 

2230 ਰੋਗ ਦੋਖ ਗੁਰ ਸਿਤਦ ਤਨਵਾਰੇ ॥ ਿਰੈਉ ਮਹਲਾ ੫ ॥  1147-19 444 2400 

2231 ਰੋਗੁ ਗਇਆ ਪਰਤਿ ਆਤਪ ਗਵਾਇਆ ॥  ਤਿਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥  807-7 448 2401 

2232 ਰੋਗੀ ਕਾ ਪਰਿ ਖਿੰਡਹੁ ਰੋਗੁ ॥ ਿਰੈਉ ਮਹਲਾ ੫ ॥  1146-1 160 2402 

2233 ਰੋਿਾ ਧਰੈ ਮਨਾਵੈ ਅਲਹੁ ਸੁਆਦਤਤ ਿੀਅ ਸਿੰਘਾਰ ੈ॥  ਆਸਾ ਕਿੀਰ ਿੀਉ ॥ 483-5 659 2403 
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2234 ਲਿੰਕਾ ਸਾ ਕੋਿੁ ਸਮੁਿੰਦ ਸੀ ਖਾਈ ॥  ਆਸਾ ਕਿੀਰ ਿੀਉ ॥ 481-7 754 2404 

2235 ਲਹਣੇ ਧਤਰਓਨੁ ਛਤੁ ਤਸਤਰ ਕਤਰ ਤਸਫਤੀ ਅਿੰਤਮਰਤੁ 
ਪੀਵਦੈ ॥ 

ਰਾਮਕਲੀ ਕੀ ਵਾਰ ਰਾਇ 
ਿਲਵਿੰਤਡ ਤਥਾ ਸਤ ੈਡੂਤਮ ਆਖੀ   

966-14 251 2405 

2236 ਲਖ ਖੁਸੀਆ ਪਾਤਤਸਾਹੀਆ ਿੇ ਸਤਤਗੁਰੁ ਨਦਤਰ 
ਕਰਇੇ ॥ 

ਤਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥  44-4 373 2406 

2237 ਲਖ ਚਉਰਾਸੀਹ ਿਰਮਤੇ ਿਰਮਤੇ ਦਲੁਿ ਿਨਮੁ ਅਿ 
ਪਾਇਓ ॥੧॥  

ਮਾਰੂ ਮਹਲਾ ੫ ਘਰੁ ੩ 
ਅਸਿਪਦੀਆ   

1017-1 726 2407 

2238 ਲਿੁ ਕੁਤਾ ਕੂਿੁ ਚਹੂਿਾ ਿਤਗ ਖਾਧਾ ਮੁਰਦਾਰੁ ॥  ਤਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੧ ॥  15-9 998 2408 

2239 ਲਵੈ ਨ ਲਾਗਨ ਕਉ ਹੈ ਕਛੂਐ ਿਾ ਕਉ ਤਫਤਰ ਇਹੁ 
ਧਾਵੈ ॥  

ਧਨਾਸਰੀ ਮਃ ੫ ॥  672-8 405 2409 

2240 ਲਾਿ ਮਰੈ ਿੋ ਨਾਮੁ ਨ ਲੇਵੈ ॥  ਿਰੈਉ ਮਹਲਾ ੫ ॥  1148-19 475 2410 

2241 ਲਾਲ ਗੋਪਾਲ ਦਇਆਲ ਰਿੰਗੀਲੇ ॥  ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੫ ॥  99-4 960 2411 

2242 ਲਾਲ ਿਹੁ ਗੁਤਣ ਕਾਮਤਣ ਮਹੋੀ ॥ ਆਸਾ ਘਰੁ ੬ ਮਹਲਾ ੧ ॥  359-8 590 2412 

2243 ਲਾਲ ਰਿੰਗੁ ਤਤਸ ਕਉ ਲਗਾ ਤਿਸ ਕੇ ਵਡਿਾਗਾ ॥  ਤਿਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥  808-14 413 2413 

2244 ਲਾਲ ਰਿੰਗੀਲੇ ਪਰੀਤਮ ਮਨਮੋਹਨ ਤੇਰੇ ਦਰਸਨ ਕਉ 
ਹਮ ਿਾਰੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ  

ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥  738-4 108 2414 
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2245 ਲਾਲ ਲਾਲ ਮੋਹਨ ਗੋਪਾਲ ਤੂ ॥  ਸਾਰਗ ਮਹਲਾ ੫ ॥  1231-1 126 2415 

2246 ਲਾਲੁ ਗੁਲਾਲੁ ਗਹਿਰਾ ਸਚਾ ਰਿੰਗੁ ਚਿਾਉ ॥ ਤਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲੁ ੧ ॥  18-11 417 2416 

2247 ਲਾਲੁ ਚੋਲਨਾ ਤੈ ਤਤਨ ਸਤੋਹਆ ॥  ਰਾਗੁ ਆਸਾ ਘਰੁ ੭ ਮਹਲਾ ੫ ॥  384-7 578 2417 

2248 ਲਾਵਾਂ ॥  ਪਉਿੀ ਤਸਰੀਰਾਗ ਕੀ ਵਾਰ, ਮਃ 
੧ ++ 

91-6++  2418 

2249 ਲੇਹੁ ਆਰਤੀ ਹੋ ਪੁਰਖ ਤਨਰਿੰਿਨ ਸਤਤਗੁਰ ਪੂਿਹੁ 
ਿਾਈ ॥ 

ਪਰਿਾਤੀ ਿਗਤ ਕਿੀਰ ਿੀ ॥  1350-11 836 2420 

2250 ਲੋਗਾ ਿਰਤਮ ਨ ਿੂਲਹੁ ਿਾਈ ॥ ਪਰਿਾਤੀ ਕਿੀਰ ਿੀਉ ॥  1349-19 156 2421 

2251 ਲੋਿ ਲਹਤਰ ਅਤਤ ਨੀਝਰ ਿਾਿ ੈ॥  ਿਸਿੰਤ ਨਾਮਦਵੇ ਿੀਉ ॥ 1196-1 113 2422 

2252 ਲੋਤਿ ਮੋਤਹ ਮਗਨ ਅਪਰਾਧੀ ॥  ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥  740-19 100 2423 

2253 ਲੋਿੀਦਿਾ ਸਾਿਨੁ ਮੇਰਾ ॥  ਿੈਤਸਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥  700-15 388 2424 
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2254 ਵਿੰਞੁ ਮੇਰੇ ਆਲਸਾ ਹਤਰ ਪਾਤਸ ਿੇਨਿੰਤੀ ॥  ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥  460-11 824 2425 

2255 ਵਸੁ ਮੇਰੇ ਤਪਆਤਰਆ ਵਸੁ ਮੇਰੇ ਗੋਤਵਦਾ ਹਤਰ ਕਤਰ 
ਤਕਰਪਾ ਮਤਨ ਵਸੁ ਿੀਉ ॥ 

ਗਉਿੀ ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੪ ॥   173-10 182 2426 

2256 ਵਡਿਾਗੀ ਹਤਰ ਕੀਰਤਨੁ ਗਾਈਐ ॥ ਗਉਿੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥  196-14 695 2427 

2257 ਵਡਾ ਮਰੇਾ ਗੋਤਵਿੰਦੁ ਅਗਮ ਅਗੋਚਰੁ ਆਤਦ ਤਨਰਿੰਿਨੁ 
ਤਨਰਿੰਕਾਰੁ ਿੀਉ ॥  

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੪ ਛਿੰਤ ॥  448-1 130 2428 

2258 ਵਡੀ ਆਰਿਾ ਹਤਰ ਗੋਤਿਿੰਦ ਕੀ ਸਖੂ ਮਿੰਗਲ ਕਤਲਆਣ 
ਿੀਚਾਤਰਆ ॥੧॥  

ਤਿਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥  806-18 269 2429 

2259 ਵਡੀ ਵਤਡਆਈ ਵਡੇ ਕੀ ਗੁਰਮੁਤਖ ਿੋਲਾਤਾ ॥੬॥  ਪਉਿੀ ਗੂਿਰੀ ਕੀ ਵਾਰ ਮਹਲਾ 
੩  

510 130 2430 

2260 ਵਡੇ ਵਡੇ ਿੋ ਦੀਸਤਹ ਲੋਗ ॥  ਗਉਿੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥  188-13 873 2431 

2261 ਵਡੇ ਵਡੇ ਰਾਿਨ ਅਰੁ ਿਮੂਨ ਤਾ ਕੀ ਤਤਰਸਨ ਨ ਿੂਝੀ  ਧਨਾਸਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥  672-3 727 2432 

2262 ਵਣਿੁ ਕਰਹੁ ਵਣਿਾਤਰਹੋ ਵਖਰੁ ਲੇਹੁ ਸਮਾਤਲ ॥  ਤਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੧ ॥  22-17 418 2433 

2263 ਵਾਹੁ ਵਾਹੁ ਸਾਚੇ ਮੈ ਤੇਰੀ ਿੇਕ ॥ ਗਉਿੀ ਮਹਲਾ ੧ ॥  153-3 97 2434 

2264 ਵਾਹੁ ਵਾਹੁ ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਕੀ ਿਾਣੀ ॥ ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੩ ॥  754-5 438 2435 

2265 ਵਾਹੁ ਵਾਹੁ ਿਾਣੀ ਤਨਰਿੰਕਾਰ ਹੈ ਤਤਸੁ ਿੇਵਡੁ ਅਵਰੁ ਨ 
ਕੋਇ ॥  

ਸਲੋਕੁ ਮਃ ੩ ਗੂਿਰੀ ਕੀ ਵਾਰ  515-16 686 2436 
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2266 ਵਾਤਹਗੁਰੂ ਵਾਤਹਗੁਰੂ ਵਾਤਹਗੁਰੂ ਵਾਤਹ ਿੀਉ ॥ ਸਵਈਏ ਮਹਲੇ ਚਉਥ ੇਕੇ, ਗਯਿੰਦ   1402-11 127 2437 

2267 ਵਾਤਰ ਵਾਰਉ ਅਤਨਕ ਡਾਰਉ ॥  ਕਾਨਿਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥  1306-10 591 2438 

2268 ਤਵਸਰੁ ਨਾਹੀ ਏਵਡ ਦਾਤੇ ॥  ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੫ ॥  100-2 70 2439 

2269 ਤਵਸਰੁ ਨਾਹੀ ਦਾਤਾਰ ਆਪਣਾ ਨਾਮੁ ਦੇਹੁ ॥ ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥  762-3 478 2440 

2270 ਤਵਸਰੁ ਨਾਹੀ ਪਰਿ ਪਰਾਣ ਅਧਾਰੇ ਿੀਉ ॥  ਗਉਿੀ ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੫ ॥ 217-11 79 2441 

2271 ਤਵਸਰਤਹ ਨਾਹੀ ਤਿਤੁ ਤੂ ਕਿਹੂ ਸ ੋਥਾਨੁ ਤੇਰਾ ਕਹੇਾ  ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥  747-9 956 2442 

2272 ਤਵਤਚ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖੁ ਖਲੋਆ ॥  ਸਰੋਤਿ ਮਹਲਾ ੫ ॥  623-2 859 2443 

2273 ਤਵਤਚ ਦੁਨੀਆ ਸਵੇ ਕਮਾਈਐ ॥ ਤਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੧ ਘਰੁ ੫  25-16 889 2444 

2274 ਵੀਆਹੁ ਹਆੋ ਮੇਰੇ ਿਾਿੁਲਾ ਗੁਰਮੁਖੇ ਹਤਰ ਪਾਇਆ  ਤਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੪ ਘਰੁ ੨ ਛਿੰਤ  78-11  2445 

2275 ਵੈਦੋ ਨ ਵਾਈ ਿੈਣੋ ਨ ਿਾਈ ਏਕੋ ਸਹਾਈ ਰਾਮੁ ਹੇ ॥ ਮਾਰੂ ਮਹਲਾ ੫ ॥  1008-1 950 2446 
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ਉਸਤਤਤ ਤਨਿੰਦਾ ਦੋਊ ਤਿਿਰਤਿਤ ਤਿਹੁ ਮਾਨੁ ਅਤਿਮਾਨਾ ॥ 
 

ਰਾਗੁ ਕਦੇਾਰਾ ਿਾਣੀ ਕਿੀਰ ਿੀਉ ਕੀ  (1123-1) 

ਉਸਤਤਤ ਤਨਿੰਦਾ ਦੋਊ ਤਿਿਰਤਿਤ ਤਿਹੁ ਮਾਨ ੁਅਤਿਮਾਨਾ ॥ 

ਲੋਹਾ ਕਿੰਚਨ ੁਸਮ ਕਤਰ ਿਾਨਤਹ ਤੇ ਮੂਰਤਤ ਿਗਵਾਨਾ ॥੧॥ 

ਤੇਰਾ ਿਨੁ ਏਕੁ ਆਧੁ ਕੋਈ ॥ 

ਕਾਮੁ ਿੋਧੁ ਲੋਿੁ ਮੋਹੁ ਤਿਿਰਤਿਤ ਹਤਰ ਪਦ ੁਚੀਨਹੈ ਸੋਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਰਿ ਗੁਣ ਤਮ ਗੁਣ ਸਤ ਗੁਣ ਕਹੀਐ ਇਹ ਤੇਰੀ ਸਿ ਮਾਇਆ ॥ 

ਚਉਥੇ ਪਦ ਕਉ ਿੋ ਨਰੁ ਚੀਨਹ ੈਤਤਨਹ ਹੀ ਪਰਮ ਪਦੁ ਪਾਇਆ ॥੨॥ 

ਤੀਰਥ ਿਰਤ ਨੇਮ ਸੁਤਚ ਸਿੰਿਮ ਸਦਾ ਰਹੈ ਤਨਹਕਾਮਾ ॥ 

ਤਤਰਸਨਾ ਅਰ ੁਮਾਇਆ ਿਰਮੁ ਚੂਕਾ ਤਚਤਵਤ ਆਤਮ ਰਾਮਾ ॥੩॥ 

ਤਿਹ ਮਿੰਦਤਰ ਦੀਪਕ ੁਪਰਗਾਤਸਆ ਅਿੰਧਕਾਰੁ ਤਹ ਨਾਸਾ ॥ 

ਤਨਰਿਉ ਪੂਤਰ ਰਹ ੇਿਰਮੁ ਿਾਗਾ ਕਤਹ ਕਿੀਰ ਿਨ ਦਾਸਾ ॥੪॥੧॥ 
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ਉਸਤਤਤ ਤਨਿੰਦਾ ਨਾਨਕ ਿੀ ਮੈ ਹਿ ਵਞਾਈ ਛੋਤਿਆ ਹਿੁ ਤਕਝ ੁਤਤਆਗੀ ॥ 
 

ਰਾਮਕਲੀ ਸਲਕੋ ਮਃ ੫ ॥ (963-17) 

ਉਸਤਤਤ ਤਨਿੰਦਾ ਨਾਨਕ ਿੀ ਮ ੈਹਿ ਵਞਾਈ ਛੋਤਿਆ ਹਿੁ ਤਕਝੁ ਤਤਆਗੀ ॥ 

ਹਿੇ ਸਾਕ ਕੂਿਾਵ ੇਤਡਿੇ ਤਉ ਪਲੈ ਤੈਡ ੈਲਾਗੀ ॥੧॥ 
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ਉਸਤਤਤ ਮਨ ਮਤਹ ਕਤਰ ਤਨਰਿੰਕਾਰ ॥ 
 

ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਤਹਿ (281-6) 

ਉਸਤਤਤ ਮਨ ਮਤਹ ਕਤਰ ਤਨਰਿੰਕਾਰ ॥ 

ਕਤਰ ਮਨ ਮੇਰੇ ਸਤਤ ਤਿਉਹਾਰ ॥ 

ਤਨਰਮਲ ਰਸਨਾ ਅਿੰਤਮਰਤੁ ਪੀਉ ॥ 

ਸਦਾ ਸੁਹਲੇਾ ਕਤਰ ਲੇਤਹ ਿੀਉ ॥ 

ਨੈਨਹੁ ਪੇਖੁ ਿਾਕੁਰ ਕਾ ਰਿੰਗੁ ॥ 

ਸਾਧਸਿੰਤਗ ਤਿਨਸ ੈਸਿ ਸਿੰਗੁ ॥ 

ਚਰਨ ਚਲਉ ਮਾਰਤਗ ਗੋਤਿਿੰਦ ॥ 

ਤਮਿਤਹ ਪਾਪ ਿਪੀਐ ਹਤਰ ਤਿਿੰਦ ॥ 

ਕਰ ਹਤਰ ਕਰਮ ਸਰਵਤਨ ਹਤਰ ਕਥਾ ॥ 

ਹਤਰ ਦਰਗਹ ਨਾਨਕ ਊਿਲ ਮਥਾ ॥੨॥ 
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ਉਕਤਤ ਤਸਆਨਪ ਤਕਛੂ ਨ ਿਾਨਾ ॥ 
 

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (387-19) 

ਉਕਤਤ ਤਸਆਨਪ ਤਕਛ ੂਨ ਿਾਨਾ ॥ 

ਤਦਨੁ ਰਤੈਣ ਤੇਰਾ ਨਾਮੁ ਵਖਾਨਾ ॥੧॥ 

ਮੈ ਤਨਰਗੁਨ ਗੁਣ ੁਨਾਹੀ ਕੋਇ ॥ 

ਕਰਨ ਕਰਾਵਨਹਾਰ ਪਰਿ ਸੋਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਮੂਰਖ ਮੁਗਧ ਅਤਗਆਨ ਅਵੀਚਾਰੀ ॥ 

ਨਾਮ ਤੇਰ ੇਕੀ ਆਸ ਮਤਨ ਧਾਰੀ ॥੨॥ 

ਿਪੁ ਤਪ ੁਸਿੰਿਮੁ ਕਰਮ ਨ ਸਾਧਾ ॥ 

ਨਾਮੁ ਪਰਿੂ ਕਾ ਮਨਤਹ ਅਰਾਧਾ ॥੩॥ 

ਤਕਛੂ ਨ ਿਾਨਾ ਮਤਤ ਮੇਰੀ ਥੋਰੀ ॥ 

ਤਿਨਵਤਤ ਨਾਨਕ ਓਿ ਪਰਿ ਤਰੋੀ ॥੪॥੧੮॥੬੯॥ 
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ਉਗਵ ੈਸੂਰੁ ਗਰੁਮਤੁਖ ਹਤਰ ਿੋਲਤਹ ਸਿ ਰੈਤਨ ਸਮਹਾਲਤਹ ਹਤਰ ਗਾਲ ॥ 
 

ਪਰਿਾਤੀ ਮਹਲਾ ੪ ॥ (1335-13) 

ਉਗਵ ੈਸੂਰੁ ਗੁਰਮੁਤਖ ਹਤਰ ਿੋਲਤਹ ਸਿ ਰਤੈਨ ਸਮਹਾਲਤਹ ਹਤਰ ਗਾਲ ॥ 

ਹਮਰੈ ਪਰਤਿ ਹਮ ਲੋਚ ਲਗਾਈ ਹਮ ਕਰਹ ਪਰਿੂ ਹਤਰ ਿਾਲ ॥੧॥ 

ਮੇਰਾ ਮਨ ੁਸਾਧ ੂਧੂਤਰ ਰਵਾਲ ॥ 

ਹਤਰ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਤਦਰਿਾਇਓ ਗੁਤਰ ਮੀਿਾ ਗੁਰ ਪਗ ਝਾਰਹ ਹਮ ਿਾਲ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਸਾਕਤ ਕਉ ਤਦਨ ੁਰਤੈਨ ਅਿੰਧਾਰੀ ਮੋਤਹ ਫਾਥ ੇਮਾਇਆ ਿਾਲ ॥ 

ਤਖਨੁ ਪਲੁ ਹਤਰ ਪਰਿ ੁਤਰਦੈ ਨ ਵਤਸਓ ਤਰਤਨ ਿਾਧ ੇਿਹੁ ਤਿਤਧ ਿਾਲ ॥੨॥ 

ਸਤਸਿੰਗਤਤ ਤਮਤਲ ਮਤਤ ਿੁਤਧ ਪਾਈ ਹਉ ਛੂਿ ੇਮਮਤਾ ਿਾਲ ॥ 

ਹਤਰ ਨਾਮਾ ਹਤਰ ਮੀਿ ਲਗਾਨਾ ਗੁਤਰ ਕੀਏ ਸਿਤਦ ਤਨਹਾਲ ॥੩॥ 

ਹਮ ਿਾਤਰਕ ਗੁਰ ਅਗਮ ਗੁਸਾਈ ਗੁਰ ਕਤਰ ਤਕਰਪਾ ਪਰਤਤਪਾਲ ॥ 

ਤਿਖੁ ਿਉਿਲ ਡੁਿਦੇ ਕਾਤਢ ਲਹੇੁ ਪਰਿ ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਿਾਲ ਗੁਪਾਲ ॥੪॥੨॥ 
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ਉਚਰਹੁ ਰਾਮ ਨਾਮ ੁਲਖ ਿਾਰੀ ॥ 
 

ਗਉਿੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (194-16) 

ਹਤਰ ਤਸਮਰਤ ਸਤਿ ਤਮਿਤਹ ਕਲੇਸ ॥ 

ਚਰਣ ਕਮਲ ਮਨ ਮਤਹ ਪਰਵਸੇ ॥੧॥ 

ਉਚਰਹੁ ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਲਖ ਿਾਰੀ ॥ 

ਅਿੰਤਮਰਤ ਰਸੁ ਪੀਵਹ ੁਪਰਿ ਤਪਆਰੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਸੂਖ ਸਹਿ ਰਸ ਮਹਾ ਅਨਿੰਦਾ ॥ 

ਿਤਪ ਿਤਪ ਿੀਵੇ ਪਰਮਾਨਿੰਦਾ ॥੨॥ 

ਕਾਮ ਿੋਧ ਲੋਿ ਮਦ ਖੋਏ ॥ 

ਸਾਧ ਕੈ ਸਿੰਤਗ ਤਕਲਤਿਖ ਸਿ ਧੋਏ ॥੩॥ 

ਕਤਰ ਤਕਰਪਾ ਪਰਿ ਦੀਨ ਦਇਆਲਾ ॥ 

ਨਾਨਕ ਦੀਿੈ ਸਾਧ ਰਵਾਲਾ ॥੪॥੭੫॥੧੪੪॥ 
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ਉਿਲੁ ਕੈਹਾ ਤਚਲਕਣਾ ਘਤੋਿਮ ਕਾਲਿੀ ਮਸੁ ॥ 
 

ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੧ ਘਰੁ ੬  (729-1) 

ਉਿਲੁ ਕੈਹਾ ਤਚਲਕਣਾ ਘੋਤਿਮ ਕਾਲਿੀ ਮਸੁ ॥ 

ਧੋਤਤਆ ਿੂਤਿ ਨ ਉਤਰ ੈਿੇ ਸਉ ਧਵੋਾ ਤਤਸ ੁ॥੧॥ 

ਸਿਣ ਸੇਈ ਨਾਤਲ ਮੈ ਚਲਤਦਆ ਨਾਤਲ ਚਲਿੰਤਨਹ ॥ 

ਤਿਥੈ ਲੇਖਾ ਮਿੰਗੀਐ ਤਤਥੈ ਖਿੇ ਤਦਸਿੰਤਨ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਕੋਿੇ ਮਿੰਡਪ ਮਾਿੀਆ ਪਾਸਹੁ ਤਚਤਵੀਆਹਾ ॥ 

ਢਿੀਆ ਕਿੰਤਮ ਨ ਆਵਨਹੀ ਤਵਚਹੁ ਸਖਣੀਆਹਾ ॥੨॥ 

ਿਗਾ ਿਗੇ ਕਪਿੇ ਤੀਰਥ ਮਿੰਤਝ ਵਸਿੰਤਨਹ ॥ 

ਘੁਤਿ ਘੁਤਿ ਿੀਆ ਖਾਵਣ ੇਿਗੇ ਨਾ ਕਹੀਅਤਨਹ ॥੩॥ 

ਤਸਿੰਮਲ ਰੁਖੁ ਸਰੀਰੁ ਮ ੈਮੈਿਨ ਦੇਤਖ ਿੁਲਿੰਤਨਹ ॥ 

ਸੇ ਫਲ ਕਿੰਤਮ ਨ ਆਵਨਹੀ ਤ ੇਗੁਣ ਮੈ ਤਤਨ ਹਿੰਤਨਹ ॥੪॥ 

ਅਿੰਧੁਲੈ ਿਾਰ ੁਉਿਾਇਆ ਡਗੂਰ ਵਾਿ ਿਹੁਤੁ ॥ 

ਅਖੀ ਲੋਿੀ ਨਾ ਲਹਾ ਹਉ ਚਤਿ ਲਿੰਘਾ ਤਕਤੁ ॥੫॥ 

ਚਾਕਰੀਆ ਚਿੰਤਗਆਈਆ ਅਵਰ ਤਸਆਣਪ ਤਕਤ ੁ॥ 

ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਸਮਾਤਲ ਤੂਿੰ ਿਧਾ ਛੁਿਤਹ ਤਿਤੁ ॥੬॥੧॥੩॥ 
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ਉਤਿ ਚਤਲਆ ਪਛੁਤਾਇਆ ਪਤਰਆ ਵਤਸ ਿਿੰਦਾਰ ॥ 
 

ਤਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (43-8) 

ਘਿੀ ਮੁਹਤ ਕਾ ਪਾਹੁਣਾ ਕਾਿ ਸਵਾਰਣਹਾਰੁ ॥ 

ਮਾਇਆ ਕਾਤਮ ਤਵਆਤਪਆ ਸਮਝੈ ਨਾਹੀ ਗਾਵਾਰ ੁ॥ 

ਉਤਿ ਚਤਲਆ ਪਛੁਤਾਇਆ ਪਤਰਆ ਵਤਸ ਿਿੰਦਾਰ ॥੧॥ 

ਅਿੰਧੇ ਤਿੰ ਿੈਿਾ ਕਿੰਧੀ ਪਾਤਹ ॥ 

ਿੇ ਹੋਵੀ ਪੂਰਤਿ ਤਲਤਖਆ ਤਾ ਗੁਰ ਕਾ ਿਚਨ ੁਕਮਾਤਹ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਹਰੀ ਨਾਹੀ ਨਹ ਡਡੁਰੀ ਪਕੀ ਵਢਣਹਾਰ ॥ 

ਲੈ ਲ ੈਦਾਤ ਪਹਤੁਤਆ ਲਾਵ ੇਕਤਰ ਤਈਆਰੁ ॥ 

ਿਾ ਹੋਆ ਹੁਕਮੁ ਤਕਰਸਾਣ ਦਾ ਤਾ ਲਤੁਣ ਤਮਤਣਆ ਖੇਤਾਰ ੁ॥੨॥ 

ਪਤਹਲਾ ਪਹਰੁ ਧਿੰਧ ੈਗਇਆ ਦੂਿੈ ਿਤਰ ਸੋਇਆ ॥ 

ਤੀਿ ੈਝਾਖ ਝਖਾਇਆ ਚਉਥੈ ਿੋਰੁ ਿਇਆ ॥ 

ਕਦ ਹੀ ਤਚਤਤ ਨ ਆਇਓ ਤਿਤਨ ਿੀਉ ਤਪਿੰਡੁ ਦੀਆ ॥੩॥ 

ਸਾਧਸਿੰਗਤਤ ਕਉ ਵਾਤਰਆ ਿੀਉ ਕੀਆ ਕੁਰਿਾਣੁ ॥ 

ਤਿਸ ਤ ੇਸੋਝੀ ਮਤਨ ਪਈ ਤਮਤਲਆ ਪੁਰਖੁ ਸੁਿਾਣੁ ॥ 

ਨਾਨਕ ਤਡਿਾ ਸਦਾ ਨਾਤਲ ਹਤਰ ਅਿੰਤਰਿਾਮੀ ਿਾਣ ੁ॥੪॥੪॥੭੪॥ 
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ਉਡਹੁ ਨ ਕਾਗਾ ਕਾਰੇ ॥ 
 

ਰਾਗੁ ਗਉਿੀ ॥ (337-19) 

ਪਿੰਥੁ ਤਨਹਾਰ ੈਕਾਮਨੀ ਲੋਚਨ ਿਰੀ ਲ ੇਉਸਾਸਾ ॥ 

ਉਰ ਨ ਿੀਿ ੈਪਗੁ ਨਾ ਤਖਸੈ ਹਤਰ ਦਰਸਨ ਕੀ ਆਸਾ ॥੧॥ 

ਉਡਹੁ ਨ ਕਾਗਾ ਕਾਰੇ ॥ 

ਿੇਤਗ ਤਮਲੀਿ ੈਅਪੁਨੇ ਰਾਮ ਤਪਆਰੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਕਤਹ ਕਿੀਰ ਿੀਵਨ ਪਦ ਕਾਰਤਨ ਹਤਰ ਕੀ ਿਗਤਤ ਕਰੀਿੈ ॥ 

ਏਕੁ ਆਧਾਰੁ ਨਾਮੁ ਨਾਰਾਇਨ ਰਸਨਾ ਰਾਮੁ ਰਵੀਿ ੈ॥੨॥੧॥੧੪॥੬੫॥ 
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ਉਡੀਨੀ ਉਡੀਨੀ ਉਡੀਨੀ ॥ 
 

ਰਾਗੁ ਤਿਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੫ ਘਰੁ ੧੩ ਪਿਤਾਲ  (830-4) 

ਮੋਹਨ ਨੀਦ ਨ ਆਵ ੈਹਾਵੈ ਹਾਰ ਕਿਰ ਿਸਤਰ ਅਿਰਨ ਕੀਨ ੇ॥ 

ਉਡੀਨੀ ਉਡੀਨੀ ਉਡੀਨੀ ॥ 

ਕਿ ਘਤਰ ਆਵੈ ਰੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਸਰਤਨ ਸੁਹਾਗਤਨ ਚਰਨ ਸੀਸੁ ਧਤਰ ॥ 

ਲਾਲਨੁ ਮੋਤਹ ਤਮਲਾਵਹ ੁ॥ 

ਕਿ ਘਤਰ ਆਵੈ ਰੀ ॥੧॥ 

ਸੁਨਹੁ ਸਹੇਰੀ ਤਮਲਨ ਿਾਤ ਕਹਉ ਸਗਰੋ ਅਹਿੰ ਤਮਿਾਵਹ ੁਤਉ ਘਰ ਹੀ ਲਾਲਨੁ ਪਾਵਹੁ ॥ 

ਤਿ ਰਸ ਮਿੰਗਲ ਗੁਨ ਗਾਵਹੁ ॥ 

ਆਨਦ ਰੂਪ ਤਧਆਵਹੁ ॥ 

ਨਾਨਕ ੁਦੁਆਰ ੈਆਇਓ ॥ 

ਤਉ ਮ ੈਲਾਲਨ ੁਪਾਇਓ ਰੀ ॥੨॥ 

ਮੋਹਨ ਰੂਪੁ ਤਦਖਾਵ ੈ॥ 

ਅਿ ਮੋਤਹ ਨੀਦ ਸੁਹਾਵ ੈ॥ 

ਸਿ ਮੇਰੀ ਤਤਖਾ ਿੁਝਾਨੀ ॥ 

ਅਿ ਮੈ ਸਹਤਿ ਸਮਾਨੀ ॥ 

ਮੀਿੀ ਤਪਰਤਹ ਕਹਾਨੀ ॥ 

ਮੋਹਨੁ ਲਾਲਨੁ ਪਾਇਓ ਰੀ ॥ ਰਹਾਉ ਦੂਿਾ ॥੧॥੧੨੮॥ 
 

  



 114 

ਉਦਕ ਸਮਿੁੰਦ ਸਲਲ ਕੀ ਸਾਤਖਆ ਨਦੀ ਤਰਿੰਗ ਸਮਾਵਤਹਗ ੇ॥ 
 

ਿਾਣੀ ਕਿੀਰ ਿੀਉ ਕੀ ॥ (1103-15) 

ਉਦਕ ਸਮਿੁੰਦ ਸਲਲ ਕੀ ਸਾਤਖਆ ਨਦੀ ਤਰਿੰਗ ਸਮਾਵਤਹਗੇ ॥ 

ਸੁਿੰਨਤਹ ਸਿੰਨ ੁਤਮਤਲਆ ਸਮਦਰਸੀ ਪਵਨ ਰੂਪ ਹਇੋ ਿਾਵਤਹਗੇ ॥੧॥ 

ਿਹੁਤਰ ਹਮ ਕਾਹੇ ਆਵਤਹਗੇ ॥ 

ਆਵਨ ਿਾਨਾ ਹੁਕਮੁ ਤਤਸ ੈਕਾ ਹੁਕਮੈ ਿੁਤਝ ਸਮਾਵਤਹਗੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਿਿ ਚੂਕੈ ਪਿੰਚ ਧਾਤੁ ਕੀ ਰਚਨਾ ਐਸ ੇਿਰਮੁ ਚੁਕਾਵਤਹਗੇ ॥ 

ਦਰਸਨੁ ਛੋਤਡ ਿਏ ਸਮਦਰਸੀ ਏਕੋ ਨਾਮੁ ਤਧਆਵਤਹਗੇ ॥੨॥ 

ਤਿਤ ਹਮ ਲਾਏ ਤਤਤ ਹੀ ਲਾਗੇ ਤੈਸੇ ਕਰਮ ਕਮਾਵਤਹਗੇ ॥ 

ਹਤਰ ਿੀ ਤਿਪਾ ਕਰ ੇਿਉ ਅਪਨੀ ਤ ੌਗੁਰ ਕੇ ਸਿਤਦ ਸਮਾਵਤਹਗੇ ॥੩॥ 

ਿੀਵਤ ਮਰਹੁ ਮਰਹੁ ਫੁਤਨ ਿੀਵਹੁ ਪੁਨਰਤਪ ਿਨਮੁ ਨ ਹੋਈ ॥ 

ਕਹੁ ਕਿੀਰ ਿੋ ਨਾਤਮ ਸਮਾਨੇ ਸੁਿੰਨ ਰਤਹਆ ਤਲਵ ਸਈੋ ॥੪॥੪॥ 
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ਉਦਮੁ ਕਤਰ ਹਤਰ ਿਾਪਣਾ ਵਡਿਾਗੀ ਧਨੁ ਖਾਤਿ ॥ 
 

ਤਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (48-10) 

ਉਦਮੁ ਕਤਰ ਹਤਰ ਿਾਪਣਾ ਵਡਿਾਗੀ ਧਨ ੁਖਾਤਿ ॥ 

ਸਿੰਤਸਿੰਤਗ ਹਤਰ ਤਸਮਰਣਾ ਮਲੁ ਿਨਮ ਿਨਮ ਕੀ ਕਾਤਿ ॥੧॥ 

ਮਨ ਮੇਰ ੇਰਾਮ ਨਾਮੁ ਿਤਪ ਿਾਪੁ ॥ 

ਮਨ ਇਛ ੇਫਲ ਿੁਿੰਤਚ ਤ ੂਸਿੁ ਚਕੈੂ ਸੋਗੁ ਸਿੰਤਾਪ ੁ॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਤਿਸੁ ਕਾਰਤਣ ਤਨ ੁਧਾਤਰਆ ਸ ੋਪਰਿੁ ਤਡਿਾ ਨਾਤਲ ॥ 

ਿਤਲ ਥਤਲ ਮਹੀਅਤਲ ਪੂਤਰਆ ਪਰਿੁ ਆਪਣੀ ਨਦਤਰ ਤਨਹਾਤਲ ॥੨॥ 

ਮਨੁ ਤਨੁ ਤਨਰਮਲੁ ਹੋਇਆ ਲਾਗੀ ਸਾਚ ੁਪਰੀਤਤ ॥ 

ਚਰਣ ਿਿੇ ਪਾਰਿਰਹਮ ਕੇ ਸਤਿ ਿਪ ਤਪ ਤਤਨ ਹੀ ਕੀਤਤ ॥੩॥ 

ਰਤਨ ਿਵੇਹਰ ਮਾਤਣਕਾ ਅਿੰਤਮਰਤੁ ਹਤਰ ਕਾ ਨਾਉ ॥ 

ਸੂਖ ਸਹਿ ਆਨਿੰਦ ਰਸ ਿਨ ਨਾਨਕ ਹਤਰ ਗੁਣ ਗਾਉ ॥੪॥੧੭॥੮੭॥ 
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ਉਦਮੁ ਕਰਉ ਕਰਾਵਹੁ ਿਾਕੁਰ ਪੇਖਤ ਸਾਧੂ ਸਿੰਤਗ ॥ 
 

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (405-17) 

ਉਦਮੁ ਕਰਉ ਕਰਾਵਹੁ ਿਾਕੁਰ ਪੇਖਤ ਸਾਧੂ ਸਿੰਤਗ ॥ 

ਹਤਰ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਚਰਾਵਹੁ ਰਿੰਗਤਨ ਆਪੇ ਹੀ ਪਰਿ ਰਿੰਤਗ ॥੧॥ 

ਮਨ ਮਤਹ ਰਾਮ ਨਾਮਾ ਿਾਤਪ ॥ 

ਕਤਰ ਤਕਰਪਾ ਵਸਹੁ ਮੇਰ ੈਤਹਰਦੈ ਹੋਇ ਸਹਾਈ ਆਤਪ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਸੁਤਣ ਸੁਤਣ ਨਾਮੁ ਤੁਮਾਰਾ ਪਰੀਤਮ ਪਰਿ ੁਪੇਖਨ ਕਾ ਚਾਉ ॥ 

ਦਇਆ ਕਰਹੁ ਤਕਰਮ ਅਪਨੁ ੇਕਉ ਇਹ ੈਮਨੋਰਥੁ ਸੁਆਉ ॥੨॥ 

ਤਨੁ ਧਨੁ ਤੇਰਾ ਤਿੰ ਪਰਿੁ ਮੇਰਾ ਹਮਰੈ ਵਤਸ ਤਕਛੁ ਨਾਤਹ ॥ 

ਤਿਉ ਤਿਉ ਰਾਖਤਹ ਤਤਉ ਤਤਉ ਰਹਣਾ ਤੇਰਾ ਦੀਆ ਖਾਤਹ ॥੩॥ 

ਿਨਮ ਿਨਮ ਕੇ ਤਕਲਤਵਖ ਕਾਿ ੈਮਿਨੁ ਹਤਰ ਿਨ ਧੂਤਰ ॥ 

ਿਾਇ ਿਗਤਤ ਿਰਮ ਿਉ ਨਾਸ ੈਹਤਰ ਨਾਨਕ ਸਦਾ ਹਿੂਤਰ ॥੪॥੪॥੧੩੯॥ 
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ਉਦਮੁ ਕਰਤ ਹੋਵ ੈਮਨ ੁਤਨਰਮਲੁ ਨਾਚੈ ਆਪੁ ਤਨਵਾਰੇ ॥ 
 

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (381-9) 

ਉਦਮੁ ਕਰਤ ਹਵੋੈ ਮਨੁ ਤਨਰਮਲੁ ਨਾਚੈ ਆਪ ੁਤਨਵਾਰੇ ॥ 

ਪਿੰਚ ਿਨਾ ਲ ੇਵਸਗਤਤ ਰਾਖ ੈਮਨ ਮਤਹ ਏਕਿੰਕਾਰੇ ॥੧॥ 

ਤੇਰਾ ਿਨੁ ਤਨਰਤਤ ਕਰ ੇਗੁਨ ਗਾਵੈ ॥ 

ਰਿਾਿੁ ਪਖਾਵਿ ਤਾਲ ਘੁਿੰਘਰੂ ਅਨਹਦ ਸਿਦੁ ਵਿਾਵ ੈ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਪਰਥਮੇ ਮਨ ੁਪਰਿੋਧ ੈਅਪਨਾ ਪਾਛੈ ਅਵਰ ਰੀਝਾਵ ੈ॥ 

ਰਾਮ ਨਾਮ ਿਪੁ ਤਹਰਦੈ ਿਾਪ ੈਮੁਖ ਤੇ ਸਗਲ ਸਨੁਾਵ ੈ॥੨॥ 

ਕਰ ਸਿੰਤਗ ਸਾਧੂ ਚਰਨ ਪਖਾਰ ੈਸਿੰਤ ਧੂਤਰ ਤਤਨ ਲਾਵ ੈ॥ 

ਮਨੁ ਤਨੁ ਅਰਤਪ ਧਰੇ ਗੁਰ ਆਗੈ ਸਤਤ ਪਦਾਰਥੁ ਪਾਵ ੈ॥੩॥ 

ਿੋ ਿੋ ਸੁਨੈ ਪੇਖੈ ਲਾਇ ਸਰਧਾ ਤਾ ਕਾ ਿਨਮ ਮਰਨ ਦੁਖੁ ਿਾਗ ੈ॥ 

ਐਸੀ ਤਨਰਤਤ ਨਰਕ ਤਨਵਾਰ ੈਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਤਖ ਿਾਗੈ ॥੪॥੪॥੪੩॥ 
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ਉਨ ਕਉ ਖਸਤਮ ਕੀਨੀ ਿਾਕਹਾਰੇ ॥ 
 

ਗੋੋਂਡ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (865-7) 

ਉਨ ਕਉ ਖਸਤਮ ਕੀਨੀ ਿਾਕਹਾਰੇ ॥ 

ਦਾਸ ਸਿੰਗ ਤੇ ਮਾਤਰ ਤਿਦਾਰੇ ॥ 

ਗੋਤਿਿੰਦ ਿਗਤ ਕਾ ਮਹਲੁ ਨ ਪਾਇਆ ॥ 

ਰਾਮ ਿਨਾ ਤਮਤਲ ਮਿੰਗਲੁ ਗਾਇਆ ॥੧॥ 

ਸਗਲ ਤਸਰਸਤਿ ਕੇ ਪਿੰਚ ਤਸਕਦਾਰ ॥ 

ਰਾਮ ਿਗਤ ਕ ੇਪਾਨੀਹਾਰ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਿਗਤ ਪਾਸ ਤ ੇਲੇਤੇ ਦਾਨੁ ॥ 

ਗੋਤਿਿੰਦ ਿਗਤ ਕਉ ਕਰਤਹ ਸਲਾਮੁ ॥ 

ਲੂਤਿ ਲੇਤਹ ਸਾਕਤ ਪਤਤ ਖੋਵਤਹ ॥ 

ਸਾਧ ਿਨਾ ਪਗ ਮਤਲ ਮਤਲ ਧਵੋਤਹ ॥੨॥ 

ਪਿੰਚ ਪੂਤ ਿਣੇ ਇਕ ਮਾਇ ॥ 

ਉਤਿੁਿ ਖੇਲੁ ਕਤਰ ਿਗਤ ਤਵਆਇ ॥ 

ਤੀਤਨ ਗੁਣਾ ਕੈ ਸਿੰਤਗ ਰਤਚ ਰਸੇ ॥ 

ਇਨ ਕਉ ਛੋਤਡ ਊਪਤਰ ਿਨ ਿਸੇ ॥੩॥ 

ਕਤਰ ਤਕਰਪਾ ਿਨ ਲੀਏ ਛਡਾਇ ॥ 

ਤਿਸ ਕੇ ਸ ੇਤਤਤਨ ਰਖ ੇਹਿਾਇ ॥ 

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਿਗਤਤ ਪਰਿ ਸਾਰੁ ॥ 

ਤਿਨੁ ਿਗਤੀ ਸਿ ਹੋਇ ਖੁਆਰੁ ॥੪॥੯॥੧੧॥ 
 
  



 119 

 

ਉਨ ਕ ੈਸਿੰਤਗ ਮਤੋਹ ਪਰਿੁ ਤਚਤਤ ਆਵ ੈਸਿੰਤ ਪਰਸਾਤਦ ਮੋਤਹ ਿਾਗੀ ॥ 
 

ਰਾਗੁ ਮਲਾਰ ਮਹਲਾ ੫ ਦੁਪਦੇ ਘਰ ੁ੧  (1267-10) 

ਪਰਿ ਮੇਰੇ ਓਇ ਿੈਰਾਗੀ ਤਤਆਗੀ ॥ 

ਹਉ ਇਕੁ ਤਖਨੁ ਤਤਸੁ ਤਿਨੁ ਰਤਹ ਨ ਸਕਉ ਪਰੀਤਤ ਹਮਾਰੀ ਲਾਗੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਉਨ ਕੈ ਸਿੰਤਗ ਮੋਤਹ ਪਰਿੁ ਤਚਤਤ ਆਵੈ ਸਿੰਤ ਪਰਸਾਤਦ ਮੋਤਹ ਿਾਗੀ ॥ 

ਸੁਤਨ ਉਪਦੇਸ ੁਿਏ ਮਨ ਤਨਰਮਲ ਗੁਨ ਗਾਏ ਰਿੰਤਗ ਰਾਂਗੀ ॥੧॥ 

ਇਹੁ ਮਨ ੁਦੇਇ ਕੀਏ ਸਿੰਤ ਮੀਤਾ ਤਿਪਾਲ ਿਏ ਿਡਿਾਗੀ  ॥ 

ਮਹਾ ਸੁਖੁ ਪਾਇਆ ਿਰਤਨ ਨ ਸਾਕਉ ਰੇਨ ੁਨਾਨਕ ਿਨ ਪਾਗੀ ॥੨॥੧॥੫॥ 
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ਉਪਿੈ ਤਨਪਿੈ ਤਨਪਤਿ ਸਮਾਈ ॥ 
 

ਗਉਿੀ ਕਿੀਰ ਿੀ ॥ (325-12) 

ਉਪਿ ੈਤਨਪਿ ੈਤਨਪਤਿ ਸਮਾਈ ॥ 

ਨੈਨਹ ਦੇਖਤ ਇਹ ੁਿਗੁ ਿਾਈ ॥੧॥ 

ਲਾਿ ਨ ਮਰਹੁ ਕਹਹੁ ਘਰੁ ਮੇਰਾ ॥ 

ਅਿੰਤ ਕੀ ਿਾਰ ਨਹੀ ਕਛ ੁਤੇਰਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਅਤਨਕ ਿਤਨ ਕਤਰ ਕਾਇਆ ਪਾਲੀ ॥ 

ਮਰਤੀ ਿਾਰ ਅਗਤਨ ਸਿੰਤਗ ਿਾਲੀ ॥੨॥ 

ਚੋਆ ਚਿੰਦਨੁ ਮਰਦਨ ਅਿੰਗਾ ॥ 

ਸੋ ਤਨੁ ਿਲ ੈਕਾਿ ਕੈ ਸਿੰਗਾ ॥੩॥ 

ਕਹੁ ਕਿੀਰ ਸੁਨਹੁ ਰ ੇਗੁਨੀਆ ॥ 

ਤਿਨਸੈਗ ੋਰੂਪ ੁਦੇਖ ੈਸਿ ਦਨੁੀਆ ॥੪॥੧੧॥ 
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ਉਪਮਾ ਿਾਤ ਨ ਕਹੀ ਮਰੇੇ ਪਰਿ ਕੀ ਉਪਮਾ ਿਾਤ ਨ ਕਹੀ ॥ 
 

ਰਾਗੁ ਤਿਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੫ ਅਸਿਪਦੀ ਘਰ ੁ੧੨  (837-8) 

ਉਪਮਾ ਿਾਤ ਨ ਕਹੀ ਮੇਰੇ ਪਰਿ ਕੀ ਉਪਮਾ ਿਾਤ ਨ ਕਹੀ ॥ 

ਤਤਿ ਆਨ ਸਰਤਣ ਗਹੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਪਰਿ ਚਰਨ ਕਮਲ ਅਪਾਰ ॥ 

ਹਉ ਿਾਉ ਸਦ ਿਤਲਹਾਰ ॥ 

ਮਤਨ ਪਰੀਤਤ ਲਾਗੀ ਤਾਤਹ ॥ 

ਤਤਿ ਆਨ ਕਤਤਹ ਨ ਿਾਤਹ ॥੧॥ 

ਹਤਰ ਨਾਮ ਰਸਨਾ ਕਹਨ ॥ 

ਮਲ ਪਾਪ ਕਲਮਲ ਦਹਨ ॥ 

ਚਤਿ ਨਾਵ ਸਿੰਤ ਉਧਾਤਰ ॥ 

ਿੈ ਤਰੇ ਸਾਗਰ ਪਾਤਰ ॥੨॥ 

ਮਤਨ ਡੋਤਰ ਪਰੇਮ ਪਰੀਤਤ ॥ 

ਇਹ ਸਿੰਤ ਤਨਰਮਲ ਰੀਤਤ ॥ 

ਤਤਿ ਗਏ ਪਾਪ ਤਿਕਾਰ ॥ 

ਹਤਰ ਤਮਲੇ ਪਰਿ ਤਨਰਿੰਕਾਰ ॥੩॥ 

ਪਰਿ ਪੇਖੀਐ ਤਿਸਮਾਦ ॥ 

ਚਤਖ ਅਨਦ ਪੂਰਨ ਸਾਦ ॥ 

ਨਹ ਡੋਲੀਐ ਇਤ ਊਤ ॥ 

ਪਰਿ ਿਸ ੇਹਤਰ ਹਤਰ ਚੀਤ ॥੪॥ 

ਤਤਨਹ ਨਾਤਹ ਨਰਕ ਤਨਵਾਸੁ ॥ 

ਤਨਤ ਤਸਮਤਰ ਪਰਿ ਗੁਣਤਾਸੁ ॥ 

ਤੇ ਿਮੁ ਨ ਪੇਖਤਹ ਨੈਨ ॥ 

ਸੁਤਨ ਮੋਹ ੇਅਨਹਤ ਿੈਨ ॥੫॥ 

ਹਤਰ ਸਰਤਣ ਸੂਰ ਗੁਪਾਲ ॥ 

ਪਰਿ ਿਗਤ ਵਤਸ ਦਇਆਲ ॥ 

ਹਤਰ ਤਨਗਮ ਲਹਤਹ ਨ ਿਵੇ ॥ 

ਤਨਤ ਕਰਤਹ ਮੁਤਨ ਿਨ ਸਵੇ ॥੬॥ 

ਦੁਖ ਦੀਨ ਦਰਦ ਤਨਵਾਰ ॥ 
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ਿਾ ਕੀ ਮਹਾ ਤਿਖਿੀ ਕਾਰ ॥ 

ਤਾ ਕੀ ਤਮਤਤ ਨ ਿਾਨੈ ਕਇੋ ॥ 

ਿਤਲ ਥਤਲ ਮਹੀਅਤਲ ਸੋਇ ॥੭॥ 

ਕਤਰ ਿਿੰਦਨਾ ਲਖ ਿਾਰ ॥ 

ਥਤਕ ਪਤਰਓ ਪਰਿ ਦਰਿਾਰ ॥ 

ਪਰਿ ਕਰਹੁ ਸਾਧ ੂਧੂਤਰ ॥ 

ਨਾਨਕ ਮਨਸਾ ਪੂਤਰ ॥੮॥੧॥ 
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ਉਿਰਤ ਰਾਿਾ ਰਾਮ ਕੀ ਸਰਣੀ ॥ 
 

ਗਉਿੀ ਮਾਲਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (215-11) 

ਉਿਰਤ ਰਾਿਾ ਰਾਮ ਕੀ ਸਰਣੀ ॥ 

ਸਰਿ ਲੋਕ ਮਾਇਆ ਕ ੇਮਿੰਡਲ ਤਗਤਰ ਤਗਤਰ ਪਰਤੇ ਧਰਣੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਸਾਸਤ ਤਸਿੰਤਮਰਤਤ ਿੇਦ ਿੀਚਾਰ ੇਮਹਾ ਪੁਰਖਨ ਇਉ ਕਤਹਆ ॥ 

ਤਿਨੁ ਹਤਰ ਿਿਨ ਨਾਹੀ ਤਨਸਤਾਰਾ ਸੂਖੁ ਨ ਤਕਨਹੂਿੰ ਲਤਹਆ ॥੧॥ 

ਤੀਤਨ ਿਵਨ ਕੀ ਲਖਮੀ ਿੋਰੀ ਿੂਝਤ ਨਾਹੀ ਲਹਰ ੇ॥ 

ਤਿਨੁ ਹਤਰ ਿਗਤਤ ਕਹਾ ਤਥਤਤ ਪਾਵੈ ਤਫਰਤੋ ਪਹਰੇ ਪਹਰ ੇ॥੨॥ 

ਅਤਨਕ ਤਿਲਾਸ ਕਰਤ ਮਨ ਮੋਹਨ ਪੂਰਨ ਹੋਤ ਨ ਕਾਮਾ ॥ 

ਿਲਤੋ ਿਲਤ ੋਕਿਹੂ ਨ ਿੂਝਤ ਸਗਲ ਤਿਰਥੇ ਤਿਨੁ ਨਾਮਾ ॥੩॥ 

ਹਤਰ ਕਾ ਨਾਮੁ ਿਪਹ ੁਮੇਰੇ ਮੀਤਾ ਇਹ ੈਸਾਰ ਸੁਖ ੁਪੂਰਾ ॥ 

ਸਾਧਸਿੰਗਤਤ ਿਨਮ ਮਰਣ ੁਤਨਵਾਰ ੈਨਾਨਕ ਿਨ ਕੀ ਧੂਰਾ ॥੪॥੪॥੧੬੨॥ 
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ਉਮਤਕਓ ਹੀਉ ਤਮਲਨ ਪਰਿ ਤਾਈ ॥ 
 

ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (737-15) 

ਉਮਤਕਓ ਹੀਉ ਤਮਲਨ ਪਰਿ ਤਾਈ ॥ 

ਖੋਿਤ ਚਤਰਓ ਦੇਖਉ ਤਪਰਅ ਿਾਈ ॥ 

ਸੁਨਤ ਸਦੇਸਰੋ ਤਪਰਅ ਤਗਰਤਹ ਸੇਿ ਤਵਛਾਈ ॥ 

ਿਰਤਮ ਿਰਤਮ ਆਇਓ ਤਉ ਨਦਤਰ ਨ ਪਾਈ ॥੧॥ 

ਤਕਨ ਤਿਤਧ ਹੀਅਰੋ ਧੀਰ ੈਤਨਮਾਨੋ ॥ 

ਤਮਲੁ ਸਾਿਨ ਹਉ ਤੁਝੁ ਕੁਰਿਾਨੋ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਏਕਾ ਸੇਿ ਤਵਛੀ ਧਨ ਕਿੰਤਾ ॥ 

ਧਨ ਸੂਤੀ ਤਪਰੁ ਸਦ ਿਾਗਿੰਤਾ ॥ 

ਪੀਓ ਮਦਰੋ ਧਨ ਮਤਵਿੰਤਾ ॥ 

ਧਨ ਿਾਗ ੈਿੇ ਤਪਰੁ ਿਲੋਿੰਤਾ ॥੨॥ 

ਿਈ ਤਨਰਾਸੀ ਿਹੁਤੁ ਤਦਨ ਲਾਗੇ ॥ 

ਦੇਸ ਤਦਸਿੰਤਰ ਮ ੈਸਗਲ ੇਝਾਗੇ ॥ 

ਤਖਨੁ ਰਹਨ ੁਨ ਪਾਵਉ ਤਿਨ ੁਪਗ ਪਾਗੇ ॥ 

ਹੋਇ ਤਿਪਾਲ ੁਪਰਿ ਤਮਲਹ ਸਿਾਗੇ ॥੩॥ 

ਿਇਓ ਤਿਪਾਲ ੁਸਤਸਿੰਤਗ ਤਮਲਾਇਆ ॥ 

ਿੂਝੀ ਤਪਤਤ ਘਰਤਹ ਤਪਰੁ ਪਾਇਆ ॥ 

ਸਗਲ ਸੀਗਾਰ ਹੁਤਣ ਮੁਝਤਹ ਸਹੁਾਇਆ ॥ 

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਗੁਤਰ ਿਰਮੁ ਚੁਕਾਇਆ ॥੪॥ 

ਿਹ ਦੇਖਾ ਤਹ ਤਪਰ ੁਹੈ ਿਾਈ ॥ 

ਖੋਤਲਿ੍ਹਹਓ ਕਪਾਿ ੁਤਾ ਮਨ ੁਿਹਰਾਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ਦੂਿਾ ॥੫॥ 
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ਉਲਿੀ ਰੇ ਮਨ ਉਲਿੀ ਰੇ ॥ 
 

ਦੇਵਗਿੰਧਾਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (535-15) 

ਉਲਿੀ ਰੇ ਮਨ ਉਲਿੀ ਰੇ ॥ 

ਸਾਕਤ ਤਸਉ ਕਤਰ ਉਲਿੀ ਰ ੇ॥ 

ਝੂਿੈ ਕੀ ਰ ੇਝੂਿ ੁਪਰੀਤਤ ਛੁਿਕੀ ਰੇ ਮਨ ਛੁਿਕੀ ਰ ੇਸਾਕਤ ਸਿੰਤਗ ਨ ਛੁਿਕੀ ਰੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਤਿਉ ਕਾਿਰ ਿਤਰ ਮਿੰਦਰੁ ਰਾਤਖਓ ਿੋ ਪਸੈੈ ਕਾਲੂਖੀ ਰੇ ॥ 

ਦੂਰਹੁ ਹੀ ਤੇ ਿਾਤਗ ਗਇਓ ਹੈ ਤਿਸੁ ਗੁਰ ਤਮਤਲ ਛੁਿਕੀ ਤਤਰਕੁਿੀ ਰੇ ॥੧॥ 

ਮਾਗਉ ਦਾਨ ੁਤਿਪਾਲ ਤਿਪਾ ਤਨਤਧ ਮੇਰਾ ਮੁਖੁ ਸਾਕਤ ਸਿੰਤਗ ਨ ਿੁਿਸੀ ਰੇ ॥ 

ਿਨ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਦਾਸ ਕੋ ਕਰੀਅਹੁ ਮੇਰਾ ਮੂਿੰਡ ੁਸਾਧ ਪਗਾ ਹੇਤਿ ਰੁਲਸੀ ਰ ੇ॥੨॥੪॥੩੭॥ 
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ਉਲਾਹਨ ੋਮੈ ਕਾਹੂ ਨ ਦੀਓ ॥ 
 

ਨਿ ਨਾਰਾਇਨ ਮਹਲਾ ੫ ਦੁਪਦੇ  (978-13) 

ਉਲਾਹਨੋ ਮ ੈਕਾਹੂ ਨ ਦੀਓ ॥ 

ਮਨ ਮੀਿ ਤੁਹਾਰ ੋਕੀਓ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਆਤਗਆ ਮਾਤਨ ਿਾਤਨ ਸੁਖੁ ਪਾਇਆ ਸੁਤਨ ਸੁਤਨ ਨਾਮੁ ਤੁਹਾਰ ੋਿੀਓ ॥ 

ਈਹਾਂ ਊਹਾ ਹਤਰ ਤੁਮ ਹੀ ਤੁਮ ਹੀ ਇਹੁ ਗੁਰ ਤੇ ਮਿੰਤੁ ਤਦਰਿੀਓ ॥੧॥ 

ਿਿ ਤੇ ਿਾਤਨ ਪਾਈ ਏਹ ਿਾਤਾ ਤਿ ਕੁਸਲ ਖਮੇ ਸਿ ਥੀਓ ॥ 

ਸਾਧਸਿੰਤਗ ਨਾਨਕ ਪਰਗਾਤਸਓ ਆਨ ਨਾਹੀ ਰ ੇਿੀਓ ॥੨॥੧॥੨॥ 
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ਊਚ ਅਪਾਰ ਿੇਅਿੰਤ ਸੁਆਮੀ ਕਉਣ ੁਿਾਣੈ ਗੁਣ ਤੇਰੇ ॥ 
 

ਤਿਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (802-16) 

ਊਚ ਅਪਾਰ ਿੇਅਿੰਤ ਸੁਆਮੀ ਕਉਣੁ ਿਾਣ ੈਗੁਣ ਤੇਰ ੇ॥ 

ਗਾਵਤ ੇਉਧਰਤਹ ਸੁਣਤ ੇਉਧਰਤਹ ਤਿਨਸਤਹ ਪਾਪ ਘਨੇਰ ੇ॥ 

ਪਸੂ ਪਰੇਤ ਮੁਗਧ ਕਉ ਤਾਰੇ ਪਾਹਨ ਪਾਤਰ ਉਤਾਰ ੈ॥ 

ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਤੇਰੀ ਸਰਣਾਈ ਸਦਾ ਸਦਾ ਿਤਲਹਾਰ ੈ॥੪॥੧॥੪॥ 
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ਊਿਤ ਸੁਖੀਆ ਿਿੈਤ ਸਖੁੀਆ ॥ 
 

ਿੈਰਉ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (1136-5) 

ਊਿਤ ਸੁਖੀਆ ਿੈਿਤ ਸੁਖੀਆ ॥ 

ਿਉ ਨਹੀ ਲਾਗ ੈਿਾਂ ਐਸੇ ਿੁਝੀਆ ॥੧॥ 

ਰਾਖਾ ਏਕੁ ਹਮਾਰਾ ਸੁਆਮੀ ॥ 

ਸਗਲ ਘਿਾ ਕਾ ਅਿੰਤਰਿਾਮੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਸੋਇ ਅਤਚਿੰਤਾ ਿਾਤਗ ਅਤਚਿੰਤਾ ॥ 

ਿਹਾ ਕਹਾਂ ਪਰਿੁ ਤੂਿੰ ਵਰਤਿੰਤਾ ॥੨॥ 

ਘਤਰ ਸੁਤਖ ਵਤਸਆ ਿਾਹਤਰ ਸਖੁੁ ਪਾਇਆ ॥ 

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਗੁਤਰ ਮਿੰਤ ੁਤਦਰਿਾਇਆ ॥੩॥੨॥ 
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ਊਿਤ ਿਿੈਤ ਸੋਵਤ ਤਧਆਈਐ ॥ 
 

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ (386-7) 

ਊਿਤ ਿੈਿਤ ਸੋਵਤ ਤਧਆਈਐ ॥ 

ਮਾਰਤਗ ਚਲਤ ਹਰੇ ਹਤਰ ਗਾਈਐ ॥੧॥ 

ਸਰਵਨ ਸਨੁੀਿ ੈਅਿੰਤਮਰਤ ਕਥਾ ॥ 

ਿਾਸੁ ਸਨੁੀ ਮਤਨ ਹੋਇ ਅਨਿੰਦਾ ਦੂਖ ਰੋਗ ਮਨ ਸਗਲ ੇਲਥਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਕਾਰਤਿ ਕਾਤਮ ਿਾਿ ਘਾਿ ਿਪੀਿ ੈ॥ 

ਗੁਰ ਪਰਸਾਤਦ ਹਤਰ ਅਿੰਤਮਰਤੁ ਪੀਿ ੈ॥੨॥ 

ਤਦਨਸ ੁਰਤੈਨ ਹਤਰ ਕੀਰਤਨ ੁਗਾਈਐ ॥ 

ਸੋ ਿਨੁ ਿਮ ਕੀ ਵਾਿ ਨ ਪਾਈਐ ॥੩॥ 

ਆਿ ਪਹਰ ਤਿਸੁ ਤਵਸਰਤਹ ਨਾਹੀ ॥ 

ਗਤਤ ਹੋਵ ੈਨਾਨਕ ਤਤਸ ੁਲਤਗ ਪਾਈ ॥੪॥੧੦॥੬੧॥ 
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ਓਅਿੰ ਤਪਰਅ ਪਰੀਤਤ ਚੀਤਤ ਪਤਹਲਰੀਆ ॥ 
 

ਸਾਰਗ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (1213-5) 

ਓਅਿੰ ਤਪਰਅ ਪਰੀਤਤ ਚੀਤਤ ਪਤਹਲਰੀਆ ॥ 

ਿੋ ਤਉ ਿਚਨ ੁਦੀਓ ਮੇਰ ੇਸਤਤਗੁਰ ਤਉ ਮੈ ਸਾਿ ਸੀਗਰੀਆ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਹਮ ਿੂਲਹ ਤੁਮ ਸਦਾ ਅਿੂਲਾ ਹਮ ਪਤਤਤ ਤੁਮ ਪਤਤਤ ਉਧਰੀਆ ॥ 

ਹਮ ਨੀਚ ਤਿਰਖ ਤੁਮ ਮੈਲਾਗਰ ਲਾਿ ਸਿੰਤਗ ਸਿੰਤਗ ਿਸਰੀਆ ॥੧॥ 

ਤੁਮ ਗਿੰਿੀਰ ਧੀਰ ਉਪਕਾਰੀ ਹਮ ਤਕਆ ਿਪੁਰੇ ਿਿੰਤਰੀਆ ॥ 

ਗੁਰ ਤਿਪਾਲ ਨਾਨਕ ਹਤਰ ਮੇਤਲਓ ਤਉ ਮੇਰੀ ਸਤੂਖ ਸੇਿਰੀਆ ॥੨॥੨੨॥੪੫॥ 
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ਓਅਿੰਕਾਤਰ ਏਕ ਧੁਤਨ ਏਕ ੈਏਕ ੈਰਾਗ ੁਅਲਾਪੈ ॥ 
 

ਰਾਮਕਲੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (885-1) 

ਓਅਿੰਕਾਤਰ ਏਕ ਧਤੁਨ ਏਕੈ ਏਕੈ ਰਾਗੁ ਅਲਾਪੈ ॥ 

ਏਕਾ ਦੇਸੀ ਏਕੁ ਤਦਖਾਵ ੈਏਕੋ ਰਤਹਆ ਤਿਆਪੈ ॥ 

ਏਕਾ ਸੁਰਤਤ ਏਕਾ ਹੀ ਸਵੇਾ ਏਕੋ ਗੁਰ ਤੇ ਿਾਪੈ ॥੧॥ 

ਿਲੋ ਿਲ ੋਰੇ ਕੀਰਤਨੀਆ ॥ 

ਰਾਮ ਰਮਾ ਰਾਮਾ ਗੁਨ ਗਾਉ ॥ 

ਛੋਤਡ ਮਾਇਆ ਕੇ ਧਿੰਧ ਸੁਆਉ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਪਿੰਚ ਿਤਿਤਰ ਕਰ ੇਸਿੰਤੋਖਾ ਸਾਤ ਸੁਰਾ ਲ ੈਚਾਲ ੈ॥ 

ਿਾਿਾ ਮਾਣੁ ਤਾਣ ੁਤਤਿ ਤਾਨਾ ਪਾਉ ਨ ਿੀਗਾ ਘਾਲ ੈ॥ 

ਫੇਰੀ ਫੇਰੁ ਨ ਹੋਵ ੈਕਿ ਹੀ ਏਕੁ ਸਿਦੁ ਿਿੰਤਧ ਪਾਲੈ ॥੨॥ 

ਨਾਰਦੀ ਨਰਹਰ ਿਾਤਣ ਹਦੂਰੇ ॥ 

ਘੂਿੰਘਰ ਖਿਕੁ ਤਤਆਤਗ ਤਵਸੂਰ ੇ॥ 

ਸਹਿ ਅਨਿੰਦ ਤਦਖਾਵ ੈਿਾਵ ੈ॥ 

ਏਹੁ ਤਨਰਤਤਕਾਰੀ ਿਨਤਮ ਨ ਆਵੈ ॥੩॥ 

ਿੇ ਕੋ ਅਪਨ ੇਿਾਕੁਰ ਿਾਵੈ ॥ 

ਕੋਤਿ ਮਤਧ ਏਹੁ ਕੀਰਤਨੁ ਗਾਵ ੈ॥ 

ਸਾਧਸਿੰਗਤਤ ਕੀ ਿਾਵਉ ਿੇਕ ॥ 

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਤਤਸ ੁਕੀਰਤਨ ੁਏਕ ॥੪॥੮॥ 
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ਓਇ ਸਾਿਨ ਓਇ ਮੀਤ ਤਪਆਰੇ ॥ 
 

ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (739-16) 

ਿਾ ਕੈ ਦਰਤਸ ਪਾਪ ਕੋਤਿ ਉਤਾਰੇ ॥ 

ਿੇਿਤ ਸਿੰਤਗ ਇਹ ੁਿਵਿਲੁ ਤਾਰੇ ॥੧॥ 

ਓਇ ਸਾਿਨ ਓਇ ਮੀਤ ਤਪਆਰੇ ॥ 

ਿੋ ਹਮ ਕਉ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਤਚਤਾਰੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਿਾ ਕਾ ਸਿਦੁ ਸੁਨਤ ਸੁਖ ਸਾਰ ੇ॥ 

ਿਾ ਕੀ ਿਹਲ ਿਮਦੂਤ ਤਿਦਾਰ ੇ॥੨॥ 

ਿਾ ਕੀ ਧੀਰਕ ਇਸ ੁਮਨਤਹ ਸਧਾਰੇ ॥ 

ਿਾ ਕੈ ਤਸਮਰਤਣ ਮੁਖ ਉਿਲਾਰ ੇ॥੩॥ 

ਪਰਿ ਕੇ ਸੇਵਕ ਪਰਤਿ ਆਤਪ ਸਵਾਰੇ ॥ 

ਸਰਤਣ ਨਾਨਕ ਤਤਨਹ ਸਦ ਿਤਲਹਾਰੇ ॥੪॥੭॥੧੩॥ 
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ਓਹੁ ਨੇਹ ੁਨਵੇਲਾ ॥ 
 

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ਘਰੁ ੧੪  (407-18) 

ਓਹੁ ਨੇਹ ੁਨਵੇਲਾ ॥ 

ਅਪੁਨ ੇਪਰੀਤਮ ਤਸਉ ਲਾਤਗ ਰਹੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਿੋ ਪਰਿ ਿਾਵੈ ਿਨਤਮ ਨ ਆਵੈ ॥ 

ਹਤਰ ਪਰਮੇ ਿਗਤਤ ਹਤਰ ਪਰੀਤਤ ਰਚੈ ॥੧॥ 

ਪਰਿ ਸਿੰਤਗ ਤਮਲੀਿ ੈਇਹੁ ਮਨੁ ਦੀਿ ੈ॥ 

ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਤਮਲੈ ਅਪਨੀ ਦਇਆ ਕਰਹੁ ॥੨॥੧॥੧੫੦॥ 
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ਓਹਾ ਪਰੇਮ ਤਪਰੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
 

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ਤਤਪਦੇ ॥ (406-17) 

ਓਹਾ ਪਰੇਮ ਤਪਰੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਕਤਨਕ ਮਾਤਣਕ ਗਿ ਮੋਤੀਅਨ ਲਾਲਨ ਨਹ ਨਾਹ ਨਹੀ ॥੧॥ 

ਰਾਿ ਨ ਿਾਗ ਨ ਹੁਕਮ ਨ ਸਾਦਨ ॥ 

ਤਕਛੁ ਤਕਛੁ ਨ ਚਾਹੀ ॥੨॥ 

ਚਰਨਨ ਸਰਨਨ ਸਿੰਤਨ ਿਿੰਦਨ ॥ 

ਸੁਖੋ ਸੁਖ ੁਪਾਹੀ ॥ 

ਨਾਨਕ ਤਪਤਤ ਹਰੀ ॥ 

ਤਮਲ ੇਪਰੇਮ ਤਪਰੀ ॥੩॥੩॥੧੪੩॥ 
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ਓਤਤ ਪੋਤਤ ਸੇਵਕ ਸਿੰਤਗ ਰਾਤਾ ॥ 
 

ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (101-16) 

ਓਤਤ ਪੋਤਤ ਸਵੇਕ ਸਿੰਤਗ ਰਾਤਾ ॥ 

ਪਰਿ ਪਰਤਤਪਾਲ ੇਸੇਵਕ ਸੁਖਦਾਤਾ ॥ 

ਪਾਣੀ ਪਖਾ ਪੀਸਉ ਸਵੇਕ ਕੈ ਿਾਕੁਰ ਹੀ ਕਾ ਆਹਰੁ ਿੀਉ ॥੧॥ 

ਕਾਤਿ ਤਸਲਕ ਪਰਤਿ ਸੇਵਾ ਲਾਇਆ ॥ 

ਹੁਕਮੁ ਸਾਤਹਿ ਕਾ ਸੇਵਕ ਮਤਨ ਿਾਇਆ ॥ 

ਸੋਈ ਕਮਾਵੈ ਿ ੋਸਾਤਹਿ ਿਾਵੈ ਸੇਵਕੁ ਅਿੰਤਤਰ ਿਾਹਤਰ ਮਾਹਰੁ ਿੀਉ ॥੨॥ 

ਤੂਿੰ ਦਾਨਾ ਿਾਕੁਰੁ ਸਿ ਤਿਤਧ ਿਾਨਤਹ ॥ 

ਿਾਕੁਰ ਕੇ ਸਵੇਕ ਹਤਰ ਰਿੰਗ ਮਾਣਤਹ ॥ 

ਿੋ ਤਕਛ ੁਿਾਕੁਰ ਕਾ ਸੋ ਸੇਵਕ ਕਾ ਸਵੇਕੁ ਿਾਕੁਰ ਹੀ ਸਿੰਤਗ ਿਾਹਰੁ ਿੀਉ ॥੩॥ 

ਅਪੁਨੈ ਿਾਕੁਤਰ ਿੋ ਪਤਹਰਾਇਆ ॥ 

ਿਹੁਤਰ ਨ ਲੇਖਾ ਪੁਤਛ ਿੁਲਾਇਆ ॥ 

ਤਤਸੁ ਸੇਵਕ ਕੈ ਨਾਨਕ ਕੁਰਿਾਣੀ ਸ ੋਗਤਹਰ ਗਿੀਰਾ ਗਉਹਰੁ ਿੀਉ ॥੪॥੧੮॥੨੫॥ 
 

  



 136 

ਓਇ ਸੁਖ ਕਾ ਤਸਉ ਿਰਤਨ ਸੁਨਾਵਤ ॥ 
 

ਸਾਰਗ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (1205-4) 

ਓਇ ਸੁਖ ਕਾ ਤਸਉ ਿਰਤਨ ਸਨੁਾਵਤ ॥ 

ਅਨਦ ਤਿਨੋਦ ਪੇਤਖ ਪਰਿ ਦਰਸਨ ਮਤਨ ਮਿੰਗਲ ਗੁਨ ਗਾਵਤ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਤਿਸਮ ਿਈ ਪੇਤਖ ਤਿਸਮਾਦੀ ਪੂਤਰ ਰਹ ੇਤਕਰਪਾਵਤ ॥ 

ਪੀਓ ਅਿੰਤਮਰਤ ਨਾਮੁ ਅਮੋਲਕ ਤਿਉ ਚਾਤਖ ਗਿੂੰਗਾ ਮੁਸਕਾਵਤ ॥੧॥ 

ਿਸੈੇ ਪਵਨ ੁਿਿੰਧ ਕਤਰ ਰਾਤਖਓ ਿੂਝ ਨ ਆਵਤ ਿਾਵਤ ॥ 

ਿਾ ਕਉ ਤਰਦੈ ਪਰਗਾਸ ੁਿਇਓ ਹਤਰ ਉਆ ਕੀ ਕਹੀ ਨ ਿਾਇ ਕਹਾਵਤ ॥੨॥ 

ਆਨ ਉਪਾਵ ਿੇਤੇ ਤਕਛ ੁਕਹੀਅਤਹ ਤੇਤ ੇਸੀਖੇ ਪਾਵਤ ॥ 

ਅਤਚਿੰਤ ਲਾਲੁ ਤਗਰਹ ਿੀਤਤਰ ਪਰਗਤਿਓ ਅਗਮ ਿਸੇੈ ਪਰਖਾਵਤ ॥੩॥ 

ਤਨਰਗੁਣ ਤਨਰਿੰਕਾਰ ਅਤਿਨਾਸੀ ਅਤੁਲ ੋਤੁਤਲਓ ਨ ਿਾਵਤ ॥ 

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਅਿਰ ੁਤਿਤਨ ਿਤਰਆ ਤਤਸ ਹੀ ਕਉ ਿਤਨ ਆਵਤ ॥੪॥੯॥ 
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ਅਿੰਤਤ ਕਾਤਲ ਿ ੋਲਛਮੀ ਤਸਮਰੈ ਐਸੀ ਤਚਿੰਤਾ ਮਤਹ ਿੇ ਮਰੈ ॥ 
 

ਗੂਿਰੀ ਿਗਤ ਤਤਰਲਚੋਨ ਿੀ ॥ (526-5) 

ਅਿੰਤਤ ਕਾਤਲ ਿ ੋਲਛਮੀ ਤਸਮਰੈ ਐਸੀ ਤਚਿੰਤਾ ਮਤਹ ਿੇ ਮਰ ੈ॥ 

ਸਰਪ ਿੋਤਨ ਵਤਲ ਵਤਲ ਅਉਤਰ ੈ॥੧॥ 

ਅਰੀ ਿਾਈ ਗੋਤਿਦ ਨਾਮੁ ਮਤਤ ਿੀਸਰ ੈ॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਅਿੰਤਤ ਕਾਤਲ ਿ ੋਇਸਤਰੀ ਤਸਮਰ ੈਐਸੀ ਤਚਿੰਤਾ ਮਤਹ ਿੇ ਮਰੈ ॥ 

ਿੇਸਵਾ ਿਤੋਨ ਵਤਲ ਵਤਲ ਅਉਤਰ ੈ॥੨॥ 

ਅਿੰਤਤ ਕਾਤਲ ਿ ੋਲਤਿਕੇ ਤਸਮਰੈ ਐਸੀ ਤਚਿੰਤਾ ਮਤਹ ਿੇ ਮਰ ੈ॥ 

ਸੂਕਰ ਿੋਤਨ ਵਤਲ ਵਤਲ ਅਉਤਰ ੈ॥੩॥ 

ਅਿੰਤਤ ਕਾਤਲ ਿ ੋਮਿੰਦਰ ਤਸਮਰ ੈਐਸੀ ਤਚਿੰਤਾ ਮਤਹ ਿੇ ਮਰ ੈ॥ 

ਪਰੇਤ ਿੋਤਨ ਵਤਲ ਵਤਲ ਅਉਤਰ ੈ॥੪॥ 

ਅਿੰਤਤ ਕਾਤਲ ਨਾਰਾਇਣੁ ਤਸਮਰ ੈਐਸੀ ਤਚਿੰਤਾ ਮਤਹ ਿੇ ਮਰੈ ॥ 

ਿਦਤਤ ਤਤਲੋਚਨ ੁਤ ੇਨਰ ਮੁਕਤਾ ਪੀਤਿੰਿਰੁ ਵਾ ਕ ੇਤਰਦੈ ਿਸੈ ॥੫॥੨॥ 
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ਅਿੰਤੁ ਨ ਪਾਵਤ ਦੇਵ ਸਿ ੈਮੁਤਨ ਇਿੰਦਰ ਮਹਾ ਤਸਵ ਿਗੋ ਕਰੀ ॥ 
 

ਸਵਈਏ ਮਹਲ ੇਪਿੰਿਵ ੇਕ ੇ੫, ਮਥੁਰਾ (1409-1) 

ਅਿੰਤੁ ਨ ਪਾਵਤ ਦੇਵ ਸਿੈ ਮੁਤਨ ਇਿੰਦਰ ਮਹਾ ਤਸਵ ਿਗੋ ਕਰੀ ॥ 

ਫੁਤਨ ਿੇਦ ਤਿਰਿੰਤਚ ਤਿਚਾਤਰ ਰਤਹਓ ਹਤਰ ਿਾਪ ੁਨ ਛਾਤਡਯਉ ਏਕ ਘਰੀ ॥ 

ਮਥੁਰਾ ਿਨ ਕ ੋਪਰਿੁ ਦੀਨ ਦਯਾਲੁ ਹੈ ਸਿੰਗਤਤ ਤਸਰਤਸਿ ਤਨਹਾਲ ੁਕਰੀ ॥ 

ਰਾਮਦਾਤਸ ਗੁਰੂ ਿਗ ਤਾਰਨ ਕਉ ਗੁਰ ਿੋਤਤ ਅਰਿੁਨ ਮਾਤਹ ਧਰੀ ॥੪॥ 

ਿਗ ਅਉਰੁ ਨ ਯਾਤਹ ਮਹਾ ਤਮ ਮੈ ਅਵਤਾਰੁ ਉਿਾਗਰ ੁਆਤਨ ਕੀਅਉ ॥ 

ਤਤਨ ਕ ੇਦੁਖ ਕੋਤਿਕ ਦਤੂਰ ਗਏ ਮਥੁਰਾ ਤਿਨਹ ਅਿੰਤਮਰਤ ਨਾਮੁ ਪੀਅਉ ॥ 

ਇਹ ਪਧਤਤ ਤੇ ਮਤ ਚੂਕਤਹ ਰ ੇਮਨ ਿੇਦੁ ਤਿਿੇਦੁ ਨ ਿਾਨ ਿੀਅਉ ॥ 

ਪਰਤਤਛ ਤਰਦੈ ਗੁਰ ਅਰਿੁਨ ਕੈ ਹਤਰ ਪੂਰਨ ਿਰਹਤਮ ਤਨਵਾਸ ੁਲੀਅਉ ॥੫॥ 
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ਅਿੰਤਤਰ ਗਾਵਉ ਿਾਹਤਰ ਗਾਵਉ ਗਾਵਉ ਿਾਤਗ ਸਵਾਰੀ ॥ 
 

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (401-12) 

ਅਿੰਤਤਰ ਗਾਵਉ ਿਾਹਤਰ ਗਾਵਉ ਗਾਵਉ ਿਾਤਗ ਸਵਾਰੀ ॥ 

ਸਿੰਤਗ ਚਲਨ ਕਉ ਤੋਸਾ ਦੀਨਹਾ ਗੋਤਿਿੰਦ ਨਾਮ ਕੇ ਤਿਉਹਾਰੀ ॥੧॥ 

ਅਵਰ ਤਿਸਾਰੀ ਤਿਸਾਰੀ ॥ 

ਨਾਮ ਦਾਨ ੁਗੁਤਰ ਪੂਰ ੈਦੀਓ ਮ ੈਏਹੋ ਆਧਾਰੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਦੂਖਤਨ ਗਾਵਉ ਸੁਤਖ ਿੀ ਗਾਵਉ ਮਾਰਤਗ ਪਿੰਤਥ ਸਮਹਾਰੀ ॥ 

ਨਾਮ ਤਦਰਿੁ ਗੁਤਰ ਮਨ ਮਤਹ ਦੀਆ ਮੋਰੀ ਤਤਸਾ ਿੁਝਾਰੀ ॥੨॥ 

ਤਦਨੁ ਿੀ ਗਾਵਉ ਰਨੈੀ ਗਾਵਉ ਗਾਵਉ ਸਾਤਸ ਸਾਤਸ ਰਸਨਾਰੀ ॥ 

ਸਤਸਿੰਗਤਤ ਮਤਹ ਤਿਸਾਸੁ ਹੋਇ ਹਤਰ ਿੀਵਤ ਮਰਤ ਸਿੰਗਾਰੀ ॥੩॥ 

ਿਨ ਨਾਨਕ ਕਉ ਇਹੁ ਦਾਨੁ ਦੇਹੁ ਪਰਿ ਪਾਵਉ ਸਿੰਤ ਰੇਨ ਉਤਰ ਧਾਰੀ ॥ 

ਸਰਵਨੀ ਕਥਾ ਨੈਨ ਦਰਸੁ ਪੇਖਉ ਮਸਤਕੁ ਗੁਰ ਚਰਨਾਰੀ ॥੪॥੨॥੧੨੨॥ 
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ਅਿੰਤਤਰ ਦੇਤਖ ਸਿਤਦ ਮਨੁ ਮਾਤਨਆ ਅਵਰੁ ਨ ਰਾਂਗਨਹਾਰਾ ॥ 
 

ਪਰਿਾਤੀ ਮਹਲਾ ੧ ॥ (1331-17) 

ਅਿੰਤਤਰ ਦਤੇਖ ਸਿਤਦ ਮਨੁ ਮਾਤਨਆ ਅਵਰ ੁਨ ਰਾਂਗਨਹਾਰਾ ॥ 

ਅਤਹਤਨਤਸ ਿੀਆ ਦੇਤਖ ਸਮਾਲੇ ਤਤਸ ਹੀ ਕੀ ਸਰਕਾਰਾ ॥੧॥ 

ਮੇਰਾ ਪਰਿੁ ਰਾਂਤਗ ਘਣੌ ਅਤਤ ਰਿੂੌ ॥ 

ਦੀਨ ਦਇਆਲ ੁਪਰੀਤਮ ਮਨਮੋਹਨੁ ਅਤਤ ਰਸ ਲਾਲ ਸਗੂਿ ੌ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਊਪਤਰ ਕੂਪੁ ਗਗਨ ਪਤਨਹਾਰੀ ਅਿੰਤਮਰਤ ੁਪੀਵਣਹਾਰਾ ॥ 

ਤਿਸ ਕੀ ਰਚਨਾ ਸ ੋਤਿਤਧ ਿਾਣ ੈਗੁਰਮੁਤਖ ਤਗਆਨੁ ਵੀਚਾਰਾ ॥੨॥ 

ਪਸਰੀ ਤਕਰਤਣ ਰਤਸ ਕਮਲ ਤਿਗਾਸੇ ਸਤਸ ਘਤਰ ਸੂਰ ੁਸਮਾਇਆ ॥ 

ਕਾਲੁ ਤਿਧੁਿੰਤਸ ਮਨਸਾ ਮਤਨ ਮਾਰੀ ਗੁਰ ਪਰਸਾਤਦ ਪਰਿੁ ਪਾਇਆ ॥੩॥ 

ਅਤਤ ਰਤਸ ਰਿੰਤਗ ਚਲੂਲ ੈਰਾਤੀ ਦੂਿਾ ਰਿੰਗੁ ਨ ਕੋਈ ॥ 

ਨਾਨਕ ਰਸਤਨ ਰਸਾਏ ਰਾਤੇ ਰਤਵ ਰਤਹਆ ਪਰਿੁ ਸੋਈ ॥੪॥੧੫॥ 
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ਅਿੰਤਤਰ ਤਪਆਸ ਉਿੀ ਪਰਿ ਕੇਰੀ ਸੁਤਣ ਗਰੁ ਿਚਨ ਮਤਨ ਤੀਰ ਲਗਈਆ ॥ 
 

ਤਿਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੪ ॥ (835-19) 

ਅਿੰਤਤਰ ਤਪਆਸ ਉਿੀ ਪਰਿ ਕਰੇੀ ਸੁਤਣ ਗੁਰ ਿਚਨ ਮਤਨ ਤੀਰ ਲਗਈਆ ॥ 

ਮਨ ਕੀ ਤਿਰਥਾ ਮਨ ਹੀ ਿਾਣ ੈਅਵਰੁ ਤਕ ਿਾਣ ੈਕੋ ਪੀਰ ਪਰਈਆ ॥੧॥ 

ਰਾਮ ਗੁਤਰ ਮੋਹਤਨ ਮੋਤਹ ਮਨ ੁਲਈਆ ॥ 

ਹਉ ਆਕਲ ਤਿਕਲ ਿਈ ਗੁਰ ਦੇਖੇ ਹਉ ਲੋਿ ਪੋਿ ਹੋਇ ਪਈਆ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਹਉ ਤਨਰਖਤ ਤਫਰਉ ਸਤਿ ਦਸੇ ਤਦਸਿੰਤਰ ਮ ੈਪਰਿ ਦੇਖਨ ਕ ੋਿਹੁਤੁ ਮਤਨ ਚਈਆ ॥ 

ਮਨੁ ਤਨੁ ਕਾਤਿ ਦਉੇ ਗੁਰ ਆਗੈ ਤਿਤਨ ਹਤਰ ਪਰਿ ਮਾਰਗੁ ਪਿੰਥੁ ਤਦਖਈਆ ॥੨॥ 

ਕੋਈ ਆਤਣ ਸਦੇਸਾ ਦੇਇ ਪਰਿ ਕੇਰਾ ਤਰਦ ਅਿੰਤਤਰ ਮਤਨ ਤਤਨ ਮੀਿ ਲਗਈਆ ॥ 

ਮਸਤਕੁ ਕਾਤਿ ਦੇਉ ਚਰਣਾ ਤਤਲ ਿੋ ਹਤਰ ਪਰਿ ੁਮੇਲੇ ਮੇਤਲ ਤਮਲਈਆ ॥੩॥ 

ਚਲੁ ਚਲੁ ਸਖੀ ਹਮ ਪਰਿ ੁਪਰਿਧੋਹ ਗੁਣ ਕਾਮਣ ਕਤਰ ਹਤਰ ਪਰਿੁ ਲਹੀਆ ॥ 

ਿਗਤਤ ਵਛਲੁ ਉਆ ਕ ੋਨਾਮੁ ਕਹੀਅਤੁ ਹੈ ਸਰਤਣ ਪਰਿੂ ਤਤਸ ੁਪਾਛੈ ਪਈਆ ॥੪॥ 

ਤਖਮਾ ਸੀਗਾਰ ਕਰ ੇਪਰਿ ਖੁਸੀਆ ਮਤਨ ਦੀਪਕ ਗੁਰ ਤਗਆਨ ੁਿਲਈਆ ॥ 

ਰਤਸ ਰਤਸ ਿੋਗ ਕਰੇ ਪਰਿੁ ਮੇਰਾ ਹਮ ਤਤਸ ੁਆਗ ੈਿੀਉ ਕਤਿ ਕਤਿ ਪਈਆ ॥੫॥ 

ਹਤਰ ਹਤਰ ਹਾਰੁ ਕਿੰਤਿ ਹੈ ਿਤਨਆ ਮਨ ੁਮੋਤੀਚੂਰ ੁਵਡ ਗਹਨ ਗਹਨਈਆ ॥ 

ਹਤਰ ਹਤਰ ਸਰਧਾ ਸੇਿ ਤਵਛਾਈ ਪਰਿ ੁਛਤੋਡ ਨ ਸਕੈ ਿਹੁਤੁ ਮਤਨ ਿਈਆ ॥੬॥ 

ਕਹੈ ਪਰਿੁ ਅਵਰ ੁਅਵਰ ੁਤਕਛ ੁਕੀਿ ੈਸਿੁ ਿਾਤਦ ਸੀਗਾਰ ੁਫੋਕਿ ਫੋਕਿਈਆ ॥ 

ਕੀਓ ਸੀਗਾਰੁ ਤਮਲਣ ਕੈ ਤਾਈ ਪਰਿੁ ਲੀਓ ਸੁਹਾਗਤਨ ਥੂਕ ਮੁਤਖ ਪਈਆ ॥੭॥ 

ਹਮ ਚੇਰੀ ਤੂ ਅਗਮ ਗੁਸਾਈ ਤਕਆ ਹਮ ਕਰਹ ਤੇਰ ੈਵਤਸ ਪਈਆ ॥ 

ਦਇਆ ਦੀਨ ਕਰਹੁ ਰਤਖ ਲਵੇਹੁ ਨਾਨਕ ਹਤਰ ਗੁਰ ਸਰਤਣ ਸਮਈਆ ॥੮॥੫॥੮॥ 
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ਅਿੰਤਤਰ ਤਪਰੀ ਤਪਆਰੁ ਤਕਉ ਤਪਰ ਤਿਨ ੁਿੀਵੀਐ ਰਾਮ ॥ 
 

ਤੁਖਾਰੀ ਛਿੰਤ ਮਹਲਾ ੪  (1113-16) 

ਅਿੰਤਤਰ ਤਪਰੀ ਤਪਆਰ ੁਤਕਉ ਤਪਰ ਤਿਨ ੁਿੀਵੀਐ ਰਾਮ ॥ 

ਿਿ ਲਗੁ ਦਰਸ ੁਨ ਹੋਇ ਤਕਉ ਅਿੰਤਮਰਤ ੁਪੀਵੀਐ ਰਾਮ ॥ 

ਤਕਉ ਅਿੰਤਮਰਤ ੁਪੀਵੀਐ ਹਤਰ ਤਿਨੁ ਿੀਵੀਐ ਤਤਸ ੁਤਿਨ ੁਰਹਨ ੁਨ ਿਾਏ ॥ 

ਅਨਤਦਨ ੁਤਪਰਉ ਤਪਰਉ ਕਰੇ ਤਦਨੁ ਰਾਤੀ ਤਪਰ ਤਿਨੁ ਤਪਆਸ ਨ ਿਾਏ ॥ 

ਅਪਣੀ ਤਿਪਾ ਕਰਹੁ ਹਤਰ ਤਪਆਰੇ ਹਤਰ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਸਦ ਸਾਤਰਆ ॥ 

ਗੁਰ ਕੈ ਸਿਤਦ ਤਮਤਲਆ ਮ ੈਪਰੀਤਮੁ ਹਉ ਸਤਤਗੁਰ ਤਵਿਹ ੁਵਾਤਰਆ ॥੧॥ 

ਿਿ ਦੇਖਾਂ ਤਪਰੁ ਤਪਆਰਾ ਹਤਰ ਗੁਣ ਰਤਸ ਰਵਾ ਰਾਮ ॥ 

ਮੇਰ ੈਅਿੰਤਤਰ ਹੋਇ ਤਵਗਾਸੁ ਤਪਰਉ ਤਪਰਉ ਸਚੁ ਤਨਤ ਚਵਾ ਰਾਮ ॥ 

ਤਪਰਉ ਚਵਾ ਤਪਆਰੇ ਸਿਤਦ ਤਨਸਤਾਰੇ ਤਿਨੁ ਦੇਖੇ ਤਤਰਪਤਤ ਨ ਆਵਏ ॥ 

ਸਿਤਦ ਸੀਗਾਰੁ ਹੋਵ ੈਤਨਤ ਕਾਮਤਣ ਹਤਰ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਤਧਆਵਏ ॥ 

ਦਇਆ ਦਾਨ ੁਮਿੰਗਤ ਿਨ ਦੀਿ ੈਮੈ ਪਰੀਤਮੁ ਦੇਹੁ ਤਮਲਾਏ ॥ 

ਅਨਤਦਨ ੁਗੁਰ ੁਗੋਪਾਲੁ ਤਧਆਈ ਹਮ ਸਤਤਗੁਰ ਤਵਿਹੁ ਘੁਮਾਏ ॥੨॥ 

ਹਮ ਪਾਥਰ ਗੁਰ ੁਨਾਵ ਤਿਖੁ ਿਵਿਲੁ ਤਾਰੀਐ ਰਾਮ ॥ 

ਗੁਰ ਦੇਵਹ ੁਸਿਦੁ ਸੁਿਾਇ ਮ ੈਮੂਿ ਤਨਸਤਾਰੀਐ ਰਾਮ ॥ 

ਹਮ ਮੂਿ ਮੁਗਧ ਤਕਛ ੁਤਮਤਤ ਨਹੀ ਪਾਈ ਤ ੂਅਗਿੰਮੁ ਵਡ ਿਾਤਣਆ ॥ 

ਤੂ ਆਤਪ ਦਇਆਲ ੁਦਇਆ ਕਤਰ ਮੇਲਤਹ ਹਮ ਤਨਰਗੁਣੀ ਤਨਮਾਤਣਆ ॥ 

ਅਨੇਕ ਿਨਮ ਪਾਪ ਕਤਰ ਿਰਮੇ ਹੁਤਣ ਤਉ ਸਰਣਾਗਤਤ ਆਏ ॥ 

ਦਇਆ ਕਰਹੁ ਰਤਖ ਲਵੇਹੁ ਹਤਰ ਿੀਉ ਹਮ ਲਾਗਹ ਸਤਤਗੁਰ ਪਾਏ ॥੩॥ 

ਗੁਰ ਪਾਰਸ ਹਮ ਲੋਹ ਤਮਤਲ ਕਿੰਚਨੁ ਹੋਇਆ ਰਾਮ ॥ 

ਿੋਤੀ ਿੋਤਤ ਤਮਲਾਇ ਕਾਇਆ ਗਿੁ ਸਤੋਹਆ ਰਾਮ ॥ 

ਕਾਇਆ ਗਿੁ ਸੋਤਹਆ ਮੇਰ ੈਪਰਤਿ ਮੋਤਹਆ ਤਕਉ ਸਾਤਸ ਤਗਰਾਤਸ ਤਵਸਾਰੀਐ ॥ 

ਅਤਦਰਸਿੁ ਅਗੋਚਰੁ ਪਕਤਿਆ ਗੁਰ ਸਿਦੀ ਹਉ ਸਤਤਗੁਰ ਕੈ ਿਤਲਹਾਰੀਐ ॥ 

ਸਤਤਗੁਰ ਆਗੈ ਸੀਸ ੁਿੇਿ ਦਉੇ ਿੇ ਸਤਤਗੁਰ ਸਾਚੇ ਿਾਵੈ ॥ 

ਆਪੇ ਦਇਆ ਕਰਹੁ ਪਰਿ ਦਾਤੇ ਨਾਨਕ ਅਿੰਤਕ ਸਮਾਵ ੈ॥੪॥੧॥ 
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ਅਿੰਤਤਰ ਮੈਲੁ ਿੇ ਤੀਰਥ ਨਾਵ ੈਤਤਸੁ ਿਕੈਿੁੰਿ ਨ ਿਾਨਾਂ ॥ 
 

ਆਸਾ ॥ ਕਿੀਰ ਿੀਉ ॥ (484-14) 

ਅਿੰਤਤਰ ਮਲੈੁ ਿ ੇਤੀਰਥ ਨਾਵੈ ਤਤਸੁ ਿੈਕੁਿੰਿ ਨ ਿਾਨਾਂ ॥ 

ਲੋਕ ਪਤੀਣੇ ਕਛ ੂਨ ਹੋਵੈ ਨਾਹੀ ਰਾਮੁ ਅਯਾਨਾ ॥੧॥ 

ਪੂਿਹੁ ਰਾਮੁ ਏਕੁ ਹੀ ਦੇਵਾ ॥ 

ਸਾਚਾ ਨਾਵਣੁ ਗੁਰ ਕੀ ਸਵੇਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਿਲ ਕੈ ਮਿਤਨ ਿੇ ਗਤਤ ਹਵੋੈ ਤਨਤ ਤਨਤ ਮੇੋਂਡੁਕ ਨਾਵਤਹ ॥ 

ਿਸੈੇ ਮੇੋਂਡੁਕ ਤਸੈੇ ਓਇ ਨਰ ਤਫਤਰ ਤਫਤਰ ਿਨੋੀ ਆਵਤਹ ॥੨॥ 

ਮਨਹੁ ਕਿੋਰ ੁਮਰੈ ਿਾਨਾਰਤਸ ਨਰਕੁ ਨ ਿਾਂਤਚਆ ਿਾਈ ॥ 

ਹਤਰ ਕਾ ਸਿੰਤੁ ਮਰ ੈਹਾਿਿੰਿੈ ਤ ਸਗਲੀ ਸੈਨ ਤਰਾਈ ॥੩॥ 

ਤਦਨਸ ੁਨ ਰਤੈਨ ਿੇਦੁ ਨਹੀ ਸਾਸਤਰ ਤਹਾ ਿਸੈ ਤਨਰਿੰਕਾਰਾ ॥ 

ਕਤਹ ਕਿੀਰ ਨਰ ਤਤਸਤਹ ਤਧਆਵਹੁ ਿਾਵਤਰਆ ਸਿੰਸਾਰਾ ॥੪॥੪॥੩੭॥ 
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ਅਿੰਤਤਰ ਰਾਮ ਰਾਇ ਪਰਗਿ ੇਆਇ ॥ 
 

ਿੈਰਉ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (1141-3) 

ਚੀਤਤ ਆਵੈ ਤਾਂ ਮਹਾ ਅਨਿੰਦ ॥ 

ਚੀਤਤ ਆਵੈ ਤਾਂ ਸਤਿ ਦੁਖ ਿਿੰਿ ॥ 

ਚੀਤਤ ਆਵੈ ਤਾਂ ਸਰਧਾ ਪੂਰੀ ॥ 

ਚੀਤਤ ਆਵੈ ਤਾਂ ਕਿਤਹ ਨ ਝੂਰੀ ॥੧॥ 

ਅਿੰਤਤਰ ਰਾਮ ਰਾਇ ਪਰਗਿੇ ਆਇ ॥ 

ਗੁਤਰ ਪੂਰ ੈਦੀਓ ਰਿੰਗੁ ਲਾਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਚੀਤਤ ਆਵੈ ਤਾਂ ਸਰਿ ਕੋ ਰਾਿਾ ॥ 

ਚੀਤਤ ਆਵੈ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਕਾਿਾ ॥ 

ਚੀਤਤ ਆਵੈ ਤਾਂ ਰਿੰਤਗ ਗੁਲਾਲ ॥ 

ਚੀਤਤ ਆਵੈ ਤਾਂ ਸਦਾ ਤਨਹਾਲ ॥੨॥ 

ਚੀਤਤ ਆਵੈ ਤਾਂ ਸਦ ਧਨਵਿੰਤਾ ॥ 

ਚੀਤਤ ਆਵੈ ਤਾਂ ਸਦ ਤਨਿਰਿੰਤਾ ॥ 

ਚੀਤਤ ਆਵੈ ਤਾਂ ਸਤਿ ਰਿੰਗ ਮਾਣੇ ॥ 

ਚੀਤਤ ਆਵੈ ਤਾਂ ਚੂਕੀ ਕਾਣ ੇ॥੩॥ 

ਚੀਤਤ ਆਵੈ ਤਾਂ ਸਹਿ ਘਰੁ ਪਾਇਆ ॥ 

ਚੀਤਤ ਆਵੈ ਤਾਂ ਸੁਿੰਤਨ ਸਮਾਇਆ ॥ 

ਚੀਤਤ ਆਵੈ ਸਦ ਕੀਰਤਨ ੁਕਰਤਾ ॥ 

ਮਨੁ ਮਾਤਨਆ ਨਾਨਕ ਿਗਵਿੰਤਾ ॥੪॥੮॥੨੧॥ 
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ਅਿੰਤਰਿਾਮੀ ਸੋ ਪਰਿੁ ਪੂਰਾ ॥ 
 

ਵਡਹਿੰਸੁ ਮਃ ੫ ॥ (563-3) 

ਅਿੰਤਰਿਾਮੀ ਸੋ ਪਰਿੁ ਪੂਰਾ ॥ 

ਦਾਨੁ ਦਇੇ ਸਾਧੂ ਕੀ ਧੂਰਾ ॥੧॥ 

ਕਤਰ ਤਕਰਪਾ ਪਰਿ ਦੀਨ ਦਇਆਲਾ ॥ 

ਤੇਰੀ ਓਿ ਪੂਰਨ ਗੋਪਾਲਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਿਤਲ ਥਤਲ ਮਹੀਅਤਲ ਰਤਹਆ ਿਰਪੂਰੇ ॥ 

ਤਨਕਤਿ ਵਸੈ ਨਾਹੀ ਪਰਿੁ ਦੂਰ ੇ॥੨॥ 

ਤਿਸ ਨੋ ਨਦਤਰ ਕਰ ੇਸ ੋਤਧਆਏ ॥ 

ਆਿ ਪਹਰ ਹਤਰ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਏ ॥੩॥ 

ਿੀਅ ਿਿੰਤ ਸਗਲ ੇਪਰਤਤਪਾਰੇ ॥ 

ਸਰਤਨ ਪਤਰਓ ਨਾਨਕ ਹਤਰ ਦਆੁਰੇ ॥੪॥੪॥ 
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ਅਿੰਦਤਰ ਸਚਾ ਨੇਹੁ ਲਾਇਆ ਪਰੀਤਮ ਆਪਣ ੈ॥ 
 

ਰਾਗੁ ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੪ ਅਸਿਪਦੀਆ ਘਰੁ  ੧੦  (758-14) 

ਅਿੰਦਤਰ ਸਚਾ ਨੇਹੁ ਲਾਇਆ ਪਰੀਤਮ ਆਪਣੈ ॥ 

ਤਨੁ ਮਨੁ ਹੋਇ ਤਨਹਾਲੁ ਿਾ ਗੁਰੁ ਦੇਖਾ ਸਾਮਹਣੇ ॥੧॥ 

ਮੈ ਹਤਰ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਤਵਸਾਹੁ ॥ 

ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਤ ੇਪਾਇਆ ਅਿੰਤਮਰਤ ੁਅਗਮ ਅਥਾਹੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਹਉ ਸਤਤਗੁਰੁ ਵੇਤਖ ਤਵਗਸੀਆ ਹਤਰ ਨਾਮ ੇਲਗਾ ਤਪਆਰ ੁ॥ 

ਤਕਰਪਾ ਕਤਰ ਕ ੈਮੇਤਲਅਨੁ ਪਾਇਆ ਮੋਖ ਦੁਆਰੁ ॥੨॥ 

ਸਤਤਗੁਰੁ ਤਿਰਹੀ ਨਾਮ ਕਾ ਿੇ ਤਮਲੈ ਤ ਤਨੁ ਮਨੁ ਦੇਉ ॥ 

ਿੇ ਪੂਰਤਿ ਹੋਵ ੈਤਲਤਖਆ ਤਾ ਅਿੰਤਮਰਤੁ ਸਹਤਿ ਪੀਏਉ ॥੩॥ 

ਸੁਤਤਆ ਗੁਰੁ ਸਾਲਾਹੀਐ ਉਿਤਦਆ ਿੀ ਗੁਰੁ ਆਲਾਉ ॥ 

ਕੋਈ ਐਸਾ ਗੁਰਮੁਤਖ ਿੇ ਤਮਲੈ ਹਉ ਤਾ ਕੇ ਧੋਵਾ ਪਾਉ ॥੪॥ 

ਕੋਈ ਐਸਾ ਸਿਣੁ ਲੋਤਿ ਲਹੁ ਮੈ ਪਰੀਤਮੁ ਦੇਇ ਤਮਲਾਇ ॥ 

ਸਤਤਗੁਤਰ ਤਮਤਲਐ ਹਤਰ ਪਾਇਆ ਤਮਤਲਆ ਸਹਤਿ ਸੁਿਾਇ ॥੫॥ 

ਸਤਤਗੁਰੁ ਸਾਗਰੁ ਗੁਣ ਨਾਮ ਕਾ ਮੈ ਤਤਸੁ ਦੇਖਣ ਕਾ ਚਾਉ ॥ 

ਹਉ ਤਤਸੁ ਤਿਨੁ ਘਿੀ ਨ ਿੀਵਊ ਤਿਨੁ ਦੇਖੇ ਮਤਰ ਿਾਉ ॥੬॥ 

ਤਿਉ ਮਛੁਲੀ ਤਵਣੁ ਪਾਣੀਐ ਰਹੈ ਨ ਤਕਤੈ ਉਪਾਇ ॥ 

ਤਤਉ ਹਤਰ ਤਿਨੁ ਸਿੰਤੁ ਨ ਿੀਵਈ ਤਿਨੁ ਹਤਰ ਨਾਮ ੈਮਤਰ ਿਾਇ ॥੭॥ 

ਮੈ ਸਤਤਗੁਰ ਸੇਤੀ ਤਪਰਹਿੀ ਤਕਉ ਗੁਰ ਤਿਨੁ ਿੀਵਾ ਮਾਉ ॥ 

ਮੈ ਗੁਰਿਾਣੀ ਆਧਾਰ ੁਹੈ ਗੁਰਿਾਣੀ ਲਾਤਗ ਰਹਾਉ ॥੮॥ 

ਹਤਰ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਰਤਿੰਨੁ ਹੈ ਗਰੁੁ ਤੁਿਾ ਦੇਵ ੈਮਾਇ ॥ 

ਮੈ ਧਰ ਸਚੇ ਨਾਮ ਕੀ ਹਤਰ ਨਾਤਮ ਰਹਾ ਤਲਵ ਲਾਇ ॥੯॥ 

ਗੁਰ ਤਗਆਨੁ ਪਦਾਰਥੁ ਨਾਮੁ ਹੈ ਹਤਰ ਨਾਮੋ ਦੇਇ ਤਦਰਿਾਇ ॥ 

ਤਿਸੁ ਪਰਾਪਤਤ ਸੋ ਲਹੈ ਗੁਰ ਚਰਣੀ ਲਾਗ ੈਆਇ ॥੧੦॥ 

ਅਕਥ ਕਹਾਣੀ ਪਰੇਮ ਕੀ ਕੋ ਪਰੀਤਮੁ ਆਖੈ ਆਇ ॥ 

ਤਤਸੁ ਦੇਵਾ ਮਨੁ ਆਪਣਾ ਤਨਤਵ ਤਨਤਵ ਲਾਗਾ ਪਾਇ ॥੧੧॥ 

ਸਿਣੁ ਮੇਰਾ ਏਕੁ ਤੂਿੰ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖੁ ਸੁਿਾਣੁ ॥ 

ਸਤਤਗੁਤਰ ਮੀਤਤ ਤਮਲਾਇਆ ਮੈ ਸਦਾ ਸਦਾ ਤੇਰਾ ਤਾਣੁ ॥੧੨॥ 
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ਸਤਤਗੁਰੁ ਮੇਰਾ ਸਦਾ ਸਦਾ ਨਾ ਆਵ ੈਨ ਿਾਇ ॥ 

ਓਹੁ ਅਤਿਨਾਸੀ ਪੁਰਖੁ ਹੈ ਸਿ ਮਤਹ ਰਤਹਆ ਸਮਾਇ ॥੧੩॥ 

ਰਾਮ ਨਾਮ ਧਨੁ ਸਿੰਤਚਆ ਸਾਿਤੁ ਪੂਿੰਿੀ ਰਾਤਸ ॥ 

ਨਾਨਕ ਦਰਗਹ ਮਿੰਤਨਆ ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਸਾਿਾਤਸ ॥੧੪॥੧॥੨॥੧੧॥ 
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ਅਿੰਧੇ ਤੂਿੰ ਿਿੈਾ ਕਿੰਧੀ ਪਾਤਹ ॥ 
 

ਤਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (43-8) 

ਘਿੀ ਮੁਹਤ ਕਾ ਪਾਹੁਣਾ ਕਾਿ ਸਵਾਰਣਹਾਰੁ ॥ 

ਮਾਇਆ ਕਾਤਮ ਤਵਆਤਪਆ ਸਮਝੈ ਨਾਹੀ ਗਾਵਾਰ ੁ॥ 

ਉਤਿ ਚਤਲਆ ਪਛੁਤਾਇਆ ਪਤਰਆ ਵਤਸ ਿਿੰਦਾਰ ॥੧॥ 

ਅਿੰਧੇ ਤਿੰ ਿੈਿਾ ਕਿੰਧੀ ਪਾਤਹ ॥ 

ਿੇ ਹੋਵੀ ਪੂਰਤਿ ਤਲਤਖਆ ਤਾ ਗੁਰ ਕਾ ਿਚਨ ੁਕਮਾਤਹ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਹਰੀ ਨਾਹੀ ਨਹ ਡਡੁਰੀ ਪਕੀ ਵਢਣਹਾਰ ॥ 

ਲੈ ਲ ੈਦਾਤ ਪਹਤੁਤਆ ਲਾਵ ੇਕਤਰ ਤਈਆਰੁ ॥ 

ਿਾ ਹੋਆ ਹੁਕਮੁ ਤਕਰਸਾਣ ਦਾ ਤਾ ਲਤੁਣ ਤਮਤਣਆ ਖੇਤਾਰ ੁ॥੨॥ 

ਪਤਹਲਾ ਪਹਰੁ ਧਿੰਧ ੈਗਇਆ ਦੂਿੈ ਿਤਰ ਸੋਇਆ ॥ 

ਤੀਿ ੈਝਾਖ ਝਖਾਇਆ ਚਉਥੈ ਿੋਰੁ ਿਇਆ ॥ 

ਕਦ ਹੀ ਤਚਤਤ ਨ ਆਇਓ ਤਿਤਨ ਿੀਉ ਤਪਿੰਡੁ ਦੀਆ ॥੩॥ 

ਸਾਧਸਿੰਗਤਤ ਕਉ ਵਾਤਰਆ ਿੀਉ ਕੀਆ ਕੁਰਿਾਣੁ ॥ 

ਤਿਸ ਤ ੇਸੋਝੀ ਮਤਨ ਪਈ ਤਮਤਲਆ ਪੁਰਖੁ ਸੁਿਾਣੁ ॥ 

ਨਾਨਕ ਤਡਿਾ ਸਦਾ ਨਾਤਲ ਹਤਰ ਅਿੰਤਰਿਾਮੀ ਿਾਣ ੁ॥੪॥੪॥੭੪॥ 
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ਅਿੰਤਮਰਤ ਕਥਾ ਕਹੈ ਸਦਾ ਤਦਨੁ ਰਾਤੀ ਅਵਰਾ ਆਤਖ ਸੁਨਾਵਤਣਆ ॥ 
 

ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੩ ॥ (118-12) 

ਅਿੰਤਮਰਤ ਨਾਮੁ ਮਿੰਤਨ ਵਸਾਏ ॥ 

ਹਉਮੈ ਮੇਰਾ ਸਿੁ ਦੁਖ ੁਗਵਾਏ ॥ 

ਅਿੰਤਮਰਤ ਿਾਣੀ ਸਦਾ ਸਲਾਹੇ ਅਿੰਤਮਰਤਤ ਅਿੰਤਮਰਤ ੁਪਾਵਤਣਆ ॥੧॥ 

ਹਉ ਵਾਰੀ ਿੀਉ ਵਾਰੀ ਅਿੰਤਮਰਤ ਿਾਣੀ ਮਿੰਤਨ ਵਸਾਵਤਣਆ ॥ 

ਅਿੰਤਮਰਤ ਿਾਣੀ ਮਿੰਤਨ ਵਸਾਏ ਅਿੰਤਮਰਤੁ ਨਾਮੁ ਤਧਆਵਤਣਆ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਅਿੰਤਮਰਤ ੁਿੋਲ ੈਸਦਾ ਮੁਤਖ ਵੈਣੀ ॥ 

ਅਿੰਤਮਰਤ ੁਵੇਖੈ ਪਰਖੈ ਸਦਾ ਨੈਣੀ ॥ 

ਅਿੰਤਮਰਤ ਕਥਾ ਕਹੈ ਸਦਾ ਤਦਨ ੁਰਾਤੀ ਅਵਰਾ ਆਤਖ ਸੁਨਾਵਤਣਆ ॥੨॥ 

ਅਿੰਤਮਰਤ ਰਿੰਤਗ ਰਤਾ ਤਲਵ ਲਾਏ ॥ 

ਅਿੰਤਮਰਤ ੁਗੁਰ ਪਰਸਾਦੀ ਪਾਏ ॥ 

ਅਿੰਤਮਰਤ ੁਰਸਨਾ ਿਲੋੈ ਤਦਨੁ ਰਾਤੀ ਮਤਨ ਤਤਨ ਅਿੰਤਮਰਤੁ ਪੀਆਵਤਣਆ ॥੩॥ 

ਸੋ ਤਕਛੁ ਕਰ ੈਿ ੁਤਚਤਤ ਨ ਹੋਈ ॥ 

ਤਤਸ ਦਾ ਹੁਕਮੁ ਮੇਤਿ ਨ ਸਕੈ ਕੋਈ ॥ 

ਹੁਕਮੇ ਵਰਤ ੈਅਿੰਤਮਰਤ ਿਾਣੀ ਹਕੁਮੇ ਅਿੰਤਮਰਤ ੁਪੀਆਵਤਣਆ ॥੪॥ 

ਅਿਿ ਕਿੰਮ ਕਰਤੇ ਹਤਰ ਕੇਰੇ ॥ 

ਇਹੁ ਮਨ ੁਿੂਲਾ ਿਾਂਦਾ ਫੇਰੇ ॥ 

ਅਿੰਤਮਰਤ ਿਾਣੀ ਤਸਉ ਤਚਤੁ ਲਾਏ ਅਿੰਤਮਰਤ ਸਿਤਦ ਵਿਾਵਤਣਆ ॥੫॥ 

ਖੋਿੇ ਖਰੇ ਤੁਧੁ ਆਤਪ ਉਪਾਏ ॥ 

ਤੁਧੁ ਆਪ ੇਪਰਖ ੇਲੋਕ ਸਿਾਏ ॥ 

ਖਰੇ ਪਰਤਖ ਖਿਾਨ ੈਪਾਇਤਹ ਖਿੋੇ ਿਰਤਮ ਿੁਲਾਵਤਣਆ ॥੬॥ 

ਤਕਉ ਕਤਰ ਵੇਖਾ ਤਕਉ ਸਾਲਾਹੀ ॥ 

ਗੁਰ ਪਰਸਾਦੀ ਸਿਤਦ ਸਲਾਹੀ ॥ 

ਤੇਰੇ ਿਾਣ ੇਤਵਤਚ ਅਿੰਤਮਰਤ ੁਵਸ ੈਤੂਿੰ ਿਾਣ ੈਅਿੰਤਮਰਤੁ ਪੀਆਵਤਣਆ ॥੭॥ 

ਅਿੰਤਮਰਤ ਸਿਦੁ ਅਿੰਤਮਰਤ ਹਤਰ ਿਾਣੀ ॥ 

ਸਤਤਗੁਤਰ ਸੇਤਵਐ ਤਰਦੈ ਸਮਾਣੀ ॥ 

ਨਾਨਕ ਅਿੰਤਮਰਤ ਨਾਮੁ ਸਦਾ ਸਖੁਦਾਤਾ ਪੀ ਅਿੰਤਮਰਤੁ ਸਿ ਿੁਖ ਲਤਹ ਿਾਵਤਣਆ ॥੮॥੧੫॥੧੬॥ 
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ਅਿੰਤਮਰਤ ਨਾਮੁ ਸਦਾ ਤਨਰਮਲੀਆ ॥ 
 

ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (100-19) 

ਅਿੰਤਮਰਤ ਨਾਮੁ ਸਦਾ ਤਨਰਮਲੀਆ ॥ 

ਸੁਖਦਾਈ ਦੂਖ ਤਿਡਾਰਨ ਹਰੀਆ ॥ 

ਅਵਤਰ ਸਾਦ ਚਤਖ ਸਗਲ ੇਦੇਖੇ ਮਨ ਹਤਰ ਰਸੁ ਸਿ ਤੇ ਮੀਿਾ ਿੀਉ ॥੧॥ 

ਿੋ ਿੋ ਪੀਵੈ ਸ ੋਤਤਰਪਤਾਵ ੈ॥ 

ਅਮਰੁ ਹੋਵੈ ਿੋ ਨਾਮ ਰਸੁ ਪਾਵ ੈ॥ 

ਨਾਮ ਤਨਧਾਨ ਤਤਸਤਹ ਪਰਾਪਤਤ ਤਿਸੁ ਸਿਦੁ ਗੁਰ ੂਮਤਨ ਵਿੂਾ ਿੀਉ ॥੨॥ 

ਤਿਤਨ ਹਤਰ ਰਸੁ ਪਾਇਆ ਸੋ ਤਤਰਪਤਤ ਅਘਾਨਾ ॥ 

ਤਿਤਨ ਹਤਰ ਸਾਦ ੁਪਾਇਆ ਸੋ ਨਾਤਹ ਡਲੁਾਨਾ ॥ 

ਤਤਸਤਹ ਪਰਾਪਤਤ ਹਤਰ ਹਤਰ ਨਾਮਾ ਤਿਸ ੁਮਸਤਤਕ ਿਾਗੀਿਾ ਿੀਉ ॥੩॥ 

ਹਤਰ ਇਕਸੁ ਹਤਥ ਆਇਆ ਵਰਸਾਣੇ ਿਹੁਤੇਰ ੇ॥ 

ਤਤਸੁ ਲਤਗ ਮੁਕਤੁ ਿਏ ਘਣੇਰੇ ॥ 

ਨਾਮੁ ਤਨਧਾਨਾ ਗੁਰਮੁਤਖ ਪਾਈਐ ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਤਵਰਲੀ ਡੀਿਾ ਿੀਉ ॥੪॥੧੫॥੨੨॥ 
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ਅਿੰਤਮਰਤ ਨਾਮੁ ਪਰਮੇਸਰੁ ਤੇਰਾ ਿ ੋਤਸਮਰੈ ਸੋ ਿੀਵੈ ॥ 
 

ਸਰੋਤਿ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (616-10) 

ਪਾਰਿਰਹਮੁ ਹੋਆ ਸਹਾਈ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨੁ ਸੁਖਦਾਈ ॥ 

ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਕੀ ਿਾਣੀ ਿਤਪ ਅਨਦੁ ਕਰਹੁ ਤਨਤ ਪਰਾਣੀ ॥੧॥ 

ਹਤਰ ਸਾਚਾ ਤਸਮਰਹੁ ਿਾਈ ॥ 

ਸਾਧਸਿੰਤਗ ਸਦਾ ਸੁਖੁ ਪਾਈਐ ਹਤਰ ਤਿਸਤਰ ਨ ਕਿਹੂ ਿਾਈ ॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਅਿੰਤਮਰਤ ਨਾਮੁ ਪਰਮੇਸਰੁ ਤੇਰਾ ਿੋ ਤਸਮਰ ੈਸ ੋਿੀਵੈ ॥ 

ਤਿਸ ਨੋ ਕਰਤਮ ਪਰਾਪਤਤ ਹੋਵੈ ਸੋ ਿਨੁ ਤਨਰਮਲ ੁਥੀਵੈ ॥੨॥ 

ਤਿਘਨ ਤਿਨਾਸਨ ਸਤਿ ਦੁਖ ਨਾਸਨ ਗੁਰ ਚਰਣੀ ਮਨੁ ਲਾਗਾ ॥ 

ਗੁਣ ਗਾਵਤ ਅਚੁਤ ਅਤਿਨਾਸੀ ਅਨਤਦਨੁ ਹਤਰ ਰਿੰਤਗ ਿਾਗਾ ॥੩॥ 

ਮਨ ਇਛ ੇਸੇਈ ਫਲ ਪਾਏ ਹਤਰ ਕੀ ਕਥਾ ਸੁਹੇਲੀ ॥ 

ਆਤਦ ਅਿੰਤਤ ਮਤਧ ਨਾਨਕ ਕਉ ਸ ੋਪਰਿ ੁਹੋਆ ਿੇਲੀ ॥੪॥੧੬॥੨੭॥ 
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ਅਿੰਤਮਰਤ ਨਾਮੁ ਮਿੰਤਨ ਵਸਾਏ ॥ 
 

ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੩ ॥ (118-12) 

ਅਿੰਤਮਰਤ ਨਾਮੁ ਮਿੰਤਨ ਵਸਾਏ ॥ 

ਹਉਮੈ ਮੇਰਾ ਸਿੁ ਦੁਖ ੁਗਵਾਏ ॥ 

ਅਿੰਤਮਰਤ ਿਾਣੀ ਸਦਾ ਸਲਾਹੇ ਅਿੰਤਮਰਤਤ ਅਿੰਤਮਰਤ ੁਪਾਵਤਣਆ ॥੧॥ 

ਹਉ ਵਾਰੀ ਿੀਉ ਵਾਰੀ ਅਿੰਤਮਰਤ ਿਾਣੀ ਮਿੰਤਨ ਵਸਾਵਤਣਆ ॥ 

ਅਿੰਤਮਰਤ ਿਾਣੀ ਮਿੰਤਨ ਵਸਾਏ ਅਿੰਤਮਰਤੁ ਨਾਮੁ ਤਧਆਵਤਣਆ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਅਿੰਤਮਰਤ ੁਿੋਲ ੈਸਦਾ ਮੁਤਖ ਵੈਣੀ ॥ 

ਅਿੰਤਮਰਤ ੁਵੇਖੈ ਪਰਖੈ ਸਦਾ ਨੈਣੀ ॥ 

ਅਿੰਤਮਰਤ ਕਥਾ ਕਹੈ ਸਦਾ ਤਦਨ ੁਰਾਤੀ ਅਵਰਾ ਆਤਖ ਸੁਨਾਵਤਣਆ ॥੨॥ 

ਅਿੰਤਮਰਤ ਰਿੰਤਗ ਰਤਾ ਤਲਵ ਲਾਏ ॥ 

ਅਿੰਤਮਰਤ ੁਗੁਰ ਪਰਸਾਦੀ ਪਾਏ ॥ 

ਅਿੰਤਮਰਤ ੁਰਸਨਾ ਿਲੋੈ ਤਦਨੁ ਰਾਤੀ ਮਤਨ ਤਤਨ ਅਿੰਤਮਰਤੁ ਪੀਆਵਤਣਆ ॥੩॥ 

ਸੋ ਤਕਛੁ ਕਰ ੈਿ ੁਤਚਤਤ ਨ ਹੋਈ ॥ 

ਤਤਸ ਦਾ ਹੁਕਮੁ ਮੇਤਿ ਨ ਸਕੈ ਕੋਈ ॥ 

ਹੁਕਮੇ ਵਰਤ ੈਅਿੰਤਮਰਤ ਿਾਣੀ ਹਕੁਮੇ ਅਿੰਤਮਰਤ ੁਪੀਆਵਤਣਆ ॥੪॥ 

ਅਿਿ ਕਿੰਮ ਕਰਤੇ ਹਤਰ ਕੇਰੇ ॥ 

ਇਹੁ ਮਨ ੁਿੂਲਾ ਿਾਂਦਾ ਫੇਰੇ ॥ 

ਅਿੰਤਮਰਤ ਿਾਣੀ ਤਸਉ ਤਚਤੁ ਲਾਏ ਅਿੰਤਮਰਤ ਸਿਤਦ ਵਿਾਵਤਣਆ ॥੫॥ 

ਖੋਿੇ ਖਰੇ ਤੁਧੁ ਆਤਪ ਉਪਾਏ ॥ 

ਤੁਧੁ ਆਪ ੇਪਰਖ ੇਲੋਕ ਸਿਾਏ ॥ 

ਖਰੇ ਪਰਤਖ ਖਿਾਨ ੈਪਾਇਤਹ ਖਿੋੇ ਿਰਤਮ ਿੁਲਾਵਤਣਆ ॥੬॥ 

ਤਕਉ ਕਤਰ ਵੇਖਾ ਤਕਉ ਸਾਲਾਹੀ ॥ 

ਗੁਰ ਪਰਸਾਦੀ ਸਿਤਦ ਸਲਾਹੀ ॥ 

ਤੇਰੇ ਿਾਣ ੇਤਵਤਚ ਅਿੰਤਮਰਤ ੁਵਸ ੈਤੂਿੰ ਿਾਣ ੈਅਿੰਤਮਰਤੁ ਪੀਆਵਤਣਆ ॥੭॥ 

ਅਿੰਤਮਰਤ ਸਿਦੁ ਅਿੰਤਮਰਤ ਹਤਰ ਿਾਣੀ ॥ 

ਸਤਤਗੁਤਰ ਸੇਤਵਐ ਤਰਦੈ ਸਮਾਣੀ ॥ 

ਨਾਨਕ ਅਿੰਤਮਰਤ ਨਾਮੁ ਸਦਾ ਸਖੁਦਾਤਾ ਪੀ ਅਿੰਤਮਰਤੁ ਸਿ ਿੁਖ ਲਤਹ ਿਾਵਤਣਆ ॥੮॥੧੫॥੧੬॥ 
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ਅਿੰਤਮਰਤ ਫਲੁ ਨਾਮ ੁਤਿਤਨ ਗੁਰ ਤੇ ਪਾਇਆ ॥ 
 

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (385-5) 

ਏਕੁ ਿਗੀਚਾ ਪੇਡ ਘਨ ਕਤਰਆ ॥ 

ਅਿੰਤਮਰਤ ਨਾਮੁ ਤਹਾ ਮਤਹ ਫਤਲਆ ॥੧॥ 

ਐਸਾ ਕਰਹੁ ਿੀਚਾਰੁ ਤਗਆਨੀ ॥ 

ਿਾ ਤੇ ਪਾਈਐ ਪਦੁ ਤਨਰਿਾਨੀ ॥ 

ਆਤਸ ਪਾਤਸ ਤਿਖੂਆ ਕੇ ਕਿੰਿਾ ਿੀਤਚ ਅਿੰਤਮਰਤੁ ਹੈ ਿਾਈ ਰ ੇ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਤਸਿੰਚਨਹਾਰ ੇਏਕੈ ਮਾਲੀ ॥ 

ਖਿਤਰ ਕਰਤੁ ਹੈ ਪਾਤ ਪਤ ਡਾਲੀ ॥੨॥ 

ਸਗਲ ਿਨਸਪਤਤ ਆਤਣ ਿਿਾਈ ॥ 

ਸਗਲੀ ਫੂਲੀ ਤਨਫਲ ਨ ਕਾਈ ॥੩॥ 

ਅਿੰਤਮਰਤ ਫਲੁ ਨਾਮੁ ਤਿਤਨ ਗੁਰ ਤੇ ਪਾਇਆ ॥ 

ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਤਰੀ ਤਤਤਨ ਮਾਇਆ ॥੪॥੫॥੫੬॥ 
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ਅਿੰਤਮਰਤ ਿਚਨ ਸਾਧ ਕੀ ਿਾਣੀ ॥ 
 

ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (744-13) 

ਅਿੰਤਮਰਤ ਿਚਨ ਸਾਧ ਕੀ ਿਾਣੀ ॥ 

ਿੋ ਿੋ ਿਪ ੈਤਤਸ ਕੀ ਗਤਤ ਹੋਵ ੈਹਤਰ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਤਨਤ ਰਸਨ ਿਖਾਨੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਕਲੀ ਕਾਲ ਕੇ ਤਮਿੇ ਕਲੇਸਾ ॥ 

ਏਕੋ ਨਾਮੁ ਮਨ ਮਤਹ ਪਰਵੇਸਾ ॥੧॥ 

ਸਾਧੂ ਧੂਤਰ ਮੁਤਖ ਮਸਤਤਕ ਲਾਈ ॥ 

ਨਾਨਕ ਉਧਰ ੇਹਤਰ ਗੁਰ ਸਰਣਾਈ ॥੨॥੩੧॥੩੭॥ 
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ਅਿੰਤਮਰਤ ਿਾਣੀ ਹਤਰ ਹਤਰ ਤੇਰੀ ॥ 
 

ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (103-7) 

ਅਿੰਤਮਰਤ ਿਾਣੀ ਹਤਰ ਹਤਰ ਤੇਰੀ ॥ 

ਸੁਤਣ ਸੁਤਣ ਹੋਵ ੈਪਰਮ ਗਤਤ ਮੇਰੀ ॥ 

ਿਲਤਨ ਿੁਝੀ ਸੀਤਲ ੁਹੋਇ ਮਨਆੂ ਸਤਤਗੁਰ ਕਾ ਦਰਸਨ ੁਪਾਏ ਿੀਉ ॥੧॥ 

ਸੂਖੁ ਿਇਆ ਦੁਖੁ ਦੂਤਰ ਪਰਾਨਾ ॥ 

ਸਿੰਤ ਰਸਨ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਵਖਾਨਾ ॥ 

ਿਲ ਥਲ ਨੀਤਰ ਿਰੇ ਸਰ ਸੁਿਰ ਤਿਰਥਾ ਕੋਇ ਨ ਿਾਏ ਿੀਉ ॥੨॥ 

ਦਇਆ ਧਾਰੀ ਤਤਤਨ ਤਸਰਿਨਹਾਰੇ ॥ 

ਿੀਅ ਿਿੰਤ ਸਗਲ ੇਪਰਤਤਪਾਰੇ ॥ 

ਤਮਹਰਵਾਨ ਤਕਰਪਾਲ ਦਇਆਲਾ ਸਗਲ ੇਤਤਰਪਤਤ ਅਘਾਏ ਿੀਉ ॥੩॥ 

ਵਣੁ ਤਤਰਣ ੁਤਤਰਿਵਣੁ ਕੀਤੋਨੁ ਹਤਰਆ ॥ 

ਕਰਣਹਾਤਰ ਤਖਨ ਿੀਤਤਰ ਕਤਰਆ ॥ 

ਗੁਰਮੁਤਖ ਨਾਨਕ ਤਤਸ ੈਅਰਾਧੇ ਮਨ ਕੀ ਆਸ ਪੁਿਾਏ ਿੀਉ ॥੪॥੨੩॥੩੦॥ 
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ਅਿੰਤਮਰਤ ਿਾਣੀ ਗੁਰ ਕੀ ਮੀਿੀ ॥ 
 

ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੩ ॥ (113-13) 

ਅਿੰਤਮਰਤ ਿਾਣੀ ਗੁਰ ਕੀ ਮੀਿੀ ॥ 

ਗੁਰਮੁਤਖ ਤਵਰਲ ੈਤਕਨ ੈਚਤਖ ਡੀਿੀ ॥ 

ਅਿੰਤਤਰ ਪਰਗਾਸੁ ਮਹਾ ਰਸੁ ਪੀਵੈ ਦਤਰ ਸਚੈ ਸਿਦੁ ਵਿਾਵਤਣਆ ॥੧॥ 

ਹਉ ਵਾਰੀ ਿੀਉ ਵਾਰੀ ਗੁਰ ਚਰਣੀ ਤਚਤੁ ਲਾਵਤਣਆ ॥ 

ਸਤਤਗੁਰੁ ਹੈ ਅਿੰਤਮਰਤ ਸਰੁ ਸਾਚਾ ਮਨੁ ਨਾਵ ੈਮੈਲੁ ਚੁਕਾਵਤਣਆ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਤੇਰਾ ਸਚ ੇਤਕਨ ੈਅਿੰਤ ੁਨ ਪਾਇਆ ॥ 

ਗੁਰ ਪਰਸਾਤਦ ਤਕਨੈ ਤਵਰਲ ੈਤਚਤੁ ਲਾਇਆ ॥ 

ਤੁਧੁ ਸਾਲਾਤਹ ਨ ਰਿਾ ਕਿਹੂਿੰ ਸਚੇ ਨਾਵੈ ਕੀ ਿੁਖ ਲਾਵਤਣਆ ॥੨॥ 

ਏਕੋ ਵੇਖਾ ਅਵਰੁ ਨ ਿੀਆ ॥ 

ਗੁਰ ਪਰਸਾਦੀ ਅਿੰਤਮਰਤੁ ਪੀਆ ॥ 

ਗੁਰ ਕੈ ਸਿਤਦ ਤਤਖਾ ਤਨਵਾਰੀ ਸਹਿੇ ਸੂਤਖ ਸਮਾਵਤਣਆ ॥੩॥ 

ਰਤਨੁ ਪਦਾਰਥੁ ਪਲਤਰ ਤਤਆਗੈ ॥ 

ਮਨਮੁਖੁ ਅਿੰਧਾ ਦੂਿੈ ਿਾਇ ਲਾਗੈ ॥ 

ਿੋ ਿੀਿ ੈਸੋਈ ਫਲੁ ਪਾਏ ਸਪੁਨ ੈਸੁਖੁ ਨ ਪਾਵਤਣਆ ॥੪॥ 

ਅਪਨੀ ਤਕਰਪਾ ਕਰੇ ਸੋਈ ਿਨ ੁਪਾਏ ॥ 

ਗੁਰ ਕਾ ਸਿਦੁ ਮਿੰਤਨ ਵਸਾਏ ॥ 

ਅਨਤਦਨ ੁਸਦਾ ਰਹੈ ਿ ੈਅਿੰਦਤਰ ਿੈ ਮਾਤਰ ਿਰਮੁ ਚੁਕਾਵਤਣਆ ॥੫॥ 

ਿਰਮੁ ਚੁਕਾਇਆ ਸਦਾ ਸੁਖੁ ਪਾਇਆ ॥ 

ਗੁਰ ਪਰਸਾਤਦ ਪਰਮ ਪਦੁ ਪਾਇਆ ॥ 

ਅਿੰਤਰੁ ਤਨਰਮਲ ੁਤਨਰਮਲ ਿਾਣੀ ਹਤਰ ਗੁਣ ਸਹਿੇ ਗਾਵਤਣਆ ॥੬॥ 

ਤਸਤਮਰਤਤ ਸਾਸਤ ਿੇਦ ਵਖਾਣ ੈ॥ 

ਿਰਮੇ ਿੂਲਾ ਤਤ ੁਨ ਿਾਣੈ ॥ 

ਤਿਨੁ ਸਤਤਗੁਰ ਸਵੇੇ ਸੁਖੁ ਨ ਪਾਏ ਦੁਖੋ ਦੁਖੁ ਕਮਾਵਤਣਆ ॥੭॥ 

ਆਤਪ ਕਰ ੇਤਕਸ ੁਆਖੈ ਕੋਈ ॥ 

ਆਖਤਣ ਿਾਈਐ ਿੇ ਿੂਲਾ ਹਈੋ ॥ 

ਨਾਨਕ ਆਪ ੇਕਰੇ ਕਰਾਏ ਨਾਮੇ ਨਾਤਮ ਸਮਾਵਤਣਆ ॥੮॥੭॥੮॥ 
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ਅਿੰਤਮਰਤ ਰਸੁ ਪੀਵਹੁ ਪਰਿ ਤਪਆਰੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
 

ਗਉਿੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (194-16) 

ਹਤਰ ਤਸਮਰਤ ਸਤਿ ਤਮਿਤਹ ਕਲੇਸ ॥ 

ਚਰਣ ਕਮਲ ਮਨ ਮਤਹ ਪਰਵਸੇ ॥੧॥ 

ਉਚਰਹੁ ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਲਖ ਿਾਰੀ ॥ 

ਅਿੰਤਮਰਤ ਰਸੁ ਪੀਵਹ ੁਪਰਿ ਤਪਆਰੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਸੂਖ ਸਹਿ ਰਸ ਮਹਾ ਅਨਿੰਦਾ ॥ 

ਿਤਪ ਿਤਪ ਿੀਵੇ ਪਰਮਾਨਿੰਦਾ ॥੨॥ 

ਕਾਮ ਿੋਧ ਲੋਿ ਮਦ ਖੋਏ ॥ 

ਸਾਧ ਕੈ ਸਿੰਤਗ ਤਕਲਤਿਖ ਸਿ ਧੋਏ ॥੩॥ 

ਕਤਰ ਤਕਰਪਾ ਪਰਿ ਦੀਨ ਦਇਆਲਾ ॥ 

ਨਾਨਕ ਦੀਿੈ ਸਾਧ ਰਵਾਲਾ ॥੪॥੭੫॥੧੪੪॥ 
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ਅਿੰਤਮਰਤ ੁਹਤਰ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਹ ੈਮਰੇੀ ਤਿਿੰਦੁਿੀਏ ਅਿੰਤਮਰਤ ੁਗੁਰਮਤਤ ਪਾਏ ਰਾਮ ॥ 
 

ਰਾਗੁ ਤਿਹਾਗਿਾ ਮਹਲਾ ੪ ॥ (538-11) 

ਅਿੰਤਮਰਤ ੁਹਤਰ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਹੈ ਮੇਰੀ ਤਿਿੰਦੁਿੀਏ ਅਿੰਤਮਰਤ ੁਗੁਰਮਤਤ ਪਾਏ ਰਾਮ ॥ 

ਹਉਮੈ ਮਾਇਆ ਤਿਖੁ ਹੈ ਮੇਰੀ ਤਿਿੰਦੁਿੀਏ ਹਤਰ ਅਿੰਤਮਰਤਤ ਤਿਖੁ ਲਤਹ ਿਾਏ ਰਾਮ ॥ 

ਮਨੁ ਸੁਕਾ ਹਤਰਆ ਹੋਇਆ ਮੇਰੀ ਤਿਿੰਦੁਿੀਏ ਹਤਰ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਤਧਆਏ ਰਾਮ ॥ 

ਹਤਰ ਿਾਗ ਵਡੇ ਤਲਤਖ ਪਾਇਆ ਮੇਰੀ ਤਿਿੰਦੁਿੀਏ ਿਨ ਨਾਨਕ ਨਾਤਮ ਸਮਾਏ ਰਾਮ ॥੧॥ 

ਹਤਰ ਸੇਤੀ ਮਨ ੁਿੇਤਧਆ ਮੇਰੀ ਤਿਿੰਦੁਿੀਏ ਤਿਉ ਿਾਲਕ ਲਤਗ ਦੁਧ ਖੀਰੇ ਰਾਮ ॥ 

ਹਤਰ ਤਿਨੁ ਸਾਂਤਤ ਨ ਪਾਈਐ ਮੇਰੀ ਤਿਿੰਦੁਿੀਏ ਤਿਉ ਚਾਤਤਰਕੁ ਿਲ ਤਿਨੁ ਿੇਰ ੇਰਾਮ ॥ 

ਸਤਤਗੁਰ ਸਰਣੀ ਿਾਇ ਪਉ ਮੇਰੀ ਤਿਿੰਦੁਿੀਏ ਗੁਣ ਦਸੇ ਹਤਰ ਪਰਿ ਕੇਰ ੇਰਾਮ ॥ 

ਿਨ ਨਾਨਕ ਹਤਰ ਮੇਲਾਇਆ ਮੇਰੀ ਤਿਿੰਦੁਿੀਏ ਘਤਰ ਵਾਿ ੇਸਿਦ ਘਣੇਰੇ ਰਾਮ ॥੨॥ 

ਮਨਮੁਤਖ ਹਉਮੈ ਤਵਛੁਿ ੇਮੇਰੀ ਤਿਿੰਦੁਿੀਏ ਤਿਖੁ ਿਾਧੇ ਹਉਮੈ ਿਾਲੇ ਰਾਮ ॥ 

ਤਿਉ ਪਿੰਖੀ ਕਪਤੋਤ ਆਪੁ ਿਨਹਾਇਆ ਮੇਰੀ ਤਿਿੰਦੁਿੀਏ ਤਤਉ ਮਨਮੁਖ ਸਤਿ ਵਤਸ ਕਾਲੇ ਰਾਮ ॥ 

ਿੋ ਮੋਤਹ ਮਾਇਆ ਤਚਤੁ ਲਾਇਦੇ ਮੇਰੀ ਤਿਿੰਦੁਿੀਏ ਸੇ ਮਨਮੁਖ ਮੂਿ ਤਿਤਾਲ ੇਰਾਮ ॥ 

ਿਨ ਤਰਾਤਹ ਤਰਾਤਹ ਸਰਣਾਗਤੀ ਮੇਰੀ ਤਿਿੰਦੁਿੀਏ ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਹਤਰ ਰਖਵਾਲੇ ਰਾਮ ॥੩॥ 

ਹਤਰ ਿਨ ਹਤਰ ਤਲਵ ਉਿਰ ੇਮੇਰੀ ਤਿਿੰਦੁਿੀਏ ਧੁਤਰ ਿਾਗ ਵਡੇ ਹਤਰ ਪਾਇਆ ਰਾਮ ॥ 

ਹਤਰ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਪੋਤ ੁਹੈ ਮੇਰੀ ਤਿਿੰਦੁਿੀਏ ਗੁਰ ਖੇਵਿ ਸਿਤਦ ਤਰਾਇਆ ਰਾਮ ॥ 

ਹਤਰ ਹਤਰ ਪੁਰਖੁ ਦਇਆਲੁ ਹੈ ਮੇਰੀ ਤਿਿੰਦੁਿੀਏ ਗੁਰ ਸਤਤਗੁਰ ਮੀਿ ਲਗਾਇਆ ਰਾਮ ॥ 

ਕਤਰ ਤਕਰਪਾ ਸੁਤਣ ਿੇਨਤੀ ਹਤਰ ਹਤਰ ਿਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਤਧਆਇਆ ਰਾਮ ॥੪॥੨॥ 
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ਅਿੰਤਮਰਤ ੁਨਾਮੁ ਤੁਮਹਾਰਾ ਿਾਕੁਰ ਏਹ ੁਮਹਾ ਰਸੁ ਿਨਤਹ ਪੀਓ ॥ 
 

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (382-14) 

ਅਿੰਤਮਰਤ ੁਨਾਮੁ ਤੁਮਹਾਰਾ ਿਾਕੁਰ ਏਹੁ ਮਹਾ ਰਸੁ ਿਨਤਹ ਪੀਓ ॥ 

ਿਨਮ ਿਨਮ ਚੂਕੇ ਿੈ ਿਾਰ ੇਦੁਰਤੁ ਤਿਨਾਤਸਓ ਿਰਮੁ ਿੀਓ ॥੧॥ 

ਦਰਸਨੁ ਪੇਖਤ ਮ ੈਿੀਓ ॥ 

ਸੁਤਨ ਕਤਰ ਿਚਨ ਤਮੁਹਾਰ ੇਸਤਤਗੁਰ ਮਨੁ ਤਨੁ ਮੇਰਾ ਿਾਰ ੁਥੀਓ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਤੁਮਹਰੀ ਤਿਪਾ ਤੇ ਿਇਓ ਸਾਧਸਿੰਗੁ ਏਹੁ ਕਾਿੁ ਤੁਮਹ ਆਤਪ ਕੀਓ ॥ 

ਤਦਿੁ ਕਤਰ ਚਰਣ ਗਹੇ ਪਰਿ ਤਮੁਹਰੇ ਸਹਿੇ ਤਿਤਖਆ ਿਈ ਖੀਓ ॥੨॥ 

ਸੁਖ ਤਨਧਾਨ ਨਾਮੁ ਪਰਿ ਤੁਮਰਾ ਏਹੁ ਅਤਿਨਾਸੀ ਮਿੰਤੁ ਲੀਓ ॥ 

ਕਤਰ ਤਕਰਪਾ ਮੋਤਹ ਸਤਤਗੁਤਰ ਦੀਨਾ ਤਾਪੁ ਸਿੰਤਾਪੁ ਮੇਰਾ ਿੈਰੁ ਗੀਓ ॥੩॥ 

ਧਿੰਨੁ ਸੁ ਮਾਣਸ ਦੇਹੀ ਪਾਈ ਤਿਤੁ ਪਰਤਿ ਅਪਨੈ ਮੇਤਲ ਲੀਓ ॥ 

ਧਿੰਨੁ ਸੁ ਕਤਲਿੁਗੁ ਸਾਧਸਿੰਤਗ ਕੀਰਤਨੁ ਗਾਈਐ ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਅਧਾਰੁ ਹੀਓ ॥੪॥੮॥੪੭॥ 
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ਅਿੰਤਮਰਤ ੁਨਾਮੁ ਤੇਰਾ ਸਈੋ ਗਾਵੈ ॥ 
 

ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (100-7) 

ਤਸਫਤਤ ਸਾਲਾਹਣੁ ਤੇਰਾ ਹੁਕਮੁ ਰਿਾਈ ॥ 

ਸੋ ਤਗਆਨ ੁਤਧਆਨੁ ਿ ੋਤੁਧੁ ਿਾਈ ॥ 

ਸੋਈ ਿਪੁ ਿ ੋਪਰਿ ਿੀਉ ਿਾਵ ੈਿਾਣ ੈਪੂਰ ਤਗਆਨਾ ਿੀਉ ॥੧॥ 

ਅਿੰਤਮਰਤ ੁਨਾਮੁ ਤੇਰਾ ਸੋਈ ਗਾਵੈ ॥ 

ਿੋ ਸਾਤਹਿ ਤੇਰ ੈਮਤਨ ਿਾਵੈ ॥ 

ਤੂਿੰ ਸਿੰਤਨ ਕਾ ਸਿੰਤ ਤਮੁਾਰ ੇਸਿੰਤ ਸਾਤਹਿ ਮਨ ੁਮਾਨਾ ਿੀਉ ॥੨॥ 

ਤੂਿੰ ਸਿੰਤਨ ਕੀ ਕਰਤਹ ਪਰਤਤਪਾਲਾ ॥ 

ਸਿੰਤ ਖੇਲਤਹ ਤੁਮ ਸਿੰਤਗ ਗੋਪਾਲਾ ॥ 

ਅਪੁਨ ੇਸਿੰਤ ਤੁਧੁ ਖਰੇ ਤਪਆਰ ੇਤੂ ਸਿੰਤਨ ਕ ੇਪਰਾਨਾ ਿੀਉ ॥੩॥ 

ਉਨ ਸਿੰਤਨ ਕੈ ਮੇਰਾ ਮਨ ੁਕੁਰਿਾਨ ੇ॥ 

ਤਿਨ ਤੂਿੰ ਿਾਤਾ ਿੋ ਤੁਧੁ ਮਤਨ ਿਾਨੇ ॥ 

ਤਤਨ ਕੈ ਸਿੰਤਗ ਸਦਾ ਸੁਖੁ ਪਾਇਆ ਹਤਰ ਰਸ ਨਾਨਕ ਤਤਰਪਤਤ ਅਘਾਨਾ ਿੀਉ ॥੪॥੧੩॥੨੦॥ 
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ਅਿੰਤਮਰਤ ੁਨਾਮੁ ਤਨਧਾਨੁ ਹੈ ਤਮਤਲ ਪੀਵਹੁ ਿਾਈ ॥ 
 

ਪਉਿੀ ਗਉਿੀ ਕੀ ਵਾਰ ਮਹਲਾ ੫ (318-16) 

ਅਿੰਤਮਰਤ ੁਨਾਮੁ ਤਨਧਾਨ ੁਹੈ ਤਮਤਲ ਪੀਵਹੁ ਿਾਈ ॥ 

ਤਿਸੁ ਤਸਮਰਤ ਸੁਖੁ ਪਾਈਐ ਸਿ ਤਤਖਾ ਿੁਝਾਈ ॥ 

ਕਤਰ ਸਵੇਾ ਪਾਰਿਰਹਮ ਗੁਰ ਿਖੁ ਰਹੈ ਨ ਕਾਈ ॥ 

ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਪੁਿੰਤਨਆ ਅਮਰਾ ਪਦੁ ਪਾਈ ॥ 

ਤੁਧੁ ਿੇਵਡ ੁਤੂਹੈ ਪਾਰਿਰਹਮ ਨਾਨਕ ਸਰਣਾਈ ॥੩॥ 
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ਅਿੰਤਮਰਤ ੁਨੀਰੁ ਤਗਆਤਨ ਮਨ ਮਿਨੁ ਅਿਸਤਿ ਤੀਰਥ ਸਿੰਤਗ ਗਹੇ ॥ 
 

ਪਰਿਾਤੀ ਮਹਲਾ ੧ ॥ (1328-18) 

ਅਿੰਤਮਰਤ ੁਨੀਰੁ ਤਗਆਤਨ ਮਨ ਮਿਨੁ ਅਿਸਤਿ ਤੀਰਥ ਸਿੰਤਗ ਗਹੇ ॥ 

ਗੁਰ ਉਪਦੇਤਸ ਿਵਾਹਰ ਮਾਣਕ ਸਵੇੇ ਤਸਖੁ ਸ ਖੋਤਿ ਲਹੈ ॥੧॥ 

ਗੁਰ ਸਮਾਤਨ ਤੀਰਥੁ ਨਹੀ ਕੋਇ ॥ 

ਸਰੁ ਸਿੰਤੋਖੁ ਤਾਸੁ ਗੁਰੁ ਹਇੋ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਗੁਰੁ ਦਰੀਆਉ ਸਦਾ ਿਲੁ ਤਨਰਮਲੁ ਤਮਤਲਆ ਦੁਰਮਤਤ ਮੈਲੁ ਹਰ ੈ॥ 

ਸਤਤਗੁਤਰ ਪਾਇਐ ਪੂਰਾ ਨਾਵਣੁ ਪਸ ੂਪਰੇਤਹ ੁਦੇਵ ਕਰ ੈ॥੨॥ 

ਰਤਾ ਸਤਚ ਨਾਤਮ ਤਲ ਹੀਅਲੁ ਸੋ ਗੁਰੁ ਪਰਮਲ ੁਕਹੀਐ ॥ 

ਿਾ ਕੀ ਵਾਸੁ ਿਨਾਸਪਤਤ ਸਉਰ ੈਤਾਸ ੁਚਰਣ ਤਲਵ ਰਹੀਐ ॥੩॥ 

ਗੁਰਮੁਤਖ ਿੀਅ ਪਰਾਨ ਉਪਿਤਹ ਗੁਰਮੁਤਖ ਤਸਵ ਘਤਰ ਿਾਈਐ ॥ 

ਗੁਰਮੁਤਖ ਨਾਨਕ ਸਤਚ ਸਮਾਈਐ ਗੁਰਮੁਤਖ ਤਨਿ ਪਦੁ ਪਾਈਐ ॥੪॥੬॥ 
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ਅਿੰਤਮਰਤ ੁਰਸੁ ਪੀਆ ਗੁਰ ਸਿਦੀ ਹਮ ਨਾਮ ਤਵਿਹ ੁਕੁਰਿਾਨ ॥ 
 

ਪਰਿਾਤੀ ਮਹਲਾ ੪ ਤਿਿਾਸ  (1335-7) 

ਰਸਤਕ ਰਸਤਕ ਗੁਨ ਗਾਵਹ ਗੁਰਮਤਤ ਤਲਵ ਉਨਮਤਨ ਨਾਤਮ ਲਗਾਨ ॥ 

ਅਿੰਤਮਰਤ ੁਰਸੁ ਪੀਆ ਗੁਰ ਸਿਦੀ ਹਮ ਨਾਮ ਤਵਿਹੁ ਕੁਰਿਾਨ ॥੧॥ 

ਹਮਰੇ ਿਗਿੀਵਨ ਹਤਰ ਪਰਾਨ ॥ 

ਹਤਰ ਊਤਮੁ ਤਰਦ ਅਿੰਤਤਰ ਿਾਇਓ ਗੁਤਰ ਮਿੰਤੁ ਦੀਓ ਹਤਰ ਕਾਨ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਆਵਹੁ ਸਿੰਤ ਤਮਲਹੁ ਮੇਰੇ ਿਾਈ ਤਮਤਲ ਹਤਰ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਵਖਾਨ ॥ 

ਤਕਤੁ ਤਿਤਧ ਤਕਉ ਪਾਈਐ ਪਰਿ ੁਅਪੁਨਾ ਮੋ ਕਉ ਕਰਹੁ ਉਪਦਸੇੁ ਹਤਰ ਦਾਨ ॥੨॥ 

ਸਤਸਿੰਗਤਤ ਮਤਹ ਹਤਰ ਹਤਰ ਵਤਸਆ ਤਮਤਲ ਸਿੰਗਤਤ ਹਤਰ ਗੁਨ ਿਾਨ ॥ 

ਵਡ ੈਿਾਤਗ ਸਤਸਿੰਗਤਤ ਪਾਈ ਗੁਰੁ ਸਤਤਗੁਰੁ ਪਰਤਸ ਿਗਵਾਨ ॥੩॥ 

ਗੁਨ ਗਾਵਹ ਪਰਿ ਅਗਮ ਿਾਕਰੁ ਕੇ ਗੁਨ ਗਾਇ ਰਹੇ ਹੈਰਾਨ ॥ 

ਿਨ ਨਾਨਕ ਕਉ ਗੁਤਰ ਤਕਰਪਾ ਧਾਰੀ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਦੀਓ ਤਖਨ ਦਾਨ ॥੪॥੧॥ 
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ਅਿੰਤਮਰਤ ੁਰਸਨਾ ਪੀਉ ਤਪਆਰੀ ॥ 
 

ਗਉਿੀ ਗੁਆਰਰੇੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (180-13) 

ਆਨ ਰਸਾ ਿੇਤੇ ਤੈ ਚਾਖ ੇ॥ 

ਤਨਮਖ ਨ ਤਤਰਸਨਾ ਤੇਰੀ ਲਾਥੇ ॥ 

ਹਤਰ ਰਸ ਕਾ ਤਿੰ ਚਾਖਤਹ ਸਾਦੁ ॥ 

ਚਾਖਤ ਹੋਇ ਰਹਤਹ ਤਿਸਮਾਦੁ ॥੧॥ 

ਅਿੰਤਮਰਤ ੁਰਸਨਾ ਪੀਉ ਤਪਆਰੀ ॥ 

ਇਹ ਰਸ ਰਾਤੀ ਹੋਇ ਤਤਰਪਤਾਰੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਹੇ ਤਿਹਵੇ ਤਿੰ ਰਾਮ ਗੁਣ ਗਾਉ ॥ 

ਤਨਮਖ ਤਨਮਖ ਹਤਰ ਹਤਰ ਹਤਰ ਤਧਆਉ ॥ 

ਆਨ ਨ ਸੁਨੀਐ ਕਤਹੂਿੰ ਿਾਈਐ ॥ 

ਸਾਧਸਿੰਗਤਤ ਵਡਿਾਗੀ ਪਾਈਐ ॥੨॥ 

ਆਿ ਪਹਰ ਤਿਹਵ ੇਆਰਾਤਧ ॥ 

ਪਾਰਿਰਹਮ ਿਾਕੁਰ ਆਗਾਤਧ ॥ 

ਈਹਾ ਊਹਾ ਸਦਾ ਸੁਹਲੇੀ ॥ 

ਹਤਰ ਗੁਣ ਗਾਵਤ ਰਸਨ ਅਮੋਲੀ ॥੩॥ 

ਿਨਸਪਤਤ ਮਉਲੀ ਫਲ ਫਲੁ ਪੇਡ ੇ॥ 

ਇਹ ਰਸ ਰਾਤੀ ਿਹੁਤਰ ਨ ਛੋਡੇ ॥ 

ਆਨ ਨ ਰਸ ਕਸ ਲਵੈ ਨ ਲਾਈ ॥ 

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਿਏ ਹੈ ਸਹਾਈ ॥੪॥੧੫॥੮੪॥ 
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ਅਿੰਤਮਰਤਾ ਤਪਰਅ ਿਚਨ ਤੁਹਾਰੇ ॥ 
 

ਦੇਵਗਿੰਧਾਰੀ ੫ ॥ (534-3) 

ਅਿੰਤਮਰਤਾ ਤਪਰਅ ਿਚਨ ਤੁਹਾਰੇ ॥ 

ਅਤਤ ਸਿੰਦਰ ਮਨਮੋਹਨ ਤਪਆਰੇ ਸਿਹੂ ਮਤਧ ਤਨਰਾਰ ੇ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਰਾਿੁ ਨ ਚਾਹਉ ਮੁਕਤਤ ਨ ਚਾਹਉ ਮਤਨ ਪਰੀਤਤ ਚਰਨ ਕਮਲਾਰੇ ॥ 

ਿਰਹਮ ਮਹੇਸ ਤਸਧ ਮੁਤਨ ਇਿੰਦਰਾ ਮੋਤਹ ਿਾਕੁਰ ਹੀ ਦਰਸਾਰੇ ॥੧॥ 

ਦੀਨੁ ਦੁਆਰ ੈਆਇਓ ਿਾਕੁਰ ਸਰਤਨ ਪਤਰਓ ਸਿੰਤ ਹਾਰ ੇ॥ 

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਪਰਿ ਤਮਲ ੇਮਨੋਹਰ ਮਨ ੁਸੀਤਲ ਤਿਗਸਾਰ ੇ॥੨॥੩॥੨੯॥ 
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ਅਉਖਧੁ ਹਤਰ ਕਾ ਨਾਮੁ ਹ ੈਤਿਤੁ ਰੋਗ ੁਨ ਤਵਆਪ ੈ॥ 
 

ਤਿਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (814-5) 

ਿਿੰਧਨ ਕਾਿ ੇਆਤਪ ਪਰਤਿ ਹੋਆ ਤਕਰਪਾਲ ॥ 

ਦੀਨ ਦਇਆਲ ਪਰਿ ਪਾਰਿਰਹਮ ਤਾ ਕੀ ਨਦਤਰ ਤਨਹਾਲ ॥੧॥ 

ਗੁਤਰ ਪੂਰ ੈਤਕਰਪਾ ਕਰੀ ਕਾਤਿਆ ਦੁਖੁ ਰੋਗੁ ॥ 

ਮਨੁ ਤਨੁ ਸੀਤਲੁ ਸੁਖੀ ਿਇਆ ਪਰਿ ਤਧਆਵਨ ਿੋਗ ੁ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਅਉਖਧੁ ਹਤਰ ਕਾ ਨਾਮੁ ਹੈ ਤਿਤੁ ਰੋਗੁ ਨ ਤਵਆਪੈ ॥ 

ਸਾਧਸਿੰਤਗ ਮਤਨ ਤਤਨ ਤਹਤੈ ਤਫਤਰ ਦੂਖੁ ਨ ਿਾਪੈ ॥੨॥ 

ਹਤਰ ਹਤਰ ਹਤਰ ਹਤਰ ਿਾਪੀਐ ਅਿੰਤਤਰ ਤਲਵ ਲਾਈ ॥ 

ਤਕਲਤਵਖ ਉਤਰਤਹ ਸੁਧੁ ਹੋਇ ਸਾਧੂ ਸਰਣਾਈ ॥੩॥ 

ਸੁਨਤ ਿਪਤ ਹਤਰ ਨਾਮ ਿਸੁ ਤਾ ਕੀ ਦੂਤਰ ਿਲਾਈ ॥ 

ਮਹਾ ਮਿੰਤ ੁਨਾਨਕੁ ਕਥੈ ਹਤਰ ਕ ੇਗੁਣ ਗਾਈ ॥੪॥੨੩॥੫੩॥ 
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ਅਉਖਧੁ ਖਾਇਓ ਹਤਰ ਕੋ ਨਾਉ ॥ 
 

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (378-12) 

ਅਉਖਧੁ ਖਾਇਓ ਹਤਰ ਕੋ ਨਾਉ ॥ 

ਸੁਖ ਪਾਏ ਦੁਖ ਤਿਨਤਸਆ ਥਾਉ ॥੧॥ 

ਤਾਪੁ ਗਇਆ ਿਚਤਨ ਗੁਰ ਪਰੂੇ ॥ 

ਅਨਦੁ ਿਇਆ ਸਤਿ ਤਮਿੇ ਤਵਸੂਰੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਿੀਅ ਿਿੰਤ ਸਗਲ ਸੁਖੁ ਪਾਇਆ ॥ 

ਪਾਰਿਰਹਮੁ ਨਾਨਕ ਮਤਨ ਤਧਆਇਆ ॥੨॥੩੨॥ 
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ਅਉਖਧੁ ਤੇਰੋ ਨਾਮ ੁਦਇਆਲ ॥ 
 

ਧਨਾਤਸਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (675-6) 

ਅਉਖਧੁ ਤੇਰ ੋਨਾਮੁ ਦਇਆਲ ॥ 

ਮੋਤਹ ਆਤੁਰ ਤੇਰੀ ਗਤਤ ਨਹੀ ਿਾਨੀ ਤੂਿੰ ਆਤਪ ਕਰਤਹ ਪਰਤਤਪਾਲ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਧਾਤਰ ਅਨੁਗਰਹੁ ਸੁਆਮੀ ਮੇਰੇ ਦੁਤੀਆ ਿਾਉ ਤਨਵਾਤਰ ॥ 

ਿਿੰਧਨ ਕਾਤਿ ਲੇਹ ੁਅਪਨੁੇ ਕਤਰ ਕਿਹੂ ਨ ਆਵਹ ਹਾਤਰ ॥੧॥ 

ਤੇਰੀ ਸਰਤਨ ਪਇਆ ਹਉ ਿੀਵਾਂ ਤੂਿੰ ਸਿੰਮਰਥੁ ਪੁਰਖੁ ਤਮਹਰਵਾਨੁ ॥ 

ਆਿ ਪਹਰ ਪਰਿ ਕਉ ਆਰਾਧੀ ਨਾਨਕ ਸਦ ਕੁਰਿਾਨੁ ॥੨॥੧੮॥ 
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ਅਉਖੀ ਘਿੀ ਨ ਦੇਖਣ ਦਈੇ ਅਪਨਾ ਤਿਰਦੁ ਸਮਾਲ ੇ॥ 
 

ਧਨਾਸਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (682-1) 

ਅਉਖੀ ਘਿੀ ਨ ਦੇਖਣ ਦਈੇ ਅਪਨਾ ਤਿਰਦੁ ਸਮਾਲ ੇ॥ 

ਹਾਥ ਦੇਇ ਰਾਖ ੈਅਪਨ ੇਕਉ ਸਾਤਸ ਸਾਤਸ ਪਰਤਤਪਾਲੇ ॥੧॥ 

ਪਰਿ ਤਸਉ ਲਾਤਗ ਰਤਹਓ ਮੇਰਾ ਚੀਤੁ ॥ 

ਆਤਦ ਅਿੰਤਤ ਪਰਿੁ ਸਦਾ ਸਹਾਈ ਧਿੰਨੁ ਹਮਾਰਾ ਮੀਤ ੁ॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਮਤਨ ਤਿਲਾਸ ਿਏ ਸਾਤਹਿ ਕ ੇਅਚਰਿ ਦੇਤਖ ਿਡਾਈ ॥ 

ਹਤਰ ਤਸਮਤਰ ਤਸਮਤਰ ਆਨਦ ਕਤਰ ਨਾਨਕ ਪਰਤਿ ਪੂਰਨ ਪੈਿ ਰਖਾਈ ॥੨॥੧੫॥੪੬॥ 
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ਅਸੁਮਧੇ ਿਗਨ ੇ॥ 
 

ਰਾਗੁ ਗੋੋਂਡ ਿਾਣੀ ਨਾਮਦੇਉ ਿੀ ਕੀ ਘਰੁ ੧  (873-9) 

ਅਸੁਮੇਧ ਿਗਨ ੇ॥ 

ਤੁਲਾ ਪੁਰਖ ਦਾਨੇ ॥ 

ਪਰਾਗ ਇਸਨਾਨੇ ॥੧॥ 

ਤਉ ਨ ਪੁਿਤਹ ਹਤਰ ਕੀਰਤਤ ਨਾਮਾ ॥ 

ਅਪੁਨ ੇਰਾਮਤਹ ਿਿੁ ਰੇ ਮਨ ਆਲਸੀਆ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਗਇਆ ਤਪਿੰਡ ੁਿਰਤਾ ॥ 

ਿਨਾਰਤਸ ਅਤਸ ਿਸਤਾ ॥ 

ਮੁਤਖ ਿੇਦ ਚਤੁਰ ਪਿਤਾ ॥੨॥ 

ਸਗਲ ਧਰਮ ਅਤਛਤਾ ॥ 

ਗੁਰ ਤਗਆਨ ਇਿੰਦਰੀ ਤਦਰਿਤਾ ॥ 

ਖਿੁ ਕਰਮ ਸਤਹਤ ਰਹਤਾ ॥੩॥ 

ਤਸਵਾ ਸਕਤਤ ਸਿੰਿਾਦਿੰ ॥ 

ਮਨ ਛੋਤਡ ਛਤੋਡ ਸਗਲ ਿੇਦਿੰ ॥ 

ਤਸਮਤਰ ਤਸਮਤਰ ਗੋਤਿਿੰਦਿੰ ॥ 

ਿਿੁ ਨਾਮਾ ਤਰਤਸ ਿਵ ਤਸਿੰਧਿੰ ॥੪॥੧॥ 
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ਅਹਿੰ ਤੋਰੋ ਮੁਖ ੁਿੋਰੋ ॥ 
 

ਕਾਨਿਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (1306-13) 

ਅਹਿੰ ਤੋਰ ੋਮੁਖੁ ਿੋਰੋ ॥ 

ਗੁਰੁ ਗੁਰੁ ਕਰਤ ਮਨੁ ਲੋਰੋ ॥ 

ਤਪਰਅ ਪਰੀਤਤ ਤਪਆਰ ੋਮੋਰੋ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਤਗਰਤਹ ਸੇਿ ਸੁਹਾਵੀ ਆਗਤਨ ਚੈਨਾ ਤੋਰੋ ਰੀ ਤੋਰੋ ਪਿੰਚ ਦੂਤਨ ਤਸਉ ਸਿੰਗੁ ਤੋਰੋ ॥੧॥ 

ਆਇ ਨ ਿਾਇ ਿਸੇ ਤਨਿ ਆਸਤਨ ਊੋਂਧ ਕਮਲ ਤਿਗਸੋਰੋ ॥ 

ਛੁਿਕੀ ਹਉਮੈ ਸੋਰ ੋ॥ 

ਗਾਇਓ ਰੀ ਗਾਇਓ ਪਰਿ ਨਾਨਕ ਗੁਨੀ ਗਹੇਰੋ ॥੨॥੪॥੪੩॥ 
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ਅਤਹਤਨਤਸ ਿਾਗੈ ਨੀਦ ਨ ਸੋਵੈ ॥ 
 

ਰਾਗੁ ਮਾਰੂ ਮਹਲਾ ੧ ਘਰੁ ੫॥ (993-2) 

ਅਤਹਤਨਤਸ ਿਾਗ ੈਨੀਦ ਨ ਸੋਵ ੈ॥ 

ਸੋ ਿਾਣ ੈਤਿਸੁ ਵੇਦਨ ਹੋਵ ੈ॥ 

ਪਰੇਮ ਕੇ ਕਾਨ ਲਗੇ ਤਨ ਿੀਤਤਰ ਵੈਦੁ ਤਕ ਿਾਣ ੈਕਾਰੀ ਿੀਉ ॥੧॥ 

ਤਿਸ ਨੋ ਸਾਚਾ ਤਸਫਤੀ ਲਾਏ ॥ 

ਗੁਰਮੁਤਖ ਤਵਰਲੇ ਤਕਸ ੈਿੁਝਾਏ ॥ 

ਅਿੰਤਮਰਤ ਕੀ ਸਾਰ ਸੋਈ ਿਾਣ ੈਤਿ ਅਿੰਤਮਰਤ ਕਾ ਵਾਪਾਰੀ ਿੀਉ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਤਪਰ ਸੇਤੀ ਧਨ ਪਰਮੇੁ ਰਚਾਏ ॥ 

ਗੁਰ ਕੈ ਸਿਤਦ ਤਥਾ ਤਚਤੁ ਲਾਏ ॥ 

ਸਹਿ ਸੇਤੀ ਧਨ ਖਰੀ ਸੁਹੇਲੀ ਤਤਰਸਨਾ ਤਤਖਾ ਤਨਵਾਰੀ ਿੀਉ ॥੨॥ 

ਸਹਸਾ ਤੋਿ ੇਿਰਮੁ ਚੁਕਾਏ ॥ 

ਸਹਿੇ ਤਸਫਤੀ ਧਣਖੁ ਚਿਾਏ ॥ 

ਗੁਰ ਕੈ ਸਿਤਦ ਮਰੈ ਮਨੁ ਮਾਰੇ ਸੁਿੰਦਤਰ ਿੋਗਾਧਾਰੀ ਿੀਉ ॥੩॥ 

ਹਉਮੈ ਿਤਲਆ ਮਨਹੁ ਤਵਸਾਰੇ ॥ 

ਿਮ ਪੁਤਰ ਵਿਤਹ ਖਿਗ ਕਰਾਰੇ ॥ 

ਅਿ ਕੈ ਕਤਹਐ ਨਾਮੁ ਨ ਤਮਲਈ ਤੂ ਸਹ ੁਿੀਅਿੇ ਿਾਰੀ ਿੀਉ ॥੪॥ 

ਮਾਇਆ ਮਮਤਾ ਪਵਤਹ ਤਖਆਲੀ ॥ 

ਿਮ ਪੁਤਰ ਫਾਸਤਹਗਾ ਿਮ ਿਾਲੀ ॥ 

ਹੇਤ ਕੇ ਿਿੰਧਨ ਤਤੋਿ ਨ ਸਾਕਤਹ ਤਾ ਿਮ ੁਕਰੇ ਖੁਆਰੀ ਿੀਉ ॥੫॥ 

ਨਾ ਹਉ ਕਰਤਾ ਨਾ ਮੈ ਕੀਆ ॥ 

ਅਿੰਤਮਰਤ ੁਨਾਮੁ ਸਤਤਗੁਤਰ ਦੀਆ ॥ 

ਤਿਸੁ ਤੂ ਦੇਤਹ ਤਤਸੈ ਤਕਆ ਚਾਰਾ ਨਾਨਕ ਸਰਤਣ ਤੁਮਾਰੀ ਿੀਉ ॥੬॥੧॥੧੨॥ 
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ਅਤਹਰਖ ਵਾਦੁ ਨ ਕੀਿੈ ਰੇ ਮਨ ॥ 
 

ਆਸਾ ਕਿੀਰ ਿੀਉ ॥ (482-17) 

ਕਾਹੂ ਦੀਨਹੇ ਪਾਿ ਪਿਿੰਿਰ ਕਾਹ ੂਪਲਘ ਤਨਵਾਰਾ ॥ 

ਕਾਹੂ ਗਰੀ ਗੋਦਰੀ ਨਾਹੀ ਕਾਹੂ ਖਾਨ ਪਰਾਰਾ ॥੧॥ 

ਅਤਹਰਖ ਵਾਦੁ ਨ ਕੀਿ ੈਰ ੇਮਨ ॥ 

ਸੁਤਿਤੁ ਕਤਰ ਕਤਰ ਲੀਿ ੈਰ ੇਮਨ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਕੁਮਹਾਰ ੈਏਕ ਿੁ ਮਾਿੀ ਗਿੂੰਧੀ ਿਹੁ ਤਿਤਧ ਿਾਨੀ ਲਾਈ ॥ 

ਕਾਹੂ ਮਤਹ ਮੋਤੀ ਮੁਕਤਾਹਲ ਕਾਹੂ ਤਿਆਤਧ ਲਗਾਈ ॥੨॥ 

ਸੂਮਤਹ ਧਨ ੁਰਾਖਨ ਕਉ ਦੀਆ ਮੁਗਧੁ ਕਹੈ ਧਨੁ ਮੇਰਾ ॥ 

ਿਮ ਕਾ ਡਿੰਡ ੁਮੂਿੰਡ ਮਤਹ ਲਾਗ ੈਤਖਨ ਮਤਹ ਕਰ ੈਤਨਿੇਰਾ ॥੩॥ 

ਹਤਰ ਿਨੁ ਊਤਮੁ ਿਗਤ ੁਸਦਾਵ ੈਆਤਗਆ ਮਤਨ ਸੁਖੁ ਪਾਈ ॥ 

ਿੋ ਤਤਸ ੁਿਾਵੈ ਸਤਤ ਕਤਰ ਮਾਨੈ ਿਾਣਾ ਮਿੰਤਨ ਵਸਾਈ ॥੪॥ 

ਕਹੈ ਕਿੀਰੁ ਸੁਨਹੁ ਰ ੇਸਿੰਤਹ ੁਮੇਰੀ ਮੇਰੀ ਝੂਿੀ ॥ 

ਤਚਰਗਿ ਫਾਤਰ ਚਿਾਰਾ ਲੈ ਗਇਓ ਤਰੀ ਤਾਗਰੀ ਛੂਿੀ ॥੫॥੩॥੧੬॥ 
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ਅਕਥਾ ਹਤਰ ਅਕਥ ਕਥਾ ਤਕਛੁ ਿਾਇ ਨ ਿਾਣੀ ਰਾਮ ॥ 
 

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (453-4) 

ਅਕਥਾ ਹਤਰ ਅਕਥ ਕਥਾ ਤਕਛੁ ਿਾਇ ਨ ਿਾਣੀ ਰਾਮ ॥ 

ਸੁਤਰ ਨਰ ਸੁਤਰ ਨਰ ਮੁਤਨ ਿਨ ਸਹਤਿ ਵਖਾਣੀ ਰਾਮ ॥ 

ਸਹਿੇ ਵਖਾਣੀ ਅਤਮਉ ਿਾਣੀ ਚਰਣ ਕਮਲ ਰਿੰਗੁ ਲਾਇਆ ॥ 

ਿਤਪ ਏਕੁ ਅਲਖੁ ਪਰਿੁ ਤਨਰਿੰਿਨੁ ਮਨ ਤਚਿੰਤਦਆ ਫਲੁ ਪਾਇਆ ॥ 

ਤਤਿ ਮਾਨੁ ਮੋਹੁ ਤਵਕਾਰੁ ਦੂਿਾ ਿੋਤੀ ਿੋਤਤ ਸਮਾਣੀ ॥ 

ਤਿਨਵਿੰਤਤ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਪਰਸਾਦੀ ਸਦਾ ਹਤਰ ਰਿੰਗੁ ਮਾਣੀ ॥੧॥ 

ਹਤਰ ਸਿੰਤਾ ਹਤਰ ਸਿੰਤ ਸਿਨ ਮੇਰੇ ਮੀਤ ਸਹਾਈ ਰਾਮ ॥ 

ਵਡਿਾਗੀ ਵਡਿਾਗੀ ਸਤਸਿੰਗਤਤ ਪਾਈ ਰਾਮ ॥ 

ਵਡਿਾਗੀ ਪਾਏ ਨਾਮੁ ਤਧਆਏ ਲਾਥੇ ਦੂਖ ਸਿੰਤਾਪ ੈ॥ 

ਗੁਰ ਚਰਣੀ ਲਾਗੇ ਿਰਮ ਿਉ ਿਾਗੇ ਆਪੁ ਤਮਿਾਇਆ ਆਪੈ ॥ 

ਕਤਰ ਤਕਰਪਾ ਮੇਲੇ ਪਰਤਿ ਅਪਨੁ ੈਤਵਛੁਤਿ ਕਤਤਹ ਨ ਿਾਈ ॥ 

ਤਿਨਵਿੰਤਤ ਨਾਨਕ ਦਾਸੁ ਤੇਰਾ ਸਦਾ ਹਤਰ ਸਰਣਾਈ ॥੨॥ 

ਹਤਰ ਦਰੇ ਹਤਰ ਦਤਰ ਸੋਹਤਨ ਤੇਰੇ ਿਗਤ ਤਪਆਰ ੇਰਾਮ ॥ 

ਵਾਰੀ ਤਤਨ ਵਾਰੀ ਿਾਵਾ ਸਦ ਿਤਲਹਾਰੇ ਰਾਮ ॥ 

ਸਦ ਿਤਲਹਾਰੇ ਕਤਰ ਨਮਸਕਾਰੇ ਤਿਨ ਿੇਿਤ ਪਰਿੁ ਿਾਤਾ ॥ 

ਘਤਿ ਘਤਿ ਰਤਵ ਰਤਹਆ ਸਿ ਥਾਈ ਪੂਰਨ ਪੁਰਖੁ ਤਿਧਾਤਾ ॥ 

ਗੁਰੁ ਪੂਰਾ ਪਾਇਆ ਨਾਮੁ ਤਧਆਇਆ ਿੂਐ ਿਨਮ ੁਨ ਹਾਰ ੇ॥ 

ਤਿਨਵਿੰਤਤ ਨਾਨਕ ਸਰਤਣ ਤੇਰੀ ਰਾਖੁ ਤਕਰਪਾ ਧਾਰੇ ॥੩॥ 

ਿੇਅਿੰਤਾ ਿੇਅਿੰਤ ਗੁਣ ਤੇਰੇ ਕੇਤਕ ਗਾਵਾ ਰਾਮ ॥ 

ਤੇਰੇ ਚਰਣਾ ਤੇਰੇ ਚਰਣ ਧੂਤਿ ਵਡਿਾਗੀ ਪਾਵਾ ਰਾਮ ॥ 

ਹਤਰ ਧੂਿੀ ਨਹਾਈਐ ਮੈਲੁ ਗਵਾਈਐ ਿਨਮ ਮਰਣ ਦੁਖ ਲਾਥ ੇ॥ 

ਅਿੰਤਤਰ ਿਾਹਤਰ ਸਦਾ ਹਦੂਰੇ ਪਰਮੇਸਰੁ ਪਰਿੁ ਸਾਥੇ ॥ 

ਤਮਿੇ ਦੂਖ ਕਤਲਆਣ ਕੀਰਤਨ ਿਹੁਤਿ ਿੋਤਨ ਨ ਪਾਵਾ ॥ 

ਤਿਨਵਿੰਤਤ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਸਰਤਣ ਤਰੀਐ ਆਪਣ ੇਪਰਿ ਿਾਵਾ ॥੪॥੨॥ 
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ਅਕਾਲ ਮੂਰਤਤ ਅਿੂਨੀ ਸਿੰਿੌ ਮਨ ਤਸਮਰਤ ਿਿੰਢਾ ਥੀਵਾਂ ਿੀਉ ॥ 
 

ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (99-4) 

ਲਾਲ ਗੋਪਾਲ ਦਇਆਲ ਰਿੰਗੀਲੇ ॥ 

ਗਤਹਰ ਗਿੰਿੀਰ ਿੇਅਿੰਤ ਗੋਤਵਿੰਦ ੇ॥ 

ਊਚ ਅਥਾਹ ਿੇਅਿੰਤ ਸੁਆਮੀ ਤਸਮਤਰ ਤਸਮਤਰ ਹਉ ਿੀਵਾਂ ਿੀਉ ॥੧॥ 

ਦੁਖ ਿਿੰਿਨ ਤਨਧਾਨ ਅਮੋਲੇ ॥ 

ਤਨਰਿਉ ਤਨਰਵੈਰ ਅਥਾਹ ਅਤੋਲ ੇ॥ 

ਅਕਾਲ ਮੂਰਤਤ ਅਿੂਨੀ ਸਿੰਿ ੌਮਨ ਤਸਮਰਤ ਿਿੰਢਾ ਥੀਵਾਂ ਿੀਉ ॥੨॥ 

ਸਦਾ ਸਿੰਗੀ ਹਤਰ ਰਿੰਗ ਗੋਪਾਲਾ ॥ 

ਊਚ ਨੀਚ ਕਰੇ ਪਰਤਤਪਾਲਾ ॥ 

ਨਾਮੁ ਰਸਾਇਣ ੁਮਨੁ ਤਤਰਪਤਾਇਣੁ ਗੁਰਮੁਤਖ ਅਿੰਤਮਰਤੁ ਪੀਵਾਂ ਿੀਉ ॥੩॥ 

ਦੁਤਖ ਸੁਤਖ ਤਪਆਰ ੇਤੁਧੁ ਤਧਆਈ ॥ 

ਏਹ ਸੁਮਤਤ ਗੁਰੂ ਤ ੇਪਾਈ ॥ 

ਨਾਨਕ ਕੀ ਧਰ ਤਿੰਹੈ ਿਾਕੁਰ ਹਤਰ ਰਿੰਤਗ ਪਾਤਰ ਪਰੀਵਾਂ ਿੀਉ ॥੪॥੯॥੧੬॥ 
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ਅਗਤਨ ਨ ਦਹੈ ਪਵਨ ੁਨਹੀ ਮਗਨ ੈਤਸਕਰ ੁਨਤੇਰ ਨ ਆਵੈ ॥ 
 

ਗਉਿੀ ਕਿੀਰ ॥ (336-6) 

ਅਗਤਨ ਨ ਦਹੈ ਪਵਨੁ ਨਹੀ ਮਗਨੈ ਤਸਕਰੁ ਨੇਤਰ ਨ ਆਵੈ ॥ 

ਰਾਮ ਨਾਮ ਧਨੁ ਕਤਰ ਸਿੰਚਉਨੀ ਸ ੋਧਨ ੁਕਤ ਹੀ ਨ ਿਾਵ ੈ॥੧॥ 

ਹਮਰਾ ਧਨੁ ਮਾਧਉ ਗੋਤਿਿੰਦੁ ਧਰਣੀਧਰੁ ਇਹ ੈਸਾਰ ਧਨ ੁਕਹੀਐ ॥ 

ਿੋ ਸੁਖੁ ਪਰਿ ਗੋਤਿਿੰਦ ਕੀ ਸਵੇਾ ਸੋ ਸੁਖੁ ਰਾਤਿ ਨ ਲਹੀਐ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਇਸੁ ਧਨ ਕਾਰਤਣ ਤਸਵ ਸਨਕਾਤਦਕ ਖੋਿਤ ਿਏ ਉਦਾਸੀ ॥ 

ਮਤਨ ਮੁਕਿੰਦੁ ਤਿਹਿਾ ਨਾਰਾਇਨ ੁਪਰ ੈਨ ਿਮ ਕੀ ਫਾਸੀ ॥੨॥ 

ਤਨਿ ਧਨੁ ਤਗਆਨ ੁਿਗਤਤ ਗੁਤਰ ਦੀਨੀ ਤਾਸ ੁਸੁਮਤਤ ਮਨੁ ਲਾਗਾ ॥ 

ਿਲਤ ਅਿੰਿ ਥਿੰਤਿ ਮਨ ੁਧਾਵਤ ਿਰਮ ਿਿੰਧਨ ਿਉ ਿਾਗਾ ॥੩॥ 

ਕਹੈ ਕਿੀਰੁ ਮਦਨ ਕੇ ਮਾਤ ੇਤਹਰਦੈ ਦੇਖੁ ਿੀਚਾਰੀ ॥ 

ਤੁਮ ਘਤਰ ਲਾਖ ਕੋਤਿ ਅਸਵ ਹਸਤੀ ਹਮ ਘਤਰ ਏਕੁ ਮੁਰਾਰੀ ॥੪॥੧॥੭॥੫੮॥ 
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ਅਗਮ ਅਗੋਚਰੁ ਦਰਸੁ ਤੇਰਾ ਸ ੋਪਾਏ ਤਿਸੁ ਮਸਤਤਕ ਿਾਗੁ ॥ 
 

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (406-4) 

ਅਗਮ ਅਗੋਚਰੁ ਦਰਸੁ ਤੇਰਾ ਸੋ ਪਾਏ ਤਿਸ ੁਮਸਤਤਕ ਿਾਗੁ ॥ 

ਆਤਪ ਤਿਪਾਤਲ ਤਿਪਾ ਪਰਤਿ ਧਾਰੀ ਸਤਤਗੁਤਰ ਿਖਤਸਆ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ॥੧॥ 

ਕਤਲਿੁਗੁ ਉਧਾਤਰਆ ਗੁਰਦਵੇ ॥ 

ਮਲ ਮੂਤ ਮੂਿ ਤਿ ਮੁਘਦ ਹੋਤੇ ਸਤਿ ਲਗੇ ਤੇਰੀ ਸੇਵ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਤੂ ਆਤਪ ਕਰਤਾ ਸਿ ਤਸਰਸਤਿ ਧਰਤਾ ਸਿ ਮਤਹ ਰਤਹਆ ਸਮਾਇ ॥ 

ਧਰਮ ਰਾਿਾ ਤਿਸਮਾਦੁ ਹੋਆ ਸਿ ਪਈ ਪੈਰੀ ਆਇ ॥੨॥ 

ਸਤਿੁਗੁ ਤਰੇਤਾ ਦੁਆਪਰੁ ਿਣੀਐ ਕਤਲਿੁਗੁ ਊਤਮ ੋਿੁਗਾ ਮਾਤਹ ॥ 

ਅਤਹ ਕਰੁ ਕਰੇ ਸੁ ਅਤਹ ਕਰ ੁਪਾਏ ਕੋਈ ਨ ਪਕਿੀਐ ਤਕਸ ੈਥਾਇ ॥੩॥ 

ਹਤਰ ਿੀਉ ਸੋਈ ਕਰਤਹ ਤਿ ਿਗਤ ਤੇਰ ੇਿਾਚਤਹ ਏਹੁ ਤੇਰਾ ਤਿਰਦੁ ॥ 

ਕਰ ਿੋਤਿ ਨਾਨਕ ਦਾਨੁ ਮਾਗ ੈਅਪਤਣਆ ਸਿੰਤਾ ਦੇਤਹ ਹਤਰ ਦਰਸੁ ॥੪॥੫॥੧੪੦॥ 
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ਅਗਮ ਦਇਆਲ ਤਿਪਾ ਪਰਤਿ ਧਾਰੀ ਮੁਤਖ ਹਤਰ ਹਤਰ ਨਾਮ ੁਹਮ ਕਹੇ ॥ 
] 

ਪਰਿਾਤੀ ਮਹਲਾ ੪ ॥ (1336-7) 

ਅਗਮ ਦਇਆਲ ਤਿਪਾ ਪਰਤਿ ਧਾਰੀ ਮੁਤਖ ਹਤਰ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਹਮ ਕਹੇ ॥ 

ਪਤਤਤ ਪਾਵਨ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਤਧਆਇਓ ਸਤਿ ਤਕਲਤਿਖ ਪਾਪ ਲਹੇ ॥੧॥ 

ਿਤਪ ਮਨ ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਰਤਵ ਰਹੇ ॥ 

ਦੀਨ ਦਇਆਲ ੁਦੁਖ ਿਿੰਿਨੁ ਗਾਇਓ ਗੁਰਮਤਤ ਨਾਮੁ ਪਦਾਰਥੁ ਲਹੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਕਾਇਆ ਨਗਤਰ ਨਗਤਰ ਹਤਰ ਿਤਸਓ ਮਤਤ ਗੁਰਮਤਤ ਹਤਰ ਹਤਰ ਸਹੇ ॥ 

ਸਰੀਤਰ ਸਰੋਵਤਰ ਨਾਮੁ ਹਤਰ ਪਰਗਤਿਓ ਘਤਰ ਮਿੰਦਤਰ ਹਤਰ ਪਰਿ ੁਲਹੇ ॥੨॥ 

ਿੋ ਨਰ ਿਰਤਮ ਿਰਤਮ ਉਤਦਆਨੇ ਤੇ ਸਾਕਤ ਮੂਿ ਮੁਹੇ ॥ 

ਤਿਉ ਤਮਰਗ ਨਾਤਿ ਿਸੈ ਿਾਸ ੁਿਸਨਾ ਿਰਤਮ ਿਰਤਮਓ ਝਾਰ ਗਹੇ ॥੩॥ 

ਤੁਮ ਵਡ ਅਗਮ ਅਗਾਤਧ ਿੋਤਧ ਪਰਿ ਮਤਤ ਦਵੇਹੁ ਹਤਰ ਪਰਿ ਲਹੇ ॥ 

ਿਨ ਨਾਨਕ ਕਉ ਗੁਤਰ ਹਾਥੁ ਤਸਤਰ ਧਤਰਓ ਹਤਰ ਰਾਮ ਨਾਤਮ ਰਤਵ ਰਹੇ ॥੪॥੪॥ 
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ਅਗਮ ਰੂਪ ਕਾ ਮਨ ਮਤਹ ਥਾਨਾ ॥ 
 

ਗਉਿੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (186-15) 

ਅਗਮ ਰੂਪ ਕਾ ਮਨ ਮਤਹ ਥਾਨਾ ॥ 

ਗੁਰ ਪਰਸਾਤਦ ਤਕਨ ੈਤਵਰਲੈ ਿਾਨਾ ॥੧॥ 

ਸਹਿ ਕਥਾ ਕੇ ਅਿੰਤਮਰਤ ਕਿੰਿਾ ॥ 

ਤਿਸਤਹ ਪਰਾਪਤਤ ਤਤਸ ੁਲੈ ਿਿੰਚਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਅਨਹਤ ਿਾਣੀ ਥਾਨ ੁਤਨਰਾਲਾ ॥ 

ਤਾ ਕੀ ਧੁਤਨ ਮੋਹੇ ਗੋਪਾਲਾ ॥੨॥ 

ਤਹ ਸਹਿ ਅਖਾਰੇ ਅਨੇਕ ਅਨਿੰਤਾ ॥ 

ਪਾਰਿਰਹਮ ਕੇ ਸਿੰਗੀ ਸਿੰਤਾ ॥੩॥ 

ਹਰਖ ਅਨਿੰਤ ਸੋਗ ਨਹੀ ਿੀਆ ॥ 

ਸੋ ਘਰੁ ਗੁਤਰ ਨਾਨਕ ਕਉ ਦੀਆ ॥੪॥੩੫॥੧੦੪॥ 
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ਤੂ ਸਤਤਗਰੁੁ ਚਹੁ ਿਗੁੀ ਆਤਪ ਆਪੇ ਪਰਮੇਸਰੁ ॥ 
 

ਸਵਈਏ ਮਹਲ ੇਚਉਥੇ ਕ ੇ੪, ਸਲਯ    (1406-14) 

ਤੂ ਸਤਤਗੁਰੁ ਚਹੁ ਿੁਗੀ ਆਤਪ ਆਪੇ ਪਰਮੇਸਰੁ ॥ 

ਸੁਤਰ ਨਰ ਸਾਤਧਕ ਤਸਧ ਤਸਖ ਸੇਵਿੰਤ ਧੁਰਹ ਧੁਰ ੁ॥ 

ਆਤਦ ਿੁਗਾਤਦ ਅਨਾਤਦ ਕਲਾ ਧਾਰੀ ਤਤਰਹ ੁਲੋਅਹ ॥ 

ਅਗਮ ਤਨਗਮ ਉਧਰਣ ਿਰਾ ਿਿੰਤਮਤਹ ਆਰੋਅਹ ॥ 

ਗੁਰ ਅਮਰਦਾਤਸ ਤਥਰ ੁਥਤਪਅਉ ਪਰਗਾਮੀ ਤਾਰਣ ਤਰਣ ॥ 

ਅਘ ਅਿੰਤਕ ਿਦੈ ਨ ਸਲਯ ਕਤਵ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਤੇਰੀ ਸਰਣ ॥੨॥੬੦॥ 
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ਅਚਰਿ ੁਤਕਛੁ ਕਹਣ ੁਨ ਿਾਈ ॥ 
 

ਰਾਮਕਲੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (883-15) 

ਤਰੈ ਗੁਣ ਰਹਤ ਰਹੈ ਤਨਰਾਰੀ ਸਾਤਧਕ ਤਸਧ ਨ ਿਾਨੈ ॥ 

ਰਤਨ ਕੋਿਿੀ ਅਿੰਤਮਰਤ ਸਿੰਪੂਰਨ ਸਤਤਗੁਰ ਕੈ ਖਿਾਨ ੈ॥੧॥ 

ਅਚਰਿੁ ਤਕਛੁ ਕਹਣੁ ਨ ਿਾਈ ॥ 

ਿਸਤੁ ਅਗੋਚਰ ਿਾਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਮੋਲ ੁਨਾਹੀ ਕਛੁ ਕਰਣੈ ਿੋਗਾ ਤਕਆ ਕੋ ਕਹੈ ਸੁਣਾਵ ੈ॥ 

ਕਥਨ ਕਹਣ ਕਉ ਸੋਝੀ ਨਾਹੀ ਿੋ ਪੇਖੈ ਤਤਸ ੁਿਤਣ ਆਵ ੈ॥੨॥ 

ਸੋਈ ਿਾਣ ੈਕਰਣੈਹਾਰਾ ਕੀਤਾ ਤਕਆ ਿੇਚਾਰਾ ॥ 

ਆਪਣੀ ਗਤਤ ਤਮਤਤ ਆਪੇ ਿਾਣ ੈਹਤਰ ਆਪ ੇਪੂਰ ਿਿੰਡਾਰਾ ॥੩॥ 

ਐਸਾ ਰਸੁ ਅਿੰਤਮਰਤ ੁਮਤਨ ਚਾਤਖਆ ਤਤਰਪਤਤ ਰਹ ੇਆਘਾਈ ॥ 

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਮੇਰੀ ਆਸਾ ਪੂਰੀ ਸਤਤਗੁਰ ਕੀ ਸਰਣਾਈ ॥੪॥੪॥ 
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ਅਛਲ ਛਲਾਈ ਨਹ ਛਲ ੈਨਹ ਘਾਉ ਕਿਾਰਾ ਕਤਰ ਸਕੈ ॥ 
 

ਤਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੧ ਘਰੁ ੫ ॥ (25-16) 

ਅਛਲ ਛਲਾਈ ਨਹ ਛਲੈ ਨਹ ਘਾਉ ਕਿਾਰਾ ਕਤਰ ਸਕੈ ॥ 

ਤਿਉ ਸਾਤਹਿੁ ਰਾਖ ੈਤਤਉ ਰਹੈ ਇਸੁ ਲੋਿੀ ਕਾ ਿੀਉ ਿਲ ਪਲੈ ॥੧॥ 

ਤਿਨੁ ਤਲੇ ਦੀਵਾ ਤਕਉ ਿਲ ੈ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਪੋਥੀ ਪੁਰਾਣ ਕਮਾਈਐ ॥ 

ਿਉ ਵਿੀ ਇਤੁ ਤਤਨ ਪਾਈਐ ॥ 

ਸਚੁ ਿੂਝਣੁ ਆਤਣ ਿਲਾਈਐ ॥੨॥ 

ਇਹੁ ਤੇਲ ੁਦੀਵਾ ਇਉ ਿਲੈ ॥ 

ਕਤਰ ਚਾਨਣੁ ਸਾਤਹਿ ਤਉ ਤਮਲੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਇਤੁ ਤਤਨ ਲਾਗੈ ਿਾਣੀਆ ॥ 

ਸੁਖੁ ਹੋਵੈ ਸਵੇ ਕਮਾਣੀਆ ॥ 

ਸਿ ਦੁਨੀਆ ਆਵਣ ਿਾਣੀਆ ॥੩॥ 

ਤਵਤਚ ਦੁਨੀਆ ਸੇਵ ਕਮਾਈਐ ॥ 

ਤਾ ਦਰਗਹ ਿੈਸਣੁ ਪਾਈਐ ॥ 

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਿਾਹ ਲੁਡਾਈਐ ॥੪॥੩੩॥ 
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ਅਤਤ ਊਚਾ ਤਾ ਕਾ ਦਰਿਾਰਾ ॥ 
 

ਵਡਹਿੰਸੁ ਮਹਲਾ ੫ ਘਰੁ ੧  (562-8) 

ਅਤਤ ਊਚਾ ਤਾ ਕਾ ਦਰਿਾਰਾ ॥ 

ਅਿੰਤੁ ਨਾਹੀ ਤਕਛ ੁਪਾਰਾਵਾਰਾ ॥ 

ਕੋਤਿ ਕੋਤਿ ਕੋਤਿ ਲਖ ਧਾਵ ੈ॥ 

ਇਕੁ ਤਤਲ ੁਤਾ ਕਾ ਮਹਲੁ ਨ ਪਾਵੈ ॥੧॥ 

ਸੁਹਾਵੀ ਕਉਣ ੁਸ ੁਵੇਲਾ ਤਿਤੁ ਪਰਿ ਮੇਲਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਲਾਖ ਿਗਤ ਿਾ ਕਉ ਆਰਾਧਤਹ ॥ 

ਲਾਖ ਤਪੀਸਰ ਤਪ ੁਹੀ ਸਾਧਤਹ ॥ 

ਲਾਖ ਿੋਗੀਸਰ ਕਰਤੇ ਿਗੋਾ ॥ 

ਲਾਖ ਿੋਗੀਸਰ ਿੋਗਤਹ ਿੋਗਾ ॥੨॥ 

ਘਤਿ ਘਤਿ ਵਸਤਹ ਿਾਣਤਹ ਥੋਰਾ ॥ 

ਹੈ ਕੋਈ ਸਾਿਣੁ ਪਰਦਾ ਤੋਰਾ ॥ 

ਕਰਉ ਿਤਨ ਿ ੇਹੋਇ ਤਮਹਰਵਾਨਾ ॥ 

ਤਾ ਕਉ ਦੇਈ ਿੀਉ ਕੁਰਿਾਨਾ ॥੩॥ 

ਤਫਰਤ ਤਫਰਤ ਸਿੰਤਨ ਪਤਹ ਆਇਆ ॥ 

ਦੂਖ ਿਰਮੁ ਹਮਾਰਾ ਸਗਲ ਤਮਿਾਇਆ ॥ 

ਮਹਤਲ ਿੁਲਾਇਆ ਪਰਿ ਅਿੰਤਮਰਤੁ ਿੂਿੰਚਾ ॥ 

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਪਰਿੁ ਮੇਰਾ ਊਚਾ ॥੪॥੧॥ 
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ਅਤਤ ਪਰੀਤਮ ਮਨ ਮੋਹਨਾ ਘਿ ਸੋਹਨਾ ਪਰਾਨ ਅਧਾਰਾ ਰਾਮ ॥ 
 

ਰਾਗੁ ਤਿਹਾਗਿਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (542-15) 

ਅਤਤ ਪਰੀਤਮ ਮਨ ਮੋਹਨਾ ਘਿ ਸੋਹਨਾ ਪਰਾਨ ਅਧਾਰਾ ਰਾਮ ॥ 

ਸੁਿੰਦਰ ਸੋਿਾ ਲਾਲ ਗੋਪਾਲ ਦਇਆਲ ਕੀ ਅਪਰ ਅਪਾਰਾ ਰਾਮ ॥ 

ਗੋਪਾਲ ਦਇਆਲ ਗੋਤਿਿੰਦ ਲਾਲਨ ਤਮਲਹੁ ਕਿੰਤ ਤਨਮਾਣੀਆ ॥ 

ਨੈਨ ਤਰਸਨ ਦਰਸ ਪਰਸਨ ਨਹ ਨੀਦ ਰਤੈਣ ਤਵਹਾਣੀਆ ॥ 

ਤਗਆਨ ਅਿੰਿਨ ਨਾਮ ਤਿਿੰਿਨ ਿਏ ਸਗਲ ਸੀਗਾਰਾ ॥ 

ਨਾਨਕ ੁਪਇਅਿੰਪ ੈਸਿੰਤ ਿਿੰਪ ੈਮੇਤਲ ਕਿੰਤ ੁਹਮਾਰਾ ॥੧॥ 

ਲਾਖ ਉਲਾਹਨ ੇਮੋਤਹ ਹਤਰ ਿਿ ਲਗੁ ਨਹ ਤਮਲ ੈਰਾਮ ॥ 

ਤਮਲਨ ਕਉ ਕਰਉ ਉਪਾਵ ਤਕਛੁ ਹਮਾਰਾ ਨਹ ਚਲੈ ਰਾਮ ॥ 

ਚਲ ਤਚਤ ਤਿਤ ਅਤਨਤ ਤਪਰਅ ਤਿਨੁ ਕਵਨ ਤਿਧੀ ਨ ਧੀਿੀਐ ॥ 

ਖਾਨ ਪਾਨ ਸੀਗਾਰ ਤਿਰਥੇ ਹਤਰ ਕਿੰਤ ਤਿਨੁ ਤਕਉ ਿੀਿੀਐ ॥ 

ਆਸਾ ਤਪਆਸੀ ਰਤੈਨ ਤਦਨੀਅਰੁ ਰਤਹ ਨ ਸਕੀਐ ਇਕੁ ਤਤਲੈ ॥ 

ਨਾਨਕ ੁਪਇਅਿੰਪ ੈਸਿੰਤ ਦਾਸੀ ਤਉ ਪਰਸਾਤਦ ਮੇਰਾ ਤਪਰੁ ਤਮਲ ੈ॥੨॥ 
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ਅਨ ਕਾਏ ਰਾਤਤਿਆ ਵਾਿ ਦੁਹੇਲੀ ਰਾਮ ॥ 
 

ਤਿਹਾਗਿਾ ਮਹਲਾ ੫ ਛਿੰਤ ॥ (546-8) 

ਅਨ ਕਾਏ ਰਾਤਤਿਆ ਵਾਿ ਦਹੁੇਲੀ ਰਾਮ ॥ 

ਪਾਪ ਕਮਾਵਤਦਆ ਤੇਰਾ ਕੋਇ ਨ ਿੇਲੀ ਰਾਮ ॥ 

ਕੋਏ ਨ ਿਲੇੀ ਹੋਇ ਤੇਰਾ ਸਦਾ ਪਛੋਤਾਵਹੇ ॥ 

ਗੁਨ ਗੁਪਾਲ ਨ ਿਪਤਹ ਰਸਨਾ ਤਫਤਰ ਕਦਹੁ ਸ ੇਤਦਹ ਆਵਹ ੇ॥ 

ਤਰਵਰ ਤਵਛੁਿੰਨੇ ਨਹ ਪਾਤ ਿੁਿਤੇ ਿਮ ਮਤਗ ਗਉਨੁ ਇਕੇਲੀ ॥ 

ਤਿਨਵਿੰਤ ਨਾਨਕ ਤਿਨੁ ਨਾਮ ਹਤਰ ਕੇ ਸਦਾ ਤਫਰਤ ਦੁਹੇਲੀ ॥੧॥ 
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ਅਨਿੰਦੁ ਿਇਆ ਮਰੇੀ ਮਾਏ ਸਤਤਗੁਰੂ ਮੈ ਪਾਇਆ ॥ 
 

ਰਾਮਕਲੀ ਮਹਲਾ ੩ ਅਨਿੰਦੁ  (917-1) 

ਅਨਿੰਦੁ ਿਇਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ ਸਤਤਗੁਰੂ ਮ ੈਪਾਇਆ ॥ 

ਸਤਤਗੁਰੁ ਤ ਪਾਇਆ ਸਹਿ ਸੇਤੀ ਮਤਨ ਵਿੀਆ ਵਾਧਾਈਆ ॥ 

ਰਾਗ ਰਤਨ ਪਰਵਾਰ ਪਰੀਆ ਸਿਦ ਗਾਵਣ ਆਈਆ ॥ 

ਸਿਦੋ ਤ ਗਾਵਹੁ ਹਰੀ ਕੇਰਾ ਮਤਨ ਤਿਨੀ ਵਸਾਇਆ ॥ 

ਕਹੈ ਨਾਨਕੁ ਅਨਿੰਦ ੁਹੋਆ ਸਤਤਗੁਰੂ ਮ ੈਪਾਇਆ ॥੧॥ 

ਏ ਮਨ ਮੇਤਰਆ ਤੂ ਸਦਾ ਰਹੁ ਹਤਰ ਨਾਲੇ ॥ 

ਹਤਰ ਨਾਤਲ ਰਹੁ ਤ ੂਮਿੰਨ ਮੇਰ ੇਦਖੂ ਸਤਿ ਤਵਸਾਰਣਾ ॥ 

ਅਿੰਗੀਕਾਰੁ ਓਹੁ ਕਰੇ ਤੇਰਾ ਕਾਰਿ ਸਤਿ ਸਵਾਰਣਾ ॥ 

ਸਿਨਾ ਗਲਾ ਸਮਰਥੁ ਸੁਆਮੀ ਸ ੋਤਕਉ ਮਨਹ ੁਤਵਸਾਰ ੇ॥ 

ਕਹੈ ਨਾਨਕੁ ਮਿੰਨ ਮੇਰੇ ਸਦਾ ਰਹੁ ਹਤਰ ਨਾਲੇ ॥੨॥ 

ਸਾਚੇ ਸਾਤਹਿਾ ਤਕਆ ਨਾਹੀ ਘਤਰ ਤੇਰ ੈ॥ 

ਘਤਰ ਤ ਤੇਰ ੈਸਿੁ ਤਕਛੁ ਹੈ ਤਿਸੁ ਦੇਤਹ ਸੁ ਪਾਵਏ ॥ 

ਸਦਾ ਤਸਫਤਤ ਸਲਾਹ ਤੇਰੀ ਨਾਮੁ ਮਤਨ ਵਸਾਵਏ ॥ 

ਨਾਮੁ ਤਿਨ ਕੈ ਮਤਨ ਵਤਸਆ ਵਾਿੇ ਸਿਦ ਘਨੇਰੇ ॥ 

ਕਹੈ ਨਾਨਕੁ ਸਚੇ ਸਾਤਹਿ ਤਕਆ ਨਾਹੀ ਘਤਰ ਤੇਰ ੈ॥੩॥ 

ਸਾਚਾ ਨਾਮੁ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰੋ ॥ 

ਸਾਚੁ ਨਾਮੁ ਅਧਾਰੁ ਮੇਰਾ ਤਿਤਨ ਿੁਖਾ ਸਤਿ ਗਵਾਈਆ ॥ 

ਕਤਰ ਸਾਂਤਤ ਸੁਖ ਮਤਨ ਆਇ ਵਤਸਆ ਤਿਤਨ ਇਛਾ ਸਤਿ ਪਿੁਾਈਆ ॥ 

ਸਦਾ ਕੁਰਿਾਣੁ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਤਵਿਹੁ ਤਿਸ ਦੀਆ ਏਤਹ ਵਤਡਆਈਆ ॥ 

ਕਹੈ ਨਾਨਕੁ ਸੁਣਹੁ ਸਿੰਤਹੁ ਸਿਤਦ ਧਰਹੁ ਤਪਆਰ ੋ॥ 

ਸਾਚਾ ਨਾਮੁ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰੋ ॥੪॥ 

ਵਾਿੇ ਪਿੰਚ ਸਿਦ ਤਤਤੁ ਘਤਰ ਸਿਾਗੈ ॥ 

ਘਤਰ ਸਿਾਗੈ ਸਿਦ ਵਾਿ ੇਕਲਾ ਤਿਤੁ ਘਤਰ ਧਾਰੀਆ ॥ 

ਪਿੰਚ ਦੂਤ ਤੁਧੁ ਵਤਸ ਕੀਤੇ ਕਾਲ ੁਕਿੰਿਕੁ ਮਾਤਰਆ ॥ 

ਧੁਤਰ ਕਰਤਮ ਪਾਇਆ ਤੁਧੁ ਤਿਨ ਕਉ ਤਸ ਨਾਤਮ ਹਤਰ ਕੈ ਲਾਗੇ ॥ 

ਕਹੈ ਨਾਨਕੁ ਤਹ ਸੁਖੁ ਹੋਆ ਤਤਤੁ ਘਤਰ ਅਨਹਦ ਵਾਿੇ ॥੫॥ 

ਸਲੋਕੁ ॥ 

ਪਵਣੁ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਤਪਤਾ ਮਾਤਾ ਧਰਤਤ ਮਹਤੁ ॥ 
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ਤਦਵਸੁ ਰਾਤਤ ਦਇੁ ਦਾਈ ਦਾਇਆ ਖੇਲੈ ਸਗਲ ਿਗਤੁ ॥ 

ਚਿੰਤਗਆਈਆ ਿੁਤਰਆਈਆ ਵਾਚੈ ਧਰਮੁ ਹਦੂਤਰ ॥ 

ਕਰਮੀ ਆਪ ੋਆਪਣੀ ਕੇ ਨੇਿੈ ਕੇ ਦੂਤਰ ॥ 

ਤਿਨੀ ਨਾਮੁ ਤਧਆਇਆ ਗਏ ਮਸਕਤਤ ਘਾਤਲ ॥ 

ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਿਲੇ ਕੇਤੀ ਛਿੁੀ ਨਾਤਲ ॥੧॥ 
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ਅਨਿੰਦੁ ਿਇਆ ਮਰੇੀ ਮਾਏ ਸਤਤਗੁਰ ੂਮੈ ਪਾਇਆ ॥ 
 

ਰਾਮਕਲੀ ਮਹਲਾ ੩ ਅਨਿੰਦੁ  (917-2) 

ੴ ਸਤਤਗੁਰ ਪਰਸਾਤਦ ॥ 
ਅਨਿੰਦੁ ਿਇਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ ਸਤਤਗੁਰੂ ਮ ੈਪਾਇਆ ॥ 
ਸਤਤਗੁਰੁ ਤ ਪਾਇਆ ਸਹਿ ਸੇਤੀ ਮਤਨ ਵਿੀਆ ਵਾਧਾਈਆ ॥ 
ਰਾਗ ਰਤਨ ਪਰਵਾਰ ਪਰੀਆ ਸਿਦ ਗਾਵਣ ਆਈਆ ॥ 
ਸਿਦੋ ਤ ਗਾਵਹੁ ਹਰੀ ਕੇਰਾ ਮਤਨ ਤਿਨੀ ਵਸਾਇਆ ॥ 
ਕਹੈ ਨਾਨਕੁ ਅਨਿੰਦ ੁਹੋਆ ਸਤਤਗੁਰੂ ਮ ੈਪਾਇਆ ॥੧॥ 
ਏ ਮਨ ਮੇਤਰਆ ਤੂ ਸਦਾ ਰਹੁ ਹਤਰ ਨਾਲੇ ॥ 
ਹਤਰ ਨਾਤਲ ਰਹੁ ਤ ੂਮਿੰਨ ਮੇਰ ੇਦਖੂ ਸਤਿ ਤਵਸਾਰਣਾ ॥ 
ਅਿੰਗੀਕਾਰੁ ਓਹੁ ਕਰੇ ਤੇਰਾ ਕਾਰਿ ਸਤਿ ਸਵਾਰਣਾ ॥ 
ਸਿਨਾ ਗਲਾ ਸਮਰਥੁ ਸੁਆਮੀ ਸ ੋਤਕਉ ਮਨਹ ੁਤਵਸਾਰ ੇ॥ 
ਕਹੈ ਨਾਨਕੁ ਮਿੰਨ ਮੇਰੇ ਸਦਾ ਰਹੁ ਹਤਰ ਨਾਲੇ ॥੨॥ 
ਸਾਚੇ ਸਾਤਹਿਾ ਤਕਆ ਨਾਹੀ ਘਤਰ ਤੇਰ ੈ॥ 
ਘਤਰ ਤ ਤੇਰ ੈਸਿੁ ਤਕਛੁ ਹੈ ਤਿਸੁ ਦੇਤਹ ਸੁ ਪਾਵਏ ॥ 
ਸਦਾ ਤਸਫਤਤ ਸਲਾਹ ਤੇਰੀ ਨਾਮੁ ਮਤਨ ਵਸਾਵਏ ॥ 
ਨਾਮੁ ਤਿਨ ਕੈ ਮਤਨ ਵਤਸਆ ਵਾਿੇ ਸਿਦ ਘਨੇਰੇ ॥ 
ਕਹੈ ਨਾਨਕੁ ਸਚੇ ਸਾਤਹਿ ਤਕਆ ਨਾਹੀ ਘਤਰ ਤੇਰ ੈ॥੩॥ 
ਸਾਚਾ ਨਾਮੁ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰੋ ॥ 
ਸਾਚੁ ਨਾਮੁ ਅਧਾਰੁ ਮੇਰਾ ਤਿਤਨ ਿੁਖਾ ਸਤਿ ਗਵਾਈਆ ॥ 
ਕਤਰ ਸਾਂਤਤ ਸੁਖ ਮਤਨ ਆਇ ਵਤਸਆ ਤਿਤਨ ਇਛਾ ਸਤਿ ਪਿੁਾਈਆ ॥ 
ਸਦਾ ਕੁਰਿਾਣੁ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਤਵਿਹੁ ਤਿਸ ਦੀਆ ਏਤਹ ਵਤਡਆਈਆ ॥ 
ਕਹੈ ਨਾਨਕੁ ਸੁਣਹੁ ਸਿੰਤਹੁ ਸਿਤਦ ਧਰਹੁ ਤਪਆਰ ੋ॥ 
ਸਾਚਾ ਨਾਮੁ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰੋ ॥੪॥ 
ਵਾਿੇ ਪਿੰਚ ਸਿਦ ਤਤਤੁ ਘਤਰ ਸਿਾਗੈ ॥ 
ਘਤਰ ਸਿਾਗੈ ਸਿਦ ਵਾਿ ੇਕਲਾ ਤਿਤੁ ਘਤਰ ਧਾਰੀਆ ॥ 
ਪਿੰਚ ਦੂਤ ਤੁਧੁ ਵਤਸ ਕੀਤੇ ਕਾਲ ੁਕਿੰਿਕੁ ਮਾਤਰਆ ॥ 
ਧੁਤਰ ਕਰਤਮ ਪਾਇਆ ਤੁਧੁ ਤਿਨ ਕਉ ਤਸ ਨਾਤਮ ਹਤਰ ਕੈ ਲਾਗੇ ॥ 
ਕਹੈ ਨਾਨਕੁ ਤਹ ਸੁਖੁ ਹੋਆ ਤਤਤੁ ਘਤਰ ਅਨਹਦ ਵਾਿੇ ॥੫॥ 
ਸਲਕੋੁ ॥ (8-10) 

ਪਵਣੁ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਤਪਤਾ ਮਾਤਾ ਧਰਤਤ ਮਹਤੁ ॥ 
ਤਦਵਸੁ ਰਾਤਤ ਦਇੁ ਦਾਈ ਦਾਇਆ ਖੇਲੈ ਸਗਲ ਿਗਤੁ ॥ 
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ਚਿੰਤਗਆਈਆ ਿੁਤਰਆਈਆ ਵਾਚੈ ਧਰਮੁ ਹਦੂਤਰ ॥ 
ਕਰਮੀ ਆਪ ੋਆਪਣੀ ਕੇ ਨੇਿੈ ਕੇ ਦੂਤਰ ॥ 
ਤਿਨੀ ਨਾਮੁ ਤਧਆਇਆ ਗਏ ਮਸਕਤਤ ਘਾਤਲ ॥ 
ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਿਲੇ ਕੇਤੀ ਛਿੁੀ ਨਾਤਲ ॥੧॥ 

 
  



 190 

ਅਨਦ ਮੂਲ ੁਤਧਆਇਓ ਪਰੁਖੋਤਮੁ ਅਨਤਦਨੁ ਅਨਦ ਅਨਿੰਦ ੇ॥ 
 

ਤਿਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੪ ॥ (800-11) 

ਅਨਦ ਮੂਲ ੁਤਧਆਇਓ ਪੁਰਖਤੋਮੁ ਅਨਤਦਨੁ ਅਨਦ ਅਨਿੰਦ ੇ॥ 

ਧਰਮ ਰਾਇ ਕੀ ਕਾਤਣ ਚੁਕਾਈ ਸਤਿ ਚੂਕੇ ਿਮ ਕੇ ਛਿੰਦ ੇ॥੧॥ 

ਿਤਪ ਮਨ ਹਤਰ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਗ ਤਿਿੰਦੇ ॥ 

ਵਡਿਾਗੀ ਗੁਰੁ ਸਤਤਗੁਰੁ ਪਾਇਆ ਗੁਣ ਗਾਏ ਪਰਮਾਨਿੰਦੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਸਾਕਤ ਮੂਿ ਮਾਇਆ ਕ ੇਿਤਧਕ ਤਵਤਚ ਮਾਇਆ ਤਫਰਤਹ ਤਫਰਿੰਦੇ ॥ 

ਤਤਰਸਨਾ ਿਲਤ ਤਕਰਤ ਕ ੇਿਾਧ ੇਤਿਉ ਤੇਲੀ ਿਲਦ ਿਵਿੰਦ ੇ॥੨॥ 

ਗੁਰਮੁਤਖ ਸੇਵ ਲਗੇ ਸੇ ਉਧਰ ੇਵਡਿਾਗੀ ਸੇਵ ਕਰਿੰਦੇ ॥ 

ਤਿਨ ਹਤਰ ਿਤਪਆ ਤਤਨ ਫਲ ੁਪਾਇਆ ਸਤਿ ਤੂਿ ੇਮਾਇਆ ਫਿੰਦੇ ॥੩॥ 

ਆਪੇ ਿਾਕੁਰੁ ਆਪ ੇਸਵੇਕੁ ਸਿੁ ਆਪ ੇਆਤਪ ਗੋਤਵਿੰਦੇ ॥ 

ਿਨ ਨਾਨਕ ਆਪੇ ਆਤਪ ਸਿੁ ਵਰਤ ੈਤਿਉ ਰਾਖ ੈਤਤਵੈ ਰਹਿੰਦ ੇ॥੪॥੬॥ 
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ਅਨਦੁ ਕਰਹ ੁਪਰਿ ਕੇ ਗੁਨ ਗਾਵਹੁ ॥ 
 

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (386-11) 

ਿਾ ਕੈ ਤਸਮਰਤਨ ਸੂਖ ਤਨਵਾਸੁ ॥ 

ਿਈ ਕਤਲਆਣ ਦੁਖ ਹੋਵਤ ਨਾਸੁ ॥੧॥ 

ਅਨਦੁ ਕਰਹੁ ਪਰਿ ਕੇ ਗੁਨ ਗਾਵਹੁ ॥ 

ਸਤਤਗੁਰੁ ਅਪਨਾ ਸਦ ਸਦਾ ਮਨਾਵਹੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਸਤਤਗੁਰ ਕਾ ਸਚੁ ਸਿਦੁ ਕਮਾਵਹੁ ॥ 

ਤਥਰੁ ਘਤਰ ਿੈਿੇ ਪਰਿੁ ਅਪਨਾ ਪਾਵਹੁ ॥੨॥ 

ਪਰ ਕਾ ਿੁਰਾ ਨ ਰਾਖਹੁ ਚੀਤ ॥ 

ਤੁਮ ਕਉ ਦੁਖ ੁਨਹੀ ਿਾਈ ਮੀਤ ॥੩॥ 

ਹਤਰ ਹਤਰ ਤਿੰਤ ੁਮਿੰਤ ੁਗੁਤਰ ਦੀਨਹਾ ॥ 

ਇਹੁ ਸੁਖੁ ਨਾਨਕ ਅਨਤਦਨੁ ਚੀਨਹਾ ॥੪॥੧੧॥੬੨॥ 
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ਅਨਤਦਨੁ ਹਤਰ ਹਤਰ ਤਧਆਇਓ ਤਹਰਦੈ ਮਤਤ ਗੁਰਮਤਤ ਦੂਖ ਤਵਸਾਰੀ ॥ 
 

ਰਾਗੁ ਮਲਾਰ ਮਹਲਾ ੪ ਘਰੁ ੧ ਚਉਪਦੇ    (1262-18) 

ਅਨਤਦਨ ੁਹਤਰ ਹਤਰ ਤਧਆਇਓ ਤਹਰਦੈ ਮਤਤ ਗੁਰਮਤਤ ਦੂਖ ਤਵਸਾਰੀ ॥ 

ਸਿ ਆਸਾ ਮਨਸਾ ਿਿੰਧਨ ਤੂਿ ੇਹਤਰ ਹਤਰ ਪਰਤਿ ਤਕਰਪਾ ਧਾਰੀ ॥੧॥ 

ਨੈਨੀ ਹਤਰ ਹਤਰ ਲਾਗੀ ਤਾਰੀ ॥ 

ਸਤਤਗੁਰੁ ਦੇਤਖ ਮੇਰਾ ਮਨ ੁਤਿਗਤਸਓ ਿਨੁ ਹਤਰ ਿੇਤਿਓ ਿਨਵਾਰੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਤਿਤਨ ਐਸਾ ਨਾਮੁ ਤਵਸਾਤਰਆ ਮੇਰਾ ਹਤਰ ਹਤਰ ਤਤਸ ਕੈ ਕੁਤਲ ਲਾਗੀ ਗਾਰੀ ॥ 

ਹਤਰ ਤਤਸ ਕੈ ਕੁਤਲ ਪਰਸੂਤਤ ਨ ਕਰੀਅਹੁ ਤਤਸੁ ਤਿਧਵਾ ਕਤਰ ਮਹਤਾਰੀ ॥੨॥ 

ਹਤਰ ਹਤਰ ਆਤਨ ਤਮਲਾਵਹ ੁਗੁਰੁ ਸਾਧ ੂਤਿਸੁ ਅਤਹਤਨਤਸ ਹਤਰ ਉਤਰ ਧਾਰੀ ॥ 

ਗੁਤਰ ਡੀਿ ੈਗੁਰ ਕਾ ਤਸਖੁ ਤਿਗਸੈ ਤਿਉ ਿਾਤਰਕੁ ਦਤੇਖ ਮਹਤਾਰੀ ॥੩॥ 

ਧਨ ਤਪਰ ਕਾ ਇਕ ਹੀ ਸਿੰਤਗ ਵਾਸਾ ਤਵਤਚ ਹਉਮੈ ਿੀਤਤ ਕਰਾਰੀ ॥ 

ਗੁਤਰ ਪੂਰ ੈਹਉਮ ੈਿੀਤਤ ਤੋਰੀ ਿਨ ਨਾਨਕ ਤਮਲ ੇਿਨਵਾਰੀ ॥੪॥੧॥ 
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ਅਨਤਦਨੁ ਗਰੁ ਤਮਤਲ ਿਾਗ ੇ॥ 
 

ਮਾਰੂ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (1006-2) 

ਤਤਰਪਤਤ ਆਘਾਏ ਸਿੰਤਾ ॥ 

ਗੁਰ ਿਾਨੇ ਤਿਨ ਮਿੰਤਾ ॥ 

ਤਾ ਕੀ ਤਕਛੁ ਕਹਨੁ ਨ ਿਾਈ ॥ 

ਿਾ ਕਉ ਨਾਮ ਿਡਾਈ ॥੧॥ 

ਲਾਲ ੁਅਮੋਲਾ ਲਾਲੋ ॥ 

ਅਗਹ ਅਤੋਲਾ ਨਾਮੋ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਅਤਵਗਤ ਤਸਉ ਮਾਤਨਆ ਮਾਨ ੋ॥ 

ਗੁਰਮੁਤਖ ਤਤ ੁਤਗਆਨ ੋ॥ 

ਪੇਖਤ ਸਗਲ ਤਧਆਨ ੋ॥ 

ਤਤਿਓ ਮਨ ਤ ੇਅਤਿਮਾਨੋ ॥੨॥ 

ਤਨਹਚਲੁ ਤਤਨ ਕਾ ਿਾਣਾ ॥ 

ਗੁਰ ਤ ੇਮਹਲੁ ਪਛਾਣਾ ॥ 

ਅਨਤਦਨ ੁਗੁਰ ਤਮਤਲ ਿਾਗੇ ॥ 

ਹਤਰ ਕੀ ਸਵੇਾ ਲਾਗੇ ॥੩॥ 

ਪੂਰਨ ਤਤਰਪਤਤ ਅਘਾਏ ॥ 

ਸਹਿ ਸਮਾਤਧ ਸੁਿਾਏ ॥ 

ਹਤਰ ਿਿੰਡਾਰੁ ਹਾਤਥ ਆਇਆ ॥ 

ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਤੇ ਪਾਇਆ ॥੪॥੭॥੨੩॥ 
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ਅਨਤਦਨੁ ਿਾਤਗਆ ਹਾਂ ॥ 
 

ਆਸਾਵਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (410-7) 

ਤਮਤਲ ਹਤਰ ਿਸ ੁਗਾਈਐ ਹਾਂ ॥ 

ਪਰਮ ਪਦ ੁਪਾਈਐ ਹਾਂ ॥ 

ਉਆ ਰਸ ਿੋ ਤਿਧੇ ਹਾਂ ॥ 

ਤਾ ਕਉ ਸਗਲ ਤਸਧੇ ਹਾਂ ॥ 

ਅਨਤਦਨ ੁਿਾਤਗਆ ਹਾਂ ॥ 

ਨਾਨਕ ਿਡਿਾਤਗਆ ਮੇਰੇ ਮਨਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਸਿੰਤ ਪਗ ਧੋਈਐ ਹਾਂ ॥ 

ਦੁਰਮਤਤ ਖੋਈਐ ਹਾਂ ॥ 

ਦਾਸਹ ਰੇਨ ੁਹੋਇ ਹਾਂ ॥ 

ਤਿਆਪੈ ਦੁਖੁ ਨ ਕੋਇ ਹਾਂ ॥ 

ਿਗਤਾਂ ਸਰਤਨ ਪਰੁ ਹਾਂ ॥ 

ਿਨਤਮ ਨ ਕਦੇ ਮਰੁ ਹਾਂ ॥ 

ਅਸਤਥਰੁ ਸ ੇਿਏ ਹਾਂ ॥ 

ਹਤਰ ਹਤਰ ਤਿਨਹ ਿਤਪ ਲਏ ਮੇਰੇ ਮਨਾ ॥੧॥ 

ਸਾਿਨੁ ਮੀਤੁ ਤਿੰ ਹਾਂ ॥ 

ਨਾਮੁ ਤਦਰਿਾਇ ਮੂਿੰ ਹਾਂ ॥ 

ਤਤਸੁ ਤਿਨੁ ਨਾਤਹ ਕੋਇ ਹਾਂ ॥ 

ਮਨਤਹ ਅਰਾਤਧ ਸੋਇ ਹਾਂ ॥ 

ਤਨਮਖ ਨ ਵੀਸਰ ੈਹਾਂ ॥ 

ਤਤਸੁ ਤਿਨੁ ਤਕਉ ਸਰ ੈਹਾਂ ॥ 

ਗੁਰ ਕਉ ਕੁਰਿਾਨੁ ਿਾਉ ਹਾਂ ॥ 

ਨਾਨਕ ੁਿਪੇ ਨਾਉ ਮੇਰ ੇਮਨਾ ॥੨॥੫॥੧੬੧॥ 
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ਅਨਤਦਨੁ ਰਾਮ ਕੇ ਗੁਣ ਕਹੀਐ ॥ 
 

ਸਾਰਗ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (1206-2) 

ਅਨਤਦਨ ੁਰਾਮ ਕੇ ਗੁਣ ਕਹੀਐ ॥ 

ਸਗਲ ਪਦਾਰਥ ਸਰਿ ਸੂਖ ਤਸਤਧ ਮਨ ਿਾਂਛਤ ਫਲ ਲਹੀਐ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਆਵਹੁ ਸਿੰਤ ਪਰਾਨ ਸੁਖਦਾਤ ੇਤਸਮਰਹ ਪਰਿੁ ਅਤਿਨਾਸੀ ॥ 

ਅਨਾਥਹ ਨਾਥੁ ਦੀਨ ਦੁਖ ਿਿੰਿਨ ਪਤੂਰ ਰਤਹਓ ਘਿ ਵਾਸੀ ॥੧॥ 

ਗਾਵਤ ਸੁਨਤ ਸਨੁਾਵਤ ਸਰਧਾ ਹਤਰ ਰਸੁ ਪੀ ਵਡਿਾਗੇ ॥ 

ਕਤਲ ਕਲਸੇ ਤਮਿੇ ਸਤਿ ਤਨ ਤ ੇਰਾਮ ਨਾਮ ਤਲਵ ਿਾਗੇ ॥੨॥ 

ਕਾਮੁ ਿੋਧੁ ਝੂਿ ੁਤਤਿ ਤਨਿੰਦਾ ਹਤਰ ਤਸਮਰਤਨ ਿਿੰਧਨ ਤੂਿੇ ॥ 

ਮੋਹ ਮਗਨ ਅਹਿੰ ਅਿੰਧ ਮਮਤਾ ਗੁਰ ਤਕਰਪਾ ਤ ੇਛੂਿੇ ॥੩॥ 

ਤੂ ਸਮਰਥੁ ਪਾਰਿਰਹਮ ਸੁਆਮੀ ਕਤਰ ਤਕਰਪਾ ਿਨੁ ਤੇਰਾ ॥ 

ਪੂਤਰ ਰਤਹਓ ਸਰਿ ਮਤਹ ਿਾਕਰੁੁ ਨਾਨਕ ਸੋ ਪਰਿੁ ਨੇਰਾ ॥੪॥੧੨॥ 
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ਅਨਦੋ ਅਨਦੁ ਘਣਾ ਮੈ ਸ ੋਪਰਿੁ ਡੀਿਾ ਰਾਮ ॥ 
 

ਰਾਗੁ ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ਛਿੰਤ ਘਰੁ ੧ ॥ (452-10) 

ਅਨਦੋ ਅਨਦੁ ਘਣਾ ਮ ੈਸ ੋਪਰਿੁ ਡੀਿਾ ਰਾਮ ॥ 

ਚਾਤਖਅਿਾ ਚਾਤਖਅਿਾ ਮੈ ਹਤਰ ਰਸੁ ਮੀਿਾ ਰਾਮ ॥ 

ਹਤਰ ਰਸੁ ਮੀਿਾ ਮਨ ਮਤਹ ਵਿੂਾ ਸਤਤਗੁਰੁ ਤਿੂਾ ਸਹਿੁ ਿਇਆ ॥ 

ਤਗਰਹੁ ਵਤਸ ਆਇਆ ਮਿੰਗਲੁ ਗਾਇਆ ਪਿੰਚ ਦੁਸਿ ਓਇ ਿਾਤਗ ਗਇਆ ॥ 

ਸੀਤਲ ਆਘਾਣ ੇਅਿੰਤਮਰਤ ਿਾਣ ੇਸਾਿਨ ਸਿੰਤ ਿਸੀਿਾ ॥ 

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਹਤਰ ਤਸਉ ਮਨ ੁਮਾਤਨਆ ਸ ੋਪਰਿੁ ਨੈਣੀ ਡੀਿਾ ॥੧॥ 
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ਅਤਨਕ ਿਤਨ ਨਹੀ ਹੋਤ ਛੁਿਾਰਾ ॥ 
 

ਗਉਿੀ ਗੁਆਰਰੇੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (178-18) 

ਅਤਨਕ ਿਤਨ ਨਹੀ ਹੋਤ ਛੁਿਾਰਾ ॥ 

ਿਹੁਤੁ ਤਸਆਣਪ ਆਗਲ ਿਾਰਾ ॥ 

ਹਤਰ ਕੀ ਸਵੇਾ ਤਨਰਮਲ ਹੇਤ ॥ 

ਪਰਿ ਕੀ ਦਰਗਹ ਸੋਿਾ ਸੇਤ ॥੧॥ 

ਮਨ ਮੇਰ ੇਗਹੁ ਹਤਰ ਨਾਮ ਕਾ ਓਲਾ ॥ 

ਤੁਝੈ ਨ ਲਾਗ ੈਤਾਤਾ ਝਲੋਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਤਿਉ ਿੋਤਹਥੁ ਿੈ ਸਾਗਰ ਮਾਤਹ ॥ 

ਅਿੰਧਕਾਰ ਦੀਪਕ ਦੀਪਾਤਹ ॥ 

ਅਗਤਨ ਸੀਤ ਕਾ ਲਾਹਤਸ ਦੂਖ ॥ 

ਨਾਮੁ ਿਪਤ ਮਤਨ ਹੋਵਤ ਸੂਖ ॥੨॥ 

ਉਤਤਰ ਿਾਇ ਤੇਰੇ ਮਨ ਕੀ ਤਪਆਸ ॥ 

ਪੂਰਨ ਹਵੋੈ ਸਗਲੀ ਆਸ ॥ 

ਡੋਲੈ ਨਾਹੀ ਤੁਮਰਾ ਚੀਤੁ ॥ 

ਅਿੰਤਮਰਤ ਨਾਮੁ ਿਤਪ ਗੁਰਮੁਤਖ ਮੀਤ ॥੩॥ 

ਨਾਮੁ ਅਉਖਧੁ ਸੋਈ ਿਨੁ ਪਾਵ ੈ॥ 

ਕਤਰ ਤਕਰਪਾ ਤਿਸ ੁਆਤਪ ਤਦਵਾਵੈ ॥ 

ਹਤਰ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਿਾ ਕੈ ਤਹਰਦੈ ਵਸੈ ॥ 

ਦੂਖੁ ਦਰਦੁ ਤਤਹ ਨਾਨਕ ਨਸੈ ॥੪॥੧੦॥੭੯॥ 
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ਅਤਨਕ ਿਨਮ ਤਵਛੁਿ ੇਦੁਖੁ ਪਾਇਆ ਮਨਮਤੁਖ ਕਰਮ ਕਰ ੈਅਹਿੰਕਾਰੀ ॥ 
 

ਸਰੋਤਿ ਮਃ ੪ ਦੁਤੁਕ ੇ॥ (607-2) 

ਅਤਨਕ ਿਨਮ ਤਵਛੁਿੇ ਦੁਖ ੁਪਾਇਆ ਮਨਮੁਤਖ ਕਰਮ ਕਰ ੈਅਹਿੰਕਾਰੀ ॥ 

ਸਾਧੂ ਪਰਸਤ ਹੀ ਪਰਿੁ ਪਾਇਆ ਗੋਤਿਦ ਸਰਤਣ ਤਮੁਾਰੀ ॥੧॥ 

ਗੋਤਿਦ ਪਰੀਤਤ ਲਗੀ ਅਤਤ ਤਪਆਰੀ ॥ 

ਿਿ ਸਤਸਿੰਗ ਿਏ ਸਾਧੂ ਿਨ ਤਹਰਦੈ ਤਮਤਲਆ ਸਾਂਤਤ ਮੁਰਾਰੀ ॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਤੂ ਤਹਰਦੈ ਗੁਪਤੁ ਵਸਤਹ ਤਦਨੁ ਰਾਤੀ ਤੇਰਾ ਿਾਉ ਨ ਿੁਝਤਹ ਗਵਾਰੀ ॥ 

ਸਤਤਗੁਰੁ ਪੁਰਖੁ ਤਮਤਲਆ ਪਰਿੁ ਪਰਗਤਿਆ ਗੁਣ ਗਾਵ ੈਗੁਣ ਵੀਚਾਰੀ ॥੨॥ 

ਗੁਰਮੁਤਖ ਪਰਗਾਸੁ ਿਇਆ ਸਾਤਤ ਆਈ ਦੁਰਮਤਤ ਿੁਤਧ ਤਨਵਾਰੀ ॥ 

ਆਤਮ ਿਰਹਮੁ ਚੀਤਨ ਸੁਖ ੁਪਾਇਆ ਸਤਸਿੰਗਤਤ ਪੁਰਖ ਤਮੁਾਰੀ ॥੩॥ 

ਪੁਰਖੈ ਪੁਰਖੁ ਤਮਤਲਆ ਗੁਰ ੁਪਾਇਆ ਤਿਨ ਕਉ ਤਕਰਪਾ ਿਈ ਤੁਮਾਰੀ ॥ 

ਨਾਨਕ ਅਤੁਲ ੁਸਹਿ ਸੁਖੁ ਪਾਇਆ ਅਨਤਦਨੁ ਿਾਗਤੁ ਰਹੈ ਿਨਵਾਰੀ ॥੪॥੭॥ 
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ਅਤਨਕ ਪਰਕਾਰ ਿੋਿਨ ਿਹੁ ਕੀਏ ਿਹੁ ਤਿਿੰਿਨ ਤਮਸਿਾਏ ॥ 
 

ਰਾਗੁ ਮਲਾਰ ਮਹਲਾ ੫ ਚਉਪਦੇ ਘਰੁ ੧    (1266-4) 

ਤਕਆ ਤੂ ਸੋਚਤਹ ਤਕਆ ਤ ੂਤਚਤਵਤਹ ਤਕਆ ਤਿੰ ਕਰਤਹ ਉਪਾਏ ॥ 

ਤਾ ਕਉ ਕਹਹੁ ਪਰਵਾਹ ਕਾਹੂ ਕੀ ਤਿਹ ਗੋਪਾਲ ਸਹਾਏ ॥੧॥ 

ਿਰਸੈ ਮੇਘੁ ਸਖੀ ਘਤਰ ਪਾਹਨੁ ਆਏ ॥ 

ਮੋਤਹ ਦੀਨ ਤਿਪਾ ਤਨਤਧ ਿਾਕੁਰ ਨਵ ਤਨਤਧ ਨਾਤਮ ਸਮਾਏ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਅਤਨਕ ਪਰਕਾਰ ਿੋਿਨ ਿਹੁ ਕੀਏ ਿਹੁ ਤਿਿੰਿਨ ਤਮਸਿਾਏ ॥ 

ਕਰੀ ਪਾਕਸਾਲ ਸੋਚ ਪਤਵਤਰਾ ਹੁਤਣ ਲਾਵਹੁ ਿੋਗੁ ਹਤਰ ਰਾਏ ॥੨॥ 

ਦੁਸਿ ਤਿਦਾਰੇ ਸਾਿਨ ਰਹਸੇ ਇਤਹ ਮਿੰਤਦਰ ਘਰ ਅਪਨਾਏ ॥ 

ਿਉ ਤਗਰਤਹ ਲਾਲ ੁਰਿੰਗੀਓ ਆਇਆ ਤਉ ਮੈ ਸਤਿ ਸੁਖ ਪਾਏ ॥੩॥ 

ਸਿੰਤ ਸਿਾ ਓਿ ਗੁਰ ਪੂਰ ੇਧੁਤਰ ਮਸਤਤਕ ਲੇਖੁ ਤਲਖਾਏ ॥ 

ਿਨ ਨਾਨਕ ਕਿੰਤ ੁਰਿੰਗੀਲਾ ਪਾਇਆ ਤਫਤਰ ਦੂਖੁ ਨ ਲਾਗ ੈਆਏ ॥੪॥੧॥ 
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ਅਤਨਕ ਿਾਂਤਤ ਕਤਰ ਸੇਵਾ ਕਰੀਐ ॥ 
 

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (391-7) 

ਅਤਨਕ ਿਾਂਤਤ ਕਤਰ ਸੇਵਾ ਕਰੀਐ ॥ 

ਿੀਉ ਪਰਾਨ ਧਨ ੁਆਗ ੈਧਰੀਐ ॥ 

ਪਾਨੀ ਪਖਾ ਕਰਉ ਤਤਿ ਅਤਿਮਾਨ ੁ॥ 

ਅਤਨਕ ਿਾਰ ਿਾਈਐ ਕੁਰਿਾਨੁ ॥੧॥ 

ਸਾਈ ਸੁਹਾਗਤਣ ਿੋ ਪਰਿ ਿਾਈ ॥ 

ਤਤਸ ਕੈ ਸਿੰਤਗ ਤਮਲਉ ਮੇਰੀ ਮਾਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਦਾਸਤਨ ਦਾਸੀ ਕੀ ਪਤਨਹਾਤਰ ॥ 

ਉਨਹ ਕੀ ਰੇਣ ੁਿਸੈ ਿੀਅ ਨਾਤਲ ॥ 

ਮਾਥੈ ਿਾਗੁ ਤ ਪਾਵਉ ਸਿੰਗੁ ॥ 

ਤਮਲੈ ਸੁਆਮੀ ਅਪਨੁੈ ਰਿੰਤਗ ॥੨॥ 

ਿਾਪ ਤਾਪ ਦੇਵਉ ਸਿ ਨੇਮਾ ॥ 

ਕਰਮ ਧਰਮ ਅਰਪਉ ਸਿ ਹਮੋਾ ॥ 

ਗਰਿੁ ਮੋਹੁ ਤਤਿ ਹੋਵਉ ਰਨੇ ॥ 

ਉਨਹ ਕੈ ਸਿੰਤਗ ਦੇਖਉ ਪਰਿੁ ਨੈਨ ॥੩॥ 

ਤਨਮਖ ਤਨਮਖ ਏਹੀ ਆਰਾਧਉ ॥ 

ਤਦਨਸ ੁਰਤੈਣ ਏਹ ਸਵੇਾ ਸਾਧਉ ॥ 

ਿਏ ਤਿਪਾਲ ਗੁਪਾਲ ਗੋਤਿਿੰਦ ॥ 

ਸਾਧਸਿੰਤਗ ਨਾਨਕ ਿਖਤਸਿੰਦ ॥੪॥੩੩॥੮੪॥ 
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ਅਨੂਪ ਪਦਾਰਥੁ ਨਾਮ ੁਸੁਨਹੁ ਸਗਲ ਤਧਆਇਲੇ ਮੀਤਾ ॥ 
 

ਗਉਿੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (208-8) 

ਅਨੂਪ ਪਦਾਰਥੁ ਨਾਮੁ ਸੁਨਹ ੁਸਗਲ ਤਧਆਇਲੇ ਮੀਤਾ ॥ 

ਹਤਰ ਅਉਖਧੁ ਿਾ ਕਉ ਗੁਤਰ ਦੀਆ ਤਾ ਕ ੇਤਨਰਮਲ ਚੀਤਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਅਿੰਧਕਾਰੁ ਤਮਤਿਓ ਤਤਹ ਤਨ ਤ ੇਗੁਤਰ ਸਿਤਦ ਦੀਪਕ ੁਪਰਗਾਸਾ ॥ 

ਿਰਮ ਕੀ ਿਾਲੀ ਤਾ ਕੀ ਕਾਿੀ ਿਾ ਕਉ ਸਾਧਸਿੰਗਤਤ ਤਿਸਵਾਸਾ ॥੧॥ 

ਤਾਰੀਲੇ ਿਵਿਲੁ ਤਾਰ ੂਤਿਖਿਾ ਿੋਤਹਥ ਸਾਧੂ ਸਿੰਗਾ ॥ 

ਪੂਰਨ ਹੋਈ ਮਨ ਕੀ ਆਸਾ ਗੁਰੁ ਿੇਤਿਓ ਹਤਰ ਰਿੰਗਾ ॥੨॥ 

ਨਾਮ ਖਿਾਨਾ ਿਗਤੀ ਪਾਇਆ ਮਨ ਤਨ ਤਤਰਪਤਤ ਅਘਾਏ ॥ 

ਨਾਨਕ ਹਤਰ ਿੀਉ ਤਾ ਕਉ ਦਵੇੈ ਿਾ ਕਉ ਹੁਕਮੁ ਮਨਾਏ ॥੩॥੧੨॥੧੩੩॥ 
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ਅਪਣੇ ਿਾਲਕ ਆਤਪ ਰਤਖਅਨੁ ਪਾਰਿਰਹਮ ਗੁਰਦਵੇ ॥ 
 

ਤਿਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (819-19) 

ਅਪਣੇ ਿਾਲਕ ਆਤਪ ਰਤਖਅਨੁ ਪਾਰਿਰਹਮ ਗੁਰਦੇਵ ॥ 

ਸੁਖ ਸਾਂਤਤ ਸਹਿ ਆਨਦ ਿਏ ਪੂਰਨ ਿਈ ਸਵੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਿਗਤ ਿਨਾ ਕੀ ਿੇਨਤੀ ਸੁਣੀ ਪਰਤਿ ਆਤਪ ॥ 

ਰੋਗ ਤਮਿਾਇ ਿੀਵਾਤਲਅਨ ੁਿਾ ਕਾ ਵਡ ਪਰਤਾਪੁ ॥੧॥ 

ਦੋਖ ਹਮਾਰੇ ਿਖਤਸਅਨ ੁਅਪਣੀ ਕਲ ਧਾਰੀ ॥ 

ਮਨ ਿਾਂਛਤ ਫਲ ਤਦਤਤਅਨੁ ਨਾਨਕ ਿਤਲਹਾਰੀ ॥੨॥੧੬॥੮੦॥ 
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ਅਪਨੇ ਸੇਵਕ ਕਉ ਕਿਹੁ ਨ ਤਿਸਾਰਹ ੁ॥ 
 

ਤਿਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (829-1) 

ਅਪਨ ੇਸਵੇਕ ਕਉ ਕਿਹੁ ਨ ਤਿਸਾਰਹੁ ॥ 

ਉਤਰ ਲਾਗਹੁ ਸੁਆਮੀ ਪਰਿ ਮੇਰੇ ਪੂਰਿ ਪਰੀਤਤ ਗੋਤਿਿੰਦ ਿੀਚਾਰਹੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਪਤਤਤ ਪਾਵਨ ਪਰਿ ਤਿਰਦੁ ਤਮੁਹਾਰੋ ਹਮਰੇ ਦੋਖ ਤਰਦੈ ਮਤ ਧਾਰਹੁ ॥ 

ਿੀਵਨ ਪਰਾਨ ਹਤਰ ਧਨੁ ਸੁਖੁ ਤਮੁ ਹੀ ਹਉਮੈ ਪਿਲੁ ਤਿਪਾ ਕਤਰ ਿਾਰਹੁ ॥੧॥ 

ਿਲ ਤਿਹੂਨ ਮੀਨ ਕਤ ਿੀਵਨ ਦੂਧ ਤਿਨਾ ਰਹਨੁ ਕਤ ਿਾਰ ੋ॥ 

ਿਨ ਨਾਨਕ ਤਪਆਸ ਚਰਨ ਕਮਲਨਹ ਕੀ ਪੇਤਖ ਦਰਸ ੁਸੁਆਮੀ ਸੁਖ ਸਾਰੋ ॥੨॥੭॥੧੨੩॥ 
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ਅਪਨੇ ਦਾਸ ਕਾ ਸਦਾ ਰਖਵਾਲਾ ॥ 
 

ਸਰੋਤਿ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (623-8) 

ਪਾਰਿਰਹਤਮ ਤਨਿਾਹੀ ਪੂਰੀ ॥ 

ਕਾਈ ਿਾਤ ਨ ਰਹੀਆ ਊਰੀ ॥ 

ਗੁਤਰ ਚਰਨ ਲਾਇ ਤਨਸਤਾਰੇ ॥ 

ਹਤਰ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਸਮਹਾਰ ੇ॥੧॥ 

ਅਪਨ ੇਦਾਸ ਕਾ ਸਦਾ ਰਖਵਾਲਾ ॥ 

ਕਤਰ ਤਕਰਪਾ ਅਪਨੁ ੇਕਤਰ ਰਾਖੇ ਮਾਤ ਤਪਤਾ ਤਿਉ ਪਾਲਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਵਡਿਾਗੀ ਸਤਤਗੁਰੁ ਪਾਇਆ ॥ 

ਤਿਤਨ ਿਮ ਕਾ ਪਿੰਥੁ ਤਮਿਾਇਆ ॥ 

ਹਤਰ ਿਗਤਤ ਿਾਇ ਤਚਤੁ ਲਾਗਾ ॥ 

ਿਤਪ ਿੀਵਤਹ ਸੇ ਵਡਿਾਗਾ ॥੨॥ 

ਹਤਰ ਅਿੰਤਮਰਤ ਿਾਣੀ ਗਾਵ ੈ॥ 

ਸਾਧਾ ਕੀ ਧੂਰੀ ਨਾਵ ੈ॥ 

ਅਪੁਨਾ ਨਾਮੁ ਆਪ ੇਦੀਆ ॥ 

ਪਰਿ ਕਰਣਹਾਰ ਰਤਖ ਲੀਆ ॥੩॥ 

ਹਤਰ ਦਰਸਨ ਪਰਾਨ ਅਧਾਰਾ ॥ 

ਇਹੁ ਪੂਰਨ ਤਿਮਲ ਿੀਚਾਰਾ ॥ 

ਕਤਰ ਤਕਰਪਾ ਅਿੰਤਰਿਾਮੀ ॥ 

ਦਾਸ ਨਾਨਕ ਸਰਤਣ ਸੁਆਮੀ ॥੪॥੮॥੫੮॥ 
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ਅਪਨ ੈਰਿੰਤਗ ਸਿੁ ਕ ੋਰਚ ੈ॥ 
 

ਿਸਿੰਤੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (1180-7) 

ਹਿਵਾਣੀ ਧਨ ਮਾਲ ਹਾਿੁ ਕੀਤੁ ॥ 

ਿੂਆਰੀ ਿੂਏ ਮਾਤਹ ਚੀਤੁ ॥ 

ਅਮਲੀ ਿੀਵ ੈਅਮਲ ੁਖਾਇ ॥ 

ਤਤਉ ਹਤਰ ਿਨੁ ਿੀਵ ੈਹਤਰ ਤਧਆਇ ॥੧॥ 

ਅਪਨੈ ਰਿੰਤਗ ਸਿੁ ਕੋ ਰਚੈ ॥ 

ਤਿਤੁ ਪਰਤਿ ਲਾਇਆ ਤਤਤੁ ਤਤਤੁ ਲਗ ੈ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਮੇਘ ਸਮ ੈਮੋਰ ਤਨਰਤਤਕਾਰ ॥ 

ਚਿੰਦ ਦੇਤਖ ਤਿਗਸਤਹ ਕਉਲਾਰ ॥ 

ਮਾਤਾ ਿਾਤਰਕ ਦੇਤਖ ਅਨਿੰਦ ॥ 

ਤਤਉ ਹਤਰ ਿਨ ਿੀਵਤਹ ਿਤਪ ਗੋਤਿਿੰਦ ॥੨॥ 

ਤਸਿੰਘ ਰੁਚੈ ਸਦ ਿੋਿਨੁ ਮਾਸ ॥ 

ਰਣੁ ਦੇਤਖ ਸੂਰੇ ਤਚਤ ਉਲਾਸ ॥ 

ਤਕਰਪਨ ਕਉ ਅਤਤ ਧਨ ਤਪਆਰੁ ॥ 

ਹਤਰ ਿਨ ਕਉ ਹਤਰ ਹਤਰ ਆਧਾਰੁ ॥੩॥ 

ਸਰਿ ਰਿੰਗ ਇਕ ਰਿੰਗ ਮਾਤਹ ॥ 

ਸਰਿ ਸੁਖਾ ਸੁਖ ਹਤਰ ਕੈ ਨਾਇ ॥ 

ਤਤਸਤਹ ਪਰਾਪਤਤ ਇਹੁ ਤਨਧਾਨੁ ॥ 

ਨਾਨਕ ਗੁਰ ੁਤਿਸੁ ਕਰੇ ਦਾਨੁ ॥੪॥੨॥ 
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ਅਪੁਸਿ ਿਾਤ ਤੇ ਿਈ ਸੀਧਰੀ ਦੂਤ ਦੁਸਿ ਸਿਨਈ ॥ 
 

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (402-6) 

ਅਪੁਸਿ ਿਾਤ ਤੇ ਿਈ ਸੀਧਰੀ ਦੂਤ ਦੁਸਿ ਸਿਨਈ ॥ 

ਅਿੰਧਕਾਰ ਮਤਹ ਰਤਨੁ ਪਰਗਾਤਸਓ ਮਲੀਨ ਿੁਤਧ ਹਛਨਈ ॥੧॥ 

ਿਉ ਤਕਰਪਾ ਗੋਤਿਿੰਦ ਿਈ ॥ 

ਸੁਖ ਸਿੰਪਤਤ ਹਤਰ ਨਾਮ ਫਲ ਪਾਏ ਸਤਤਗੁਰ ਤਮਲਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਮੋਤਹ ਤਕਰਪਨ ਕਉ ਕੋਇ ਨ ਿਾਨਤ ਸਗਲ ਿਵਨ ਪਰਗਿਈ ॥ 

ਸਿੰਤਗ ਿੈਿਨੋ ਕਹੀ ਨ ਪਾਵਤ ਹੁਤਣ ਸਗਲ ਚਰਣ ਸੇਵਈ ॥੨॥ 

ਆਢ ਆਢ ਕਉ ਤਫਰਤ ਢੂਿੰਢਤੇ ਮਨ ਸਗਲ ਤਤਰਸਨ ਿੁਤਝ ਗਈ ॥ 

ਏਕੁ ਿੋਲੁ ਿੀ ਖਵਤ ੋਨਾਹੀ ਸਾਧਸਿੰਗਤਤ ਸੀਤਲਈ ॥੩॥ 

ਏਕ ਿੀਹ ਗੁਣ ਕਵਨ ਵਖਾਨ ੈਅਗਮ ਅਗਮ ਅਗਮਈ ॥ 

ਦਾਸੁ ਦਾਸ ਦਾਸ ਕੋ ਕਰੀਅਹੁ ਿਨ ਨਾਨਕ ਹਤਰ ਸਰਣਈ ॥੪॥੨॥੧੨੪॥ 
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ਅਪੁਨੀ ਤਿਤਧ ਆਤਪ ਿਨਾਵਹੁ ॥ 
 

ਸਰੋਤਿ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (617-9) 

ਕਾਮ ਿੋਧ ਲੋਿ ਝਿੂ ਤਨਿੰਦਾ ਇਨ ਤ ੇਆਤਪ ਛਡਾਵਹੁ ॥ 

ਇਹ ਿੀਤਰ ਤੇ ਇਨ ਕਉ ਡਾਰਹੁ ਆਪਨ ਤਨਕਤਿ ਿੁਲਾਵਹੁ ॥੧॥ 

ਅਪੁਨੀ ਤਿਤਧ ਆਤਪ ਿਨਾਵਹੁ ॥ 

ਹਤਰ ਿਨ ਮਿੰਗਲ ਗਾਵਹੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਤਿਸਰੁ ਨਾਹੀ ਕਿਹੂ ਹੀਏ ਤੇ ਇਹ ਤਿਤਧ ਮਨ ਮਤਹ ਪਾਵਹੁ ॥ 

ਗੁਰੁ ਪੂਰਾ ਿੇਤਿਓ ਵਡਿਾਗੀ ਿਨ ਨਾਨਕ ਕਤਤਹ ਨ ਧਾਵਹੁ ॥੨॥੩॥੩੧॥ 
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ਅਪੁਨੇ ਸਤਤਗੁਰ ਕ ੈਿਤਲਹਾਰੈ ॥ 
 

ਸਰੋਤਿ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (609-15) 

ਗੁਰੁ ਪੂਰਾ ਿਤੇਿਓ ਵਡਿਾਗੀ ਮਨਤਹ ਿਇਆ ਪਰਗਾਸਾ ॥ 

ਕੋਇ ਨ ਪਹੁਚਨਹਾਰਾ ਦੂਿਾ ਅਪੁਨ ੇਸਾਤਹਿ ਕਾ ਿਰਵਾਸਾ ॥੧॥ 

ਅਪੁਨ ੇਸਤਤਗੁਰ ਕੈ ਿਤਲਹਾਰ ੈ॥ 

ਆਗੈ ਸੁਖੁ ਪਾਛ ੈਸੁਖ ਸਹਿਾ ਘਤਰ ਆਨਿੰਦ ੁਹਮਾਰ ੈ॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਅਿੰਤਰਿਾਮੀ ਕਰਣੈਹਾਰਾ ਸੋਈ ਖਸਮੁ ਹਮਾਰਾ ॥ 

ਤਨਰਿਉ ਿਏ ਗੁਰ ਚਰਣੀ ਲਾਗੇ ਇਕ ਰਾਮ ਨਾਮ ਆਧਾਰਾ ॥੨॥ 

ਸਫਲ ਦਰਸਨ ੁਅਕਾਲ ਮੂਰਤਤ ਪਰਿੁ ਹੈ ਿੀ ਹੋਵਨਹਾਰਾ ॥ 

ਕਿੰਤਿ ਲਗਾਇ ਅਪਨੁ ੇਿਨ ਰਾਖੇ ਅਪੁਨੀ ਪਰੀਤਤ ਤਪਆਰਾ ॥੩॥ 

ਵਡੀ ਵਤਡਆਈ ਅਚਰਿ ਸੋਿਾ ਕਾਰਿੁ ਆਇਆ ਰਾਸੇ ॥ 

ਨਾਨਕ ਕਉ ਗੁਰੁ ਪੂਰਾ ਿਤੇਿਓ ਸਗਲ ੇਦੂਖ ਤਿਨਾਸ ੇ॥੪॥੫॥ 
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ਅਪੁਨੇ ਸੇਵਕ ਕੀ ਆਪ ੇਰਾਖੈ ਆਪੇ ਨਾਮ ੁਿਪਾਵੈ ॥ 
 

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (403-14) 

ਅਪੁਨ ੇਸੇਵਕ ਕੀ ਆਪ ੇਰਾਖ ੈਆਪੇ ਨਾਮੁ ਿਪਾਵੈ ॥ 

ਿਹ ਿਹ ਕਾਿ ਤਕਰਤਤ ਸੇਵਕ ਕੀ ਤਹਾ ਤਹਾ ਉਤਿ ਧਾਵੈ ॥੧॥ 

ਸੇਵਕ ਕਉ ਤਨਕਿੀ ਹੋਇ ਤਦਖਾਵੈ ॥ 

ਿੋ ਿੋ ਕਹੈ ਿਾਕੁਰ ਪਤਹ ਸਵੇਕੁ ਤਤਕਾਲ ਹੋਇ ਆਵੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਤਤਸੁ ਸੇਵਕ ਕੈ ਹਉ ਿਤਲਹਾਰੀ ਿੋ ਅਪਨ ੇਪਰਿ ਿਾਵੈ ॥ 

ਤਤਸ ਕੀ ਸੋਇ ਸੁਣੀ ਮਨ ੁਹਤਰਆ ਤਤਸ ੁਨਾਨਕ ਪਰਸਤਣ ਆਵੈ ॥੨॥੭॥੧੨੯॥ 
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ਅਪੁਨੇ ਸੇਵਕ ਕੀ ਆਪ ੇਰਾਖੈ ਪੂਰਨ ਿਈ ਿਡਾਈ ॥ 
 

ਸਰੋਤਿ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (621-2) 

ਿੀਅ ਿਿੰਤਰ ਸਤਿ ਤਤਸ ਕੇ ਕੀਏ ਸੋਈ ਸਿੰਤ ਸਹਾਈ ॥ 

ਅਪੁਨ ੇਸੇਵਕ ਕੀ ਆਪ ੇਰਾਖ ੈਪੂਰਨ ਿਈ ਿਡਾਈ ॥੧॥ 

ਪਾਰਿਰਹਮੁ ਪੂਰਾ ਮੇਰ ੈਨਾਤਲ ॥ 

ਗੁਤਰ ਪੂਰ ੈਪੂਰੀ ਸਿ ਰਾਖੀ ਹੋਏ ਸਰਿ ਦਇਆਲ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਅਨਤਦਨ ੁਨਾਨਕੁ ਨਾਮੁ ਤਧਆਏ ਿੀਅ ਪਰਾਨ ਕਾ ਦਾਤਾ ॥ 

ਅਪੁਨ ੇਦਾਸ ਕਉ ਕਿੰਤਿ ਲਾਇ ਰਾਖ ੈਤਿਉ ਿਾਤਰਕ ਤਪਤ ਮਾਤਾ ॥੨॥੨੨॥੫੦॥ 
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ਅਪੁਨੇ ਹਤਰ ਪਰਿ ਕੀ ਹਉ ਗੋਲੀ ॥ 
 

ਮਹਲਾ ੪ ਗਉਿੀ ਪੂਰਿੀ ॥ (168-16) 

ਹਤਰ ਦਇਆਤਲ ਦਇਆ ਪਰਤਿ ਕੀਨੀ ਮੇਰ ੈਮਤਨ ਤਤਨ ਮੁਤਖ ਹਤਰ ਿੋਲੀ ॥ 

ਗੁਰਮੁਤਖ ਰਿੰਗੁ ਿਇਆ ਅਤਤ ਗੂਿਾ ਹਤਰ ਰਿੰਤਗ ਿੀਨੀ ਮੇਰੀ ਚਲੋੀ ॥੧॥ 

ਅਪੁਨ ੇਹਤਰ ਪਰਿ ਕੀ ਹਉ ਗੋਲੀ ॥ 

ਿਿ ਹਮ ਹਤਰ ਸੇਤੀ ਮਨ ੁਮਾਤਨਆ ਕਤਰ ਦੀਨੋ ਿਗਤ ੁਸਿੁ ਗਲੋ ਅਮੋਲੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਕਰਹੁ ਤਿਿੇਕੁ ਸਿੰਤ ਿਨ ਿਾਈ ਖੋਤਿ ਤਹਰਦੈ ਦੇਤਖ ਢਿੰਢਲੋੀ ॥ 

ਹਤਰ ਹਤਰ ਰੂਪ ੁਸਿ ਿੋਤਤ ਸਿਾਈ ਹਤਰ ਤਨਕਤਿ ਵਸੈ ਹਤਰ ਕਲੋੀ ॥੨॥ 

ਹਤਰ ਹਤਰ ਤਨਕਤਿ ਵਸ ੈਸਿ ਿਗ ਕੈ ਅਪਰਿੰਪਰ ਪੁਰਖੁ ਅਤੋਲੀ ॥ 

ਹਤਰ ਹਤਰ ਪਰਗਿੁ ਕੀਓ ਗੁਤਰ ਪੂਰ ੈਤਸਰੁ ਵੇਤਚਓ ਗੁਰ ਪਤਹ ਮੋਲੀ ॥੩॥ 

ਹਤਰ ਿੀ ਅਿੰਤਤਰ ਿਾਹਤਰ ਤੁਮ ਸਰਣਾਗਤਤ ਤੁਮ ਵਡ ਪੁਰਖ ਵਡੋਲੀ ॥ 

ਿਨੁ ਨਾਨਕੁ ਅਨਤਦਨੁ ਹਤਰ ਗੁਣ ਗਾਵ ੈਤਮਤਲ ਸਤਤਗੁਰ ਗੁਰ ਵੇਚੋਲੀ ॥੪॥੧॥੧੫॥੫੩॥ 
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ਅਪੁਨੇ ਿਾਕੁਰ ਕੀ ਹਉ ਚੇਰੀ ॥ 
 

ਰਾਗੁ ਸਾਰਗ ਚਉਪਦੇ ਮਹਲਾ ੧ ਘਰੁ ੧   (1197-4) 

ਅਪੁਨ ੇਿਾਕੁਰ ਕੀ ਹਉ ਚੇਰੀ ॥ 

ਚਰਨ ਗਹੇ ਿਗਿੀਵਨ ਪਰਿ ਕ ੇਹਉਮੈ ਮਾਤਰ ਤਨਿੇਰੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਪੂਰਨ ਪਰਮ ਿਤੋਤ ਪਰਮੇਸਰ ਪਰੀਤਮ ਪਰਾਨ ਹਮਾਰੇ ॥ 

ਮੋਹਨ ਮੋਤਹ ਲੀਆ ਮਨੁ ਮੇਰਾ ਸਮਝਤਸ ਸਿਦੁ ਿੀਚਾਰੇ ॥੧॥ 

ਮਨਮੁਖ ਹੀਨ ਹੋਛੀ ਮਤਤ ਝਿੂੀ ਮਤਨ ਤਤਨ ਪੀਰ ਸਰੀਰ ੇ॥ 

ਿਿ ਕੀ ਰਾਮ ਰਿੰਗੀਲੈ ਰਾਤੀ ਰਾਮ ਿਪਤ ਮਨ ਧੀਰੇ ॥੨॥ 

ਹਉਮੈ ਛਤੋਡ ਿਈ ਿੈਰਾਗਤਨ ਤਿ ਸਾਚੀ ਸੁਰਤਤ ਸਮਾਨੀ ॥ 

ਅਕੁਲ ਤਨਰਿੰਿਨ ਤਸਉ ਮਨੁ ਮਾਤਨਆ ਤਿਸਰੀ ਲਾਿ ਲਕਾਨੀ ॥੩॥ 

ਿੂਰ ਿਤਵਖ ਨਾਹੀ ਤਮੁ ਿਸੈ ੇਮੇਰੇ ਪਰੀਤਮ ਪਰਾਨ ਅਧਾਰਾ ॥ 

ਹਤਰ ਕੈ ਨਾਤਮ ਰਤੀ ਸੋਹਾਗਤਨ ਨਾਨਕ ਰਾਮ ਿਤਾਰਾ ॥੪॥੧॥ 
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ਅਪੁਨੇ ਰਾਮਤਹ ਿਿ ੁਰੇ ਮਨ ਆਲਸੀਆ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
 

ਰਾਗੁ ਗੋੋਂਡ ਿਾਣੀ ਨਾਮਦੇਉ ਿੀ ਕੀ ਘਰੁ ੧  (873-9) 

ਅਸੁਮੇਧ ਿਗਨ ੇ॥ 

ਤੁਲਾ ਪੁਰਖ ਦਾਨੇ ॥ 

ਪਰਾਗ ਇਸਨਾਨੇ ॥੧॥ 

ਤਉ ਨ ਪੁਿਤਹ ਹਤਰ ਕੀਰਤਤ ਨਾਮਾ ॥ 

ਅਪੁਨ ੇਰਾਮਤਹ ਿਿੁ ਰੇ ਮਨ ਆਲਸੀਆ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਗਇਆ ਤਪਿੰਡ ੁਿਰਤਾ ॥ 

ਿਨਾਰਤਸ ਅਤਸ ਿਸਤਾ ॥ 

ਮੁਤਖ ਿੇਦ ਚਤੁਰ ਪਿਤਾ ॥੨॥ 

ਸਗਲ ਧਰਮ ਅਤਛਤਾ ॥ 

ਗੁਰ ਤਗਆਨ ਇਿੰਦਰੀ ਤਦਰਿਤਾ ॥ 

ਖਿੁ ਕਰਮ ਸਤਹਤ ਰਹਤਾ ॥੩॥ 

ਤਸਵਾ ਸਕਤਤ ਸਿੰਿਾਦਿੰ ॥ 

ਮਨ ਛੋਤਡ ਛਤੋਡ ਸਗਲ ਿੇਦਿੰ ॥ 

ਤਸਮਤਰ ਤਸਮਤਰ ਗੋਤਿਿੰਦਿੰ ॥ 

ਿਿੁ ਨਾਮਾ ਤਰਤਸ ਿਵ ਤਸਿੰਧਿੰ ॥੪॥੧॥ 
 
  



 214 

 

ਅਿ ਇਹ ਪਰੀਤਤ ਮਹਾ ਪਰਿਲ ਿਈ ਆਨ ਤਿਖ ੈਿਰੀ ॥ ਰਹਾਉ ॥ 
 

ਕਦੇਾਰਾ ਮਹਲਾ ੫ ਘਰੁ ੫  (1120-19) 

ਤਿਸਰਤ ਨਾਤਹ ਮਨ ਤ ੇਹਰੀ ॥ 

ਅਿ ਇਹ ਪਰੀਤਤ ਮਹਾ ਪਰਿਲ ਿਈ ਆਨ ਤਿਖੈ ਿਰੀ ॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਿੂਿੰਦ ਕਹਾ ਤਤਆਤਗ ਚਾਤਤਰਕ ਮੀਨ ਰਹਤ ਨ ਘਰੀ ॥ 

ਗੁਨ ਗੋਪਾਲ ਉਚਾਰੁ ਰਸਨਾ ਿਵੇ ਏਹ ਪਰੀ ॥੧॥ 

ਮਹਾ ਨਾਦ ਕੁਰਿੰਕ ਮੋਤਹਓ ਿਤੇਧ ਤੀਖਨ ਸਰੀ ॥ 

ਪਰਿ ਚਰਨ ਕਮਲ ਰਸਾਲ ਨਾਨਕ ਗਾਤਿ ਿਾਤਧ ਧਰੀ ॥੨॥੧॥੯॥ 
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ਅਿ ਹਮ ਚਲੀ ਿਾਕੁਰ ਪਤਹ ਹਾਤਰ ॥ 
 

ਦੇਵਗਿੰਧਾਰੀ ॥ (527-15) 

ਅਿ ਹਮ ਚਲੀ ਿਾਕੁਰ ਪਤਹ ਹਾਤਰ ॥ 

ਿਿ ਹਮ ਸਰਤਣ ਪਰਿੂ ਕੀ ਆਈ ਰਾਖੁ ਪਰਿੂ ਿਾਵ ੈਮਾਤਰ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਲੋਕਨ ਕੀ ਚਤੁਰਾਈ ਉਪਮਾ ਤ ੇਿੈਸਿੰਤਤਰ ਿਾਤਰ ॥ 

ਕੋਈ ਿਲਾ ਕਹਉ ਿਾਵੈ ਿੁਰਾ ਕਹਉ ਹਮ ਤਨ ੁਦੀਓ ਹੈ ਢਾਤਰ ॥੧॥ 

ਿੋ ਆਵਤ ਸਰਤਣ ਿਾਕੁਰ ਪਰਿੁ ਤੁਮਰੀ ਤਤਸੁ ਰਾਖਹੁ ਤਕਰਪਾ ਧਾਤਰ ॥ 

ਿਨ ਨਾਨਕ ਸਰਤਣ ਤੁਮਾਰੀ ਹਤਰ ਿੀਉ ਰਾਖਹੁ ਲਾਿ ਮੁਰਾਤਰ ॥੨॥੪॥ 
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ਨਾਨਤਕ ਨਾਮ ੁਤਨਰਿੰਿਨ ਿਾਨਯਉ ਕੀਨੀ ਿਗਤਤ ਪਰੇਮ ਤਲਵ ਲਾਈ ॥ 
 

ਸਵਈਏ ਮਹਲ ੇਚਉਥੇ ਕ ੇ੪, ਿਲਯ (1406-5) 

ਨਾਨਤਕ ਨਾਮੁ ਤਨਰਿੰਿਨ ਿਾਨਯਉ ਕੀਨੀ ਿਗਤਤ ਪਰੇਮ ਤਲਵ ਲਾਈ ॥ 

ਤਾ ਤ ੇਅਿੰਗਦੁ ਅਿੰਗ ਸਿੰਤਗ ਿਯੋ ਸਾਇਰੁ ਤਤਤਨ ਸਿਦ ਸੁਰਤਤ ਕੀ ਨੀਵ ਰਖਾਈ ॥ 

ਗੁਰ ਅਮਰਦਾਸ ਕੀ ਅਕਥ ਕਥਾ ਹੈ ਇਕ ਿੀਹ ਕਛੁ ਕਹੀ ਨ ਿਾਈ ॥ 

ਸੋਢੀ ਤਸਰਤਸਿ ਸਕਲ ਤਾਰਣ ਕਉ ਅਿ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਕਉ ਤਮਲੀ ਿਡਾਈ ॥੩॥ 
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ਅਿ ਿਨ ਊਪਤਰ ਕੋ ਨ ਪਕੁਾਰੈ ॥ 
 

ਸਾਰਗ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (1217-13) 

ਅਿ ਿਨ ਊਪਤਰ ਕੋ ਨ ਪੁਕਾਰ ੈ॥ 

ਪੂਕਾਰਨ ਕਉ ਿ ੋਉਦਮ ੁਕਰਤਾ ਗੁਰ ੁਪਰਮੇਸਰ ੁਤਾ ਕਉ ਮਾਰ ੈ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਤਨਰਵੈਰੈ ਸਿੰਤਗ ਵੈਰੁ ਰਚਾਵ ੈਹਤਰ ਦਰਗਹ ਓਹੁ ਹਾਰ ੈ॥ 

ਆਤਦ ਿੁਗਾਤਦ ਪਰਿ ਕੀ ਵਤਡਆਈ ਿਨ ਕੀ ਪੈਿ ਸਵਾਰ ੈ॥੧॥ 

ਤਨਰਿਉ ਿਏ ਸਗਲ ਿਉ ਤਮਤਿਆ ਚਰਨ ਕਮਲ ਆਧਾਰ ੈ॥ 

ਗੁਰ ਕੈ ਿਚਤਨ ਿਤਪਓ ਨਾਉ ਨਾਨਕ ਪਰਗਿ ਿਇਓ ਸਿੰਸਾਰ ੈ॥੨॥੪੫॥੬੮॥ 
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ਅਿ ਤਿ ਿਿ ਕਿ ਤੁਹੀ ਤੁਹੀ ॥ 
 

ਰਾਮਕਲੀ ਕਿੀਰ ਿੀਉ (969-11) 

ਤੂਿੰ ਮੇਰੋ ਮੇਰੁ ਪਰਿਤੁ ਸੁਆਮੀ ਓਿ ਗਹੀ ਮ ੈਤੇਰੀ ॥ 

ਨਾ ਤਮੁ ਡਲੋਹੁ ਨਾ ਹਮ ਤਗਰਤ ੇਰਤਖ ਲੀਨੀ ਹਤਰ ਮੇਰੀ ॥੧॥ 

ਅਿ ਤਿ ਿਿ ਕਿ ਤੁਹੀ ਤੁਹੀ ॥ 

ਹਮ ਤੁਅ ਪਰਸਾਤਦ ਸੁਖੀ ਸਦ ਹੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਤੋਰੇ ਿਰੋਸੇ ਮਗਹਰ ਿਤਸਓ ਮੇਰੇ ਤਨ ਕੀ ਤਪਤਤ ਿੁਝਾਈ ॥ 

ਪਤਹਲੇ ਦਰਸਨ ੁਮਗਹਰ ਪਾਇਓ ਫੁਤਨ ਕਾਸੀ ਿਸੇ ਆਈ ॥੨॥ 

ਿਸੈਾ ਮਗਹਰੁ ਤਸੈੀ ਕਾਸੀ ਹਮ ਏਕੈ ਕਤਰ ਿਾਨੀ ॥ 

ਹਮ ਤਨਰਧਨ ਤਿਉ ਇਹੁ ਧਨੁ ਪਾਇਆ ਮਰਤੇ ਫੂਤਿ ਗੁਮਾਨੀ ॥੩॥ 

ਕਰ ੈਗੁਮਾਨੁ ਚੁਿਤਹ ਤਤਸੁ ਸਲੂਾ ਕੋ ਕਾਢਨ ਕਉ ਨਾਹੀ ॥ 

ਅਿੈ ਸੁ ਚੋਿ ਕਉ ਤਿਲਲ ਤਿਲਾਤੇ ਨਰਕੇ ਘੋਰ ਪਚਾਹੀ ॥੪॥ 

ਕਵਨੁ ਨਰਕੁ ਤਕਆ ਸੁਰਗ ੁਤਿਚਾਰਾ ਸਿੰਤਨ ਦਊੋ ਰਾਦ ੇ॥ 

ਹਮ ਕਾਹੂ ਕੀ ਕਾਤਣ ਨ ਕਢਤੇ ਅਪਨ ੇਗੁਰ ਪਰਸਾਦੇ ॥੫॥ 

ਅਿ ਤਉ ਿਾਇ ਚਢੇ ਤਸਿੰਘਾਸਤਨ ਤਮਲ ੇਹੈ ਸਾਤਰਿੰਗਪਾਨੀ ॥ 

ਰਾਮ ਕਿੀਰਾ ਏਕ ਿਏ ਹੈ ਕਇੋ ਨ ਸਕੈ ਪਛਾਨੀ ॥੬॥੩॥ 
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ਅਿ ਪੂਛੇ ਤਕਆ ਕਹਾ ॥ 
 

ਸਾਰਗ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (1203-11) 

ਅਿ ਪੂਛ ੇਤਕਆ ਕਹਾ ॥ 

ਲੈਨੋ ਨਾਮੁ ਅਿੰਤਮਰਤ ਰਸੁ ਨੀਕੋ ਿਾਵਰ ਤਿਖੁ ਤਸਉ ਗਤਹ ਰਹਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਦੁਲਿ ਿਨਮੁ ਤਚਰਿੰਕਾਲ ਪਾਇਓ ਿਾਤਉ ਕਉਡੀ ਿਦਲਹਾ ॥ 

ਕਾਥੂਰੀ ਕੋ ਗਾਹਕੁ ਆਇਓ ਲਾਤਦਓ ਕਾਲਰ ਤਿਰਖ ਤਿਵਹਾ ॥੧॥ 

ਆਇਓ ਲਾਿੁ ਲਾਿਨ ਕੈ ਤਾਈ ਮੋਹਤਨ ਿਾਗਉਰੀ ਤਸਉ ਉਲਤਝ ਪਹਾ ॥ 

ਕਾਚ ਿਾਦਰੈ ਲਾਲ ੁਖੋਈ ਹੈ ਤਫਤਰ ਇਹੁ ਅਉਸਰੁ ਕਤਦ ਲਹਾ ॥੨॥ 

ਸਗਲ ਪਰਾਧ ਏਕੁ ਗੁਣੁ ਨਾਹੀ ਿਾਕੁਰੁ ਛੋਡਹ ਦਾਤਸ ਿਿਹਾ ॥ 

ਆਈ ਮਸਤਿ ਿਿਵਤ ਕੀ ਤਨਆਈ ਤਿਉ ਤਸਕਰੁ ਦਤਰ ਸਾਂਤਨਹਹਾ ॥੩॥ 

ਆਨ ਉਪਾਉ ਨ ਕੋਊ ਸੂਝ ੈਹਤਰ ਦਾਸਾ ਸਰਣੀ ਪਤਰ ਰਹਾ ॥ 

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਤਿ ਹੀ ਮਨ ਛੁਿੀਐ ਿਉ ਸਗਲ ੇਅਉਗਨ ਮਤੇਿ ਧਰਹਾ ॥੪॥੪॥ 
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ਅਿ ਮੈ ਕਉਨੁ ਉਪਾਉ ਕਰਉ ॥ 
 

ਧਨਾਸਰੀ ਮਹਲਾ ੯ ॥ (685-6) 

ਅਿ ਮੈ ਕਉਨੁ ਉਪਾਉ ਕਰਉ ॥ 

ਤਿਹ ਤਿਤਧ ਮਨ ਕੋ ਸਿੰਸਾ ਚੂਕੈ ਿਉ ਤਨਤਧ ਪਾਤਰ ਪਰਉ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਿਨਮੁ ਪਾਇ ਕਛੁ ਿਲ ੋਨ ਕੀਨ ੋਤਾ ਤੇ ਅਤਧਕ ਡਰਉ ॥ 

ਮਨ ਿਚ ਿਮ ਹਤਰ ਗੁਨ ਨਹੀ ਗਾਏ ਯਹ ਿੀਅ ਸੋਚ ਧਰਉ ॥੧॥ 

ਗੁਰਮਤਤ ਸੁਤਨ ਕਛ ੁਤਗਆਨ ੁਨ ਉਪਤਿਓ ਪਸ ੁਤਿਉ ਉਦਰ ੁਿਰਉ ॥ 

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਪਰਿ ਤਿਰਦੁ ਪਛਾਨਉ ਤਿ ਹਉ ਪਤਤਤ ਤਰਉ ॥੨॥੪॥੯॥੯॥੧੩॥੫੮॥੪॥੯੩॥ 
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ਅਿ ਮੈ ਕਹਾ ਕਰਉ ਰੀ ਮਾਈ ॥ 
 

ਮਾਰੂ ਮਹਲਾ ੯ ॥ (1008-8) 

ਅਿ ਮੈ ਕਹਾ ਕਰਉ ਰੀ ਮਾਈ ॥ 

ਸਗਲ ਿਨਮੁ ਤਿਤਖਅਨ ਤਸਉ ਖੋਇਆ ਤਸਮਤਰਓ ਨਾਤਹ ਕਨਹਾਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਕਾਲ ਫਾਸ ਿਿ ਗਰ ਮਤਹ ਮੇਲੀ ਤਤਹ ਸਤੁਧ ਸਿ ਤਿਸਰਾਈ ॥ 

ਰਾਮ ਨਾਮ ਤਿਨੁ ਯਾ ਸਿੰਕਿ ਮਤਹ ਕੋ ਅਿ ਹੋਤ ਸਹਾਈ ॥੧॥ 

ਿੋ ਸਿੰਪਤਤ ਅਪਨੀ ਕਤਰ ਮਾਨੀ ਤਛਨ ਮਤਹ ਿਈ ਪਰਾਈ ॥ 

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਯਹ ਸੋਚ ਰਹੀ ਮਤਨ ਹਤਰ ਿਸ ੁਕਿਹੂ ਨ ਗਾਈ ॥੨॥੨॥ 
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ਅਿ ਮੋਤਹ ਸਰਿ ਉਪਾਵ ਤਿਰਕਾਤੇ ॥ 
 

ਸਾਰਗ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (1209-10) 

ਅਿ ਮੋਤਹ ਸਰਿ ਉਪਾਵ ਤਿਰਕਾਤੇ ॥ 

ਕਰਣ ਕਾਰਣ ਸਮਰਥ ਸੁਆਮੀ ਹਤਰ ਏਕਸੁ ਤੇ ਮੇਰੀ ਗਾਤ ੇ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਦੇਖੇ ਨਾਨਾ ਰੂਪ ਿਹੁ ਰਿੰਗਾ ਅਨ ਨਾਹੀ ਤੁਮ ਿਾਂਤੇ ॥ 

ਦੇੋਂਤਹ ਅਧਾਰੁ ਸਰਿ ਕਉ ਿਾਕਰੁ ਿੀਅ ਪਰਾਨ ਸੁਖਦਾਤ ੇ॥੧॥ 

ਿਰਮਤੌ ਿਰਮਤੌ ਹਾਤਰ ਿਉ ਪਤਰਓ ਤਉ ਗੁਰ ਤਮਤਲ ਚਰਨ ਪਰਾਤੇ ॥ 

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਮੈ ਸਰਿ ਸੁਖੁ ਪਾਇਆ ਇਹ ਸਤੂਖ ਤਿਹਾਨੀ ਰਾਤੇ ॥੨॥੩॥੨੬॥ 
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ਅਿ ਮੋਤਹ ਖੂਿ ਵਤਨ ਗਹ ਪਾਈ ॥ 
 

ਗਉਿੀ ਿੈਰਾਗਤਣ ਰਤਵਦਾਸ ਿੀਉ ॥   (345-12) 

ਿੇਗਮ ਪੁਰਾ ਸਹਰ ਕੋ ਨਾਉ ॥ 

ਦੂਖੁ ਅਿੰਦੋਹੁ ਨਹੀ ਤਤਤਹ ਿਾਉ ॥ 

ਨਾਂ ਤਸਵੀਸ ਤਖਰਾਿੁ ਨ ਮਾਲ ੁ॥ 

ਖਉਫੁ ਨ ਖਤਾ ਨ ਤਰਸੁ ਿਵਾਲੁ ॥੧॥ 

ਅਿ ਮੋਤਹ ਖੂਿ ਵਤਨ ਗਹ ਪਾਈ ॥ 

ਊਹਾਂ ਖੈਤਰ ਸਦਾ ਮੇਰੇ ਿਾਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਕਾਇਮੁ ਦਾਇਮੁ ਸਦਾ ਪਾਤਤਸਾਹੀ ॥ 

ਦੋਮ ਨ ਸਮੇ ਏਕ ਸੋ ਆਹੀ ॥ 

ਆਿਾਦਾਨੁ ਸਦਾ ਮਸਹੂਰ ॥ 

ਊਹਾਂ ਗਨੀ ਿਸਤਹ ਮਾਮੂਰ ॥੨॥ 

ਤਤਉ ਤਤਉ ਸੈਲ ਕਰਤਹ ਤਿਉ ਿਾਵੈ ॥ 

ਮਹਰਮ ਮਹਲ ਨ ਕੋ ਅਿਕਾਵ ੈ॥ 

ਕਤਹ ਰਤਵਦਾਸ ਖਲਾਸ ਚਮਾਰਾ ॥ 

ਿੋ ਹਮ ਸਹਰੀ ਸੁ ਮੀਤ ੁਹਮਾਰਾ ॥੩॥੨॥ 
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ਅਿ ਮੋਤਹ ਿਲਤ ਰਾਮ ਿਲੁ ਪਾਇਆ ॥ 
 

ਗਉਿੀ ਗੁਆਰਰੇੀ ਸਰੀ ਕਿੀਰ ਿੀਉ ਕ ੇਚਉਪਦੇ ੧੪ ॥ (323-13) 

ਅਿ ਮੋਤਹ ਿਲਤ ਰਾਮ ਿਲ ੁਪਾਇਆ ॥ 

ਰਾਮ ਉਦਤਕ ਤਨ ੁਿਲਤ ਿੁਝਾਇਆ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਮਨੁ ਮਾਰਣ ਕਾਰਤਣ ਿਨ ਿਾਈਐ ॥ 

ਸੋ ਿਲ ੁਤਿਨ ੁਿਗਵਿੰਤ ਨ ਪਾਈਐ ॥੧॥ 

ਤਿਹ ਪਾਵਕ ਸੁਤਰ ਨਰ ਹੈ ਿਾਰੇ ॥ 

ਰਾਮ ਉਦਤਕ ਿਨ ਿਲਤ ਉਿਾਰੇ ॥੨॥ 

ਿਵ ਸਾਗਰ ਸੁਖ ਸਾਗਰ ਮਾਹੀ ॥ 

ਪੀਤਵ ਰਹੇ ਿਲ ਤਨਖੁਿਤ ਨਾਹੀ ॥੩॥ 

ਕਤਹ ਕਿੀਰ ਿਿੁ ਸਾਤਰਿੰਗਪਾਨੀ ॥ 

ਰਾਮ ਉਦਤਕ ਮੇਰੀ ਤਤਖਾ ਿੁਝਾਨੀ ॥੪॥੧॥ 
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ਅਿ ਮੋਤਹ ਿੀਵਨ ਪਦਵੀ ਪਾਈ ॥ 
 

ਮਾਰੂ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (1000-7) 

ਖੁਤਲਆ ਕਰਮੁ ਤਿਪਾ ਿਈ ਿਾਕੁਰ ਕੀਰਤਨੁ ਹਤਰ ਹਤਰ ਗਾਈ ॥ 

ਸਰਮੁ ਥਾਕਾ ਪਾਏ ਤਿਸਰਾਮਾ ਤਮਤਿ ਗਈ ਸਗਲੀ ਧਾਈ ॥੧॥ 

ਅਿ ਮੋਤਹ ਿੀਵਨ ਪਦਵੀ ਪਾਈ ॥ 

ਚੀਤਤ ਆਇਓ ਮਤਨ ਪੁਰਖ ੁਤਿਧਾਤਾ ਸਿੰਤਨ ਕੀ ਸਰਣਾਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਕਾਮੁ ਿੋਧੁ ਲੋਿੁ ਮੋਹੁ ਤਨਵਾਰੇ ਤਨਵਰ ੇਸਗਲ ਿੈਰਾਈ ॥ 

ਸਦ ਹਿੂਤਰ ਹਾਿਰੁ ਹੈ ਨਾਿਰ ੁਕਤਤਹ ਨ ਿਇਓ ਦੂਰਾਈ ॥੨॥ 

ਸੁਖ ਸੀਤਲ ਸਰਧਾ ਸਿ ਪੂਰੀ ਹੋਏ ਸਿੰਤ ਸਹਾਈ ॥ 

ਪਾਵਨ ਪਤਤਤ ਕੀਏ ਤਖਨ ਿਤਤਤਰ ਮਤਹਮਾ ਕਥਨੁ ਨ ਿਾਈ ॥੩॥ 

ਤਨਰਿਉ ਿਏ ਸਗਲ ਿੈ ਖੋਏ ਗੋਤਿਦ ਚਰਣ ਓਿਾਈ ॥ 

ਨਾਨਕ ੁਿਸੁ ਗਾਵ ੈਿਾਕੁਰ ਕਾ ਰਤੈਣ ਤਦਨਸੁ ਤਲਵ ਲਾਈ ॥੪॥੬॥ 
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ਅਿ ਮੋਤਹ ਧਨ ੁਪਾਇਓ ਹਤਰ ਨਾਮਾ ॥ 
 

ਸਾਰਗ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (1211-5) 

ਅਿ ਮੋਤਹ ਧਨੁ ਪਾਇਓ ਹਤਰ ਨਾਮਾ ॥ 

ਿਏ ਅਤਚਿੰਤ ਤਤਰਸਨ ਸਿ ਿੁਝੀ ਹੈ ਇਹੁ ਤਲਤਖਓ ਲੇਖੁ ਮਥਾਮਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਖੋਿਤ ਖੋਿਤ ਿਇਓ ਿੈਰਾਗੀ ਤਫਤਰ ਆਇਓ ਦੇਹ ਤਗਰਾਮਾ ॥ 

ਗੁਤਰ ਤਿਪਾਤਲ ਸਉਦਾ ਇਹੁ ਿਤੋਰਓ ਹਤਥ ਚਤਰਓ ਲਾਲੁ ਅਗਾਮਾ ॥੧॥ 

ਆਨ ਿਾਪਾਰ ਿਨਿ ਿ ੋਕਰੀਅਤਹ ਤੇਤ ੇਦੂਖ ਸਹਾਮਾ ॥ 

ਗੋਤਿਦ ਿਿਨ ਕ ੇਤਨਰਿੈ ਵਾਪਾਰੀ ਹਤਰ ਰਾਤਸ ਨਾਨਕ ਰਾਮ ਨਾਮਾ ॥੨॥੧੨॥੩੫॥ 
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ਅਿ ਮੋਤਹ ਰਾਮ ਿਸ ੋਮਤਨ ਗਾਇਓ ॥ 
 

ਧਨਾਸਰੀ ਮਃ ੫ ॥ (671-10) 

ਿਿ ਤੇ ਦਰਸਨ ਿੇਿੇ ਸਾਧੂ ਿਲੇ ਤਦਨਸ ਓਇ ਆਏ ॥ 

ਮਹਾ ਅਨਿੰਦ ੁਸਦਾ ਕਤਰ ਕੀਰਤਨੁ ਪੁਰਖ ਤਿਧਾਤਾ ਪਾਏ ॥੧॥ 

ਅਿ ਮੋਤਹ ਰਾਮ ਿਸ ੋਮਤਨ ਗਾਇਓ ॥ 

ਿਇਓ ਪਰਗਾਸ ੁਸਦਾ ਸੁਖੁ ਮਨ ਮਤਹ ਸਤਤਗੁਰੁ ਪੂਰਾ ਪਾਇਓ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਗੁਣ ਤਨਧਾਨ ੁਤਰਦ ਿੀਤਤਰ ਵਤਸਆ ਤਾ ਦੂਖੁ ਿਰਮ ਿਉ ਿਾਗਾ ॥ 

ਿਈ ਪਰਾਪਤਤ ਵਸਤੁ ਅਗੋਚਰ ਰਾਮ ਨਾਤਮ ਰਿੰਗੁ ਲਾਗਾ ॥੨॥ 

ਤਚਿੰਤ ਅਤਚਿੰਤਾ ਸੋਚ ਅਸੋਚਾ ਸਗੋੁ ਲੋਿੁ ਮੋਹੁ ਥਾਕਾ ॥ 

ਹਉਮੈ ਰੋਗ ਤਮਿੇ ਤਕਰਪਾ ਤੇ ਿਮ ਤੇ ਿਏ ਤਿਿਾਕਾ ॥੩॥ 

ਗੁਰ ਕੀ ਿਹਲ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸਵੇਾ ਗੁਰ ਕੀ ਆਤਗਆ ਿਾਣੀ ॥ 

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਤਿਤਨ ਿਮ ਤ ੇਕਾਢੇ ਤਤਸ ੁਗੁਰ ਕੈ ਕੁਰਿਾਣੀ ॥੪॥੪॥ 
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ਅਿ ਮੋਤਹ ਰਾਮੁ ਅਪਨੁਾ ਕਤਰ ਿਾਤਨਆ ॥ 
 

ਗਉਿੀ ਕਿੀਰ ਿੀ ਤਤਪਦੇ ॥ (327-10) 

ਕਿੰਚਨ ਤਸਉ ਪਾਈਐ ਨਹੀ ਤੋਤਲ ॥ 

ਮਨੁ ਦ ੇਰਾਮੁ ਲੀਆ ਹੈ ਮਤੋਲ ॥੧॥ 

ਅਿ ਮੋਤਹ ਰਾਮੁ ਅਪੁਨਾ ਕਤਰ ਿਾਤਨਆ ॥ 

ਸਹਿ ਸੁਿਾਇ ਮੇਰਾ ਮਨ ੁਮਾਤਨਆ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਿਰਹਮੈ ਕਤਥ ਕਤਥ ਅਿੰਤੁ ਨ ਪਾਇਆ ॥ 

ਰਾਮ ਿਗਤਤ ਿੈਿੇ ਘਤਰ ਆਇਆ ॥੨॥ 

ਕਹੁ ਕਿੀਰ ਚਿੰਚਲ ਮਤਤ ਤਤਆਗੀ ॥ 

ਕੇਵਲ ਰਾਮ ਿਗਤਤ ਤਨਿ ਿਾਗੀ ॥੩॥੧॥੧੯॥ 
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ਅਤਿਚਲ ਨਗਰੁ ਗੋਤਿਿੰਦ ਗੁਰ ੂਕਾ ਨਾਮੁ ਿਪਤ ਸੁਖੁ ਪਾਇਆ ਰਾਮ ॥ 
 

ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (783-1) 

ਅਤਿਚਲ ਨਗਰੁ ਗੋਤਿਿੰਦ ਗੁਰ ੂਕਾ ਨਾਮੁ ਿਪਤ ਸੁਖੁ ਪਾਇਆ ਰਾਮ ॥ 

ਮਨ ਇਛ ੇਸੇਈ ਫਲ ਪਾਏ ਕਰਤੈ ਆਤਪ ਵਸਾਇਆ ਰਾਮ ॥ 

ਕਰਤ ੈਆਤਪ ਵਸਾਇਆ ਸਰਿ ਸੁਖ ਪਾਇਆ ਪੁਤ ਿਾਈ ਤਸਖ ਤਿਗਾਸੇ ॥ 

ਗੁਣ ਗਾਵਤਹ ਪੂਰਨ ਪਰਮੇਸੁਰ ਕਾਰਿੁ ਆਇਆ ਰਾਸੇ ॥ 

ਪਰਿੁ ਆਤਪ ਸੁਆਮੀ ਆਪ ੇਰਖਾ ਆਤਪ ਤਪਤਾ ਆਤਪ ਮਾਇਆ ॥ 

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਸਤਤਗੁਰ ਿਤਲਹਾਰੀ ਤਿਤਨ ਏਹੁ ਥਾਨ ੁਸੁਹਾਇਆ ॥੧॥ 
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ਅਤਿਨਾਸੀ ਿੀਅਨ ਕੋ ਦਾਤਾ ਤਸਮਰਤ ਸਿ ਮਲ ੁਖਈੋ ॥ 
 

ਸਰੋਤਿ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (617-16) 

ਅਤਿਨਾਸੀ ਿੀਅਨ ਕ ੋਦਾਤਾ ਤਸਮਰਤ ਸਿ ਮਲੁ ਖੋਈ ॥ 

ਗੁਣ ਤਨਧਾਨ ਿਗਤਨ ਕਉ ਿਰਤਤਨ ਤਿਰਲਾ ਪਾਵ ੈਕੋਈ ॥੧॥ 

ਮੇਰੇ ਮਨ ਿਤਪ ਗੁਰ ਗੋਪਾਲ ਪਰਿੁ ਸੋਈ ॥ 

ਿਾ ਕੀ ਸਰਤਣ ਪਇਆਂ ਸੁਖੁ ਪਾਈਐ ਿਾਹੁਤਿ ਦੂਖੁ ਨ ਹੋਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਵਡਿਾਗੀ ਸਾਧਸਿੰਗੁ ਪਰਾਪਤਤ ਤਤਨ ਿੇਿਤ ਦੁਰਮਤਤ ਖਈੋ ॥ 

ਤਤਨ ਕੀ ਧੂਤਰ ਨਾਨਕੁ ਦਾਸ ੁਿਾਛੈ ਤਿਨ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਤਰਦੈ ਪਰਈੋ ॥੨॥੫॥੩੩॥ 
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ਅਿਾਗੇ ਤ ੈਲਾਿ ਨਾਹੀ ॥ 
 

ਰਾਮਕਲੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (892-17) 

ਕਉਡੀ ਿਦਲੈ ਤਤਆਗ ੈਰਤਨੁ ॥ 

ਛੋਤਡ ਿਾਇ ਤਾਹੂ ਕਾ ਿਤਨ ੁ॥ 

ਸੋ ਸਿੰਚੈ ਿੋ ਹਛੋੀ ਿਾਤ ॥ 

ਮਾਇਆ ਮੋਤਹਆ ਿੇਢਉ ਿਾਤ ॥੧॥ 

ਅਿਾਗੇ ਤੈ ਲਾਿ ਨਾਹੀ ॥ 

ਸੁਖ ਸਾਗਰ ਪੂਰਨ ਪਰਮੇਸਰ ੁਹਤਰ ਨ ਚਤੇਤਓ ਮਨ ਮਾਹੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਅਿੰਤਮਰਤ ੁਕਉਰਾ ਤਿਤਖਆ ਮੀਿੀ ॥ 

ਸਾਕਤ ਕੀ ਤਿਤਧ ਨਨੈਹੁ ਡੀਿੀ ॥ 

ਕੂਤਿ ਕਪਤਿ ਅਹਿੰਕਾਤਰ ਰੀਝਾਨਾ ॥ 

ਨਾਮੁ ਸਨੁਤ ਿਨੁ ਤਿਛੂਅ ਡਸਾਨਾ ॥੨॥ 

ਮਾਇਆ ਕਾਰਤਣ ਸਦ ਹੀ ਝੂਰ ੈ॥ 

ਮਤਨ ਮੁਤਖ ਕਿਤਹ ਨ ਉਸਤਤਤ ਕਰ ੈ॥ 

ਤਨਰਿਉ ਤਨਰਿੰਕਾਰ ਦਾਤਾਰ ੁ॥ 

ਤਤਸੁ ਤਸਉ ਪਰੀਤਤ ਨ ਕਰ ੈਗਵਾਰੁ ॥੩॥ 

ਸਿ ਸਾਹਾ ਤਸਤਰ ਸਾਚਾ ਸਾਹੁ ॥ 

ਵੇਮੁਹਤਾਿੁ ਪੂਰਾ ਪਾਤਤਸਾਹੁ ॥ 

ਮੋਹ ਮਗਨ ਲਪਤਿਓ ਿਰਮ ਤਗਰਹ ॥ 

ਨਾਨਕ ਤਰੀਐ ਤੇਰੀ ਤਮਹਰ ॥੪॥੨੧॥੩੨॥ 
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ਅਮਲੁ ਤਸਰਾਨੋ ਲੇਖਾ ਦੇਨਾ ॥ 
 

ਸੂਹੀ ਕਿੀਰ ਿੀਉ ॥ (792-13) 

ਅਮਲੁ ਤਸਰਾਨੋ ਲੇਖਾ ਦੇਨਾ ॥ 

ਆਏ ਕਤਿਨ ਦੂਤ ਿਮ ਲੇਨਾ ॥ 

ਤਕਆ ਤੈ ਖਤਿਆ ਕਹਾ ਗਵਾਇਆ ॥ 

ਚਲਹੁ ਤਸਤਾਿ ਦੀਿਾਤਨ ਿੁਲਾਇਆ ॥੧॥ 

ਚਲੁ ਦਰਹਾਲੁ ਦੀਵਾਤਨ ਿੁਲਾਇਆ ॥ 

ਹਤਰ ਫੁਰਮਾਨ ੁਦਰਗਹ ਕਾ ਆਇਆ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਕਰਉ ਅਰਦਾਤਸ ਗਾਵ ਤਕਛੁ ਿਾਕੀ ॥ 

ਲੇਉ ਤਨਿੇਤਰ ਆਿ ੁਕੀ ਰਾਤੀ ॥ 

ਤਕਛੁ ਿੀ ਖਰਚੁ ਤੁਮਹਾਰਾ ਸਾਰਉ ॥ 

ਸੁਿਹ ਤਨਵਾਿ ਸਰਾਇ ਗੁਿਾਰਉ ॥੨॥ 

ਸਾਧਸਿੰਤਗ ਿਾ ਕਉ ਹਤਰ ਰਿੰਗੁ ਲਾਗਾ ॥ 

ਧਨੁ ਧਨੁ ਸੋ ਿਨੁ ਪੁਰਖੁ ਸਿਾਗਾ ॥ 

ਈਤ ਊਤ ਿਨ ਸਦਾ ਸੁਹੇਲੇ ॥ 

ਿਨਮੁ ਪਦਾਰਥ ੁਿੀਤਤ ਅਮੋਲ ੇ॥੩॥ 

ਿਾਗਤੁ ਸੋਇਆ ਿਨਮੁ ਗਵਾਇਆ ॥ 

ਮਾਲੁ ਧਨੁ ਿੋਤਰਆ ਿਇਆ ਪਰਾਇਆ ॥ 

ਕਹੁ ਕਿੀਰ ਤੇਈ ਨਰ ਿੂਲੇ ॥ 

ਖਸਮੁ ਤਿਸਾਤਰ ਮਾਿੀ ਸਿੰਤਗ ਰਲੂੇ ॥੪॥੩॥ 
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ਅਮਲੀ ਅਮਲ ੁਨ ਅਿੰਿਿੈ ਮਛੀ ਨੀਰੁ ਨ ਹੋਇ ॥ 
 

ਰਾਗੁ ਵਡਹਿੰਸੁ ਮਹਲਾ ੧ ਘਰੁ ੧ ॥ (557-3) 

ਅਮਲੀ ਅਮਲੁ ਨ ਅਿੰਿਿੈ ਮਛੀ ਨੀਰ ੁਨ ਹੋਇ ॥ 

ਿੋ ਰਤੇ ਸਤਹ ਆਪਣ ੈਤਤਨ ਿਾਵੈ ਸਿੁ ਕਇੋ ॥੧॥ 

ਹਉ ਵਾਰੀ ਵਿੰਞਾ ਖਿੰਨੀਐ ਵਿੰਞਾ ਤਉ ਸਾਤਹਿ ਕੇ ਨਾਵ ੈ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਸਾਤਹਿੁ ਸਫਤਲਓ ਰੁਖਿਾ ਅਿੰਤਮਰਤੁ ਿਾ ਕਾ ਨਾਉ ॥ 

ਤਿਨ ਪੀਆ ਤ ੇਤਤਰਪਤ ਿਏ ਹਉ ਤਤਨ ਿਤਲਹਾਰ ੈਿਾਉ ॥੨॥ 

ਮੈ ਕੀ ਨਦਤਰ ਨ ਆਵਹੀ ਵਸਤਹ ਹਿੀਆਂ ਨਾਤਲ ॥ 

ਤਤਖਾ ਤਤਹਾਇਆ ਤਕਉ ਲਹੈ ਿਾ ਸਰ ਿੀਤਤਰ ਪਾਤਲ ॥੩॥ 

ਨਾਨਕ ੁਤੇਰਾ ਿਾਣੀਆ ਤੂ ਸਾਤਹਿੁ ਮੈ ਰਾਤਸ ॥ 

ਮਨ ਤੇ ਧੋਖਾ ਤਾ ਲਹੈ ਿਾ ਤਸਫਤਤ ਕਰੀ ਅਰਦਾਤਸ ॥੪॥੧॥ 
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ਅਮਾਵਸ ਆਤਮ ਸੁਖੀ ਿਏ ਸਿੰਤੋਖ ੁਦੀਆ ਗਰੁਦੇਵ ॥ 
 

ਪਉਿੀ ਤਥਤੀ ਗਉਿੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (299-19) 

ਅਮਾਵਸ ਆਤਮ ਸੁਖੀ ਿਏ ਸਿੰਤੋਖੁ ਦੀਆ ਗੁਰਦੇਵ ॥ 

ਮਨੁ ਤਨੁ ਸੀਤਲ ੁਸਾਂਤਤ ਸਹਿ ਲਾਗਾ ਪਰਿ ਕੀ ਸੇਵ ॥ 

ਿੂਿੇ ਿਿੰਧਨ ਿਹੁ ਤਿਕਾਰ ਸਫਲ ਪੂਰਨ ਤਾ ਕੇ ਕਾਮ ॥ 

ਦੁਰਮਤਤ ਤਮਿੀ ਹਉਮੈ ਛੁਿੀ ਤਸਮਰਤ ਹਤਰ ਕ ੋਨਾਮ ॥ 

ਸਰਤਨ ਗਹੀ ਪਾਰਿਰਹਮ ਕੀ ਤਮਤਿਆ ਆਵਾ ਗਵਨ ॥ 

ਆਤਪ ਤਤਰਆ ਕੁਿਿੰਿ ਤਸਉ ਗੁਣ ਗੁਤਿਿੰਦ ਪਰਿ ਰਵਨ ॥ 

ਹਤਰ ਕੀ ਿਹਲ ਕਮਾਵਣੀ ਿਪੀਐ ਪਰਿ ਕਾ ਨਾਮੁ ॥ 

ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਤੇ ਪਾਇਆ ਨਾਨਕ ਸੁਖ ਤਿਸਰਾਮੁ ॥੧੫॥ 
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ਅਰਦਾਤਸ ਸੁਣੀ ਦਾਤਾਤਰ ਪਰਤਿ ਹੋਏ ਤਕਰਪਾਲ ॥ 
 

ਤਿਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (818-15) 

ਅਰਦਾਤਸ ਸੁਣੀ ਦਾਤਾਤਰ ਪਰਤਿ ਹੋਏ ਤਕਰਪਾਲ ॥ 

ਰਾਤਖ ਲੀਆ ਅਪਨਾ ਸੇਵਕ ੋਮੁਤਖ ਤਨਿੰਦਕ ਛਾਰ ੁ॥੧॥ 

ਤੁਝਤਹ ਨ ਿੋਹੈ ਕੋ ਮੀਤ ਿਨ ਤੂਿੰ ਗੁਰ ਕਾ ਦਾਸ ॥ 

ਪਾਰਿਰਹਤਮ ਤ ੂਰਾਤਖਆ ਦ ੇਅਪਨ ੇਹਾਥ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਿੀਅਨ ਕਾ ਦਾਤਾ ਏਕੁ ਹੈ ਿੀਆ ਨਹੀ ਹੋਰ ੁ॥ 

ਨਾਨਕ ਕੀ ਿੇਨਿੰਤੀਆ ਮ ੈਤੇਰਾ ਿੋਰੁ ॥੨॥੯॥੭੩॥ 
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ਅਰਿਾਵ ੈਤਿਲਲਾਵੈ ਤਨਿੰਦਕੁ ॥ 
 

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (373-7) 

ਅਰਿਾਵੈ ਤਿਲਲਾਵੈ ਤਨਿੰਦਕੁ ॥ 

ਪਾਰਿਰਹਮੁ ਪਰਮੇਸਰ ੁਤਿਸਤਰਆ ਅਪਣਾ ਕੀਤਾ ਪਾਵੈ ਤਨਿੰਦਕੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਿੇ ਕੋਈ ਉਸ ਕਾ ਸਿੰਗੀ ਹੋਵੈ ਨਾਲੇ ਲਏ ਤਸਧਾਵੈ ॥ 

ਅਣਹੋਦਾ ਅਿਗਰੁ ਿਾਰੁ ਉਿਾਏ ਤਨਿੰਦਕ ੁਅਗਨੀ ਮਾਤਹ ਿਲਾਵੈ ॥੧॥ 

ਪਰਮੇਸਰ ਕੈ ਦੁਆਰੈ ਤਿ ਹੋਇ ਤਿਤੀਤੈ ਸੁ ਨਾਨਕੁ ਆਤਖ ਸੁਣਾਵੈ ॥ 

ਿਗਤ ਿਨਾ ਕਉ ਸਦਾ ਅਨਿੰਦੁ ਹੈ ਹਤਰ ਕੀਰਤਨੁ ਗਾਇ ਤਿਗਸਾਵੈ ॥੨॥੧੦॥ 
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ਅਰੀ ਿਾਈ ਗੋਤਿਦ ਨਾਮੁ ਮਤਤ ਿੀਸਰ ੈ॥ ਰਹਾਉ ॥ 
 

ਗੂਿਰੀ ਿਗਤ ਤਤਰਲਚੋਨ ਿੀ ॥ (526-5) 

ਅਿੰਤਤ ਕਾਤਲ ਿ ੋਲਛਮੀ ਤਸਮਰੈ ਐਸੀ ਤਚਿੰਤਾ ਮਤਹ ਿੇ ਮਰ ੈ॥ 

ਸਰਪ ਿੋਤਨ ਵਤਲ ਵਤਲ ਅਉਤਰ ੈ॥੧॥ 

ਅਰੀ ਿਾਈ ਗੋਤਿਦ ਨਾਮੁ ਮਤਤ ਿੀਸਰ ੈ॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਅਿੰਤਤ ਕਾਤਲ ਿ ੋਇਸਤਰੀ ਤਸਮਰ ੈਐਸੀ ਤਚਿੰਤਾ ਮਤਹ ਿੇ ਮਰੈ ॥ 

ਿੇਸਵਾ ਿਤੋਨ ਵਤਲ ਵਤਲ ਅਉਤਰ ੈ॥੨॥ 

ਅਿੰਤਤ ਕਾਤਲ ਿ ੋਲਤਿਕੇ ਤਸਮਰੈ ਐਸੀ ਤਚਿੰਤਾ ਮਤਹ ਿੇ ਮਰ ੈ॥ 

ਸੂਕਰ ਿੋਤਨ ਵਤਲ ਵਤਲ ਅਉਤਰ ੈ॥੩॥ 

ਅਿੰਤਤ ਕਾਤਲ ਿ ੋਮਿੰਦਰ ਤਸਮਰ ੈਐਸੀ ਤਚਿੰਤਾ ਮਤਹ ਿੇ ਮਰ ੈ॥ 

ਪਰੇਤ ਿੋਤਨ ਵਤਲ ਵਤਲ ਅਉਤਰ ੈ॥੪॥ 

ਅਿੰਤਤ ਕਾਤਲ ਨਾਰਾਇਣੁ ਤਸਮਰ ੈਐਸੀ ਤਚਿੰਤਾ ਮਤਹ ਿੇ ਮਰੈ ॥ 

ਿਦਤਤ ਤਤਲੋਚਨ ੁਤ ੇਨਰ ਮੁਕਤਾ ਪੀਤਿੰਿਰੁ ਵਾ ਕ ੇਤਰਦੈ ਿਸੈ ॥੫॥੨॥ 
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ਅਵਤਰ ਉਪਾਵ ਸਤਿ ਤਤਆਤਗਆ ਦਾਰੂ ਨਾਮੁ ਲਇਆ ॥ 
 

ਰਾਗੁ ਤਿਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੫ ਦੁਪਦੇ ਘਰੁ ੫  (817-8) 

ਅਵਤਰ ਉਪਾਵ ਸਤਿ ਤਤਆਤਗਆ ਦਾਰੂ ਨਾਮੁ ਲਇਆ ॥ 

ਤਾਪ ਪਾਪ ਸਤਿ ਤਮਿੇ ਰੋਗ ਸੀਤਲ ਮਨੁ ਿਇਆ ॥੧॥ 

ਗੁਰੁ ਪੂਰਾ ਆਰਾਤਧਆ ਸਗਲਾ ਦੁਖੁ ਗਇਆ ॥ 

ਰਾਖਨਹਾਰ ੈਰਾਤਖਆ ਅਪਨੀ ਕਤਰ ਮਇਆ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਿਾਹ ਪਕਤਿ ਪਰਤਿ ਕਾਤਢਆ ਕੀਨਾ ਅਪਨਇਆ ॥ 

ਤਸਮਤਰ ਤਸਮਤਰ ਮਨ ਤਨ ਸੁਖੀ ਨਾਨਕ ਤਨਰਿਇਆ ॥੨॥੧॥੬੫॥ 
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ਅਵਤਰ ਸਾਦ ਚਤਖ ਸਗਲ ੇਦੇਖੇ ਮਨ ਹਤਰ ਰਸੁ ਸਿ ਤੇ ਮੀਿਾ ਿੀਉ ॥ 
 

ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (100-19) 

ਅਿੰਤਮਰਤ ਨਾਮੁ ਸਦਾ ਤਨਰਮਲੀਆ ॥ 

ਸੁਖਦਾਈ ਦੂਖ ਤਿਡਾਰਨ ਹਰੀਆ ॥ 

ਅਵਤਰ ਸਾਦ ਚਤਖ ਸਗਲ ੇਦੇਖ ੇਮਨ ਹਤਰ ਰਸੁ ਸਿ ਤੇ ਮੀਿਾ ਿੀਉ ॥੧॥ 

ਿੋ ਿੋ ਪੀਵੈ ਸ ੋਤਤਰਪਤਾਵ ੈ॥ 

ਅਮਰੁ ਹੋਵੈ ਿੋ ਨਾਮ ਰਸੁ ਪਾਵ ੈ॥ 

ਨਾਮ ਤਨਧਾਨ ਤਤਸਤਹ ਪਰਾਪਤਤ ਤਿਸੁ ਸਿਦੁ ਗੁਰ ੂਮਤਨ ਵਿੂਾ ਿੀਉ ॥੨॥ 

ਤਿਤਨ ਹਤਰ ਰਸੁ ਪਾਇਆ ਸੋ ਤਤਰਪਤਤ ਅਘਾਨਾ ॥ 

ਤਿਤਨ ਹਤਰ ਸਾਦ ੁਪਾਇਆ ਸੋ ਨਾਤਹ ਡਲੁਾਨਾ ॥ 

ਤਤਸਤਹ ਪਰਾਪਤਤ ਹਤਰ ਹਤਰ ਨਾਮਾ ਤਿਸ ੁਮਸਤਤਕ ਿਾਗੀਿਾ ਿੀਉ ॥੩॥ 

ਹਤਰ ਇਕਸੁ ਹਤਥ ਆਇਆ ਵਰਸਾਣੇ ਿਹੁਤੇਰ ੇ॥ 

ਤਤਸੁ ਲਤਗ ਮੁਕਤੁ ਿਏ ਘਣੇਰੇ ॥ 

ਨਾਮੁ ਤਨਧਾਨਾ ਗੁਰਮੁਤਖ ਪਾਈਐ ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਤਵਰਲੀ ਡੀਿਾ ਿੀਉ ॥੪॥੧੫॥੨੨॥ 
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ਅਵਤਰ ਪਿੰਚ ਹਮ ਏਕ ਿਨਾ ਤਕਉ ਰਾਖਉ ਘਰ ਿਾਰੁ ਮਨਾ ॥ 
 

ਗਉਿੀ ਚਤੇੀ ਮਹਲਾ ੧ ॥ (155-10) 

ਅਵਤਰ ਪਿੰਚ ਹਮ ਏਕ ਿਨਾ ਤਕਉ ਰਾਖਉ ਘਰ ਿਾਰ ੁਮਨਾ ॥ 

ਮਾਰਤਹ ਲੂਿਤਹ ਨੀਤ ਨੀਤ ਤਕਸੁ ਆਗ ੈਕਰੀ ਪੁਕਾਰ ਿਨਾ ॥੧॥ 

ਸਰੀ ਰਾਮ ਨਾਮਾ ਉਚਰੁ ਮਨਾ ॥ 

ਆਗੈ ਿਮ ਦਲੁ ਤਿਖਮੁ ਘਨਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਉਸਾਤਰ ਮਿੋਲੀ ਰਾਖ ੈਦੁਆਰਾ ਿੀਤਤਰ ਿੈਿੀ ਸਾ ਧਨਾ ॥ 

ਅਿੰਤਮਰਤ ਕੇਲ ਕਰੇ ਤਨਤ ਕਾਮਤਣ ਅਵਤਰ ਲੁਿੇਤਨ ਸੁ ਪਿੰਚ ਿਨਾ ॥੨॥ 

ਢਾਤਹ ਮਿੋਲੀ ਲੂਤਿਆ ਦੇਹੁਰਾ ਸਾ ਧਨ ਪਕਿੀ ਏਕ ਿਨਾ ॥ 

ਿਮ ਡਿੰਡਾ ਗਤਲ ਸਿੰਗਲ ੁਪਤਿਆ ਿਾਤਗ ਗਏ ਸੇ ਪਿੰਚ ਿਨਾ ॥੩॥ 

ਕਾਮਤਣ ਲੋਿੈ ਸੁਇਨਾ ਰੁਪਾ ਤਮਤਰ ਲੁਿਤੇਨ ਸ ੁਖਾਧਾਤਾ ॥ 

ਨਾਨਕ ਪਾਪ ਕਰ ੇਤਤਨ ਕਾਰਤਣ ਿਾਸੀ ਿਮਪੁਤਰ ਿਾਧਾਤਾ ॥੪॥੨॥੧੪॥ 
 
  



 241 

ਅਵਤਲ ਅਲਹ ਨੂਰ ੁਉਪਾਇਆ ਕੁਦਰਤਤ ਕੇ ਸਿ ਿਿੰਦੇ ॥ 
 

ਪਰਿਾਤੀ ਕਿੀਰ ਿੀਉ ॥ (1349-19) 

ਅਵਤਲ ਅਲਹ ਨੂਰ ੁਉਪਾਇਆ ਕੁਦਰਤਤ ਕੇ ਸਿ ਿਿੰਦ ੇ॥ 

ਏਕ ਨੂਰ ਤ ੇਸਿੁ ਿਗ ੁਉਪਤਿਆ ਕਉਨ ਿਲੇ ਕੋ ਮਿੰਦੇ ॥੧॥ 

ਲੋਗਾ ਿਰਤਮ ਨ ਿੂਲਹੁ ਿਾਈ ॥ 

ਖਾਤਲਕੁ ਖਲਕ ਖਲਕ ਮਤਹ ਖਾਤਲਕੁ ਪਤੂਰ ਰਤਹਓ ਸਰਿ ਿਾਂਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਮਾਿੀ ਏਕ ਅਨੇਕ ਿਾਂਤਤ ਕਤਰ ਸਾਿੀ ਸਾਿਨਹਾਰ ੈ॥ 

ਨਾ ਕਛ ੁਪੋਚ ਮਾਿੀ ਕੇ ਿਾਂਡੇ ਨਾ ਕਛੁ ਪੋਚ ਕਿੰਿਾਰ ੈ॥੨॥ 

ਸਿ ਮਤਹ ਸਚਾ ਏਕ ੋਸਈੋ ਤਤਸ ਕਾ ਕੀਆ ਸਿੁ ਕਛ ੁਹੋਈ ॥ 

ਹੁਕਮੁ ਪਛਾਨੈ ਸੁ ਏਕੋ ਿਾਨੈ ਿਿੰਦਾ ਕਹੀਐ ਸੋਈ ॥੩॥ 

ਅਲਹੁ ਅਲਖੁ ਨ ਿਾਈ ਲਤਖਆ ਗੁਤਰ ਗੁਿੁ ਦੀਨਾ ਮੀਿਾ ॥ 

ਕਤਹ ਕਿੀਰ ਮੇਰੀ ਸਿੰਕਾ ਨਾਸੀ ਸਰਿ ਤਨਰਿੰਿਨੁ ਡੀਿਾ ॥੪॥੩॥ 
 
  



 242 

ਆਉ ਸਖੀ ਹਤਰ ਮੇਲ ੁਕਰੇਹਾ ॥ 
 

ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੪ ॥ (95-1) 

ਹਤਰ ਗੁਣ ਪਿੀਐ ਹਤਰ ਗੁਣ ਗੁਣੀਐ ॥ 

ਹਤਰ ਹਤਰ ਨਾਮ ਕਥਾ ਤਨਤ ਸਣੁੀਐ ॥ 

ਤਮਤਲ ਸਤਸਿੰਗਤਤ ਹਤਰ ਗੁਣ ਗਾਏ ਿਗੁ ਿਉਿਲ ੁਦੁਤਰੁ ਤਰੀਐ ਿੀਉ ॥੧॥ 

ਆਉ ਸਖੀ ਹਤਰ ਮੇਲੁ ਕਰੇਹਾ ॥ 

ਮੇਰੇ ਪਰੀਤਮ ਕਾ ਮੈ ਦੇਇ ਸਨੇਹਾ ॥ 

ਮੇਰਾ ਤਮਤੁ ਸਖਾ ਸੋ ਪਰੀਤਮ ੁਿਾਈ ਮੈ ਦਸੇ ਹਤਰ ਨਰਹਰੀਐ ਿੀਉ ॥੨॥ 

ਮੇਰੀ ਿੇਦਨ ਹਤਰ ਗੁਰੁ ਪੂਰਾ ਿਾਣ ੈ॥ 

ਹਉ ਰਤਹ ਨ ਸਕਾ ਤਿਨ ੁਨਾਮ ਵਖਾਣੇ ॥ 

ਮੈ ਅਉਖਧੁ ਮਿੰਤੁ ਦੀਿ ੈਗੁਰ ਪਰੂੇ ਮੈ ਹਤਰ ਹਤਰ ਨਾਤਮ ਉਧਰੀਐ ਿੀਉ ॥੩॥ 

ਹਮ ਚਾਤਤਰਕ ਦੀਨ ਸਤਤਗੁਰ ਸਰਣਾਈ ॥ 

ਹਤਰ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਿੂਿੰਦ ਮੁਤਖ ਪਾਈ ॥ 

ਹਤਰ ਿਲਤਨਤਧ ਹਮ ਿਲ ਕੇ ਮੀਨੇ ਿਨ ਨਾਨਕ ਿਲ ਤਿਨੁ ਮਰੀਐ ਿੀਉ ॥੪॥੩॥ 
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ਆਉ ਸਖੀ ਗੁਣ ਕਾਮਣ ਕਰੀਹਾ ਿੀਉ ॥ 
 

ਗਉਿੀ ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੪ ॥ (173-6) 

ਆਉ ਸਖੀ ਗੁਣ ਕਾਮਣ ਕਰੀਹਾ ਿੀਉ ॥ 

ਤਮਤਲ ਸਿੰਤ ਿਨਾ ਰਿੰਗੁ ਮਾਤਣਹ ਰਲੀਆ ਿੀਉ ॥ 

ਗੁਰ ਦੀਪਕ ੁਤਗਆਨੁ ਸਦਾ ਮਤਨ ਿਲੀਆ ਿੀਉ ॥ 

ਹਤਰ ਤੁਿੈ ਢੁਤਲ ਢੁਤਲ ਤਮਲੀਆ ਿੀਉ ॥੧॥ 

ਮੇਰ ੈਮਤਨ ਤਤਨ ਪਰੇਮੁ ਲਗਾ ਹਤਰ ਢੋਲ ੇਿੀਉ ॥ 

ਮੈ ਮੇਲੇ ਤਮਤੁ ਸਤਤਗੁਰੁ ਵੇਚੋਲ ੇਿੀਉ ॥ 

ਮਨੁ ਦਵੇਾਂ ਸਿੰਤਾ ਮੇਰਾ ਪਰਿ ੁਮੇਲ ੇਿੀਉ ॥ 

ਹਤਰ ਤਵਿਤਿਅਹੁ ਸਦਾ ਘੋਲ ੇਿੀਉ ॥੨॥ 

ਵਸੁ ਮੇਰ ੇਤਪਆਤਰਆ ਵਸੁ ਮਰੇੇ ਗੋਤਵਦਾ ਹਤਰ ਕਤਰ ਤਕਰਪਾ ਮਤਨ ਵਸ ੁਿੀਉ ॥ 

ਮਤਨ ਤਚਿੰਤਦਅਿਾ ਫਲ ੁਪਾਇਆ ਮੇਰ ੇਗੋਤਵਿੰਦਾ ਗੁਰੁ ਪੂਰਾ ਵਤੇਖ ਤਵਗਸ ੁਿੀਉ ॥ 

ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਤਮਤਲਆ ਸੋਹਾਗਣੀ ਮੇਰ ੇਗੋਤਵਿੰਦਾ ਮਤਨ ਅਨਤਦਨੁ ਅਨਦੁ ਰਹਸੁ ਿੀਉ ॥ 

ਹਤਰ ਪਾਇਅਿਾ ਵਡਿਾਗੀਈ ਮੇਰੇ ਗੋਤਵਿੰਦਾ ਤਨਤ ਲ ੈਲਾਹਾ ਮਤਨ ਹਸੁ ਿੀਉ ॥੩॥ 

ਹਤਰ ਆਤਪ ਉਪਾਏ ਹਤਰ ਆਪੇ ਵੇਖੈ ਹਤਰ ਆਪ ੇਕਾਰ ੈਲਾਇਆ ਿੀਉ ॥ 

ਇਤਕ ਖਾਵਤਹ ਿਖਸ ਤੋਤਿ ਨ ਆਵੈ ਇਕਨਾ ਫਕਾ ਪਾਇਆ ਿੀਉ ॥ 

ਇਤਕ ਰਾਿੇ ਤਖਤਤ ਿਹਤਹ ਤਨਤ ਸੁਖੀਏ ਇਕਨਾ ਤਿਖ ਮਿੰਗਾਇਆ ਿੀਉ ॥ 

ਸਿੁ ਇਕੋ ਸਿਦੁ ਵਰਤਦਾ ਮੇਰ ੇਗੋਤਵਦਾ ਿਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਤਧਆਇਆ ਿੀਉ ॥੪॥੨॥੨੮॥੬੬॥ 
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ਆਉ ਸਾਿਨ ਸਿੰਤ ਮੀਤ ਤਪਆਰੇ ॥ 
 

ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (104-15) 

ਆਉ ਸਾਿਨ ਸਿੰਤ ਮੀਤ ਤਪਆਰੇ ॥ 

ਤਮਤਲ ਗਾਵਹ ਗੁਣ ਅਗਮ ਅਪਾਰੇ ॥ 

ਗਾਵਤ ਸੁਣਤ ਸਿ ੇਹੀ ਮੁਕਤ ੇਸੋ ਤਧਆਈਐ ਤਿਤਨ ਹਮ ਕੀਏ ਿੀਉ ॥੧॥ 

ਿਨਮ ਿਨਮ ਕੇ ਤਕਲਤਿਖ ਿਾਵਤਹ ॥ 

ਮਤਨ ਤਚਿੰਦੇ ਸੇਈ ਫਲ ਪਾਵਤਹ ॥ 

ਤਸਮਤਰ ਸਾਤਹਿੁ ਸੋ ਸਚੁ ਸੁਆਮੀ ਤਰਿਕੁ ਸਿਸ ੁਕਉ ਦੀਏ ਿੀਉ ॥੨॥ 

ਨਾਮੁ ਿਪਤ ਸਰਿ ਸੁਖੁ ਪਾਈਐ ॥ 

ਸਿੁ ਿਉ ਤਿਨਸੈ ਹਤਰ ਹਤਰ ਤਧਆਈਐ ॥ 

ਤਿਤਨ ਸੇਤਵਆ ਸੋ ਪਾਰਤਗਰਾਮੀ ਕਾਰਿ ਸਗਲੇ ਥੀਏ ਿੀਉ ॥੩॥ 

ਆਇ ਪਇਆ ਤੇਰੀ ਸਰਣਾਈ ॥ 

ਤਿਉ ਿਾਵ ੈਤਤਉ ਲਤੈਹ ਤਮਲਾਈ ॥ 

ਕਤਰ ਤਕਰਪਾ ਪਰਿ ੁਿਗਤੀ ਲਾਵਹੁ ਸਚੁ ਨਾਨਕ ਅਿੰਤਮਰਤੁ ਪੀਏ ਿੀਉ ॥੪॥੨੮॥੩੫॥ 
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ਆਉ ਹਮਾਰ ੈਰਾਮ ਤਪਆਰੇ ਿੀਉ ॥ 
 

ਗਉਿੀ ਮਹਲਾ ੫ ਮਾਝ ॥ (217-3) 

ਆਉ ਹਮਾਰ ੈਰਾਮ ਤਪਆਰ ੇਿੀਉ ॥ 

ਰਤੈਣ ਤਦਨਸੁ ਸਾਤਸ ਸਾਤਸ ਤਚਤਾਰੇ ਿੀਉ ॥ 

ਸਿੰਤ ਦਉੇ ਸਿੰਦਸੇਾ ਪੈ ਚਰਣਾਰ ੇਿੀਉ ॥ 

ਤੁਧੁ ਤਿਨ ੁਤਕਤੁ ਤਿਤਧ ਤਰੀਐ ਿੀਉ ॥੧॥ 

ਸਿੰਤਗ ਤੁਮਾਰ ੈਮ ੈਕਰੇ ਅਨਿੰਦਾ ਿੀਉ ॥ 

ਵਤਣ ਤਤਤਣ ਤਤਰਿਵਤਣ ਸੁਖ ਪਰਮਾਨਿੰਦਾ ਿੀਉ ॥ 

ਸੇਿ ਸੁਹਾਵੀ ਇਹੁ ਮਨ ੁਤਿਗਸਿੰਦਾ ਿੀਉ ॥ 

ਪੇਤਖ ਦਰਸਨੁ ਇਹੁ ਸੁਖੁ ਲਹੀਐ ਿੀਉ ॥੨॥ 

ਚਰਣ ਪਖਾਤਰ ਕਰੀ ਤਨਤ ਸੇਵਾ ਿੀਉ ॥ 

ਪੂਿਾ ਅਰਚਾ ਿਿੰਦਨ ਦੇਵਾ ਿੀਉ ॥ 

ਦਾਸਤਨ ਦਾਸ ੁਨਾਮੁ ਿਤਪ ਲੇਵਾ ਿੀਉ ॥ 

ਤਿਨਉ ਿਾਕੁਰ ਪਤਹ ਕਹੀਐ ਿੀਉ ॥੩॥ 

ਇਛ ਪੁਿੰਨੀ ਮੇਰੀ ਮਨੁ ਤਨ ੁਹਤਰਆ ਿੀਉ ॥ 

ਦਰਸਨ ਪੇਖਤ ਸਿ ਦੁਖ ਪਰਹਤਰਆ ਿੀਉ ॥ 

ਹਤਰ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਿਪੇ ਿਤਪ ਤਤਰਆ ਿੀਉ ॥ 

ਇਹੁ ਅਿਰੁ ਨਾਨਕ ਸੁਖੁ ਸਹੀਐ ਿੀਉ ॥੪॥੨॥੧੬੭॥ 
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ਆਉ ਿੀ ਤੂ ਆਉ ਹਮਾਰ ੈਹਤਰ ਿਸ ੁਸਰਵਨ ਸੁਨਾਵਨਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
 

ਮਾਰੂ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (1018-14) 

ਆਉ ਿੀ ਤ ੂਆਉ ਹਮਾਰ ੈਹਤਰ ਿਸੁ ਸਰਵਨ ਸਨੁਾਵਨਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਤੁਧੁ ਆਵਤ ਮੇਰਾ ਮਨੁ ਤਨੁ ਹਤਰਆ ਹਤਰ ਿਸੁ ਤਮੁ ਸਿੰਤਗ ਗਾਵਨਾ ॥੧॥ 

ਸਿੰਤ ਤਿਪਾ ਤ ੇਤਹਰਦੈ ਵਾਸੈ ਦਿੂਾ ਿਾਉ ਤਮਿਾਵਨਾ ॥੨॥ 

ਿਗਤ ਦਇਆ ਤ ੇਿੁਤਧ ਪਰਗਾਸੈ ਦੁਰਮਤਤ ਦੂਖ ਤਿਾਵਨਾ ॥੩॥ 

ਦਰਸਨੁ ਿੇਿਤ ਹੋਤ ਪਨੁੀਤਾ ਪਨੁਰਤਪ ਗਰਤਿ ਨ ਪਾਵਨਾ ॥੪॥ 

ਨਉ ਤਨਤਧ ਤਰਤਧ ਤਸਤਧ ਪਾਈ ਿੋ ਤੁਮਰ ੈਮਤਨ ਿਾਵਨਾ ॥੫॥ 

ਸਿੰਤ ਤਿਨਾ ਮੈ ਥਾਉ ਨ ਕੋਈ ਅਵਰ ਨ ਸੂਝ ੈਿਾਵਨਾ ॥੬॥ 

ਮੋਤਹ ਤਨਰਗੁਨ ਕਉ ਕੋਇ ਨ ਰਾਖੈ ਸਿੰਤਾ ਸਿੰਤਗ ਸਮਾਵਨਾ ॥੭॥ 

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਗੁਤਰ ਚਲਤੁ ਤਦਖਾਇਆ ਮਨ ਮਧੇ ਹਤਰ ਹਤਰ ਰਾਵਨਾ ॥੮॥੨॥੫॥ 
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ਆਇ ਤਮਲੁ ਗੁਰਤਸਖ ਆਇ ਤਮਲ ੁਤੂ ਮਰੇੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਤਪਆਰੇ ॥ ਰਹਾਉ ॥ 
 

ਤਤਲਿੰਗ ਮਹਲਾ ੪ ॥ (725-10) 

ਹਤਰ ਕੀਆ ਕਥਾ ਕਹਾਣੀਆ ਗੁਤਰ ਮੀਤਤ ਸੁਣਾਈਆ ॥ 

ਿਤਲਹਾਰੀ ਗੁਰ ਆਪਣ ੇਗੁਰ ਕਉ ਿਤਲ ਿਾਈਆ ॥੧॥ 

ਆਇ ਤਮਲੁ ਗੁਰਤਸਖ ਆਇ ਤਮਲੁ ਤ ੂਮੇਰੇ ਗੁਰ ੂਕੇ ਤਪਆਰੇ ॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਹਤਰ ਕੇ ਗੁਣ ਹਤਰ ਿਾਵਦ ੇਸੇ ਗੁਰੂ ਤ ੇਪਾਏ ॥ 

ਤਿਨ ਗੁਰ ਕਾ ਿਾਣਾ ਮਿੰਤਨਆ ਤਤਨ ਘੁਤਮ ਘੁਤਮ ਿਾਏ ॥੨॥ 

ਤਿਨ ਸਤਤਗੁਰੁ ਤਪਆਰਾ ਦਤੇਖਆ ਤਤਨ ਕਉ ਹਉ ਵਾਰੀ ॥ 

ਤਿਨ ਗੁਰ ਕੀ ਕੀਤੀ ਚਾਕਰੀ ਤਤਨ ਸਦ ਿਤਲਹਾਰੀ ॥੩॥ 

ਹਤਰ ਹਤਰ ਤੇਰਾ ਨਾਮੁ ਹੈ ਦੁਖ ਮੇਿਣਹਾਰਾ ॥ 

ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਤ ੇਪਾਈਐ ਗੁਰਮੁਤਖ ਤਨਸਤਾਰਾ ॥੪॥ 

ਿੋ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਤਧਆਇਦ ੇਤੇ ਿਨ ਪਰਵਾਨਾ ॥ 

ਤਤਨ ਤਵਿਹੁ ਨਾਨਕ ੁਵਾਤਰਆ ਸਦਾ ਸਦਾ ਕੁਰਿਾਨਾ ॥੫॥ 

ਸਾ ਹਤਰ ਤੇਰੀ ਉਸਤਤਤ ਹੈ ਿੋ ਹਤਰ ਪਰਿ ਿਾਵ ੈ॥ 

ਿੋ ਗੁਰਮੁਤਖ ਤਪਆਰਾ ਸੇਵਦ ੇਤਤਨ ਹਤਰ ਫਲ ੁਪਾਵੈ ॥੬॥ 

ਤਿਨਾ ਹਤਰ ਸੇਤੀ ਤਪਰਹਿੀ ਤਤਨਾ ਿੀਅ ਪਰਿ ਨਾਲੇ ॥ 

ਓਇ ਿਤਪ ਿਤਪ ਤਪਆਰਾ ਿੀਵਦੇ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਸਮਾਲ ੇ॥੭॥ 

ਤਿਨ ਗੁਰਮੁਤਖ ਤਪਆਰਾ ਸਤੇਵਆ ਤਤਨ ਕਉ ਘੁਤਮ ਿਾਇਆ ॥ 

ਓਇ ਆਤਪ ਛੁਿੇ ਪਰਵਾਰ ਤਸਉ ਸਿੁ ਿਗਤੁ ਛਡਾਇਆ ॥੮॥ 

ਗੁਤਰ ਤਪਆਰ ੈਹਤਰ ਸਤੇਵਆ ਗੁਰੁ ਧਿੰਨ ੁਗੁਰ ੁਧਿੰਨੋ ॥ 

ਗੁਤਰ ਹਤਰ ਮਾਰਗੁ ਦਤਸਆ ਗੁਰ ਪੁਿੰਨੁ ਵਡ ਪੁਿੰਨੋ ॥੯॥ 

ਿੋ ਗੁਰਤਸਖ ਗੁਰ ੁਸਵੇਦੇ ਸ ੇਪਿੰਨ ਪਰਾਣੀ ॥ 

ਿਨੁ ਨਾਨਕੁ ਤਤਨ ਕਉ ਵਾਤਰਆ ਸਦਾ ਸਦਾ ਕੁਰਿਾਣੀ ॥੧੦॥ 

ਗੁਰਮੁਤਖ ਸਖੀ ਸਹੇਲੀਆ ਸ ੇਆਤਪ ਹਤਰ ਿਾਈਆ ॥ 

ਹਤਰ ਦਰਗਹ ਪੈਨਾਈਆ ਹਤਰ ਆਤਪ ਗਤਲ ਲਾਈਆ ॥੧੧॥ 

ਿੋ ਗੁਰਮੁਤਖ ਨਾਮੁ ਤਧਆਇਦੇ ਤਤਨ ਦਰਸਨੁ ਦੀਿੈ ॥ 

ਹਮ ਤਤਨ ਕੇ ਚਰਣ ਪਖਾਲਦੇ ਧੂਤਿ ਘੋਤਲ ਘਤੋਲ ਪੀਿ ੈ॥੧੨॥ 

ਪਾਨ ਸੁਪਾਰੀ ਖਾਤੀਆ ਮੁਤਖ ਿੀਿੀਆ ਲਾਈਆ ॥ 

ਹਤਰ ਹਤਰ ਕਦੇ ਨ ਚੇਤਤਓ ਿਤਮ ਪਕਤਿ ਚਲਾਈਆ ॥੧੩॥ 
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ਤਿਨ ਹਤਰ ਨਾਮਾ ਹਤਰ ਚਤੇਤਆ ਤਹਰਦੈ ਉਤਰ ਧਾਰੇ ॥ 

ਤਤਨ ਿਮ ੁਨੇਤਿ ਨ ਆਵਈ ਗੁਰਤਸਖ ਗੁਰ ਤਪਆਰੇ ॥੧੪॥ 

ਹਤਰ ਕਾ ਨਾਮੁ ਤਨਧਾਨ ੁਹੈ ਕੋਈ ਗੁਰਮੁਤਖ ਿਾਣ ੈ॥ 

ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਸਤਤਗੁਰੁ ਿੇਤਿਆ ਰਿੰਤਗ ਰਲੀਆ ਮਾਣ ੈ॥੧੫॥ 

ਸਤਤਗੁਰੁ ਦਾਤਾ ਆਖੀਐ ਤੁਤਸ ਕਰੇ ਪਸਾਓ ॥ 

ਹਉ ਗੁਰ ਤਵਿਹੁ ਸਦ ਵਾਤਰਆ ਤਿਤਨ ਤਦਤਿਾ ਨਾਓ ॥੧੬॥ 

ਸੋ ਧਿੰਨ ੁਗੁਰ ੂਸਾਿਾਤਸ ਹੈ ਹਤਰ ਦੇਇ ਸਨੇਹਾ ॥ 

ਹਉ ਵਤੇਖ ਵਤੇਖ ਗੁਰ ੂਤਵਗਤਸਆ ਗੁਰ ਸਤਤਗੁਰ ਦੇਹਾ ॥੧੭॥ 

ਗੁਰ ਰਸਨਾ ਅਿੰਤਮਰਤੁ ਿਲੋਦੀ ਹਤਰ ਨਾਤਮ ਸੁਹਾਵੀ ॥ 

ਤਿਨ ਸਤੁਣ ਤਸਖਾ ਗੁਰੁ ਮਿੰਤਨਆ ਤਤਨਾ ਿੁਖ ਸਿ ਿਾਵੀ ॥੧੮॥ 

ਹਤਰ ਕਾ ਮਾਰਗੁ ਆਖੀਐ ਕਹ ੁਤਕਤੁ ਤਿਤਧ ਿਾਈਐ ॥ 

ਹਤਰ ਹਤਰ ਤੇਰਾ ਨਾਮੁ ਹੈ ਹਤਰ ਖਰਚੁ ਲੈ ਿਾਈਐ ॥੧੯॥ 

ਤਿਨ ਗੁਰਮੁਤਖ ਹਤਰ ਆਰਾਤਧਆ ਸ ੇਸਾਹ ਵਡ ਦਾਣ ੇ॥ 

ਹਉ ਸਤਤਗੁਰ ਕਉ ਸਦ ਵਾਤਰਆ ਗੁਰ ਿਚਤਨ ਸਮਾਣੇ ॥੨੦॥ 

ਤੂ ਿਾਕੁਰੁ ਤ ੂਸਾਤਹਿੋ ਤੂਹੈ ਮੇਰਾ ਮੀਰਾ ॥ 

ਤੁਧੁ ਿਾਵੈ ਤੇਰੀ ਿਿੰਦਗੀ ਤੂ ਗੁਣੀ ਗਹੀਰਾ ॥੨੧॥ 

ਆਪੇ ਹਤਰ ਇਕ ਰਿੰਗੁ ਹੈ ਆਪ ੇਿਹੁ ਰਿੰਗੀ ॥ 

ਿੋ ਤਤਸ ੁਿਾਵੈ ਨਾਨਕਾ ਸਾਈ ਗਲ ਚਿੰਗੀ ॥੨੨॥੨॥ 
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ਆਇਓ ਸੁਨਨ ਪਿਨ ਕਉ ਿਾਣੀ ॥ 
 

ਸਾਰਗ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (1219-15) 

ਆਇਓ ਸਨੁਨ ਪਿਨ ਕਉ ਿਾਣੀ ॥ 

ਨਾਮੁ ਤਵਸਾਤਰ ਲਗਤਹ ਅਨ ਲਾਲਤਚ ਤਿਰਥਾ ਿਨਮ ੁਪਰਾਣੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਸਮਝੁ ਅਚੇਤ ਚਤੇਤ ਮਨ ਮੇਰ ੇਕਥੀ ਸਿੰਤਨ ਅਕਥ ਕਹਾਣੀ ॥ 

ਲਾਿੁ ਲੈਹੁ ਹਤਰ ਤਰਦੈ ਅਰਾਧਹ ੁਛੁਿਕ ੈਆਵਣ ਿਾਣੀ ॥੧॥ 

ਉਦਮੁ ਸਕਤਤ ਤਸਆਣਪ ਤਮੁਹਰੀ ਦੇਤਹ ਤ ਨਾਮੁ ਵਖਾਣੀ ॥ 

ਸੇਈ ਿਗਤ ਿਗਤਤ ਸ ੇਲਾਗੇ ਨਾਨਕ ਿ ੋਪਰਿ ਿਾਣੀ ॥੨॥੫੬॥੭੯॥ 
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ਆਏ ਅਤਨਕ ਿਨਮ ਿਰਤਮ ਸਰਣੀ ॥ 
 

ਿਤੈਸਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (702-9) 

ਆਏ ਅਤਨਕ ਿਨਮ ਿਰਤਮ ਸਰਣੀ ॥ 

ਉਧਰੁ ਦੇਹ ਅਿੰਧ ਕੂਪ ਤੇ ਲਾਵਹੁ ਅਪੁਨੀ ਚਰਣੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਤਗਆਨ ੁਤਧਆਨੁ ਤਕਛੁ ਕਰਮੁ ਨ ਿਾਨਾ ਨਾਤਹਨ ਤਨਰਮਲ ਕਰਣੀ ॥ 

ਸਾਧਸਿੰਗਤਤ ਕੈ ਅਿੰਚਤਲ ਲਾਵਹੁ ਤਿਖਮ ਨਦੀ ਿਾਇ ਤਰਣੀ ॥੧॥ 

ਸੁਖ ਸਿੰਪਤਤ ਮਾਇਆ ਰਸ ਮੀਿੇ ਇਹ ਨਹੀ ਮਨ ਮਤਹ ਧਰਣੀ ॥ 

ਹਤਰ ਦਰਸਨ ਤਤਰਪਤਤ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਪਾਵਤ ਹਤਰ ਨਾਮ ਰਿੰਗ ਆਿਰਣੀ ॥੨॥੮॥੧੨॥ 
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ਆਸ ਓਿ ਪਰਿ ਤੋਰੀ ॥ 
 

ਗਉਿੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (213-18) 

ਗੁਨ ਕੀਰਤਤ ਤਨਤਧ ਮੋਰੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਤੂਿੰਹੀ ਰਸ ਤਿੰਹੀ ਿਸ ਤਿੰਹੀ ਰੂਪ ਤੂਹੀ ਰਿੰਗ ॥ 

ਆਸ ਓਿ ਪਰਿ ਤੋਰੀ ॥੧॥ 

ਤੂਹੀ ਮਾਨ ਤੂਿੰਹੀ ਧਾਨ ਤੂਹੀ ਪਤਤ ਤੂਹੀ ਪਰਾਨ ॥ 

ਗੁਤਰ ਤੂਿੀ ਲੈ ਿੋਰੀ ॥੨॥ 

ਤੂਹੀ ਤਗਰਤਹ ਤੂਹੀ ਿਤਨ ਤੂਹੀ ਗਾਉ ਤੂਹੀ ਸੁਤਨ ॥ 

ਹੈ ਨਾਨਕ ਨੇਰ ਨੇਰੀ ॥੩॥੩॥੧੫੬॥ 
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ਆਸ ਤਪਆਸੀ ਤਚਤਵਉ ਤਦਨੁ ਰੈਨੀ ਹ ੈਕੋਈ ਸਿੰਤੁ ਤਮਲਾਵ ੈਨਰੇਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
 

ਗਉਿੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (204-13) 

ਹਤਰ ਪੇਖਨ ਕਉ ਤਸਮਰਤ ਮਨ ੁਮੇਰਾ ॥ 

ਆਸ ਤਪਆਸੀ ਤਚਤਵਉ ਤਦਨ ੁਰਨੈੀ ਹੈ ਕੋਈ ਸਿੰਤ ੁਤਮਲਾਵ ੈਨਰੇਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਸੇਵਾ ਕਰਉ ਦਾਸ ਦਾਸਨ ਕੀ ਅਤਨਕ ਿਾਂਤਤ ਤਤਸੁ ਕਰਉ ਤਨਹੋਰਾ ॥ 

ਤੁਲਾ ਧਾਤਰ ਤੋਲ ੇਸੁਖ ਸਗਲੇ ਤਿਨੁ ਹਤਰ ਦਰਸ ਸਿੋ ਹੀ ਥੋਰਾ ॥੧॥ 

ਸਿੰਤ ਪਰਸਾਤਦ ਗਾਏ ਗੁਨ ਸਾਗਰ ਿਨਮ ਿਨਮ ਕ ੋਿਾਤ ਿਹੋਰਾ ॥ 

ਆਨਦ ਸੂਖ ਿੇਿਤ ਹਤਰ ਨਾਨਕ ਿਨਮੁ ਤਿਤਾਰਥੁ ਸਫਲ ੁਸਵਰੇਾ ॥੨॥੪॥੧੨੧॥ 
 
  



 253 

ਆਸ ਤਪਆਸੀ ਤਪਰ ਕੈ ਤਾਈ ਤਿਉ ਚਾਤਤਰਕੁ ਿੂਿੰਦਰੇੇ ॥ 
 

ਤੁਖਾਰੀ ਛਿੰਤ ਮਹਲਾ ੫  (1117-8) 

ਘੋਤਲ ਘੁਮਾਈ ਲਾਲਨਾ ਗੁਤਰ ਮਨੁ ਦੀਨਾ ॥ 

ਸੁਤਣ ਸਿਦੁ ਤੁਮਾਰਾ ਮੇਰਾ ਮਨ ੁਿੀਨਾ ॥ 

ਇਹੁ ਮਨ ੁਿੀਨਾ ਤਿਉ ਿਲ ਮੀਨਾ ਲਾਗਾ ਰਿੰਗੁ ਮੁਰਾਰਾ ॥ 

ਕੀਮਤਤ ਕਹੀ ਨ ਿਾਈ ਿਾਕੁਰ ਤੇਰਾ ਮਹਲੁ ਅਪਾਰਾ ॥ 

ਸਗਲ ਗੁਣਾ ਕੇ ਦਾਤੇ ਸੁਆਮੀ ਤਿਨਉ ਸੁਨਹ ੁਇਕ ਦੀਨਾ ॥ 

ਦੇਹੁ ਦਰਸੁ ਨਾਨਕ ਿਤਲਹਾਰੀ ਿੀਅਿਾ ਿਤਲ ਿਤਲ ਕੀਨਾ ॥੧॥ 

ਇਹੁ ਤਨੁ ਮਨ ੁਤੇਰਾ ਸਤਿ ਗੁਣ ਤੇਰ ੇ॥ 

ਖਿੰਨੀਐ ਵਿੰਞਾ ਦਰਸਨ ਤੇਰ ੇ॥ 

ਦਰਸਨ ਤੇਰੇ ਸੁਤਣ ਪਰਿ ਮੇਰੇ ਤਨਮਖ ਤਦਰਸਤਿ ਪੇਤਖ ਿੀਵਾ ॥ 

ਅਿੰਤਮਰਤ ਨਾਮੁ ਸੁਨੀਿ ੈਤੇਰਾ ਤਕਰਪਾ ਕਰਤਹ ਤ ਪੀਵਾ ॥ 

ਆਸ ਤਪਆਸੀ ਤਪਰ ਕੈ ਤਾਈ ਤਿਉ ਚਾਤਤਰਕੁ ਿੂਿੰਦੇਰੇ ॥ 

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਿੀਅਿਾ ਿਤਲਹਾਰੀ ਦੇਹੁ ਦਰਸ ੁਪਰਿ ਮੇਰ ੇ॥੨॥ 
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ਆਖਤਣ ਿਰੋੁ ਚਪੁ ੈਨਹ ਿਰੋੁ ॥ 
 

ਿਪੁਿੀ, ਮਃ ੧ (7-9) 

ਆਖਤਣ ਿੋਰੁ ਚੁਪੈ ਨਹ ਿੋਰ ੁ॥ 

ਿੋਰੁ ਨ ਮਿੰਗਤਣ ਦਤੇਣ ਨ ਿੋਰ ੁ॥ 

ਿੋਰੁ ਨ ਿੀਵਤਣ ਮਰਤਣ ਨਹ ਿੋਰੁ ॥ 

ਿੋਰੁ ਨ ਰਾਤਿ ਮਾਤਲ ਮਤਨ ਸੋਰ ੁ॥ 

ਿੋਰੁ ਨ ਸੁਰਤੀ ਤਗਆਤਨ ਵੀਚਾਤਰ ॥ 

ਿੋਰੁ ਨ ਿੁਗਤੀ ਛੁਿੈ ਸਿੰਸਾਰੁ ॥ 

ਤਿਸੁ ਹਤਥ ਿੋਰੁ ਕਤਰ ਵੇਖੈ ਸਇੋ ॥ 

ਨਾਨਕ ਉਤਮੁ ਨੀਚੁ ਨ ਕੋਇ ॥੩੩॥ 
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ਆਖਾ ਿੀਵਾ ਤਵਸਰ ੈਮਤਰ ਿਾਉ ॥ 
 

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੧ ॥ (9-15) 

ਆਖਾ ਿੀਵਾ ਤਵਸਰ ੈਮਤਰ ਿਾਉ ॥ 

ਆਖਤਣ ਅਉਖਾ ਸਾਚਾ ਨਾਉ ॥ 

ਸਾਚੇ ਨਾਮ ਕੀ ਲਾਗੈ ਿੂਖ ॥ 

ਉਤੁ ਿੂਖੈ ਖਾਇ ਚਲੀਅਤਹ ਦੂਖ ॥੧॥ 

ਸੋ ਤਕਉ ਤਵਸਰ ੈਮੇਰੀ ਮਾਇ ॥ 

ਸਾਚਾ ਸਾਤਹਿੁ ਸਾਚੈ ਨਾਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਸਾਚੇ ਨਾਮ ਕੀ ਤਤਲ ੁਵਤਡਆਈ ॥ 

ਆਤਖ ਥਕੇ ਕੀਮਤਤ ਨਹੀ ਪਾਈ ॥ 

ਿੇ ਸਤਿ ਤਮਤਲ ਕੈ ਆਖਣ ਪਾਤਹ ॥ 

ਵਡਾ ਨ ਹੋਵ ੈਘਾਤਿ ਨ ਿਾਇ ॥੨॥ 

ਨਾ ਓਹੁ ਮਰੈ ਨ ਹਵੋੈ ਸੋਗੁ ॥ 

ਦੇਦਾ ਰਹੈ ਨ ਚੂਕੈ ਿੋਗੁ ॥ 

ਗੁਣੁ ਏਹੋ ਹੋਰ ੁਨਾਹੀ ਕੋਇ ॥ 

ਨਾ ਕ ੋਹੋਆ ਨਾ ਕੋ ਹੋਇ ॥੩॥ 

ਿੇਵਡੁ ਆਤਪ ਤੇਵਡ ਤੇਰੀ ਦਾਤਤ ॥ 

ਤਿਤਨ ਤਦਨ ੁਕਤਰ ਕੈ ਕੀਤੀ ਰਾਤਤ ॥ 

ਖਸਮੁ ਤਵਸਾਰਤਹ ਤੇ ਕਮਿਾਤਤ ॥ 

ਨਾਨਕ ਨਾਵੈ ਿਾਝੁ ਸਨਾਤਤ ॥੪॥੩॥ 
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ਆਗੈ ਸੁਖੁ ਗੁਤਰ ਦੀਆ ॥ 
 

ਸਰੋਤਿ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (626-3) 

ਆਗੈ ਸੁਖੁ ਗੁਤਰ ਦੀਆ ॥ 

ਪਾਛੈ ਕਸੁਲ ਖਮੇ ਗੁਤਰ ਕੀਆ ॥ 

ਸਰਿ ਤਨਧਾਨ ਸੁਖ ਪਾਇਆ ॥ 

ਗੁਰੁ ਅਪੁਨਾ ਤਰਦੈ ਤਧਆਇਆ ॥੧॥ 

ਅਪਨ ੇਸਤਤਗੁਰ ਕੀ ਵਤਡਆਈ ॥ 

ਮਨ ਇਛ ੇਫਲ ਪਾਈ ॥ 

ਸਿੰਤਹੁ ਤਦਨੁ ਤਦਨੁ ਚਿੈ ਸਵਾਈ ॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਿੀਅ ਿਿੰਤ ਸਤਿ ਿਏ ਦਇਆਲਾ ਪਰਤਿ ਅਪਨੇ ਕਤਰ ਦੀਨ ੇ॥ 

ਸਹਿ ਸੁਿਾਇ ਤਮਲ ੇਗੋਪਾਲਾ ਨਾਨਕ ਸਾਤਚ ਪਤੀਨੇ ॥੨॥੩॥੬੭॥ 
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ਆਗੈ ਸੁਖੁ ਮੇਰੇ ਮੀਤਾ ॥ 
 

ਸਰੋਤਿ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (629-18) 

ਆਗੈ ਸੁਖੁ ਮੇਰ ੇਮੀਤਾ ॥ 

ਪਾਛ ੇਆਨਦ ੁਪਰਤਿ ਕੀਤਾ ॥ 

ਪਰਮੇਸਤੁਰ ਿਣਤ ਿਣਾਈ ॥ 

ਤਫਤਰ ਡੋਲਤ ਕਤਹੂ ਨਾਹੀ ॥੧॥ 

ਸਾਚੇ ਸਾਤਹਿ ਤਸਉ ਮਨੁ ਮਾਤਨਆ ॥ 

ਹਤਰ ਸਰਿ ਤਨਰਿੰਤਤਰ ਿਾਤਨਆ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਸਿ ਿੀਅ ਤੇਰ ੇਦਇਆਲਾ ॥ 

ਅਪਨ ੇਿਗਤ ਕਰਤਹ ਪਰਤਤਪਾਲਾ ॥ 

ਅਚਰਿੁ ਤੇਰੀ ਵਤਡਆਈ ॥ 

ਤਨਤ ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਤਧਆਈ ॥੨॥੨੩॥੮੭॥ 
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ਆਗੈ ਹੀ ਤੇ ਸਿੁ ਤਕਛੁ ਹੂਆ ਅਵਰੁ ਤਕ ਿਾਣੈ ਤਗਆਨਾ ॥ 
 

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (383-1) 

ਆਗੈ ਹੀ ਤ ੇਸਿੁ ਤਕਛੁ ਹੂਆ ਅਵਰੁ ਤਕ ਿਾਣ ੈਤਗਆਨਾ ॥ 

ਿੂਲ ਚੂਕ ਅਪਨਾ ਿਾਤਰਕੁ ਿਖਤਸਆ ਪਾਰਿਰਹਮ ਿਗਵਾਨਾ ॥੧॥ 

ਸਤਤਗੁਰੁ ਮੇਰਾ ਸਦਾ ਦਇਆਲਾ ਮੋਤਹ ਦੀਨ ਕਉ ਰਾਤਖ ਲੀਆ ॥ 

ਕਾਤਿਆ ਰੋਗੁ ਮਹਾ ਸੁਖੁ ਪਾਇਆ ਹਤਰ ਅਿੰਤਮਰਤ ੁਮੁਤਖ ਨਾਮੁ ਦੀਆ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਅਤਨਕ ਪਾਪ ਮੇਰ ੇਪਰਹਤਰਆ ਿਿੰਧਨ ਕਾਿੇ ਮੁਕਤ ਿਏ ॥ 

ਅਿੰਧ ਕੂਪ ਮਹਾ ਘੋਰ ਤੇ ਿਾਹ ਪਕਤਰ ਗੁਤਰ ਕਾਤਢ ਲੀਏ ॥੨॥ 

ਤਨਰਿਉ ਿਏ ਸਗਲ ਿਉ ਤਮਤਿਆ ਰਾਖੇ ਰਾਖਨਹਾਰ ੇ॥ 

ਐਸੀ ਦਾਤਤ ਤੇਰੀ ਪਰਿ ਮੇਰ ੇਕਾਰਿ ਸਗਲ ਸਵਾਰੇ ॥੩॥ 

ਗੁਣ ਤਨਧਾਨ ਸਾਤਹਿ ਮਤਨ ਮੇਲਾ ॥ 

ਸਰਤਣ ਪਇਆ ਨਾਨਕ ਸਹੇਲਾ ॥੪॥੯॥੪੮॥ 
 
  



 259 

ਆਗੈ ਿਮ ਦਲੁ ਤਿਖਮੁ ਘਨਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
 

ਗਉਿੀ ਚਤੇੀ ਮਹਲਾ ੧ ॥ (155-10) 

ਅਵਤਰ ਪਿੰਚ ਹਮ ਏਕ ਿਨਾ ਤਕਉ ਰਾਖਉ ਘਰ ਿਾਰ ੁਮਨਾ ॥ 

ਮਾਰਤਹ ਲੂਿਤਹ ਨੀਤ ਨੀਤ ਤਕਸੁ ਆਗ ੈਕਰੀ ਪੁਕਾਰ ਿਨਾ ॥੧॥ 

ਸਰੀ ਰਾਮ ਨਾਮਾ ਉਚਰੁ ਮਨਾ ॥ 

ਆਗੈ ਿਮ ਦਲੁ ਤਿਖਮੁ ਘਨਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਉਸਾਤਰ ਮਿੋਲੀ ਰਾਖ ੈਦੁਆਰਾ ਿੀਤਤਰ ਿੈਿੀ ਸਾ ਧਨਾ ॥ 

ਅਿੰਤਮਰਤ ਕੇਲ ਕਰੇ ਤਨਤ ਕਾਮਤਣ ਅਵਤਰ ਲੁਿੇਤਨ ਸੁ ਪਿੰਚ ਿਨਾ ॥੨॥ 

ਢਾਤਹ ਮਿੋਲੀ ਲੂਤਿਆ ਦੇਹੁਰਾ ਸਾ ਧਨ ਪਕਿੀ ਏਕ ਿਨਾ ॥ 

ਿਮ ਡਿੰਡਾ ਗਤਲ ਸਿੰਗਲ ੁਪਤਿਆ ਿਾਤਗ ਗਏ ਸੇ ਪਿੰਚ ਿਨਾ ॥੩॥ 

ਕਾਮਤਣ ਲੋਿੈ ਸੁਇਨਾ ਰੁਪਾ ਤਮਤਰ ਲੁਿਤੇਨ ਸ ੁਖਾਧਾਤਾ ॥ 

ਨਾਨਕ ਪਾਪ ਕਰ ੇਤਤਨ ਕਾਰਤਣ ਿਾਸੀ ਿਮਪੁਤਰ ਿਾਧਾਤਾ ॥੪॥੨॥੧੪॥ 
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ਆਿੁ ਹਮਾਰ ੈਤਗਰਤਹ ਿਸਿੰਤ ॥ 
 

ਿਸਿੰਤੁ ਮਹਲਾ ੫ ਘਰੁ ੧ ਦੁਤੁਕ ੇ(1180-2) 

ਗੁਰੁ ਸੇਵਉ ਕਤਰ ਨਮਸਕਾਰ ॥ 

ਆਿੁ ਹਮਾਰ ੈਮਿੰਗਲਚਾਰ ॥ 

ਆਿੁ ਹਮਾਰ ੈਮਹਾ ਅਨਿੰਦ ॥ 

ਤਚਿੰਤ ਲਥੀ ਿੇਿ ੇਗੋਤਿਿੰਦ ॥੧॥ 

ਆਿੁ ਹਮਾਰ ੈਤਗਰਤਹ ਿਸਿੰਤ ॥ 

ਗੁਨ ਗਾਏ ਪਰਿ ਤੁਮਹ ਿੇਅਿੰਤ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਆਿੁ ਹਮਾਰ ੈਿਨ ੇਫਾਗ ॥ 

ਪਰਿ ਸਿੰਗੀ ਤਮਤਲ ਖੇਲਨ ਲਾਗ ॥ 

ਹੋਲੀ ਕੀਨੀ ਸਿੰਤ ਸੇਵ ॥ 

ਰਿੰਗੁ ਲਾਗਾ ਅਤਤ ਲਾਲ ਦਵੇ ॥੨॥ 

ਮਨੁ ਤਨੁ ਮਉਤਲਓ ਅਤਤ ਅਨੂਪ ॥ 

ਸੂਕੈ ਨਾਹੀ ਛਾਵ ਧੂਪ ॥ 

ਸਗਲੀ ਰੂਤੀ ਹਤਰਆ ਹੋਇ ॥ 

ਸਦ ਿਸਿੰਤ ਗੁਰ ਤਮਲ ੇਦੇਵ ॥੩॥ 

ਤਿਰਖੁ ਿਤਮਓ ਹੈ ਪਾਰਿਾਤ ॥ 

ਫੂਲ ਲਗੇ ਫਲ ਰਤਨ ਿਾਂਤਤ ॥ 

ਤਤਰਪਤਤ ਅਘਾਨੇ ਹਤਰ ਗੁਣਹ ਗਾਇ ॥ 

ਿਨ ਨਾਨਕ ਹਤਰ ਹਤਰ ਹਤਰ ਤਧਆਇ ॥੪॥੧॥ 
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ਆਿ ਪਹਰ ਤਨਕਤਿ ਕਤਰ ਿਾਨੈ ॥ 
 

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (392-12) 

ਆਿ ਪਹਰ ਤਨਕਤਿ ਕਤਰ ਿਾਨੈ ॥ 

ਪਰਿ ਕਾ ਕੀਆ ਮੀਿਾ ਮਾਨੈ ॥ 

ਏਕੁ ਨਾਮੁ ਸਿੰਤਨ ਆਧਾਰੁ ॥ 

ਹੋਇ ਰਹੇ ਸਿ ਕੀ ਪਗ ਛਾਰੁ ॥੧॥ 

ਸਿੰਤ ਰਹਤ ਸੁਨਹੁ ਮੇਰ ੇਿਾਈ ॥ 

ਉਆ ਕੀ ਮਤਹਮਾ ਕਥਨ ੁਨ ਿਾਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਵਰਤਤਣ ਿਾ ਕੈ ਕੇਵਲ ਨਾਮ ॥ 

ਅਨਦ ਰੂਪ ਕੀਰਤਨੁ ਤਿਸਰਾਮ ॥ 

ਤਮਤਰ ਸਤੁ ਿਾ ਕੈ ਏਕ ਸਮਾਨੈ ॥ 

ਪਰਿ ਅਪਨੁ ੇਤਿਨ ੁਅਵਰ ੁਨ ਿਾਨੈ ॥੨॥ 

ਕੋਤਿ ਕੋਤਿ ਅਘ ਕਾਿਨਹਾਰਾ ॥ 

ਦੁਖ ਦੂਤਰ ਕਰਨ ਿੀਅ ਕ ੇਦਾਤਾਰਾ ॥ 

ਸੂਰਿੀਰ ਿਚਨ ਕੇ ਿਲੀ ॥ 

ਕਉਲਾ ਿਪੁਰੀ ਸਿੰਤੀ ਛਲੀ ॥੩॥ 

ਤਾ ਕਾ ਸਿੰਗੁ ਿਾਛਤਹ ਸੁਰਦੇਵ ॥ 

ਅਮੋਘ ਦਰਸੁ ਸਫਲ ਿਾ ਕੀ ਸਵੇ ॥ 

ਕਰ ਿੋਤਿ ਨਾਨਕੁ ਕਰ ੇਅਰਦਾਤਸ ॥ 

ਮੋਤਹ ਸਿੰਤਹ ਿਹਲ ਦੀਿੈ ਗੁਣਤਾਤਸ ॥੪॥੩੭॥੮੮॥ 
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ਆਢ ਆਢ ਕਉ ਤਫਰਤ ਢੂਿੰਢਤੇ ਮਨ ਸਗਲ ਤਤਰਸਨ ਿੁਤਝ ਗਈ ॥ 
 

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (402-6) 

ਅਪੁਸਿ ਿਾਤ ਤੇ ਿਈ ਸੀਧਰੀ ਦੂਤ ਦੁਸਿ ਸਿਨਈ ॥ 

ਅਿੰਧਕਾਰ ਮਤਹ ਰਤਨੁ ਪਰਗਾਤਸਓ ਮਲੀਨ ਿੁਤਧ ਹਛਨਈ ॥੧॥ 

ਿਉ ਤਕਰਪਾ ਗੋਤਿਿੰਦ ਿਈ ॥ 

ਸੁਖ ਸਿੰਪਤਤ ਹਤਰ ਨਾਮ ਫਲ ਪਾਏ ਸਤਤਗੁਰ ਤਮਲਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਮੋਤਹ ਤਕਰਪਨ ਕਉ ਕੋਇ ਨ ਿਾਨਤ ਸਗਲ ਿਵਨ ਪਰਗਿਈ ॥ 

ਸਿੰਤਗ ਿੈਿਨੋ ਕਹੀ ਨ ਪਾਵਤ ਹੁਤਣ ਸਗਲ ਚਰਣ ਸੇਵਈ ॥੨॥ 

ਆਢ ਆਢ ਕਉ ਤਫਰਤ ਢੂਿੰਢਤੇ ਮਨ ਸਗਲ ਤਤਰਸਨ ਿੁਤਝ ਗਈ ॥ 

ਏਕੁ ਿੋਲੁ ਿੀ ਖਵਤ ੋਨਾਹੀ ਸਾਧਸਿੰਗਤਤ ਸੀਤਲਈ ॥੩॥ 

ਏਕ ਿੀਹ ਗੁਣ ਕਵਨ ਵਖਾਨ ੈਅਗਮ ਅਗਮ ਅਗਮਈ ॥ 

ਦਾਸੁ ਦਾਸ ਦਾਸ ਕੋ ਕਰੀਅਹੁ ਿਨ ਨਾਨਕ ਹਤਰ ਸਰਣਈ ॥੪॥੨॥੧੨੪॥ 
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ਆਤਦ ਿੁਗਾਤਦ ਿਗਤਨ ਕਾ ਰਾਖਾ ਉਸਤਤਤ ਕਤਰ ਕਤਰ ਿੀਵਾ ॥ 
 

ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (777-19) 

ਹਤਰ ਚਰਣ ਕਮਲ ਕੀ ਿੇਕ ਸਤਤਗੁਤਰ ਤਦਤੀ ਤੁਤਸ ਕੈ ਿਤਲ ਰਾਮ ਿੀਉ ॥ 

ਹਤਰ ਅਿੰਤਮਰਤਤ ਿਰ ੇਿਿੰਡਾਰ ਸਿ ੁਤਕਛੁ ਹੈ ਘਤਰ ਤਤਸ ਕੈ ਿਤਲ ਰਾਮ ਿੀਉ ॥ 

ਿਾਿੁਲੁ ਮੇਰਾ ਵਡ ਸਮਰਥਾ ਕਰਣ ਕਾਰਣ ਪਰਿੁ ਹਾਰਾ ॥ 

ਤਿਸੁ ਤਸਮਰਤ ਦੁਖੁ ਕਈੋ ਨ ਲਾਗੈ ਿਉਿਲ ੁਪਾਤਰ ਉਤਾਰਾ ॥ 

ਆਤਦ ਿੁਗਾਤਦ ਿਗਤਨ ਕਾ ਰਾਖਾ ਉਸਤਤਤ ਕਤਰ ਕਤਰ ਿੀਵਾ ॥ 

ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਮਹਾ ਰਸੁ ਮੀਿਾ ਅਨਤਦਨ ੁਮਤਨ ਤਤਨ ਪੀਵਾ ॥੧॥ 
 
  



 264 

ਆਦੇਸੁ ਿਾਿਾ ਆਦੇਸੁ ॥ 
 

ਰਾਗੁ ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੧ ਅਸਿਪਦੀਆ ਘਰੁ ੩  (417-2) 

ਤਿਨ ਤਸਤਰ ਸੋਹਤਨ ਪਿੀਆ ਮਾਂਗੀ ਪਾਇ ਸਿੰਧੂਰੁ ॥ 

ਸੇ ਤਸਰ ਕਾਤੀ ਮਿੁੰਨੀਅਤਨਹ ਗਲ ਤਵਤਚ ਆਵ ੈਧੂਤਿ ॥ 

ਮਹਲਾ ਅਿੰਦਤਰ ਹੋਦੀਆ ਹੁਤਣ ਿਹਤਣ ਨ ਤਮਲਤਨਹ ਹਦੂਤਰ ॥੧॥ 

ਆਦੇਸੁ ਿਾਿਾ ਆਦੇਸੁ ॥ 

ਆਤਦ ਪੁਰਖ ਤੇਰਾ ਅਿੰਤੁ ਨ ਪਾਇਆ ਕਤਰ ਕਤਰ ਦੇਖਤਹ ਵਸੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਿਦਹੁ ਸੀਆ ਵੀਆਹੀਆ ਲਾਿੇ ਸੋਹਤਨ ਪਾਤਸ ॥ 

ਹੀਡੋਲੀ ਚਤਿ ਆਈਆ ਦਿੰਦ ਖਿੰਡ ਕੀਤੇ ਰਾਤਸ ॥ 

ਉਪਰਹੁ ਪਾਣੀ ਵਾਰੀਐ ਝਲੇ ਤਝਮਕਤਨ ਪਾਤਸ ॥੨॥ 

ਇਕੁ ਲਖੁ ਲਹਤਨਹ ਿਤਹਿੀਆ ਲਖੁ ਲਹਤਨਹ ਖਿੀਆ ॥ 

ਗਰੀ ਛੁਹਾਰੇ ਖਾਂਦੀਆ ਮਾਣਤਨਹ ਸੇਿਿੀਆ ॥ 

ਤਤਨਹ ਗਤਲ ਤਸਲਕਾ ਪਾਈਆ ਤੁਿਤਨਹ ਮੋਤਸਰੀਆ ॥੩॥ 

ਧਨੁ ਿੋਿਨ ੁਦੁਇ ਵੈਰੀ ਹੋਏ ਤਿਨਹੀ ਰਖੇ ਰਿੰਗੁ ਲਾਇ ॥ 

ਦੂਤਾ ਨ ੋਫੁਰਮਾਇਆ ਲ ੈਚਲੇ ਪਤਤ ਗਵਾਇ ॥ 

ਿੇ ਤਤਸ ੁਿਾਵੈ ਦੇ ਵਤਡਆਈ ਿ ੇਿਾਵੈ ਦਇੇ ਸਿਾਇ ॥੪॥ 

ਅਗੋ ਦ ੇਿੇ ਚੇਤੀਐ ਤਾਂ ਕਾਇਤੁ ਤਮਲ ੈਸਿਾਇ ॥ 

ਸਾਹਾਂ ਸੁਰਤਤ ਗਵਾਈਆ ਰਿੰਤਗ ਤਮਾਸ ੈਚਾਇ ॥ 

ਿਾਿਰਵਾਣੀ ਤਫਤਰ ਗਈ ਕੁਇਰੁ ਨ ਰੋਿੀ ਖਾਇ ॥੫॥ 

ਇਕਨਾ ਵਖਤ ਖੁਆਈਅਤਹ ਇਕਨਹਾ ਪੂਿਾ ਿਾਇ ॥ 

ਚਉਕੇ ਤਵਣ ੁਤਹਿੰਦਵਾਣੀਆ ਤਕਉ ਤਿਕ ੇਕਢਤਹ ਨਾਇ ॥ 

ਰਾਮੁ ਨ ਕਿਹੂ ਚੇਤਤਓ ਹੁਤਣ ਕਹਤਣ ਨ ਤਮਲੈ ਖੁਦਾਇ ॥੬॥ 

ਇਤਕ ਘਤਰ ਆਵਤਹ ਆਪਣ ੈਇਤਕ ਤਮਤਲ ਤਮਤਲ ਪੁਛਤਹ ਸੁਖ ॥ 

ਇਕਨਹਾ ਏਹੋ ਤਲਤਖਆ ਿਤਹ ਿਤਹ ਰੋਵਤਹ ਦੁਖ ॥ 

ਿੋ ਤਤਸ ੁਿਾਵੈ ਸ ੋਥੀਐ ਨਾਨਕ ਤਕਆ ਮਾਨੁਖ ॥੭॥੧੧॥ 
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ਆਨ ਰਸਾ ਿੇਤੇ ਤ ੈਚਾਖ ੇ॥ 
 

ਗਉਿੀ ਗੁਆਰਰੇੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (180-13) 

ਆਨ ਰਸਾ ਿੇਤੇ ਤੈ ਚਾਖ ੇ॥ 

ਤਨਮਖ ਨ ਤਤਰਸਨਾ ਤੇਰੀ ਲਾਥੇ ॥ 

ਹਤਰ ਰਸ ਕਾ ਤਿੰ ਚਾਖਤਹ ਸਾਦੁ ॥ 

ਚਾਖਤ ਹੋਇ ਰਹਤਹ ਤਿਸਮਾਦੁ ॥੧॥ 

ਅਿੰਤਮਰਤ ੁਰਸਨਾ ਪੀਉ ਤਪਆਰੀ ॥ 

ਇਹ ਰਸ ਰਾਤੀ ਹੋਇ ਤਤਰਪਤਾਰੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਹੇ ਤਿਹਵੇ ਤਿੰ ਰਾਮ ਗੁਣ ਗਾਉ ॥ 

ਤਨਮਖ ਤਨਮਖ ਹਤਰ ਹਤਰ ਹਤਰ ਤਧਆਉ ॥ 

ਆਨ ਨ ਸੁਨੀਐ ਕਤਹੂਿੰ ਿਾਈਐ ॥ 

ਸਾਧਸਿੰਗਤਤ ਵਡਿਾਗੀ ਪਾਈਐ ॥੨॥ 

ਆਿ ਪਹਰ ਤਿਹਵ ੇਆਰਾਤਧ ॥ 

ਪਾਰਿਰਹਮ ਿਾਕੁਰ ਆਗਾਤਧ ॥ 

ਈਹਾ ਊਹਾ ਸਦਾ ਸੁਹਲੇੀ ॥ 

ਹਤਰ ਗੁਣ ਗਾਵਤ ਰਸਨ ਅਮੋਲੀ ॥੩॥ 

ਿਨਸਪਤਤ ਮਉਲੀ ਫਲ ਫਲੁ ਪੇਡ ੇ॥ 

ਇਹ ਰਸ ਰਾਤੀ ਿਹੁਤਰ ਨ ਛੋਡੇ ॥ 

ਆਨ ਨ ਰਸ ਕਸ ਲਵੈ ਨ ਲਾਈ ॥ 

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਿਏ ਹੈ ਸਹਾਈ ॥੪॥੧੫॥੮੪॥ 
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ਆਨ ਰਸਾ ਦੀਸਤਹ ਸਤਿ ਛਾਰੁ ॥ 
 

ਗਉਿੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (198-14) 

ਰਾਮ ਰਸਾਇਤਣ ਿ ੋਿਨ ਗੀਧ ੇ॥ 

ਚਰਨ ਕਮਲ ਪਰੇਮ ਿਗਤੀ ਿੀਧ ੇ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਆਨ ਰਸਾ ਦੀਸਤਹ ਸਤਿ ਛਾਰ ੁ॥ 

ਨਾਮ ਤਿਨਾ ਤਨਹਫਲ ਸਿੰਸਾਰ ॥੧॥ 

ਅਿੰਧ ਕੂਪ ਤੇ ਕਾਢ ੇਆਤਪ ॥ 

ਗੁਣ ਗੋਤਵਿੰਦ ਅਚਰਿ ਪਰਤਾਪ ॥੨॥ 

ਵਤਣ ਤਤਰਤਣ ਤਤਰਿਵਤਣ ਪੂਰਨ ਗੋਪਾਲ ॥ 

ਿਰਹਮ ਪਸਾਰ ੁਿੀਅ ਸਿੰਤਗ ਦਇਆਲ ॥੩॥ 

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਸਾ ਕਥਨੀ ਸਾਰ ੁ॥ 

ਮਾਤਨ ਲੇਤੁ ਤਿਸੁ ਤਸਰਿਨਹਾਰੁ ॥੪॥੯੪॥੧੬੩॥ 
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ਆਨਦ ਰਿੰਗ ਤਿਨੋਦ ਹਮਾਰੈ ॥ 
 

ਕਾਨਿਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (1302-13) 

ਆਨਦ ਰਿੰਗ ਤਿਨੋਦ ਹਮਾਰ ੈ॥ 

ਨਾਮੋ ਗਾਵਨ ੁਨਾਮੁ ਤਧਆਵਨੁ ਨਾਮੁ ਹਮਾਰੇ ਪਰਾਨ ਅਧਾਰ ੈ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਨਾਮੋ ਤਗਆਨ ੁਨਾਮੁ ਇਸਨਾਨਾ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਹਮਾਰੇ ਕਾਰਿ ਸਵਾਰ ੈ॥ 

ਹਤਰ ਨਾਮੋ ਸੋਿਾ ਨਾਮੁ ਿਡਾਈ ਿਉਿਲੁ ਤਿਖਮੁ ਨਾਮੁ ਹਤਰ ਤਾਰ ੈ॥੧॥ 

ਅਗਮ ਪਦਾਰਥ ਲਾਲ ਅਮੋਲਾ ਿਇਓ ਪਰਾਪਤਤ ਗੁਰ ਚਰਨਾਰ ੈ॥ 

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਪਰਿ ਿਏ ਤਿਪਾਲਾ ਮਗਨ ਿਏ ਹੀਅਰ ੈਦਰਸਾਰ ੈ॥੨॥੫॥੨੪॥ 
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ਆਨੀਲੇ ਕਾਗਦੁ ਕਾਿੀਲ ੇਗੂਡੀ ਆਕਾਸ ਮਧੇ ਿਰਮੀਅਲ ੇ॥ 
 

ਿਾਣੀ ਨਾਮਦੇਉ ਿੀਉ ਕੀ ਰਾਮਕਲੀ ਘਰੁ ੧    (972-12) 

ਆਨੀਲ ੇਕਾਗਦੁ ਕਾਿੀਲ ੇਗੂਡੀ ਆਕਾਸ ਮਧੇ ਿਰਮੀਅਲੇ ॥ 

ਪਿੰਚ ਿਨਾ ਤਸਉ ਿਾਤ ਿਤਊਆ ਚੀਤੁ ਸ ੁਡੋਰੀ ਰਾਖੀਅਲੇ ॥੧॥ 

ਮਨੁ ਰਾਮ ਨਾਮਾ ਿੇਧੀਅਲੇ ॥ 

ਿਸੈੇ ਕਤਨਕ ਕਲਾ ਤਚਤੁ ਮਾਂਡੀਅਲੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਆਨੀਲ ੇਕਾਗਦੁ ਕਾਿੀਲ ੇਗੂਡੀ ਆਕਾਸ ਮਧੇ ਿਰਮੀਅਲੇ ॥ 

ਪਿੰਚ ਿਨਾ ਤਸਉ ਿਾਤ ਿਤਊਆ ਚੀਤੁ ਸ ੁਡੋਰੀ ਰਾਖੀਅਲੇ ॥੧॥ 

ਮਨੁ ਰਾਮ ਨਾਮਾ ਿੇਧੀਅਲੇ ॥ 

ਿਸੈੇ ਕਤਨਕ ਕਲਾ ਤਚਤੁ ਮਾਂਡੀਅਲੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਆਨੀਲ ੇਕੁਿੰਿੁ ਿਰਾਈਲ ੇਊਦਕ ਰਾਿ ਕੁਆਤਰ ਪੁਰਿੰਦਰੀਏ ॥ 

ਹਸਤ ਤਿਨੋਦ ਿੀਚਾਰ ਕਰਤੀ ਹੈ ਚੀਤੁ ਸੁ ਗਾਗਤਰ ਰਾਖੀਅਲੇ ॥੨॥ 

ਮਿੰਦਰੁ ਏਕੁ ਦੁਆਰ ਦਸ ਿਾ ਕ ੇਗਊ ਚਰਾਵਨ ਛਾਡੀਅਲੇ ॥ 

ਪਾਂਚ ਕੋਸ ਪਰ ਗਊ ਚਰਾਵਤ ਚੀਤੁ ਸੁ ਿਛਰਾ ਰਾਖੀਅਲੇ ॥੩॥ 

ਕਹਤ ਨਾਮਦੇਉ ਸਨੁਹੁ ਤਤਲੋਚਨ ਿਾਲਕ ੁਪਾਲਨ ਪਉਢੀਅਲੇ ॥ 

ਅਿੰਤਤਰ ਿਾਹਤਰ ਕਾਿ ਤਿਰੂਧੀ ਚੀਤੁ ਸੁ ਿਾਤਰਕ ਰਾਖੀਅਲ ੇ॥੪॥੧॥ 
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ਆਨੀਲੇ ਕਿੁੰਿ ਿਰਾਈਲੇ ਊਦਕ ਿਾਕਰੁ ਕਉ ਇਸਨਾਨੁ ਕਰਉ ॥ 
 

ਆਸਾ ॥ ਨਾਮਦੇਵ ਿੀਉ ॥ (485-7) 

ਆਨੀਲ ੇਕੁਿੰਿ ਿਰਾਈਲੇ ਊਦਕ ਿਾਕੁਰ ਕਉ ਇਸਨਾਨੁ ਕਰਉ ॥ 

ਿਇਆਲੀਸ ਲਖ ਿੀ ਿਲ ਮਤਹ ਹੋਤੇ ਿੀਿਲ ੁਿੈਲਾ ਕਾਇ ਕਰਉ ॥੧॥ 

ਿਤਰ ਿਾਉ ਤਤ ਿੀਿਲ ੁਿੈਲਾ ॥ 

ਮਹਾ ਅਨਿੰਦ ਕਰੇ ਸਦ ਕੇਲਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਆਨੀਲ ੇਫੂਲ ਪਰੋਈਲੇ ਮਾਲਾ ਿਾਕੁਰ ਕੀ ਹਉ ਪੂਿ ਕਰਉ ॥ 

ਪਤਹਲੇ ਿਾਸੁ ਲਈ ਹੈ ਿਵਰਹ ਿੀਿਲ ਿੈਲਾ ਕਾਇ ਕਰਉ ॥੨॥ 

ਆਨੀਲ ੇਦੂਧੁ ਰੀਧਾਈਲ ੇਖੀਰਿੰ ਿਾਕੁਰ ਕਉ ਨੈਵੇਦੁ ਕਰਉ ॥ 

ਪਤਹਲੇ ਦੂਧ ੁਤਿਿਾਤਰਓ ਿਛਰ ੈਿੀਿਲੁ ਿੈਲਾ ਕਾਇ ਕਰਉ ॥੩॥ 

ਈਿ ੈਿੀਿਲੁ ਊਿ ੈਿੀਿਲੁ ਿੀਿਲ ਤਿਨ ੁਸਿੰਸਾਰ ੁਨਹੀ ॥ 

ਥਾਨ ਥਨਿੰਤਤਰ ਨਾਮਾ ਪਰਣਵੈ ਪਤੂਰ ਰਤਹਓ ਤੂਿੰ ਸਰਿ ਮਹੀ ॥੪॥੨॥ 
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ਆਤਪ ਸਹਾਈ ਹੋਆ ॥ 
 

ਸਰੋਤਿ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (628-3) 

ਐਥੈ ਓਥੈ ਰਖਵਾਲਾ ॥ 

ਪਰਿ ਸਤਤਗੁਰ ਦੀਨ ਦਇਆਲਾ ॥ 

ਦਾਸ ਅਪਨ ੇਆਤਪ ਰਾਖੇ ॥ 

ਘਤਿ ਘਤਿ ਸਿਦੁ ਸੁਿਾਖ ੇ॥੧॥ 

ਗੁਰ ਕੇ ਚਰਣ ਊਪਤਰ ਿਤਲ ਿਾਈ ॥ 

ਤਦਨਸ ੁਰਤੈਨ ਸਾਤਸ ਸਾਤਸ ਸਮਾਲੀ ਪੂਰਨੁ ਸਿਨੀ ਥਾਈ ॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਆਤਪ ਸਹਾਈ ਹੋਆ ॥ 

ਸਚੇ ਦਾ ਸਚਾ ਢੋਆ ॥ 

ਤੇਰੀ ਿਗਤਤ ਵਤਡਆਈ ॥ 

ਪਾਈ ਨਾਨਕ ਪਰਿ ਸਰਣਾਈ ॥੨॥੧੪॥੭੮॥ 
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ਆਤਪ ਿਪਾਏ ਿਪ ੈਸ ੋਨਾਉ ॥ 
 

ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਤਹਿ (270-19) 

ਆਤਪ ਿਪਾਏ ਿਪੈ ਸੋ ਨਾਉ ॥ 

ਆਤਪ ਗਾਵਾਏ ਸੁ ਹਤਰ ਗੁਨ ਗਾਉ ॥ 

ਪਰਿ ਤਕਰਪਾ ਤ ੇਹੋਇ ਪਰਗਾਸ ੁ॥ 

ਪਰਿੂ ਦਇਆ ਤੇ ਕਮਲ ਤਿਗਾਸੁ ॥ 

ਪਰਿ ਸਪੁਰਸਿੰਨ ਿਸੈ ਮਤਨ ਸੋਇ ॥ 

ਪਰਿ ਦਇਆ ਤੇ ਮਤਤ ਊਤਮ ਹੋਇ ॥ 

ਸਰਿ ਤਨਧਾਨ ਪਰਿ ਤੇਰੀ ਮਇਆ ॥ 

ਆਪਹੁ ਕਛੂ ਨ ਤਕਨਹੂ ਲਇਆ ॥ 

ਤਿਤੁ ਤਿਤੁ ਲਾਵਹੁ ਤਤਤੁ ਲਗਤਹ ਹਤਰ ਨਾਥ ॥ 

ਨਾਨਕ ਇਨ ਕੈ ਕਛੂ ਨ ਹਾਥ ॥੮॥੬॥ 
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ਆਤਪ ਤਨਤਾਤਣਆ ਤਾਣ ੁਹੈ ਤਪਆਰਾ ਆਤਪ ਤਨਮਾਤਣਆ ਮਾਣੁ ॥ 
 

ਸਰੋਤਿ ਮਹਲਾ ੪ ॥ (606-5) 

ਆਪੇ ਤਸਰਸਤਿ ਉਪਾਇਦਾ ਤਪਆਰਾ ਕਤਰ ਸੂਰਿ ੁਚਿੰਦੁ ਚਾਨਾਣੁ ॥ 

ਆਤਪ ਤਨਤਾਤਣਆ ਤਾਣ ੁਹੈ ਤਪਆਰਾ ਆਤਪ ਤਨਮਾਤਣਆ ਮਾਣੁ ॥ 

ਆਤਪ ਦਇਆ ਕਤਰ ਰਖਦਾ ਤਪਆਰਾ ਆਪੇ ਸੁਘਿੁ ਸੁਿਾਣੁ ॥੧॥ 

ਮੇਰੇ ਮਨ ਿਤਪ ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਨੀਸਾਣੁ ॥ 

ਸਤਸਿੰਗਤਤ ਤਮਤਲ ਤਧਆਇ ਤੂ ਹਤਰ ਹਤਰ ਿਹੁਤਿ ਨ ਆਵਣ ਿਾਣੁ ॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਆਪੇ ਹੀ ਗੁਣ ਵਰਤਦਾ ਤਪਆਰਾ ਆਪ ੇਹੀ ਪਰਵਾਣੁ ॥ 

ਆਪੇ ਿਖਸ ਕਰਾਇਦਾ ਤਪਆਰਾ ਆਪ ੇਸਚੁ ਨੀਸਾਣੁ ॥ 

ਆਪੇ ਹੁਕਤਮ ਵਰਤਦਾ ਤਪਆਰਾ ਆਪ ੇਹੀ ਫੁਰਮਾਣ ੁ॥੨॥ 

ਆਪੇ ਿਗਤਤ ਿਿੰਡਾਰ ਹੈ ਤਪਆਰਾ ਆਪ ੇਦੇਵ ੈਦਾਣੁ ॥ 

ਆਪੇ ਸੇਵ ਕਰਾਇਦਾ ਤਪਆਰਾ ਆਤਪ ਤਦਵਾਵ ੈਮਾਣੁ ॥ 

ਆਪੇ ਤਾਿੀ ਲਾਇਦਾ ਤਪਆਰਾ ਆਪ ੇਗੁਣੀ ਤਨਧਾਨ ੁ॥੩॥ 

ਆਪੇ ਵਡਾ ਆਤਪ ਹੈ ਤਪਆਰਾ ਆਪ ੇਹੀ ਪਰਧਾਣ ੁ॥ 

ਆਪੇ ਕੀਮਤਤ ਪਾਇਦਾ ਤਪਆਰਾ ਆਪ ੇਤੁਲੁ ਪਰਵਾਣੁ ॥ 

ਆਪੇ ਅਤਲੁੁ ਤਲੁਾਇਦਾ ਤਪਆਰਾ ਿਨ ਨਾਨਕ ਸਦ ਕੁਰਿਾਣੁ ॥੪॥੫॥ 
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ਆਪਤਹ ਮਤੇਲ ਲਏ ॥ 
 

ਰਾਗੁ ਤਿਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੫ ਦੁਪਦੇ ਘਰੁ ੯  (829-14) 

ਆਪਤਹ ਮੇਤਲ ਲਏ ॥ 

ਿਿ ਤੇ ਸਰਤਨ ਤੁਮਾਰੀ ਆਏ ਤਿ ਤੇ ਦੋਖ ਗਏ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਤਤਿ ਅਤਿਮਾਨ ੁਅਰੁ ਤਚਿੰਤ ਤਿਰਾਨੀ ਸਾਧਹ ਸਰਨ ਪਏ ॥ 

ਿਤਪ ਿਤਪ ਨਾਮੁ ਤਮੁਹਾਰ ੋਪਰੀਤਮ ਤਨ ਤੇ ਰੋਗ ਖਏ ॥੧॥ 

ਮਹਾ ਮੁਗਧ ਅਿਾਨ ਅਤਗਆਨੀ ਰਾਖ ੇਧਾਤਰ ਦਏ ॥ 

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਗੁਰੁ ਪੂਰਾ ਿੇਤਿਓ ਆਵਨ ਿਾਨ ਰਹ ੇ॥੨॥੧॥੧੨੬॥ 
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ਆਪੇ ਆਤਪ ਵਰਤਦਾ ਤਪਆਰਾ ਆਪ ੇਆਤਪ ਅਪਾਹੁ ॥ 
 

ਸਰੋਤਿ ਮਹਲਾ ੪ ਘਰੁ ੧  (604-10) 

ਆਪੇ ਆਤਪ ਵਰਤਦਾ ਤਪਆਰਾ ਆਪੇ ਆਤਪ ਅਪਾਹੁ ॥ 

ਵਣਿਾਰਾ ਿਗੁ ਆਤਪ ਹੈ ਤਪਆਰਾ ਆਪ ੇਸਾਚਾ ਸਾਹ ੁ॥ 

ਆਪੇ ਵਣਿੁ ਵਾਪਾਰੀਆ ਤਪਆਰਾ ਆਪ ੇਸਚੁ ਵੇਸਾਹੁ ॥੧॥ 

ਿਤਪ ਮਨ ਹਤਰ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਸਲਾਹ ॥ 

ਗੁਰ ਤਕਰਪਾ ਤ ੇਪਾਈਐ ਤਪਆਰਾ ਅਿੰਤਮਰਤ ੁਅਗਮ ਅਥਾਹ ॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਆਪੇ ਸੁਤਣ ਸਿ ਵੇਖਦਾ ਤਪਆਰਾ ਮੁਤਖ ਿਲੋ ੇਆਤਪ ਮੁਹਾਹੁ ॥ 

ਆਪੇ ਉਝਤਿ ਪਾਇਦਾ ਤਪਆਰਾ ਆਤਪ ਤਵਖਾਲ ੇਰਾਹੁ ॥ 

ਆਪੇ ਹੀ ਸਿੁ ਆਤਪ ਹੈ ਤਪਆਰਾ ਆਪ ੇਵੇਪਰਵਾਹੁ ॥੨॥ 

ਆਪੇ ਆਤਪ ਉਪਾਇਦਾ ਤਪਆਰਾ ਤਸਤਰ ਆਪੇ ਧਿੰਧਿੈ ਲਾਹੁ ॥ 

ਆਤਪ ਕਰਾਏ ਸਾਖਤੀ ਤਪਆਰਾ ਆਤਪ ਮਾਰੇ ਮਤਰ ਿਾਹੁ ॥ 

ਆਪੇ ਪਤਣੁ ਪਾਤਣੀ ਤਪਆਰਾ ਆਪ ੇਪਾਤਰ ਲਿੰਘਾਹੁ ॥੩॥ 

ਆਪੇ ਸਾਗਰੁ ਿੋਤਹਥਾ ਤਪਆਰਾ ਗੁਰ ੁਖੇਵਿੁ ਆਤਪ ਚਲਾਹੁ ॥ 

ਆਪੇ ਹੀ ਚਤਿ ਲਿੰਘਦਾ ਤਪਆਰਾ ਕਤਰ ਚੋਿ ਵੇਖੈ ਪਾਤਤਸਾਹੁ ॥ 

ਆਪੇ ਆਤਪ ਦਇਆਲੁ ਹੈ ਤਪਆਰਾ ਿਨ ਨਾਨਕ ਿਖਤਸ ਤਮਲਾਹੁ ॥੪॥੧॥ 
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ਆਪੇ ਤਸਰਸਤਿ ਉਪਾਇਦਾ ਤਪਆਰਾ ਕਤਰ ਸੂਰਿ ੁਚਿੰਦ ੁਚਾਨਾਣੁ ॥ 
 

ਸਰੋਤਿ ਮਹਲਾ ੪ ॥ (606-5) 

ਆਪੇ ਤਸਰਸਤਿ ਉਪਾਇਦਾ ਤਪਆਰਾ ਕਤਰ ਸੂਰਿ ੁਚਿੰਦੁ ਚਾਨਾਣੁ ॥ 

ਆਤਪ ਤਨਤਾਤਣਆ ਤਾਣ ੁਹੈ ਤਪਆਰਾ ਆਤਪ ਤਨਮਾਤਣਆ ਮਾਣੁ ॥ 

ਆਤਪ ਦਇਆ ਕਤਰ ਰਖਦਾ ਤਪਆਰਾ ਆਪੇ ਸੁਘਿੁ ਸੁਿਾਣੁ ॥੧॥ 

ਮੇਰੇ ਮਨ ਿਤਪ ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਨੀਸਾਣੁ ॥ 

ਸਤਸਿੰਗਤਤ ਤਮਤਲ ਤਧਆਇ ਤੂ ਹਤਰ ਹਤਰ ਿਹੁਤਿ ਨ ਆਵਣ ਿਾਣੁ ॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਆਪੇ ਹੀ ਗੁਣ ਵਰਤਦਾ ਤਪਆਰਾ ਆਪ ੇਹੀ ਪਰਵਾਣੁ ॥ 

ਆਪੇ ਿਖਸ ਕਰਾਇਦਾ ਤਪਆਰਾ ਆਪ ੇਸਚੁ ਨੀਸਾਣੁ ॥ 

ਆਪੇ ਹੁਕਤਮ ਵਰਤਦਾ ਤਪਆਰਾ ਆਪ ੇਹੀ ਫੁਰਮਾਣ ੁ॥੨॥ 

ਆਪੇ ਿਗਤਤ ਿਿੰਡਾਰ ਹੈ ਤਪਆਰਾ ਆਪ ੇਦੇਵ ੈਦਾਣੁ ॥ 

ਆਪੇ ਸੇਵ ਕਰਾਇਦਾ ਤਪਆਰਾ ਆਤਪ ਤਦਵਾਵ ੈਮਾਣੁ ॥ 

ਆਪੇ ਤਾਿੀ ਲਾਇਦਾ ਤਪਆਰਾ ਆਪ ੇਗੁਣੀ ਤਨਧਾਨ ੁ॥੩॥ 

ਆਪੇ ਵਡਾ ਆਤਪ ਹੈ ਤਪਆਰਾ ਆਪ ੇਹੀ ਪਰਧਾਣ ੁ॥ 

ਆਪੇ ਕੀਮਤਤ ਪਾਇਦਾ ਤਪਆਰਾ ਆਪ ੇਤੁਲੁ ਪਰਵਾਣੁ ॥ 

ਆਪੇ ਅਤਲੁੁ ਤਲੁਾਇਦਾ ਤਪਆਰਾ ਿਨ ਨਾਨਕ ਸਦ ਕੁਰਿਾਣੁ ॥੪॥੫॥ 
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ਆਪੇ ਸੇਵਾ ਲਾਇਦਾ ਤਪਆਰਾ ਆਪ ੇਿਗਤਤ ਉਮਾਹਾ ॥ 
 

ਸਰੋਤਿ ਮਹਲਾ ੪ ॥ (606-13) 

ਆਪੇ ਸੇਵਾ ਲਾਇਦਾ ਤਪਆਰਾ ਆਪੇ ਿਗਤਤ ਉਮਾਹਾ ॥ 

ਆਪੇ ਗੁਣ ਗਾਵਾਇਦਾ ਤਪਆਰਾ ਆਪ ੇਸਿਤਦ ਸਮਾਹਾ ॥ 

ਆਪੇ ਲੇਖਤਣ ਆਤਪ ਤਲਖਾਰੀ ਆਪੇ ਲੇਖੁ ਤਲਖਾਹਾ ॥੧॥ 

ਮੇਰੇ ਮਨ ਿਤਪ ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਓਮਾਹਾ ॥ 

ਅਨਤਦਨ ੁਅਨਦ ੁਹੋਵੈ ਵਡਿਾਗੀ ਲੈ ਗੁਤਰ ਪੂਰ ੈਹਤਰ ਲਾਹਾ ॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਆਪੇ ਗੋਪੀ ਕਾਨੁ ਹੈ ਤਪਆਰਾ ਿਤਨ ਆਪੇ ਗਊ ਚਰਾਹਾ ॥ 

ਆਪੇ ਸਾਵਲ ਸਿੰਦਰਾ ਤਪਆਰਾ ਆਪ ੇਵਿੰਸੁ ਵਿਾਹਾ ॥ 

ਕੁਵਲੀਆ ਪੀਿੁ ਆਤਪ ਮਰਾਇਦਾ ਤਪਆਰਾ ਕਤਰ ਿਾਲਕ ਰੂਤਪ ਪਚਾਹਾ ॥੨॥ 

ਆਤਪ ਅਖਾਿਾ ਪਾਇਦਾ ਤਪਆਰਾ ਕਤਰ ਵੇਖੈ ਆਤਪ ਚੋਿਾਹਾ ॥ 

ਕਤਰ ਿਾਲਕ ਰੂਪ ਉਪਾਇਦਾ ਤਪਆਰਾ ਚਿੰਡੂਰ ੁਕਿੰਸ ੁਕੇਸ ੁਮਾਰਾਹਾ ॥ 

ਆਪੇ ਹੀ ਿਲ ੁਆਤਪ ਹੈ ਤਪਆਰਾ ਿਲੁ ਿਿੰਨੈ ਮੂਰਖ ਮੁਗਧਾਹਾ ॥੩॥ 

ਸਿੁ ਆਪ ੇਿਗਤੁ ਉਪਾਇਦਾ ਤਪਆਰਾ ਵਤਸ ਆਪ ੇਿੁਗਤਤ ਹਥਾਹਾ ॥ 

ਗਤਲ ਿੇਵਿੀ ਆਪੇ ਪਾਇਦਾ ਤਪਆਰਾ ਤਿਉ ਪਰਿੁ ਤਖਿੰਚੈ ਤਤਉ ਿਾਹਾ ॥ 

ਿੋ ਗਰਿ ੈਸੋ ਪਚਸੀ ਤਪਆਰੇ ਿਤਪ ਨਾਨਕ ਿਗਤਤ ਸਮਾਹਾ ॥੪॥੬॥ 
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ਆਪੇ ਦੈਤ ਲਾਇ ਤਦਤੇ ਸਿੰਤ ਿਨਾ ਕਉ ਆਪ ੇਰਾਖਾ ਸੋਈ ॥ 
 

ਿੈਰਉ ਮਹਲਾ ੩ ॥ (1133-10) 

ਆਪੇ ਦਤੈ ਲਾਇ ਤਦਤ ੇਸਿੰਤ ਿਨਾ ਕਉ ਆਪੇ ਰਾਖਾ ਸਈੋ ॥ 

ਿੋ ਤੇਰੀ ਸਦਾ ਸਰਣਾਈ ਤਤਨ ਮਤਨ ਦੁਖ ੁਨ ਹੋਈ ॥੧॥ 

ਿੁਤਗ ਿੁਤਗ ਿਗਤਾ ਕੀ ਰਖਦਾ ਆਇਆ ॥ 

ਦਤੈ ਪੁਤੁ ਪਰਹਲਾਦ ੁਗਾਇਤਰੀ ਤਰਪਣੁ ਤਕਛ ੂਨ ਿਾਣ ੈਸਿਦੇ ਮੇਤਲ ਤਮਲਾਇਆ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਅਨਤਦਨ ੁਿਗਤਤ ਕਰਤਹ ਤਦਨ ਰਾਤੀ ਦੁਤਿਧਾ ਸਿਦੇ ਖੋਈ ॥ 

ਸਦਾ ਤਨਰਮਲ ਹੈ ਿੋ ਸਤਚ ਰਾਤੇ ਸਚੁ ਵਤਸਆ ਮਤਨ ਸੋਈ ॥੨॥ 

ਮੂਰਖ ਦੁਤਿਧਾ ਪਿਹਤਹ ਮੂਲੁ ਨ ਪਛਾਣਤਹ ਤਿਰਥਾ ਿਨਮੁ ਗਵਾਇਆ ॥ 

ਸਿੰਤ ਿਨਾ ਕੀ ਤਨਿੰਦਾ ਕਰਤਹ ਦਸੁਿੁ ਦਤੈੁ ਤਚਿਾਇਆ ॥੩॥ 

ਪਰਹਲਾਦੁ ਦਤੁਿਧਾ ਨ ਪਿੈ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਨ ਛੋਡ ੈਡਰ ੈਨ ਤਕਸ ੈਦਾ ਡਰਾਇਆ ॥ 

ਸਿੰਤ ਿਨਾ ਕਾ ਹਤਰ ਿੀਉ ਰਾਖਾ ਦਤੈੈ ਕਾਲ ੁਨੇਿਾ ਆਇਆ ॥੪॥ 

ਆਪਣੀ ਪੈਿ ਆਪ ੇਰਾਖ ੈਿਗਤਾਂ ਦੇਇ ਵਤਡਆਈ ॥ 

ਨਾਨਕ ਹਰਣਾਖਸ ੁਨਖੀ ਤਿਦਾਤਰਆ ਅਿੰਧ ੈਦਰ ਕੀ ਖਿਤਰ ਨ ਪਾਈ ॥੫॥੧੧॥੨੧॥ 
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ਆਪੇ ਿਹੁ ਤਿਤਧ ਰਿੰਗੁਲਾ ਸਖੀਏ ਮੇਰਾ ਲਾਲੁ ॥ 
 

ਤਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੧ ਘਰੁ ਦੂਿਾ ੨ ॥ (23-10) 

ਆਪੇ ਰਸੀਆ ਆਤਪ ਰਸੁ ਆਪੇ ਰਾਵਣਹਾਰੁ ॥ 

ਆਪੇ ਹਵੋੈ ਚੋਲਿਾ ਆਪ ੇਸੇਿ ਿਤਾਰੁ ॥੧॥ 

ਰਿੰਤਗ ਰਤਾ ਮੇਰਾ ਸਾਤਹਿੁ ਰਤਵ ਰਤਹਆ ਿਰਪੂਤਰ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਆਪੇ ਮਾਛੀ ਮਛਲੁੀ ਆਪੇ ਪਾਣੀ ਿਾਲੁ ॥ 

ਆਪੇ ਿਾਲ ਮਣਕਿਾ ਆਪੇ ਅਿੰਦਤਰ ਲਾਲੁ ॥੨॥ 

ਆਪੇ ਿਹੁ ਤਿਤਧ ਰਿੰਗੁਲਾ ਸਖੀਏ ਮੇਰਾ ਲਾਲ ੁ॥ 

ਤਨਤ ਰਵੈ ਸੋਹਾਗਣੀ ਦੇਖ ੁਹਮਾਰਾ ਹਾਲੁ ॥੩॥ 

ਪਰਣਵੈ ਨਾਨਕੁ ਿਨੇਤੀ ਤ ੂਸਰਵਰੁ ਤੂ ਹਿੰਸੁ ॥ 

ਕਉਲੁ ਤ ੂਹੈ ਕਵੀਆ ਤ ੂਹੈ ਆਪੇ ਵੇਤਖ ਤਵਗਸੁ ॥੪॥੨੫॥ 
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ਆਪੇ ਰਸੀਆ ਆਤਪ ਰਸੁ ਆਪੇ ਰਾਵਣਹਾਰੁ ॥ 
 

ਤਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੧ ਘਰੁ ਦੂਿਾ ੨ ॥ (23-10) 

ਆਪੇ ਰਸੀਆ ਆਤਪ ਰਸੁ ਆਪੇ ਰਾਵਣਹਾਰੁ ॥ 

ਆਪੇ ਹਵੋੈ ਚੋਲਿਾ ਆਪ ੇਸੇਿ ਿਤਾਰੁ ॥੧॥ 

ਰਿੰਤਗ ਰਤਾ ਮੇਰਾ ਸਾਤਹਿੁ ਰਤਵ ਰਤਹਆ ਿਰਪੂਤਰ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਆਪੇ ਮਾਛੀ ਮਛਲੁੀ ਆਪੇ ਪਾਣੀ ਿਾਲੁ ॥ 

ਆਪੇ ਿਾਲ ਮਣਕਿਾ ਆਪੇ ਅਿੰਦਤਰ ਲਾਲੁ ॥੨॥ 

ਆਪੇ ਿਹੁ ਤਿਤਧ ਰਿੰਗੁਲਾ ਸਖੀਏ ਮੇਰਾ ਲਾਲ ੁ॥ 

ਤਨਤ ਰਵੈ ਸੋਹਾਗਣੀ ਦੇਖ ੁਹਮਾਰਾ ਹਾਲੁ ॥੩॥ 

ਪਰਣਵੈ ਨਾਨਕੁ ਿਨੇਤੀ ਤ ੂਸਰਵਰੁ ਤੂ ਹਿੰਸੁ ॥ 

ਕਉਲੁ ਤ ੂਹੈ ਕਵੀਆ ਤ ੂਹੈ ਆਪੇ ਵੇਤਖ ਤਵਗਸੁ ॥੪॥੨੫॥ 
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ਗਗਨ ਮ ੈਥਾਲੁ ਰਤਵ ਚਿੰਦੁ ਦੀਪਕ ਿਨੇ ਤਾਤਰਕਾ ਮਿੰਡਲ ਿਨਕ ਮੋਤੀ ॥ 
 

ਧਨਾਸਰੀ ਮਹਲਾ ੧ ਆਰਤੀ  (663-4) 

ਗਗਨ ਮੈ ਥਾਲੁ ਰਤਵ ਚਿੰਦੁ ਦੀਪਕ ਿਨੇ ਤਾਤਰਕਾ ਮਿੰਡਲ ਿਨਕ ਮੋਤੀ ॥ 

ਧੂਪੁ ਮਲਆਨਲੋ ਪਵਣੁ ਚਵਰੋ ਕਰੇ ਸਗਲ ਿਨਰਾਇ ਫੂਲਿੰਤ ਿਤੋੀ ॥੧॥ 

ਕੈਸੀ ਆਰਤੀ ਹੋਇ ਿਵ ਖਿੰਡਨਾ ਤੇਰੀ ਆਰਤੀ ॥ 

ਅਨਹਤਾ ਸਿਦ ਵਾਿਿੰਤ ਿੇਰੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਸਹਸ ਤਵ ਨੈਨ ਨਨ ਨੈਨ ਹੈ ਤੋਤਹ ਕਉ ਸਹਸ ਮੂਰਤਤ ਨਨਾ ਏਕ ਤੋਹੀ ॥ 

ਸਹਸ ਪਦ ਤਿਮਲ ਨਨ ਏਕ ਪਦ ਗਿੰਧ ਤਿਨੁ ਸਹਸ ਤਵ ਗਿੰਧ ਇਵ ਚਲਤ ਮੋਹੀ ॥੨॥ 

ਸਿ ਮਤਹ ਿੋਤਤ ਿੋਤਤ ਹੈ ਸਇੋ ॥ 

ਤਤਸ ਕੈ ਚਾਨਤਣ ਸਿ ਮਤਹ ਚਾਨਣੁ ਹੋਇ ॥ 

ਗੁਰ ਸਾਖੀ ਿੋਤਤ ਪਰਗਿੁ ਹੋਇ ॥ 

ਿੋ ਤਤਸ ੁਿਾਵੈ ਸੁ ਆਰਤੀ ਹੋਇ ॥੩॥ 

ਹਤਰ ਚਰਣ ਕਮਲ ਮਕਰਿੰਦ ਲੋਤਿਤ ਮਨ ੋਅਨਤਦਨ ੋਮੋਤਹ ਆਹੀ ਤਪਆਸਾ ॥ 

ਤਿਪਾ ਿਲੁ ਦਤੇਹ ਨਾਨਕ ਸਾਤਰਿੰਗ ਕਉ ਹਇੋ ਿਾ ਤੇ ਤੇਰ ੈਨਾਤਮ ਵਾਸਾ ॥੪॥੧॥੭॥੯॥ 

ਧਨਾਸਰੀ ਿਗਤ ਰਤਵਦਾਸ ਿੀ ਕੀ 

ਨਾਮੁ ਤੇਰ ੋਆਰਤੀ ਮਿਨੁ ਮੁਰਾਰੇ ॥ 

ਹਤਰ ਕੇ ਨਾਮ ਤਿਨੁ ਝਿੂ ੇਸਗਲ ਪਾਸਾਰ ੇ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਨਾਮੁ ਤੇਰ ੋਆਸਨੋ ਨਾਮੁ ਤੇਰੋ ਉਰਸਾ ਨਾਮੁ ਤੇਰਾ ਕਸੇਰੋ ਲ ੇਤਛਿਕਾਰੇ ॥ 

ਨਾਮੁ ਤੇਰਾ ਅਿੰਿੁਲਾ ਨਾਮੁ ਤੇਰ ੋਚਿੰਦਨੋ ਘਤਸ ਿਪੇ ਨਾਮੁ ਲੇ ਤੁਝਤਹ ਕਉ ਚਾਰੇ ॥੧॥ 

ਨਾਮੁ ਤੇਰਾ ਦੀਵਾ ਨਾਮੁ ਤੇਰੋ ਿਾਤੀ ਨਾਮੁ ਤੇਰੋ ਤੇਲ ੁਲ ੇਮਾਤਹ ਪਸਾਰੇ ॥ 

ਨਾਮ ਤੇਰ ੇਕੀ ਿੋਤਤ ਲਗਾਈ ਿਇਓ ਉਤਿਆਰੋ ਿਵਨ ਸਗਲਾਰੇ ॥੨॥ 

ਨਾਮੁ ਤੇਰ ੋਤਾਗਾ ਨਾਮੁ ਫੂਲ ਮਾਲਾ ਿਾਰ ਅਿਾਰਹ ਸਗਲ ਿੂਿਾਰੇ ॥ 

ਤੇਰੋ ਕੀਆ ਤੁਝਤਹ ਤਕਆ ਅਰਪਉ ਨਾਮੁ ਤੇਰਾ ਤੁਹੀ ਚਵਰ ਢਲੋਾਰੇ ॥੩॥ 

ਦਸ ਅਿਾ ਅਿਸਿੇ ਚਾਰ ੇਖਾਣੀ ਇਹ ੈਵਰਤਤਣ ਹੈ ਸਗਲ ਸਿੰਸਾਰੇ ॥ 

ਕਹੈ ਰਤਵਦਾਸੁ ਨਾਮੁ ਤੇਰੋ ਆਰਤੀ ਸਤਤ ਨਾਮੁ ਹੈ ਹਤਰ ਿੋਗ ਤਹੁਾਰੇ ॥੪॥੩॥ 
 

 

ਸਰੀ ਸੈਣੁ ॥ 

ਧੂਪ ਦੀਪ ਤਘਰਤ ਸਾਤਿ ਆਰਤੀ ॥ 

ਵਾਰਨ ੇਿਾਉ ਕਮਲਾ ਪਤੀ ॥੧॥ 



 281 

ਮਿੰਗਲਾ ਹਤਰ ਮਿੰਗਲਾ ॥ 

ਤਨਤ ਮਿੰਗਲੁ ਰਾਿਾ ਰਾਮ ਰਾਇ ਕੋ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਊਤਮੁ ਦੀਅਰਾ ਤਨਰਮਲ ਿਾਤੀ ॥ 

ਤੁਹੀ  ਤਨਰਿੰਿਨੁ ਕਮਲਾ ਪਾਤੀ ॥੨॥ 

ਰਾਮਾ ਿਗਤਤ ਰਾਮਾਨਿੰਦੁ ਿਾਨ ੈ॥ 

ਪੂਰਨ ਪਰਮਾਨਿੰਦੁ ਿਖਾਨ ੈ॥੩॥ 

ਮਦਨ ਮੂਰਤਤ ਿੈ ਤਾਤਰ ਗੋਤਿਿੰਦ ੇ॥ 

ਸੈਨੁ ਿਣ ੈਿਿੁ ਪਰਮਾਨਿੰਦ ੇ॥੪॥੨॥ 
 

 

ਪਰਿਾਤੀ ॥ 

ਸੁਿੰਨ ਸਿੰਤਧਆ ਤੇਰੀ ਦਵੇ ਦਵੇਾਕਰ ਅਧਪਤਤ ਆਤਦ ਸਮਾਈ ॥ 

ਤਸਧ ਸਮਾਤਧ ਅਿੰਤੁ ਨਹੀ ਪਾਇਆ ਲਾਤਗ ਰਹ ੇਸਰਨਾਈ ॥੧॥ 

ਲੇਹੁ ਆਰਤੀ ਹ ੋਪੁਰਖ ਤਨਰਿੰਿਨ ਸਤਤਗੁਰ ਪੂਿਹੁ ਿਾਈ ॥ 

ਿਾਢਾ ਿਰਹਮਾ ਤਨਗਮ ਿੀਚਾਰ ੈਅਲਖੁ ਨ ਲਤਖਆ ਿਾਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਤਤੁ ਤੇਲ ੁਨਾਮੁ ਕੀਆ ਿਾਤੀ ਦੀਪਕੁ ਦੇਹ ਉਿਯਾਰਾ ॥ 

ਿੋਤਤ ਲਾਇ ਿਗਦੀਸ ਿਗਾਇਆ ਿੂਝ ੈਿੂਝਨਹਾਰਾ ॥੨॥ 

ਪਿੰਚੇ ਸਿਦ ਅਨਾਹਦ ਿਾਿੇ ਸਿੰਗੇ ਸਾਤਰਿੰਗਪਾਨੀ ॥ 

ਕਿੀਰ ਦਾਸ ਤੇਰੀ ਆਰਤੀ ਕੀਨੀ ਤਨਰਿੰਕਾਰ ਤਨਰਿਾਨੀ ॥੩॥੫॥ 

 
 

 

ਧਿੰਨਾ ॥ 

ਗੋਪਾਲ ਤੇਰਾ ਆਰਤਾ ॥ 

ਿੋ ਿਨ ਤੁਮਰੀ ਿਗਤਤ ਕਰਿੰਤ ੇਤਤਨ ਕ ੇਕਾਿ ਸਵਾਰਤਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਦਾਤਲ ਸੀਧਾ ਮਾਗਉ ਘੀਉ ॥ 

ਹਮਰਾ ਖੁਸੀ ਕਰ ੈਤਨਤ ਿੀਉ ॥ 

ਪਨਹੀਆ ਛਾਦਨੁ ਨੀਕਾ ॥ 

ਅਨਾਿੁ ਮਗਉ ਸਤ ਸੀ ਕਾ ॥੧॥ 

ਗਊ ਿੈਸ ਮਗਉ ਲਾਵੇਰੀ ॥ 

ਇਕ ਤਾਿਤਨ ਤੁਰੀ ਚਿੰਗੇਰੀ ॥ 
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ਘਰ ਕੀ ਗੀਹਤਨ ਚਿੰਗੀ ॥ 

ਿਨੁ ਧਿੰਨਾ ਲੇਵ ੈਮਿੰਗੀ ॥੨॥੪॥ 
 

Swaiyyaa, Dohraa....under construction (text not from Siri Guru Granth Sahib) 

 

ਫੁਨਹੇ ਮਹਲਾ ੫ 

ਤਡਿੇ ਸਿੇ ਥਾਵ ਨਹੀ ਤੁਧੁ ਿਤੇਹਆ ॥ 

ਿਧੋਹੁ ਪੁਰਤਖ ਤਿਧਾਤ ੈਤਾਂ ਤੂ ਸੋਤਹਆ ॥ 

ਵਸਦੀ ਸਘਨ ਅਪਾਰ ਅਨਪੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪੁਰ ॥ 

ਹਤਰਹਾਂ ਨਾਨਕ ਕਸਮਲ ਿਾਤਹ ਨਾਇਐ ਰਾਮਦਾਸ ਸਰ ॥੧੦॥ 
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ਆਰਾਧਉ ਤੁਝਤਹ ਸੁਆਮੀ ਅਪਨ ੇ॥ 
 

ਕਾਨਿਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (1298-10) 

ਆਰਾਧਉ ਤੁਝਤਹ ਸੁਆਮੀ ਅਪਨ ੇ॥ 

ਊਿਤ ਿੈਿਤ ਸੋਵਤ ਿਾਗਤ ਸਾਤਸ ਸਾਤਸ ਸਾਤਸ ਹਤਰ ਿਪਨੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਤਾ ਕੈ ਤਹਰਦੈ ਿਤਸਓ ਨਾਮੁ ॥ 

ਿਾ ਕਉ ਸੁਆਮੀ ਕੀਨੋ ਦਾਨ ੁ॥੧॥ 

ਤਾ ਕੈ ਤਹਰਦੈ ਆਈ ਸਾਂਤਤ ॥ 

ਿਾਕੁਰ ਿੇਿ ੇਗੁਰ ਿਚਨਾਂਤਤ ॥੨॥ 

ਸਰਿ ਕਲਾ ਸੋਈ ਪਰਿੀਨ ॥ 

ਨਾਮ ਮਿੰਤੁ ਿਾ ਕਉ ਗੁਤਰ ਦੀਨ ॥੩॥ 

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਤਾ ਕੈ ਿਤਲ ਿਾਉ ॥ 

ਕਤਲਿੁਗ ਮਤਹ ਪਾਇਆ ਤਿਤਨ ਨਾਉ ॥੪॥੨॥ 
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ਆਵਉ ਵਿੰਞਉ ਡੁਿੰਮਣੀ ਤਕਤੀ ਤਮਤਰ ਕਰੇਉ ॥ 
 

ਮਾਰੂ ਕਾਫੀ ਮਹਲਾ ੧ ਘਰੁ ੨ ॥   (1014-15) 

ਆਵਉ ਵਿੰਞਉ ਡਿੰਮਣੀ ਤਕਤੀ ਤਮਤਰ ਕਰਉੇ ॥ 

ਸਾ ਧਨ ਢੋਈ ਨ ਲਹੈ ਵਾਢੀ ਤਕਉ ਧੀਰਉੇ ॥੧॥ 

ਮੈਡਾ ਮਨੁ ਰਤਾ ਆਪਨਿੇ ਤਪਰ ਨਾਤਲ ॥ 

ਹਉ ਘੋਤਲ ਘੁਮਾਈ ਖਿੰਨੀਐ ਕੀਤੀ ਤਹਕ ਿੋਰੀ ਨਦਤਰ ਤਨਹਾਤਲ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਪੇਈਅਿ ੈਡੋਹਾਗਣੀ ਸਾਹੁਰਿੈ ਤਕਉ ਿਾਉ ॥ 

ਮੈ ਗਤਲ ਅਉਗਣ ਮੁਿਿੀ ਤਿਨ ੁਤਪਰ ਝੂਤਰ ਮਰਾਉ ॥੨॥ 

ਪੇਈਅਿ ੈਤਪਰੁ ਸਿੰਮਲਾ ਸਾਹੁਰਿੈ ਘਤਰ ਵਾਸ ੁ॥ 

ਸੁਤਖ ਸਵਿੰਤਧ ਸੋਹਾਗਣੀ ਤਪਰੁ ਪਾਇਆ ਗੁਣਤਾਸੁ ॥੩॥ 

ਲੇਫੁ ਤਨਹਾਲੀ ਪਿ ਕੀ ਕਾਪਿੁ ਅਿੰਤਗ ਿਣਾਇ ॥ 

ਤਪਰੁ ਮੁਤੀ ਡੋਹਾਗਣੀ ਤਤਨ ਡੁਖੀ ਰਤੈਣ ਤਵਹਾਇ ॥੪॥ 

ਤਕਤੀ ਚਖਉ ਸਾਡਿ ੇਤਕਤੀ ਵਸੇ ਕਰੇਉ ॥ 

ਤਪਰ ਤਿਨੁ ਿੋਿਨੁ ਿਾਤਦ ਗਇਅਮੁ ਵਾਢੀ ਝੂਰੇਦੀ ਝੂਰੇਉ ॥੫॥ 

ਸਚੇ ਸਿੰਦਾ ਸਦਿਾ ਸੁਣੀਐ ਗੁਰ ਵੀਚਾਤਰ ॥ 

ਸਚੇ ਸਚਾ ਿੈਹਣਾ ਨਦਰੀ ਨਦਤਰ ਤਪਆਤਰ ॥੬॥ 

ਤਗਆਨੀ ਅਿੰਿਨੁ ਸਚ ਕਾ ਡੇਖੈ ਡੇਖਣਹਾਰੁ ॥ 

ਗੁਰਮੁਤਖ ਿੂਝ ੈਿਾਣੀਐ ਹਉਮੈ ਗਰਿੁ ਤਨਵਾਤਰ ॥੭॥ 

ਤਉ ਿਾਵਤਨ ਤਉ ਿੇਹੀਆ ਮੂ ਿੇਹੀਆ ਤਕਤੀਆਹ ॥ 

ਨਾਨਕ ਨਾਹੁ ਨ ਵੀਛੁਿ ੈਤਤਨ ਸਚੈ ਰਤਿੀਆਹ ॥੮॥੧॥੯॥ 
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ਆਵਹੁ ਸਿੰਤ ਪਰਾਨ ਸੁਖਦਾਤੇ ਤਸਮਰਹ ਪਰਿੁ ਅਤਿਨਾਸੀ ॥ 
 

ਸਾਰਗ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (1206-2) 

ਅਨਤਦਨ ੁਰਾਮ ਕੇ ਗੁਣ ਕਹੀਐ ॥ 

ਸਗਲ ਪਦਾਰਥ ਸਰਿ ਸੂਖ ਤਸਤਧ ਮਨ ਿਾਂਛਤ ਫਲ ਲਹੀਐ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਆਵਹੁ ਸਿੰਤ ਪਰਾਨ ਸੁਖਦਾਤ ੇਤਸਮਰਹ ਪਰਿੁ ਅਤਿਨਾਸੀ ॥ 

ਅਨਾਥਹ ਨਾਥੁ ਦੀਨ ਦੁਖ ਿਿੰਿਨ ਪਤੂਰ ਰਤਹਓ ਘਿ ਵਾਸੀ ॥੧॥ 

ਗਾਵਤ ਸੁਨਤ ਸਨੁਾਵਤ ਸਰਧਾ ਹਤਰ ਰਸੁ ਪੀ ਵਡਿਾਗੇ ॥ 

ਕਤਲ ਕਲਸੇ ਤਮਿੇ ਸਤਿ ਤਨ ਤ ੇਰਾਮ ਨਾਮ ਤਲਵ ਿਾਗੇ ॥੨॥ 

ਕਾਮੁ ਿੋਧੁ ਝੂਿ ੁਤਤਿ ਤਨਿੰਦਾ ਹਤਰ ਤਸਮਰਤਨ ਿਿੰਧਨ ਤੂਿੇ ॥ 

ਮੋਹ ਮਗਨ ਅਹਿੰ ਅਿੰਧ ਮਮਤਾ ਗੁਰ ਤਕਰਪਾ ਤ ੇਛੂਿੇ ॥੩॥ 

ਤੂ ਸਮਰਥੁ ਪਾਰਿਰਹਮ ਸੁਆਮੀ ਕਤਰ ਤਕਰਪਾ ਿਨੁ ਤੇਰਾ ॥ 

ਪੂਤਰ ਰਤਹਓ ਸਰਿ ਮਤਹ ਿਾਕਰੁੁ ਨਾਨਕ ਸੋ ਪਰਿੁ ਨੇਰਾ ॥੪॥੧੨॥ 
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ਆਵਹੁ ਸਿੰਤ ਤਮਲਹੁ ਮਰੇੇ ਿਾਈ ਤਮਤਲ ਹਤਰ ਹਤਰ ਕਥਾ ਕਰਹੁ ॥ 
 

ਤਿਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੪ ॥ (799-17) 

ਆਵਹੁ ਸਿੰਤ ਤਮਲਹੁ ਮੇਰੇ ਿਾਈ ਤਮਤਲ ਹਤਰ ਹਤਰ ਕਥਾ ਕਰਹੁ ॥ 

ਹਤਰ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਿਤੋਹਥੁ ਹੈ ਕਲਿੁਤਗ ਖੇਵਿ ੁਗੁਰ ਸਿਤਦ ਤਰਹ ੁ॥੧॥ 

ਮੇਰੇ ਮਨ ਹਤਰ ਗੁਣ ਹਤਰ ਉਚਰਹੁ ॥ 

ਮਸਤਤਕ ਤਲਖਤ ਤਲਖ ੇਗੁਨ ਗਾਏ ਤਮਤਲ ਸਿੰਗਤਤ ਪਾਤਰ ਪਰਹ ੁ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਕਾਇਆ ਨਗਰ ਮਤਹ ਰਾਮ ਰਸੁ ਊਤਮ ੁਤਕਉ ਪਾਈਐ ਉਪਦੇਸੁ ਿਨ ਕਰਹੁ ॥ 

ਸਤਤਗੁਰੁ ਸਤੇਵ ਸਫਲ ਹਤਰ ਦਰਸਨੁ ਤਮਤਲ ਅਿੰਤਮਰਤ ੁਹਤਰ ਰਸੁ ਪੀਅਹੁ ॥੨॥ 

ਹਤਰ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਅਿੰਤਮਰਤੁ ਹਤਰ ਮੀਿਾ ਹਤਰ ਸਿੰਤਹ ੁਚਾਤਖ ਤਦਖਹੁ ॥ 

ਗੁਰਮਤਤ ਹਤਰ ਰਸੁ ਮੀਿਾ ਲਾਗਾ ਤਤਨ ਤਿਸਰੇ ਸਤਿ ਤਿਖ ਰਸਹੁ ॥੩॥ 

ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਰਸੁ ਰਾਮ ਰਸਾਇਣੁ ਹਤਰ ਸੇਵਹੁ ਸਿੰਤ ਿਨਹੁ ॥ 

ਚਾਤਰ ਪਦਾਰਥ ਚਾਰ ੇਪਾਏ ਗੁਰਮਤਤ ਨਾਨਕ ਹਤਰ ਿਿਹੁ ॥੪॥੪॥ 
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ਆਵਹੁ ਸਿੰਤ ਤਮਲਾਹ ਹਤਰ ਕਥਾ ਕਹਾਣੀਆ ॥ 
 

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (399-2) 

ਗੋਤਿਿੰਦ ੁਗੁਣੀ ਤਨਧਾਨ ੁਗੁਰਮੁਤਖ ਿਾਣੀਐ ॥ 

ਹੋਇ ਤਿਪਾਲ ੁਦਇਆਲ ੁਹਤਰ ਰਿੰਗੁ ਮਾਣੀਐ ॥੧॥ 

ਆਵਹੁ ਸਿੰਤ ਤਮਲਾਹ ਹਤਰ ਕਥਾ ਕਹਾਣੀਆ ॥ 

ਅਨਤਦਨ ੁਤਸਮਰਹ ਨਾਮੁ ਤਤਿ ਲਾਿ ਲੋਕਾਣੀਆ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਿਤਪ ਿਤਪ ਿੀਵਾ ਨਾਮੁ ਹੋਵ ੈਅਨਦੁ ਘਣਾ ॥ 

ਤਮਤਥਆ ਮੋਹ ੁਸਿੰਸਾਰ ੁਝੂਿਾ ਤਵਣਸਣਾ ॥੨॥ 

ਚਰਣ ਕਮਲ ਸਿੰਤਗ ਨੇਹੁ ਤਕਨੈ ਤਵਰਲੈ ਲਾਇਆ ॥ 

ਧਿੰਨੁ ਸੁਹਾਵਾ ਮੁਖੁ ਤਿਤਨ ਹਤਰ ਤਧਆਇਆ ॥੩॥ 

ਿਨਮ ਮਰਣ ਦੁਖ ਕਾਲ ਤਸਮਰਤ ਤਮਤਿ ਿਾਵਈ ॥ 

ਨਾਨਕ ਕੈ ਸੁਖੁ ਸੋਇ ਿੋ ਪਰਿ ਿਾਵਈ ॥੪॥੧੧॥੧੧੩॥ 
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ਆਵਹੁ ਸਿੰਤ ਮੈ ਗਤਲ ਮੇਲਾਈਐ ॥ 
 

ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੪ ॥ (95-12) 

ਹਤਰ ਗੁਰ ਤਗਆਨੁ ਹਤਰ ਰਸੁ ਹਤਰ ਪਾਇਆ ॥ 

ਮਨੁ ਹਤਰ ਰਿੰਤਗ ਰਾਤਾ ਹਤਰ ਰਸੁ ਪੀਆਇਆ ॥ 

ਹਤਰ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਮੁਤਖ ਹਤਰ ਹਤਰ ਿੋਲੀ ਮਨ ੁਹਤਰ ਰਤਸ ਿੁਤਲ ਿੁਤਲ ਪਉਦਾ ਿੀਉ ॥੧॥ 

ਆਵਹੁ ਸਿੰਤ ਮੈ ਗਤਲ ਮੇਲਾਈਐ ॥ 

ਮੇਰੇ ਪਰੀਤਮ ਕੀ ਮ ੈਕਥਾ ਸੁਣਾਈਐ ॥ 

ਹਤਰ ਕੇ ਸਿੰਤ ਤਮਲਹੁ ਮਨੁ ਦੇਵਾ ਿੋ ਗੁਰਿਾਣੀ ਮੁਤਖ ਚਉਦਾ ਿੀਉ ॥੨॥ 

ਵਡਿਾਗੀ ਹਤਰ ਸਿੰਤ ੁਤਮਲਾਇਆ ॥ 

ਗੁਤਰ ਪੂਰ ੈਹਤਰ ਰਸੁ ਮੁਤਖ ਪਾਇਆ ॥ 

ਿਾਗਹੀਨ ਸਤਤਗੁਰ ੁਨਹੀ ਪਾਇਆ ਮਨਮੁਖ ੁਗਰਿ ਿੂਨੀ ਤਨਤਤ ਪਉਦਾ ਿੀਉ ॥੩॥ 

ਆਤਪ ਦਇਆਤਲ ਦਇਆ ਪਰਤਿ ਧਾਰੀ ॥ 

ਮਲੁ ਹਉਮ ੈਤਿਤਖਆ ਸਿ ਤਨਵਾਰੀ ॥ 

ਨਾਨਕ ਹਿ ਪਿਣ ਤਵਤਚ ਕਾਂਇਆ ਹਤਰ ਲੈੋਂਦੇ ਗੁਰਮੁਤਖ ਸਉਦਾ ਿੀਉ ॥੪॥੫॥ 
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ਆਵਹੁ ਸਿਣਾ ਹਉ ਦੇਖਾ ਦਰਸਨੁ ਤੇਰਾ ਰਾਮ ॥ 
 

ਰਾਗੁ ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੧ ਘਰੁ ੩ (764-17) 

ਆਵਹੁ ਸਿਣਾ ਹਉ ਦੇਖਾ ਦਰਸਨੁ ਤੇਰਾ ਰਾਮ ॥ 

ਘਤਰ ਆਪਨਿੈ ਖਿੀ ਤਕਾ ਮੈ ਮਤਨ ਚਾਉ ਘਨੇਰਾ ਰਾਮ ॥ 

ਮਤਨ ਚਾਉ ਘਨੇਰਾ ਸੁਤਣ ਪਰਿ ਮੇਰਾ ਮ ੈਤੇਰਾ ਿਰਵਾਸਾ ॥ 

ਦਰਸਨੁ ਦਤੇਖ ਿਈ ਤਨਹਕੇਵਲ ਿਨਮ ਮਰਣ ਦੁਖੁ ਨਾਸਾ ॥ 

ਸਗਲੀ ਿੋਤਤ ਿਾਤਾ ਤੂ ਸੋਈ ਤਮਤਲਆ ਿਾਇ ਸੁਿਾਏ ॥ 

ਨਾਨਕ ਸਾਿਨ ਕਉ ਿਤਲ ਿਾਈਐ ਸਾਤਚ ਤਮਲੇ ਘਤਰ ਆਏ ॥੧॥ 
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ਆਵਹੁ ਿੈਣੇ ਗਤਲ ਤਮਲਹ ਅਿੰਤਕ ਸਹੇਲਿੀਆਹ ॥ 
 

ਤਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੧ ॥ (17-16) 

ਆਵਹੁ ਿੈਣੇ ਗਤਲ ਤਮਲਹ ਅਿੰਤਕ ਸਹੇਲਿੀਆਹ ॥ 

ਤਮਤਲ ਕੈ ਕਰਹ ਕਹਾਣੀਆ ਸਿੰਮਰਥ ਕਿੰਤ ਕੀਆਹ ॥ 

ਸਾਚੇ ਸਾਤਹਿ ਸਤਿ ਗੁਣ ਅਉਗਣ ਸਤਿ ਅਸਾਹ ॥੧॥ 

ਕਰਤਾ ਸਿੁ ਕ ੋਤੇਰ ੈਿਤੋਰ ॥ 

ਏਕੁ ਸਿਦੁ ਿੀਚਾਰੀਐ ਿਾ ਤੂ ਤਾ ਤਕਆ ਹਤੋਰ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਿਾਇ ਪੁਛਹ ੁਸੋਹਾਗਣੀ ਤੁਸੀ ਰਾਤਵਆ ਤਕਨੀ ਗੁਣੀ  ॥ 

ਸਹਤਿ ਸਿੰਤਤੋਖ ਸੀਗਾਰੀਆ ਤਮਿਾ ਿੋਲਣੀ ॥ 

ਤਪਰੁ ਰੀਸਾਲ ੂਤਾ ਤਮਲ ੈਿਾ ਗੁਰ ਕਾ ਸਿਦੁ ਸੁਣੀ ॥੨॥ 

ਕੇਤੀਆ ਤੇਰੀਆ ਕੁਦਰਤੀ ਕਵੇਡ ਤੇਰੀ ਦਾਤਤ ॥ 

ਕੇਤੇ ਤੇਰੇ ਿੀਅ ਿਿੰਤ ਤਸਫਤਤ ਕਰਤਹ ਤਦਨੁ ਰਾਤਤ ॥ 

ਕੇਤੇ ਤੇਰੇ ਰਪੂ ਰਿੰਗ ਕੇਤੇ ਿਾਤਤ ਅਿਾਤਤ ॥੩॥ 

ਸਚੁ ਤਮਲ ੈਸਚੁ ਊਪਿ ੈਸਚ ਮਤਹ ਸਾਤਚ ਸਮਾਇ ॥ 

ਸੁਰਤਤ ਹਵੋੈ ਪਤਤ ਊਗਵੈ ਗੁਰਿਚਨੀ ਿਉ ਖਾਇ ॥ 

ਨਾਨਕ ਸਚਾ ਪਾਤਤਸਾਹੁ ਆਪੇ ਲਏ ਤਮਲਾਇ ॥੪॥੧੦॥ 
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ਆਵਹੁ ਿੈਣੇ ਤੁਸੀ ਤਮਲਹ ੁਤਪਆਰੀਆ ॥ 
 

ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੪ ॥ (96-5) 

ਆਵਹੁ ਿੈਣੇ ਤੁਸੀ ਤਮਲਹੁ ਤਪਆਰੀਆ ॥ 

ਿੋ ਮੇਰਾ ਪਰੀਤਮੁ ਦਸੇ ਤਤਸ ਕੈ ਹਉ ਵਾਰੀਆ ॥ 

ਤਮਤਲ ਸਤਸਿੰਗਤਤ ਲਧਾ ਹਤਰ ਸਿਣੁ ਹਉ ਸਤਤਗੁਰ ਤਵਿਹੁ ਘੁਮਾਈਆ ਿੀਉ ॥੧॥ 

ਿਹ ਿਹ ਦੇਖਾ ਤਹ ਤਹ ਸੁਆਮੀ ॥ 

ਤੂ ਘਤਿ ਘਤਿ ਰਤਵਆ ਅਿੰਤਰਿਾਮੀ ॥ 

ਗੁਤਰ ਪੂਰ ੈਹਤਰ ਨਾਤਲ ਤਦਖਾਤਲਆ ਹਉ ਸਤਤਗੁਰ ਤਵਿਹੁ ਸਦ ਵਾਤਰਆ ਿੀਉ ॥੨॥ 

ਏਕੋ ਪਵਣੁ ਮਾਿੀ ਸਿ ਏਕਾ ਸਿ ਏਕਾ ਿੋਤਤ ਸਿਾਈਆ ॥ 

ਸਿ ਇਕਾ ਿੋਤਤ ਵਰਤ ੈਤਿਤਨ ਤਿਤਨ ਨ ਰਲਈ ਤਕਸ ੈਦੀ ਰਲਾਈਆ ॥ 

ਗੁਰ ਪਰਸਾਦੀ ਇਕ ੁਨਦਰੀ ਆਇਆ ਹਉ ਸਤਤਗੁਰ ਤਵਿਹੁ ਵਤਾਇਆ ਿੀਉ ॥੩॥ 

ਿਨੁ ਨਾਨਕੁ ਿਲੋੈ ਅਿੰਤਮਰਤ ਿਾਣੀ ॥ 

ਗੁਰਤਸਖਾਂ ਕੈ ਮਤਨ ਤਪਆਰੀ ਿਾਣੀ ॥ 

ਉਪਦੇਸੁ ਕਰ ੇਗੁਰ ੁਸਤਤਗੁਰੁ ਪਰੂਾ ਗੁਰ ੁਸਤਤਗੁਰੁ ਪਰਉਪਕਾਰੀਆ ਿੀਉ ॥੪॥੭॥ 
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ਆਵਹੁ ਤਮਲਹੁ ਸਹੇਲੀਹੋ ਸਚਿਾ ਨਾਮੁ ਲਏਹਾਂ ॥ 
 

ਵਡਹਿੰਸੁ ਮਹਲਾ ੧ ॥ (579-13) 

ਆਵਹੁ ਤਮਲਹ ੁਸਹੇਲੀਹ ੋਸਚਿਾ ਨਾਮੁ ਲਏਹਾਂ ॥ 

ਰੋਵਹ ਤਿਰਹਾ ਤਨ ਕਾ ਆਪਣਾ ਸਾਤਹਿੁ ਸਿੰਮਹਾਲੇਹਾਂ ॥ 

ਸਾਤਹਿੁ ਸਮਹਾਤਲਹ ਪਿੰਥੁ ਤਨਹਾਤਲਹ ਅਸਾ ਤਿ ਓਥ ੈਿਾਣਾ ॥ 

ਤਿਸ ਕਾ ਕੀਆ ਤਤਨ ਹੀ ਲੀਆ ਹੋਆ ਤਤਸੈ ਕਾ ਿਾਣਾ ॥ 

ਿੋ ਤਤਤਨ ਕਤਰ ਪਾਇਆ ਸ ੁਆਗੈ ਆਇਆ ਅਸੀ ਤਕ ਹੁਕਮੁ ਕਰੇਹਾ ॥ 

ਆਵਹੁ ਤਮਲਹ ੁਸਹੇਲੀਹ ੋਸਚਿਾ ਨਾਮੁ ਲਏਹਾ ॥੧॥ 

ਮਰਣੁ ਨ ਮਿੰਦਾ ਲੋਕਾ ਆਖੀਐ ਿੇ ਮਤਰ ਿਾਣ ੈਐਸਾ ਕੋਇ ॥ 

ਸੇਤਵਹ ੁਸਾਤਹਿੁ ਸਿੰਮਰਥੁ ਆਪਣਾ ਪਿੰਥੁ ਸੁਹੇਲਾ ਆਗ ੈਹੋਇ ॥ 

ਪਿੰਤਥ ਸੁਹੇਲੈ ਿਾਵਹੁ ਤਾਂ ਫਲੁ ਪਾਵਹੁ ਆਗ ੈਤਮਲ ੈਵਡਾਈ ॥ 

ਿੇਿ ੈਤਸਉ ਿਾਵਹੁ ਸਤਚ ਸਮਾਵਹੁ ਤਾਂ ਪਤਤ ਲੇਖੈ ਪਾਈ ॥ 

ਮਹਲੀ ਿਾਇ ਪਾਵਹੁ ਖਸਮ ੈਿਾਵਹੁ ਰਿੰਗ ਤਸਉ ਰਲੀਆ ਮਾਣ ੈ॥ 

ਮਰਣੁ ਨ ਮਿੰਦਾ ਲੋਕਾ ਆਖੀਐ ਿੇ ਕੋਈ ਮਤਰ ਿਾਣ ੈ॥੨॥ 

ਮਰਣੁ ਮੁਣਸਾ ਸੂਤਰਆ ਹਕੁ ਹੈ ਿੋ ਹੋਇ ਮਰਤਨ ਪਰਵਾਣ ੋ॥ 

ਸੂਰੇ ਸੇਈ ਆਗੈ ਆਖੀਅਤਹ ਦਰਗਹ ਪਾਵਤਹ ਸਾਚੀ ਮਾਣੋ ॥ 

ਦਰਗਹ ਮਾਣੁ ਪਾਵਤਹ ਪਤਤ ਤਸਉ ਿਾਵਤਹ ਆਗੈ ਦੂਖੁ ਨ ਲਾਗ ੈ॥ 

ਕਤਰ ਏਕੁ ਤਧਆਵਤਹ ਤਾਂ ਫਲੁ ਪਾਵਤਹ ਤਿਤੁ ਸੇਤਵਐ ਿਉ ਿਾਗੈ ॥ 

ਊਚਾ ਨਹੀ ਕਹਣਾ ਮਨ ਮਤਹ ਰਹਣਾ ਆਪੇ ਿਾਣ ੈਿਾਣੋ ॥ 

ਮਰਣੁ ਮੁਣਸਾਂ ਸਤੂਰਆ ਹਕੁ ਹੈ ਿੋ ਹੋਇ ਮਰਤਹ ਪਰਵਾਣ ੋ॥੩॥ 

ਨਾਨਕ ਤਕਸ ਨ ੋਿਾਿਾ ਰੋਈਐ ਿਾਿੀ ਹੈ ਇਹੁ ਸਿੰਸਾਰ ੋ॥ 

ਕੀਤਾ ਵੇਖੈ ਸਾਤਹਿੁ ਆਪਣਾ ਕਦੁਰਤਤ ਕਰੇ ਿੀਚਾਰੋ ॥ 

ਕੁਦਰਤਤ ਿੀਚਾਰੇ ਧਾਰਣ ਧਾਰੇ ਤਿਤਨ ਕੀਆ ਸ ੋਿਾਣ ੈ॥ 

ਆਪੇ ਵੇਖੈ ਆਪੇ ਿੂਝ ੈਆਪ ੇਹੁਕਮੁ ਪਛਾਣ ੈ॥ 

ਤਿਤਨ ਤਕਛੁ ਕੀਆ ਸੋਈ ਿਾਣ ੈਤਾ ਕਾ ਰਪੂੁ ਅਪਾਰ ੋ॥ 

ਨਾਨਕ ਤਕਸ ਨ ੋਿਾਿਾ ਰੋਈਐ ਿਾਿੀ ਹੈ ਇਹੁ ਸਿੰਸਾਰ ੋ॥੪॥੨॥ 
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ਆਵਹੁ ਮੀਤ ਇਕਤਰ ਹੋਇ ਰਸ ਕਸ ਸਤਿ ਿੁਿੰਚਹ ॥ 
 

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (399-7) 

ਆਵਹੁ ਮੀਤ ਇਕਤਰ ਹੋਇ ਰਸ ਕਸ ਸਤਿ ਿੁਿੰਚਹ ॥ 

ਅਿੰਤਮਰਤ ਨਾਮੁ ਹਤਰ ਹਤਰ ਿਪਹ ਤਮਤਲ ਪਾਪਾ ਮਿੁੰਚਹ ॥੧॥ 

ਤਤੁ ਵੀਚਾਰਹੁ ਸਿੰਤ ਿਨਹ ੁਤਾ ਤੇ ਤਿਘਨੁ ਨ ਲਾਗ ੈ॥ 

ਖੀਨ ਿਏ ਸਤਿ ਤਸਕਰਾ ਗੁਰਮੁਤਖ ਿਨੁ ਿਾਗੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਿੁਤਧ ਗਰੀਿੀ ਖਰਚੁ ਲੈਹੁ ਹਉਮੈ ਤਿਖੁ ਿਾਰਹੁ ॥ 

ਸਾਚਾ ਹਿੁ ਪੂਰਾ ਸਉਦਾ ਵਖਰੁ ਨਾਮੁ ਵਾਪਾਰਹੁ ॥੨॥ 

ਿੀਉ ਤਪਿੰਡੁ ਧਨੁ ਅਰਤਪਆ ਸਈੇ ਪਤਤਵਿੰਤੇ ॥ 

ਆਪਨਿੇ ਪਰਿ ਿਾਤਣਆ ਤਨਤ ਕੇਲ ਕਰਿੰਤ ੇ॥੩॥ 

ਦੁਰਮਤਤ ਮਦੁ ਿੋ ਪੀਵਤ ੇਤਿਖਲੀ ਪਤਤ ਕਮਲੀ ॥ 

ਰਾਮ ਰਸਾਇਤਣ ਿ ੋਰਤੇ ਨਾਨਕ ਸਚ ਅਮਲੀ ॥੪॥੧੨॥੧੧੪॥ 
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ਆਵਹੋ ਸਿੰਤ ਿਨਹੁ ਗੁਣ ਗਾਵਹ ਗਤੋਵਿੰਦ ਕੇਰੇ ਰਾਮ ॥ 
 

ਰਾਗੁ ਸੂਹੀ ਛਿੰਤ ਮਹਲਾ ੪ ਘਰੁ ੩     (775-8) 

ਆਵਹੋ ਸਿੰਤ ਿਨਹੁ ਗੁਣ ਗਾਵਹ ਗੋਤਵਿੰਦ ਕੇਰੇ ਰਾਮ ॥ 

ਗੁਰਮੁਤਖ ਤਮਤਲ ਰਹੀਐ ਘਤਰ ਵਾਿਤਹ ਸਿਦ ਘਨੇਰੇ ਰਾਮ ॥ 

ਸਿਦ ਘਨੇਰੇ ਹਤਰ ਪਰਿ ਤੇਰ ੇਤ ੂਕਰਤਾ ਸਿ ਥਾਈ ॥ 

ਅਤਹਤਨਤਸ ਿਪੀ ਸਦਾ ਸਾਲਾਹੀ ਸਾਚ ਸਿਤਦ ਤਲਵ ਲਾਈ ॥ 

ਅਨਤਦਨ ੁਸਹਤਿ ਰਹੈ ਰਿੰਤਗ ਰਾਤਾ ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਤਰਦ ਪੂਿਾ ॥ 

ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਤਖ ਏਕੁ ਪਛਾਣ ੈਅਵਰੁ ਨ ਿਾਣ ੈਦੂਿਾ ॥੧॥ 
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ਫੂਿੋ ਆਂਡਾ ਿਰਮ ਕਾ ਮਨਤਹ ਿਇਓ ਪਰਗਾਸੁ ॥ 
 

ਮਾਰੂ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (1002-15) 

ਫੂਿੋ ਆਂਡਾ ਿਰਮ ਕਾ ਮਨਤਹ ਿਇਓ ਪਰਗਾਸੁ ॥ 

ਕਾਿੀ ਿੇਰੀ ਪਗਹ ਤ ੇਗੁਤਰ ਕੀਨੀ ਿਿੰਤਦ ਖਲਾਸ ੁ॥੧॥ 

ਆਵਣ ਿਾਣੁ ਰਤਹਓ ॥ 

ਤਪਤ ਕਿਾਹਾ ਿੁਤਝ ਗਇਆ ਗੁਤਰ ਸੀਤਲ ਨਾਮੁ ਦੀਓ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਿਿ ਤੇ ਸਾਧ ੂਸਿੰਗੁ ਿਇਆ ਤਉ ਛੋਤਡ ਗਏ ਤਨਗਹਾਰ ॥ 

ਤਿਸ ਕੀ ਅਿਕ ਤਤਸ ਤੇ ਛੁਿੀ ਤਉ ਕਹਾ ਕਰ ੈਕੋਿਵਾਰ ॥੨॥ 

ਚੂਕਾ ਿਾਰਾ ਕਰਮ ਕਾ ਹੋਏ ਤਨਹਕਰਮਾ ॥ 

ਸਾਗਰ ਤੇ ਕਿੰਢ ੈਚਿੇ ਗੁਤਰ ਕੀਨ ੇਧਰਮਾ ॥੩॥ 

ਸਚੁ ਥਾਨੁ ਸਚੁ ਿੈਿਕਾ ਸਚ ੁਸਆੁਉ ਿਣਾਇਆ ॥ 

ਸਚੁ ਪੂਿੰਿੀ ਸਚੁ ਵਖਰ ੋਨਾਨਕ ਘਤਰ ਪਾਇਆ ॥੪॥੫॥੧੪॥ 
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ਆਵਤੁ ਤਕਨ ੈਨ ਰਾਤਖਆ ਿਾਵਤੁ ਤਕਉ ਰਾਤਖਆ ਿਾਇ ॥ 
 

ਪਰਿਾਤੀ ਮਹਲਾ ੧ ॥ (1329-10) 

ਆਵਤੁ ਤਕਨੈ ਨ ਰਾਤਖਆ ਿਾਵਤੁ ਤਕਉ ਰਾਤਖਆ ਿਾਇ ॥ 

ਤਿਸ ਤ ੇਹੋਆ ਸੋਈ ਪਰੁ ਿਾਣ ੈਿਾਂ ਉਸ ਹੀ ਮਾਤਹ ਸਮਾਇ ॥੧॥ 

ਤੂਹੈ ਹ ੈਵਾਹੁ ਤੇਰੀ ਰਿਾਇ ॥ 

ਿੋ ਤਕਛ ੁਕਰਤਹ ਸੋਈ ਪਰ ੁਹਇੋਿਾ ਅਵਰੁ ਨ ਕਰਣਾ ਿਾਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਿਸੈੇ ਹਰਹਿ ਕੀ ਮਾਲਾ ਤਿਿੰਡ ਲਗਤ ਹੈ ਇਕ ਸਖਨੀ ਹੋਰ ਫਰੇ ਿਰੀਅਤ ਹੈ ॥ 

ਤੈਸੋ ਹੀ ਇਹ ੁਖੇਲ ੁਖਸਮ ਕਾ ਤਿਉ ਉਸ ਕੀ ਵਤਡਆਈ ॥੨॥ 

ਸੁਰਤੀ ਕੈ ਮਾਰਤਗ ਚਤਲ ਕੈ ਉਲਿੀ ਨਦਤਰ ਪਰਗਾਸੀ ॥ 

ਮਤਨ ਵੀਚਾਤਰ ਦੇਖੁ ਿਰਹਮ ਤਗਆਨੀ ਕਉਨੁ ਤਗਰਹੀ ਕਉਨੁ ਉਦਾਸੀ ॥੩॥ 

ਤਿਸ ਕੀ ਆਸਾ ਤਤਸ ਹੀ ਸਉਤਪ ਕੈ ਏਹੁ ਰਤਹਆ ਤਨਰਿਾਣੁ ॥ 

ਤਿਸ ਤ ੇਹੋਆ ਸੋਈ ਕਤਰ ਮਾਤਨਆ ਨਾਨਕ ਤਗਰਹੀ ਉਦਾਸੀ ਸੋ ਪਰਵਾਣ ੁ॥੪॥੮॥ 
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ਐਸਾ ਅਧਮੁ ਅਿਾਤਤ ਨਾਮਦੇਉ ਤਉ ਸਰਨਾਗਤਤ ਆਈਅਲੇ ॥ 
 

ਮਾਲੀ ਗਉਿਾ ਨਾਮਦੇਵ ਿੀਉ ॥ (988-13) 

ਮੇਰੋ ਿਾਪੁ ਮਾਧਉ ਤੂ ਧਨੁ ਕਸੇੌ ਸਾਂਵਲੀਓ ਿੀਿੁਲਾਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਕਰ ਧਰੇ ਚਿ ਿੈਕੁਿੰਿ ਤ ੇਆਏ ਗਿ ਹਸਤੀ ਕੇ ਪਰਾਨ ਉਧਾਰੀਅਲੇ ॥ 

ਦੁਹਸਾਸਨ ਕੀ ਸਿਾ ਦਰੋਪਤੀ ਅਿੰਿਰ ਲੇਤ ਉਿਾਰੀਅਲੇ ॥੧॥ 

ਗੋਤਮ ਨਾਤਰ ਅਹਤਲਆ ਤਾਰੀ ਪਾਵਨ ਕੇਤਕ ਤਾਰੀਅਲੇ ॥ 

ਐਸਾ ਅਧਮੁ ਅਿਾਤਤ ਨਾਮਦੇਉ ਤਉ ਸਰਨਾਗਤਤ ਆਈਅਲੇ ॥੨॥੨॥ 
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ਐਸਾ ਹਤਰ ਸੇਵੀਐ ਤਨਤ ਤਧਆਈਐ ਿੋ ਤਖਨ ਮਤਹ ਤਕਲਤਵਖ ਸਤਿ ਕਰੇ ਤਿਨਾਸਾ ॥ 
 

ਗੋੋਂਡ ਮਹਲਾ ੪ ॥ (860-3) 

ਐਸਾ ਹਤਰ ਸੇਵੀਐ ਤਨਤ ਤਧਆਈਐ ਿੋ ਤਖਨ ਮਤਹ ਤਕਲਤਵਖ ਸਤਿ ਕਰ ੇਤਿਨਾਸਾ ॥ 

ਿੇ ਹਤਰ ਤਤਆਤਗ ਅਵਰ ਕੀ ਆਸ ਕੀਿ ੈਤਾ ਹਤਰ ਤਨਹਫਲ ਸਿ ਘਾਲ ਗਵਾਸਾ ॥ 

ਮੇਰੇ ਮਨ ਹਤਰ ਸੇਤਵਹੁ ਸੁਖਦਾਤਾ ਸੁਆਮੀ ਤਿਸ ੁਸੇਤਵਐ ਸਿ ਿੁਖ ਲਹਾਸਾ ॥੧॥ 

ਮੇਰੇ ਮਨ ਹਤਰ ਊਪਤਰ ਕੀਿ ੈਿਰਵਾਸਾ ॥ 

ਿਹ ਿਾਈਐ ਤਹ ਨਾਤਲ ਮੇਰਾ ਸੁਆਮੀ ਹਤਰ ਅਪਨੀ ਪੈਿ ਰਖੈ ਿਨ ਦਾਸਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਿੇ ਅਪਨੀ ਤਿਰਥਾ ਕਹਹੁ ਅਵਰਾ ਪਤਹ ਤਾ ਆਗ ੈਅਪਨੀ ਤਿਰਥਾ ਿਹੁ ਿਹੁਤੁ ਕਢਾਸਾ ॥ 

ਅਪਨੀ ਤਿਰਥਾ ਕਹਹੁ ਹਤਰ ਅਪੁਨ ੇਸੁਆਮੀ ਪਤਹ ਿੋ ਤੁਮਹਰ ੇਦੂਖ ਤਤਕਾਲ ਕਿਾਸਾ ॥ 

ਸੋ ਐਸਾ ਪਰਿੁ ਛੋਤਡ ਅਪਨੀ ਤਿਰਥਾ ਅਵਰਾ ਪਤਹ ਕਹੀਐ ਅਵਰਾ ਪਤਹ ਕਤਹ ਮਨ ਲਾਿ ਮਰਾਸਾ ॥੨॥ 

ਿੋ ਸਿੰਸਾਰ ੈਕ ੇਕੁਿਿੰਿ ਤਮਤਰ ਿਾਈ ਦੀਸਤਹ ਮਨ ਮੇਰ ੇਤ ੇਸਤਿ ਅਪਨੈ ਸੁਆਇ ਤਮਲਾਸਾ ॥ 

ਤਿਤੁ ਤਦਤਨ ਉਨਹ ਕਾ ਸੁਆਉ ਹੋਇ ਨ ਆਵੈ ਤਤਤੁ ਤਦਤਨ ਨੇਿੈ ਕੋ ਨ ਢੁਕਾਸਾ ॥ 

ਮਨ ਮੇਰ ੇਅਪਨਾ ਹਤਰ ਸੇਤਵ ਤਦਨੁ ਰਾਤੀ ਿੋ ਤੁਧ ੁਉਪਕਰ ੈਦੂਤਖ ਸੁਖਾਸਾ ॥੩॥ 

ਤਤਸ ਕਾ ਿਰਵਾਸਾ ਤਕਉ ਕੀਿ ੈਮਨ ਮੇਰੇ ਿ ੋਅਿੰਤੀ ਅਉਸਤਰ ਰਤਖ ਨ ਸਕਾਸਾ ॥ 

ਹਤਰ ਿਪੁ ਮਿੰਤੁ ਗੁਰ ਉਪਦੇਸੁ ਲੈ ਿਾਪਹੁ ਤਤਨਹ ਅਿੰਤਤ ਛਡਾਏ ਤਿਨਹ ਹਤਰ ਪਰੀਤਤ ਤਚਤਾਸਾ ॥ 

ਿਨ ਨਾਨਕ ਅਨਤਦਨ ੁਨਾਮੁ ਿਪਹੁ ਹਤਰ ਸਿੰਤਹੁ ਇਹੁ ਛੂਿਣ ਕਾ ਸਾਚਾ ਿਰਵਾਸਾ ॥੪॥੨॥ 
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ਐਸਾ ਹਤਰ ਧਨ ੁਸਿੰਚੀਐ ਿਾਈ ॥ 
 

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (375-12) 

ਕਤਰ ਤਕਰਪਾ ਹਤਰ ਪਰਗਿੀ ਆਇਆ ॥ 

ਤਮਤਲ ਸਤਤਗੁਰ ਧਨੁ ਪੂਰਾ ਪਾਇਆ ॥੧॥ 

ਐਸਾ ਹਤਰ ਧਨੁ ਸਿੰਚੀਐ ਿਾਈ ॥ 

ਿਾਤਹ ਨ ਿਾਲ ੈਿਤਲ ਨਹੀ ਡੂਿੈ ਸਿੰਗੁ ਛਤੋਡ ਕਤਰ ਕਤਹੁ ਨ ਿਾਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਤੋਤਿ ਨ ਆਵ ੈਤਨਖੁਤਿ ਨ ਿਾਇ ॥ 

ਖਾਇ ਖਰਤਚ ਮਨ ੁਰਤਹਆ ਅਘਾਇ ॥੨॥ 

ਸੋ ਸਚ ੁਸਾਹੁ ਤਿਸੁ ਘਤਰ ਹਤਰ ਧਨੁ ਸਿੰਚਾਣਾ ॥ 

ਇਸੁ ਧਨ ਤ ੇਸਿੁ ਿਗੁ ਵਰਸਾਣਾ ॥੩॥ 

ਤਤਤਨ ਹਤਰ ਧਨ ੁਪਾਇਆ ਤਿਸ ੁਪੁਰਿ ਤਲਖੇ ਕਾ ਲਹਣਾ ॥ 

ਿਨ ਨਾਨਕ ਅਿੰਤਤ ਵਾਰ ਨਾਮੁ ਗਹਣਾ ॥੪॥੧੮॥ 
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ਐਸਾ ਕਰਹੁ ਿੀਚਾਰੁ ਤਗਆਨੀ ॥ 
 

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (385-5) 

ਏਕੁ ਿਗੀਚਾ ਪੇਡ ਘਨ ਕਤਰਆ ॥ 

ਅਿੰਤਮਰਤ ਨਾਮੁ ਤਹਾ ਮਤਹ ਫਤਲਆ ॥੧॥ 

ਐਸਾ ਕਰਹੁ ਿੀਚਾਰੁ ਤਗਆਨੀ ॥ 

ਿਾ ਤੇ ਪਾਈਐ ਪਦੁ ਤਨਰਿਾਨੀ ॥ 

ਆਤਸ ਪਾਤਸ ਤਿਖੂਆ ਕੇ ਕਿੰਿਾ ਿੀਤਚ ਅਿੰਤਮਰਤੁ ਹੈ ਿਾਈ ਰ ੇ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਤਸਿੰਚਨਹਾਰ ੇਏਕੈ ਮਾਲੀ ॥ 

ਖਿਤਰ ਕਰਤੁ ਹੈ ਪਾਤ ਪਤ ਡਾਲੀ ॥੨॥ 

ਸਗਲ ਿਨਸਪਤਤ ਆਤਣ ਿਿਾਈ ॥ 

ਸਗਲੀ ਫੂਲੀ ਤਨਫਲ ਨ ਕਾਈ ॥੩॥ 

ਅਿੰਤਮਰਤ ਫਲੁ ਨਾਮੁ ਤਿਤਨ ਗੁਰ ਤੇ ਪਾਇਆ ॥ 

ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਤਰੀ ਤਤਤਨ ਮਾਇਆ ॥੪॥੫॥੫੬॥ 
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ਐਸਾ ਕੀਰਤਨੁ ਕਤਰ ਮਨ ਮੇਰ ੇ॥ 
 

ਗਉਿੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (236-2) 

ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਤ ੇਨਾਮੇ ਲਾਗਾ ॥ 
ਤਤਸ ਕਉ ਤਮਤਲਆ ਤਿਸੁ ਮਸਤਤਕ ਿਾਗਾ ॥ 
ਤਤਸ ਕੈ ਤਹਰਦੈ ਰਤਵਆ ਸੋਇ ॥ 
ਮਨੁ ਤਨੁ ਸੀਤਲ ੁਤਨਹਚਲੁ ਹਇੋ ॥੧॥ 
ਐਸਾ ਕੀਰਤਨ ੁਕਤਰ ਮਨ ਮੇਰ ੇ॥ 

ਈਹਾ ਊਹਾ ਿੋ ਕਾਤਮ ਤੇਰ ੈ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
ਿਾਸੁ ਿਪਤ ਿਉ ਅਪਦਾ ਿਾਇ ॥ 
ਧਾਵਤ ਮਨੂਆ ਆਵ ੈਿਾਇ ॥ 
ਿਾਸੁ ਿਪਤ ਤਫਤਰ ਦੂਖੁ ਨ ਲਾਗੈ ॥ 
ਿਾਸੁ ਿਪਤ ਇਹ ਹਉਮੈ ਿਾਗੈ ॥੨॥ 
ਿਾਸੁ ਿਪਤ ਵਤਸ ਆਵਤਹ ਪਿੰਚਾ ॥ 
ਿਾਸੁ ਿਪਤ ਤਰਦੈ ਅਿੰਤਮਰਤ ੁਸਿੰਚਾ ॥ 
ਿਾਸੁ ਿਪਤ ਇਹ ਤਤਰਸਨਾ ਿੁਝ ੈ॥ 
ਿਾਸੁ ਿਪਤ ਹਤਰ ਦਰਗਹ ਤਸਝ ੈ॥੩॥ 
ਿਾਸੁ ਿਪਤ ਕੋਤਿ ਤਮਿਤਹ ਅਪਰਾਧ ॥ 
ਿਾਸੁ ਿਪਤ ਹਤਰ ਹੋਵਤਹ ਸਾਧ ॥ 
ਿਾਸੁ ਿਪਤ ਮਨ ੁਸੀਤਲੁ ਹੋਵ ੈ॥ 
ਿਾਸੁ ਿਪਤ ਮਲੁ ਸਗਲੀ ਖੋਵ ੈ॥੪॥ 
ਿਾਸੁ ਿਪਤ ਰਤਨੁ ਹਤਰ ਤਮਲੈ ॥ 
ਿਹੁਤਰ ਨ ਛੋਡ ੈਹਤਰ ਸਿੰਤਗ ਤਹਲ ੈ॥ 
ਿਾਸੁ ਿਪਤ ਕਈ ਿੈਕੁਿੰਿ ਵਾਸੁ ॥ 
ਿਾਸੁ ਿਪਤ ਸੁਖ ਸਹਤਿ ਤਨਵਾਸੁ ॥੫॥ 
ਿਾਸੁ ਿਪਤ ਇਹ ਅਗਤਨ ਨ ਪਹੋਤ ॥ 
ਿਾਸੁ ਿਪਤ ਇਹੁ ਕਾਲ ੁਨ ਿੋਹਤ ॥ 
ਿਾਸੁ ਿਪਤ ਤੇਰਾ ਤਨਰਮਲ ਮਾਥਾ ॥ 
ਿਾਸੁ ਿਪਤ ਸਗਲਾ ਦੁਖੁ ਲਾਥਾ ॥੬॥ 
ਿਾਸੁ ਿਪਤ ਮੁਸਕਲ ੁਕਛੂ ਨ ਿਨੈ ॥ 
ਿਾਸੁ ਿਪਤ ਸੁਤਣ ਅਨਹਤ ਧਨੁੈ ॥ 
ਿਾਸੁ ਿਪਤ ਇਹ ਤਨਰਮਲ ਸਇੋ ॥ 
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ਿਾਸੁ ਿਪਤ ਕਮਲੁ ਸੀਧਾ ਹੋਇ ॥੭॥ 
ਗੁਤਰ ਸੁਿ ਤਦਰਸਤਿ ਸਿ ਊਪਤਰ ਕਰੀ ॥ 
ਤਿਸ ਕੈ ਤਹਰਦੈ ਮਿੰਤੁ ਦ ੇਹਰੀ ॥ 
ਅਖਿੰਡ ਕੀਰਤਨੁ ਤਤਤਨ ਿੋਿਨੁ ਚੂਰਾ ॥ 
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਤਿਸੁ ਸਤਤਗੁਰੁ ਪਰੂਾ ॥੮॥੨॥ 
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ਐਸਾ ਕੋਇ ਤਿ ਦੁਤਿਧਾ ਮਾਤਰ ਗਵਾਵੈ ॥ 
 

ਗਉਿੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (237-17) 

ਿੋ ਇਸ ੁਮਾਰ ੇਸੋਈ ਸੂਰਾ ॥ 
ਿੋ ਇਸ ੁਮਾਰ ੇਸੋਈ ਪੂਰਾ ॥ 
ਿੋ ਇਸ ੁਮਾਰ ੇਤਤਸਤਹ ਵਤਡਆਈ ॥ 
ਿੋ ਇਸ ੁਮਾਰ ੇਤਤਸ ਕਾ ਦੁਖ ੁਿਾਈ ॥੧॥ 
ਐਸਾ ਕੋਇ ਤਿ ਦਤੁਿਧਾ ਮਾਤਰ ਗਵਾਵ ੈ॥ 

ਇਸਤਹ ਮਾਤਰ ਰਾਿ ਿਗੋੁ ਕਮਾਵੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
ਿੋ ਇਸ ੁਮਾਰ ੇਤਤਸ ਕਉ ਿਉ ਨਾਤਹ ॥ 
ਿੋ ਇਸ ੁਮਾਰ ੇਸ ੁਨਾਤਮ ਸਮਾਤਹ ॥ 
ਿੋ ਇਸ ੁਮਾਰ ੇਤਤਸ ਕੀ ਤਤਰਸਨਾ ਿੁਝੈ ॥ 
ਿੋ ਇਸ ੁਮਾਰ ੇਸ ੁਦਰਗਹ ਤਸਝ ੈ॥੨॥ 
ਿੋ ਇਸ ੁਮਾਰ ੇਸੋ ਧਨਵਿੰਤਾ ॥ 
ਿੋ ਇਸ ੁਮਾਰ ੇਸੋ ਪਤਤਵਿੰਤਾ ॥ 
ਿੋ ਇਸ ੁਮਾਰ ੇਸੋਈ ਿਤੀ ॥ 
ਿੋ ਇਸ ੁਮਾਰ ੇਤਤਸੁ ਹੋਵ ੈਗਤੀ ॥੩॥ 
ਿੋ ਇਸ ੁਮਾਰ ੇਤਤਸ ਕਾ ਆਇਆ ਗਨੀ ॥ 
ਿੋ ਇਸ ੁਮਾਰ ੇਸ ੁਤਨਹਚਲੁ ਧਨੀ ॥ 
ਿੋ ਇਸ ੁਮਾਰ ੇਸੋ ਵਡਿਾਗਾ ॥ 
ਿੋ ਇਸ ੁਮਾਰ ੇਸ ੁਅਨਤਦਨ ੁਿਾਗਾ ॥੪॥ 
ਿੋ ਇਸ ੁਮਾਰ ੇਸ ੁਿੀਵਨ ਮੁਕਤਾ ॥ 
ਿੋ ਇਸ ੁਮਾਰ ੇਤਤਸ ਕੀ ਤਨਰਮਲ ਿੁਗਤਾ ॥ 
ਿੋ ਇਸ ੁਮਾਰ ੇਸੋਈ ਸੁਤਗਆਨੀ ॥ 
ਿੋ ਇਸ ੁਮਾਰ ੇਸ ੁਸਹਿ ਤਧਆਨੀ ॥੫॥ 
ਇਸੁ ਮਾਰੀ ਤਿਨੁ ਥਾਇ ਨ ਪਰ ੈ॥ 
ਕੋਤਿ ਕਰਮ ਿਾਪ ਤਪ ਕਰ ੈ॥ 
ਇਸੁ ਮਾਰੀ ਤਿਨੁ ਿਨਮੁ ਨ ਤਮਿ ੈ॥ 
ਇਸੁ ਮਾਰੀ ਤਿਨੁ ਿਮ ਤੇ ਨਹੀ ਛੁਿੈ ॥੬॥ 
ਇਸੁ ਮਾਰੀ ਤਿਨੁ ਤਗਆਨ ੁਨ ਹੋਈ ॥ 
ਇਸੁ ਮਾਰੀ ਤਿਨੁ ਿੂਤਿ ਨ ਧੋਈ ॥ 
ਇਸੁ ਮਾਰੀ ਤਿਨੁ ਸਿ ੁਤਕਛ ੁਮਲੈਾ ॥ 
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ਇਸੁ ਮਾਰੀ ਤਿਨੁ ਸਿ ੁਤਕਛ ੁਿਉਲਾ ॥੭॥ 
ਿਾ ਕਉ ਿਏ ਤਿਪਾਲ ਤਿਪਾ ਤਨਤਧ ॥ 
ਤਤਸੁ ਿਈ ਖਲਾਸੀ ਹੋਈ ਸਗਲ ਤਸਤਧ ॥ 
ਗੁਤਰ ਦਤੁਿਧਾ ਿਾ ਕੀ ਹੈ ਮਾਰੀ ॥ 
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਸ ੋਿਰਹਮ ਿੀਚਾਰੀ ॥੮॥੫॥ 
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ਐਸਾ ਗਰੁੁ ਪਾਈਐ ਵਡਿਾਗੀ ॥ 
 

ਪਰਿਾਤੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (1339-2) 

ਤਸਮਰਤ ਨਾਮੁ ਤਕਲਤਿਖ ਸਤਿ ਨਾਸ ੇ॥ 

ਸਚੁ ਨਾਮੁ ਗੁਤਰ ਦੀਨੀ ਰਾਸ ੇ॥ 

ਪਰਿ ਕੀ ਦਰਗਹ ਸੋਿਾਵਿੰਤੇ ॥ 

ਸੇਵਕ ਸੇਤਵ ਸਦਾ ਸੋਹਿੰਤ ੇ॥੧॥ 

ਹਤਰ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਿਪਹੁ ਮੇਰ ੇਿਾਈ ॥ 

ਸਗਲ ੇਰੋਗ ਦੋਖ ਸਤਿ ਤਿਨਸਤਹ ਅਤਗਆਨ ੁਅਿੰਧੇਰਾ ਮਨ ਤੇ ਿਾਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਿਨਮ ਮਰਨ ਗੁਤਰ ਰਾਖ ੇਮੀਤ ॥ 

ਹਤਰ ਕੇ ਨਾਮ ਤਸਉ ਲਾਗੀ ਪਰੀਤਤ ॥ 

ਕੋਤਿ ਿਨਮ ਕੇ ਗਏ ਕਲੇਸ ॥ 

ਿੋ ਤਤਸ ੁਿਾਵੈ ਸ ੋਿਲ ਹੋਸ ॥੨॥ 

ਤਤਸੁ ਗੁਰ ਕਉ ਹਉ ਸਦ ਿਤਲ ਿਾਈ ॥ 

ਤਿਸੁ ਪਰਸਾਤਦ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਤਧਆਈ ॥ 

ਐਸਾ ਗੁਰੁ ਪਾਈਐ ਵਡਿਾਗੀ ॥ 

ਤਿਸੁ ਤਮਲਤ ੇਰਾਮ ਤਲਵ ਲਾਗੀ ॥੩॥ 

ਕਤਰ ਤਕਰਪਾ ਪਾਰਿਰਹਮ ਸੁਆਮੀ ॥ 

ਸਗਲ ਘਿਾ ਕੇ ਅਿੰਤਰਿਾਮੀ ॥ 

ਆਿ ਪਹਰ ਅਪੁਨੀ ਤਲਵ ਲਾਇ ॥ 

ਿਨੁ ਨਾਨਕੁ ਪਰਿ ਕੀ ਸਰਨਾਇ ॥੪॥੫॥ 
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ਐਸਾ ਿਗੋ ੁਕਮਾਵਹੁ ਿਗੋੀ ॥ 
 

ਰਾਮਕਲੀ ਿਾਣੀ ਿਗਤ ਕਿੀਰ ਿੀਉ ॥ (970-14) 

ਮੁਿੰਦਰਾ ਮੋਤਨ ਦਇਆ ਕਤਰ ਝੋਲੀ ਪਤਰ ਕਾ ਕਰਹੁ ਿੀਚਾਰੁ ਰ ੇ॥ 

ਤਖਿੰਥਾ ਇਹੁ ਤਨੁ ਸੀਅਉ ਅਪਨਾ ਨਾਮੁ ਕਰਉ ਆਧਾਰੁ ਰੇ ॥੧॥ 

ਐਸਾ ਿੋਗੁ ਕਮਾਵਹੁ ਿੋਗੀ ॥ 

ਿਪ ਤਪ ਸਿੰਿਮ ੁਗੁਰਮੁਤਖ ਿੋਗੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਿੁਤਧ ਤਿਿੂਤਤ ਚਢਾਵਉ ਅਪਨੁੀ ਤਸਿੰਗੀ ਸੁਰਤਤ ਤਮਲਾਈ ॥ 

ਕਤਰ ਿੈਰਾਗੁ ਤਫਰਉ ਤਤਨ ਨਗਰੀ ਮਨ ਕੀ ਤਕਿੰਗੁਰੀ ਿਿਾਈ ॥੨॥ 

ਪਿੰਚ ਤਤੁ ਲ ੈਤਹਰਦੈ ਰਾਖਹੁ ਰਹੈ ਤਨਰਾਲਮ ਤਾਿੀ ॥ 

ਕਹਤੁ ਕਿੀਰੁ ਸੁਨਹੁ ਰ ੇਸਿੰਤਹੁ ਧਰਮੁ ਦਇਆ ਕਤਰ ਿਾਿੀ ॥੩॥੭॥ 
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ਐਸਾ ਦਤੇਖ ਤਿਮੋਤਹਤ ਹਏੋ ॥ 
 

ਰਾਗੁ ਆਸਾ ਘਰੁ ੨ ਮਹਲਾ ੫ (370-5) 

ਤਿਤਨ ਲਾਈ ਪਰੀਤਤ ਸੋਈ ਤਫਤਰ ਖਾਇਆ ॥ 

ਤਿਤਨ ਸੁਤਖ ਿੈਿਾਲੀ ਤਤਸੁ ਿਉ ਿਹੁਤੁ ਤਦਖਾਇਆ ॥ 

ਿਾਈ ਮੀਤ ਕੁਿਿੰਿ ਦੇਤਖ ਤਿਿਾਦੇ ॥ 

ਹਮ ਆਈ ਵਸਗਤਤ ਗੁਰ ਪਰਸਾਦੇ ॥੧॥ 

ਐਸਾ ਦਤੇਖ ਤਿਮੋਤਹਤ ਹੋਏ ॥ 

ਸਾਤਧਕ ਤਸਧ ਸੁਰਦੇਵ ਮਨੁਖਾ ਤਿਨੁ ਸਾਧੂ ਸਤਿ ਧਰੋਹਤਨ ਧਰੋਹੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਇਤਕ ਤਫਰਤਹ ਉਦਾਸੀ ਤਤਨਹ ਕਾਤਮ ਤਵਆਪ ੈ॥ 

ਇਤਕ ਸਿੰਚਤਹ ਤਗਰਹੀ ਤਤਨਹ ਹਇੋ ਨ ਆਪੈ ॥ 

ਇਤਕ ਸਤੀ ਕਹਾਵਤਹ ਤਤਨਹ ਿਹੁਤੁ ਕਲਪਾਵ ੈ॥ 

ਹਮ ਹਤਰ ਰਾਖੇ ਲਤਗ ਸਤਤਗੁਰ ਪਾਵ ੈ॥੨॥ 

ਤਪੁ ਕਰਤ ੇਤਪਸੀ ਿੂਲਾਏ ॥ 

ਪਿੰਤਡਤ ਮੋਹ ੇਲਤੋਿ ਸਿਾਏ ॥ 

ਤਰੈ ਗੁਣ ਮੋਹ ੇਮੋਤਹਆ ਆਕਾਸੁ ॥ 

ਹਮ ਸਤਤਗੁਰ ਰਾਖੇ ਦੇ ਕਤਰ ਹਾਥੁ ॥੩॥ 

ਤਗਆਨੀ ਕੀ ਹੋਇ ਵਰਤੀ ਦਾਤਸ ॥ 

ਕਰ ਿੋਿੇ ਸਵੇਾ ਕਰੇ ਅਰਦਾਤਸ ॥ 

ਿੋ ਤੂਿੰ ਕਹਤਹ ਸੁ ਕਾਰ ਕਮਾਵਾ ॥ 

ਿਨ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਨੇਤਿ ਨ ਆਵਾ ॥੪॥੧॥ 
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ਐਸਾ ਨਾਮ ੁਰਤਨੁ ਤਨਰਮਲੋਕੁ ਪੁਿੰਤਨ ਪਦਾਰਥੁ ਪਾਇਆ ॥ 
 

ਰਾਗੁ ਸਰੋਤਿ ਿਾਣੀ ਿਗਤ ਿੀਖਨ ਕੀ ॥ (659-16) 

ਐਸਾ ਨਾਮੁ ਰਤਨ ੁਤਨਰਮੋਲਕ ੁਪੁਿੰਤਨ ਪਦਾਰਥੁ ਪਾਇਆ ॥ 

ਅਤਨਕ ਿਤਨ ਕਤਰ ਤਹਰਦੈ ਰਾਤਖਆ ਰਤਨੁ ਨ ਛਪ ੈਛਪਾਇਆ ॥੧॥ 

ਹਤਰ ਗੁਨ ਕਹਤੇ ਕਹਨੁ ਨ ਿਾਈ ॥ 

ਿਸੈੇ ਗਿੂੰਗੇ ਕੀ ਤਮਤਿਆਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਰਸਨਾ ਰਮਤ ਸਨੁਤ ਸੁਖੁ ਸਰਵਨਾ ਤਚਤ ਚੇਤੇ ਸੁਖੁ ਹੋਈ ॥ 

ਕਹੁ ਿੀਖਨ ਦੁਇ ਨਨੈ ਸਿੰਤੋਖ ੇਿਹ ਦੇਖਾਂ ਤਹ ਸੋਈ ॥੨॥੨॥ 
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ਐਸੀ ਇਸਤਰੀ ਇਕ ਰਾਤਮ ਉਪਾਈ ॥ 
 

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (394-13) 

ਮਾਥੈ ਤਤਰਕੁਿੀ ਤਦਰਸਤਿ ਕਰੂਤਰ ॥ 

ਿੋਲੈ ਕਉਿਾ ਤਿਹਿਾ ਕੀ ਫੂਤਿ ॥ 

ਸਦਾ ਿੂਖੀ ਤਪਰ ੁਿਾਨ ੈਦੂਤਰ ॥੧॥ 

ਐਸੀ ਇਸਤਰੀ ਇਕ ਰਾਤਮ ਉਪਾਈ ॥ 

ਉਤਨ ਸਿੁ ਿਗ ੁਖਾਇਆ ਹਮ ਗੁਤਰ ਰਾਖ ੇਮੇਰੇ ਿਾਈ ॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਪਾਇ ਿਗਉਲੀ ਸਿੁ ਿਗੁ ਿੋਤਹਆ ॥ 

ਿਰਹਮਾ ਤਿਸਨ ੁਮਹਾਦਉੇ ਮੋਤਹਆ ॥ 

ਗੁਰਮੁਤਖ ਨਾਤਮ ਲਗੇ ਸ ੇਸਤੋਹਆ ॥੨॥ 

ਵਰਤ ਨੇਮ ਕਤਰ ਥਾਕੇ ਪੁਨਹਚਰਨਾ ॥ 

ਤਿ ਤੀਰਥ ਿਵੇ ਸਿ ਧਰਨਾ ॥ 

ਸੇ ਉਿਰੇ ਤਿ ਸਤਤਗੁਰ ਕੀ ਸਰਨਾ ॥੩॥ 

ਮਾਇਆ ਮੋਤਹ ਸਿ ੋਿਗੁ ਿਾਧਾ ॥ 

ਹਉਮੈ ਪਚੈ ਮਨਮੁਖ ਮੂਰਾਖਾ ॥ 

ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਿਾਹ ਪਕਤਰ ਹਮ ਰਾਖਾ ॥੪॥੨॥੯੬॥ 
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ਐਸੀ ਕਉਨ ਤਿਧੇ ਦਰਸਨ ਪਰਸਨਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
 

ਕਾਨਿਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (1305-1) 

ਐਸੀ ਕਉਨ ਤਿਧ ੇਦਰਸਨ ਪਰਸਨਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਆਸ ਤਪਆਸ ਸਫਲ ਮੂਰਤਤ ਉਮਤਗ ਹੀਉ ਤਰਸਨਾ ॥੧॥ 

ਦੀਨ ਲੀਨ ਤਪਆਸ ਮੀਨ ਸਿੰਤਨਾ ਹਤਰ ਸਿੰਤਨਾ ॥ 

ਹਤਰ ਸਿੰਤਨਾ ਕੀ ਰੇਨ ॥ 

ਹੀਉ ਅਰਤਪ ਦੇਨ ॥ 

ਪਰਿ ਿਏ ਹੈ ਤਕਰਪਨੇ ॥ 

ਮਾਨ ੁਮੋਹੁ ਤਤਆਤਗ ਛੋਤਡਓ ਤਉ ਨਾਨਕ ਹਤਰ ਿੀਉ ਿੇਿਨਾ ॥੨॥੨॥੩੫॥ 
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ਐਸੀ ਤਕਿੰਗਰੁੀ ਵਿਾਇ ਿਗੋੀ ॥ 
 

ਰਾਮਕਲੀ ਮਹਲਾ ੩ ਅਸਿਪਦੀਆ  (908-11) 

ਸਰਮੈ ਦੀਆ ਮੁਿੰਦਰਾ ਕਿੰਨੀ ਪਾਇ ਿੋਗੀ ਤਖਿੰਥਾ ਕਤਰ ਤੂ ਦਇਆ ॥ 

ਆਵਣੁ ਿਾਣੁ ਤਿਿੂਤਤ ਲਾਇ ਿਗੋੀ ਤਾ ਤੀਤਨ ਿਵਣ ਤਿਤਣ ਲਇਆ ॥੧॥ 

ਐਸੀ ਤਕਿੰਗੁਰੀ ਵਿਾਇ ਿਗੋੀ ॥ 

ਤਿਤੁ ਤਕਿੰਗੁਰੀ ਅਨਹਦੁ ਵਾਿ ੈਹਤਰ ਤਸਉ ਰਹੈ ਤਲਵ ਲਾਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਸਤੁ ਸਿੰਤੋਖੁ ਪਤੁ ਕਤਰ ਝੋਲੀ ਿਗੋੀ ਅਿੰਤਮਰਤ ਨਾਮੁ ਿੁਗਤਤ ਪਾਈ ॥ 

ਤਧਆਨ ਕਾ ਕਤਰ ਡਿੰਡਾ ਿਗੋੀ ਤਸਿੰਙੀ ਸੁਰਤਤ ਵਿਾਈ ॥੨॥ 

ਮਨੁ ਤਦਰਿੁ ਕਤਰ ਆਸਤਣ ਿੈਸ ੁਿੋਗੀ ਤਾ ਤੇਰੀ ਕਲਪਣਾ ਿਾਈ ॥ 

ਕਾਇਆ ਨਗਰੀ ਮਤਹ ਮਿੰਗਤਣ ਚਿਤਹ ਿੋਗੀ ਤਾ ਨਾਮੁ ਪਲ ੈਪਾਈ ॥੩॥ 

ਇਤੁ ਤਕਿੰਗੁਰੀ ਤਧਆਨ ੁਨ ਲਾਗ ੈਿੋਗੀ ਨਾ ਸਚੁ ਪਲੈ ਪਾਇ ॥ 

ਇਤੁ ਤਕਿੰਗੁਰੀ ਸਾਂਤਤ ਨ ਆਵ ੈਿੋਗੀ ਅਤਿਮਾਨੁ ਨ ਤਵਚਹੁ ਿਾਇ ॥੪॥ 

ਿਉ ਿਾਉ ਦਇੁ ਪਤ ਲਾਇ ਿਗੋੀ ਇਹੁ ਸਰੀਰੁ ਕਤਰ ਡਿੰਡੀ ॥ 

ਗੁਰਮੁਤਖ ਹੋਵਤਹ ਤਾ ਤਿੰਤੀ ਵਾਿ ੈਇਨ ਤਿਤਧ ਤਤਰਸਨਾ ਖਿੰਡੀ ॥੫॥ 

ਹੁਕਮੁ ਿੁਝੈ ਸ ੋਿੋਗੀ ਕਹੀਐ ਏਕਸ ਤਸਉ ਤਚਤ ੁਲਾਏ ॥ 

ਸਹਸਾ ਤੂਿ ੈਤਨਰਮਲੁ ਹੋਵ ੈਿੋਗ ਿੁਗਤਤ ਇਵ ਪਾਏ ॥੬॥ 

ਨਦਰੀ ਆਵਦਾ ਸਿੁ ਤਕਛੁ ਤਿਨਸੈ ਹਤਰ ਸੇਤੀ ਤਚਤੁ ਲਾਇ ॥ 

ਸਤਤਗੁਰ ਨਾਤਲ ਤੇਰੀ ਿਾਵਨੀ ਲਾਗੈ ਤਾ ਇਹ ਸੋਝੀ ਪਾਇ ॥੭॥ 

ਏਹੁ ਿੋਗੁ ਨ ਹੋਵ ੈਿੋਗੀ ਤਿ ਕੁਿਿੰਿੁ ਛੋਤਡ ਪਰਿਵਣੁ ਕਰਤਹ ॥ 

ਤਗਰਹ ਸਰੀਰ ਮਤਹ ਹਤਰ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਗੁਰ ਪਰਸਾਦੀ ਅਪਣਾ ਹਤਰ ਪਰਿ ੁਲਹਤਹ ॥੮॥ 

ਇਹੁ ਿਗਤੁ ਤਮਿੀ ਕਾ ਪੁਤਲਾ ਿੋਗੀ ਇਸੁ ਮਤਹ ਰੋਗੁ ਵਡਾ ਤਤਰਸਨਾ ਮਾਇਆ ॥ 

ਅਨੇਕ ਿਤਨ ਿੇਖ ਕਰੇ ਿਗੋੀ ਰੋਗੁ ਨ ਿਾਇ ਗਵਾਇਆ ॥੯॥ 

ਹਤਰ ਕਾ ਨਾਮੁ ਅਉਖਧੁ ਹੈ ਿਗੋੀ ਤਿਸ ਨੋ ਮਿੰਤਨ ਵਸਾਏ ॥ 

ਗੁਰਮੁਤਖ ਹੋਵ ੈਸੋਈ ਿੂਝ ੈਿਗੋ ਿੁਗਤਤ ਸੋ ਪਾਏ ॥੧੦॥ 

ਿੋਗੈ ਕਾ ਮਾਰਗੁ ਤਿਖਮੁ ਹੈ ਿੋਗੀ ਤਿਸ ਨ ੋਨਦਤਰ ਕਰੇ ਸੋ ਪਾਏ ॥ 

ਅਿੰਤਤਰ ਿਾਹਤਰ ਏਕ ੋਵੇਖੈ ਤਵਚਹੁ ਿਰਮੁ ਚੁਕਾਏ ॥੧੧॥ 

ਤਵਣੁ ਵਿਾਈ ਤਕਿੰਗੁਰੀ ਵਾਿ ੈਿਗੋੀ ਸਾ ਤਕਿੰਗੁਰੀ ਵਿਾਇ ॥ 

ਕਹੈ ਨਾਨਕੁ ਮੁਕਤਤ ਹੋਵਤਹ ਿਗੋੀ ਸਾਚ ੇਰਹਤਹ ਸਮਾਇ ॥੧੨॥੧॥੧੦॥ 
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ਐਸੀ ਤਕਰਪਾ ਮੋਤਹ ਕਰਹ ੁ॥ 
 

ਤਿਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (828-4) 

ਐਸੀ ਤਕਰਪਾ ਮੋਤਹ ਕਰਹੁ ॥ 

ਸਿੰਤਹ ਚਰਣ ਹਮਾਰੋ ਮਾਥਾ ਨਨੈ ਦਰਸ ੁਤਤਨ ਧੂਤਰ ਪਰਹੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਗੁਰ ਕੋ ਸਿਦੁ ਮੇਰ ੈਹੀਅਰ ੈਿਾਸੈ ਹਤਰ ਨਾਮਾ ਮਨ ਸਿੰਤਗ ਧਰਹੁ ॥ 

ਤਸਕਰ ਪਿੰਚ ਤਨਵਾਰਹੁ ਿਾਕੁਰ ਸਗਲੋ ਿਰਮਾ ਹੋਤਮ ਿਰਹੁ ॥੧॥ 

ਿੋ ਤੁਮਹ ਕਰਹੁ ਸੋਈ ਿਲ ਮਾਨੈ ਿਾਵਨੁ ਦਤੁਿਧਾ ਦੂਤਰ ਿਰਹੁ ॥ 

ਨਾਨਕ ਕੇ ਪਰਿ ਤੁਮ ਹੀ ਦਾਤੇ ਸਿੰਤਸਿੰਤਗ ਲ ੇਮੋਤਹ ਉਧਰਹੁ ॥੨॥੩॥੧੧੯॥ 
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ਐਸੀ ਦੀਤਖਆ ਿਨ ਤਸਉ ਮਿੰਗਾ ॥ 
 

ਤਿਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (828-8) 

ਐਸੀ ਦੀਤਖਆ ਿਨ ਤਸਉ ਮਿੰਗਾ ॥ 

ਤੁਮਹਰੋ ਤਧਆਨ ੁਤੁਮਹਾਰੋ ਰਿੰਗਾ ॥ 

ਤੁਮਹਰੀ ਸੇਵਾ ਤੁਮਹਾਰੇ ਅਿੰਗਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਿਨ ਕੀ ਿਹਲ ਸਿੰਿਾਖਨੁ ਿਨ ਤਸਉ ਊਿਨ ੁਿੈਿਨ ੁਿਨ ਕੈ ਸਿੰਗਾ ॥ 

ਿਨ ਚਰ ਰਿ ਮੁਤਖ ਮਾਥੈ ਲਾਗੀ ਆਸਾ ਪੂਰਨ ਅਨਿੰਤ ਤਰਿੰਗਾ ॥੧॥ 

ਿਨ ਪਾਰਿਰਹਮ ਿਾ ਕੀ ਤਨਰਮਲ ਮਤਹਮਾ ਿਨ ਕੇ ਚਰਨ ਤੀਰਥ ਕੋਤਿ ਗਿੰਗਾ ॥ 

ਿਨ ਕੀ ਧੂਤਰ ਕੀਓ ਮਿਨੁ ਨਾਨਕ ਿਨਮ ਿਨਮ ਕ ੇਹਰੇ ਕਲਿੰਗਾ ॥੨॥੪॥੧੨੦॥ 
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ਐਸੀ ਪਰੀਤਤ ਕਰਹੁ ਮਨ ਮਰੇੇ ॥ 
 

ਤਿਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (807-5) 

ਮਨ ਮਤਹ ਤਸਿੰਚਹੁ ਹਤਰ ਹਤਰ ਨਾਮ ॥ 

ਅਨਤਦਨ ੁਕੀਰਤਨ ੁਹਤਰ ਗੁਣ ਗਾਮ ॥੧॥ 

ਐਸੀ ਪਰੀਤਤ ਕਰਹੁ ਮਨ ਮੇਰ ੇ॥ 

ਆਿ ਪਹਰ ਪਰਿ ਿਾਨਹ ੁਨੇਰੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਿਾ ਕੇ ਤਨਰਮਲ ਿਾਗ ॥ 

ਹਤਰ ਚਰਨੀ ਤਾ ਕਾ ਮਨੁ ਲਾਗ ॥੨॥੭॥੨੫॥ 
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ਐਸੀ ਪਰੀਤਤ ਗੋਤਵਿੰਦ ਤਸਉ ਲਾਗੀ ॥ 
 

ਗਉਿੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (198-10) 

ਐਸੀ ਪਰੀਤਤ ਗੋਤਵਿੰਦ ਤਸਉ ਲਾਗੀ ॥ 

ਮੇਤਲ ਲਏ ਪੂਰਨ ਵਡਿਾਗੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਿਰਤਾ ਪੇਤਖ ਤਿਗਸੈ ਤਿਉ ਨਾਰੀ ॥ 

ਤਤਉ ਹਤਰ ਿਨੁ ਿੀਵ ੈਨਾਮੁ ਤਚਤਾਰੀ ॥੧॥ 

ਪੂਤ ਪੇਤਖ ਤਿਉ ਿੀਵਤ ਮਾਤਾ ॥ 

ਓਤਤ ਪੋਤਤ ਿਨੁ ਹਤਰ ਤਸਉ ਰਾਤਾ ॥੨॥ 

ਲੋਿੀ ਅਨਦ ੁਕਰ ੈਪੇਤਖ ਧਨਾ ॥ 

ਿਨ ਚਰਨ ਕਮਲ ਤਸਉ ਲਾਗੋ ਮਨਾ ॥੩॥ 

ਤਿਸਰੁ ਨਹੀ ਇਕੁ ਤਤਲੁ ਦਾਤਾਰ ॥ 

ਨਾਨਕ ਕੇ ਪਰਿ ਪਰਾਨ ਅਧਾਰ ॥੪॥੯੩॥੧੬੨॥ 
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ਐਸੀ ਮਾਂਗ ੁਗੋਤਿਦ ਤੇ ॥ 
 

ਕਾਨਿਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (1298-18) 

ਐਸੀ ਮਾਂਗੁ ਗੋਤਿਦ ਤੇ ॥ 

ਿਹਲ ਸਿੰਤਨ ਕੀ ਸਿੰਗੁ ਸਾਧ ੂਕਾ ਹਤਰ ਨਾਮਾਂ ਿਤਪ ਪਰਮ ਗਤ ੇ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਪੂਿਾ ਚਰਨਾ ਿਾਕੁਰ ਸਰਨਾ ॥ 

ਸੋਈ ਕਸੁਲੁ ਿ ੁਪਰਿ ਿੀਉ ਕਰਨਾ ॥੧॥ 

ਸਫਲ ਹੋਤ ਇਹ ਦੁਰਲਿ ਦੇਹੀ ॥ 

ਿਾ ਕਉ ਸਤਤਗੁਰੁ ਮਇਆ ਕਰੇਹੀ ॥੨॥ 

ਅਤਗਆਨ ਿਰਮੁ ਤਿਨਸੈ ਦੁਖ ਡੇਰਾ ॥ 

ਿਾ ਕੈ ਤਹਰਦ ੈਿਸਤਹ ਗੁਰ ਪੈਰਾ ॥੩॥ 

ਸਾਧਸਿੰਤਗ ਰਿੰਤਗ ਪਰਿੁ ਤਧਆਇਆ ॥ 

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਤਤਤਨ ਪੂਰਾ ਪਾਇਆ ॥੪॥੪॥ 
 
  



 317 

 

ਐਸੀ ਲਾਲ ਤੁਝ ਤਿਨੁ ਕਉਨੁ ਕਰੈ ॥ 
 

ਰਾਗੁ ਮਾਰੂ ਿਾਣੀ ਰਤਵਦਾਸ ਿੀਉ ਕੀ     (1106-11) 

ਐਸੀ ਲਾਲ ਤੁਝ ਤਿਨ ੁਕਉਨੁ ਕਰ ੈ॥ 

ਗਰੀਿ ਤਨਵਾਿੁ ਗੁਸਈਆ ਮੇਰਾ ਮਾਥੈ ਛਤੁ ਧਰ ੈ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਿਾ ਕੀ ਛਤੋਤ ਿਗਤ ਕਉ ਲਾਗ ੈਤਾ ਪਰ ਤੁਹੀ  ਢਰੈ ॥ 

ਨੀਚਹ ਊਚ ਕਰ ੈਮੇਰਾ ਗੋਤਿਿੰਦੁ ਕਾਹੂ ਤੇ ਨ ਡਰ ੈ॥੧॥ 

ਨਾਮਦਵੇ ਕਿੀਰੁ ਤਤਲੋਚਨ ੁਸਧਨਾ ਸੈਨੁ ਤਰ ੈ॥ 

ਕਤਹ ਰਤਵਦਾਸ ੁਸਨੁਹੁ ਰ ੇਸਿੰਤਹੁ ਹਤਰ ਿੀਉ ਤੇ ਸਿੈ ਸਰ ੈ॥੨॥੧॥ 
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ਐਸ ੇਕਾਹੇ ਿੂਤਲ ਪਰੇ ॥ 
 

ਤਿਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (823-10) 

ਐਸੇ ਕਾਹ ੇਿੂਤਲ ਪਰ ੇ॥ 

ਕਰਤਹ ਕਰਾਵਤਹ ਮੂਕਤਰ ਪਾਵਤਹ ਪੇਖਤ ਸਨੁਤ ਸਦਾ ਸਿੰਤਗ ਹਰੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਕਾਚ ਤਿਹਾਝਨ ਕਿੰਚਨ ਛਾਡਨ ਿੈਰੀ ਸਿੰਤਗ ਹੇਤ ੁਸਾਿਨ ਤਤਆਤਗ ਖਰੇ ॥ 

ਹੋਵਨੁ ਕਉਰਾ ਅਨਹੋਵਨੁ ਮੀਿਾ ਤਿਤਖਆ ਮਤਹ ਲਪਿਾਇ ਿਰੇ ॥੧॥ 

ਅਿੰਧ ਕੂਪ ਮਤਹ ਪਤਰਓ ਪਰਾਨੀ ਿਰਮ ਗੁਿਾਰ ਮੋਹ ਿਿੰਤਧ ਪਰੇ ॥ 

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਪਰਿ ਹੋਤ ਦਇਆਰਾ ਗੁਰ ੁਿੇਿੈ ਕਾਢ ੈਿਾਹ ਫਰ ੇ॥੨॥੧੦॥੯੬॥ 
 

  



 319 

ਐਸ ੇਿਰਤਮ ਿੁਲ ੇਸਿੰਸਾਰਾ ॥ 
 

ਧਨਾਸਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ਘਰੁ ੨ ਚਉਪਦ ੇ (676-8) 

ਛੋਤਡ ਿਾਤਹ ਸ ੇਕਰਤਹ ਪਰਾਲ ॥ 

ਕਾਤਮ ਨ ਆਵਤਹ ਸ ੇਿਿੰਿਾਲ ॥ 

ਸਿੰਤਗ ਨ ਚਾਲਤਹ ਤਤਨ ਤਸਉ ਹੀਤ ॥ 

ਿੋ ਿੈਰਾਈ ਸੇਈ ਮੀਤ ॥੧॥ 

ਐਸੇ ਿਰਤਮ ਿੁਲ ੇਸਿੰਸਾਰਾ ॥ 

ਿਨਮੁ ਪਦਾਰਥ ੁਖੋਇ ਗਵਾਰਾ ॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਸਾਚੁ ਧਰਮੁ ਨਹੀ ਿਾਵ ੈਡੀਿਾ ॥ 

ਝੂਿ ਧੋਹ ਤਸਉ ਰਤਚਓ ਮੀਿਾ ॥ 

ਦਾਤਤ ਤਪਆਰੀ ਤਵਸਤਰਆ ਦਾਤਾਰਾ ॥ 

ਿਾਣ ੈਨਾਹੀ ਮਰਣ ੁਤਵਚਾਰਾ ॥੨॥ 

ਵਸਤੁ ਪਰਾਈ ਕਉ ਉਤਿ ਰੋਵ ੈ॥ 

ਕਰਮ ਧਰਮ ਸਗਲਾ ਈ ਖੋਵ ੈ॥ 

ਹੁਕਮੁ ਨ ਿੂਝ ੈਆਵਣ ਿਾਣ ੇ॥ 

ਪਾਪ ਕਰ ੈਤਾ ਪਛੋਤਾਣੇ ॥੩॥ 

ਿੋ ਤੁਧੁ ਿਾਵ ੈਸੋ ਪਰਵਾਣ ੁ॥ 

ਤੇਰੇ ਿਾਣ ੇਨੋ ਕੁਰਿਾਣੁ ॥ 

ਨਾਨਕ ੁਗਰੀਿੁ ਿਿੰਦਾ ਿਨੁ ਤੇਰਾ ॥ 

ਰਾਤਖ ਲਇੇ ਸਾਤਹਿੁ ਪਰਿ ੁਮੇਰਾ ॥੪॥੧॥੨੨॥ 
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ਐਸ ੇਰਾਖਨਹਾਰ ਦਇਆਲ ॥ 
 

ਰਾਮਕਲੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (914-11) 

ਦਾਵਾ ਅਗਤਨ ਰਹੇ ਹਤਰ ਿੂਿ ॥ 
ਮਾਤ ਗਰਿ ਸਿੰਕਿ ਤ ੇਛੂਿ ॥ 
ਿਾ ਕਾ ਨਾਮੁ ਤਸਮਰਤ ਿਉ ਿਾਇ ॥ 
ਤੈਸੇ ਸਿੰਤ ਿਨਾ ਰਾਖ ੈਹਤਰ ਰਾਇ ॥੧॥ 
ਐਸੇ ਰਾਖਨਹਾਰ ਦਇਆਲ ॥ 

ਿਤ ਕਤ ਦੇਖਉ ਤੁਮ ਪਰਤਤਪਾਲ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
ਿਲੁ ਪੀਵਤ ਤਿਉ ਤਤਖਾ ਤਮਿਿੰਤ ॥ 
ਧਨ ਤਿਗਸ ੈਤਗਰਤਹ ਆਵਤ ਕਿੰਤ ॥ 
ਲੋਿੀ ਕਾ ਧਨੁ ਪਰਾਣ ਅਧਾਰੁ ॥ 
ਤਤਉ ਹਤਰ ਿਨ ਹਤਰ ਹਤਰ ਨਾਮ ਤਪਆਰ ੁ॥੨॥ 
ਤਕਰਸਾਨੀ ਤਿਉ ਰਾਖ ੈਰਖਵਾਲਾ ॥ 
ਮਾਤ ਤਪਤਾ ਦਇਆ ਤਿਉ ਿਾਲਾ ॥ 
ਪਰੀਤਮ ੁਦੇਤਖ ਪਰੀਤਮ ੁਤਮਤਲ ਿਾਇ ॥ 
ਤਤਉ ਹਤਰ ਿਨ ਰਾਖ ੈਕਿੰਤਿ ਲਾਇ ॥੩॥ 
ਤਿਉ ਅਿੰਧਲੁ ੇਪੇਖਤ ਹਇੋ ਅਨਿੰਦ ॥ 
ਗੂਿੰਗਾ ਿਕਤ ਗਾਵੈ ਿਹੁ ਛਿੰਦ ॥ 
ਤਪਿੰਗੁਲ ਪਰਿਤ ਪਰਤੇ ਪਾਤਰ ॥ 
ਹਤਰ ਕੈ ਨਾਤਮ ਸਗਲ ਉਧਾਤਰ ॥੪॥ 
ਤਿਉ ਪਾਵਕ ਸਿੰਤਗ ਸੀਤ ਕੋ ਨਾਸ ॥ 
ਐਸੇ ਪਰਾਛਤ ਸਿੰਤਸਿੰਤਗ ਤਿਨਾਸ ॥ 
ਤਿਉ ਸਾਿੁਤਨ ਕਾਪਰ ਊਿਲ ਹਤੋ ॥ 
ਨਾਮ ਿਪਤ ਸਿੁ ਿਰਮੁ ਿਉ ਖੋਤ ॥੫॥ 
ਤਿਉ ਚਕਵੀ ਸੂਰਿ ਕੀ ਆਸ ॥ 
ਤਿਉ ਚਾਤਤਰਕ ਿੂਿੰਦ ਕੀ ਤਪਆਸ ॥ 
ਤਿਉ ਕੁਰਿੰਕ ਨਾਦ ਕਰਨ ਸਮਾਨੇ ॥ 
ਤਤਉ ਹਤਰ ਨਾਮ ਹਤਰ ਿਨ ਮਨਤਹ ਸੁਖਾਨੇ ॥੬॥ 
ਤੁਮਰੀ ਤਿਪਾ ਤੇ ਲਾਗੀ ਪਰੀਤਤ ॥ 
ਦਇਆਲ ਿਏ ਤਾ ਆਏ ਚੀਤਤ ॥ 
ਦਇਆ ਧਾਰੀ ਤਤਤਨ ਧਾਰਣਹਾਰ ॥ 
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ਿਿੰਧਨ ਤ ੇਹੋਈ ਛੁਿਕਾਰ ॥੭॥ 
ਸਤਿ ਥਾਨ ਦੇਖੇ ਨੈਣ ਅਲੋਇ ॥ 
ਤਤਸੁ ਤਿਨੁ ਦੂਿਾ ਅਵਰੁ ਨ ਕਇੋ ॥ 
ਿਰਮ ਿੈ ਛੂਿ ੇਗੁਰ ਪਰਸਾਦ ॥ 
ਨਾਨਕ ਪਤੇਖਓ ਸਿੁ ਤਿਸਮਾਦ ॥੮॥੪॥ 
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ਐਸ ੇਲਗੋਨ ਤਸਉ ਤਕਆ ਕਹੀਐ ॥ 
 

ਗਉਿੀ ਚਤੇੀ  (332-4) 

ਹਤਰ ਿਸੁ ਸਨੁਤਹ ਨ ਹਤਰ ਗੁਨ ਗਾਵਤਹ ॥ 

ਿਾਤਨ ਹੀ ਅਸਮਾਨ ੁਤਗਰਾਵਤਹ ॥੧॥ 

ਐਸੇ ਲੋਗਨ ਤਸਉ ਤਕਆ ਕਹੀਐ ॥ 

ਿੋ ਪਰਿ ਕੀਏ ਿਗਤਤ ਤ ੇਿਾਹਿ ਤਤਨ ਤ ੇਸਦਾ ਡਰਾਨ ੇਰਹੀਐ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਆਤਪ ਨ ਦਤੇਹ ਚੁਰੂ ਿਤਰ ਪਾਨੀ ॥ 

ਤਤਹ ਤਨਿੰਦਤਹ ਤਿਹ ਗਿੰਗਾ ਆਨੀ ॥੨॥ 

ਿੈਿਤ ਉਿਤ ਕਤੁਿਲਤਾ ਚਾਲਤਹ ॥ 

ਆਪੁ ਗਏ ਅਉਰਨ ਹੂ ਘਾਲਤਹ ॥੩॥ 

ਛਾਤਡ ਕੁਚਰਚਾ ਆਨ ਨ ਿਾਨਤਹ ॥ 

ਿਰਹਮਾ ਹੂ ਕੋ ਕਤਹਓ ਨ ਮਾਨਤਹ ॥੪॥ 

ਆਪੁ ਗਏ ਅਉਰਨ ਹੂ ਖੋਵਤਹ ॥ 

ਆਤਗ ਲਗਾਇ ਮਿੰਦਰ ਮੈ ਸੋਵਤਹ ॥੫॥ 

ਅਵਰਨ ਹਸਤ ਆਪ ਹਤਹ ਕਾਂਨੇ ॥ 

ਤਤਨ ਕਉ ਦੇਤਖ ਕਿੀਰ ਲਿਾਨ ੇ॥੬॥੧॥੪੪॥ 
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ਐਸ ੋਇਹੁ ਸਿੰਸਾਰੁ ਪੇਖਨਾ ਰਹਨ ੁਨ ਕੋਊ ਪਈਹ ੈਰੇ ॥ 
 

ਤਿਲਾਵਲੁ  ਿਾਣੀ ਕਿੀਰ ਿੀੳ ਕੀ ॥ (855-6) 

ਐਸੋ ਇਹ ੁਸਿੰਸਾਰੁ ਪੇਖਨਾ ਰਹਨੁ ਨ ਕੋਊ ਪਈਹ ੈਰੇ ॥ 

ਸੂਧੇ ਸੂਧੇ ਰੇਤਗ ਚਲਹੁ ਤੁਮ ਨਤਰ ਕੁਧਕਾ ਤਦਵਈਹੈ ਰੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਿਾਰੇ ਿੂਢੇ ਤਰੁਨੇ ਿਈਆ ਸਿਹੂ ਿਮੁ ਲੈ ਿਈਹ ੈਰ ੇ॥ 

ਮਾਨਸ ੁਿਪੁਰਾ ਮੂਸਾ ਕੀਨੋ ਮੀਚੁ ਤਿਲਈਆ ਖਈਹ ੈਰ ੇ॥੧॥ 

ਧਨਵਿੰਤਾ ਅਰੁ ਤਨਰਧਨ ਮਨਈ ਤਾ ਕੀ ਕਛੂ ਨ ਕਾਨੀ ਰ ੇ॥ 

ਰਾਿਾ ਪਰਿਾ ਸਮ ਕਤਰ ਮਾਰ ੈਐਸੋ ਕਾਲੁ ਿਡਾਨੀ ਰ ੇ॥੨॥ 

ਹਤਰ ਕੇ ਸੇਵਕ ਿ ੋਹਤਰ ਿਾਏ ਤਤਨਹ ਕੀ ਕਥਾ ਤਨਰਾਰੀ ਰ ੇ॥ 

ਆਵਤਹ ਨ ਿਾਤਹ ਨ ਕਿਹੂ ਮਰਤੇ ਪਾਰਿਰਹਮ ਸਿੰਗਾਰੀ ਰੇ ॥੩॥ 

ਪੁਤਰ ਕਲਤਰ ਲਤਛਮੀ ਮਾਇਆ ਇਹ ੈਤਿਹੁ ਿੀਅ ਿਾਨੀ ਰੇ ॥ 

ਕਹਤ ਕਿੀਰੁ ਸੁਨਹੁ ਰ ੇਸਿੰਤਹ ੁਤਮਤਲਹੈ ਸਾਤਰਗਪਾਨੀ ਰ ੇ॥੪॥੧॥ 
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ਐਸ ੋਸਹਾਈ ਹਤਰ ਕੋ ਨਾਮ ॥ 
 

ਮਾਲੀ ਗਉਿਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (986-18) 

ਐਸੋ ਸਹਾਈ ਹਤਰ ਕ ੋਨਾਮ ॥ 

ਸਾਧਸਿੰਗਤਤ ਿਿੁ ਪੂਰਨ ਕਾਮ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਿੂਡਤ ਕਉ ਿਸੈੇ ਿੇਿੀ ਤਮਲਤ ॥ 

ਿੂਝਤ ਦੀਪਕ ਤਮਲਤ ਤਤਲਤ ॥ 

ਿਲਤ ਅਗਨੀ ਤਮਲਤ ਨੀਰ ॥ 

ਿਸੈੇ ਿਾਤਰਕ ਮੁਖਤਹ ਖੀਰ ॥੧॥ 

ਿਸੈੇ ਰਣ ਮਤਹ ਸਖਾ ਿਰਾਤ ॥ 

ਿਸੈੇ ਿੂਖੇ ਿੋਿਨ ਮਾਤ ॥ 

ਿਸੈੇ ਤਕਰਖਤਹ ਿਰਸ ਮੇਘ ॥ 

ਿਸੈੇ ਪਾਲਨ ਸਰਤਨ ਸੇੋਂਘ ॥੨॥ 

ਗਰੁਿ ਮੁਤਖ ਨਹੀ ਸਰਪ ਤਰਾਸ ॥ 

ਸੂਆ ਤਪਿੰਿਤਰ ਨਹੀ ਖਾਇ ਤਿਲਾਸ ੁ॥ 

ਿਸੈੋ ਆਂਡੋ ਤਹਰਦੇ ਮਾਤਹ ॥ 

ਿਸੈੋ ਦਾਨੋ ਚਕੀ ਦਰਾਤਹ ॥੩॥ 

ਿਹੁਤੁ ਓਪਮਾ ਥੋਰ ਕਹੀ ॥ 

ਹਤਰ ਅਗਮ ਅਗਮ ਅਗਾਤਧ ਤੁਹੀ ॥ 

ਊਚ ਮੂਚੌ ਿਹੁ ਅਪਾਰ ॥ 

ਤਸਮਰਤ ਨਾਨਕ ਤਰੇ ਸਾਰ ॥੪॥੩॥ 
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ਐਸ ੋਹੀਰਾ ਤਨਰਮਲ ਨਾਮ ॥ 
 

ਿੈਰਉ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (1142-15) 

ਨਮਸਕਾਰ ਤਾ ਕਉ ਲਖ ਿਾਰ ॥ 

ਇਹੁ ਮਨ ੁਦੀਿੈ ਤਾ ਕਉ ਵਾਤਰ ॥ 

ਤਸਮਰਤਨ ਤਾ ਕੈ ਤਮਿਤਹ ਸਿੰਤਾਪ ॥ 

ਹੋਇ ਅਨਿੰਦੁ ਨ ਤਵਆਪਤਹ ਤਾਪ ॥੧॥ 

ਐਸੋ ਹੀਰਾ ਤਨਰਮਲ ਨਾਮ ॥ 

ਿਾਸੁ ਿਪਤ ਪੂਰਨ ਸਤਿ ਕਾਮ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਿਾ ਕੀ ਤਦਰਸਤਿ ਦੁਖ ਡੇਰਾ ਢਹੈ ॥ 

ਅਿੰਤਮਰਤ ਨਾਮੁ ਸੀਤਲ ੁਮਤਨ ਗਹੈ ॥ 

ਅਤਨਕ ਿਗਤ ਿਾ ਕੇ ਚਰਨ ਪਿੂਾਰੀ ॥ 

ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰਨਹਾਰੀ ॥੨॥ 

ਤਖਨ ਮਤਹ ਊਣੇ ਸੁਿਰ ਿਤਰਆ ॥ 

ਤਖਨ ਮਤਹ ਸੂਕੇ ਕੀਨ ੇਹਤਰਆ ॥ 

ਤਖਨ ਮਤਹ ਤਨਥਾਵੇ ਕਉ ਦੀਨੋ ਥਾਨੁ ॥ 

ਤਖਨ ਮਤਹ ਤਨਮਾਣੇ ਕਉ ਦੀਨੋ ਮਾਨ ੁ॥੩॥ 

ਸਿ ਮਤਹ ਏਕੁ ਰਤਹਆ ਿਰਪਰੂਾ ॥ 

ਸੋ ਿਾਪੈ ਤਿਸ ੁਸਤਤਗੁਰੁ ਪੂਰਾ ॥ 

ਹਤਰ ਕੀਰਤਨੁ ਤਾ ਕੋ ਆਧਾਰੁ ॥ 

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਤਿਸੁ ਆਤਪ ਦਇਆਰੁ ॥੪॥੧੩॥੨੬॥ 
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ਐਸ ੋਦਾਨੁ ਦੇਹ ੁਿੀ ਸਿੰਤਹੁ ਿਾਤ ਿੀਉ ਿਤਲਹਾਤਰ ॥ 
 

ਕਾਨਿਾ ਮਹਲਾ ੫ ਘਰੁ ੧੦     (1307-2) 

ਐਸੋ ਦਾਨੁ ਦੇਹੁ ਿੀ ਸਿੰਤਹੁ ਿਾਤ ਿੀਉ ਿਤਲਹਾਤਰ ॥ 

ਮਾਨ ਮੋਹੀ ਪਿੰਚ ਦੋਹੀ ਉਰਤਝ ਤਨਕਤਿ ਿਤਸਓ ਤਾਕੀ ਸਰਤਨ ਸਾਧੂਆ ਦੂਤ ਸਿੰਗੁ ਤਨਵਾਤਰ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਕੋਤਿ ਿਨਮ ਿੋਤਨ ਿਰਤਮਓ ਹਾਤਰ ਪਤਰਓ ਦੁਆਤਰ ॥੧॥ 

ਤਕਰਪਾ ਗੋਤਿਿੰਦ ਿਈ ਤਮਤਲਓ ਨਾਮੁ ਅਧਾਰੁ ॥ 

ਦੁਲਿ ਿਨਮੁ ਸਫਲੁ ਨਾਨਕ ਿਵ ਉਤਾਤਰ ਪਾਤਰ ॥੨॥੧॥੪੫॥ 
 

  



 327 

ਐੇਸੋ ਧਣੀ ਗੁਤਵਿੰਦੁ ਹਮਾਰਾ ॥ 
 

ਿੈਰਉ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (1156-10) 

ਕੋਤਿ ਤਿਸਨ ਕੀਨੇ ਅਵਤਾਰ ॥ 
ਕੋਤਿ ਿਰਹਮਿੰਡ ਿਾ ਕੇ ਧਰਮਸਾਲ ॥ 
ਕੋਤਿ ਮਹੇਸ ਉਪਾਇ ਸਮਾਏ ॥ 
ਕੋਤਿ ਿਰਹਮੇ ਿਗੁ ਸਾਿਣ ਲਾਏ ॥੧॥ 
ਐੇਸ ੋਧਣੀ ਗੁਤਵਿੰਦ ੁਹਮਾਰਾ ॥ 

ਿਰਤਨ ਨ ਸਾਕਉ ਗੁਣ ਤਿਸਥਾਰਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
ਕੋਤਿ ਮਾਇਆ ਿਾ ਕੈ ਸਵੇਕਾਇ ॥ 
ਕੋਤਿ ਿੀਅ ਿਾ ਕੀ ਤਸਹਿਾਇ ॥ 
ਕੋਤਿ ਉਪਾਰਿਨਾ ਤੇਰ ੈਅਮਤਗ ॥ 
ਕੋਤਿ ਿਗਤ ਿਸਤ ਹਤਰ ਸਿੰਤਗ ॥੨॥ 
ਕੋਤਿ ਛਤਰਪਤਤ ਕਰਤ ਨਮਸਕਾਰ ॥ 
ਕੋਤਿ ਇਿੰਦਰ ਿਾਢੇ ਹੈ ਦੁਆਰ ॥ 
ਕੋਤਿ ਿੈਕੁਿੰਿ ਿਾ ਕੀ ਤਦਰਸਿੀ ਮਾਤਹ ॥ 
ਕੋਤਿ ਨਾਮ ਿਾ ਕੀ ਕੀਮਤਤ ਨਾਤਹ ॥੩॥ 
ਕੋਤਿ ਪੂਰੀਅਤ ਹੈ ਿਾ ਕੈ ਨਾਦ ॥ 
ਕੋਤਿ ਅਕਾਰ ੇਚਤਲਤ ਤਿਸਮਾਦ ॥ 
ਕੋਤਿ ਸਕਤਤ ਤਸਵ ਆਤਗਆਕਾਰ ॥ 
ਕੋਤਿ ਿੀਅ ਦੇਵੈ ਆਧਾਰ ॥੪॥ 
ਕੋਤਿ ਤੀਰਥ ਿਾ ਕ ੇਚਰਨ ਮਝਾਰ ॥ 
ਕੋਤਿ ਪਤਵਤਰ ਿਪਤ ਨਾਮ ਚਾਰ ॥ 
ਕੋਤਿ ਪੂਿਾਰੀ ਕਰਤੇ ਪੂਿਾ ॥ 
ਕੋਤਿ ਤਿਸਥਾਰਨ ੁਅਵਰ ੁਨ ਦਿੂਾ ॥੫॥ 
ਕੋਤਿ ਮਤਹਮਾ ਿਾ ਕੀ ਤਨਰਮਲ ਹਿੰਸ ॥ 
ਕੋਤਿ ਉਸਤਤਤ ਿਾ ਕੀ ਕਰਤ ਿਰਹਮਿੰਸ ॥ 
ਕੋਤਿ ਪਰਲਉ ਓਪਤਤ ਤਨਮਖ ਮਾਤਹ ॥ 
ਕੋਤਿ ਗੁਣਾ ਤੇਰੇ ਗਣੇ ਨ ਿਾਤਹ ॥੬॥ 
ਕੋਤਿ ਤਗਆਨੀ ਕਥਤਹ ਤਗਆਨੁ ॥ 
ਕੋਤਿ ਤਧਆਨੀ ਧਰਤ ਤਧਆਨ ੁ॥ 
ਕੋਤਿ ਤਪੀਸਰ ਤਪ ਹੀ ਕਰਤੇ ॥ 
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ਕੋਤਿ ਮੁਨੀਸਰ ਮਤਨ ਮਤਹ ਰਹਤੇ ॥੭॥ 
ਅਤਵਗਤ ਨਾਥੁ ਅਗੋਚਰ ਸੁਆਮੀ ॥ 
ਪੂਤਰ ਰਤਹਆ ਘਿ ਅਿੰਤਰਿਾਮੀ ॥ 
ਿਤ ਕਤ ਦੇਖਉ ਤੇਰਾ ਵਾਸਾ ॥ 
ਨਾਨਕ ਕਉ ਗੁਤਰ ਕੀਓ ਪਰਗਾਸਾ ॥੮॥੨॥੫॥ 
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ਐਥ ੈਓਥ ੈਰਖਵਾਲਾ ॥ 
 

ਸਰੋਤਿ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (628-3) 

ਐਥੈ ਓਥੈ ਰਖਵਾਲਾ ॥ 

ਪਰਿ ਸਤਤਗੁਰ ਦੀਨ ਦਇਆਲਾ ॥ 

ਦਾਸ ਅਪਨ ੇਆਤਪ ਰਾਖੇ ॥ 

ਘਤਿ ਘਤਿ ਸਿਦੁ ਸੁਿਾਖ ੇ॥੧॥ 

ਗੁਰ ਕੇ ਚਰਣ ਊਪਤਰ ਿਤਲ ਿਾਈ ॥ 

ਤਦਨਸ ੁਰਤੈਨ ਸਾਤਸ ਸਾਤਸ ਸਮਾਲੀ ਪੂਰਨੁ ਸਿਨੀ ਥਾਈ ॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਆਤਪ ਸਹਾਈ ਹੋਆ ॥ 

ਸਚੇ ਦਾ ਸਚਾ ਢੋਆ ॥ 

ਤੇਰੀ ਿਗਤਤ ਵਤਡਆਈ ॥ 

ਪਾਈ ਨਾਨਕ ਪਰਿ ਸਰਣਾਈ ॥੨॥੧੪॥੭੮॥ 
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ਇਉ ਤਕਉ ਕਿੰਤ ਤਪਆਰੀ ਹੋਵਾ ॥ 
 

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੧ ॥ (356-18) 

ਏਕ ਨ ਿਰੀਆ ਗੁਣ ਕਤਰ ਧਵੋਾ ॥ 

ਮੇਰਾ ਸਹੁ ਿਾਗੈ ਹਉ ਤਨਤਸ ਿਤਰ ਸੋਵਾ ॥੧॥ 

ਇਉ ਤਕਉ ਕਿੰਤ ਤਪਆਰੀ ਹੋਵਾ ॥ 

ਸਹੁ ਿਾਗੈ ਹਉ ਤਨਸ ਿਤਰ ਸਵੋਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਆਸ ਤਪਆਸੀ ਸੇਿ ੈਆਵਾ ॥ 

ਆਗੈ ਸਹ ਿਾਵਾ ਤਕ ਨ ਿਾਵਾ ॥੨॥ 

ਤਕਆ ਿਾਨਾ ਤਕਆ ਹੋਇਗਾ ਰੀ ਮਾਈ ॥ 

ਹਤਰ ਦਰਸਨ ਤਿਨੁ ਰਹਨ ੁਨ ਿਾਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਪਰੇਮੁ ਨ ਚਾਤਖਆ ਮੇਰੀ ਤਤਸ ਨ ਿੁਝਾਨੀ ॥ 

ਗਇਆ ਸ ੁਿੋਿਨ ੁਧਨ ਪਛੁਤਾਨੀ ॥੩॥ 

ਅਿੈ ਸੁ ਿਾਗਉ ਆਸ ਤਪਆਸੀ ॥ 

ਿਈਲੇ ਉਦਾਸੀ ਰਹਉ ਤਨਰਾਸੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਹਉਮੈ ਖੋਇ ਕਰ ੇਸੀਗਾਰੁ ॥ 

ਤਉ ਕਾਮਤਣ ਸੇਿ ੈਰਵੈ ਿਤਾਰ ੁ॥੪॥ 

ਤਉ ਨਾਨਕ ਕਿੰਤੈ ਮਤਨ ਿਾਵੈ ॥ 

ਛੋਤਡ ਵਡਾਈ ਅਪਣ ੇਖਸਮ ਸਮਾਵੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥੨੬॥ 
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ਇਆਨਿੀਏ ਮਾਨਿਾ ਕਾਇ ਕਰੇਤਹ ॥ 
 

ਤਤਲਿੰਗ ਮਃ ੧ ॥ (722-6) 

ਇਆਨਿੀਏ ਮਾਨਿਾ ਕਾਇ ਕਰੇਤਹ ॥ 

ਆਪਨਿੈ ਘਤਰ ਹਤਰ ਰਿੰਗੋ ਕੀ ਨ ਮਾਣੇਤਹ ॥ 

ਸਹੁ ਨੇਿੈ ਧਨ ਕਿੰਮਲੀਏ ਿਾਹਰ ੁਤਕਆ ਢੂਢੇਤਹ ॥ 

ਿੈ ਕੀਆ ਦੇਤਹ ਸਲਾਈਆ ਨਣੈੀ ਿਾਵ ਕਾ ਕਤਰ ਸੀਗਾਰ ੋ॥ 

ਤਾ ਸੋਹਾਗਤਣ ਿਾਣੀਐ ਲਾਗੀ ਿਾ ਸਹੁ ਧਰ ੇਤਪਆਰੋ ॥੧॥ 

ਇਆਣੀ ਿਾਲੀ ਤਕਆ ਕਰੇ ਿਾ ਧਨ ਕਿੰਤ ਨ ਿਾਵ ੈ॥ 

ਕਰਣ ਪਲਾਹ ਕਰ ੇਿਹੁਤੇਰੇ ਸਾ ਧਨ ਮਹਲੁ ਨ ਪਾਵੈ ॥ 

ਤਵਣੁ ਕਰਮਾ ਤਕਛ ੁਪਾਈਐ ਨਾਹੀ ਿੇ ਿਹੁਤੇਰਾ ਧਾਵੈ ॥ 

ਲਿ ਲੋਿ ਅਹਿੰਕਾਰ ਕੀ ਮਾਤੀ ਮਾਇਆ ਮਾਤਹ ਸਮਾਣੀ ॥ 

ਇਨੀ ਿਾਤੀ ਸਹੁ ਪਾਈਐ ਨਾਹੀ ਿਈ ਕਾਮਤਣ ਇਆਣੀ ॥੨॥ 

ਿਾਇ ਪੁਛਹ ੁਸੋਹਾਗਣੀ ਵਾਹੈ ਤਕਨੀ ਿਾਤੀ ਸਹ ੁਪਾਈਐ ॥ 

ਿੋ ਤਕਛ ੁਕਰੇ ਸੋ ਿਲਾ ਕਤਰ ਮਾਨੀਐ ਤਹਕਮਤਤ ਹੁਕਮੁ ਚੁਕਾਈਐ ॥ 

ਿਾ ਕੈ ਪਰੇਤਮ ਪਦਾਰਥੁ ਪਾਈਐ ਤਉ ਚਰਣੀ ਤਚਤੁ ਲਾਈਐ ॥ 

ਸਹੁ ਕਹੈ ਸੋ ਕੀਿ ੈਤਨੁ ਮਨੋ ਦੀਿ ੈਐਸਾ ਪਰਮਲ ੁਲਾਈਐ ॥ 

ਏਵ ਕਹਤਹ ਸੋਹਾਗਣੀ ਿੈਣ ੇਇਨੀ ਿਾਤੀ ਸਹੁ ਪਾਈਐ ॥੩॥ 

ਆਪੁ ਗਵਾਈਐ ਤਾ ਸਹੁ ਪਾਈਐ ਅਉਰ ੁਕੈਸੀ ਚਤੁਰਾਈ ॥ 

ਸਹੁ ਨਦਤਰ ਕਤਰ ਦੇਖ ੈਸੋ ਤਦਨ ੁਲੇਖੈ ਕਾਮਤਣ ਨਉ ਤਨਤਧ ਪਾਈ ॥ 

ਆਪਣੇ ਕਿੰਤ ਤਪਆਰੀ ਸਾ ਸੋਹਾਗਤਣ ਨਾਨਕ ਸਾ ਸਿਰਾਈ ॥ 

ਐਸੇ ਰਿੰਤਗ ਰਾਤੀ ਸਹਿ ਕੀ ਮਾਤੀ ਅਤਹਤਨਤਸ ਿਾਇ ਸਮਾਣੀ ॥ 

ਸੁਿੰਦਤਰ ਸਾਇ ਸਰੂਪ ਤਿਚਖਤਣ ਕਹੀਐ ਸਾ ਤਸਆਣੀ ॥੪॥੨॥੪॥ 
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ਇਸੁ ਤਗਰਹ ਮਤਹ ਕੋਈ ਿਾਗਤੁ ਰਹੈ ॥ 
 

ਗਉਿੀ ਗੁਆਰਰੇੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (182-8) 

ਨੈਨਹੁ ਨੀਦ ਪਰ ਤਦਰਸਤਿ ਤਵਕਾਰ ॥ 

ਸਰਵਣ ਸੋਏ ਸੁਤਣ ਤਨਿੰਦ ਵੀਚਾਰ ॥ 

ਰਸਨਾ ਸੋਈ ਲੋਤਿ ਮੀਿ ੈਸਾਤਦ ॥ 

ਮਨੁ ਸੋਇਆ ਮਾਇਆ ਤਿਸਮਾਤਦ ॥੧॥ 

ਇਸੁ ਤਗਰਹ ਮਤਹ ਕੋਈ ਿਾਗਤੁ ਰਹੈ ॥ 

ਸਾਿਤੁ ਵਸਤੁ ਓਹ ੁਅਪਨੀ ਲਹੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਸਗਲ ਸਹੇਲੀ ਅਪਨ ੈਰਸ ਮਾਤੀ ॥ 

ਤਗਰਹ ਅਪੁਨ ੇਕੀ ਖਿਤਰ ਨ ਿਾਤੀ ॥ 

ਮੁਸਨਹਾਰ ਪਿੰਚ ਿਿਵਾਰੇ ॥ 

ਸੂਨ ੇਨਗਤਰ ਪਰੇ ਿਗਹਾਰੇ ॥੨॥ 

ਉਨ ਤੇ ਰਾਖੈ ਿਾਪੁ ਨ ਮਾਈ ॥ 

ਉਨ ਤੇ ਰਾਖੈ ਮੀਤੁ ਨ ਿਾਈ ॥ 

ਦਰਤਿ ਤਸਆਣਪ ਨਾ ਓਇ ਰਹਤੇ ॥ 

ਸਾਧਸਿੰਤਗ ਓਇ ਦਸੁਿ ਵਤਸ ਹਤੋੇ ॥੩॥ 

ਕਤਰ ਤਕਰਪਾ ਮੋਤਹ ਸਾਤਰਿੰਗਪਾਤਣ ॥ 

ਸਿੰਤਨ ਧੂਤਰ ਸਰਿ ਤਨਧਾਨ ॥ 

ਸਾਿਤੁ ਪਿੰਿੀ ਸਤਤਗੁਰ ਸਿੰਤਗ ॥ 

ਨਾਨਕ ੁਿਾਗੈ ਪਾਰਿਰਹਮ ਕੈ ਰਿੰਤਗ ॥੪॥ 

ਸੋ ਿਾਗ ੈਤਿਸ ੁਪਰਿੁ ਤਕਰਪਾਲੁ ॥ 

ਇਹ ਪੂਿੰਿੀ ਸਾਿਤੁ ਧਨੁ ਮਾਲ ੁ॥੧॥ ਰਹਾਉ ਦੂਿਾ ॥੨੦॥੮੯॥ 
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ਇਸੁ ਤਨ ਧਨ ਕੀ ਕਵਨ ਿਡਾਈ ॥ 
 

ਗਉਿੀ ਕਿੀਰ ਿੀ ॥ (326-12) 

ਚੋਆ ਚਿੰਦਨ ਮਰਦਨ ਅਿੰਗਾ ॥ 

ਸੋ ਤਨੁ ਿਲ ੈਕਾਿ ਕੈ ਸਿੰਗਾ ॥੧॥ 

ਇਸੁ ਤਨ ਧਨ ਕੀ ਕਵਨ ਿਡਾਈ ॥ 

ਧਰਤਨ ਪਰ ੈਉਰਵਾਤਰ ਨ ਿਾਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਰਾਤਤ ਤਿ ਸਵੋਤਹ ਤਦਨ ਕਰਤਹ ਕਾਮ ॥ 

ਇਕੁ ਤਖਨ ੁਲਤੇਹ ਨ ਹਤਰ ਕ ੋਨਾਮ ॥੨॥ 

ਹਾਤਥ ਤ ਡੋਰ ਮੁਤਖ ਖਾਇਓ ਤਿੰਿੋਰ ॥ 

ਮਰਤੀ ਿਾਰ ਕਤਸ ਿਾਤਧਓ ਚਰੋ ॥੩॥ 

ਗੁਰਮਤਤ ਰਤਸ ਰਤਸ ਹਤਰ ਗੁਨ ਗਾਵੈ ॥ 

ਰਾਮੈ ਰਾਮ ਰਮਤ ਸੁਖੁ ਪਾਵੈ ॥੪॥ 

ਤਕਰਪਾ ਕਤਰ ਕੈ ਨਾਮੁ ਤਦਰਿਾਈ ॥ 

ਹਤਰ ਹਤਰ ਿਾਸੁ ਸੁਗਿੰਧ ਿਸਾਈ ॥੫॥ 

ਕਹਤ ਕਿੀਰ ਚੇਤਤ ਰੇ ਅਿੰਧਾ ॥ 

ਸਤਤ ਰਾਮੁ ਝੂਿਾ ਸਿ ੁਧਿੰਧਾ ॥੬॥੧੬॥ 
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ਇਸੁ ਤਨ ਧਨ ਕੋ ਤਕਆ ਗਰਿਈਆ ॥ 
 

ਗਉਿੀ ਕਿੀਰ ਿੀ ॥ (330-2) 

ਤਿਹ ਤਸਤਰ ਰਤਚ ਰਤਚ ਿਾਧਤ ਪਾਗ ॥ 

ਸੋ ਤਸਰੁ ਚਿੰਚ ਸਵਾਰਤਹ ਕਾਗ ॥੧॥ 

ਇਸੁ ਤਨ ਧਨ ਕ ੋਤਕਆ ਗਰਿਈਆ ॥ 

ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਕਾਹ ੇਨ ਤਦਰਿਹੀਆ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਕਹਤ ਕਿੀਰ ਸੁਨਹੁ ਮਨ ਮੇਰੇ ॥ 

ਇਹੀ ਹਵਾਲ ਹਤੋਹਗੇ ਤੇਰ ੇ॥੨॥੩੫॥ 
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ਇਸੁ ਦੇਹੀ ਅਿੰਦਤਰ ਪਿੰਚ ਚਰੋ ਵਸਤਹ ਕਾਮੁ ਿਧੋੁ ਲੋਿ ੁਮੋਹੁ ਅਹਿੰਕਾਰਾ ॥ 
 

ਸਰੋਤਿ ਮਹਲਾ ੩ ॥ (600-4) 

ਿਗਤਤ ਖਿਾਨਾ ਿਗਤਨ ਕਉ ਦੀਆ ਨਾਉ ਹਤਰ ਧਨੁ ਸਚੁ ਸੋਇ ॥ 

ਅਖੁਿੁ ਨਾਮ ਧਨ ੁਕਦੇ ਤਨਖੁਿੈ ਨਾਹੀ ਤਕਨ ੈਨ ਕੀਮਤਤ ਹੋਇ ॥ 

ਨਾਮ ਧਤਨ ਮੁਖ ਉਿਲੇ ਹੋਏ ਹਤਰ ਪਾਇਆ ਸਚੁ ਸੋਇ ॥੧॥ 

ਮਨ ਮੇਰ ੇਗੁਰ ਸਿਦੀ ਹਤਰ ਪਾਇਆ ਿਾਇ ॥ 

ਤਿਨੁ ਸਿਦ ੈਿਗ ੁਿੁਲਦਾ ਤਫਰਦਾ ਦਰਗਹ ਤਮਲ ੈਸਿਾਇ ॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਇਸੁ ਦੇਹੀ ਅਿੰਦਤਰ ਪਿੰਚ ਚੋਰ ਵਸਤਹ ਕਾਮੁ ਿੋਧ ੁਲੋਿ ੁਮੋਹੁ ਅਹਿੰਕਾਰਾ ॥ 

ਅਿੰਤਮਰਤ ੁਲੂਿਤਹ ਮਨਮੁਖ ਨਹੀ ਿੂਝਤਹ ਕੋਇ ਨ ਸੁਣ ੈਪੂਕਾਰਾ ॥ 

ਅਿੰਧਾ ਿਗਤ ੁਅਿੰਧ ੁਵਰਤਾਰਾ ਿਾਝੁ ਗੁਰ ੂਗੁਿਾਰਾ ॥੨॥ 

ਹਉਮੈ ਮੇਰਾ ਕਤਰ ਕਤਰ ਤਵਗੁਤ ੇਤਕਹੁ ਚਲੈ ਨ ਚਲਤਦਆ ਨਾਤਲ ॥ 

ਗੁਰਮੁਤਖ ਹੋਵ ੈਸ ੁਨਾਮੁ ਤਧਆਵ ੈਸਦਾ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਸਮਾਤਲ ॥ 

ਸਚੀ ਿਾਣੀ ਹਤਰ ਗੁਣ ਗਾਵੈ ਨਦਰੀ ਨਦਤਰ ਤਨਹਾਤਲ ॥੩॥ 

ਸਤਤਗੁਰ ਤਗਆਨੁ ਸਦਾ ਘਤਿ ਚਾਨਣੁ ਅਮਰੁ ਤਸਤਰ ਿਾਤਦਸਾਹਾ ॥ 

ਅਨਤਦਨ ੁਿਗਤਤ ਕਰਤਹ ਤਦਨ ੁਰਾਤੀ ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਸਚ ੁਲਾਹਾ ॥ 

ਨਾਨਕ ਰਾਮ ਨਾਤਮ ਤਨਸਤਾਰਾ ਸਿਤਦ ਰਤੇ ਹਤਰ ਪਾਹਾ ॥੪॥੨॥ 
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ਇਸੁ ਪਾਨੀ ਤੇ ਤਿਤਨ ਤੂ ਘਤਰਆ ॥ 
 

ਰਾਮਕਲੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (913-7) 

ਇਸੁ ਪਾਨੀ ਤ ੇਤਿਤਨ ਤੂ ਘਤਰਆ ॥ 
ਮਾਿੀ ਕਾ ਲ ੇਦੇਹੁਰਾ ਕਤਰਆ ॥ 
ਉਕਤਤ ਿੋਤਤ ਲ ੈਸੁਰਤਤ ਪਰੀਤਖਆ ॥ 
ਮਾਤ ਗਰਿ ਮਤਹ ਤਿਤਨ ਤ ੂਰਾਤਖਆ ॥੧॥ 
ਰਾਖਨਹਾਰੁ ਸਮਹਾਤਰ ਿਨਾ ॥ 
ਸਗਲ ੇਛੋਤਡ ਿੀਚਾਰ ਮਨਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
ਤਿਤਨ ਦੀਏ ਤੁਧੁ ਿਾਪ ਮਹਤਾਰੀ ॥ 
ਤਿਤਨ ਦੀਏ ਿਰਾਤ ਪੁਤ ਹਾਰੀ ॥ 
ਤਿਤਨ ਦੀਏ ਤੁਧੁ ਿਤਨਤਾ ਅਰ ੁਮੀਤਾ ॥ 
ਤਤਸੁ ਿਾਕੁਰ ਕਉ ਰਤਖ ਲੇਹੁ ਚੀਤਾ ॥੨॥ 
ਤਿਤਨ ਦੀਆ ਤੁਧੁ ਪਵਨੁ ਅਮੋਲਾ ॥ 
ਤਿਤਨ ਦੀਆ ਤੁਧੁ ਨੀਰੁ ਤਨਰਮੋਲਾ ॥ 
ਤਿਤਨ ਦੀਆ ਤੁਧੁ ਪਾਵਕ ੁਿਲਨਾ ॥ 
ਤਤਸੁ ਿਾਕੁਰ ਕੀ ਰਹ ੁਮਨ ਸਰਨਾ ॥੩॥ 
ਛਤੀਹ ਅਿੰਤਮਰਤ ਤਿਤਨ ਿੋਿਨ ਦੀਏ ॥ 
ਅਿੰਤਤਰ ਥਾਨ ਿਹਰਾਵਨ ਕਉ ਕੀਏ ॥ 
ਿਸੁਧਾ ਦੀਓ ਿਰਤਤਨ ਿਲਨਾ ॥ 
ਤਤਸੁ ਿਾਕੁਰ ਕ ੇਤਚਤਤ ਰਖੁ ਚਰਨਾ ॥੪॥ 
ਪੇਖਨ ਕਉ ਨੇਤਰ ਸਨੁਨ ਕਉ ਕਰਨਾ ॥ 
ਹਸਤ ਕਮਾਵਨ ਿਾਸਨ ਰਸਨਾ ॥ 
ਚਰਨ ਚਲਨ ਕਉ ਤਸਰੁ ਕੀਨੋ ਮੇਰਾ ॥ 
ਮਨ ਤਤਸੁ ਿਾਕੁਰ ਕ ੇਪੂਿਹੁ ਪਰੈਾ ॥੫॥ 
ਅਪਤਵਤਰ ਪਤਵਤੁ ਤਿਤਨ ਤੂ ਕਤਰਆ ॥ 
ਸਗਲ ਿਤੋਨ ਮਤਹ ਤ ੂਤਸਤਰ ਧਤਰਆ ॥ 
ਅਿ ਤੂ ਸੀਝੁ ਿਾਵੈ ਨਹੀ ਸੀਝ ੈ॥ 
ਕਾਰਿੁ ਸਵਰ ੈਮਨ ਪਰਿੁ ਤਧਆਈਿ ੈ॥੬॥ 
ਈਹਾ ਊਹਾ ਏਕੈ ਓਹੀ ॥ 
ਿਤ ਕਤ ਦੇਖੀਐ ਤਤ ਤਤ ਤੋਹੀ ॥ 
ਤਤਸੁ ਸੇਵਤ ਮਤਨ ਆਲਸੁ ਕਰ ੈ॥ 
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ਤਿਸੁ ਤਵਸਤਰਐ ਇਕ ਤਨਮਖ ਨ ਸਰ ੈ॥੭॥ 
ਹਮ ਅਪਰਾਧੀ ਤਨਰਗੁਨੀਆਰ ੇ॥ 
ਨਾ ਤਕਛੁ ਸੇਵਾ ਨਾ ਕਰਮਾਰੇ ॥ 
ਗੁਰੁ ਿੋਤਹਥੁ ਵਡਿਾਗੀ ਤਮਤਲਆ ॥ 
ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਸਿੰਤਗ ਪਾਥਰ ਤਤਰਆ ॥੮॥੨॥ 
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ਇਸੁ ਮਨ ਕਉ ਕੋਈ ਖੋਿਹੁ ਿਾਈ ॥ 
 

ਰਾਗੁ ਗਉਿੀ ਗੁਆਰਰੇੀ ਅਸਿਪਦੀ ਕਿੀਰ ਿੀ ਕੀ (330-6) 

ਸੁਖੁ ਮਾਂਗਤ ਦੁਖੁ ਆਗੈ ਆਵ ੈ॥ 

ਸੋ ਸੁਖੁ ਹਮਹੁ ਨ ਮਾਂਤਗਆ ਿਾਵੈ ॥੧॥ 

ਤਿਤਖਆ ਅਿਹੁ ਸੁਰਤਤ ਸੁਖ ਆਸਾ ॥ 

ਕੈਸੇ ਹੋਈ ਹੈ ਰਾਿਾ ਰਾਮ ਤਨਵਾਸਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਇਸੁ ਸੁਖ ਤੇ ਤਸਵ ਿਰਹਮ ਡਰਾਨਾ ॥ 

ਸੋ ਸੁਖੁ ਹਮਹੁ ਸਾਚੁ ਕਤਰ ਿਾਨਾ ॥੨॥ 

ਸਨਕਾਤਦਕ ਨਾਰਦ ਮੁਤਨ ਸੇਖਾ ॥ 

ਤਤਨ ਿੀ ਤਨ ਮਤਹ ਮਨੁ ਨਹੀ ਪੇਖਾ ॥੩॥ 

ਇਸੁ ਮਨ ਕਉ ਕੋਈ ਖੋਿਹੁ ਿਾਈ ॥ 

ਤਨ ਛੂਿੇ ਮਨੁ ਕਹਾ ਸਮਾਈ ॥੪॥ 

ਗੁਰ ਪਰਸਾਦੀ ਿਦੈੇਉ ਨਾਮਾਂ ॥ 

ਿਗਤਤ ਕੈ ਪਰੇਤਮ ਇਨ ਹੀ ਹੈ ਿਾਨਾਂ ॥੫॥ 

ਇਸੁ ਮਨ ਕਉ ਨਹੀ ਆਵਨ ਿਾਨਾ ॥ 

ਤਿਸ ਕਾ ਿਰਮੁ ਗਇਆ ਤਤਤਨ ਸਾਚੁ ਪਛਾਨਾ ॥੬॥ 

ਇਸੁ ਮਨ ਕਉ ਰੂਪ ੁਨ ਰਤੇਖਆ ਕਾਈ ॥ 

ਹੁਕਮੇ ਹੋਇਆ ਹੁਕਮੁ ਿੂਤਝ ਸਮਾਈ ॥੭॥ 

ਇਸ ਮਨ ਕਾ ਕੋਈ ਿਾਨੈ ਿਉੇ ॥ 

ਇਹ ਮਤਨ ਲੀਣ ਿਏ ਸੁਖਦੇਉ ॥੮॥ 

ਿੀਉ ਏਕੁ ਅਰੁ ਸਗਲ ਸਰੀਰਾ ॥ 

ਇਸੁ ਮਨ ਕਉ ਰਤਵ ਰਹੇ ਕਿੀਰਾ ॥੯॥੧॥੩੬॥ 
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ਇਸੁ ਮਨ ਕਉ ਕੋਈ ਖੋਿਹੁ ਿਾਈ ॥ 
 

ਿੈਰਉ ਮਹਲਾ ੩ ॥ (1128-16) 

ਸੋ ਮੁਤਨ ਤਿ ਮਨ ਕੀ ਦੁਤਿਧਾ ਮਾਰੇ ॥ 

ਦੁਤਿਧਾ ਮਾਤਰ ਿਰਹਮੁ ਿੀਚਾਰੇ ॥੧॥ 

ਇਸੁ ਮਨ ਕਉ ਕੋਈ ਖੋਿਹੁ ਿਾਈ ॥ 

ਮਨੁ ਖੋਿਤ ਨਾਮੁ ਨਉ ਤਨਤਧ ਪਾਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਮੂਲੁ ਮੋਹੁ ਕਤਰ ਕਰਤ ੈਿਗਤੁ ਉਪਾਇਆ ॥ 

ਮਮਤਾ ਲਾਇ ਿਰਤਮ ਿਲਾਇਆ ॥੨॥ 

ਇਸੁ ਮਨ ਤੇ ਸਿ ਤਪਿੰਡ ਪਰਾਣਾ ॥ 

ਮਨ ਕੈ ਵੀਚਾਤਰ ਹੁਕਮੁ ਿੁਤਝ ਸਮਾਣਾ ॥੩॥ 

ਕਰਮੁ ਹੋਵੈ ਗੁਰੁ ਤਕਰਪਾ ਕਰ ੈ॥ 

ਇਹੁ ਮਨ ੁਿਾਗੈ ਇਸ ੁਮਨ ਕੀ ਦੁਤਿਧਾ ਮਰੈ ॥੪॥ 

ਮਨ ਕਾ ਸੁਿਾਉ ਸਦਾ ਿੈਰਾਗੀ ॥ 

ਸਿ ਮਤਹ ਵਸੈ ਅਤੀਤ ੁਅਨਰਾਗੀ ॥੫॥ 

ਕਹਤ ਨਾਨਕੁ ਿ ੋਿਾਣ ੈਿਉੇ ॥ 

ਆਤਦ ਪੁਰਖੁ ਤਨਰਿੰਿਨ ਦਉੇ ॥੬॥੫॥ 
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ਇਸੁ ਮਨ ਕਉ ਿਸਿੰਤ ਕੀ ਲਗੈ ਨ ਸਇੋ ॥ 
 

ਿਸਿੰਤੁ ਮਹਲਾ ੩ ॥ (1176-15) 

ਤਤਨਹ ਿਸਿੰਤੁ ਿ ੋਹਤਰ ਗੁਣ ਗਾਇ ॥ 

ਪੂਰ ੈਿਾਤਗ ਹਤਰ ਿਗਤਤ ਕਰਾਇ ॥੧॥ 

ਇਸੁ ਮਨ ਕਉ ਿਸਿੰਤ ਕੀ ਲਗ ੈਨ ਸੋਇ ॥ 

ਇਹੁ ਮਨ ੁਿਤਲਆ ਦੂਿੈ ਦੋਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਇਹੁ ਮਨ ੁਧਿੰਧ ੈਿਾਂਧਾ ਕਰਮ ਕਮਾਇ ॥ 

ਮਾਇਆ ਮੂਿਾ ਸਦਾ ਤਿਲਲਾਇ ॥੨॥ 

ਇਹੁ ਮਨ ੁਛੂਿ ੈਿਾਂ ਸਤਤਗੁਰੁ ਿਿੇ ੈ॥ 

ਿਮਕਾਲ ਕੀ ਤਫਤਰ ਆਵੈ ਨ ਫਿੇ ੈ॥੩॥ 

ਇਹੁ ਮਨ ੁਛੂਿਾ ਗੁਤਰ ਲੀਆ ਛਡਾਇ ॥ 

ਨਾਨਕ ਮਾਇਆ ਮੋਹੁ ਸਿਤਦ ਿਲਾਇ ॥੪॥੪॥੧੬॥ 
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ਅਿ ਮੋਤਹ ਸਰਿ ਉਪਾਵ ਤਿਰਕਾਤੇ ॥ 
 

ਸਾਰਗ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (1209-10) 

ਅਿ ਮੋਤਹ ਸਰਿ ਉਪਾਵ ਤਿਰਕਾਤੇ ॥ 

ਕਰਣ ਕਾਰਣ ਸਮਰਥ ਸੁਆਮੀ ਹਤਰ ਏਕਸੁ ਤੇ ਮੇਰੀ ਗਾਤ ੇ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਦੇਖੇ ਨਾਨਾ ਰੂਪ ਿਹੁ ਰਿੰਗਾ ਅਨ ਨਾਹੀ ਤੁਮ ਿਾਂਤੇ ॥ 

ਦੇੋਂਤਹ ਅਧਾਰੁ ਸਰਿ ਕਉ ਿਾਕਰੁ ਿੀਅ ਪਰਾਨ ਸੁਖਦਾਤ ੇ॥੧॥ 

ਿਰਮਤੌ ਿਰਮਤੌ ਹਾਤਰ ਿਉ ਪਤਰਓ ਤਉ ਗੁਰ ਤਮਤਲ ਚਰਨ ਪਰਾਤੇ ॥ 

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਮੈ ਸਰਿ ਸੁਖੁ ਪਾਇਆ ਇਹ ਸਤੂਖ ਤਿਹਾਨੀ ਰਾਤੇ ॥੨॥੩॥੨੬॥ 
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ਇਹ ਿਤਗ ਮੀਤੁ ਨ ਦੇਤਖਓ ਕੋਈ ॥ 
 

ਸਰੋਤਿ ਮਹਲਾ ੯ ॥ (633-6) 

ਇਹ ਿਤਗ ਮੀਤ ੁਨ ਦੇਤਖਓ ਕਈੋ ॥ 

ਸਗਲ ਿਗਤੁ ਅਪਨੈ ਸੁਤਖ ਲਾਤਗਓ ਦੁਖ ਮ ੈਸਿੰਤਗ ਨ ਹੋਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਦਾਰਾ ਮੀਤ ਪੂਤ ਸਨਿਿੰਧੀ ਸਗਰੇ ਧਨ ਤਸਉ ਲਾਗੇ ॥ 

ਿਿ ਹੀ ਤਨਰਧਨ ਦੇਤਖਓ ਨਰ ਕਉ ਸਿੰਗੁ ਛਾਤਡ ਸਿ ਿਾਗੇ ॥੧॥ 

ਕਹੋਂਉ ਕਹਾ ਤਯਆ ਮਨ ਿਉਰੇ ਕਉ ਇਨ ਤਸਉ ਨੇਹੁ ਲਗਾਇਓ ॥ 

ਦੀਨਾ ਨਾਥ ਸਕਲ ਿੈ ਿਿੰਿਨ ਿਸੁ ਤਾ ਕੋ ਤਿਸਰਾਇਓ ॥੨॥ 

ਸੁਆਨ ਪੂਛ ਤਿਉ ਿਇਓ ਨ ਸੂਧਉ ਿਹੁਤੁ ਿਤਨੁ ਮ ੈਕੀਨਉ ॥ 

ਨਾਨਕ ਲਾਿ ਤਿਰਦ ਕੀ ਰਾਖਹੁ ਨਾਮੁ ਤੁਹਾਰਉ ਲੀਨਉ ॥੩॥੯॥ 
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ਇਹ ਿਗਵਾਰੀ ਿਹੁਤੁ ਘਰ ਗਾਲ ੇ॥ 
 

ਤਿਿਾਸ ਪਰਿਾਤੀ ਮਹਲਾ ੫ ਅਸਿਪਦੀਆ  (1347-8) 

ਮਾਤ ਤਪਤਾ ਿਾਈ ਸੁਤੁ ਿਤਨਤਾ ॥ 
ਚੂਗਤਹ ਚੋਗ ਅਨਿੰਦ ਤਸਉ ਿੁਗਤਾ ॥ 
ਉਰਤਝ ਪਤਰਓ ਮਨ ਮੀਿ ਮਹਾਰਾ ॥ 
ਗੁਨ ਗਾਹਕ ਮੇਰੇ ਪਰਾਨ ਅਧਾਰਾ ॥੧॥ 
ਏਕੁ ਹਮਾਰਾ ਅਿੰਤਰਿਾਮੀ ॥ 
ਧਰ ਏਕਾ ਮੈ ਤਿਕ ਏਕਸ ੁਕੀ ਤਸਤਰ ਸਾਹਾ ਵਡ ਪੁਰਖੁ ਸੁਆਮੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
ਛਲ ਨਾਗਤਨ ਤਸਉ ਮੇਰੀ ਿੂਿਤਨ ਹੋਈ ॥ 
ਗੁਤਰ ਕਤਹਆ ਇਹ ਝੂਿੀ ਧੋਹੀ ॥ 
ਮੁਤਖ ਮੀਿੀ ਖਾਈ ਕਉਰਾਇ ॥ 
ਅਿੰਤਮਰਤ ਨਾਤਮ ਮਨ ੁਰਤਹਆ ਅਘਾਇ ॥੨॥ 
ਲੋਿ ਮੋਹ ਤਸਉ ਗਈ ਤਵਖੋਤਿ ॥ 
ਗੁਤਰ ਤਿਪਾਤਲ ਮੋਤਹ ਕੀਨੀ ਛੋਤਿ ॥ 
ਇਹ ਿਗਵਾਰੀ ਿਹੁਤੁ ਘਰ ਗਾਲੇ ॥ 

ਹਮ ਗੁਤਰ ਰਾਤਖ ਲੀਏ ਤਕਰਪਾਲੇ ॥੩॥ 
ਕਾਮ ਿੋਧ ਤਸਉ ਿਾਿੁ ਨ ਿਤਨਆ ॥ 
ਗੁਰ ਉਪਦੇਸ ੁਮੋਤਹ ਕਾਨੀ ਸਤੁਨਆ ॥ 
ਿਹ ਦੇਖਉ ਤਹ ਮਹਾ ਚਿੰਡਾਲ ॥ 
ਰਾਤਖ ਲੀਏ ਅਪੁਨ ੈਗੁਤਰ ਗੋਪਾਲ ॥੪॥ 
ਦਸ ਨਾਰੀ ਮੈ ਕਰੀ ਦੁਹਾਗਤਨ ॥ 
ਗੁਤਰ ਕਤਹਆ ਏਹ ਰਸਤਹ ਤਿਖਾਗਤਨ ॥ 
ਇਨ ਸਨਿਿੰਧੀ ਰਸਾਤਤਲ ਿਾਇ ॥ 
ਹਮ ਗੁਤਰ ਰਾਖੇ ਹਤਰ ਤਲਵ ਲਾਇ ॥੫॥ 
ਅਹਿੰਮੇਵ ਤਸਉ ਮਸਲਤਤ ਛੋਡੀ ॥ 
ਗੁਤਰ ਕਤਹਆ ਇਹੁ ਮੂਰਖੁ ਹੋਡੀ ॥ 
ਇਹੁ ਨੀਘਰੁ ਘਰੁ ਕਹੀ ਨ ਪਾਏ ॥ 
ਹਮ ਗੁਤਰ ਰਾਤਖ ਲੀਏ ਤਲਵ ਲਾਏ ॥੬॥ 
ਇਨ ਲੋਗਨ ਤਸਉ ਹਮ ਿਏ ਿੈਰਾਈ ॥ 
ਏਕ ਤਗਰਹ ਮਤਹ ਦਇੁ ਨ ਖਿਾਂਈ ॥ 
ਆਏ ਪਰਿ ਪਤਹ ਅਿੰਚਤਰ ਲਾਤਗ ॥ 
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ਕਰਹੁ ਤਪਾਵਸ ੁਪਰਿ ਸਰਿਾਤਗ ॥੭॥ 
ਪਰਿ ਹਤਸ ਿੋਲ ੇਕੀਏ ਤਨਆਂਏੋਂ ॥ 
ਸਗਲ ਦੂਤ ਮੇਰੀ ਸਵੇਾ ਲਾਏ ॥ 
ਤੂਿੰ ਿਾਕੁਰੁ ਇਹੁ ਤਗਰਹ ੁਸਿੁ ਤੇਰਾ ॥ 
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਗੁਤਰ ਕੀਆ ਤਨਿਰੇਾ ॥੮॥੧॥ 
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ਇਹ ਿਾਣੀ ਿੋ ਿੀਅਹੁ ਿਾਣ ੈਤਤਸੁ ਅਿੰਤਤਰ ਰਵ ੈਹਤਰ ਨਾਮਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
 

ਤਿਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੩ ॥ (797-15) 

ਪੂਰਾ ਥਾਿੁ ਿਣਾਇਆ ਪੂਰ ੈਵਖੇਹੁ ਏਕ ਸਮਾਨਾ ॥ 

ਇਸੁ ਪਰਪਿੰਚ ਮਤਹ ਸਾਚ ੇਨਾਮ ਕੀ ਵਤਡਆਈ ਮਤੁ ਕੋ ਧਰਹੁ ਗੁਮਾਨਾ ॥੧॥ 

ਸਤਤਗੁਰ ਕੀ ਤਿਸ ਨ ੋਮਤਤ ਆਵੈ ਸੋ ਸਤਤਗੁਰ ਮਾਤਹ ਸਮਾਨਾ ॥ 

ਇਹ ਿਾਣੀ ਿੋ ਿੀਅਹੁ ਿਾਣ ੈਤਤਸੁ ਅਿੰਤਤਰ ਰਵ ੈਹਤਰ ਨਾਮਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਚਹੁ ਿੁਗਾ ਕਾ ਹੁਤਣ ਤਨਿੇਿਾ ਨਰ ਮਨੁਖਾ ਨ ੋਏਕੁ ਤਨਧਾਨਾ ॥ 

ਿਤੁ ਸਿੰਿਮ ਤੀਰਥ ਓਨਾ ਿੁਗਾ ਕਾ ਧਰਮੁ ਹੈ ਕਤਲ ਮਤਹ ਕੀਰਤਤ ਹਤਰ ਨਾਮਾ ॥੨॥ 

ਿੁਤਗ ਿੁਤਗ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਧਰਮੁ ਹੈ ਸੋਤਧ ਦੇਖਹੁ ਿੇਦ ਪੁਰਾਨਾ ॥ 

ਗੁਰਮੁਤਖ ਤਿਨੀ ਤਧਆਇਆ ਹਤਰ ਹਤਰ ਿਤਗ ਤ ੇਪੂਰ ੇਪਰਵਾਨਾ ॥੩॥ 

ਕਹਤ ਨਾਨਕੁ ਸਚੇ ਤਸਉ ਪਰੀਤਤ ਲਾਏ ਚੂਕੈ ਮਤਨ ਅਤਿਮਾਨਾ ॥ 

ਕਹਤ ਸੁਣਤ ਸਿੇ ਸੁਖ ਪਾਵਤਹ ਮਾਨਤ ਪਾਤਹ ਤਨਧਾਨਾ ॥੪॥੪॥ 
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ਇਹ ਿੇਨਿੰਤੀ ਸੁਤਣ ਪਰਿ ਮਰੇੇ ॥ 
 

ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (742-1) 

ਦਰਸਨੁ ਦਤੇਖ ਿੀਵਾ ਗੁਰ ਤੇਰਾ ॥ 

ਪੂਰਨ ਕਰਮੁ ਹੋਇ ਪਰਿ ਮੇਰਾ ॥੧॥ 

ਇਹ ਿੇਨਿੰਤੀ ਸਤੁਣ ਪਰਿ ਮੇਰੇ ॥ 

ਦੇਤਹ ਨਾਮੁ ਕਤਰ ਅਪਣ ੇਚੇਰੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਅਪਣੀ ਸਰਤਣ ਰਾਖੁ ਪਰਿ ਦਾਤੇ ॥ 

ਗੁਰ ਪਰਸਾਤਦ ਤਕਨ ੈਤਵਰਲੈ ਿਾਤੇ ॥੨॥ 

ਸੁਨਹੁ ਤਿਨਉ ਪਰਿ ਮੇਰ ੇਮੀਤਾ ॥ 

ਚਰਣ ਕਮਲ ਵਸਤਹ ਮੇਰ ੈਚੀਤਾ ॥੩॥ 

ਨਾਨਕ ੁਏਕ ਕਰ ੈਅਰਦਾਤਸ ॥ 

ਤਵਸਰ ੁਨਾਹੀ ਪੂਰਨ ਗੁਣਤਾਤਸ ॥੪॥੧੮॥੨੪॥ 
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ਇਹ ਲਕੋੇ ਸੁਖੁ ਪਾਇਆ ॥ 
 

ਰਾਮਕਲੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (898-7) 

ਇਹ ਲੋਕ ੇਸੁਖੁ ਪਾਇਆ ॥ 

ਨਹੀ ਿੇਿਤ ਧਰਮ ਰਾਇਆ ॥ 

ਹਤਰ ਦਰਗਹ ਸੋਿਾਵਿੰਤ ॥ 

ਫੁਤਨ ਗਰਤਿ ਨਾਹੀ ਿਸਿੰਤ ॥੧॥ 

ਿਾਨੀ ਸਿੰਤ ਕੀ ਤਮਤਰਾਈ ॥ 

ਕਤਰ ਤਕਰਪਾ ਦੀਨ ੋਹਤਰ ਨਾਮਾ ਪੂਰਤਿ ਸਿੰਿੋਤਗ ਤਮਲਾਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਗੁਰ ਕੈ ਚਰਤਣ ਤਚਤ ੁਲਾਗਾ ॥ 

ਧਿੰਤਨ ਧਿੰਤਨ ਸਿੰਿੋਗੁ ਸਿਾਗਾ ॥ 

ਸਿੰਤ ਕੀ ਧਤੂਰ ਲਾਗੀ ਮੇਰ ੈਮਾਥ ੇ॥ 

ਤਕਲਤਵਖ ਦੁਖ ਸਗਲ ੇਮੇਰੇ ਲਾਥੇ ॥੨॥ 

ਸਾਧ ਕੀ ਸਚੁ ਿਹਲ ਕਮਾਨੀ ॥ 

ਤਿ ਹੋਏ ਮਨ ਸੁਧ ਪਰਾਨੀ ॥ 

ਿਨ ਕਾ ਸਫਲ ਦਰਸੁ ਡੀਿਾ ॥ 

ਨਾਮੁ ਪਰਿੂ ਕਾ ਘਤਿ ਘਤਿ ਵੂਿਾ ॥੩॥ 

ਤਮਿਾਨੇ ਸਤਿ ਕਤਲ ਕਲੇਸ ॥ 

ਤਿਸ ਤ ੇਉਪਿੇ ਤਤਸੁ ਮਤਹ ਪਰਵੇਸ ॥ 

ਪਰਗਿੇ ਆਨਪੂ ਗਤਵਿੰਦ ॥ 

ਪਰਿ ਪੂਰੇ ਨਾਨਕ ਿਖਤਸਿੰਦ ॥੪॥੩੮॥੪੯॥ 
 
  



 348 

ਇਹੁ ਿਗੁ ਤੇਰਾ ਤੂ ਗਸੋਾਈ ॥ 
 

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੧ ॥ (417-13) 

ਕਹਾ ਸੁ ਖੇਲ ਤਿੇਲਾ ਘੋਿੇ ਕਹਾ ਿੇਰੀ ਸਹਨਾਈ ॥ 

ਕਹਾ ਸੁ ਤਗੇਿਿੰਦ ਗਾਡੇਰਤਿ ਕਹਾ ਸੁ ਲਾਲ ਕਵਾਈ ॥ 

ਕਹਾ ਸੁ ਆਰਸੀਆ ਮੁਹ ਿਿੰਕ ੇਐਥੈ ਤਦਸਤਹ ਨਾਹੀ ॥੧॥ 

ਇਹੁ ਿਗੁ ਤੇਰਾ ਤ ੂਗੋਸਾਈ ॥ 

ਏਕ ਘਿੀ ਮਤਹ ਥਾਤਪ ਉਥਾਪ ੇਿਰੁ ਵਿੰਤਡ ਦੇਵ ੈਿਾਂਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਕਹਾਂ ਸੁ ਘਰ ਦਰ ਮਿੰਡਪ ਮਹਲਾ ਕਹਾ ਸੁ ਿਿੰਕ ਸਰਾਈ ॥ 

ਕਹਾਂ ਸੁ ਸੇਿ ਸੁਖਾਲੀ ਕਾਮਤਣ ਤਿਸੁ ਵੇਤਖ ਨੀਦ ਨ ਪਾਈ ॥ 

ਕਹਾ ਸੁ ਪਾਨ ਤਿੰਿੋਲੀ ਹਰਮਾ ਹੋਈਆ ਛਾਈ ਮਾਈ ॥੨॥ 

ਇਸੁ ਿਰ ਕਾਰਤਣ ਘਣੀ ਤਵਗੁਤੀ ਇਤਨ ਿਰ ਘਣੀ ਖੁਆਈ ॥ 

ਪਾਪਾ ਿਾਝਹੁ ਹੋਵ ੈਨਾਹੀ ਮੁਇਆ ਸਾਤਥ ਨ ਿਾਈ ॥ 

ਤਿਸ ਨੋ ਆਤਪ ਖੁਆਏ ਕਰਤਾ ਖੁਤਸ ਲਏ ਚਿੰਤਗਆਈ ॥੩॥ 

ਕੋਿੀ ਹੂ ਪੀਰ ਵਰਤਿ ਰਹਾਏ ਿਾ ਮੀਰ ੁਸੁਤਣਆ ਧਾਇਆ ॥ 

ਥਾਨ ਮੁਕਾਮ ਿਲ ੇਤਿਿ ਮਿੰਦਰ ਮੁਤਛ ਮੁਤਛ ਕੁਇਰ ਰੁਲਾਇਆ ॥ 

ਕੋਈ ਮੁਗਲੁ ਨ ਹੋਆ ਅਿੰਧਾ ਤਕਨੈ ਨ ਪਰਚਾ ਲਾਇਆ ॥੪॥ 

ਮੁਗਲ ਪਿਾਣਾ ਿਈ ਲਿਾਈ ਰਣ ਮਤਹ ਤੇਗ ਵਗਾਈ ॥ 

ਓਨਹੀ ਤੁਪਕ ਤਾਤਣ ਚਲਾਈ ਓਨਹੀ ਹਸਤਤ ਤਚਿਾਈ ॥ 

ਤਿਨਹ ਕੀ ਚੀਰੀ ਦਰਗਹ ਪਾਿੀ ਤਤਨਹਾ ਮਰਣਾ ਿਾਈ ॥੫॥ 

ਇਕ ਤਹਿੰਦਵਾਣੀ ਅਵਰ ਤੁਰਕਾਣੀ ਿਤਿਆਣੀ ਿਕੁਰਾਣੀ ॥ 

ਇਕਨਹਾ ਪੇਰਣ ਤਸਰ ਖੁਰ ਪਾਿ ੇਇਕਨਹਾ ਵਾਸੁ ਮਸਾਣੀ ॥ 

ਤਿਨਹ ਕ ੇਿਿੰਕੇ ਘਰੀ ਨ ਆਇਆ ਤਤਨਹ ਤਕਉ ਰਤੈਣ ਤਵਹਾਣੀ ॥੬॥ 

ਆਪੇ ਕਰ ੇਕਰਾਏ ਕਰਤਾ ਤਕਸ ਨੋ ਆਤਖ ਸੁਣਾਈਐ ॥ 

ਦੁਖੁ ਸੁਖੁ ਤੇਰ ੈਿਾਣ ੈਹੋਵ ੈਤਕਸ ਥੈ ਿਾਇ ਰੂਆਈਐ ॥ 

ਹੁਕਮੀ ਹੁਕਤਮ ਚਲਾਏ ਤਵਗਸ ੈਨਾਨਕ ਤਲਤਖਆ ਪਾਈਐ ॥੭॥੧੨॥ 
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ਇਹੁ ਤਨੁ ਮਾਇਆ ਪਾਤਹਆ ਤਪਆਰੇ ਲੀਤਿਾ ਲਤਿ ਰਿੰਗਾਏ ॥ 
 

ਤਤਲਿੰਗ ਮਹਲਾ ੧ ਘਰੁ ੩  (721-16) 

ਇਹੁ ਤਨੁ ਮਾਇਆ ਪਾਤਹਆ ਤਪਆਰੇ ਲੀਤਿਾ ਲਤਿ ਰਿੰਗਾਏ ॥ 

ਮੇਰ ੈਕਿੰਤ ਨ ਿਾਵੈ ਚਲੋਿਾ ਤਪਆਰੇ ਤਕਉ ਧਨ ਸੇਿ ੈਿਾਏ ॥੧॥ 

ਹਿੰਉ ਕੁਰਿਾਨ ੈਿਾਉ ਤਮਹਰਵਾਨਾ ਹਿੰਉ ਕੁਰਿਾਨ ੈਿਾਉ ॥ 

ਹਿੰਉ ਕੁਰਿਾਨ ੈਿਾਉ ਤਤਨਾ ਕੈ ਲੈਤਨ ਿੋ ਤੇਰਾ ਨਾਉ ॥ 

ਲੈਤਨ ਿੋ ਤੇਰਾ ਨਾਉ ਤਤਨਾ ਕੈ ਹਿੰਉ ਸਦ ਕੁਰਿਾਨੈ ਿਾਉ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਕਾਇਆ ਰਿੰਙਤਣ ਿੇ ਥੀਐ ਤਪਆਰੇ ਪਾਈਐ ਨਾਉ ਮਿੀਿ ॥ 

ਰਿੰਙਣ ਵਾਲਾ ਿ ੇਰਿੰਙ ੈਸਾਤਹਿੁ ਐਸਾ ਰਿੰਗੁ ਨ ਡੀਿ ॥੨॥ 

ਤਿਨ ਕ ੇਚੋਲ ੇਰਤਿੇ ਤਪਆਰ ੇਕਿੰਤੁ ਤਤਨਾ ਕੈ ਪਾਤਸ ॥ 

ਧੂਤਿ ਤਤਨਾ ਕੀ ਿ ੇਤਮਲੈ ਿੀ ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਕੀ ਅਰਦਾਤਸ ॥੩॥ 

ਆਪੇ ਸਾਿੇ ਆਪ ੇਰਿੰਗੇ ਆਪ ੇਨਦਤਰ ਕਰੇਇ ॥ 

ਨਾਨਕ ਕਾਮਤਣ ਕਿੰਤ ੈਿਾਵ ੈਆਪੇ ਹੀ ਰਾਵਇੇ ॥੪॥੧॥੩॥ 
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ਇਹੁ ਤਨੁ ਵਚੇੀ ਸਿੰਤ ਪਤਹ ਤਪਆਰੇ ਪਰੀਤਮੁ ਦਇੇ ਤਮਲਾਇ ॥ 
 

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ਤਿਰਹਿ ੇਘਰੁ ੪ ਛਿੰਤਾ ਕੀ ਿਤਤ (431-12) 

ਪਾਰਿਰਹਮੁ ਪਰਿੁ ਤਸਮਰੀਐ ਤਪਆਰੇ ਦਰਸਨ ਕਉ ਿਤਲ ਿਾਉ ॥੧॥ 

ਤਿਸੁ ਤਸਮਰਤ ਦੁਖ ਿੀਸਰਤਹ ਤਪਆਰੇ ਸੋ ਤਕਉ ਤਿਣਾ ਿਾਇ ॥੨॥ 

ਇਹੁ ਤਨੁ ਵੇਚੀ ਸਿੰਤ ਪਤਹ ਤਪਆਰੇ ਪਰੀਤਮੁ ਦੇਇ ਤਮਲਾਇ ॥੩॥ 

ਸੁਖ ਸੀਗਾਰ ਤਿਤਖਆ ਕ ੇਫੀਕ ੇਤਤਿ ਛੋਡੇ ਮੇਰੀ ਮਾਇ ॥੪॥ 

ਕਾਮੁ ਿੋਧੁ ਲੋਿੁ ਤਤਿ ਗਏ ਤਪਆਰੇ ਸਤਤਗੁਰ ਚਰਨੀ ਪਾਇ ॥੫॥ 

ਿੋ ਿਨ ਰਾਤੇ ਰਾਮ ਤਸਉ ਤਪਆਰੇ ਅਨਤ ਨ ਕਾਹੂ ਿਾਇ ॥੬॥ 

ਹਤਰ ਰਸੁ ਤਿਨਹੀ ਚਾਤਖਆ ਤਪਆਰੇ ਤਤਰਪਤਤ ਰਹੇ ਆਘਾਇ ॥੭॥ 

ਅਿੰਚਲੁ ਗਤਹਆ ਸਾਧ ਕਾ ਨਾਨਕ ਿੈ ਸਾਗਰੁ ਪਾਤਰ ਪਰਾਇ ॥੮॥੧॥੩॥ 
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ਇਹੁ ਧਨੁ ਸਰਿ ਰਤਹਆ ਿਰਪੂਤਰ ॥ 
 

ਮਾਰੂ ਮਹਲਾ ੧ ॥ (991-11) 

ਇਹੁ ਧਨੁ ਸਰਿ ਰਤਹਆ ਿਰਪੂਤਰ ॥ 

ਮਨਮੁਖ ਤਫਰਤਹ ਤਸ ਿਾਣਤਹ ਦੂਤਰ ॥੧॥ 

ਸੋ ਧਨੁ ਵਖਰੁ ਨਾਮੁ ਤਰਦੈ ਹਮਾਰ ੈ॥ 

ਤਿਸੁ ਤੂ ਦੇਤਹ ਤਤਸੈ ਤਨਸਤਾਰ ੈ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਨ ਇਹੁ ਧਨੁ ਿਲ ੈਨ ਤਸਕਰੁ ਲੈ ਿਾਇ ॥ 

ਨ ਇਹੁ ਧਨੁ ਡੂਿੈ ਨ ਇਸੁ ਧਨ ਕਉ ਤਮਲੈ ਸਿਾਇ ॥੨॥ 

ਇਸੁ ਧਨ ਕੀ ਦੇਖਹੁ ਵਤਡਆਈ ॥ 

ਸਹਿੇ ਮਾਤ ੇਅਨਤਦਨੁ ਿਾਈ ॥੩॥ 

ਇਕ ਿਾਤ ਅਨਪੂ ਸੁਨਹੁ ਨਰ ਿਾਈ ॥ 

ਇਸੁ ਧਨ ਤਿਨੁ ਕਹਹੁ ਤਕਨ ੈਪਰਮ ਗਤਤ ਪਾਈ ॥੪॥ 

ਿਣਤਤ ਨਾਨਕ ੁਅਕਥ ਕੀ ਕਥਾ ਸੁਣਾਏ ॥ 

ਸਤਤਗੁਰੁ ਤਮਲ ੈਤ ਇਹੁ ਧਨ ੁਪਾਏ ॥੫॥੮॥ 
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ਇਹੁ ਧਨੁ ਮੇਰੇ ਹਤਰ ਕੋ ਨਾਉ ॥ 
 

ਿਰੇਉ ਿਗਤ ਕਿੀਰ ਿੀ ॥ (1157-16) 

ਇਹੁ ਧਨੁ ਮੇਰ ੇਹਤਰ ਕ ੋਨਾਉ ॥ 

ਗਾਂਤਿ ਨ ਿਾਧਉ ਿੇਤਚ ਨ ਖਾਉ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਨਾਉ ਮੇਰੇ ਖੇਤੀ ਨਾਉ ਮੇਰ ੇਿਾਰੀ ॥ 

ਿਗਤਤ ਕਰਉ ਿਨੁ ਸਰਤਨ ਤੁਮਹਾਰੀ ॥੧॥ 

ਨਾਉ ਮੇਰੇ ਮਾਇਆ ਨਾਉ ਮੇਰ ੇਪੂਿੰਿੀ ॥ 

ਤੁਮਤਹ ਛਤੋਡ ਿਾਨਉ ਨਹੀ ਦੂਿੀ ॥੨॥ 

ਨਾਉ ਮੇਰੇ ਿਿੰਤਧਪ ਨਾਉ ਮੇਰੇ ਿਾਈ ॥ 

ਨਾਉ ਮੇਰੇ ਸਿੰਤਗ ਅਮਤਤ ਹੋਇ ਸਖਾਈ ॥੩॥ 

ਮਾਇਆ ਮਤਹ ਤਿਸ ੁਰਖੈ ਉਦਾਸੁ ॥ 

ਕਤਹ ਕਿੀਰ ਹਉ ਤਾ ਕ ੋਦਾਸ ੁ॥੪॥੧॥ 
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ਇਹੁ ਮਨ ੁਸਿੰਤਨ ਕੈ ਿਤਲਹਾਰੀ ॥ 
 

ਰਾਮਕਲੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (889-4) 

ਿੇਿਤ ਸਿੰਤਗ ਪਾਰਿਰਹਮੁ ਤਚਤਤ ਆਇਆ ॥ 

ਸਿੰਗਤਤ ਕਰਤ ਸਿੰਤੋਖੁ ਮਤਨ ਪਾਇਆ ॥ 

ਸਿੰਤਹ ਚਰਨ ਮਾਥਾ ਮੇਰੋ ਪਉਤ ॥ 

ਅਤਨਕ ਿਾਰ ਸਿੰਤਹ ਡਿੰਡਉਤ ॥੧॥ 

ਇਹੁ ਮਨ ੁਸਿੰਤਨ ਕੈ ਿਤਲਹਾਰੀ ॥ 

ਿਾ ਕੀ ਓਿ ਗਹੀ ਸੁਖੁ ਪਾਇਆ ਰਾਖੇ ਤਕਰਪਾ ਧਾਰੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਸਿੰਤਹ ਚਰਣ ਧੋਇ ਧੋਇ ਪੀਵਾ ॥ 

ਸਿੰਤਹ ਦਰਸੁ ਪੇਤਖ ਪਤੇਖ ਿੀਵਾ ॥ 

ਸਿੰਤਹ ਕੀ ਮੇਰ ੈਮਤਨ ਆਸ ॥ 

ਸਿੰਤ ਹਮਾਰੀ ਤਨਰਮਲ ਰਾਤਸ ॥੨॥ 

ਸਿੰਤ ਹਮਾਰਾ ਰਾਤਖਆ ਪਿਦਾ ॥ 

ਸਿੰਤ ਪਰਸਾਤਦ ਮੋਤਹ ਕਿਹੂ ਨ ਕਿਦਾ ॥ 

ਸਿੰਤਹ ਸਿੰਗੁ ਦੀਆ ਤਕਰਪਾਲ ॥ 

ਸਿੰਤ ਸਹਾਈ ਿਏ ਦਇਆਲ ॥੩॥ 

ਸੁਰਤਤ ਮਤਤ ਿੁਤਧ ਪਰਗਾਸੁ ॥ 

ਗਤਹਰ ਗਿੰਿੀਰ ਅਪਾਰ ਗੁਣਤਾਸੁ ॥ 

ਿੀਅ ਿਿੰਤ ਸਗਲ ੇਪਰਤਤਪਾਲ ॥ 

ਨਾਨਕ ਸਿੰਤਹ ਦਤੇਖ ਤਨਹਾਲ ॥੪॥੧੦॥੨੧॥ 
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ਇਹੁ ਮਨ ੁਸਿੰਦਤਰ ਆਪਣਾ ਹਤਰ ਨਾਤਮ ਮਿੀਿ ੈਰਿੰਤਗ ਰੀ ॥ 
 

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (400-8) 

ਸਿੰਤਾ ਕੀ ਹੋਇ ਦਾਸਰੀ ਏਹੁ ਅਚਾਰਾ ਤਸਖੁ ਰੀ ॥ 

ਸਗਲ ਗੁਣਾ ਗੁਣ ਊਤਮੋ ਿਰਤਾ ਦੂਤਰ ਨ ਤਪਖੁ ਰੀ ॥੧॥ 

ਇਹੁ ਮਨ ੁਸਿੰਦਤਰ ਆਪਣਾ ਹਤਰ ਨਾਤਮ ਮਿੀਿ ੈਰਿੰਤਗ ਰੀ ॥ 

ਤਤਆਤਗ ਤਸਆਣਪ ਚਾਤੁਰੀ ਤੂਿੰ ਿਾਣੁ ਗੁਪਾਲਤਹ ਸਿੰਤਗ ਰੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਿਰਤਾ ਕਹੈ ਸੁ ਮਾਨੀਐ ਏਹੁ ਸੀਗਾਰੁ ਿਣਾਇ ਰੀ ॥ 

ਦੂਿਾ ਿਾਉ ਤਵਸਾਰੀਐ ਏਹੁ ਤਿੰਿੋਲਾ ਖਾਇ ਰੀ ॥੨॥ 

ਗੁਰ ਕਾ ਸਿਦੁ ਕਤਰ ਦੀਪਕੋ ਇਹ ਸਤ ਕੀ ਸੇਿ ਤਿਛਾਇ ਰੀ ॥ 

ਆਿ ਪਹਰ ਕਰ ਿਤੋਿ ਰਹੁ ਤਉ ਿੇਿ ੈਹਤਰ ਰਾਇ ਰੀ ॥੩॥ 

ਤਤਸ ਹੀ ਚਿੁ ਸੀਗਾਰ ੁਸਿੁ ਸਾਈ ਰੂਤਪ ਅਪਾਤਰ ਰੀ ॥ 

ਸਾਈ ਸਹਾਗਤਣ ਨਾਨਕਾ ਿੋ ਿਾਣੀ ਕਰਤਾਤਰ ਰੀ ॥੪॥੧੬॥੧੧੮॥ 
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ਇਹੁ ਮਨ ੁਤਗਰਹੀ ਤਕ ਇਹੁ ਮਨ ੁਉਦਾਸੀ ॥ 
 

ਮਲਾਰ ਮਹਲਾ ੩ ਘਰੁ ੨  (1261-3) 

ਇਹੁ ਮਨ ੁਤਗਰਹੀ ਤਕ ਇਹੁ ਮਨੁ ਉਦਾਸੀ ॥ 

ਤਕ ਇਹੁ ਮਨੁ ਅਵਰਨ ੁਸਦਾ ਅਤਵਨਾਸੀ ॥ 

ਤਕ ਇਹੁ ਮਨੁ ਚਿੰਚਲ ੁਤਕ ਇਹ ੁਮਨੁ ਿੈਰਾਗੀ ॥ 

ਇਸੁ ਮਨ ਕਉ ਮਮਤਾ ਤਕਥਹੁ ਲਾਗੀ ॥੧॥ 

ਪਿੰਤਡਤ ਇਸ ੁਮਨ ਕਾ ਕਰਹੁ ਿੀਚਾਰੁ ॥ 

ਅਵਰੁ ਤਕ ਿਹੁਤਾ ਪਿਤਹ ਉਿਾਵਤਹ ਿਾਰੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਮਾਇਆ ਮਮਤਾ ਕਰਤ ੈਲਾਈ ॥ 

ਏਹੁ ਹੁਕਮੁ ਕਤਰ ਤਸਰਸਤਿ ਉਪਾਈ ॥ 

ਗੁਰ ਪਰਸਾਦੀ ਿੂਝਹੁ ਿਾਈ ॥ 

ਸਦਾ ਰਹਹੁ ਹਤਰ ਕੀ ਸਰਣਾਈ ॥੨॥ 

ਸੋ ਪਿੰਤਡਤ ੁਿੋ ਤਤਹਾਂ ਗੁਣਾ ਕੀ ਪਿੰਡ ਉਤਾਰ ੈ॥ 

ਅਨਤਦਨ ੁਏਕੋ ਨਾਮੁ ਵਖਾਣ ੈ॥ 

ਸਤਤਗੁਰ ਕੀ ਓਹੁ ਦੀਤਖਆ ਲਇੇ ॥ 

ਸਤਤਗੁਰ ਆਗੈ ਸੀਸ ੁਧਰੇਇ ॥ 

ਸਦਾ ਅਲਗੁ ਰਹੈ ਤਨਰਿਾਣੁ ॥ 

ਸੋ ਪਿੰਤਡਤ ੁਦਰਗਹ ਪਰਵਾਣੁ ॥੩॥ 

ਸਿਨਾਂ ਮਤਹ ਏਕੋ ਏਕੁ ਵਖਾਣ ੈ॥ 

ਿਾਂ ਏਕੋ ਵੇਖੈ ਤਾਂ ਏਕੋ ਿਾਣ ੈ॥ 

ਿਾ ਕਉ ਿਖਸੇ ਮੇਲੇ ਸੋਇ ॥ 

ਐਥੈ ਓਥੈ ਸਦਾ ਸੁਖੁ ਹੋਇ ॥੪॥ 

ਕਹਤ ਨਾਨਕੁ ਕਵਨ ਤਿਤਧ ਕਰੇ ਤਕਆ ਕਇੋ ॥ 

ਸੋਈ ਮੁਕਤਤ ਿਾ ਕਉ ਤਕਰਪਾ ਹੋਇ ॥ 

ਅਨਤਦਨ ੁਹਤਰ ਗੁਣ ਗਾਵੈ ਸੋਇ ॥ 

ਸਾਸਤਰ ਿੇਦ ਕੀ ਤਫਤਰ ਕੂਕ ਨ ਹੋਇ ॥੫॥੧॥੧੦॥ 
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ਇਹੁ ਮਨੂਆ ਤਖਨ ੁਨ ਤਿਕੈ ਿਹ ੁਰਿੰਗੀ ਦਹ ਦਹ ਤਦਤਸ ਚਤਲ ਚਤਲ ਹਾਢ ੇ॥ 
 

ਗਉਿੀ ਪੂਰਿੀ ਮਹਲਾ ੪ ॥ (170-19) 

ਇਹੁ ਮਨੂਆ ਤਖਨ ੁਨ ਤਿਕੈ ਿਹੁ ਰਿੰਗੀ ਦਹ ਦਹ ਤਦਤਸ ਚਤਲ ਚਤਲ ਹਾਢੇ ॥ 

ਗੁਰੁ ਪੂਰਾ ਪਾਇਆ ਵਡਿਾਗੀ ਹਤਰ ਮਿੰਤੁ ਦੀਆ ਮਨੁ ਿਾਢੇ ॥੧॥ 

ਰਾਮ ਹਮ ਸਤਤਗੁਰ ਲਾਲੇ ਕਾਂਢ ੇ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਹਮਰੈ ਮਸਤਤਕ ਦਾਗੁ ਦਗਾਨਾ ਹਮ ਕਰਿ ਗੁਰੂ ਿਹੁ ਸਾਢ ੇ॥ 

ਪਰਉਪਕਾਰ ੁਪਿੰਨ ੁਿਹੁ ਕੀਆ ਿਉ ਦੁਤਰੁ ਤਾਤਰ ਪਰਾਢੇ ॥੨॥ 

ਤਿਨ ਕਉ ਪਰੀਤਤ ਤਰਦੈ ਹਤਰ ਨਾਹੀ ਤਤਨ ਕੂਰ ੇਗਾਢਨ ਗਾਢੇ ॥ 

ਤਿਉ ਪਾਣੀ ਕਾਗਦੁ ਤਿਨਤਸ ਿਾਤ ਹੈ ਤਤਉ ਮਨਮੁਖ ਗਰਤਿ ਗਲਾਢੇ ॥੩॥ 

ਹਮ ਿਾਤਨਆ ਕਛੂ ਨ ਿਾਨਹ ਆਗੈ ਤਿਉ ਹਤਰ ਰਾਖ ੈਤਤਉ ਿਾਢੇ ॥ 

ਹਮ ਿੁਲ ਚੂਕ ਗੁਰ ਤਕਰਪਾ ਧਾਰਹੁ ਿਨ ਨਾਨਕ ਕੁਤਰੇ ਕਾਢੇ ॥੪॥੭॥੨੧॥੫੯॥ 
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ਇਕ ਅਰਦਾਤਸ ਿਾਿ ਕੀਰਤਤ ਕੀ ਗਰੁ ਰਾਮਦਾਸ ਰਾਖਹੁ ਸਰਣਾਈ  
 

ਸਵਈਏ ਮਹਲ ੇਚਉਥੇ ਕ ੇ੪, ਿਲਯ  (1406-8) 

ਹਮ ਅਵਗੁਤਣ ਿਰੇ ਏਕੁ ਗੁਣੁ ਨਾਹੀ ਅਿੰਤਮਰਤ ੁਛਾਤਡ ਤਿਖੈ ਤਿਖ ੁਖਾਈ ॥ 

ਮਾਯਾ ਮੋਹ ਿਰਮ ਪੈ ਿੂਲੇ ਸੁਤ ਦਾਰਾ ਤਸਉ ਪਰੀਤਤ ਲਗਾਈ ॥ 

ਇਕੁ ਉਤਮ ਪਿੰਥੁ ਸੁਤਨਓ ਗੁਰ ਸਿੰਗਤਤ ਤਤਹ ਤਮਲਿੰਤ ਿਮ ਤਰਾਸ ਤਮਿਾਈ ॥ 

ਇਕ ਅਰਦਾਤਸ ਿਾਿ ਕੀਰਤਤ ਕੀ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਰਾਖਹੁ ਸਰਣਾਈ ॥੪॥੫੮॥ 
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ਇਕ ਘਿੀ ਤਦਨਸੁ ਮੋ ਕਉ ਿਹੁਤੁ ਤਦਹਾਰੇ ॥ 
 

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ਇਕਤੁਕ ੇਚਉਪਦੇ ॥   (374-18) 

ਇਕ ਘਿੀ ਤਦਨਸ ੁਮੋ ਕਉ ਿਹਤੁੁ ਤਦਹਾਰੇ ॥ 

ਮਨੁ ਨ ਰਹੈ ਕਸੇੈ ਤਮਲਉ ਤਪਆਰੇ ॥੧॥ 

ਇਕੁ ਪਲ ੁਤਦਨਸੁ ਮੋ ਕਉ ਕਿਹੁ ਨ ਤਿਹਾਵ ੈ॥ 

ਦਰਸਨ ਕੀ ਮਤਨ ਆਸ ਘਨੇਰੀ ਕੋਈ ਅੇਸਾ ਸਿੰਤੁ ਮੋ ਕਉ ਤਪਰਤਹ ਤਮਲਾਵੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਚਾਤਰ ਪਹਰ ਚਹੁ ਿੁਗਹ ਸਮਾਨੇ ॥ 

ਰਤੈਣ ਿਈ ਤਿ ਅਮਤੁ ਨ ਿਾਨ ੇ॥੨॥ 

ਪਿੰਚ ਦੂਤ ਤਮਤਲ ਤਪਰਹ ੁਤਵਛੋਿੀ ॥ 

ਿਰਤਮ ਿਰਤਮ ਰਵੋੈ ਹਾਥ ਪਛੋਿੀ ॥੩॥ 

ਿਨ ਨਾਨਕ ਕਉ ਹਤਰ ਦਰਸ ੁਤਦਖਾਇਆ ॥ 

ਆਤਮੁ ਚੀਤਨਹ ਪਰਮ ਸੁਖੁ ਪਾਇਆ ॥੪॥੧੫॥ 
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ਇਕ ਮਤਨ ਪੁਰਖ ੁਤਧਆਇ ਿਰਦਾਤਾ ॥ 
 

ਸਵਈਏ ਮਹਲ ੇਪਤਹਲ ੇਕ ੇ੧    (1389-10) 

ਇਕ ਮਤਨ ਪੁਰਖ ੁਤਧਆਇ ਿਰਦਾਤਾ ॥ 

ਸਿੰਤ ਸਹਾਰ ੁਸਦਾ ਤਿਤਖਆਤਾ ॥ 

ਤਾਸੁ ਚਰਨ ਲ ੇਤਰਦੈ ਿਸਾਵਉ ॥ 

ਤਉ ਪਰਮ ਗੁਰ ੂਨਾਨਕ ਗੁਨ ਗਾਵਉ ॥੧॥ 

ਗਾਵਉ ਗੁਨ ਪਰਮ ਗੁਰੂ ਸੁਖ ਸਾਗਰ ਦੁਰਤ ਤਨਵਾਰਣ ਸਿਦ ਸਰ ੇ॥ 

ਗਾਵਤਹ ਗਿੰਿੀਰ ਧਤਰ ਮਤਤ ਸਾਗਰ ਿੋਗੀ ਿਿੰਗਮ ਤਧਆਨੁ ਧਰ ੇ॥ 

ਗਾਵਤਹ ਇਿੰਦਰਾਤਦ ਿਗਤ ਪਰਤਹਲਾਤਦਕ ਆਤਮ ਰਸੁ ਤਿਤਨ ਿਾਤਣਓ ॥ 

ਕਤਿ ਕਲ ਸੁਿਸੁ ਗਾਵਉ ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਰਾਿੁ ਿੋਗੁ ਤਿਤਨ ਮਾਤਣਓ ॥੨॥ 

ਗਾਵਤਹ ਿਨਕਾਤਦ ਿੁਗਤਤ ਿੋਗੇਸੁਰ ਹਤਰ ਰਸ ਪੂਰਨ ਸਰਿ ਕਲਾ ॥ 

ਗਾਵਤਹ ਸਨਕਾਤਦ ਸਾਧ ਤਸਧਾਤਦਕ ਮੁਤਨ ਿਨ ਗਾਵਤਹ ਅਚਲ ਛਲਾ ॥ 

ਗਾਵੈ ਗੁਣ ਧਮੋੁ ਅਿਲ ਮਿੰਡਲਵ ੈਿਗਤਤ ਿਾਇ ਰਸੁ ਿਾਤਣਓ ॥ 

ਕਤਿ ਕਲ ਸੁਿਸੁ ਗਾਵਉ ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਰਾਿੁ ਿੋਗੁ ਤਿਤਨ ਮਾਤਣਓ ॥੩॥ 

ਗਾਵਤਹ ਕਤਪਲਾਤਦ ਆਤਦ ਿੋਗਸੇੁਰ ਅਪਰਿੰਪਰ ਅਵਤਾਰ ਵਰ ੋ॥ 

ਗਾਵੈ ਿਮਦਗਤਨ ਪਰਸਰਾਮੇਸਰੁ ਕਰ ਕੁਿਾਰ ੁਰਘੁ ਤੇਿੁ ਹਤਰਓ ॥ 

ਉਧੌ ਅਕ੍ਰੂਰ ੁਤਿਦਰੁ ਗੁਣ ਗਾਵੈ ਸਰਿਾਤਮੁ ਤਿਤਨ ਿਾਤਣਓ ॥ 

ਕਤਿ ਕਲ ਸੁਿਸੁ ਗਾਵਉ ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਰਾਿੁ ਿੋਗੁ ਤਿਤਨ ਮਾਤਣਓ ॥੪॥ 

ਗਾਵਤਹ ਗੁਣ ਿਰਨ ਚਾਤਰ ਖਿ ਦਰਸਨ ਿਰਹਮਾਤਦਕ ਤਸਮਰਿੰਤਥ ਗੁਨਾ ॥ 

ਗਾਵੈ ਗੁਣ ਸੇਸ ੁਸਹਸ ਤਿਹਿਾ ਰਸ ਆਤਦ ਅਿੰਤਤ ਤਲਵ ਲਾਤਗ ਧੁਨਾ ॥ 

ਗਾਵੈ ਗੁਣ ਮਹਾਦਉੇ ਿੈਰਾਗੀ ਤਿਤਨ ਤਧਆਨ ਤਨਰਿੰਤਤਰ ਿਾਤਣਓ ॥ 

ਕਤਿ ਕਲ ਸੁਿਸੁ ਗਾਵਉ ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਰਾਿੁ ਿੋਗੁ ਤਿਤਨ ਮਾਤਣਓ ॥੫॥ 

ਰਾਿੁ ਿੋਗ ੁਮਾਤਣਓ ਿਤਸਓ ਤਨਰਵੈਰੁ ਤਰਦਿੰਤਤਰ ॥ 

ਤਸਰਸਤਿ ਸਗਲ ਉਧਰੀ ਨਾਤਮ ਲੇ ਤਤਰਓ ਤਨਰਿੰਤਤਰ ॥ 

ਗੁਣ ਗਾਵਤਹ ਸਨਕਾਤਦ ਆਤਦ ਿਨਕਾਤਦ ਿੁਗਹ ਲਤਗ ॥ 

ਧਿੰਤਨ ਧਿੰਤਨ ਗੁਰੁ ਧਿੰਤਨ ਿਨਮੁ ਸਕਯਥੁ ਿਲੌ ਿਤਗ ॥ 

ਪਾਤਾਲ ਪੁਰੀ ਿਕੈਾਰ ਧੁਤਨ ਕਤਿ ਿਨ ਕਲ ਵਖਾਤਣਓ ॥ 

ਹਤਰ ਨਾਮ ਰਤਸਕ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਰਾਿੁ ਿੋਗੁ ਤੈ ਮਾਤਣਓ ॥੬॥ 

ਸਤਿੁਤਗ ਤ ੈਮਾਤਣਓ ਛਤਲਓ ਿਤਲ ਿਾਵਨ ਿਾਇਓ ॥ 
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ਤਰੇਤੈ ਤ ੈਮਾਤਣਓ ਰਾਮੁ ਰਘੁਵਿੰਸੁ ਕਹਾਇਓ ॥ 

ਦੁਆਪੁਤਰ ਤਿਸਨ ਮੁਰਾਤਰ ਕਿੰਸ ੁਤਕਰਤਾਰਥੁ ਕੀਓ ॥ 

ਉਗਰਸੈਣ ਕਉ ਰਾਿੁ ਅਿੈ ਿਗਤਹ ਿਨ ਦੀਓ ॥ 

ਕਤਲਿੁਤਗ ਪਰਮਾਣੁ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ੁਅਿੰਗਦੁ ਅਮਰੁ ਕਹਾਇਓ ॥ 

ਸਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਿ ੁਅਤਿਚਲੁ ਅਿਲੁ ਆਤਦ ਪੁਰਤਖ ਫੁਰਮਾਇਓ ॥੭॥ 

ਗੁਣ ਗਾਵੈ ਰਤਵਦਾਸ ੁਿਗਤੁ ਿਦੈੇਵ ਤਤਰਲੋਚਨ ॥ 

ਨਾਮਾ ਿਗਤੁ ਕਿੀਰੁ ਸਦਾ ਗਾਵਤਹ ਸਮ ਲੋਚਨ ॥ 

ਿਗਤੁ ਿੇਤਣ ਗੁਣ ਰਵ ੈਸਹਤਿ ਆਤਮ ਰਿੰਗੁ ਮਾਣ ੈ॥ 

ਿੋਗ ਤਧਆਤਨ ਗੁਰ ਤਗਆਤਨ ਤਿਨਾ ਪਰਿ ਅਵਰ ੁਨ ਿਾਣ ੈ॥ 

ਸੁਖਦੇਉ ਪਰੀਖਯਤੁ ਗੁਣ ਰਵੈ ਗੋਤਮ ਤਰਤਖ ਿਸ ੁਗਾਇਓ ॥ 

ਕਤਿ ਕਲ ਸੁਿਸੁ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਤਨਤ ਨਵਤਨ ੁਿਤਗ ਛਾਇਓ ॥੮॥ 

ਗੁਣ ਗਾਵਤਹ ਪਾਯਾਤਲ ਿਗਤ ਨਾਗਾਤਦ ਿੁਯਿੰਗਮ ॥ 

ਮਹਾਦੇਉ ਗੁਣ ਰਵ ੈਸਦਾ ਿੋਗੀ ਿਤਤ ਿਿੰਗਮ ॥ 

ਗੁਣ ਗਾਵੈ ਮੁਤਨ ਿਯਾਸ ੁਤਿਤਨ ਿਦੇ ਿਯਾਕਰਣ ਿੀਚਾਤਰਅ ॥ 

ਿਰਹਮਾ ਗੁਣ ਉਚਰ ੈਤਿਤਨ ਹੁਕਤਮ ਸਿ ਤਸਰਸਤਿ ਸਵਾਰੀਅ ॥ 

ਿਰਹਮਿੰਡ ਖਿੰਡ ਪੂਰਨ ਿਰਹਮੁ ਗੁਣ ਤਨਰਗੁਣ ਸਮ ਿਾਤਣਓ ॥ 

ਿਪੁ ਕਲ ਸੁਿਸੁ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਸਹਿੁ ਿੋਗੁ ਤਿਤਨ ਮਾਤਣਓ ॥੯॥ 

ਗੁਣ ਗਾਵਤਹ ਨਵ ਨਾਥ ਧਿੰਤਨ ਗੁਰੁ ਸਾਤਚ ਸਮਾਇਓ ॥ 

ਮਾਂਧਾਤਾ ਗੁਣ ਰਵੈ ਿਨੇ ਚਿਵ ੈਕਹਾਇਓ ॥ 

ਗੁਣ ਗਾਵੈ ਿਤਲ ਰਾਉ ਸਪਤ ਪਾਤਾਤਲ ਿਸਿੰਤ ੌ॥ 

ਿਰਥਤਰ ਗੁਣ ਉਚਰ ੈਸਦਾ ਗੁਰ ਸਿੰਤਗ ਰਹਿੰਤੌ ॥ 

ਦੂਰਿਾ ਪਰੂਰਉ ਅਿੰਗਰੈ ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਿਸ ੁਗਾਇਓ ॥ 

ਕਤਿ ਕਲ ਸੁਿਸੁ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਘਤਿ ਘਤਿ ਸਹਤਿ ਸਮਾਇਓ ॥੧੦॥ 
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ਇਤਕ ਗਾਵਤ ਰਹੇ ਮਤਨ ਸਾਦੁ ਨ ਪਾਇ ॥ 
 

ਗਉਿੀ ਗੁਆਰਰੇੀ ਮਹਲਾ ੩ ॥ (158-16) 

ਇਤਕ ਗਾਵਤ ਰਹੇ ਮਤਨ ਸਾਦੁ ਨ ਪਾਇ ॥ 

ਹਉਮੈ ਤਵਤਚ ਗਾਵਤਹ ਤਿਰਥਾ ਿਾਇ ॥ 

ਗਾਵਤਣ ਗਾਵਤਹ ਤਿਨ ਨਾਮ ਤਪਆਰੁ ॥ 

ਸਾਚੀ ਿਾਣੀ ਸਿਦ ਿੀਚਾਰੁ ॥੧॥ 

ਗਾਵਤ ਰਹੈ ਿ ੇਸਤਤਗੁਰ ਿਾਵੈ ॥ 

ਮਨੁ ਤਨੁ ਰਾਤਾ ਨਾਤਮ ਸੁਹਾਵੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਇਤਕ ਗਾਵਤਹ ਇਤਕ ਿਗਤਤ ਕਰੇਤਹ ॥ 

ਨਾਮੁ ਨ ਪਾਵਤਹ ਤਿਨੁ ਅਸਨੇਹ ॥ 

ਸਚੀ ਿਗਤਤ ਗੁਰ ਸਿਦ ਤਪਆਤਰ ॥ 

ਅਪਨਾ ਤਪਰ ੁਰਾਤਖਆ ਸਦਾ ਉਤਰ ਧਾਤਰ ॥੨॥ 

ਿਗਤਤ ਕਰਤਹ ਮੂਰਖ ਆਪ ੁਿਣਾਵਤਹ ॥ 

ਨਤਚ ਨਤਚ ਿਪਤਹ ਿਹੁਤੁ ਦੁਖੁ ਪਾਵਤਹ ॥ 

ਨਤਚਐ ਿਤਪਐ ਿਗਤਤ ਨ ਹਇੋ ॥ 

ਸਿਤਦ ਮਰੈ ਿਗਤਤ ਪਾਏ ਿਨੁ ਸੋਇ ॥੩॥ 

ਿਗਤਤ ਵਛਲੁ ਿਗਤਤ ਕਰਾਏ ਸੋਇ ॥ 

ਸਚੀ ਿਗਤਤ ਤਵਚਹੁ ਆਪੁ ਖਇੋ ॥ 

ਮੇਰਾ ਪਰਿੁ ਸਾਚਾ ਸਿ ਤਿਤਧ ਿਾਣ ੈ॥ 

ਨਾਨਕ ਿਖਸ ੇਨਾਮੁ ਪਛਾਣ ੈ॥੪॥੪॥੨੪॥ 
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ਇਕੁ ਤਤਲੁ ਤਪਆਰਾ ਤਵਸਰੈ ਿਗਤਤ ਤਕਨੇਹੀ ਹੋਇ ॥ 
 

ਤਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੩ ॥ (35-4) 

ਿੇ ਵਲੇਾ ਵਖਤੁ ਵੀਚਾਰੀਐ ਤਾ ਤਕਤੁ ਵਲੇਾ ਿਗਤਤ ਹੋਇ ॥ 

ਅਨਤਦਨ ੁਨਾਮੇ ਰਤਤਆ ਸਚੇ ਸਚੀ ਸੋਇ ॥ 

ਇਕੁ ਤਤਲ ੁਤਪਆਰਾ ਤਵਸਰ ੈਿਗਤਤ ਤਕਨੇਹੀ ਹੋਇ ॥ 

ਮਨੁ ਤਨੁ ਸੀਤਲ ੁਸਾਚ ਤਸਉ ਸਾਸੁ ਨ ਤਿਰਥਾ ਕੋਇ ॥੧॥ 

ਮੇਰੇ ਮਨ ਹਤਰ ਕਾ ਨਾਮੁ ਤਧਆਇ ॥ 

ਸਾਚੀ ਿਗਤਤ ਤਾ ਥੀਐ ਿਾ ਹਤਰ ਵਸੈ ਮਤਨ ਆਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਸਹਿੇ ਖੇਤੀ ਰਾਹੀਐ ਸਚੁ ਨਾਮੁ ਿੀਿੁ ਪਾਇ ॥ 

ਖੇਤੀ ਿਿੰਮੀ ਅਗਲੀ ਮਨੂਆ ਰਿਾ ਸਹਤਿ ਸੁਿਾਇ ॥ 

ਗੁਰ ਕਾ ਸਿਦੁ ਅਿੰਤਮਰਤ ੁਹੈ ਤਿਤੁ ਪੀਤ ੈਤਤਖ ਿਾਇ ॥ 

ਇਹੁ ਮਨ ੁਸਾਚਾ ਸਤਚ ਰਤਾ ਸਚੇ ਰਤਹਆ ਸਮਾਇ ॥੨॥ 

ਆਖਣੁ ਵੇਖਣੁ ਿੋਲਣਾ ਸਿਦੇ ਰਤਹਆ ਸਮਾਇ ॥ 

ਿਾਣੀ ਵਿੀ ਚਹੁ ਿੁਗੀ ਸਚੋ ਸਚੁ ਸੁਣਾਇ ॥ 

ਹਉਮੈ ਮੇਰਾ ਰਤਹ ਗਇਆ ਸਚੈ ਲਇਆ ਤਮਲਾਇ ॥ 

ਤਤਨ ਕਉ ਮਹਲੁ ਹਦੂਤਰ ਹੈ ਿੋ ਸਤਚ ਰਹੇ ਤਲਵ ਲਾਇ ॥੩॥ 

ਨਦਰੀ ਨਾਮੁ ਤਧਆਈਐ ਤਵਣੁ ਕਰਮਾ ਪਾਇਆ ਨ ਿਾਇ ॥ 

ਪੂਰ ੈਿਾਤਗ ਸਤਸਿੰਗਤਤ ਲਹੈ ਸਤਗੁਰੁ ਿੇਿ ੈਤਿਸੁ ਆਇ ॥ 

ਅਨਤਦਨ ੁਨਾਮੇ ਰਤਤਆ ਦੁਖੁ ਤਿਤਖਆ ਤਵਚਹੁ ਿਾਇ ॥ 

ਨਾਨਕ ਸਿਤਦ ਤਮਲਾਵਿਾ ਨਾਮੇ ਨਾਤਮ ਸਮਾਇ ॥੪॥੨੨॥੫੫॥ 
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ਇਕੁ ਤਤਲੁ ਤਪਆਰਾ ਵੀਸਰੈ ਰੋਗੁ ਵਡਾ ਮਨ ਮਾਤਹ ॥ 
 

ਤਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੧ ॥ (21-14) 

ਇਕੁ ਤਤਲ ੁਤਪਆਰਾ ਵੀਸਰ ੈਰੋਗੁ ਵਡਾ ਮਨ ਮਾਤਹ ॥ 

ਤਕਉ ਦਰਗਹ ਪਤਤ ਪਾਈਐ ਿਾ ਹਤਰ ਨ ਵਸ ੈਮਨ ਮਾਤਹ ॥ 

ਗੁਤਰ ਤਮਤਲਐ ਸੁਖ ੁਪਾਈਐ ਅਗਤਨ ਮਰੈ ਗੁਣ ਮਾਤਹ ॥੧॥ 

ਮਨ ਰ ੇਅਤਹਤਨਤਸ ਹਤਰ ਗੁਣ ਸਾਤਰ ॥ 

ਤਿਨ ਤਖਨੁ ਪਲੁ ਨਾਮੁ ਨ ਵੀਸਰ ੈਤੇ ਿਨ ਤਵਰਲੇ ਸਿੰਸਾਤਰ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਿੋਤੀ ਿੋਤਤ ਤਮਲਾਈਐ ਸੁਰਤੀ ਸੁਰਤਤ ਸਿੰਿੋਗ ੁ॥ 

ਤਹਿੰਸਾ ਹਉਮੈ ਗਤੁ ਗਏ ਨਾਹੀ ਸਹਸਾ ਸੋਗੁ ॥ 

ਗੁਰਮੁਤਖ ਤਿਸੁ ਹਤਰ ਮਤਨ ਵਸ ੈਤਤਸੁ ਮੇਲੇ ਗੁਰੁ ਸਿੰਿੋਗ ੁ॥੨॥ 

ਕਾਇਆ ਕਾਮਤਣ ਿੇ ਕਰੀ ਿਗੋੇ ਿੋਗਣਹਾਰੁ ॥ 

ਤਤਸੁ ਤਸਉ ਨੇਹੁ ਨ ਕੀਿਈ ਿੋ ਦੀਸੈ ਚਲਣਹਾਰੁ ॥ 

ਗੁਰਮੁਤਖ ਰਵਤਹ ਸੋਹਾਗਣੀ ਸੋ ਪਰਿੁ ਸੇਿ ਿਤਾਰੁ ॥੩॥ 

ਚਾਰੇ ਅਗਤਨ ਤਨਵਾਤਰ ਮਰੁ ਗਰੁਮੁਤਖ ਹਤਰ ਿਲ ੁਪਾਇ ॥ 

ਅਿੰਤਤਰ ਕਮਲੁ ਪਰਗਾਤਸਆ ਅਿੰਤਮਰਤੁ ਿਤਰਆ ਅਘਾਇ ॥ 

ਨਾਨਕ ਸਤਗੁਰੁ ਮੀਤ ੁਕਤਰ ਸਚੁ ਪਾਵਤਹ ਦਰਗਹ ਿਾਇ ॥੪॥੨੦॥ 
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ਇਕੁ ਨਾਉ ਤੇਰਾ ਮੈ ਫਿੋ ॥ 
 

ਰਾਗੁ ਸਰੋਤਿ ॥ (656-13) 

ਿੂਖੇ ਿਗਤਤ ਨ ਕੀਿ ੈ॥ 

ਯਹ ਮਾਲਾ ਅਪਨੀ ਲੀਿ ੈ॥ 

ਹਉ ਮਾਂਗਉ ਸਿੰਤਨ ਰੇਨਾ ॥ 

ਮੈ ਨਾਹੀ ਤਕਸੀ ਕਾ ਦਨੇਾ ॥੧॥ 

ਮਾਧੋ ਕੈਸੀ ਿਨੈ ਤੁਮ ਸਿੰਗੇ ॥ 

ਆਤਪ ਨ ਦੇਹ ੁਤ ਲੇਵਉ ਮਿੰਗੇ ॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਦੁਇ ਸੇਰ ਮਾਂਗਉ ਚੂਨਾ ॥ 

ਪਾਉ ਘੀਉ ਸਿੰਤਗ ਲਨੂਾ ॥ 

ਅਧ ਸੇਰ ੁਮਾਂਗਉ ਦਾਲ ੇ॥ 

ਮੋ ਕਉ ਦੋਨਉ ਵਖਤ ਤਿਵਾਲ ੇ॥੨॥ 

ਖਾਿ ਮਾਂਗਉ ਚਉਪਾਈ ॥ 

ਤਸਰਹਾਨਾ ਅਵਰ ਤੁਲਾਈ ॥ 

ਊਪਰ ਕਉ ਮਾਂਗਉ ਖੀੋਂਧਾ ॥ 

ਤੇਰੀ ਿਗਤਤ ਕਰ ੈਿਨੁ ਥੀਧਾ ॥੩॥ 

ਮੈ ਨਾਹੀ ਕੀਤਾ ਲਿ ੋ॥ 

ਇਕੁ ਨਾਉ ਤੇਰਾ ਮੈ ਫਿੋ ॥ 

ਕਤਹ ਕਿੀਰ ਮਨੁ ਮਾਤਨਆ ॥ 

ਮਨੁ ਮਾਤਨਆ ਤਉ ਹਤਰ ਿਾਤਨਆ ॥੪॥੧੧॥ 
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ਇਕੁ ਪਛਾਣੂ ਿੀਅ ਕਾ ਇਕੋ ਰਖਣਹਾਰੁ ॥ 
 

ਤਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (45-6) 

ਇਕੁ ਪਛਾਣੂ ਿੀਅ ਕਾ ਇਕੋ ਰਖਣਹਾਰੁ ॥ 

ਇਕਸ ਕਾ ਮਤਨ ਆਸਰਾ ਇਕ ੋਪਰਾਣ ਅਧਾਰੁ ॥ 

ਤਤਸੁ ਸਰਣਾਈ ਸਦਾ ਸੁਖ ੁਪਾਰਿਰਹਮੁ ਕਰਤਾਰੁ ॥੧॥ 

ਮਨ ਮੇਰ ੇਸਗਲ ਉਪਾਵ ਤਤਆਗੁ ॥ 

ਗੁਰੁ ਪੂਰਾ ਆਰਾਤਧ ਤਨਤ ਇਕਸੁ ਕੀ ਤਲਵ ਲਾਗੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਇਕੋ ਿਾਈ ਤਮਤੁ ਇਕੁ ਇਕ ੋਮਾਤ ਤਪਤਾ ॥ 

ਇਕਸ ਕੀ ਮਤਨ ਿੇਕ ਹੈ ਤਿਤਨ ਿੀਉ ਤਪਿੰਡੁ ਤਦਤਾ ॥ 

ਸੋ ਪਰਿੁ ਮਨਹੁ ਨ ਤਵਸਰ ੈਤਿਤਨ ਸਿੁ ਤਕਛ ੁਵਤਸ ਕੀਤਾ ॥੨॥ 

ਘਤਰ ਇਕੋ ਿਾਹਤਰ ਇਕੋ ਥਾਨ ਥਨਿੰਤਤਰ ਆਤਪ ॥ 

ਿੀਅ ਿਿੰਤ ਸਤਿ ਤਿਤਨ ਕੀਏ ਆਿ ਪਹਰ ਤਤਸੁ ਿਾਤਪ ॥ 

ਇਕਸੁ ਸੇਤੀ ਰਤਤਆ ਨ ਹੋਵੀ ਸੋਗ ਸਿੰਤਾਪ ੁ॥੩॥ 

ਪਾਰਿਰਹਮੁ ਪਰਿੁ ਏਕੁ ਹੈ ਦੂਿਾ ਨਾਹੀ ਕੋਇ ॥ 

ਿੀਉ ਤਪਿੰਡੁ ਸਿੁ ਤਤਸ ਕਾ ਿੋ ਤਤਸੁ ਿਾਵ ੈਸ ੁਹੋਇ ॥ 

ਗੁਤਰ ਪੂਰ ੈਪੂਰਾ ਿਇਆ ਿਤਪ ਨਾਨਕ ਸਚਾ ਸੋਇ ॥੪॥੯॥੭੯॥ 
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ਇਕਸ ਤਸਉ ਮਨੁ ਮਾਤਨਆ ਤਾ ਹੋਆ ਤਨਹਚਲੁ ਚੀਤੁ ॥ 
 

ਤਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (43-15) 

ਸਿੇ ਗਲਾ ਤਵਸਰਨੁ ਇਕੋ ਤਵਸਤਰ ਨ ਿਾਉ ॥ 

ਧਿੰਧਾ ਸਿ ੁਿਲਾਇ ਕੈ ਗੁਤਰ ਨਾਮੁ ਦੀਆ ਸਚ ੁਸੁਆਉ ॥ 

ਆਸਾ ਸਿ ੇਲਾਤਹ ਕੈ ਇਕਾ ਆਸ ਕਮਾਉ ॥ 

ਤਿਨੀ ਸਤਤਗੁਰੁ ਸਤੇਵਆ ਤਤਨ ਅਗੈ ਤਮਤਲਆ ਥਾਉ ॥੧॥ 

ਮਨ ਮੇਰ ੇਕਰਤੇ ਨੋ ਸਾਲਾਤਹ ॥ 

ਸਿੇ ਛਤਡ ਤਸਆਣਪਾ ਗੁਰ ਕੀ ਪੈਰੀ ਪਾਤਹ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਦੁਖ ਿੁਖ ਨਹ ਤਵਆਪਈ ਿ ੇਸਖੁਦਾਤਾ ਮਤਨ ਹੋਇ ॥ 

ਤਕਤ ਹੀ ਕਿੰਤਮ ਨ ਤਛਿੀਐ ਿਾ ਤਹਰਦੈ ਸਚਾ ਸਇੋ ॥ 

ਤਿਸੁ ਤੂਿੰ ਰਖਤਹ ਹਥ ਦੇ ਤਤਸੁ ਮਾਤਰ ਨ ਸਕੈ ਕੋਇ ॥ 

ਸੁਖਦਾਤਾ ਗੁਰ ੁਸੇਵੀਐ ਸਤਿ ਅਵਗਣ ਕਢ ੈਧੋਇ ॥੨॥ 

ਸੇਵਾ ਮਿੰਗ ੈਸੇਵਕ ੋਲਾਈਆਂ ਅਪੁਨੀ ਸਵੇ ॥ 

ਸਾਧੂ ਸਿੰਗੁ ਮਸਕਤ ੇਤੂਿੈ ਪਾਵਾ ਦੇਵ ॥ 

ਸਿੁ ਤਕਛ ੁਵਸਗਤਤ ਸਾਤਹਿੈ ਆਪੇ ਕਰਣ ਕਰਵੇ ॥ 

ਸਤਤਗੁਰ ਕੈ ਿਤਲਹਾਰਣੈ ਮਨਸਾ ਸਿ ਪੂਰੇਵ ॥੩॥ 

ਇਕੋ ਤਦਸ ੈਸਿਣੋ ਇਕੋ ਿਾਈ ਮੀਤੁ ॥ 

ਇਕਸੈ ਦੀ ਸਾਮਗਰੀ ਇਕਸੈ ਦੀ ਹੈ ਰੀਤਤ ॥ 

ਇਕਸ ਤਸਉ ਮਨ ੁਮਾਤਨਆ ਤਾ ਹੋਆ ਤਨਹਚਲੁ ਚੀਤੁ ॥ 

ਸਚੁ ਖਾਣਾ ਸਚੁ ਪੈਨਣਾ ਿੇਕ ਨਾਨਕ ਸਚੁ ਕੀਤੁ ॥੪॥੫॥੭੫॥ 
 
  



 367 

ਇਕਤੁ ਪਤਤਰ ਿਤਰ ਉਰਕਿ ਕੁਰਕਿ ਇਕਤੁ ਪਤਤਰ ਿਤਰ ਪਾਨੀ ॥ 
 

ਆਸਾ ਕਿੀਰ ਿੀਉ ॥ (476-12) 

ਇਕਤੁ ਪਤਤਰ ਿਤਰ ਉਰਕਿ ਕੁਰਕਿ ਇਕਤੁ ਪਤਤਰ ਿਤਰ ਪਾਨੀ ॥ 

ਆਤਸ ਪਾਤਸ ਪਿੰਚ ਿੋਗੀਆ ਿੈਿੇ ਿੀਤਚ ਨਕਿ ਦੇ ਰਾਨੀ ॥੧॥ 

ਨਕਿੀ ਕੋ ਿਨਗਨੁ ਿਾਡਾ ਡੂਿੰ ॥ 

ਤਕਨਤਹ ਤਿਿੇਕੀ ਕਾਿੀ ਤੂਿੰ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਸਗਲ ਮਾਤਹ ਨਕਿੀ ਕਾ ਵਾਸਾ ਸਗਲ ਮਾਤਰ ਅਉਹੇਰੀ ॥ 

ਸਗਤਲਆ ਕੀ ਹਉ ਿਤਹਨ ਿਾਨਿੀ ਤਿਨਤਹ ਿਰੀ ਤਤਸ ੁਚੇਰੀ ॥੨॥ 

ਹਮਰੋ ਿਰਤਾ ਿਡੋ ਤਿਿੇਕੀ ਆਪੇ ਸਿੰਤ ੁਕਹਾਵੈ ॥ 

ਓਹੁ ਹਮਾਰ ੈਮਾਥੈ ਕਾਇਮੁ ਅਉਰੁ ਹਮਰੈ ਤਨਕਤਿ ਨ ਆਵੈ ॥੩॥ 

ਨਾਕਹੁ ਕਾਿੀ ਕਾਨਹੁ ਕਾਿੀ ਕਾਤਿ ਕੂਤਿ ਕੈ ਡਾਰੀ ॥ 

ਕਹੁ ਕਿੀਰ ਸਿੰਤਨ ਕੀ ਿੈਰਤਨ ਤੀਤਨ ਲੋਕ ਕੀ ਤਪਆਰੀ ॥੪॥੪॥ 
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ਇਛਾ ਪੂਰਕੁ ਸਰਿ ਸੁਖਦਾਤਾ ਹਤਰ ਿਾ ਕੈ ਵਤਸ ਹ ੈਕਾਮਧੇਨਾ ॥ 
 

ਧਨਾਸਰੀ ਮਹਲਾ ੪ ॥ (669-18) 

ਇਛਾ ਪੂਰਕੁ ਸਰਿ ਸੁਖਦਾਤਾ ਹਤਰ ਿਾ ਕੈ ਵਤਸ ਹੈ ਕਾਮਧੇਨਾ ॥ 

ਸੋ ਐਸਾ ਹਤਰ ਤਧਆਈਐ ਮੇਰ ੇਿੀਅਿੇ ਤਾ ਸਰਿ ਸੁਖ ਪਾਵਤਹ ਮੇਰੇ ਮਨਾ ॥੧॥ 

ਿਤਪ ਮਨ ਸਤਤ ਨਾਮੁ ਸਦਾ ਸਤਤ ਨਾਮੁ ॥ 

ਹਲਤਤ ਪਲਤਤ ਮੁਖ ਊਿਲ ਹਈੋ ਹੈ ਤਨਤ ਤਧਆਈਐ ਹਤਰ ਪੁਰਖੁ ਤਨਰਿੰਿਨਾ ॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਿਹ ਹਤਰ ਤਸਮਰਨ ੁਿਇਆ ਤਹ ਉਪਾਤਧ ਗਤ ੁਕੀਨੀ ਵਡਿਾਗੀ ਹਤਰ ਿਪਨਾ ॥ 

ਿਨ ਨਾਨਕ ਕਉ ਗੁਤਰ ਇਹ ਮਤਤ ਦੀਨੀ ਿਤਪ ਹਤਰ ਿਵਿਲੁ ਤਰਨਾ ॥੨॥੬॥੧੨॥ 
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ਇਤੁ ਸਿੰਿਤਮ ਪਰਿੁ ਤਕਨ ਹੀ ਨ ਪਾਇਆ॥ 
 

ਪਰਿਾਤੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (1348-1) 

ਮਨ ਮਤਹ ਿੋਧ ੁਮਹਾ ਅਹਿੰਕਾਰਾ ॥ 

ਪੂਿਾ ਕਰਤਹ ਿਹੁਤੁ ਤਿਸਥਾਰਾ ॥ 

ਕਤਰ ਇਸਨਾਨ ੁਤਤਨ ਚਿ ਿਣਾਏ ॥ 

ਅਿੰਤਰ ਕੀ ਮਲੁ ਕਿ ਹੀ ਨ ਿਾਏ ॥੧॥ 

ਇਤੁ ਸਿੰਿਤਮ ਪਰਿੁ ਤਕਨ ਹੀ ਨ ਪਾਇਆ॥ 

ਿਗਉਤੀ ਮੁਦਰਾ ਮਨੁ ਮੋਤਹਆ ਮਾਇਆ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਪਾਪ ਕਰਤਹ ਪਿੰਚਾਂ ਕ ੇਿਤਸ ਰੇ ॥ 

ਤੀਰਤਥ ਨਾਇ ਕਹਤਹ ਸਤਿ ਉਤਰੇ ॥ 

ਿਹੁਤਰ ਕਮਾਵਤਹ ਹੋਇ ਤਨਸਿੰਕ ॥ 

ਿਮ ਪੁਤਰ ਿਾਂਤਧ ਖਰੇ ਕਾਲਿੰਕ ॥੨॥ 

ਘੂਘਰ ਿਾਤਧ ਿਿਾਵਤਹ ਤਾਲਾ ॥ 

ਅਿੰਤਤਰ ਕਪਿ ੁਤਫਰਤਹ ਿੇਤਾਲਾ ॥ 

ਵਰਮੀ ਮਾਰੀ ਸਾਪ ੁਨ ਮੂਆ ॥ 

ਪਰਿੁ ਸਿ ਤਕਛੁ ਿਾਨੈ ਤਿਤਨ ਤੂ ਕੀਆ ॥੩॥ 

ਪੂਿੰਅਰ ਤਾਪ ਗੇਰੀ ਕੇ ਿਸਤਰਾ ॥ 

ਅਪਦਾ ਕਾ ਮਾਤਰਆ ਤਗਰਹ ਤੇ ਨਸਤਾ ॥ 

ਦੇਸੁ ਛੋਤਡ ਪਰਦੇਸਤਹ ਧਾਇਆ ॥ 

ਪਿੰਚ ਚਿੰਡਾਲ ਨਾਲ ੇਲ ੈਆਇਆ ॥੪॥ 

ਕਾਨ ਫਰਾਇ ਤਹਰਾਏ ਿੂਕਾ ॥ 

ਘਤਰ ਘਤਰ ਮਾਂਗੈ ਤਤਰਪਤਾਵਨ ਤੇ ਚੂਕਾ ॥ 

ਿਤਨਤਾ ਛੋਤਡ ਿਦ ਨਦਤਰ ਪਰ ਨਾਰੀ ॥ 

ਵੇਤਸ ਨ ਪਾਈਐ ਮਹਾ ਦੁਤਖਆਰੀ ॥੫॥ 

ਿੋਲੈ ਨਾਹੀ ਹੋਇ ਿੈਿਾ ਮੋਨੀ ॥ 

ਅਿੰਤਤਰ ਕਲਪ ਿਵਾਈਐ ਿੋਨੀ ॥ 

ਅਿੰਨ ਤੇ ਰਹਤਾ ਦੁਖ ੁਦੇਹੀ ਸਹਤਾ ॥ 

ਹੁਕਮੁ ਨ ਿੂਝ ੈਤਵਆਤਪਆ ਮਮਤਾ ॥੬॥ 

ਤਿਨੁ ਸਤਤਗੁਰ ਤਕਨ ੈਨ ਪਾਈ ਪਰਮ ਗਤੇ ॥ 
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ਪੂਛਹੁ ਸਗਲ ਿੇਦ ਤਸਿੰਤਮਰਤੇ ॥ 

ਮਨਮੁਖ ਕਰਮ ਕਰ ੈਅਿਾਈ ॥ 

ਤਿਉ ਿਾਲ ੂਘਰ ਿਉਰ ਨ ਿਾਈ ॥੭॥ 

ਤਿਸ ਨੋ ਿਏ ਗਤਿਿੰਦ ਦਇਆਲਾ ॥ 

ਗੁਰ ਕਾ ਿਚਨ ੁਤਤਤਨ ਿਾਤਧਓ ਪਾਲਾ ॥ 

ਕੋਤਿ ਮਧੇ ਕੋਈ ਸਿੰਤ ੁਤਦਖਾਇਆ ॥ 

ਨਾਨਕ ੁਤਤਨ ਕੈ ਸਿੰਤਗ ਤਰਾਇਆ ॥੮॥ 

ਿੇ ਹੋਵੈ ਿਾਗੁ ਤਾ ਦਰਸਨੁ ਪਾਈਐ ॥ 

ਆਤਪ ਤਰ ੈਸਿੁ ਕੁਿਿੰਿ ੁਤਰਾਈਐ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ਦੂਿਾ ॥੨॥ 
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ਇਨ ਤਿਤਧ ਇਹੁ ਮਨੁ ਹਤਰਆ ਹਇੋ ॥ 
 

ਿਸਿੰਤੁ ਮਹਲਾ ੩ ॥ (1176-19) 

ਿਸਿੰਤੁ ਚਤਿਆ ਫੂਲੀ ਿਨਰਾਇ ॥ 

ਏਤਹ ਿੀਅ ਿਿੰਤ ਫੂਲਤਹ ਹਤਰ ਤਚਤੁ ਲਾਇ ॥੧॥ 

ਇਨ ਤਿਤਧ ਇਹੁ ਮਨੁ ਹਤਰਆ ਹੋਇ ॥ 

ਹਤਰ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਿਪ ੈਤਦਨ ੁਰਾਤੀ ਗੁਰਮੁਤਖ ਹਉਮੈ ਕਢ ੈਧੋਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਸਤਤਗੁਰ ਿਾਣੀ ਸਿਦੁ ਸੁਣਾਏ ॥ 

ਇਹੁ ਿਗੁ ਹਤਰਆ ਸਤਤਗੁਰ ਿਾਏ ॥੨॥ 

ਫਲ ਫੂਲ ਲਾਗੇ ਿਾਂ ਆਪ ੇਲਾਏ ॥ 

ਮੂਤਲ ਲਗੈ ਤਾਂ ਸਤਤਗੁਰੁ ਪਾਏ ॥੩॥ 

ਆਤਪ ਿਸਿੰਤੁ ਿਗਤ ੁਸਿੁ ਵਾਿੀ ॥ 

ਨਾਨਕ ਪੂਰ ੈਿਾਤਗ ਿਗਤਤ ਤਨਰਾਲੀ ॥੪॥੫॥੧੭॥ 
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ਇਨਹ ਤਸਉ ਪਰੀਤਤ ਕਰੀ ਘਨੇਰੀ ॥ 
 

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (392-6) 

ਇਨਹ ਤਸਉ ਪਰੀਤਤ ਕਰੀ ਘਨੇਰੀ ॥ 

ਿਉ ਤਮਲੀਐ ਤਉ ਵਧ ੈਵਧੇਰੀ ॥ 

ਗਤਲ ਚਮਿੀ ਿਉ ਛੋਡ ੈਨਾਹੀ ॥ 

ਲਾਤਗ ਛੁਿੋ ਸਤਤਗੁਰ ਕੀ ਪਾਈ ॥੧॥ 

ਿਗ ਮੋਹਨੀ ਹਮ ਤਤਆਤਗ ਗਵਾਈ ॥ 

ਤਨਰਗੁਨੁ ਤਮਤਲਓ ਵਿੀ ਵਧਾਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਐਸੀ ਸਿੰਦਤਰ ਮਨ ਕਉ ਮੋਹੈ ॥ 

ਿਾਤਿ ਘਾਤਿ ਤਗਰਤਹ ਿਤਨ ਿਤਨ ਿੋਹੈ ॥ 

ਮਤਨ ਤਤਨ ਲਾਗੈ ਹੋਇ ਕੈ ਮੀਿੀ ॥ 

ਗੁਰ ਪਰਸਾਤਦ ਮੈ ਖੋਿੀ ਡੀਿੀ ॥੨॥ 

ਅਗਰਕ ਉਸ ਕੇ ਵਡੇ ਿਗਾਊ ॥ 

ਛੋਡਤਹ ਨਾਹੀ ਿਾਪ ਨ ਮਾਊ ॥ 

ਮੇਲੀ ਅਪਨੇ ਉਤਨ ਲੇ ਿਾਂਧੇ ॥ 

ਗੁਰ ਤਕਰਪਾ ਤ ੇਮ ੈਸਗਲੇ ਸਾਧ ੇ॥੩॥ 

ਅਿ ਮੋਰ ੈਮਤਨ ਿਇਆ ਅਨਿੰਦ ॥ 

ਿਉ ਚੂਕਾ ਿੂਿੇ ਸਤਿ ਫਿੰਦ ॥ 

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਿਾ ਸਤਤਗੁਰੁ ਪਾਇਆ ॥ 

ਘਰੁ ਸਗਲਾ ਮੈ ਸੁਖੀ ਿਸਾਇਆ ॥੪॥੩੬॥੮੭॥ 
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ਇਨਹ ਤਿਤਧ ਪਾਸਾ ਢਾਲਹੁ ਿੀਰ ॥ 
 

ਿਸਿੰਤੁ ਮਹਲਾ ੫ ਘਰੁ ੨ ਤਹਿੰਡਲੋ     (1185-9) 

ਹੋਇ ਇਕਤਰ ਤਮਲਹੁ ਮੇਰ ੇਿਾਈ ਦੁਤਿਧਾ ਦੂਤਰ ਕਰਹੁ ਤਲਵ ਲਾਇ ॥ 

ਹਤਰ ਨਾਮ ੈਕੇ ਹਵੋਹੁ ਿੋਿੀ ਗੁਰਮੁਤਖ ਿੈਸਹੁ ਸਫਾ ਤਵਛਾਇ ॥੧॥ 

ਇਨਹ ਤਿਤਧ ਪਾਸਾ ਢਾਲਹੁ ਿੀਰ ॥ 

ਗੁਰਮੁਤਖ ਨਾਮੁ ਿਪਹੁ ਤਦਨੁ ਰਾਤੀ ਅਿੰਤ ਕਾਤਲ ਨਹ ਲਾਗੈ ਪੀਰ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਕਰਮ ਧਰਮ ਤੁਮਹ ਚਉਪਤਿ ਸਾਿਹੁ ਸਤੁ ਕਰਹੁ ਤੁਮਹ ਸਾਰੀ ॥ 

ਕਾਮੁ ਿੋਧੁ ਲੋਿੁ ਮੋਹੁ ਿੀਤਹੁ ਐਸੀ ਖੇਲ ਹਤਰ ਤਪਆਰੀ ॥੨॥ 

ਉਤਿ ਇਸਨਾਨ ੁਕਰਹੁ ਪਰਿਾਤੇ ਸੋਏ ਹਤਰ ਆਰਾਧੇ ॥ 

ਤਿਖਿੇ ਦਾਉ ਲਿੰਘਾਵੈ ਮੇਰਾ ਸਤਤਗੁਰੁ ਸੁਖ ਸਹਿ ਸੇਤੀ ਘਤਰ ਿਾਤੇ ॥੩॥ 

ਹਤਰ ਆਪ ੇਖੇਲੈ ਆਪ ੇਦੇਖ ੈਹਤਰ ਆਪ ੇਰਚਨੁ ਰਚਾਇਆ ॥ 

ਿਨ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਤਖ ਿ ੋਨਰ ੁਖੇਲੈ ਸ ੋਤਿਤਣ ਿਾਿੀ ਘਤਰ ਆਇਆ ॥੪॥੧॥੧੯॥ 
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ਇਤਨਹ ਮਾਇਆ ਿਗਦੀਸ ਗੁਸਾਈ ਤੁਮਹਰੇ ਚਰਨ ਤਿਸਾਰੇ ॥ 
 

ਤਿਲਾਵਲੁ ਕਿੀਰ ਿੀਉ ॥ (857-3) 

ਇਤਨਹ ਮਾਇਆ ਿਗਦੀਸ ਗੁਸਾਈ ਤੁਮਹਰ ੇਚਰਨ ਤਿਸਾਰ ੇ॥ 

ਤਕਿੰਚਤ ਪਰੀਤਤ ਨ ਉਪਿ ੈਿਨ ਕਉ ਿਨ ਕਹਾ ਕਰਤਹ ਿੇਚਾਰੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਤਧਰਗੁ ਤਨ ੁਤਧਰਗੁ ਧਨੁ ਤਧਰਗ ੁਇਹ ਮਾਇਆ ਤਧਰਗੁ ਤਧਰਗੁ ਮਤਤ ਿੁਤਧ ਫਿੰਨੀ ॥ 

ਇਸ ਮਾਇਆ ਕਉ ਤਦਰਿੁ ਕਤਰ ਰਾਖਹੁ ਿਾਂਧੇ ਆਪ ਿਚਿੰਨੀ ॥੧॥ 

ਤਕਆ ਖੇਤੀ ਤਕਆ ਲਵੇਾ ਦੇਈ ਪਰਪਿੰਚ ਝੂਿ ੁਗੁਮਾਨਾ ॥ 

ਕਤਹ ਕਿੀਰ ਤੇ ਅਿੰਤਤ ਤਿਗੂਤੇ ਆਇਆ ਕਾਲ ੁਤਨਦਾਨਾ ॥੨॥੯॥ 
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ਈਤਤਹ ਊਤਤਹ ਘਤਿ ਘਤਿ ਘਤਿ ਘਤਿ ਤੂਿੰਹੀ ਤੂਿੰਹੀ ਮੋਤਹਨਾ  
 

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (407-2) 

ਗੁਰਤਹ ਤਦਖਾਇਓ ਲਇੋਨਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਈਤਤਹ ਊਤਤਹ ਘਤਿ ਘਤਿ ਘਤਿ ਘਤਿ ਤੂਿੰਹੀ ਤਿੰਹੀ ਮੋਤਹਨਾ ॥੧॥ 

ਕਾਰਨ ਕਰਨਾ ਧਾਰਨ ਧਰਨਾ ਏਕੈ ਏਕੈ ਸੋਤਹਨਾ ॥੨॥ 

ਸਿੰਤਨ ਪਰਸਨ ਿਤਲਹਾਰੀ ਦਰਸਨ ਨਾਨਕ ਸਤੁਖ ਸੁਤਖ ਸੋਇਨਾ ॥੩॥੪॥੧੪੪॥ 
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ਏ ਮਨ ਮਤੇਰਆ ਤੂ ਸਮਝੁ ਅਚਤੇ ਇਆਤਣਆ ਰਾਮ ॥ 
 

ਤੁਖਾਰੀ ਮਹਲਾ ੧ ॥ (1112-16) 

ਏ ਮਨ ਮਤੇਰਆ ਤੂ ਸਮਝੁ ਅਚਤੇ ਇਆਤਣਆ ਰਾਮ ॥ 

ਏ ਮਨ ਮਤੇਰਆ ਛਤਡ ਅਵਗਣ ਗੁਣੀ ਸਮਾਤਣਆ ਰਾਮ ॥ 

ਿਹੁ ਸਾਦ ਲੁਿਾਣੇ ਤਕਰਤ ਕਮਾਣੇ ਤਵਛੁਤਿਆ ਨਹੀ ਮੇਲਾ ॥ 

ਤਕਉ ਦੁਤਰੁ ਤਰੀਐ ਿਮ ਡਤਰ ਮਰੀਐ ਿਮ ਕਾ ਪਿੰਥੁ ਦੁਹੇਲਾ ॥ 

ਮਤਨ ਰਾਮੁ ਨਹੀ ਿਾਤਾ ਸਾਝ ਪਰਿਾਤਾ ਅਵਘਤਿ ਰੁਧਾ ਤਕਆ ਕਰੇ ॥ 

ਿਿੰਧਤਨ ਿਾਤਧਆ ਇਨ ਤਿਤਧ ਛੂਿੈ ਗੁਰਮਤੁਖ ਸੇਵੈ ਨਰਹਰੇ ॥੧॥ 

ਏ ਮਨ ਮਤੇਰਆ ਤੂ ਛੋਤਡ ਆਲ ਿਿੰਿਾਲਾ ਰਾਮ ॥ 

ਏ ਮਨ ਮਤੇਰਆ ਹਤਰ ਸੇਵਹੁ ਪੁਰਖੁ ਤਨਰਾਲਾ ਰਾਮ ॥ 

ਹਤਰ ਤਸਮਤਰ ਏਕਿੰਕਾਰੁ ਸਾਚਾ ਸਿੁ ਿਗਤੁ ਤਿਿੰਤਨ ਉਪਾਇਆ ॥ 

ਪਉਣੁ ਪਾਣੀ ਅਗਤਨ ਿਾਧੇ ਗੁਤਰ ਖੇਲੁ ਿਗਤਤ ਤਦਖਾਇਆ ॥ 

ਆਚਾਤਰ ਤੂ ਵੀਚਾਤਰ ਆਪੇ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਸਿੰਿਮ ਿਪ ਤਪੋ ॥ 

ਸਖਾ ਸੈਨੁ ਤਪਆਰੁ ਪਰੀਤਮੁ ਨਾਮੁ ਹਤਰ ਕਾ ਿਪੁ ਿਪੋ ॥੨॥ 

ਏ ਮਨ ਮਤੇਰਆ ਤੂ ਤਥਰੁ ਰਹੁ ਚੋਿ ਨ ਖਾਵਹੀ ਰਾਮ ॥ 

ਏ ਮਨ ਮਤੇਰਆ ਗੁਣ ਗਾਵਤਹ ਸਹਤਿ ਸਮਾਵਹੀ ਰਾਮ ॥ 

ਗੁਣ ਗਾਇ ਰਾਮ ਰਸਾਇ ਰਸੀਅਤਹ ਗੁਰ ਤਗਆਨ ਅਿੰਿਨੁ ਸਾਰਹੇ ॥ 

ਤਰੈ ਲੋਕ ਦੀਪਕੁ ਸਿਤਦ ਚਾਨਣੁ ਪਿੰਚ ਦੂਤ ਸਿੰਘਾਰਹੇ ॥ 

ਿੈ ਕਾਤਿ ਤਨਰਿਉ ਤਰਤਹ ਦਤੁਰੁ ਗੁਤਰ ਤਮਤਲਐ ਕਾਰਿ ਸਾਰਏ ॥ 

ਰੂਪੁ ਰਿੰਗੁ ਤਪਆਰੁ ਹਤਰ ਤਸਉ ਹਤਰ ਆਤਪ ਤਕਰਪਾ ਧਾਰਏ ॥੩॥ 

ਏ ਮਨ ਮਤੇਰਆ ਤੂ ਤਕਆ ਲੈ ਆਇਆ ਤਕਆ ਲ ੈਿਾਇਸੀ ਰਾਮ ॥ 

ਏ ਮਨ ਮਤੇਰਆ ਤਾ ਛੁਿਸੀ ਿਾ ਿਰਮੁ ਚਕੁਾਇਸੀ ਰਾਮ ॥ 

ਧਨੁ ਸਿੰਤਚ ਹਤਰ ਹਤਰ ਨਾਮ ਵਖਰੁ ਗੁਰ ਸਿਤਦ ਿਾਉ ਪਛਾਣਹੇ ॥ 

ਮੈਲੁ ਪਰਹਤਰ ਸਿਤਦ ਤਨਰਮਲੁ ਮਹਲੁ ਘਰੁ ਸਚੁ ਿਾਣਹੇ ॥ 

ਪਤਤ ਨਾਮੁ ਪਾਵਤਹ ਘਤਰ ਤਸਧਾਵਤਹ ਝਤੋਲ ਅਿੰਤਮਰਤ ਪੀ ਰਸੋ ॥ 

ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਤਧਆਈਐ ਸਿਤਦ ਰਸੁ ਪਾਈਐ ਵਡਿਾਤਗ ਿਪੀਐ ਹਤਰ ਿਸੋ ॥੪॥ 

ਏ ਮਨ ਮਤੇਰਆ ਤਿਨੁ ਪਉਿੀਆ ਮਿੰਦਤਰ ਤਕਉ ਚਿੈ ਰਾਮ ॥ 

ਏ ਮਨ ਮਤੇਰਆ ਤਿਨੁ ਿੇਿੀ ਪਾਤਰ ਨ ਅਿੰਿਿ ੈਰਾਮ ॥ 

ਪਾਤਰ ਸਾਿਨੁ ਅਪਾਰੁ ਪਰੀਤਮੁ ਗੁਰ ਸਿਦ ਸੁਰਤਤ ਲਿੰਘਾਵਏ ॥ 

ਤਮਤਲ ਸਾਧਸਿੰਗਤਤ ਕਰਤਹ ਰਲੀਆ ਤਫਤਰ ਨ ਪਛੋਤਾਵਏ ॥ 

ਕਤਰ ਦਇਆ ਦਾਨੁ ਦਇਆਲ ਸਾਚਾ ਹਤਰ ਨਾਮ ਸਿੰਗਤਤ ਪਾਵਓ ॥ 

ਨਾਨਕੁ ਪਇਅਿੰਪੈ ਸੁਣਹੁ ਪਰੀਤਮ ਗੁਰ ਸਿਤਦ ਮਨੁ ਸਮਝਾਵਓ ॥੫॥੬॥ 
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ਏ ਮਨ ਰੂਿਹੇ ਰਿੰਗਲੁੇ ਤੂਿੰ ਸਚਾ ਰਿੰਗ ੁਚਿਾਇ ॥ 
 

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੩ ॥ (426-19) 

ਸਚੇ ਰਤੇ ਸ ੇਤਨਰਮਲ ੇਸਦਾ ਸਚੀ ਸੋਇ ॥ 

ਐਥੈ ਘਤਰ ਘਤਰ ਿਾਪਦ ੇਆਗ ੈਿੁਤਗ ਿਤੁਗ ਪਰਗਿ ੁਹੋਇ ॥੧॥ 

ਏ ਮਨ ਰੂਿਹ ੇਰਿੰਗੁਲ ੇਤੂਿੰ ਸਚਾ ਰਿੰਗੁ ਚਿਾਇ ॥ 

ਰੂਿੀ ਿਾਣੀ ਿੇ ਰਪ ੈਨਾ ਇਹੁ ਰਿੰਗੁ ਲਹੈ ਨ ਿਾਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਹਮ ਨੀਚ ਮੈਲੇ ਅਤਤ ਅਤਿਮਾਨੀ ਦੂਿ ੈਿਾਇ ਤਵਕਾਰ ॥ 

ਗੁਤਰ ਪਾਰਤਸ ਤਮਤਲਐ ਕਿੰਚਨੁ ਹੋਏ ਤਨਰਮਲ ਿੋਤਤ ਅਪਾਰ ॥੨॥ 

ਤਿਨੁ ਗੁਰ ਕੋਇ ਨ ਰਿੰਗੀਐ ਗੁਤਰ ਤਮਤਲਐ ਰਿੰਗੁ ਚਿਾਉ ॥ 

ਗੁਰ ਕੈ ਿ ੈਿਾਇ ਿੋ ਰਤੇ ਤਸਫਤੀ ਸਤਚ ਸਮਾਉ ॥੩॥ 

ਿੈ ਤਿਨੁ ਲਾਤਗ ਨ ਲਗਈ ਨਾ ਮਨੁ ਤਨਰਮਲੁ ਹੋਇ ॥ 

ਤਿਨੁ ਿੈ ਕਰਮ ਕਮਾਵਣ ੇਝੂਿ ੇਿਾਉ ਨ ਕੋਇ ॥੪॥ 

ਤਿਸ ਨੋ ਆਪੇ ਰਿੰਗੇ ਸ ੁਰਪਸੀ ਸਤਸਿੰਗਤਤ ਤਮਲਾਇ ॥ 

ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਤ ੇਸਤਸਿੰਗਤਤ ਊਪਿ ੈਸਹਿੇ ਸਤਚ ਸੁਿਾਇ ॥੫॥ 

ਤਿਨੁ ਸਿੰਗਤੀ ਸਤਿ ਐਸ ੇਰਹਤਹ ਿਸੈੇ ਪਸ ੁਢੋਰ ॥ 

ਤਿਤਨਹ ਕੀਤੇ ਤਤਸੈ ਨ ਿਾਣਨਹੀ ਤਿਨੁ ਨਾਵੈ ਸਤਿ ਚੋਰ ॥੬॥ 

ਇਤਕ ਗੁਣ ਤਵਹਾਝਤਹ ਅਉਗਣ ਤਵਕਣਤਹ ਗੁਰ ਕੈ ਸਹਤਿ ਸਿੁਾਇ ॥ 

ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਤ ੇਨਾਉ ਪਾਇਆ ਵਿੁਾ ਅਿੰਦਤਰ ਆਇ ॥੭॥ 

ਸਿਨਾ ਕਾ ਦਾਤਾ ਏਕੁ ਹੈ ਤਸਤਰ ਧਿੰਧ ੈਲਾਇ ॥ 

ਨਾਨਕ ਨਾਮੇ ਲਾਇ ਸਵਾਤਰਅਨੁ ਸਿਦ ੇਲਏ ਤਮਲਾਇ ॥੮॥੯॥੩੧॥ 
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ਏਕ ਅਨਕੇ ਤਿਆਪਕ ਪਰੂਕ ਿਤ ਦੇਖਉ ਤਤ ਸੋਈ ॥ 
 

ਆਸਾ ਿਾਣੀ ਸਰੀ ਨਾਮਦੇਉ ਿੀ ਕੀ (485-1) 

ਏਕ ਅਨੇਕ ਤਿਆਪਕ ਪੂਰਕ ਿਤ ਦੇਖਉ ਤਤ ਸੋਈ ॥ 

ਮਾਇਆ ਤਚਤਰ ਿਤਚਤਰ ਤਿਮੋਤਹਤ ਤਿਰਲਾ ਿੂਝ ੈਕੋਈ ॥੧॥ 

ਸਿੁ ਗੋਤਿਿੰਦੁ ਹੈ ਸਿ ੁਗੋਤਿਿੰਦੁ ਹੈ ਗੋਤਿਿੰਦ ਤਿਨੁ ਨਹੀ ਕੋਈ ॥ 

ਸੂਤੁ ਏਕੁ ਮਤਣ ਸਤ ਸਹਿੰਸ ਿਸੈੇ ਓਤਤ ਪੋਤਤ ਪਰਿੁ ਸੋਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਿਲ ਤਰਿੰਗ ਅਰੁ ਫਨੇ ਿੁਦਿੁਦਾ ਿਲ ਤ ੇਤਿਿੰਨ ਨ ਹੋਈ ॥ 

ਇਹੁ ਪਰਪਿੰਚੁ ਪਾਰਿਰਹਮ ਕੀ ਲੀਲਾ ਤਿਚਰਤ ਆਨ ਨ ਹੋਈ ॥੨॥ 

ਤਮਤਥਆ ਿਰਮੁ ਅਰ ੁਸਪੁਨ ਮਨੋਰਥ ਸਤਤ ਪਦਾਰਥੁ ਿਾਤਨਆ ॥ 

ਸੁਤਿਤ ਮਨਸਾ ਗੁਰ ਉਪਦੇਸੀ ਿਾਗਤ ਹੀ ਮਨੁ ਮਾਤਨਆ ॥੩॥ 

ਕਹਤ ਨਾਮਦੇਉ ਹਤਰ ਕੀ ਰਚਨਾ ਦੇਖਹੁ ਤਰਦੈ ਿੀਚਾਰੀ ॥ 

ਘਿ ਘਿ ਅਿੰਤਤਰ ਸਰਿ ਤਨਰਿੰਤਤਰ ਕੇਵਲ ਏਕ ਮੁਰਾਰੀ ॥੪॥੧॥ 
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ਏਕ ਿੋਤਤ ਏਕਾ ਤਮਲੀ ਤਕਿੰਿਾ ਹੋਇ ਮਹੋਇ ॥ 
 

ਗਉਿੀ ਕਿੀਰ ਿੀਉ ॥ (335-8) 

ਏਕ ਿੋਤਤ ਏਕਾ ਤਮਲੀ ਤਕਿੰਿਾ ਹੋਇ ਮਹੋਇ ॥ 

ਤਿਤੁ ਘਤਿ ਨਾਮੁ ਨ ਊਪਿ ੈਫੂਤਿ ਮਰੈ ਿਨ ੁਸਇੋ ॥੧॥ 

ਸਾਵਲ ਸਿੰਦਰ ਰਾਮਈਆ ॥ 

ਮੇਰਾ ਮਨ ੁਲਾਗਾ ਤੋਤਹ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਸਾਧੁ ਤਮਲੈ ਤਸਤਧ ਪਾਈਐ ਤਕ ਏਹੁ ਿੋਗੁ ਤਕ ਿਗੋੁ ॥ 

ਦੁਹੁ ਤਮਤਲ ਕਾਰਿੁ ਊਪਿ ੈਰਾਮ ਨਾਮ ਸਿੰਿੋਗ ੁ॥੨॥ 

ਲੋਗੁ ਿਾਨ ੈਇਹੁ ਗੀਤੁ ਹੈ ਇਹੁ ਤਉ ਿਰਹਮ ਿੀਚਾਰ ॥ 

ਤਿਉ ਕਾਸੀ ਉਪਦੇਸ ੁਹੋਇ ਮਾਨਸ ਮਰਤੀ ਿਾਰ ॥੩॥ 

ਕੋਈ ਗਾਵੈ ਕ ੋਸੁਣ ੈਹਤਰ ਨਾਮਾ ਤਚਤੁ ਲਾਇ ॥ 

ਕਹੁ ਕਿੀਰ ਸਿੰਸਾ ਨਹੀ ਅਿੰਤਤ ਪਰਮ ਗਤਤ ਪਾਇ ॥੪॥੧॥੪॥੫੫॥ 
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ਏਕ ਨ ਿਰੀਆ ਗੁਣ ਕਤਰ ਧੋਵਾ ॥ 
 

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੧ ॥ (356-18) 

ਏਕ ਨ ਿਰੀਆ ਗੁਣ ਕਤਰ ਧਵੋਾ ॥ 

ਮੇਰਾ ਸਹੁ ਿਾਗੈ ਹਉ ਤਨਤਸ ਿਤਰ ਸੋਵਾ ॥੧॥ 

ਇਉ ਤਕਉ ਕਿੰਤ ਤਪਆਰੀ ਹੋਵਾ ॥ 

ਸਹੁ ਿਾਗੈ ਹਉ ਤਨਸ ਿਤਰ ਸਵੋਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਆਸ ਤਪਆਸੀ ਸੇਿ ੈਆਵਾ ॥ 

ਆਗੈ ਸਹ ਿਾਵਾ ਤਕ ਨ ਿਾਵਾ ॥੨॥ 

ਤਕਆ ਿਾਨਾ ਤਕਆ ਹੋਇਗਾ ਰੀ ਮਾਈ ॥ 

ਹਤਰ ਦਰਸਨ ਤਿਨੁ ਰਹਨ ੁਨ ਿਾਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਪਰੇਮੁ ਨ ਚਾਤਖਆ ਮੇਰੀ ਤਤਸ ਨ ਿੁਝਾਨੀ ॥ 

ਗਇਆ ਸ ੁਿੋਿਨ ੁਧਨ ਪਛੁਤਾਨੀ ॥੩॥ 

ਅਿੈ ਸੁ ਿਾਗਉ ਆਸ ਤਪਆਸੀ ॥ 

ਿਈਲੇ ਉਦਾਸੀ ਰਹਉ ਤਨਰਾਸੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਹਉਮੈ ਖੋਇ ਕਰ ੇਸੀਗਾਰੁ ॥ 

ਤਉ ਕਾਮਤਣ ਸੇਿ ੈਰਵੈ ਿਤਾਰ ੁ॥੪॥ 

ਤਉ ਨਾਨਕ ਕਿੰਤੈ ਮਤਨ ਿਾਵੈ ॥ 

ਛੋਤਡ ਵਡਾਈ ਅਪਣ ੇਖਸਮ ਸਮਾਵੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥੨੬॥ 
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ਏਕੁ ਸੁਆਨ ੁਦੁਇ ਸੁਆਨੀ ਨਾਤਲ ॥ 
 

ਤਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੧ ਘਰੁ ੪ ॥ (24-12) 

ਏਕੁ ਸੁਆਨ ੁਦੁਇ ਸੁਆਨੀ ਨਾਤਲ ॥ 

ਿਲਕੇ ਿਉਕਤਹ ਸਦਾ ਿਇਆਤਲ ॥ 

ਕੂਿੁ ਛੁਰਾ ਮੁਿਾ ਮੁਰਦਾਰੁ ॥ 

ਧਾਣਕ ਰੂਤਪ ਰਹਾ ਕਰਤਾਰ ॥੧॥ 

ਮੈ ਪਤਤ ਕੀ ਪਿੰਤਦ ਨ ਕਰਣੀ ਕੀ ਕਾਰ ॥ 

ਹਉ ਤਿਗਿ ੈਰੂਤਪ ਰਹਾ ਤਿਕਰਾਲ ॥ 

ਤੇਰਾ ਏਕੁ ਨਾਮੁ ਤਾਰ ੇਸਿੰਸਾਰ ੁ॥ 

ਮੈ ਏਹਾ ਆਸ ਏਹੋ ਆਧਾਰੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਮੁਤਖ ਤਨਿੰਦਾ ਆਖਾ ਤਦਨੁ ਰਾਤਤ ॥ 

ਪਰ ਘਰੁ ਿੋਹੀ ਨੀਚ ਸਨਾਤਤ ॥ 

ਕਾਮੁ ਿੋਧੁ ਤਤਨ ਵਸਤਹ ਚਿੰਡਾਲ ॥ 

ਧਾਣਕ ਰੂਤਪ ਰਹਾ ਕਰਤਾਰ ॥੨॥ 

ਫਾਹੀ ਸੁਰਤਤ ਮਲੂਕੀ ਵੇਸ ੁ॥ 

ਹਉ ਿਗਵਾਿਾ ਿਗੀ ਦਸੇੁ ॥ 

ਖਰਾ ਤਸਆਣਾ ਿਹੁਤਾ ਿਾਰੁ ॥ 

ਧਾਣਕ ਰੂਤਪ ਰਹਾ ਕਰਤਾਰ ॥੩॥ 

ਮੈ ਕੀਤਾ ਨ ਿਾਤਾ ਹਰਾਮਖੋਰੁ ॥ 

ਹਉ ਤਕਆ ਮੁਹੁ ਦੇਸਾ ਦੁਸਿ ੁਚੋਰੁ ॥ 

ਨਾਨਕ ੁਨੀਚੁ ਕਹੈ ਿੀਚਾਰੁ ॥ 

ਧਾਣਕ ਰੂਤਪ ਰਹਾ ਕਰਤਾਰ ॥੪॥੨੯॥ 
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ਏਕੁ ਹਮਾਰਾ ਅਿੰਤਰਿਾਮੀ ॥ 
 

ਤਿਿਾਸ ਪਰਿਾਤੀ ਮਹਲਾ ੫ ਅਸਿਪਦੀਆ  (1347-8) 

ਮਾਤ ਤਪਤਾ ਿਾਈ ਸੁਤੁ ਿਤਨਤਾ ॥ 
ਚੂਗਤਹ ਚੋਗ ਅਨਿੰਦ ਤਸਉ ਿੁਗਤਾ ॥ 
ਉਰਤਝ ਪਤਰਓ ਮਨ ਮੀਿ ਮਹਾਰਾ ॥ 
ਗੁਨ ਗਾਹਕ ਮੇਰੇ ਪਰਾਨ ਅਧਾਰਾ ॥੧॥ 
ਏਕੁ ਹਮਾਰਾ ਅਿੰਤਰਿਾਮੀ ॥ 

ਧਰ ਏਕਾ ਮੈ ਤਿਕ ਏਕਸ ੁਕੀ ਤਸਤਰ ਸਾਹਾ ਵਡ ਪੁਰਖੁ ਸੁਆਮੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
ਛਲ ਨਾਗਤਨ ਤਸਉ ਮੇਰੀ ਿੂਿਤਨ ਹੋਈ ॥ 
ਗੁਤਰ ਕਤਹਆ ਇਹ ਝੂਿੀ ਧੋਹੀ ॥ 
ਮੁਤਖ ਮੀਿੀ ਖਾਈ ਕਉਰਾਇ ॥ 
ਅਿੰਤਮਰਤ ਨਾਤਮ ਮਨ ੁਰਤਹਆ ਅਘਾਇ ॥੨॥ 
ਲੋਿ ਮੋਹ ਤਸਉ ਗਈ ਤਵਖੋਤਿ ॥ 
ਗੁਤਰ ਤਿਪਾਤਲ ਮੋਤਹ ਕੀਨੀ ਛੋਤਿ ॥ 
ਇਹ ਿਗਵਾਰੀ ਿਹੁਤੁ ਘਰ ਗਾਲੇ ॥ 
ਹਮ ਗੁਤਰ ਰਾਤਖ ਲੀਏ ਤਕਰਪਾਲੇ ॥੩॥ 
ਕਾਮ ਿੋਧ ਤਸਉ ਿਾਿੁ ਨ ਿਤਨਆ ॥ 
ਗੁਰ ਉਪਦੇਸ ੁਮੋਤਹ ਕਾਨੀ ਸਤੁਨਆ ॥ 
ਿਹ ਦੇਖਉ ਤਹ ਮਹਾ ਚਿੰਡਾਲ ॥ 
ਰਾਤਖ ਲੀਏ ਅਪੁਨ ੈਗੁਤਰ ਗੋਪਾਲ ॥੪॥ 
ਦਸ ਨਾਰੀ ਮੈ ਕਰੀ ਦੁਹਾਗਤਨ ॥ 
ਗੁਤਰ ਕਤਹਆ ਏਹ ਰਸਤਹ ਤਿਖਾਗਤਨ ॥ 
ਇਨ ਸਨਿਿੰਧੀ ਰਸਾਤਤਲ ਿਾਇ ॥ 
ਹਮ ਗੁਤਰ ਰਾਖੇ ਹਤਰ ਤਲਵ ਲਾਇ ॥੫॥ 
ਅਹਿੰਮੇਵ ਤਸਉ ਮਸਲਤਤ ਛੋਡੀ ॥ 
ਗੁਤਰ ਕਤਹਆ ਇਹੁ ਮੂਰਖੁ ਹੋਡੀ ॥ 
ਇਹੁ ਨੀਘਰੁ ਘਰੁ ਕਹੀ ਨ ਪਾਏ ॥ 
ਹਮ ਗੁਤਰ ਰਾਤਖ ਲੀਏ ਤਲਵ ਲਾਏ ॥੬॥ 
ਇਨ ਲੋਗਨ ਤਸਉ ਹਮ ਿਏ ਿੈਰਾਈ ॥ 
ਏਕ ਤਗਰਹ ਮਤਹ ਦਇੁ ਨ ਖਿਾਂਈ ॥ 
ਆਏ ਪਰਿ ਪਤਹ ਅਿੰਚਤਰ ਲਾਤਗ ॥ 
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ਕਰਹੁ ਤਪਾਵਸ ੁਪਰਿ ਸਰਿਾਤਗ ॥੭॥ 
ਪਰਿ ਹਤਸ ਿੋਲ ੇਕੀਏ ਤਨਆਂਏੋਂ ॥ 
ਸਗਲ ਦੂਤ ਮੇਰੀ ਸਵੇਾ ਲਾਏ ॥ 
ਤੂਿੰ ਿਾਕੁਰੁ ਇਹੁ ਤਗਰਹ ੁਸਿੁ ਤੇਰਾ ॥ 
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਗੁਤਰ ਕੀਆ ਤਨਿਰੇਾ ॥੮॥੧॥ 
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ਏਕੁ ਕੋਿ ੁਪਿੰਚ ਤਸਕਦਾਰਾ ਪਿੰਚੇ ਮਾਗਤਹ ਹਾਲਾ ॥ 
 

ਸੂਹੀ ਲਤਲਤ ਕਿੀਰ ਿੀਉ ॥ (793-6) 

ਏਕੁ ਕੋਿੁ ਪਿੰਚ ਤਸਕਦਾਰਾ ਪਿੰਚ ੇਮਾਗਤਹ ਹਾਲਾ ॥ 

ਤਿਮੀ ਨਾਹੀ ਮੈ ਤਕਸੀ ਕੀ ਿਈੋ ਐਸਾ ਦੇਨ ੁਦੁਖਾਲਾ ॥੧॥ 

ਹਤਰ ਕੇ ਲੋਗਾ ਮੋ ਕਉ ਨੀਤਤ ਡਸੈ ਪਿਵਾਰੀ ॥ 

ਊਪਤਰ ਿੁਿਾ ਕਤਰ ਮ ੈਗੁਰ ਪਤਹ ਪੁਕਾਤਰਆ ਤਤਤਨ ਹਉ ਲੀਆ ਉਿਾਰੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਨਉ ਡਾਡੀ ਦਸ ਮੁਿੰਸਫ ਧਾਵਤਹ ਰਈਅਤਤ ਿਸਨ ਨ ਦੇਹੀ ॥ 

ਡੋਰੀ ਪੂਰੀ ਮਾਪਤਹ ਨਾਹੀ ਿਹੁ ਤਿਸਿਾਲਾ ਲੇਹੀ ॥੨॥ 

ਿਹਤਤਰ ਘਰ ਇਕੁ ਪੁਰਖੁ ਸਮਾਇਆ ਉਤਨ ਦੀਆ ਨਾਮੁ ਤਲਖਾਈ ॥ 

ਧਰਮ ਰਾਇ ਕਾ ਦਫਤਰੁ ਸਤੋਧਆ ਿਾਕੀ ਤਰਿਮ ਨ ਕਾਈ ॥੩॥ 

ਸਿੰਤਾ ਕਉ ਮਤਤ ਕੋਈ ਤਨਿੰਦਹੁ ਸਿੰਤ ਰਾਮੁ ਹੈ ਏਕ ॥ 

ਕਹੁ ਕਿੀਰ ਮੈ ਸ ੋਗੁਰ ੁਪਾਇਆ ਿਾ ਕਾ ਨਾਉ ਤਿਿੇਕ ॥੪॥੫॥ 
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ਏਕੁ ਤਪਤਾ ਏਕਸ ਕੇ ਹਮ ਿਾਤਰਕ ਤੂ ਮਰੇਾ ਗੁਰ ਹਾਈ ॥ 
 

ਸਰੋਤਿ ਮਹਲਾ ੫ ਘਰੁ ੨ ਚਉਪਦੇ     (611-18) 

ਏਕੁ ਤਪਤਾ ਏਕਸ ਕੇ ਹਮ ਿਾਤਰਕ ਤੂ ਮੇਰਾ ਗੁਰ ਹਾਈ ॥ 

ਸੁਤਣ ਮੀਤਾ ਿੀਉ ਹਮਾਰਾ ਿਤਲ ਿਤਲ ਿਾਸੀ ਹਤਰ ਦਰਸਨੁ ਦੇਹੁ ਤਦਖਾਈ ॥੧॥ 

ਸੁਤਣ ਮੀਤਾ ਧੂਰੀ ਕਉ ਿਤਲ ਿਾਈ ॥ 

ਇਹੁ ਮਨ ੁਤੇਰਾ ਿਾਈ ॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਪਾਵ ਮਲਵੋਾ ਮਤਲ ਮਤਲ ਧਵੋਾ ਇਹੁ ਮਨ ੁਤੈ ਕੂ ਦੇਸਾ ॥ 

ਸੁਤਣ ਮੀਤਾ ਹਉ ਤੇਰੀ ਸਰਣਾਈ ਆਇਆ ਪਰਿ ਤਮਲਉ ਦੇਹ ੁਉਪਦੇਸਾ ॥੨॥ 

ਮਾਨ ੁਨ ਕੀਿ ੈਸਰਤਣ ਪਰੀਿੈ ਕਰ ੈਸੁ ਿਲਾ ਮਨਾਈਐ ॥ 

ਸੁਤਣ ਮੀਤਾ ਿੀਉ ਤਪਿੰਡੁ ਸਿੁ ਤਨੁ ਅਰਪੀਿ ੈਇਉ ਦਰਸਨ ੁਹਤਰ ਿੀਉ ਪਾਈਐ ॥੩॥ 

ਿਇਓ ਅਨਗੁਰਹੁ ਪਰਸਾਤਦ ਸਿੰਤਨ ਕੈ ਹਤਰ ਨਾਮਾ ਹੈ ਮੀਿਾ ॥ 

ਿਨ ਨਾਨਕ ਕਉ ਗੁਤਰ ਤਕਰਪਾ ਧਾਰੀ ਸਿ ੁਅਕੁਲ ਤਨਰਿੰਿਨੁ ਡੀਿਾ ॥੪॥੧॥੧੨॥ 
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ਏਕੁ ਿਗੀਚਾ ਪੇਡ ਘਨ ਕਤਰਆ ॥ 
 

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (385-5) 

ਏਕੁ ਿਗੀਚਾ ਪੇਡ ਘਨ ਕਤਰਆ ॥ 

ਅਿੰਤਮਰਤ ਨਾਮੁ ਤਹਾ ਮਤਹ ਫਤਲਆ ॥੧॥ 

ਐਸਾ ਕਰਹੁ ਿੀਚਾਰੁ ਤਗਆਨੀ ॥ 

ਿਾ ਤੇ ਪਾਈਐ ਪਦੁ ਤਨਰਿਾਨੀ ॥ 

ਆਤਸ ਪਾਤਸ ਤਿਖੂਆ ਕੇ ਕਿੰਿਾ ਿੀਤਚ ਅਿੰਤਮਰਤੁ ਹੈ ਿਾਈ ਰ ੇ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਤਸਿੰਚਨਹਾਰ ੇਏਕੈ ਮਾਲੀ ॥ 

ਖਿਤਰ ਕਰਤੁ ਹੈ ਪਾਤ ਪਤ ਡਾਲੀ ॥੨॥ 

ਸਗਲ ਿਨਸਪਤਤ ਆਤਣ ਿਿਾਈ ॥ 

ਸਗਲੀ ਫੂਲੀ ਤਨਫਲ ਨ ਕਾਈ ॥੩॥ 

ਅਿੰਤਮਰਤ ਫਲੁ ਨਾਮੁ ਤਿਤਨ ਗੁਰ ਤੇ ਪਾਇਆ ॥ 

ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਤਰੀ ਤਤਤਨ ਮਾਇਆ ॥੪॥੫॥੫੬॥ 
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ਏਕਾ ਿੇਕ ਮਰੇੈ ਮਤਨ ਚੀਤ ॥ 
 

ਗਉਿੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (187-17) 

ਮੀਤੁ ਕਰ ੈਸੋਈ ਹਮ ਮਾਨਾ ॥ 

ਮੀਤ ਕੇ ਕਰਤਿ ਕੁਸਲ ਸਮਾਨਾ ॥੧॥ 

ਏਕਾ ਿੇਕ ਮੇਰ ੈਮਤਨ ਚੀਤ ॥ 

ਤਿਸੁ ਤਕਛ ੁਕਰਣਾ ਸੁ ਹਮਰਾ ਮੀਤ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਮੀਤੁ ਹਮਾਰਾ ਵਪੇਰਵਾਹਾ ॥ 

ਗੁਰ ਤਕਰਪਾ ਤ ੇਮੋਤਹ ਅਸਨਾਹਾ ॥੨॥ 

ਮੀਤੁ ਹਮਾਰਾ ਅਿੰਤਰਿਾਮੀ ॥ 

ਸਮਰਥ ਪੁਰਖੁ ਪਾਰਿਰਹਮੁ ਸਆੁਮੀ ॥੩॥ 

ਹਮ ਦਾਸੇ ਤੁਮ ਿਾਕੁਰ ਮੇਰੇ ॥ 

ਮਾਨੁ ਮਹਤੁ ਨਾਨਕ ਪਰਿੁ ਤੇਰ ੇ॥੪॥੪੦॥੧੦੯॥ 
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ਏਕੈ ਏਕ ੈਤੂ ਰਾਇਆ ॥ 
 

ਰਾਮਕਲੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (884-7) 

ਤੂ ਦਾਨਾ ਤੂ ਅਤਿਚਲੁ ਤੂਹੀ ਤੂ ਿਾਤਤ ਮੇਰੀ ਪਾਤੀ ॥ 

ਤੂ ਅਡੋਲ ੁਕਦੇ ਡਲੋਤਹ ਨਾਹੀ ਤਾ ਹਮ ਕੈਸੀ ਤਾਤੀ ॥੧॥ 

ਏਕੈ ਏਕੈ ਏਕ ਤੂਹੀ ॥ 

ਏਕੈ ਏਕੈ ਤੂ ਰਾਇਆ ॥ 

ਤਉ ਤਕਰਪਾ ਤ ੇਸੁਖ ੁਪਾਇਆ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਤੂ ਸਾਗਰੁ ਹਮ ਹਿੰਸ ਤੁਮਾਰੇ ਤਮੁ ਮਤਹ ਮਾਣਕ ਲਾਲਾ ॥ 

ਤੁਮ ਦੇਵਹ ੁਤਤਲ ੁਸਿੰਕ ਨ ਮਾਨਹੁ ਹਮ ਿੁਿੰਚਹ ਸਦਾ ਤਨਹਾਲਾ ॥੨॥ 

ਹਮ ਿਾਤਰਕ ਤੁਮ ਤਪਤਾ ਹਮਾਰ ੇਤੁਮ ਮੁਤਖ ਦੇਵਹ ੁਖੀਰਾ ॥ 

ਹਮ ਖੇਲਹ ਸਤਿ ਲਾਡ ਲਡਾਵਹ ਤੁਮ ਸਦ ਗੁਣੀ ਗਹੀਰਾ ॥੩॥ 

ਤੁਮ ਪੂਰਨ ਪੂਤਰ ਰਹ ੇਸਿੰਪੂਰਨ ਹਮ ਿੀ ਸਿੰਤਗ ਅਘਾਏ ॥ 

ਤਮਲਤ ਤਮਲਤ ਤਮਲਤ ਤਮਤਲ ਰਤਹਆ ਨਾਨਕ ਕਹਣੁ ਨ ਿਾਏ ॥੪॥੬॥ 
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ਏਕ ੋਨਾਮੁ ਤਧਆਇ ਮਨ ਮੇਰ ੇ॥ 
 

ਰਾਮਕਲੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (896-13) 

ਤਿਰਥਾ ਿਰਵਾਸਾ ਲੋਕ ॥ 

ਿਾਕੁਰ ਪਰਿ ਤੇਰੀ ਿੇਕ ॥ 

ਅਵਰ ਛੂਿੀ ਸਿ ਆਸ ॥ 

ਅਤਚਿੰਤ ਿਾਕੁਰ ਿੇਿੇ ਗੁਣਤਾਸ ॥੧॥ 

ਏਕੋ ਨਾਮੁ ਤਧਆਇ ਮਨ ਮੇਰੇ ॥ 

ਕਾਰਿੁ ਤੇਰਾ ਹਵੋੈ ਪੂਰਾ ਹਤਰ ਹਤਰ ਹਤਰ ਗੁਣ ਗਾਇ ਮਨ ਮੇਰ ੇ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਤੁਮ ਹੀ ਕਾਰਨ ਕਰਨ ॥ 

ਚਰਨ ਕਮਲ ਹਤਰ ਸਰਨ ॥ 

ਮਤਨ ਤਤਨ ਹਤਰ ਓਹੀ ਤਧਆਇਆ ॥ 

ਆਨਿੰਦ ਹਤਰ ਰੂਪ ਤਦਖਾਇਆ ॥੨॥ 

ਤਤਸ ਹੀ ਕੀ ਓਿ ਸਦੀਵ ॥ 

ਿਾ ਕੇ ਕੀਨੇ ਹੈ ਿੀਵ ॥ 

ਤਸਮਰਤ ਹਤਰ ਕਰਤ ਤਨਧਾਨ ॥ 

ਰਾਖਨਹਾਰ ਤਨਦਾਨ ॥੩॥ 

ਸਰਿ ਕੀ ਰੇਣ ਹਵੋੀਿ ੈ॥ 

ਆਪੁ ਤਮਿਾਇ ਤਮਲੀਿ ੈ॥ 

ਅਨਤਦਨ ੁਤਧਆਈਐ ਨਾਮੁ ॥ 

ਸਫਲ ਨਾਨਕ ਇਹ ੁਕਾਮੁ ॥੪॥੩੩॥੪੪॥ 
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ਏਤੀ ਮਾਰ ਪਈ ਕਰਲਾਣ ੇਤੈੋਂ ਕੀ ਦਰਦੁ ਨ ਆਇਆ ॥ 
 

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੧ ॥ (360-12) 

ਖੁਰਾਸਾਨ ਖਸਮਾਨਾ ਕੀਆ ਤਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ੁਡਰਾਇਆ ॥ 

ਆਪੈ ਦੋਸੁ ਨ ਦੇਈ ਕਰਤਾ ਿਮੁ ਕਤਰ ਮੁਗਲ ੁਚਿਾਇਆ ॥ 

ਏਤੀ ਮਾਰ ਪਈ ਕਰਲਾਣੇ ਤੈੋਂ ਕੀ ਦਰਦੁ ਨ ਆਇਆ ॥੧॥ 

ਕਰਤਾ ਤੂਿੰ ਸਿਨਾ ਕਾ ਸੋਈ ॥ 

ਿੇ ਸਕਤਾ ਸਕਤੇ ਕਉ ਮਾਰੇ ਤਾ ਮਤਨ ਰੋਸੁ ਨ ਹਈੋ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਸਕਤਾ ਸੀਹੁ ਮਾਰੇ ਪੈ ਵਗ ੈਖਸਮੈ ਸਾ ਪੁਰਸਾਈ ॥ 

ਰਤਨ ਤਵਗਾਤਿ ਤਵਗੋਏ ਕੁਤੀ  ਮੁਇਆ ਸਾਰ ਨ ਕਾਈ ॥ 

ਆਪੇ ਿਤੋਿ ਤਵਛੋਿ ੇਆਪ ੇਵੇਖੁ ਤੇਰੀ ਵਤਡਆਈ ॥੨॥ 

ਿੇ ਕੋ ਨਾਉ ਧਰਾਏ ਵਡਾ ਸਾਦ ਕਰੇ ਮਤਨ ਿਾਣ ੇ॥ 

ਖਸਮੈ ਨਦਰੀ ਕੀਿਾ ਆਵੈ ਿੇਤੇ ਚੁਗੈ ਦਾਣ ੇ॥ 

ਮਤਰ ਮਤਰ ਿੀਵੈ ਤਾ ਤਕਛੁ ਪਾਏ ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਵਖਾਣੇ ॥੩॥੫॥੩੯॥ 
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ਸਿੰਸਾਰੁ ਸਮਿੰਦੇ ਤਾਤਰ ਗ ਤਿਿੰਦੇ ॥ 
 

ਿਸਿੰਤ ਨਾਮਦੇਵ ਿੀਉ ॥ (1196-1) 

ਲੋਿ ਲਹਤਰ ਅਤਤ ਨੀਝਰ ਿਾਿ ੈ॥ 

ਕਾਇਆ ਡੂਿੈ ਕੇਸਵਾ ॥੧॥ 

ਸਿੰਸਾਰ ੁਸਮੁਿੰਦ ੇਤਾਤਰ ਗ ਤਿਿੰਦ ੇ॥ 

ਤਾਤਰ ਲ ੈਿਾਪ ਿੀਿੁਲਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਅਤਨਲ ਿੇਿਾ ਹਉ ਖਤੇਵ ਨ ਸਾਕਉ ॥ 

ਤੇਰਾ ਪਾਰੁ ਨ ਪਾਇਆ ਿੀਿੁਲਾ ॥੨॥ 
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ਸਿੰਗੀ ਿਗੋੀ ਨਾਤਰ ਲਪਿਾਣੀ ॥ 
 

ਮਾਰੂ ਸਲੋਹ ੇਮਹਲਾ ੫  (1072-12) 

ਸਿੰਗੀ ਿੋਗੀ ਨਾਤਰ ਲਪਿਾਣੀ ॥ 

ਉਰਤਝ ਰਹੀ ਰਿੰਗ ਰਸ ਮਾਣੀ ॥ 

ਤਕਰਤ ਸਿੰਿੋਗੀ ਿਏ ਇਕਤਰਾ ਕਰਤੇ ਿੋਗ ਤਿਲਾਸਾ ਹੇ ॥੧॥ 

ਿੋ ਤਪਰੁ ਕਰੈ ਸੁ ਧਨ ਤਤੁ ਮਾਨੈ ॥ 

ਤਪਰੁ ਧਨਤਹ ਸੀਗਾਤਰ ਰਖੈ ਸਿੰਗਾਨ ੈ॥ 

ਤਮਤਲ ਏਕਤਰ ਵਸਤਹ ਤਦਨੁ ਰਾਤੀ ਤਪਰਉ ਦੇ ਧਨਤਹ ਤਦਲਾਸਾ ਹੇ ॥੨॥ 

ਧਨ ਮਾਗ ੈਤਪਰਉ ਿਹੁ ਤਿਤਧ ਧਾਵੈ ॥ 

ਿੋ ਪਾਵੈ ਸੋ ਆਤਣ ਤਦਖਾਵੈ ॥ 

ਏਕ ਵਸਤੁ ਕਉ ਪਹੁਤਚ ਨ ਸਾਕੈ ਧਨ ਰਹਤੀ ਿੂਖ ਤਪਆਸਾ ਹੇ ॥੩॥ 

ਧਨ ਕਰ ੈਤਿਨਉ ਦਊੋ ਕਰ ਿਰੋ ੈ॥ 

ਤਪਰਅ ਪਰਦਤੇਸ ਨ ਿਾਹੁ ਵਸਹੁ ਘਤਰ ਮੋਰ ੈ॥ 

ਐਸਾ ਿਣਿੁ ਕਰਹੁ ਤਗਰਹ ਿੀਤਤਰ ਤਿਤੁ ਉਤਰ ੈਿੂਖ ਤਪਆਸਾ ਹੇ ॥੪॥ 

ਸਗਲੇ ਕਰਮ ਧਰਮ ਿੁਗ ਸਾਧਾ ॥ 

ਤਿਨੁ ਹਤਰ ਰਸ ਸੁਖੁ ਤਤਲੁ ਨਹੀ ਲਾਧਾ ॥ 

ਿਈ ਤਿਪਾ ਨਾਨਕ ਸਤਸਿੰਗੇ ਤਉ ਧਨ ਤਪਰ ਅਨਿੰਦ ਉਲਾਸਾ ਹੇ ॥੫॥ 

ਧਨ ਅਿੰਧੀ ਤਪਰੁ ਚਪਲੁ ਤਸਆਨਾ ॥ 

ਪਿੰਚ ਤਤੁ ਕਾ ਰਚਨੁ ਰਚਾਨਾ ॥ 

ਤਿਸੁ ਵਖਰ ਕਉ ਤਮੁ ਆਏ ਹਹੁ ਸੋ ਪਾਇਓ ਸਤਤਗੁਰ ਪਾਸਾ ਹੇ ॥੬॥ 

ਧਨ ਕਹੈ ਤੂ ਵਸੁ ਮੈ ਨਾਲੇ ॥ 

ਤਪਰਅ ਸੁਖਵਾਸੀ ਿਾਲ ਗੁਪਾਲੇ ॥ 

ਤੁਝੈ ਤਿਨਾ ਹਉ ਤਕਤ ਹੀ ਨ ਲੇਖੈ ਵਚਨੁ ਦੇਤਹ ਛੋਤਡ ਨ ਿਾਸਾ ਹੇ ॥੭॥ 

ਤਪਤਰ ਕਤਹਆ ਹਉ ਹਕੁਮੀ ਿਿੰਦਾ ॥ 

ਓਹੁ ਿਾਰੋ ਿਾਕੁਰੁ ਤਿਸੁ ਕਾਤਣ ਨ ਛਿੰਦਾ ॥ 

ਤਿਚਰੁ ਰਾਖੈ ਤਤਚਰੁ ਤੁਮ ਸਿੰਤਗ ਰਹਣਾ ਿਾ ਸਦੇ ਤ ਊਤਿ ਤਸਧਾਸਾ ਹੇ ॥੮॥ 

ਿਉ ਤਪਰਅ ਿਚਨ ਕਹੇ ਧਨ ਸਾਚੇ ॥ 

ਧਨ ਕਛੂ ਨ ਸਮਝੈ ਚਿੰਚਤਲ ਕਾਚੇ ॥ 

ਿਹੁਤਰ ਿਹੁਤਰ ਤਪਰ ਹੀ ਸਿੰਗੁ ਮਾਗ ੈਓਹੁ ਿਾਤ ਿਾਨੈ ਕਤਰ ਹਾਸਾ ਹੇ ॥੯॥ 

ਆਈ ਆਤਗਆ ਤਪਰਹੁ ਿੁਲਾਇਆ ॥ 

ਨਾ ਧਨ ਪੁਛੀ ਨ ਮਤਾ ਪਕਾਇਆ ॥ 

ਊਤਿ ਤਸਧਾਇਓ ਛੂਿਤਰ ਮਾਿੀ ਦੇਖੁ ਨਾਨਕ ਤਮਥਨ ਮੋਹਾਸਾ ਹੇ ॥੧੦॥ 
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ਸਿੰਗੇ ਸੋਹਿੰਤੀ ਕਿੰਤ ਸੁਆਮੀ ਤਦਨਸੁ ਰੈਣੀ ਰਾਵੀਐ ॥ 
 

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (460-11) 

ਵਿੰਞੁ ਮੇਰ ੇਆਲਸਾ ਹਤਰ ਪਾਤਸ ਿੇਨਿੰਤੀ ॥ 

ਰਾਵਉ ਸਹੁ ਆਪਨਿਾ ਪਰਿ ਸਿੰਤਗ ਸੋਹਿੰਤੀ ॥ 

ਸਿੰਗੇ ਸੋਹਿੰਤੀ ਕਿੰਤ ਸੁਆਮੀ ਤਦਨਸੁ ਰਣੈੀ ਰਾਵੀਐ ॥ 

ਸਾਤਸ ਸਾਤਸ ਤਚਤਾਤਰ ਿੀਵਾ ਪਰਿੁ ਪੇਤਖ ਹਤਰ ਗੁਣ ਗਾਵੀਐ ॥ 

ਤਿਰਹਾ ਲਿਾਇਆ ਦਰਸ ੁਪਾਇਆ ਅਤਮਉ ਤਦਰਸਤਿ ਤਸਿੰਚਿੰਤੀ ॥ 

ਤਿਨਵਿੰਤਤ ਨਾਨਕ ੁਮੇਰੀ ਇਛ ਪਿੰਨੀ ਤਮਲ ੇਤਿਸ ੁਖੋਿਿੰਤੀ ॥੧॥ 

ਨਤਸ ਵਿੰਞਹ ੁਤਕਲਤਵਖਹੁ ਕਰਤਾ ਘਤਰ ਆਇਆ ॥ 

ਦੂਤਹ ਦਹਨੁ ਿਇਆ ਗੋਤਵਿੰਦ ੁਪਰਗਿਾਇਆ ॥ 

ਪਰਗਿੇ ਗੁਪਾਲ ਗੋਤਿਿੰਦ ਲਾਲਨ ਸਾਧਸਿੰਤਗ ਵਖਾਤਣਆ ॥ 

ਆਚਰਿੁ ਡੀਿਾ ਅਤਮਉ ਵੂਿਾ ਗੁਰ ਪਰਸਾਦੀ ਿਾਤਣਆ ॥ 

ਮਤਨ ਸਾਂਤਤ ਆਈ ਵਿੀ ਵਧਾਈ ਨਹ ਅਿੰਤੁ ਿਾਈ ਪਾਇਆ ॥ 

ਤਿਨਵਿੰਤਤ ਨਾਨਕ ਸੁਖ ਸਹਤਿ ਮੇਲਾ ਪਰਿ ੂਆਤਪ ਿਣਾਇਆ ॥੨॥ 

ਨਰਕ ਨ ਡੀਿਤਿਆ ਤਸਮਰਤ ਨਾਰਾਇਣ ॥ 

ਿ ੈਿ ੈਧਰਮੁ ਕਰੇ ਦੂਤ ਿਏ ਪਲਾਇਣ ॥ 

ਧਰਮ ਧੀਰਿ ਸਹਿ ਸੁਖੀਏ ਸਾਧਸਿੰਗਤਤ ਹਤਰ ਿਿ ੇ॥ 

ਕਤਰ ਅਨੁਗਰਹੁ ਰਾਤਖ ਲੀਨੇ ਮੋਹ ਮਮਤਾ ਸਿ ਤਿੇ ॥ 

ਗਤਹ ਕਿੰਤਿ ਲਾਏ ਗੁਤਰ ਤਮਲਾਏ ਗੋਤਵਿੰਦ ਿਪਤ ਅਘਾਇਣ ॥ 

ਤਿਨਵਿੰਤਤ ਨਾਨਕ ਤਸਮਤਰ ਸਆੁਮੀ ਸਗਲ ਆਸ ਪੁਿਾਇਣ ॥੩॥ 

ਤਨਤਧ ਤਸਤਧ ਚਰਣ ਗਹੇ ਤਾ ਕਹੇਾ ਕਾਿਾ ॥ 

ਸਿੁ ਤਕਛ ੁਵਤਸ ਤਿਸ ੈਸ ੋਪਰਿੂ ਅਸਾਿਾ ॥ 

ਗਤਹ ਿੁਿਾ ਲੀਨ ੇਨਾਮ ਦੀਨੇ ਕਰੁ ਧਾਤਰ ਮਸਤਤਕ ਰਾਤਖਆ ॥ 

ਸਿੰਸਾਰ ਸਾਗਰੁ ਨਹ ਤਵਆਪੈ ਅਤਮਉ ਹਤਰ ਰਸੁ ਚਾਤਖਆ ॥ 

ਸਾਧਸਿੰਗੇ ਨਾਮ ਰਿੰਗੇ ਰਣ ੁਿੀਤਤ ਵਡਾ ਅਖਾਿਾ ॥ 

ਤਿਨਵਿੰਤਤ ਨਾਨਕ ਸਰਤਣ ਸੁਆਮੀ ਿਹੁਤਿ ਿਤਮ ਨ ਉਪਾਿਾ ॥੪॥੩॥੧੨॥ 
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ਸਿੰਤਚ ਹਤਰ ਧਨੁ ਪੂਤਿ ਸਤਤਗੁਰ ੁਛੋਤਡ ਸਗਲ ਤਵਕਾਰ ॥ 
 

ਤਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (51-7) 

ਸਿੰਤਚ ਹਤਰ ਧਨੁ ਪੂਤਿ ਸਤਤਗੁਰੁ ਛਤੋਡ ਸਗਲ ਤਵਕਾਰ ॥ 

ਤਿਤਨ ਤਿੰ ਸਾਤਿ ਸਵਾਤਰਆ ਹਤਰ ਤਸਮਤਰ ਹੋਇ ਉਧਾਰੁ ॥੧॥ 

ਿਤਪ ਮਨ ਨਾਮੁ ਏਕੁ ਅਪਾਰ ੁ॥ 

ਪਰਾਨ ਮਨੁ ਤਨੁ ਤਿਨਤਹ ਦੀਆ ਤਰਦੇ ਕਾ ਆਧਾਰੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਕਾਤਮ ਿੋਤਧ ਅਹਿੰਕਾਤਰ ਮਾਤੇ ਤਵਆਤਪਆ ਸਿੰਸਾਰੁ ॥ 

ਪਉ ਸਿੰਤ ਸਰਣੀ ਲਾਗੁ ਚਰਣੀ ਤਮਿੈ ਦੂਖੁ ਅਿੰਧਾਰੁ ॥੨॥ 

ਸਤੁ ਸਿੰਤੋਖੁ ਦਇਆ ਕਮਾਵ ੈਏਹ ਕਰਣੀ ਸਾਰ ॥ 

ਆਪੁ ਛੋਤਡ ਸਿ ਹੋਇ ਰੇਣਾ ਤਿਸੁ ਦੇਇ ਪਰਿੁ ਤਨਰਿੰਕਾਰ ੁ॥੩॥ 

ਿੋ ਦੀਸੈ ਸੋ ਸਗਲ ਤੂਿੰਹੈ ਪਸਤਰਆ ਪਾਸਾਰੁ ॥ 

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਗੁਤਰ ਿਰਮੁ ਕਾਤਿਆ ਸਗਲ ਿਰਹਮ ਿੀਚਾਰੁ ॥੪॥੨੫॥੯੫॥ 
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ਸਿੰਚਣ ਕਉ ਹਤਰ ਏਕੋ ਨਾਮੁ ॥ 
 

ਧਨਾਸਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (676-13) 

ਮੋਤਹ ਮਸਕੀਨ ਪਰਿੁ ਨਾਮੁ ਅਧਾਰੁ ॥ 

ਖਾਿਣ ਕਉ ਹਤਰ ਹਤਰ ਰੋਿਗਾਰੁ ॥ 

ਸਿੰਚਣ ਕਉ ਹਤਰ ਏਕੋ ਨਾਮੁ ॥ 

ਹਲਤਤ ਪਲਤਤ ਤਾ ਕੈ ਆਵ ੈਕਾਮ ॥੧॥ 

ਨਾਤਮ ਰਤ ੇਪਰਿ ਰਿੰਤਗ ਅਪਾਰ ॥ 

ਸਾਧ ਗਾਵਤਹ ਗੁਣ ਏਕ ਤਨਰਿੰਕਾਰ ॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਸਾਧ ਕੀ ਸੋਿਾ ਅਤਤ ਮਸਕੀਨੀ ॥ 

ਸਿੰਤ ਵਡਾਈ ਹਤਰ ਿਸੁ ਚੀਨੀ ॥ 

ਅਨਦੁ ਸਿੰਤਨ ਕੈ ਿਗਤਤ ਗੋਤਵਿੰਦ ॥ 

ਸੂਖੁ ਸਿੰਤਨ ਕੈ ਤਿਨਸੀ ਤਚਿੰਦ ॥੨॥ 

ਿਹ ਸਾਧ ਸਿੰਤਨ ਹਵੋਤਹ ਇਕਤਰ ॥ 

ਤਹ ਹਤਰ ਿਸੁ ਗਾਵਤਹ ਨਾਦ ਕਤਵਤ ॥ 

ਸਾਧ ਸਿਾ ਮਤਹ ਅਨਦ ਤਿਸਰਾਮ ॥ 

ਉਨ ਸਿੰਗੁ ਸੋ ਪਾਏ ਤਿਸੁ ਮਸਤਤਕ ਕਰਾਮ ॥੩॥ 

ਦੁਇ ਕਰ ਿੋਤਿ ਕਰੀ ਅਰਦਾਤਸ ॥ 

ਚਰਨ ਪਖਾਤਰ ਕਹਾਂ ਗੁਣਤਾਸ ॥ 

ਪਰਿ ਦਇਆਲ ਤਕਰਪਾਲ ਹਿੂਤਰ ॥ 

ਨਾਨਕ ੁਿੀਵੈ ਸਿੰਤਾ ਧੂਤਰ ॥੪॥੨॥੨੩॥ 
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ਸਿੰਡਾ ਮਰਕਾ ਿਾਇ ਪੁਕਾਰੇ ॥ 
 

ਿੈਰਉ ਨਾਮਦੇਵ ਿੀ (1165-6) 

ਸਿੰਡਾ ਮਰਕਾ ਿਾਇ ਪੁਕਾਰੇ ॥ 

ਪਿੈ ਨਹੀ ਹਮ ਹੀ ਪਤਚ ਹਾਰ ੇ॥ 

ਰਾਮੁ ਕਹੈ ਕਰ ਤਾਲ ਿਿਾਵੈ ਚਿੀਆ ਸਿੈ ਤਿਗਾਰੇ ॥੧॥ 

ਰਾਮ ਨਾਮਾ ਿਤਪਿੋ ਕਰ ੈ॥ 

ਤਹਰਦੈ ਹਤਰ ਿੀ ਕੋ ਤਸਮਰਨੁ ਧਰ ੈ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਿਸੁਧਾ ਿਤਸ ਕੀਨੀ ਸਿ ਰਾਿੇ ਤਿਨਤੀ ਕਰ ੈਪਿਰਾਨੀ ॥ 

ਪੂਤੁ ਪਰਤਹਲਾਦ ੁਕਤਹਆ ਨਹੀ ਮਾਨੈ ਤਤਤਨ ਤਉ ਅਉਰ ੈਿਾਨੀ ॥੨॥ 

ਦੁਸਿ ਸਿਾ ਤਮਤਲ ਮਿੰਤਰ ਉਪਾਇਆ ਕਰਸਹ ਅਉਧ ਘਨੇਰੀ ॥ 

ਤਗਤਰ ਤਰ ਿਲੁ ਿੁਆਲਾ ਿੈ ਰਾਤਖਓ ਰਾਿਾ ਰਾਤਮ ਮਾਇਆ ਫਰੇੀ ॥੩॥ 

ਕਾਤਢ ਖਿਗੁ ਕਾਲ ੁਿੈ ਕੋਤਪਓ ਮੋਤਹ ਿਤਾਉ ਿੁ ਤਤੁਹ ਰਾਖ ੈ॥ 

ਪੀਤ ਪੀਤਾਂਿਰ ਤਤਰਿਵਣ ਧਣੀ ਥਿੰਿ ਮਾਤਹ ਹਤਰ ਿਾਖੈ ॥੪॥ 

ਹਰਨਾਖਸੁ ਤਿਤਨ ਨਖਹ ਤਿਦਾਤਰਓ ਸਤੁਰ ਨਰ ਕੀਏ ਸਨਾਥਾ ॥ 

ਕਤਹ ਨਾਮਦਉੇ ਹਮ ਨਰਹਤਰ ਤਧਆਵਹ ਰਾਮੁ ਅਿੈ ਪਦ ਦਾਤਾ ॥੫॥੩॥੯॥ 
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ਸਿੰਤ ਕੀ ਤਨਿੰਦਾ ਿੋਨੀ ਿਵਨਾ ॥ 
 

ਿੈਰਉ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (1145-8) 

ਸਿੰਤ ਕੀ ਤਨਿੰਦਾ ਿਨੋੀ ਿਵਨਾ ॥ 

ਸਿੰਤ ਕੀ ਤਨਿੰਦਾ ਰੋਗੀ ਕਰਨਾ ॥ 

ਸਿੰਤ ਕੀ ਤਨਿੰਦਾ ਦੂਖ ਸਹਾਮ ॥ 

ਡਾਨੁ ਦਤੈ ਤਨਿੰਦਕ ਕਉ ਿਾਮ ॥੧॥ 

ਸਿੰਤਸਿੰਤਗ ਕਰਤਹ ਿੋ ਿਾਦੁ ॥ 

ਤਤਨ ਤਨਿੰਦਕ ਨਾਹੀ ਤਕਛੁ ਸਾਦੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਿਗਤ ਕੀ ਤਨਿੰਦਾ ਕਿੰਧੁ ਛੇਦਾਵ ੈ॥ 

ਿਗਤ ਕੀ ਤਨਿੰਦਾ ਨਰਕੁ ਿਿੰਚਾਵ ੈ॥ 

ਿਗਤ ਕੀ ਤਨਿੰਦਾ ਗਰਿ ਮਤਹ ਗਲੈ ॥ 

ਿਗਤ ਕੀ ਤਨਿੰਦਾ ਰਾਿ ਤੇ ਿਲੈ ॥੨॥ 

ਤਨਿੰਦਕ ਕੀ ਗਤਤ ਕਤਹੂ ਨਾਤਹ ॥ 

ਆਤਪ ਿੀਤਿ ਆਪ ੇਹੀ ਖਾਤਹ ॥ 

ਚੋਰ ਿਾਰ ਿੂਆਰ ਤ ੇਿੁਰਾ ॥ 

ਅਣਹੋਦਾ ਿਾਰੁ ਤਨਿੰਦਤਕ ਤਸਤਰ ਧਰਾ ॥੩॥ 

ਪਾਰਿਰਹਮ ਕੇ ਿਗਤ ਤਨਰਵੈਰ ॥ 

ਸੋ ਤਨਸਤਰ ੈਿੋ ਪੂਿ ੈਪੈਰ ॥ 

ਆਤਦ ਪੁਰਤਖ ਤਨਿੰਦਕੁ ਿੋਲਾਇਆ ॥ 

ਨਾਨਕ ਤਕਰਤੁ ਨ ਿਾਇ ਤਮਿਾਇਆ ॥੪॥੨੧॥੩੪॥ 
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ਸਿੰਤ ਿਨਹੁ ਤਮਤਲ ਿਾਈਹੋ ਸਚਾ ਨਾਮੁ ਸਮਾਤਲ ॥ 
 

ਤਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (49-13) 

ਸਿੰਤ ਿਨਹ ੁਤਮਤਲ ਿਾਈਹ ੋਸਚਾ ਨਾਮੁ ਸਮਾਤਲ ॥ 

ਤੋਸਾ ਿਿੰਧਹ ੁਿੀਅ ਕਾ ਐਥੈ ਓਥੈ ਨਾਤਲ ॥ 

ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਤ ੇਪਾਈਐ ਅਪਣੀ ਨਦਤਰ ਤਨਹਾਤਲ ॥ 

ਕਰਤਮ ਪਰਾਪਤਤ ਤਤਸ ੁਹੋਵੈ ਤਿਸ ਨੋ ਹੌਇ ਦਇਆਲ ੁ॥੧॥ 

ਮੇਰੇ ਮਨ ਗੁਰ ਿਵੇਡੁ ਅਵਰੁ ਨ ਕੋਇ ॥ 

ਦੂਿਾ ਥਾਉ ਨ ਕ ੋਸੁਝੈ ਗੁਰ ਮੇਲੇ ਸਚ ੁਸਇੋ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਸਗਲ ਪਦਾਰਥ ਤਤਸੁ ਤਮਲ ੇਤਿਤਨ ਗੁਰੁ ਤਡਿਾ ਿਾਇ ॥ 

ਗੁਰ ਚਰਣੀ ਤਿਨ ਮਨ ੁਲਗਾ ਸ ੇਵਡਿਾਗੀ ਮਾਇ ॥ 

ਗੁਰੁ ਦਾਤਾ ਸਮਰਥੁ ਗੁਰੁ ਗੁਰੁ ਸਿ ਮਤਹ ਰਤਹਆ ਸਮਾਇ ॥ 

ਗੁਰੁ ਪਰਮੇਸਰ ੁਪਾਰਿਰਹਮੁ ਗੁਰ ੁਡੁਿਦਾ ਲਏ ਤਰਾਇ ॥੨॥ 

ਤਕਤੁ ਮੁਤਖ ਗੁਰੁ ਸਾਲਾਹੀਐ ਕਰਣ ਕਾਰਣ ਸਮਰਥੁ ॥ 

ਸੇ ਮਥ ੇਤਨਹਚਲ ਰਹੇ ਤਿਨ ਗੁਤਰ ਧਾਤਰਆ ਹਥੁ ॥ 

ਗੁਤਰ ਅਿੰਤਮਰਤ ਨਾਮੁ ਪੀਆਤਲਆ ਿਨਮ ਮਰਨ ਕਾ ਪਥੁ ॥ 

ਗੁਰੁ ਪਰਮੇਸਰ ੁਸੇਤਵਆ ਿੈ ਿਿੰਿਨੁ ਦੁਖ ਲਥੁ ॥੩॥ 

ਸਤਤਗੁਰੁ ਗਤਹਰ ਗਿੀਰੁ ਹੈ ਸਖੁ ਸਾਗਰੁ ਅਘਖਿੰਡ ੁ॥ 

ਤਿਤਨ ਗੁਰੁ ਸੇਤਵਆ ਆਪਣਾ ਿਮਦੂਤ ਨ ਲਾਗੈ ਡਿੰਡੁ ॥ 

ਗੁਰ ਨਾਤਲ ਤੁਤਲ ਨ ਲਗਈ ਖਤੋਿ ਤਡਿਾ ਿਰਹਮਿੰਡੁ ॥ 

ਨਾਮੁ ਤਨਧਾਨ ੁਸਤਤਗੁਤਰ ਦੀਆ ਸੁਖੁ ਨਾਨਕ ਮਨ ਮਤਹ ਮਿੰਡੁ ॥੪॥੨੦॥੯੦॥ 
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ਸਿੰਤ ਿਨਾ ਕਾ ਛੋਹਰਾ ਤਤਸੁ ਚਰਣੀ ਲਾਤਗ ॥ 
 

ਤਿਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (811-14) 

ਪਾਣੀ ਪਖਾ ਪੀਸੁ ਦਾਸ ਕੈ ਤਿ ਹੋਤਹ ਤਨਹਾਲੁ ॥ 

ਰਾਿ ਤਮਲਖ ਤਸਕਦਾਰੀਆ ਅਗਨੀ ਮਤਹ ਿਾਲ ੁ॥੧॥ 

ਸਿੰਤ ਿਨਾ ਕਾ ਛੋਹਰਾ ਤਤਸ ੁਚਰਣੀ ਲਾਤਗ ॥ 

ਮਾਇਆਧਾਰੀ ਛਤਰਪਤਤ ਤਤਨਹ ਛੋਡਉ ਤਤਆਤਗ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਸਿੰਤਨ ਕਾ ਦਾਨਾ ਰੂਖਾ ਸ ੋਸਰਿ ਤਨਧਾਨ ॥ 

ਤਗਰਤਹ ਸਾਕਤ ਛਤੀਹ ਪਰਕਾਰ ਤੇ ਤਿਖੂ ਸਮਾਨ ॥੨॥ 

ਿਗਤ ਿਨਾ ਕਾ ਲੂਗਰਾ ਓਤਢ ਨਗਨ ਨ ਹੋਈ ॥ 

ਸਾਕਤ ਤਸਰਪਾਉ ਰਸੇਮੀ ਪਤਹਰਤ ਪਤਤ ਖੋਈ ॥੩॥ 

ਸਾਕਤ ਤਸਉ ਮੁਤਖ ਿੋਤਰਐ ਅਧ ਵੀਚਹੁ ਿੂਿ ੈ॥ 

ਹਤਰ ਿਨ ਕੀ ਸੇਵਾ ਿ ੋਕਰੇ ਇਤ ਊਤਤਹ ਛੂਿ ੈ॥੪॥ 

ਸਿ ਤਕਛੁ ਤੁਮਹ ਹੀ ਤੇ ਹੋਆ ਆਤਪ ਿਣਤ ਿਣਾਈ ॥ 

ਦਰਸਨੁ ਿੇਿਤ ਸਾਧ ਕਾ ਨਾਨਕ ਗੁਣ ਗਾਈ ॥੫॥੧੪॥੪੪॥ 
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ਸਿੰਤ ਿਨਾ ਤਮਤਲ ਹਤਰ ਿਸ ੁਗਾਇਓ ॥ 
 

ਰਾਗੁ ਿੈਰਾਿੀ ਮਹਲਾ ੫ ਘਰੁ ੧     (720-15) 

ਸਿੰਤ ਿਨਾ ਤਮਤਲ ਹਤਰ ਿਸ ੁਗਾਇਓ ॥ 

ਕੋਤਿ ਿਨਮ ਕੇ ਦੂਖ ਗਵਾਇਓ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਿੋ ਚਾਹਤ ਸੋਈ ਮਤਨ ਪਾਇਓ ॥ 

ਕਤਰ ਤਕਰਪਾ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਤਦਵਾਇਓ ॥੧॥ 

ਸਰਿ ਸੂਖ ਹਤਰ ਨਾਤਮ ਵਡਾਈ ॥ 

ਗੁਰ ਪਰਸਾਤਦ ਨਾਨਕ ਮਤਤ ਪਾਈ ॥੨॥੧॥੭॥ 
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ਸਿੰਤ ਿਨਾ ਤਮਤਲ ਿੋਲਹੁ ਰਾਮ ॥ 
 

ਗੋੋਂਡ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (865-1) 

ਰਾਮ ਰਾਮ ਸਿੰਤਗ ਕਤਰ ਤਿਉਹਾਰ ॥ 

ਰਾਮ ਰਾਮ ਰਾਮ ਪਰਾਨ ਅਧਾਰ ॥ 

ਰਾਮ ਰਾਮ ਰਾਮ ਕੀਰਤਨੁ ਗਾਇ ॥ 

ਰਮਤ ਰਾਮ ੁਸਿ ਰਤਹਓ ਸਮਾਇ ॥੧॥ 

ਸਿੰਤ ਿਨਾ ਤਮਤਲ ਿੋਲਹੁ ਰਾਮ ॥ 

ਸਿ ਤੇ ਤਨਰਮਲ ਪੂਰਨ ਕਾਮ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਰਾਮ ਰਾਮ ਧਨ ੁਸਿੰਤਚ ਿਿੰਡਾਰ ॥ 

ਰਾਮ ਰਾਮ ਰਾਮ ਕਤਰ ਆਹਾਰ ॥ 

ਰਾਮ ਰਾਮ ਵੀਸਤਰ ਨਹੀ ਿਾਇ ॥ 

ਕਤਰ ਤਕਰਪਾ ਗੁਤਰ ਦੀਆ ਿਤਾਇ ॥੨॥ 

ਰਾਮ ਰਾਮ ਰਾਮ ਸਦਾ ਸਹਾਇ ॥ 

ਰਾਮ ਰਾਮ ਰਾਮ ਤਲਵ ਲਾਇ ॥ 

ਰਾਮ ਰਾਮ ਿਤਪ ਤਨਰਮਲ ਿਏ ॥ 

ਿਨਮ ਿਨਮ ਕੇ ਤਕਲਤਿਖ ਗਏ ॥੩॥ 

ਰਮਤ ਰਾਮ ਿਨਮ ਮਰਣ ੁਤਨਵਾਰ ੈ॥ 

ਉਚਰਤ ਰਾਮ ਿੈ ਪਾਤਰ ਉਤਾਰ ੈ॥ 

ਸਿ ਤੇ ਊਚ ਰਾਮ ਪਰਗਾਸ ॥ 

ਤਨਤਸ ਿਾਸੁਰ ਿਤਪ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ॥੪॥੮॥੧੦॥ 
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ਸਿੰਤ ਪਰਸਾਤਦ ਿਪ ੈਹਤਰ ਨਾਉ ॥ 
 

ਗਉਿੀ ਗੁਆਰਰੇੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (183-3) 

ਸਤਤਗੁਰ ਦਰਸਤਨ ਅਗਤਨ ਤਨਵਾਰੀ ॥ 

ਸਤਤਗੁਰ ਿੇਿਤ ਹਉਮ ੈਮਾਰੀ ॥ 

ਸਤਤਗੁਰ ਸਿੰਤਗ ਨਾਹੀ ਮਨ ੁਡੋਲ ੈ॥ 

ਅਿੰਤਮਰਤ ਿਾਣੀ ਗੁਰਮੁਤਖ ਿੋਲ ੈ॥੧॥ 

ਸਿੁ ਿਗੁ ਸਾਚਾ ਿਾ ਸਚ ਮਤਹ ਰਾਤੇ ॥ 

ਸੀਤਲ ਸਾਤਤ ਗੁਰ ਤੇ ਪਰਿ ਿਾਤੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਸਿੰਤ ਪਰਸਾਤਦ ਿਪ ੈਹਤਰ ਨਾਉ ॥ 

ਸਿੰਤ ਪਰਸਾਤਦ ਹਤਰ ਕੀਰਤਨੁ ਗਾਉ ॥ 

ਸਿੰਤ ਪਰਸਾਤਦ ਸਗਲ ਦੁਖ ਤਮਿੇ ॥ 

ਸਿੰਤ ਪਰਸਾਤਦ ਿਿੰਧਨ ਤ ੇਛੁਿੇ ॥੨॥ 

ਸਿੰਤ ਤਿਪਾ ਤ ੇਤਮਿੇ ਮੋਹ ਿਰਮ ॥ 

ਸਾਧ ਰੇਣ ਮਿਨ ਸਤਿ ਧਰਮ ॥ 

ਸਾਧ ਤਿਪਾਲ ਦਇਆਲ ਗੋਤਵਿੰਦੁ ॥ 

ਸਾਧਾ ਮਤਹ ਇਹ ਹਮਰੀ ਤਿਿੰਦੁ ॥੩॥ 

ਤਕਰਪਾ ਤਨਤਧ ਤਕਰਪਾਲ ਤਧਆਵਉ ॥ 

ਸਾਧਸਿੰਤਗ ਤਾ ਿੈਿਣੁ ਪਾਵਉ ॥ 

ਮੋਤਹ ਤਨਰਗੁਣ ਕਉ ਪਰਤਿ ਕੀਨੀ ਦਇਆ ॥ 

ਸਾਧਸਿੰਤਗ ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਲਇਆ ॥੪॥੨੨॥੯੧॥ 
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ਸਿੰਤ ਮਿੰਡਲ ਮਤਹ ਹਤਰ ਮਤਨ ਵਸ ੈ॥ 
 

ਿੈਰਉ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (1146-7) 

ਸਿੰਤ ਮਿੰਡਲ ਮਤਹ ਹਤਰ ਮਤਨ ਵਸੈ ॥ 

ਸਿੰਤ ਮਿੰਡਲ ਮਤਹ ਦੁਰਤ ੁਸਿੁ ਨਸੈ ॥ 

ਸਿੰਤ ਮਿੰਡਲ ਮਤਹ ਤਨਰਮਲ ਰੀਤਤ ॥ 

ਸਿੰਤਸਿੰਤਗ ਹੋਇ ਏਕ ਪਰੀਤਤ ॥੧॥ 

ਸਿੰਤ ਮਿੰਡਲੁ ਤਹਾ ਕਾ ਨਾਉ ॥ 

ਪਾਰਿਰਹਮ ਕੇਵਲ ਗੁਣ ਗਾਉ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਸਿੰਤ ਮਿੰਡਲ ਮਤਹ ਿਨਮ ਮਰਣੁ ਰਹੈ ॥ 

ਸਿੰਤ ਮਿੰਡਲ ਮਤਹ ਿਮ ੁਤਕਛੂ ਨ ਕਹੈ ॥ 

ਸਿੰਤਸਿੰਤਗ ਹੋਇ ਤਨਰਮਲ ਿਾਣੀ ॥ 

ਸਿੰਤ ਮਿੰਡਲ ਮਤਹ ਨਾਮੁ ਵਖਾਣੀ ॥੨॥ 

ਸਿੰਤ ਮਿੰਡਲ ਕਾ ਤਨਹਚਲ ਆਸਨੁ ॥ 

ਸਿੰਤ ਮਿੰਡਲ ਮਤਹ ਪਾਪ ਤਿਨਾਸਨੁ ॥ 

ਸਿੰਤ ਮਿੰਡਲ ਮਤਹ ਤਨਰਮਲ ਕਥਾ ॥ 

ਸਿੰਤਸਿੰਤਗ ਹਉਮੈ ਦੁਖ ਨਸਾ ॥੩॥ 

ਸਿੰਤ ਮਿੰਡਲ ਕਾ ਨਹੀ ਤਿਨਾਸੁ ॥ 

ਸਿੰਤ ਮਿੰਡਲ ਮਤਹ ਹਤਰ ਗੁਣਤਾਸੁ ॥ 

ਸਿੰਤ ਮਿੰਡਲ ਿਾਕੁਰ ਤਿਸਰਾਮੁ ॥ 

ਨਾਨਕ ਓਤਤ ਪਤੋਤ ਿਗਵਾਨ ੁ॥੪॥੨੪॥੩੭॥ 
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ਸਿੰਤ ਮਿੰਡਲ ੁਤਹਾ ਕਾ ਨਾਉ ॥ 
 

ਿੈਰਉ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (1146-7) 

ਸਿੰਤ ਮਿੰਡਲ ਮਤਹ ਹਤਰ ਮਤਨ ਵਸੈ ॥ 

ਸਿੰਤ ਮਿੰਡਲ ਮਤਹ ਦੁਰਤ ੁਸਿੁ ਨਸੈ ॥ 

ਸਿੰਤ ਮਿੰਡਲ ਮਤਹ ਤਨਰਮਲ ਰੀਤਤ ॥ 

ਸਿੰਤਸਿੰਤਗ ਹੋਇ ਏਕ ਪਰੀਤਤ ॥੧॥ 

ਸਿੰਤ ਮਿੰਡਲੁ ਤਹਾ ਕਾ ਨਾਉ ॥ 

ਪਾਰਿਰਹਮ ਕੇਵਲ ਗੁਣ ਗਾਉ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਸਿੰਤ ਮਿੰਡਲ ਮਤਹ ਿਨਮ ਮਰਣੁ ਰਹੈ ॥ 

ਸਿੰਤ ਮਿੰਡਲ ਮਤਹ ਿਮ ੁਤਕਛੂ ਨ ਕਹੈ ॥ 

ਸਿੰਤਸਿੰਤਗ ਹੋਇ ਤਨਰਮਲ ਿਾਣੀ ॥ 

ਸਿੰਤ ਮਿੰਡਲ ਮਤਹ ਨਾਮੁ ਵਖਾਣੀ ॥੨॥ 

ਸਿੰਤ ਮਿੰਡਲ ਕਾ ਤਨਹਚਲ ਆਸਨੁ ॥ 

ਸਿੰਤ ਮਿੰਡਲ ਮਤਹ ਪਾਪ ਤਿਨਾਸਨੁ ॥ 

ਸਿੰਤ ਮਿੰਡਲ ਮਤਹ ਤਨਰਮਲ ਕਥਾ ॥ 

ਸਿੰਤਸਿੰਤਗ ਹਉਮੈ ਦੁਖ ਨਸਾ ॥੩॥ 

ਸਿੰਤ ਮਿੰਡਲ ਕਾ ਨਹੀ ਤਿਨਾਸੁ ॥ 

ਸਿੰਤ ਮਿੰਡਲ ਮਤਹ ਹਤਰ ਗੁਣਤਾਸੁ ॥ 

ਸਿੰਤ ਮਿੰਡਲ ਿਾਕੁਰ ਤਿਸਰਾਮੁ ॥ 

ਨਾਨਕ ਓਤਤ ਪਤੋਤ ਿਗਵਾਨ ੁ॥੪॥੨੪॥੩੭॥ 
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ਸਿੰਤ ਰਹਤ ਸੁਨਹੁ ਮੇਰੇ ਿਾਈ ॥ 
 

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (392-13) 

ਆਿ ਪਹਰ ਤਨਕਤਿ ਕਤਰ ਿਾਨੈ ॥ 

ਪਰਿ ਕਾ ਕੀਆ ਮੀਿਾ ਮਾਨੈ ॥ 

ਏਕੁ ਨਾਮੁ ਸਿੰਤਨ ਆਧਾਰੁ ॥ 

ਹੋਇ ਰਹੇ ਸਿ ਕੀ ਪਗ ਛਾਰੁ ॥੧॥ 

ਸਿੰਤ ਰਹਤ ਸੁਨਹੁ ਮੇਰ ੇਿਾਈ ॥ 

ਉਆ ਕੀ ਮਤਹਮਾ ਕਥਨ ੁਨ ਿਾਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਵਰਤਤਣ ਿਾ ਕੈ ਕੇਵਲ ਨਾਮ ॥ 

ਅਨਦ ਰੂਪ ਕੀਰਤਨੁ ਤਿਸਰਾਮ ॥ 

ਤਮਤਰ ਸਤੁ ਿਾ ਕੈ ਏਕ ਸਮਾਨੈ ॥ 

ਪਰਿ ਅਪਨੁ ੇਤਿਨ ੁਅਵਰ ੁਨ ਿਾਨੈ ॥੨॥ 

ਕੋਤਿ ਕੋਤਿ ਅਘ ਕਾਿਨਹਾਰਾ ॥ 

ਦੁਖ ਦੂਤਰ ਕਰਨ ਿੀਅ ਕ ੇਦਾਤਾਰਾ ॥ 

ਸੂਰਿੀਰ ਿਚਨ ਕੇ ਿਲੀ ॥ 

ਕਉਲਾ ਿਪੁਰੀ ਸਿੰਤੀ ਛਲੀ ॥੩॥ 

ਤਾ ਕਾ ਸਿੰਗੁ ਿਾਛਤਹ ਸੁਰਦੇਵ ॥ 

ਅਮੋਘ ਦਰਸੁ ਸਫਲ ਿਾ ਕੀ ਸਵੇ ॥ 

ਕਰ ਿੋਤਿ ਨਾਨਕੁ ਕਰ ੇਅਰਦਾਤਸ ॥ 

ਮੋਤਹ ਸਿੰਤਹ ਿਹਲ ਦੀਿੈ ਗੁਣਤਾਤਸ ॥੪॥੩੭॥੮੮॥ 
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ਸਿੰਤਸਿੰਤਗ ਪੇਤਖਓ ਮਨ ਮਾਏੋਂ ॥ 
 

ਿੈਰਉ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (1139-3) 

ਿਨ ਮਤਹ ਪੇਤਖਓ ਤਤਰਣ ਮਤਹ ਪੇਤਖਓ ਤਗਰਤਹ ਪੇਤਖਓ ਉਦਾਸਾਏ ॥ 

ਦਿੰਡਧਾਰ ਿਿਧਾਰੈ ਪੇਤਖਓ ਵਰਤ ਨਮੇ ਤੀਰਥਾਏ ॥੧॥ 

ਸਿੰਤਸਿੰਤਗ ਪਤੇਖਓ ਮਨ ਮਾਏੋਂ ॥ 

ਊਿ ਪਇਆਲ ਸਰਿ ਮਤਹ ਪਰੂਨ ਰਤਸ ਮਿੰਗਲ ਗੁਣ ਗਾਏ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਿੋਗ ਿੇਖ ਸਿੰਤਨਆਸੈ ਪੇਤਖਓ ਿਤਤ ਿਿੰਗਮ ਕਾਪਿਾਏ ॥ 

ਤਪੀ ਤਪੀਸੁਰ ਮੁਤਨ ਮਤਹ ਪਤੇਖਓ ਨਿ ਨਾਤਿਕ ਤਨਰਤਾਏ ॥੨॥ 

ਚਹੁ ਮਤਹ ਪੇਤਖਓ ਖਿ ਮਤਹ ਪਤੇਖਓ ਦਸ ਅਸਿੀ ਤਸਿੰਤਮਰਤਾਏ ॥ 

ਸਿ ਤਮਤਲ ਏਕੋ ਏਕੁ ਵਖਾਨਤਹ ਤਉ ਤਕਸ ਤੇ ਕਹਉ ਦੁਰਾਏ ॥੩॥ 

ਅਗਹ ਅਗਹ ਿੇਅਿੰਤ ਸੁਆਮੀ ਨਹ ਕੀਮ ਕੀਮ ਕੀਮਾਏ ॥ 

ਿਨ ਨਾਨਕ ਤਤਨ ਕੈ ਿਤਲ ਿਤਲ ਿਾਈਐ ਤਿਹ ਘਤਿ ਪਰਗਿੀਆਏ ॥੪॥੨॥੧੫॥ 
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ਸਿੰਤਹ ਚਰਨ ਮੋਰਲੋ ਮਾਥਾ ॥ 
 

ਸਾਰਗ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (1206-13) 

ਗਾਇਓ ਰੀ ਮ ੈਗੁਣ ਤਨਤਧ ਮਿੰਗਲ ਗਾਇਓ ॥ 

ਿਲੇ ਸਿੰਿੋਗ ਿਲੇ ਤਦਨ ਅਉਸਰ ਿਉ ਗੋਪਾਲੁ ਰੀਝਾਇਓ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਸਿੰਤਹ ਚਰਨ ਮੋਰਲੋ ਮਾਥਾ ॥ 

ਹਮਰੇ ਮਸਤਤਕ ਸਿੰਤ ਧਰੇ ਹਾਥਾ ॥੧॥ 

ਸਾਧਹ ਮਿੰਤ ੁਮੋਰਲੋ ਮਨੂਆ ॥ 

ਤਾ ਤ ੇਗਤ ੁਹੋਏ ਤਰੈ ਗੁਨੀਆ ॥੨॥ 

ਿਗਤਹ ਦਰਸੁ ਦੇਤਖ ਨੈਨ ਰਿੰਗਾ ॥ 

ਲੋਿ ਮੋਹ ਤੂਿੇ ਿਰਮ ਸਿੰਗਾ ॥੩॥ 

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਸੁਖ ਸਹਿ ਅਨਿੰਦਾ ॥ 

ਖੋਤਲਿ੍ਹਹ ਿੀਤਤ ਤਮਲ ੇਪਰਮਾਨਿੰਦਾ ॥੪॥੧੪॥ 
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ਸਿੰਤਹ ਧੂਤਰ ਲੇ ਮਤੁਖ ਮਲੀ ॥ 
 

ਕਦੇਾਰਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (1121-16) 

ਸਿੰਤਹ ਧੂਤਰ ਲ ੇਮੁਤਖ ਮਲੀ ॥ 

ਗੁਣਾ ਅਚੁਤ ਸਦਾ ਪੂਰਨ ਨਹ ਦੋਖ ਤਿਆਪਤਹ ਕਲੀ ॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਗੁਰ ਿਚਤਨ ਕਾਰਿ ਸਰਿ ਪੂਰਨ ਈਤ ਊਤ ਨ ਹਲੀ ॥ 

ਪਰਿ ਏਕ ਅਤਨਕ ਸਰਿਤ ਪੂਰਨ ਤਿਖੈ ਅਗਤਨ ਨ ਿਲੀ ॥੧॥ 

ਗਤਹ ਿੁਿਾ ਲੀਨ ੋਦਾਸ ੁਅਪਨੋ ਿੋਤਤ ਿੋਤੀ ਰਲੀ ॥ 

ਪਰਿ ਚਰਨ ਸਰਨ ਅਨਾਥੁ ਆਇਓ ਨਾਨਕ ਹਤਰ ਸਿੰਤਗ ਚਲੀ ॥੨॥੬॥੧੪॥ 
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ਸਿੰਤਹੁ ਇਹਾ ਿਤਾਵਹੁ ਕਾਰੀ ॥ 
 

ਸਰੋਤਿ ਮਹਲਾ ੫ ਪਿੰਚਪਦਾ ॥   (616-16) 

ਤਿਨਸੈ ਮੋਹੁ ਮੇਰਾ ਅਰ ੁਤੇਰਾ ਤਿਨਸੈ ਅਪਨੀ ਧਾਰੀ ॥੧॥ 

ਸਿੰਤਹੁ ਇਹਾ ਿਤਾਵਹੁ ਕਾਰੀ ॥ 

ਤਿਤੁ ਹਉਮੈ ਗਰਿੁ ਤਨਵਾਰੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਸਰਿ ਿੂਤ ਪਾਰਿਰਹਮੁ ਕਤਰ ਮਾਤਨਆ ਹੋਵਾਂ ਸਗਲ ਰੇਨਾਰੀ ॥੨॥ 

ਪੇਤਖਓ ਪਰਿ ਿੀਉ ਅਪੁਨੈ ਸਿੰਗੇ ਚੂਕੈ ਿੀਤਤ ਿਰਮਾਰੀ ॥੩॥ 

ਅਉਖਧੁ ਨਾਮੁ ਤਨਰਮਲ ਿਲੁ ਅਿੰਤਮਰਤ ੁਪਾਈਐ ਗੁਰੂ ਦੁਆਰੀ ॥੪॥ 

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਤਿਸੁ ਮਸਤਤਕ ਤਲਤਖਆ ਤਤਸ ੁਗੁਰ ਤਮਤਲ ਰਗੋ ਤਿਦਾਰੀ ॥੫॥੧੭॥੨੮॥ 
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ਸਿੰਤਹੁ ਸਾਗਰੁ ਪਾਤਰ ਉਤਰੀਐ ॥ 
 

ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (747-15) 

ਕਰਮ ਧਰਮ ਪਾਖਿੰਡ ਿੋ ਦੀਸਤਹ ਤਤਨ ਿਮ ੁਿਾਗਾਤੀ ਲੂਿ ੈ॥ 

ਤਨਰਿਾਣ ਕੀਰਤਨ ੁਗਾਵਹੁ ਕਰਤੇ ਕਾ ਤਨਮਖ ਤਸਮਰਤ ਤਿਤ ੁਛੂਿ ੈ॥੧॥ 

ਸਿੰਤਹੁ ਸਾਗਰੁ ਪਾਤਰ ਉਤਰੀਐ ॥ 

ਿੇ ਕੋ ਿਚਨੁ ਕਮਾਵੈ ਸਿੰਤਨ ਕਾ ਸੋ ਗੁਰ ਪਰਸਾਦੀ ਤਰੀਐ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਕੋਤਿ ਤੀਰਥ ਮਿਨ ਇਸਨਾਨਾ ਇਸੁ ਕਤਲ ਮਤਹ ਮੈਲੁ ਿਰੀਿੈ ॥ 

ਸਾਧਸਿੰਤਗ ਿ ੋਹਤਰ ਗੁਣ ਗਾਵੈ ਸੋ ਤਨਰਮਲੁ ਕਤਰ ਲੀਿ ੈ॥੨॥ 

ਿੇਦ ਕਤੇਿ ਤਸਤਮਰਤਤ ਸਤਿ ਸਾਸਤ ਇਨਹ ਪਤਿਆ ਮੁਕਤਤ ਨ ਹੋਈ ॥ 

ਏਕੁ ਅਖਰੁ ਿੋ ਗੁਰਮੁਤਖ ਿਾਪ ੈਤਤਸ ਕੀ ਤਨਰਮਲ ਸੋਈ ॥੩॥ 

ਖਤਰੀ ਿਰਾਹਮਣ ਸੂਦ ਵੈਸ ਉਪਦਸੇੁ ਚਹੁ ਵਰਨਾ ਕਉ ਸਾਝਾ ॥ 

ਗੁਰਮੁਤਖ ਨਾਮੁ ਿਪੈ ਉਧਰ ੈਸੋ ਕਤਲ ਮਤਹ ਘਤਿ ਘਤਿ ਨਾਨਕ ਮਾਝਾ ॥੪॥੩॥੫੦॥ 
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ਸਿੰਤਹੁ ਘਤਿ ਘਤਿ ਰਤਹਆ ਸਮਾਤਹਓ ॥ 
 

ਸਰੋਤਿ ਮਹਲਾ ੫ ਘਰੁ ੨ ਦੁਪਦੇ     (617-2) 

ਸਗਲ ਿਨਸਪਤਤ ਮਤਹ ਿੈਸਿੰਤਰੁ ਸਗਲ ਦੂਧ ਮਤਹ ਘੀਆ ॥ 

ਊਚ ਨੀਚ ਮਤਹ ਿਤੋਤ ਸਮਾਣੀ ਘਤਿ ਘਤਿ ਮਾਧਉ ਿੀਆ ॥੧॥ 

ਸਿੰਤਹੁ ਘਤਿ ਘਤਿ ਰਤਹਆ ਸਮਾਤਹਓ ॥ 

ਪੂਰਨ ਪੂਤਰ ਰਤਹਓ ਸਰਿ ਮਤਹ ਿਤਲ ਥਤਲ ਰਮਈਆ ਆਤਹਓ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਗੁਣ ਤਨਧਾਨ ਨਾਨਕੁ ਿਸੁ ਗਾਵ ੈਸਤਤਗੁਤਰ ਿਰਮੁ ਚੁਕਾਇਓ ॥ 

ਸਰਿ ਤਨਵਾਸੀ ਸਦਾ ਅਲਪੇਾ ਸਿ ਮਤਹ ਰਤਹਆ ਸਮਾਇਓ ॥੨॥੧॥੨੯॥ 
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ਸਿੰਤਹੁ ਰਾਮ ਨਾਤਮ ਤਨਸਤਰੀਐ ॥ 
 

ਸਰੋਤਿ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (621-18) 

ਗੁਤਰ ਪੂਰ ੈਤਕਰਪਾ ਧਾਰੀ ॥ 

ਪਰਤਿ ਪੂਰੀ ਲੋਚ ਹਮਾਰੀ ॥ 

ਕਤਰ ਇਸਨਾਨ ੁਤਗਰਤਹ ਆਏ ॥ 

ਅਨਦ ਮਿੰਗਲ ਸੁਖ ਪਾਏ ॥੧॥ 

ਸਿੰਤਹੁ ਰਾਮ ਨਾਤਮ ਤਨਸਤਰੀਐ ॥ 

ਊਿਤ ਿੈਿਤ ਹਤਰ ਹਤਰ ਤਧਆਈਐ ਅਨਤਦਨੁ ਸੁਤਿਤ ੁਕਰੀਐ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਸਿੰਤ ਕਾ ਮਾਰਗੁ ਧਰਮ ਕੀ ਪਉਿੀ ਕੋ ਵਡਿਾਗੀ ਪਾਏ ॥ 

ਕੋਤਿ ਿਨਮ ਕੇ ਤਕਲਤਿਖ ਨਾਸ ੇਹਤਰ ਚਰਣੀ ਤਚਤੁ ਲਾਏ ॥੨॥ 

ਉਸਤਤਤ ਕਰਹੁ ਸਦਾ ਪਰਿ ਅਪਨ ੇਤਿਤਨ ਪੂਰੀ ਕਲ ਰਾਖੀ ॥ 

ਿੀਅ ਿਿੰਤ ਸਤਿ ਿਏ ਪਤਵਤਰਾ ਸਤਤਗੁਰ ਕੀ ਸਚੁ ਸਾਖੀ ॥੩॥ 

ਤਿਘਨ ਤਿਨਾਸਨ ਸਤਿ ਦੁਖ ਨਾਸਨ ਸਤਤਗਤੁਰ ਨਾਮੁ ਤਦਰਿਾਇਆ ॥ 

ਖੋਏ ਪਾਪ ਿਏ ਸਤਿ ਪਾਵਨ ਿਨ ਨਾਨਕ ਸੁਤਖ ਘਤਰ ਆਇਆ ॥੪॥੩॥੫੩॥ 
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ਸਿੰਤਹੁ ਰਾਮਦਾਸ ਸਰੋਵਰ ੁਨੀਕਾ ॥ 
 

ਸਰੋਤਿ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (623-2) 

ਤਵਤਚ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖੁ ਖਲੋਆ ॥ 

ਵਾਲ ੁਨ ਤਵਿੰਗਾ ਹੋਆ ॥ 

ਮਿਨੁ ਗੁਰ ਆਂਦਾ ਰਾਸੇ ॥ 

ਿਤਪ ਹਤਰ ਹਤਰ ਤਕਲਤਵਖ ਨਾਸੇ ॥੧॥ 

ਸਿੰਤਹੁ ਰਾਮਦਾਸ ਸਰੋਵਰ ੁਨੀਕਾ ॥ 

ਿੋ ਨਾਵੈ ਸੋ ਕਲੁੁ ਤਰਾਵੈ ਉਧਾਰੁ ਹੋਆ ਹੈ ਿੀ ਕਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਿ ੈਿ ੈਕਾਰੁ ਿਗੁ ਗਾਵ ੈ॥ 

ਮਨ ਤਚਿੰਤਦਅਿੇ ਫਲ ਪਾਵ ੈ॥ 

ਸਹੀ ਸਲਾਮਤਤ ਨਾਇ ਆਏ ॥ 

ਅਪਣਾ ਪਰਿੂ ਤਧਆਏ ॥੨॥ 

ਸਿੰਤ ਸਰੋਵਰ ਨਾਵੈ ॥ 

ਸੋ ਿਨੁ ਪਰਮ ਗਤਤ ਪਾਵੈ ॥ 

ਮਰੈ ਨ ਆਵੈ ਿਾਈ ॥ 

ਹਤਰ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਤਧਆਈ ॥੩॥ 

ਇਹੁ ਿਰਹਮ ਤਿਚਾਰੁ ਸ ੁਿਾਨ ੈ॥ 

ਤਿਸੁ ਦਇਆਲ ੁਹੋਇ ਿਗਵਾਨ ੈ॥ 

ਿਾਿਾ ਨਾਨਕ ਪਰਿ ਸਰਣਾਈ ॥ 

ਸਿ ਤਚਿੰਤਾ ਗਣਤ ਤਮਿਾਈ ॥੪॥੭॥੫੭॥ 
 
  



 414 

 

ਸਿੰਤਨ ਅਵਰ ਨ ਕਾਹ ੂਿਾਨੀ ॥ 
 

ਿਡੋੀ ਮਹਲਾ ੫ ਘਰੁ ੧ ਦੁਪਦੇ     (711-11) 

ਸਿੰਤਨ ਅਵਰ ਨ ਕਾਹੂ ਿਾਨੀ ॥ 

ਿੇਪਰਵਾਹ ਸਦਾ ਰਿੰਤਗ ਹਤਰ ਕੈ ਿਾ ਕੋ ਪਾਖੁ ਸੁਆਮੀ ॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਊਚ ਸਮਾਨਾ ਿਾਕੁਰ ਤੇਰੋ ਅਵਰ ਨ ਕਾਹੂ ਤਾਨੀ ॥ 

ਐਸੋ ਅਮਰੁ ਤਮਤਲਓ ਿਗਤਨ ਕਉ ਰਾਤਚ ਰਹ ੇਰਿੰਤਗ ਤਗਆਨੀ ॥੧॥ 

ਰੋਗ ਸੋਗ ਦੁਖ ਿਰਾ ਮਰਾ ਹਤਰ ਿਨਤਹ ਨਹੀ ਤਨਕਿਾਨੀ ॥ 

ਤਨਰਿਉ ਹਇੋ ਰਹੇ ਤਲਵ ਏਕੈ ਨਾਨਕ ਹਤਰ ਮਨੁ ਮਾਨੀ ॥੨॥੧॥ 
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ਸਿੰਤਨ ਕੈ ਸੁਨੀਅਤ ਪਰਿ ਕੀ ਿਾਤ ॥ 
 

ਤਿਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (820-17) 

ਸਿੰਤਨ ਕੈ ਸਨੁੀਅਤ ਪਰਿ ਕੀ ਿਾਤ ॥ 

ਕਥਾ ਕੀਰਤਨੁ ਆਨਿੰਦ ਮਿੰਗਲ ਧੁਤਨ ਪੂਤਰ ਰਹੀ ਤਦਨਸੁ ਅਰ ੁਰਾਤਤ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਕਤਰ ਤਕਰਪਾ ਅਪਨੇ ਪਰਤਿ ਕੀਨੇ ਨਾਮ ਅਪੁਨ ੇਕੀ ਕੀਨੀ ਦਾਤਤ ॥ 

ਆਿ ਪਹਰ ਗੁਨ ਗਾਵਤ ਪਰਿ ਕੇ ਕਾਮ ਿੋਧ ਇਸੁ ਤਨ ਤੇ ਿਾਤ ॥੧॥ 

ਤਤਰਪਤਤ ਅਘਾਏ ਪੇਤਖ ਪਰਿ ਦਰਸਨੁ ਅਿੰਤਮਰਤ ਹਤਰ ਰਸੁ ਿੋਿਨੁ ਖਾਤ ॥ 

ਚਰਨ ਸਰਨ ਨਾਨਕ ਪਰਿ ਤੇਰੀ ਕਤਰ ਤਕਰਪਾ ਸਿੰਤਸਿੰਤਗ ਤਮਲਾਤ ॥੨॥੪॥੮੪॥ 
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ਸਿੰਤਨ ਕੈ ਿਤਲਹਾਰੈ ਿਾਉ ॥ 
 

ਗੋੋਂਡ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (869-1) 

ਸਿੰਤਨ ਕੈ ਿਤਲਹਾਰ ੈਿਾਉ ॥ 

ਸਿੰਤਨ ਕੈ ਸਿੰਤਗ ਰਾਮ ਗੁਨ ਗਾਉ ॥ 

ਸਿੰਤ ਪਰਸਾਤਦ ਤਕਲਤਵਖ ਸਤਿ ਗਏ ॥ 

ਸਿੰਤ ਸਰਤਣ ਵਡਿਾਗੀ ਪਏ ॥੧॥ 

ਰਾਮੁ ਿਪਤ ਕਛੁ ਤਿਘਨੁ ਨ ਤਵਆਪੈ ॥ 

ਗੁਰ ਪਰਸਾਤਦ ਅਪਨੁਾ ਪਰਿ ੁਿਾਪੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਪਾਰਿਰਹਮੁ ਿਿ ਹੋਇ ਦਇਆਲ ॥ 

ਸਾਧੂ ਿਨ ਕੀ ਕਰ ੈਰਵਾਲ ॥ 

ਕਾਮੁ ਿੋਧੁ ਇਸੁ ਤਨ ਤ ੇਿਾਇ ॥ 

ਰਾਮ ਰਤਨ ੁਵਸੈ ਮਤਨ ਆਇ ॥੨॥ 

ਸਫਲੁ ਿਨਮ ੁਤਾਂ ਕਾ ਪਰਵਾਣ ੁ॥ 

ਪਾਰਿਰਹਮੁ ਤਨਕਤਿ ਕਤਰ ਿਾਣੁ ॥ 

ਿਾਇ ਿਗਤਤ ਪਰਿ ਕੀਰਤਤਨ ਲਾਗੈ ॥ 

ਿਨਮ ਿਨਮ ਕਾ ਸੋਇਆ ਿਾਗੈ ॥੩॥ 

ਚਰਨ ਕਮਲ ਿਨ ਕਾ ਆਧਾਰੁ ॥ 

ਗੁਣ ਗੋਤਵਿੰਦ ਰਉੋਂ ਸਚੁ ਵਾਪਾਰ ੁ॥ 

ਦਾਸ ਿਨਾ ਕੀ ਮਨਸਾ ਪੂਤਰ ॥ 

ਨਾਨਕ ਸੁਖੁ ਪਾਵ ੈਿਨ ਧਤੂਰ ॥੪॥੨੦॥੨੨॥੬॥੨੮॥ 
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ਸਿੰਤਨ ਪਤਹ ਆਤਪ ਉਧਾਰਨ ਆਇਓ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
 

ਕਾਨਿਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (1299-10) 

ਸਿੰਤਨ ਪਤਹ ਆਤਪ ਉਧਾਰਨ ਆਇਓ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਦਰਸਨ ਿੇਿਤ ਹੋਤ ਪਨੁੀਤਾ ਹਤਰ ਹਤਰ ਮਿੰਤ ੁਤਦਰਿਾਇਓ ॥੧॥ 

ਕਾਿੇ ਰੋਗ ਿਏ ਮਨ ਤਨਰਮਲ ਹਤਰ ਹਤਰ ਅਉਖਧੁ ਖਾਇਓ ॥੨॥ 

ਅਸਤਥਤ ਿਏ ਿਸੇ ਸੁਖ ਥਾਨਾ ਿਹੁਤਰ ਨ ਕਤਹੂ ਧਾਇਓ ॥੩॥ 

ਸਿੰਤ ਪਰਸਾਤਦ ਤਰ ੇਕੁਲ ਲਗੋਾ ਨਾਨਕ ਤਲਪਤ ਨ ਮਾਇਓ ॥੪॥੭॥ 
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ਸਿੰਤਨ ਤਿਨ ੁਅਵਰੁ ਨ ਦਾਤਾ ਿੀਆ ॥ 
 

ਸਰੋਤਿ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (610-7) 

ਤਨੁ ਸਿੰਤਨ ਕਾ ਧਨੁ ਸਿੰਤਨ ਕਾ ਮਨੁ ਸਿੰਤਨ ਕਾ ਕੀਆ ॥ 

ਸਿੰਤ ਪਰਸਾਤਦ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਤਧਆਇਆ ਸਰਿ ਕੁਸਲ ਤਿ ਥੀਆ ॥੧॥ 

ਸਿੰਤਨ ਤਿਨ ੁਅਵਰ ੁਨ ਦਾਤਾ ਿੀਆ ॥ 

ਿੋ ਿੋ ਸਰਤਣ ਪਰ ੈਸਾਧ ੂਕੀ ਸੋ ਪਾਰਗਰਾਮੀ ਕੀਆ ॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਕੋਤਿ ਪਰਾਧ ਤਮਿਤਹ ਿਨ ਸੇਵਾ ਹਤਰ ਕੀਰਤਨ ੁਰਤਸ ਗਾਈਐ ॥ 

ਈਹਾ ਸੁਖੁ ਆਗ ੈਮੁਖ ਊਿਲ ਿਨ ਕਾ ਸਿੰਗੁ ਵਡਿਾਗੀ ਪਾਈਐ ॥੨॥ 

ਰਸਨਾ ਏਕ ਅਨੇਕ ਗੁਣ ਪੂਰਨ ਿਨ ਕੀ ਕੇਤਕ ਉਪਮਾ ਕਹੀਐ ॥ 

ਅਗਮ ਅਗੋਚਰ ਸਦ ਅਤਿਨਾਸੀ ਸਰਤਣ ਸਿੰਤਨ ਕੀ ਲਹੀਐ ॥੩॥ 

ਤਨਰਗੁਨ ਨੀਚ ਅਨਾਥ ਅਪਰਾਧੀ ਓਿ ਸਿੰਤਨ ਕੀ ਆਹੀ ॥ 

ਿੂਡਤ ਮੋਹ ਤਗਰਹ ਅਿੰਧ ਕਪੂ ਮਤਹ ਨਾਨਕ ਲੇਹੁ ਤਨਿਾਹੀ ॥੪॥੭॥ 
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ਸਿੰਤਾ ਕੀ ਹੋਇ ਦਾਸਰੀ ਏਹੁ ਅਚਾਰਾ ਤਸਖ ੁਰੀ ॥ 
 

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (400-8) 

ਸਿੰਤਾ ਕੀ ਹੋਇ ਦਾਸਰੀ ਏਹੁ ਅਚਾਰਾ ਤਸਖੁ ਰੀ ॥ 

ਸਗਲ ਗੁਣਾ ਗੁਣ ਊਤਮੋ ਿਰਤਾ ਦੂਤਰ ਨ ਤਪਖੁ ਰੀ ॥੧॥ 

ਇਹੁ ਮਨ ੁਸਿੰਦਤਰ ਆਪਣਾ ਹਤਰ ਨਾਤਮ ਮਿੀਿ ੈਰਿੰਤਗ ਰੀ ॥ 

ਤਤਆਤਗ ਤਸਆਣਪ ਚਾਤੁਰੀ ਤੂਿੰ ਿਾਣੁ ਗੁਪਾਲਤਹ ਸਿੰਤਗ ਰੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਿਰਤਾ ਕਹੈ ਸੁ ਮਾਨੀਐ ਏਹੁ ਸੀਗਾਰੁ ਿਣਾਇ ਰੀ ॥ 

ਦੂਿਾ ਿਾਉ ਤਵਸਾਰੀਐ ਏਹੁ ਤਿੰਿੋਲਾ ਖਾਇ ਰੀ ॥੨॥ 

ਗੁਰ ਕਾ ਸਿਦੁ ਕਤਰ ਦੀਪਕੋ ਇਹ ਸਤ ਕੀ ਸੇਿ ਤਿਛਾਇ ਰੀ ॥ 

ਆਿ ਪਹਰ ਕਰ ਿਤੋਿ ਰਹੁ ਤਉ ਿੇਿ ੈਹਤਰ ਰਾਇ ਰੀ ॥੩॥ 

ਤਤਸ ਹੀ ਚਿੁ ਸੀਗਾਰ ੁਸਿੁ ਸਾਈ ਰੂਤਪ ਅਪਾਤਰ ਰੀ ॥ 

ਸਾਈ ਸਹਾਗਤਣ ਨਾਨਕਾ ਿੋ ਿਾਣੀ ਕਰਤਾਤਰ ਰੀ ॥੪॥੧੬॥੧੧੮॥ 
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ਸਿੰਤਾ ਕੀ ਰੇਣੁ ਸਾਧ ਿਨ ਸਿੰਗਤਤ ਹਤਰ ਕੀਰਤਤ ਤਰੁ ਤਾਰੀ ॥ 
 

ਪਰਿਾਤੀ ਮਹਲਾ ੧ ॥ (1332-10) 

ਸਿੰਤਾ ਕੀ ਰੇਣ ੁਸਾਧ ਿਨ ਸਿੰਗਤਤ ਹਤਰ ਕੀਰਤਤ ਤਰ ੁਤਾਰੀ ॥ 

ਕਹਾ ਕਰ ੈਿਪੁਰਾ ਿਮੁ ਡਰਪੈ ਗੁਰਮੁਤਖ ਤਰਦੈ ਮੁਰਾਰੀ ॥੧॥ 

ਿਤਲ ਿਾਉ ਿੀਵਨ ੁਨਾਮ ਤਿਨਾ ॥ 

ਹਤਰ ਿਤਪ ਿਾਪੁ ਿਪਉ ਿਪਮਾਲੀ ਗੁਰਮੁਤਖ ਆਵ ੈਸਾਦ ੁਮਨਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਗੁਰ ਉਪਦੇਸ ਸਾਚੁ ਸੁਖੁ ਿਾ ਕਉ ਤਕਆ ਤਤਸ ੁਉਪਮਾ ਕਹੀਐ ॥ 

ਲਾਲ ਿਵੇਹਰ ਰਤਨ ਪਦਾਰਥ ਖੋਿਤ ਗੁਰਮੁਤਖ ਲਹੀਐ ॥੨॥ 

ਚੀਨੈ ਤਗਆਨੁ ਤਧਆਨ ੁਧਨ ੁਸਾਚੌ ਏਕ ਸਿਤਦ ਤਲਵ ਲਾਵ ੈ॥ 

ਤਨਰਾਲਿੰਿੁ ਤਨਰਹਾਰੁ ਤਨਹਕੇਵਲ ੁਤਨਰਿਉ ਤਾਿੀ ਲਾਵ ੈ॥੩॥ 

ਸਾਇਰ ਸਪਤ ਿਰ ੇਿਲ ਤਨਰਮਤਲ ਉਲਿੀ ਨਾਵ ਤਰਾਵੈ ॥ 

ਿਾਹਤਰ ਿਾਤੌ ਿਾਤਕ ਰਹਾਵ ੈਗੁਰਮੁਤਖ ਸਹਤਿ ਸਮਾਵ ੈ॥੪॥ 

ਸੋ ਤਗਰਹੀ ਸੋ ਦਾਸੁ ਉਦਾਸੀ ਤਿਤਨ ਗੁਰਮੁਤਖ ਆਪੁ ਪਛਾਤਨਆ ॥ 

ਨਾਨਕੁ ਕਹੈ ਅਵਰੁ ਨਹੀ ਦੂਿਾ ਸਾਚ ਸਿਤਦ ਮਨੁ ਮਾਤਨਆ ॥੫॥੧੭॥ 
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ਸਿੰਤਾ ਕੇ ਕਾਰਤਿ ਆਤਪ ਖਲੋਇਆ ਹਤਰ ਕਿੰਮੁ ਕਰਾਵਤਣ ਆਇਆ ਰਾਮ ॥ 
 

ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (783-15) 

ਸਿੰਤਾ ਕੇ ਕਾਰਤਿ ਆਤਪ ਖਲੋਇਆ ਹਤਰ ਕਿੰਮੁ ਕਰਾਵਤਣ ਆਇਆ ਰਾਮ ॥ 

ਧਰਤਤ ਸੁਹਾਵੀ ਤਾਲੁ ਸੁਹਾਵਾ ਤਵਤਚ ਅਿੰਤਮਰਤ ਿਲੁ ਛਾਇਆ ਰਾਮ ॥ 

ਅਿੰਤਮਰਤ ਿਲੁ ਛਾਇਆ ਪੂਰਨ ਸਾਿੁ ਕਰਾਇਆ ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰੇ ॥ 

ਿ ੈਿ ੈਕਾਰੁ ਿਇਆ ਿਗ ਅਿੰਤਤਰ ਲਾਥੇ ਸਗਲ ਤਵਸੂਰ ੇ॥ 

ਪੂਰਨ ਪੁਰਖ ਅਚੁਤ ਅਤਿਨਾਸੀ ਿਸੁ ਵੇਦ ਪੁਰਾਣੀ ਗਾਇਆ ॥ 

ਅਪਨਾ ਤਿਰਦੁ ਰਤਖਆ ਪਰਮੇਸਤਰ ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਤਧਆਇਆ ॥੧॥ 
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ਸਿੰਤਾ ਮਾਨਉ ਦੂਤਾ ਡਾਨਉ ਇਹ ਕੁਿਵਾਰੀ ਮੇਰੀ ॥ 
 

ਰਾਮਕਲੀ ਿਾਣੀ ਕਿੀਰ ਿੀਉ ॥   (969-18) 

ਸਿੰਤਾ ਮਾਨਉ ਦੂਤਾ ਡਾਨਉ ਇਹ ਕੁਿਵਾਰੀ ਮੇਰੀ ॥ 

ਤਦਵਸ ਰਤੈਨ ਤੇਰ ੇਪਾਉ ਪਲਸੋਉ ਕੇਸ ਚਵਰ ਕਤਰ ਫੇਰੀ ॥੧॥ 

ਹਮ ਕੂਕਰ ਤੇਰੇ ਦਰਿਾਤਰ ॥ 

ਿਉਕਤਹ ਆਗੈ ਿਦਨੁ ਪਸਾਤਰ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਪੂਰਿ ਿਨਮ ਹਮ ਤੁਮਹਰ ੇਸਵੇਕ ਅਿ ਤਉ ਤਮਤਿਆ ਨ ਿਾਈ ॥ 

ਤੇਰੇ ਦੁਆਰ ੈਧੁਤਨ ਸਹਿ ਕੀ ਮਾਥੈ ਮੇਰ ੇਦਗਾਈ ॥੨॥ 

ਦਾਗੇ ਹਤੋਹ ਸ ੁਰਨ ਮਤਹ ਿੂਝਤਹ ਤਿਨ ੁਦਾਗ ੇਿਤਗ ਿਾਈ ॥ 

ਸਾਧੂ ਹੋਇ ਸ ੁਿਗਤਤ ਪਛਾਨੈ ਹਤਰ ਲਏ ਖਿਾਨੈ ਪਾਈ ॥੩॥ 

ਕੋਿਰੇ ਮਤਹ ਕੋਿਰੀ ਪਰਮ ਕੋਿੀ ਿੀਚਾਤਰ ॥ 

ਗੁਤਰ ਦੀਨੀ ਿਸਤ ੁਕਿੀਰ ਕਉ ਲਵੇਹੁ ਿਸਤੁ ਸਮਹਾਤਰ ॥੪॥ 

ਕਿੀਤਰ ਦੀਈ ਸਿੰਸਾਰ ਕਉ ਲੀਨੀ ਤਿਸੁ ਮਸਤਤਕ ਿਾਗੁ ॥ 

ਅਿੰਤਮਰਤ ਰਸੁ ਤਿਤਨ ਪਾਇਆ ਤਥਰੁ ਤਾ ਕਾ ਸੋਹਾਗੁ ॥੫॥੪॥ 
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ਸਸੂ ਤ ੇਤਪਤਰ ਕੀਨੀ ਵਾਤਖ ॥ 
 

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (370-11) 

ਸਸੂ ਤ ੇਤਪਤਰ ਕੀਨੀ ਵਾਤਖ ॥ 

ਦੇਰ ਤਿਿਾਣੀ ਮੁਈ ਦਤੂਖ ਸਿੰਤਾਤਪ ॥ 

ਘਰ ਕੇ ਤਿਿੇਰੇ ਕੀ ਚੂਕੀ ਕਾਤਣ ॥ 

ਤਪਤਰ ਰਤਖਆ ਕੀਨੀ ਸੁਘਿ ਸਿੁਾਤਣ ॥੧॥ 

ਸੁਨਹੁ ਲੋਕਾ ਮੈ ਪਰੇਮ ਰਸੁ ਪਾਇਆ ॥ 

ਦੁਰਿਨ ਮਾਰ ੇਵੈਰੀ ਸਿੰਘਾਰੇ ਸਤਤਗੁਤਰ ਮੋ ਕਉ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਤਦਵਾਇਆ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਪਰਥਮੇ ਤਤਆਗੀ ਹਉਮੈ ਪਰੀਤਤ ॥ 

ਦੁਤੀਆ ਤਤਆਗੀ ਲਗੋਾ ਰੀਤਤ ॥ 

ਤਰੈ ਗੁਣ ਤਤਆਤਗ ਦੁਰਿਨ ਮੀਤ ਸਮਾਨ ੇ॥ 

ਤੁਰੀਆ ਗੁਣ ੁਤਮਤਲ ਸਾਧ ਪਛਾਨੇ ॥੨॥ 

ਸਹਿ ਗੁਫਾ ਮਤਹ ਆਸਣੁ ਿਾਤਧਆ ॥ 

ਿੋਤਤ ਸਰਪੂ ਅਨਾਹਦੁ ਵਾਤਿਆ ॥ 

ਮਹਾ ਅਨਿੰਦ ੁਗੁਰ ਸਿਦੁ ਵੀਚਾਤਰ ॥ 

ਤਪਰਅ ਤਸਉ ਰਾਤੀ ਧਨ ਸੋਹਾਗਤਣ ਨਾਤਰ ॥੩॥ 

ਿਨ ਨਾਨਕੁ ਿਲੋੇ ਿਰਹਮ ਿੀਚਾਰੁ ॥ 

ਿੋ ਸੁਣ ੇਕਮਾਵ ੈਸ ੁਉਤਰ ੈਪਾਤਰ ॥ 

ਿਨਤਮ ਨ ਮਰ ੈਨ ਆਵੈ ਨ ਿਾਇ ॥ 

ਹਤਰ ਸੇਤੀ ਓਹੁ ਰਹੈ ਸਮਾਇ ॥੪॥੨॥ 
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ਸਹੁ ਨੇਿ ੈਧਨ ਕਿੰਮਲੀਏ ਿਾਹਰੁ ਤਕਆ ਢੂਢੇਤਹ ॥ 
 

ਤਤਲਿੰਗ ਮਃ ੧ ॥ (722-6) 

ਇਆਨਿੀਏ ਮਾਨਿਾ ਕਾਇ ਕਰੇਤਹ ॥ 

ਆਪਨਿੈ ਘਤਰ ਹਤਰ ਰਿੰਗੋ ਕੀ ਨ ਮਾਣੇਤਹ ॥ 

ਸਹੁ ਨੇਿੈ ਧਨ ਕਿੰਮਲੀਏ ਿਾਹਰ ੁਤਕਆ ਢੂਢੇਤਹ ॥ 

ਿੈ ਕੀਆ ਦੇਤਹ ਸਲਾਈਆ ਨਣੈੀ ਿਾਵ ਕਾ ਕਤਰ ਸੀਗਾਰ ੋ॥ 

ਤਾ ਸੋਹਾਗਤਣ ਿਾਣੀਐ ਲਾਗੀ ਿਾ ਸਹੁ ਧਰ ੇਤਪਆਰੋ ॥੧॥ 

ਇਆਣੀ ਿਾਲੀ ਤਕਆ ਕਰੇ ਿਾ ਧਨ ਕਿੰਤ ਨ ਿਾਵ ੈ॥ 

ਕਰਣ ਪਲਾਹ ਕਰ ੇਿਹੁਤੇਰੇ ਸਾ ਧਨ ਮਹਲੁ ਨ ਪਾਵੈ ॥ 

ਤਵਣੁ ਕਰਮਾ ਤਕਛ ੁਪਾਈਐ ਨਾਹੀ ਿੇ ਿਹੁਤੇਰਾ ਧਾਵੈ ॥ 

ਲਿ ਲੋਿ ਅਹਿੰਕਾਰ ਕੀ ਮਾਤੀ ਮਾਇਆ ਮਾਤਹ ਸਮਾਣੀ ॥ 

ਇਨੀ ਿਾਤੀ ਸਹੁ ਪਾਈਐ ਨਾਹੀ ਿਈ ਕਾਮਤਣ ਇਆਣੀ ॥੨॥ 

ਿਾਇ ਪੁਛਹ ੁਸੋਹਾਗਣੀ ਵਾਹੈ ਤਕਨੀ ਿਾਤੀ ਸਹੁ ਪਾਈਐ ॥ 

ਿੋ ਤਕਛ ੁਕਰੇ ਸੋ ਿਲਾ ਕਤਰ ਮਾਨੀਐ ਤਹਕਮਤਤ ਹੁਕਮੁ ਚੁਕਾਈਐ ॥ 

ਿਾ ਕੈ ਪਰੇਤਮ ਪਦਾਰਥੁ ਪਾਈਐ ਤਉ ਚਰਣੀ ਤਚਤੁ ਲਾਈਐ ॥ 

ਸਹੁ ਕਹੈ ਸੋ ਕੀਿ ੈਤਨੁ ਮਨੋ ਦੀਿ ੈਐਸਾ ਪਰਮਲ ੁਲਾਈਐ ॥ 

ਏਵ ਕਹਤਹ ਸੋਹਾਗਣੀ ਿੈਣ ੇਇਨੀ ਿਾਤੀ ਸਹੁ ਪਾਈਐ ॥੩॥ 

ਆਪੁ ਗਵਾਈਐ ਤਾ ਸਹੁ ਪਾਈਐ ਅਉਰ ੁਕੈਸੀ ਚਤੁਰਾਈ ॥ 

ਸਹੁ ਨਦਤਰ ਕਤਰ ਦੇਖ ੈਸੋ ਤਦਨ ੁਲੇਖੈ ਕਾਮਤਣ ਨਉ ਤਨਤਧ ਪਾਈ ॥ 

ਆਪਣੇ ਕਿੰਤ ਤਪਆਰੀ ਸਾ ਸੋਹਾਗਤਣ ਨਾਨਕ ਸਾ ਸਿਰਾਈ ॥ 

ਐਸੇ ਰਿੰਤਗ ਰਾਤੀ ਸਹਿ ਕੀ ਮਾਤੀ ਅਤਹਤਨਤਸ ਿਾਇ ਸਮਾਣੀ ॥ 

ਸੁਿੰਦਤਰ ਸਾਇ ਸਰੂਪ ਤਿਚਖਤਣ ਕਹੀਐ ਸਾ ਤਸਆਣੀ ॥੪॥੨॥੪॥ 
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ਸਹੁ ਮੇਰਾ ਏਕੁ ਦੂਿਾ ਨਹੀ ਕੋਈ ॥ 
 

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੧ ॥ (357-5) 

ਪੇਵਕਿੈ ਧਨ ਖਰੀ ਇਆਣੀ ॥ 

ਤਤਸੁ ਸਹ ਕੀ ਮੈ ਸਾਰ ਨ ਿਾਣੀ ॥੧॥ 

ਸਹੁ ਮੇਰਾ ਏਕੁ ਦੂਿਾ ਨਹੀ ਕਈੋ ॥ 

ਨਦਤਰ ਕਰ ੇਮੇਲਾਵਾ ਹੋਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਸਾਹੁਰਿੈ ਧਨ ਸਾਚੁ ਪਛਾਤਣਆ ॥ 

ਸਹਤਿ ਸੁਿਾਇ ਅਪਣਾ ਤਪਰ ੁਿਾਤਣਆ ॥੨॥ 

ਗੁਰ ਪਰਸਾਦੀ ਐਸੀ ਮਤਤ ਆਵੈ ॥ 

ਤਾਂ ਕਾਮਤਣ ਕਿੰਤੈ ਮਤਨ ਿਾਵ ੈ॥੩॥ 

ਕਹਤੁ ਨਾਨਕ ੁਿੈ ਿਾਵ ਕਾ ਕਰ ੇਸੀਗਾਰੁ ॥ 

ਸਦ ਹੀ ਸੇਿ ੈਰਵੈ ਿਤਾਰ ੁ॥੪॥੨੭॥ 
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ਸਹਿ ਸੁਿਾਏ ਆਪਨ ਆਏ ॥ 
 

ਕਾਨਿਾ ਮਹਲਾ ੫ ਘਰੁ ੧੧  (1307-6) 

ਸਹਿ ਸੁਿਾਏ ਆਪਨ ਆਏ ॥ 

ਕਛੂ ਨ ਿਾਨ ੌਕਛੂ ਤਦਖਾਏ ॥ 

ਪਰਿੁ ਤਮਤਲਓ ਸੁਖ ਿਾਲ ੇਿੋਲ ੇ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਸਿੰਿੋਤਗ ਤਮਲਾਏ ਸਾਧ ਸਿੰਗਾਏ ॥ 

ਕਤਹੂ ਨ ਿਾਏ ਘਰਤਹ ਿਸਾਏ ॥ 

ਗੁਨ ਤਨਧਾਨ ੁਪਰਗਤਿਓ ਇਹ ਚਲੋੈ ॥੧॥ 

ਚਰਨ ਲੁਿਾਏ ਆਨ ਤਿਾਏ ॥ 

ਥਾਨ ਥਨਾਏ ਸਰਿ ਸਮਾਏ ॥ 

ਰਸਤਕ ਰਸਤਕ ਨਾਨਕੁ ਗੁਨ ਿਲੋੈ ॥੨॥੧॥੪੬॥ 
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ਸਹਿ ਕਥਾ ਕੇ ਅਿੰਤਮਰਤ ਕੁਿੰਿਾ ॥ 
 

ਗਉਿੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (186-15) 

ਅਗਮ ਰੂਪ ਕਾ ਮਨ ਮਤਹ ਥਾਨਾ ॥ 

ਗੁਰ ਪਰਸਾਤਦ ਤਕਨ ੈਤਵਰਲੈ ਿਾਨਾ ॥੧॥ 

ਸਹਿ ਕਥਾ ਕੇ ਅਿੰਤਮਰਤ ਕਿੰਿਾ ॥ 

ਤਿਸਤਹ ਪਰਾਪਤਤ ਤਤਸ ੁਲੈ ਿਿੰਚਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਅਨਹਤ ਿਾਣੀ ਥਾਨ ੁਤਨਰਾਲਾ ॥ 

ਤਾ ਕੀ ਧੁਤਨ ਮੋਹੇ ਗੋਪਾਲਾ ॥੨॥ 

ਤਹ ਸਹਿ ਅਖਾਰੇ ਅਨੇਕ ਅਨਿੰਤਾ ॥ 

ਪਾਰਿਰਹਮ ਕੇ ਸਿੰਗੀ ਸਿੰਤਾ ॥੩॥ 

ਹਰਖ ਅਨਿੰਤ ਸੋਗ ਨਹੀ ਿੀਆ ॥ 

ਸੋ ਘਰੁ ਗੁਤਰ ਨਾਨਕ ਕਉ ਦੀਆ ॥੪॥੩੫॥੧੦੪॥ 
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ਸਹਿ ਕਥਾ ਪਰਿ ਕੀ ਅਤਤ ਮੀਿੀ ॥ 
 

ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (739-13) 

ਸੂਖ ਮਹਲ ਿਾ ਕ ੇਊਚ ਦੁਆਰ ੇ॥ 

ਤਾ ਮਤਹ ਵਾਸਤਹ ਿਗਤ ਤਪਆਰੇ ॥੧॥ 

ਸਹਿ ਕਥਾ ਪਰਿ ਕੀ ਅਤਤ ਮੀਿੀ ॥ 

ਤਵਰਲੈ ਕਾਹੂ ਨੇਤਰਹੁ ਡੀਿੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਤਹ ਗੀਤ ਨਾਦ ਅਖਾਰ ੇਸਿੰਗਾ ॥ 

ਊਹਾ ਸਿੰਤ ਕਰਤਹ ਹਤਰ ਰਿੰਗਾ ॥੨॥ 

ਤਹ ਮਰਣੁ ਨ ਿੀਵਣੁ ਸੋਗੁ ਨ ਹਰਖਾ ॥ 

ਸਾਚ ਨਾਮ ਕੀ ਅਿੰਤਮਰਤ ਵਰਖਾ ॥੩॥ 

ਗੁਹਿ ਕਥਾ ਇਹ ਗੁਰ ਤੇ ਿਾਣੀ ॥ 

ਨਾਨਕ ੁਿੋਲੈ ਹਤਰ ਹਤਰ ਿਾਣੀ ॥੪॥੬॥੧੨॥ 
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ਸਹਿ ਕੀ ਅਕਥ ਕਥਾ ਹ ੈਤਨਰਾਰੀ ॥ 
 

ਗਉਿੀ ਕਿੀਰ ਿੀਉ ॥ (333-8) 

ਤਹ ਪਾਵਸ ਤਸਿੰਧੁ ਧਪੂ ਨਹੀ ਛਹੀਆ ਤਹ ਉਤਪਤਤ ਪਰਲਉ ਨਾਹੀ ॥ 

ਿੀਵਨ ਤਮਰਤੁ ਨ ਦੁਖੁ ਸੁਖੁ ਤਿਆਪੈ ਸਿੰਨ ਸਮਾਤਧ ਦਊੋ ਤਹ ਨਾਹੀ ॥੧॥ 

ਸਹਿ ਕੀ ਅਕਥ ਕਥਾ ਹੈ ਤਨਰਾਰੀ ॥ 

ਤੁਤਲ ਨਹੀ ਚਢ ੈਿਾਇ ਨ ਮੁਕਾਤੀ ਹਲੁਕੀ ਲਗੈ ਨ ਿਾਰੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਅਰਧ ਉਰਧ ਦੋਊ ਤਹ ਨਾਹੀ ਰਾਤਤ ਤਦਨਸ ੁਤਹ ਨਾਹੀ ॥ 

ਿਲੁ ਨਹੀ ਪਵਨੁ ਪਾਵਕੁ ਫਤੁਨ ਨਾਹੀ ਸਤਤਗੁਰ ਤਹਾ ਸਮਾਹੀ ॥੨॥ 

ਅਗਮ ਅਗੋਚਰੁ ਰਹੈ ਤਨਰਿੰਤਤਰ ਗੁਰ ਤਕਰਪਾ ਤੇ ਲਹੀਐ ॥ 

ਕਹੁ ਕਿੀਰ ਿਤਲ ਿਾਉ ਗੁਰ ਅਪੁਨ ੇਸਤਸਿੰਗਤਤ ਤਮਤਲ ਰਹੀਐ ॥੩॥੪॥੪੮॥ 
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ਸਹਤਿ ਸਮਾਇਓ ਦੇਵ ॥ 
 

ਗਉਿੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (209-7) 

ਸਹਤਿ ਸਮਾਇਓ ਦਵੇ ॥ 

ਮੋ ਕਉ ਸਤਤਗੁਰ ਿਏ ਦਇਆਲ ਦੇਵ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਕਾਤਿ ਿੇਵਰੀ ਕੀਓ ਦਾਸਰੋ ਸਿੰਤਨ ਿਹਲਾਇਓ ॥ 

ਏਕ ਨਾਮ ਕ ੋਥੀਓ ਪੂਿਾਰੀ ਮੋ ਕਉ ਅਚਰਿੁ ਗੁਰਤਹ ਤਦਖਾਇਓ ॥੧॥ 

ਿਇਓ ਪਰਗਾਸ ੁਸਰਿ ਉਿੀਆਰਾ ਗੁਰ ਤਗਆਨੁ ਮਨਤਹ ਪਰਗਿਾਇਓ ॥ 

ਅਿੰਤਮਰਤ ੁਨਾਮੁ ਪੀਓ ਮਨੁ ਤਤਰਪਤਤਆ ਅਨਿੈ ਿਹਰਾਇਓ ॥੨॥ 

ਮਾਤਨ ਆਤਗਆ ਸਰਿ ਸੁਖ ਪਾਏ ਦੂਖਹ ਿਾਉ ਗਵਾਇਓ ॥ 

ਿਉ ਸੁਪਰਸਿੰਨ ਿਏ ਪਰਿ ਿਾਕੁਰ ਸਿੁ ਆਨਦ ਰੂਪ ੁਤਦਖਾਇਓ ॥੩॥ 

ਨਾ ਤਕਛੁ ਆਵਤ ਨਾ ਤਕਛੁ ਿਾਵਤ ਸਿੁ ਖਲੇੁ ਕੀਓ ਹਤਰ ਰਾਇਓ ॥ 

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਅਗਮ ਅਗਮ ਹੈ ਿਾਕੁਰ ਿਗਤ ਿੇਕ ਹਤਰ ਨਾਇਓ ॥੪॥੧੫॥੧੩੬॥ 
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ਸਖੀ ਆਉ ਸਖੀ ਵਤਸ ਆਉ ਸਖੀ ਅਸੀ ਤਪਰ ਕਾ ਮਿੰਗਲੁ ਗਾਵਹ ॥ 
 

ਤਿਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੫ ਛਿੰਤ  (847-1) 

ਸਖੀ ਆਉ ਸਖੀ ਵਤਸ ਆਉ ਸਖੀ ਅਸੀ ਤਪਰ ਕਾ ਮਿੰਗਲੁ ਗਾਵਹ ॥ 

ਤਤਿ ਮਾਨੁ ਸਖੀ ਤਤਿ ਮਾਨੁ ਸਖੀ ਮਤੁ ਆਪਣੇ ਪਰੀਤਮ ਿਾਵਹ ॥ 

ਤਤਿ ਮਾਨੁ ਮਹੋੁ ਤਿਕਾਰੁ ਦੂਿਾ ਸਤੇਵ ਏਕੁ ਤਨਰਿੰਿਨੋ ॥ 

ਲਗੁ ਚਰਣ ਸਰਣ ਦਇਆਲ ਪਰੀਤਮ ਸਗਲ ਦੁਰਤ ਤਿਖਿੰਡਨੋ ॥ 

ਹਇੋ ਦਾਸ ਦਾਸੀ ਤਤਿ ਉਦਾਸੀ ਿਹੁਤਿ ਤਿਧੀ ਨ ਧਾਵਾ ॥ 

ਨਾਨਕੁ ਪਇਅਿੰਪੈ ਕਰਹੁ ਤਕਰਪਾ ਤਾਤਮ ਮਿੰਗਲੁ ਗਾਵਾ ॥੧॥ 

ਅਿੰਤਮਰਤੁ ਤਪਰਅ ਕਾ ਨਾਮੁ ਮੈ ਅਿੰਧੁਲ ੇਿੋਹਨੀ ॥ 

ਓਹ ਿਹੋੈ ਿਹੁ ਪਰਕਾਰ ਸੁਿੰਦਤਰ ਮਹੋਨੀ ॥ 

ਮਹੋਨੀ ਮਹਾ ਿਤਚਤਤਰ ਚਿੰਚਤਲ ਅਤਨਕ ਿਾਵ ਤਦਖਾਵਏ ॥ 

ਹਇੋ ਢੀਿ ਮੀਿੀ ਮਨਤਹ ਲਾਗ ੈਨਾਮੁ ਲਣੈ ਨ ਆਵਏ ॥ 

ਤਗਰਹ ਿਨਤਹ ਤੀਰ ੈਿਰਤ ਪੂਿਾ ਿਾਿ ਘਾਿੈ ਿਹੋਨੀ ॥ 

ਨਾਨਕੁ ਪਇਅਿੰਪੈ ਦਇਆ ਧਾਰਹ ੁਮੈ ਨਾਮੁ ਅਿੰਧੁਲੇ ਿਹੋਨੀ ॥੨॥ 

ਮਤੋਹ ਅਨਾਥ ਤਪਰਅ ਨਾਥ ਤਿਉ ਿਾਨਹੁ ਤਤਉ ਰਖਹੁ ॥ 

ਚਤੁਰਾਈ ਮਤੋਹ ਨਾਤਹ ਰੀਝਾਵਉ ਕਤਹ ਮੁਖਹੁ ॥ 

ਨਹ ਚਤੁਤਰ ਸੁਘਤਰ ਸੁਿਾਨ ਿੇਤੀ ਮਤੋਹ ਤਨਰਗੁਤਨ ਗਨੁੁ ਨਹੀ ॥ 

ਨਹ ਰੂਪ ਧੂਪ ਨ ਨੈਣ ਿਿੰਕੇ ਿਹ ਿਾਵੈ ਤਹ ਰਖੁ ਤੁਹੀ ॥ 

ਿ ੈਿ ੈਿਇਅਿੰਪਤਹ ਸਗਲ ਿਾ ਕਉ ਕਰੁਣਾਪਤਤ ਗਤਤ ਤਕਤਨ ਲਖਹੁ ॥ 

ਨਾਨਕੁ ਪਇਅਿੰਪੈ ਸਵੇ ਸੇਵਕੁ ਤਿਉ ਿਾਨਹੁ ਤਤਉ ਮੋਤਹ ਰਖਹੁ ॥੩॥ 

ਮਤੋਹ ਮਛੁਲੀ ਤੁਮ ਨੀਰ ਤਝੁ ਤਿਨੁ ਤਕਉ ਸਰ ੈ॥ 

ਮਤੋਹ ਚਾਤਤਰਕ ਤੁਮਹ ਿੂਿੰਦ ਤਤਰਪਤਉ ਮੁਤਖ ਪਰ ੈ॥ 

ਮੁਤਖ ਪਰ ੈਹਰ ੈਤਪਆਸ ਮੇਰੀ ਿੀਅ ਹੀਆ ਪਰਾਨਪਤੇ ॥ 

ਲਾਤਡਲੇ ਲਾਡ ਲਡਾਇ ਸਿ ਮਤਹ ਤਮਲੁ ਹਮਾਰੀ ਹਇੋ ਗਤੇ ॥ 

ਚੀਤਤ ਤਚਤਵਉ ਤਮਿੁ ਅਿੰਧਾਰੇ ਤਿਉ ਆਸ ਚਕਵੀ ਤਦਨੁ ਚਰ ੈ॥ 

ਨਾਨਕੁ ਪਇਅਿੰਪੈ ਤਪਰਅ ਸਿੰਤਗ ਮੇਲੀ ਮਛੁਲੀ ਨੀਰੁ ਨ ਵੀਸਰ ੈ॥੪॥ 

ਧਤਨ ਧਿੰਤਨ ਹਮਾਰੇ ਿਾਗ ਘਤਰ ਆਇਆ ਤਪਰੁ ਮੇਰਾ ॥ 

ਸੋਹੇ ਿਿੰਕ ਦੁਆਰ ਸਗਲਾ ਿਨੁ ਹਰਾ ॥ 

ਹਰ ਹਰਾ ਸੁਆਮੀ ਸੁਖਹ ਗਾਮੀ ਅਨਦ ਮਿੰਗਲ ਰਸੁ ਘਣਾ ॥ 

ਨਵਲ ਨਵਤਨ ਨਾਹੁ ਿਾਲਾ ਕਵਨ ਰਸਨਾ ਗਨੁ ਿਣਾ ॥ 

ਮੇਰੀ ਸੇਿ ਸੋਹੀ ਦੇਤਖ ਮੋਹੀ ਸਗਲ ਸਹਸਾ ਦੁਖੁ ਹਰਾ ॥ 

ਨਾਨਕੁ ਪਇਅਿੰਪੈ ਮੇਰੀ ਆਸ ਪੂਰੀ ਤਮਲੇ ਸੁਆਮੀ ਅਪਰਿੰਪਰਾ ॥੫॥੧॥੩॥ 
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ਸਖੀ ਸਹੇਰੀ ਮਰੇੈ ਗਰਸਤਤ ਅਨਿੰਦ ॥ 
 

ਿੈਰਉ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (1143-2) 

ਮੋਤਹ ਦੁਹਾਗਤਨ ਆਤਪ ਸੀਗਾਰੀ ॥ 

ਰੂਪ ਰਿੰਗ ਦ ੇਨਾਤਮ ਸਵਾਰੀ ॥ 

ਤਮਤਿਓ ਦੁਖੁ ਅਰੁ ਸਗਲ ਸਿੰਤਾਪ ॥ 

ਗੁਰ ਹੋਏ ਮੇਰੇ ਮਾਈ ਿਾਪ ॥੧॥ 

ਸਖੀ ਸਹੇਰੀ ਮੇਰ ੈਗਰਸਤਤ ਅਨਿੰਦ ॥ 

ਕਤਰ ਤਕਰਪਾ ਿੇਿੇ ਮੋਤਹ ਕਿੰਤ ॥੧॥ ਰਹਾਉ॥ 

ਤਪਤਤ ਿੁਝੀ ਪੂਰਨ ਸਿ ਆਸਾ ॥ 

ਤਮਿੇ ਅਿੰਧੇਰ ਿਏ ਪਰਗਾਸਾ ॥ 

ਅਨਹਦ ਸਿਦ ਅਚਰਿ ਤਿਸਮਾਦ ॥ 

ਗੁਰੁ ਪੂਰਾ ਪੂਰਾ ਪਰਸਾਦ ॥੨॥ 

ਿਾ ਕਉ ਪਰਗਿ ਿਏ ਗੋਪਾਲ ॥ 

ਤਾ ਕੈ ਦਰਸਤਨ ਸਦਾ ਤਨਹਾਲ ॥ 

ਸਰਿ ਗੁਣਾ ਤਾ ਕੈ ਿਹੁਤੁ ਤਨਧਾਨ ॥ 

ਿਾ ਕਉ ਸਤਤਗਤੁਰ ਦੀਓ ਨਾਮੁ ॥੩॥ 

ਿਾ ਕਉ ਿੇਤਿਓ ਿਾਕੁਰੁ ਅਪਨਾ ॥ 

ਮਨੁ ਤਨੁ ਸੀਤਲ ੁਹਤਰ ਹਤਰ ਿਪਨਾ ॥ 

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਿ ੋਿਨ ਪਰਿ ਿਾਏ ॥ 

ਤਾ ਕੀ ਰਨੇੁ ਤਿਰਲਾ ਕੋ ਪਾਏ ॥੪॥੧੪॥੨੭॥ 
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ਸਖੀ ਸਹੇਲੀ ਗਰਤਿ ਗਹੇਲੀ ॥ 
 

ਮਾਰੂ ਮਹਲਾ ੧ ॥ (990-16) 

ਸਖੀ ਸਹੇਲੀ ਗਰਤਿ ਗਹੇਲੀ ॥ 

ਸੁਤਣ ਸਹ ਕੀ ਇਕ ਿਾਤ ਸੁਹਲੇੀ ॥੧॥ 

ਿੋ ਮੈ ਿੇਦਨ ਸਾ ਤਕਸ ੁਆਖਾ ਮਾਈ ॥ 

ਹਤਰ ਤਿਨੁ ਿੀਉ ਨ ਰਹੈ ਕਸੈ ੇਰਾਖਾ ਮਾਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਹਉ ਦੋਹਾਗਤਣ ਖਰੀ ਰਿੰਞਾਣੀ ॥ 

ਗਇਆ ਸ ੁਿੋਿਨ ੁਧਨ ਪਛੁਤਾਣੀ ॥੨॥ 

ਤੂ ਦਾਨਾ ਸਾਤਹਿੁ ਤਸਤਰ ਮੇਰਾ ॥ 

ਤਖਿਮਤਤ ਕਰੀ ਿਨੁ ਿਿੰਦਾ ਤੇਰਾ ॥੩॥ 

ਿਣਤਤ ਨਾਨਕ ੁਅਿੰਦਸੇਾ ਏਹੀ ॥ 

ਤਿਨੁ ਦਰਸਨ ਕੈਸ ੇਰਵਉ ਸਨਹੇੀ ॥੪॥੫॥ 
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ਸਗਲ ਅਨਿੰਦੁ ਕੀਆ ਪਰਮੇਸਤਰ ਅਪਣਾ ਤਿਰਦੁ ਸਮਹਾਤਰਆ ॥ 
 

ਤਿਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (806-18) 

ਸਗਲ ਅਨਿੰਦ ੁਕੀਆ ਪਰਮੇਸਤਰ ਅਪਣਾ ਤਿਰਦੁ ਸਮਹਾਤਰਆ ॥ 

ਸਾਧ ਿਨਾ ਹੋਏ ਤਕਰਪਾਲਾ ਤਿਗਸੇ ਸਤਿ ਪਰਵਾਤਰਆ ॥੧॥ 

ਕਾਰਿੁ ਸਤਤਗਤੁਰ ਆਤਪ ਸਵਾਤਰਆ ॥ 

ਵਡੀ ਆਰਿਾ ਹਤਰ ਗੋਤਿਿੰਦ ਕੀ ਸੂਖ ਮਿੰਗਲ ਕਤਲਆਣ ਿੀਚਾਤਰਆ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਵਣ ਤਤਰਣ ਤਤਰਿਵਣ ਹਤਰਆ ਹਏੋ ਸਗਲ ੇਿੀਅ ਸਾਧਾਤਰਆ ॥ 

ਮਨ ਇਛ ੇਨਾਨਕ ਫਲ ਪਾਏ ਪਰੂਨ ਇਛ ਪੁਿਾਤਰਆ ॥੨॥੫॥੨੩॥ 
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ਸਗਲ ਇਛਾ ਿਤਪ ਪਿੰਨੀਆ ॥ 
 

ਿਸਿੰਤੁ ਮਹਲਾ ੫ ਘਰੁ ੧ ਇਕ ਤੁਕ ੇ    (1184-6) 

ਸਗਲ ਇਛਾ ਿਤਪ ਪਿੰਨੀਆ ॥ 

ਪਰਤਿ ਮੇਲ ੇਤਚਰੀ ਤਵਛਿੰਤਨਆ ॥੧॥ 

ਤੁਮ ਰਵਹੁ ਗੋਤਿਿੰਦ ੈਰਵਣ ਿਗੋੁ ॥ 

ਤਿਤੁ ਰਤਵਐ ਸੁਖ ਸਹਿ ਿਗੋੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਕਤਰ ਤਕਰਪਾ ਨਦਤਰ ਤਨਹਾਤਲਆ ॥ 

ਅਪਣਾ ਦਾਸ ੁਆਤਪ ਸਮਹਾਤਲਆ ॥੨॥ 

ਸੇਿ ਸੁਹਾਵੀ ਰਤਸ ਿਨੀ ॥ 

ਆਇ ਤਮਲੇ ਪਰਿ ਸੁਖ ਧਨੀ ॥੩॥ 

ਮੇਰਾ ਗੁਣੁ ਅਵਗਣੁ ਨ ਿੀਚਾਤਰਆ ॥ 

ਪਰਿ ਨਾਨਕ ਚਰਣ ਪੂਿਾਤਰਆ ॥੪॥੧॥੧੪॥ 
 

  



 436 

ਸਗਲ ਸਿੰਤਨ ਪਤਹ ਵਸਤ ੁਇਕ ਮਾਂਗਉ ॥ 
 

ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (99-15) 

ਸਗਲ ਸਿੰਤਨ ਪਤਹ ਵਸਤੁ ਇਕ ਮਾਂਗਉ ॥ 

ਕਰਉ ਤਿਨਿੰਤੀ ਮਾਨੁ ਤਤਆਗਉ ॥ 

ਵਾਤਰ ਵਾਤਰ ਿਾਈ ਲਖ ਵਰੀਆ ਦੇਹੁ ਸਿੰਤਨ ਕੀ ਧੂਰਾ ਿੀਉ ॥੧॥ 

ਤੁਮ ਦਾਤੇ ਤੁਮ ਪੁਰਖ ਤਿਧਾਤੇ ॥ 

ਤੁਮ ਸਮਰਥ ਸਦਾ ਸੁਖਦਾਤ ੇ॥ 

ਸਿ ਕੋ ਤੁਮ ਹੀ ਤ ੇਵਰਸਾਵੈ ਅਉਸਰੁ ਕਰਹੁ ਹਮਾਰਾ ਪੂਰਾ ਿੀਉ ॥੨॥ 

ਦਰਸਤਨ ਤੇਰ ੈਿਵਨ ਪੁਨੀਤਾ ॥ 

ਆਤਮ ਗਿੁ ਤਿਖਮੁ ਤਤਨਾ ਹੀ ਿੀਤਾ ॥ 

ਤੁਮ ਦਾਤੇ ਤੁਮ ਪੁਰਖ ਤਿਧਾਤੇ ਤੁਧੁ ਿੇਵਡ ੁਅਵਰ ੁਨ ਸੂਰਾ ਿੀਉ ॥੩॥ 

ਰੇਨੁ ਸਿੰਤਨ ਕੀ ਮੇਰ ੈਮੁਤਖ ਲਾਗੀ ॥ 

ਦੁਰਮਤਤ ਤਿਨਸੀ ਕੁਿੁਤਧ ਅਿਾਗੀ ॥ 

ਸਚ ਘਤਰ ਿੈਤਸ ਰਹ ੇਗੁਣ ਗਾਏ ਨਾਨਕ ਤਿਨਸ ੇਕੂਰਾ ਿੀਉ ॥੪॥੧੧॥੧੮॥ 
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ਸਗਲ ਤਸਰਸਤਿ ਕੇ ਪਿੰਚ ਤਸਕਦਾਰ ॥ 
 

ਗੋੋਂਡ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (865-7) 

ਉਨ ਕਉ ਖਸਤਮ ਕੀਨੀ ਿਾਕਹਾਰੇ ॥ 

ਦਾਸ ਸਿੰਗ ਤੇ ਮਾਤਰ ਤਿਦਾਰੇ ॥ 

ਗੋਤਿਿੰਦ ਿਗਤ ਕਾ ਮਹਲੁ ਨ ਪਾਇਆ ॥ 

ਰਾਮ ਿਨਾ ਤਮਤਲ ਮਿੰਗਲੁ ਗਾਇਆ ॥੧॥ 

ਸਗਲ ਤਸਰਸਤਿ ਕੇ ਪਿੰਚ ਤਸਕਦਾਰ ॥ 

ਰਾਮ ਿਗਤ ਕ ੇਪਾਨੀਹਾਰ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਿਗਤ ਪਾਸ ਤ ੇਲੇਤੇ ਦਾਨੁ ॥ 

ਗੋਤਿਿੰਦ ਿਗਤ ਕਉ ਕਰਤਹ ਸਲਾਮੁ ॥ 

ਲੂਤਿ ਲੇਤਹ ਸਾਕਤ ਪਤਤ ਖੋਵਤਹ ॥ 

ਸਾਧ ਿਨਾ ਪਗ ਮਤਲ ਮਤਲ ਧਵੋਤਹ ॥੨॥ 

ਪਿੰਚ ਪੂਤ ਿਣੇ ਇਕ ਮਾਇ ॥ 

ਉਤਿੁਿ ਖੇਲੁ ਕਤਰ ਿਗਤ ਤਵਆਇ ॥ 

ਤੀਤਨ ਗੁਣਾ ਕੈ ਸਿੰਤਗ ਰਤਚ ਰਸੇ ॥ 

ਇਨ ਕਉ ਛੋਤਡ ਊਪਤਰ ਿਨ ਿਸੇ ॥੩॥ 

ਕਤਰ ਤਕਰਪਾ ਿਨ ਲੀਏ ਛਡਾਇ ॥ 

ਤਿਸ ਕੇ ਸ ੇਤਤਤਨ ਰਖ ੇਹਿਾਇ ॥ 

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਿਗਤਤ ਪਰਿ ਸਾਰੁ ॥ 

ਤਿਨੁ ਿਗਤੀ ਸਿ ਹੋਇ ਖੁਆਰੁ ॥੪॥੯॥੧੧॥ 
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ਸਗਲ ਤਸਆਨਪ ਛਾਤਡ ॥ 
 

ਰਾਮਕਲੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (895-3) 

ਸਗਲ ਤਸਆਨਪ ਛਾਤਡ ॥ 

ਕਤਰ ਸਵੇਾ ਸੇਵਕ ਸਾਤਿ ॥ 

ਅਪਨਾ ਆਪ ੁਸਗਲ ਤਮਿਾਇ ॥ 

ਮਨ ਤਚਿੰਦੇ ਸੇਈ ਫਲ ਪਾਇ ॥੧॥ 

ਹੋਹੁ ਸਾਵਧਾਨ ਅਪੁਨੇ ਗੁਰ ਤਸਉ ॥ 

ਆਸਾ ਮਨਸਾ ਪੂਰਨ ਹੋਵ ੈਪਾਵਤਹ ਸਗਲ ਤਨਧਾਨ ਗੁਰ ਤਸਉ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਦੂਿਾ ਨਹੀ ਿਾਨ ੈਕੋਇ ॥ 

ਸਤਗੁਰੁ ਤਨਰਿੰਿਨੁ ਸੋਇ ॥ 

ਮਾਨੁਖ ਕਾ ਕਤਰ ਰੂਪੁ ਨ ਿਾਨੁ ॥ 

ਤਮਲੀ ਤਨਮਾਨੇ ਮਾਨ ੁ॥੨॥ 

ਗੁਰ ਕੀ ਹਤਰ ਿੇਕ ਤਿਕਾਇ ॥ 

ਅਵਰ ਆਸਾ ਸਿ ਲਾਤਹ ॥ 

ਹਤਰ ਕਾ ਨਾਮੁ ਮਾਗੁ ਤਨਧਾਨ ੁ॥ 

ਤਾ ਦਰਗਹ ਪਾਵਤਹ ਮਾਨ ੁ॥੩॥ 

ਗੁਰ ਕਾ ਿਚਨ ੁਿਤਪ ਮਿੰਤ ੁ॥ 

ਏਹਾ ਿਗਤਤ ਸਾਰ ਤਤੁ ॥ 

ਸਤਤਗੁਰ ਿਏ ਦਇਆਲ ॥ 

ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਤਨਹਾਲ ॥੪॥੨੮॥੩੯॥ 
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ਸਗਲ ਸੂਖ ਿਤਪ ਏਕ ੈਨਾਮ ॥ 
 

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (392-19) 

ਸਗਲ ਸੂਖ ਿਤਪ ਏਕੈ ਨਾਮ ॥ 

ਸਗਲ ਧਰਮ ਹਤਰ ਕ ੇਗੁਣ ਗਾਮ ॥ 

ਮਹਾ ਪਤਵਤਰ ਸਾਧ ਕਾ ਸਿੰਗੁ ॥ 

ਤਿਸੁ ਿੇਿਤ ਲਾਗ ੈਪਰਿ ਰਿੰਗੁ ॥੧॥ 

ਗੁਰ ਪਰਸਾਤਦ ਓਇ ਆਨਿੰਦ ਪਾਵੈ ॥ 

ਤਿਸੁ ਤਸਮਰਤ ਮਤਨ ਹੋਇ ਪਰਗਾਸਾ ਤਾ ਕੀ ਗਤਤ ਤਮਤਤ ਕਹਨੁ ਨ ਿਾਵ ੈ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਵਰਤ ਨੇਮ ਮਿਨ ਤਤਸੁ ਪੂਿਾ ॥ 

ਿੇਦ ਪੁਰਾਨ ਤਤਤਨ ਤਸਿੰਤਮਰਤਤ ਸਨੁੀਿਾ ॥ 

ਮਹਾ ਪਨੁੀਤ ਿਾ ਕਾ ਤਨਰਮਲ ਥਾਨੁ ॥ 

ਸਾਧਸਿੰਗਤਤ ਿਾ ਕੈ ਹਤਰ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ॥੨॥ 

ਪਰਗਤਿਓ ਸੋ ਿਨੁ ਸਗਲ ੇਿਵਨ ॥ 

ਪਤਤਤ ਪੁਨੀਤ ਤਾ ਕੀ ਪਗ ਰਨੇ ॥ 

ਿਾ ਕਉ ਿੇਤਿਓ ਹਤਰ ਹਤਰ ਰਾਇ ॥ 

ਤਾ ਕੀ ਗਤਤ ਤਮਤਤ ਕਥਨ ੁਨ ਿਾਇ ॥੩॥ 

ਆਿ ਪਹਰ ਕਰ ਿਤੋਿ ਤਧਆਵਉ ॥ 

ਉਨ ਸਾਧਾ ਕਾ ਦਰਸਨੁ ਪਾਵਉ ॥ 

ਮੋਤਹ ਗਰੀਿ ਕਉ ਲੇਹੁ ਰਲਾਇ ॥ 

ਨਾਨਕ ਆਇ ਪਏ ਸਰਣਾਇ ॥੪॥੩੮॥੮੯॥ 
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ਸਗਲ ਪਤਵਤ ਗੁਨ ਗਾਇ ਗੁਪਾਲ ॥ 
 

ਗਉਿੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (202-4) 

ਕੋਤਿ ਮਿਨ ਕੀਨ ੋਇਸਨਾਨ ॥ 

ਲਾਖ ਅਰਿ ਖਰਿ ਦੀਨੋ ਦਾਨੁ ॥ 

ਿਾ ਮਤਨ ਵਤਸਓ ਹਤਰ ਕ ੋਨਾਮੁ ॥੧॥ 

ਸਗਲ ਪਤਵਤ ਗੁਨ ਗਾਇ ਗੁਪਾਲ ॥ 

ਪਾਪ ਤਮਿਤਹ ਸਾਧੂ ਸਰਤਨ ਦਇਆਲ ॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਿਹੁਤੁ ਉਰਧ ਤਪ ਸਾਧਨ ਸਾਧ ੇ॥ 

ਅਤਨਕ ਲਾਿ ਮਨੋਰਥ ਲਾਧੇ ॥ 

ਹਤਰ ਹਤਰ ਨਾਮ ਰਸਨ ਆਰਾਧੇ ॥੨॥ 

ਤਸਿੰਤਮਰਤਤ ਸਾਸਤ ਿੇਦ ਿਖਾਨੇ ॥ 

ਿੋਗ ਤਗਆਨ ਤਸਧ ਸੁਖ ਿਾਨੇ ॥ 

ਨਾਮੁ ਿਪਤ ਪਰਿ ਤਸਉ ਮਨ ਮਾਨੇ ॥੩॥ 

ਅਗਾਤਧ ਿਤੋਧ ਹਤਰ ਅਗਮ ਅਪਾਰੇ ॥ 

ਨਾਮੁ ਿਪਤ ਨਾਮੁ ਤਰਦ ੇਿੀਚਾਰੇ ॥ 

ਨਾਨਕ ਕਉ ਪਰਿ ਤਕਰਪਾ ਧਾਰੇ ॥੪॥੧੧੧॥ 
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ਸਗਲ ਿਨਸਪਤਤ ਮਤਹ ਿਸੈਿੰਤਰ ੁਸਗਲ ਦੂਧ ਮਤਹ ਘੀਆ ॥ 
 

ਸਰੋਤਿ ਮਹਲਾ ੫ ਘਰੁ ੨ ਦੁਪਦੇ     (617-1) 

ਸਗਲ ਿਨਸਪਤਤ ਮਤਹ ਿੈਸਿੰਤਰੁ ਸਗਲ ਦੂਧ ਮਤਹ ਘੀਆ ॥ 

ਊਚ ਨੀਚ ਮਤਹ ਿਤੋਤ ਸਮਾਣੀ ਘਤਿ ਘਤਿ ਮਾਧਉ ਿੀਆ ॥੧॥ 

ਸਿੰਤਹੁ ਘਤਿ ਘਤਿ ਰਤਹਆ ਸਮਾਤਹਓ ॥ 

ਪੂਰਨ ਪੂਤਰ ਰਤਹਓ ਸਰਿ ਮਤਹ ਿਤਲ ਥਤਲ ਰਮਈਆ ਆਤਹਓ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਗੁਣ ਤਨਧਾਨ ਨਾਨਕੁ ਿਸੁ ਗਾਵ ੈਸਤਤਗੁਤਰ ਿਰਮੁ ਚੁਕਾਇਓ ॥ 

ਸਰਿ ਤਨਵਾਸੀ ਸਦਾ ਅਲਪੇਾ ਸਿ ਮਤਹ ਰਤਹਆ ਸਮਾਇਓ ॥੨॥੧॥੨੯॥ 
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ਸਗਲ ਤਿਆਤਧ ਤਮਿੀ ਤਤਰਹੁ ਗੁਣ ਕੀ ਦਾਸ ਕੇ ਹੋਏ ਪੂਰਨ ਕਾਮ  
 

ਿੈਰਉ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (1151-7) 

ਿੈ ਕਉ ਿਉ ਪਤਿਆ ਤਸਮਰਤ ਹਤਰ ਨਾਮ ॥ 

ਸਗਲ ਤਿਆਤਧ ਤਮਿੀ ਤਤਰਹੁ ਗੁਣ ਕੀ ਦਾਸ ਕੇ ਹੋਏ ਪੂਰਨ ਕਾਮ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਹਤਰ ਕੇ ਲੋਕ ਸਦਾ ਗੁਣ ਗਾਵਤਹ ਤਤਨ ਕਉ ਤਮਤਲਆ ਪੂਰਨ ਧਾਮ ॥ 

ਿਨ ਕਾ ਦਰਸ ੁਿਾਂਛੈ ਤਦਨ ਰਾਤੀ ਹੋਇ ਪੁਨੀਤ ਧਰਮ ਰਾਇ ਿਾਮ ॥੧॥ 

ਕਾਮ ਿੋਧ ਲੋਿ ਮਦ ਤਨਿੰਦਾ ਸਾਧਸਿੰਤਗ ਤਮਤਿਆ ਅਤਿਮਾਨ ॥ 

ਐਸੇ ਸਿੰਤ ਿੇਿਤਹ ਵਡਿਾਗੀ ਨਾਨਕ ਤਤਨ ਕੈ ਸਦ ਕੁਰਿਾਨ ॥੨॥੩੯॥੫੨॥ 
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ਸਗਲ ਤਿਧੀ ਿੁਤਰ ਆਹਰੁ ਕਤਰਆ ਤਤਿਓ ਸਗਲ ਅਿੰਦੇਸਾ ॥ 
 

ਮਲਾਰ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (1266-17) 

ਸਗਲ ਤਿਧੀ ਿੁਤਰ ਆਹਰੁ ਕਤਰਆ ਤਤਿਓ ਸਗਲ ਅਿੰਦੇਸਾ ॥ 

ਕਾਰਿੁ ਸਗਲ ਅਰਿੰਤਿਓ ਘਰ ਕਾ ਿਾਕੁਰ ਕਾ ਿਾਰੋਸਾ ॥੧॥ 

ਸੁਨੀਐ ਿਾਿ ੈਿਾਿ ਸੁਹਾਵੀ ॥ 

ਿੋਰੁ ਿਇਆ ਮ ੈਤਪਰਅ ਮੁਖ ਪਖੇੇ ਤਗਰਤਹ ਮਿੰਗਲ ਸੁਹਲਾਵੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਮਨੂਆ ਲਾਇ ਸਵਾਰੇ ਥਾਨਾਂ ਪਛੂਉ ਸਿੰਤਾ ਿਾਏ ॥ 

ਖੋਿਤ ਖੋਿਤ ਮੈ ਪਾਹਨੁ ਤਮਤਲਓ ਿਗਤਤ ਕਰਉ ਤਨਤਵ ਪਾਏ ॥੨॥ 

ਿਿ ਤਪਰਅ ਆਇ ਿਸ ੇਤਗਰਤਹ ਆਸਤਨ ਤਿ ਹਮ ਮਿੰਗਲ ੁਗਾਇਆ ॥ 

ਮੀਤ ਸਾਿਨ ਮੇਰੇ ਿਏ ਸੁਹਲੇ ੇਪਰਿੁ ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਤਮਲਾਇਆ ॥੩॥ 

ਸਖੀ ਸਹੇਲੀ ਿਏ ਅਨਿੰਦਾ ਗੁਤਰ ਕਾਰਿ ਹਮਰੇ ਪੂਰੇ ॥ 

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਵਰੁ ਤਮਤਲਆ ਸੁਖਦਾਤਾ ਛੋਤਡ ਨ ਿਾਈ ਦੂਰੇ ॥੪॥੩॥ 
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ਸਗਲ ਿਵਨ ਕੇ ਨਾਇਕਾ ਇਕੁ ਤਛਨੁ ਦਰਸੁ ਤਦਖਾਇ ਿੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
 

ਗਉਿੀ ਪੂਰਿੀ ਰਤਵਦਾਸ ਿੀਉ     (346-6) 

ਕੂਪੁ ਿਤਰਓ ਿਸੇੈ ਦਾਤਦਰਾ ਕਛ ੁਦੇਸ ੁਤਿਦੇਸ ੁਨ ਿੂਝ ॥ 

ਐਸੇ ਮੇਰਾ ਮਨ ੁਤਿਤਖਆ ਤਿਮੋਤਹਆ ਕਛੁ ਆਰਾ ਪਾਰ ੁਨ ਸੂਝ ॥੧॥ 

ਸਗਲ ਿਵਨ ਕ ੇਨਾਇਕਾ ਇਕੁ ਤਛਨੁ ਦਰਸ ੁਤਦਖਾਇ ਿੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਮਤਲਨ ਿਈ ਮਤਤ ਮਾਧਵਾ ਤੇਰੀ ਗਤਤ ਲਖੀ ਨ ਿਾਇ ॥ 

ਕਰਹੁ ਤਿਪਾ ਿਰਮੁ ਚੂਕਈ ਮ ੈਸਮੁਤਤ ਦੇਹੁ ਸਮਝਾਇ ॥੨॥ 

ਿੋਗੀਸਰ ਪਾਵਤਹ ਨਹੀ ਤੁਅ ਗੁਣ ਕਥਨੁ ਅਪਾਰ ॥ 

ਪਰੇਮ ਿਗਤਤ ਕੈ ਕਾਰਣ ੈਕਹੁ ਰਤਵਦਾਸ ਚਮਾਰ ॥੩॥੧॥ 
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ਸਗਲ ਮਨਰੋਥ ਪਾਈਅਤਹ ਮੀਤਾ ॥ 
 

ਤਿਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (804-19) 

ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਪਾਈਅਤਹ ਮੀਤਾ ॥ 

ਚਰਨ ਕਮਲ ਤਸਉ ਲਾਈਐ ਚੀਤਾ ॥੧॥ 

ਹਉ ਿਤਲਹਾਰੀ ਿ ੋਪਰਿੂ ਤਧਆਵਤ ॥ 

ਿਲਤਨ ਿੁਝੈ ਹਤਰ ਹਤਰ ਗੁਨ ਗਾਵਤ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਸਫਲ ਿਨਮ ੁਹੋਵਤ ਵਡਿਾਗੀ ॥ 

ਸਾਧਸਿੰਤਗ ਰਾਮਤਹ ਤਲਵ ਲਾਗੀ ॥੨॥ 

ਮਤਤ ਪਤਤ ਧਨੁ ਸੁਖ ਸਹਿ ਅਨਿੰਦਾ ॥ 

ਇਕ ਤਨਮਖ ਨ ਤਵਸਰਹੁ ਪਰਮਾਨਿੰਦਾ ॥੩॥ 

ਹਤਰ ਦਰਸਨ ਕੀ ਮਤਨ ਤਪਆਸ ਘਨੇਰੀ ॥ 

ਿਨਤਤ ਨਾਨਕ ਸਰਤਣ ਪਰਿ ਤੇਰੀ ॥੪॥੮॥੧੩॥ 
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ਸਗਲ ੇਛੋਤਡ ਿੀਚਾਰ ਮਨਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
 

ਰਾਮਕਲੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (913-7) 

ਇਸੁ ਪਾਨੀ ਤ ੇਤਿਤਨ ਤੂ ਘਤਰਆ ॥ 
ਮਾਿੀ ਕਾ ਲ ੇਦੇਹੁਰਾ ਕਤਰਆ ॥ 
ਉਕਤਤ ਿੋਤਤ ਲ ੈਸੁਰਤਤ ਪਰੀਤਖਆ ॥ 
ਮਾਤ ਗਰਿ ਮਤਹ ਤਿਤਨ ਤੂ ਰਾਤਖਆ ॥੧॥ 
ਰਾਖਨਹਾਰੁ ਸਮਹਾਤਰ ਿਨਾ ॥ 
ਸਗਲ ੇਛਤੋਡ ਿੀਚਾਰ ਮਨਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਤਿਤਨ ਦੀਏ ਤੁਧੁ ਿਾਪ ਮਹਤਾਰੀ ॥ 
ਤਿਤਨ ਦੀਏ ਿਰਾਤ ਪੁਤ ਹਾਰੀ ॥ 
ਤਿਤਨ ਦੀਏ ਤੁਧੁ ਿਤਨਤਾ ਅਰੁ ਮੀਤਾ ॥ 
ਤਤਸੁ ਿਾਕੁਰ ਕਉ ਰਤਖ ਲਹੇੁ ਚੀਤਾ ॥੨॥ 
ਤਿਤਨ ਦੀਆ ਤੁਧੁ ਪਵਨੁ ਅਮਲੋਾ ॥ 
ਤਿਤਨ ਦੀਆ ਤੁਧੁ ਨੀਰੁ ਤਨਰਮਲੋਾ ॥ 
ਤਿਤਨ ਦੀਆ ਤੁਧੁ ਪਾਵਕੁ ਿਲਨਾ ॥ 
ਤਤਸੁ ਿਾਕੁਰ ਕੀ ਰਹ ੁਮਨ ਸਰਨਾ ॥੩॥ 
ਛਤੀਹ ਅਿੰਤਮਰਤ ਤਿਤਨ ਿਿੋਨ ਦੀਏ ॥ 
ਅਿੰਤਤਰ ਥਾਨ ਿਹਰਾਵਨ ਕਉ ਕੀਏ ॥ 
ਿਸੁਧਾ ਦੀਓ ਿਰਤਤਨ ਿਲਨਾ ॥ 
ਤਤਸੁ ਿਾਕੁਰ ਕ ੇਤਚਤਤ ਰਖੁ ਚਰਨਾ ॥੪॥ 
ਪਖੇਨ ਕਉ ਨੇਤਰ ਸੁਨਨ ਕਉ ਕਰਨਾ ॥ 
ਹਸਤ ਕਮਾਵਨ ਿਾਸਨ ਰਸਨਾ ॥ 
ਚਰਨ ਚਲਨ ਕਉ ਤਸਰੁ ਕੀਨੋ ਮਰੇਾ ॥ 
ਮਨ ਤਤਸੁ ਿਾਕੁਰ ਕ ੇਪੂਿਹੁ ਪੈਰਾ ॥੫॥ 
ਅਪਤਵਤਰ ਪਤਵਤ ੁਤਿਤਨ ਤੂ ਕਤਰਆ ॥ 
ਸਗਲ ਿੋਤਨ ਮਤਹ ਤੂ ਤਸਤਰ ਧਤਰਆ ॥ 
ਅਿ ਤੂ ਸੀਝੁ ਿਾਵ ੈਨਹੀ ਸੀਝੈ ॥ 
ਕਾਰਿੁ ਸਵਰੈ ਮਨ ਪਰਿੁ ਤਧਆਈਿ ੈ॥੬॥ 
ਈਹਾ ਊਹਾ ਏਕੈ ਓਹੀ ॥ 
ਿਤ ਕਤ ਦੇਖੀਐ ਤਤ ਤਤ ਤੋਹੀ ॥ 
ਤਤਸੁ ਸੇਵਤ ਮਤਨ ਆਲਸੁ ਕਰੈ ॥ 
ਤਿਸੁ ਤਵਸਤਰਐ ਇਕ ਤਨਮਖ ਨ ਸਰੈ ॥੭॥ 
ਹਮ ਅਪਰਾਧੀ ਤਨਰਗੁਨੀਆਰ ੇ॥ 
ਨਾ ਤਕਛੁ ਸਵੇਾ ਨਾ ਕਰਮਾਰ ੇ॥ 
ਗੁਰੁ ਿੋਤਹਥੁ ਵਡਿਾਗੀ ਤਮਤਲਆ ॥ 
ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਸਿੰਤਗ ਪਾਥਰ ਤਤਰਆ ॥੮॥੨॥ 
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ਸਤਚ ਰਤ ੇਸ ੇਿਤੋਲ ਲਹੁ ਸੇ ਤਵਰਲੇ ਸਿੰਸਾਤਰ ॥ 
 

ਮਾਰੂ ਮਹਲਾ ੩ ॥ (994-10) 

ਸਤਚ ਰਤੇ ਸ ੇਿੋਤਲ ਲਹੁ ਸ ੇਤਵਰਲੇ ਸਿੰਸਾਤਰ ॥ 

ਤਤਨ ਤਮਤਲਆ ਮੁਖੁ ਉਿਲਾ ਿਤਪ ਨਾਮੁ ਮੁਰਾਤਰ ॥੧॥ 

ਿਾਿਾ ਸਾਚਾ ਸਾਤਹਿੁ ਤਰਦੈ ਸਮਾਤਲ ॥ 

ਸਤਤਗੁਰੁ ਅਪਨਾ ਪੁਤਛ ਦੇਖੁ ਲਹੇੁ ਵਖਰੁ ਿਾਤਲ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਇਕੁ ਸਚਾ ਸਿ ਸਵੇਦੀ ਧੁਤਰ ਿਾਤਗ ਤਮਲਾਵਾ ਹੋਇ ॥ 

ਗੁਰਮੁਤਖ ਤਮਲ ੇਸੇ ਨ ਤਵਛੁਿਤਹ ਪਾਵਤਹ ਸਚੁ ਸੋਇ ॥੨॥ 

ਇਤਕ ਿਗਤੀ ਸਾਰ ਨ ਿਾਣਨੀ ਮਨਮੁਖ ਿਰਤਮ ਿੁਲਾਇ ॥ 

ਓਨਾ ਤਵਤਚ ਆਤਪ ਵਰਤਦਾ ਕਰਣਾ ਤਕਛੂ ਨ ਿਾਇ ॥੩॥ 

ਤਿਸੁ ਨਾਤਲ ਿੋਰੁ ਨ ਚਲਈ ਖਲੇ ਕੀਚੈ ਅਰਦਾਤਸ ॥ 

ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਤਖ ਨਾਮੁ ਮਤਨ ਵਸੈ ਤਾ ਸੁਤਣ ਕਰੇ ਸਾਿਾਤਸ ॥੪॥੪॥ 
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ਸਚਾ ਸਉਦਾ ਹਤਰ ਨਾਮ ੁਹ ੈਸਚਾ ਵਾਪਾਰਾ ਰਾਮ ॥ 
 

ਵਡਹਿੰਸੁ ਮਹਲਾ ੩ ॥ (570-13) 

ਸਚਾ ਸਉਦਾ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਹੈ ਸਚਾ ਵਾਪਾਰਾ ਰਾਮ ॥ 

ਗੁਰਮਤੀ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਵਣਿੀਐ ਅਤਤ ਮੋਲੁ ਅਫਾਰਾ ਰਾਮ ॥ 

ਅਤਤ ਮੋਲੁ ਅਫਾਰਾ ਸਚ ਵਾਪਾਰਾ ਸਤਚ ਵਾਪਾਤਰ ਲਗੇ ਵਡਿਾਗੀ ॥ 

ਅਿੰਤਤਰ ਿਾਹਤਰ ਿਗਤੀ ਰਾਤੇ ਸਤਚ ਨਾਤਮ ਤਲਵ ਲਾਗੀ ॥ 

ਨਦਤਰ ਕਰ ੇਸੋਈ ਸਚੁ ਪਾਏ ਗਰੁ ਕੈ ਸਿਤਦ ਵੀਚਾਰਾ ॥ 

ਨਾਨਕ ਨਾਤਮ ਰਤੇ ਤਤਨ ਹੀ ਸਖੁੁ ਪਾਇਆ ਸਾਚੈ ਕ ੇਵਾਪਾਰਾ ॥੧॥ 

ਹਿੰਉਮੈ ਮਾਇਆ ਮਲੈੁ ਹੈ ਮਾਇਆ ਮੈਲੁ ਿਰੀਿੈ ਰਾਮ ॥ 

ਗੁਰਮਤੀ ਮਨੁ ਤਨਰਮਲਾ ਰਸਨਾ ਹਤਰ ਰਸੁ ਪੀਿ ੈਰਾਮ ॥ 

ਰਸਨਾ ਹਤਰ ਰਸੁ ਪੀਿ ੈਅਿੰਤਰੁ ਿੀਿ ੈਸਾਚ ਸਿਤਦ ਿੀਚਾਰੀ ॥ 

ਅਿੰਤਤਰ ਖੂਹਿਾ ਅਿੰਤਮਰਤਤ ਿਤਰਆ ਸਿਦੇ ਕਾਤਢ ਪੀਐ ਪਤਨਹਾਰੀ ॥ 

ਤਿਸੁ ਨਦਤਰ ਕਰੇ ਸੋਈ ਸਤਚ ਲਾਗੈ ਰਸਨਾ ਰਾਮ ੁਰਵੀਿ ੈ॥ 

ਨਾਨਕ ਨਾਤਮ ਰਤੇ ਸੇ ਤਨਰਮਲ ਹੋਰ ਹਉਮ ੈਮੈਲ ੁਿਰੀਿੈ ॥੨॥ 

ਪਿੰਤਡਤ ਿੋਤਕੀ ਸਤਿ ਪਤਿ ਪਤਿ ਕੂਕਦੇ ਤਕਸ ੁਪਤਹ ਕਰਤਹ ਪੁਕਾਰਾ ਰਾਮ ॥ 

ਮਾਇਆ ਮੋਹੁ ਅਿੰਤਤਰ ਮਲੁ ਲਾਗੈ ਮਾਇਆ ਕੇ ਵਾਪਾਰਾ ਰਾਮ ॥ 

ਮਾਇਆ ਕ ੇਵਾਪਾਰਾ ਿਗਤਤ ਤਪਆਰਾ ਆਵਤਣ ਿਾਤਣ ਦੁਖੁ ਪਾਈ ॥ 

ਤਿਖੁ ਕਾ ਕੀਿਾ ਤਿਖੁ ਤਸਉ ਲਾਗਾ ਤਿਸਵਾ ਮਾਤਹ ਸਮਾਈ ॥ 

ਿੋ ਧੁਤਰ ਤਲਤਖਆ ਸੋਇ ਕਮਾਵ ੈਕੋਇ ਨ ਮੇਿਣਹਾਰਾ ॥ 

ਨਾਨਕ ਨਾਤਮ ਰਤੇ ਤਤਨ ਸਦਾ ਸੁਖੁ ਪਾਇਆ ਹੋਤਰ ਮੂਰਖ ਕੂਤਕ ਮੁਏ ਗਾਵਾਰਾ ॥੩॥ 

ਮਾਇਆ ਮੋਤਹ ਮਨੁ ਰਿੰਤਗਆ ਮੋਤਹ ਸਤੁਧ ਨ ਕਾਈ ਰਾਮ ॥ 

ਗੁਰਮੁਤਖ ਇਹ ੁਮਨ ੁਰਿੰਗੀਐ ਦਿੂਾ ਰਿੰਗੁ ਿਾਈ ਰਾਮ ॥ 

ਦੂਿਾ ਰਿੰਗੁ ਿਾਈ ਸਾਤਚ ਸਮਾਈ ਸਤਚ ਿਰ ੇਿਿੰਡਾਰਾ ॥ 

ਗੁਰਮੁਤਖ ਹੋਵ ੈਸੋਈ ਿੂਝ ੈਸਤਚ ਸਵਾਰਣਹਾਰਾ ॥ 

ਆਪੇ ਮੇਲੇ ਸੋ ਹਤਰ ਤਮਲ ੈਹੋਰੁ ਕਹਣਾ ਤਕਛੂ ਨ ਿਾਏ ॥ 

ਨਾਨਕ ਤਵਣ ੁਨਾਵੈ ਿਰਤਮ ਿੁਲਾਇਆ ਇਤਕ ਨਾਤਮ ਰਤ ੇਰਿੰਗੁ ਲਾਏ ॥੪॥੫॥ 
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ਸਚੇ ਰਤੇ ਸੇ ਤਨਰਮਲੇ ਸਦਾ ਸਚੀ ਸੋਇ ॥ 
 

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੩ ॥ (426-19) 

ਸਚੇ ਰਤੇ ਸ ੇਤਨਰਮਲ ੇਸਦਾ ਸਚੀ ਸੋਇ ॥ 

ਐਥੈ ਘਤਰ ਘਤਰ ਿਾਪਦ ੇਆਗ ੈਿੁਤਗ ਿਤੁਗ ਪਰਗਿ ੁਹੋਇ ॥੧॥ 

ਏ ਮਨ ਰੂਿਹ ੇਰਿੰਗੁਲ ੇਤੂਿੰ ਸਚਾ ਰਿੰਗੁ ਚਿਾਇ ॥ 

ਰੂਿੀ ਿਾਣੀ ਿੇ ਰਪ ੈਨਾ ਇਹੁ ਰਿੰਗੁ ਲਹੈ ਨ ਿਾਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਹਮ ਨੀਚ ਮੈਲੇ ਅਤਤ ਅਤਿਮਾਨੀ ਦੂਿੈ ਿਾਇ ਤਵਕਾਰ ॥ 

ਗੁਤਰ ਪਾਰਤਸ ਤਮਤਲਐ ਕਿੰਚਨੁ ਹੋਏ ਤਨਰਮਲ ਿੋਤਤ ਅਪਾਰ ॥੨॥ 

ਤਿਨੁ ਗੁਰ ਕੋਇ ਨ ਰਿੰਗੀਐ ਗੁਤਰ ਤਮਤਲਐ ਰਿੰਗੁ ਚਿਾਉ ॥ 

ਗੁਰ ਕੈ ਿ ੈਿਾਇ ਿੋ ਰਤੇ ਤਸਫਤੀ ਸਤਚ ਸਮਾਉ ॥੩॥ 

ਿੈ ਤਿਨੁ ਲਾਤਗ ਨ ਲਗਈ ਨਾ ਮਨੁ ਤਨਰਮਲੁ ਹੋਇ ॥ 

ਤਿਨੁ ਿੈ ਕਰਮ ਕਮਾਵਣ ੇਝੂਿ ੇਿਾਉ ਨ ਕੋਇ ॥੪॥ 

ਤਿਸ ਨੋ ਆਪੇ ਰਿੰਗੇ ਸ ੁਰਪਸੀ ਸਤਸਿੰਗਤਤ ਤਮਲਾਇ ॥ 

ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਤ ੇਸਤਸਿੰਗਤਤ ਊਪਿ ੈਸਹਿੇ ਸਤਚ ਸੁਿਾਇ ॥੫॥ 

ਤਿਨੁ ਸਿੰਗਤੀ ਸਤਿ ਐਸ ੇਰਹਤਹ ਿਸੈੇ ਪਸ ੁਢੋਰ ॥ 

ਤਿਤਨਹ ਕੀਤੇ ਤਤਸੈ ਨ ਿਾਣਨਹੀ ਤਿਨੁ ਨਾਵੈ ਸਤਿ ਚੋਰ ॥੬॥ 

ਇਤਕ ਗੁਣ ਤਵਹਾਝਤਹ ਅਉਗਣ ਤਵਕਣਤਹ ਗੁਰ ਕੈ ਸਹਤਿ ਸਿੁਾਇ ॥ 

ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਤ ੇਨਾਉ ਪਾਇਆ ਵਿੁਾ ਅਿੰਦਤਰ ਆਇ ॥੭॥ 

ਸਿਨਾ ਕਾ ਦਾਤਾ ਏਕੁ ਹੈ ਤਸਤਰ ਧਿੰਧ ੈਲਾਇ ॥ 

ਨਾਨਕ ਨਾਮੇ ਲਾਇ ਸਵਾਤਰਅਨੁ ਸਿਦ ੇਲਏ ਤਮਲਾਇ ॥੮॥੯॥੩੧॥ 
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ਸਿਣ ਮੇਰੇ ਰਿੰਗੁਲੇ ਿਾਇ ਸੁਤੇ ਿੀਰਾਤਣ ॥ 
 

ਤਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੧ ਘਰੁ ੨ ॥ (23-5) 

ਧਨੁ ਿੋਿਨ ੁਅਰੁ ਫੁਲਿਾ ਨਾਿੀਅਿੇ ਤਦਨ ਚਾਤਰ ॥ 

ਪਿਤਣ ਕੇਰ ੇਪਤ ਤਿਉ ਢਤਲ ਢਤੁਲ ਿੁਿੰਮਣਹਾਰ ॥੧॥ 

ਰਿੰਗੁ ਮਾਤਣ ਲੈ ਤਪਆਤਰਆ ਿਾ ਿੋਿਨੁ ਨਉ ਹੁਲਾ ॥ 

ਤਦਨ ਥੋਿਿੇ ਥਕੇ ਿਇਆ ਪੁਰਾਣਾ ਚੋਲਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਸਿਣ ਮੇਰ ੇਰਿੰਗੁਲ ੇਿਾਇ ਸੁਤੇ ਿੀਰਾਤਣ ॥ 

ਹਿੰ ਿੀ ਵਿੰਞਾ ਡੁਮਣੀ ਰਵੋਾ ਝੀਣੀ ਿਾਤਣ ॥੨॥ 

ਕੀ ਨ ਸੁਣੇਹੀ ਗੋਰੀਏ ਆਪਣ ਕਿੰਨੀ ਸੋਇ ॥ 

ਲਗੀ ਆਵਤਹ ਸਾਹੁਰ ੈਤਨਤ ਨ ਪੇਈਆ ਹਇੋ ॥੩॥ 

ਨਾਨਕ ਸੁਤੀ ਪੇਈਐ ਿਾਣੁ ਤਵਰਤੀ ਸਿੰਤਨ ॥ 

ਗੁਣਾ ਗਵਾਈ ਗਿੰਿਿੀ ਅਵਗਣ ਚਲੀ ਿਿੰਤਨ ॥੪॥੨੪॥ 
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ਸਤਸਿੰਗਤਤ ਸਾਈ ਹਤਰ ਤੇਰੀ ਤਿਤ ੁਹਤਰ ਕੀਰਤਤ ਹਤਰ ਸੁਨਣੇ ॥ 
 

ਿੈਰਉ ਮਹਲਾ ੪ ॥ (1135-13) 

ਸਤਸਿੰਗਤਤ ਸਾਈ ਹਤਰ ਤੇਰੀ ਤਿਤੁ ਹਤਰ ਕੀਰਤਤ ਹਤਰ ਸੁਨਣੇ ॥ 

ਤਿਨ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਸਤੁਣਆ ਮਨੁ ਿੀਨਾ ਤਤਨ ਹਮ ਸਰੇਵਹ ਤਨਤ ਚਰਣੇ ॥੧॥ 

ਿਗਿੀਵਨੁ ਹਤਰ ਤਧਆਇ ਤਰਣੇ ॥ 

ਅਨੇਕ ਅਸਿੰਖ ਨਾਮ ਹਤਰ ਤੇਰ ੇਨ ਿਾਹੀ ਤਿਹਵਾ ਇਤੁ ਗਨਣੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਗੁਰਤਸਖ ਹਤਰ ਿਲੋਹੁ ਹਤਰ ਗਾਵਹੁ ਲ ੇਗੁਰਮਤਤ ਹਤਰ ਿਪਣੇ ॥ 

ਿੋ ਉਪਦੇਸ ੁਸੁਣ ੇਗੁਰ ਕੇਰਾ ਸ ੋਿਨੁ ਪਾਵੈ ਹਤਰ ਸੁਖ ਘਣੇ ॥੨॥ 

ਧਿੰਨੁ ਸੁ ਵਿੰਸੁ ਧਿੰਨ ੁਸ ੁਤਪਤਾ ਧਿੰਨ ੁਸੁ ਮਾਤਾ ਤਿਤਨ ਿਨ ਿਣ ੇ॥ 

ਤਿਨ ਸਾਤਸ ਤਗਰਾਤਸ ਤਧਆਇਆ ਮੇਰਾ ਹਤਰ ਹਤਰ ਸੇ ਸਾਚੀ ਦਰਗਹ ਹਤਰ ਿਨ ਿਣੇ ॥੩॥ 

ਹਤਰ ਹਤਰ ਅਗਮ ਨਾਮ ਹਤਰ ਤੇਰੇ ਤਵਤਚ ਿਗਤਾ ਹਤਰ ਧਰਣ ੇ॥ 

ਨਾਨਕ ਿਤਨ ਪਾਇਆ ਮਤਤ ਗੁਰਮਤਤ ਿਤਪ ਹਤਰ ਹਤਰ ਪਾਤਰ ਪਵਣੇ ॥੪॥੩॥੭॥ 
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ਸਤਸਿੰਗਤਤ ਤਮਲੀਐ ਹਤਰ ਸਾਧੂ ਤਮਤਲ ਸਿੰਗਤਤ ਹਤਰ ਗੁਣ ਗਾਇ ॥ 
 

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੪ ॥ (368-13) 

ਸਤਸਿੰਗਤਤ ਤਮਲੀਐ ਹਤਰ ਸਾਧ ੂਤਮਤਲ ਸਿੰਗਤਤ ਹਤਰ ਗੁਣ ਗਾਇ ॥ 

ਤਗਆਨ ਰਤਨ ੁਿਤਲਆ ਘਤਿ ਚਾਨਣੁ ਅਤਗਆਨੁ ਅਿੰਧੇਰਾ ਿਾਇ ॥੧॥ 

ਹਤਰ ਿਨ ਨਾਚਹੁ ਹਤਰ ਹਤਰ ਤਧਆਇ ॥ 

ਐਸੇ ਸਿੰਤ ਤਮਲਤਹ ਮੇਰੇ ਿਾਈ ਹਮ ਿਨ ਕੇ ਧੋਵਹ ਪਾਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਹਤਰ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਿਪਹੁ ਮਨ ਮੇਰੇ ਅਨਤਦਨ ੁਹਤਰ ਤਲਵ ਲਾਇ ॥ 

ਿੋ ਇਛਹੁ ਸੋਈ ਫਲੁ ਪਾਵਹੁ ਤਫਤਰ ਿੂਖ ਨ ਲਾਗੈ ਆਇ ॥੨॥ 

ਆਪੇ ਹਤਰ ਅਪਰਿੰਪਰੁ ਕਰਤਾ ਹਤਰ ਆਪ ੇਿੋਤਲ ਿੁਲਾਇ ॥ 

ਸੇਈ ਸਿੰਤ ਿਲੇ ਤੁਧੁ ਿਾਵਤਹ ਤਿਨਹ ਕੀ ਪਤਤ ਪਾਵਤਹ ਥਾਇ ॥੩॥ 

ਨਾਨਕ ੁਆਤਖ ਨ ਰਾਿ ੈਹਤਰ ਗੁਣ ਤਿਉ ਆਖੈ ਤਤਉ ਸੁਖੁ ਪਾਇ ॥ 

ਿਗਤਤ ਿਿੰਡਾਰ ਦੀਏ ਹਤਰ ਅਪਨੁੇ ਗੁਣ ਗਾਹਕੁ ਵਣਤਿ ਲੈ ਿਾਇ ॥੪॥੧੧॥੬੩॥ 
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ਸਤਗਰੁ ਦਇਆ ਕਰਹ ੁਹਤਰ ਮੇਲਹੁ ਮਰੇੇ ਪਰੀਤਮ ਪਰਾਣ ਹਤਰ ਰਾਇਆ ॥ 
 

ਰਾਮਕਲੀ ਮਹਲਾ ੪ ॥ (882-1) 

ਸਤਗੁਰ ਦਇਆ ਕਰਹੁ ਹਤਰ ਮੇਲਹੁ ਮੇਰੇ ਪਰੀਤਮ ਪਰਾਣ ਹਤਰ ਰਾਇਆ ॥ 

ਹਮ ਚੇਰੀ ਹੋਇ ਲਗਹ ਗੁਰ ਚਰਣੀ ਤਿਤਨ ਹਤਰ ਪਰਿ ਮਾਰਗੁ ਪਿੰਥੁ ਤਦਖਾਇਆ ॥੧॥ 

ਰਾਮ ਮੈ ਹਤਰ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਮਤਨ ਿਾਇਆ ॥ 

ਮੈ ਹਤਰ ਤਿਨੁ ਅਵਰ ੁਨ ਕੋਈ ਿੇਲੀ ਮੇਰਾ ਤਪਤਾ ਮਾਤਾ ਹਤਰ ਸਖਾਇਆ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਮੇਰੇ ਇਕੁ ਤਖਨੁ ਪਰਾਨ ਨ ਰਹਤਹ ਤਿਨ ੁਪਰੀਤਮ ਤਿਨੁ ਦੇਖ ੇਮਰਤਹ ਮੇਰੀ ਮਾਇਆ ॥ 

ਧਨੁ ਧਨੁ ਵਡ ਿਾਗ ਗੁਰ ਸਰਣੀ ਆਏ ਹਤਰ ਗੁਰ ਤਮਤਲ ਦਰਸਨੁ ਪਾਇਆ ॥੨॥ 

ਮੈ ਅਵਰੁ ਨ ਕੋਈ ਸੂਝੈ ਿੂਝ ੈਮਤਨ ਹਤਰ ਿਪੁ ਿਪਉ ਿਪਾਇਆ ॥ 

ਨਾਮਹੀਣ ਤਫਰਤਹ ਸੇ ਨਕਿੇ ਤਤਨ ਘਤਸ ਘਤਸ ਨਕ ਵਢਾਇਆ ॥੩॥ 

ਮੋ ਕਉ ਿਗਿੀਵਨ ਿੀਵਾਤਲ ਲ ੈਸੁਆਮੀ ਤਰਦ ਅਿੰਤਤਰ ਨਾਮੁ ਵਸਾਇਆ ॥ 

ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹੈ ਪੂਰਾ ਤਮਤਲ ਸਤਤਗੁਰ ਨਾਮੁ ਤਧਆਇਆ ॥੪॥੫॥ 
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ਸਤਤਗਰੁ ਅਪੁਨ ੇਸੁਨੀ ਅਰਦਾਤਸ ॥ 
 

ਿੈਰਉ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (1152-13) 

ਸਤਤਗੁਰ ਅਪਨੁੇ ਸੁਨੀ ਅਰਦਾਤਸ ॥ 

ਕਾਰਿੁ ਆਇਆ ਸਗਲਾ ਰਾਤਸ ॥ 

ਮਨ ਤਨ ਅਿੰਤਤਰ ਪਰਿੂ ਤਧਆਇਆ ॥ 

ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਡਰ ੁਸਗਲ ਚੁਕਾਇਆ ॥੧॥ 

ਸਿ ਤੇ ਵਡ ਸਮਰਥ ਗੁਰਦੇਵ ॥ 

ਸਤਿ ਸੁਖ ਪਾਈ ਤਤਸ ਕੀ ਸੇਵ ॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਿਾ ਕਾ ਕੀਆ ਸਿ ੁਤਕਛ ੁਹੋਇ ॥ 

ਤਤਸ ਕਾ ਅਮਰੁ ਨ ਮੇਿ ੈਕੋਇ ॥ 

ਪਾਰਿਰਹਮੁ ਪਰਮੇਸਰ ੁਅਨੂਪੁ ॥ 

ਸਫਲ ਮੂਰਤਤ ਗੁਰ ੁਤਤਸ ਕਾ ਰਪੂੁ ॥੨॥ 

ਿਾ ਕੈ ਅਿੰਤਤਰ ਿਸੈ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ॥ 

ਿੋ ਿੋ ਪੇਖੈ ਸ ੁਿਰਹਮ ਤਗਆਨ ੁ॥ 

ਿੀਸ ਤਿਸੁਏ ਿਾ ਕੈ ਮਤਨ ਪਰਗਾਸ ੁ॥ 

ਤਤਸੁ ਿਨ ਕੈ ਪਾਰਿਰਹਮ ਕਾ ਤਨਵਾਸੁ ॥੩॥ 

ਤਤਸੁ ਗੁਰ ਕਉ ਸਦ ਕਰੀ ਨਮਸਕਾਰ ॥ 

ਤਤਸੁ ਗੁਰ ਕਉ ਸਦ ਿਾਉ ਿਤਲਹਾਰ ॥ 

ਸਤਤਗੁਰ ਕੇ ਚਰਨ ਧੋਇ ਧੋਇ ਪੀਵਾ ॥ 

ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਿਤਪ ਿਤਪ ਸਦ ਿੀਵਾ ॥੪॥੪੩॥੫੬॥ 
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ਸਤਤਗਰੁ ਅਪੁਨ ੇਕਉ ਕੁਰਿਾਨੀ ॥ 
 

ਗਉਿੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (187-9) 

ਗੁਰ ਕੇ ਚਰਣ ਊਪਤਰ ਮੇਰ ੇਮਾਥੇ ॥ 

ਤਾ ਤ ੇਦੁਖ ਮੇਰ ੇਸਗਲ ੇਲਾਥ ੇ॥੧॥ 

ਸਤਤਗੁਰ ਅਪਨੁੇ ਕਉ ਕੁਰਿਾਨੀ ॥ 

ਆਤਮ ਚੀਤਨ ਪਰਮ ਰਿੰਗ ਮਾਨੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਚਰਣ ਰੇਣੁ ਗੁਰ ਕੀ ਮੁਤਖ ਲਾਗੀ ॥ 

ਅਹਿੰਿੁਤਧ ਤਤਤਨ ਸਗਲ ਤਤਆਗੀ ॥੨॥ 

ਗੁਰ ਕਾ ਸਿਦੁ ਲਗੋ ਮਤਨ ਮੀਿਾ ॥ 

ਪਾਰਿਰਹਮੁ ਤਾ ਤ ੇਮੋਤਹ ਡੀਿਾ ॥੩॥ 

ਗੁਰੁ ਸੁਖਦਾਤਾ ਗੁਰ ੁਕਰਤਾਰੁ ॥ 

ਿੀਅ ਪਰਾਣ ਨਾਨਕ ਗੁਰੁ ਆਧਾਰੁ ॥੪॥੩੮॥੧੦੭॥ 
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ਸਤਤਗਰੁ ਆਇਓ ਸਰਤਣ ਤੁਹਾਰੀ ॥ 
 

ਿਡੋੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (713-16) 

ਸਤਤਗੁਰ ਆਇਓ ਸਰਤਣ ਤੁਹਾਰੀ ॥ 

ਤਮਲੈ ਸੂਖੁ ਨਾਮੁ ਹਤਰ ਸੋਿਾ ਤਚਿੰਤਾ ਲਾਤਹ ਹਮਾਰੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਅਵਰ ਨ ਸੂਝ ੈਦੂਿੀ ਿਾਹਰ ਹਾਤਰ ਪਤਰਓ ਤਉ ਦੁਆਰੀ ॥ 

ਲੇਖਾ ਛੋਤਡ ਅਲੇਖੈ ਛੂਿਹ ਹਮ ਤਨਰਗੁਨ ਲੇਹੁ ਉਿਾਰੀ ॥੧॥ 

ਸਦ ਿਖਤਸਿੰਦੁ ਸਦਾ ਤਮਹਰਵਾਨਾ ਸਿਨਾ ਦੇਇ ਅਧਾਰੀ ॥ 

ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਸਿੰਤ ਪਾਛ ੈਪਤਰਓ ਰਾਤਖ ਲੇਹੁ ਇਹ ਿਾਰੀ ॥੨॥੪॥੯॥ 
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ਸਤਤਗਰੁ ਸਿਤਦ ਉਿਾਰੋ ਦੀਪਾ ॥ 
 

ਰਾਗੁ ਤਿਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੫ ਚਉਪਦ ੇਦੁਪਦੇ ਘਰੁ ੭  (821-10) 

ਸਤਤਗੁਰ ਸਿਤਦ ਉਿਾਰੋ ਦੀਪਾ ॥ 

ਤਿਨਤਸਓ ਅਿੰਧਕਾਰ ਤਤਹ ਮਿੰਦਤਰ ਰਤਨ ਕਿੋਿੀ ਖੁਲਹੀ ਅਨੂਪਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਤਿਸਮਨ ਤਿਸਮ ਿਏ ਿਉ ਪਤੇਖਓ ਕਹਨੁ ਨ ਿਾਇ ਵਤਡਆਈ ॥ 

ਮਗਨ ਿਏ ਊਹਾ ਸਿੰਤਗ ਮਾਤ ੇਓਤਤ ਪੋਤਤ ਲਪਿਾਈ ॥੧॥ 

ਆਲ ਿਾਲ ਨਹੀ ਕਛ ੂਿਿੰਿਾਰਾ ਅਹਿੰਿੁਤਧ ਨਹੀ ਿੋਰਾ ॥ 

ਊਚਨ ਊਚਾ ਿੀਚੁ ਨ ਖੀਚਾ ਹਉ ਤੇਰਾ ਤੂਿੰ ਮੋਰਾ ॥੨॥ 

ਏਕਿੰਕਾਰੁ ਏਕੁ ਪਾਸਾਰਾ ਏਕੈ ਅਪਰ ਅਪਾਰਾ ॥ 

ਏਕੁ ਤਿਸਥੀਰਨੁ ਏਕੁ ਸਿੰਪੂਰਨੁ ਏਕੈ ਪਰਾਨ ਅਧਾਰਾ ॥੩॥ 

ਤਨਰਮਲ ਤਨਰਮਲ ਸੂਚਾ ਸੂਚ ੋਸੂਚਾ ਸੂਚੋ ਸੂਚਾ ॥ 

ਅਿੰਤ ਨ ਅਿੰਤਾ ਸਦਾ ਿੇਅਿੰਤਾ ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਊਚੋ ਊਚਾ ॥੪॥੧॥੮੭॥ 
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ਸਤਤਗਰੁ ਸਾਚ ੈਦੀਆ ਿੇਤਿ ॥ 
 

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (396-2) 

ਸਤਤਗੁਰ ਸਾਚੈ ਦੀਆ ਿਤੇਿ ॥ 

ਤਚਰੁ ਿੀਵਨ ੁਉਪਤਿਆ ਸਿੰਿੋਤਗ ॥ 

ਉਦਰੈ ਮਾਤਹ ਆਇ ਕੀਆ ਤਨਵਾਸ ੁ॥ 

ਮਾਤਾ ਕੈ ਮਤਨ ਿਹੁਤੁ ਤਿਗਾਸੁ ॥੧॥ 

ਿਿੰਤਮਆ ਪੂਤੁ ਿਗਤ ੁਗੋਤਵਿੰਦ ਕਾ ॥ 

ਪਰਗਤਿਆ ਸਿ ਮਤਹ ਤਲਤਖਆ ਧੁਰ ਕਾ ॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਦਸੀ ਮਾਸੀ ਹੁਕਤਮ ਿਾਲਕ ਿਨਮੁ ਲੀਆ ॥ 

ਤਮਤਿਆ ਸੋਗੁ ਮਹਾ ਅਨਿੰਦ ੁਥੀਆ ॥ 

ਗੁਰਿਾਣੀ ਸਖੀ ਅਨਿੰਦੁ ਗਾਵ ੈ॥ 

ਸਾਚੇ ਸਾਤਹਿ ਕੈ ਮਤਨ ਿਾਵ ੈ॥੨॥ 

ਵਧੀ ਵੇਤਲ ਿਹੁ ਪੀਿੀ ਚਾਲੀ ॥ 

ਧਰਮ ਕਲਾ ਹਤਰ ਿਿੰਤਧ ਿਹਾਲੀ ॥ 

ਮਨ ਤਚਿੰਤਦਆ ਸਤਤਗੁਰੂ ਤਦਵਾਇਆ ॥ 

ਿਏ ਅਤਚਿੰਤ ਏਕ ਤਲਵ ਲਾਇਆ ॥੩॥ 

ਤਿਉ ਿਾਲਕ ੁਤਪਤਾ ਊਪਤਰ ਕਰੇ ਿਹੁ ਮਾਣੁ ॥ 

ਿੁਲਾਇਆ ਿੋਲ ੈਗੁਰ ਕੈ ਿਾਤਣ ॥ 

ਗੁਝੀ ਛਿੰਨੀ ਨਾਹੀ ਿਾਤ ॥ 

ਗੁਰੁ ਨਾਨਕ ੁਤੁਿਾ ਕੀਨੀ ਦਾਤਤ ॥੪॥੭॥੧੦੧॥ 
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ਸਤਤਗਰੁ ਸੇਵਾ ਸਫਲ ਹ ੈਿਣੀ ॥ 
 

ਗਉਿੀ ਗੁਆਰਰੇੀ ਮਹਲਾ ੪ ॥   (165-1) 

ਸਤਤਗੁਰ ਸਵੇਾ ਸਫਲ ਹੈ ਿਣੀ ॥ 

ਤਿਤੁ ਤਮਤਲ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਤਧਆਇਆ ਹਤਰ ਧਣੀ ॥ 

ਤਿਨ ਹਤਰ ਿਤਪਆ ਤਤਨ ਪੀਛ ੈਛੂਿੀ ਘਣੀ ॥੧॥ 

ਗੁਰਤਸਖ ਹਤਰ ਿਲੋਹੁ ਮੇਰੇ ਿਾਈ ॥ 

ਹਤਰ ਿੋਲਤ ਸਿ ਪਾਪ ਲਤਹ ਿਾਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਿਿ ਗੁਰੁ ਤਮਤਲਆ ਤਿ ਮਨ ੁਵਤਸ ਆਇਆ ॥ 

ਧਾਵਤ ਪਿੰਚ ਰਹੇ ਹਤਰ ਤਧਆਇਆ ॥ 

ਅਨਤਦਨ ੁਨਗਰੀ ਹਤਰ ਗੁਣ ਗਾਇਆ ॥੨॥ 

ਸਤਤਗੁਰ ਪਗ ਧੂਤਰ ਤਿਨਾ ਮੁਤਖ ਲਾਈ ॥ 

ਤਤਨ ਕੂਿ ਤਤਆਗੇ ਹਤਰ ਤਲਵ ਲਾਈ ॥ 

ਤੇ ਹਤਰ ਦਰਗਹ ਮੁਖ ਊਿਲ ਿਾਈ ॥੩॥ 

ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਆਤਪ ਹਤਰ ਿਾਵ ੈ॥ 

ਤਿਸਨ ੁਿਲਿਦ ੁਗੁਰ ਪਗ ਲਤਗ ਤਧਆਵ ੈ॥ 

ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਤਖ ਹਤਰ ਆਤਪ ਤਰਾਵੈ ॥੪॥੫॥੪੩॥ 
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ਸਤਤਗਰੁ ਕਤਰ ਦੀਨ ੇਅਸਤਥਰ ਘਰ ਿਾਰ ॥ ਰਹਾਉ ॥ 
 

ਤਿਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (807-10) 

ਸਤਤਗੁਰ ਕਤਰ ਦੀਨੇ ਅਸਤਥਰ ਘਰ ਿਾਰ ॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਿੋ ਿੋ ਤਨਿੰਦ ਕਰ ੈਇਨ ਤਗਰਹਨ ਕੀ ਤਤਸ ੁਆਗੈ ਹੀ ਮਾਰ ੈਕਰਤਾਰ ॥੧॥ 

ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਤਾ ਕੀ ਸਰਨਾਈ ਿਾ ਕੋ ਸਿਦੁ ਅਖਿੰਡ ਅਪਾਰ ॥੨॥੯॥੨੭॥ 
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ਸਤਤਗਰੁ ਕੀ ਸੇਵਾ ਸਫਲ ੁਹੈ ਿੇ ਕ ੋਕਰੇ ਤਚਤੁ ਲਾਇ ॥ 
 

ਸਲਕੋੁ ਮਃ ੩ ॥ (644-14) 

ਸਤਤਗੁਰ ਕੀ ਸਵੇਾ ਸਫਲੁ ਹੈ ਿੇ ਕੋ ਕਰ ੇਤਚਤੁ ਲਾਇ ॥ 

ਮਤਨ ਤਚਿੰਤਦਆ ਫਲੁ ਪਾਵਣਾ ਹਉਮੈ ਤਵਚਹੁ ਿਾਇ ॥ 

ਿਿੰਧਨ ਤੋਿੈ ਮੁਕਤਤ ਹੋਇ ਸਚ ੇਰਹੈ ਸਮਾਇ ॥ 

ਇਸੁ ਿਗ ਮਤਹ ਨਾਮੁ ਅਲਿੁ ਹੈ ਗੁਰਮੁਤਖ ਵਸੈ ਮਤਨ ਆਇ ॥ 

ਨਾਨਕ ਿੋ ਗੁਰੁ ਸੇਵਤਹ ਆਪਣਾ ਹਉ ਤਤਨ ਿਤਲਹਾਰ ੈਿਾਉ ॥੧॥ 
 

  



 462 

ਸਤਤਗਰੁ ਕੇ ਚਰਨ ਧੋਇ ਧੋਇ ਪੀਵਾ ॥ 
 

ਿੈਰਉ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (1152-13) 

ਸਤਤਗੁਰ ਅਪਨੁੇ ਸੁਨੀ ਅਰਦਾਤਸ ॥ 

ਕਾਰਿੁ ਆਇਆ ਸਗਲਾ ਰਾਤਸ ॥ 

ਮਨ ਤਨ ਅਿੰਤਤਰ ਪਰਿੂ ਤਧਆਇਆ ॥ 

ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਡਰ ੁਸਗਲ ਚੁਕਾਇਆ ॥੧॥ 

ਸਿ ਤੇ ਵਡ ਸਮਰਥ ਗੁਰਦੇਵ ॥ 

ਸਤਿ ਸੁਖ ਪਾਈ ਤਤਸ ਕੀ ਸੇਵ ॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਿਾ ਕਾ ਕੀਆ ਸਿ ੁਤਕਛ ੁਹੋਇ ॥ 

ਤਤਸ ਕਾ ਅਮਰੁ ਨ ਮੇਿ ੈਕੋਇ ॥ 

ਪਾਰਿਰਹਮੁ ਪਰਮੇਸਰ ੁਅਨਪੂੁ ॥ 

ਸਫਲ ਮੂਰਤਤ ਗੁਰ ੁਤਤਸ ਕਾ ਰਪੂੁ ॥੨॥ 

ਿਾ ਕੈ ਅਿੰਤਤਰ ਿਸੈ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ॥ 

ਿੋ ਿੋ ਪੇਖੈ ਸ ੁਿਰਹਮ ਤਗਆਨ ੁ॥ 

ਿੀਸ ਤਿਸੁਏ ਿਾ ਕੈ ਮਤਨ ਪਰਗਾਸ ੁ॥ 

ਤਤਸੁ ਿਨ ਕੈ ਪਾਰਿਰਹਮ ਕਾ ਤਨਵਾਸੁ ॥੩॥ 

ਤਤਸੁ ਗੁਰ ਕਉ ਸਦ ਕਰੀ ਨਮਸਕਾਰ ॥ 

ਤਤਸੁ ਗੁਰ ਕਉ ਸਦ ਿਾਉ ਿਤਲਹਾਰ ॥ 

ਸਤਤਗੁਰ ਕੇ ਚਰਨ ਧੋਇ ਧੋਇ ਪੀਵਾ ॥ 

ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਿਤਪ ਿਤਪ ਸਦ ਿੀਵਾ ॥੪॥੪੩॥੫੬॥ 
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ਸਤਤਗਰੁ ਤੇ ਹਤਰ ਪਾਈਐ ਿਾਈ ॥ 
 

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੩ ॥ (425-11) 

ਘਰ ੈਅਿੰਦਤਰ ਸਿੁ ਵਥੁ ਹੈ ਿਾਹਤਰ ਤਕਛੁ ਨਾਹੀ ॥ 

ਗੁਰ ਪਰਸਾਦੀ ਪਾਈਐ ਅਿੰਤਤਰ ਕਪਿ ਖੁਲਾਹੀ ॥੧॥ 

ਸਤਤਗੁਰ ਤੇ ਹਤਰ ਪਾਈਐ ਿਾਈ ॥ 

ਅਿੰਤਤਰ ਨਾਮੁ ਤਨਧਾਨ ੁਹੈ ਪੂਰ ੈਸਤਤਗੁਤਰ ਦੀਆ ਤਦਖਾਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਹਤਰ ਕਾ ਗਾਹਕੁ ਹਵੋੈ ਸੋ ਲਏ ਪਾਏ ਰਤਨ ੁਵੀਚਾਰਾ ॥ 

ਅਿੰਦਰੁ ਖੋਲ ੈਤਦਿ ਤਦਸਤਿ ਦੇਖ ੈਮੁਕਤਤ ਿਿੰਡਾਰਾ ॥੨॥ 

ਅਿੰਦਤਰ ਮਹਲ ਅਨੇਕ ਹਤਹ ਿੀਉ ਕਰੇ ਵਸੇਰਾ ॥ 

ਮਨ ਤਚਿੰਤਦਆ ਫਲੁ ਪਾਇਸੀ ਤਫਤਰ ਹੋਇ ਨ ਫੇਰਾ ॥੩॥ 

ਪਾਰਖੀਆ ਵਥੁ ਸਮਾਤਲ ਲਈ ਗੁਰ ਸੋਝੀ ਹੋਈ ॥ 

ਨਾਮੁ ਪਦਾਰਥੁ ਅਮੁਲੁ ਸਾ ਗੁਰਮੁਤਖ ਪਾਵੈ ਕਈੋ ॥੪॥ 

ਿਾਹਰੁ ਿਾਲੇ ਸੁ ਤਕਆ ਲਹੈ ਵਥੁ ਘਰ ੈਅਿੰਦਤਰ ਿਾਈ ॥ 

ਿਰਮੇ ਿੂਲਾ ਸਿੁ ਿਗੁ ਤਫਰ ੈਮਨਮੁਤਖ ਪਤਤ ਗਵਾਈ ॥੫॥ 

ਘਰੁ ਦਰੁ ਛੋਡ ੇਆਪਣਾ ਪਰ ਘਤਰ ਝੂਿਾ ਿਾਈ ॥ 

ਚੋਰ ੈਵਾਂਗੂ ਪਕਿੀਐ ਤਿਨੁ ਨਾਵ ੈਚੋਿਾ ਖਾਈ ॥੬॥ 

ਤਿਨਹੀ ਘਰੁ ਿਾਤਾ ਆਪਣਾ ਸੇ ਸੁਖੀਏ ਿਾਈ ॥ 

ਅਿੰਤਤਰ ਿਰਹਮੁ ਪਛਾਤਣਆ ਗੁਰ ਕੀ ਵਤਡਆਈ ॥੭॥ 

ਆਪੇ ਦਾਨੁ ਕਰੇ ਤਕਸੁ ਆਖੀਐ ਆਪ ੇਦੇਇ ਿੁਝਾਈ ॥ 

ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਤਧਆਇ ਤੂਿੰ ਦਤਰ ਸਚੈ ਸੋਿਾ ਪਾਈ ॥੮॥੬॥੨੮॥ 
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ਸਤਤਗਰੁ ਦਰਸਤਨ ਅਗਤਨ ਤਨਵਾਰੀ ॥ 
 

ਗਉਿੀ ਗੁਆਰਰੇੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (183-3) 

ਸਤਤਗੁਰ ਦਰਸਤਨ ਅਗਤਨ ਤਨਵਾਰੀ ॥ 

ਸਤਤਗੁਰ ਿੇਿਤ ਹਉਮ ੈਮਾਰੀ ॥ 

ਸਤਤਗੁਰ ਸਿੰਤਗ ਨਾਹੀ ਮਨ ੁਡੋਲ ੈ॥ 

ਅਿੰਤਮਰਤ ਿਾਣੀ ਗੁਰਮੁਤਖ ਿੋਲ ੈ॥੧॥ 

ਸਿੁ ਿਗੁ ਸਾਚਾ ਿਾ ਸਚ ਮਤਹ ਰਾਤੇ ॥ 

ਸੀਤਲ ਸਾਤਤ ਗੁਰ ਤੇ ਪਰਿ ਿਾਤੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਸਿੰਤ ਪਰਸਾਤਦ ਿਪ ੈਹਤਰ ਨਾਉ ॥ 

ਸਿੰਤ ਪਰਸਾਤਦ ਹਤਰ ਕੀਰਤਨੁ ਗਾਉ ॥ 

ਸਿੰਤ ਪਰਸਾਤਦ ਸਗਲ ਦੁਖ ਤਮਿੇ ॥ 

ਸਿੰਤ ਪਰਸਾਤਦ ਿਿੰਧਨ ਤ ੇਛੁਿੇ ॥੨॥ 

ਸਿੰਤ ਤਿਪਾ ਤ ੇਤਮਿੇ ਮੋਹ ਿਰਮ ॥ 

ਸਾਧ ਰੇਣ ਮਿਨ ਸਤਿ ਧਰਮ ॥ 

ਸਾਧ ਤਿਪਾਲ ਦਇਆਲ ਗੋਤਵਿੰਦੁ ॥ 

ਸਾਧਾ ਮਤਹ ਇਹ ਹਮਰੀ ਤਿਿੰਦੁ ॥੩॥ 

ਤਕਰਪਾ ਤਨਤਧ ਤਕਰਪਾਲ ਤਧਆਵਉ ॥ 

ਸਾਧਸਿੰਤਗ ਤਾ ਿੈਿਣੁ ਪਾਵਉ ॥ 

ਮੋਤਹ ਤਨਰਗੁਣ ਕਉ ਪਰਤਿ ਕੀਨੀ ਦਇਆ ॥ 

ਸਾਧਸਿੰਤਗ ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਲਇਆ ॥੪॥੨੨॥੯੧॥ 
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ਸਤਤਗਰੁ ਪਾਤਸ ਿਨੇਿੰਤੀਆ ਤਮਲ ੈਨਾਮੁ ਆਧਾਰਾ ॥ 
 

ਰਾਗੁ ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੫ ਘਰੁ ੬     (746-16) 

ਸਤਤਗੁਰ ਪਾਤਸ ਿਨੇਿੰਤੀਆ ਤਮਲੈ ਨਾਮੁ ਆਧਾਰਾ ॥ 

ਤੁਿਾ ਸਚਾ ਪਾਤਤਸਾਹ ੁਤਾਪ ੁਗਇਆ ਸਿੰਸਾਰਾ ॥੧॥ 

ਿਗਤਾ ਕੀ ਿੇਕ ਤਿੰ ਸਿੰਤਾ ਕੀ ਓਿ ਤੂਿੰ ਸਚਾ ਤਸਰਿਨਹਾਰਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਸਚੁ ਤੇਰੀ ਸਾਮਗਰੀ ਸਚੁ ਤੇਰਾ ਦਰਿਾਰਾ ॥ 

ਸਚੁ ਤੇਰ ੇਖਾਿੀਤਨਆ ਸਚੁ ਤੇਰਾ ਪਾਸਾਰਾ ॥੨॥ 

ਤੇਰਾ ਰੂਪੁ ਅਗਿੰਮੁ ਹੈ ਅਨੂਪੁ ਤੇਰਾ ਦਰਸਾਰਾ ॥ 

ਹਉ ਕੁਰਿਾਣੀ ਤੇਤਰਆ ਸਵੇਕਾ ਤਿਨਹ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਤਪਆਰਾ ॥੩॥ 

ਸਿੇ ਇਛਾ ਪੂਰੀਆ ਿਾ ਪਾਇਆ ਅਗਮ ਅਪਾਰਾ ॥ 

ਗੁਰੁ ਨਾਨਕ ੁਤਮਤਲਆ ਪਾਰਿਰਹਮੁ ਤਤੇਰਆ ਚਰਣਾ ਕਉ ਿਤਲਹਾਰਾ ॥੪॥੧॥੪੭॥ 
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ਸਤਤਗਰੁ ਿਚਨ ਤੁਮਹਾਰੇ ॥ 
 

ਰਾਗੁ ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ਘਰੁ ੧੩     (406-11) 

ਸਤਤਗੁਰ ਿਚਨ ਤੁਮਹਾਰੇ ॥ 

ਤਨਰਗੁਣ ਤਨਸਤਾਰ ੇ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਮਹਾ ਤਿਖਾਦੀ ਦੁਸਿ ਅਪਵਾਦੀ ਤੇ ਪੁਨੀਤ ਸਿੰਗਾਰੇ ॥੧॥ 

ਿਨਮ ਿਵਿੰਤੇ ਨਰਤਕ ਪਿਿੰਤੇ ਤਤਨਹ ਕ ੇਕੁਲ ਉਧਾਰੇ ॥੨॥ 

ਕੋਇ ਨ ਿਾਨ ੈਕੋਇ ਨ ਮਾਨ ੈਸੇ ਪਰਗਿੁ ਹਤਰ ਦੁਆਰ ੇ॥੩॥ 

ਕਵਨ ਉਪਮਾ ਦਉੇ ਕਵਨ ਵਡਾਈ ਨਾਨਕ ਤਖਨੁ ਤਖਨੁ ਵਾਰ ੇ॥੪॥੧॥੧੪੧॥ 
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ਸਤਤਗਰੁ ਤਮਤਲਐ ਉਲਿੀ ਿਈ ਿਾਈ ਿੀਵਤ ਮਰ ੈਤਾ ਿੂਝ ਪਾਇ ॥ 
 

ਸਰੋਤਿ ਮਃ ੩ ਦੁਤੁਕ ੇ॥ (602-17) 

ਸਤਤਗੁਰ ਤਮਤਲਐ ਉਲਿੀ ਿਈ ਿਾਈ ਿੀਵਤ ਮਰੈ ਤਾ ਿੂਝ ਪਾਇ ॥ 

ਸੋ ਗੁਰੂ ਸੋ ਤਸਖੁ ਹੈ ਿਾਈ ਤਿਸ ੁਿੋਤੀ ਿੋਤਤ ਤਮਲਾਇ ॥੧॥ 

ਮਨ ਰ ੇਹਤਰ ਹਤਰ ਸੇਤੀ ਤਲਵ ਲਾਇ ॥ 

ਮਨ ਹਤਰ ਿਤਪ ਮੀਿਾ ਲਾਗ ੈਿਾਈ ਗੁਰਮੁਤਖ ਪਾਏ ਹਤਰ ਥਾਇ ॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਤਿਨੁ ਗੁਰ ਪਰੀਤਤ ਨ ਊਪਿ ੈਿਾਈ ਮਨਮੁਤਖ ਦੂਿੈ ਿਾਇ ॥ 

ਤੁਹ ਕੁਿਤਹ ਮਨਮੁਖ ਕਰਮ ਕਰਤਹ ਿਾਈ ਪਲੈ ਤਕਛ ੂਨ ਪਾਇ ॥੨॥ 

ਗੁਰ ਤਮਤਲਐ ਨਾਮੁ ਮਤਨ ਰਤਵਆ ਿਾਈ ਸਾਚੀ ਪਰੀਤਤ ਤਪਆਤਰ ॥ 

ਸਦਾ ਹਤਰ ਕ ੇਗੁਣ ਰਵੈ ਿਾਈ ਗੁਰ ਕੈ ਹੇਤਤ ਅਪਾਤਰ ॥੩॥ 

ਆਇਆ ਸ ੋਪਰਵਾਣੁ ਹੈ ਿਾਈ ਤਿ ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਤਚਤੁ ਲਾਇ ॥ 

ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਹਤਰ ਪਾਈਐ ਿਾਈ ਗੁਰ ਸਿਦੀ ਮੇਲਾਇ ॥੪॥੮॥ 
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ਸਤਤਗੁਰ ਮੂਰਤਤ ਕਉ ਿਤਲ ਿਾਉ ॥ 
 

ਸਾਰਿੰਗ ਮਹਲਾ ੫ ਚਉਪਦ ੇਘਰੁ ੧  (1202-11) 

ਸਤਤਗੁਰ ਮੂਰਤਤ ਕਉ ਿਤਲ ਿਾਉ ॥ 

ਅਿੰਤਤਰ ਤਪਆਸ ਚਾਤਤਰਕ ਤਿਉ ਿਲ ਕੀ ਸਫਲ ਦਰਸਨੁ ਕਤਦ ਪਾਂਉ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਅਨਾਥਾ ਕ ੋਨਾਥ ੁਸਰਿ ਪਰਤਤਪਾਲਕੁ ਿਗਤਤ ਵਛਲੁ ਹਤਰ ਨਾਉ ॥ 

ਿਾ ਕਉ ਕੋਇ ਨ ਰਾਖ ੈਪਰਾਣੀ ਤਤਸੁ ਤੂ ਦੇਤਹ ਅਸਰਾਉ ॥੧॥ 

ਤਨਧਤਰਆ ਧਰ ਤਨਗਤਤਆ ਗਤਤ ਤਨਥਾਤਵਆ ਤ ੂਥਾਉ ॥ 

ਦਹ ਤਦਸ ਿਾਂਉ ਤਹਾਂ ਤੂ ਸਿੰਗੇ ਤੇਰੀ ਕੀਰਤਤ ਕਰਮ ਕਮਾਉ ॥੨॥ 

ਏਕਸੁ ਤੇ ਲਾਖ ਲਾਖ ਤੇ ਏਕਾ ਤੇਰੀ ਗਤਤ ਤਮਤਤ ਕਤਹ ਨ ਸਕਾਉ ॥ 

ਤੂ ਿੇਅਿੰਤੁ ਤੇਰੀ ਤਮਤਤ ਨਹੀ ਪਾਈਐ ਸਿੁ ਤੇਰੋ ਖਲੇੁ ਤਦਖਾਉ ॥੩॥ 

ਸਾਧਨ ਕਾ ਸਿੰਗੁ ਸਾਧ ਤਸਉ ਗੋਸਤਿ ਹਤਰ ਸਾਧਨ ਤਸਉ ਤਲਵ ਲਾਉ ॥ 

ਿਨ ਨਾਨਕ ਪਾਇਆ ਹੈ ਗੁਰਮਤਤ ਹਤਰ ਦੇਹੁ ਦਰਸੁ ਮਤਨ ਚਾਉ ॥੪॥੧॥ 
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ਸਤਤਗਤੁਰ ਪਰਚ ੈਹਤਰ ਨਾਤਮ ਸਮਾਨਾ ॥ 
 

ਤਿਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੩ ॥ (797-9) 

ਸਾਤਹਿ ਤੇ ਸੇਵਕ ੁਸੇਵ ਸਾਤਹਿ ਤੇ ਤਕਆ ਕੋ ਕਹੈ ਿਹਾਨਾ ॥ 

ਐਸਾ ਇਕ ੁਤੇਰਾ ਖੇਲ ੁਿਤਨਆ ਹੈ ਸਿ ਮਤਹ ਏਕੁ ਸਮਾਨਾ ॥੧॥ 

ਸਤਤਗੁਤਰ ਪਰਚੈ ਹਤਰ ਨਾਤਮ ਸਮਾਨਾ ॥ 

ਤਿਸੁ ਕਰਮੁ ਹਵੋੈ ਸੋ ਸਤਤਗੁਰੁ ਪਾਏ ਅਨਤਦਨੁ ਲਾਗ ੈਸਹਿ ਤਧਆਨਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਤਕਆ ਕੋਈ ਤੇਰੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ੇਤਕਆ ਕੋ ਕਰੇ ਅਤਿਮਾਨਾ ॥ 

ਿਿ ਅਪੁਨੀ ਿਤੋਤ ਤਖਿੰਚਤਹ ਤੂ ਸੁਆਮੀ ਤਿ ਕਈੋ ਕਰਉ ਤਦਖਾ ਵਤਖਆਨਾ ॥੨॥ 

ਆਪੇ ਗੁਰੁ ਚਲੇਾ ਹੈ ਆਪ ੇਆਪੇ ਗੁਣੀ ਤਨਧਾਨਾ ॥ 

ਤਿਉ ਆਤਪ ਚਲਾਏ ਤਤਵੈ ਕੋਈ ਚਾਲੈ ਤਿਉ ਹਤਰ ਿਾਵੈ ਿਗਵਾਨਾ ॥੩॥ 

ਕਹਤ ਨਾਨਕੁ ਤ ੂਸਾਚਾ ਸਾਤਹਿੁ ਕਉਣੁ ਿਾਣ ੈਤੇਰੇ ਕਾਮਾਂ ॥ 

ਇਕਨਾ ਘਰ ਮਤਹ ਦੇ ਵਤਡਆਈ ਇਤਕ ਿਰਤਮ ਿਵਤਹ ਅਤਿਮਾਨਾ ॥੪॥੩॥ 
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ਸਤਤਗਤੁਰ ਪਰੂੈ ਕੀਨੀ ਦਾਤਤ ॥ 
 

ਧਨਾਸਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (681-2) 

ਛਡਾਇ ਲੀਓ ਮਹਾ ਿਲੀ ਤੇ ਅਪਨ ੇਚਰਨ ਪਰਾਤਤ ॥ 

ਏਕੁ ਨਾਮੁ ਦੀਓ ਮਨ ਮਿੰਤਾ ਤਿਨਤਸ ਨ ਕਤਹੂ ਿਾਤਤ ॥੧॥ 

ਸਤਤਗੁਤਰ ਪੂਰ ੈਕੀਨੀ ਦਾਤਤ ॥ 

ਹਤਰ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਦੀਓ ਕੀਰਤਨ ਕਉ ਿਈ ਹਮਾਰੀ ਗਾਤਤ ॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਅਿੰਗੀਕਾਰੁ ਕੀਓ ਪਰਤਿ ਅਪੁਨ ੈਿਗਤਨ ਕੀ ਰਾਖੀ ਪਾਤਤ ॥ 

ਨਾਨਕ ਚਰਨ ਗਹ ੇਪਰਿ ਅਪਨ ੇਸੁਖੁ ਪਾਇਓ ਤਦਨ ਰਾਤਤ ॥੨॥੧੦॥੪੧॥ 
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ਸਤਤਗਤੁਰ ਪਰੂੈ ਨਾਮੁ ਦੀਆ ॥ 
 

ਪਰਿਾਤੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (1340-6) 

ਸਤਤਗੁਤਰ ਪੂਰ ੈਨਾਮੁ ਦੀਆ ॥ 

ਅਨਦ ਮਿੰਗਲ ਕਤਲਆਣ ਸਦਾ ਸੁਖੁ ਕਾਰਿੁ ਸਗਲਾ ਰਾਤਸ ਥੀਆ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਚਰਨ ਕਮਲ ਗੁਰ ਕ ੇਮਤਨ ਵਿੂੇ ॥ 

ਦੂਖ ਦਰਦ ਿਰਮ ਤਿਨਸੇ ਝੂਿੇ ॥੧॥ 

ਤਨਤ ਉਤਿ ਗਾਵਹੁ ਪਰਿ ਕੀ ਿਾਣੀ ॥ 

ਆਿ ਪਹਰ ਹਤਰ ਤਸਮਰਹੁ ਪਰਾਣੀ ॥੨॥ 

ਘਤਰ ਿਾਹਤਰ ਪਰਿੁ ਸਿਨੀ ਥਾਈ ॥ 

ਸਿੰਤਗ ਸਹਾਈ ਿਹ ਹਉ ਿਾਈ ॥੩॥ 

ਦੁਇ ਕਰ ਿੋਤਿ ਕਰੀ ਅਰਦਾਤਸ ॥ 

ਸਦਾ ਿਪੇ ਨਾਨਕੁ ਗੁਣਤਾਸ ੁ॥੪॥੯॥ 
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ਸਤਤਗਤੁਰ ਮ ੋਕਉ ਕੀਨੋ ਦਾਨੁ ॥ 
 

ਿੈਰਉ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (1157-3) 

ਸਤਤਗੁਤਰ ਮ ੋਕਉ ਕੀਨੋ ਦਾਨੁ ॥ 
ਅਮਲੋ ਰਤਨੁ ਹਤਰ ਦੀਨੋ ਨਾਮੁ ॥ 
ਸਹਿ ਤਿਨੋਦ ਚਿੋ ਆਨਿੰਤਾ ॥ 
ਨਾਨਕ ਕਉ ਪਰਿੁ ਤਮਤਲਓ ਅਤਚਿੰਤਾ ॥੧॥ 
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਕੀਰਤਤ ਹਤਰ ਸਾਚੀ ॥ 
ਿਹੁਤਰ ਿਹੁਤਰ ਤਤਸੁ ਸਿੰਤਗ ਮਨੁ ਰਾਚੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
ਅਤਚਿੰਤ ਹਮਾਰੈ ਿਿੋਨ ਿਾਉ ॥ 
ਅਤਚਿੰਤ ਹਮਾਰੈ ਲੀਚੈ ਨਾਉ ॥ 
ਅਤਚਿੰਤ ਹਮਾਰੈ ਸਿਤਦ ਉਧਾਰ ॥ 
ਅਤਚਿੰਤ ਹਮਾਰੈ ਿਰ ੇਿਿੰਡਾਰ ॥੨॥ 
ਅਤਚਿੰਤ ਹਮਾਰੈ ਕਾਰਿ ਪੂਰ ੇ॥ 
ਅਤਚਿੰਤ ਹਮਾਰੈ ਲਥੇ ਤਵਸੂਰ ੇ॥ 
ਅਤਚਿੰਤ ਹਮਾਰੈ ਿੈਰੀ ਮੀਤਾ ॥ 
ਅਤਚਿੰਤ ੋਹੀ ਇਹੁ ਮਨੁ ਵਤਸ ਕੀਤਾ ॥੩॥ 
ਅਤਚਿੰਤ ਪਰਿੂ ਹਮ ਕੀਆ ਤਦਲਾਸਾ ॥ 
ਅਤਚਿੰਤ ਹਮਾਰੀ ਪੂਰਨ ਆਸਾ ॥ 
ਅਤਚਿੰਤ ਹਮਹਾ ਕਉ ਸਗਲ ਤਸਧਾਂਤੁ ॥ 
ਅਤਚਿੰਤੁ ਹਮ ਕਉ ਗੁਤਰ ਦੀਨੋ ਮਿੰਤੁ ॥੪॥ 
ਅਤਚਿੰਤ ਹਮਾਰ ੇਤਿਨਸ ੇਿੈਰ ॥ 
ਅਤਚਿੰਤ ਹਮਾਰ ੇਤਮਿ ੇਅਿੰਧਰੇ ॥ 
ਅਤਚਿੰਤ ੋਹੀ ਮਤਨ ਕੀਰਤਨੁ ਮੀਿਾ ॥ 
ਅਤਚਿੰਤ ੋਹੀ ਪਰਿੁ ਘਤਿ ਘਤਿ ਡੀਿਾ ॥੫॥ 
ਅਤਚਿੰਤ ਤਮਤਿਓ ਹੈ ਸਗਲ ੋਿਰਮਾ ॥ 
ਅਤਚਿੰਤ ਵਤਸਓ ਮਤਨ ਸੁਖ ਤਿਸਰਾਮਾ ॥ 
ਅਤਚਿੰਤ ਹਮਾਰੈ ਅਨਹਤ ਵਾਿੈ ॥ 
ਅਤਚਿੰਤ ਹਮਾਰੈ ਗੋਤਿਿੰਦੁ ਗਾਿ ੈ॥੬॥ 
ਅਤਚਿੰਤ ਹਮਾਰੈ ਮਨੁ ਪਤੀਆਨਾ ॥ 
ਤਨਹਚਲ ਧਨੀ ਅਤਚਿੰਤੁ ਪਛਾਨਾ ॥ 
ਅਤਚਿੰਤ ੋਉਪਤਿਓ ਸਗਲ ਤਿਿਕੇਾ ॥ 
ਅਤਚਿੰਤ ਚਰੀ ਹਤਥ ਹਤਰ ਹਤਰ ਿਕੇਾ ॥੭॥ 
ਅਤਚਿੰਤ ਪਰਿੂ ਧੁਤਰ ਤਲਤਖਆ ਲਖੇੁ ॥ 
ਅਤਚਿੰਤ ਤਮਤਲਓ ਪਰਿੁ ਿਾਕੁਰੁ ਏਕੁ ॥ 
ਤਚਿੰਤ ਅਤਚਿੰਤਾ ਸਗਲੀ ਗਈ ॥ 
ਪਰਿ ਨਾਨਕ ਨਾਨਕ ਨਾਨਕ ਮਈ ॥੮॥੩॥੬॥ 
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ਸਤਤਗਰੁੁ ਅਪਨਾ ਸਦ ਸਦਾ ਸਮਹਾਰੇ ॥ 
 

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (387-12) 

ਸਤਤਗੁਰੁ ਅਪਨਾ ਸਦ ਸਦਾ ਸਮਹਾਰੇ ॥ 

ਗੁਰ ਕੇ ਚਰਨ ਕੇਸ ਸਿੰਤਗ ਝਾਰ ੇ॥੧॥ 

ਿਾਗੁ ਰ ੇਮਨ ਿਾਗਨਹਾਰੇ ॥ 

ਤਿਨੁ ਹਤਰ ਅਵਰੁ ਨ ਆਵਤਸ ਕਾਮਾ ਝੂਿਾ ਮੋਹੁ ਤਮਤਥਆ ਪਸਾਰੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਗੁਰ ਕੀ ਿਾਣੀ ਤਸਉ ਰਿੰਗੁ ਲਾਇ ॥ 

ਗੁਰੁ ਤਕਰਪਾਲ ੁਹੋਇ ਦੁਖੁ ਿਾਇ ॥੨॥ 

ਗੁਰ ਤਿਨ ੁਦੂਿਾ ਨਾਹੀ ਥਾਉ ॥ 

ਗੁਰੁ ਦਾਤਾ ਗੁਰ ੁਦੇਵ ੈਨਾਉ ॥੩॥ 

ਗੁਰੁ ਪਾਰਿਰਹਮੁ ਪਰਮੇਸਰ ੁਆਤਪ ॥ 

ਆਿ ਪਹਰ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਿਾਤਪ ॥੪॥੧੬॥੬੭॥ 
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ਸਤਤਗਰੁੁ ਤਸਖ ਕੀ ਕਰ ੈਪਰਤਤਪਾਲ ॥ 
 

ਗਉਿੀ ਸੁਖਮਨੀ ਮਃ ੫ ॥ (286-14) 

ਸਤਤਗੁਰੁ ਤਸਖ ਕੀ ਕਰ ੈਪਰਤਤਪਾਲ ॥ 

ਸੇਵਕ ਕਉ ਗੁਰੁ ਸਦਾ ਦਇਆਲ ॥ 

ਤਸਖ ਕੀ ਗੁਰੁ ਦੁਰਮਤਤ ਮਲ ੁਤਹਰ ੈ॥ 

ਗੁਰ ਿਚਨੀ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਉਚਰ ੈ॥ 

ਸਤਤਗੁਰੁ ਤਸਖ ਕ ੇਿਿੰਧਨ ਕਾਿ ੈ॥ 

ਗੁਰ ਕਾ ਤਸਖੁ ਤਿਕਾਰ ਤੇ ਹਾਿ ੈ॥ 

ਸਤਤਗੁਰੁ ਤਸਖ ਕਉ ਨਾਮ ਧਨੁ ਦੇਇ ॥ 

ਗੁਰ ਕਾ ਤਸਖੁ ਵਡਿਾਗੀ ਹ ੇ॥ 

ਸਤਤਗੁਰੁ ਤਸਖ ਕਾ ਹਲਤੁ ਪਲਤੁ ਸਵਾਰ ੈ॥ 

ਨਾਨਕ ਸਤਤਗੁਰੁ ਤਸਖ ਕਉ ਿੀਅ ਨਾਤਲ ਸਮਾਰ ੈ॥੧॥ 
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ਸਤਤਗਰੁੁ ਸੇਤਵ ਸਰਿ ਫਲ ਪਾਏ ॥ 
 

ਿੈਰਉ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (1138-6) 

ਸਤਤਗੁਰੁ ਸਤੇਵ ਸਰਿ ਫਲ ਪਾਏ ॥ 

ਿਨਮ ਿਨਮ ਕੀ ਮੈਲੁ ਤਮਿਾਏ ॥੧॥ 

ਪਤਤਤ ਪਾਵਨ ਪਰਿ ਤੇਰੋ ਨਾਉ ॥ 

ਪੂਰਤਿ ਕਰਮ ਤਲਖੇ ਗੁਣ ਗਾਉ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਸਾਧੂ ਸਿੰਤਗ ਹੋਵ ੈਉਧਾਰੁ ॥ 

ਸੋਿਾ ਪਾਵ ੈਪਰਿ ਕੈ ਦੁਆਰ ॥੨॥ 

ਸਰਿ ਕਤਲਆਣ ਚਰਣ ਪਰਿ ਸੇਵਾ ॥ 

ਧੂਤਰ ਿਾਛਤਹ ਸਤਿ ਸਤੁਰ ਨਰ ਦੇਵਾ ॥੩॥ 

ਨਾਨਕ ਪਾਇਆ ਨਾਮ ਤਨਧਾਨ ੁ॥ 

ਹਤਰ ਿਤਪ ਿਤਪ ਉਧਤਰਆ ਸਗਲ ਿਹਾਨ ੁ॥੪॥੧੨॥ 
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ਸਤਤਗਰੁੁ ਮਰੇਾ ਿੇਮੁਹਤਾਿ ੁ॥ 
 

ਿੈਰਉ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (1142-2) 

ਸਤਤਗੁਰੁ ਮੇਰਾ ਿੇਮੁਹਤਾਿੁ ॥ 

ਸਤਤਗੁਰ ਮੇਰੇ ਸਚਾ ਸਾਿੁ ॥ 

ਸਤਤਗੁਰੁ ਮੇਰਾ ਸਿਸ ਕਾ ਦਾਤਾ ॥ 

ਸਤਤਗੁਰੁ ਮੇਰਾ ਪੁਰਖ ੁਤਿਧਾਤਾ ॥੧॥ 

ਗੁਰ ਿਸੈਾ ਨਾਹੀ ਕੋ ਦਵੇ ॥ 

ਤਿਸੁ ਮਸਤਤਕ ਿਾਗੁ ਸ ੁਲਾਗਾ ਸੇਵ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਸਤਤਗੁਰੁ ਮੇਰਾ ਸਰਿ ਪਰਤਤਪਾਲੈ ॥ 

ਸਤਤਗੁਰੁ ਮੇਰਾ ਮਾਤਰ ਿੀਵਾਲੈ ॥ 

ਸਤਤਗੁਰ ਮੇਰ ੇਕੀ ਵਤਡਆਈ ॥ 

ਪਰਗਿੁ ਿਈ ਹੈ ਸਿਨੀ ਥਾਈ ॥੨॥ 

ਸਤਤਗੁਰੁ ਮੇਰਾ ਤਾਣ ੁਤਨਤਾਣੁ ॥ 

ਸਤਤਗੁਰੁ ਮੇਰਾ ਘਤਰ ਦੀਿਾਣੁ ॥ 

ਸਤਤਗੁਰ ਕੈ ਹਉ ਸਦ ਿਤਲ ਿਾਇਆ ॥ 

ਪਰਗਿੁ ਮਾਰਗੁ ਤਿਤਨ ਕਤਰ ਤਦਖਲਾਇਆ ॥੩॥ 

ਤਿਤਨ ਗੁਰੁ ਸੇਤਵਆ ਤਤਸੁ ਿਉ ਨ ਤਿਆਪ ੈ॥ 

ਤਿਤਨ ਗੁਰੁ ਸੇਤਵਆ ਤਤਸੁ ਦੁਖ ੁਨ ਸਿੰਤਾਪ ੈ॥ 

ਨਾਨਕ ਸੋਧੇ ਤਸਿੰਤਮਰਤਤ ਿੇਦ ॥ 

ਪਾਰਿਰਹਮ ਗੁਰ ਨਾਹੀ ਿੇਦ ॥੪॥੧੧॥੨੪॥ 
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ਸਦਾ ਸਦਾ ਿਪੀਐ ਪਰਿ ਨਾਮ ॥ 
 

ਤਿਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (824-3) 

ਸਦਾ ਸਦਾ ਿਪੀਐ ਪਰਿ ਨਾਮ ॥ 

ਿਰਾ ਮਰਾ ਕਛ ੁਦੂਖੁ ਨ ਤਿਆਪੈ ਆਗ ੈਦਰਗਹ ਪੂਰਨ ਕਾਮ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਆਪੁ ਤਤਆਤਗ ਪਰੀਐ ਤਨਤ ਸਰਨੀ ਗੁਰ ਤੇ ਪਾਈਐ ਏਹੁ ਤਨਧਾਨ ੁ॥ 

ਿਨਮ ਮਰਣ ਕੀ ਕਿੀਐ ਫਾਸੀ ਸਾਚੀ ਦਰਗਹ ਕਾ ਨੀਸਾਨੁ ॥੧॥ 

ਿੋ ਤੁਮਹ ਕਰਹੁ ਸੋਈ ਿਲ ਮਾਨਉ ਮਨ ਤ ੇਛੂਿ ੈਸਗਲ ਗੁਮਾਨੁ ॥ 

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਤਾ ਕੀ ਸਰਣਾਈ ਿਾ ਕਾ ਕੀਆ ਸਗਲ ਿਹਾਨੁ ॥੨॥੧੩॥੯੯॥ 
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ਸਦਾ ਸਦਾ ਮਨ ਨਾਮੁ ਸਮਹਾਤਲ ॥ 
 

ਮਲਾਰ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (1271-1) 

ਪਰਮੇਸਰ ੁਹੋਆ ਦਇਆਲੁ ॥ 

ਮੇਘੁ ਵਰਸ ੈਅਿੰਤਮਰਤ ਧਾਰ ॥ 

ਸਗਲ ੇਿੀਅ ਿਿੰਤ ਤਤਰਪਤਾਸੇ ॥ 

ਕਾਰਿ ਆਏ ਪੂਰੇ ਰਾਸ ੇ॥੧॥ 

ਸਦਾ ਸਦਾ ਮਨ ਨਾਮੁ ਸਮਹਾਤਲ ॥ 

ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਕੀ ਸੇਵਾ ਪਾਇਆ ਐਥੈ ਓਥੈ ਤਨਿਹੈ ਨਾਤਲ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਦੁਖੁ ਿਿੰਨਾ ਿੈ ਿਿੰਿਨਹਾਰ ॥ 

ਆਪਤਣਆ ਿੀਆ ਕੀ ਕੀਤੀ ਸਾਰ ॥ 

ਰਾਖਨਹਾਰ ਸਦਾ ਤਮਹਰਵਾਨ ॥ 

ਸਦਾ ਸਦਾ ਿਾਈਐ ਕੁਰਿਾਨ ॥੨॥ 

ਕਾਲੁ ਗਵਾਇਆ ਕਰਤ ੈਆਤਪ ॥ 

ਸਦਾ ਸਦਾ ਮਨ ਤਤਸ ਨੋ ਿਾਤਪ ॥ 

ਤਦਰਸਤਿ ਧਾਤਰ ਰਾਖੇ ਸਤਿ ਿਿੰਤ ॥ 

ਗੁਣ ਗਾਵਹੁ ਤਨਤ ਤਨਤ ਿਗਵਿੰਤ ॥੩॥ 

ਏਕੋ ਕਰਤਾ ਆਪ ੇਆਪ ॥ 

ਹਤਰ ਕੇ ਿਗਤ ਿਾਣਤਹ ਪਰਤਾਪ ॥ 

ਨਾਵ ੈਕੀ ਪੈਿ ਰਖਦਾ ਆਇਆ ॥ 

ਨਾਨਕ ੁਿੋਲੈ ਤਤਸ ਕਾ ਿੋਲਾਇਆ ॥੪॥੩॥੨੧॥ 
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ਸਨਕ ਸਨਿੰਦ ਅਿੰਤੁ ਨਹੀ ਪਾਇਆ ॥ 
 

ਆਸਾ ਸਰੀ ਕਿੀਰ ਿੀਉ ਕ ੇਚਉਪਦੇ ਇਕਤੁਕ ੇ॥ (478-6) 

ਸਨਕ ਸਨਿੰਦ ਅਿੰਤ ੁਨਹੀ ਪਾਇਆ ॥ 

ਿੇਦ ਪਿੇ ਪਤਿ ਿਰਹਮੇ ਿਨਮੁ ਗਵਾਇਆ ॥੧॥ 

ਹਤਰ ਕਾ ਤਿਲਵੋਨਾ ਤਿਲੋਵਹੁ ਮੇਰੇ ਿਾਈ ॥ 

ਸਹਤਿ ਤਿਲੋਵਹ ੁਿਸੈੇ ਤਤ ੁਨ ਿਾਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਤਨੁ ਕਤਰ ਮਿੁਕੀ ਮਨ ਮਾਤਹ ਤਿਲੋਈ ॥ 

ਇਸੁ ਮਿੁਕੀ ਮਤਹ ਸਿਦੁ ਸਿੰਿਈੋ ॥੨॥ 

ਹਤਰ ਕਾ ਤਿਲਵੋਨਾ ਮਨ ਕਾ ਿੀਚਾਰਾ ॥ 

ਗੁਰ ਪਰਸਾਤਦ ਪਾਵੈ ਅਿੰਤਮਰਤ ਧਾਰਾ ॥੩॥ 

ਕਹੁ ਕਿੀਰ ਨਦਤਰ ਕਰੇ ਿ ੇਮੀਰਾ ॥ 

ਰਾਮ ਨਾਮ ਲਤਗ ਉਤਰੇ ਤੀਰਾ ॥੪॥੧॥੧੦॥ 
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ਸਫਲ ਸੇਵਾ ਗਪੋਾਲ ਰਾਇ ॥ 
 

ਿੈਰਉ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (1146-1) 

ਤਨਰਧਨ ਕਉ ਤਮੁ ਦਵੇਹੁ ਧਨਾ ॥ 

ਅਤਨਕ ਪਾਪ ਿਾਤਹ ਤਨਰਮਲ ਮਨਾ ॥ 

ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰਨ ਕਾਮ ॥ 

ਿਗਤ ਅਪੁਨੇ ਕਉ ਦੇਵਹ ੁਨਾਮ ॥੧॥ 

ਸਫਲ ਸਵੇਾ ਗੋਪਾਲ ਰਾਇ ॥ 

ਕਰਨ ਕਰਾਵਨਹਾਰ ਸੁਆਮੀ ਤਾ ਤ ੇਤਿਰਥਾ ਕੋਇ ਨ ਿਾਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਰੋਗੀ ਕਾ ਪਰਿ ਖਿੰਡਹੁ ਰੋਗੁ ॥ 

ਦੁਖੀਏ ਕਾ ਤਮਿਾਵਹੁ ਪਰਿ ਸੋਗੁ ॥ 

ਤਨਥਾਵ ੇਕਉ ਤੁਮਹ ਥਾਤਨ ਿੈਿਾਵਹੁ ॥ 

ਦਾਸ ਅਪਨ ੇਕਉ ਿਗਤੀ ਲਾਵਹੁ ॥੨॥ 

ਤਨਮਾਣੇ ਕਉ ਪਰਿ ਦੇਤ ੋਮਾਨੁ ॥ 

ਮੂਿ ਮੁਗਧੁ ਹਇੋ ਚਤੁਰ ਸੁਤਗਆਨੁ ॥ 

ਸਗਲ ਿਇਆਨ ਕਾ ਿਉ ਨਸ ੈ॥ 

ਿਨ ਅਪਨੇ ਕੈ ਹਤਰ ਮਤਨ ਿਸ ੈ॥੩॥ 

ਪਾਰਿਰਹਮ ਪਰਿ ਸੂਖ ਤਨਧਾਨ ॥ 

ਤਤੁ ਤਗਆਨੁ ਹਤਰ ਅਿੰਤਮਰਤ ਨਾਮ ॥ 

ਕਤਰ ਤਕਰਪਾ ਸਿੰਤ ਿਹਲੈ ਲਾਏ ॥ 

ਨਾਨਕ ਸਾਧੂ ਸਿੰਤਗ ਸਮਾਏ ॥੪॥੨੩॥੩੬॥ 
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ਸਫਲ ਿਨਮੁ ਮੋ ਕਉ ਗੁਰ ਕੀਨਾ ॥ 
 

ਤਿਲਾਵਲੁ ਿਾਣੀ ਿਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਿੀ ਕੀ  (857-19) 

ਸਫਲ ਿਨਮ ੁਮੋ ਕਉ ਗੁਰ ਕੀਨਾ ॥ 

ਦੁਖ ਤਿਸਾਤਰ ਸੁਖ ਅਿੰਤਤਰ ਲੀਨਾ ॥੧॥ 

ਤਗਆਨ ਅਿੰਿਨੁ ਮੋ ਕਉ ਗੁਤਰ ਦੀਨਾ ॥ 

ਰਾਮ ਨਾਮ ਤਿਨੁ ਿੀਵਨ ੁਮਨ ਹੀਨਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਨਾਮਦੇਇ ਤਸਮਰਨ ੁਕਤਰ ਿਾਨਾਂ ॥ 

ਿਗਿੀਵਨ ਤਸਉ ਿੀਉ ਸਮਾਨਾਂ ॥੨॥੧॥ 
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ਸਫਲ ਦਰਸਨ ੁਤੁਮਰਾ ਪਰਿ ਪਰੀਤਮ ਚਰਨ ਕਮਲ ਆਨੂਪ ॥ 
 

ਿਤੈਸਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (701-13) 

ਗੋਤਿਿੰਦ ਿੀਵਨ ਪਰਾਨ ਧਨ ਰਪੂ ॥ 

ਅਤਗਆਨ ਮੋਹ ਮਗਨ ਮਹਾ ਪਰਾਨੀ ਅਿੰਤਧਆਰ ੇਮਤਹ ਦੀਪ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਸਫਲ ਦਰਸਨ ੁਤੁਮਰਾ ਪਰਿ ਪਰੀਤਮ ਚਰਨ ਕਮਲ ਆਨਪੂ ॥ 

ਅਤਨਕ ਿਾਰ ਕਰਉ ਤਤਹ ਿਿੰਦਨ ਮਨਤਹ ਚਰਹਾਵਉ ਧੂਪ ॥੧॥ 

ਹਾਤਰ ਪਤਰਓ ਤੁਮਹਰ ੈਪਰਿ ਦੁਆਰ ੈਤਦਰਿ ੁਕਤਰ ਗਹੀ ਤੁਮਹਾਰੀ ਲਕੂ ॥ 

ਕਾਤਢ ਲੇਹੁ ਨਾਨਕ ਅਪਨੁ ੇਕਉ ਸਿੰਸਾਰ ਪਾਵਕ ਕੇ ਕੂਪ ॥੨॥੪॥੮॥ 
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ਸਿਦੌ ਹੀ ਿਗਤ ਿਾਪਦ ੇਤਿਨਹ ਕੀ ਿਾਣੀ ਸਚੀ ਹੋਇ ॥ 
 

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੩ ॥ (429-11) 

ਸਿਦੌ ਹੀ ਿਗਤ ਿਾਪਦੇ ਤਿਨਹ ਕੀ ਿਾਣੀ ਸਚੀ ਹੋਇ ॥ 

ਤਵਚਹੁ ਆਪੁ ਗਇਆ ਨਾਉ ਮਿੰਤਨਆ ਸਤਚ ਤਮਲਾਵਾ ਹੋਇ ॥੧॥ 

ਹਤਰ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਿਨ ਕੀ ਪਤਤ ਹੋਇ ॥ 

ਸਫਲੁ ਤਤਨਹਾ ਕਾ ਿਨਮ ੁਹੈ ਤਤਨਹ ਮਾਨੈ ਸਿੁ ਕੋਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਹਉਮੈ ਮੇਰਾ ਿਾਤਤ ਹੈ ਅਤਤ ਿੋਧੁ ਅਤਿਮਾਨੁ ॥ 

ਸਿਤਦ ਮਰੈ ਤਾ ਿਾਤਤ ਿਾਇ ਿਤੋੀ ਿੋਤਤ ਤਮਲ ੈਿਗਵਾਨੁ ॥੨॥ 

ਪੂਰਾ ਸਤਤਗੁਰੁ ਿੇਤਿਆ ਸਫਲ ਿਨਮੁ ਹਮਾਰਾ ॥ 

ਨਾਮੁ ਨਵ ੈਤਨਤਧ ਪਾਇਆ ਿਰੇ ਅਖੁਿ ਿਿੰਡਾਰਾ ॥੩॥ 

ਆਵਤਹ ਇਸ ੁਰਾਸੀ ਕ ੇਵਾਪਾਰੀਏ ਤਿਨਹਾ ਨਾਮੁ ਤਪਆਰਾ ॥ 

ਗੁਰਮੁਤਖ ਹੋਵ ੈਸੋ ਧਨੁ ਪਾਏ ਤਤਨਹਾ ਅਿੰਤਤਰ ਸਿਦੁ ਵੀਚਾਰਾ ॥੪॥ 

ਿਗਤੀ ਸਾਰ ਨ ਿਾਣਨਹੀ ਮਨਮੁਖ ਅਹਿੰਕਾਰੀ ॥ 

ਧੁਰਹੁ ਆਤਪ ਖੁਆਇਅਨੁ ਿਐੂ ਿਾਿੀ ਹਾਰੀ ॥੫॥ 

ਤਿਨੁ ਤਪਆਰ ੈਿਗਤਤ ਨ ਹੋਵਈ ਨਾ ਸੁਖ ੁਹੋਇ ਸਰੀਤਰ ॥ 

ਪਰੇਮ ਪਦਾਰਥੁ ਪਾਈਐ ਗੁਰ ਿਗਤੀ ਮਨ ਧੀਤਰ ॥੬॥ 

ਤਿਸ ਨੋ ਿਗਤਤ ਕਰਾਏ ਸੋ ਕਰ ੇਗੁਰ ਸਿਦ ਵੀਚਾਤਰ ॥ 

ਤਹਰਦੈ ਏਕੋ ਨਾਮੁ ਵਸੈ ਹਉਮ ੈਦੁਤਿਧਾ ਮਾਤਰ ॥੭॥ 

ਿਗਤਾ ਕੀ ਿਤਤ ਪਤਤ ਏਕ ਨਾਮੁ ਹੈ ਆਪੇ ਲਏ ਸਵਾਤਰ ॥ 

ਸਦਾ ਸਰਣਾਈ ਤਤਸ ਕੀ ਤਿਉ ਿਾਵੈ ਤਤਉ ਕਾਰਿ ੁਸਾਤਰ ॥੮॥ 

ਿਗਤਤ ਤਨਰਾਲੀ ਅਲਾਹ ਦੀ ਿਾਪੈ ਗੁਰ ਵੀਚਾਤਰ ॥ 

ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਤਹਰਦੈ ਵਸੈ ਿ ੈਿਗਤੀ ਨਾਤਮ ਸਵਾਤਰ ॥੯॥੧੪॥੩੬॥ 
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ਸਿ ਕਾ ਏਕੁ ਧਨੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
 

ਰਾਮਕਲੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (913-19) 

ਕਾਹੂ ਤਿਹਾਵੈ ਰਿੰਗ ਰਸ ਰੂਪ ॥ 
ਕਾਹੂ ਤਿਹਾਵੈ ਮਾਇ ਿਾਪ ਪੂਤ ॥ 
ਕਾਹੂ ਤਿਹਾਵੈ ਰਾਿ ਤਮਲਖ ਵਾਪਾਰਾ ॥ 
ਸਿੰਤ ਤਿਹਾਵੈ ਹਤਰ ਨਾਮ ਅਧਾਰਾ ॥੧॥ 
ਰਚਨਾ ਸਾਚੁ ਿਨੀ ॥ 
ਸਿ ਕਾ ਏਕੁ ਧਨੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਕਾਹੂ ਤਿਹਾਵੈ ਿੇਦ ਅਰੁ ਿਾਤਦ ॥ 
ਕਾਹੂ ਤਿਹਾਵੈ ਰਸਨਾ ਸਾਤਦ ॥ 
ਕਾਹੂ ਤਿਹਾਵੈ ਲਪਤਿ ਸਿੰਤਗ ਨਾਰੀ ॥ 
ਸਿੰਤ ਰਚੇ ਕੇਵਲ ਨਾਮ ਮੁਰਾਰੀ ॥੨॥ 
ਕਾਹੂ ਤਿਹਾਵੈ ਖੇਲਤ ਿੂਆ ॥ 
ਕਾਹੂ ਤਿਹਾਵੈ ਅਮਲੀ ਹੂਆ ॥ 
ਕਾਹੂ ਤਿਹਾਵੈ ਪਰ ਦਰਿ ਚਰਾਏ ॥ 
ਹਤਰ ਿਨ ਤਿਹਾਵ ੈਨਾਮ ਤਧਆਏ ॥੩॥ 
ਕਾਹੂ ਤਿਹਾਵੈ ਿੋਗ ਤਪ ਪੂਿਾ ॥ 
ਕਾਹੂ ਰੋਗ ਸੋਗ ਿਰਮੀਿਾ ॥ 
ਕਾਹੂ ਪਵਨ ਧਾਰ ਿਾਤ ਤਿਹਾਏ ॥ 
ਸਿੰਤ ਤਿਹਾਵੈ ਕੀਰਤਨ ੁਗਾਏ ॥੪॥ 
ਕਾਹੂ ਤਿਹਾਵੈ ਤਦਨ ੁਰਤੈਨ ਚਾਲਤ ॥ 
ਕਾਹੂ ਤਿਹਾਵੈ ਸ ੋਤਪਿੁ ਮਾਲਤ ॥ 
ਕਾਹੂ ਤਿਹਾਵੈ ਿਾਲ ਪਿਾਵਤ ॥ 
ਸਿੰਤ ਤਿਹਾਵੈ ਹਤਰ ਿਸ ੁਗਾਵਤ ॥੫॥ 
ਕਾਹੂ ਤਿਹਾਵੈ ਨਿ ਨਾਤਿਕ ਤਨਰਤੇ ॥ 
ਕਾਹੂ ਤਿਹਾਵੈ ਿੀਆਇਹ ਤਹਰਤੇ ॥ 
ਕਾਹੂ ਤਿਹਾਵੈ ਰਾਿ ਮਤਹ ਡਰਤ ੇ॥ 
ਸਿੰਤ ਤਿਹਾਵੈ ਹਤਰ ਿਸ ੁਕਰਤੇ ॥੬॥ 
ਕਾਹੂ ਤਿਹਾਵੈ ਮਤਾ ਮਸੂਰਤਤ ॥ 
ਕਾਹੂ ਤਿਹਾਵੈ ਸਵੇਾ ਿਰੂਰਤਤ ॥ 
ਕਾਹੂ ਤਿਹਾਵੈ ਸੋਧਤ ਿੀਵਤ ॥ 
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ਸਿੰਤ ਤਿਹਾਵੈ ਹਤਰ ਰਸੁ ਪੀਵਤ ॥੭॥ 
ਤਿਤੁ ਕੋ ਲਾਇਆ ਤਤਤ ਹੀ ਲਗਾਨਾ ॥ 
ਨਾ ਕ ੋਮੂਿੁ ਨਹੀ ਕ ੋਤਸਆਨਾ ॥ 
ਕਤਰ ਤਕਰਪਾ ਤਿਸ ੁਦੇਵ ੈਨਾਉ ॥ 
ਨਾਨਕ ਤਾ ਕੈ ਿਤਲ ਿਤਲ ਿਾਉ ॥੮॥੩॥ 
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ਸਿ ਤਕਛੁ ਘਰ ਮਤਹ ਿਾਹਤਰ ਨਾਹੀ ॥ 
 

ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (102-3) 

ਸਿ ਤਕਛੁ ਘਰ ਮਤਹ ਿਾਹਤਰ ਨਾਹੀ ॥ 

ਿਾਹਤਰ ਿੋਲੈ ਸੋ ਿਰਤਮ ਿੁਲਾਹੀ ॥ 

ਗੁਰ ਪਰਸਾਦੀ ਤਿਨੀ ਅਿੰਤਤਰ ਪਾਇਆ ਸ ੋਅਿੰਤਤਰ ਿਾਹਤਰ ਸਹੁੇਲਾ ਿੀਉ ॥੧॥ 

ਤਝਤਮ ਤਝਤਮ ਵਰਸ ੈਅਿੰਤਮਰਤ ਧਾਰਾ ॥ 

ਮਨੁ ਪੀਵ ੈਸੁਤਨ ਸਿਦੁ ਿੀਚਾਰਾ ॥ 

ਅਨਦ ਤਿਨੋਦ ਕਰੇ ਤਦਨ ਰਾਤੀ ਸਦਾ ਸਦਾ ਹਤਰ ਕੇਲਾ ਿੀਉ ॥੨॥ 

ਿਨਮ ਿਨਮ ਕਾ ਤਵਛਤੁਿਆ ਤਮਤਲਆ ॥ 

ਸਾਧ ਤਿਪਾ ਤੇ ਸੂਕਾ ਹਤਰਆ ॥ 

ਸੁਮਤਤ ਪਾਏ ਨਾਮੁ ਤਧਆਏ ਗਰੁਮੁਤਖ ਹੋਏ ਮੇਲਾ ਿੀਉ ॥੩॥ 

ਿਲ ਤਰਿੰਗੁ ਤਿਉ ਿਲਤਹ ਸਮਾਇਆ ॥ 

ਤਤਉ ਿੋਤੀ ਸਿੰਤਗ ਿੋਤਤ ਤਮਲਾਇਆ ॥ 

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਿਰਮ ਕਿੇ ਤਕਵਾਿਾ ਿਹੁਤਿ ਨ ਹੋਈਐ ਿਉਲਾ ਿੀਉ ॥੪॥੧੯॥੨੬॥ 
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ਸਿ ਤਕਛੁ ਿੀਵਤ ਕੋ ਤਿਵਹਾਰ ॥ 
 

ਦੇਵਗਿੰਧਾਰੀ ਮਹਲਾ ੯ ॥ (536-11) 

ਸਿ ਤਕਛੁ ਿੀਵਤ ਕ ੋਤਿਵਹਾਰ ॥ 

ਮਾਤ ਤਪਤਾ ਿਾਈ ਸੁਤ ਿਿੰਧਪ ਅਰੁ ਫੁਤਨ ਤਗਰਹ ਕੀ ਨਾਤਰ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਤਨ ਤ ੇਪਰਾਨ ਹੋਤ ਿਿ ਤਨਆਰੇ ਿੇਰਤ ਪਰਤੇਤ ਪੁਕਾਤਰ ॥ 

ਆਧ ਘਰੀ ਕੋਊ ਨਤਹ ਰਾਖ ੈਘਰ ਤੇ ਦੇਤ ਤਨਕਾਤਰ ॥੧॥ 

ਤਮਰਗ ਤਤਰਸਨਾ ਤਿਉ ਿਗ ਰਚਨਾ ਯਹ ਦੇਖਹੁ ਤਰਦੈ ਤਿਚਾਤਰ ॥ 

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਿਿੁ ਰਾਮ ਨਾਮ ਤਨਤ ਿਾ ਤ ੇਹੋਤ ਉਧਾਰ ॥੨॥੨॥ 
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ਸਿ ਤੇ ਵਡ ਸਮਰਥ ਗਰੁਦੇਵ ॥ 
 

ਿੈਰਉ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (1152-13) 

ਸਤਤਗੁਰ ਅਪਨੁੇ ਸੁਨੀ ਅਰਦਾਤਸ ॥ 

ਕਾਰਿੁ ਆਇਆ ਸਗਲਾ ਰਾਤਸ ॥ 

ਮਨ ਤਨ ਅਿੰਤਤਰ ਪਰਿੂ ਤਧਆਇਆ ॥ 

ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਡਰ ੁਸਗਲ ਚੁਕਾਇਆ ॥੧॥ 

ਸਿ ਤੇ ਵਡ ਸਮਰਥ ਗੁਰਦੇਵ ॥ 

ਸਤਿ ਸੁਖ ਪਾਈ ਤਤਸ ਕੀ ਸੇਵ ॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਿਾ ਕਾ ਕੀਆ ਸਿ ੁਤਕਛ ੁਹੋਇ ॥ 

ਤਤਸ ਕਾ ਅਮਰੁ ਨ ਮੇਿ ੈਕੋਇ ॥ 

ਪਾਰਿਰਹਮੁ ਪਰਮੇਸਰ ੁਅਨਪੂੁ ॥ 

ਸਫਲ ਮੂਰਤਤ ਗੁਰ ੁਤਤਸ ਕਾ ਰਪੂੁ ॥੨॥ 

ਿਾ ਕੈ ਅਿੰਤਤਰ ਿਸੈ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ॥ 

ਿੋ ਿੋ ਪੇਖੈ ਸ ੁਿਰਹਮ ਤਗਆਨ ੁ॥ 

ਿੀਸ ਤਿਸੁਏ ਿਾ ਕੈ ਮਤਨ ਪਰਗਾਸ ੁ॥ 

ਤਤਸੁ ਿਨ ਕੈ ਪਾਰਿਰਹਮ ਕਾ ਤਨਵਾਸੁ ॥੩॥ 

ਤਤਸੁ ਗੁਰ ਕਉ ਸਦ ਕਰੀ ਨਮਸਕਾਰ ॥ 

ਤਤਸੁ ਗੁਰ ਕਉ ਸਦ ਿਾਉ ਿਤਲਹਾਰ ॥ 

ਸਤਤਗੁਰ ਕੇ ਚਰਨ ਧੋਇ ਧੋਇ ਪੀਵਾ ॥ 

ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਿਤਪ ਿਤਪ ਸਦ ਿੀਵਾ ॥੪॥੪੩॥੫੬॥ 
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ਸਿ ਤੇ ਵਡਾ ਸਤਤਗਰੁੁ ਨਾਨਕੁ ਤਿਤਨ ਕਲ ਰਾਖੀ ਮਰੇੀ ॥ 
 

ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (749-18) 

ਤਿਸ ਕੇ ਤਸਰ ਊਪਤਰ ਤੂਿੰ ਸੁਆਮੀ ਸ ੋਦੁਖੁ ਕੈਸਾ ਪਾਵੈ ॥ 

ਿੋਤਲ ਨ ਿਾਣ ੈਮਾਇਆ ਮਤਦ ਮਾਤਾ ਮਰਣਾ ਚੀਤਤ ਨ ਆਵੈ ॥੧॥ 

ਮੇਰੇ ਰਾਮ ਰਾਇ ਤਿੰ ਸਿੰਤਾ ਕਾ ਸਿੰਤ ਤੇਰੇ ॥ 

ਤੇਰੇ ਸੇਵਕ ਕਉ ਿਉ ਤਕਛ ੁਨਾਹੀ ਿਮੁ ਨਹੀ ਆਵੈ ਨੇਰ ੇ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਿੋ ਤੇਰ ੈਰਿੰਤਗ ਰਾਤੇ ਸੁਆਮੀ ਤਤਨਹ ਕਾ ਿਨਮ ਮਰਣ ਦੁਖੁ ਨਾਸਾ ॥ 

ਤੇਰੀ ਿਖਸ ਨ ਮੇਿ ੈਕੋਈ ਸਤਤਗੁਰ ਕਾ ਤਦਲਾਸਾ ॥੨॥ 

ਨਾਮੁ ਤਧਆਇਤਨ ਸੁਖ ਫਲ ਪਾਇਤਨ ਆਿ ਪਹਰ ਆਰਾਧਤਹ ॥ 

ਤੇਰੀ ਸਰਤਣ ਤੇਰ ੈਿਰਵਾਸੈ ਪਿੰਚ ਦੁਸਿ ਲੈ ਸਾਧਤਹ ॥੩॥ 

ਤਗਆਨ ੁਤਧਆਨੁ ਤਕਛੁ ਕਰਮੁ ਨ ਿਾਣਾ ਸਾਰ ਨ ਿਾਣਾ ਤੇਰੀ ॥ 

ਸਿ ਤੇ ਵਡਾ ਸਤਤਗੁਰੁ ਨਾਨਕ ੁਤਿਤਨ ਕਲ ਰਾਖੀ ਮੇਰੀ ॥੪॥੧੦॥੫੭॥ 
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ਸਿ ਮਦ ਮਾਤ ੇਕੋਊ ਨ ਿਾਗ ॥ 
 

ਿਸਿੰਤ ਕਿੀਰ ਿੀਉ ॥ (1193-17) 

ਪਿੰਤਡਤ ਿਨ ਮਾਤੇ ਪਤਿਹ ਪੁਰਾਨ ॥ 

ਿੋਗੀ ਮਾਤੇ ਿਗੋ ਤਧਆਨ ॥ 

ਸਿੰਤਨਆਸੀ ਮਾਤ ੇਅਹਿੰਮੇਵ ॥ 

ਤਪਸੀ ਮਾਤ ੇਤਪ ਕੈ ਿੇਵ ॥੧॥ 

ਸਿ ਮਦ ਮਾਤੇ ਕੋਊ ਨ ਿਾਗ ॥ 

ਸਿੰਗ ਹੀ ਚੋਰ ਘਰੁ ਮੁਸਨ ਲਾਗ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਿਾਗੈ ਸੁਕਦਉੇ ਅਰ ੁਅਕੂਰੁ ॥ 

ਹਣਵਿੰਤੁ ਿਾਗ ੈਧਤਰ ਲਿੰਕੂਰੁ ॥ 

ਸਿੰਕਰੁ ਿਾਗ ੈਚਰਨ ਸੇਵ ॥ 

ਕਤਲ ਿਾਗੇ ਨਾਮਾ ਿਦੈੇਵ ॥੨॥ 

ਿਾਗਤ ਸਵੋਤ ਿਹੁ ਪਰਕਾਰ ॥ 

ਗੁਰਮੁਤਖ ਿਾਗ ੈਸੋਈ ਸਾਰੁ ॥ 

ਇਸੁ ਦੇਹੀ ਕੇ ਅਤਧਕ ਕਾਮ ॥ 

ਕਤਹ ਕਿੀਰ ਿਤਿ ਰਾਮ ਨਾਮ ॥੩॥੨॥ 
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ਸਤਿ ਅਵਗਣ ਮ ੈਗੁਣੁ ਨਹੀ ਕੋਈ ॥ 
 

ਰਾਗੁ ਸੂਹੀ ਅਸਿਪਦੀਆ ਮਹਲਾ ੧ ਘਰੁ ੧    (750-12) 

ਸਤਿ ਅਵਗਣ ਮੈ ਗੁਣੁ ਨਹੀ ਕਈੋ ॥ 

ਤਕਉ ਕਤਰ ਕਿੰਤ ਤਮਲਾਵਾ ਹੋਈ ॥੧॥ 

ਨਾ ਮ ੈਰੂਪ ੁਨ ਿਿੰਕੇ ਨੈਣਾ ॥ 

ਨਾ ਕੁਲ ਢਿੰਗੁ ਨ ਮੀਿੇ ਿੈਣਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਸਹਤਿ ਸੀਗਾਰ ਕਾਮਤਣ ਕਤਰ ਆਵੈ ॥ 

ਤਾ ਸੋਹਾਗਤਣ ਿਾ ਕਿੰਤੈ ਿਾਵੈ ॥੨॥ 

ਨਾ ਤਤਸੁ ਰਪੂੁ ਨ ਰੇਤਖਆ ਕਾਈ ॥ 

ਅਿੰਤਤ ਨ ਸਾਤਹਿੁ ਤਸਮਤਰਆ ਿਾਈ ॥੩॥ 

ਸੁਰਤਤ ਮਤਤ ਨਾਹੀ ਚਤੁਰਾਈ ॥ 

ਕਤਰ ਤਕਰਪਾ ਪਰਿ ਲਾਵਹ ੁਪਾਈ ॥੪॥ 

ਖਰੀ ਤਸਆਣੀ ਕਿੰਤ ਨ ਿਾਣੀ ॥ 

ਮਾਇਆ ਲਾਗੀ ਿਰਤਮ ਿੁਲਾਣੀ ॥੫॥ 

ਹਉਮੈ ਿਾਈ ਤਾ ਕਿੰਤ ਸਮਾਈ ॥ 

ਤਉ ਕਾਮਤਣ ਤਪਆਰੇ ਨਵ ਤਨਤਧ ਪਾਈ ॥੬॥ 

ਅਤਨਕ ਿਨਮ ਤਿਛੁਰਤ ਦੁਖੁ ਪਾਇਆ ॥ 

ਕਰੁ ਗਤਹ ਲੇਹੁ ਪਰੀਤਮ ਪਰਿ ਰਾਇਆ ॥੭॥ 

ਿਣਤਤ ਨਾਨਕ ੁਸਹੁ ਹੈ ਿੀ ਹੋਸੀ ॥ 

ਿ ੈਿਾਵੈ ਤਪਆਰਾ ਤ ੈਰਾਵੇਸੀ ॥੮॥੧॥ 
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ਸਤਿ ਿੀਅ ਤੇਰੇ ਤੂਿੰ ਵਰਤਦਾ ਮੇਰੇ ਹਤਰ ਪਰਿ ਤੂਿੰ ਿਾਣਤਹ ਿ ੋਿੀਇ ਕਮਾਈਐ ਰਾਮ ॥ 
 

ਤਿਹਾਗਿਾ ਮਹਲਾ ੪ ॥ (541-5) 

ਸਤਿ ਿੀਅ ਤੇਰੇ ਤਿੰ ਵਰਤਦਾ ਮੇਰੇ ਹਤਰ ਪਰਿ ਤੂਿੰ ਿਾਣਤਹ ਿ ੋਿੀਇ ਕਮਾਈਐ ਰਾਮ ॥ 

ਹਤਰ ਅਿੰਤਤਰ ਿਾਹਤਰ ਨਾਤਲ ਹੈ ਮੇਰੀ ਤਿਿੰਦੁਿੀਏ ਸਿ ਵੇਖੈ ਮਤਨ ਮੁਕਰਾਈਐ ਰਾਮ ॥ 

ਮਨਮੁਖਾ ਨ ੋਹਤਰ ਦੂਤਰ ਹੈ ਮੇਰੀ ਤਿਿੰਦੁਿੀਏ ਸਿ ਤਿਰਥੀ ਘਾਲ ਗਵਾਈਐ ਰਾਮ ॥ 

ਿਨ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਤਖ ਤਧਆਇਆ ਮੇਰੀ ਤਿਿੰਦੁਿੀਏ ਹਤਰ ਹਾਿਰੁ ਨਦਰੀ ਆਈਐ ਰਾਮ ॥੧॥ 

ਸੇ ਿਗਤ ਸ ੇਸਵੇਕ ਮੇਰੀ ਤਿਿੰਦਿੁੀਏ ਿੋ ਪਰਿ ਮੇਰ ੇਮਤਨ ਿਾਣ ੇਰਾਮ ॥ 

ਸੇ ਹਤਰ ਦਰਗਹ ਪੈਨਾਇਆ ਮੇਰੀ ਤਿਿੰਦੁਿੀਏ ਅਤਹਤਨਤਸ ਸਾਤਚ ਸਮਾਣੇ ਰਾਮ ॥ 

ਤਤਨ ਕੈ ਸਿੰਤਗ ਮਲੁ ਉਤਰੈ ਮੇਰੀ ਤਿਿੰਦੁਿੀਏ ਰਿੰਤਗ ਰਾਤੇ ਨਦਤਰ ਨੀਸਾਣ ੇਰਾਮ ॥ 

ਨਾਨਕ ਕੀ ਪਰਿ ਿੇਨਤੀ ਮੇਰੀ ਤਿਿੰਦੁਿੀਏ ਤਮਤਲ ਸਾਧੂ ਸਿੰਤਗ ਅਘਾਣੇ ਰਾਮ ॥੨॥ 

ਹੇ ਰਸਨਾ ਿਤਪ ਗੋਤਿਿੰਦ ੋਮੇਰੀ ਤਿਿੰਦੁਿੀਏ ਿਤਪ ਹਤਰ ਹਤਰ ਤਤਰਸਨਾ ਿਾਏ ਰਾਮ ॥ 

ਤਿਸੁ ਦਇਆ ਕਰ ੇਮੇਰਾ ਪਾਰਿਰਹਮੁ ਮੇਰੀ ਤਿਿੰਦੁਿੀਏ ਤਤਸ ੁਮਤਨ ਨਾਮੁ ਵਸਾਏ ਰਾਮ ॥ 

ਤਿਸੁ ਿੇਿ ੇਪੂਰਾ ਸਤਤਗੁਰੂ ਮੇਰੀ ਤਿਿੰਦੁਿੀਏ ਸ ੋਹਤਰ ਧਨੁ ਤਨਤਧ ਪਾਏ ਰਾਮ ॥ 

ਵਡਿਾਗੀ ਸਿੰਗਤਤ ਤਮਲੈ ਮੇਰੀ ਤਿਿੰਦੁਿੀਏ ਨਾਨਕ ਹਤਰ ਗੁਣ ਗਾਏ ਰਾਮ ॥੩॥ 

ਥਾਨ ਥਨਿੰਤਤਰ ਰਤਵ ਰਤਹਆ ਮੇਰੀ ਤਿਿੰਦੁਿੀਏ ਪਾਰਿਰਹਮੁ ਪਰਿੁ ਦਾਤਾ ਰਾਮ ॥ 

ਤਾ ਕਾ ਅਿੰਤੁ ਨ ਪਾਈਐ ਮੇਰੀ ਤਿਿੰਦੁਿੀਏ ਪੂਰਨ ਪੁਰਖੁ ਤਿਧਾਤਾ ਰਾਮ ॥ 

ਸਰਿ ਿੀਆ ਪਰਤਤਪਾਲਦਾ ਮੇਰੀ ਤਿਿੰਦੁਿੀਏ ਤਿਉ ਿਾਲਕ ਤਪਤ ਮਾਤਾ ਰਾਮ ॥ 

ਸਹਸ ਤਸਆਣਪ ਨਹ ਤਮਲ ੈਮੇਰੀ ਤਿਿੰਦੁਿੀਏ ਿਨ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਤਖ ਿਾਤਾ ਰਾਮ ॥੪॥੬॥ 

ਛਕਾ ੧ ॥ 
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ਸਤਿ ਿਗੁ ਤੇਰੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ॥ 
 

ਿਸਿੰਤੁ ਮਹਲਾ ੩ ॥ (1176-11) 

ਸਤਿ ਿੁਗ ਤੇਰ ੇਕੀਤੇ ਹੋਏ ॥ 

ਸਤਤਗੁਰੁ ਿੇਿ ੈਮਤਤ ਿੁਤਧ ਹੋਏ ॥੧॥ 

ਹਤਰ ਿੀਉ ਆਪੇ ਲੈਹੁ ਤਮਲਾਇ ॥ 

ਗੁਰ ਕੈ ਸਿਤਦ ਸਚ ਨਾਤਮ ਸਮਾਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਮਤਨ ਿਸਿੰਤੁ ਹਰ ੇਸਤਿ ਲੋਇ ॥ 

ਫਲਤਹ ਫੁਲੀਅਤਹ ਰਾਮ ਨਾਤਮ ਸੁਖੁ ਹੋਇ ॥੨॥ 

ਸਦਾ ਿਸਿੰਤ ੁਗੁਰ ਸਿਦੁ ਵੀਚਾਰੇ ॥ 

ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਰਾਖੈ ਉਰ ਧਾਰੇ ॥੩॥ 

ਮਤਨ ਿਸਿੰਤੁ ਤਨ ੁਮਨ ੁਹਤਰਆ ਹੋਇ ॥ 

ਨਾਨਕ ਇਹੁ ਤਨੁ ਤਿਰਖੁ ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਫਲੁ ਪਾਏ ਸੋਇ ॥੪॥੩॥੧੫॥ 
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ਸਤਿ ਰਸ ਤਮਿੇ ਮਿੰਤਨਐ ਸਤੁਣਐ ਸਾਲੋਣ ੇ॥ 
 

ਤਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੧ ॥ (16-12) 

ਸਤਿ ਰਸ ਤਮਿੇ ਮਿੰਤਨਐ ਸਤੁਣਐ ਸਾਲੋਣੇ ॥ 

ਖਿ ਤੁਰਸੀ ਮੁਤਖ ਿੋਲਣਾ ਮਾਰਣ ਨਾਦ ਕੀਏ ॥ 

ਛਤੀਹ ਅਿੰਤਮਰਤ ਿਾਉ ਏਕੁ ਿਾ ਕਉ ਨਦਤਰ ਕਰੇਇ ॥੧॥ 

ਿਾਿਾ ਹੋਰੁ ਖਾਣਾ ਖੁਸੀ ਖੁਆਰੁ ॥ 

ਤਿਤੁ ਖਾਧ ੈਤਨ ੁਪੀਿੀਐ ਮਨ ਮਤਹ ਚਲਤਹ ਤਵਕਾਰ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਰਤਾ ਪਨੈਣੁ ਮਨੁ ਰਤਾ ਸਪੁੇਦੀ ਸਤੁ ਦਾਨੁ ॥ 

ਨੀਲੀ ਤਸਆਹੀ ਕਦਾ ਕਰਣੀ ਪਤਹਰਣੁ ਪੈਰ ਤਧਆਨ ੁ॥ 

ਕਮਰਿਿੰਦੁ ਸਿੰਤੋਖ ਕਾ ਧਨੁ ਿੋਿਨੁ ਤੇਰਾ ਨਾਮੁ ॥੨॥ 

ਿਾਿਾ ਹੋਰੁ ਪਨੈਣੁ ਖੁਸੀ ਖੁਆਰੁ ॥ 

ਤਿਤੁ ਪੈਧੈ ਤਨੁ ਪੀਿੀਐ ਮਨ ਮਤਹ ਚਲਤਹ ਤਵਕਾਰ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਘੋਿੇ ਪਾਖਰ ਸੁਇਨੇ ਸਾਖਤਤ ਿਝੂਣੁ ਤੇਰੀ ਵਾਿ ॥ 

ਤਰਕਸ ਤੀਰ ਕਮਾਣ ਸਾਂਗ ਤਗੇਿਿੰਦ ਗੁਣ ਧਾਤੁ ॥ 

ਵਾਿਾ ਨੇਿਾ ਪਤਤ ਤਸਉ ਪਰਗਿੁ ਕਰਮੁ ਤੇਰਾ ਮੇਰੀ ਿਾਤਤ ॥੩॥ 

ਿਾਿਾ ਹੋਰੁ ਚਿਣਾ ਖੁਸੀ ਖੁਆਰੁ ॥ 

ਤਿਤੁ ਚਤਿਐ ਤਨ ੁਪੀਿੀਐ ਮਨ ਮਤਹ ਚਲਤਹ ਤਵਕਾਰ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਘਰ ਮਿੰਦਰ ਖੁਸੀ ਨਾਮ ਕੀ ਨਦਤਰ ਤੇਰੀ ਪਰਵਾਰੁ ॥ 

ਹੁਕਮੁ ਸੋਈ ਤੁਧੁ ਿਾਵਸੀ ਹੋਰ ੁਆਖਣੁ ਿਹੁਤੁ ਅਪਾਰੁ ॥ 

ਨਾਨਕ ਸਚਾ ਪਾਤਤਸਾਹੁ ਪਤੂਛ ਨ ਕਰੇ ਿੀਚਾਰ ੁ॥੪॥ 

ਿਾਿਾ ਹੋਰੁ ਸਉਣਾ ਖੁਸੀ ਖੁਆਰੁ ॥ 

ਤਿਤੁ ਸੁਤ ੈਤਨ ੁਪੀਿੀਐ ਮਨ ਮਤਹ ਚਲਤਹ ਤਵਕਾਰ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥੪॥੭॥ 
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ਸਿੁ ਗੋਤਿਿੰਦੁ ਹੈ ਸਿੁ ਗੋਤਿਿੰਦੁ ਹੈ ਗੋਤਿਿੰਦ ਤਿਨੁ ਨਹੀ ਕੋਈ ॥ 
 

ਆਸਾ ਿਾਣੀ ਸਰੀ ਨਾਮਦੇਉ ਿੀ ਕੀ (485-2) 

ਏਕ ਅਨੇਕ ਤਿਆਪਕ ਪੂਰਕ ਿਤ ਦੇਖਉ ਤਤ ਸੋਈ ॥ 

ਮਾਇਆ ਤਚਤਰ ਿਤਚਤਰ ਤਿਮੋਤਹਤ ਤਿਰਲਾ ਿੂਝ ੈਕੋਈ ॥੧॥ 

ਸਿੁ ਗੋਤਿਿੰਦੁ ਹੈ ਸਿ ੁਗੋਤਿਿੰਦੁ ਹੈ ਗੋਤਿਿੰਦ ਤਿਨੁ ਨਹੀ ਕੋਈ ॥ 

ਸੂਤੁ ਏਕੁ ਮਤਣ ਸਤ ਸਹਿੰਸ ਿਸੈੇ ਓਤਤ ਪੋਤਤ ਪਰਿੁ ਸੋਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਿਲ ਤਰਿੰਗ ਅਰੁ ਫਨੇ ਿੁਦਿੁਦਾ ਿਲ ਤ ੇਤਿਿੰਨ ਨ ਹੋਈ ॥ 

ਇਹੁ ਪਰਪਿੰਚੁ ਪਾਰਿਰਹਮ ਕੀ ਲੀਲਾ ਤਿਚਰਤ ਆਨ ਨ ਹੋਈ ॥੨॥ 

ਤਮਤਥਆ ਿਰਮੁ ਅਰ ੁਸਪੁਨ ਮਨੋਰਥ ਸਤਤ ਪਦਾਰਥੁ ਿਾਤਨਆ ॥ 

ਸੁਤਿਤ ਮਨਸਾ ਗੁਰ ਉਪਦੇਸੀ ਿਾਗਤ ਹੀ ਮਨੁ ਮਾਤਨਆ ॥੩॥ 

ਕਹਤ ਨਾਮਦੇਉ ਹਤਰ ਕੀ ਰਚਨਾ ਦੇਖਹੁ ਤਰਦੈ ਿੀਚਾਰੀ ॥ 

ਘਿ ਘਿ ਅਿੰਤਤਰ ਸਰਿ ਤਨਰਿੰਤਤਰ ਕੇਵਲ ਏਕ ਮੁਰਾਰੀ ॥੪॥੧॥ 
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ਸਿੁ ਿਗੁ ਤਫਤਰ ਮ ੈਦਤੇਖਆ ਹਤਰ ਇਕ ੋਦਾਤਾ ॥ 
 

ਪਉਿੀ ਗੂਿਰੀ ਕੀ ਵਾਰ ਮਹਲਾ ੩ (510-16) 

ਸਿੁ ਿਗੁ ਤਫਤਰ ਮੈ ਦੇਤਖਆ ਹਤਰ ਇਕੋ ਦਾਤਾ ॥ 

ਉਪਾਇ ਤਕਤੈ ਨ ਪਾਈਐ ਹਤਰ ਕਰਮ ਤਿਧਾਤਾ ॥ 

ਗੁਰ ਸਿਦੀ ਹਤਰ ਮਤਨ ਵਸੈ ਹਤਰ ਸਹਿੇ ਿਾਤਾ ॥ 

ਅਿੰਦਰਹੁ ਤਤਰਸਨਾ ਅਗਤਨ ਿੁਝੀ ਹਤਰ ਅਿੰਤਮਰਤ ਸਤਰ ਨਾਤਾ ॥ 

ਵਡੀ ਵਤਡਆਈ ਵਡੇ ਕੀ ਗੁਰਮੁਤਖ ਿੋਲਾਤਾ ॥੬॥ 
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ਸਿਹੂ ਕੋ ਰਸੁ ਹਤਰ ਹੋ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
 

ਗਉਿੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (213-15) 

ਸਿਹੂ ਕੋ ਰਸੁ ਹਤਰ ਹੋ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਕਾਹੂ ਿੋਗ ਕਾਹੂ ਿੋਗ ਕਾਹੂ ਤਗਆਨ ਕਾਹੂ ਤਧਆਨ ॥ 

ਕਾਹੂ ਹੋ ਡਿੰਡ ਧਤਰ ਹੋ ॥੧॥ 

ਕਾਹੂ ਿਾਪ ਕਾਹੂ ਤਾਪ ਕਾਹੂ ਪਿੂਾ ਹੋਮ ਨੇਮ ॥ 

ਕਾਹੂ ਹੋ ਗਉਨੁ ਕਤਰ ਹੋ ॥੨॥ 

ਕਾਹੂ ਤੀਰ ਕਾਹੂ ਨੀਰ ਕਾਹੂ ਿਦੇ ਿੀਚਾਰ ॥ 

ਨਾਨਕਾ ਿਗਤਤ ਤਪਰਅ ਹੋ ॥੩॥੨॥੧੫੫॥ 
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ਸਿੇ ਕਿੰਤ ਮਹੇਲੀਆ ਸਗਲੀਆ ਕਰਤਹ ਸੀਗਾਰੁ ॥ 
 

ਤਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੧ ॥ (53) 

ਸਿੇ ਕਿੰਤ ਮਹੇਲੀਆ ਸਗਲੀਆ ਕਰਤਹ ਸੀਗਾਰੁ ॥ 

ਗਣਤ ਗਣਾਵਤਣ ਆਈਆ ਸਹੂਾ ਵੇਸੁ ਤਵਕਾਰੁ ॥ 

ਪਾਖਿੰਤਡ ਪਰੇਮੁ ਨ ਪਾਈਐ ਖੋਿਾ ਪਾਿੁ ਖੁਆਰੁ ॥੧॥ 

ਹਤਰ ਿੀਉ ਇਉ ਤਪਰੁ ਰਾਵੈ ਨਾਤਰ ॥ 

ਤੁਧੁ ਿਾਵਤਨ ਸੋਹਾਗਣੀ ਅਪਣੀ ਤਕਰਪਾ ਲੈਤਹ ਸਵਾਤਰ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਗੁਰ ਸਿਦੀ ਸੀਗਾਰੀਆ ਤਨ ੁਮਨੁ ਤਪਰ ਕੈ ਪਾਤਸ ॥ 

ਦੁਇ ਕਰ ਿੋਤਿ ਖਿੀ ਤਕ ੈਸਚ ੁਕਹੈ ਅਰਦਾਤਸ ॥ 

ਲਾਤਲ ਰਤੀ ਸਚ ਿੈ ਵਸੀ ਿਾਇ ਰਤੀ ਰਿੰਤਗ ਰਾਤਸ ॥੨॥ 

ਤਪਰਅ ਕੀ ਚੇਰੀ ਕਾਂਢੀਐ ਲਾਲੀ ਮਾਨ ੈਨਾਉ ॥ 

ਸਾਚੀ ਪਰੀਤਤ ਨ ਤੁਿਈ ਸਾਚ ੇਮੇਤਲ ਤਮਲਾਉ ॥ 

ਸਿਤਦ ਰਤੀ ਮਨੁ ਵੇਤਧਆ ਹਉ ਸਦ ਿਤਲਹਾਰ ੈਿਾਉ ॥੩॥ 

ਸਾ ਧਨ ਰਿੰਡ ਨ ਿੈਸਈ ਿ ੇਸਤਤਗੁਰ ਮਾਤਹ ਸਮਾਇ ॥ 

ਤਪਰੁ ਰੀਸਾਲ ੂਨਉਤਨੋ ਸਾਚਉ ਮਰੈ ਨ ਿਾਇ ॥ 

ਤਨਤ ਰਵੈ ਸੋਹਾਗਣੀ ਸਾਚੀ ਨਦਤਰ ਰਿਾਇ ॥੪॥ 

ਸਾਚੁ ਧਿੀ ਧਨ ਮਾਡੀਐ ਕਾਪਿੁ ਪਰਮੇ ਸੀਗਾਰ ੁ॥ 

ਚਿੰਦਨੁ ਚੀਤਤ ਵਸਾਇਆ ਮਿੰਦਰ ੁਦਸਵਾ ਦੁਆਰੁ ॥ 

ਦੀਪਕੁ ਸਿਤਦ ਤਵਗਾਤਸਆ ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਉਰ ਹਾਰ ੁ॥੫॥ 

ਨਾਰੀ ਅਿੰਦਤਰ ਸੋਹਣੀ ਮਸਤਤਕ ਮਣੀ ਤਪਆਰੁ ॥ 

ਸੋਿਾ ਸੁਰਤਤ ਸੁਹਾਵਣੀ ਸਾਚੈ ਪਰਤੇਮ ਅਪਾਰ ॥ 

ਤਿਨੁ ਤਪਰ ਪੁਰਖੁ ਨ ਿਾਣਈ ਸਾਚੇ ਗੁਰ ਕੈ ਹੇਤਤ ਤਪਆਤਰ ॥੬॥ 

ਤਨਤਸ ਅਿੰਤਧਆਰੀ ਸੁਤੀਏ ਤਕਉ ਤਪਰ ਤਿਨੁ ਰਤੈਣ ਤਵਹਾਇ ॥ 

ਅਿੰਕੁ ਿਲਉ ਤਨ ੁਿਾਲੀਅਉ ਮਨੁ ਧਨੁ ਿਤਲ ਿਤਲ ਿਾਇ ॥ 

ਿਾ ਧਨ ਕਿੰਤਤ ਨ ਰਾਵੀਆ ਤਾ ਤਿਰਥਾ ਿੋਿਨੁ ਿਾਇ ॥੭॥ 

ਸੇਿ ੈਕਿੰਤ ਮਹੇਲਿੀ ਸੂਤੀ ਿੂਝ ਨ ਪਾਇ ॥ 

ਹਉ ਸੁਤੀ ਤਪਰ ੁਿਾਗਣਾ ਤਕਸ ਕਉ ਪੂਛਉ ਿਾਇ ॥ 

ਸਤਤਗੁਤਰ ਮੇਲੀ ਿੈ ਵਸੀ ਨਾਨਕ ਪਰਮੇੁ ਸਖਾਇ ॥੮॥੨॥ 
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ਸਿੇ ਗਲਾ ਤਵਸਰਨੁ ਇਕੋ ਤਵਸਤਰ ਨ ਿਾਉ ॥ 
 

ਤਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (43-15) 

ਸਿੇ ਗਲਾ ਤਵਸਰਨੁ ਇਕੋ ਤਵਸਤਰ ਨ ਿਾਉ ॥ 

ਧਿੰਧਾ ਸਿ ੁਿਲਾਇ ਕੈ ਗੁਤਰ ਨਾਮੁ ਦੀਆ ਸਚ ੁਸੁਆਉ ॥ 

ਆਸਾ ਸਿ ੇਲਾਤਹ ਕੈ ਇਕਾ ਆਸ ਕਮਾਉ ॥ 

ਤਿਨੀ ਸਤਤਗੁਰੁ ਸਤੇਵਆ ਤਤਨ ਅਗੈ ਤਮਤਲਆ ਥਾਉ ॥੧॥ 

ਮਨ ਮੇਰ ੇਕਰਤੇ ਨੋ ਸਾਲਾਤਹ ॥ 

ਸਿੇ ਛਤਡ ਤਸਆਣਪਾ ਗੁਰ ਕੀ ਪੈਰੀ ਪਾਤਹ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਦੁਖ ਿੁਖ ਨਹ ਤਵਆਪਈ ਿ ੇਸਖੁਦਾਤਾ ਮਤਨ ਹੋਇ ॥ 

ਤਕਤ ਹੀ ਕਿੰਤਮ ਨ ਤਛਿੀਐ ਿਾ ਤਹਰਦੈ ਸਚਾ ਸਇੋ ॥ 

ਤਿਸੁ ਤੂਿੰ ਰਖਤਹ ਹਥ ਦੇ ਤਤਸੁ ਮਾਤਰ ਨ ਸਕੈ ਕੋਇ ॥ 

ਸੁਖਦਾਤਾ ਗੁਰ ੁਸੇਵੀਐ ਸਤਿ ਅਵਗਣ ਕਢ ੈਧੋਇ ॥੨॥ 

ਸੇਵਾ ਮਿੰਗ ੈਸੇਵਕ ੋਲਾਈਆਂ ਅਪੁਨੀ ਸਵੇ ॥ 

ਸਾਧੂ ਸਿੰਗੁ ਮਸਕਤ ੇਤੂਿੈ ਪਾਵਾ ਦੇਵ ॥ 

ਸਿੁ ਤਕਛ ੁਵਸਗਤਤ ਸਾਤਹਿੈ ਆਪੇ ਕਰਣ ਕਰਵੇ ॥ 

ਸਤਤਗੁਰ ਕੈ ਿਤਲਹਾਰਣੈ ਮਨਸਾ ਸਿ ਪੂਰੇਵ ॥੩॥ 

ਇਕੋ ਤਦਸ ੈਸਿਣੋ ਇਕੋ ਿਾਈ ਮੀਤੁ ॥ 

ਇਕਸੈ ਦੀ ਸਾਮਗਰੀ ਇਕਸੈ ਦੀ ਹੈ ਰੀਤਤ ॥ 

ਇਕਸ ਤਸਉ ਮਨ ੁਮਾਤਨਆ ਤਾ ਹੋਆ ਤਨਹਚਲੁ ਚੀਤੁ ॥ 

ਸਚੁ ਖਾਣਾ ਸਚੁ ਪੈਨਣਾ ਿੇਕ ਨਾਨਕ ਸਚੁ ਕੀਤੁ ॥੪॥੫॥੭੫॥ 
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ਸਿੇ ਥੋਕ ਪਰਾਪਤੇ ਿੇ ਆਵ ੈਇਕ ੁਹਤਥ ॥ 
 

ਤਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (44-4) 

ਸਿੇ ਥੋਕ ਪਰਾਪਤ ੇਿੇ ਆਵੈ ਇਕੁ ਹਤਥ ॥ 

ਿਨਮੁ ਪਦਾਰਥ ੁਸਫਲੁ ਹੈ ਿ ੇਸਚਾ ਸਿਦੁ ਕਤਥ ॥ 

ਗੁਰ ਤ ੇਮਹਲੁ ਪਰਾਪਤੇ ਤਿਸੁ ਤਲਤਖਆ ਹੋਵੈ ਮਤਥ ॥੧॥ 

ਮੇਰੇ ਮਨ ਏਕਸ ਤਸਉ ਤਚਤੁ ਲਾਇ ॥ 

ਏਕਸ ਤਿਨੁ ਸਿ ਧਿੰਧੁ ਹੈ ਸਿ ਤਮਤਥਆ ਮੋਹੁ ਮਾਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਲਖ ਖੁਸੀਆ ਪਾਤਤਸਾਹੀਆ ਿੇ ਸਤਤਗੁਰੁ ਨਦਤਰ ਕਰੇਇ ॥ 

ਤਨਮਖ ਏਕ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਦੇਇ ਮੇਰਾ ਮਨ ੁਤਨ ੁਸੀਤਲੁ ਹੋਇ ॥ 

ਤਿਸ ਕਉ ਪੂਰਤਿ ਤਲਤਖਆ ਤਤਤਨ ਸਤਤਗੁਰ ਚਰਨ ਗਹੇ ॥੨॥ 

ਸਫਲ ਮੂਰਤੁ ਸਫਲਾ ਘਿੀ ਤਿਤੁ ਸਚੇ ਨਾਤਲ ਤਪਆਰੁ ॥ 

ਦੂਖੁ ਸਿੰਤਾਪੁ ਨ ਲਗਈ ਤਿਸੁ ਹਤਰ ਕਾ ਨਾਮੁ ਅਧਾਰੁ ॥ 

ਿਾਹ ਪਕਤਿ ਗੁਤਰ ਕਾਤਢਆ ਸੋਈ ਉਤਤਰਆ ਪਾਤਰ ॥੩॥ 

ਥਾਨੁ ਸੁਹਾਵਾ ਪਤਵਤੁ ਹੈ ਤਿਥੈ ਸਿੰਤ ਸਿਾ ॥ 

ਢੋਈ ਤਤਸ ਹੀ ਨੋ ਤਮਲ ੈਤਿਤਨ ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਲਿਾ ॥ 

ਨਾਨਕ ਿਧਾ ਘਰੁ ਤਹਾਂ ਤਿਥੈ ਤਮਰਤੁ ਨ ਿਨਮ ੁਿਰਾ ॥੪॥੬॥੭੬॥ 
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ਸਿੈ ਘਿ ਰਾਮੁ ਿੋਲੈ ਰਾਮਾ ਿੋਲ ੈ॥ 
 

ਮਾਲੀ ਗਉਿਾ ਿਾਣੀ ਿਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਿੀ ਕੀ ॥ (988-16) 

ਸਿੈ ਘਿ ਰਾਮੁ ਿਲੋੈ ਰਾਮਾ ਿਲੋ ੈ॥ 

ਰਾਮ ਤਿਨਾ ਕ ੋਿੋਲੈ ਰੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਏਕਲ ਮਾਿੀ ਕੁਿੰਿਰ ਚੀਿੀ ਿਾਿਨ ਹੈੋਂ ਿਹੁ ਨਾਨਾ ਰ ੇ॥ 

ਅਸਥਾਵਰ ਿਿੰਗਮ ਕੀਿ ਪਤਿੰਗਮ ਘਤਿ ਘਤਿ ਰਾਮੁ ਸਮਾਨਾ ਰ ੇ॥੧॥ 

ਏਕਲ ਤਚਿੰਤਾ ਰਾਖ ੁਅਨਿੰਤਾ ਅਉਰ ਤਿਹੁ ਸਿ ਆਸਾ ਰ ੇ॥ 

ਪਰਣਵੈ ਨਾਮਾ ਿਏ ਤਨਹਕਾਮਾ ਕੋ ਿਾਕੁਰੁ ਕੋ ਦਾਸਾ ਰੇ ॥੨॥੩॥ 
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ਸਮਰਥ ਗਰੁੂ ਤਸਤਰ ਹਥ ੁਧਰਯਉ ॥ 
 

ਸਵਈਏ ਮਹਲ ੇਚਉਥੇ ਕ ੇ੪, ਨਲਯ (1400-6) 

ਸਮਰਥ ਗੁਰੂ ਤਸਤਰ ਹਥੁ ਧਰਯਉ ॥ 

ਗੁਤਰ ਕੀਨੀ ਤਿਪਾ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਦੀਅਉ ਤਿਸ ੁਦੇਤਖ ਚਰਿੰਨ ਅਘਿੰਨ ਹਰਯਉ ॥ 

ਤਨਤਸ ਿਾਸੁਰ ਏਕ ਸਮਾਨ ਤਧਆਨ ਸ ੁਨਾਮ ਸੁਨੇ ਸੁਤੁ ਿਾਨ ਡਰਯਉ ॥ 

ਿਤਨ ਦਾਸ ਸ ੁਆਸ ਿਗਤਰ ਗਰੁੂ ਕੀ ਪਾਰਸੁ ਿਤੇਿ ਪਰਸੁ ਕਰਯਉ ॥ 

ਰਾਮਦਾਸੁ ਗੁਰੂ ਹਤਰ ਸਤਤ ਕੀਯਉ ਸਮਰਥ ਗੁਰ ੂਤਸਤਰ ਹਥੁ ਧਰਯਉ ॥੭॥੧੧॥ 
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ਸਰੁ ਸਿੰਤੋਖੁ ਤਾਸ ੁਗੁਰੁ ਹੋਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
 

ਪਰਿਾਤੀ ਮਹਲਾ ੧ ॥ (1328-18) 

ਅਿੰਤਮਰਤ ੁਨੀਰੁ ਤਗਆਤਨ ਮਨ ਮਿਨੁ ਅਿਸਤਿ ਤੀਰਥ ਸਿੰਤਗ ਗਹੇ ॥ 

ਗੁਰ ਉਪਦੇਤਸ ਿਵਾਹਰ ਮਾਣਕ ਸਵੇੇ ਤਸਖੁ ਸ ਖੋਤਿ ਲਹੈ ॥੧॥ 

ਗੁਰ ਸਮਾਤਨ ਤੀਰਥੁ ਨਹੀ ਕੋਇ ॥ 

ਸਰੁ ਸਿੰਤੋਖੁ ਤਾਸੁ ਗੁਰੁ ਹਇੋ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਗੁਰੁ ਦਰੀਆਉ ਸਦਾ ਿਲੁ ਤਨਰਮਲੁ ਤਮਤਲਆ ਦੁਰਮਤਤ ਮੈਲੁ ਹਰ ੈ॥ 

ਸਤਤਗੁਤਰ ਪਾਇਐ ਪੂਰਾ ਨਾਵਣੁ ਪਸ ੂਪਰੇਤਹ ੁਦੇਵ ਕਰ ੈ॥੨॥ 

ਰਤਾ ਸਤਚ ਨਾਤਮ ਤਲ ਹੀਅਲੁ ਸੋ ਗੁਰੁ ਪਰਮਲ ੁਕਹੀਐ ॥ 

ਿਾ ਕੀ ਵਾਸੁ ਿਨਾਸਪਤਤ ਸਉਰ ੈਤਾਸ ੁਚਰਣ ਤਲਵ ਰਹੀਐ ॥੩॥ 

ਗੁਰਮੁਤਖ ਿੀਅ ਪਰਾਨ ਉਪਿਤਹ ਗੁਰਮੁਤਖ ਤਸਵ ਘਤਰ ਿਾਈਐ ॥ 

ਗੁਰਮੁਤਖ ਨਾਨਕ ਸਤਚ ਸਮਾਈਐ ਗੁਰਮੁਤਖ ਤਨਿ ਪਦੁ ਪਾਈਐ ॥੪॥੬॥ 
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ਸਰਨੀ ਆਇਓ ਨਾਥ ਤਨਧਾਨ ॥ 
 

ਕਦੇਾਰਾ ਮਹਲਾ ੫ ਘਰੁ ੪  (1119-13) 

ਸਰਨੀ ਆਇਓ ਨਾਥ ਤਨਧਾਨ ॥ 

ਨਾਮ ਪਰੀਤਤ ਲਾਗੀ ਮਨ ਿੀਤਤਰ ਮਾਗਨ ਕਉ ਹਤਰ ਦਾਨ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਸੁਖਦਾਈ ਪੂਰਨ ਪਰਮੇਸੁਰ ਕਤਰ ਤਕਰਪਾ ਰਾਖਹੁ ਮਾਨ ॥ 

ਦੇਹੁ ਪਰੀਤਤ ਸਾਧੂ ਸਿੰਤਗ ਸੁਆਮੀ ਹਤਰ ਗੁਨ ਰਸਨ ਿਖਾਨ ॥੧॥ 

ਗੋਪਾਲ ਦਇਆਲ ਗੋਤਿਦ ਦਮਦੋਰ ਤਨਰਮਲ ਕਥਾ ਤਗਆਨ ॥ 

ਨਾਨਕ ਕਉ ਹਤਰ ਕੈ ਰਿੰਤਗ ਰਾਗਹੁ ਚਰਨ ਕਮਲ ਸਿੰਤਗ ਤਧਆਨ ॥੨॥੧॥੩॥ 
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ਸਰਪਨੀ ਤੇ ਊਪਤਰ ਨਹੀ ਿਲੀਆ ॥ 
 

ਆਸਾ ਇਕਤੁਕ ੇ੪ ॥ (480-16) 

ਸਰਪਨੀ ਤ ੇਊਪਤਰ ਨਹੀ ਿਲੀਆ ॥ 

ਤਿਤਨ ਿਰਹਮਾ ਤਿਸਨੁ ਮਹਾਦਉੇ ਛਲੀਆ ॥੧॥ 

ਮਾਰੁ ਮਾਰੁ ਸਰਪਨੀ ਤਨਰਮਲ ਿਤਲ ਪੈਿੀ ॥ 

ਤਿਤਨ ਤਤਰਿਵਣੁ ਡਸੀਅਲ ੇਗੁਰ ਪਰਸਾਤਦ ਡੀਿੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਸਰਪਨੀ ਸਰਪਨੀ ਤਕਆ ਕਹਹੁ ਿਾਈ ॥ 

ਤਿਤਨ ਸਾਚੁ ਪਛਾਤਨਆ ਤਤਤਨ ਸਰਪਨੀ ਖਾਈ ॥੨॥ 

ਸਰਪਨੀ ਤ ੇਆਨ ਛਛੂ ਨਹੀ ਅਵਰਾ ॥ 

ਸਰਪਨੀ ਿੀਤੀ ਕਹਾ ਕਰ ੈਿਮਰਾ ॥੩॥ 

ਇਹ ਸਰਪਨੀ ਤਾ ਕੀ ਕੀਤੀ ਹਈੋ ॥ 

ਿਲੁ ਅਿਲੁ ਤਕਆ ਇਸ ਤੇ ਹਈੋ ॥੪॥ 

ਇਹ ਿਸਤੀ ਤਾ ਿਸਤ ਸਰੀਰਾ ॥ 

ਗੁਰ ਪਰਸਾਤਦ ਸਹਤਿ ਤਰੇ ਕਿੀਰਾ ॥੫॥੬॥੧੯॥ 
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ਸਰਿ ਸੁਖਾ ਕਾ ਦਾਤਾ ਸਤਤਗਰੁੁ ਤਾ ਕੀ ਸਰਨੀ ਪਾਈਐ ॥ 
 

ਸਰੋਤਿ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (630-5) 

ਸਰਿ ਸੁਖਾ ਕਾ ਦਾਤਾ ਸਤਤਗਰੁੁ ਤਾ ਕੀ ਸਰਨੀ ਪਾਈਐ ॥ 

ਦਰਸਨੁ ਿੇਿਤ ਹੋਤ ਅਨਿੰਦਾ ਦਖੂੁ ਗਇਆ ਹਤਰ ਗਾਈਐ ॥੧॥ 

ਹਤਰ ਰਸੁ ਪੀਵਹੁ ਿਾਈ ॥ 

ਨਾਮੁ ਿਪਹੁ ਨਾਮੋ ਆਰਾਧਹੁ ਗੁਰ ਪੂਰ ੇਕੀ ਸਰਨਾਈ ॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਤਤਸਤਹ ਪਰਾਪਤਤ ਤਿਸ ੁਧੁਤਰ ਤਲਤਖਆ ਸਈੋ ਪੂਰਨੁ ਿਾਈ ॥ 

ਨਾਨਕ ਕੀ ਿੇਨਿੰਤੀ ਪਰਿ ਿੀ ਨਾਤਮ ਰਹਾ ਤਲਵ ਲਾਈ ॥੨॥੨੫॥੮੯॥ 
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ਸਰਿ ਸੁਖਾ ਗੁਰ ਚਰਨਾ ॥ 
 

ਦੇਵਗਿੰਧਾਰੀ ੫ ॥ (531-8) 

ਸਰਿ ਸੁਖਾ ਗੁਰ ਚਰਨਾ ॥ 

ਕਤਲਮਲ ਡਾਰਨ ਮਨਤਹ ਸਧਾਰਨ ਇਹ ਆਸਰ ਮੋਤਹ ਤਰਨਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਪੂਿਾ ਅਰਚਾ ਸੇਵਾ ਿਿੰਦਨ ਇਹ ੈਿਹਲ ਮੋਤਹ ਕਰਨਾ ॥ 

ਤਿਗਸੈ ਮਨੁ ਹਵੋੈ ਪਰਗਾਸਾ ਿਹੁਤਰ ਨ ਗਰਿ ੈਪਰਨਾ ॥੧॥ 

ਸਫਲ ਮੂਰਤਤ ਪਰਸਉ ਸਿੰਤਨ ਕੀ ਇਹ ੈਤਧਆਨਾ ਧਰਨਾ ॥ 

ਿਇਓ ਤਿਪਾਲ ੁਿਾਕੁਰੁ ਨਾਨਕ ਕਉ ਪਤਰਓ ਸਾਧ ਕੀ ਸਰਨਾ ॥੨॥੧੬॥ 
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ਸਰਿ ਸੁਖਾ ਿਨੇ ਤੇਰ ੈਓਲਹ ੈ॥ 
 

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (385-10) 

ਰਾਿ ਲੀਲਾ ਤੇਰ ੈਨਾਤਮ ਿਨਾਈ ॥ 

ਿੋਗੁ ਿਤਨਆ ਤੇਰਾ ਕੀਰਤਨ ੁਗਾਈ ॥੧॥ 

ਸਰਿ ਸੁਖਾ ਿਨੇ ਤੇਰ ੈਓਲਹ ੈ॥ 

ਿਰਮ ਕੇ ਪਰਦੇ ਸਤਤਗੁਰ ਖੋਲਹ ੇ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਹੁਕਮੁ ਿੂਤਝ ਰਿੰਗ ਰਸ ਮਾਣ ੇ॥ 

ਸਤਤਗੁਰ ਸਵੇਾ ਮਹਾ ਤਨਰਿਾਣੇ ॥੩॥ 

ਤਿਤਨ ਤਿੰ ਿਾਤਾ ਸੋ ਤਗਰਸਤ ਉਦਾਸੀ ਪਰਵਾਣੁ ॥ 

ਨਾਤਮ ਰਤਾ ਸੋਈ ਤਨਰਿਾਣੁ ॥੨॥ 

ਿਾ ਕਉ ਤਮਤਲਓ ਨਾਮੁ ਤਨਧਾਨਾ ॥ 

ਿਨਤਤ ਨਾਨਕ ਤਾ ਕਾ ਪੂਰ ਖਿਾਨਾ ॥੪॥੬॥੫੭॥ 
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ਸਰਿ ਸੁਖਾ ਮ ੈਿਾਤਲਆ ਹਤਰ ਿੇਵਡੁ ਨ ਕੋਈ ॥ 
 

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (396-17) 

ਸਰਿ ਸੁਖਾ ਮ ੈਿਾਤਲਆ ਹਤਰ ਿੇਵਡੁ ਨ ਕੋਈ ॥ 

ਗੁਰ ਤੁਿੇ ਤੇ ਪਾਈਐ ਸਚੁ ਸਾਤਹਿੁ ਸੋਈ ॥੧॥ 

ਿਤਲਹਾਰੀ ਗੁਰ ਆਪਣ ੇਸਦ ਸਦ ਕੁਰਿਾਨਾ ॥ 

ਨਾਮੁ ਨ ਤਵਸਰਉ ਇਕੁ ਤਖਨੁ ਚਸਾ ਇਹੁ ਕੀਿ ੈਦਾਨਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਿਾਗਿੁ ਸਚਾ ਸਇੋ ਹੈ ਤਿਸੁ ਹਤਰ ਧਨੁ ਅਿੰਤਤਰ ॥ 

ਸੋ ਛੂਿ ੈਮਹਾ ਿਾਲ ਤ ੇਤਿਸ ੁਗੁਰ ਸਿਦੁ ਤਨਰਿੰਤਤਰ ॥੨॥ 

ਗੁਰ ਕੀ ਮਤਹਮਾ ਤਕਆ ਕਹਾ ਗੁਰੁ ਤਿਿੇਕ ਸਤ ਸਰ ੁ॥ 

ਓਹੁ ਆਤਦ ਿੁਗਾਦੀ ਿੁਗਹ ਿਗੁੁ ਪੂਰਾ ਪਰਮੇਸਰ ੁ॥੩॥ 

ਨਾਮੁ ਤਧਆਵਹੁ ਸਦ ਸਦਾ ਹਤਰ ਹਤਰ ਮਨੁ ਰਿੰਗੇ ॥ 

ਿੀਉ ਪਰਾਣ ਧਨੁ ਗੁਰੂ ਹੈ ਨਾਨਕ ਕੈ ਸਿੰਗੇ ॥੪॥੨॥੧੦੪॥ 
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ਸਰਿ ਕਾਰਿ ਤਸਤਧ ਿਏ ਗਾਇ ਗੁਨ ਗਪੁਾਲ ॥ 
 

ਕਤਲਆਨ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (1322-17) 

ਮਤਨ ਤਤਨ ਿਾਪੀਐ ਿਗਵਾਨ ॥ 

ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਸੁਪਰਸਿੰਨ ਿਏ ਸਦਾ ਸੂਖ ਕਤਲਆਨ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਸਰਿ ਕਾਰਿ ਤਸਤਧ ਿਏ ਗਾਇ ਗੁਨ ਗੁਪਾਲ ॥ 

ਤਮਤਲ ਸਾਧਸਿੰਗਤਤ ਪਰਿੂ ਤਸਮਰੇ ਨਾਤਿਆ ਦੁਖ ਕਾਲ ॥੧॥ 

ਕਤਰ ਤਕਰਪਾ ਪਰਿ ਮੇਤਰਆ ਕਰਉ ਤਦਨੁ ਰਤੈਨ ਸੇਵ ॥ 

ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਸਰਣਾਗਤੀ ਹਤਰ ਪੁਰਖ ਪੂਰਨ ਦਵੇ ॥੨॥੫॥੮॥ 
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ਸਰਮ ੈਦੀਆ ਮਿੁੰਦਰਾ ਕਿੰਨੀ ਪਾਇ ਿਗੋੀ ਤਖਿੰਥਾ ਕਤਰ ਤੂ ਦਇਆ ॥ 
 

ਰਾਮਕਲੀ ਮਹਲਾ ੩ ਅਸਿਪਦੀਆ  (908-10) 

ਸਰਮੈ ਦੀਆ ਮੁਿੰਦਰਾ ਕਿੰਨੀ ਪਾਇ ਿੋਗੀ ਤਖਿੰਥਾ ਕਤਰ ਤੂ ਦਇਆ ॥ 

ਆਵਣੁ ਿਾਣੁ ਤਿਿੂਤਤ ਲਾਇ ਿਗੋੀ ਤਾ ਤੀਤਨ ਿਵਣ ਤਿਤਣ ਲਇਆ ॥੧॥ 

ਐਸੀ ਤਕਿੰਗੁਰੀ ਵਿਾਇ ਿਗੋੀ ॥ 

ਤਿਤੁ ਤਕਿੰਗੁਰੀ ਅਨਹਦੁ ਵਾਿ ੈਹਤਰ ਤਸਉ ਰਹੈ ਤਲਵ ਲਾਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਸਤੁ ਸਿੰਤੋਖੁ ਪਤੁ ਕਤਰ ਝੋਲੀ ਿਗੋੀ ਅਿੰਤਮਰਤ ਨਾਮੁ ਿੁਗਤਤ ਪਾਈ ॥ 

ਤਧਆਨ ਕਾ ਕਤਰ ਡਿੰਡਾ ਿਗੋੀ ਤਸਿੰਙੀ ਸੁਰਤਤ ਵਿਾਈ ॥੨॥ 

ਮਨੁ ਤਦਰਿੁ ਕਤਰ ਆਸਤਣ ਿੈਸ ੁਿੋਗੀ ਤਾ ਤੇਰੀ ਕਲਪਣਾ ਿਾਈ ॥ 

ਕਾਇਆ ਨਗਰੀ ਮਤਹ ਮਿੰਗਤਣ ਚਿਤਹ ਿੋਗੀ ਤਾ ਨਾਮੁ ਪਲ ੈਪਾਈ ॥੩॥ 

ਇਤੁ ਤਕਿੰਗੁਰੀ ਤਧਆਨ ੁਨ ਲਾਗ ੈਿੋਗੀ ਨਾ ਸਚੁ ਪਲੈ ਪਾਇ ॥ 

ਇਤੁ ਤਕਿੰਗੁਰੀ ਸਾਂਤਤ ਨ ਆਵ ੈਿੋਗੀ ਅਤਿਮਾਨੁ ਨ ਤਵਚਹੁ ਿਾਇ ॥੪॥ 

ਿਉ ਿਾਉ ਦਇੁ ਪਤ ਲਾਇ ਿਗੋੀ ਇਹੁ ਸਰੀਰੁ ਕਤਰ ਡਿੰਡੀ ॥ 

ਗੁਰਮੁਤਖ ਹੋਵਤਹ ਤਾ ਤਿੰਤੀ ਵਾਿ ੈਇਨ ਤਿਤਧ ਤਤਰਸਨਾ ਖਿੰਡੀ ॥੫॥ 

ਹੁਕਮੁ ਿੁਝੈ ਸ ੋਿੋਗੀ ਕਹੀਐ ਏਕਸ ਤਸਉ ਤਚਤ ੁਲਾਏ ॥ 

ਸਹਸਾ ਤੂਿ ੈਤਨਰਮਲੁ ਹੋਵ ੈਿੋਗ ਿੁਗਤਤ ਇਵ ਪਾਏ ॥੬॥ 

ਨਦਰੀ ਆਵਦਾ ਸਿੁ ਤਕਛੁ ਤਿਨਸੈ ਹਤਰ ਸੇਤੀ ਤਚਤੁ ਲਾਇ ॥ 

ਸਤਤਗੁਰ ਨਾਤਲ ਤੇਰੀ ਿਾਵਨੀ ਲਾਗੈ ਤਾ ਇਹ ਸੋਝੀ ਪਾਇ ॥੭॥ 

ਏਹੁ ਿੋਗੁ ਨ ਹੋਵ ੈਿੋਗੀ ਤਿ ਕੁਿਿੰਿੁ ਛੋਤਡ ਪਰਿਵਣੁ ਕਰਤਹ ॥ 

ਤਗਰਹ ਸਰੀਰ ਮਤਹ ਹਤਰ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਗੁਰ ਪਰਸਾਦੀ ਅਪਣਾ ਹਤਰ ਪਰਿ ੁਲਹਤਹ ॥੮॥ 

ਇਹੁ ਿਗਤੁ ਤਮਿੀ ਕਾ ਪੁਤਲਾ ਿੋਗੀ ਇਸੁ ਮਤਹ ਰੋਗੁ ਵਡਾ ਤਤਰਸਨਾ ਮਾਇਆ ॥ 

ਅਨੇਕ ਿਤਨ ਿੇਖ ਕਰੇ ਿਗੋੀ ਰੋਗੁ ਨ ਿਾਇ ਗਵਾਇਆ ॥੯॥ 

ਹਤਰ ਕਾ ਨਾਮੁ ਅਉਖਧੁ ਹੈ ਿਗੋੀ ਤਿਸ ਨੋ ਮਿੰਤਨ ਵਸਾਏ ॥ 

ਗੁਰਮੁਤਖ ਹੋਵ ੈਸੋਈ ਿੂਝ ੈਿਗੋ ਿੁਗਤਤ ਸੋ ਪਾਏ ॥੧੦॥ 

ਿੋਗੈ ਕਾ ਮਾਰਗੁ ਤਿਖਮੁ ਹੈ ਿੋਗੀ ਤਿਸ ਨ ੋਨਦਤਰ ਕਰੇ ਸੋ ਪਾਏ ॥ 

ਅਿੰਤਤਰ ਿਾਹਤਰ ਏਕ ੋਵੇਖੈ ਤਵਚਹੁ ਿਰਮੁ ਚੁਕਾਏ ॥੧੧॥ 

ਤਵਣੁ ਵਿਾਈ ਤਕਿੰਗੁਰੀ ਵਾਿ ੈਿਗੋੀ ਸਾ ਤਕਿੰਗੁਰੀ ਵਿਾਇ ॥ 

ਕਹੈ ਨਾਨਕੁ ਮੁਕਤਤ ਹਵੋਤਹ ਿਗੋੀ ਸਾਚ ੇਰਹਤਹ ਸਮਾਇ ॥੧੨॥੧॥੧੦॥ 
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ਸਰਵਣੀ ਕੀਰਤਨ ੁਸੁਨਉ ਤਦਨੁ ਰਾਤੀ ਤਹਰਦ ੈਹਤਰ ਹਤਰ ਿਾਨੀ ॥ 
 

ਸਾਰਗ ਮਹਲਾ ੪ ॥ (1199-16) 

ਮੇਰਾ ਮਨ ੁਰਾਮ ਨਾਤਮ ਮਨੁ ਮਾਨੀ ॥ 

ਮੇਰ ੈਹੀਅਰ ੈਸਤਤਗੁਤਰ ਪਰੀਤਤ ਲਗਾਈ ਮਤਨ ਹਤਰ ਹਤਰ ਕਥਾ ਸੁਖਾਨੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਦੀਨ ਦਇਆਲ ਹੋਵਹੁ ਿਨ ਊਪਤਰ ਿਨ ਦੇਵਹੁ ਅਕਥ ਕਹਾਨੀ ॥ 

ਸਿੰਤ ਿਨਾ ਤਮਤਲ ਹਤਰ ਰਸੁ ਪਾਇਆ ਹਤਰ ਮਤਨ ਤਤਨ ਮੀਿ ਲਗਾਨੀ ॥੧॥ 

ਹਤਰ ਕੈ ਰਿੰਤਗ ਰਤ ੇਿੈਰਾਗੀ ਤਿਨਹ ਗੁਰਮਤਤ ਨਾਮੁ ਪਛਾਨੀ ॥ 

ਪੁਰਖੈ ਪੁਰਖੁ ਤਮਤਲਆ ਸੁਖ ੁਪਾਇਆ ਸਿ ਚੂਕੀ ਆਵਣ ਿਾਨੀ ॥੨॥ 

ਨੈਣੀ ਤਿਰਹੁ ਦੇਖਾ ਪਰਿ ਸੁਆਮੀ ਰਸਨਾ ਨਾਮੁ ਵਖਾਨੀ ॥ 

ਸਰਵਣੀ ਕੀਰਤਨੁ ਸੁਨਉ ਤਦਨੁ ਰਾਤੀ ਤਹਰਦੈ ਹਤਰ ਹਤਰ ਿਾਨੀ ॥੩॥ 

ਪਿੰਚ ਿਨਾ ਗੁਤਰ ਵਸਗਤਤ ਆਣੇ ਤਉ ਉਨਮਤਨ ਨਾਤਮ ਲਗਾਨੀ ॥ 

ਿਨ ਨਾਨਕ ਹਤਰ ਤਕਰਪਾ ਧਾਰੀ ਹਤਰ ਰਾਮ ੈਨਾਤਮ ਸਮਾਨੀ ॥੪॥੫॥ 
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ਸਰਵਨੀ ਸੁਨਉ ਹਤਰ ਹਤਰ ਹਰੇ ਿਾਕਰੁ ਿਸ ੁਗਾਵਉ ॥ 
 

ਤਿਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (812-1) 

ਸਰਵਨੀ ਸੁਨਉ ਹਤਰ ਹਤਰ ਹਰੇ ਿਾਕੁਰ ਿਸੁ ਗਾਵਉ ॥ 

ਸਿੰਤ ਚਰਣ ਕਰ ਸੀਸੁ ਧਤਰ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਤਧਆਵਉ ॥੧॥ 

ਕਤਰ ਤਕਰਪਾ ਦਇਆਲ ਪਰਿ ਇਹ ਤਨਤਧ ਤਸਤਧ ਪਾਵਉ ॥ 

ਸਿੰਤ ਿਨਾ ਕੀ ਰੇਣੁਕਾ ਲੈ ਮਾਥੈ ਲਾਵਉ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਨੀਚ ਤੇ ਨੀਚੁ ਅਤਤ ਨੀਚ ੁਹੋਇ ਕਤਰ ਤਿਨਉ ਿੁਲਾਵਉ ॥ 

ਪਾਵ ਮਲਵੋਾ ਆਪ ੁਤਤਆਤਗ ਸਿੰਤਸਿੰਤਗ ਸਮਾਵਉ ॥੨॥ 

ਸਾਤਸ ਸਾਤਸ ਨਹ ਵੀਸਰ ੈਅਨ ਕਤਤਹ ਨ ਧਾਵਉ ॥ 

ਸਫਲ ਦਰਸਨ ਗੁਰ ੁਿੇਿੀਐ ਮਾਨੁ ਮੋਹੁ ਤਮਿਾਵਉ ॥੩॥ 

ਸਤੁ ਸਿੰਤੋਖੁ ਦਇਆ ਧਰਮੁ ਸੀਗਾਰੁ ਿਨਾਵਉ ॥ 

ਸਫਲ ਸੁਹਾਗਤਣ ਨਾਨਕਾ ਅਪਨੁੇ ਪਰਿ ਿਾਵਉ ॥੪॥੧੫॥੪੫॥ 
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ਸਰੀ ਰਾਮ ਨਾਮਾ ਉਚਰੁ ਮਨਾ ॥ 
 

ਗਉਿੀ ਚਤੇੀ ਮਹਲਾ ੧ ॥ (155-10) 

ਅਵਤਰ ਪਿੰਚ ਹਮ ਏਕ ਿਨਾ ਤਕਉ ਰਾਖਉ ਘਰ ਿਾਰ ੁਮਨਾ ॥ 

ਮਾਰਤਹ ਲੂਿਤਹ ਨੀਤ ਨੀਤ ਤਕਸੁ ਆਗ ੈਕਰੀ ਪੁਕਾਰ ਿਨਾ ॥੧॥ 

ਸਰੀ ਰਾਮ ਨਾਮਾ ਉਚਰੁ ਮਨਾ ॥ 

ਆਗੈ ਿਮ ਦਲੁ ਤਿਖਮੁ ਘਨਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਉਸਾਤਰ ਮਿੋਲੀ ਰਾਖ ੈਦੁਆਰਾ ਿੀਤਤਰ ਿੈਿੀ ਸਾ ਧਨਾ ॥ 

ਅਿੰਤਮਰਤ ਕੇਲ ਕਰੇ ਤਨਤ ਕਾਮਤਣ ਅਵਤਰ ਲੁਿੇਤਨ ਸੁ ਪਿੰਚ ਿਨਾ ॥੨॥ 

ਢਾਤਹ ਮਿੋਲੀ ਲੂਤਿਆ ਦੇਹੁਰਾ ਸਾ ਧਨ ਪਕਿੀ ਏਕ ਿਨਾ ॥ 

ਿਮ ਡਿੰਡਾ ਗਤਲ ਸਿੰਗਲ ੁਪਤਿਆ ਿਾਤਗ ਗਏ ਸੇ ਪਿੰਚ ਿਨਾ ॥੩॥ 

ਕਾਮਤਣ ਲੋਿੈ ਸੁਇਨਾ ਰੁਪਾ ਤਮਤਰ ਲੁਿਤੇਨ ਸ ੁਖਾਧਾਤਾ ॥ 

ਨਾਨਕ ਪਾਪ ਕਰ ੇਤਤਨ ਕਾਰਤਣ ਿਾਸੀ ਿਮਪੁਤਰ ਿਾਧਾਤਾ ॥੪॥੨॥੧੪॥ 
 
  



 515 

ਗੁਨ ਗਤੋਿਿੰਦ ਗਾਇਓ ਨਹੀ ਿਨਮੁ ਅਕਾਰਥ ਕੀਨ ੁ॥ 
 

ਸਲਕੋ ਮਹਲਾ ੯ ॥ (1426-10) 

ਗੁਨ ਗੋਤਿਿੰਦ ਗਾਇਓ ਨਹੀ ਿਨਮੁ ਅਕਾਰਥ ਕੀਨ ੁ॥ 
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਹਤਰ ਿਿੁ ਮਨਾ ਤਿਹ ਤਿਤਧ ਿਲ ਕਉ ਮੀਨੁ ॥੧॥ 
ਤਿਤਖਅਨ ਤਸਉ ਕਾਹ ੇਰਤਚਓ ਤਨਮਖ ਨ ਹੋਤਹ ਉਦਾਸੁ ॥ 
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਿਿੁ ਹਤਰ ਮਨਾ ਪਰ ੈਨ ਿਮ ਕੀ ਫਾਸ ॥੨॥ 
ਤਰਨਾਪੋ ਇਉ ਹੀ ਗਇਓ ਲੀਓ ਿਰਾ ਤਨੁ ਿੀਤਤ ॥ 
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਿਿੁ ਹਤਰ ਮਨਾ ਅਉਧ ਿਾਤੁ ਹੈ ਿੀਤਤ ॥੩॥ 
ਤਿਰਤਧ ਿਇਓ ਸੂਝ ੈਨਹੀ ਕਾਲੁ ਪਹੂਤਚਓ ਆਤਨ ॥ 
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਨਰ ਿਾਵਰੇ ਤਕਉ ਨ ਿਿ ੈਿਗਵਾਨੁ ॥੪॥ 
ਧਨੁ ਦਾਰਾ ਸਿੰਪਤਤ ਸਗਲ ਤਿਤਨ ਅਪਨੁੀ ਕਤਰ ਮਾਤਨ ॥ 
ਇਨ ਮ ੈਕਛੁ ਸਿੰਗੀ ਨਹੀ ਨਾਨਕ ਸਾਚੀ ਿਾਤਨ ॥੫॥ 
ਪਤਤਤ ਉਧਾਰਨ ਿੈ ਹਰਨ ਹਤਰ ਅਨਾਥ ਕ ੇਨਾਥ ॥ 
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਤਤਹ ਿਾਨੀਐ ਸਦਾ ਿਸਤੁ ਤਮੁ ਸਾਤਥ ॥੬॥ 
ਤਨੁ ਧਨੁ ਤਿਹ ਤੋ ਕਉ ਦੀਓ ਤਾਂ ਤਸਉ ਨੇਹੁ ਨ ਕੀਨ ॥ 
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਨਰ ਿਾਵਰੇ ਅਿ ਤਕਉ ਡੋਲਤ ਦੀਨ ॥੭॥ 
ਤਨੁ ਧਨੁ ਸਿੰਪ ੈਸੁਖ ਦੀਓ ਅਰੁ ਤਿਹ ਨੀਕੇ ਧਾਮ ॥ 
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਸੁਨੁ ਰ ੇਮਨਾ ਤਸਮਰਤ ਕਾਤਹ ਨ ਰਾਮ ੁ॥੮॥ 
ਸਿ ਸੁਖ ਦਾਤਾ ਰਾਮ ੁਹੈ ਦੂਸਰ ਨਾਤਹਨ ਕੋਇ ॥ 
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਸੁਤਨ ਰੇ ਮਨਾ ਤਤਹ ਤਸਮਰਤ ਗਤਤ ਹੋਇ ॥੯॥ 
ਤਿਹ ਤਸਮਰਤ ਗਤਤ ਪਾਈਐ ਤਤਹ ਿਿੁ ਰੇ ਤੈ ਮੀਤ ॥ 
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਸੁਨੁ ਰ ੇਮਨਾ ਅਉਧ ਘਿਤ ਹੈ ਨੀਤ ॥੧੦॥ 
ਪਾਂਚ ਤਤ ਕੋ ਤਨੁ ਰਤਚਓ ਿਾਨਹੁ ਚਤੁਰ ਸੁਿਾਨ ॥ 
ਤਿਹ ਤੇ ਉਪਤਿਓ ਨਾਨਕਾ ਲੀਨ ਤਾਤਹ ਮੈ ਮਾਨ ੁ॥੧੧॥ 
ਘਿ ਘਿ ਮੈ ਹਤਰ ਿੂ ਿਸੈ ਸਿੰਤਨ ਕਤਹਓ ਪੁਕਾਤਰ ॥ 
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਤਤਹ ਿਿੁ ਮਨਾ ਿਉ ਤਨਤਧ ਉਤਰਤਹ ਪਾਤਰ ॥੧੨॥ 
ਸੁਖੁ ਦੁਖੁ ਤਿਹ ਪਰਸ ੈਨਹੀ ਲਿੋੁ ਮੋਹੁ ਅਤਿਮਾਨ ੁ॥ 
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਸੁਨੁ ਰ ੇਮਨਾ ਸੋ ਮੂਰਤਤ ਿਗਵਾਨ ॥੧੩॥ 
ਉਸਤਤਤ ਤਨਿੰਤਦਆ ਨਾਤਹ ਤਿਤਹ ਕਿੰਚਨ ਲੋਹ ਸਮਾਤਨ ॥ 
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਸੁਤਨ ਰੇ ਮਨਾ ਮੁਕਤਤ ਤਾਤਹ ਤ ੈਿਾਤਨ ॥੧੪॥ 
ਹਰਖੁ ਸੋਗੁ ਿਾ ਕੈ ਨਹੀ ਿੈਰੀ ਮੀਤ ਸਮਾਤਨ ॥ 
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਸੁਤਨ ਰੇ ਮਨਾ ਮੁਕਤਤ ਤਾਤਹ ਤ ੈਿਾਤਨ ॥੧੫॥ 
ਿੈ ਕਾਹੂ ਕਉ ਦੇਤ ਨਤਹ ਨਤਹ ਿੈ ਮਾਨਤ ਆਨ ॥ 
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਸੁਤਨ ਰੇ ਮਨਾ ਤਗਆਨੀ ਤਾਤਹ ਿਖਾਤਨ ॥੧੬॥ 
ਤਿਤਹ ਤਿਤਖਆ ਸਗਲੀ ਤਿੀ ਲੀਓ ਿੇਖ ਿੈਰਾਗ ॥ 
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ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਸੁਨੁ ਰ ੇਮਨਾ ਤਤਹ ਨਰ ਮਾਥੈ ਿਾਗ ੁ॥੧੭॥ 
ਤਿਤਹ ਮਾਇਆ ਮਮਤਾ ਤਿੀ ਸਿ ਤੇ ਿਇਓ ਉਦਾਸੁ ॥ 
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਸੁਨੁ ਰ ੇਮਨਾ ਤਤਹ ਘਤਿ ਿਰਹਮ ਤਨਵਾਸੁ ॥੧੮॥ 
ਤਿਤਹ ਪਰਾਨੀ ਹਉਮੈ ਤਿੀ ਕਰਤਾ ਰਾਮ ੁਪਛਾਤਨ ॥ 
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਵਹੁ ਮੁਕਤਤ ਨਰ ੁਇਹ ਮਨ ਸਾਚੀ ਮਾਨ ੁ॥੧੯॥ 
ਿੈ ਨਾਸਨ ਦੁਰਮਤਤ ਹਰਨ ਕਤਲ ਮੈ ਹਤਰ ਕੋ ਨਾਮੁ ॥ 
ਤਨਤਸ ਤਦਨੁ ਿ ੋਨਾਨਕ ਿਿ ੈਸਫਲ ਹੋਤਹ ਤਤਹ ਕਾਮ ॥੨੦॥ 
ਤਿਹਿਾ ਗੁਨ ਗੋਤਿਿੰਦ ਿਿਹੁ ਕਰਨ ਸਨੁਹੁ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ॥ 
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਸੁਤਨ ਰੇ ਮਨਾ ਪਰਤਹ ਨ ਿਮ ਕੈ ਧਾਮ ॥੨੧॥ 
ਿੋ ਪਰਾਨੀ ਮਮਤਾ ਤਿ ੈਲੋਿ ਮੋਹ ਅਹਿੰਕਾਰ ॥ 
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਆਪਨ ਤਰ ੈਅਉਰਨ ਲੇਤ ਉਧਾਰ ॥੨੨॥ 
ਤਿਉ ਸਪੁਨਾ ਅਰ ੁਪੇਖਨਾ ਐਸੇ ਿਗ ਕਉ ਿਾਤਨ ॥ 
ਇਨ ਮ ੈਕਛੁ ਸਾਚੋ ਨਹੀ ਨਾਨਕ ਤਿਨੁ ਿਗਵਾਨ ॥੨੩॥ 
ਤਨਤਸ ਤਦਨੁ ਮਾਇਆ ਕਾਰਨ ੇਪਰਾਨੀ ਡਲੋਤ ਨੀਤ ॥ 
ਕੋਿਨ ਮ ੈਨਾਨਕ ਕੋਊ ਨਾਰਾਇਨੁ ਤਿਹ ਚੀਤਤ ॥੨੪॥ 
ਿਸੈੇ ਿਲ ਤੇ ਿੁਦਿੁਦਾ ਉਪਿ ੈਤਿਨਸੈ ਨੀਤ ॥ 
ਿਗ ਰਚਨਾ ਤੈਸੇ ਰਚੀ ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਸੁਤਨ ਮੀਤ ॥੨੫॥ 
ਪਰਾਨੀ ਕਛ ੂਨ ਚੇਤਈ ਮਤਦ ਮਾਇਆ ਕੈ ਅਿੰਧ ੁ॥ 
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਤਿਨੁ ਹਤਰ ਿਿਨ ਪਰਤ ਤਾਤਹ ਿਮ ਫਿੰਧ ॥੨੬॥ 
ਿਉ ਸੁਖ ਕਉ ਚਾਹੈ ਸਦਾ ਸਰਤਨ ਰਾਮ ਕੀ ਲੇਹ ॥ 
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਸੁਤਨ ਰੇ ਮਨਾ ਦੁਰਲਿ ਮਾਨੁਖ ਦੇਹ ॥੨੭॥ 
ਮਾਇਆ ਕਾਰਤਨ ਧਾਵਹੀ ਮੂਰਖ ਲੋਗ ਅਿਾਨ ॥ 
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਤਿਨੁ ਹਤਰ ਿਿਨ ਤਿਰਥਾ ਿਨਮੁ ਤਸਰਾਨ ॥੨੮॥ 
ਿੋ ਪਰਾਨੀ ਤਨਤਸ ਤਦਨ ੁਿਿ ੈਰੂਪ ਰਾਮ ਤਤਹ ਿਾਨੁ ॥ 
ਹਤਰ ਿਨ ਹਤਰ ਅਿੰਤਰੁ ਨਹੀ ਨਾਨਕ ਸਾਚੀ ਮਾਨ ੁ॥੨੯॥ 
ਮਨੁ ਮਾਇਆ ਮੈ ਫਤਧ ਰਤਹਓ ਤਿਸਤਰਓ ਗੋਤਿਿੰਦ ਨਾਮੁ ॥ 
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਤਿਨੁ ਹਤਰ ਿਿਨ ਿੀਵਨ ਕਉਨ ੇਕਾਮ ॥੩੦॥ 
ਪਰਾਨੀ ਰਾਮੁ ਨ ਚੇਤਈ ਮਤਦ ਮਾਇਆ ਕੈ ਅਿੰਧ ੁ॥ 
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਹਤਰ ਿਿਨ ਤਿਨੁ ਪਰਤ ਤਾਤਹ ਿਮ ਫਿੰਧ ॥੩੧॥ 
ਸੁਖ ਮੈ ਿਹੁ ਸਿੰਗੀ ਿਏ ਦੁਖ ਮੈ ਸਿੰਤਗ ਨ ਕੋਇ ॥ 
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਹਤਰ ਿਿੁ ਮਨਾ ਅਿੰਤਤ ਸਹਾਈ ਹੋਇ ॥੩੨॥ 
ਿਨਮ ਿਨਮ ਿਰਮਤ ਤਫਤਰਓ ਤਮਤਿਓ ਨ ਿਮ ਕੋ ਤਰਾਸ ੁ॥ 
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਹਤਰ ਿਿੁ ਮਨਾ ਤਨਰਿੈ ਪਾਵਤਹ ਿਾਸੁ ॥੩੩॥ 
ਿਤਨ ਿਹੁਤੁ ਮੈ ਕਤਰ ਰਤਹਓ ਤਮਤਿਓ ਨ ਮਨ ਕ ੋਮਾਨੁ ॥ 
ਦੁਰਮਤਤ ਤਸਉ ਨਾਨਕ ਫਤਧਓ ਰਾਤਖ ਲੇਹ ੁਿਗਵਾਨ ॥੩੪॥ 
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ਿਾਲ ਿੁਆਨੀ ਅਰੁ ਤਿਰਤਧ ਫੁਤਨ ਤੀਤਨ ਅਵਸਥਾ ਿਾਤਨ ॥ 
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਹਤਰ ਿਿਨ ਤਿਨੁ ਤਿਰਥਾ ਸਿ ਹੀ ਮਾਨੁ ॥੩੫॥ 
ਕਰਣੋ ਹੁਤੋ ਸ ੁਨਾ ਕੀਓ ਪਤਰਓ ਲੋਿ ਕੈ ਫਿੰਧ ॥ 
ਨਾਨਕ ਸਤਮਓ ਰਤਮ ਗਇਓ ਅਿ ਤਕਉ ਰਵੋਤ ਅਿੰਧ ॥੩੬॥ 
ਮਨੁ ਮਾਇਆ ਮੈ ਰਤਮ ਰਤਹਓ ਤਨਕਸਤ ਨਾਤਹਨ ਮੀਤ ॥ 
ਨਾਨਕ ਮੂਰਤਤ ਤਚਤਰ ਤਿਉ ਛਾਤਡਤ ਨਾਤਹਨ ਿੀਤਤ ॥੩੭॥ 
ਨਰ ਚਾਹਤ ਕਛੁ ਅਉਰ ਅਉਰ ੈਕੀ ਅਉਰ ੈਿਈ ॥ 
ਤਚਤਵਤ ਰਤਹਓ ਿਗਉਰ ਨਾਨਕ ਫਾਸੀ ਗਤਲ ਪਰੀ ॥੩੮॥ 
ਿਤਨ ਿਹੁਤ ਸੁਖ ਕੇ ਕੀਏ ਦੁਖ ਕੋ ਕੀਓ ਨ ਕੋਇ ॥ 
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਸੁਤਨ ਰੇ ਮਨਾ ਹਤਰ ਿਾਵੈ ਸੋ ਹਇੋ ॥੩੯॥ 
ਿਗਤੁ ਤਿਖਾਰੀ ਤਫਰਤੁ ਹੈ ਸਿ ਕੋ ਦਾਤਾ ਰਾਮੁ ॥ 
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਮਨ ਤਸਮਰੁ ਤਤਹ ਪੂਰਨ ਹਵੋਤਹ ਕਾਮ ॥੪੦॥ 
ਝੂਿੈ ਮਾਨੁ ਕਹਾ ਕਰ ੈਿਗੁ ਸੁਪਨੇ ਤਿਉ ਿਾਨੁ ॥ 
ਇਨ ਮ ੈਕਛੁ ਤੇਰ ੋਨਹੀ ਨਾਨਕ ਕਤਹਓ ਿਖਾਤਨ ॥੪੧॥ 
ਗਰਿੁ ਕਰਤੁ ਹੈ ਦੇਹ ਕ ੋਤਿਨਸ ੈਤਛਨ ਮ ੈਮੀਤ ॥ 
ਤਿਤਹ ਪਰਾਨੀ ਹਤਰ ਿਸੁ ਕਤਹਓ ਨਾਨਕ ਤਤਤਹ ਿਗ ੁਿੀਤਤ ॥੪੨॥ 
ਤਿਹ ਘਤਿ ਤਸਮਰਨੁ ਰਾਮ ਕ ੋਸੋ ਨਰੁ ਮੁਕਤਾ ਿਾਨੁ ॥ 
ਤਤਤਹ ਨਰ ਹਤਰ ਅਿੰਤਰ ੁਨਹੀ ਨਾਨਕ ਸਾਚੀ ਮਾਨੁ ॥੪੩॥ 
ਏਕ ਿਗਤਤ ਿਗਵਾਨ ਤਿਹ ਪਰਾਨੀ ਕੈ ਨਾਤਹ ਮਤਨ ॥ 
ਿਸੈੇ ਸੂਕਰ ਸੁਆਨ ਨਾਨਕ ਮਾਨੋ ਤਾਤਹ ਤਨੁ ॥੪੪॥ 
ਸੁਆਮੀ ਕ ੋਤਗਰਹੁ ਤਿਉ ਸਦਾ ਸੁਆਨ ਤਿਤ ਨਹੀ ਤਨਤ ॥ 
ਨਾਨਕ ਇਹ ਤਿਤਧ ਹਤਰ ਿਿਉ ਇਕ ਮਤਨ ਹੁਇ ਇਕ ਤਚਤਤ ॥੪੫॥ 
ਤੀਰਥ ਿਰਤ ਅਰੁ ਦਾਨ ਕਤਰ ਮਨ ਮ ੈਧਰ ੈਗੁਮਾਨੁ ॥ 
ਨਾਨਕ ਤਨਹਫਲ ਿਾਤ ਤਤਹ ਤਿਉ ਕੁਿੰਚਰ ਇਸਨਾਨ ੁ॥੪੬॥ 
ਤਸਰੁ ਕਿੰਤਪਓ ਪਗ ਡਗਮਗੇ ਨਨੈ ਿੋਤਤ ਤ ੇਹੀਨ ॥ 
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਇਹ ਤਿਤਧ ਿਈ ਤਊ ਨ ਹਤਰ ਰਤਸ ਲੀਨ ॥੪੭॥ 
ਤਨਿ ਕਤਰ ਦੇਤਖਓ ਿਗਤ ੁਮ ੈਕ ੋਕਾਹੂ ਕੋ ਨਾਤਹ ॥ 
ਨਾਨਕ ਤਥਰੁ ਹਤਰ ਿਗਤਤ ਹੈ ਤਤਹ ਰਾਖੋ ਮਨ ਮਾਤਹ ॥੪੮॥ 
ਿਗ ਰਚਨਾ ਸਿ ਝੂਿ ਹੈ ਿਾਤਨ ਲੇਹੁ ਰੇ ਮੀਤ ॥ 
ਕਤਹ ਨਾਨਕ ਤਥਰੁ ਨਾ ਰਹੈ ਤਿਉ ਿਾਲ ੂਕੀ ਿੀਤਤ ॥੪੯॥ 
ਰਾਮੁ ਗਇਓ ਰਾਵਨੁ ਗਇਓ ਿਾ ਕਉ ਿਹੁ ਪਰਵਾਰ ੁ॥ 
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਤਥਰੁ ਕਛੁ ਨਹੀ ਸਪੁਨ ੇਤਿਉ ਸਿੰਸਾਰ ੁ॥੫੦॥ 
ਤਚਿੰਤਾ ਤਾ ਕੀ ਕੀਿੀਐ ਿ ੋਅਨਹੋਨੀ ਹੋਇ ॥ 
ਇਹੁ ਮਾਰਗੁ ਸਿੰਸਾਰ ਕੋ ਨਾਨਕ ਤਥਰੁ ਨਹੀ ਕੋਇ ॥੫੧॥ 
ਿੋ ਉਪਤਿਓ ਸੋ ਤਿਨਤਸ ਹੈ ਪਰੋ ਆਿੁ ਕੈ ਕਾਤਲ ॥ 
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ਨਾਨਕ ਹਤਰ ਗੁਨ ਗਾਇ ਲ ੇਛਾਤਡ ਸਗਲ ਿਿੰਿਾਲ ॥੫੨॥ 
ਦੋਹਰਾ ॥ 
ਿਲੁ ਛੁਿਤਕਓ ਿਿੰਧਨ ਪਰ ੇਕਛ ੂਨ ਹੋਤ ਉਪਾਇ ॥ 
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਅਿ ਓਿ ਹਤਰ ਗਿ ਤਿਉ ਹੋਹੁ ਸਹਾਇ ॥੫੩॥ 
ਿਲੁ ਹੋਆ ਿਿੰਧਨ ਛੁਿੇ ਸਿ ੁਤਕਛੁ ਹੋਤ ਉਪਾਇ ॥ 
ਨਾਨਕ ਸਿੁ ਤਕਛੁ ਤੁਮਰ ੈਹਾਥ ਮੈ ਤੁਮ ਹੀ ਹੋਤ ਸਹਾਇ ॥੫੪॥ 
ਸਿੰਗ ਸਖਾ ਸਤਿ ਤਤਿ ਗਏ ਕਊੋ ਨ ਤਨਿਤਹਓ ਸਾਤਥ ॥ 
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਇਹ ਤਿਪਤਤ ਮੈ ਿੇਕ ਏਕ ਰਘੁਨਾਥ ॥੫੫॥ 
ਨਾਮੁ ਰਤਹਓ ਸਾਧੂ ਰਤਹਓ ਰਤਹਓ ਗੁਰ ੁਗੋਤਿਿੰਦੁ ॥ 
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਇਹ ਿਗਤ ਮ ੈਤਕਨ ਿਤਪਓ ਗੁਰ ਮਿੰਤੁ ॥੫੬॥ 
ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਉਰ ਮ ੈਗਤਹਓ ਿਾ ਕੈ ਸਮ ਨਹੀ ਕੋਇ ॥ 
ਤਿਹ ਤਸਮਰਤ ਸਿੰਕਿ ਤਮਿੈ ਦਰਸੁ ਤੁਹਾਰ ੋਹੋਇ ॥੫੭॥੧॥ 
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ਸਵਾਮੀ ਸਰਤਨ ਪਤਰਓ ਦਰਿਾਰੇ ॥ 
 

ਿਡੋੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (714-18) 

ਸਵਾਮੀ ਸਰਤਨ ਪਤਰਓ ਦਰਿਾਰੇ ॥ 

ਕੋਤਿ ਅਪਰਾਧ ਖਿੰਡਨ ਕੇ ਦਾਤੇ ਤੁਝ ਤਿਨੁ ਕਉਨੁ ਉਧਾਰ ੇ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਖੋਿਤ ਖੋਿਤ ਿਹੁ ਪਰਕਾਰੇ ਸਰਿ ਅਰਥ ਿੀਚਾਰੇ ॥ 

ਸਾਧਸਿੰਤਗ ਪਰਮ ਗਤਤ ਪਾਈਐ ਮਾਇਆ ਰਤਚ ਿਿੰਤਧ ਹਾਰੇ ॥੧॥ 

ਚਰਨ ਕਮਲ ਸਿੰਤਗ ਪਰੀਤਤ ਮਤਨ ਲਾਗੀ ਸਤੁਰ ਿਨ ਤਮਲੇ ਤਪਆਰੇ ॥ 

ਨਾਨਕ ਅਨਦ ਕਰ ੇਹਤਰ ਿਤਪ ਿਤਪ ਸਗਲ ੇਰੋਗ ਤਨਵਾਰੇ ॥੨॥੧੦॥੧੫॥ 
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ਸਾ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਸਫਲ ਹ ੈਤਿਤੁ ਸਤਤਗਰੁ ਕਾ ਮਨ ੁਮਿੰਨੇ ॥ 
 

ਪਉਿੀ ਗਉਿੀ ਵਾਰ ਮਹਲਾ ੪ ॥ (314-8) 

ਸਾ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਸਫਲ ਹੈ ਤਿਤ ੁਸਤਤਗੁਰ ਕਾ ਮਨ ੁਮਿੰਨੇ ॥ 

ਿਾ ਸਤਤਗੁਰ ਕਾ ਮਨ ੁਮਿੰਤਨਆ ਤਾ ਪਾਪ ਕਸਿੰਮਲ ਿਿੰਨੇ ॥ 

ਉਪਦੇਸੁ ਤਿ ਤਦਤਾ ਸਤਤਗੁਰੂ ਸੋ ਸੁਤਣਆ ਤਸਖੀ ਕਿੰਨ ੇ॥ 

ਤਿਨ ਸਤਤਗੁਰ ਕਾ ਿਾਣਾ ਮਿੰਤਨਆ ਤਤਨ ਚਿੀ ਚਵਗਤਣ ਵਿੰਨੇ ॥ 

ਇਹ ਚਾਲ ਤਨਰਾਲੀ ਗੁਰਮੁਖੀ ਗੁਰ ਦੀਤਖਆ ਸੁਤਣ ਮਨੁ ਤਿਿੰਨੇ ॥੨੫॥ 
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ਸਾ ਧਰਤੀ ਿਈ ਹਰੀਆਵਲੀ ਤਿਥੈ ਮੇਰਾ ਸਤਤਗਰੁੁ ਿਿੈਾ ਆਇ ॥ 
 

ਮਃ ੪ ਗਉਿੀ ਕੀ ਵਾਰ ਮਹਲਾ ੪ ॥ (310-5) 

ਸਾ ਧਰਤੀ ਿਈ ਹਰੀਆਵਲੀ ਤਿਥੈ ਮੇਰਾ ਸਤਤਗੁਰੁ ਿੈਿਾ ਆਇ ॥ 

ਸੇ ਿਿੰਤ ਿਏ ਹਰੀਆਵਲ ੇਤਿਨੀ ਮੇਰਾ ਸਤਤਗੁਰੁ ਦੇਤਖਆ ਿਾਇ ॥ 

ਧਨੁ ਧਿੰਨ ੁਤਪਤਾ ਧਨੁ ਧਿੰਨ ੁਕੁਲੁ ਧਨੁ ਧਨੁ ਸੁ ਿਨਨੀ ਤਿਤਨ ਗੁਰ ੂਿਤਣਆ ਮਾਇ ॥ 

ਧਨੁ ਧਿੰਨ ੁਗੁਰੂ ਤਿਤਨ ਨਾਮੁ ਅਰਾਤਧਆ ਆਤਪ ਤਤਰਆ ਤਿਨੀ ਤਡਿਾ ਤਤਨਾ ਲਏ ਛਡਾਇ ॥ 

ਹਤਰ ਸਤਤਗੁਰੁ ਮੇਲਹੁ ਦਇਆ ਕਤਰ ਿਨੁ ਨਾਨਕੁ ਧਵੋੈ ਪਾਇ ॥੨॥ 
 

  



 522 

ਸਾ ਰੁਤਤ ਸਹੁਾਵੀ ਤਿਤ ੁਤੁਧੁ ਸਮਾਲੀ ॥ 
 

ਰਾਗੁ ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (97-4) 

ਸਾ ਰੁਤਤ ਸੁਹਾਵੀ ਤਿਤ ੁਤੁਧੁ ਸਮਾਲੀ ॥ 

ਸੋ ਕਿੰਮੁ ਸੁਹੇਲਾ ਿੋ ਤੇਰੀ ਘਾਲੀ ॥ 

ਸੋ ਤਰਦਾ ਸੁਹਲੇਾ ਤਿਤੁ ਤਰਦੈ ਤੂਿੰ ਵੁਿਾ ਸਿਨਾ ਕੇ ਦਾਤਾਰਾ ਿੀਉ ॥੧॥ 

ਤੂਿੰ ਸਾਝਾ ਸਾਤਹਿੁ ਿਾਪ ੁਹਮਾਰਾ ॥ 

ਨਉ ਤਨਤਧ ਤੇਰ ੈਅਖੁਿ ਿਿੰਡਾਰਾ ॥ 

ਤਿਸੁ ਤੂਿੰ ਦੇਤਹ ਸੁ ਤਤਰਪਤਤ ਅਘਾਵੈ ਸੋਈ ਿਗਤ ੁਤੁਮਾਰਾ ਿੀਉ ॥੨॥ 

ਸਿੁ ਕੋ ਆਸ ੈਤੇਰੀ ਿੈਿਾ ॥ 

ਘਿ ਘਿ ਅਿੰਤਤਰ ਤੂਿੰਹੈ ਵੁਿਾ ॥ 

ਸਿੇ ਸਾਝੀਵਾਲ ਸਦਾਇਤਨ ਤੂਿੰ ਤਕਸੈ ਨ ਤਦਸਤਹ ਿਾਹਰਾ ਿੀਉ ॥੩॥ 

ਤੂਿੰ ਆਪੇ ਗੁਰਮੁਤਖ ਮੁਕਤਤ ਕਰਾਇਤਹ ॥ 

ਤੂਿੰ ਆਪੇ ਮਨਮੁਤਖ ਿਨਤਮ ਿਵਾਇਤਹ ॥ 

ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਤੇਰ ੈਿਤਲਹਾਰ ੈਸਿੁ ਤੇਰਾ ਖਲੇੁ ਦਸਾਹਰਾ ਿੀਉ ॥੪॥੨॥੯॥ 
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ਸਾਈ ਅਲਖੁ ਅਪਾਰੁ ਿੋਰੀ ਮਤਨ ਵਸ ੈ॥ 
 

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (397-3) 

ਸਾਈ ਅਲਖ ੁਅਪਾਰ ੁਿੋਰੀ ਮਤਨ ਵਸੈ ॥ 

ਦੂਖੁ ਦਰਦੁ ਰੋਗੁ ਮਾਇ ਮੈਡਾ ਹਿੁ ਨਸੈ ॥੧॥ 

ਹਉ ਵਿੰਞਾ ਕੁਰਿਾਣੁ ਸਾਈ ਆਪਣੇ ॥ 

ਹੋਵੈ ਅਨਦ ੁਘਣਾ ਮਤਨ ਤਤਨ ਿਾਪਣੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਤਿਿੰਦਕ ਗਾਤਲਿ੍ਹਹ ਸੁਣੀ ਸਚੇ ਤਤਸੁ ਧਣੀ ॥ 

ਸੂਖੀ ਹੂਿੰ ਸੁਖ ੁਪਾਇ ਮਾਇ ਨ ਕੀਮ ਗਣੀ ॥੨॥ 

ਨੈਣ ਪਸਿੰਦ ੋਸੋਇ ਪੇਤਖ ਮੁਸਤਾਕ ਿਈ ॥ 

ਮੈ ਤਨਰਗੁਤਣ ਮੇਰੀ ਮਾਇ ਆਤਪ ਲਤਿ ਲਾਇ ਲਈ ॥੩॥ 

ਿੇਦ ਕਤੇਿ ਸਿੰਸਾਰ ਹਿਾ ਹੂਿੰ ਿਾਹਰਾ ॥ 

ਨਾਨਕ ਕਾ ਪਾਤਤਸਾਹੁ ਤਦਸ ੈਿਾਹਰਾ ॥੪॥੩॥੧੦੫॥ 
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ਸਾਈ ਸਹੁਾਗਤਣ ਿ ੋਪਰਿ ਿਾਈ ॥ 
 

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (391-7) 

ਅਤਨਕ ਿਾਂਤਤ ਕਤਰ ਸੇਵਾ ਕਰੀਐ ॥ 

ਿੀਉ ਪਰਾਨ ਧਨ ੁਆਗ ੈਧਰੀਐ ॥ 

ਪਾਨੀ ਪਖਾ ਕਰਉ ਤਤਿ ਅਤਿਮਾਨ ੁ॥ 

ਅਤਨਕ ਿਾਰ ਿਾਈਐ ਕੁਰਿਾਨੁ ॥੧॥ 

ਸਾਈ ਸੁਹਾਗਤਣ ਿੋ ਪਰਿ ਿਾਈ ॥ 

ਤਤਸ ਕੈ ਸਿੰਤਗ ਤਮਲਉ ਮੇਰੀ ਮਾਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਦਾਸਤਨ ਦਾਸੀ ਕੀ ਪਤਨਹਾਤਰ ॥ 

ਉਨਹ ਕੀ ਰੇਣ ੁਿਸੈ ਿੀਅ ਨਾਤਲ ॥ 

ਮਾਥੈ ਿਾਗੁ ਤ ਪਾਵਉ ਸਿੰਗੁ ॥ 

ਤਮਲੈ ਸੁਆਮੀ ਅਪਨੁੈ ਰਿੰਤਗ ॥੨॥ 

ਿਾਪ ਤਾਪ ਦੇਵਉ ਸਿ ਨੇਮਾ ॥ 

ਕਰਮ ਧਰਮ ਅਰਪਉ ਸਿ ਹਮੋਾ ॥ 

ਗਰਿੁ ਮੋਹੁ ਤਤਿ ਹੋਵਉ ਰਨੇ ॥ 

ਉਨਹ ਕੈ ਸਿੰਤਗ ਦੇਖਉ ਪਰਿੁ ਨੈਨ ॥੩॥ 

ਤਨਮਖ ਤਨਮਖ ਏਹੀ ਆਰਾਧਉ ॥ 

ਤਦਨਸ ੁਰਤੈਣ ਏਹ ਸਵੇਾ ਸਾਧਉ ॥ 

ਿਏ ਤਿਪਾਲ ਗੁਪਾਲ ਗੋਤਿਿੰਦ ॥ 

ਸਾਧਸਿੰਤਗ ਨਾਨਕ ਿਖਤਸਿੰਦ ॥੪॥੩੩॥੮੪॥ 
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ਸਾਸ ਗਰਾਸ ਕੋ ਦਾਤੋ ਿਾਕਰੁੁ ਸੋ ਤਕਉ ਮਨਹ ੁਤਿਸਾਤਰਓ ਰੇ ॥ 
 

ਗਉਿੀ ਕਿੀਰ ਿੀਉ ॥ (335-12) 

ਿੇਤੇ ਿਤਨ ਕਰਤ ਤੇ ਡੂਿ ੇਿਵ ਸਾਗਰੁ ਨਹੀ ਤਾਤਰਓ ਰੇ ॥ 

ਕਰਮ ਧਰਮ ਕਰਤੇ ਿਹੁ ਸਿੰਿਮ ਅਹਿੰਿੁਤਧ ਮਨੁ ਿਾਤਰਓ ਰੇ ॥੧॥ 

ਸਾਸ ਗਰਾਸ ਕ ੋਦਾਤੋ ਿਾਕੁਰੁ ਸ ੋਤਕਉ ਮਨਹੁ ਤਿਸਾਤਰਓ ਰੇ ॥ 

ਹੀਰਾ ਲਾਲ ੁਅਮੋਲੁ ਿਨਮੁ ਹੈ ਕਉਡੀ ਿਦਲੈ ਹਾਤਰਓ ਰ ੇ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਤਤਰਸਨਾ ਤਤਰਖਾ ਿੂਖ ਿਰਤਮ ਲਾਗੀ ਤਹਰਦੈ ਨਾਤਹ ਿੀਚਾਤਰਓ ਰੇ ॥ 

ਉਨਮਤ ਮਾਨ ਤਹਤਰਓ ਮਨ ਮਾਹੀ ਗੁਰ ਕਾ ਸਿਦੁ ਨ ਧਾਤਰਓ ਰੇ ॥੨॥ 

ਸੁਆਦ ਲੁਿਤ ਇਿੰਦਰੀ ਰਸ ਪਰਤੇਰਓ ਮਦ ਰਸ ਲੈਤ ਤਿਕਾਤਰਓ ਰ ੇ॥ 

ਕਰਮ ਿਾਗ ਸਿੰਤਨ ਸਿੰਗਾਨੇ ਕਾਸਿ ਲੋਹ ਉਧਾਤਰਓ ਰ ੇ॥੩॥ 

ਧਾਵਤ ਿੋਤਨ ਿਨਮ ਿਰਤਮ ਥਾਕ ੇਅਿ ਦੁਖ ਕਤਰ ਹਮ ਹਾਤਰਓ ਰ ੇ॥ 

ਕਤਹ ਕਿੀਰ ਗੁਰ ਤਮਲਤ ਮਹਾ ਰਸੁ ਪਰਮੇ ਿਗਤਤ ਤਨਸਤਾਤਰਓ ਰੇ ॥੪॥੧॥੫॥੫੬॥ 
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ਸਾਤਸ ਸਾਤਸ ਤਸਮਰਹੁ ਗੋਤਿਿੰਦ ॥ 
 

ਗਉਿੀ ਸੁਖਮਨੀ ਮਃ ੫ ॥ (295-3) 

ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਕਾ ਸੁਤਨ ਉਪਦਸੇੁ ॥ 

ਪਾਰਿਰਹਮੁ ਤਨਕਤਿ ਕਤਰ ਪੇਖ ੁ॥ 

ਸਾਤਸ ਸਾਤਸ ਤਸਮਰਹੁ ਗੋਤਿਿੰਦ ॥ 

ਮਨ ਅਿੰਤਰ ਕੀ ਉਤਰ ੈਤਚਿੰਦ ॥ 

ਆਸ ਅਤਨਤ ਤਤਆਗਹੁ ਤਰਿੰਗ ॥ 

ਸਿੰਤ ਿਨਾ ਕੀ ਧਤੂਰ ਮਨ ਮਿੰਗ ॥ 

ਆਪੁ ਛੋਤਡ ਿਨੇਤੀ ਕਰਹੁ ॥ 

ਸਾਧਸਿੰਤਗ ਅਗਤਨ ਸਾਗਰੁ ਤਰਹੁ ॥ 

ਹਤਰ ਧਨ ਕ ੇਿਤਰ ਲੇਹੁ ਿਿੰਡਾਰ ॥ 

ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਪੂਰ ੇਨਮਸਕਾਰ ॥੧॥ 
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ਸਾਸੁ ਕੀ ਦੁਖੀ ਸਸੁਰ ਕੀ ਤਪਆਰੀ ਿੇਿ ਕੇ ਨਾਤਮ ਡਰਉ ਰੇ ॥ 
 

ਆਸਾ ਕਿੀਰ ਿੀਉ ॥ (482-6) 

ਸਾਸ ੁਕੀ ਦੁਖੀ ਸਸੁਰ ਕੀ ਤਪਆਰੀ ਿੇਿ ਕ ੇਨਾਤਮ ਡਰਉ ਰੇ ॥ 

ਸਖੀ ਸਹੇਲੀ ਨਨਦ ਗਹੇਲੀ ਦਵੇਰ ਕੈ ਤਿਰਤਹ ਿਰਉ ਰ ੇ॥੧॥ 

ਮੇਰੀ ਮਤਤ ਿਉਰੀ ਮੈ ਰਾਮੁ ਤਿਸਾਤਰਓ ਤਕਨ ਤਿਤਧ ਰਹਤਨ ਰਹਉ ਰੇ ॥ 

ਸੇਿ ੈਰਮਤੁ ਨਨੈ ਨਹੀ ਪੇਖਉ ਇਹੁ ਦੁਖੁ ਕਾ ਸਉ ਕਹਉ ਰੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਿਾਪੁ ਸਾਵਕਾ ਕਰ ੈਲਰਾਈ ਮਾਇਆ ਸਦ ਮਤਵਾਰੀ ॥ 

ਿਡੇ ਿਾਈ ਕੈ ਿਿ ਸਿੰਤਗ ਹੋਤੀ ਤਿ ਹਉ ਨਾਹ ਤਪਆਰੀ ॥੨॥ 

ਕਹਤ ਕਿੀਰ ਪਿੰਚ ਕੋ ਝਗਰਾ ਝਗਰਤ ਿਨਮ ੁਗਵਾਇਆ ॥ 

ਝੂਿੀ ਮਾਇਆ ਸਿ ੁਿਗੁ ਿਾਤਧਆ ਮੈ ਰਾਮ ਰਮਤ ਸੁਖੁ ਪਾਇਆ ॥੩॥੩॥੨੫॥ 
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ਸਾਹ ਵਾਪਾਰੀ ਦੁਆਰੈ ਆਏ ॥ 
 

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (372-1) 

ਪਰਦੇਸੁ ਝਾਤਗ ਸਉਦੇ ਕਉ ਆਇਆ ॥ 

ਵਸਤੁ ਅਨੂਪ ਸੁਣੀ ਲਾਿਾਇਆ ॥ 

ਗੁਣ ਰਾਤਸ ਿਿੰਤਨਹ ਪਲ ੈਆਨੀ ॥ 

ਦੇਤਖ ਰਤਨ ੁਇਹੁ ਮਨੁ ਲਪਿਾਨੀ ॥੧॥ 

ਸਾਹ ਵਾਪਾਰੀ ਦੁਆਰ ੈਆਏ ॥ 

ਵਖਰੁ ਕਾਢਹੁ ਸਉਦਾ ਕਰਾਏ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਸਾਤਹ ਪਿਾਇਆ ਸਾਹੈ ਪਾਤਸ ॥ 

ਅਮੋਲ ਰਤਨ ਅਮੋਲਾ ਰਾਤਸ ॥ 

ਤਵਸਿੁ ਸੁਿਾਈ ਪਾਇਆ ਮੀਤ ॥ 

ਸਉਦਾ ਤਮਤਲਆ ਤਨਹਚਲ ਚੀਤ ॥੨॥ 

ਿਉ ਨਹੀ ਤਸਕਰ ਪਉਣ ਨ ਪਾਨੀ ॥ 

ਸਹਤਿ ਤਵਹਾਝੀ ਸਹਤਿ ਲ ੈਿਾਨੀ ॥ 

ਸਤ ਕੈ ਖਤਿਐ ਦੁਖੁ ਨਹੀ ਪਾਇਆ ॥ 

ਸਹੀ ਸਲਾਮਤਤ ਘਤਰ ਲੈ ਆਇਆ ॥੩॥ 

ਤਮਤਲਆ ਲਾਹਾ ਿਏ ਅਨਿੰਦ ॥ 

ਧਿੰਨੁ ਸਾਹ ਪੂਰੇ ਿਖਤਸਿੰਦ ॥ 

ਇਹੁ ਸਉਦਾ ਗੁਰਮੁਤਖ ਤਕਨ ੈਤਵਰਲੈ ਪਾਇਆ ॥ 

ਸਹਲੀ ਖੇਪ ਨਾਨਕੁ ਲੈ ਆਇਆ ॥੪॥੬॥ 
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ਸਾਹੁ ਹਮਾਰਾ ਤੂਿੰ ਧਣੀ ਿਸੈੀ ਤੂਿੰ ਰਾਤਸ ਦੇਤਹ ਤਸੈੀ ਹਮ ਲੇਤਹ ॥ 
 

ਗਉਿੀ ਿੈਰਾਗਤਣ ਮਹਲਾ ੪ ॥   (165-12) 

ਸਾਹੁ ਹਮਾਰਾ ਤਿੰ ਧਣੀ ਿਸੈੀ ਤਿੰ ਰਾਤਸ ਦੇਤਹ ਤੈਸੀ ਹਮ ਲੇਤਹ ॥ 

ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਵਣਿੰਿਹ ਰਿੰਗ ਤਸਉ ਿੇ ਆਤਪ ਦਇਆਲ ੁਹੋਇ ਦਤੇਹ ॥੧॥ 

ਹਮ ਵਣਿਾਰੇ ਰਾਮ ਕ ੇ॥ 

ਹਤਰ ਵਣਿੁ ਕਰਾਵ ੈਦੇ ਰਾਤਸ ਰੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਲਾਹਾ ਹਤਰ ਿਗਤਤ ਧਨੁ ਖਤਿਆ ਹਤਰ ਸਚੇ ਸਾਹ ਮਤਨ ਿਾਇਆ ॥ 

ਹਤਰ ਿਤਪ ਹਤਰ ਵਖਰੁ ਲਤਦਆ ਿਮੁ ਿਾਗਾਤੀ ਨੇਤਿ ਨ ਆਇਆ ॥੨॥ 

ਹੋਰੁ ਵਣਿੁ ਕਰਤਹ ਵਾਪਾਰੀਏ ਅਨਿੰਤ ਤਰਿੰਗੀ ਦੁਖੁ ਮਾਇਆ ॥ 

ਓਇ ਿੇਹੈ ਵਣਤਿ ਹਤਰ ਲਾਇਆ ਫਲੁ ਤੇਹਾ ਤਤਨ ਪਾਇਆ ॥੩॥ 

ਹਤਰ ਹਤਰ ਵਣਿੁ ਸੋ ਿਨੁ ਕਰ ੇਤਿਸੁ ਤਿਪਾਲ ੁਹੋਇ ਪਰਿੁ ਦੇਈ ॥ 

ਿਨ ਨਾਨਕ ਸਾਹੁ ਹਤਰ ਸੇਤਵਆ ਤਫਤਰ ਲੇਖਾ ਮੂਤਲ ਨ ਲੇਈ ॥੪॥੧॥੭॥੪੫॥ 
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ਸਾਤਹਿ ਕੀ ਸੇਵਕੁ ਰਹ ੈਸਰਣਾਈ ॥ 
 

ਤਿਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੩ ॥ (842-10) 

ਤਿਸ ਦਾ ਸਾਤਹਿੁ ਡਾਢਾ ਹੋਇ ॥ 

ਤਤਸ ਨੋ ਮਾਤਰ ਨ ਸਾਕੈ ਕੋਇ ॥ 

ਸਾਤਹਿ ਕੀ ਸੇਵਕੁ ਰਹੈ ਸਰਣਾਈ ॥ 

ਆਪੇ ਿਖਸ ੇਦੇ ਵਤਡਆਈ ॥ 

ਤਤਸ ਤ ੇਊਪਤਰ ਨਾਹੀ ਕੋਇ ॥ 

ਕਉਣੁ ਡਰ ੈਡਰੁ ਤਕਸ ਕਾ ਹੋਇ ॥੪॥ 

ਗੁਰਮਤੀ ਸਾਂਤਤ ਵਸ ੈਸਰੀਰ ॥ 

ਸਿਦੁ ਚੀਤਨਹ ਤਫਤਰ ਲਗੈ ਨ ਪੀਰ ॥ 

ਆਵੈ ਨ ਿਾਇ ਨਾ ਦੁਖੁ ਪਾਏ ॥ 

ਨਾਮੇ ਰਾਤੇ ਸਹਤਿ ਸਮਾਏ ॥ 

ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਤਖ ਵੇਖੈ ਹਦੂਤਰ ॥ 

ਮੇਰਾ ਪਰਿੁ ਸਦ ਰਤਹਆ ਿਰਪੂਤਰ ॥੫॥ 
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ਸਾਤਹਿ ਤੇ ਸੇਵਕੁ ਸੇਵ ਸਾਤਹਿ ਤੇ ਤਕਆ ਕੋ ਕਹ ੈਿਹਾਨਾ ॥ 
 

ਤਿਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੩ ॥ (797-9) 

ਸਾਤਹਿ ਤੇ ਸੇਵਕ ੁਸੇਵ ਸਾਤਹਿ ਤੇ ਤਕਆ ਕੋ ਕਹੈ ਿਹਾਨਾ ॥ 

ਐਸਾ ਇਕ ੁਤੇਰਾ ਖੇਲ ੁਿਤਨਆ ਹੈ ਸਿ ਮਤਹ ਏਕੁ ਸਮਾਨਾ ॥੧॥ 

ਸਤਤਗੁਤਰ ਪਰਚੈ ਹਤਰ ਨਾਤਮ ਸਮਾਨਾ ॥ 

ਤਿਸੁ ਕਰਮੁ ਹਵੋੈ ਸੋ ਸਤਤਗੁਰੁ ਪਾਏ ਅਨਤਦਨੁ ਲਾਗ ੈਸਹਿ ਤਧਆਨਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਤਕਆ ਕੋਈ ਤੇਰੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ੇਤਕਆ ਕੋ ਕਰੇ ਅਤਿਮਾਨਾ ॥ 

ਿਿ ਅਪੁਨੀ ਿਤੋਤ ਤਖਿੰਚਤਹ ਤੂ ਸੁਆਮੀ ਤਿ ਕਈੋ ਕਰਉ ਤਦਖਾ ਵਤਖਆਨਾ ॥੨॥ 

ਆਪੇ ਗੁਰੁ ਚਲੇਾ ਹੈ ਆਪ ੇਆਪੇ ਗੁਣੀ ਤਨਧਾਨਾ ॥ 

ਤਿਉ ਆਤਪ ਚਲਾਏ ਤਤਵੈ ਕੋਈ ਚਾਲੈ ਤਿਉ ਹਤਰ ਿਾਵੈ ਿਗਵਾਨਾ ॥੩॥ 

ਕਹਤ ਨਾਨਕੁ ਤ ੂਸਾਚਾ ਸਾਤਹਿੁ ਕਉਣੁ ਿਾਣ ੈਤੇਰੇ ਕਾਮਾਂ ॥ 

ਇਕਨਾ ਘਰ ਮਤਹ ਦੇ ਵਤਡਆਈ ਇਤਕ ਿਰਤਮ ਿਵਤਹ ਅਤਿਮਾਨਾ ॥੪॥੩॥ 
 
  



 532 

ਸਾਤਹਿ ਿਾਵ ੈਸੇਵਕੁ ਸੇਵਾ ਕਰੈ ॥ 
 

ਿਸਿੰਤੁ ਮਹਲਾ ੩ ਇਕ ਤੁਕਾ ॥   (1170-13) 

ਸਾਤਹਿ ਿਾਵੈ ਸੇਵਕ ੁਸਵੇਾ ਕਰ ੈ॥ 

ਿੀਵਤੁ ਮਰੈ ਸਤਿ ਕੁਲ ਉਧਰ ੈ॥੧॥ 

ਤੇਰੀ ਿਗਤਤ ਨ ਛੋਡਉ ਤਕਆ ਕੋ ਹਸੈ ॥ 

ਸਾਚੁ ਨਾਮੁ ਮੇਰ ੈਤਹਰਦੈ ਵਸੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਿਸੈੇ ਮਾਇਆ ਮੋਤਹ ਪਰਾਣੀ ਗਲਤੁ ਰਹੈ ॥ 

ਤੈਸੇ ਸਿੰਤ ਿਨ ਰਾਮ ਨਾਮ ਰਵਤ ਰਹੈ ॥੨॥ 

ਮੈ ਮੂਰਖ ਮੁਗਧ ਊਪਤਰ ਕਰਹੁ ਦਇਆ ॥ 

ਤਉ ਸਰਣਾਗਤਤ ਰਹਉ ਪਇਆ ॥੩॥ 

ਕਹਤੁ ਨਾਨਕ ੁਸਿੰਸਾਰ ਕ ੇਤਨਹਫਲ ਕਾਮਾ ॥ 

ਗੁਰ ਪਰਸਾਤਦ ਕੋ ਪਾਵ ੈਅਿੰਤਮਰਤ ਨਾਮਾ ॥੪॥੮॥ 
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ਸਾਤਹਿੁ ਤਨਤਾਤਣਆ ਕਾ ਤਾਣੁ ॥ 
 

ਤਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (70-6) 

ਿਾ ਕਉ ਮੁਸਕਲੁ ਅਤਤ ਿਣ ੈਢਈੋ ਕੋਇ ਨ ਦੇਇ ॥ 
ਲਾਗੂ ਹੋਏ ਦਸੁਮਨਾ ਸਾਕ ਤਿ ਿਤਿ ਖਲੇ ॥ 
ਸਿੋ ਿਿ ੈਆਸਰਾ ਚੁਕ ੈਸਿੁ ਅਸਰਾਉ ॥ 
ਤਚਤਤ ਆਵੈ ਓਸ ੁਪਾਰਿਰਹਮੁ ਲਗੈ ਨ ਤਤੀ ਵਾਉ ॥੧॥ 
ਸਾਤਹਿੁ ਤਨਤਾਤਣਆ ਕਾ ਤਾਣ ੁ॥ 

ਆਇ ਨ ਿਾਈ ਤਥਰੁ ਸਦਾ ਗੁਰ ਸਿਦੀ ਸਚੁ ਿਾਣੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
ਿੇ ਕੋ ਹੋਵ ੈਦੁਿਲਾ ਨਿੰਗ ਿੁਖ ਕੀ ਪੀਰ ॥ 
ਦਮਿਾ ਪਲੈ ਨਾ ਪਵ ੈਨਾ ਕ ੋਦਵੇੈ ਧੀਰ ॥ 
ਸੁਆਰਥੁ ਸੁਆਉ ਨ ਕ ੋਕਰੇ ਨਾ ਤਕਛੁ ਹਵੋੈ ਕਾਿੁ ॥ 
ਤਚਤਤ ਆਵੈ ਓਸ ੁਪਾਰਿਰਹਮੁ ਤਾ ਤਨਹਚਲੁ ਹੋਵੈ ਰਾਿੁ ॥੨॥ 
ਿਾ ਕਉ ਤਚਿੰਤਾ ਿਹੁਤੁ ਿਹੁਤੁ ਦਹੇੀ ਤਵਆਪ ੈਰੋਗੁ ॥ 
ਤਗਰਸਤਤ ਕੁਿਿੰਤਿ ਪਲੇਤਿਆ ਕਦੇ ਹਰਖੁ ਕਦੇ ਸਗੋੁ ॥ 
ਗਉਣੁ ਕਰ ੇਚਹੁ ਕੁਿੰਿ ਕਾ ਘਿੀ ਨ ਿੈਸਣ ੁਸਇੋ ॥ 
ਤਚਤਤ ਆਵੈ ਓਸ ੁਪਾਰਿਰਹਮੁ ਤਨੁ ਮਨੁ ਸੀਤਲ ੁਹੋਇ ॥੩॥ 
ਕਾਤਮ ਕਰੋਤਧ ਮੋਤਹ ਵਤਸ ਕੀਆ ਤਕਰਪਨ ਲੋਤਿ ਤਪਆਰੁ ॥ 
ਚਾਰੇ ਤਕਲਤਵਖ ਉਤਨ ਅਘ ਕੀਏ ਹੋਆ ਅਸੁਰ ਸਿੰਘਾਰੁ ॥ 
ਪੋਥੀ ਗੀਤ ਕਤਵਤ ਤਕਛ ੁਕਦੇ ਨ ਕਰਤਨ ਧਤਰਆ ॥ 
ਤਚਤਤ ਆਵੈ ਓਸ ੁਪਾਰਿਰਹਮੁ ਤਾ ਤਨਮਖ ਤਸਮਰਤ ਤਤਰਆ ॥੪॥ 
ਸਾਸਤ ਤਸਿੰਤਮਰਤਤ ਿੇਦ ਚਾਤਰ ਮੁਖਾਗਰ ਤਿਚਰੇ ॥ 
ਤਪੇ ਤਪੀਸਰ ਿਗੋੀਆ ਤੀਰਤਥ ਗਵਨੁ ਕਰ ੇ॥ 
ਖਿੁ ਕਰਮਾ ਤ ੇਦੁਗੁਣ ੇਪੂਿਾ ਕਰਤਾ ਨਾਇ ॥ 
ਰਿੰਗੁ ਨ ਲਗੀ ਪਾਰਿਰਹਮ ਤਾ ਸਰਪਰ ਨਰਕ ੇਿਾਇ ॥੫॥ 
ਰਾਿ ਤਮਲਕ ਤਸਕਦਾਰੀਆ ਰਸ ਿੋਗਣ ਤਿਸਥਾਰ ॥ 
ਿਾਗ ਸੁਹਾਵੇ ਸੋਹਣੇ ਚਲੈ ਹੁਕਮੁ ਅਫਾਰ ॥ 
ਰਿੰਗ ਤਮਾਸ ੇਿਹੁ ਤਿਧੀ ਚਾਇ ਲਤਗ ਰਤਹਆ ॥ 
ਤਚਤਤ ਨ ਆਇਓ ਪਾਰਿਰਹਮੁ ਤਾ ਸਰਪ ਕੀ ਿੂਤਨ ਗਇਆ ॥੬॥ 
ਿਹੁਤੁ ਧਨਾਤਢ ਅਚਾਰਵਿੰਤੁ ਸੋਿਾ ਤਨਰਮਲ ਰੀਤਤ ॥ 
ਮਾਤ ਤਪਤਾ ਸੁਤ ਿਾਈਆ ਸਾਿਨ ਸਿੰਤਗ ਪਰੀਤਤ ॥ 
ਲਸਕਰ ਤਰਕਸਿਿੰਦ ਿਿੰਦ ਿੀਉ ਿੀਉ ਸਗਲੀ ਕੀਤ ॥ 
ਤਚਤਤ ਨ ਆਇਓ ਪਾਰਿਰਹਮੁ ਤਾ ਖਤਿ ਰਸਾਤਤਲ ਦੀਤ ॥੭॥ 
ਕਾਇਆ ਰੋਗੁ ਨ ਤਛਦ ੁਤਕਛ ੁਨਾ ਤਕਛ ੁਕਾਿਾ ਸੋਗੁ ॥ 
ਤਮਰਤੁ ਨ ਆਵੀ ਤਚਤਤ ਤਤਸ ੁਅਤਹਤਨਤਸ ਿੋਗ ੈਿੋਗੁ ॥ 
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ਸਿ ਤਕਛੁ ਕੀਤੋਨ ੁਆਪਣਾ ਿੀਇ ਨ ਸਿੰਕ ਧਤਰਆ ॥ 
ਤਚਤਤ ਨ ਆਇਓ ਪਾਰਿਰਹਮੁ ਿਮਕਿੰਕਰ ਵਤਸ ਪਤਰਆ ॥੮॥ 
ਤਕਰਪਾ ਕਰ ੇਤਿਸ ੁਪਾਰਿਰਹਮੁ ਹੋਵੈ ਸਾਧ ੂਸਿੰਗੁ ॥ 
ਤਿਉ ਤਿਉ ਓਹੁ ਵਧਾਈਐ ਤਤਉ ਤਤਉ ਹਤਰ ਤਸਉ ਰਿੰਗੁ ॥ 
ਦੁਹਾ ਤਸਤਰਆ ਕਾ ਖਸਮੁ ਆਤਪ ਅਵਰ ੁਨ ਦੂਿਾ ਥਾਉ ॥ 
ਸਤਤਗੁਰ ਤੁਿੈ ਪਾਇਆ ਨਾਨਕ ਸਚਾ ਨਾਉ ॥੯॥੧॥੨੬॥ 
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ਸਾਹੁਰਿੀ ਵਥ ੁਸਿੁ ਤਕਛੁ ਸਾਝੀ ਪੇਵਕਿੈ ਧਨ ਵਖੇ ॥ 
 

ਿਸਿੰਤੁ ਮਹਲਾ ੧ ਤਹਿੰਡੋਲ ॥ (1171-5) 

ਸਾਹੁਰਿੀ ਵਥੁ ਸਿੁ ਤਕਛੁ ਸਾਝੀ ਪਵੇਕਿੈ ਧਨ ਵਖੇ ॥ 

ਆਤਪ ਕੁਚਿੀ ਦੋਸ ੁਨ ਦੇਊ ਿਾਣਾ ਨਾਹੀ ਰਖ ੇ॥੧॥ 

ਮੇਰੇ ਸਾਤਹਿਾ ਹਉ ਆਪੇ ਿਰਤਮ ਿੁਲਾਣੀ ॥ 

ਅਖਰ ਤਲਖੇ ਸੇਈ ਗਾਵਾ ਅਵਰ ਨ ਿਾਣਾ ਿਾਣੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਕਤਢ ਕਸੀਦਾ ਪਤਹਰਤਹ ਚੋਲੀ ਤਾਂ ਤੁਮਹ ਿਾਣਹੁ ਨਾਰੀ ॥ 

ਿੇ ਘਰੁ ਰਾਖਤਹ ਿੁਰਾ ਨ ਚਾਖਤਹ ਹੋਵਤਹ ਕਿੰਤ ਤਪਆਰੀ ॥੨॥ 

ਿੇ ਤੂਿੰ ਪਤਿਆ ਪਿੰਤਡਤੁ ਿੀਨਾ ਦਇੁ ਅਖਰ ਦੁਇ ਨਾਵਾ ॥ 

ਪਰਣਵਤਤ ਨਾਨਕੁ ਏਕੁ ਲਿੰਘਾਏ ਿੇ ਕਤਰ ਸਤਚ ਸਮਾਵਾਂ ॥੩॥੨॥੧੦॥ 
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ਸਾਚ ਪਦਾਰਥੁ ਗੁਰਮੁਤਖ ਲਹਹੁ ॥ 
 

ਿੈਰਉ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (1138-4) 

ਸਾਚ ਪਦਾਰਥੁ ਗੁਰਮੁਤਖ ਲਹਹੁ ॥ 

ਪਰਿ ਕਾ ਿਾਣਾ ਸਤਤ ਕਤਰ ਸਹਹੁ ॥੧॥ 

ਿੀਵਤ ਿੀਵਤ ਿੀਵਤ ਰਹਹੁ ॥ 

ਰਾਮ ਰਸਾਇਣੁ ਤਨਤ ਉਤਿ ਪੀਵਹੁ ॥ 

ਹਤਰ ਹਤਰ ਹਤਰ ਹਤਰ ਰਸਨਾ ਕਹਹੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਕਤਲਿੁਗ ਮਤਹ ਇਕ ਨਾਤਮ ਉਧਾਰੁ ॥ 

ਨਾਨਕ ੁਿੋਲੈ ਿਰਹਮ ਿੀਚਾਰੁ ॥੨॥੧੧॥ 
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ਸਾਤਚ ਨਾਤਮ ਮਰੇਾ ਮਨੁ ਲਾਗਾ ॥ 
 

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (384-15) 

ਸਾਤਚ ਨਾਤਮ ਮੇਰਾ ਮਨੁ ਲਾਗਾ ॥ 

ਲੋਗਨ ਤਸਉ ਮੇਰਾ ਿਾਿਾ ਿਾਗਾ ॥੧॥ 

ਿਾਹਤਰ ਸੂਤੁ ਸਗਲ ਤਸਉ ਮਉਲਾ ॥ 

ਅਤਲਪਤ ੁਰਹਉ ਿਸੈ ੇਿਲ ਮਤਹ ਕਉਲਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਮੁਖ ਕੀ ਿਾਤ ਸਗਲ ਤਸਉ ਕਰਤਾ ॥ 

ਿੀਅ ਸਿੰਤਗ ਪਰਿੁ ਅਪੁਨਾ ਧਰਤਾ ॥੨॥ 

ਦੀਤਸ ਆਵਤ ਹੈ ਿਹੁਤੁ ਿੀਹਾਲਾ ॥ 

ਸਗਲ ਚਰਨ ਕੀ ਇਹੁ ਮਨ ੁਰਾਲਾ ॥੩॥ 

ਨਾਨਕ ਿਤਨ ਗੁਰੁ ਪੂਰਾ ਪਾਇਆ ॥ 

ਅਿੰਤਤਰ ਿਾਹਤਰ ਏਕੁ ਤਦਖਾਇਆ ॥੪॥੩॥੫੪॥ 
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ਸਾਚਾ ਸਾਹ ੁਗਰੁੂ ਸੁਖਦਾਤਾ ਹਤਰ ਮੇਲੇ ਿੁਖ ਗਵਾਏ ॥ 
 

ਿਸਿੰਤੁ ਤਹਿੰਡੋਲ ਮਹਲਾ ੧ ॥ (1171-15) 

ਸਾਚਾ ਸਾਹ ੁਗੁਰ ੂਸੁਖਦਾਤਾ ਹਤਰ ਮੇਲੇ ਿੁਖ ਗਵਾਏ ॥ 

ਕਤਰ ਤਕਰਪਾ ਹਤਰ ਿਗਤਤ ਤਦਰਿਾਏ ਅਨਤਦਨ ੁਹਤਰ ਗੁਣ ਗਾਏ ॥੧॥ 

ਮਤ ਿੂਲਤਹ ਰ ੇਮਨ ਚੇਤਤ ਹਰੀ ॥ 

ਤਿਨੁ ਗੁਰ ਮੁਕਤਤ ਨਾਹੀ ਤਰੈ ਲਈੋ ਗੁਰਮੁਤਖ ਪਾਈਐ ਨਾਮੁ ਹਰੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਤਿਨੁ ਿਗਤੀ ਨਹੀ ਸਤਤਗੁਰੁ ਪਾਈਐ ਤਿਨ ੁਿਾਗਾ ਨਹੀ ਿਗਤਤ ਹਰੀ ॥ 

ਤਿਨੁ ਿਾਗਾ ਸਤਸਿੰਗੁ ਨ ਪਾਈਐ ਕਰਤਮ ਤਮਲੈ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਹਰੀ ॥੨॥ 

ਘਤਿ ਘਤਿ ਗੁਪਤ ੁਉਪਾਏ ਵੇਖੈ ਪਰਗਿੁ ਗੁਰਮੁਤਖ ਸਿੰਤ ਿਨਾ ॥ 

ਹਤਰ ਹਤਰ ਕਰਤਹ ਸ ੁਹਤਰ ਰਿੰਤਗ ਿੀਨ ੇਹਤਰ ਿਲ ੁਅਿੰਤਮਰਤ ਨਾਮੁ ਮਨਾ ॥੩॥ 

ਤਿਨ ਕਉ ਤਖਤਤ ਤਮਲੈ ਵਤਡਆਈ ਗੁਰਮੁਤਖ ਸ ੇਪਰਧਾਨ ਕੀਏ ॥ 

ਪਾਰਸੁ ਿੇਤਿ ਿਏ ਸੇ ਪਾਰਸ ਨਾਨਕ ਹਤਰ ਗੁਰ ਸਿੰਤਗ ਥੀਏ ॥੪॥੪॥੧੨॥ 
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ਸਾਚਾ ਧਨ ੁਗਰੁਮਤੀ ਪਾਏ ॥ 
 

ਧਨਾਸਰੀ ਮਹਲਾ ੩ ॥ (665-14) 

ਕਾਚਾ ਧਨੁ ਸਿੰਚਤਹ ਮੂਰਖ ਗਾਵਾਰ ॥ 

ਮਨਮੁਖ ਿੂਲ ੇਅਿੰਧ ਗਾਵਾਰ ॥ 

ਤਿਤਖਆ ਕੈ ਧਤਨ ਸਦਾ ਦੁਖੁ ਹਇੋ ॥ 

ਨਾ ਸਾਤਥ ਿਾਇ ਨ ਪਰਾਪਤਤ ਹੋਇ ॥੧॥ 

ਸਾਚਾ ਧਨ ੁਗੁਰਮਤੀ ਪਾਏ ॥ 

ਕਾਚਾ ਧਨੁ ਫੁਤਨ ਆਵੈ ਿਾਏ ॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਮਨਮੁਤਖ ਿੂਲੇ ਸਤਿ ਮਰਤਹ ਗਵਾਰ ॥ 

ਿਵਿਤਲ ਡੂਿੇ ਨ ਉਰਵਾਤਰ ਨ ਪਾਤਰ ॥ 

ਸਤਤਗੁਰੁ ਿੇਿੇ ਪੂਰ ੈਿਾਤਗ ॥ 

ਸਾਤਚ ਰਤ ੇਅਤਹਤਨਤਸ ਿੈਰਾਤਗ ॥੨॥ 

ਚਹੁ ਿੁਗ ਮਤਹ ਅਿੰਤਮਰਤ ੁਸਾਚੀ ਿਾਣੀ ॥ 

ਪੂਰ ੈਿਾਤਗ ਹਤਰ ਨਾਤਮ ਸਮਾਣੀ ॥ 

ਤਸਧ ਸਾਤਧਕ ਤਰਸਤਹ ਸਤਿ ਲਇੋ ॥ 

ਪੂਰ ੈਿਾਤਗ ਪਰਾਪਤਤ ਹੋਇ ॥੩॥ 

ਸਿੁ ਤਕਛ ੁਸਾਚਾ ਸਾਚਾ ਹੈ ਸਇੋ ॥ 

ਊਤਮ ਿਰਹਮੁ ਪਛਾਣ ੈਕੋਇ ॥ 

ਸਚੁ ਸਾਚਾ ਸਚੁ ਆਤਪ ਤਦਰਿਾਏ ॥ 

ਨਾਨਕ ਆਪ ੇਵੇਖੈ ਆਪ ੇਸਤਚ ਲਾਏ ॥੪॥੭॥ 
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ਸਾਚੀ ਪਰੀਤਤ ਹਮ ਤੁਮ ਤਸਉ ਿਰੋੀ ॥ 
 

ਸਰੋਤਿ ਰਤਵਦਾਸ ਿੀਉ ॥ (658-17) 

ਿਉ ਤੁਮ ਤਗਤਰਵਰ ਤਉ ਹਮ ਮੋਰਾ ॥ 

ਿਉ ਤੁਮ ਚਿੰਦ ਤਉ ਹਮ ਿਏ ਹੈ ਚਕੋਰਾ ॥੧॥ 

ਮਾਧਵ ੇਤੁਮ ਨ ਤੋਰਹੁ ਤਉ ਹਮ ਨਹੀ ਤੋਰਤਹ ॥ 

ਤੁਮ ਤਸਉ ਤੋਤਰ ਕਵਨ ਤਸਉ ਿਰੋਤਹ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਿਉ ਤੁਮ ਦੀਵਰਾ ਤਉ ਹਮ ਿਾਤੀ ॥ 

ਿਉ ਤੁਮ ਤੀਰਥ ਤਉ ਹਮ ਿਾਤੀ ॥੨॥ 

ਸਾਚੀ ਪਰੀਤਤ ਹਮ ਤੁਮ ਤਸਉ ਿਰੋੀ ॥ 

ਤੁਮ ਤਸਉ ਿਤੋਰ ਅਵਰ ਸਿੰਤਗ ਤੋਰੀ ॥੩॥ 

ਿਹ ਿਹ ਿਾਉ ਤਹਾ ਤੇਰੀ ਸਵੇਾ ॥ 

ਤੁਮ ਸ ੋਿਾਕੁਰੁ ਅਉਰੁ ਨ ਦੇਵਾ ॥੪॥ 

ਤੁਮਰੇ ਿਿਨ ਕਿਤਹ ਿਮ ਫਾਂਸਾ ॥ 

ਿਗਤਤ ਹੇਤ ਗਾਵ ੈਰਤਵਦਾਸਾ ॥੫॥੫॥ 
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ਸਾਚੇ ਸਤਤਗੁਰ ੂਦਾਤਾਰਾ ॥ 
 

ਸਾਰਗ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (1221-2) 

ਸਾਚੇ ਸਤਤਗੁਰੂ ਦਾਤਾਰਾ ॥ 

ਦਰਸਨੁ ਦਤੇਖ ਸਗਲ ਦੁਖ ਨਾਸਤਹ ਚਰਨ ਕਮਲ ਿਤਲਹਾਰਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਸਤਤ ਪਰਮੇਸਰ ੁਸਤਤ ਸਾਧ ਿਨ ਤਨਹਚਲੁ ਹਤਰ ਕਾ ਨਾਉ ॥ 

ਿਗਤਤ ਿਾਵਨੀ ਪਾਰਿਰਹਮ ਕੀ ਅਤਿਨਾਸੀ ਗੁਣ ਗਾਉ ॥੧॥ 

ਅਗਮੁ ਅਗੋਚਰੁ ਤਮਤਤ ਨਹੀ ਪਾਈਐ ਸਗਲ ਘਿਾ ਆਧਾਰੁ ॥ 

ਨਾਨਕ ਵਾਹੁ ਵਾਹੁ ਕਹੁ ਤਾ ਕਉ ਿਾ ਕਾ ਅਿੰਤ ੁਨ ਪਾਰੁ ॥੨॥੬੩॥੮੬॥ 
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ਸਾਿਨ ਦੇਤਸ ਤਵਦੇਸੀਅਿ ੇਸਾਨੇਹਿੇ ਦੇਦੀ ॥ 
 

ਤੁਖਾਰੀ ਮਹਲਾ ੧ ॥ (1111-16) 

ਸਾਿਨ ਦਤੇਸ ਤਵਦਸੇੀਅਿੇ ਸਾਨਹੇਿੇ ਦੇਦੀ ॥ 

ਸਾਤਰ ਸਮਾਲੇ ਤਤਨ ਸਿਣਾ ਮਿੁੰਧ ਨੈਣ ਿਰੇਦੀ ॥ 

ਮੁਿੰਧ ਨੈਣ ਿਰੇਦੀ ਗੁਣ ਸਾਰੇਦੀ ਤਕਉ ਪਰਿ ਤਮਲਾ ਤਪਆਰੇ ॥ 

ਮਾਰਗੁ ਪਿੰਥੁ ਨ ਿਾਣਉ ਤਵਖਿਾ ਤਕਉ ਪਾਈਐ ਤਪਰੁ ਪਾਰ ੇ॥ 

ਸਤਤਗੁਰ ਸਿਦੀ ਤਮਲੈ ਤਵਛਿੰਨੀ ਤਨ ੁਮਨ ੁਆਗ ੈਰਾਖ ੈ॥ 

ਨਾਨਕ ਅਿੰਤਮਰਤ ਤਿਰਖੁ ਮਹਾ ਰਸ ਫਤਲਆ ਤਮਤਲ ਪਰੀਤਮ ਰਸੁ ਚਾਖੈ ॥੩॥ 
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ਸਾਿਨਿਾ ਮੇਰਾ ਸਾਿਨਿਾ ਤਨਕਤਿ ਖਲੋਇਅਿਾ ਮੇਰਾ ਸਾਿਨਿਾ ॥ 
 

ਰਾਮਕਲੀ ਮਹਲਾ ੫ ਛਿੰਤ  (924-6) 

ਸਾਿਨਿਾ ਮੇਰਾ ਸਾਿਨਿਾ ਤਨਕਤਿ ਖਲੋਇਅਿਾ ਮੇਰਾ ਸਾਿਨਿਾ ॥ 

ਿਾਨੀਅਿਾ ਹਤਰ ਿਾਨੀਅਿਾ ਨਣੈ ਅਲੋਇਅਿਾ ਹਤਰ ਿਾਨੀਅਿਾ ॥ 

ਨੈਣ ਅਲਇੋਆ ਘਤਿ ਘਤਿ ਸਇੋਆ ਅਤਤ ਅਿੰਤਮਰਤ ਤਪਰਅ ਗੂਿਾ ॥ 

ਨਾਤਲ ਹੋਵਿੰਦਾ ਲਤਹ ਨ ਸਕਿੰਦਾ ਸੁਆਉ ਨ ਿਾਣ ੈਮੂਿਾ ॥ 

ਮਾਇਆ ਮਤਦ ਮਾਤਾ ਹੋਛੀ ਿਾਤਾ ਤਮਲਣੁ ਨ ਿਾਈ ਿਰਮ ਧਿਾ ॥ 

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਤਿਨੁ ਨਾਹੀ ਸੂਝ ੈਹਤਰ ਸਾਿਨੁ ਸਿ ਕੈ ਤਨਕਤਿ ਖਿਾ ॥੧॥ 

ਗੋਤਿਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਗੋਤਿਿੰਦਾ ਪਰਾਣ ਅਧਾਰਾ ਮੇਰੇ ਗੋਤਿਿੰਦਾ ॥ 

ਤਕਰਪਾਲਾ ਮੇਰੇ ਤਕਰਪਾਲਾ ਦਾਨ ਦਾਤਾਰਾ ਮੇਰੇ ਤਕਰਪਾਲਾ ॥ 

ਦਾਨ ਦਾਤਾਰਾ ਅਪਰ ਅਪਾਰਾ ਘਿ ਘਿ ਅਿੰਤਤਰ ਸੋਹਤਨਆ ॥ 

ਇਕ ਦਾਸੀ ਧਾਰੀ ਸਿਲ ਪਸਾਰੀ ਿੀਅ ਿਿੰਤ ਲੈ ਮੋਹਤਨਆ ॥ 

ਤਿਸ ਨੋ ਰਾਖ ੈਸ ੋਸਚੁ ਿਾਖੈ ਗਰੁ ਕਾ ਸਿਦੁ ਿੀਚਾਰਾ ॥ 

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਿ ੋਪਰਿ ਕਉ ਿਾਣਾ ਤਤਸ ਹੀ ਕਉ ਪਰਿੁ ਤਪਆਰਾ ॥੨॥ 

ਮਾਣੋ ਪਰਿ ਮਾਣੋ ਮੇਰ ੇਪਰਿ ਕਾ ਮਾਣੋ ॥ 

ਿਾਣੋ ਪਰਿ ੁਿਾਣੋ ਸੁਆਮੀ ਸੁਘਿੁ ਸੁਿਾਣੋ ॥ 

ਸੁਘਿ ਸੁਿਾਨਾ ਸਦ ਪਰਧਾਨਾ ਅਿੰਤਮਰਤ ੁਹਤਰ ਕਾ ਨਾਮਾ ॥ 

ਚਾਤਖ ਅਘਾਣੇ ਸਾਤਰਗਪਾਣੇ ਤਿਨ ਕੈ ਿਾਗ ਮਥਾਨਾ ॥ 

ਤਤਨ ਹੀ ਪਾਇਆ ਤਤਨਤਹ ਤਧਆਇਆ ਸਗਲ ਤਤਸੈ ਕਾ ਮਾਣੋ ॥ 

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਤਥਰੁ ਤਖਤਤ ਤਨਵਾਸੀ ਸਚੁ ਤਤਸੈ ਦੀਿਾਣ ੋ॥੩॥ 

ਮਿੰਗਲਾ ਹਤਰ ਮਿੰਗਲਾ ਮੇਰ ੇਪਰਿ ਕੈ ਸੁਣੀਐ ਮਿੰਗਲਾ ॥ 

ਸੋਤਹਲਿਾ ਪਰਿ ਸੋਤਹਲਿਾ ਅਨਹਦ ਧੁਨੀਐ ਸੋਤਹਲਿਾ ॥ 

ਅਨਹਦ ਵਾਿੇ ਸਿਦ ਅਗਾਿ ੇਤਨਤ ਤਨਤ ਤਿਸਤਹ ਵਧਾਈ ॥ 

ਸੋ ਪਰਿੁ ਤਧਆਈਐ ਸਿ ੁਤਕਛ ੁਪਾਈਐ ਮਰ ੈਨ ਆਵ ੈਿਾਈ ॥ 

ਚੂਕੀ ਤਪਆਸਾ ਪੂਰਨ ਆਸਾ ਗੁਰਮੁਤਖ ਤਮਲ ੁਤਨਰਗੁਨੀਐ ॥ 

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਘਤਰ ਪਰਿ ਮੇਰ ੇਕੈ ਤਨਤ ਤਨਤ ਮਿੰਗਲੁ ਸੁਨੀਐ ॥੪॥੧॥ 
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ਸਾਿਨਾ ਸਿੰਤ ਆਉ ਮਰੇੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
 

ਕਾਨਿਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (1301-2) 

ਸਾਿਨਾ ਸਿੰਤ ਆਉ ਮੇਰ ੈ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਆਨਦਾ ਗੁਨ ਗਾਇ ਮਿੰਗਲ ਕਸਮਲਾ ਤਮਤਿ ਿਾਤਹ ਪਰੇਰ ੈ॥੧॥ 

ਸਿੰਤ ਚਰਨ ਧਰਉ ਮਾਥੈ ਚਾਂਦਨਾ ਤਗਰਤਹ ਹੋਇ ਅਿੰਧੇਰ ੈ॥੨॥ 

ਸਿੰਤ ਪਰਸਾਤਦ ਕਮਲੁ ਤਿਗਸੈ ਗੋਤਿਿੰਦ ਿਿਉ ਪਤੇਖ ਨੇਰ ੈ॥੩॥ 

ਪਰਿ ਤਿਪਾ ਤੇ ਸਿੰਤ ਪਾਏ ਵਾਤਰ ਵਾਤਰ ਨਾਨਕ ਉਹ ਿੇਰ ੈ॥੪॥੫॥੧੬॥ 
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ਸਾਤ ਘਿੀ ਿਿ ਿੀਤੀ ਸੁਣੀ ॥ 
 

ਿੈਰਉ ਨਾਮਦੇਉ ਿੀਉ ਘਰੁ ੨ ॥ (1165-13) 

ਸੁਲਤਾਨੁ ਪੂਛੈ ਸੁਨੁ ਿੇ ਨਾਮਾ ॥ 

ਦੇਖਉ ਰਾਮ ਤੁਮਹਾਰੇ ਕਾਮਾ ॥੧॥ 

ਨਾਮਾ ਸੁਲਤਾਨੇ ਿਾਤਧਲਾ ॥ 

ਦੇਖਉ ਤੇਰਾ ਹਤਰ ਿੀਿਲੁਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਤਿਸਤਮਤਲ ਗਊ ਦੇਹੁ ਿੀਵਾਇ ॥ 

ਨਾਤਰੁ ਗਰਦਤਨ ਮਾਰਉ ਿਾਂਇ ॥੨॥ 

ਿਾਤਦਸਾਹ ਐਸੀ ਤਕਉ ਹਇੋ ॥ 

ਤਿਸਤਮਤਲ ਕੀਆ ਨ ਿੀਵ ੈਕਇੋ ॥੩॥ 

ਮੇਰਾ ਕੀਆ ਕਛੂ ਨ ਹੋਇ ॥ 

ਕਤਰ ਹੈ ਰਾਮੁ ਹੋਇ ਹੈ ਸੋਇ ॥੪॥ 

ਿਾਤਦਸਾਹੁ ਚਤਿਹਓ ਅਹਿੰਕਾਤਰ ॥ 

ਗਿ ਹਸਤੀ ਦੀਨੋ ਚਮਕਾਤਰ ॥੫॥ 

ਰੁਦਨੁ ਕਰ ੈਨਾਮੇ ਕੀ ਮਾਇ ॥ 

ਛੋਤਡ ਰਾਮੁ ਕੀ ਨ ਿਿਤਹ ਖੁਦਾਇ ॥੬॥ 

ਨ ਹਉ ਤੇਰਾ ਪੂਿੰਗਿਾ ਨ ਤ ੂਮੇਰੀ ਮਾਇ ॥ 

ਤਪਿੰਡ ੁਪਿੈ ਤਉ ਹਤਰ ਗੁਨ ਗਾਇ ॥੭॥ 

ਕਰ ੈਗਤਿਿੰਦੁ ਸੁਿੰਡ ਕੀ ਚੋਿ ॥ 

ਨਾਮਾ ਉਿਰ ੈਹਤਰ ਕੀ ਓਿ ॥੮॥ 

ਕਾਿੀ ਮੁਲਾਂ ਕਰਤਹ ਸਲਾਮੁ ॥ 

ਇਤਨ ਤਹਿੰਦੂ ਮੇਰਾ ਮਤਲਆ ਮਾਨੁ ॥੯॥ 

ਿਾਤਦਸਾਹ ਿੇਨਤੀ ਸਨੁੇਹੁ ॥ 

ਨਾਮੇ ਸਰ ਿਤਰ ਸੋਨਾ ਲੇਹੁ ॥੧੦॥ 

ਮਾਲੁ ਲਉੇ ਤਉ ਦੋਿਤਕ ਪਰਉ ॥ 

ਦੀਨੁ ਛੋਤਡ ਦਨੁੀਆ ਕਉ ਿਰਉ ॥੧੧॥ 

ਪਾਵਹੁ ਿੇਿੀ ਹਾਥਹੁ ਤਾਲ ॥ 

ਨਾਮਾ ਗਾਵੈ ਗੁਨ ਗੋਪਾਲ ॥੧੨॥ 
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ਗਿੰਗ ਿਮੁਨ ਿਉ ਉਲਿੀ ਿਹੈ ॥ 

ਤਉ ਨਾਮਾ ਹਤਰ ਕਰਤਾ ਰਹੈ ॥੧੩॥ 

ਸਾਤ ਘਿੀ ਿਿ ਿੀਤੀ ਸੁਣੀ ॥ 

ਅਿਹੁ ਨ ਆਇਓ ਤਤਰਿਵਣ ਧਣੀ ॥੧੪॥ 

ਪਾਖਿੰਤਣ ਿਾਿ ਿਿਾਇਲਾ ॥ 

ਗਰੁਿ ਚਿਹੇ ਗੋਤਿਿੰਦ ਆਇਲਾ ॥੧੫॥ 

ਅਪਨ ੇਿਗਤ ਪਤਰ ਕੀ ਪਰਤਤਪਾਲ ॥ 

ਗਰੁਿ ਚਿਹੇ ਆਏ ਗੋਪਾਲ ॥੧੬॥ 

ਕਹਤਹ ਤ ਧਰਤਣ ਇਕੋਡੀ ਕਰਉ ॥ 

ਕਹਤਹ ਤ ਲੇ ਕਤਰ ਊਪਤਰ ਧਰਉ ॥੧੭॥ 

ਕਹਤਹ ਤ ਮੁਈ ਗਊ ਦਉੇ ਿੀਆਇ ॥ 

ਸਿੁ ਕੋਈ ਦੇਖੈ ਪਤੀਆਇ ॥੧੮॥ 

ਨਾਮਾ ਪਰਣਵੈ ਸੇਲ ਮਸਲੇ ॥ 

ਗਊ ਦੁਹਾਈ ਿਛਰਾ ਮੇਤਲ ॥੧੯॥ 

ਦੂਧਤਹ ਦੁਤਹ ਿਿ ਮਿੁਕੀ ਿਰੀ ॥ 

ਲੇ ਿਾਤਦਸਾਹ ਕੇ ਆਗੇ ਧਰੀ ॥੨੦॥ 

ਿਾਤਦਸਾਹੁ ਮਹਲ ਮਤਹ ਿਾਇ ॥ 

ਅਉਘਿ ਕੀ ਘਿ ਲਾਗੀ ਆਇ ॥੨੧॥ 

ਕਾਿੀ ਮੁਲਾਂ ਤਿਨਤੀ ਫੁਰਮਾਇ ॥ 

ਿਖਸੀ ਤਹਿੰਦੂ ਮੈ ਤੇਰੀ ਗਾਇ ॥੨੨॥ 

ਨਾਮਾ ਕਹੈ ਸੁਨਹ ੁਿਾਤਦਸਾਹ ॥ 

ਇਹੁ ਤਕਛੁ ਪਤੀਆ ਮੁਝੈ ਤਦਖਾਇ ॥੨੩॥ 

ਇਸ ਪਤੀਆ ਕਾ ਇਹ ੈਪਰਵਾਨੁ ॥ 

ਸਾਤਚ ਸੀਤਲ ਚਾਲਹੁ ਸਤੁਲਤਾਨ ॥੨੪॥ 

ਨਾਮਦਉੇ ਸਿ ਰਤਹਆ ਸਮਾਇ ॥ 

ਤਮਤਲ ਤਹਿੰਦੂ ਸਿ ਨਾਮੇ ਪਤਹ ਿਾਤਹ ॥੨੫॥ 

ਿਉ ਅਿ ਕੀ ਿਾਰ ਨ ਿੀਵ ੈਗਾਇ ॥ 

ਤ ਨਾਮਦੇਵ ਕਾ ਪਤੀਆ ਿਾਇ ॥੨੬॥ 
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ਨਾਮੇ ਕੀ ਕੀਰਤਤ ਰਹੀ ਸਿੰਸਾਤਰ ॥ 

ਿਗਤ ਿਨਾਂ ਲ ੇਉਧਤਰਆ ਪਾਤਰ ॥੨੭॥ 

ਸਗਲ ਕਲੇਸ ਤਨਿੰਦਕ ਿਇਆ ਖੇਦੁ ॥ 

ਨਾਮੇ ਨਾਰਾਇਨ ਨਾਹੀ ਿੇਦੁ ॥੨੮॥੧॥੧੦॥ 
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ਸਾਧ ਕਾ ਤਨਿੰਦਕੁ ਕਸੈੇ ਤਰ ੈ॥ 
 

ਗੋੋਂਡ ਰਤਵਦਾਸ ਿੀਉ ॥ (875-11) 

ਿੇ ਓਹੁ ਅਿਸਤਿ ਤੀਰਥ ਨਹਾਵ ੈ॥ 

ਿੇ ਓਹੁ ਦੁਆਦਸ ਤਸਲਾ ਪੂਿਾਵੈ ॥ 

ਿੇ ਓਹੁ ਕੂਪ ਤਿਾ ਦਵੇਾਵ ੈ॥ 

ਕਰ ੈਤਨਿੰਦ ਸਿ ਤਿਰਥਾ ਿਾਵ ੈ॥੧॥ 

ਸਾਧ ਕਾ ਤਨਿੰਦਕੁ ਕੈਸ ੇਤਰ ੈ॥ 

ਸਰਪਰ ਿਾਨਹ ੁਨਰਕ ਹੀ ਪਰ ੈ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਿੇ ਓਹੁ ਗਰਹਨ ਕਰ ੈਕੁਲਖੇਤਤ ॥ 

ਅਰਪੈ ਨਾਤਰ ਸੀਗਾਰ ਸਮੇਤਤ ॥ 

ਸਗਲੀ ਤਸਿੰਤਮਰਤਤ ਸਰਵਨੀ ਸੁਨ ੈ॥ 

ਕਰ ੈਤਨਿੰਦ ਕਵਨ ੈਨਹੀ ਗੁਨ ੈ॥੨॥ 

ਿੇ ਓਹੁ ਅਤਨਕ ਪਰਸਾਦ ਕਰਾਵ ੈ॥ 

ਿੂਤਮ ਦਾਨ ਸੋਿਾ ਮਿੰਡਤਪ ਪਾਵ ੈ॥ 

ਅਪਨਾ ਤਿਗਾਤਰ ਤਿਰਾਂਨਾ ਸਾਂਢ ੈ॥ 

ਕਰ ੈਤਨਿੰਦ ਿਹੁ ਿੋਨੀ ਹਾਂਢ ੈ॥੩॥ 

ਤਨਿੰਦਾ ਕਹਾ ਕਰਹੁ ਸਿੰਸਾਰਾ ॥ 

ਤਨਿੰਦਕ ਕਾ ਪਰਗਤਿ ਪਾਹਾਰਾ ॥ 

ਤਨਿੰਦਕੁ ਸੋਤਧ ਸਾਤਧ ਿੀਚਾਤਰਆ ॥ 

ਕਹੁ ਰਤਵਦਾਸ ਪਾਪੀ ਨਰਤਕ ਤਸਧਾਤਰਆ ॥੪॥੨॥੧੧॥੭॥੨॥੪੯॥ ਿੋਿੁ ॥ 
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ਸਾਧਸਿੰਤਗ ਹਤਰ ਹਤਰ ਨਾਮ ੁਤਚਤਾਰਾ ॥ 
 

ਿਡੋੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (717-12) 

ਸਾਧਸਿੰਤਗ ਹਤਰ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਤਚਤਾਰਾ ॥ 

ਸਹਤਿ ਅਨਿੰਦ ੁਹੋਵੈ ਤਦਨ ੁਰਾਤੀ ਅਿੰਕੁਰੁ ਿਲੋ ਹਮਾਰਾ ॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਗੁਰੁ ਪੂਰਾ ਿਤੇਿਓ ਿਡਿਾਗੀ ਿਾ ਕੋ ਅਿੰਤੁ ਨ ਪਾਰਾਵਾਰਾ ॥ 

ਕਰੁ ਗਤਹ ਕਾਤਢ ਲੀਓ ਿਨੁ ਅਪੁਨਾ ਤਿਖੁ ਸਾਗਰ ਸਿੰਸਾਰਾ ॥੧॥ 

ਿਨਮ ਮਰਨ ਕਾਿ ੇਗੁਰ ਿਚਨੀ ਿਹੁਤਿ ਨ ਸਿੰਕਿ ਦੁਆਰਾ ॥ 

ਨਾਨਕ ਸਰਤਨ ਗਹੀ ਸੁਆਮੀ ਕੀ ਪੁਨਹ ਪੁਨਹ ਨਮਸਕਾਰਾ ॥੨॥੯॥੨੮॥ 
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ਸਾਧਸਿੰਗਤਤ ਕ ੈਿਾਸਿ ੈਕਲਮਲ ਸਤਿ ਨਸਨਾ ॥ 
 

ਤਿਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (811-9) 

ਸਾਧਸਿੰਗਤਤ ਕੈ ਿਾਸਿੈ ਕਲਮਲ ਸਤਿ ਨਸਨਾ ॥ 

ਪਰਿ ਸੇਤੀ ਰਿੰਤਗ ਰਾਤਤਆ ਤਾ ਤੇ ਗਰਤਿ ਨ ਗਰਸਨਾ ॥੧॥ 

ਨਾਮੁ ਕਹਤ ਗੋਤਵਿੰਦ ਕਾ ਸੂਚੀ ਿਈ ਰਸਨਾ ॥ 

ਮਨ ਤਨ ਤਨਰਮਲ ਹੋਈ ਹੈ ਗੁਰ ਕਾ ਿਪੁ ਿਪਨਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਹਤਰ ਰਸੁ ਚਾਖਤ ਧਰਾਤਪਆ ਮਤਨ ਰਸੁ ਲ ੈਹਸਨਾ ॥ 

ਿੁਤਧ ਪਰਗਾਸ ਪਰਗਿ ਿਈ ਉਲਤਿ ਕਮਲੁ ਤਿਗਸਨਾ ॥੨॥ 

ਸੀਤਲ ਸਾਂਤਤ ਸਿੰਤੋਖੁ ਹੋਇ ਸਿ ਿੂਝੀ ਤਤਰਸਨਾ ॥ 

ਦਹ ਤਦਸ ਧਾਵਤ ਤਮਤਿ ਗਏ ਤਨਰਮਲ ਥਾਤਨ ਿਸਨਾ ॥੩॥ 

ਰਾਖਨਹਾਰ ੈਰਾਤਖਆ ਿਏ ਿਰਮ ਿਸਨਾ ॥ 

ਨਾਮੁ ਤਨਧਾਨ ਨਾਨਕ ਸੁਖੀ ਪਤੇਖ ਸਾਧ ਦਰਸਨਾ ॥੪॥੧੩॥੪੩॥ 
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ਸਾਧੂ ਸਿੰਤਗ ਤਸਖਾਇਓ ਨਾਮੁ ॥ 
 

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ਦੁਪਦਾ ੧ ॥   (393-17) 

ਸਾਧੂ ਸਿੰਤਗ ਤਸਖਾਇਓ ਨਾਮੁ ॥ 

ਸਰਿ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰਨ ਕਾਮ ॥ 

ਿੁਤਝ ਗਈ ਤਤਰਸਨਾ ਹਤਰ ਿਸਤਹ ਅਘਾਨੇ ॥ 

ਿਤਪ ਿਤਪ ਿੀਵਾ ਸਾਤਰਗਪਾਨ ੇ॥੧॥ 

ਕਰਨ ਕਰਾਵਨ ਸਰਤਨ ਪਤਰਆ ॥ 

ਗੁਰ ਪਰਸਾਤਦ ਸਹਿ ਘਰੁ ਪਾਇਆ ਤਮਤਿਆ ਅਿੰਧੇਰਾ ਚਿੰਦ ੁਚਤਿਆ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਲਾਲ ਿਵੇਹਰ ਿਰੇ ਿਿੰਡਾਰ ॥ 

ਤੋਤਿ ਨ ਆਵ ੈਿਤਪ ਤਨਰਿੰਕਾਰ ॥ 

ਅਿੰਤਮਰਤ ਸਿਦੁ ਪੀਵੈ ਿਨੁ ਕੋਇ ॥ 

ਨਾਨਕ ਤਾ ਕੀ ਪਰਮ ਗਤਤ ਹਇੋ ॥੨॥੪੧॥੯੨॥ 
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ਸਾਧੂ ਸਿੰਤਗ ਤਰੀਿ ੈਸਾਗਰੁ ਕਿੀਐ ਿਮ ਕੀ ਫਾਸਾ ਿੀਉ ॥ 
 

ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (108-4) 

ਮਨੁ ਤਨੁ ਰਤਾ ਰਾਮ ਤਪਆਰੇ ॥ 

ਸਰਿਸੁ ਦੀਿੈ ਅਪਨਾ ਵਾਰ ੇ॥ 

ਆਿ ਪਹਰ ਗੋਤਵਿੰਦ ਗੁਣ ਗਾਈਐ ਤਿਸਰੁ ਨ ਕੋਈ ਸਾਸਾ ਿੀਉ ॥੧॥ 

ਸੋਈ ਸਾਿਨ ਮੀਤੁ ਤਪਆਰਾ ॥ 

ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਸਾਧਸਿੰਤਗ ਿੀਚਾਰਾ ॥ 

ਸਾਧੂ ਸਿੰਤਗ ਤਰੀਿ ੈਸਾਗਰੁ ਕਿੀਐ ਿਮ ਕੀ ਫਾਸਾ ਿੀਉ ॥੨॥ 

ਚਾਤਰ ਪਦਾਰਥ ਹਤਰ ਕੀ ਸਵੇਾ ॥ 

ਪਾਰਿਾਤੁ ਿਤਪ ਅਲਖ ਅਿਵੇਾ ॥ 

ਕਾਮੁ ਿੋਧੁ ਤਕਲਤਿਖ ਗੁਤਰ ਕਾਿੇ ਪੂਰਨ ਹੋਈ ਆਸਾ ਿੀਉ ॥੩॥ 

ਪੂਰਨ ਿਾਗ ਿਏ ਤਿਸ ੁਪਰਾਣੀ ॥ 

ਸਾਧਸਿੰਤਗ ਤਮਲੇ ਸਾਰਿੰਗਪਾਣੀ ॥ 

ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਵਤਸਆ ਤਿਸੁ ਅਿੰਤਤਰ ਪਰਵਾਣੁ ਤਗਰਸਤ ਉਦਾਸਾ ਿੀਉ ॥੪॥੪੦॥੪੭॥ 
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ਸਾਧੂ ਸਿੰਤਗ ਿਇਆ ਮਤਨ ਉਦਮੁ ਨਾਮ ੁਰਤਨੁ ਿਸ ੁਗਾਈ ॥ 
 

ਸਰੋਤਿ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (619-6) 

ਸਾਧੂ ਸਿੰਤਗ ਿਇਆ ਮਤਨ ਉਦਮੁ ਨਾਮੁ ਰਤਨੁ ਿਸੁ ਗਾਈ ॥ 

ਤਮਤਿ ਗਈ ਤਚਿੰਤਾ ਤਸਮਤਰ ਅਨਿੰਤਾ ਸਾਗਰੁ ਤਤਰਆ ਿਾਈ ॥੧॥ 

ਤਹਰਦੈ ਹਤਰ ਕੇ ਚਰਣ ਵਸਾਈ ॥ 

ਸੁਖੁ ਪਾਇਆ ਸਹਿ ਧੁਤਨ ਉਪਿੀ ਰੋਗਾ ਘਾਤਣ ਤਮਿਾਈ ॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਤਕਆ ਗੁਣ ਤੇਰੇ ਆਤਖ ਵਖਾਣਾ ਕੀਮਤਤ ਕਹਣੁ ਨ ਿਾਈ ॥ 

ਨਾਨਕ ਿਗਤ ਿਏ ਅਤਿਨਾਸੀ ਅਪੁਨਾ ਪਰਿੁ ਿਇਆ ਸਹਾਈ ॥੨॥੧੩॥੪੧॥ 
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ਸਾਧੋ ਇਹੁ ਤਨੁ ਤਮਤਥਆ ਿਾਨਉ ॥ 
 

ਰਾਗੁ ਿਸਿੰਤੁ ਤਹਿੰਡਲੋ ਮਹਲਾ ੯ ॥   (1186-7) 

ਸਾਧੋ ਇਹੁ ਤਨ ੁਤਮਤਥਆ ਿਾਨਉ ॥ 

ਯਾ ਿੀਤਤਰ ਿੋ ਰਾਮੁ ਿਸਤ ੁਹੈ ਸਾਚੋ ਤਾਤਹ ਪਛਾਨੋ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਇਹੁ ਿਗੁ ਹੈ ਸਿੰਪਤਤ ਸਪੁਨੇ ਕੀ ਦੇਤਖ ਕਹਾ ਐਡਾਨ ੋ॥ 

ਸਿੰਤਗ ਤਤਹਾਰ ੈਕਛੂ ਨ ਚਾਲ ੈਤਾਤਹ ਕਹਾ ਲਪਿਾਨੋ ॥੧॥ 

ਉਸਤਤਤ ਤਨਿੰਦਾ ਦੋਊ ਪਰਹਤਰ ਹਤਰ ਕੀਰਤਤ ਉਤਰ ਆਨੋ ॥ 

ਿਨ ਨਾਨਕ ਸਿ ਹੀ ਮੈ ਪੂਰਨ ਏਕ ਪੁਰਖ ਿਗਵਾਨੋ ॥੨॥੧॥ 
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ਸਾਧੋ ਗੋਤਿਿੰਦ ਕੇ ਗੁਨ ਗਾਵਉ ॥ 
 

ਗਉਿੀ ਮਹਲਾ ੯ ॥ (219-15) 

ਸਾਧੋ ਗੋਤਿਿੰਦ ਕੇ ਗੁਨ ਗਾਵਉ ॥ 

ਮਾਨਸ ਿਨਮ ੁਅਮੋਲਕੁ ਪਾਇਓ ਤਿਰਥਾ ਕਾਤਹ ਗਵਾਵਉ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਪਤਤਤ ਪੁਨੀਤ ਦੀਨ ਿਿੰਧ ਹਤਰ ਸਰਤਨ ਤਾਤਹ ਤੁਮ ਆਵਉ ॥ 

ਗਿ ਕੋ ਤਰਾਸ ੁਤਮਤਿਓ ਤਿਹ ਤਸਮਰਤ ਤੁਮ ਕਾਹ ੇਤਿਸਰਾਵਉ ॥੧॥ 

ਤਤਿ ਅਤਿਮਾਨ ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਫੁਤਨ ਿਿਨ ਰਾਮ ਤਚਤੁ ਲਾਵਉ ॥ 

ਨਾਨਕ ਕਹਤ ਮੁਕਤਤ ਪਿੰਥ ਇਹੁ ਗੁਰਮੁਤਖ ਹਇੋ ਤੁਮ ਪਾਵਉ ॥੨॥੫॥ 
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ਸਾਧੋ ਮਨ ਕਾ ਮਾਨੁ ਤਤਆਗਉ ॥ 
 

ਰਾਗੁ ਗਉਿੀ ਮਹਲਾ ੯ ॥ (219-1) 

ਸਾਧੋ ਮਨ ਕਾ ਮਾਨ ੁਤਤਆਗਉ ॥ 

ਕਾਮੁ ਿੋਧੁ ਸਿੰਗਤਤ ਦੁਰਿਨ ਕੀ ਤਾ ਤ ੇਅਤਹਤਨਤਸ ਿਾਗਉ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਸੁਖੁ ਦੁਖੁ ਦੋਨੋ ਸਮ ਕਤਰ ਿਾਨ ੈਅਉਰੁ ਮਾਨ ੁਅਪਮਾਨਾ ॥ 

ਹਰਖ ਸੋਗ ਤ ੇਰਹੈ ਅਤੀਤਾ ਤਤਤਨ ਿਤਗ ਤਤ ੁਪਛਾਨਾ ॥੧॥ 

ਉਸਤਤਤ ਤਨਿੰਦਾ ਦੋਊ ਤਤਆਗੈ ਖੋਿ ੈਪਦੁ ਤਨਰਿਾਨਾ ॥ 

ਿਨ ਨਾਨਕ ਇਹੁ ਖਲੇੁ ਕਿਨ ੁਹੈ ਤਕਨਹੂਿੰ ਗੁਰਮੁਤਖ ਿਾਨਾ ॥੨॥੧॥ 
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ਸਾਧੋ ਰਚਨਾ ਰਾਮ ਿਨਾਈ ॥ 
 

ਗਉਿੀ ਮਹਲਾ ੯ ॥ (219-4) 

ਸਾਧੋ ਰਚਨਾ ਰਾਮ ਿਨਾਈ ॥ 

ਇਤਕ ਤਿਨਸ ੈਇਕ ਅਸਤਥਰੁ ਮਾਨੈ ਅਚਰਿੁ ਲਤਖਓ ਨ ਿਾਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਕਾਮ ਿੋਧ ਮੋਹ ਿਤਸ ਪਰਾਨੀ ਹਤਰ ਮੂਰਤਤ ਤਿਸਰਾਈ ॥ 

ਝੂਿਾ ਤਨੁ ਸਾਚਾ ਕਤਰ ਮਾਤਨਓ ਤਿਉ ਸੁਪਨਾ ਰਨੈਾਈ ॥੧॥ 

ਿੋ ਦੀਸੈ ਸੋ ਸਗਲ ਤਿਨਾਸੈ ਤਿਉ ਿਾਦਰ ਕੀ ਛਾਈ ॥ 

ਿਨ ਨਾਨਕ ਿਗ ੁਿਾਤਨਓ ਤਮਤਥਆ ਰਤਹਓ ਰਾਮ ਸਰਨਾਈ ॥੨॥੨॥ 
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ਸਾਤਰ ਸਮਾਲੈ ਤਨਤਤ ਪਰਤਤਪਾਲੈ ਪਰੇਮ ਸਤਹਤ ਗਤਲ ਲਾਵੈ ॥ 
 

ਸਰੋਤਿ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (617-12) 

ਿਾ ਕੈ ਤਸਮਰਤਣ ਸਿੁ ਕਛੁ ਪਾਈਐ ਤਿਰਥੀ ਘਾਲ ਨ ਿਾਈ ॥ 

ਤਤਸੁ ਪਰਿ ਤਤਆਤਗ ਅਵਰ ਕਤ ਰਾਚਹੁ ਿੋ ਸਿ ਮਤਹ ਰਤਹਆ ਸਮਾਈ ॥੧॥ 

ਹਤਰ ਹਤਰ ਤਸਮਰਹ ੁਸਿੰਤ ਗੋਪਾਲਾ ॥ 

ਸਾਧਸਿੰਤਗ ਤਮਤਲ ਨਾਮੁ ਤਧਆਵਹੁ ਪੂਰਨ ਹੋਵੈ ਘਾਲਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਸਾਤਰ ਸਮਾਲ ੈਤਨਤਤ ਪਰਤਤਪਾਲੈ ਪਰੇਮ ਸਤਹਤ ਗਤਲ ਲਾਵੈ ॥ 

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਪਰਿ ਤਮੁਰੇ ਤਿਸਰਤ ਿਗਤ ਿੀਵਨੁ ਕੈਸੇ ਪਾਵੈ ॥੨॥੪॥੩੨॥ 
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ਸਾਲ ਗਰਾਮ ਤਿਪ ਪੂਤਿ ਮਨਾਵਹੁ ਸੁਤਿਤੁ ਤੁਲਸੀ ਮਾਲਾ ॥ 
 

ਮਹਲਾ ੧ ਿਸਿੰਤੁ ਤਹਿੰਡੋਲ ਘਰੁ ੨     (1170-18) 

ਸਾਲ ਗਰਾਮ ਤਿਪ ਪਤੂਿ ਮਨਾਵਹੁ ਸੁਤਿਤੁ ਤੁਲਸੀ ਮਾਲਾ ॥ 

ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਿਤਪ ਿੇਿਾ ਿਾਂਧਹੁ ਦਇਆ ਕਰਹੁ ਦਇਆਲਾ ॥੧॥ 

ਕਾਹੇ ਕਲਰਾ ਤਸਿੰਚਹੁ ਿਨਮੁ ਗਵਾਵਹੁ ॥ 

ਕਾਚੀ ਢਹਤਗ ਤਦਵਾਲ ਕਾਹੇ ਗਚੁ ਲਾਵਹੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਕਰ ਹਤਰਹਿ ਮਾਲ ਤਿਿੰਡ ਪਰਵੋਹੁ ਤਤਸ ੁਿੀਤਤਰ ਮਨ ੁਿੋਵਹੁ ॥ 

ਅਿੰਤਮਰਤ ੁਤਸਿੰਚਹੁ ਿਰਹੁ ਤਕਆਰ ੇਤਉ ਮਾਲੀ ਕੇ ਹਵੋਹੁ ॥੨॥ 

ਕਾਮੁ ਿੋਧੁ ਦੁਇ ਕਰਹੁ ਿਸੋਲ ੇਗੋਡਹੁ ਧਰਤੀ ਿਾਈ ॥ 

ਤਿਉ ਗੋਡਹੁ ਤਤਉ ਤੁਮਹ ਸੁਖ ਪਾਵਹੁ ਤਕਰਤੁ ਨ ਮੇਤਿਆ ਿਾਈ ॥੩॥ 

ਿਗੁਲੇ ਤੇ ਫੁਤਨ ਹਿੰਸੁਲਾ ਹੋਵ ੈਿੇ ਤੂ ਕਰਤਹ ਦਇਆਲਾ ॥ 

ਪਰਣਵਤਤ ਨਾਨਕੁ ਦਾਸਤਨ ਦਾਸਾ ਦਇਆ ਕਰਹੁ ਦਇਆਲਾ ॥੪॥੧॥੯॥ 
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ਸਾਵਤਣ ਸਰਸ ਮਨਾ ਘਣ ਵਰਸਤਹ ਰੁਤਤ ਆਏ ॥ 
 

ਤੁਖਾਰੀ ਛਿੰਤ ਮਹਲਾ ੧ ਿਾਰਹ ਮਾਹਾ (1108-12) 

ਸਾਵਤਣ ਸਰਸ ਮਨਾ ਘਣ ਵਰਸਤਹ ਰੁਤਤ ਆਏ ॥ 

ਮੈ ਮਤਨ ਤਤਨ ਸਹੁ ਿਾਵ ੈਤਪਰ ਪਰਦੇਤਸ ਤਸਧਾਏ ॥ 

ਤਪਰੁ ਘਤਰ ਨਹੀ ਆਵੈ ਮਰੀਐ ਹਾਵੈ ਦਾਮਤਨ ਚਮਤਕ ਡਰਾਏ ॥ 

ਸੇਿ ਇਕੇਲੀ ਖਰੀ ਦੁਹੇਲੀ ਮਰਣੁ ਿਇਆ ਦੁਖੁ ਮਾਏ ॥ 

ਹਤਰ ਤਿਨੁ ਨੀਦ ਿੂਖ ਕਹੁ ਕੈਸੀ ਕਾਪਿੁ ਤਤਨ ਨ ਸੁਖਾਵਏ ॥ 

ਨਾਨਕ ਸਾ ਸੋਹਾਗਤਣ ਕਿੰਤੀ ਤਪਰ ਕੈ ਅਿੰਤਕ ਸਮਾਵਏ ॥੯॥ 
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ਸਾਵਲ ਸੁਿੰਦਰ ਰਾਮਈਆ ॥ 
 

ਗਉਿੀ ਕਿੀਰ ਿੀਉ ॥ (335-8) 

ਏਕ ਿੋਤਤ ਏਕਾ ਤਮਲੀ ਤਕਿੰਿਾ ਹੋਇ ਮਹੋਇ ॥ 

ਤਿਤੁ ਘਤਿ ਨਾਮੁ ਨ ਊਪਿ ੈਫੂਤਿ ਮਰੈ ਿਨ ੁਸਇੋ ॥੧॥ 

ਸਾਵਲ ਸਿੰਦਰ ਰਾਮਈਆ ॥ 

ਮੇਰਾ ਮਨ ੁਲਾਗਾ ਤੋਤਹ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਸਾਧੁ ਤਮਲੈ ਤਸਤਧ ਪਾਈਐ ਤਕ ਏਹੁ ਿੋਗੁ ਤਕ ਿਗੋੁ ॥ 

ਦੁਹੁ ਤਮਤਲ ਕਾਰਿੁ ਊਪਿ ੈਰਾਮ ਨਾਮ ਸਿੰਿੋਗ ੁ॥੨॥ 

ਲੋਗੁ ਿਾਨ ੈਇਹੁ ਗੀਤੁ ਹੈ ਇਹੁ ਤਉ ਿਰਹਮ ਿੀਚਾਰ ॥ 

ਤਿਉ ਕਾਸੀ ਉਪਦੇਸ ੁਹੋਇ ਮਾਨਸ ਮਰਤੀ ਿਾਰ ॥੩॥ 

ਕੋਈ ਗਾਵੈ ਕ ੋਸੁਣ ੈਹਤਰ ਨਾਮਾ ਤਚਤੁ ਲਾਇ ॥ 

ਕਹੁ ਕਿੀਰ ਸਿੰਸਾ ਨਹੀ ਅਿੰਤਤ ਪਰਮ ਗਤਤ ਪਾਇ ॥੪॥੧॥੪॥੫੫॥ 
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ਸਾਂਤਤ ਪਾਈ ਗੁਤਰ ਸਤਤਗੁਤਰ ਪੂਰੇ ॥ 
 

ਤਿਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (806-11) 

ਸਾਂਤਤ ਪਾਈ ਗੁਤਰ ਸਤਤਗਤੁਰ ਪਰੂੇ ॥ 

ਸੁਖ ਉਪਿ ੇਿਾਿੇ ਅਨਹਦ ਤੂਰ ੇ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਤਾਪ ਪਾਪ ਸਿੰਤਾਪ ਤਿਨਾਸੇ ॥ 

ਹਤਰ ਤਸਮਰਤ ਤਕਲਤਵਖ ਸਤਿ ਨਾਸ ੇ॥੧॥ 

ਅਨਦੁ ਕਰਹੁ ਤਮਤਲ ਸੁਿੰਦਰ ਨਾਰੀ ॥ 

ਗੁਤਰ ਨਾਨਤਕ ਮੇਰੀ ਪੈਿ ਸਵਾਰੀ ॥੨॥੩॥੨੧॥ 
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ਸਾਂਤਤ ਿਈ ਗੁਰ ਗੋਤਿਤਦ ਪਾਈ ॥ 
 

ਗਉਿੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (200-6) 

ਸਾਂਤਤ ਿਈ ਗੁਰ ਗੋਤਿਤਦ ਪਾਈ ॥ 

ਤਾਪ ਪਾਪ ਤਿਨਸੇ ਮੇਰ ੇਿਾਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਤਨਤ ਰਸਨ ਿਖਾਨ ॥ 

ਤਿਨਸ ੇਰੋਗ ਿਏ ਕਤਲਆਨ ॥੧॥ 

ਪਾਰਿਰਹਮ ਗੁਣ ਅਗਮ ਿੀਚਾਰ ॥ 

ਸਾਧੂ ਸਿੰਗਤਮ ਹੈ ਤਨਸਤਾਰ ॥੨॥ 

ਤਨਰਮਲ ਗੁਣ ਗਾਵਹ ੁਤਨਤ ਨੀਤ ॥ 

ਗਈ ਤਿਆਤਧ ਉਿਰੇ ਿਨ ਮੀਤ ॥੩॥ 

ਮਨ ਿਚ ਿਮ ਪਰਿ ੁਅਪਨਾ ਤਧਆਈ ॥ 

ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਤੇਰੀ ਸਰਣਾਈ ॥੪॥੧੦੨॥੧੭੧॥ 
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ਤਸਿੰਚਤਹ ਦਰਿੁ ਦਤੇਹ ਦੁਖ ੁਲੋਗ ॥ 
 

ਰਾਮਕਲੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (889-16) 

ਤਸਿੰਚਤਹ ਦਰਿੁ ਦੇਤਹ ਦੁਖ ੁਲਗੋ ॥ 

ਤੇਰ ੈਕਾਤਿ ਨ ਅਵਰਾ ਿਗੋ ॥ 

ਕਤਰ ਅਹਿੰਕਾਰੁ ਹੋਇ ਵਰਤਤਹ ਅਿੰਧ ॥ 

ਿਮ ਕੀ ਿੇਵਿੀ ਤ ੂਆਗੈ ਿਿੰਧ ॥੧॥ 

ਛਾਤਡ ਤਵਡਾਣੀ ਤਾਤਤ ਮੂਿੇ ॥ 

ਈਹਾ ਿਸਨਾ ਰਾਤਤ ਮੂਿੇ ॥ 

ਮਾਇਆ ਕ ੇਮਾਤੇ ਤੈ ਉਤਿ ਚਲਨਾ ॥ 

ਰਾਤਚ ਰਤਹਓ ਤ ੂਸਿੰਤਗ ਸੁਪਨਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਿਾਲ ਤਿਵਸਥਾ ਿਾਤਰਕੁ ਅਿੰਧ ॥ 

ਿਤਰ ਿੋਿਤਨ ਲਾਗਾ ਦੁਰਗਿੰਧ ॥ 

ਤਤਰਤੀਅ ਤਿਵਸਥਾ ਤਸਿੰਚ ੇਮਾਇ ॥ 

ਤਿਰਤਧ ਿਇਆ ਛੋਤਡ ਚਤਲਓ ਪਛੁਤਾਇ ॥੨॥ 

ਤਚਰਿੰਕਾਲ ਪਾਈ ਦਲੁਿ ਦੇਹ ॥ 

ਨਾਮ ਤਿਹੂਣੀ ਹੋਈ ਖੇਹ ॥ 

ਪਸੂ ਪਰੇਤ ਮੁਗਧ ਤੇ ਿੁਰੀ ॥ 

ਤਤਸਤਹ ਨ ਿੂਝ ੈਤਿਤਨ ਏਹ ਤਸਰੀ ॥੩॥ 

ਸੁਤਣ ਕਰਤਾਰ ਗੋਤਵਿੰਦ ਗੋਪਾਲ ॥ 

ਦੀਨ ਦਇਆਲ ਸਦਾ ਤਕਰਪਾਲ ॥ 

ਤੁਮਤਹ ਛਡਾਵਹੁ ਛੁਿਕਤਹ ਿਿੰਧ ॥ 

ਿਖਤਸ ਤਮਲਾਵਹੁ ਨਾਨਕ ਿਗ ਅਿੰਧ ॥੪॥੧੨॥੨੩॥ 
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ਤਸਆਨਪ ਕਾਹ ੂਕਾਤਮ ਨ ਆਤ ॥ 
 

ਗੂਿਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (496-9) 

ਮਤਾ ਕਰ ੈਪਛਮ ਕੈ ਤਾਈ ਪੂਰਿ ਹੀ ਲੈ ਿਾਤ ॥ 

ਤਖਨ ਮਤਹ ਥਾਤਪ ਉਥਾਪਨਹਾਰਾ ਆਪਨ ਹਾਤਥ ਮਤਾਤ ॥੧॥ 

ਤਸਆਨਪ ਕਾਹੂ ਕਾਤਮ ਨ ਆਤ ॥ 

ਿੋ ਅਨਰੂਤਪਓ ਿਾਕੁਤਰ ਮੇਰ ੈਹਇੋ ਰਹੀ ਉਹ ਿਾਤ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਦੇਸੁ ਕਮਾਵਨ ਧਨ ਿੋਰਨ ਕੀ ਮਨਸਾ ਿੀਚੇ ਤਨਕਸ ੇਸਾਸ ॥ 

ਲਸਕਰ ਨੇਿ ਖਵਾਸ ਸਿ ਤਤਆਗੇ ਿਮ ਪੁਤਰ ਊਤਿ ਤਸਧਾਸ ॥੨॥ 

ਹੋਇ ਅਨਿੰਤਨ ਮਨਹਿ ਕੀ ਤਦਰਿਤਾ ਆਪਸ ਕਉ ਿਾਨਾਤ ॥ 

ਿੋ ਅਤਨਿੰਦੁ ਤਨਿੰਦ ੁਕਤਰ ਛੋਤਡਓ ਸੋਈ ਤਫਤਰ ਤਫਤਰ ਖਾਤ ॥੩॥ 

ਸਹਿ ਸੁਿਾਇ ਿਏ ਤਕਰਪਾਲਾ ਤਤਸ ੁਿਨ ਕੀ ਕਾਿੀ ਫਾਸ ॥ 

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਗੁਰੁ ਪੂਰਾ ਿੇਤਿਆ ਪਰਵਾਣ ੁਤਗਰਸਤ ਉਦਾਸ ॥੪॥੪॥੫॥ 
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ਤਸਆਮ ਸੁਿੰਦਰ ਤਤਿ ਨੀਦ ਤਕਉ ਆਈ ॥ 
 

ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (745-1) 

ਦਰਸਨ ਕਉ ਲੋਚੈ ਸਿੁ ਕੋਈ ॥ 

ਪੂਰ ੈਿਾਤਗ ਪਰਾਪਤਤ ਹੋਈ ॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਤਸਆਮ ਸੁਿੰਦਰ ਤਤਿ ਨੀਦ ਤਕਉ ਆਈ ॥ 

ਮਹਾ ਮੋਹਨੀ ਦੂਤਾ ਲਾਈ ॥੧॥ 

ਪਰੇਮ ਤਿਛੋਹਾ ਕਰਤ ਕਸਾਈ ॥ 

ਤਨਰਦੈ ਿਿੰਤ ੁਤਤਸੁ ਦਇਆ ਨ ਪਾਈ ॥੨॥ 

ਅਤਨਕ ਿਨਮ ਿੀਤੀਅਨ ਿਰਮਾਈ ॥ 

ਘਤਰ ਵਾਸ ੁਨ ਦੇਵ ੈਦੁਤਰ ਮਾਈ ॥੩॥ 

ਤਦਨੁ ਰਤੈਨ ਅਪਨਾ ਕੀਆ ਪਾਈ ॥ 

ਤਕਸੁ ਦੋਸੁ ਨ ਦੀਿੈ ਤਕਰਤ ੁਿਵਾਈ ॥੪॥ 

ਸੁਤਣ ਸਾਿਨ ਸਿੰਤ ਿਨ ਿਾਈ ॥ 

ਚਰਣ ਸਰਣ ਨਾਨਕ ਗਤਤ ਪਾਈ ॥੫॥੩੪॥੪੦॥ 
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ਤਸਫਤਤ ਸਾਲਾਹਣ ੁਤੇਰਾ ਹੁਕਮੁ ਰਿਾਈ ॥ 
 

ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (100-7) 

ਤਸਫਤਤ ਸਾਲਾਹਣੁ ਤੇਰਾ ਹੁਕਮੁ ਰਿਾਈ ॥ 

ਸੋ ਤਗਆਨ ੁਤਧਆਨੁ ਿ ੋਤੁਧੁ ਿਾਈ ॥ 

ਸੋਈ ਿਪੁ ਿ ੋਪਰਿ ਿੀਉ ਿਾਵ ੈਿਾਣ ੈਪੂਰ ਤਗਆਨਾ ਿੀਉ ॥੧॥ 

ਅਿੰਤਮਰਤ ੁਨਾਮੁ ਤੇਰਾ ਸੋਈ ਗਾਵੈ ॥ 

ਿੋ ਸਾਤਹਿ ਤੇਰ ੈਮਤਨ ਿਾਵੈ ॥ 

ਤੂਿੰ ਸਿੰਤਨ ਕਾ ਸਿੰਤ ਤਮੁਾਰ ੇਸਿੰਤ ਸਾਤਹਿ ਮਨ ੁਮਾਨਾ ਿੀਉ ॥੨॥ 

ਤੂਿੰ ਸਿੰਤਨ ਕੀ ਕਰਤਹ ਪਰਤਤਪਾਲਾ ॥ 

ਸਿੰਤ ਖੇਲਤਹ ਤੁਮ ਸਿੰਤਗ ਗੋਪਾਲਾ ॥ 

ਅਪੁਨ ੇਸਿੰਤ ਤੁਧੁ ਖਰੇ ਤਪਆਰ ੇਤੂ ਸਿੰਤਨ ਕ ੇਪਰਾਨਾ ਿੀਉ ॥੩॥ 

ਉਨ ਸਿੰਤਨ ਕੈ ਮੇਰਾ ਮਨ ੁਕੁਰਿਾਨ ੇ॥ 

ਤਿਨ ਤੂਿੰ ਿਾਤਾ ਿੋ ਤੁਧੁ ਮਤਨ ਿਾਨੇ ॥ 

ਤਤਨ ਕੈ ਸਿੰਤਗ ਸਦਾ ਸੁਖੁ ਪਾਇਆ ਹਤਰ ਰਸ ਨਾਨਕ ਤਤਰਪਤਤ ਅਘਾਨਾ ਿੀਉ ॥੪॥੧੩॥੨੦॥ 
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ਤਸਮਤਰ ਤਸਮਤਰ ਪਰਿ ੁਆਪਨਾ ਨਾਿਾ ਦੁਖ ਿਾਉ ॥ 
 

ਤਿਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (818-6) 

ਤਸਮਤਰ ਤਸਮਤਰ ਪਰਿੁ ਆਪਨਾ ਨਾਿਾ ਦੁਖ ਿਾਉ ॥ 

ਤਿਸਰਾਮ ਪਾਏ ਤਮਤਲ ਸਾਧਸਿੰਤਗ ਤਾ ਤੇ ਿਹੁਤਿ ਨ ਧਾਉ ॥੧॥ 

ਿਤਲਹਾਰੀ ਗੁਰ ਆਪਨੇ ਚਰਨਨਹ ਿਤਲ ਿਾਉ ॥ 

ਅਨਦ ਸੂਖ ਮਿੰਗਲ ਿਨ ੇਪੇਖਤ ਗੁਨ ਗਾਉ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਕਥਾ ਕੀਰਤਨੁ ਰਾਗ ਨਾਦ ਧੁਤਨ ਇਹੁ ਿਤਨਓ ਸੁਆਉ ॥ 

ਨਾਨਕ ਪਰਿ ਸੁਪਰਸਿੰਨ ਿਏ ਿਾਂਛਤ ਫਲ ਪਾਉ ॥੨॥੬॥੭੦॥ 
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ਤਸਮਤਰ ਤਸਮਤਰ ਪੂਰਨ ਪਰਿੂ ਕਾਰਿ ਿਏ ਰਾਤਸ ॥ 
 

ਤਿਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (816-18) 

ਤਸਮਤਰ ਤਸਮਤਰ ਪੂਰਨ ਪਰਿੂ ਕਾਰਿ ਿਏ ਰਾਤਸ ॥ 

ਕਰਤਾਰ ਪੁਤਰ ਕਰਤਾ ਵਸੈ ਸਿੰਤਨ ਕੈ ਪਾਤਸ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਤਿਘਨੁ ਨ ਕੋਊ ਲਾਗਤਾ ਗੁਰ ਪਤਹ ਅਰਦਾਤਸ ॥ 

ਰਖਵਾਲਾ ਗੋਤਿਿੰਦ ਰਾਇ ਿਗਤਨ ਕੀ ਰਾਤਸ ॥੧॥ 

ਤੋਤਿ ਨ ਆਵ ੈਕਦੇ ਮੂਤਲ ਪੂਰਨ ਿਿੰਡਾਰ ॥ 

ਚਰਨ ਕਮਲ ਮਤਨ ਤਤਨ ਿਸ ੇਪਰਿ ਅਗਮ ਅਪਾਰ ॥੨॥ 

ਿਸਤ ਕਮਾਵਤ ਸਤਿ ਸੁਖੀ ਤਕਛੁ ਊਨ ਨ ਦੀਸ ੈ॥ 

ਸਿੰਤ ਪਰਸਾਤਦ ਿੇਿ ੇਪਰਿੂ ਪੂਰਨ ਿਗਦੀਸੈ ॥੩॥ 

ਿ ੈਿ ੈਕਾਰੁ ਸਿੈ ਕਰਤਹ ਸਚੁ ਥਾਨੁ ਸੁਹਾਇਆ ॥ 

ਿਤਪ ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਤਨਧਾਨ ਸੁਖ ਪੂਰਾ ਗੁਰ ੁਪਾਇਆ ॥੪॥੩੩॥੬੩॥ 
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ਤਸਮਤਰ ਤਧਆਇ ਗਾਇ ਗੁਨ ਗਤੋਿਿੰਦ ਤਦਨੁ ਰੈਤਨ ਸਾਝ ਸਵਰੇ ੈ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
 

ਦੇਵਗਿੰਧਾਰੀ ੫ ॥ (530-13) 

ਸੋ ਪਰਿੁ ਨੇਰ ੈਹ ੂਤੇ ਨੇਰ ੈ॥ 

ਤਸਮਤਰ ਤਧਆਇ ਗਾਇ ਗੁਨ ਗੋਤਿਿੰਦ ਤਦਨ ੁਰਤੈਨ ਸਾਝ ਸਵੇਰ ੈ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਉਧਰੁ ਦੇਹ ਦੁਲਿ ਸਾਧ ੂਸਿੰਤਗ ਹਤਰ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਿਪੇਰ ੈ॥ 

ਘਰੀ ਨ ਮੁਹਤੁ ਨ ਚਸਾ ਤਿਲਿੰਿਹੁ ਕਾਲੁ ਤਨਤਤਹ ਤਨਤ ਹੇਰ ੈ॥੧॥ 

ਅਿੰਧ ਤਿਲਾ ਤ ੇਕਾਢਹੁ ਕਰਤੇ ਤਕਆ ਨਾਹੀ ਘਤਰ ਤੇਰ ੈ॥ 

ਨਾਮੁ ਅਧਾਰੁ ਦੀਿੈ ਨਾਨਕ ਕਉ ਆਨਦ ਸੂਖ ਘਨੇਰ ੈ॥੨॥੧੨॥ 
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ਤਸਮਤਰ ਮਨਾ ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਤਚਤਾਰੇ ॥ 
 

ਤਿਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (803-18) 

ਿੂਲੇ ਮਾਰਗੁ ਤਿਨਤਹ ਿਤਾਇਆ ॥ 

ਐਸਾ ਗੁਰੁ ਵਡਿਾਗੀ ਪਾਇਆ ॥੧॥ 

ਤਸਮਤਰ ਮਨਾ ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਤਚਤਾਰੇ ॥ 

ਿਤਸ ਰਹੇ ਤਹਰਦੈ ਗੁਰ ਚਰਨ ਤਪਆਰੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਕਾਤਮ ਿੋਤਧ ਲੋਤਿ ਮੋਤਹ ਮਨ ੁਲੀਨਾ ॥ 

ਿਿੰਧਨ ਕਾਤਿ ਮੁਕਤਤ ਗੁਤਰ ਕੀਨਾ ॥੨॥ 

ਦੁਖ ਸੁਖ ਕਰਤ ਿਨਤਮ ਫੁਤਨ ਮੂਆ ॥ 

ਚਰਨ ਕਮਲ ਗੁਤਰ ਆਸਰਮੁ ਦੀਆ ॥੩॥ 

ਅਗਤਨ ਸਾਗਰ ਿੂਡਤ ਸਿੰਸਾਰਾ ॥ 

ਨਾਨਕ ਿਾਹ ਪਕਤਰ ਸਤਤਗਤੁਰ ਤਨਸਤਾਰਾ ॥੪॥੩॥੮॥ 
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ਤਸਮਰਉ ਤਸਮਤਰ ਤਸਮਤਰ ਸੁਖ ਪਾਵਉ ਸਾਤਸ ਸਾਤਸ ਸਮਾਲੇ ॥ 
 

ਧਨਾਸਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ਘਰੁ ੮ ਦੁਪਦੇ ॥ (679-6) 

ਤਸਮਰਉ ਤਸਮਤਰ ਤਸਮਤਰ ਸੁਖ ਪਾਵਉ ਸਾਤਸ ਸਾਤਸ ਸਮਾਲ ੇ॥ 

ਇਹ ਲੋਤਕ ਪਰਲੋਤਕ ਸਿੰਤਗ ਸਹਾਈ ਿਤ ਕਤ ਮੋਤਹ ਰਖਵਾਲੇ ॥੧॥ 

ਗੁਰ ਕਾ ਿਚਨ ੁਿਸੈ ਿੀਅ ਨਾਲੇ ॥ 

ਿਤਲ ਨਹੀ ਡੂਿੈ ਤਸਕਰੁ ਨਹੀ ਲੇਵ ੈਿਾਤਹ ਨ ਸਾਕੈ ਿਾਲ ੇ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਤਨਰਧਨ ਕਉ ਧਨੁ ਅਿੰਧੁਲੇ ਕਉ ਤਿਕ ਮਾਤ ਦੂਧੁ ਿਸੈ ੇਿਾਲੇ ॥ 

ਸਾਗਰ ਮਤਹ ਿੋਤਹਥੁ ਪਾਇਓ ਹਤਰ ਨਾਨਕ ਕਰੀ ਤਿਪਾ ਤਕਰਪਾਲੇ ॥੨॥੧॥੩੨॥ 
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ਤਸਮਰਤ ਸੁਆਮੀ ਤਕਲਤਵਖ ਨਾਸੇ ॥ 
 

ਗਉਿੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (194-9) 

ਤਸਮਰਤ ਸੁਆਮੀ ਤਕਲਤਵਖ ਨਾਸੇ ॥ 

ਸੂਖ ਸਹਿ ਆਨਿੰਦ ਤਨਵਾਸੇ ॥੧॥ 

ਰਾਮ ਿਨਾ ਕਉ ਰਾਮ ਿਰਸੋਾ ॥ 

ਨਾਮੁ ਿਪਤ ਸਿ ੁਤਮਤਿਓ ਅਿੰਦਸੇਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਸਾਧਸਿੰਤਗ ਕਛੁ ਿਉ ਨ ਿਰਾਤੀ ॥ 

ਗੁਣ ਗੋਪਾਲ ਗਾਈਅਤਹ ਤਦਨੁ ਰਾਤੀ ॥੨॥ 

ਕਤਰ ਤਕਰਪਾ ਪਰਿ ਿਿੰਧਨ ਛੋਿ ॥ 

ਚਰਣ ਕਮਲ ਕੀ ਦੀਨੀ ਓਿ ॥੩॥ 

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਮਤਨ ਿਈ ਪਰਤੀਤਤ ॥ 

ਤਨਰਮਲ ਿਸੁ ਪੀਵਤਹ ਿਨ ਨੀਤਤ ॥੪॥੭੩॥੧੪੨॥ 
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ਤਸਮਰਤ ਨਾਮ ੁਤਕਲਤਿਖ ਸਤਿ ਨਾਸੇ ॥ 
 

ਪਰਿਾਤੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (1339-2) 

ਤਸਮਰਤ ਨਾਮੁ ਤਕਲਤਿਖ ਸਤਿ ਨਾਸ ੇ॥ 

ਸਚੁ ਨਾਮੁ ਗੁਤਰ ਦੀਨੀ ਰਾਸ ੇ॥ 

ਪਰਿ ਕੀ ਦਰਗਹ ਸੋਿਾਵਿੰਤੇ ॥ 

ਸੇਵਕ ਸੇਤਵ ਸਦਾ ਸੋਹਿੰਤ ੇ॥੧॥ 

ਹਤਰ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਿਪਹੁ ਮੇਰ ੇਿਾਈ ॥ 

ਸਗਲ ੇਰੋਗ ਦੋਖ ਸਤਿ ਤਿਨਸਤਹ ਅਤਗਆਨ ੁਅਿੰਧੇਰਾ ਮਨ ਤੇ ਿਾਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਿਨਮ ਮਰਨ ਗੁਤਰ ਰਾਖ ੇਮੀਤ ॥ 

ਹਤਰ ਕੇ ਨਾਮ ਤਸਉ ਲਾਗੀ ਪਰੀਤਤ ॥ 

ਕੋਤਿ ਿਨਮ ਕੇ ਗਏ ਕਲੇਸ ॥ 

ਿੋ ਤਤਸ ੁਿਾਵੈ ਸ ੋਿਲ ਹੋਸ ॥੨॥ 

ਤਤਸੁ ਗੁਰ ਕਉ ਹਉ ਸਦ ਿਤਲ ਿਾਈ ॥ 

ਤਿਸੁ ਪਰਸਾਤਦ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਤਧਆਈ ॥ 

ਐਸਾ ਗੁਰੁ ਪਾਈਐ ਵਡਿਾਗੀ ॥ 

ਤਿਸੁ ਤਮਲਤ ੇਰਾਮ ਤਲਵ ਲਾਗੀ ॥੩॥ 

ਕਤਰ ਤਕਰਪਾ ਪਾਰਿਰਹਮ ਸੁਆਮੀ ॥ 

ਸਗਲ ਘਿਾ ਕੇ ਅਿੰਤਰਿਾਮੀ ॥ 

ਆਿ ਪਹਰ ਅਪੁਨੀ ਤਲਵ ਲਾਇ ॥ 

ਿਨੁ ਨਾਨਕੁ ਪਰਿ ਕੀ ਸਰਨਾਇ ॥੪॥੫॥ 
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ਤਸਮਰਤ ਨਾਮ ੁਿਰਮੁ ਿਉ ਿਾਗ ੈ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
 

ਗਉਿੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (190-4) 

ਿਾ ਕਉ ਅਪਨੀ ਤਕਰਪਾ ਧਾਰੈ ॥ 

ਸੋ ਿਨੁ ਰਸਨਾ ਨਾਮੁ ਉਚਾਰ ੈ॥੧॥ 

ਹਤਰ ਤਿਸਰਤ ਸਹਸਾ ਦੁਖੁ ਤਿਆਪੈ ॥ 

ਤਸਮਰਤ ਨਾਮੁ ਿਰਮੁ ਿਉ ਿਾਗੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਹਤਰ ਕੀਰਤਨੁ ਸੁਣ ੈਹਤਰ ਕੀਰਤਨੁ ਗਾਵ ੈ॥ 

ਤਤਸੁ ਿਨ ਦੂਖੁ ਤਨਕਤਿ ਨਹੀ ਆਵੈ ॥੨॥ 

ਹਤਰ ਕੀ ਿਹਲ ਕਰਤ ਿਨੁ ਸਹੈੋ ॥ 

ਤਾ ਕਉ ਮਾਇਆ ਅਗਤਨ ਨ ਪੋਹੈ ॥੩॥ 

ਮਤਨ ਤਤਨ ਮੁਤਖ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਦਇਆਲ ॥ 

ਨਾਨਕ ਤਿੀਅਲੇ ਅਵਤਰ ਿਿੰਿਾਲ ॥੪॥੫੨॥੧੨੧॥ 
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ਤਸਤਮਰਤਤ ਿੇਦ ਪੁਰਾਣ ਪਕੁਾਰਤਨ ਪੋਥੀਆ ॥ 
 

ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (761-15) 

ਤਸਤਮਰਤਤ ਿੇਦ ਪੁਰਾਣ ਪੁਕਾਰਤਨ ਪੋਥੀਆ ॥ 

ਨਾਮ ਤਿਨਾ ਸਤਿ ਕੂਿੁ ਗਾਲਹੀ ਹਛੋੀਆ ॥੧॥ 

ਨਾਮੁ ਤਨਧਾਨ ੁਅਪਾਰ ੁਿਗਤਾ ਮਤਨ ਵਸ ੈ॥ 

ਿਨਮ ਮਰਣ ਮੋਹੁ ਦੁਖੁ ਸਾਧੂ ਸਿੰਤਗ ਨਸੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਮੋਤਹ ਿਾਤਦ ਅਹਿੰਕਾਤਰ ਸਰਪਰ ਰੁਿੰਤਨਆ ॥ 

ਸੁਖੁ ਨ ਪਾਇਤਨਹ ਮੂਤਲ ਨਾਮ ਤਵਛੁਿੰਤਨਆ ॥੨॥ 

ਮੇਰੀ ਮੇਰੀ ਧਾਤਰ ਿਿੰਧਤਨ ਿਿੰਤਧਆ ॥ 

ਨਰਤਕ ਸੁਰਤਗ ਅਵਤਾਰ ਮਾਇਆ ਧਿੰਤਧਆ ॥੩॥ 

ਸੋਧਤ ਸੋਧਤ ਸੋਤਧ ਤਤੁ ਿੀਚਾਤਰਆ ॥ 

ਨਾਮ ਤਿਨਾ ਸੁਖੁ ਨਾਤਹ ਸਰਪਰ ਹਾਤਰਆ ॥੪॥ 

ਆਵਤਹ ਿਾਤਹ ਅਨੇਕ ਮਤਰ ਮਤਰ ਿਨਮਤ ੇ॥ 

ਤਿਨੁ ਿੂਝ ੇਸਿੁ ਵਾਤਦ ਿਨੋੀ ਿਰਮਤੇ ॥੫॥ 

ਤਿਨਹ ਕਉ ਿਏ ਦਇਆਲ ਤਤਨਹ ਸਾਧੂ ਸਿੰਗੁ ਿਇਆ ॥ 

ਅਿੰਤਮਰਤ ੁਹਤਰ ਕਾ ਨਾਮੁ ਤਤਨਹੀ ਿਨੀ ਿਤਪ ਲਇਆ ॥੬॥ 

ਖੋਿਤਹ ਕੋਤਿ ਅਸਿੰਖ ਿਹੁਤੁ ਅਨਿੰਤ ਕੇ ॥ 

ਤਿਸੁ ਿੁਝਾਏ ਆਤਪ ਨੇਿਾ ਤਤਸ ੁਹੇ ॥੭॥ 

ਤਵਸਰ ੁਨਾਹੀ ਦਾਤਾਰ ਆਪਣਾ ਨਾਮੁ ਦੇਹੁ ॥ 

ਗੁਣ ਗਾਵਾ ਤਦਨ ੁਰਾਤਤ ਨਾਨਕ ਚਾਉ ਏਹੁ ॥੮॥੨॥੫॥੧੬॥ 
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ਸੁ ਕਹੁ ਿਲ ਗਰੁੁ ਸੇਵੀਐ ਅਤਹਤਨਤਸ ਸਹਤਿ ਸੁਿਾਇ ॥ 
 

ਸਵਈਏ ਮਹਲ ੇਦੂਿ ੇਕ ੇ੨, ਿਲ (1392-14) 

ਸੁ ਕਹੁ ਿਲ ਗੁਰ ੁਸਵੇੀਐ ਅਤਹਤਨਤਸ ਸਹਤਿ ਸੁਿਾਇ ॥ 

ਦਰਸਤਨ ਪਰਤਸਐ ਗੁਰ ੂਕੈ ਿਨਮ ਮਰਣ ਦੁਖੁ ਿਾਇ ॥੧੦॥ 

ਹੋਵੈ ਤਸਫਤਤ ਖਸਿੰਮ ਦੀ ਨੂਰੁ ਅਰਸਹੁ ਕੁਰਸਹੁ ਝਿੀਐ ॥ 

ਤੁਧੁ ਤਡਿੇ ਸਚ ੇਪਾਤਤਸਾਹ ਮਲ ੁਿਨਮ ਿਨਮ ਦੀ ਕਿੀਐ ॥ 

ਸਿਣੁ ਸਚਾ ਪਾਤਤਸਾਹੁ ਤਸਤਰ ਸਾਹਾਂ ਦ ੈਸਾਹੁ ॥ 

ਤਿਸੁ ਪਾਤਸ ਿਤਹਤਿਆ ਸੋਹੀਐ ਸਿਨਾਂ ਦਾ ਵੇਸਾਹੁ ॥੨੨॥ 
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ਸੁਿੰਨ ਸਿੰਤਧਆ ਤੇਰੀ ਦੇਵ ਦਵੇਾਕਰ ਅਧਪਤਤ ਆਤਦ ਸਮਾਈ ॥ 
 

ਪਰਿਾਤੀ, ਿਗਤ ਕਿੀਰ ਿੀ (1350-11) 

ਸੁਿੰਨ ਸਿੰਤਧਆ ਤੇਰੀ ਦਵੇ ਦਵੇਾਕਰ ਅਧਪਤਤ ਆਤਦ ਸਮਾਈ ॥ 

ਤਸਧ ਸਮਾਤਧ ਅਿੰਤੁ ਨਹੀ ਪਾਇਆ ਲਾਤਗ ਰਹ ੇਸਰਨਾਈ ॥੧॥ 

ਲੇਹੁ ਆਰਤੀ ਹ ੋਪੁਰਖ ਤਨਰਿੰਿਨ ਸਤਤਗੁਰ ਪੂਿਹੁ ਿਾਈ ॥ 

ਿਾਢਾ ਿਰਹਮਾ ਤਨਗਮ ਿੀਚਾਰ ੈਅਲਖੁ ਨ ਲਤਖਆ ਿਾਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਤਤੁ ਤੇਲ ੁਨਾਮੁ ਕੀਆ ਿਾਤੀ ਦੀਪਕੁ ਦੇਹ ਉਿਯਾਰਾ ॥ 

ਿੋਤਤ ਲਾਇ ਿਗਦੀਸ ਿਗਾਇਆ ਿੂਝ ੈਿੂਝਨਹਾਰਾ ॥੨॥ 

ਪਿੰਚੇ ਸਿਦ ਅਨਾਹਦ ਿਾਿੇ ਸਿੰਗੇ ਸਾਤਰਿੰਗਪਾਨੀ ॥ 

ਕਿੀਰ ਦਾਸ ਤੇਰੀ ਆਰਤੀ ਕੀਨੀ ਤਨਰਿੰਕਾਰ ਤਨਰਿਾਨੀ ॥੩॥੫॥ 
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ਸੁਇਨੇ ਕਾ ਚਉਕਾ ਕਿੰਚਨ ਕੁਆਰ ॥ 
 

ਿਸਿੰਤੁ ਮਹਲਾ ੧ ॥ (1168-15) 

ਸੁਇਨੇ ਕਾ ਚਉਕਾ ਕਿੰਚਨ ਕਆੁਰ ॥ 

ਰੁਪੇ ਕੀਆ ਕਾਰਾ ਿਹੁਤੁ ਤਿਸਥਾਰੁ ॥ 

ਗਿੰਗਾ ਕਾ ਉਦਕੁ ਕਰਿੰਤ ੇਕੀ ਆਤਗ ॥ 

ਗਰੁਿਾ ਖਾਣਾ ਦੁਧ ਤਸਉ ਗਾਤਡ ॥੧॥ 

ਰੇ ਮਨ ਲੇਖੈ ਕਿਹੂ ਨ ਪਾਇ ॥ 

ਿਾਤਮ ਨ ਿੀਿ ੈਸਾਚ ਨਾਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਦਸ ਅਿ ਲੀਖੇ ਹੋਵਤਹ ਪਾਤਸ ॥ 

ਚਾਰੇ ਿੇਦ ਮੁਖਾਗਰ ਪਾਤਿ ॥ 

ਪੁਰਿੀ ਨਾਵੈ ਵਰਨਾਂ ਕੀ ਦਾਤਤ ॥ 

ਵਰਤ ਨੇਮ ਕਰ ੇਤਦਨ ਰਾਤਤ ॥੨॥ 

ਕਾਿੀ ਮੁਲਾਂ ਹੋਵਤਹ ਸੇਖ ॥ 

ਿੋਗੀ ਿਿੰਗਮ ਿਗਵੇ ਿੇਖ ॥ 

ਕੋ ਤਗਰਹੀ ਕਰਮਾ ਕੀ ਸਿੰਤਧ ॥ 

ਤਿਨੁ ਿੂਝ ੇਸਿ ਖਿੀਅਤਸ ਿਿੰਤਧ ॥੩॥ 

ਿੇਤੇ ਿੀਅ ਤਲਖੀ ਤਸਤਰ ਕਾਰ ॥ 

ਕਰਣੀ ਉਪਤਰ ਹੋਵਤਗ ਸਾਰ ॥ 

ਹੁਕਮੁ ਕਰਤਹ ਮੂਰਖ ਗਾਵਾਰ ॥ 

ਨਾਨਕ ਸਾਚੇ ਕੇ ਤਸਫਤਤ ਿਿੰਡਾਰ ॥੪॥੩॥ 
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ਸੁਖ ਸਾਗਰ ਗੋਤਿਿੰਦ ਤਸਮਰਣੁ ਿਗਤ ਗਾਵਤਹ ਗੁਣ ਤੇਰੇ ਰਾਮ ॥ 
 

ਰਾਮਕਲੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (925-14) 

ਰੁਣ ਝੁਣੋ ਸਿਦੁ ਅਨਾਹਦੁ ਤਨਤ ਉਤਿ ਗਾਈਐ ਸਿੰਤਨ ਕੈ ॥ 

ਤਕਲਤਵਖ ਸਤਿ ਦੋਖ ਤਿਨਾਸਨੁ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਿਪੀਐ ਗੁਰ ਮਿੰਤਨ ਕੈ ॥ 

ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਲੀਿ ੈਅਤਮਉ ਪੀਿ ੈਰਤੈਣ ਤਦਨਸੁ ਅਰਾਧੀਐ ॥ 

ਿੋਗ ਦਾਨ ਅਨੇਕ ਤਕਤਰਆ ਲਤਗ ਚਰਣ ਕਮਲਹ ਸਾਧੀਐ ॥ 

ਿਾਉ ਿਗਤਤ ਦਇਆਲ ਮੋਹਨ ਦੂਖ ਸਗਲੇ ਪਰਹਰ ੈ॥ 

ਤਿਨਵਿੰਤਤ ਨਾਨਕ ਤਰ ੈਸਾਗਰੁ ਤਧਆਇ ਸੁਆਮੀ ਨਰਹਰ ੈ॥੧॥ 

ਸੁਖ ਸਾਗਰ ਗੋਤਿਿੰਦ ਤਸਮਰਣੁ ਿਗਤ ਗਾਵਤਹ ਗੁਣ ਤੇਰ ੇਰਾਮ ॥ 

ਅਨਦ ਮਿੰਗਲ ਗੁਰ ਚਰਣੀ ਲਾਗੇ ਪਾਏ ਸੂਖ ਘਨੇਰ ੇਰਾਮ ॥ 

ਸੁਖ ਤਨਧਾਨ ੁਤਮਤਲਆ ਦੂਖ ਹਤਰਆ ਤਿਪਾ ਕਤਰ ਪਰਤਿ ਰਾਤਖਆ ॥ 

ਹਤਰ ਚਰਣ ਲਾਗਾ ਿਰਮੁ ਿਉ ਿਾਗਾ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਰਸਨਾ ਿਾਤਖਆ ॥ 

ਹਤਰ ਏਕੁ ਤਚਤਵੈ ਪਰਿੁ ਏਕੁ ਗਾਵੈ ਹਤਰ ਏਕੁ ਤਦਰਸਿੀ ਆਇਆ ॥ 

ਤਿਨਵਿੰਤਤ ਨਾਨਕ ਪਰਤਿ ਕਰੀ ਤਕਰਪਾ ਪੂਰਾ ਸਤਤਗੁਰੁ ਪਾਇਆ ॥੨॥ 

ਤਮਤਲ ਰਹੀਐ ਪਰਿ ਸਾਧ ਿਨਾ ਤਮਤਲ ਹਤਰ ਕੀਰਤਨ ੁਸਨੁੀਐ ਰਾਮ ॥ 

ਦਇਆਲ ਪਰਿੂ ਦਾਮੋਦਰ ਮਾਧ ੋਅਿੰਤੁ ਨ ਪਾਈਐ ਗੁਨੀਐ ਰਾਮ ॥ 

ਦਇਆਲ ਦੁਖ ਹਰ ਸਰਤਣ ਦਾਤਾ ਸਗਲ ਦੋਖ ਤਨਵਾਰਣੋ ॥ 

ਮੋਹ ਸਗੋ ਤਵਕਾਰ ਤਿਖਿੇ ਿਪਤ ਨਾਮ ਉਧਾਰਣੋ ॥ 

ਸਤਿ ਿੀਅ ਤੇਰੇ ਪਰਿੂ ਮੇਰੇ ਕਤਰ ਤਕਰਪਾ ਸਿ ਰੇਣ ਥੀਵਾ ॥ 

ਤਿਨਵਿੰਤਤ ਨਾਨਕ ਪਰਿ ਮਇਆ ਕੀਿ ੈਨਾਮੁ ਤੇਰਾ ਿਤਪ ਿੀਵਾ ॥੩॥ 

ਰਾਤਖ ਲੀਏ ਪਰਤਿ ਿਗਤ ਿਨਾ ਅਪਣੀ ਚਰਣੀ ਲਾਏ ਰਾਮ ॥ 

ਆਿ ਪਹਰ ਅਪਨਾ ਪਰਿ ੁਤਸਮਰਹ ਏਕੋ ਨਾਮੁ ਤਧਆਏ ਰਾਮ ॥ 

ਤਧਆਇ ਸੋ ਪਰਿੁ ਤਰ ੇਿਵਿਲ ਰਹੇ ਆਵਣ ਿਾਣਾ ॥ 

ਸਦਾ ਸੁਖੁ ਕਤਲਆਣ ਕੀਰਤਨ ੁਪਰਿ ਲਗਾ ਮੀਿਾ ਿਾਣਾ ॥ 

ਸਿ ਇਛ ਪੁਿੰਨੀ ਆਸ ਪੂਰੀ ਤਮਲੇ ਸਤਤਗੁਰ ਪੂਤਰਆ ॥ 

ਤਿਨਵਿੰਤਤ ਨਾਨਕ ਪਰਤਿ ਆਤਪ ਮੇਲ ੇਤਫਤਰ ਨਾਹੀ ਦੂਖ ਤਵਸਤੂਰਆ ॥੪॥੩॥ 
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ਸੁਖ ਤਨਧਾਨ ਪਰੀਤਮ ਪਰਿ ਮੇਰ ੇ॥ 
 

ਤਿਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (801-19) 

ਸੁਖ ਤਨਧਾਨ ਪਰੀਤਮ ਪਰਿ ਮੇਰੇ ॥ 

ਅਗਨਤ ਗੁਣ ਿਾਕੁਰ ਪਰਿ ਤੇਰ ੇ॥ 

ਮੋਤਹ ਅਨਾਥ ਤੁਮਰੀ ਸਰਣਾਈ ॥ 

ਕਤਰ ਤਕਰਪਾ ਹਤਰ ਚਰਨ ਤਧਆਈ ॥੧॥ 

ਦਇਆ ਕਰਹੁ ਿਸਹੁ ਮਤਨ ਆਇ ॥ 

ਮੋਤਹ ਤਨਰਗੁਨ ਲੀਿ ੈਲਤਿ ਲਾਇ ॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਪਰਿੁ ਤਚਤਤ ਆਵੈ ਤਾ ਕੈਸੀ ਿੀਿ ॥ 

ਹਤਰ ਸੇਵਕ ਨਾਹੀ ਿਮ ਪੀਿ ॥ 

ਸਰਿ ਦੂਖ ਹਤਰ ਤਸਮਰਤ ਨਸੇ ॥ 

ਿਾ ਕੈ ਸਿੰਤਗ ਸਦਾ ਪਰਿੁ ਿਸ ੈ॥੨॥ 

ਪਰਿ ਕਾ ਨਾਮੁ ਮਤਨ ਤਤਨ ਆਧਾਰੁ ॥ 

ਤਿਸਰਤ ਨਾਮੁ ਹਵੋਤ ਤਨੁ ਛਾਰੁ ॥ 

ਪਰਿ ਤਚਤਤ ਆਏ ਪੂਰਨ ਸਿ ਕਾਿ ॥ 

ਹਤਰ ਤਿਸਰਤ ਸਿ ਕਾ ਮੁਹਤਾਿ ॥੩॥ 

ਚਰਨ ਕਮਲ ਸਿੰਤਗ ਲਾਗੀ ਪਰੀਤਤ ॥ 

ਤਿਸਤਰ ਗਈ ਸਿ ਦੁਰਮਤਤ ਰੀਤਤ ॥ 

ਮਨ ਤਨ ਅਿੰਤਤਰ ਹਤਰ ਹਤਰ ਮਿੰਤ ॥ 

ਨਾਨਕ ਿਗਤਨ ਕੈ ਘਤਰ ਸਦਾ ਅਨਿੰਦ ॥੪॥੩॥ 
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ਸੁਖੁ ਨਾਹੀ ਿਹੁਤ ੈਧਤਨ ਖਾਿੇ ॥ 
 

ਿੈਰਉ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (1147-13) 

ਸੁਖੁ ਨਾਹੀ ਿਹੁਤੈ ਧਤਨ ਖਾਿੇ ॥ 

ਸੁਖੁ ਨਾਹੀ ਪੇਖ ੇਤਨਰਤਤ ਨਾਿ ੇ॥ 

ਸੁਖੁ ਨਾਹੀ ਿਹੁ ਦੇਸ ਕਮਾਏ ॥ 

ਸਰਿ ਸੁਖਾ ਹਤਰ ਹਤਰ ਗੁਣ ਗਾਏ ॥੧॥ 

ਸੂਖ ਸਹਿ ਆਨਿੰਦ ਲਹਹੁ ॥ 

ਸਾਧਸਿੰਗਤਤ ਪਾਈਐ ਵਡਿਾਗੀ ਗੁਰਮੁਤਖ ਹਤਰ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਕਹਹੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਿਿੰਧਨ ਮਾਤ ਤਪਤਾ ਸੁਤ ਿਤਨਤਾ ॥ 

ਿਿੰਧਨ ਕਰਮ ਧਰਮ ਹਉ ਕਰਤਾ ॥ 

ਿਿੰਧਨ ਕਾਿਨਹਾਰ ੁਮਤਨ ਵਸੈ ॥ 

ਤਉ ਸੁਖ ੁਪਾਵੈ ਤਨਿ ਘਤਰ ਿਸ ੈ॥੨॥ 

ਸਤਿ ਿਾਤਚਕ ਪਰਿ ਦੇਵਨਹਾਰ ॥ 

ਗੁਣ ਤਨਧਾਨ ਿੇਅਿੰਤ ਅਪਾਰ ॥ 

ਤਿਸ ਨੋ ਕਰਮੁ ਕਰੇ ਪਰਿੁ ਅਪਨਾ ॥ 

ਹਤਰ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਤਤਨੈ ਿਤਨ ਿਪਨਾ ॥੩॥ 

ਗੁਰ ਅਪਨ ੇਆਗੈ ਅਰਦਾਤਸ ॥ 

ਕਤਰ ਤਕਰਪਾ ਪੁਰਖ ਗੁਣਤਾਤਸ ॥ 

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਤੁਮਰੀ ਸਰਣਾਈ ॥ 

ਤਿਉ ਿਾਵ ੈਤਤਉ ਰਖਹੁ ਗੁਸਾਈ ॥੪॥੨੮॥੪੧॥ 
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ਸੁਖੁ ਨਾਹੀ ਰੇ ਹਤਰ ਿਗਤਤ ਤਿਨਾ ॥ 
 

ਰਾਗੁ ਗਉਿੀ ਚਤੇੀ ਮਹਲਾ ੫  (210-8) 

ਸੁਖੁ ਨਾਹੀ ਰੇ ਹਤਰ ਿਗਤਤ ਤਿਨਾ ॥ 

ਿੀਤਤ ਿਨਮੁ ਇਹੁ ਰਤਨ ੁਅਮੋਲਕੁ ਸਾਧਸਿੰਗਤਤ ਿਤਪ ਇਕ ਤਖਨਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਸੁਤ ਸਿੰਪਤਤ ਿਤਨਤਾ ਤਿਨੋਦ ॥ 

ਛੋਤਡ ਗਏ ਿਹੁ ਲਗੋ ਿੋਗ ॥੧॥ 

ਹੈਵਰ ਗੈਵਰ ਰਾਿ ਰਿੰਗ ॥ 

ਤਤਆਤਗ ਚਤਲਓ ਹੈ ਮੂਿ ਨਿੰਗ ॥੨॥ 

ਚੋਆ ਚਿੰਦਨ ਦੇਹ ਫੂਤਲਆ ॥ 

ਸੋ ਤਨੁ ਧਰ ਸਿੰਤਗ ਰਤੂਲਆ ॥੩॥ 

ਮੋਤਹ ਮੋਤਹਆ ਿਾਨ ੈਦੂਤਰ ਹੈ ॥ 

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਸਦਾ ਹਦੂਤਰ ਹੈ ॥੪॥੧॥੧੩੯॥ 
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ਸੁਖੁ ਮਾਂਗਤ ਦੁਖੁ ਆਗੈ ਆਵੈ ॥ 
 

ਰਾਗੁ ਗਉਿੀ ਗੁਆਰਰੇੀ ਅਸਿਪਦੀ ਕਿੀਰ ਿੀ ਕੀ (330-5) 

ਸੁਖੁ ਮਾਂਗਤ ਦੁਖੁ ਆਗੈ ਆਵ ੈ॥ 

ਸੋ ਸੁਖੁ ਹਮਹੁ ਨ ਮਾਂਤਗਆ ਿਾਵੈ ॥੧॥ 

ਤਿਤਖਆ ਅਿਹੁ ਸੁਰਤਤ ਸੁਖ ਆਸਾ ॥ 

ਕੈਸੇ ਹੋਈ ਹੈ ਰਾਿਾ ਰਾਮ ਤਨਵਾਸਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਇਸੁ ਸੁਖ ਤੇ ਤਸਵ ਿਰਹਮ ਡਰਾਨਾ ॥ 

ਸੋ ਸੁਖੁ ਹਮਹੁ ਸਾਚੁ ਕਤਰ ਿਾਨਾ ॥੨॥ 

ਸਨਕਾਤਦਕ ਨਾਰਦ ਮੁਤਨ ਸੇਖਾ ॥ 

ਤਤਨ ਿੀ ਤਨ ਮਤਹ ਮਨੁ ਨਹੀ ਪੇਖਾ ॥੩॥ 

ਇਸੁ ਮਨ ਕਉ ਕੋਈ ਖੋਿਹੁ ਿਾਈ ॥ 

ਤਨ ਛੂਿੇ ਮਨੁ ਕਹਾ ਸਮਾਈ ॥੪॥ 

ਗੁਰ ਪਰਸਾਦੀ ਿਦੈੇਉ ਨਾਮਾਂ ॥ 

ਿਗਤਤ ਕੈ ਪਰੇਤਮ ਇਨ ਹੀ ਹੈ ਿਾਨਾਂ ॥੫॥ 

ਇਸੁ ਮਨ ਕਉ ਨਹੀ ਆਵਨ ਿਾਨਾ ॥ 

ਤਿਸ ਕਾ ਿਰਮੁ ਗਇਆ ਤਤਤਨ ਸਾਚੁ ਪਛਾਨਾ ॥੬॥ 

ਇਸੁ ਮਨ ਕਉ ਰੂਪ ੁਨ ਰਤੇਖਆ ਕਾਈ ॥ 

ਹੁਕਮੇ ਹੋਇਆ ਹੁਕਮੁ ਿੂਤਝ ਸਮਾਈ ॥੭॥ 

ਇਸ ਮਨ ਕਾ ਕੋਈ ਿਾਨੈ ਿਉੇ ॥ 

ਇਹ ਮਤਨ ਲੀਣ ਿਏ ਸੁਖਦੇਉ ॥੮॥ 

ਿੀਉ ਏਕੁ ਅਰੁ ਸਗਲ ਸਰੀਰਾ ॥ 

ਇਸੁ ਮਨ ਕਉ ਰਤਵ ਰਹੇ ਕਿੀਰਾ ॥੯॥੧॥੩੬॥ 
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ਸੁਖੀਏ ਕਉ ਪੇਖ ੈਸਿ ਸੁਖੀਆ ਰੋਗੀ ਕ ੈਿਾਣੈ ਸਿ ਰੋਗੀ ॥ 
 

ਸਰੋਤਿ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (610-1) 

ਸੁਖੀਏ ਕਉ ਪੇਖੈ ਸਿ ਸੁਖੀਆ ਰੋਗੀ ਕੈ ਿਾਣ ੈਸਿ ਰੋਗੀ ॥ 

ਕਰਣ ਕਰਾਵਨਹਾਰ ਸੁਆਮੀ ਆਪਨ ਹਾਤਥ ਸਿੰਿਗੋੀ ॥੧॥ 

ਮਨ ਮੇਰ ੇਤਿਤਨ ਅਪਨੁਾ ਿਰਮੁ ਗਵਾਤਾ ॥ 

ਤਤਸ ਕੈ ਿਾਣ ੈਕੋਇ ਨ ਿੂਲਾ ਤਿਤਨ ਸਗਲੋ ਿਰਹਮੁ ਪਛਾਤਾ ॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਸਿੰਤ ਸਿੰਤਗ ਿਾ ਕਾ ਮਨੁ ਸੀਤਲ ੁਓਹੁ ਿਾਣ ੈਸਗਲੀ ਿਾਂਢੀ ॥ 

ਹਉਮੈ ਰੋਤਗ ਿਾ ਕਾ ਮਨੁ ਤਿਆਤਪਤ ਓਹ ੁਿਨਤਮ ਮਰੈ ਤਿਲਲਾਤੀ ॥੨॥ 

ਤਗਆਨ ਅਿੰਿਨੁ ਿਾ ਕੀ ਨੇਤਰੀ ਪਤਿਆ ਤਾ ਕਉ ਸਰਿ ਪਰਗਾਸਾ ॥ 

ਅਤਗਆਤਨ ਅਿੰਧੇਰ ੈਸੂਝਤਸ ਨਾਹੀ ਿਹੁਤਿ ਿਹੁਤਿ ਿਰਮਾਤਾ ॥੩॥ 

ਸੁਤਣ ਿਨੇਿੰਤੀ ਸੁਆਮੀ ਅਪਨੁ ੇਨਾਨਕ ੁਇਹੁ ਸੁਖ ੁਮਾਗ ੈ॥ 

ਿਹ ਕੀਰਤਨੁ ਤੇਰਾ ਸਾਧ ੂਗਾਵਤਹ ਤਹ ਮੇਰਾ ਮਨ ੁਲਾਗੈ ॥੪॥੬॥ 
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ਸੁਤਣ ਸਖੀਏ ਤਮਤਲ ਉਦਮ ੁਕਰੇਹਾ ਮਨਾਇ ਲਤੈਹ ਹਤਰ ਕਿੰਤ ੈ॥ 
 

ਗਉਿੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (249-9) 

ਸੁਤਣ ਸਖੀਏ ਤਮਤਲ ਉਦਮ ੁਕਰਹੇਾ ਮਨਾਇ ਲਤੈਹ ਹਤਰ ਕਿੰਤ ੈ॥ 

ਮਾਨ ੁਤਤਆਤਗ ਕਤਰ ਿਗਤਤ ਿਗਉਰੀ ਮੋਹਹ ਸਾਧੂ ਮਿੰਤ ੈ॥ 

ਸਖੀ ਵਤਸ ਆਇਆ ਤਫਤਰ ਛੋਤਡ ਨ ਿਾਈ ਇਹ ਰੀਤਤ ਿਲੀ ਿਗਵਿੰਤੈ ॥ 

ਨਾਨਕ ਿਰਾ ਮਰਣ ਿੈ ਨਰਕ ਤਨਵਾਰ ੈਪਨੁੀਤ ਕਰ ੈਤਤਸੁ ਿਿੰਤੈ ॥੧॥ 

ਸੁਤਣ ਸਖੀਏ ਇਹ ਿਲੀ ਤਿਨਿੰਤੀ ਏਹੁ ਮਤਾਂਤੁ ਪਕਾਈਐ ॥ 

ਸਹਤਿ ਸੁਿਾਇ ਉਪਾਤਧ ਰਹਤ ਹੋਇ ਗੀਤ ਗੋਤਵਿੰਦਤਹ ਗਾਈਐ ॥ 

ਕਤਲ ਕਲਸੇ ਤਮਿਤਹ ਿਰਮ ਨਾਸਤਹ ਮਤਨ ਤਚਿੰਤਦਆ ਫਲੁ ਪਾਈਐ ॥ 

ਪਾਰਿਰਹਮ ਪੂਰਨ ਪਰਮੇਸਰ ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਤਧਆਈਐ ॥੨॥ 

ਸਖੀ ਇਛ ਕਰੀ ਤਨਤ ਸੁਖ ਮਨਾਈ ਪਰਿ ਮੇਰੀ ਆਸ ਪੁਿਾਏ ॥ 

ਚਰਨ ਤਪਆਸੀ ਦਰਸ ਿੈਰਾਗਤਨ ਪੇਖਉ ਥਾਨ ਸਿਾਏ ॥ 

ਖੋਤਿ ਲਹਉ ਹਤਰ ਸਿੰਤ ਿਨਾ ਸਿੰਗੁ ਸਿੰਤਮਰਥ ਪੁਰਖ ਤਮਲਾਏ ॥ 

ਨਾਨਕ ਤਤਨ ਤਮਤਲਆ ਸੁਤਰਿਨੁ ਸੁਖਦਾਤਾ ਸੇ ਵਡਿਾਗੀ ਮਾਏ ॥੩॥ 

ਸਖੀ ਨਾਤਲ ਵਸਾ ਅਪਨੁ ੇਨਾਹ ਤਪਆਰ ੇਮੇਰਾ ਮਨੁ ਤਨੁ ਹਤਰ ਸਿੰਤਗ ਤਹਤਲਆ ॥ 

ਸੁਤਣ ਸਖੀਏ ਮੇਰੀ ਨੀਦ ਿਲੀ ਮੈ ਆਪਨਿਾ ਤਪਰੁ ਤਮਤਲਆ ॥ 

ਿਰਮੁ ਖੋਇਓ ਸਾਂਤਤ ਸਹਤਿ ਸਆੁਮੀ ਪਰਗਾਸ ੁਿਇਆ ਕਉਲੁ ਤਖਤਲਆ ॥ 

ਵਰੁ ਪਾਇਆ ਪਰਿੁ ਅਿੰਤਰਿਾਮੀ ਨਾਨਕ ਸੋਹਾਗੁ ਨ ਿਤਲਆ ॥੪॥੪॥੨॥੫॥੧੧॥ 
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ਸੁਤਣ ਸਿਣ ਪਰੀਤਮ ਮੇਤਰਆ ਮੈ ਸਤਤਗੁਰੁ ਦੇਹ ੁਤਦਖਾਤਲ ॥ 
 

ਸਲਕੋ ਮਃ ੫ ਰਾਮਕਲੀ ਕੀ ਵਾਰ  (957-9) 

ਸੁਤਣ ਸਿਣ ਪਰੀਤਮ ਮੇਤਰਆ ਮੈ ਸਤਤਗੁਰੁ ਦੇਹ ੁਤਦਖਾਤਲ ॥ 

ਹਉ ਤਤਸ ੁਦੇਵਾ ਮਨੁ ਆਪਣਾ ਤਨਤ ਤਹਰਦੈ ਰਖਾ ਸਮਾਤਲ ॥ 

ਇਕਸੁ ਸਤਤਗੁਰ ਿਾਹਰਾ ਤਧਰਗ ੁਿੀਵਣੁ ਸਿੰਸਾਤਰ ॥ 

ਿਨ ਨਾਨਕ ਸਤਤਗੁਰੁ ਤਤਨਾ ਤਮਲਾਇਓਨੁ ਤਿਨ ਸਦ ਹੀ ਵਰਤ ੈਨਾਤਲ ॥੧॥ 
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ਸੁਤਣ ਸੁਿੰਦਤਰ ਸਾਧੂ ਿਚਨ ਉਧਾਰੀ ॥ 
 

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (377-14) 

ਕਾਮੁ ਿੋਧੁ ਲੋਿੁ ਮੋਹੁ ਤਮਿਾਵੈ ਛਿੁਕੈ ਦੁਰਮਤਤ ਅਪਨੁੀ ਧਾਰੀ ॥ 

ਹੋਇ ਤਨਮਾਣੀ ਸੇਵ ਕਮਾਵਤਹ ਤਾ ਪਰੀਤਮ ਹਵੋਤਹ ਮਤਨ ਤਪਆਰੀ ॥੧॥ 

ਸੁਤਣ ਸੁਿੰਦਤਰ ਸਾਧੂ ਿਚਨ ਉਧਾਰੀ ॥ 

ਦੂਖ ਿੂਖ ਤਮਿੈ ਤੇਰ ੋਸਹਸਾ ਸਖੁ ਪਾਵਤਹ ਤਿੰ ਸੁਖਮਤਨ ਨਾਰੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਚਰਣ ਪਖਾਤਰ ਕਰਉ ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਆਤਮ ਸੁਧੁ ਤਿਖੁ ਤਤਆਸ ਤਨਵਾਰੀ ॥ 

ਦਾਸਨ ਕੀ ਹੋਇ ਦਾਤਸ ਦਾਸਰੀ ਤਾ ਪਾਵਤਹ ਸੋਿਾ ਹਤਰ ਦੁਆਰੀ ॥੨॥ 

ਇਹੀ ਅਚਾਰ ਇਹੀ ਤਿਉਹਾਰਾ ਆਤਗਆ ਮਾਤਨ ਿਗਤਤ ਹੋਇ ਤੁਮਹਾਰੀ ॥ 

ਿੋ ਇਹੁ ਮਿੰਤੁ ਕਮਾਵੈ ਨਾਨਕ ਸ ੋਿਉਿਲੁ ਪਾਤਰ ਉਤਾਰੀ ॥੩॥੨੮॥ 
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ਸੁਤਣ ਸੁਤਣ ਸਾਿਨ ਮਨ ਤਮਤ ਤਪਆਰੇ ਿੀਉ ॥ 
 

ਗਉਿੀ ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (217-10) 

ਸੁਤਣ ਸੁਤਣ ਸਾਿਨ ਮਨ ਤਮਤ ਤਪਆਰੇ ਿੀਉ ॥ 

ਮਨੁ ਤਨੁ ਤੇਰਾ ਇਹੁ ਿੀਉ ਤਿ ਵਾਰੇ ਿੀਉ ॥ 

ਤਵਸਰ ੁਨਾਹੀ ਪਰਿ ਪਰਾਣ ਅਧਾਰੇ ਿੀਉ ॥ 

ਸਦਾ ਤੇਰੀ ਸਰਣਾਈ ਿੀਉ ॥੧॥ 

ਤਿਸੁ ਤਮਤਲਐ ਮਨ ੁਿੀਵੈ ਿਾਈ ਿੀਉ ॥ 

ਗੁਰ ਪਰਸਾਦੀ ਸੋ ਹਤਰ ਹਤਰ ਪਾਈ ਿੀਉ ॥ 

ਸਿ ਤਕਛੁ ਪਰਿ ਕਾ ਪਰਿ ਕੀਆ ਿਾਈ ਿੀਉ ॥ 

ਪਰਿ ਕਉ ਸਦ ਿਤਲ ਿਾਈ ਿੀੳ ॥੨॥ 

ਏਹੁ ਤਨਧਾਨੁ ਿਪ ੈਵਡਿਾਗੀ ਿੀਉ ॥ 

ਨਾਮ ਤਨਰਿੰਿਨ ਏਕ ਤਲਵ ਲਾਗੀ ਿੀਉ ॥ 

ਗੁਰੁ ਪੂਰਾ ਪਾਇਆ ਸਿੁ ਦੁਖੁ ਤਮਿਾਇਆ ਿੀਉ ॥ 

ਆਿ ਪਹਰ ਗੁਣ ਗਾਇਆ ਿੀਉ ॥੩॥ 

ਰਤਨ ਪਦਾਰਥ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਤਮੁਾਰਾ ਿੀਉ ॥ 

ਤੂਿੰ ਸਚਾ ਸਾਹੁ ਿਗਤ ੁਵਣਿਾਰਾ ਿੀਉ ॥ 

ਹਤਰ ਧਨੁ ਰਾਤਸ ਸਚੁ ਵਾਪਾਰਾ ਿੀਉ ॥ 

ਿਨ ਨਾਨਕ ਸਦ ਿਤਲਹਾਰਾ ਿੀਉ ॥੪॥੩॥੧੬੮॥ 
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ਸੁਤਣ ਸੁਤਣ ਿੀਵਾ ਸੋਇ ਤੁਮਾਰੀ ॥ 
 

ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (104-4) 

ਸੁਤਣ ਸੁਤਣ ਿੀਵਾ ਸੋਇ ਤੁਮਾਰੀ ॥ 

ਤੂਿੰ ਪਰੀਤਮ ੁਿਾਕੁਰੁ ਅਤਤ ਿਾਰੀ ॥ 

ਤੁਮਰੇ ਕਰਤਿ ਤੁਮ ਹੀ ਿਾਣਹੁ ਤੁਮਰੀ ਓਿ ਗਪਾਲਾ ਿੀਉ ॥੧॥ 

ਗੁਣ ਗਾਵਤ ਮਨੁ ਹਤਰਆ ਹੋਵ ੈ॥ 

ਕਥਾ ਸੁਣਤ ਮਲ ੁਸਗਲੀ ਖਵੋੈ ॥ 

ਿੇਿਤ ਸਿੰਤਗ ਸਾਧ ਸਿੰਤਨ ਕੈ ਸਦਾ ਿਪਉ ਦਇਆਲਾ ਿੀਉ ॥੨॥ 

ਪਰਿੁ ਅਪੁਨਾ ਸਾਤਸ ਸਾਤਸ ਸਮਾਰਉ ॥ 

ਇਹ ਮਤਤ ਗੁਰ ਪਰਸਾਤਦ ਮਤਨ ਧਾਰਉ ॥ 

ਤੁਮਰੀ ਤਿਪਾ ਤੇ ਹਇੋ ਪਰਗਾਸਾ ਸਰਿ ਮਇਆ ਪਰਤਤਪਾਲਾ ਿੀਉ ॥੩॥ 

ਸਤਤ ਸਤਤ ਸਤਤ ਪਰਿੁ ਸੋਈ ॥ 

ਸਦਾ ਸਦਾ ਸਦ ਆਪੇ ਹਈੋ ॥ 

ਚਤਲਤ ਤੁਮਾਰੇ ਪਰਗਿ ਤਪਆਰੇ ਦੇਤਖ ਨਾਨਕ ਿਏ ਤਨਹਾਲਾ ਿੀਉ ॥੪॥੨੬॥੩੩॥ 
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ਸੁਤਣ ਸੁਤਣ ਨਾਮ ੁਤੁਮਾਰਾ ਪਰੀਤਮ ਪਰਿ ੁਪੇਖਨ ਕਾ ਚਾਉ ॥ 
 

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (405-17) 

ਉਦਮੁ ਕਰਉ ਕਰਾਵਹੁ ਿਾਕੁਰ ਪੇਖਤ ਸਾਧੂ ਸਿੰਤਗ ॥ 

ਹਤਰ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਚਰਾਵਹੁ ਰਿੰਗਤਨ ਆਪੇ ਹੀ ਪਰਿ ਰਿੰਤਗ ॥੧॥ 

ਮਨ ਮਤਹ ਰਾਮ ਨਾਮਾ ਿਾਤਪ ॥ 

ਕਤਰ ਤਕਰਪਾ ਵਸਹੁ ਮੇਰ ੈਤਹਰਦੈ ਹੋਇ ਸਹਾਈ ਆਤਪ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਸੁਤਣ ਸੁਤਣ ਨਾਮੁ ਤੁਮਾਰਾ ਪਰੀਤਮ ਪਰਿ ੁਪੇਖਨ ਕਾ ਚਾਉ ॥ 

ਦਇਆ ਕਰਹੁ ਤਕਰਮ ਅਪਨੁ ੇਕਉ ਇਹ ੈਮਨੋਰਥੁ ਸੁਆਉ ॥੨॥ 

ਤਨੁ ਧਨੁ ਤੇਰਾ ਤਿੰ ਪਰਿੁ ਮੇਰਾ ਹਮਰੈ ਵਤਸ ਤਕਛੁ ਨਾਤਹ ॥ 

ਤਿਉ ਤਿਉ ਰਾਖਤਹ ਤਤਉ ਤਤਉ ਰਹਣਾ ਤੇਰਾ ਦੀਆ ਖਾਤਹ ॥੩॥ 

ਿਨਮ ਿਨਮ ਕੇ ਤਕਲਤਵਖ ਕਾਿ ੈਮਿਨੁ ਹਤਰ ਿਨ ਧੂਤਰ ॥ 

ਿਾਇ ਿਗਤਤ ਿਰਮ ਿਉ ਨਾਸ ੈਹਤਰ ਨਾਨਕ ਸਦਾ ਹਿੂਤਰ ॥੪॥੪॥੧੩੯॥ 
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ਸੁਤਣ ਨਾਹ ਪਰਿੂ ਿੀਉ ਏਕਲਿੀ ਿਨ ਮਾਹੇ ॥ 
 

ਗਉਿੀ ਛਿੰਤ ਮਹਲਾ ੧ ॥ (243-1) 

ਸੁਤਣ ਨਾਹ ਪਰਿੂ ਿੀਉ ਏਕਲਿੀ ਿਨ ਮਾਹ ੇ॥ 

ਤਕਉ ਧੀਰਗੈੀ ਨਾਹ ਤਿਨਾ ਪਰਿ ਵੇਪਰਵਾਹੇ ॥ 

ਧਨ ਨਾਹ ਿਾਝਹੁ ਰਤਹ ਨ ਸਾਕੈ ਤਿਖਮ ਰਤੈਣ ਘਣੇਰੀਆ ॥ 

ਨਹ ਨੀਦ ਆਵੈ ਪਰਮੇੁ ਿਾਵ ੈਸਤੁਣ ਿੇਨਿੰਤੀ ਮੇਰੀਆ ॥ 

ਿਾਝਹੁ ਤਪਆਰ ੇਕੋਇ ਨ ਸਾਰ ੇਏਕਲਿੀ ਕੁਰਲਾਏ ॥ 

ਨਾਨਕ ਸਾ ਧਨ ਤਮਲ ੈਤਮਲਾਈ ਤਿਨੁ ਪਰੀਤਮ ਦੁਖੁ ਪਾਏ ॥੧॥ 

ਤਪਤਰ ਛਤੋਡਅਿੀ ਿੀਉ ਕਵਣ ੁਤਮਲਾਵ ੈ॥ 

ਰਤਸ ਪਰਤੇਮ ਤਮਲੀ ਿੀਉ ਸਿਤਦ ਸੁਹਾਵੈ ॥ 

ਸਿਦੇ ਸੁਹਾਵ ੈਤਾ ਪਤਤ ਪਾਵੈ ਦੀਪਕ ਦੇਹ ਉਿਾਰ ੈ॥ 

ਸੁਤਣ ਸਖੀ ਸਹੇਲੀ ਸਾਤਚ ਸੁਹਲੇੀ ਸਾਚ ੇਕੇ ਗੁਣ ਸਾਰ ੈ॥ 

ਸਤਤਗੁਤਰ ਮੇਲੀ ਤਾ ਤਪਤਰ ਰਾਵੀ ਤਿਗਸੀ ਅਿੰਤਮਰਤ ਿਾਣੀ ॥ 

ਨਾਨਕ ਸਾ ਧਨ ਤਾ ਤਪਰੁ ਰਾਵ ੇਿਾ ਤਤਸ ਕੈ ਮਤਨ ਿਾਣੀ ॥੨॥ 

ਮਾਇਆ ਮੋਹਣੀ ਨੀਘਰੀਆ ਿੀਉ ਕੂਤਿ ਮੁਿੀ ਕੂਤਿਆਰ ੇ॥ 

ਤਕਉ ਖੂਲੈ ਗਲ ਿੇਵਿੀਆ ਿੀਉ ਤਿਨੁ ਗੁਰ ਅਤਤ ਤਪਆਰੇ ॥ 

ਹਤਰ ਪਰੀਤਤ ਤਪਆਰੇ ਸਿਤਦ ਵੀਚਾਰੇ ਤਤਸ ਹੀ ਕਾ ਸੋ ਹਵੋੈ ॥ 

ਪੁਿੰਨ ਦਾਨ ਅਨੇਕ ਨਾਵਣ ਤਕਉ ਅਿੰਤਰ ਮਲੁ ਧੋਵੈ ॥ 

ਨਾਮ ਤਿਨਾ ਗਤਤ ਕੋਇ ਨ ਪਾਵ ੈਹਤਿ ਤਨਗਰਤਹ ਿੇਿਾਣ ੈ॥ 

ਨਾਨਕ ਸਚ ਘਰੁ ਸਿਤਦ ਤਸਞਾਪੈ ਦੁਤਿਧਾ ਮਹਲੁ ਤਕ ਿਾਣ ੈ॥੩॥ 

ਤੇਰਾ ਨਾਮੁ ਸਚਾ ਿੀਉ ਸਿਦੁ ਸਚਾ ਵੀਚਾਰ ੋ॥ 

ਤੇਰਾ ਮਹਲੁ ਸਚਾ ਿੀਉ ਨਾਮੁ ਸਚਾ ਵਾਪਾਰ ੋ॥ 

ਨਾਮ ਕਾ ਵਾਪਾਰ ੁਮੀਿਾ ਿਗਤਤ ਲਾਹਾ ਅਨਤਦਨੋ ॥ 

ਤਤਸੁ ਿਾਝ ੁਵਖਰੁ ਕਇੋ ਨ ਸੂਝ ੈਨਾਮੁ ਲੇਵਹੁ ਤਖਨੁ ਤਖਨ ੋ॥ 

ਪਰਤਖ ਲੇਖਾ ਨਦਤਰ ਸਾਚੀ ਕਰਤਮ ਪੂਰ ੈਪਾਇਆ ॥ 

ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਮਹਾ ਰਸੁ ਮੀਿਾ ਗੁਤਰ ਪੂਰ ੈਸਚੁ ਪਾਇਆ ॥੪॥੨॥ 
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ਸੁਤਣ ਿਾਵਰੇ ਤੂ ਕਾਏ ਦਤੇਖ ਿੁਲਾਨਾ ॥ 
 

ਰਾਗੁ ਸੂਹੀ ਛਿੰਤ ਮਹਲਾ ੫ ਘਰੁ ੧     (777-6) 

ਸੁਤਣ ਿਾਵਰੇ ਤ ੂਕਾਏ ਦੇਤਖ ਿਲੁਾਨਾ ॥ 

ਸੁਤਣ ਿਾਵਰੇ ਨੇਹੁ ਕੂਿਾ ਲਾਇਓ ਕੁਸਿੰਿ ਰਿੰਗਾਨਾ ॥ 

ਕੂਿੀ ਡੇਤਖ ਿੁਲ ੋਅਢੁ ਲਹੈ ਨ ਮੁਲ ੋਗੋਤਵਦ ਨਾਮੁ ਮਿੀਿਾ ॥ 

ਥੀਵਤਹ ਲਾਲਾ ਅਤਤ ਗੁਲਾਲਾ ਸਿਦੁ ਚੀਤਨ ਗੁਰ ਮੀਿਾ ॥ 

ਤਮਤਥਆ ਮੋਤਹ ਮਗਨੁ ਥੀ ਰਤਹਆ ਝੂਿ ਸਿੰਤਗ ਲਪਿਾਨਾ ॥ 

ਨਾਨਕ ਦੀਨ ਸਰਤਣ ਤਕਰਪਾ ਤਨਤਧ ਰਾਖ ੁਲਾਿ ਿਗਤਾਨਾ ॥੧॥ 

ਸੁਤਣ ਿਾਵਰੇ ਸੇਤਵ ਿਾਕੁਰੁ ਨਾਥੁ ਪਰਾਣਾ ॥ 

ਸੁਤਣ ਿਾਵਰੇ ਿ ੋਆਇਆ ਤਤਸੁ ਿਾਣਾ ॥ 

ਤਨਹਚਲੁ ਹਿ ਵੈਸੀ ਸਤੁਣ ਪਰਦੇਸੀ ਸਿੰਤਸਿੰਤਗ ਤਮਤਲ ਰਹੀਐ ॥ 

ਹਤਰ ਪਾਈਐ ਿਾਗੀ ਸੁਤਣ ਿੈਰਾਗੀ ਚਰਣ ਪਰਿੂ ਗਤਹ ਰਹੀਐ ॥ 

ਏਹੁ ਮਨੁ ਦੀਿੈ ਸਿੰਕ ਨ ਕੀਿ ੈਗੁਰਮੁਤਖ ਤਤਿ ਿਹੁ ਮਾਣਾ ॥ 

ਨਾਨਕ ਦੀਨ ਿਗਤ ਿਵ ਤਾਰਣ ਤੇਰੇ ਤਕਆ ਗੁਣ ਆਤਖ ਵਖਾਣਾ ॥੨॥ 

ਸੁਤਣ ਿਾਵਰੇ ਤਕਆ ਕੀਚੈ ਕੂਿਾ ਮਾਨੋ ॥ 

ਸੁਤਣ ਿਾਵਰੇ ਹਿੁ ਵਸੈੀ ਗਰਿ ੁਗੁਮਾਨੋ ॥ 

ਤਨਹਚਲੁ ਹਿ ਿਾਣਾ ਤਮਤਥਆ ਮਾਣਾ ਸਿੰਤ ਪਰਿੂ ਹੋਇ ਦਾਸਾ ॥ 

ਿੀਵਤ ਮਰੀਐ ਿਉਿਲ ੁਤਰੀਐ ਿੇ ਥੀਵੈ ਕਰਤਮ ਤਲਤਖਆਸਾ ॥ 

ਗੁਰੁ ਸੇਵੀਿ ੈਅਿੰਤਮਰਤੁ ਪੀਿ ੈਤਿਸੁ ਲਾਵਤਹ ਸਹਤਿ ਤਧਆਨੋ ॥ 

ਨਾਨਕ ੁਸਰਤਣ ਪਇਆ ਹਤਰ ਦੁਆਰ ੈਹਉ ਿਤਲ ਿਤਲ ਸਦ ਕੁਰਿਾਨੋ ॥੩॥ 

ਸੁਤਣ ਿਾਵਰੇ ਮਤੁ ਿਾਣਤਹ ਪਰਿੁ ਮ ੈਪਾਇਆ ॥ 

ਸੁਤਣ ਿਾਵਰੇ ਥੀਉ ਰੇਣੁ ਤਿਨੀ ਪਰਿੁ ਤਧਆਇਆ ॥ 

ਤਿਤਨ ਪਰਿੁ ਤਧਆਇਆ ਤਤਤਨ ਸੁਖੁ ਪਾਇਆ ਵਡਿਾਗੀ ਦਰਸਨੁ ਪਾਈਐ ॥ 

ਥੀਉ ਤਨਮਾਣਾ ਸਦ ਕੁਰਿਾਣਾ ਸਗਲਾ ਆਪ ੁਤਮਿਾਈਐ ॥ 

ਓਹੁ ਧਨ ੁਿਾਗ ਸੁਧਾ ਤਿਤਨ ਪਰਿੁ ਲਧਾ ਹਮ ਤਤਸ ੁਪਤਹ ਆਪੁ ਵੇਚਾਇਆ ॥ 

ਨਾਨਕ ਦੀਨ ਸਰਤਣ ਸੁਖ ਸਾਗਰ ਰਾਖੁ ਲਾਿ ਅਪਨਾਇਆ ॥੪॥੧॥ 
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ਸੁਤਣ ਿਾਵਰੇ ਥੀਉ ਰੇਣ ੁਤਿਨੀ ਪਰਿੁ ਤਧਆਇਆ ॥ 
 

ਰਾਗੁ ਸੂਹੀ ਛਿੰਤ ਮਹਲਾ ੫ ਘਰੁ ੧     (777-6) 

ਸੁਤਣ ਿਾਵਰੇ ਤ ੂਕਾਏ ਦੇਤਖ ਿਲੁਾਨਾ ॥ 

ਸੁਤਣ ਿਾਵਰੇ ਨੇਹੁ ਕੂਿਾ ਲਾਇਓ ਕੁਸਿੰਿ ਰਿੰਗਾਨਾ ॥ 

ਕੂਿੀ ਡੇਤਖ ਿੁਲ ੋਅਢੁ ਲਹੈ ਨ ਮੁਲ ੋਗੋਤਵਦ ਨਾਮੁ ਮਿੀਿਾ ॥ 

ਥੀਵਤਹ ਲਾਲਾ ਅਤਤ ਗੁਲਾਲਾ ਸਿਦੁ ਚੀਤਨ ਗੁਰ ਮੀਿਾ ॥ 

ਤਮਤਥਆ ਮੋਤਹ ਮਗਨੁ ਥੀ ਰਤਹਆ ਝੂਿ ਸਿੰਤਗ ਲਪਿਾਨਾ ॥ 

ਨਾਨਕ ਦੀਨ ਸਰਤਣ ਤਕਰਪਾ ਤਨਤਧ ਰਾਖ ੁਲਾਿ ਿਗਤਾਨਾ ॥੧॥ 

ਸੁਤਣ ਿਾਵਰੇ ਸੇਤਵ ਿਾਕੁਰੁ ਨਾਥੁ ਪਰਾਣਾ ॥ 

ਸੁਤਣ ਿਾਵਰੇ ਿ ੋਆਇਆ ਤਤਸੁ ਿਾਣਾ ॥ 

ਤਨਹਚਲੁ ਹਿ ਵੈਸੀ ਸਤੁਣ ਪਰਦੇਸੀ ਸਿੰਤਸਿੰਤਗ ਤਮਤਲ ਰਹੀਐ ॥ 

ਹਤਰ ਪਾਈਐ ਿਾਗੀ ਸੁਤਣ ਿੈਰਾਗੀ ਚਰਣ ਪਰਿੂ ਗਤਹ ਰਹੀਐ ॥ 

ਏਹੁ ਮਨੁ ਦੀਿੈ ਸਿੰਕ ਨ ਕੀਿ ੈਗੁਰਮੁਤਖ ਤਤਿ ਿਹੁ ਮਾਣਾ ॥ 

ਨਾਨਕ ਦੀਨ ਿਗਤ ਿਵ ਤਾਰਣ ਤੇਰੇ ਤਕਆ ਗੁਣ ਆਤਖ ਵਖਾਣਾ ॥੨॥ 

ਸੁਤਣ ਿਾਵਰੇ ਤਕਆ ਕੀਚੈ ਕੂਿਾ ਮਾਨੋ ॥ 

ਸੁਤਣ ਿਾਵਰੇ ਹਿੁ ਵਸੈੀ ਗਰਿ ੁਗੁਮਾਨੋ ॥ 

ਤਨਹਚਲੁ ਹਿ ਿਾਣਾ ਤਮਤਥਆ ਮਾਣਾ ਸਿੰਤ ਪਰਿੂ ਹੋਇ ਦਾਸਾ ॥ 

ਿੀਵਤ ਮਰੀਐ ਿਉਿਲ ੁਤਰੀਐ ਿੇ ਥੀਵੈ ਕਰਤਮ ਤਲਤਖਆਸਾ ॥ 

ਗੁਰੁ ਸੇਵੀਿ ੈਅਿੰਤਮਰਤੁ ਪੀਿ ੈਤਿਸੁ ਲਾਵਤਹ ਸਹਤਿ ਤਧਆਨੋ ॥ 

ਨਾਨਕ ੁਸਰਤਣ ਪਇਆ ਹਤਰ ਦੁਆਰ ੈਹਉ ਿਤਲ ਿਤਲ ਸਦ ਕੁਰਿਾਨੋ ॥੩॥ 

ਸੁਤਣ ਿਾਵਰੇ ਮਤੁ ਿਾਣਤਹ ਪਰਿੁ ਮ ੈਪਾਇਆ ॥ 

ਸੁਤਣ ਿਾਵਰੇ ਥੀਉ ਰੇਣੁ ਤਿਨੀ ਪਰਿੁ ਤਧਆਇਆ ॥ 

ਤਿਤਨ ਪਰਿੁ ਤਧਆਇਆ ਤਤਤਨ ਸੁਖੁ ਪਾਇਆ ਵਡਿਾਗੀ ਦਰਸਨੁ ਪਾਈਐ ॥ 

ਥੀਉ ਤਨਮਾਣਾ ਸਦ ਕੁਰਿਾਣਾ ਸਗਲਾ ਆਪ ੁਤਮਿਾਈਐ ॥ 

ਓਹੁ ਧਨ ੁਿਾਗ ਸੁਧਾ ਤਿਤਨ ਪਰਿੁ ਲਧਾ ਹਮ ਤਤਸ ੁਪਤਹ ਆਪੁ ਵੇਚਾਇਆ ॥ 

ਨਾਨਕ ਦੀਨ ਸਰਤਣ ਸੁਖ ਸਾਗਰ ਰਾਖੁ ਲਾਿ ਅਪਨਾਇਆ ॥੪॥੧॥ 
 
  



 595 

ਸੁਤਣ ਿਾਵਰੇ ਮਤੁ ਿਾਣਤਹ ਪਰਿ ੁਮ ੈਪਾਇਆ ॥ 
 

ਰਾਗੁ ਸੂਹੀ ਛਿੰਤ ਮਹਲਾ ੫ ਘਰੁ ੧     (777-7) 

ਸੁਤਣ ਿਾਵਰੇ ਤ ੂਕਾਏ ਦੇਤਖ ਿਲੁਾਨਾ ॥ 

ਸੁਤਣ ਿਾਵਰੇ ਨੇਹੁ ਕੂਿਾ ਲਾਇਓ ਕੁਸਿੰਿ ਰਿੰਗਾਨਾ ॥ 

ਕੂਿੀ ਡੇਤਖ ਿੁਲ ੋਅਢੁ ਲਹੈ ਨ ਮੁਲ ੋਗੋਤਵਦ ਨਾਮੁ ਮਿੀਿਾ ॥ 

ਥੀਵਤਹ ਲਾਲਾ ਅਤਤ ਗੁਲਾਲਾ ਸਿਦੁ ਚੀਤਨ ਗੁਰ ਮੀਿਾ ॥ 

ਤਮਤਥਆ ਮੋਤਹ ਮਗਨੁ ਥੀ ਰਤਹਆ ਝੂਿ ਸਿੰਤਗ ਲਪਿਾਨਾ ॥ 

ਨਾਨਕ ਦੀਨ ਸਰਤਣ ਤਕਰਪਾ ਤਨਤਧ ਰਾਖ ੁਲਾਿ ਿਗਤਾਨਾ ॥੧॥ 

ਸੁਤਣ ਿਾਵਰੇ ਸੇਤਵ ਿਾਕੁਰੁ ਨਾਥੁ ਪਰਾਣਾ ॥ 

ਸੁਤਣ ਿਾਵਰੇ ਿ ੋਆਇਆ ਤਤਸੁ ਿਾਣਾ ॥ 

ਤਨਹਚਲੁ ਹਿ ਵੈਸੀ ਸਤੁਣ ਪਰਦੇਸੀ ਸਿੰਤਸਿੰਤਗ ਤਮਤਲ ਰਹੀਐ ॥ 

ਹਤਰ ਪਾਈਐ ਿਾਗੀ ਸੁਤਣ ਿੈਰਾਗੀ ਚਰਣ ਪਰਿੂ ਗਤਹ ਰਹੀਐ ॥ 

ਏਹੁ ਮਨੁ ਦੀਿੈ ਸਿੰਕ ਨ ਕੀਿ ੈਗੁਰਮੁਤਖ ਤਤਿ ਿਹੁ ਮਾਣਾ ॥ 

ਨਾਨਕ ਦੀਨ ਿਗਤ ਿਵ ਤਾਰਣ ਤੇਰੇ ਤਕਆ ਗੁਣ ਆਤਖ ਵਖਾਣਾ ॥੨॥ 

ਸੁਤਣ ਿਾਵਰੇ ਤਕਆ ਕੀਚੈ ਕੂਿਾ ਮਾਨੋ ॥ 

ਸੁਤਣ ਿਾਵਰੇ ਹਿੁ ਵਸੈੀ ਗਰਿ ੁਗੁਮਾਨੋ ॥ 

ਤਨਹਚਲੁ ਹਿ ਿਾਣਾ ਤਮਤਥਆ ਮਾਣਾ ਸਿੰਤ ਪਰਿੂ ਹੋਇ ਦਾਸਾ ॥ 

ਿੀਵਤ ਮਰੀਐ ਿਉਿਲ ੁਤਰੀਐ ਿੇ ਥੀਵੈ ਕਰਤਮ ਤਲਤਖਆਸਾ ॥ 

ਗੁਰੁ ਸੇਵੀਿ ੈਅਿੰਤਮਰਤੁ ਪੀਿ ੈਤਿਸੁ ਲਾਵਤਹ ਸਹਤਿ ਤਧਆਨੋ ॥ 

ਨਾਨਕ ੁਸਰਤਣ ਪਇਆ ਹਤਰ ਦੁਆਰ ੈਹਉ ਿਤਲ ਿਤਲ ਸਦ ਕੁਰਿਾਨੋ ॥੩॥ 

ਸੁਤਣ ਿਾਵਰੇ ਮਤੁ ਿਾਣਤਹ ਪਰਿੁ ਮ ੈਪਾਇਆ ॥ 

ਸੁਤਣ ਿਾਵਰੇ ਥੀਉ ਰੇਣੁ ਤਿਨੀ ਪਰਿੁ ਤਧਆਇਆ ॥ 

ਤਿਤਨ ਪਰਿੁ ਤਧਆਇਆ ਤਤਤਨ ਸੁਖੁ ਪਾਇਆ ਵਡਿਾਗੀ ਦਰਸਨੁ ਪਾਈਐ ॥ 

ਥੀਉ ਤਨਮਾਣਾ ਸਦ ਕੁਰਿਾਣਾ ਸਗਲਾ ਆਪ ੁਤਮਿਾਈਐ ॥ 

ਓਹੁ ਧਨ ੁਿਾਗ ਸੁਧਾ ਤਿਤਨ ਪਰਿੁ ਲਧਾ ਹਮ ਤਤਸ ੁਪਤਹ ਆਪੁ ਵੇਚਾਇਆ ॥ 

ਨਾਨਕ ਦੀਨ ਸਰਤਣ ਸੁਖ ਸਾਗਰ ਰਾਖੁ ਲਾਿ ਅਪਨਾਇਆ ॥੪॥੧॥ 
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ਸੁਤਣ ਿੇਨਿੰਤੀ ਸੁਆਮੀ ਅਪੁਨ ੇਨਾਨਕੁ ਇਹੁ ਸੁਖੁ ਮਾਗੈ ॥ 
 

ਸਰੋਤਿ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (610-1) 

ਸੁਖੀਏ ਕਉ ਪੇਖੈ ਸਿ ਸੁਖੀਆ ਰੋਗੀ ਕੈ ਿਾਣ ੈਸਿ ਰੋਗੀ ॥ 

ਕਰਣ ਕਰਾਵਨਹਾਰ ਸੁਆਮੀ ਆਪਨ ਹਾਤਥ ਸਿੰਿਗੋੀ ॥੧॥ 

ਮਨ ਮੇਰ ੇਤਿਤਨ ਅਪਨੁਾ ਿਰਮੁ ਗਵਾਤਾ ॥ 

ਤਤਸ ਕੈ ਿਾਣ ੈਕੋਇ ਨ ਿੂਲਾ ਤਿਤਨ ਸਗਲੋ ਿਰਹਮੁ ਪਛਾਤਾ ॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਸਿੰਤ ਸਿੰਤਗ ਿਾ ਕਾ ਮਨੁ ਸੀਤਲ ੁਓਹੁ ਿਾਣ ੈਸਗਲੀ ਿਾਂਢੀ ॥ 

ਹਉਮੈ ਰੋਤਗ ਿਾ ਕਾ ਮਨੁ ਤਿਆਤਪਤ ਓਹ ੁਿਨਤਮ ਮਰੈ ਤਿਲਲਾਤੀ ॥੨॥ 

ਤਗਆਨ ਅਿੰਿਨੁ ਿਾ ਕੀ ਨੇਤਰੀ ਪਤਿਆ ਤਾ ਕਉ ਸਰਿ ਪਰਗਾਸਾ ॥ 

ਅਤਗਆਤਨ ਅਿੰਧੇਰ ੈਸੂਝਤਸ ਨਾਹੀ ਿਹੁਤਿ ਿਹੁਤਿ ਿਰਮਾਤਾ ॥੩॥ 

ਸੁਤਣ ਿਨੇਿੰਤੀ ਸੁਆਮੀ ਅਪਨੁ ੇਨਾਨਕ ੁਇਹੁ ਸੁਖ ੁਮਾਗ ੈ॥ 

ਿਹ ਕੀਰਤਨੁ ਤੇਰਾ ਸਾਧ ੂਗਾਵਤਹ ਤਹ ਮੇਰਾ ਮਨ ੁਲਾਗੈ ॥੪॥੬॥ 
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ਸੁਤਣ ਿੇਨਤੀ ਪਰਿ ਦੀਨ ਦਇਆਲਾ ॥ 
 

ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (743-13) 

ਸੇ ਸਿੰਿੋਗ ਕਰਹੁ ਮੇਰੇ ਤਪਆਰ ੇ॥ 

ਤਿਤੁ ਰਸਨਾ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਉਚਾਰੇ ॥੧॥ 

ਸੁਤਣ ਿਨੇਤੀ ਪਰਿ ਦੀਨ ਦਇਆਲਾ ॥ 

ਸਾਧ ਗਾਵਤਹ ਗੁਣ ਸਦਾ ਰਸਾਲਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਿੀਵਨ ਰੂਪੁ ਤਸਮਰਣੁ ਪਰਿ ਤੇਰਾ ॥ 

ਤਿਸੁ ਤਿਪਾ ਕਰਤਹ ਿਸਤਹ ਤਤਸੁ ਨੇਰਾ ॥੨॥ 

ਿਨ ਕੀ ਿੂਖ ਤੇਰਾ ਨਾਮੁ ਅਹਾਰੁ ॥ 

ਤੂਿੰ ਦਾਤਾ ਪਰਿ ਦੇਵਣਹਾਰੁ ॥੩॥ 

ਰਾਮ ਰਮਤ ਸਿੰਤਨ ਸੁਖੁ ਮਾਨਾ ॥ 

ਨਾਨਕ ਦੇਵਨਹਾਰ ਸੁਿਾਨਾ ॥੪॥੨੬॥੩੨॥ 
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ਸੁਤਣ ਮਨ ਤਨ ਤੁਝੁ ਸੁਖ ੁਤਦਖਲਾਵਉ ॥ 
 

ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (742-12) 

ਿੈਕੁਿੰਿ ਨਗਰੁ ਿਹਾ ਸਿੰਤ ਵਾਸਾ ॥ 

ਪਰਿ ਚਰਣ ਕਮਲ ਤਰਦ ਮਾਤਹ ਤਨਵਾਸਾ ॥੧॥ 

ਸੁਤਣ ਮਨ ਤਨ ਤੁਝੁ ਸੁਖ ੁਤਦਖਲਾਵਉ ॥ 

ਹਤਰ ਅਤਨਕ ਤਿਿੰਿਨ ਤੁਝੁ ਿੋਗ ਿੁਿੰਚਾਵਉ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਅਿੰਤਮਰਤ ਨਾਮੁ ਿਿੰਚੁ ਮਨ ਮਾਹੀ ॥ 

ਅਚਰਿ ਸਾਦ ਤਾ ਕ ੇਿਰਨ ੇਨ ਿਾਹੀ ॥੨॥ 

ਲੋਿੁ ਮੂਆ ਤਤਰਸਨਾ ਿੁਤਝ ਥਾਕੀ ॥ 

ਪਾਰਿਰਹਮ ਕੀ ਸਰਤਣ ਿਨ ਤਾਕੀ ॥੩॥ 

ਿਨਮ ਿਨਮ ਕੇ ਿੈ ਮੋਹ ਤਨਵਾਰੇ ॥ 

ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਪਰਿ ਤਕਰਪਾ ਧਾਰੇ ॥੪॥੨੧॥੨੭॥ 
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ਸੁਤਣ ਮੀਤਾ ਧੂਰੀ ਕਉ ਿਤਲ ਿਾਈ ॥ 
 

ਸਰੋਤਿ ਮਹਲਾ ੫ ਘਰੁ ੨ ਚਉਪਦੇ     (611-19) 

ਏਕੁ ਤਪਤਾ ਏਕਸ ਕੇ ਹਮ ਿਾਤਰਕ ਤੂ ਮੇਰਾ ਗੁਰ ਹਾਈ ॥ 

ਸੁਤਣ ਮੀਤਾ ਿੀਉ ਹਮਾਰਾ ਿਤਲ ਿਤਲ ਿਾਸੀ ਹਤਰ ਦਰਸਨੁ ਦੇਹੁ ਤਦਖਾਈ ॥੧॥ 

ਸੁਤਣ ਮੀਤਾ ਧੂਰੀ ਕਉ ਿਤਲ ਿਾਈ ॥ 

ਇਹੁ ਮਨ ੁਤੇਰਾ ਿਾਈ ॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਪਾਵ ਮਲਵੋਾ ਮਤਲ ਮਤਲ ਧਵੋਾ ਇਹੁ ਮਨ ੁਤੈ ਕੂ ਦੇਸਾ ॥ 

ਸੁਤਣ ਮੀਤਾ ਹਉ ਤੇਰੀ ਸਰਣਾਈ ਆਇਆ ਪਰਿ ਤਮਲਉ ਦੇਹ ੁਉਪਦੇਸਾ ॥੨॥ 

ਮਾਨ ੁਨ ਕੀਿ ੈਸਰਤਣ ਪਰੀਿੈ ਕਰ ੈਸੁ ਿਲਾ ਮਨਾਈਐ ॥ 

ਸੁਤਣ ਮੀਤਾ ਿੀਉ ਤਪਿੰਡੁ ਸਿੁ ਤਨੁ ਅਰਪੀਿ ੈਇਉ ਦਰਸਨ ੁਹਤਰ ਿੀਉ ਪਾਈਐ ॥੩॥ 

ਿਇਓ ਅਨਗੁਰਹੁ ਪਰਸਾਤਦ ਸਿੰਤਨ ਕੈ ਹਤਰ ਨਾਮਾ ਹੈ ਮੀਿਾ ॥ 

ਿਨ ਨਾਨਕ ਕਉ ਗੁਤਰ ਤਕਰਪਾ ਧਾਰੀ ਸਿ ੁਅਕੁਲ ਤਨਰਿੰਿਨੁ ਡੀਿਾ ॥੪॥੧॥੧੨॥ 
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ਸੁਤਣ ਯਾਰ ਹਮਾਰੇ ਸਿਣ ਇਕ ਕਰਉ ਿੇਨਿੰਤੀਆ ॥ 
 

ਿਤੈਸਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ਛਿੰਤ ਘਰੁ ੧ ॥ ਛਿੰਤ ॥ (703-13) 

ਸੁਤਣ ਯਾਰ ਹਮਾਰੇ ਸਿਣ ਇਕ ਕਰਉ ਿਨੇਿੰਤੀਆ ॥ 

ਤਤਸੁ ਮੋਹਨ ਲਾਲ ਤਪਆਰੇ ਹਉ ਤਫਰਉ ਖੋਿਿੰਤੀਆ ॥ 

ਤਤਸੁ ਦਤਸ ਤਪਆਰ ੇਤਸਰ ੁਧਰੀ ਉਤਾਰੇ ਇਕ ਿੋਰੀ ਦਰਸਨੁ ਦੀਿ ੈ॥ 

ਨੈਨ ਹਮਾਰੇ ਤਪਰਅ ਰਿੰਗ ਰਿੰਗਾਰ ੇਇਕੁ ਤਤਲ ੁਿੀ ਨਾ ਧੀਰੀਿ ੈ॥ 

ਪਰਿ ਤਸਉ ਮਨ ੁਲੀਨਾ ਤਿਉ ਿਲ ਮੀਨਾ ਚਾਤਤਰਕ ਤਿਵ ੈਤਤਸਿੰਤੀਆ ॥ 

ਿਨ ਨਾਨਕ ਗੁਰੁ ਪੂਰਾ ਪਾਇਆ ਸਗਲੀ ਤਤਖਾ ਿੁਝਿੰਤੀਆ ॥੧॥ 

ਯਾਰ ਵੇ ਤਪਰਅ ਹਿੇ ਸਖੀਆ ਮੂ ਕਹੀ ਨ ਿੇਹੀਆ ॥ 

ਯਾਰ ਵੇ ਤਹਕ ਡੂਿੰ ਤਹਕ ਚਾਿੈ ਹਉ ਤਕਸ ੁਤਚਤੇਹੀਆ ॥ 

ਤਹਕ ਦੂਿੰ ਤਹਤਕ ਚਾਿ ੇਅਤਨਕ ਤਪਆਰੇ ਤਨਤ ਕਰਦ ੇਿੋਗ ਤਿਲਾਸਾ ॥ 

ਤਤਨਾ ਦੇਤਖ ਮਤਨ ਚਾਉ ਉਿਿੰਦਾ ਹਉ ਕਤਦ ਪਾਈ ਗੁਣਤਾਸਾ ॥ 

ਤਿਨੀ ਮੈਡਾ ਲਾਲੁ ਰੀਝਾਇਆ ਹਉ ਤਤਸ ੁਆਗ ੈਮਨ ੁਡੇੋਂਹੀਆ ॥ 

ਨਾਨਕ ੁਕਹੈ ਸੁਤਣ ਤਿਨਉ ਸੁਹਾਗਤਣ ਮੂ ਦਤਸ ਤਡਖਾ ਤਪਰੁ ਕੇਹੀਆ ॥੨॥ 

ਯਾਰ ਵੇ ਤਪਰ ੁਆਪਣ ਿਾਣਾ ਤਕਛੁ ਨੀਸੀ ਛਿੰਦਾ ॥ 

ਯਾਰ ਵੇ ਤ ੈਰਾਤਵਆ ਲਾਲਨੁ ਮੂ ਦਤਸ ਦਸਿੰਦਾ ॥ 

ਲਾਲਨੁ ਤੈ ਪਾਇਆ ਆਪ ੁਗਵਾਇਆ ਿ ੈਧਨ ਿਾਗ ਮਥਾਣੇ ॥ 

ਿਾਂਹ ਪਕਤਿ ਿਾਕੁਤਰ ਹਉ ਤਘਧੀ ਗੁਣ ਅਵਗਣ ਨ ਪਛਾਣ ੇ॥ 

ਗੁਣ ਹਾਰੁ ਤ ੈਪਾਇਆ ਰਿੰਗੁ ਲਾਲੁ ਿਣਾਇਆ ਤਤਸ ੁਹਿੋ ਤਕਛ ੁਸੁਹਿੰਦਾ ॥ 

ਿਨ ਨਾਨਕ ਧਿੰਤਨ ਸੁਹਾਗਤਣ ਸਾਈ ਤਿਸ ੁਸਿੰਤਗ ਿਤਾਰੁ ਵਸਿੰਦਾ ॥੩॥ 

ਯਾਰ ਵੇ ਤਨਤ ਸੁਖ ਸੁਖੇਦੀ ਸਾ ਮੈ ਪਾਈ ॥ 

ਵਰੁ ਲੋਿੀਦਾ ਆਇਆ ਵਿੀ ਵਾਧਾਈ ॥ 

ਮਹਾ ਮਿੰਗਲੁ ਰਹਸ ੁਥੀਆ ਤਪਰ ੁਦਇਆਲੁ ਸਦ ਨਵ ਰਿੰਗੀਆ ॥ 

ਵਡ ਿਾਤਗ ਪਾਇਆ ਗੁਤਰ ਤਮਲਾਇਆ ਸਾਧ ਕੈ ਸਤਸਿੰਗੀਆ ॥ 

ਆਸਾ ਮਨਸਾ ਸਗਲ ਪੂਰੀ ਤਪਰਅ ਅਿੰਤਕ ਅਿੰਕੁ ਤਮਲਾਈ ॥ 

ਤਿਨਵਿੰਤਤ ਨਾਨਕ ੁਸੁਖ ਸੁਖੇਦੀ ਸਾ ਮ ੈਗੁਰ ਤਮਤਲ ਪਾਈ ॥੪॥੧॥ 
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ਸੁਤਣ ਵਡਾ ਆਖ ੈਸਿੁ ਕੋਇ ॥ 
 

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੧ ॥ (773-16) 

ਸੁਤਣ ਵਡਾ ਆਖੈ ਸਿ ੁਕੋਇ ॥ 

ਕੇਵਡੁ ਵਡਾ ਡੀਿਾ ਹੋਇ ॥ 

ਕੀਮਤਤ ਪਾਇ ਨ ਕਤਹਆ ਿਾਇ ॥ 

ਕਹਣ ੈਵਾਲੇ ਤੇਰ ੇਰਹੇ ਸਮਾਇ ॥੧॥ 

ਵਡੇ ਮੇਰ ੇਸਾਤਹਿਾ ਗਤਹਰ ਗਿੰਿੀਰਾ ਗੁਣੀ ਗਹੀਰਾ ॥ 

ਕੋਇ ਨ ਿਾਣ ੈਤੇਰਾ ਕੇਤਾ ਕੇਵਡੁ ਚੀਰਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਸਤਿ ਸੁਰਤੀ ਤਮਤਲ ਸੁਰਤਤ ਕਮਾਈ ॥ 

ਸਿ ਕੀਮਤਤ ਤਮਤਲ ਕੀਮਤਤ ਪਾਈ ॥ 

ਤਗਆਨੀ ਤਧਆਨੀ ਗੁਰ ਗੁਰਹਾਈ ॥ 

ਕਹਣੁ ਨ ਿਾਈ ਤੇਰੀ ਤਤਲੁ ਵਤਡਆਈ ॥੨॥ 

ਸਤਿ ਸਤ ਸਤਿ ਤਪ ਸਤਿ ਚਿੰਤਗਆਈਆ ॥ 

ਤਸਧਾ ਪੁਰਖਾ ਕੀਆ ਵਤਡਆਈਆ ॥ 

ਤੁਧੁ ਤਵਣ ੁਤਸਧੀ ਤਕਨ ੈਨ ਪਾਈਆ ॥ 

ਕਰਤਮ ਤਮਲ ੈਨਾਹੀ ਿਾਤਕ ਰਹਾਈਆ ॥੩॥ 

ਆਖਣ ਵਾਲਾ ਤਕਆ ਵੇਚਾਰਾ ॥ 

ਤਸਫਤੀ ਿਰੇ ਤੇਰੇ ਿਿੰਡਾਰਾ ॥ 

ਤਿਸੁ ਤੂ ਦੇਤਹ ਤਤਸੈ ਤਕਆ ਚਾਰਾ ॥ 

ਨਾਨਕ ਸਚੁ ਸਵਾਰਣਹਾਰਾ ॥੪॥੨॥ 
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ਸੁਤੁ ਅਪਰਾਧ ਕਰਤ ਹੈ ਿਤੇੇ ॥ 
 

ਆਸਾ ਸਰੀ ਕਿੀਰ ਿੀਉ ਕੀ॥ (478-14) 

ਸੁਤੁ ਅਪਰਾਧ ਕਰਤ ਹੈ ਿੇਤੇ ॥ 

ਿਨਨੀ ਚੀਤਤ ਨ ਰਾਖਤਸ ਤੇਤ ੇ॥੧॥ 

ਰਾਮਈਆ ਹਉ ਿਾਤਰਕੁ ਤੇਰਾ ॥ 

ਕਾਹੇ ਨ ਖਿੰਡਤਸ ਅਵਗਨੁ ਮੇਰਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਿੇ ਅਤਤ ਿੋਪ ਕਰੇ ਕਤਰ ਧਾਇਆ ॥ 

ਤਾ ਿੀ ਚੀਤਤ ਨ ਰਾਖਤਸ ਮਾਇਆ ॥੨॥ 

ਤਚਿੰਤ ਿਵਤਨ ਮਨੁ ਪਤਰਓ ਹਮਾਰਾ ॥ 

ਨਾਮ ਤਿਨਾ ਕੈਸੇ ਉਤਰਤਸ ਪਾਰਾ ॥੩॥ 

ਦੇਤਹ ਤਿਮਲ ਮਤਤ ਸਦਾ ਸਰੀਰਾ ॥ 

ਸਹਤਿ ਸਹਤਿ ਗਨੁ ਰਵ ੈਕਿੀਰਾ ॥੪॥੩॥੧੨॥ 
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ਸੁਤਨ ਸਖੀਏ ਪਰਿ ਤਮਲਣ ਨੀਸਾਨੀ ॥ 
 

ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (737-4) 

ਧਨੁ ਸੋਹਾਗਤਨ ਿ ੋਪਰਿੂ ਪਛਾਨ ੈ॥ 

ਮਾਨੈ ਹੁਕਮੁ ਤਿ ੈਅਤਿਮਾਨੈ ॥ 

ਤਪਰਅ ਤਸਉ ਰਾਤੀ ਰਲੀਆ ਮਾਨੈ ॥੧॥ 

ਸੁਤਨ ਸਖੀਏ ਪਰਿ ਤਮਲਣ ਨੀਸਾਨੀ ॥ 

ਮਨੁ ਤਨੁ ਅਰਤਪ ਤਤਿ ਲਾਿ ਲੋਕਾਨੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਸਖੀ ਸਹੇਲੀ ਕਉ ਸਮਝਾਵ ੈ॥ 

ਸੋਈ ਕਮਾਵੈ ਿ ੋਪਰਿ ਿਾਵੈ ॥ 

ਸਾ ਸੋਹਾਗਤਣ ਅਿੰਤਕ ਸਮਾਵੈ ॥੨॥ 

ਗਰਤਿ ਗਹੇਲੀ ਮਹਲੁ ਨ ਪਾਵ ੈ॥ 

ਤਫਤਰ ਪਛੁਤਾਵ ੈਿਿ ਰਤੈਣ ਤਿਹਾਵੈ ॥ 

ਕਰਮਹੀਤਣ ਮਨਮੁਤਖ ਦੁਖ ੁਪਾਵੈ ॥੩॥ 

ਤਿਨਉ ਕਰੀ ਿੇ ਿਾਣਾ ਦੂਤਰ ॥ 

ਪਰਿੁ ਅਤਿਨਾਸੀ ਰਤਹਆ ਿਰਪਤੂਰ ॥ 

ਿਨੁ ਨਾਨਕੁ ਗਾਵ ੈਦੇਤਖ ਹਦੂਤਰ ॥੪॥੩॥ 
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ਸੁਤਨ ਕਤਰ ਿਚਨ ਤੁਮਹਾਰੇ ਸਤਤਗਰੁ ਮਨੁ ਤਨੁ ਮੇਰਾ ਿਾਰੁ ਥੀਓ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
 

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (382-14) 

ਅਿੰਤਮਰਤ ੁਨਾਮੁ ਤੁਮਹਾਰਾ ਿਾਕੁਰ ਏਹੁ ਮਹਾ ਰਸੁ ਿਨਤਹ ਪੀਓ ॥ 

ਿਨਮ ਿਨਮ ਚੂਕੇ ਿੈ ਿਾਰ ੇਦੁਰਤੁ ਤਿਨਾਤਸਓ ਿਰਮੁ ਿੀਓ ॥੧॥ 

ਦਰਸਨੁ ਪੇਖਤ ਮ ੈਿੀਓ ॥ 

ਸੁਤਨ ਕਤਰ ਿਚਨ ਤਮੁਹਾਰ ੇਸਤਤਗੁਰ ਮਨੁ ਤਨੁ ਮੇਰਾ ਿਾਰ ੁਥੀਓ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਤੁਮਹਰੀ ਤਿਪਾ ਤੇ ਿਇਓ ਸਾਧਸਿੰਗੁ ਏਹੁ ਕਾਿੁ ਤੁਮਹ ਆਤਪ ਕੀਓ ॥ 

ਤਦਿੁ ਕਤਰ ਚਰਣ ਗਹੇ ਪਰਿ ਤਮੁਹਰੇ ਸਹਿੇ ਤਿਤਖਆ ਿਈ ਖੀਓ ॥੨॥ 

ਸੁਖ ਤਨਧਾਨ ਨਾਮੁ ਪਰਿ ਤੁਮਰਾ ਏਹੁ ਅਤਿਨਾਸੀ ਮਿੰਤੁ ਲੀਓ ॥ 

ਕਤਰ ਤਕਰਪਾ ਮੋਤਹ ਸਤਤਗੁਤਰ ਦੀਨਾ ਤਾਪੁ ਸਿੰਤਾਪੁ ਮੇਰਾ ਿੈਰੁ ਗੀਓ ॥੩॥ 

ਧਿੰਨੁ ਸੁ ਮਾਣਸ ਦੇਹੀ ਪਾਈ ਤਿਤੁ ਪਰਤਿ ਅਪਨੈ ਮੇਤਲ ਲੀਓ ॥ 

ਧਿੰਨੁ ਸੁ ਕਤਲਿੁਗੁ ਸਾਧਸਿੰਤਗ ਕੀਰਤਨੁ ਗਾਈਐ ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਅਧਾਰੁ ਹੀਓ ॥੪॥੮॥੪੭॥ 
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ਸੁਨਹੁ ਤਿਨਿੰਤੀ ਿਾਕਰੁ ਮਰੇੇ ਿੀਅ ਿਿੰਤ ਤੇਰੇ ਧਾਰੇ ॥ 
 

ਸਰੋਤਿ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (631-3) 

ਸੁਨਹੁ ਤਿਨਿੰਤੀ ਿਾਕੁਰ ਮੇਰ ੇਿੀਅ ਿਿੰਤ ਤੇਰੇ ਧਾਰੇ ॥ 

ਰਾਖੁ ਪੈਿ ਨਾਮ ਅਪੁਨੇ ਕੀ ਕਰਨ ਕਰਾਵਨਹਾਰੇ ॥੧॥ 

ਪਰਿ ਿੀਉ ਖਸਮਾਨਾ ਕਤਰ ਤਪਆਰੇ ॥ 

ਿੁਰੇ ਿਲੇ ਹਮ ਥਾਰੇ ॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਸੁਣੀ ਪੁਕਾਰ ਸਮਰਥ ਸੁਆਮੀ ਿਿੰਧਨ ਕਾਤਿ ਸਵਾਰ ੇ॥ 

ਪਤਹਤਰ ਤਸਰਪਾਉ ਸੇਵਕ ਿਨ ਮੇਲ ੇਨਾਨਕ ਪਰਗਿ ਪਹਾਰ ੇ॥੨॥੨੯॥੯੩॥ 
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ਸੁਨਹੁ ਿੇਨਿੰਤੀਆ ਸੁਆਮੀ ਮਰੇੇ ਰਾਮ ॥ 
 

ਤਿਹਾਗਿਾ ਮਹਲਾ ੫ ਛਿੰਤ ॥ (547-5) 

ਸੁਨਹੁ ਿਨੇਿੰਤੀਆ ਸੁਆਮੀ ਮੇਰੇ ਰਾਮ ॥ 

ਕੋਤਿ ਅਪਰਾਧ ਿਰ ੇਿੀ ਤੇਰੇ ਚੇਰ ੇਰਾਮ ॥ 

ਦੁਖ ਹਰਨ ਤਕਰਪਾ ਕਰਨ ਮੋਹਨ ਕਤਲ ਕਲਸੇਹ ਿਿੰਿਨਾ ॥ 

ਸਰਤਨ ਤੇਰੀ ਰਤਖ ਲੇਹ ੁਮੇਰੀ ਸਰਿ ਮੈ ਤਨਰਿੰਿਨਾ ॥ 

ਸੁਨਤ ਪੇਖਤ ਸਿੰਤਗ ਸਿ ਕੈ ਪਰਿ ਨੇਰਹੂ ਤੇ ਨੇਰ ੇ॥ 

ਅਰਦਾਤਸ ਨਾਨਕ ਸੁਤਨ ਸੁਆਮੀ ਰਤਖ ਲੇਹੁ ਘਰ ਕੇ ਚੇਰੇ ॥੧॥ 

ਤੂ ਸਮਰਥੁ ਸਦਾ ਹਮ ਦੀਨ ਿਖੇਾਰੀ ਰਾਮ ॥ 

ਮਾਇਆ ਮੋਤਹ ਮਗਨ ੁਕਤਢ ਲਹੇੁ ਮੁਰਾਰੀ ਰਾਮ ॥ 

ਲੋਤਿ ਮੋਤਹ ਤਿਕਾਤਰ ਿਾਤਧਓ ਅਤਨਕ ਦੋਖ ਕਮਾਵਨੇ ॥ 

ਅਤਲਪਤ ਿਿੰਧਨ ਰਹਤ ਕਰਤਾ ਕੀਆ ਅਪਨਾ ਪਾਵਨੇ ॥ 

ਕਤਰ ਅਨੁਗਰਹੁ ਪਤਤਤ ਪਾਵਨ ਿਹੁ ਿੋਤਨ ਿਰਮਤੇ ਹਾਰੀ ॥ 

ਤਿਨਵਿੰਤਤ ਨਾਨਕ ਦਾਸੁ ਹਤਰ ਕਾ ਪਰਿ ਿੀਅ ਪਰਾਨ ਅਧਾਰੀ ॥੨॥ 

ਤੂ ਸਮਰਥੁ ਵਡਾ ਮੇਰੀ ਮਤਤ ਥਰੋੀ ਰਾਮ ॥ 

ਪਾਲਤਹ ਅਤਕਰਤਘਨਾ ਪੂਰਨ ਤਦਰਸਤਿ ਤੇਰੀ ਰਾਮ ॥ 

ਅਗਾਤਧ ਿਤੋਧ ਅਪਾਰ ਕਰਤ ੇਮੋਤਹ ਨੀਚੁ ਕਛੂ ਨ ਿਾਨਾ ॥ 

ਰਤਨੁ ਤਤਆਤਗ ਸਿੰਗਰਹਨ ਕਉਡੀ ਪਸ ੂਨੀਚੁ ਇਆਨਾ ॥ 

ਤਤਆਤਗ ਚਲਤੀ ਮਹਾ ਚਿੰਚਤਲ ਦੋਖ ਕਤਰ ਕਤਰ ਿੋਰੀ ॥ 

ਨਾਨਕ ਸਰਤਨ ਸਮਰਥ ਸੁਆਮੀ ਪੈਿ ਰਾਖਹੁ ਮੋਰੀ ॥੩॥ 

ਿਾ ਤੇ ਵੀਛਤੁਿਆ ਤਤਤਨ ਆਤਪ ਤਮਲਾਇਆ ਰਾਮ ॥ 

ਸਾਧੂ ਸਿੰਗਮੇ ਹਤਰ ਗੁਣ ਗਾਇਆ ਰਾਮ ॥ 

ਗੁਣ ਗਾਇ ਗੋਤਵਦ ਸਦਾ ਨੀਕ ੇਕਤਲਆਣ ਮੈ ਪਰਗਿ ਿਏ ॥ 

ਸੇਿਾ ਸੁਹਾਵੀ ਸਿੰਤਗ ਪਰਿ ਕੈ ਆਪਣੇ ਪਰਿ ਕਤਰ ਲਏ ॥ 

ਛੋਤਡ ਤਚਿੰਤ ਅਤਚਿੰਤ ਹੋਏ ਿਹੁਤਿ ਦੂਖੁ ਨ ਪਾਇਆ ॥ 

ਨਾਨਕ ਦਰਸਨ ੁਪਤੇਖ ਿੀਵ ੇਗੋਤਵਿੰਦ ਗੁਣ ਤਨਤਧ ਗਾਇਆ ॥੪॥੫॥੮॥ 
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ਸੁਨਹੁ ਲੋਕਾ ਮ ੈਪਰੇਮ ਰਸੁ ਪਾਇਆ ॥ 
 

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (370-12) 

ਸਸੂ ਤ ੇਤਪਤਰ ਕੀਨੀ ਵਾਤਖ ॥ 

ਦੇਰ ਤਿਿਾਣੀ ਮੁਈ ਦਤੂਖ ਸਿੰਤਾਤਪ ॥ 

ਘਰ ਕੇ ਤਿਿੇਰੇ ਕੀ ਚੂਕੀ ਕਾਤਣ ॥ 

ਤਪਤਰ ਰਤਖਆ ਕੀਨੀ ਸੁਘਿ ਸਿੁਾਤਣ ॥੧॥ 

ਸੁਨਹੁ ਲੋਕਾ ਮੈ ਪਰੇਮ ਰਸੁ ਪਾਇਆ ॥ 

ਦੁਰਿਨ ਮਾਰ ੇਵੈਰੀ ਸਿੰਘਾਰੇ ਸਤਤਗੁਤਰ ਮੋ ਕਉ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਤਦਵਾਇਆ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਪਰਥਮੇ ਤਤਆਗੀ ਹਉਮੈ ਪਰੀਤਤ ॥ 

ਦੁਤੀਆ ਤਤਆਗੀ ਲਗੋਾ ਰੀਤਤ ॥ 

ਤਰੈ ਗੁਣ ਤਤਆਤਗ ਦੁਰਿਨ ਮੀਤ ਸਮਾਨ ੇ॥ 

ਤੁਰੀਆ ਗੁਣ ੁਤਮਤਲ ਸਾਧ ਪਛਾਨੇ ॥੨॥ 

ਸਹਿ ਗੁਫਾ ਮਤਹ ਆਸਣੁ ਿਾਤਧਆ ॥ 

ਿੋਤਤ ਸਰਪੂ ਅਨਾਹਦੁ ਵਾਤਿਆ ॥ 

ਮਹਾ ਅਨਿੰਦ ੁਗੁਰ ਸਿਦੁ ਵੀਚਾਤਰ ॥ 

ਤਪਰਅ ਤਸਉ ਰਾਤੀ ਧਨ ਸੋਹਾਗਤਣ ਨਾਤਰ ॥੩॥ 

ਿਨ ਨਾਨਕੁ ਿਲੋੇ ਿਰਹਮ ਿੀਚਾਰੁ ॥ 

ਿੋ ਸੁਣ ੇਕਮਾਵ ੈਸ ੁਉਤਰ ੈਪਾਤਰ ॥ 

ਿਨਤਮ ਨ ਮਰ ੈਨ ਆਵੈ ਨ ਿਾਇ ॥ 

ਹਤਰ ਸੇਤੀ ਓਹੁ ਰਹੈ ਸਮਾਇ ॥੪॥੨॥ 
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ਸੁਤਨਿ ੋਸਖੀ ਕਿੰਤਤ ਹਮਾਰੋ ਕੀਅਲੋ ਖਸਮਾਨਾ ॥ 
 

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (372-7) 

ਗੁਨ ੁਅਵਗਨੁ ਮੇਰ ੋਕਛੁ ਨ ਿੀਚਾਰੋ ॥ 

ਨਹ ਦੇਤਖਓ ਰਪੂ ਰਿੰਗ ਸੀਗਾਰ ੋ॥ 

ਚਿ ਅਚਾਰ ਤਕਛੁ ਤਿਤਧ ਨਹੀ ਿਾਨੀ ॥ 

ਿਾਹ ਪਕਤਰ ਤਪਰਅ ਸੇਿ ੈਆਨੀ ॥੧॥ 

ਸੁਤਨਿ ੋਸਖੀ ਕਿੰਤਤ ਹਮਾਰੋ ਕੀਅਲੋ ਖਸਮਾਨਾ ॥ 

ਕਰੁ ਮਸਤਤਕ ਧਾਤਰ ਰਾਤਖਓ ਕਤਰ ਅਪੁਨਾ ਤਕਆ ਿਾਨ ੈਇਹੁ ਲੋਕੁ ਅਿਾਨਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਸੁਹਾਗੁ ਹਮਾਰੋ ਅਿ ਹੁਤਣ ਸਤੋਹਓ ॥ 

ਕਿੰਤੁ ਤਮਤਲਓ ਮੇਰੋ ਸਿ ੁਦੁਖੁ ਿੋਤਹਓ ॥ 

ਆਂਗਤਨ ਮੇਰ ੈਸੋਿਾ ਚਿੰਦ ॥ 

ਤਨਤਸ ਿਾਸੁਰ ਤਪਰਅ ਸਿੰਤਗ ਅਨਿੰਦ ॥੨॥ 

ਿਸਤਰ ਹਮਾਰ ੇਰਿੰਤਗ ਚਲੂਲ ॥ 

ਸਗਲ ਆਿਰਣ ਸੋਿਾ ਕਿੰਤਿ ਫੂਲ ॥ 

ਤਪਰਅ ਪੇਖੀ ਤਦਰਸਤਿ ਪਾਏ ਸਗਲ ਤਨਧਾਨ ॥ 

ਦੁਸਿ ਦੂਤ ਕੀ ਚੂਕੀ ਕਾਤਨ ॥੩॥ 

ਸਦ ਖੁਸੀਆ ਸਦਾ ਰਿੰਗ ਮਾਣੇ ॥ 

ਨਉ ਤਨਤਧ ਨਾਮੁ ਤਗਰਹ ਮਤਹ ਤਤਰਪਤਾਨੇ ॥ 

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਿਉ ਤਪਰਤਹ ਸੀਗਾਰੀ ॥ 

ਤਥਰੁ ਸੋਹਾਗਤਨ ਸਿੰਤਗ ਿਤਾਰੀ ॥੪॥੭॥ 
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ਸੁਨੀਐ ਿਾਿੈ ਿਾਿ ਸਹੁਾਵੀ ॥ 
 

ਮਲਾਰ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (1266-17) 

ਸਗਲ ਤਿਧੀ ਿੁਤਰ ਆਹਰੁ ਕਤਰਆ ਤਤਿਓ ਸਗਲ ਅਿੰਦੇਸਾ ॥ 

ਕਾਰਿੁ ਸਗਲ ਅਰਿੰਤਿਓ ਘਰ ਕਾ ਿਾਕੁਰ ਕਾ ਿਾਰੋਸਾ ॥੧॥ 

ਸੁਨੀਐ ਿਾਿ ੈਿਾਿ ਸੁਹਾਵੀ ॥ 

ਿੋਰੁ ਿਇਆ ਮ ੈਤਪਰਅ ਮੁਖ ਪਖੇੇ ਤਗਰਤਹ ਮਿੰਗਲ ਸੁਹਲਾਵੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਮਨੂਆ ਲਾਇ ਸਵਾਰੇ ਥਾਨਾਂ ਪਛੂਉ ਸਿੰਤਾ ਿਾਏ ॥ 

ਖੋਿਤ ਖੋਿਤ ਮੈ ਪਾਹਨੁ ਤਮਤਲਓ ਿਗਤਤ ਕਰਉ ਤਨਤਵ ਪਾਏ ॥੨॥ 

ਿਿ ਤਪਰਅ ਆਇ ਿਸ ੇਤਗਰਤਹ ਆਸਤਨ ਤਿ ਹਮ ਮਿੰਗਲ ੁਗਾਇਆ ॥ 

ਮੀਤ ਸਾਿਨ ਮੇਰੇ ਿਏ ਸੁਹਲੇ ੇਪਰਿੁ ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਤਮਲਾਇਆ ॥੩॥ 

ਸਖੀ ਸਹੇਲੀ ਿਏ ਅਨਿੰਦਾ ਗੁਤਰ ਕਾਰਿ ਹਮਰੇ ਪੂਰੇ ॥ 

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਵਰੁ ਤਮਤਲਆ ਸੁਖਦਾਤਾ ਛੋਤਡ ਨ ਿਾਈ ਦੂਰੇ ॥੪॥੩॥ 
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ਸੁਰਹ ਕੀ ਿੈਸੀ ਤੇਰੀ ਚਾਲ ॥ 
 

ਿਸਿੰਤੁ ਕਿੀਰ ਿੀਉ  (1196-15) 

ਸੁਰਹ ਕੀ ਿਸੈੀ ਤੇਰੀ ਚਾਲ ॥ 

ਤੇਰੀ ਪਿੰਛਿ ਊਪਤਰ ਝਮਕ ਿਾਲ ॥੧॥ 

ਇਸ ਘਰ ਮਤਹ ਹੈ ਸੁ ਤ ੂਢੂਿੰਤਢ ਖਾਤਹ ॥ 

ਅਉਰ ਤਕਸ ਹੀ ਕੇ ਤ ੂਮਤਤ ਹੀ ਿਾਤਹ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਚਾਕੀ ਚਾਿਤਹ ਚੂਨੁ ਖਾਤਹ ॥ 

ਚਾਕੀ ਕਾ ਚੀਥਰਾ ਕਹਾਂ ਲੈ ਿਾਤਹ ॥੨॥ 

ਛੀਕੇ ਪਰ ਤੇਰੀ ਿਹੁਤੁ ਡੀਤਿ ॥ 

ਮਤੁ ਲਕਰੀ ਸੋਿਾ ਤੇਰੀ ਪਰ ੈਪੀਤਿ ॥੩॥ 

ਕਤਹ ਕਿੀਰ ਿੋਗ ਿਲ ੇਕੀਨ ॥ 

ਮਤਤ ਕੋਊ ਮਾਰ ੈਈੋਂਿ ਢੇਮ ॥੪॥੧॥ 
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ਸੁਰਤਤ ਤਸਤਮਰਤਤ ਦੁਇ ਕਿੰਨੀ ਮੁਿੰਦਾ ਪਰਤਮਤਤ ਿਾਹਤਰ ਤਖਿੰਥਾ ॥ 
 

ਗਉਿੀ ਕਿੀਰ ਿੀਉ ॥ (334-16) 

ਸੁਰਤਤ ਤਸਤਮਰਤਤ ਦਇੁ ਕਿੰਨੀ ਮੁਿੰਦਾ ਪਰਤਮਤਤ ਿਾਹਤਰ ਤਖਿੰਥਾ ॥ 

ਸੁਿੰਨ ਗੁਫਾ ਮਤਹ ਆਸਣੁ ਿੈਸਣ ੁਕਲਪ ਤਿਿਰਤਿਤ ਪਿੰਥਾ ॥੧॥ 

ਮੇਰੇ ਰਾਿਨ ਮ ੈਿੈਰਾਗੀ ਿੋਗੀ ॥ 

ਮਰਤ ਨ ਸਗੋ ਤਿਓਗੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਖਿੰਡ ਿਰਹਮਿੰਡ ਮਤਹ ਤਸਿੰਙੀ ਮੇਰਾ ਿਿੂਆ ਸਿੁ ਿਗੁ ਿਸਮਾਧਾਰੀ ॥ 

ਤਾਿੀ ਲਾਗੀ ਤਤਰਪਲ ੁਪਲਿੀਐ ਛੂਿ ੈਹੋਇ ਪਸਾਰੀ ॥੨॥ 

ਮਨੁ ਪਵਨੁ ਦੁਇ ਤੂਿੰਿਾ ਕਰੀ ਹੈ ਿੁਗ ਿੁਗ ਸਾਰਦ ਸਾਿੀ ॥ 

ਤਥਰੁ ਿਈ ਤਿੰਤੀ ਤੂਿਤਸ ਨਾਹੀ ਅਨਹਦ ਤਕਿੰਗੁਰੀ ਿਾਿੀ ॥੩॥ 

ਸੁਤਨ ਮਨ ਮਗਨ ਿਏ ਹੈ ਪੂਰੇ ਮਾਇਆ ਡਲੋ ਨ ਲਾਗੀ ॥ 

ਕਹੁ ਕਿੀਰ ਤਾ ਕਉ ਪੁਨਰਤਪ ਿਨਮੁ ਨਹੀ ਖੇਤਲ ਗਇਓ ਿੈਰਾਗੀ ॥੪॥੨॥੫੩॥ 
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ਸੁਲਤਾਨੁ ਪੂਛ ੈਸੁਨੁ ਿੇ ਨਾਮਾ ॥ 
 

ਿੈਰਉ ਨਾਮਦੇਉ ਿੀਉ ਘਰੁ ੨ ॥ (1165-13) 

ਸੁਲਤਾਨੁ ਪੂਛ ੈਸੁਨੁ ਿੇ ਨਾਮਾ ॥ 

ਦੇਖਉ ਰਾਮ ਤੁਮਹਾਰੇ ਕਾਮਾ ॥੧॥ 

ਨਾਮਾ ਸੁਲਤਾਨੇ ਿਾਤਧਲਾ ॥ 

ਦੇਖਉ ਤੇਰਾ ਹਤਰ ਿੀਿੁਲਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਤਿਸਤਮਤਲ ਗਊ ਦੇਹੁ ਿੀਵਾਇ ॥ 

ਨਾਤਰੁ ਗਰਦਤਨ ਮਾਰਉ ਿਾਂਇ ॥੨॥ 

ਿਾਤਦਸਾਹ ਐਸੀ ਤਕਉ ਹੋਇ ॥ 

ਤਿਸਤਮਤਲ ਕੀਆ ਨ ਿੀਵੈ ਕੋਇ ॥੩॥ 

ਮੇਰਾ ਕੀਆ ਕਛੂ ਨ ਹੋਇ ॥ 

ਕਤਰ ਹੈ ਰਾਮੁ ਹੋਇ ਹੈ ਸੋਇ ॥੪॥ 

ਿਾਤਦਸਾਹੁ ਚਤਿਹਓ ਅਹਿੰਕਾਤਰ ॥ 

ਗਿ ਹਸਤੀ ਦੀਨੋ ਚਮਕਾਤਰ ॥੫॥ 

ਰੁਦਨੁ ਕਰੈ ਨਾਮੇ ਕੀ ਮਾਇ ॥ 

ਛੋਤਡ ਰਾਮੁ ਕੀ ਨ ਿਿਤਹ ਖਦੁਾਇ ॥੬॥ 

ਨ ਹਉ ਤੇਰਾ ਪੂਿੰਗਿਾ ਨ ਤੂ ਮੇਰੀ ਮਾਇ ॥ 

ਤਪਿੰਡੁ ਪਿੈ ਤਉ ਹਤਰ ਗੁਨ ਗਾਇ ॥੭॥ 

ਕਰੈ ਗਤਿਿੰਦੁ ਸੁਿੰਡ ਕੀ ਚੋਿ ॥ 

ਨਾਮਾ ਉਿਰੈ ਹਤਰ ਕੀ ਓਿ ॥੮॥ 

ਕਾਿੀ ਮੁਲਾਂ ਕਰਤਹ ਸਲਾਮੁ ॥ 

ਇਤਨ ਤਹਿੰਦੂ ਮੇਰਾ ਮਤਲਆ ਮਾਨੁ ॥੯॥ 

ਿਾਤਦਸਾਹ ਿਨੇਤੀ ਸੁਨੇਹੁ ॥ 

ਨਾਮੇ ਸਰ ਿਤਰ ਸੋਨਾ ਲੇਹੁ ॥੧੦॥ 

ਮਾਲੁ ਲੇਉ ਤਉ ਦੋਿਤਕ ਪਰਉ ॥ 

ਦੀਨੁ ਛਤੋਡ ਦੁਨੀਆ ਕਉ ਿਰਉ ॥੧੧॥ 

ਪਾਵਹੁ ਿੇਿੀ ਹਾਥਹੁ ਤਾਲ ॥ 

ਨਾਮਾ ਗਾਵ ੈਗੁਨ ਗੋਪਾਲ ॥੧੨॥ 

ਗਿੰਗ ਿਮੁਨ ਿਉ ਉਲਿੀ ਿਹ ੈ॥ 

ਤਉ ਨਾਮਾ ਹਤਰ ਕਰਤਾ ਰਹੈ ॥੧੩॥ 
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ਸਾਤ ਘਿੀ ਿਿ ਿੀਤੀ ਸੁਣੀ ॥ 

ਅਿਹੁ ਨ ਆਇਓ ਤਤਰਿਵਣ ਧਣੀ ॥੧੪॥ 

ਪਾਖਿੰਤਣ ਿਾਿ ਿਿਾਇਲਾ ॥ 

ਗਰੁਿ ਚਿਹੇ ਗੋਤਿਿੰਦ ਆਇਲਾ ॥੧੫॥ 

ਅਪਨੇ ਿਗਤ ਪਤਰ ਕੀ ਪਰਤਤਪਾਲ ॥ 

ਗਰੁਿ ਚਿਹੇ ਆਏ ਗੋਪਾਲ ॥੧੬॥ 

ਕਹਤਹ ਤ ਧਰਤਣ ਇਕੋਡੀ ਕਰਉ ॥ 

ਕਹਤਹ ਤ ਲੇ ਕਤਰ ਊਪਤਰ ਧਰਉ ॥੧੭॥ 

ਕਹਤਹ ਤ ਮੁਈ ਗਊ ਦੇਉ ਿੀਆਇ ॥ 

ਸਿੁ ਕੋਈ ਦੇਖੈ ਪਤੀਆਇ ॥੧੮॥ 

ਨਾਮਾ ਪਰਣਵ ੈਸੇਲ ਮਸੇਲ ॥ 

ਗਊ ਦੁਹਾਈ ਿਛਰਾ ਮਤੇਲ ॥੧੯॥ 

ਦੂਧਤਹ ਦੁਤਹ ਿਿ ਮਿਕੁੀ ਿਰੀ ॥ 

ਲੇ ਿਾਤਦਸਾਹ ਕੇ ਆਗੇ ਧਰੀ ॥੨੦॥ 

ਿਾਤਦਸਾਹੁ ਮਹਲ ਮਤਹ ਿਾਇ ॥ 

ਅਉਘਿ ਕੀ ਘਿ ਲਾਗੀ ਆਇ ॥੨੧॥ 

ਕਾਿੀ ਮੁਲਾਂ ਤਿਨਤੀ ਫਰੁਮਾਇ ॥ 

ਿਖਸੀ ਤਹਿੰਦੂ ਮੈ ਤੇਰੀ ਗਾਇ ॥੨੨॥ 

ਨਾਮਾ ਕਹੈ ਸੁਨਹੁ ਿਾਤਦਸਾਹ ॥ 

ਇਹੁ ਤਕਛੁ ਪਤੀਆ ਮੁਝੈ ਤਦਖਾਇ ॥੨੩॥ 

ਇਸ ਪਤੀਆ ਕਾ ਇਹ ੈਪਰਵਾਨੁ ॥ 

ਸਾਤਚ ਸੀਤਲ ਚਾਲਹੁ ਸਤੁਲਤਾਨ ॥੨੪॥ 

ਨਾਮਦੇਉ ਸਿ ਰਤਹਆ ਸਮਾਇ ॥ 

ਤਮਤਲ ਤਹਿੰਦੂ ਸਿ ਨਾਮੇ ਪਤਹ ਿਾਤਹ ॥੨੫॥ 

ਿਉ ਅਿ ਕੀ ਿਾਰ ਨ ਿੀਵੈ ਗਾਇ ॥ 

ਤ ਨਾਮਦੇਵ ਕਾ ਪਤੀਆ ਿਾਇ ॥੨੬॥ 

ਨਾਮੇ ਕੀ ਕੀਰਤਤ ਰਹੀ ਸਿੰਸਾਤਰ ॥ 

ਿਗਤ ਿਨਾਂ ਲੇ ਉਧਤਰਆ ਪਾਤਰ ॥੨੭॥ 

ਸਗਲ ਕਲੇਸ ਤਨਿੰਦਕ ਿਇਆ ਖੇਦੁ ॥ 

ਨਾਮੇ ਨਾਰਾਇਨ ਨਾਹੀ ਿੇਦੁ ॥੨੮॥੧॥੧੦॥ 
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ਸੂਕੇ ਹਰੇ ਕੀਏ ਤਖਨ ਮਾਹੇ ॥ 
 

ਗਉਿੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (191-8) 

ਸੂਕੇ ਹਰੇ ਕੀਏ ਤਖਨ ਮਾਹੇ ॥ 

ਅਿੰਤਮਰਤ ਤਦਰਸਤਿ ਸਿੰਤਚ ਿੀਵਾਏ ॥੧॥ 

ਕਾਿੇ ਕਸਿ ਪੂਰੇ ਗੁਰਦੇਵ ॥ 

ਸੇਵਕ ਕਉ ਦੀਨੀ ਅਪਨੁੀ ਸੇਵ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਤਮਤਿ ਗਈ ਤਚਿੰਤ ਪਨੁੀ ਮਨ ਆਸਾ ॥ 

ਕਰੀ ਦਇਆ ਸਤਤਗੁਤਰ ਗੁਣਤਾਸਾ ॥੨॥ 

ਦੁਖ ਨਾਿ ੇਸੁਖ ਆਇ ਸਮਾਏ ॥ 

ਢੀਲ ਨ ਪਰੀ ਿਾ ਗੁਤਰ ਫੁਰਮਾਏ ॥੩॥ 

ਇਛ ਪੁਨੀ ਪੂਰ ੇਗੁਰ ਤਮਲੇ ॥ 

ਨਾਨਕ ਤੇ ਿਨ ਸੁਫਲ ਫਲ ੇ॥੪॥੫੮॥੧੨੭॥ 
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ਸੂਖ ਸਹਿ ਆਨਿੰਦ ਲਹਹੁ ॥ 
 

ਿੈਰਉ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (1147-13) 

ਸੁਖੁ ਨਾਹੀ ਿਹੁਤੈ ਧਤਨ ਖਾਿੇ ॥ 

ਸੁਖੁ ਨਾਹੀ ਪੇਖ ੇਤਨਰਤਤ ਨਾਿ ੇ॥ 

ਸੁਖੁ ਨਾਹੀ ਿਹੁ ਦੇਸ ਕਮਾਏ ॥ 

ਸਰਿ ਸੁਖਾ ਹਤਰ ਹਤਰ ਗੁਣ ਗਾਏ ॥੧॥ 

ਸੂਖ ਸਹਿ ਆਨਿੰਦ ਲਹਹੁ ॥ 

ਸਾਧਸਿੰਗਤਤ ਪਾਈਐ ਵਡਿਾਗੀ ਗੁਰਮੁਤਖ ਹਤਰ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਕਹਹੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਿਿੰਧਨ ਮਾਤ ਤਪਤਾ ਸੁਤ ਿਤਨਤਾ ॥ 

ਿਿੰਧਨ ਕਰਮ ਧਰਮ ਹਉ ਕਰਤਾ ॥ 

ਿਿੰਧਨ ਕਾਿਨਹਾਰ ੁਮਤਨ ਵਸੈ ॥ 

ਤਉ ਸੁਖ ੁਪਾਵੈ ਤਨਿ ਘਤਰ ਿਸ ੈ॥੨॥ 

ਸਤਿ ਿਾਤਚਕ ਪਰਿ ਦੇਵਨਹਾਰ ॥ 

ਗੁਣ ਤਨਧਾਨ ਿੇਅਿੰਤ ਅਪਾਰ ॥ 

ਤਿਸ ਨੋ ਕਰਮੁ ਕਰੇ ਪਰਿੁ ਅਪਨਾ ॥ 

ਹਤਰ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਤਤਨੈ ਿਤਨ ਿਪਨਾ ॥੩॥ 

ਗੁਰ ਅਪਨ ੇਆਗੈ ਅਰਦਾਤਸ ॥ 

ਕਤਰ ਤਕਰਪਾ ਪੁਰਖ ਗੁਣਤਾਤਸ ॥ 

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਤੁਮਰੀ ਸਰਣਾਈ ॥ 

ਤਿਉ ਿਾਵ ੈਤਤਉ ਰਖਹੁ ਗੁਸਾਈ ॥੪॥੨੮॥੪੧॥ 
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ਸੂਖ ਸਹਿ ਆਨਦੁ ਘਣਾ ਹਤਰ ਕੀਰਤਨ ੁਗਾਉ ॥ 
 

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (400-18) 

ਸੂਖ ਸਹਿ ਆਨਦੁ ਘਣਾ ਹਤਰ ਕੀਰਤਨੁ ਗਾਉ ॥ 

ਗਰਹ ਤਨਵਾਰ ੇਸਤਤਗੁਰੂ ਦ ੇਅਪਣਾ ਨਾਉ ॥੧॥ 

ਿਤਲਹਾਰੀ ਗੁਰ ਆਪਣ ੇਸਦ ਸਦ ਿਤਲ ਿਾਉ ॥ 

ਗੁਰੂ ਤਵਿਹੁ ਹਉ ਵਾਤਰਆ ਤਿਸੁ ਤਮਤਲ ਸਚੁ ਸੁਆਉ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਸਗੁਨ ਅਪਸਗੁਨ ਤਤਸ ਕਉ ਲਗਤਹ ਤਿਸ ੁਚੀਤਤ ਨ ਆਵੈ ॥ 

ਤਤਸੁ ਿਮ ੁਨੇਤਿ ਨ ਆਵਈ ਿੋ ਹਤਰ ਪਰਤਿ ਿਾਵੈ ॥੨॥ 

ਪੁਿੰਨ ਦਾਨ ਿਪ ਤਪ ਿੇਤੇ ਸਿ ਊਪਤਰ ਨਾਮੁ ॥ 

ਹਤਰ ਹਤਰ ਰਸਨਾ ਿ ੋਿਪੈ ਤਤਸ ੁਪੂਰਨ ਕਾਮੁ ॥੩॥ 

ਿੈ ਤਿਨਸ ੇਿਰਮ ਮੋਹ ਗਏ ਕ ੋਤਦਸੈ ਨ ਿੀਆ ॥ 

ਨਾਨਕ ਰਾਖੇ ਪਾਰਿਰਹਤਮ ਤਫਤਰ ਦੂਖੁ ਨ ਥੀਆ ॥੪॥੧੮॥੧੨੦॥ 
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ਸੂਖ ਮਹਲ ਿਾ ਕੇ ਊਚ ਦਆੁਰੇ ॥ 
 

ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (739-13) 

ਸੂਖ ਮਹਲ ਿਾ ਕ ੇਊਚ ਦੁਆਰ ੇ॥ 

ਤਾ ਮਤਹ ਵਾਸਤਹ ਿਗਤ ਤਪਆਰੇ ॥੧॥ 

ਸਹਿ ਕਥਾ ਪਰਿ ਕੀ ਅਤਤ ਮੀਿੀ ॥ 

ਤਵਰਲੈ ਕਾਹੂ ਨੇਤਰਹੁ ਡੀਿੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਤਹ ਗੀਤ ਨਾਦ ਅਖਾਰ ੇਸਿੰਗਾ ॥ 

ਊਹਾ ਸਿੰਤ ਕਰਤਹ ਹਤਰ ਰਿੰਗਾ ॥੨॥ 

ਤਹ ਮਰਣੁ ਨ ਿੀਵਣੁ ਸੋਗੁ ਨ ਹਰਖਾ ॥ 

ਸਾਚ ਨਾਮ ਕੀ ਅਿੰਤਮਰਤ ਵਰਖਾ ॥੩॥ 

ਗੁਹਿ ਕਥਾ ਇਹ ਗੁਰ ਤੇ ਿਾਣੀ ॥ 

ਨਾਨਕ ੁਿੋਲੈ ਹਤਰ ਹਤਰ ਿਾਣੀ ॥੪॥੬॥੧੨॥ 
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ਸੂਰਿ ਤਕਰਤਣ ਤਮਲੇ ਿਲ ਕਾ ਿਲੁ ਹੂਆ ਰਾਮ ॥ 
 

ਤਿਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੫  (846-7) 

ਸੂਰਿ ਤਕਰਤਣ ਤਮਲ ੇਿਲ ਕਾ ਿਲੁ ਹੂਆ ਰਾਮ ॥ 

ਿੋਤੀ ਿੋਤਤ ਰਲੀ ਸਿੰਪੂਰਨ ੁਥੀਆ ਰਾਮ ॥ 

ਿਰਹਮੁ ਦੀਸੈ ਿਰਹਮੁ ਸੁਣੀਐ ਏਕੁ ਏਕੁ ਵਖਾਣੀਐ ॥ 

ਆਤਮ ਪਸਾਰਾ ਕਰਣਹਾਰਾ ਪਰਿ ਤਿਨਾ ਨਹੀ ਿਾਣੀਐ ॥ 

ਆਤਪ ਕਰਤਾ ਆਤਪ ਿੁਗਤਾ ਆਤਪ ਕਾਰਣ ੁਕੀਆ ॥ 

ਤਿਨਵਿੰਤਤ ਨਾਨਕ ਸੇਈ ਿਾਣਤਹ ਤਿਨਹੀ ਹਤਰ ਰਸੁ ਪੀਆ ॥੪॥੨॥ 
 
  



 619 

 

ਸੇ ਸਿੰਿੋਗ ਕਰਹ ੁਮਰੇੇ ਤਪਆਰੇ ॥ 
 

ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (743-13) 

ਸੇ ਸਿੰਿੋਗ ਕਰਹੁ ਮੇਰੇ ਤਪਆਰ ੇ॥ 

ਤਿਤੁ ਰਸਨਾ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਉਚਾਰੇ ॥੧॥ 

ਸੁਤਣ ਿਨੇਤੀ ਪਰਿ ਦੀਨ ਦਇਆਲਾ ॥ 

ਸਾਧ ਗਾਵਤਹ ਗੁਣ ਸਦਾ ਰਸਾਲਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਿੀਵਨ ਰੂਪੁ ਤਸਮਰਣੁ ਪਰਿ ਤੇਰਾ ॥ 

ਤਿਸੁ ਤਿਪਾ ਕਰਤਹ ਿਸਤਹ ਤਤਸੁ ਨੇਰਾ ॥੨॥ 

ਿਨ ਕੀ ਿੂਖ ਤੇਰਾ ਨਾਮੁ ਅਹਾਰੁ ॥ 

ਤੂਿੰ ਦਾਤਾ ਪਰਿ ਦੇਵਣਹਾਰੁ ॥੩॥ 

ਰਾਮ ਰਮਤ ਸਿੰਤਨ ਸੁਖੁ ਮਾਨਾ ॥ 

ਨਾਨਕ ਦੇਵਨਹਾਰ ਸੁਿਾਨਾ ॥੪॥੨੬॥੩੨॥ 
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ਸੇ ਸਿੰਤਨ ਹਤਰ ਕੇ ਮੇਰੇ ਮੀਤ ॥ 
 

ਗੋੋਂਡ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (863-15) 

ਿਾ ਕੈ ਸਿੰਤਗ ਇਹੁ ਮਨੁ ਤਨਰਮਲੁ ॥ 

ਿਾ ਕੈ ਸਿੰਤਗ ਹਤਰ ਹਤਰ ਤਸਮਰਨੁ ॥ 

ਿਾ ਕੈ ਸਿੰਤਗ ਤਕਲਤਿਖ ਹੋਤਹ ਨਾਸ ॥ 

ਿਾ ਕੈ ਸਿੰਤਗ ਤਰਦ ੈਪਰਗਾਸ ॥੧॥ 

ਸੇ ਸਿੰਤਨ ਹਤਰ ਕ ੇਮੇਰੇ ਮੀਤ ॥ 

ਕੇਵਲ ਨਾਮੁ ਗਾਈਐ ਿਾ ਕੈ ਨੀਤ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਿਾ ਕੈ ਮਿੰਤਤਰ ਹਤਰ ਹਤਰ ਮਤਨ ਵਸੈ ॥ 

ਿਾ ਕੈ ਉਪਦੇਤਸ ਿਰਮੁ ਿਉ ਨਸੈ ॥ 

ਿਾ ਕੈ ਕੀਰਤਤ ਤਨਰਮਲ ਸਾਰ ॥ 

ਿਾ ਕੀ ਰਨੇੁ ਿਾਂਛੈ ਸਿੰਸਾਰ ॥੨॥ 

ਕੋਤਿ ਪਤਤਤ ਿਾ ਕੈ ਸਿੰਤਗ ਉਧਾਰ ॥ 

ਏਕੁ ਤਨਰਿੰਕਾਰ ੁਿਾ ਕੈ ਨਾਮ ਅਧਾਰ ॥ 

ਸਰਿ ਿੀਆਂ ਕਾ ਿਾਨ ੈਿੇਉ ॥ 

ਤਿਪਾ ਤਨਧਾਨ ਤਨਰਿੰਿਨ ਦੇਉ ॥੩॥ 

ਪਾਰਿਰਹਮ ਿਿ ਿਏ ਤਿਪਾਲ ॥ 

ਤਿ ਿੇਿੇ ਗੁਰ ਸਾਧ ਦਇਆਲ ॥ 

ਤਦਨੁ ਰਤੈਣ ਨਾਨਕੁ ਨਾਮੁ ਤਧਆਏ ॥ 

ਸੂਖ ਸਹਿ ਆਨਿੰਦ ਹਤਰ ਨਾਏ ॥੪॥੪॥੬॥ 
 
  



 621 

 

ਸੇ ਗੁਰਤਸਖ ਧਨੁ ਧਿੰਨ ੁਹ ੈਤਿਨੀ ਗਰੁ ਉਪਦੇਸੁ ਸੁਤਣਆ ਹਤਰ ਕਿੰਨੀ ॥ 
 

ਪਉਿੀ ਵਡਹਿੰਸੁ ਕੀ ਵਾਰ ਮਹਲਾ ੫ (590-18) 

ਸੇ ਗੁਰਤਸਖ ਧਨੁ ਧਿੰਨ ੁਹੈ ਤਿਨੀ ਗੁਰ ਉਪਦਸੇੁ ਸੁਤਣਆ ਹਤਰ ਕਿੰਨੀ ॥ 

ਗੁਤਰ ਸਤਤਗਤੁਰ ਨਾਮੁ ਤਦਰਿਾਇਆ ਤਤਤਨ ਹਿੰਉਮੈ ਦਤੁਿਧਾ ਿਿੰਨੀ ॥ 

ਤਿਨੁ ਹਤਰ ਨਾਵ ੈਕ ੋਤਮਤ ੁਨਾਹੀ ਵੀਚਾਤਰ ਤਡਿਾ ਹਤਰ ਿਿੰਨੀ ॥ 

ਤਿਨਾ ਗੁਰਤਸਖਾ ਕਉ ਹਤਰ ਸਿੰਤੁਸਿੁ ਹੈ ਤਤਨੀ ਸਤਤਗੁਰ ਕੀ ਗਲ ਮਿੰਨੀ ॥ 

ਿੋ ਗੁਰਮੁਤਖ ਨਾਮੁ ਤਧਆਇਦੇ ਤਤਨੀ ਚਿੀ ਚਵਗਤਣ ਵਿੰਨੀ ॥੧੨॥ 
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ਸੇਈ ਸੁਿੰਦਰ ਸੋਹਣ ੇ॥ 
 

ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੫ ਘਰੁ ੨ ॥ (132-8) 

ਤਨਤ ਤਨਤ ਦਯੁ ਸਮਾਲੀਐ ॥ 

ਮੂਤਲ ਨ ਮਨਹੁ ਤਵਸਾਰੀਐ ॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਸਿੰਤਾ ਸਿੰਗਤਤ ਪਾਈਐ ॥ 

ਤਿਤੁ ਿਮ ਕੈ ਪਿੰਤਥ ਨ ਿਾਈਐ ॥ 

ਤੋਸਾ ਹਤਰ ਕਾ ਨਾਮੁ ਲ ੈਤੇਰ ੇਕਲੁਤਹ ਨ ਲਾਗੈ ਗਾਤਲ ਿੀਉ ॥੧॥ 

ਿੋ ਤਸਮਰਿੰਦੇ ਸਾਂਈਐ ॥ 

ਨਰਤਕ ਨ ਸੇਈ ਪਾਈਐ ॥ 

ਤਤੀ ਵਾਉ ਨ ਲਗਈ ਤਿਨ ਮਤਨ ਵਿੁਾ ਆਇ ਿੀਉ ॥੨॥ 

ਸੇਈ ਸੁਿੰਦਰ ਸੋਹਣੇ ॥ 

ਸਾਧਸਿੰਤਗ ਤਿਨ ਿੈਹਣੇ ॥ 

ਹਤਰ ਧਨੁ ਤਿਨੀ ਸਿੰਤਿਆ ਸੇਈ ਗਿੰਿੀਰ ਅਪਾਰ ਿੀਉ ॥੩॥ 

ਹਤਰ ਅਤਮਉ ਰਸਾਇਣ ੁਪੀਵੀਐ ॥ 

ਮੁਤਹ ਤਡਿ ੈਿਨ ਕੈ ਿੀਵੀਐ ॥ 

ਕਾਰਿ ਸਤਿ ਸਵਾਤਰ ਲੈ ਤਨਤ ਪੂਿਹੁ ਗੁਰ ਕ ੇਪਾਵ ਿੀਉ ॥੪॥ 

ਿੋ ਹਤਰ ਕੀਤਾ ਆਪਣਾ ॥ 

ਤਤਨਤਹ ਗੁਸਾਈ ਿਾਪਣਾ ॥ 

ਸੋ ਸੂਰਾ ਪਰਧਾਨ ੁਸੋ ਮਸਤਤਕ ਤਿਸ ਦ ੈਿਾਗੁ ਿੀਉ ॥੫॥ 

ਮਨ ਮਿੰਧ ੇਪਰਿੁ ਅਵਗਾਹੀਆ ॥ 

ਏਤਹ ਰਸ ਿੋਗਣ ਪਾਤਤਸਾਹੀਆ ॥ 

ਮਿੰਦਾ ਮੂਤਲ ਨ ਉਪਤਿਓ ਤਰ ੇਸਚੀ ਕਾਰ ੈਲਾਤਗ ਿੀਉ ॥੬॥ 

ਕਰਤਾ ਮਿੰਤਨ ਵਸਾਇਆ ॥ 

ਿਨਮੈ ਕਾ ਫਲ ੁਪਾਇਆ ॥ 

ਮਤਨ ਿਾਵਿੰਦਾ ਕਿੰਤ ੁਹਤਰ ਤੇਰਾ ਤਥਰੁ ਹੋਆ ਸੋਹਾਗੁ ਿੀਉ ॥੭॥ 

ਅਿਲ ਪਦਾਰਥੁ ਪਾਇਆ ॥ 

ਿੈ ਿਿੰਿਨ ਕੀ ਸਰਣਾਇਆ ॥ 

ਲਾਇ ਅਿੰਚਤਲ ਨਾਨਕ ਤਾਤਰਅਨੁ ਤਿਤਾ ਿਨਮ ੁਅਪਾਰ ਿੀਉ ॥੮॥੪॥੩੮॥ 
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ਸੇਿ ਏਕ ਏਕੋ ਪਰਿੁ ਿਾਕਰੁੁ ॥ 
 

ਵਡਹਿੰਸੁ ਮਹਲਾ ੪ ਘਰੁ ੧  (560-18) 

ਸੇਿ ਏਕ ਏਕੋ ਪਰਿੁ ਿਾਕੁਰੁ ॥ 

ਗੁਰਮੁਤਖ ਹਤਰ ਰਾਵ ੇਸੁਖ ਸਾਗਰੁ ॥੧॥ 

ਮੈ ਪਰਿ ਤਮਲਣ ਪਰੇਮ ਮਤਨ ਆਸਾ ॥ 

ਗੁਰੁ ਪੂਰਾ ਮੇਲਾਵੈ ਮੇਰਾ ਪਰੀਤਮ ੁਹਉ ਵਾਤਰ ਵਾਤਰ ਆਪਣ ੇਗੁਰ ੂਕਉ ਿਾਸਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਮੈ ਅਵਗਣ ਿਰਪੂਤਰ ਸਰੀਰੇ ॥ 

ਹਉ ਤਕਉ ਕਤਰ ਤਮਲਾ ਅਪਣ ੇਪਰੀਤਮ ਪੂਰ ੇ॥੨॥ 

ਤਿਤਨ ਗੁਣਵਿੰਤੀ ਮੇਰਾ ਪਰੀਤਮ ੁਪਾਇਆ ॥ 

ਸੇ ਮ ੈਗੁਣ ਨਾਹੀ ਹਉ ਤਕਉ ਤਮਲਾ ਮੇਰੀ ਮਾਇਆ ॥੩॥ 

ਹਉ ਕਤਰ ਕਤਰ ਥਾਕਾ ਉਪਾਵ ਿਹੁਤੇਰੇ ॥ 

ਨਾਨਕ ਗਰੀਿ ਰਾਖਹੁ ਹਤਰ ਮੇਰੇ ॥੪॥੧॥ 
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ਸੇਵਕ ਤਸਖ ਪੂਿਣ ਸਤਿ ਆਵਤਹ ਸਤਿ ਗਾਵਤਹ ਹਤਰ ਹਤਰ ਊਤਮ ਿਾਨੀ ॥ 
 

ਧਨਾਸਰੀ ਮਹਲਾ ੪ ॥ (669-14) 

ਸੇਵਕ ਤਸਖ ਪੂਿਣ ਸਤਿ ਆਵਤਹ ਸਤਿ ਗਾਵਤਹ ਹਤਰ ਹਤਰ ਊਤਮ ਿਾਨੀ ॥ 

ਗਾਤਵਆ ਸਤੁਣਆ ਤਤਨ ਕਾ ਹਤਰ ਥਾਇ ਪਾਵੈ ਤਿਨ ਸਤਤਗੁਰ ਕੀ ਆਤਗਆ ਸਤਤ ਸਤਤ ਕਤਰ ਮਾਨੀ ॥੧॥ 

ਿੋਲਹੁ ਿਾਈ ਹਤਰ ਕੀਰਤਤ ਹਤਰ ਿਵਿਲ ਤੀਰਤਥ ॥ 

ਹਤਰ ਦਤਰ ਤਤਨ ਕੀ ਊਤਮ ਿਾਤ ਹੈ ਸਿੰਤਹੁ ਹਤਰ ਕਥਾ ਤਿਨ ਿਨਹੁ ਿਾਨੀ ॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਆਪੇ ਗੁਰੁ ਚਲੇਾ ਹੈ ਆਪ ੇਆਪੇ ਹਤਰ ਪਰਿ ੁਚੋਿ ਤਵਡਾਨੀ ॥ 

ਿਨ ਨਾਨਕ ਆਤਪ ਤਮਲਾਏ ਸਈੋ ਹਤਰ ਤਮਲਸੀ ਅਵਰ ਸਿ ਤਤਆਤਗ ਓਹਾ ਹਤਰ ਿਾਨੀ ॥੨॥੫॥੧੧॥ 
 
  



 625 

 

ਸੇਵਕ ਕਉ ਤਨਕਿੀ ਹੋਇ ਤਦਖਾਵ ੈ॥ 
 

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (403-14) 

ਅਪੁਨ ੇਸੇਵਕ ਕੀ ਆਪ ੇਰਾਖ ੈਆਪੇ ਨਾਮੁ ਿਪਾਵੈ ॥ 

ਿਹ ਿਹ ਕਾਿ ਤਕਰਤਤ ਸੇਵਕ ਕੀ ਤਹਾ ਤਹਾ ਉਤਿ ਧਾਵੈ ॥੧॥ 

ਸੇਵਕ ਕਉ ਤਨਕਿੀ ਹੋਇ ਤਦਖਾਵੈ ॥ 

ਿੋ ਿੋ ਕਹੈ ਿਾਕੁਰ ਪਤਹ ਸਵੇਕੁ ਤਤਕਾਲ ਹੋਇ ਆਵੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਤਤਸੁ ਸੇਵਕ ਕੈ ਹਉ ਿਤਲਹਾਰੀ ਿੋ ਅਪਨ ੇਪਰਿ ਿਾਵੈ ॥ 

ਤਤਸ ਕੀ ਸੋਇ ਸੁਣੀ ਮਨ ੁਹਤਰਆ ਤਤਸ ੁਨਾਨਕ ਪਰਸਤਣ ਆਵੈ ॥੨॥੭॥੧੨੯॥ 
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ਸੇਵਕ ਕੀ ਓਿਤਕ ਤਨਿਹੀ ਪਰੀਤਤ ॥ 
 

ਮਾਰੂ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (1000-1) 

ਮਾਨ ਮੋਹ ਅਰ ੁਲੋਿ ਤਵਕਾਰਾ ਿੀਓ ਚੀਤਤ ਨ ਘਾਤਲਓ ॥ 

ਨਾਮ ਰਤਨੁ ਗੁਣਾ ਹਤਰ ਿਣਿੇ ਲਾਤਦ ਵਖਰੁ ਲੈ ਚਾਤਲਓ ॥੧॥ 

ਸੇਵਕ ਕੀ ਓਿਤਕ ਤਨਿਹੀ ਪਰੀਤਤ ॥ 

ਿੀਵਤ ਸਾਤਹਿੁ ਸੇਤਵਓ ਅਪਨਾ ਚਲਤੇ ਰਾਤਖਓ ਚੀਤਤ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਿਸੈੀ ਆਤਗਆ ਕੀਨੀ ਿਾਕੁਤਰ ਤਤਸ ਤੇ ਮੁਖੁ ਨਹੀ ਮੋਤਰਓ ॥ 

ਸਹਿੁ ਅਨਿੰਦੁ ਰਤਖਓ ਤਗਰਹ ਿੀਤਤਰ ਉਤਿ ਉਆਹੂ ਕਉ ਦਉਤਰਓ ॥੨॥ 

ਆਤਗਆ ਮਤਹ ਿੂਖ ਸੋਈ ਕਤਰ ਸੂਖਾ ਸੋਗ ਹਰਖ ਨਹੀ ਿਾਤਨਓ ॥ 

ਿੋ ਿੋ ਹੁਕਮੁ ਿਇਓ ਸਾਤਹਿ ਕਾ ਸ ੋਮਾਥੈ ਲ ੇਮਾਤਨਓ ॥੩॥ 

ਿਇਓ ਤਿਪਾਲ ੁਿਾਕੁਰੁ ਸਵੇਕ ਕਉ ਸਵਰੇ ਹਲਤ ਪਲਾਤਾ ॥ 

ਧਿੰਨੁ ਸਵੇਕੁ ਸਫਲ ੁਓਹੁ ਆਇਆ ਤਿਤਨ ਨਾਨਕ ਖਸਮੁ ਪਛਾਤਾ ॥੪॥੫॥ 
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ਸੇਵਕ ਕੀ ਅਰਦਾਤਸ ਤਪਆਰੇ ॥ 
 

ਵਡਹਿੰਸੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (562-19) 

ਤੂ ਿੇਅਿੰਤੁ ਕੋ ਤਵਰਲਾ ਿਾਣ ੈ॥ 

ਗੁਰ ਪਰਸਾਤਦ ਕੋ ਸਿਤਦ ਪਛਾਣ ੈ॥੧॥ 

ਸੇਵਕ ਕੀ ਅਰਦਾਤਸ ਤਪਆਰੇ ॥ 

ਿਤਪ ਿੀਵਾ ਪਰਿ ਚਰਣ ਤੁਮਾਰ ੇ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਦਇਆਲ ਪੁਰਖ ਮੇਰ ੇਪਰਿ ਦਾਤੇ ॥ 

ਤਿਸਤਹ ਿਨਾਵਹ ੁਤਤਨਤਹ ਤੁਮ ਿਾਤੇ ॥੨॥ 

ਸਦਾ ਸਦਾ ਿਾਈ ਿਤਲਹਾਰੀ ॥ 

ਇਤ ਉਤ ਦੇਖਉ ਓਿ ਤੁਮਾਰੀ ॥੩॥ 

ਮੋਤਹ ਤਨਰਗੁਣ ਗੁਣੁ ਤਕਛੂ ਨ ਿਾਤਾ ॥ 

ਨਾਨਕ ਸਾਧੂ ਦੇਤਖ ਮਨੁ ਰਾਤਾ ॥੪॥੩॥ 
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ਸੇਵਕ ਕੈ ਿਰਪੂਰ ਿੁਗ ੁਿਗੁੁ ਵਾਹਗਰੁੂ ਤੇਰਾ ਸਿੁ ਸਦਕਾ ॥ 
 

ਸਵਈਏ ਮਹਲ ੇਚਉਥੇ ਕ ੇ੪, ਗਯਿੰਦ (1403-12) 

ਸੇਵਕ ਕੈ ਿਰਪੂਰ ਿੁਗੁ ਿੁਗੁ ਵਾਹਗੁਰੂ ਤੇਰਾ ਸਿੁ ਸਦਕਾ ॥ 

ਤਨਰਿੰਕਾਰ ੁਪਰਿੁ ਸਦਾ ਸਲਾਮਤਤ ਕਤਹ ਨ ਸਕੈ ਕੋਊ ਤੂ ਕਦ ਕਾ ॥ 

ਿਰਹਮਾ ਤਿਸਨ ੁਤਸਰੇ ਤ ੈਅਗਨਤ ਤਤਨ ਕਉ ਮੋਹੁ ਿਯਾ ਮਨ ਮਦ ਕਾ ॥ 

ਚਵਰਾਸੀਹ ਲਖ ਿੋਤਨ ਉਪਾਈ ਤਰਿਕੁ ਦੀਆ ਸਿ ਹ ੂਕਉ ਤਦ ਕਾ ॥ 

ਸੇਵਕ ਕੈ ਿਰਪੂਰ ਿੁਗੁ ਿੁਗੁ ਵਾਹਗੁਰੂ ਤੇਰਾ ਸਿੁ ਸਦਕਾ ॥੧॥੧੧॥ 
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ਸੇਵਕ ਿਨ ਿਨ ੇਿਾਕਰੁ ਤਲਵ ਲਾਗ ੇ॥ 
 

ਰਾਗੁ ਦੇਵਗਿੰਧਾਰੀ ਮਹਲਾ ੪ ਘਰੁ ੧ ॥ (527-3) 

ਸੇਵਕ ਿਨ ਿਨ ੇਿਾਕੁਰ ਤਲਵ ਲਾਗੇ ॥ 

ਿੋ ਤੁਮਰਾ ਿਸੁ ਕਹਤੇ ਗੁਰਮਤਤ ਤਤਨ ਮੁਖ ਿਾਗ ਸਿਾਗੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਿੂਿੇ ਮਾਇਆ ਕੇ ਿਿੰਧਨ ਫਾਹ ੇਹਤਰ ਰਾਮ ਨਾਮ ਤਲਵ ਲਾਗੇ ॥ 

ਹਮਰਾ ਮਨ ੁਮੋਤਹਓ ਗੁਰ ਮੋਹਤਨ ਹਮ ਤਿਸਮ ਿਈ ਮੁਤਖ ਲਾਗੇ ॥੧॥ 

ਸਗਲੀ ਰਤੈਣ ਸੋਈ ਅਿੰਤਧਆਰੀ ਗੁਰ ਤਕਿੰਚਤ ਤਕਰਪਾ ਿਾਗੇ ॥ 

ਿਨ ਨਾਨਕ ਕ ੇਪਰਿ ਸੁਿੰਦਰ ਸਆੁਮੀ ਮੋਤਹ ਤੁਮ ਸਤਰ ਅਵਰੁ ਨ ਲਾਗੇ ॥੨॥੧॥ 
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ਸੇਵਕੁ ਲਾਇਓ ਅਪੁਨੀ ਸੇਵ ॥ 
 

ਰਾਮਕਲੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (887-4) 

ਸੇਵਕੁ ਲਾਇਓ ਅਪੁਨੀ ਸਵੇ ॥ 

ਅਿੰਤਮਰਤ ੁਨਾਮੁ ਦੀਓ ਮੁਤਖ ਦੇਵ ॥ 

ਸਗਲੀ ਤਚਿੰਤਾ ਆਤਪ ਤਨਵਾਰੀ ॥ 

ਤਤਸੁ ਗੁਰ ਕਉ ਹਉ ਸਦ ਿਤਲਹਾਰੀ ॥੧॥ 

ਕਾਿ ਹਮਾਰੇ ਪੂਰੇ ਸਤਗੁਰ ॥ 

ਿਾਿੇ ਅਨਹਦ ਤੂਰੇ ਸਤਗੁਰ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਮਤਹਮਾ ਿਾ ਕੀ ਗਤਹਰ ਗਿੰਿੀਰ ॥ 

ਹੋਇ ਤਨਹਾਲੁ ਦਇੇ ਤਿਸੁ ਧੀਰ ॥ 

ਿਾ ਕੇ ਿਿੰਧਨ ਕਾਿ ੇਰਾਇ ॥ 

ਸੋ ਨਰੁ ਿਹੁਤਰ ਨ ਿਨੋੀ ਪਾਇ ॥੨॥ 

ਿਾ ਕੈ ਅਿੰਤਤਰ ਪਰਗਤਿਓ ਆਪ ॥ 

ਤਾ ਕਉ ਨਾਹੀ ਦੂਖ ਸਿੰਤਾਪ ॥ 

ਲਾਲ ੁਰਤਨ ੁਤਤਸ ੁਪਾਲੈ ਪਤਰਆ ॥ 

ਸਗਲ ਕੁਿਿੰਿ ਓਹੁ ਿਨੁ ਲ ੈਤਤਰਆ ॥੩॥ 

ਨਾ ਤਕਛੁ ਿਰਮੁ ਨ ਦੁਤਿਧਾ ਦਿੂਾ ॥ 

ਏਕੋ ਏਕੁ ਤਨਰਿੰਿਨ ਪੂਿਾ ॥ 

ਿਤ ਕਤ ਦੇਖਉ ਆਤਪ ਦਇਆਲ ॥ 

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਪਰਿ ਤਮਲ ੇਰਸਾਲ ॥੪॥੪॥੧੫॥ 
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ਸੇਵਾ ਥਰੋੀ ਮਾਗਨੁ ਿਹੁਤਾ ॥ 
 

ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੫ ਘਰੁ ੩  (738-10) 

ਸੇਵਾ ਥੋਰੀ ਮਾਗਨੁ ਿਹੁਤਾ ॥ 

ਮਹਲੁ ਨ ਪਾਵੈ ਕਹਤੋ ਪਹੁਤਾ ॥੧॥ 

ਿੋ ਤਪਰਅ ਮਾਨ ੇਤਤਨ ਕੀ ਰੀਸਾ ॥ 

ਕੂਿੇ ਮੂਰਖ ਕੀ ਹਾਿੀਸਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਿੇਖ ਤਦਖਾਵੈ ਸਚੁ ਨ ਕਮਾਵੈ ॥ 

ਕਹਤੋ ਮਹਲੀ ਤਨਕਤਿ ਨ ਆਵ ੈ॥੨॥ 

ਅਤੀਤੁ ਸਦਾਏ ਮਾਇਆ ਕਾ ਮਾਤਾ ॥ 

ਮਤਨ ਨਹੀ ਪਰੀਤਤ ਕਹੈ ਮੁਤਖ ਰਾਤਾ ॥੩॥ 

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਪਰਿ ਤਿਨਉ ਸਨੁੀਿ ੈ॥ 

ਕੁਚਲੁ ਕਿੋਰੁ ਕਾਮੀ ਮੁਕਤ ੁਕੀਿ ੈ॥੪॥ 

ਦਰਸਨ ਦੇਖ ੇਕੀ ਵਤਡਆਈ ॥ 

ਤੁਮਹ ਸੁਖਦਾਤ ੇਪੁਰਖ ਸੁਿਾਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ਦੂਿਾ ॥੧॥੭॥ 
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ਸੇਵੀ ਸਤਤਗਰੁੁ ਆਪਣਾ ਹਤਰ ਤਸਮਰੀ ਤਦਨ ਸਤਿ ਰਣੈ ॥ 
 

ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੫ ਤਦਨ ਰੈਤਣ  (136-14) 

ਸੇਵੀ ਸਤਤਗਰੁੁ ਆਪਣਾ ਹਤਰ ਤਸਮਰੀ ਤਦਨ ਸਤਿ ਰੈਣ ॥ 
ਆਪੁ ਤਤਆਤਗ ਸਰਣੀ ਪਵਾਂ ਮੁਤਖ ਿੋਲੀ ਤਮਿਿੇ ਵਣੈ ॥ 
ਿਨਮ ਿਨਮ ਕਾ ਤਵਛੁਤਿਆ ਹਤਰ ਮੇਲਹੁ ਸਿਣੁ ਸੈਣ ॥ 
ਿੋ ਿੀਅ ਹਤਰ ਤ ੇਤਵਛੁਿੇ ਸ ੇਸੁਤਖ ਨ ਵਸਤਨ ਿੈਣ ॥ 
ਹਤਰ ਤਪਰ ਤਿਨੁ ਚੈਨੁ ਨ ਪਾਈਐ ਖੋਤਿ ਤਡਿੇ ਸਤਿ ਗੈਣ ॥ 
ਆਪ ਕਮਾਣੈ ਤਵਛੁਿੀ ਦਸੋੁ ਨ ਕਾਹ ੂਦੇਣ ॥ 
ਕਤਰ ਤਕਰਪਾ ਪਰਿ ਰਾਤਖ ਲੇਹੁ ਹੋਰੁ ਨਾਹੀ ਕਰਣ ਕਰੇਣ ॥ 
ਹਤਰ ਤਧੁੁ ਤਵਣੁ ਖਾਕੂ ਰਲੂਣਾ ਕਹੀਐ ਤਕਥੈ ਵੈਣ ॥ 
ਨਾਨਕ ਕੀ ਿੇਨਿੰਤੀਆ ਹਤਰ ਸਰੁਿਨ ੁਦੇਖਾ ਨੈਣ ॥੧॥ 
ਿੀਅ ਕੀ ਤਿਰਥਾ ਸ ੋਸੁਣੇ ਹਤਰ ਸਿੰਤਮਰਥ ਪੁਰਖੁ ਅਪਾਰੁ ॥ 
ਮਰਤਣ ਿੀਵਤਣ ਆਰਾਧਣਾ ਸਿਨਾ ਕਾ ਆਧਾਰੁ ॥ 
ਸਸੁਰੈ ਪੇਈਐ ਤਤਸੁ ਕਿੰਤ ਕੀ ਵਡਾ ਤਿਸੁ ਪਰਵਾਰੁ ॥ 
ਊਚਾ ਅਗਮ ਅਗਾਤਧ ਿੋਧ ਤਕਛੁ ਅਿੰਤੁ ਨ ਪਾਰਾਵਾਰੁ ॥ 
ਸੇਵਾ ਸਾ ਤਤਸੁ ਿਾਵਸੀ ਸਿੰਤਾ ਕੀ ਹੋਇ ਛਾਰੁ ॥ 
ਦੀਨਾ ਨਾਥ ਦਆੈਲ ਦੇਵ ਪਤਤਤ ਉਧਾਰਣਹਾਰੁ ॥ 
ਆਤਦ ਿੁਗਾਦੀ ਰਖਦਾ ਸਚੁ ਨਾਮੁ ਕਰਤਾਰੁ ॥ 
ਕੀਮਤਤ ਕਇੋ ਨ ਿਾਣਈ ਕੋ ਨਾਹੀ ਤੋਲਣਹਾਰੁ ॥ 
ਮਨ ਤਨ ਅਿੰਤਤਰ ਵਤਸ ਰਹੇ ਨਾਨਕ ਨਹੀ ਸੁਮਾਰੁ ॥ 
ਤਦਨੁ ਰੈਤਣ ਤਿ ਪਰਿ ਕਿੰਉ ਸੇਵਦੇ ਤਤਨ ਕ ੈਸਦ ਿਤਲਹਾਰ ॥੨॥ 
ਸਿੰਤ ਅਰਾਧਤਨ ਸਦ ਸਦਾ ਸਿਨਾ ਕਾ ਿਖਤਸਿੰਦੁ ॥ 
ਿੀਉ ਤਪਿੰਡੁ ਤਿਤਨ ਸਾਤਿਆ ਕਤਰ ਤਕਰਪਾ ਤਦਤੀਨੁ ਤਿਿੰਦੁ ॥ 
ਗੁਰ ਸਿਦੀ ਆਰਾਧੀਐ ਿਪੀਐ ਤਨਰਮਲ ਮਿੰਤੁ ॥ 
ਕੀਮਤਤ ਕਹਣੁ ਨ ਿਾਈਐ ਪਰਮੇਸਰੁੁ ਿੇਅਿੰਤੁ ॥ 
ਤਿਸੁ ਮਤਨ ਵਸ ੈਨਰਾਇਣੋ ਸੋ ਕਹੀਐ ਿਗਵਿੰਤੁ ॥ 
ਿੀਅ ਕੀ ਲੋਚਾ ਪੂਰੀਐ ਤਮਲੈ ਸੁਆਮੀ ਕਿੰਤੁ ॥ 
ਨਾਨਕੁ ਿੀਵ ੈਿਤਪ ਹਰੀ ਦਖੋ ਸਿੇ ਹੀ ਹਿੰਤੁ ॥ 
ਤਦਨੁ ਰੈਤਣ ਤਿਸੁ ਨ ਤਵਸਰੈ ਸ ੋਹਤਰਆ ਹੋਵ ੈਿਿੰਤ ੁ॥੩॥ 
ਸਰਿ ਕਲਾ ਪਰਿ ਪੂਰਣੋ ਮਿੰਞੁ ਤਨਮਾਣੀ ਥਾਉ ॥ 
ਹਤਰ ਓਿ ਗਹੀ ਮਨ ਅਿੰਦਰੇ ਿਤਪ ਿਤਪ ਿੀਵਾਂ ਨਾਉ ॥ 
ਕਤਰ ਤਕਰਪਾ ਪਰਿ ਆਪਣੀ ਿਨ ਧੂਿੀ ਸਿੰਤਗ ਸਮਾਉ ॥ 
ਤਿਉ ਤੂਿੰ ਰਾਖਤਹ ਤਤਉ ਰਹਾ ਤਰੇਾ ਤਦਤਾ ਪਨੈਾ ਖਾਉ ॥ 
ਉਦਮੁ ਸੋਈ ਕਰਾਇ ਪਰਿ ਤਮਤਲ ਸਾਧੂ ਗੁਣ ਗਾਉ ॥ 
ਦੂਿੀ ਿਾਇ ਨ ਸੁਝਈ ਤਕਥੈ ਕਕੂਣ ਿਾਉ ॥ 
ਅਤਗਆਨ ਤਿਨਾਸਨ ਤਮ ਹਰਣ ਊਚੇ ਅਗਮ ਅਮਾਉ ॥ 
ਮਨੁ ਤਵਛੁਤਿਆ ਹਤਰ ਮੇਲੀਐ ਨਾਨਕ ਏਹੁ ਸੁਆਉ ॥ 
ਸਰਿ ਕਤਲਆਣਾ ਤਤਤੁ ਤਦਤਨ ਹਤਰ ਪਰਸੀ ਗੁਰ ਕੇ ਪਾਉ ॥੪॥੧॥ 
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ਸੋ ਅਸਥਾਨੁ ਿਤਾਵਹੁ ਮੀਤਾ ॥ 
 

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (385-14) 

ਤੀਰਤਥ ਿਾਉ ਤ ਹਉ ਹਉ ਕਰਤੇ ॥ 

ਪਿੰਤਡਤ ਪੂਛਉ ਤ ਮਾਇਆ ਰਾਤੇ ॥੧॥ 

ਸੋ ਅਸਥਾਨੁ ਿਤਾਵਹੁ ਮੀਤਾ ॥ 

ਿਾ ਕੈ ਹਤਰ ਹਤਰ ਕੀਰਤਨੁ ਨੀਤਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਸਾਸਤਰ ਿੇਦ ਪਾਪ ਪੁਿੰਨ ਵੀਚਾਰ ॥ 

ਨਰਤਕ ਸੁਰਤਗ ਤਫਤਰ ਤਫਤਰ ਅਉਤਾਰ ॥੨॥ 

ਤਗਰਸਤ ਮਤਹ ਤਚਿੰਤ ਉਦਾਸ ਅਹਿੰਕਾਰ ॥ 

ਕਰਮ ਕਰਤ ਿੀਅ ਕਉ ਿਿੰਿਾਰ ॥੩॥ 

ਪਰਿ ਤਕਰਪਾ ਤ ੇਮਨੁ ਵਤਸ ਆਇਆ ॥ 

ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਤਖ ਤਰੀ ਤਤਤਨ ਮਾਇਆ ॥੪॥ 

ਸਾਧਸਿੰਤਗ ਹਤਰ ਕੀਰਤਨ ੁਗਾਈਐ ॥ 

ਇਹੁ ਅਸਥਾਨ ੁਗੁਰੂ ਤੇ ਪਾਈਐ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ਦੂਿਾ ॥੭॥੫੮॥ 
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ਸੋ ਸੁਖ ੁਮ ੋਕਉ ਸਿੰਤ ਿਤਾਵਹੁ ॥ 
 

ਗਉਿੀ ਗੁਆਰਰੇੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (179-13) 

ਿਹੁ ਰਿੰਗ ਮਾਇਆ ਿਹੁ ਤਿਤਧ ਪੇਖੀ ॥ 

ਕਲਮ ਕਾਗਦ ਤਸਆਨਪ ਲੇਖੀ ॥ 

ਮਹਰ ਮਲੂਕ ਹੋਇ ਦੇਤਖਆ ਖਾਨ ॥ 

ਤਾ ਤ ੇਨਾਹੀ ਮਨ ੁਤਤਰਪਤਾਨ ॥੧॥ 

ਸੋ ਸੁਖੁ ਮੋ ਕਉ ਸਿੰਤ ਿਤਾਵਹੁ ॥ 

ਤਤਰਸਨਾ ਿੂਝ ੈਮਨ ੁਤਤਰਪਤਾਵਹੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਅਸੁ ਪਵਨ ਹਸਤਤ ਅਸਵਾਰੀ ॥ 

ਚੋਆ ਚਿੰਦਨੁ ਸੇਿ ਸੁਿੰਦਤਰ ਨਾਰੀ ॥ 

ਨਿ ਨਾਤਿਕ ਆਖਾਰ ੇਗਾਇਆ ॥ 

ਤਾ ਮਤਹ ਮਤਨ ਸਿੰਤੋਖੁ ਨ ਪਾਇਆ ॥੨॥ 

ਤਖਤੁ ਸਿਾ ਮਿੰਡਨ ਦੋਲੀਚੇ ॥ 

ਸਗਲ ਮੇਵੇ ਸੁਿੰਦਰ ਿਾਗੀਚੇ ॥ 

ਆਖੇਿ ਤਿਰਤਤ ਰਾਿਨ ਕੀ ਲੀਲਾ ॥ 

ਮਨੁ ਨ ਸੁਹੇਲਾ ਪਰਪਿੰਚੁ ਹੀਲਾ ॥੩॥ 

ਕਤਰ ਤਕਰਪਾ ਸਿੰਤਨ ਸਚੁ ਕਤਹਆ ॥ 

ਸਰਿ ਸੂਖ ਇਹੁ ਆਨਿੰਦੁ ਲਤਹਆ ॥ 

ਸਾਧਸਿੰਤਗ ਹਤਰ ਕੀਰਤਨ ੁਗਾਈਐ ॥ 

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਵਡਿਾਗੀ ਪਾਈਐ ॥੪॥ 

ਿਾ ਕੈ ਹਤਰ ਧਨ ੁਸੋਈ ਸੁਹੇਲਾ ॥ 

ਪਰਿ ਤਕਰਪਾ ਤ ੇਸਾਧਸਿੰਤਗ ਮੇਲਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ਦੂਿਾ ॥੧੨॥੮੧॥ 
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ਸੋ ਹਤਰ ਅਿੰਧੁਲ ੇਕੀ ਲਾਕਰੀ ॥ 
 

ਰਾਗੁ ਗੋੋਂਡ ਿਾਣੀ ਨਾਮਦੇਉ ਿੀਉ ਕੀ ਘਰੁ ੨  (874-7) 

ਹਤਰ ਹਤਰ ਕਰਤ ਤਮਿੇ ਸਤਿ ਿਰਮਾ ॥ 

ਹਤਰ ਕੋ ਨਾਮੁ ਲੈ ਊਤਮ ਧਰਮਾ ॥ 

ਹਤਰ ਹਤਰ ਕਰਤ ਿਾਤਤ ਕਲੁ ਹਰੀ ॥ 

ਸੋ ਹਤਰ ਅਿੰਧੁਲੇ ਕੀ ਲਾਕਰੀ ॥੧॥ 

ਹਰਏ ਨਮਸਤੇ ਹਰਏ ਨਮਹ ॥ 

ਹਤਰ ਹਤਰ ਕਰਤ ਨਹੀ ਦੁਖੁ ਿਮਹ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਹਤਰ ਹਰਨਾਖਸ ਹਰੇ ਪਰਾਨ ॥ 

ਅਿੈਮਲ ਕੀਓ ਿੈਕੁਿੰਿਤਹ ਥਾਨ ॥ 

ਸੂਆ ਪਿਾਵਤ ਗਤਨਕਾ ਤਰੀ ॥ 

ਸੋ ਹਤਰ ਨੈਨਹ ੁਕੀ ਪੂਤਰੀ ॥੨॥ 

ਹਤਰ ਹਤਰ ਕਰਤ ਪੂਤਨਾ ਤਰੀ ॥ 

ਿਾਲ ਘਾਤਨੀ ਕਪਿਤਹ ਿਰੀ ॥ 

ਤਸਮਰਨ ਦਰੋਪਦ ਸੁਤ ਉਧਰੀ ॥ 

ਗਊਤਮ ਸਤੀ ਤਸਲਾ ਤਨਸਤਰੀ ॥੩॥ 

ਕੇਸੀ ਕਿੰਸ ਮਥਨ ੁਤਿਤਨ ਕੀਆ ॥ 

ਿੀਅ ਦਾਨੁ ਕਾਲੀ ਕਉ ਦੀਆ ॥ 

ਪਰਣਵੈ ਨਾਮਾ ਐਸੋ ਹਰੀ ॥ 

ਿਾਸੁ ਿਪਤ ਿੈ ਅਪਦਾ ਿਰੀ ॥੪॥੧॥੫॥ 
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ਸੋ ਤਕਛੁ ਕਤਰ ਤਿਤੁ ਮੈਲ ੁਨ ਲਾਗ ੈ॥ 
 

ਗਉਿੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (199-3) 

ਸੋ ਤਕਛੁ ਕਤਰ ਤਿਤੁ ਮਲੈੁ ਨ ਲਾਗੈ ॥ 

ਹਤਰ ਕੀਰਤਨ ਮਤਹ ਏਹੁ ਮਨ ੁਿਾਗੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਏਕੋ ਤਸਮਤਰ ਨ ਦੂਿਾ ਿਾਉ ॥ 

ਸਿੰਤਸਿੰਤਗ ਿਤਪ ਕੇਵਲ ਨਾਉ ॥੧॥ 

ਕਰਮ ਧਰਮ ਨੇਮ ਿਰਤ ਪੂਿਾ ॥ 

ਪਾਰਿਰਹਮ ਤਿਨ ੁਿਾਨ ੁਨ ਦੂਿਾ ॥੨॥ 

ਤਾ ਕੀ ਪੂਰਨ ਹੋਈ ਘਾਲ ॥ 

ਿਾ ਕੀ ਪਰੀਤਤ ਅਪੁਨੇ ਪਰਿ ਨਾਤਲ ॥੩॥ 

ਸੋ ਿੈਸਨੋ ਹੈ ਅਪਰ ਅਪਾਰੁ ॥ 

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਤਿਤਨ ਤਿੇ ਤਿਕਾਰ ॥੪॥੯੬॥੧੬੫॥ 
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ਸੋ ਧਨੁ ਵਖਰੁ ਨਾਮ ੁਤਰਦ ੈਹਮਾਰੈ ॥ 
 

ਮਾਰੂ ਮਹਲਾ ੧ ॥ (991-11) 

ਇਹੁ ਧਨੁ ਸਰਿ ਰਤਹਆ ਿਰਪੂਤਰ ॥ 

ਮਨਮੁਖ ਤਫਰਤਹ ਤਸ ਿਾਣਤਹ ਦੂਤਰ ॥੧॥ 

ਸੋ ਧਨੁ ਵਖਰੁ ਨਾਮੁ ਤਰਦੈ ਹਮਾਰ ੈ॥ 

ਤਿਸੁ ਤੂ ਦੇਤਹ ਤਤਸੈ ਤਨਸਤਾਰ ੈ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਨ ਇਹੁ ਧਨੁ ਿਲ ੈਨ ਤਸਕਰੁ ਲੈ ਿਾਇ ॥ 

ਨ ਇਹੁ ਧਨੁ ਡੂਿੈ ਨ ਇਸੁ ਧਨ ਕਉ ਤਮਲੈ ਸਿਾਇ ॥੨॥ 

ਇਸੁ ਧਨ ਕੀ ਦੇਖਹੁ ਵਤਡਆਈ ॥ 

ਸਹਿੇ ਮਾਤ ੇਅਨਤਦਨੁ ਿਾਈ ॥੩॥ 

ਇਕ ਿਾਤ ਅਨਪੂ ਸੁਨਹੁ ਨਰ ਿਾਈ ॥ 

ਇਸੁ ਧਨ ਤਿਨੁ ਕਹਹੁ ਤਕਨ ੈਪਰਮ ਗਤਤ ਪਾਈ ॥੪॥ 

ਿਣਤਤ ਨਾਨਕ ੁਅਕਥ ਕੀ ਕਥਾ ਸੁਣਾਏ ॥ 

ਸਤਤਗੁਰੁ ਤਮਲ ੈਤ ਇਹੁ ਧਨ ੁਪਾਏ ॥੫॥੮॥ 
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ਸੋ ਤਨਰਮਲ ੁਤਨਰਮਲ ਹਤਰ ਗੁਨ ਗਾਵੈ ॥ 
 

ਗਉਿੀ ਕਿੀਰ ਿੀ ॥ (328-13) 

ਿੋ ਿਨ ਲੇਤਹ ਖਸਮ ਕਾ ਨਾਉ ॥ 

ਤਤਨ ਕੈ ਸਦ ਿਤਲਹਾਰ ੈਿਾਉ ॥੧॥ 

ਸੋ ਤਨਰਮਲੁ ਤਨਰਮਲ ਹਤਰ ਗਨੁ ਗਾਵੈ ॥ 

ਸੋ ਿਾਈ ਮੇਰ ੈਮਤਨ ਿਾਵ ੈ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਤਿਹ ਘਿ ਰਾਮੁ ਰਤਹਆ ਿਰਪਤੂਰ ॥ 

ਤਤਨ ਕੀ ਪਗ ਪਿੰਕਿ ਹਮ ਧੂਤਰ ॥੨॥ 

ਿਾਤਤ ਿੁਲਾਹਾ ਮਤਤ ਕਾ ਧੀਰੁ ॥ 

ਸਹਤਿ ਸਹਤਿ ਗੁਣ ਰਮੈ ਕਿੀਰੁ ॥੩॥੨੬॥ 
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ਸੋ ਪਰਿੁ ਨਰੇੈ ਹੂ ਤੇ ਨੇਰ ੈ॥ 
 

ਦੇਵਗਿੰਧਾਰੀ ੫ ॥ (530-13) 

ਸੋ ਪਰਿੁ ਨੇਰ ੈਹ ੂਤੇ ਨੇਰ ੈ॥ 

ਤਸਮਤਰ ਤਧਆਇ ਗਾਇ ਗੁਨ ਗੋਤਿਿੰਦ ਤਦਨ ੁਰਤੈਨ ਸਾਝ ਸਵੇਰ ੈ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਉਧਰੁ ਦੇਹ ਦੁਲਿ ਸਾਧ ੂਸਿੰਤਗ ਹਤਰ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਿਪੇਰ ੈ॥ 

ਘਰੀ ਨ ਮੁਹਤੁ ਨ ਚਸਾ ਤਿਲਿੰਿਹੁ ਕਾਲੁ ਤਨਤਤਹ ਤਨਤ ਹੇਰ ੈ॥੧॥ 

ਅਿੰਧ ਤਿਲਾ ਤ ੇਕਾਢਹੁ ਕਰਤੇ ਤਕਆ ਨਾਹੀ ਘਤਰ ਤੇਰ ੈ॥ 

ਨਾਮੁ ਅਧਾਰੁ ਦੀਿੈ ਨਾਨਕ ਕਉ ਆਨਦ ਸੂਖ ਘਨੇਰ ੈ॥੨॥੧੨॥ 
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ਸੋ ਮੁਤਨ ਤਿ ਮਨ ਕੀ ਦੁਤਿਧਾ ਮਾਰੇ ॥ 
 

ਿੈਰਉ ਮਹਲਾ ੩ ॥ (1128-16) 

ਸੋ ਮੁਤਨ ਤਿ ਮਨ ਕੀ ਦੁਤਿਧਾ ਮਾਰੇ ॥ 

ਦੁਤਿਧਾ ਮਾਤਰ ਿਰਹਮੁ ਿੀਚਾਰੇ ॥੧॥ 

ਇਸੁ ਮਨ ਕਉ ਕੋਈ ਖੋਿਹੁ ਿਾਈ ॥ 

ਮਨੁ ਖੋਿਤ ਨਾਮੁ ਨਉ ਤਨਤਧ ਪਾਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਮੂਲੁ ਮੋਹੁ ਕਤਰ ਕਰਤ ੈਿਗਤੁ ਉਪਾਇਆ ॥ 

ਮਮਤਾ ਲਾਇ ਿਰਤਮ ਿਲਾਇਆ ॥੨॥ 

ਇਸੁ ਮਨ ਤੇ ਸਿ ਤਪਿੰਡ ਪਰਾਣਾ ॥ 

ਮਨ ਕੈ ਵੀਚਾਤਰ ਹੁਕਮੁ ਿੁਤਝ ਸਮਾਣਾ ॥੩॥ 

ਕਰਮੁ ਹੋਵੈ ਗੁਰੁ ਤਕਰਪਾ ਕਰ ੈ॥ 

ਇਹੁ ਮਨ ੁਿਾਗੈ ਇਸ ੁਮਨ ਕੀ ਦੁਤਿਧਾ ਮਰੈ ॥੪॥ 

ਮਨ ਕਾ ਸੁਿਾਉ ਸਦਾ ਿੈਰਾਗੀ ॥ 

ਸਿ ਮਤਹ ਵਸੈ ਅਤੀਤ ੁਅਨਰਾਗੀ ॥੫॥ 

ਕਹਤ ਨਾਨਕੁ ਿ ੋਿਾਣ ੈਿਉੇ ॥ 

ਆਤਦ ਪੁਰਖੁ ਤਨਰਿੰਿਨ ਦਉੇ ॥੬॥੫॥ 
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ਸੋਇ ਰਹੀ ਪਰਿ ਖਿਤਰ ਨ ਿਾਨੀ ॥ 
 

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (389-8) 

ਸੋਇ ਰਹੀ ਪਰਿ ਖਿਤਰ ਨ ਿਾਨੀ ॥ 

ਿੋਰੁ ਿਇਆ ਿਹੁਤਰ ਪਛੁਤਾਨੀ ॥੧॥ 

ਤਪਰਅ ਪਰੇਮ ਸਹਤਿ ਮਤਨ ਅਨਦ ੁਧਰਉ ਰੀ ॥ 

ਪਰਿ ਤਮਲਿੇ ਕੀ ਲਾਲਸਾ ਤਾ ਤੇ ਆਲਸ ੁਕਹਾ ਕਰਉ ਰੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਕਰ ਮਤਹ ਅਿੰਤਮਰਤ ੁਆਤਣ ਤਨਸਾਤਰਓ ॥ 

ਤਖਸਤਰ ਗਇਓ ਿੂਮ ਪਤਰ ਡਾਤਰਓ ॥੨॥ 

ਸਾਤਦ ਮੋਤਹ ਲਾਦੀ ਅਹਿੰਕਾਰ ੇ॥ 

ਦੋਸੁ ਨਾਹੀ ਪਰਿ ਕਰਣੈਹਾਰੇ ॥੩॥ 

ਸਾਧਸਿੰਤਗ ਤਮਿ ੇਿਰਮ ਅਿੰਧਾਰੇ ॥ 

ਨਾਨਕ ਮੇਲੀ ਤਸਰਿਣਹਾਰੇ ॥੪॥੨੫॥੭੬॥ 
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ਸੋਇ ਰਹੇ ਮਾਇਆ ਮਦ ਮਾਤੇ ॥ 
 

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (388-16) 

ਕਾਤਮ ਿੋਤਧ ਅਹਿੰਕਾਤਰ ਤਵਗੂਤ ੇ॥ 

ਹਤਰ ਤਸਮਰਨੁ ਕਤਰ ਹਤਰ ਿਨ ਛੂਿੇ ॥੧॥ 

ਸੋਇ ਰਹ ੇਮਾਇਆ ਮਦ ਮਾਤ ੇ॥ 

ਿਾਗਤ ਿਗਤ ਤਸਮਰਤ ਹਤਰ ਰਾਤੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਮੋਹ ਿਰਤਮ ਿਹੁ ਿੋਤਨ ਿਵਾਇਆ ॥ 

ਅਸਤਥਰੁ ਿਗਤ ਹਤਰ ਚਰਣ ਤਧਆਇਆ ॥੨॥ 

ਿਿੰਧਨ ਅਿੰਧ ਕੂਪ ਤਗਰਹ ਮੇਰਾ ॥ 

ਮੁਕਤੇ ਸਿੰਤ ਿੁਝਤਹ ਹਤਰ ਨੇਰਾ ॥੩॥ 

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਿ ੋਪਰਿ ਸਰਣਾਈ ॥ 

ਈਹਾ ਸੁਖੁ ਆਗ ੈਗਤਤ ਪਾਈ ॥੪॥੨੨॥੭੩॥ 
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ਸੋਈ ਕਰਾਇ ਿ ੋਤੁਧੁ ਿਾਵ ੈ॥ 
 

ਸਰੋਤਿ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (626-17) 

ਸੋਈ ਕਰਾਇ ਿੋ ਤੁਧੁ ਿਾਵ ੈ॥ 

ਮੋਤਹ ਤਸਆਣਪ ਕਛ ੂਨ ਆਵ ੈ॥ 

ਹਮ ਿਾਤਰਕ ਤਉ ਸਰਣਾਈ ॥ 

ਪਰਤਿ ਆਪੇ ਪੈਿ ਰਖਾਈ ॥੧॥ 

ਮੇਰਾ ਮਾਤ ਤਪਤਾ ਹਤਰ ਰਾਇਆ ॥ 

ਕਤਰ ਤਕਰਪਾ ਪਰਤਤਪਾਲਣ ਲਾਗਾ ਕਰੀ  ਤੇਰਾ ਕਰਾਇਆ ॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਿੀਅ ਿਿੰਤ ਤੇਰ ੇਧਾਰੇ ॥ 

ਪਰਿ ਡੋਰੀ ਹਾਤਥ ਤੁਮਾਰੇ ॥ 

ਤਿ ਕਰਾਵੈ ਸੋ ਕਰਣਾ ॥ 

ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਤੇਰੀ ਸਰਣਾ ॥੨॥੭॥੭੧॥ 
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ਸੋਈ ਤਧਆਈਐ ਿੀਅਿੇ ਤਸਤਰ ਸਾਹਾਂ ਪਾਤਤਸਾਹੁ ॥ 
 

ਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (44-11) 

ਸੋਈ ਤਧਆਈਐ ਿੀਅਿੇ ਤਸਤਰ ਸਾਹਾਂ ਪਾਤਤਸਾਹੁ ॥ 

ਤਤਸ ਹੀ ਕੀ ਕਤਰ ਆਸ ਮਨ ਤਿਸ ਕਾ ਸਿਸ ੁਵਸੇਾਹੁ ॥ 

ਸਤਿ ਤਸਆਣਪਾ ਛਤਡ ਕੈ ਗੁਰ ਕੀ ਚਰਣੀ ਪਾਹੁ ॥੧॥ 

ਮਨ ਮੇਰ ੇਸੁਖ ਸਹਿ ਸੇਤੀ ਿਤਪ ਨਾਉ ॥ 

ਆਿ ਪਹਰ ਪਰਿੁ ਤਧਆਇ ਤੂਿੰ ਗੁਣ ਗੋਇਿੰਦ ਤਨਤ ਗਾਉ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਤਤਸ ਕੀ ਸਰਨੀ ਪਰ ੁਮਨਾ ਤਿਸੁ ਿੇਵਡ ੁਅਵਰ ੁਨ ਕੋਇ ॥ 

ਤਿਸੁ ਤਸਮਰਤ ਸੁਖੁ ਹੋਇ ਘਣਾ ਦੁਖੁ ਦਰਦੁ ਨ ਮੂਲੇ ਹੋਇ ॥ 

ਸਦਾ ਸਦਾ ਕਤਰ ਚਾਕਰੀ ਪਰਿੁ ਸਾਤਹਿੁ ਸਚਾ ਸੋਇ ॥੨॥ 

ਸਾਧਸਿੰਗਤਤ ਹਇੋ ਤਨਰਮਲਾ ਕਿੀਐ ਿਮ ਕੀ ਫਾਸ ॥ 

ਸੁਖਦਾਤਾ ਿੈ ਿਿੰਿਨੋ ਤਤਸੁ ਆਗ ੈਕਤਰ ਅਰਦਾਤਸ ॥ 

ਤਮਹਰ ਕਰੇ ਤਿਸ ੁਤਮਹਰਵਾਨ ੁਤਾਂ ਕਾਰਿੁ ਆਵੈ ਰਾਤਸ ॥੩॥ 

ਿਹੁਤੋ ਿਹੁਤੁ ਵਖਾਣੀਐ ਊਚੋ ਊਚਾ ਥਾਉ ॥ 

ਵਰਨਾ ਤਚਹਨਾ ਿਾਹਰਾ ਕੀਮਤਤ ਕਤਹ ਨ ਸਕਾਉ ॥ 

ਨਾਨਕ ਕਉ ਪਰਿ ਮਇਆ ਕਤਰ ਸਚੁ ਦੇਵਹ ੁਅਪੁਣਾ ਨਾਉ ॥੪॥੭॥੭੭॥ 
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ਸੋਹਾਗਣੀ ਆਤਪ ਸਵਾਰੀਓਨੁ ਲਾਇ ਪਰੇਮ ਤਪਆਰੁ ॥ 
 

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੩ ॥ (426-10) 

ਦੋਹਾਗਣੀ ਮਹਲੁ ਨ ਪਾਇਨਹੀ ਨ ਿਾਣਤਨ ਤਪਰ ਕਾ ਸੁਆਉ ॥ 

ਤਫਕਾ ਿੋਲਤਹ ਨਾ ਤਨਵਤਹ ਦੂਿਾ ਿਾਉ ਸੁਆਉ ॥੧॥ 

ਇਹੁ ਮਨੂਆ ਤਕਉ ਕਤਰ ਵਤਸ ਆਵੈ ॥ 

ਗੁਰ ਪਰਸਾਦੀ ਿਾਕੀਐ ਤਗਆਨ ਮਤੀ ਘਤਰ ਆਵ ੈ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਸੋਹਾਗਣੀ ਆਤਪ ਸਵਾਰੀਓਨ ੁਲਾਇ ਪਰਮੇ ਤਪਆਰੁ ॥ 

ਸਤਤਗੁਰ ਕੈ ਿਾਣ ੈਚਲਦੀਆ ਨਾਮੇ ਸਹਤਿ ਸੀਗਾਰ ੁ॥੨॥ 

ਸਦਾ ਰਾਵਤਹ ਤਪਰੁ ਆਪਣਾ ਸਚੀ ਸੇਿ ਸੁਿਾਇ ॥ 

ਤਪਰ ਕੈ ਪਰਤੇਮ ਮੋਹੀਆ ਤਮਤਲ ਪਰੀਤਮ ਸੁਖੁ ਪਾਇ ॥੩॥ 

ਤਗਆਨ ਅਪਾਰ ੁਸੀਗਾਰੁ ਹੈ ਸਿੋਾਵਿੰਤੀ ਨਾਤਰ ॥ 

ਸਾ ਸਿਰਾਈ ਸਿੰਦਰੀ ਤਪਰ ਕੈ ਹੇਤਤ ਤਪਆਤਰ ॥੪॥ 

ਸੋਹਾਗਣੀ ਤਵਤਚ ਰਿੰਗੁ ਰਤਖਓਨ ੁਸਚੈ ਅਲਤਖ ਅਪਾਤਰ ॥ 

ਸਤਤਗੁਰੁ ਸਵੇਤਨ ਆਪਣਾ ਸਚੈ ਿਾਇ ਤਪਆਤਰ ॥੫॥ 

ਸੋਹਾਗਣੀ ਸੀਗਾਰ ੁਿਣਾਇਆ ਗੁਣ ਕਾ ਗਤਲ ਹਾਰੁ ॥ 

ਪਰੇਮ ਤਪਰਮਲ ੁਤਤਨ ਲਾਵਣਾ ਅਿੰਤਤਰ ਰਤਨ ੁਵੀਚਾਰ ੁ॥੬॥ 

ਿਗਤਤ ਰਤੇ ਸ ੇਊਤਮਾ ਿਤਤ ਪਤਤ ਸਿਦੇ ਹਇੋ ॥ 

ਤਿਨੁ ਨਾਵ ੈਸਿ ਨੀਚ ਿਾਤਤ ਹੈ ਤਿਸਿਾ ਕਾ ਕੀਿਾ ਹੋਇ ॥੭॥ 

ਹਉ ਹਉ ਕਰਦੀ ਸਿ ਤਫਰ ੈਤਿਨੁ ਸਿਦ ੈਹਉ ਨ ਿਾਇ ॥ 

ਨਾਨਕ ਨਾਤਮ ਰਤੇ ਤਤਨ ਹਉਮ ੈਗਈ ਸਚੈ ਰਹੇ ਸਮਾਇ ॥੮॥੮॥੩੦॥ 
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ਸੋਹਾਗਣੀ ਸਦਾ ਮੁਖੁ ਉਿਲਾ ਗਰੁ ਕ ੈਸਹਤਿ ਸੁਿਾਇ ॥ 
 

ਵਡਹਿੰਸੁ ਮਹਲਾ ੩ ॥ (559-7) 

ਸੋਹਾਗਣੀ ਸਦਾ ਮੁਖ ੁਉਿਲਾ ਗੁਰ ਕੈ ਸਹਤਿ ਸੁਿਾਇ ॥ 

ਸਦਾ ਤਪਰੁ ਰਾਵਤਹ ਆਪਣਾ ਤਵਚਹੁ ਆਪੁ ਗਵਾਇ ॥੧॥ 

ਮੇਰੇ ਮਨ ਤੂ ਹਤਰ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਤਧਆਇ ॥ 

ਸਤਗੁਤਰ ਮੋ ਕਉ ਹਤਰ ਦੀਆ ਿੁਝਾਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਦੋਹਾਗਣੀ ਖਰੀਆ ਤਿਲਲਾਦੀਆ ਤਤਨਾ ਮਹਲੁ ਨ ਪਾਇ ॥ 

ਦੂਿੈ ਿਾਇ ਕਰੂਪੀ ਦੂਖੁ ਪਾਵਤਹ ਆਗੈ ਿਾਇ ॥੨॥ 

ਗੁਣਵਿੰਤੀ ਤਨਤ ਗੁਣ ਰਵੈ ਤਹਰਦ ੈਨਾਮੁ ਵਸਾਇ ॥ 

ਅਉਗਣਵਿੰਤੀ ਕਾਮਣੀ ਦੁਖ ੁਲਾਗੈ ਤਿਲਲਾਇ ॥੩॥ 

ਸਿਨਾ ਕਾ ਿਤਾਰੁ ਏਕੁ ਹੈ ਸਆੁਮੀ ਕਹਣਾ ਤਕਛੂ ਨ ਿਾਇ ॥ 

ਨਾਨਕ ਆਪ ੇਵੇਕ ਕੀਤਤਅਨ ੁਨਾਮੇ ਲਇਅਨੁ ਲਾਇ ॥੪॥੪॥ 
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ਸੋਢੀ ਤਸਰਤਸਿ ਸਕਲ ਤਾਰਣ ਕਉ ਅਿ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਕਉ ਤਮਲੀ ਿਡਾਈ ॥ 
 

ਸਵਈਏ ਮਹਲ ੇਚਉਥੇ ਕ ੇ੪, ਿਲਯ (1406-5) 

ਨਾਨਤਕ ਨਾਮੁ ਤਨਰਿੰਿਨ ਿਾਨਯਉ ਕੀਨੀ ਿਗਤਤ ਪਰੇਮ ਤਲਵ ਲਾਈ ॥ 

ਤਾ ਤ ੇਅਿੰਗਦੁ ਅਿੰਗ ਸਿੰਤਗ ਿਯੋ ਸਾਇਰੁ ਤਤਤਨ ਸਿਦ ਸੁਰਤਤ ਕੀ ਨੀਵ ਰਖਾਈ ॥ 

ਗੁਰ ਅਮਰਦਾਸ ਕੀ ਅਕਥ ਕਥਾ ਹੈ ਇਕ ਿੀਹ ਕਛੁ ਕਹੀ ਨ ਿਾਈ ॥ 

ਸੋਢੀ ਤਸਰਤਸਿ ਸਕਲ ਤਾਰਣ ਕਉ ਅਿ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਕਉ ਤਮਲੀ ਿਡਾਈ ॥੩॥ 
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ਸੋਧਤ ਸਧੋਤ ਸੋਤਧ ਤਤੁ ਿੀਚਾਤਰਆ 
 

ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (761-16) 

ਤਸਤਮਰਤਤ ਿੇਦ ਪੁਰਾਣ ਪੁਕਾਰਤਨ ਪੋਥੀਆ ॥ 

ਨਾਮ ਤਿਨਾ ਸਤਿ ਕੂਿੁ ਗਾਲਹੀ ਹਛੋੀਆ ॥੧॥ 

ਨਾਮੁ ਤਨਧਾਨ ੁਅਪਾਰ ੁਿਗਤਾ ਮਤਨ ਵਸ ੈ॥ 

ਿਨਮ ਮਰਣ ਮੋਹੁ ਦੁਖੁ ਸਾਧੂ ਸਿੰਤਗ ਨਸੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਮੋਤਹ ਿਾਤਦ ਅਹਿੰਕਾਤਰ ਸਰਪਰ ਰੁਿੰਤਨਆ ॥ 

ਸੁਖੁ ਨ ਪਾਇਤਨਹ ਮੂਤਲ ਨਾਮ ਤਵਛੁਿੰਤਨਆ ॥੨॥ 

ਮੇਰੀ ਮੇਰੀ ਧਾਤਰ ਿਿੰਧਤਨ ਿਿੰਤਧਆ ॥ 

ਨਰਤਕ ਸੁਰਤਗ ਅਵਤਾਰ ਮਾਇਆ ਧਿੰਤਧਆ ॥੩॥ 

ਸੋਧਤ ਸੋਧਤ ਸੋਤਧ ਤਤੁ ਿੀਚਾਤਰਆ ॥ 

ਨਾਮ ਤਿਨਾ ਸੁਖੁ ਨਾਤਹ ਸਰਪਰ ਹਾਤਰਆ ॥੪॥ 

ਆਵਤਹ ਿਾਤਹ ਅਨੇਕ ਮਤਰ ਮਤਰ ਿਨਮਤ ੇ॥ 

ਤਿਨੁ ਿੂਝ ੇਸਿੁ ਵਾਤਦ ਿਨੋੀ ਿਰਮਤੇ ॥੫॥ 

ਤਿਨਹ ਕਉ ਿਏ ਦਇਆਲ ਤਤਨਹ ਸਾਧੂ ਸਿੰਗੁ ਿਇਆ ॥ 

ਅਿੰਤਮਰਤ ੁਹਤਰ ਕਾ ਨਾਮੁ ਤਤਨਹੀ ਿਨੀ ਿਤਪ ਲਇਆ ॥੬॥ 

ਖੋਿਤਹ ਕੋਤਿ ਅਸਿੰਖ ਿਹੁਤੁ ਅਨਿੰਤ ਕੇ ॥ 

ਤਿਸੁ ਿੁਝਾਏ ਆਤਪ ਨੇਿਾ ਤਤਸ ੁਹੇ ॥੭॥ 

ਤਵਸਰ ੁਨਾਹੀ ਦਾਤਾਰ ਆਪਣਾ ਨਾਮੁ ਦੇਹੁ ॥ 

ਗੁਣ ਗਾਵਾ ਤਦਨ ੁਰਾਤਤ ਨਾਨਕ ਚਾਉ ਏਹੁ ॥੮॥੨॥੫॥੧੬॥ 
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ਸੋਰਤਿ ਤਾਤਮ ਸਹੁਾਵਣੀ ਿਾ ਹਤਰ ਨਾਮ ੁਢਿੰਢੋਲੇ ॥ 
 

ਵਾਰ ਸਰੋਤਿ ਕੀ ਮਃ ੪ ॥ (642-14) 

ਸੋਰਤਿ ਤਾਤਮ ਸੁਹਾਵਣੀ ਿਾ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਢਿੰਢੋਲੇ ॥ 

ਗੁਰ ਪੁਰਖ ੁਮਨਾਵੈ ਆਪਣਾ ਗੁਰਮਤੀ ਹਤਰ ਹਤਰ ਿਲੋੇ ॥ 

ਹਤਰ ਪਰਤੇਮ ਕਸਾਈ ਤਦਨਸ ੁਰਾਤਤ ਹਤਰ ਰਤੀ ਹਤਰ ਰਿੰਤਗ ਚੋਲੇ ॥ 

ਹਤਰ ਿਸੈਾ ਪੁਰਖੁ ਨ ਲਿਈ ਸਿੁ ਦੇਤਖਆ ਿਗਤੁ ਮੈ ਿਲੋ ੇ॥ 

ਗੁਤਰ ਸਤਤਗਤੁਰ ਨਾਮੁ ਤਦਰਿਾਇਆ ਮਨ ੁਅਨਤ ਨ ਕਾਹੂ ਡੋਲੇ ॥ 

ਿਨੁ ਨਾਨਕੁ ਹਤਰ ਕਾ ਦਾਸੁ ਹੈ ਗੁਰ ਸਤਤਗੁਰ ਕੇ ਗੋਲ ਗੋਲੇ ॥੨॥ 
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ਹਿੰਉ ਕੁਰਿਾਨ ੈਿਾਉ ਤਮਹਰਵਾਨਾ ਹਿੰਉ ਕੁਰਿਾਨ ੈਿਾਉ ॥ 
 

ਤਤਲਿੰਗ ਮਹਲਾ ੧ ਘਰੁ ੩  (721-16) 

ਇਹੁ ਤਨੁ ਮਾਇਆ ਪਾਤਹਆ ਤਪਆਰੇ ਲੀਤਿਾ ਲਤਿ ਰਿੰਗਾਏ ॥ 

ਮੇਰ ੈਕਿੰਤ ਨ ਿਾਵੈ ਚਲੋਿਾ ਤਪਆਰੇ ਤਕਉ ਧਨ ਸੇਿ ੈਿਾਏ ॥੧॥ 

ਹਿੰਉ ਕੁਰਿਾਨ ੈਿਾਉ ਤਮਹਰਵਾਨਾ ਹਿੰਉ ਕੁਰਿਾਨ ੈਿਾਉ ॥ 

ਹਿੰਉ ਕੁਰਿਾਨ ੈਿਾਉ ਤਤਨਾ ਕੈ ਲੈਤਨ ਿੋ ਤੇਰਾ ਨਾਉ ॥ 

ਲੈਤਨ ਿੋ ਤੇਰਾ ਨਾਉ ਤਤਨਾ ਕੈ ਹਿੰਉ ਸਦ ਕੁਰਿਾਨੈ ਿਾਉ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਕਾਇਆ ਰਿੰਙਤਣ ਿੇ ਥੀਐ ਤਪਆਰੇ ਪਾਈਐ ਨਾਉ ਮਿੀਿ ॥ 

ਰਿੰਙਣ ਵਾਲਾ ਿ ੇਰਿੰਙ ੈਸਾਤਹਿੁ ਐਸਾ ਰਿੰਗੁ ਨ ਡੀਿ ॥੨॥ 

ਤਿਨ ਕ ੇਚੋਲ ੇਰਤਿੇ ਤਪਆਰ ੇਕਿੰਤੁ ਤਤਨਾ ਕੈ ਪਾਤਸ ॥ 

ਧੂਤਿ ਤਤਨਾ ਕੀ ਿ ੇਤਮਲੈ ਿੀ ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਕੀ ਅਰਦਾਤਸ ॥੩॥ 

ਆਪੇ ਸਾਿੇ ਆਪ ੇਰਿੰਗੇ ਆਪ ੇਨਦਤਰ ਕਰੇਇ ॥ 

ਨਾਨਕ ਕਾਮਤਣ ਕਿੰਤ ੈਿਾਵ ੈਆਪੇ ਹੀ ਰਾਵੇਇ ॥੪॥੧॥੩॥ 
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ਹਿੰਉ ਿਤਲਹਾਰੈ ਿਾਉ ਸਾਚੇ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਤਵਿਹੁ ॥ 
 

ਰਾਗੁ ਧਨਾਤਸਰੀ ਮਹਲਾ ੩ ਘਰੁ ੪  (666-9) 

ਹਮ ਿੀਖਕ ਿੇਖਾਰੀ ਤੇਰੇ ਤ ੂਤਨਿ ਪਤਤ ਹੈ ਦਾਤਾ ॥ 

ਹੋਹੁ ਦਆੈਲ ਨਾਮੁ ਦੇਹੁ ਮਿੰਗਤ ਿਨ ਕਿੰਉ ਸਦਾ ਰਹਉ ਰਿੰਤਗ ਰਾਤਾ ॥੧॥ 

ਹਿੰਉ ਿਤਲਹਾਰ ੈਿਾਉ ਸਾਚੇ ਤੇਰ ੇਨਾਮ ਤਵਿਹੁ ॥ 

ਕਰਣ ਕਾਰਣ ਸਿਨਾ ਕਾ ਏਕੋ ਅਵਰੁ ਨ ਦੂਿਾ ਕੋਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਿਹੁਤੇ ਫੇਰ ਪਏ ਤਕਰਪਨ ਕਉ ਅਿ ਤਕਛੁ ਤਕਰਪਾ ਕੀਿ ੈ॥ 

ਹੋਹੁ ਦਇਆਲ ਦਰਸਨੁ ਦੇਹੁ ਅਪੁਨਾ ਐਸੀ ਿਖਸ ਕਰੀਿੈ ॥੨॥ 

ਿਨਤਤ ਨਾਨਕ ਿਰਮ ਪਿ ਖੂਲਹੇ ਗੁਰ ਪਰਸਾਦੀ ਿਾਤਨਆ ॥ 

ਸਾਚੀ ਤਲਵ ਲਾਗੀ ਹੈ ਿੀਤਤਰ ਸਤਤਗੁਰ ਤਸਉ ਮਨੁ ਮਾਤਨਆ ॥੩॥੧॥੯॥ 
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ਹਉ ਅਨਤਦਨ ੁਹਤਰ ਨਾਮ ੁਕੀਰਤਨ ੁਕਰਉ ॥ 
 

ਰਾਗੁ ਆਸਾਵਰੀ ਘਰੁ ੧੬ ਕ ੇ੨ ਮਹਲਾ ੪ ਸੁਧਿੰਗ  (369-11) 

ਹਉ ਅਨਤਦਨੁ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਕੀਰਤਨੁ ਕਰਉ ॥ 

ਸਤਤਗੁਤਰ ਮੋ ਕਉ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਿਤਾਇਆ ਹਉ ਹਤਰ ਤਿਨੁ ਤਖਨੁ ਪਲੁ ਰਤਹ ਨ ਸਕਉ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਹਮਰੈ ਸਰਵਣ ੁਤਸਮਰਨੁ ਹਤਰ ਕੀਰਤਨੁ ਹਉ ਹਤਰ ਤਿਨੁ ਰਤਹ ਨ ਸਕਉ ਹਉ ਇਕੁ ਤਖਨ ੁ॥ 

ਿਸੈੇ ਹਿੰਸ ੁਸਰਵਰ ਤਿਨ ੁਰਤਹ ਨ ਸਕੈ ਤਸੈ ੇਹਤਰ ਿਨੁ ਤਕਉ ਰਹੈ ਹਤਰ ਸੇਵਾ ਤਿਨੁ ॥੧॥ 

ਤਕਨਹੂਿੰ ਪਰੀਤਤ ਲਾਈ ਦੂਿਾ ਿਾਉ ਤਰਦ ਧਾਤਰ ਤਕਨਹਿੰ ਪਰੀਤਤ ਲਾਈ ਮੋਹ ਅਪਮਾਨ ॥ 

ਹਤਰ ਿਨ ਪਰੀਤਤ ਲਾਈ ਹਤਰ ਤਨਰਿਾਣ ਪਦ ਨਾਨਕ ਤਸਮਰਤ ਹਤਰ ਹਤਰ ਿਗਵਾਨ ॥੨॥੧੪॥੬੬॥ 
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ਹਉ ਕਛੂ ਨ ਿਾਨਉ ਤੇਰੀ ਸਾਰ ॥ 
 

ਿਸਿੰਤੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (1181-18) 

ਤੁਮ ਿਡ ਦਾਤੇ ਦੇ ਰਹ ੇ॥ 

ਿੀਅ ਪਰਾਣ ਮਤਹ ਰਤਵ ਰਹੇ ॥ 

ਦੀਨੇ ਸਗਲੇ ਿੋਿਨ ਖਾਨ ॥ 

ਮੋਤਹ ਤਨਰਗੁਨ ਇਕ ੁਗੁਨੁ ਨ ਿਾਨ ॥੧॥ 

ਹਉ ਕਛੂ ਨ ਿਾਨਉ ਤੇਰੀ ਸਾਰ ॥ 

ਤੂ ਕਤਰ ਗਤਤ ਮੇਰੀ ਪਰਿ ਦਇਆਰ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਿਾਪ ਨ ਤਾਪ ਨ ਕਰਮ ਕੀਤਤ ॥ 

ਆਵੈ ਨਾਹੀ ਕਛੂ ਰੀਤਤ ॥ 

ਮਨ ਮਤਹ ਰਾਖਉ ਆਸ ਏਕ ॥ 

ਨਾਮ ਤੇਰ ੇਕੀ ਤਰਉ ਿੇਕ ॥੨॥ 

ਸਰਿ ਕਲਾ ਪਰਿ ਤੁਮਹ ਪਰਿੀਨ ॥ 

ਅਿੰਤੁ ਨ ਪਾਵਤਹ ਿਲਤਹ ਮੀਨ ॥ 

ਅਗਮ ਅਗਮ ਊਚਹ ਤੇ ਊਚ ॥ 

ਹਮ ਥੋਰੇ ਤੁਮ ਿਹੁਤ ਮੂਚ ॥੩॥ 

ਤਿਨ ਤੂ ਤਧਆਇਆ ਸੇ ਗਨੀ ॥ 

ਤਿਨ ਤੂ ਪਾਇਆ ਸ ੇਧਨੀ ॥ 

ਤਿਤਨ ਤ ੂਸਤੇਵਆ ਸੁਖੀ ਸੇ ॥ 

ਸਿੰਤ ਸਰਤਣ ਨਾਨਕ ਪਰ ੇ॥੪॥੭॥ 
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ਹਉ ਤਕਆ ਸਾਲਾਹੀ ਤਕਰਮ ਿਿੰਤੁ ਵਡੀ ਤੇਰੀ ਵਤਡਆਈ ॥ 
 

ਪਉਿੀ ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੨ ॥ (792-2) 

ਹਉ ਤਕਆ ਸਾਲਾਹੀ ਤਕਰਮ ਿਿੰਤੁ ਵਡੀ ਤੇਰੀ ਵਤਡਆਈ ॥ 

ਤੂ ਅਗਮ ਦਇਆਲੁ ਅਗਿੰਮੁ ਹੈ ਆਤਪ ਲੈਤਹ ਤਮਲਾਈ ॥ 

ਮੈ ਤੁਝ ਤਿਨੁ ਿਲੇੀ ਕ ੋਨਹੀ ਤ ੂਅਿੰਤਤ ਸਖਾਈ ॥ 

ਿੋ ਤੇਰੀ ਸਰਣਾਗਤੀ ਤਤਨ ਲਤੈਹ ਛਡਾਈ ॥ 

ਨਾਨਕ ਵਪੇਰਵਾਹੁ ਹੈ ਤਤਸ ੁਤਤਲੁ ਨ ਤਮਾਈ ॥੨੦॥੧॥ 
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ਹਉ ਕੁਰਿਾਨ ੁਿਾਈ ਤੇਰੇ ਨਾਵ ੈ॥ 
 

ਸਰੋਤਿ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (629-14) 

ਹਤਰ ਮਤਨ ਤਤਨ ਵਤਸਆ ਸੋਈ ॥ 

ਿ ੈਿ ੈਕਾਰੁ ਕਰੇ ਸਿੁ ਕੋਈ ॥ 

ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਕੀ ਵਤਡਆਈ ॥ 

ਤਾ ਕੀ ਕੀਮਤਤ ਕਹੀ ਨ ਿਾਈ ॥੧॥ 

ਹਉ ਕੁਰਿਾਨੁ ਿਾਈ ਤੇਰੇ ਨਾਵ ੈ॥ 

ਤਿਸ ਨੋ ਿਖਤਸ ਲੈਤਹ ਮੇਰੇ ਤਪਆਰੇ ਸੋ ਿਸ ੁਤੇਰਾ ਗਾਵੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਤੂਿੰ ਿਾਰ ੋਸੁਆਮੀ ਮੇਰਾ ॥ 

ਸਿੰਤਾਂ ਿਰਵਾਸਾ ਤੇਰਾ ॥ 

ਨਾਨਕ ਪਰਿ ਸਰਣਾਈ ॥ 

ਮੁਤਖ ਤਨਿੰਦਕ ਕੈ ਛਾਈ ॥੨॥੨੨॥੮੬॥ 
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ਹਉ ਤਉ ਏਕ ੁਰਮਈਆ ਲਹੈਉ ॥ 
 

ਰਾਗ ਗੋੋਂਡ ਨਾਮਦੇਉ ਿੀਉ ॥ (874-13) 

ਿੈਰਉ ਿੂਤ ਸੀਤਲਾ ਧਾਵੈ ॥ 

ਖਰ ਿਾਹਨੁ ਉਹੁ ਛਾਰੁ ਉਡਾਵ ੈ॥੧॥ 

ਹਉ ਤਉ ਏਕੁ ਰਮਈਆ ਲੈਹਉ ॥ 

ਆਨ ਦਵੇ ਿਦਲਾਵਤਨ ਦਹੈਉ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਤਸਵ ਤਸਵ ਕਰਤੇ ਿ ੋਨਰੁ ਤਧਆਵੈ ॥ 

ਿਰਦ ਚਢੇ ਡਉਰੂ ਢਮਕਾਵੈ ॥੨॥ 

ਮਹਾ ਮਾਈ ਕੀ ਪੂਿਾ ਕਰ ੈ॥ 

ਨਰ ਸ ੈਨਾਤਰ ਹੋਇ ਅਉਤਰ ੈ॥੩॥ 

ਤੂ ਕਹੀਅਤ ਹੀ ਆਤਦ ਿਵਾਨੀ ॥ 

ਮੁਕਤਤ ਕੀ ਿਰੀਆ ਕਹਾ ਛਪਾਨੀ ॥੪॥ 

ਗੁਰਮਤਤ ਰਾਮ ਨਾਮ ਗਹੁ ਮੀਤਾ ॥ 

ਪਰਣਵੈ ਨਾਮਾ ਇਉ ਕਹੈ ਗੀਤਾ ॥੫॥੨॥੬॥ 
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ਹਉ ਤਾ ਕ ੈਿਤਲਹਾਰੀ ॥ 
 

ਗਉਿੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (207-14) 

ਹਉ ਤਾ ਕੈ ਿਤਲਹਾਰੀ ॥ 

ਿਾ ਕੈ ਕੇਵਲ ਨਾਮੁ ਅਧਾਰੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਮਤਹਮਾ ਤਾ ਕੀ ਕੇਤਕ ਗਨੀਐ ਿਨ ਪਾਰਿਰਹਮ ਰਿੰਤਗ ਰਾਤੇ ॥ 

ਸੂਖ ਸਹਿ ਆਨਿੰਦ ਤਤਨਾ ਸਿੰਤਗ ਉਨ ਸਮਸਤਰ ਅਵਰ ਨ ਦਾਤੇ ॥੧॥ 

ਿਗਤ ਉਧਾਰਣ ਸੇਈ ਆਏ ਿ ੋਿਨ ਦਰਸ ਤਪਆਸਾ ॥ 

ਉਨ ਕੀ ਸਰਤਣ ਪਰ ੈਸ ੋਤਤਰਆ ਸਿੰਤਸਿੰਤਗ ਪੂਰਨ ਆਸਾ ॥੨॥ 

ਤਾ ਕੈ ਚਰਤਣ ਪਰਉ ਤਾ ਿੀਵਾ ਿਨ ਕੈ ਸਿੰਤਗ ਤਨਹਾਲਾ ॥ 

ਿਗਤਨ ਕੀ ਰੇਣੁ ਹੋਇ ਮਨ ੁਮੇਰਾ ਹੋਹੁ ਪਰਿੂ ਤਕਰਪਾਲਾ ॥੩॥ 

ਰਾਿੁ ਿੋਿਨੁ ਅਵਧ ਿ ੋਦੀਸੈ ਸਿੁ ਤਕਛੁ ਿੁਗ ਮਤਹ ਘਾਤਿਆ ॥ 

ਨਾਮੁ ਤਨਧਾਨ ੁਸਦ ਨਵਤਨੁ ਤਨਰਮਲੁ ਇਹੁ ਨਾਨਕ ਹਤਰ ਧਨੁ ਖਾਤਿਆ ॥੪॥੧੦॥੧੩੧॥ 
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ਹਉ ਨਾ ਛੋਡਉ ਕਿੰਤ ਪਾਸਰਾ ॥ 
 

ਰਾਗੁ ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੫ ਅਸਿਪਦੀਆ ਘਰੁ ੧੦ ਕਾਫੀ  (761-6) 

ਿੇ ਿੁਲੀ ਿ ੇਚੁਕੀ ਸਾਈ ਿੀ ਤਤਹਿੰਿੀ ਕਾਢੀਆ ॥ 

ਤਿਨਹਾ ਨੇਹੁ ਦੂਿਾਣ ੇਲਗਾ ਝਤੂਰ ਮਰਹੁ ਸੇ ਵਾਢੀਆ ॥੧॥ 

ਹਉ ਨਾ ਛੋਡਉ ਕਿੰਤ ਪਾਸਰਾ ॥ 

ਸਦਾ ਰਿੰਗੀਲਾ ਲਾਲੁ ਤਪਆਰਾ ਏਹੁ ਮਤਹਿੰਿਾ ਆਸਰਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਸਿਣੁ ਤੂਹੈ ਸੈਣੁ ਤ ੂਮੈ ਤੁਝ ਉਪਤਰ ਿਹੁ ਮਾਣੀਆ ॥ 

ਿਾ ਤੂ ਅਿੰਦਤਰ ਤਾ ਸੁਖੇ ਤਿੰ ਤਨਮਾਣੀ ਮਾਣੀਆ ॥੨॥ 

ਿੇ ਤੂ ਤੁਿਾ ਤਿਪਾ ਤਨਧਾਨ ਨਾ ਦੂਿਾ ਵੇਖਾਤਲ ॥ 

ਏਹਾ ਪਾਈ ਮੂ ਦਾਤਿੀ ਤਨਤ ਤਹਰਦੈ ਰਖਾ ਸਮਾਤਲ ॥੩॥ 

ਪਾਵ ਿਲੁਾਈ ਪਿੰਧ ਤਉ ਨੈਣੀ ਦਰਸੁ ਤਦਖਾਤਲ ॥ 

ਸਰਵਣੀ ਸੁਣੀ ਕਹਾਣੀਆ ਿ ੇਗੁਰੁ ਥੀਵੈ ਤਕਰਪਾਤਲ ॥੪॥ 

ਤਕਤੀ ਲਖ ਕਰੋਤਿ ਤਪਰੀਏ ਰੋਮ ਨ ਪੁਿਤਨ ਤਤੇਰਆ ॥ 

ਤੂ ਸਾਹੀ ਹੂ ਸਾਹੁ ਹਉ ਕਤਹ ਨ ਸਕਾ ਗੁਣ ਤੇਤਰਆ ॥੫॥ 

ਸਹੀਆ ਤਊ ਅਸਿੰਖ ਮਿੰਞਹ ੁਹਤਿ ਵਧਾਣੀਆ ॥ 

ਤਹਕ ਿੋਰੀ ਨਦਤਰ ਤਨਹਾਤਲ ਦੇਤਹ ਦਰਸੁ ਰਿੰਗੁ ਮਾਣੀਆ ॥੬॥ 

ਿ ੈਤਡਿੇ ਮਨ ੁਧੀਰੀਐ ਤਕਲਤਵਖ ਵਿੰਞਤਨਹ ਦੂਰ ੇ॥ 

ਸੋ ਤਕਉ ਤਵਸਰ ੈਮਾਉ ਮ ੈਿੋ ਰਤਹਆ ਿਰਪੂਰੇ ॥੭॥ 

ਹੋਇ ਤਨਮਾਣੀ ਢਤਹ ਪਈ ਤਮਤਲਆ ਸਹਤਿ ਸੁਿਾਇ ॥ 

ਪੂਰਤਿ ਤਲਤਖਆ ਪਾਇਆ ਨਾਨਕ ਸਿੰਤ ਸਹਾਇ ॥੮॥੧॥੪॥ 
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ਹਉ ਪਿੰਥ ੁਦਸਾਈ ਤਨਤ ਖਿੀ ਕੋਈ ਪਰਿ ੁਦਸ ੇਤਤਤਨ ਿਾਉ ॥ 
 

ਤਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੪ ॥ (41-1) 

ਹਉ ਪਿੰਥ ੁਦਸਾਈ ਤਨਤ ਖਿੀ ਕੋਈ ਪਰਿੁ ਦਸੇ ਤਤਤਨ ਿਾਉ ॥ 

ਤਿਨੀ ਮੇਰਾ ਤਪਆਰਾ ਰਾਤਵਆ ਤਤਨ ਪੀਛੈ ਲਾਤਗ ਤਫਰਾਉ ॥ 

ਕਤਰ ਤਮਿੰਨਤਤ ਕਤਰ ਿੋਦਿੀ ਮ ੈਪਰਿੁ ਤਮਲਣ ੈਕਾ ਚਾਉ ॥੧॥ 

ਮੇਰੇ ਿਾਈ ਿਨਾ ਕੋਈ ਮੋ ਕਉ ਹਤਰ ਪਰਿੁ ਮੇਤਲ ਤਮਲਾਇ ॥ 

ਹਉ ਸਤਤਗੁਰ ਤਵਿਹੁ ਵਾਤਰਆ ਤਿਤਨ ਹਤਰ ਪਰਿੁ ਦੀਆ ਤਦਖਾਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਹੋਇ ਤਨਮਾਣੀ ਢਤਹ ਪਵਾ ਪੂਰੇ ਸਤਤਗੁਰ ਪਾਤਸ ॥ 

ਤਨਮਾਤਣਆ ਗੁਰੁ ਮਾਣ ੁਹੈ ਗੁਰੁ ਸਤਤਗੁਰੁ ਕਰੇ ਸਾਿਾਤਸ ॥ 

ਹਉ ਗੁਰ ੁਸਾਲਾਤਹ ਨ ਰਿਊ ਮ ੈਮੇਲੇ ਹਤਰ ਪਰਿ ੁਪਾਤਸ ॥੨॥ 

ਸਤਤਗੁਰ ਨ ੋਸਿ ਕ ੋਲੋਚਦਾ ਿਤੇਾ ਿਗਤੁ ਸਿੁ ਕੋਇ ॥ 

ਤਿਨੁ ਿਾਗਾ ਦਰਸਨੁ ਨਾ ਥੀਐ ਿਾਗਹੀਣ ਿਤਹ ਰੋਇ ॥ 

ਿੋ ਹਤਰ ਪਰਿ ਿਾਣਾ ਸੋ ਥੀਆ ਧੁਤਰ ਤਲਤਖਆ ਨ ਮੇਿ ੈਕੋਇ ॥੩॥ 

ਆਪੇ ਸਤਤਗੁਰੁ ਆਤਪ ਹਤਰ ਆਪੇ ਮੇਤਲ ਤਮਲਾਇ ॥ 

ਆਤਪ ਦਇਆ ਕਤਰ ਮੇਲਸੀ ਗੁਰ ਸਤਤਗੁਰ ਪੀਛ ੈਪਾਇ ॥ 

ਸਿੁ ਿਗਿੀਵਨ ੁਿਤਗ ਆਤਪ ਹੈ ਨਾਨਕ ਿਲ ੁਿਲਤਹ ਸਮਾਇ ॥੪॥੪॥੬੮॥ 
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ਹਉ ਪਾਪੀ ਪਤਤਤੁ ਪਰਮ ਪਾਖਿੰਡੀ ਤੂ ਤਨਰਮਲ ੁਤਨਰਿੰਕਾਰੀ ॥ 
 

ਸਰੋਤਿ ਮਹਲਾ ੧ ॥ (596-17) 

ਹਉ ਪਾਪੀ ਪਤਤਤੁ ਪਰਮ ਪਾਖਿੰਡੀ ਤੂ ਤਨਰਮਲ ੁਤਨਰਿੰਕਾਰੀ ॥ 

ਅਿੰਤਮਰਤ ੁਚਾਤਖ ਪਰਮ ਰਤਸ ਰਾਤੇ ਿਾਕੁਰ ਸਰਤਣ ਤੁਮਾਰੀ ॥੧॥ 

ਕਰਤਾ ਤੂ ਮੈ ਮਾਣੁ ਤਨਮਾਣੇ ॥ 

ਮਾਣੁ ਮਹਤੁ ਨਾਮੁ ਧਨ ੁਪਲੈ ਸਾਚੈ ਸਿਤਦ ਸਮਾਣ ੇ॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਤੂ ਪੂਰਾ ਹਮ ਊਰ ੇਹੋਛ ੇਤੂ ਗਉਰਾ ਹਮ ਹਉਰ ੇ॥ 

ਤੁਝ ਹੀ ਮਨ ਰਾਤੇ ਅਤਹਤਨਤਸ ਪਰਿਾਤੇ ਹਤਰ ਰਸਨਾ ਿਤਪ ਮਨ ਰ ੇ॥੨॥ 

ਤੁਮ ਸਾਚ ੇਹਮ ਤੁਮ ਹੀ ਰਾਚੇ ਸਿਤਦ ਿੇਤਦ ਫੁਤਨ ਸਾਚੇ ॥ 

ਅਤਹਤਨਤਸ ਨਾਤਮ ਰਤੇ ਸ ੇਸੂਚੇ ਮਤਰ ਿਨਮੇ ਸੇ ਕਾਚ ੇ॥੩॥ 

ਅਵਰੁ ਨ ਦੀਸੈ ਤਕਸੁ ਸਾਲਾਹੀ ਤਤਸਤਹ ਸਰੀਕ ੁਨ ਕੋਈ ॥ 

ਪਰਣਵਤਤ ਨਾਨਕੁ ਦਾਸਤਨ ਦਾਸਾ ਗੁਰਮਤਤ ਿਾਤਨਆ ਸੋਈ ॥੪॥੫॥ 
 
  



 661 

ਹਉ ਪੂਿੰਿੀ ਨਾਮੁ ਦਸਾਇਦਾ ਕੋ ਦਸ ੇਹਤਰ ਧਨੁ ਰਾਤਸ ॥ 
 

ਮਾਰੂ ਮਹਲਾ ੪ ॥ (996-10) 

ਹਉ ਪੂਿੰਿੀ ਨਾਮੁ ਦਸਾਇਦਾ ਕ ੋਦਸੇ ਹਤਰ ਧਨੁ ਰਾਤਸ ॥ 

ਹਉ ਤਤਸ ੁਤਵਿਹ ੁਖਨ ਖਿੰਨੀਐ ਮੈ ਮੇਲੇ ਹਤਰ ਪਰਿ ਪਾਤਸ ॥ 

ਮੈ ਅਿੰਤਤਰ ਪਰੇਮੁ ਤਪਰਿੰਮ ਕਾ ਤਕਉ ਸਿਣੁ ਤਮਲ ੈਤਮਲਾਤਸ ॥੧॥ 

ਮਨ ਤਪਆਤਰਆ ਤਮਤਰਾ ਮ ੈਹਤਰ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਧਨੁ ਰਾਤਸ ॥ 

ਗੁਤਰ ਪੂਰ ੈਨਾਮੁ ਤਦਰਿਾਇਆ ਹਤਰ ਧੀਰਕ ਹਤਰ ਸਾਿਾਤਸ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਹਤਰ ਹਤਰ ਆਤਪ ਤਮਲਾਇ ਗੁਰੁ ਮੈ ਦਸੇ ਹਤਰ ਧਨੁ ਰਾਤਸ ॥ 

ਤਿਨੁ ਗੁਰ ਪਰੇਮੁ ਨ ਲਿਈ ਿਨ ਵੇਖਹੁ ਮਤਨ ਤਨਰਿਾਤਸ ॥ 

ਹਤਰ ਗੁਰ ਤਵਤਚ ਆਪੁ ਰਤਖਆ ਹਤਰ ਮੇਲ ੇਗੁਰ ਸਾਿਾਤਸ ॥੨॥ 

ਸਾਗਰ ਿਗਤਤ ਿਿੰਡਾਰ ਹਤਰ ਪਰੂੇ ਸਤਤਗੁਰ ਪਾਤਸ ॥ 

ਸਤਤਗੁਰੁ ਤੁਿਾ ਖੋਤਲ ਦੇਇ ਮੁਤਖ ਗੁਰਮੁਤਖ ਹਤਰ ਪਰਗਾਤਸ ॥ 

ਮਨਮੁਤਖ ਿਾਗ ਤਵਹੂਤਣਆ ਤਤਖ ਮੁਈਆ ਕਿੰਧੀ ਪਾਤਸ ॥੩॥ 

ਗੁਰੁ ਦਾਤਾ ਦਾਤਾਰ ੁਹੈ ਹਉ ਮਾਗਉ ਦਾਨੁ ਗੁਰ ਪਾਤਸ ॥ 

ਤਚਰੀ ਤਵਛੁਿੰਨਾ ਮੇਤਲ ਪਰਿ ਮੈ ਮਤਨ ਤਤਨ ਵਡਿੀ ਆਸ ॥ 

ਗੁਰ ਿਾਵ ੈਸੁਤਣ ਿੇਨਤੀ ਿਨ ਨਾਨਕ ਕੀ ਅਰਦਾਤਸ ॥੪॥੨॥੪॥ 
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ਹਉ ਿਤਲਹਾਰੀ ਤਤਨਹ ਕਉ ਮੇਰੀ ਤਿਿੰਦੁਿੀਏ ਤਿਨਹ ਹਤਰ ਹਤਰ ਨਾਮ ੁਅਧਾਰੋ ਰਾਮ ॥ 
 

ਤਿਹਾਗਿਾ ਮਹਲਾ ੪ ॥ (539-17) 

ਹਉ ਿਤਲਹਾਰੀ ਤਤਨਹ ਕਉ ਮੇਰੀ ਤਿਿੰਦੁਿੀਏ ਤਿਨਹ ਹਤਰ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਅਧਾਰੋ ਰਾਮ ॥ 

ਗੁਤਰ ਸਤਤਗਤੁਰ ਨਾਮੁ ਤਦਰਿਾਇਆ ਮੇਰੀ ਤਿਿੰਦੁਿੀਏ ਤਿਖੁ ਿਉਿਲੁ ਤਾਰਣਹਾਰੋ ਰਾਮ ॥ 

ਤਿਨ ਇਕ ਮਤਨ ਹਤਰ ਤਧਆਇਆ ਮੇਰੀ ਤਿਿੰਦੁਿੀਏ ਤਤਨ ਸਿੰਤ ਿਨਾ ਿਕੈਾਰੋ ਰਾਮ ॥ 

ਨਾਨਕ ਹਤਰ ਿਤਪ ਸੁਖੁ ਪਾਇਆ ਮੇਰੀ ਤਿਿੰਦੁਿੀਏ ਸਤਿ ਦੂਖ ਤਨਵਾਰਣਹਾਰ ੋਰਾਮ ॥੧॥ 

ਸਾ ਰਸਨਾ ਧਨ ੁਧਿੰਨੁ ਹੈ ਮੇਰੀ ਤਿਿੰਦੁਿੀਏ ਗੁਣ ਗਾਵੈ ਹਤਰ ਪਰਿ ਕੇਰੇ ਰਾਮ ॥ 

ਤੇ ਸਰਵਨ ਿਲ ੇਸੋਿਨੀਕ ਹਤਹ ਮੇਰੀ ਤਿਿੰਦੁਿੀਏ ਹਤਰ ਕੀਰਤਨੁ ਸੁਣਤਹ ਹਤਰ ਤੇਰੇ ਰਾਮ ॥ 

ਸੋ ਸੀਸੁ ਿਲਾ ਪਤਵਤਰ ਪਾਵਨੁ ਹੈ ਮੇਰੀ ਤਿਿੰਦੁਿੀਏ ਿੋ ਿਾਇ ਲਗੈ ਗੁਰ ਪੈਰ ੇਰਾਮ ॥ 

ਗੁਰ ਤਵਿਹੁ ਨਾਨਕੁ ਵਾਤਰਆ ਮੇਰੀ ਤਿਿੰਦੁਿੀਏ ਤਿਤਨ ਹਤਰ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਤਚਤੇਰੇ ਰਾਮ ॥੨॥ 

ਤੇ ਨੇਤਰ ਿਲੇ ਪਰਵਾਣ ੁਹਤਹ ਮੇਰੀ ਤਿਿੰਦੁਿੀਏ ਿੋ ਸਾਧੂ ਸਤਤਗਰੁੁ ਦੇਖਤਹ ਰਾਮ ॥ 

ਤੇ ਹਸਤ ਪੁਨੀਤ ਪਤਵਤਰ ਹਤਹ ਮੇਰੀ ਤਿਿੰਦੁਿੀਏ ਿੋ ਹਤਰ ਿਸ ੁਹਤਰ ਹਤਰ ਲੇਖਤਹ ਰਾਮ ॥ 

ਤਤਸੁ ਿਨ ਕੇ ਪਗ ਤਨਤ ਪੂਿੀਅਤਹ ਮੇਰੀ ਤਿਿੰਦੁਿੀਏ ਿੋ ਮਾਰਤਗ ਧਰਮ ਚਲਸੇਤਹ ਰਾਮ ॥ 

ਨਾਨਕ ੁਤਤਨ ਤਵਿਹੁ ਵਾਤਰਆ ਮੇਰੀ ਤਿਿੰਦੁਿੀਏ ਹਤਰ ਸੁਤਣ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਮਨੇਸਤਹ ਰਾਮ ॥੩॥ 

ਧਰਤਤ ਪਾਤਾਲ ੁਆਕਾਸੁ ਹੈ ਮੇਰੀ ਤਿਿੰਦੁਿੀਏ ਸਿ ਹਤਰ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਤਧਆਵ ੈਰਾਮ ॥ 

ਪਉਣੁ ਪਾਣੀ ਿੈਸਿੰਤਰੋ ਮੇਰੀ ਤਿਿੰਦੁਿੀਏ ਤਨਤ ਹਤਰ ਹਤਰ ਹਤਰ ਿਸੁ ਗਾਵੈ ਰਾਮ ॥ 

ਵਣੁ ਤਤਰਣ ੁਸਿੁ ਆਕਾਰੁ ਹੈ ਮੇਰੀ ਤਿਿੰਦੁਿੀਏ ਮੁਤਖ ਹਤਰ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਤਧਆਵੈ ਰਾਮ ॥ 

ਨਾਨਕ ਤੇ ਹਤਰ ਦਤਰ ਪੈਨਹਾਇਆ ਮੇਰੀ ਤਿਿੰਦੁਿੀਏ ਿੋ ਗੁਰਮੁਤਖ ਿਗਤਤ ਮਨੁ ਲਾਵੈ ਰਾਮ ॥੪॥੪॥ 
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ਹਉ ਰਤਹ ਨ ਸਕਾ ਤਿਨ ੁਦਖੇੇ ਪਰੀਤਮਾ ਮੈ ਨੀਰੁ ਵਹੇ ਵਤਹ ਚਲ ੈਿੀਉ ॥ 
 

ਰਾਗੁ ਮਾਝ ਚਉਪਦੇ ਘਰੁ ੧ ਮਹਲਾ ੪   (94-4) 

ਹਤਰ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਮ ੈਹਤਰ ਮਤਨ ਿਾਇਆ ॥ 

ਵਡਿਾਗੀ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਤਧਆਇਆ ॥ 

ਗੁਤਰ ਪੂਰ ੈਹਤਰ ਨਾਮ ਤਸਤਧ ਪਾਈ ਕੋ ਤਵਰਲਾ ਗੁਰਮਤਤ ਚਲ ੈਿੀਉ ॥੧॥ 

ਮੈ ਹਤਰ ਹਤਰ ਖਰਚੁ ਲਇਆ ਿਿੰਤਨ ਪਲ ੈ॥ 

ਮੇਰਾ ਪਰਾਣ ਸਖਾਈ ਸਦਾ ਨਾਤਲ ਚਲੈ ॥ 

ਗੁਤਰ ਪੂਰ ੈਹਤਰ ਨਾਮੁ ਤਦਿਾਇਆ ਹਤਰ ਤਨਹਚਲੁ ਹਤਰ ਧਨ ੁਪਲੈ ਿੀਉ ॥੨॥ 

ਹਤਰ ਹਤਰ ਸਿਣੁ ਮੇਰਾ ਪਰੀਤਮ ੁਰਾਇਆ ॥ 

ਕੋਈ ਆਤਣ ਤਮਲਾਵੈ ਮੇਰ ੇਪਰਾਣ ਿੀਵਾਇਆ ॥ 

ਹਉ ਰਤਹ ਨ ਸਕਾ ਤਿਨ ੁਦੇਖੇ ਪਰੀਤਮਾ ਮੈ ਨੀਰ ੁਵਹੇ ਵਤਹ ਚਲੈ ਿੀਉ ॥੩॥ 

ਸਤਤਗੁਰੁ ਤਮਤ ੁਮੇਰਾ ਿਾਲ ਸਖਾਈ ॥ 

ਹਉ ਰਤਹ ਨ ਸਕਾ ਤਿਨ ੁਦੇਖੇ ਮੇਰੀ ਮਾਈ ॥ 

ਹਤਰ ਿੀਉ ਤਿਪਾ ਕਰਹੁ ਗੁਰ ੁਮੇਲਹੁ ਿਨ ਨਾਨਕ ਹਤਰ ਧਨ ੁਪਲੈ ਿੀਉ ॥੪॥੧॥ 
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ਹਉ ਵਿੰਞਾ ਕੁਰਿਾਣ ੁਸਾਈ ਆਪਣੇ ॥ 
 

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (397-3) 

ਸਾਈ ਅਲਖ ੁਅਪਾਰ ੁਿੋਰੀ ਮਤਨ ਵਸੈ ॥ 

ਦੂਖੁ ਦਰਦੁ ਰੋਗੁ ਮਾਇ ਮੈਡਾ ਹਿੁ ਨਸੈ ॥੧॥ 

ਹਉ ਵਿੰਞਾ ਕੁਰਿਾਣੁ ਸਾਈ ਆਪਣੇ ॥ 

ਹੋਵੈ ਅਨਦ ੁਘਣਾ ਮਤਨ ਤਤਨ ਿਾਪਣੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਤਿਿੰਦਕ ਗਾਤਲਿ੍ਹਹ ਸੁਣੀ ਸਚੇ ਤਤਸੁ ਧਣੀ ॥ 

ਸੂਖੀ ਹੂਿੰ ਸੁਖ ੁਪਾਇ ਮਾਇ ਨ ਕੀਮ ਗਣੀ ॥੨॥ 

ਨੈਣ ਪਸਿੰਦ ੋਸੋਇ ਪੇਤਖ ਮੁਸਤਾਕ ਿਈ ॥ 

ਮੈ ਤਨਰਗੁਤਣ ਮੇਰੀ ਮਾਇ ਆਤਪ ਲਤਿ ਲਾਇ ਲਈ ॥੩॥ 

ਿੇਦ ਕਤੇਿ ਸਿੰਸਾਰ ਹਿਾ ਹੂਿੰ ਿਾਹਰਾ ॥ 

ਨਾਨਕ ਕਾ ਪਾਤਤਸਾਹੁ ਤਦਸੈ ਿਾਹਰਾ ॥੪॥੩॥੧੦੫॥ 
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ਹਉ ਵਾਤਰ ਵਾਤਰ ਿਾਉ ਗਰੁ ਗੋਪਾਲ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
 

ਨਿ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (980-1) 

ਹਉ ਵਾਤਰ ਵਾਤਰ ਿਾਉ ਗੁਰ ਗੋਪਾਲ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਮੋਤਹ ਤਨਰਗੁਨ ਤੁਮ ਪੂਰਨ ਦਾਤੇ ਦੀਨਾ ਨਾਥ ਦਇਆਲ ॥੧॥ 

ਊਿਤ ਿੈਿਤ ਸੋਵਤ ਿਾਗਤ ਿੀਅ ਪਰਾਨ ਧਨ ਮਾਲ ॥੨॥ 

ਦਰਸਨ ਤਪਆਸ ਿਹੁਤੁ ਮਤਨ ਮੇਰ ੈਨਾਨਕ ਦਰਸ ਤਨਹਾਲ ॥੩॥੮॥੯॥ 
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ਹਉ ਵਾਰੀ ਹਉ ਵਾਰਣੈ ਕੁਰਿਾਣੁ ਤੇਰੇ ਨਾਵ ਨੋ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
 

ਤਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੧ ਘਰੁ ੩ ॥ (71-15) 

ਿੋਗੀ ਅਿੰਦਤਰ ਿੋਗੀਆ ॥ 

ਤੂਿੰ ਿੋਗੀ ਅਿੰਦਤਰ ਿੋਗੀਆ ॥ 

ਤੇਰਾ ਅਿੰਤੁ ਨ ਪਾਇਆ ਸੁਰਤਗ ਮਤਛ ਪਇਆਤਲ ਿੀਉ ॥੧॥ 

ਹਉ ਵਾਰੀ ਹਉ ਵਾਰਣੈ ਕੁਰਿਾਣੁ ਤੇਰ ੇਨਾਵ ਨ ੋ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਤੁਧੁ ਸਿੰਸਾਰ ੁਉਪਾਇਆ ॥ 

ਤਸਰੇ ਤਸਤਰ ਧਿੰਧੇ ਲਾਇਆ ॥ 

ਵੇਖਤਹ ਕੀਤਾ ਆਪਣਾ ਕਤਰ ਕਦੁਰਤਤ ਪਾਸਾ ਢਾਤਲ ਿੀਉ ॥੨॥ 

ਪਰਗਤਿ ਪਾਹਾਰ ੈਿਾਪਦਾ ॥ 

ਸਿੁ ਨਾਵੈ ਨੋ ਪਰਤਾਪਦਾ ॥ 

ਸਤਤਗੁਰ ਿਾਝੁ ਨ ਪਾਇਓ ਸਿ ਮੋਹੀ ਮਾਇਆ ਿਾਤਲ ਿੀਉ ॥੩॥ 

ਸਤਤਗੁਰ ਕਉ ਿਤਲ ਿਾਈਐ ॥ 

ਤਿਤੁ ਤਮਤਲਐ ਪਰਮ ਗਤਤ ਪਾਈਐ ॥ 

ਸੁਤਰ ਨਰ ਮੁਤਨ ਿਨ ਲੋਚਦੇ ਸੋ ਸਤਤਗੁਤਰ ਦੀਆ ਿੁਝਾਇ ਿੀਉ ॥੪॥ 

ਸਤਸਿੰਗਤਤ ਕੈਸੀ ਿਾਣੀਐ ॥ 

ਤਿਥੈ ਏਕੋ ਨਾਮੁ ਵਖਾਣੀਐ ॥ 

ਏਕੋ ਨਾਮੁ ਹੁਕਮੁ ਹੈ ਨਾਨਕ ਸਤਤਗੁਤਰ ਦੀਆ ਿੁਝਾਇ ਿੀਉ ॥੫॥ 
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ਹਉ ਵਾਰੀ ਮੁਖ ੁਫੇਤਰ ਤਪਆਰੇ ॥ 
 

ਆਸਾ ਕਿੀਰ ਿੀਉ ॥ (484-7) 

ਕਰਵਤੁ ਿਲਾ ਨ ਕਰਵਿ ਤੇਰੀ ॥ 

ਲਾਗੁ ਗਲੇ ਸੁਨ ੁਤਿਨਤੀ ਮੇਰੀ ॥੧॥ 

ਹਉ ਵਾਰੀ ਮੁਖੁ ਫਤੇਰ ਤਪਆਰੇ ॥ 

ਕਰਵਿੁ ਦੇ ਮੋ ਕਉ ਕਾਹੇ ਕਉ ਮਾਰੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਿਉ ਤਨ ੁਚੀਰਤਹ ਅਿੰਗੁ ਨ ਮੋਰਉ ॥ 

ਤਪਿੰਡ ੁਪਰ ੈਤਉ ਪਰੀਤਤ ਨ ਤੋਰਉ ॥੨॥ 

ਹਮ ਤੁਮ ਿੀਚੁ ਿਇਓ ਨਹੀ ਕਈੋ ॥ 

ਤੁਮਤਹ ਸ ੁਕਿੰਤ ਨਾਤਰ ਹਮ ਸੋਈ ॥੩॥ 

ਕਹਤੁ ਕਿੀਰੁ ਸੁਨਹੁ ਰ ੇਲੋਈ ॥ 

ਅਿ ਤੁਮਰੀ ਪਰਤੀਤਤ ਨ ਹੋਈ ॥੪॥੨॥੩੫॥ 
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ਹਉ ਵਾਰੀ ਵਿੰਞਾ ਖਿੰਨੀਐ ਵਿੰਞਾ ਤਉ ਸਾਤਹਿ ਕੇ ਨਾਵ ੈ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
 

ਰਾਗੁ ਵਡਹਿੰਸੁ ਮਹਲਾ ੧ ਘਰੁ ੧ ॥ (557-4) 

ਅਮਲੀ ਅਮਲੁ ਨ ਅਿੰਿਿੈ ਮਛੀ ਨੀਰ ੁਨ ਹੋਇ ॥ 

ਿੋ ਰਤੇ ਸਤਹ ਆਪਣ ੈਤਤਨ ਿਾਵੈ ਸਿੁ ਕਇੋ ॥੧॥ 

ਹਉ ਵਾਰੀ ਵਿੰਞਾ ਖਿੰਨੀਐ ਵਿੰਞਾ ਤਉ ਸਾਤਹਿ ਕੇ ਨਾਵ ੈ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਸਾਤਹਿੁ ਸਫਤਲਓ ਰੁਖਿਾ ਅਿੰਤਮਰਤੁ ਿਾ ਕਾ ਨਾਉ ॥ 

ਤਿਨ ਪੀਆ ਤ ੇਤਤਰਪਤ ਿਏ ਹਉ ਤਤਨ ਿਤਲਹਾਰ ੈਿਾਉ ॥੨॥ 

ਮੈ ਕੀ ਨਦਤਰ ਨ ਆਵਹੀ ਵਸਤਹ ਹਿੀਆਂ ਨਾਤਲ ॥ 

ਤਤਖਾ ਤਤਹਾਇਆ ਤਕਉ ਲਹੈ ਿਾ ਸਰ ਿੀਤਤਰ ਪਾਤਲ ॥੩॥ 

ਨਾਨਕ ੁਤੇਰਾ ਿਾਣੀਆ ਤੂ ਸਾਤਹਿੁ ਮੈ ਰਾਤਸ ॥ 

ਮਨ ਤੇ ਧੋਖਾ ਤਾ ਲਹੈ ਿਾ ਤਸਫਤਤ ਕਰੀ ਅਰਦਾਤਸ ॥੪॥੧॥ 
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ਹਉਮੈ ਕਰਤਤਆ ਨਹ ਸੁਖ ੁਹੋਇ ॥ 
 

ਗਉਿੀ ਗੁਆਰਰੇੀ ਮਹਲਾ ੧ ॥   (222-10) 

ਹਉਮੈ ਕਰਤਤਆ ਨਹ ਸੁਖੁ ਹਇੋ ॥ 

ਮਨਮਤਤ ਝੂਿੀ ਸਚਾ ਸੋਇ ॥ 

ਸਗਲ ਤਿਗੂਤ ੇਿਾਵੈ ਦਇੋ ॥ 

ਸੋ ਕਮਾਵੈ ਧੁਤਰ ਤਲਤਖਆ ਹੋਇ ॥੧॥ 

ਐਸਾ ਿਗ ੁਦੇਤਖਆ ਿੂਆਰੀ ॥ 

ਸਤਿ ਸੁਖ ਮਾਗੈ ਨਾਮੁ ਤਿਸਾਰੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
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ਹਉਮੈ ਨਾਵ ੈਨਾਤਲ ਤਵਰੋਧ ੁਹੈ ਦੁਇ ਨ ਵਸਤਹ ਇਕ ਿਾਇ ॥ 
 

ਵਡਹਿੰਸੁ ਮਹਲਾ ੩ ॥ (560-12) 

ਹਉਮੈ ਨਾਵੈ ਨਾਤਲ ਤਵਰੋਧ ੁਹੈ ਦਇੁ ਨ ਵਸਤਹ ਇਕ ਿਾਇ ॥ 

ਹਉਮੈ ਤਵਤਚ ਸਵੇਾ ਨ ਹਵੋਈ ਤਾ ਮਨੁ ਤਿਰਥਾ ਿਾਇ ॥੧॥ 

ਹਤਰ ਚੇਤਤ ਮਨ ਮੇਰ ੇਤੂ ਗੁਰ ਕਾ ਸਿਦੁ ਕਮਾਇ ॥ 

ਹੁਕਮੁ ਮਿੰਨਤਹ ਤਾ ਹਤਰ ਤਮਲੈ ਤਾ ਤਵਚਹੁ ਹਉਮ ੈਿਾਇ ॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਹਉਮੈ ਸਿੁ ਸਰੀਰੁ ਹੈ ਹਉਮ ੈਓਪਤਤ ਹਇੋ ॥ 

ਹਉਮੈ ਵਡਾ ਗੁਿਾਰ ੁਹੈ ਹਉਮੈ ਤਵਤਚ ਿੁਤਝ ਨ ਸਕੈ ਕੋਇ ॥੨॥ 

ਹਉਮੈ ਤਵਤਚ ਿਗਤਤ ਨ ਹਵੋਈ ਹੁਕਮੁ ਨ ਿੁਤਝਆ ਿਾਇ ॥ 

ਹਉਮੈ ਤਵਤਚ ਿੀਉ ਿਿੰਧੁ ਹੈ ਨਾਮੁ ਨ ਵਸ ੈਮਤਨ ਆਇ ॥੩॥ 

ਨਾਨਕ ਸਤਗਤੁਰ ਤਮਤਲਐ ਹਉਮੈ ਗਈ ਤਾ ਸਚੁ ਵਤਸਆ ਮਤਨ ਆਇ ॥ 

ਸਚੁ ਕਮਾਵੈ ਸਤਚ ਰਹੈ ਸਚ ੇਸਤੇਵ ਸਮਾਇ ॥੪॥੯॥੧੨॥ 
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ਹਉਮੈ ਰੋਗ ੁਮਾਨੁਖ ਕਉ ਦੀਨਾ ॥ 
 

ਿੈਰਉ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (1140-16) 

ਹਉਮੈ ਰੋਗੁ ਮਾਨੁਖ ਕਉ ਦੀਨਾ ॥ 

ਕਾਮ ਰੋਤਗ ਮਗੈਲ ੁਿਤਸ ਲੀਨਾ ॥ 

ਤਦਰਸਤਿ ਰੋਤਗ ਪਤਚ ਮੁਏ ਪਤਿੰਗਾ ॥ 

ਨਾਦ ਰਤੋਗ ਖਤਪ ਗਏ ਕੁਰਿੰਗਾ ॥੧॥ 

ਿੋ ਿੋ ਦੀਸ ੈਸ ੋਸੋ ਰਗੋੀ ॥ 

ਰੋਗ ਰਤਹਤ ਮੇਰਾ ਸਤਤਗੁਰੁ ਿਗੋੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਤਿਹਵਾ ਰੋਤਗ ਮੀਨ ੁਗਰਤਸਆਨੋ ॥ 

ਿਾਸਨ ਰਤੋਗ ਿਵਰੁ ਤਿਨਸਾਨੋ ॥ 

ਹੇਤ ਰੋਗ ਕਾ ਸਗਲ ਸਿੰਸਾਰਾ ॥ 

ਤਤਰਤਿਤਧ ਰੋਗ ਮਤਹ ਿਧੇ ਤਿਕਾਰਾ ॥੨॥ 

ਰੋਗੇ ਮਰਤਾ ਰੋਗੇ ਿਨਮ ੈ॥ 

ਰੋਗੇ ਤਫਤਰ ਤਫਤਰ ਿੋਨੀ ਿਰਮੈ ॥ 

ਰੋਗ ਿਿੰਧ ਰਹਨੁ ਰਤੀ ਨ ਪਾਵੈ ॥ 

ਤਿਨੁ ਸਤਤਗੁਰ ਰੋਗੁ ਕਤਤਹ ਨ ਿਾਵੈ ॥੩॥ 

ਪਾਰਿਰਹਤਮ ਤਿਸੁ ਕੀਨੀ ਦਇਆ ॥ 

ਿਾਹ ਪਕਤਿ ਰੋਗਹੁ ਕਤਢ ਲਇਆ ॥ 

ਤੂਿੇ ਿਿੰਧਨ ਸਾਧਸਿੰਗੁ ਪਾਇਆ ॥ 

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਗੁਤਰ ਰੋਗੁ ਤਮਿਾਇਆ ॥੪॥੭॥੨੦॥ 
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ਹਿਵਾਣੀ ਧਨ ਮਾਲ ਹਾਿੁ ਕੀਤੁ ॥ 
 

ਿਸਿੰਤੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (1180-7) 

ਹਿਵਾਣੀ ਧਨ ਮਾਲ ਹਾਿੁ ਕੀਤੁ ॥ 

ਿੂਆਰੀ ਿੂਏ ਮਾਤਹ ਚੀਤੁ ॥ 

ਅਮਲੀ ਿੀਵ ੈਅਮਲ ੁਖਾਇ ॥ 

ਤਤਉ ਹਤਰ ਿਨੁ ਿੀਵ ੈਹਤਰ ਤਧਆਇ ॥੧॥ 

ਅਪਨੈ ਰਿੰਤਗ ਸਿੁ ਕੋ ਰਚੈ ॥ 

ਤਿਤੁ ਪਰਤਿ ਲਾਇਆ ਤਤਤੁ ਤਤਤੁ ਲਗ ੈ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਮੇਘ ਸਮ ੈਮੋਰ ਤਨਰਤਤਕਾਰ ॥ 

ਚਿੰਦ ਦੇਤਖ ਤਿਗਸਤਹ ਕਉਲਾਰ ॥ 

ਮਾਤਾ ਿਾਤਰਕ ਦੇਤਖ ਅਨਿੰਦ ॥ 

ਤਤਉ ਹਤਰ ਿਨ ਿੀਵਤਹ ਿਤਪ ਗੋਤਿਿੰਦ ॥੨॥ 

ਤਸਿੰਘ ਰੁਚੈ ਸਦ ਿੋਿਨੁ ਮਾਸ ॥ 

ਰਣੁ ਦੇਤਖ ਸੂਰੇ ਤਚਤ ਉਲਾਸ ॥ 

ਤਕਰਪਨ ਕਉ ਅਤਤ ਧਨ ਤਪਆਰੁ ॥ 

ਹਤਰ ਿਨ ਕਉ ਹਤਰ ਹਤਰ ਆਧਾਰੁ ॥੩॥ 

ਸਰਿ ਰਿੰਗ ਇਕ ਰਿੰਗ ਮਾਤਹ ॥ 

ਸਰਿ ਸੁਖਾ ਸੁਖ ਹਤਰ ਕੈ ਨਾਇ ॥ 

ਤਤਸਤਹ ਪਰਾਪਤਤ ਇਹੁ ਤਨਧਾਨੁ ॥ 

ਨਾਨਕ ਗੁਰ ੁਤਿਸੁ ਕਰੇ ਦਾਨੁ ॥੪॥੨॥ 
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ਹਿੁ ਤਨਗਰਹੁ ਕਤਰ ਕਾਇਆ ਛੀਿੈ ॥ 
 

ਰਾਮਕਲੀ ਮਹਲਾ ੧ ॥ (905-4) 

ਹਿੁ ਤਨਗਰਹੁ ਕਤਰ ਕਾਇਆ ਛੀਿ ੈ॥ 

ਵਰਤੁ ਤਪਨੁ ਕਤਰ ਮਨੁ ਨਹੀ ਿੀਿ ੈ॥ 

ਰਾਮ ਨਾਮ ਸਤਰ ਅਵਰੁ ਨ ਪੂਿ ੈ॥੧॥ 

ਗੁਰੁ ਸੇਤਵ ਮਨਾ ਹਤਰ ਿਨ ਸਿੰਗੁ ਕੀਿ ੈ॥ 

ਿਮੁ ਿਿੰਦਾਰੁ ਿਤੋਹ ਨਹੀ ਸਾਕੈ ਸਰਪਤਨ ਡਤਸ ਨ ਸਕੈ ਹਤਰ ਕਾ ਰਸੁ ਪੀਿ ੈ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਵਾਦੁ ਪਿੈ ਰਾਗੀ ਿਗੁ ਿੀਿ ੈ॥ 

ਤਰੈ ਗੁਣ ਤਿਤਖਆ ਿਨਤਮ ਮਰੀਿ ੈ॥ 

ਰਾਮ ਨਾਮ ਤਿਨੁ ਦੂਖੁ ਸਹੀਿ ੈ॥੨॥ 

ਚਾਿਤਸ ਪਵਨੁ ਤਸਿੰਘਾਸਨ ੁਿੀਿ ੈ॥ 

ਤਨਉਲੀ ਕਰਮ ਖਿ ੁਕਰਮ ਕਰੀਿ ੈ॥ 

ਰਾਮ ਨਾਮ ਤਿਨੁ ਤਿਰਥਾ ਸਾਸੁ ਲੀਿ ੈ॥੩॥ 

ਅਿੰਤਤਰ ਪਿੰਚ ਅਗਤਨ ਤਕਉ ਧੀਰਿੁ ਧੀਿੈ ॥ 

ਅਿੰਤਤਰ ਚੋਰ ੁਤਕਉ ਸਾਦ ੁਲਹੀਿ ੈ॥ 

ਗੁਰਮੁਤਖ ਹੋਇ ਕਾਇਆ ਗਿੁ ਲੀਿ ੈ॥੪॥ 

ਅਿੰਤਤਰ ਮਲੈੁ ਤੀਰਥ ਿਰਮੀਿ ੈ॥ 

ਮਨੁ ਨਹੀ ਸੂਚਾ ਤਕਆ ਸੋਚ ਕਰੀਿੈ ॥ 

ਤਕਰਤੁ ਪਇਆ ਦੋਸ ੁਕਾ ਕਉ ਦੀਿੈ ॥੫॥ 

ਅਿੰਨ ੁਨ ਖਾਤਹ ਦੇਹੀ ਦੁਖੁ ਦੀਿੈ ॥ 

ਤਿਨੁ ਗੁਰ ਤਗਆਨ ਤਤਰਪਤਤ ਨਹੀ ਥੀਿ ੈ॥ 

ਮਨਮੁਤਖ ਿਨਮੈ ਿਨਤਮ ਮਰੀਿੈ ॥੬॥ 

ਸਤਤਗੁਰ ਪੂਤਛ ਸਿੰਗਤਤ ਿਨ ਕੀਿ ੈ॥ 

ਮਨੁ ਹਤਰ ਰਾਚੈ ਨਹੀ ਿਨਤਮ ਮਰੀਿੈ ॥ 

ਰਾਮ ਨਾਮ ਤਿਨੁ ਤਕਆ ਕਰਮੁ ਕੀਿ ੈ॥੭॥ 

ਊੋਂਦਰ ਦੂਿੰਦਰ ਪਾਤਸ ਧਰੀਿੈ ॥ 

ਧੁਰ ਕੀ ਸਵੇਾ ਰਾਮ ੁਰਵੀਿ ੈ॥ 

ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਤਮਲੈ ਤਕਰਪਾ ਪਰਿ ਕੀਿ ੈ॥੮॥੫॥ 
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ਹਥੁ ਨ ਲਾਇ ਕਸੁਿੰਿਿੈ ਿਤਲ ਿਾਸੀ ਢੋਲਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
 

ਸੂਹੀ ਲਤਲਤ ॥ (794-16) 

ਿੇਿਾ ਿਿੰਤਧ ਨ ਸਤਕਓ ਿਿੰਧਨ ਕੀ ਵਲੇਾ ॥ 

ਿਤਰ ਸਰਵਰੁ ਿਿ ਊਛਲੈ ਤਿ ਤਰਣੁ ਦੁਹੇਲਾ ॥੧॥ 

ਹਥੁ ਨ ਲਾਇ ਕਸਿੰਿਿੈ ਿਤਲ ਿਾਸੀ ਢਲੋਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਇਕ ਆਪੀਨਹ ੈਪਤਲੀ ਸਹ ਕੇਰ ੇਿੋਲਾ ॥ 

ਦੁਧਾ ਥਣੀ ਨ ਆਵਈ ਤਫਤਰ ਹੋਇ ਨ ਮੇਲਾ ॥੨॥ 

ਕਹੈ ਫਰੀਦੁ ਸਹੇਲੀਹੋ ਸਹੁ ਅਲਾਏਸੀ ॥ 

ਹਿੰਸੁ ਚਲਸੀ ਡੁਿੰਮਣਾ ਅਤਹ ਤਨ ੁਢੇਰੀ ਥੀਸੀ ॥੩॥੨॥ 
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ਹਮ ਅਿੰਧੁਲੇ ਅਿੰਧ ਤਿਖੈ ਤਿਖੁ ਰਾਤੇ ਤਕਉ ਚਾਲਹ ਗਰੁ ਚਾਲੀ ॥ 
 

ਧਨਾਸਰੀ ਮਹਲਾ ੪ ॥ (667-14) 

ਹਮ ਅਿੰਧੁਲ ੇਅਿੰਧ ਤਿਖੈ ਤਿਖੁ ਰਾਤੇ ਤਕਉ ਚਾਲਹ ਗੁਰ ਚਾਲੀ ॥ 

ਸਤਗੁਰੁ ਦਇਆ ਕਰੇ ਸੁਖਦਾਤਾ ਹਮ ਲਾਵੈ ਆਪਨ ਪਾਲੀ ॥੧॥ 

ਗੁਰਤਸਖ ਮੀਤ ਚਲਹੁ ਗੁਰ ਚਾਲੀ ॥ 

ਿੋ ਗੁਰ ੁਕਹੈ ਸੋਈ ਿਲ ਮਾਨਹੁ ਹਤਰ ਹਤਰ ਕਥਾ ਤਨਰਾਲੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਹਤਰ ਕੇ ਸਿੰਤ ਸੁਣਹੁ ਿਨ ਿਾਈ ਗੁਰ ੁਸਤੇਵਹੁ ਿੇਤਗ ਿਗੇਾਲੀ ॥ 

ਸਤਗੁਰੁ ਸੇਤਵ ਖਰਚੁ ਹਤਰ ਿਾਧਹੁ ਮਤ ਿਾਣਹੁ ਆਿੁ ਤਕ ਕਾਲਹੀ ॥੨॥ 

ਹਤਰ ਕੇ ਸਿੰਤ ਿਪਹੁ ਹਤਰ ਿਪਣਾ ਹਤਰ ਸਿੰਤੁ ਚਲ ੈਹਤਰ ਨਾਲੀ ॥ 

ਤਿਨ ਹਤਰ ਿਤਪਆ ਸੇ ਹਤਰ ਹਏੋ ਹਤਰ ਤਮਤਲਆ ਕੇਲ ਕੇਲਾਲੀ ॥੩॥ 

ਹਤਰ ਹਤਰ ਿਪਨ ੁਿਤਪ ਲੋਚ ਲਚਾਨੀ ਹਤਰ ਤਕਰਪਾ ਕਤਰ ਿਨਵਾਲੀ ॥ 

ਿਨ ਨਾਨਕ ਸਿੰਗਤਤ ਸਾਧ ਹਤਰ ਮੇਲਹ ੁਹਮ ਸਾਧ ਿਨਾ ਪਗ ਰਾਲੀ ॥੪॥੪॥ 
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ਹਮ ਅਹਿੰਕਾਰੀ ਅਹਿੰਕਾਰ ਅਤਗਆਨ ਮਤਤ ਗਤੁਰ ਤਮਤਲਐ ਆਪ ੁਗਵਾਇਆ ॥ 
 

ਗਉਿੀ ਪੂਰਿੀ ਮਹਲਾ ੪ ॥ (172-6) 

ਹਮ ਅਹਿੰਕਾਰੀ ਅਹਿੰਕਾਰ ਅਤਗਆਨ ਮਤਤ ਗੁਤਰ ਤਮਤਲਐ ਆਪੁ ਗਵਾਇਆ ॥ 

ਹਉਮੈ ਰੋਗੁ ਗਇਆ ਸੁਖ ੁਪਾਇਆ ਧਨ ੁਧਿੰਨੁ ਗੁਰੂ ਹਤਰ ਰਾਇਆ ॥੧॥ 

ਰਾਮ ਗੁਰ ਕੈ ਿਚਤਨ ਹਤਰ ਪਾਇਆ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਮੇਰ ੈਹੀਅਰ ੈਪਰੀਤਤ ਰਾਮ ਰਾਇ ਕੀ ਗੁਤਰ ਮਾਰਗੁ ਪਿੰਥੁ ਿਤਾਇਆ ॥ 

ਮੇਰਾ ਿੀਉ ਤਪਿੰਡ ੁਸਿੁ ਸਤਤਗੁਰ ਆਗੈ ਤਿਤਨ ਤਵਛੁਤਿਆ ਹਤਰ ਗਤਲ ਲਾਇਆ ॥੨॥ 

ਮੇਰ ੈਅਿੰਤਤਰ ਪਰੀਤਤ ਲਗੀ ਦੇਖਨ ਕਉ ਗੁਤਰ ਤਹਰਦੇ ਨਾਤਲ ਤਦਖਾਇਆ ॥ 

ਸਹਿ ਅਨਿੰਦੁ ਿਇਆ ਮਤਨ ਮੋਰ ੈਗੁਰ ਆਗੈ ਆਪੁ ਵੇਚਾਇਆ ॥੩॥ 

ਹਮ ਅਪਰਾਧ ਪਾਪ ਿਹੁ ਕੀਨ ੇਕਤਰ ਦੁਸਿੀ ਚੋਰ ਚੁਰਾਇਆ ॥ 

ਅਿ ਨਾਨਕ ਸਰਣਾਗਤਤ ਆਏ ਹਤਰ ਰਾਖਹੁ ਲਾਿ ਹਤਰ ਿਾਇਆ ॥੪॥੧੧॥੨੫॥੬੩॥ 
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ਹਮ ਅਪਰਾਧ ਪਾਪ ਿਹੁ ਕੀਨੇ ਕਤਰ ਦੁਸਿੀ ਚਰੋ ਚਰੁਾਇਆ ॥ 
 

ਗਉਿੀ ਪੂਰਿੀ ਮਹਲਾ ੪ ॥ (172-7) 

ਹਮ ਅਹਿੰਕਾਰੀ ਅਹਿੰਕਾਰ ਅਤਗਆਨ ਮਤਤ ਗੁਤਰ ਤਮਤਲਐ ਆਪੁ ਗਵਾਇਆ ॥ 

ਹਉਮੈ ਰੋਗੁ ਗਇਆ ਸੁਖ ੁਪਾਇਆ ਧਨ ੁਧਿੰਨੁ ਗੁਰੂ ਹਤਰ ਰਾਇਆ ॥੧॥ 

ਰਾਮ ਗੁਰ ਕੈ ਿਚਤਨ ਹਤਰ ਪਾਇਆ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਮੇਰ ੈਹੀਅਰ ੈਪਰੀਤਤ ਰਾਮ ਰਾਇ ਕੀ ਗੁਤਰ ਮਾਰਗੁ ਪਿੰਥੁ ਿਤਾਇਆ ॥ 

ਮੇਰਾ ਿੀਉ ਤਪਿੰਡ ੁਸਿੁ ਸਤਤਗੁਰ ਆਗੈ ਤਿਤਨ ਤਵਛੁਤਿਆ ਹਤਰ ਗਤਲ ਲਾਇਆ ॥੨॥ 

ਮੇਰ ੈਅਿੰਤਤਰ ਪਰੀਤਤ ਲਗੀ ਦੇਖਨ ਕਉ ਗੁਤਰ ਤਹਰਦੇ ਨਾਤਲ ਤਦਖਾਇਆ ॥ 

ਸਹਿ ਅਨਿੰਦੁ ਿਇਆ ਮਤਨ ਮੋਰ ੈਗੁਰ ਆਗੈ ਆਪੁ ਵੇਚਾਇਆ ॥੩॥ 

ਹਮ ਅਪਰਾਧ ਪਾਪ ਿਹੁ ਕੀਨ ੇਕਤਰ ਦੁਸਿੀ ਚੋਰ ਚੁਰਾਇਆ ॥ 

ਅਿ ਨਾਨਕ ਸਰਣਾਗਤਤ ਆਏ ਹਤਰ ਰਾਖਹੁ ਲਾਿ ਹਤਰ ਿਾਇਆ ॥੪॥੧੧॥੨੫॥੬੩॥ 
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ਹਮ ਅਵਗੁਤਣ ਿਰੇ ਏਕੁ ਗੁਣੁ ਨਾਹੀ ਅਿੰਤਮਰਤ ੁਛਾਤਡ ਤਿਖ ੈਤਿਖ ੁਖਾਈ ॥ 
 

ਸਵਈਏ ਮਹਲ ੇਚਉਥੇ ਕ ੇ੪, ਿਲਯ  (1406-8) 

ਹਮ ਅਵਗੁਤਣ ਿਰੇ ਏਕੁ ਗੁਣੁ ਨਾਹੀ ਅਿੰਤਮਰਤ ੁਛਾਤਡ ਤਿਖੈ ਤਿਖ ੁਖਾਈ ॥ 

ਮਾਯਾ ਮੋਹ ਿਰਮ ਪੈ ਿੂਲੇ ਸੁਤ ਦਾਰਾ ਤਸਉ ਪਰੀਤਤ ਲਗਾਈ ॥ 

ਇਕੁ ਉਤਮ ਪਿੰਥੁ ਸੁਤਨਓ ਗੁਰ ਸਿੰਗਤਤ ਤਤਹ ਤਮਲਿੰਤ ਿਮ ਤਰਾਸ ਤਮਿਾਈ ॥ 

ਇਕ ਅਰਦਾਤਸ ਿਾਿ ਕੀਰਤਤ ਕੀ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਰਾਖਹੁ ਸਰਣਾਈ ॥੪॥੫੮॥ 
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ਹਮ ਸਿੰਤਨ ਤਸਉ ਿਤਣ ਆਈ ॥ 
 

ਸਰੋਤਿ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (614-2) 

ਹਮ ਸਿੰਤਨ ਕੀ ਰੇਨ ੁਤਪਆਰੇ ਹਮ ਸਿੰਤਨ ਕੀ ਸਰਣਾ ॥ 

ਸਿੰਤ ਹਮਾਰੀ ਓਿ ਸਤਾਣੀ ਸਿੰਤ ਹਮਾਰਾ ਗਹਣਾ ॥੧॥ 

ਹਮ ਸਿੰਤਨ ਤਸਉ ਿਤਣ ਆਈ ॥ 

ਪੂਰਤਿ ਤਲਤਖਆ ਪਾਈ ॥ 

ਇਹੁ ਮਨ ੁਤੇਰਾ ਿਾਈ ॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਸਿੰਤਨ ਤਸਉ ਮੇਰੀ ਲੇਵਾ ਦਵੇੀ ਸਿੰਤਨ ਤਸਉ ਤਿਉਹਾਰਾ ॥ 

ਸਿੰਤਨ ਤਸਉ ਹਮ ਲਾਹਾ ਖਾਤਿਆ ਹਤਰ ਿਗਤਤ ਿਰ ੇਿਿੰਡਾਰਾ ॥੨॥ 

ਸਿੰਤਨ ਮੋ ਕਉ ਪੂਿੰਿੀ ਸਉਪੀ ਤਉ ਉਤਤਰਆ ਮਨ ਕਾ ਧੋਖਾ ॥ 

ਧਰਮ ਰਾਇ ਅਿ ਕਹਾ ਕਰਗੋੈ ਿਉ ਫਾਤਿਓ ਸਗਲੋ ਲੇਖਾ ॥੩॥ 

ਮਹਾ ਅਨਿੰਦ ਿਏ ਸੁਖੁ ਪਾਇਆ ਸਿੰਤਨ ਕੈ ਪਰਸਾਦ ੇ॥ 

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਹਤਰ ਤਸਉ ਮਨ ੁਮਾਤਨਆ ਰਿੰਤਗ ਰਤ ੇਤਿਸਮਾਦੇ ॥੪॥੮॥੧੯॥ 
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ਹਮ ਸਿੰਤਨ ਕੀ ਰੇਨ ੁਤਪਆਰੇ ਹਮ ਸਿੰਤਨ ਕੀ ਸਰਣਾ ॥ 
 

ਸਰੋਤਿ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (614-2) 

ਹਮ ਸਿੰਤਨ ਕੀ ਰੇਨ ੁਤਪਆਰੇ ਹਮ ਸਿੰਤਨ ਕੀ ਸਰਣਾ ॥ 

ਸਿੰਤ ਹਮਾਰੀ ਓਿ ਸਤਾਣੀ ਸਿੰਤ ਹਮਾਰਾ ਗਹਣਾ ॥੧॥ 

ਹਮ ਸਿੰਤਨ ਤਸਉ ਿਤਣ ਆਈ ॥ 

ਪੂਰਤਿ ਤਲਤਖਆ ਪਾਈ ॥ 

ਇਹੁ ਮਨ ੁਤੇਰਾ ਿਾਈ ॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਸਿੰਤਨ ਤਸਉ ਮੇਰੀ ਲੇਵਾ ਦਵੇੀ ਸਿੰਤਨ ਤਸਉ ਤਿਉਹਾਰਾ ॥ 

ਸਿੰਤਨ ਤਸਉ ਹਮ ਲਾਹਾ ਖਾਤਿਆ ਹਤਰ ਿਗਤਤ ਿਰ ੇਿਿੰਡਾਰਾ ॥੨॥ 

ਸਿੰਤਨ ਮੋ ਕਉ ਪੂਿੰਿੀ ਸਉਪੀ ਤਉ ਉਤਤਰਆ ਮਨ ਕਾ ਧੋਖਾ ॥ 

ਧਰਮ ਰਾਇ ਅਿ ਕਹਾ ਕਰਗੋੈ ਿਉ ਫਾਤਿਓ ਸਗਲੋ ਲੇਖਾ ॥੩॥ 

ਮਹਾ ਅਨਿੰਦ ਿਏ ਸੁਖੁ ਪਾਇਆ ਸਿੰਤਨ ਕੈ ਪਰਸਾਦ ੇ॥ 

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਹਤਰ ਤਸਉ ਮਨ ੁਮਾਤਨਆ ਰਿੰਤਗ ਰਤ ੇਤਿਸਮਾਦੇ ॥੪॥੮॥੧੯॥ 
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ਹਮ ਹਤਰ ਤਸਉ ਧਿਾ ਕੀਆ ਮੇਰੀ ਹਤਰ ਿਕੇ ॥ 
 

ਰਾਗੁ ਆਸਾ ਘਰੁ ੨ ਮਹਲਾ ੪ ॥   (366-1) 

ਤਕਸ ਹੀ ਧਿਾ ਕੀਆ ਤਮਤਰ ਸਤੁ ਨਾਤਲ ਿਾਈ ॥ 

ਤਕਸ ਹੀ ਧਿਾ ਕੀਆ ਕੁਿਮ ਸਕੇ ਨਾਤਲ ਿਵਾਈ ॥ 

ਤਕਸ ਹੀ ਧਿਾ ਕੀਆ ਤਸਕਦਾਰ ਚਉਧਰੀ ਨਾਤਲ ਆਪਣ ੈਸਆੁਈ ॥ 

ਹਮਾਰਾ ਧਿਾ ਹਤਰ ਰਤਹਆ ਸਮਾਈ ॥੧॥ 

ਹਮ ਹਤਰ ਤਸਉ ਧਿਾ ਕੀਆ ਮੇਰੀ ਹਤਰ ਿੇਕ ॥ 

ਮੈ ਹਤਰ ਤਿਨੁ ਪਖ ੁਧਿਾ ਅਵਰ ੁਨ ਕੋਈ ਹਉ ਹਤਰ ਗੁਣ ਗਾਵਾ ਅਸਿੰਖ ਅਨੇਕ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਤਿਨਹ ਤਸਉ ਧਿੇ ਕਰਤਹ ਸੇ ਿਾਤਹ ॥ 

ਝੂਿੁ ਧਿੇ ਕਤਰ ਪਛੋਤਾਤਹ ॥ 

ਤਥਰੁ ਨ ਰਹਤਹ ਮਤਨ ਖੋਿੁ ਕਮਾਤਹ ॥ 

ਹਮ ਹਤਰ ਤਸਉ ਧਿਾ ਕੀਆ ਤਿਸ ਕਾ ਕੋਈ ਸਮਰਥੁ ਨਾਤਹ ॥੨॥ 

ਏਹ ਸਤਿ ਧਿੇ ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਪਸਾਰੀ ॥ 

ਮਾਇਆ ਕਉ ਲੂਝਤਹ ਗਾਵਾਰੀ ॥ 

ਿਨਤਮ ਮਰਤਹ ਿੂਐ ਿਾਿੀ ਹਾਰੀ ॥ 

ਹਮਰੈ ਹਤਰ ਧਿਾ ਤਿ ਹਲਤੁ ਪਲਤੁ ਸਿੁ ਸਵਾਰੀ ॥੩॥ 

ਕਤਲਿੁਗ ਮਤਹ ਧਿੇ ਪਿੰਚ ਚੋਰ ਝਗਿਾਏ ॥ 

ਕਾਮੁ ਿੋਧੁ ਲੋਿੁ ਮੋਹੁ ਅਤਿਮਾਨ ੁਵਧਾਏ ॥ 

ਤਿਸ ਨੋ ਤਿਪਾ ਕਰੇ ਤਤਸ ੁਸਤਸਿੰਤਗ ਤਮਲਾਏ ॥ 

ਹਮਰਾ ਹਤਰ ਧਿਾ ਤਿਤਨ ਏਹ ਧਿੇ ਸਤਿ ਗਵਾਏ ॥੪॥ 

ਤਮਤਥਆ ਦੂਿਾ ਿਾਉ ਧਿੇ ਿਤਹ ਪਾਵ ੈ॥ 

ਪਰਾਇਆ ਤਛਦ ੁਅਿਕਲ ੈਆਪਣਾ ਅਹਿੰਕਾਰ ੁਵਧਾਵ ੈ॥ 

ਿਸੈਾ ਿੀਿ ੈਤੈਸਾ ਖਾਵੈ ॥ 

ਿਨ ਨਾਨਕ ਕਾ ਹਤਰ ਧਿਾ ਧਰਮੁ ਸਿ ਤਸਰਸਤਿ ਤਿਤਣ ਆਵ ੈ॥੫॥੨॥੫੪॥ 
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ਹਮ ਹੋਵਹ ਲਾਲੇ ਗੋਲੇ ਗੁਰਤਸਖਾ ਕੇ ਤਿਨਹਾ ਅਨਤਦਨ ੁਹਤਰ ਪਰਿ ੁਪਰੁਖੁ ਤਧਆਇਆ ॥ 
 

ਗੂਿਰੀ ਮਹਲਾ ੪ ॥ (493-17) 

ਗੁਰਮੁਤਖ ਸਖੀ ਸਹੇਲੀ ਮੇਰੀ ਮੋ ਕਉ ਦਵੇਹੁ ਦਾਨੁ ਹਤਰ ਪਰਾਨ ਿੀਵਾਇਆ ॥ 

ਹਮ ਹੋਵਹ ਲਾਲੇ ਗੋਲੇ ਗੁਰਤਸਖਾ ਕੇ ਤਿਨਹਾ ਅਨਤਦਨੁ ਹਤਰ ਪਰਿ ੁਪੁਰਖੁ ਤਧਆਇਆ ॥੧॥ 

ਮੇਰ ੈਮਤਨ ਤਤਨ ਤਿਰਹੁ ਗੁਰਤਸਖ ਪਗ ਲਾਇਆ ॥ 

ਮੇਰੇ ਪਰਾਨ ਸਖਾ ਗੁਰ ਕੇ ਤਸਖ ਿਾਈ ਮੋ ਕਉ ਕਰਹੁ ਉਪਦੇਸੁ ਹਤਰ ਤਮਲ ੈਤਮਲਾਇਆ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਿਾ ਹਤਰ ਪਰਿ ਿਾਵੈ ਤਾ ਗੁਰਮੁਤਖ ਮੇਲ ੇਤਿਨਹ ਵਚਨ ਗੁਰੂ ਸਤਤਗੁਰ ਮਤਨ ਿਾਇਆ ॥ 

ਵਡਿਾਗੀ ਗੁਰ ਕ ੇਤਸਖ ਤਪਆਰੇ ਹਤਰ ਤਨਰਿਾਣੀ ਤਨਰਿਾਣ ਪਦੁ ਪਾਇਆ ॥੨॥ 

ਸਤਸਿੰਗਤਤ ਗੁਰ ਕੀ ਹਤਰ ਤਪਆਰੀ ਤਿਨ ਹਤਰ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਮੀਿਾ ਮਤਨ ਿਾਇਆ ॥ 

ਤਿਨ ਸਤਤਗੁਰ ਸਿੰਗਤਤ ਸਿੰਗੁ ਨ ਪਾਇਆ ਸ ੇਿਾਗਹੀਣ ਪਾਪੀ ਿਤਮ ਖਾਇਆ ॥੩॥ 

ਆਤਪ ਤਿਪਾਲੁ ਤਿਪਾ ਪਰਿੁ ਧਾਰੇ ਹਤਰ ਆਪੇ ਗੁਰਮੁਤਖ ਤਮਲੈ ਤਮਲਾਇਆ ॥ 

ਿਨੁ ਨਾਨਕੁ ਿਲੋ ੇਗੁਣ ਿਾਣੀ ਗੁਰਿਾਣੀ ਹਤਰ ਨਾਤਮ ਸਮਾਇਆ ॥੪॥੫॥ 
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ਹਮ ਕੂਕਰ ਤੇਰੇ ਦਰਿਾਤਰ ॥ 
 

ਰਾਮਕਲੀ ਿਾਣੀ ਕਿੀਰ ਿੀਉ ॥   (969-18) 

ਸਿੰਤਾ ਮਾਨਉ ਦੂਤਾ ਡਾਨਉ ਇਹ ਕੁਿਵਾਰੀ ਮੇਰੀ ॥ 

ਤਦਵਸ ਰਤੈਨ ਤੇਰ ੇਪਾਉ ਪਲਸੋਉ ਕੇਸ ਚਵਰ ਕਤਰ ਫੇਰੀ ॥੧॥ 

ਹਮ ਕੂਕਰ ਤੇਰੇ ਦਰਿਾਤਰ ॥ 

ਿਉਕਤਹ ਆਗੈ ਿਦਨੁ ਪਸਾਤਰ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਪੂਰਿ ਿਨਮ ਹਮ ਤੁਮਹਰ ੇਸਵੇਕ ਅਿ ਤਉ ਤਮਤਿਆ ਨ ਿਾਈ ॥ 

ਤੇਰੇ ਦੁਆਰ ੈਧੁਤਨ ਸਹਿ ਕੀ ਮਾਥੈ ਮੇਰ ੇਦਗਾਈ ॥੨॥ 

ਦਾਗੇ ਹਤੋਹ ਸ ੁਰਨ ਮਤਹ ਿੂਝਤਹ ਤਿਨ ੁਦਾਗ ੇਿਤਗ ਿਾਈ ॥ 

ਸਾਧੂ ਹੋਇ ਸ ੁਿਗਤਤ ਪਛਾਨੈ ਹਤਰ ਲਏ ਖਿਾਨੈ ਪਾਈ ॥੩॥ 

ਕੋਿਰੇ ਮਤਹ ਕੋਿਰੀ ਪਰਮ ਕੋਿੀ ਿੀਚਾਤਰ ॥ 

ਗੁਤਰ ਦੀਨੀ ਿਸਤ ੁਕਿੀਰ ਕਉ ਲਵੇਹੁ ਿਸਤੁ ਸਮਹਾਤਰ ॥੪॥ 

ਕਿੀਤਰ ਦੀਈ ਸਿੰਸਾਰ ਕਉ ਲੀਨੀ ਤਿਸੁ ਮਸਤਤਕ ਿਾਗੁ ॥ 

ਅਿੰਤਮਰਤ ਰਸੁ ਤਿਤਨ ਪਾਇਆ ਤਥਰੁ ਤਾ ਕਾ ਸੋਹਾਗੁ ॥੫॥੪॥ 
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ਹਮ ਘਤਰ ਸਾਿਨ ਆਏ ॥ 
 

ਰਾਗੁ ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੧ ਛਿੰਤੁ ਘਰੁ ੨     (764-5) 

ਹਮ ਘਤਰ ਸਾਿਨ ਆਏ ॥ 

ਸਾਚੈ ਮੇਤਲ ਤਮਲਾਏ ॥ 

ਸਹਤਿ ਤਮਲਾਏ ਹਤਰ ਮਤਨ ਿਾਏ ਪਿੰਚ ਤਮਲ ੇਸੁਖੁ ਪਾਇਆ ॥ 

ਸਾਈ ਵਸਤੁ ਪਰਾਪਤਤ ਹੋਈ ਤਿਸੁ ਸੇਤੀ ਮਨੁ ਲਾਇਆ ॥ 

ਅਨਤਦਨ ੁਮੇਲੁ ਿਇਆ ਮਨ ੁਮਾਤਨਆ ਘਰ ਮਿੰਦਰ ਸੋਹਾਏ ॥ 

ਪਿੰਚ ਸਿਦ ਧੁਤਨ ਅਨਹਦ ਵਾਿੇ ਹਮ ਘਤਰ ਸਾਿਨ ਆਏ ॥੧॥ 

ਆਵਹੁ ਮੀਤ ਤਪਆਰ ੇ॥ 

ਮਿੰਗਲ ਗਾਵਹੁ ਨਾਰੇ ॥ 

ਸਚੁ ਮਿੰਗਲੁ ਗਾਵਹੁ ਤਾ ਪਰਿ ਿਾਵਹੁ ਸਤੋਹਲਿਾ ਿੁਗ ਚਾਰੇ ॥ 

ਅਪਨੈ ਘਤਰ ਆਇਆ ਥਾਤਨ ਸੁਹਾਇਆ ਕਾਰਿ ਸਿਤਦ ਸਵਾਰੇ ॥ 

ਤਗਆਨ ਮਹਾ ਰਸੁ ਨੇਤਰੀ ਅਮਿਨੁ ਤਤਰਿਵਣ ਰੂਪ ੁਤਦਖਾਇਆ ॥ 

ਸਖੀ ਤਮਲਹੁ ਰਤਸ ਮਿੰਗਲੁ ਗਾਵਹੁ ਹਮ ਘਤਰ ਸਾਿਨੁ ਆਇਆ ॥੨॥ 
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ਹਮ ਘਰੇ ਸਾਚਾ ਸੋਤਹਲਾ ਸਾਚ ੈਸਿਤਦ ਸੁਹਾਇਆ ਰਾਮ ॥ 
 

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੩ ਛਿੰਤ ਘਰੁ ੧ ॥   (439-12) 

ਹਮ ਘਰੇ ਸਾਚਾ ਸੋਤਹਲਾ ਸਾਚੈ ਸਿਤਦ ਸੁਹਾਇਆ ਰਾਮ ॥ 

ਧਨ ਤਪਰ ਮੇਲ ੁਿਇਆ ਪਰਤਿ ਆਤਪ ਤਮਲਾਇਆ ਰਾਮ ॥ 

ਪਰਤਿ ਆਤਪ ਤਮਲਾਇਆ ਸਚ ੁਮਿੰਤਨ ਵਸਾਇਆ ਕਾਮਤਣ ਸਹਿੇ ਮਾਤੀ ॥ 

ਗੁਰ ਸਿਤਦ ਸੀਗਾਰੀ ਸਤਚ ਸਵਾਰੀ ਸਦਾ ਰਾਵੇ ਰਿੰਤਗ ਰਾਤੀ ॥ 

ਆਪੁ ਗਵਾਏ ਹਤਰ ਵਰੁ ਪਾਏ ਤਾ ਹਤਰ ਰਸੁ ਮਿੰਤਨ ਵਸਾਇਆ ॥ 

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਸਿਤਦ ਸਵਾਰੀ ਸਫਤਲਉ ਿਨਮ ੁਸਿਾਇਆ ॥੧॥ 

ਦੂਿਿੈ ਕਾਮਤਣ ਿਰਤਮ ਿੁਲੀ ਹਤਰ ਵਰੁ ਨ ਪਾਏ ਰਾਮ ॥ 

ਕਾਮਤਣ ਗੁਣ ੁਨਾਹੀ ਤਿਰਥਾ ਿਨਮੁ ਗਵਾਏ ਰਾਮ ॥ 

ਤਿਰਥਾ ਿਨਮੁ ਗਵਾਏ ਮਨਮੁਤਖ ਇਆਣੀ ਅਉਗਣਵਿੰਤੀ ਝੂਰ ੇ॥ 

ਆਪਣਾ ਸਤਤਗੁਰੁ ਸਤੇਵ ਸਦਾ ਸੁਖੁ ਪਾਇਆ ਤਾ ਤਪਰੁ ਤਮਤਲਆ ਹਦੂਰੇ ॥ 

ਦੇਤਖ ਤਪਰ ੁਤਵਗਸੀ ਅਿੰਦਰਹੁ ਸਰਸੀ ਸਚੈ ਸਿਤਦ ਸੁਿਾਏ ॥ 

ਨਾਨਕ ਤਵਣ ੁਨਾਵੈ ਕਾਮਤਣ ਿਰਤਮ ਿੁਲਾਣੀ ਤਮਤਲ ਪਰੀਤਮ ਸੁਖੁ ਪਾਏ ॥੨॥ 

ਤਪਰੁ ਸਿੰਤਗ ਕਾਮਤਣ ਿਾਤਣਆ ਗੁਤਰ ਮੇਤਲ ਤਮਲਾਈ ਰਾਮ ॥ 

ਅਿੰਤਤਰ ਸਿਤਦ ਤਮਲੀ ਸਹਿੇ ਤਪਤਤ ਿੁਝਾਈ ਰਾਮ ॥ 

ਸਿਤਦ ਤਪਤਤ ਿੁਝਾਈ ਅਿੰਤਤਰ ਸਾਂਤਤ ਆਈ ਸਹਿੇ ਹਤਰ ਰਸ ੁਚਾਤਖਆ ॥ 

ਤਮਤਲ ਪਰੀਤਮ ਅਪਣੇ ਸਦਾ ਰਿੰਗੁ ਮਾਣੇ ਸਚੈ ਸਿਤਦ ਸੁਿਾਤਖਆ ॥ 

ਪਤਿ ਪਤਿ ਪਿੰਤਡਤ ਮੋਨੀ ਥਾਕੇ ਿੇਖੀ ਮੁਕਤਤ ਨ ਪਾਈ ॥ 

ਨਾਨਕ ਤਿਨ ੁਿਗਤੀ ਿਗ ੁਿਉਰਾਨਾ ਸਚੈ ਸਿਤਦ ਤਮਲਾਈ ॥੩॥ 

ਸਾ ਧਨ ਮਤਨ ਅਨਦੁ ਿਇਆ ਹਤਰ ਿੀਉ ਮੇਤਲ ਤਪਆਰੇ ਰਾਮ ॥ 

ਸਾ ਧਨ ਹਤਰ ਕੈ ਰਤਸ ਰਸੀ ਗੁਰ ਕੈ ਸਿਤਦ ਅਪਾਰੇ ਰਾਮ ॥ 

ਸਿਤਦ ਅਪਾਰ ੇਤਮਲ ੇਤਪਆਰੇ ਸਦਾ ਗੁਣ ਸਾਰੇ ਮਤਨ ਵਸ ੇ॥ 

ਸੇਿ ਸੁਹਾਵੀ ਿਾ ਤਪਤਰ ਰਾਵੀ ਤਮਤਲ ਪਰੀਤਮ ਅਵਗਣ ਨਸੇ ॥ 

ਤਿਤੁ ਘਤਰ ਨਾਮੁ ਹਤਰ ਸਦਾ ਤਧਆਈਐ ਸਤੋਹਲਿਾ ਿੁਗ ਚਾਰੇ ॥ 

ਨਾਨਕ ਨਾਤਮ ਰਤੇ ਸਦਾ ਅਨਦ ੁਹੈ ਹਤਰ ਤਮਤਲਆ ਕਾਰਿ ਸਾਰੇ ॥੪॥੧॥੬॥ 
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ਹਮ ਚਾਕਰ ਗੋਤਿਿੰਦ ਕੇ ਿਾਕੁਰੁ ਮਰੇਾ ਿਾਰਾ ॥ 
 

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (399-17) 

ਿਾ ਕਾ ਿਾਕੁਰੁ ਤੁਹੀ ਪਰਿ ਤਾ ਕੇ ਵਡਿਾਗਾ ॥ 

ਓਹੁ ਸੁਹੇਲਾ ਸਦ ਸੁਖੀ ਸਿ ੁਿਰਮੁ ਿਉ ਿਾਗਾ ॥੧॥ 

ਹਮ ਚਾਕਰ ਗੋਤਿਿੰਦ ਕੇ ਿਾਕੁਰੁ ਮੇਰਾ ਿਾਰਾ ॥ 

ਕਰਨ ਕਰਾਵਨ ਸਗਲ ਤਿਤਧ ਸੋ ਸਤਤਗੁਰੂ ਹਮਾਰਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਦੂਿਾ ਨਾਹੀ ਅਉਰੁ ਕ ੋਤਾ ਕਾ ਿਉ ਕਰੀਐ ॥ 

ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਮਹਲੁ ਪਾਈਐ ਿਗੁ ਦੁਤਰੁ ਤਰੀਐ ॥੨॥ 

ਤਦਰਸਤਿ ਤੇਰੀ ਸੁਖੁ ਪਾਈਐ ਮਨ ਮਾਤਹ ਤਨਧਾਨਾ ॥ 

ਿਾ ਕਉ ਤੁਮ ਤਕਰਪਾਲ ਿਏ ਸੇਵਕ ਸ ੇਪਰਵਾਨਾ ॥੩॥ 

ਅਿੰਤਮਰਤ ਰਸੁ ਹਤਰ ਕੀਰਤਨੋ ਕ ੋਤਵਰਲਾ ਪੀਵੈ ॥ 

ਵਿਹੁ ਨਾਨਕ ਤਮਲੈ ਏਕੁ ਨਾਮੁ ਤਰਦ ਿਤਪ ਿਤਪ ਿੀਵ ੈ॥੪॥੧੪॥੧੧੬॥ 
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ਹਮ ਡੋਲਤ ਿੇਿੀ ਪਾਪ ਿਰੀ ਹੈ ਪਵਣੁ ਲਗ ੈਮਤੁ ਿਾਈ ॥ 
 

ਰਾਮਕਲੀ ਮਹਲਾ ੧ ॥ (878-1) 

ਹਮ ਡੋਲਤ ਿੇਿੀ ਪਾਪ ਿਰੀ ਹੈ ਪਵਣੁ ਲਗੈ ਮਤੁ ਿਾਈ ॥ 

ਸਨਮੁਖ ਤਸਧ ਿੇਿਣ ਕਉ ਆਏ ਤਨਹਚਉ ਦੇਤਹ ਵਤਡਆਈ ॥੧॥ 

ਗੁਰ ਤਾਤਰ ਤਾਰਣਹਾਤਰਆ ॥ 

ਦੇਤਹ ਿਗਤਤ ਪੂਰਨ ਅਤਵਨਾਸੀ ਹਉ ਤੁਝ ਕਉ ਿਤਲਹਾਤਰਆ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਤਸਧ ਸਾਤਧਕ ਿੋਗੀ ਅਰੁ ਿਿੰਗਮ ਏਕੁ ਤਸਧ ੁਤਿਨੀ ਤਧਆਇਆ ॥ 

ਪਰਸਤ ਪੈਰ ਤਸਝਤ ਤ ੇਸੁਆਮੀ ਅਖਰੁ ਤਿਨ ਕਉ ਆਇਆ ॥੨॥ 

ਿਪ ਤਪ ਸਿੰਿਮ ਕਰਮ ਨ ਿਾਨਾ ਨਾਮੁ ਿਪੀ ਪਰਿ ਤੇਰਾ ॥ 

ਗੁਰੁ ਪਰਮੇਸਰ ੁਨਾਨਕ ਿਤੇਿਓ ਸਾਚੈ ਸਿਤਦ ਤਨਿੇਰਾ ॥੩॥੬॥ 
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ਹਮ ਧਨਵਿੰਤ ਿਾਗਿ ਸਚ ਨਾਇ ॥ 
 

ਗਉਿੀ ਗੁਆਰਰੇੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥   (185-19) 

ਹਮ ਧਨਵਿੰਤ ਿਾਗਿ ਸਚ ਨਾਇ ॥ 

ਹਤਰ ਗੁਣ ਗਾਵਹ ਸਹਤਿ ਸੁਿਾਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਪੀਊ ਦਾਦ ੇਕਾ ਖਤੋਲ ਤਡਿਾ ਖਿਾਨਾ ॥ 

ਤਾ ਮੇਰ ੈਮਤਨ ਿਇਆ ਤਨਧਾਨਾ ॥੧॥ 

ਰਤਨ ਲਾਲ ਿਾ ਕਾ ਕਛ ੂਨ ਮੋਲੁ ॥ 

ਿਰੇ ਿਿੰਡਾਰ ਅਖੂਿ ਅਤਲੋ ॥੨॥ 

ਖਾਵਤਹ ਖਰਚਤਹ ਰਤਲ ਤਮਤਲ ਿਾਈ ॥ 

ਤੋਤਿ ਨ ਆਵ ੈਵਧਦ ੋਿਾਈ ॥੩॥ 

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਤਿਸੁ ਮਸਤਤਕ ਲਖੇੁ ਤਲਖਾਇ ॥ 

ਸੁ ਏਤੁ ਖਿਾਨ ੈਲਇਆ ਰਲਾਇ ॥੪॥੩੧॥੧੦੦॥ 
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ਹਮ ਿਾਤਰਕ ਕਛੂਅ ਨ ਿਾਨਹ ਗਤਤ ਤਮਤਤ ਤੇਰੇ ਮਰੂਖ ਮੁਗਧ ਇਆਨਾ ॥ 
 

ਿਤੈਸਰੀ ਮਃ ੪ ॥ (697-1) 

ਹਮ ਿਾਤਰਕ ਕਛੂਅ ਨ ਿਾਨਹ ਗਤਤ ਤਮਤਤ ਤੇਰ ੇਮੂਰਖ ਮੁਗਧ ਇਆਨਾ ॥ 

ਹਤਰ ਤਕਰਪਾ ਧਾਤਰ ਦੀਿੈ ਮਤਤ ਊਤਮ ਕਤਰ ਲੀਿ ੈਮੁਗਧੁ ਤਸਆਨਾ ॥੧॥ 

ਮੇਰਾ ਮਨ ੁਆਲਸੀਆ ਉਘਲਾਨਾ ॥ 

ਹਤਰ ਹਤਰ ਆਤਨ ਤਮਲਾਇਓ ਗੁਰੁ ਸਾਧੂ ਤਮਤਲ ਸਾਧ ੂਕਪਿ ਖੁਲਾਨਾ ॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਗੁਰ ਤਖਨ ੁਤਖਨ ੁਪਰੀਤਤ ਲਗਾਵਹ ੁਮੇਰ ੈਹੀਅਰ ੈਮੇਰ ੇਪਰੀਤਮ ਨਾਮੁ ਪਰਾਨਾ ॥ 

ਤਿਨੁ ਨਾਵ ੈਮਤਰ ਿਾਈਐ ਮੇਰ ੇਿਾਕੁਰ ਤਿਉ ਅਮਲੀ ਅਮਤਲ ਲੁਿਾਨਾ ॥੨॥ 

ਤਿਨ ਮਤਨ ਪਰੀਤਤ ਲਗੀ ਹਤਰ ਕਰੇੀ ਤਤਨ ਧੁਤਰ ਿਾਗ ਪੁਰਾਨਾ ॥ 

ਤਤਨ ਹਮ ਚਰਣ ਸਰੇਵਹ ਤਖਨ ੁਤਖਨੁ ਤਿਨ ਹਤਰ ਮੀਿ ਲਗਾਨਾ ॥੩॥ 

ਹਤਰ ਹਤਰ ਤਿਪਾ ਧਾਰੀ ਮੇਰ ੈਿਾਕੁਤਰ ਿਨੁ ਤਿਛੁਤਰਆ ਤਚਰੀ ਤਮਲਾਨਾ ॥ 

ਧਨੁ ਧਨੁ ਸਤਤਗੁਰੁ ਤਿਤਨ ਨਾਮੁ ਤਦਰਿਾਇਆ ਿਨੁ ਨਾਨਕੁ ਤਤਸ ੁਕੁਰਿਾਨਾ ॥੪॥੩॥ 
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ਹਮ ਿਾਤਰਕ ਤਉ ਸਰਣਾਈ ॥ 
 

ਸਰੋਤਿ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (626-17) 

ਸੋਈ ਕਰਾਇ ਿੋ ਤੁਧੁ ਿਾਵ ੈ॥ 

ਮੋਤਹ ਤਸਆਣਪ ਕਛ ੂਨ ਆਵ ੈ॥ 

ਹਮ ਿਾਤਰਕ ਤਉ ਸਰਣਾਈ ॥ 

ਪਰਤਿ ਆਪੇ ਪੈਿ ਰਖਾਈ ॥੧॥ 

ਮੇਰਾ ਮਾਤ ਤਪਤਾ ਹਤਰ ਰਾਇਆ ॥ 

ਕਤਰ ਤਕਰਪਾ ਪਰਤਤਪਾਲਣ ਲਾਗਾ ਕਰੀ  ਤੇਰਾ ਕਰਾਇਆ ॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਿੀਅ ਿਿੰਤ ਤੇਰ ੇਧਾਰੇ ॥ 

ਪਰਿ ਡੋਰੀ ਹਾਤਥ ਤੁਮਾਰੇ ॥ 

ਤਿ ਕਰਾਵੈ ਸੋ ਕਰਣਾ ॥ 

ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਤੇਰੀ ਸਰਣਾ ॥੨॥੭॥੭੧॥ 
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ਹਮ ਿਾਤਰਕ ਤੁਮ ਤਪਤਾ ਹਮਾਰੇ ਤੁਮ ਮੁਤਖ ਦੇਵਹੁ ਖੀਰਾ ॥ 
 

ਰਾਮਕਲੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (884-7) 

ਤੂ ਦਾਨਾ ਤੂ ਅਤਿਚਲੁ ਤੂਹੀ ਤੂ ਿਾਤਤ ਮੇਰੀ ਪਾਤੀ ॥ 

ਤੂ ਅਡੋਲ ੁਕਦੇ ਡਲੋਤਹ ਨਾਹੀ ਤਾ ਹਮ ਕੈਸੀ ਤਾਤੀ ॥੧॥ 

ਏਕੈ ਏਕੈ ਏਕ ਤੂਹੀ ॥ 

ਏਕੈ ਏਕੈ ਤੂ ਰਾਇਆ ॥ 

ਤਉ ਤਕਰਪਾ ਤ ੇਸੁਖ ੁਪਾਇਆ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਤੂ ਸਾਗਰੁ ਹਮ ਹਿੰਸ ਤੁਮਾਰੇ ਤਮੁ ਮਤਹ ਮਾਣਕ ਲਾਲਾ ॥ 

ਤੁਮ ਦੇਵਹ ੁਤਤਲ ੁਸਿੰਕ ਨ ਮਾਨਹੁ ਹਮ ਿੁਿੰਚਹ ਸਦਾ ਤਨਹਾਲਾ ॥੨॥ 

ਹਮ ਿਾਤਰਕ ਤੁਮ ਤਪਤਾ ਹਮਾਰ ੇਤੁਮ ਮੁਤਖ ਦੇਵਹ ੁਖੀਰਾ ॥ 

ਹਮ ਖੇਲਹ ਸਤਿ ਲਾਡ ਲਡਾਵਹ ਤੁਮ ਸਦ ਗੁਣੀ ਗਹੀਰਾ ॥੩॥ 

ਤੁਮ ਪੂਰਨ ਪੂਤਰ ਰਹ ੇਸਿੰਪੂਰਨ ਹਮ ਿੀ ਸਿੰਤਗ ਅਘਾਏ ॥ 

ਤਮਲਤ ਤਮਲਤ ਤਮਲਤ ਤਮਤਲ ਰਤਹਆ ਨਾਨਕ ਕਹਣੁ ਨ ਿਾਏ ॥੪॥੬॥ 
 
  



 692 

 

ਹਮ ਿਾਤਰਕ ਤਪਤਾ ਪਰਿੁ ਦਾਤਾ ॥ 
 

ਮਲਾਰ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (1266-10) 

ਖੀਰ ਅਦਾਤਰ ਿਾਤਰਕੁ ਿਿ ਹਤੋਾ ਤਿਨ ੁਖੀਰ ੈਰਹਨੁ ਨ ਿਾਈ ॥ 

ਸਾਤਰ ਸਮਹਾਤਲ ਮਾਤਾ ਮੁਤਖ ਨੀਰ ੈਤਿ ਓਹੁ ਤਤਰਪਤਤ ਅਘਾਈ ॥੧॥ 

ਹਮ ਿਾਤਰਕ ਤਪਤਾ ਪਰਿੁ ਦਾਤਾ ॥ 

ਿੁਲਤਹ ਿਾਤਰਕ ਅਤਨਕ ਲਖ ਿਰੀਆ ਅਨ ਿਉਰ ਨਾਹੀ ਿਹ ਿਾਤਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਚਿੰਚਲ ਮਤਤ ਿਾਤਰਕ ਿਪੁਰੇ ਕੀ ਸਰਪ ਅਗਤਨ ਕਰ ਮੇਲ ੈ॥ 

ਮਾਤਾ ਤਪਤਾ ਕਿੰਤਿ ਲਾਇ ਰਾਖ ੈਅਨਦ ਸਹਤਿ ਤਿ ਖੇਲ ੈ॥੨॥ 

ਤਿਸ ਕਾ ਤਪਤਾ ਤੂ ਹੈ ਮੇਰ ੇਸਆੁਮੀ ਤਤਸੁ ਿਾਤਰਕ ਿੂਖ ਕੈਸੀ ॥ 

ਨਵ ਤਨਤਧ ਨਾਮੁ ਤਨਧਾਨ ੁਤਗਰਤਹ ਤੇਰ ੈਮਤਨ ਿਾਂਛੈ ਸ ੋਲੈਸੀ ॥੩॥ 

ਤਪਤਾ ਤਿਪਾਤਲ ਆਤਗਆ ਇਹ ਦੀਨੀ ਿਾਤਰਕੁ ਮੁਤਖ ਮਾਂਗੈ ਸੋ ਦੇਨਾ ॥ 

ਨਾਨਕ ਿਾਤਰਕੁ ਦਰਸ ੁਪਰਿ ਚਾਹੈ ਮੋਤਹ ਤਹਰਦ ੈਿਸਤਹ ਤਨਤ ਚਰਨਾ ॥੪॥੨॥ 
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ਹਮ ਿਾਤਰਕ ਮਗੁਧ ਇਆਨ ਤਪਤਾ ਸਮਝਾਵਤਹਗ ੇ॥ 
 

ਕਤਲਆਨ ਮਹਲਾ ੪ ॥ (1321-1) 

ਪਰਿ ਕੀਿ ੈਤਿਪਾ ਤਨਧਾਨ ਹਮ ਹਤਰ ਗੁਨ ਗਾਵਹਗੇ ॥ 

ਹਉ ਤੁਮਰੀ ਕਰਉ ਤਨਤ ਆਸ ਪਰਿ ਮੋਤਹ ਕਿ ਗਤਲ ਲਾਵਤਹਗੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਹਮ ਿਾਤਰਕ ਮੁਗਧ ਇਆਨ ਤਪਤਾ ਸਮਝਾਵਤਹਗੇ ॥ 

ਸੁਤੁ ਤਖਨੁ ਤਖਨੁ ਿੂਤਲ ਤਿਗਾਤਰ ਿਗਤ ਤਪਤ ਿਾਵਤਹਗੇ ॥੧॥ 

ਿੋ ਹਤਰ ਸੁਆਮੀ ਤੁਮ ਦੇਹੁ ਸਈੋ ਹਮ ਪਾਵਹਗੇ ॥ 

ਮੋਤਹ ਦੂਿੀ ਨਾਹੀ ਿਉਰ ਤਿਸ ੁਪਤਹ ਹਮ ਿਾਵਹਗੇ ॥੨॥ 

ਿੋ ਹਤਰ ਿਾਵਤਹ ਿਗਤ ਤਤਨਾ ਹਤਰ ਿਾਵਤਹਗੇ ॥ 

ਿੋਤੀ ਿੋਤਤ ਤਮਲਾਇ ਿਤੋਤ ਰਤਲ ਿਾਵਹਗੇ ॥੩॥ 

ਹਤਰ ਆਪ ੇਹੋਇ ਤਿਪਾਲੁ ਆਤਪ ਤਲਵ ਲਾਵਤਹਗੇ ॥ 

ਿਨੁ ਨਾਨਕੁ ਸਰਤਨ ਦੁਆਤਰ ਹਤਰ ਲਾਿ ਰਖਾਵਤਹਗੇ ॥੪॥੬॥ 
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ਹਮ ਿੀਖਕ ਿੇਖਾਰੀ ਤੇਰ ੇਤੂ ਤਨਿ ਪਤਤ ਹ ੈਦਾਤਾ ॥ 
 

ਰਾਗੁ ਧਨਾਤਸਰੀ ਮਹਲਾ ੩ ਘਰੁ ੪  (666-8) 

ਹਮ ਿੀਖਕ ਿੇਖਾਰੀ ਤੇਰੇ ਤ ੂਤਨਿ ਪਤਤ ਹੈ ਦਾਤਾ ॥ 

ਹੋਹੁ ਦਆੈਲ ਨਾਮੁ ਦੇਹੁ ਮਿੰਗਤ ਿਨ ਕਿੰਉ ਸਦਾ ਰਹਉ ਰਿੰਤਗ ਰਾਤਾ ॥੧॥ 

ਹਿੰਉ ਿਤਲਹਾਰ ੈਿਾਉ ਸਾਚੇ ਤੇਰ ੇਨਾਮ ਤਵਿਹੁ ॥ 

ਕਰਣ ਕਾਰਣ ਸਿਨਾ ਕਾ ਏਕੋ ਅਵਰੁ ਨ ਦੂਿਾ ਕੋਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਿਹੁਤੇ ਫੇਰ ਪਏ ਤਕਰਪਨ ਕਉ ਅਿ ਤਕਛੁ ਤਕਰਪਾ ਕੀਿ ੈ॥ 

ਹੋਹੁ ਦਇਆਲ ਦਰਸਨੁ ਦੇਹੁ ਅਪੁਨਾ ਐਸੀ ਿਖਸ ਕਰੀਿੈ ॥੨॥ 

ਿਨਤਤ ਨਾਨਕ ਿਰਮ ਪਿ ਖੂਲਹੇ ਗੁਰ ਪਰਸਾਦੀ ਿਾਤਨਆ ॥ 

ਸਾਚੀ ਤਲਵ ਲਾਗੀ ਹੈ ਿੀਤਤਰ ਸਤਤਗੁਰ ਤਸਉ ਮਨੁ ਮਾਤਨਆ ॥੩॥੧॥੯॥ 
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ਹਮ ਿੂਲਹ ਤੁਮ ਸਦਾ ਅਿੂਲਾ ਹਮ ਪਤਤਤ ਤੁਮ ਪਤਤਤ ਉਧਰੀਆ ॥ 
 

ਸਾਰਗ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (1213-6) 

ਓਅਿੰ ਤਪਰਅ ਪਰੀਤਤ ਚੀਤਤ ਪਤਹਲਰੀਆ ॥ 

ਿੋ ਤਉ ਿਚਨ ੁਦੀਓ ਮੇਰ ੇਸਤਤਗੁਰ ਤਉ ਮੈ ਸਾਿ ਸੀਗਰੀਆ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਹਮ ਿੂਲਹ ਤੁਮ ਸਦਾ ਅਿੂਲਾ ਹਮ ਪਤਤਤ ਤੁਮ ਪਤਤਤ ਉਧਰੀਆ ॥ 

ਹਮ ਨੀਚ ਤਿਰਖ ਤੁਮ ਮੈਲਾਗਰ ਲਾਿ ਸਿੰਤਗ ਸਿੰਤਗ ਿਸਰੀਆ ॥੧॥ 

ਤੁਮ ਗਿੰਿੀਰ ਧੀਰ ਉਪਕਾਰੀ ਹਮ ਤਕਆ ਿਪੁਰੇ ਿਿੰਤਰੀਆ ॥ 

ਗੁਰ ਤਿਪਾਲ ਨਾਨਕ ਹਤਰ ਮੇਤਲਓ ਤਉ ਮੇਰੀ ਸਤੂਖ ਸੇਿਰੀਆ ॥੨॥੨੨॥੪੫॥ 
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ਹਮ ਮਰੂਖ ਕਉ ਹਤਰ ਤਕਰਪਾ ਕਰੀ ॥ 
 

ਿੈਰਉ ਮਹਲਾ ੪ ॥ (1134-5) 

ਿੋਤਲ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਸਫਲ ਸਾ ਘਰੀ ॥ 

ਗੁਰ ਉਪਦੇਤਸ ਸਤਿ ਦੁਖ ਪਰਹਰੀ ॥੧॥ 

ਮੇਰੇ ਮਨ ਹਤਰ ਿਿੁ ਨਾਮੁ ਨਰਹਰੀ ॥ 

ਕਤਰ ਤਕਰਪਾ ਮੇਲਹੁ ਗੁਰ ੁਪੂਰਾ ਸਤਸਿੰਗਤਤ ਸਿੰਤਗ ਤਸਿੰਧੁ ਿਉ ਤਰੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਿਗਿੀਵਨੁ ਤਧਆਇ ਮਤਨ ਹਤਰ ਤਸਮਰੀ ॥ 

ਕੋਿ ਕੋਿਿੰਤਰ ਤੇਰ ੇਪਾਪ ਪਰਹਰੀ ॥੨॥ 

ਸਤਸਿੰਗਤਤ ਸਾਧ ਧੂਤਰ ਮੁਤਖ ਪਰੀ ॥ 

ਇਸਨਾਨੁ ਕੀਓ ਅਿਸਤਿ ਸੁਰਸਰੀ ॥੩॥ 

ਹਮ ਮੂਰਖ ਕਉ ਹਤਰ ਤਕਰਪਾ ਕਰੀ ॥ 

ਿਨੁ ਨਾਨਕੁ ਤਾਤਰਓ ਤਾਰਣ ਹਰੀ ॥੪॥੨॥ 
 
  



 697 

ਹਮ ਮਰੂਖ ਮਗੁਧ ਅਤਗਆਨ ਮਤੀ ਸਰਣਾਗਤਤ ਪਰੁਖ ਅਿਨਮਾ ॥ 
 

ਤਿਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੪ ॥ (799-5) 

ਹਮ ਮੂਰਖ ਮੁਗਧ ਅਤਗਆਨ ਮਤੀ ਸਰਣਾਗਤਤ ਪੁਰਖ ਅਿਨਮਾ ॥ 

ਕਤਰ ਤਕਰਪਾ ਰਤਖ ਲੇਵਹੁ ਮੇਰ ੇਿਾਕੁਰ ਹਮ ਪਾਥਰ ਹੀਨ ਅਕਰਮਾ ॥੧॥ 

ਮੇਰੇ ਮਨ ਿਿੁ ਰਾਮ ਨਾਮ ੈਰਾਮਾ ॥ 

ਗੁਰਮਤਤ ਹਤਰ ਰਸੁ ਪਾਈਐ ਹਤੋਰ ਤਤਆਗਹ ੁਤਨਹਫਲ ਕਾਮਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਹਤਰ ਿਨ ਸੇਵਕ ਸੇ ਹਤਰ ਤਾਰ ੇਹਮ ਤਨਰਗੁਨ ਰਾਖੁ ਉਪਮਾ ॥ 

ਤੁਝ ਤਿਨ ੁਅਵਰ ੁਨ ਕੋਈ ਮੇਰ ੇਿਾਕੁਰ ਹਤਰ ਿਪੀਐ ਵਡ ੇਕਰਿੰਮਾ ॥੨॥ 

ਨਾਮਹੀਨ ਤਧਰਗੁ ਿੀਵਤੇ ਤਤਨ ਵਡ ਦੂਖ ਸਹਿੰਮਾ ॥ 

ਓਇ ਤਫਤਰ ਤਫਤਰ ਿਤੋਨ ਿਵਾਈਅਤਹ ਮਿੰਦਿਾਗੀ ਮੂਿ ਅਕਰਮਾ ॥੩॥ 

ਹਤਰ ਿਨ ਨਾਮੁ ਅਧਾਰੁ ਹੈ ਧੁਤਰ ਪੂਰਤਿ ਤਲਖੇ ਵਡ ਕਰਮਾ ॥ 

ਗੁਤਰ ਸਤਤਗਤੁਰ ਨਾਮੁ ਤਦਰਿਾਇਆ ਿਨ ਨਾਨਕ ਸਫਲੁ ਿਨਿੰਮਾ ॥੪॥੨॥ 
 
  



 698 

ਹਮ ਮੂਿ ਮੁਗਧ ਸਦਾ ਸ ੇਿਾਈ ਗੁਰ ਕ ੈਸਿਤਦ ਪਰਗਾਸਾ ॥ 
 

ਸਰੋਤਿ ਮਹਲਾ ੩ ॥ (601-1) 

ਹਤਰ ਿੀਉ ਤੁਧੁ ਨੋ ਸਦਾ ਸਾਲਾਹੀ ਤਪਆਰ ੇਤਿਚਰੁ ਘਿ ਅਿੰਤਤਰ ਹੈ ਸਾਸਾ ॥ 

ਇਕੁ ਪਲ ੁਤਖਨ ੁਤਵਸਰਤਹ ਤ ੂਸੁਆਮੀ ਿਾਣਉ ਿਰਸ ਪਚਾਸਾ ॥ 

ਹਮ ਮੂਿ ਮੁਗਧ ਸਦਾ ਸੇ ਿਾਈ ਗੁਰ ਕੈ ਸਿਤਦ ਪਰਗਾਸਾ ॥੧॥ 

ਹਤਰ ਿੀਉ ਤੁਮ ਆਪੇ ਦੇਹੁ ਿੁਝਾਈ ॥ 

ਹਤਰ ਿੀਉ ਤੁਧੁ ਤਵਿਹੁ ਵਾਤਰਆ ਸਦ ਹੀ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਤਵਿਹ ੁਿਤਲ ਿਾਈ ॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਹਮ ਸਿਤਦ ਮੁਏ ਸਿਤਦ ਮਾਤਰ ਿੀਵਾਲੇ ਿਾਈ ਸਿਦੇ ਹੀ ਮੁਕਤਤ ਪਾਈ ॥ 

ਸਿਦੇ ਮਨ ੁਤਨ ੁਤਨਰਮਲ ੁਹਆੋ ਹਤਰ ਵਤਸਆ ਮਤਨ ਆਈ ॥ 

ਸਿਦੁ ਗੁਰ ਦਾਤਾ ਤਿਤ ੁਮਨ ੁਰਾਤਾ ਹਤਰ ਤਸਉ ਰਤਹਆ ਸਮਾਈ ॥੨॥ 

ਸਿਦੁ ਨ ਿਾਣਤਹ ਸ ੇਅਿੰਨੇ ਿਲੋ ੇਸ ੇਤਕਤੁ ਆਏ ਸਿੰਸਾਰਾ ॥ 

ਹਤਰ ਰਸੁ ਨ ਪਾਇਆ ਤਿਰਥਾ ਿਨਮੁ ਗਵਾਇਆ ਿਿੰਮਤਹ ਵਾਰ ੋਵਾਰਾ ॥ 

ਤਿਸਿਾ ਕੇ ਕੀਿ ੇਤਿਸਿਾ ਮਾਤਹ ਸਮਾਣ ੇਮਨਮੁਖ ਮੁਗਧ ਗੁਿਾਰਾ ॥੩॥ 

ਆਪੇ ਕਤਰ ਵੇਖੈ ਮਾਰਤਗ ਲਾਏ ਿਾਈ ਤਤਸ ੁਤਿਨ ੁਅਵਰ ੁਨ ਕਈੋ ॥ 

ਿੋ ਧੁਤਰ ਤਲਤਖਆ ਸੁ ਕਇੋ ਨ ਮੇਿ ੈਿਾਈ ਕਰਤਾ ਕਰੇ ਸੁ ਹਈੋ ॥ 

ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਵਤਸਆ ਮਨ ਅਿੰਤਤਰ ਿਾਈ ਅਵਰੁ ਨ ਦੂਿਾ ਕਈੋ ॥੪॥੪॥ 
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ਹਮ ਮੈਲੇ ਤੁਮ ਊਿਲ ਕਰਤੇ ਹਮ ਤਨਰਗੁਨ ਤੂ ਦਾਤਾ ॥ 
 

ਸਰੋਤਿ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (613-10) 

ਹਮ ਮੈਲੇ ਤੁਮ ਊਿਲ ਕਰਤੇ ਹਮ ਤਨਰਗੁਨ ਤੂ ਦਾਤਾ ॥ 

ਹਮ ਮੂਰਖ ਤੁਮ ਚਤੁਰ ਤਸਆਣੇ ਤੂ ਸਰਿ ਕਲਾ ਕਾ ਤਗਆਤਾ ॥੧॥ 

ਮਾਧੋ ਹਮ ਐਸ ੇਤੂ ਐਸਾ ॥ 

ਹਮ ਪਾਪੀ ਤੁਮ ਪਾਪ ਖਿੰਡਨ ਨੀਕੋ ਿਾਕੁਰ ਦੇਸਾ ॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਤੁਮ ਸਿ ਸਾਿੇ ਸਾਤਿ ਤਨਵਾਿੇ ਿੀਉ ਤਪਿੰਡੁ ਦੇ ਪਰਾਨਾ ॥ 

ਤਨਰਗੁਨੀਆਰ ੇਗੁਨੁ ਨਹੀ ਕੋਈ ਤੁਮ ਦਾਨੁ ਦੇਹੁ ਤਮਹਰਵਾਨਾ ॥੨॥ 

ਤੁਮ ਕਰਹੁ ਿਲਾ ਹਮ ਿਲੋ ਨ ਿਾਨਹ ਤੁਮ ਸਦਾ ਸਦਾ ਦਇਆਲਾ ॥ 

ਤੁਮ ਸੁਖਦਾਈ ਪੁਰਖ ਤਿਧਾਤੇ ਤੁਮ ਰਾਖਹੁ ਅਪਨੁ ੇਿਾਲਾ ॥੩॥ 

ਤੁਮ ਤਨਧਾਨ ਅਿਲ ਸੁਤਲਤਾਨ ਿੀਅ ਿਿੰਤ ਸਤਿ ਿਾਚੈ ॥ 

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਹਮ ਇਹ ੈਹਵਾਲਾ ਰਾਖੁ ਸਿੰਤਨ ਕੈ ਪਾਛ ੈ॥੪॥੬॥੧੭॥ 
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ਹਮ ਵਣਿਾਰੇ ਰਾਮ ਕੇ ॥ 
 

ਗਉਿੀ ਿੈਰਾਗਤਣ ਮਹਲਾ ੪ ॥   (165-12) 

ਸਾਹੁ ਹਮਾਰਾ ਤਿੰ ਧਣੀ ਿਸੈੀ ਤਿੰ ਰਾਤਸ ਦੇਤਹ ਤੈਸੀ ਹਮ ਲੇਤਹ ॥ 

ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਵਣਿੰਿਹ ਰਿੰਗ ਤਸਉ ਿੇ ਆਤਪ ਦਇਆਲ ੁਹੋਇ ਦਤੇਹ ॥੧॥ 

ਹਮ ਵਣਿਾਰੇ ਰਾਮ ਕ ੇ॥ 

ਹਤਰ ਵਣਿੁ ਕਰਾਵ ੈਦੇ ਰਾਤਸ ਰੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਲਾਹਾ ਹਤਰ ਿਗਤਤ ਧਨੁ ਖਤਿਆ ਹਤਰ ਸਚੇ ਸਾਹ ਮਤਨ ਿਾਇਆ ॥ 

ਹਤਰ ਿਤਪ ਹਤਰ ਵਖਰੁ ਲਤਦਆ ਿਮੁ ਿਾਗਾਤੀ ਨੇਤਿ ਨ ਆਇਆ ॥੨॥ 

ਹੋਰੁ ਵਣਿੁ ਕਰਤਹ ਵਾਪਾਰੀਏ ਅਨਿੰਤ ਤਰਿੰਗੀ ਦੁਖੁ ਮਾਇਆ ॥ 

ਓਇ ਿੇਹੈ ਵਣਤਿ ਹਤਰ ਲਾਇਆ ਫਲੁ ਤੇਹਾ ਤਤਨ ਪਾਇਆ ॥੩॥ 

ਹਤਰ ਹਤਰ ਵਣਿੁ ਸੋ ਿਨੁ ਕਰ ੇਤਿਸੁ ਤਿਪਾਲ ੁਹੋਇ ਪਰਿੁ ਦੇਈ ॥ 

ਿਨ ਨਾਨਕ ਸਾਹੁ ਹਤਰ ਸੇਤਵਆ ਤਫਤਰ ਲੇਖਾ ਮੂਤਲ ਨ ਲੇਈ ॥੪॥੧॥੭॥੪੫॥ 
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ਹਮਰਾ ਿਾਕਰੁੁ ਸਿ ਤੇ ਊਚਾ ਰੈਤਣ ਤਦਨਸ ੁਤਤਸੁ ਗਾਵਉ ਰੇ ॥ 
 

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ਦੁਪਦੇ ॥ (404-5) 

ਗੁਰ ਪਰਸਾਤਦ ਮੇਰ ੈਮਤਨ ਵਤਸਆ ਿੋ ਮਾਗਉ ਸ ੋਪਾਵਉ ਰ ੇ॥ 

ਨਾਮ ਰਿੰਤਗ ਇਹੁ ਮਨ ੁਤਤਰਪਤਾਨਾ ਿਹੁਤਰ ਨ ਕਤਹੂਿੰ ਧਾਵਉ ਰੇ ॥੧॥ 

ਹਮਰਾ ਿਾਕੁਰੁ ਸਿ ਤ ੇਊਚਾ ਰਤੈਣ ਤਦਨਸੁ ਤਤਸੁ ਗਾਵਉ ਰੇ ॥ 

ਤਖਨ ਮਤਹ ਥਾਤਪ ਉਥਾਪਨਹਾਰਾ ਤਤਸ ਤ ੇਤੁਝਤਹ ਡਰਾਵਉ ਰੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਿਿ ਦੇਖਉ ਪਰਿੁ ਅਪੁਨਾ ਸੁਆਮੀ ਤਉ ਅਵਰਤਹ ਚੀਤਤ ਨ ਪਾਵਉ ਰੇ ॥ 

ਨਾਨਕ ੁਦਾਸ ੁਪਰਤਿ ਆਤਪ ਪਤਹਰਾਇਆ ਿਰਮੁ ਿਉ ਮੇਤਿ ਤਲਖਾਵਉ ਰੇ ॥੨॥੨॥੧੩੧॥ 
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ਹਮਰਾ ਧਨ ੁਮਾਧਉ ਗੋਤਿਿੰਦੁ ਧਰਣੀਧਰ ੁਇਹ ੈਸਾਰ ਧਨੁ ਕਹੀਐ ॥ 
 

ਗਉਿੀ ਕਿੀਰ ॥ (336-6) 

ਅਗਤਨ ਨ ਦਹੈ ਪਵਨੁ ਨਹੀ ਮਗਨੈ ਤਸਕਰੁ ਨੇਤਰ ਨ ਆਵੈ ॥ 

ਰਾਮ ਨਾਮ ਧਨੁ ਕਤਰ ਸਿੰਚਉਨੀ ਸ ੋਧਨ ੁਕਤ ਹੀ ਨ ਿਾਵ ੈ॥੧॥ 

ਹਮਰਾ ਧਨੁ ਮਾਧਉ ਗੋਤਿਿੰਦੁ ਧਰਣੀਧਰੁ ਇਹ ੈਸਾਰ ਧਨ ੁਕਹੀਐ ॥ 

ਿੋ ਸੁਖੁ ਪਰਿ ਗੋਤਿਿੰਦ ਕੀ ਸਵੇਾ ਸੋ ਸੁਖੁ ਰਾਤਿ ਨ ਲਹੀਐ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਇਸੁ ਧਨ ਕਾਰਤਣ ਤਸਵ ਸਨਕਾਤਦਕ ਖੋਿਤ ਿਏ ਉਦਾਸੀ ॥ 

ਮਤਨ ਮੁਕਿੰਦੁ ਤਿਹਿਾ ਨਾਰਾਇਨ ੁਪਰ ੈਨ ਿਮ ਕੀ ਫਾਸੀ ॥੨॥ 

ਤਨਿ ਧਨੁ ਤਗਆਨ ੁਿਗਤਤ ਗੁਤਰ ਦੀਨੀ ਤਾਸ ੁਸੁਮਤਤ ਮਨੁ ਲਾਗਾ ॥ 

ਿਲਤ ਅਿੰਿ ਥਿੰਤਿ ਮਨ ੁਧਾਵਤ ਿਰਮ ਿਿੰਧਨ ਿਉ ਿਾਗਾ ॥੩॥ 

ਕਹੈ ਕਿੀਰੁ ਮਦਨ ਕੇ ਮਾਤ ੇਤਹਰਦੈ ਦੇਖੁ ਿੀਚਾਰੀ ॥ 

ਤੁਮ ਘਤਰ ਲਾਖ ਕੋਤਿ ਅਸਵ ਹਸਤੀ ਹਮ ਘਤਰ ਏਕੁ ਮੁਰਾਰੀ ॥੪॥੧॥੭॥੫੮॥ 
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ਹਮਰਾ ਿਰਮੁ ਗਇਆ ਿਉ ਿਾਗਾ ॥ 
 

ਸਰੋਤਿ ਕਿੀਰ ਿੀਉ ॥ਘਰ ੁ੨ ॥ (655-2) 

ਦੁਇ ਦੁਇ ਲੋਚਨ ਪੇਖਾ ॥ 

ਹਉ ਹਤਰ ਤਿਨ ੁਅਉਰ ੁਨ ਦੇਖਾ ॥ 

ਨੈਨ ਰਹ ੇਰਿੰਗੁ ਲਾਈ ॥ 

ਅਿ ਿੇ ਗਲ ਕਹਨੁ ਨ ਿਾਈ ॥੧॥ 

ਹਮਰਾ ਿਰਮੁ ਗਇਆ ਿਉ ਿਾਗਾ ॥ 

ਿਿ ਰਾਮ ਨਾਮ ਤਚਤੁ ਲਾਗਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਿਾਿੀਗਰ ਡਿੰਕ ਿਿਾਈ ॥ 

ਸਿ ਖਲਕ ਤਮਾਸੇ ਆਈ ॥ 

ਿਾਿੀਗਰ ਸਵਾਂਗੁ ਸਕੇਲਾ ॥ 

ਅਪਨ ੇਰਿੰਗ ਰਵ ੈਅਕੇਲਾ ॥੨॥ 

ਕਥਨੀ ਕਤਹ ਿਰਮੁ ਨ ਿਾਈ ॥ 

ਸਿ ਕਤਥ ਕਤਥ ਰਹੀ ਲੁਕਾਈ ॥ 

ਿਾ ਕਉ ਗੁਰਮੁਤਖ ਆਤਪ ਿੁਝਾਈ ॥ 

ਤਾ ਕੇ ਤਹਰਦੈ ਰਤਹਆ ਸਮਾਈ ॥੩॥ 

ਗੁਰ ਤਕਿੰਚਤ ਤਕਰਪਾ ਕੀਨੀ ॥ 

ਸਿੁ ਤਨ ੁਮਨ ੁਦੇਹ ਹਤਰ ਲੀਨੀ ॥ 

ਕਤਹ ਕਿੀਰ ਰਿੰਤਗ ਰਾਤਾ ॥ 

ਤਮਤਲਓ ਿਗਿੀਵਨ ਦਾਤਾ ॥੪॥੪॥ 
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ਹਮਰਾ ਮਨੁ ਮੋਤਹਓ ਗਰੁ ਮੋਹਤਨ ਹਮ ਤਿਸਮ ਿਈ ਮੁਤਖ ਲਾਗੇ ॥ 
 

ਰਾਗੁ ਦੇਵਗਿੰਧਾਰੀ ਮਹਲਾ ੪ ਘਰੁ ੧ ॥ (527-4) 

ਸੇਵਕ ਿਨ ਿਨ ੇਿਾਕੁਰ ਤਲਵ ਲਾਗੇ ॥ 

ਿੋ ਤੁਮਰਾ ਿਸੁ ਕਹਤੇ ਗੁਰਮਤਤ ਤਤਨ ਮੁਖ ਿਾਗ ਸਿਾਗੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਿੂਿੇ ਮਾਇਆ ਕੇ ਿਿੰਧਨ ਫਾਹ ੇਹਤਰ ਰਾਮ ਨਾਮ ਤਲਵ ਲਾਗੇ ॥ 

ਹਮਰਾ ਮਨ ੁਮੋਤਹਓ ਗੁਰ ਮੋਹਤਨ ਹਮ ਤਿਸਮ ਿਈ ਮੁਤਖ ਲਾਗੇ ॥੧॥ 

ਸਗਲੀ ਰਤੈਣ ਸੋਈ ਅਿੰਤਧਆਰੀ ਗੁਰ ਤਕਿੰਚਤ ਤਕਰਪਾ ਿਾਗੇ ॥ 

ਿਨ ਨਾਨਕ ਕ ੇਪਰਿ ਸੁਿੰਦਰ ਸਆੁਮੀ ਮੋਤਹ ਤੁਮ ਸਤਰ ਅਵਰੁ ਨ ਲਾਗੇ ॥੨॥੧॥ 
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ਹਮਰੀ ਗਣਤ ਨ ਗਣੀਆ ਕਾਈ ਅਪਣਾ ਤਿਰਦੁ ਪਛਾਤਣ ॥ 
 

ਸਰੋਤਿ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (619-16) 

ਹਮਰੀ ਗਣਤ ਨ ਗਣੀਆ ਕਾਈ ਅਪਣਾ ਤਿਰਦੁ ਪਛਾਤਣ ॥ 

ਹਾਥ ਦੇਇ ਰਾਖੇ ਕਤਰ ਅਪਨੁ ੇਸਦਾ ਸਦਾ ਰਿੰਗੁ ਮਾਤਣ ॥੧॥ 

ਸਾਚਾ ਸਾਤਹਿੁ ਸਦ ਤਮਹਰਵਾਣ ॥ 

ਿਿੰਧੁ ਪਾਇਆ ਮੇਰ ੈਸਤਤਗੁਤਰ ਪੂਰ ੈਹੋਈ ਸਰਿ ਕਤਲਆਣ ॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਿੀਉ ਪਾਇ ਤਪਿੰਡ ੁਤਿਤਨ ਸਾਤਿਆ ਤਦਤਾ ਪੈਨਣ ੁਖਾਣੁ ॥ 

ਅਪਣੇ ਦਾਸ ਕੀ ਆਤਪ ਪੈਿ ਰਾਖੀ ਨਾਨਕ ਸਦ ਕੁਰਿਾਣ ੁ॥੨॥੧੬॥੪੪॥ 
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ਹਮਰੀ ਿਾਤਤ ਪਾਤਤ ਗੁਰ ੁਸਤਤਗਰੁੁ ਹਮ ਵੇਤਚਓ ਤਸਰੁ ਗੁਰ ਕੇ ॥ 
 

ਰਾਗੁ ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੪ ਘਰੁ ੧  (731-7) 

ਮਤਨ ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਆਰਾਤਧਆ ਗੁਰ ਸਿਤਦ ਗੁਰੂ ਗੁਰ ਕ ੇ॥ 

ਸਤਿ ਇਛਾ ਮਤਨ ਤਤਨ ਪੂਰੀਆ ਸਿੁ ਚੂਕਾ ਡਰੁ ਿਮ ਕੇ ॥੧॥ 

ਮੇਰੇ ਮਨ ਗੁਣ ਗਾਵਹੁ ਰਾਮ ਨਾਮ ਹਤਰ ਕ ੇ॥ 

ਗੁਤਰ ਤਿੁੈ ਮਨੁ ਪਰਿੋਤਧਆ ਹਤਰ ਪੀਆ ਰਸੁ ਗਿਕੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਸਤਸਿੰਗਤਤ ਊਤਮ ਸਤਤਗੁਰ ਕੇਰੀ ਗੁਨ ਗਾਵੈ ਹਤਰ ਪਰਿ ਕੇ ॥ 

ਹਤਰ ਤਕਰਪਾ ਧਾਤਰ ਮੇਲਹੁ ਸਤਸਿੰਗਤਤ ਹਮ ਧਵੋਹ ਪਗ ਿਨ ਕ ੇ॥੨॥ 

ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਸਿੁ ਹੈ ਰਾਮ ਨਾਮਾ ਰਸੁ ਗੁਰਮਤਤ ਰਸੁ ਰਸਕ ੇ॥ 

ਹਤਰ ਅਿੰਤਮਰਤੁ ਹਤਰ ਿਲੁ ਪਾਇਆ ਸਿ ਲਾਥੀ ਤਤਸ ਤਤਸ ਕੇ ॥੩॥ 

ਹਮਰੀ ਿਾਤਤ ਪਾਤਤ ਗੁਰੁ ਸਤਤਗੁਰੁ ਹਮ ਵੇਤਚਓ ਤਸਰ ੁਗੁਰ ਕੇ ॥ 

ਿਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਪਤਰਓ ਗੁਰ ਚੇਲਾ ਗੁਰ ਰਾਖਹੁ ਲਾਿ ਿਨ ਕ ੇ॥੪॥੧॥ 
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ਹਮਰ ੈਮਤਨ ਤਚਤਤ ਹਤਰ ਆਸ ਤਨਤ ਤਕਉ ਦੇਖਾ ਹਤਰ ਦਰਸੁ ਤੁਮਾਰਾ ॥ 
 

ਗਉਿੀ ਿੈਰਾਗਤਣ ਮਹਲਾ ੪ ॥   (167-2) 

ਹਮਰੈ ਮਤਨ ਤਚਤਤ ਹਤਰ ਆਸ ਤਨਤ ਤਕਉ ਦੇਖਾ ਹਤਰ ਦਰਸੁ ਤੁਮਾਰਾ ॥ 

ਤਿਤਨ ਪਰੀਤਤ ਲਾਈ ਸੋ ਿਾਣਤਾ ਹਮਰੈ ਮਤਨ ਤਚਤਤ ਹਤਰ ਿਹੁਤੁ ਤਪਆਰਾ ॥ 

ਹਉ ਕੁਰਿਾਨੀ ਗੁਰ ਆਪਣੇ ਤਿਤਨ ਤਵਛੁਤਿਆ ਮੇਤਲਆ ਮੇਰਾ ਤਸਰਿਨਹਾਰਾ ॥੧॥ 

ਮੇਰੇ ਰਾਮ ਹਮ ਪਾਪੀ ਸਰਤਣ ਪਰੇ ਹਤਰ ਦੁਆਤਰ ॥ 

ਮਤੁ ਤਨਰਗੁਣ ਹਮ ਮੇਲ ੈਕਿਹੂਿੰ ਅਪੁਨੀ ਤਕਰਪਾ ਧਾਤਰ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਹਮਰੇ ਅਵਗੁਣ ਿਹੁਤੁ ਿਹੁਤੁ ਹੈ ਿਹੁ ਿਾਰ ਿਾਰ ਹਤਰ ਗਣਤ ਨ ਆਵ ੈ॥ 

ਤੂਿੰ ਗੁਣਵਿੰਤਾ ਹਤਰ ਹਤਰ ਦਇਆਲੁ ਹਤਰ ਆਪੇ ਿਖਤਸ ਲੈਤਹ ਹਤਰ ਿਾਵੈ ॥ 

ਹਮ ਅਪਰਾਧੀ ਰਾਖ ੇਗੁਰ ਸਿੰਗਤੀ ਉਪਦੇਸ ੁਦੀਓ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਛਡਾਵੈ ॥੨॥ 

ਤੁਮਰੇ ਗੁਣ ਤਕਆ ਕਹਾ ਮੇਰ ੇਸਤਤਗੁਰਾ ਿਿ ਗੁਰ ੁਿੋਲਹ ਤਿ ਤਿਸਮੁ ਹਇੋ ਿਾਇ ॥ 

ਹਮ ਿਸੈੇ ਅਪਰਾਧੀ ਅਵਰ ੁਕਈੋ ਰਾਖ ੈਿਸੈ ੇਹਮ ਸਤਤਗੁਤਰ ਰਾਤਖ ਲੀਏ ਛਡਾਇ ॥ 

ਤੂਿੰ ਗੁਰੁ ਤਪਤਾ ਤਿੰਹੈ ਗੁਰੁ ਮਾਤਾ ਤੂਿੰ ਗੁਰੁ ਿਿੰਧਪੁ ਮੇਰਾ ਸਖਾ ਸਖਾਇ ॥੩॥ 

ਿੋ ਹਮਰੀ ਤਿਤਧ ਹੋਤੀ ਮੇਰੇ ਸਤਤਗੁਰਾ ਸਾ ਤਿਤਧ ਤੁਮ ਹਤਰ ਿਾਣਹੁ ਆਪੇ ॥ 

ਹਮ ਰੁਲਤੇ ਤਫਰਤੇ ਕਈੋ ਿਾਤ ਨ ਪਛੂਤਾ ਗੁਰ ਸਤਤਗੁਰ ਸਿੰਤਗ ਕੀਰੇ ਹਮ ਥਾਪ ੇ॥ 

ਧਿੰਨੁ ਧਿੰਨੁ ਗੁਰ ੂਨਾਨਕ ਿਨ ਕੇਰਾ ਤਿਤੁ ਤਮਤਲਐ ਚੂਕੇ ਸਤਿ ਸੋਗ ਸਿੰਤਾਪੇ ॥੪॥੫॥੧੧॥੪੯॥ 
 
  



 708 

 

ਹਮਰ ੋਸਹਾਉ ਸਦਾ ਸਦ ਿੂਲਨ ਤੁਮਹਰੋ ਤਿਰਦੁ ਪਤਤਤ ਉਧਰਨ ॥ 
 

ਤਿਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (828-1) 

ਤੁਮਹ ਸਮਰਥਾ ਕਾਰਨ ਕਰਨ ॥ 

ਢਾਕਨ ਢਾਤਕ ਗੋਤਿਦ ਗੁਰ ਮੇਰੇ ਮੋਤਹ ਅਪਰਾਧੀ ਸਰਨ ਚਰਨ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਿੋ ਿੋ ਕੀਨੋ ਸੋ ਤੁਮਹ ਿਾਤਨਓ ਪੇਤਖਓ ਿਉਰ ਨਾਹੀ ਕਛੁ ਢੀਿ ਮੁਕਰਨ ॥ 

ਿਡ ਪਰਤਾਪ ੁਸੁਤਨਓ ਪਰਿ ਤੁਮਹਰੋ ਕੋਤਿ ਅਘਾ ਤੇਰੋ ਨਾਮ ਹਰਨ ॥੧॥ 

ਹਮਰੋ ਸਹਾਉ ਸਦਾ ਸਦ ਿੂਲਨ ਤੁਮਹਰ ੋਤਿਰਦੁ ਪਤਤਤ ਉਧਰਨ ॥ 

ਕਰੁਣਾ ਮੈ ਤਕਰਪਾਲ ਤਿਪਾ ਤਨਤਧ ਿੀਵਨ ਪਦ ਨਾਨਕ ਹਤਰ ਦਰਸਨ ॥੨॥੨॥੧੧੮॥ 
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ਹਮਾਰੀ ਤਪਆਰੀ ਅਿੰਤਮਰਤ ਧਾਰੀ ਗੁਤਰ ਤਨਮਖ ਨ ਮਨ ਤੇ ਿਾਰੀ ਰੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
 

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (404-15) 

ਹਮਾਰੀ ਤਪਆਰੀ ਅਿੰਤਮਰਤ ਧਾਰੀ ਗੁਤਰ ਤਨਮਖ ਨ ਮਨ ਤ ੇਿਾਰੀ ਰੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਦਰਸਨ ਪਰਸਨ ਸਰਸਨ ਹਰਸਨ ਰਿੰਤਗ ਰਿੰਗੀ ਕਰਤਾਰੀ ਰੇ ॥੧॥ 

ਤਖਨੁ ਰਮ ਗੁਰ ਗਮ ਹਤਰ ਦਮ ਨਹ ਿਮ ਹਤਰ ਕਿੰਤਿ ਨਾਨਕ ਉਤਰ ਹਾਰੀ ਰ ੇ॥੨॥੫॥੧੩੪॥ 
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ਹਮਾਰੇ ਕੁਲ ਕਉਨੇ ਰਾਮ ੁਕਤਹਓ ॥ 
 

ਤਿਲਾਵਲੁ ਕਿੀਰ ਿੀਉ ॥ (856-3) 

ਤਨਤ ਉਤਿ ਕੋਰੀ ਗਾਗਤਰ ਆਨ ੈਲੀਪਤ ਿੀਉ ਗਇਓ ॥ 

ਤਾਨਾ ਿਾਨਾ ਕਛੂ ਨ ਸੂਝ ੈਹਤਰ ਹਤਰ ਰਤਸ ਲਪਤਿਓ ॥੧॥ 

ਹਮਾਰੇ ਕੁਲ ਕਉਨੇ ਰਾਮੁ ਕਤਹਓ ॥ 

ਿਿ ਕੀ ਮਾਲਾ ਲਈ ਤਨਪੂਤ ੇਤਿ ਤੇ ਸੁਖ ੁਨ ਿਇਓ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਸੁਨਹੁ ਤਿਿਾਨੀ ਸਨੁਹੁ ਤਦਰਾਨੀ ਅਚਰਿੁ ਏਕੁ ਿਇਓ ॥ 

ਸਾਤ ਸੂਤ ਇਤਨ ਮੁਡੀੋਂਏ ਖੋਏ ਇਹੁ ਮੁਡੀਆ ਤਕਉ ਨ ਮੁਇਓ ॥੨॥ 

ਸਰਿ ਸੁਖਾ ਕਾ ਏਕੁ ਹਤਰ ਸਆੁਮੀ ਸ ੋਗੁਤਰ ਨਾਮੁ ਦਇਓ ॥ 

ਸਿੰਤ ਪਰਹਲਾਦ ਕੀ ਪੈਿ ਤਿਤਨ ਰਾਖੀ ਹਰਨਾਖਸੁ ਨਖ ਤਿਦਤਰਓ ॥੩॥ 

ਘਰ ਕੇ ਦੇਵ ਤਪਤਰ ਕੀ ਛੋਡੀ ਗੁਰ ਕੋ ਸਿਦੁ ਲਇਓ ॥ 

ਕਹਤ ਕਿੀਰੁ ਸਗਲ ਪਾਪ ਖਿੰਡਨੁ ਸਿੰਤਹ ਲ ੈਉਧਤਰਓ ॥੪॥੪॥ 
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ਹਮਾਰੈ ਏਹ ਤਕਰਪਾ ਕੀਿ ੈ॥ 
 

ਰਾਗੁ ਕਤਲਆਨੁ ਮਹਲਾ ੫ ਘਰੁ ੧   (1321-13) 

ਹਮਾਰ ੈਏਹ ਤਕਰਪਾ ਕੀਿ ੈ॥ 

ਅਤਲ ਮਕਰਿੰਦ ਚਰਨ ਕਮਲ ਤਸਉ ਮਨ ੁਫੇਤਰ ਫਤੇਰ ਰੀਝ ੈ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਆਨ ਿਲਾ ਤਸਉ ਕਾਿ ੁਨ ਕਛਐੂ ਹਤਰ ਿੂਿੰਦ ਚਾਤਤਰਕ ਕਉ ਦੀਿ ੈ॥੧॥ 

ਤਿਨੁ ਤਮਲਿੇ ਨਾਹੀ ਸਿੰਤੋਖਾ ਪੇਤਖ ਦਰਸਨੁ ਨਾਨਕ ੁਿੀਿੈ ॥੨॥੧॥ 
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ਹਮਾਰੈ ਏਕ ੈਹਰੀ ਹਰੀ ॥ 
 

ਿਡੋੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (715-7) 

ਹਮਾਰ ੈਏਕੈ ਹਰੀ ਹਰੀ ॥ 

ਆਨ ਅਵਰ ਤਸਞਾਤਣ ਨ ਕਰੀ ॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਵਡ ੈਿਾਤਗ ਗੁਰ ੁਅਪਨੁਾ ਪਾਇਓ ॥ 

ਗੁਤਰ ਮੋ ਕਉ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਤਦਰਿਾਇਓ ॥੧॥ 

ਹਤਰ ਹਤਰ ਿਾਪ ਤਾਪ ਿਰਤ ਨੇਮਾ ॥ 

ਹਤਰ ਹਤਰ ਤਧਆਇ ਕੁਸਲ ਸਤਿ ਖੇਮਾ ॥੨॥ 

ਆਚਾਰ ਤਿਉਹਾਰ ਿਾਤਤ ਹਤਰ ਗੁਨੀਆ ॥ 

ਮਹਾ ਅਨਿੰਦ ਕੀਰਤਨ ਹਤਰ ਸਨੁੀਆ ॥੩॥ 

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਤਿਤਨ ਿਾਕੁਰੁ ਪਾਇਆ ॥ 

ਸਿੁ ਤਕਛ ੁਤਤਸ ਕੇ ਤਗਰਹ ਮਤਹ ਆਇਆ ॥੪॥੨॥੧੭॥ 
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ਹਤਰ ਅਿੰਤਮਰਤ ਤਿਿੰਨੇ ਲਇੋਣਾ ਮਨੁ ਪਰਤੇਮ ਰਤਿੰਨਾ ਰਾਮ ਰਾਿੇ ॥ 
 

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੪ ਛਿੰਤ ਘਰੁ ੪ ॥   (448-17) 

ਹਤਰ ਅਿੰਤਮਰਤ ਤਿਿੰਨ ੇਲੋਇਣਾ ਮਨੁ ਪਰਤੇਮ ਰਤਿੰਨਾ ਰਾਮ ਰਾਿੇ ॥ 

ਮਨੁ ਰਾਤਮ ਕਸਵਿੀ ਲਾਇਆ ਕਿੰਚਨੁ ਸੋਤਵਿੰਨਾ ॥ 

ਗੁਰਮੁਤਖ ਰਿੰਤਗ ਚਲੂਤਲਆ ਮੇਰਾ ਮਨੁ ਤਨੋ ਤਿਿੰਨਾ ॥ 

ਿਨੁ ਨਾਨਕੁ ਮੁਸਤਕ ਝਕੋਤਲਆ ਸਿੁ ਿਨਮ ੁਧਨੁ ਧਿੰਨਾ ॥੧॥ 

ਹਤਰ ਪਰਮੇ ਿਾਣੀ ਮਨ ੁਮਾਤਰਆ ਅਣੀਆਲੇ ਅਣੀਆ ਰਾਮ ਰਾਿੇ ॥ 

ਤਿਸੁ ਲਾਗੀ ਪੀਰ ਤਪਰਿੰਮ ਕੀ ਸੋ ਿਾਣ ੈਿਰੀਆ ॥ 

ਿੀਵਨ ਮੁਕਤਤ ਸੋ ਆਖੀਐ ਮਤਰ ਿੀਵੈ ਮਰੀਆ ॥ 

ਿਨ ਨਾਨਕ ਸਤਤਗੁਰੁ ਮੇਤਲ ਹਤਰ ਿਗੁ ਦੁਤਰੁ ਤਰੀਆ ॥੨॥ 

ਹਮ ਮੂਰਖ ਮੁਗਧ ਸਰਣਾਗਤੀ ਤਮਲੁ ਗਤੋਵਿੰਦ ਰਿੰਗਾ ਰਾਮ ਰਾਿ ੇ॥ 

ਗੁਤਰ ਪੂਰ ੈਹਤਰ ਪਾਇਆ ਹਤਰ ਿਗਤਤ ਇਕ ਮਿੰਗਾ ॥ 

ਮੇਰਾ ਮਨ ੁਤਨ ੁਸਿਤਦ ਤਵਗਾਤਸਆ ਿਤਪ ਅਨਤ ਤਰਿੰਗਾ ॥ 

ਤਮਤਲ ਸਿੰਤ ਿਨਾ ਹਤਰ ਪਾਇਆ ਨਾਨਕ ਸਤਸਿੰਗਾ ॥੩॥ 

ਦੀਨ ਦਇਆਲ ਸੁਤਣ ਿੇਨਤੀ ਹਤਰ ਪਰਿ ਹਤਰ ਰਾਇਆ ਰਾਮ ਰਾਿੇ ॥ 

ਹਉ ਮਾਗਉ ਸਰਤਣ ਹਤਰ ਨਾਮ ਕੀ ਹਤਰ ਹਤਰ ਮੁਤਖ ਪਾਇਆ ॥ 

ਿਗਤਤ ਵਛਲੁ ਹਤਰ ਤਿਰਦੁ ਹੈ ਹਤਰ ਲਾਿ ਰਖਾਇਆ ॥ 

ਿਨੁ ਨਾਨਕੁ ਸਰਣਾਗਤੀ ਹਤਰ ਨਾਤਮ ਤਰਾਇਆ ॥੪॥੮॥੧੫॥ 
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ਹਤਰ ਅਕਥ ਕਥਾ ਕਾ ਤਿਤਨ ਰਸੁ ਚਾਤਖਆ ਤਤਸੁ ਿਨ ਸਿ ਿੂਖ ਲਹਿੰਤੀ ॥ 
 

ਨਿ ਮਹਲਾ ੪ ॥ (977-13) 

ਮਨ ਤਮਲ ੁਸਿੰਤਸਿੰਗਤਤ ਸੁਿਵਿੰਤੀ ॥ 

ਸੁਤਨ ਅਕਥ ਕਥਾ ਸੁਖਵਿੰਤੀ ॥ 

ਸਿ ਤਕਲਤਵਖ ਪਾਪ ਲਹਿੰਤੀ ॥ 

ਹਤਰ ਹੋ ਹੋ ਹ ੋਤਲਖਤੁ ਤਲਖਿੰਤੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਹਤਰ ਕੀਰਤਤ ਕਲਿੁਗ ਤਵਤਚ ਊਤਮ ਮਤਤ ਗੁਰਮਤਤ ਕਥਾ ਿਿਿੰਤੀ ॥ 

ਤਿਤਨ ਿਤਨ ਸੁਣੀ ਮਨੀ ਹੈ ਤਿਤਨ ਿਤਨ ਤਤਸੁ ਿਨ ਕੈ ਹਉ ਕੁਰਿਾਨਿੰਤੀ ॥੧॥ 

ਹਤਰ ਅਕਥ ਕਥਾ ਕਾ ਤਿਤਨ ਰਸੁ ਚਾਤਖਆ ਤਤਸੁ ਿਨ ਸਿ ਿਖੂ ਲਹਿੰਤੀ ॥ 

ਨਾਨਕ ਿਨ ਹਤਰ ਕਥਾ ਸੁਤਣ ਤਤਰਪਤ ੇਿਤਪ ਹਤਰ ਹਤਰ ਹਤਰ ਹਵੋਿੰਤੀ ॥੨॥੨॥੮॥ 
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ਹਤਰ ਆਰਾਤਧ ਨ ਿਾਨਾ ਰੇ ॥ 
 

ਸਰੋਤਿ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (612-5) 

ਕੋਤਿ ਿਰਹਮਿੰਡ ਕੋ ਿਾਕੁਰੁ ਸੁਆਮੀ ਸਰਿ ਿੀਆ ਕਾ ਦਾਤਾ ਰੇ ॥ 

ਪਰਤਤਪਾਲ ੈਤਨਤ ਸਾਤਰ ਸਮਾਲ ੈਇਕੁ ਗੁਨੁ ਨਹੀ ਮੂਰਤਖ ਿਾਤਾ ਰੇ ॥੧॥ 

ਹਤਰ ਆਰਾਤਧ ਨ ਿਾਨਾ ਰੇ ॥ 

ਹਤਰ ਹਤਰ ਗੁਰ ੁਗੁਰ ੁਕਰਤਾ ਰ ੇ॥ 

ਹਤਰ ਿੀਉ ਨਾਮੁ ਪਤਰਓ ਰਾਮਦਾਸੁ ॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਦੀਨ ਦਇਆਲ ਤਿਪਾਲ ਸੁਖ ਸਾਗਰ ਸਰਿ ਘਿਾ ਿਰਪੂਰੀ ਰੇ ॥ 

ਪੇਖਤ ਸਨੁਤ ਸਦਾ ਹੈ ਸਿੰਗੇ ਮ ੈਮੂਰਖ ਿਾਤਨਆ ਦੂਰੀ ਰ ੇ॥੨॥ 

ਹਤਰ ਤਿਅਿੰਤੁ ਹਉ ਤਮਤਤ ਕਤਰ ਵਰਨਉ ਤਕਆ ਿਾਨਾ ਹਇੋ ਕੈਸੋ ਰੇ ॥ 

ਕਰਉ ਿੇਨਤੀ ਸਤਤਗੁਰ ਅਪੁਨ ੇਮੈ ਮੂਰਖ ਦੇਹ ੁਉਪਦੇਸ ੋਰ ੇ॥੩॥ 

ਮੈ ਮੂਰਖ ਕੀ ਕੇਤਕ ਿਾਤ ਹੈ ਕਤੋਿ ਪਰਾਧੀ ਤਤਰਆ ਰੇ ॥ 

ਗੁਰੁ ਨਾਨਕ ੁਤਿਨ ਸੁਤਣਆ ਪੇਤਖਆ ਸੇ ਤਫਤਰ ਗਰਿਾਤਸ ਨ ਪਤਰਆ ਰ ੇ॥੪॥੨॥੧੩॥ 
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ਹਤਰ ਆਵਤੇ ਕੀ ਖਿਤਰ ਗੁਤਰ ਪਾਈ ਮਤਨ ਤਤਨ ਆਨਦੋ ਆਨਿੰਦ ਿਏ ਹਤਰ ਆਵਤੇ ਸਨੁੇ ਮੇਰੇ ਲਾਲ 
ਹਤਰ ਲਾਲ ॥ 

 

ਨਿ ਨਾਰਾਇਨ ਮਹਲਾ ੪ ਪਿਤਾਲ (977-7) 

ਮੇਰੇ ਮਨ ਸਵੇ ਸਫਲ ਹਤਰ ਘਾਲ ॥ 

ਲੇ ਗੁਰ ਪਗ ਰੇਨ ਰਵਾਲ ॥ 

ਸਤਿ ਦਤਲਦ ਿਿੰਤਿ ਦੁਖ ਦਾਲ ॥ 

ਹਤਰ ਹੋ ਹੋ ਹ ੋਨਦਤਰ ਤਨਹਾਲ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਹਤਰ ਕਾ ਤਗਰਹੁ ਹਤਰ ਆਤਪ ਸਵਾਤਰਓ ਹਤਰ ਰਿੰਗ ਰਿੰਗ ਮਹਲ ਿੇਅਿੰਤ ਲਾਲ ਲਾਲ ਹਤਰ ਲਾਲ ॥ 

ਹਤਰ ਆਪਨੀ ਤਿਪਾ ਕਰੀ ਆਤਪ ਤਗਰਤਹ ਆਇਓ ਹਮ ਹਤਰ ਕੀ ਗੁਰ ਕੀਈ ਹੈ ਿਸੀਿੀ ਹਮ ਹਤਰ ਦੇਖੇ ਿਈ ਤਨਹਾਲ 
ਤਨਹਾਲ ਤਨਹਾਲ ਤਨਹਾਲ ॥੧॥ 

ਹਤਰ ਆਵਤ ੇਕੀ ਖਿਤਰ ਗੁਤਰ ਪਾਈ ਮਤਨ ਤਤਨ ਆਨਦੋ ਆਨਿੰਦ ਿਏ ਹਤਰ ਆਵਤੇ ਸੁਨੇ ਮੇਰੇ ਲਾਲ ਹਤਰ ਲਾਲ ॥ 

ਿਨੁ ਨਾਨਕੁ ਹਤਰ ਹਤਰ ਤਮਲ ੇਿਏ ਗਲਤਾਨ ਹਾਲ ਤਨਹਾਲ ਤਨਹਾਲ ॥੨॥੧॥੭॥ 
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ਹਤਰ ਏਕੁ ਤਸਮਤਰ ਏਕੁ ਤਸਮਤਰ ਏਕੁ ਤਸਮਤਰ ਤਪਆਰੇ ॥ 
 

ਧਨਾਸਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ਘਰੁ ੭  (679-1) 

ਹਤਰ ਏਕੁ ਤਸਮਤਰ ਏਕੁ ਤਸਮਤਰ ਏਕੁ ਤਸਮਤਰ ਤਪਆਰੇ ॥ 

ਕਤਲ ਕਲਸੇ ਲੋਿ ਮੋਹ ਮਹਾ ਿਉਿਲੁ ਤਾਰੇ ॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਸਾਤਸ ਸਾਤਸ ਤਨਮਖ ਤਨਮਖ ਤਦਨਸੁ ਰਤੈਨ ਤਚਤਾਰ ੇ॥ 

ਸਾਧਸਿੰਗ ਿਤਪ ਤਨਸਿੰਗ ਮਤਨ ਤਨਧਾਨ ੁਧਾਰੇ ॥੧॥ 

ਚਰਨ ਕਮਲ ਨਮਸਕਾਰ ਗੁਨ ਗੋਤਿਦ ਿੀਚਾਰੇ ॥ 

ਸਾਧ ਿਨਾ ਕੀ ਰਨੇ ਨਾਨਕ ਮਿੰਗਲ ਸੂਖ ਸਧਾਰੇ ॥੨॥੧॥੩੧॥ 
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ਹਤਰ ਸਿੰਤਗ ਰਾਤਾ ਅਨਤਦਨੁ ਿਾਗੈ ॥ 
 

ਗਉਿੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (201-10) 

ਹਤਰ ਸਿੰਤਗ ਰਾਤੇ ਿਾਤਹ ਨ ਿਲ ੈ॥ 

ਹਤਰ ਸਿੰਤਗ ਰਾਤੇ ਮਾਇਆ ਨਹੀ ਛਲ ੈ॥ 

ਹਤਰ ਸਿੰਤਗ ਰਾਤੇ ਨਹੀ ਡੂਿੈ ਿਲਾ ॥ 

ਹਤਰ ਸਿੰਤਗ ਰਾਤੇ ਸੁਫਲ ਫਲਾ ॥੧॥ 

ਸਿ ਿੈ ਤਮਿਤਹ ਤਮੁਾਰ ੈਨਾਇ ॥ 

ਿੇਿਤ ਸਿੰਤਗ ਹਤਰ ਹਤਰ ਗੁਨ ਗਾਇ ॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਹਤਰ ਸਿੰਤਗ ਰਾਤੇ ਤਮਿੈ ਸਿ ਤਚਿੰਤਾ ॥ 

ਹਤਰ ਤਸਉ ਸੋ ਰਚੈ ਤਿਸ ੁਸਾਧ ਕਾ ਮਿੰਤਾ ॥ 

ਹਤਰ ਸਿੰਤਗ ਰਾਤੇ ਿਮ ਕੀ ਨਹੀ ਤਰਾਸ ॥ 

ਹਤਰ ਸਿੰਤਗ ਰਾਤੇ ਪੂਰਨ ਆਸ ॥੨॥ 

ਹਤਰ ਸਿੰਤਗ ਰਾਤੇ ਦੂਖੁ ਨ ਲਾਗ ੈ॥ 

ਹਤਰ ਸਿੰਤਗ ਰਾਤਾ ਅਨਤਦਨ ੁਿਾਗੈ ॥ 

ਹਤਰ ਸਿੰਤਗ ਰਾਤਾ ਸਹਿ ਘਤਰ ਵਸੈ ॥ 

ਹਤਰ ਸਿੰਤਗ ਰਾਤੇ ਿਰਮੁ ਿਉ ਨਸੈ ॥੩॥ 

ਹਤਰ ਸਿੰਤਗ ਰਾਤੇ ਮਤਤ ਊਤਮ ਹੋਇ ॥ 

ਹਤਰ ਸਿੰਤਗ ਰਾਤੇ ਤਨਰਮਲ ਸੋਇ ॥ 

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਤਤਨ ਕਉ ਿਤਲ ਿਾਈ ॥ 

ਤਿਨ ਕਉ ਪਰਿ ੁਮੇਰਾ ਤਿਸਰਤ ਨਾਹੀ ॥੪॥੧੦੯॥ 
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ਹਤਰ ਸਿੰਤਗ ਰਾਤੇ ਿਾਤਹ ਨ ਿਲ ੈ॥ 
 

ਗਉਿੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (201-10) 

ਹਤਰ ਸਿੰਤਗ ਰਾਤੇ ਿਾਤਹ ਨ ਿਲ ੈ॥ 

ਹਤਰ ਸਿੰਤਗ ਰਾਤੇ ਮਾਇਆ ਨਹੀ ਛਲ ੈ॥ 

ਹਤਰ ਸਿੰਤਗ ਰਾਤੇ ਨਹੀ ਡੂਿੈ ਿਲਾ ॥ 

ਹਤਰ ਸਿੰਤਗ ਰਾਤੇ ਸੁਫਲ ਫਲਾ ॥੧॥ 

ਸਿ ਿੈ ਤਮਿਤਹ ਤਮੁਾਰ ੈਨਾਇ ॥ 

ਿੇਿਤ ਸਿੰਤਗ ਹਤਰ ਹਤਰ ਗੁਨ ਗਾਇ ॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਹਤਰ ਸਿੰਤਗ ਰਾਤੇ ਤਮਿੈ ਸਿ ਤਚਿੰਤਾ ॥ 

ਹਤਰ ਤਸਉ ਸੋ ਰਚੈ ਤਿਸ ੁਸਾਧ ਕਾ ਮਿੰਤਾ ॥ 

ਹਤਰ ਸਿੰਤਗ ਰਾਤੇ ਿਮ ਕੀ ਨਹੀ ਤਰਾਸ ॥ 

ਹਤਰ ਸਿੰਤਗ ਰਾਤੇ ਪੂਰਨ ਆਸ ॥੨॥ 

ਹਤਰ ਸਿੰਤਗ ਰਾਤੇ ਦੂਖੁ ਨ ਲਾਗ ੈ॥ 

ਹਤਰ ਸਿੰਤਗ ਰਾਤਾ ਅਨਤਦਨ ੁਿਾਗੈ ॥ 

ਹਤਰ ਸਿੰਤਗ ਰਾਤਾ ਸਹਿ ਘਤਰ ਵਸੈ ॥ 

ਹਤਰ ਸਿੰਤਗ ਰਾਤੇ ਿਰਮੁ ਿਉ ਨਸੈ ॥੩॥ 

ਹਤਰ ਸਿੰਤਗ ਰਾਤੇ ਮਤਤ ਊਤਮ ਹੋਇ ॥ 

ਹਤਰ ਸਿੰਤਗ ਰਾਤੇ ਤਨਰਮਲ ਸੋਇ ॥ 

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਤਤਨ ਕਉ ਿਤਲ ਿਾਈ ॥ 

ਤਿਨ ਕਉ ਪਰਿ ੁਮੇਰਾ ਤਿਸਰਤ ਨਾਹੀ ॥੪॥੧੦੯॥ 
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ਹਤਰ ਸਿੰਤਗ ਰਾਤੇ ਮਨ ਤਨ ਹਰ ੇ॥ 
 

ਗਉਿੀ ਮਹਲਾ ੫ ਗੁਆਰਰੇੀ ॥ (181-7) 

ਰਤੈਣ ਤਦਨਸੁ ਰਹੈ ਇਕ ਰਿੰਗਾ ॥ 

ਪਰਿ ਕਉ ਿਾਣ ੈਸਦ ਹੀ ਸਿੰਗਾ ॥ 

ਿਾਕੁਰ ਨਾਮੁ ਕੀਓ ਉਤਨ ਵਰਤਤਨ ॥ 

ਤਤਰਪਤਤ ਅਘਾਵਨੁ ਹਤਰ ਕੈ ਦਰਸਤਨ ॥੧॥ 

ਹਤਰ ਸਿੰਤਗ ਰਾਤੇ ਮਨ ਤਨ ਹਰ ੇ॥ 

ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਕੀ ਸਰਨੀ ਪਰ ੇ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਚਰਣ ਕਮਲ ਆਤਮ ਆਧਾਰ ॥ 

ਏਕੁ ਤਨਹਾਰਤਹ ਆਤਗਆਕਾਰ ॥ 

ਏਕੋ ਿਨਿੁ ਏਕੋ ਤਿਉਹਾਰੀ ॥ 

ਅਵਰੁ ਨ ਿਾਨਤਹ ਤਿਨ ੁਤਨਰਿੰਕਾਰੀ ॥੨॥ 

ਹਰਖ ਸੋਗ ਦੁਹਹੂਿੰ ਤ ੇਮੁਕਤ ੇ॥ 

ਸਦਾ ਅਤਲਪਤੁ ਿੋਗ ਅਰ ੁਿੁਗਤੇ ॥ 

ਦੀਸਤਹ ਸਿ ਮਤਹ ਸਿ ਤ ੇਰਹਤੇ ॥ 

ਪਾਰਿਰਹਮ ਕਾ ਓਇ ਤਧਆਨ ੁਧਰਤੇ ॥੩॥ 

ਸਿੰਤਨ ਕੀ ਮਤਹਮਾ ਕਵਨ ਵਖਾਨਉ ॥ 

ਅਗਾਤਧ ਿਤੋਧ ਤਕਛੁ ਤਮਤਤ ਨਹੀ ਿਾਨਉ ॥ 

ਪਾਰਿਰਹਮ ਮੋਤਹ ਤਕਰਪਾ ਕੀਿੈ ॥ 

ਧੂਤਰ ਸਿੰਤਨ ਕੀ ਨਾਨਕ ਦੀਿੈ ॥੪॥੧੭॥੮੬॥ 
 
  



 721 

 

ਹਤਰ ਸਮਰਥ ਕੀ ਸਰਨਾ ॥ 
 

ਮਾਲੀ ਗਉਿਾ ਮਹਲਾ ੫ ਦੁਪਦੇ    (987-17) 

ਹਤਰ ਸਮਰਥ ਕੀ ਸਰਨਾ ॥ 

ਝੀਉ ਤਪਿੰਡ ੁਧਨ ੁਰਾਤਸ ਮੇਰੀ ਪਰਿ ਏਕ ਕਾਰਨ ਕਰਨਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਤਸਮਤਰ ਤਸਮਤਰ ਸਦਾ ਸੁਖ ੁਪਾਈਐ ਿੀਵਣ ੈਕਾ ਮੂਲ ੁ॥ 

ਰਤਵ ਰਤਹਆ ਸਰਿਤ ਿਾਈ ਸੂਖਮੋ ਅਸਥੂਲ ॥੧॥ 

ਆਲ ਿਾਲ ਤਿਕਾਰ ਤਤਿ ਸਤਿ ਹਤਰ ਗੁਨਾ ਤਨਤਤ ਗਾਉ ॥ 

ਕਰ ਿੋਤਿ ਨਾਨਕੁ ਦਾਨੁ ਮਾਂਗੈ ਦੇਹੁ ਅਪਨਾ ਨਾਉ ॥੨॥੧॥੬॥ 
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ਹਤਰ ਸਾ ਮੀਤੁ ਨਾਹੀ ਮ ੈਕੋਈ ॥ 
 

ਮਾਰੂ ਮਹਲਾ ੧ ॥ (1027-15) 

ਹਤਰ ਸਾ ਮੀਤੁ ਨਾਹੀ ਮ ੈਕੋਈ ॥ 

ਤਿਤਨ ਤਨੁ ਮਨ ੁਦੀਆ ਸੁਰਤਤ ਸਮੋਈ ॥ 

ਸਰਿ ਿੀਆ ਪਰਤਤਪਾਤਲ ਸਮਾਲੇ ਸੋ ਅਮਤਤਰ ਦਾਨਾ ਿੀਨਾ ਹ ੇ॥੧॥ 

ਗੁਰੁ ਸਰਵਰੁ ਹਮ ਹਿੰਸ ਤਪਆਰੇ ॥ 

ਸਾਗਰ ਮਤਹ ਰਤਨ ਲਾਲ ਿਹੁ ਸਾਰੇ ॥ 

ਮੋਤੀ ਮਾਣਕ ਹੀਰਾ ਹਤਰ ਿਸ ੁਗਾਵਤ ਮਨ ੁਤਨ ੁਿੀਨਾ ਹੇ ॥੨॥ 

ਹਤਰ ਅਗਮ ਅਗਾਹੁ ਅਗਾਤਧ ਤਨਰਾਲਾ ॥ 

ਹਤਰ ਅਿੰਤੁ ਨ ਪਾਈਐ ਗੁਰ ਗੋਪਾਲਾ ॥ 

ਸਤਤਗੁਰ ਮਤਤ ਤਾਰ ੇਤਾਰਣਹਾਰਾ ਮੇਤਲ ਲਏ ਰਿੰਤਗ ਲੀਨਾ ਹੇ ॥੩॥ 

ਸਤਤਗੁਰ ਿਾਝਹ ੁਮੁਕਤਤ ਤਕਨਹੇੀ ॥ 

ਓਹੁ ਆਤਦ ਿੁਗਾਦੀ ਰਾਮ ਸਨਹੇੀ ॥ 

ਦਰਗਹ ਮੁਕਤਤ ਕਰੇ ਕਤਰ ਤਕਰਪਾ ਿਖਸੇ ਅਵਗੁਣ ਕੀਨਾ ਹੇ ॥੪॥ 

ਸਤਤਗੁਰੁ ਦਾਤਾ ਮੁਕਤਤ ਕਰਾਏ ॥ 

ਸਤਿ ਰੋਗ ਗਵਾਏ ਅਿੰਤਮਰਤ ਰਸੁ ਪਾਏ ॥ 

ਿਮੁ ਿਾਗਾਤਤ ਨਾਹੀ ਕਰੁ ਲਾਗ ੈਤਿਸੁ ਅਗਤਨ ਿੁਝੀ ਿਰੁ ਸੀਨਾ ਹੇ ॥੫॥ 

ਕਾਇਆ ਹਿੰਸ ਪਰੀਤਤ ਿਹੁ ਧਾਰੀ ॥ 

ਓਹੁ ਿੋਗੀ ਪੁਰਖੁ ਓਹ ਸੁਿੰਦਤਰ ਨਾਰੀ ॥ 

ਅਤਹਤਨਤਸ ਿੋਗ ੈਚੋਿ ਤਿਨੋਦੀ ਉਤਿ ਚਲਤੈ ਮਤਾ ਨ ਕੀਨਾ ਹੇ ॥੬॥ 

ਤਸਰਸਤਿ ਉਪਾਇ ਰਹੇ ਪਰਿ ਛਾਿ ੈ॥ 

ਪਉਣ ਪਾਣੀ ਿੈਸਿੰਤਰੁ ਗਾਿ ੈ॥ 

ਮਨੂਆ ਡਲੋੈ ਦੂਤ ਸਿੰਗਤਤ ਤਮਤਲ ਸ ੋਪਾਏ ਿੋ ਤਕਛੁ ਕੀਨਾ ਹ ੇ॥੭॥ 

ਨਾਮੁ ਤਵਸਾਤਰ ਦੋਖ ਦੁਖ ਸਹੀਐ ॥ 

ਹੁਕਮੁ ਿਇਆ ਚਲਣਾ ਤਕਉ ਰਹੀਐ ॥ 

ਨਰਕ ਕੂਪ ਮਤਹ ਗੋਤੇ ਖਾਵੈ ਤਿਉ ਿਲ ਤੇ ਿਾਹਤਰ ਮੀਨਾ ਹੇ ॥੮॥ 

ਚਉਰਾਸੀਹ ਨਰਕ ਸਾਕਤੁ ਿਗੋਾਈਐ ॥ 

ਿਸੈਾ ਕੀਚੈ ਤੈਸੋ ਪਾਈਐ ॥ 

ਸਤਤਗੁਰ ਿਾਝਹ ੁਮੁਕਤਤ ਨ ਹਈੋ ਤਕਰਤਤ ਿਾਧਾ ਗਰਤਸ ਦੀਨਾ ਹੇ ॥੯॥ 
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ਖਿੰਡੇ ਧਾਰ ਗਲੀ ਅਤਤ ਿੀਿੀ ॥ 

ਲੇਖਾ ਲੀਿ ੈਤਤਲ ਤਿਉ ਪੀਿੀ ॥ 

ਮਾਤ ਤਪਤਾ ਕਲਤਰ ਸੁਤ ਿੇਲੀ ਨਾਹੀ ਤਿਨੁ ਹਤਰ ਰਸ ਮੁਕਤਤ ਨ ਕੀਨਾ ਹੇ ॥੧੦॥ 

ਮੀਤ ਸਖੇ ਕੇਤੇ ਿਗ ਮਾਹੀ ॥ 

ਤਿਨੁ ਗੁਰ ਪਰਮੇਸਰ ਕੋਈ ਨਾਹੀ ॥ 

ਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤਤ ਪਰਾਇਤਣ ਅਨਤਦਨੁ ਕੀਰਤਨ ੁਕੀਨਾ ਹ ੇ॥੧੧॥ 

ਕੂਿੁ ਛੋਤਡ ਸਾਚੇ ਕਉ ਧਾਵਹੁ ॥ 

ਿੋ ਇਛਹੁ ਸੋਈ ਫਲੁ ਪਾਵਹੁ ॥ 

ਸਾਚ ਵਖਰ ਕੇ ਵਾਪਾਰੀ ਤਵਰਲੇ ਲੈ ਲਾਹਾ ਸਉਦਾ ਕੀਨਾ ਹੇ ॥੧੨॥ 

ਹਤਰ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਵਖਰੁ ਲੈ ਚਲਹੁ ॥ 

ਦਰਸਨੁ ਪਾਵਹੁ ਸਹਤਿ ਮਹਲਹੁ ॥ 

ਗੁਰਮੁਤਖ ਖੋਤਿ ਲਹਤਹ ਿਨ ਪਰੂੇ ਇਉ ਸਮਦਰਸੀ ਚੀਨਾ ਹੇ ॥੧੩॥ 

ਪਰਿ ਿੇਅਿੰਤ ਗੁਰਮਤਤ ਕ ੋਪਾਵਤਹ ॥ 

ਗੁਰ ਕੈ ਸਿਤਦ ਮਨ ਕਉ ਸਮਝਾਵਤਹ ॥ 

ਸਤਤਗੁਰ ਕੀ ਿਾਣੀ ਸਤਤ ਸਤਤ ਕਤਰ ਮਾਨਹ ੁਇਉ ਆਤਮ ਰਾਮੈ ਲੀਨਾ ਹ ੇ॥੧੪॥ 

ਨਾਰਦ ਸਾਰਦ ਸਵੇਕ ਤੇਰੇ ॥ 

ਤਤਰਿਵਤਣ ਸੇਵਕ ਵਡਹੁ ਵਡੇਰੇ ॥ 

ਸਿ ਤੇਰੀ ਕੁਦਰਤਤ ਤੂ ਤਸਤਰ ਤਸਤਰ ਦਾਤਾ ਸਿੁ ਤੇਰ ੋਕਾਰਣੁ ਕੀਨਾ ਹ ੇ॥੧੫॥ 

ਇਤਕ ਦਤਰ ਸੇਵਤਹ ਦਰਦੁ ਵਞਾਏ ॥ 

ਓਇ ਦਰਗਹ ਪੈਧੇ ਸਤਤਗੁਰੂ ਛਡਾਏ ॥ 

ਹਉਮੈ ਿਿੰਧਨ ਸਤਤਗੁਤਰ ਤੋਿੇ ਤਚਤੁ ਚਿੰਚਲੁ ਚਲਤਣ ਨ ਦੀਨਾ ਹ ੇ॥੧੬॥ 

ਸਤਤਗੁਰ ਤਮਲਹ ੁਚੀਨਹੁ ਤਿਤਧ ਸਾਈ ॥ 

ਤਿਤੁ ਪਰਿ ੁਪਾਵਹੁ ਗਣਤ ਨ ਕਾਈ ॥ 

ਹਉਮੈ ਮਾਤਰ ਕਰਹੁ ਗੁਰ ਸਵੇਾ ਿਨ ਨਾਨਕ ਹਤਰ ਰਿੰਤਗ ਿੀਨਾ ਹੇ ॥੧੭॥੨॥੮॥ 
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ਹਤਰ ਸਾਚਾ ਤਸਮਰਹੁ ਿਾਈ ॥ 
 

ਸਰੋਤਿ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (616-10) 

ਪਾਰਿਰਹਮੁ ਹੋਆ ਸਹਾਈ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨੁ ਸੁਖਦਾਈ ॥ 

ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਕੀ ਿਾਣੀ ਿਤਪ ਅਨਦੁ ਕਰਹੁ ਤਨਤ ਪਰਾਣੀ ॥੧॥ 

ਹਤਰ ਸਾਚਾ ਤਸਮਰਹੁ ਿਾਈ ॥ 

ਸਾਧਸਿੰਤਗ ਸਦਾ ਸੁਖੁ ਪਾਈਐ ਹਤਰ ਤਿਸਤਰ ਨ ਕਿਹੂ ਿਾਈ ॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਅਿੰਤਮਰਤ ਨਾਮੁ ਪਰਮੇਸਰੁ ਤੇਰਾ ਿੋ ਤਸਮਰ ੈਸ ੋਿੀਵੈ ॥ 

ਤਿਸ ਨੋ ਕਰਤਮ ਪਰਾਪਤਤ ਹੋਵੈ ਸੋ ਿਨੁ ਤਨਰਮਲ ੁਥੀਵੈ ॥੨॥ 

ਤਿਘਨ ਤਿਨਾਸਨ ਸਤਿ ਦੁਖ ਨਾਸਨ ਗੁਰ ਚਰਣੀ ਮਨੁ ਲਾਗਾ ॥ 

ਗੁਣ ਗਾਵਤ ਅਚੁਤ ਅਤਿਨਾਸੀ ਅਨਤਦਨੁ ਹਤਰ ਰਿੰਤਗ ਿਾਗਾ ॥੩॥ 

ਮਨ ਇਛ ੇਸੇਈ ਫਲ ਪਾਏ ਹਤਰ ਕੀ ਕਥਾ ਸੁਹੇਲੀ ॥ 

ਆਤਦ ਅਿੰਤਤ ਮਤਧ ਨਾਨਕ ਕਉ ਸ ੋਪਰਿ ੁਹੋਆ ਿੇਲੀ ॥੪॥੧੬॥੨੭॥ 
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ਹਤਰ ਤਸਉ ਿੁਰ ੈਤ ਸਿੁ ਕੋ ਮੀਤ ੁ॥ 
 

ਗਉਿੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (238-10) 

ਹਤਰ ਤਸਉ ਿੁਰ ੈਤ ਸਿੁ ਕ ੋਮੀਤੁ ॥ 
ਹਤਰ ਤਸਉ ਿੁਰ ੈਤ ਤਨਹਚਲੁ ਚੀਤੁ ॥ 
ਹਤਰ ਤਸਉ ਿੁਰ ੈਨ ਤਵਆਪ ੈਕਾਿਹਾ ॥ 
ਹਤਰ ਤਸਉ ਿੁਰ ੈਤ ਹੋਇ ਤਨਸਤਾਰਾ ॥੧॥ 
ਰੇ ਮਨ ਮੇਰੇ ਤਿੰ ਹਤਰ ਤਸਉ ਿੋਰ ੁ॥ 
ਕਾਤਿ ਤੁਹਾਰ ੈਨਾਹੀ ਹੋਰੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
ਵਡੇ ਵਡੇ ਿ ੋਦੁਨੀਆਦਾਰ ॥ 
ਕਾਹੂ ਕਾਤਿ ਨਾਹੀ ਗਾਵਾਰ ॥ 
ਹਤਰ ਕਾ ਦਾਸ ੁਨੀਚ ਕਲੁੁ ਸੁਣਤਹ ॥ 
ਤਤਸ ਕੈ ਸਿੰਤਗ ਤਖਨ ਮਤਹ ਉਧਰਤਹ ॥੨॥ 
ਕੋਤਿ ਮਿਨ ਿਾ ਕੈ ਸੁਤਣ ਨਾਮ ॥ 
ਕੋਤਿ ਪੂਿਾ ਿਾ ਕੈ ਹੈ ਤਧਆਨ ॥ 
ਕੋਤਿ ਪਿੰਨ ਸਤੁਣ ਹਤਰ ਕੀ ਿਾਣੀ ॥ 
ਕੋਤਿ ਫਲਾ ਗੁਰ ਤੇ ਤਿਤਧ ਿਾਣੀ ॥੩॥ 
ਮਨ ਅਪੁਨੇ ਮਤਹ ਤਫਤਰ ਤਫਤਰ ਚੇਤ ॥ 
ਤਿਨਤਸ ਿਾਤਹ ਮਾਇਆ ਕ ੇਹਤੇ ॥ 
ਹਤਰ ਅਤਿਨਾਸੀ ਤੁਮਰ ੈਸਿੰਤਗ ॥ 
ਮਨ ਮੇਰ ੇਰਚੁ ਰਾਮ ਕੈ ਰਿੰਤਗ ॥੪॥ 
ਿਾ ਕੈ ਕਾਤਮ ਉਤਰ ੈਸਿ ਿੂਖ ॥ 
ਿਾ ਕੈ ਕਾਤਮ ਨ ਿੋਹਤਹ ਦੂਤ ॥ 
ਿਾ ਕੈ ਕਾਤਮ ਤੇਰਾ ਵਡ ਗਮਰੁ ॥ 
ਿਾ ਕੈ ਕਾਤਮ ਹੋਵਤਹ ਤਿੰ ਅਮਰੁ ॥੫॥ 
ਿਾ ਕੇ ਚਾਕਰ ਕਉ ਨਹੀ ਡਾਨ ॥ 
ਿਾ ਕੇ ਚਾਕਰ ਕਉ ਨਹੀ ਿਾਨ ॥ 
ਿਾ ਕੈ ਦਫਤਤਰ ਪਛੁੈ ਨ ਲੇਖਾ ॥ 
ਤਾ ਕੀ ਚਾਕਰੀ ਕਰਹੁ ਤਿਸੇਖਾ ॥੬॥ 
ਿਾ ਕੈ ਊਨ ਨਾਹੀ ਕਾਹੂ ਿਾਤ ॥ 
ਏਕਤਹ ਆਤਪ ਅਨੇਕਤਹ ਿਾਤਤ ॥ 
ਿਾ ਕੀ ਤਦਰਸਤਿ ਹੋਇ ਸਦਾ ਤਨਹਾਲ ॥ 
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ਮਨ ਮੇਰ ੇਕਤਰ ਤਾ ਕੀ ਘਾਲ ॥੭॥ 
ਨਾ ਕ ੋਚਤੁਰੁ ਨਾਹੀ ਕ ੋਮੂਿਾ ॥ 
ਨਾ ਕ ੋਹੀਣੁ ਨਾਹੀ ਕੋ ਸੂਰਾ ॥ 
ਤਿਤੁ ਕੋ ਲਾਇਆ ਤਤਤ ਹੀ ਲਾਗਾ ॥ 
ਸੋ ਸੇਵਕ ੁਨਾਨਕ ਤਿਸੁ ਿਾਗਾ ॥੮॥੬॥ 
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ਹਤਰ ਤਸਉ ਪਰੀਤਤ ਅਿੰਤਰੁ ਮਨੁ ਿਤੇਧਆ ਹਤਰ ਤਿਨੁ ਰਹਣੁ ਨ ਿਾਈ ॥ 
 

ਸਰੋਤਿ ਮਹਲਾ ੪ ॥ (607-9) 

ਹਤਰ ਤਸਉ ਪਰੀਤਤ ਅਿੰਤਰੁ ਮਨ ੁਿੇਤਧਆ ਹਤਰ ਤਿਨੁ ਰਹਣੁ ਨ ਿਾਈ ॥ 

ਤਿਉ ਮਛੁਲੀ ਤਿਨ ੁਨੀਰ ੈਤਿਨਸ ੈਤਤਉ ਨਾਮੈ ਤਿਨੁ ਮਤਰ ਿਾਈ ॥੧॥ 

ਮੇਰੇ ਪਰਿ ਤਕਰਪਾ ਿਲੁ ਦਵੇਹੁ ਹਤਰ ਨਾਈ ॥ 

ਹਉ ਅਿੰਤਤਰ ਨਾਮੁ ਮਿੰਗਾ ਤਦਨੁ ਰਾਤੀ ਨਾਮੇ ਹੀ ਸਾਂਤਤ ਪਾਈ ॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਤਿਉ ਚਾਤਤਰਕ ੁਿਲ ਤਿਨੁ ਤਿਲਲਾਵੈ ਤਿਨੁ ਿਲ ਤਪਆਸ ਨ ਿਾਈ ॥ 

ਗੁਰਮੁਤਖ ਿਲ ੁਪਾਵੈ ਸੁਖ ਸਹਿ ੇਹਤਰਆ ਿਾਇ ਸੁਿਾਈ ॥੨॥ 

ਮਨਮੁਖ ਿੂਖੇ ਦਹ ਤਦਸ ਡੋਲਤਹ ਤਿਨ ੁਨਾਵੈ ਦੁਖੁ ਪਾਈ ॥ 

ਿਨਤਮ ਮਰ ੈਤਫਤਰ ਿਨੋੀ ਆਵੈ ਦਰਗਤਹ ਤਮਲ ੈਸਿਾਈ ॥੩॥ 

ਤਿਪਾ ਕਰਤਹ ਤਾ ਹਤਰ ਗੁਣ ਗਾਵਹ ਹਤਰ ਰਸੁ ਅਿੰਤਤਰ ਪਾਈ ॥ 

ਨਾਨਕ ਦੀਨ ਦਇਆਲ ਿਏ ਹੈ ਤਤਰਸਨਾ ਸਿਤਦ ਿੁਝਾਈ ॥੪॥੮॥ 
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ਹਤਰ ਤਸਮਰਤ ਸਤਿ ਤਮਿਤਹ ਕਲੇਸ ॥ 
 

ਗਉਿੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (194-16) 

ਹਤਰ ਤਸਮਰਤ ਸਤਿ ਤਮਿਤਹ ਕਲੇਸ ॥ 

ਚਰਣ ਕਮਲ ਮਨ ਮਤਹ ਪਰਵਸੇ ॥੧॥ 

ਉਚਰਹੁ ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਲਖ ਿਾਰੀ ॥ 

ਅਿੰਤਮਰਤ ਰਸੁ ਪੀਵਹ ੁਪਰਿ ਤਪਆਰੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਸੂਖ ਸਹਿ ਰਸ ਮਹਾ ਅਨਿੰਦਾ ॥ 

ਿਤਪ ਿਤਪ ਿੀਵੇ ਪਰਮਾਨਿੰਦਾ ॥੨॥ 

ਕਾਮ ਿੋਧ ਲੋਿ ਮਦ ਖੋਏ ॥ 

ਸਾਧ ਕੈ ਸਿੰਤਗ ਤਕਲਤਿਖ ਸਿ ਧੋਏ ॥੩॥ 

ਕਤਰ ਤਕਰਪਾ ਪਰਿ ਦੀਨ ਦਇਆਲਾ ॥ 

ਨਾਨਕ ਦੀਿੈ ਸਾਧ ਰਵਾਲਾ ॥੪॥੭੫॥੧੪੪॥ 
 
  



 729 

ਹਤਰ ਤਸਮਰਤ ਤੇਰੀ ਿਾਇ ਿਲਾਇ ॥ 
 

ਗਉਿੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (193-8) 

ਹਤਰ ਤਸਮਰਤ ਤੇਰੀ ਿਾਇ ਿਲਾਇ ॥ 

ਸਰਿ ਕਤਲਆਣ ਵਸੈ ਮਤਨ ਆਇ ॥੧॥ 

ਿਿੁ ਮਨ ਮੇਰੇ ਏਕ ੋਨਾਮ ॥ 

ਿੀਅ ਤੇਰੇ ਕੈ ਆਵੈ ਕਾਮ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਰਤੈਣ ਤਦਨਸੁ ਗੁਣ ਗਾਉ ਅਨਿੰਤਾ ॥ 

ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਕਾ ਤਨਰਮਲ ਮਿੰਤਾ ॥੨॥ 

ਛੋਤਡ ਉਪਾਵ ਏਕ ਿੇਕ ਰਾਖੁ ॥ 

ਮਹਾ ਪਦਾਰਥੁ ਅਿੰਤਮਰਤ ਰਸੁ ਚਾਖੁ ॥੩॥ 

ਤਿਖਮ ਸਾਗਰੁ ਤੇਈ ਿਨ ਤਰੇ ॥ 

ਨਾਨਕ ਿਾ ਕਉ ਨਦਤਰ ਕਰੇ ॥੪॥੬੮॥੧੩੭॥ 
 
  



 730 

ਹਤਰ ਹਤਰ ਅਖਰ ਦੁਇ ਇਹ ਮਾਲਾ ॥ 
 

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (388-4) 

ਹਤਰ ਹਤਰ ਅਖਰ ਦੁਇ ਇਹ ਮਾਲਾ ॥ 

ਿਪਤ ਿਪਤ ਿਏ ਦੀਨ ਦਇਆਲਾ ॥੧॥ 

ਕਰਉ ਿੇਨਤੀ ਸਤਤਗੁਰ ਅਪੁਨੀ ॥ 

ਕਤਰ ਤਕਰਪਾ ਰਾਖਹੁ ਸਰਣਾਈ ਮੋ ਕਉ ਦੇਹ ੁਹਰੇ ਹਤਰ ਿਪਨੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਹਤਰ ਮਾਲਾ ਉਰ ਅਿੰਤਤਰ ਧਾਰੈ ॥ 

ਿਨਮ ਮਰਣ ਕਾ ਦੂਖੁ ਤਨਵਾਰ ੈ॥੨॥ 

ਤਹਰਦੈ ਸਮਾਲ ੈਮੁਤਖ ਹਤਰ ਹਤਰ ਿੋਲੈ ॥ 

ਸੋ ਿਨੁ ਇਤ ਉਤ ਕਤਤਹ ਨ ਡਲੋੈ ॥੩॥ 

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਿ ੋਰਾਚੈ ਨਾਇ ॥ 

ਹਤਰ ਮਾਲਾ ਤਾ ਕੈ ਸਿੰਤਗ ਿਾਇ ॥੪॥੧੯॥੭੦॥ 
 
  



 731 

 

ਹਤਰ ਹਤਰ ਸਿੰਤ ਿਨਾ ਕੀ ਿੀਵਤਨ ॥ 
 

ਸਾਰਗ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (1222-1) 

ਹਤਰ ਹਤਰ ਸਿੰਤ ਿਨਾ ਕੀ ਿੀਵਤਨ ॥ 

ਤਿਖੈ ਰਸ ਿੋਗ ਅਿੰਤਮਰਤ ਸੁਖ ਸਾਗਰ ਰਾਮ ਨਾਮ ਰਸੁ ਪੀਵਤਨ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਸਿੰਚਤਨ ਰਾਮ ਨਾਮ ਧਨ ੁਰਤਨਾ ਮਨ ਤਨ ਿੀਤਤਰ ਸੀਵਤਨ ॥ 

ਹਤਰ ਰਿੰਗ ਰਾਂਗ ਿਏ ਮਨ ਲਾਲਾ ਰਾਮ ਨਾਮ ਰਸ ਖੀਵਤਨ ॥੧॥ 

ਤਿਉ ਮੀਨਾ ਿਲ ਤਸਉ ਉਰਝਾਨੋ ਰਾਮ ਨਾਮ ਸਿੰਤਗ ਲੀਵਤਨ ॥ 

ਨਾਨਕ ਸਿੰਤ ਚਾਤਤਰਕ ਕੀ ਤਨਆਈ ਹਤਰ ਿੂਿੰਦ ਪਾਨ ਸੁਖ ਥੀਵਤਨ ॥੨॥੬੮॥੯੧॥ 
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ਹਤਰ ਹਤਰ ਤਸਮਰਹੁ ਸਿੰਤ ਗਪੋਾਲਾ ॥ 
 

ਸਰੋਤਿ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (617-12) 

ਿਾ ਕੈ ਤਸਮਰਤਣ ਸਿੁ ਕਛੁ ਪਾਈਐ ਤਿਰਥੀ ਘਾਲ ਨ ਿਾਈ ॥ 

ਤਤਸੁ ਪਰਿ ਤਤਆਤਗ ਅਵਰ ਕਤ ਰਾਚਹੁ ਿੋ ਸਿ ਮਤਹ ਰਤਹਆ ਸਮਾਈ ॥੧॥ 

ਹਤਰ ਹਤਰ ਤਸਮਰਹ ੁਸਿੰਤ ਗੋਪਾਲਾ ॥ 

ਸਾਧਸਿੰਤਗ ਤਮਤਲ ਨਾਮੁ ਤਧਆਵਹੁ ਪੂਰਨ ਹੋਵੈ ਘਾਲਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਸਾਤਰ ਸਮਾਲ ੈਤਨਤਤ ਪਰਤਤਪਾਲੈ ਪਰੇਮ ਸਤਹਤ ਗਤਲ ਲਾਵੈ ॥ 

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਪਰਿ ਤਮੁਰੇ ਤਿਸਰਤ ਿਗਤ ਿੀਵਨੁ ਕੈਸੇ ਪਾਵੈ ॥੨॥੪॥੩੨॥ 
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ਹਤਰ ਹਤਰ ਹਤਰ ਹਤਰ ਨਾਮ ੁਿਪਾਹਾ ॥ 
 

ਿਤੈਸਰੀ ਮਃ ੪ ॥ (698-16) 

ਹਤਰ ਹਤਰ ਹਤਰ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਿਪਾਹਾ ॥ 

ਗੁਰਮੁਤਖ ਨਾਮੁ ਸਦਾ ਲੈ ਲਾਹਾ ॥ 

ਹਤਰ ਹਤਰ ਹਤਰ ਹਤਰ ਿਗਤਤ ਤਦਰਿਾਵਹੁ ਹਤਰ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਮਾਹਾ ਰਾਮ ॥੧॥ 

ਹਤਰ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਦਇਆਲੁ ਤਧਆਹਾ ॥ 

ਹਤਰ ਕੈ ਰਿੰਤਗ ਸਦਾ ਗੁਣ ਗਾਹਾ ॥ 

ਹਤਰ ਹਤਰ ਹਤਰ ਿਸੁ ਘੂਮਤਰ ਪਾਵਹੁ ਤਮਤਲ ਸਤਸਿੰਤਗ ਮਾਹਾ ਰਾਮ ॥੨॥ 

ਆਉ ਸਖੀ ਹਤਰ ਮੇਤਲ ਤਮਲਾਹਾ ॥ 

ਸੁਤਣ ਹਤਰ ਕਥਾ ਨਾਮੁ ਲ ੈਲਾਹਾ ॥ 

ਹਤਰ ਹਤਰ ਤਿਪਾ ਧਾਤਰ ਗੁਰ ਮੇਲਹੁ ਗੁਤਰ ਤਮਤਲਐ ਹਤਰ ਮਾਹਾ ਰਾਮ ॥੩॥ 

ਕਤਰ ਕੀਰਤਤ ਿਸ ੁਅਗਮ ਅਥਾਹਾ ॥ 

ਤਖਨੁ ਤਖਨੁ ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਗਾਵਾਹਾ ॥ 

ਮੋ ਕਉ ਧਾਤਰ ਤਿਪਾ ਤਮਲੀਐ ਗੁਰ ਦਾਤੇ ਹਤਰ ਨਾਨਕ ਿਗਤਤ ਮਾਹਾ ਰਾਮ ॥੪॥੨॥੮॥ 
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ਹਤਰ ਹਤਰ ਹਤਰ ਗੁਨ ਗਾਵਹੁ ॥ 
 

ਕਦੇਾਰਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (1120-6) 

ਹਤਰ ਹਤਰ ਹਤਰ ਗੁਨ ਗਾਵਹੁ ॥ 

ਕਰਹੁ ਤਿਪਾ ਗੋਪਾਲ ਗੋਤਿਦੇ ਅਪਨਾ ਨਾਮੁ ਿਪਾਵਹੁ ॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਕਾਤਢ ਲੀਏ ਪਰਿ ਆਨ ਤਿਖੈ ਤੇ ਸਾਧਸਿੰਤਗ ਮਨੁ ਲਾਵਹੁ ॥ 

ਿਰਮੁ ਿਉ ਮੋਹੁ ਕਤਿਓ ਗੁਰ ਿਚਨੀ ਅਪਨਾ ਦਰਸ ੁਤਦਖਾਵਹੁ ॥੧॥ 

ਸਿ ਕੀ ਰੇਨ ਹੋਇ ਮਨ ੁਮੇਰਾ ਅਹਿੰਿੁਤਧ ਤਿਾਵਹੁ ॥ 

ਅਪਨੀ ਿਗਤਤ ਦਤੇਹ ਦਇਆਲਾ ਵਡਿਾਗੀ ਨਾਨਕ ਹਤਰ ਪਾਵਹੁ ॥੨॥੪॥੬॥ 
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ਹਤਰ ਹਤਰ ਕਥਾ ਸੁਣਾਇ ਪਰਿ ਗੁਰਮਤਤ ਹਤਰ ਤਰਦ ੈਸਮਾਣੀ ॥ 
 

ਮਾਰੂ ਮਹਲਾ ੪ ॥ (996-17) 

ਹਤਰ ਹਤਰ ਕਥਾ ਸੁਣਾਇ ਪਰਿ ਗੁਰਮਤਤ ਹਤਰ ਤਰਦੈ ਸਮਾਣੀ ॥ 

ਿਤਪ ਹਤਰ ਹਤਰ ਕਥਾ ਵਡਿਾਗੀਆ ਹਤਰ ਉਤਮ ਪਦ ੁਤਨਰਿਾਣੀ ॥ 

ਗੁਰਮੁਖਾ ਮਤਨ ਪਰਤੀਤਤ ਹੈ ਗਤੁਰ ਪੂਰ ੈਨਾਤਮ ਸਮਾਣੀ ॥੧॥ 

ਮਨ ਮੇਰ ੇਮੈ ਹਤਰ ਹਤਰ ਕਥਾ ਮਤਨ ਿਾਣੀ ॥ 

ਹਤਰ ਹਤਰ ਕਥਾ ਤਨਤ ਸਦਾ ਕਤਰ ਗੁਰਮੁਤਖ ਅਕਥ ਕਹਾਣੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਮੈ ਮਨ ੁਤਨੁ ਖੋਤਿ ਢਿੰਢੋਤਲਆ ਤਕਉ ਪਾਈਐ ਅਕਥ ਕਹਾਣੀ ॥ 

ਸਿੰਤ ਿਨਾ ਤਮਤਲ ਪਾਇਆ ਸੁਤਣ ਅਕਥ ਕਥਾ ਮਤਨ ਿਾਣੀ ॥ 

ਮੇਰ ੈਮਤਨ ਤਤਨ ਨਾਮੁ ਅਧਾਰੁ ਹਤਰ ਮੈ ਮੇਲ ੇਪੁਰਖੁ ਸੁਿਾਣੀ ॥੨॥ 

ਗੁਰ ਪੁਰਖੈ ਪੁਰਖੁ ਤਮਲਾਇ ਪਰਿ ਤਮਤਲ ਸੁਰਤੀ ਸੁਰਤਤ ਸਮਾਣੀ ॥ 

ਵਡਿਾਗੀ ਗੁਰੁ ਸੇਤਵਆ ਹਤਰ ਪਾਇਆ ਸੁਘਿ ਸੁਿਾਣੀ ॥ 

ਮਨਮੁਖ ਿਾਗ ਤਵਹੂਤਣਆ ਤਤਨ ਦੁਖੀ ਰਤੈਣ ਤਵਹਾਣੀ ॥੩॥ 

ਹਮ ਿਾਤਚਕ ਦੀਨ ਪਰਿ ਤਤੇਰਆ ਮੁਤਖ ਦੀਿੈ ਅਿੰਤਮਰਤ ਿਾਣੀ ॥ 

ਸਤਤਗੁਰੁ ਮੇਰਾ ਤਮਤ ੁਪਰਿ ਹਤਰ ਮੇਲਹੁ ਸੁਘਿ ਸੁਿਾਣੀ ॥ 

ਿਨ ਨਾਨਕ ਸਰਣਾਗਤੀ ਕਤਰ ਤਕਰਪਾ ਨਾਤਮ ਸਮਾਣੀ ॥੪॥੩॥੫॥ 
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ਹਤਰ ਹਤਰ ਕਥਾ ਸੁਨਹੁ ਇਕ ਤਨਮਖ ਪਲ ਸਤਿ ਤਕਲਤਵਖ ਪਾਪ ਲਤਹ ਿਾਨੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
 

ਧਨਾਸਰੀ ਮਹਲਾ ੪ ॥ (667-8) 

ਹਤਰ ਕਾ ਸਿੰਤੁ ਸਤਗੁਰੁ ਸਤ ਪਰੁਖਾ ਿੋ ਿੋਲ ੈਹਤਰ ਹਤਰ ਿਾਨੀ ॥ 

ਿੋ ਿੋ ਕਹੈ ਸੁਣ ੈਸ ੋਮੁਕਤਾ ਹਮ ਤਤਸ ਕੈ ਸਦ ਕੁਰਿਾਨੀ ॥੧॥ 

ਹਤਰ ਕੇ ਸਿੰਤ ਸੁਨਹੁ ਿਸ ੁਕਾਨੀ ॥ 

ਹਤਰ ਹਤਰ ਕਥਾ ਸਨੁਹੁ ਇਕ ਤਨਮਖ ਪਲ ਸਤਿ ਤਕਲਤਵਖ ਪਾਪ ਲਤਹ ਿਾਨੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਐਸਾ ਸਿੰਤੁ ਸਾਧ ੁਤਿਨ ਪਾਇਆ ਤੇ ਵਡ ਪੁਰਖ ਵਡਾਨੀ ॥ 

ਤਤਨ ਕੀ ਧੂਤਰ ਮਿੰਗਹ ਪਰਿ ਸਆੁਮੀ ਹਮ ਹਤਰ ਲੋਚ ਲੁਚਾਨੀ ॥੨॥ 

ਹਤਰ ਹਤਰ ਸਫਤਲਓ ਤਿਰਖੁ ਪਰਿ ਸੁਆਮੀ ਤਿਨ ਿਤਪਓ ਸੇ ਤਤਰਪਤਾਨੀ ॥ 

ਹਤਰ ਹਤਰ ਅਿੰਤਮਰਤ ੁਪੀ ਤਤਰਪਤਾਸੇ ਸਿ ਲਾਥੀ ਿੂਖ ਿੁਖਾਨੀ ॥੩॥ 

ਤਿਨ ਕ ੇਵਡ ੇਿਾਗ ਵਡ ਊਚ ੇਤਤਨ ਹਤਰ ਿਤਪਓ ਿਪਾਨੀ ॥ 

ਤਤਨ ਹਤਰ ਸਿੰਗਤਤ ਮੇਤਲ ਪਰਿ ਸੁਆਮੀ ਿਨ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਦਸਾਨੀ ॥੪॥੩॥ 
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ਹਤਰ ਹਤਰ ਕਰਤਹ ਤਨਤ ਕਪਿੁ ਕਮਾਵਤਹ ਤਹਰਦਾ ਸੁਧੁ ਨ ਹੋਈ ॥ 
 

ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੪ ॥ (732-5) 

ਹਤਰ ਹਤਰ ਕਰਤਹ ਤਨਤ ਕਪਿ ੁਕਮਾਵਤਹ ਤਹਰਦਾ ਸੁਧੁ ਨ ਹੋਈ ॥ 

ਅਨਤਦਨ ੁਕਰਮ ਕਰਤਹ ਿਹੁਤੇਰੇ ਸਪੁਨ ੈਸੁਖੁ ਨ ਹੋਈ ॥੧॥ 

ਤਗਆਨੀ ਗੁਰ ਤਿਨ ੁਿਗਤਤ ਨ ਹੋਈ ॥ 

ਕੋਰ ੈਰਿੰਗੁ ਕਦੇ ਨ ਚਿੈ ਿੇ ਲੋਚੈ ਸਿੁ ਕੋਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਿਪੁ ਤਪ ਸਿੰਿਮ ਵਰਤ ਕਰ ੇਪਿੂਾ ਮਨਮੁਖ ਰੋਗੁ ਨ ਿਾਈ ॥ 

ਅਿੰਤਤਰ ਰਗੋੁ ਮਹਾ ਅਤਿਮਾਨਾ ਦੂਿੈ ਿਾਇ ਖੁਆਈ ॥੨॥ 

ਿਾਹਤਰ ਿੇਖ ਿਹੁਤੁ ਚਤੁਰਾਈ ਮਨੂਆ ਦਹ ਤਦਤਸ ਧਾਵੈ ॥ 

ਹਉਮੈ ਤਿਆਤਪਆ ਸਿਦੁ ਨ ਚੀਨਹੈ ਤਫਤਰ ਤਫਤਰ ਿੂਨੀ ਆਵੈ ॥੩॥ 

ਨਾਨਕ ਨਦਤਰ ਕਰੇ ਸੋ ਿੂਝ ੈਸੋ ਿਨੁ ਨਾਮੁ ਤਧਆਏ ॥ 

ਗੁਰ ਪਰਸਾਦੀ ਏਕੋ ਿੂਝ ੈਏਕਸੁ ਮਾਤਹ ਸਮਾਏ ॥੪॥੪॥ 
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ਹਤਰ ਹਤਰ ਕਰਤ ਤਮਿ ੇਸਤਿ ਿਰਮਾ ॥ 
 

ਰਾਗੁ ਗੋੋਂਡ ਿਾਣੀ ਨਾਮਦੇਉ ਿੀਉ ਕੀ ਘਰੁ ੨  (874-6) 

ਹਤਰ ਹਤਰ ਕਰਤ ਤਮਿੇ ਸਤਿ ਿਰਮਾ ॥ 

ਹਤਰ ਕੋ ਨਾਮੁ ਲੈ ਊਤਮ ਧਰਮਾ ॥ 

ਹਤਰ ਹਤਰ ਕਰਤ ਿਾਤਤ ਕਲੁ ਹਰੀ ॥ 

ਸੋ ਹਤਰ ਅਿੰਧੁਲੇ ਕੀ ਲਾਕਰੀ ॥੧॥ 

ਹਰਏ ਨਮਸਤੇ ਹਰਏ ਨਮਹ ॥ 

ਹਤਰ ਹਤਰ ਕਰਤ ਨਹੀ ਦੁਖੁ ਿਮਹ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਹਤਰ ਹਰਨਾਖਸ ਹਰੇ ਪਰਾਨ ॥ 

ਅਿੈਮਲ ਕੀਓ ਿੈਕੁਿੰਿਤਹ ਥਾਨ ॥ 

ਸੂਆ ਪਿਾਵਤ ਗਤਨਕਾ ਤਰੀ ॥ 

ਸੋ ਹਤਰ ਨੈਨਹ ੁਕੀ ਪੂਤਰੀ ॥੨॥ 

ਹਤਰ ਹਤਰ ਕਰਤ ਪੂਤਨਾ ਤਰੀ ॥ 

ਿਾਲ ਘਾਤਨੀ ਕਪਿਤਹ ਿਰੀ ॥ 

ਤਸਮਰਨ ਦਰੋਪਦ ਸੁਤ ਉਧਰੀ ॥ 

ਗਊਤਮ ਸਤੀ ਤਸਲਾ ਤਨਸਤਰੀ ॥੩॥ 

ਕੇਸੀ ਕਿੰਸ ਮਥਨ ੁਤਿਤਨ ਕੀਆ ॥ 

ਿੀਅ ਦਾਨੁ ਕਾਲੀ ਕਉ ਦੀਆ ॥ 

ਪਰਣਵੈ ਨਾਮਾ ਐਸੋ ਹਰੀ ॥ 

ਿਾਸੁ ਿਪਤ ਿੈ ਅਪਦਾ ਿਰੀ ॥੪॥੧॥੫॥ 
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ਹਤਰ ਹਤਰ ਗੁਣ ਗੋਤਵਿੰਦ ਿਪਾਹਾ ॥ 
 

ਿਤੈਸਰੀ ਮਃ ੪ ॥ (699-3) 

ਰਤਸ ਰਤਸ ਰਾਮੁ ਰਸਾਲ ੁਸਲਾਹਾ ॥ 

ਮਨੁ ਰਾਮ ਨਾਤਮ ਿੀਨਾ ਲ ੈਲਾਹਾ ॥ 

ਤਖਨੁ ਤਖਨੁ ਿਗਤਤ ਕਰਹ ਤਦਨ ੁਰਾਤੀ ਗੁਰਮਤਤ ਿਗਤਤ ਮਾਹਾ ਰਾਮ ॥੧॥ 

ਹਤਰ ਹਤਰ ਗੁਣ ਗੋਤਵਿੰਦ ਿਪਾਹਾ ॥ 

ਮਨੁ ਤਨੁ ਿੀਤਤ ਸਿਦੁ ਲੈ ਲਾਹਾ ॥ 

ਗੁਰਮਤਤ ਪਿੰਚ ਦੂਤ ਵਤਸ ਆਵਤਹ ਮਤਨ ਤਤਨ ਹਤਰ ਓਮਾਹਾ ਰਾਮ ॥੨॥ 

ਨਾਮੁ ਰਤਨ ੁਹਤਰ ਨਾਮੁ ਿਪਾਹਾ ॥ 

ਹਤਰ ਗੁਣ ਗਾਇ ਸਦਾ ਲ ੈਲਾਹਾ ॥ 

ਦੀਨ ਦਇਆਲ ਤਿਪਾ ਕਤਰ ਮਾਧੋ ਹਤਰ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਮਾਹਾ ਰਾਮ ॥੩॥ 

ਿਤਪ ਿਗਦੀਸੁ ਿਪਉ ਮਨ ਮਾਹਾ ॥ 

ਹਤਰ ਹਤਰ ਿਗਿੰਨਾਥੁ ਿਤਗ ਲਾਹਾ ॥ 

ਧਨੁ ਧਨੁ ਵਡੇ ਿਾਕੁਰ ਪਰਿ ਮੇਰੇ ਿਤਪ ਨਾਨਕ ਿਗਤਤ ਓਮਾਹਾ ਰਾਮ ॥੪॥੩॥੯॥ 
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ਹਤਰ ਹਤਰ ਗੁਰੁ ਗਰੁੁ ਕਰਤ ਿਰਮ ਗਏ ॥ 
 

ਮਹਲਾ ੫ ਗਉਿੀ ॥ (241-14) 

ਹਤਰ ਹਤਰ ਗੁਰ ੁਗੁਰ ੁਕਰਤ ਿਰਮ ਗਏ ॥ 

ਮੇਰ ੈਮਤਨ ਸਤਿ ਸੁਖ ਪਾਇਓ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਿਲਤੋ ਿਲਤ ੋਤਉਤਕਆ ਗੁਰ ਚਿੰਦਨੁ ਸੀਤਲਾਇਓ ॥੧॥ 

ਅਤਗਆਨ ਅਿੰਧੇਰਾ ਤਮਤਿ ਗਇਆ ਗੁਰ ਤਗਆਨੁ ਦੀਪਾਇਓ ॥੨॥ 

ਪਾਵਕੁ ਸਾਗਰੁ ਗਹਰ ੋਚਤਰ ਸਿੰਤਨ ਨਾਵ ਤਰਾਇਓ ॥੩॥ 

ਨਾ ਹਮ ਕਰਮ ਨ ਧਰਮ ਸੁਚ ਪਰਤਿ ਗਤਹ ਿੁਿਾ ਆਪਾਇਓ ॥੪॥ 

ਿਉ ਖਿੰਡਨ ੁਦੁਖ ਿਿੰਿਨੋ ਿਗਤਤ ਵਛਲ ਹਤਰ ਨਾਇਓ ॥੫॥ 

ਅਨਾਥਹ ਨਾਥ ਤਿਪਾਲ ਦੀਨ ਸਿੰਤਮਰਥ ਸਿੰਤ ਓਿਾਇਓ ॥੬॥ 

ਤਨਰਗੁਨੀਆਰ ੇਕੀ ਿੇਨਤੀ ਦੇਹ ੁਦਰਸੁ ਹਤਰ ਰਾਇਓ ॥੭॥ 

ਨਾਨਕ ਸਰਤਨ ਤੁਹਾਰੀ ਿਾਕੁਰ ਸੇਵਕੁ ਦੁਆਰ ੈਆਇਓ ॥੮॥੨॥੧੪॥ 
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ਹਤਰ ਹਤਰ ਿਪਹੁ ਤਪਆਤਰਆ ਗਰੁਮਤਤ ਲੇ ਹਤਰ ਿਤੋਲ ॥ 
 

ਤਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੧ ॥ (22-3) 

ਹਤਰ ਹਤਰ ਿਪਹੁ ਤਪਆਤਰਆ ਗੁਰਮਤਤ ਲ ੇਹਤਰ ਿੋਤਲ ॥ 

ਮਨੁ ਸਚ ਕਸਵਿੀ ਲਾਈਐ ਤਲੁੀਐ ਪੂਰ ੈਤੋਤਲ ॥ 

ਕੀਮਤਤ ਤਕਨ ੈਨ ਪਾਈਐ ਤਰਦ ਮਾਣਕ ਮੋਤਲ ਅਮੋਤਲ ॥੧॥ 

ਿਾਈ ਰੇ ਹਤਰ ਹੀਰਾ ਗੁਰ ਮਾਤਹ ॥ 

ਸਤਸਿੰਗਤਤ ਸਤਗੁਰੁ ਪਾਈਐ ਅਤਹਤਨਤਸ ਸਿਤਦ ਸਲਾਤਹ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਸਚੁ ਵਖਰੁ ਧਨ ੁਰਾਤਸ ਲੈ ਪਾਈਐ ਗੁਰ ਪਰਗਾਤਸ ॥ 

ਤਿਉ ਅਗਤਨ ਮਰੈ ਿਤਲ ਪਾਇਐ ਤਤਉ ਤਤਰਸਨਾ ਦਾਸਤਨ ਦਾਤਸ ॥ 

ਿਮ ਿਿੰਦਾਰੁ ਨ ਲਗਈ ਇਉ ਿਉਿਲੁ ਤਰ ੈਤਰਾਤਸ ॥੨॥ 

ਗੁਰਮੁਤਖ ਕੂਿੁ ਨ ਿਾਵਈ ਸਤਚ ਰਤੇ ਸਚ ਿਾਇ ॥ 

ਸਾਕਤ ਸਚੁ ਨ ਿਾਵਈ ਕੂਿੈ ਕਿੂੀ ਪਾਂਇ ॥ 

ਸਤਚ ਰਤੇ ਗੁਤਰ ਮੇਤਲਐ ਸਚੇ ਸਤਚ ਸਮਾਇ ॥੩॥ 

ਮਨ ਮਤਹ ਮਾਣਕੁ ਲਾਲ ੁਨਾਮੁ ਰਤਨੁ ਪਦਾਰਥੁ ਹੀਰੁ ॥ 

ਸਚੁ ਵਖਰੁ ਧਨ ੁਨਾਮੁ ਹੈ ਘਤਿ ਘਤਿ ਗਤਹਰ ਗਿੰਿੀਰੁ ॥ 

ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਤਖ ਪਾਈਐ ਦਇਆ ਕਰੇ ਹਤਰ ਹੀਰ ੁ॥੪॥੨੧॥ 
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ਹਤਰ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਅਪਾਰ ਅਮੋਲੀ ॥ 
 

ਤਿਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (822-3) 

ਹਤਰ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਅਪਾਰ ਅਮੋਲੀ ॥ 

ਪਰਾਨ ਤਪਆਰ ੋਮਨਤਹ ਅਧਾਰੋ ਚੀਤਤ ਤਚਤਵਉ ਿਸੈੇ ਪਾਨ ਤਿੰਿਲੋੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਸਹਤਿ ਸਮਾਇਓ ਗੁਰਤਹ ਿਤਾਇਓ ਰਿੰਤਗ ਰਿੰਗੀ ਮੇਰੇ ਤਨ ਕੀ ਚੋਲੀ ॥ 

ਤਪਰਅ ਮੁਤਖ ਲਾਗੋ ਿਉ ਵਡਿਾਗੋ ਸੁਹਾਗੁ ਹਮਾਰੋ ਕਤਹੁ ਨ ਡਲੋੀ ॥੧॥ 

ਰੂਪ ਨ ਧੂਪ ਨ ਗਿੰਧ ਨ ਦੀਪਾ ਓਤਤ ਪੋਤਤ ਅਿੰਗ ਅਿੰਗ ਸਿੰਤਗ ਮਉਲੀ ॥ 

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਤਪਰਅ ਰਵੀ ਸੁਹਾਗਤਨ ਅਤਤ ਨੀਕੀ ਮੇਰੀ ਿਨੀ ਖਿੋਲੀ ॥੨॥੩॥੮੯॥ 
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ਹਤਰ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਅਮੋਲਾ ॥ 
 

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (407-5) 

ਹਤਰ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਅਮੋਲਾ ॥ 

ਓਹੁ ਸਹਤਿ ਸੁਹਲੇਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਸਿੰਤਗ ਸਹਾਈ ਛਤੋਡ ਨ ਿਾਈ ਓਹੁ ਅਗਹ ਅਤੋਲਾ ॥੧॥ 

ਪਰੀਤਮ ੁਿਾਈ ਿਾਪੁ ਮੋਰੋ ਮਾਈ ਿਗਤਨ ਕਾ ਓਲਹਾ ॥੨॥ 

ਅਲਖੁ ਲਖਾਇਆ ਗੁਰ ਤੇ ਪਾਇਆ ਨਾਨਕ ਇਹ ੁਹਤਰ ਕਾ ਚੋਲਹਾ ॥੩॥੫॥੧੪੫॥ 
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ਹਤਰ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਸਿੰਤਨ ਕੈ ਸਿੰਤਗ ॥ 
 

ਗਉਿੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (197-10) 

ਿਾਹਤਰ ਰਾਤਖਓ ਤਰਦੈ ਸਮਾਤਲ ॥ 

ਘਤਰ ਆਏ ਗੋਤਵਿੰਦ ੁਲੈ ਨਾਤਲ ॥੧॥ 

ਹਤਰ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਸਿੰਤਨ ਕੈ ਸਿੰਤਗ ॥ 

ਮਨੁ ਤਨੁ ਰਾਤਾ ਰਾਮ ਕੈ ਰਿੰਤਗ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਗੁਰ ਪਰਸਾਦੀ ਸਾਗਰੁ ਤਤਰਆ ॥ 

ਿਨਮ ਿਨਮ ਕੇ ਤਕਲਤਵਖ ਸਤਿ ਤਹਤਰਆ ॥੨॥ 

ਸੋਿਾ ਸੁਰਤਤ ਨਾਤਮ ਿਗਵਿੰਤੁ ॥ 

ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਕਾ ਤਨਰਮਲ ਮਿੰਤ ੁ॥੩॥ 

ਚਰਣ ਕਮਲ ਤਹਰਦੇ ਮਤਹ ਿਾਪੁ ॥ 

ਨਾਨਕ ੁਪਤੇਖ ਿੀਵੈ ਪਰਤਾਪੁ ॥੪॥੮੮॥੧੫੭॥ 
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ਹਤਰ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਿਪਹੁ ਤਨਤ ਪਰਾਣੀ ॥ 
 

ਗਉਿੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (192-16) 

ਕਣ ਤਿਨਾ ਿਸੇੈ ਥੋਥਰ ਤੁਖਾ ॥ 

ਨਾਮ ਤਿਹੂਨ ਸਨੂ ੇਸ ੇਮੁਖਾ ॥੧॥ 

ਹਤਰ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਿਪਹੁ ਤਨਤ ਪਰਾਣੀ ॥ 

ਨਾਮ ਤਿਹੂਨ ਤਧਰਗੁ ਦੇਹ ਤਿਗਾਨੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਨਾਮ ਤਿਨਾ ਨਾਹੀ ਮੁਤਖ ਿਾਗੁ ॥ 

ਿਰਤ ਤਿਹੂਨ ਕਹਾ ਸੋਹਾਗੁ ॥੨॥ 

ਨਾਮੁ ਤਿਸਾਤਰ ਲਗ ੈਅਨ ਸੁਆਇ ॥ 

ਤਾ ਕੀ ਆਸ ਨ ਪੂਿ ੈਕਾਇ ॥੩॥ 

ਕਤਰ ਤਕਰਪਾ ਪਰਿ ਅਪਨੀ ਦਾਤਤ ॥ 

ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਿਪ ੈਤਦਨ ਰਾਤਤ ॥੪॥੬੫॥੧੩੪॥ 
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ਹਤਰ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਿਪਹੁ ਮਰੇੇ ਿਾਈ ॥ 
 

ਗਉਿੀ ਗੁਆਰਰੇੀ ਮਹਲਾ ੩ (161-7) 

ਤਿਨਾ ਗੁਰਮੁਤਖ ਤਧਆਇਆ ਤਤਨ ਪਛੂਉ ਿਾਇ ॥ 

ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਤ ੇਮਨ ੁਪਤੀਆਇ ॥ 

ਸੇ ਧਨਵਿੰਤ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਕਮਾਇ ॥ 

ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਤ ੇਸੋਝੀ ਪਾਇ ॥੧॥ 

ਹਤਰ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਿਪਹੁ ਮੇਰ ੇਿਾਈ ॥ 

ਗੁਰਮੁਤਖ ਸੇਵਾ ਹਤਰ ਘਾਲ ਥਾਇ ਪਾਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਆਪੁ ਪਛਾਣ ੈਮਨ ੁਤਨਰਮਲੁ ਹਇੋ ॥ 

ਿੀਵਨ ਮੁਕਤਤ ਹਤਰ ਪਾਵ ੈਸਇੋ ॥ 

ਹਤਰ ਗੁਣ ਗਾਵੈ ਮਤਤ ਊਤਮ ਹਇੋ ॥ 

ਸਹਿੇ ਸਹਤਿ ਸਮਾਵੈ ਸੋਇ ॥੨॥ 

ਦੂਿੈ ਿਾਇ ਨ ਸੇਤਵਆ ਿਾਇ ॥ 

ਹਉਮੈ ਮਾਇਆ ਮਹਾ ਤਿਖੁ ਖਾਇ ॥ 

ਪੁਤਤ ਕੁਿਿੰਤਿ ਤਗਰਤਹ ਮੋਤਹਆ ਮਾਇ ॥ 

ਮਨਮੁਤਖ ਅਿੰਧਾ ਆਵੈ ਿਾਇ ॥੩॥ 

ਹਤਰ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਦਵੇੈ ਿਨੁ ਸੋਇ ॥ 

ਅਨਤਦਨ ੁਿਗਤਤ ਗੁਰ ਸਿਦੀ ਹੋਇ ॥ 

ਗੁਰਮਤਤ ਤਵਰਲਾ ਿੂਝ ੈਕੋਇ ॥ 

ਨਾਨਕ ਨਾਤਮ ਸਮਾਵ ੈਸਇੋ ॥੪॥੧੨॥੩੨॥ 
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ਹਤਰ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਦੀਓ ਗਤੁਰ ਸਾਥ ੇ॥ 
 

ਸਾਰਗ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (1212-17) 

ਹਤਰ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਦੀਓ ਗੁਤਰ ਸਾਥੇ ॥ 

ਤਨਮਖ ਿਚਨੁ ਪਰਿ ਹੀਅਰ ੈਿਤਸਓ ਸਗਲ ਿੂਖ ਮੇਰੀ ਲਾਥੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਤਿਪਾ ਤਨਧਾਨ ਗੁਣ ਨਾਇਕ ਿਾਕੁਰ ਸੁਖ ਸਮੂਹ ਸਿ ਨਾਥ ੇ॥ 

ਏਕ ਆਸ ਮੋਤਹ ਤੇਰੀ ਸੁਆਮੀ ਅਉਰ ਦੁਤੀਆ ਆਸ ਤਿਰਾਥੇ ॥੧॥ 

ਨੈਣ ਤਤਰਪਤਾਸੇ ਦਤੇਖ ਦਰਸਾਵਾ ਗੁਤਰ ਕਰ ਧਾਰੇ ਮੇਰ ੈਮਾਥ ੇ॥ 

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਮੈ ਅਤੁਲ ਸੁਖ ੁਪਾਇਆ ਿਨਮ ਮਰਣ ਿੈ ਲਾਥੇ ॥੨॥੨੦॥੪੩॥ 
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ਹਤਰ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਦੀਓ ਦਾਰੂ ॥ 
 

ਸਰੋਤਿ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (622-15) 

ਿਾਤਢ ਪਾਈ ਕਰਤਾਰੇ ॥ 

ਤਾਪੁ ਛੋਤਡ ਗਇਆ ਪਰਵਾਰੇ ॥ 

ਗੁਤਰ ਪੂਰ ੈਹੈ ਰਾਖੀ ॥ 

ਸਰਤਣ ਸਚ ੇਕੀ ਤਾਕੀ ॥੧॥ 

ਪਰਮੇਸਰ ੁਆਤਪ ਹੋਆ ਰਖਵਾਲਾ ॥ 

ਸਾਂਤਤ ਸਹਿ ਸੁਖ ਤਖਨ ਮਤਹ ਉਪਿੇ ਮਨ ੁਹੋਆ ਸਦਾ ਸੁਖਾਲਾ ॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਹਤਰ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਦੀਓ ਦਾਰੂ ॥ 

ਤਤਤਨ ਸਗਲਾ ਰੋਗੁ ਤਿਦਾਰੂ ॥ 

ਅਪਣੀ ਤਕਰਪਾ ਧਾਰੀ ॥ 

ਤਤਤਨ ਸਗਲੀ ਿਾਤ ਸਵਾਰੀ ॥੨॥ 

ਪਰਤਿ ਅਪਨਾ ਤਿਰਦੁ ਸਮਾਤਰਆ ॥ 

ਹਮਰਾ ਗੁਣੁ ਅਵਗੁਣ ੁਨ ਿੀਚਾਤਰਆ ॥ 

ਗੁਰ ਕਾ ਸਿਦੁ ਿਇਓ ਸਾਖੀ ॥ 

ਤਤਤਨ ਸਗਲੀ ਲਾਿ ਰਾਖੀ ॥੩॥ 

ਿੋਲਾਇਆ ਿਲੋੀ ਤੇਰਾ ॥ 

ਤੂ ਸਾਤਹਿੁ ਗੁਣੀ ਗਹੇਰਾ ॥ 

ਿਤਪ ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਸਚੁ ਸਾਖੀ ॥ 

ਅਪੁਨ ੇਦਾਸ ਕੀ ਪੈਿ ਰਾਖੀ ॥੪॥੬॥੫੬॥ 
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ਹਤਰ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਤਧਆਈਐ ਮੇਰੀ ਤਿਿੰਦੁਿੀਏ ਗਰੁਮਤੁਖ ਨਾਮੁ ਅਮੋਲੇ ਰਾਮ ॥ 
 

ਰਾਗੁ ਤਿਹਾਗਿਾ ਛਿੰਤ ਮਹਲਾ ੪ ਘਰੁ ੧    (537-13) 

ਹਤਰ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਤਧਆਈਐ ਮੇਰੀ ਤਿਿੰਦੁਿੀਏ ਗੁਰਮੁਤਖ ਨਾਮੁ ਅਮੋਲ ੇਰਾਮ ॥ 

ਹਤਰ ਰਤਸ ਿੀਧਾ ਹਤਰ ਮਨੁ ਤਪਆਰਾ ਮਨੁ ਹਤਰ ਰਤਸ ਨਾਤਮ ਝਕੋਲੇ ਰਾਮ ॥ 

ਗੁਰਮਤਤ ਮਨ ੁਿਹਰਾਈਐ ਮੇਰੀ ਤਿਿੰਦੁਿੀਏ ਅਨਤ ਨ ਕਾਹੂ ਡੋਲ ੇਰਾਮ ॥ 

ਮਨ ਤਚਿੰਤਦਅਿਾ ਫਲੁ ਪਾਇਆ ਹਤਰ ਪਰਿੁ ਗੁਣ ਨਾਨਕ ਿਾਣੀ ਿੋਲੇ ਰਾਮ ॥੧॥ 

ਗੁਰਮਤਤ ਮਤਨ ਅਿੰਤਮਰਤ ੁਵਿੁਿਾ ਮੇਰੀ ਤਿਿੰਦੁਿੀਏ ਮੁਤਖ ਅਿੰਤਮਰਤ ਿੈਣ ਅਲਾਏ ਰਾਮ ॥ 

ਅਿੰਤਮਰਤ ਿਾਣੀ ਿਗਤ ਿਨਾ ਕੀ ਮੇਰੀ ਤਿਿੰਦੁਿੀਏ ਮਤਨ ਸੁਣੀਐ ਹਤਰ ਤਲਵ ਲਾਏ ਰਾਮ ॥ 

ਤਚਰੀ ਤਵਛੁਿੰਨਾ ਹਤਰ ਪਰਿ ੁਪਾਇਆ ਗਤਲ ਤਮਤਲਆ ਸਹਤਿ ਸਿੁਾਏ ਰਾਮ ॥ 

ਿਨ ਨਾਨਕ ਮਤਨ ਅਨਦੁ ਿਇਆ ਹੈ ਮੇਰੀ ਤਿਿੰਦੁਿੀਏ ਅਨਹਤ ਸਿਦ ਵਿਾਏ ਰਾਮ ॥੨॥ 

ਸਖੀ ਸਹੇਲੀ ਮੇਰੀਆ ਮੇਰੀ ਤਿਿੰਦੁਿੀਏ ਕੋਈ ਹਤਰ ਪਰਿੁ ਆਤਣ ਤਮਲਾਵ ੈਰਾਮ ॥ 

ਹਉ ਮਨ ੁਦੇਵਉ ਤਤਸ ੁਆਪਣਾ ਮੇਰੀ ਤਿਿੰਦੁਿੀਏ ਹਤਰ ਪਰਿ ਕੀ ਹਤਰ ਕਥਾ ਸੁਣਾਵ ੈਰਾਮ ॥ 

ਗੁਰਮੁਤਖ ਸਦਾ ਅਰਾਤਧ ਹਤਰ ਮੇਰੀ ਤਿਿੰਦੁਿੀਏ ਮਨ ਤਚਿੰਤਦਅਿਾ ਫਲੁ ਪਾਵ ੈਰਾਮ ॥ 

ਨਾਨਕ ਿਿੁ ਹਤਰ ਸਰਣਾਗਤੀ ਮੇਰੀ ਤਿਿੰਦੁਿੀਏ ਵਡਿਾਗੀ ਨਾਮੁ ਤਧਆਵ ੈਰਾਮ ॥੩॥ 

ਕਤਰ ਤਕਰਪਾ ਪਰਿ ਆਇ ਤਮਲ ੁਮੇਰੀ ਤਿਿੰਦੁਿੀਏ ਗੁਰਮਤਤ ਨਾਮੁ ਪਰਗਾਸ ੇਰਾਮ ॥ 

ਹਉ ਹਤਰ ਿਾਝੁ ਉਡੀਣੀਆ ਮੇਰੀ ਤਿਿੰਦੁਿੀਏ ਤਿਉ ਿਲ ਤਿਨੁ ਕਮਲ ਉਦਾਸੇ ਰਾਮ ॥ 

ਗੁਤਰ ਪੂਰ ੈਮੇਲਾਇਆ ਮੇਰੀ ਤਿਿੰਦੁਿੀਏ ਹਤਰ ਸਿਣੁ ਹਤਰ ਪਰਿੁ ਪਾਸ ੇਰਾਮ ॥ 

ਧਨੁ ਧਨੁ ਗੁਰੂ ਹਤਰ ਦਤਸਆ ਮੇਰੀ ਤਿਿੰਦੁਿੀਏ ਿਨ ਨਾਨਕ ਨਾਤਮ ਤਿਗਾਸੇ ਰਾਮ ॥੪॥੧॥ 
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ਹਤਰ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਤਨਧਾਨੁ ਹ ੈਗਰੁਮੁਤਖ ਪਾਇਆ ਿਾਇ ॥ 
 

ਸਲਕੋ ਮਃ ੪ ਕਾਨਿ ੇਕੀ ਵਾਰ  (1316-12) 

ਹਤਰ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਤਨਧਾਨੁ ਹੈ ਗੁਰਮੁਤਖ ਪਾਇਆ ਿਾਇ ॥ 

ਤਿਨ ਧੁਤਰ ਮਸਤਤਕ ਤਲਤਖਆ ਤਤਨ ਸਤਤਗੁਰੁ ਤਮਤਲਆ ਆਇ ॥ 

ਤਨੁ ਮਨੁ ਸੀਤਲ ੁਹੋਇਆ ਸਾਂਤਤ ਵਸੀ ਮਤਨ ਆਇ ॥ 

ਨਾਨਕ ਹਤਰ ਹਤਰ ਚਉਤਦਆ ਸਿੁ ਦਾਲਦੁ ਦੁਖੁ ਲਤਹ ਿਾਇ ॥੨॥ 
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ਹਤਰ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਤਨਧਾਨੁ ਲ ੈਗਰੁਮਤਤ ਹਤਰ ਪਤਤ ਪਾਇ ॥ 
 

ਮਾਰੂ ਮਹਲਾ ੪ ਘਰੁ ੩  (996-1) 

ਹਤਰ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਤਨਧਾਨੁ ਲੈ ਗਰੁਮਤਤ ਹਤਰ ਪਤਤ ਪਾਇ ॥ 

ਹਲਤਤ ਪਲਤਤ ਨਾਤਲ ਚਲਦਾ ਹਤਰ ਅਿੰਤ ੇਲਏ ਛਡਾਇ ॥ 

ਤਿਥੈ ਅਵਘਿ ਗਲੀਆ ਿੀਿੀਆ ਤਤਥੈ ਹਤਰ ਹਤਰ ਮੁਕਤਤ ਕਰਾਇ ॥੧॥ 

ਮੇਰੇ ਸਤਤਗੁਰਾ ਮ ੈਹਤਰ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਤਦਰਿਾਇ ॥ 

ਮੇਰਾ ਮਾਤ ਤਪਤਾ ਸੁਤ ਿਿੰਧਪ ੋਮੈ ਹਤਰ ਤਿਨੁ ਅਵਰ ੁਨ ਮਾਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਮੈ ਹਤਰ ਤਿਰਹੀ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਹੈ ਕੋਈ ਆਤਣ ਤਮਲਾਵੈ ਮਾਇ ॥ 

ਤਤਸੁ ਆਗੈ ਮ ੈਿੋਦਿੀ ਮੇਰਾ ਪਰੀਤਮੁ ਦੇਇ ਤਮਲਾਇ ॥ 

ਸਤਤਗੁਰੁ ਪੁਰਖੁ ਦਇਆਲ ਪਰਿੁ ਹਤਰ ਮੇਲੇ ਤਢਲ ਨ ਪਾਇ ॥੨॥ 

ਤਿਨ ਹਤਰ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਨ ਚੇਤਤਓ ਸ ੇਿਾਗਹੀਣ ਮਤਰ ਿਾਇ ॥ 

ਓਇ ਤਫਤਰ ਤਫਤਰ ਿਤੋਨ ਿਵਾਈਅਤਹ ਮਤਰ ਿਿੰਮਤਹ ਆਵ ੈਿਾਇ ॥ 

ਓਇ ਿਮ ਦਤਰ ਿਧੇ ਮਾਰੀਅਤਹ ਹਤਰ ਦਰਗਹ ਤਮਲ ੈਸਿਾਇ ॥੩॥ 

ਤੂ ਪਰਿੁ ਹਮ ਸਰਣਾਗਤੀ ਮੋ ਕਉ ਮੇਤਲ ਲੈਹੁ ਹਤਰ ਰਾਇ ॥ 

ਹਤਰ ਧਾਤਰ ਤਿਪਾ ਿਗਿੀਵਨਾ ਗੁਰ ਸਤਤਗੁਰ ਕੀ ਸਰਣਾਇ ॥ 

ਹਤਰ ਿੀਉ ਆਤਪ ਦਇਆਲੁ ਹੋਇ ਿਨ ਨਾਨਕ ਹਤਰ ਮੇਲਾਇ ॥੪॥੧॥੩॥ 
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ਹਤਰ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਮ ੈਹਤਰ ਮਤਨ ਿਾਇਆ ॥ 
 

ਰਾਗੁ ਮਾਝ ਚਉਪਦੇ ਘਰੁ ੧ ਮਹਲਾ ੪   (94-1) 

ਹਤਰ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਮ ੈਹਤਰ ਮਤਨ ਿਾਇਆ ॥ 

ਵਡਿਾਗੀ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਤਧਆਇਆ ॥ 

ਗੁਤਰ ਪੂਰ ੈਹਤਰ ਨਾਮ ਤਸਤਧ ਪਾਈ ਕੋ ਤਵਰਲਾ ਗੁਰਮਤਤ ਚਲ ੈਿੀਉ ॥੧॥ 

ਮੈ ਹਤਰ ਹਤਰ ਖਰਚੁ ਲਇਆ ਿਿੰਤਨ ਪਲ ੈ॥ 

ਮੇਰਾ ਪਰਾਣ ਸਖਾਈ ਸਦਾ ਨਾਤਲ ਚਲੈ ॥ 

ਗੁਤਰ ਪੂਰ ੈਹਤਰ ਨਾਮੁ ਤਦਿਾਇਆ ਹਤਰ ਤਨਹਚਲੁ ਹਤਰ ਧਨ ੁਪਲੈ ਿੀਉ ॥੨॥ 

ਹਤਰ ਹਤਰ ਸਿਣੁ ਮੇਰਾ ਪਰੀਤਮ ੁਰਾਇਆ ॥ 

ਕੋਈ ਆਤਣ ਤਮਲਾਵੈ ਮੇਰ ੇਪਰਾਣ ਿੀਵਾਇਆ ॥ 

ਹਉ ਰਤਹ ਨ ਸਕਾ ਤਿਨ ੁਦੇਖੇ ਪਰੀਤਮਾ ਮੈ ਨੀਰ ੁਵਹੇ ਵਤਹ ਚਲ ੈਿੀਉ ॥੩॥ 

ਸਤਤਗੁਰੁ ਤਮਤ ੁਮੇਰਾ ਿਾਲ ਸਖਾਈ ॥ 

ਹਉ ਰਤਹ ਨ ਸਕਾ ਤਿਨ ੁਦੇਖੇ ਮੇਰੀ ਮਾਈ ॥ 

ਹਤਰ ਿੀਉ ਤਿਪਾ ਕਰਹੁ ਗੁਰ ੁਮੇਲਹੁ ਿਨ ਨਾਨਕ ਹਤਰ ਧਨ ੁਪਲੈ ਿੀਉ ॥੪॥੧॥ 
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ਹਤਰ ਹਤਰ ਿੂਿੰਦ ਿਏ ਹਤਰ ਸੁਆਮੀ ਹਮ ਚਾਤਤਰਕ ਤਿਲਲ ਤਿਲਲਾਤੀ ॥ 
 

ਧਨਾਸਰੀ ਮਹਲਾ ੪ ॥ (668-1) 

ਹਤਰ ਹਤਰ ਿੂਿੰਦ ਿਏ ਹਤਰ ਸਆੁਮੀ ਹਮ ਚਾਤਤਰਕ ਤਿਲਲ ਤਿਲਲਾਤੀ ॥ 

ਹਤਰ ਹਤਰ ਤਿਪਾ ਕਰਹੁ ਪਰਿ ਅਪਨੀ ਮੁਤਖ ਦਵੇਹੁ ਹਤਰ ਤਨਮਖਾਤੀ ॥੧॥ 

ਹਤਰ ਤਿਨੁ ਰਤਹ ਨ ਸਕਉ ਇਕ ਰਾਤੀ ॥ 

ਤਿਉ ਤਿਨੁ ਅਮਲ ੈਅਮਲੀ ਮਤਰ ਿਾਈ ਹੈ ਤਤਉ ਹਤਰ ਤਿਨ ੁਹਮ ਮਤਰ ਿਾਤੀ ॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਤੁਮ ਹਤਰ ਸਰਵਰ ਅਤਤ ਅਗਾਹ ਹਮ ਲਤਹ ਨ ਸਕਤਹ ਅਿੰਤੁ ਮਾਤੀ ॥ 

ਤੂ ਪਰ ੈਪਰ ੈਅਪਰਿੰਪਰ ੁਸੁਆਮੀ ਤਮਤਤ ਿਾਨਹ ੁਆਪਨ ਗਾਤੀ ॥੨॥ 

ਹਤਰ ਕੇ ਸਿੰਤ ਿਨਾ ਹਤਰ ਿਤਪਓ ਗੁਰ ਰਿੰਤਗ ਚਲੂਲ ੈਰਾਤੀ ॥ 

ਹਤਰ ਹਤਰ ਿਗਤਤ ਿਨੀ ਅਤਤ ਸੋਿਾ ਹਤਰ ਿਤਪਓ ਊਤਮ ਪਾਤੀ ॥੩॥ 

ਆਪੇ ਿਾਕੁਰੁ ਆਪੇ ਸਵੇਕੁ ਆਤਪ ਿਨਾਵੈ ਿਾਤੀ ॥ 

ਨਾਨਕ ੁਿਨੁ ਤੁਮਰੀ ਸਰਣਾਈ ਹਤਰ ਰਾਖਹੁ ਲਾਿ ਿਗਾਤੀ ॥੪॥੫॥ 
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ਹਤਰ ਤਹਰਦ ੈਿਤਪ ਨਾਮ ੁਮਰੁਾਰੀ ॥ 
 

ਿੈਰਉ ਮਹਲਾ ੪ ॥ (1135-6) 

ਤੇ ਸਾਧ ੂਹਤਰ ਮੇਲਹੁ ਸੁਆਮੀ ਤਿਨ ਿਤਪਆ ਗਤਤ ਹੋਇ ਹਮਾਰੀ ॥ 

ਤਤਨ ਕਾ ਦਰਸੁ ਦੇਤਖ ਮਨੁ ਤਿਗਸੈ ਤਖਨੁ ਤਖਨੁ ਤਤਨ ਕਉ ਹਉ ਿਤਲਹਾਰੀ ॥੧॥ 

ਹਤਰ ਤਹਰਦੈ ਿਤਪ ਨਾਮੁ ਮੁਰਾਰੀ ॥ 

ਤਿਪਾ ਤਿਪਾ ਕਤਰ ਿਗਤ ਤਪਤ ਸੁਆਮੀ ਹਮ ਦਾਸਤਨ ਦਾਸ ਕੀਿ ੈਪਤਨਹਾਰੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਤਤਨ ਮਤਤ ਊਤਮ ਤਤਨ ਪਤਤ ਊਤਮ ਤਿਨ ਤਹਰਦੈ ਵਤਸਆ ਿਨਵਾਰੀ ॥ 

ਤਤਨ ਕੀ ਸਵੇਾ ਲਾਇ ਹਤਰ ਸਆੁਮੀ ਤਤਨ ਤਸਮਰਤ ਗਤਤ ਹਇੋ ਹਮਾਰੀ ॥੨॥ 

ਤਿਨ ਐਸਾ ਸਤਤਗੁਰੁ ਸਾਧ ੁਨ ਪਾਇਆ ਤੇ ਹਤਰ ਦਰਗਹ ਕਾਢੇ ਮਾਰੀ ॥ 

ਤੇ ਨਰ ਤਨਿੰਦਕ ਸੋਿ ਨ ਪਾਵਤਹ ਤਤਨ ਨਕ ਕਾਿ ੇਤਸਰਿਨਹਾਰੀ ॥੩॥ 

ਹਤਰ ਆਤਪ ਿਲੁਾਵ ੈਆਪ ੇਿੋਲ ੈਹਤਰ ਆਤਪ ਤਨਰਿੰਿਨੁ ਤਨਰਿੰਕਾਰੁ ਤਨਰਾਹਾਰੀ ॥ 

ਹਤਰ ਤਿਸੁ ਤ ੂਮੇਲਤਹ ਸੋ ਤੁਧੁ ਤਮਲਸੀ ਿਨ ਨਾਨਕ ਤਕਆ ਏਤਹ ਿਿੰਤ ਤਵਚਾਰੀ ॥੪॥੨॥੬॥ 
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ਹਤਰ ਕਾ ਸਿੰਤੁ ਸਤਗਰੁੁ ਸਤ ਪੁਰਖਾ ਿੋ ਿੋਲੈ ਹਤਰ ਹਤਰ ਿਾਨੀ ॥ 
 

ਧਨਾਸਰੀ ਮਹਲਾ ੪ ॥ (667-8) 

ਹਤਰ ਕਾ ਸਿੰਤੁ ਸਤਗੁਰੁ ਸਤ ਪਰੁਖਾ ਿੋ ਿੋਲ ੈਹਤਰ ਹਤਰ ਿਾਨੀ ॥ 

ਿੋ ਿੋ ਕਹੈ ਸੁਣ ੈਸ ੋਮੁਕਤਾ ਹਮ ਤਤਸ ਕੈ ਸਦ ਕੁਰਿਾਨੀ ॥੧॥ 

ਹਤਰ ਕੇ ਸਿੰਤ ਸੁਨਹੁ ਿਸ ੁਕਾਨੀ ॥ 

ਹਤਰ ਹਤਰ ਕਥਾ ਸਨੁਹੁ ਇਕ ਤਨਮਖ ਪਲ ਸਤਿ ਤਕਲਤਵਖ ਪਾਪ ਲਤਹ ਿਾਨੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਐਸਾ ਸਿੰਤੁ ਸਾਧ ੁਤਿਨ ਪਾਇਆ ਤੇ ਵਡ ਪੁਰਖ ਵਡਾਨੀ ॥ 

ਤਤਨ ਕੀ ਧੂਤਰ ਮਿੰਗਹ ਪਰਿ ਸਆੁਮੀ ਹਮ ਹਤਰ ਲੋਚ ਲੁਚਾਨੀ ॥੨॥ 

ਹਤਰ ਹਤਰ ਸਫਤਲਓ ਤਿਰਖੁ ਪਰਿ ਸੁਆਮੀ ਤਿਨ ਿਤਪਓ ਸੇ ਤਤਰਪਤਾਨੀ ॥ 

ਹਤਰ ਹਤਰ ਅਿੰਤਮਰਤ ੁਪੀ ਤਤਰਪਤਾਸੇ ਸਿ ਲਾਥੀ ਿੂਖ ਿੁਖਾਨੀ ॥੩॥ 

ਤਿਨ ਕ ੇਵਡ ੇਿਾਗ ਵਡ ਊਚ ੇਤਤਨ ਹਤਰ ਿਤਪਓ ਿਪਾਨੀ ॥ 

ਤਤਨ ਹਤਰ ਸਿੰਗਤਤ ਮੇਤਲ ਪਰਿ ਸੁਆਮੀ ਿਨ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਦਸਾਨੀ ॥੪॥੩॥ 
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ਹਤਰ ਕਾ ਸਿੰਤੁ ਪਰਾਨ ਧਨ ਤਤਸ ਕਾ ਪਤਨਹਾਰਾ ॥ 
 

ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (745-11) 

ਹਤਰ ਕਾ ਸਿੰਤੁ ਪਰਾਨ ਧਨ ਤਤਸ ਕਾ ਪਤਨਹਾਰਾ ॥ 

ਿਾਈ ਮੀਤ ਸੁਤ ਸਗਲ ਤੇ ਿੀਅ ਹੂਿੰ ਤ ੇਤਪਆਰਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਕੇਸਾ ਕਾ ਕਤਰ ਿੀਿਨਾ ਸਿੰਤ ਚਉਰੁ ਢੁਲਾਵਉ ॥ 

ਸੀਸੁ ਤਨਹਾਰਉ ਚਰਣ ਤਤਲ ਧਤੂਰ ਮੁਤਖ ਲਾਵਉ ॥੧॥ 

ਤਮਸਿ ਿਚਨ ਿਨੇਤੀ ਕਰਉ ਦੀਨ ਕੀ ਤਨਆਈ ॥ 

ਤਤਿ ਅਤਿਮਾਨ ੁਸਰਣੀ ਪਰਉ ਹਤਰ ਗੁਣ ਤਨਤਧ ਪਾਈ ॥੨॥ 

ਅਵਲੋਕਨ ਪਨੁਹ ਪਨੁਹ ਕਰਉ ਿਨ ਕਾ ਦਰਸਾਰੁ ॥ 

ਅਿੰਤਮਰਤ ਿਚਨ ਮਨ ਮਤਹ ਤਸਿੰਚਉ ਿਿੰਦਉ ਿਾਰ ਿਾਰ ॥੩॥ 

ਤਚਤਵਉ ਮਤਨ ਆਸਾ ਕਰਉ ਿਨ ਕਾ ਸਿੰਗੁ ਮਾਗਉ ॥ 

ਨਾਨਕ ਕਉ ਪਰਿ ਦਇਆ ਕਤਰ ਦਾਸ ਚਰਣੀ ਲਾਗਉ ॥੪॥੨॥੪੨॥ 
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ਹਤਰ ਕਾ ਸਿੰਤੁ ਤਮਲ ੈਗੁਰ ਸਾਧੂ ਲੈ ਤਤਸ ਕੀ ਧੂਤਰ ਮਤੁਖ ਲਾਈ ॥ 
 

ਮਲਾਰ ਮਹਲਾ ੪ ॥ (1263-5) 

ਗਿੰਗਾ ਿਮੁਨਾ ਗੋਦਾਵਰੀ ਸਰਸੁਤੀ ਤੇ ਕਰਤਹ ਉਦਮੁ ਧਤੂਰ ਸਾਧੂ ਕੀ ਤਾਈ ॥ 

ਤਕਲਤਵਖ ਮਲੈੁ ਿਰ ੇਪਰ ੇਹਮਰ ੈਤਵਤਚ ਹਮਰੀ ਮੈਲੁ ਸਾਧ ੂਕੀ ਧਤੂਰ ਗਵਾਈ ॥੧॥ 

ਤੀਰਤਥ ਅਿਸਤਿ ਮਿਨ ੁਨਾਈ ॥ 

ਸਤਸਿੰਗਤਤ ਕੀ ਧਤੂਰ ਪਰੀ ਉਤਡ ਨੇਤਰੀ ਸਿ ਦੁਰਮਤਤ ਮੈਲੁ ਗਵਾਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਿਾਹਰਨਵੀ ਤਪ ੈਿਾਗੀਰਤਥ ਆਣੀ ਕੇਦਾਰੁ ਥਾਤਪਓ ਮਹਸਾਈ ॥ 

ਕਾਂਸੀ ਤਿਸਨੁ ਚਰਾਵਤ ਗਾਊ ਤਮਤਲ ਹਤਰ ਿਨ ਸੋਿਾ ਪਾਈ ॥੨॥ 

ਤਿਤਨੇ ਤੀਰਥ ਦੇਵੀ ਥਾਪ ੇਸਤਿ ਤਤਤਨੇ ਲੋਚਤਹ ਧੂਤਰ ਸਾਧੂ ਕੀ ਤਾਈ ॥ 

ਹਤਰ ਕਾ ਸਿੰਤੁ ਤਮਲੈ ਗੁਰ ਸਾਧੂ ਲੈ ਤਤਸ ਕੀ ਧੂਤਰ ਮੁਤਖ ਲਾਈ ॥੩॥ 

ਤਿਤਨੀ ਤਸਰਸਤਿ ਤੁਮਰੀ ਮੇਰੇ ਸਆੁਮੀ ਸਿ ਤਤਤਨੀ ਲੋਚੈ ਧੂਤਰ ਸਾਧੂ ਕੀ ਤਾਈ ॥ 

ਨਾਨਕ ਤਲਲਾਤਿ ਹਵੋੈ ਤਿਸੁ ਤਲਤਖਆ ਤਤਸੁ ਸਾਧੂ ਧਤੂਰ ਦ ੇਹਤਰ ਪਾਤਰ ਲਿੰਘਾਈ ॥੪॥੨॥ 
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ਹਤਰ ਕਾ ਿਨ ੁਹਤਰ ਿਲ ਕਾ ਮੀਨਾ ਹਤਰ ਤਿਸਰਤ ਫੂਤਿ ਮਰੈ ॥ 
 

ਮਲਾਰ ਮਹਲਾ ੪ ॥ (1263-12) 

ਤਤਸੁ ਿਨ ਕਉ ਹਤਰ ਮੀਿ ਲਗਾਨਾ ਤਿਸੁ ਹਤਰ ਹਤਰ ਤਿਪਾ ਕਰ ੈ॥ 

ਤਤਸ ਕੀ ਿੂਖ ਦੂਖ ਸਤਿ ਉਤਰ ੈਿੋ ਹਤਰ ਗੁਣ ਹਤਰ ਉਚਰ ੈ॥੧॥ 

ਿਤਪ ਮਨ ਹਤਰ ਹਤਰ ਹਤਰ ਤਨਸਤਰ ੈ॥ 

ਗੁਰ ਕੇ ਿਚਨ ਕਰਨ ਸੁਤਨ ਤਧਆਵੈ ਿਵ ਸਾਗਰੁ ਪਾਤਰ ਪਰ ੈ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਤਤਸੁ ਿਨ ਕੇ ਹਮ ਹਾਤਿ ਤਿਹਾਝੇ ਤਿਸ ੁਹਤਰ ਹਤਰ ਤਿਪਾ ਕਰ ੈ॥ 

ਹਤਰ ਿਨ ਕਉ ਤਮਤਲਆਂ ਸੁਖ ੁਪਾਈਐ ਸਿ ਦੁਰਮਤਤ ਮੈਲੁ ਹਰ ੈ॥੨॥ 

ਹਤਰ ਿਨ ਕਉ ਹਤਰ ਿੂਖ ਲਗਾਨੀ ਿਨੁ ਤਤਰਪਤੈ ਿਾ ਹਤਰ ਗੁਨ ਤਿਚਰ ੈ॥ 

ਹਤਰ ਕਾ ਿਨੁ ਹਤਰ ਿਲ ਕਾ ਮੀਨਾ ਹਤਰ ਤਿਸਰਤ ਫੂਤਿ ਮਰ ੈ॥੩॥ 

ਤਿਤਨ ਏਹ ਪਰੀਤਤ ਲਾਈ ਸੋ ਿਾਨੈ ਕ ੈਿਾਨੈ ਤਿਸੁ ਮਤਨ ਧਰੈ ॥ 

ਿਨੁ ਨਾਨਕੁ ਹਤਰ ਦੇਤਖ ਸੁਖੁ ਪਾਵੈ ਸਿ ਤਨ ਕੀ ਿੂਖ ਿਰ ੈ॥੪॥੩॥ 
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ਹਤਰ ਕਾ ਨਾਮੁ ਤਧਆਇ ਕ ੈਹੋਹੁ ਹਤਰਆ ਿਾਈ ॥ 
 

ਿਸਿੰਤ ਕੀ ਵਾਰ ਮਹਲੁ ੫  (1193-6) 

ਹਤਰ ਕਾ ਨਾਮੁ ਤਧਆਇ ਕੈ ਹਹੋੁ ਹਤਰਆ ਿਾਈ ॥ 

ਕਰਤਮ ਤਲਖਿੰਤ ੈਪਾਈਐ ਇਹ ਰੁਤਤ ਸੁਹਾਈ ॥ 

ਵਣੁ ਤਤਰਣ ੁਤਤਰਿਵਣੁ ਮਉਤਲਆ ਅਿੰਤਮਰਤ ਫਲ ੁਪਾਈ ॥ 

ਤਮਤਲ ਸਾਧ ੂਸੁਖੁ ਊਪਿੈ ਲਥੀ ਸਿ ਛਾਈ ॥ 

ਨਾਨਕ ੁਤਸਮਰ ੈਏਕੁ ਨਾਮੁ ਤਫਤਰ ਿਹੁਤਿ ਨ ਧਾਈ ॥੧॥ 

ਪਿੰਿੇ ਿਧ ੇਮਹਾਿਲੀ ਕਤਰ ਸਚਾ ਢੋਆ ॥ 

ਆਪਣੇ ਚਰਣ ਿਪਾਇਅਨੁ ਤਵਤਚ ਦਯੁ ਖਿੋਆ ॥ 

ਰੋਗ ਸੋਗ ਸਤਿ ਤਮਤਿ ਗਏ ਤਨਤ ਨਵਾ ਤਨਰੋਆ ॥ 

ਤਦਨੁ ਰਤੈਣ ਨਾਮੁ ਤਧਆਇਦਾ ਤਫਤਰ ਪਾਇ ਨ ਮੋਆ ॥ 

ਤਿਸ ਤ ੇਉਪਤਿਆ ਨਾਨਕਾ ਸਈੋ ਤਫਤਰ ਹੋਆ ॥੨॥ 

ਤਕਥਹੁ ਉਪਿ ੈਕਹ ਰਹੈ ਕਹ ਮਾਤਹ ਸਮਾਵੈ ॥ 

ਿੀਅ ਿਿੰਤ ਸਤਿ ਖਸਮ ਕ ੇਕਉਣੁ ਕੀਮਤਤ ਪਾਵ ੈ॥ 

ਕਹਤਨ ਤਧਆਇਤਨ ਸੁਣਤਨ ਤਨਤ ਸ ੇਿਗਤ ਸੁਹਾਵੈ ॥ 

ਅਗਮੁ ਅਗੋਚਰੁ ਸਾਤਹਿੋ ਦੂਸਰੁ ਲਵ ੈਨ ਲਾਵੈ ॥ 

ਸਚੁ ਪੂਰ ੈਗੁਤਰ ਉਪਦੇਤਸਆ ਨਾਨਕੁ ਸੁਣਾਵ ੈ॥੩॥੧॥ 
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ਹਤਰ ਕਾ ਨਾਮੁ ਤਰਦ ੈਤਨਤ ਤਧਆਈ ॥ 
 

ਆਸਾ ਘਰੁ ੭ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (394-2) 

ਹਤਰ ਕਾ ਨਾਮੁ ਤਰਦੈ ਤਨਤ ਤਧਆਈ ॥ 

ਸਿੰਗੀ ਸਾਥੀ ਸਗਲ ਤਰਾਂਈ ॥੧॥ 

ਗੁਰੁ ਮੇਰ ੈਸਿੰਤਗ ਸਦਾ ਹੈ ਨਾਲ ੇ॥ 

ਤਸਮਤਰ ਤਸਮਤਰ ਤਤਸੁ ਸਦਾ ਸਮਹਾਲ ੇ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਤੇਰਾ ਕੀਆ ਮੀਿਾ ਲਾਗੈ ॥ 

ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਪਦਾਰਥੁ ਨਾਨਕੁ ਮਾਂਗੈ ॥੨॥੪੨॥੯੩॥ 
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ਹਤਰ ਕਾ ਤਿਲੋਵਨਾ ਤਿਲੋਵਹੁ ਮਰੇੇ ਿਾਈ ॥ 
 

ਆਸਾ ਸਰੀ ਕਿੀਰ ਿੀਉ ਕ ੇਚਉਪਦੇ ਇਕਤੁਕ ੇ॥ (478-6) 

ਸਨਕ ਸਨਿੰਦ ਅਿੰਤ ੁਨਹੀ ਪਾਇਆ ॥ 

ਿੇਦ ਪਿੇ ਪਤਿ ਿਰਹਮੇ ਿਨਮੁ ਗਵਾਇਆ ॥੧॥ 

ਹਤਰ ਕਾ ਤਿਲਵੋਨਾ ਤਿਲੋਵਹੁ ਮੇਰੇ ਿਾਈ ॥ 

ਸਹਤਿ ਤਿਲੋਵਹ ੁਿਸੈੇ ਤਤ ੁਨ ਿਾਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਤਨੁ ਕਤਰ ਮਿੁਕੀ ਮਨ ਮਾਤਹ ਤਿਲੋਈ ॥ 

ਇਸੁ ਮਿੁਕੀ ਮਤਹ ਸਿਦੁ ਸਿੰਿਈੋ ॥੨॥ 

ਹਤਰ ਕਾ ਤਿਲਵੋਨਾ ਮਨ ਕਾ ਿੀਚਾਰਾ ॥ 

ਗੁਰ ਪਰਸਾਤਦ ਪਾਵੈ ਅਿੰਤਮਰਤ ਧਾਰਾ ॥੩॥ 

ਕਹੁ ਕਿੀਰ ਨਦਤਰ ਕਰੇ ਿ ੇਮੀਰਾ ॥ 

ਰਾਮ ਨਾਮ ਲਤਗ ਉਤਰੇ ਤੀਰਾ ॥੪॥੧॥੧੦॥ 
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ਹਤਰ ਕੀ ਗਤਤ ਨਤਹ ਕੋਊ ਿਾਨੈ ॥ 
 

ਰਾਗੁ ਤਿਹਾਗਿਾ ਮਹਲਾ ੯ ॥ (537-8) 

ਹਤਰ ਕੀ ਗਤਤ ਨਤਹ ਕੋਊ ਿਾਨੈ ॥ 

ਿੋਗੀ ਿਤੀ ਤਪੀ ਪਤਚ ਹਾਰੇ ਅਰੁ ਿਹੁ ਲੋਗ ਤਸਆਨ ੇ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਤਛਨ ਮਤਹ ਰਾਉ ਰਿੰਕ ਕਉ ਕਰਈ ਰਾਉ ਰਿੰਕ ਕਤਰ ਡਾਰੇ ॥ 

ਰੀਤੇ ਿਰੇ ਿਰ ੇਸਖਨਾਵੈ ਯਹ ਤਾ ਕੋ ਤਿਵਹਾਰੇ ॥੧॥ 

ਅਪਨੀ ਮਾਇਆ ਆਤਪ ਪਸਾਰੀ ਆਪਤਹ ਦੇਖਨਹਾਰਾ ॥ 

ਨਾਨਾ ਰੂਪੁ ਧਰ ੇਿਹੁ ਰਿੰਗੀ ਸਿ ਤੇ ਰਹੈ ਤਨਆਰਾ ॥੨॥ 

ਅਗਨਤ ਅਪਾਰੁ ਅਲਖ ਤਨਰਿੰਿਨ ਤਿਹ ਸਿ ਿਗ ੁਿਰਮਾਇਓ ॥ 

ਸਗਲ ਿਰਮ ਤਤਿ ਨਾਨਕ ਪਰਾਣੀ ਚਰਤਨ ਤਾਤਹ ਤਚਤੁ ਲਾਇਓ ॥੩॥੧॥੨॥ 
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ਹਤਰ ਕੀ ਤੁਮ ਸੇਵਾ ਕਰਹੁ ਦੂਿੀ ਸੇਵਾ ਕਰਹੁ ਨ ਕੋਇ ਿੀ ॥ 
 

ਗੂਿਰੀ ਮਹਲਾ ੩ ॥ (490-8) 

ਹਤਰ ਕੀ ਤੁਮ ਸੇਵਾ ਕਰਹੁ ਦੂਿੀ ਸਵੇਾ ਕਰਹੁ ਨ ਕਇੋ ਿੀ ॥ 

ਹਤਰ ਕੀ ਸਵੇਾ ਤੇ ਮਨਹੁ ਤਚਿੰਤਦਆ ਫਲੁ ਪਾਈਐ ਦੂਿੀ ਸੇਵਾ ਿਨਮੁ ਤਿਰਥਾ ਿਾਇ ਿੀ ॥੧॥ 

ਹਤਰ ਮੇਰੀ ਪਰੀਤਤ ਰੀਤਤ ਹੈ ਹਤਰ ਮੇਰੀ ਹਤਰ ਮੇਰੀ ਕਥਾ ਕਹਾਨੀ ਿੀ ॥ 

ਗੁਰ ਪਰਸਾਤਦ ਮੇਰਾ ਮਨੁ ਿੀਿ ੈਏਹਾ ਸੇਵ ਿਨੀ ਿੀਉ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਹਤਰ ਮੇਰਾ ਤਸਤਮਰਤਤ ਹਤਰ ਮੇਰਾ ਸਾਸਤਰ ਹਤਰ ਮੇਰਾ ਿਿੰਧਪ ੁਹਤਰ ਮੇਰਾ ਿਾਈ ॥ 

ਹਤਰ ਕੀ ਮੈ ਿੂਖ ਲਾਗੈ ਹਤਰ ਨਾਤਮ ਮੇਰਾ ਮਨ ੁਤਤਰਪਤੈ ਹਤਰ ਮੇਰਾ ਸਾਕ ੁਅਿੰਤਤ ਹੋਇ ਸਖਾਈ ॥੨॥ 

ਹਤਰ ਤਿਨੁ ਹੋਰ ਰਾਤਸ ਕੂਿੀ ਹੈ ਚਲਤਦਆ ਨਾਤਲ ਨ ਿਾਈ ॥ 

ਹਤਰ ਮੇਰਾ ਧਨ ੁਮੇਰ ੈਸਾਤਥ ਚਾਲੈ ਿਹਾ ਹਉ ਿਾਉ ਤਹ ਿਾਈ ॥੩॥ 

ਸੋ ਝੂਿਾ ਿ ੋਝੂਿ ੇਲਾਗੈ ਝਿੂੇ ਕਰਮ ਕਮਾਈ ॥ 

ਕਹੈ ਨਾਨਕੁ ਹਤਰ ਕਾ ਿਾਣਾ ਹੋਆ ਕਹਣਾ ਕਛੂ ਨ ਿਾਈ ॥੪॥੨॥੪॥ 
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ਹਤਰ ਕੀ ਤਪਆਸ ਤਪਆਸੀ ਕਾਮਤਨ ਦੇਖਉ ਰਤੈਨ ਸਿਾਈ ॥ 
 

ਰਾਗੁ ਸਾਰਗ ਅਸਿਪਦੀਆ ਮਹਲਾ ੧ ਘਰੁ ੧  (1232-6) 

ਹਤਰ ਤਿਨੁ ਤਕਉ ਿੀਵਾ ਮੇਰੀ ਮਾਈ ॥ 

ਿ ੈਿਗਦੀਸ ਤੇਰਾ ਿਸੁ ਿਾਚਉ ਮੈ ਹਤਰ ਤਿਨੁ ਰਹਨੁ ਨ ਿਾਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਹਤਰ ਕੀ ਤਪਆਸ ਤਪਆਸੀ ਕਾਮਤਨ ਦੇਖਉ ਰਤੈਨ ਸਿਾਈ ॥ 

ਸਰੀਧਰ ਨਾਥ ਮੇਰਾ ਮਨੁ ਲੀਨਾ ਪਰਿੁ ਿਾਨ ੈਪੀਰ ਪਰਾਈ ॥੧॥ 

ਗਣਤ ਸਰੀਤਰ ਪੀਰ ਹੈ ਹਤਰ ਤਿਨੁ ਗੁਰ ਸਿਦੀ ਹਤਰ ਪਾਂਈ ॥ 

ਹੋਹੁ ਦਇਆਲ ਤਿਪਾ ਕਤਰ ਹਤਰ ਿੀਉ ਹਤਰ ਤਸਉ ਰਹਾਂ ਸਮਾਈ ॥੨॥ 

ਐਸੀ ਰਵਤ ਰਵਹੁ ਮਨ ਮੇਰ ੇਹਤਰ ਚਰਣੀ ਤਚਤੁ ਲਾਈ ॥ 

ਤਿਸਮ ਿਏ ਗੁਣ ਗਾਇ ਮਨੋਹਰ ਤਨਰਿਉ ਸਹਤਿ ਸਮਾਈ ॥੩॥ 

ਤਹਰਦੈ ਨਾਮੁ ਸਦਾ ਧੁਤਨ ਤਨਹਚਲ ਘਿ ੈਨ ਕੀਮਤਤ ਪਾਈ ॥ 

ਤਿਨੁ ਨਾਵ ੈਸਿੁ ਕਈੋ ਤਨਰਧਨ ੁਸਤਤਗੁਤਰ ਿੂਝ ਿੁਝਾਈ ॥੪॥ 

ਪਰੀਤਮ ਪਰਾਨ ਿਏ ਸੁਤਨ ਸਿਨੀ ਦੂਤ ਮੁਏ ਤਿਖੁ ਖਾਈ ॥ 

ਿਿ ਕੀ ਉਪਿੀ ਤਿ ਕੀ ਤਸੈੀ ਰਿੰਗੁਲ ਿਈ ਮਤਨ ਿਾਈ ॥੫॥ 

ਸਹਿ ਸਮਾਤਧ ਸਦਾ ਤਲਵ ਹਤਰ ਤਸਉ ਿੀਵਾਂ ਹਤਰ ਗੁਨ ਗਾਈ ॥ 

ਗੁਰ ਕੈ ਸਿਤਦ ਰਤਾ ਿੈਰਾਗੀ ਤਨਿ ਘਤਰ ਤਾਿੀ ਲਾਈ ॥੬॥ 

ਸੁਧ ਰਸ ਨਾਮੁ ਮਹਾ ਰਸੁ ਮੀਿਾ ਤਨਿ ਘਤਰ ਤਤ ੁਗੁਸਾਂਈੋਂ ॥ 

ਤਹ ਹੀ ਮਨੁ ਿਹ ਹੀ ਤ ੈਰਾਤਖਆ ਐਸੀ ਗੁਰਮਤਤ ਪਾਈ ॥੭॥ 

ਸਨਕ ਸਨਾਤਦ ਿਰਹਮਾਤਦ ਇਿੰਦਰਾਤਦਕ ਿਗਤਤ ਰਤੇ ਿਤਨ ਆਈ ॥ 

ਨਾਨਕ ਹਤਰ ਤਿਨ ੁਘਰੀ ਨ ਿੀਵਾਂ ਹਤਰ ਕਾ ਨਾਮੁ ਵਡਾਈ ॥੮॥੧॥ 
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ਹਤਰ ਕੀ ਪੂਿਾ ਦੁਲਿੰਿ ਹੈ ਸਿੰਤਹੁ ਕਹਣਾ ਕਛੂ ਨ ਿਾਈ ॥ 
 

ਰਾਮਕਲੀ ਮਹਲਾ ੩ ॥ (910-5) 

ਹਤਰ ਕੀ ਪੂਿਾ ਦਲੁਿੰਿ ਹੈ ਸਿੰਤਹ ੁਕਹਣਾ ਕਛੂ ਨ ਿਾਈ ॥੧॥ 

ਸਿੰਤਹੁ ਗੁਰਮੁਤਖ ਪੂਰਾ ਪਾਈ ॥ 

ਨਾਮੋ ਪੂਿ ਕਰਾਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਹਤਰ ਤਿਨੁ ਸਿੁ ਤਕਛ ੁਮੈਲਾ ਸਿੰਤਹੁ ਤਕਆ ਹਉ ਪੂਿ ਚਿਾਈ ॥੨॥ 

ਹਤਰ ਸਾਚੇ ਿਾਵੈ ਸਾ ਪੂਿਾ ਹੋਵ ੈਿਾਣਾ ਮਤਨ ਵਸਾਈ ॥੩॥ 

ਪੂਿਾ ਕਰ ੈਸਿੁ ਲੋਕ ੁਸਿੰਤਹ ੁਮਨਮੁਤਖ ਥਾਇ ਨ ਪਾਈ ॥੪॥ 

ਸਿਤਦ ਮਰੈ ਮਨੁ ਤਨਰਮਲੁ ਸਿੰਤਹੁ ਏਹ ਪੂਿਾ ਥਾਇ ਪਾਈ ॥੫॥ 

ਪਤਵਤ ਪਾਵਨ ਸ ੇਿਨ ਸਾਚੇ ਏਕ ਸਿਤਦ ਤਲਵ ਲਾਈ ॥੬॥ 

ਤਿਨੁ ਨਾਵ ੈਹੋਰ ਪੂਿ ਨ ਹੋਵੀ ਿਰਤਮ ਿੁਲੀ ਲੋਕਾਈ ॥੭॥ 

ਗੁਰਮੁਤਖ ਆਪੁ ਪਛਾਣ ੈਸਿੰਤਹੁ ਰਾਮ ਨਾਤਮ ਤਲਵ ਲਾਈ ॥੮॥ 

ਆਪੇ ਤਨਰਮਲੁ ਪੂਿ ਕਰਾਏ ਗਰੁ ਸਿਦੀ ਥਾਇ ਪਾਈ ॥੯॥ 

ਪੂਿਾ ਕਰਤਹ ਪਰ ੁਤਿਤਧ ਨਹੀ ਿਾਣਤਹ ਦੂਿ ੈਿਾਇ ਮਲ ੁਲਾਈ ॥੧੦॥ 

ਗੁਰਮੁਤਖ ਹੋਵ ੈਸ ੁਪੂਿਾ ਿਾਣ ੈਿਾਣਾ ਮਤਨ ਵਸਾਈ ॥੧੧॥ 

ਿਾਣੇ ਤੇ ਸਤਿ ਸੁਖ ਪਾਵੈ ਸਿੰਤਹ ੁਅਿੰਤ ੇਨਾਮੁ ਸਖਾਈ ॥੧੨॥ 

ਅਪਣਾ ਆਪ ੁਨ ਪਛਾਣਤਹ ਸਿੰਤਹੁ ਕੂਤਿ ਕਰਤਹ ਵਤਡਆਈ ॥੧੩॥ 

ਪਾਖਿੰਤਡ ਕੀਨੈ ਿਮੁ ਨਹੀ ਛੋਡ ੈਲੈ ਿਾਸੀ ਪਤਤ ਗਵਾਈ ॥੧੪॥ 

ਤਿਨ ਅਿੰਤਤਰ ਸਿਦੁ ਆਪੁ ਪਛਾਣਤਹ ਗਤਤ ਤਮਤਤ ਤਤਨ ਹੀ ਪਾਈ ॥੧੫॥ 

ਏਹੁ ਮਨੂਆ ਸਿੰਨ ਸਮਾਤਧ ਲਗਾਵੈ ਿੋਤੀ ਿੋਤਤ ਤਮਲਾਈ ॥੧੬॥ 

ਸੁਤਣ ਸੁਤਣ ਗੁਰਮੁਤਖ ਨਾਮੁ ਵਖਾਣਤਹ ਸਤਸਿੰਗਤਤ ਮੇਲਾਈ ॥੧੭॥ 

ਗੁਰਮੁਤਖ ਗਾਵ ੈਆਪ ੁਗਵਾਵੈ ਦਤਰ ਸਾਚੈ ਸੋਿਾ ਪਾਈ ॥੧੮॥ 

ਸਾਚੀ ਿਾਣੀ ਸਚੁ ਵਖਾਣ ੈਸਤਚ ਨਾਤਮ ਤਲਵ ਲਾਈ ॥੧੯॥ 

ਿੈ ਿਿੰਿਨੁ ਅਤਤ ਪਾਪ ਤਨਖਿੰਿਨੁ ਮੇਰਾ ਪਰਿੁ ਅਿੰਤਤ ਸਖਾਈ ॥੨੦॥ 

ਸਿੁ ਤਕਛ ੁਆਪ ੇਆਤਪ ਵਰਤ ੈਨਾਨਕ ਨਾਤਮ ਵਤਡਆਈ ॥੨੧॥੩॥੧੨॥ 
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ਹਤਰ ਕੀਆ ਕਥਾ ਕਹਾਣੀਆ ਗਤੁਰ ਮੀਤਤ ਸੁਣਾਈਆ ॥ 
 

ਤਤਲਿੰਗ ਮਹਲਾ ੪ ॥ (725-10) 

ਹਤਰ ਕੀਆ ਕਥਾ ਕਹਾਣੀਆ ਗੁਤਰ ਮੀਤਤ ਸੁਣਾਈਆ ॥ 

ਿਤਲਹਾਰੀ ਗੁਰ ਆਪਣ ੇਗੁਰ ਕਉ ਿਤਲ ਿਾਈਆ ॥੧॥ 

ਆਇ ਤਮਲੁ ਗੁਰਤਸਖ ਆਇ ਤਮਲੁ ਤ ੂਮੇਰੇ ਗੁਰ ੂਕੇ ਤਪਆਰੇ ॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਹਤਰ ਕੇ ਗੁਣ ਹਤਰ ਿਾਵਦ ੇਸੇ ਗੁਰੂ ਤ ੇਪਾਏ ॥ 

ਤਿਨ ਗੁਰ ਕਾ ਿਾਣਾ ਮਿੰਤਨਆ ਤਤਨ ਘੁਤਮ ਘੁਤਮ ਿਾਏ ॥੨॥ 

ਤਿਨ ਸਤਤਗੁਰੁ ਤਪਆਰਾ ਦਤੇਖਆ ਤਤਨ ਕਉ ਹਉ ਵਾਰੀ ॥ 

ਤਿਨ ਗੁਰ ਕੀ ਕੀਤੀ ਚਾਕਰੀ ਤਤਨ ਸਦ ਿਤਲਹਾਰੀ ॥੩॥ 

ਹਤਰ ਹਤਰ ਤੇਰਾ ਨਾਮੁ ਹੈ ਦੁਖ ਮੇਿਣਹਾਰਾ ॥ 

ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਤ ੇਪਾਈਐ ਗੁਰਮੁਤਖ ਤਨਸਤਾਰਾ ॥੪॥ 

ਿੋ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਤਧਆਇਦ ੇਤੇ ਿਨ ਪਰਵਾਨਾ ॥ 

ਤਤਨ ਤਵਿਹੁ ਨਾਨਕ ੁਵਾਤਰਆ ਸਦਾ ਸਦਾ ਕੁਰਿਾਨਾ ॥੫॥ 

ਸਾ ਹਤਰ ਤੇਰੀ ਉਸਤਤਤ ਹੈ ਿੋ ਹਤਰ ਪਰਿ ਿਾਵੈ ॥ 

ਿੋ ਗੁਰਮੁਤਖ ਤਪਆਰਾ ਸੇਵਦ ੇਤਤਨ ਹਤਰ ਫਲ ੁਪਾਵੈ ॥੬॥ 

ਤਿਨਾ ਹਤਰ ਸੇਤੀ ਤਪਰਹਿੀ ਤਤਨਾ ਿੀਅ ਪਰਿ ਨਾਲੇ ॥ 

ਓਇ ਿਤਪ ਿਤਪ ਤਪਆਰਾ ਿੀਵਦੇ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਸਮਾਲ ੇ॥੭॥ 

ਤਿਨ ਗੁਰਮੁਤਖ ਤਪਆਰਾ ਸਤੇਵਆ ਤਤਨ ਕਉ ਘੁਤਮ ਿਾਇਆ ॥ 

ਓਇ ਆਤਪ ਛੁਿੇ ਪਰਵਾਰ ਤਸਉ ਸਿੁ ਿਗਤੁ ਛਡਾਇਆ ॥੮॥ 

ਗੁਤਰ ਤਪਆਰ ੈਹਤਰ ਸਤੇਵਆ ਗੁਰੁ ਧਿੰਨ ੁਗੁਰ ੁਧਿੰਨੋ ॥ 

ਗੁਤਰ ਹਤਰ ਮਾਰਗੁ ਦਤਸਆ ਗੁਰ ਪੁਿੰਨੁ ਵਡ ਪੁਿੰਨੋ ॥੯॥ 

ਿੋ ਗੁਰਤਸਖ ਗੁਰ ੁਸਵੇਦੇ ਸ ੇਪਿੰਨ ਪਰਾਣੀ ॥ 

ਿਨੁ ਨਾਨਕੁ ਤਤਨ ਕਉ ਵਾਤਰਆ ਸਦਾ ਸਦਾ ਕੁਰਿਾਣੀ ॥੧੦॥ 

ਗੁਰਮੁਤਖ ਸਖੀ ਸਹੇਲੀਆ ਸ ੇਆਤਪ ਹਤਰ ਿਾਈਆ ॥ 

ਹਤਰ ਦਰਗਹ ਪੈਨਾਈਆ ਹਤਰ ਆਤਪ ਗਤਲ ਲਾਈਆ ॥੧੧॥ 

ਿੋ ਗੁਰਮੁਤਖ ਨਾਮੁ ਤਧਆਇਦੇ ਤਤਨ ਦਰਸਨੁ ਦੀਿੈ ॥ 

ਹਮ ਤਤਨ ਕੇ ਚਰਣ ਪਖਾਲਦੇ ਧੂਤਿ ਘੋਤਲ ਘਤੋਲ ਪੀਿ ੈ॥੧੨॥ 

ਪਾਨ ਸੁਪਾਰੀ ਖਾਤੀਆ ਮੁਤਖ ਿੀਿੀਆ ਲਾਈਆ ॥ 

ਹਤਰ ਹਤਰ ਕਦੇ ਨ ਚੇਤਤਓ ਿਤਮ ਪਕਤਿ ਚਲਾਈਆ ॥੧੩॥ 
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ਤਿਨ ਹਤਰ ਨਾਮਾ ਹਤਰ ਚਤੇਤਆ ਤਹਰਦੈ ਉਤਰ ਧਾਰੇ ॥ 

ਤਤਨ ਿਮ ੁਨੇਤਿ ਨ ਆਵਈ ਗੁਰਤਸਖ ਗੁਰ ਤਪਆਰੇ ॥੧੪॥ 

ਹਤਰ ਕਾ ਨਾਮੁ ਤਨਧਾਨ ੁਹੈ ਕੋਈ ਗੁਰਮੁਤਖ ਿਾਣ ੈ॥ 

ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਸਤਤਗੁਰੁ ਿੇਤਿਆ ਰਿੰਤਗ ਰਲੀਆ ਮਾਣ ੈ॥੧੫॥ 

ਸਤਤਗੁਰੁ ਦਾਤਾ ਆਖੀਐ ਤੁਤਸ ਕਰੇ ਪਸਾਓ ॥ 

ਹਉ ਗੁਰ ਤਵਿਹੁ ਸਦ ਵਾਤਰਆ ਤਿਤਨ ਤਦਤਿਾ ਨਾਓ ॥੧੬॥ 

ਸੋ ਧਿੰਨ ੁਗੁਰ ੂਸਾਿਾਤਸ ਹੈ ਹਤਰ ਦੇਇ ਸਨੇਹਾ ॥ 

ਹਉ ਵਤੇਖ ਵਤੇਖ ਗੁਰ ੂਤਵਗਤਸਆ ਗੁਰ ਸਤਤਗੁਰ ਦੇਹਾ ॥੧੭॥ 

ਗੁਰ ਰਸਨਾ ਅਿੰਤਮਰਤੁ ਿਲੋਦੀ ਹਤਰ ਨਾਤਮ ਸੁਹਾਵੀ ॥ 

ਤਿਨ ਸਤੁਣ ਤਸਖਾ ਗੁਰੁ ਮਿੰਤਨਆ ਤਤਨਾ ਿੁਖ ਸਿ ਿਾਵੀ ॥੧੮॥ 

ਹਤਰ ਕਾ ਮਾਰਗੁ ਆਖੀਐ ਕਹ ੁਤਕਤੁ ਤਿਤਧ ਿਾਈਐ ॥ 

ਹਤਰ ਹਤਰ ਤੇਰਾ ਨਾਮੁ ਹੈ ਹਤਰ ਖਰਚੁ ਲੈ ਿਾਈਐ ॥੧੯॥ 

ਤਿਨ ਗੁਰਮੁਤਖ ਹਤਰ ਆਰਾਤਧਆ ਸ ੇਸਾਹ ਵਡ ਦਾਣ ੇ॥ 

ਹਉ ਸਤਤਗੁਰ ਕਉ ਸਦ ਵਾਤਰਆ ਗੁਰ ਿਚਤਨ ਸਮਾਣੇ ॥੨੦॥ 

ਤੂ ਿਾਕੁਰੁ ਤ ੂਸਾਤਹਿੋ ਤੂਹੈ ਮੇਰਾ ਮੀਰਾ ॥ 

ਤੁਧੁ ਿਾਵੈ ਤੇਰੀ ਿਿੰਦਗੀ ਤੂ ਗੁਣੀ ਗਹੀਰਾ ॥੨੧॥ 

ਆਪੇ ਹਤਰ ਇਕ ਰਿੰਗੁ ਹੈ ਆਪ ੇਿਹੁ ਰਿੰਗੀ ॥ 

ਿੋ ਤਤਸ ੁਿਾਵੈ ਨਾਨਕਾ ਸਾਈ ਗਲ ਚਿੰਗੀ ॥੨੨॥੨॥ 
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ਹਤਰ ਕੀਰਤਨ ਮਤਹ ਏਹੁ ਮਨੁ ਿਾਗ ੈ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
 

ਗਉਿੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (199-3) 

ਸੋ ਤਕਛੁ ਕਤਰ ਤਿਤੁ ਮਲੈੁ ਨ ਲਾਗੈ ॥ 

ਹਤਰ ਕੀਰਤਨ ਮਤਹ ਏਹੁ ਮਨ ੁਿਾਗੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਏਕੋ ਤਸਮਤਰ ਨ ਦੂਿਾ ਿਾਉ ॥ 

ਸਿੰਤਸਿੰਤਗ ਿਤਪ ਕੇਵਲ ਨਾਉ ॥੧॥ 

ਕਰਮ ਧਰਮ ਨੇਮ ਿਰਤ ਪੂਿਾ ॥ 

ਪਾਰਿਰਹਮ ਤਿਨ ੁਿਾਨ ੁਨ ਦੂਿਾ ॥੨॥ 

ਤਾ ਕੀ ਪੂਰਨ ਹੋਈ ਘਾਲ ॥ 

ਿਾ ਕੀ ਪਰੀਤਤ ਅਪੁਨੇ ਪਰਿ ਨਾਤਲ ॥੩॥ 

ਸੋ ਿੈਸਨੋ ਹੈ ਅਪਰ ਅਪਾਰੁ ॥ 

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਤਿਤਨ ਤਿੇ ਤਿਕਾਰ ॥੪॥੯੬॥੧੬੫॥ 
 
  



 769 

ਹਤਰ ਕੇ ਸਿੰਤ ਸਨੁਹੁ ਿਸ ੁਕਾਨੀ ॥ 
 

ਧਨਾਸਰੀ ਮਹਲਾ ੪ ॥ (667-8) 

ਹਤਰ ਕਾ ਸਿੰਤੁ ਸਤਗੁਰੁ ਸਤ ਪਰੁਖਾ ਿੋ ਿੋਲ ੈਹਤਰ ਹਤਰ ਿਾਨੀ ॥ 

ਿੋ ਿੋ ਕਹੈ ਸੁਣ ੈਸ ੋਮੁਕਤਾ ਹਮ ਤਤਸ ਕੈ ਸਦ ਕੁਰਿਾਨੀ ॥੧॥ 

ਹਤਰ ਕੇ ਸਿੰਤ ਸੁਨਹੁ ਿਸ ੁਕਾਨੀ ॥ 

ਹਤਰ ਹਤਰ ਕਥਾ ਸਨੁਹੁ ਇਕ ਤਨਮਖ ਪਲ ਸਤਿ ਤਕਲਤਵਖ ਪਾਪ ਲਤਹ ਿਾਨੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਐਸਾ ਸਿੰਤੁ ਸਾਧ ੁਤਿਨ ਪਾਇਆ ਤੇ ਵਡ ਪੁਰਖ ਵਡਾਨੀ ॥ 

ਤਤਨ ਕੀ ਧੂਤਰ ਮਿੰਗਹ ਪਰਿ ਸਆੁਮੀ ਹਮ ਹਤਰ ਲੋਚ ਲੁਚਾਨੀ ॥੨॥ 

ਹਤਰ ਹਤਰ ਸਫਤਲਓ ਤਿਰਖੁ ਪਰਿ ਸੁਆਮੀ ਤਿਨ ਿਤਪਓ ਸੇ ਤਤਰਪਤਾਨੀ ॥ 

ਹਤਰ ਹਤਰ ਅਿੰਤਮਰਤ ੁਪੀ ਤਤਰਪਤਾਸੇ ਸਿ ਲਾਥੀ ਿੂਖ ਿੁਖਾਨੀ ॥੩॥ 

ਤਿਨ ਕ ੇਵਡ ੇਿਾਗ ਵਡ ਊਚ ੇਤਤਨ ਹਤਰ ਿਤਪਓ ਿਪਾਨੀ ॥ 

ਤਤਨ ਹਤਰ ਸਿੰਗਤਤ ਮੇਤਲ ਪਰਿ ਸੁਆਮੀ ਿਨ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਦਸਾਨੀ ॥੪॥੩॥ 
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ਹਤਰ ਕੇ ਸਖਾ ਸਾਧ ਿਨ ਨੀਕੇ ਤਤਨ ਊਪਤਰ ਹਾਥੁ ਵਤਾਵੈ ॥ 
 

ਰਾਮਕਲੀ ਮਹਲਾ ੪ ॥ (881-7) 

ਹਤਰ ਕੇ ਸਖਾ ਸਾਧ ਿਨ ਨੀਕੇ ਤਤਨ ਊਪਤਰ ਹਾਥੁ ਵਤਾਵ ੈ॥ 

ਗੁਰਮੁਤਖ ਸਾਧ ਸੇਈ ਪਰਿ ਿਾਏ ਕਤਰ ਤਕਰਪਾ ਆਤਪ ਤਮਲਾਵੈ ॥੧॥ 

ਰਾਮ ਮੋ ਕਉ ਹਤਰ ਿਨ ਮੇਤਲ ਮਤਨ ਿਾਵੈ ॥ 

ਅਤਮਉ ਅਤਮਉ ਹਤਰ ਰਸੁ ਹੈ ਮੀਿਾ ਤਮਤਲ ਸਿੰਤ ਿਨਾ ਮੁਤਖ ਪਾਵੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਹਤਰ ਕੇ ਲੋਗ ਰਾਮ ਿਨ ਊਤਮ ਤਮਤਲ ਊਤਮ ਪਦਵੀ ਪਾਵ ੈ॥ 

ਹਮ ਹੋਵਤ ਚੇਰੀ ਦਾਸ ਦਾਸਨ ਕੀ ਮੇਰਾ ਿਾਕੁਰੁ ਖੁਸੀ ਕਰਾਵ ੈ॥੨॥ 

ਸੇਵਕ ਿਨ ਸੇਵਤਹ ਸੇ ਵਡਿਾਗੀ ਤਰਦ ਮਤਨ ਤਤਨ ਪਰੀਤਤ ਲਗਾਵੈ ॥ 

ਤਿਨੁ ਪਰੀਤੀ ਕਰਤਹ ਿਹੁ ਿਾਤਾ ਕੂਿੁ ਿੋਤਲ ਕੂਿੋ ਫਲ ੁਪਾਵੈ ॥੩॥ 

ਮੋ ਕਉ ਧਾਤਰ ਤਿਪਾ ਿਗਿੀਵਨ ਦਾਤੇ ਹਤਰ ਸਿੰਤ ਪਗੀ ਲ ੇਪਾਵੈ ॥ 

ਹਉ ਕਾਿਉ ਕਾਤਿ ਿਾਤਢ ਤਸਰ ੁਰਾਖਉ ਤਿਤੁ ਨਾਨਕ ਸਿੰਤ ੁਚਤਿ ਆਵੈ ॥੪॥੩॥ 
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ਹਤਰ ਕੇ ਚਰਨ ਕਮਲ ਮਤਨ ਤਧਆਉ ॥ 
 

ਿਡੋੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (714-11) 

ਹਤਰ ਕੇ ਚਰਨ ਕਮਲ ਮਤਨ ਤਧਆਉ ॥ 

ਕਾਤਢ ਕੁਿਾਰ ੁਤਪਤ ਿਾਤ ਹਿੰਤਾ ਅਉਖਧੁ ਹਤਰ ਕੋ ਨਾਉ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਤੀਨੇ ਤਾਪ ਤਨਵਾਰਣਹਾਰਾ ਦੁਖ ਹਿੰਤਾ ਸੁਖ ਰਾਤਸ ॥ 

ਤਾ ਕਉ ਤਿਘਨੁ ਨ ਕੋਊ ਲਾਗੈ ਿਾ ਕੀ ਪਰਿ ਆਗੈ ਅਰਦਾਤਸ ॥੧॥ 

ਸਿੰਤ ਪਰਸਾਤਦ ਿੈਦ ਨਾਰਾਇਣ ਕਰਣ ਕਾਰਣ ਪਰਿ ਏਕ ॥ 

ਿਾਲ ਿੁਤਧ ਪੂਰਨ ਸੁਖਦਾਤਾ ਨਾਨਕ ਹਤਰ ਹਤਰ ਿੇਕ ॥੨॥੮॥੧੩॥ 
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ਹਤਰ ਕੇ ਚਰਨ ਿਤਪ ਿਾਂਉ ਕੁਰਿਾਨ ੁ॥ 
 

ਤਿਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (827-6) 

ਹਤਰ ਕੇ ਚਰਨ ਿਤਪ ਿਾਂਉ ਕੁਰਿਾਨੁ ॥ 

ਗੁਰੁ ਮੇਰਾ ਪਾਰਿਰਹਮ ਪਰਮੇਸਰੁੁ ਤਾ ਕਾ ਤਹਰਦੈ ਧਤਰ ਮਨ ਤਧਆਨੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਤਸਮਤਰ ਤਸਮਤਰ ਤਸਮਤਰ ਸੁਖਦਾਤਾ ਿਾ ਕਾ ਕੀਆ ਸਗਲ ਿਹਾਨੁ ॥ 

ਰਸਨਾ ਰਵਹੁ ਏਕੁ ਨਾਰਾਇਣ ੁਸਾਚੀ ਦਰਗਹ ਪਾਵਹੁ ਮਾਨ ੁ॥੧॥ 

ਸਾਧੂ ਸਿੰਗੁ ਪਰਾਪਤਤ ਿਾ ਕਉ ਤਤਨ ਹੀ ਪਾਇਆ ਏਹੁ ਤਨਧਾਨ ੁ॥ 

ਗਾਵਉ ਗੁਣ ਕੀਰਤਨ ੁਤਨਤ ਸਆੁਮੀ ਕਤਰ ਤਕਰਪਾ ਨਾਨਕ ਦੀਿ ੈਦਾਨੁ ॥੨॥੨੯॥੧੧੫॥ 
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ਹਤਰ ਕੇ ਦਰਸਨ ਕੋ ਮਤਨ ਚਾਉ ॥ 
 

ਕਦੇਾਰਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (1119-17) 

ਹਤਰ ਕੇ ਦਰਸਨ ਕੋ ਮਤਨ ਚਾਉ ॥ 

ਕਤਰ ਤਕਰਪਾ ਸਤਸਿੰਤਗ ਤਮਲਾਵਹੁ ਤੁਮ ਦੇਵਹੁ ਅਪਨ ੋਨਾਉ ॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਕਰਉ ਸਵੇਾ ਸਤ ਪੁਰਖ ਤਪਆਰੇ ਿਤ ਸਨੁੀਐ ਤਤ ਮਤਨ ਰਹਸਾਉ ॥ 

ਵਾਰੀ ਫੇਰੀ ਸਦਾ ਘੁਮਾਈ ਕਵਨੁ ਅਨੂਪ ੁਤੇਰ ੋਿਾਉ ॥੧॥ 

ਸਰਿ ਪਰਤਤਪਾਲਤਹ ਸਗਲ ਸਮਾਲਤਹ ਸਗਤਲਆ ਤੇਰੀ ਛਾਉ ॥ 

ਨਾਨਕ ਕੇ ਪਰਿ ਪੁਰਖ ਤਿਧਾਤੇ ਘਤਿ ਘਤਿ ਤੁਝਤਹ ਤਦਖਾਉ ॥੨॥੨॥੪॥ 
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ਹਤਰ ਕੇ ਨਾਮ ਕੇ ਿਨ ਕਾਂਖੀ ॥ 
 

ਸਾਰਗ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (1227-11) 

ਹਤਰ ਕੇ ਨਾਮ ਕ ੇਿਨ ਕਾਂਖੀ ॥ 

ਮਤਨ ਤਤਨ ਿਚਤਨ ਏਹੀ ਸੁਖ ੁਚਾਹਤ ਪਰਿ ਦਰਸ ੁਦੇਖਤਹ ਕਿ ਆਖੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਤੂ ਿੇਅਿੰਤੁ ਪਾਰਿਰਹਮ ਸੁਆਮੀ ਗਤਤ ਤੇਰੀ ਿਾਇ ਨ ਲਾਖੀ ॥ 

ਚਰਨ ਕਮਲ ਪਰੀਤਤ ਮਨੁ ਿੇਤਧਆ ਕਤਰ ਸਰਿਸ ੁਅਿੰਤਤਰ ਰਾਖੀ ॥੧॥ 

ਿੇਦ ਪੁਰਾਨ ਤਸਤਮਰਤਤ ਸਾਧੂ ਿਨ ਇਹ ਿਾਣੀ ਰਸਨਾ ਿਾਖੀ ॥ 

ਿਤਪ ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਨਾਨਕ ਤਨਸਤਰੀਐ ਹੋਰੁ ਦੁਤੀਆ ਤਿਰਥੀ ਸਾਖੀ ॥੨॥੯੮॥੧੨੧॥ 
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ਹਤਰ ਕੇ ਨਾਮ ਕੇ ਤਿਆਪਾਰੀ ॥ 
 

ਤਕਨਹੀ ਿਨਤਿਆ ਕਾਂਸੀ ਤਾਂਿਾ ਤਕਨਹੀ ਲਉਗ ਸੁਪਾਰੀ ॥ (1123-7) 

ਸਿੰਤਹੁ ਿਨਤਿਆ ਨਾਮੁ ਗੋਤਿਦ ਕਾ ਐਸੀ ਖਪੇ ਹਮਾਰੀ ॥੧॥ 

ਹਤਰ ਕੇ ਨਾਮ ਕ ੇਤਿਆਪਾਰੀ ॥ 

ਹੀਰਾ ਹਾਤਥ ਚਤਿਆ ਤਨਰਮੋਲਕੁ ਛੂਤਿ ਗਈ ਸਿੰਸਾਰੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਸਾਚੇ ਲਾਏ ਤਉ ਸਚ ਲਾਗੇ ਸਾਚੇ ਕੇ ਤਿਉਹਾਰੀ ॥ 

ਸਾਚੀ ਿਸਤੁ ਕ ੇਿਾਰ ਚਲਾਏ ਪਹੁਚੇ ਿਾਇ ਿਿੰਡਾਰੀ ॥੨॥ 

ਆਪਤਹ ਰਤਨ ਿਵਾਹਰ ਮਾਤਨਕ ਆਪੈ ਹ ੈਪਾਸਾਰੀ ॥ 

ਆਪੈ ਦਹ ਤਦਸ ਆਪ ਚਲਾਵੈ ਤਨਹਚਲੁ ਹੈ ਤਿਆਪਾਰੀ ॥੩॥ 

ਮਨੁ ਕਤਰ ਿੈਲੁ ਸੁਰਤਤ ਕਤਰ ਪਡੈਾ ਤਗਆਨ ਗੋਤਨ ਿਤਰ ਡਾਰੀ ॥ 

ਕਹਤੁ ਕਿੀਰੁ ਸੁਨਹੁ ਰ ੇਸਿੰਤਹੁ ਤਨਿਹੀ ਖੇਪ ਹਮਾਰੀ ॥੪॥੨॥ 
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ਹਤਰ ਕੇ ਨਾਮ ਤਿਨਾ ਦੁਖ ੁਪਾਵੈ ॥ 
 

ਤਿਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੯ ॥ (830-18) 

ਹਤਰ ਕੇ ਨਾਮ ਤਿਨਾ ਦੁਖ ੁਪਾਵੈ ॥ 

ਿਗਤਤ ਤਿਨਾ ਸਹਸਾ ਨਹ ਚੂਕੈ ਗੁਰ ੁਇਹੁ ਿੇਦੁ ਿਤਾਵੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਕਹਾ ਿਇਓ ਤੀਰਥ ਿਰਤ ਕੀਏ ਰਾਮ ਸਰਤਨ ਨਹੀ ਆਵੈ ॥ 

ਿੋਗ ਿਗ ਤਨਹਫਲ ਤਤਹ ਮਾਨਉ ਿੋ ਪਰਿ ਿਸ ੁਤਿਸਰਾਵੈ ॥੧॥ 

ਮਾਨ ਮੋਹ ਦਨੋ ੋਕਉ ਪਰਹਤਰ ਗੋਤਿਿੰਦ ਕੇ ਗੁਨ ਗਾਵ ੈ॥ 

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਇਹ ਤਿਤਧ ਕ ੋਪਰਾਨੀ ਿੀਵਨ ਮੁਕਤਤ ਕਹਾਵੈ ॥੨॥੨॥ 
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ਹਤਰ ਕੇ ਲਗੋਾ ਮੋ ਕਉ ਨੀਤਤ ਡਸ ੈਪਿਵਾਰੀ ॥ 
 

ਸੂਹੀ ਲਤਲਤ ਕਿੀਰ ਿੀਉ ॥ (793-6) 

ਏਕੁ ਕੋਿੁ ਪਿੰਚ ਤਸਕਦਾਰਾ ਪਿੰਚ ੇਮਾਗਤਹ ਹਾਲਾ ॥ 

ਤਿਮੀ ਨਾਹੀ ਮੈ ਤਕਸੀ ਕੀ ਿਈੋ ਐਸਾ ਦੇਨ ੁਦੁਖਾਲਾ ॥੧॥ 

ਹਤਰ ਕੇ ਲੋਗਾ ਮੋ ਕਉ ਨੀਤਤ ਡਸੈ ਪਿਵਾਰੀ ॥ 

ਊਪਤਰ ਿੁਿਾ ਕਤਰ ਮ ੈਗੁਰ ਪਤਹ ਪੁਕਾਤਰਆ ਤਤਤਨ ਹਉ ਲੀਆ ਉਿਾਰੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਨਉ ਡਾਡੀ ਦਸ ਮੁਿੰਸਫ ਧਾਵਤਹ ਰਈਅਤਤ ਿਸਨ ਨ ਦੇਹੀ ॥ 

ਡੋਰੀ ਪੂਰੀ ਮਾਪਤਹ ਨਾਹੀ ਿਹੁ ਤਿਸਿਾਲਾ ਲੇਹੀ ॥੨॥ 

ਿਹਤਤਰ ਘਰ ਇਕੁ ਪੁਰਖੁ ਸਮਾਇਆ ਉਤਨ ਦੀਆ ਨਾਮੁ ਤਲਖਾਈ ॥ 

ਧਰਮ ਰਾਇ ਕਾ ਦਫਤਰੁ ਸਤੋਧਆ ਿਾਕੀ ਤਰਿਮ ਨ ਕਾਈ ॥੩॥ 

ਸਿੰਤਾ ਕਉ ਮਤਤ ਕੋਈ ਤਨਿੰਦਹੁ ਸਿੰਤ ਰਾਮੁ ਹੈ ਏਕ ॥ 

ਕਹੁ ਕਿੀਰ ਮੈ ਸ ੋਗੁਰ ੁਪਾਇਆ ਿਾ ਕਾ ਨਾਉ ਤਿਿੇਕ ॥੪॥੫॥ 
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ਹਤਰ ਕੋ ਨਾਮ ੁਸਦਾ ਸੁਖਦਾਈ ॥ 
 

ਮਾਰੂ ਮਹਲਾ ੯ ॥ (1008-5) 

ਹਤਰ ਕੋ ਨਾਮੁ ਸਦਾ ਸੁਖਦਾਈ ॥ 

ਿਾ ਕਉ ਤਸਮਤਰ ਅਿਾਮਲ ੁਉਧਤਰਓ ਗਤਨਕਾ ਹੂ ਗਤਤ ਪਾਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਪਿੰਚਾਲੀ ਕਉ ਰਾਿ ਸਿਾ ਮਤਹ ਰਾਮ ਨਾਮ ਸੁਤਧ ਆਈ ॥ 

ਤਾ ਕੋ ਦੂਖੁ ਹਤਰਓ ਕਰੁਣਾ ਮੈ ਅਪਨੀ ਪੈਿ ਿਢਾਈ ॥੧॥ 

ਤਿਹ ਨਰ ਿਸ ੁਤਕਰਪਾ ਤਨਤਧ ਗਾਇਓ ਤਾ ਕਉ ਿਇਓ ਸਹਾਈ ॥ 

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਮੈ ਇਹੀ ਿਰਸੋੈ ਗਹੀ ਆਤਨ ਸਰਨਾਈ ॥੨॥੧॥ 
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ਹਤਰ ਖੋਿਹ ੁਵਡਿਾਗੀਹ ੋਤਮਤਲ ਸਾਧ ੂਸਿੰਗ ੇਰਾਮ ॥ 
 

ਤਿਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (848-11) 

ਹਤਰ ਖੋਿਹੁ ਵਡਿਾਗੀਹੋ ਤਮਤਲ ਸਾਧੂ ਸਿੰਗੇ ਰਾਮ ॥ 

ਗੁਨ ਗੋਤਵਦ ਸਦ ਗਾਈਅਤਹ ਪਾਰਿਰਹਮ ਕੈ ਰਿੰਗੇ ਰਾਮ ॥ 

ਸੋ ਪਰਿੁ ਸਦ ਹੀ ਸੇਵੀਐ ਪਾਈਅਤਹ ਫਲ ਮਿੰਗ ੇਰਾਮ ॥ 

ਨਾਨਕ ਪਰਿ ਸਰਣਾਗਤੀ ਿਤਪ ਅਨਤ ਤਰਿੰਗੇ ਰਾਮ ॥੧॥ 

ਇਕੁ ਤਤਲ ੁਪਰਿੂ ਨ ਵੀਸਰ ੈਤਿਤਨ ਸਿੁ ਤਕਛ ੁਦੀਨਾ ਰਾਮ ॥ 

ਵਡਿਾਗੀ ਮੇਲਾਵਿਾ ਗੁਰਮੁਤਖ ਤਪਰੁ ਚੀਨਹਾ ਰਾਮ ॥ 

ਿਾਹ ਪਕਤਿ ਤਮ ਤ ੇਕਾਤਢਆ ਕਤਰ ਅਪੁਨਾ ਲੀਨਾ ਰਾਮ ॥ 

ਨਾਮੁ ਿਪਤ ਨਾਨਕ ਿੀਵੈ ਸੀਤਲੁ ਮਨੁ ਸੀਨਾ ਰਾਮ ॥੨॥ 

ਤਕਆ ਗੁਣ ਤੇਰੇ ਕਤਹ ਸਕਉ ਪਰਿ ਅਿੰਤਰਿਾਮੀ ਰਾਮ ॥ 

ਤਸਮਤਰ ਤਸਮਤਰ ਨਾਰਾਇਣ ੈਿਏ ਪਾਰਗਰਾਮੀ ਰਾਮ ॥ 

ਗੁਨ ਗਾਵਤ ਗੋਤਵਿੰਦ ਕ ੇਸਿ ਇਛ ਪੁਿਾਮੀ ਰਾਮ ॥ 

ਨਾਨਕ ਉਧਰ ੇਿਤਪ ਹਰੇ ਸਿਹੂ ਕਾ ਸੁਆਮੀ ਰਾਮ ॥੩॥ 

ਰਸ ਤਿਿੰਤਨਅਿੇ ਅਪੁਨੇ ਰਾਮ ਸਿੰਗੇ ਸੇ ਲੋਇਣ ਨੀਕ ੇਰਾਮ ॥ 

ਪਰਿ ਪੇਖਤ ਇਛਾ ਪਿੰਨੀਆ ਤਮਤਲ ਸਾਿਨ ਿੀ ਕ ੇਰਾਮ ॥ 

ਅਿੰਤਮਰਤ ਰਸੁ ਹਤਰ ਪਾਇਆ ਤਿਤਖਆ ਰਸ ਫੀਕੇ ਰਾਮ ॥ 

ਨਾਨਕ ਿਲੁ ਿਲਤਹ ਸਮਾਇਆ ਿੋਤੀ ਿੋਤਤ ਮੀਕ ੇਰਾਮ ॥੪॥੨॥੫॥੯॥ 
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ਹਤਰ ਗੁਣ ਕਤਹ ਨ ਸਕਉ ਿਨਵਾਰੀ ॥ 
 

ਧਨਾਸਰੀ ਮਹਲਾ ੪ ਘਰੁ ੧ ਚਉਪਦੇ     (666-15) 

ਿੋ ਹਤਰ ਸੇਵਤਹ ਸਿੰਤ ਿਗਤ ਤਤਨ ਕ ੇਸਤਿ ਪਾਪ ਤਨਵਾਰੀ ॥ 

ਹਮ ਊਪਤਰ ਤਕਰਪਾ ਕਤਰ ਸਆੁਮੀ ਰਖੁ ਸਿੰਗਤਤ ਤੁਮ ਿ ੁਤਪਆਰੀ ॥੧॥ 

ਹਤਰ ਗੁਣ ਕਤਹ ਨ ਸਕਉ ਿਨਵਾਰੀ ॥ 

ਹਮ ਪਾਪੀ ਪਾਥਰ ਨੀਤਰ ਡੁਿਤ ਕਤਰ ਤਕਰਪਾ ਪਾਖਣ ਹਮ ਤਾਰੀ ॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਿਨਮ ਿਨਮ ਕੇ ਲਾਗੇ ਤਿਖੁ ਮੋਰਚਾ ਲਤਗ ਸਿੰਗਤਤ ਸਾਧ ਸਵਾਰੀ ॥ 

ਤਿਉ ਕਿੰਚਨ ੁਿੈਸਿੰਤਤਰ ਤਾਇਓ ਮਲੁ ਕਾਿੀ ਕਤਿਤ ਉਤਾਰੀ ॥੨॥ 

ਹਤਰ ਹਤਰ ਿਪਨ ੁਿਪਉ ਤਦਨੁ ਰਾਤੀ ਿਤਪ ਹਤਰ ਹਤਰ ਹਤਰ ਉਤਰ ਧਾਰੀ ॥ 

ਹਤਰ ਹਤਰ ਹਤਰ ਅਉਖਧੁ ਿਤਗ ਪੂਰਾ ਿਤਪ ਹਤਰ ਹਤਰ ਹਉਮ ੈਮਾਰੀ ॥੩॥ 

ਹਤਰ ਹਤਰ ਅਗਮ ਅਗਾਤਧ ਿੋਤਧ ਅਪਰਿੰਪਰ ਪੁਰਖ ਅਪਾਰੀ ॥ 

ਿਨ ਕਉ ਤਿਪਾ ਕਰਹੁ ਿਗਿੀਵਨ ਿਨ ਨਾਨਕ ਪੈਿ ਸਵਾਰੀ ॥੪॥੧॥ 
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ਹਤਰ ਗੁਣ ਗਾਉ ਮਨਾ ਸਤਤਗਰੁੁ ਸੇਤਵ ਤਪਆਤਰ ॥ 
 

ਤਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੫ ਘਰੁ ੨ ॥   (50-10) 

ਗੋਇਤਲ ਆਇਆ ਗੋਇਲੀ ਤਕਆ ਤਤਸ ੁਡਿੰਫੁ ਪਸਾਰ ੁ॥ 

ਮੁਹਲਤਤ ਪੁਿੰਨੀ ਚਲਣਾ ਤਿੰ ਸਿੰਮਲੁ ਘਰ ਿਾਰੁ ॥੧॥ 

ਹਤਰ ਗੁਣ ਗਾਉ ਮਨਾ ਸਤਤਗੁਰੁ ਸਤੇਵ ਤਪਆਤਰ ॥ 

ਤਕਆ ਥੋਿਿੀ ਿਾਤ ਗੁਮਾਨ ੁ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਿਸੈੇ ਰਤੈਣ ਪਰਾਹੁਣੇ ਉਤਿ ਚਲਸਤਹ ਪਰਿਾਤਤ ॥ 

ਤਕਆ ਤੂਿੰ ਰਤਾ ਤਗਰਸਤ ਤਸਉ ਸਿ ਫੁਲਾ ਕੀ ਿਾਗਾਤਤ ॥੨॥ 

ਮੇਰੀ ਮੇਰੀ ਤਕਆ ਕਰਤਹ ਤਿਤਨ ਦੀਆ ਸੋ ਪਰਿੁ ਲਤੋਿ ॥ 

ਸਰਪਰ ਉਿੀ ਚਲਣਾ ਛਤਡ ਿਾਸੀ ਲਖ ਕਰਤੋਿ ॥੩॥ 

ਲਖ ਚਉਰਾਸੀਹ ਿਰਮਤਤਆ ਦਲੁਿ ਿਨਮੁ ਪਾਇਓਇ ॥ 

ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਸਮਾਤਲ ਤੂਿੰ ਸੋ ਤਦਨੁ ਨੇਿਾ ਆਇਓਇ ॥੪॥੨੨॥੯੨॥ 
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ਹਤਰ ਗੁਣ ਗਾਵੈ ਹਉ ਤਤਸੁ ਿਤਲਹਾਰੀ ॥ 
 

ਦੇਵਗਿੰਧਾਰੀ ॥ (528-3) 

ਹਤਰ ਗੁਣ ਗਾਵੈ ਹਉ ਤਤਸੁ ਿਤਲਹਾਰੀ ॥ 

ਦੇਤਖ ਦੇਤਖ ਿੀਵਾ ਸਾਧ ਗੁਰ ਦਰਸਨੁ ਤਿਸੁ ਤਹਰਦੈ ਨਾਮੁ ਮੁਰਾਰੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਤੁਮ ਪਤਵਤਰ ਪਾਵਨ ਪੁਰਖ ਪਰਿ ਸੁਆਮੀ ਹਮ ਤਕਉ ਕਤਰ ਤਮਲਹ ਿੂਿਾਰੀ ॥ 

ਹਮਰੈ ਿੀਇ ਹੋਰੁ ਮੁਤਖ ਹੋਰੁ ਹਤੋ ਹੈ ਹਮ ਕਰਮਹੀਣ ਕੂਤਿਆਰੀ ॥੧॥ 

ਹਮਰੀ ਮੁਦਰ ਨਾਮੁ ਹਤਰ ਸੁਆਮੀ ਤਰਦ ਅਿੰਤਤਰ ਦੁਸਿ ਦੁਸਿਾਰੀ ॥ 

ਤਿਉ ਿਾਵ ੈਤਤਉ ਰਾਖਹੁ ਸੁਆਮੀ ਿਨ ਨਾਨਕ ਸਰਤਣ ਤੁਮਹਾਰੀ ॥੨॥੫॥ 
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ਹਤਰ ਗੁਣ ਪਿੀਐ ਹਤਰ ਗੁਣ ਗੁਣੀਐ ॥ 
 

ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੪ ॥ (95-1) 

ਹਤਰ ਗੁਣ ਪਿੀਐ ਹਤਰ ਗੁਣ ਗੁਣੀਐ ॥ 

ਹਤਰ ਹਤਰ ਨਾਮ ਕਥਾ ਤਨਤ ਸਣੁੀਐ ॥ 

ਤਮਤਲ ਸਤਸਿੰਗਤਤ ਹਤਰ ਗੁਣ ਗਾਏ ਿਗੁ ਿਉਿਲ ੁਦੁਤਰੁ ਤਰੀਐ ਿੀਉ ॥੧॥ 

ਆਉ ਸਖੀ ਹਤਰ ਮੇਲੁ ਕਰੇਹਾ ॥ 

ਮੇਰੇ ਪਰੀਤਮ ਕਾ ਮੈ ਦੇਇ ਸਨੇਹਾ ॥ 

ਮੇਰਾ ਤਮਤੁ ਸਖਾ ਸੋ ਪਰੀਤਮ ੁਿਾਈ ਮੈ ਦਸੇ ਹਤਰ ਨਰਹਰੀਐ ਿੀਉ ॥੨॥ 

ਮੇਰੀ ਿੇਦਨ ਹਤਰ ਗੁਰੁ ਪੂਰਾ ਿਾਣ ੈ॥ 

ਹਉ ਰਤਹ ਨ ਸਕਾ ਤਿਨ ੁਨਾਮ ਵਖਾਣੇ ॥ 

ਮੈ ਅਉਖਧੁ ਮਿੰਤੁ ਦੀਿ ੈਗੁਰ ਪਰੂੇ ਮੈ ਹਤਰ ਹਤਰ ਨਾਤਮ ਉਧਰੀਐ ਿੀਉ ॥੩॥ 

ਹਮ ਚਾਤਤਰਕ ਦੀਨ ਸਤਤਗੁਰ ਸਰਣਾਈ ॥ 

ਹਤਰ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਿੂਿੰਦ ਮੁਤਖ ਪਾਈ ॥ 

ਹਤਰ ਿਲਤਨਤਧ ਹਮ ਿਲ ਕੇ ਮੀਨੇ ਿਨ ਨਾਨਕ ਿਲ ਤਿਨੁ ਮਰੀਐ ਿੀਉ ॥੪॥੩॥ 
 
  



 784 

 

ਹਤਰ ਗੁਨ ਕਹਤੇ ਕਹਨੁ ਨ ਿਾਈ ॥ 
 

ਰਾਗੁ ਸਰੋਤਿ ਿਾਣੀ ਿਗਤ ਿੀਖਨ ਕੀ ॥ (659-16) 

ਐਸਾ ਨਾਮੁ ਰਤਨ ੁਤਨਰਮੋਲਕ ੁਪੁਿੰਤਨ ਪਦਾਰਥੁ ਪਾਇਆ ॥ 

ਅਤਨਕ ਿਤਨ ਕਤਰ ਤਹਰਦੈ ਰਾਤਖਆ ਰਤਨੁ ਨ ਛਪ ੈਛਪਾਇਆ ॥੧॥ 

ਹਤਰ ਗੁਨ ਕਹਤੇ ਕਹਨੁ ਨ ਿਾਈ ॥ 

ਿਸੈੇ ਗਿੂੰਗੇ ਕੀ ਤਮਤਿਆਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਰਸਨਾ ਰਮਤ ਸਨੁਤ ਸੁਖੁ ਸਰਵਨਾ ਤਚਤ ਚੇਤੇ ਸੁਖੁ ਹੋਈ ॥ 

ਕਹੁ ਿੀਖਨ ਦੁਇ ਨਨੈ ਸਿੰਤੋਖ ੇਿਹ ਦੇਖਾਂ ਤਹ ਸੋਈ ॥੨॥੨॥ 
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ਹਤਰ ਗੁਨ ਕਾਤਹ ਨ ਗਾਵਹੀ ਮੂਰਖ ਅਤਗਆਨਾ ॥ 
 

ਤਤਲਿੰਗ ਮਹਲਾ ੯ ਕਾਫੀ (726-15) 

ਚੇਤਨਾ ਹੈ ਤਉ ਚੇਤ ਲੈ ਤਨਤਸ ਤਦਤਨ ਮ ੈਪਰਾਨੀ ॥ 

ਤਛਨ ੁਤਛਨ ੁਅਉਧ ਤਿਹਾਤੁ ਹੈ ਫੂਿ ੈਘਿ ਤਿਉ ਪਾਨੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਹਤਰ ਗੁਨ ਕਾਤਹ ਨ ਗਾਵਹੀ ਮੂਰਖ ਅਤਗਆਨਾ ॥ 

ਝੂਿੈ ਲਾਲਤਚ ਲਾਤਗ ਕੈ ਨਤਹ ਮਰਨੁ ਪਛਾਨਾ ॥੧॥ 

ਅਿਹੂ ਕਛੁ ਤਿਗਤਰਓ ਨਹੀ ਿ ੋਪਰਿ ਗੁਨ ਗਾਵੈ ॥ 

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਤਤਹ ਿਿਨ ਤ ੇਤਨਰਿੈ ਪਦੁ ਪਾਵੈ ॥੨॥੧॥ 
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ਹਤਰ ਗਰੁ ਤਗਆਨੁ ਹਤਰ ਰਸੁ ਹਤਰ ਪਾਇਆ ॥ 
 

ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੪ ॥ (95-12) 

ਹਤਰ ਗੁਰ ਤਗਆਨੁ ਹਤਰ ਰਸੁ ਹਤਰ ਪਾਇਆ ॥ 

ਮਨੁ ਹਤਰ ਰਿੰਤਗ ਰਾਤਾ ਹਤਰ ਰਸੁ ਪੀਆਇਆ ॥ 

ਹਤਰ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਮੁਤਖ ਹਤਰ ਹਤਰ ਿੋਲੀ ਮਨ ੁਹਤਰ ਰਤਸ ਿੁਤਲ ਿੁਤਲ ਪਉਦਾ ਿੀਉ ॥੧॥ 

ਆਵਹੁ ਸਿੰਤ ਮੈ ਗਤਲ ਮੇਲਾਈਐ ॥ 

ਮੇਰੇ ਪਰੀਤਮ ਕੀ ਮ ੈਕਥਾ ਸੁਣਾਈਐ ॥ 

ਹਤਰ ਕੇ ਸਿੰਤ ਤਮਲਹੁ ਮਨੁ ਦੇਵਾ ਿੋ ਗੁਰਿਾਣੀ ਮੁਤਖ ਚਉਦਾ ਿੀਉ ॥੨॥ 

ਵਡਿਾਗੀ ਹਤਰ ਸਿੰਤ ੁਤਮਲਾਇਆ ॥ 

ਗੁਤਰ ਪੂਰ ੈਹਤਰ ਰਸੁ ਮੁਤਖ ਪਾਇਆ ॥ 

ਿਾਗਹੀਨ ਸਤਤਗੁਰ ੁਨਹੀ ਪਾਇਆ ਮਨਮੁਖ ੁਗਰਿ ਿੂਨੀ ਤਨਤਤ ਪਉਦਾ ਿੀਉ ॥੩॥ 

ਆਤਪ ਦਇਆਤਲ ਦਇਆ ਪਰਤਿ ਧਾਰੀ ॥ 

ਮਲੁ ਹਉਮ ੈਤਿਤਖਆ ਸਿ ਤਨਵਾਰੀ ॥ 

ਨਾਨਕ ਹਿ ਪਿਣ ਤਵਤਚ ਕਾਂਇਆ ਹਤਰ ਲੈੋਂਦੇ ਗੁਰਮੁਤਖ ਸਉਦਾ ਿੀਉ ॥੪॥੫॥ 
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ਹਤਰ ਚਰਣ ਕਮਲ ਕੀ ਿਕੇ ਸਤਤਗਤੁਰ ਤਦਤੀ ਤੁਤਸ ਕੈ ਿਤਲ ਰਾਮ ਿੀਉ ॥ 
 

ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (777-19) 

ਹਤਰ ਚਰਣ ਕਮਲ ਕੀ ਿੇਕ ਸਤਤਗੁਤਰ ਤਦਤੀ ਤੁਤਸ ਕੈ ਿਤਲ ਰਾਮ ਿੀਉ ॥ 

ਹਤਰ ਅਿੰਤਮਰਤਤ ਿਰ ੇਿਿੰਡਾਰ ਸਿ ੁਤਕਛੁ ਹੈ ਘਤਰ ਤਤਸ ਕੈ ਿਤਲ ਰਾਮ ਿੀਉ ॥ 

ਿਾਿੁਲੁ ਮੇਰਾ ਵਡ ਸਮਰਥਾ ਕਰਣ ਕਾਰਣ ਪਰਿੁ ਹਾਰਾ ॥ 

ਤਿਸੁ ਤਸਮਰਤ ਦੁਖੁ ਕਈੋ ਨ ਲਾਗੈ ਿਉਿਲ ੁਪਾਤਰ ਉਤਾਰਾ ॥ 

ਆਤਦ ਿੁਗਾਤਦ ਿਗਤਨ ਕਾ ਰਾਖਾ ਉਸਤਤਤ ਕਤਰ ਕਤਰ ਿੀਵਾ ॥ 

ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਮਹਾ ਰਸੁ ਮੀਿਾ ਅਨਤਦਨ ੁਮਤਨ ਤਤਨ ਪੀਵਾ ॥੧॥ 
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ਹਤਰ ਚਰਨ ਸਰਨ ਗੋਤਿਿੰਦ ਦੁਖ ਿਿੰਿਨਾ ਦਾਸ ਅਪੁਨ ੇਕਉ ਨਾਮ ੁਦੇਵਹੁ ॥ 
 

ਧਨਾਸਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ਘਰੁ ੯ ਪਿਤਾਲ     (683-8) 

ਹਤਰ ਚਰਨ ਸਰਨ ਗੋਤਿਿੰਦ ਦੁਖ ਿਿੰਿਨਾ ਦਾਸ ਅਪੁਨੇ ਕਉ ਨਾਮੁ ਦੇਵਹ ੁ॥ 

ਤਦਰਸਤਿ ਪਰਿ ਧਾਰਹ ੁਤਿਪਾ ਕਤਰ ਤਾਰਹੁ ਿੁਿਾ ਗਤਹ ਕੂਪ ਤੇ ਕਾਤਢ ਲਵੇਹੁ ॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਕਾਮ ਿੋਧ ਕਤਰ ਅਿੰਧ ਮਾਇਆ ਕੇ ਿਿੰਧ ਅਤਨਕ ਦੋਖਾ ਤਤਨ ਛਾਤਦ ਪੂਰ ੇ॥ 

ਪਰਿ ਤਿਨਾ ਆਨ ਨ ਰਾਖਨਹਾਰਾ ਨਾਮੁ ਤਸਮਰਾਵਹੁ ਸਰਤਨ ਸਰੂੇ ॥੧॥ 

ਪਤਤਤ ਉਧਾਰਣਾ ਿੀਅ ਿਿੰਤ ਤਾਰਣਾ ਿੇਦ ਉਚਾਰ ਨਹੀ ਅਿੰਤੁ ਪਾਇਓ ॥ 

ਗੁਣਹ ਸੁਖ ਸਾਗਰਾ ਿਰਹਮ ਰਤਨਾਗਰਾ ਿਗਤਤ ਵਛਲੁ ਨਾਨਕ ਗਾਇਓ ॥੨॥੧॥੫੩॥ 
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ਹਤਰ ਚੇਤਤ ਮਨ ਮੇਰੇ ਤੂ ਗਰੁ ਕਾ ਸਿਦ ੁਕਮਾਇ ॥ 
 

ਵਡਹਿੰਸੁ ਮਹਲਾ ੩ ॥ (560-12) 

ਹਉਮੈ ਨਾਵੈ ਨਾਤਲ ਤਵਰੋਧ ੁਹੈ ਦਇੁ ਨ ਵਸਤਹ ਇਕ ਿਾਇ ॥ 

ਹਉਮੈ ਤਵਤਚ ਸਵੇਾ ਨ ਹਵੋਈ ਤਾ ਮਨੁ ਤਿਰਥਾ ਿਾਇ ॥੧॥ 

ਹਤਰ ਚੇਤਤ ਮਨ ਮੇਰ ੇਤੂ ਗੁਰ ਕਾ ਸਿਦੁ ਕਮਾਇ ॥ 

ਹੁਕਮੁ ਮਿੰਨਤਹ ਤਾ ਹਤਰ ਤਮਲੈ ਤਾ ਤਵਚਹੁ ਹਉਮ ੈਿਾਇ ॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਹਉਮੈ ਸਿੁ ਸਰੀਰੁ ਹੈ ਹਉਮ ੈਓਪਤਤ ਹਇੋ ॥ 

ਹਉਮੈ ਵਡਾ ਗੁਿਾਰ ੁਹੈ ਹਉਮੈ ਤਵਤਚ ਿੁਤਝ ਨ ਸਕੈ ਕੋਇ ॥੨॥ 

ਹਉਮੈ ਤਵਤਚ ਿਗਤਤ ਨ ਹਵੋਈ ਹੁਕਮੁ ਨ ਿੁਤਝਆ ਿਾਇ ॥ 

ਹਉਮੈ ਤਵਤਚ ਿੀਉ ਿਿੰਧੁ ਹੈ ਨਾਮੁ ਨ ਵਸ ੈਮਤਨ ਆਇ ॥੩॥ 

ਨਾਨਕ ਸਤਗਤੁਰ ਤਮਤਲਐ ਹਉਮੈ ਗਈ ਤਾ ਸਚੁ ਵਤਸਆ ਮਤਨ ਆਇ ॥ 

ਸਚੁ ਕਮਾਵੈ ਸਤਚ ਰਹੈ ਸਚ ੇਸਤੇਵ ਸਮਾਇ ॥੪॥੯॥੧੨॥ 
 
  



 790 

ਹਤਰ ਿਸੁ ਸੁਨਤਹ ਨ ਹਤਰ ਗੁਨ ਗਾਵਤਹ ॥ 
 

ਗਉਿੀ ਚਤੇੀ  (332-3) 

ਹਤਰ ਿਸੁ ਸਨੁਤਹ ਨ ਹਤਰ ਗੁਨ ਗਾਵਤਹ ॥ 

ਿਾਤਨ ਹੀ ਅਸਮਾਨ ੁਤਗਰਾਵਤਹ ॥੧॥ 

ਐਸੇ ਲੋਗਨ ਤਸਉ ਤਕਆ ਕਹੀਐ ॥ 

ਿੋ ਪਰਿ ਕੀਏ ਿਗਤਤ ਤ ੇਿਾਹਿ ਤਤਨ ਤ ੇਸਦਾ ਡਰਾਨ ੇਰਹੀਐ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਆਤਪ ਨ ਦਤੇਹ ਚੁਰੂ ਿਤਰ ਪਾਨੀ ॥ 

ਤਤਹ ਤਨਿੰਦਤਹ ਤਿਹ ਗਿੰਗਾ ਆਨੀ ॥੨॥ 

ਿੈਿਤ ਉਿਤ ਕਤੁਿਲਤਾ ਚਾਲਤਹ ॥ 

ਆਪੁ ਗਏ ਅਉਰਨ ਹੂ ਘਾਲਤਹ ॥੩॥ 

ਛਾਤਡ ਕੁਚਰਚਾ ਆਨ ਨ ਿਾਨਤਹ ॥ 

ਿਰਹਮਾ ਹੂ ਕੋ ਕਤਹਓ ਨ ਮਾਨਤਹ ॥੪॥ 

ਆਪੁ ਗਏ ਅਉਰਨ ਹੂ ਖੋਵਤਹ ॥ 

ਆਤਗ ਲਗਾਇ ਮਿੰਦਰ ਮੈ ਸੋਵਤਹ ॥੫॥ 

ਅਵਰਨ ਹਸਤ ਆਪ ਹਤਹ ਕਾਂਨੇ ॥ 

ਤਤਨ ਕਉ ਦੇਤਖ ਕਿੀਰ ਲਿਾਨ ੇ॥੬॥੧॥੪੪॥ 
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ਹਤਰ ਿਸੁ ਗਾਵਹੁ ਿਗਵਾਨ ॥ 
 

ਕਾਨਿਾ ਮਹਲਾ ੪ ॥ (1297-18) 

ਹਤਰ ਿਸੁ ਗਾਵਹੁ ਿਗਵਾਨ ॥ 

ਿਸੁ ਗਾਵਤ ਪਾਪ ਲਹਾਨ ॥ 

ਮਤਤ ਗੁਰਮਤਤ ਸੁਤਨ ਿਸ ੁਕਾਨ ॥ 

ਹਤਰ ਹੋ ਹੋ ਤਕਰਪਾਨ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਤੇਰੇ ਿਨ ਤਧਆਵਤਹ ਇਕ ਮਤਨ ਇਕ ਤਚਤਤ ਤ ੇਸਾਧ ੂਸੁਖ ਪਾਵਤਹ ਿਤਪ ਹਤਰ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਤਨਧਾਨ ॥ 

ਉਸਤਤਤ ਕਰਤਹ ਪਰਿ ਤੇਰੀਆ ਤਮਤਲ ਸਾਧ ੂਸਾਧ ਿਨਾ ਗੁਰ ਸਤਤਗੁਰੂ ਿਗਵਾਨ ॥੧॥ 

ਤਿਨ ਕੈ ਤਹਰਦੈ ਤੂ ਸੁਆਮੀ ਤ ੇਸੁਖ ਫਲ ਪਾਵਤਹ ਤੇ ਤਰ ੇਿਵ ਤਸਿੰਧੁ ਤੇ ਿਗਤ ਹਤਰ ਿਾਨ ॥ 

ਤਤਨ ਸੇਵਾ ਹਮ ਲਾਇ ਹਰੇ ਹਮ ਲਾਇ ਹਰੇ ਿਨ ਨਾਨਕ ਕ ੇਹਤਰ ਤੂ ਤੂ ਤ ੂਤੂ ਤ ੂਿਗਵਾਨ ॥੨॥੬॥੧੨॥ 
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ਹਤਰ ਿਸੁ ਰੇ ਮਨਾ ਗਾਇ ਲ ੈਿੋ ਸਿੰਗੀ ਹ ੈਤੇਰੋ ॥ 
 

ਤਤਲਿੰਗ ਮਹਲਾ ੯ ॥ (727-2) 

ਹਤਰ ਿਸੁ ਰ ੇਮਨਾ ਗਾਇ ਲੈ ਿ ੋਸਿੰਗੀ ਹੈ ਤੇਰੋ ॥ 

ਅਉਸਰੁ ਿੀਤਤਓ ਿਾਤ ੁਹੈ ਕਤਹਓ ਮਾਨ ਲ ੈਮੇਰ ੋ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਸਿੰਪਤਤ ਰਥ ਧਨ ਰਾਿ ਤਸਉ ਅਤਤ ਨੇਹੁ ਲਗਾਇਓ ॥ 

ਕਾਲ ਫਾਸ ਿਿ ਗਤਲ ਪਰੀ ਸਿ ਿਇਓ ਪਰਾਇਓ ॥੧॥ 

ਿਾਤਨ ਿੂਝ ਕੈ ਿਾਵਰ ੇਤੈ ਕਾਿੁ ਤਿਗਾਤਰਓ ॥ 

ਪਾਪ ਕਰਤ ਸੁਕਤਚਓ ਨਹੀ ਨਹ ਗਰਿੁ ਤਨਵਾਤਰਓ ॥੨॥ 

ਤਿਹ ਤਿਤਧ ਗੁਰ ਉਪਦੇਤਸਆ ਸੋ ਸੁਨ ੁਰ ੇਿਾਈ ॥ 

ਨਾਨਕ ਕਹਤ ਪੁਕਾਤਰ ਕੈ ਗਹੁ ਪਰਿ ਸਰਨਾਈ ॥੩॥੩॥ 
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ਹਤਰ ਿਨ ਊਤਮ ਊਤਮ ਿਾਣੀ ਮੁਤਖ ਿੋਲਤਹ ਪਰਉਪਕਾਰੇ ॥ 
 

ਗੂਿਰੀ ਮਹਲਾ ੪ ॥ (493-4) 

ਹਤਰ ਿਨ ਊਤਮ ਊਤਮ ਿਾਣੀ ਮੁਤਖ ਿੋਲਤਹ ਪਰਉਪਕਾਰੇ ॥ 

ਿੋ ਿਨੁ ਸੁਣ ੈਸਰਧਾ ਿਗਤਤ ਸਤੇੀ ਕਤਰ ਤਕਰਪਾ ਹਤਰ ਤਨਸਤਾਰੇ ॥੧॥ 

ਰਾਮ ਮੋ ਕਉ ਹਤਰ ਿਨ ਮੇਤਲ ਤਪਆਰੇ ॥ 

ਮੇਰੇ ਪਰੀਤਮ ਪਰਾਨ ਸਤਤਗੁਰ ੁਗੁਰੁ ਪੂਰਾ ਹਮ ਪਾਪੀ ਗੁਤਰ ਤਨਸਤਾਰੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਗੁਰਮੁਤਖ ਵਡਿਾਗੀ ਵਡਿਾਗੇ ਤਿਨ ਹਤਰ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਅਧਾਰੇ ॥ 

ਹਤਰ ਹਤਰ ਅਿੰਤਮਰਤ ੁਹਤਰ ਰਸੁ ਪਾਵਤਹ ਗੁਰਮਤਤ ਿਗਤਤ ਿਿੰਡਾਰੇ ॥੨॥ 

ਤਿਨ ਦਰਸਨੁ ਸਤਤਗੁਰ ਸਤ ਪਰੁਖ ਨ ਪਾਇਆ ਤੇ ਿਾਗਹੀਣ ਿਤਮ ਮਾਰ ੇ॥ 

ਸੇ ਕੂਕਰ ਸੂਕਰ ਗਰਧਿ ਪਵਤਹ ਗਰਿ ਿੋਨੀ ਦਤਯ ਮਾਰ ੇਮਹਾ ਹਤਤਆਰੇ ॥੩॥ 

ਦੀਨ ਦਇਆਲ ਹੋਹੁ ਿਨ ਊਪਤਰ ਕਤਰ ਤਕਰਪਾ ਲੇਹੁ ਉਿਾਰੇ ॥ 

ਨਾਨਕ ਿਨ ਹਤਰ ਕੀ ਸਰਣਾਈ ਹਤਰ ਿਾਵੈ ਹਤਰ ਤਨਸਤਾਰੇ ॥੪॥੩॥ 
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ਹਤਰ ਿਨ ਸਿੰਤ ਤਮਲਹੁ ਮਰੇੇ ਿਾਈ ॥ 
 

ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੪ ॥ (95-6) 

ਹਤਰ ਿਨ ਸਿੰਤ ਤਮਲਹੁ ਮੇਰ ੇਿਾਈ ॥ 

ਮੇਰਾ ਹਤਰ ਪਰਿ ੁਦਸਹੁ ਮੈ ਿੁਖ ਲਗਾਈ ॥ 

ਮੇਰੀ ਸਰਧਾ ਪਤੂਰ ਿਗਿੀਵਨ ਦਾਤੇ ਤਮਤਲ ਹਤਰ ਦਰਸਤਨ ਮਨ ੁਿੀਿ ੈਿੀਉ ॥੧॥ 

ਤਮਤਲ ਸਤਸਿੰਤਗ ਿੋਲੀ ਹਤਰ ਿਾਣੀ ॥ 

ਹਤਰ ਹਤਰ ਕਥਾ ਮੇਰ ੈਮਤਨ ਿਾਣੀ ॥ 

ਹਤਰ ਹਤਰ ਅਿੰਤਮਰਤ ੁਹਤਰ ਮਤਨ ਿਾਵੈ ਤਮਤਲ ਸਤਤਗੁਰ ਅਿੰਤਮਰਤ ੁਪੀਿ ੈਿੀਉ ॥੨॥ 

ਵਡਿਾਗੀ ਹਤਰ ਸਿੰਗਤਤ ਪਾਵਤਹ ॥ 

ਿਾਗਹੀਨ ਿਰਤਮ ਚੋਿਾ ਖਾਵਤਹ ॥ 

ਤਿਨੁ ਿਾਗਾ ਸਤਸਿੰਗੁ ਨ ਲਿੈ ਤਿਨੁ ਸਿੰਗਤਤ ਮੈਲੁ ਿਰੀਿੈ ਿੀਉ ॥੩॥ 

ਮੈ ਆਇ ਤਮਲਹੁ ਿਗਿੀਵਨ ਤਪਆਰੇ ॥ 

ਹਤਰ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਦਇਆ ਮਤਨ ਧਾਰੇ ॥ 

ਗੁਰਮਤਤ ਨਾਮੁ ਮੀਿਾ ਮਤਨ ਿਾਇਆ ਿਨ ਨਾਨਕ ਨਾਤਮ ਮਨ ੁਿੀਿ ੈਿੀਉ ॥੪॥੪॥ 
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ਹਤਰ ਿਨ ਸਗਲ ਉਧਾਰੇ ਸਿੰਗ ਕੇ ॥ 
 

ਸਾਰਗ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (1208-13) 

ਹਤਰ ਿਨ ਸਗਲ ਉਧਾਰੇ ਸਿੰਗ ਕੇ ॥ 

ਿਏ ਪੁਨੀਤ ਪਤਵਤਰ ਮਨ ਿਨਮ ਿਨਮ ਕ ੇਦੁਖ ਹਰੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਮਾਰਤਗ ਚਲੇ ਤਤਨਹੀ ਸੁਖੁ ਪਾਇਆ ਤਿਨਹ ਤਸਉ ਗੋਸਤਿ ਸ ੇਤਰ ੇ॥ 

ਿੂਡਤ ਘੋਰ ਅਿੰਧ ਕੂਪ ਮਤਹ ਤੇ ਸਾਧੂ ਸਿੰਤਗ ਪਾਤਰ ਪਰੇ ॥੧॥ 

ਤਿਨਹ ਕ ੇਿਾਗ ਿਡ ੇਹੈ ਿਾਈ ਤਤਨਹ ਸਾਧੂ ਸਿੰਤਗ ਮੁਖ ਿੁਰ ੇ॥ 

ਤਤਨਹ ਕੀ ਧੂਤਰ ਿਾਂਛੈ ਤਨਤ ਨਾਨਕੁ ਪਰਿੁ ਮੇਰਾ ਤਕਰਪਾ ਕਰੇ ॥੨॥੩॥੨੨॥ 
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ਹਤਰ ਿਨ ਤਸਮਰਹੁ ਤਹਰਦੈ ਰਾਮ ॥ 
 

ਿਤੈਸਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (702-13) 

ਹਤਰ ਿਨ ਤਸਮਰਹੁ ਤਹਰਦੈ ਰਾਮ ॥ 

ਹਤਰ ਿਨ ਕਉ ਅਪਦਾ ਤਨਕਤਿ ਨ ਆਵੈ ਪੂਰਨ ਦਾਸ ਕ ੇਕਾਮ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਕੋਤਿ ਤਿਘਨ ਤਿਨਸਤਹ ਹਤਰ ਸਵੇਾ ਤਨਹਚਲੁ ਗੋਤਵਦ ਧਾਮ ॥ 

ਿਗਵਿੰਤ ਿਗਤ ਕਉ ਿਉ ਤਕਛ ੁਨਾਹੀ ਆਦਰ ੁਦੇਵਤ ਿਾਮ ॥੧॥ 

ਤਤਿ ਗਪੋਾਲ ਆਨ ਿੋ ਕਰਣੀ ਸੋਈ ਸੋਈ ਤਿਨਸਤ ਖਾਮ ॥ 

ਚਰਨ ਕਮਲ ਤਹਰਦੈ ਗਹ ੁਨਾਨਕ ਸੁਖ ਸਮੂਹ ਤਿਸਰਾਮ ॥੨॥੯॥੧੩॥ 
 
  



 797 

ਹਤਰ ਿਨ ਕਉ ਇਹੀ ਸੁਹਾਵ ੈ॥ 
 

ਸਰੋਤਿ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (613-5) 

ਰਾਿਨ ਮਤਹ ਰਾਿਾ ਉਰਝਾਇਓ ਮਾਨਨ ਮਤਹ ਅਤਿਮਾਨੀ ॥ 

ਲੋਿਨ ਮਤਹ ਲੋਿੀ ਲੋਿਾਇਓ ਤਤਉ ਹਤਰ ਰਿੰਤਗ ਰਚੇ ਤਗਆਨੀ ॥੧॥ 

ਹਤਰ ਿਨ ਕਉ ਇਹੀ ਸੁਹਾਵੈ ॥ 

ਪੇਤਖ ਤਨਕਤਿ ਕਤਰ ਸੇਵਾ ਸਤਤਗੁਰ ਹਤਰ ਕੀਰਤਤਨ ਹੀ ਤਤਰਪਤਾਵੈ ॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਅਮਲਨ ਤਸਉ ਅਮਲੀ ਲਪਿਾਇਓ ਿੂਮਨ ਿੂਤਮ ਤਪਆਰੀ ॥ 

ਖੀਰ ਸਿੰਤਗ ਿਾਤਰਕੁ ਹੈ ਲੀਨਾ ਪਰਿ ਸਿੰਤ ਐਸੇ ਤਹਤਕਾਰੀ ॥੨॥ 

ਤਿਤਦਆ ਮਤਹ ਤਿਦੁਅਿੰਸੀ ਰਤਚਆ ਨੈਨ ਦੇਤਖ ਸੁਖੁ ਪਾਵਤਹ ॥ 

ਿਸੈੇ ਰਸਨਾ ਸਾਤਦ ਲੁਿਾਨੀ ਤਤਉ ਹਤਰ ਿਨ ਹਤਰ ਗੁਣ ਗਾਵਤਹ ॥੩॥ 

ਿਸੈੀ ਿੂਖ ਤੈਸੀ ਕਾ ਪੂਰਕੁ ਸਗਲ ਘਿਾ ਕਾ ਸੁਆਮੀ ॥ 

ਨਾਨਕ ਤਪਆਸ ਲਗੀ ਦਰਸਨ ਕੀ ਪਰਿੁ ਤਮਤਲਆ ਅਿੰਤਰਿਾਮੀ ॥੪॥੫॥੧੬॥ 
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ਹਤਰ ਿਨ ਛੋਤਡਆ ਸਗਲਾ ਆਪੁ ॥ 
 

ਸਾਰਗ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (1217-16) 

ਹਤਰ ਿਨ ਛੋਤਡਆ ਸਗਲਾ ਆਪੁ ॥ 

ਤਿਉ ਿਾਨਹ ੁਤਤਉ ਰਖਹੁ ਗੁਸਾਈ ਪਤੇਖ ਿੀਵਾਂ ਪਰਤਾਪ ੁ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਗੁਰ ਉਪਦੇਤਸ ਸਾਧ ਕੀ ਸਿੰਗਤਤ ਤਿਨਤਸਓ ਸਗਲ ਸਿੰਤਾਪ ੁ॥ 

ਤਮਤਰ ਸਤਰ ਪਤੇਖ ਸਮਤੁ ਿੀਚਾਤਰਓ ਸਗਲ ਸਿੰਿਾਖਨ ਿਾਪੁ ॥੧॥ 

ਤਪਤਤ ਿੁਝੀ ਸੀਤਲ ਆਘਾਨ ੇਸੁਤਨ ਅਨਹਦ ਤਿਸਮ ਿਏ ਤਿਸਮਾਦ ॥ 

ਅਨਦੁ ਿਇਆ ਨਾਨਕ ਮਤਨ ਸਾਚਾ ਪੂਰਨ ਪੂਰੇ ਨਾਦ ॥੨॥੪੬॥੬੯॥ 
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ਹਤਰ ਿਨ ਦੇਖਹੁ ਸਤਤਗਰੁੁ ਨਨੈੀ ॥ 
 

ਤਿਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੪ ॥ (800-5) 

ਖਤਰੀ ਿਰਾਹਮਣੁ ਸੂਦ ੁਵੈਸ ੁਕੋ ਿਾਪੈ ਹਤਰ ਮਿੰਤੁ ਿਪਨੈੀ ॥ 

ਗੁਰੁ ਸਤਤਗੁਰੁ ਪਾਰਿਰਹਮੁ ਕਤਰ ਪੂਿਹੁ ਤਨਤ ਸੇਵਹੁ ਤਦਨਸ ੁਸਿ ਰਨੈੀ ॥੧॥ 

ਹਤਰ ਿਨ ਦੇਖਹੁ ਸਤਤਗੁਰੁ ਨਨੈੀ ॥ 

ਿੋ ਇਛਹੁ ਸੋਈ ਫਲੁ ਪਾਵਹੁ ਹਤਰ ਿੋਲਹੁ ਗੁਰਮਤਤ ਿੈਨੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਅਤਨਕ ਉਪਾਵ ਤਚਤਵੀਅਤਹ ਿਹੁਤੇਰੇ ਸਾ ਹੋਵੈ ਤਿ ਿਾਤ ਹੋਵਨੈੀ ॥ 

ਅਪਨਾ ਿਲਾ ਸਿੁ ਕੋਈ ਿਾਛੈ ਸੋ ਕਰ ੇਤਿ ਮੇਰ ੈਤਚਤਤ ਨ ਤਚਤਨੈੀ ॥੨॥ 

ਮਨ ਕੀ ਮਤਤ ਤਤਆਗਹੁ ਹਤਰ ਿਨ ਏਹਾ ਿਾਤ ਕਿੈਨੀ ॥ 

ਅਨਤਦਨ ੁਹਤਰ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਤਧਆਵਹੁ ਗੁਰ ਸਤਤਗੁਰ ਕੀ ਮਤਤ ਲੈਨੀ ॥੩॥ 

ਮਤਤ ਸਮੁਤਤ ਤੇਰ ੈਵਤਸ ਸੁਆਮੀ ਹਮ ਿਿੰਤ ਤ ੂਪੁਰਖੁ ਿਿੰਤੈਨੀ ॥ 

ਿਨ ਨਾਨਕ ਕ ੇਪਰਿ ਕਰਤੇ ਸਆੁਮੀ ਤਿਉ ਿਾਵੈ ਤਤਵ ੈਿੁਲੈਨੀ ॥੪॥੫॥ 
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ਹਤਰ ਿਨ ਨਾਚਹੁ ਹਤਰ ਹਤਰ ਤਧਆਇ ॥ 
 

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੪ ॥ (368-13) 

ਸਤਸਿੰਗਤਤ ਤਮਲੀਐ ਹਤਰ ਸਾਧ ੂਤਮਤਲ ਸਿੰਗਤਤ ਹਤਰ ਗੁਣ ਗਾਇ ॥ 

ਤਗਆਨ ਰਤਨ ੁਿਤਲਆ ਘਤਿ ਚਾਨਣੁ ਅਤਗਆਨੁ ਅਿੰਧੇਰਾ ਿਾਇ ॥੧॥ 

ਹਤਰ ਿਨ ਨਾਚਹੁ ਹਤਰ ਹਤਰ ਤਧਆਇ ॥ 

ਐਸੇ ਸਿੰਤ ਤਮਲਤਹ ਮੇਰੇ ਿਾਈ ਹਮ ਿਨ ਕੇ ਧੋਵਹ ਪਾਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਹਤਰ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਿਪਹੁ ਮਨ ਮੇਰੇ ਅਨਤਦਨ ੁਹਤਰ ਤਲਵ ਲਾਇ ॥ 

ਿੋ ਇਛਹੁ ਸੋਈ ਫਲੁ ਪਾਵਹੁ ਤਫਤਰ ਿੂਖ ਨ ਲਾਗੈ ਆਇ ॥੨॥ 

ਆਪੇ ਹਤਰ ਅਪਰਿੰਪਰੁ ਕਰਤਾ ਹਤਰ ਆਪ ੇਿੋਤਲ ਿੁਲਾਇ ॥ 

ਸੇਈ ਸਿੰਤ ਿਲੇ ਤੁਧੁ ਿਾਵਤਹ ਤਿਨਹ ਕੀ ਪਤਤ ਪਾਵਤਹ ਥਾਇ ॥੩॥ 

ਨਾਨਕ ੁਆਤਖ ਨ ਰਾਿ ੈਹਤਰ ਗੁਣ ਤਿਉ ਆਖੈ ਤਤਉ ਸੁਖੁ ਪਾਇ ॥ 

ਿਗਤਤ ਿਿੰਡਾਰ ਦੀਏ ਹਤਰ ਅਪਨੁੇ ਗੁਣ ਗਾਹਕੁ ਵਣਤਿ ਲੈ ਿਾਇ ॥੪॥੧੧॥੬੩॥ 
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ਹਤਰ ਿਨ ਿੋਲਤ ਸਰੀਰਾਮ ਨਾਮਾ ਤਮਤਲ ਸਾਧਸਿੰਗਤਤ ਹਤਰ ਤੋਰ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
 

ਮਲਾਰ ਮਹਲਾ ੪ ਪਿਤਾਲ ਘਰੁ ੩     (1265-13) 

ਹਤਰ ਿਨ ਿੋਲਤ ਸਰੀਰਾਮ ਨਾਮਾ ਤਮਤਲ ਸਾਧਸਿੰਗਤਤ ਹਤਰ ਤੋਰ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਹਤਰ ਧਨੁ ਿਨਿਹੁ ਹਤਰ ਧਨ ੁਸਿੰਚਹੁ ਤਿਸੁ ਲਾਗਤ ਹੈ ਨਹੀ ਚੋਰ ॥੧॥ 

ਚਾਤਤਰਕ ਮੋਰ ਿੋਲਤ ਤਦਨ ੁਰਾਤੀ ਸੁਤਨ ਘਤਨਹਰ ਕੀ ਘੋਰ ॥੨॥ 

ਿੋ ਿੋਲਤ ਹੈ ਤਮਰਗ ਮੀਨ ਪਿੰਖੇਰੂ ਸੁ ਤਿਨੁ ਹਤਰ ਿਾਪਤ ਹੈ ਨਹੀ ਹੋਰ ॥੩॥ 

ਨਾਨਕ ਿਨ ਹਤਰ ਕੀਰਤਤ ਗਾਈ ਛੂਤਿ ਗਇਓ ਿਮ ਕਾ ਸਿ ਸੋਰ ॥੪॥੧॥੮॥ 
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ਹਤਰ ਿਨ ਰਾਖੇ ਗਰੁ ਗੋਤਵਿੰਦ ॥ 
 

ਧਨਾਸਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (681-16) 

ਚਤੁਰ ਤਦਸਾ ਕੀਨੋ ਿਲ ੁਅਪਨਾ ਤਸਰ ਊਪਤਰ ਕਰੁ ਧਾਤਰਓ ॥ 

ਤਿਪਾ ਕਿਾਖਯ ਅਵਲੋਕਨ ੁਕੀਨ ੋਦਾਸ ਕਾ ਦੂਖੁ ਤਿਦਾਤਰਓ ॥੧॥ 

ਹਤਰ ਿਨ ਰਾਖ ੇਗੁਰ ਗੋਤਵਿੰਦ ॥ 

ਕਿੰਤਿ ਲਾਇ ਅਵਗੁਣ ਸਤਿ ਮੇਿੇ ਦਇਆਲ ਪੁਰਖ ਿਖਸਿੰਦ ॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਿੋ ਮਾਗਤਹ ਿਾਕੁਰ ਅਪਨੁੇ ਤੇ ਸੋਈ ਸੋਈ ਦੇਵ ੈ॥ 

ਨਾਨਕ ਦਾਸੁ ਮੁਖ ਤੇ ਿੋ ਿਲੋੈ ਈਹਾ ਊਹਾ ਸਚੁ ਹਵੋੈ ॥੨॥੧੪॥੪੫॥ 
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ਹਤਰ ਿਨ ਰਾਮ ਰਾਮ ਰਾਮ ਤਧਆਂਏ ॥ 
 

ਸਾਰਗ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (1208-16) 

ਹਤਰ ਿਨ ਰਾਮ ਰਾਮ ਰਾਮ ਤਧਆਂਏ ॥ 

ਏਕ ਪਲਕ ਸੁਖ ਸਾਧ ਸਮਾਗਮ ਕੋਤਿ ਿੈਕੁਿੰਿਹ ਪਾਂਏ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਦੁਲਿ ਦੇਹ ਿਤਪ ਹੋਤ ਪਨੁੀਤਾ ਿਮ ਕੀ ਤਰਾਸ ਤਨਵਾਰ ੈ॥ 

ਮਹਾ ਪਤਤਤ ਕੇ ਪਾਤਤਕ ਉਤਰਤਹ ਹਤਰ ਨਾਮਾ ਉਤਰ ਧਾਰੈ ॥੧॥ 

ਿੋ ਿੋ ਸੁਨੈ ਰਾਮ ਿਸ ੁਤਨਰਮਲ ਤਾ ਕਾ ਿਨਮ ਮਰਣ ਦੁਖ ੁਨਾਸਾ ॥ 

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਪਾਈਐ ਵਡਿਾਗੀ  ਮਨ ਤਨ ਹਇੋ ਤਿਗਾਸਾ ॥੨॥੪॥੨੩॥ 
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ਹਤਰ ਿਤਨ ਤਸਮਤਰਆ ਨਾਮ ਅਧਾਤਰ ॥ 
 

ਸਰੋਤਿ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (620-5) 

ਿਖਤਸਆ ਪਾਰਿਰਹਮ ਪਰਮੇਸਤਰ ਸਗਲੇ ਰੋਗ ਤਿਦਾਰੇ ॥ 

ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਕੀ ਸਰਣੀ ਉਿਰ ੇਕਾਰਿ ਸਗਲ ਸਵਾਰੇ ॥੧॥ 

ਹਤਰ ਿਤਨ ਤਸਮਤਰਆ ਨਾਮ ਅਧਾਤਰ ॥ 

ਤਾਪੁ ਉਤਾਤਰਆ ਸਤਤਗੁਤਰ ਪਰੂ ੈਅਪਣੀ ਤਕਰਪਾ ਧਾਤਰ ॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਸਦਾ ਅਨਿੰਦ ਕਰਹ ਮੇਰੇ ਤਪਆਰੇ ਹਤਰ ਗੋਤਵਦੁ ਗੁਤਰ ਰਾਤਖਆ ॥ 

ਵਡੀ ਵਤਡਆਈ ਨਾਨਕ ਕਰਤ ੇਕੀ ਸਾਚੁ ਸਿਦੁ ਸਤਤ ਿਾਤਖਆ ॥੨॥੧੮॥੪੬॥ 
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ਹਤਰ ਿਨੁ ਗੁਨ ਗਾਵਤ ਹਤਸਆ ॥ 
 

ਕਤਲਆਨੁ ਮਹਲਾ ੪ ॥ (1319-10) 

ਹਤਰ ਿਨੁ ਗੁਨ ਗਾਵਤ ਹਤਸਆ ॥ 

ਹਤਰ ਹਤਰ ਿਗਤਤ ਿਨੀ ਮਤਤ ਗੁਰਮਤਤ ਧਤੁਰ ਮਸਤਤਕ ਪਰਤਿ ਤਲਤਖਆ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਗੁਰ ਕੇ ਪਗ ਤਸਮਰਉ ਤਦਨ ੁਰਾਤੀ ਮਤਨ ਹਤਰ ਹਤਰ ਹਤਰ ਿਤਸਆ ॥ 

ਹਤਰ ਹਤਰ ਹਤਰ ਕੀਰਤਤ ਿਤਗ ਸਾਰੀ ਘਤਸ ਚਿੰਦਨ ੁਿਸੁ ਘਤਸਆ ॥੧॥ 

ਹਤਰ ਿਨ ਹਤਰ ਹਤਰ ਹਤਰ ਤਲਵ ਲਾਈ ਸਤਿ ਸਾਕਤ ਖੋਤਿ ਪਇਆ ॥ 

ਤਿਉ ਤਕਰਤ ਸਿੰਿਤੋਗ ਚਤਲਓ ਨਰ ਤਨਿੰਦਕੁ ਪਗੁ ਨਾਗਤਨ ਛੁਤਹ ਿਤਲਆ ॥੨॥ 

ਿਨ ਕੇ ਤਮੁਹ ਹਤਰ ਰਾਖੇ ਸੁਆਮੀ ਤੁਮਹ ਿਤੁਗ ਿੁਤਗ ਿਨ ਰਤਖਆ ॥ 

ਕਹਾ ਿਇਆ ਦਤੈਤ ਕਰੀ ਿਖੀਲੀ ਸਿ ਕਤਰ ਕਤਰ ਝਤਰ ਪਤਰਆ ॥੩॥ 

ਿੇਤੇ ਿੀਅ ਿਿੰਤ ਪਰਤਿ ਕੀਏ ਸਤਿ ਕਾਲੈ ਮਤੁਖ ਗਰਤਸਆ ॥ 

ਹਤਰ ਿਨ ਹਤਰ ਹਤਰ ਹਤਰ ਪਰਤਿ ਰਾਖੇ ਿਨ ਨਾਨਕ ਸਰਤਨ ਪਇਆ ॥੪॥੨॥ 
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ਹਤਰ ਿਤਪ ਿਪੇ ਮਨ ੁਧੀਰੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
 

ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੫ ਘਰੁ ੩ ॥ (132-18) 

ਹਤਰ ਿਤਪ ਿਪੇ ਮਨੁ ਧੀਰੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਤਸਮਤਰ ਤਸਮਤਰ ਗੁਰਦੇਉ ਤਮਤਿ ਗਏ ਿੈ ਦੂਰੇ ॥੧॥ 

ਸਰਤਨ ਆਵੈ ਪਾਰਿਰਹਮ ਕੀ ਤਾ ਤਫਤਰ ਕਾਹ ੇਝੂਰ ੇ॥੨॥ 

ਚਰਨ ਸੇਵ ਸਿੰਤ ਸਾਧ ਕ ੇਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰੇ ॥੩॥ 

ਘਤਿ ਘਤਿ ਏਕੁ ਵਰਤਦਾ ਿਤਲ ਥਤਲ ਮਹੀਅਤਲ ਪੂਰੇ ॥੪॥ 

ਪਾਪ ਤਿਨਾਸਨ ੁਸਤੇਵਆ ਪਤਵਤਰ ਸਿੰਤਨ ਕੀ ਧੂਰ ੇ॥੫॥ 

ਸਿ ਛਡਾਈ ਖਸਤਮ ਆਤਪ ਹਤਰ ਿਤਪ ਿਈ ਿਰੂਰ ੇ॥੬॥ 

ਕਰਤ ੈਕੀਆ ਤਪਾਵਸ ੋਦੁਸਿ ਮੁਏ ਹੋਇ ਮੂਰੇ ॥੭॥ 

ਨਾਨਕ ਰਤਾ ਸਤਚ ਨਾਇ ਹਤਰ ਵੇਖੈ ਸਦਾ ਹਿੂਰੇ ॥੮॥੫॥੩੯॥੧॥੩੨॥੧॥੫॥੩੯॥ 
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ਹਤਰ ਿਪਤਦਆ ਤਖਨ ੁਤਢਲ ਨ ਕੀਿਈ ਮਰੇੀ ਤਿਿੰਦੁਿੀਏ ਮਤੁ ਤਕ ਿਾਪ ੈਸਾਹ ੁਆਵੈ ਤਕ ਨ ਆਵੈ ਰਾਮ ॥ 
 

ਤਿਹਾਗਿਾ ਮਹਲਾ ੪ ॥ (540-11) 

ਤਿਨ ਹਤਰ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਨ ਚੇਤਤਓ ਮੇਰੀ ਤਿਿੰਦੁਿੀਏ ਤ ੇਮਨਮੁਖ ਮੂਿ ਇਆਣੇ ਰਾਮ ॥ 

ਿੋ ਮੋਤਹ ਮਾਇਆ ਤਚਤੁ ਲਾਇਦੇ ਮੇਰੀ ਤਿਿੰਦੁਿੀਏ ਸੇ ਅਿੰਤਤ ਗਏ ਪਛੁਤਾਣ ੇਰਾਮ ॥ 

ਹਤਰ ਦਰਗਹ ਢੋਈ ਨਾ ਲਹਤਨਹ ਮੇਰੀ ਤਿਿੰਦੁਿੀਏ ਿੋ ਮਨਮੁਖ ਪਾਤਪ ਲੁਿਾਣੇ ਰਾਮ ॥ 

ਿਨ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਤਮਤਲ ਉਿਰੇ ਮੇਰੀ ਤਿਿੰਦੁਿੀਏ ਹਤਰ ਿਤਪ ਹਤਰ ਨਾਤਮ ਸਮਾਣ ੇਰਾਮ ॥੧॥ 

ਸਤਿ ਿਾਇ ਤਮਲਹੁ ਸਤਤਗੁਰ ੂਕਉ ਮੇਰੀ ਤਿਿੰਦੁਿੀਏ ਿ ੋਹਤਰ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਤਦਰਿਾਵੈ ਰਾਮ ॥ 

ਹਤਰ ਿਪਤਦਆ ਤਖਨੁ ਤਢਲ ਨ ਕੀਿਈ ਮੇਰੀ ਤਿਿੰਦੁਿੀਏ ਮਤੁ ਤਕ ਿਾਪੈ ਸਾਹੁ ਆਵ ੈਤਕ ਨ ਆਵੈ ਰਾਮ ॥ 

ਸਾ ਵੇਲਾ ਸੋ ਮੂਰਤੁ ਸਾ ਘਿੀ ਸ ੋਮੁਹਤੁ ਸਫਲ ੁਹੈ ਮੇਰੀ ਤਿਿੰਦੁਿੀਏ ਤਿਤੁ ਹਤਰ ਮੇਰਾ ਤਚਤਤ ਆਵੈ ਰਾਮ ॥ 

ਿਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਤਧਆਇਆ ਮੇਰੀ ਤਿਿੰਦੁਿੀਏ ਿਮਕਿੰਕਰੁ ਨੇਤਿ ਨ ਆਵ ੈਰਾਮ ॥੨॥ 

ਹਤਰ ਵੇਖੈ ਸੁਣ ੈਤਨਤ ਸਿ ੁਤਕਛ ੁਮੇਰੀ ਤਿਿੰਦੁਿੀਏ ਸ ੋਡਰ ੈਤਿਤਨ ਪਾਪ ਕਮਤੇ ਰਾਮ ॥ 

ਤਿਸੁ ਅਿੰਤਰ ੁਤਹਰਦਾ ਸੁਧੁ ਹੈ ਮੇਰੀ ਤਿਿੰਦੁਿੀਏ ਤਤਤਨ ਿਤਨ ਸਤਿ ਡਰ ਸਤੁਿ ਘਤੇ ਰਾਮ ॥ 

ਹਤਰ ਤਨਰਿਉ ਨਾਤਮ ਪਤੀਤਿਆ ਮੇਰੀ ਤਿਿੰਦੁਿੀਏ ਸਤਿ ਝਖ ਮਾਰਨ ੁਦੁਸਿ ਕੁਪਤੇ ਰਾਮ ॥ 

ਗੁਰੁ ਪੂਰਾ ਨਾਨਤਕ ਸੇਤਵਆ ਮੇਰੀ ਤਿਿੰਦੁਿੀਏ ਤਿਤਨ ਪੈਰੀ ਆਤਣ ਸਤਿ ਘਤੇ ਰਾਮ ॥੩॥ 

ਸੋ ਐਸਾ ਹਤਰ ਤਨਤ ਸਵੇੀਐ ਮੇਰੀ ਤਿਿੰਦੁਿੀਏ ਿੋ ਸਿ ਦੂ ਸਾਤਹਿੁ ਵਡਾ ਰਾਮ ॥ 

ਤਿਨਹੀ ਇਕ ਮਤਨ ਇਕੁ ਅਰਾਤਧਆ ਮੇਰੀ ਤਿਿੰਦੁਿੀਏ ਤਤਨਾ ਨਾਹੀ ਤਕਸੈ ਦੀ ਤਕਛ ੁਚਡਾ ਰਾਮ ॥ 

ਗੁਰ ਸੇਤਵਐ ਹਤਰ ਮਹਲੁ ਪਾਇਆ ਮੇਰੀ ਤਿਿੰਦੁਿੀਏ ਝਖ ਮਾਰਨੁ ਸਤਿ ਤਨਿੰਦਕ ਘਿੰਡਾ ਰਾਮ ॥ 

ਿਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਤਧਆਇਆ ਮੇਰੀ ਤਿਿੰਦੁਿੀਏ ਧੁਤਰ ਮਸਤਤਕ ਹਤਰ ਤਲਤਖ ਛਡਾ ਰਾਮ ॥੪॥੫॥ 
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ਹਤਰ ਿਪ ੇਹਤਰ ਮਿੰਦਰੁ ਸਾਤਿਆ ਸਿੰਤ ਿਗਤ ਗੁਣ ਗਾਵਤਹ ਰਾਮ ॥ 
 

ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (781-12) 

ਹਤਰ ਿਪੇ ਹਤਰ ਮਿੰਦਰ ੁਸਾਤਿਆ ਸਿੰਤ ਿਗਤ ਗੁਣ ਗਾਵਤਹ ਰਾਮ ॥ 

ਤਸਮਤਰ ਤਸਮਤਰ ਸੁਆਮੀ ਪਰਿੁ ਅਪਨਾ ਸਗਲੇ ਪਾਪ ਤਿਾਵਤਹ ਰਾਮ ॥ 

ਹਤਰ ਗੁਣ ਗਾਇ ਪਰਮ ਪਦੁ ਪਾਇਆ ਪਰਿ ਕੀ ਊਤਮ ਿਾਣੀ ॥ 

ਸਹਿ ਕਥਾ ਪਰਿ ਕੀ ਅਤਤ ਮੀਿੀ ਕਥੀ ਅਕਥ ਕਹਾਣੀ ॥ 

ਿਲਾ ਸਿੰਿੋਗੁ ਮੂਰਤੁ ਪਲ ੁਸਾਚਾ ਅਤਿਚਲ ਨੀਵ ਰਖਾਈ ॥ 

ਿਨ ਨਾਨਕ ਪਰਿ ਿਏ ਦਇਆਲਾ ਸਰਿ ਕਲਾ ਿਤਣ ਆਈ ॥੧॥ 
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ਹਤਰ ਿੀ ਏਹ ਤੇਰੀ ਵਤਡਆਈ ॥ 
 

ਸਰੋਤਿ ਮਹਲਾ ੩ ਘਰੁ ੧ ਤਤਤੁਕੀ     (637-13) 

ਿਗਤਾ ਦੀ ਸਦਾ ਤੂ ਰਖਦਾ ਹਤਰ ਿੀਉ ਧਤੁਰ ਤੂ ਰਖਦਾ ਆਇਆ ॥ 

ਪਰਤਹਲਾਦ ਿਨ ਤੁਧੁ ਰਾਤਖ ਲਏ ਹਤਰ ਿੀਉ ਹਰਣਾਖਸ ੁਮਾਤਰ ਪਚਾਇਆ ॥ 

ਗੁਰਮੁਖਾ ਨੋ ਪਰਤੀਤਤ ਹੈ ਹਤਰ ਿੀਉ ਮਨਮੁਖ ਿਰਤਮ ਿੁਲਾਇਆ ॥੧॥ 

ਹਤਰ ਿੀ ਏਹ ਤੇਰੀ ਵਤਡਆਈ ॥ 

ਿਗਤਾ ਕੀ ਪੈਿ ਰਖ ੁਤੂ ਸੁਆਮੀ ਿਗਤ ਤੇਰੀ ਸਰਣਾਈ ॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਿਗਤਾ ਨੋ ਿਮੁ ਿੋਤਹ ਨ ਸਾਕੈ ਕਾਲੁ ਨ ਨੇਿੈ ਿਾਈ ॥ 

ਕੇਵਲ ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਮਤਨ ਵਤਸਆ ਨਾਮੇ ਹੀ ਮੁਕਤਤ ਪਾਈ ॥ 

ਤਰਤਧ ਤਸਤਧ ਸਿ ਿਗਤਾ ਚਰਣੀ ਲਾਗੀ ਗੁਰ ਕੈ ਸਹਤਿ ਸੁਿਾਈ ॥੨॥ 

ਮਨਮੁਖਾ ਨ ੋਪਰਤੀਤਤ ਨ ਆਵੀ ਅਿੰਤਤਰ ਲੋਿ ਸੁਆਉ ॥ 

ਗੁਰਮੁਤਖ ਤਹਰਦੈ ਸਿਦੁ ਨ ਿਤੇਦਓ ਹਤਰ ਨਾਤਮ ਨ ਲਾਗਾ ਿਾਉ ॥ 

ਕੂਿ ਕਪਿ ਪਾਿੁ ਲਤਹ ਿਾਸੀ ਮਨਮੁਖ ਫੀਕਾ ਅਲਾਉ ॥੩॥ 

ਿਗਤਾ ਤਵਤਚ ਆਤਪ ਵਰਤਦਾ ਪਰਿ ਿੀ ਿਗਤੀ ਹੂ ਤੂ ਿਾਤਾ ॥ 

ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਸਿ ਲੋਕ ਹੈ ਤੇਰੀ ਤੂ ਏਕੋ ਪੁਰਖੁ ਤਿਧਾਤਾ ॥ 

ਹਉਮੈ ਮਾਤਰ ਮਨਸਾ ਮਨਤਹ ਸਮਾਣੀ ਗੁਰ ਕੈ ਸਿਤਦ ਪਛਾਤਾ ॥੪॥ 

ਅਤਚਿੰਤ ਕਿੰਮ ਕਰਤਹ ਪਰਿ ਤਤਨ ਕੇ ਤਿਨ ਹਤਰ ਕਾ ਨਾਮੁ ਤਪਆਰਾ ॥ 

ਗੁਰ ਪਰਸਾਤਦ ਸਦਾ ਮਤਨ ਵਤਸਆ ਸਤਿ ਕਾਿ ਸਵਾਰਣਹਾਰਾ ॥ 

ਓਨਾ ਕੀ ਰੀਸ ਕਰੇ ਸੁ ਤਵਗੁਚੈ ਤਿਨ ਹਤਰ ਪਰਿੁ ਹੈ ਰਖਵਾਰਾ ॥੫॥ 

ਤਿਨੁ ਸਤਤਗੁਰ ਸਵੇੇ ਤਕਨ ੈਨ ਪਾਇਆ ਮਨਮੁਤਖ ਿਉਤਕ ਮੁਏ ਤਿਲਲਾਈ ॥ 

ਆਵਤਹ ਿਾਵਤਹ ਿਉਰ ਨ ਪਾਵਤਹ ਦੁਖ ਮਤਹ ਦਤੁਖ ਸਮਾਈ ॥ 

ਗੁਰਮੁਤਖ ਹੋਵ ੈਸ ੁਅਿੰਤਮਰਤ ੁਪੀਵੈ ਸਹਿੇ ਸਾਤਚ ਸਮਾਈ ॥੬॥ 

ਤਿਨੁ ਸਤਤਗੁਰ ਸਵੇੇ ਿਨਮੁ ਨ ਛੋਡ ੈਿ ੇਅਨੇਕ ਕਰਮ ਕਰ ੈਅਤਧਕਾਈ ॥ 

ਵੇਦ ਪਿਤਹ ਤ ੈਵਾਦ ਵਖਾਣਤਹ ਤਿਨੁ ਹਤਰ ਪਤਤ ਗਵਾਈ ॥ 

ਸਚਾ ਸਤਤਗੁਰੁ ਸਾਚੀ ਤਿਸ ੁਿਾਣੀ ਿਤਿ ਛੂਿਤਹ ਗੁਰ ਸਰਣਾਈ ॥੭॥ 

ਤਿਨ ਹਤਰ ਮਤਨ ਵਤਸਆ ਸੇ ਦਤਰ ਸਾਚ ੇਦਤਰ ਸਾਚੈ ਸਤਚਆਰਾ ॥ 

ਓਨਾ ਦੀ ਸੋਿਾ ਿੁਤਗ ਿੁਤਗ ਹਈੋ ਕੋਇ ਨ ਮੇਿਣਹਾਰਾ ॥ 

ਨਾਨਕ ਤਤਨ ਕੈ ਸਦ ਿਤਲਹਾਰ ੈਤਿਨ ਹਤਰ ਰਾਤਖਆ ਉਤਰ ਧਾਰਾ ॥੮॥੧॥ 
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ਹਤਰ ਿੀ ਤੂ ਆਪੇ ਰਿੰਗ ੁਚਿਾਇ ॥ 
 

ਸਰੋਤਿ ਮਹਲਾ ੩ ॥ (639-1) 

ਹਤਰ ਿੀਉ ਸਿਦ ੇਿਾਪਦਾ ਿਾਈ ਪੂਰ ੈਿਾਤਗ ਤਮਲਾਇ ॥ 

ਸਦਾ ਸੁਖੁ ਸੋਹਾਗਣੀ ਿਾਈ ਅਨਤਦਨ ੁਰਤੀਆ ਰਿੰਗੁ ਲਾਇ ॥੧॥ 

ਹਤਰ ਿੀ ਤੂ ਆਪੇ ਰਿੰਗੁ ਚਿਾਇ ॥ 

ਗਾਵਹੁ ਗਾਵਹੁ ਰਿੰਤਗ ਰਾਤਤਹ ੋਿਾਈ ਹਤਰ ਸੇਤੀ ਰਿੰਗੁ ਲਾਇ ॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਗੁਰ ਕੀ ਕਾਰ ਕਮਾਵਣੀ ਿਾਈ ਆਪੁ ਛਤੋਡ ਤਚਤੁ ਲਾਇ ॥ 

ਸਦਾ ਸਹਿੁ ਤਫਤਰ ਦੁਖੁ ਨ ਲਗਈ ਿਾਈ ਹਤਰ ਆਤਪ ਵਸ ੈਮਤਨ ਆਇ ॥੨॥ 

ਤਪਰ ਕਾ ਹੁਕਮੁ ਨ ਿਾਣਈ ਿਾਈ ਸਾ ਕੁਲਖਣੀ ਕੁਨਾਤਰ ॥ 

ਮਨਹਤਿ ਕਾਰ ਕਮਾਵਣੀ ਿਾਈ ਤਵਣ ੁਨਾਵੈ ਕੂਤਿਆਤਰ ॥੩॥ 

ਸੇ ਗਾਵਤਹ ਤਿਨ ਮਸਤਤਕ ਿਾਗੁ ਹੈ ਿਾਈ ਿਾਇ ਸਚੈ ਿਰੈਾਗ ੁ॥ 

ਅਨਤਦਨ ੁਰਾਤੇ ਗੁਣ ਰਵਤਹ ਿਾਈ ਤਨਰਿਉ ਗੁਰ ਤਲਵ ਲਾਗੁ ॥੪॥ 

ਸਿਨਾ ਮਾਤਰ ਿੀਵਾਲਦਾ ਿਾਈ ਸ ੋਸਵੇਹੁ ਤਦਨੁ ਰਾਤਤ ॥ 

ਸੋ ਤਕਉ ਮਨਹੁ ਤਵਸਾਰੀਐ ਿਾਈ ਤਿਸ ਦੀ ਵਡੀ ਹੈ ਦਾਤਤ ॥੫॥ 

ਮਨਮੁਤਖ ਮੈਲੀ ਡੁਿੰਮਣੀ ਿਾਈ ਦਰਗਹ ਨਾਹੀ ਥਾਉ ॥ 

ਗੁਰਮੁਤਖ ਹੋਵ ੈਤ ਗੁਣ ਰਵ ੈਿਾਈ ਤਮਤਲ ਪਰੀਤਮ ਸਾਤਚ ਸਮਾਉ ॥੬॥ 

ਏਤੁ ਿਨਤਮ ਹਤਰ ਨ ਚੇਤਤਓ ਿਾਈ ਤਕਆ ਮੁਹੁ ਦੇਸੀ ਿਾਇ ॥ 

ਤਕਿੀ ਪਵਿੰਦੀ ਮੁਹਾਇਓਨ ੁਿਾਈ ਤਿਤਖਆ ਨੋ ਲੋਿਾਇ ॥੭॥ 

ਨਾਮੁ ਸਮਾਲਤਹ ਸਤੁਖ ਵਸਤਹ ਿਾਈ ਸਦਾ ਸੁਖੁ ਸਾਂਤਤ ਸਰੀਰ ॥ 

ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਸਮਾਤਲ ਤੂ ਿਾਈ ਅਪਰਿੰਪਰ ਗੁਣੀ ਗਹੀਰ ॥੮॥੩॥ 
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ਹਤਰ ਿੀ ਮਾਤਾ ਹਤਰ ਿੀ ਤਪਤਾ ਹਤਰ ਿੀਉ ਪਰਤਤਪਾਲਕ ॥ 
 

ਪਉਿੀ ਮਾਰੂ ਡਖਣ ੇਵਾਰ ਮਃ ੫ ॥ (1101-17) 

ਹਤਰ ਿੀ ਮਾਤਾ ਹਤਰ ਿੀ ਤਪਤਾ ਹਤਰ ਿੀਉ ਪਰਤਤਪਾਲਕ ॥ 

ਹਤਰ ਿੀ ਮੇਰੀ ਸਾਰ ਕਰੇ ਹਮ ਹਤਰ ਕੇ ਿਾਲਕ ॥ 

ਸਹਿੇ ਸਹਤਿ ਤਖਲਾਇਦਾ ਨਹੀ ਕਰਦਾ ਆਲਕ ॥ 

ਅਉਗਣੁ ਕ ੋਨ ਤਚਤਾਰਦਾ ਗਲ ਸੇਤੀ ਲਾਇਕ ॥ 

ਮੁਤਹ ਮਿੰਗਾਂ ਸਈੋ ਦਵੇਦਾ ਹਤਰ ਤਪਤਾ ਸੁਖਦਾਇਕ ॥ 

ਤਗਆਨ ੁਰਾਤਸ ਨਾਮੁ ਧਨ ੁਸਉਤਪਓਨ ੁਇਸ ੁਸਉਦੇ ਲਾਇਕ ॥ 

ਸਾਝੀ ਗੁਰ ਨਾਤਲ ਿਹਾਤਲਆ ਸਰਿ ਸੁਖ ਪਾਇਕ ॥ 

ਮੈ ਨਾਲਹੁ ਕਦੇ ਨ ਤਵਛੁਿ ੈਹਤਰ ਤਪਤਾ ਸਿਨਾ ਗਲਾ ਲਾਇਕ ॥੨੧॥ 
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ਹਤਰ ਿੀਉ ਆਪੇ ਿਖਤਸ ਤਮਲਾਇ ॥ 
 

ਸਰੋਤਿ ਮਹਲਾ ੩ ਦੁਤੁਕੀ ॥ (638-9) 

ਤਨਗੁਤਣਆ ਨੋ ਆਪ ੇਿਖਤਸ ਲਏ ਿਾਈ ਸਤਤਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਲਾਇ ॥ 

ਸਤਤਗੁਰ ਕੀ ਸਵੇਾ ਊਤਮ ਹੈ ਿਾਈ ਰਾਮ ਨਾਤਮ ਤਚਤੁ ਲਾਇ ॥੧॥ 

ਹਤਰ ਿੀਉ ਆਪੇ ਿਖਤਸ ਤਮਲਾਇ ॥ 

ਗੁਣਹੀਣ ਹਮ ਅਪਰਾਧੀ ਿਾਈ ਪੂਰ ੈਸਤਤਗਤੁਰ ਲਏ ਰਲਾਇ ॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਕਉਣ ਕਉਣ ਅਪਰਾਧੀ ਿਖਤਸਅਨੁ ਤਪਆਰ ੇਸਾਚੈ ਸਿਤਦ ਵੀਚਾਤਰ ॥ 

ਿਉਿਲੁ ਪਾਤਰ ਉਤਾਤਰਅਨੁ ਿਾਈ ਸਤਤਗੁਰ ਿੇਿੈ ਚਾਤਿ ॥੨॥ 

ਮਨੂਰ ੈਤ ੇਕਿੰਚਨ ਿਏ ਿਾਈ ਗੁਰੁ ਪਾਰਸੁ ਮੇਤਲ ਤਮਲਾਇ ॥ 

ਆਪੁ ਛੋਤਡ ਨਾਉ ਮਤਨ ਵਤਸਆ ਿਾਈ ਿੋਤੀ ਿੋਤਤ ਤਮਲਾਇ ॥੩॥ 

ਹਉ ਵਾਰੀ ਹਉ ਵਾਰਣੈ ਿਾਈ ਸਤਤਗੁਰ ਕਉ ਸਦ ਿਤਲਹਾਰ ੈਿਾਉ ॥ 

ਨਾਮੁ ਤਨਧਾਨ ੁਤਿਤਨ ਤਦਤਾ ਿਾਈ ਗੁਰਮਤਤ ਸਹਤਿ ਸਮਾਉ ॥੪॥ 

ਗੁਰ ਤਿਨ ੁਸਹਿੁ ਨ ਊਪਿ ੈਿਾਈ ਪੂਛਹ ੁਤਗਆਨੀਆ ਿਾਇ ॥ 

ਸਤਤਗੁਰ ਕੀ ਸਵੇਾ ਸਦਾ ਕਤਰ ਿਾਈ ਤਵਚਹੁ ਆਪੁ ਗਵਾਇ ॥੫॥ 

ਗੁਰਮਤੀ ਿਉ ਊਪਿ ੈਿਾਈ ਿਉ ਕਰਣੀ ਸਚੁ ਸਾਰ ੁ॥ 

ਪਰੇਮ ਪਦਾਰਥੁ ਪਾਈਐ ਿਾਈ ਸਚੁ ਨਾਮੁ ਆਧਾਰੁ ॥੬॥ 

ਿੋ ਸਤਤਗੁਰੁ ਸੇਵਤਹ ਆਪਣਾ ਿਾਈ ਤਤਨ ਕੈ ਹਉ ਲਾਗਉ ਪਾਇ ॥ 

ਿਨਮੁ ਸਵਾਰੀ ਆਪਣਾ ਿਾਈ ਕੁਲੁ ਿੀ ਲਈ ਿਖਸਾਇ ॥੭॥ 

ਸਚੁ ਿਾਣੀ ਸਚੁ ਸਿਦੁ ਹੈ ਿਾਈ ਗੁਰ ਤਕਰਪਾ ਤ ੇਹੋਇ ॥ 

ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਹਤਰ ਮਤਨ ਵਸ ੈਿਾਈ ਤਤਸੁ ਤਿਘਨ ੁਨ ਲਾਗੈ ਕਇੋ ॥੮॥੨॥ 
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ਹਤਰ ਿੀਉ ਸਦਾ ਤਰੇੀ ਸਰਣਾਈ ॥ 
 

ਪਰਿਾਤੀ ਮਹਲਾ ੩ ॥ (1333-17) 

ਿੋ ਤੇਰੀ ਸਰਣਾਈ ਹਤਰ ਿੀਉ ਤਤਨ ਤੂ ਰਾਖਨ ਿਗੋੁ ॥ 

ਤੁਧੁ ਿੇਵਡ ੁਮੈ ਅਵਰੁ ਨ ਸੂਝ ੈਨਾ ਕ ੋਹੋਆ ਨ ਹਗੋੁ ॥੧॥ 

ਹਤਰ ਿੀਉ ਸਦਾ ਤੇਰੀ ਸਰਣਾਈ ॥ 

ਤਿਉ ਿਾਵ ੈਤਤਉ ਰਾਖਹੁ ਮੇਰੇ ਸੁਆਮੀ ਏਹ ਤੇਰੀ ਵਤਡਆਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਿੋ ਤੇਰੀ ਸਰਣਾਈ ਹਤਰ ਿੀਉ ਤਤਨ ਕੀ ਕਰਤਹ ਪਰਤਤਪਾਲ ॥ 

ਆਤਪ ਤਿਪਾ ਕਤਰ ਰਾਖਹੁ ਹਤਰ ਿੀਉ ਪੋਤਹ ਨ ਸਕੈ ਿਮਕਾਲ ੁ॥੨॥ 

ਤੇਰੀ ਸਰਣਾਈ ਸਚੀ ਹਤਰ ਿੀਉ ਨਾ ਓਹ ਘਿ ੈਨ ਿਾਇ ॥ 

ਿੋ ਹਤਰ ਛੋਤਡ ਦੂਿੈ ਿਾਇ ਲਾਗੈ ਓਹੁ ਿਿੰਮੈ ਤ ੈਮਤਰ ਿਾਇ ॥੩॥ 

ਿੋ ਤੇਰੀ ਸਰਣਾਈ ਹਤਰ ਿੀਉ ਤਤਨਾ ਦੂਖ ਿੂਖ ਤਕਛ ੁਨਾਤਹ ॥ 

ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਸਲਾਤਹ ਸਦਾ ਤ ੂਸਚੈ ਸਿਤਦ ਸਮਾਤਹ ॥੪॥੪॥ 
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ਹਤਰ ਿੀਉ ਸਿਦੇ ਿਾਪਦਾ ਿਾਈ ਪੂਰੈ ਿਾਤਗ ਤਮਲਾਇ ॥ 
 

ਸਰੋਤਿ ਮਹਲਾ ੩ ॥ (639-1) 

ਹਤਰ ਿੀਉ ਸਿਦ ੇਿਾਪਦਾ ਿਾਈ ਪੂਰ ੈਿਾਤਗ ਤਮਲਾਇ ॥ 

ਸਦਾ ਸੁਖੁ ਸੋਹਾਗਣੀ ਿਾਈ ਅਨਤਦਨ ੁਰਤੀਆ ਰਿੰਗੁ ਲਾਇ ॥੧॥ 

ਹਤਰ ਿੀ ਤੂ ਆਪੇ ਰਿੰਗੁ ਚਿਾਇ ॥ 

ਗਾਵਹੁ ਗਾਵਹੁ ਰਿੰਤਗ ਰਾਤਤਹ ੋਿਾਈ ਹਤਰ ਸੇਤੀ ਰਿੰਗੁ ਲਾਇ ॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਗੁਰ ਕੀ ਕਾਰ ਕਮਾਵਣੀ ਿਾਈ ਆਪੁ ਛਤੋਡ ਤਚਤੁ ਲਾਇ ॥ 

ਸਦਾ ਸਹਿੁ ਤਫਤਰ ਦੁਖੁ ਨ ਲਗਈ ਿਾਈ ਹਤਰ ਆਤਪ ਵਸ ੈਮਤਨ ਆਇ ॥੨॥ 

ਤਪਰ ਕਾ ਹੁਕਮੁ ਨ ਿਾਣਈ ਿਾਈ ਸਾ ਕੁਲਖਣੀ ਕੁਨਾਤਰ ॥ 

ਮਨਹਤਿ ਕਾਰ ਕਮਾਵਣੀ ਿਾਈ ਤਵਣ ੁਨਾਵੈ ਕੂਤਿਆਤਰ ॥੩॥ 

ਸੇ ਗਾਵਤਹ ਤਿਨ ਮਸਤਤਕ ਿਾਗੁ ਹੈ ਿਾਈ ਿਾਇ ਸਚੈ ਿਰੈਾਗ ੁ॥ 

ਅਨਤਦਨ ੁਰਾਤੇ ਗੁਣ ਰਵਤਹ ਿਾਈ ਤਨਰਿਉ ਗੁਰ ਤਲਵ ਲਾਗੁ ॥੪॥ 

ਸਿਨਾ ਮਾਤਰ ਿੀਵਾਲਦਾ ਿਾਈ ਸ ੋਸਵੇਹੁ ਤਦਨੁ ਰਾਤਤ ॥ 

ਸੋ ਤਕਉ ਮਨਹੁ ਤਵਸਾਰੀਐ ਿਾਈ ਤਿਸ ਦੀ ਵਡੀ ਹੈ ਦਾਤਤ ॥੫॥ 

ਮਨਮੁਤਖ ਮੈਲੀ ਡੁਿੰਮਣੀ ਿਾਈ ਦਰਗਹ ਨਾਹੀ ਥਾਉ ॥ 

ਗੁਰਮੁਤਖ ਹੋਵ ੈਤ ਗੁਣ ਰਵ ੈਿਾਈ ਤਮਤਲ ਪਰੀਤਮ ਸਾਤਚ ਸਮਾਉ ॥੬॥ 

ਏਤੁ ਿਨਤਮ ਹਤਰ ਨ ਚੇਤਤਓ ਿਾਈ ਤਕਆ ਮੁਹੁ ਦੇਸੀ ਿਾਇ ॥ 

ਤਕਿੀ ਪਵਿੰਦੀ ਮੁਹਾਇਓਨ ੁਿਾਈ ਤਿਤਖਆ ਨੋ ਲੋਿਾਇ ॥੭॥ 

ਨਾਮੁ ਸਮਾਲਤਹ ਸਤੁਖ ਵਸਤਹ ਿਾਈ ਸਦਾ ਸੁਖੁ ਸਾਂਤਤ ਸਰੀਰ ॥ 

ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਸਮਾਤਲ ਤੂ ਿਾਈ ਅਪਰਿੰਪਰ ਗੁਣੀ ਗਹੀਰ ॥੮॥੩॥ 
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ਹਤਰ ਿੀਉ ਤਿਪਾ ਕਰਹੁ ਤੁਮ ਤਪਆਰੇ ॥ 
 

ਸਰੋਤਿ ਮਹਲਾ ੩ ॥ (603-16) 

ਤਿਨੁ ਸਤਤਗੁਰ ਸਵੇੇ ਿਹੁਤਾ ਦੁਖੁ ਲਾਗਾ ਿੁਗ ਚਾਰੇ ਿਰਮਾਈ ॥ 

ਹਮ ਦੀਨ ਤੁਮ ਿੁਗੁ ਿੁਗੁ ਦਾਤੇ ਸਿਦੇ ਦੇਤਹ ਿੁਝਾਈ ॥੧॥ 

ਹਤਰ ਿੀਉ ਤਿਪਾ ਕਰਹੁ ਤੁਮ ਤਪਆਰੇ ॥ 

ਸਤਤਗੁਰੁ ਦਾਤਾ ਮੇਤਲ ਤਮਲਾਵਹੁ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਦਵੇਹੁ ਆਧਾਰੇ ॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਮਨਸਾ ਮਾਤਰ ਦੁਤਿਧਾ ਸਹਤਿ ਸਮਾਣੀ ਪਾਇਆ ਨਾਮੁ ਅਪਾਰਾ ॥ 

ਹਤਰ ਰਸੁ ਚਾਤਖ ਮਨ ੁਤਨਰਮਲ ੁਹੋਆ ਤਕਲਤਿਖ ਕਾਿਣਹਾਰਾ ॥੨॥ 

ਸਿਤਦ ਮਰਹੁ ਤਫਤਰ ਿੀਵਹੁ ਸਦ ਹੀ ਤਾ ਤਫਤਰ ਮਰਣੁ ਨ ਹੋਈ ॥ 

ਅਿੰਤਮਰਤ ੁਨਾਮੁ ਸਦਾ ਮਤਨ ਮੀਿਾ ਸਿਦੇ ਪਾਵੈ ਕੋਈ ॥੩॥ 

ਦਾਤੈ ਦਾਤਤ ਰਖੀ ਹਤਥ ਅਪਣ ੈਤਿਸੁ ਿਾਵ ੈਤਤਸ ੁਦੇਈ ॥ 

ਨਾਨਕ ਨਾਤਮ ਰਤੇ ਸੁਖ ੁਪਾਇਆ ਦਰਗਹ ਿਾਪਤਹ ਸੇਈ ॥੪॥੧੧॥ 
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ਹਤਰ ਿੀਉ ਤੁਧ ੁਨ ੋਸਦਾ ਸਾਲਾਹੀ ਤਪਆਰੇ ਤਿਚਰੁ ਘਿ ਅਿੰਤਤਰ ਹ ੈਸਾਸਾ ॥ 
 

ਸਰੋਤਿ ਮਹਲਾ ੩ ॥ (601-1) 

ਹਤਰ ਿੀਉ ਤੁਧੁ ਨੋ ਸਦਾ ਸਾਲਾਹੀ ਤਪਆਰ ੇਤਿਚਰੁ ਘਿ ਅਿੰਤਤਰ ਹੈ ਸਾਸਾ ॥ 

ਇਕੁ ਪਲ ੁਤਖਨ ੁਤਵਸਰਤਹ ਤ ੂਸੁਆਮੀ ਿਾਣਉ ਿਰਸ ਪਚਾਸਾ ॥ 

ਹਮ ਮੂਿ ਮੁਗਧ ਸਦਾ ਸੇ ਿਾਈ ਗੁਰ ਕੈ ਸਿਤਦ ਪਰਗਾਸਾ ॥੧॥ 

ਹਤਰ ਿੀਉ ਤੁਮ ਆਪੇ ਦੇਹੁ ਿੁਝਾਈ ॥ 

ਹਤਰ ਿੀਉ ਤੁਧੁ ਤਵਿਹੁ ਵਾਤਰਆ ਸਦ ਹੀ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਤਵਿਹ ੁਿਤਲ ਿਾਈ ॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਹਮ ਸਿਤਦ ਮੁਏ ਸਿਤਦ ਮਾਤਰ ਿੀਵਾਲੇ ਿਾਈ ਸਿਦੇ ਹੀ ਮੁਕਤਤ ਪਾਈ ॥ 

ਸਿਦੇ ਮਨ ੁਤਨ ੁਤਨਰਮਲ ੁਹਆੋ ਹਤਰ ਵਤਸਆ ਮਤਨ ਆਈ ॥ 

ਸਿਦੁ ਗੁਰ ਦਾਤਾ ਤਿਤ ੁਮਨ ੁਰਾਤਾ ਹਤਰ ਤਸਉ ਰਤਹਆ ਸਮਾਈ ॥੨॥ 

ਸਿਦੁ ਨ ਿਾਣਤਹ ਸ ੇਅਿੰਨੇ ਿਲੋ ੇਸ ੇਤਕਤੁ ਆਏ ਸਿੰਸਾਰਾ ॥ 

ਹਤਰ ਰਸੁ ਨ ਪਾਇਆ ਤਿਰਥਾ ਿਨਮੁ ਗਵਾਇਆ ਿਿੰਮਤਹ ਵਾਰ ੋਵਾਰਾ ॥ 

ਤਿਸਿਾ ਕੇ ਕੀਿ ੇਤਿਸਿਾ ਮਾਤਹ ਸਮਾਣ ੇਮਨਮੁਖ ਮੁਗਧ ਗੁਿਾਰਾ ॥੩॥ 

ਆਪੇ ਕਤਰ ਵੇਖੈ ਮਾਰਤਗ ਲਾਏ ਿਾਈ ਤਤਸ ੁਤਿਨ ੁਅਵਰ ੁਨ ਕਈੋ ॥ 

ਿੋ ਧੁਤਰ ਤਲਤਖਆ ਸੁ ਕਇੋ ਨ ਮੇਿ ੈਿਾਈ ਕਰਤਾ ਕਰੇ ਸੁ ਹਈੋ ॥ 

ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਵਤਸਆ ਮਨ ਅਿੰਤਤਰ ਿਾਈ ਅਵਰੁ ਨ ਦੂਿਾ ਕਈੋ ॥੪॥੪॥ 
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ਹਤਰ ਿੀਉ ਤੂ ਸੁਖ ਸਿੰਪਤਤ ਰਾਤਸ ॥ 
 

ਸਰੋਤਿ ਮਃ ੫ ॥ (619-9) 

ਗਏ ਕਲੇਸ ਰੋਗ ਸਤਿ ਨਾਸੇ ਪਰਤਿ ਅਪੁਨ ੈਤਕਰਪਾ ਧਾਰੀ ॥ 

ਆਿ ਪਹਰ ਆਰਾਧਹੁ ਸੁਆਮੀ ਪੂਰਨ ਘਾਲ ਹਮਾਰੀ ॥੧॥ 

ਹਤਰ ਿੀਉ ਤੂ ਸੁਖ ਸਿੰਪਤਤ ਰਾਤਸ ॥ 

ਰਾਤਖ ਲੈਹੁ ਿਾਈ ਮੇਰੇ ਕਉ ਪਰਿ ਆਗੈ ਅਰਦਾਤਸ ॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਿੋ ਮਾਗਉ ਸੋਈ ਸੋਈ ਪਾਵਉ ਅਪਨ ੇਖਸਮ ਿਰੋਸਾ ॥ 

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਗੁਰੁ ਪੂਰਾ ਿੇਤਿਓ ਤਮਤਿਓ ਸਗਲ ਅਿੰਦੇਸਾ ॥੨॥੧੪॥੪੨॥ 
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ਹਤਰ ਿੀਉ ਤਨਮਾਤਣਆ ਤੂ ਮਾਣੁ ॥ 
 

ਸਰੋਤਿ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (624-14) 

ਗਈ ਿਹੋਿੁ ਿਿੰਦੀ ਛੋਿੁ ਤਨਰਿੰਕਾਰੁ ਦੁਖਦਾਰੀ ॥ 

ਕਰਮੁ ਨ ਿਾਣਾ ਧਰਮ ੁਨ ਿਾਣਾ ਲੋਿੀ ਮਾਇਆਧਾਰੀ ॥ 

ਨਾਮੁ ਪਤਰਓ ਿਗਤ ੁਗੋਤਵਿੰਦ ਕਾ ਇਹ ਰਾਖਹੁ ਪੈਿ ਤਮੁਾਰੀ ॥੧॥ 

ਹਤਰ ਿੀਉ ਤਨਮਾਤਣਆ ਤੂ ਮਾਣੁ ॥ 

ਤਨਚੀਤਿਆ ਚੀਿ ਕਰੇ ਮੇਰਾ ਗੋਤਵਿੰਦ ੁਤੇਰੀ ਕੁਦਰਤਤ ਕਉ ਕੁਰਿਾਣੁ ॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਿਸੈਾ ਿਾਲਕੁ ਿਾਇ ਸੁਿਾਈ ਲਖ ਅਪਰਾਧ ਕਮਾਵੈ ॥ 

ਕਤਰ ਉਪਦੇਸੁ ਤਝਿਕੇ ਿਹੁ ਿਾਤੀ ਿਹੁਤਿ ਤਪਤਾ ਗਤਲ ਲਾਵ ੈ॥ 

ਤਪਛਲੇ ਅਉਗੁਣ ਿਖਤਸ ਲਏ ਪਰਿੁ ਆਗ ੈਮਾਰਤਗ ਪਾਵ ੈ॥੨॥ 

ਹਤਰ ਅਿੰਤਰਿਾਮੀ ਸਿ ਤਿਤਧ ਿਾਣ ੈਤਾ ਤਕਸ ੁਪਤਹ ਆਤਖ ਸਣੁਾਈਐ ॥ 

ਕਹਣ ੈਕਥਤਨ ਨ ਿੀਿ ੈਗੋਤਿਿੰਦੁ ਹਤਰ ਿਾਵੈ ਪੈਿ ਰਖਾਈਐ ॥ 

ਅਵਰ ਓਿ ਮੈ ਸਗਲੀ ਦੇਖੀ ਇਕ ਤੇਰੀ ਓਿ ਰਹਾਈਐ ॥੩॥ 

ਹੋਇ ਦਇਆਲ ੁਤਕਰਪਾਲੁ ਪਰਿ ੁਿਾਕੁਰੁ ਆਪ ੇਸੁਣ ੈਿਨੇਿੰਤੀ ॥ 

ਪੂਰਾ ਸਤਗੁਰੁ ਮੇਤਲ ਤਮਲਾਵੈ ਸਿ ਚੂਕੈ ਮਨ ਕੀ ਤਚਿੰਤੀ ॥ 

ਹਤਰ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਅਵਖਦੁ ਮੁਤਖ ਪਾਇਆ ਿਨ ਨਾਨਕ ਸਤੁਖ ਵਸਿੰਤੀ ॥੪॥੧੨॥੬੨॥ 
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ਹਤਰ ਿੂ ਰਾਤਖ ਲਹੇੁ ਪਤਤ ਮੇਰੀ ॥ 
 

ਿਤੈਸਰੀ ਮਹਲਾ ੯ ॥ (703-2) 

ਹਤਰ ਿੂ ਰਾਤਖ ਲੇਹੁ ਪਤਤ ਮੇਰੀ ॥ 

ਿਮ ਕੋ ਤਰਾਸ ਿਇਓ ਉਰ ਅਿੰਤਤਰ ਸਰਤਨ ਗਹੀ ਤਕਰਪਾ ਤਨਤਧ ਤੇਰੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਮਹਾ ਪਤਤਤ ਮੁਗਧ ਲੋਿੀ ਫੁਤਨ ਕਰਤ ਪਾਪ ਅਿ ਹਾਰਾ ॥ 

ਿੈ ਮਰਿੇ ਕੋ ਤਿਸਰਤ ਨਾਤਹਨ ਤਤਹ ਤਚਿੰਤਾ ਤਨੁ ਿਾਰਾ ॥੧॥ 

ਕੀਏ ਉਪਾਵ ਮੁਕਤਤ ਕੇ ਕਾਰਤਨ ਦਹ ਤਦਤਸ ਕਉ ਉਤਿ ਧਾਇਆ ॥ 

ਘਿ ਹੀ ਿੀਤਤਰ ਿਸੈ ਤਨਰਿੰਿਨੁ ਤਾ ਕੋ ਮਰਮੁ ਨ ਪਾਇਆ ॥੨॥ 

ਨਾਤਹਨ ਗੁਨੁ ਨਾਤਹਨ ਕਛ ੁਿਪੁ ਤਪੁ ਕਉਨੁ ਕਰਮੁ ਅਿ ਕੀਿ ੈ॥ 

ਨਾਨਕ ਹਾਤਰ ਪਤਰਓ ਸਰਨਾਗਤਤ ਅਿੈ ਦਾਨ ੁਪਰਿ ਦੀਿੈ ॥੩॥੨॥ 
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ਹਤਰ ਦਇਆਤਲ ਦਇਆ ਪਰਤਿ ਕੀਨੀ ਮਰੇ ੈਮਤਨ ਤਤਨ ਮੁਤਖ ਹਤਰ ਿੋਲੀ ॥ 
 

ਮਹਲਾ ੪ ਗਉਿੀ ਪੂਰਿੀ ॥ (168-16) 

ਹਤਰ ਦਇਆਤਲ ਦਇਆ ਪਰਤਿ ਕੀਨੀ ਮੇਰ ੈਮਤਨ ਤਤਨ ਮੁਤਖ ਹਤਰ ਿੋਲੀ ॥ 

ਗੁਰਮੁਤਖ ਰਿੰਗੁ ਿਇਆ ਅਤਤ ਗੂਿਾ ਹਤਰ ਰਿੰਤਗ ਿੀਨੀ ਮੇਰੀ ਚਲੋੀ ॥੧॥ 

ਅਪੁਨ ੇਹਤਰ ਪਰਿ ਕੀ ਹਉ ਗੋਲੀ ॥ 

ਿਿ ਹਮ ਹਤਰ ਸੇਤੀ ਮਨ ੁਮਾਤਨਆ ਕਤਰ ਦੀਨੋ ਿਗਤ ੁਸਿੁ ਗਲੋ ਅਮੋਲੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਕਰਹੁ ਤਿਿੇਕੁ ਸਿੰਤ ਿਨ ਿਾਈ ਖੋਤਿ ਤਹਰਦੈ ਦੇਤਖ ਢਿੰਢਲੋੀ ॥ 

ਹਤਰ ਹਤਰ ਰੂਪ ੁਸਿ ਿੋਤਤ ਸਿਾਈ ਹਤਰ ਤਨਕਤਿ ਵਸੈ ਹਤਰ ਕਲੋੀ ॥੨॥ 

ਹਤਰ ਹਤਰ ਤਨਕਤਿ ਵਸ ੈਸਿ ਿਗ ਕੈ ਅਪਰਿੰਪਰ ਪੁਰਖੁ ਅਤੋਲੀ ॥ 

ਹਤਰ ਹਤਰ ਪਰਗਿੁ ਕੀਓ ਗੁਤਰ ਪੂਰ ੈਤਸਰੁ ਵੇਤਚਓ ਗੁਰ ਪਤਹ ਮੋਲੀ ॥੩॥ 

ਹਤਰ ਿੀ ਅਿੰਤਤਰ ਿਾਹਤਰ ਤੁਮ ਸਰਣਾਗਤਤ ਤੁਮ ਵਡ ਪੁਰਖ ਵਡੋਲੀ ॥ 

ਿਨੁ ਨਾਨਕੁ ਅਨਤਦਨੁ ਹਤਰ ਗੁਣ ਗਾਵ ੈਤਮਤਲ ਸਤਤਗੁਰ ਗੁਰ ਵੇਚੋਲੀ ॥੪॥੧॥੧੫॥੫੩॥ 
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ਹਤਰ ਦਰਸਨ ਕਉ ਮੇਰਾ ਮਨੁ ਿਹੁ ਤਪਤ ੈਤਿਉ ਤਤਰਖਾਵਿੰਤੁ ਤਿਨੁ ਨੀਰ ॥ 
 

ਗੋੋਂਡ ਮਹਲਾ ੪ ॥ (861-18) 

ਹਤਰ ਦਰਸਨ ਕਉ ਮੇਰਾ ਮਨ ੁਿਹੁ ਤਪਤੈ ਤਿਉ ਤਤਰਖਾਵਿੰਤ ੁਤਿਨੁ ਨੀਰ ॥੧॥ 

ਮੇਰ ੈਮਤਨ ਪਰੇਮੁ ਲਗੋ ਹਤਰ ਤੀਰ ॥ 

ਹਮਰੀ ਿੇਦਨ ਹਤਰ ਪਰਿੁ ਿਾਨੈ ਮੇਰੇ ਮਨ ਅਿੰਤਰ ਕੀ ਪੀਰ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਮੇਰੇ ਹਤਰ ਪਰੀਤਮ ਕੀ ਕੋਈ ਿਾਤ ਸੁਨਾਵੈ ਸ ੋਿਾਈ ਸੋ ਮੇਰਾ ਿੀਰ ॥੨॥ 

ਤਮਲੁ ਤਮਲ ੁਸਖੀ ਗੁਣ ਕਹੁ ਮੇਰ ੇਪਰਿ ਕ ੇਲੇ ਸਤਤਗੁਰ ਕੀ ਮਤਤ ਧੀਰ ॥੩॥ 

ਿਨ ਨਾਨਕ ਕੀ ਹਤਰ ਆਸ ਪਿੁਾਵਹੁ ਹਤਰ ਦਰਸਤਨ ਸਾਂਤਤ ਸਰੀਰ ॥੪॥੬॥ 
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ਹਤਰ ਦਰਸਨ ਕੀ ਮਤਨ ਤਪਆਸ ਘਨਰੇੀ ॥ 
 

ਤਿਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (804-19) 

ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਪਾਈਅਤਹ ਮੀਤਾ ॥ 

ਚਰਨ ਕਮਲ ਤਸਉ ਲਾਈਐ ਚੀਤਾ ॥੧॥ 

ਹਉ ਿਤਲਹਾਰੀ ਿ ੋਪਰਿੂ ਤਧਆਵਤ ॥ 

ਿਲਤਨ ਿੁਝੈ ਹਤਰ ਹਤਰ ਗੁਨ ਗਾਵਤ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਸਫਲ ਿਨਮ ੁਹੋਵਤ ਵਡਿਾਗੀ ॥ 

ਸਾਧਸਿੰਤਗ ਰਾਮਤਹ ਤਲਵ ਲਾਗੀ ॥੨॥ 

ਮਤਤ ਪਤਤ ਧਨੁ ਸੁਖ ਸਹਿ ਅਨਿੰਦਾ ॥ 

ਇਕ ਤਨਮਖ ਨ ਤਵਸਰਹੁ ਪਰਮਾਨਿੰਦਾ ॥੩॥ 

ਹਤਰ ਦਰਸਨ ਕੀ ਮਤਨ ਤਪਆਸ ਘਨੇਰੀ ॥ 

ਿਨਤਤ ਨਾਨਕ ਸਰਤਣ ਪਰਿ ਤੇਰੀ ॥੪॥੮॥੧੩॥ 
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ਹਤਰ ਦਰਸਨੁ ਦੇਹ ੁਹਤਰ ਆਸ ਤੁਮਾਰੀ ॥ 
 

ਗਉਿੀ ਗੁਆਰਰੇੀ ਮਹਲਾ ੪ ॥   (164-15) 

ਿੀਖਕ ਪਰੀਤਤ ਿੀਖ ਪਰਿ ਪਾਇ ॥ 

ਿੂਖੇ ਪਰੀਤਤ ਹੋਵ ੈਅਿੰਨੁ ਖਾਇ ॥ 

ਗੁਰਤਸਖ ਪਰੀਤਤ ਗੁਰ ਤਮਤਲ ਆਘਾਇ ॥੧॥ 

ਹਤਰ ਦਰਸਨੁ ਦੇਹੁ ਹਤਰ ਆਸ ਤੁਮਾਰੀ ॥ 

ਕਤਰ ਤਕਰਪਾ ਲੋਚ ਪੂਤਰ ਹਮਾਰੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਚਕਵੀ ਪਰੀਤਤ ਸੂਰਿੁ ਮੁਤਖ ਲਾਗੈ ॥ 

ਤਮਲੈ ਤਪਆਰ ੇਸਿ ਦੁਖ ਤਤਆਗੈ ॥ 

ਗੁਰਤਸਖ ਪਰੀਤਤ ਗੁਰ ੂਮੁਤਖ ਲਾਗੈ ॥੨॥ 

ਿਛਰੇ ਪਰੀਤਤ ਖੀਰ ੁਮੁਤਖ ਖਾਇ ॥ 

ਤਹਰਦੈ ਤਿਗਸੈ ਦੇਖੈ ਮਾਇ ॥ 

ਗੁਰਤਸਖ ਪਰੀਤਤ ਗੁਰ ੂਮੁਤਖ ਲਾਇ ॥੩॥ 

ਹੋਰੁ ਸਿ ਪਰੀਤਤ ਮਾਇਆ ਮੋਹੁ ਕਾਚਾ ॥ 

ਤਿਨਤਸ ਿਾਇ ਕੂਰਾ ਕਚੁ ਪਾਚਾ ॥ 

ਿਨ ਨਾਨਕ ਪਰੀਤਤ ਤਤਰਪਤਤ ਗੁਰ ੁਸਾਚਾ ॥੪॥੪॥੪੨॥ 
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ਹਤਰ ਤਦਨੁ ਰੈਤਨ ਕੀਰਤਨ ੁਗਾਈਐ ॥ 
 

ਸਰੋਤਿ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (623-14) 

ਗੁਤਰ ਪੂਰ ੈਚਰਨੀ ਲਾਇਆ ॥ 

ਹਤਰ ਸਿੰਤਗ ਸਹਾਈ ਪਾਇਆ ॥ 

ਿਹ ਿਾਈਐ ਤਹਾ ਸੁਹੇਲੇ ॥ 

ਕਤਰ ਤਕਰਪਾ ਪਰਤਿ ਮੇਲ ੇ॥੧॥ 

ਹਤਰ ਗੁਣ ਗਾਵਹੁ ਸਦਾ ਸੁਿਾਈ ॥ 

ਮਨ ਤਚਿੰਦੇ ਸਗਲ ੇਫਲ ਪਾਵਹ ੁਿੀਅ ਕ ੈਸਿੰਤਗ ਸਹਾਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਨਾਰਾਇਣ ਪਰਾਣ ਅਧਾਰਾ ॥ 

ਹਮ ਸਿੰਤ ਿਨਾਂ ਰੇਨਾਰਾ ॥ 

ਪਤਤਤ ਪੁਨੀਤ ਕਤਰ ਲੀਨੇ ॥ 

ਕਤਰ ਤਕਰਪਾ ਹਤਰ ਿਸੁ ਦੀਨ ੇ॥੨॥ 

ਪਾਰਿਰਹਮੁ ਕਰੇ ਪਰਤਤਪਾਲਾ ॥ 

ਸਦ ਿੀਅ ਸਿੰਤਗ ਰਖਵਾਲਾ ॥ 

ਹਤਰ ਤਦਨ ੁਰਤੈਨ ਕੀਰਤਨ ੁਗਾਈਐ ॥ 

ਿਹੁਤਿ ਨ ਿੋਨੀ ਪਾਈਐ ॥੩॥ 

ਤਿਸੁ ਦੇਵ ੈਪੁਰਖ ੁਤਿਧਾਤਾ ॥ 

ਹਤਰ ਰਸੁ ਤਤਨ ਹੀ ਿਾਤਾ ॥ 

ਿਮਕਿੰਕਰੁ ਨਤੇਿ ਨ ਆਇਆ ॥ 

ਸੁਖੁ ਨਾਨਕ ਸਰਣੀ ਪਾਇਆ ॥੪॥੯॥੫੯॥ 
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ਹਤਰ ਦੁਆਰ ੈਖਰੀਆ ॥ 
 

ਰਾਗੁ ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੫ ਘਰੁ ੫ ਪਿਤਾਲ  (746-3) 

ਪਰੀਤਤ ਪਰੀਤਤ ਗੁਰੀਆ ਮੋਹਨ ਲਾਲਨਾ ॥ 

ਿਤਪ ਮਨ ਗੋਤਿਿੰਦ ਏਕੈ ਅਵਰੁ ਨਹੀ ਕੋ ਲੇਖੈ ਸਿੰਤ ਲਾਗੁ ਮਨਤਹ ਛਾਡ ੁਦੁਤਿਧਾ ਕੀ ਕੁਰੀਆ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਤਨਰਗੁਨ ਹਰੀਆ ਸਰਗੁਨ ਧਰੀਆ ਅਤਨਕ ਕੋਿਰੀਆ ਤਿਿੰਨ ਤਿਿੰਨ ਤਿਿੰਨ ਤਿਨ ਕਰੀਆ ॥ 

ਤਵਤਚ ਮਨ ਕੋਿਵਰੀਆ ॥ 

ਤਨਿ ਮਿੰਦਤਰ ਤਪਰੀਆ ॥ 

ਤਹਾ ਆਨਦ ਕਰੀਆ ॥ 

ਨਹ ਮਰੀਆ ਨਹ ਿਰੀਆ ॥੧॥ 

ਤਕਰਤਤਨ ਿੁਰੀਆ ਿਹੁ ਤਿਤਧ ਤਫਰੀਆ ਪਰ ਕਉ ਤਹਰੀਆ ॥ 

ਤਿਖਨਾ ਤਘਰੀਆ ॥ 

ਅਿ ਸਾਧੂ ਸਿੰਤਗ ਪਰੀਆ ॥ 

ਹਤਰ ਦੁਆਰ ੈਖਰੀਆ ॥ 

ਦਰਸਨੁ ਕਰੀਆ ॥ 

ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਤਮਰੀਆ ॥ 

ਿਹੁਤਰ ਨ ਤਫਰੀਆ ॥੨॥੧॥੪੪॥ 
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ਹਤਰ ਧਨ ੁਿਾਪ ਹਤਰ ਧਨੁ ਤਾਪ ਹਤਰ ਧਨ ੁਿੋਿਨੁ ਿਾਇਆ ॥ 
 

ਗੂਿਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (495-14) 

ਹਤਰ ਧਨੁ ਿਾਪ ਹਤਰ ਧਨੁ ਤਾਪ ਹਤਰ ਧਨ ੁਿੋਿਨੁ ਿਾਇਆ ॥ 

ਤਨਮਖ ਨ ਤਿਸਰਉ ਮਨ ਤੇ ਹਤਰ ਹਤਰ ਸਾਧਸਿੰਗਤਤ ਮਤਹ ਪਾਇਆ ॥੧॥ 

ਮਾਈ ਖਾਤਿ ਆਇਓ ਘਤਰ ਪਤੂਾ ॥ 

ਹਤਰ ਧਨੁ ਚਲਤੇ ਹਤਰ ਧਨੁ ਿੈਸੇ ਹਤਰ ਧਨੁ ਿਾਗਤ ਸੂਤਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਹਤਰ ਧਨੁ ਇਸਨਾਨ ੁਹਤਰ ਧਨੁ ਤਗਆਨ ੁਹਤਰ ਸਿੰਤਗ ਲਾਇ ਤਧਆਨਾ ॥ 

ਹਤਰ ਧਨੁ ਤਲੁਹਾ ਹਤਰ ਧਨੁ ਿਿੇੀ ਹਤਰ ਹਤਰ ਤਾਤਰ ਪਰਾਨਾ ॥੨॥ 

ਹਤਰ ਧਨ ਮੇਰੀ ਤਚਿੰਤ ਤਵਸਾਰੀ ਹਤਰ ਧਤਨ ਲਾਤਹਆ ਧੋਖਾ ॥ 

ਹਤਰ ਧਨ ਤੇ ਮ ੈਨਵ ਤਨਤਧ ਪਾਈ ਹਾਤਥ ਚਤਰਓ ਹਤਰ ਥੋਕਾ ॥੩॥ 

ਖਾਵਹੁ ਖਰਚਹੁ ਤੋਤਿ ਨ ਆਵੈ ਹਲਤ ਪਲਤ ਕੈ ਸਿੰਗੇ ॥ 

ਲਾਤਦ ਖਿਾਨਾ ਗੁਤਰ ਨਾਨਕ ਕਉ ਦੀਆ ਇਹ ੁਮਨੁ ਹਤਰ ਰਿੰਤਗ ਰਿੰਗੇ ॥੪॥੨॥੩॥ 
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ਤਿਥੈ ਹਤਰ ਆਰਾਧੀਐ ਤਤਥ ੈਹਤਰ ਤਮਤੁ ਸਹਾਈ ॥ 
 

ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੪ ॥ (733-19) 

ਤਿਥੈ ਹਤਰ ਆਰਾਧੀਐ ਤਤਥੈ ਹਤਰ ਤਮਤੁ ਸਹਾਈ ॥ 

ਗੁਰ ਤਕਰਪਾ ਤ ੇਹਤਰ ਮਤਨ ਵਸ ੈਹੋਰਤੁ ਤਿਤਧ ਲਇਆ ਨ ਿਾਈ ॥੧॥ 

ਹਤਰ ਧਨੁ ਸਿੰਚੀਐ ਿਾਈ ॥ 

ਤਿ ਹਲਤਤ ਪਲਤਤ ਹਤਰ ਹੋਇ ਸਖਾਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਸਤਸਿੰਗਤੀ ਸਿੰਤਗ ਹਤਰ ਧਨੁ ਖਿੀਐ ਹੋਰ ਥੈ ਹੋਰਤੁ ਉਪਾਇ ਹਤਰ ਧਨ ੁਤਕਤੈ ਨ ਪਾਈ ॥ 

ਹਤਰ ਰਤਨੈ ਕਾ ਵਾਪਾਰੀਆ ਹਤਰ ਰਤਨ ਧਨੁ ਤਵਹਾਝ ੇਕਚੈ ਕੇ ਵਾਪਾਰੀਏ ਵਾਤਕ ਹਤਰ ਧਨ ੁਲਇਆ ਨ ਿਾਈ ॥੨॥ 

ਹਤਰ ਧਨੁ ਰਤਨੁ ਿਵੇਹਰੁ ਮਾਣਕੁ ਹਤਰ ਧਨ ੈਨਾਤਲ ਅਿੰਤਮਰਤ ਵਲੇੈ ਵਤ ੈਹਤਰ ਿਗਤੀ ਹਤਰ ਤਲਵ ਲਾਈ ॥ 

ਹਤਰ ਧਨੁ ਅਿੰਤਮਰਤ ਵੇਲ ੈਵਤੈ ਕਾ ਿੀਤਿਆ ਿਗਤ ਖਾਇ ਖਰਤਚ ਰਹੇ ਤਨਖੁਿੈ ਨਾਹੀ॥ 

ਹਲਤਤ ਪਲਤਤ ਹਤਰ ਧਨੈ ਕੀ ਿਗਤਾ ਕਉ ਤਮਲੀ ਵਤਡਆਈ ॥੩॥ 

ਹਤਰ ਧਨੁ ਤਨਰਿਉ ਸਦਾ ਸਦਾ ਅਸਤਥਰੁ ਹੈ ਸਾਚਾ ਇਹੁ ਹਤਰ ਧਨੁ ਅਗਨੀ ਤਸਕਰ ੈਪਾਣੀਐ ਿਮਦੂਤੈ ਤਕਸੈ ਕਾ 
ਗਵਾਇਆ ਨ ਿਾਈ ॥ 

ਹਤਰ ਧਨ ਕਉ ਉਚਕਾ ਨਤੇਿ ਨ ਆਵਈ ਿਮ ੁਿਾਗਾਤੀ ਡਿੰਡ ੁਨ ਲਗਾਈ ॥੪॥ 

ਸਾਕਤੀ ਪਾਪ ਕਤਰ ਕੈ ਤਿਤਖਆ ਧਨੁ ਸਿੰਤਚਆ ਤਤਨਾ ਇਕ ਤਵਖ ਨਾਤਲ ਨ ਿਾਈ ॥ 

ਹਲਤੈ ਤਵਤਚ ਸਾਕਤ ਦੁਹੇਲੇ ਿਏ ਹਥਹੁ ਛੁਿਤਕ ਗਇਆ ਅਗੈ ਪਲਤਤ ਸਾਕਤੁ ਹਤਰ ਦਰਗਹ ਢੋਈ ਨ ਪਾਈ ॥੫॥ 

ਇਸੁ ਹਤਰ ਧਨ ਕਾ ਸਾਹ ੁਹਤਰ ਆਤਪ ਹੈ ਸਿੰਤਹੁ ਤਿਸ ਨੋ ਦਇੇ ਸੁ ਹਤਰ ਧਨੁ ਲਤਦ ਚਲਾਈ ॥ 

ਇਸੁ ਹਤਰ ਧਨੈ ਕਾ ਤੋਿਾ ਕਦੇ ਨ ਆਵਈ ਿਨ ਨਾਨਕ ਕਉ ਗੁਤਰ ਸੋਝੀ ਪਾਈ ॥੬॥੩॥੧੦॥ 
 
  



 828 

ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਧਨੁ ਤਨਰਮਲੁ ਅਤਤ ਅਪਾਰਾ ॥ 
 

ਧਨਾਸਰੀ ਮਹਲਾ ੩ ॥ (664-1) 

ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਧਨ ੁਤਨਰਮਲ ੁਅਤਤ ਅਪਾਰਾ ॥ 

ਗੁਰ ਕੈ ਸਿਤਦ ਿਰੇ ਿਿੰਡਾਰਾ ॥ 

ਨਾਮ ਧਨ ਤਿਨੁ ਹੋਰ ਸਿ ਤਿਖੁ ਿਾਣੁ ॥ 

ਮਾਇਆ ਮੋਤਹ ਿਲ ੈਅਤਿਮਾਨ ੁ॥੧॥ 

ਗੁਰਮੁਤਖ ਹਤਰ ਰਸੁ ਚਾਖੈ ਕੋਇ ॥ 

ਤਤਸੁ ਸਦਾ ਅਨਿੰਦੁ ਹਵੋੈ ਤਦਨੁ ਰਾਤੀ ਪੂਰ ੈਿਾਤਗ ਪਰਾਪਤਤ ਹਇੋ ॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਸਿਦੁ ਦੀਪਕੁ ਵਰਤ ੈਤਤਹੁ ਲੋਇ ॥ 

ਿੋ ਚਾਖੈ ਸ ੋਤਨਰਮਲੁ ਹਇੋ ॥ 

ਤਨਰਮਲ ਨਾਤਮ ਹਉਮੈ ਮਲੁ ਧੋਇ ॥ 

ਸਾਚੀ ਿਗਤਤ ਸਦਾ ਸੁਖੁ ਹੋਇ ॥੨॥ 

ਤਿਤਨ ਹਤਰ ਰਸੁ ਚਾਤਖਆ ਸ ੋਹਤਰ ਿਨੁ ਲੋਗੁ ॥ 

ਤਤਸੁ ਸਦਾ ਹਰਖੁ ਨਾਹੀ ਕਦੇ ਸੋਗੁ ॥ 

ਆਤਪ ਮੁਕਤੁ ਅਵਰਾ ਮੁਕਤ ੁਕਰਾਵੈ ॥ 

ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਿਪੈ ਹਤਰ ਤ ੇਸੁਖੁ ਪਾਵੈ ॥੩॥ 

ਤਿਨੁ ਸਤਤਗੁਰ ਸਿ ਮੁਈ ਤਿਲਲਾਇ ॥ 

ਅਨਤਦਨ ੁਦਾਝਤਹ ਸਾਤਤ ਨ ਪਾਇ ॥ 

ਸਤਤਗੁਰੁ ਤਮਲ ੈਸਿੁ ਤਤਰਸਨ ਿਝੁਾਏ ॥ 

ਨਾਨਕ ਨਾਤਮ ਸਾਂਤਤ ਸੁਖ ੁਪਾਏ ॥੪॥੨॥ 
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ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਲੇਹ ੁਮੀਤਾ ਲੇਹ ੁਆਗ ੈਤਿਖਮ ਪਿੰਥ ੁਿੈਆਨ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
 

ਰਾਗੁ ਗੌਿੀ ਮਾਲਵਾ ਮਹਲਾ ੫     (214-5) 

ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਲੇਹੁ ਮੀਤਾ ਲੇਹੁ ਆਗੈ ਤਿਖਮ ਪਿੰਥੁ ਿੈਆਨ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਸੇਵਤ ਸਵੇਤ ਸਦਾ ਸੇਤਵ ਤੇਰ ੈਸਿੰਤਗ ਿਸਤੁ ਹੈ ਕਾਲੁ ॥ 

ਕਤਰ ਸਵੇਾ ਤਿੰ ਸਾਧ ਕੀ ਹ ੋਕਾਿੀਐ ਿਮ ਿਾਲ ੁ॥੧॥ 

ਹੋਮ ਿਗ ਤੀਰਥ ਕੀਏ ਤਿਤਚ ਹਉਮੈ ਿਧੇ ਤਿਕਾਰ ॥ 

ਨਰਕੁ ਸੁਰਗੁ ਦੁਇ ਿੁਿੰਚਨਾ ਹਇੋ ਿਹੁਤਰ ਿਹੁਤਰ ਅਵਤਾਰ ॥੨॥ 

ਤਸਵ ਪੁਰੀ ਿਰਹਮ ਇਿੰਦਰ ਪੁਰੀ ਤਨਹਚਲੁ ਕੋ ਥਾਉ ਨਾਤਹ ॥ 

ਤਿਨੁ ਹਤਰ ਸੇਵਾ ਸੁਖੁ ਨਹੀ ਹ ੋਸਾਕਤ ਆਵਤਹ ਿਾਤਹ ॥੩॥ 

ਿਸੈੋ ਗੁਤਰ ਉਪਦੇਤਸਆ ਮ ੈਤੈਸੋ ਕਤਹਆ ਪੁਕਾਤਰ ॥ 

ਨਾਨਕ ੁਕਹੈ ਸੁਤਨ ਰੇ ਮਨਾ ਕਤਰ ਕੀਰਤਨੁ ਹੋਇ ਉਧਾਰੁ ॥੪॥੧॥੧੫੮॥ 
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ਹਤਰ ਨਾਮਾ ਹਤਰ ਰਿੰਙ ੁਹੈ ਹਤਰ ਰਿੰਙੁ ਮਿੀਿ ੈਰਿੰਙ ੁ॥ 
 

ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੪ ॥ (731-19) 

ਹਤਰ ਨਾਮਾ ਹਤਰ ਰਿੰਙੁ ਹੈ ਹਤਰ ਰਿੰਙੁ ਮਿੀਿ ੈਰਿੰਙ ੁ॥ 

ਗੁਤਰ ਤਿੁੈ ਹਤਰ ਰਿੰਗੁ ਚਾਤਿਆ ਤਫਤਰ ਿਹੁਤਿ ਨ ਹਵੋੀ ਿਿੰਙੁ ॥੧॥ 

ਮੇਰੇ ਮਨ ਹਤਰ ਰਾਮ ਨਾਤਮ ਕਤਰ ਰਿੰਙੁ ॥ 

ਗੁਤਰ ਤਿੁੈ ਹਤਰ ਉਪਦਤੇਸਆ ਹਤਰ ਿੇਤਿਆ ਰਾਉ ਤਨਸਿੰਙੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਮੁਿੰਧ ਇਆਣੀ ਮਨਮੁਖੀ ਤਫਤਰ ਆਵਣ ਿਾਣਾ ਅਿੰਙੁ ॥ 

ਹਤਰ ਪਰਿੁ ਤਚਤਤ ਨ ਆਇਓ ਮਤਨ ਦੂਿਾ ਿਾਉ ਸਹਲਿੰਙ ੁ॥੨॥ 

ਹਮ ਮੈਲੁ ਿਰ ੇਦੁਹਚਾਰੀਆ ਹਤਰ ਰਾਖਹੁ ਅਿੰਗੀ ਅਿੰਙ ੁ॥ 

ਗੁਤਰ ਅਿੰਤਮਰਤ ਸਤਰ ਨਵਲਾਇਆ ਸਤਿ ਲਾਥੇ ਤਕਲਤਵਖ ਪਿੰਙ ੁ॥੩॥ 

ਹਤਰ ਦੀਨਾ ਦੀਨ ਦਇਆਲ ਪਰਿੁ ਸਤਸਿੰਗਤਤ ਮੇਲਹੁ ਸਿੰਙ ੁ॥ 

ਤਮਤਲ ਸਿੰਗਤਤ ਹਤਰ ਰਿੰਗੁ ਪਾਇਆ ਿਨ ਨਾਨਕ ਮਤਨ ਤਤਨ ਰਿੰਙੁ ॥੪॥੩॥ 
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ਹਤਰ ਨਾਮੈ ਤੁਤਲ ਨ ਪੁਿਈ ਿੇ ਲਖ ਕੋਿੀ ਕਰਮ ਕਮਾਇ ॥ 
 

ਤਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੧ ॥ (62-4) 

ਰਾਮ ਨਾਤਮ ਮਨ ੁਿੇਤਧਆ ਅਵਰੁ ਤਕ ਕਰੀ ਵੀਚਾਰੁ ॥ 

ਸਿਦ ਸੁਰਤਤ ਸੁਖੁ ਊਪਿ ੈਪਰਿ ਰਾਤਉ ਸੁਖ ਸਾਰ ੁ॥ 

ਤਿਉ ਿਾਵ ੈਤਤਉ ਰਾਖੁ ਤਿੰ ਮ ੈਹਤਰ ਨਾਮੁ ਅਧਾਰੁ ॥੧॥ 

ਮਨ ਰ ੇਸਾਚੀ ਖਸਮ ਰਿਾਇ ॥ 

ਤਿਤਨ ਤਨੁ ਮਨ ੁਸਾਤਿ ਸੀਗਾਤਰਆ ਤਤਸ ੁਸੇਤੀ ਤਲਵ ਲਾਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਤਨੁ ਿੈਸਿੰਤਤਰ ਹੋਮੀਐ ਇਕ ਰਤੀ ਤੋਤਲ ਕਿਾਇ ॥ 

ਤਨੁ ਮਨੁ ਸਮਧਾ ਿੇ ਕਰੀ ਅਨਤਦਨੁ ਅਗਤਨ ਿਲਾਇ ॥ 

ਹਤਰ ਨਾਮ ੈਤੁਤਲ ਨ ਪੁਿਈ ਿੇ ਲਖ ਕੋਿੀ ਕਰਮ ਕਮਾਇ ॥੨॥ 

ਅਰਧ ਸਰੀਰੁ ਕਿਾਈਐ ਤਸਤਰ ਕਰਵਤੁ ਧਰਾਇ ॥ 

ਤਨੁ ਹੈਮਿੰਚਤਲ ਗਾਲੀਐ ਿੀ ਮਨ ਤੇ ਰੋਗੁ ਨ ਿਾਇ ॥ 

ਹਤਰ ਨਾਮ ੈਤੁਤਲ ਨ ਪੁਿਈ ਸਿ ਤਡਿੀ ਿਤੋਕ ਵਿਾਇ ॥੩॥ 

ਕਿੰਚਨ ਕੇ ਕੋਿ ਦਤੁ ਕਰੀ ਿਹੁ ਹੈਵਰ ਗੈਵਰ ਦਾਨ ੁ॥ 

ਿੂਤਮ ਦਾਨ ੁਗਊਆ ਘਣੀ ਿੀ ਅਿੰਤਤਰ ਗਰਿ ੁਗੁਮਾਨ ੁ॥ 

ਰਾਮ ਨਾਤਮ ਮਨ ੁਿੇਤਧਆ ਗੁਤਰ ਦੀਆ ਸਚੁ ਦਾਨੁ ॥੪॥ 

ਮਨਹਿ ਿੁਧੀ ਕੇਤੀਆ ਕੇਤ ੇਿਦੇ ਿੀਚਾਰ ॥ 

ਕੇਤੇ ਿਿੰਧਨ ਿੀਅ ਕ ੇਗੁਰਮੁਤਖ ਮੋਖ ਦੁਆਰ ॥ 

ਸਚਹੁ ਓਰੈ ਸਿੁ ਕ ੋਉਪਤਰ ਸਚੁ ਆਚਾਰੁ ॥੫॥ 

ਸਿੁ ਕੋ ਊਚਾ ਆਖੀਐ ਨੀਚੁ ਨ ਦੀਸੈ ਕੋਇ ॥ 

ਇਕਨੈ ਿਾਂਡੇ ਸਾਤਿਐ ਇਕੁ ਚਾਨਣੁ ਤਤਹੁ ਲੋਇ ॥ 

ਕਰਤਮ ਤਮਲ ੈਸਚੁ ਪਾਈਐ ਧੁਤਰ ਿਖਸ ਨ ਮੇਿ ੈਕਇੋ ॥੬॥ 

ਸਾਧੁ ਤਮਲੈ ਸਾਧੂ ਿਨੈ ਸਿੰਤੋਖੁ ਵਸੈ ਗੁਰ ਿਾਇ ॥ 

ਅਕਥ ਕਥਾ ਵੀਚਾਰੀਐ ਿੇ ਸਤਤਗੁਰ ਮਾਤਹ ਸਮਾਇ ॥ 

ਪੀ ਅਿੰਤਮਰਤ ੁਸਿੰਤੋਤਖਆ ਦਰਗਤਹ ਪੈਧਾ ਿਾਇ ॥੭॥ 

ਘਤਿ ਘਤਿ ਵਾਿ ੈਤਕਿੰਗੁਰੀ ਅਨਤਦਨੁ ਸਿਤਦ ਸੁਿਾਇ ॥ 

ਤਵਰਲੇ ਕਉ ਸੋਝੀ ਪਈ ਗੁਰਮੁਤਖ ਮਨੁ ਸਮਝਾਇ ॥ 

ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਨ ਵੀਸਰ ੈਛੂਿ ੈਸਿਦੁ ਕਮਾਇ ॥੮॥੧੪॥ 
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ਹਤਰ ਪਤਹਲਿੀ ਲਾਵ ਪਰਤਵਰਤੀ ਕਰਮ ਤਦਰਿਾਇਆ ਿਤਲ ਰਾਮ ਿੀਉ ॥ 
 

ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੪ ॥ (773-16) 

ਹਤਰ ਪਤਹਲਿੀ ਲਾਵ ਪਰਤਵਰਤੀ ਕਰਮ ਤਦਰਿਾਇਆ ਿਤਲ ਰਾਮ ਿੀਉ ॥ 

ਿਾਣੀ ਿਰਹਮਾ ਵੇਦ ੁਧਰਮ ੁਤਦਰਿਹੁ ਪਾਪ ਤਿਾਇਆ ਿਤਲ ਰਾਮ ਿੀਉ ॥ 

ਧਰਮੁ ਤਦਰਿਹੁ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਤਧਆਵਹੁ ਤਸਤਮਰਤਤ ਨਾਮੁ ਤਦਰਿਾਇਆ ॥ 

ਸਤਤਗੁਰੁ ਗੁਰ ੁਪੂਰਾ ਆਰਾਧਹੁ ਸਤਿ ਤਕਲਤਵਖ ਪਾਪ ਗਵਾਇਆ ॥ 

ਸਹਿ ਅਨਿੰਦੁ ਹੋਆ ਵਡਿਾਗੀ ਮਤਨ ਹਤਰ ਹਤਰ ਮੀਿਾ ਲਾਇਆ ॥ 

ਿਨੁ ਕਹੈ ਨਾਨਕੁ ਲਾਵ ਪਤਹਲੀ ਆਰਿੰਿੁ ਕਾਿੁ ਰਚਾਇਆ ॥੧॥ 

ਹਤਰ ਦੂਿਿੀ ਲਾਵ ਸਤਤਗੁਰੁ ਪਰੁਖੁ ਤਮਲਾਇਆ ਿਤਲ ਰਾਮ ਿੀਉ ॥ 

ਤਨਰਿਉ ਿੈ ਮਨ ੁਹੋਇ ਹਉਮੈ ਮੈਲੁ ਗਵਾਇਆ ਿਤਲ ਰਾਮ ਿੀਉ ॥ 

ਤਨਰਮਲ ੁਿਉ ਪਾਇਆ ਹਤਰ ਗੁਣ ਗਾਇਆ ਹਤਰ ਵੇਖੈ ਰਾਮੁ ਹਦੂਰੇ ॥ 

ਹਤਰ ਆਤਮ ਰਾਮ ੁਪਸਾਤਰਆ ਸੁਆਮੀ ਸਰਿ ਰਤਹਆ ਿਰਪਰੂੇ ॥ 

ਅਿੰਤਤਰ ਿਾਹਤਰ ਹਤਰ ਪਰਿ ੁਏਕੋ ਤਮਤਲ ਹਤਰ ਿਨ ਮਿੰਗਲ ਗਾਏ ॥ 

ਿਨ ਨਾਨਕ ਦੂਿੀ ਲਾਵ ਚਲਾਈ ਅਨਹਦ ਸਿਦ ਵਿਾਏ ॥੨॥ 

ਹਤਰ ਤੀਿਿੀ ਲਾਵ ਮਤਨ ਚਾਉ ਿਇਆ ਿੈਰਾਗੀਆ ਿਤਲ ਰਾਮ ਿੀਉ ॥ 

ਸਿੰਤ ਿਨਾ ਹਤਰ ਮੇਲ ੁਹਤਰ ਪਾਇਆ ਵਡਿਾਗੀਆ ਿਤਲ ਰਾਮ ਿੀਉ ॥ 

ਤਨਰਮਲ ੁਹਤਰ ਪਾਇਆ ਹਤਰ ਗੁਣ ਗਾਇਆ ਮੁਤਖ ਿੋਲੀ ਹਤਰ ਿਾਣੀ ॥ 

ਸਿੰਤ ਿਨਾ ਵਡਿਾਗੀ ਪਾਇਆ ਹਤਰ ਕਥੀਐ ਅਕਥ ਕਹਾਣੀ ॥ 

ਤਹਰਦੈ ਹਤਰ ਹਤਰ ਹਤਰ ਧੁਤਨ ਉਪਿੀ ਹਤਰ ਿਪੀਐ ਮਸਤਤਕ ਿਾਗੁ ਿੀਉ ॥ 

ਿਨੁ ਨਾਨਕੁ ਿਲੋ ੇਤੀਿੀ ਲਾਵੈ ਹਤਰ ਉਪਿ ੈਮਤਨ ਿੈਰਾਗੁ ਿੀਉ ॥੩॥ 

ਹਤਰ ਚਉਥਿੀ ਲਾਵ ਮਤਨ ਸਹਿੁ ਿਇਆ ਹਤਰ ਪਾਇਆ ਿਤਲ ਰਾਮ ਿੀਉ ॥ 

ਗੁਰਮੁਤਖ ਤਮਤਲਆ ਸੁਿਾਇ ਹਤਰ ਮਤਨ ਤਤਨ ਮੀਿਾ ਲਾਇਆ ਿਤਲ ਰਾਮ ਿੀਉ ॥ 

ਹਤਰ ਮੀਿਾ ਲਾਇਆ ਮੇਰੇ ਪਰਿ ਿਾਇਆ ਅਨਤਦਨ ੁਹਤਰ ਤਲਵ ਲਾਈ ॥ 

ਮਨ ਤਚਿੰਤਦਆ ਫਲੁ ਪਾਇਆ ਸੁਆਮੀ ਹਤਰ ਨਾਤਮ ਵਿੀ ਵਾਧਾਈ ॥ 

ਹਤਰ ਪਰਤਿ ਿਾਕੁਤਰ ਕਾਿੁ ਰਚਾਇਆ ਧਨ ਤਹਰਦੈ ਨਾਤਮ ਤਵਗਾਸੀ ॥ 

ਿਨੁ ਨਾਨਕੁ ਿਲੋ ੇਚਉਥੀ ਲਾਵੈ ਹਤਰ ਪਾਇਆ ਪਰਿ ੁਅਤਵਨਾਸੀ ॥੪॥੨॥ 
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ਹਤਰ ਪਰਾਨ ਪਰਿ ੂਸੁਖਦਾਤ ੇ॥ 
 

ਦੇਵਗਿੰਧਾਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (529-18) 

ਹਤਰ ਪਰਾਨ ਪਰਿੂ ਸੁਖਦਾਤੇ ॥ 

ਗੁਰ ਪਰਸਾਤਦ ਕਾਹੂ ਿਾਤ ੇ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਸਿੰਤ ਤਮੁਾਰ ੇਤੁਮਰ ੇਪਰੀਤਮ ਤਤਨ ਕਉ ਕਾਲ ਨ ਖਾਤੇ ॥ 

ਰਿੰਤਗ ਤੁਮਾਰ ੈਲਾਲ ਿਏ ਹੈ ਰਾਮ ਨਾਮ ਰਤਸ ਮਾਤੇ ॥੧॥ 

ਮਹਾ ਤਕਲਤਿਖ ਕੋਤਿ ਦੋਖ ਰਗੋਾ ਪਰਿ ਤਦਰਸਤਿ ਤੁਹਾਰੀ ਹਾਤੇ ॥ 

ਸੋਵਤ ਿਾਤਗ ਹਤਰ ਹਤਰ ਹਤਰ ਗਾਇਆ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਚਰਨ ਪਰਾਤੇ ॥੨॥੮॥ 
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ਹਤਰ ਪਰੇਤਮ ਕਸਾਈ ਤਦਨਸ ੁਰਾਤਤ ਹਤਰ ਰਤੀ ਹਤਰ ਰਿੰਤਗ ਚੋਲੇ ॥ 
 

ਵਾਰ ਸਰੋਤਿ ਕੀ ਮਃ ੪ ॥ (642-14) 

ਸੋਰਤਿ ਤਾਤਮ ਸੁਹਾਵਣੀ ਿਾ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਢਿੰਢੋਲੇ ॥ 

ਗੁਰ ਪੁਰਖ ੁਮਨਾਵੈ ਆਪਣਾ ਗੁਰਮਤੀ ਹਤਰ ਹਤਰ ਿਲੋੇ ॥ 

ਹਤਰ ਪਰਤੇਮ ਕਸਾਈ ਤਦਨਸ ੁਰਾਤਤ ਹਤਰ ਰਤੀ ਹਤਰ ਰਿੰਤਗ ਚੋਲੇ ॥ 

ਹਤਰ ਿਸੈਾ ਪੁਰਖੁ ਨ ਲਿਈ ਸਿੁ ਦੇਤਖਆ ਿਗਤੁ ਮੈ ਿਲੋ ੇ॥ 

ਗੁਤਰ ਸਤਤਗਤੁਰ ਨਾਮੁ ਤਦਰਿਾਇਆ ਮਨ ੁਅਨਤ ਨ ਕਾਹੂ ਡੋਲੇ ॥ 

ਿਨੁ ਨਾਨਕੁ ਹਤਰ ਕਾ ਦਾਸੁ ਹੈ ਗੁਰ ਸਤਤਗੁਰ ਕੇ ਗੋਲ ਗੋਲੇ ॥੨॥ 
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ਹਤਰ ਪਿ ੁਹਤਰ ਤਲਖੁ ਹਤਰ ਿਤਪ ਹਤਰ ਗਾਉ ਹਤਰ ਿਉਿਲੁ ਪਾਤਰ ਉਤਾਰੀ ॥ 
 

ਧਨਾਸਰੀ ਮਹਲਾ ੪ ॥ (669-5) 

ਹਤਰ ਪਿੁ ਹਤਰ ਤਲਖੁ ਹਤਰ ਿਤਪ ਹਤਰ ਗਾਉ ਹਤਰ ਿਉਿਲ ੁਪਾਤਰ ਉਤਾਰੀ ॥ 

ਮਤਨ ਿਚਤਨ ਤਰਦੈ ਤਧਆਇ ਹਤਰ ਹੋਇ ਸਿੰਤੁਸਿ ੁਇਵ ਿਣੁ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਮੁਰਾਰੀ ॥੧॥ 

ਮਤਨ ਿਪੀਐ ਹਤਰ ਿਗਦੀਸ ॥ 

ਤਮਤਲ ਸਿੰਗਤਤ ਸਾਧੂ ਮੀਤ ॥ 

ਸਦਾ ਅਨਿੰਦੁ ਹੋਵ ੈਤਦਨੁ ਰਾਤੀ ਹਤਰ ਕੀਰਤਤ ਕਤਰ ਿਨਵਾਰੀ ॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਹਤਰ ਹਤਰ ਕਰੀ ਤਦਰਸਤਿ ਤਿ ਿਇਓ ਮਤਨ ਉਦਮੁ ਹਤਰ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਿਤਪਓ ਗਤਤ ਿਈ ਹਮਾਰੀ ॥ 

ਿਨ ਨਾਨਕ ਕੀ ਪਤਤ ਰਾਖੁ ਮੇਰੇ ਸੁਆਮੀ ਹਤਰ ਆਇ ਪਤਰਓ ਹੈ ਸਰਤਣ ਤੁਮਾਰੀ ॥੨॥੩॥੯॥ 
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ਹਤਰ ਪੇਖਨ ਕਉ ਤਸਮਰਤ ਮਨੁ ਮੇਰਾ ॥ 
 

ਗਉਿੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (204-12) 

ਹਤਰ ਪੇਖਨ ਕਉ ਤਸਮਰਤ ਮਨ ੁਮੇਰਾ ॥ 

ਆਸ ਤਪਆਸੀ ਤਚਤਵਉ ਤਦਨ ੁਰਨੈੀ ਹੈ ਕੋਈ ਸਿੰਤ ੁਤਮਲਾਵ ੈਨਰੇਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਸੇਵਾ ਕਰਉ ਦਾਸ ਦਾਸਨ ਕੀ ਅਤਨਕ ਿਾਂਤਤ ਤਤਸੁ ਕਰਉ ਤਨਹੋਰਾ ॥ 

ਤੁਲਾ ਧਾਤਰ ਤੋਲ ੇਸੁਖ ਸਗਲੇ ਤਿਨੁ ਹਤਰ ਦਰਸ ਸਿੋ ਹੀ ਥੋਰਾ ॥੧॥ 

ਸਿੰਤ ਪਰਸਾਤਦ ਗਾਏ ਗੁਨ ਸਾਗਰ ਿਨਮ ਿਨਮ ਕ ੋਿਾਤ ਿਹੋਰਾ ॥ 

ਆਨਦ ਸੂਖ ਿੇਿਤ ਹਤਰ ਨਾਨਕ ਿਨਮੁ ਤਿਤਾਰਥੁ ਸਫਲ ੁਸਵਰੇਾ ॥੨॥੪॥੧੨੧॥ 
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ਹਤਰ ਤਿਸਰਤ ਸਦਾ ਖੁਆਰੀ ॥ 
 

ਿਡੋੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (711-15) 

ਹਤਰ ਤਿਸਰਤ ਸਦਾ ਖੁਆਰੀ ॥ 

ਤਾ ਕਉ ਧੋਖਾ ਕਹਾ ਤਿਆਪ ੈਿਾ ਕਉ ਓਿ ਤੁਹਾਰੀ ॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਤਿਨੁ ਤਸਮਰਨ ਿੋ ਿੀਵਨ ੁਿਲਨਾ ਸਰਪ ਿਸੇੈ ਅਰਿਾਰੀ ॥ 

ਨਵ ਖਿੰਡਨ ਕ ੋਰਾਿੁ ਕਮਾਵੈ ਅਿੰਤਤ ਚਲੈਗੋ ਹਾਰੀ ॥੧॥ 

ਗੁਣ ਤਨਧਾਨ ਗੁਣ ਤਤਨ ਹੀ ਗਾਏ ਿਾ ਕਉ ਤਕਰਪਾ ਧਾਰੀ ॥ 

ਸੋ ਸੁਖੀਆ ਧਿੰਨੁ ਉਸ ੁਿਨਮਾ ਨਾਨਕ ਤਤਸ ੁਿਤਲਹਾਰੀ ॥੨॥੨॥ 
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ਹਤਰ ਤਿਸਰਤ ਸ ੋਮੂਆ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
 

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (407-15) 

ਹਤਰ ਤਿਸਰਤ ਸੋ ਮੂਆ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਨਾਮੁ ਤਧਆਵ ੈਸਰਿ ਫਲ ਪਾਵ ੈਸ ੋਿਨੁ ਸੁਖੀਆ ਹੂਆ ॥੧॥ 

ਰਾਿੁ ਕਹਾਵੈ ਹਉ ਕਰਮ ਕਮਾਵੈ ਿਾਤਧਓ ਨਤਲਨੀ ਿਰਤਮ ਸੂਆ ॥੨॥ 

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਤਿਸੁ ਸਤਤਗੁਰੁ ਿੇਤਿਆ ਸ ੋਿਨੁ ਤਨਹਚਲੁ ਥੀਆ ॥੩॥੯॥੧੪੯॥ 
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ਹਤਰ ਤਿਨ ੁਅਵਰ ਤਿਆ ਤਿਰਥ ੇ॥ 
 

ਗਉਿੀ ਮਾਲਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (216-4) 

ਹਤਰ ਤਿਨੁ ਅਵਰ ਤਿਆ ਤਿਰਥੇ ॥ 

ਿਪ ਤਪ ਸਿੰਿਮ ਕਰਮ ਕਮਾਣ ੇਇਤਹ ਓਰ ੈਮੂਸੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਿਰਤ ਨੇਮ ਸਿੰਿਮ ਮਤਹ ਰਹਤਾ ਤਤਨ ਕਾ ਆਢ ੁਨ ਪਾਇਆ ॥ 

ਆਗੈ ਚਲਣੁ ਅਉਰੁ ਹੈ ਿਾਈ ਊੋਂਹਾ ਕਾਤਮ ਨ ਆਇਆ ॥੧॥ 

ਤੀਰਤਥ ਨਾਇ ਅਰੁ ਧਰਨੀ ਿਰਮਤਾ ਆਗ ੈਿਉਰ ਨ ਪਾਵੈ ॥ 

ਊਹਾ ਕਾਤਮ ਨ ਆਵੈ ਇਹ ਤਿਤਧ ਓਹੁ ਲੋਗਨ ਹੀ ਪਤੀਆਵੈ ॥੨॥ 

ਚਤੁਰ ਿੇਦ ਮੁਖ ਿਚਨੀ ਉਚਰ ੈਆਗੈ ਮਹਲੁ ਨ ਪਾਈਐ ॥ 

ਿੂਝ ੈਨਾਹੀ ਏਕੁ ਸੁਧਾਖਰੁ ਓਹੁ ਸਗਲੀ ਝਾਖ ਝਖਾਈਐ ॥੩॥ 

ਨਾਨਕ ੁਕਹਤੋ ਇਹੁ ਿੀਚਾਰਾ ਤਿ ਕਮਾਵੈ ਸੁ ਪਾਰ ਗਰਾਮੀ ॥ 

ਗੁਰੁ ਸੇਵਹੁ ਅਰ ੁਨਾਮੁ ਤਧਆਵਹੁ ਤਤਆਗਹੁ ਮਨਹੁ ਗੁਮਾਨੀ ॥੪॥੬॥੧੬੪॥ 
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ਹਤਰ ਤਿਨ ੁਸਿੁ ਤਕਛੁ ਮਲੈਾ ਸਿੰਤਹੁ ਤਕਆ ਹਉ ਪੂਿ ਚਿਾਈ ॥ 
 

ਰਾਮਕਲੀ ਮਹਲਾ ੩ ॥ (910-5) 

ਹਤਰ ਕੀ ਪੂਿਾ ਦਲੁਿੰਿ ਹੈ ਸਿੰਤਹ ੁਕਹਣਾ ਕਛੂ ਨ ਿਾਈ ॥੧॥ 

ਸਿੰਤਹੁ ਗੁਰਮੁਤਖ ਪੂਰਾ ਪਾਈ ॥ 

ਨਾਮੋ ਪੂਿ ਕਰਾਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਹਤਰ ਤਿਨੁ ਸਿੁ ਤਕਛ ੁਮੈਲਾ ਸਿੰਤਹੁ ਤਕਆ ਹਉ ਪੂਿ ਚਿਾਈ ॥੨॥ 

ਹਤਰ ਸਾਚੇ ਿਾਵੈ ਸਾ ਪੂਿਾ ਹੋਵ ੈਿਾਣਾ ਮਤਨ ਵਸਾਈ ॥੩॥ 

ਪੂਿਾ ਕਰ ੈਸਿੁ ਲੋਕ ੁਸਿੰਤਹ ੁਮਨਮੁਤਖ ਥਾਇ ਨ ਪਾਈ ॥੪॥ 

ਸਿਤਦ ਮਰੈ ਮਨੁ ਤਨਰਮਲੁ ਸਿੰਤਹੁ ਏਹ ਪੂਿਾ ਥਾਇ ਪਾਈ ॥੫॥ 

ਪਤਵਤ ਪਾਵਨ ਸ ੇਿਨ ਸਾਚੇ ਏਕ ਸਿਤਦ ਤਲਵ ਲਾਈ ॥੬॥ 

ਤਿਨੁ ਨਾਵ ੈਹੋਰ ਪੂਿ ਨ ਹੋਵੀ ਿਰਤਮ ਿੁਲੀ ਲੋਕਾਈ ॥੭॥ 

ਗੁਰਮੁਤਖ ਆਪੁ ਪਛਾਣ ੈਸਿੰਤਹੁ ਰਾਮ ਨਾਤਮ ਤਲਵ ਲਾਈ ॥੮॥ 

ਆਪੇ ਤਨਰਮਲੁ ਪੂਿ ਕਰਾਏ ਗਰੁ ਸਿਦੀ ਥਾਇ ਪਾਈ ॥੯॥ 

ਪੂਿਾ ਕਰਤਹ ਪਰ ੁਤਿਤਧ ਨਹੀ ਿਾਣਤਹ ਦੂਿੈ ਿਾਇ ਮਲ ੁਲਾਈ ॥੧੦॥ 

ਗੁਰਮੁਤਖ ਹੋਵ ੈਸ ੁਪੂਿਾ ਿਾਣ ੈਿਾਣਾ ਮਤਨ ਵਸਾਈ ॥੧੧॥ 

ਿਾਣੇ ਤੇ ਸਤਿ ਸੁਖ ਪਾਵੈ ਸਿੰਤਹ ੁਅਿੰਤ ੇਨਾਮੁ ਸਖਾਈ ॥੧੨॥ 

ਅਪਣਾ ਆਪ ੁਨ ਪਛਾਣਤਹ ਸਿੰਤਹੁ ਕੂਤਿ ਕਰਤਹ ਵਤਡਆਈ ॥੧੩॥ 

ਪਾਖਿੰਤਡ ਕੀਨੈ ਿਮੁ ਨਹੀ ਛੋਡ ੈਲੈ ਿਾਸੀ ਪਤਤ ਗਵਾਈ ॥੧੪॥ 

ਤਿਨ ਅਿੰਤਤਰ ਸਿਦੁ ਆਪੁ ਪਛਾਣਤਹ ਗਤਤ ਤਮਤਤ ਤਤਨ ਹੀ ਪਾਈ ॥੧੫॥ 

ਏਹੁ ਮਨੂਆ ਸਿੰਨ ਸਮਾਤਧ ਲਗਾਵੈ ਿੋਤੀ ਿੋਤਤ ਤਮਲਾਈ ॥੧੬॥ 

ਸੁਤਣ ਸੁਤਣ ਗੁਰਮੁਤਖ ਨਾਮੁ ਵਖਾਣਤਹ ਸਤਸਿੰਗਤਤ ਮੇਲਾਈ ॥੧੭॥ 

ਗੁਰਮੁਤਖ ਗਾਵ ੈਆਪ ੁਗਵਾਵੈ ਦਤਰ ਸਾਚੈ ਸੋਿਾ ਪਾਈ ॥੧੮॥ 

ਸਾਚੀ ਿਾਣੀ ਸਚੁ ਵਖਾਣ ੈਸਤਚ ਨਾਤਮ ਤਲਵ ਲਾਈ ॥੧੯॥ 

ਿੈ ਿਿੰਿਨੁ ਅਤਤ ਪਾਪ ਤਨਖਿੰਿਨੁ ਮੇਰਾ ਪਰਿੁ ਅਿੰਤਤ ਸਖਾਈ ॥੨੦॥ 

ਸਿੁ ਤਕਛ ੁਆਪ ੇਆਤਪ ਵਰਤ ੈਨਾਨਕ ਨਾਤਮ ਵਤਡਆਈ ॥੨੧॥੩॥੧੨॥ 
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ਹਤਰ ਤਿਨ ੁਕਉਨੁ ਸਹਾਈ ਮਨ ਕਾ ॥ 
 

ਸਾਰਿੰਗ ਕਿੀਰ ਿੀਉ ॥ (1253-16) 

ਹਤਰ ਤਿਨੁ ਕਉਨ ੁਸਹਾਈ ਮਨ ਕਾ ॥ 

ਮਾਤ ਤਪਤਾ ਿਾਈ ਸੁਤ ਿਤਨਤਾ ਤਹਤੁ ਲਾਗੋ ਸਿ ਫਨ ਕਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਆਗੇ ਕਉ ਤਕਛ ੁਤੁਲਹਾ ਿਾਂਧਹੁ ਤਕਆ ਿਰਵਾਸਾ ਧਨ ਕਾ ॥ 

ਕਹਾ ਤਿਸਾਸਾ ਇਸ ਿਾਂਡੇ ਕਾ ਇਤਨਕੁ ਲਾਗੈ ਿਨਕਾ ॥੧॥ 

ਸਗਲ ਧਰਮ ਪਿੰਨ ਫਲ ਪਾਵਹੁ ਧੂਤਰ ਿਾਂਛਹੁ ਸਿ ਿਨ ਕਾ ॥ 

ਕਹੈ ਕਿੀਰੁ ਸੁਨਹੁ ਰ ੇਸਿੰਤਹ ੁਇਹੁ ਮਨ ੁਉਡਨ ਪਿੰਖੇਰੂ ਿਨ ਕਾ ॥੨॥੧॥੯॥ 
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ਹਤਰ ਤਿਨ ੁਤਕਉ ਿੀਵਾ ਮੇਰੀ ਮਾਈ ॥ 
 

ਰਾਗੁ ਸਾਰਗ ਅਸਿਪਦੀਆ ਮਹਲਾ ੧ ਘਰੁ ੧  (1232-5) 

ਹਤਰ ਤਿਨੁ ਤਕਉ ਿੀਵਾ ਮੇਰੀ ਮਾਈ ॥ 

ਿ ੈਿਗਦੀਸ ਤੇਰਾ ਿਸੁ ਿਾਚਉ ਮੈ ਹਤਰ ਤਿਨੁ ਰਹਨੁ ਨ ਿਾਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਹਤਰ ਕੀ ਤਪਆਸ ਤਪਆਸੀ ਕਾਮਤਨ ਦੇਖਉ ਰਤੈਨ ਸਿਾਈ ॥ 

ਸਰੀਧਰ ਨਾਥ ਮੇਰਾ ਮਨੁ ਲੀਨਾ ਪਰਿੁ ਿਾਨ ੈਪੀਰ ਪਰਾਈ ॥੧॥ 

ਗਣਤ ਸਰੀਤਰ ਪੀਰ ਹੈ ਹਤਰ ਤਿਨੁ ਗੁਰ ਸਿਦੀ ਹਤਰ ਪਾਂਈ ॥ 

ਹੋਹੁ ਦਇਆਲ ਤਿਪਾ ਕਤਰ ਹਤਰ ਿੀਉ ਹਤਰ ਤਸਉ ਰਹਾਂ ਸਮਾਈ ॥੨॥ 

ਐਸੀ ਰਵਤ ਰਵਹੁ ਮਨ ਮੇਰ ੇਹਤਰ ਚਰਣੀ ਤਚਤੁ ਲਾਈ ॥ 

ਤਿਸਮ ਿਏ ਗੁਣ ਗਾਇ ਮਨੋਹਰ ਤਨਰਿਉ ਸਹਤਿ ਸਮਾਈ ॥੩॥ 

ਤਹਰਦੈ ਨਾਮੁ ਸਦਾ ਧੁਤਨ ਤਨਹਚਲ ਘਿ ੈਨ ਕੀਮਤਤ ਪਾਈ ॥ 

ਤਿਨੁ ਨਾਵ ੈਸਿੁ ਕਈੋ ਤਨਰਧਨ ੁਸਤਤਗੁਤਰ ਿੂਝ ਿੁਝਾਈ ॥੪॥ 

ਪਰੀਤਮ ਪਰਾਨ ਿਏ ਸੁਤਨ ਸਿਨੀ ਦੂਤ ਮੁਏ ਤਿਖੁ ਖਾਈ ॥ 

ਿਿ ਕੀ ਉਪਿੀ ਤਿ ਕੀ ਤਸੈੀ ਰਿੰਗੁਲ ਿਈ ਮਤਨ ਿਾਈ ॥੫॥ 

ਸਹਿ ਸਮਾਤਧ ਸਦਾ ਤਲਵ ਹਤਰ ਤਸਉ ਿੀਵਾਂ ਹਤਰ ਗੁਨ ਗਾਈ ॥ 

ਗੁਰ ਕੈ ਸਿਤਦ ਰਤਾ ਿੈਰਾਗੀ ਤਨਿ ਘਤਰ ਤਾਿੀ ਲਾਈ ॥੬॥ 

ਸੁਧ ਰਸ ਨਾਮੁ ਮਹਾ ਰਸੁ ਮੀਿਾ ਤਨਿ ਘਤਰ ਤਤ ੁਗੁਸਾਂਈੋਂ ॥ 

ਤਹ ਹੀ ਮਨੁ ਿਹ ਹੀ ਤ ੈਰਾਤਖਆ ਐਸੀ ਗੁਰਮਤਤ ਪਾਈ ॥੭॥ 

ਸਨਕ ਸਨਾਤਦ ਿਰਹਮਾਤਦ ਇਿੰਦਰਾਤਦਕ ਿਗਤਤ ਰਤੇ ਿਤਨ ਆਈ ॥ 

ਨਾਨਕ ਹਤਰ ਤਿਨ ੁਘਰੀ ਨ ਿੀਵਾਂ ਹਤਰ ਕਾ ਨਾਮੁ ਵਡਾਈ ॥੮॥੧॥ 
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ਹਤਰ ਤਿਨ ੁਤਕਉ ਰਹੀਐ ਦੁਖੁ ਤਿਆਪੈ ॥ 
 

ਸਾਰਗ ਮਹਲਾ ੧ ॥ (1197-9) 

ਹਤਰ ਤਿਨੁ ਤਕਉ ਰਹੀਐ ਦੁਖ ੁਤਿਆਪੈ ॥ 

ਤਿਹਵਾ ਸਾਦ ੁਨ ਫੀਕੀ ਰਸ ਤਿਨੁ ਤਿਨੁ ਪਰਿ ਕਾਲੁ ਸਿੰਤਾਪ ੈ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਿਿ ਲਗੁ ਦਰਸ ੁਨ ਪਰਸ ੈਪਰੀਤਮ ਤਿ ਲਗੁ ਿੂਖ ਤਪਆਸੀ ॥ 

ਦਰਸਨੁ ਦੇਖਤ ਹੀ ਮਨ ੁਮਾਤਨਆ ਿਲ ਰਤਸ ਕਮਲ ਤਿਗਾਸੀ ॥੧॥ 

ਊਨਤਵ ਘਨਹਰੁ ਗਰਿ ੈਿਰਸ ੈਕੋਤਕਲ ਮੋਰ ਿੈਰਾਗ ੈ॥ 

ਤਰਵਰ ਤਿਰਖ ਤਿਹਿੰਗ ਿੁਇਅਿੰਗਮ ਘਤਰ ਤਪਰ ੁਧਨ ਸੋਹਾਗ ੈ॥੨॥ 

ਕੁਤਚਲ ਕੁਰੂਤਪ ਕੁਨਾਤਰ ਕੁਲਖਨੀ ਤਪਰ ਕਾ ਸਹਿੁ ਨ ਿਾਤਨਆ ॥ 

ਹਤਰ ਰਸ ਰਿੰਤਗ ਰਸਨ ਨਹੀ ਤਤਰਪਤੀ ਦੁਰਮਤਤ ਦੂਖ ਸਮਾਤਨਆ ॥੩॥ 

ਆਇ ਨ ਿਾਵੈ ਨਾ ਦੁਖੁ ਪਾਵੈ ਨਾ ਦੁਖ ਦਰਦੁ ਸਰੀਰੇ ॥ 

ਨਾਨਕ ਪਰਿ ਤੇ ਸਹਿ ਸੁਹੇਲੀ ਪਰਿ ਦੇਖਤ ਹੀ ਮਨੁ ਧੀਰੇ ॥੪॥੨॥ 
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ਹਤਰ ਤਿਨ ੁਿੀਉ ਿਤਲ ਿਤਲ ਿਾਉ ॥ 
 

ਰਾਗੁ ਤਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ਪਤਹਲਾ ੧ ਘਰੁ ੧ ॥ (14-3) 

ਮੋਤੀ ਤ ਮਿੰਦਰ ਊਸਰਤਹ ਰਤਨੀ ਤ ਹੋਤਹ ਿਿਾਉ ॥ 

ਕਸਤੂਤਰ ਕੁਿੰਗੂ ਅਗਤਰ ਚਿੰਦਤਨ ਲੀਤਪ ਆਵੈ ਚਾਉ ॥ 

ਮਤੁ ਦੇਤਖ ਿੂਲਾ ਵੀਸਰ ੈਤੇਰਾ ਤਚਤਤ ਨ ਆਵੈ ਨਾਉ ॥੧॥ 

ਹਤਰ ਤਿਨੁ ਿੀਉ ਿਤਲ ਿਤਲ ਿਾਉ ॥ 

ਮੈ ਆਪਣਾ ਗੁਰ ੁਪੂਤਛ ਦਤੇਖਆ ਅਵਰੁ ਨਾਹੀ ਥਾਉ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਧਰਤੀ ਤ ਹੀਰੇ ਲਾਲ ਿਿਤੀ ਪਲਤਘ ਲਾਲ ਿਿਾਉ ॥ 

ਮੋਹਣੀ ਮੁਤਖ ਮਣੀ ਸੋਹੈ ਕਰੇ ਰਿੰਤਗ ਪਸਾਉ ॥ 

ਮਤੁ ਦੇਤਖ ਿੂਲਾ ਵੀਸਰ ੈਤੇਰਾ ਤਚਤਤ ਨ ਆਵੈ ਨਾਉ ॥੨॥ 

ਤਸਧੁ ਹਵੋਾ ਤਸਤਧ ਲਾਈ ਤਰਤਧ ਆਖਾ ਆਉ ॥ 

ਗੁਪਤੁ ਪਰਗਿ ੁਹੋਇ ਿੈਸਾ ਲੋਕੁ ਰਾਖ ੈਿਾਉ ॥ 

ਮਤੁ ਦੇਤਖ ਿੂਲਾ ਵੀਸਰ ੈਤੇਰਾ ਤਚਤਤ ਨ ਆਵੈ ਨਾਉ ॥੩॥ 

ਸੁਲਤਾਨੁ ਹਵੋਾ ਮੇਤਲ ਲਸਕਰ ਤਖਤਤ ਰਾਖਾ ਪਾਉ ॥ 

ਹੁਕਮੁ ਹਾਸਲੁ ਕਰੀ ਿੈਿਾ ਨਾਨਕਾ ਸਿ ਵਾਉ ॥ 

ਮਤੁ ਦੇਤਖ ਿੂਲਾ ਵੀਸਰ ੈਤੇਰਾ ਤਚਤਤ ਨ ਆਵੈ ਨਾਉ ॥੪॥੧॥ 
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ਹਤਰ ਤਿਨ ੁਿੀਅਰਾ ਰਤਹ ਨ ਸਕ ੈਤਿਉ ਿਾਲਕੁ ਖੀਰ ਅਧਾਰੀ ॥ 
 

ਗੂਿਰੀ ਮਹਲਾ ੪ ਘਰੁ ੨  (506-16) 

ਹਤਰ ਤਿਨੁ ਿੀਅਰਾ ਰਤਹ ਨ ਸਕੈ ਤਿਉ ਿਾਲਕ ੁਖੀਰ ਅਧਾਰੀ ॥ 

ਅਗਮ ਅਗੋਚਰ ਪਰਿ ੁਗੁਰਮੁਤਖ ਪਾਈਐ ਅਪਨੁ ੇਸਤਤਗੁਰ ਕੈ ਿਤਲਹਾਰੀ ॥੧॥ 

ਮਨ ਰ ੇਹਤਰ ਕੀਰਤਤ ਤਰੁ ਤਾਰੀ ॥ 

ਗੁਰਮੁਤਖ ਨਾਮੁ ਅਿੰਤਮਰਤ ਿਲੁ ਪਾਈਐ ਤਿਨ ਕਉ ਤਿਪਾ ਤਮੁਾਰੀ ॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਸਨਕ ਸਨਿੰਦਨ ਨਾਰਦ ਮੁਤਨ ਸਵੇਤਹ ਅਨਤਦਨੁ ਿਪਤ ਰਹਤਹ ਿਨਵਾਰੀ ॥ 

ਸਰਣਾਗਤਤ ਪਰਹਲਾਦ ਿਨ ਆਏ ਤਤਨ ਕੀ ਪੈਿ ਸਵਾਰੀ ॥੨॥ 

ਅਲਖ ਤਨਰਿੰਿਨੁ ਏਕ ੋਵਰਤ ੈਏਕਾ ਿੋਤਤ ਮੁਰਾਰੀ ॥ 

ਸਤਿ ਿਾਤਚਕ ਤੂ ਏਕੋ ਦਾਤਾ ਮਾਗਤਹ ਹਾਥ ਪਸਾਰੀ ॥੩॥ 

ਿਗਤ ਿਨਾ ਕੀ ਊਤਮ ਿਾਣੀ ਗਾਵਤਹ ਅਕਥ ਕਥਾ ਤਨਤ ਤਨਆਰੀ ॥ 

ਸਫਲ ਿਨਮ ੁਿਇਆ ਤਤਨ ਕਰੇਾ ਆਤਪ ਤਰ ੇਕੁਲ ਤਾਰੀ ॥੪॥ 

ਮਨਮੁਖ ਦੁਤਿਧਾ ਦੁਰਮਤਤ ਤਿਆਪੇ ਤਿਨ ਅਿੰਤਤਰ ਮੋਹ ਗੁਿਾਰੀ ॥ 

ਸਿੰਤ ਿਨਾ ਕੀ ਕਥਾ ਨ ਿਾਵੈ ਓਇ ਡੂਿੇ ਸਣ ੁਪਰਵਾਰੀ ॥੫॥ 

ਤਨਿੰਦਕੁ ਤਨਿੰਦਾ ਕਤਰ ਮਲ ੁਧਵੋੈ ਓਹੁ ਮਲਿਖੁ ਮਾਇਆਧਾਰੀ ॥ 

ਸਿੰਤ ਿਨਾ ਕੀ ਤਨਿੰਦਾ ਤਵਆਪੇ ਨਾ ਉਰਵਾਤਰ ਨ ਪਾਰੀ ॥੬॥ 

ਏਹੁ ਪਰਪਿੰਚੁ ਖੇਲੁ ਕੀਆ ਸਿੁ ਕਰਤ ੈਹਤਰ ਕਰਤ ੈਸਿ ਕਲ ਧਾਰੀ ॥ 

ਹਤਰ ਏਕੋ ਸੂਤੁ ਵਰਤ ੈਿੁਗ ਅਿੰਤਤਰ ਸੂਤ ੁਤਖਿੰਚੈ ਏਕਿੰਕਾਰੀ ॥੭॥ 

ਰਸਤਨ ਰਸਤਨ ਰਤਸ ਗਾਵਤਹ ਹਤਰ ਗੁਣ ਰਸਨਾ ਹਤਰ ਰਸੁ ਧਾਰੀ ॥ 

ਨਾਨਕ ਹਤਰ ਤਿਨ ੁਅਵਰ ੁਨ ਮਾਗਉ ਹਤਰ ਰਸ ਪਰੀਤਤ ਤਪਆਰੀ ॥੮॥੧॥੭॥ 
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ਹਤਰ ਤਿਨ ੁਤੇਰੋ ਕੋ ਨ ਸਹਾਈ ॥ 
 

ਰਾਗੁ ਸਾਰਿੰਗ ਮਹਲਾ ੯ ॥ (1231-8) 

ਹਤਰ ਤਿਨੁ ਤੇਰ ੋਕੋ ਨ ਸਹਾਈ ॥ 

ਕਾਂ ਕੀ ਮਾਤ ਤਪਤਾ ਸੁਤ ਿਤਨਤਾ ਕੋ ਕਾਹੂ ਕੋ ਿਾਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਧਨੁ ਧਰਨੀ ਅਰੁ ਸਿੰਪਤਤ ਸਗਰੀ ਿੋ ਮਾਤਨਓ ਅਪਨਾਈ ॥ 

ਤਨ ਛੂਿ ੈਕਛੁ ਸਿੰਤਗ ਨ ਚਾਲ ੈਕਹਾ ਤਾਤਹ ਲਪਿਾਈ ॥੧॥ 

ਦੀਨ ਦਇਆਲ ਸਦਾ ਦੁਖ ਿਿੰਿਨ ਤਾ ਤਸਉ ਰੁਤਚ ਨ ਿਢਾਈ ॥ 

ਨਾਨਕ ਕਹਤ ਿਗਤ ਸਿ ਤਮਤਥਆ ਤਿਉ ਸਪੁਨਾ ਰਨੈਾਈ ॥੨॥੧॥ 
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ਹਤਰ ਤਿਨ ੁਿਲੈ ਤਿਰਾਨੇ ਹਈੁਹ ੈ॥ 
 

ਗੂਿਰੀ ਸਰੀ ਕਿੀਰ ਿੀਉ ਕਾ ਚਉਪਦਾ ਘਰੁ ੨ ਦੂਿਾ ॥ (524-8) 

ਚਾਤਰ ਪਾਵ ਦੁਇ ਤਸਿੰਗ ਗੁਿੰਗ ਮੁਖ ਤਿ ਕੈਸੇ ਗੁਨ ਗਈਹੈ ॥ 

ਊਿਤ ਿੈਿਤ ਿੇਗਾ ਪਤਰਹੈ ਤਿ ਕਤ ਮੂਡ ਲੁਕਈਹੈ ॥੧॥ 

ਹਤਰ ਤਿਨੁ ਿੈਲ ਤਿਰਾਨੇ ਹੁਈਹੈ ॥ 

ਫਾਿੇ ਨਾਕਨ ਿੂਿ ੇਕਾਧਨ ਕੋਦਉ ਕ ੋਿੁਸੁ ਖਈਹ ੈ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਸਾਰੋ ਤਦਨ ੁਡੋਲਤ ਿਨ ਮਹੀਆ ਅਿਹੁ ਨ ਪੇਿ ਅਘਈਹ ੈ॥ 

ਿਨ ਿਗਤਨ ਕੋ ਕਹੋ ਨ ਮਾਨੋ ਕੀਓ ਅਪਨੋ ਪਈਹ ੈ॥੨॥ 

ਦੁਖ ਸੁਖ ਕਰਤ ਮਹਾ ਿਰਤਮ ਿਡੂੋ ਅਤਨਕ ਿੋਤਨ ਿਰਮਈਹੈ ॥ 

ਰਤਨ ਿਨਮ ੁਖੋਇਓ ਪਰਿੁ ਤਿਸਤਰਓ ਇਹੁ ਅਉਸਰ ੁਕਤ ਪਈਹੈ ॥੩॥ 

ਿਰਮਤ ਤਫਰਤ ਤਲੇਕ ਕੇ ਕਤਪ ਤਿਉ ਗਤਤ ਤਿਨ ੁਰਤੈਨ ਤਿਹਈਹ ੈ॥ 

ਕਹਤ ਕਿੀਰ ਰਾਮ ਨਾਮ ਤਿਨ ੁਮੂਿੰਡ ਧਨੁੇ ਪਛੁਤਈਹ ੈ॥੪॥੧॥ 
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ਹਤਰ ਤਿਨ ੁਰਤਹ ਨ ਸਕਉ ਇਕ ਰਾਤੀ ॥ 
 

ਧਨਾਸਰੀ ਮਹਲਾ ੪ ॥ (668-1) 

ਹਤਰ ਹਤਰ ਿੂਿੰਦ ਿਏ ਹਤਰ ਸਆੁਮੀ ਹਮ ਚਾਤਤਰਕ ਤਿਲਲ ਤਿਲਲਾਤੀ ॥ 

ਹਤਰ ਹਤਰ ਤਿਪਾ ਕਰਹੁ ਪਰਿ ਅਪਨੀ ਮੁਤਖ ਦਵੇਹੁ ਹਤਰ ਤਨਮਖਾਤੀ ॥੧॥ 

ਹਤਰ ਤਿਨੁ ਰਤਹ ਨ ਸਕਉ ਇਕ ਰਾਤੀ ॥ 

ਤਿਉ ਤਿਨੁ ਅਮਲ ੈਅਮਲੀ ਮਤਰ ਿਾਈ ਹੈ ਤਤਉ ਹਤਰ ਤਿਨ ੁਹਮ ਮਤਰ ਿਾਤੀ ॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਤੁਮ ਹਤਰ ਸਰਵਰ ਅਤਤ ਅਗਾਹ ਹਮ ਲਤਹ ਨ ਸਕਤਹ ਅਿੰਤੁ ਮਾਤੀ ॥ 

ਤੂ ਪਰ ੈਪਰ ੈਅਪਰਿੰਪਰ ੁਸੁਆਮੀ ਤਮਤਤ ਿਾਨਹ ੁਆਪਨ ਗਾਤੀ ॥੨॥ 

ਹਤਰ ਕੇ ਸਿੰਤ ਿਨਾ ਹਤਰ ਿਤਪਓ ਗੁਰ ਰਿੰਤਗ ਚਲੂਲ ੈਰਾਤੀ ॥ 

ਹਤਰ ਹਤਰ ਿਗਤਤ ਿਨੀ ਅਤਤ ਸੋਿਾ ਹਤਰ ਿਤਪਓ ਊਤਮ ਪਾਤੀ ॥੩॥ 

ਆਪੇ ਿਾਕੁਰੁ ਆਪ ੇਸਵੇਕੁ ਆਤਪ ਿਨਾਵੈ ਿਾਤੀ ॥ 

ਨਾਨਕ ੁਿਨੁ ਤੁਮਰੀ ਸਰਣਾਈ ਹਤਰ ਰਾਖਹੁ ਲਾਿ ਿਗਾਤੀ ॥੪॥੫॥ 
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ਹਤਰ ਤਿਨ ੁਰਤਹ ਨ ਸਕੈ ਮਨੁ ਮਰੇਾ ॥ 
 

ਰਾਗੁ ਿਡੋੀ ਮਹਲਾ ੪ ਘਰੁ ੧ ॥   (711-3) 

ਹਤਰ ਤਿਨੁ ਰਤਹ ਨ ਸਕੈ ਮਨੁ ਮਰੇਾ ॥ 

ਮੇਰੇ ਪਰੀਤਮ ਪਰਾਨ ਹਤਰ ਪਰਿੁ ਗਰੁੁ ਮੇਲੇ ਿਹੁਤਰ ਨ ਿਵਿਤਲ ਫਰੇਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਮੇਰ ੈਹੀਅਰ ੈਲੋਚ ਲਗੀ ਪਰਿ ਕਰੇੀ ਹਤਰ ਨਨੈਹੁ ਹਤਰ ਪਰਿ ਹੇਰਾ ॥ 

ਸਤਤਗੁਤਰ ਦਇਆਤਲ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਤਦਰਿਾਇਆ ਹਤਰ ਪਾਧਰੁ ਹਤਰ ਪਰਿ ਕੇਰਾ ॥੧॥ 

ਹਤਰ ਰਿੰਗੀ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਪਰਿ ਪਾਇਆ ਹਤਰ ਗੋਤਵਿੰਦ ਹਤਰ ਪਰਿ ਕੇਰਾ ॥ 

ਹਤਰ ਤਹਰਦੈ ਮਤਨ ਤਤਨ ਮੀਿਾ ਲਾਗਾ ਮੁਤਖ ਮਸਤਤਕ ਿਾਗੁ ਚਿੰਗੇਰਾ ॥੨॥ 

ਲੋਿ ਤਵਕਾਰ ਤਿਨਾ ਮਨੁ ਲਾਗਾ ਹਤਰ ਤਵਸਤਰਆ ਪੁਰਖੁ ਚਿੰਗੇਰਾ ॥ 

ਓਇ ਮਨਮੁਖ ਮੂਿ ਅਤਗਆਨੀ ਕਹੀਅਤਹ ਤਤਨ ਮਸਤਤਕ ਿਾਗੁ ਮਿੰਦੇਰਾ ॥੩॥ 

ਤਿਿੇਕ ਿੁਤਧ ਸਤਤਗੁਰ ਤ ੇਪਾਈ ਗੁਰ ਤਗਆਨੁ ਗੁਰੂ ਪਰਿ ਕਰੇਾ ॥ 

ਿਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਗੁਰ ੂਤੇ ਪਾਇਆ ਧੁਤਰ ਮਸਤਤਕ ਿਾਗੁ ਤਲਖੇਰਾ ॥੪॥੧॥ 
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ਹਤਰ ਿਗਤਤ ਤਿਨਾ ਲ ੇਧਰਤਨ ਗਡਲੀਆ ॥ 
 

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (385-1) 

ਪਾਵਤ ੁਰਲੀਆ ਿੋਿਤਨ ਿਲੀਆ ॥ 

ਨਾਮ ਤਿਨਾ ਮਾਿੀ ਸਿੰਤਗ ਰਲੀਆ ॥੧॥ 

ਕਾਨ ਕੁਿੰਡਲੀਆ ਿਸਤਰ ਓਢਲੀਆ ॥ 

ਸੇਿ ਸੁਖਲੀਆ ਮਤਨ ਗਰਿਲੀਆ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਤਲੈ ਕੁਿੰਚਰੀਆ ਤਸਤਰ ਕਤਨਕ ਛਤਰੀਆ ॥ 

ਹਤਰ ਿਗਤਤ ਤਿਨਾ ਲੇ ਧਰਤਨ ਗਡਲੀਆ ॥੨॥ 

ਰੂਪ ਸਿੰਦਰੀਆ ਅਤਨਕ ਇਸਤਰੀਆ ॥ 

ਹਤਰ ਰਸ ਤਿਨੁ ਸਤਿ ਸੁਆਦ ਤਫਕਰੀਆ ॥੩॥ 

ਮਾਇਆ ਛਲੀਆ ਤਿਕਾਰ ਤਿਖਲੀਆ ॥ 

ਸਰਤਣ ਨਾਨਕ ਪਰਿ ਪੁਰਖ ਦਇਅਲੀਆ ॥੪॥੪॥੫੫॥ 
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ਹਤਰ ਿਗਤਾ ਹਤਰ ਧਨੁ ਰਾਤਸ ਹ ੈਗਰੁ ਪੂਤਛ ਕਰਤਹ ਵਾਪਾਰੁ ॥ 
 

ਤਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੩ ॥ (28-13) 

ਹਤਰ ਿਗਤਾ ਹਤਰ ਧਨੁ ਰਾਤਸ ਹੈ ਗੁਰ ਪਤੂਛ ਕਰਤਹ ਵਾਪਾਰੁ ॥ 

ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਸਲਾਹਤਨ ਸਦਾ ਸਦਾ ਵਖਰੁ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਅਧਾਰੁ ॥ 

ਗੁਤਰ ਪੂਰ ੈਹਤਰ ਨਾਮੁ ਤਦਰਿਾਇਆ ਹਤਰ ਿਗਤਾ ਅਤੁਿੁ ਿਿੰਡਾਰੁ ॥੧॥ 

ਿਾਈ ਰੇ ਇਸੁ ਮਨ ਕਉ ਸਮਝਾਇ ॥ 

ਏ ਮਨ ਆਲਸੁ ਤਕਆ ਕਰਤਹ ਗੁਰਮੁਤਖ ਨਾਮੁ ਤਧਆਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਹਤਰ ਿਗਤਤ ਹਤਰ ਕਾ ਤਪਆਰ ੁਹੈ ਿੇ ਗੁਰਮੁਤਖ ਕਰ ੇਿੀਚਾਰੁ ॥ 

ਪਾਖਿੰਤਡ ਿਗਤਤ ਨ ਹੋਵਈ ਦੁਤਿਧਾ ਿੋਲ ੁਖੁਆਰੁ ॥ 

ਸੋ ਿਨੁ ਰਲਾਇਆ ਨਾ ਰਲੈ ਤਿਸੁ ਅਿੰਤਤਰ ਤਿਿੇਕ ਿੀਚਾਰੁ ॥੨॥ 

ਸੋ ਸੇਵਕ ੁਹਤਰ ਆਖੀਐ ਿ ੋਹਤਰ ਰਾਖ ੈਉਤਰ ਧਾਤਰ ॥ 

ਮਨੁ ਤਨੁ ਸਉਪੇ ਆਗੈ ਧਰ ੇਹਉਮੈ ਤਵਚਹੁ ਮਾਤਰ ॥ 

ਧਨੁ ਗੁਰਮੁਤਖ ਸੋ ਪਰਵਾਣ ੁਹੈ ਤਿ ਕਦੇ ਨ ਆਵੈ ਹਾਤਰ ॥੩॥ 

ਕਰਤਮ ਤਮਲ ੈਤਾ ਪਾਈਐ ਤਵਣ ੁਕਰਮੈ ਪਾਇਆ ਨ ਿਾਇ ॥ 

ਲਖ ਚਉਰਾਸੀਹ ਤਰਸਦ ੇਤਿਸ ੁਮੇਲੇ ਸੋ ਤਮਲ ੈਹਤਰ ਆਇ ॥ 

ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਤਖ ਹਤਰ ਪਾਇਆ ਸਦਾ ਹਤਰ ਨਾਤਮ ਸਮਾਇ ॥੪॥੬॥੩੯॥ 
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ਹਤਰ ਿਗਤਾ ਕਾ ਆਸਰਾ ਅਨ ਨਾਹੀ ਿਾਉ ॥ 
 

ਤਿਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (815-1) 

ਹਤਰ ਿਗਤਾ ਕਾ ਆਸਰਾ ਅਨ ਨਾਹੀ ਿਾਉ ॥ 

ਤਾਣੁ ਦੀਿਾਣੁ ਪਰਵਾਰ ਧਨੁ ਪਰਿ ਤੇਰਾ ਨਾਉ ॥੧॥ 

ਕਤਰ ਤਕਰਪਾ ਪਰਤਿ ਆਪਣੀ ਅਪਨ ੇਦਾਸ ਰਤਖ ਲੀਏ ॥ 

ਤਨਿੰਦਕ ਤਨਿੰਦਾ ਕਤਰ ਪਚੇ ਿਮਕਾਤਲ ਗਰਸੀਏ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਸਿੰਤਾ ਏਕੁ ਤਧਆਵਨਾ ਦੂਸਰ ਕੋ ਨਾਤਹ ॥ 

ਏਕਸੁ ਆਗੈ ਿਨੇਤੀ ਰਤਵਆ ਸਰਿ ਥਾਇ ॥੨॥ 

ਕਥਾ ਪੁਰਾਤਨ ਇਉ ਸੁਣੀ ਿਗਤਨ ਕੀ ਿਾਨੀ ॥ 

ਸਗਲ ਦਸੁਿ ਖਿੰਡ ਖਿੰਡ ਕੀਏ ਿਨ ਲੀਏ ਮਾਨੀ ॥੩॥ 

ਸਤਤ ਿਚਨ ਨਾਨਕ ੁਕਹੈ ਪਰਗਿ ਸਿ ਮਾਤਹ ॥ 

ਪਰਿ ਕੇ ਸੇਵਕ ਸਰਤਣ ਪਰਿ ਤਤਨ ਕਉ ਿਉ ਨਾਤਹ ॥੪॥੨੬॥੫੬॥ 
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ਹਤਰ ਮਤਨ ਤਤਨ ਵਤਸਆ ਸੋਈ ॥ 
 

ਸਰੋਤਿ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (629-14) 

ਹਤਰ ਮਤਨ ਤਤਨ ਵਤਸਆ ਸੋਈ ॥ 

ਿ ੈਿ ੈਕਾਰੁ ਕਰੇ ਸਿੁ ਕੋਈ ॥ 

ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਕੀ ਵਤਡਆਈ ॥ 

ਤਾ ਕੀ ਕੀਮਤਤ ਕਹੀ ਨ ਿਾਈ ॥੧॥ 

ਹਉ ਕੁਰਿਾਨੁ ਿਾਈ ਤੇਰੇ ਨਾਵ ੈ॥ 

ਤਿਸ ਨੋ ਿਖਤਸ ਲੈਤਹ ਮੇਰੇ ਤਪਆਰੇ ਸੋ ਿਸ ੁਤੇਰਾ ਗਾਵੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਤੂਿੰ ਿਾਰ ੋਸੁਆਮੀ ਮੇਰਾ ॥ 

ਸਿੰਤਾਂ ਿਰਵਾਸਾ ਤੇਰਾ ॥ 

ਨਾਨਕ ਪਰਿ ਸਰਣਾਈ ॥ 

ਮੁਤਖ ਤਨਿੰਦਕ ਕੈ ਛਾਈ ॥੨॥੨੨॥੮੬॥ 
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ਹਤਰ ਮਰੇੋ ਤਪਰੁ ਹਉ ਹਤਰ ਕੀ ਿਹੁਰੀਆ ॥ 
 

ਆਸਾ ਤਤਪਦਾ ਇਕਤੁਕਾ ਕਿੀਰ ਿੀਉ ॥ (483-9) 

ਕੀਓ ਤਸਿੰਗਾਰ ੁਤਮਲਨ ਕੇ ਤਾਈ ॥ 

ਹਤਰ ਨ ਤਮਲ ੇਿਗਿੀਵਨ ਗੁਸਾਈ ॥੧॥ 

ਹਤਰ ਮੇਰ ੋਤਪਰੁ ਹਉ ਹਤਰ ਕੀ ਿਹੁਰੀਆ ॥ 

ਰਾਮ ਿਡੇ ਮ ੈਤਨਕ ਲਹੁਰੀਆ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਧਨ ਤਪਰ ਏਕੈ ਸਿੰਤਗ ਿਸੇਰਾ ॥ 

ਸੇਿ ਏਕ ਪ ੈਤਮਲਨੁ ਦੁਹੇਰਾ ॥੨॥ 

ਧਿੰਤਨ ਸੁਹਾਗਤਨ ਿੋ ਪੀਅ ਿਾਵ ੈ॥ 

ਕਤਹ ਕਿੀਰ ਤਫਤਰ ਿਨਤਮ ਨ ਆਵੈ ॥੩॥੮॥੩੦॥ 
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ਹਤਰ ਰਿੰਗ ਰਿੰਗ ਰਿੰਗ ਅਨਪੂਰੇੈ ॥ 
 

ਕਾਨਿਾ ਮਹਲਾ ੫ ਘਰੁ ੬  (1304-13) 

ਿਗਤ ਉਧਾਰਨ ਨਾਮ ਤਪਰਅ ਤਰੇ ੈ॥ 

ਨਵ ਤਨਤਧ ਨਾਮੁ ਤਨਧਾਨ ੁਹਤਰ ਕੇਰ ੈ॥ 

ਹਤਰ ਰਿੰਗ ਰਿੰਗ ਰਿੰਗ ਅਨਪੂੇਰ ੈ॥ 

ਕਾਹੇ ਰੇ ਮਨ ਮੋਤਹ ਮਗਨੇਰ ੈ॥ 

ਨੈਨਹੁ ਦੇਖ ੁਸਾਧ ਦਰਸੇਰ ੈ॥ 

ਸੋ ਪਾਵ ੈਤਿਸ ੁਤਲਖਤੁ ਤਲਲੇਰ ੈ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਸੇਵਉ ਸਾਧ ਸਿੰਤ ਚਰਨੇਰ ੈ॥ 

ਿਾਂਛਉ ਧੂਤਰ ਪਤਵਤਰ ਕਰੇਰ ੈ॥ 

ਅਿਸਤਿ ਮਿਨ ੁਮੈਲੁ ਕਿੇਰ ੈ॥ 

ਸਾਤਸ ਸਾਤਸ ਤਧਆਵਹੁ ਮੁਖ ੁਨਹੀ ਮੋਰ ੈ॥ 

ਤਕਛੁ ਸਿੰਤਗ ਨ ਚਾਲੈ ਲਾਖ ਕਰਰੋ ੈ॥ 

ਪਰਿ ਿੀ ਕ ੋਨਾਮੁ ਅਿੰਤਤ ਪੁਕਰੋਰ ੈ॥੧॥ 

ਮਨਸਾ ਮਾਤਨ ਏਕ ਤਨਰਿੰਕੇਰ ੈ॥ 

ਸਗਲ ਤਤਆਗਹੁ ਿਾਉ ਦੂਿੇਰ ੈ॥ 

ਕਵਨ ਕਹਾਂ ਹਉ ਗੁਨ ਤਪਰਅ ਤਰੇ ੈ॥ 

ਿਰਤਨ ਨ ਸਾਕਉ ਏਕ ਿੁਲੇਰ ੈ॥ 

ਦਰਸਨ ਤਪਆਸ ਿਹੁਤੁ ਮਤਨ ਮੇਰ ੈ॥ 

ਤਮਲੁ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਿਗਤ ਗੁਰ ਕੇਰ ੈ॥੨॥੧॥੩੪॥ 
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ਹਤਰ ਰਸੁ ਪੀਵਹੁ ਿਾਈ ॥ 
 

ਸਰੋਤਿ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (630-5) 

ਸਰਿ ਸੁਖਾ ਕਾ ਦਾਤਾ ਸਤਤਗਰੁੁ ਤਾ ਕੀ ਸਰਨੀ ਪਾਈਐ ॥ 

ਦਰਸਨੁ ਿੇਿਤ ਹੋਤ ਅਨਿੰਦਾ ਦਖੂੁ ਗਇਆ ਹਤਰ ਗਾਈਐ ॥੧॥ 

ਹਤਰ ਰਸੁ ਪੀਵਹੁ ਿਾਈ ॥ 

ਨਾਮੁ ਿਪਹੁ ਨਾਮੋ ਆਰਾਧਹੁ ਗੁਰ ਪੂਰ ੇਕੀ ਸਰਨਾਈ ॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਤਤਸਤਹ ਪਰਾਪਤਤ ਤਿਸ ੁਧੁਤਰ ਤਲਤਖਆ ਸਈੋ ਪੂਰਨੁ ਿਾਈ ॥ 

ਨਾਨਕ ਕੀ ਿੇਨਿੰਤੀ ਪਰਿ ਿੀ ਨਾਤਮ ਰਹਾ ਤਲਵ ਲਾਈ ॥੨॥੨੫॥੮੯॥ 
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ਹਤਰ ਰਸੁ ਪੀਵਤ ਸਦ ਹੀ ਰਾਤਾ ॥ 
 

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ਤਤਪਦੇ ੨ ॥   (377-9) 

ਹਤਰ ਰਸੁ ਪੀਵਤ ਸਦ ਹੀ ਰਾਤਾ ॥ 

ਆਨ ਰਸਾ ਤਖਨ ਮਤਹ ਲਤਹ ਿਾਤਾ ॥ 

ਹਤਰ ਰਸ ਕ ੇਮਾਤ ੇਮਤਨ ਸਦਾ ਅਨਿੰਦ ॥ 

ਆਨ ਰਸਾ ਮਤਹ ਤਵਆਪੈ ਤਚਿੰਦ ॥੧॥ 

ਹਤਰ ਰਸੁ ਪੀਵੈ ਅਲਮਸਤ ੁਮਤਵਾਰਾ ॥ 

ਆਨ ਰਸਾ ਸਤਿ ਹੋਛ ੇਰੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਹਤਰ ਰਸ ਕੀ ਕੀਮਤਤ ਕਹੀ ਨ ਿਾਇ ॥ 

ਹਤਰ ਰਸੁ ਸਾਧੂ ਹਾਤਿ ਸਮਾਇ ॥ 

ਲਾਖ ਕਰੋਰੀ ਤਮਲੈ ਨ ਕੇਹ ॥ 

ਤਿਸਤਹ ਪਰਾਪਤਤ ਤਤਸ ਹੀ ਦੇਤਹ ॥੨॥ 

ਨਾਨਕ ਚਾਤਖ ਿਏ ਤਿਸਮਾਦੁ ॥ 

ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਤੇ ਆਇਆ ਸਾਦ ੁ॥ 

ਈਤ ਊਤ ਕਤ ਛੋਤਡ ਨ ਿਾਇ ॥ 

ਨਾਨਕ ਗੀਧਾ ਹਤਰ ਰਸ ਮਾਤਹ ॥੩॥੨੭॥ 
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ਹਤਰ ਰਸੁ ਪੀਵੈ ਅਲਮਸਤ ੁਮਤਵਾਰਾ ॥ 
 

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ਤਤਪਦੇ ੨ ॥   (377-10) 

ਹਤਰ ਰਸੁ ਪੀਵਤ ਸਦ ਹੀ ਰਾਤਾ ॥ 

ਆਨ ਰਸਾ ਤਖਨ ਮਤਹ ਲਤਹ ਿਾਤਾ ॥ 

ਹਤਰ ਰਸ ਕ ੇਮਾਤ ੇਮਤਨ ਸਦਾ ਅਨਿੰਦ ॥ 

ਆਨ ਰਸਾ ਮਤਹ ਤਵਆਪੈ ਤਚਿੰਦ ॥੧॥ 

ਹਤਰ ਰਸੁ ਪੀਵੈ ਅਲਮਸਤ ੁਮਤਵਾਰਾ ॥ 

ਆਨ ਰਸਾ ਸਤਿ ਹੋਛ ੇਰ ੇ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਹਤਰ ਰਸ ਕੀ ਕੀਮਤਤ ਕਹੀ ਨ ਿਾਇ ॥ 

ਹਤਰ ਰਸੁ ਸਾਧੂ ਹਾਤਿ ਸਮਾਇ ॥ 

ਲਾਖ ਕਰੋਰੀ ਤਮਲੈ ਨ ਕੇਹ ॥ 

ਤਿਸਤਹ ਪਰਾਪਤਤ ਤਤਸ ਹੀ ਦੇਤਹ ॥੨॥ 

ਨਾਨਕ ਚਾਤਖ ਿਏ ਤਿਸਮਾਦੁ ॥ 

ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਤੇ ਆਇਆ ਸਾਦ ੁ॥ 

ਈਤ ਊਤ ਕਤ ਛੋਤਡ ਨ ਿਾਇ ॥ 

ਨਾਨਕ ਗੀਧਾ ਹਤਰ ਰਸ ਮਾਤਹ ॥੩॥੨੭॥ 
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ਹਤਰ ਰਾਮ ਰਾਮ ਰਾਮ ਰਾਮਾ ॥ 
 

ਗਉਿੀ ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (218-9) 

ਹਤਰ ਰਾਮ ਰਾਮ ਰਾਮ ਰਾਮਾ ॥ 

ਿਤਪ ਪੂਰਨ ਹੋਏ ਕਾਮਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਰਾਮ ਗੋਤਿਿੰਦ ਿਪੇਤਦਆ ਹੋਆ ਮੁਖੁ ਪਤਵਤੁ ॥ 

ਹਤਰ ਿਸੁ ਸੁਣੀਐ ਤਿਸ ਤੇ ਸਈੋ ਿਾਈ ਤਮਤੁ ॥੧॥ 

ਸਤਿ ਪਦਾਰਥ ਸਤਿ ਫਲਾ ਸਰਿ ਗੁਣਾ ਤਿਸੁ ਮਾਤਹ ॥ 

ਤਕਉ ਗੋਤਿਿੰਦ ੁਮਨਹੁ ਤਵਸਾਰੀਐ ਤਿਸੁ ਤਸਮਰਤ ਦੁਖ ਿਾਤਹ ॥੨॥ 

ਤਿਸੁ ਲਤਿ ਲਤਗਐ ਿੀਵੀਐ ਿਵਿਲੁ ਪਈਐ ਪਾਤਰ ॥ 

ਤਮਤਲ ਸਾਧ ੂਸਿੰਤਗ ਉਧਾਰੁ ਹੋਇ ਮੁਖ ਊਿਲ ਦਰਿਾਤਰ ॥੩॥ 

ਿੀਵਨ ਰੂਪ ਗੋਪਾਲ ਿਸ ੁਸਿੰਤ ਿਨਾ ਕੀ ਰਾਤਸ ॥ 

ਨਾਨਕ ਉਿਰੇ ਨਾਮੁ ਿਤਪ ਦਤਰ ਸਚੈ ਸਾਿਾਤਸ ॥੪॥੩॥੧੭੧॥ 
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ਹਰਣੀ ਹੋਵਾ ਿਤਨ ਿਸਾ ਕਿੰਦ ਮੂਲ ਚੁਤਣ ਖਾਉ ॥ 
 

ਗਉਿੀ ਿੈਰਾਗਤਣ ਮਹਲਾ ੧ ॥   (157-2) 

ਹਰਣੀ ਹੋਵਾ ਿਤਨ ਿਸਾ ਕਿੰਦ ਮੂਲ ਚੁਤਣ ਖਾਉ ॥ 

ਗੁਰ ਪਰਸਾਦੀ ਮੇਰਾ ਸਹੁ ਤਮਲ ੈਵਾਤਰ ਵਾਤਰ ਹਉ ਿਾਉ ਿੀਉ ॥੧॥ 

ਮੈ ਿਨਿਾਰਤਨ ਰਾਮ ਕੀ ॥ 

ਤੇਰਾ ਨਾਮੁ ਵਖਰੁ ਵਾਪਾਰੁ ਿੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਕੋਤਕਲ ਹੋਵਾ ਅਿੰਤਿ ਿਸਾ ਸਹਤਿ ਸਿਦ ਿੀਚਾਰੁ ॥ 

ਸਹਤਿ ਸੁਿਾਇ ਮੇਰਾ ਸਹੁ ਤਮਲੈ ਦਰਸਤਨ ਰੂਤਪ ਅਪਾਰੁ ॥੨॥ 

ਮਛੁਲੀ ਹੋਵਾ ਿਤਲ ਿਸਾ ਿੀਅ ਿਿੰਤ ਸਤਿ ਸਾਤਰ ॥ 

ਉਰਵਾਤਰ ਪਾਤਰ ਮੇਰਾ ਸਹੁ ਵਸ ੈਹਉ ਤਮਲਉਗੀ ਿਾਹ ਪਸਾਤਰ ॥੩॥ 

ਨਾਗਤਨ ਹਵੋਾ ਧਰ ਵਸਾ ਸਿਦੁ ਵਸੈ ਿਉ ਿਾਇ ॥ 

ਨਾਨਕ ਸਦਾ ਸੋਹਾਗਣੀ ਤਿਨ ਿੋਤੀ ਿੋਤਤ ਸਮਾਇ ॥੪॥੨॥੧੯॥ 
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ਹਲਤਤ ਸੁਖੁ ਪਲਤਤ ਸੁਖ ੁਤਨਤ ਸੁਖ ੁਤਸਮਰਨੋ ਨਾਮ ੁਗੋਤਿਿੰਦ ਕਾ ਸਦਾ ਲੀਿੈ ॥ 
 

ਧਨਾਸਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (683-13) 

ਹਲਤਤ ਸੁਖੁ ਪਲਤਤ ਸੁਖੁ ਤਨਤ ਸੁਖੁ ਤਸਮਰਨ ੋਨਾਮੁ ਗੋਤਿਿੰਦ ਕਾ ਸਦਾ ਲੀਿ ੈ॥ 

ਤਮਿਤਹ ਕਮਾਣ ੇਪਾਪ ਤਚਰਾਣੇ ਸਾਧਸਿੰਗਤਤ ਤਮਤਲ ਮੁਆ ਿੀਿੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਰਾਿ ਿੋਿਨ ਤਿਸਰਿੰਤ ਹਤਰ ਮਾਇਆ ਮਹਾ ਦੁਖੁ ਏਹੁ ਮਹਾਂਤ ਕਹੈ ॥ 

ਆਸ ਤਪਆਸ ਰਮਣ ਹਤਰ ਕੀਰਤਨ ਏਹੁ ਪਦਾਰਥੁ ਿਾਗਵਿੰਤ ੁਲਹੈ ॥੧॥ 

ਸਰਤਣ ਸਮਰਥ ਅਕਥ ਅਗੋਚਰਾ ਪਤਤਤ ਉਧਾਰਣ ਨਾਮੁ ਤੇਰਾ ॥ 

ਅਿੰਤਰਿਾਮੀ ਨਾਨਕ ਕੇ ਸੁਆਮੀ ਸਰਿਤ ਪੂਰਨ ਿਾਕੁਰੁ ਮੇਰਾ ॥੨॥੨॥੫੪॥ 
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ਹਲੇ ਯਾਰਾਂ ਹਲ ੇਯਾਰਾਂ ਖੁਤਸਖਿਰੀ ॥ 
 

ਤਤਲਿੰਗ ਨਾਮਦੇਵ ਿੀ (727-16) 

ਹਲੇ ਯਾਰਾਂ ਹਲੇ ਯਾਰਾਂ ਖੁਤਸਖਿਰੀ ॥ 

ਿਤਲ ਿਤਲ ਿਾਂਉ ਹਉ ਿਤਲ ਿਤਲ ਿਾਂਉ ॥ 

ਨੀਕੀ ਤੇਰੀ ਤਿਗਾਰੀ ਆਲੇ ਤਰੇਾ ਨਾਉ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਕੁਿਾ ਆਮਦ ਕੁਿਾ ਰਫਤੀ ਕਿੁਾ ਮੇ ਰਵੀ ॥ 

ਦਵਾਤਰਕਾ ਨਗਰੀ ਰਾਤਸ ਿੁਗੋਈ ॥੧॥ 

ਖੂਿੁ ਤੇਰੀ ਪਗਰੀ ਮੀਿੇ ਤੇਰ ੇਿਲੋ ॥ 

ਦਵਾਤਰਕਾ ਨਗਰੀ ਕਾਹੇ ਕ ੇਮਗਲੋ ॥੨॥ 

ਚਿੰਦੀ  ਹਿਾਰ ਆਲਮ ਏਕਲ ਖਾਨਾਂ ॥ 

ਹਮ ਤਚਨੀ ਪਾਤਤਸਾਹ ਸਾਂਵਲੇ ਿਰਨਾਂ ॥੩॥ 

ਅਸਪਤਤ ਗਿਪਤਤ ਨਰਹ ਨਤਰਿੰਦ ॥ 

ਨਾਮੇ ਕੇ ਸਵਾਮੀ ਮੀਰ ਮੁਕਿੰਦ ॥੪॥੨॥੩॥ 
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ਹਾ ਹਾ ਪਰਿ ਰਾਤਖ ਲੇਹ ੁ॥ 
 

ਰਾਗੁ ਧਨਾਸਰੀ ਮਹਲਾ ੫  (675-10) 

ਹਾ ਹਾ ਪਰਿ ਰਾਤਖ ਲੇਹੁ ॥ 

ਹਮ ਤੇ ਤਕਛ ੂਨ ਹੋਇ ਮੇਰ ੇਸਵਾਮੀ ਕਤਰ ਤਕਰਪਾ ਅਪੁਨਾ ਨਾਮੁ ਦੇਹੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਅਗਤਨ ਕੁਿਿੰਿ ਸਾਗਰ ਸਿੰਸਾਰ ॥ 

ਿਰਮ ਮੋਹ ਅਤਗਆਨ ਅਿੰਧਾਰ ॥੧॥ 

ਊਚ ਨੀਚ ਸੂਖ ਦੂਖ ॥ 

ਧਰਾਪਤਸ ਨਾਹੀ ਤਤਰਸਨਾ ਿੂਖ ॥੨॥ 

ਮਤਨ ਿਾਸਨਾ ਰਤਚ ਤਿਖੈ ਤਿਆਤਧ ॥ 

ਪਿੰਚ ਦੂਤ ਸਿੰਤਗ ਮਹਾ ਅਸਾਧ ॥੩॥ 

ਿੀਅ ਿਹਾਨੁ ਪਰਾਨ ਧਨ ੁਤੇਰਾ ॥ 

ਨਾਨਕ ਿਾਨ ੁਸਦਾ ਹਤਰ ਨੇਰਾ ॥੪॥੧॥੧੯॥ 
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ਤਹਰਦੈ ਹਤਰ ਕੇ ਚਰਣ ਵਸਾਈ ॥ 
 

ਸਰੋਤਿ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (619-6) 

ਸਾਧੂ ਸਿੰਤਗ ਿਇਆ ਮਤਨ ਉਦਮੁ ਨਾਮੁ ਰਤਨੁ ਿਸੁ ਗਾਈ ॥ 

ਤਮਤਿ ਗਈ ਤਚਿੰਤਾ ਤਸਮਤਰ ਅਨਿੰਤਾ ਸਾਗਰੁ ਤਤਰਆ ਿਾਈ ॥੧॥ 

ਤਹਰਦੈ ਹਤਰ ਕੇ ਚਰਣ ਵਸਾਈ ॥ 

ਸੁਖੁ ਪਾਇਆ ਸਹਿ ਧੁਤਨ ਉਪਿੀ ਰੋਗਾ ਘਾਤਣ ਤਮਿਾਈ ॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਤਕਆ ਗੁਣ ਤੇਰੇ ਆਤਖ ਵਖਾਣਾ ਕੀਮਤਤ ਕਹਣੁ ਨ ਿਾਈ ॥ 

ਨਾਨਕ ਿਗਤ ਿਏ ਅਤਿਨਾਸੀ ਅਪੁਨਾ ਪਰਿੁ ਿਇਆ ਸਹਾਈ ॥੨॥੧੩॥੪੧॥ 
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ਤਹਰਦੈ ਹਤਰ ਿੀ ਕੋ ਤਸਮਰਨੁ ਧਰੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
 

ਿੈਰਉ ਨਾਮਦੇਵ ਿੀ (1165-6) 

ਸਿੰਡਾ ਮਰਕਾ ਿਾਇ ਪੁਕਾਰੇ ॥ 

ਪਿੈ ਨਹੀ ਹਮ ਹੀ ਪਤਚ ਹਾਰ ੇ॥ 

ਰਾਮੁ ਕਹੈ ਕਰ ਤਾਲ ਿਿਾਵੈ ਚਿੀਆ ਸਿੈ ਤਿਗਾਰੇ ॥੧॥ 

ਰਾਮ ਨਾਮਾ ਿਤਪਿੋ ਕਰ ੈ॥ 

ਤਹਰਦੈ ਹਤਰ ਿੀ ਕੋ ਤਸਮਰਨੁ ਧਰ ੈ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਿਸੁਧਾ ਿਤਸ ਕੀਨੀ ਸਿ ਰਾਿੇ ਤਿਨਤੀ ਕਰ ੈਪਿਰਾਨੀ ॥ 

ਪੂਤੁ ਪਰਤਹਲਾਦ ੁਕਤਹਆ ਨਹੀ ਮਾਨੈ ਤਤਤਨ ਤਉ ਅਉਰ ੈਿਾਨੀ ॥੨॥ 

ਦੁਸਿ ਸਿਾ ਤਮਤਲ ਮਿੰਤਰ ਉਪਾਇਆ ਕਰਸਹ ਅਉਧ ਘਨੇਰੀ ॥ 

ਤਗਤਰ ਤਰ ਿਲੁ ਿੁਆਲਾ ਿੈ ਰਾਤਖਓ ਰਾਿਾ ਰਾਤਮ ਮਾਇਆ ਫਰੇੀ ॥੩॥ 

ਕਾਤਢ ਖਿਗੁ ਕਾਲ ੁਿੈ ਕੋਤਪਓ ਮੋਤਹ ਿਤਾਉ ਿੁ ਤਤੁਹ ਰਾਖ ੈ॥ 

ਪੀਤ ਪੀਤਾਂਿਰ ਤਤਰਿਵਣ ਧਣੀ ਥਿੰਿ ਮਾਤਹ ਹਤਰ ਿਾਖੈ ॥੪॥ 

ਹਰਨਾਖਸੁ ਤਿਤਨ ਨਖਹ ਤਿਦਾਤਰਓ ਸਤੁਰ ਨਰ ਕੀਏ ਸਨਾਥਾ ॥ 

ਕਤਹ ਨਾਮਦਉੇ ਹਮ ਨਰਹਤਰ ਤਧਆਵਹ ਰਾਮੁ ਅਿੈ ਪਦ ਦਾਤਾ ॥੫॥੩॥੯॥ 
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ਤਹਰਦੈ ਨਾਮੁ ਵਸਾਇਹੁ ॥ 
 

ਸਰੋਤਿ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (621-12) 

ਤਹਰਦੈ ਨਾਮੁ ਵਸਾਇਹੁ ॥ 

ਘਤਰ ਿੈਿੇ ਗੁਰ ੂਤਧਆਇਹ ੁ॥ 

ਗੁਤਰ ਪੂਰ ੈਸਚੁ ਕਤਹਆ ॥ 

ਸੋ ਸੁਖੁ ਸਾਚਾ ਲਤਹਆ ॥੧॥ 

ਅਪੁਨਾ ਹੋਇਓ ਗੁਰ ੁਤਮਹਰਵਾਨਾ ॥ 

ਅਨਦ ਸੂਖ ਕਤਲਆਣ ਮਿੰਗਲ ਤਸਉ ਘਤਰ ਆਏ ਕਤਰ ਇਸਨਾਨਾ ॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਸਾਚੀ ਗੁਰ ਵਤਡਆਈ ॥ 

ਤਾ ਕੀ ਕੀਮਤਤ ਕਹਣੁ ਨ ਿਾਈ ॥ 

ਤਸਤਰ ਸਾਹਾ ਪਾਤਤਸਾਹਾ ॥ 

ਗੁਰ ਿੇਿਤ ਮਤਨ ਓਮਾਹਾ ॥੨॥ 

ਸਗਲ ਪਰਾਛਤ ਲਾਥ ੇ॥ 

ਤਮਤਲ ਸਾਧਸਿੰਗਤਤ ਕੈ ਸਾਥੇ ॥ 

ਗੁਣ ਤਨਧਾਨ ਹਤਰ ਨਾਮਾ ॥ 

ਿਤਪ ਪੂਰਨ ਹੋਏ ਕਾਮਾ ॥੩॥ 

ਗੁਤਰ ਕੀਨੋ ਮੁਕਤਤ ਦੁਆਰਾ ॥ 

ਸਿ ਤਸਰਸਤਿ ਕਰ ੈਿਕੈਾਰਾ ॥ 

ਨਾਨਕ ਪਰਿੁ ਮੇਰ ੈਸਾਥੇ ॥ 

ਿਨਮ ਮਰਣ ਿੈ ਲਾਥੇ ॥੪॥੨॥੫੨॥ 
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ਹੀਉ ਤਡਵ ੈਮਨ ਐਸੀ ਪਰੀਤਤ ਕੀਿੈ ॥ 
 

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ਛਿੰਤ ਘਰੁ ੬ ॥ ਛਿੰਤੁ ॥ (454-15 

ਿਲ ਦੁਧ ਤਨਆਈ ਰੀਤਤ ਅਿ ਦੁਧ ਆਚ ਨਹੀ ਮਨ ਐਸੀ ਪਰੀਤਤ ਹਰੇ ॥ 

ਅਿ ਉਰਤਝਓ ਅਤਲ ਕਮਲੇਹ ਿਾਸਨ ਮਾਤਹ ਮਗਨ ਇਕੁ ਤਖਨ ੁਿੀ ਨਾਤਹ ਿਰ ੈ॥ 

ਤਖਨੁ ਨਾਤਹ ਿਰੀਐ ਪਰੀਤਤ ਹਰੀਐ ਸੀਗਾਰ ਹਤਿ ਰਸ ਅਰਪੀਐ ॥ 

ਿਹ ਦੂਖੁ ਸੁਣੀਐ ਿਮ ਪਿੰਥੁ ਿਣੀਐ ਤਹ ਸਾਧਸਿੰਤਗ ਨ ਡਰਪੀਐ ॥ 

ਕਤਰ ਕੀਰਤਤ ਗੋਤਵਿੰਦ ਗੁਣੀਐ ਸਗਲ ਪਰਾਛਤ ਦੁਖ ਹਰ ੇ॥ 

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਛਿੰਤ ਗੋਤਵਿੰਦ ਹਤਰ ਕੇ ਮਨ ਹਤਰ ਤਸਉ ਨੇਹੁ ਕਰੇਹੁ ਐਸੀ ਮਨ ਪਰੀਤਤ ਹਰੇ ॥੧॥ 

ਿਸੈੀ ਮਛੁਲੀ ਨੀਰ ਇਕ ੁਤਖਨ ੁਿੀ ਨਾ ਧੀਰੇ ਮਨ ਐਸਾ ਨੇਹ ੁਕਰੇਹੁ ॥ 

ਿਸੈੀ ਚਾਤਤਰਕ ਤਪਆਸ ਤਖਨ ੁਤਖਨੁ ਿੂਿੰਦ ਚਵੈ ਿਰਸ ੁਸੁਹਾਵੇ ਮੇਹੁ ॥ 

ਹਤਰ ਪਰੀਤਤ ਕਰੀਿੈ ਇਹੁ ਮਨ ੁਦੀਿੈ ਅਤਤ ਲਾਈਐ ਤਚਤੁ ਮੁਰਾਰੀ ॥ 

ਮਾਨ ੁਨ ਕੀਿ ੈਸਰਤਣ ਪਰੀਿੈ ਦਰਸਨ ਕਉ ਿਤਲਹਾਰੀ ॥ 

ਗੁਰ ਸਪੁਰਸਿੰਨੇ ਤਮਲ ੁਨਾਹ ਤਵਛੁਿੰਨੇ ਧਨ ਦੇਦੀ ਸਾਚੁ ਸਨੇਹਾ ॥ 

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਛਿੰਤ ਅਨਿੰਤ ਿਾਕੁਰ ਕੇ ਹਤਰ ਤਸਉ ਕੀਿ ੈਨੇਹਾ ਮਨ ਐਸਾ ਨੇਹੁ ਕਰੇਹੁ ॥੨॥ 

ਚਕਵੀ ਸੂਰ ਸਨੇਹੁ ਤਚਤਵੈ ਆਸ ਘਣੀ ਕਤਦ ਤਦਨੀਅਰੁ ਦੇਖੀਐ ॥ 

ਕੋਤਕਲ ਅਿੰਿ ਪਰੀਤਤ ਚਵੈ ਸੁਹਾਵੀਆ ਮਨ ਹਤਰ ਰਿੰਗੁ ਕੀਿੀਐ ॥ 

ਹਤਰ ਪਰੀਤਤ ਕਰੀਿੈ ਮਾਨੁ ਨ ਕੀਿ ੈਇਕ ਰਾਤੀ ਕ ੇਹਤਿ ਪਾਹੁਤਣਆ ॥ 

ਅਿ ਤਕਆ ਰਿੰਗੁ ਲਾਇਓ ਮੋਹੁ ਰਚਾਇਓ ਨਾਗੇ ਆਵਣ ਿਾਵਤਣਆ ॥ 

ਤਥਰੁ ਸਾਧੂ ਸਰਣੀ ਪਿੀਐ ਚਰਣੀ ਅਿ ਿੂਿਤਸ ਮੋਹੁ ਿੁ ਤਕਤੀਐ ॥ 

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਛਿੰਤ ਦਇਆਲ ਪਰੁਖ ਕੇ ਮਨ ਹਤਰ ਲਾਇ ਪਰੀਤਤ ਕਿ ਤਦਨੀਅਰੁ ਦੇਖੀਐ ॥੩॥ 

ਤਨਤਸ ਕੁਰਿੰਕ ਿਸੇੈ ਨਾਦ ਸੁਤਣ ਸਰਵਣੀ ਹੀਉ ਤਡਵੈ ਮਨ ਐਸੀ ਪਰੀਤਤ ਕੀਿ ੈ॥ 

ਿਸੈੀ ਤਰੁਤਣ ਿਤਾਰ ਉਰਝੀ ਤਪਰਤਹ ਤਸਵ ੈਇਹੁ ਮਨੁ ਲਾਲ ਦੀਿ ੈ॥ 

ਮਨੁ ਲਾਲਤਹ ਦੀਿੈ ਿੋਗ ਕਰੀਿੈ ਹਤਿ ਖੁਸੀਆ ਰਿੰਗ ਮਾਣੇ ॥ 

ਤਪਰੁ ਅਪਨਾ ਪਾਇਆ ਰਿੰਗੁ ਲਾਲੁ ਿਣਾਇਆ ਅਤਤ ਤਮਤਲਓ ਤਮਤਰ ਤਚਰਾਣੇ ॥ 

ਗੁਰੁ ਥੀਆ ਸਾਖੀ ਤਾ ਤਡਿਮ ੁਆਖੀ ਤਪਰ ਿੇਹਾ ਅਵਰ ੁਨ ਦੀਸੈ ॥ 

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਛਿੰਤ ਦਇਆਲ ਮੋਹਨ ਕੇ ਮਨ ਹਤਰ ਚਰਣ ਗਹੀਿੈ ਐਸੀ ਮਨ ਪਰੀਤਤ ਕੀਿ ੈ॥੪॥੧॥੪॥ 
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ਹੁਕਮੀ ਵਰਸਣ ਲਾਗ ੇਮਹੇਾ ॥ 
 

ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (104-10) 

ਹੁਕਮੀ ਵਰਸਣ ਲਾਗੇ ਮੇਹਾ ॥ 

ਸਾਿਨ ਸਿੰਤ ਤਮਤਲ ਨਾਮੁ ਿਪੇਹਾ ॥ 

ਸੀਤਲ ਸਾਂਤਤ ਸਹਿ ਸੁਖੁ ਪਾਇਆ ਿਾਤਢ ਪਾਈ ਪਰਤਿ ਆਪ ੇਿੀਉ ॥੧॥ 

ਸਿੁ ਤਕਛ ੁਿਹੁਤੋ ਿਹੁਤੁ ਉਪਾਇਆ ॥ 

ਕਤਰ ਤਕਰਪਾ ਪਰਤਿ ਸਗਲ ਰਿਾਇਆ ॥ 

ਦਾਤਤ ਕਰਹੁ ਮੇਰੇ ਦਾਤਾਰਾ ਿੀਅ ਿਿੰਤ ਸਤਿ ਧਰਾਪ ੇਿੀਉ ॥੨॥ 

ਸਚਾ ਸਾਤਹਿੁ ਸਚੀ ਨਾਈ ॥ 

ਗੁਰ ਪਰਸਾਤਦ ਤਤਸ ੁਸਦਾ ਤਧਆਈ ॥ 

ਿਨਮ ਮਰਣ ਿੈ ਕਾਿੇ ਮੋਹਾ ਤਿਨਸ ੇਸਗੋ ਸਿੰਤਾਪੇ ਿੀਉ ॥੩॥ 

ਸਾਤਸ ਸਾਤਸ ਨਾਨਕੁ ਸਾਲਾਹ ੇ॥ 

ਤਸਮਰਤ ਨਾਮੁ ਕਾਿ ੇਸਤਿ ਫਾਹੇ ॥ 

ਪੂਰਨ ਆਸ ਕਰੀ ਤਖਨ ਿੀਤਤਰ ਹਤਰ ਹਤਰ ਹਤਰ ਗੁਣ ਿਾਪੇ ਿੀਉ ॥੪॥੨੭॥੩੪॥ 
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ਹੁਤਣ ਨਹੀ ਸਿੰਦੇਸਰੋ ਮਾਇਓ ॥ 
 

ਰਾਗੁ ਸਰੋਤਿ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (624-7) 

ਦਹ ਤਦਸ ਛਤਰ ਮੇਘ ਘਿਾ ਘਿ ਦਾਮਤਨ ਚਮਤਕ ਡਰਾਇਓ ॥ 

ਸੇਿ ਇਕੇਲੀ ਨੀਦ ਨਹ ੁਨਨੈਹ ਤਪਰੁ ਪਰਦਤੇਸ ਤਸਧਾਇਓ ॥੧॥ 

ਹੁਤਣ ਨਹੀ ਸਿੰਦੇਸਰੋ ਮਾਇਓ ॥ 

ਏਕ ਕੋਸਰੋ ਤਸਤਧ ਕਰਤ ਲਾਲੁ ਤਿ ਚਤੁਰ ਪਾਤਰ ੋਆਇਓ ॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਤਕਉ ਤਿਸਰ ੈਇਹੁ ਲਾਲ ੁਤਪਆਰੋ ਸਰਿ ਗੁਣਾ ਸੁਖਦਾਇਓ ॥ 

ਮਿੰਦਤਰ ਚਤਰ ਕੈ ਪਿੰਥ ੁਤਨਹਾਰਉ ਨੈਨ ਨੀਤਰ ਿਤਰ ਆਇਓ ॥੨॥ 

ਹਉ ਹਉ ਿੀਤਤ ਿਇਓ ਹੈ ਿੀਚੋ ਸੁਨਤ ਦੇਤਸ ਤਨਕਿਾਇਓ ॥ 

ਿਾਂਿੀਰੀ ਕੇ ਪਾਤ ਪਰਦੋ ਤਿਨੁ ਪੇਖੇ ਦੂਰਾਇਓ ॥੩॥ 

ਿਇਓ ਤਕਰਪਾਲੁ ਸਰਿ ਕੋ ਿਾਕੁਰੁ ਸਗਰੋ ਦੂਖੁ ਤਮਿਾਇਓ ॥ 

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਹਉਮੈ ਿੀਤਤ ਗੁਤਰ ਖੋਈ ਤਉ ਦਇਆਰ ੁਿੀਿਲ ੋਪਾਇਓ ॥੪॥ 

ਸਿੁ ਰਤਹਓ ਅਿੰਦੇਸਰ ੋਮਾਇਓ ॥ 

ਿੋ ਚਾਹਤ ਸ ੋਗੁਰੂ ਤਮਲਾਇਓ ॥ 

ਸਰਿ ਗੁਨਾ ਤਨਤਧ ਰਾਇਓ ॥ ਰਹਾਉ ਦੂਿਾ ॥੧੧॥੬੧॥ 
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ਹੇ ਗੋਤਿਿੰਦ ਹੇ ਗਪੋਾਲ ਹੇ ਦਇਆਲ ਲਾਲ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
 

ਮਲਾਰ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (1273-1) 

ਹੇ ਗੋਤਿਿੰਦ ਹੇ ਗੋਪਾਲ ਹ ੇਦਇਆਲ ਲਾਲ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਪਰਾਨ ਨਾਥ ਅਨਾਥ ਸਖੇ ਦੀਨ ਦਰਦ ਤਨਵਾਰ ॥੧॥ 

ਹੇ ਸਮਰਥ ਅਗਮ ਪੂਰਨ ਮੋਤਹ ਮਇਆ ਧਾਤਰ ॥੨॥ 

ਅਿੰਧ ਕੂਪ ਮਹਾ ਿਇਆਨ ਨਾਨਕ ਪਾਤਰ ਉਤਾਰ ॥੩॥੮॥੩੦॥ 
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ਹੈ ਕੋਈ ਰਾਮ ਤਪਆਰੋ ਗਾਵ ੈ॥ 
 

ਗਉਿੀ ਿੈਰਾਗਤਣ ਰਹਏੋ ਕ ੇਛਿੰਤ ਕ ੇਘਤਰ ਮਃ ੫  (203-12) 

ਹੈ ਕੋਈ ਰਾਮ ਤਪਆਰੋ ਗਾਵ ੈ॥ 

ਸਰਿ ਕਤਲਆਣ ਸੂਖ ਸਚੁ ਪਾਵੈ ॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਿਨੁ ਿਨੁ ਖੋਿਤ ਤਫਰਤ ਿੈਰਾਗੀ ॥ 

ਤਿਰਲੇ ਕਾਹੂ ਏਕ ਤਲਵ ਲਾਗੀ ॥ 

ਤਿਤਨ ਹਤਰ ਪਾਇਆ ਸੇ ਵਡਿਾਗੀ ॥੧॥ 

ਿਰਹਮਾਤਦਕ ਸਨਕਾਤਦਕ ਚਾਹੈ ॥ 

ਿੋਗੀ ਿਤੀ ਤਸਧ ਹਤਰ ਆਹੈ ॥ 

ਤਿਸਤਹ ਪਰਾਪਤਤ ਸ ੋਹਤਰ ਗੁਣ ਗਾਹੈ ॥੨॥ 

ਤਾ ਕੀ ਸਰਤਣ ਤਿਨ ਤਿਸਰਤ ਨਾਹੀ ॥ 

ਵਡਿਾਗੀ ਹਤਰ ਸਿੰਤ ਤਮਲਾਹੀ ॥ 

ਿਨਮ ਮਰਣ ਤਤਹ ਮੂਲ ੇਨਾਹੀ ॥੩॥ 

ਕਤਰ ਤਕਰਪਾ ਤਮਲੁ ਪਰੀਤਮ ਤਪਆਰੇ ॥ 

ਤਿਨਉ ਸੁਨਹ ੁਪਰਿ ਊਚ ਅਪਾਰੇ ॥ 

ਨਾਨਕ ੁਮਾਂਗਤੁ ਨਾਮੁ ਅਧਾਰੇ ॥੪॥੧॥੧੧੭॥ 
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ਹੈ ਨਾਹੀ ਕੋਊ ਿੂਝਨਹਾਰੋ ਿਾਨੈ ਕਵਨੁ ਿਤਾ ॥ 
 

ਗੂਿਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (498-8) 

ਹੈ ਨਾਹੀ ਕੋਊ ਿੂਝਨਹਾਰੋ ਿਾਨੈ ਕਵਨੁ ਿਤਾ ॥ 

ਤਸਵ ਤਿਰਿੰਤਚ ਅਰ ੁਸਗਲ ਮੋਤਨ ਿਨ ਗਤਹ ਨ ਸਕਾਤਹ ਗਤਾ ॥੧॥ 

ਪਰਿ ਕੀ ਅਗਮ ਅਗਾਤਧ ਕਥਾ ॥ 

ਸੁਨੀਐ ਅਵਰ ਅਵਰ ਤਿਤਧ ਿੁਝੀਐ ਿਕਨ ਕਥਨ ਰਹਤਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਆਪੇ ਿਗਤਾ ਆਤਪ ਸੁਆਮੀ ਆਪਨ ਸਿੰਤਗ ਰਤਾ ॥ 

ਨਾਨਕ ਕੋ ਪਰਿੁ ਪਤੂਰ ਰਤਹਓ ਹੈ ਪਤੇਖਓ ਿਤਰ ਕਤਾ ॥੨॥੨॥੧੧॥ 
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ਹੋਇ ਇਕਤਰ ਤਮਲਹੁ ਮਰੇੇ ਿਾਈ ਦੁਤਿਧਾ ਦੂਤਰ ਕਰਹੁ ਤਲਵ ਲਾਇ ॥ 
 

ਿਸਿੰਤੁ ਮਹਲਾ ੫ ਘਰੁ ੨ ਤਹਿੰਡਲੋ     (1185-9) 

ਹੋਇ ਇਕਤਰ ਤਮਲਹੁ ਮੇਰ ੇਿਾਈ ਦੁਤਿਧਾ ਦੂਤਰ ਕਰਹੁ ਤਲਵ ਲਾਇ ॥ 

ਹਤਰ ਨਾਮ ੈਕੇ ਹਵੋਹੁ ਿੋਿੀ ਗੁਰਮੁਤਖ ਿੈਸਹੁ ਸਫਾ ਤਵਛਾਇ ॥੧॥ 

ਇਨਹ ਤਿਤਧ ਪਾਸਾ ਢਾਲਹੁ ਿੀਰ ॥ 

ਗੁਰਮੁਤਖ ਨਾਮੁ ਿਪਹੁ ਤਦਨੁ ਰਾਤੀ ਅਿੰਤ ਕਾਤਲ ਨਹ ਲਾਗੈ ਪੀਰ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਕਰਮ ਧਰਮ ਤੁਮਹ ਚਉਪਤਿ ਸਾਿਹੁ ਸਤੁ ਕਰਹੁ ਤੁਮਹ ਸਾਰੀ ॥ 

ਕਾਮੁ ਿੋਧੁ ਲੋਿੁ ਮੋਹੁ ਿੀਤਹੁ ਐਸੀ ਖੇਲ ਹਤਰ ਤਪਆਰੀ ॥੨॥ 

ਉਤਿ ਇਸਨਾਨ ੁਕਰਹੁ ਪਰਿਾਤੇ ਸੋਏ ਹਤਰ ਆਰਾਧੇ ॥ 

ਤਿਖਿੇ ਦਾਉ ਲਿੰਘਾਵੈ ਮੇਰਾ ਸਤਤਗੁਰੁ ਸੁਖ ਸਹਿ ਸੇਤੀ ਘਤਰ ਿਾਤੇ ॥੩॥ 

ਹਤਰ ਆਪ ੇਖੇਲੈ ਆਪ ੇਦੇਖ ੈਹਤਰ ਆਪ ੇਰਚਨੁ ਰਚਾਇਆ ॥ 

ਿਨ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਤਖ ਿ ੋਨਰ ੁਖੇਲੈ ਸ ੋਤਿਤਣ ਿਾਿੀ ਘਤਰ ਆਇਆ ॥੪॥੧॥੧੯॥ 
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ਹੋਈ ਰਾਿ ੇਰਾਮ ਕੀ ਰਖਵਾਲੀ ॥ 
 

ਸਰੋਤਿ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (620-1) 

ਦੁਰਤੁ ਗਵਾਇਆ ਹਤਰ ਪਰਤਿ ਆਪੇ ਸਿੁ ਸਿੰਸਾਰ ੁਉਿਾਤਰਆ ॥ 

ਪਾਰਿਰਹਤਮ ਪਰਤਿ ਤਕਰਪਾ ਧਾਰੀ ਅਪਣਾ ਤਿਰਦੁ ਸਮਾਤਰਆ ॥੧॥ 

ਹੋਈ ਰਾਿੇ ਰਾਮ ਕੀ ਰਖਵਾਲੀ ॥ 

ਸੂਖ ਸਹਿ ਆਨਦ ਗੁਣ ਗਾਵਹੁ ਮਨੁ ਤਨ ੁਦੇਹ ਸੁਖਾਲੀ ॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਪਤਤਤ ਉਧਾਰਣੁ ਸਤਤਗੁਰੁ ਮੇਰਾ ਮੋਤਹ ਤਤਸ ਕਾ ਿਰਵਾਸਾ ॥ 

ਿਖਤਸ ਲਏ ਸਤਿ ਸਚੈ ਸਾਤਹਤਿ ਸੁਤਣ ਨਾਨਕ ਕੀ ਅਰਦਾਸਾ ॥੨॥੧੭॥੪੫॥ 
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ਹੋਹੁ ਦਇਆਲ ਮੇਰਾ ਮਨ ੁਲਾਵਹੁ ਹਉ ਅਨਤਦਨੁ ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਤਨਤ ਤਧਆਈ ॥ 
 

ਗੂਿਰੀ ਮਹਲਾ ੪ ॥ (493-10) 

ਹੋਹੁ ਦਇਆਲ ਮੇਰਾ ਮਨ ੁਲਾਵਹੁ ਹਉ ਅਨਤਦਨੁ ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਤਨਤ ਤਧਆਈ ॥ 

ਸਤਿ ਸੁਖ ਸਤਿ ਗੁਣ ਸਤਿ ਤਨਧਾਨ ਹਤਰ ਤਿਤੁ ਿਤਪਐ ਦੁਖ ਿਖੁ ਸਿ ਲਤਹ ਿਾਈ ॥੧॥ 

ਮਨ ਮੇਰ ੇਮੇਰਾ ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਸਖਾ ਹਤਰ ਿਾਈ ॥ 

ਗੁਰਮਤਤ ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਿਸੁ ਗਾਵਾ ਅਿੰਤਤ ਿੇਲੀ ਦਰਗਹ ਲਏ ਛਡਾਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਤੂਿੰ ਆਪੇ ਦਾਤਾ ਪਰਿੁ ਅਿੰਤਰਿਾਮੀ ਕਤਰ ਤਕਰਪਾ ਲੋਚ ਮੇਰ ੈਮਤਨ ਲਾਈ ॥ 

ਮੈ ਮਤਨ ਤਤਨ ਲੋਚ ਲਗੀ ਹਤਰ ਸੇਤੀ ਪਰਤਿ ਲੋਚ ਪੂਰੀ ਸਤਤਗੁਰ ਸਰਣਾਈ ॥੨॥ 

ਮਾਣਸ ਿਨਮੁ ਪੁਿੰਤਨ ਕਤਰ ਪਾਇਆ ਤਿਨ ੁਨਾਵੈ ਤਧਰਗੁ ਤਧਰਗੁ ਤਿਰਥਾ ਿਾਈ ॥ 

ਨਾਮ ਤਿਨਾ ਰਸ ਕਸ ਦੁਖੁ ਖਾਵੈ ਮੁਖੁ ਫੀਕਾ ਥੁਕ ਥੂਕ ਮੁਤਖ ਪਾਈ ॥੩॥ 

ਿੋ ਿਨ ਹਤਰ ਪਰਿ ਹਤਰ ਹਤਰ ਸਰਣਾ ਤਤਨ ਦਰਗਹ ਹਤਰ ਹਤਰ ਦੇ ਵਤਡਆਈ ॥ 

ਧਿੰਨੁ ਧਿੰਨੁ ਸਾਿਾਤਸ ਕਹੈ ਪਰਿੁ ਿਨ ਕਉ ਿਨ ਨਾਨਕ ਮੇਤਲ ਲਏ ਗਤਲ ਲਾਈ ॥੪॥੪॥ 
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ਹੋਲੀ ਕੀਨੀ ਸਿੰਤ ਸੇਵ ॥ 
 

ਿਸਿੰਤੁ ਮਹਲਾ ੫ ਘਰੁ ੧ ਦੁਤੁਕ ੇ(1180-2) 

ਗੁਰੁ ਸੇਵਉ ਕਤਰ ਨਮਸਕਾਰ ॥ 

ਆਿੁ ਹਮਾਰ ੈਮਿੰਗਲਚਾਰ ॥ 

ਆਿੁ ਹਮਾਰ ੈਮਹਾ ਅਨਿੰਦ ॥ 

ਤਚਿੰਤ ਲਥੀ ਿੇਿ ੇਗੋਤਿਿੰਦ ॥੧॥ 

ਆਿੁ ਹਮਾਰ ੈਤਗਰਤਹ ਿਸਿੰਤ ॥ 

ਗੁਨ ਗਾਏ ਪਰਿ ਤੁਮਹ ਿੇਅਿੰਤ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਆਿੁ ਹਮਾਰ ੈਿਨ ੇਫਾਗ ॥ 

ਪਰਿ ਸਿੰਗੀ ਤਮਤਲ ਖੇਲਨ ਲਾਗ ॥ 

ਹੋਲੀ ਕੀਨੀ ਸਿੰਤ ਸੇਵ ॥ 

ਰਿੰਗੁ ਲਾਗਾ ਅਤਤ ਲਾਲ ਦਵੇ ॥੨॥ 

ਮਨੁ ਤਨੁ ਮਉਤਲਓ ਅਤਤ ਅਨਪੂ ॥ 

ਸੂਕੈ ਨਾਹੀ ਛਾਵ ਧੂਪ ॥ 

ਸਗਲੀ ਰੂਤੀ ਹਤਰਆ ਹੋਇ ॥ 

ਸਦ ਿਸਿੰਤ ਗੁਰ ਤਮਲ ੇਦੇਵ ॥੩॥ 

ਤਿਰਖੁ ਿਤਮਓ ਹੈ ਪਾਰਿਾਤ ॥ 

ਫੂਲ ਲਗੇ ਫਲ ਰਤਨ ਿਾਂਤਤ ॥ 

ਤਤਰਪਤਤ ਅਘਾਨੇ ਹਤਰ ਗੁਣਹ ਗਾਇ ॥ 

ਿਨ ਨਾਨਕ ਹਤਰ ਹਤਰ ਹਤਰ ਤਧਆਇ ॥੪॥੧॥ 
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ਕਿੰਚਨ ਤਸਉ ਪਾਈਐ ਨਹੀ ਤੋਤਲ ॥ 
 

ਗਉਿੀ ਕਿੀਰ ਿੀ ਤਤਪਦੇ ॥ (327-10) 

ਕਿੰਚਨ ਤਸਉ ਪਾਈਐ ਨਹੀ ਤੋਤਲ ॥ 

ਮਨੁ ਦ ੇਰਾਮੁ ਲੀਆ ਹੈ ਮਤੋਲ ॥੧॥ 

ਅਿ ਮੋਤਹ ਰਾਮੁ ਅਪੁਨਾ ਕਤਰ ਿਾਤਨਆ ॥ 

ਸਹਿ ਸੁਿਾਇ ਮੇਰਾ ਮਨ ੁਮਾਤਨਆ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਿਰਹਮੈ ਕਤਥ ਕਤਥ ਅਿੰਤੁ ਨ ਪਾਇਆ ॥ 

ਰਾਮ ਿਗਤਤ ਿੈਿੇ ਘਤਰ ਆਇਆ ॥੨॥ 

ਕਹੁ ਕਿੀਰ ਚਿੰਚਲ ਮਤਤ ਤਤਆਗੀ ॥ 

ਕੇਵਲ ਰਾਮ ਿਗਤਤ ਤਨਿ ਿਾਗੀ ॥੩॥੧॥੧੯॥ 
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ਕਿੰਚਨ ਨਾਰੀ ਮਤਹ ਿੀਉ ਲਿੁਤੁ ਹ ੈਮੋਹ ੁਮੀਿਾ ਮਾਇਆ ॥ 
 

ਗਉਿੀ ਿੈਰਾਗਤਣ ਮਹਲਾ ੪ ॥ (167-12) 

ਕਿੰਚਨ ਨਾਰੀ ਮਤਹ ਿੀਉ ਲੁਿਤੁ ਹੈ ਮੋਹੁ ਮੀਿਾ ਮਾਇਆ ॥ 

ਘਰ ਮਿੰਦਰ ਘੋਿੇ ਖੁਸੀ ਮਨੁ ਅਨ ਰਤਸ ਲਾਇਆ ॥ 

ਹਤਰ ਪਰਿੁ ਤਚਤਤ ਨ ਆਵਈ ਤਕਉ ਛੂਿਾ ਮੇਰੇ ਹਤਰ ਰਾਇਆ ॥੧॥ 

ਮੇਰੇ ਰਾਮ ਇਹ ਨੀਚ ਕਰਮ ਹਤਰ ਮੇਰ ੇ॥ 

ਗੁਣਵਿੰਤਾ ਹਤਰ ਹਤਰ ਦਇਆਲ ੁਕਤਰ ਤਕਰਪਾ ਿਖਤਸ ਅਵਗਣ ਸਤਿ ਮੇਰ ੇ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਤਕਛੁ ਰੂਪੁ ਨਹੀ ਤਕਛ ੁਿਾਤਤ ਨਾਹੀ ਤਕਛੁ ਢਿੰਗੁ ਨ ਮੇਰਾ ॥ 

ਤਕਆ ਮੁਹੁ ਲ ੈਿੋਲਹ ਗੁਣ ਤਿਹੂਨ ਨਾਮੁ ਿਤਪਆ ਨ ਤੇਰਾ ॥ 

ਹਮ ਪਾਪੀ ਸਿੰਤਗ ਗੁਰ ਉਿਰੇ ਪੁਿੰਨੁ ਸਤਤਗੁਰ ਕੇਰਾ ॥੨॥ 

ਸਿੁ ਿੀਉ ਤਪਿੰਡੁ ਮੁਖ ੁਨਕੁ ਦੀਆ ਵਰਤਣ ਕਉ ਪਾਣੀ ॥ 

ਅਿੰਨ ੁਖਾਣਾ ਕਪਿੁ ਪੈਨਣ ੁਦੀਆ ਰਸ ਅਤਨ ਿਗੋਾਣੀ ॥ 

ਤਿਤਨ ਦੀਏ ਸੁ ਤਚਤਤ ਨ ਆਵਈ ਪਸ ੂਹਉ ਕਤਰ ਿਾਣੀ ॥੩॥ 

ਸਿੁ ਕੀਤਾ ਤੇਰਾ ਵਰਤਦਾ ਤੂਿੰ ਅਿੰਤਰਿਾਮੀ ॥ 

ਹਮ ਿਿੰਤ ਤਵਚਾਰੇ ਤਕਆ ਕਰਹ ਸਿੁ ਖੇਲ ੁਤੁਮ ਸੁਆਮੀ ॥ 

ਿਨ ਨਾਨਕੁ ਹਾਤਿ ਤਵਹਾਤਝਆ ਹਤਰ ਗੁਲਮ ਗੁਲਾਮੀ ॥੪॥੬॥੧੨॥੫੦॥ 
 
  



 879 

ਕਿੰਚਨਾ ਿਹੁ ਦਤ ਕਰਾ ॥ 
 

ਸਾਰਗ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (1229-14) 

ਕਿੰਚਨਾ ਿਹੁ ਦਤ ਕਰਾ ॥ 

ਿੂਤਮ ਦਾਨ ੁਅਰਤਪ ਧਰਾ ॥ 

ਮਨ ਅਤਨਕ ਸੋਚ ਪਤਵਤਰ ਕਰਤ ॥ 

ਨਾਹੀ ਰ ੇਨਾਮ ਤਤੁਲ ਮਨ ਚਰਨ ਕਮਲ ਲਾਗੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਚਾਤਰ ਿੇਦ ਤਿਹਵ ਿਨੇ ॥ 

ਦਸ ਅਸਿ ਖਸਿ ਸਰਵਨ ਸੁਨੇ ॥ 

ਨਹੀ ਤੁਤਲ ਗੋਤਿਦ ਨਾਮ ਧਨੁ ੇ॥ 

ਮਨ ਚਰਨ ਕਮਲ ਲਾਗੇ ॥੧॥ 

ਿਰਤ ਸਿੰਤਧ ਸੋਚ ਚਾਰ ॥ 

ਤਿਆ ਕੁਿੰਤਿ ਤਨਰਾਹਾਰ ॥ 

ਅਪਰਸ ਕਰਤ ਪਾਕਸਾਰ ॥ 

ਤਨਵਲੀ ਕਰਮ ਿਹੁ ਤਿਸਥਾਰ ॥ 

ਧੂਪ ਦੀਪ ਕਰਤੇ ਹਤਰ ਨਾਮ ਤੁਤਲ ਨ ਲਾਗੇ ॥ 

ਰਾਮ ਦਇਆਰ ਸੁਤਨ ਦੀਨ ਿਨੇਤੀ ॥ 

ਦੇਹੁ ਦਰਸੁ ਨੈਨ ਪੇਖਉ ਿਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਤਮਸਿ ਲਾਗੇ ॥੨॥੨॥੧੩੧॥ 
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ਕਉਡੀ ਿਦਲ ੈਤਤਆਗ ੈਰਤਨੁ ॥ 
 

ਰਾਮਕਲੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (892-16) 

ਕਉਡੀ ਿਦਲੈ ਤਤਆਗ ੈਰਤਨੁ ॥ 

ਛੋਤਡ ਿਾਇ ਤਾਹੂ ਕਾ ਿਤਨੁ ॥ 

ਸੋ ਸਿੰਚੈ ਿੋ ਹਛੋੀ ਿਾਤ ॥ 

ਮਾਇਆ ਮੋਤਹਆ ਿੇਢਉ ਿਾਤ ॥੧॥ 

ਅਿਾਗੇ ਤੈ ਲਾਿ ਨਾਹੀ ॥ 

ਸੁਖ ਸਾਗਰ ਪੂਰਨ ਪਰਮੇਸਰ ੁਹਤਰ ਨ ਚਤੇਤਓ ਮਨ ਮਾਹੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਅਿੰਤਮਰਤ ੁਕਉਰਾ ਤਿਤਖਆ ਮੀਿੀ ॥ 

ਸਾਕਤ ਕੀ ਤਿਤਧ ਨਨੈਹੁ ਡੀਿੀ ॥ 

ਕੂਤਿ ਕਪਤਿ ਅਹਿੰਕਾਤਰ ਰੀਝਾਨਾ ॥ 

ਨਾਮੁ ਸਨੁਤ ਿਨੁ ਤਿਛੂਅ ਡਸਾਨਾ ॥੨॥ 

ਮਾਇਆ ਕਾਰਤਣ ਸਦ ਹੀ ਝੂਰ ੈ॥ 

ਮਤਨ ਮੁਤਖ ਕਿਤਹ ਨ ਉਸਤਤਤ ਕਰ ੈ॥ 

ਤਨਰਿਉ ਤਨਰਿੰਕਾਰ ਦਾਤਾਰ ੁ॥ 

ਤਤਸੁ ਤਸਉ ਪਰੀਤਤ ਨ ਕਰ ੈਗਵਾਰੁ ॥੩॥ 

ਸਿ ਸਾਹਾ ਤਸਤਰ ਸਾਚਾ ਸਾਹੁ ॥ 

ਵੇਮੁਹਤਾਿੁ ਪੂਰਾ ਪਾਤਤਸਾਹੁ ॥ 

ਮੋਹ ਮਗਨ ਲਪਤਿਓ ਿਰਮ ਤਗਰਹ ॥ 

ਨਾਨਕ ਤਰੀਐ ਤੇਰੀ ਤਮਹਰ ॥੪॥੨੧॥੩੨॥ 
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ਕਉਣ ਤਰਾਿੀ ਕਵਣੁ ਤੁਲਾ ਤੇਰਾ ਕਵਣ ੁਸਰਾਫ ੁਿੁਲਾਵਾ ॥ 
 

ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੧ ॥ (730-18) 

ਕਉਣ ਤਰਾਿੀ ਕਵਣੁ ਤੁਲਾ ਤਰੇਾ ਕਵਣੁ ਸਰਾਫੁ ਿੁਲਾਵਾ ॥ 

ਕਉਣੁ ਗੁਰ ੂਕੈ ਪਤਹ ਦੀਤਖਆ ਲੇਵਾ ਕੈ ਪਤਹ ਮੁਲੁ ਕਰਾਵਾ ॥੧॥ 

ਮੇਰੇ ਲਾਲ ਿੀਉ ਤੇਰਾ ਅਿੰਤ ੁਨ ਿਾਣਾ ॥ 

ਤੂਿੰ ਿਤਲ ਥਤਲ ਮਹੀਅਤਲ ਿਤਰਪੁਤਰ ਲੀਣਾ ਤਿੰ ਆਪੇ ਸਰਿ ਸਮਾਣਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਮਨੁ ਤਾਰਾਿੀ ਤਚਤੁ ਤੁਲਾ ਤੇਰੀ ਸੇਵ ਸਰਾਫੁ ਕਮਾਵਾ ॥ 

ਘਿ ਹੀ ਿੀਤਤਰ ਸ ੋਸਹੁ ਤਲੋੀ ਇਨ ਤਿਤਧ ਤਚਤੁ ਰਹਾਵਾ ॥੨॥ 

ਆਪੇ ਕਿੰਡਾ ਤੋਲੁ ਤਰਾਿੀ ਆਪੇ ਤੋਲਣਹਾਰਾ ॥ 

ਆਪੇ ਦੇਖ ੈਆਪ ੇਿੂਝ ੈਆਪੇ ਹੈ ਵਣਿਾਰਾ ॥੩॥ 

ਅਿੰਧੁਲਾ ਨੀਚ ਿਾਤਤ ਪਰਦਸੇੀ ਤਖਨੁ ਆਵੈ ਤਤਲ ੁਿਾਵ ੈ॥ 

ਤਾ ਕੀ ਸਿੰਗਤਤ ਨਾਨਕ ੁਰਹਦਾ ਤਕਉ ਕਤਰ ਮੂਿਾ ਪਾਵੈ ॥੪॥੨॥੯॥ 
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ਕਉਨ ਕੋ ਕਲਿੰਕੁ ਰਤਹਓ ਰਾਮ ਨਾਮ ੁਲਤੇ ਹੀ ॥ 
 

ਿਡੋੀ ਨਾਮਦੇਵ ਿੀਉ ॥ (718-13) 

ਕਉਨ ਕ ੋਕਲਿੰਕ ੁਰਤਹਓ ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਲੇਤ ਹੀ ॥ 

ਪਤਤਤ ਪਤਵਤ ਿਏ ਰਾਮੁ ਕਹਤ ਹੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਰਾਮ ਸਿੰਤਗ ਨਾਮਦੇਵ ਿਨ ਕਉ ਪਰਤਤਗਆ ਆਈ ॥ 

ਏਕਾਦਸੀ ਿਰਤੁ ਰਹੈ ਕਾਹੇ ਕਉ ਤੀਰਥ ਿਾਈ ॥੧॥ 

ਿਨਤਤ ਨਾਮਦਉੇ ਸਤੁਿਤ ਸੁਮਤਤ ਿਏ ॥ 

ਗੁਰਮਤਤ ਰਾਮੁ ਕਤਹ ਕੋ ਕ ੋਨ ਿੈਕੁਿੰਤਿ ਗਏ ॥੨॥੨॥ 
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ਕਉਨ ਵਡਾ ਮਾਇਆ ਵਤਡਆਈ ॥ 
 

ਗਉਿੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (188-13) 

ਵਡੇ ਵਡੇ ਿ ੋਦੀਸਤਹ ਲੋਗ ॥ 

ਤਤਨ ਕਉ ਤਿਆਪ ੈਤਚਿੰਤਾ ਰੋਗ ॥੧॥ 

ਕਉਨ ਵਡਾ ਮਾਇਆ ਵਤਡਆਈ ॥ 

ਸੋ ਵਡਾ ਤਿਤਨ ਰਾਮ ਤਲਵ ਲਾਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਿੂਮੀਆ ਿੂਤਮ ਊਪਤਰ ਤਨਤ ਲਝੁ ੈ॥ 

ਛੋਤਡ ਚਲ ੈਤਤਰਸਨਾ ਨਹੀ ਿੁਝੈ ॥੨॥ 

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਇਹੁ ਤਤੁ ਿੀਚਾਰਾ ॥ 

ਤਿਨੁ ਹਤਰ ਿਿਨ ਨਾਹੀ ਛੁਿਕਾਰਾ ॥੩॥੪੪॥੧੧੩॥ 
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ਕਉਨੁ ਮੂਆ ਰੇ ਕਉਨੁ ਮਆੂ ॥ 
 

ਰਾਮਕਲੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (885-12) 

ਪਵਨ ੈਮਤਹ ਪਵਨੁ ਸਮਾਇਆ ॥ 

ਿੋਤੀ ਮਤਹ ਿਤੋਤ ਰਤਲ ਿਾਇਆ ॥ 

ਮਾਿੀ ਮਾਿੀ ਹੋਈ ਏਕ ॥ 

ਰੋਵਨਹਾਰ ੇਕੀ ਕਵਨ ਿੇਕ ॥੧॥ 

ਕਉਨੁ ਮੂਆ ਰ ੇਕਉਨੁ ਮੂਆ ॥ 

ਿਰਹਮ ਤਗਆਨੀ ਤਮਤਲ ਕਰਹੁ ਿੀਚਾਰਾ ਇਹੁ ਤਉ ਚਲਤ ੁਿਇਆ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਅਗਲੀ ਤਕਛੁ ਖਿਤਰ ਨ ਪਾਈ ॥ 

ਰੋਵਨਹਾਰ ੁਤਿ ਊਤਿ ਤਸਧਾਈ ॥ 

ਿਰਮ ਮੋਹ ਕੇ ਿਾਂਧੇ ਿਿੰਧ ॥ 

ਸੁਪਨੁ ਿਇਆ ਿਖਲਾਏ ਅਿੰਧ ॥੨॥ 

ਇਹੁ ਤਉ ਰਚਨ ੁਰਤਚਆ ਕਰਤਾਤਰ ॥ 

ਆਵਤ ਿਾਵਤ ਹੁਕਤਮ ਅਪਾਤਰ ॥ 

ਨਹ ਕੋ ਮੂਆ ਨ ਮਰਣ ੈਿਗੋੁ ॥ 

ਨਹ ਤਿਨਸ ੈਅਤਿਨਾਸੀ ਹਗੋੁ ॥੩॥ 

ਿੋ ਇਹੁ ਿਾਣਹੁ ਸੋ ਇਹੁ ਨਾਤਹ ॥ 

ਿਾਨਣਹਾਰੇ ਕਉ ਿਤਲ ਿਾਉ ॥ 

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਗੁਤਰ ਿਰਮੁ ਚੁਕਾਇਆ ॥ 

ਨਾ ਕਈੋ ਮਰ ੈਨ ਆਵੈ ਿਾਇਆ ॥੪॥੧੦॥ 
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ਕਈ ਿਨਮ ਿਏ ਕੀਿ ਪਤਿੰਗਾ ॥ 
 

ਗਉਿੀ ਗੁਆਰਰੇੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (176-10) 

ਕਈ ਿਨਮ ਿਏ ਕੀਿ ਪਤਿੰਗਾ ॥ 

ਕਈ ਿਨਮ ਗਿ ਮੀਨ ਕੁਰਿੰਗਾ ॥ 

ਕਈ ਿਨਮ ਪਿੰਖੀ ਸਰਪ ਹੋਇਓ ॥ 

ਕਈ ਿਨਮ ਹੈਵਰ ਤਿਰਖ ਿੋਇਓ ॥੧॥ 

ਤਮਲੁ ਿਗਦੀਸ ਤਮਲਨ ਕੀ ਿਰੀਆ ॥ 

ਤਚਰਿੰਕਾਲ ਇਹ ਦੇਹ ਸਿੰਿਰੀਆ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਕਈ ਿਨਮ ਸਲੈ ਤਗਤਰ ਕਤਰਆ ॥ 

ਕਈ ਿਨਮ ਗਰਿ ਤਹਤਰ ਖਤਰਆ ॥ 

ਕਈ ਿਨਮ ਸਾਖ ਕਤਰ ਉਪਾਇਆ ॥ 

ਲਖ ਚਉਰਾਸੀਹ ਿੋਤਨ ਿਰਮਾਇਆ ॥੨॥ 

ਸਾਧਸਿੰਤਗ ਿਇਓ ਿਨਮ ੁਪਰਾਪਤਤ ॥ 

ਕਤਰ ਸਵੇਾ ਿਿੁ ਹਤਰ ਹਤਰ ਗੁਰਮਤਤ ॥ 

ਤਤਆਤਗ ਮਾਨੁ ਝੂਿ ੁਅਤਿਮਾਨ ੁ॥ 

ਿੀਵਤ ਮਰਤਹ ਦਰਗਹ ਪਰਵਾਨੁ ॥੩॥ 

ਿੋ ਤਕਛ ੁਹੋਆ ਸ ੁਤੁਝ ਤੇ ਹਗੋੁ ॥ 

ਅਵਰੁ ਨ ਦੂਿਾ ਕਰਣੈ ਿੋਗੁ ॥ 

ਤਾ ਤਮਲੀਐ ਿਾ ਲੈਤਹ ਤਮਲਾਇ ॥ 

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਹਤਰ ਹਤਰ ਗੁਣ ਗਾਇ ॥੪॥੩॥੭੨॥ 
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ਕਤਹ ਰਤਵਦਾਸ ਅਕਥ ਕਥਾ ਿਹੁ ਕਾਇ ਕਰੀਿੈ ॥ 
 

ਤਿਲਾਵਲੁ ਿਾਣੀ ਰਤਵਦਾਸ ਿਗਤ ਕੀ     (858-3) 

ਦਾਤਰਦੁ ਦੇਤਖ ਸਿ ਕੋ ਹਸ ੈਐਸੀ ਦਸਾ ਹਮਾਰੀ ॥ 

ਅਸਿ ਦਸਾ ਤਸਤਧ ਕਰ ਤਲ ੈਸਿ ਤਿਪਾ ਤੁਮਾਰੀ ॥੧॥ 

ਤੂ ਿਾਨਤ ਮੈ ਤਕਛੁ ਨਹੀ ਿਵ ਖਿੰਡਨ ਰਾਮ ॥ 

ਸਗਲ ਿੀਅ ਸਰਨਾਗਤੀ ਪਰਿ ਪੂਰਨ ਕਾਮ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਿੋ ਤੇਰੀ ਸਰਨਾਗਤਾ ਤਤਨ ਨਾਹੀ ਿਾਰੁ ॥ 

ਊਚ ਨੀਚ ਤੁਮ ਤੇ ਤਰੇ ਆਲਿ ੁਸਿੰਸਾਰੁ ॥੨॥ 

ਕਤਹ ਰਤਵਦਾਸ ਅਕਥ ਕਥਾ ਿਹੁ ਕਾਇ ਕਰੀਿੈ ॥ 

ਿਸੈਾ ਤੂ ਤੈਸਾ ਤੁਹੀ ਤਕਆ ਉਪਮਾ ਦੀਿੈ ॥੩॥੧॥ 
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ਕਹੁ ਕਿੀਰ ਿਗਤਤ ਕਤਰ ਪਾਇਆ ॥ 
 

ਕਿੀਰ ਿੀ ਗਉਿੀ ॥ (324-12) 

ਤਕਆ ਿਪੁ ਤਕਆ ਤਪ ੁਤਕਆ ਿਰਤ ਪੂਿਾ ॥ 

ਿਾ ਕੈ ਤਰਦੈ ਿਾਉ ਹੈ ਦੂਿਾ ॥੧॥ 

ਰੇ ਿਨ ਮਨ ੁਮਾਧਉ ਤਸਉ ਲਾਈਐ ॥ 

ਚਤੁਰਾਈ ਨ ਚਤੁਰਿੁਿੁ ਪਾਈਐ ॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਪਰਹਰੁ ਲੋਿੁ ਅਰੁ ਲੋਕਾਚਾਰੁ ॥ 

ਪਰਹਰੁ ਕਾਮੁ ਿੋਧੁ ਅਹਿੰਕਾਰੁ ॥੨॥ 

ਕਰਮ ਕਰਤ ਿਧੇ ਅਹਿੰਮੇਵ ॥ 

ਤਮਤਲ ਪਾਥਰ ਕੀ ਕਰਹੀ ਸੇਵ ॥੩॥ 

ਕਹੁ ਕਿੀਰ ਿਗਤਤ ਕਤਰ ਪਾਇਆ ॥ 

ਿੋਲੇ ਿਾਇ ਤਮਲੇ ਰਘੁਰਾਇਆ ॥੪॥੬॥ 
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ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਸਿ ਤੇਰੀ ਵਤਡਆਈ ਕੋਈ ਨਾਉ ਨ ਿਾਣੈ ਮੇਰਾ ॥ 
 

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (383-7) 

ਤੂਿੰ ਤਵਸਰਤਹ ਤਾਂ ਸਿੁ ਕੋ ਲਾਗੂ ਚੀਤਤ ਆਵਤਹ ਤਾਂ ਸੇਵਾ ॥ 

ਅਵਰੁ ਨ ਕੋਊ ਦੂਿਾ ਸੂਝ ੈਸਾਚ ੇਅਲਖ ਅਿੇਵਾ ॥੧॥ 

ਚੀਤਤ ਆਵੈ ਤਾਂ ਸਦਾ ਦਇਆਲਾ ਲੋਗਨ ਤਕਆ ਵੇਚਾਰੇ ॥ 

ਿੁਰਾ ਿਲਾ ਕਹੁ ਤਕਸ ਨੋ ਕਹੀਐ ਸਗਲੇ ਿੀਅ ਤੁਮਹਾਰ ੇ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਤੇਰੀ ਿੇਕ ਤੇਰਾ ਆਧਾਰਾ ਹਾਥ ਦੇਇ ਤਿੰ ਰਾਖਤਹ ॥ 

ਤਿਸੁ ਿਨ ਊਪਤਰ ਤੇਰੀ ਤਕਰਪਾ ਤਤਸ ਕਉ ਤਿਪੁ ਨ ਕੋਊ ਿਾਖੈ ॥੨॥ 

ਓਹੋ ਸੁਖੁ ਓਹਾ ਵਤਡਆਈ ਿ ੋਪਰਿ ਿੀ ਮਤਨ ਿਾਣੀ ॥ 

ਤੂਿੰ ਦਾਨਾ ਤਿੰ ਸਦ ਤਮਹਰਵਾਨਾ ਨਾਮੁ ਤਮਲ ੈਰਿੰਗੁ ਮਾਣੀ ॥੩॥ 

ਤੁਧੁ ਆਗੈ ਅਰਦਾਤਸ ਹਮਾਰੀ ਿੀਉ ਤਪਿੰਡੁ ਸਿੁ ਤੇਰਾ ॥ 

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਸਿ ਤੇਰੀ ਵਤਡਆਈ ਕੋਈ ਨਾਉ ਨ ਿਾਣ ੈਮੇਰਾ ॥੪॥੧੦॥੪੯॥ 
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ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਮ ੈਸਰਿ ਸੁਖ ੁਪਾਇਆ ਇਹ ਸੂਤਖ ਤਿਹਾਨੀ ਰਾਤੇ ॥ 
 

ਸਾਰਗ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (1209-10) 

ਅਿ ਮੋਤਹ ਸਰਿ ਉਪਾਵ ਤਿਰਕਾਤੇ ॥ 

ਕਰਣ ਕਾਰਣ ਸਮਰਥ ਸੁਆਮੀ ਹਤਰ ਏਕਸੁ ਤੇ ਮੇਰੀ ਗਾਤ ੇ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਦੇਖੇ ਨਾਨਾ ਰੂਪ ਿਹੁ ਰਿੰਗਾ ਅਨ ਨਾਹੀ ਤੁਮ ਿਾਂਤੇ ॥ 

ਦੇੋਂਤਹ ਅਧਾਰੁ ਸਰਿ ਕਉ ਿਾਕਰੁ ਿੀਅ ਪਰਾਨ ਸੁਖਦਾਤ ੇ॥੧॥ 

ਿਰਮਤੌ ਿਰਮਤੌ ਹਾਤਰ ਿਉ ਪਤਰਓ ਤਉ ਗੁਰ ਤਮਤਲ ਚਰਨ ਪਰਾਤੇ ॥ 

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਮੈ ਸਰਿ ਸੁਖੁ ਪਾਇਆ ਇਹ ਸਤੂਖ ਤਿਹਾਨੀ ਰਾਤੇ ॥੨॥੩॥੨੬॥ 
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ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਰਿੰਤਗ ਚਲੂਲ ਿਏ ਹੈ ਹਤਰ ਰਿੰਗੁ ਨ ਲਹ ੈਮਿੀਿਾ ॥ 
 

ਸਾਰਗ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (1212-13) 

ਮੇਰ ੈਮਤਨ ਸਿਦੁ ਲਗੋ ਗੁਰ ਮੀਿਾ ॥ 

ਖੁਤਲਿ੍ਹਹਓ ਕਰਮੁ ਿਇਓ ਪਰਗਾਸਾ ਘਤਿ ਘਤਿ ਹਤਰ ਹਤਰ ਡੀਿਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਪਾਰਿਰਹਮ ਆਿੋਨੀ ਸਿੰਿਉ ਸਰਿ ਥਾਨ ਘਿ ਿੀਿਾ ॥ 

ਿਇਓ ਪਰਾਪਤਤ ਅਿੰਤਮਰਤ ਨਾਮਾ ਿਤਲ ਿਤਲ ਪਰਿ ਚਰਣੀਿਾ ॥੧॥ 

ਸਤਸਿੰਗਤਤ ਕੀ ਰੇਣੁ ਮੁਤਖ ਲਾਗੀ ਕੀਏ ਸਗਲ ਤੀਰਥ ਮਿਨੀਿਾ ॥ 

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਰਿੰਤਗ ਚਲੂਲ ਿਏ ਹੈ ਹਤਰ ਰਿੰਗੁ ਨ ਲਹੈ ਮਿੀਿਾ ॥੨॥੧੯॥੪੨॥ 
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ਕਹੁ ਪਿੰਤਡਤ ਸੂਚਾ ਕਵਨ ੁਿਾਉ ॥ 
 

ਿਸਿੰਤੁ ਤਹਿੰਡੋਲੁ ਘਰੁ ੨  (1195-5) 

ਮਾਤਾ ਿੂਿੀ ਤਪਤਾ ਿੀ ਿੂਿਾ ਿਿੂੇ ਹੀ ਫਲ ਲਾਗੇ ॥ 

ਆਵਤਹ ਿੂਿ ੇਿਾਤਹ ਿੀ ਿੂਿ ੇਿਿੂੇ ਮਰਤਹ ਅਿਾਗੇ ॥੧॥ 

ਕਹੁ ਪਿੰਤਡਤ ਸੂਚਾ ਕਵਨੁ ਿਾਉ ॥ 

ਿਹਾਂ ਿੈਤਸ ਹਉ ਿੋਿਨੁ ਖਾਉ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਤਿਹਿਾ ਿੂਿੀ ਿੋਲਤ ਿੂਿਾ ਕਰਨ ਨੇਤਰ ਸਤਿ ਿੂਿੇ ॥ 

ਇਿੰਦਰੀ ਕੀ ਿੂਤਿ ਉਤਰਤਸ ਨਾਹੀ ਿਰਹਮ ਅਗਤਨ ਕ ੇਲੂਿੇ ॥੨॥ 

ਅਗਤਨ ਿੀ ਿੂਿੀ ਪਾਨੀ ਿੂਿਾ ਿੂਿੀ ਿੈਤਸ ਪਕਾਇਆ ॥ 

ਿੂਿੀ ਕਰਛੀ ਪਰੋਸਨ ਲਾਗਾ ਿੂਿੇ ਹੀ ਿੈਤਿ ਖਾਇਆ ॥੩॥ 

ਗੋਿਰੁ ਿੂਿਾ ਚਉਕਾ ਿੂਿਾ ਿੂਿੀ ਦੀਨੀ ਕਾਰਾ ॥ 

ਕਤਹ ਕਿੀਰ ਤੇਈ ਨਰ ਸੂਚ ੇਸਾਚੀ ਪਰੀ ਤਿਚਾਰਾ ॥੪॥੧॥੭॥ 
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ਕਹਉ ਕਹਾ ਅਪਨੀ ਅਧਮਾਈ ॥ 
 

ਿਡੋੀ ਮਹਲਾ ੯ (718-5) 

ਕਹਉ ਕਹਾ ਅਪਨੀ ਅਧਮਾਈ ॥ 

ਉਰਤਝਓ ਕਨਕ ਕਾਮਨੀ ਕ ੇਰਸ ਨਹ ਕੀਰਤਤ ਪਰਿ ਗਾਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਿਗ ਝੂਿ ੇਕਉ ਸਾਚੁ ਿਾਤਨ ਕੈ ਤਾ ਤਸਉ ਰੁਚ ਉਪਿਾਈ ॥ 

ਦੀਨ ਿਿੰਧ ਤਸਮਤਰਓ ਨਹੀ ਕਿਹੂ ਹੋਤ ਿੁ ਸਿੰਤਗ ਸਹਾਈ ॥੧॥ 

ਮਗਨ ਰਤਹਓ ਮਾਇਆ ਮ ੈਤਨਸ ਤਦਤਨ ਛੁਿੀ ਨ ਮਨ ਕੀ ਕਾਈ ॥ 

ਕਤਹ ਨਾਨਕ ਅਿ ਨਾਤਹ ਅਨਤ ਗਤਤ ਤਿਨ ੁਹਤਰ ਕੀ ਸਰਨਾਈ ॥੨॥੧॥੩੧॥ 
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ਕਹਹ ੁਗੁਸਾਈ ਤਮਲੀਐ ਕੇਹ ॥ 
 

ਰਾਗੁ ਗਉਿੀ ਗੁਆਰਰੇੀ ਮਹਲਾ ੫ ਚਉਪਦੇ ਦੁਪਦੇ  (185-11) 

ਿੋ ਪਰਾਇਓ ਸੋਈ ਅਪਨਾ ॥ 

ਿੋ ਤਤਿ ਛੋਡਨ ਤਤਸ ੁਤਸਉ ਮਨ ੁਰਚਨਾ ॥੧॥ 

ਕਹਹੁ ਗੁਸਾਈ ਤਮਲੀਐ ਕੇਹ ॥ 

ਿੋ ਤਿਿਰਿਤ ਤਤਸ ਤਸਉ ਨੇਹ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਝੂਿੁ ਿਾਤ ਸਾ ਸਚੁ ਕਤਰ ਿਾਤੀ ॥ 

ਸਤਤ ਹੋਵਨ ੁਮਤਨ ਲਗੈ ਨ ਰਾਤੀ ॥੨॥ 

ਿਾਵੈ ਮਾਰਗੁ ਿੇਢਾ ਚਲਨਾ ॥ 

ਸੀਧਾ ਛੋਤਡ ਅਪੂਿਾ ਿੁਨਨਾ ॥੩॥ 

ਦੁਹਾ ਤਸਤਰਆ ਕਾ ਖਸਮੁ ਪਰਿੁ ਸੋਈ ॥ 

ਤਿਸੁ ਮੇਲ ੇਨਾਨਕ ਸੋ ਮੁਕਤਾ ਹਈੋ ॥੪॥੨੯॥੯੮॥ 
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ਕਹਾ ਸ ੁਖੇਲ ਤਿੇਲਾ ਘੋਿ ੇਕਹਾ ਿੇਰੀ ਸਹਨਾਈ ॥ 
 

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੧ ॥ (417-13) 

ਕਹਾ ਸੁ ਖੇਲ ਤਿੇਲਾ ਘੋਿੇ ਕਹਾ ਿੇਰੀ ਸਹਨਾਈ ॥ 

ਕਹਾ ਸੁ ਤਗੇਿਿੰਦ ਗਾਡੇਰਤਿ ਕਹਾ ਸੁ ਲਾਲ ਕਵਾਈ ॥ 

ਕਹਾ ਸੁ ਆਰਸੀਆ ਮੁਹ ਿਿੰਕ ੇਐਥੈ ਤਦਸਤਹ ਨਾਹੀ ॥੧॥ 

ਇਹੁ ਿਗੁ ਤੇਰਾ ਤ ੂਗੋਸਾਈ ॥ 

ਏਕ ਘਿੀ ਮਤਹ ਥਾਤਪ ਉਥਾਪ ੇਿਰੁ ਵਿੰਤਡ ਦੇਵ ੈਿਾਂਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਕਹਾਂ ਸੁ ਘਰ ਦਰ ਮਿੰਡਪ ਮਹਲਾ ਕਹਾ ਸੁ ਿਿੰਕ ਸਰਾਈ ॥ 

ਕਹਾਂ ਸੁ ਸੇਿ ਸੁਖਾਲੀ ਕਾਮਤਣ ਤਿਸੁ ਵੇਤਖ ਨੀਦ ਨ ਪਾਈ ॥ 

ਕਹਾ ਸੁ ਪਾਨ ਤਿੰਿੋਲੀ ਹਰਮਾ ਹੋਈਆ ਛਾਈ ਮਾਈ ॥੨॥ 

ਇਸੁ ਿਰ ਕਾਰਤਣ ਘਣੀ ਤਵਗੁਤੀ ਇਤਨ ਿਰ ਘਣੀ ਖੁਆਈ ॥ 

ਪਾਪਾ ਿਾਝਹੁ ਹੋਵ ੈਨਾਹੀ ਮੁਇਆ ਸਾਤਥ ਨ ਿਾਈ ॥ 

ਤਿਸ ਨੋ ਆਤਪ ਖੁਆਏ ਕਰਤਾ ਖੁਤਸ ਲਏ ਚਿੰਤਗਆਈ ॥੩॥ 

ਕੋਿੀ ਹੂ ਪੀਰ ਵਰਤਿ ਰਹਾਏ ਿਾ ਮੀਰ ੁਸੁਤਣਆ ਧਾਇਆ ॥ 

ਥਾਨ ਮੁਕਾਮ ਿਲ ੇਤਿਿ ਮਿੰਦਰ ਮੁਤਛ ਮੁਤਛ ਕੁਇਰ ਰੁਲਾਇਆ ॥ 

ਕੋਈ ਮੁਗਲੁ ਨ ਹੋਆ ਅਿੰਧਾ ਤਕਨੈ ਨ ਪਰਚਾ ਲਾਇਆ ॥੪॥ 

ਮੁਗਲ ਪਿਾਣਾ ਿਈ ਲਿਾਈ ਰਣ ਮਤਹ ਤੇਗ ਵਗਾਈ ॥ 

ਓਨਹੀ ਤੁਪਕ ਤਾਤਣ ਚਲਾਈ ਓਨਹੀ ਹਸਤਤ ਤਚਿਾਈ ॥ 

ਤਿਨਹ ਕੀ ਚੀਰੀ ਦਰਗਹ ਪਾਿੀ ਤਤਨਹਾ ਮਰਣਾ ਿਾਈ ॥੫॥ 

ਇਕ ਤਹਿੰਦਵਾਣੀ ਅਵਰ ਤੁਰਕਾਣੀ ਿਤਿਆਣੀ ਿਕੁਰਾਣੀ ॥ 

ਇਕਨਹਾ ਪੇਰਣ ਤਸਰ ਖੁਰ ਪਾਿ ੇਇਕਨਹਾ ਵਾਸੁ ਮਸਾਣੀ ॥ 

ਤਿਨਹ ਕ ੇਿਿੰਕੇ ਘਰੀ ਨ ਆਇਆ ਤਤਨਹ ਤਕਉ ਰਤੈਣ ਤਵਹਾਣੀ ॥੬॥ 

ਆਪੇ ਕਰ ੇਕਰਾਏ ਕਰਤਾ ਤਕਸ ਨੋ ਆਤਖ ਸੁਣਾਈਐ ॥ 

ਦੁਖੁ ਸੁਖੁ ਤੇਰ ੈਿਾਣ ੈਹੋਵ ੈਤਕਸ ਥੈ ਿਾਇ ਰੂਆਈਐ ॥ 

ਹੁਕਮੀ ਹੁਕਤਮ ਚਲਾਏ ਤਵਗਸ ੈਨਾਨਕ ਤਲਤਖਆ ਪਾਈਐ ॥੭॥੧੨॥ 
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ਕਹਾ ਕਹਉ ਮੈ ਅਪੁਨੀ ਕਰਨੀ ਤਿਹ ਤਿਤਧ ਿਨਮੁ ਗਵਾਇਓ ॥ 
 

ਸਾਰਿੰਗ ਮਹਲਾ ੯ ॥ (1231-18) 

ਮਨ ਕਤਰ ਕਿਹੂ ਨ ਹਤਰ ਗੁਨ ਗਾਇਓ ॥ 

ਤਿਤਖਆਸਕਤ ਰਤਹਓ ਤਨਤਸ ਿਾਸੁਰ ਕੀਨ ੋਅਪਨ ੋਿਾਇਓ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਗੁਰ ਉਪਦੇਸ ੁਸਤੁਨਓ ਨਤਹ ਕਾਨਤਨ ਪਰ ਦਾਰਾ ਲਪਿਾਇਓ ॥ 

ਪਰ ਤਨਿੰਦਾ ਕਾਰਤਨ ਿਹੁ ਧਾਵਤ ਸਮਤਝਓ ਨਹ ਸਮਝਾਇਓ ॥੧॥ 

ਕਹਾ ਕਹਉ ਮੈ ਅਪਨੁੀ ਕਰਨੀ ਤਿਹ ਤਿਤਧ ਿਨਮੁ ਗਵਾਇਓ ॥ 

ਕਤਹ ਨਾਨਕ ਸਿ ਅਉਗਨ ਮ ੋਮਤਹ ਰਾਤਖ ਲੇਹੁ ਸਰਨਾਇਓ ॥੨॥੪॥੩॥੧੩॥੧੩੯॥੪॥੧੫੯॥ 
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ਕਹਾ ਕਰਉ ਿਾਤੀ ਕਹ ਕਰਉ ਪਾਤੀ ॥ 
 

ਆਸਾ ਨਾਮਦੇਵ ਿੀਉ ॥ (485-13) 

ਮਨੁ ਮੇਰ ੋਗਿੁ ਤਿਹਿਾ ਮੇਰੀ ਕਾਤੀ ॥ 

ਮਤਪ ਮਤਪ ਕਾਿਉ ਿਮ ਕੀ ਫਾਸੀ ॥੧॥ 

ਕਹਾ ਕਰਉ ਿਾਤੀ ਕਹ ਕਰਉ ਪਾਤੀ ॥ 

ਰਾਮ ਕੋ ਨਾਮੁ ਿਪਉ ਤਦਨ ਰਾਤੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਰਾਂਗਤਨ ਰਾਂਗਉ ਸੀਵਤਨ ਸੀਵਉ ॥ 

ਰਾਮ ਨਾਮ ਤਿਨੁ ਘਰੀਅ ਨ ਿੀਵਉ ॥੨॥ 

ਿਗਤਤ ਕਰਉ ਹਤਰ ਕੇ ਗੁਨ ਗਾਵਉ ॥ 

ਆਿ ਪਹਰ ਅਪਨਾ ਖਸਮੁ ਤਧਆਵਉ ॥੩॥ 

ਸੁਇਨੇ ਕੀ ਸੂਈ ਰਪੁ ੇਕਾ ਧਾਗਾ ॥ 

ਨਾਮੇ ਕਾ ਤਚਤੁ ਹਤਰ ਸਉ ਲਾਗਾ ॥੪॥੩॥ 
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ਕਹਾ ਨਰ ਅਪਨੋ ਿਨਮੁ ਗਵਾਵ ੈ॥ 
 

ਸਾਰਿੰਗ ਮਹਲਾ ੯ ॥ (1231-15) 

ਕਹਾ ਨਰ ਅਪਨ ੋਿਨਮ ੁਗਵਾਵੈ ॥ 

ਮਾਇਆ ਮਤਦ ਤਿਤਖਆ ਰਤਸ ਰਤਚਓ ਰਾਮ ਸਰਤਨ ਨਹੀ ਆਵੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਇਹੁ ਸਿੰਸਾਰੁ ਸਗਲ ਹੈ ਸਪੁਨ ੋਦੇਤਖ ਕਹਾ ਲੋਿਾਵੈ ॥ 

ਿੋ ਉਪਿ ੈਸ ੋਸਗਲ ਤਿਨਾਸ ੈਰਹਨੁ ਨ ਕੋਊ ਪਾਵ ੈ॥੧॥ 

ਤਮਤਥਆ ਤਨ ੁਸਾਚੋ ਕਤਰ ਮਾਤਨਓ ਇਹ ਤਿਤਧ ਆਪੁ ਿਿੰਧਾਵੈ ॥ 

ਿਨ ਨਾਨਕ ਸੋਊ ਿਨੁ ਮੁਕਤਾ ਰਾਮ ਿਿਨ ਤਚਤ ੁਲਾਵੈ ॥੨॥੩॥ 
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ਕਹਾ ਮਨ ਤਿਤਖਆ ਤਸਉ ਲਪਿਾਹੀ ॥ 
 

ਸਾਰਿੰਗ ਮਹਲਾ ੯ ॥ (1231-11) 

ਕਹਾ ਮਨ ਤਿਤਖਆ ਤਸਉ ਲਪਿਾਹੀ ॥ 

ਯਾ ਿਗ ਮਤਹ ਕਊੋ ਰਹਨ ੁਨ ਪਾਵੈ ਇਤਕ ਆਵਤਹ ਇਤਕ ਿਾਹੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਕਾਂ ਕੋ ਤਨੁ ਧਨ ੁਸਿੰਪਤਤ ਕਾਂ ਕੀ ਕਾ ਤਸਉ ਨੇਹ ੁਲਗਾਹੀ ॥ 

ਿੋ ਦੀਸੈ ਸੋ ਸਗਲ ਤਿਨਾਸੈ ਤਿਉ ਿਾਦਰ ਕੀ ਛਾਹੀ ॥੧॥ 

ਤਤਿ ਅਤਿਮਾਨ ੁਸਰਤਣ ਸਿੰਤਨ ਗਹੁ ਮੁਕਤਤ ਹਤੋਹ ਤਛਨ ਮਾਹੀ ॥ 

ਿਨ ਨਾਨਕ ਿਗਵਿੰਤ ਿਿਨ ਤਿਨੁ ਸੁਖੁ ਸਪੁਨ ੈਿੀ ਨਾਹੀ ॥੨॥੨॥ 
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ਕਤਹਆ ਕਰਣਾ ਤਦਤਾ ਲਣੈਾ ॥ 
 

ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (98-13) 

ਕਤਹਆ ਕਰਣਾ ਤਦਤਾ ਲੈਣਾ ॥ 

ਗਰੀਿਾ ਅਨਾਥਾ ਤੇਰਾ ਮਾਣਾ ॥ 

ਸਿ ਤਕਛੁ ਤਿੰਹੈ ਤੂਿੰਹੈ ਮੇਰ ੇਤਪਆਰੇ ਤੇਰੀ ਕੁਦਰਤਤ ਕਉ ਿਤਲ ਿਾਈ ਿੀਉ ॥੧॥ 

ਿਾਣ ੈਉਝਿ ਿਾਣ ੈਰਾਹਾ ॥ 

ਿਾਣ ੈਹਤਰ ਗੁਣ ਗੁਰਮੁਤਖ ਗਾਵਾਹਾ ॥ 

ਿਾਣ ੈਿਰਤਮ ਿਵੈ ਿਹੁ ਿੂਨੀ ਸਿ ਤਕਛੁ ਤਤਸੈ ਰਿਾਈ ਿੀਉ ॥੨॥ 

ਨਾ ਕ ੋਮੂਰਖੁ ਨਾ ਕੋ ਤਸਆਣਾ ॥ 

ਵਰਤ ੈਸਿ ਤਕਛੁ ਤੇਰਾ ਿਾਣਾ ॥ 

ਅਗਮ ਅਗੋਚਰ ਿੇਅਿੰਤ ਅਥਾਹਾ ਤੇਰੀ ਕੀਮਤਤ ਕਹਣੁ ਨ ਿਾਈ ਿੀਉ ॥੩॥ 

ਖਾਕੁ ਸਿੰਤਨ ਕੀ ਦੇਹ ੁਤਪਆਰੇ ॥ 

ਆਇ ਪਇਆ ਹਤਰ ਤੇਰ ੈਦੁਆਰ ੈ॥ 

ਦਰਸਨੁ ਪੇਖਤ ਮਨੁ ਆਘਾਵ ੈਨਾਨਕ ਤਮਲਣ ੁਸੁਿਾਈ ਿੀਉ ॥੪॥੭॥੧੪॥ 
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ਕਹੇ ਨ ਿਾਨੀ ਅਉਗਣ ਮਰੇੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
 

ਗਉਿੀ ਚਤੇੀ ਮਹਲਾ ੧ ॥ (156-9) 

ਕਤ ਕੀ ਮਾਈ ਿਾਪੁ ਕਤ ਕੇਰਾ ਤਕਦੂ ਥਾਵਹੁ ਹਮ ਆਏ ॥ 

ਅਗਤਨ ਤਿਿੰਿ ਿਲ ਿੀਤਤਰ ਤਨਪਿੇ ਕਾਹੇ ਕਿੰਤਮ ਉਪਾਏ ॥੧॥ 

ਮੇਰੇ ਸਾਤਹਿਾ ਕਉਣ ੁਿਾਣ ੈਗੁਣ ਤੇਰ ੇ॥ 

ਕਹੇ ਨ ਿਾਨੀ ਅਉਗਣ ਮੇਰ ੇ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਕੇਤੇ ਰੁਖ ਤਿਰਖ ਹਮ ਚੀਨੇ ਕਤੇੇ ਪਸੂ ਉਪਾਏ ॥ 

ਕੇਤੇ ਨਾਗ ਕੁਲੀ ਮਤਹ ਆਏ ਕਤੇੇ ਪਿੰਖ ਉਡਾਏ ॥੨॥ 

ਹਿ ਪਿਣ ਤਿਿ ਮਿੰਦਰ ਿਿੰਨੈ ਕਤਰ ਚੋਰੀ ਘਤਰ ਆਵੈ ॥ 

ਅਗਹੁ ਦੇਖ ੈਤਪਛਹੁ ਦੇਖ ੈਤੁਝ ਤੇ ਕਹਾ ਛਪਾਵ ੈ॥੩॥ 

ਤਿ ਤੀਰਥ ਹਮ ਨਵ ਖਿੰਡ ਦੇਖ ੇਹਿ ਪਿਣ ਿਾਿਾਰਾ ॥ 

ਲੈ ਕ ੈਤਕਿੀ ਤਲੋਤਣ ਲਾਗਾ ਘਿ ਹੀ ਮਤਹ ਵਣਿਾਰਾ ॥੪॥ 

ਿੇਤਾ ਸਮਿੁੰਦੁ ਸਾਗਰੁ ਨੀਤਰ ਿਤਰਆ ਤੇਤ ੇਅਉਗਣ ਹਮਾਰ ੇ॥ 

ਦਇਆ ਕਰਹੁ ਤਕਛੁ ਤਮਹਰ ਉਪਾਵਹੁ ਡੁਿਦੇ ਪਥਰ ਤਾਰੇ ॥੫॥ 

ਿੀਅਿਾ ਅਗਤਨ ਿਰਾਿਤਰ ਤਪੈ ਿੀਤਤਰ ਵਗੈ ਕਾਤੀ ॥ 

ਪਰਣਵਤਤ ਨਾਨਕੁ ਹੁਕਮੁ ਪਛਾਣ ੈਸੁਖੁ ਹੋਵ ੈਤਦਨੁ ਰਾਤੀ ॥੬॥੫॥੧੭॥ 
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ਕਚਾ ਰਿੰਗੁ ਕਸੁਿੰਿ ਕਾ ਥੋਿਤਿਆ ਤਦਨ ਚਾਤਰ ਿੀਉ ॥ 
 

ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੧ ਘਰੁ ੯  (751-1) 

ਕਚਾ ਰਿੰਗੁ ਕਸੁਿੰਿ ਕਾ ਥੋਿਤਿਆ ਤਦਨ ਚਾਤਰ ਿੀਉ ॥ 

ਤਵਣੁ ਨਾਵ ੈਿਰਤਮ ਿੁਲੀਆ ਿਤਗ ਮੁਿੀ ਕੂਤਿਆਤਰ ਿੀਉ ॥ 

ਸਚੇ ਸੇਤੀ ਰਤਤਆ ਿਨਮ ੁਨ ਦੂਿੀ ਵਾਰ ਿੀਉ ॥੧॥ 

ਰਿੰਗੇ ਕਾ ਤਕਆ ਰਿੰਗੀਐ ਿੋ ਰਤੇ ਰਿੰਗੁ ਲਾਇ ਿੀਉ ॥ 

ਰਿੰਗਣ ਵਾਲਾ ਸਵੇੀਐ ਸਚੇ ਤਸਉ ਤਚਤੁ ਲਾਇ ਿੀਉ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਚਾਰੇ ਕੁਿੰਡਾ ਿੇ ਿਵਤਹ ਤਿਨ ੁਿਾਗਾ ਧਨੁ ਨਾਤਹ ਿੀਉ ॥ 

ਅਵਗਤਣ ਮੁਿੀ ਿ ੇਤਫਰਤਹ ਿਤਧਕ ਥਾਇ ਨ ਪਾਤਹ ਿੀਉ ॥ 

ਗੁਤਰ ਰਾਖ ੇਸੇ ਉਿਰੇ ਸਿਤਦ ਰਤੇ ਮਨ ਮਾਤਹ ਿੀਉ ॥੨॥ 

ਤਚਿੇ ਤਿਨ ਕੇ ਕਪਿ ੇਮੈਲੇ ਤਚਤ ਕਿੋਰ ਿੀਉ ॥ 

ਤਤਨ ਮੁਤਖ ਨਾਮੁ ਨ ਊਪਿ ੈਦੂਿੈ ਤਵਆਪੇ ਚੋਰ ਿੀਉ ॥ 

ਮੂਲੁ ਨ ਿੂਝਤਹ ਆਪਣਾ ਸੇ ਪਸੂਆ ਸ ੇਢੋਰ ਿੀਉ ॥੩॥ 

ਤਨਤ ਤਨਤ ਖੁਸੀਆ ਮਨੁ ਕਰੇ ਤਨਤ ਤਨਤ ਮਿੰਗ ੈਸੁਖ ਿੀਉ ॥ 

ਕਰਤਾ ਤਚਤਤ ਨ ਆਵਈ ਤਫਤਰ ਤਫਤਰ ਲਗਤਹ ਦੁਖ ਿੀਉ ॥ 

ਸੁਖ ਦੁਖ ਦਾਤਾ ਮਤਨ ਵਸ ੈਤਤਤੁ ਤਤਨ ਕੈਸੀ ਿੁਖ ਿੀਉ ॥੪॥ 

ਿਾਕੀ ਵਾਲਾ ਤਲਿੀਐ ਤਸਤਰ ਮਾਰੇ ਿਿੰਦਾਰੁ ਿੀਉ ॥ 

ਲੇਖਾ ਮਿੰਗੈ ਦੇਵਣਾ ਪੁਛ ੈਕਤਰ ਿੀਚਾਰੁ ਿੀਉ ॥ 

ਸਚੇ ਕੀ ਤਲਵ ਉਿਰ ੈਿਖਸੇ ਿਖਸਣਹਾਰੁ ਿੀਉ ॥੫॥ 

ਅਨ ਕ ੋਕੀਿ ੈਤਮਤਿਾ ਖਾਕ ੁਰਲੈ ਮਤਰ ਿਾਇ ਿੀਉ ॥ 

ਿਹੁ ਰਿੰਗ ਦੇਤਖ ਿੁਲਾਇਆ ਿੁਤਲ ਿੁਤਲ ਆਵੈ ਿਾਇ ਿੀਉ ॥ 

ਨਦਤਰ ਪਰਿੂ ਤ ੇਛੁਿੀਐ ਨਦਰੀ ਮੇਤਲ ਤਮਲਾਇ ਿੀਉ ॥੬॥ 

ਗਾਫਲ ਤਗਆਨ ਤਵਹੂਤਣਆ ਗੁਰ ਤਿਨੁ ਤਗਆਨੁ ਨ ਿਾਤਲ ਿੀਉ ॥ 

ਤਖਿੰਚੋਤਾਤਣ ਤਵਗੁਚੀਐ ਿੁਰਾ ਿਲਾ ਦੁਇ ਨਾਤਲ ਿੀਉ ॥ 

ਤਿਨੁ ਸਿਦ ੈਿੈ ਰਤਤਆ ਸਿ ਿਹੋੀ ਿਮਕਾਤਲ ਿੀਉ ॥੭॥ 

ਤਿਤਨ ਕਤਰ ਕਾਰਣੁ ਧਾਤਰਆ ਸਿਸੈ ਦੇਇ ਆਧਾਰੁ ਿੀਉ ॥ 

ਸੋ ਤਕਉ ਮਨਹੁ ਤਵਸਾਰੀਐ ਸਦਾ ਸਦਾ ਦਾਤਾਰੁ ਿੀਉ ॥ 

ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਨ ਵੀਸਰ ੈਤਨਧਾਰਾ ਆਧਾਰੁ ਿੀਉ ॥੮॥੧॥੨॥ 
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ਕਛੂ ਨ ਥਰੋਾ ਹਤਰ ਿਗਤਨ ਕਉ ॥ 
 

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (390-1) 

ਿਾਕੁਰ ਤਸਉ ਿਾ ਕੀ ਿਤਨ ਆਈ ॥ 

ਿੋਿਨ ਪੂਰਨ ਰਹੇ ਅਘਾਈ ॥੧॥ 

ਕਛੂ ਨ ਥੋਰਾ ਹਤਰ ਿਗਤਨ ਕਉ ॥ 

ਖਾਤ ਖਰਚਤ ਤਿਲਛਤ ਦੇਵਨ ਕਉ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਿਾ ਕਾ ਧਨੀ ਅਗਮ ਗੁਸਾਈ ॥ 

ਮਾਨੁਖ ਕੀ ਕਹੁ ਕੇਤ ਚਲਾਈ ॥੨॥ 

ਿਾ ਕੀ ਸਵੇਾ ਦਸ ਅਸਿ ਤਸਧਾਈ ॥ 

ਪਲਕ ਤਦਸਤਿ ਤਾ ਕੀ ਲਾਗਹੁ ਪਾਈ ॥੩॥ 

ਿਾ ਕਉ ਦਇਆ ਕਰਹੁ ਮੇਰ ੇਸੁਆਮੀ ॥ 

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਨਾਹੀ ਤਤਨ ਕਾਮੀ ॥੪॥੨੮॥੭੯॥ 
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ਕਣ ਤਿਨਾ ਿੈਸ ੇਥੋਥਰ ਤੁਖਾ ॥ 
 

ਗਉਿੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (192-16) 

ਕਣ ਤਿਨਾ ਿਸੇੈ ਥੋਥਰ ਤੁਖਾ ॥ 

ਨਾਮ ਤਿਹੂਨ ਸਨੂ ੇਸ ੇਮੁਖਾ ॥੧॥ 

ਹਤਰ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਿਪਹੁ ਤਨਤ ਪਰਾਣੀ ॥ 

ਨਾਮ ਤਿਹੂਨ ਤਧਰਗੁ ਦੇਹ ਤਿਗਾਨੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਨਾਮ ਤਿਨਾ ਨਾਹੀ ਮੁਤਖ ਿਾਗੁ ॥ 

ਿਰਤ ਤਿਹੂਨ ਕਹਾ ਸੋਹਾਗੁ ॥੨॥ 

ਨਾਮੁ ਤਿਸਾਤਰ ਲਗ ੈਅਨ ਸੁਆਇ ॥ 

ਤਾ ਕੀ ਆਸ ਨ ਪੂਿ ੈਕਾਇ ॥੩॥ 

ਕਤਰ ਤਕਰਪਾ ਪਰਿ ਅਪਨੀ ਦਾਤਤ ॥ 

ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਿਪ ੈਤਦਨ ਰਾਤਤ ॥੪॥੬੫॥੧੩੪॥ 
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ਕਤ ਕੀ ਮਾਈ ਿਾਪ ੁਕਤ ਕੇਰਾ ਤਕਦੂ ਥਾਵਹ ੁਹਮ ਆਏ ॥ 
 

ਗਉਿੀ ਚਤੇੀ ਮਹਲਾ ੧ ॥ (156-9) 

ਕਤ ਕੀ ਮਾਈ ਿਾਪੁ ਕਤ ਕੇਰਾ ਤਕਦੂ ਥਾਵਹੁ ਹਮ ਆਏ ॥ 

ਅਗਤਨ ਤਿਿੰਿ ਿਲ ਿੀਤਤਰ ਤਨਪਿੇ ਕਾਹੇ ਕਿੰਤਮ ਉਪਾਏ ॥੧॥ 

ਮੇਰੇ ਸਾਤਹਿਾ ਕਉਣ ੁਿਾਣ ੈਗੁਣ ਤੇਰ ੇ॥ 

ਕਹੇ ਨ ਿਾਨੀ ਅਉਗਣ ਮੇਰ ੇ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਕੇਤੇ ਰੁਖ ਤਿਰਖ ਹਮ ਚੀਨੇ ਕਤੇੇ ਪਸੂ ਉਪਾਏ ॥ 

ਕੇਤੇ ਨਾਗ ਕੁਲੀ ਮਤਹ ਆਏ ਕਤੇੇ ਪਿੰਖ ਉਡਾਏ ॥੨॥ 

ਹਿ ਪਿਣ ਤਿਿ ਮਿੰਦਰ ਿਿੰਨੈ ਕਤਰ ਚੋਰੀ ਘਤਰ ਆਵੈ ॥ 

ਅਗਹੁ ਦੇਖ ੈਤਪਛਹੁ ਦੇਖ ੈਤੁਝ ਤੇ ਕਹਾ ਛਪਾਵ ੈ॥੩॥ 

ਤਿ ਤੀਰਥ ਹਮ ਨਵ ਖਿੰਡ ਦੇਖ ੇਹਿ ਪਿਣ ਿਾਿਾਰਾ ॥ 

ਲੈ ਕ ੈਤਕਿੀ ਤਲੋਤਣ ਲਾਗਾ ਘਿ ਹੀ ਮਤਹ ਵਣਿਾਰਾ ॥੪॥ 

ਿੇਤਾ ਸਮਿੁੰਦੁ ਸਾਗਰੁ ਨੀਤਰ ਿਤਰਆ ਤੇਤ ੇਅਉਗਣ ਹਮਾਰ ੇ॥ 

ਦਇਆ ਕਰਹੁ ਤਕਛੁ ਤਮਹਰ ਉਪਾਵਹੁ ਡੁਿਦੇ ਪਥਰ ਤਾਰੇ ॥੫॥ 

ਿੀਅਿਾ ਅਗਤਨ ਿਰਾਿਤਰ ਤਪੈ ਿੀਤਤਰ ਵਗੈ ਕਾਤੀ ॥ 

ਪਰਣਵਤਤ ਨਾਨਕੁ ਹੁਕਮੁ ਪਛਾਣ ੈਸੁਖੁ ਹੋਵ ੈਤਦਨੁ ਰਾਤੀ ॥੬॥੫॥੧੭॥ 
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ਕਤ ਿਾਈਐ ਰੇ ਘਰ ਲਾਗ ੋਰਿੰਗ ੁ॥ 
 

ਰਾਮਾਨਿੰਦ ਿੀ ਘਰੁ ੧  (1195-11) 

ਕਤ ਿਾਈਐ ਰ ੇਘਰ ਲਾਗੋ ਰਿੰਗੁ ॥ 

ਮੇਰਾ ਤਚਤੁ ਨ ਚਲੈ ਮਨੁ ਿਇਓ ਪਿੰਗੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਏਕ ਤਦਵਸ ਮਨ ਿਈ ਉਮਿੰਗ ॥ 

ਘਤਸ ਚਿੰਦਨ ਚੋਆ ਿਹੁ ਸੁਗਿੰਧ ॥ 

ਪੂਿਨ ਚਾਲੀ ਿਰਹਮ ਿਾਇ ॥ 

ਸੋ ਿਰਹਮੁ ਿਤਾਇਓ ਗੁਰ ਮਨ ਹੀ ਮਾਤਹ ॥੧॥ 

ਿਹਾ ਿਾਈਐ ਤਹ ਿਲ ਪਖਾਨ ॥ 

ਤੂ ਪੂਤਰ ਰਤਹਓ ਹੈ ਸਿ ਸਮਾਨ ॥ 

ਿੇਦ ਪੁਰਾਨ ਸਿ ਦੇਖੇ ਿੋਇ ॥ 

ਊਹਾਂ ਤਉ ਿਾਈਐ ਿਉ ਈਹਾਂ ਨ ਹਇੋ ॥੨॥ 

ਸਤਤਗੁਰ ਮੈ ਿਤਲਹਾਰੀ ਤੋਰ ॥ 

ਤਿਤਨ ਸਕਲ ਤਿਕਲ ਿਰਮ ਕਾਿ ੇਮੋਰ ॥ 

ਰਾਮਾਨਿੰਦ ਸੁਆਮੀ ਰਮਤ ਿਰਹਮ ॥ 

ਗੁਰ ਕਾ ਸਿਦੁ ਕਾਿ ੈਕਤੋਿ ਕਰਮ ॥੩॥੧॥ 
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ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ੁਰਾਗ ਨਾਦ ਧੁਤਨ ਇਹੁ ਿਤਨਓ ਸੁਆਉ ॥ 
 

ਤਿਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (818-6) 

ਤਸਮਤਰ ਤਸਮਤਰ ਪਰਿੁ ਆਪਨਾ ਨਾਿਾ ਦੁਖ ਿਾਉ ॥ 

ਤਿਸਰਾਮ ਪਾਏ ਤਮਤਲ ਸਾਧਸਿੰਤਗ ਤਾ ਤੇ ਿਹੁਤਿ ਨ ਧਾਉ ॥੧॥ 

ਿਤਲਹਾਰੀ ਗੁਰ ਆਪਨੇ ਚਰਨਨਹ ਿਤਲ ਿਾਉ ॥ 

ਅਨਦ ਸੂਖ ਮਿੰਗਲ ਿਨ ੇਪੇਖਤ ਗੁਨ ਗਾਉ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਕਥਾ ਕੀਰਤਨੁ ਰਾਗ ਨਾਦ ਧੁਤਨ ਇਹੁ ਿਤਨਓ ਸੁਆਉ ॥ 

ਨਾਨਕ ਪਰਿ ਸੁਪਰਸਿੰਨ ਿਏ ਿਾਂਛਤ ਫਲ ਪਾਉ ॥੨॥੬॥੭੦॥ 
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ਕਥਾ ਪਰੁਾਤਨ ਇਉ ਸੁਣੀ ਿਗਤਨ ਕੀ ਿਾਨੀ ॥ 
 

ਤਿਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (815-1) 

ਹਤਰ ਿਗਤਾ ਕਾ ਆਸਰਾ ਅਨ ਨਾਹੀ ਿਾਉ ॥ 

ਤਾਣੁ ਦੀਿਾਣੁ ਪਰਵਾਰ ਧਨੁ ਪਰਿ ਤੇਰਾ ਨਾਉ ॥੧॥ 

ਕਤਰ ਤਕਰਪਾ ਪਰਤਿ ਆਪਣੀ ਅਪਨ ੇਦਾਸ ਰਤਖ ਲੀਏ ॥ 

ਤਨਿੰਦਕ ਤਨਿੰਦਾ ਕਤਰ ਪਚੇ ਿਮਕਾਤਲ ਗਰਸੀਏ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਸਿੰਤਾ ਏਕੁ ਤਧਆਵਨਾ ਦੂਸਰ ਕੋ ਨਾਤਹ ॥ 

ਏਕਸੁ ਆਗੈ ਿਨੇਤੀ ਰਤਵਆ ਸਰਿ ਥਾਇ ॥੨॥ 

ਕਥਾ ਪੁਰਾਤਨ ਇਉ ਸੁਣੀ ਿਗਤਨ ਕੀ ਿਾਨੀ ॥ 

ਸਗਲ ਦਸੁਿ ਖਿੰਡ ਖਿੰਡ ਕੀਏ ਿਨ ਲੀਏ ਮਾਨੀ ॥੩॥ 

ਸਤਤ ਿਚਨ ਨਾਨਕ ੁਕਹੈ ਪਰਗਿ ਸਿ ਮਾਤਹ ॥ 

ਪਰਿ ਕੇ ਸੇਵਕ ਸਰਤਣ ਪਰਿ ਤਤਨ ਕਉ ਿਉ ਨਾਤਹ ॥੪॥੨੬॥੫੬॥ 
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ਕਥੀਐ ਸਿੰਤਸਿੰਤਗ ਪਰਿ ਤਗਆਨੁ ॥ 
 

ਕਾਨਿਾ ਮਹਲਾ ੫ ਘਰੁ ੩  (1300-8) 

ਕਥੀਐ ਸਿੰਤਸਿੰਤਗ ਪਰਿ ਤਗਆਨ ੁ॥ 

ਪੂਰਨ ਪਰਮ ਿਤੋਤ ਪਰਮੇਸੁਰ ਤਸਮਰਤ ਪਾਈਐ ਮਾਨ ੁ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਆਵਤ ਿਾਤ ਰਹ ੇਸਰਮ ਨਾਸ ੇਤਸਮਰਤ ਸਾਧ ੂਸਿੰਤਗ ॥ 

ਪਤਤਤ ਪੁਨੀਤ ਹੋਤਹ ਤਖਨ ਿੀਤਤਰ ਪਾਰਿਰਹਮ ਕੈ ਰਿੰਤਗ ॥੧॥ 

ਿੋ ਿੋ ਕਥੈ ਸਨੁੈ ਹਤਰ ਕੀਰਤਨੁ ਤਾ ਕੀ ਦੁਰਮਤਤ ਨਾਸ ॥ 

ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਪਾਵ ੈਨਾਨਕ ਪਰੂਨ ਹੋਵ ੈਆਸ ॥੨॥੧॥੧੨॥ 
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ਕਤਦ ਤਦਨੀਅਰੁ ਦੇਖੀਐ ॥ 
 

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ਛਿੰਤ ਘਰੁ ੬ ॥ ਛਿੰਤੁ ॥ (454-15 

ਿਲ ਦੁਧ ਤਨਆਈ ਰੀਤਤ ਅਿ ਦੁਧ ਆਚ ਨਹੀ ਮਨ ਐਸੀ ਪਰੀਤਤ ਹਰੇ ॥ 

ਅਿ ਉਰਤਝਓ ਅਤਲ ਕਮਲੇਹ ਿਾਸਨ ਮਾਤਹ ਮਗਨ ਇਕੁ ਤਖਨ ੁਿੀ ਨਾਤਹ ਿਰ ੈ॥ 

ਤਖਨੁ ਨਾਤਹ ਿਰੀਐ ਪਰੀਤਤ ਹਰੀਐ ਸੀਗਾਰ ਹਤਿ ਰਸ ਅਰਪੀਐ ॥ 

ਿਹ ਦੂਖੁ ਸੁਣੀਐ ਿਮ ਪਿੰਥੁ ਿਣੀਐ ਤਹ ਸਾਧਸਿੰਤਗ ਨ ਡਰਪੀਐ ॥ 

ਕਤਰ ਕੀਰਤਤ ਗੋਤਵਿੰਦ ਗੁਣੀਐ ਸਗਲ ਪਰਾਛਤ ਦੁਖ ਹਰ ੇ॥ 

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਛਿੰਤ ਗੋਤਵਿੰਦ ਹਤਰ ਕੇ ਮਨ ਹਤਰ ਤਸਉ ਨੇਹੁ ਕਰੇਹੁ ਐਸੀ ਮਨ ਪਰੀਤਤ ਹਰੇ ॥੧॥ 

ਿਸੈੀ ਮਛੁਲੀ ਨੀਰ ਇਕ ੁਤਖਨ ੁਿੀ ਨਾ ਧੀਰੇ ਮਨ ਐਸਾ ਨੇਹ ੁਕਰੇਹੁ ॥ 

ਿਸੈੀ ਚਾਤਤਰਕ ਤਪਆਸ ਤਖਨ ੁਤਖਨੁ ਿੂਿੰਦ ਚਵੈ ਿਰਸ ੁਸੁਹਾਵੇ ਮੇਹੁ ॥ 

ਹਤਰ ਪਰੀਤਤ ਕਰੀਿੈ ਇਹੁ ਮਨ ੁਦੀਿੈ ਅਤਤ ਲਾਈਐ ਤਚਤੁ ਮੁਰਾਰੀ ॥ 

ਮਾਨ ੁਨ ਕੀਿ ੈਸਰਤਣ ਪਰੀਿੈ ਦਰਸਨ ਕਉ ਿਤਲਹਾਰੀ ॥ 

ਗੁਰ ਸਪੁਰਸਿੰਨੇ ਤਮਲ ੁਨਾਹ ਤਵਛੁਿੰਨੇ ਧਨ ਦੇਦੀ ਸਾਚੁ ਸਨੇਹਾ ॥ 

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਛਿੰਤ ਅਨਿੰਤ ਿਾਕੁਰ ਕੇ ਹਤਰ ਤਸਉ ਕੀਿ ੈਨੇਹਾ ਮਨ ਐਸਾ ਨੇਹੁ ਕਰੇਹੁ ॥੨॥ 

ਚਕਵੀ ਸੂਰ ਸਨੇਹੁ ਤਚਤਵੈ ਆਸ ਘਣੀ ਕਤਦ ਤਦਨੀਅਰੁ ਦੇਖੀਐ ॥ 

ਕੋਤਕਲ ਅਿੰਿ ਪਰੀਤਤ ਚਵੈ ਸੁਹਾਵੀਆ ਮਨ ਹਤਰ ਰਿੰਗੁ ਕੀਿੀਐ ॥ 

ਹਤਰ ਪਰੀਤਤ ਕਰੀਿੈ ਮਾਨੁ ਨ ਕੀਿ ੈਇਕ ਰਾਤੀ ਕ ੇਹਤਿ ਪਾਹੁਤਣਆ ॥ 

ਅਿ ਤਕਆ ਰਿੰਗੁ ਲਾਇਓ ਮੋਹੁ ਰਚਾਇਓ ਨਾਗੇ ਆਵਣ ਿਾਵਤਣਆ ॥ 

ਤਥਰੁ ਸਾਧੂ ਸਰਣੀ ਪਿੀਐ ਚਰਣੀ ਅਿ ਿੂਿਤਸ ਮੋਹੁ ਿੁ ਤਕਤੀਐ ॥ 

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਛਿੰਤ ਦਇਆਲ ਪਰੁਖ ਕੇ ਮਨ ਹਤਰ ਲਾਇ ਪਰੀਤਤ ਕਿ ਤਦਨੀਅਰੁ ਦੇਖੀਐ ॥੩॥ 

ਤਨਤਸ ਕੁਰਿੰਕ ਿਸੇੈ ਨਾਦ ਸੁਤਣ ਸਰਵਣੀ ਹੀਉ ਤਡਵੈ ਮਨ ਐਸੀ ਪਰੀਤਤ ਕੀਿ ੈ॥ 

ਿਸੈੀ ਤਰੁਤਣ ਿਤਾਰ ਉਰਝੀ ਤਪਰਤਹ ਤਸਵ ੈਇਹੁ ਮਨੁ ਲਾਲ ਦੀਿ ੈ॥ 

ਮਨੁ ਲਾਲਤਹ ਦੀਿੈ ਿੋਗ ਕਰੀਿੈ ਹਤਿ ਖੁਸੀਆ ਰਿੰਗ ਮਾਣੇ ॥ 

ਤਪਰੁ ਅਪਨਾ ਪਾਇਆ ਰਿੰਗੁ ਲਾਲੁ ਿਣਾਇਆ ਅਤਤ ਤਮਤਲਓ ਤਮਤਰ ਤਚਰਾਣੇ ॥ 

ਗੁਰੁ ਥੀਆ ਸਾਖੀ ਤਾ ਤਡਿਮ ੁਆਖੀ ਤਪਰ ਿੇਹਾ ਅਵਰ ੁਨ ਦੀਸੈ ॥ 

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਛਿੰਤ ਦਇਆਲ ਮੋਹਨ ਕੇ ਮਨ ਹਤਰ ਚਰਣ ਗਹੀਿੈ ਐਸੀ ਮਨ ਪਰੀਤਤ ਕੀਿ ੈ॥੪॥੧॥੪॥ 
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ਕਿ ਕੋ ਿਾਲੈ ਘਿੰਘਰੂ ਤਾਲਾ ਕਿ ਕੋ ਿਿਾਵੈ ਰਿਾਿੁ ॥ 
 

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੪ ॥ (368-7) 

ਕਿ ਕੋ ਿਾਲੈ ਘੁਿੰਘਰੂ ਤਾਲਾ ਕਿ ਕੋ ਿਿਾਵੈ ਰਿਾਿੁ ॥ 

ਆਵਤ ਿਾਤ ਿਾਰ ਤਖਨੁ ਲਾਗ ੈਹਉ ਤਿ ਲਗੁ ਸਮਾਰਉ ਨਾਮੁ ॥੧॥ 

ਮੇਰ ੈਮਤਨ ਐਸੀ ਿਗਤਤ ਿਤਨ ਆਈ ॥ 

ਹਉ ਹਤਰ ਤਿਨ ੁਤਖਨ ੁਪਲੁ ਰਤਹ ਨ ਸਕਉ ਿਸੇੈ ਿਲ ਤਿਨ ੁਮੀਨ ੁਮਤਰ ਿਾਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਕਿ ਕੋਊ ਮੇਲ ੈਪਿੰਚ ਸਤ ਗਾਇਣ ਕਿ ਕੋ ਰਾਗ ਧੁਤਨ ਉਿਾਵ ੈ॥ 

ਮੇਲਤ ਚਨੁਤ ਤਖਨੁ ਪਲੁ ਚਸਾ ਲਾਗੈ ਤਿ ਲਗੁ ਮੇਰਾ ਮਨੁ ਰਾਮ ਗੁਨ ਗਾਵੈ ॥੨॥ 

ਕਿ ਕੋ ਨਾਚੈ ਪਾਵ ਪਸਾਰ ੈਕਿ ਕੋ ਹਾਥ ਪਸਾਰ ੈ॥ 

ਹਾਥ ਪਾਵ ਪਸਾਰਤ ਤਿਲਮੁ ਤਤਲੁ ਲਾਗੈ ਤਿ ਲਗੁ ਮੇਰਾ ਮਨੁ ਰਾਮ ਸਮਹਾਰ ੈ॥੩॥ 

ਕਿ ਕੋਊ ਲਗੋਨ ਕਉ ਪਤੀਆਵੈ ਲੋਤਕ ਪਤੀਣ ੈਨਾ ਪਤਤ ਹੋਇ ॥ 

ਿਨ ਨਾਨਕ ਹਤਰ ਤਹਰਦੈ ਸਦ ਤਧਆਵਹੁ ਤਾ ਿ ੈਿ ੈਕਰੇ ਸਿ ੁਕੋਇ ॥੪॥੧੦॥੬੨॥ 
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ਕਿ ਦੇਖਉ ਪਰਿੁ ਆਪਨਾ ਆਤਮ ਕੈ ਰਿੰਤਗ ॥ 
 

ਤਿਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (816-8) 

ਖੋਿਤ ਖੋਿਤ ਮੈ ਤਫਰਾ ਖੋਿਉ ਿਨ ਥਾਨ ॥ 

ਅਛਲ ਅਛੇਦ ਅਿੇਦ ਪਰਿ ਅਸੇੇ ਿਗਵਾਨ ॥੧॥ 

ਕਿ ਦੇਖਉ ਪਰਿੁ ਆਪਨਾ ਆਤਮ ਕੈ ਰਿੰਤਗ ॥ 

ਿਾਗਨ ਤੇ ਸੁਪਨਾ ਿਲਾ ਿਸੀਐ ਪਰਿ ਸਿੰਤਗ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਿਰਨ ਆਸਰਮ ਸਾਸਤਰ ਸੁਨਉ ਦਰਸਨ ਕੀ ਤਪਆਸ ॥ 

ਰੂਪੁ ਨ ਰੇਖ ਨ ਪਿੰਚ ਤਤ ਿਾਕਰੁ ਅਤਿਨਾਸ ॥੨॥ 

ਓਹੁ ਸਰੂਪ ੁਸਿੰਤਨ ਕਹਤਹ ਤਵਰਲੇ ਿਗੋੀਸੁਰ ॥ 

ਕਤਰ ਤਕਰਪਾ ਿਾ ਕਉ ਤਮਲੇ ਧਤਨ ਧਤਨ ਤੇ ਈਸੁਰ ॥੩॥ 

ਸੋ ਅਿੰਤਤਰ ਸੋ ਿਾਹਰ ੇਤਿਨਸੇ ਤਹ ਿਰਮਾ ॥ 

ਨਾਨਕ ਤਤਸ ੁਪਰਿ ੁਿੇਤਿਆ ਿਾ ਕੇ ਪੂਰਨ ਕਰਮਾ ॥੪॥੩੧॥੬੧॥ 
 
  



 912 

ਕਤਿ ਕਲ ਸੁਿਸ ੁਗਾਵਉ ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਰਾਿ ੁਿੋਗ ੁਤਿਤਨ ਮਾਤਣਓ ॥ 
 

ਸਵਈਏ ਮਹਲ ੇਪਤਹਲ ੇਕ ੇ੧ (1389-11) 

ਇਕ ਮਤਨ ਪੁਰਖ ੁਤਧਆਇ ਿਰਦਾਤਾ ॥ 

ਸਿੰਤ ਸਹਾਰ ੁਸਦਾ ਤਿਤਖਆਤਾ ॥ 

ਤਾਸੁ ਚਰਨ ਲ ੇਤਰਦੈ ਿਸਾਵਉ ॥ 

ਤਉ ਪਰਮ ਗੁਰ ੂਨਾਨਕ ਗੁਨ ਗਾਵਉ ॥੧॥ 

ਗਾਵਉ ਗੁਨ ਪਰਮ ਗੁਰੂ ਸੁਖ ਸਾਗਰ ਦੁਰਤ ਤਨਵਾਰਣ ਸਿਦ ਸਰ ੇ॥ 

ਗਾਵਤਹ ਗਿੰਿੀਰ ਧਤਰ ਮਤਤ ਸਾਗਰ ਿੋਗੀ ਿਿੰਗਮ ਤਧਆਨੁ ਧਰ ੇ॥ 

ਗਾਵਤਹ ਇਿੰਦਰਾਤਦ ਿਗਤ ਪਰਤਹਲਾਤਦਕ ਆਤਮ ਰਸੁ ਤਿਤਨ ਿਾਤਣਓ ॥ 

ਕਤਿ ਕਲ ਸੁਿਸੁ ਗਾਵਉ ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਰਾਿੁ ਿੋਗੁ ਤਿਤਨ ਮਾਤਣਓ ॥੨॥ 

ਗਾਵਤਹ ਿਨਕਾਤਦ ਿੁਗਤਤ ਿੋਗੇਸੁਰ ਹਤਰ ਰਸ ਪੂਰਨ ਸਰਿ ਕਲਾ ॥ 

ਗਾਵਤਹ ਸਨਕਾਤਦ ਸਾਧ ਤਸਧਾਤਦਕ ਮੁਤਨ ਿਨ ਗਾਵਤਹ ਅਚਲ ਛਲਾ ॥ 

ਗਾਵੈ ਗੁਣ ਧਮੋੁ ਅਿਲ ਮਿੰਡਲਵ ੈਿਗਤਤ ਿਾਇ ਰਸੁ ਿਾਤਣਓ ॥ 

ਕਤਿ ਕਲ ਸੁਿਸੁ ਗਾਵਉ ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਰਾਿੁ ਿੋਗੁ ਤਿਤਨ ਮਾਤਣਓ ॥੩॥ 

ਗਾਵਤਹ ਕਤਪਲਾਤਦ ਆਤਦ ਿੋਗਸੇੁਰ ਅਪਰਿੰਪਰ ਅਵਤਾਰ ਵਰ ੋ॥ 

ਗਾਵੈ ਿਮਦਗਤਨ ਪਰਸਰਾਮੇਸਰੁ ਕਰ ਕੁਿਾਰ ੁਰਘੁ ਤੇਿੁ ਹਤਰਓ ॥ 

ਉਧੌ ਅਕ੍ਰੂਰ ੁਤਿਦਰੁ ਗੁਣ ਗਾਵੈ ਸਰਿਾਤਮੁ ਤਿਤਨ ਿਾਤਣਓ ॥ 

ਕਤਿ ਕਲ ਸੁਿਸੁ ਗਾਵਉ ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਰਾਿੁ ਿੋਗੁ ਤਿਤਨ ਮਾਤਣਓ ॥੪॥ 

ਗਾਵਤਹ ਗੁਣ ਿਰਨ ਚਾਤਰ ਖਿ ਦਰਸਨ ਿਰਹਮਾਤਦਕ ਤਸਮਰਿੰਤਥ ਗੁਨਾ ॥ 

ਗਾਵੈ ਗੁਣ ਸੇਸ ੁਸਹਸ ਤਿਹਿਾ ਰਸ ਆਤਦ ਅਿੰਤਤ ਤਲਵ ਲਾਤਗ ਧੁਨਾ ॥ 

ਗਾਵੈ ਗੁਣ ਮਹਾਦਉੇ ਿੈਰਾਗੀ ਤਿਤਨ ਤਧਆਨ ਤਨਰਿੰਤਤਰ ਿਾਤਣਓ ॥ 

ਕਤਿ ਕਲ ਸੁਿਸੁ ਗਾਵਉ ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਰਾਿੁ ਿੋਗੁ ਤਿਤਨ ਮਾਤਣਓ ॥੫॥ 

ਰਾਿੁ ਿੋਗ ੁਮਾਤਣਓ ਿਤਸਓ ਤਨਰਵੈਰੁ ਤਰਦਿੰਤਤਰ ॥ 

ਤਸਰਸਤਿ ਸਗਲ ਉਧਰੀ ਨਾਤਮ ਲੇ ਤਤਰਓ ਤਨਰਿੰਤਤਰ ॥ 

ਗੁਣ ਗਾਵਤਹ ਸਨਕਾਤਦ ਆਤਦ ਿਨਕਾਤਦ ਿੁਗਹ ਲਤਗ ॥ 

ਧਿੰਤਨ ਧਿੰਤਨ ਗੁਰੁ ਧਿੰਤਨ ਿਨਮੁ ਸਕਯਥੁ ਿਲੌ ਿਤਗ ॥ 

ਪਾਤਾਲ ਪੁਰੀ ਿਕੈਾਰ ਧੁਤਨ ਕਤਿ ਿਨ ਕਲ ਵਖਾਤਣਓ ॥ 

ਹਤਰ ਨਾਮ ਰਤਸਕ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਰਾਿੁ ਿੋਗੁ ਤੈ ਮਾਤਣਓ ॥੬॥ 

ਸਤਿੁਤਗ ਤ ੈਮਾਤਣਓ ਛਤਲਓ ਿਤਲ ਿਾਵਨ ਿਾਇਓ ॥ 
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ਤਰੇਤੈ ਤ ੈਮਾਤਣਓ ਰਾਮੁ ਰਘੁਵਿੰਸੁ ਕਹਾਇਓ ॥ 

ਦੁਆਪੁਤਰ ਤਿਸਨ ਮੁਰਾਤਰ ਕਿੰਸ ੁਤਕਰਤਾਰਥੁ ਕੀਓ ॥ 

ਉਗਰਸੈਣ ਕਉ ਰਾਿੁ ਅਿੈ ਿਗਤਹ ਿਨ ਦੀਓ ॥ 

ਕਤਲਿੁਤਗ ਪਰਮਾਣੁ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ੁਅਿੰਗਦੁ ਅਮਰੁ ਕਹਾਇਓ ॥ 

ਸਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਿ ੁਅਤਿਚਲੁ ਅਿਲੁ ਆਤਦ ਪੁਰਤਖ ਫੁਰਮਾਇਓ ॥੭॥ 

ਗੁਣ ਗਾਵੈ ਰਤਵਦਾਸ ੁਿਗਤੁ ਿਦੈੇਵ ਤਤਰਲੋਚਨ ॥ 

ਨਾਮਾ ਿਗਤੁ ਕਿੀਰੁ ਸਦਾ ਗਾਵਤਹ ਸਮ ਲੋਚਨ ॥ 

ਿਗਤੁ ਿੇਤਣ ਗੁਣ ਰਵ ੈਸਹਤਿ ਆਤਮ ਰਿੰਗੁ ਮਾਣ ੈ॥ 

ਿੋਗ ਤਧਆਤਨ ਗੁਰ ਤਗਆਤਨ ਤਿਨਾ ਪਰਿ ਅਵਰ ੁਨ ਿਾਣ ੈ॥ 

ਸੁਖਦੇਉ ਪਰੀਖਯਤੁ ਗੁਣ ਰਵੈ ਗੋਤਮ ਤਰਤਖ ਿਸ ੁਗਾਇਓ ॥ 

ਕਤਿ ਕਲ ਸੁਿਸੁ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਤਨਤ ਨਵਤਨ ੁਿਤਗ ਛਾਇਓ ॥੮॥ 

ਗੁਣ ਗਾਵਤਹ ਪਾਯਾਤਲ ਿਗਤ ਨਾਗਾਤਦ ਿੁਯਿੰਗਮ ॥ 

ਮਹਾਦੇਉ ਗੁਣ ਰਵ ੈਸਦਾ ਿੋਗੀ ਿਤਤ ਿਿੰਗਮ ॥ 

ਗੁਣ ਗਾਵੈ ਮੁਤਨ ਿਯਾਸ ੁਤਿਤਨ ਿਦੇ ਿਯਾਕਰਣ ਿੀਚਾਤਰਅ ॥ 

ਿਰਹਮਾ ਗੁਣ ਉਚਰ ੈਤਿਤਨ ਹੁਕਤਮ ਸਿ ਤਸਰਸਤਿ ਸਵਾਰੀਅ ॥ 

ਿਰਹਮਿੰਡ ਖਿੰਡ ਪੂਰਨ ਿਰਹਮੁ ਗੁਣ ਤਨਰਗੁਣ ਸਮ ਿਾਤਣਓ ॥ 

ਿਪੁ ਕਲ ਸੁਿਸੁ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਸਹਿੁ ਿੋਗੁ ਤਿਤਨ ਮਾਤਣਓ ॥੯॥ 

ਗੁਣ ਗਾਵਤਹ ਨਵ ਨਾਥ ਧਿੰਤਨ ਗੁਰੁ ਸਾਤਚ ਸਮਾਇਓ ॥ 

ਮਾਂਧਾਤਾ ਗੁਣ ਰਵੈ ਿਨੇ ਚਿਵ ੈਕਹਾਇਓ ॥ 

ਗੁਣ ਗਾਵੈ ਿਤਲ ਰਾਉ ਸਪਤ ਪਾਤਾਤਲ ਿਸਿੰਤ ੌ॥ 

ਿਰਥਤਰ ਗੁਣ ਉਚਰ ੈਸਦਾ ਗੁਰ ਸਿੰਤਗ ਰਹਿੰਤੌ ॥ 

ਦੂਰਿਾ ਪਰੂਰਉ ਅਿੰਗਰੈ ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਿਸ ੁਗਾਇਓ ॥ 

ਕਤਿ ਕਲ ਸੁਿਸੁ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਘਤਿ ਘਤਿ ਸਹਤਿ ਸਮਾਇਓ ॥੧੦॥ 
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ਕਿਹੂ ਖੀਤਰ ਖਾਡ ਘੀਉ ਨ ਿਾਵ ੈ॥ 
 

ਿੈਰਉ ਨਾਮਦੇਵ ਿੀਉ ॥ (1164-5) 

ਕਿਹੂ ਖੀਤਰ ਖਾਡ ਘੀਉ ਨ ਿਾਵੈ ॥ 

ਕਿਹੂ ਘਰ ਘਰ ਿੂਕ ਮਗਾਵੈ ॥ 

ਕਿਹੂ ਕੂਰਨੁ ਚਨੇ ਤਿਨਾਵ ੈ॥੧॥ 

ਤਿਉ ਰਾਮੁ ਰਾਖ ੈਤਤਉ ਰਹੀਐ ਰੇ ਿਾਈ ॥ 

ਹਤਰ ਕੀ ਮਤਹਮਾ ਤਕਛ ੁਕਥਨੁ ਨ ਿਾਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਕਿਹੂ ਤੁਰੇ ਤੁਰਿੰਗ ਨਚਾਵ ੈ॥ 

ਕਿਹੂ ਪਾਇ ਪਨਹੀਓ ਨ ਪਾਵ ੈ॥੨॥ 

ਕਿਹੂ ਖਾਿ ਸੁਪੇਦੀ ਸੁਵਾਵੈ ॥ 

ਕਿਹੂ ਿੂਤਮ ਪੈਆਰੁ ਨ ਪਾਵੈ ॥੩॥ 

ਿਨਤਤ ਨਾਮਦਉੇ ਇਕ ੁਨਾਮੁ ਤਨਸਤਾਰ ੈ॥ 

ਤਿਹ ਗੁਰੁ ਤਮਲੈ ਤਤਹ ਪਾਤਰ ਉਤਾਰ ੈ॥੪॥੫॥ 
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ਕਰ ਕਤਰ ਿਹਲ ਰਸਨਾ ਗੁਣ ਗਾਵਉ ॥ 
 

ਗਉਿੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (189-19) 

ਕਰ ਕਤਰ ਿਹਲ ਰਸਨਾ ਗੁਣ ਗਾਵਉ ॥ 

ਚਰਨ ਿਾਕੁਰ ਕੈ ਮਾਰਤਗ ਧਾਵਉ ॥੧॥ 

ਿਲੋ ਸਮੋ ਤਸਮਰਨ ਕੀ ਿਰੀਆ ॥ 

ਤਸਮਰਤ ਨਾਮੁ ਿੈ ਪਾਤਰ ਉਤਰੀਆ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਨੇਤਰ ਸਿੰਤਨ ਕਾ ਦਰਸਨੁ ਪੇਖੁ ॥ 

ਪਰਿ ਅਤਵਨਾਸੀ ਮਨ ਮਤਹ ਲੇਖੁ ॥੨॥ 

ਸੁਤਣ ਕੀਰਤਨ ੁਸਾਧ ਪਤਹ ਿਾਇ ॥ 

ਿਨਮ ਮਰਣ ਕੀ ਤਰਾਸ ਤਮਿਾਇ ॥੩॥ 

ਚਰਣ ਕਮਲ ਿਾਕੁਰ ਉਤਰ ਧਾਤਰ ॥ 

ਦੁਲਿ ਦੇਹ ਨਾਨਕ ਤਨਸਤਾਤਰ ॥੪॥੫੧॥੧੨੦॥ 
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ਕਰ ਿੋਤਿ ਨਾਨਕ ੁਦਾਨੁ ਮਾਂਗੈ ਦਹੇੁ ਅਪਨਾ ਨਾਉ ॥ 
 

ਮਾਲੀ ਗਉਿਾ ਮਹਲਾ ੫ ਦੁਪਦੇ    (987-18) 

ਹਤਰ ਸਮਰਥ ਕੀ ਸਰਨਾ ॥ 

ਿੀਉ ਤਪਿੰਡੁ ਧਨੁ ਰਾਤਸ ਮੇਰੀ ਪਰਿ ਏਕ ਕਾਰਨ ਕਰਨਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਤਸਮਤਰ ਤਸਮਤਰ ਸਦਾ ਸੁਖ ੁਪਾਈਐ ਿੀਵਣ ੈਕਾ ਮੂਲ ੁ॥ 

ਰਤਵ ਰਤਹਆ ਸਰਿਤ ਿਾਈ ਸੂਖਮੋ ਅਸਥੂਲ ॥੧॥ 

ਆਲ ਿਾਲ ਤਿਕਾਰ ਤਤਿ ਸਤਿ ਹਤਰ ਗੁਨਾ ਤਨਤਤ ਗਾਉ ॥ 

ਕਰ ਿੋਤਿ ਨਾਨਕੁ ਦਾਨੁ ਮਾਂਗੈ ਦੇਹੁ ਅਪਨਾ ਨਾਉ ॥੨॥੧॥੬॥ 
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ਕਤਰ ਆਸਾ ਆਇਓ ਪਰਿ ਮਾਗਤਨ ॥ 
 

ਤਿਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (804-3) 

ਤਨੁ ਮਨੁ ਧਨੁ ਅਰਪਉ ਸਿੁ ਅਪਨਾ ॥ 

ਕਵਨ ਸ ੁਮਤਤ ਤਿਤ ੁਹਤਰ ਹਤਰ ਿਪਨਾ ॥੧॥ 

ਕਤਰ ਆਸਾ ਆਇਓ ਪਰਿ ਮਾਗਤਨ ॥ 

ਤੁਮਹ ਪੇਖਤ ਸੋਿਾ ਮੇਰ ੈਆਗਤਨ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਅਤਨਕ ਿੁਗਤਤ ਕਤਰ ਿਹੁਤੁ ਿੀਚਾਰਉ ॥ 

ਸਾਧਸਿੰਤਗ ਇਸੁ ਮਨਤਹ ਉਧਾਰਉ ॥੨॥ 

ਮਤਤ ਿੁਤਧ ਸੁਰਤਤ ਨਾਹੀ ਚਤੁਰਾਈ ॥ 

ਤਾ ਤਮਲੀਐ ਿਾ ਲਏ ਤਮਲਾਈ ॥੩॥ 

ਨੈਨ ਸਿੰਤੋਖੇ ਪਰਿ ਦਰਸਨੁ ਪਾਇਆ ॥ 

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਸਫਲੁ ਸੋ ਆਇਆ ॥੪॥੪॥੯॥ 
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ਕਤਰ ਇਸਨਾਨ ੁਤਸਮਤਰ ਪਰਿੁ ਅਪਨਾ ਮਨ ਤਨ ਿਏ ਅਰੋਗਾ ॥ 
 

ਸਰੋਤਿ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (611-11) 

ਕਤਰ ਇਸਨਾਨ ੁਤਸਮਤਰ ਪਰਿੁ ਅਪਨਾ ਮਨ ਤਨ ਿਏ ਅਰੋਗਾ ॥ 

ਕੋਤਿ ਤਿਘਨ ਲਾਥੇ ਪਰਿ ਸਰਣਾ ਪਰਗਿੇ ਿਲੇ ਸਿੰਿੋਗਾ ॥੧॥ 

ਪਰਿ ਿਾਣੀ ਸਿਦੁ ਸੁਿਾਤਖਆ ॥ 

ਗਾਵਹੁ ਸੁਣਹੁ ਪਿਹੁ ਤਨਤ ਿਾਈ ਗੁਰ ਪੂਰ ੈਤ ੂਰਾਤਖਆ ॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਸਾਚਾ ਸਾਤਹਿੁ ਅਤਮਤਤ ਵਡਾਈ ਿਗਤਤ ਵਛਲ ਦਇਆਲਾ ॥ 

ਸਿੰਤਾ ਕੀ ਪੈਿ ਰਖਦਾ ਆਇਆ ਆਤਦ ਤਿਰਦੁ ਪਰਤਤਪਾਲਾ ॥੨॥ 

ਹਤਰ ਅਿੰਤਮਰਤ ਨਾਮੁ ਿੋਿਨੁ ਤਨਤ ਿੁਿੰਚਹੁ ਸਰਿ ਵਲੇਾ ਮੁਤਖ ਪਾਵਹੁ ॥ 

ਿਰਾ ਮਰਾ ਤਾਪੁ ਸਿੁ ਨਾਿਾ ਗੁਣ ਗੋਤਿਿੰਦ ਤਨਤ ਗਾਵਹੁ ॥੩॥ 

ਸੁਣੀ ਅਰਦਾਤਸ ਸੁਆਮੀ ਮੇਰ ੈਸਰਿ ਕਲਾ ਿਤਣ ਆਈ ॥ 

ਪਰਗਿ ਿਈ ਸਗਲੇ ਿਗੁ ਅਿੰਤਤਰ ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਕੀ ਵਤਡਆਈ ॥੪॥੧੧॥ 
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ਕਤਰ ਤਕਰਪਾ ਅਪਨਾ ਦਰਸੁ ਦੀਿੈ ਿਸੁ ਗਾਵਉ ਤਨਤਸ ਅਰੁ ਿੋਰ ॥ 
 

ਗੂਿਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (500-1) 

ਕਤਰ ਤਕਰਪਾ ਅਪਨਾ ਦਰਸ ੁਦੀਿ ੈਿਸੁ ਗਾਵਉ ਤਨਤਸ ਅਰੁ ਿਰੋ ॥ 

ਕੇਸ ਸਿੰਤਗ ਦਾਸ ਪਗ ਝਾਰਉ ਇਹ ੈਮਨੋਰਥ ਮੋਰ ॥੧॥ 

ਿਾਕੁਰ ਤੁਝ ਤਿਨ ੁਿੀਆ ਨ ਹਰੋ ॥ 

ਤਚਤਤ ਤਚਤਵਉ ਹਤਰ ਰਸਨ ਅਰਾਧਉ ਤਨਰਖਉ ਤੁਮਰੀ ਓਰ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਦਇਆਲ ਪੁਰਖ ਸਰਿ ਕੇ ਿਾਕੁਰ ਤਿਨਉ ਕਰਉ ਕਰ ਿਤੋਰ ॥ 

ਨਾਮੁ ਿਪੈ ਨਾਨਕ ੁਦਾਸ ੁਤੁਮਰ ੋਉਧਰਤਸ ਆਖੀ ਫੋਰ ॥੨॥੧੧॥੨੦॥ 
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ਕਤਰ ਤਕਰਪਾ ਅਪਨ ੈਘਤਰ ਆਇਆ ਤਾ ਤਮਤਲ ਸਖੀਆ ਕਾਿੁ ਰਚਾਇਆ ॥ 
 

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੧ ॥ (351-13) 

ਕਤਰ ਤਕਰਪਾ ਅਪਨ ੈਘਤਰ ਆਇਆ ਤਾ ਤਮਤਲ ਸਖੀਆ ਕਾਿੁ ਰਚਾਇਆ ॥ 

ਖੇਲੁ ਦੇਤਖ ਮਤਨ ਅਨਦ ੁਿਇਆ ਸਹੁ ਵੀਆਹਣ ਆਇਆ ॥੧॥ 

ਗਾਵਹੁ ਗਾਵਹੁ ਕਾਮਣੀ ਤਿਿੇਕ ਿੀਚਾਰੁ ॥ 

ਹਮਰੈ ਘਤਰ ਆਇਆ ਿਗਿੀਵਨੁ ਿਤਾਰ ੁ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਗੁਰੂ ਦੁਆਰ ੈਹਮਰਾ ਵੀਆਹੁ ਤਿ ਹੋਆ ਿਾਂ ਸਹੁ ਤਮਤਲਆ ਤਾਂ ਿਾਤਨਆ ॥ 

ਤਤਹੁ ਲੋਕਾ ਮਤਹ ਸਿਦੁ ਰਤਵਆ ਹੈ ਆਪ ੁਗਇਆ ਮਨ ੁਮਾਤਨਆ ॥੨॥ 

ਆਪਣਾ ਕਾਰਿੁ ਆਤਪ ਸਵਾਰੇ ਹੋਰਤਨ ਕਾਰਿੁ ਨ ਹੋਈ ॥ 

ਤਿਤੁ ਕਾਰਤਿ ਸਤ ੁਸਿੰਤੋਖੁ ਦਇਆ ਧਰਮੁ ਹੈ ਗੁਰਮੁਤਖ ਿੂਝ ੈਕਈੋ ॥੩॥ 

ਿਨਤਤ ਨਾਨਕ ੁਸਿਨਾ ਕਾ ਤਪਰ ੁਏਕੋ ਸਇੋ ॥ 

ਤਿਸ ਨੋ ਨਦਤਰ ਕਰ ੇਸਾ ਸੋਹਾਗਤਣ ਹੋਇ ॥੪॥੧੦॥ 
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ਕਤਰ ਤਕਰਪਾ ਹਤਰ ਪਰਗਿੀ ਆਇਆ ॥ 
 

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (375-12) 

ਕਤਰ ਤਕਰਪਾ ਹਤਰ ਪਰਗਿੀ ਆਇਆ ॥ 

ਤਮਤਲ ਸਤਤਗੁਰ ਧਨੁ ਪੂਰਾ ਪਾਇਆ ॥੧॥ 

ਐਸਾ ਹਤਰ ਧਨੁ ਸਿੰਚੀਐ ਿਾਈ ॥ 

ਿਾਤਹ ਨ ਿਾਲ ੈਿਤਲ ਨਹੀ ਡੂਿੈ ਸਿੰਗੁ ਛਤੋਡ ਕਤਰ ਕਤਹੁ ਨ ਿਾਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਤੋਤਿ ਨ ਆਵ ੈਤਨਖੁਤਿ ਨ ਿਾਇ ॥ 

ਖਾਇ ਖਰਤਚ ਮਨ ੁਰਤਹਆ ਅਘਾਇ ॥੨॥ 

ਸੋ ਸਚ ੁਸਾਹੁ ਤਿਸੁ ਘਤਰ ਹਤਰ ਧਨੁ ਸਿੰਚਾਣਾ ॥ 

ਇਸੁ ਧਨ ਤ ੇਸਿੁ ਿਗੁ ਵਰਸਾਣਾ ॥੩॥ 

ਤਤਤਨ ਹਤਰ ਧਨ ੁਪਾਇਆ ਤਿਸ ੁਪੁਰਿ ਤਲਖੇ ਕਾ ਲਹਣਾ ॥ 

ਿਨ ਨਾਨਕ ਅਿੰਤਤ ਵਾਰ ਨਾਮੁ ਗਹਣਾ ॥੪॥੧੮॥ 
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ਕਤਰ ਤਕਰਪਾ ਕਰਹ ੁਪਰਿ ਦਾਤਤ ॥ 
 

ਿੈਰਉ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (1144-9) 

ਤੂ ਮੇਰਾ ਤਪਤਾ ਤੂਹੈ ਮੇਰਾ ਮਾਤਾ ॥ 

ਤੂ ਮੇਰ ੇਿੀਅ ਪਰਾਨ ਸੁਖਦਾਤਾ ॥ 

ਤੂ ਮੇਰਾ ਿਾਕੁਰੁ ਹਉ ਦਾਸੁ ਤੇਰਾ ॥ 

ਤੁਝ ਤਿਨ ੁਅਵਰ ੁਨਹੀ ਕ ੋਮੇਰਾ ॥੧॥ 

ਕਤਰ ਤਕਰਪਾ ਕਰਹੁ ਪਰਿ ਦਾਤਤ ॥ 

ਤੁਮਹਰੀ ਉਸਤਤਤ ਕਰਉ ਤਦਨ ਰਾਤਤ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਹਮ ਤੇਰੇ ਿਿੰਤ ਤੂ ਿਿਾਵਨਹਾਰਾ ॥ 

ਹਮ ਤੇਰੇ ਤਿਖਾਰੀ ਦਾਨ ੁਦੇਤਹ ਦਾਤਾਰਾ ॥ 

ਤਉ ਪਰਸਾਤਦ ਰਿੰਗ ਰਸ ਮਾਣੇ ॥ 

ਘਿ ਘਿ ਅਿੰਤਤਰ ਤੁਮਤਹ ਸਮਾਣੇ ॥੨॥ 

ਤੁਮਹਰੀ ਤਿਪਾ ਤੇ ਿਪੀਐ ਨਾਉ ॥ 

ਸਾਧਸਿੰਤਗ ਤੁਮਰੇ ਗੁਣ ਗਾਉ ॥ 

ਤੁਮਹਰੀ ਦਇਆ ਤੇ ਹੋਇ ਦਰਦ ਤਿਨਾਸੁ ॥ 

ਤੁਮਰੀ ਮਇਆ ਤੇ ਕਮਲ ਤਿਗਾਸ ੁ॥੩॥ 

ਹਉ ਿਤਲਹਾਤਰ ਿਾਉ ਗੁਰਦੇਵ ॥ 

ਸਫਲ ਦਰਸਨ ੁਿਾ ਕੀ ਤਨਰਮਲ ਸਵੇ ॥ 

ਦਇਆ ਕਰਹੁ ਿਾਕੁਰ ਪਰਿ ਮੇਰੇ ॥ 

ਗੁਣ ਗਾਵੈ ਨਾਨਕ ੁਤਨਤ ਤੇਰੇ ॥੪॥੧੮॥੩੧॥ 
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ਕਤਰ ਤਕਰਪਾ ਗੁਰ ਪਾਰਿਰਹਮ ਪੂਰੇ ਅਨਤਦਨੁ ਨਾਮ ੁਵਖਾਣਾ ਰਾਮ ॥ 
 

ਤਿਹਾਗਿਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (543-9) 

ਕਤਰ ਤਕਰਪਾ ਗੁਰ ਪਾਰਿਰਹਮ ਪੂਰੇ ਅਨਤਦਨ ੁਨਾਮੁ ਵਖਾਣਾ ਰਾਮ ॥ 

ਅਿੰਤਮਰਤ ਿਾਣੀ ਉਚਰਾ ਹਤਰ ਿਸੁ ਤਮਿਾ ਲਾਗ ੈਤੇਰਾ ਿਾਣਾ ਰਾਮ ॥ 

ਕਤਰ ਦਇਆ ਮਇਆ ਗੋਪਾਲ ਗੋਤਿਿੰਦ ਕੋਇ ਨਾਹੀ ਤੁਝ ਤਿਨਾ ॥ 

ਸਮਰਥ ਅਗਥ ਅਪਾਰ ਪੂਰਨ ਿੀਉ ਤਨੁ ਧਨੁ ਤਮੁਹ ਮਨਾ ॥ 

ਮੂਰਖ ਮੁਗਧ ਅਨਾਥ ਚਿੰਚਲ ਿਲਹੀਨ ਨੀਚ ਅਿਾਣਾ ॥ 

ਤਿਨਵਿੰਤਤ ਨਾਨਕ ਸਰਤਣ ਤੇਰੀ ਰਤਖ ਲੇਹੁ ਆਵਣ ਿਾਣਾ ॥੧॥ 

ਸਾਧਹ ਸਰਣੀ ਪਾਈਐ ਹਤਰ ਿੀਉ ਗੁਣ ਗਾਵਹ ਹਤਰ ਨੀਤਾ ਰਾਮ ॥ 

ਧੂਤਰ ਿਗਤਨ ਕੀ ਮਤਨ ਤਤਨ ਲਗਉ ਹਤਰ ਿੀਉ ਸਿ ਪਤਤਤ ਪਨੁੀਤਾ ਰਾਮ ॥ 

ਪਤਤਤਾ ਪਨੁੀਤਾ ਹਤੋਹ ਤਤਨਹ ਸਿੰਤਗ ਤਿਨਹ ਤਿਧਾਤਾ ਪਾਇਆ ॥ 

ਨਾਮ ਰਾਤੇ ਿੀਅ ਦਾਤੇ ਤਨਤ ਦਤੇਹ ਚਿਤਹ ਸਵਾਇਆ ॥ 

ਤਰਤਧ ਤਸਤਧ ਨਵ ਤਨਤਧ ਹਤਰ ਿਤਪ ਤਿਨੀ ਆਤਮੁ ਿੀਤਾ ॥ 

ਤਿਨਵਿੰਤਤ ਨਾਨਕ ੁਵਡਿਾਤਗ ਪਾਈਅਤਹ ਸਾਧ ਸਾਿਨ ਮੀਤਾ ॥੨॥ 

ਤਿਨੀ ਸਚੁ ਵਣਿੰਤਿਆ ਹਤਰ ਿੀਉ ਸੇ ਪੂਰੇ ਸਾਹਾ ਰਾਮ ॥ 

ਿਹੁਤੁ ਖਿਾਨਾ ਤਤਿੰਨ ਪਤਹ ਹਤਰ ਿੀਉ ਹਤਰ ਕੀਰਤਨੁ ਲਾਹਾ ਰਾਮ ॥ 

ਕਾਮੁ ਿੋਧੁ ਨ ਲੋਿੁ ਤਿਆਪ ੈਿੋ ਿਨ ਪਰਿ ਤਸਉ ਰਾਤਤਆ ॥ 

ਏਕੁ ਿਾਨਤਹ ਏਕੁ ਮਾਨਤਹ ਰਾਮ ਕੈ ਰਿੰਤਗ ਮਾਤਤਆ ॥ 

ਲਤਗ ਸਿੰਤ ਚਰਣੀ ਪਿੇ ਸਰਣੀ ਮਤਨ ਤਤਨਾ ਓਮਾਹਾ ॥ 

ਤਿਨਵਿੰਤਤ ਨਾਨਕ ੁਤਿਨ ਨਾਮੁ ਪਲੈ ਸਈੇ ਸਚ ੇਸਾਹਾ ॥੩॥ 

ਨਾਨਕ ਸੋਈ ਤਸਮਰੀਐ ਹਤਰ ਿੀਉ ਿਾ ਕੀ ਕਲ ਧਾਰੀ ਰਾਮ ॥ 

ਗੁਰਮੁਤਖ ਮਨਹੁ ਨ ਵੀਸਰ ੈਹਤਰ ਿੀਉ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖੁ ਮੁਰਾਰੀ ਰਾਮ ॥ 

ਦੂਖੁ ਰੋਗੁ ਨ ਿਉ ਤਿਆਪ ੈਤਿਨਹੀ ਹਤਰ ਹਤਰ ਤਧਆਇਆ ॥ 

ਸਿੰਤ ਪਰਸਾਤਦ ਤਰ ੇਿਵਿਲੁ ਪੂਰਤਿ ਤਲਤਖਆ ਪਾਇਆ ॥ 

ਵਿੀ ਵਧਾਈ ਮਤਨ ਸਾਂਤਤ ਆਈ ਤਮਤਲਆ ਪੁਰਖੁ ਅਪਾਰੀ ॥ 

ਤਿਨਵਿੰਤਤ ਨਾਨਕ ੁਤਸਮਤਰ ਹਤਰ ਹਤਰ ਇਛ ਪਿੰਨੀ ਹਮਾਰੀ ॥੪॥੩॥ 
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ਕਤਰ ਤਕਰਪਾ ਦਇਆਲ ਪਰਿ ਇਹ ਤਨਤਧ ਤਸਤਧ ਪਾਵਉ ॥ 
 

ਤਿਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (812-1) 

ਸਰਵਨੀ ਸੁਨਉ ਹਤਰ ਹਤਰ ਹਰੇ ਿਾਕੁਰ ਿਸੁ ਗਾਵਉ ॥ 

ਸਿੰਤ ਚਰਣ ਕਰ ਸੀਸੁ ਧਤਰ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਤਧਆਵਉ ॥੧॥ 

ਕਤਰ ਤਕਰਪਾ ਦਇਆਲ ਪਰਿ ਇਹ ਤਨਤਧ ਤਸਤਧ ਪਾਵਉ ॥ 

ਸਿੰਤ ਿਨਾ ਕੀ ਰੇਣੁਕਾ ਲੈ ਮਾਥੈ ਲਾਵਉ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਨੀਚ ਤੇ ਨੀਚੁ ਅਤਤ ਨੀਚ ੁਹੋਇ ਕਤਰ ਤਿਨਉ ਿੁਲਾਵਉ ॥ 

ਪਾਵ ਮਲਵੋਾ ਆਪ ੁਤਤਆਤਗ ਸਿੰਤਸਿੰਤਗ ਸਮਾਵਉ ॥੨॥ 

ਸਾਤਸ ਸਾਤਸ ਨਹ ਵੀਸਰ ੈਅਨ ਕਤਤਹ ਨ ਧਾਵਉ ॥ 

ਸਫਲ ਦਰਸਨ ਗੁਰ ੁਿੇਿੀਐ ਮਾਨੁ ਮੋਹੁ ਤਮਿਾਵਉ ॥੩॥ 

ਸਤੁ ਸਿੰਤੋਖੁ ਦਇਆ ਧਰਮੁ ਸੀਗਾਰੁ ਿਨਾਵਉ ॥ 

ਸਫਲ ਸੁਹਾਗਤਣ ਨਾਨਕਾ ਅਪਨੁੇ ਪਰਿ ਿਾਵਉ ॥੪॥੧੫॥੪੫॥ 
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ਕਤਰ ਤਕਰਪਾ ਧੂਤਰ ਦੇਹੁ ਸਿੰਤਨ ਕੀ ਸੁਖ ੁਨਾਨਕੁ ਇਹੁ ਿਾਛ ੈ॥ 
 

ਗਉਿੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (207-8) 

ਤਮਲਹੁ ਤਪਆਰ ੇਿੀਆ ॥ 

ਪਰਿ ਕੀਆ ਤੁਮਾਰਾ ਥੀਆ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਅਤਨਕ ਿਨਮ ਿਹੁ ਿੋਨੀ ਿਰਤਮਆ ਿਹੁਤਰ ਿਹੁਤਰ ਦੁਖੁ ਪਾਇਆ ॥ 

ਤੁਮਰੀ ਤਿਪਾ ਤੇ ਮਾਨੁਖ ਦੇਹ ਪਾਈ ਹੈ ਦੇਹੁ ਦਰਸੁ ਹਤਰ ਰਾਇਆ ॥੧॥ 

ਸੋਈ ਹੋਆ ਿੋ ਤਤਸੁ ਿਾਣਾ ਅਵਰੁ ਨ ਤਕਨ ਹੀ ਕੀਤਾ ॥ 

ਤੁਮਰ ੈਿਾਣ ੈਿਰਤਮ ਮੋਤਹ ਮੋਤਹਆ ਿਾਗਤੁ ਨਾਹੀ ਸੂਤਾ ॥੨॥ 

ਤਿਨਉ ਸੁਨਹ ੁਤੁਮ ਪਰਾਨਪਤਤ ਤਪਆਰੇ ਤਕਰਪਾ ਤਨਤਧ ਦਇਆਲਾ ॥ 

ਰਾਤਖ ਲੇਹ ੁਤਪਤਾ ਪਰਿ ਮੇਰੇ ਅਨਾਥਹ ਕਤਰ ਪਰਤਤਪਾਲਾ ॥੩॥ 

ਤਿਸ ਨੋ ਤੁਮਤਹ ਤਦਖਾਇਓ ਦਰਸਨੁ ਸਾਧਸਿੰਗਤਤ ਕੈ ਪਾਛੈ ॥ 

ਕਤਰ ਤਕਰਪਾ ਧੂਤਰ ਦੇਹ ੁਸਿੰਤਨ ਕੀ ਸੁਖੁ ਨਾਨਕ ੁਇਹੁ ਿਾਛ ੈ॥੪॥੯॥੧੩੦॥ 
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ਕਤਰ ਤਕਰਪਾ ਪਰਿ ਦੀਨ ਦਇਆਲਾ ॥ 
 

ਵਡਹਿੰਸੁ ਮਃ ੫ ॥ (563-3) 

ਅਿੰਤਰਿਾਮੀ ਸੋ ਪਰਿੁ ਪੂਰਾ ॥ 

ਦਾਨੁ ਦਇੇ ਸਾਧੂ ਕੀ ਧੂਰਾ ॥੧॥ 

ਕਤਰ ਤਕਰਪਾ ਪਰਿ ਦੀਨ ਦਇਆਲਾ ॥ 

ਤੇਰੀ ਓਿ ਪੂਰਨ ਗੋਪਾਲਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਿਤਲ ਥਤਲ ਮਹੀਅਤਲ ਰਤਹਆ ਿਰਪੂਰੇ ॥ 

ਤਨਕਤਿ ਵਸੈ ਨਾਹੀ ਪਰਿੁ ਦੂਰ ੇ॥੨॥ 

ਤਿਸ ਨੋ ਨਦਤਰ ਕਰ ੇਸ ੋਤਧਆਏ ॥ 

ਆਿ ਪਹਰ ਹਤਰ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਏ ॥੩॥ 

ਿੀਅ ਿਿੰਤ ਸਗਲ ੇਪਰਤਤਪਾਰੇ ॥ 

ਸਰਤਨ ਪਤਰਓ ਨਾਨਕ ਹਤਰ ਦਆੁਰੇ ॥੪॥੪॥ 
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ਕਤਰ ਤਕਰਪਾ ਪੂਰਨ ਸੁਖਦਾਤੇ ॥ 
 

ਮਲਾਰ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (1270-13) 

ਗੁਰ ਕੇ ਚਰਨ ਤਹਰਦੈ ਵਸਾਏ ॥ 

ਕਤਰ ਤਕਰਪਾ ਪਰਤਿ ਆਤਪ ਤਮਲਾਏ ॥ 

ਅਪਨ ੇਸਵੇਕ ਕਉ ਲਏ ਪਰਿੁ ਲਾਇ ॥ 

ਤਾ ਕੀ ਕੀਮਤਤ ਕਹੀ ਨ ਿਾਇ ॥੧॥ 

ਕਤਰ ਤਕਰਪਾ ਪੂਰਨ ਸੁਖਦਾਤ ੇ॥ 

ਤੁਮਹਰੀ ਤਿਪਾ ਤੇ ਤਿੰ ਤਚਤਤ ਆਵਤਹ ਆਿ ਪਹਰ ਤੇਰ ੈਰਿੰਤਗ ਰਾਤੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਗਾਵਣੁ ਸੁਨਣ ੁਸਿੁ ਤੇਰਾ ਿਾਣਾ ॥ 

ਹੁਕਮੁ ਿੂਝ ੈਸ ੋਸਾਤਚ ਸਮਾਣਾ ॥ 

ਿਤਪ ਿਤਪ ਿੀਵਤਹ ਤੇਰਾ ਨਾਂਉ ॥ 

ਤੁਝ ਤਿਨ ੁਦੂਿਾ ਨਾਹੀ ਥਾਉ ॥੨॥ 

ਦੁਖ ਸੁਖ ਕਰਤੇ ਹੁਕਮੁ ਰਿਾਇ ॥ 

ਿਾਣ ੈਿਖਸ ਿਾਣ ੈਦੇਇ ਸਿਾਇ ॥ 

ਦੁਹਾਂ ਤਸਤਰਆਂ ਕਾ ਕਰਤਾ ਆਤਪ ॥ 

ਕੁਰਿਾਣੁ ਿਾਂਈ ਤੇਰੇ ਪਰਤਾਪ ॥੩॥ 

ਤੇਰੀ ਕੀਮਤਤ ਤੂਹੈ ਿਾਣਤਹ ॥ 

ਤੂ ਆਪ ੇਿੂਝਤਹ ਸਤੁਣ ਆਤਪ ਵਖਾਣਤਹ ॥ 

ਸੇਈ ਿਗਤ ਿੋ ਤੁਧੁ ਿਾਣ ੇ॥ 

ਨਾਨਕ ਤਤਨ ਕੈ ਸਦ ਕੁਰਿਾਣ ੇ॥੪॥੨॥੨੦॥ 
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ਕਤਰ ਤਕਰਪਾ ਮੇਰੇ ਪਰੀਤਮ ਸੁਆਮੀ ਨਤੇਰ ਦੇਖਤਹ ਦਰਸੁ ਤੇਰਾ ਰਾਮ ॥ 
 

ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (780-17) 

ਕਤਰ ਤਕਰਪਾ ਮੇਰੇ ਪਰੀਤਮ ਸਆੁਮੀ ਨੇਤਰ ਦੇਖਤਹ ਦਰਸੁ ਤੇਰਾ ਰਾਮ ॥ 

ਲਾਖ ਤਿਹਵਾ ਦੇਹ ੁਮੇਰੇ ਤਪਆਰੇ ਮੁਖੁ ਹਤਰ ਆਰਾਧੇ ਮੇਰਾ ਰਾਮ ॥ 

ਹਤਰ ਆਰਾਧੇ ਿਮ ਪਿੰਥ ੁਸਾਧੇ ਦੂਖੁ ਨ ਤਵਆਪੈ ਕੋਈ ॥ 

ਿਤਲ ਥਤਲ ਮਹੀਅਤਲ ਪੂਰਨ ਸਆੁਮੀ ਿਤ ਦੇਖਾ ਤਤ ਸਈੋ ॥ 

ਿਰਮ ਮੋਹ ਤਿਕਾਰ ਨਾਿੇ ਪਰਿੁ ਨੇਰ ਹੂ ਤੇ ਨੇਰਾ ॥ 

ਨਾਨਕ ਕਉ ਪਰਿ ਤਕਰਪਾ ਕੀਿ ੈਨੇਤਰ ਦੇਖਤਹ ਦਰਸੁ ਤੇਰਾ ॥੧॥ 

ਕੋਤਿ ਕਰਨ ਦੀਿਤਹ ਪਰਿ ਪਰੀਤਮ ਹਤਰ ਗੁਣ ਸੁਣੀਅਤਹ ਅਤਿਨਾਸੀ ਰਾਮ ॥ 

ਸੁਤਣ ਸੁਤਣ ਇਹ ੁਮਨ ੁਤਨਰਮਲ ੁਹੋਵੈ ਕਿੀਐ ਕਾਲ ਕੀ ਫਾਸੀ ਰਾਮ ॥ 

ਕਿੀਐ ਿਮ ਫਾਸੀ ਤਸਮਤਰ ਅਤਿਨਾਸੀ ਸਗਲ ਮਿੰਗਲ ਸੁਤਗਆਨਾ ॥ 

ਹਤਰ ਹਤਰ ਿਪੁ ਿਪੀਐ ਤਦਨੁ ਰਾਤੀ ਲਾਗੈ ਸਹਤਿ ਤਧਆਨਾ ॥ 

ਕਲਮਲ ਦੁਖ ਿਾਰ ੇਪਰਿ ੂਤਚਤਾਰੇ ਮਨ ਕੀ ਦੁਰਮਤਤ ਨਾਸੀ ॥ 

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਪਰਿ ਤਕਰਪਾ ਕੀਿ ੈਹਤਰ ਗੁਣ ਸੁਣੀਅਤਹ ਅਤਵਨਾਸੀ ॥੨॥ 

ਕਰੋਤਿ ਹਸਤ ਤੇਰੀ ਿਹਲ ਕਮਾਵਤਹ ਚਰਣ ਚਲਤਹ ਪਰਿ ਮਾਰਤਗ ਰਾਮ ॥ 

ਿਵ ਸਾਗਰ ਨਾਵ ਹਤਰ ਸਵੇਾ ਿ ੋਚਿੈ ਤਤਸੁ ਤਾਰਤਗ ਰਾਮ ॥ 

ਿਵਿਲੁ ਤਤਰਆ ਹਤਰ ਹਤਰ ਤਸਮਤਰਆ ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰ ੇ॥ 

ਮਹਾ ਤਿਕਾਰ ਗਏ ਸੁਖ ਉਪਿੇ ਿਾਿੇ ਅਨਹਦ ਤੂਰੇ ॥ 

ਮਨ ਿਾਂਛਤ ਫਲ ਪਾਏ ਸਗਲੇ ਕੁਦਰਤਤ ਕੀਮ ਅਪਾਰਤਗ ॥ 

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਪਰਿ ਤਕਰਪਾ ਕੀਿ ੈਮਨ ੁਸਦਾ ਚਲੈ ਤੇਰ ੈਮਾਰਤਗ ॥੩॥ 

ਏਹੋ ਵਰੁ ਏਹਾ ਵਤਡਆਈ ਇਹੁ ਧਨੁ ਹੋਇ ਵਡਿਾਗਾ ਰਾਮ ॥ 

ਏਹੋ ਰਿੰਗੁ ਏਹੋ ਰਸ ਿਗੋਾ ਹਤਰ ਚਰਣੀ ਮਨੁ ਲਾਗਾ ਰਾਮ ॥ 

ਮਨੁ ਲਾਗਾ ਚਰਣੇ ਪਰਿ ਕੀ ਸਰਣੇ ਕਰਣ ਕਾਰਣ ਗੋਪਾਲਾ ॥ 

ਸਿੁ ਤਕਛ ੁਤੇਰਾ ਤੂ ਪਰਿੁ ਮੇਰਾ ਮੇਰੇ ਿਾਕੁਰ ਦੀਨ ਦਇਆਲਾ ॥ 

ਮੋਤਹ ਤਨਰਗੁਣ ਪਰੀਤਮ ਸੁਖ ਸਾਗਰ ਸਿੰਤਸਿੰਤਗ ਮਨ ੁਿਾਗਾ ॥ 

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਪਰਤਿ ਤਕਰਪਾ ਕੀਨਹੀ ਚਰਣ ਕਮਲ ਮਨੁ ਲਾਗਾ ॥੪॥੩॥੬॥ 
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ਕਤਰ ਤਕਰਪਾ ਵਸਹੁ ਮਰੇ ੈਤਹਰਦੈ ਹੋਇ ਸਹਾਈ ਆਤਪ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
 

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (405-17) 

ਉਦਮੁ ਕਰਉ ਕਰਾਵਹੁ ਿਾਕੁਰ ਪੇਖਤ ਸਾਧੂ ਸਿੰਤਗ ॥ 

ਹਤਰ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਚਰਾਵਹੁ ਰਿੰਗਤਨ ਆਪੇ ਹੀ ਪਰਿ ਰਿੰਤਗ ॥੧॥ 

ਮਨ ਮਤਹ ਰਾਮ ਨਾਮਾ ਿਾਤਪ ॥ 

ਕਤਰ ਤਕਰਪਾ ਵਸਹੁ ਮੇਰ ੈਤਹਰਦੈ ਹੋਇ ਸਹਾਈ ਆਤਪ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਸੁਤਣ ਸੁਤਣ ਨਾਮੁ ਤੁਮਾਰਾ ਪਰੀਤਮ ਪਰਿ ੁਪੇਖਨ ਕਾ ਚਾਉ ॥ 

ਦਇਆ ਕਰਹੁ ਤਕਰਮ ਅਪਨੁ ੇਕਉ ਇਹ ੈਮਨੋਰਥੁ ਸੁਆਉ ॥੨॥ 

ਤਨੁ ਧਨੁ ਤੇਰਾ ਤਿੰ ਪਰਿੁ ਮੇਰਾ ਹਮਰੈ ਵਤਸ ਤਕਛੁ ਨਾਤਹ ॥ 

ਤਿਉ ਤਿਉ ਰਾਖਤਹ ਤਤਉ ਤਤਉ ਰਹਣਾ ਤੇਰਾ ਦੀਆ ਖਾਤਹ ॥੩॥ 

ਿਨਮ ਿਨਮ ਕੇ ਤਕਲਤਵਖ ਕਾਿ ੈਮਿਨੁ ਹਤਰ ਿਨ ਧੂਤਰ ॥ 

ਿਾਇ ਿਗਤਤ ਿਰਮ ਿਉ ਨਾਸ ੈਹਤਰ ਨਾਨਕ ਸਦਾ ਹਿੂਤਰ ॥੪॥੪॥੧੩੯॥ 
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ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਲੇਹ ੁਮੀਤਾ ਲੇਹ ੁਆਗ ੈਤਿਖਮ ਪਿੰਥ ੁਿੈਆਨ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
 

ਰਾਗੁ ਗੌਿੀ ਮਾਲਵਾ ਮਹਲਾ ੫     (214-6) 

ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਲੇਹੁ ਮੀਤਾ ਲੇਹੁ ਆਗੈ ਤਿਖਮ ਪਿੰਥੁ ਿੈਆਨ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਸੇਵਤ ਸੇਵਤ ਸਦਾ ਸੇਤਵ ਤੇਰ ੈਸਿੰਤਗ ਿਸਤੁ ਹੈ ਕਾਲੁ ॥ 

ਕਤਰ ਸਵੇਾ ਤਿੰ ਸਾਧ ਕੀ ਹ ੋਕਾਿੀਐ ਿਮ ਿਾਲ ੁ॥੧॥ 

ਹੋਮ ਿਗ ਤੀਰਥ ਕੀਏ ਤਿਤਚ ਹਉਮੈ ਿਧੇ ਤਿਕਾਰ ॥ 

ਨਰਕੁ ਸੁਰਗੁ ਦੁਇ ਿੁਿੰਚਨਾ ਹਇੋ ਿਹੁਤਰ ਿਹੁਤਰ ਅਵਤਾਰ ॥੨॥ 

ਤਸਵ ਪੁਰੀ ਿਰਹਮ ਇਿੰਦਰ ਪੁਰੀ ਤਨਹਚਲੁ ਕੋ ਥਾਉ ਨਾਤਹ ॥ 

ਤਿਨੁ ਹਤਰ ਸੇਵਾ ਸੁਖੁ ਨਹੀ ਹ ੋਸਾਕਤ ਆਵਤਹ ਿਾਤਹ ॥੩॥ 

ਿਸੈੋ ਗੁਤਰ ਉਪਦੇਤਸਆ ਮ ੈਤੈਸੋ ਕਤਹਆ ਪੁਕਾਤਰ ॥ 

ਨਾਨਕ ੁਕਹੈ ਸੁਤਨ ਰੇ ਮਨਾ ਕਤਰ ਕੀਰਤਨੁ ਹੋਇ ਉਧਾਰੁ ॥੪॥੧॥੧੫੮॥ 
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ਕਰ ੁਮਸਤਤਕ ਗੁਤਰ ਪੂਰ ੈਧਤਰਓ ਮਨ ੁਿੀਤ ੋਿਗ ੁਸਾਰੀ ॥ 
 

ਗਉਿੀ ਮਾਲਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (215-5) 

ਪਾਇਆ ਲਾਲ ੁਰਤਨ ੁਮਤਨ ਪਾਇਆ ॥ 

ਤਨੁ ਸੀਤਲੁ ਮਨ ੁਸੀਤਲੁ ਥੀਆ ਸਤਗੁਰ ਸਿਤਦ ਸਮਾਇਆ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਲਾਥੀ ਿੂਖ ਤਤਰਸਨ ਸਿ ਲਾਥੀ ਤਚਿੰਤਾ ਸਗਲ ਤਿਸਾਰੀ ॥ 

ਕਰੁ ਮਸਤਤਕ ਗੁਤਰ ਪੂਰ ੈਧਤਰਓ ਮਨੁ ਿੀਤ ੋਿਗੁ ਸਾਰੀ ॥੧॥ 

ਤਤਰਪਤਤ ਅਘਾਇ ਰਹ ੇਤਰਦ ਅਿੰਤਤਰ ਡੋਲਨ ਤੇ ਅਿ ਚੂਕੇ ॥ 

ਅਖੁਿੁ ਖਿਾਨਾ ਸਤਤਗੁਤਰ ਦੀਆ ਤੋਤਿ ਨਹੀ ਰੇ ਮੂਕ ੇ॥੨॥ 

ਅਚਰਿੁ ਏਕੁ ਸੁਨਹੁ ਰ ੇਿਾਈ ਗੁਤਰ ਐਸੀ ਿੂਝ ਿੁਝਾਈ ॥ 

ਲਾਤਹ ਪਰਦਾ ਿਾਕੁਰੁ ਿਉ ਿਤੇਿਓ ਤਉ ਤਿਸਰੀ ਤਾਤਤ ਪਰਾਈ ॥੩॥ 

ਕਤਹਓ ਨ ਿਾਈ ਏਹੁ ਅਚਿੰਿਉ ਸ ੋਿਾਨ ੈਤਿਤਨ ਚਾਤਖਆ ॥ 

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਸਚ ਿਏ ਤਿਗਾਸਾ ਗੁਤਰ ਤਨਧਾਨ ੁਤਰਦੈ ਲੈ ਰਾਤਖਆ ॥੪॥੩॥੧੬੧॥ 
 
  



 932 

ਕਰਉ ਤਿਨਉ ਗੁਰ ਅਪਨੇ ਪਰੀਤਮ ਹਤਰ ਵਰੁ ਆਤਣ ਤਮਲਾਵ ੈ॥ 
 

ਮਲਾਰ ਮਹਲਾ ੧ ॥ (1254-9) 

ਕਰਉ ਤਿਨਉ ਗੁਰ ਅਪਨ ੇਪਰੀਤਮ ਹਤਰ ਵਰ ੁਆਤਣ ਤਮਲਾਵੈ ॥ 

ਸੁਤਣ ਘਨ ਘੋਰ ਸੀਤਲੁ ਮਨ ੁਮੋਰਾ ਲਾਲ ਰਤੀ ਗੁਣ ਗਾਵ ੈ॥੧॥ 

ਿਰਸੁ ਘਨਾ ਮੇਰਾ ਮਨ ੁਿੀਨਾ ॥ 

ਅਿੰਤਮਰਤ ਿੂਿੰਦ ਸੁਹਾਨੀ ਹੀਅਰ ੈਗੁਤਰ ਮੋਹੀ ਮਨੁ ਹਤਰ ਰਤਸ ਲੀਨਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਸਹਤਿ ਸੁਖੀ ਵਰ ਕਾਮਤਣ ਤਪਆਰੀ ਤਿਸੁ ਗੁਰ ਿਚਨੀ ਮਨ ੁਮਾਤਨਆ ॥ 

ਹਤਰ ਵਤਰ ਨਾਤਰ ਿਈ ਸੋਹਾਗਤਣ ਮਤਨ ਤਤਨ ਪਰੇਮੁ ਸੁਖਾਤਨਆ ॥੨॥ 

ਅਵਗਣ ਤਤਆਤਗ ਿਈ ਿੈਰਾਗਤਨ ਅਸਤਥਰੁ ਵਰੁ ਸੋਹਾਗੁ ਹਰੀ ॥ 

ਸੋਗੁ ਤਵਿਗੋੁ ਤਤਸ ੁਕਦੇ ਨ ਤਵਆਪੈ ਹਤਰ ਪਰਤਿ ਅਪਣੀ ਤਕਰਪਾ ਕਰੀ ॥੩॥ 

ਆਵਣ ਿਾਣੁ ਨਹੀ ਮਨ ੁਤਨਹਚਲੁ ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਕੀ ਓਿ ਗਹੀ ॥ 

ਨਾਨਕ ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਿਤਪ ਗੁਰਮੁਤਖ ਧਨੁ ਸੋਹਾਗਤਣ ਸਚੁ ਸਹੀ ॥੪॥੨॥ 
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ਕਰਉ ਿੇਨਤੀ ਸਤਤਗੁਰ ਅਪੁਨੀ ॥ 
 

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (388-4) 

ਹਤਰ ਹਤਰ ਅਖਰ ਦੁਇ ਇਹ ਮਾਲਾ ॥ 

ਿਪਤ ਿਪਤ ਿਏ ਦੀਨ ਦਇਆਲਾ ॥੧॥ 

ਕਰਉ ਿੇਨਤੀ ਸਤਤਗੁਰ ਅਪੁਨੀ ॥ 

ਕਤਰ ਤਕਰਪਾ ਰਾਖਹੁ ਸਰਣਾਈ ਮੋ ਕਉ ਦੇਹ ੁਹਰੇ ਹਤਰ ਿਪਨੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਹਤਰ ਮਾਲਾ ਉਰ ਅਿੰਤਤਰ ਧਾਰੈ ॥ 

ਿਨਮ ਮਰਣ ਕਾ ਦੂਖੁ ਤਨਵਾਰ ੈ॥੨॥ 

ਤਹਰਦੈ ਸਮਾਲ ੈਮੁਤਖ ਹਤਰ ਹਤਰ ਿੋਲੈ ॥ 

ਸੋ ਿਨੁ ਇਤ ਉਤ ਕਤਤਹ ਨ ਡਲੋੈ ॥੩॥ 

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਿ ੋਰਾਚੈ ਨਾਇ ॥ 

ਹਤਰ ਮਾਲਾ ਤਾ ਕੈ ਸਿੰਤਗ ਿਾਇ ॥੪॥੧੯॥੭੦॥ 
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ਕਰਉ ਮਨਰੋਥ ਮਨ ੈਮਾਤਹ ਅਪਨ ੇਪਰਿ ਤੇ ਪਾਵਉ ॥ 
 

ਤਿਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (813-13) 

ਿਲੁ ਢੋਵਉ ਇਹ ਸੀਸ ਕਤਰ ਕਰ ਪਗ ਪਖਲਾਵਉ ॥ 

ਿਾਤਰ ਿਾਉ ਲਖ ਿੇਰੀਆ ਦਰਸੁ ਪੇਤਖ ਿੀਵਾਵਉ ॥੧॥ 

ਕਰਉ ਮਨੋਰਥ ਮਨ ੈਮਾਤਹ ਅਪਨ ੇਪਰਿ ਤੇ ਪਾਵਉ ॥ 

ਦੇਉ ਸੂਹਨੀ ਸਾਧ ਕੈ ਿੀਿਨ ੁਢਲੋਾਵਉ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਅਿੰਤਮਰਤ ਗੁਣ ਸਿੰਤ ਿੋਲਤ ੇਸਤੁਣ ਮਨਤਹ ਪੀਲਾਵਉ ॥ 

ਉਆ ਰਸ ਮਤਹ ਸਾਂਤਤ ਤਤਰਪਤਤ ਹੋਇ ਤਿਖੈ ਿਲਤਨ ਿੁਝਾਵਉ ॥੨॥ 

ਿਿ ਿਗਤਤ ਕਰਤਹ ਸਿੰਤ ਮਿੰਡਲੀ ਤਤਨਹ ਤਮਤਲ ਹਤਰ ਗਾਵਉ ॥ 

ਕਰਉ ਨਮਸਕਾਰ ਿਗਤ ਿਨ ਧੂਤਰ ਮੁਤਖ ਲਾਵਉ ॥੩॥ 

ਊਿਤ ਿੈਿਤ ਿਪਉ ਨਾਮੁ ਇਹ ੁਕਰਮੁ ਕਮਾਵਉ ॥ 

ਨਾਨਕ ਕੀ ਪਰਿ ਿੇਨਤੀ ਹਤਰ ਸਰਤਨ ਸਮਾਵਉ ॥੪॥੨੧॥੫੧॥ 
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ਕਰਹੁ ਗਤਤ ਦਇਆਲ ਸਿੰਤਹੁ ਮੋਰੀ ॥ 
 

ਸਾਰਗ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (1217-2) 

ਕਰਹੁ ਗਤਤ ਦਇਆਲ ਸਿੰਤਹ ੁਮੋਰੀ ॥ 

ਤੁਮ ਸਮਰਥ ਕਾਰਨ ਕਰਨਾ ਤਿੂੀ ਤੁਮ ਹੀ ਿੋਰੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਿਨਮ ਿਨਮ ਕੇ ਤਿਖਈ ਤੁਮ ਤਾਰੇ ਸੁਮਤਤ ਸਿੰਤਗ ਤੁਮਾਰ ੈਪਾਈ ॥ 

ਅਤਨਕ ਿੋਤਨ ਿਰਮਤੇ ਪਰਿ ਤਿਸਰਤ ਸਾਤਸ ਸਾਤਸ ਹਤਰ ਗਾਈ ॥੧॥ 

ਿੋ ਿੋ ਸਿੰਤਗ ਤਮਲ ੇਸਾਧ ੂਕੈ ਤੇ ਤ ੇਪਤਤਤ ਪਨੁੀਤਾ ॥ 

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਿਾ ਕੇ ਵਡਿਾਗਾ ਤਤਤਨ ਿਨਮੁ ਪਦਾਰਥੁ ਿੀਤਾ ॥੨॥੪੨॥੬੫॥ 
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ਕਰਹਲੇ ਮਨ ਪਰਦੇਸੀਆ ਤਕਉ ਤਮਲੀਐ ਹਤਰ ਮਾਇ ॥ 
 

ਰਾਗੁ ਗਉਿੀ ਪੂਰਿੀ ਮਹਲਾ ੪ ਕਰਹਲ ੇ (234-3) 

ਕਰਹਲੇ ਮਨ ਪਰਦੇਸੀਆ ਤਕਉ ਤਮਲੀਐ ਹਤਰ ਮਾਇ ॥ 

ਗੁਰੁ ਿਾਤਗ ਪੂਰ ੈਪਾਇਆ ਗਤਲ ਤਮਤਲਆ ਤਪਆਰਾ ਆਇ ॥੧॥ 

ਮਨ ਕਰਹਲਾ ਸਤਤਗੁਰੁ ਪੁਰਖੁ ਤਧਆਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਮਨ ਕਰਹਲਾ ਵੀਚਾਰੀਆ ਹਤਰ ਰਾਮ ਨਾਮ ਤਧਆਇ ॥ 

ਤਿਥੈ ਲੇਖਾ ਮਿੰਗੀਐ ਹਤਰ ਆਪੇ ਲਏ ਛਡਾਇ ॥੨॥ 

ਮਨ ਕਰਹਲਾ ਅਤਤ ਤਨਰਮਲਾ ਮਲੁ ਲਾਗੀ ਹਉਮੈ ਆਇ ॥ 

ਪਰਤਤਖ ਤਪਰੁ ਘਤਰ ਨਾਤਲ ਤਪਆਰਾ ਤਵਛੁਤਿ ਚੋਿਾ ਖਾਇ ॥੩॥ 

ਮਨ ਕਰਹਲਾ ਮੇਰ ੇਪਰੀਤਮਾ ਹਤਰ ਤਰਦੈ ਿਾਤਲ ਿਾਲਾਇ ॥ 

ਉਪਾਇ ਤਕਤੈ ਨ ਲਿਈ ਗੁਰ ੁਤਹਰਦੈ ਹਤਰ ਦੇਖਾਇ ॥੪॥ 

ਮਨ ਕਰਹਲਾ ਮੇਰ ੇਪਰੀਤਮਾ ਤਦਨੁ ਰਤੈਣ ਹਤਰ ਤਲਵ ਲਾਇ ॥ 

ਘਰੁ ਿਾਇ ਪਾਵਤਹ ਰਿੰਗ ਮਹਲੀ ਗੁਰ ੁਮੇਲੇ ਹਤਰ ਮੇਲਾਇ ॥੫॥ 

ਮਨ ਕਰਹਲਾ ਤਿੰ ਮੀਤੁ ਮੇਰਾ ਪਾਖਿੰਡੁ ਲੋਿੁ ਤਿਾਇ ॥ 

ਪਾਖਿੰਤਡ ਲੋਿੀ ਮਾਰੀਐ ਿਮ ਡਿੰਡੁ ਦੇਇ ਸਿਾਇ ॥੬॥ 

ਮਨ ਕਰਹਲਾ ਮੇਰ ੇਪਰਾਨ ਤੂਿੰ ਮਲੈੁ ਪਾਖਿੰਡੁ ਿਰਮੁ ਗਵਾਇ ॥ 

ਹਤਰ ਅਿੰਤਮਰਤ ਸਰ ੁਗੁਤਰ ਪੂਤਰਆ ਤਮਤਲ ਸਿੰਗਤੀ ਮਲ ੁਲਤਹ ਿਾਇ ॥੭॥ 

ਮਨ ਕਰਹਲਾ ਮੇਰ ੇਤਪਆਤਰਆ ਇਕ ਗੁਰ ਕੀ ਤਸਖ ਸੁਣਾਇ ॥ 

ਇਹੁ ਮੋਹੁ ਮਾਇਆ ਪਸਤਰਆ ਅਿੰਤਤ ਸਾਤਥ ਨ ਕੋਈ ਿਾਇ ॥੮॥ 

ਮਨ ਕਰਹਲਾ ਮੇਰ ੇਸਾਿਨਾ ਹਤਰ ਖਰਚੁ ਲੀਆ ਪਤਤ ਪਾਇ ॥ 

ਹਤਰ ਦਰਗਹ ਪੈਨਾਇਆ ਹਤਰ ਆਤਪ ਲਇਆ ਗਤਲ ਲਾਇ ॥੯॥ 

ਮਨ ਕਰਹਲਾ ਗੁਤਰ ਮਿੰਤਨਆ ਗੁਰਮੁਤਖ ਕਾਰ ਕਮਾਇ ॥ 

ਗੁਰ ਆਗ ੈਕਤਰ ਿੋਦਿੀ ਿਨ ਨਾਨਕ ਹਤਰ ਮੇਲਾਇ ॥੧੦॥੧॥ 
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ਕਰਤਾ ਸਿੁ ਕੋ ਤੇਰ ੈਿੋਤਰ ॥ 
 

ਤਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੧ ॥ (17-16) 

ਆਵਹੁ ਿੈਣੇ ਗਤਲ ਤਮਲਹ ਅਿੰਤਕ ਸਹੇਲਿੀਆਹ ॥ 

ਤਮਤਲ ਕੈ ਕਰਹ ਕਹਾਣੀਆ ਸਿੰਮਰਥ ਕਿੰਤ ਕੀਆਹ ॥ 

ਸਾਚੇ ਸਾਤਹਿ ਸਤਿ ਗੁਣ ਅਉਗਣ ਸਤਿ ਅਸਾਹ ॥੧॥ 

ਕਰਤਾ ਸਿੁ ਕ ੋਤੇਰ ੈਿਤੋਰ ॥ 

ਏਕੁ ਸਿਦੁ ਿੀਚਾਰੀਐ ਿਾ ਤੂ ਤਾ ਤਕਆ ਹਤੋਰ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਿਾਇ ਪੁਛਹ ੁਸੋਹਾਗਣੀ ਤੁਸੀ ਰਾਤਵਆ ਤਕਨੀ ਗੁਣੀ  ॥ 

ਸਹਤਿ ਸਿੰਤਤੋਖ ਸੀਗਾਰੀਆ ਤਮਿਾ ਿੋਲਣੀ ॥ 

ਤਪਰੁ ਰੀਸਾਲ ੂਤਾ ਤਮਲ ੈਿਾ ਗੁਰ ਕਾ ਸਿਦੁ ਸੁਣੀ ॥੨॥ 

ਕੇਤੀਆ ਤੇਰੀਆ ਕੁਦਰਤੀ ਕਵੇਡ ਤੇਰੀ ਦਾਤਤ ॥ 

ਕੇਤੇ ਤੇਰੇ ਿੀਅ ਿਿੰਤ ਤਸਫਤਤ ਕਰਤਹ ਤਦਨੁ ਰਾਤਤ ॥ 

ਕੇਤੇ ਤੇਰੇ ਰਪੂ ਰਿੰਗ ਕੇਤੇ ਿਾਤਤ ਅਿਾਤਤ ॥੩॥ 

ਸਚੁ ਤਮਲ ੈਸਚੁ ਊਪਿ ੈਸਚ ਮਤਹ ਸਾਤਚ ਸਮਾਇ ॥ 

ਸੁਰਤਤ ਹਵੋੈ ਪਤਤ ਊਗਵੈ ਗੁਰਿਚਨੀ ਿਉ ਖਾਇ ॥ 

ਨਾਨਕ ਸਚਾ ਪਾਤਤਸਾਹੁ ਆਪੇ ਲਏ ਤਮਲਾਇ ॥੪॥੧੦॥ 
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ਕਰਤਾ ਤੂ ਮੇਰਾ ਿਿਮਾਨੁ ॥ 
 

ਪਰਿਾਤੀ ਮਹਲਾ ੧ ॥ (1329-5) 

ਗੁਰ ਪਰਸਾਦੀ ਤਵਤਦਆ ਵੀਚਾਰ ੈਪਤਿ ਪਤਿ ਪਾਵੈ ਮਾਨੁ ॥ 

ਆਪਾ ਮਧੇ ਆਪੁ ਪਰਗਾਤਸਆ ਪਾਇਆ ਅਿੰਤਮਰਤ ੁਨਾਮੁ ॥੧॥ 

ਕਰਤਾ ਤੂ ਮੇਰਾ ਿਿਮਾਨੁ ॥ 

ਇਕ ਦਤਖਣਾ ਹਉ ਤ ੈਪਤਹ ਮਾਗਉ ਦਤੇਹ ਆਪਣਾ ਨਾਮੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਪਿੰਚ ਤਸਕਰ ਧਾਵਤ ਰਾਖ ੇਚੂਕਾ ਮਤਨ ਅਤਿਮਾਨ ੁ॥ 

ਤਦਸਤਿ ਤਿਕਾਰੀ ਦੁਰਮਤਤ ਿਾਗੀ ਐਸਾ ਿਰਹਮ ਤਗਆਨ ੁ॥੨॥ 

ਿਤੁ ਸਤੁ ਚਾਵਲ ਦਇਆ ਕਣਕ ਕਤਰ ਪਰਾਪਤਤ ਪਾਤੀ ਧਾਨੁ ॥ 

ਦੂਧੁ ਕਰਮੁ ਸਿੰਤੋਖੁ ਘੀਉ ਕਤਰ ਐਸਾ ਮਾਂਗਉ ਦਾਨੁ ॥੩॥ 

ਤਖਮਾ ਧੀਰਿੁ ਕਤਰ ਗਊ ਲਵੇਰੀ ਸਹਿੇ ਿਛਰਾ ਖੀਰੁ ਪੀਐ ॥ 

ਤਸਫਤਤ ਸਰਮ ਕਾ ਕਪਿਾ ਮਾਂਗਉ ਹਤਰ ਗੁਣ ਨਾਨਕ ਰਵਤ ੁਰਹੈ ॥੪॥੭॥ 
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ਕਰਤਾ ਤੂ ਮੈ ਮਾਣ ੁਤਨਮਾਣ ੇ॥ 
 

ਸਰੋਤਿ ਮਹਲਾ ੧ ॥ (596-17) 

ਹਉ ਪਾਪੀ ਪਤਤਤੁ ਪਰਮ ਪਾਖਿੰਡੀ ਤੂ ਤਨਰਮਲ ੁਤਨਰਿੰਕਾਰੀ ॥ 

ਅਿੰਤਮਰਤ ੁਚਾਤਖ ਪਰਮ ਰਤਸ ਰਾਤੇ ਿਾਕੁਰ ਸਰਤਣ ਤੁਮਾਰੀ ॥੧॥ 

ਕਰਤਾ ਤੂ ਮੈ ਮਾਣੁ ਤਨਮਾਣੇ ॥ 

ਮਾਣੁ ਮਹਤੁ ਨਾਮੁ ਧਨ ੁਪਲੈ ਸਾਚੈ ਸਿਤਦ ਸਮਾਣ ੇ॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਤੂ ਪੂਰਾ ਹਮ ਊਰ ੇਹੋਛ ੇਤੂ ਗਉਰਾ ਹਮ ਹਉਰ ੇ॥ 

ਤੁਝ ਹੀ ਮਨ ਰਾਤੇ ਅਤਹਤਨਤਸ ਪਰਿਾਤੇ ਹਤਰ ਰਸਨਾ ਿਤਪ ਮਨ ਰ ੇ॥੨॥ 

ਤੁਮ ਸਾਚ ੇਹਮ ਤੁਮ ਹੀ ਰਾਚੇ ਸਿਤਦ ਿੇਤਦ ਫੁਤਨ ਸਾਚੇ ॥ 

ਅਤਹਤਨਤਸ ਨਾਤਮ ਰਤੇ ਸ ੇਸੂਚੇ ਮਤਰ ਿਨਮੇ ਸੇ ਕਾਚ ੇ॥੩॥ 

ਅਵਰੁ ਨ ਦੀਸੈ ਤਕਸੁ ਸਾਲਾਹੀ ਤਤਸਤਹ ਸਰੀਕ ੁਨ ਕੋਈ ॥ 

ਪਰਣਵਤਤ ਨਾਨਕੁ ਦਾਸਤਨ ਦਾਸਾ ਗੁਰਮਤਤ ਿਾਤਨਆ ਸੋਈ ॥੪॥੫॥ 
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ਕਰਮ ਧਰਮ ਪਾਖਿੰਡ ਿੋ ਦੀਸਤਹ ਤਤਨ ਿਮ ੁਿਾਗਾਤੀ ਲੂਿੈ ॥ 
 

ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (747-15) 

ਕਰਮ ਧਰਮ ਪਾਖਿੰਡ ਿੋ ਦੀਸਤਹ ਤਤਨ ਿਮ ੁਿਾਗਾਤੀ ਲੂਿ ੈ॥ 

ਤਨਰਿਾਣ ਕੀਰਤਨ ੁਗਾਵਹੁ ਕਰਤੇ ਕਾ ਤਨਮਖ ਤਸਮਰਤ ਤਿਤ ੁਛੂਿ ੈ॥੧॥ 

ਸਿੰਤਹੁ ਸਾਗਰੁ ਪਾਤਰ ਉਤਰੀਐ ॥ 

ਿੇ ਕੋ ਿਚਨੁ ਕਮਾਵੈ ਸਿੰਤਨ ਕਾ ਸੋ ਗੁਰ ਪਰਸਾਦੀ ਤਰੀਐ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਕੋਤਿ ਤੀਰਥ ਮਿਨ ਇਸਨਾਨਾ ਇਸੁ ਕਤਲ ਮਤਹ ਮੈਲੁ ਿਰੀਿੈ ॥ 

ਸਾਧਸਿੰਤਗ ਿ ੋਹਤਰ ਗੁਣ ਗਾਵੈ ਸੋ ਤਨਰਮਲੁ ਕਤਰ ਲੀਿ ੈ॥੨॥ 

ਿੇਦ ਕਤੇਿ ਤਸਤਮਰਤਤ ਸਤਿ ਸਾਸਤ ਇਨਹ ਪਤਿਆ ਮੁਕਤਤ ਨ ਹੋਈ ॥ 

ਏਕੁ ਅਖਰੁ ਿੋ ਗੁਰਮੁਤਖ ਿਾਪ ੈਤਤਸ ਕੀ ਤਨਰਮਲ ਸੋਈ ॥੩॥ 

ਖਤਰੀ ਿਰਾਹਮਣ ਸੂਦ ਵੈਸ ਉਪਦਸੇੁ ਚਹੁ ਵਰਨਾ ਕਉ ਸਾਝਾ ॥ 

ਗੁਰਮੁਤਖ ਨਾਮੁ ਿਪੈ ਉਧਰ ੈਸੋ ਕਤਲ ਮਤਹ ਘਤਿ ਘਤਿ ਨਾਨਕ ਮਾਝਾ ॥੪॥੩॥੫੦॥ 
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ਕਰਵਤ ੁਿਲਾ ਨ ਕਰਵਿ ਤੇਰੀ ॥ 
 

ਆਸਾ ਕਿੀਰ ਿੀਉ ॥ (484-7) 

ਕਰਵਤੁ ਿਲਾ ਨ ਕਰਵਿ ਤੇਰੀ ॥ 

ਲਾਗੁ ਗਲੇ ਸੁਨ ੁਤਿਨਤੀ ਮੇਰੀ ॥੧॥ 

ਹਉ ਵਾਰੀ ਮੁਖੁ ਫਤੇਰ ਤਪਆਰੇ ॥ 

ਕਰਵਿੁ ਦੇ ਮੋ ਕਉ ਕਾਹੇ ਕਉ ਮਾਰੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਿਉ ਤਨ ੁਚੀਰਤਹ ਅਿੰਗੁ ਨ ਮੋਰਉ ॥ 

ਤਪਿੰਡ ੁਪਰ ੈਤਉ ਪਰੀਤਤ ਨ ਤੋਰਉ ॥੨॥ 

ਹਮ ਤੁਮ ਿੀਚੁ ਿਇਓ ਨਹੀ ਕਈੋ ॥ 

ਤੁਮਤਹ ਸ ੁਕਿੰਤ ਨਾਤਰ ਹਮ ਸੋਈ ॥੩॥ 

ਕਹਤੁ ਕਿੀਰੁ ਸੁਨਹੁ ਰ ੇਲੋਈ ॥ 

ਅਿ ਤੁਮਰੀ ਪਰਤੀਤਤ ਨ ਹੋਈ ॥੪॥੨॥੩੫॥ 
 
  



 942 

ਕਰੈ ਦਹੁਕਰਮ ਤਦਖਾਵ ੈਹੋਰੁ ॥ 
 

ਗਉਿੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (194-1) 

ਕਰ ੈਦੁਹਕਰਮ ਤਦਖਾਵੈ ਹੋਰੁ ॥ 

ਰਾਮ ਕੀ ਦਰਗਹ ਿਾਧਾ ਚੋਰੁ ॥੧॥ 

ਰਾਮੁ ਰਮ ੈਸੋਈ ਰਾਮਾਣਾ ॥ 

ਿਤਲ ਥਤਲ ਮਹੀਅਤਲ ਏਕੁ ਸਮਾਣਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਅਿੰਤਤਰ ਤਿਖੁ ਮੁਤਖ ਅਿੰਤਮਰਤ ੁਸਣੁਾਵੈ ॥ 

ਿਮ ਪੁਤਰ ਿਾਧਾ ਚੋਿਾ ਖਾਵੈ ॥੨॥ 

ਅਤਨਕ ਪਿਦ ੇਮਤਹ ਕਮਾਵੈ ਤਵਕਾਰ ॥ 

ਤਖਨ ਮਤਹ ਪਰਗਿ ਹੋਤਹ ਸਿੰਸਾਰ ॥੩॥ 

ਅਿੰਤਤਰ ਸਾਤਚ ਨਾਤਮ ਰਤਸ ਰਾਤਾ ॥ 

ਨਾਨਕ ਤਤਸ ੁਤਕਰਪਾਲੁ ਤਿਧਾਤਾ ॥੪॥੭੧॥੧੪੦॥ 
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ਕਤਲ ਸਮੁਦਰ ਿਏ ਰੂਪ ਪਰਗਤਿ ਹਤਰ ਨਾਮ ਉਧਾਰਨੁ ॥ 
 

ਸਵਈਏ ਮਹਲ ੇਪਿੰਿਵ ੇਕ ੇ੫, ਮਥੁਰਾ (1409-9) 

ਕਤਲ ਸਮੁਦਰ ਿਏ ਰੂਪ ਪਰਗਤਿ ਹਤਰ ਨਾਮ ਉਧਾਰਨੁ ॥ 

ਿਸਤਹ ਸਿੰਤ ਤਿਸੁ ਤਰਦ ੈਦੁਖ ਦਾਤਰਦਰ ਤਨਵਾਰਨ ੁ॥ 

ਤਨਰਮਲ ਿੇਖ ਅਪਾਰ ਤਾਸੁ ਤਿਨੁ ਅਵਰੁ ਨ ਕੋਈ ॥ 

ਮਨ ਿਚ ਤਿਤਨ ਿਾਤਣਅਉ ਿਯਉ ਤਤਹ ਸਮਸਤਰ ਸੋਈ ॥ 

ਧਰਤਨ ਗਗਨ ਨਵ ਖਿੰਡ ਮਤਹ ਿੋਤਤ ਸਵਰੂਪੀ ਰਤਹਓ ਿਤਰ ॥ 

ਿਤਨ ਮਥੁਰਾ ਕਛੁ ਿੇਦ ੁਨਹੀ ਗੁਰੁ ਅਰਿੁਨੁ ਪਰਤਖਯ ਹਤਰ ॥੭॥੧੯॥ 
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ਕਲਿੁਗ ਮਤਹ ਿਹੁ ਕਰਮ ਕਮਾਤਹ ॥ 
 

ਿੈਰਉ ਮਹਲਾ ੩ ॥ (1129-17) 

ਕਲਿੁਗ ਮਤਹ ਿਹੁ ਕਰਮ ਕਮਾਤਹ ॥ 

ਨਾ ਰਤੁਤ ਨ ਕਰਮ ਥਾਇ ਪਾਤਹ ॥੧॥ 

ਕਲਿੁਗ ਮਤਹ ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਹੈ ਸਾਰੁ ॥ 

ਗੁਰਮੁਤਖ ਸਾਚਾ ਲਗੈ ਤਪਆਰੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਤਨੁ ਮਨੁ ਖਤੋਿ ਘਰੈ ਮਤਹ ਪਾਇਆ ॥ 

ਗੁਰਮੁਤਖ ਰਾਮ ਨਾਤਮ ਤਚਤੁ ਲਾਇਆ ॥੨॥ 

ਤਗਆਨ ਅਿੰਿਨੁ ਸਤਤਗੁਰ ਤੇ ਹਇੋ ॥ 

ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਰਤਵ ਰਤਹਆ ਤਤਹੁ ਲੋਇ ॥੩॥ 

ਕਤਲਿੁਗ ਮਤਹ ਹਤਰ ਿੀਉ ਏਕੁ ਹੋਰ ਰੁਤਤ ਨ ਕਾਈ ॥ 

ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਤਖ ਤਹਰਦੈ ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਲੇਹ ੁਿਮਾਈ ॥੪॥੧੦॥ 
 
  



 945 

ਕਲਿੁਗ ਮਤਹ ਰਾਮ ਨਾਮ ੁਉਰ ਧਾਰੁ ॥ 
 

ਿੈਰਉ ਮਹਲਾ ੩ ॥ (1129-14) 

ਕਲਿੁਗ ਮਤਹ ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਉਰ ਧਾਰੁ ॥ 

ਤਿਨੁ ਨਾਵ ੈਮਾਥੈ ਪਾਵ ੈਛਾਰ ੁ॥੧॥ 

ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਦਲੁਿੁ ਹੈ ਿਾਈ ॥ 

ਗੁਰ ਪਰਸਾਤਦ ਵਸੈ ਮਤਨ ਆਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਿਨ ਿਾਲਤਹ ਸਇੋ ॥ 

ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਤ ੇਪਰਾਪਤਤ ਹੋਇ ॥੨॥ 

ਹਤਰ ਕਾ ਿਾਣਾ ਮਿੰਨਤਹ ਸ ੇਿਨ ਪਰਵਾਣੁ ॥ 

ਗੁਰ ਕੈ ਸਿਤਦ ਨਾਮ ਨੀਸਾਣ ੁ॥੩॥ 

ਸੋ ਸੇਵਹੁ ਿ ੋਕਲ ਰਤਹਆ ਧਾਤਰ ॥ 

ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਤਖ ਨਾਮੁ ਤਪਆਤਰ ॥੪॥੯॥ 
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ਕਲਿੁਗ ਮਤਹ ਰਾਮ ਨਾਮ ੁਹੈ ਸਾਰੁ ॥ 
 

ਿੈਰਉ ਮਹਲਾ ੩ ॥ (1129-17) 

ਕਲਿੁਗ ਮਤਹ ਿਹੁ ਕਰਮ ਕਮਾਤਹ ॥ 

ਨਾ ਰਤੁਤ ਨ ਕਰਮ ਥਾਇ ਪਾਤਹ ॥੧॥ 

ਕਲਿੁਗ ਮਤਹ ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਹੈ ਸਾਰੁ ॥ 

ਗੁਰਮੁਤਖ ਸਾਚਾ ਲਗੈ ਤਪਆਰੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਤਨੁ ਮਨੁ ਖਤੋਿ ਘਰੈ ਮਤਹ ਪਾਇਆ ॥ 

ਗੁਰਮੁਤਖ ਰਾਮ ਨਾਤਮ ਤਚਤੁ ਲਾਇਆ ॥੨॥ 

ਤਗਆਨ ਅਿੰਿਨੁ ਸਤਤਗੁਰ ਤੇ ਹਇੋ ॥ 

ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਰਤਵ ਰਤਹਆ ਤਤਹੁ ਲੋਇ ॥੩॥ 

ਕਤਲਿੁਗ ਮਤਹ ਹਤਰ ਿੀਉ ਏਕੁ ਹੋਰ ਰੁਤਤ ਨ ਕਾਈ ॥ 

ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਤਖ ਤਹਰਦੈ ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਲੇਹ ੁਿਮਾਈ ॥੪॥੧੦॥ 
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ਕਤਲਿੁਗ ੁਉਧਾਤਰਆ ਗੁਰਦੇਵ ॥ 
 

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (406-4) 

ਅਗਮ ਅਗੋਚਰੁ ਦਰਸੁ ਤੇਰਾ ਸੋ ਪਾਏ ਤਿਸ ੁਮਸਤਤਕ ਿਾਗੁ ॥ 

ਆਤਪ ਤਿਪਾਤਲ ਤਿਪਾ ਪਰਤਿ ਧਾਰੀ ਸਤਤਗੁਤਰ ਿਖਤਸਆ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ॥੧॥ 

ਕਤਲਿੁਗੁ ਉਧਾਤਰਆ ਗੁਰਦਵੇ ॥ 

ਮਲ ਮੂਤ ਮੂਿ ਤਿ ਮੁਘਦ ਹੋਤੇ ਸਤਿ ਲਗੇ ਤੇਰੀ ਸੇਵ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਤੂ ਆਤਪ ਕਰਤਾ ਸਿ ਤਸਰਸਤਿ ਧਰਤਾ ਸਿ ਮਤਹ ਰਤਹਆ ਸਮਾਇ ॥ 

ਧਰਮ ਰਾਿਾ ਤਿਸਮਾਦੁ ਹੋਆ ਸਿ ਪਈ ਪੈਰੀ ਆਇ ॥੨॥ 

ਸਤਿੁਗੁ ਤਰੇਤਾ ਦੁਆਪਰੁ ਿਣੀਐ ਕਤਲਿੁਗੁ ਊਤਮ ੋਿੁਗਾ ਮਾਤਹ ॥ 

ਅਤਹ ਕਰੁ ਕਰੇ ਸੁ ਅਤਹ ਕਰ ੁਪਾਏ ਕੋਈ ਨ ਪਕਿੀਐ ਤਕਸ ੈਥਾਇ ॥੩॥ 

ਹਤਰ ਿੀਉ ਸੋਈ ਕਰਤਹ ਤਿ ਿਗਤ ਤੇਰ ੇਿਾਚਤਹ ਏਹੁ ਤੇਰਾ ਤਿਰਦੁ ॥ 

ਕਰ ਿੋਤਿ ਨਾਨਕ ਦਾਨੁ ਮਾਗ ੈਅਪਤਣਆ ਸਿੰਤਾ ਦੇਤਹ ਹਤਰ ਦਰਸੁ ॥੪॥੫॥੧੪੦॥ 
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ਕਵਨ ਸਿੰਿੋਗ ਤਮਲਉ ਪਰਿ ਅਪਨੇ ॥ 
 

ਰਾਗੁ ਤਿਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੫ ਘਰੁ ੪ ਦੁਪਦੇ  (806-6) 

ਕਵਨ ਸਿੰਿੋਗ ਤਮਲਉ ਪਰਿ ਅਪਨੇ ॥ 

ਪਲੁ ਪਲ ੁਤਨਮਖ ਸਦਾ ਹਤਰ ਿਪਨ ੇ॥੧॥ 

ਚਰਨ ਕਮਲ ਪਰਿ ਕ ੇਤਨਤ ਤਧਆਵਉ ॥ 

ਕਵਨ ਸ ੁਮਤਤ ਤਿਤ ੁਪਰੀਤਮੁ ਪਾਵਉ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਐਸੀ ਤਿਪਾ ਕਰਹੁ ਪਰਿ ਮੇਰ ੇ॥ 

ਹਤਰ ਨਾਨਕ ਤਿਸਰ ੁਨ ਕਾਹੂ ਿਰੇੇ ॥੨॥੧॥੧੯॥ 
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ਕਵਨ ਕਹਾ ਗੁਨ ਕਿੰਤ ਤਪਆਰੇ ॥ 
 

ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (737-9) 

ਤਗਰਹੁ ਵਤਸ ਗੁਤਰ ਕੀਨਾ ਹਉ ਘਰ ਕੀ ਨਾਤਰ ॥ 

ਦਸ ਦਾਸੀ ਕਤਰ ਦੀਨੀ ਿਤਾਤਰ ॥ 

ਸਗਲ ਸਮਗਰੀ ਮ ੈਘਰ ਕੀ ਿੋਿੀ ॥ 

ਆਸ ਤਪਆਸੀ ਤਪਰ ਕਉ ਲੋਿੀ ॥੧॥ 

ਕਵਨ ਕਹਾ ਗੁਨ ਕਿੰਤ ਤਪਆਰ ੇ॥ 

ਸੁਘਿ ਸਰੂਪ ਦਇਆਲ ਮੁਰਾਰੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਸਤੁ ਸੀਗਾਰੁ ਿਉ ਅਿੰਿਨੁ ਪਾਇਆ ॥ 

ਅਿੰਤਮਰਤ ਨਾਮੁ ਤਿੰਿੋਲ ੁਮੁਤਖ ਖਾਇਆ ॥ 

ਕਿੰਗਨ ਿਸਤਰ ਗਹਨੇ ਿਨੇ ਸੁਹਾਵੇ ॥ 

ਧਨ ਸਿ ਸੁਖ ਪਾਵੈ ਿਾਂ ਤਪਰੁ ਘਤਰ ਆਵੈ ॥੨॥ 

ਗੁਣ ਕਾਮਣ ਕਤਰ ਕਿੰਤੁ ਰੀਝਾਇਆ ॥ 

ਵਤਸ ਕਤਰ ਲੀਨਾ ਗੁਤਰ ਿਰਮੁ ਚੁਕਾਇਆ ॥ 

ਸਿ ਤੇ ਊਚਾ ਮਿੰਦਰ ੁਮੇਰਾ ॥ 

ਸਿ ਕਾਮਤਣ ਤਤਆਗੀ ਤਪਰਉ ਪਰੀਤਮੁ ਮੇਰਾ ॥੩॥ 

ਪਰਗਤਿਆ ਸੂਰ ੁਿੋਤਤ ਉਿੀਆਰਾ ॥ 

ਸੇਿ ਤਵਛਾਈ ਸਰਧ ਅਪਾਰਾ ॥ 

ਨਵ ਰਿੰਗ ਲਾਲੁ ਸੇਿ ਰਾਵਣ ਆਇਆ ॥ 

ਿਨ ਨਾਨਕ ਤਪਰ ਧਨ ਤਮਤਲ ਸਖੁੁ ਪਾਇਆ ॥੪॥੪॥ 
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ਕਵਨ ਕਹਾਂ ਹਉ ਗੁਨ ਤਪਰਅ ਤੇਰ ੈ॥ 
 

ਕਾਨਿਾ ਮਹਲਾ ੫ ਘਰੁ ੬  (1304-13) 

ਿਗਤ ਉਧਾਰਨ ਨਾਮ ਤਪਰਅ ਤਰੇ ੈ॥ 

ਨਵ ਤਨਤਧ ਨਾਮੁ ਤਨਧਾਨ ੁਹਤਰ ਕੇਰ ੈ॥ 

ਹਤਰ ਰਿੰਗ ਰਿੰਗ ਰਿੰਗ ਅਨਪੂੇਰ ੈ॥ 

ਕਾਹੇ ਰੇ ਮਨ ਮੋਤਹ ਮਗਨੇਰ ੈ॥ 

ਨੈਨਹੁ ਦੇਖ ੁਸਾਧ ਦਰਸੇਰ ੈ॥ 

ਸੋ ਪਾਵ ੈਤਿਸ ੁਤਲਖਤੁ ਤਲਲੇਰ ੈ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਸੇਵਉ ਸਾਧ ਸਿੰਤ ਚਰਨੇਰ ੈ॥ 

ਿਾਂਛਉ ਧੂਤਰ ਪਤਵਤਰ ਕਰੇਰ ੈ॥ 

ਅਿਸਤਿ ਮਿਨ ੁਮੈਲੁ ਕਿੇਰ ੈ॥ 

ਸਾਤਸ ਸਾਤਸ ਤਧਆਵਹੁ ਮੁਖ ੁਨਹੀ ਮੋਰ ੈ॥ 

ਤਕਛੁ ਸਿੰਤਗ ਨ ਚਾਲੈ ਲਾਖ ਕਰਰੋ ੈ॥ 

ਪਰਿ ਿੀ ਕ ੋਨਾਮੁ ਅਿੰਤਤ ਪੁਕਰੋਰ ੈ॥੧॥ 

ਮਨਸਾ ਮਾਤਨ ਏਕ ਤਨਰਿੰਕੇਰ ੈ॥ 

ਸਗਲ ਤਤਆਗਹੁ ਿਾਉ ਦੂਿੇਰ ੈ॥ 

ਕਵਨ ਕਹਾਂ ਹਉ ਗੁਨ ਤਪਰਅ ਤਰੇ ੈ॥ 

ਿਰਤਨ ਨ ਸਾਕਉ ਏਕ ਿੁਲੇਰ ੈ॥ 

ਦਰਸਨ ਤਪਆਸ ਿਹੁਤੁ ਮਤਨ ਮੇਰ ੈ॥ 

ਤਮਲੁ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਿਗਤ ਗੁਰ ਕੇਰ ੈ॥੨॥੧॥੩੪॥ 
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ਕਵਨ ਕਾਿ ਤਸਰਿ ੇਿਗ ਿੀਤਤਰ ਿਨਤਮ ਕਵਨ ਫਲੁ ਪਾਇਆ ॥ 
 

ਰਾਮਕਲੀ ਕਿੀਰ ਿੀਉ ॥ (970-19) 

ਕਵਨ ਕਾਿ ਤਸਰਿੇ ਿਗ ਿੀਤਤਰ ਿਨਤਮ ਕਵਨ ਫਲੁ ਪਾਇਆ ॥ 

ਿਵ ਤਨਤਧ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਤਚਿੰਤਾਮਤਨ ਇਕ ਤਨਮਖ ਨ ਇਹੁ ਮਨ ੁਲਾਇਆ ॥੧॥ 

ਗੋਤਿਿੰਦ ਹਮ ਐਸ ੇਅਪਰਾਧੀ ॥ 

ਤਿਤਨ ਪਰਤਿ ਿੀਉ ਤਪਿੰਡ ੁਥਾ ਦੀਆ ਤਤਸ ਕੀ ਿਾਉ ਿਗਤਤ ਨਹੀ ਸਾਧੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਪਰ ਧਨ ਪਰ ਤਨ ਪਰ ਤੀ ਤਨਿੰਦਾ ਪਰ ਅਪਿਾਦੁ ਨ ਛੂਿ ੈ॥ 

ਆਵਾ ਗਵਨ ੁਹੋਤੁ ਹੈ ਫੁਤਨ ਫੁਤਨ ਇਹੁ ਪਰਸਿੰਗੁ ਨ ਤੂਿ ੈ॥੨॥ 

ਤਿਹ ਘਤਰ ਕਥਾ ਹੋਤ ਹਤਰ ਸਿੰਤਨ ਇਕ ਤਨਮਖ ਨ ਕੀਨਹ ੋਮੈ ਫੇਰਾ ॥ 

ਲਿੰਪਿ ਚੋਰ ਦੂਤ ਮਤਵਾਰ ੇਤਤਨ ਸਿੰਤਗ ਸਦਾ ਿਸੇਰਾ ॥੩॥ 

ਕਾਮ ਿੋਧ ਮਾਇਆ ਮਦ ਮਤਸਰ ਏ ਸਿੰਪੈ ਮੋ ਮਾਹੀ ॥ 

ਦਇਆ ਧਰਮੁ ਅਰ ੁਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਏ ਸਪੁਨਿੰਤਤਰ ਨਾਹੀ ॥੪॥ 

ਦੀਨ ਦਇਆਲ ਤਿਪਾਲ ਦਮਦੋਰ ਿਗਤਤ ਿਛਲ ਿੈ ਹਾਰੀ ॥ 

ਕਹਤ ਕਿੀਰ ਿੀਰ ਿਨ ਰਾਖਹੁ ਹਤਰ ਸਵੇਾ ਕਰਉ ਤੁਮਹਾਰੀ ॥੫॥੮॥ 
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ਕਵਨ ਗੁਨ ਪਰਾਨਪਤਤ ਤਮਲਉ ਮਰੇੀ ਮਾਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
 

ਰਾਗੁ ਗਉਿੀ ਪੂਰਿੀ ਮਹਲਾ ੫    (204-1) 

ਕਵਨ ਗੁਨ ਪਰਾਨਪਤਤ ਤਮਲਉ ਮੇਰੀ ਮਾਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਰੂਪ ਹੀਨ ਿਤੁਧ ਿਲ ਹੀਨੀ ਮੋਤਹ ਪਰਦੇਸਤਨ ਦੂਰ ਤੇ ਆਈ ॥੧॥ 

ਨਾਤਹਨ ਦਰਿੁ ਨ ਿੋਿਨ ਮਾਤੀ ਮੋਤਹ ਅਨਾਥ ਕੀ ਕਰਹੁ ਸਮਾਈ ॥੨॥ 

ਖੋਿਤ ਖੋਿਤ ਿਈ ਿੈਰਾਗਤਨ ਪਰਿ ਦਰਸਨ ਕਉ ਹਉ ਤਫਰਤ ਤਤਸਾਈ ॥੩॥ 

ਦੀਨ ਦਇਆਲ ਤਿਪਾਲ ਪਰਿ ਨਾਨਕ ਸਾਧਸਿੰਤਗ ਮੇਰੀ ਿਲਤਨ ਿੁਝਾਈ ॥੪॥੧॥੧੧੮॥ 
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ਕਵਨ ਿਨੀ ਰੀ ਤੇਰੀ ਲਾਲੀ ॥ 
 

ਰਾਗੁ ਆਸਾ ਘਰੁ ੭ ਮਹਲਾ ੫ ॥   (384-7) 

ਲਾਲ ੁਚੋਲਨਾ ਤੈ ਤਤਨ ਸਤੋਹਆ ॥ 

ਸੁਤਰਿਨ ਿਾਨੀ ਤਾਂ ਮਨ ੁਮੋਤਹਆ ॥੧॥ 

ਕਵਨ ਿਨੀ ਰੀ ਤੇਰੀ ਲਾਲੀ ॥ 

ਕਵਨ ਰਿੰਤਗ ਤੂਿੰ ਿਈ ਗੁਲਾਲੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਤੁਮ ਹੀ ਸਿੰਦਤਰ ਤਮੁਤਹ ਸੁਹਾਗ ੁ॥ 

ਤੁਮ ਘਤਰ ਲਾਲਨੁ ਤੁਮ ਘਤਰ ਿਾਗੁ ॥੨॥ 

ਤੂਿੰ ਸਤਵਿੰਤੀ ਤੂਿੰ ਪਰਧਾਤਨ ॥ 

ਤੂਿੰ ਪਰੀਤਮ ਿਾਨੀ ਤੁਹੀ ਸੁਰ ਤਗਆਤਨ ॥੩॥ 

ਪਰੀਤਮ ਿਾਨੀ ਤਾਂ ਰਿੰਤਗ ਗੁਲਾਲ ॥ 

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਸੁਿ ਤਦਰਸਤਿ ਤਨਹਾਲ ॥੪॥ 
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ਕਵਨੁ ਕਵਨ ੁਨਹੀ ਪਤਤਰਆ ਤੁਮਹਰੀ ਪਰਤੀਤਤ ॥ 
 

ਤਿਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (815-11) 

ਕਵਨੁ ਕਵਨੁ ਨਹੀ ਪਤਤਰਆ ਤੁਮਹਰੀ ਪਰਤੀਤਤ ॥ 

ਮਹਾ ਮੋਹਨੀ ਮੋਤਹਆ ਨਰਕ ਕੀ ਰੀਤਤ ॥੧॥ 

ਮਨ ਖੁਿਹਰ ਤੇਰਾ ਨਹੀ ਤਿਸਾਸੁ ਤੂ ਮਹਾ ਉਦਮਾਦਾ ॥ 

ਖਰ ਕਾ ਪੈਖਰੁ ਤਉ ਛੁਿ ੈਿਉ ਊਪਤਰ ਲਾਦਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਿਪ ਤਪ ਸਿੰਿਮ ਤੁਮਹ ਖਿੰਡੇ ਿਮ ਕੇ ਦੁਖ ਡਾਂਡ ॥ 

ਤਸਮਰਤਹ ਨਾਹੀ ਿੋਤਨ ਦੁਖ ਤਨਰਲਿੇ ਿਾਂਡ ॥੨॥ 

ਹਤਰ ਸਿੰਤਗ ਸਹਾਈ ਮਹਾ ਮੀਤੁ ਤਤਸ ਤਸਉ ਤੇਰਾ ਿੇਦੁ ॥ 

ਿੀਧਾ ਪਿੰਚ ਿਿਵਾਰਈ ਉਪਤਿਓ ਮਹਾ ਖੇਦ ੁ॥੩॥ 

ਨਾਨਕ ਤਤਨ ਸਿੰਤਨ ਸਰਣਾਗਤੀ ਤਿਨ ਮਨ ੁਵਤਸ ਕੀਨਾ ॥ 

ਤਨੁ ਧਨੁ ਸਰਿਸ ੁਆਪਣਾ ਪਰਤਿ ਿਨ ਕਉ ਦੀਨਹਾ ॥੪॥੨੮॥੫੮॥ 
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ਕਵਲ ਨਨੈ ਮਧੁਰ ਿਨੈ ਕੋਤਿ ਸਨੈ ਸਿੰਗ ਸੋਿ ਕਹਤ ਮਾ ਿਸੋਦ ਤਿਸਤਹ ਦਹੀ ਿਾਤੁ ਖਾਤਹ ਿੀਉ ॥ 
 

ਸਵਈਏ ਮਹਲ ੇਚਉਥੇ ਕ ੇ੪, ਗਯਿੰਦ (1402-11) 

ਵਾਤਹਗੁਰੂ ਵਾਤਹਗੁਰ ੂਵਾਤਹਗੁਰੂ ਵਾਤਹ ਿੀਉ ॥ 

ਕਵਲ ਨਨੈ ਮਧੁਰ ਿੈਨ ਕੋਤਿ ਸਨੈ ਸਿੰਗ ਸੋਿ ਕਹਤ ਮਾ ਿਸੋਦ ਤਿਸਤਹ ਦਹੀ ਿਾਤੁ ਖਾਤਹ ਿੀਉ ॥ 

ਦੇਤਖ ਰੂਪ ੁਅਤਤ ਅਨੂਪ ੁਮੋਹ ਮਹਾ ਮਗ ਿਈ ਤਕਿੰਕਨੀ ਸਿਦ ਝਨਤਕਾਰ ਖੇਲ ੁਪਾਤਹ ਿੀਉ ॥ 

ਕਾਲ ਕਲਮ ਹੁਕਮੁ ਹਾਤਥ ਕਹਹੁ ਕਉਨ ੁਮੇਤਿ ਸਕੈ ਈਸੁ ਿਿੰਮੁ ਗਯਾਨੁ ਧਯਾਨ ੁਧਰਤ ਹੀਐ ਚਾਤਹ ਿੀਉ ॥ 

ਸਤਤ ਸਾਚੁ ਸਰੀ ਤਨਵਾਸੁ ਆਤਦ ਪੁਰਖੁ ਸਦਾ ਤੁਹੀ ਵਾਤਹਗੁਰੂ ਵਾਤਹਗੁਰੂ ਵਾਤਹਗੁਰੂ ਵਾਤਹ ਿੀਉ ॥੧॥੬॥ 
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ਕਾਇਆ ਅਿੰਦਤਰ ਿਗਿੀਵਨ ਦਾਤਾ ਵਸ ੈਸਿਨਾ ਕਰੇ ਪਰਤਤਪਾਲਾ ॥ 
 

ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੩ ॥ (754-5) 

ਕਾਇਆ ਕਾਮਤਣ ਅਤਤ ਸੁਆਤਲਿ੍ਹਹਉ ਤਪਰੁ ਵਸੈ ਤਿਸੁ ਨਾਲੇ ॥ 

ਤਪਰ ਸਚ ੇਤ ੇਸਦਾ ਸੁਹਾਗਤਣ ਗੁਰ ਕਾ ਸਿਦੁ ਸਮਹਾਲ ੇ॥ 

ਹਤਰ ਕੀ ਿਗਤਤ ਸਦਾ ਰਿੰਤਗ ਰਾਤਾ ਹਉਮੈ ਤਵਚਹੁ ਿਾਲ ੇ॥੧॥ 

ਵਾਹੁ ਵਾਹ ੁਪੂਰ ੇਗੁਰ ਕੀ ਿਾਣੀ ॥ 

ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਤ ੇਉਪਿੀ ਸਾਤਚ ਸਮਾਣੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਕਾਇਆ ਅਿੰਦਤਰ ਸਿੁ ਤਕਛੁ ਵਸੈ ਖਿੰਡ ਮਿੰਡਲ ਪਾਤਾਲਾ ॥ 

ਕਾਇਆ ਅਿੰਦਤਰ ਿਗਿੀਵਨ ਦਾਤਾ ਵਸ ੈਸਿਨਾ ਕਰ ੇਪਰਤਤਪਾਲਾ ॥ 

ਕਾਇਆ ਕਾਮਤਣ ਸਦਾ ਸੁਹੇਲੀ ਗੁਰਮੁਤਖ ਨਾਮੁ ਸਮਹਾਲਾ ॥੨॥ 

ਕਾਇਆ ਅਿੰਦਤਰ ਆਪ ੇਵਸੈ ਅਲਖੁ ਨ ਲਤਖਆ ਿਾਈ ॥ 

ਮਨਮੁਖੁ ਮੁਗਧੁ ਿੂਝ ੈਨਾਹੀ ਿਾਹਤਰ ਿਾਲਤਣ ਿਾਈ ॥ 

ਸਤਤਗੁਰੁ ਸਵੇ ੇਸਦਾ ਸੁਖੁ ਪਾਏ ਸਤਤਗੁਤਰ ਅਲਖੁ ਤਦਤਾ ਲਖਾਈ ॥੩॥ 

ਕਾਇਆ ਅਿੰਦਤਰ ਰਤਨ ਪਦਾਰਥ ਿਗਤਤ ਿਰੇ ਿਿੰਡਾਰਾ ॥ 

ਇਸੁ ਕਾਇਆ ਅਿੰਦਤਰ ਨਉਖਿੰਡ ਤਪਰਥਮੀ ਹਾਿ ਪਿਣ ਿਾਿਾਰਾ ॥ 

ਇਸੁ ਕਾਇਆ ਅਿੰਦਤਰ ਨਾਮੁ ਨਉ ਤਨਤਧ ਪਾਈਐ ਗੁਰ ਕੈ ਸਿਤਦ ਵੀਚਾਰਾ ॥੪॥ 

ਕਾਇਆ ਅਿੰਦਤਰ ਤੋਤਲ ਤਲੁਾਵ ੈਆਪ ੇਤੋਲਣਹਾਰਾ ॥ 

ਇਹੁ ਮਨ ੁਰਤਨ ੁਿਵਾਹਰ ਮਾਣਕੁ ਤਤਸ ਕਾ ਮੋਲੁ ਅਫਾਰਾ ॥ 

ਮੋਤਲ ਤਕਤ ਹੀ ਨਾਮੁ ਪਾਈਐ ਨਾਹੀ ਨਾਮੁ ਪਾਈਐ ਗੁਰ ਿੀਚਾਰਾ ॥੫॥ 

ਗੁਰਮੁਤਖ ਹੋਵ ੈਸ ੁਕਾਇਆ ਖਿੋੈ ਹੋਰ ਸਿ ਿਰਤਮ ਿੁਲਾਈ ॥ 

ਤਿਸ ਨੋ ਦਇੇ ਸੋਈ ਿਨੁ ਪਾਵ ੈਹੋਰ ਤਕਆ ਕ ੋਕਰੇ ਚਤੁਰਾਈ ॥ 

ਕਾਇਆ ਅਿੰਦਤਰ ਿਉ ਿਾਉ ਵਸੈ ਗੁਰ ਪਰਸਾਦੀ ਪਾਈ ॥੬॥ 

ਕਾਇਆ ਅਿੰਦਤਰ ਿਰਹਮਾ ਤਿਸਨੁ ਮਹਸੇਾ ਸਿ ਓਪਤਤ ਤਿਤੁ ਸਿੰਸਾਰਾ ॥ 

ਸਚੈ ਆਪਣਾ ਖਲੇੁ ਰਚਾਇਆ ਆਵਾ ਗਉਣੁ ਪਾਸਾਰਾ ॥ 

ਪੂਰ ੈਸਤਤਗੁਤਰ ਆਤਪ ਤਦਖਾਇਆ ਸਤਚ ਨਾਤਮ ਤਨਸਤਾਰਾ ॥੭॥ 

ਸਾ ਕਾਇਆ ਿੋ ਸਤਤਗੁਰੁ ਸੇਵ ੈਸਚੈ ਆਤਪ ਸਵਾਰੀ ॥ 

ਤਵਣੁ ਨਾਵ ੈਦਤਰ ਢੋਈ ਨਾਹੀ ਤਾ ਿਮੁ ਕਰ ੇਖੁਆਰੀ ॥ 

ਨਾਨਕ ਸਚੁ ਵਤਡਆਈ ਪਾਏ ਤਿਸ ਨ ੋਹਤਰ ਤਕਰਪਾ ਧਾਰੀ ॥੮॥੨॥ 
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ਕਾਇਆ ਕਲਾਲਤਨ ਲਾਹਤਨ ਮੇਲਉ ਗੁਰ ਕਾ ਸਿਦੁ ਗੁਿੁ ਕੀਨ ੁਰੇ ॥ 
 

ਰਾਮਕਲੀ ਿਾਣੀ ਿਗਤਾ ਕੀ ॥ ਕਿੀਰ ਿੀਉ ॥ (968-19) 

ਕਾਇਆ ਕਲਾਲਤਨ ਲਾਹਤਨ ਮੇਲਉ ਗੁਰ ਕਾ ਸਿਦੁ ਗੁਿ ੁਕੀਨ ੁਰੇ ॥ 

ਤਤਰਸਨਾ ਕਾਮੁ ਿੋਧੁ ਮਦ ਮਤਸਰ ਕਾਤਿ ਕਾਤਿ ਕਸੁ ਦੀਨੁ ਰੇ ॥੧॥ 

ਕੋਈ ਹੈ ਰੇ ਸਿੰਤੁ ਸਹਿ ਸੁਖ ਅਿੰਤਤਰ ਿਾ ਕਉ ਿਪੁ ਤਪੁ ਦੇਉ ਦਲਾਲੀ ਰੇ ॥ 

ਏਕ ਿੂਿੰਦ ਿਤਰ ਤਨ ੁਮਨ ੁਦੇਵਉ ਿੋ ਮਦ ੁਦੇਇ ਕਲਾਲੀ ਰੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਿਵਨ ਚਤੁਰ ਦਸ ਿਾਿੀ ਕੀਨਹੀ ਿਰਹਮ ਅਗਤਨ ਤਤਨ ਿਾਰੀ ਰੇ ॥ 

ਮੁਦਰਾ ਮਦਕ ਸਹਿ ਧੁਤਨ ਲਾਗੀ ਸੁਖਮਨ ਪੋਚਨਹਾਰੀ ਰ ੇ॥੨॥ 

ਤੀਰਥ ਿਰਤ ਨੇਮ ਸੁਤਚ ਸਿੰਿਮ ਰਤਵ ਸਤਸ ਗਹਨ ੈਦੇਉ ਰ ੇ॥ 

ਸੁਰਤਤ ਤਪਆਲ ਸੁਧਾ ਰਸੁ ਅਿੰਤਮਰਤੁ ਏਹੁ ਮਹਾ ਰਸੁ ਪੇਉ ਰ ੇ॥੩॥ 

ਤਨਝਰ ਧਾਰ ਚੁਐ ਅਤਤ ਤਨਰਮਲ ਇਹ ਰਸ ਮਨੂਆ ਰਾਤੋ ਰ ੇ॥ 

ਕਤਹ ਕਿੀਰ ਸਗਲ ੇਮਦ ਛਛੂ ੇਇਹ ੈਮਹਾ ਰਸੁ ਸਾਚ ੋਰੇ ॥੪॥੧॥ 
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ਕਾਇਆ ਕਾਮਤਣ ਅਤਤ ਸੁਆਤਲਿ੍ਹਹਉ ਤਪਰੁ ਵਸ ੈਤਿਸੁ ਨਾਲ ੇ॥ 
 

ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੩ ॥ (754-5) 

ਕਾਇਆ ਕਾਮਤਣ ਅਤਤ ਸੁਆਤਲਿ੍ਹਹਉ ਤਪਰੁ ਵਸੈ ਤਿਸੁ ਨਾਲੇ ॥ 

ਤਪਰ ਸਚ ੇਤ ੇਸਦਾ ਸੁਹਾਗਤਣ ਗੁਰ ਕਾ ਸਿਦੁ ਸਮਹਾਲ ੇ॥ 

ਹਤਰ ਕੀ ਿਗਤਤ ਸਦਾ ਰਿੰਤਗ ਰਾਤਾ ਹਉਮੈ ਤਵਚਹੁ ਿਾਲ ੇ॥੧॥ 

ਵਾਹੁ ਵਾਹ ੁਪੂਰ ੇਗੁਰ ਕੀ ਿਾਣੀ ॥ 

ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਤ ੇਉਪਿੀ ਸਾਤਚ ਸਮਾਣੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਕਾਇਆ ਅਿੰਦਤਰ ਸਿੁ ਤਕਛੁ ਵਸੈ ਖਿੰਡ ਮਿੰਡਲ ਪਾਤਾਲਾ ॥ 

ਕਾਇਆ ਅਿੰਦਤਰ ਿਗਿੀਵਨ ਦਾਤਾ ਵਸ ੈਸਿਨਾ ਕਰ ੇਪਰਤਤਪਾਲਾ ॥ 

ਕਾਇਆ ਕਾਮਤਣ ਸਦਾ ਸੁਹੇਲੀ ਗੁਰਮੁਤਖ ਨਾਮੁ ਸਮਹਾਲਾ ॥੨॥ 

ਕਾਇਆ ਅਿੰਦਤਰ ਆਪ ੇਵਸੈ ਅਲਖੁ ਨ ਲਤਖਆ ਿਾਈ ॥ 

ਮਨਮੁਖੁ ਮੁਗਧੁ ਿੂਝ ੈਨਾਹੀ ਿਾਹਤਰ ਿਾਲਤਣ ਿਾਈ ॥ 

ਸਤਤਗੁਰੁ ਸਵੇ ੇਸਦਾ ਸੁਖੁ ਪਾਏ ਸਤਤਗੁਤਰ ਅਲਖੁ ਤਦਤਾ ਲਖਾਈ ॥੩॥ 

ਕਾਇਆ ਅਿੰਦਤਰ ਰਤਨ ਪਦਾਰਥ ਿਗਤਤ ਿਰੇ ਿਿੰਡਾਰਾ ॥ 

ਇਸੁ ਕਾਇਆ ਅਿੰਦਤਰ ਨਉਖਿੰਡ ਤਪਰਥਮੀ ਹਾਿ ਪਿਣ ਿਾਿਾਰਾ ॥ 

ਇਸੁ ਕਾਇਆ ਅਿੰਦਤਰ ਨਾਮੁ ਨਉ ਤਨਤਧ ਪਾਈਐ ਗੁਰ ਕੈ ਸਿਤਦ ਵੀਚਾਰਾ ॥੪॥ 

ਕਾਇਆ ਅਿੰਦਤਰ ਤੋਤਲ ਤਲੁਾਵ ੈਆਪ ੇਤੋਲਣਹਾਰਾ ॥ 

ਇਹੁ ਮਨ ੁਰਤਨ ੁਿਵਾਹਰ ਮਾਣਕੁ ਤਤਸ ਕਾ ਮੋਲੁ ਅਫਾਰਾ ॥ 

ਮੋਤਲ ਤਕਤ ਹੀ ਨਾਮੁ ਪਾਈਐ ਨਾਹੀ ਨਾਮੁ ਪਾਈਐ ਗੁਰ ਿੀਚਾਰਾ ॥੫॥ 

ਗੁਰਮੁਤਖ ਹੋਵ ੈਸ ੁਕਾਇਆ ਖਿੋ ੈਹੋਰ ਸਿ ਿਰਤਮ ਿੁਲਾਈ ॥ 

ਤਿਸ ਨੋ ਦਇੇ ਸੋਈ ਿਨੁ ਪਾਵ ੈਹੋਰ ਤਕਆ ਕ ੋਕਰੇ ਚਤੁਰਾਈ ॥ 

ਕਾਇਆ ਅਿੰਦਤਰ ਿਉ ਿਾਉ ਵਸੈ ਗੁਰ ਪਰਸਾਦੀ ਪਾਈ ॥੬॥ 

ਕਾਇਆ ਅਿੰਦਤਰ ਿਰਹਮਾ ਤਿਸਨੁ ਮਹਸੇਾ ਸਿ ਓਪਤਤ ਤਿਤੁ ਸਿੰਸਾਰਾ ॥ 

ਸਚੈ ਆਪਣਾ ਖਲੇੁ ਰਚਾਇਆ ਆਵਾ ਗਉਣੁ ਪਾਸਾਰਾ ॥ 

ਪੂਰ ੈਸਤਤਗੁਤਰ ਆਤਪ ਤਦਖਾਇਆ ਸਤਚ ਨਾਤਮ ਤਨਸਤਾਰਾ ॥੭॥ 

ਸਾ ਕਾਇਆ ਿੋ ਸਤਤਗੁਰੁ ਸੇਵ ੈਸਚੈ ਆਤਪ ਸਵਾਰੀ ॥ 

ਤਵਣੁ ਨਾਵ ੈਦਤਰ ਢੋਈ ਨਾਹੀ ਤਾ ਿਮੁ ਕਰ ੇਖੁਆਰੀ ॥ 

ਨਾਨਕ ਸਚੁ ਵਤਡਆਈ ਪਾਏ ਤਿਸ ਨ ੋਹਤਰ ਤਕਰਪਾ ਧਾਰੀ ॥੮॥੨॥ 
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ਕਾਇਆ ਿਰਹਮਾ ਮਨੁ ਹੈ ਧੋਤੀ ॥ 
 

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੧ ॥ (355-2) 

ਕਾਇਆ ਿਰਹਮਾ ਮਨੁ ਹੈ ਧੋਤੀ ॥ 

ਤਗਆਨ ੁਿਨੇਊ ਤਧਆਨੁ ਕਸੁਪਾਤੀ ॥ 

ਹਤਰ ਨਾਮਾ ਿਸ ੁਿਾਚਉ ਨਾਉ ॥ 

ਗੁਰ ਪਰਸਾਦੀ ਿਰਹਤਮ ਸਮਾਉ ॥੧॥ 

ਪਾਂਡੇ ਐਸਾ ਿਰਹਮ ਿੀਚਾਰੁ ॥ 

ਨਾਮੇ ਸਤੁਚ ਨਾਮੋ ਪਿਉ ਨਾਮੇ ਚਿੁ ਆਚਾਰੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਿਾਹਤਰ ਿਨੇਊ ਤਿਚਰੁ ਿੋਤਤ ਹੈ ਨਾਤਲ ॥ 

ਧੋਤੀ ਤਿਕਾ ਨਾਮੁ ਸਮਾਤਲ ॥ 

ਐਥੈ ਓਥੈ ਤਨਿਹੀ ਨਾਤਲ ॥ 

ਤਵਣੁ ਨਾਵ ੈਹੋਤਰ ਕਰਮ ਨ ਿਾਤਲ ॥੨॥ 

ਪੂਿਾ ਪਰੇਮ ਮਾਇਆ ਪਰਿਾਤਲ ॥ 

ਏਕੋ ਵੇਖਹੁ ਅਵਰ ੁਨ ਿਾਤਲ ॥ 

ਚੀਨਹੈ ਤਤੁ ਗਗਨ ਦਸ ਦੁਆਰ ॥ 

ਹਤਰ ਮੁਤਖ ਪਾਿ ਪਿੈ ਿੀਚਾਰ ॥੩॥ 

ਿੋਿਨੁ ਿਾਉ ਿਰਮੁ ਿਉ ਿਾਗੈ ॥ 

ਪਾਹਰੂਅਰਾ ਛਤਿ ਚੋਰੁ ਨ ਲਾਗ ੈ॥ 

ਤਤਲਕੁ ਤਲਲਾਤਿ ਿਾਣ ੈਪਰਿੁ ਏਕੁ ॥ 

ਿੂਝ ੈਿਰਹਮੁ ਅਿੰਤਤਰ ਤਿਿੇਕੁ ॥੪॥ 

ਆਚਾਰੀ ਨਹੀ ਿੀਤਤਆ ਿਾਇ ॥ 

ਪਾਿ ਪਿੈ ਨਹੀ ਕੀਮਤਤ ਪਾਇ ॥ 

ਅਸਿ ਦਸੀ ਚਹੁ ਿੇਦੁ ਨ ਪਾਇਆ ॥ 

ਨਾਨਕ ਸਤਤਗੁਤਰ ਿਰਹਮੁ ਤਦਖਾਇਆ ॥੫॥੨੦॥ 
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ਕਾਹੂ ਦੀਨਹੇ ਪਾਿ ਪਿਿੰਿਰ ਕਾਹੂ ਪਲਘ ਤਨਵਾਰਾ ॥ 
 

ਆਸਾ ਕਿੀਰ ਿੀਉ ॥ (482-17) 

ਕਾਹੂ ਦੀਨਹੇ ਪਾਿ ਪਿਿੰਿਰ ਕਾਹ ੂਪਲਘ ਤਨਵਾਰਾ ॥ 

ਕਾਹੂ ਗਰੀ ਗੋਦਰੀ ਨਾਹੀ ਕਾਹੂ ਖਾਨ ਪਰਾਰਾ ॥੧॥ 

ਅਤਹਰਖ ਵਾਦੁ ਨ ਕੀਿ ੈਰ ੇਮਨ ॥ 

ਸੁਤਿਤੁ ਕਤਰ ਕਤਰ ਲੀਿ ੈਰ ੇਮਨ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਕੁਮਹਾਰ ੈਏਕ ਿੁ ਮਾਿੀ ਗਿੂੰਧੀ ਿਹੁ ਤਿਤਧ ਿਾਨੀ ਲਾਈ ॥ 

ਕਾਹੂ ਮਤਹ ਮੋਤੀ ਮੁਕਤਾਹਲ ਕਾਹੂ ਤਿਆਤਧ ਲਗਾਈ ॥੨॥ 

ਸੂਮਤਹ ਧਨ ੁਰਾਖਨ ਕਉ ਦੀਆ ਮੁਗਧੁ ਕਹੈ ਧਨੁ ਮੇਰਾ ॥ 

ਿਮ ਕਾ ਡਿੰਡ ੁਮੂਿੰਡ ਮਤਹ ਲਾਗ ੈਤਖਨ ਮਤਹ ਕਰ ੈਤਨਿੇਰਾ ॥੩॥ 

ਹਤਰ ਿਨੁ ਊਤਮੁ ਿਗਤ ੁਸਦਾਵ ੈਆਤਗਆ ਮਤਨ ਸੁਖੁ ਪਾਈ ॥ 

ਿੋ ਤਤਸ ੁਿਾਵੈ ਸਤਤ ਕਤਰ ਮਾਨੈ ਿਾਣਾ ਮਿੰਤਨ ਵਸਾਈ ॥੪॥ 

ਕਹੈ ਕਿੀਰੁ ਸੁਨਹੁ ਰ ੇਸਿੰਤਹ ੁਮੇਰੀ ਮੇਰੀ ਝੂਿੀ ॥ 

ਤਚਰਗਿ ਫਾਤਰ ਚਿਾਰਾ ਲੈ ਗਇਓ ਤਰੀ ਤਾਗਰੀ ਛੂਿੀ ॥੫॥੩॥੧੬॥ 
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ਕਾਹੂ ਤਿਹਾਵ ੈਰਿੰਗ ਰਸ ਰੂਪ ॥ 
 

ਰਾਮਕਲੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (913-19) 

ਕਾਹੂ ਤਿਹਾਵੈ ਰਿੰਗ ਰਸ ਰੂਪ ॥ 
ਕਾਹੂ ਤਿਹਾਵੈ ਮਾਇ ਿਾਪ ਪੂਤ ॥ 
ਕਾਹੂ ਤਿਹਾਵੈ ਰਾਿ ਤਮਲਖ ਵਾਪਾਰਾ ॥ 
ਸਿੰਤ ਤਿਹਾਵੈ ਹਤਰ ਨਾਮ ਅਧਾਰਾ ॥੧॥ 
ਰਚਨਾ ਸਾਚੁ ਿਨੀ ॥ 
ਸਿ ਕਾ ਏਕੁ ਧਨੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
ਕਾਹੂ ਤਿਹਾਵੈ ਿੇਦ ਅਰੁ ਿਾਤਦ ॥ 
ਕਾਹੂ ਤਿਹਾਵੈ ਰਸਨਾ ਸਾਤਦ ॥ 
ਕਾਹੂ ਤਿਹਾਵੈ ਲਪਤਿ ਸਿੰਤਗ ਨਾਰੀ ॥ 
ਸਿੰਤ ਰਚੇ ਕੇਵਲ ਨਾਮ ਮੁਰਾਰੀ ॥੨॥ 
ਕਾਹੂ ਤਿਹਾਵੈ ਖੇਲਤ ਿੂਆ ॥ 
ਕਾਹੂ ਤਿਹਾਵੈ ਅਮਲੀ ਹੂਆ ॥ 
ਕਾਹੂ ਤਿਹਾਵੈ ਪਰ ਦਰਿ ਚਰਾਏ ॥ 
ਹਤਰ ਿਨ ਤਿਹਾਵ ੈਨਾਮ ਤਧਆਏ ॥੩॥ 
ਕਾਹੂ ਤਿਹਾਵੈ ਿੋਗ ਤਪ ਪੂਿਾ ॥ 
ਕਾਹੂ ਰੋਗ ਸੋਗ ਿਰਮੀਿਾ ॥ 
ਕਾਹੂ ਪਵਨ ਧਾਰ ਿਾਤ ਤਿਹਾਏ ॥ 
ਸਿੰਤ ਤਿਹਾਵੈ ਕੀਰਤਨ ੁਗਾਏ ॥੪॥ 
ਕਾਹੂ ਤਿਹਾਵੈ ਤਦਨ ੁਰਤੈਨ ਚਾਲਤ ॥ 
ਕਾਹੂ ਤਿਹਾਵੈ ਸ ੋਤਪਿੁ ਮਾਲਤ ॥ 
ਕਾਹੂ ਤਿਹਾਵੈ ਿਾਲ ਪਿਾਵਤ ॥ 
ਸਿੰਤ ਤਿਹਾਵੈ ਹਤਰ ਿਸ ੁਗਾਵਤ ॥੫॥ 
ਕਾਹੂ ਤਿਹਾਵੈ ਨਿ ਨਾਤਿਕ ਤਨਰਤੇ ॥ 
ਕਾਹੂ ਤਿਹਾਵੈ ਿੀਆਇਹ ਤਹਰਤੇ ॥ 
ਕਾਹੂ ਤਿਹਾਵੈ ਰਾਿ ਮਤਹ ਡਰਤ ੇ॥ 
ਸਿੰਤ ਤਿਹਾਵੈ ਹਤਰ ਿਸ ੁਕਰਤੇ ॥੬॥ 
ਕਾਹੂ ਤਿਹਾਵੈ ਮਤਾ ਮਸੂਰਤਤ ॥ 
ਕਾਹੂ ਤਿਹਾਵੈ ਸਵੇਾ ਿਰੂਰਤਤ ॥ 
ਕਾਹੂ ਤਿਹਾਵੈ ਸੋਧਤ ਿੀਵਤ ॥ 
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ਸਿੰਤ ਤਿਹਾਵੈ ਹਤਰ ਰਸੁ ਪੀਵਤ ॥੭॥ 
ਤਿਤੁ ਕੋ ਲਾਇਆ ਤਤਤ ਹੀ ਲਗਾਨਾ ॥ 
ਨਾ ਕ ੋਮੂਿੁ ਨਹੀ ਕ ੋਤਸਆਨਾ ॥ 
ਕਤਰ ਤਕਰਪਾ ਤਿਸ ੁਦੇਵ ੈਨਾਉ ॥ 
ਨਾਨਕ ਤਾ ਕੈ ਿਤਲ ਿਤਲ ਿਾਉ ॥੮॥੩॥ 
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ਕਾਹੇ ਏਕ ਤਿਨਾ ਤਚਤੁ ਲਾਈਐ ॥ 
 

ਆਸਾ ਘਰੁ ੩ ਮਹਲਾ ੫  (379-17) 

ਰਾਿ ਤਮਲਕ ਿੋਿਨ ਤਗਰਹ ਸੋਿਾ ਰੂਪਵਿੰਤੁ ਿਆਨੀ ॥ 

ਿਹੁਤੁ ਦਰਿੁ ਹਸਤੀ ਅਰੁ ਘੋਿ ੇਲਾਲ ਲਾਖ ਿੈ ਆਨੀ ॥ 

ਆਗੈ ਦਰਗਤਹ ਕਾਤਮ ਨ ਆਵ ੈਛਤੋਡ ਚਲੈ ਅਤਿਮਾਨੀ ॥੧॥ 

ਕਾਹੇ ਏਕ ਤਿਨਾ ਤਚਤੁ ਲਾਈਐ ॥ 

ਊਿਤ ਿੈਿਤ ਸੋਵਤ ਿਾਗਤ ਸਦਾ ਸਦਾ ਹਤਰ ਤਧਆਈਐ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਮਹਾ ਿਤਚਤਰ ਸਿੰਦਰ ਆਖਾਿੇ ਰਣ ਮਤਹ ਤਿਤ ੇਪਵਾਿੇ ॥ 

ਹਉ ਮਾਰਉ ਹਉ ਿਿੰਧਉ ਛੋਡਉ ਮੁਖ ਤ ੇਏਵ ਿਿਾਿੇ ॥ 

ਆਇਆ ਹੁਕਮੁ ਪਾਰਿਰਹਮ ਕਾ ਛਤੋਡ ਚਤਲਆ ਏਕ ਤਦਹਾਿੇ ॥੨॥ 

ਕਰਮ ਧਰਮ ਿੁਗਤਤ ਿਹੁ ਕਰਤਾ ਕਰਣੈਹਾਰੁ ਨ ਿਾਨੈ ॥ 

ਉਪਦੇਸੁ ਕਰ ੈਆਤਪ ਨ ਕਮਾਵ ੈਤਤੁ ਸਿਦੁ ਨ ਪਛਾਨੈ ॥ 

ਨਾਂਗਾ ਆਇਆ ਨਾਂਗੋ ਿਾਸੀ ਤਿਉ ਹਸਤੀ ਖਾਕੁ ਛਾਨ ੈ॥੩॥ 

ਸਿੰਤ ਸਿਨ ਸੁਨਹੁ ਸਤਿ ਮੀਤਾ ਝੂਿਾ ਏਹੁ ਪਸਾਰਾ ॥ 

ਮੇਰੀ ਮੇਰੀ ਕਤਰ ਕਤਰ ਡੂਿੇ ਖਤਪ ਖਤਪ ਮੁਏ ਗਵਾਰਾ ॥ 

ਗੁਰ ਤਮਤਲ ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਤਧਆਇਆ ਸਾਤਚ ਨਾਤਮ ਤਨਸਤਾਰਾ ॥੪॥੧॥੩੮॥ 
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ਕਾਹੇ ਕਲਰਾ ਤਸਿੰਚਹੁ ਿਨਮੁ ਗਵਾਵਹ ੁ॥ 
 

ਮਹਲਾ ੧ ਿਸਿੰਤੁ ਤਹਿੰਡੋਲ ਘਰੁ ੨     (1170-19) 

ਸਾਲ ਗਰਾਮ ਤਿਪ ਪਤੂਿ ਮਨਾਵਹੁ ਸੁਤਿਤ ੁਤੁਲਸੀ ਮਾਲਾ ॥ 

ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਿਤਪ ਿੇਿਾ ਿਾਂਧਹੁ ਦਇਆ ਕਰਹੁ ਦਇਆਲਾ ॥੧॥ 

ਕਾਹੇ ਕਲਰਾ ਤਸਿੰਚਹੁ ਿਨਮੁ ਗਵਾਵਹੁ ॥ 

ਕਾਚੀ ਢਹਤਗ ਤਦਵਾਲ ਕਾਹੇ ਗਚੁ ਲਾਵਹੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਕਰ ਹਤਰਹਿ ਮਾਲ ਤਿਿੰਡ ਪਰਵੋਹੁ ਤਤਸ ੁਿੀਤਤਰ ਮਨ ੁਿੋਵਹੁ ॥ 

ਅਿੰਤਮਰਤ ੁਤਸਿੰਚਹੁ ਿਰਹੁ ਤਕਆਰ ੇਤਉ ਮਾਲੀ ਕੇ ਹਵੋਹੁ ॥੨॥ 

ਕਾਮੁ ਿੋਧੁ ਦੁਇ ਕਰਹੁ ਿਸੋਲੇ ਗੋਡਹੁ ਧਰਤੀ ਿਾਈ ॥ 

ਤਿਉ ਗੋਡਹੁ ਤਤਉ ਤੁਮਹ ਸੁਖ ਪਾਵਹੁ ਤਕਰਤੁ ਨ ਮੇਤਿਆ ਿਾਈ ॥੩॥ 

ਿਗੁਲੇ ਤੇ ਫੁਤਨ ਹਿੰਸੁਲਾ ਹੋਵ ੈਿੇ ਤੂ ਕਰਤਹ ਦਇਆਲਾ ॥ 

ਪਰਣਵਤਤ ਨਾਨਕੁ ਦਾਸਤਨ ਦਾਸਾ ਦਇਆ ਕਰਹੁ ਦਇਆਲਾ ॥੪॥੧॥੯॥ 
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ਕਾਹੇ ਰੇ ਨਰ ਗਰਿੁ ਕਰਤ ਹਹੁ ਤਿਨਤਸ ਿਾਇ ਝੂਿੀ ਦੇਹੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
 

ਧਨਾਸਰੀ ਿਾਣੀ ਿਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਿੀ ਕੀ  (692-17) 

ਗਹਰੀ ਕਤਰ ਕੈ ਨੀਵ ਖੁਦਾਈ ਊਪਤਰ ਮਿੰਡਪ ਛਾਏ ॥ 

ਮਾਰਕਿੰਡੇ ਤੇ ਕ ੋਅਤਧਕਾਈ ਤਿਤਨ ਤਤਰਣ ਧਤਰ ਮੂਿੰਡ ਿਲਾਏ ॥੧॥ 

ਹਮਰੋ ਕਰਤਾ ਰਾਮੁ ਸਨੇਹੀ ॥ 

ਕਾਹੇ ਰੇ ਨਰ ਗਰਿ ੁਕਰਤ ਹਹੁ ਤਿਨਤਸ ਿਾਇ ਝੂਿੀ ਦੇਹੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਮੇਰੀ ਮੇਰੀ ਕੈਰਉ ਕਰਤੇ ਦੁਰਿਧੋਨ ਸੇ ਿਾਈ ॥ 

ਿਾਰਹ ਿੋਿਨ ਛਤੁ ਚਲ ੈਥਾ ਦਹੇੀ ਤਗਰਝਨ ਖਾਈ ॥੨॥ 

ਸਰਿ ਸਇਨ ਕੀ ਲਿੰਕਾ ਹੋਤੀ ਰਾਵਨ ਸ ੇਅਤਧਕਾਈ ॥ 

ਕਹਾ ਿਇਓ ਦਤਰ ਿਾਂਧੇ ਹਾਥੀ ਤਖਨ ਮਤਹ ਿਈ ਪਰਾਈ ॥੩॥ 

ਦੁਰਿਾਸਾ ਤਸਉ ਕਰਤ ਿਗਉਰੀ ਿਾਦਵ ਏ ਫਲ ਪਾਏ ॥ 

ਤਿਪਾ ਕਰੀ ਿਨ ਅਪਨੁੇ ਊਪਰ ਨਾਮਦੇਉ ਹਤਰ ਗੁਨ ਗਾਏ ॥੪॥੧॥ 
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ਕਾਹੇ ਰੇ ਿਨ ਖੋਿਨ ਿਾਈ ॥ 
 

ਧਨਾਸਰੀ ਮਹਲਾ ੯ ॥ (684-14) 

ਕਾਹੇ ਰੇ ਿਨ ਖੋਿਨ ਿਾਈ ॥ 

ਸਰਿ ਤਨਵਾਸੀ ਸਦਾ ਅਲੇਪਾ ਤੋਹੀ ਸਿੰਤਗ ਸਮਾਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਪੁਹਪ ਮਤਧ ਤਿਉ ਿਾਸ ੁਿਸਤੁ ਹੈ ਮੁਕਰ ਮਾਤਹ ਿਸੇੈ ਛਾਈ ॥ 

ਤੈਸੇ ਹੀ ਹਤਰ ਿਸੇ ਤਨਰਿੰਤਤਰ ਘਿ ਹੀ ਖੋਿਹੁ ਿਾਈ ॥੧॥ 

ਿਾਹਤਰ ਿੀਤਤਰ ਏਕੋ ਿਾਨਹੁ ਇਹੁ ਗੁਰ ਤਗਆਨੁ ਿਤਾਈ ॥ 

ਿਨ ਨਾਨਕ ਤਿਨੁ ਆਪਾ ਚੀਨ ੈਤਮਿੈ ਨ ਿਰਮ ਕੀ ਕਾਈ ॥੨॥੧॥ 
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ਕਾਚਾ ਧਨ ੁਸਿੰਚਤਹ ਮੂਰਖ ਗਾਵਾਰ ॥ 
 

ਧਨਾਸਰੀ ਮਹਲਾ ੩ ॥ (665-14) 

ਕਾਚਾ ਧਨੁ ਸਿੰਚਤਹ ਮੂਰਖ ਗਾਵਾਰ ॥ 

ਮਨਮੁਖ ਿੂਲ ੇਅਿੰਧ ਗਾਵਾਰ ॥ 

ਤਿਤਖਆ ਕੈ ਧਤਨ ਸਦਾ ਦੁਖੁ ਹਇੋ ॥ 

ਨਾ ਸਾਤਥ ਿਾਇ ਨ ਪਰਾਪਤਤ ਹੋਇ ॥੧॥ 

ਸਾਚਾ ਧਨ ੁਗੁਰਮਤੀ ਪਾਏ ॥ 

ਕਾਚਾ ਧਨੁ ਫੁਤਨ ਆਵੈ ਿਾਏ ॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਮਨਮੁਤਖ ਿੂਲੇ ਸਤਿ ਮਰਤਹ ਗਵਾਰ ॥ 

ਿਵਿਤਲ ਡੂਿੇ ਨ ਉਰਵਾਤਰ ਨ ਪਾਤਰ ॥ 

ਸਤਤਗੁਰੁ ਿੇਿੇ ਪੂਰ ੈਿਾਤਗ ॥ 

ਸਾਤਚ ਰਤ ੇਅਤਹਤਨਤਸ ਿੈਰਾਤਗ ॥੨॥ 

ਚਹੁ ਿੁਗ ਮਤਹ ਅਿੰਤਮਰਤ ੁਸਾਚੀ ਿਾਣੀ ॥ 

ਪੂਰ ੈਿਾਤਗ ਹਤਰ ਨਾਤਮ ਸਮਾਣੀ ॥ 

ਤਸਧ ਸਾਤਧਕ ਤਰਸਤਹ ਸਤਿ ਲਇੋ ॥ 

ਪੂਰ ੈਿਾਤਗ ਪਰਾਪਤਤ ਹੋਇ ॥੩॥ 

ਸਿੁ ਤਕਛ ੁਸਾਚਾ ਸਾਚਾ ਹੈ ਸਇੋ ॥ 

ਊਤਮ ਿਰਹਮੁ ਪਛਾਣ ੈਕੋਇ ॥ 

ਸਚੁ ਸਾਚਾ ਸਚੁ ਆਤਪ ਤਦਰਿਾਏ ॥ 

ਨਾਨਕ ਆਪ ੇਵੇਖੈ ਆਪ ੇਸਤਚ ਲਾਏ ॥੪॥੭॥ 
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ਕਾਿੇ ਕਸਿ ਪਰੂੇ ਗਰੁਦੇਵ ॥ 
 

ਗਉਿੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (191-8) 

ਸੂਕੇ ਹਰੇ ਕੀਏ ਤਖਨ ਮਾਹੇ ॥ 

ਅਿੰਤਮਰਤ ਤਦਰਸਤਿ ਸਿੰਤਚ ਿੀਵਾਏ ॥੧॥ 

ਕਾਿੇ ਕਸਿ ਪੂਰੇ ਗੁਰਦੇਵ ॥ 

ਸੇਵਕ ਕਉ ਦੀਨੀ ਅਪਨੁੀ ਸੇਵ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਤਮਤਿ ਗਈ ਤਚਿੰਤ ਪਨੁੀ ਮਨ ਆਸਾ ॥ 

ਕਰੀ ਦਇਆ ਸਤਤਗੁਤਰ ਗੁਣਤਾਸਾ ॥੨॥ 

ਦੁਖ ਨਾਿ ੇਸੁਖ ਆਇ ਸਮਾਏ ॥ 

ਢੀਲ ਨ ਪਰੀ ਿਾ ਗੁਤਰ ਫੁਰਮਾਏ ॥੩॥ 

ਇਛ ਪੁਨੀ ਪੂਰ ੇਗੁਰ ਤਮਲੇ ॥ 

ਨਾਨਕ ਤੇ ਿਨ ਸੁਫਲ ਫਲ ੇ॥੪॥੫੮॥੧੨੭॥ 
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ਕਾਮ ਿੋਧ ਲਿੋ ਝੂਿ ਤਨਿੰਦਾ ਇਨ ਤੇ ਆਤਪ ਛਡਾਵਹੁ ॥ 
 

ਸਰੋਤਿ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (617-9) 

ਕਾਮ ਿੋਧ ਲੋਿ ਝਿੂ ਤਨਿੰਦਾ ਇਨ ਤ ੇਆਤਪ ਛਡਾਵਹੁ ॥ 

ਇਹ ਿੀਤਰ ਤੇ ਇਨ ਕਉ ਡਾਰਹੁ ਆਪਨ ਤਨਕਤਿ ਿੁਲਾਵਹੁ ॥੧॥ 

ਅਪੁਨੀ ਤਿਤਧ ਆਤਪ ਿਨਾਵਹੁ ॥ 

ਹਤਰ ਿਨ ਮਿੰਗਲ ਗਾਵਹੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਤਿਸਰੁ ਨਾਹੀ ਕਿਹੂ ਹੀਏ ਤੇ ਇਹ ਤਿਤਧ ਮਨ ਮਤਹ ਪਾਵਹੁ ॥ 

ਗੁਰੁ ਪੂਰਾ ਿਤੇਿਓ ਵਡਿਾਗੀ ਿਨ ਨਾਨਕ ਕਤਤਹ ਨ ਧਾਵਹੁ ॥੨॥੩॥੩੧॥ 
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ਕਾਤਮ ਿੋਤਧ ਅਹਿੰਕਾਤਰ ਤਵਗੂਤ ੇ॥ 
 

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (388-16) 

ਕਾਤਮ ਿੋਤਧ ਅਹਿੰਕਾਤਰ ਤਵਗੂਤ ੇ॥ 

ਹਤਰ ਤਸਮਰਨੁ ਕਤਰ ਹਤਰ ਿਨ ਛੂਿੇ ॥੧॥ 

ਸੋਇ ਰਹ ੇਮਾਇਆ ਮਦ ਮਾਤ ੇ॥ 

ਿਾਗਤ ਿਗਤ ਤਸਮਰਤ ਹਤਰ ਰਾਤੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਮੋਹ ਿਰਤਮ ਿਹੁ ਿੋਤਨ ਿਵਾਇਆ ॥ 

ਅਸਤਥਰੁ ਿਗਤ ਹਤਰ ਚਰਣ ਤਧਆਇਆ ॥੨॥ 

ਿਿੰਧਨ ਅਿੰਧ ਕੂਪ ਤਗਰਹ ਮੇਰਾ ॥ 

ਮੁਕਤੇ ਸਿੰਤ ਿੁਝਤਹ ਹਤਰ ਨੇਰਾ ॥੩॥ 

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਿ ੋਪਰਿ ਸਰਣਾਈ ॥ 

ਈਹਾ ਸੁਖੁ ਆਗ ੈਗਤਤ ਪਾਈ ॥੪॥੨੨॥੭੩॥ 
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ਕਾਮੁ ਿੋਧ ੁਮਾਇਆ ਮਤਹ ਚੀਤੁ ॥ 
 

ਗਉਿੀ ਮਹਲਾ ੧ ॥ (153-3) 

ਕਾਮੁ ਿੋਧੁ ਮਾਇਆ ਮਤਹ ਚੀਤੁ ॥ 

ਝੂਿ ਤਵਕਾਤਰ ਿਾਗ ੈਤਹਤ ਚੀਤੁ ॥ 

ਪੂਿੰਿੀ ਪਾਪ ਲੋਿ ਕੀ ਕੀਤੁ ॥ 

ਤਰੁ ਤਾਰੀ ਮਤਨ ਨਾਮੁ ਸੁਚੀਤੁ ॥੧॥ 

ਵਾਹੁ ਵਾਹ ੁਸਾਚ ੇਮੈ ਤੇਰੀ ਿੇਕ ॥ 

ਹਉ ਪਾਪੀ ਤਿੰ ਤਨਰਮਲ ੁਏਕ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਅਗਤਨ ਪਾਣੀ ਿੋਲੈ ਿਿਵਾਉ ॥ 

ਤਿਹਵਾ ਇਿੰਦਰੀ ਏਕੁ ਸੁਆਉ ॥ 

ਤਦਸਤਿ ਤਵਕਾਰੀ ਨਾਹੀ ਿਉ ਿਾਉ ॥ 

ਆਪੁ ਮਾਰੇ ਤਾ ਪਾਏ ਨਾਉ ॥੨॥ 

ਸਿਤਦ ਮਰੈ ਤਫਤਰ ਮਰਣੁ ਨ ਹਇੋ ॥ 

ਤਿਨੁ ਮੂਏ ਤਕਉ ਪੂਰਾ ਹਇੋ ॥ 

ਪਰਪਿੰਤਚ ਤਵਆਤਪ ਰਤਹਆ ਮਨੁ ਦਇੋ ॥ 

ਤਥਰੁ ਨਾਰਾਇਣੁ ਕਰ ੇਸ ੁਹੋਇ ॥੩॥ 

ਿੋਤਹਤਥ ਚਿਉ ਿਾ ਆਵ ੈਵਾਰ ੁ॥ 

ਿਾਕੇ ਿਤੋਹਥ ਦਰਗਹ ਮਾਰ ॥ 

ਸਚੁ ਸਾਲਾਹੀ ਧਿੰਨੁ ਗੁਰਦੁਆਰ ੁ॥ 

ਨਾਨਕ ਦਤਰ ਘਤਰ ਏਕਿੰਕਾਰ ੁ॥੪॥੭॥ 
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ਕਾਮੁ ਿੋਧ ੁਲਿੋੁ ਮੋਹ ੁਤਮਿਾਵ ੈਛੁਿਕ ੈਦੁਰਮਤਤ ਅਪੁਨੀ ਧਾਰੀ ॥ 
 

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (377-14) 

ਕਾਮੁ ਿੋਧੁ ਲੋਿੁ ਮੋਹੁ ਤਮਿਾਵੈ ਛਿੁਕੈ ਦੁਰਮਤਤ ਅਪਨੁੀ ਧਾਰੀ ॥ 

ਹੋਇ ਤਨਮਾਣੀ ਸੇਵ ਕਮਾਵਤਹ ਤਾ ਪਰੀਤਮ ਹਵੋਤਹ ਮਤਨ ਤਪਆਰੀ ॥੧॥ 

ਸੁਤਣ ਸੁਿੰਦਤਰ ਸਾਧੂ ਿਚਨ ਉਧਾਰੀ ॥ 

ਦੂਖ ਿੂਖ ਤਮਿੈ ਤੇਰ ੋਸਹਸਾ ਸਖੁ ਪਾਵਤਹ ਤਿੰ ਸੁਖਮਤਨ ਨਾਰੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਚਰਣ ਪਖਾਤਰ ਕਰਉ ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਆਤਮ ਸੁਧੁ ਤਿਖੁ ਤਤਆਸ ਤਨਵਾਰੀ ॥ 

ਦਾਸਨ ਕੀ ਹੋਇ ਦਾਤਸ ਦਾਸਰੀ ਤਾ ਪਾਵਤਹ ਸੋਿਾ ਹਤਰ ਦੁਆਰੀ ॥੨॥ 

ਇਹੀ ਅਚਾਰ ਇਹੀ ਤਿਉਹਾਰਾ ਆਤਗਆ ਮਾਤਨ ਿਗਤਤ ਹੋਇ ਤੁਮਹਾਰੀ ॥ 

ਿੋ ਇਹੁ ਮਿੰਤੁ ਕਮਾਵੈ ਨਾਨਕ ਸ ੋਿਉਿਲੁ ਪਾਤਰ ਉਤਾਰੀ ॥੩॥੨੮॥ 
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ਕਾਮਤਣ ਹਤਰ ਰਤਸ ਿੇਧੀ ਿੀਉ ਹਤਰ ਕ ੈਸਹਤਿ ਸੁਿਾਏ ॥ 
 

ਗਉਿੀ ਮਹਲਾ ੩ ॥ (245-2) 

ਕਾਮਤਣ ਹਤਰ ਰਤਸ ਿੇਧੀ ਿੀਉ ਹਤਰ ਕੈ ਸਹਤਿ ਸੁਿਾਏ ॥ 

ਮਨੁ ਮੋਹਤਨ ਮੋਤਹ ਲੀਆ ਿੀਉ ਦੁਤਿਧਾ ਸਹਤਿ ਸਮਾਏ ॥ 

ਦੁਤਿਧਾ ਸਹਤਿ ਸਮਾਏ ਕਾਮਤਣ ਵਰੁ ਪਾਏ ਗੁਰਮਤੀ ਰਿੰਗੁ ਲਾਏ ॥ 

ਇਹੁ ਸਰੀਰੁ ਕੂਤਿ ਕਸੁਤਤ ਿਤਰਆ ਗਲ ਤਾਈ ਪਾਪ ਕਮਾਏ ॥ 

ਗੁਰਮੁਤਖ ਿਗਤਤ ਤਿਤੁ ਸਹਿ ਧੁਤਨ ਉਪਿ ੈਤਿਨੁ ਿਗਤੀ ਮੈਲੁ ਨ ਿਾਏ ॥ 

ਨਾਨਕ ਕਾਮਤਣ ਤਪਰਤਹ ਤਪਆਰੀ ਤਵਚਹੁ ਆਪ ੁਗਵਾਏ ॥੧॥ 

ਕਾਮਤਣ ਤਪਰੁ ਪਾਇਆ ਿੀਉ ਗੁਰ ਕੈ ਿਾਇ ਤਪਆਰੇ ॥ 

ਰਤੈਣ ਸੁਤਖ ਸੁਤੀ ਿੀਉ ਅਿੰਤਤਰ ਉਤਰ ਧਾਰੇ ॥ 

ਅਿੰਤਤਰ ਉਤਰ ਧਾਰੇ ਤਮਲੀਐ ਤਪਆਰੇ ਅਨਤਦਨ ੁਦੁਖੁ ਤਨਵਾਰ ੇ॥ 

ਅਿੰਤਤਰ ਮਹਲੁ ਤਪਰੁ ਰਾਵ ੇਕਾਮਤਣ ਗੁਰਮਤੀ ਵੀਚਾਰ ੇ॥ 

ਅਿੰਤਮਰਤ ੁਨਾਮੁ ਪੀਆ ਤਦਨ ਰਾਤੀ ਦੁਤਿਧਾ ਮਾਤਰ ਤਨਵਾਰ ੇ॥ 

ਨਾਨਕ ਸਤਚ ਤਮਲੀ ਸੋਹਾਗਤਣ ਗੁਰ ਕੈ ਹੇਤਤ ਅਪਾਰੇ ॥੨॥ 

ਆਵਹੁ ਦਇਆ ਕਰ ੇਿੀਉ ਪਰੀਤਮ ਅਤਤ ਤਪਆਰ ੇ॥ 

ਕਾਮਤਣ ਤਿਨਉ ਕਰ ੇਿੀਉ ਸਤਚ ਸਿਤਦ ਸੀਗਾਰੇ ॥ 

ਸਤਚ ਸਿਤਦ ਸੀਗਾਰ ੇਹਉਮ ੈਮਾਰੇ ਗੁਰਮੁਤਖ ਕਾਰਿ ਸਵਾਰੇ ॥ 

ਿੁਤਗ ਿੁਤਗ ਏਕੋ ਸਚਾ ਸਈੋ ਿਝੂ ੈਗੁਰ ਿੀਚਾਰ ੇ॥ 

ਮਨਮੁਤਖ ਕਾਤਮ ਤਵਆਪੀ ਮੋਤਹ ਸਿੰਤਾਪੀ ਤਕਸੁ ਆਗੈ ਿਾਇ ਪਕੁਾਰੇ ॥ 

ਨਾਨਕ ਮਨਮੁਤਖ ਥਾਉ ਨ ਪਾਏ ਤਿਨ ੁਗੁਰ ਅਤਤ ਤਪਆਰ ੇ॥੩॥ 

ਮੁਿੰਧ ਇਆਣੀ ਿੋਲੀ ਤਨਗੁਣੀਆ ਿੀਉ ਤਪਰੁ ਅਗਮ ਅਪਾਰਾ ॥ 

ਆਪੇ ਮੇਤਲ ਤਮਲੀਐ ਿੀਉ ਆਪੇ ਿਖਸਣਹਾਰਾ ॥ 

ਅਵਗਣ ਿਖਸਣਹਾਰਾ ਕਾਮਤਣ ਕਿੰਤੁ ਤਪਆਰਾ ਘਤਿ ਘਤਿ ਰਤਹਆ ਸਮਾਈ ॥ 

ਪਰੇਮ ਪਰੀਤਤ ਿਾਇ ਿਗਤੀ ਪਾਈਐ ਸਤਤਗੁਤਰ ਿੂਝ ਿੁਝਾਈ ॥ 

ਸਦਾ ਅਨਿੰਤਦ ਰਹੈ ਤਦਨ ਰਾਤੀ ਅਨਤਦਨ ੁਰਹੈ ਤਲਵ ਲਾਈ ॥ 

ਨਾਨਕ ਸਹਿੇ ਹਤਰ ਵਰੁ ਪਾਇਆ ਸਾ ਧਨ ਨਉ ਤਨਤਧ ਪਾਈ ॥੪॥੩॥ 
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ਕਾਯਉ ਦੇਵਾ ਕਾਇਅਉ ਦੇਵਲ ਕਾਇਅਉ ਿਿੰਗਮ ਿਾਤੀ ॥ 
 

ਧਨਾਸਰੀ ਪੀਪਾ  (695-13) 

ਕਾਯਉ ਦੇਵਾ ਕਾਇਅਉ ਦੇਵਲ ਕਾਇਅਉ ਿਿੰਗਮ ਿਾਤੀ ॥ 

ਕਾਇਅਉ ਧੂਪ ਦੀਪ ਨਈਿੇਦਾ ਕਾਇਅਉ ਪੂਿਉ ਪਾਤੀ ॥੧॥ 

ਕਾਇਆ ਿਹੁ ਖਿੰਡ ਖੋਿਤੇ ਨਵ ਤਨਤਧ ਪਾਈ ॥ 

ਨਾ ਕਛ ੁਆਇਿ ੋਨਾ ਕਛ ੁਿਾਇਿੋ ਰਾਮ ਕੀ ਦੁਹਾਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਿੋ ਿਰਹਮਿੰਡੇ ਸੋਈ ਤਪਿੰਡ ੇਿੋ ਖੋਿ ੈਸੋ ਪਾਵ ੈ॥ 

ਪੀਪਾ ਪਰਣਵੈ ਪਰਮ ਤਤ ੁਹੈ ਸਤਤਗੁਰੁ ਹੋਇ ਲਖਾਵ ੈ॥੨॥੩॥ 
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ਕਾਰਿੁ ਸਤਤਗੁਤਰ ਆਤਪ ਸਵਾਤਰਆ ॥ 
 

ਤਿਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (806-18) 

ਸਗਲ ਅਨਿੰਦ ੁਕੀਆ ਪਰਮੇਸਤਰ ਅਪਣਾ ਤਿਰਦੁ ਸਮਹਾਤਰਆ ॥ 

ਸਾਧ ਿਨਾ ਹੋਏ ਤਕਰਪਾਲਾ ਤਿਗਸੇ ਸਤਿ ਪਰਵਾਤਰਆ ॥੧॥ 

ਕਾਰਿੁ ਸਤਤਗਤੁਰ ਆਤਪ ਸਵਾਤਰਆ ॥ 

ਵਡੀ ਆਰਿਾ ਹਤਰ ਗੋਤਿਿੰਦ ਕੀ ਸੂਖ ਮਿੰਗਲ ਕਤਲਆਣ ਿੀਚਾਤਰਆ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਵਣ ਤਤਰਣ ਤਤਰਿਵਣ ਹਤਰਆ ਹਏੋ ਸਗਲ ੇਿੀਅ ਸਾਧਾਤਰਆ ॥ 

ਮਨ ਇਛ ੇਨਾਨਕ ਫਲ ਪਾਏ ਪਰੂਨ ਇਛ ਪੁਿਾਤਰਆ ॥੨॥੫॥੨੩॥ 
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ਕਾਲਿੂਤ ਕੀ ਹਸਤਨੀ ਮਨ ਿਉਰਾ ਰੇ ਚਲਤ ੁਰਤਚਓ ਿਗਦੀਸ ॥ 
 

ਗਉਿੀ ਕਿੀਰ ਿੀਉ ॥ (335-19) 

ਕਾਲਿੂਤ ਕੀ ਹਸਤਨੀ ਮਨ ਿਉਰਾ ਰੇ ਚਲਤੁ ਰਤਚਓ ਿਗਦੀਸ ॥ 

ਕਾਮ ਸੁਆਇ ਗਿ ਿਤਸ ਪਰੇ ਮਨ ਿਉਰਾ ਰ ੇਅਿੰਕਸ ੁਸਤਹਓ ਸੀਸ ॥੧॥ 

ਤਿਖੈ ਿਾਚੁ ਹਤਰ ਰਾਚੁ ਸਮਝੁ ਮਨ ਿਉਰਾ ਰ ੇ॥ 

ਤਨਰਿੈ ਹੋਇ ਨ ਹਤਰ ਿਿੇ ਮਨ ਿਉਰਾ ਰ ੇਗਤਹਓ ਨ ਰਾਮ ਿਹਾਿੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਮਰਕਿ ਮੁਸਿੀ ਅਨਾਿ ਕੀ ਮਨ ਿਉਰਾ ਰ ੇਲੀਨੀ ਹਾਥੁ ਪਸਾਤਰ ॥ 

ਛੂਿਨ ਕ ੋਸਹਸਾ ਪਤਰਆ ਮਨ ਿਉਰਾ ਰੇ ਨਾਤਚਓ ਘਰ ਘਰ ਿਾਤਰ ॥੨॥ 

ਤਿਉ ਨਲਨੀ ਸੂਅਿਾ ਗਤਹਓ ਮਨ ਿਉਰਾ ਰ ੇਮਾਯਾ ਇਹੁ ਤਿਉਹਾਰੁ ॥ 

ਿਸੈਾ ਰਿੰਗੁ ਕਸਿੰਿ ਕਾ ਮਨ ਿਉਰਾ ਰੇ ਤਤਉ ਪਸਤਰਓ ਪਾਸਾਰੁ ॥੩॥ 

ਨਾਵਨ ਕਉ ਤੀਰਥ ਘਨ ੇਮਨ ਿਉਰਾ ਰ ੇਪੂਿਨ ਕਉ ਿਹੁ ਦਵੇ ॥ 

ਕਹੁ ਕਿੀਰ ਛੂਿਨੁ ਨਹੀ ਮਨ ਿਉਰਾ ਰ ੇਛੂਿਨ ੁਹਤਰ ਕੀ ਸਵੇ ॥੪॥੧॥੬॥੫੭॥ 
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ਕਾਲੀ ਕੋਇਲ ਤੂ ਤਕਤ ਗਨੁ ਕਾਲੀ ॥ 
 

ਰਾਗੁ ਸੂਹੀ ਿਾਣੀ ਸਖੇ ਫਰੀਦ ਿੀ ਕੀ ॥   (794-10) 

ਤਤਪ ਤਤਪ ਲੁਤਹ ਲੁਤਹ ਹਾਥ ਮਰੋਰਉ ॥ 

ਿਾਵਤਲ ਹੋਈ ਸੋ ਸਹ ੁਲੋਰਉ ॥ 

ਤੈ ਸਤਹ ਮਨ ਮਤਹ ਕੀਆ ਰਸੋੁ ॥ 

ਮੁਝੁ ਅਵਗਨ ਸਹ ਨਾਹੀ ਦੋਸ ੁ॥੧॥ 

ਤੈ ਸਾਤਹਿ ਕੀ ਮ ੈਸਾਰ ਨ ਿਾਨੀ ॥ 

ਿੋਿਨੁ ਖੋਇ ਪਾਛ ੈਪਛੁਤਾਨੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਕਾਲੀ ਕੋਇਲ ਤੂ ਤਕਤ ਗੁਨ ਕਾਲੀ ॥ 

ਅਪਨ ੇਪਰੀਤਮ ਕ ੇਹਉ ਤਿਰਹੈ ਿਾਲੀ ॥ 

ਤਪਰਤਹ ਤਿਹੂਨ ਕਤਤਹ ਸੁਖੁ ਪਾਏ ॥ 

ਿਾ ਹੋਇ ਤਿਪਾਲੁ ਤਾ ਪਰਿੂ ਤਮਲਾਏ ॥੨॥ 

ਤਵਧਣ ਖੂਹੀ ਮੁਿੰਧ ਇਕੇਲੀ ॥ 

ਨਾ ਕ ੋਸਾਥੀ ਨਾ ਕੋ ਿਲੇੀ ॥ 

ਕਤਰ ਤਕਰਪਾ ਪਰਤਿ ਸਾਧਸਿੰਤਗ ਮੇਲੀ ॥ 

ਿਾ ਤਫਤਰ ਦੇਖਾ ਤਾ ਮੇਰਾ ਅਲਹੁ ਿੇਲੀ ॥੩॥ 

ਵਾਿ ਹਮਾਰੀ ਖਰੀ ਉਡੀਣੀ ॥ 

ਖਿੰਤਨਅਹੁ ਤਤਖੀ ਿਹੁਤੁ ਤਪਈਣੀ ॥ 

ਉਸੁ ਊਪਤਰ ਹੈ ਮਾਰਗੁ ਮੇਰਾ ॥ 

ਸੇਖ ਫਰੀਦਾ ਪਿੰਥੁ ਸਮਹਾਤਰ ਸਵਰੇਾ ॥੪॥੧॥ 
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ਤਕਉ ਛੂਿਉ ਕੈਸੇ ਤਰਉ ਿਵਿਲ ਤਨਤਧ ਿਾਰੀ ॥ 
 

ਤਿਲਾਵਲੁ ਕਿੀਰ ਿੀਉ ॥ (855-17) 

ਤਗਰਹੁ ਤਤਿ ਿਨ ਖਿੰਡ ਿਾਈਐ ਚੁਤਨ ਖਾਈਐ ਕਿੰਦਾ ॥ 

ਅਿਹੁ ਤਿਕਾਰ ਨ ਛੋਡਈ ਪਾਪੀ ਮਨ ੁਮਿੰਦਾ ॥੧॥ 

ਤਕਉ ਛੂਿਉ ਕੈਸੇ ਤਰਉ ਿਵਿਲ ਤਨਤਧ ਿਾਰੀ ॥ 

ਰਾਖੁ ਰਾਖੁ ਮੇਰੇ ਿੀਿਲੁਾ ਿਨੁ ਸਰਤਨ ਤੁਮਹਾਰੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਤਿਖੈ ਤਿਖੈ ਕੀ ਿਾਸਨਾ ਤਿੀਅ ਨਹ ਿਾਈ ॥ 

ਅਤਨਕ ਿਤਨ ਕਤਰ ਰਾਖੀਐ ਤਫਤਰ ਤਫਤਰ ਲਪਿਾਈ ॥੨॥ 

ਿਰਾ ਿੀਵਨ ਿੋਿਨੁ ਗਇਆ ਤਕਛੁ ਕੀਆ ਨ ਨੀਕਾ ॥ 

ਇਹੁ ਿੀਅਰਾ ਤਨਰਮੋਲਕੋ ਕਉਡੀ ਲਤਗ ਮੀਕਾ ॥੩॥ 

ਕਹੁ ਕਿੀਰ ਮੇਰੇ ਮਾਧਵਾ ਤੂ ਸਰਿ ਤਿਆਪੀ ॥ 

ਤੁਮ ਸਮਸਤਰ ਨਾਹੀ ਦਇਆਲ ੁਮੋਤਹ ਸਮਸਤਰ ਪਾਪੀ ॥੪॥੩॥ 
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ਤਕਉ ਿੀਵਨੁ ਪਰੀਤਮ ਤਿਨ ੁਮਾਈ ॥ 
 

ਸਾਰਗ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (1207-12) 

ਤਕਉ ਿੀਵਨੁ ਪਰੀਤਮ ਤਿਨ ੁਮਾਈ ॥ 

ਿਾ ਕੇ ਤਿਛੁਰਤ ਹੋਤ ਤਮਰਤਕਾ ਤਗਰਹ ਮਤਹ ਰਹਨ ੁਨ ਪਾਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਿੀਅ ਹੀਅ ਪਿ੍ਰਾਨ ਕ ੋਦਾਤਾ ਿਾ ਕੈ ਸਿੰਗਤ ਸਹੁਾਈ ॥ 

ਕਰਹੁ ਤਿਪਾ ਸਿੰਤਹੁ ਮੋਤਹ ਅਪਨੁੀ ਪਰਿ ਮਿੰਗਲ ਗੁਣ ਗਾਈ ॥੧॥ 

ਚਰਨ ਸਿੰਤਨ ਕ ੇਮਾਥ ੇਮੇਰ ੇਊਪਤਰ ਨੈਨਹੁ ਧਤੂਰ ਿਾਂਛਾਈ ॥ 

ਤਿਹ ਪਰਸਾਤਦ ਤਮਲੀਐ ਪਰਿ ਨਾਨਕ ਿਤਲ ਿਤਲ ਤਾ ਕੈ ਹਉ ਿਾਈ ॥੨॥੩॥੧੭॥ 
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ਤਕਉ ਤਿਸਰੈ ਪਰਿੁ ਮਨ ੈਤੇ ਤਿਸ ਕੇ ਗੁਣ ਏਹ ॥ 
 

ਤਿਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (812-12) 

ਮਾਿੀ ਤ ੇਤਿਤਨ ਸਾਤਿਆ ਕਤਰ ਦੁਰਲਿ ਦੇਹ ॥ 

ਅਤਨਕ ਤਛਦਰ ਮਨ ਮਤਹ ਢਕੇ ਤਨਰਮਲ ਤਦਰਸਿੇਹ ॥੧॥ 

ਤਕਉ ਤਿਸਰ ੈਪਰਿ ੁਮਨ ੈਤ ੇਤਿਸ ਕੇ ਗੁਣ ਏਹ ॥ 

ਪਰਿ ਤਤਿ ਰਚੇ ਤਿ ਆਨ ਤਸਉ ਸੋ ਰਲੀਐ ਖੇਹ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਤਸਮਰਹੁ ਤਸਮਰਹੁ ਸਾਤਸ ਸਾਤਸ ਮਤ ਤਿਲਮ ਕਰੇਹ ॥ 

ਛੋਤਡ ਪਰਪਿੰਚੁ ਪਰਿ ਤਸਉ ਰਚਹੁ ਤਤਿ ਕੂਿੇ ਨੇਹ ॥੨॥ 

ਤਿਤਨ ਅਤਨਕ ਏਕ ਿਹੁ ਰਿੰਗ ਕੀਏ ਹ ੈਹੋਸੀ ਏਹ ॥ 

ਕਤਰ ਸਵੇਾ ਤਤਸ ੁਪਾਰਿਰਹਮ ਗਰੁ ਤੇ ਮਤਤ ਲੇਹ ॥੩॥ 

ਊਚੇ ਤੇ ਊਚਾ ਵਡਾ ਸਿ ਸਿੰਤਗ ਿਰਨੇਹ ॥ 

ਦਾਸ ਦਾਸ ਕੋ ਦਾਸਰਾ ਨਾਨਕ ਕਤਰ ਲੇਹ ॥੪॥੧੭॥੪੭॥ 
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ਤਕਉ ਲੀਿੈ ਗਢੁ ਿਿੰਕਾ ਿਾਈ ॥ 
 

ਿੈਰਉ ਕਿੀਰ ਿੀਉ ॥ (1161-14) 

ਤਕਉ ਲੀਿ ੈਗਢੁ ਿਿੰਕਾ ਿਾਈ ॥ 

ਦੋਵਰ ਕੋਿ ਅਰ ੁਤਵੇਰ ਖਾਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਪਾਂਚ ਪਚੀਸ ਮੋਹ ਮਦ ਮਤਸਰ ਆਡੀ ਪਰਿਲ ਮਾਇਆ ॥ 

ਿਨ ਗਰੀਿ ਕ ੋਿੋਰੁ ਨ ਪਹੁਚੈ ਕਹਾ ਕਰਉ ਰਘੁਰਾਇਆ ॥੧॥ 

ਕਾਮੁ ਤਕਵਾਰੀ ਦੁਖੁ ਸੁਖੁ ਦਰਵਾਨੀ ਪਾਪੁ ਪੁਿੰਨੁ ਦਰਵਾਿਾ ॥ 

ਿੋਧੁ ਪਰਧਾਨੁ ਮਹਾ ਿਡ ਦੁਿੰਦਰ ਤਹ ਮਨੁ ਮਾਵਾਸੀ ਰਾਿਾ ॥੨॥ 

ਸਵਾਦ ਸਨਾਹ ਿੋਪ ੁਮਮਤਾ ਕੋ ਕਿੁੁਤਧ ਕਮਾਨ ਚਢਾਈ ॥ 

ਤਤਸਨਾ ਤੀਰ ਰਹ ੇਘਿ ਿੀਤਤਰ ਇਉ ਗਢੁ ਲੀਓ ਨ ਿਾਈ ॥੩॥ 

ਪਰੇਮ ਪਲੀਤਾ ਸੁਰਤਤ ਹਵਾਈ ਗੋਲਾ ਤਗਆਨ ੁਚਲਾਇਆ ॥ 

ਿਰਹਮ ਅਗਤਨ ਸਹਿੇ ਪਰਿਾਲੀ ਏਕਤਹ ਚੋਿ ਤਸਝਾਇਆ ॥੪॥ 

ਸਤੁ ਸਿੰਤੋਖੁ ਲੈ ਲਰਨ ੇਲਾਗਾ ਤੋਰੇ ਦੁਇ ਦਰਵਾਿਾ ॥ 

ਸਾਧਸਿੰਗਤਤ ਅਰ ੁਗੁਰ ਕੀ ਤਿਪਾ ਤੇ ਪਕਤਰਓ ਗਢ ਕੋ ਰਾਿਾ ॥੫॥ 

ਿਗਵਤ ਿੀਤਰ ਸਕਤਤ ਤਸਮਰਨ ਕੀ ਕਿੀ ਕਾਲ ਿੈ ਫਾਸੀ ॥ 

ਦਾਸੁ ਕਮੀਰ ੁਚਤਿਹਓ ਗਿਹ ਊਪਤਰ ਰਾਿੁ ਲੀਓ ਅਤਿਨਾਸੀ ॥੬॥੯॥੧੭॥ 
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ਤਕਆ ਸੋਵਤਹ ਨਾਮੁ ਤਵਸਾਤਰ ਗਾਫਲ ਗਤਹਤਲਆ ॥ 
 

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (398-7) 

ਤਕਆ ਸਵੋਤਹ ਨਾਮੁ ਤਵਸਾਤਰ ਗਾਫਲ ਗਤਹਤਲਆ ॥ 

ਤਕਤੀ  ਇਤੁ ਦਰੀਆਇ ਵਿੰਞਤਨਹ ਵਹਤਦਆ ॥੧॥ 

ਿੋਤਹਥਿਾ ਹਤਰ ਚਰਣ ਮਨ ਚਤਿ ਲਿੰਘੀਐ ॥ 

ਆਿ ਪਹਰ ਗੁਣ ਗਾਇ ਸਾਧੂ ਸਿੰਗੀਐ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਿੋਗਤਹ ਿੋਗ ਅਨੇਕ ਤਵਣ ੁਨਾਵੈ ਸੁਿੰਤਞਆ ॥ 

ਹਤਰ ਕੀ ਿਗਤਤ ਤਿਨਾ ਮਤਰ ਮਤਰ ਰੁਿੰਤਨਆ ॥੨॥ 

ਕਪਿ ਿੋਗ ਸਗੁਿੰਧ ਤਤਨ ਮਰਦਨ ਮਾਲਣਾ ॥ 

ਤਿਨੁ ਤਸਮਰਨ ਤਨ ੁਛਾਰੁ ਸਰਪਰ ਚਾਲਣਾ ॥੩॥ 

ਮਹਾ ਤਿਖਮੁ ਸਿੰਸਾਰ ੁਤਵਰਲੈ ਪੇਤਖਆ ॥ 

ਛੂਿਨੁ ਹਤਰ ਕੀ ਸਰਤਣ ਲੇਖੁ ਨਾਨਕ ਲੇਤਖਆ ॥੪॥੮॥੧੧੦॥ 
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ਤਕਆ ਹਮ ਿੀਅ ਿਿੰਤ ਿੇਚਾਰੇ ਿਰਤਨ ਨ ਸਾਕਹ ਏਕ ਰੋਮਾਈ ॥ 
 

ਤਿਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (822-10) 

ਤਕਆ ਹਮ ਿੀਅ ਿਿੰਤ ਿੇਚਾਰੇ ਿਰਤਨ ਨ ਸਾਕਹ ਏਕ ਰੋਮਾਈ ॥ 

ਿਰਹਮ ਮਹੇਸ ਤਸਧ ਮੁਤਨ ਇਿੰਦਰਾ ਿੇਅਿੰਤ ਿਾਕੁਰ ਤੇਰੀ ਗਤਤ ਨਹੀ ਪਾਈ ॥੧॥ 

ਤਕਆ ਕਥੀਐ ਤਕਛੁ ਕਥਨੁ ਨ ਿਾਈ ॥ 

ਿਹ ਿਹ ਦੇਖਾ ਤਹ ਰਤਹਆ ਸਮਾਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਿਹ ਮਹਾ ਿਇਆਨ ਦੂਖ ਿਮ ਸੁਨੀਐ ਤਹ ਮੇਰ ੇਪਰਿ ਤੂਹੈ ਸਹਾਈ ॥ 

ਸਰਤਨ ਪਤਰਓ ਹਤਰ ਚਰਨ ਗਹੇ ਪਰਿ ਗੁਤਰ ਨਾਨਕ ਕਉ ਿੂਝ ਿੁਝਾਈ ॥੨॥੫॥੯੧॥ 
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ਤਕਆ ਕਥੀਐ ਤਕਛੁ ਕਥਨੁ ਨ ਿਾਈ ॥ 
 

ਤਿਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (822-10) 

ਤਕਆ ਹਮ ਿੀਅ ਿਿੰਤ ਿੇਚਾਰੇ ਿਰਤਨ ਨ ਸਾਕਹ ਏਕ ਰੋਮਾਈ ॥ 

ਿਰਹਮ ਮਹੇਸ ਤਸਧ ਮੁਤਨ ਇਿੰਦਰਾ ਿੇਅਿੰਤ ਿਾਕੁਰ ਤੇਰੀ ਗਤਤ ਨਹੀ ਪਾਈ ॥੧॥ 

ਤਕਆ ਕਥੀਐ ਤਕਛੁ ਕਥਨ ੁਨ ਿਾਈ ॥ 

ਿਹ ਿਹ ਦੇਖਾ ਤਹ ਰਤਹਆ ਸਮਾਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਿਹ ਮਹਾ ਿਇਆਨ ਦੂਖ ਿਮ ਸੁਨੀਐ ਤਹ ਮੇਰ ੇਪਰਿ ਤੂਹੈ ਸਹਾਈ ॥ 

ਸਰਤਨ ਪਤਰਓ ਹਤਰ ਚਰਨ ਗਹੇ ਪਰਿ ਗੁਤਰ ਨਾਨਕ ਕਉ ਿੂਝ ਿੁਝਾਈ ॥੨॥੫॥੯੧॥ 
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ਤਕਆ ਗੁਣ ਤੇਰੇ ਆਤਖ ਵਖਾਣਾ ਪਰਿ ਅਿੰਤਰਿਾਮੀ ਿਾਨੁ ॥ 
 

ਨਿ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (979-16) 

ਮੇਰ ੈਸਰਿਸ ੁਨਾਮੁ ਤਨਧਾਨੁ ॥ 

ਕਤਰ ਤਕਰਪਾ ਸਾਧ ੂਸਿੰਤਗ ਤਮਤਲਓ ਸਤਤਗੁਤਰ ਦੀਨ ੋਦਾਨੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਸੁਖਦਾਤਾ ਦੁਖ ਿਿੰਿਨਹਾਰਾ ਗਾਉ ਕੀਰਤਨ ੁਪੂਰਨ ਤਗਆਨ ੁ॥ 

ਕਾਮੁ ਿੋਧੁ ਲੋਿੁ ਖਿੰਡ ਖਿੰਡ ਕੀਨਹ ੇਤਿਨਤਸਓ ਮੂਿ ਅਤਿਮਾਨ ੁ॥੧॥ 

ਤਕਆ ਗੁਣ ਤੇਰੇ ਆਤਖ ਵਖਾਣਾ ਪਰਿ ਅਿੰਤਰਿਾਮੀ ਿਾਨ ੁ॥ 

ਚਰਨ ਕਮਲ ਸਰਤਨ ਸੁਖ ਸਾਗਰ ਨਾਨਕੁ ਸਦ ਕੁਰਿਾਨੁ ॥੨॥੭॥੮॥ 
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ਤਕਆ ਗੁਣ ਤੇਰੇ ਸਾਤਰ ਸਮਹਾਲੀ ਮੋਤਹ ਤਨਰਗੁਨ ਕੇ ਦਾਤਾਰੇ ॥ 
 

ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (738-4) 

ਤਕਆ ਗੁਣ ਤੇਰੇ ਸਾਤਰ ਸਮਹਾਲੀ ਮੋਤਹ ਤਨਰਗੁਨ ਕੇ ਦਾਤਾਰੇ ॥ 

ਿੈ ਖਰੀਦੁ ਤਕਆ ਕਰੇ ਚਤੁਰਾਈ ਇਹੁ ਿੀਉ ਤਪਿੰਡੁ ਸਿੁ ਥਾਰ ੇ॥੧॥ 

ਲਾਲ ਰਿੰਗੀਲੇ ਪਰੀਤਮ ਮਨਮੋਹਨ ਤੇਰ ੇਦਰਸਨ ਕਉ ਹਮ ਿਾਰੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਪਰਿੁ ਦਾਤਾ ਮੋਤਹ ਦੀਨ ੁਿੇਖਾਰੀ ਤੁਮਹ ਸਦਾ ਸਦਾ ਉਪਕਾਰੇ ॥ 

ਸੋ ਤਕਛੁ ਨਾਹੀ ਤਿ ਮੈ ਤੇ ਹੋਵ ੈਮੇਰੇ ਿਾਕੁਰ ਅਗਮ ਅਪਾਰੇ ॥੨॥ 

ਤਕਆ ਸਵੇ ਕਮਾਵਉ ਤਕਆ ਕਤਹ ਰੀਝਾਵਉ ਤਿਤਧ ਤਕਤੁ ਪਾਵਉ ਦਰਸਾਰੇ ॥ 

ਤਮਤਤ ਨਹੀ ਪਾਈਐ ਅਿੰਤੁ ਨ ਲਹੀਐ ਮਨ ੁਤਰਸੈ ਚਰਨਾਰੇ ॥੩॥ 

ਪਾਵਉ ਦਾਨੁ ਢੀਿੁ ਹੋਇ ਮਾਗਉ ਮੁਤਖ ਲਾਗੈ ਸਿੰਤ ਰੇਨਾਰੇ ॥ 

ਿਨ ਨਾਨਕ ਕਉ ਗੁਤਰ ਤਕਰਪਾ ਧਾਰੀ ਪਰਤਿ ਹਾਥ ਦਇੇ ਤਨਸਤਾਰੇ ॥੪॥੬॥ 
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ਤਕਆ ਿਪੁ ਤਕਆ ਤਪੁ ਤਕਆ ਿਰਤ ਪੂਿਾ ॥ 
 

ਕਿੀਰ ਿੀ ਗਉਿੀ ॥ (324-12) 

ਤਕਆ ਿਪੁ ਤਕਆ ਤਪ ੁਤਕਆ ਿਰਤ ਪੂਿਾ ॥ 

ਿਾ ਕੈ ਤਰਦੈ ਿਾਉ ਹੈ ਦੂਿਾ ॥੧॥ 

ਰੇ ਿਨ ਮਨ ੁਮਾਧਉ ਤਸਉ ਲਾਈਐ ॥ 

ਚਤੁਰਾਈ ਨ ਚਤੁਰਿੁਿੁ ਪਾਈਐ ॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਪਰਹਰੁ ਲੋਿੁ ਅਰੁ ਲੋਕਾਚਾਰੁ ॥ 

ਪਰਹਰੁ ਕਾਮੁ ਿੋਧੁ ਅਹਿੰਕਾਰੁ ॥੨॥ 

ਕਰਮ ਕਰਤ ਿਧੇ ਅਹਿੰਮੇਵ ॥ 

ਤਮਤਲ ਪਾਥਰ ਕੀ ਕਰਹੀ ਸੇਵ ॥੩॥ 

ਕਹੁ ਕਿੀਰ ਿਗਤਤ ਕਤਰ ਪਾਇਆ ॥ 

ਿੋਲੇ ਿਾਇ ਤਮਲੇ ਰਘੁਰਾਇਆ ॥੪॥੬॥ 
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ਤਕਆ ਤੂ ਸਇੋਆ ਿਾਗੁ ਇਆਨਾ ॥ 
 

ਸੂਹੀ ਰਤਵਦਾਸ ਿੀਉ ॥ (793-18) 

ਿੋ ਤਦਨ ਆਵਤਹ ਸੋ ਤਦਨ ਿਾਹੀ ॥ 

ਕਰਨਾ ਕੂਚੁ ਰਹਨੁ ਤਥਰੁ ਨਾਹੀ ॥ 

ਸਿੰਗੁ ਚਲਤ ਹੈ ਹਮ ਿੀ ਚਲਨਾ ॥ 

ਦੂਤਰ ਗਵਨੁ ਤਸਰ ਊਪਤਰ ਮਰਨਾ ॥੧॥ 

ਤਕਆ ਤੂ ਸੋਇਆ ਿਾਗੁ ਇਆਨਾ ॥ 

ਤੈ ਿੀਵਨ ੁਿਤਗ ਸਚੁ ਕਤਰ ਿਾਨਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਤਿਤਨ ਿੀਉ ਦੀਆ ਸੁ ਤਰਿਕੁ ਅਿੰਿਰਾਵੈ ॥ 

ਸਿ ਘਿ ਿੀਤਤਰ ਹਾਿੁ ਚਲਾਵ ੈ॥ 

ਕਤਰ ਿਿੰਤਦਗੀ ਛਾਤਡ ਮੈ ਮੇਰਾ ॥ 

ਤਹਰਦੈ ਨਾਮੁ ਸਮਹਾਤਰ ਸਵੇਰਾ ॥੨॥ 

ਿਨਮੁ ਤਸਰਾਨੋ ਪਿੰਥੁ ਨ ਸਵਾਰਾ ॥ 

ਸਾਂਝ ਪਰੀ ਦਹ ਤਦਸ ਅਿੰਤਧਆਰਾ ॥ 

ਕਤਹ ਰਤਵਦਾਸ ਤਨਦਾਤਨ ਤਦਵਾਨੇ ॥ 

ਚੇਤਤਸ ਨਾਹੀ ਦੁਨੀਆ ਫਨ ਖਾਨੇ ॥੩॥੨॥ 
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ਤਕਆ ਤੂ ਸਚੋਤਹ ਤਕਆ ਤੂ ਤਚਤਵਤਹ ਤਕਆ ਤੂਿੰ ਕਰਤਹ ਉਪਾਏ ॥ 
 

ਰਾਗੁ ਮਲਾਰ ਮਹਲਾ ੫ ਚਉਪਦੇ ਘਰੁ ੧    (1266-4) 

ਤਕਆ ਤੂ ਸੋਚਤਹ ਤਕਆ ਤ ੂਤਚਤਵਤਹ ਤਕਆ ਤਿੰ ਕਰਤਹ ਉਪਾਏ ॥ 

ਤਾ ਕਉ ਕਹਹੁ ਪਰਵਾਹ ਕਾਹੂ ਕੀ ਤਿਹ ਗੋਪਾਲ ਸਹਾਏ ॥੧॥ 

ਿਰਸੈ ਮੇਘੁ ਸਖੀ ਘਤਰ ਪਾਹਨੁ ਆਏ ॥ 

ਮੋਤਹ ਦੀਨ ਤਿਪਾ ਤਨਤਧ ਿਾਕੁਰ ਨਵ ਤਨਤਧ ਨਾਤਮ ਸਮਾਏ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਅਤਨਕ ਪਰਕਾਰ ਿੋਿਨ ਿਹੁ ਕੀਏ ਿਹੁ ਤਿਿੰਿਨ ਤਮਸਿਾਏ ॥ 

ਕਰੀ ਪਾਕਸਾਲ ਸੋਚ ਪਤਵਤਰਾ ਹੁਤਣ ਲਾਵਹੁ ਿੋਗੁ ਹਤਰ ਰਾਏ ॥੨॥ 

ਦੁਸਿ ਤਿਦਾਰੇ ਸਾਿਨ ਰਹਸੇ ਇਤਹ ਮਿੰਤਦਰ ਘਰ ਅਪਨਾਏ ॥ 

ਿਉ ਤਗਰਤਹ ਲਾਲ ੁਰਿੰਗੀਓ ਆਇਆ ਤਉ ਮੈ ਸਤਿ ਸੁਖ ਪਾਏ ॥੩॥ 

ਸਿੰਤ ਸਿਾ ਓਿ ਗੁਰ ਪੂਰ ੇਧੁਤਰ ਮਸਤਤਕ ਲੇਖੁ ਤਲਖਾਏ ॥ 

ਿਨ ਨਾਨਕ ਕਿੰਤ ੁਰਿੰਗੀਲਾ ਪਾਇਆ ਤਫਤਰ ਦੂਖੁ ਨ ਲਾਗ ੈਆਏ ॥੪॥੧॥ 
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ਤਕਆ ਤੂ ਰਤਾ ਦਤੇਖ ਕ ੈਪਤੁਰ ਕਲਤਰ ਸੀਗਾਰ ॥ 
 

ਤਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੫ ਘਰੁ ੧ ॥   (42-6) 

ਤਕਆ ਤੂ ਰਤਾ ਦੇਤਖ ਕੈ ਪੁਤਰ ਕਲਤਰ ਸੀਗਾਰ ॥ 

ਰਸ ਿੋਗਤਹ ਖੁਸੀਆ ਕਰਤਹ ਮਾਣਤਹ ਰਿੰਗ ਅਪਾਰ ॥ 

ਿਹੁਤੁ ਕਰਤਹ ਫੁਰਮਾਇਸੀ ਵਰਤਤਹ ਹੋਇ ਅਫਾਰ ॥ 

ਕਰਤਾ ਤਚਤਤ ਨ ਆਵਈ ਮਨਮੁਖ ਅਿੰਧ ਗਵਾਰ ॥੧॥ 

ਮੇਰੇ ਮਨ ਸੁਖਦਾਤਾ ਹਤਰ ਸਇੋ ॥ 

ਗੁਰ ਪਰਸਾਦੀ ਪਾਈਐ ਕਰਤਮ ਪਰਾਪਤਤ ਹੋਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਕਪਤਿ ਿੋਤਗ ਲਪਿਾਇਆ ਸਇੁਨਾ ਰੁਪਾ ਖਾਕੁ ॥ 

ਹੈਵਰ ਗੈਵਰ ਿਹੁ ਰਿੰਗੇ ਕੀਏ ਰਥ ਅਥਾਕ ॥ 

ਤਕਸ ਹੀ ਤਚਤਤ ਨ ਪਾਵਹੀ ਤਿਸਤਰਆ ਸਿ ਸਾਕ ॥ 

ਤਸਰਿਣਹਾਤਰ ਿੁਲਾਇਆ ਤਵਣੁ ਨਾਵੈ ਨਾਪਾਕ ॥੨॥ 

ਲੈਦਾ ਿਦ ਦੁਆਇ ਤਿੰ ਮਾਇਆ ਕਰਤਹ ਇਕਤ ॥ 

ਤਿਸ ਨੋ ਤਿੰ ਪਤੀਆਇਦਾ ਸੋ ਸਣੁ ਤੁਝੈ ਅਤਨਤ ॥ 

ਅਹਿੰਕਾਰੁ ਕਰਤਹ ਅਹਿੰਕਾਰੀਆ ਤਵਆਤਪਆ ਮਨ ਕੀ ਮਤਤ ॥ 

ਤਤਤਨ ਪਰਤਿ ਆਤਪ ਿੁਲਾਇਆ ਨਾ ਤਤਸੁ ਿਾਤਤ ਨ ਪਤਤ ॥੩॥ 

ਸਤਤਗੁਤਰ ਪੁਰਤਖ ਤਮਲਾਇਆ ਇਕੋ ਸਿਣੁ ਸੋਇ ॥ 

ਹਤਰ ਿਨ ਕਾ ਰਾਖਾ ਏਕੁ ਹੈ ਤਕਆ ਮਾਣਸ ਹਉਮੈ ਰੋਇ ॥ 

ਿੋ ਹਤਰ ਿਨ ਿਾਵੈ ਸੋ ਕਰ ੇਦਤਰ ਫੇਰੁ ਨ ਪਾਵੈ ਕੋਇ ॥ 

ਨਾਨਕ ਰਤਾ ਰਿੰਤਗ ਹਤਰ ਸਿ ਿਗ ਮਤਹ ਚਾਨਣੁ ਹੋਇ ॥੪॥੧॥੭੧॥ 
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ਤਕਆ ਪਤਹਰਉ ਤਕਆ ਓਤਢ ਤਦਖਾਵਉ ॥ 
 

ਗਉਿੀ ਮਹਲਾ ੧ ॥ (225-6) 

ਚੋਆ ਚਿੰਦਨੁ ਅਿੰਤਕ ਚਿਾਵਉ ॥ 

ਪਾਿ ਪਿਿੰਿਰ ਪਤਹਤਰ ਹਢਾਵਉ ॥ 

ਤਿਨੁ ਹਤਰ ਨਾਮ ਕਹਾ ਸੁਖੁ ਪਾਵਉ ॥੧॥ 

ਤਕਆ ਪਤਹਰਉ ਤਕਆ ਓਤਢ ਤਦਖਾਵਉ ॥ 

ਤਿਨੁ ਿਗਦੀਸ ਕਹਾ ਸੁਖੁ ਪਾਵਉ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਕਾਨੀ ਕੁਿੰਡਲ ਗਤਲ ਮੋਤੀਅਨ ਕੀ ਮਾਲਾ ॥ 

ਲਾਲ ਤਨਹਾਲੀ ਫੂਲ ਗੁਲਾਲਾ ॥ 

ਤਿਨੁ ਿਗਦੀਸ ਕਹਾ ਸੁਖੁ ਿਾਲਾ ॥੨॥ 

ਨੈਨ ਸਲਨੋੀ ਸੁਿੰਦਰ ਨਾਰੀ ॥ 

ਖੋਿ ਸੀਗਾਰ ਕਰ ੈਅਤਤ ਤਪਆਰੀ ॥ 

ਤਿਨੁ ਿਗਦੀਸ ਿਿੇ ਤਨਤ ਖੁਆਰੀ ॥੩॥ 

ਦਰ ਘਰ ਮਹਲਾ ਸੇਿ ਸੁਖਾਲੀ ॥ 

ਅਤਹਤਨਤਸ ਫੂਲ ਤਿਛਾਵ ੈਮਾਲੀ ॥ 

ਤਿਨੁ ਹਤਰ ਨਾਮ ਸ ੁਦੇਹ ਦੁਖਾਲੀ ॥੪॥ 

ਹੈਵਰ ਗੈਵਰ ਨੇਿ ੇਵਾਿੇ ॥ 

ਲਸਕਰ ਨੇਿ ਖਵਾਸੀ ਪਾਿੇ ॥ 

ਤਿਨੁ ਿਗਦੀਸ ਝੂਿ ੇਤਦਵਾਿੇ ॥੫॥ 

ਤਸਧੁ ਕਹਾਵਉ ਤਰਤਧ ਤਸਤਧ ਿਲੁਾਵਉ ॥ 

ਤਾਿ ਕੁਲਹ ਤਸਤਰ ਛਤ ੁਿਨਾਵਉ ॥ 

ਤਿਨੁ ਿਗਦੀਸ ਕਹਾ ਸਚੁ ਪਾਵਉ ॥੬॥ 

ਖਾਨੁ ਮਲੂਕ ੁਕਹਾਵਉ ਰਾਿਾ ॥ 

ਅਿੇ ਤਿੇ ਕੂਿੇ ਹੈ ਪਾਿਾ ॥ 

ਤਿਨੁ ਗੁਰ ਸਿਦ ਨ ਸਵਰਤਸ ਕਾਿਾ ॥੭॥ 

ਹਉਮੈ ਮਮਤਾ ਗੁਰ ਸਿਤਦ ਤਵਸਾਰੀ ॥ 

ਗੁਰਮਤਤ ਿਾਤਨਆ ਤਰਦੈ ਮੁਰਾਰੀ ॥ 

ਪਰਣਵਤਤ ਨਾਨਕ ਸਰਤਣ ਤੁਮਾਰੀ ॥੮॥੧੦॥ 
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ਤਕਆ ਪਿੀਐ ਤਕਆ ਗੁਨੀਐ ॥ 
 

ਸਰੋਤਿ ਕਿੀਰ ਿੀਉ ॥ (655-17) 

ਤਕਆ ਪਿੀਐ ਤਕਆ ਗੁਨੀਐ ॥ 

ਤਕਆ ਿੇਦ ਪੁਰਾਨਾਂ ਸੁਨੀਐ ॥ 

ਪਿੇ ਸਨੁ ੇਤਕਆ ਹੋਈ ॥ 

ਿਉ ਸਹਿ ਨ ਤਮਤਲਓ ਸੋਈ ॥੧॥ 

ਹਤਰ ਕਾ ਨਾਮੁ ਨ ਿਪਤਸ ਗਵਾਰਾ ॥ 

ਤਕਆ ਸੋਚਤਹ ਿਾਰਿੰ ਿਾਰਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਅਿੰਤਧਆਰੇ ਦੀਪਕੁ ਚਹੀਐ ॥ 

ਇਕ ਿਸਤੁ ਅਗੋਚਰ ਲਹੀਐ ॥ 

ਿਸਤੁ ਅਗੋਚਰ ਪਾਈ ॥ 

ਘਤਿ ਦੀਪਕੁ ਰਤਹਆ ਸਮਾਈ ॥੨॥ 

ਕਤਹ ਕਿੀਰ ਅਿ ਿਾਤਨਆ ॥ 

ਿਿ ਿਾਤਨਆ ਤਉ ਮਨੁ ਮਾਤਨਆ ॥ 

ਮਨ ਮਾਨ ੇਲੋਗੁ ਨ ਪਤੀਿ ੈ॥ 

ਨ ਪਤੀਿ ੈਤਉ ਤਕਆ ਕੀਿ ੈ॥੩॥੭॥ 
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ਤਕਆ ਮਾਗਉ ਤਕਛੁ ਤਥਰੁ ਨ ਰਹਾਈ ॥ 
 

ਆਸਾ ਕਿੀਰ ਿੀਉ ॥ (481-7) 

ਲਿੰਕਾ ਸਾ ਕੋਿੁ ਸਮੁਿੰਦ ਸੀ ਖਾਈ ॥ 

ਤਤਹ ਰਾਵਨ ਘਰ ਖਿਤਰ ਨ ਪਾਈ ॥੧॥ 

ਤਕਆ ਮਾਗਉ ਤਕਛੁ ਤਥਰੁ ਨ ਰਹਾਈ ॥ 

ਦੇਖਤ ਨੈਨ ਚਤਲਓ ਿਗੁ ਿਾਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਇਕੁ ਲਖੁ ਪੂਤ ਸਵਾ ਲਖੁ ਨਾਤੀ ॥ 

ਤਤਹ ਰਾਵਨ ਘਰ ਦੀਆ ਨ ਿਾਤੀ ॥੨॥ 

ਚਿੰਦੁ ਸੂਰਿੁ ਿਾ ਕ ੇਤਪਤ ਰਸੋਈ ॥ 

ਿੈਸਿੰਤਰੁ ਿਾ ਕ ੇਕਪਰੇ ਧੋਈ ॥੩॥ 

ਗੁਰਮਤਤ ਰਾਮੈ ਨਾਤਮ ਿਸਾਈ ॥ 

ਅਸਤਥਰੁ ਰਹੈ ਨ ਕਤਹੂਿੰ ਿਾਈ ॥੪॥ 

ਕਹਤ ਕਿੀਰ ਸੁਨਹੁ ਰ ੇਲੋਈ ॥ 

ਰਾਮ ਨਾਮ ਤਿਨੁ ਮੁਕਤਤ ਨ ਹਈੋ ॥੫॥੮॥੨੧॥ 
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ਤਕਸ ਹੀ ਧਿਾ ਕੀਆ ਤਮਤਰ ਸਤੁ ਨਾਤਲ ਿਾਈ ॥ 
 

ਰਾਗੁ ਆਸਾ ਘਰੁ ੨ ਮਹਲਾ ੪ ॥   (366-1) 

ਤਕਸ ਹੀ ਧਿਾ ਕੀਆ ਤਮਤਰ ਸਤੁ ਨਾਤਲ ਿਾਈ ॥ 

ਤਕਸ ਹੀ ਧਿਾ ਕੀਆ ਕੁਿਮ ਸਕੇ ਨਾਤਲ ਿਵਾਈ ॥ 

ਤਕਸ ਹੀ ਧਿਾ ਕੀਆ ਤਸਕਦਾਰ ਚਉਧਰੀ ਨਾਤਲ ਆਪਣ ੈਸਆੁਈ ॥ 

ਹਮਾਰਾ ਧਿਾ ਹਤਰ ਰਤਹਆ ਸਮਾਈ ॥੧॥ 

ਹਮ ਹਤਰ ਤਸਉ ਧਿਾ ਕੀਆ ਮੇਰੀ ਹਤਰ ਿੇਕ ॥ 

ਮੈ ਹਤਰ ਤਿਨੁ ਪਖ ੁਧਿਾ ਅਵਰ ੁਨ ਕੋਈ ਹਉ ਹਤਰ ਗੁਣ ਗਾਵਾ ਅਸਿੰਖ ਅਨੇਕ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਤਿਨਹ ਤਸਉ ਧਿੇ ਕਰਤਹ ਸੇ ਿਾਤਹ ॥ 

ਝੂਿੁ ਧਿੇ ਕਤਰ ਪਛੋਤਾਤਹ ॥ 

ਤਥਰੁ ਨ ਰਹਤਹ ਮਤਨ ਖੋਿੁ ਕਮਾਤਹ ॥ 

ਹਮ ਹਤਰ ਤਸਉ ਧਿਾ ਕੀਆ ਤਿਸ ਕਾ ਕੋਈ ਸਮਰਥੁ ਨਾਤਹ ॥੨॥ 

ਏਹ ਸਤਿ ਧਿੇ ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਪਸਾਰੀ ॥ 

ਮਾਇਆ ਕਉ ਲੂਝਤਹ ਗਾਵਾਰੀ ॥ 

ਿਨਤਮ ਮਰਤਹ ਿੂਐ ਿਾਿੀ ਹਾਰੀ ॥ 

ਹਮਰੈ ਹਤਰ ਧਿਾ ਤਿ ਹਲਤੁ ਪਲਤੁ ਸਿੁ ਸਵਾਰੀ ॥੩॥ 

ਕਤਲਿੁਗ ਮਤਹ ਧਿੇ ਪਿੰਚ ਚੋਰ ਝਗਿਾਏ ॥ 

ਕਾਮੁ ਿੋਧੁ ਲੋਿੁ ਮੋਹੁ ਅਤਿਮਾਨ ੁਵਧਾਏ ॥ 

ਤਿਸ ਨੋ ਤਿਪਾ ਕਰੇ ਤਤਸ ੁਸਤਸਿੰਤਗ ਤਮਲਾਏ ॥ 

ਹਮਰਾ ਹਤਰ ਧਿਾ ਤਿਤਨ ਏਹ ਧਿੇ ਸਤਿ ਗਵਾਏ ॥੪॥ 

ਤਮਤਥਆ ਦੂਿਾ ਿਾਉ ਧਿੇ ਿਤਹ ਪਾਵ ੈ॥ 

ਪਰਾਇਆ ਤਛਦ ੁਅਿਕਲ ੈਆਪਣਾ ਅਹਿੰਕਾਰ ੁਵਧਾਵ ੈ॥ 

ਿਸੈਾ ਿੀਿ ੈਤੈਸਾ ਖਾਵੈ ॥ 

ਿਨ ਨਾਨਕ ਕਾ ਹਤਰ ਧਿਾ ਧਰਮੁ ਸਿ ਤਸਰਸਤਿ ਤਿਤਣ ਆਵ ੈ॥੫॥੨॥੫੪॥ 
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ਤਕਸੁ ਹਉ ਸੇਵੀ ਤਕਆ ਿਪੁ ਕਰੀ ਸਤਗੁਰ ਪੂਛਉ ਿਾਇ ॥ 
 

ਤਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੩ ॥ (34-13) 

ਤਕਸੁ ਹਉ ਸਵੇੀ ਤਕਆ ਿਪੁ ਕਰੀ ਸਤਗੁਰ ਪੂਛਉ ਿਾਇ ॥ 

ਸਤਗੁਰ ਕਾ ਿਾਣਾ ਮਿੰਤਨ ਲਈ ਤਵਚਹੁ ਆਪੁ ਗਵਾਇ ॥ 

ਏਹਾ ਸੇਵਾ ਚਾਕਰੀ ਨਾਮੁ ਵਸੈ ਮਤਨ ਆਇ ॥ 

ਨਾਮੈ ਹੀ ਤੇ ਸੁਖੁ ਪਾਈਐ ਸਚੈ ਸਿਤਦ ਸੁਹਾਇ ॥੧॥ 

ਮਨ ਮੇਰ ੇਅਨਤਦਨੁ ਿਾਗੁ ਹਤਰ ਚੇਤਤ ॥ 

ਆਪਣੀ ਖੇਤੀ ਰਤਖ ਲੈ ਕਿੰਿ ਪਿੈਗੀ ਖੇਤਤ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਮਨ ਕੀਆ ਇਛਾ ਪੂਰੀਆ ਸਿਤਦ ਰਤਹਆ ਿਰਪੂਤਰ ॥ 

ਿੈ ਿਾਇ ਿਗਤਤ ਕਰਤਹ ਤਦਨ ੁਰਾਤੀ ਹਤਰ ਿੀਉ ਵੇਖੈ ਸਦਾ ਹਦੂਤਰ ॥ 

ਸਚੈ ਸਿਤਦ ਸਦਾ ਮਨ ੁਰਾਤਾ ਿਰਮੁ ਗਇਆ ਸਰੀਰਹੁ ਦੂਤਰ ॥ 

ਤਨਰਮਲ ੁਸਾਤਹਿੁ ਪਾਇਆ ਸਾਚਾ ਗੁਣੀ ਗਹੀਰ ੁ॥੨॥ 

ਿੋ ਿਾਗ ੇਸ ੇਉਿਰ ੇਸੂਤ ੇਗਏ ਮੁਹਾਇ ॥ 

ਸਚਾ ਸਿਦੁ ਨ ਪਛਾਤਣਓ ਸਪੁਨਾ ਗਇਆ ਤਵਹਾਇ ॥ 

ਸੁਿੰਞ ੇਘਰ ਕਾ ਪਾਹੁਣਾ ਤਿਉ ਆਇਆ ਤਤਉ ਿਾਇ ॥ 

ਮਨਮੁਖ ਿਨਮੁ ਤਿਰਥਾ ਗਇਆ ਤਕਆ ਮੁਹ ੁਦੇਸੀ ਿਾਇ ॥੩॥ 

ਸਿ ਤਕਛੁ ਆਪ ੇਆਤਪ ਹੈ ਹਉਮੈ ਤਵਤਚ ਕਹਨੁ ਨ ਿਾਇ ॥ 

ਗੁਰ ਕੈ ਸਿਤਦ ਪਛਾਣੀਐ ਦੁਖ ੁਹਉਮੈ ਤਵਚਹੁ ਗਵਾਇ ॥ 

ਸਤਗੁਰੁ ਸੇਵਤਨ ਆਪਣਾ ਹਉ ਤਤਨ ਕੈ ਲਾਗਉ ਪਾਇ ॥ 

ਨਾਨਕ ਦਤਰ ਸਚੈ ਸਤਚਆਰ ਹਤਹ ਹਉ ਤਤਨ ਿਤਲਹਾਰ ੈਿਾਉ ॥੪॥੨੧॥੫੪॥ 
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ਤਕਛਹ ੂਕਾਿੁ ਨ ਕੀਓ ਿਾਤਨ ॥ 
 

ਰਾਮਕਲੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (894-9) 

ਤਕਛਹੂ ਕਾਿੁ ਨ ਕੀਓ ਿਾਤਨ ॥ 

ਸੁਰਤਤ ਮਤਤ ਨਾਹੀ ਤਕਛੁ ਤਗਆਤਨ ॥ 

ਿਾਪ ਤਾਪ ਸੀਲ ਨਹੀ ਧਰਮ ॥ 

ਤਕਛੂ ਨ ਿਾਨਉ ਕੈਸਾ ਕਰਮ ॥੧॥ 

ਿਾਕੁਰ ਪਰੀਤਮ ਪਰਿ ਮੇਰ ੇ॥ 

ਤੁਝ ਤਿਨ ੁਦੂਿਾ ਅਵਰ ੁਨ ਕੋਈ ਿੂਲਹ ਚੂਕਹ ਪਰਿ ਤੇਰ ੇ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਤਰਤਧ ਨ ਿੁਤਧ ਨ ਤਸਤਧ ਪਰਗਾਸ ੁ॥ 

ਤਿਖੈ ਤਿਆਤਧ ਕੇ ਗਾਵ ਮਤਹ ਿਾਸੁ ॥ 

ਕਰਣਹਾਰ ਮੇਰੇ ਪਰਿ ਏਕ ॥ 

ਨਾਮ ਤੇਰ ੇਕੀ ਮਨ ਮਤਹ ਿੇਕ ॥੨॥ 

ਸੁਤਣ ਸੁਤਣ ਿੀਵਉ ਮਤਨ ਇਹੁ ਤਿਸਰਾਮੁ ॥ 

ਪਾਪ ਖਿੰਡਨ ਪਰਿ ਤੇਰੋ ਨਾਮੁ ॥ 

ਤੂ ਅਗਨਤ ੁਿੀਅ ਕਾ ਦਾਤਾ ॥ 

ਤਿਸਤਹ ਿਣਾਵਤਹ ਤਤਤਨ ਤੂ ਿਾਤਾ ॥੩॥ 

ਿੋ ਉਪਾਇਓ ਤਤਸ ੁਤੇਰੀ ਆਸ ॥ 

ਸਗਲ ਅਰਾਧਤਹ ਪਰਿ ਗੁਣਤਾਸ ॥ 

ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਤੇਰ ੈਕੁਰਿਾਣੁ ॥ 

ਿੇਅਿੰਤ ਸਾਤਹਿੁ ਮੇਰਾ ਤਮਹਰਵਾਣੁ ॥੪॥੨੬॥੩੭॥ 
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ਤਕਤੈ ਪਰਕਾਤਰ ਨ ਤੂਿਉ ਪਰੀਤਤ ॥ 
 

ਧਨਾਸਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (684-10) 

ਤਕਤੈ ਪਰਕਾਤਰ ਨ ਤੂਿਉ ਪਰੀਤਤ ॥ 

ਦਾਸ ਤੇਰੇ ਕੀ ਤਨਰਮਲ ਰੀਤਤ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਿੀਅ ਪਰਾਨ ਮਨ ਧਨ ਤੇ ਤਪਆਰਾ ॥ 

ਹਉਮੈ ਿਿੰਧੁ ਹਤਰ ਦੇਵਣਹਾਰਾ ॥੧॥ 

ਚਰਨ ਕਮਲ ਤਸਉ ਲਾਗਉ ਨਹੇੁ ॥ 

ਨਾਨਕ ਕੀ ਿੇਨਿੰਤੀ ਏਹ ॥੨॥੪॥੫੮॥ 
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ਤਕਨ ਤਿਤਧ ਸਾਗਰੁ ਤਰੀਐ ॥ 
 

ਰਾਮਕਲੀ ਮਹਲਾ ੧ ॥ (877-2) 

ਤਿਤੁ ਦਤਰ ਵਸਤਹ ਕਵਨੁ ਦਰ ੁਕਹੀਐ ਦਰਾ ਿੀਤਤਰ ਦਰੁ ਕਵਨੁ ਲਹੈ ॥ 

ਤਿਸੁ ਦਰ ਕਾਰਤਣ ਤਫਰਾ ਉਦਾਸੀ ਸੋ ਦਰੁ ਕੋਈ ਆਇ ਕਹੈ ॥੧॥ 

ਤਕਨ ਤਿਤਧ ਸਾਗਰੁ ਤਰੀਐ ॥ 

ਿੀਵਤਤਆ ਨਹ ਮਰੀਐ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਦੁਖੁ ਦਰਵਾਿਾ ਰੋਹੁ ਰਖਵਾਲਾ ਆਸਾ ਅਿੰਦੇਸਾ ਦੁਇ ਪਿ ਿਿੇ ॥ 

ਮਾਇਆ ਿਲ ੁਖਾਈ ਪਾਣੀ ਘਰੁ ਿਾਤਧਆ ਸਤ ਕੈ ਆਸਤਣ ਪੁਰਖੁ ਰਹੈ ॥੨॥ 

ਤਕਿੰਤੇ ਨਾਮਾ ਅਿੰਤੁ ਨ ਿਾਤਣਆ ਤੁਮ ਸਤਰ ਨਾਹੀ ਅਵਰ ੁਹਰੇ ॥ 

ਊਚਾ ਨਹੀ ਕਹਣਾ ਮਨ ਮਤਹ ਰਹਣਾ ਆਪੇ ਿਾਣ ੈਆਤਪ ਕਰ ੇ॥੩॥ 

ਿਿ ਆਸਾ ਅਿੰਦਸੇਾ ਤਿ ਹੀ ਤਕਉ ਕਤਰ ਏਕੁ ਕਹੈ ॥ 

ਆਸਾ ਿੀਤਤਰ ਰਹੈ ਤਨਰਾਸਾ ਤਉ ਨਾਨਕ ਏਕੁ ਤਮਲ ੈ॥੪॥ 

ਇਨ ਤਿਤਧ ਸਾਗਰੁ ਤਰੀਐ ॥ 

ਿੀਵਤਤਆ ਇਉ ਮਰੀਐ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ਦੂਿਾ ॥੩॥ 
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ਤਕਨ ਤਿਤਧ ਹੀਅਰੋ ਧੀਰ ੈਤਨਮਾਨੋ ॥ 
 

ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (737-15) 

ਉਮਤਕਓ ਹੀਉ ਤਮਲਨ ਪਰਿ ਤਾਈ ॥ 

ਖੋਿਤ ਚਤਰਓ ਦੇਖਉ ਤਪਰਅ ਿਾਈ ॥ 

ਸੁਨਤ ਸਦੇਸਰੋ ਤਪਰਅ ਤਗਰਤਹ ਸੇਿ ਤਵਛਾਈ ॥ 

ਿਰਤਮ ਿਰਤਮ ਆਇਓ ਤਉ ਨਦਤਰ ਨ ਪਾਈ ॥੧॥ 

ਤਕਨ ਤਿਤਧ ਹੀਅਰੋ ਧੀਰ ੈਤਨਮਾਨੋ ॥ 

ਤਮਲੁ ਸਾਿਨ ਹਉ ਤੁਝੁ ਕੁਰਿਾਨੋ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਏਕਾ ਸੇਿ ਤਵਛੀ ਧਨ ਕਿੰਤਾ ॥ 

ਧਨ ਸੂਤੀ ਤਪਰੁ ਸਦ ਿਾਗਿੰਤਾ ॥ 

ਪੀਓ ਮਦਰੋ ਧਨ ਮਤਵਿੰਤਾ ॥ 

ਧਨ ਿਾਗ ੈਿੇ ਤਪਰੁ ਿਲੋਿੰਤਾ ॥੨॥ 

ਿਈ ਤਨਰਾਸੀ ਿਹੁਤੁ ਤਦਨ ਲਾਗੇ ॥ 

ਦੇਸ ਤਦਸਿੰਤਰ ਮ ੈਸਗਲ ੇਝਾਗੇ ॥ 

ਤਖਨੁ ਰਹਨ ੁਨ ਪਾਵਉ ਤਿਨ ੁਪਗ ਪਾਗੇ ॥ 

ਹੋਇ ਤਿਪਾਲ ੁਪਰਿ ਤਮਲਹ ਸਿਾਗੇ ॥੩॥ 

ਿਇਓ ਤਿਪਾਲ ੁਸਤਸਿੰਤਗ ਤਮਲਾਇਆ ॥ 

ਿੂਝੀ ਤਪਤਤ ਘਰਤਹ ਤਪਰੁ ਪਾਇਆ ॥ 

ਸਗਲ ਸੀਗਾਰ ਹੁਤਣ ਮੁਝਤਹ ਸਹੁਾਇਆ ॥ 

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਗੁਤਰ ਿਰਮੁ ਚੁਕਾਇਆ ॥੪॥ 

ਿਹ ਦੇਖਾ ਤਹ ਤਪਰ ੁਹੈ ਿਾਈ ॥ 

ਖੋਤਲਹਓ ਕਪਾਿੁ ਤਾ ਮਨੁ ਿਹਰਾਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ਦੂਿਾ ॥੫॥ 
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ਤਕਨ ਤਿਤਧ ਤਮਲ ੈਗੁਸਾਈ ਮੇਰ ੇਰਾਮ ਰਾਇ ॥ 
 

ਰਾਗੁ ਗਉਿੀ ਪੂਰਿੀ ਮਹਲਾ ੫     (204-17) 

ਤਕਨ ਤਿਤਧ ਤਮਲ ੈਗੁਸਾਈ ਮੇਰੇ ਰਾਮ ਰਾਇ ॥ 

ਕੋਈ ਐਸਾ ਸਿੰਤੁ ਸਹਿ ਸੁਖਦਾਤਾ ਮੋਤਹ ਮਾਰਗੁ ਦੇਇ ਿਤਾਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਅਿੰਤਤਰ ਅਲਖ ੁਨ ਿਾਈ ਲਤਖਆ ਤਵਤਚ ਪਿਦਾ ਹਉਮ ੈਪਾਈ ॥ 

ਮਾਇਆ ਮੋਤਹ ਸਿ ੋਿਗੁ ਸੋਇਆ ਇਹੁ ਿਰਮੁ ਕਹਹੁ ਤਕਉ ਿਾਈ ॥੧॥ 

ਏਕਾ ਸਿੰਗਤਤ ਇਕਤ ੁਤਗਰਤਹ ਿਸਤੇ ਤਮਤਲ ਿਾਤ ਨ ਕਰਤ ੇਿਾਈ ॥ 

ਏਕ ਿਸਤੁ ਤਿਨੁ ਪਿੰਚ ਦੁਹੇਲੇ ਓਹ ਿਸਤੁ ਅਗੋਚਰ ਿਾਈ ॥੨॥ 

ਤਿਸ ਕਾ ਤਗਰਹੁ ਤਤਤਨ ਦੀਆ ਤਾਲਾ ਕਿੰਿੀ ਗੁਰ ਸਉਪਾਈ ॥ 

ਅਤਨਕ ਉਪਾਵ ਕਰੇ ਨਹੀ ਪਾਵ ੈਤਿਨ ੁਸਤਤਗੁਰ ਸਰਣਾਈ ॥੩॥ 

ਤਿਨ ਕ ੇਿਿੰਧਨ ਕਾਿੇ ਸਤਤਗੁਰ ਤਤਨ ਸਾਧਸਿੰਗਤਤ ਤਲਵ ਲਾਈ ॥ 

ਪਿੰਚ ਿਨਾ ਤਮਤਲ ਮਿੰਗਲੁ ਗਾਇਆ ਹਤਰ ਨਾਨਕ ਿੇਦ ੁਨ ਿਾਈ ॥੪॥ 

ਮੇਰੇ ਰਾਮ ਰਾਇ ਇਨ ਤਿਤਧ ਤਮਲੈ ਗਸੁਾਈ ॥ 

ਸਹਿੁ ਿਇਆ ਿਰਮੁ ਤਖਨ ਮਤਹ ਨਾਿਾ ਤਮਤਲ ਿੋਤੀ ਿੋਤਤ ਸਮਾਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ਦੂਿਾ ॥੧॥੧੨੨॥ 
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ਤਕਨਹੀ ਕੀਆ ਪਰਤਵਰਤਤ ਪਸਾਰਾ ॥ 
 

ਰਾਮਕਲੀ ਮਹਲਾ ੫ ਅਸਿਪਦੀਆ     (912-14) 

ਤਕਨਹੀ ਕੀਆ ਪਰਤਵਰਤਤ ਪਸਾਰਾ ॥ 
ਤਕਨਹੀ ਕੀਆ ਪੂਿਾ ਤਿਸਥਾਰਾ ॥ 
ਤਕਨਹੀ ਤਨਵਲ ਿੁਇਅਿੰਗਮ ਸਾਧੇ ॥ 
ਮੋਤਹ ਦੀਨ ਹਤਰ ਹਤਰ ਆਰਾਧੇ ॥੧॥ 
ਤੇਰਾ ਿਰੋਸਾ ਤਪਆਰ ੇ॥ 
ਆਨ ਨ ਿਾਨਾ ਵੇਸਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
ਤਕਨਹੀ ਤਗਰਹੁ ਤਤਿ ਵਣ ਖਿੰਤਡ ਪਾਇਆ॥ 
ਤਕਨਹੀ ਮੋਤਨ ਅਉਧੂਤ ੁਸਦਾਇਆ ॥ 
ਕੋਈ ਕਹਤਉ ਅਨਿੰਤਨ ਿਗਉਤੀ ॥ 
ਮੋਤਹ ਦੀਨ ਹਤਰ ਹਤਰ ਓਿ ਲੀਤੀ ॥੨॥ 
ਤਕਨਹੀ ਕਤਹਆ ਹਉ ਤੀਰਥ ਵਾਸੀ ॥ 
ਕੋਈ ਅਿੰਨੁ ਤਤਿ ਿਇਆ ਉਦਾਸੀ ॥ 
ਤਕਨਹੀ ਿਵਨ ੁਸਿ ਧਰਤੀ ਕਤਰਆ ॥ 
ਮੋਤਹ ਦੀਨ ਹਤਰ ਹਤਰ ਦਤਰ ਪਤਰਆ ॥੩॥ 
ਤਕਨਹੀ ਕਤਹਆ ਮੈ ਕਲੁਤਹ ਵਤਡਆਈ ॥ 
ਤਕਨਹੀ ਕਤਹਆ ਿਾਹ ਿਹੁ ਿਾਈ ॥ 
ਕੋਈ ਕਹੈ ਮੈ ਧਨਤਹ ਪਸਾਰਾ ॥ 
ਮੋਤਹ ਦੀਨ ਹਤਰ ਹਤਰ ਆਧਾਰਾ ॥੪॥ 
ਤਕਨਹੀ ਘੂਘਰ ਤਨਰਤਤ ਕਰਾਈ ॥ 
ਤਕਨਹੂ ਵਰਤ ਨੇਮ ਮਾਲਾ ਪਾਈ ॥ 
ਤਕਨਹੀ ਤਤਲਕ ੁਗੋਪੀ ਚਿੰਦਨ ਲਾਇਆ ॥ 
ਮੋਤਹ ਦੀਨ ਹਤਰ ਹਤਰ ਹਤਰ ਤਧਆਇਆ ॥੫॥ 
ਤਕਨਹੀ ਤਸਧ ਿਹੁ ਚੇਿਕ ਲਾਏ ॥ 
ਤਕਨਹੀ ਿੇਖ ਿਹੁ ਥਾਿ ਿਨਾਏ ॥ 
ਤਕਨਹੀ ਤਿੰਤ ਮਿੰਤ ਿਹੁ ਖੇਵਾ ॥ 
ਮੋਤਹ ਦੀਨ ਹਤਰ ਹਤਰ ਹਤਰ ਸਵੇਾ ॥੬॥ 
ਕੋਈ ਚਤੁਰੁ ਕਹਾਵੈ ਪਿੰਤਡਤ ॥ 
ਕੋ ਖਿੁ ਕਰਮ ਸਤਹਤ ਤਸਉ ਮਿੰਤਡਤ ॥ 
ਕੋਈ ਕਰ ੈਆਚਾਰ ਸੁਕਰਣੀ ॥ 
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ਮੋਤਹ ਦੀਨ ਹਤਰ ਹਤਰ ਹਤਰ ਸਰਣੀ ॥੭॥ 
ਸਗਲ ੇਕਰਮ ਧਰਮ ਿੁਗ ਸੋਧ ੇ॥ 
ਤਿਨੁ ਨਾਵ ੈਇਹੁ ਮਨੁ ਨ ਪਰਿੋਧ ੇ॥ 
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਿਉ ਸਾਧਸਿੰਗੁ ਪਾਇਆ ॥ 
ਿੂਝੀ ਤਤਰਸਨਾ ਮਹਾ ਸੀਤਲਾਇਆ ॥੮॥੧॥ 
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ਸਿੰਤਹੁ ਿਨਤਿਆ ਨਾਮੁ ਗਤੋਿਦ ਕਾ ਐਸੀ ਖੇਪ ਹਮਾਰੀ ॥ 
 

ਤਕਨਹੀ ਿਨਤਿਆ ਕਾਂਸੀ ਤਾਂਿਾ ਤਕਨਹੀ ਲਉਗ ਸੁਪਾਰੀ ॥ 

ਸਿੰਤਹੁ ਿਨਤਿਆ ਨਾਮੁ ਗੋਤਿਦ ਕਾ ਐਸੀ ਖਪੇ ਹਮਾਰੀ ॥੧॥ 

ਹਤਰ ਕੇ ਨਾਮ ਕ ੇਤਿਆਪਾਰੀ ॥ 

ਹੀਰਾ ਹਾਤਥ ਚਤਿਆ ਤਨਰਮੋਲਕੁ ਛੂਤਿ ਗਈ ਸਿੰਸਾਰੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਸਾਚੇ ਲਾਏ ਤਉ ਸਚ ਲਾਗੇ ਸਾਚੇ ਕੇ ਤਿਉਹਾਰੀ ॥ 

ਸਾਚੀ ਿਸਤੁ ਕ ੇਿਾਰ ਚਲਾਏ ਪਹੁਚੇ ਿਾਇ ਿਿੰਡਾਰੀ ॥੨॥ 

ਆਪਤਹ ਰਤਨ ਿਵਾਹਰ ਮਾਤਨਕ ਆਪੈ ਹ ੈਪਾਸਾਰੀ ॥ 

ਆਪੈ ਦਹ ਤਦਸ ਆਪ ਚਲਾਵੈ ਤਨਹਚਲੁ ਹੈ ਤਿਆਪਾਰੀ ॥੩॥ 

ਮਨੁ ਕਤਰ ਿੈਲੁ ਸੁਰਤਤ ਕਤਰ ਪਡੈਾ ਤਗਆਨ ਗੋਤਨ ਿਤਰ ਡਾਰੀ ॥ 

ਕਹਤੁ ਕਿੀਰੁ ਸੁਨਹੁ ਰ ੇਸਿੰਤਹੁ ਤਨਿਹੀ ਖੇਪ ਹਮਾਰੀ ॥੪॥੨॥ 
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ਤਕਰਸਾਣੀ ਤਕਰਸਾਣੁ ਕਰੇ ਲੋਚੈ ਿੀਉ ਲਾਇ ॥ 
 

ਗਉਿੀ ਗੁਆਰਰੇੀ ਮਹਲਾ ੪ ॥ (166-6) 

ਤਕਰਸਾਣੀ ਤਕਰਸਾਣੁ ਕਰ ੇਲੋਚੈ ਿੀਉ ਲਾਇ ॥ 

ਹਲੁ ਿੋਤੈ ਉਦਮੁ ਕਰ ੇਮੇਰਾ ਪਤੁੁ ਧੀ ਖਾਇ ॥ 

ਤਤਉ ਹਤਰ ਿਨੁ ਹਤਰ ਹਤਰ ਿਪੁ ਕਰੇ ਹਤਰ ਅਿੰਤਤ ਛਡਾਇ ॥੧॥ 

ਮੈ ਮੂਰਖ ਕੀ ਗਤਤ ਕੀਿ ੈਮੇਰ ੇਰਾਮ ॥ 

ਗੁਰ ਸਤਤਗੁਰ ਸੇਵਾ ਹਤਰ ਲਾਇ ਹਮ ਕਾਮ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਲੈ ਤੁਰ ੇਸਉਦਾਗਰੀ ਸਉਦਾਗਰੁ ਧਾਵ ੈ॥ 

ਧਨੁ ਖਿ ੈਆਸਾ ਕਰ ੈਮਾਇਆ ਮੋਹੁ ਵਧਾਵ ੈ॥ 

ਤਤਉ ਹਤਰ ਿਨੁ ਹਤਰ ਹਤਰ ਿੋਲਤਾ ਹਤਰ ਿੋਤਲ ਸੁਖੁ ਪਾਵੈ ॥੨॥ 

ਤਿਖੁ ਸਿੰਚੈ ਹਿਵਾਣੀਆ ਿਤਹ ਹਾਤਿ ਕਮਾਇ ॥ 

ਮੋਹ ਝੂਿ ੁਪਸਾਰਾ ਝਿੂ ਕਾ ਝਿੂ ੇਲਪਿਾਇ ॥ 

ਤਤਉ ਹਤਰ ਿਤਨ ਹਤਰ ਧਨ ੁਸਿੰਤਚਆ ਹਤਰ ਖਰਚੁ ਲੈ ਿਾਇ ॥੩॥ 

ਇਹੁ ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਕੁਿਿੰਿ ੁਹੈ ਿਾਇ ਦੂਿੈ ਫਾਸ ॥ 

ਗੁਰਮਤੀ ਸੋ ਿਨੁ ਤਰ ੈਿੋ ਦਾਸਤਨ ਦਾਸ ॥ 

ਿਤਨ ਨਾਨਤਕ ਨਾਮੁ ਤਧਆਇਆ ਗੁਰਮੁਤਖ ਪਰਗਾਸ ॥੪॥੩॥੯॥੪੭॥ 
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ਤਕਰਤਤ ਕਰਮ ਕੇ ਵੀਛੁਿ ੇਕਤਰ ਤਕਰਪਾ ਮੇਲਹੁ ਰਾਮ ॥ 
 

ਿਾਰਹ ਮਾਹਾ ਮਾਂਝ ਮਹਲਾ ੫ ਘਰੁ ੪     (133-5) 

ਤਕਰਤਤ ਕਰਮ ਕ ੇਵੀਛੁਿੇ ਕਤਰ ਤਕਰਪਾ ਮੇਲਹੁ ਰਾਮ ॥ 

ਚਾਤਰ ਕੁਿੰਿ ਦਹ ਤਦਸ ਿਰਮੇ ਥਤਕ ਆਏ ਪਰਿ ਕੀ ਸਾਮ ॥ 

ਧੇਨੁ ਦੁਧ ੈਤ ੇਿਾਹਰੀ ਤਕਤੈ ਨ ਆਵੈ ਕਾਮ ॥ 

ਿਲ ਤਿਨੁ ਸਾਖ ਕੁਮਲਾਵਤੀ ਉਪਿਤਹ ਨਾਹੀ ਦਾਮ ॥ 

ਹਤਰ ਨਾਹ ਨ ਤਮਲੀਐ ਸਾਿਨ ੈਕਤ ਪਾਈਐ ਤਿਸਰਾਮ ॥ 

ਤਿਤੁ ਘਤਰ ਹਤਰ ਕਿੰਤੁ ਨ ਪਰਗਿਈ ਿਤਿ ਨਗਰ ਸ ੇਗਰਾਮ ॥ 

ਸਰਿ ਸੀਗਾਰ ਤਿੰਿੋਲ ਰਸ ਸਣ ੁਦੇਹੀ ਸਿ ਖਾਮ ॥ 

ਪਰਿ ਸੁਆਮੀ ਕਿੰਤ ਤਵਹੂਣੀਆ ਮੀਤ ਸਿਣ ਸਤਿ ਿਾਮ ॥ 

ਨਾਨਕ ਕੀ ਿੇਨਿੰਤੀਆ ਕਤਰ ਤਕਰਪਾ ਦੀਿੈ ਨਾਮੁ ॥ 

ਹਤਰ ਮੇਲਹੁ ਸੁਆਮੀ ਸਿੰਤਗ ਪਰਿ ਤਿਸ ਕਾ ਤਨਹਚਲ ਧਾਮ ॥੧॥ 

ਚੇਤਤ ਗੋਤਵਿੰਦੁ ਅਰਾਧੀਐ ਹੋਵੈ ਅਨਿੰਦੁ ਘਣਾ ॥ 

ਸਿੰਤ ਿਨਾ ਤਮਤਲ ਪਾਈਐ ਰਸਨਾ ਨਾਮੁ ਿਣਾ ॥ 

ਤਿਤਨ ਪਾਇਆ ਪਰਿ ੁਆਪਣਾ ਆਏ ਤਤਸਤਹ ਗਣਾ ॥ 

ਇਕੁ ਤਖਨ ੁਤਤਸ ੁਤਿਨ ੁਿੀਵਣਾ ਤਿਰਥਾ ਿਨਮੁ ਿਣਾ ॥ 

ਿਤਲ ਥਤਲ ਮਹੀਅਤਲ ਪੂਤਰਆ ਰਤਵਆ ਤਵਤਚ ਵਣਾ ॥ 

ਸੋ ਪਰਿੁ ਤਚਤਤ ਨ ਆਵਈ ਤਕਤਿਾ ਦੁਖੁ ਗਣਾ ॥ 

ਤਿਨੀ ਰਾਤਵਆ ਸ ੋਪਰਿੂ ਤਤਿੰਨਾ ਿਾਗੁ ਮਣਾ ॥ 

ਹਤਰ ਦਰਸਨ ਕਿੰਉ ਮਨ ੁਲੋਚਦਾ ਨਾਨਕ ਤਪਆਸ ਮਨਾ ॥ 

ਚੇਤਤ ਤਮਲਾਏ ਸੋ ਪਰਿੂ ਤਤਸ ਕੈ ਪਾਇ ਲਗਾ ॥੨॥ 

ਵੈਸਾਤਖ ਧਤਰਤਨ ਤਕਉ ਵਾਢੀਆ ਤਿਨਾ ਪਰੇਮ ਤਿਛੋਹੁ ॥ 

ਹਤਰ ਸਾਿਨੁ ਪੁਰਖੁ ਤਵਸਾਤਰ ਕੈ ਲਗੀ ਮਾਇਆ ਧੋਹੁ ॥ 

ਪੁਤਰ ਕਲਤਰ ਨ ਸਿੰਤਗ ਧਨਾ ਹਤਰ ਅਤਵਨਾਸੀ ਓਹੁ ॥ 

ਪਲਤਚ ਪਲਤਚ ਸਗਲੀ ਮੁਈ ਝਿੂੈ ਧਿੰਧ ੈਮੋਹੁ ॥ 

ਇਕਸੁ ਹਤਰ ਕ ੇਨਾਮ ਤਿਨੁ ਅਗੈ ਲਈਅਤਹ ਖੋਤਹ ॥ 

ਦਯੁ ਤਵਸਾਤਰ ਤਵਗੁਚਣਾ ਪਰਿ ਤਿਨੁ ਅਵਰ ੁਨ ਕੋਇ ॥ 

ਪਰੀਤਮ ਚਰਣੀ ਿ ੋਲਗੇ ਤਤਨ ਕੀ ਤਨਰਮਲ ਸੋਇ ॥ 

ਨਾਨਕ ਕੀ ਪਰਿ ਿੇਨਤੀ ਪਰਿ ਤਮਲਹੁ ਪਰਾਪਤਤ ਹੋਇ ॥ 
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ਵੈਸਾਖੁ ਸੁਹਾਵਾ ਤਾਂ ਲਗ ੈਿਾ ਸਿੰਤੁ ਿੇਿ ੈਹਤਰ ਸੋਇ ॥੩॥ 

ਹਤਰ ਿੇਤਿ ਿੁਿਿੰਦਾ ਲੋਿੀਐ ਤਿਸੁ ਅਗ ੈਸਤਿ ਤਨਵਿੰਤਨ ॥ 

ਹਤਰ ਸਿਣ ਦਾਵਤਣ ਲਤਗਆ ਤਕਸੈ ਨ ਦੇਈ ਿਿੰਤਨ ॥ 

ਮਾਣਕ ਮੋਤੀ ਨਾਮੁ ਪਰਿ ਉਨ ਲਗੈ ਨਾਹੀ ਸਿੰਤਨ ॥ 

ਰਿੰਗ ਸਿ ੇਨਾਰਾਇਣ ੈਿੇਤੇ ਮਤਨ ਿਾਵਿੰਤਨ ॥ 

ਿੋ ਹਤਰ ਲੋਿੇ ਸੋ ਕਰ ੇਸਈੋ ਿੀਅ ਕਰਿੰਤਨ ॥ 

ਿੋ ਪਰਤਿ ਕੀਤੇ ਆਪਣੇ ਸੇਈ ਕਹੀਅਤਹ ਧਮਤਨ ॥ 

ਆਪਣ ਲੀਆ ਿੇ ਤਮਲੈ ਤਵਛੁਤਿ ਤਕਉ ਰਵੋਿੰਤਨ ॥ 

ਸਾਧੂ ਸਿੰਗੁ ਪਰਾਪਤ ੇਨਾਨਕ ਰਿੰਗ ਮਾਣਿੰਤਨ ॥ 

ਹਤਰ ਿੇਿੁ ਰਿੰਗੀਲਾ ਤਤਸੁ ਧਣੀ ਤਿਸ ਕੈ ਿਾਗੁ ਮਥਿੰਤਨ ॥੪॥ 

ਆਸਾਿੁ ਤਪਿੰਦਾ ਤਤਸੁ ਲਗ ੈਹਤਰ ਨਾਹੁ ਨ ਤਿਿੰਨਾ ਪਾਤਸ ॥ 

ਿਗਿੀਵਨ ਪੁਰਖੁ ਤਤਆਤਗ ਕੈ ਮਾਣਸ ਸਿੰਦੀ ਆਸ ॥ 

ਦੁਯੈ ਿਾਇ ਤਵਗੁਚੀਐ ਗਤਲ ਪਈਸੁ ਿਮ ਕੀ ਫਾਸ ॥ 

ਿੇਹਾ ਿੀਿ ੈਸੋ ਲੁਣ ੈਮਥੈ ਿ ੋਤਲਤਖਆਸੁ ॥ 

ਰਤੈਣ ਤਵਹਾਣੀ ਪਛੁਤਾਣੀ ਉਤਿ ਚਲੀ ਗਈ ਤਨਰਾਸ ॥ 

ਤਿਨ ਕ ੌਸਾਧ ੂਿੇਿੀਐ ਸੋ ਦਰਗਹ ਹੋਇ ਖਲਾਸੁ ॥ 

ਕਤਰ ਤਕਰਪਾ ਪਰਿ ਆਪਣੀ ਤੇਰੇ ਦਰਸਨ ਹੋਇ ਤਪਆਸ ॥ 

ਪਰਿ ਤੁਧੁ ਤਿਨ ੁਦੂਿਾ ਕੋ ਨਹੀ ਨਾਨਕ ਕੀ ਅਰਦਾਤਸ ॥ 

ਆਸਾਿੁ ਸੁਹਿੰਦਾ ਤਤਸੁ ਲਗੈ ਤਿਸੁ ਮਤਨ ਹਤਰ ਚਰਣ ਤਨਵਾਸ ॥੫॥ 

ਸਾਵਤਣ ਸਰਸੀ ਕਾਮਣੀ ਚਰਨ ਕਮਲ ਤਸਉ ਤਪਆਰੁ ॥ 

ਮਨੁ ਤਨੁ ਰਤਾ ਸਚ ਰਿੰਤਗ ਇਕ ੋਨਾਮੁ ਅਦਾਰ ੁ॥ 

ਤਿਤਖਆ ਰਿੰਗ ਕੂਿਾਤਵਆ ਤਦਸਤਨ ਸਿੇ ਛਾਰ ੁ॥ 

ਹਤਰ ਅਿੰਤਮਰਤ ਿੂਿੰਦ ਸੁਹਾਵਣੀ ਤਮਤਲ ਸਾਧੂ ਪੀਵਣਹਾਰੁ ॥ 

ਵਣੁ ਤਤਣ ੁਪਰਿ ਸਿੰਤਗ ਮਉਤਲਆ ਸਿੰਮਰਥ ਪੁਰਖ ਅਪਾਰੁ ॥ 

ਹਤਰ ਤਮਲਣ ੈਨ ੋਮਨੁ ਲੋਚਦਾ ਕਰਤਮ ਤਮਲਾਵਣਹਾਰ ੁ॥ 

ਤਿਨੀ ਸਖੀਏ ਪਰਿੁ ਪਾਇਆ ਹਿੰਉ ਤਤਨ ਕੈ ਸਦ ਿਤਲਹਾਰ ॥ 

ਨਾਨਕ ਹਤਰ ਿੀ ਮਇਆ ਕਤਰ ਸਿਤਦ ਸਵਾਰਣਹਾਰੁ ॥ 

ਸਾਵਣੁ ਤਤਨਾ ਸੁਹਾਗਣੀ ਤਿਨ ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਉਤਰ ਹਾਰੁ ॥੬॥ 

ਿਾਦੁਇ ਿਰਤਮ ਿੁਲਾਣੀਆ ਦਿੂ ੈਲਗਾ ਹੇਤੁ ॥ 
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ਲਖ ਸੀਗਾਰ ਿਣਾਇਆ ਕਾਰਤਿ ਨਾਹੀ ਕੇਤ ੁ॥ 

ਤਿਤੁ ਤਦਤਨ ਦੇਹ ਤਿਨਸਸੀ ਤਤਤੁ ਵਲੇੈ ਕਹਸਤਨ ਪਰੇਤ ੁ॥ 

ਪਕਤਿ ਚਲਾਇਤਨ ਦੂਤ ਿਮ ਤਕਸੈ ਨ ਦੇਨੀ ਿੇਤੁ ॥ 

ਛਤਡ ਖਵੋਤੇ ਤਖਨੈ ਮਾਤਹ ਤਿਨ ਤਸਉ ਲਗਾ ਹੇਤੁ ॥ 

ਹਥ ਮਰੋਿੈ ਤਨੁ ਕਪੇ ਤਸਆਹਹੁ ਹੋਆ ਸੇਤ ੁ॥ 

ਿੇਹਾ ਿੀਿ ੈਸੋ ਲੁਣ ੈਕਰਮਾ ਸਿੰਦਿਾ ਖੇਤੁ ॥ 

ਨਾਨਕ ਪਰਿ ਸਰਣਾਗਤੀ ਚਰਣ ਿੋਤਹਥ ਪਰਿ ਦੇਤੁ ॥ 

ਸੇ ਿਾਦੁਇ ਨਰਤਕ ਨ ਪਾਈਅਤਹ ਗੁਰੁ ਰਖਣ ਵਾਲਾ ਹੇਤੁ ॥੭॥ 

ਅਸੁਤਨ ਪਰੇਮ ਉਮਾਹਿਾ ਤਕਉ ਤਮਲੀਐ ਹਤਰ ਿਾਇ ॥ 

ਮਤਨ ਤਤਨ ਤਪਆਸ ਦਰਸਨ ਘਣੀ ਕੋਈ ਆਤਣ ਤਮਲਾਵ ੈਮਾਇ ॥ 

ਸਿੰਤ ਸਹਾਈ ਪਰੇਮ ਕੇ ਹਉ ਤਤਨ ਕੈ ਲਾਗਾ ਪਾਇ ॥ 

ਤਵਣੁ ਪਰਿ ਤਕਉ ਸੁਖ ੁਪਾਈਐ ਦੂਿੀ ਨਾਹੀ ਿਾਇ ॥ 

ਤਿਿੰਨਹੀ ਚਾਤਖਆ ਪਰੇਮ ਰਸੁ ਸ ੇਤਤਰਪਤਤ ਰਹੇ ਆਘਾਇ ॥ 

ਆਪੁ ਤਤਆਤਗ ਤਿਨਤੀ ਕਰਤਹ ਲੇਹੁ ਪਰਿੂ ਲਤਿ ਲਾਇ ॥ 

ਿੋ ਹਤਰ ਕਿੰਤਤ ਤਮਲਾਈਆ ਤਸ ਤਵਛਤੁਿ ਕਤਤਹ ਨ ਿਾਇ ॥ 

ਪਰਿ ਤਵਣੁ ਦੂਿਾ ਕ ੋਨਹੀ ਨਾਨਕ ਹਤਰ ਸਰਣਾਇ ॥ 

ਅਸੂ ਸੁਖੀ ਵਸਿੰਦੀਆ ਤਿਨਾ ਮਇਆ ਹਤਰ ਰਾਇ ॥੮॥ 

ਕਤਤਤਕ ਕਰਮ ਕਮਾਵਣੇ ਦਸੋੁ ਨ ਕਾਹੂ ਿੋਗੁ ॥ 

ਪਰਮੇਸਰ ਤੇ ਿਤੁਲਆਂ ਤਵਆਪਤਨ ਸਿੇ ਰੋਗ ॥ 

ਵੇਮੁਖ ਹੋਏ ਰਾਮ ਤ ੇਲਗਤਨ ਿਨਮ ਤਵਿੋਗ ॥ 

ਤਖਨ ਮਤਹ ਕਉਿੇ ਹੋਇ ਗਏ ਤਿਤਿੇ ਮਾਇਆ ਿਗੋ ॥ 

ਤਵਚੁ ਨ ਕੋਈ ਕਤਰ ਸਕੈ ਤਕਸ ਥੈ ਰੋਵਤਹ ਰੋਿ ॥ 

ਕੀਤਾ ਤਕਛੂ ਨ ਹਵੋਈ ਤਲਤਖਆ ਧੁਤਰ ਸਿੰਿੋਗ ॥ 

ਵਡਿਾਗੀ ਮੇਰਾ ਪਰਿੁ ਤਮਲ ੈਤਾਂ ਉਤਰਤਹ ਸਤਿ ਤਿਓਗ ॥ 

ਨਾਨਕ ਕਉ ਪਰਿ ਰਾਤਖ ਲਤੇਹ ਮੇਰੇ ਸਾਤਹਿ ਿਿੰਦੀ ਮੋਚ ॥ 

ਕਤਤਕ ਹੋਵੈ ਸਾਧਸਿੰਗੁ ਤਿਨਸਤਹ ਸਿੇ ਸੋਚ ॥੯॥ 

ਮਿੰਤਘਤਰ ਮਾਤਹ ਸੋਹਿੰਦੀਆ ਹਤਰ ਤਪਰ ਸਿੰਤਗ ਿੈਿਿੀਆਹ ॥ 

ਤਤਨ ਕੀ ਸੋਿਾ ਤਕਆ ਗਣੀ ਤਿ ਸਾਤਹਤਿ ਮੇਲਿੀਆਹ ॥ 

ਤਨੁ ਮਨੁ ਮਉਤਲਆ ਰਾਮ ਤਸਉ ਸਿੰਤਗ ਸਾਧ ਸਹੇਲਿੀਆਹ ॥ 
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ਸਾਧ ਿਨਾ ਤ ੇਿਾਹਰੀ ਸ ੇਰਹਤਨ ਇਕਲੇਿੀਆਹ ॥ 

ਤਤਨ ਦੁਖੁ ਨ ਕਿਹੂ ਉਤਰ ੈਸ ੇਿਮ ਕੈ ਵਤਸ ਪਿੀਆਹ ॥ 

ਤਿਨੀ ਰਾਤਵਆ ਪਰਿੁ ਆਪਣਾ ਸੇ ਤਦਸਤਨ ਤਨਤ ਖਿੀਆਹ ॥ 

ਰਤਨ ਿਵੇਹਰ ਲਾਲ ਹਤਰ ਕਿੰਤਿ ਤਤਨਾ ਿਿੀਆਹ ॥ 

ਨਾਨਕ ਿਾਂਛੈ ਧੂਤਿ ਤਤਨ ਪਰਿ ਸਰਣੀ ਦਤਰ ਪਿੀਆਹ ॥ 

ਮਿੰਤਘਤਰ ਪਰਿੁ ਆਰਾਧਣਾ ਿਹੁਤਿ ਨ ਿਨਮਿੀਆਹ ॥੧੦॥ 

ਪੋਤਖ ਤੁਖਾਰ ੁਨ ਤਵਆਪਈ ਕਿੰਤਿ ਤਮਤਲਆ ਹਤਰ ਨਾਹ ੁ॥ 

ਮਨੁ ਿਤੇਧਆ ਚਰਨਾਰਤਿਿੰਦ ਦਰਸਤਨ ਲਗਿਾ ਸਾਹੁ ॥ 

ਓਿ ਗੋਤਵਿੰਦ ਗੋਪਾਲ ਰਾਇ ਸੇਵਾ ਸੁਆਮੀ ਲਾਹੁ ॥ 

ਤਿਤਖਆ ਪੋਤਹ ਨ ਸਕਈ ਤਮਤਲ ਸਾਧ ੂਗੁਣ ਗਾਹੁ ॥ 

ਿਹ ਤੇ ਉਪਿੀ ਤਹ ਤਮਲੀ ਸਚੀ ਪਰੀਤਤ ਸਮਾਹੁ ॥ 

ਕਰੁ ਗਤਹ ਲੀਨੀ ਪਾਰਿਰਹਤਮ ਿਹੁਤਿ ਨ ਤਵਛੁਿੀਆਹੁ ॥ 

ਿਾਤਰ ਿਾਉ ਲਖ ਿੇਰੀਆ ਹਤਰ ਸਿਣੁ ਅਗਮ ਅਗਾਹ ੁ॥ 

ਸਰਮ ਪਈ ਨਾਰਾਇਣ ੈਨਾਨਕ ਦਤਰ ਪਈਆਹੁ ॥ 

ਪੋਖੁ ਸਹਿੰਦਾ ਸਰਿ ਸੁਖ ਤਿਸੁ ਿਖਸੇ ਵੇਪਰਵਾਹੁ ॥੧੧॥ 

ਮਾਤਘ ਮਿਨ ੁਸਿੰਤਗ ਸਾਧੂਆ ਧਿੂੀ ਕਤਰ ਇਸਨਾਨੁ ॥ 

ਹਤਰ ਕਾ ਨਾਮੁ ਤਧਆਇ ਸੁਤਣ ਸਿਨਾ ਨ ੋਕਤਰ ਦਾਨੁ ॥ 

ਿਨਮ ਕਰਮ ਮਲੁ ਉਤਰੈ ਮਨ ਤੇ ਿਾਇ ਗੁਮਾਨ ੁ॥ 

ਕਾਤਮ ਕਰੋਤਧ ਨ ਮੋਹੀਐ ਤਿਨਸੈ ਲੋਿ ੁਸੁਆਨੁ ॥ 

ਸਚੈ ਮਾਰਤਗ ਚਲਤਦਆ ਉਸਤਤਤ ਕਰੇ ਿਹਾਨੁ ॥ 

ਅਿਸਤਿ ਤੀਰਥ ਸਗਲ ਪੁਿੰਨ ਿੀਅ ਦਇਆ ਪਰਵਾਨ ੁ॥ 

ਤਿਸ ਨੋ ਦਵੇੈ ਦਇਆ ਕਤਰ ਸੋਈ ਪੁਰਖੁ ਸੁਿਾਨ ੁ॥ 

ਤਿਨਾ ਤਮਤਲਆ ਪਰਿੁ ਆਪਣਾ ਨਾਨਕ ਤਤਨ ਕੁਰਿਾਨ ੁ॥ 

ਮਾਤਘ ਸੁਚ ੇਸ ੇਕਾਂਢੀਅਤਹ ਤਿਨ ਪੂਰਾ ਗੁਰ ੁਤਮਹਰਵਾਨੁ ॥੧੨॥ 

ਫਲਗੁਤਣ ਅਨਿੰਦ ਉਪਾਰਿਨਾ ਹਤਰ ਸਿਣ ਪਰਗਿੇ ਆਇ ॥ 

ਸਿੰਤ ਸਹਾਈ ਰਾਮ ਕੇ ਕਤਰ ਤਕਰਪਾ ਦੀਆ ਤਮਲਾਇ ॥ 

ਸੇਿ ਸੁਹਾਵੀ ਸਰਿ ਸੁਖ ਹੁਤਣ ਦੁਖਾ ਨਾਹੀ ਿਾਇ ॥ 

ਇਛ ਪੁਨੀ ਵਡਿਾਗਣੀ ਵਰੁ ਪਾਇਆ ਹਤਰ ਰਾਇ ॥ 

ਤਮਤਲ ਸਹੀਆ ਮਿੰਗਲ ੁਗਾਵਹੀ ਗੀਤ ਗੋਤਵਿੰਦ ਅਲਾਇ ॥ 

ਹਤਰ ਿੇਹਾ ਅਵਰ ੁਨ ਤਦਸਈ ਕੋਈ ਦੂਿਾ ਲਵੈ ਨ ਲਾਇ ॥ 
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ਹਲਤੁ ਪਲਤ ੁਸਵਾਤਰਓਨੁ ਤਨਹਚਲ ਤਦਤੀਅਨ ੁਿਾਇ ॥ 

ਸਿੰਸਾਰ ਸਾਗਰ ਤ ੇਰਤਖਅਨੁ ਿਹੁਤਿ ਨ ਿਨਮ ੈਧਾਇ ॥ 

ਤਿਹਵਾ ਏਕ ਅਨੇਕ ਗੁਣ ਤਰੇ ਨਾਨਕ ਚਰਣੀ ਪਾਇ ॥ 

ਫਲਗੁਤਣ ਤਨਤ ਸਲਾਹੀਐ ਤਿਸ ਨ ੋਤਤਲੁ ਨ ਤਮਾਇ ॥੧੩॥ 

ਤਿਤਨ ਤਿਤਨ ਨਾਮੁ ਤਧਆਇਆ ਤਤਨ ਕੇ ਕਾਿ ਸਰ ੇ॥ 

ਹਤਰ ਗੁਰੁ ਪੂਰਾ ਆਰਾਤਧਆ ਦਰਗਹ ਸਤਚ ਖਰੇ ॥ 

ਸਰਿ ਸੁਖਾ ਤਨਤਧ ਚਰਣ ਹਤਰ ਿਉਿਲੁ ਤਿਖਮੁ ਤਰ ੇ॥ 

ਪਰੇਮ ਿਗਤਤ ਤਤਨ ਪਾਈਆ ਤਿਤਖਆ ਨਾਤਹ ਿਰੇ ॥ 

ਕੂਿ ਗਏ ਦੁਤਿਧਾ ਨਸੀ ਪੂਰਨ ਸਤਚ ਿਰੇ ॥ 

ਪਾਰਿਰਹਮੁ ਪਰਿੁ ਸੇਵਦ ੇਮਨ ਅਿੰਦਤਰ ਏਕੁ ਧਰੇ ॥ 

ਮਾਹ ਤਦਵਸ ਮੂਰਤ ਿਲੇ ਤਿਸ ਕਉ ਨਦਤਰ ਕਰੇ ॥ 

ਨਾਨਕ ੁਮਿੰਗ ੈਦਰਸ ਦਾਨ ੁਤਕਰਪਾ ਕਰਹੁ ਹਰੇ ॥੧੪॥੧॥ 
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ਤਿਪਾ ਕਰਹ ੁਤਿਸ ੁਪਰੁਖ ਤਿਧਾਤ ੇਸ ੋਸਦਾ ਸਦਾ ਤੁਧ ੁਤਧਆਵ ੈ॥ 
 

ਰਾਗੁ ਨਿ ਨਾਰਾਇਨ ਮਹਲਾ ੫     (978-6) 

ਰਾਮ ਹਉ ਤਕਆ ਿਾਨਾ ਤਕਆ ਿਾਵੈ ॥ 

ਮਤਨ ਤਪਆਸ ਿਹੁਤੁ ਦਰਸਾਵੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਸੋਈ ਤਗਆਨੀ ਸੋਈ ਿਨੁ ਤੇਰਾ ਤਿਸੁ ਊਪਤਰ ਰੁਚ ਆਵ ੈ॥ 

ਤਿਪਾ ਕਰਹੁ ਤਿਸੁ ਪੁਰਖ ਤਿਧਾਤੇ ਸੋ ਸਦਾ ਸਦਾ ਤੁਧੁ ਤਧਆਵੈ ॥੧॥ 

ਕਵਨ ਿੋਗ ਕਵਨ ਤਗਆਨ ਤਧਆਨਾ ਕਵਨ ਗੁਨੀ ਰੀਝਾਵ ੈ॥ 

ਸੋਈ ਿਨੁ ਸੋਈ ਤਨਿ ਿਗਤਾ ਤਿਸੁ ਊਪਤਰ ਰਿੰਗੁ ਲਾਵ ੈ॥੨॥ 

ਸਾਈ ਮਤਤ ਸਾਈ ਿੁਤਧ ਤਸਆਨਪ ਤਿਤੁ ਤਨਮਖ ਨ ਪਰਿੁ ਤਿਸਰਾਵੈ ॥ 

ਸਿੰਤਸਿੰਤਗ ਲਤਗ ਏਹੁ ਸੁਖ ੁਪਾਇਓ ਹਤਰ ਗੁਨ ਸਦ ਹੀ ਗਾਵ ੈ॥੩॥ 

ਦੇਤਖਓ ਅਚਰਿੁ ਮਹਾ ਮਿੰਗਲ ਰੂਪ ਤਕਛ ੁਆਨ ਨਹੀ ਤਦਸਿਾਵੈ ॥ 

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਮੋਰਚਾ ਗੁਤਰ ਲਾਤਹਓ ਤਹ ਗਰਿ ਿੋਤਨ ਕਹ ਆਵੈ ॥੪॥੧॥ 
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ਤਕਰਪਾ ਕਰਹੁ ਦੀਨ ਕੇ ਦਾਤੇ ਮੇਰਾ ਗੁਣ ੁਅਵਗਣ ੁਨ ਿੀਚਾਰਹ ੁਕੋਈ ॥ 
 

ਰਾਗੁ ਰਾਮਕਲੀ ਮਹਲਾ ੫ ਘਰੁ ੧  (882-15) 

ਤਕਰਪਾ ਕਰਹੁ ਦੀਨ ਕੇ ਦਾਤੇ ਮੇਰਾ ਗੁਣੁ ਅਵਗਣੁ ਨ ਿੀਚਾਰਹੁ ਕੋਈ ॥ 

ਮਾਿੀ ਕਾ ਤਕਆ ਧਪੋੈ ਸੁਆਮੀ ਮਾਣਸ ਕੀ ਗਤਤ ਏਹੀ ॥੧॥ 

ਮੇਰੇ ਮਨ ਸਤਤਗੁਰੁ ਸੇਤਵ ਸੁਖੁ ਹੋਈ ॥ 

ਿੋ ਇਛਹੁ ਸੋਈ ਫਲੁ ਪਾਵਹੁ ਤਫਤਰ ਦੂਖੁ ਨ ਤਵਆਪ ੈਕੋਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਕਾਚੇ ਿਾਡੇ ਸਾਤਿ ਤਨਵਾਿੇ ਅਿੰਤਤਰ ਿੋਤਤ ਸਮਾਈ ॥ 

ਿਸੈਾ ਤਲਖਤ ੁਤਲਤਖਆ ਧੁਤਰ ਕਰਤ ੈਹਮ ਤੈਸੀ ਤਕਰਤਤ ਕਮਾਈ ॥੨॥ 

ਮਨੁ ਤਨੁ ਥਾਤਪ ਕੀਆ ਸਿੁ ਅਪਨਾ ਏਹੋ ਆਵਣ ਿਾਣਾ ॥ 

ਤਿਤਨ ਦੀਆ ਸ ੋਤਚਤਤ ਨ ਆਵ ੈਮੋਤਹ ਅਿੰਧੁ ਲਪਿਾਣਾ ॥੩॥ 

ਤਿਤਨ ਕੀਆ ਸੋਈ ਪਰਿੁ ਿਾਣ ੈਹਤਰ ਕਾ ਮਹਲੁ ਅਪਾਰਾ ॥ 

ਿਗਤਤ ਕਰੀ ਹਤਰ ਕ ੇਗੁਣ ਗਾਵਾ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ੁਤੁਮਾਰਾ ॥੪॥੧॥ 
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ਤਿਪਾ ਤਨਤਧ ਿਸਹੁ ਤਰਦ ੈਹਤਰ ਨੀਤ ॥ 
 

ਿਡੋੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (712-18) 

ਤਿਪਾ ਤਨਤਧ ਿਸਹੁ ਤਰਦੈ ਹਤਰ ਨੀਤ ॥ 

ਤੈਸੀ ਿੁਤਧ ਕਰਹੁ ਪਰਗਾਸਾ ਲਾਗੈ ਪਰਿ ਸਿੰਤਗ ਪਰੀਤਤ ॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਦਾਸ ਤੁਮਾਰੇ ਕੀ ਪਾਵਉ ਧੂਰਾ ਮਸਤਤਕ ਲੇ ਲੇ ਲਾਵਉ ॥ 

ਮਹਾ ਪਤਤਤ ਤੇ ਹੋਤ ਪੁਨੀਤਾ ਹਤਰ ਕੀਰਤਨ ਗੁਨ ਗਾਵਉ ॥੧॥ 

ਆਤਗਆ ਤੁਮਰੀ ਮੀਿੀ ਲਾਗਉ ਕੀਓ ਤੁਹਾਰੋ ਿਾਵਉ ॥ 

ਿੋ ਤੂ ਦਤੇਹ ਤਹੀ ਇਹੁ ਤਤਰਪਤ ੈਆਨ ਨ ਕਤਹੂ ਧਾਵਉ ॥੨॥ 

ਸਦ ਹੀ ਤਨਕਤਿ ਿਾਨਉ ਪਰਿ ਸੁਆਮੀ ਸਗਲ ਰੇਣ ਹੋਇ ਰਹੀਐ ॥ 

ਸਾਧੂ ਸਿੰਗਤਤ ਹੋਇ ਪਰਾਪਤਤ ਤਾ ਪਰਿ ੁਅਪਨੁਾ ਲਹੀਐ ॥੩॥ 

ਸਦਾ ਸਦਾ ਹਮ ਛੋਹਰੇ ਤੁਮਰੇ ਤੂ ਪਰਿ ਹਮਰੋ ਮੀਰਾ ॥ 

ਨਾਨਕ ਿਾਤਰਕ ਤੁਮ ਮਾਤ ਤਪਤਾ ਮੁਤਖ ਨਾਮੁ ਤੁਮਾਰੋ ਖੀਰਾ ॥੪॥੩॥੫॥ 
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ਕੀ ਤਵਸਰਤਹ ਦੁਖੁ ਿਹੁਤਾ ਲਾਗੈ ॥ 
 

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੧ ਪਿੰਚਪਦੇ ॥ (354-14) 

ਦੁਧ ਤਿਨੁ ਧੇਨ ੁਪਿੰਖ ਤਿਨ ੁਪਿੰਖੀ ਿਲ ਤਿਨੁ ਉਤਿੁਿ ਕਾਤਮ ਨਾਹੀ ॥ 

ਤਕਆ ਸੁਲਤਾਨ ੁਸਲਾਮ ਤਵਹਣੂਾ ਅਿੰਧੀ ਕੋਿੀ ਤੇਰਾ ਨਾਮੁ ਨਾਹੀ ॥੧॥ 

ਕੀ ਤਵਸਰਤਹ ਦੁਖੁ ਿਹੁਤਾ ਲਾਗੈ ॥ 

ਦੁਖੁ ਲਾਗ ੈਤੂਿੰ ਤਵਸਰੁ ਨਾਹੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਅਖੀ ਅਿੰਧੁ ਿੀਿ ਰਸੁ ਨਾਹੀ ਕਿੰਨੀ ਪਵਣੁ ਨ ਵਾਿ ੈ॥ 

ਚਰਣੀ ਚਲੈ ਪਿੂਤਾ ਆਗ ੈਤਵਣੁ ਸੇਵਾ ਫਲ ਲਾਗੇ ॥੨॥ 

ਅਖਰ ਤਿਰਖ ਿਾਗ ਿੁਇ ਚੋਖੀ ਤਸਿੰਤਚਤ ਿਾਉ ਕਰੇਹੀ ॥ 

ਸਿਨਾ ਫਲ ੁਲਾਗੈ ਨਾਮੁ ਏਕੋ ਤਿਨੁ ਕਰਮਾ ਕੈਸੇ ਲੇਹੀ ॥੩॥ 

ਿੇਤੇ ਿੀਅ ਤੇਤੇ ਸਤਿ ਤੇਰੇ ਤਵਣ ੁਸਵੇਾ ਫਲ ੁਤਕਸ ੈਨਾਹੀ ॥ 

ਦੁਖੁ ਸੁਖੁ ਿਾਣਾ ਤੇਰਾ ਹਵੋੈ ਤਵਣ ੁਨਾਵੈ ਿੀਉ ਰਹੈ ਨਾਹੀ ॥੪॥ 

ਮਤਤ ਤਵਤਚ ਮਰਣੁ ਿੀਵਣੁ ਹੋਰ ੁਕੈਸਾ ਿਾ ਿੀਵਾ ਤਾਂ ਿੁਗਤਤ ਨਾਹੀ ॥ 

ਕਹੈ ਨਾਨਕੁ ਿੀਵਾਲੇ ਿੀਆ ਿਹ ਿਾਵੈ ਤਹ ਰਾਖੁ ਤੁਹੀ ॥੫॥੧੯॥ 
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ਕੀਓ ਤਸਿੰਗਾਰੁ ਤਮਲਨ ਕੇ ਤਾਈ ॥ 
 

ਆਸਾ ਤਤਪਦਾ ਇਕਤੁਕਾ ਕਿੀਰ ਿੀਉ॥   (483-9) 

ਕੀਓ ਤਸਿੰਗਾਰ ੁਤਮਲਨ ਕੇ ਤਾਈ ॥ 

ਹਤਰ ਨ ਤਮਲ ੇਿਗਿੀਵਨ ਗੁਸਾਈ ॥੧॥ 

ਹਤਰ ਮੇਰ ੋਤਪਰੁ ਹਉ ਹਤਰ ਕੀ ਿਹੁਰੀਆ ॥ 

ਰਾਮ ਿਡੇ ਮ ੈਤਨਕ ਲਹੁਰੀਆ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਧਨ ਤਪਰ ਏਕੈ ਸਿੰਤਗ ਿਸੇਰਾ ॥ 

ਸੇਿ ਏਕ ਪ ੈਤਮਲਨੁ ਦੁਹੇਰਾ ॥੨॥ 

ਧਿੰਤਨ ਸੁਹਾਗਤਨ ਿੋ ਪੀਅ ਿਾਵ ੈ॥ 

ਕਤਹ ਕਿੀਰ ਤਫਤਰ ਿਨਤਮ ਨ ਆਵੈ ॥੩॥੮॥੩੦॥ 
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ਕੀਤਾ ਕਰਣਾ ਸਰਿ ਰਿਾਈ ਤਕਛੁ ਕੀਚ ੈਿੇ ਕਤਰ ਸਕੀਐ ॥ 
 

ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੪ ॥ (736-3) 

ਕੀਤਾ ਕਰਣਾ ਸਰਿ ਰਿਾਈ ਤਕਛੁ ਕੀਚੈ ਿੇ ਕਤਰ ਸਕੀਐ ॥ 

ਆਪਣਾ ਕੀਤਾ ਤਕਛੂ ਨ ਹਵੋੈ ਤਿਉ ਹਤਰ ਿਾਵ ੈਤਤਉ ਰਖੀਐ ॥੧॥ 

ਮੇਰੇ ਹਤਰ ਿੀਉ ਸਿੁ ਕ ੋਤੇਰ ੈਵਤਸ ॥ 

ਅਸਾ ਿੋਰ ੁਨਾਹੀ ਿੇ ਤਕਛੁ ਕਤਰ ਹਮ ਸਾਕਹ ਤਿਉ ਿਾਵ ੈਤਤਵ ੈਿਖਤਸ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਸਿੁ ਿੀਉ ਤਪਿੰਡੁ ਦੀਆ ਤੁਧੁ ਆਪੇ ਤੁਧੁ ਆਪੇ ਕਾਰ ੈਲਾਇਆ ॥ 

ਿੇਹਾ ਤੂਿੰ ਹੁਕਮੁ ਕਰਤਹ ਤੇਹੇ ਕੋ ਕਰਮ ਕਮਾਵੈ ਿੇਹਾ ਤੁਧੁ ਧਤੁਰ ਤਲਤਖ ਪਾਇਆ ॥੨॥ 

ਪਿੰਚ ਤਤੁ ਕਤਰ ਤੁਧੁ ਤਸਰਸਤਿ ਸਿ ਸਾਿੀ ਕੋਈ ਛਵੇਾ ਕਤਰਉ ਿੇ ਤਕਛੁ ਕੀਤਾ ਹੋਵ ੈ॥ 

ਇਕਨਾ ਸਤਤਗੁਰੁ ਮੇਤਲ ਤੂਿੰ ਿੁਝਾਵਤਹ ਇਤਕ ਮਨਮੁਤਖ ਕਰਤਹ ਤਸ ਰੋਵ ੈ॥੩॥ 

ਹਤਰ ਕੀ ਵਤਡਆਈ ਹਉ ਆਤਖ ਨ ਸਾਕਾ ਹਉ ਮੂਰਖੁ ਮੁਗਧੁ ਨੀਚਾਣੁ ॥ 

ਿਨ ਨਾਨਕ ਕਉ ਹਤਰ ਿਖਤਸ ਲੈ ਮੇਰੇ ਸੁਆਮੀ ਸਰਣਾਗਤਤ ਪਇਆ ਅਿਾਣੁ ॥੪॥੪॥੧੫॥੨੪॥ 
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ਕੀਤਾ ਲੋਿਤਹ ਸੋ ਪਰਿ ਹੋਇ ॥ 
 

ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (736-16) 

ਕੀਤਾ ਲੋਿਤਹ ਸੋ ਪਰਿ ਹੋਇ ॥ 

ਤੁਝ ਤਿਨ ੁਦੂਿਾ ਨਾਹੀ ਕੋਇ ॥ 

ਿੋ ਿਨੁ ਸੇਵੇ ਤਤਸੁ ਪੂਰਨ ਕਾਿ ॥ 

ਦਾਸ ਅਪਨੁ ੇਕੀ ਰਾਖਹੁ ਲਾਿ ॥੧॥ 

ਤੇਰੀ ਸਰਤਣ ਪੂਰਨ ਦਇਆਲਾ ॥ 

ਤੁਝ ਤਿਨ ੁਕਵਨ ੁਕਰੇ ਪਰਤਤਪਾਲਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਿਤਲ ਥਤਲ ਮਹੀਅਤਲ ਰਤਹਆ ਿਰਪੂਤਰ ॥ 

ਤਨਕਤਿ ਵਸੈ ਨਾਹੀ ਪਰਿੁ ਦੂਤਰ ॥ 

ਲੋਕ ਪਤੀਆਰ ੈਕਛੂ ਨ ਪਾਈਐ ॥ 

ਸਾਤਚ ਲਗੈ ਤਾ ਹਉਮੈ ਿਾਈਐ ॥੨॥ 

ਤਿਸ ਨੋ ਲਾਇ ਲਏ ਸੋ ਲਾਗੈ ॥ 

ਤਗਆਨ ਰਤਨ ੁਅਿੰਤਤਰ ਤਤਸੁ ਿਾਗੈ ॥ 

ਦੁਰਮਤਤ ਿਾਇ ਪਰਮ ਪਦੁ ਪਾਏ ॥ 

ਗੁਰ ਪਰਸਾਦੀ ਨਾਮੁ ਤਧਆਏ ॥੩॥ 

ਦੁਇ ਕਰ ਿੋਤਿ ਕਰਉ ਅਰਦਾਤਸ ॥ 

ਤੁਧੁ ਿਾਵੈ ਤਾ ਆਣਤਹ ਰਾਤਸ ॥ 

ਕਤਰ ਤਕਰਪਾ ਅਪਨੀ ਿਗਤੀ ਲਾਇ ॥ 

ਿਨ ਨਾਨਕ ਪਰਿੁ ਸਦਾ ਤਧਆਇ ॥੪॥੨॥ 
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ਕੀਤਾ ਲੋਿੀਐ ਕਿੰਮ ੁਸੁ ਹਤਰ ਪਤਹ ਆਖੀਐ ॥ 
 

ਪਉਿੀ ਤਸਰੀਰਾਗ ਕੀ ਵਾਰ, ਮਃ ੧ (91-6) 

ਕੀਤਾ ਲੋਿੀਐ ਕਿੰਮੁ ਸੁ ਹਤਰ ਪਤਹ ਆਖੀਐ ॥ 

ਕਾਰਿੁ ਦੇਇ ਸਵਾਤਰ ਸਤਤਗੁਰ ਸਚੁ ਸਾਖੀਐ ॥ 

ਸਿੰਤਾ ਸਿੰਤਗ ਤਨਧਾਨ ੁਅਿੰਤਮਰਤੁ ਚਾਖੀਐ ॥ 

ਿੈ ਿਿੰਿਨ ਤਮਹਰਵਾਨ ਦਾਸ ਕੀ ਰਾਖੀਐ ॥ 

ਨਾਨਕ ਹਤਰ ਗੁਣ ਗਾਇ ਅਲਖੁ ਪਰਿੁ ਲਾਖੀਐ ॥੨੦॥ 
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ਕੀਨਹੇ ਪਾਪ ਕੇ ਿਹੁ ਕੋਿ ॥ 
 

ਸਾਰਗ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (1224-9) 

ਕੀਨਹੇ ਪਾਪ ਕੇ ਿਹੁ ਕੋਿ ॥ 

ਤਦਨਸ ੁਰਨੈੀ ਥਕਤ ਨਾਹੀ ਕਤਤਹ ਨਾਹੀ ਛੋਿ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਮਹਾ ਿਿਰ ਤਿਖ ਤਿਆਧੀ ਤਸਤਰ ਉਿਾਈ ਪੋਿ ॥ 

ਉਘਤਰ ਗਈਆਂ ਤਖਨਤਹ ਿੀਤਤਰ ਿਮਤਹ ਗਰਾਸ ੇਝੋਿ ॥੧॥ 

ਪਸੁ ਪਰੇਤ ਉਸਿ ਗਰਧਿ ਅਤਨਕ ਿੋਨੀ ਲੇਿ ॥ 

ਿਿੁ ਸਾਧਸਿੰਤਗ ਗੋਤਿਿੰਦ ਨਾਨਕ ਕਛੁ ਨ ਲਾਗੈ ਫੇਿ ॥੨॥੮੧॥੧੦੪॥ 
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ਕੀਰਤਤ ਪਰਿ ਕੀ ਗਾਉ ਮੇਰੀ ਰਸਨਾਂ ॥ 
 

ਕਾਨਿਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (1298-13) 

ਕੀਰਤਤ ਪਰਿ ਕੀ ਗਾਉ ਮੇਰੀ ਰਸਨਾਂ ॥ 

ਅਤਨਕ ਿਾਰ ਕਤਰ ਿਿੰਦਨ ਸਿੰਤਨ ਊਹਾਂ ਚਰਨ ਗੋਤਿਿੰਦ ਿੀ ਕੇ ਿਸਨਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਅਤਨਕ ਿਾਂਤਤ ਕਤਰ ਦੁਆਰ ੁਨ ਪਾਵਉ ॥ 

ਹੋਇ ਤਿਪਾਲ ੁਤ ਹਤਰ ਹਤਰ ਤਧਆਵਉ ॥੧॥ 

ਕੋਤਿ ਕਰਮ ਕਤਰ ਦੇਹ ਨ ਸੋਧਾ ॥ 

ਸਾਧਸਿੰਗਤਤ ਮਤਹ ਮਨੁ ਪਰਿੋਧਾ ॥੨॥ 

ਤਤਰਸਨ ਨ ਿੂਝੀ ਿਹੁ ਰਿੰਗ ਮਾਇਆ ॥ 

ਨਾਮੁ ਲੈਤ ਸਰਿ ਸੁਖ ਪਾਇਆ ॥੩॥ 

ਪਾਰਿਰਹਮ ਿਿ ਿਏ ਦਇਆਲ ॥ 

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਤਉ ਛੂਿੇ ਿਿੰਿਾਲ ॥੪॥੩॥ 
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ਕੀਰਤਨ ੁਤਨਰਮੋਲਕ ਹੀਰਾ ॥ 
 

ਰਾਮਕਲੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (893-17) 

ਰਤਨ ਿਵੇਹਰ ਨਾਮ ॥ 

ਸਤੁ ਸਿੰਤੋਖੁ ਤਗਆਨ ॥ 

ਸੂਖ ਸਹਿ ਦਇਆ ਕਾ ਪੋਤਾ ॥ 

ਹਤਰ ਿਗਤਾ ਹਵਾਲ ੈਹੋਤਾ ॥੧॥ 

ਮੇਰੇ ਰਾਮ ਕ ੋਿਿੰਡਾਰੁ ॥ 

ਖਾਤ ਖਰਤਚ ਕਛੁ ਤਤੋਿ ਨ ਆਵੈ ਅਿੰਤ ੁਨਹੀ ਹਤਰ ਪਾਰਾਵਾਰ ੁ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਕੀਰਤਨੁ ਤਨਰਮੋਲਕ ਹੀਰਾ ॥ 

ਆਨਿੰਦ ਗੁਣੀ ਗਹੀਰਾ ॥ 

ਅਨਹਦ ਿਾਣੀ ਪੂਿੰਿੀ ॥ 

ਸਿੰਤਨ ਹਤਥ ਰਾਖੀ ਕੂਿੰਿੀ ॥੨॥ 

ਸੁਿੰਨ ਸਮਾਤਧ ਗੁਫਾ ਤਹ ਆਸਨੁ ॥ 

ਕੇਵਲ ਿਰਹਮ ਪੂਰਨ ਤਹ ਿਾਸਨੁ ॥ 

ਿਗਤ ਸਿੰਤਗ ਪਰਿੁ ਗੋਸਤਿ ਕਰਤ ॥ 

ਤਹ ਹਰਖ ਨ ਸਗੋ ਨ ਿਨਮ ਨ ਮਰਤ ॥੩॥ 

ਕਤਰ ਤਕਰਪਾ ਤਿਸ ੁਆਤਪ ਤਦਵਾਇਆ ॥ 

ਸਾਧਸਿੰਤਗ ਤਤਤਨ ਹਤਰ ਧਨੁ ਪਾਇਆ ॥ 

ਦਇਆਲ ਪੁਰਖ ਨਾਨਕ ਅਰਦਾਤਸ ॥ 

ਹਤਰ ਮੇਰੀ ਵਰਤਤਣ ਹਤਰ ਮੇਰੀ ਰਾਤਸ ॥੪॥੨੪॥੩੫॥ 
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ਕੁਿੰਡਲਨੀ ਸੁਰਝੀ ਸਤਸਿੰਗਤਤ ਪਰਮਾਨਿੰਦ ਗੁਰ ੂਮੁਤਖ ਮਚਾ ॥ 
 

ਸਵਈਏ ਮਹਲ ੇਚਉਥ ੇਕ ੇ੪, ਗਯਿੰਦ (1402-9) 

ਤਿਨਹੁ ਿਾਤ ਤਨਸਚਲ ਧਅੂ ਿਾਨੀ ਤੇਈ ਿੀਵ ਕਾਲ ਤ ੇਿਚਾ ॥ 

ਤਤਨਹ ਤਤਰਓ ਸਮੁਦ ੁਰੁਦ ੁਤਖਨ ਇਕ ਮਤਹ ਿਲਹਰ ਤਿਿੰਿ ਿੁਗਤਤ ਿਗੁ ਰਚਾ ॥ 

ਕੁਿੰਡਲਨੀ ਸੁਰਝੀ ਸਤਸਿੰਗਤਤ ਪਰਮਾਨਿੰਦ ਗੁਰੂ ਮੁਤਖ ਮਚਾ ॥ 

ਤਸਰੀ ਗੁਰੂ ਸਾਤਹਿੁ ਸਿ ਊਪਤਰ ਮਨ ਿਚ ਿਿੰਮ ਸੇਵੀਐ ਸਚਾ ॥੫॥ 
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ਕੁਤਚਲ ਕਿੋਰ ਕਪਿ ਕਾਮੀ ॥ 
 

ਕਾਨਿਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (1301-13) 

ਕੁਤਚਲ ਕਿੋਰ ਕਪਿ ਕਾਮੀ ॥ 

ਤਿਉ ਿਾਨਤਹ ਤਤਉ ਤਾਤਰ ਸਆੁਮੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਤੂ ਸਮਰਥੁ ਸਰਤਨ ਿੋਗ ੁਤੂ ਰਾਖਤਹ ਅਪਨੀ ਕਲ ਧਾਤਰ ॥੧॥ 

ਿਾਪ ਤਾਪ ਨੇਮ ਸੁਤਚ ਸਿੰਿਮ ਨਾਹੀ ਇਨ ਤਿਧੇ ਛੁਿਕਾਰ ॥ 

ਗਰਤ ਘੋਰ ਅਿੰਧ ਤ ੇਕਾਢਹੁ ਪਰਿ ਨਾਨਕ ਨਦਤਰ ਤਨਹਾਤਰ ॥੨॥੮॥੧੯॥ 
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ਕੁਰਿਾਣ ੁਿਾਈ ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਅਪਨੇ ॥ 
 

ਪਰਿਾਤੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (1340-17) 

ਕੁਰਿਾਣੁ ਿਾਈ ਗੁਰ ਪੂਰ ੇਅਪਨੇ ॥ 

ਤਿਸੁ ਪਰਸਾਤਦ ਹਤਰ ਹਤਰ ਿਪੁ ਿਪਨੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਅਿੰਤਮਰਤ ਿਾਣੀ ਸੁਣਤ ਤਨਹਾਲ ॥ 

ਤਿਨਤਸ ਗਏ ਤਿਤਖਆ ਿਿੰਿਾਲ ॥੧॥ 

ਸਾਚ ਸਿਦ ਤਸਉ ਲਾਗੀ ਪਰੀਤਤ ॥ 

ਹਤਰ ਪਰਿੁ ਅਪੁਨਾ ਆਇਆ ਚੀਤਤ ॥੨॥ 

ਨਾਮੁ ਿਪਤ ਹੋਆ ਪਰਗਾਸੁ ॥ 

ਗੁਰ ਸਿਦੇ ਕੀਨਾ ਤਰਦੈ ਤਨਵਾਸੁ ॥੩॥ 

ਗੁਰ ਸਮਰਥ ਸਦਾ ਦਇਆਲ ॥ 

ਹਤਰ ਿਤਪ ਿਤਪ ਨਾਨਕ ਿਏ ਤਨਹਾਲ ॥੪॥੧੧॥ 
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ਕੂਪੁ ਿਤਰਓ ਿੈਸੇ ਦਾਤਦਰਾ ਕਛੁ ਦੇਸੁ ਤਿਦੇਸੁ ਨ ਿੂਝ ॥ 
 

ਗਉਿੀ ਪੂਰਿੀ ਰਤਵਦਾਸ ਿੀਉ     (346-5) 

ਕੂਪੁ ਿਤਰਓ ਿਸੇੈ ਦਾਤਦਰਾ ਕਛ ੁਦੇਸ ੁਤਿਦੇਸ ੁਨ ਿੂਝ ॥ 

ਐਸੇ ਮੇਰਾ ਮਨ ੁਤਿਤਖਆ ਤਿਮੋਤਹਆ ਕਛੁ ਆਰਾ ਪਾਰ ੁਨ ਸੂਝ ॥੧॥ 

ਸਗਲ ਿਵਨ ਕ ੇਨਾਇਕਾ ਇਕੁ ਤਛਨੁ ਦਰਸ ੁਤਦਖਾਇ ਿੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਮਤਲਨ ਿਈ ਮਤਤ ਮਾਧਵਾ ਤੇਰੀ ਗਤਤ ਲਖੀ ਨ ਿਾਇ ॥ 

ਕਰਹੁ ਤਿਪਾ ਿਰਮੁ ਚੂਕਈ ਮ ੈਸਮੁਤਤ ਦੇਹੁ ਸਮਝਾਇ ॥੨॥ 

ਿੋਗੀਸਰ ਪਾਵਤਹ ਨਹੀ ਤੁਅ ਗੁਣ ਕਥਨੁ ਅਪਾਰ ॥ 

ਪਰੇਮ ਿਗਤਤ ਕੈ ਕਾਰਣ ੈਕਹੁ ਰਤਵਦਾਸ ਚਮਾਰ ॥੩॥੧॥ 
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ਕੇਸਾ ਕਾ ਕਤਰ ਿੀਿਨਾ ਸਿੰਤ ਚਉਰ ੁਢੁਲਾਵਉ ॥ 
 

ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (745-12) 

ਹਤਰ ਕਾ ਸਿੰਤੁ ਪਰਾਨ ਧਨ ਤਤਸ ਕਾ ਪਤਨਹਾਰਾ ॥ 

ਿਾਈ ਮੀਤ ਸੁਤ ਸਗਲ ਤੇ ਿੀਅ ਹੂਿੰ ਤ ੇਤਪਆਰਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਕੇਸਾ ਕਾ ਕਤਰ ਿੀਿਨਾ ਸਿੰਤ ਚਉਰੁ ਢੁਲਾਵਉ ॥ 

ਸੀਸੁ ਤਨਹਾਰਉ ਚਰਣ ਤਤਲ ਧਤੂਰ ਮੁਤਖ ਲਾਵਉ ॥੧॥ 

ਤਮਸਿ ਿਚਨ ਿਨੇਤੀ ਕਰਉ ਦੀਨ ਕੀ ਤਨਆਈ ॥ 

ਤਤਿ ਅਤਿਮਾਨ ੁਸਰਣੀ ਪਰਉ ਹਤਰ ਗੁਣ ਤਨਤਧ ਪਾਈ ॥੨॥ 

ਅਵਲੋਕਨ ਪਨੁਹ ਪਨੁਹ ਕਰਉ ਿਨ ਕਾ ਦਰਸਾਰੁ ॥ 

ਅਿੰਤਮਰਤ ਿਚਨ ਮਨ ਮਤਹ ਤਸਿੰਚਉ ਿਿੰਦਉ ਿਾਰ ਿਾਰ ॥੩॥ 

ਤਚਤਵਉ ਮਤਨ ਆਸਾ ਕਰਉ ਿਨ ਕਾ ਸਿੰਗੁ ਮਾਗਉ ॥ 

ਨਾਨਕ ਕਉ ਪਰਿ ਦਇਆ ਕਤਰ ਦਾਸ ਚਰਣੀ ਲਾਗਉ ॥੪॥੨॥੪੨॥ 
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ਕੈਸੇ ਕਹਉ ਮੋਤਹ ਿੀਅ ਿਦੇਨਾਈ ॥ 
 

ਸਾਰਗ ਮਹਲਾ ੫ ਘਰੁ ੨  (1206-18) 

ਕੈਸੇ ਕਹਉ ਮੋਤਹ ਿੀਅ ਿੇਦਨਾਈ ॥ 

ਦਰਸਨ ਤਪਆਸ ਤਪਰਅ ਪਰੀਤਤ ਮਨੋਹਰ ਮਨੁ ਨ ਰਹੈ ਿਹੁ ਤਿਤਧ ਉਮਕਾਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਤਚਤਵਤਨ ਤਚਤਵਉ ਤਪਰਅ ਪਰੀਤਤ ਿੈਰਾਗੀ ਕਤਦ ਪਾਵਉ ਹਤਰ ਦਰਸਾਈ ॥ 

ਿਤਨ ਕਰਉ ਇਹ ੁਮਨ ੁਨਹੀ ਧੀਰ ੈਕੋਊ ਹੈ ਰੇ ਸਿੰਤੁ ਤਮਲਾਈ ॥੧॥ 

ਿਪ ਤਪ ਸਿੰਿਮ ਪੁਿੰਨ ਸਤਿ ਹੋਮਉ ਤਤਸੁ ਅਰਪਉ ਸਤਿ ਸੁਖ ਿਾਂਈ ॥ 

ਏਕ ਤਨਮਖ ਤਪਰਅ ਦਰਸੁ ਤਦਖਾਵੈ ਤਤਸੁ ਸਿੰਤਨ ਕੈ ਿਤਲ ਿਾਂਈ ॥੨॥ 

ਕਰਉ ਤਨਹੋਰਾ ਿਹੁਤੁ ਿਨੇਤੀ ਸੇਵਉ ਤਦਨੁ ਰਨੈਾਈ ॥ 

ਮਾਨ ੁਅਤਿਮਾਨੁ ਹਉ ਸਗਲ ਤਤਆਗਉ ਿ ੋਤਪਰਅ ਿਾਤ ਸਨੁਾਈ ॥੩॥ 

ਦੇਤਖ ਚਤਰਤਰ ਿਈ ਹਉ ਤਿਸਮਤਨ ਗੁਤਰ ਸਤਤਗੁਤਰ ਪੁਰਤਖ ਤਮਲਾਈ ॥ 

ਪਰਿ ਰਿੰਗ ਦਇਆਲ ਮੋਤਹ ਤਗਰਹ ਮਤਹ ਪਾਇਆ ਿਨ ਨਾਨਕ ਤਪਤਤ ਿੁਝਾਈ ॥੪॥੧॥੧੫॥ 
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ਕੋ ਿਨਿਾਰੋ ਰਾਮ ਕੋ ਮਰੇਾ ਿਾਂਡਾ ਲਾਤਦਆ ਿਾਇ ਰੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
 

ਗਉਿੀ ਿੈਰਾਗਤਣ ਰਤਵਦਾਸ ਿੀਉ ॥   (345-17) 

ਘਿ ਅਵਘਿ ਡੂਗਰ ਘਣਾ ਇਕੁ ਤਨਰਗੁਣੁ ਿੈਲ ੁਹਮਾਰ ॥ 

ਰਮਈਏ ਤਸਉ ਇਕ ਿਨੇਤੀ ਮੇਰੀ ਪੂਿੰਿੀ ਰਾਖੁ ਮੁਰਾਤਰ ॥੧॥ 

ਕੋ ਿਨਿਾਰੋ ਰਾਮ ਕ ੋਮੇਰਾ ਿਾਂਡਾ ਲਾਤਦਆ ਿਾਇ ਰੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਹਉ ਿਨਿਾਰੋ ਰਾਮ ਕ ੋਸਹਿ ਕਰਉ ਿਯਾਪਾਰ ੁ॥ 

ਮੈ ਰਾਮ ਨਾਮ ਧਨ ੁਲਾਤਦਆ ਤਿਖੁ ਲਾਦੀ ਸਿੰਸਾਤਰ ॥੨॥ 

ਉਰਵਾਰ ਪਾਰ ਕੇ ਦਾਨੀਆ ਤਲਤਖ ਲੇਹੁ ਆਲ ਪਤਾਲ ੁ॥ 

ਮੋਤਹ ਿਮ ਡਿੰਡੁ ਨ ਲਾਗਈ ਤਿੀਲੇ ਸਰਿ ਿਿੰਿਾਲ ॥੩॥ 

ਿਸੈਾ ਰਿੰਗੁ ਕਸਿੰਿ ਕਾ ਤਸੈਾ ਇਹੁ ਸਿੰਸਾਰੁ ॥ 

ਮੇਰੇ ਰਮਈਏ ਰਿੰਗੁ ਮਿੀਿ ਕਾ ਕਹੁ ਰਤਵਦਾਸ ਚਮਾਰ ॥੪॥੧॥ 
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ਕੋਊ ਹਤਰ ਸਮਾਤਨ ਨਹੀ ਰਾਿਾ ॥ 
 

ਤਿਲਾਵਲੁ ਕਿੀਰ ਿੀਉ ॥ (856-9) 

ਕੋਊ ਹਤਰ ਸਮਾਤਨ ਨਹੀ ਰਾਿਾ ॥ 

ਏ ਿੂਪਤਤ ਸਿ ਤਦਵਸ ਚਾਤਰ ਕੇ ਝੂਿ ੇਕਰਤ ਤਦਵਾਿਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਤੇਰੋ ਿਨੁ ਹੋਇ ਸਇੋ ਕਤ ਡਲੋੈ ਤੀਤਨ ਿਵਨ ਪਰ ਛਾਿਾ ॥ 

ਹਾਥੁ ਪਸਾਤਰ ਸਕੈ ਕ ੋਿਨ ਕਉ ਿੋਤਲ ਸਕੈ ਨ ਅਿੰਦਾਿਾ ॥੧॥ 

ਚੇਤਤ ਅਚੇਤ ਮੂਿ ਮਨ ਮੇਰ ੇਿਾਿੇ ਅਨਹਦ ਿਾਿਾ ॥ 

ਕਤਹ ਕਿੀਰ ਸਿੰਸਾ ਿਰਮੁ ਚੂਕ ੋਧ ੂਪਰਤਹਲਾਦ ਤਨਵਾਿਾ ॥੨॥੫॥ 
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ਕੋਊ ਹੈ ਮੇਰ ੋਸਾਿਨੁ ਮੀਤੁ ॥ 
 

ਨਿ ਪਿਤਾਲ ਮਹਲਾ ੫  (980-4) 

ਕੋਊ ਹੈ ਮੇਰੋ ਸਾਿਨੁ ਮੀਤੁ ॥ 

ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਸਨੁਾਵ ੈਨੀਤ ॥ 

ਤਿਨਸੈ ਦੁਖੁ ਤਿਪਰੀਤਤ ॥ 

ਸਿੁ ਅਰਪਉ ਮਨੁ ਤਨੁ ਚੀਤੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਕੋਈ ਤਵਰਲਾ ਆਪਨ ਕੀਤ ॥ 

ਸਿੰਤਗ ਚਰਨ ਕਮਲ ਮਨੁ ਸੀਤ ॥ 

ਕਤਰ ਤਕਰਪਾ ਹਤਰ ਿਸੁ ਦੀਤ ॥੧॥ 

ਹਤਰ ਿਤਿ ਿਨਮੁ ਪਦਾਰਥੁ ਿੀਤ ॥ 

ਕੋਤਿ ਪਤਤਤ ਹੋਤਹ ਪੁਨੀਤ ॥ 

ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਿਤਲ ਿਤਲ ਕੀਤ ॥੨॥੧॥੧੦॥੧੯॥ 
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ਕੋਊ ਮਾਈ ਿੂਤਲਓ ਮਨ ੁਸਮਝਾਵ ੈ॥ 
 

ਗਉਿੀ ਮਹਲਾ ੯ ॥ (219-18) 

ਕੋਊ ਮਾਈ ਿੂਤਲਓ ਮਨੁ ਸਮਝਾਵੈ ॥ 

ਿੇਦ ਪੁਰਾਨ ਸਾਧ ਮਗ ਸਤੁਨ ਕਤਰ ਤਨਮਖ ਨ ਹਤਰ ਗੁਨ ਗਾਵ ੈ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਦੁਰਲਿ ਦੇਹ ਪਾਇ ਮਾਨਸ ਕੀ ਤਿਰਥਾ ਿਨਮ ੁਤਸਰਾਵੈ ॥ 

ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਮਹਾ ਸਿੰਕਿ ਿਨ ਤਾ ਤਸਉ ਰੁਚ ਉਪਿਾਵੈ ॥੧॥ 

ਅਿੰਤਤਰ ਿਾਹਤਰ ਸਦਾ ਸਿੰਤਗ ਪਰਿੁ ਤਾ ਤਸਉ ਨੇਹ ੁਨ ਲਾਵੈ ॥ 

ਨਾਨਕ ਮੁਕਤਤ ਤਾਤਹ ਤੁਮ ਮਾਨਹੁ ਤਿਹ ਘਤਿ ਰਾਮ ੁਸਮਾਵ ੈ॥੨॥੬॥ 
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ਕੋਇ ਨ ਤਕਸ ਹੀ ਸਿੰਤਗ ਕਾਹੇ ਗਰਿੀਐ ॥ 
 

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (398-12) 

ਕੋਇ ਨ ਤਕਸ ਹੀ ਸਿੰਤਗ ਕਾਹੇ ਗਰਿੀਐ ॥ 

ਏਕੁ ਨਾਮੁ ਆਧਾਰੁ ਿਉਿਲੁ ਤਰਿੀਐ ॥੧॥ 

ਮੈ ਗਰੀਿ ਸਚੁ ਿੇਕ ਤੂਿੰ ਮੇਰੇ ਸਤਤਗੁਰ ਪੂਰੇ ॥ 

ਦੇਤਖ ਤੁਮਹਾਰਾ ਦਰਸਨੋ ਮੇਰਾ ਮਨੁ ਧੀਰ ੇ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਰਾਿੁ ਮਾਲ ੁਿਿੰਿਾਲ ੁਕਾਤਿ ਨ ਤਕਤੈ ਗਨ ॥ 

ਹਤਰ ਕੀਰਤਨੁ ਆਧਾਰੁ ਤਨਹਚਲੁ ਏਹੁ ਧਨ ॥੨॥ 

ਿੇਤੇ ਮਾਇਆ ਰਿੰਗ ਤੇਤ ਪਛਾਤਵਆ ॥ 

ਸੁਖ ਕਾ ਨਾਮੁ ਤਨਧਾਨ ੁਗੁਰਮੁਤਖ ਗਾਤਵਆ ॥੩॥ 

ਸਚਾ ਗੁਣੀ ਤਨਧਾਨ ੁਤੂਿੰ ਪਰਿ ਗਤਹਰ ਗਿੰਿੀਰੇ ॥ 

ਆਸ ਿਰੋਸਾ ਖਸਮ ਕਾ ਨਾਨਕ ਕੇ ਿੀਅਰੇ ॥੪॥੯॥੧੧੧॥ 
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ਕੋਈ ਆਖੈ ਿੂਤਨਾ ਕੋ ਕਹ ੈਿੇਤਾਲਾ ॥ 
 

ਮਾਰੂ ਮਹਲਾ ੧ ॥ (991-6) 

ਕੋਈ ਆਖੈ ਿੂਤਨਾ ਕੋ ਕਹੈ ਿਤੇਾਲਾ ॥ 

ਕੋਈ ਆਖੈ ਆਦਮੀ ਨਾਨਕੁ ਵੇਚਾਰਾ ॥੧॥ 

ਿਇਆ ਤਦਵਾਨਾ ਸਾਹ ਕਾ ਨਾਨਕੁ ਿਉਰਾਨਾ ॥ 

ਹਉ ਹਤਰ ਤਿਨ ੁਅਵਰ ੁਨ ਿਾਨਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਤਉ ਦੇਵਾਨਾ ਿਾਣੀਐ ਿਾ ਿੈ ਦਵੇਾਨਾ ਹੋਇ ॥ 

ਏਕੀ ਸਾਤਹਿ ਿਾਹਰਾ ਦੂਿਾ ਅਵਰੁ ਨ ਿਾਣ ੈਕੋਇ ॥੨॥ 

ਤਉ ਦੇਵਾਨਾ ਿਾਣੀਐ ਿਾ ਏਕਾ ਕਾਰ ਕਮਾਇ ॥ 

ਹੁਕਮੁ ਪਛਾਣ ੈਖਸਮ ਕਾ ਦੂਿੀ ਅਵਰ ਤਸਆਣਪ ਕਾਇ ॥੩॥ 

ਤਉ ਦੇਵਾਨਾ ਿਾਣੀਐ ਿਾ ਸਾਤਹਿ ਧਰੇ ਤਪਆਰ ੁ॥ 

ਮਿੰਦਾ ਿਾਣ ੈਆਪ ਕਉ ਅਵਰ ੁਿਲਾ ਸਿੰਸਾਰ ੁ॥੪॥੭॥ 
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ਕੋਈ ਆਤਣ ਤਮਲਾਵੈ ਮਰੇਾ ਪਰੀਤਮੁ ਤਪਆਰਾ ਹਉ ਤਤਸੁ ਪਤਹ ਆਪ ੁਵੇਚਾਈ ॥ 
 

ਰਾਗੁ ਸੂਹੀ ਅਸਿਪਦੀਆ ਮਹਲਾ ੪ ਘਰੁ ੨  (757-10) 

ਕੋਈ ਆਤਣ ਤਮਲਾਵੈ ਮੇਰਾ ਪਰੀਤਮੁ ਤਪਆਰਾ ਹਉ ਤਤਸ ੁਪਤਹ ਆਪੁ ਵੇਚਾਈ ॥੧॥ 

ਦਰਸਨੁ ਹਤਰ ਦੇਖਣ ਕੈ ਤਾਈ ॥ 

ਤਿਪਾ ਕਰਤਹ ਤਾ ਸਤਤਗੁਰੁ ਮੇਲਤਹ ਹਤਰ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਤਧਆਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਿੇ ਸੁਖੁ ਦਤੇਹ ਤ ਤੁਝਤਹ ਅਰਾਧੀ ਦੁਤਖ ਿੀ ਤੁਝ ੈਤਧਆਈ ॥੨॥ 

ਿੇ ਿੁਖ ਦੇਤਹ ਤ ਇਤ ਹੀ ਰਾਿਾ ਦੁਖ ਤਵਤਚ ਸੂਖ ਮਨਾਈ ॥੩॥ 

ਤਨੁ ਮਨੁ ਕਾਤਿ ਕਾਤਿ ਸਿੁ ਅਰਪੀ ਤਵਤਚ ਅਗਨੀ ਆਪੁ ਿਲਾਈ ॥੪॥ 

ਪਖਾ ਫੇਰੀ ਪਾਣੀ ਢਵੋਾ ਿੋ ਦਵੇਤਹ ਸੋ ਖਾਈ ॥੫॥ 

ਨਾਨਕ ੁਗਰੀਿੁ ਢਤਹ ਪਇਆ ਦੁਆਰ ੈਹਤਰ ਮੇਤਲ ਲੈਹੁ ਵਤਡਆਈ ॥੬॥ 
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ਕੋਈ ਆਵੈ ਸਿੰਤੋ ਹਤਰ ਕਾ ਿਨੁ ਸਿੰਤੋ ਮੇਰਾ ਪਰੀਤਮ ਿਨੁ ਸਿੰਤੋ ਮੋਤਹ ਮਾਰਗ ੁਤਦਖਲਾਵ ੈ॥ 
 

ਸਾਰਗ ਮਹਲਾ ੪ ॥ (1201-9) 

ਿਤਪ ਮਨ ਮਾਧੋ ਮਧੁਸੂਦਨ ੋਹਤਰ ਸਰੀਰਿੰਗੋ ਪਰਮੇਸਰ ੋਸਤਤ ਪਰਮੇਸਰ ੋਪਰਿ ੁਅਿੰਤਰਿਾਮੀ ॥ 

ਸਿ ਦੂਖਨ ਕੋ ਹਿੰਤਾ ਸਿ ਸੂਖਨ ਕੋ ਦਾਤਾ ਹਤਰ ਪਰੀਤਮ ਗੁਨ ਗਾ  ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਹਤਰ ਘਤਿ ਘਿੇ ਘਤਿ ਿਸਤਾ ਹਤਰ ਿਤਲ ਥਲ ੇਹਤਰ ਿਸਤਾ ਹਤਰ ਥਾਨ ਥਾਨਿੰਤਤਰ ਿਸਤਾ ਮੈ ਹਤਰ ਦੇਖਨ ਕ ੋਚਾ  ॥ 

ਕੋਈ ਆਵ ੈਸਿੰਤੋ ਹਤਰ ਕਾ ਿਨੁ ਸਿੰਤ ੋਮੇਰਾ ਪਰੀਤਮ ਿਨੁ ਸਿੰਤ ੋਮੋਤਹ ਮਾਰਗੁ ਤਦਖਲਾਵੈ ॥ 

ਤਤਸੁ ਿਨ ਕੇ ਹਉ ਮਤਲ ਮਤਲ ਧੋਵਾ ਪਾ  ॥੧॥ 

ਹਤਰ ਿਨ ਕਉ ਹਤਰ ਤਮਤਲਆ ਹਤਰ ਸਰਧਾ ਤੇ ਤਮਤਲਆ ਗੁਰਮੁਤਖ ਹਤਰ ਤਮਤਲਆ ॥ 

ਮੇਰ ੈਮਤਨ ਤਤਨ ਆਨਿੰਦ ਿਏ ਮ ੈਦੇਤਖਆ ਹਤਰ ਰਾ  ॥ 

ਿਨ ਨਾਨਕ ਕਉ ਤਕਰਪਾ ਿਈ ਹਤਰ ਕੀ ਤਕਰਪਾ ਿਈ ਿਗਦੀਸੁਰ ਤਕਰਪਾ ਿਈ ॥ 

ਮੈ ਅਨਤਦਨ ੋਸਦ ਸਦ ਸਦਾ ਹਤਰ ਿਤਪਆ ਹਤਰ ਨਾ  ॥੨॥੩॥੧੦॥ 
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ਕੋਈ ਐਸਾ ਸਿੰਤੁ ਸਹਿ ਸਖੁਦਾਤਾ ਮੋਤਹ ਮਾਰਗ ੁਦੇਇ ਿਤਾਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
 

ਰਾਗੁ ਗਉਿੀ ਪੂਰਿੀ ਮਹਲਾ ੫     (204-17) 

ਤਕਨ ਤਿਤਧ ਤਮਲ ੈਗੁਸਾਈ ਮੇਰੇ ਰਾਮ ਰਾਇ ॥ 

ਕੋਈ ਐਸਾ ਸਿੰਤੁ ਸਹਿ ਸੁਖਦਾਤਾ ਮੋਤਹ ਮਾਰਗੁ ਦੇਇ ਿਤਾਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਅਿੰਤਤਰ ਅਲਖ ੁਨ ਿਾਈ ਲਤਖਆ ਤਵਤਚ ਪਿਦਾ ਹਉਮ ੈਪਾਈ ॥ 

ਮਾਇਆ ਮੋਤਹ ਸਿ ੋਿਗੁ ਸੋਇਆ ਇਹੁ ਿਰਮੁ ਕਹਹੁ ਤਕਉ ਿਾਈ ॥੧॥ 

ਏਕਾ ਸਿੰਗਤਤ ਇਕਤ ੁਤਗਰਤਹ ਿਸਤੇ ਤਮਤਲ ਿਾਤ ਨ ਕਰਤ ੇਿਾਈ ॥ 

ਏਕ ਿਸਤੁ ਤਿਨੁ ਪਿੰਚ ਦੁਹੇਲੇ ਓਹ ਿਸਤੁ ਅਗੋਚਰ ਿਾਈ ॥੨॥ 

ਤਿਸ ਕਾ ਤਗਰਹੁ ਤਤਤਨ ਦੀਆ ਤਾਲਾ ਕਿੰਿੀ ਗੁਰ ਸਉਪਾਈ ॥ 

ਅਤਨਕ ਉਪਾਵ ਕਰੇ ਨਹੀ ਪਾਵ ੈਤਿਨ ੁਸਤਤਗੁਰ ਸਰਣਾਈ ॥੩॥ 

ਤਿਨ ਕ ੇਿਿੰਧਨ ਕਾਿੇ ਸਤਤਗੁਰ ਤਤਨ ਸਾਧਸਿੰਗਤਤ ਤਲਵ ਲਾਈ ॥ 

ਪਿੰਚ ਿਨਾ ਤਮਤਲ ਮਿੰਗਲੁ ਗਾਇਆ ਹਤਰ ਨਾਨਕ ਿੇਦ ੁਨ ਿਾਈ ॥੪॥ 

ਮੇਰੇ ਰਾਮ ਰਾਇ ਇਨ ਤਿਤਧ ਤਮਲੈ ਗਸੁਾਈ ॥ 

ਸਹਿੁ ਿਇਆ ਿਰਮੁ ਤਖਨ ਮਤਹ ਨਾਿਾ ਤਮਤਲ ਿੋਤੀ ਿੋਤਤ ਸਮਾਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ਦੂਿਾ ॥੧॥੧੨੨॥ 
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ਕੋਈ ਐਸ ੋਰੇ ਿੇਿੈ ਸਿੰਤੁ ਮਰੇੀ ਲਾਹ ੈਸਗਲ ਤਚਿੰਤ ਿਾਕੁਰ ਤਸਉ ਮਰੇਾ ਰਿੰਗੁ ਲਾਵ ੈ॥ 
 

ਧਨਾਸਰੀ ਮਃ ੫ ਘਰੁ ੬ ਅਸਿਪਦੀ     (686-17) 

ਿੋ ਿੋ ਿੂਨੀ ਆਇਓ ਤਤਹ ਤਤਹ ਉਰਝਾਇਓ ਮਾਣਸ ਿਨਮੁ ਸਿੰਿੋਤਗ ਪਾਇਆ ॥ 

ਤਾਕੀ ਹੈ ਓਿ ਸਾਧ ਰਾਖਹੁ ਦ ੇਕਤਰ ਹਾਥ ਕਤਰ ਤਕਰਪਾ ਮੇਲਹ ੁਹਤਰ ਰਾਇਆ ॥੧॥ 

ਅਤਨਕ ਿਨਮ ਿਰਤਮ ਤਥਤਤ ਨਹੀ ਪਾਈ ॥ 

ਕਰਉ ਸਵੇਾ ਗੁਰ ਲਾਗਉ ਚਰਨ ਗੋਤਵਿੰਦ ਿੀ ਕਾ ਮਾਰਗੁ ਦੇਹ ੁਿੀ ਿਤਾਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਅਤਨਕ ਉਪਾਵ ਕਰਉ ਮਾਇਆ ਕਉ ਿਤਚਤਤ ਧਰਉ ਮੇਰੀ ਮੇਰੀ ਕਰਤ ਸਦ ਹੀ ਤਵਹਾਵੈ ॥ 

ਕੋਈ ਐਸ ੋਰ ੇਿੇਿ ੈਸਿੰਤੁ ਮੇਰੀ ਲਾਹੈ ਸਗਲ ਤਚਿੰਤ ਿਾਕੁਰ ਤਸਉ ਮੇਰਾ ਰਿੰਗੁ ਲਾਵੈ ॥੨॥ 

ਪਿੇ ਰ ੇਸਗਲ ਿੇਦ ਨਹ ਚੂਕੈ ਮਨ ਿੇਦ ਇਕੁ ਤਖਨੁ ਨ ਧੀਰਤਹ ਮੇਰ ੇਘਰ ਕੇ ਪਿੰਚਾ ॥ 

ਕੋਈ ਐਸ ੋਰ ੇਿਗਤੁ ਿ ੁਮਾਇਆ ਤੇ ਰਹਤੁ ਇਕੁ ਅਿੰਤਮਰਤ ਨਾਮੁ ਮੇਰ ੈਤਰਦੈ ਤਸਿੰਚਾ ॥੩॥ 

ਿੇਤੇ ਰ ੇਤੀਰਥ ਨਾਏ ਅਹਿੰਿੁਤਧ ਮੈਲੁ ਲਾਏ ਘਰ ਕੋ ਿਾਕੁਰੁ ਇਕੁ ਤਤਲ ੁਨ ਮਾਨੈ ॥ 

ਕਤਦ ਪਾਵਉ ਸਾਧਸਿੰਗੁ ਹਤਰ ਹਤਰ ਸਦਾ ਆਨਿੰਦੁ ਤਗਆਨ ਅਿੰਿਤਨ ਮੇਰਾ ਮਨ ੁਇਸਨਾਨ ੈ॥੪॥ 

ਸਗਲ ਅਸਰਮ ਕੀਨ ੇਮਨੂਆ ਨਹ ਪਤੀਨ ੇਤਿਿੇਕਹੀਨ ਦੇਹੀ ਧੋਏ ॥ 

ਕੋਈ ਪਾਈਐ ਰ ੇਪੁਰਖ ੁਤਿਧਾਤਾ ਪਾਰਿਰਹਮ ਕੈ ਰਿੰਤਗ ਰਾਤਾ ਮੇਰੇ ਮਨ ਕੀ ਦੁਰਮਤਤ ਮਲ ੁਖਏੋ ॥੫॥ 

ਕਰਮ ਧਰਮ ਿੁਗਤਾ ਤਨਮਖ ਨ ਹੇਤੁ ਕਰਤਾ ਗਰਤਿ ਗਰਤਿ ਪਿੈ ਕਹੀ ਨ ਲੇਖੈ ॥ 

ਤਿਸੁ ਿੇਿੀਐ ਸਫਲ ਮੂਰਤਤ ਕਰ ੈਸਦਾ ਕੀਰਤਤ ਗੁਰ ਪਰਸਾਤਦ ਕੋਊ ਨੇਤਰਹੁ ਪੇਖੈ ॥੬॥ 

ਮਨਹਤਿ ਿ ੋਕਮਾਵ ੈਤਤਲੁ ਨ ਲੇਖੈ ਪਾਵ ੈਿਗੁਲ ਤਿਉ ਤਧਆਨ ੁਲਾਵੈ ਮਾਇਆ ਰੇ ਧਾਰੀ ॥ 

ਕੋਈ ਐਸ ੋਰ ੇਸੁਖਹ ਦਾਈ ਪਰਿ ਕੀ ਕਥਾ ਸੁਨਾਈ ਤਤਸੁ ਿੇਿੇ ਗਤਤ ਹੋਇ ਹਮਾਰੀ ॥੭॥ 

ਸੁਪਰਸਿੰਨ ਗੋਪਾਲ ਰਾਇ ਕਾਿ ੈਰੇ ਿਿੰਧਨ ਮਾਇ ਗੁਰ ਕੈ ਸਿਤਦ ਮੇਰਾ ਮਨ ੁਰਾਤਾ ॥ 

ਸਦਾ ਸਦਾ ਆਨਿੰਦੁ ਿੇਤਿਓ ਤਨਰਿੈ ਗੋਤਿਿੰਦ ੁਸੁਖ ਨਾਨਕ ਲਾਧ ੇਹਤਰ ਚਰਨ ਪਰਾਤਾ ॥੮॥ 

ਸਫਲ ਸਫਲ ਿਈ ਸਫਲ ਿਾਤਰਾ ॥ 

ਆਵਣ ਿਾਣ ਰਹੇ ਤਮਲ ੇਸਾਧਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ਦੂਿਾ ॥੧॥੩॥॥ 
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ਕੋਈ ਹ ੈਰੇ ਸਿੰਤੁ ਸਹਿ ਸਖੁ ਅਿੰਤਤਰ ਿਾ ਕਉ ਿਪ ੁਤਪੁ ਦਉੇ ਦਲਾਲੀ ਰੇ ॥ 
 

ਰਾਮਕਲੀ ਿਾਣੀ ਿਗਤਾ ਕੀ ॥ ਕਿੀਰ ਿੀਉ ॥ (968-19) 

ਕਾਇਆ ਕਲਾਲਤਨ ਲਾਹਤਨ ਮੇਲਉ ਗੁਰ ਕਾ ਸਿਦੁ ਗੁਿ ੁਕੀਨ ੁਰੇ ॥ 

ਤਤਰਸਨਾ ਕਾਮੁ ਿੋਧੁ ਮਦ ਮਤਸਰ ਕਾਤਿ ਕਾਤਿ ਕਸੁ ਦੀਨੁ ਰੇ ॥੧॥ 

ਕੋਈ ਹੈ ਰੇ ਸਿੰਤੁ ਸਹਿ ਸੁਖ ਅਿੰਤਤਰ ਿਾ ਕਉ ਿਪੁ ਤਪੁ ਦੇਉ ਦਲਾਲੀ ਰੇ ॥ 

ਏਕ ਿੂਿੰਦ ਿਤਰ ਤਨ ੁਮਨ ੁਦੇਵਉ ਿੋ ਮਦ ੁਦੇਇ ਕਲਾਲੀ ਰੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਿਵਨ ਚਤੁਰ ਦਸ ਿਾਿੀ ਕੀਨਹੀ ਿਰਹਮ ਅਗਤਨ ਤਤਨ ਿਾਰੀ ਰੇ ॥ 

ਮੁਦਰਾ ਮਦਕ ਸਹਿ ਧੁਤਨ ਲਾਗੀ ਸੁਖਮਨ ਪੋਚਨਹਾਰੀ ਰ ੇ॥੨॥ 

ਤੀਰਥ ਿਰਤ ਨੇਮ ਸੁਤਚ ਸਿੰਿਮ ਰਤਵ ਸਤਸ ਗਹਨ ੈਦੇਉ ਰ ੇ॥ 

ਸੁਰਤਤ ਤਪਆਲ ਸੁਧਾ ਰਸੁ ਅਿੰਤਮਰਤੁ ਏਹੁ ਮਹਾ ਰਸੁ ਪੇਉ ਰ ੇ॥੩॥ 

ਤਨਝਰ ਧਾਰ ਚੁਐ ਅਤਤ ਤਨਰਮਲ ਇਹ ਰਸ ਮਨੂਆ ਰਾਤੋ ਰ ੇ॥ 

ਕਤਹ ਕਿੀਰ ਸਗਲ ੇਮਦ ਛਛੂ ੇਇਹ ੈਮਹਾ ਰਸੁ ਸਾਚ ੋਰੇ ॥੪॥੧॥ 
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ਕੋਈ ਿਨੁ ਹਤਰ ਤਸਉ ਦੇਵ ੈਿੋਤਰ ॥ 
 

ਿਤੈਸਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (701-16) 

ਕੋਈ ਿਨੁ ਹਤਰ ਤਸਉ ਦੇਵੈ ਿੋਤਰ ॥ 

ਚਰਨ ਗਹਉ ਿਕਉ ਸੁਿ ਰਸਨਾ ਦੀਿਤਹ ਪਰਾਨ ਅਕਤੋਰ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਮਨੁ ਤਨੁ ਤਨਰਮਲ ਕਰਤ ਤਕਆਰੋ ਹਤਰ ਤਸਿੰਚੈ ਸੁਧਾ ਸਿੰਿੋਤਰ ॥ 

ਇਆ ਰਸ ਮਤਹ ਮਗਨੁ ਹੋਤ ਤਕਰਪਾ ਤ ੇਮਹਾ ਤਿਤਖਆ ਤੇ ਤੋਤਰ ॥੧॥ 

ਆਇਓ ਸਰਤਣ ਦੀਨ ਦੁਖ ਿਿੰਿਨ ਤਚਤਵਉ ਤੁਮਹਰੀ ਓਤਰ ॥ 

ਅਿੈ ਪਦੁ ਦਾਨੁ ਤਸਮਰਨ ੁਸੁਆਮੀ ਕੋ ਪਰਿ ਨਾਨਕ ਿਿੰਧਨ ਛਤੋਰ ॥੨॥੫॥੯॥ 
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ਕੋਈ ਿਾਨੈ ਕਵਨ ੁਈਹਾ ਿਤਗ ਮੀਤੁ ॥ 
 

ਿਤੈਸਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ਘਰੁ ੩  (700-1) 

ਕੋਈ ਿਾਨ ੈਕਵਨ ੁਈਹਾ ਿਤਗ ਮੀਤੁ ॥ 

ਤਿਸੁ ਹੋਇ ਤਿਪਾਲ ੁਸਈੋ ਤਿਤਧ ਿੂਝ ੈਤਾ ਕੀ ਤਨਰਮਲ ਰੀਤਤ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਮਾਤ ਤਪਤਾ ਿਤਨਤਾ ਸੁਤ ਿਿੰਧਪ ਇਸਿ ਮੀਤ ਅਰ ੁਿਾਈ ॥ 

ਪੂਰਿ ਿਨਮ ਕ ੇਤਮਲੇ ਸਿੰਿਗੋੀ ਅਮਤਤਹ ਕੋ ਨ ਸਹਾਈ ॥੧॥ 

ਮੁਕਤਤ ਮਾਲ ਕਤਨਕ ਲਾਲ ਹੀਰਾ ਮਨ ਰਿੰਿਨ ਕੀ ਮਾਇਆ ॥ 

ਹਾ ਹਾ ਕਰਤ ਤਿਹਾਨੀ ਅਵਧਤਹ ਤਾ ਮਤਹ ਸਿੰਤੋਖ ੁਨ ਪਾਇਆ ॥੨॥ 

ਹਸਤਤ ਰਥ ਅਸਵ ਪਵਨ ਤੇਿ ਧਣੀ ਿੁਮਨ ਚਤੁਰਾਂਗਾ ॥ 

ਸਿੰਤਗ ਨ ਚਾਤਲਓ ਇਨ ਮਤਹ ਕਛੂਐ ਊਤਿ ਤਸਧਾਇਓ ਨਾਂਗਾ ॥੩॥ 

ਹਤਰ ਕੇ ਸਿੰਤ ਤਪਰਅ ਪਰੀਤਮ ਪਰਿ ਕੇ ਤਾ ਕੈ ਹਤਰ ਹਤਰ ਗਾਈਐ ॥ 

ਨਾਨਕ ਈਹਾ ਸੁਖ ੁਆਗੈ ਮੁਖ ਊਿਲ ਸਿੰਤਗ ਸਿੰਤਨ ਕੈ ਪਾਈਐ ॥੪॥੧॥ 
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ਕੋਤਿ ਕੋਿੀ ਮਰੇੀ ਆਰਿਾ ਪਵਣੁ ਪੀਅਣ ੁਅਤਪਆਉ ॥ 
 

ਤਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੧ ॥ (14-9) 

ਕੋਤਿ ਕੋਿੀ ਮੇਰੀ ਆਰਿਾ ਪਵਣੁ ਪੀਅਣੁ ਅਤਪਆਉ ॥ 

ਚਿੰਦੁ ਸੂਰਿੁ ਦੁਇ ਗੁਫੈ ਨ ਦੇਖਾ ਸੁਪਨ ੈਸਉਣ ਨ ਥਾਉ ॥ 

ਿੀ ਤੇਰੀ ਕੀਮਤਤ ਨਾ ਪਵੈ ਹਉ ਕੇਵਡੁ ਆਖਾ ਨਾਉ ॥੧॥ 

ਸਾਚਾ ਤਨਰਿੰਕਾਰ ੁਤਨਿ ਥਾਇ ॥ 

ਸੁਤਣ ਸੁਤਣ ਆਖਣੁ ਆਖਣਾ ਿ ੇਿਾਵੈ ਕਰ ੇਤਮਾਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਕੁਸਾ ਕਿੀਆ ਵਾਰ ਵਾਰ ਪੀਸਤਣ ਪੀਸਾ ਪਾਇ ॥ 

ਅਗੀ ਸੇਤੀ ਿਾਲੀਆ ਿਸਮ ਸਤੇੀ ਰਤਲ ਿਾਉ ॥ 

ਿੀ ਤੇਰੀ ਕੀਮਤਤ ਨਾ ਪਵੈ ਹਉ ਕੇਵਡੁ ਆਖਾ ਨਾਉ ॥੨॥ 

ਪਿੰਖੀ ਹੋਇ ਕੈ ਿੇ ਿਵਾ ਸ ੈਅਸਮਾਨੀ ਿਾਉ ॥ 

ਨਦਰੀ ਤਕਸ ੈਨ ਆਵਊ ਨਾ ਤਕਛੁ ਪੀਆ ਨ ਖਾਉ ॥ 

ਿੀ ਤੇਰੀ ਕੀਮਤਤ ਨਾ ਪਵੈ ਹਉ ਕੇਵਡੁ ਆਖਾ ਨਾਉ ॥੩॥ 

ਨਾਨਕ ਕਾਗਦ ਲਖ ਮਣਾ ਪਤਿ ਪਤਿ ਕੀਚੈ ਿਾਉ ॥ 

ਮਸੂ ਤਤੋਿ ਨ ਆਵਈ ਲੇਖਤਣ ਪਉਣੁ ਚਲਾਉ ॥ 

ਿੀ ਤੇਰੀ ਕੀਮਤਤ ਨਾ ਪਵੈ ਹਉ ਕੇਵਡੁ ਆਖਾ ਨਾਉ ॥੪॥੨॥ 
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ਕੋਤਿ ਿਰਹਮਿੰਡ ਕੋ ਿਾਕਰੁੁ ਸੁਆਮੀ ਸਰਿ ਿੀਆ ਕਾ ਦਾਤਾ ਰੇ ॥ 
 

ਸਰੋਤਿ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (612-5) 

ਕੋਤਿ ਿਰਹਮਿੰਡ ਕੋ ਿਾਕੁਰੁ ਸੁਆਮੀ ਸਰਿ ਿੀਆ ਕਾ ਦਾਤਾ ਰੇ ॥ 

ਪਰਤਤਪਾਲ ੈਤਨਤ ਸਾਤਰ ਸਮਾਲ ੈਇਕੁ ਗੁਨੁ ਨਹੀ ਮੂਰਤਖ ਿਾਤਾ ਰੇ ॥੧॥ 

ਹਤਰ ਆਰਾਤਧ ਨ ਿਾਨਾ ਰੇ ॥ 

ਹਤਰ ਹਤਰ ਗੁਰ ੁਗੁਰ ੁਕਰਤਾ ਰ ੇ॥ 

ਹਤਰ ਿੀਉ ਨਾਮੁ ਪਤਰਓ ਰਾਮਦਾਸੁ ॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਦੀਨ ਦਇਆਲ ਤਿਪਾਲ ਸੁਖ ਸਾਗਰ ਸਰਿ ਘਿਾ ਿਰਪੂਰੀ ਰੇ ॥ 

ਪੇਖਤ ਸਨੁਤ ਸਦਾ ਹੈ ਸਿੰਗੇ ਮ ੈਮੂਰਖ ਿਾਤਨਆ ਦੂਰੀ ਰ ੇ॥੨॥ 

ਹਤਰ ਤਿਅਿੰਤੁ ਹਉ ਤਮਤਤ ਕਤਰ ਵਰਨਉ ਤਕਆ ਿਾਨਾ ਹਇੋ ਕੈਸੋ ਰੇ ॥ 

ਕਰਉ ਿੇਨਤੀ ਸਤਤਗੁਰ ਅਪੁਨ ੇਮੈ ਮੂਰਖ ਦੇਹ ੁਉਪਦੇਸ ੋਰ ੇ॥੩॥ 

ਮੈ ਮੂਰਖ ਕੀ ਕੇਤਕ ਿਾਤ ਹੈ ਕਤੋਿ ਪਰਾਧੀ ਤਤਰਆ ਰੇ ॥ 

ਗੁਰੁ ਨਾਨਕ ੁਤਿਨ ਸੁਤਣਆ ਪੇਤਖਆ ਸੇ ਤਫਤਰ ਗਰਿਾਤਸ ਨ ਪਤਰਆ ਰ ੇ॥੪॥੨॥੧੩॥ 
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ਕੋਤਿ ਤਿਸਨ ਕੀਨੇ ਅਵਤਾਰ ॥ 
 

ਿਰੇਉ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (1156-10) 

ਕੋਤਿ ਤਿਸਨ ਕੀਨੇ ਅਵਤਾਰ ॥ 
ਖੋਤਿ ਿਰਹਮਿੰਡ ਿਾ ਕੇ ਧਰਮਸਾਲ ॥ 
ਖੋਤਿ ਮਹੇਸ ਉਪਾਇ ਸਮਾਏ ॥ 
ਖੋਤਿ ਿਰਹਮੇ ਿਗ ੁਸਾਿਣ ਲਾਏ ॥੧॥ 
ਅੇਸ ੋਧਣੀ ਗੁਤਵਿੰਦ ੁਹਮਾਰਾ ॥ 
ਿਰਤਨ ਨ ਸਾਕਉ ਗੁਣ ਤਿਸਥਾਰਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
ਕੋਤਿ ਮਾਇਆ ਿਾ ਕੈ ਸਵੇਕਾਇ ॥ 
ਖੋਤਿ ਿੀਅ ਿਾ ਕੀ ਤਸਹਿਾਇ ॥ 
ਖੋਤਿ ਉਪਾਰਿਨਾ ਤੇਰ ੈਅਮਤਗ ॥ 
ਖੋਤਿ ਿਗਤ ਿਸਤ ਹਤਰ ਸਿੰਤਗ ॥੨॥ 
ਕੋਤਿ ਛਤਰਪਤਤ ਕਰਤ ਨਮਸਕਾਰ ॥ 
ਖੋਤਿ ਇਿੰਦਰ ਿਾਢੇ ਹੈ ਦੁਆਰ ॥ 
ਖੋਤਿ ਿੈਕੁਿੰਿ ਿਾ ਕੀ ਤਦਰਸਿੀ ਮਾਤਹ ॥ 
ਖੋਤਿ ਨਾਮ ਿਾ ਕੀ ਕੀਮਤਤ ਨਾਤਹ ॥੩॥ 
ਕੋਤਿ ਪੂਰੀਅਤ ਹੈ ਿਾ ਕੈ ਨਾਦ ॥ 
ਖੋਤਿ ਅਕਾਰੇ ਚਤਲਤ ਤਿਸਮਾਦ ॥ 
ਖੋਤਿ ਸਕਤਤ ਤਸਵ ਆਤਗਆਕਾਰ ॥ 
ਖੋਤਿ ਿੀਅ ਦੇਵ ੈਆਧਾਰ ॥੪॥ 
ਕੋਤਿ ਤੀਰਥ ਿਾ ਕ ੇਚਰਨ ਮਝਾਰ ॥ 
ਖੋਤਿ ਪਤਵਤਰ ਿਪਤ ਨਾਮ ਚਾਰ ॥ 
ਖੋਤਿ ਪੂਿਾਰੀ ਕਰਤੇ ਪੂਿਾ ॥ 
ਖੋਤਿ ਤਿਸਥਾਰਨ ੁਅਵਰ ੁਨ ਦੂਿਾ ॥੫॥ 
ਕੋਤਿ ਮਤਹਮਾ ਿਾ ਕੀ ਤਨਰਮਲ ਹਿੰਸ ॥ 
ਖੋਤਿ ਉਸਤਤਤ ਿਾ ਕੀ ਕਰਤ ਿਰਹਮਿੰਸ ॥ 
ਖੋਤਿ ਪਰਲਉ ਓਪਤਤ ਤਨਮਖ ਮਾਤਹ ॥ 
ਖੋਤਿ ਗੁਣਾ ਤੇਰ ੇਗਣੇ ਨ ਿਾਤਹ ॥੬॥ 
ਕੋਤਿ ਤਗਆਨੀ ਕਥਤਹ ਤਗਆਨੁ ॥ 
ਖੋਤਿ ਤਧਆਨੀ ਧਰਤ ਤਧਆਨ ੁ॥ 
ਖੋਤਿ ਤਪੀਸਰ ਤਪ ਹੀ ਕਰਤੇ ॥ 
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ਖੋਤਿ ਮੁਨੀਸਰ ਮਤਨ ਮਤਹ ਰਹਤੇ ॥੭॥ 
ਅਤਵਗਤ ਨਾਥੁ ਅਗੋਚਰ ਸੁਆਮੀ ॥ 
ਪੂਤਰ ਰਤਹਆ ਘਿ ਅਿੰਤਰਿਾਮੀ ॥ 
ਝਤ ਕਤ ਦੇਖਉ ਤੇਰਾ ਵਾਸਾ ॥ 
ਨਾਨਕ ਕਉ ਗੁਤਰ ਕੀਓ ਪਰਗਾਸਾ ॥੮॥੨॥੫॥ 
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ਕੋਤਿ ਤਿਘਨ ਨਹੀ ਆਵਤਹ ਨੇਤਰ ॥ 
 

ਰਾਮਕਲੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (888-4) 

ਕੋਤਿ ਤਿਘਨ ਨਹੀ ਆਵਤਹ ਨਤੇਰ ॥ 

ਅਤਨਕ ਮਾਇਆ ਹੈ ਤਾ ਕੀ ਚੇਤਰ ॥ 

ਅਤਨਕ ਪਾਪ ਤਾ ਕ ੇਪਾਨੀਹਾਰ ॥ 

ਿਾ ਕਉ ਮਇਆ ਿਈ ਕਰਤਾਰ ॥੧॥ 

ਤਿਸਤਹ ਸਹਾਈ ਹਇੋ ਿਗਵਾਨ ॥ 

ਅਤਨਕ ਿਤਨ ਉਆ ਕੈ ਸਰਿੰਿਾਮ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਕਰਤਾ ਰਾਖ ੈਕੀਤਾ ਕਉਨ ੁ॥ 

ਕੀਰੀ ਿੀਤੋ ਸਗਲਾ ਿਵਨ ੁ॥ 

ਿੇਅਿੰਤ ਮਤਹਮਾ ਤਾ ਕੀ ਕੇਤਕ ਿਰਨ ॥ 

ਿਤਲ ਿਤਲ ਿਾਈਐ ਤਾ ਕੇ ਚਰਨ ॥੨॥ 

ਤਤਨ ਹੀ ਕੀਆ ਿਪੁ ਤਪੁ ਤਧਆਨੁ ॥ 

ਅਤਨਕ ਪਰਕਾਰ ਕੀਆ ਤਤਤਨ ਦਾਨੁ ॥ 

ਿਗਤੁ ਸੋਈ ਕਤਲ ਮਤਹ ਪਰਵਾਨੁ ॥ 

ਿਾ ਕਉ ਿਾਕੁਤਰ ਦੀਆ ਮਾਨੁ ॥੩॥ 

ਸਾਧਸਿੰਤਗ ਤਮਤਲ ਿਏ ਪਰਗਾਸ ॥ 

ਸਹਿ ਸੂਖ ਆਸ ਤਨਵਾਸ ॥ 

ਪੂਰ ੈਸਤਤਗੁਤਰ ਦੀਆ ਤਿਸਾਸ ॥ 

ਨਾਨਕ ਹੋਏ ਦਾਸਤਨ ਦਾਸ ॥੪॥੭॥੧੮॥ 
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ਕੋਤਿ ਮਿਨ ਕੀਨੋ ਇਸਨਾਨ ॥ 
 

ਗਉਿੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (202-4) 

ਕੋਤਿ ਮਿਨ ਕੀਨ ੋਇਸਨਾਨ ॥ 

ਲਾਖ ਅਰਿ ਖਰਿ ਦੀਨੋ ਦਾਨ ੁ॥ 

ਿਾ ਮਤਨ ਵਤਸਓ ਹਤਰ ਕ ੋਨਾਮੁ ॥੧॥ 

ਸਗਲ ਪਤਵਤ ਗੁਨ ਗਾਇ ਗੁਪਾਲ ॥ 

ਪਾਪ ਤਮਿਤਹ ਸਾਧੂ ਸਰਤਨ ਦਇਆਲ ॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਿਹੁਤੁ ਉਰਧ ਤਪ ਸਾਧਨ ਸਾਧ ੇ॥ 

ਅਤਨਕ ਲਾਿ ਮਨੋਰਥ ਲਾਧੇ ॥ 

ਹਤਰ ਹਤਰ ਨਾਮ ਰਸਨ ਆਰਾਧੇ ॥੨॥ 

ਤਸਿੰਤਮਰਤਤ ਸਾਸਤ ਿੇਦ ਿਖਾਨੇ ॥ 

ਿੋਗ ਤਗਆਨ ਤਸਧ ਸੁਖ ਿਾਨੇ ॥ 

ਨਾਮੁ ਿਪਤ ਪਰਿ ਤਸਉ ਮਨ ਮਾਨੇ ॥੩॥ 

ਅਗਾਤਧ ਿਤੋਧ ਹਤਰ ਅਗਮ ਅਪਾਰੇ ॥ 

ਨਾਮੁ ਿਪਤ ਨਾਮੁ ਤਰਦ ੇਿੀਚਾਰੇ ॥ 

ਨਾਨਕ ਕਉ ਪਰਿ ਤਕਰਪਾ ਧਾਰੇ ॥੪॥੧੧੧॥ 
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ਕੋਤਿ ਲਾਖ ਸਰਿ ਕੋ ਰਾਿਾ ਤਿਸੁ ਤਹਰਦੈ ਨਾਮੁ ਤੁਮਾਰਾ ॥ 
 

ਮਾਰੂ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (1003-9) 

ਕੋਤਿ ਲਾਖ ਸਰਿ ਕੋ ਰਾਿਾ ਤਿਸੁ ਤਹਰਦੈ ਨਾਮੁ ਤੁਮਾਰਾ ॥ 

ਿਾ ਕਉ ਨਾਮੁ ਨ ਦੀਆ ਮੇਰ ੈਸਤਤਗੁਤਰ ਸੇ ਮਤਰ ਿਨਮਤਹ ਗਾਵਾਰਾ ॥੧॥ 

ਮੇਰੇ ਸਤਤਗੁਰ ਹੀ ਪਤਤ ਰਾਖ ੁ॥ 

ਚੀਤਤ ਆਵਤਹ ਤਿ ਹੀ ਪਤਤ ਪਰੂੀ ਤਿਸਰਤ ਰਲੀਐ ਖਾਕੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਰੂਪ ਰਿੰਗ ਖੁਸੀਆ ਮਨ ਿੋਗਣ ਤੇ ਤ ੇਤਛਦਰ ਤਵਕਾਰਾ ॥ 

ਹਤਰ ਕਾ ਨਾਮੁ ਤਨਧਾਨ ੁਕਤਲਆਣਾ ਸੂਖ ਸਹਿੁ ਇਹੁ ਸਾਰਾ ॥੨॥ 

ਮਾਇਆ ਰਿੰਗ ਤਿਰਿੰਗ ਤਖਨੈ ਮਤਹ ਤਿਉ ਿਾਦਰ ਕੀ ਛਾਇਆ ॥ 

ਸੇ ਲਾਲ ਿਏ ਗੂਿ ੈਰਿੰਤਗ ਰਾਤੇ ਤਿਨ ਗੁਰ ਤਮਤਲ ਹਤਰ ਹਤਰ ਗਾਇਆ ॥੩॥ 

ਊਚ ਮੂਚ ਅਪਾਰ ਸੁਆਮੀ ਅਗਮ ਦਰਿਾਰਾ ॥ 

ਨਾਮੋ ਵਤਡਆਈ ਸੋਿਾ ਨਾਨਕ ਖਸਮੁ ਤਪਆਰਾ ॥੪॥੭॥੧੬॥ 
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ਖਸਮੁ ਤਿਸਾਤਰ ਆਨ ਕਿੰਤਮ ਲਾਗਤਹ ॥ 
 

ਗਉਿੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (195-1) 

ਤਿਸ ਕਾ ਦੀਆ ਪੈਨ ੈਖਾਇ ॥ 

ਤਤਸੁ ਤਸਉ ਆਲਸੁ ਤਕਉ ਿਨ ੈਮਾਇ ॥੧॥ 

ਖਸਮੁ ਤਿਸਾਤਰ ਆਨ ਕਿੰਤਮ ਲਾਗਤਹ ॥ 

ਕਉਡੀ ਿਦਲੇ ਰਤਨੁ ਤਤਆਗਤਹ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਪਰਿੂ ਤਤਆਤਗ ਲਾਗਤ ਅਨ ਲਿੋਾ ॥ 

ਦਾਤਸ ਸਲਾਮੁ ਕਰਤ ਕਤ ਸੋਿਾ ॥੨॥ 

ਅਿੰਤਮਰਤ ਰਸੁ ਖਾਵਤਹ ਖਾਨ ਪਾਨ ॥ 

ਤਿਤਨ ਦੀਏ ਤਤਸਤਹ ਨ ਿਾਨਤਹ ਸੁਆਨ ॥੩॥ 

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਹਮ ਲੂਣ ਹਰਾਮੀ ॥ 

ਿਖਤਸ ਲੇਹੁ ਪਰਿ ਅਿੰਤਰਿਾਮੀ ॥੪॥੭੬॥੧੪੫॥ 
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ਖਤਰੀ ਿਰਾਹਮਣੁ ਸੂਦੁ ਵਸੈੁ ਕੋ ਿਾਪ ੈਹਤਰ ਮਿੰਤੁ ਿਪਨੈੀ ॥ 
 

ਤਿਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੪ ॥ (800-5) 

ਖਤਰੀ ਿਰਾਹਮਣੁ ਸੂਦ ੁਵੈਸ ੁਕੋ ਿਾਪੈ ਹਤਰ ਮਿੰਤੁ ਿਪਨੈੀ ॥ 

ਗੁਰੁ ਸਤਤਗੁਰੁ ਪਾਰਿਰਹਮੁ ਕਤਰ ਪੂਿਹੁ ਤਨਤ ਸੇਵਹੁ ਤਦਨਸ ੁਸਿ ਰਨੈੀ ॥੧॥ 

ਹਤਰ ਿਨ ਦੇਖਹੁ ਸਤਤਗੁਰੁ ਨਨੈੀ ॥ 

ਿੋ ਇਛਹੁ ਸੋਈ ਫਲੁ ਪਾਵਹੁ ਹਤਰ ਿੋਲਹੁ ਗੁਰਮਤਤ ਿੈਨੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਅਤਨਕ ਉਪਾਵ ਤਚਤਵੀਅਤਹ ਿਹੁਤੇਰੇ ਸਾ ਹੋਵੈ ਤਿ ਿਾਤ ਹੋਵਨੈੀ ॥ 

ਅਪਨਾ ਿਲਾ ਸਿੁ ਕੋਈ ਿਾਛੈ ਸੋ ਕਰ ੇਤਿ ਮੇਰ ੈਤਚਤਤ ਨ ਤਚਤਨੈੀ ॥੨॥ 

ਮਨ ਕੀ ਮਤਤ ਤਤਆਗਹੁ ਹਤਰ ਿਨ ਏਹਾ ਿਾਤ ਕਿੈਨੀ ॥ 

ਅਨਤਦਨ ੁਹਤਰ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਤਧਆਵਹੁ ਗੁਰ ਸਤਤਗੁਰ ਕੀ ਮਤਤ ਲੈਨੀ ॥੩॥ 

ਮਤਤ ਸਮੁਤਤ ਤੇਰ ੈਵਤਸ ਸੁਆਮੀ ਹਮ ਿਿੰਤ ਤ ੂਪੁਰਖੁ ਿਿੰਤੈਨੀ ॥ 

ਿਨ ਨਾਨਕ ਕ ੇਪਰਿ ਕਰਤੇ ਸਆੁਮੀ ਤਿਉ ਿਾਵੈ ਤਤਵ ੈਿੁਲੈਨੀ ॥੪॥੫॥ 
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ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਹਸਣਾ ਸਉਣਾ ਤਵਸਤਰ ਗਇਆ ਹ ੈਮਰਣਾ ॥ 
 

ਰਾਗੁ ਮਲਾਰ ਚਉਪਦੇ ਮਹਲਾ ੧ ਘਰ ੁ੧ (1254-1) 

ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਹਸਣਾ ਸਉਣਾ ਤਵਸਤਰ ਗਇਆ ਹੈ ਮਰਣਾ ॥ 

ਖਸਮੁ ਤਵਸਾਤਰ ਖੁਆਰੀ ਕੀਨੀ ਤਧਰਗੁ ਿੀਵਣ ੁਨਹੀ ਰਹਣਾ ॥੧॥ 

ਪਰਾਣੀ ਏਕ ੋਨਾਮੁ ਤਧਆਵਹੁ ॥ 

ਅਪਨੀ ਪਤਤ ਸੇਤੀ ਘਤਰ ਿਾਵਹੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਤੁਧਨੋ ਸੇਵਤਹ ਤੁਝੁ ਤਕਆ ਦਵੇਤਹ ਮਾਂਗਤਹ ਲਵੇਤਹ ਰਹਤਹ ਨਹੀ ॥ 

ਤੂ ਦਾਤਾ ਿੀਆ ਸਿਨਾ ਕਾ ਿੀਆ ਅਮਦਤਰ ਿੀਉ ਤੁਹੀ ॥੨॥ 

ਗੁਰਮੁਤਖ ਤਧਆਵਤਹ ਤਸ ਅਿੰਤਮਰਤੁ ਪਾਵਤਹ ਸੇਈ ਸੂਚੇ ਹੋਹੀ ॥ 

ਅਤਹਤਨਤਸ ਨਾਮੁ ਿਪਹ ੁਰੇ ਪਰਾਣੀ ਮੈਲੇ ਹਛੇ ਹੋਹੀ ॥੩॥ 

ਿੇਹੀ ਰੁਤਤ ਕਾਇਆ ਸੁਖੁ ਤੇਹਾ ਤੇਹੋ ਿੇਹੀ ਦੇਹੀ ॥ 

ਨਾਨਕ ਰੁਤਤ ਸੁਹਾਵੀ ਸਾਈ ਤਿਨੁ ਨਾਵ ੈਰੁਤਤ ਕੇਹੀ ॥੪॥੧॥ 
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ਖਾਤ ਖਰਚਤ ਤਨਿਹਤ ਰਹੈ ਗੁਰ ਸਿਦੁ ਅਖੂਿ ॥ 
 

ਤਿਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (816-13) 

ਿੀਅ ਿਿੰਤ ਸਪੁਰਸਿੰਨ ਿਏ ਦੇਤਖ ਪਰਿ ਪਰਤਾਪ ॥ 

ਕਰਿੁ ਉਤਾਤਰਆ ਸਤਤਗੁਰੂ ਕਤਰ ਆਹਰੁ ਆਪ ॥੧॥ 

ਖਾਤ ਖਰਚਤ ਤਨਿਹਤ ਰਹੈ ਗਰੁ ਸਿਦੁ ਅਖੂਿ ॥ 

ਪੂਰਨ ਿਈ ਸਮਗਰੀ ਕਿਹੂ ਨਹੀ ਤੂਿ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਸਾਧਸਿੰਤਗ ਆਰਾਧਨਾ ਹਤਰ ਤਨਤਧ ਆਪਾਰ ॥ 

ਧਰਮ ਅਰਥ ਅਰੁ ਕਾਮ ਮੋਖ ਦੇਤੇ ਨਹੀ ਿਾਰ ॥੨॥ 

ਿਗਤ ਅਰਾਧਤਹ ਏਕ ਰਿੰਤਗ ਗੋਤਿਿੰਦ ਗੁਪਾਲ ॥ 

ਰਾਮ ਨਾਮ ਧਨੁ ਸਿੰਤਚਆ ਿਾ ਕਾ ਨਹੀ ਸੁਮਾਰ ੁ॥੩॥ 

ਸਰਤਨ ਪਰ ੇਪਰਿ ਤੇਰੀਆ ਪਰਿ ਕੀ ਵਤਡਆਈ ॥ 

ਨਾਨਕ ਅਿੰਤੁ ਨ ਪਾਈਐ ਿੇਅਿੰਤ ਗੁਸਾਈ ॥੪॥੩੨॥੬੨॥ 
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ਖਾਤਲਕੁ ਖਲਕ ਖਲਕ ਮਤਹ ਖਾਤਲਕ ੁਪੂਤਰ ਰਤਹਓ ਸਰਿ ਿਾਂਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
 

ਪਰਿਾਤੀ ਕਿੀਰ ਿੀਉ ॥ (1349-19) 

ਅਵਤਲ ਅਲਹ ਨੂਰ ੁਉਪਾਇਆ ਕੁਦਰਤਤ ਕੇ ਸਿ ਿਿੰਦ ੇ॥ 

ਏਕ ਨੂਰ ਤ ੇਸਿੁ ਿਗ ੁਉਪਤਿਆ ਕਉਨ ਿਲੇ ਕੋ ਮਿੰਦੇ ॥੧॥ 

ਲੋਗਾ ਿਰਤਮ ਨ ਿੂਲਹੁ ਿਾਈ ॥ 

ਖਾਤਲਕੁ ਖਲਕ ਖਲਕ ਮਤਹ ਖਾਤਲਕੁ ਪਤੂਰ ਰਤਹਓ ਸਰਿ ਿਾਂਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਮਾਿੀ ਏਕ ਅਨੇਕ ਿਾਂਤਤ ਕਤਰ ਸਾਿੀ ਸਾਿਨਹਾਰ ੈ॥ 

ਨਾ ਕਛ ੁਪੋਚ ਮਾਿੀ ਕੇ ਿਾਂਡੇ ਨਾ ਕਛੁ ਪੋਚ ਕਿੰਿਾਰ ੈ॥੨॥ 

ਸਿ ਮਤਹ ਸਚਾ ਏਕ ੋਸਈੋ ਤਤਸ ਕਾ ਕੀਆ ਸਿੁ ਕਛ ੁਹੋਈ ॥ 

ਹੁਕਮੁ ਪਛਾਨੈ ਸੁ ਏਕੋ ਿਾਨੈ ਿਿੰਦਾ ਕਹੀਐ ਸੋਈ ॥੩॥ 

ਅਲਹੁ ਅਲਖੁ ਨ ਿਾਈ ਲਤਖਆ ਗੁਤਰ ਗੁਿੁ ਦੀਨਾ ਮੀਿਾ ॥ 

ਕਤਹ ਕਿੀਰ ਮੇਰੀ ਸਿੰਕਾ ਨਾਸੀ ਸਰਿ ਤਨਰਿੰਿਨੁ ਡੀਿਾ ॥੪॥੩॥ 
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ਤਖਨ ਮਤਹ ਥਾਤਪ ਉਥਾਪਨਹਾਰਾ ਕੀਮਤਤ ਿਾਇ ਨ ਕਰੀ ॥ 
 

ਗੂਿਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (499-13) 

ਤਖਨ ਮਤਹ ਥਾਤਪ ਉਥਾਪਨਹਾਰਾ ਕੀਮਤਤ ਿਾਇ ਨ ਕਰੀ ॥ 

ਰਾਿਾ ਰਿੰਕੁ ਕਰ ੈਤਖਨ ਿਤਤਤਰ ਨੀਚਹ ਿੋਤਤ ਧਰੀ ॥੧॥ 

ਤਧਆਈਐ ਅਪਨ ੋਸਦਾ ਹਰੀ ॥ 

ਸੋਚ ਅਮਦੇਸਾ ਤਾ ਕਾ ਕਹਾ ਕਰੀਐ ਿਾ ਮਤਹ ਏਕ ਘਰੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਤੁਮਹਰੀ ਿੇਕ ਪੂਰ ੇਮੇਰ ੇਸਤਤਗੁਰ ਮਨ ਸਰਤਨ ਤੁਮਹਾਰ ੈਪਰੀ ॥ 

ਅਚੇਤ ਇਆਨ ੇਿਾਤਰਕ ਨਾਨਕ ਹਮ ਤੁਮ ਰਾਖਹੁ ਧਾਤਰ ਕਰੀ ॥੨॥੯॥੧੮॥ 
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ਤਖਨ ਮਤਹ ਥਾਤਪ ਤਨਵਾਿੇ ਿਾਕੁਰ ਨੀਚ ਕੀਿ ਤੇ ਕਰਤਹ ਰਾਿਿੰਗਾ ॥  

ਤਿਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (824-11) 

ਧੀਰਉ ਦੇਤਖ ਤੁਮਹਾਰ ੈਰਿੰਗਾ ॥ 

ਤੁਹੀ ਸੁਆਮੀ ਅਿੰਤਰਿਾਮੀ ਤਹੂੀ ਵਸਤਹ ਸਾਧ ਕੈ ਸਿੰਗਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਤਖਨ ਮਤਹ ਥਾਤਪ ਤਨਵਾਿੇ ਿਾਕਰੁ ਨੀਚ ਕੀਿ ਤੇ ਕਰਤਹ ਰਾਿਿੰਗਾ ॥੧॥ 

ਕਿਹੂ ਨ ਤਿਸਰ ੈਹੀਏ ਮੋਰੇ ਤ ੇਨਾਨਕ ਦਾਸ ਇਹੀ ਦਾਨ ੁਮਿੰਗਾ ॥੨॥੧੫॥੧੦੧॥ 
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ਖਤਰ ਅਦਾਤਰ ਿਾਤਰਕ ੁਿਿ ਹੋਤਾ ਤਿਨ ੁਖੀਰ ੈਰਹਨ ੁਨ ਿਾਈ ॥ 
 

ਮਲਾਰ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (1266-10) 

ਖੀਰ ਅਧਾਤਰ ਿਾਤਰਕੁ ਿਿ ਹਤੋਾ ਤਿਨ ੁਖੀਰ ੈਰਹਨੁ ਨ ਿਾਈ ॥ 

ਸਾਤਰ ਸਮਹਾਤਲ ਮਾਤਾ ਮੁਤਖ ਨੀਰ ੈਤਿ ਓਹੁ ਤਤਰਪਤਤ ਅਘਾਈ ॥੧॥ 

ਹਮ ਿਾਤਰਕ ਤਪਤਾ ਪਰਿੁ ਦਾਤਾ ॥ 

ਿੁਲਤਹ ਿਾਤਰਕ ਅਤਨਕ ਲਖ ਿਰੀਆ ਅਨ ਿਉਰ ਨਾਹੀ ਿਹ ਿਾਤਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਚਿੰਚਲ ਮਤਤ ਿਾਤਰਕ ਿਪੁਰੇ ਕੀ ਸਰਪ ਅਗਤਨ ਕਰ ਮੇਲ ੈ॥ 

ਮਾਤਾ ਤਪਤਾ ਕਿੰਤਿ ਲਾਇ ਰਾਖ ੈਅਨਦ ਸਹਤਿ ਤਿ ਖੇਲ ੈ॥੨॥ 

ਤਿਸ ਕਾ ਤਪਤਾ ਤੂ ਹੈ ਮੇਰ ੇਸਆੁਮੀ ਤਤਸੁ ਿਾਤਰਕ ਿੂਖ ਕੈਸੀ ॥ 

ਨਵ ਤਨਤਧ ਨਾਮੁ ਤਨਧਾਨ ੁਤਗਰਤਹ ਤੇਰ ੈਮਤਨ ਿਾਂਛੈ ਸ ੋਲੈਸੀ ॥੩॥ 

ਤਪਤਾ ਤਿਪਾਤਲ ਆਤਗਆ ਇਹ ਦੀਨੀ ਿਾਤਰਕੁ ਮੁਤਖ ਮਾਂਗੈ ਸੋ ਦੇਨਾ ॥ 

ਨਾਨਕ ਿਾਤਰਕੁ ਦਰਸ ੁਪਰਿ ਚਾਹੈ ਮੋਤਹ ਤਹਰਦ ੈਿਸਤਹ ਤਨਤ ਚਰਨਾ ॥੪॥੨॥ 
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ਖੁਰਾਸਾਨ ਖਸਮਾਨਾ ਕੀਆ ਤਹਿੰਦੁਸਤਾਨੁ ਡਰਾਇਆ ॥ 
 

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੧ ॥ (360-12) 

ਖੁਰਾਸਾਨ ਖਸਮਾਨਾ ਕੀਆ ਤਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ੁਡਰਾਇਆ ॥ 

ਆਪੈ ਦੋਸੁ ਨ ਦੇਈ ਕਰਤਾ ਿਮੁ ਕਤਰ ਮੁਗਲ ੁਚਿਾਇਆ ॥ 

ਏਤੀ ਮਾਰ ਪਈ ਕਰਲਾਣੇ ਤੈੋਂ ਕੀ ਦਰਦੁ ਨ ਆਇਆ ॥੧॥ 

ਕਰਤਾ ਤੂਿੰ ਸਿਨਾ ਕਾ ਸੋਈ ॥ 

ਿੇ ਸਕਤਾ ਸਕਤੇ ਕਉ ਮਾਰੇ ਤਾ ਮਤਨ ਰੋਸੁ ਨ ਹਈੋ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਸਕਤਾ ਸੀਹੁ ਮਾਰੇ ਪੈ ਵਗ ੈਖਸਮੈ ਸਾ ਪੁਰਸਾਈ ॥ 

ਰਤਨ ਤਵਗਾਤਿ ਤਵਗੋਏ ਕੁਤੀ  ਮੁਇਆ ਸਾਰ ਨ ਕਾਈ ॥ 

ਆਪੇ ਿਤੋਿ ਤਵਛੋਿ ੇਆਪ ੇਵੇਖੁ ਤੇਰੀ ਵਤਡਆਈ ॥੨॥ 

ਿੇ ਕੋ ਨਾਉ ਧਰਾਏ ਵਡਾ ਸਾਦ ਕਰੇ ਮਤਨ ਿਾਣ ੇ॥ 

ਖਸਮੈ ਨਦਰੀ ਕੀਿਾ ਆਵੈ ਿੇਤੇ ਚੁਗੈ ਦਾਣ ੇ॥ 

ਮਤਰ ਮਤਰ ਿੀਵੈ ਤਾ ਤਕਛੁ ਪਾਏ ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਵਖਾਣੇ ॥੩॥੫॥੩੯॥ 
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ਖੁਤਲਆ ਕਰਮ ੁਤਿਪਾ ਿਈ ਿਾਕੁਰ ਕੀਰਤਨ ੁਹਤਰ ਹਤਰ ਗਾਈ ॥ 
 

ਮਾਰੂ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (1000-7) 

ਖੁਤਲਆ ਕਰਮੁ ਤਿਪਾ ਿਈ ਿਾਕੁਰ ਕੀਰਤਨੁ ਹਤਰ ਹਤਰ ਗਾਈ ॥ 

ਸਰਮੁ ਥਾਕਾ ਪਾਏ ਤਿਸਰਾਮਾ ਤਮਤਿ ਗਈ ਸਗਲੀ ਧਾਈ ॥੧॥ 

ਅਿ ਮੋਤਹ ਿੀਵਨ ਪਦਵੀ ਪਾਈ ॥ 

ਚੀਤਤ ਆਇਓ ਮਤਨ ਪੁਰਖ ੁਤਿਧਾਤਾ ਸਿੰਤਨ ਕੀ ਸਰਣਾਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਕਾਮੁ ਿੋਧੁ ਲੋਿੁ ਮੋਹੁ ਤਨਵਾਰੇ ਤਨਵਰ ੇਸਗਲ ਿੈਰਾਈ ॥ 

ਸਦ ਹਿੂਤਰ ਹਾਿਰੁ ਹੈ ਨਾਿਰ ੁਕਤਤਹ ਨ ਿਇਓ ਦੂਰਾਈ ॥੨॥ 

ਸੁਖ ਸੀਤਲ ਸਰਧਾ ਸਿ ਪੂਰੀ ਹੋਏ ਸਿੰਤ ਸਹਾਈ ॥ 

ਪਾਵਨ ਪਤਤਤ ਕੀਏ ਤਖਨ ਿਤਤਤਰ ਮਤਹਮਾ ਕਥਨੁ ਨ ਿਾਈ ॥੩॥ 

ਤਨਰਿਉ ਿਏ ਸਗਲ ਿੈ ਖੋਏ ਗੋਤਿਦ ਚਰਣ ਓਿਾਈ ॥ 

ਨਾਨਕ ੁਿਸੁ ਗਾਵ ੈਿਾਕੁਰ ਕਾ ਰਤੈਣ ਤਦਨਸੁ ਤਲਵ ਲਾਈ ॥੪॥੬॥ 
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ਖੂਿੁ ਖੂਿੁ ਖੂਿ ੁਖੂਿੁ ਖੂਿੁ ਤੇਰੋ ਨਾਮੁ ॥ 
 

ਿਰੇਉ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (1137-19) 

ਖੂਿੁ ਖੂਿੁ ਖੂਿੁ ਖੂਿੁ ਖੂਿੁ ਤੇਰੋ ਨਾਮੁ ॥ 

ਝੂਿੁ ਝੂਿ ੁਝੂਿ ੁਝੂਿ ੁਦੁਨੀ ਗੁਮਾਨੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਨਗਿ ਤੇਰੇ ਿਿੰਦ ੇਦੀਦਾਰੁ ਅਪਾਰੁ ॥ 

ਨਾਮ ਤਿਨਾ ਸਿ ਦੁਨੀਆ ਛਾਰ ੁ॥੧॥ 

ਅਚਰਿੁ ਤੇਰੀ ਕੁਦਰਤਤ ਤੇਰੇ ਕਦਮ ਸਲਾਹ ॥ 

ਗਨੀਵ ਤੇਰੀ ਤਸਫਤਤ ਸਚੇ ਪਾਤਤਸਾਹ ॥੨॥ 

ਨੀਧਤਰਆ ਧਰ ਪਨਹ ਖੁਦਾਇ ॥ 

ਗਰੀਿ ਤਨਵਾਿੁ ਤਦਨੁ ਰਤੈਣ ਤਧਆਇ ॥੩॥ 

ਨਾਨਕ ਕਉ ਖੁਤਦ ਖਸਮ ਤਮਹਰਵਾਨ ॥ 

ਅਲਹੁ ਨ ਤਵਸਰ ੈਤਦਲ ਿੀਅ ਪਰਾਨ ॥੪॥੧੦॥ 
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ਖੂਿੁ ਤੇਰੀ ਪਗਰੀ ਮੀਿ ੇਤੇਰੇ ਿੋਲ ॥ 
 

ਤਤਲਿੰਗ ਨਾਮਦੇਵ ਿੀ (727-16) 

ਹਲੇ ਯਾਰਾਂ ਹਲੇ ਯਾਰਾਂ ਖੁਤਸਖਿਰੀ ॥ 

ਿਤਲ ਿਤਲ ਿਾਂਉ ਹਉ ਿਤਲ ਿਤਲ ਿਾਂਉ ॥ 

ਨੀਕੀ ਤੇਰੀ ਤਿਗਾਰੀ ਆਲੇ ਤਰੇਾ ਨਾਉ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਕੁਿਾ ਆਮਦ ਕੁਿਾ ਰਫਤੀ ਕਿੁਾ ਮੇ ਰਵੀ ॥ 

ਦਵਾਤਰਕਾ ਨਗਰੀ ਰਾਤਸ ਿੁਗੋਈ ॥੧॥ 

ਖੂਿੁ ਤੇਰੀ ਪਗਰੀ ਮੀਿੇ ਤੇਰ ੇਿਲੋ ॥ 

ਦਵਾਤਰਕਾ ਨਗਰੀ ਕਾਹੇ ਕ ੇਮਗਲੋ ॥੨॥ 

ਚਿੰਦੀ  ਹਿਾਰ ਆਲਮ ਏਕਲ ਖਾਨਾਂ ॥ 

ਹਮ ਤਚਨੀ ਪਾਤਤਸਾਹ ਸਾਂਵਲੇ ਿਰਨਾਂ ॥੩॥ 

ਅਸਪਤਤ ਗਿਪਤਤ ਨਰਹ ਨਤਰਿੰਦ ॥ 

ਨਾਮੇ ਕੇ ਸਵਾਮੀ ਮੀਰ ਮੁਕਿੰਦ ॥੪॥੨॥੩॥ 
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ਖੇਤਲ ਤਖਲਾਇ ਲਾਡ ਲਾਡਾਵ ੈਸਦਾ ਸਦਾ ਅਨਦਾਈ ॥ 
 

ਸਾਰਗ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (1213-17) 

ਪਰਿੁ ਮੇਰੋ ਇਤ ਉਤ ਸਦਾ ਸਹਾਈ ॥ 

ਮਨਮੋਹਨ ੁਮੇਰੇ ਿੀਅ ਕੋ ਤਪਆਰੋ ਕਵਨ ਕਹਾ ਗੁਨ ਗਾਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਖੇਤਲ ਤਖਲਾਇ ਲਾਡ ਲਾਡਾਵ ੈਸਦਾ ਸਦਾ ਅਨਦਾਈ ॥ 

ਪਰਤਤਪਾਲ ੈਿਾਤਰਕ ਕੀ ਤਨਆਈ ਿਸੈੇ ਮਾਤ ਤਪਤਾਈ ॥੧॥ 

ਤਤਸੁ ਤਿਨੁ ਤਨਮਖ ਨਹੀ ਰਤਹ ਸਕੀਐ ਤਿਸਤਰ ਨ ਕਿਹੂ ਿਾਈ ॥ 

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਤਮਤਲ ਸਿੰਤਸਿੰਗਤਤ ਤੇ ਮਗਨ ਿਏ ਤਲਵ ਲਾਈ ॥੨॥੨੫॥੪੮॥ 
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ਖੋਿਹੁ ਸਿੰਤਹੁ ਹਤਰ ਿਰਹਮ ਤਗਆਨੀ ॥ 
 

ਰਾਮਕਲੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (893-4) 

ਰਤੈਣ ਤਦਨਸੁ ਿਪਉ ਹਤਰ ਨਾਉ ॥ 

ਆਗੈ ਦਰਗਹ ਪਾਵਉ ਥਾਉ ॥ 

ਸਦਾ ਅਨਿੰਦੁ ਨ ਹੋਵੀ ਸੋਗੁ ॥ 

ਕਿਹੂ ਨ ਤਿਆਪੈ ਹਉਮ ੈਰੋਗੁ ॥੧॥ 

ਖੋਿਹੁ ਸਿੰਤਹੁ ਹਤਰ ਿਰਹਮ ਤਗਆਨੀ ॥ 

ਤਿਸਮਨ ਤਿਸਮ ਿਏ ਤਿਸਮਾਦਾ ਪਰਮ ਗਤਤ ਪਾਵਤਹ ਹਤਰ ਤਸਮਤਰ ਪਰਾਨੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਗਤਨ ਤਮਤਨ ਦੇਖਹੁ ਸਗਲ ਿੀਚਾਤਰ ॥ 

ਨਾਮ ਤਿਨਾ ਕੋ ਸਕੈ ਨ ਤਾਤਰ ॥ 

ਸਗਲ ਉਪਾਵ ਨ ਚਾਲਤਹ ਸਿੰਤਗ ॥ 

ਿਵਿਲੁ ਤਰੀਐ ਪਰਿ ਕੈ ਰਿੰਤਗ ॥੨॥ 

ਦੇਹੀ ਧੋਇ ਨ ਉਤਰੈ ਮਲੈੁ ॥ 

ਹਉਮੈ ਤਿਆਪੈ ਦਤੁਿਧਾ ਫੈਲ ੁ॥ 

ਹਤਰ ਹਤਰ ਅਉਖਧੁ ਿ ੋਿਨੁ ਖਾਇ ॥ 

ਤਾ ਕਾ ਰੋਗੁ ਸਗਲ ਤਮਤਿ ਿਾਇ ॥੩॥ 

ਕਤਰ ਤਕਰਪਾ ਪਾਰਿਰਹਮ ਦਇਆਲ ॥ 

ਮਨ ਤੇ ਕਿਹੁ ਨ ਤਿਸਰੁ ਗਪਾਲ ॥ 

ਤੇਰੇ ਦਾਸ ਕੀ ਹਵੋਾ ਧਤੂਰ ॥ 

ਨਾਨਕ ਕੀ ਪਰਿ ਸਰਧਾ ਪੂਤਰ ॥੪॥੨੨॥੩੩॥ 
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ਖੋਿਤ ਸਿੰਤ ਤਫਰਤਹ ਪਰਿ ਪਰਾਣ ਅਦਾਰੇ ਰਾਮ ॥ 
 

ਤਿਹਾਗਿਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (545-13) 

ਖੋਿਤ ਸਿੰਤ ਤਫਰਤਹ ਪਰਿ ਪਰਾਣ ਅਦਾਰੇ ਰਾਮ ॥ 

ਤਾਣੁ ਤਨ ੁਖਤਨ ਿਇਆ ਤਿਨੁ ਤਮਲਤ ਤਪਆਰੇ ਰਾਮ ॥ 

ਪਰਿ ਤਮਲਹੁ ਤਪਆਰੇ ਮਇਆ ਧਾਰੇ ਕਤਰ ਦਇਆ ਲਤਿ ਲਾਇ ਲੀਿੀਐ ॥ 

ਦੇਤਹ ਨਾਮੁ ਅਪਨਾ ਿਪਉ ਸਆੁਮੀ ਹਤਰ ਦਰਸ ਪੇਖ ੇਿੀਿੀਐ ॥ 

ਸਮਰਥ ਪੂਰਨ ਸਦਾ ਤਨਹਚਲ ਊਚ ਅਗਮ ਅਪਾਰੇ ॥ 

ਤਿਨਵਿੰਤਤ ਨਾਨਕ ਧਾਤਰ ਤਕਰਪਾ ਤਮਲਹੁ ਪਰਾਨ ਤਪਆਰੇ ॥੧॥ 

ਿਪ ਤਪ ਿਰਤ ਕੀਨ ੇਪੇਖਨ ਕਉ ਚਰਣਾ ਰਾਮ ॥ 

ਤਪਤਤ ਨ ਕਤਤਹ ਿੁਝੈ ਤਿਨੁ ਸਆੁਮੀ ਸਰਣਾ ਰਾਮ ॥ 

ਪਰਿ ਸਰਤਣ ਤੇਰੀ ਕਾਤਿ ਿੇਰੀ ਸਿੰਸਾਰ ੁਸਾਗਰੁ ਤਾਰੀਐ ॥ 

ਅਨਾਥ ਤਨਰਗੁਤਨ ਕਛ ੁਨ ਿਾਨਾ ਮੇਰਾ ਗੁਣੁ ਅਉਗਣੁ ਨ ਿੀਚਾਰੀਐ ॥ 

ਦੀਨ ਦਇਆਲ ਗੋਪਾਲ ਪਰੀਤਮ ਸਮਰਥ ਕਾਰਣ ਕਰਣਾ ॥ 

ਨਾਨਕ ਚਾਤਤਰਕ ਹਤਰ ਿਿੰਦ ਮਾਗੈ ਿਤਪ ਿੀਵਾ ਹਤਰ ਹਤਰ ਚਰਣਾ ॥੨॥ 

ਅਤਮਅ ਸਰੋਵਰ ੋਪੀਉ ਹਤਰ ਹਤਰ ਨਾਮਾ ਰਾਮ ॥ 

ਸਿੰਤਹ ਸਿੰਤਗ ਤਮਲ ੈਿਤਪ ਪੂਰਨ ਕਾਮਾ ਰਾਮ ॥ 

ਸਿ ਕਾਮ ਪੂਰਨ ਦੁਖ ਤਿਦੀਰਨ ਹਤਰ ਤਨਮਖ ਮਨਹੁ ਨ ਿੀਸਰ ੈ॥ 

ਆਨਿੰਦ ਅਨਤਦਨ ੁਸਦਾ ਸਾਚਾ ਸਰਿ ਗੁਣ ਿਗਦੀਸਰ ੈ॥ 

ਅਗਣਤ ਊਚ ਅਪਾਰ ਿਾਕੁਰ ਅਗਮ ਿਾ ਕ ੋਧਾਮਾ ॥ 

ਤਿਨਵਿੰਤਤ ਨਾਨਕ ਮੇਰੀ ਇਛ ਪਰੂਨ ਤਮਲ ੇਸਰੀਰਿੰਗ ਰਾਮਾ ॥੩॥ 

ਕਈ ਕੋਤਿਕ ਿਗ ਫਲਾ ਸੁਤਣ ਗਾਵਨਹਾਰੇ ਰਾਮ ॥ 

ਹਤਰ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਿਪਤ ਕੁਲ ਸਗਲ ੇਤਾਰ ੇਰਾਮ ॥ 

ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਿਪਤ ਸੋਹਿੰਤ ਪਰਾਣੀ ਤਾ ਕੀ ਮਤਹਮਾ ਤਕਤ ਗਨਾ ॥ 

ਹਤਰ ਤਿਸਰੁ ਨਾਹੀ ਪਰਾਨ ਤਪਆਰੇ ਤਚਤਵਿੰਤਤ ਦਰਸਨੁ ਸਦ ਮਨਾ ॥ 

ਸੁਿ ਤਦਵਸ ਆਏ ਗਤਹ ਕਿੰਤਿ ਲਾਏ ਪਰਿ ਊਚ ਅਗਮ ਅਪਾਰੇ ॥ 

ਤਿਨਵਿੰਤਤ ਨਾਨਕ ਸਫਲੁ ਸਿੁ ਤਕਛੁ ਪਰਿ ਤਮਲੇ ਅਤਤ ਤਪਆਰੇ ॥੪॥੩॥੬॥ 
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ਖੋਿਤ ਖੋਿਤ ਦਰਸਨ ਚਾਹੇ ॥ 
 

ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (98-1) 

ਖੋਿਤ ਖੋਿਤ ਦਰਸਨ ਚਾਹੇ ॥ 

ਿਾਤਤ ਿਾਤਤ ਿਨ ਿਨ ਅਵਗਾਹੇ ॥ 

ਤਨਰਗੁਣ ੁਸਰਗੁਣ ੁਹਤਰ ਹਤਰ ਮੇਰਾ ਕਈੋ ਹੈ ਿੀਉ ਆਤਣ ਤਮਲਾਵੈ ਿੀਉ ॥੧॥ 

ਖਿੁ ਸਾਸਤ ਤਿਚਰਤ ਮੁਤਖ ਤਗਆਨਾ ॥ 

ਪੂਿਾ ਤਤਲਕ ੁਤੀਰਥ ਇਸਨਾਨਾ ॥ 

ਤਨਵਲੀ ਕਰਮ ਆਸਨ ਚਉਰਾਸੀਹ ਇਨ ਮਤਹ ਸਾਂਤਤ ਨ ਆਵੈ ਿੀਉ ॥੨॥ 

ਅਤਨਕ ਿਰਖ ਕੀਏ ਿਪ ਤਾਪਾ ॥ 

ਗਵਨ ੁਕੀਆ ਧਰਤੀ ਿਰਮਾਤਾ ॥ 

ਇਕੁ ਤਖਨ ੁਤਹਰਦੈ ਸਾਂਤਤ ਨ ਆਵੈ ਿੋਗੀ ਿਹੁਤਿ ਿਹੁਤਿ ਉਤਿ ਧਾਵ ੈਿੀਉ ॥੩॥ 

ਕਤਰ ਤਕਰਪਾ ਮੋਤਹ ਸਾਧ ੁਤਮਲਾਇਆ ॥ 

ਮਨੁ ਤਨੁ ਸੀਤਲ ੁਧਤਰਿੁ ਪਾਇਆ ॥ 

ਪਰਿੁ ਅਤਿਨਾਸੀ ਿਤਸਆ ਘਿ ਿਤਤਤਰ ਹਤਰ ਮਿੰਗਲ ੁਨਾਨਕ ੁਗਾਵੈ ਿੀਉ ॥੪॥੫॥੧੨॥ 
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ਖੋਿਤ ਖੋਿਤ ਮ ੈਤਫਰਾ ਖਿੋਉ ਿਨ ਥਾਨ ॥ 
 

ਤਿਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (816-8) 

ਖੋਿਤ ਖੋਿਤ ਮੈ ਤਫਰਾ ਖੋਿਉ ਿਨ ਥਾਨ ॥ 

ਅਛਲ ਅਛੇਦ ਅਿੇਦ ਪਰਿ ਅਸੇੇ ਿਗਵਾਨ ॥੧॥ 

ਕਿ ਦੇਖਉ ਪਰਿੁ ਆਪਨਾ ਆਤਮ ਕੈ ਰਿੰਤਗ ॥ 

ਿਾਗਨ ਤੇ ਸੁਪਨਾ ਿਲਾ ਿਸੀਐ ਪਰਿ ਸਿੰਤਗ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਿਰਨ ਆਸਰਮ ਸਾਸਤਰ ਸੁਨਉ ਦਰਸਨ ਕੀ ਤਪਆਸ ॥ 

ਰੂਪੁ ਨ ਰੇਖ ਨ ਪਿੰਚ ਤਤ ਿਾਕਰੁ ਅਤਿਨਾਸ ॥੨॥ 

ਓਹੁ ਸਰੂਪ ੁਸਿੰਤਨ ਕਹਤਹ ਤਵਰਲੇ ਿਗੋੀਸੁਰ ॥ 

ਕਤਰ ਤਕਰਪਾ ਿਾ ਕਉ ਤਮਲੇ ਧਤਨ ਧਤਨ ਤੇ ਈਸੁਰ ॥੩॥ 

ਸੋ ਅਮਤਤਰ ਸੋ ਿਾਹਰੇ ਤਿਨਸੇ ਤਹ ਿਰਮਾ ॥ 

ਨਾਨਕ ਤਤਸ ੁਪਰਿ ੁਿੇਤਿਆ ਿਾ ਕੇ ਪੂਰਨ ਕਰਮਾ ॥੪॥੩੧॥੬੧॥ 
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ਖੋਿਤ ਤਫਰੇ ਅਸਿੰਖ ਅਮਤੁ ਨ ਪਾਰੀਆ ॥ 
 

ਰਾਗੁ ਗਉਿੀ ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੫     (240-17) 

ਖੋਿਤ ਤਫਰੇ ਅਸਿੰਖ ਅਮਤੁ ਨ ਪਾਰੀਆ ॥ 

ਸੇਈ ਹੋਏ ਿਗਤ ਤਿਨਾ ਤਕਰਪਾਰੀਆ ॥੧॥ 

ਹਉ ਵਾਰੀਆ ਹਤਰ ਵਾਰੀਆ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਸੁਤਣ ਸੁਤਣ ਪਿੰਥੁ ਡਰਾਉ ਿਹੁਤੁ ਿੈਹਾਰੀਆ ॥ 

ਮੈ ਤਕੀ ਓਿ ਸਿੰਤਾਹ ਲੇਹ ੁਉਿਾਰੀਆ ॥੨॥ 

ਮੋਹਨ ਲਾਲ ਅਨੂਪ ਸਰਿ ਸਾਧਾਰੀਆ ॥ 

ਗੁਰ ਤਨਤਵ ਤਨਤਵ ਲਾਗਉ ਪਾਇ ਦੇਹੁ ਤਦਖਾਰੀਆ ॥੩॥ 

ਮੈ ਕੀਏ ਤਮਤਰ ਅਨੇਕ ਇਕਸੁ ਿਤਲਹਾਰੀਆ ॥ 

ਸਿ ਗੁਣ ਤਕਸ ਹੀ ਨਾਤਹ ਹਤਰ ਪੂਰ ਿਿੰਡਾਰੀਆ ॥੪॥ 

ਚਹੁ ਤਦਤਸ ਿਪੀਐ ਨਾਉ ਸੂਤਖ ਸਵਾਰੀਆ ॥ 

ਮੈ ਆਹੀ ਓਤਿ ਤੁਹਾਤਰ ਨਾਨਕ ਿਤਲਹਾਰੀਆ ॥੫॥ 

ਗੁਤਰ ਕਾਤਢਓ ਿੁਿਾ ਪਸਾਤਰ ਮੋਹ ਕੂਪਾਰੀਆ ॥ 

ਮੈ ਿੀਤਤਓ ਿਨਮੁ ਅਪਾਰ ੁਿਹੁਤਰ ਨ ਹਾਰੀਆ ॥੬॥ 

ਮੈ ਪਾਇਓ ਸਰਿ ਤਨਧਾਨ ੁਅਕਥੁ ਕਥਾਰੀਆ ॥ 

ਹਤਰ ਦਰਗਹ ਸੋਿਾਵਿੰਤ ਿਾਹ ਲੁਡਾਰੀਆ ॥੭॥ 

ਿਨ ਨਾਨਕ ਲਧਾ ਰਤਨੁ ਅਮੋਲੁ ਅਪਾਰੀਆ ॥ 

ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਿਉਿਲੁ ਤਰੀਐ ਕਹਉ ਪੁਕਾਰੀਆ ॥੮॥੧੨॥ 
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ਗਿੰਗਾ ਿਮੁਨਾ ਗੋਦਾਵਰੀ ਸਰਸੁਤੀ ਤੇ ਕਰਤਹ ਉਦਮ ੁਧੂਤਰ ਸਾਧੂ ਕੀ ਤਾਈ ॥ 
 

ਮਲਾਰ ਮਹਲਾ ੪ ॥ (1263-5) 

ਗਿੰਗਾ ਿਮੁਨਾ ਗੋਦਾਵਰੀ ਸਰਸੁਤੀ ਤੇ ਕਰਤਹ ਉਦਮੁ ਧਤੂਰ ਸਾਧੂ ਕੀ ਤਾਈ ॥ 

ਤਕਲਤਵਖ ਮਲੈੁ ਿਰ ੇਪਰ ੇਹਮਰ ੈਤਵਤਚ ਹਮਰੀ ਮੈਲੁ ਸਾਧ ੂਕੀ ਧਤੂਰ ਗਵਾਈ ॥੧॥ 

ਤੀਰਤਥ ਅਿਸਤਿ ਮਿਨ ੁਨਾਈ ॥ 

ਸਤਸਿੰਗਤਤ ਕੀ ਧਤੂਰ ਪਰੀ ਉਤਡ ਨੇਤਰੀ ਸਿ ਦੁਰਮਤਤ ਮੈਲੁ ਗਵਾਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਿਾਹਰਨਵੀ ਤਪ ੈਿਾਗੀਰਤਥ ਆਣੀ ਕੇਦਾਰੁ ਥਾਤਪਓ ਮਹਸਾਈ ॥ 

ਕਾਂਸੀ ਤਿਸਨੁ ਚਰਾਵਤ ਗਾਊ ਤਮਤਲ ਹਤਰ ਿਨ ਸੋਿਾ ਪਾਈ ॥੨॥ 

ਤਿਤਨੇ ਤੀਰਥ ਦੇਵੀ ਥਾਪ ੇਸਤਿ ਤਤਤਨੇ ਲੋਚਤਹ ਧੂਤਰ ਸਾਧੂ ਕੀ ਤਾਈ ॥ 

ਹਤਰ ਕਾ ਸਿੰਤੁ ਤਮਲੈ ਗੁਰ ਸਾਧੂ ਲੈ ਤਤਸ ਕੀ ਧੂਤਰ ਮੁਤਖ ਲਾਈ ॥੩॥ 

ਤਿਤਨੀ ਤਸਰਸਤਿ ਤੁਮਰੀ ਮੇਰੇ ਸਆੁਮੀ ਸਿ ਤਤਤਨੀ ਲੋਚੈ ਧੂਤਰ ਸਾਧੂ ਕੀ ਤਾਈ ॥ 

ਨਾਨਕ ਤਲਲਾਤਿ ਹਵੋੈ ਤਿਸੁ ਤਲਤਖਆ ਤਤਸੁ ਸਾਧੂ ਧਤੂਰ ਦ ੇਹਤਰ ਪਾਤਰ ਲਿੰਘਾਈ ॥੪॥੨॥ 
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ਗਈ ਿਹੋਿੁ ਿਿੰਦੀ ਛੋਿੁ ਤਨਰਿੰਕਾਰੁ ਦੁਖਦਾਰੀ ॥ 
 

ਸਰੋਤਿ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (624-14) 

ਗਈ ਿਹੋਿੁ ਿਿੰਦੀ ਛੋਿੁ ਤਨਰਿੰਕਾਰੁ ਦੁਖਦਾਰੀ ॥ 

ਕਰਮੁ ਨ ਿਾਣਾ ਧਰਮ ੁਨ ਿਾਣਾ ਲੋਿੀ ਮਾਇਆਧਾਰੀ ॥ 

ਨਾਮੁ ਪਤਰਓ ਿਗਤ ੁਗੋਤਵਿੰਦ ਕਾ ਇਹ ਰਾਖਹੁ ਪੈਿ ਤਮੁਾਰੀ ॥੧॥ 

ਹਤਰ ਿੀਉ ਤਨਮਾਤਣਆ ਤੂ ਮਾਣੁ ॥ 

ਤਨਚੀਤਿਆ ਚੀਿ ਕਰੇ ਮੇਰਾ ਗੋਤਵਿੰਦ ੁਤੇਰੀ ਕੁਦਰਤਤ ਕਉ ਕੁਰਿਾਣੁ ॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਿਸੈਾ ਿਾਲਕੁ ਿਾਇ ਸੁਿਾਈ ਲਖ ਅਪਰਾਧ ਕਮਾਵੈ ॥ 

ਕਤਰ ਉਪਦੇਸੁ ਤਝਿਕੇ ਿਹੁ ਿਾਤੀ ਿਹੁਤਿ ਤਪਤਾ ਗਤਲ ਲਾਵ ੈ॥ 

ਤਪਛਲੇ ਅਉਗੁਣ ਿਖਤਸ ਲਏ ਪਰਿੁ ਆਗ ੈਮਾਰਤਗ ਪਾਵ ੈ॥੨॥ 

ਹਤਰ ਅਿੰਤਰਿਾਮੀ ਸਿ ਤਿਤਧ ਿਾਣ ੈਤਾ ਤਕਸ ੁਪਤਹ ਆਤਖ ਸਣੁਾਈਐ ॥ 

ਕਹਣ ੈਕਥਤਨ ਨ ਿੀਿ ੈਗੋਤਿਿੰਦੁ ਹਤਰ ਿਾਵੈ ਪੈਿ ਰਖਾਈਐ ॥ 

ਅਵਰ ਓਿ ਮੈ ਸਗਲੀ ਦੇਖੀ ਇਕ ਤੇਰੀ ਓਿ ਰਹਾਈਐ ॥੩॥ 

ਹੋਇ ਦਇਆਲ ੁਤਕਰਪਾਲੁ ਪਰਿ ੁਿਾਕੁਰੁ ਆਪ ੇਸੁਣ ੈਿਨੇਿੰਤੀ ॥ 

ਪੂਰਾ ਸਤਗੁਰੁ ਮੇਤਲ ਤਮਲਾਵੈ ਸਿ ਚੂਕੈ ਮਨ ਕੀ ਤਚਿੰਤੀ ॥ 

ਹਤਰ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਅਵਖਦੁ ਮੁਤਖ ਪਾਇਆ ਿਨ ਨਾਨਕ ਸਤੁਖ ਵਸਿੰਤੀ ॥੪॥੧੨॥੬੨॥ 
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ਗਏ ਕਲੇਸ ਰੋਗ ਸਤਿ ਨਾਸੇ ਪਰਤਿ ਅਪੁਨ ੈਤਕਰਪਾ ਧਾਰੀ ॥ 
 

ਸਰੋਤਿ ਮਃ ੫ ॥ (619-9) 

ਗਏ ਕਲੇਸ ਰੋਗ ਸਤਿ ਨਾਸੇ ਪਰਤਿ ਅਪੁਨ ੈਤਕਰਪਾ ਧਾਰੀ ॥ 

ਆਿ ਪਹਰ ਆਰਾਧਹੁ ਸੁਆਮੀ ਪੂਰਨ ਘਾਲ ਹਮਾਰੀ ॥੧॥ 

ਹਤਰ ਿੀਉ ਤੂ ਸੁਖ ਸਿੰਪਤਤ ਰਾਤਸ ॥ 

ਰਾਤਖ ਲੈਹੁ ਿਾਈ ਮੇਰੇ ਕਉ ਪਰਿ ਆਗੈ ਅਰਦਾਤਸ ॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਿੋ ਮਾਗਉ ਸੋਈ ਸੋਈ ਪਾਵਉ ਅਪਨ ੇਖਸਮ ਿਰੋਸਾ ॥ 

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਗੁਰੁ ਪੂਰਾ ਿੇਤਿਓ ਤਮਤਿਓ ਸਗਲ ਅਿੰਦੇਸਾ ॥੨॥੧੪॥੪੨॥ 
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ਗਹਰੀ ਕਤਰ ਕ ੈਨੀਵ ਖੁਦਾਈ ਊਪਤਰ ਮਿੰਡਪ ਛਾਏ ॥ 
 

ਧਨਾਸਰੀ ਿਾਣੀ ਿਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਿੀ ਕੀ  (692-17) 

ਗਹਰੀ ਕਤਰ ਕੈ ਨੀਵ ਖੁਦਾਈ ਊਪਤਰ ਮਿੰਡਪ ਛਾਏ ॥ 

ਮਾਰਕਿੰਡੇ ਤੇ ਕ ੋਅਤਧਕਾਈ ਤਿਤਨ ਤਤਰਣ ਧਤਰ ਮੂਿੰਡ ਿਲਾਏ ॥੧॥ 

ਹਮਰੋ ਕਰਤਾ ਰਾਮੁ ਸਨੇਹੀ ॥ 

ਕਾਹੇ ਰੇ ਨਰ ਗਰਿ ੁਕਰਤ ਹਹੁ ਤਿਨਤਸ ਿਾਇ ਝੂਿੀ ਦੇਹੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਮੇਰੀ ਮੇਰੀ ਕੈਰਉ ਕਰਤੇ ਦੁਰਿਧੋਨ ਸੇ ਿਾਈ ॥ 

ਿਾਰਹ ਿੋਿਨ ਛਤੁ ਚਲ ੈਥਾ ਦਹੇੀ ਤਗਰਝਨ ਖਾਈ ॥੨॥ 

ਸਰਿ ਸਇਨ ਕੀ ਲਿੰਕਾ ਹੋਤੀ ਰਾਵਨ ਸ ੇਅਤਧਕਾਈ ॥ 

ਕਹਾ ਿਇਓ ਦਤਰ ਿਾਂਧੇ ਹਾਥੀ ਤਖਨ ਮਤਹ ਿਈ ਪਰਾਈ ॥੩॥ 

ਦੁਰਿਾਸਾ ਤਸਉ ਕਰਤ ਿਗਉਰੀ ਿਾਦਵ ਏ ਫਲ ਪਾਏ ॥ 

ਤਿਪਾ ਕਰੀ ਿਨ ਅਪਨੁੇ ਊਪਰ ਨਾਮਦੇਉ ਹਤਰ ਗੁਨ ਗਾਏ ॥੪॥੧॥ 
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ਗਗਨ ਨਗਤਰ ਇਕ ਿਿੰਦ ਨ ਿਰਖ ੈਨਾਦੁ ਕਹਾ ਿ ੁਸਮਾਨਾ ॥ 
 

ਆਸਾ ਕਿੀਰ ਿੀਉ ॥ (480-10 

ਗਗਨ ਨਗਤਰ ਇਕ ਿੂਿੰਦ ਨ ਿਰਖੈ ਨਾਦੁ ਕਹਾ ਿੁ ਸਮਾਨਾ ॥ 

ਪਾਰਿਰਹਮ ਪਰਮੇਸੁਰ ਮਾਧ ੋਪਰਮ ਹਿੰਸ ੁਲ ੇਤਸਧਾਨਾ ॥੧॥ 

ਿਾਿਾ ਿੋਲਤੇ ਤੇ ਕਹਾ ਗਏ ਦੇਹੀ ਕੇ ਸਿੰਤਗ ਰਹਤੇ ॥ 

ਸੁਰਤਤ ਮਾਤਹ ਿ ੋਤਨਰਤੇ ਕਰਤ ੇਕਥਾ ਿਾਰਤਾ ਕਹਤੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਿਿਾਵਨਹਾਰੋ ਕਹਾ ਗਇਓ ਤਿਤਨ ਇਹੁ ਮਿੰਦਰੁ ਕੀਨਹਾ ॥ 

ਸਾਖੀ ਸਿਦੁ ਸੁਰਤਤ ਨਹੀ ਉਪਿ ੈਤਖਿੰਤਚ ਤੇਿੁ ਸਿੁ ਲੀਨਹਾ ॥੨॥ 

ਸਰਵਨਨ ਤਿਕਲ ਿਏ ਸਿੰਤਗ ਤੇਰ ੇਇਿੰਦਰੀ ਕਾ ਿਲ ੁਥਾਕਾ ॥ 

ਚਰਨ ਰਹੇ ਕਰ ਢਰਤਕ ਪਰੇ ਹੈ ਮੁਖਹੁ ਨ ਤਨਕਸ ੈਿਾਤਾ ॥੩॥ 

ਤਾਕੇ ਪਿੰਚ ਦੂਤ ਸਿ ਤਸਕਰ ਆਪ ਆਪਣ ੈਿਰਮਤੇ ॥ 

ਤਾਕਾ ਮਨੁ ਕੁਿੰਚਰ ਉਰੁ ਥਾਕਾ ਤੇਿੁ ਸੂਤ ੁਧਤਰ ਰਮਤੇ ॥੪॥ 

ਤਮਰਤਕ ਿਏ ਦਸੈ ਿਿੰਦ ਛੂਿੇ ਤਮਤਰ ਿਾਈ ਸਿ ਛੋਰੇ ॥ 

ਕਹਤ ਕਿੀਰਾ ਿੋ ਹਤਰ ਤਧਆਵੈ ਿੀਵਤ ਿਿੰਧਨ ਤੋਰੇ ॥੫॥੫॥੧੮॥ 
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ਗਗਨ ਮ ੈਥਾਲੁ ਰਤਵ ਚਿੰਦੁ ਦੀਪਕ ਿਨੇ ਤਾਤਰਕਾ ਮਿੰਡਲ ਿਨਕ ਮੋਤੀ ॥ 
 

ਧਨਾਸਰੀ ਮਹਲਾ ੧ ਆਰਤੀ (663-4) 

ਗਗਨ ਮੈ ਥਾਲੁ ਰਤਵ ਚਿੰਦੁ ਦੀਪਕ ਿਨੇ ਤਾਤਰਕਾ ਮਿੰਡਲ ਿਨਕ ਮੋਤੀ ॥ 

ਧੂਪੁ ਮਲਆਨਲੋ ਪਵਣੁ ਚਵਰੋ ਕਰੇ ਸਗਲ ਿਨਰਾਇ ਫੂਲਿੰਤ ਿਤੋੀ ॥੧॥ 

ਕੈਸੀ ਆਰਤੀ ਹੋਇ ਿਵ ਖਿੰਡਨਾ ਤੇਰੀ ਆਰਤੀ ॥ 

ਅਨਹਤਾ ਸਿਦ ਵਾਿਿੰਤ ਿੇਰੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਸਹਸ ਤਵ ਨੈਨ ਨਨ ਨੈਨ ਹੈ ਤੋਤਹ ਕਉ ਸਹਸ ਮੂਰਤਤ ਨਨਾ ਏਕ ਤੋਹੀ ॥ 

ਸਹਸ ਪਦ ਤਿਮਲ ਨਨ ਏਕ ਪਦ ਗਿੰਧ ਤਿਨੁ ਸਹਸ ਤਵ ਗਿੰਧ ਇਵ ਚਲਤ ਮੋਹੀ ॥੨॥ 

ਸਿ ਮਤਹ ਿੋਤਤ ਿੋਤਤ ਹੈ ਸਇੋ ॥ 

ਤਤਸ ਕੈ ਚਾਨਤਣ ਸਿ ਮਤਹ ਚਾਨਣੁ ਹੋਇ ॥ 

ਗੁਰ ਸਾਖੀ ਿੋਤਤ ਪਰਗਿੁ ਹੋਇ ॥ 

ਿੋ ਤਤਸ ੁਿਾਵੈ ਸੁ ਆਰਤੀ ਹੋਇ ॥੩॥ 

ਹਤਰ ਚਰਣ ਕਮਲ ਮਕਰਿੰਦ ਲੋਤਿਤ ਮਨ ੋਅਨਤਦਨ ੋਮੋਤਹ ਆਹੀ ਤਪਆਸਾ ॥ 

ਤਿਪਾ ਿਲੁ ਦਤੇਹ ਨਾਨਕ ਸਾਤਰਿੰਗ ਕਉ ਹਇੋ ਿਾ ਤੇ ਤੇਰ ੈਨਾਤਮ ਵਾਸਾ ॥੪॥੧॥੭॥੯॥ 
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ਗਣਤੀ ਗਣੀ ਨ ਛੂਿ ੈਕਤਹੂ ਕਾਚੀ ਦੇਹ ਇਆਣੀ ॥ 
 

ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (748-14) 

ਿਿ ਕਛੁ ਨ ਸੀਓ ਤਿ ਤਕਆ ਕਰਤਾ ਕਵਨ ਕਰਮ ਕਤਰ ਆਇਆ ॥ 

ਅਪਨਾ ਖੇਲ ੁਆਤਪ ਕਤਰ ਦੇਖ ੈਿਾਕੁਤਰ ਰਚਨ ੁਰਚਾਇਆ ॥੧॥ 

ਮੇਰੇ ਰਾਮ ਰਾਇ ਮੁਝ ਤ ੇਕਛੂ ਨ ਹੋਈ ॥ 

ਆਪੇ ਕਰਤਾ ਆਤਪ ਕਰਾਏ ਸਰਿ ਤਨਰਿੰਤਤਰ ਸੋਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਗਣਤੀ ਗਣੀ ਨ ਛੂਿ ੈਕਤਹੂ ਕਾਚੀ ਦੇਹ ਇਆਣੀ ॥ 

ਤਿਪਾ ਕਰਹੁ ਪਰਿ ਕਰਣੈਹਾਰ ੇਤੇਰੀ ਿਖਸ ਤਨਰਾਲੀ ॥੨॥ 

ਿੀਅ ਿਿੰਤ ਸਿ ਤੇਰੇ ਕੀਤੇ ਘਤਿ ਘਤਿ ਤੁਹੀ ਤਧਆਈਐ ॥ 

ਤੇਰੀ ਗਤਤ ਤਮਤਤ ਤੂਹੈ ਿਾਣਤਹ ਕੁਦਰਤਤ ਕੀਮ ਨ ਪਾਈਐ ॥੩॥ 

ਤਨਰਗੁਣ ੁਮੁਗਧੁ ਅਿਾਣੁ ਅਤਗਆਨੀ ਕਰਮ ਧਰਮ ਨਹੀ ਿਾਣਾ ॥ 

ਦਇਆ ਕਰਹੁ ਨਾਨਕੁ ਗੁਣ ਗਾਵੈ ਤਮਿਾ ਲਗ ੈਤੇਰਾ ਿਾਣਾ ॥੪॥੬॥੫੩॥ 
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ਤਗਰਤਹ ਸੋਿਾ ਿਾ ਕ ੈਰੇ ਨਾਤਹ ॥ 
 

ਗੋੋਂਡ ਕਿੀਰ ਿੀਉ ॥ (872-1) 

ਤਗਰਤਹ ਸੋਿਾ ਿਾ ਕੈ ਰੇ ਨਾਤਹ ॥ 

ਆਵਤ ਪਹੀਆ ਖੂਧ ੇਿਾਤਹ ॥ 

ਵਾ ਕੈ ਅਿੰਤਤਰ ਨਹੀ ਸਿੰਤੋਖੁ ॥ 

ਤਿਨੁ ਸੋਹਾਗਤਨ ਲਾਗ ੈਦੋਖੁ ॥੧॥ 

ਧਨੁ ਸੋਹਾਗਤਨ ਮਹਾ ਪਵੀਤ ॥ 

ਤਪੇ ਤਪੀਸਰ ਡੋਲ ੈਚੀਤ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਸੋਹਾਗਤਨ ਤਕਰਪਨ ਕੀ ਪੂਤੀ ॥ 

ਸੇਵਕ ਤਤਿ ਿਗਤ ਤਸਉ ਸੂਤੀ ॥ 

ਸਾਧੂ ਕੈ ਿਾਢੀ ਦਰਿਾਤਰ ॥ 

ਸਰਤਨ ਤੇਰੀ ਮੋ ਕਉ ਤਨਸਤਾਤਰ ॥੨॥ 

ਸੋਹਾਗਤਨ ਹੈ ਅਤਤ ਸਿੰਦਰੀ ॥ 

ਪਗ ਨੇਵਰ ਛਨਕ ਛਨਹਰੀ ॥ 

ਿਉ ਲਗੁ ਪਰਾਨ ਤਊ ਲਗੁ ਸਿੰਗੇ ॥ 

ਨਾਤਹ ਤ ਚਲੀ ਿੇਤਗ ਉਤਿ ਨਿੰਗੇ ॥੩॥ 

ਸੋਹਾਗਤਨ ਿਵਨ ਤਰ ੈਲੀਆ ॥ 

ਦਸ ਅਿ ਪੁਰਾਣ ਤੀਰਥ ਰਸ ਕੀਆ ॥ 

ਿਰਹਮਾ ਤਿਸਨ ੁਮਹੇਸਰ ਿੇਧੇ ॥ 

ਿਡੇ ਿੂਪਤਤ ਰਾਿ ੇਹੈ ਛੇਧੇ ॥੪॥ 

ਸੋਹਾਗਤਨ ਉਰਵਾਤਰ ਨ ਪਾਤਰ ॥ 

ਪਾਂਚ ਨਾਰਦ ਕੈ ਸਿੰਤਗ ਤਿਧਵਾਤਰ ॥ 

ਪਾਂਚ ਨਾਰਦ ਕ ੇਤਮਿਵੇ ਫੂਿ ੇ॥ 

ਕਹੁ ਕਿੀਰ ਗੁਰ ਤਕਰਪਾ ਛੂਿ ੇ॥੫॥੫॥੮॥ 
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ਤਗਰਤਹ ਤਾ ਕੇ ਿਸਿੰਤੁ ਗਨੀ ॥ 
 

ਿਸਿੰਤੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (1180-13) 

ਤਤਸੁ ਿਸਿੰਤੁ ਤਿਸੁ ਪਰਿੁ ਤਿਪਾਲ ੁ॥ 

ਤਤਸੁ ਿਸਿੰਤੁ ਤਿਸੁ ਗੁਰੁ ਦਇਆਲੁ ॥ 

ਮਿੰਗਲ ੁਤਤਸ ਕੈ ਤਿਸੁ ਏਕੁ ਕਾਮੁ॥ 

ਤਤਸੁ ਸਦ ਿਸਿੰਤ ੁਤਿਸ ੁਤਰਦੈ ਨਾਮੁ ॥੧॥ 

ਤਗਰਤਹ ਤਾ ਕ ੇਿਸਿੰਤ ੁਗਨੀ ॥ 

ਿਾ ਕੈ ਕੀਰਤਨੁ ਹਤਰ ਧੁਨੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਪਰੀਤਤ ਪਾਰਿਰਹਮ ਮਉਤਲ ਮਨਾ ॥ 

ਤਗਆਨ ੁਕਮਾਈਐ ਪੂਤਛ ਿਨਾਂ ॥ 

ਸੋ ਤਪਸੀ ਤਿਸੁ ਸਾਧਸਿੰਗੁ ॥ 

ਸਦ ਤਧਆਨੀ ਤਿਸ ੁਗੁਰਤਹ ਰਿੰਗੁ॥੨॥ 

ਸੇ ਤਨਰਿਉ ਤਿਨਹ ਿਉ ਪਇਆ ॥ 

ਸੋ ਸੁਖੀਆ ਤਿਸ ੁਿਰਮੁ ਗਇਆ ॥ 

ਸੋ ਇਕਾਂਤੀ ਤਿਸੁ ਤਰਦਾ ਥਾਇ ॥ 

ਸੋਈ ਤਨਹਚਲੁ ਸਾਚ ਿਾਇ ॥੩॥ 

ਏਕਾ ਖੋਿ ੈਏਕ ਪਰੀਤਤ ॥ 

ਦਰਸਨ ਪਰਸਨ ਹੀਤ ਚੀਤਤ ॥ 

ਹਤਰ ਰਿੰਗ ਰਿੰਗਾ ਸਹਤਿ ਮਾਣੁ ॥ 

ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਤਤਸ ੁਿਨ ਕੁਰਿਾਣੁ ॥੪॥੩॥ 
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ਤਗਰਹੁ ਤਤਿ ਿਨ ਖਿੰਡ ਿਾਈਐ ਚੁਤਨ ਖਾਈਐ ਕਿੰਦਾ ॥ 
 

ਤਿਲਾਵਲੁ ਕਿੀਰ ਿੀਉ ॥ (855-17) 

ਤਗਰਹੁ ਤਤਿ ਿਨ ਖਿੰਡ ਿਾਈਐ ਚੁਤਨ ਖਾਈਐ ਕਿੰਦਾ ॥ 

ਅਿਹੁ ਤਿਕਾਰ ਨ ਛੋਡਈ ਪਾਪੀ ਮਨ ੁਮਿੰਦਾ ॥੧॥ 

ਤਕਉ ਛੂਿਉ ਕੈਸੇ ਤਰਉ ਿਵਿਲ ਤਨਤਧ ਿਾਰੀ ॥ 

ਰਾਖੁ ਰਾਖੁ ਮੇਰੇ ਿੀਿਲੁਾ ਿਨੁ ਸਰਤਨ ਤੁਮਹਾਰੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਤਿਖੈ ਤਿਖੈ ਕੀ ਿਾਸਨਾ ਤਿੀਅ ਨਹ ਿਾਈ ॥ 

ਅਤਨਕ ਿਤਨ ਕਤਰ ਰਾਖੀਐ ਤਫਤਰ ਤਫਤਰ ਲਪਿਾਈ ॥੨॥ 

ਿਰਾ ਿੀਵਨ ਿੋਿਨੁ ਗਇਆ ਤਕਛੁ ਕੀਆ ਨ ਨੀਕਾ ॥ 

ਇਹੁ ਿੀਅਰਾ ਤਨਰਮੋਲਕੋ ਕਉਡੀ ਲਤਗ ਮੀਕਾ ॥੩॥ 

ਕਹੁ ਕਿੀਰ ਮੇਰੇ ਮਾਧਵਾ ਤੂ ਸਰਿ ਤਿਆਪੀ ॥ 

ਤੁਮ ਸਮਸਤਰ ਨਾਹੀ ਦਇਆਲ ੁਮੋਤਹ ਸਮਸਤਰ ਪਾਪੀ ॥੪॥੩॥ 
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ਤਗਰਹੁ ਵਤਸ ਗੁਤਰ ਕੀਨਾ ਹਉ ਘਰ ਕੀ ਨਾਤਰ ॥ 
 

ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (737-9) 

ਤਗਰਹੁ ਵਤਸ ਗੁਤਰ ਕੀਨਾ ਹਉ ਘਰ ਕੀ ਨਾਤਰ ॥ 

ਦਸ ਦਾਸੀ ਕਤਰ ਦੀਨੀ ਿਤਾਤਰ ॥ 

ਸਗਲ ਸਮਗਰੀ ਮ ੈਘਰ ਕੀ ਿੋਿੀ ॥ 

ਆਸ ਤਪਆਸੀ ਤਪਰ ਕਉ ਲੋਿੀ ॥੧॥ 

ਕਵਨ ਕਹਾ ਗੁਨ ਕਿੰਤ ਤਪਆਰ ੇ॥ 

ਸੁਘਿ ਸਰੂਪ ਦਇਆਲ ਮੁਰਾਰੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਸਤੁ ਸੀਗਾਰੁ ਿਉ ਅਿੰਿਨੁ ਪਾਇਆ ॥ 

ਅਿੰਤਮਰਤ ਨਾਮੁ ਤਿੰਿੋਲ ੁਮੁਤਖ ਖਾਇਆ ॥ 

ਕਿੰਗਨ ਿਸਤਰ ਗਹਨੇ ਿਨੇ ਸੁਹਾਵੇ ॥ 

ਧਨ ਸਿ ਸੁਖ ਪਾਵੈ ਿਾਂ ਤਪਰੁ ਘਤਰ ਆਵੈ ॥੨॥ 

ਗੁਣ ਕਾਮਣ ਕਤਰ ਕਿੰਤੁ ਰੀਝਾਇਆ ॥ 

ਵਤਸ ਕਤਰ ਲੀਨਾ ਗੁਤਰ ਿਰਮੁ ਚੁਕਾਇਆ ॥ 

ਸਿ ਤੇ ਊਚਾ ਮਿੰਦਰ ੁਮੇਰਾ ॥ 

ਸਿ ਕਾਮਤਣ ਤਤਆਗੀ ਤਪਰਉ ਪਰੀਤਮੁ ਮੇਰਾ ॥੩॥ 

ਪਰਗਤਿਆ ਸੂਰ ੁਿੋਤਤ ਉਿੀਆਰਾ ॥ 

ਸੇਿ ਤਵਛਾਈ ਸਰਧ ਅਪਾਰਾ ॥ 

ਨਵ ਰਿੰਗ ਲਾਲੁ ਸੇਿ ਰਾਵਣ ਆਇਆ ॥ 

ਿਨ ਨਾਨਕ ਤਪਰ ਧਨ ਤਮਤਲ ਸਖੁੁ ਪਾਇਆ ॥੪॥੪॥ 
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ਗਰੀਿਾ ਉਪਤਰ ਤਿ ਤਖਿੰਿ ੈਦਾਿੀ ॥ 
 

ਗਉਿੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (199-11) 

ਗਰੀਿਾ ਉਪਤਰ ਤਿ ਤਖਿੰਿ ੈਦਾਿੀ ॥ 

ਪਾਰਿਰਹਤਮ ਸਾ ਅਗਤਨ ਮਤਹ ਸਾਿੀ ॥੧॥ 

ਪੂਰਾ ਤਨਆਉ ਕਰੇ ਕਰਤਾਰੁ ॥ 

ਅਪੁਨ ੇਦਾਸ ਕਉ ਰਾਖਨਹਾਰੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਆਤਦ ਿੁਗਾਤਦ ਪਰਗਤਿ ਪਰਤਾਪੁ ॥ 

ਤਨਿੰਦਕੁ ਮੁਆ ਉਪਤਿ ਵਡ ਤਾਪੁ ॥੨॥ 

ਤਤਤਨ ਮਾਤਰਆ ਤਿ ਰਖੈ ਨ ਕਇੋ ॥ 

ਆਗੈ ਪਾਛੈ ਮਿੰਦੀ ਸੋਇ ॥੩॥ 

ਅਪੁਨ ੇਦਾਸ ਰਾਖ ੈਕਿੰਤਿ ਲਾਇ ॥ 

ਸਰਤਣ ਨਾਨਕ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਤਧਆਇ ॥੪॥੯੮॥੧੬੭॥ 
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ਗਲੀ ਿਗੋ ੁਨ ਹੋਈ ॥ 
 

ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੧ ਘਰੁ ੭ (730-10) 

ਿੋਗੁ ਨ ਤਖਿੰਥਾ ਿੋਗ ੁਨ ਡਿੰਡ ੈਿਗੋੁ ਨ ਿਸਮ ਚਿਾਈਐ ॥ 

ਿੋਗੁ ਨ ਮਿੁੰਦੀ ਮਿੂੰਤਡ ਮੁਡਾਇਐ ਿੋਗੁ ਨ ਤਸਿੰਙੀ ਵਾਈਐ ॥ 

ਅਿੰਿਨ ਮਾਤਹ ਤਨਰਿੰਿਤਨ ਰਹੀਐ ਿੋਗ ਿੁਗਤਤ ਇਵ ਪਾਈਐ ॥੧॥ 

ਗਲੀ ਿਗੋੁ ਨ ਹੋਈ ॥ 

ਏਕ ਤਦਰਸਤਿ ਕਤਰ ਸਮਸਤਰ ਿਾਣ ੈਿੋਗੀ ਕਹੀਐ ਸੋਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਿੋਗੁ ਨ ਿਾਹਤਰ ਮਿੀ ਮਸਾਣੀ ਿੋਗੁ ਨ ਤਾਿੀ ਲਾਈਐ ॥ 

ਿੋਗੁ ਨ ਦਤੇਸ ਤਦਸਿੰਤਤਰ ਿਤਵਐ ਿੋਗੁ ਨ ਤੀਰਤਥ ਨਾਈਐ ॥ 

ਅਿੰਿਨ ਮਾਤਹ ਤਨਰਿੰਿਤਨ ਰਹੀਐ ਿੋਗ ਿੁਗਤਤ ਇਵ ਪਾਈਐ ॥੨॥ 

ਸਤਤਗੁਰੁ ਿੇਿ ੈਤਾ ਸਹਸਾ ਤੂਿ ੈਧਾਵਤੁ ਵਰਤਿ ਰਹਾਈਐ ॥ 

ਤਨਝਰੁ ਝਰ ੈਸਹਿ ਧੁਤਨ ਲਾਗ ੈਘਰ ਹੀ ਪਰਚਾ ਪਾਈਐ ॥ 

ਅਿੰਿਨ ਮਾਤਹ ਤਨਰਿੰਿਤਨ ਰਹੀਐ ਿੋਗ ਿੁਗਤਤ ਇਵ ਪਾਈਐ ॥੩॥ 

ਨਾਨਕ ਿੀਵਤਤਆ ਮਤਰ ਰਹੀਐ ਐਸਾ ਿੋਗ ੁਕਮਾਈਐ ॥ 

ਵਾਿੇ ਿਾਝਹੁ ਤਸਿੰਙੀ ਵਾਿ ੈਤਉ ਤਨਰਿਉ ਪਦ ੁਪਾਈਐ ॥ 

ਅਿੰਿਨ ਮਾਤਹ ਤਨਰਿੰਿਤਨ ਰਹੀਐ ਿੋਗ ਿੁਗਤਤ ਤਉ ਪਾਈਐ ॥੪॥੧॥੮॥ 
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ਗਾਉ ਗਾਉ ਰੀ ਦੁਲਹਨੀ ਮਿੰਗਲਚਾਰਾ ॥ 
 

ਆਸਾ ਕਿੀਰ ਿੀਉ ॥ (482-2) 

ਤਨੁ ਰਨੈੀ ਮਨੁ ਪੁਨ ਰਤਪ ਕਤਰ ਹਉ ਪਾਚਉ ਤਤ ਿਰਾਤੀ ॥ 

ਰਾਮ ਰਾਇ ਤਸਉ ਿਾਵਤਰ ਲੈਹਉ ਆਤਮ ਤਤਹ ਰਿੰਤਗ ਰਾਤੀ ॥੧॥ 

ਗਾਉ ਗਾਉ ਰੀ ਦੁਲਹਨੀ ਮਿੰਗਲਚਾਰਾ ॥ 

ਮੇਰੇ ਤਗਰਹ ਆਏ ਰਾਿਾ ਰਾਮ ਿਤਾਰਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਨਾਤਿ ਕਮਲ ਮਤਹ ਿੇਦੀ ਰਤਚ ਲੇ ਿਰਹਮ ਤਗਆਨ ਉਚਾਰਾ ॥ 

ਰਾਮ ਰਾਇ ਸ ੋਦੂਲਹੁ ਪਾਇਓ ਅਸ ਿਡਿਾਗ ਹਮਾਰਾ ॥੨॥ 

ਸੁਤਰ ਨਰ ਮੁਤਨ ਿਨ ਕਉਤਕ ਆਏ ਕੋਤਿ ਤੇਤੀਸ ਉਿਾਨਾਂ ॥ 

ਕਤਹ ਕਿੀਰ ਮੋਤਹ ਤਿਆਤਹ ਚਲੇ ਹੈ ਪੁਰਖ ਏਕ ਿਗਵਾਨਾ ॥੩॥੨॥੨੪॥ 
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ਗਾਇਓ ਰੀ ਮੈ ਗੁਣ ਤਨਤਧ ਮਿੰਗਲ ਗਾਇਓ ॥ 
 

ਸਾਰਗ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (1206-13) 

ਗਾਇਓ ਰੀ ਮ ੈਗੁਣ ਤਨਤਧ ਮਿੰਗਲ ਗਾਇਓ ॥ 

ਿਲੇ ਸਿੰਿੋਗ ਿਲੇ ਤਦਨ ਅਉਸਰ ਿਉ ਗੋਪਾਲੁ ਰੀਝਾਇਓ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਸਿੰਤਹ ਚਰਨ ਮੋਰਲੋ ਮਾਥਾ ॥ 

ਹਮਰੇ ਮਸਤਤਕ ਸਿੰਤ ਧਰੇ ਹਾਥਾ ॥੧॥ 

ਸਾਧਹ ਮਿੰਤ ੁਮੋਰਲੋ ਮਨੂਆ ॥ 

ਤਾ ਤ ੇਗਤ ੁਹੋਏ ਤਰੈ ਗੁਨੀਆ ॥੨॥ 

ਿਗਤਹ ਦਰਸੁ ਦੇਤਖ ਨੈਨ ਰਿੰਗਾ ॥ 

ਲੋਿ ਮੋਹ ਤੂਿੇ ਿਰਮ ਸਿੰਗਾ ॥੩॥ 

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਸੁਖ ਸਹਿ ਅਨਿੰਦਾ ॥ 

ਖੋਤਲਿ੍ਹਹ ਿੀਤਤ ਤਮਲ ੇਪਰਮਾਨਿੰਦਾ ॥੪॥੧੪॥ 
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ਗਾਵਉ ਗੁਣ ਕੀਰਤਨੁ ਤਨਤ ਸੁਆਮੀ ਕਤਰ ਤਕਰਪਾ ਨਾਨਕ ਦੀਿੈ ਦਾਨੁ ॥ 
 

ਤਿਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (827-6) 

ਹਤਰ ਕੇ ਚਰਨ ਿਤਪ ਿਾਂਉ ਕੁਰਿਾਨੁ ॥ 

ਗੁਰੁ ਮੇਰਾ ਪਾਰਿਰਹਮ ਪਰਮੇਸਰੁੁ ਤਾ ਕਾ ਤਹਰਦੈ ਧਤਰ ਮਨ ਤਧਆਨੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਤਸਮਤਰ ਤਸਮਤਰ ਤਸਮਤਰ ਸੁਖਦਾਤਾ ਿਾ ਕਾ ਕੀਆ ਸਗਲ ਿਹਾਨੁ ॥ 

ਰਸਨਾ ਰਵਹੁ ਏਕੁ ਨਾਰਾਇਣ ੁਸਾਚੀ ਦਰਗਹ ਪਾਵਹੁ ਮਾਨ ੁ॥੧॥ 

ਸਾਧੂ ਸਿੰਗੁ ਪਰਾਪਤਤ ਿਾ ਕਉ ਤਤਨ ਹੀ ਪਾਇਆ ਏਹੁ ਤਨਧਾਨ ੁ॥ 

ਗਾਵਉ ਗੁਣ ਕੀਰਤਨ ੁਤਨਤ ਸਆੁਮੀ ਕਤਰ ਤਕਰਪਾ ਨਾਨਕ ਦੀਿ ੈਦਾਨੁ ॥੨॥੨੯॥੧੧੫॥ 
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ਗਾਵਹੁ ਗਾਵਹ ੁਕਾਮਣੀ ਤਿਿੇਕ ਿੀਚਾਰੁ ॥ 
 

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੧ ॥ (351-13) 

ਕਤਰ ਤਕਰਪਾ ਅਪਨ ੈਘਤਰ ਆਇਆ ਤਾ ਤਮਤਲ ਸਖੀਆ ਕਾਿੁ ਰਚਾਇਆ ॥ 

ਖੇਲੁ ਦੇਤਖ ਮਤਨ ਅਨਦ ੁਿਇਆ ਸਹੁ ਵੀਆਹਣ ਆਇਆ ॥੧॥ 

ਗਾਵਹੁ ਗਾਵਹੁ ਕਾਮਣੀ ਤਿਿੇਕ ਿੀਚਾਰੁ ॥ 

ਹਮਰੈ ਘਤਰ ਆਇਆ ਿਗਿੀਵਨੁ ਿਤਾਰ ੁ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਗੁਰੂ ਦੁਆਰ ੈਹਮਰਾ ਵੀਆਹੁ ਤਿ ਹੋਆ ਿਾਂ ਸਹੁ ਤਮਤਲਆ ਤਾਂ ਿਾਤਨਆ ॥ 

ਤਤਹੁ ਲੋਕਾ ਮਤਹ ਸਿਦੁ ਰਤਵਆ ਹੈ ਆਪ ੁਗਇਆ ਮਨ ੁਮਾਤਨਆ ॥੨॥ 

ਆਪਣਾ ਕਾਰਿੁ ਆਤਪ ਸਵਾਰੇ ਹੋਰਤਨ ਕਾਰਿੁ ਨ ਹੋਈ ॥ 

ਤਿਤੁ ਕਾਰਤਿ ਸਤ ੁਸਿੰਤੋਖੁ ਦਇਆ ਧਰਮੁ ਹੈ ਗੁਰਮੁਤਖ ਿੂਝ ੈਕਈੋ ॥੩॥ 

ਿਨਤਤ ਨਾਨਕ ੁਸਿਨਾ ਕਾ ਤਪਰ ੁਏਕੋ ਸਇੋ ॥ 

ਤਿਸ ਨੋ ਨਦਤਰ ਕਰ ੇਸਾ ਸੋਹਾਗਤਣ ਹੋਇ ॥੪॥੧੦॥ 
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ਤਗਆਨ ੁਤਧਆਨੁ ਤਕਛੁ ਕਰਮੁ ਨ ਿਾਨਾ ਨਾਤਹਨ ਤਨਰਮਲ ਕਰਣੀ ॥ 
 

ਿਤੈਸਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (702-9) 

ਆਏ ਅਤਨਕ ਿਨਮ ਿਰਤਮ ਸਰਣੀ ॥ 

ਉਧਰੁ ਦੇਹ ਅਿੰਧ ਕੂਪ ਤੇ ਲਾਵਹੁ ਅਪੁਨੀ ਚਰਣੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਤਗਆਨ ੁਤਧਆਨੁ ਤਕਛੁ ਕਰਮੁ ਨ ਿਾਨਾ ਨਾਤਹਨ ਤਨਰਮਲ ਕਰਣੀ ॥ 

ਸਾਧਸਿੰਗਤਤ ਕੈ ਅਿੰਚਤਲ ਲਾਵਹੁ ਤਿਖਮ ਨਦੀ ਿਾਇ ਤਰਣੀ ॥੧॥ 

ਸੁਖ ਸਿੰਪਤਤ ਮਾਇਆ ਰਸ ਮੀਿੇ ਇਹ ਨਹੀ ਮਨ ਮਤਹ ਧਰਣੀ ॥ 

ਹਤਰ ਦਰਸਨ ਤਤਰਪਤਤ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਪਾਵਤ ਹਤਰ ਨਾਮ ਰਿੰਗ ਆਿਰਣੀ ॥੨॥੮॥੧੨॥ 
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ਤਗਆਨੀ ਹਤਰ ਿੋਲਹੁ ਤਦਨੁ ਰਾਤਤ ॥ 
 

ਮਲਾਰ ਮਹਲਾ ੪ ॥ (1264-7) 

ਤਿਨਹ ਕੈ ਹੀਅਰ ੈਿਤਸਓ ਮੇਰਾ ਸਤਤਗੁਰੁ ਤ ੇਸਿੰਤ ਿਲ ੇਿਲ ਿਾਂਤਤ ॥ 

ਤਤਨਹ ਦੇਖ ੇਮੇਰਾ ਮਨੁ ਤਿਗਸੈ ਹਉ ਤਤਨ ਕੈ ਸਦ ਿਤਲ ਿਾਂਤ ॥੧॥ 

ਤਗਆਨੀ ਹਤਰ ਿੋਲਹ ੁਤਦਨ ੁਰਾਤਤ ॥ 

ਤਤਨਹ ਕੀ ਤਤਰਸਨਾ ਿੂਖ ਸਿ ਉਤਰੀ ਿੋ ਗੁਰਮਤਤ ਰਾਮ ਰਸੁ ਖਾਂਤਤ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਹਤਰ ਕੇ ਦਾਸ ਸਾਧ ਸਖਾ ਿਨ ਤਿਨ ਤਮਤਲਆ ਲਤਹ ਿਾਇ ਿਰਾਂਤਤ ॥ 

ਤਿਉ ਿਲ ਦੁਧ ਤਿਿੰਨ ਤਿਿੰਨ ਕਾਢ ੈਚੁਤਣ ਹਿੰਸੁਲਾ ਤਤਉ ਦੇਹੀ ਤੇ ਚੁਤਣ ਕਾਢ ੈਸਾਧੂ ਹਉਮੈ ਤਾਤਤ ॥੨॥ 

ਤਿਨ ਕੈ ਪਰੀਤਤ ਨਾਹੀ ਹਤਰ ਤਹਰਦ ੈਤੇ ਕਪਿੀ ਨਰ ਤਨਤ ਕਪਿੁ ਕਮਾਂਤਤ ॥ 

ਤਤਨ ਕਉ ਤਕਆ ਕੋਈ ਦਇੇ ਖਵਾਲੈ ਓਇ ਆਤਪ ਿੀਤਿ ਆਪੇ ਹੀ ਖਾਂਤਤ ॥੩॥ 

ਹਤਰ ਕਾ ਤਚਹਨੁ ਸੋਈ ਹਤਰ ਿਨ ਕਾ ਹਤਰ ਆਪੇ ਿਨ ਮਤਹ ਆਪੁ ਰਖਾਂਤਤ ॥ 

ਧਨੁ ਧਿੰਨ ੁਗੁਰੂ ਨਾਨਕੁ ਸਮਦਰਸੀ ਤਿਤਨ ਤਨਿੰਦਾ ਉਸਤਤਤ ਤਰੀ ਤਰਾਂਤਤ ॥੪॥੫॥ 
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ਤਗਆਨੀ ਗਰੁ ਤਿਨ ੁਿਗਤਤ ਨ ਹੋਈ ॥ 
 

ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੪ ॥ (732-6) 

ਹਤਰ ਹਤਰ ਕਰਤਹ ਤਨਤ ਕਪਿ ੁਕਮਾਵਤਹ ਤਹਰਦਾ ਸੁਧੁ ਨ ਹੋਈ ॥ 

ਅਨਤਦਨ ੁਕਰਮ ਕਰਤਹ ਿਹੁਤੇਰੇ ਸਪੁਨ ੈਸੁਖੁ ਨ ਹੋਈ ॥੧॥ 

ਤਗਆਨੀ ਗੁਰ ਤਿਨ ੁਿਗਤਤ ਨ ਹੋਈ ॥ 

ਕੋਰ ੈਰਿੰਗੁ ਕਦੇ ਨ ਚਿੈ ਿੇ ਲੋਚੈ ਸਿੁ ਕੋਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਿਪੁ ਤਪ ਸਿੰਿਮ ਵਰਤ ਕਰ ੇਪਿੂਾ ਮਨਮੁਖ ਰੋਗੁ ਨ ਿਾਈ ॥ 

ਅਿੰਤਤਰ ਰਗੋੁ ਮਹਾ ਅਤਿਮਾਨਾ ਦੂਿੈ ਿਾਇ ਖੁਆਈ ॥੨॥ 

ਿਾਹਤਰ ਿੇਖ ਿਹੁਤੁ ਚਤੁਰਾਈ ਮਨੂਆ ਦਹ ਤਦਤਸ ਧਾਵੈ ॥ 

ਹਉਮੈ ਤਿਆਤਪਆ ਸਿਦੁ ਨ ਚੀਨਹੈ ਤਫਤਰ ਤਫਤਰ ਿੂਨੀ ਆਵੈ ॥੩॥ 

ਨਾਨਕ ਨਦਤਰ ਕਰੇ ਸੋ ਿੂਝ ੈਸੋ ਿਨੁ ਨਾਮੁ ਤਧਆਏ ॥ 

ਗੁਰ ਪਰਸਾਦੀ ਏਕੋ ਿੂਝ ੈਏਕਸੁ ਮਾਤਹ ਸਮਾਏ ॥੪॥੪॥ 
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ਗੁਸਾਈ ਪਰਤਾਪੁ ਤੁਹਾਰੋ ਡੀਿਾ ॥ 
 

ਸਾਰਗ ਮਹਲਾ ੫ ਅਸਿਪਦੀਆ ਘਰੁ ੧     (1235-3) 

ਗੁਸਾਈ ਪਰਤਾਪੁ ਤੁਹਾਰੋ ਡੀਿਾ ॥ 

ਕਰਨ ਕਰਾਵਨ ਉਪਾਇ ਸਮਾਵਨ ਸਗਲ ਛਤਰਪਤਤ ਿੀਿਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਰਾਣਾ ਰਾਉ ਰਾਿ ਿਏ ਰਿੰਕਾ ਉਤਨ ਝਿੂੇ ਕਹਣੁ ਕਹਾਇਓ ॥ 

ਹਮਰਾ ਰਾਿਨੁ ਸਦਾ ਸਲਾਮਤਤ ਤਾ ਕ ੋਸਗਲ ਘਿਾ ਿਸ ੁਗਾਇਓ ॥੧॥ 

ਉਪਮਾ ਸਨੁਹੁ ਰਾਿਨ ਕੀ ਸਿੰਤਹੁ ਕਹਤ ਿੇਤ ਪਾਹੂਚਾ ॥ 

ਿੇਸੁਮਾਰ ਵਡ ਸਾਹ ਦਾਤਾਰਾ ਊਚੇ ਹੀ ਤ ੇਊਚਾ ॥੨॥ 

ਪਵਤਨ ਪਰੋਇਓ ਸਗਲ ਅਕਾਰਾ ਪਾਵਕ ਕਾਸਿ ਸਿੰਗੇ ॥ 

ਨੀਰੁ ਧਰਤਣ ਕਤਰ ਰਾਖ ੇਏਕਤ ਕੋਇ ਨ ਤਕਸ ਹੀ ਸਿੰਗੇ ॥੩॥ 

ਘਤਿ ਘਤਿ ਕਥਾ ਰਾਿਨ ਕੀ ਚਾਲੈ ਘਤਰ ਘਤਰ ਤੁਝਤਹ ਉਮਾਹਾ ॥ 

ਿੀਅ ਿਿੰਤ ਸਤਿ ਪਾਛ ੈਕਤਰਆ ਪਰਥਮੇ ਤਰਿਕੁ ਸਮਾਹਾ ॥੪॥ 

ਿੋ ਤਕਛ ੁਕਰਣਾ ਸ ੁਆਪੇ ਕਰਣਾ ਮਸਲਤਤ ਕਾਹੂ ਦੀਨਹੀ ॥ 

ਅਤਨਕ ਿਤਨ ਕਤਰ ਕਰਹ ਤਦਖਾਏ ਸਾਚੀ ਸਾਖੀ ਚੀਨਹੀ ॥੫॥ 

ਹਤਰ ਿਗਤਾ ਕਤਰ ਰਾਖੇ ਅਪਨ ੇਦੀਨੀ ਨਾਮੁ ਵਡਾਈ ॥ 

ਤਿਤਨ ਤਿਤਨ ਕਰੀ ਅਵਤਗਆ ਿਨ ਕੀ ਤ ੇਤੈੋਂ ਦੀਏ ਰੁਿਹਾਈ ॥੬॥ 

ਮੁਕਤਤ ਿਏ ਸਾਧਸਿੰਗਤਤ ਕਤਰ ਤਤਨ ਕ ੇਅਵਗਨ ਸਤਿ ਪਰਹਤਰਆ ॥ 

ਤਤਨ ਕਉ ਦੇਤਖ ਿਏ ਤਕਰਪਾਲਾ ਤਤਨ ਿਵ ਸਾਗਰੁ ਤਤਰਆ ॥੭॥ 

ਹਮ ਨਾਨਹੇ ਨੀਚ ਤੁਮੇਿ੍ਹਹ ਿਡ ਸਾਤਹਿ ਕੁਦਰਤਤ ਕਉਣ ਿੀਚਾਰਾ ॥ 

ਮਨੁ ਤਨੁ ਸੀਤਲ ੁਗੁਰ ਦਰਸ ਦਖੇੇ ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਅਧਾਰਾ ॥੮॥੧॥ 
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ਗੁਣ ਗਾਵਾ ਗੁਣ ਤਵਥਰਾ ਗੁਣ ਿੋਲੀ ਮੇਰੀ ਮਾਇ ॥ 
 

ਤਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੪ ॥ (40-12) 

ਗੁਣ ਗਾਵਾ ਗੁਣ ਤਵਥਰਾ ਗੁਣ ਿੋਲੀ ਮੇਰੀ ਮਾਇ ॥ 

ਗੁਰਮੁਤਖ ਸਿਣ ੁਗੁਣਕਾਰੀਆ ਤਮਤਲ ਸਿਣ ਹਤਰ ਗੁਣ ਗਾਇ ॥ 

ਹੀਰ ੈਹੀਰੁ ਤਮਤਲ ਿੇਤਧਆ ਰਿੰਤਗ ਚਲੂਲੈ ਨਾਇ ॥੧॥ 

ਮੇਰੇ ਗੋਤਵਿੰਦਾ ਗੁਣ ਗਾਵਾ ਤਤਰਪਤਤ ਮਤਨ ਹੋਇ ॥ 

ਅਿੰਤਤਰ ਤਪਆਸ ਹਤਰ ਨਾਮ ਕੀ ਗੁਰ ੁਤੁਤਸ ਤਮਲਾਵ ੈਸਇੋ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਮਨੁ ਰਿੰਗਹੁ ਵਡਿਾਗੀਹੋ ਗੁਰੁ ਤਿੁਾ ਕਰ ੇਪਸਾਉ ॥ 

ਗੁਰੁ ਨਾਮੁ ਤਦਰਿਾਏ ਰਿੰਗ ਤਸਉ ਹਉ ਸਤਤਗੁਰ ਕੈ ਿਤਲ ਿਾਉ ॥ 

ਤਿਨੁ ਸਤਤਗੁਰ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਨ ਲਿਈ ਲਖ ਕੋਿੀ ਕਰਮ ਕਮਾਉ ॥੨॥ 

ਤਿਨੁ ਿਾਗਾ ਸਤਤਗੁਰੁ ਨਾ ਤਮਲੈ ਘਤਰ ਿੈਤਿਆ ਤਨਕਤਿ ਤਨਤ ਪਾਤਸ ॥ 

ਅਿੰਤਤਰ ਅਤਗਆਨ ਦੁਖੁ ਿਰਮੁ ਹੈ ਤਵਤਚ ਪਿਦਾ ਦੂਤਰ ਪਈਆਤਸ ॥ 

ਤਿਨੁ ਸਤਤਗੁਰ ਿੇਿੇ ਕਿੰਚਨੁ ਨਾ ਥੀਐ ਮਨਮੁਖੁ ਲੋਹੁ ਿੂਡਾ ਿੇਿੀ ਪਾਤਸ ॥੩॥ 

ਸਤਤਗੁਰੁ ਿੋਤਹਥੁ ਹਤਰ ਨਾਵ ਹੈ ਤਕਤੁ ਤਿਤਧ ਚਤਿਆ ਿਾਇ ॥ 

ਸਤਤਗੁਰ ਕੈ ਿਾਣ ੈਿੋ ਚਲ ੈਤਵਤਚ ਿੋਤਹਥ ਿੈਿਾ ਆਇ ॥ 

ਧਿੰਨੁ ਧਿੰਨੁ ਵਡਿਾਗੀ ਨਾਨਕਾ ਤਿਨਾ ਸਤਤਗੁਰੁ ਲਏ ਤਮਲਾਇ ॥੪॥੩॥੬੭॥ 
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ਗੁਣ ਗਾਵਾ ਤਨਤ ਤਨਤ ਸਦ ਹਤਰ ਕੇ ਮਨੁ ਿੀਵੈ ਨਾਮੁ ਸੁਤਣ ਤੇਰਾ ॥ 
 

ਵਡਹਿੰਸੁ ਮਹਲਾ ੪ ਘਰੁ ੨  (561-11) 

ਮੈ ਮਤਨ ਵਡੀ ਆਸ ਹਰੇ ਤਕਉ ਕਤਰ ਹਤਰ ਦਰਸਨ ੁਪਾਵਾ ॥ 

ਹਉ ਿਾਇ ਪੁਛਾ ਅਪਨੇ ਸਤਗਰੁ ੈਗੁਰ ਪੁਤਛ ਮਨੁ ਮੁਗਧੁ ਸਮਝਾਵਾ ॥ 

ਿੂਲਾ ਮਨੁ ਸਮਝ ੈਗੁਰ ਸਿਦੀ ਹਤਰ ਹਤਰ ਸਦਾ ਤਧਆਏ ॥ 

ਨਾਨਕ ਤਿਸੁ ਨਦਤਰ ਕਰ ੇਮੇਰਾ ਤਪਆਰਾ ਸੋ ਹਤਰ ਚਰਣੀ ਤਚਤੁ ਲਾਏ ॥੧॥ 

ਹਉ ਸਤਿ ਵੇਸ ਕਰੀ ਤਪਰ ਕਾਰਤਣ ਿੇ ਹਤਰ ਪਰਿ ਸਾਚੇ ਿਾਵਾ ॥ 

ਸੋ ਤਪਰੁ ਤਪਆਰਾ ਮ ੈਨਦਤਰ ਨ ਦੇਖੈ ਹਉ ਤਕਉ ਕਤਰ ਧੀਰਿੁ ਪਾਵਾ ॥ 

ਤਿਸੁ ਕਾਰਤਣ ਹਉ ਸੀਗਾਰ ੁਸੀਗਾਰੀ ਸੋ ਤਪਰ ੁਰਤਾ ਮੇਰਾ ਅਵਰਾ ॥ 

ਨਾਨਕ ਧਨੁ ਧਿੰਨੁ ਧਿੰਨੁ ਸੋਹਾਗਤਣ ਤਿਤਨ ਤਪਰ ੁਰਾਤਵਅਿਾ ਸਚ ੁਸਵਰਾ ॥੨॥ 

ਹਉ ਿਾਇ ਪੁਛਾ ਸੋਹਾਗ ਸੁਹਾਗਤਣ ਤੁਸੀ ਤਕਉ ਤਪਰੁ ਪਾਇਅਿਾ ਪਰਿੁ ਮੇਰਾ ॥ 

ਮੈ ਊਪਤਰ ਨਦਤਰ ਕਰੀ ਤਪਤਰ ਸਾਚੈ ਮੈ ਛੋਤਡਅਿਾ ਮੇਰਾ ਤੇਰਾ ॥ 

ਸਿੁ ਮਨ ੁਤਨੁ ਿੀਉ ਕਰਹੁ ਹਤਰ ਪਰਿ ਕਾ ਇਤੁ ਮਾਰਤਗ ਿੈਣੇ ਤਮਲੀਐ ॥ 

ਆਪਨਿਾ ਪਰਿੁ ਨਦਤਰ ਕਤਰ ਦਖੈੇ ਨਾਨਕ ਿੋਤਤ ਿੋਤੀ ਰਲੀਐ ॥੩॥ 

ਿੋ ਹਤਰ ਪਰਿ ਕਾ ਮ ੈਦੇਇ ਸਨਹੇਾ ਤਤਸ ੁਮਨ ੁਤਨੁ ਅਪਣਾ ਦੇਵਾ ॥ 

ਤਨਤ ਪਖਾ ਫੇਰੀ ਸਵੇ ਕਮਾਵਾ ਤਤਸੁ ਆਗ ੈਪਾਣੀ ਢੋਵਾਂ ॥ 

ਤਨਤ ਤਨਤ ਸਵੇ ਕਰੀ ਹਤਰ ਿਨ ਕੀ ਿੋ ਹਤਰ ਹਤਰ ਕਥਾ ਸੁਣਾਏ ॥ 

ਧਨੁ ਧਿੰਨ ੁਗੁਰੂ ਗੁਰ ਸਤਤਗੁਰੁ ਪਰੂਾ ਨਾਨਕ ਮਤਨ ਆਸ ਪੁਿਾਏ ॥੪॥ 

ਗੁਰੁ ਸਿਣੁ ਮੇਰਾ ਮੇਤਲ ਹਰ ੇਤਿਤੁ ਤਮਤਲ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਤਧਆਵਾ ॥ 

ਗੁਰ ਸਤਤਗੁਰ ਪਾਸਹ ੁਹਤਰ ਗੋਸਤਿ ਪਛੂਾਂ ਕਤਰ ਸਾਂਝੀ ਹਤਰ ਗੁਣ ਗਾਵਾਂ ॥ 

ਗੁਣ ਗਾਵਾ ਤਨਤ ਤਨਤ ਸਦ ਹਤਰ ਕੇ ਮਨੁ ਿੀਵ ੈਨਾਮੁ ਸੁਤਣ ਤਰੇਾ ॥ 

ਨਾਨਕ ਤਿਤੁ ਵੇਲਾ ਤਵਸਰ ੈਮੇਰਾ ਸੁਆਮੀ ਤਤਤ ੁਵਲੇੈ ਮਤਰ ਿਾਇ ਿੀਉ ਮੇਰਾ ॥੫॥ 

ਹਤਰ ਵੇਖਣ ਕਉ ਸਿੁ ਕੋਈ ਲੋਚੈ ਸੋ ਵੇਖੈ ਤਿਸ ੁਆਤਪ ਤਵਖਾਲ ੇ॥ 

ਤਿਸ ਨੋ ਨਦਤਰ ਕਰ ੇਮੇਰਾ ਤਪਆਰਾ ਸ ੋਹਤਰ ਹਤਰ ਸਦਾ ਸਮਾਲੇ ॥ 

ਸੋ ਹਤਰ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਸਦਾ ਸਦਾ ਸਮਾਲ ੇਤਿਸ ੁਸਤਗੁਰੁ ਪੂਰਾ ਮੇਰਾ ਤਮਤਲਆ ॥ 

ਨਾਨਕ ਹਤਰ ਿਨ ਹਤਰ ਇਕੇ ਹਏੋ ਹਤਰ ਿਤਪ ਹਤਰ ਸੇਤੀ ਰਤਲਆ ॥੬॥੧॥੩॥ 
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ਗੁਣ ਗਪੋਾਲ ਗਾਈਅਤਹ ਤਦਨੁ ਰਾਤੀ ॥ 
 

ਗਉਿੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (194-9) 

ਤਸਮਰਤ ਸੁਆਮੀ ਤਕਲਤਵਖ ਨਾਸੇ ॥ 

ਸੂਖ ਸਹਿ ਆਨਿੰਦ ਤਨਵਾਸੇ ॥੧॥ 

ਰਾਮ ਿਨਾ ਕਉ ਰਾਮ ਿਰਸੋਾ ॥ 

ਨਾਮੁ ਿਪਤ ਸਿ ੁਤਮਤਿਓ ਅਿੰਦਸੇਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਸਾਧਸਿੰਤਗ ਕਛੁ ਿਉ ਨ ਿਰਾਤੀ ॥ 

ਗੁਣ ਗੋਪਾਲ ਗਾਈਅਤਹ ਤਦਨੁ ਰਾਤੀ ॥੨॥ 

ਕਤਰ ਤਕਰਪਾ ਪਰਿ ਿਿੰਧਨ ਛੋਿ ॥ 

ਚਰਣ ਕਮਲ ਕੀ ਦੀਨੀ ਓਿ ॥੩॥ 

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਮਤਨ ਿਈ ਪਰਤੀਤਤ ॥ 

ਤਨਰਮਲ ਿਸੁ ਪੀਵਤਹ ਿਨ ਨੀਤਤ ॥੪॥੭੩॥੧੪੨॥ 
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ਗੁਣ ਗਪੋਾਲ ਪਰਿ ਕੇ ਤਨਤ ਗਾਹਾ ॥ 
 

ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (742-8) 

ਗੁਣ ਗੋਪਾਲ ਪਰਿ ਕੇ ਤਨਤ ਗਾਹਾ ॥ 

ਅਨਦ ਤਿਨੋਦ ਮਿੰਗਲ ਸੁਖ ਤਾਹਾ ॥੧॥ 

ਚਲੁ ਸਖੀਏ ਪਰਿ ੁਰਾਵਣ ਿਾਹਾ ॥ 

ਸਾਧ ਿਨਾ ਕੀ ਚਰਣੀ ਪਾਹਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਕਤਰ ਿੇਨਤੀ ਿਨ ਧੂਤਰ ਿਾਛਾਹਾ ॥ 

ਿਨਮ ਿਨਮ ਕੇ ਤਕਲਤਵਖ ਲਾਹਾਂ ॥੨॥ 

ਮਨੁ ਤਨੁ ਪਰਾਣ ਿੀਉ ਅਰਪਾਹਾ ॥ 

ਹਤਰ ਤਸਮਤਰ ਤਸਮਤਰ ਮਾਨੁ ਮੋਹੁ ਕਿਾਹਾਂ ॥੩॥ 

ਦੀਨ ਦਇਆਲ ਕਰਹੁ ਉਤਸਾਹਾ ॥ 

ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਹਤਰ ਸਰਤਣ ਸਮਾਹਾ ॥੪॥੨੦॥੨੬॥ 
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ਗੁਣਵਿੰਤੀ ਸਚ ੁਪਾਇਆ ਤਤਰਸਨਾ ਤਤਿ ਤਵਕਾਰ ॥ 
 

ਤਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੩ ॥ (36-19) 

ਗੁਣਵਿੰਤੀ ਸਚੁ ਪਾਇਆ ਤਤਰਸਨਾ ਤਤਿ ਤਵਕਾਰ ॥ 

ਗੁਰ ਸਿਦੀ ਮਨੁ ਰਿੰਤਗਆ ਰਸਨਾ ਪਰਮੇ ਤਪਆਤਰ ॥ 

ਤਿਨੁ ਸਤਤਗੁਰ ਤਕਨ ੈਨ ਪਾਇਓ ਕਤਰ ਵੇਖਹੁ ਮਤਨ ਵੀਚਾਤਰ ॥ 

ਮਨਮੁਖ ਮਲੈੁ ਨ ਉਤਰ ੈਤਿਚਰੁ ਗੁਰ ਸਿਤਦ ਨ ਕਰ ੇਤਪਆਰੁ ॥੧॥ 

ਮਨ ਮੇਰ ੇਸਤਤਗੁਰ ਕੈ ਿਾਣ ੈਚਲੁ ॥ 

ਤਨਿ ਘਤਰ ਵਸਤਹ ਅਿੰਤਮਰਤੁ ਪੀਵਤਹ ਤਾ ਸੁਖ ਲਹਤਹ ਮਹਲੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਅਉਗੁਣਵਿੰਤੀ ਗੁਣੁ ਕ ੋਨਹੀ ਿਹਤਣ ਨ ਤਮਲੈ ਹਦੂਤਰ ॥ 

ਮਨਮੁਤਖ ਸਿਦੁ ਨ ਿਾਣਈ ਅਵਗਤਣ ਸੋ ਪਰਿੁ ਦਤੂਰ ॥ 

ਤਿਨੀ ਸਚੁ ਪਛਾਤਣਆ ਸਤਚ ਰਤੇ ਿਰਪੂਤਰ ॥ 

ਗੁਰ ਸਿਦੀ ਮਨੁ ਿਤੇਧਆ ਪਰਿੁ ਤਮਤਲਆ ਆਤਪ ਹਦੂਤਰ ॥੨॥ 

ਆਪੇ ਰਿੰਗਤਣ ਰਿੰਤਗਓਨੁ ਸਿਦ ੇਲਇਓਨ ੁਤਮਲਾਇ ॥ 

ਸਚਾ ਰਿੰਗੁ ਨ ਉਤਰ ੈਿੋ ਸਤਚ ਰਤੇ ਤਲਵ ਲਾਇ ॥ 

ਚਾਰੇ ਕੁਿੰਡਾ ਿਤਵ ਥਕ ੇਮਨਮੁਖ ਿੂਝ ਨ ਪਾਇ ॥ 

ਤਿਸੁ ਸਤਤਗੁਰੁ ਮੇਲੇ ਸ ੋਤਮਲ ੈਸਚੈ ਸਿਤਦ ਸਮਾਇ ॥੩॥ 

ਤਮਤਰ ਘਣੇਰੇ ਕਤਰ ਥਕੀ ਮੇਰਾ ਦੁਖੁ ਕਾਿ ੈਕੋਇ ॥ 

ਤਮਤਲ ਪਰੀਤਮ ਦੁਖੁ ਕਤਿਆ ਸਿਤਦ ਤਮਲਾਵਾ ਹਇੋ ॥ 

ਸਚੁ ਖਿਣਾ ਸਚੁ ਰਾਤਸ ਹੈ ਸਚੇ ਸਚੀ ਸੋਇ ॥ 

ਸਤਚ ਤਮਲੇ ਸੇ ਨ ਤਵਛੁਿਤਹ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਤਖ ਹੋਇ ॥੪॥੨੬॥੫੯॥ 
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ਗੁਨ ਕੀਰਤਤ ਤਨਤਧ ਮਰੋੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
 

ਗਉਿੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (213-17) 

ਗੁਨ ਕੀਰਤਤ ਤਨਤਧ ਮੋਰੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਤੂਿੰਹੀ ਰਸ ਤਿੰਹੀ ਿਸ ਤਿੰਹੀ ਰੂਪ ਤੂਹੀ ਰਿੰਗ ॥ 

ਆਸ ਓਿ ਪਰਿ ਤੋਰੀ ॥੧॥ 

ਤੂਹੀ ਮਾਨ ਤੂਿੰਹੀ ਧਾਨ ਤੂਹੀ ਪਤਤ ਤੂਹੀ ਪਰਾਨ ॥ 

ਗੁਤਰ ਤੂਿੀ ਲੈ ਿੋਰੀ ॥੨॥ 

ਤੂਹੀ ਤਗਰਤਹ ਤੂਹੀ ਿਤਨ ਤੂਹੀ ਗਾਉ ਤੂਹੀ ਸੁਤਨ ॥ 

ਹੈ ਨਾਨਕ ਨੇਰ ਨੇਰੀ ॥੩॥੩॥੧੫੬॥ 
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ਗੁਨ ਗਤੋਿਿੰਦ ਗਾਇਓ ਨਹੀ ਿਨਮੁ ਅਕਾਰਥ ਕੀਨ ੁ॥ 
 

ਸਲਕੋ ਮਹਲਾ ੯ ॥ (1426-10) 

ਗੁਨ ਗੋਤਿਿੰਦ ਗਾਇਓ ਨਹੀ ਿਨਮੁ ਅਕਾਰਥ ਕੀਨ ੁ॥ 

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਹਤਰ ਿਿੁ ਮਨਾ ਤਿਹ ਤਿਤਧ ਿਲ ਕਉ ਮੀਨੁ ॥੧॥ 

ਤਿਤਖਅਨ ਤਸਉ ਕਾਹ ੇਰਤਚਓ ਤਨਮਖ ਨ ਹੋਤਹ ਉਦਾਸੁ ॥ 

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਿਿੁ ਹਤਰ ਮਨਾ ਪਰ ੈਨ ਿਮ ਕੀ ਫਾਸ ॥੨॥ 

ਤਰਨਾਪੋ ਇਉ ਹੀ ਗਇਓ ਲੀਓ ਿਰਾ ਤਨੁ ਿੀਤਤ ॥ 

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਿਿੁ ਹਤਰ ਮਨਾ ਅਉਧ ਿਾਤੁ ਹੈ ਿੀਤਤ ॥੩॥ 

ਤਿਰਤਧ ਿਇਓ ਸੂਝ ੈਨਹੀ ਕਾਲ ੁਪਹੂਤਚਓ ਆਤਨ ॥ 

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਨਰ ਿਾਵਰੇ ਤਕਉ ਨ ਿਿ ੈਿਗਵਾਨੁ ॥੪॥ 

ਧਨੁ ਦਾਰਾ ਸਿੰਪਤਤ ਸਗਲ ਤਿਤਨ ਅਪਨੁੀ ਕਤਰ ਮਾਤਨ ॥ 

ਇਨ ਮ ੈਕਛੁ ਸਿੰਗੀ ਨਹੀ ਨਾਨਕ ਸਾਚੀ ਿਾਤਨ ॥੫॥ 

ਪਤਤਤ ਉਧਾਰਨ ਿੈ ਹਰਨ ਹਤਰ ਅਨਾਥ ਕ ੇਨਾਥ ॥ 

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਤਤਹ ਿਾਨੀਐ ਸਦਾ ਿਸਤੁ ਤਮੁ ਸਾਤਥ ॥੬॥ 

ਤਨੁ ਧਨੁ ਤਿਹ ਤੋ ਕਉ ਦੀਓ ਤਾਂ ਤਸਉ ਨੇਹੁ ਨ ਕੀਨ ॥ 

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਨਰ ਿਾਵਰੇ ਅਿ ਤਕਉ ਡੋਲਤ ਦੀਨ ॥੭॥ 

ਤਨੁ ਧਨੁ ਸਿੰਪ ੈਸੁਖ ਦੀਓ ਅਰੁ ਤਿਹ ਨੀਕੇ ਧਾਮ ॥ 

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਸੁਨੁ ਰ ੇਮਨਾ ਤਸਮਰਤ ਕਾਤਹ ਨ ਰਾਮ ੁ॥੮॥ 

ਸਿ ਸੁਖ ਦਾਤਾ ਰਾਮ ੁਹੈ ਦੂਸਰ ਨਾਤਹਨ ਕੋਇ ॥ 

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਸੁਤਨ ਰੇ ਮਨਾ ਤਤਹ ਤਸਮਰਤ ਗਤਤ ਹੋਇ ॥੯॥ 

ਤਿਹ ਤਸਮਰਤ ਗਤਤ ਪਾਈਐ ਤਤਹ ਿਿੁ ਰੇ ਤੈ ਮੀਤ ॥ 

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਸੁਨੁ ਰ ੇਮਨਾ ਅਉਧ ਘਿਤ ਹੈ ਨੀਤ ॥੧੦॥ 

ਪਾਂਚ ਤਤ ਕੋ ਤਨੁ ਰਤਚਓ ਿਾਨਹੁ ਚਤੁਰ ਸੁਿਾਨ ॥ 

ਤਿਹ ਤੇ ਉਪਤਿਓ ਨਾਨਕਾ ਲੀਨ ਤਾਤਹ ਮੈ ਮਾਨ ੁ॥੧੧॥ 

ਘਿ ਘਿ ਮੈ ਹਤਰ ਿੂ ਿਸੈ ਸਿੰਤਨ ਕਤਹਓ ਪੁਕਾਤਰ ॥ 

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਤਤਹ ਿਿੁ ਮਨਾ ਿਉ ਤਨਤਧ ਉਤਰਤਹ ਪਾਤਰ ॥੧੨॥ 

ਸੁਖੁ ਦੁਖੁ ਤਿਹ ਪਰਸ ੈਨਹੀ ਲਿੋੁ ਮੋਹੁ ਅਤਿਮਾਨ ੁ॥ 

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਸੁਨੁ ਰ ੇਮਨਾ ਸੋ ਮੂਰਤਤ ਿਗਵਾਨ ॥੧੩॥ 

ਉਸਤਤਤ ਤਨਿੰਤਦਆ ਨਾਤਹ ਤਿਤਹ ਕਿੰਚਨ ਲੋਹ ਸਮਾਤਨ ॥ 
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ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਸੁਤਨ ਰੇ ਮਨਾ ਮੁਕਤਤ ਤਾਤਹ ਤ ੈਿਾਤਨ ॥੧੪॥ 

ਹਰਖੁ ਸੋਗੁ ਿਾ ਕੈ ਨਹੀ ਿੈਰੀ ਮੀਤ ਸਮਾਤਨ ॥ 

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਸੁਤਨ ਰੇ ਮਨਾ ਮੁਕਤਤ ਤਾਤਹ ਤ ੈਿਾਤਨ ॥੧੫॥ 

ਿੈ ਕਾਹੂ ਕਉ ਦੇਤ ਨਤਹ ਨਤਹ ਿੈ ਮਾਨਤ ਆਨ ॥ 

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਸੁਤਨ ਰੇ ਮਨਾ ਤਗਆਨੀ ਤਾਤਹ ਿਖਾਤਨ ॥੧੬॥ 

ਤਿਤਹ ਤਿਤਖਆ ਸਗਲੀ ਤਿੀ ਲੀਓ ਿੇਖ ਿੈਰਾਗ ॥ 

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਸੁਨੁ ਰ ੇਮਨਾ ਤਤਹ ਨਰ ਮਾਥੈ ਿਾਗ ੁ॥੧੭॥ 

ਤਿਤਹ ਮਾਇਆ ਮਮਤਾ ਤਿੀ ਸਿ ਤੇ ਿਇਓ ਉਦਾਸੁ ॥ 

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਸੁਨੁ ਰ ੇਮਨਾ ਤਤਹ ਘਤਿ ਿਰਹਮ ਤਨਵਾਸੁ ॥੧੮॥ 

ਤਿਤਹ ਪਰਾਨੀ ਹਉਮੈ ਤਿੀ ਕਰਤਾ ਰਾਮ ੁਪਛਾਤਨ ॥ 

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਵਹੁ ਮੁਕਤਤ ਨਰ ੁਇਹ ਮਨ ਸਾਚੀ ਮਾਨ ੁ॥੧੯॥ 

ਿੈ ਨਾਸਨ ਦੁਰਮਤਤ ਹਰਨ ਕਤਲ ਮੈ ਹਤਰ ਕੋ ਨਾਮੁ ॥ 

ਤਨਤਸ ਤਦਨੁ ਿ ੋਨਾਨਕ ਿਿ ੈਸਫਲ ਹੋਤਹ ਤਤਹ ਕਾਮ ॥੨੦॥ 

ਤਿਹਿਾ ਗੁਨ ਗੋਤਿਿੰਦ ਿਿਹੁ ਕਰਨ ਸਨੁਹੁ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ॥ 

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਸੁਤਨ ਰੇ ਮਨਾ ਪਰਤਹ ਨ ਿਮ ਕੈ ਧਾਮ ॥੨੧॥ 

ਿੋ ਪਰਾਨੀ ਮਮਤਾ ਤਿ ੈਲੋਿ ਮੋਹ ਅਹਿੰਕਾਰ ॥ 

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਆਪਨ ਤਰ ੈਅਉਰਨ ਲੇਤ ਉਧਾਰ ॥੨੨॥ 

ਤਿਉ ਸੁਪਨਾ ਅਰ ੁਪੇਖਨਾ ਐਸੇ ਿਗ ਕਉ ਿਾਤਨ ॥ 

ਇਨ ਮ ੈਕਛੁ ਸਾਚੋ ਨਹੀ ਨਾਨਕ ਤਿਨੁ ਿਗਵਾਨ ॥੨੩॥ 

ਤਨਤਸ ਤਦਨੁ ਮਾਇਆ ਕਾਰਨ ੇਪਰਾਨੀ ਡਲੋਤ ਨੀਤ ॥ 

ਕੋਿਨ ਮ ੈਨਾਨਕ ਕੋਊ ਨਾਰਾਇਨੁ ਤਿਹ ਚੀਤਤ ॥੨੪॥ 

ਿਸੈੇ ਿਲ ਤੇ ਿੁਦਿੁਦਾ ਉਪਿ ੈਤਿਨਸੈ ਨੀਤ ॥ 

ਿਗ ਰਚਨਾ ਤੈਸੇ ਰਚੀ ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਸੁਤਨ ਮੀਤ ॥੨੫॥ 

ਪਰਾਨੀ ਕਛ ੂਨ ਚੇਤਈ ਮਤਦ ਮਾਇਆ ਕੈ ਅਿੰਧ ੁ॥ 

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਤਿਨੁ ਹਤਰ ਿਿਨ ਪਰਤ ਤਾਤਹ ਿਮ ਫਿੰਧ ॥੨੬॥ 

ਿਉ ਸੁਖ ਕਉ ਚਾਹੈ ਸਦਾ ਸਰਤਨ ਰਾਮ ਕੀ ਲੇਹ ॥ 

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਸੁਤਨ ਰੇ ਮਨਾ ਦੁਰਲਿ ਮਾਨੁਖ ਦੇਹ ॥੨੭॥ 

ਮਾਇਆ ਕਾਰਤਨ ਧਾਵਹੀ ਮੂਰਖ ਲੋਗ ਅਿਾਨ ॥ 

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਤਿਨੁ ਹਤਰ ਿਿਨ ਤਿਰਥਾ ਿਨਮੁ ਤਸਰਾਨ ॥੨੮॥ 
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ਿੋ ਪਰਾਨੀ ਤਨਤਸ ਤਦਨ ੁਿਿ ੈਰੂਪ ਰਾਮ ਤਤਹ ਿਾਨੁ ॥ 

ਹਤਰ ਿਨ ਹਤਰ ਅਿੰਤਰੁ ਨਹੀ ਨਾਨਕ ਸਾਚੀ ਮਾਨ ੁ॥੨੯॥ 

ਮਨੁ ਮਾਇਆ ਮੈ ਫਤਧ ਰਤਹਓ ਤਿਸਤਰਓ ਗੋਤਿਿੰਦ ਨਾਮੁ ॥ 

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਤਿਨੁ ਹਤਰ ਿਿਨ ਿੀਵਨ ਕਉਨ ੇਕਾਮ ॥੩੦॥ 

ਪਰਾਨੀ ਰਾਮੁ ਨ ਚੇਤਈ ਮਤਦ ਮਾਇਆ ਕੈ ਅਿੰਧ ੁ॥ 

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਹਤਰ ਿਿਨ ਤਿਨੁ ਪਰਤ ਤਾਤਹ ਿਮ ਫਿੰਧ ॥੩੧॥ 

ਸੁਖ ਮੈ ਿਹੁ ਸਿੰਗੀ ਿਏ ਦੁਖ ਮੈ ਸਿੰਤਗ ਨ ਕੋਇ ॥ 

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਹਤਰ ਿਿੁ ਮਨਾ ਅਿੰਤਤ ਸਹਾਈ ਹੋਇ ॥੩੨॥ 

ਿਨਮ ਿਨਮ ਿਰਮਤ ਤਫਤਰਓ ਤਮਤਿਓ ਨ ਿਮ ਕੋ ਤਰਾਸ ੁ॥ 

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਹਤਰ ਿਿੁ ਮਨਾ ਤਨਰਿੈ ਪਾਵਤਹ ਿਾਸੁ ॥੩੩॥ 

ਿਤਨ ਿਹੁਤੁ ਮੈ ਕਤਰ ਰਤਹਓ ਤਮਤਿਓ ਨ ਮਨ ਕ ੋਮਾਨੁ ॥ 

ਦੁਰਮਤਤ ਤਸਉ ਨਾਨਕ ਫਤਧਓ ਰਾਤਖ ਲੇਹ ੁਿਗਵਾਨ ॥੩੪॥ 

ਿਾਲ ਿੁਆਨੀ ਅਰੁ ਤਿਰਤਧ ਫੁਤਨ ਤੀਤਨ ਅਵਸਥਾ ਿਾਤਨ ॥ 

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਹਤਰ ਿਿਨ ਤਿਨੁ ਤਿਰਥਾ ਸਿ ਹੀ ਮਾਨ ੁ॥੩੫॥ 

ਕਰਣੋ ਹੁਤੋ ਸ ੁਨਾ ਕੀਓ ਪਤਰਓ ਲੋਿ ਕੈ ਫਿੰਧ ॥ 

ਨਾਨਕ ਸਤਮਓ ਰਤਮ ਗਇਓ ਅਿ ਤਕਉ ਰਵੋਤ ਅਿੰਧ ॥੩੬॥ 

ਮਨੁ ਮਾਇਆ ਮੈ ਰਤਮ ਰਤਹਓ ਤਨਕਸਤ ਨਾਤਹਨ ਮੀਤ ॥ 

ਨਾਨਕ ਮੂਰਤਤ ਤਚਤਰ ਤਿਉ ਛਾਤਡਤ ਨਾਤਹਨ ਿੀਤਤ ॥੩੭॥ 

ਨਰ ਚਾਹਤ ਕਛੁ ਅਉਰ ਅਉਰ ੈਕੀ ਅਉਰ ੈਿਈ ॥ 

ਤਚਤਵਤ ਰਤਹਓ ਿਗਉਰ ਨਾਨਕ ਫਾਸੀ ਗਤਲ ਪਰੀ ॥੩੮॥ 

ਿਤਨ ਿਹੁਤ ਸੁਖ ਕੇ ਕੀਏ ਦੁਖ ਕੋ ਕੀਓ ਨ ਕੋਇ ॥ 

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਸੁਤਨ ਰੇ ਮਨਾ ਹਤਰ ਿਾਵੈ ਸੋ ਹਇੋ ॥੩੯॥ 

ਿਗਤੁ ਤਿਖਾਰੀ ਤਫਰਤੁ ਹੈ ਸਿ ਕੋ ਦਾਤਾ ਰਾਮੁ ॥ 

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਮਨ ਤਸਮਰੁ ਤਤਹ ਪੂਰਨ ਹਵੋਤਹ ਕਾਮ ॥੪੦॥ 

ਝੂਿੈ ਮਾਨੁ ਕਹਾ ਕਰ ੈਿਗੁ ਸੁਪਨੇ ਤਿਉ ਿਾਨੁ ॥ 

ਇਨ ਮ ੈਕਛੁ ਤੇਰ ੋਨਹੀ ਨਾਨਕ ਕਤਹਓ ਿਖਾਤਨ ॥੪੧॥ 

ਗਰਿੁ ਕਰਤੁ ਹੈ ਦੇਹ ਕੋ ਤਿਨਸ ੈਤਛਨ ਮ ੈਮੀਤ ॥ 

ਤਿਤਹ ਪਰਾਨੀ ਹਤਰ ਿਸੁ ਕਤਹਓ ਨਾਨਕ ਤਤਤਹ ਿਗ ੁਿੀਤਤ ॥੪੨॥ 

ਤਿਹ ਘਤਿ ਤਸਮਰਨੁ ਰਾਮ ਕ ੋਸੋ ਨਰੁ ਮੁਕਤਾ ਿਾਨੁ ॥ 
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ਤਤਤਹ ਨਰ ਹਤਰ ਅਿੰਤਰ ੁਨਹੀ ਨਾਨਕ ਸਾਚੀ ਮਾਨੁ ॥੪੩॥ 

ਏਕ ਿਗਤਤ ਿਗਵਾਨ ਤਿਹ ਪਰਾਨੀ ਕੈ ਨਾਤਹ ਮਤਨ ॥ 

ਿਸੈੇ ਸੂਕਰ ਸੁਆਨ ਨਾਨਕ ਮਾਨੋ ਤਾਤਹ ਤਨੁ ॥੪੪॥ 

ਸੁਆਮੀ ਕ ੋਤਗਰਹੁ ਤਿਉ ਸਦਾ ਸੁਆਨ ਤਿਤ ਨਹੀ ਤਨਤ ॥ 

ਨਾਨਕ ਇਹ ਤਿਤਧ ਹਤਰ ਿਿਉ ਇਕ ਮਤਨ ਹੁਇ ਇਕ ਤਚਤਤ ॥੪੫॥ 

ਤੀਰਥ ਿਰਤ ਅਰੁ ਦਾਨ ਕਤਰ ਮਨ ਮ ੈਧਰ ੈਗੁਮਾਨੁ ॥ 

ਨਾਨਕ ਤਨਹਫਲ ਿਾਤ ਤਤਹ ਤਿਉ ਕੁਿੰਚਰ ਇਸਨਾਨ ੁ॥੪੬॥ 

ਤਸਰੁ ਕਿੰਤਪਓ ਪਗ ਡਗਮਗੇ ਨਨੈ ਿੋਤਤ ਤ ੇਹੀਨ ॥ 

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਇਹ ਤਿਤਧ ਿਈ ਤਊ ਨ ਹਤਰ ਰਤਸ ਲੀਨ ॥੪੭॥ 

ਤਨਿ ਕਤਰ ਦੇਤਖਓ ਿਗਤ ੁਮ ੈਕ ੋਕਾਹੂ ਕੋ ਨਾਤਹ ॥ 

ਨਾਨਕ ਤਥਰੁ ਹਤਰ ਿਗਤਤ ਹੈ ਤਤਹ ਰਾਖੋ ਮਨ ਮਾਤਹ ॥੪੮॥ 

ਿਗ ਰਚਨਾ ਸਿ ਝੂਿ ਹੈ ਿਾਤਨ ਲੇਹੁ ਰੇ ਮੀਤ ॥ 

ਕਤਹ ਨਾਨਕ ਤਥਰੁ ਨਾ ਰਹੈ ਤਿਉ ਿਾਲ ੂਕੀ ਿੀਤਤ ॥੪੯॥ 

ਰਾਮੁ ਗਇਓ ਰਾਵਨੁ ਗਇਓ ਿਾ ਕਉ ਿਹੁ ਪਰਵਾਰ ੁ॥ 

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਤਥਰੁ ਕਛੁ ਨਹੀ ਸਪੁਨ ੇਤਿਉ ਸਿੰਸਾਰ ੁ॥੫੦॥ 

ਤਚਿੰਤਾ ਤਾ ਕੀ ਕੀਿੀਐ ਿ ੋਅਨਹੋਨੀ ਹੋਇ ॥ 

ਇਹੁ ਮਾਰਗੁ ਸਿੰਸਾਰ ਕੋ ਨਾਨਕ ਤਥਰੁ ਨਹੀ ਕੋਇ ॥੫੧॥ 

ਿੋ ਉਪਤਿਓ ਸੋ ਤਿਨਤਸ ਹੈ ਪਰੋ ਆਿੁ ਕੈ ਕਾਤਲ ॥ 

ਨਾਨਕ ਹਤਰ ਗੁਨ ਗਾਇ ਲ ੇਛਾਤਡ ਸਗਲ ਿਿੰਿਾਲ ॥੫੨॥ 

ਦੋਹਰਾ ॥ (1429-6) 

ਿਲੁ ਛੁਿਤਕਓ ਿਿੰਧਨ ਪਰ ੇਕਛ ੂਨ ਹੋਤ ਉਪਾਇ ॥ 

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਅਿ ਓਿ ਹਤਰ ਗਿ ਤਿਉ ਹੋਹੁ ਸਹਾਇ ॥੫੩॥ 

ਿਲੁ ਹੋਆ ਿਿੰਧਨ ਛੁਿੇ ਸਿ ੁਤਕਛੁ ਹੋਤ ਉਪਾਇ ॥ 

ਨਾਨਕ ਸਿੁ ਤਕਛੁ ਤੁਮਰ ੈਹਾਥ ਮੈ ਤੁਮ ਹੀ ਹੋਤ ਸਹਾਇ ॥੫੪॥ 

ਸਿੰਗ ਸਖਾ ਸਤਿ ਤਤਿ ਗਏ ਕਊੋ ਨ ਤਨਿਤਹਓ ਸਾਤਥ ॥ 

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਇਹ ਤਿਪਤਤ ਮੈ ਿੇਕ ਏਕ ਰਘੁਨਾਥ ॥੫੫॥ 

ਨਾਮੁ ਰਤਹਓ ਸਾਧੂ ਰਤਹਓ ਰਤਹਓ ਗੁਰ ੁਗੋਤਿਿੰਦੁ ॥ 

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਇਹ ਿਗਤ ਮ ੈਤਕਨ ਿਤਪਓ ਗੁਰ ਮਿੰਤੁ ॥੫੬॥ 

ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਉਰ ਮ ੈਗਤਹਓ ਿਾ ਕੈ ਸਮ ਨਹੀ ਕੋਇ ॥ 
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ਤਿਹ ਤਸਮਰਤ ਸਿੰਕਿ ਤਮਿ ੈਦਰਸੁ ਤੁਹਾਰ ੋਹੋਇ ॥੫੭॥੧॥ 
_________________________________________________ 

 

ਮੁਿੰਦਾਵਣੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (1429-12) 

ਤਾਲ ਤਵਤਚ ਤਤਿੰਤਨ ਵਸਤੂ ਪਈਓ ਸਤ ੁਸਿੰਤੋਖੁ ਵੀਚਾਰੋ ॥ 

ਅਿੰਤਮਰਤ ਨਾਮੁ ਿਾਕੁਰ ਕਾ ਪਇਓ ਤਿਸ ਕਾ ਸਿਸ ੁਅਧਾਰੋ ॥ 

ਿੇ ਕੋ ਖਾਵ ੈਿੇ ਕ ੋਿੁਿੰਚੈ ਤਤਸ ਕਾ ਹੋਇ ਉਧਾਰ ੋ॥ 

ਏਹ ਵਸਤੁ ਤਿੀ ਨਹ ਿਾਈ ਤਨਤ ਤਨਤ ਰਖੁ ਉਤਰ ਧਾਰੋ ॥ 

ਤਮ ਸਿੰਸਾਰ ੁਚਰਨ ਲਤਗ ਤਰੀਐ ਸਿੁ ਨਾਨਕ ਿਰਹਮ ਪਸਾਰੋ ॥੧॥ 
 
 

ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (1429-14) 

ਤੇਰਾ ਕੀਤਾ ਿਾਤੋ ਨਾਹੀ ਮੈਨ ੋਿਗੋੁ ਕੀਤੋਈ ॥ 

ਮੈ ਤਨਰਗੁਤਣਆਰ ੇਕੋ ਗੁਣੁ ਨਾਹੀ ਆਪੇ ਤਰਸੁ ਪਇਓਈ ॥ 

ਤਰਸੁ ਪਇਆ ਤਮਹਰਾਮਤਤ ਹਈੋ ਸਤਤਗੁਰੁ ਸਿਣੁ ਤਮਤਲਆ ॥ 

ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਤਮਲੈ ਤਾਂ ਿੀਵਾਂ ਤਨੁ ਮਨੁ ਥੀਵ ੈਹਤਰਆ ॥੧॥ 
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ਗੁਨ ਗਤੋਵਦ ਸਦ ਗਾਈਅਤਹ ਪਾਰਿਰਹਮ ਕ ੈਰਿੰਗੇ ਰਾਮ ॥ 
 

ਤਿਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (848-11) 

ਹਤਰ ਖੋਿਹੁ ਵਡਿਾਗੀਹੋ ਤਮਤਲ ਸਾਧੂ ਸਿੰਗੇ ਰਾਮ ॥ 

ਗੁਨ ਗੋਤਵਦ ਸਦ ਗਾਈਅਤਹ ਪਾਰਿਰਹਮ ਕੈ ਰਿੰਗੇ ਰਾਮ ॥ 

ਸੋ ਪਰਿੁ ਸਦ ਹੀ ਸੇਵੀਐ ਪਾਈਅਤਹ ਫਲ ਮਿੰਗ ੇਰਾਮ ॥ 

ਨਾਨਕ ਪਰਿ ਸਰਣਾਗਤੀ ਿਤਪ ਅਨਤ ਤਰਿੰਗੇ ਰਾਮ ॥੧॥ 

ਇਕੁ ਤਤਲ ੁਪਰਿੂ ਨ ਵੀਸਰ ੈਤਿਤਨ ਸਿੁ ਤਕਛ ੁਦੀਨਾ ਰਾਮ ॥ 

ਵਡਿਾਗੀ ਮੇਲਾਵਿਾ ਗੁਰਮੁਤਖ ਤਪਰੁ ਚੀਨਹਾ ਰਾਮ ॥ 

ਿਾਹ ਪਕਤਿ ਤਮ ਤ ੇਕਾਤਢਆ ਕਤਰ ਅਪੁਨਾ ਲੀਨਾ ਰਾਮ ॥ 

ਨਾਮੁ ਿਪਤ ਨਾਨਕ ਿੀਵੈ ਸੀਤਲੁ ਮਨੁ ਸੀਨਾ ਰਾਮ ॥੨॥ 

ਤਕਆ ਗੁਣ ਤੇਰੇ ਕਤਹ ਸਕਉ ਪਰਿ ਅਿੰਤਰਿਾਮੀ ਰਾਮ ॥ 

ਤਸਮਤਰ ਤਸਮਤਰ ਨਾਰਾਇਣ ੈਿਏ ਪਾਰਗਰਾਮੀ ਰਾਮ ॥ 

ਗੁਨ ਗਾਵਤ ਗੋਤਵਿੰਦ ਕ ੇਸਿ ਇਛ ਪੁਿਾਮੀ ਰਾਮ ॥ 

ਨਾਨਕ ਉਧਰ ੇਿਤਪ ਹਰੇ ਸਿਹੂ ਕਾ ਸੁਆਮੀ ਰਾਮ ॥੩॥ 

ਰਸ ਤਿਿੰਤਨਅਿੇ ਅਪੁਨੇ ਰਾਮ ਸਿੰਗੇ ਸੇ ਲੋਇਣ ਨੀਕ ੇਰਾਮ ॥ 

ਪਰਿ ਪੇਖਤ ਇਛਾ ਪਿੰਨੀਆ ਤਮਤਲ ਸਾਿਨ ਿੀ ਕ ੇਰਾਮ ॥ 

ਅਿੰਤਮਰਤ ਰਸੁ ਹਤਰ ਪਾਇਆ ਤਿਤਖਆ ਰਸ ਫੀਕੇ ਰਾਮ ॥ 

ਨਾਨਕ ਿਲੁ ਿਲਤਹ ਸਮਾਇਆ ਿੋਤੀ ਿੋਤਤ ਮੀਕ ੇਰਾਮ ॥੪॥੨॥੫॥੯॥ 
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ਗੁਨੁ ਅਵਗਨੁ ਮੇਰੋ ਕਛੁ ਨ ਿੀਚਾਰੋ ॥ 
 

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (372-7) 

ਗੁਨ ੁਅਵਗਨੁ ਮੇਰ ੋਕਛੁ ਨ ਿੀਚਾਰੋ ॥ 

ਨਹ ਦੇਤਖਓ ਰਪੂ ਰਿੰਗ ਸੀਗਾਰ ੋ॥ 

ਚਿ ਅਚਾਰ ਤਕਛੁ ਤਿਤਧ ਨਹੀ ਿਾਨੀ ॥ 

ਿਾਹ ਪਕਤਰ ਤਪਰਅ ਸੇਿ ੈਆਨੀ ॥੧॥ 

ਸੁਤਨਿ ੋਸਖੀ ਕਿੰਤਤ ਹਮਾਰੋ ਕੀਅਲੋ ਖਸਮਾਨਾ ॥ 

ਕਰੁ ਮਸਤਤਕ ਧਾਤਰ ਰਾਤਖਓ ਕਤਰ ਅਪੁਨਾ ਤਕਆ ਿਾਨ ੈਇਹੁ ਲੋਕੁ ਅਿਾਨਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਸੁਹਾਗੁ ਹਮਾਰੋ ਅਿ ਹੁਤਣ ਸਤੋਹਓ ॥ 

ਕਿੰਤੁ ਤਮਤਲਓ ਮੇਰੋ ਸਿ ੁਦੁਖੁ ਿੋਤਹਓ ॥ 

ਆਂਗਤਨ ਮੇਰ ੈਸੋਿਾ ਚਿੰਦ ॥ 

ਤਨਤਸ ਿਾਸੁਰ ਤਪਰਅ ਸਿੰਤਗ ਅਨਿੰਦ ॥੨॥ 

ਿਸਤਰ ਹਮਾਰ ੇਰਿੰਤਗ ਚਲੂਲ ॥ 

ਸਗਲ ਆਿਰਣ ਸੋਿਾ ਕਿੰਤਿ ਫੂਲ ॥ 

ਤਪਰਅ ਪੇਖੀ ਤਦਰਸਤਿ ਪਾਏ ਸਗਲ ਤਨਧਾਨ ॥ 

ਦੁਸਿ ਦੂਤ ਕੀ ਚੂਕੀ ਕਾਤਨ ॥੩॥ 

ਸਦ ਖੁਸੀਆ ਸਦਾ ਰਿੰਗ ਮਾਣੇ ॥ 

ਨਉ ਤਨਤਧ ਨਾਮੁ ਤਗਰਹ ਮਤਹ ਤਤਰਪਤਾਨੇ ॥ 

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਿਉ ਤਪਰਤਹ ਸੀਗਾਰੀ ॥ 

ਤਥਰੁ ਸੋਹਾਗਤਨ ਸਿੰਤਗ ਿਤਾਰੀ ॥੪॥੭॥ 
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ਗੁਪਤੁ ਕਰਤਾ ਸਿੰਤਗ ਸ ੋਪਰਿੁ ਡਹਕਾਵਏ ਮਨੁਖਾਇ ॥ 
 

ਮਾਰੂ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (1001-14) 

ਗੁਪਤੁ ਕਰਤਾ ਸਿੰਤਗ ਸ ੋਪਰਿੁ ਡਹਕਾਵਏ ਮਨੁਖਾਇ ॥ 

ਤਿਸਾਤਰ ਹਤਰ ਿੀਉ ਤਿਖੈ ਿੋਗਤਹ ਤਪਤ ਥਿੰਮ ਗਤਲ ਲਾਇ ॥੧॥ 

ਰੇ ਨਰ ਕਾਇ ਪਰ ਤਗਰਤਹ ਿਾਇ ॥ 

ਕੁਚਲ ਕਿੋਰ ਕਾਤਮ ਗਰਧਿ ਤੁਮ ਨਹੀ ਸੁਤਨਓ ਧਰਮ ਰਾਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਤਿਕਾਰ ਪਾਥਰ ਗਲਤਹ ਿਾਧ ੇਤਨਿੰਦ ਪੋਿ ਤਸਰਾਇ ॥ 

ਮਹਾ ਸਾਗਰੁ ਸਮੁਦੁ ਲਿੰਘਨਾ ਪਾਤਰ ਨ ਪਰਨਾ ਿਾਇ ॥੨॥ 

ਕਾਤਮ ਿੋਤਧ ਲੋਤਿ ਮੋਤਹ ਤਿਆਤਪਓ ਨੇਤਰ ਰਖੇ ਤਫਰਾਇ ॥ 

ਸੀਸੁ ਉਿਾਵਨ ਨ ਕਿਹੂ ਤਮਲਈ ਮਹਾ ਦੁਤਰ ਮਾਇ ॥੩॥ 

ਸੂਰੁ ਮੁਕਤਾ ਸਸੀ ਮੁਕਤਾ ਿਰਹਮ ਤਗਆਨੀ ਅਤਲਪਾਇ ॥ 

ਸੁਿਾਵਤ ਿਸੇੈ ਿੈਸਿੰਤਰ ਅਤਲਪਤ ਸਦਾ ਤਨਰਮਲਾਇ ॥੪॥ 

ਤਿਸੁ ਕਰਮੁ ਖੁਤਲਆ ਤਤਸੁ ਲਤਹਆ ਪਿਦਾ ਤਿਤਨ ਗੁਰ ਪਤਹ ਮਿੰਤਨਆ ਸੁਿਾਇ ॥ 

ਗੁਤਰ ਮਿੰਤੁ ਅਵਖਧੁ ਨਾਮੁ ਦੀਨਾ ਿਨ ਨਾਨਕ ਸਿੰਕਿ ਿਤੋਨ ਨ ਪਾਇ ॥੫॥੨॥ 

ਰੇ ਨਰ ਇਨ ਤਿਤਧ ਪਾਤਰ ਪਰਾਇ ॥ 

ਤਧਆਇ ਹਤਰ ਿੀਉ ਹੋਇ ਤਮਰਤਕੁ ਤਤਆਤਗ ਦੂਿਾ ਿਾਉ ॥ ਰਹਾਉ ਦੂਿਾ ॥੨॥੧੧॥ 
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ਗੁਰ ਉਪਦੇਤਸ ਪਰਤਹਲਾਦ ੁਹਤਰ ਉਚਰੈ ॥ 
 

ਿਰੇਉ ਮਹਲਾ ੩ ॥ (1133-1) 

ਮੇਰੀ ਪਿੀਆ ਤਲਖਹੁ ਹਤਰ ਗੋਤਵਿੰਦ ਗੋਪਾਲਾ ॥ 

ਦੂਿੈ ਿਾਇ ਫਾਥੇ ਿਮ ਿਾਲਾ ॥ 

ਸਤਤਗੁਰੁ ਕਰੇ ਮੇਰੀ ਪਰਤਤਪਾਲਾ ॥ 

ਹਤਰ ਸੁਖਦਾਤਾ ਮੇਰ ੈਨਾਲਾ ॥੧॥ 

ਗੁਰ ਉਪਦੇਤਸ ਪਰਤਹਲਾਦ ੁਹਤਰ ਉਚਰ ੈ॥ 

ਸਾਸਨਾ ਤੇ ਿਾਲਕ ੁਗਮ ੁਨ ਕਰ ੈ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਮਾਤਾ ਉਪਦਸੇੈ ਪਰਤਹਲਾਦ ਤਪਆਰੇ ॥ 

ਪੁਤਰ ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਛੋਡਹੁ ਿੀਉ ਲਹੇੁ ਉਿਾਰੇ ॥ 

ਪਰਤਹਲਾਦ ੁਕਹੈ ਸੁਨਹ ੁਮੇਰੀ ਮਾਇ ॥ 

ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਨ ਛੋਡਾ ਗੁਤਰ ਦੀਆ ਿੁਝਾਇ ॥੨॥ 

ਸਿੰਡਾ ਮਰਕਾ ਸਤਿ ਿਾਇ ਪੁਕਾਰੇ ॥ 

ਪਰਤਹਲਾਦ ੁਆਤਪ ਤਵਗਤਿਆ ਸਤਿ ਚਾਿਿੇ ਤਵਗਾਿ ੇ॥ 

ਦੁਸਿ ਸਿਾ ਮਤਹ ਮਿੰਤ ੁਪਕਾਇਆ ॥ 

ਪਰਹਲਾਦ ਕਾ ਰਾਖਾ ਹੋਇ ਰਘੁਰਾਇਆ ॥੩॥ 

ਹਾਤਥ ਖਿਗੁ ਕਤਰ ਧਾਇਆ ਅਤਤ ਅਹਿੰਕਾਤਰ ॥ 

ਹਤਰ ਤੇਰਾ ਕਹਾ ਤੁਝੁ ਲਏ ਉਿਾਤਰ ॥ 

ਤਖਨ ਮਤਹ ਿੈਆਨ ਰੂਪ ੁਤਨਕਤਸਆ ਥਿੰਮਹ ਉਪਾਤਿ ॥ 

ਹਰਣਾਖਸੁ ਨਖੀ ਤਿਦਾਤਰਆ ਪਰਹਲਾਦੁ ਲੀਆ ਉਿਾਤਰ ॥੪॥ 

ਸਿੰਤ ਿਨਾ ਕ ੇਹਤਰ ਿੀਉ ਕਾਰਿ ਸਵਾਰ ੇ॥ 

ਪਰਹਲਾਦ ਿਨ ਕੇ ਇਕੀਹ ਕੁਲ ਉਧਾਰੇ ॥ 

ਗੁਰ ਕੈ ਸਿਤਦ ਹਉਮੈ ਤਿਖੁ ਮਾਰੇ ॥ 

ਨਾਨਕ ਰਾਮ ਨਾਤਮ ਸਿੰਤ ਤਨਸਤਾਰੇ ॥੫॥੧੦॥੨੦॥ 
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ਗੁਰ ਸਤਤਗਰੁ ਕਾ ਿ ੋਤਸਖ ੁਅਖਾਏ ਸ ੁਿਲਕੇ ਉਤਿ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਤਧਆਵ ੈ॥ 
 

ਗਉਿੀ ਕੀ ਵਾਰ ਮਹਲਾ ੪ ॥ (305-16) 

ਗੁਰ ਸਤਤਗੁਰ ਕਾ ਿੋ ਤਸਖੁ ਅਖਾਏ ਸੁ ਿਲਕੇ ਉਤਿ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਤਧਆਵ ੈ॥ 

ਉਦਮੁ ਕਰ ੇਿਲਕੇ ਪਰਿਾਤੀ ਇਸਨਾਨੁ ਕਰ ੇਅਿੰਤਮਰਤ ਸਤਰ ਨਾਵੈ ॥ 

ਉਪਦੇਤਸ ਗੁਰੂ ਹਤਰ ਹਤਰ ਿਪੁ ਿਾਪੈ ਸਤਿ ਤਕਲਤਵਖ ਪਾਪ ਦਖੋ ਲਤਹ ਿਾਵੈ ॥ 

ਤਫਤਰ ਚਿੈ ਤਦਵਸ ੁਗੁਰਿਾਣੀ ਗਾਵੈ ਿਹਤਦਆ ਉਿਤਦਆ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਤਧਆਵੈ ॥ 

ਿੋ ਸਾਤਸ ਤਗਰਾਤਸ ਤਧਆਏ ਮੇਰਾ ਹਤਰ ਹਤਰ ਸੋ ਗੁਰਤਸਖੁ ਗੁਰ ੂਮਤਨ ਿਾਵ ੈ॥ 

ਤਿਸ ਨੋ ਦਇਆਲੁ ਹੋਵ ੈਮੇਰਾ ਸੁਆਮੀ ਤਤਸੁ ਗੁਰਤਸਖ ਗੁਰੂ ਉਪਦੇਸੁ ਸੁਣਾਵੈ ॥ 

ਿਨੁ ਨਾਨਕੁ ਧਤੂਿ ਮਿੰਗ ੈਤਤਸੁ ਗਰੁਤਸਖ ਕੀ ਿੋ ਆਤਪ ਿਪੈ ਅਵਰਹ ਨਾਮੁ ਿਪਾਵ ੈ॥੨॥ 
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ਗੁਰ ਸਮਾਤਨ ਤੀਰਥੁ ਨਹੀ ਕੋਇ ॥ 
 

ਪਰਿਾਤੀ ਮਹਲਾ ੧ ॥ (1328-18) 

ਅਿੰਤਮਰਤ ੁਨੀਰੁ ਤਗਆਤਨ ਮਨ ਮਿਨੁ ਅਿਸਤਿ ਤੀਰਥ ਸਿੰਤਗ ਗਹੇ ॥ 

ਗੁਰ ਉਪਦੇਤਸ ਿਵਾਹਰ ਮਾਣਕ ਸਵੇੇ ਤਸਖੁ ਸ ਖੋਤਿ ਲਹੈ ॥੧॥ 

ਗੁਰ ਸਮਾਤਨ ਤੀਰਥੁ ਨਹੀ ਕੋਇ ॥ 

ਸਰੁ ਸਿੰਤੋਖੁ ਤਾਸੁ ਗੁਰੁ ਹਇੋ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਗੁਰੁ ਦਰੀਆਉ ਸਦਾ ਿਲੁ ਤਨਰਮਲੁ ਤਮਤਲਆ ਦੁਰਮਤਤ ਮੈਲੁ ਹਰ ੈ॥ 

ਸਤਤਗੁਤਰ ਪਾਇਐ ਪੂਰਾ ਨਾਵਣੁ ਪਸ ੂਪਰੇਤਹ ੁਦੇਵ ਕਰ ੈ॥੨॥ 

ਰਤਾ ਸਤਚ ਨਾਤਮ ਤਲ ਹੀਅਲੁ ਸੋ ਗੁਰੁ ਪਰਮਲ ੁਕਹੀਐ ॥ 

ਿਾ ਕੀ ਵਾਸੁ ਿਨਾਸਪਤਤ ਸਉਰ ੈਤਾਸ ੁਚਰਣ ਤਲਵ ਰਹੀਐ ॥੩॥ 

ਗੁਰਮੁਤਖ ਿੀਅ ਪਰਾਨ ਉਪਿਤਹ ਗੁਰਮੁਤਖ ਤਸਵ ਘਤਰ ਿਾਈਐ ॥ 

ਗੁਰਮੁਤਖ ਨਾਨਕ ਸਤਚ ਸਮਾਈਐ ਗੁਰਮੁਤਖ ਤਨਿ ਪਦੁ ਪਾਈਐ ॥੪॥੬॥ 
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ਗੁਰ ਸਰਣਾਈ ਸਗਲ ਤਨਧਾਨ ॥ 
 

ਮਲਾਰ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (1271-7) 

ਗੁਰ ਸਰਣਾਈ ਸਗਲ ਤਨਧਾਨ ॥ 

ਸਾਚੀ ਦਰਗਤਹ ਪਾਈਐ ਮਾਨ ੁ॥ 

ਿਰਮੁ ਿਉ ਦੂਖੁ ਦਰਦੁ ਸਿੁ ਿਾਇ ॥ 

ਸਾਧਸਿੰਤਗ ਸਦ ਹਤਰ ਗੁਣ ਗਾਇ ॥੧॥ 

ਮਨ ਮੇਰ ੇਗੁਰ ੁਪੂਰਾ ਸਾਲਾਤਹ ॥ 

ਨਾਮੁ ਤਨਧਾਨ ੁਿਪਹੁ ਤਦਨੁ ਰਾਤੀ ਮਨ ਤਚਿੰਦ ੇਫਲ ਪਾਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਸਤਤਗੁਰ ਿੇਵਡੁ ਅਵਰੁ ਨ ਕਇੋ ॥ 

ਗੁਰੁ ਪਾਰਿਰਹਮੁ ਪਰਮੇਸਰ ੁਸਇੋ ॥ 

ਿਨਮ ਮਰਣ ਦੂਖ ਤ ੇਰਾਖ ੈ॥ 

ਮਾਇਆ ਤਿਖੁ ਤਫਤਰ ਿਹੁਤਿ ਨ ਚਾਖੈ ॥੨॥ 

ਗੁਰ ਕੀ ਮਤਹਮਾ ਕਥਨ ੁਨ ਿਾਇ ॥ 

ਗੁਰੁ ਪਰਮੇਸਰ ੁਸਾਚੈ ਨਾਇ ॥ 

ਸਚੁ ਸਿੰਿਮ ੁਕਰਣੀ ਸਿੁ ਸਾਚੀ ॥ 

ਸੋ ਮਨੁ ਤਨਰਮਲੁ ਿ ੋਗੁਰ ਸਿੰਤਗ ਰਾਚੀ ॥੩॥ 

ਗੁਰੁ ਪੂਰਾ ਪਾਈਐ ਵਡ ਿਾਤਗ ॥ 

ਕਾਮੁ ਿੋਧੁ ਲੋਿੁ ਮਨ ਤ ੇਤਤਆਤਗ ॥ 

ਕਤਰ ਤਕਰਪਾ ਗੁਰ ਚਰਣ ਤਨਵਾਤਸ ॥ 

ਨਾਨਕ ਕੀ ਪਰਿ ਸਚੁ ਅਰਦਾਤਸ ॥੪॥੪॥੨੨॥ 
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ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਤੇ ਨਾਮ ੇਲਾਗਾ ॥ 
 

ਗਉਿੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (236-2) 

ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਤ ੇਨਾਮੇ ਲਾਗਾ ॥ 
ਤਤਸ ਕਉ ਤਮਤਲਆ ਤਿਸੁ ਮਸਤਤਕ ਿਾਗਾ ॥ 
ਤਤਸ ਕੈ ਤਹਰਦੈ ਰਤਵਆ ਸੋਇ ॥ 
ਮਨੁ ਤਨੁ ਸੀਤਲ ੁਤਨਹਚਲੁ ਹਇੋ ॥੧॥ 
ਐਸਾ ਕੀਰਤਨ ੁਕਤਰ ਮਨ ਮੇਰ ੇ॥ 
ਈਹਾ ਊਹਾ ਿੋ ਕਾਤਮ ਤੇਰੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
ਿਾਸੁ ਿਪਤ ਿਉ ਅਪਦਾ ਿਾਇ ॥ 
ਧਾਵਤ ਮਨੂਆ ਆਵ ੈਿਾਇ ॥ 
ਿਾਸੁ ਿਪਤ ਤਫਤਰ ਦੂਖੁ ਨ ਲਾਗੈ ॥ 
ਿਾਸੁ ਿਪਤ ਇਹ ਹਉਮੈ ਿਾਗੈ ॥੨॥ 
ਿਾਸੁ ਿਪਤ ਵਤਸ ਆਵਤਹ ਪਿੰਚਾ ॥ 
ਿਾਸੁ ਿਪਤ ਤਰਦੈ ਅਿੰਤਮਰਤ ੁਸਿੰਚਾ ॥ 
ਿਾਸੁ ਿਪਤ ਇਹ ਤਤਰਸਨਾ ਿੁਝ ੈ॥ 
ਿਾਸੁ ਿਪਤ ਹਤਰ ਦਰਗਹ ਤਸਝ ੈ॥੩॥ 
ਿਾਸੁ ਿਪਤ ਕੋਤਿ ਤਮਿਤਹ ਅਪਰਾਧ ॥ 
ਿਾਸੁ ਿਪਤ ਹਤਰ ਹੋਵਤਹ ਸਾਧ ॥ 
ਿਾਸੁ ਿਪਤ ਮਨ ੁਸੀਤਲੁ ਹੋਵ ੈ॥ 
ਿਾਸੁ ਿਪਤ ਮਲੁ ਸਗਲੀ ਖੋਵ ੈ॥੪॥ 
ਿਾਸੁ ਿਪਤ ਰਤਨੁ ਹਤਰ ਤਮਲੈ ॥ 
ਿਹੁਤਰ ਨ ਛੋਡ ੈਹਤਰ ਸਿੰਤਗ ਤਹਲ ੈ॥ 
ਿਾਸੁ ਿਪਤ ਕਈ ਿੈਕੁਿੰਿ ਵਾਸੁ ॥ 
ਿਾਸੁ ਿਪਤ ਸੁਖ ਸਹਤਿ ਤਨਵਾਸੁ ॥੫॥ 
ਿਾਸੁ ਿਪਤ ਇਹ ਅਗਤਨ ਨ ਪਹੋਤ ॥ 
ਿਾਸੁ ਿਪਤ ਇਹੁ ਕਾਲ ੁਨ ਿੋਹਤ ॥ 
ਿਾਸੁ ਿਪਤ ਤੇਰਾ ਤਨਰਮਲ ਮਾਥਾ ॥ 
ਿਾਸੁ ਿਪਤ ਸਗਲਾ ਦੁਖੁ ਲਾਥਾ ॥੬॥ 
ਿਾਸੁ ਿਪਤ ਮੁਸਕਲ ੁਕਛੂ ਨ ਿਨੈ ॥ 
ਿਾਸੁ ਿਪਤ ਸੁਤਣ ਅਨਹਤ ਧਨੁੈ ॥ 
ਿਾਸੁ ਿਪਤ ਇਹ ਤਨਰਮਲ ਸਇੋ ॥ 
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ਿਾਸੁ ਿਪਤ ਕਮਲੁ ਸੀਧਾ ਹੋਇ ॥੭॥ 
ਗੁਤਰ ਸੁਿ ਤਦਰਸਤਿ ਸਿ ਊਪਤਰ ਕਰੀ ॥ 
ਤਿਸ ਕੈ ਤਹਰਦੈ ਮਿੰਤੁ ਦ ੇਹਰੀ ॥ 
ਅਖਿੰਡ ਕੀਰਤਨੁ ਤਤਤਨ ਿੋਿਨੁ ਚੂਰਾ ॥ 
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਤਿਸੁ ਸਤਤਗੁਰੁ ਪਰੂਾ ॥੮॥੨॥ 
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ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਤੇ ਿਗਤਤ ਕਮਾਈ ॥ 
 

ਿੈਰਉ ਕਿੀਰ ਿੀ ॥ (1159-7) 

ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਤ ੇਿਗਤਤ ਕਮਾਈ ॥ 

ਤਿ ਇਹ ਮਾਨਸ ਦੇਹੀ ਪਾਈ ॥ 

ਇਸ ਦੇਹੀ ਕਉ ਤਸਮਰਤਹ ਦਵੇ ॥ 

ਸੋ ਦੇਹੀ ਿਿੁ ਹਤਰ ਕੀ ਸੇਵ ॥੧॥ 

ਿਿਹੁ ਗ ਤਿਿੰਦ ਿੂਤਲ ਮਤ ਿਾਹੁ ॥ 

ਮਾਨਸ ਿਨਮ ਕਾ ਏਹੀ ਲਾਹ ੁ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਿਿ ਲਗੁ ਿਰਾ ਰੋਗੁ ਨਹੀ ਆਇਆ ॥ 

ਿਿ ਲਗੁ ਕਾਤਲ ਗਰਸੀ ਨਹੀ ਕਾਇਆ ॥ 

ਿਿ ਲਗੁ ਤਿਕਲ ਿਈ ਨਹੀ ਿਾਨੀ ॥ 

ਿਤਿ ਲੇਤਹ ਰੇ ਮਨ ਸਾਤਰਗਪਾਨੀ ॥੨॥ 

ਅਿ ਨ ਿਿਤਸ ਿਿਤਸ ਕਿ ਿਾਈ ॥ 

ਆਵੈ ਅਿੰਤ ੁਨ ਿਤਿਆ ਿਾਈ ॥ 

ਿੋ ਤਕਛ ੁਕਰਤਹ ਸੋਈ ਅਿ ਸਾਰੁ ॥ 

ਤਫਤਰ ਪਛੁਤਾਹੁ ਨ ਪਾਵਹੁ ਪਾਰ ੁ॥੩॥ 

ਸੋ ਸੇਵਕ ੁਿੋ ਲਾਇਆ ਸੇਵ ॥ 

ਤਤਨ ਹੀ ਪਾਏ ਤਨਰਿੰਿਨ ਦਵੇ ॥ 

ਗੁਰ ਤਮਤਲ ਤਾ ਕ ੇਖੁਲਹ ੇਕਪਾਿ ॥ 

ਿਹੁਤਰ ਨ ਆਵ ੈਿੋਨੀ ਿਾਿ ॥੪॥ 

ਇਹੀ ਤੇਰਾ ਅਉਸਰ ੁਇਹ ਤੇਰੀ ਿਾਰ ॥ 

ਘਿ ਿੀਤਤਰ ਤੂ ਦੇਖੁ ਤਿਚਾਤਰ ॥ 

ਕਹਤ ਕਿੀਰੁ ਿੀਤਤ ਕੈ ਹਾਤਰ ॥ 

ਿਹੁ ਤਿਤਧ ਕਤਹਓ ਪੁਕਾਤਰ ਪਕੁਾਤਰ ॥੫॥੧॥੯॥ 
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ਗੁਰ ਹਤਰ ਤਿਨ ੁਕੋ ਨ ਤਿਰਥਾ ਦੁਖੁ ਕਾਿ ੈ॥ 
 

ਗੂਿਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (497-2) 

ਤਿਸੁ ਮਾਨੁਖ ਪਤਹ ਕਰਉ ਿਨੇਤੀ ਸ ੋਅਪਨੈ ਦੁਤਖ ਿਤਰਆ ॥ 

ਪਾਰਿਰਹਮੁ ਤਿਤਨ ਤਰਦੈ ਅਰਾਤਧਆ ਤਤਤਨ ਿਉ ਸਾਗਰੁ ਤਤਰਆ ॥੧॥ 

ਗੁਰ ਹਤਰ ਤਿਨੁ ਕ ੋਨ ਤਿਰਥਾ ਦਖੁੁ ਕਾਿ ੈ॥ 

ਪਰਿੁ ਤਤਿ ਅਵਰ ਸੇਵਕ ੁਿੇ ਹਈੋ ਹੈ ਤਤਤ ੁਮਾਨੁ ਮਹਤ ੁਿਸੁ ਘਾਿ ੈ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਮਾਇਆ ਕ ੇਸਨਿਿੰਧ ਸਨੈ ਸਾਕ ਤਕਤ ਹੀ ਕਾਤਮ ਨ ਆਇਆ ॥ 

ਹਤਰ ਕਾ ਦਾਸ ੁਨੀਚ ਕਲੁੁ ਊਚਾ ਤਤਸ ੁਸਿੰਤਗ ਮਨ ਿਾਂਛਤ ਫਲ ਪਾਇਆ ॥੨॥ 

ਲਾਖ ਕੋਤਿ ਤਿਤਖਆ ਕੇ ਤਿਿੰਿਨ ਤਾ ਮਤਹ ਤਤਰਸਨ ਨ ਿੂਝੀ ॥ 

ਤਸਮਰਤ ਨਾਮੁ ਕੋਤਿ ਉਿੀਆਰਾ ਿਸਤੁ ਅਗੋਚਰ ਸੂਝੀ ॥੩॥ 

ਤਫਰਤ ਤਫਰਤ ਤੁਮਹਰ ੈਦੁਆਤਰ ਆਇਆ ਿੈ ਿਿੰਿਨ ਹਤਰ ਰਾਇਆ ॥ 

ਸਾਧ ਕ ੇਚਰਨ ਧੂਤਰ ਿਨੁ ਿਾਛ ੈਸੁਖੁ ਨਾਨਕ ਇਹੁ ਪਾਇਆ ॥੪॥੬॥੭॥ 
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ਗੁਰ ਕਾ ਸਿਦੁ ਮੇਰ ੈਅਿੰਤਤਰ ਤਧਆਨ ੁ॥ 
 

ਿੈਰਉ ਮਹਲਾ ੩ ਘਰੁ ੨  (1154-3) 

ਤਤਤਨ ਕਰਤ ੈਇਕੁ ਚਲਤ ੁਉਪਾਇਆ ॥ 

ਅਨਹਦ ਿਾਣੀ ਸਿਦੁ ਸੁਣਾਇਆ ॥ 

ਮਨਮੁਤਖ ਿੂਲੇ ਗੁਰਮੁਤਖ ਿੁਝਾਇਆ ॥ 

ਕਾਰਣੁ ਕਰਤਾ ਕਰਦਾ ਆਇਆ ॥੧॥ 

ਗੁਰ ਕਾ ਸਿਦੁ ਮੇਰ ੈਅਿੰਤਤਰ ਤਧਆਨੁ ॥ 

ਹਉ ਕਿਹੁ ਨ ਛੋਡਉ ਹਤਰ ਕਾ ਨਾਮੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਤਪਤਾ ਪਰਹਲਾਦ ੁਪਿਣ ਪਿਾਇਆ ॥ 

ਲੈ ਪਾਿੀ ਪਾਧੇ ਕੈ ਆਇਆ ॥ 

ਨਾਮ ਤਿਨਾ ਨਹ ਪਿਉ ਅਚਾਰ ॥ 

ਮੇਰੀ ਪਿੀਆ ਤਲਤਖ ਦੇਹੁ ਗੋਤਿਿੰਦ ਮੁਰਾਤਰ ॥੨॥ 

ਪੁਤਰ ਪਰਤਹਲਾਦ ਤਸਉ ਕਤਹਆ ਮਾਇ ॥ 

ਪਰਤਵਰਤਤ ਨ ਪਿਹੁ ਰਹੀ ਸਮਝਾਇ ॥ 

ਤਨਰਿਉ ਦਾਤਾ ਹਤਰ ਿੀਉ ਮੇਰ ੈਨਾਤਲ ॥ 

ਿੇ ਹਤਰ ਛੋਡਉ ਤਉ ਕਤੁਲ ਲਾਗੈ ਗਾਤਲ ॥੩॥ 

ਪਰਹਲਾਤਦ ਸਤਿ ਚਾਿਿੇ ਤਵਗਾਰੇ ॥ 

ਹਮਾਰਾ ਕਤਹਆ ਨ ਸੁਣ ੈਆਪਣੇ ਕਾਰਿ ਸਵਾਰੇ ॥ 

ਸਿ ਨਗਰੀ ਮਤਹ ਿਗਤਤ ਤਦਰਿਾਈ ॥ 

ਦੁਸਿ ਸਿਾ ਕਾ ਤਕਛ ੁਨ ਵਸਾਈ ॥੪॥ 

ਸਿੰਡ ੈਮਰਕ ੈਕੀਈ ਪੂਕਾਰ ॥ 

ਸਿੇ ਦਤੈ ਰਹੇ ਝਖ ਮਾਤਰ ॥ 

ਿਗਤ ਿਨਾ ਕੀ ਪਤਤ ਰਾਖ ੈਸੋਈ ॥ 

ਕੀਤੇ ਕੈ ਕਤਹਐ ਤਕਆ ਹੋਈ ॥੫॥ 

ਤਕਰਤ ਸਿੰਿਗੋੀ ਦਤੈਤ ਰਾਿੁ ਚਲਾਇਆ ॥ 

ਹਤਰ ਨ ਿੂਝ ੈਤਤਤਨ ਆਤਪ ਿੁਲਾਇਆ ॥ 

ਪੁਤਰ ਪਰਹਲਾਦ ਤਸਉ ਵਾਦੁ ਰਚਾਇਆ ॥ 

ਅਿੰਧਾ ਨ ਿੂਝ ੈਕਾਲੁ ਨੇਿੈ ਆਇਆ ॥੬॥ 

ਪਰਹਲਾਦੁ ਕਿੋ ੇਤਵਤਚ ਰਾਤਖਆ ਿਾਤਰ ਦੀਆ ਤਾਲਾ ॥ 
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ਤਨਰਿਉ ਿਾਲਕੁ ਮੂਤਲ ਨ ਡਰਈ ਮੇਰ ੈਅਿੰਤਤਰ ਗੁਰ ਗੋਪਾਲਾ ॥ 

ਕੀਤਾ ਹੋਵੈ ਸਰੀਕੀ ਕਰ ੈਅਨਹਦੋਾ ਨਾਉ ਧਰਾਇਆ ॥ 

ਿੋ ਧੁਤਰ ਤਲਤਖਆ ਸ ਆਇ ਪਹੁਤਾ ਿਨ ਤਸਉ ਵਾਦ ੁਰਚਾਇਆ ॥੭॥ 

ਤਪਤਾ ਪਰਹਲਾਦ ਤਸਉ ਗੁਰਿ ਉਿਾਈ ॥ 

ਕਹਾਂ ਤੁਮਹਾਰਾ ਿਗਦੀਸ ਗੁਸਾਈ ॥ 

ਿਗਿੀਵਨੁ ਦਾਤਾ ਅਿੰਤਤ ਸਖਾਈ ॥ 

ਿਹ ਦੇਖਾ ਤਹ ਰਤਹਆ ਸਮਾਈ ॥੮॥ 

ਥਿੰਮੁ ਉਪਾਤਿ ਹਤਰ ਆਪ ੁਤਦਖਾਇਆ ॥ 

ਅਹਿੰਕਾਰੀ ਦਤੈੁ ਮਾਤਰ ਪਚਾਇਆ ॥ 

ਿਗਤਾ ਮਤਨ ਆਨਿੰਦੁ ਵਿੀ ਵਧਾਈ ॥ 

ਅਪਨ ੇਸਵੇਕ ਕਉ ਦੇ ਵਤਡਆਈ ॥੯॥ 

ਿਿੰਮਣੁ ਮਰਣਾ ਮੋਹੁ ਉਪਾਇਆ ॥ 

ਆਵਣੁ ਿਾਣਾ ਕਰਤ ੈਤਲਤਖ ਪਾਇਆ ॥ 

ਪਰਹਲਾਦ ਕੈ ਕਾਰਤਿ ਹਤਰ ਆਪੁ ਤਦਖਾਇਆ ॥ 

ਿਗਤਾ ਕਾ ਿੋਲੁ ਆਗ ੈਆਇਆ ॥੧੦॥ 

ਦੇਵ ਕੁਲੀ ਲਤਖਮੀ ਕਉ ਕਰਤਹ ਿਕੈਾਰੁ ॥ 

ਮਾਤਾ ਨਰਤਸਿੰਘ ਕਾ ਰਪੂੁ ਤਨਵਾਰੁ ॥ 

ਲਤਖਮੀ ਿਉ ਕਰ ੈਨ ਸਾਕੈ ਿਾਇ ॥ 

ਪਰਹਲਾਦੁ ਿਨੁ ਚਰਣੀ ਲਾਗਾ ਆਇ ॥੧੧॥ 

ਸਤਤਗੁਤਰ ਨਾਮੁ ਤਨਧਾਨ ੁਤਦਰਿਾਇਆ ॥ 

ਰਾਿੁ ਮਾਲ ੁਝੂਿੀ ਸਿ ਮਾਇਆ ॥ 

ਲੋਿੀ ਨਰ ਰਹੇ ਲਪਿਾਇ ॥ 

ਹਤਰ ਕੇ ਨਾਮ ਤਿਨੁ ਦਰਗਹ ਤਮਲੈ ਸਿਾਇ ॥੧੨॥ 

ਕਹੈ ਨਾਨਕੁ ਸਿੁ ਕ ੋਕਰੇ ਕਰਾਇਆ ॥ 

ਸੇ ਪਰਵਾਣ ੁਤਿਨੀ ਹਤਰ ਤਸਉ ਤਚਤੁ ਲਾਇਆ ॥ 

ਿਗਤਾ ਕਾ ਅਿੰਗੀਕਾਰ ੁਕਰਦਾ ਆਇਆ ॥ 

ਕਰਤ ੈਅਪਣਾ ਰੂਪੁ ਤਦਖਾਇਆ ॥੧੩॥੧॥੨॥ 
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ਗੁਰ ਕਾ ਸਿਦੁ ਰਖਵਾਰੇ ॥ 
 

ਸਰੋਤਿ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (626-7) 

ਗੁਰ ਕਾ ਸਿਦੁ ਰਖਵਾਰ ੇ॥ 

ਚਉਕੀ ਚਉਤਗਰਦ ਹਮਾਰ ੇ॥ 

ਰਾਮ ਨਾਤਮ ਮਨ ੁਲਾਗਾ ॥ 

ਿਮੁ ਲਿਾਇ ਕਤਰ ਿਾਗਾ ॥੧॥ 

ਪਰਿ ਿੀ ਤ ੂਮੇਰ ੋਸੁਖਦਾਤਾ ॥ 

ਿਿੰਧਨ ਕਾਤਿ ਕਰੇ ਮਨੁ ਤਨਰਮਲੁ ਪੂਰਨ ਪੁਰਖੁ ਤਿਧਾਤਾ ॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਨਾਨਕ ਪਰਿੁ ਅਤਿਨਾਸੀ ॥ 

ਤਾ ਕੀ ਸੇਵ ਨ ਤਿਰਥੀ ਿਾਸੀ ॥ 

ਅਨਦ ਕਰਤਹ ਤੇਰ ੇਦਾਸਾ ॥ 

ਿਤਪ ਪੂਰਨ ਹੋਈ ਆਸਾ ॥੨॥੪॥੬੮॥ 
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ਗੁਰ ਕਾ ਦਰਸਨੁ ਦੇਤਖ ਦੇਤਖ ਿੀਵਾ ॥ 
 

ਗਉਿੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (239-15) 

ਤਤਸੁ ਗੁਰ ਕਉ ਤਸਮਰਉ ਸਾਤਸ ਸਾਤਸ ॥ 

ਗੁਰੁ ਮੇਰੇ ਪਰਾਣ ਸਤਤਗੁਰੁ ਮੇਰੀ ਰਾਤਸ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਗੁਰ ਕਾ ਦਰਸਨੁ ਦੇਤਖ ਦਤੇਖ ਿੀਵਾ ॥ 

ਗੁਰ ਕੇ ਚਰਣ ਧੋਇ ਧਇੋ ਪੀਵਾ ॥੧॥ 

ਗੁਰ ਕੀ ਰੇਣੁ ਤਨਤ ਮਿਨੁ ਕਰਉ ॥ 

ਿਨਮ ਿਨਮ ਕੀ ਹਉਮ ੈਮਲ ੁਹਰਉ ॥੨॥ 

ਤਤਸੁ ਗੁਰ ਕਉ ਝੂਲਾਵਉ ਪਾਖਾ ॥ 

ਮਹਾ ਅਗਤਨ ਤ ੇਹਾਥੁ ਦ ੇਰਾਖਾ ॥੩॥ 

ਤਤਸੁ ਗੁਰ ਕੈ ਤਗਰਤਹ ਢੋਵਉ ਪਾਣੀ ॥ 

ਤਿਸੁ ਗੁਰ ਤ ੇਅਕਲ ਗਤਤ ਿਾਣੀ ॥੪॥ 

ਤਤਸੁ ਗੁਰ ਕੈ ਤਗਰਤਹ ਪੀਸਉ ਨੀਤ ॥ 

ਤਿਸੁ ਪਰਸਾਤਦ ਵੈਰੀ ਸਿ ਮੀਤ ॥੫॥ 

ਤਿਤਨ ਗੁਤਰ ਮੋ ਕਉ ਦੀਨਾ ਿੀਉ ॥ 

ਆਪੁਨਾ ਦਾਸਰਾ ਆਪੇ ਮੁਤਲ ਲੀਉ ॥੬॥ 

ਆਪੇ ਲਾਇਓ ਅਪਨਾ ਤਪਆਰੁ ॥ 

ਸਦਾ ਸਦਾ ਤਤਸ ੁਗੁਰ ਕਉ ਕਰੀ ਨਮਸਕਾਰੁ ॥੭॥ 

ਕਤਲ ਕਲਸੇ ਿੈ ਿਰਮ ਦੁਖ ਲਾਥਾ ॥ 

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਮੇਰਾ ਗੁਰ ੁਸਮਰਾਥਾ ॥੮॥੯॥ 
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ਗੁਰ ਕਾ ਿਚਨ ੁਿਸ ੈਿੀਅ ਨਾਲੇ ॥ 
 

ਧਨਾਸਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ਘਰੁ ੮ ਦੁਪਦੇ ॥ (679-6) 

ਤਸਮਰਉ ਤਸਮਤਰ ਤਸਮਤਰ ਸੁਖ ਪਾਵਉ ਸਾਤਸ ਸਾਤਸ ਸਮਾਲ ੇ॥ 

ਇਹ ਲੋਤਕ ਪਰਲੋਤਕ ਸਿੰਤਗ ਸਹਾਈ ਿਤ ਕਤ ਮੋਤਹ ਰਖਵਾਲੇ ॥੧॥ 

ਗੁਰ ਕਾ ਿਚਨ ੁਿਸੈ ਿੀਅ ਨਾਲੇ ॥ 

ਿਤਲ ਨਹੀ ਡੂਿੈ ਤਸਕਰੁ ਨਹੀ ਲੇਵ ੈਿਾਤਹ ਨ ਸਾਕੈ ਿਾਲ ੇ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਤਨਰਧਨ ਕਉ ਧਨੁ ਅਿੰਧੁਲੇ ਕਉ ਤਿਕ ਮਾਤ ਦੂਧੁ ਿਸੈ ੇਿਾਲੇ ॥ 

ਸਾਗਰ ਮਤਹ ਿੋਤਹਥੁ ਪਾਇਓ ਹਤਰ ਨਾਨਕ ਕਰੀ ਤਿਪਾ ਤਕਰਪਾਲੇ ॥੨॥੧॥੩੨॥ 
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ਗੁਰ ਕੀ ਮੂਰਤਤ ਮਨ ਮਤਹ ਤਧਆਨੁ ॥ 
 

ਗੋੋਂਡ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (864-2) 

ਗੁਰ ਕੀ ਮੂਰਤਤ ਮਨ ਮਤਹ ਤਧਆਨੁ ॥ 

ਗੁਰ ਕੈ ਸਿਤਦ ਮਿੰਤ ੁਮਨ ੁਮਾਨ ॥ 

ਗੁਰ ਕੇ ਚਰਨ ਤਰਦੈ ਲੈ ਧਾਰਉ ॥ 

ਗੁਰੁ ਪਾਰਿਰਹਮੁ ਸਦਾ ਨਮਸਕਾਰਉ ॥੧॥ 

ਮਤ ਕੋ ਿਰਤਮ ਿੁਲੈ ਸਿੰਸਾਤਰ ॥ 

ਗੁਰ ਤਿਨ ੁਕੋਇ ਨ ਉਤਰਤਸ ਪਾਤਰ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਿੂਲੇ ਕਉ ਗੁਤਰ ਮਾਰਤਗ ਪਾਇਆ ॥ 

ਅਵਰ ਤਤਆਤਗ ਹਤਰ ਿਗਤੀ ਲਾਇਆ ॥ 

ਿਨਮ ਮਰਨ ਕੀ ਤਰਾਸ ਤਮਿਾਈ ॥ 

ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਕੀ ਿੇਅਿੰਤ ਵਡਾਈ ॥੨॥ 

ਗੁਰ ਪਰਸਾਤਦ ਊਰਧ ਕਮਲ ਤਿਗਾਸ ॥ 

ਅਿੰਧਕਾਰ ਮਤਹ ਿਇਆ ਪਰਗਾਸ ॥ 

ਤਿਤਨ ਕੀਆ ਸ ੋਗੁਰ ਤੇ ਿਾਤਨਆ ॥ 

ਗੁਰ ਤਕਰਪਾ ਤ ੇਮੁਗਧ ਮਨੁ ਮਾਤਨਆ ॥੩॥ 

ਗੁਰੁ ਕਰਤਾ ਗੁਰੁ ਕਰਣੈ ਿੋਗੁ ॥ 

ਗੁਰੁ ਪਰਮੇਸਰ ੁਹੈ ਿੀ ਹੋਗੁ ॥ 

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਪਰਤਿ ਇਹੈ ਿਨਾਈ ॥ 

ਤਿਨੁ ਗੁਰ ਮੁਕਤਤ ਨ ਪਾਈਐ ਿਾਈ ॥੪॥੫॥੭॥ 
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ਗੁਰ ਕੇ ਚਰਣ ਊਪਤਰ ਮੇਰ ੇਮਾਥੇ ॥ 
 

ਗਉਿੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (187-9) 

ਗੁਰ ਕੇ ਚਰਣ ਊਪਤਰ ਮੇਰ ੇਮਾਥੇ ॥ 

ਤਾ ਤ ੇਦੁਖ ਮੇਰ ੇਸਗਲ ੇਲਾਥ ੇ॥੧॥ 

ਸਤਤਗੁਰ ਅਪਨੁੇ ਕਉ ਕੁਰਿਾਨੀ ॥ 

ਆਤਮ ਚੀਤਨ ਪਰਮ ਰਿੰਗ ਮਾਨੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਚਰਣ ਰੇਣੁ ਗੁਰ ਕੀ ਮੁਤਖ ਲਾਗੀ ॥ 

ਅਹਿੰਿੁਤਧ ਤਤਤਨ ਸਗਲ ਤਤਆਗੀ ॥੨॥ 

ਗੁਰ ਕਾ ਸਿਦੁ ਲਗੋ ਮਤਨ ਮੀਿਾ ॥ 

ਪਾਰਿਰਹਮੁ ਤਾ ਤ ੇਮੋਤਹ ਡੀਿਾ ॥੩॥ 

ਗੁਰੁ ਸੁਖਦਾਤਾ ਗੁਰ ੁਕਰਤਾਰੁ ॥ 

ਿੀਅ ਪਰਾਣ ਨਾਨਕ ਗੁਰੁ ਆਧਾਰੁ ॥੪॥੩੮॥੧੦੭॥ 
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ਗੁਰ ਕੇ ਚਰਣ ਕਮਲ ਮਨ ਤਧਆਇ ॥ 
 

ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (741-12) 

ਗੁਰੁ ਪਰਮੇਸਰ ੁਕਰਣੈਹਾਰੁ ॥ 

ਸਗਲ ਤਸਰਸਤਿ ਕਉ ਦ ੇਆਧਾਰੁ ॥੧॥ 

ਗੁਰ ਕੇ ਚਰਣ ਕਮਲ ਮਨ ਤਧਆਇ ॥ 

ਦੂਖੁ ਦਰਦੁ ਇਸੁ ਤਨ ਤੇ ਿਾਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਿਵਿਤਲ ਡੂਿਤ ਸਤਤਗੁਰੁ ਕਾਢ ੈ॥ 

ਿਨਮ ਿਨਮ ਕਾ ਿੂਿਾ ਗਾਢ ੈ॥੨॥ 

ਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਕਰਹੁ ਤਦਨੁ ਰਾਤਤ ॥ 

ਸੂਖ ਸਹਿ ਮਤਨ ਆਵ ੈਸਾਂਤਤ ॥੩॥ 

ਸਤਤਗੁਰ ਕੀ ਰੇਣ ੁਵਡਿਾਗੀ ਪਾਵੈ ॥ 

ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਕਉ ਸਦ ਿਤਲ ਿਾਵੈ ॥੪॥੧੬॥੨੨॥ 
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ਗੁਰ ਕੇ ਚਰਨ ਤਹਰਦ ੈਵਸਾਏ ॥ 
 

ਮਲਾਰ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (1270-13) 

ਗੁਰ ਕੇ ਚਰਨ ਤਹਰਦੈ ਵਸਾਏ ॥ 

ਕਤਰ ਤਕਰਪਾ ਪਰਤਿ ਆਤਪ ਤਮਲਾਏ ॥ 

ਅਪਨ ੇਸਵੇਕ ਕਉ ਲਏ ਪਰਿੁ ਲਾਇ ॥ 

ਤਾ ਕੀ ਕੀਮਤਤ ਕਹੀ ਨ ਿਾਇ ॥੧॥ 

ਕਤਰ ਤਕਰਪਾ ਪੂਰਨ ਸੁਖਦਾਤ ੇ॥ 

ਤੁਮਹਰੀ ਤਿਪਾ ਤੇ ਤਿੰ ਤਚਤਤ ਆਵਤਹ ਆਿ ਪਹਰ ਤੇਰ ੈਰਿੰਤਗ ਰਾਤੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਗਾਵਣੁ ਸੁਨਣ ੁਸਿੁ ਤੇਰਾ ਿਾਣਾ ॥ 

ਹੁਕਮੁ ਿੂਝ ੈਸ ੋਸਾਤਚ ਸਮਾਣਾ ॥ 

ਿਤਪ ਿਤਪ ਿੀਵਤਹ ਤੇਰਾ ਨਾਂਉ ॥ 

ਤੁਝ ਤਿਨ ੁਦੂਿਾ ਨਾਹੀ ਥਾਉ ॥੨॥ 

ਦੁਖ ਸੁਖ ਕਰਤੇ ਹੁਕਮੁ ਰਿਾਇ ॥ 

ਿਾਣ ੈਿਖਸ ਿਾਣ ੈਦੇਇ ਸਿਾਇ ॥ 

ਦੁਹਾਂ ਤਸਤਰਆਂ ਕਾ ਕਰਤਾ ਆਤਪ ॥ 

ਕੁਰਿਾਣੁ ਿਾਂਈ ਤੇਰੇ ਪਰਤਾਪ ॥੩॥ 

ਤੇਰੀ ਕੀਮਤਤ ਤੂਹੈ ਿਾਣਤਹ ॥ 

ਤੂ ਆਪ ੇਿੂਝਤਹ ਸਤੁਣ ਆਤਪ ਵਖਾਣਤਹ ॥ 

ਸੇਈ ਿਗਤ ਿੋ ਤੁਧੁ ਿਾਣ ੇ॥ 

ਨਾਨਕ ਤਤਨ ਕੈ ਸਦ ਕੁਰਿਾਣ ੇ॥੪॥੨॥੨੦॥ 
 
  



 1117 

 

ਗੁਰ ਕੇ ਚਰਨ ਿੀਅ ਕਾ ਤਨਸਤਾਰਾ ॥ 
 

ਧਨਾਸਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (684-7) 

ਗੁਰ ਕੇ ਚਰਨ ਿੀਅ ਕਾ ਤਨਸਤਾਰਾ ॥ 

ਸਮੁਿੰਦ ੁਸਾਗਰੁ ਤਿਤਨ ਤਖਨ ਮਤਹ ਤਾਰਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਕੋਈ ਹੋਆ ਿਮ ਰਤ ੁਕੋਈ ਤੀਰਥ ਨਾਇਆ ॥ 

ਦਾਸੀ ਹਤਰ ਕਾ ਨਾਮੁ ਤਧਆਇਆ ॥੧॥ 

ਿਿੰਧਨ ਕਾਿਨਹਾਰ ੁਸੁਆਮੀ ॥ 

ਿਨ ਨਾਨਕੁ ਤਸਮਰੈ ਅਿੰਤਰਿਾਮੀ ॥੨॥੩॥੫੭॥ 
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ਗੁਰ ਕ ੈਸਿਤਦ ਤਰੇ ਮੁਤਨ ਕੇਤੇ ਇਿੰਦਰਾਤਦਕ ਿਰਹਮਾਤਦ ਤਰ ੇ॥ 
 

ਰਾਗੁ ਿੈਰਉ ਮਹਲਾ ੧ ਘਰੁ ੨ ॥   (1125-9) 

ਗੁਰ ਕੈ ਸਿਤਦ ਤਰੇ ਮੁਤਨ ਕੇਤੇ ਇਿੰਦਰਾਤਦਕ ਿਰਹਮਾਤਦ ਤਰ ੇ॥ 

ਸਨਕ ਸਨਿੰਦਨ ਤਪਸੀ ਿਨ ਕਤੇੇ ਗੁਰ ਪਰਸਾਦੀ ਪਾਤਰ ਪਰ ੇ॥੧॥ 

ਿਵਿਲੁ ਤਿਨ ੁਸਿਦ ੈਤਕਉ ਤਰੀਐ ॥ 

ਨਾਮ ਤਿਨਾ ਿਗੁ ਰੋਤਗ ਤਿਆਤਪਆ ਦੁਤਿਧਾ ਡਤੁਿ ਡੁਤਿ ਮਰੀਐ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਗੁਰੁ ਦਵੇਾ ਗੁਰੁ ਅਲਖ ਅਿੇਵਾ ਤਤਰਿਵਣ ਸੋਝੀ ਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ॥ 

ਆਪੇ ਦਾਤਤ ਕਰੀ ਗੁਤਰ ਦਾਤੈ ਪਾਇਆ ਅਲਖ ਅਿੇਵਾ ॥੨॥ 

ਮਨੁ ਰਾਿਾ ਮਨੁ ਮਨ ਤੇ ਮਾਤਨਆ ਮਨਸਾ ਮਨਤਹ ਸਮਾਈ ॥ 

ਮਨੁ ਿਗੋੀ ਮਨ ੁਤਿਨਤਸ ਤਿਓਗੀ ਮਨ ੁਸਮਝ ੈਗੁਣ ਗਾਈ ॥੩॥ 

ਗੁਰ ਤ ੇਮਨੁ ਮਾਤਰਆ ਸਿਦੁ ਵੀਚਾਤਰਆ ਤ ੇਤਵਰਲੇ ਸਿੰਸਾਰਾ ॥ 

ਨਾਨਕ ਸਾਤਹਿੁ ਿਤਰਪੁਤਰ ਲੀਣਾ ਸਾਚ ਸਿਤਦ ਤਨਸਤਾਰਾ ॥੪॥੧॥੨॥ 
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ਗੁਰ ਿੀ ਕੇ ਦਰਸਨ ਕਉ ਿਤਲ ਿਾਉ ॥ 
 

ਗਉਿੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (193-16) 

ਗੁਰ ਿੀ ਕ ੇਦਰਸਨ ਕਉ ਿਤਲ ਿਾਉ ॥ 

ਿਤਪ ਿਤਪ ਿੀਵਾ ਸਤਤਗੁਰ ਨਾਉ ॥੧॥ 

ਪਾਰਿਰਹਮ ਪੂਰਨ ਗੁਰਦੇਵ ॥ 

ਕਤਰ ਤਕਰਪਾ ਲਾਗਉ ਤੇਰੀ ਸਵੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਚਰਨ ਕਮਲ ਤਹਰਦੈ ਉਰ ਧਾਰੀ ॥ 

ਮਨ ਤਨ ਧਨ ਗੁਰ ਪਰਾਨ ਅਧਾਰੀ ॥੨॥ 

ਸਫਲ ਿਨਮ ੁਹੋਵੈ ਪਰਵਾਣ ੁ॥ 

ਗੁਰੁ ਪਾਰਿਰਹਮੁ ਤਨਕਤਿ ਕਤਰ ਿਾਣੁ ॥੩॥ 

ਸਿੰਤ ਧੂਤਰ ਪਾਈਐ ਵਡਿਾਗੀ ॥ 

ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਿੇਿਤ ਹਤਰ ਤਸਉ ਤਲਵ ਲਾਗੀ ॥੪॥੭੦॥੧੩੯॥ 
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ਗੁਰ ਿੈਸਾ ਨਾਹੀ ਕੋ ਦੇਵ ॥ 
 

ਿੈਰਉ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (1142-3) 

ਸਤਤਗੁਰੁ ਮੇਰਾ ਿੇਮੁਹਤਾਿੁ ॥ 

ਸਤਤਗੁਰ ਮੇਰ ੇਸਚਾ ਸਾਿੁ ॥ 

ਸਤਤਗੁਰੁ ਮੇਰਾ ਸਿਸ ਕਾ ਦਾਤਾ ॥ 

ਸਤਤਗੁਰੁ ਮੇਰਾ ਪੁਰਖ ੁਤਿਧਾਤਾ ॥੧॥ 

ਗੁਰ ਿਸੈਾ ਨਾਹੀ ਕੋ ਦਵੇ ॥ 

ਤਿਸੁ ਮਸਤਤਕ ਿਾਗੁ ਸ ੁਲਾਗਾ ਸੇਵ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਸਤਤਗੁਰੁ ਮੇਰਾ ਸਰਿ ਪਰਤਤਪਾਲੈ ॥ 

ਸਤਤਗੁਰੁ ਮੇਰਾ ਮਾਤਰ ਿੀਵਾਲੈ ॥ 

ਸਤਤਗੁਰ ਮੇਰ ੇਕੀ ਵਤਡਆਈ ॥ 

ਪਰਗਿੁ ਿਈ ਹੈ ਸਿਨੀ ਥਾਈ ॥੨॥ 

ਸਤਤਗੁਰੁ ਮੇਰਾ ਤਾਣ ੁਤਨਤਾਣੁ ॥ 

ਸਤਤਗੁਰੁ ਮੇਰਾ ਘਤਰ ਦੀਿਾਣੁ ॥ 

ਸਤਤਗੁਰ ਕੈ ਹਉ ਸਦ ਿਤਲ ਿਾਇਆ ॥ 

ਪਰਗਿੁ ਮਾਰਗੁ ਤਿਤਨ ਕਤਰ ਤਦਖਲਾਇਆ ॥੩॥ 

ਤਿਤਨ ਗੁਰੁ ਸੇਤਵਆ ਤਤਸੁ ਿਉ ਨ ਤਿਆਪ ੈ॥ 

ਤਿਤਨ ਗੁਰੁ ਸੇਤਵਆ ਤਤਸੁ ਦੁਖ ੁਨ ਸਿੰਤਾਪ ੈ॥ 

ਨਾਨਕ ਸੋਧੇ ਤਸਿੰਤਮਰਤਤ ਿੇਦ ॥ 

ਪਾਰਿਰਹਮ ਗੁਰ ਨਾਹੀ ਿੇਦ ॥੪॥੧੧॥੨੪॥ 
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ਗੁਰ ਤਾਤਰ ਤਾਰਣਹਾਤਰਆ ॥ 
 

ਰਾਮਕਲੀ ਮਹਲਾ ੧ ॥ (878-1) 

ਹਮ ਡੋਲਤ ਿੇਿੀ ਪਾਪ ਿਰੀ ਹੈ ਪਵਣੁ ਲਗੈ ਮਤੁ ਿਾਈ ॥ 

ਸਨਮੁਖ ਤਸਧ ਿੇਿਣ ਕਉ ਆਏ ਤਨਹਚਉ ਦੇਤਹ ਵਤਡਆਈ ॥੧॥ 

ਗੁਰ ਤਾਤਰ ਤਾਰਣਹਾਤਰਆ ॥ 

ਦੇਤਹ ਿਗਤਤ ਪੂਰਨ ਅਤਵਨਾਸੀ ਹਉ ਤੁਝ ਕਉ ਿਤਲਹਾਤਰਆ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਤਸਧ ਸਾਤਧਕ ਿੋਗੀ ਅਰੁ ਿਿੰਗਮ ਏਕੁ ਤਸਧ ੁਤਿਨੀ ਤਧਆਇਆ ॥ 

ਪਰਸਤ ਪੈਰ ਤਸਝਤ ਤ ੇਸੁਆਮੀ ਅਖਰੁ ਤਿਨ ਕਉ ਆਇਆ ॥੨॥ 

ਿਪ ਤਪ ਸਿੰਿਮ ਕਰਮ ਨ ਿਾਨਾ ਨਾਮੁ ਿਪੀ ਪਰਿ ਤੇਰਾ ॥ 

ਗੁਰੁ ਪਰਮੇਸਰ ੁਨਾਨਕ ਿਤੇਿਓ ਸਾਚੈ ਸਿਤਦ ਤਨਿੇਰਾ ॥੩॥੬॥ 
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ਗੁਰ ਤੇ ਸਾਂਤਤ ਊਪਿੈ ਤਿਤਨ ਤਤਰਸਨਾ ਅਗਤਨ ਿਝੁਾਈ ॥ 
 

ਰਾਗੁ ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੩ ਅਸਿਪਦੀਆ ਘਰੁ ੮ ਕਾਫੀ ॥ (424-11) 

ਗੁਰ ਤ ੇਸਾਂਤਤ ਊਪਿ ੈਤਿਤਨ ਤਤਰਸਨਾ ਅਗਤਨ ਿੁਝਾਈ ॥ 

ਗੁਰ ਤ ੇਨਾਮੁ ਪਾਈਐ ਵਡੀ ਵਤਡਆਈ ॥੧॥ 

ਏਕੋ ਨਾਮੁ ਚੇਤਤ ਮੇਰ ੇਿਾਈ ॥ 

ਿਗਤੁ ਿਲਿੰਦਾ ਦੇਤਖ ਕੈ ਿਤਿ ਪਏ ਸਰਣਾਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਗੁਰ ਤ ੇਤਗਆਨ ੁਊਪਿ ੈਮਹਾ ਤਤੁ ਿੀਚਾਰਾ ॥ 

ਗੁਰ ਤ ੇਘਰੁ ਦਰੁ ਪਾਇਆ ਿਗਤੀ ਿਰੇ ਿਿੰਡਾਰਾ ॥੨॥ 

ਗੁਰਮੁਤਖ ਨਾਮੁ ਤਧਆਈਐ ਿੂਝ ੈਵੀਚਾਰਾ ॥ 

ਗੁਰਮੁਤਖ ਿਗਤਤ ਸਲਾਹ ਹੈ ਅਿੰਤਤਰ ਸਿਦੁ ਅਪਾਰਾ ॥੩॥ 

ਗੁਰਮੁਤਖ ਸੂਖ ੁਊਪਿ ੈਦੁਖੁ ਕਦ ੇਨ ਹਈੋ ॥ 

ਗੁਰਮੁਤਖ ਹਉਮ ੈਮਾਰੀਐ ਮਨੁ ਤਨਰਮਲੁ ਹੋਈ ॥੪॥ 

ਸਤਤਗੁਤਰ ਤਮਤਲਐ ਆਪੁ ਗਇਆ ਤਤਰਿਵਣ ਸੋਝੀ ਪਾਈ ॥ 

ਤਨਰਮਲ ਿੋਤਤ ਪਸਤਰ ਰਹੀ ਿਤੋੀ ਿੋਤਤ ਤਮਲਾਈ ॥੫॥ 

ਪੂਰ ੈਗੁਤਰ ਸਮਝਾਇਆ ਮਤਤ ਊਤਮ ਹੋਈ ॥ 

ਅਿੰਤਰੁ ਸੀਤਲੁ ਸਾਂਤਤ ਹੋਇ ਨਾਮੇ ਸੁਖੁ ਹੋਈ ॥੬॥ 

ਪੂਰਾ ਸਤਤਗੁਰੁ ਤਾਂ ਤਮਲੈ ਿਾਂ ਨਦਤਰ ਕਰੇਈ ॥ 

ਤਕਲਤਵਖ ਪਾਪ ਸਿ ਕਿੀਅਤਹ ਤਫਤਰ ਦੁਖੁ ਤਿਘਨੁ ਨ ਹੋਈ ॥੭॥ 

ਆਪਣ ੈਹਤਥ ਵਤਡਆਈਆ ਦ ੇਨਾਮੇ ਲਾਏ ॥ 

ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਤਨਧਾਨੁ ਮਤਨ ਵਤਸਆ ਵਤਡਆਈ ਪਾਏ ॥੮॥੪॥੨੬॥ 
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ਗੁਰ ਪਰਸਾਤਦ ਓਇ ਆਨਿੰਦ ਪਾਵੈ ॥ 
 

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (392-19) 

ਸਗਲ ਸੂਖ ਿਤਪ ਏਕੈ ਨਾਮ ॥ 

ਸਗਲ ਧਰਮ ਹਤਰ ਕ ੇਗੁਣ ਗਾਮ ॥ 

ਮਹਾ ਪਤਵਤਰ ਸਾਧ ਕਾ ਸਿੰਗੁ ॥ 

ਤਿਸੁ ਿੇਿਤ ਲਾਗ ੈਪਰਿ ਰਿੰਗੁ ॥੧॥ 

ਗੁਰ ਪਰਸਾਤਦ ਓਇ ਆਨਿੰਦ ਪਾਵੈ ॥ 

ਤਿਸੁ ਤਸਮਰਤ ਮਤਨ ਹੋਇ ਪਰਗਾਸਾ ਤਾ ਕੀ ਗਤਤ ਤਮਤਤ ਕਹਨੁ ਨ ਿਾਵ ੈ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਵਰਤ ਨੇਮ ਮਿਨ ਤਤਸੁ ਪੂਿਾ ॥ 

ਿੇਦ ਪੁਰਾਨ ਤਤਤਨ ਤਸਿੰਤਮਰਤਤ ਸਨੁੀਿਾ ॥ 

ਮਹਾ ਪਨੁੀਤ ਿਾ ਕਾ ਤਨਰਮਲ ਥਾਨੁ ॥ 

ਸਾਧਸਿੰਗਤਤ ਿਾ ਕੈ ਹਤਰ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ॥੨॥ 

ਪਰਗਤਿਓ ਸੋ ਿਨੁ ਸਗਲ ੇਿਵਨ ॥ 

ਪਤਤਤ ਪੁਨੀਤ ਤਾ ਕੀ ਪਗ ਰਨੇ ॥ 

ਿਾ ਕਉ ਿੇਤਿਓ ਹਤਰ ਹਤਰ ਰਾਇ ॥ 

ਤਾ ਕੀ ਗਤਤ ਤਮਤਤ ਕਥਨ ੁਨ ਿਾਇ ॥੩॥ 

ਆਿ ਪਹਰ ਕਰ ਿਤੋਿ ਤਧਆਵਉ ॥ 

ਉਨ ਸਾਧਾ ਕਾ ਦਰਸਨੁ ਪਾਵਉ ॥ 

ਮੋਤਹ ਗਰੀਿ ਕਉ ਲੇਹੁ ਰਲਾਇ ॥ 

ਨਾਨਕ ਆਇ ਪਏ ਸਰਣਾਇ ॥੪॥੩੮॥੮੯॥ 
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ਗੁਰ ਪਰਸਾਤਦ ਮਰੇੈ ਮਤਨ ਵਤਸਆ ਿ ੋਮਾਗਉ ਸੋ ਪਾਵਉ ਰੇ ॥ 
 

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ਦੁਪਦੇ ॥ (404-5) 

ਗੁਰ ਪਰਸਾਤਦ ਮੇਰ ੈਮਤਨ ਵਤਸਆ ਿੋ ਮਾਗਉ ਸ ੋਪਾਵਉ ਰ ੇ॥ 

ਨਾਮ ਰਿੰਤਗ ਇਹੁ ਮਨ ੁਤਤਰਪਤਾਨਾ ਿਹੁਤਰ ਨ ਕਤਹੂਿੰ ਧਾਵਉ ਰੇ ॥੧॥ 

ਹਮਰਾ ਿਾਕੁਰੁ ਸਿ ਤ ੇਊਚਾ ਰਤੈਣ ਤਦਨਸੁ ਤਤਸੁ ਗਾਵਉ ਰੇ ॥ 

ਤਖਨ ਮਤਹ ਥਾਤਪ ਉਥਾਪਨਹਾਰਾ ਤਤਸ ਤ ੇਤੁਝਤਹ ਡਰਾਵਉ ਰੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਿਿ ਦੇਖਉ ਪਰਿੁ ਅਪੁਨਾ ਸੁਆਮੀ ਤਉ ਅਵਰਤਹ ਚੀਤਤ ਨ ਪਾਵਉ ਰੇ ॥ 

ਨਾਨਕ ੁਦਾਸ ੁਪਰਤਿ ਆਤਪ ਪਤਹਰਾਇਆ ਿਰਮੁ ਿਉ ਮੇਤਿ ਤਲਖਾਵਉ ਰੇ ॥੨॥੨॥੧੩੧॥ 
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ਗੁਰ ਪਰਸਾਤਦ ਵਸ ੈਮਤਨ ਆਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
 

ਿੈਰਉ ਮਹਲਾ ੩ ॥ (1129-14) 

ਕਲਿੁਗ ਮਤਹ ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਉਰ ਧਾਰੁ ॥ 

ਤਿਨੁ ਨਾਵ ੈਮਾਥੈ ਪਾਵ ੈਛਾਰ ੁ॥੧॥ 

ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਦਲੁਿੁ ਹੈ ਿਾਈ ॥ 

ਗੁਰ ਪਰਸਾਤਦ ਵਸੈ ਮਤਨ ਆਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਿਨ ਿਾਲਤਹ ਸਇੋ ॥ 

ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਤ ੇਪਰਾਪਤਤ ਹੋਇ ॥੨॥ 

ਹਤਰ ਕਾ ਿਾਣਾ ਮਿੰਨਤਹ ਸੇ ਿਨ ਪਰਵਾਣੁ ॥ 

ਗੁਰ ਕੈ ਸਿਤਦ ਨਾਮ ਨੀਸਾਣ ੁ॥੩॥ 

ਸੋ ਸੇਵਹੁ ਿ ੋਕਲ ਰਤਹਆ ਧਾਤਰ ॥ 

ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਤਖ ਨਾਮੁ ਤਪਆਤਰ ॥੪॥੯॥ 
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ਗੁਰ ਪਰਸਾਦੀ ਿੂਤਝ ਲ ੇਤਉ ਹੋਇ ਤਨਿਰੇਾ ॥ 
 

ਗਉਿੀ ਮਹਲਾ ੧ ॥ (229-1) 

ਗੁਰ ਪਰਸਾਦੀ ਿੂਤਝ ਲ ੇਤਉ ਹਇੋ ਤਨਿੇਰਾ ॥ 

ਘਤਰ ਘਤਰ ਨਾਮੁ ਤਨਰਿੰਿਨਾ ਸੋ ਿਾਕੁਰੁ ਮੇਰਾ ॥੧॥ 

ਤਿਨੁ ਗੁਰ ਸਿਦ ਨ ਛੂਿੀਐ ਦੇਖਹੁ ਵੀਚਾਰਾ ॥ 

ਿੇ ਲਖ ਕਰਮ ਕਮਾਵਹੀ ਤਿਨ ੁਗੁਰ ਅਿੰਤਧਆਰਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਅਿੰਧੇ ਅਕਲੀ ਿਾਹਰੇ ਤਕਆ ਤਤਨ ਤਸਉ ਕਹੀਐ ॥ 

ਤਿਨੁ ਗੁਰ ਪਿੰਥੁ ਨ ਸੂਝਈ ਤਕਤ ੁਤਿਤਧ ਤਨਰਿਹੀਐ ॥੨॥ 

ਖੋਿੇ ਕਉ ਖਰਾ ਕਹੈ ਖਰੇ ਸਾਰ ਨ ਿਾਣ ੈ॥ 

ਅਿੰਧੇ ਕਾ ਨਾਉ ਪਾਰਖੂ ਕਲੀ ਕਾਲ ਤਵਡਾਣੈ ॥੩॥ 

ਸੂਤੇ ਕਉ ਿਾਗਤ ੁਕਹੈ ਿਾਗਤ ਕਉ ਸੂਤਾ ॥ 

ਿੀਵਤ ਕਉ ਮੂਆ ਕਹੈ ਮੂਏ ਨਹੀ ਰੋਤਾ ॥੪॥ 

ਆਵਤ ਕਉ ਿਾਤਾ ਕਹੈ ਿਾਤੇ ਕਉ ਆਇਆ ॥ 

ਪਰ ਕੀ ਕਉ ਅਪਨੁੀ ਕਹੈ ਅਪੁਨ ੋਨਹੀ ਿਾਇਆ ॥੫॥ 

ਮੀਿੇ ਕਉ ਕਉਿਾ ਕਹੈ ਕਿੂਏ ਕਉ ਮੀਿਾ ॥ 

ਰਾਤੇ ਕੀ ਤਨਿੰਦਾ ਕਰਤਹ ਐਸਾ ਕਤਲ ਮਤਹ ਡੀਿਾ ॥੬॥ 

ਚੇਰੀ ਕੀ ਸਵੇਾ ਕਰਤਹ ਿਾਕੁਰੁ ਨਹੀ ਦੀਸੈ ॥ 

ਪੋਖਰੁ ਨੀਰੁ ਤਵਰੋਲੀਐ ਮਾਖਨੁ ਨਹੀ ਰੀਸੈ ॥੭॥ 

ਇਸੁ ਪਦ ਿੋ ਅਰਥਾਇ ਲਇੇ ਸੋ ਗੁਰੂ ਹਮਾਰਾ ॥ 

ਨਾਨਕ ਚੀਨੈ ਆਪ ਕਉ ਸ ੋਅਪਰ ਅਪਾਰਾ ॥੮॥ 

ਸਿੁ ਆਪ ੇਆਤਪ ਵਰਤਦਾ ਆਪੇ ਿਰਮਾਇਆ ॥ 

ਗੁਰ ਤਕਰਪਾ ਤ ੇਿੂਝੀਐ ਸਿ ੁਿਰਹਮੁ ਸਮਾਇਆ ॥੯॥੨॥੧੮॥ 
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ਗੁਰ ਪਰਸਾਦੀ ਤਵਤਦਆ ਵੀਚਾਰੈ ਪਤਿ ਪਤਿ ਪਾਵੈ ਮਾਨੁ ॥ 
 

ਪਰਿਾਤੀ ਮਹਲਾ ੧ ॥ (1329-4) 

ਗੁਰ ਪਰਸਾਦੀ ਤਵਤਦਆ ਵੀਚਾਰ ੈਪਤਿ ਪਤਿ ਪਾਵੈ ਮਾਨੁ ॥ 

ਆਪਾ ਮਧੇ ਆਪੁ ਪਰਗਾਤਸਆ ਪਾਇਆ ਅਿੰਤਮਰਤ ੁਨਾਮੁ ॥੧॥ 

ਕਰਤਾ ਤੂ ਮੇਰਾ ਿਿਮਾਨੁ ॥ 

ਇਕ ਦਤਖਣਾ ਹਉ ਤ ੈਪਤਹ ਮਾਗਉ ਦਤੇਹ ਆਪਣਾ ਨਾਮੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਪਿੰਚ ਤਸਕਰ ਧਾਵਤ ਰਾਖ ੇਚੂਕਾ ਮਤਨ ਅਤਿਮਾਨ ੁ॥ 

ਤਦਸਤਿ ਤਿਕਾਰੀ ਦੁਰਮਤਤ ਿਾਗੀ ਐਸਾ ਿਰਹਮ ਤਗਆਨ ੁ॥੨॥ 

ਿਤੁ ਸਤੁ ਚਾਵਲ ਦਇਆ ਕਣਕ ਕਤਰ ਪਰਾਪਤਤ ਪਾਤੀ ਧਾਨੁ ॥ 

ਦੂਧੁ ਕਰਮੁ ਸਿੰਤੋਖੁ ਘੀਉ ਕਤਰ ਐਸਾ ਮਾਂਗਉ ਦਾਨੁ ॥੩॥ 

ਤਖਮਾ ਧੀਰਿੁ ਕਤਰ ਗਊ ਲਵੇਰੀ ਸਹਿੇ ਿਛਰਾ ਖੀਰੁ ਪੀਐ ॥ 

ਤਸਫਤਤ ਸਰਮ ਕਾ ਕਪਿਾ ਮਾਂਗਉ ਹਤਰ ਗੁਣ ਨਾਨਕ ਰਵਤ ੁਰਹੈ ॥੪॥੭॥ 
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ਗੁਰ ਪਰਸਾਦੀ ਵੇਖੁ ਤੂ ਹਤਰ ਮਿੰਦਰੁ ਤੇਰੈ ਨਾਤਲ ॥ 
 

ਪਰਿਾਤੀ ਮਹਲਾ ੩ ਤਿਿਾਸ  (1346-2) 

ਗੁਰ ਪਰਸਾਦੀ ਵੇਖੁ ਤ ੂਹਤਰ ਮਿੰਦਰੁ ਤੇਰ ੈਨਾਤਲ ॥ 

ਹਤਰ ਮਿੰਦਰੁ ਸਿਦੇ ਖੋਿੀਐ ਹਤਰ ਨਾਮੋ ਲੇਹੁ ਸਮਹਾਤਲ ॥੧॥ 

ਮਨ ਮੇਰ ੇਸਿਤਦ ਰਪ ੈਰਿੰਗੁ ਹਇੋ ॥ 

ਸਚੀ ਿਗਤਤ ਸਚਾ ਹਤਰ ਮਿੰਦਰੁ ਪਰਗਿੀ ਸਾਚੀ ਸਇੋ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਹਤਰ ਮਿੰਦਰੁ ਏਹੁ ਸਰੀਰੁ ਹੈ ਤਗਆਤਨ ਰਤਤਨ ਪਰਗਿੁ ਹੋਇ ॥ 

ਮਨਮੁਖ ਮੂਲੁ ਨ ਿਾਣਨੀ ਮਾਣਤਸ ਹਤਰ ਮਿੰਦਰੁ ਨ ਹੋਇ ॥੨॥ 

ਹਤਰ ਮਿੰਦਰੁ ਹਤਰ ਿੀਉ ਸਾਤਿਆ ਰਤਖਆ ਹੁਕਤਮ ਸਵਾਤਰ ॥ 

ਧੁਤਰ ਲੇਖੁ ਤਲਤਖਆ ਸ ੁਕਮਾਵਣਾ ਕੋਇ ਨ ਮੇਿਣਹਾਰੁ ॥੩॥ 

ਸਿਦੁ ਚੀਤਨਹ ਸੁਖੁ ਪਾਇਆ ਸਚੈ ਨਾਇ ਤਪਆਰ ॥ 

ਹਤਰ ਮਿੰਦਰੁ ਸਿਦੇ ਸੋਹਣਾ ਕਿੰਚਨੁ ਕੋਿ ੁਅਪਾਰ ॥੪॥ 

ਹਤਰ ਮਿੰਦਰੁ ਏਹੁ ਿਗਤ ੁਹੈ ਗੁਰ ਤਿਨ ੁਘੋਰਿੰਧਾਰ ॥ 

ਦੂਿਾ ਿਾਉ ਕਤਰ ਪੂਿਦੇ ਮਨਮੁਖ ਅਿੰਧ ਗਵਾਰ ॥੫॥ 

ਤਿਥੈ ਲੇਖਾ ਮਿੰਗੀਐ ਤਤਥੈ ਦੇਹ ਿਾਤਤ ਨ ਿਾਇ ॥ 

ਸਾਤਚ ਰਤ ੇਸ ੇਉਿਰ ੇਦੁਖੀਏ ਦੂਿ ੈਿਾਇ ॥੬॥ 

ਹਤਰ ਮਿੰਦਰ ਮਤਹ ਨਾਮੁ ਤਨਧਾਨ ੁਹੈ ਨਾ ਿੂਝਤਹ ਮੁਗਧ ਗਵਾਰ ॥ 

ਗੁਰ ਪਰਸਾਦੀ ਚੀਤਨਹਆ ਹਤਰ ਰਾਤਖਆ ਉਤਰ ਧਾਤਰ ॥੭॥ 

ਗੁਰ ਕੀ ਿਾਣੀ ਗੁਰ ਤੇ ਿਾਤੀ ਤਿ ਸਿਤਦ ਰਤੇ ਰਿੰਗੁ ਲਾਇ ॥ 

ਪਤਵਤ ੁਪਾਵਨ ਸ ੇਿਨ ਤਨਰਮਲ ਹਤਰ ਕੈ ਨਾਤਮ ਸਮਾਇ ॥੮॥ 

ਹਤਰ ਮਿੰਦਰੁ ਹਤਰ ਕਾ ਹਾਿੁ ਹੈ ਰਤਖਆ ਸਿਤਦ ਸਵਾਤਰ ॥ 

ਤਤਸੁ ਤਵਤਚ ਸਉਦਾ ਏਕੁ ਨਾਮੁ ਗੁਰਮੁਤਖ ਲਤੈਨ ਸਵਾਤਰ ॥੯॥ 

ਹਤਰ ਮਿੰਦਰ ਮਤਹ ਮਨ ੁਲੋਹਿੁ ਹੈ ਮੋਤਹਆ ਦੂਿੈ ਿਾਇ ॥ 

ਪਾਰਤਸ ਿੇਤਿਐ ਕਿੰਚਨੁ ਿਇਆ ਕੀਮਤਤ ਕਹੀ ਨ ਿਾਇ ॥੧੦॥ 

ਹਤਰ ਮਿੰਦਰ ਮਤਹ ਹਤਰ ਵਸੈ ਸਰਿ ਤਨਰਿੰਤਤਰ ਸੋਇ ॥ 

ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਤਖ ਵਣਿੀਐ ਸਚਾ ਸਉਦਾ ਹੋਇ ॥੧੧॥੧॥ 
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ਗੁਰ ਪਰੂੇ ਰਾਤਖਆ ਦ ੇਹਾਥ ॥ 
 

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (396-8) 

ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਰਾਤਖਆ ਦੇ ਹਾਥ ॥ 

ਪਰਗਿੁ ਿਇਆ ਿਨ ਕਾ ਪਰਤਾਪੁ ॥੧॥ 

ਗੁਰੁ ਗੁਰੁ ਿਪੀ ਗੁਰ ੂਗੁਰ ੁਤਧਆਈ ॥ 

ਿੀਅ ਕੀ ਅਰਦਾਤਸ ਗੁਰੂ ਪਤਹ ਪਾਈ ॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਸਰਤਨ ਪਰ ੇਸਾਚ ੇਗੁਰਦਵੇ ॥ 

ਪੂਰਨ ਹੋਈ ਸੇਵਕ ਸੇਵ ॥੨॥ 

ਿੀਉ ਤਪਿੰਡੁ ਿੋਿਨੁ ਰਾਖ ੈਪਰਾਨ ॥ 

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਕਉ ਕੁਰਿਾਨ ॥੩॥੮॥੧੦੨॥ 
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ਗੁਰ ਿਚਨੀ ਮਨ ੁਸਹਿ ਤਧਆਨੇ ॥ 
 

ਤਿਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੧ ॥ (796-5) 

ਗੁਰ ਿਚਨੀ ਮਨੁ ਸਹਿ ਤਧਆਨੇ ॥ 

ਹਤਰ ਕੈ ਰਿੰਤਗ ਰਤਾ ਮਨੁ ਮਾਨ ੇ॥ 

ਮਨਮੁਖ ਿਰਤਮ ਿੁਲ ੇਿਉਰਾਨੇ ॥ 

ਹਤਰ ਤਿਨੁ ਤਕਉ ਰਹੀਐ ਗੁਰ ਸਿਤਦ ਪਛਾਨ ੇ॥੧॥ 

ਤਿਨੁ ਦਰਸਨ ਕੈਸ ੇਿੀਵਉ ਮੇਰੀ ਮਾਈ ॥ 

ਹਤਰ ਤਿਨੁ ਿੀਅਰਾ ਰਤਹ ਨ ਸਕੈ ਤਖਨੁ ਸਤਤਗਤੁਰ ਿੂਝ ਿੁਝਾਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਮੇਰਾ ਪਰਿੁ ਤਿਸਰ ੈਹਉ ਮਰਉ ਦੁਖਾਲੀ ॥ 

ਸਾਤਸ ਤਗਰਾਤਸ ਿਪਉ ਅਪਨੁੇ ਹਤਰ ਿਾਲੀ ॥ 

ਸਦ ਿੈਰਾਗਤਨ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਤਨਹਾਲੀ ॥ 

ਅਿ ਿਾਨੇ ਗੁਰਮੁਤਖ ਹਤਰ ਨਾਲੀ ॥੨॥ 

ਅਕਥ ਕਥਾ ਕਹੀਐ ਗੁਰ ਿਾਇ ॥ 

ਪਰਿੁ ਅਗਮ ਅਗੋਚਰੁ ਦੇਇ ਤਦਖਾਇ ॥ 

ਤਿਨੁ ਗੁਰ ਕਰਣੀ ਤਕਆ ਕਾਰ ਕਮਾਇ ॥ 

ਹਉਮੈ ਮੇਤਿ ਚਲੈ ਗੁਰ ਸਿਤਦ ਸਮਾਇ ॥੩॥ 

ਮਨਮੁਖੁ ਤਵਛੁਿ ੈਖੋਿੀ ਰਾਤਸ ॥ 

ਗੁਰਮੁਤਖ ਨਾਤਮ ਤਮਲੈ ਸਾਿਾਤਸ ॥ 

ਹਤਰ ਤਕਰਪਾ ਧਾਰੀ ਦਾਸਤਨ ਦਾਸ ॥ 

ਿਨ ਨਾਨਕ ਹਤਰ ਨਾਮ ਧਨ ੁਰਾਤਸ ॥੪॥੪॥ 
 
  



 1131 

ਗੁਰ ਤਿਨ ੁਅਵਰੁ ਨਾਹੀ ਮ ੈਥਾਉ ॥ 
 

ਗੋੋਂਡ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (864-14) 

ਗੁਰੁ ਮੇਰੀ ਪੂਿਾ ਗੁਰੁ ਗੋਤਿਿੰਦ ੁ॥ 

ਗੁਰੁ ਮੇਰਾ ਪਾਰਿਰਹਮੁ ਗੁਰੁ ਿਗਵਿੰਤੁ ॥ 

ਗੁਰੁ ਮੇਰਾ ਦੇਉ ਅਲਖ ਅਿੇਉ ॥ 

ਸਰਿ ਪੂਿ ਚਰਨ ਗੁਰ ਸੇਉ ॥੧॥ 

ਗੁਰ ਤਿਨ ੁਅਵਰ ੁਨਾਹੀ ਮੈ ਥਾਉ ॥ 

ਅਨਤਦਨ ੁਿਪਉ ਗੁਰ ੂਗੁਰ ਨਾਉ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਗੁਰੁ ਮੇਰਾ ਤਗਆਨੁ ਗੁਰੁ ਤਰਦੈ ਤਧਆਨੁ ॥ 

ਗੁਰੁ ਗੋਪਾਲੁ ਪੁਰਖੁ ਿਗਵਾਨ ੁ॥ 

ਗੁਰ ਕੀ ਸਰਤਣ ਰਹਉ ਕਰ ਿੋਤਰ ॥ 

ਗੁਰੂ ਤਿਨਾ ਮ ੈਨਾਹੀ ਹੋਰੁ ॥੨॥ 

ਗੁਰੁ ਿੋਤਹਥੁ ਤਾਰੇ ਿਵ ਪਾਤਰ ॥ 

ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਿਮ ਤ ੇਛੁਿਕਾਤਰ ॥ 

ਅਿੰਧਕਾਰ ਮਤਹ ਗੁਰ ਮਿੰਤੁ ਉਿਾਰਾ ॥ 

ਗੁਰ ਕੈ ਸਿੰਤਗ ਸਗਲ ਤਨਸਤਾਰਾ ॥੩॥ 

ਗੁਰੁ ਪੂਰਾ ਪਾਈਐ ਵਡਿਾਗੀ ॥ 

ਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਦੂਖੁ ਨ ਲਾਗੀ ॥ 

ਗੁਰ ਕਾ ਸਿਦੁ ਨ ਮੇਿ ੈਕੋਇ ॥ 

ਗੁਰੁ ਨਾਨਕ ੁਨਾਨਕੁ ਹਤਰ ਸਇੋ ॥੪॥੭॥੯॥ 
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ਗੁਰ ਤਮਤਲ ਤਤਆਤਗਓ ਦੂਿਾ ਿਾਉ ॥ 
 

ਿੈਰਉ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (1147-19) 

ਗੁਰ ਤਮਤਲ ਤਤਆਤਗਓ ਦੂਿਾ ਿਾਉ ॥ 

ਗੁਰਮੁਤਖ ਿਤਪਓ ਹਤਰ ਕਾ ਨਾਉ ॥ 

ਤਿਸਰੀ ਤਚਿੰਤ ਨਾਤਮ ਰਿੰਗੁ ਲਾਗਾ ॥ 

ਿਨਮ ਿਨਮ ਕਾ ਸੋਇਆ ਿਾਗਾ ॥੧॥ 

ਕਤਰ ਤਕਰਪਾ ਅਪਨੀ ਸੇਵਾ ਲਾਏ ॥ 

ਸਾਧੂ ਸਿੰਤਗ ਸਰਿ ਸੁਖ ਪਾਏ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਰੋਗ ਦੋਖ ਗੁਰ ਸਿਤਦ ਤਨਵਾਰੇ ॥ 

ਨਾਮ ਅਉਖਧੁ ਮਨ ਿੀਤਤਰ ਸਾਰੇ ॥ 

ਗੁਰ ਿੇਿਤ ਮਤਨ ਿਇਆ ਅਨਿੰਦ ॥ 

ਸਰਿ ਤਨਧਾਨ ਨਾਮ ਿਗਵਿੰਤ ॥੨॥ 

ਿਨਮ ਮਰਣ ਕੀ ਤਮਿੀ ਿਮ ਤਰਾਸ ॥ 

ਸਾਧਸਿੰਗਤਤ ਊੋਂਧ ਕਮਲ ਤਿਗਾਸ ॥ 

ਗੁਣ ਗਾਵਤ ਤਨਹਚਲੁ ਤਿਸਰਾਮ ॥ 

ਪੂਰਨ ਹੋਏ ਸਗਲੇ ਕਾਮ ॥੩॥ 

ਦੁਲਿ ਦੇਹ ਆਈ ਪਰਵਾਨੁ ॥ 

ਸਫਲ ਹੋਈ ਿਤਪ ਹਤਰ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ॥ 

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਪਰਤਿ ਤਕਰਪਾ ਕਰੀ ॥ 

ਸਾਤਸ ਤਗਰਾਤਸ ਿਪਉ ਹਤਰ ਹਰੀ ॥੪॥੨੯॥੪੨॥ 
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ਗੁਰ ਤਮਤਲ ਲਧਾ ਿੀ ਰਾਮੁ ਤਪਆਰਾ ਰਾਮ ॥ 
 

ਰਾਗੁ ਵਡਹਿੰਸੁ ਮਹਲਾ ੫ ਛਿੰਤ ਘਰੁ ੪  (576-14) 

ਗੁਰ ਤਮਤਲ ਲਧਾ ਿੀ ਰਾਮ ੁਤਪਆਰਾ ਰਾਮ ॥ 

ਇਹੁ ਤਨੁ ਮਨ ੁਤਦਤਿਾ ਵਾਰ ੋਵਾਰਾ ਰਾਮ ॥ 

ਤਨੁ ਮਨੁ ਤਦਤਾ ਿਵਿਲ ੁਤਿਤਾ ਚੂਕੀ ਕਾਂਤਣ ਿਮਾਣੀ ॥ 

ਅਸਤਥਰੁ ਥੀਆ ਅਿੰਤਮਰਤ ੁਪੀਆ ਰਤਹਆ ਆਵਣ ਿਾਣੀ ॥ 

ਸੋ ਘਰੁ ਲਧਾ ਸਹਤਿ ਸਮਧਾ ਹਤਰ ਕਾ ਨਾਮੁ ਅਧਾਰਾ ॥ 

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਸੁਤਖ ਮਾਣੇ ਰਲੀਆਂ ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਕਿੰਉ ਨਮਸਕਾਰਾ ॥੧॥ 

ਸੁਤਣ ਸਿਣ ਿੀ ਮੈਡਿੇ ਮੀਤਾ ਰਾਮ ॥ 

ਗੁਤਰ ਮਿੰਤੁ ਸਿਦੁ ਸਚੁ ਦੀਤਾ ਰਾਮ ॥ 

ਸਚੁ ਸਿਦੁ ਤਧਆਇਆ ਮਿੰਗਲੁ ਗਾਇਆ ਚੂਕੇ ਮਨਹੁ ਅਦਸੇਾ ॥ 

ਸੋ ਪਰਿੁ ਪਾਇਆ ਕਤਤਹ ਨ ਿਾਇਆ ਸਦਾ ਸਦਾ ਸਿੰਤਗ ਿੈਸਾ ॥ 

ਪਰਿ ਿੀ ਿਾਣਾ ਸਚਾ ਮਾਣਾ ਪਰਤਿ ਹਤਰ ਧਨੁ ਸਹਿੇ ਦੀਤਾ ॥ 

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਤਤਸ ੁਿਨ ਿਤਲਹਾਰੀ ਤੇਰਾ ਦਾਨ ੁਸਿਨੀ ਹੈ ਲੀਤਾ ॥੨॥ 

ਤਉ ਿਾਣਾ ਤਾਂ ਤਤਰਪਤਤ ਅਘਾਏ ਰਾਮ ॥ 

ਮਨੁ ਥੀਆ ਿਿੰਢਾ ਸਿ ਤਤਰਸਨ ਿੁਝਾਏ ਰਾਮ ॥ 

ਮਨੁ ਥੀਆ ਿਿੰਢਾ ਚੂਕੀ ਡਿੰਝਾ ਪਾਇਆ ਿਹੁਤੁ ਖਿਾਨਾ ॥ 

ਤਸਖ ਸਵੇਕ ਸਤਿ ਿੁਿੰਚਣ ਲਗੇ ਹਿੰਉ ਸਤਗੁਰ ਕੈ ਕੁਰਿਾਨਾ ॥ 

ਤਨਰਿਉ ਿਏ ਖਸਮ ਰਿੰਤਗ ਰਾਤੇ ਿਮ ਕੀ ਤਰਾਸ ਿੁਝਾਏ ॥ 

ਨਾਨਕ ਦਾਸੁ ਸਦਾ ਸਿੰਤਗ ਸੇਵਕ ੁਤੇਰੀ ਿਗਤਤ ਕਰਿੰਉ ਤਲਵ ਲਾਏ ॥੩॥ 

ਪੂਰੀ ਆਸਾ ਿੀ ਮਨਸਾ ਮੇਰੇ ਰਾਮ ॥ 

ਮੋਤਹ ਤਨਰਗੁਣ ਿੀਉ ਸਤਿ ਗੁਣ ਤੇਰ ੇਰਾਮ ॥ 

ਸਤਿ ਗੁਣ ਤੇਰ ੇਿਾਕੁਰ ਮੇਰ ੇਤਕਤੁ ਮੁਤਖ ਤੁਧੁ ਸਾਲਾਹੀ ॥ 

ਗੁਣੁ ਅਵਗੁਣੁ ਮੇਰਾ ਤਕਛੁ ਨ ਿੀਚਾਤਰਆ ਿਖਤਸ ਲੀਆ ਤਖਨ ਮਾਹੀ ॥ 

ਨਉ ਤਨਤਧ ਪਾਈ ਵਿੀ ਵਾਧਾਈ ਵਾਿ ੇਅਨਹਦ ਤੂਰ ੇ॥ 

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਮੈ ਵਰ ੁਘਤਰ ਪਾਇਆ ਮੇਰੇ ਲਾਥੇ ਿੀ ਸਗਲ ਤਵਸੂਰੇ ॥੪॥੧॥ 
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ਗੁਤਰ ਪੂਰ ੈਤਕਰਪਾ ਧਾਰੀ ॥ 
 

ਸਰੋਤਿ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (621-18) 

ਗੁਤਰ ਪੂਰ ੈਤਕਰਪਾ ਧਾਰੀ ॥ 

ਪਰਤਿ ਪੂਰੀ ਲੋਚ ਹਮਾਰੀ ॥ 

ਕਤਰ ਇਸਨਾਨ ੁਤਗਰਤਹ ਆਏ ॥ 

ਅਨਦ ਮਿੰਗਲ ਸੁਖ ਪਾਏ ॥੧॥ 

ਸਿੰਤਹੁ ਰਾਮ ਨਾਤਮ ਤਨਸਤਰੀਐ ॥ 

ਊਿਤ ਿੈਿਤ ਹਤਰ ਹਤਰ ਤਧਆਈਐ ਅਨਤਦਨੁ ਸੁਤਿਤੁ ਕਰੀਐ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਸਿੰਤ ਕਾ ਮਾਰਗੁ ਧਰਮ ਕੀ ਪਉਿੀ ਕੋ ਵਡਿਾਗੀ ਪਾਏ ॥ 

ਕੋਤਿ ਿਨਮ ਕੇ ਤਕਲਤਿਖ ਨਾਸ ੇਹਤਰ ਚਰਣੀ ਤਚਤੁ ਲਾਏ ॥੨॥ 

ਉਸਤਤਤ ਕਰਹੁ ਸਦਾ ਪਰਿ ਅਪਨ ੇਤਿਤਨ ਪੂਰੀ ਕਲ ਰਾਖੀ ॥ 

ਿੀਅ ਿਿੰਤ ਸਤਿ ਿਏ ਪਤਵਤਰਾ ਸਤਤਗੁਰ ਕੀ ਸਚੁ ਸਾਖੀ ॥੩॥ 

ਤਿਘਨ ਤਿਨਾਸਨ ਸਤਿ ਦੁਖ ਨਾਸਨ ਸਤਤਗਤੁਰ ਨਾਮੁ ਤਦਰਿਾਇਆ ॥ 

ਖੋਏ ਪਾਪ ਿਏ ਸਤਿ ਪਾਵਨ ਿਨ ਨਾਨਕ ਸੁਤਖ ਘਤਰ ਆਇਆ ॥੪॥੩॥੫੩॥ 
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ਗੁਤਰ ਪੂਰ ੈਕੀਤੀ ਪਰੂੀ ॥ 
 

ਸਰੋਤਿ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (624-1) 

ਗੁਤਰ ਪੂਰ ੈਕੀਤੀ ਪੂਰੀ ॥ 

ਪਰਿੁ ਰਤਵ ਰਤਹਆ ਿਰਪੂਰੀ ॥ 

ਖੇਮ ਕੁਸਲ ਿਇਆ ਇਸਨਾਨਾ ॥ 

ਪਾਰਿਰਹਮ ਤਵਿਹ ੁਕੁਰਿਾਨਾ ॥੧॥ 

ਗੁਰ ਕੇ ਚਰਨ ਕਵਲ ਤਰਦ ਧਾਰੇ ॥ 

ਤਿਘਨੁ ਨ ਲਾਗ ੈਤਤਲ ਕਾ ਕੋਈ ਕਾਰਿ ਸਗਲ ਸਵਾਰ ੇ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਤਮਤਲ ਸਾਧ ੂਦੁਰਮਤਤ ਖੋਏ ॥ 

ਪਤਤਤ ਪੁਨੀਤ ਸਿ ਹੋਏ ॥ 

ਰਾਮਦਾਤਸ ਸਰਵੋਰ ਨਾਤ ੇ॥ 

ਸਿ ਲਾਥੇ ਪਾਪ ਕਮਾਤ ੇ॥੨॥ 

ਗੁਨ ਗੋਤਿਿੰਦ ਤਨਤ ਗਾਈਐ ॥ 

ਸਾਧਸਿੰਤਗ ਤਮਤਲ ਤਧਆਈਐ ॥ 

ਮਨ ਿਾਂਛਤ ਫਲ ਪਾਏ ॥ 

ਗੁਰੁ ਪੂਰਾ ਤਰਦੈ ਤਧਆਏ ॥੩॥ 

ਗੁਰ ਗੋਪਾਲ ਆਨਿੰਦਾ ॥ 

ਿਤਪ ਿਤਪ ਿੀਵੈ ਪਰਮਾਨਿੰਦਾ ॥ 

ਿਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਤਧਆਇਆ ॥ 

ਪਰਿ ਅਪਨਾ ਤਿਰਦੁ ਰਖਾਇਆ ॥੪॥੧੦॥੬੦॥ 
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ਗੁਤਰ ਪੂਰ ੈਚਰਨੀ ਲਾਇਆ ॥ 
 

ਸਰੋਤਿ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (623-14) 

ਗੁਤਰ ਪੂਰ ੈਚਰਨੀ ਲਾਇਆ ॥ 

ਹਤਰ ਸਿੰਤਗ ਸਹਾਈ ਪਾਇਆ ॥ 

ਿਹ ਿਾਈਐ ਤਹਾ ਸੁਹੇਲੇ ॥ 

ਕਤਰ ਤਕਰਪਾ ਪਰਤਿ ਮੇਲ ੇ॥੧॥ 

ਹਤਰ ਗੁਣ ਗਾਵਹੁ ਸਦਾ ਸੁਿਾਈ ॥ 

ਮਨ ਤਚਿੰਦੇ ਸਗਲ ੇਫਲ ਪਾਵਹ ੁਿੀਅ ਕ ੈਸਿੰਤਗ ਸਹਾਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਨਾਰਾਇਣ ਪਰਾਣ ਅਧਾਰਾ ॥ 

ਹਮ ਸਿੰਤ ਿਨਾਂ ਰੇਨਾਰਾ ॥ 

ਪਤਤਤ ਪੁਨੀਤ ਕਤਰ ਲੀਨੇ ॥ 

ਕਤਰ ਤਕਰਪਾ ਹਤਰ ਿਸੁ ਦੀਨ ੇ॥੨॥ 

ਪਾਰਿਰਹਮੁ ਕਰੇ ਪਰਤਤਪਾਲਾ ॥ 

ਸਦ ਿੀਅ ਸਿੰਤਗ ਰਖਵਾਲਾ ॥ 

ਹਤਰ ਤਦਨ ੁਰਤੈਨ ਕੀਰਤਨ ੁਗਾਈਐ ॥ 

ਿਹੁਤਿ ਨ ਿੋਨੀ ਪਾਈਐ ॥੩॥ 

ਤਿਸੁ ਦੇਵ ੈਪੁਰਖ ੁਤਿਧਾਤਾ ॥ 

ਹਤਰ ਰਸੁ ਤਤਨ ਹੀ ਿਾਤਾ ॥ 

ਿਮਕਿੰਕਰੁ ਨਤੇਿ ਨ ਆਇਆ ॥ 

ਸੁਖੁ ਨਾਨਕ ਸਰਣੀ ਪਾਇਆ ॥੪॥੯॥੫੯॥ 
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ਗੁਤਰ ਪੂਰ ੈਦੀਓ ਹਤਰ ਨਾਮਾ ਿੀਅ ਕਉ ਏਹਾ ਵਸਤ ੁਫਿੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
 

ਗੂਿਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ਪਿੰਚਪਦਾ ਘਰੁ ੨     (497-10) 

ਪਰਥਮੇ ਗਰਿ ਮਾਤਾ ਕੈ ਵਾਸਾ ਊਹਾ ਛਤੋਡ ਧਰਤਨ ਮਤਹ ਆਇਆ ॥ 

ਤਚਤਰ ਸਾਲ ਸਿੰਦਰ ਿਾਗ ਮਿੰਦਰ ਸਿੰਤਗ ਨ ਕਛਹੂ ਿਾਇਆ ॥੧॥ 

ਅਵਰ ਸਿ ਤਮਤਥਆ ਲੋਿ ਲਿੀ ॥ 

ਗੁਤਰ ਪੂਰ ੈਦੀਓ ਹਤਰ ਨਾਮਾ ਿੀਅ ਕਉ ਏਹਾ ਵਸਤੁ ਫਿੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਇਸਿ ਮੀਤ ਿਿੰਧਪ ਸੁਤ ਿਾਈ ਸਿੰਤਗ ਿਤਨਤਾ ਰਤਚ ਹਤਸਆ ॥ 

ਿਿ ਅਿੰਤੀ ਅਉਸਰੁ ਆਇ ਿਤਨਓ ਹੈ ਉਨਹ ਪੇਖਤ ਹੀ ਕਾਤਲ ਗਰਤਸਆ ॥੨॥ 

ਕਤਰ ਕਤਰ ਅਨਰਥ ਤਿਹਾਝੀ ਸਿੰਪ ੈਸੁਇਨਾ ਰੂਪਾ ਦਾਮਾ ॥ 

ਿਾਿੀ ਕਉ ਓਹੁ ਿਾਿਾ ਤਮਤਲਆ ਹੋਰੁ ਸਗਲ ਿਇਓ ਤਿਰਾਨਾ ॥੩॥ 

ਹੈਵਰ ਗੈਵਰ ਰਥ ਸਿੰਿਾਹੇ ਗਹੁ ਕਤਰ ਕੀਨ ੇਮੇਰੇ ॥ 

ਿਿ ਤੇ ਹੋਈ ਲਾਂਮੀ ਧਾਈ ਚਲਤਹ ਨਾਹੀ ਇਕ ਪੈਰ ੇ॥੪॥ 

ਨਾਮੁ ਧਨ ੁਨਾਮੁ ਸੁਖ ਰਾਿਾ ਨਾਮੁ ਕੁਿਿੰਿ ਸਹਾਈ ॥ 

ਨਾਮੁ ਸਿੰਪਤਤ ਗੁਤਰ ਨਾਨਕ ਕਉ ਦੀਈ ਓਹ ਮਰ ੈਨ ਆਵ ੈਿਾਈ ॥੫॥੧॥੮॥ 
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ਗੁਤਰ ਪੂਰ ੈਪਰੂੀ ਕੀਤੀ ॥ 
 

ਸਰੋਤਿ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (630-2) 

ਨਾਤਲ ਨਰਾਇਣੁ ਮੇਰ ੈ॥ 

ਿਮਦੂਤੁ ਨ ਆਵੈ ਨੇਰ ੈ॥ 

ਕਿੰਤਿ ਲਾਇ ਪਰਿ ਰਾਖੈ ॥ 

ਸਤਤਗੁਰ ਕੀ ਸਚੁ ਸਾਖੈ ॥੧॥ 

ਗੁਤਰ ਪੂਰ ੈਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ॥ 

ਦੁਸਮਨ ਮਾਤਰ ਤਵਡਾਰੇ ਸਗਲੇ ਦਾਸ ਕਉ ਸੁਮਤਤ ਦੀਤੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਪਰਤਿ ਸਗਲੇ ਥਾਨ ਵਸਾਏ ॥ 

ਸੁਤਖ ਸਾਂਤਦ ਤਫਤਰ ਆਏ ॥ 

ਨਾਨਕ ਪਰਿ ਸਰਣਾਏ ॥ 

ਤਿਤਨ ਸਗਲੇ ਰਗੋ ਤਮਿਾਏ ॥੨॥੨੪॥੮੮॥ 
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ਗੁਤਰ ਪੂਰ ੈਪਰੂੀ ਕੀਨੀ ॥ 
 

ਸਰੋਤਿ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (628-16) 

ਗੁਤਰ ਪੂਰ ੈਪੂਰੀ ਕੀਨੀ ॥ 

ਿਖਸ ਅਪੁਨੀ ਕਤਰ ਦੀਨੀ ॥ 

ਤਨਤ ਅਨਿੰਦ ਸੁਖ ਪਾਇਆ ॥ 

ਤਾਵ ਸਗਲ ੇਸੁਖੀ ਵਸਾਇਆ ॥੧॥ 

ਹਤਰ ਕੀ ਿਗਤਤ ਫਲ ਦਾਤੀ ॥ 

ਗੁਤਰ ਪੂਰ ੈਤਕਰਪਾ ਕਤਰ ਦੀਨੀ ਤਵਰਲੈ ਤਕਨ ਹੀ ਿਾਤੀ ॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਗੁਰਿਾਣੀ ਗਾਵਹ ਿਾਈ ॥ 

ਓਹ ਸਫਲ ਸਦਾ ਸੁਖਦਾਈ ॥ 

ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਤਧਆਇਆ ॥ 

ਪੂਰਤਿ ਤਲਤਖਆ ਪਾਇਆ ॥੨॥੧੭॥੮੧॥ 
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ਗੁਤਰ ਪੂਰ ੈਮਰੇੀ ਰਾਤਖ ਲਈ ॥ 
 

ਤਿਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (823-18) 

ਗੁਤਰ ਪੂਰ ੈਮੇਰੀ ਰਾਤਖ ਲਈ ॥ 

ਅਿੰਤਮਰਤ ਨਾਮੁ ਤਰਦੇ ਮਤਹ ਦੀਨੋ ਿਨਮ ਿਨਮ ਕੀ ਮੈਲੁ ਗਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਤਨਵਰੇ ਦੂਤ ਦੁਸਿ ਿੈਰਾਈ ਗਰੁ ਪੂਰ ੇਕਾ ਿਤਪਆ ਿਾਪ ੁ॥ 

ਕਹਾ ਕਰ ੈਕੋਈ ਿੇਚਾਰਾ ਪਰਿ ਮੇਰੇ ਕਾ ਿਡ ਪਰਤਾਪੁ ॥੧॥ 

ਤਸਮਤਰ ਤਸਮਤਰ ਤਸਮਤਰ ਸੁਖੁ ਪਾਇਆ ਚਰਨ ਕਮਲ ਰਖ ੁਮਨ ਮਾਹੀ ॥ 

ਤਾ ਕੀ ਸਰਤਨ ਪਤਰਓ ਨਾਨਕ ਦਾਸੁ ਿਾ ਤੇ ਊਪਤਰ ਕੋ ਨਾਹੀ ॥੨॥੧੨॥੯੮॥ 
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ਕਤਲ ਸਮੁਦਰ ਿਏ ਰੂਪ ਪਰਗਤਿ ਹਤਰ ਨਾਮ ਉਧਾਰਨੁ ॥ 
 

ਸਵਈਏ ਮਹਲ ੇਪਿੰਿਵ ੇਕ ੇ੫, ਮਥੁਰਾ (1409-9) 

ਕਤਲ ਸਮੁਦਰ ਿਏ ਰੂਪ ਪਰਗਤਿ ਹਤਰ ਨਾਮ ਉਧਾਰਨੁ ॥ 

ਿਸਤਹ ਸਿੰਤ ਤਿਸੁ ਤਰਦ ੈਦੁਖ ਦਾਤਰਦਰ ਤਨਵਾਰਨ ੁ॥ 

ਤਨਰਮਲ ਿੇਖ ਅਪਾਰ ਤਾਸੁ ਤਿਨੁ ਅਵਰੁ ਨ ਕੋਈ ॥ 

ਮਨ ਿਚ ਤਿਤਨ ਿਾਤਣਅਉ ਿਯਉ ਤਤਹ ਸਮਸਤਰ ਸੋਈ ॥ 

ਧਰਤਨ ਗਗਨ ਨਵ ਖਿੰਡ ਮਤਹ ਿੋਤਤ ਸਵਰੂਪੀ ਰਤਹਓ ਿਤਰ ॥ 

ਿਤਨ ਮਥੁਰਾ ਕਛੁ ਿੇਦ ੁਨਹੀ ਗੁਰੁ ਅਰਿੁਨੁ ਪਰਤਖਯ ਹਤਰ ॥੭॥੧੯॥ 
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ਗੁਰ ੁਸਿੰਤ ਿਨ ੋਤਪਆਰਾ ਮ ੈਤਮਤਲਆ ਮਰੇੀ ਤਤਰਸਨਾ ਿਤੁਝ ਗਈਆਸ ੇ॥ 
 

ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੪ ਘਰੁ ੫  (776-4) 

ਗੁਰੁ ਸਿੰਤ ਿਨੋ ਤਪਆਰਾ ਮੈ ਤਮਤਲਆ ਮੇਰੀ ਤਤਰਸਨਾ ਿੁਤਝ ਗਈਆਸੇ ॥ 

ਹਉ ਮਨ ੁਤਨ ੁਦੇਵਾ ਸਤਤਗੁਰ ੈਮੈ ਮੇਲੇ ਪਰਿ ਗੁਣਤਾਸੇ ॥ 

ਧਨੁ ਧਿੰਨ ੁਗੁਰੂ ਵਡ ਪੁਰਖੁ ਹੈ ਮ ੈਦਸੇ ਹਤਰ ਸਾਿਾਸੇ ॥ 

ਵਡਿਾਗੀ ਹਤਰ ਪਾਇਆ ਿਨ ਨਾਨਕ ਨਾਤਮ ਤਵਗਾਸ ੇ॥੧॥ 

ਗੁਰੁ ਸਿਣੁ ਤਪਆਰਾ ਮੈ ਤਮਤਲਆ ਹਤਰ ਮਾਰਗੁ ਪਿੰਥੁ ਦਸਾਹਾ ॥ 

ਘਤਰ ਆਵਹੁ ਤਚਰੀ ਤਵਛਿੰਤਨਆ ਤਮਲ ੁਸਿਤਦ ਗੁਰੂ ਪਰਿ ਨਾਹਾ ॥ 

ਹਉ ਤੁਝੁ ਿਾਝਹੁ ਖਰੀ ਉਡੀਣੀਆ ਤਿਉ ਿਲ ਤਿਨ ੁਮੀਨੁ ਮਰਾਹਾ ॥ 

ਵਡਿਾਗੀ ਹਤਰ ਤਧਆਇਆ ਿਨ ਨਾਨਕ ਨਾਤਮ ਸਮਾਹਾ ॥੨॥ 

ਮਨੁ ਦਹ ਤਦਤਸ ਚਤਲ ਚਤਲ ਿਰਤਮਆ ਮਨਮੁਖੁ ਿਰਤਮ ਿੁਲਾਇਆ ॥ 

ਤਨਤ ਆਸਾ ਮਤਨ ਤਚਤਵੈ ਮਨ ਤਤਰਸਨਾ ਿੁਖ ਲਗਾਇਆ ॥ 

ਅਨਤਾ ਧਨੁ ਧਤਰ ਦਤਿਆ ਤਫਤਰ ਤਿਖੁ ਿਾਲਣ ਗਇਆ ॥ 

ਿਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਸਲਾਤਹ ਤੂ ਤਿਨੁ ਨਾਵੈ ਪਤਚ ਪਤਚ ਮੁਇਆ ॥੩॥ 

ਗੁਰੁ ਸੁਿੰਦਰੁ ਮੋਹਨ ੁਪਾਇ ਕਰੇ ਹਤਰ ਪਰਮੇ ਿਾਣੀ ਮਨ ੁਮਾਤਰਆ ॥ 

ਮੇਰ ੈਤਹਰਦੈ ਸੁਤਧ ਿੁਤਧ ਤਵਸਤਰ ਗਈ ਮਨ ਆਸਾ ਤਚਿੰਤ ਤਵਸਾਤਰਆ ॥ 

ਮੈ ਅਿੰਤਤਰ ਵੇਦਨ ਪਰਮੇ ਕੀ ਗੁਰ ਦੇਖਤ ਮਨ ੁਸਾਧਾਤਰਆ ॥ 

ਵਡਿਾਗੀ ਪਰਿ ਆਇ ਤਮਲੁ ਿਨੁ ਨਾਨਕ ੁਤਖਨ ੁਤਖਨ ੁਵਾਤਰਆ ॥੪॥੧॥੫॥ 
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ਗੁਰ ੁਸਰਵਰ ੁਹਮ ਹਿੰਸ ਤਪਆਰੇ ॥ 
 

ਮਾਰੂ ਮਹਲਾ ੧ ॥ (1027-15) 

ਹਤਰ ਸਾ ਮੀਤੁ ਨਾਹੀ ਮ ੈਕੋਈ ॥ 

ਤਿਤਨ ਤਨੁ ਮਨ ੁਦੀਆ ਸੁਰਤਤ ਸਮੋਈ ॥ 

ਸਰਿ ਿੀਆ ਪਰਤਤਪਾਤਲ ਸਮਾਲੇ ਸੋ ਅਮਤਤਰ ਦਾਨਾ ਿੀਨਾ ਹ ੇ॥੧॥ 

ਗੁਰੁ ਸਰਵਰੁ ਹਮ ਹਿੰਸ ਤਪਆਰੇ ॥ 

ਸਾਗਰ ਮਤਹ ਰਤਨ ਲਾਲ ਿਹੁ ਸਾਰੇ ॥ 

ਮੋਤੀ ਮਾਣਕ ਹੀਰਾ ਹਤਰ ਿਸ ੁਗਾਵਤ ਮਨ ੁਤਨ ੁਿੀਨਾ ਹੇ ॥੨॥ 

ਹਤਰ ਅਗਮ ਅਗਾਹੁ ਅਗਾਤਧ ਤਨਰਾਲਾ ॥ 

ਹਤਰ ਅਿੰਤੁ ਨ ਪਾਈਐ ਗੁਰ ਗੋਪਾਲਾ ॥ 

ਸਤਤਗੁਰ ਮਤਤ ਤਾਰ ੇਤਾਰਣਹਾਰਾ ਮੇਤਲ ਲਏ ਰਿੰਤਗ ਲੀਨਾ ਹੇ ॥੩॥ 

ਸਤਤਗੁਰ ਿਾਝਹ ੁਮੁਕਤਤ ਤਕਨਹੇੀ ॥ 

ਓਹੁ ਆਤਦ ਿੁਗਾਦੀ ਰਾਮ ਸਨਹੇੀ ॥ 

ਦਰਗਹ ਮੁਕਤਤ ਕਰੇ ਕਤਰ ਤਕਰਪਾ ਿਖਸੇ ਅਵਗੁਣ ਕੀਨਾ ਹੇ ॥੪॥ 

ਸਤਤਗੁਰੁ ਦਾਤਾ ਮੁਕਤਤ ਕਰਾਏ ॥ 

ਸਤਿ ਰੋਗ ਗਵਾਏ ਅਿੰਤਮਰਤ ਰਸੁ ਪਾਏ ॥ 

ਿਮੁ ਿਾਗਾਤਤ ਨਾਹੀ ਕਰੁ ਲਾਗ ੈਤਿਸੁ ਅਗਤਨ ਿੁਝੀ ਿਰੁ ਸੀਨਾ ਹੇ ॥੫॥ 

ਕਾਇਆ ਹਿੰਸ ਪਰੀਤਤ ਿਹੁ ਧਾਰੀ ॥ 

ਓਹੁ ਿੋਗੀ ਪੁਰਖੁ ਓਹ ਸੁਿੰਦਤਰ ਨਾਰੀ ॥ 

ਅਤਹਤਨਤਸ ਿੋਗ ੈਚੋਿ ਤਿਨੋਦੀ ਉਤਿ ਚਲਤੈ ਮਤਾ ਨ ਕੀਨਾ ਹੇ ॥੬॥ 

ਤਸਰਸਤਿ ਉਪਾਇ ਰਹੇ ਪਰਿ ਛਾਿ ੈ॥ 

ਪਉਣ ਪਾਣੀ ਿੈਸਿੰਤਰੁ ਗਾਿ ੈ॥ 

ਮਨੂਆ ਡਲੋੈ ਦੂਤ ਸਿੰਗਤਤ ਤਮਤਲ ਸ ੋਪਾਏ ਿੋ ਤਕਛੁ ਕੀਨਾ ਹ ੇ॥੭॥ 

ਨਾਮੁ ਤਵਸਾਤਰ ਦੋਖ ਦੁਖ ਸਹੀਐ ॥ 

ਹੁਕਮੁ ਿਇਆ ਚਲਣਾ ਤਕਉ ਰਹੀਐ ॥ 

ਨਰਕ ਕੂਪ ਮਤਹ ਗੋਤੇ ਖਾਵੈ ਤਿਉ ਿਲ ਤੇ ਿਾਹਤਰ ਮੀਨਾ ਹੇ ॥੮॥ 

ਚਉਰਾਸੀਹ ਨਰਕ ਸਾਕਤੁ ਿਗੋਾਈਐ ॥ 

ਿਸੈਾ ਕੀਚੈ ਤੈਸੋ ਪਾਈਐ ॥ 

ਸਤਤਗੁਰ ਿਾਝਹ ੁਮੁਕਤਤ ਨ ਹਈੋ ਤਕਰਤਤ ਿਾਧਾ ਗਰਤਸ ਦੀਨਾ ਹੇ ॥੯॥ 



 1144 

ਖਿੰਡੇ ਧਾਰ ਗਲੀ ਅਤਤ ਿੀਿੀ ॥ 

ਲੇਖਾ ਲੀਿ ੈਤਤਲ ਤਿਉ ਪੀਿੀ ॥ 

ਮਾਤ ਤਪਤਾ ਕਲਤਰ ਸੁਤ ਿੇਲੀ ਨਾਹੀ ਤਿਨੁ ਹਤਰ ਰਸ ਮੁਕਤਤ ਨ ਕੀਨਾ ਹੇ ॥੧੦॥ 

ਮੀਤ ਸਖੇ ਕੇਤੇ ਿਗ ਮਾਹੀ ॥ 

ਤਿਨੁ ਗੁਰ ਪਰਮੇਸਰ ਕੋਈ ਨਾਹੀ ॥ 

ਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤਤ ਪਰਾਇਤਣ ਅਨਤਦਨੁ ਕੀਰਤਨ ੁਕੀਨਾ ਹ ੇ॥੧੧॥ 

ਕੂਿੁ ਛੋਤਡ ਸਾਚੇ ਕਉ ਧਾਵਹੁ ॥ 

ਿੋ ਇਛਹੁ ਸੋਈ ਫਲੁ ਪਾਵਹੁ ॥ 

ਸਾਚ ਵਖਰ ਕੇ ਵਾਪਾਰੀ ਤਵਰਲੇ ਲੈ ਲਾਹਾ ਸਉਦਾ ਕੀਨਾ ਹੇ ॥੧੨॥ 

ਹਤਰ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਵਖਰੁ ਲੈ ਚਲਹੁ ॥ 

ਦਰਸਨੁ ਪਾਵਹੁ ਸਹਤਿ ਮਹਲਹੁ ॥ 

ਗੁਰਮੁਤਖ ਖੋਤਿ ਲਹਤਹ ਿਨ ਪਰੂੇ ਇਉ ਸਮਦਰਸੀ ਚੀਨਾ ਹੇ ॥੧੩॥ 

ਪਰਿ ਿੇਅਿੰਤ ਗੁਰਮਤਤ ਕ ੋਪਾਵਤਹ ॥ 

ਗੁਰ ਕੈ ਸਿਤਦ ਮਨ ਕਉ ਸਮਝਾਵਤਹ ॥ 

ਸਤਤਗੁਰ ਕੀ ਿਾਣੀ ਸਤਤ ਸਤਤ ਕਤਰ ਮਾਨਹ ੁਇਉ ਆਤਮ ਰਾਮੈ ਲੀਨਾ ਹ ੇ॥੧੪॥ 

ਨਾਰਦ ਸਾਰਦ ਸਵੇਕ ਤੇਰੇ ॥ 

ਤਤਰਿਵਤਣ ਸੇਵਕ ਵਡਹੁ ਵਡੇਰੇ ॥ 

ਸਿ ਤੇਰੀ ਕੁਦਰਤਤ ਤੂ ਤਸਤਰ ਤਸਤਰ ਦਾਤਾ ਸਿੁ ਤੇਰ ੋਕਾਰਣੁ ਕੀਨਾ ਹ ੇ॥੧੫॥ 

ਇਤਕ ਦਤਰ ਸੇਵਤਹ ਦਰਦੁ ਵਞਾਏ ॥ 

ਓਇ ਦਰਗਹ ਪੈਧੇ ਸਤਤਗੁਰੂ ਛਡਾਏ ॥ 

ਹਉਮੈ ਿਿੰਧਨ ਸਤਤਗੁਤਰ ਤੋਿੇ ਤਚਤੁ ਚਿੰਚਲੁ ਚਲਤਣ ਨ ਦੀਨਾ ਹ ੇ॥੧੬॥ 

ਸਤਤਗੁਰ ਤਮਲਹ ੁਚੀਨਹੁ ਤਿਤਧ ਸਾਈ ॥ 

ਤਿਤੁ ਪਰਿ ੁਪਾਵਹੁ ਗਣਤ ਨ ਕਾਈ ॥ 

ਹਉਮੈ ਮਾਤਰ ਕਰਹੁ ਗੁਰ ਸਵੇਾ ਿਨ ਨਾਨਕ ਹਤਰ ਰਿੰਤਗ ਿੀਨਾ ਹੇ ॥੧੭॥੨॥੮॥ 
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ਗੁਰ ੁਸੁਿੰਦਰੁ ਮੋਹਨ ੁਪਾਇ ਕਰ ੇਹਤਰ ਪਰੇਮ ਿਾਣੀ ਮਨ ੁਮਾਤਰਆ ॥ 
 

ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੪ ਘਰੁ ੫  (776-11) 

ਗੁਰੁ ਸੁਿੰਦਰੁ ਮੋਹਨ ੁਪਾਇ ਕਰੇ ਹਤਰ ਪਰਮੇ ਿਾਣੀ ਮਨ ੁਮਾਤਰਆ ॥ 

ਮੇਰ ੈਤਹਰਦ ੈਸੁਤਧ ਿੁਤਧ ਤਵਸਤਰ ਗਈ ਮਨ ਆਸਾ ਤਚਿੰਤ ਤਵਸਾਤਰਆ ॥ 

ਮੈ ਅਿੰਤਤਰ ਵੇਦਨ ਪਰਮੇ ਕੀ ਗੁਰ ਦੇਖਤ ਮਨ ੁਸਾਧਾਤਰਆ ॥ 

ਵਡਿਾਗੀ ਪਰਿ ਆਇ ਤਮਲੁ ਿਨੁ ਨਾਨਕ ੁਤਖਨ ੁਤਖਨ ੁਵਾਤਰਆ ॥੪॥੧॥੫॥ 
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ਗੁਰ ੁਸੇਵਉ ਕਤਰ ਨਮਸਕਾਰ ॥ 
 

ਿਸਿੰਤੁ ਮਹਲਾ ੫ ਘਰੁ ੧ ਦੁਤੁਕ ੇ    (1180-1) 

ਗੁਰੁ ਸੇਵਉ ਕਤਰ ਨਮਸਕਾਰ ॥ 

ਆਿੁ ਹਮਾਰ ੈਮਿੰਗਲਚਾਰ ॥ 

ਆਿੁ ਹਮਾਰ ੈਮਹਾ ਅਨਿੰਦ ॥ 

ਤਚਿੰਤ ਲਥੀ ਿੇਿ ੇਗੋਤਿਿੰਦ ॥੧॥ 

ਆਿੁ ਹਮਾਰ ੈਤਗਰਤਹ ਿਸਿੰਤ ॥ 

ਗੁਨ ਗਾਏ ਪਰਿ ਤੁਮਹ ਿੇਅਿੰਤ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਆਿੁ ਹਮਾਰ ੈਿਨ ੇਫਾਗ ॥ 

ਪਰਿ ਸਿੰਗੀ ਤਮਤਲ ਖੇਲਨ ਲਾਗ ॥ 

ਹੋਲੀ ਕੀਨੀ ਸਿੰਤ ਸੇਵ ॥ 

ਰਿੰਗੁ ਲਾਗਾ ਅਤਤ ਲਾਲ ਦਵੇ ॥੨॥ 

ਮਨੁ ਤਨੁ ਮਉਤਲਓ ਅਤਤ ਅਨਪੂ ॥ 

ਸੂਕੈ ਨਾਹੀ ਛਾਵ ਧੂਪ ॥ 

ਸਗਲੀ ਰੂਤੀ ਹਤਰਆ ਹੋਇ ॥ 

ਸਦ ਿਸਿੰਤ ਗੁਰ ਤਮਲ ੇਦੇਵ ॥੩॥ 

ਤਿਰਖੁ ਿਤਮਓ ਹੈ ਪਾਰਿਾਤ ॥ 

ਫੂਲ ਲਗੇ ਫਲ ਰਤਨ ਿਾਂਤਤ ॥ 

ਤਤਰਪਤਤ ਅਘਾਨੇ ਹਤਰ ਗੁਣਹ ਗਾਇ ॥ 

ਿਨ ਨਾਨਕ ਹਤਰ ਹਤਰ ਹਤਰ ਤਧਆਇ ॥੪॥੧॥ 
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ਗੁਰ ੁਗੁਰ ੁਕਰਤ ਸਦਾ ਸੁਖੁ ਪਾਇਆ ॥ 
 

ਪਰਿਾਤੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (1341-2) 

ਗੁਰੁ ਗੁਰੁ ਕਰਤ ਸਦਾ ਸੁਖ ੁਪਾਇਆ ॥ 

ਦੀਨ ਦਇਆਲ ਿਏ ਤਕਰਪਾਲਾ ਅਪਣਾ ਨਾਮੁ ਆਤਪ ਿਪਾਇਆ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਸਿੰਤਸਿੰਗਤਤ ਤਮਤਲ ਿਇਆ ਪਰਗਾਸ ॥ 

ਹਤਰ ਹਤਰ ਿਪਤ ਪੂਰਨ ਿਈ ਆਸ ॥੧॥ 

ਸਰਿ ਕਤਲਆਣ ਸੂਖ ਮਤਨ ਵਿੂੇ ॥ 

ਹਤਰ ਗੁਣ ਗਾਏ ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਤਿੂੇ ॥੨॥੧੨॥ 
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ਗੁਰ ੁਗੁਰ ੁਿਪੀ ਗਰੁੂ ਗੁਰੁ ਤਧਆਈ ॥ 
 

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (396-8) 

ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਰਾਤਖਆ ਦੇ ਹਾਥ ॥ 

ਪਰਗਿੁ ਿਇਆ ਿਨ ਕਾ ਪਰਤਾਪੁ ॥੧॥ 

ਗੁਰੁ ਗੁਰੁ ਿਪੀ ਗੁਰ ੂਗੁਰ ੁਤਧਆਈ ॥ 

ਿੀਅ ਕੀ ਅਰਦਾਤਸ ਗੁਰੂ ਪਤਹ ਪਾਈ ॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਸਰਤਨ ਪਰ ੇਸਾਚ ੇਗੁਰਦਵੇ ॥ 

ਪੂਰਨ ਹੋਈ ਸੇਵਕ ਸੇਵ ॥੨॥ 

ਿੀਉ ਤਪਿੰਡੁ ਿੋਿਨੁ ਰਾਖ ੈਪਰਾਨ ॥ 

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਕਉ ਕੁਰਿਾਨ ॥੩॥੮॥੧੦੨॥ 
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ਗੁਰ ੁਗੋਤਵਿੰਦ ੁਸਲਾਹੀਐ ਿਾਈ ਮਤਨ ਤਤਨ ਤਹਰਦ ੈਧਾਰ ॥ 
 

ਸਰੋਤਿ ਮਹਲਾ ੫ ਘਰੁ ੧ ਚਤੌੁਕ ੇ॥   (608-11) 

ਗੁਰੁ ਗੋਤਵਿੰਦੁ ਸਲਾਹੀਐ ਿਾਈ ਮਤਨ ਤਤਨ ਤਹਰਦੈ ਧਾਰ ॥ 

ਸਾਚਾ ਸਾਤਹਿੁ ਮਤਨ ਵਸੈ ਿਾਈ ਏਹਾ ਕਰਣੀ ਸਾਰ ॥ 

ਤਿਤੁ ਤਤਨ ਨਾਮੁ ਨ ਊਪਿ ੈਿਾਈ ਸ ੇਤਨ ਹੋਏ ਛਾਰ ॥ 

ਸਾਧਸਿੰਗਤਤ ਕਉ ਵਾਤਰਆ ਿਾਈ ਤਿਨ ਏਕਿੰਕਾਰ ਅਧਾਰ ॥੧॥ 

ਸੋਈ ਸਚੁ ਅਰਾਧਣਾ ਿਾਈ ਤਿਸ ਤ ੇਸਿੁ ਤਕਛੁ ਹੋਇ ॥ 

ਗੁਤਰ ਪੂਰ ੈਿਾਣਾਇਆ ਿਾਈ ਤਤਸੁ ਤਿਨੁ ਅਵਰ ੁਨ ਕੋਇ ॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਨਾਮ ਤਵਹੂਣੇ ਪਤਚ ਮੁਏ ਿਾਈ ਗਣਤ ਨ ਿਾਇ ਗਣੀ ॥ 

ਤਵਣੁ ਸਚ ਸੋਚ ਨ ਪਾਈਐ ਿਾਈ ਸਾਚਾ ਅਗਮ ਧਣੀ ॥ 

ਆਵਣ ਿਾਣੁ ਨ ਚੁਕਈ ਿਾਈ ਝੂਿੀ ਦੁਨੀ ਮਣੀ ॥ 

ਗੁਰਮੁਤਖ ਕਤੋਿ ਉਧਾਰਦਾ ਿਾਈ ਦੇ ਨਾਵ ੈਏਕ ਕਣੀ ॥੨॥ 

ਤਸਿੰਤਮਰਤਤ ਸਾਸਤ ਸੋਤਧਆ ਿਾਈ ਤਵਣ ੁਸਤਤਗੁਰ ਿਰਮੁ ਨ ਿਾਇ ॥ 

ਅਤਨਕ ਕਰਮ ਕਤਰ ਥਾਤਕਆ ਿਾਈ ਤਫਤਰ ਤਫਤਰ ਿਿੰਧਨ ਪਾਇ ॥ 

ਚਾਰੇ ਕੁਿੰਡਾ ਸੋਧੀਆ ਿਾਈ ਤਵਣੁ ਸਤਤਗੁਰ ਨਾਹੀ ਿਾਇ ॥ 

ਵਡਿਾਗੀ ਗੁਰੁ ਪਾਇਆ ਿਾਈ ਹਤਰ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਤਧਆਇ ॥੩॥ 

ਸਚੁ ਸਦਾ ਹੈ ਤਨਰਮਲਾ ਿਾਈ ਤਨਰਮਲ ਸਾਚੇ ਸੋਇ ॥ 

ਨਦਤਰ ਕਰ ੇਤਿਸੁ ਆਪਣੀ ਿਾਈ ਤਤਸ ੁਪਰਾਪਤਤ ਹੋਇ ॥ 

ਕੋਤਿ ਮਧੇ ਿਨੁ ਪਾਈਐ ਿਾਈ ਤਵਰਲਾ ਕੋਈ ਕੋਇ ॥ 

ਨਾਨਕ ਰਤਾ ਸਤਚ ਨਾਤਮ ਿਾਈ ਸੁਤਣ ਮਨ ੁਤਨ ੁਤਨਰਮਲ ੁਹੋਇ ॥੪॥੨॥ 
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ਗੁਰ ੁਗੋਤਵਿੰਦ ੁਮਰੇੇ ਮਨ ਤਧਆਇ ॥ 
 

ਿੈਰਉ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (1148-19) 

ਲਾਿ ਮਰ ੈਿ ੋਨਾਮੁ ਨ ਲੇਵ ੈ॥ 

ਨਾਮ ਤਿਹੂਨ ਸੁਖੀ ਤਕਉ ਸਵੋੈ ॥ 

ਹਤਰ ਤਸਮਰਨੁ ਛਾਤਡ ਪਰਮ ਗਤਤ ਚਾਹੈ ॥ 

ਮੂਲ ਤਿਨਾ ਸਾਖਾ ਕਤ ਆਹੈ ॥੧॥ 

ਗੁਰੁ ਗੋਤਵਿੰਦੁ ਮੇਰ ੇਮਨ ਤਧਆਇ ॥ 

ਿਨਮ ਿਨਮ ਕੀ ਮੈਲੁ ਉਤਾਰ ੈਿਿੰਧਨ ਕਾਤਿ ਹਤਰ ਸਿੰਤਗ ਤਮਲਾਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਤੀਰਤਥ ਨਾਇ ਕਹਾ ਸਤੁਚ ਸੈਲ ੁ॥ 

ਮਨ ਕਉ ਤਵਆਪੈ ਹਉਮੈ ਮਲੈੁ ॥ 

ਕੋਤਿ ਕਰਮ ਿਿੰਧਨ ਕਾ ਮੂਲ ੁ॥ 

ਹਤਰ ਕੇ ਿਿਨ ਤਿਨੁ ਤਿਰਥਾ ਪਲੂੁ ॥੨॥ 

ਤਿਨੁ ਖਾਏ ਿੂਝ ੈਨਹੀ ਿੂਖ ॥ 

ਰੋਗੁ ਿਾਇ ਤਾਂ ਉਤਰਤਹ ਦੂਖ ॥ 

ਕਾਮ ਿੋਧ ਲੋਿ ਮੋਤਹ ਤਿਆਤਪਆ ॥ 

ਤਿਤਨ ਪਰਤਿ ਕੀਨਾ ਸ ੋਪਰਿ ੁਨਹੀ ਿਾਤਪਆ ॥੩॥ 

ਧਨੁ ਧਨੁ ਸਾਧ ਧਿੰਨ ੁਹਤਰ ਨਾਉ ॥ 

ਆਿ ਪਹਰ ਕੀਰਤਨ ੁਗੁਣ ਗਾਉ ॥ 

ਧਨੁ ਹਤਰ ਿਗਤਤ ਧਨੁ ਕਰਣੈਹਾਰ ॥ 

ਸਰਤਣ ਨਾਨਕ ਪਰਿ ਪੁਰਖ ਅਪਾਰ ॥੪॥੩੨॥੪੫॥ 
 
  



 1151 

ਗੁਰ ੁਪਰਮੇਸਰ ੁਏਕ ੋਿਾਣੁ ॥ 
 

ਗੋੋਂਡ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (864-8) 

ਗੁਰੂ ਗੁਰ ੂਗੁਰ ੁਕਤਰ ਮਨ ਮੋਰ ॥ 

ਗੁਰੂ ਤਿਨਾ ਮ ੈਨਾਹੀ ਹੋਰ ॥ 

ਗੁਰ ਕੀ ਿੇਕ ਰਹਹੁ ਤਦਨ ੁਰਾਤਤ ॥ 

ਿਾ ਕੀ ਕੋਇ ਨ ਮੇਿ ੈਦਾਤਤ ॥੧॥ 

ਗੁਰੁ ਪਰਮੇਸਰ ੁਏਕੋ ਿਾਣੁ ॥ 

ਿੋ ਤਤਸ ੁਿਾਵੈ ਸੋ ਪਰਵਾਣੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਗੁਰ ਚਰਣੀ ਿਾ ਕਾ ਮਨ ੁਲਾਗੈ ॥ 

ਦੂਖੁ ਦਰਦੁ ਿਰਮੁ ਤਾ ਕਾ ਿਾਗ ੈ॥ 

ਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਪਾਏ ਮਾਨੁ ॥ 

ਗੁਰ ਊਪਤਰ ਸਦਾ ਕੁਰਿਾਨ ੁ॥੨॥ 

ਗੁਰ ਕਾ ਦਰਸਨੁ ਦੇਤਖ ਤਨਹਾਲ ॥ 

ਗੁਰ ਕੇ ਸਵੇਕ ਕੀ ਪੂਰਨ ਘਾਲ ॥ 

ਗੁਰ ਕੇ ਸਵੇਕ ਕਉ ਦੁਖ ੁਨ ਤਿਆਪੈ ॥ 

ਗੁਰ ਕਾ ਸੇਵਕ ੁਦਹ ਤਦਤਸ ਿਾਪੈ ॥੩॥ 

ਗੁਰ ਕੀ ਮਤਹਮਾ ਕਥਨ ੁਨ ਿਾਇ ॥ 

ਪਾਰਿਰਹਮੁ ਗੁਰੁ ਰਤਹਆ ਸਮਾਇ ॥ 

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਿਾ ਕੇ ਪੂਰ ੇਿਾਗ ॥ 

ਗੁਰ ਚਰਣੀ ਤਾ ਕਾ ਮਨੁ ਲਾਗ ॥੪॥੬॥੮॥ 
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ਗੁਰ ੁਪਰਮੇਸਰ ੁਕਰਣੈਹਾਰੁ ॥ 
 

ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (741-12) 

ਗੁਰੁ ਪਰਮੇਸਰ ੁਕਰਣੈਹਾਰੁ ॥ 

ਸਗਲ ਤਸਰਸਤਿ ਕਉ ਦ ੇਆਧਾਰੁ ॥੧॥ 

ਗੁਰ ਕੇ ਚਰਣ ਕਮਲ ਮਨ ਤਧਆਇ ॥ 

ਦੂਖੁ ਦਰਦੁ ਇਸੁ ਤਨ ਤੇ ਿਾਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਿਵਿਤਲ ਡੂਿਤ ਸਤਤਗੁਰੁ ਕਾਢ ੈ॥ 

ਿਨਮ ਿਨਮ ਕਾ ਿੂਿਾ ਗਾਢ ੈ॥੨॥ 

ਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਕਰਹੁ ਤਦਨੁ ਰਾਤਤ ॥ 

ਸੂਖ ਸਹਿ ਮਤਨ ਆਵ ੈਸਾਂਤਤ ॥੩॥ 

ਸਤਤਗੁਰ ਕੀ ਰੇਣ ੁਵਡਿਾਗੀ ਪਾਵੈ ॥ 

ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਕਉ ਸਦ ਿਤਲ ਿਾਵੈ ॥੪॥੧੬॥੨੨॥ 
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ਗੁਰ ੁਪਰਮੇਸੁਰ ੁਪੂਿੀਐ ਮਤਨ ਤਤਨ ਲਾਇ ਤਪਆਰੁ ॥ 
 

ਤਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (52-9) 

ਗੁਰੁ ਪਰਮੇਸੁਰੁ ਪੂਿੀਐ ਮਤਨ ਤਤਨ ਲਾਇ ਤਪਆਰ ੁ॥ 

ਸਤਤਗੁਰੁ ਦਾਤਾ ਿੀਅ ਕਾ ਸਿਸੈ ਦੇਇ ਅਧਾਰੁ ॥ 

ਸਤਤਗੁਰ ਿਚਨ ਕਮਾਵਣ ੇਸਚਾ ਏਹੁ ਵੀਚਾਰੁ ॥ 

ਤਿਨੁ ਸਾਧੂ ਸਿੰਗਤਤ ਰਤਤਆ ਮਾਇਆ ਮੋਹੁ ਸਿੁ ਛਾਰੁ ॥੧॥ 

ਮੇਰੇ ਸਾਿਨ ਹਤਰ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਸਮਾਤਲ ॥ 

ਸਾਧੂ ਸਿੰਗਤਤ ਮਤਨ ਵਸੈ ਪੂਰਨ ਹੋਵੈ ਘਾਲ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਗੁਰੁ ਸਮਰਥੁ ਅਪਾਰ ੁਗੁਰ ੁਵਡਿਾਗੀ ਦਰਸਨ ੁਹੋਇ ॥ 

ਗੁਰੁ ਅਗੋਚਰੁ ਤਨਰਮਲਾ ਗੁਰ ਿੇਵਡੁ ਅਵਰ ੁਨ ਕੋਇ ॥ 

ਗੁਰੁ ਕਰਤਾ ਗੁਰੁ ਕਰਣਹਾਰੁ ਗੁਰਮੁਤਖ ਸਚੀ ਸੋਇ ॥ 

ਗੁਰ ਤ ੇਿਾਹਤਰ ਤਕਛ ੁਨਹੀ ਗੁਰੁ ਕੀਤਾ ਲੋਿੇ ਸੁ ਹਇੋ ॥੨॥ 

ਗੁਰੁ ਤੀਰਥੁ ਗੁਰੁ ਪਾਰਿਾਤੁ ਗਰੁੁ ਮਨਸਾ ਪੂਰਣਹਾਰੁ ॥ 

ਗੁਰੁ ਦਾਤਾ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਦੇਇ ਉਧਰ ੈਸਿੁ ਸਿੰਸਾਰ ੁ॥ 

ਗੁਰੁ ਸਮਰਥੁ ਗੁਰ ੁਤਨਰਿੰਕਾਰੁ ਗੁਰੁ ਊਚਾ ਅਗਮ ਅਪਾਰੁ ॥ 

ਗੁਰ ਕੀ ਮਤਹਮਾ ਅਗਮ ਹੈ ਤਕਆ ਕਥੇ ਕਥਨਹਾਰੁ ॥੩॥ 

ਤਿਤਿੇ ਫਲ ਮਤਨ ਿਾਛੀਅਤਹ ਤਤਤਿੇ ਸਤਤਗੁਰ ਪਾਤਸ ॥ 

ਪੂਰਿ ਤਲਖੇ ਪਾਵਣੇ ਸਾਚੁ ਨਾਮੁ ਦੇ ਰਾਤਸ ॥ 

ਸਤਤਗੁਰ ਸਰਣੀ ਆਇਆਂ ਿਾਹੁਤਿ ਨਹੀ ਤਿਨਾਸੁ ॥ 

ਹਤਰ ਨਾਨਕ ਕਦੇ ਨ ਤਵਸਰਉ ਏਹੁ ਿੀਉ ਤਪਿੰਡੁ ਤੇਰਾ ਸਾਸ ੁ॥੪॥੨੯॥੯੯॥ 
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ਗੁਰ ੁਪੂਰਾ ਨਮਸਕਾਰੇ ॥ 
 

ਸਰੋਤਿ ਮਃ ੫ ॥ (625-9) 

ਗੁਰੁ ਪੂਰਾ ਨਮਸਕਾਰ ੇ॥ 

ਪਰਤਿ ਸਿੇ ਕਾਿ ਸਵਾਰ ੇ॥ 

ਹਤਰ ਅਪਣੀ ਤਕਰਪਾ ਧਾਰੀ ॥ 

ਪਰਿ ਪੂਰਨ ਪੈਿ ਸਵਾਰੀ ॥੧॥ 

ਅਪਨ ੇਦਾਸ ਕੋ ਿਇਓ ਸਹਾਈ ॥ 

ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਕੀਨ ੇਕਰਤ ੈਊਣੀ ਿਾਤ ਨ ਕਾਈ ॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਕਰਤ ੈਪੁਰਤਖ ਤਾਲੁ ਤਦਵਾਇਆ ॥ 

ਤਪਛ ੈਲਤਗ ਚਲੀ ਮਾਇਆ ॥ 

ਤੋਤਿ ਨ ਕਤਹੂ ਆਵ ੈ॥ 

ਮੇਰੇ ਪੂਰ ੇਸਤਗੁਰ ਿਾਵੈ ॥੨॥ 

ਤਸਮਤਰ ਤਸਮਤਰ ਦਇਆਲਾ ॥ 

ਸਤਿ ਿੀਅ ਿਏ ਤਕਰਪਾਲਾ ॥ 

ਿ ੈਿ ੈਕਾਰੁ ਗੁਸਾਈ ॥ 

ਤਿਤਨ ਪੂਰੀ ਿਣਤ ਿਣਾਈ ॥੩॥ 

ਤੂ ਿਾਰੋ ਸੁਆਮੀ ਮੋਰਾ ॥ 

ਇਹੁ ਪੁਿੰਨੁ ਪਦਾਰਥੁ ਤੇਰਾ ॥ 

ਿਨ ਨਾਨਕ ਏਕੁ ਤਧਆਇਆ ॥ 

ਸਰਿ ਫਲਾ ਪੁਿੰਨੁ ਪਾਇਆ ॥੪॥੧੪॥੬੪॥ 
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ਗੁਰ ੁਪੂਰਾ ਿੇਤਿਓ ਿਡਿਾਗੀ ਿਾ ਕੋ ਅਿੰਤੁ ਨ ਪਾਰਾਵਾਰਾ ॥ 
 

ਿਡੋੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (717-13) 

ਸਾਧਸਿੰਤਗ ਹਤਰ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਤਚਤਾਰਾ ॥ 

ਸਹਤਿ ਅਨਿੰਦ ੁਹੋਵੈ ਤਦਨ ੁਰਾਤੀ ਅਿੰਕੁਰੁ ਿਲੋ ਹਮਾਰਾ ॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਗੁਰੁ ਪੂਰਾ ਿਤੇਿਓ ਿਡਿਾਗੀ ਿਾ ਕੋ ਅਿੰਤੁ ਨ ਪਾਰਾਵਾਰਾ ॥ 

ਕਰੁ ਗਤਹ ਕਾਤਢ ਲੀਓ ਿਨੁ ਅਪੁਨਾ ਤਿਖੁ ਸਾਗਰ ਸਿੰਸਾਰਾ ॥੧॥ 

ਿਨਮ ਮਰਨ ਕਾਿ ੇਗੁਰ ਿਚਨੀ ਿਹੁਤਿ ਨ ਸਿੰਕਿ ਦੁਆਰਾ ॥ 

ਨਾਨਕ ਸਰਤਨ ਗਹੀ ਸੁਆਮੀ ਕੀ ਪੁਨਹ ਪੁਨਹ ਨਮਸਕਾਰਾ ॥੨॥੯॥੨੮॥ 
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ਗੁਰੁ ਪੂਰਾ ਿੇਤਿਓ ਵਡਿਾਗੀ ਮਨਤਹ ਿਇਆ ਪਰਗਾਸਾ ॥ 
 

ਸਰੋਤਿ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (609-15) 

ਗੁਰੁ ਪੂਰਾ ਿਤੇਿਓ ਵਡਿਾਗੀ ਮਨਤਹ ਿਇਆ ਪਰਗਾਸਾ ॥ 

ਕੋਇ ਨ ਪਹੁਚਨਹਾਰਾ ਦੂਿਾ ਅਪੁਨ ੇਸਾਤਹਿ ਕਾ ਿਰਵਾਸਾ ॥੧॥ 

ਅਪੁਨ ੇਸਤਤਗੁਰ ਕੈ ਿਤਲਹਾਰ ੈ॥ 

ਆਗੈ ਸੁਖੁ ਪਾਛ ੈਸੁਖ ਸਹਿਾ ਘਤਰ ਆਨਿੰਦ ੁਹਮਾਰ ੈ॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਅਿੰਤਰਿਾਮੀ ਕਰਣੈਹਾਰਾ ਸੋਈ ਖਸਮੁ ਹਮਾਰਾ ॥ 

ਤਨਰਿਉ ਿਏ ਗੁਰ ਚਰਣੀ ਲਾਗੇ ਇਕ ਰਾਮ ਨਾਮ ਆਧਾਰਾ ॥੨॥ 

ਸਫਲ ਦਰਸਨ ੁਅਕਾਲ ਮੂਰਤਤ ਪਰਿੁ ਹੈ ਿੀ ਹੋਵਨਹਾਰਾ ॥ 

ਕਿੰਤਿ ਲਗਾਇ ਅਪਨੁ ੇਿਨ ਰਾਖੇ ਅਪੁਨੀ ਪਰੀਤਤ ਤਪਆਰਾ ॥੩॥ 

ਵਡੀ ਵਤਡਆਈ ਅਚਰਿ ਸੋਿਾ ਕਾਰਿੁ ਆਇਆ ਰਾਸੇ ॥ 

ਨਾਨਕ ਕਉ ਗੁਰੁ ਪੂਰਾ ਿਤੇਿਓ ਸਗਲ ੇਦੂਖ ਤਿਨਾਸ ੇ॥੪॥੫॥ 
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ਗੁਰ ੁਪੂਰਾ ਮੇਰਾ ਗੁਰ ੁਪਰੂਾ ॥ 
 

ਰਾਮਕਲੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (901-4) 

ਗੁਰੁ ਪੂਰਾ ਮੇਰਾ ਗੁਰੁ ਪੂਰਾ ॥ 

ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਿਤਪ ਸਦਾ ਸੁਹੇਲ ੇਸਗਲ ਤਿਨਾਸੇ ਰੋਗ ਕੂਰਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਏਕੁ ਅਰਾਧਹੁ ਸਾਚਾ ਸੋਇ ॥ 

ਿਾ ਕੀ ਸਰਤਨ ਸਦਾ ਸੁਖੁ ਹੋਇ ॥੧॥ 

ਨੀਦ ਸੁਹਲੇੀ ਨਾਮ ਕੀ ਲਾਗੀ ਿਖੂ ॥ 

ਹਤਰ ਤਸਮਰਤ ਤਿਨਸੇ ਸਿ ਦਖੂ ॥੨॥ 

ਸਹਤਿ ਅਨਿੰਦ ਕਰਹੁ ਮੇਰ ੇਿਾਈ ॥ 

ਗੁਤਰ ਪੂਰ ੈਸਿ ਤਚਿੰਤ ਤਮਿਾਈ ॥੩॥ 

ਆਿ ਪਹਰ ਪਰਿ ਕਾ ਿਪੁ ਿਾਤਪ ॥ 

ਨਾਨਕ ਰਾਖਾ ਹੋਆ ਆਤਪ ॥੪॥੨॥੫੮॥ 
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ਗੁਰ ੁਮਰੇੀ ਪੂਿਾ ਗੁਰ ੁਗੋਤਿਿੰਦੁ ॥ 
 

ਗੋੋਂਡ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (864-14) 

ਗੁਰੁ ਮੇਰੀ ਪੂਿਾ ਗੁਰੁ ਗੋਤਿਿੰਦ ੁ॥ 

ਗੁਰੁ ਮੇਰਾ ਪਾਰਿਰਹਮੁ ਗੁਰੁ ਿਗਵਿੰਤੁ ॥ 

ਗੁਰੁ ਮੇਰਾ ਦੇਉ ਅਲਖ ਅਿੇਉ ॥ 

ਸਰਿ ਪੂਿ ਚਰਨ ਗੁਰ ਸੇਉ ॥੧॥ 

ਗੁਰ ਤਿਨ ੁਅਵਰ ੁਨਾਹੀ ਮੈ ਥਾਉ ॥ 

ਅਨਤਦਨ ੁਿਪਉ ਗੁਰ ੂਗੁਰ ਨਾਉ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਗੁਰੁ ਮੇਰਾ ਤਗਆਨੁ ਗੁਰੁ ਤਰਦੈ ਤਧਆਨੁ ॥ 

ਗੁਰੁ ਗੋਪਾਲੁ ਪੁਰਖੁ ਿਗਵਾਨ ੁ॥ 

ਗੁਰ ਕੀ ਸਰਤਣ ਰਹਉ ਕਰ ਿੋਤਰ ॥ 

ਗੁਰੂ ਤਿਨਾ ਮ ੈਨਾਹੀ ਹੋਰੁ ॥੨॥ 

ਗੁਰੁ ਿੋਤਹਥੁ ਤਾਰੇ ਿਵ ਪਾਤਰ ॥ 

ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਿਮ ਤ ੇਛੁਿਕਾਤਰ ॥ 

ਅਿੰਧਕਾਰ ਮਤਹ ਗੁਰ ਮਿੰਤੁ ਉਿਾਰਾ ॥ 

ਗੁਰ ਕੈ ਸਿੰਤਗ ਸਗਲ ਤਨਸਤਾਰਾ ॥੩॥ 

ਗੁਰੁ ਪੂਰਾ ਪਾਈਐ ਵਡਿਾਗੀ ॥ 

ਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਦੂਖੁ ਨ ਲਾਗੀ ॥ 

ਗੁਰ ਕਾ ਸਿਦੁ ਨ ਮੇਿ ੈਕੋਇ ॥ 

ਗੁਰੁ ਨਾਨਕ ੁਨਾਨਕੁ ਹਤਰ ਸਇੋ ॥੪॥੭॥੯॥ 
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ਤੂ ਸਤਤਗਰੁੁ ਚਹੁ ਿਗੁੀ ਆਤਪ ਆਪੇ ਪਰਮੇਸਰੁ ॥ 
 

ਸਵਈਏ ਮਹਲ ੇਚਉਥੇ ਕ ੇ੪, ਸਲਯ  (1406-14) 

ਤੂ ਸਤਤਗੁਰੁ ਚਹੁ ਿੁਗੀ ਆਤਪ ਆਪੇ ਪਰਮੇਸਰੁ ॥ 

ਸੁਤਰ ਨਰ ਸਾਤਧਕ ਤਸਧ ਤਸਖ ਸੇਵਿੰਤ ਧੁਰਹ ਧੁਰ ੁ॥ 

ਆਤਦ ਿੁਗਾਤਦ ਅਨਾਤਦ ਕਲਾ ਧਾਰੀ ਤਤਰਹ ੁਲੋਅਹ ॥ 

ਅਗਮ ਤਨਗਮ ਉਧਰਣ ਿਰਾ ਿਿੰਤਮਤਹ ਆਰੋਅਹ ॥ 

ਗੁਰ ਅਮਰਦਾਤਸ ਤਥਰ ੁਥਤਪਅਉ ਪਰਗਾਮੀ ਤਾਰਣ ਤਰਣ ॥ 

ਅਘ ਅਿੰਤਕ ਿਦੈ ਨ ਸਲਯ ਕਤਵ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਤੇਰੀ ਸਰਣ ॥੨॥੬੦॥ 
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ਗੁਰਤਸਖ ਹਤਰ ਿੋਲਹੁ ਮੇਰੇ ਿਾਈ ॥ 
 

ਗਉਿੀ ਗੁਆਰਰੇੀ ਮਹਲਾ ੪॥ (165-1) 

ਸਤਤਗੁਰ ਸਵੇਾ ਸਫਲ ਹੈ ਿਣੀ ॥ 

ਤਿਤੁ ਤਮਤਲ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਤਧਆਇਆ ਹਤਰ ਧਣੀ ॥ 

ਤਿਨ ਹਤਰ ਿਤਪਆ ਤਤਨ ਪੀਛ ੈਛੂਿੀ ਘਣੀ ॥੧॥ 

ਗੁਰਤਸਖ ਹਤਰ ਿਲੋਹੁ ਮੇਰੇ ਿਾਈ ॥ 

ਹਤਰ ਿੋਲਤ ਸਿ ਪਾਪ ਲਤਹ ਿਾਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਿਿ ਗੁਰੁ ਤਮਤਲਆ ਤਿ ਮਨ ੁਵਤਸ ਆਇਆ ॥ 

ਧਾਵਤ ਪਿੰਚ ਰਹੇ ਹਤਰ ਤਧਆਇਆ ॥ 

ਅਨਤਦਨ ੁਨਗਰੀ ਹਤਰ ਗੁਣ ਗਾਇਆ ॥੨॥ 

ਸਤਤਗੁਰ ਪਗ ਧੂਤਰ ਤਿਨਾ ਮੁਤਖ ਲਾਈ ॥ 

ਤਤਨ ਕੂਿ ਤਤਆਗੇ ਹਤਰ ਤਲਵ ਲਾਈ ॥ 

ਤੇ ਹਤਰ ਦਰਗਹ ਮੁਖ ਊਿਲ ਿਾਈ ॥੩॥ 

ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਆਤਪ ਹਤਰ ਿਾਵ ੈ॥ 

ਤਿਸਨ ੁਿਲਿਦ ੁਗੁਰ ਪਗ ਲਤਗ ਤਧਆਵ ੈ॥ 

ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਤਖ ਹਤਰ ਆਤਪ ਤਰਾਵੈ ॥੪॥੫॥੪੩॥ 
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ਗੁਰਤਸਖ ਮੀਤ ਚਲਹੁ ਗਰੁ ਚਾਲੀ ॥ 
 

ਧਨਾਸਰੀ ਮਹਲਾ ੪ ॥ (667-14) 

ਹਮ ਅਿੰਧੁਲ ੇਅਿੰਧ ਤਿਖੈ ਤਿਖੁ ਰਾਤੇ ਤਕਉ ਚਾਲਹ ਗੁਰ ਚਾਲੀ ॥ 

ਸਤਗੁਰੁ ਦਇਆ ਕਰੇ ਸੁਖਦਾਤਾ ਹਮ ਲਾਵੈ ਆਪਨ ਪਾਲੀ ॥੧॥ 

ਗੁਰਤਸਖ ਮੀਤ ਚਲਹੁ ਗੁਰ ਚਾਲੀ ॥ 

ਿੋ ਗੁਰ ੁਕਹੈ ਸੋਈ ਿਲ ਮਾਨਹੁ ਹਤਰ ਹਤਰ ਕਥਾ ਤਨਰਾਲੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਹਤਰ ਕੇ ਸਿੰਤ ਸੁਣਹੁ ਿਨ ਿਾਈ ਗੁਰ ੁਸਤੇਵਹੁ ਿੇਤਗ ਿਗੇਾਲੀ ॥ 

ਸਤਗੁਰੁ ਸੇਤਵ ਖਰਚੁ ਹਤਰ ਿਾਧਹੁ ਮਤ ਿਾਣਹੁ ਆਿੁ ਤਕ ਕਾਲਹੀ ॥੨॥ 

ਹਤਰ ਕੇ ਸਿੰਤ ਿਪਹੁ ਹਤਰ ਿਪਣਾ ਹਤਰ ਸਿੰਤੁ ਚਲ ੈਹਤਰ ਨਾਲੀ ॥ 

ਤਿਨ ਹਤਰ ਿਤਪਆ ਸੇ ਹਤਰ ਹਏੋ ਹਤਰ ਤਮਤਲਆ ਕੇਲ ਕੇਲਾਲੀ ॥੩॥ 

ਹਤਰ ਹਤਰ ਿਪਨ ੁਿਤਪ ਲੋਚ ਲਚਾਨੀ ਹਤਰ ਤਕਰਪਾ ਕਤਰ ਿਨਵਾਲੀ ॥ 

ਿਨ ਨਾਨਕ ਸਿੰਗਤਤ ਸਾਧ ਹਤਰ ਮੇਲਹ ੁਹਮ ਸਾਧ ਿਨਾ ਪਗ ਰਾਲੀ ॥੪॥੪॥ 
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ਗੁਰਤਹ ਤਦਖਾਇਓ ਲੋਇਨਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
 

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (407-2) 

ਗੁਰਤਹ ਤਦਖਾਇਓ ਲਇੋਨਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਈਤਤਹ ਊਤਤਹ ਘਤਿ ਘਤਿ ਘਤਿ ਘਤਿ ਤੂਿੰਹੀ ਤਿੰਹੀ ਮੋਤਹਨਾ ॥੧॥ 

ਕਾਰਨ ਕਰਨਾ ਧਾਰਨ ਧਰਨਾ ਏਕੈ ਏਕੈ ਸੋਤਹਨਾ ॥੨॥ 

ਸਿੰਤਨ ਪਰਸਨ ਿਤਲਹਾਰੀ ਦਰਸਨ ਨਾਨਕ ਸਤੁਖ ਸੁਤਖ ਸੋਇਨਾ ॥੩॥੪॥੧੪੪॥ 
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ਗੁਰਿਾਣੀ ਗਾਵਹ ਿਾਈ ॥ 
 

ਸਰੋਤਿ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (628-16) 

ਗੁਤਰ ਪੂਰ ੈਪੂਰੀ ਕੀਨੀ ॥ 

ਿਖਸ ਅਪੁਨੀ ਕਤਰ ਦੀਨੀ ॥ 

ਤਨਤ ਅਨਿੰਦ ਸੁਖ ਪਾਇਆ ॥ 

ਤਾਵ ਸਗਲ ੇਸੁਖੀ ਵਸਾਇਆ ॥੧॥ 

ਹਤਰ ਕੀ ਿਗਤਤ ਫਲ ਦਾਤੀ ॥ 

ਗੁਤਰ ਪੂਰ ੈਤਕਰਪਾ ਕਤਰ ਦੀਨੀ ਤਵਰਲੈ ਤਕਨ ਹੀ ਿਾਤੀ ॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਗੁਰਿਾਣੀ ਗਾਵਹ ਿਾਈ ॥ 

ਓਹ ਸਫਲ ਸਦਾ ਸੁਖਦਾਈ ॥ 

ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਤਧਆਇਆ ॥ 

ਪੂਰਤਿ ਤਲਤਖਆ ਪਾਇਆ ॥੨॥੧੭॥੮੧॥ 
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ਗੁਰਮਤਤ ਨਗਰੀ ਖੋਤਿ ਖੋਿਾਈ ॥ 
 

ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੪ ਘਰੁ ੨  (732-12) 

ਗੁਰਮਤਤ ਨਗਰੀ ਖੋਤਿ ਖੋਿਾਈ ॥ 

ਹਤਰ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਪਦਾਰਥੁ ਪਾਈ ॥੧॥ 

ਮੇਰ ੈਮਤਨ ਹਤਰ ਹਤਰ ਸਾਂਤਤ ਵਸਾਈ ॥ 

ਤਤਸਨਾ ਅਗਤਨ ਿੁਝੀ ਤਖਨ ਅਿੰਤਤਰ ਗੁਤਰ ਤਮਤਲਐ ਸਿ ਿੁਖ ਗਵਾਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਹਤਰ ਗੁਣ ਗਾਵਾ ਿੀਵਾ ਮੇਰੀ ਮਾਈ ॥ 

ਸਤਤਗੁਤਰ ਦਇਆਤਲ ਗੁਣ ਨਾਮੁ ਤਦਰਿਾਈ ॥੨॥ 

ਹਉ ਹਤਰ ਪਰਿੁ ਤਪਆਰਾ ਢੂਤਢ ਢੂਢਾਈ ॥ 

ਸਤਸਿੰਗਤਤ ਤਮਤਲ ਹਤਰ ਰਸੁ ਪਾਈ ॥੩॥ 

ਧੁਤਰ ਮਸਤਤਕ ਲੇਖ ਤਲਖ ੇਹਤਰ ਪਾਈ ॥ 

ਗੁਰੁ ਨਾਨਕ ੁਤੁਿਾ ਮੇਲੈ ਹਤਰ ਿਾਈ ॥੪॥੧॥੫॥ 
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ਗੁਰਮਤਤ ਤਵਰਲਾ ਿੂਝ ੈਕੋਇ ॥ 
 

ਗਉਿੀ ਗੁਆਰਰੇੀ ਮਹਲਾ ੩ (161-7) 

ਤਿਨਾ ਗੁਰਮੁਤਖ ਤਧਆਇਆ ਤਤਨ ਪਛੂਉ ਿਾਇ ॥ 

ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਤ ੇਮਨ ੁਪਤੀਆਇ ॥ 

ਸੇ ਧਨਵਿੰਤ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਕਮਾਇ ॥ 

ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਤ ੇਸੋਝੀ ਪਾਇ ॥੧॥ 

ਹਤਰ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਿਪਹੁ ਮੇਰ ੇਿਾਈ ॥ 

ਗੁਰਮੁਤਖ ਸੇਵਾ ਹਤਰ ਘਾਲ ਥਾਇ ਪਾਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਆਪੁ ਪਛਾਣ ੈਮਨ ੁਤਨਰਮਲੁ ਹਇੋ ॥ 

ਿੀਵਨ ਮੁਕਤਤ ਹਤਰ ਪਾਵ ੈਸਇੋ ॥ 

ਹਤਰ ਗੁਣ ਗਾਵੈ ਮਤਤ ਊਤਮ ਹਇੋ ॥ 

ਸਹਿੇ ਸਹਤਿ ਸਮਾਵੈ ਸੋਇ ॥੨॥ 

ਦੂਿੈ ਿਾਇ ਨ ਸੇਤਵਆ ਿਾਇ ॥ 

ਹਉਮੈ ਮਾਇਆ ਮਹਾ ਤਿਖੁ ਖਾਇ ॥ 

ਪੁਤਤ ਕੁਿਿੰਤਿ ਤਗਰਤਹ ਮੋਤਹਆ ਮਾਇ ॥ 

ਮਨਮੁਤਖ ਅਿੰਧਾ ਆਵੈ ਿਾਇ ॥੩॥ 

ਹਤਰ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਦਵੇੈ ਿਨੁ ਸੋਇ ॥ 

ਅਨਤਦਨ ੁਿਗਤਤ ਗੁਰ ਸਿਦੀ ਹੋਇ ॥ 

ਗੁਰਮਤਤ ਤਵਰਲਾ ਿੂਝ ੈਕੋਇ ॥ 

ਨਾਨਕ ਨਾਤਮ ਸਮਾਵ ੈਸਇੋ ॥੪॥੧੨॥੩੨॥ 
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ਗੁਰਮੁਤਖ ਸਖੀ ਸਹੇਲੀ ਮਰੇੀ ਮੋ ਕਉ ਦੇਵਹੁ ਦਾਨ ੁਹਤਰ ਪਰਾਨ ਿੀਵਾਇਆ ॥ 
 

ਗੂਿਰੀ ਮਹਲਾ ੪ ॥ (493-17) 

ਗੁਰਮੁਤਖ ਸਖੀ ਸਹੇਲੀ ਮੇਰੀ ਮੋ ਕਉ ਦਵੇਹੁ ਦਾਨੁ ਹਤਰ ਪਰਾਨ ਿੀਵਾਇਆ ॥ 

ਹਮ ਹੋਵਹ ਲਾਲੇ ਗੋਲੇ ਗੁਰਤਸਖਾ ਕੇ ਤਿਨਹਾ ਅਨਤਦਨੁ ਹਤਰ ਪਰਿ ੁਪੁਰਖੁ ਤਧਆਇਆ ॥੧॥ 

ਮੇਰ ੈਮਤਨ ਤਤਨ ਤਿਰਹੁ ਗੁਰਤਸਖ ਪਗ ਲਾਇਆ ॥ 

ਮੇਰੇ ਪਰਾਨ ਸਖਾ ਗੁਰ ਕੇ ਤਸਖ ਿਾਈ ਮੋ ਕਉ ਕਰਹੁ ਉਪਦੇਸੁ ਹਤਰ ਤਮਲ ੈਤਮਲਾਇਆ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਿਾ ਹਤਰ ਪਰਿ ਿਾਵੈ ਤਾ ਗੁਰਮੁਤਖ ਮੇਲ ੇਤਿਨਹ ਵਚਨ ਗੁਰੂ ਸਤਤਗੁਰ ਮਤਨ ਿਾਇਆ ॥ 

ਵਡਿਾਗੀ ਗੁਰ ਕ ੇਤਸਖ ਤਪਆਰੇ ਹਤਰ ਤਨਰਿਾਣੀ ਤਨਰਿਾਣ ਪਦੁ ਪਾਇਆ ॥੨॥ 

ਸਤਸਿੰਗਤਤ ਗੁਰ ਕੀ ਹਤਰ ਤਪਆਰੀ ਤਿਨ ਹਤਰ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਮੀਿਾ ਮਤਨ ਿਾਇਆ ॥ 

ਤਿਨ ਸਤਤਗੁਰ ਸਿੰਗਤਤ ਸਿੰਗੁ ਨ ਪਾਇਆ ਸ ੇਿਾਗਹੀਣ ਪਾਪੀ ਿਤਮ ਖਾਇਆ ॥੩॥ 

ਆਤਪ ਤਿਪਾਲੁ ਤਿਪਾ ਪਰਿੁ ਧਾਰੇ ਹਤਰ ਆਪੇ ਗੁਰਮੁਤਖ ਤਮਲ ੈਤਮਲਾਇਆ ॥ 

ਿਨੁ ਨਾਨਕੁ ਿਲੋ ੇਗੁਣ ਿਾਣੀ ਗੁਰਿਾਣੀ ਹਤਰ ਨਾਤਮ ਸਮਾਇਆ ॥੪॥੫॥ 
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ਗੁਰਮੁਤਖ ਕੋਈ ਤਵਰਲਾ ਿੂਝੈ ਤਿਸ ਨ ੋਨਦਤਰ ਕਰੇਇ ॥ 
 

ਮਲਾਰ ਮਹਲਾ ੩ ॥ (1258-9) 

ਗੁਰਮੁਤਖ ਕੋਈ ਤਵਰਲਾ ਿੂਝ ੈਤਿਸ ਨ ੋਨਦਤਰ ਕਰੇਇ ॥ 

ਗੁਰ ਤਿਨ ੁਦਾਤਾ ਕੋਈ ਨਾਹੀ ਿਖਸੇ ਨਦਤਰ ਕਰੇਇ ॥ 

ਗੁਰ ਤਮਤਲਐ ਸਾਂਤਤ ਊਪਿ ੈਅਨਤਦਨ ੁਨਾਮੁ ਲਏਇ ॥੧॥ 

ਮੇਰੇ ਮਨ ਹਤਰ ਅਿੰਤਮਰਤ ਨਾਮੁ ਤਧਆਇ ॥ 

ਸਤਤਗੁਰੁ ਪੁਰਖੁ ਤਮਲ ੈਨਾਉ ਪਾਈਐ ਹਤਰ ਨਾਮੇ ਸਦਾ ਸਮਾਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਮਨਮੁਖ ਸਦਾ ਤਵਛੁਿ ੇਤਫਰਤਹ ਕੋਇ ਨ ਤਕਸ ਹੀ ਨਾਤਲ ॥ 

ਹਉਮੈ ਵਡਾ ਰੋਗੁ ਹੈ ਤਸਤਰ ਮਾਰੇ ਿਮਕਾਤਲ ॥ 

ਗੁਰਮਤਤ ਸਤਸਿੰਗਤਤ ਨ ਤਵਛੁਿਤਹ ਅਨਤਦਨੁ ਨਾਮੁ ਸਮਹਾਤਲ ॥੨॥ 

ਸਿਨਾ ਕਰਤਾ ਏਕੁ ਤੂ ਤਨਤ ਕਤਰ ਦੇਖਤਹ ਵੀਚਾਰ ੁ॥ 

ਇਤਕ ਗੁਰਮੁਤਖ ਆਤਪ ਤਮਲਾਇਆ ਿਖਸੇ ਿਗਤਤ ਿਿੰਡਾਰ ॥ 

ਤੂ ਆਪ ੇਸਿੁ ਤਕਛੁ ਿਾਣਦਾ ਤਕਸੁ ਆਗ ੈਕਰੀ ਪੂਕਾਰ ॥੩॥ 

ਹਤਰ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਅਿੰਤਮਰਤੁ ਹੈ ਨਦਰੀ ਪਾਇਆ ਿਾਇ ॥ 

ਅਨਤਦਨ ੁਹਤਰ ਹਤਰ ਉਚਰ ੈਗੁਰ ਕੈ ਸਹਤਿ ਸੁਿਾਇ ॥ 

ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਤਨਧਾਨੁ ਹੈ ਨਾਮੇ ਹੀ ਤਚਤੁ ਲਾਇ ॥੪॥੩॥ 
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ਗੁਰਮੁਤਖ ਤਿਿੰਦੂ ਿਤਪ ਨਾਮ ੁਕਰਿੰਮਾ ॥ 
 

ਰਾਗੁ ਗਉਿੀ ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੪ ॥   (172-18) 

ਗੁਰਮੁਤਖ ਤਿਿੰਦੂ ਿਤਪ ਨਾਮੁ ਕਰਿੰਮਾ ॥ 

ਮਤਤ ਮਾਤਾ ਮਤਤ ਿੀਉ ਨਾਮੁ ਮੁਤਖ ਰਾਮਾ ॥ 

ਸਿੰਤੋਖੁ ਤਪਤਾ ਕਤਰ ਗੁਰੁ ਪੁਰਖੁ ਅਿਨਮਾ ॥ 

ਵਡਿਾਗੀ ਤਮਲੁ ਰਾਮਾ ॥੧॥ 

ਗੁਰੁ ਿੋਗੀ ਪੁਰਖੁ ਤਮਤਲਆ ਰਿੰਗੁ ਮਾਣੀ ਿੀਉ ॥ 

ਗੁਰੁ ਹਤਰ ਰਿੰਤਗ ਰਤਿਾ ਸਦਾ ਤਨਰਿਾਣੀ ਿੀਉ ॥ 

ਵਡਿਾਗੀ ਤਮਲੁ ਸੁਘਿ ਸੁਿਾਣੀ ਿੀਉ ॥ 

ਮੇਰਾ ਮਨ ੁਤਨ ੁਹਤਰ ਰਿੰਤਗ ਤਿਿੰਨਾ ॥੨॥ 

ਆਵਹੁ ਸਿੰਤਹੁ ਤਮਤਲ ਨਾਮੁ ਿਪਾਹਾ ॥ 

ਤਵਤਚ ਸਿੰਗਤਤ ਨਾਮੁ ਸਦਾ ਲੈ ਲਾਹਾ ਿੀਉ ॥ 

ਕਤਰ ਸਵੇਾ ਸਿੰਤਾ ਅਿੰਤਮਰਤ ੁਮੁਤਖ ਪਾਹਾ ਿੀਉ ॥ 

ਤਮਲੁ ਪੂਰਤਿ ਤਲਤਖਅਿੇ ਧਤੁਰ ਕਰਮਾ ॥੩॥ 

ਸਾਵਤਣ ਵਰਸੁ ਅਿੰਤਮਰਤਤ ਿਗੁ ਛਾਇਆ ਿੀਉ ॥ 

ਮਨੁ ਮੋਰੁ ਕੁਹੁਤਕਅਿਾ ਸਿਦੁ ਮੁਤਖ ਪਾਇਆ ॥ 

ਹਤਰ ਅਿੰਤਮਰਤੁ ਵੁਿਿਾ ਤਮਤਲਆ ਹਤਰ ਰਾਇਆ ਿੀਉ ॥ 

ਿਨ ਨਾਨਕ ਪਰਤੇਮ ਰਤਿੰਨਾ ॥੪॥੧॥੨੭॥੬੫॥ 
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ਗੁਰਮੁਤਖ ਤਨਮਾਣਾ ਹੋਹ ੁ॥ 
 

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੪ ॥ (449-8) 

ਗੁਰਮੁਤਖ ਢੂਿੰਤਢ ਢੂਢੇਤਦਆ ਹਤਰ ਸਿਣੁ ਲਧਾ ਰਾਮ ਰਾਿੇ ॥ 

ਕਿੰਚਨ ਕਾਇਆ ਕੋਿ ਗਿ ਤਵਤਚ ਹਤਰ ਹਤਰ ਤਸਧਾ ॥ 

ਹਤਰ ਹਤਰ ਹੀਰਾ ਰਤਨੁ ਹੈ ਮੇਰਾ ਮਨੁ ਤਨੁ ਤਵਧਾ ॥ 

ਧੁਤਰ ਿਾਗ ਵਡੇ ਹਤਰ ਪਾਇਆ ਨਾਨਕ ਰਤਸ ਗੁਧਾ ॥੧॥ 
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ਗੁਰਮੁਤਖ ਤਨਮਾਣਾ ਹੋਹ ੁ॥ 
 

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੩ ਛਿੰਤ ਘਰੁ ੩ ॥ (441-9) 

ਮਨ ਤਿੰ ਮਤ ਮਾਣ ੁਕਰਤਹ ਤਿ ਹਉ ਤਕਛ ੁਿਾਣਦਾ ਗੁਰਮੁਤਖ ਤਨਮਾਣਾ ਹੋਹੁ ॥ 

ਅਿੰਤਤਰ ਅਤਗਆਨ ੁਹਉ ਿੁਤਧ ਹੈ ਸਤਚ ਸਿਤਦ ਮਲੁ ਖੋਹੁ ॥ 

ਹੋਹੁ ਤਨਮਾਣਾ ਸਤਤਗੁਰੂ ਅਗੈ ਮਤ ਤਕਛ ੁਆਪ ੁਲਖਾਵਹ ੇ॥ 

ਆਪਣ ੈਅਹਿੰਕਾਤਰ ਿਗਤੁ ਿਤਲਆ ਮਤ ਤਿੰ ਆਪਣਾ ਆਪੁ ਗਵਾਵਹੇ ॥ 

ਸਤਤਗੁਰ ਕੈ ਿਾਣ ੈਕਰਤਹ ਕਾਰ ਸਤਤਗੁਰ ਕੈ ਿਾਣੈ ਲਾਤਗ ਰਹੁ ॥ 

ਇਉ ਕਹੈ ਨਾਨਕ ੁਆਪ ੁਛਤਡ ਸੁਖ ਪਾਵਤਹ ਮਨ ਤਨਮਾਣਾ ਹਇੋ ਰਹੁ ॥੭॥ 
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ਗੁਰਮੁਤਖ ਿਗਤਤ ਕਰਤਹ ਪਰਿ ਿਾਵਤਹ ਅਨਤਦਨ ੁਨਾਮੁ ਵਖਾਣੇ ॥ 
 

ਸਰੋਤਿ ਮਹਲਾ ੩ ॥ (601-10) 

ਗੁਰਮੁਤਖ ਿਗਤਤ ਕਰਤਹ ਪਰਿ ਿਾਵਤਹ ਅਨਤਦਨੁ ਨਾਮੁ ਵਖਾਣ ੇ॥ 

ਿਗਤਾ ਕੀ ਸਾਰ ਕਰਤਹ ਆਤਪ ਰਾਖਤਹ ਿੋ ਤੇਰ ੈਮਤਨ ਿਾਣੇ ॥ 

ਤੂ ਗੁਣਦਾਤਾ ਸਿਤਦ ਪਛਾਤਾ ਗੁਣ ਕਤਹ ਗੁਣੀ ਸਮਾਣੇ ॥੧॥ 

ਮਨ ਮੇਰ ੇਹਤਰ ਿੀਉ ਸਦਾ ਸਮਾਤਲ ॥ 

ਅਿੰਤ ਕਾਤਲ ਤੇਰਾ ਿੇਲੀ ਹੋਵ ੈਸਦਾ ਤਨਿਹੈ ਤੇਰ ੈਨਾਤਲ ॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਦੁਸਿ ਚਉਕਿੀ ਸਦਾ ਕੂਿੁ ਕਮਾਵਤਹ ਨਾ ਿੂਝਤਹ ਵੀਚਾਰੇ ॥ 

ਤਨਿੰਦਾ ਦੁਸਿੀ ਤੇ ਤਕਤਨ ਫਲੁ ਪਾਇਆ ਹਰਣਾਖਸ ਨਖਤਹ ਤਿਦਾਰੇ ॥ 

ਪਰਤਹਲਾਦ ੁਿਨੁ ਸਦ ਹਤਰ ਗੁਣ ਗਾਵੈ ਹਤਰ ਿੀਉ ਲਏ ਉਿਾਰੇ ॥੨॥ 

ਆਪਸ ਕਉ ਿਹੁ ਿਲਾ ਕਤਰ ਿਾਣਤਹ ਮਨਮੁਤਖ ਮਤਤ ਨ ਕਾਈ ॥ 

ਸਾਧੂ ਿਨ ਕੀ ਤਨਿੰਦਾ ਤਵਆਪ ੇਿਾਸਤਨ ਿਨਮੁ ਗਵਾਈ ॥ 

ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਕਦ ੇਚੇਤਤਹ ਨਾਹੀ ਅਿੰਤਤ ਗਏ ਪਛੁਤਾਈ ॥੩॥ 

ਸਫਲੁ ਿਨਮ ੁਿਗਤਾ ਕਾ ਕੀਤਾ ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਆਤਪ ਲਾਏ ॥ 

ਸਿਦੇ ਰਾਤੇ ਸਹਿੇ ਮਾਤੇ ਅਨਤਦਨੁ ਹਤਰ ਗੁਣ ਗਾਏ ॥ 

ਨਾਨਕ ਦਾਸੁ ਕਹੈ ਿਨੇਿੰਤੀ ਹਉ ਲਾਗਾ ਤਤਨ ਕੈ ਪਾਏ ॥੪॥੫॥ 
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ਗੁਰਮੁਤਖ ਿਗਤਤ ਕਰਹੁ ਸਦ ਪਰਾਣੀ ॥ 
 

ਰਾਮਕਲੀ ਮਹਲਾ ੪ ਘਰੁ ੧  (880-11) 

ਿੇ ਵਡ ਿਾਗ ਹੋਵਤਹ ਵਡਿਾਗੀ ਤਾ ਹਤਰ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਤਧਆਵੈ ॥ 

ਨਾਮੁ ਿਪਤ ਨਾਮੇ ਸੁਖ ੁਪਾਵੈ ਹਤਰ ਨਾਮੇ ਨਾਤਮ ਸਮਾਵ ੈ॥੧॥ 

ਗੁਰਮੁਤਖ ਿਗਤਤ ਕਰਹੁ ਸਦ ਪਰਾਣੀ ॥ 

ਤਹਰਦੈ ਪਰਗਾਸੁ ਹਵੋੈ ਤਲਵ ਲਾਗ ੈਗੁਰਮਤਤ ਹਤਰ ਹਤਰ ਨਾਤਮ ਸਮਾਣੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਹੀਰਾ ਰਤਨ ਿਵੇਹਰ ਮਾਣਕ ਿਹੁ ਸਾਗਰ ਿਰਪੂਰੁ ਕੀਆ ॥ 

ਤਿਸੁ ਵਡ ਿਾਗੁ ਹਵੋੈ ਵਡ ਮਸਤਤਕ ਤਤਤਨ ਗੁਰਮਤਤ ਕਤਢ ਕਤਢ ਲੀਆ ॥੨॥ 

ਰਤਨੁ ਿਵੇਹਰ ੁਲਾਲੁ ਹਤਰ ਨਾਮਾ ਗੁਤਰ ਕਾਤਢ ਤਲੀ ਤਦਖਲਾਇਆ ॥ 

ਿਾਗਹੀਣ ਮਨਮੁਤਖ ਨਹੀ ਲੀਆ ਤਤਰਣ ਓਲ ੈਲਾਖੁ ਛਪਾਇਆ ॥੩॥ 

ਮਸਤਤਕ ਿਾਗੁ ਹੋਵ ੈਧੁਤਰ ਤਲਤਖਆ ਤਾ ਸਤਗੁਰ ੁਸਵੇਾ ਲਾਏ ॥ 

ਨਾਨਕ ਰਤਨ ਿਵੇਹਰ ਪਾਵੈ ਧਨੁ ਧਨੁ ਗੁਰਮਤਤ ਹਤਰ ਪਾਏ ॥੪॥੧॥ 
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ਗੁਰਮੁਤਖ ਰਿੰਗੁ ਿਇਆ ਅਤਤ ਗੂਿਾ ਹਤਰ ਰਿੰਤਗ ਿੀਨੀ ਮਰੇੀ ਚੋਲੀ ॥ 
 

ਮਹਲਾ ੪ ਗਉਿੀ ਪੂਰਿੀ ॥ (168-16) 

ਹਤਰ ਦਇਆਤਲ ਦਇਆ ਪਰਤਿ ਕੀਨੀ ਮੇਰ ੈਮਤਨ ਤਤਨ ਮੁਤਖ ਹਤਰ ਿੋਲੀ ॥ 

ਗੁਰਮੁਤਖ ਰਿੰਗੁ ਿਇਆ ਅਤਤ ਗੂਿਾ ਹਤਰ ਰਿੰਤਗ ਿੀਨੀ ਮੇਰੀ ਚਲੋੀ ॥੧॥ 

ਅਪੁਨ ੇਹਤਰ ਪਰਿ ਕੀ ਹਉ ਗੋਲੀ ॥ 

ਿਿ ਹਮ ਹਤਰ ਸੇਤੀ ਮਨ ੁਮਾਤਨਆ ਕਤਰ ਦੀਨੋ ਿਗਤ ੁਸਿੁ ਗਲੋ ਅਮੋਲੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਕਰਹੁ ਤਿਿੇਕੁ ਸਿੰਤ ਿਨ ਿਾਈ ਖੋਤਿ ਤਹਰਦੈ ਦੇਤਖ ਢਿੰਢਲੋੀ ॥ 

ਹਤਰ ਹਤਰ ਰੂਪ ੁਸਿ ਿੋਤਤ ਸਿਾਈ ਹਤਰ ਤਨਕਤਿ ਵਸੈ ਹਤਰ ਕਲੋੀ ॥੨॥ 

ਹਤਰ ਹਤਰ ਤਨਕਤਿ ਵਸ ੈਸਿ ਿਗ ਕੈ ਅਪਰਿੰਪਰ ਪੁਰਖੁ ਅਤੋਲੀ ॥ 

ਹਤਰ ਹਤਰ ਪਰਗਿੁ ਕੀਓ ਗੁਤਰ ਪੂਰ ੈਤਸਰੁ ਵੇਤਚਓ ਗੁਰ ਪਤਹ ਮੋਲੀ ॥੩॥ 

ਹਤਰ ਿੀ ਅਿੰਤਤਰ ਿਾਹਤਰ ਤੁਮ ਸਰਣਾਗਤਤ ਤੁਮ ਵਡ ਪੁਰਖ ਵਡੋਲੀ ॥ 

ਿਨੁ ਨਾਨਕੁ ਅਨਤਦਨੁ ਹਤਰ ਗੁਣ ਗਾਵ ੈਤਮਤਲ ਸਤਤਗੁਰ ਗੁਰ ਵੇਚੋਲੀ ॥੪॥੧॥੧੫॥੫੩॥ 
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ਗੁਰ ੂਗਰੁੂ ਗੁਰੁ ਕਤਰ ਮਨ ਮੋਰ ॥ 
 

ਗੋੋਂਡ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (864-8) 

ਗੁਰੂ ਗੁਰ ੂਗੁਰ ੁਕਤਰ ਮਨ ਮੋਰ ॥ 

ਗੁਰੂ ਤਿਨਾ ਮ ੈਨਾਹੀ ਹੋਰ ॥ 

ਗੁਰ ਕੀ ਿੇਕ ਰਹਹੁ ਤਦਨ ੁਰਾਤਤ ॥ 

ਿਾ ਕੀ ਕੋਇ ਨ ਮੇਿ ੈਦਾਤਤ ॥੧॥ 

ਗੁਰੁ ਪਰਮੇਸਰ ੁਏਕੋ ਿਾਣੁ ॥ 

ਿੋ ਤਤਸ ੁਿਾਵੈ ਸ ੋਪਰਵਾਣੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਗੁਰ ਚਰਣੀ ਿਾ ਕਾ ਮਨ ੁਲਾਗੈ ॥ 

ਦੂਖੁ ਦਰਦੁ ਿਰਮੁ ਤਾ ਕਾ ਿਾਗ ੈ॥ 

ਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਪਾਏ ਮਾਨੁ ॥ 

ਗੁਰ ਊਪਤਰ ਸਦਾ ਕੁਰਿਾਨ ੁ॥੨॥ 

ਗੁਰ ਕਾ ਦਰਸਨੁ ਦੇਤਖ ਤਨਹਾਲ ॥ 

ਗੁਰ ਕੇ ਸਵੇਕ ਕੀ ਪੂਰਨ ਘਾਲ ॥ 

ਗੁਰ ਕੇ ਸਵੇਕ ਕਉ ਦੁਖ ੁਨ ਤਿਆਪੈ ॥ 

ਗੁਰ ਕਾ ਸੇਵਕ ੁਦਹ ਤਦਤਸ ਿਾਪੈ ॥੩॥ 

ਗੁਰ ਕੀ ਮਤਹਮਾ ਕਥਨ ੁਨ ਿਾਇ ॥ 

ਪਾਰਿਰਹਮੁ ਗੁਰੁ ਰਤਹਆ ਸਮਾਇ ॥ 

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਿਾ ਕੇ ਪੂਰ ੇਿਾਗ ॥ 

ਗੁਰ ਚਰਣੀ ਤਾ ਕਾ ਮਨੁ ਲਾਗ ॥੪॥੬॥੮॥ 
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ਗੁਰ ੂਗਰੁੂ ਿਤਪ ਮੀਤ ਹਮਾਰੇ ॥ 
 

ਗਉਿੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (190-12) 

ਰਾਤਖ ਲੀਆ ਗੁਤਰ ਪੂਰ ੈਆਤਪ ॥ 

ਮਨਮੁਖ ਕਉ ਲਾਗੋ ਸਿੰਤਾਪ ੁ॥੧॥ 

ਗੁਰੂ ਗੁਰ ੂਿਤਪ ਮੀਤ ਹਮਾਰੇ ॥ 

ਮੁਖ ਊਿਲ ਹੋਵਤਹ ਦਰਿਾਰੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਗੁਰ ਕੇ ਚਰਣ ਤਹਰਦੈ ਵਸਾਇ ॥ 

ਦੁਖ ਦੁਸਮਨ ਤੇਰੀ ਹਤੈ ਿਲਾਇ ॥੨॥ 

ਗੁਰ ਕਾ ਸਿਦੁ ਤੇਰ ੈਸਿੰਤਗ ਸਹਾਈ ॥ 

ਦਇਆਲ ਿਏ ਸਗਲੇ ਿੀਅ ਿਾਈ ॥੩॥ 

ਗੁਤਰ ਪੂਰ ੈਿਿ ਤਕਰਪਾ ਕਰੀ ॥ 

ਿਨਤਤ ਨਾਨਕ ਮੇਰੀ ਪੂਰੀ ਪਰੀ ॥੪॥੫੪॥੧੨੩॥ 
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ਗੁਿੁ ਕਤਰ ਤਗਆਨੁ ਤਧਆਨੁ ਕਤਰ ਧਾਵ ੈਕਤਰ ਕਰਣੀ ਕਸ ੁਪਾਈਐ ॥ 
 

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੧ ॥ (360-5) 

ਗੁਿੁ ਕਤਰ ਤਗਆਨੁ ਤਧਆਨੁ ਕਤਰ ਧਾਵ ੈਕਤਰ ਕਰਣੀ ਕਸ ੁਪਾਈਐ ॥ 

ਿਾਿੀ ਿਵਨ ੁਪਰੇਮ ਕਾ ਪੋਚਾ ਇਤੁ ਰਤਸ ਅਤਮਉ ਚੁਆਈਐ ॥੧॥ 

ਿਾਿਾ ਮਨ ੁਮਤਵਾਰੋ ਨਾਮ ਰਸੁ ਪੀਵੈ ਸਹਿ ਰਿੰਗ ਰਤਚ ਰਤਹਆ ॥ 

ਅਤਹਤਨਤਸ ਿਨੀ ਪਰੇਮ ਤਲਵ ਲਾਗੀ ਸਿਦੁ ਅਨਾਹਦ ਗਤਹਆ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਪੂਰਾ ਸਾਚੁ ਤਪਆਲਾ ਸਹਿੇ ਤਤਸਤਹ ਪੀਆਏ ਿਾ ਕਉ ਨਦਤਰ ਕਰੇ ॥ 

ਅਿੰਤਮਰਤ ਕਾ ਵਾਪਾਰੀ ਹੋਵ ੈਤਕਆ ਮਤਦ ਛੂਛੈ ਿਾਉ ਧਰ ੇ॥੨॥ 

ਗੁਰ ਕੀ ਸਾਖੀ ਅਿੰਤਮਰਤ ਿਾਣੀ ਪੀਵਤ ਹੀ ਪਰਵਾਣ ੁਿਇਆ ॥ 

ਦਰ ਦਰਸਨ ਕਾ ਪਰੀਤਮੁ ਹਵੋੈ ਮੁਕਤਤ ਿੈਕੁਿੰਿ ੈਕਰ ੈਤਕਆ ॥੩॥ 

ਤਸਫਤੀ ਰਤਾ ਸਦ ਿੈਰਾਗੀ ਿੂਐ ਿਨਮੁ ਨ ਹਾਰ ੈ॥ 

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਸੁਤਣ ਿਰਥਤਰ ਿਗੋੀ ਖੀਵਾ ਅਿੰਤਮਰਤ ਧਾਰ ੈ॥੪॥੪॥੩੮॥ 
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ਗੋਇਤਲ ਆਇਆ ਗੋਇਲੀ ਤਕਆ ਤਤਸੁ ਡਿੰਫ ੁਪਸਾਰੁ ॥ 
 

ਤਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੫ ਘਰੁ ੨ ॥   (50-10) 

ਗੋਇਤਲ ਆਇਆ ਗੋਇਲੀ ਤਕਆ ਤਤਸ ੁਡਿੰਫੁ ਪਸਾਰ ੁ॥ 

ਮੁਹਲਤਤ ਪੁਿੰਨੀ ਚਲਣਾ ਤਿੰ ਸਿੰਮਲੁ ਘਰ ਿਾਰੁ ॥੧॥ 

ਹਤਰ ਗੁਣ ਗਾਉ ਮਨਾ ਸਤਤਗੁਰੁ ਸਤੇਵ ਤਪਆਤਰ ॥ 

ਤਕਆ ਥੋਿਿੀ ਿਾਤ ਗੁਮਾਨ ੁ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਿਸੈੇ ਰਤੈਣ ਪਰਾਹੁਣੇ ਉਤਿ ਚਲਸਤਹ ਪਰਿਾਤਤ ॥ 

ਤਕਆ ਤੂਿੰ ਰਤਾ ਤਗਰਸਤ ਤਸਉ ਸਿ ਫੁਲਾ ਕੀ ਿਾਗਾਤਤ ॥੨॥ 

ਮੇਰੀ ਮੇਰੀ ਤਕਆ ਕਰਤਹ ਤਿਤਨ ਦੀਆ ਸੋ ਪਰਿੁ ਲਤੋਿ ॥ 

ਸਰਪਰ ਉਿੀ ਚਲਣਾ ਛਤਡ ਿਾਸੀ ਲਖ ਕਰਤੋਿ ॥੩॥ 

ਲਖ ਚਉਰਾਸੀਹ ਿਰਮਤਤਆ ਦਲੁਿ ਿਨਮੁ ਪਾਇਓਇ ॥ 

ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਸਮਾਤਲ ਤੂਿੰ ਸੋ ਤਦਨੁ ਨੇਿਾ ਆਇਓਇ ॥੪॥੨੨॥੯੨॥ 
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ਗਪੋਾਲ ਤੇਰਾ ਆਰਤਾ ॥ 
 

ਧਨਾਸਰੀ ਧਿੰਨਾ ॥ (695-16) 

ਗੋਪਾਲ ਤੇਰਾ ਆਰਤਾ ॥ 

ਿੋ ਿਨ ਤੁਮਰੀ ਿਗਤਤ ਕਰਿੰਤ ੇਤਤਨ ਕ ੇਕਾਿ ਸਵਾਰਤਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਦਾਤਲ ਸੀਧਾ ਮਾਗਉ ਘੀਉ ॥ 

ਹਮਰਾ ਖੁਸੀ ਕਰ ੈਤਨਤ ਿੀਉ ॥ 

ਪਨਹੀਆ ਛਾਦਨੁ ਨੀਕਾ ॥ 

ਅਨਾਿੁ ਮਗਉ ਸਤ ਸੀ ਕਾ ॥੧॥ 

ਗਊ ਿੈਸ ਮਗਉ ਲਾਵੇਰੀ ॥ 

ਇਕ ਤਾਿਤਨ ਤੁਰੀ ਚਿੰਗੇਰੀ ॥ 

ਘਰ ਕੀ ਗੀਹਤਨ ਚਿੰਗੀ ॥ 

ਿਨੁ ਧਿੰਨਾ ਲੇਵ ੈਮਿੰਗੀ ॥੨॥੪॥ 
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ਗੋਤਿਿੰਦ ਹਮ ਐਸ ੇਅਪਰਾਧੀ ॥ 
 

ਰਾਮਕਲੀ ਕਿੀਰ ਿੀਉ ॥ (970-19) 

ਕਵਨ ਕਾਿ ਤਸਰਿੇ ਿਗ ਿੀਤਤਰ ਿਨਤਮ ਕਵਨ ਫਲੁ ਪਾਇਆ ॥ 

ਿਵ ਤਨਤਧ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਤਚਿੰਤਾਮਤਨ ਇਕ ਤਨਮਖ ਨ ਇਹੁ ਮਨ ੁਲਾਇਆ ॥੧॥ 

ਗੋਤਿਿੰਦ ਹਮ ਐਸ ੇਅਪਰਾਧੀ ॥ 

ਤਿਤਨ ਪਰਤਿ ਿੀਉ ਤਪਿੰਡ ੁਥਾ ਦੀਆ ਤਤਸ ਕੀ ਿਾਉ ਿਗਤਤ ਨਹੀ ਸਾਧੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਪਰ ਧਨ ਪਰ ਤਨ ਪਰ ਤੀ ਤਨਿੰਦਾ ਪਰ ਅਪਿਾਦੁ ਨ ਛੂਿ ੈ॥ 

ਆਵਾ ਗਵਨ ੁਹੋਤੁ ਹੈ ਫੁਤਨ ਫੁਤਨ ਇਹੁ ਪਰਸਿੰਗੁ ਨ ਤੂਿ ੈ॥੨॥ 

ਤਿਹ ਘਤਰ ਕਥਾ ਹੋਤ ਹਤਰ ਸਿੰਤਨ ਇਕ ਤਨਮਖ ਨ ਕੀਨਹ ੋਮੈ ਫੇਰਾ ॥ 

ਲਿੰਪਿ ਚੋਰ ਦੂਤ ਮਤਵਾਰ ੇਤਤਨ ਸਿੰਤਗ ਸਦਾ ਿਸੇਰਾ ॥੩॥ 

ਕਾਮ ਿੋਧ ਮਾਇਆ ਮਦ ਮਤਸਰ ਏ ਸਿੰਪੈ ਮੋ ਮਾਹੀ ॥ 

ਦਇਆ ਧਰਮੁ ਅਰ ੁਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਏ ਸਪੁਨਿੰਤਤਰ ਨਾਹੀ ॥੪॥ 

ਦੀਨ ਦਇਆਲ ਤਿਪਾਲ ਦਮਦੋਰ ਿਗਤਤ ਿਛਲ ਿੈ ਹਾਰੀ ॥ 

ਕਹਤ ਕਿੀਰ ਿੀਰ ਿਨ ਰਾਖਹੁ ਹਤਰ ਸਵੇਾ ਕਰਉ ਤੁਮਹਾਰੀ ॥੫॥੮॥ 
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ਗੋਤਿਿੰਦ ਗੋਤਿਿੰਦ ਗੋਤਿਿੰਦ ਸਿੰਤਗ ਨਾਮਦਉੇ ਮਨੁ ਲੀਣਾ ॥ 
 

ਮਹਲਾ ੫ ॥ (487-16) 

ਗੋਤਿਿੰਦ ਗੋਤਿਿੰਦ ਗੋਤਿਿੰਦ ਸਿੰਤਗ ਨਾਮਦੇਉ ਮਨ ੁਲੀਣਾ ॥ 

ਆਢ ਦਾਮ ਕੋ ਛੀਪਰੋ ਹੋਇਓ ਲਾਖੀਣਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਿੁਨਨਾ ਤਨਨਾ ਤਤਆਤਗ ਕੈ ਪਰੀਤਤ ਚਰਨ ਕਿੀਰਾ ॥ 

ਨੀਚ ਕੁਲਾ ਿੋਲਾਹਰਾ ਿਇਓ ਗੁਨੀਯ ਗਹੀਰਾ ॥੧॥ 

ਰਤਵਦਾਸ ੁਢੁਵਿੰਤਾ ਢੋਰ ਨੀਤਤ ਤਤਤਨ ਤਤਆਗੀ ਮਾਇਆ ॥ 

ਪਰਗਿੁ ਹੋਆ ਸਾਧਸਿੰਤਗ ਹਤਰ ਦਰਸਨੁ ਪਾਇਆ ॥੨॥ 

ਸੈਨੁ ਨਾਈ ਿੁਤਕਾਰੀਆ ਓਹ ੁਘਤਰ ਘਤਰ ਸੁਤਨਆ ॥ 

ਤਹਰਦੇ ਵਤਸਆ ਪਾਰਿਰਹਮੁ ਿਗਤਾ ਮਤਹ ਗਤਨਆ ॥੩॥ 

ਇਹ ਤਿਤਧ ਸਤੁਨ ਕੈ ਿਾਿਰੋ ਉਤਿ ਿਗਤੀ ਲਾਗਾ ॥ 

ਤਮਲ ੇਪਰਤਤਖ ਗੁਸਾਈਆ ਧਿੰਨਾ ਵਡਿਾਗਾ ॥੪॥੨॥ 
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ਗੋਤਿਿੰਦ ਗੋਤਿਿੰਦ ਗੋਤਿਿੰਦ ਮਈ ॥ 
 

ਤਿਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (822-7) 

ਗੋਤਿਿੰਦ ਗੋਤਿਿੰਦ ਗੋਤਿਿੰਦ ਮਈ ॥ 

ਿਿ ਤੇ ਿੇਿੇ ਸਾਧ ਦਇਆਰਾ ਤਿ ਤੇ ਦੁਰਮਤਤ ਦੂਤਰ ਿਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਪੂਰਨ ਪੂਤਰ ਰਤਹਓ ਸਿੰਪੂਰਨ ਸੀਤਲ ਸਾਂਤਤ ਦਇਆਲ ਦਈ ॥ 

ਕਾਮ ਿੋਧ ਤਤਰਸਨਾ ਅਹਿੰਕਾਰਾ ਤਨ ਤੇ ਹੋਏ ਸਗਲ ਖਈ ॥੧॥ 

ਸਤੁ ਸਿੰਤੋਖੁ ਦਇਆ ਧਰਮੁ ਸੁਤਚ ਸਿੰਤਨ ਤ ੇਇਹੁ ਮਿੰਤੁ ਲਈ ॥ 

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਤਿਤਨ ਮਨਹ ੁਪਛਾਤਨਆ ਤਤਨ ਕਉ ਸਗਲੀ ਸੋਝ ਪਈ ॥੨॥੪॥੯੦॥ 
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ਗੋਤਿਿੰਦ ਚਰਨਨ ਕਉ ਿਤਲਹਾਰੀ ॥ 
 

ਸਾਰਿੰਗ ਮਹਲਾ ੪ ॥ (1198-14) 

ਗੋਤਿਿੰਦ ਚਰਨਨ ਕਉ ਿਤਲਹਾਰੀ ॥ 

ਿਵਿਲੁ ਿਗਤੁ ਨ ਿਾਈ ਤਰਣਾ ਿਤਪ ਹਤਰ ਹਤਰ ਪਾਤਰ ਉਤਾਰੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਤਹਰਦੈ ਪਰਤੀਤਤ ਿਨੀ ਪਰਿ ਕੇਰੀ ਸਵੇਾ ਸੁਰਤਤ ਿੀਚਾਰੀ ॥ 

ਅਨਤਦਨ ੁਰਾਮ ਨਾਮੁ ਿਤਪ ਤਹਰਦੈ ਸਰਿ ਕਲਾ ਗੁਣਕਾਰੀ ॥੧॥ 

ਪਰਿੁ ਅਗਮ ਅਗੋਚਰੁ ਰਤਵਆ ਸਰਿ ਿਾਈ ਮਤਨ ਤਤਨ ਅਲਖ ਅਪਾਰੀ ॥ 

ਗੁਰ ਤਕਰਪਾਲ ਿਏ ਤਿ ਪਾਇਆ ਤਹਰਦੈ ਅਲਖੁ ਲਖਾਰੀ ॥੨॥ 

ਅਿੰਤਤਰ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਸਰਿ ਧਰਣੀਧਰ ਸਾਕਤ ਕਉ ਦੂਤਰ ਿਇਆ ਅਹਿੰਕਾਰੀ ॥ 

ਤਤਰਸਨਾ ਿਲਤ ਨ ਕਿਹੂ ਿੂਝਤਹ ਿੂਐ ਿਾਿੀ ਹਾਰੀ ॥੩॥ 

ਊਿਤ ਿੈਿਤ ਹਤਰ ਗੁਨ ਗਾਵਤਹ ਗੁਤਰ ਤਕਿੰਚਤ ਤਕਰਪਾ ਧਾਰੀ ॥ 

ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਕਉ ਨਦਤਰ ਿਈ ਹੈ ਤਤਨ ਕੀ ਪੈਿ ਸਵਾਰੀ ॥੪॥੨॥ 
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ਗੋਤਿਿੰਦ ਿੀਵਨ ਪਰਾਨ ਧਨ ਰੂਪ ॥ 
 

ਿਤੈਸਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (701-12) 

ਗੋਤਿਿੰਦ ਿੀਵਨ ਪਰਾਨ ਧਨ ਰਪੂ ॥ 

ਅਤਗਆਨ ਮੋਹ ਮਗਨ ਮਹਾ ਪਰਾਨੀ ਅਿੰਤਧਆਰ ੇਮਤਹ ਦੀਪ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਸਫਲ ਦਰਸਨ ੁਤੁਮਰਾ ਪਰਿ ਪਰੀਤਮ ਚਰਨ ਕਮਲ ਆਨਪੂ ॥ 

ਅਤਨਕ ਿਾਰ ਕਰਉ ਤਤਹ ਿਿੰਦਨ ਮਨਤਹ ਚਰਹਾਵਉ ਧੂਪ ॥੧॥ 

ਹਾਤਰ ਪਤਰਓ ਤੁਮਹਰ ੈਪਰਿ ਦੁਆਰ ੈਤਦਰਿ ੁਕਤਰ ਗਹੀ ਤੁਮਹਾਰੀ ਲਕੂ ॥ 

ਕਾਤਢ ਲੇਹੁ ਨਾਨਕ ਅਪਨੁ ੇਕਉ ਸਿੰਸਾਰ ਪਾਵਕ ਕੇ ਕੂਪ ॥੨॥੪॥੮॥ 
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ਗੋਤਿਿੰਦੁ ਗੁਣੀ ਤਨਧਾਨੁ ਗਰੁਮੁਤਖ ਿਾਣੀਐ ॥ 
 

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (399-2) 

ਗੋਤਿਿੰਦ ੁਗੁਣੀ ਤਨਧਾਨ ੁਗੁਰਮੁਤਖ ਿਾਣੀਐ ॥ 

ਹੋਇ ਤਿਪਾਲ ੁਦਇਆਲ ੁਹਤਰ ਰਿੰਗੁ ਮਾਣੀਐ ॥੧॥ 

ਆਵਹੁ ਸਿੰਤ ਤਮਲਾਹ ਹਤਰ ਕਥਾ ਕਹਾਣੀਆ ॥ 

ਅਨਤਦਨ ੁਤਸਮਰਹ ਨਾਮੁ ਤਤਿ ਲਾਿ ਲੋਕਾਣੀਆ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਿਤਪ ਿਤਪ ਿੀਵਾ ਨਾਮੁ ਹੋਵ ੈਅਨਦੁ ਘਣਾ ॥ 

ਤਮਤਥਆ ਮੋਹ ੁਸਿੰਸਾਰ ੁਝੂਿਾ ਤਵਣਸਣਾ ॥੨॥ 

ਚਰਣ ਕਮਲ ਸਿੰਤਗ ਨੇਹੁ ਤਕਨੈ ਤਵਰਲੈ ਲਾਇਆ ॥ 

ਧਿੰਨੁ ਸੁਹਾਵਾ ਮੁਖੁ ਤਿਤਨ ਹਤਰ ਤਧਆਇਆ ॥੩॥ 

ਿਨਮ ਮਰਣ ਦੁਖ ਕਾਲ ਤਸਮਰਤ ਤਮਤਿ ਿਾਵਈ ॥ 

ਨਾਨਕ ਕੈ ਸੁਖੁ ਸੋਇ ਿੋ ਪਰਿ ਿਾਵਈ ॥੪॥੧੧॥੧੧੩॥ 
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ਗੋਤਿਦ ਕੀ ਐਸੀ ਕਾਰ ਕਮਾਇ ॥ 
 

ਸਾਰਗ ਮਹਲਾ ੪ ॥ (1199-8) 

ਗੋਤਿਦ ਕੀ ਐਸੀ ਕਾਰ ਕਮਾਇ ॥ 

ਿੋ ਤਕਛ ੁਕਰੇ ਸੁ ਸਤਤ ਕਤਰ ਮਾਨਹੁ ਗੁਰਮੁਤਖ ਨਾਤਮ ਰਹਹੁ ਤਲਵ ਲਾਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਗੋਤਿਦ ਪਰੀਤਤ ਲਗੀ ਅਤਤ ਮੀਿੀ ਅਵਰ ਤਵਸਤਰ ਸਿ ਿਾਇ ॥ 

ਅਨਤਦਨ ੁਰਹਸੁ ਿਇਆ ਮਨ ੁਮਾਤਨਆ ਿੋਤੀ ਿਤੋਤ ਤਮਲਾਇ ॥੧॥ 

ਿਿ ਗੁਣ ਗਾਇ ਤਿ ਹੀ ਮਨੁ ਤਤਰਪਤੈ ਸਾਂਤਤ ਵਸ ੈਮਤਨ ਆਇ ॥ 

ਗੁਰ ਤਕਰਪਾਲ ਿਏ ਤਿ ਪਾਇਆ ਹਤਰ ਚਰਣੀ ਤਚਤੁ ਲਾਇ ॥੨॥ 

ਮਤਤ ਪਰਗਾਸ ਿਈ ਹਤਰ ਤਧਆਇਆ ਤਗਆਤਨ ਤਤਤ ਤਲਵ ਲਾਇ ॥ 

ਅਿੰਤਤਰ ਿਤੋਤ ਪਰਗਿੀ ਮਨ ੁਮਾਤਨਆ ਹਤਰ ਸਹਤਿ ਸਮਾਤਧ ਲਗਾਇ ॥੩॥ 

ਤਹਰਦੈ ਕਪਿੁ ਤਨਤ ਕਪਿ ੁਕਮਾਵਤਹ ਮੁਖਹੁ ਹਤਰ ਹਤਰ ਸੁਣਾਇ ॥ 

ਅਿੰਤਤਰ ਲੋਿੁ ਮਹਾ ਗੁਿਾਰਾ ਤੁਹ ਕੂਿ ੈਦੁਖ ਖਾਇ ॥੪॥ 

ਿਿ ਸੁਪਰਸਿੰਨ ਿਏ ਪਰਿ ਮੇਰ ੇਗੁਰਮੁਤਖ ਪਰਚਾ ਲਾਇ ॥ 

ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਤਨਰਿੰਿਨੁ ਪਾਇਆ ਨਾਮੁ ਿਪਤ ਸੁਖੁ ਪਾਇ ॥੫॥੪॥ 
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ਗੋਤਿਦ ਿੀਉ ਤੂ ਮੇਰੇ ਪਰਾਨ ਅਧਾਰ ॥ 
 

ਸਾਰਗ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (1226-9) 

ਗੋਤਿਦ ਿੀਉ ਤੂ ਮੇਰੇ ਪਰਾਨ ਅਧਾਰ ॥ 

ਸਾਿਨ ਮੀਤ ਸਹਾਈ ਤੁਮ ਹੀ ਤੂ ਮੇਰ ੋਪਰਵਾਰ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਕਰੁ ਮਸਤਤਕ ਧਾਤਰਓ ਮੇਰ ੈਮਾਥੈ ਸਾਧਸਿੰਤਗ ਗੁਣ ਗਾਏ ॥ 

ਤੁਮਰੀ ਤਿਪਾ ਤੇ ਸਿ ਫਲ ਪਾਏ ਰਸਤਕ ਰਾਮ ਨਾਮ ਤਧਆਏ ॥੧॥ 

ਅਤਿਚਲ ਨੀਵ ਧਰਾਈ ਸਤਤਗਤੁਰ ਕਿਹੂ ਡੋਲਤ ਨਾਹੀ ॥ 

ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਿਿ ਿਏ ਦਇਆਰਾ ਸਰਿ ਸੁਖਾ ਤਨਤਧ ਪਾਂਹੀ ॥੨॥੯੨॥੧੧੫॥ 
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ਗੋਤਿਦ ਪਰੀਤਤ ਲਗੀ ਅਤਤ ਤਪਆਰੀ ॥ 
 

ਸਰੋਤਿ ਮਃ ੪ ਦੁਤੁਕ ੇ॥ (607-2) 

ਅਤਨਕ ਿਨਮ ਤਵਛੁਿੇ ਦੁਖ ੁਪਾਇਆ ਮਨਮੁਤਖ ਕਰਮ ਕਰ ੈਅਹਿੰਕਾਰੀ ॥ 

ਸਾਧੂ ਪਰਸਤ ਹੀ ਪਰਿੁ ਪਾਇਆ ਗੋਤਿਦ ਸਰਤਣ ਤਮੁਾਰੀ ॥੧॥ 

ਗੋਤਿਦ ਪਰੀਤਤ ਲਗੀ ਅਤਤ ਤਪਆਰੀ ॥ 

ਿਿ ਸਤਸਿੰਗ ਿਏ ਸਾਧੂ ਿਨ ਤਹਰਦੈ ਤਮਤਲਆ ਸਾਂਤਤ ਮੁਰਾਰੀ ॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਤੂ ਤਹਰਦੈ ਗੁਪਤੁ ਵਸਤਹ ਤਦਨੁ ਰਾਤੀ ਤੇਰਾ ਿਾਉ ਨ ਿੁਝਤਹ ਗਵਾਰੀ ॥ 

ਸਤਤਗੁਰੁ ਪੁਰਖੁ ਤਮਤਲਆ ਪਰਿੁ ਪਰਗਤਿਆ ਗੁਣ ਗਾਵ ੈਗੁਣ ਵੀਚਾਰੀ ॥੨॥ 

ਗੁਰਮੁਤਖ ਪਰਗਾਸੁ ਿਇਆ ਸਾਤਤ ਆਈ ਦੁਰਮਤਤ ਿੁਤਧ ਤਨਵਾਰੀ ॥ 

ਆਤਮ ਿਰਹਮੁ ਚੀਤਨ ਸੁਖ ੁਪਾਇਆ ਸਤਸਿੰਗਤਤ ਪੁਰਖ ਤਮੁਾਰੀ ॥੩॥ 

ਪੁਰਖੈ ਪੁਰਖੁ ਤਮਤਲਆ ਗੁਰ ੁਪਾਇਆ ਤਿਨ ਕਉ ਤਕਰਪਾ ਿਈ ਤੁਮਾਰੀ ॥ 

ਨਾਨਕ ਅਤੁਲ ੁਸਹਿ ਸੁਖੁ ਪਾਇਆ ਅਨਤਦਨੁ ਿਾਗਤੁ ਰਹੈ ਿਨਵਾਰੀ ॥੪॥੭॥ 
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ਗੋਤਿਦ ਪਰੀਤਤ ਲਗੀ ਅਤਤ ਮੀਿੀ ਅਵਰ ਤਵਸਤਰ ਸਿ ਿਾਇ ॥ 
 

ਸਾਰਗ ਮਹਲਾ ੪ ॥ (1199-8) 

ਗੋਤਿਦ ਕੀ ਐਸੀ ਕਾਰ ਕਮਾਇ ॥ 

ਿੋ ਤਕਛ ੁਕਰੇ ਸੁ ਸਤਤ ਕਤਰ ਮਾਨਹੁ ਗੁਰਮੁਤਖ ਨਾਤਮ ਰਹਹੁ ਤਲਵ ਲਾਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਗੋਤਿਦ ਪਰੀਤਤ ਲਗੀ ਅਤਤ ਮੀਿੀ ਅਵਰ ਤਵਸਤਰ ਸਿ ਿਾਇ ॥ 

ਅਨਤਦਨ ੁਰਹਸੁ ਿਇਆ ਮਨ ੁਮਾਤਨਆ ਿੋਤੀ ਿਤੋਤ ਤਮਲਾਇ ॥੧॥ 

ਿਿ ਗੁਣ ਗਾਇ ਤਿ ਹੀ ਮਨੁ ਤਤਰਪਤੈ ਸਾਂਤਤ ਵਸ ੈਮਤਨ ਆਇ ॥ 

ਗੁਰ ਤਕਰਪਾਲ ਿਏ ਤਿ ਪਾਇਆ ਹਤਰ ਚਰਣੀ ਤਚਤੁ ਲਾਇ ॥੨॥ 

ਮਤਤ ਪਰਗਾਸ ਿਈ ਹਤਰ ਤਧਆਇਆ ਤਗਆਤਨ ਤਤਤ ਤਲਵ ਲਾਇ ॥ 

ਅਿੰਤਤਰ ਿਤੋਤ ਪਰਗਿੀ ਮਨ ੁਮਾਤਨਆ ਹਤਰ ਸਹਤਿ ਸਮਾਤਧ ਲਗਾਇ ॥੩॥ 

ਤਹਰਦੈ ਕਪਿੁ ਤਨਤ ਕਪਿ ੁਕਮਾਵਤਹ ਮੁਖਹੁ ਹਤਰ ਹਤਰ ਸੁਣਾਇ ॥ 

ਅਿੰਤਤਰ ਲੋਿੁ ਮਹਾ ਗੁਿਾਰਾ ਤੁਹ ਕੂਿ ੈਦੁਖ ਖਾਇ ॥੪॥ 

ਿਿ ਸੁਪਰਸਿੰਨ ਿਏ ਪਰਿ ਮੇਰ ੇਗੁਰਮੁਤਖ ਪਰਚਾ ਲਾਇ ॥ 

ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਤਨਰਿੰਿਨੁ ਪਾਇਆ ਨਾਮੁ ਿਪਤ ਸੁਖੁ ਪਾਇ ॥੫॥੪॥ 
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ਗੋਤਵਿੰਦੁ ਗੋਤਵਿੰਦ ੁਪਰੀਤਮੁ ਮਤਨ ਪਰੀਤਮੁ ਤਮਤਲ ਸਤਸਿੰਗਤਤ ਸਿਤਦ ਮਨ ੁਮੋਹ ੈ॥ 
 

ਗੂਿਰੀ ਮਹਲਾ ੪ ॥ (492-15) 

ਗੋਤਵਿੰਦੁ ਗੋਤਵਿੰਦ ੁਪਰੀਤਮੁ ਮਤਨ ਪਰੀਤਮੁ ਤਮਤਲ ਸਤਸਿੰਗਤਤ ਸਿਤਦ ਮਨ ੁਮੋਹੈ ॥ 

ਿਤਪ ਗੋਤਵਿੰਦੁ ਗੋਤਵਿੰਦੁ ਤਧਆਈਐ ਸਿ ਕਉ ਦਾਨ ੁਦੇਇ ਪਰਿ ੁਓਹ ੈ॥੧॥ 

ਮੇਰੇ ਿਾਈ ਿਨਾ ਮੋ ਕਉ ਗੋਤਵਿੰਦੁ ਗੋਤਵਿੰਦ ੁਗੋਤਵਿੰਦੁ ਮਨੁ ਮੋਹੈ ॥ 

ਗੋਤਵਿੰਦ ਗੋਤਵਿੰਦ ਗੋਤਵਿੰਦ ਗੁਣ ਗਾਵਾ ਤਮਤਲ ਗੁਰ ਸਾਧਸਿੰਗਤਤ ਿਨੁ ਸੋਹੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਸੁਖ ਸਾਗਰ ਹਤਰ ਿਗਤਤ ਹੈ ਗਰੁਮਤਤ ਕਉਲਾ ਤਰਤਧ ਤਸਤਧ ਲਾਗੈ ਪਤਗ ਓਹ ੈ॥ 

ਿਨ ਕਉ ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਆਧਾਰਾ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਿਪਤ ਹਤਰ ਨਾਮੇ ਸਹੈੋ ॥੨॥ 

ਦੁਰਮਤਤ ਿਾਗਹੀਨ ਮਤਤ ਫੀਕੇ ਨਾਮੁ ਸਨੁਤ ਆਵ ੈਮਤਨ ਰੋਹੈ ॥ 

ਕਊਆ ਕਾਗ ਕਉ ਅਿੰਤਮਰਤ ਰਸੁ ਪਾਈਐ ਤਤਰਪਤ ੈਤਵਸਿਾ ਖਾਇ ਮੁਤਖ ਗੋਹੈ ॥੩॥ 

ਅਿੰਤਮਰਤ ਸਰ ੁਸਤਤਗੁਰੁ ਸਤਤਵਾਦੀ ਤਿਤੁ ਨਾਤੈ ਕਊਆ ਹਿੰਸੁ ਹਹੈੋ ॥ 

ਨਾਨਕ ਧਨੁ ਧਿੰਨੁ ਵਡੇ ਵਡਿਾਗੀ ਤਿਨਹ ਗੁਰਮਤਤ ਨਾਮੁ ਤਰਦੈ ਮਲੁ ਧੋਹੈ ॥੪॥੨॥ 
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ਘਿ ਅਵਘਿ ਡਗੂਰ ਘਣਾ ਇਕੁ ਤਨਰਗੁਣ ੁਿਲੈੁ ਹਮਾਰ ॥ 
 

ਗਉਿੀ ਿੈਰਾਗਤਣ ਰਤਵਦਾਸ ਿੀਉ ॥   (345-17) 

ਘਿ ਅਵਘਿ ਡੂਗਰ ਘਣਾ ਇਕੁ ਤਨਰਗੁਣੁ ਿੈਲ ੁਹਮਾਰ ॥ 

ਰਮਈਏ ਤਸਉ ਇਕ ਿਨੇਤੀ ਮੇਰੀ ਪੂਿੰਿੀ ਰਾਖੁ ਮੁਰਾਤਰ ॥੧॥ 

ਕੋ ਿਨਿਾਰੋ ਰਾਮ ਕ ੋਮੇਰਾ ਿਾਂਡਾ ਲਾਤਦਆ ਿਾਇ ਰੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਹਉ ਿਨਿਾਰੋ ਰਾਮ ਕ ੋਸਹਿ ਕਰਉ ਿਯਾਪਾਰ ੁ॥ 

ਮੈ ਰਾਮ ਨਾਮ ਧਨ ੁਲਾਤਦਆ ਤਿਖੁ ਲਾਦੀ ਸਿੰਸਾਤਰ ॥੨॥ 

ਉਰਵਾਰ ਪਾਰ ਕੇ ਦਾਨੀਆ ਤਲਤਖ ਲੇਹੁ ਆਲ ਪਤਾਲ ੁ॥ 

ਮੋਤਹ ਿਮ ਡਿੰਡੁ ਨ ਲਾਗਈ ਤਿੀਲੇ ਸਰਿ ਿਿੰਿਾਲ ॥੩॥ 

ਿਸੈਾ ਰਿੰਗੁ ਕਸਿੰਿ ਕਾ ਤਸੈਾ ਇਹੁ ਸਿੰਸਾਰੁ ॥ 

ਮੇਰੇ ਰਮਈਏ ਰਿੰਗੁ ਮਿੀਿ ਕਾ ਕਹੁ ਰਤਵਦਾਸ ਚਮਾਰ ॥੪॥੧॥ 
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ਪਰੀਤਤ ਲਗੀ ਤਤਸੁ ਸਚ ਤਸਉ ਮਰੈ ਨ ਆਵੈ ਿਾਇ ॥ 
 

ਤਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (46-17) 

ਪਰੀਤਤ ਲਗੀ ਤਤਸੁ ਸਚ ਤਸਉ ਮਰ ੈਨ ਆਵੈ ਿਾਇ ॥ 

ਨਾ ਵੇਛੋਤਿਆ ਤਵਛੁਿ ੈਸਿ ਮਤਹ ਰਤਹਆ ਸਮਾਇ ॥ 

ਦੀਨ ਦਰਦ ਦੁਖ ਿਿੰਿਨਾ ਸਵੇਕ ਕੈ ਸਤ ਿਾਇ ॥ 

ਅਚਰਿ ਰੂਪੁ ਤਨਰਿੰਿਨੋ ਗੁਤਰ ਮੇਲਾਇਆ ਮਾਇ ॥੧॥ 

ਿਾਈ ਰੇ ਮੀਤੁ ਕਰਹੁ ਪਰਿੁ ਸੋਇ ॥ 

ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਪਰੀਤਤ ਤਧਰਗੁ ਸਖੁੀ ਨ ਦੀਸ ੈਕੋਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਦਾਨਾ ਦਾਤਾ ਸੀਲਵਿੰਤੁ ਤਨਰਮਲੁ ਰੂਪ ੁਅਪਾਰੁ ॥ 

ਸਖਾ ਸਹਾਈ ਅਤਤ ਵਡਾ ਊਚਾ ਵਡਾ ਅਪਾਰ ੁ॥ 

ਿਾਲਕੁ ਤਿਰਤਧ ਨ ਿਾਣੀਐ ਤਨਹਚਲੁ ਤਤਸੁ ਦਰਵਾਰੁ ॥ 

ਿੋ ਮਿੰਗੀਐ ਸੋਈ ਪਾਈਐ ਤਨਧਾਰਾ ਆਧਾਰੁ ॥੨॥ 

ਤਿਸੁ ਪੇਖਤ ਤਕਲਤਵਖ ਤਹਰਤਹ ਮਤਨ ਤਤਨ ਹੋਵ ੈਸਾਂਤਤ ॥ 

ਇਕ ਮਤਨ ਏਕੁ ਤਧਆਈਐ ਮਨ ਕੀ ਲਾਤਹ ਿਰਾਂਤਤ ॥ 

ਗੁਣ ਤਨਧਾਨ ੁਨਵਤਨ ੁਸਦਾ ਪਰੂਨ ਿਾ ਕੀ ਦਾਤਤ ॥ 

ਸਦਾ ਸਦਾ ਆਰਾਧੀਐ ਤਦਨੁ ਤਵਸਰਹੁ ਨਹੀ ਰਾਤਤ ॥੩॥ 

ਤਿਨ ਕਉ ਪੂਰਤਿ ਤਲਤਖਆ ਤਤਨ ਕਾ ਸਖਾ ਗੋਤਵਿੰਦੁ ॥ 

ਤਨੁ ਮਨੁ ਧਨੁ ਅਰਪੀ ਸਿੋ ਸਗਲ ਵਾਰੀਐ ਇਹ ਤਿਿੰਦੁ ॥ 

ਦੇਖ ੈਸੁਣ ੈਹਦੂਤਰ ਸਦ ਘਤਿ ਘਤਿ ਿਰਹਮੁ ਰਤਵਿੰਦੁ ॥ 

ਅਤਕਰਤਘਣਾ ਨੋ ਪਾਲਦਾ ਪਰਿ ਨਾਨਕ ਸਦ ਿਖਤਸਿੰਦੁ ॥੪॥੧੩॥੮੩॥ 
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ਘਤਿ ਘਤਿ ਰਤਵ ਰਤਹਆ ਿਨਵਾਰੀ ॥ 
 

ਸਰੋਤਿ ਮਹਲਾ ੧ ॥ (597-16) 

ਤੂ ਪਰਿ ਦਾਤਾ ਦਾਤਨ ਮਤਤ ਪੂਰਾ ਹਮ ਥਾਰੇ ਿੇਖਾਰੀ ਿੀਉ ॥ 

ਮੈ ਤਕਆ ਮਾਗਉ ਤਕਛ ੁਤਥਰੁ ਨ ਰਹਾਈ ਹਤਰ ਦੀਿੈ ਨਾਮੁ ਤਪਆਰੀ ਿੀਉ ॥੧॥ 

ਘਤਿ ਘਤਿ ਰਤਵ ਰਤਹਆ ਿਨਵਾਰੀ ॥ 

ਿਤਲ ਥਤਲ ਮਹੀਅਤਲ ਗੁਪਤੋ ਵਰਤ ੈਗੁਰ ਸਿਦੀ ਦੇਤਖ ਤਨਹਾਰੀ ਿੀਉ ॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਮਰਤ ਪਇਆਲ ਅਕਾਸ ੁਤਦਖਾਇਓ ਗੁਤਰ ਸਤਤਗੁਤਰ ਤਕਰਪਾ ਧਾਰੀ ਿੀਉ ॥ 

ਸੋ ਿਰਹਮੁ ਅਿੋਨੀ ਹੈ ਿੀ ਹੋਨੀ ਘਿ ਿੀਤਤਰ ਦੇਖੁ ਮੁਰਾਰੀ ਿੀਉ ॥੨॥ 

ਿਨਮ ਮਰਨ ਕਉ ਇਹੁ ਿਗ ੁਿਪੁਿੋ ਇਤਨ ਦੂਿੈ ਿਗਤਤ ਤਵਸਾਰੀ ਿੀਉ ॥ 

ਸਤਤਗੁਰੁ ਤਮਲ ੈਤ ਗੁਰਮਤਤ ਪਾਈਐ ਸਾਕਤ ਿਾਿੀ ਹਾਰੀ ਿੀਉ ॥੩॥ 

ਸਤਤਗੁਰ ਿਿੰਧਨ ਤੋਤਿ ਤਨਰਾਰੇ ਿਹੁਤਿ ਨ ਗਰਿ ਮਝਾਰੀ ਿੀਉ ॥ 

ਨਾਨਕ ਤਗਆਨ ਰਤਨੁ ਪਰਗਾਤਸਆ ਹਤਰ ਮਤਨ ਵਤਸਆ ਤਨਰਿੰਕਾਰੀ ਿੀਉ ॥੪॥੮॥ 
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ਘਨੁ ਗਰਿਤ ਗੋਤਿਿੰਦ ਰੂਪ ॥ 
 

ਮਲਾਰ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (1272-17) 

ਘਨੁ ਗਰਿਤ ਗੋਤਿਿੰਦ ਰਪੂ ॥ 

ਗੁਨ ਗਾਵਤ ਸੁਖ ਚਨੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਹਤਰ ਚਰਨ ਸਰਨ ਤਰਨ ਸਾਗਰ ਧੁਤਨ ਅਨਹਤਾ ਰਸ ਿੈਨ ॥੧॥ 

ਪਤਥਕ ਤਪਆਸ ਤਚਤ ਸਰੋਵਰ ਆਤਮ ਿਲੁ ਲਨੈ ॥ 

ਹਤਰ ਦਰਸ ਪਰੇਮ ਿਨ ਨਾਨਕ ਕਤਰ ਤਕਰਪਾ ਪਰਿ ਦਨੈ ॥੨॥੭॥੨੯॥ 
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ਘਨਹਰ ਿੂਿੰਦ ਿਸੁਅ ਰੋਮਾਵਤਲ ਕੁਸਮ ਿਸਿੰਤ ਗਨਿੰਤ ਨ ਆਵੈ ॥ 
 

ਸਵਈਏ ਮਹਲ ੇਤੀਿ ੇਕ ੇ੩, ਿਲਯ (1396-6) 

ਘਨਹਰ ਿੂਿੰਦ ਿਸੁਅ ਰੋਮਾਵਤਲ ਕੁਸਮ ਿਸਿੰਤ ਗਨਿੰਤ ਨ ਆਵ ੈ॥ 

ਰਤਵ ਸਤਸ ਤਕਰਤਣ ਉਦਰੁ ਸਾਗਰ ਕੋ ਗਿੰਗ ਤਰਿੰਗ ਅਿੰਤੁ ਕ ੋਪਾਵੈ ॥ 

ਰੁਦਰ ਤਧਆਨ ਤਗਆਨ ਸਤਤਗਰੁ ਕੇ ਕਤਿ ਿਨ ਿਲਯ ਉਨਹ ਿ ਗਾਵ ੈ॥ 

ਿਲੇ ਅਮਰਦਾਸ ਗੁਣ ਤੇਰ ੇਤੇਰੀ ਉਪਮਾ ਤੋਤਹ ਿਤਨ ਆਵ ੈ॥੧॥੨੨॥ 
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ਘਤਰ ਿਾਹਤਰ ਤੇਰਾ ਿਰਵਾਸਾ ਤੂ ਿਨ ਕ ੈਹੈ ਸਿੰਤਗ ॥ 
 

ਧਨਾਸਰੀ ਮਹਲਾ ੫  (677-8) 

ਘਤਰ ਿਾਹਤਰ ਤੇਰਾ ਿਰਵਾਸਾ ਤੂ ਿਨ ਕੈ ਹ ੈਸਿੰਤਗ ॥ 

ਕਤਰ ਤਕਰਪਾ ਪਰੀਤਮ ਪਰਿ ਅਪਨੁੇ ਨਾਮੁ ਿਪਉ ਹਤਰ ਰਿੰਤਗ ॥੧॥ 

ਿਨ ਕਉ ਪਰਿ ਅਪਨ ੇਕਾ ਤਾਣ ੁ॥ 

ਿੋ ਤੂ ਕਰਤਹ ਕਰਾਵਤਹ ਸੁਆਮੀ ਸਾ ਮਸਲਤਤ ਪਰਵਾਣ ੁ॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਪਤਤ ਪਰਮੇਸਰ ੁਗਤਤ ਨਾਰਾਇਣੁ ਧਨੁ ਗੁਪਾਲ ਗੁਣ ਸਾਖੀ ॥ 

ਚਰਨ ਸਰਨ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਹਤਰ ਹਤਰ ਸਿੰਤੀ ਇਹ ਤਿਤਧ ਿਾਤੀ ॥੨॥੧॥੨੫॥ 
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ਘਰੈ ਅਿੰਦਤਰ ਸਿੁ ਵਥ ੁਹ ੈਿਾਹਤਰ ਤਕਛੁ ਨਾਹੀ ॥ 
 

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੩ ॥ (425-11) 

ਘਰ ੈਅਿੰਦਤਰ ਸਿੁ ਵਥੁ ਹੈ ਿਾਹਤਰ ਤਕਛੁ ਨਾਹੀ ॥ 

ਗੁਰ ਪਰਸਾਦੀ ਪਾਈਐ ਅਿੰਤਤਰ ਕਪਿ ਖੁਲਾਹੀ ॥੧॥ 

ਸਤਤਗੁਰ ਤੇ ਹਤਰ ਪਾਈਐ ਿਾਈ ॥ 

ਅਿੰਤਤਰ ਨਾਮੁ ਤਨਧਾਨ ੁਹੈ ਪੂਰ ੈਸਤਤਗੁਤਰ ਦੀਆ ਤਦਖਾਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਹਤਰ ਕਾ ਗਾਹਕੁ ਹਵੋੈ ਸੋ ਲਏ ਪਾਏ ਰਤਨ ੁਵੀਚਾਰਾ ॥ 

ਅਿੰਦਰੁ ਖੋਲ ੈਤਦਿ ਤਦਸਤਿ ਦੇਖ ੈਮੁਕਤਤ ਿਿੰਡਾਰਾ ॥੨॥ 

ਅਿੰਦਤਰ ਮਹਲ ਅਨੇਕ ਹਤਹ ਿੀਉ ਕਰੇ ਵਸੇਰਾ ॥ 

ਮਨ ਤਚਿੰਤਦਆ ਫਲ ੁਪਾਇਸੀ ਤਫਤਰ ਹੋਇ ਨ ਫੇਰਾ ॥੩॥ 

ਪਾਰਖੀਆ ਵਥੁ ਸਮਾਤਲ ਲਈ ਗੁਰ ਸੋਝੀ ਹੋਈ ॥ 

ਨਾਮੁ ਪਦਾਰਥੁ ਅਮੁਲੁ ਸਾ ਗੁਰਮੁਤਖ ਪਾਵੈ ਕਈੋ ॥੪॥ 

ਿਾਹਰੁ ਿਾਲੇ ਸੁ ਤਕਆ ਲਹੈ ਵਥੁ ਘਰ ੈਅਿੰਦਤਰ ਿਾਈ ॥ 

ਿਰਮੇ ਿੂਲਾ ਸਿੁ ਿਗੁ ਤਫਰ ੈਮਨਮੁਤਖ ਪਤਤ ਗਵਾਈ ॥੫॥ 

ਘਰੁ ਦਰੁ ਛੋਡ ੇਆਪਣਾ ਪਰ ਘਤਰ ਝੂਿਾ ਿਾਈ ॥ 

ਚੋਰ ੈਵਾਂਗੂ ਪਕਿੀਐ ਤਿਨੁ ਨਾਵ ੈਚੋਿਾ ਖਾਈ ॥੬॥ 

ਤਿਨਹੀ ਘਰੁ ਿਾਤਾ ਆਪਣਾ ਸੇ ਸੁਖੀਏ ਿਾਈ ॥ 

ਅਿੰਤਤਰ ਿਰਹਮੁ ਪਛਾਤਣਆ ਗੁਰ ਕੀ ਵਤਡਆਈ ॥੭॥ 

ਆਪੇ ਦਾਨੁ ਕਰੇ ਤਕਸੁ ਆਖੀਐ ਆਪ ੇਦੇਇ ਿੁਝਾਈ ॥ 

ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਤਧਆਇ ਤੂਿੰ ਦਤਰ ਸਚੈ ਸੋਿਾ ਪਾਈ ॥੮॥੬॥੨੮॥ 
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ਘਿੀ ਮੁਹਤ ਕਾ ਪਾਹੁਣਾ ਕਾਿ ਸਵਾਰਣਹਾਰੁ ॥ 
 

ਤਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (43-8) 

ਘਿੀ ਮੁਹਤ ਕਾ ਪਾਹੁਣਾ ਕਾਿ ਸਵਾਰਣਹਾਰੁ ॥ 

ਮਾਇਆ ਕਾਤਮ ਤਵਆਤਪਆ ਸਮਝੈ ਨਾਹੀ ਗਾਵਾਰ ੁ॥ 

ਉਤਿ ਚਤਲਆ ਪਛੁਤਾਇਆ ਪਤਰਆ ਵਤਸ ਿਿੰਦਾਰ ॥੧॥ 

ਅਿੰਧੇ ਤਿੰ ਿੈਿਾ ਕਿੰਧੀ ਪਾਤਹ ॥ 

ਿੇ ਹੋਵੀ ਪੂਰਤਿ ਤਲਤਖਆ ਤਾ ਗੁਰ ਕਾ ਿਚਨ ੁਕਮਾਤਹ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਹਰੀ ਨਾਹੀ ਨਹ ਡਡੁਰੀ ਪਕੀ ਵਢਣਹਾਰ ॥ 

ਲੈ ਲ ੈਦਾਤ ਪਹਤੁਤਆ ਲਾਵ ੇਕਤਰ ਤਈਆਰੁ ॥ 

ਿਾ ਹੋਆ ਹੁਕਮੁ ਤਕਰਸਾਣ ਦਾ ਤਾ ਲਤੁਣ ਤਮਤਣਆ ਖੇਤਾਰ ੁ॥੨॥ 

ਪਤਹਲਾ ਪਹਰੁ ਧਿੰਧ ੈਗਇਆ ਦੂਿੈ ਿਤਰ ਸੋਇਆ ॥ 

ਤੀਿ ੈਝਾਖ ਝਖਾਇਆ ਚਉਥੈ ਿੋਰੁ ਿਇਆ ॥ 

ਕਦ ਹੀ ਤਚਤਤ ਨ ਆਇਓ ਤਿਤਨ ਿੀਉ ਤਪਿੰਡੁ ਦੀਆ ॥੩॥ 

ਸਾਧਸਿੰਗਤਤ ਕਉ ਵਾਤਰਆ ਿੀਉ ਕੀਆ ਕੁਰਿਾਣੁ ॥ 

ਤਿਸ ਤ ੇਸੋਝੀ ਮਤਨ ਪਈ ਤਮਤਲਆ ਪੁਰਖੁ ਸੁਿਾਣੁ ॥ 

ਨਾਨਕ ਤਡਿਾ ਸਦਾ ਨਾਤਲ ਹਤਰ ਅਿੰਤਰਿਾਮੀ ਿਾਣ ੁ॥੪॥੪॥੭੪॥ 
 
  



 1198 

ਘੋਤਲ ਘਮੁਾਈ ਲਾਲਨਾ ਗੁਤਰ ਮਨ ੁਦੀਨਾ ॥ 
 

ਤੁਖਾਰੀ ਛਿੰਤ ਮਹਲਾ ੫  (1117-7) 

ਘੋਤਲ ਘੁਮਾਈ ਲਾਲਨਾ ਗੁਤਰ ਮਨੁ ਦੀਨਾ ॥ 

ਸੁਤਣ ਸਿਦੁ ਤੁਮਾਰਾ ਮੇਰਾ ਮਨ ੁਿੀਨਾ ॥ 

ਇਹੁ ਮਨ ੁਿੀਨਾ ਤਿਉ ਿਲ ਮੀਨਾ ਲਾਗਾ ਰਿੰਗੁ ਮੁਰਾਰਾ ॥ 

ਕੀਮਤਤ ਕਹੀ ਨ ਿਾਈ ਿਾਕੁਰ ਤੇਰਾ ਮਹਲੁ ਅਪਾਰਾ ॥ 

ਸਗਲ ਗੁਣਾ ਕੇ ਦਾਤੇ ਸੁਆਮੀ ਤਿਨਉ ਸੁਨਹ ੁਇਕ ਦੀਨਾ ॥ 

ਦੇਹੁ ਦਰਸੁ ਨਾਨਕ ਿਤਲਹਾਰੀ ਿੀਅਿਾ ਿਤਲ ਿਤਲ ਕੀਨਾ ॥੧॥ 

ਇਹੁ ਤਨੁ ਮਨ ੁਤੇਰਾ ਸਤਿ ਗੁਣ ਤੇਰ ੇ॥ 

ਖਿੰਨੀਐ ਵਿੰਞਾ ਦਰਸਨ ਤੇਰ ੇ॥ 

ਦਰਸਨ ਤੇਰੇ ਸੁਤਣ ਪਰਿ ਮੇਰੇ ਤਨਮਖ ਤਦਰਸਤਿ ਪੇਤਖ ਿੀਵਾ ॥ 

ਅਿੰਤਮਰਤ ਨਾਮੁ ਸੁਨੀਿ ੈਤੇਰਾ ਤਕਰਪਾ ਕਰਤਹ ਤ ਪੀਵਾ ॥ 

ਆਸ ਤਪਆਸੀ ਤਪਰ ਕੈ ਤਾਈ ਤਿਉ ਚਾਤਤਰਕੁ ਿੂਿੰਦੇਰੇ ॥ 

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਿੀਅਿਾ ਿਤਲਹਾਰੀ ਦੇਹੁ ਦਰਸ ੁਪਰਿ ਮੇਰ ੇ॥੨॥ 
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ਚਕਵੀ ਨੈਨ ਨੀਦ ਨਹਤ ਚਾਹ ੈਿਤਨ ੁਪਤਰ ਨੀਦ ਨ ਪਾਈ ॥ 
 

ਮਲਾਰ ਮਹਲਾ ੧ ਅਸਿਪਦੀਆ ਘਰੁ ੧     (1273-4) 

ਚਕਵੀ ਨੈਨ ਨੀਦ ਨਹਤ ਚਾਹੈ ਿਤਨ ੁਪਤਰ ਨੀਦ ਨ ਪਾਈ ॥ 

ਸੂਰੁ ਚਰਹ ੈਤਪਰਉ ਦੇਖ ੈਨੈਨੀ ਤਨਤਵ ਤਨਤਵ ਲਾਗੈ ਪਾਂਈ ॥੧॥ 

ਤਪਰ ਿਾਵ ੈਪਰੇਮੁ ਸਖਾਈ ॥ 

ਤਤਸੁ ਤਿਨੁ ਘਿੀ ਨਹੀ ਿਤਗ ਿੀਵਾ ਐਸੀ ਤਪਆਸ ਤਤਸਾਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਸਰਵਤਰ ਕਮਲੁ ਤਕਰਤਣ ਆਕਾਸੀ ਤਿਗਸ ੈਸਹਤਿ ਸੁਿਾਈ ॥ 

ਪਰੀਤਮ ਪਰੀਤਤ ਿਨੀ ਅਿ ਐਸੀ ਿੋਤੀ ਿੋਤਤ ਤਮਲਾਈ ॥੨॥ 

ਚਾਤਤਰਕੁ ਿਲ ਤਿਨੁ ਤਪਰਉ ਤਪਰਉ ਿੇਰ ੈਤਿਲਪ ਕਰ ੈਤਿਲਲਾਈ ॥ 

ਘਨਹਰ ਘੋਰ ਦਸੌ ਤਦਤਸ ਿਰਸ ੈਤਿਨ ੁਿਲ ਤਪਆਸ ਨ ਿਾਈ ॥੩॥ 

ਮੀਨ ਤਨਵਾਸ ਉਪਿ ੈਿਲ ਹੀ ਤੇ ਸੁਖ ਦੁਖ ਪੁਰਤਿ ਕਮਾਈ ॥ 

ਤਖਨੁ ਤਤਲੁ ਰਤਹ ਨ ਸਕੈ ਪਲੁ ਿਲ ਤਿਨੁ ਮਰਨ ੁਿੀਵਨ ੁਤਤਸੁ ਤਾਂਈ ॥੪॥ 

ਧਨ ਵਾਂਢੀ ਤਪਰੁ ਦੇਸ ਤਨਵਾਸੀ ਸਚੇ ਗੁਰ ਪਤਹ ਸਿਦੁ ਪਿਾਈ ॥ 

ਗੁਣ ਸਿੰਗਰਤਹ ਪਰਿ ੁਤਰਦੈ ਤਨਵਾਸੀ ਿਗਤਤ ਰਤੀ ਹਰਖਾਈ ॥੫॥ 

ਤਪਰਉ ਤਪਰਉ ਕਰ ੈਸਿੈ ਹ ੈਿੇਤੀ ਗੁਰ ਿਾਵ ੈਤਪਰਉ ਪਾਈ ॥ 

ਤਪਰਉ ਨਾਲੇ ਸਦ ਹੀ ਸਤਚ ਸਿੰਗੇ ਨਦਰੀ ਮੇਤਲ ਤਮਲਾਈ ॥੬॥ 

ਸਿ ਮਤਹ ਿੀਉ ਿੀਉ ਹੈ ਸੋਈ ਘਤਿ ਘਤਿ ਰਤਹਆ ਸਮਾਈ ॥ 

ਗੁਰ ਪਰਸਾਤਦ ਘਰ ਹੀ ਪਰਗਾਤਸਆ ਸਹਿੇ ਸਹਤਿ ਸਮਾਈ ॥੭॥ 

ਅਪਨਾ ਕਾਿੁ ਸਵਾਰਹੁ ਆਪੇ ਸੁਖਦਾਤੇ ਗੋਸਾਂਈ ॥ 

ਗੁਰ ਪਰਸਾਤਦ ਘਰ ਹੀ ਤਪਰ ੁਪਾਇਆ ਤਉ ਨਾਨਕ ਤਪਤਤ ਿੁਝਾਈ ॥੮॥੧॥ 
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ਚਤੁਰ ਤਦਸਾ ਕੀਨੋ ਿਲੁ ਅਪਨਾ ਤਸਰ ਊਪਤਰ ਕਰੁ ਧਾਤਰਓ ॥ 
 

ਧਨਾਸਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (681-16) 

ਚਤੁਰ ਤਦਸਾ ਕੀਨੋ ਿਲ ੁਅਪਨਾ ਤਸਰ ਊਪਤਰ ਕਰੁ ਧਾਤਰਓ ॥ 

ਤਿਪਾ ਕਿਾਖਯ ਅਵਲੋਕਨ ੁਕੀਨ ੋਦਾਸ ਕਾ ਦੂਖੁ ਤਿਦਾਤਰਓ ॥੧॥ 

ਹਤਰ ਿਨ ਰਾਖ ੇਗੁਰ ਗੋਤਵਿੰਦ ॥ 

ਕਿੰਤਿ ਲਾਇ ਅਵਗੁਣ ਸਤਿ ਮੇਿੇ ਦਇਆਲ ਪੁਰਖ ਿਖਸਿੰਦ ॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਿੋ ਮਾਗਤਹ ਿਾਕੁਰ ਅਪਨੁੇ ਤੇ ਸੋਈ ਸੋਈ ਦੇਵ ੈ॥ 

ਨਾਨਕ ਦਾਸੁ ਮੁਖ ਤੇ ਿੋ ਿਲੋੈ ਈਹਾ ਊਹਾ ਸਚੁ ਹਵੋੈ ॥੨॥੧੪॥੪੫॥ 
 
  



 1201 

 

ਚਰਣ ਕਮਲ ਕਾ ਆਸਰਾ ਦੀਨੋ ਪਰਤਿ ਆਤਪ ॥ 
 

ਤਿਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (817-15) 

ਚਰਣ ਕਮਲ ਕਾ ਆਸਰਾ ਦੀਨੋ ਪਰਤਿ ਆਤਪ ॥ 

ਪਰਿ ਸਰਣਾਗਤਤ ਿਨ ਪਰੇ ਤਾ ਕਾ ਸਦ ਪਰਤਾਪ ੁ॥੧॥ 

ਰਾਖਨਹਾਰ ਅਪਾਰ ਪਰਿ ਤਾ ਕੀ ਤਨਰਮਲ ਸੇਵ ॥ 

ਰਾਮ ਰਾਿ ਰਾਮਦਾਸ ਪੁਤਰ ਕੀਨਹੇ ਗੁਰਦੇਵ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਸਦਾ ਸਦਾ ਹਤਰ ਤਧਆਈਐ ਤਕਛੁ ਤਿਘਨੁ ਨ ਲਾਗ ੈ॥ 

ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਸਲਾਹੀਐ ਿਇ ਦੁਸਮਨ ਿਾਗੈ ॥੨॥੩॥੬੭॥ 
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ਚਰਣ ਿਾਕੁਰ ਕੇ ਤਰਦ ੈਸਮਾਣੇ ॥ 
 

ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (105-12) 

ਚਰਣ ਿਾਕੁਰ ਕੇ ਤਰਦੈ ਸਮਾਣੇ ॥ 

ਕਤਲ ਕਲਸੇ ਸਿ ਦਤੂਰ ਪਇਆਣੇ ॥ 

ਸਾਂਤਤ ਸੂਖ ਸਹਿ ਧੁਤਨ ਉਪਿੀ ਸਾਧੂ ਸਿੰਤਗ ਤਨਵਾਸਾ ਿੀਉ ॥੧॥ 

ਲਾਗੀ ਪਰੀਤਤ ਨ ਤੂਿ ੈਮੂਲ ੇ॥ 

ਹਤਰ ਅਿੰਤਤਰ ਿਾਹਤਰ ਰਤਹਆ ਿਰਪੂਰੇ ॥ 

ਤਸਮਤਰ ਤਸਮਤਰ ਤਸਮਤਰ ਗੁਣ ਗਾਵਾ ਕਾਿੀ ਿਮ ਕੀ ਫਾਸਾ ਿੀਉ ॥੨॥ 

ਅਿੰਤਮਰਤ ੁਵਰਖੈ ਅਨਹਦ ਿਾਣੀ ॥ 

ਮਨ ਤਨ ਅਿੰਤਤਰ ਸਾਂਤਤ ਸਮਾਣੀ ॥ 

ਤਤਰਪਤਤ ਅਘਾਇ ਰਹ ੇਿਨ ਤੇਰ ੇਸਤਤਗੁਤਰ ਕੀਆ ਤਦਲਾਸਾ ਿੀਉ ॥੩॥ 

ਤਿਸ ਕਾ ਸਾ ਤਤਸ ਤੇ ਫਲ ੁਪਾਇਆ ॥ 

ਕਤਰ ਤਕਰਪਾ ਪਰਿ ਸਿੰਤਗ ਤਮਲਾਇਆ ॥ 

ਆਵਣ ਿਾਣ ਰਹੇ ਵਡਿਾਗੀ ਨਾਨਕ ਪੂਰਨ ਆਸਾ ਿੀਉ ॥੪॥੩੧॥੩੮॥ 
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ਚਰਨ ਕਮਲ ਅਨਪੂ ਸੁਆਮੀ ਿਪਤ ਸਾਧ ੂਹੋਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
 

ਸਾਰਗ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (1228-7) 

ਨੀਕੀ ਰਾਮ ਕੀ ਧੁਤਨ ਸੋਇ ॥ 

ਚਰਨ ਕਮਲ ਅਨੂਪ ਸੁਆਮੀ ਿਪਤ ਸਾਧੂ ਹਇੋ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਤਚਤਵਤਾ ਗੋਪਾਲ ਦਰਸਨ ਕਲਮਲਾ ਕਢੁ ਧੋਇ ॥ 

ਿਨਮ ਮਰਨ ਤਿਕਾਰ ਅਿੰਕੁਰ ਹਤਰ ਕਾਤਿ ਛਾਡੇ ਖਇੋ ॥੧॥ 

ਪਰਾ ਪੂਰਤਿ ਤਿਸਤਹ ਤਲਤਖਆ ਤਿਰਲਾ ਪਾਏ ਕੋਇ ॥ 

ਰਵਣ ਗੁਣ ਗੋਪਾਲ ਕਰਤੇ ਨਾਨਕਾ ਸਚੁ ਿੋਇ ॥੨॥੧੦੨॥੧੨੫॥ 
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ਚਰਨ ਕਮਲ ਸਿੰਤਗ ਲਾਗੀ ਡੋਰੀ ॥ 
 

ਨਿ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (979-9) 

ਚਰਨ ਕਮਲ ਸਿੰਤਗ ਲਾਗੀ ਡੋਰੀ ॥ 

ਸੁਖ ਸਾਗਰ ਕਤਰ ਪਰਮ ਗਤਤ ਮੋਰੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਅਿੰਚਲਾ ਗਹਾਇਓ ਿਨ ਅਪਨੁ ੇਕਉ ਮਨੁ ਿੀਧ ੋਪਰੇਮ ਕੀ ਖੋਰੀ ॥ 

ਿਸੁ ਗਾਵਤ ਿਗਤਤ ਰਸੁ ਉਪਤਿਓ ਮਾਇਆ ਕੀ ਿਾਲੀ ਤੋਰੀ ॥੧॥ 

ਪੂਰਨ ਪੂਤਰ ਰਹ ੇਤਕਰਪਾ ਤਨਤਧ ਆਨ ਨ ਪੇਖਉ ਹੋਰੀ ॥ 

ਨਾਨਕ ਮੇਤਲ ਲੀਓ ਦਾਸੁ ਅਪਨੁਾ ਪਰੀਤਤ ਨ ਕਿਹੂ ਥੋਰੀ ॥੨॥੫॥੬॥ 
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ਚਰਨ ਕਮਲ ਤਸਉ ਡਰੋੀ ਰਾਚੀ ਿੇਤਿਓ ਪੁਰਖ ੁਅਪਾਰੋ ॥ 
 

ਸਾਰਗ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (1225-11) 

ਮਾਈ ਰੀ ਮਨ ੁਮੇਰੋ ਮਤਵਾਰ ੋ॥ 

ਪੇਤਖ ਦਇਆਲ ਅਨਦ ਸੁਖ ਪਰੂਨ ਹਤਰ ਰਤਸ ਰਤਪਓ ਖੁਮਾਰ ੋ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਤਨਰਮਲ ਿਏ ਊਿਲ ਿਸ ੁਗਾਵਤ ਿਹੁਤਰ ਨ ਹੋਵਤ ਕਾਰੋ ॥ 

ਚਰਨ ਕਮਲ ਤਸਉ ਡੋਰੀ ਰਾਚੀ ਿੇਤਿਓ ਪੁਰਖੁ ਅਪਾਰ ੋ॥੧॥ 

ਕਰੁ ਗਤਹ ਲੀਨ ੇਸਰਿਸ ੁਦੀਨ ੇਦੀਪਕ ਿਇਓ ਉਿਾਰੋ ॥ 

ਨਾਨਕ ਨਾਤਮ ਰਤਸਕ ਿੈਰਾਗੀ ਕੁਲਹ ਸਮੂਹਾਂ ਤਾਰੋ ॥੨॥੮੭॥੧੧੦॥ 
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ਚਰਨ ਕਮਲ ਕੀ ਆਸ ਤਪਆਰੇ ॥ 
 

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (389-12) 

ਚਰਨ ਕਮਲ ਕੀ ਆਸ ਤਪਆਰੇ ॥ 

ਿਮਕਿੰਕਰ ਨਤਸ ਗਏ ਤਵਚਾਰੇ ॥੧॥ 

ਤੂ ਤਚਤਤ ਆਵਤਹ ਤੇਰੀ ਮਇਆ ॥ 

ਤਸਮਰਤ ਨਾਮ ਸਗਲ ਰਗੋ ਖਇਆ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਅਤਨਕ ਦੂਖ ਦੇਵਤਹ ਅਵਰਾ ਕਉ ॥ 

ਪਹੁਤਚ ਨ ਸਾਕਤਹ ਿਨ ਤੇਰ ੇਕਉ ॥੨॥ 

ਦਰਸ ਤੇਰ ੇਕੀ ਤਪਆਸ ਮਤਨ ਲਾਗੀ ॥ 

ਸਹਿ ਅਨਿੰਦ ਿਸੈ ਿਰੈਾਗੀ ॥੩॥ 

ਨਾਨਕ ਕੀ ਅਰਦਾਤਸ ਸੁਣੀਿ ੈ॥ 

ਕੇਵਲ ਨਾਮੁ ਤਰਦ ੇਮਤਹ ਦੀਿੈ ॥੪॥੨੬॥੭੭॥ 
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ਚਰਨ ਕਮਲ ਨਾਨਕ ਮਨੁ ਿੇਤਧਓ ਚਰਨਹ ਸਿੰਤਗ ਸਮਾਤਹ ॥ 
 

ਸਾਰਗ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (1222-15) 

ਤਚਤਵਉ ਵਾ ਅਉਸਰ ਮਨ ਮਾਤਹ ॥ 

ਹੋਇ ਇਕਤਰ ਤਮਲਹੁ ਸਿੰਤ ਸਾਿਨ ਗੁਣ ਗੋਤਿਿੰਦ ਤਨਤ ਗਾਤਹ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਤਿਨੁ ਹਤਰ ਿਿਨ ਿੇਤੇ ਕਾਮ ਕਰੀਅਤਹ ਤੇਤ ੇਤਿਰਥੇ ਿਾਂਤਹ ॥ 

ਪੂਰਨ ਪਰਮਾਨਿੰਦ ਮਤਨ ਮੀਿੋ ਤਤਸੁ ਤਿਨੁ ਦੂਸਰ ਨਾਤਹ ॥੧॥ 

ਿਪ ਤਪ ਸਿੰਿਮ ਕਰਮ ਸੁਖ ਸਾਧਨ ਤਤੁਲ ਨ ਕਛੂਐ ਲਾਤਹ ॥ 

ਚਰਨ ਕਮਲ ਨਾਨਕ ਮਨ ੁਿੇਤਧਓ ਚਰਨਹ ਸਿੰਤਗ ਸਮਾਤਹ ॥੨॥੭੨॥੯੫॥ 
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ਚਰਨ ਕਮਲ ਪਰਿ ਕੇ ਤਨਤ ਤਧਆਵਉ ॥ 
 

ਰਾਗੁ ਤਿਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੫ ਘਰੁ ੪ ਦੁਪਦੇ  (806-7) 

ਕਵਨ ਸਿੰਿੋਗ ਤਮਲਉ ਪਰਿ ਅਪਨੇ ॥ 

ਪਲੁ ਪਲ ੁਤਨਮਖ ਸਦਾ ਹਤਰ ਿਪਨ ੇ॥੧॥ 

ਚਰਨ ਕਮਲ ਪਰਿ ਕ ੇਤਨਤ ਤਧਆਵਉ ॥ 

ਕਵਨ ਸ ੁਮਤਤ ਤਿਤ ੁਪਰੀਤਮੁ ਪਾਵਉ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਐਸੀ ਤਿਪਾ ਕਰਹੁ ਪਰਿ ਮੇਰ ੇ॥ 

ਹਤਰ ਨਾਨਕ ਤਿਸਰ ੁਨ ਕਾਹੂ ਿਰੇੇ ॥੨॥੧॥੧੯॥ 
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ਚਰਨ ਤੁਮਹਾਰੇ ਤਹਰਦੈ ਵਾਸਤਹ ਸਿੰਤਨ ਕਾ ਸਿੰਗੁ ਪਾਵਉ ॥ 
 

ਧਨਾਸਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (682-12) 

ਮਾਂਗਉ ਰਾਮ ਤ ੇਇਕੁ ਦਾਨੁ ॥ 

ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰਨ ਹੋਵਤਹ ਤਸਮਰਉ ਤਮੁਰਾ ਨਾਮੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਚਰਨ ਤੁਮਹਾਰ ੇਤਹਰਦੈ ਵਾਸਤਹ ਸਿੰਤਨ ਕਾ ਸਿੰਗੁ ਪਾਵਉ ॥ 

ਸੋਗ ਅਗਤਨ ਮਤਹ ਮਨ ੁਨ ਤਵਆਪੈ ਆਿ ਪਹਰ ਗੁਣ ਗਾਵਉ ॥੧॥ 

ਸਵਸਤਤ ਤਿਵਸਥਾ ਹਤਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਮਧਯਿੰਤ ਪਰਿ ਿਾਪਣ ॥ 

ਨਾਨਕ ਰਿੰਗੁ ਲਗਾ ਪਰਮੇਸਰ ਿਾਹੁਤਿ ਿਨਮ ਨ ਛਾਪਣ ॥੨॥੧੮॥੪੯॥ 
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ਚਰਨਹ ਗੋਤਿਿੰਦ ਮਾਰਗ ੁਸਹੁਾਵਾ ॥ 
 

ਸਾਰਗ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (1212-1) 

ਚਰਨਹ ਗੋਤਿਿੰਦ ਮਾਰਗੁ ਸੁਹਾਵਾ ॥ 

ਆਨ ਮਾਰਗ ਿੇਤਾ ਤਕਛ ੁਧਾਈਐ ਤੇਤ ੋਹੀ ਦੁਖੁ ਹਾਵਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਨੇਤਰ ਪਨੁੀਤ ਿਏ ਦਰਸ ੁਪੇਖ ੇਹਸਤ ਪਨੁੀਤ ਿਹਲਾਵਾ ॥ 

ਤਰਦਾ ਪਨੁੀਤ ਤਰਦੈ ਹਤਰ ਿਤਸਓ ਮਸਤ ਪਨੁੀਤ ਸਿੰਤ ਧੂਰਾਵਾ ॥੧॥ 

ਸਰਿ ਤਨਧਾਨ ਨਾਤਮ ਹਤਰ ਹਤਰ ਕੈ ਤਿਸ ੁਕਰਤਮ ਤਲਤਖਆ ਤਤਤਨ ਪਾਵਾ ॥ 

ਿਨ ਨਾਨਕ ਕਉ ਗੁਰ ੁਪੂਰਾ ਿੇਤਿਓ ਸੁਤਖ ਸਹਿੇ ਅਨਦ ਤਿਹਾਵਾ ॥੨॥੧੬॥੩੯॥ 
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ਚਲੁ ਸਖੀਏ ਪਰਿੁ ਰਾਵਣ ਿਾਹਾ ॥ 
 

ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (742-8) 

ਗੁਣ ਗੋਪਾਲ ਪਰਿ ਕੇ ਤਨਤ ਗਾਹਾ ॥ 

ਅਨਦ ਤਿਨੋਦ ਮਿੰਗਲ ਸੁਖ ਤਾਹਾ ॥੧॥ 

ਚਲੁ ਸਖੀਏ ਪਰਿ ੁਰਾਵਣ ਿਾਹਾ ॥ 

ਸਾਧ ਿਨਾ ਕੀ ਚਰਣੀ ਪਾਹਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਕਤਰ ਿੇਨਤੀ ਿਨ ਧੂਤਰ ਿਾਛਾਹਾ ॥ 

ਿਨਮ ਿਨਮ ਕੇ ਤਕਲਤਵਖ ਲਾਹਾਂ ॥੨॥ 

ਮਨੁ ਤਨੁ ਪਰਾਣ ਿੀਉ ਅਰਪਾਹਾ ॥ 

ਹਤਰ ਤਸਮਤਰ ਤਸਮਤਰ ਮਾਨੁ ਮੋਹੁ ਕਿਾਹਾਂ ॥੩॥ 

ਦੀਨ ਦਇਆਲ ਕਰਹੁ ਉਤਸਾਹਾ ॥ 

ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਹਤਰ ਸਰਤਣ ਸਮਾਹਾ ॥੪॥੨੦॥੨੬॥ 
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ਚਲੁ ਦਰਹਾਲੁ ਦੀਵਾਤਨ ਿੁਲਾਇਆ ॥ 
 

ਸੂਹੀ ਕਿੀਰ ਿੀਉ ॥ (792-13) 

ਅਮਲੁ ਤਸਰਾਨੋ ਲੇਖਾ ਦੇਨਾ ॥ 

ਆਏ ਕਤਿਨ ਦੂਤ ਿਮ ਲੇਨਾ ॥ 

ਤਕਆ ਤੈ ਖਤਿਆ ਕਹਾ ਗਵਾਇਆ ॥ 

ਚਲਹੁ ਤਸਤਾਿ ਦੀਿਾਤਨ ਿੁਲਾਇਆ ॥੧॥ 

ਚਲੁ ਦਰਹਾਲੁ ਦੀਵਾਤਨ ਿੁਲਾਇਆ ॥ 

ਹਤਰ ਫੁਰਮਾਨ ੁਦਰਗਹ ਕਾ ਆਇਆ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਕਰਉ ਅਰਦਾਤਸ ਗਾਵ ਤਕਛੁ ਿਾਕੀ ॥ 

ਲੇਉ ਤਨਿੇਤਰ ਆਿ ੁਕੀ ਰਾਤੀ ॥ 

ਤਕਛੁ ਿੀ ਖਰਚੁ ਤੁਮਹਾਰਾ ਸਾਰਉ ॥ 

ਸੁਿਹ ਤਨਵਾਿ ਸਰਾਇ ਗੁਿਾਰਉ ॥੨॥ 

ਸਾਧਸਿੰਤਗ ਿਾ ਕਉ ਹਤਰ ਰਿੰਗੁ ਲਾਗਾ ॥ 

ਧਨੁ ਧਨੁ ਸੋ ਿਨੁ ਪੁਰਖੁ ਸਿਾਗਾ ॥ 

ਈਤ ਊਤ ਿਨ ਸਦਾ ਸੁਹੇਲੇ ॥ 

ਿਨਮੁ ਪਦਾਰਥ ੁਿੀਤਤ ਅਮੋਲ ੇ॥੩॥ 

ਿਾਗਤੁ ਸੋਇਆ ਿਨਮੁ ਗਵਾਇਆ ॥ 

ਮਾਲੁ ਧਨੁ ਿੋਤਰਆ ਿਇਆ ਪਰਾਇਆ ॥ 

ਕਹੁ ਕਿੀਰ ਤੇਈ ਨਰ ਿੂਲੇ ॥ 

ਖਸਮੁ ਤਿਸਾਤਰ ਮਾਿੀ ਸਿੰਤਗ ਰਲੂੇ ॥੪॥੩॥ 
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ਚਲਤ ਿਸੈਤ ਸੋਵਤ ਿਾਗਤ ਗੁਰ ਮਿੰਤੁ ਤਰਦ ੈਤਚਤਾਤਰ ॥ 
 

ਮਾਰੂ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (1006-19) 

ਚਲਤ ਿੈਸਤ ਸਵੋਤ ਿਾਗਤ ਗੁਰ ਮਿੰਤੁ ਤਰਦੈ ਤਚਤਾਤਰ ॥ 

ਚਰਣ ਸਰਣ ਿਿੁ ਸਿੰਤਗ ਸਾਧੂ ਿਵ ਸਾਗਰ ਉਤਰਤਹ ਪਾਤਰ ॥੧॥ 

ਮੇਰੇ ਮਨ ਨਾਮੁ ਤਹਰਦੈ ਧਾਤਰ ॥ 

ਕਤਰ ਪਰੀਤਤ ਮਨੁ ਤਨੁ ਲਾਇ ਹਤਰ ਤਸਉ ਅਵਰ ਸਗਲ ਤਵਸਾਤਰ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਿੀਉ ਮਨੁ ਤਨੁ ਪਰਾਣ ਪਰਿ ਕ ੇਤ ੂਆਪਨ ਆਪ ੁਤਨਵਾਤਰ ॥ 

ਗੋਤਵਦ ਿਿੁ ਸਤਿ ਸੁਆਰਥ ਪਰੂੇ ਨਾਨਕ ਕਿਹੁ ਨ ਹਾਤਰ ॥੨॥੪॥੨੭॥ 
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ਚਾਤਤਰਕ ਤਚਤਵਤ ਿਰਸਤ ਮੋੇਂਹ ॥ 
 

ਿਤੈਸਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (702-2) 

ਚਾਤਤਰਕ ਤਚਤਵਤ ਿਰਸਤ ਮੇੋਂਹ ॥ 

ਤਿਪਾ ਤਸਿੰਧੁ ਕਰੁਣਾ ਪਰਿ ਧਾਰਹੁ ਹਤਰ ਪਰੇਮ ਿਗਤਤ ਕ ੋਨੇੋਂਹ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਅਤਨਕ ਸੂਖ ਚਕਵੀ ਨਹੀ ਚਾਹਤ ਅਨਦ ਪੂਰਨ ਪਤੇਖ ਦੇੋਂਹ ॥ 

ਆਨ ਉਪਾਵ ਨ ਿੀਵਤ ਮੀਨਾ ਤਿਨੁ ਿਲ ਮਰਨਾ ਤੇੋਂਹ ॥੧॥ 

ਹਮ ਅਨਾਥ ਨਾਥ ਹਤਰ ਸਰਣੀ ਅਪੁਨੀ ਤਿਪਾ ਕਰੇੋਂਹ ॥ 

ਚਰਣ ਕਮਲ ਨਾਨਕੁ ਆਰਾਧ ੈਤਤਸੁ ਤਿਨੁ ਆਨ ਨ ਕੇੋਂਹ ॥੨॥੬॥੧੦॥ 
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ਚਾਤਤਰਕ ਮੀਨ ਿਲ ਹੀ ਤੇ ਸੁਖੁ ਪਾਵਤਹ ਸਾਤਰਿੰਗ ਸਿਤਦ ਸੁਹਾਈ ॥ 
 

ਮਲਾਰ ਮਹਲਾ ੧ ॥ (1274-8) 

ਚਾਤਤਰਕ ਮੀਨ ਿਲ ਹੀ ਤੇ ਸੁਖੁ ਪਾਵਤਹ ਸਾਤਰਿੰਗ ਸਿਤਦ ਸੁਹਾਈ ॥੧॥ 

ਰਤੈਨ ਿਿੀਹਾ ਿੋਤਲਓ ਮੇਰੀ ਮਾਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਤਪਰਅ ਤਸਉ ਪਰੀਤਤ ਨ ਉਲਿ ੈਕਿਹੂ ਿੋ ਤੈ ਿਾਵੈ ਸਾਈ ॥੨॥ 

ਨੀਦ ਗਈ ਹਉਮੈ ਤਤਨ ਥਾਕੀ ਸਚ ਮਤਤ ਤਰਦੈ ਸਮਾਈ ॥੩॥ 

ਰੂਖੀ  ਤਿਰਖੀ  ਊਡਉ ਿੂਖਾ ਪੀਵਾ ਨਾਮੁ ਸੁਿਾਈ ॥੪॥ 

ਲੋਚਨ ਤਾਰ ਲਲਤਾ ਤਿਲਲਾਤੀ ਦਰਸਨ ਤਪਆਸ ਰਿਾਈ ॥੫॥ 

ਤਪਰਅ ਤਿਨ ੁਸੀਗਾਰੁ ਕਰੀ ਤੇਤਾ ਤਨ ੁਤਾਪ ੈਕਾਪਰ ੁਅਿੰਤਗ ਨ ਸਹੁਾਈ ॥੬॥ 

ਅਪਨ ੇਤਪਆਰੇ ਤਿਨੁ ਇਕੁ ਤਖਨੁ ਰਤਹ ਨ ਸਕੋਂਉ ਤਿਨ ਤਮਲ ੇਨੀਦ ਨ ਪਾਈ ॥੭॥ 

ਤਪਰੁ ਨਿੀਤਕ ਨ ਿੂਝ ੈਿਪੁਿੀ ਸਤਤਗੁਤਰ ਦੀਆ ਤਦਖਾਈ ॥੮॥ 

ਸਹਤਿ ਤਮਤਲਆ ਤਿ ਹੀ ਸੁਖੁ ਪਾਇਆ ਤਤਰਸਨਾ ਸਿਤਦ ਿੁਝਾਈ ॥੯॥ 

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਤੁਝ ਤ ੇਮਨੁ ਮਾਤਨਆ ਕੀਮਤਤ ਕਹਨ ੁਨ ਿਾਈ ॥੧੦॥੩॥ 
  



 1216 

ਚਾਦਨਾ ਚਾਦਨੁ ਆਂਗਤਨ ਪਰਿ ਿੀਉ ਅਿੰਤਤਰ ਚਾਦਨਾ ॥ 
 

ਮਾਰੂ ਮਹਲਾ ੫ ਘਰੁ ੪ ਅਸਿਪਦੀਆ  (1018-9) 

ਚਾਦਨਾ ਚਾਦਨ ੁਆਂਗਤਨ ਪਰਿ ਿੀਉ ਅਿੰਤਤਰ ਚਾਦਨਾ ॥੧॥ 

ਆਰਾਧਨਾ ਅਰਾਧਨ ੁਨੀਕਾ ਹਤਰ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਅਰਾਧਨਾ ॥੨॥ 

ਤਤਆਗਨਾ ਤਤਆਗਨ ੁਨੀਕਾ ਕਾਮੁ ਿੋਧੁ ਲੋਿੁ ਤਤਆਗਨਾ ॥੩॥ 

ਮਾਗਨਾ ਮਾਗਨ ੁਨੀਕਾ ਹਤਰ ਿਸੁ ਗੁਰ ਤ ੇਮਾਗਨਾ ॥੪॥ 

ਿਾਗਨਾ ਿਾਗਨ ੁਨੀਕਾ ਹਤਰ ਕੀਰਤਨ ਮਤਹ ਿਾਗਨਾ ॥੫॥ 

ਲਾਗਨਾ ਲਾਗਨੁ ਨੀਕਾ ਗੁਰ ਚਰਣੀ ਮਨ ੁਲਾਗਨਾ ॥੬॥ 

ਇਹ ਤਿਤਧ ਤਤਸਤਹ ਪਰਾਪਤ ੇਿਾ ਕੈ ਮਸਤਤਕ ਿਾਗਨਾ ॥੭॥ 

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਤਤਸ ੁਸਿੁ ਤਕਛੁ ਨੀਕਾ ਿੋ ਪਰਿ ਕੀ ਸਰਨਾਗਨਾ ॥੮॥੧॥੪॥ 
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ਚਾਤਰ ਪਾਵ ਦੁਇ ਤਸਿੰਗ ਗੁਿੰਗ ਮੁਖ ਤਿ ਕਸੈੇ ਗੁਨ ਗਈਹ ੈ॥ 
 

ਗੂਿਰੀ ਸਰੀ ਕਿੀਰ ਿੀਉ ਕਾ ਚਉਪਦਾ ਘਰੁ ੨ ਦੂਿਾ ॥ (524-7) 

ਚਾਤਰ ਪਾਵ ਦੁਇ ਤਸਿੰਗ ਗੁਿੰਗ ਮੁਖ ਤਿ ਕੈਸੇ ਗੁਨ ਗਈਹੈ ॥ 

ਊਿਤ ਿੈਿਤ ਿੇਗਾ ਪਤਰਹੈ ਤਿ ਕਤ ਮੂਡ ਲੁਕਈਹੈ ॥੧॥ 

ਤਰ ਤਿਨ ੁਿੈਲ ਤਿਰਾਨ ੇਹੁਈਹੈ ॥ 

ਫਾਿੇ ਨਾਕਨ ਿੂਿ ੇਕਾਧਨ ਕੋਦਉ ਕ ੋਿੁਸੁ ਖਈਹ ੈ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਸਾਰੋ ਤਦਨ ੁਡੋਲਤ ਿਨ ਮਹੀਆ ਅਿਹੁ ਨ ਪੇਿ ਅਘਈਹ ੈ॥ 

ਿਨ ਿਗਤਨ ਕੋ ਕਹੋ ਨ ਮਾਨੋ ਕੀਓ ਅਪਨੋ ਪਈਹ ੈ॥੨॥ 

ਦੁਖ ਸੁਖ ਕਰਤ ਮਹਾ ਿਰਤਮ ਿਡੂੋ ਅਤਨਕ ਿੋਤਨ ਿਰਮਈਹੈ ॥ 

ਰਤਨ ਿਨਮ ੁਖੋਇਓ ਪਰਿੁ ਤਿਸਤਰਓ ਇਹੁ ਅਉਸਰ ੁਕਤ ਪਈਹੈ ॥੩॥ 

ਿਰਮਤ ਤਫਰਤ ਤਲੇਕ ਕੇ ਕਤਪ ਤਿਉ ਗਤਤ ਤਿਨ ੁਰਤੈਨ ਤਿਹਈਹ ੈ॥ 

ਕਹਤ ਕਿੀਰ ਰਾਮ ਨਾਮ ਤਿਨ ੁਮੂਿੰਡ ਧਨੁੇ ਪਛੁਤਈਹ ੈ॥੪॥੧॥ 
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ਚਾਤਰ ਪੁਕਾਰਤਹ ਨਾ ਤੂ ਮਾਨਤਹ ॥ 
 

ਰਾਗੁ ਰਾਮਕਲੀ ਮਹਲਾ ੫ ਘਰੁ ੨ (886-3) 

ਚਾਤਰ ਪੁਕਾਰਤਹ ਨਾ ਤੂ ਮਾਨਤਹ ॥ 

ਖਿੁ ਿੀ ਏਕਾ ਿਾਤ ਵਖਾਨਤਹ ॥ 

ਦਸ ਅਸਿੀ ਤਮਤਲ ਏਕੋ ਕਤਹਆ ॥ 

ਤਾ ਿੀ ਿੋਗੀ ਿੇਦੁ ਨ ਲਤਹਆ ॥੧॥ 

ਤਕਿੰਕੁਰੀ ਅਨਪੂ ਵਾਿ ੈ॥ 

ਿੋਗੀਆ ਮਤਵਾਰ ੋਰੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਪਰਥਮੇ ਵਤਸਆ ਸਤ ਕਾ ਖੇਿਾ ॥ 

ਤਤਰਤੀਏ ਮਤਹ ਤਕਛੁ ਿਇਆ ਦਤੁੇਿਾ ॥ 

ਦੁਤੀਆ ਅਰਧੋ ਅਰਤਧ ਸਮਾਇਆ ॥ 

ਏਕੁ ਰਤਹਆ ਤਾ ਏਕੁ ਤਦਖਾਇਆ ॥੨॥ 

ਏਕੈ ਸੂਤਤ ਪਰੋਏ ਮਣੀਏ ॥ 

ਗਾਿੀ ਤਿਤਨ ਤਿਤਨ ਤਿਤਨ ਤਿਤਨ ਤਣੀਏ ॥ 

ਤਫਰਤੀ ਮਾਲਾ ਿਹੁ ਤਿਤਧ ਿਾਇ ॥ 

ਤਖਿੰਤਚਆ ਸੂਤ ੁਤ ਆਈ ਥਾਇ ॥੩॥ 

ਚਹੁ ਮਤਹ ਏਕੈ ਮਿੁ ਹੈ ਕੀਆ ॥ 

ਤਹ ਤਿਖਿੇ ਥਾਨ ਅਤਨਕ ਤਖਿਕੀਆ ॥ 

ਖੋਿਤ ਖੋਿਤ ਦੁਆਰੇ ਆਇਆ ॥ 

ਤਾ ਨਾਨਕ ਿਗੋੀ ਮਹਲੁ ਘਰੁ ਪਾਇਆ ॥੪॥ 

ਇਉ ਤਕਿੰਕੁਰੀ ਆਨੂਪ ਵਾਿ ੈ॥ 

ਸੁਤਣ ਿੋਗੀ ਕੈ ਮਤਨ ਮੀਿੀ ਲਾਗੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ਦੂਿਾ ॥੧॥੧੨॥ 
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ਚਾਤਰ ਿਰਨ ਚਉਹਾ ਕੇ ਮਰਦਨ ਖਿੁ ਦਰਸਨ ਕਰ ਤਲੀ ਰੇ ॥ 
 

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (404-9) 

ਚਾਤਰ ਿਰਨ ਚਉਹਾ ਕ ੇਮਰਦਨ ਖਿੁ ਦਰਸਨ ਕਰ ਤਲੀ ਰ ੇ॥ 

ਸੁਿੰਦਰ ਸੁਘਰ ਸਰੂਪ ਤਸਆਨ ੇਪਿੰਚਹੁ ਹੀ ਮੋਤਹ ਛਲੀ ਰ ੇ॥੧॥ 

ਤਿਤਨ ਤਮਤਲ ਮਾਰੇ ਪਿੰਚ ਸੂਰਿੀਰ ਐਸ ੋਕਉਨ ੁਿਲੀ ਰੇ ॥ 

ਤਿਤਨ ਪਿੰਚ ਮਾਤਰ ਤਿਦਾਤਰ ਗੁਦਾਰੇ ਸੋ ਪੂਰਾ ਇਹ ਕਲੀ ਰੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਵਡੀ ਕੋਮ ਵਤਸ ਿਾਗਤਹ ਨਾਹੀ ਮੁਹਕਮ ਫਉਿ ਹਿਲੀ ਰੇ ॥ 

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਤਤਤਨ ਿਤਨ ਤਨਰਦਤਲਆ ਸਾਧਸਿੰਗਤਤ ਕੈ ਝਲੀ ਰੇ ॥੨॥੩॥੧੩੨॥ 
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ਚਾਤਰ ਮੁਕਤਤ ਚਾਰੈ ਤਸਤਧ ਤਮਤਲ ਕੈ ਦੂਲਹ ਪਰਿ ਕੀ ਸਰਤਨ ਪਤਰਓ ॥ 
 

ਕਿੀਰ ਕਾ ਸਿਦੁ ਰਾਗ ੁਮਾਰ ੂਿਾਣੀ ਨਾਮਦੇਉ ਿੀ ਕੀ  (1105-7) 

ਚਾਤਰ ਮੁਕਤਤ ਚਾਰ ੈਤਸਤਧ ਤਮਤਲ ਕੈ ਦੂਲਹ ਪਰਿ ਕੀ ਸਰਤਨ ਪਤਰਓ ॥ 

ਮੁਕਤਤ ਿਇਓ ਚਉਹੂਿੰ ਿੁਗ ਿਾਤਨਓ ਿਸ ੁਕੀਰਤਤ ਮਾਥੈ ਛਤ ੁਧਤਰਓ ॥੧॥ 

ਰਾਿਾ ਰਾਮ ਿਪਤ ਕ ੋਕੋ ਨ ਤਤਰਓ ॥ 

ਗੁਰ ਉਪਦੇਤਸ ਸਾਧ ਕੀ ਸਿੰਗਤਤ ਿਗਤੁ ਿਗਤ ੁਤਾ ਕ ੋਨਾਮੁ ਪਤਰਓ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਸਿੰਖ ਚਿ ਮਾਲਾ ਤਤਲਕੁ ਤਿਰਾਤਿਤ ਦੇਤਖ ਪਰਤਾਪ ੁਿਮੁ ਡਤਰਓ ॥ 

ਤਨਰਿਉ ਿਏ ਰਾਮ ਿਲ ਗਰਤਿਤ ਿਨਮ ਮਰਨ ਸਿੰਤਾਪ ਤਹਤਰਓ ॥੨॥ 

ਅਿੰਿਰੀਕ ਕਉ ਦੀਓ ਅਿੈ ਪਦ ੁਰਾਿੁ ਿਿੀਖਨ ਅਤਧਕ ਕਤਰਓ ॥ 

ਨਉ ਤਨਤਧ ਿਾਕੁਤਰ ਦਈ ਸੁਦਾਮੈ ਧਅੂ ਅਿਲੁ ਅਿਹੂ ਨ ਿਤਰਓ ॥੩॥ 

ਿਗਤ ਹੇਤਤ ਮਾਤਰਓ ਹਰਨਾਖਸੁ ਨਰਤਸਿੰਘ ਰਪੂ ਹੋਇ ਦੇਹ ਧਤਰਓ ॥ 

ਨਾਮਾ ਕਹੈ ਿਗਤਤ ਿਤਸ ਕੇਸਵ ਅਿਹੂਿੰ ਿਤਲ ਕ ੇਦੁਆਰ ਖਰ ੋ॥੪॥੧॥ 
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ਚਾਰੇ ਿੇਦ ਮੁਖਾਗਰ ਪਾਤਿ ॥ 
 

ਿਸਿੰਤੁ ਮਹਲਾ ੧ ॥ (1168-15) 

ਸੁਇਨੇ ਕਾ ਚਉਕਾ ਕਿੰਚਨ ਕਆੁਰ ॥ 

ਰੁਪੇ ਕੀਆ ਕਾਰਾ ਿਹੁਤੁ ਤਿਸਥਾਰੁ ॥ 

ਗਿੰਗਾ ਕਾ ਉਦਕੁ ਕਰਿੰਤ ੇਕੀ ਆਤਗ ॥ 

ਗਰੁਿਾ ਖਾਣਾ ਦੁਧ ਤਸਉ ਗਾਤਡ ॥੧॥ 

ਰੇ ਮਨ ਲੇਖੈ ਕਿਹੂ ਨ ਪਾਇ ॥ 

ਿਾਤਮ ਨ ਿੀਿ ੈਸਾਚ ਨਾਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਦਸ ਅਿ ਲੀਖੇ ਹੋਵਤਹ ਪਾਤਸ ॥ 

ਚਾਰੇ ਿੇਦ ਮੁਖਾਗਰ ਪਾਤਿ ॥ 

ਪੁਰਿੀ ਨਾਵੈ ਵਰਨਾਂ ਕੀ ਦਾਤਤ ॥ 

ਵਰਤ ਨੇਮ ਕਰ ੇਤਦਨ ਰਾਤਤ ॥੨॥ 

ਕਾਿੀ ਮੁਲਾਂ ਹੋਵਤਹ ਸੇਖ ॥ 

ਿੋਗੀ ਿਿੰਗਮ ਿਗਵੇ ਿੇਖ ॥ 

ਕੋ ਤਗਰਹੀ ਕਰਮਾ ਕੀ ਸਿੰਤਧ ॥ 

ਤਿਨੁ ਿੂਝ ੇਸਿ ਖਿੀਅਤਸ ਿਿੰਤਧ ॥੩॥ 

ਿੇਤੇ ਿੀਅ ਤਲਖੀ ਤਸਤਰ ਕਾਰ ॥ 

ਕਰਣੀ ਉਪਤਰ ਹੋਵਤਗ ਸਾਰ ॥ 

ਹੁਕਮੁ ਕਰਤਹ ਮੂਰਖ ਗਾਵਾਰ ॥ 

ਨਾਨਕ ਸਾਚੇ ਕੇ ਤਸਫਤਤ ਿਿੰਡਾਰ ॥੪॥੩॥ 
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ਤਚਤਤ ਆਵੈ ਓਸੁ ਪਾਰਿਰਹਮੁ ਲਗੈ ਨ ਤਤੀ ਵਾਉ ॥ 
 

ਤਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (70-6) 

ਿਾ ਕਉ ਮੁਸਕਲੁ ਅਤਤ ਿਣ ੈਢਈੋ ਕੋਇ ਨ ਦੇਇ ॥ 
ਲਾਗੂ ਹੋਏ ਦਸੁਮਨਾ ਸਾਕ ਤਿ ਿਤਿ ਖਲੇ ॥ 
ਸਿੋ ਿਿ ੈਆਸਰਾ ਚੁਕ ੈਸਿੁ ਅਸਰਾਉ ॥ 
ਤਚਤਤ ਆਵੈ ਓਸ ੁਪਾਰਿਰਹਮੁ ਲਗੈ ਨ ਤਤੀ ਵਾਉ ॥੧॥ 

ਸਾਤਹਿੁ ਤਨਤਾਤਣਆ ਕਾ ਤਾਣ ੁ॥ 
ਆਇ ਨ ਿਾਈ ਤਥਰੁ ਸਦਾ ਗੁਰ ਸਿਦੀ ਸਚੁ ਿਾਣੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
ਿੇ ਕੋ ਹੋਵ ੈਦੁਿਲਾ ਨਿੰਗ ਿੁਖ ਕੀ ਪੀਰ ॥ 
ਦਮਿਾ ਪਲੈ ਨਾ ਪਵ ੈਨਾ ਕ ੋਦਵੇੈ ਧੀਰ ॥ 
ਸੁਆਰਥੁ ਸੁਆਉ ਨ ਕ ੋਕਰੇ ਨਾ ਤਕਛੁ ਹਵੋੈ ਕਾਿੁ ॥ 
ਤਚਤਤ ਆਵੈ ਓਸ ੁਪਾਰਿਰਹਮੁ ਤਾ ਤਨਹਚਲੁ ਹੋਵੈ ਰਾਿੁ ॥੨॥ 
ਿਾ ਕਉ ਤਚਿੰਤਾ ਿਹੁਤੁ ਿਹੁਤੁ ਦਹੇੀ ਤਵਆਪ ੈਰੋਗੁ ॥ 
ਤਗਰਸਤਤ ਕੁਿਿੰਤਿ ਪਲੇਤਿਆ ਕਦੇ ਹਰਖੁ ਕਦੇ ਸਗੋੁ ॥ 
ਗਉਣੁ ਕਰ ੇਚਹੁ ਕੁਿੰਿ ਕਾ ਘਿੀ ਨ ਿੈਸਣ ੁਸਇੋ ॥ 
ਤਚਤਤ ਆਵੈ ਓਸ ੁਪਾਰਿਰਹਮੁ ਤਨੁ ਮਨੁ ਸੀਤਲ ੁਹੋਇ ॥੩॥ 
ਕਾਤਮ ਕਰੋਤਧ ਮੋਤਹ ਵਤਸ ਕੀਆ ਤਕਰਪਨ ਲੋਤਿ ਤਪਆਰੁ ॥ 
ਚਾਰੇ ਤਕਲਤਵਖ ਉਤਨ ਅਘ ਕੀਏ ਹੋਆ ਅਸੁਰ ਸਿੰਘਾਰੁ ॥ 
ਪੋਥੀ ਗੀਤ ਕਤਵਤ ਤਕਛ ੁਕਦੇ ਨ ਕਰਤਨ ਧਤਰਆ ॥ 
ਤਚਤਤ ਆਵੈ ਓਸ ੁਪਾਰਿਰਹਮੁ ਤਾ ਤਨਮਖ ਤਸਮਰਤ ਤਤਰਆ ॥੪॥ 
ਸਾਸਤ ਤਸਿੰਤਮਰਤਤ ਿੇਦ ਚਾਤਰ ਮੁਖਾਗਰ ਤਿਚਰੇ ॥ 
ਤਪੇ ਤਪੀਸਰ ਿਗੋੀਆ ਤੀਰਤਥ ਗਵਨੁ ਕਰ ੇ॥ 
ਖਿੁ ਕਰਮਾ ਤ ੇਦੁਗੁਣ ੇਪੂਿਾ ਕਰਤਾ ਨਾਇ ॥ 
ਰਿੰਗੁ ਨ ਲਗੀ ਪਾਰਿਰਹਮ ਤਾ ਸਰਪਰ ਨਰਕ ੇਿਾਇ ॥੫॥ 
ਰਾਿ ਤਮਲਕ ਤਸਕਦਾਰੀਆ ਰਸ ਿੋਗਣ ਤਿਸਥਾਰ ॥ 
ਿਾਗ ਸੁਹਾਵੇ ਸੋਹਣੇ ਚਲੈ ਹੁਕਮੁ ਅਫਾਰ ॥ 
ਰਿੰਗ ਤਮਾਸ ੇਿਹੁ ਤਿਧੀ ਚਾਇ ਲਤਗ ਰਤਹਆ ॥ 
ਤਚਤਤ ਨ ਆਇਓ ਪਾਰਿਰਹਮੁ ਤਾ ਸਰਪ ਕੀ ਿੂਤਨ ਗਇਆ ॥੬॥ 
ਿਹੁਤੁ ਧਨਾਤਢ ਅਚਾਰਵਿੰਤੁ ਸੋਿਾ ਤਨਰਮਲ ਰੀਤਤ ॥ 
ਮਾਤ ਤਪਤਾ ਸੁਤ ਿਾਈਆ ਸਾਿਨ ਸਿੰਤਗ ਪਰੀਤਤ ॥ 
ਲਸਕਰ ਤਰਕਸਿਿੰਦ ਿਿੰਦ ਿੀਉ ਿੀਉ ਸਗਲੀ ਕੀਤ ॥ 
ਤਚਤਤ ਨ ਆਇਓ ਪਾਰਿਰਹਮੁ ਤਾ ਖਤਿ ਰਸਾਤਤਲ ਦੀਤ ॥੭॥ 
ਕਾਇਆ ਰੋਗੁ ਨ ਤਛਦ ੁਤਕਛ ੁਨਾ ਤਕਛ ੁਕਾਿਾ ਸੋਗੁ ॥ 
ਤਮਰਤੁ ਨ ਆਵੀ ਤਚਤਤ ਤਤਸ ੁਅਤਹਤਨਤਸ ਿੋਗ ੈਿੋਗੁ ॥ 
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ਸਿ ਤਕਛੁ ਕੀਤੋਨ ੁਆਪਣਾ ਿੀਇ ਨ ਸਿੰਕ ਧਤਰਆ ॥ 
ਤਚਤਤ ਨ ਆਇਓ ਪਾਰਿਰਹਮੁ ਿਮਕਿੰਕਰ ਵਤਸ ਪਤਰਆ ॥੮॥ 
ਤਕਰਪਾ ਕਰ ੇਤਿਸ ੁਪਾਰਿਰਹਮੁ ਹੋਵੈ ਸਾਧ ੂਸਿੰਗੁ ॥ 
ਤਿਉ ਤਿਉ ਓਹੁ ਵਧਾਈਐ ਤਤਉ ਤਤਉ ਹਤਰ ਤਸਉ ਰਿੰਗੁ ॥ 
ਦੁਹਾ ਤਸਤਰਆ ਕਾ ਖਸਮੁ ਆਤਪ ਅਵਰ ੁਨ ਦੂਿਾ ਥਾਉ ॥ 
ਸਤਤਗੁਰ ਤੁਿੈ ਪਾਇਆ ਨਾਨਕ ਸਚਾ ਨਾਉ ॥੯॥੧॥੨੬॥ 
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ਤਚਤਵਉ ਵਾ ਅਉਸਰ ਮਨ ਮਾਤਹ ॥ 
 

ਸਾਰਗ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (1222-15) 

ਤਚਤਵਉ ਵਾ ਅਉਸਰ ਮਨ ਮਾਤਹ ॥ 

ਹੋਇ ਇਕਤਰ ਤਮਲਹੁ ਸਿੰਤ ਸਾਿਨ ਗੁਣ ਗੋਤਿਿੰਦ ਤਨਤ ਗਾਤਹ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਤਿਨੁ ਹਤਰ ਿਿਨ ਿੇਤੇ ਕਾਮ ਕਰੀਅਤਹ ਤੇਤ ੇਤਿਰਥੇ ਿਾਂਤਹ ॥ 

ਪੂਰਨ ਪਰਮਾਨਿੰਦ ਮਤਨ ਮੀਿੋ ਤਤਸੁ ਤਿਨੁ ਦੂਸਰ ਨਾਤਹ ॥੧॥ 

ਿਪ ਤਪ ਸਿੰਿਮ ਕਰਮ ਸੁਖ ਸਾਧਨ ਤਤੁਲ ਨ ਕਛੂਐ ਲਾਤਹ ॥ 

ਚਰਨ ਕਮਲ ਨਾਨਕ ਮਨ ੁਿੇਤਧਓ ਚਰਨਹ ਸਿੰਤਗ ਸਮਾਤਹ ॥੨॥੭੨॥੯੫॥ 
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ਤਚਤਵਤ ਪਾਪ ਨ ਆਲਕੁ ਆਵੈ ॥ 
 

ਿੈਰਉ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (1143-8) 

ਤਚਤਵਤ ਪਾਪ ਨ ਆਲਕ ੁਆਵੈ ॥ 

ਿੇਸੁਆ ਿਿਤ ਤਕਛ ੁਨਹ ਸਰਮਾਵੈ ॥ 

ਸਾਰੋ ਤਦਨਸ ੁਮਿੂਰੀ ਕਰ ੈ॥ 

ਹਤਰ ਤਸਮਰਨ ਕੀ ਵੇਲਾ ਿਿਰ ਤਸਤਰ ਪਰ ੈ॥੧॥ 

ਮਾਇਆ ਲਤਗ ਿੂਲੋ ਸਿੰਸਾਰੁ ॥ 

ਆਤਪ ਿੁਲਾਇਆ ਿੁਲਾਵਣਹਾਰ ੈਰਾਤਚ ਰਤਹਆ ਤਿਰਥਾ ਤਿਉਹਾਰ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਪੇਖਤ ਮਾਇਆ ਰਿੰਗ ਤਿਹਾਇ ॥ 

ਗਿਿਿ ਕਰ ੈਕਉਡੀ ਰਿੰਗੁ ਲਾਇ ॥ 

ਅਿੰਧ ਤਿਉਹਾਰ ਿਿੰਧ ਮਨੁ ਧਾਵੈ ॥ 

ਕਰਣੈਹਾਰੁ ਨ ਿੀਅ ਮਤਹ ਆਵੈ ॥੨॥ 

ਕਰਤ ਕਰਤ ਇਵ ਹੀ ਦੁਖੁ ਪਾਇਆ ॥ 

ਪੂਰਨ ਹੋਤ ਨ ਕਾਰਿ ਮਾਇਆ ॥ 

ਕਾਤਮ ਿੋਤਧ ਲੋਤਿ ਮਨ ੁਲੀਨਾ ॥ 

ਤਿਤਫ ਮੂਆ ਤਿਉ ਿਲ ਤਿਨੁ ਮੀਨਾ ॥੩॥ 

ਤਿਸ ਕੇ ਰਾਖੇ ਹੋਇ ਹਤਰ ਆਤਪ ॥ 

ਹਤਰ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਸਦਾ ਿਪੁ ਿਾਤਪ ॥ 

ਸਾਧਸਿੰਤਗ ਹਤਰ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਇਆ ॥ 

ਨਾਨਕ ਸਤਤਗੁਰੁ ਪੂਰਾ ਪਾਇਆ ॥੪॥੧੫॥੨੮॥ 
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ਤਚਤੇ ਤਦਸਤਹ ਧਉਲਹਰ ਿਗੇ ਿਿੰਕ ਦੁਆਰ ॥ 
 

ਤਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੧ ॥ (62-16) 

ਤਚਤੇ ਤਦਸਤਹ ਧਉਲਹਰ ਿਗੇ ਿਿੰਕ ਦੁਆਰ ॥ 

ਕਤਰ ਮਨ ਖੁਸੀ ਉਸਾਤਰਆ ਦਿੂ ੈਹੇਤਤ ਤਪਆਤਰ ॥ 

ਅਿੰਦਰੁ ਖਾਲੀ ਪਰੇਮ ਤਿਨੁ ਢਤਹ ਢੇਰੀ ਤਨ ੁਛਾਰ ੁ॥੧॥ 

ਿਾਈ ਰੇ ਤਨੁ ਧਨੁ ਸਾਤਥ ਨ ਹਇੋ ॥ 

ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਧਨੁ ਤਨਰਮਲ ੋਗੁਰ ੁਦਾਤਤ ਕਰੇ ਪਰਿੁ ਸੋਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਧਨੁ ਤਨਰਮਲ ੋਿੇ ਦਵੇੈ ਦੇਵਣਹਾਰ ੁ॥ 

ਆਗੈ ਪਛੂ ਨ ਹੋਵਈ ਤਿਸ ੁਿਲੇੀ ਗੁਰ ੁਕਰਤਾਰੁ ॥ 

ਆਤਪ ਛਡਾਏ ਛੁਿੀਐ ਆਪੇ ਿਖਸਣਹਾਰੁ ॥੨॥ 

ਮਨਮੁਖੁ ਿਾਣ ੈਆਪਣ ੇਧੀਆ ਪੂਤ ਸਿੰਿੋਗ ੁ॥ 

ਨਾਰੀ ਦਤੇਖ ਤਵਗਾਸੀਅਤਹ ਨਾਲੇ ਹਰਖੁ ਸ ੁਸੋਗੁ ॥ 

ਗੁਰਮੁਤਖ ਸਿਤਦ ਰਿੰਗਾਵਲੇ ਅਤਹਤਨਤਸ ਹਤਰ ਰਸੁ ਿੋਗੁ ॥੩॥ 

ਤਚਤੁ ਚਲੈ ਤਵਤੁ ਿਾਵਣੋ ਸਾਕਤ ਡੋਤਲ ਡਲੋਾਇ ॥ 

ਿਾਹਤਰ ਢੂਿੰਤਢ ਤਵਗੁਚੀਐ ਘਰ ਮਤਹ ਵਸਤ ੁਸੁਥਾਇ ॥ 

ਮਨਮੁਤਖ ਹਉਮੈ ਕਤਰ ਮੁਸੀ ਗੁਰਮੁਤਖ ਪਲ ੈਪਾਇ ॥੪॥ 

ਸਾਕਤ ਤਨਰਗੁਤਣਆਤਰਆ ਆਪਣਾ ਮੂਲੁ ਪਛਾਣ ੁ॥ 

ਰਕਤੁ ਤਿਿੰਦੁ ਕਾ ਇਹੁ ਤਨੋ ਅਗਨੀ ਪਾਤਸ ਤਪਰਾਣ ੁ॥ 

ਪਵਣ ੈਕੈ ਵਤਸ ਦੇਹੁਰੀ ਮਸਤਤਕ ਸਚੁ ਨੀਸਾਣੁ ॥੫॥ 

ਿਹੁਤਾ ਿੀਵਣੁ ਮਿੰਗੀਐ ਮੁਆ ਨ ਲੋਿੈ ਕੋਇ ॥ 

ਸੁਖ ਿੀਵਣੁ ਤਤਸੁ ਆਖੀਐ ਤਿਸੁ ਗੁਰਮੁਤਖ ਵਤਸਆ ਸੋਇ ॥ 

ਨਾਮ ਤਵਹੂਣੇ ਤਕਆ ਗਣੀ ਤਿਸ ੁਹਤਰ ਗੁਰ ਦਰਸੁ ਨ ਹੋਇ ॥੬॥ 

ਤਿਉ ਸਪੁਨ ੈਤਨਤਸ ਿੁਲੀਐ ਿਿ ਲਤਗ ਤਨਦਰਾ ਹੋਇ ॥ 

ਇਉ ਸਰਪਤਨ ਕੈ ਵਤਸ ਿੀਅਿਾ ਅਿੰਤਤਰ ਹਉਮੈ ਦਇੋ ॥ 

ਗੁਰਮਤਤ ਹਇੋ ਵੀਚਾਰੀਐ ਸਪੁਨਾ ਇਹ ੁਿਗੁ ਲੋਇ ॥੭॥ 

ਅਗਤਨ ਮਰੈ ਿਲ ੁਪਾਈਐ ਤਿਉ ਿਾਤਰਕ ਦੂਧੈ ਮਾਇ ॥ 

ਤਿਨੁ ਿਲ ਕਮਲ ਸੁ ਨਾ ਥੀਐ ਤਿਨੁ ਿਲ ਮੀਨ ੁਮਰਾਇ ॥ 

ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਤਖ ਹਤਰ ਰਤਸ ਤਮਲੈ ਿੀਵਾ ਹਤਰ ਗੁਣ ਗਾਇ ॥੮॥੧੫॥ 
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ਤਚਰੁ ਤਚਰੁ ਤਚਰ ੁਤਚਰੁ ਿਇਆ ਮਤਨ ਿਹੁਤੁ ਤਪਆਸ ਲਾਗੀ ॥ 
 

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (408-11) 

ਿਾਪਾਤਰ ਗੋਤਵਿੰਦ ਨਾਏ ॥ 

ਸਾਧ ਸਿੰਤ ਮਨਾਏ ਤਪਰਅ ਪਾਏ ਗੁਨ ਗਾਏ ਪਿੰਚ ਨਾਦ ਤੂਰ ਿਿਾਏ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਤਕਰਪਾ ਪਾਏ ਸਹਿਾਏ ਦਰਸਾਏ ਅਿ ਰਾਤਤਆ ਗੋਤਵਿੰਦ ਤਸਉ ॥ 

ਸਿੰਤ ਸੇਤਵ ਪਰੀਤਤ ਨਾਥ ਰਿੰਗੁ ਲਾਲਨ ਲਾਏ ॥੧॥ 

ਗੁਰ ਤਗਆਨ ੁਮਤਨ ਤਦਰਿਾਏ ਰਹਸਾਏ ਨਹੀ ਆਏ ਸਹਿਾਏ ਮਤਨ ਤਨਧਾਨੁ ਪਾਏ ॥ 

ਸਿ ਤਿੀ ਮਨ ੈਕੀ ਕਾਮ ਕਰਾ ॥ 

ਤਚਰੁ ਤਚਰੁ ਤਚਰੁ ਤਚਰੁ ਿਇਆ ਮਤਨ ਿਹੁਤੁ ਤਪਆਸ ਲਾਗੀ ॥ 

ਹਤਰ ਦਰਸਨ ੋਤਦਖਾਵਹੁ ਮੋਤਹ ਤੁਮ ਿਤਾਵਹੁ ॥ 

ਨਾਨਕ ਦੀਨ ਸਰਤਣ ਆਏ ਗਤਲ ਲਾਏ ॥੨॥੨॥੧੫੩॥ 
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ਚੀਤਤ ਆਵੈ ਤਾਂ ਸਦਾ ਦਇਆਲਾ ਲਗੋਨ ਤਕਆ ਵਚੇਾਰੇ ॥ 
 

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (383-7) 

ਤੂਿੰ ਤਵਸਰਤਹ ਤਾਂ ਸਿੁ ਕੋ ਲਾਗੂ ਚੀਤਤ ਆਵਤਹ ਤਾਂ ਸੇਵਾ ॥ 

ਅਵਰੁ ਨ ਕੋਊ ਦੂਿਾ ਸੂਝ ੈਸਾਚ ੇਅਲਖ ਅਿੇਵਾ ॥੧॥ 

ਚੀਤਤ ਆਵੈ ਤਾਂ ਸਦਾ ਦਇਆਲਾ ਲੋਗਨ ਤਕਆ ਵੇਚਾਰੇ ॥ 

ਿੁਰਾ ਿਲਾ ਕਹੁ ਤਕਸ ਨੋ ਕਹੀਐ ਸਗਲੇ ਿੀਅ ਤੁਮਹਾਰ ੇ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਤੇਰੀ ਿੇਕ ਤੇਰਾ ਆਧਾਰਾ ਹਾਥ ਦੇਇ ਤਿੰ ਰਾਖਤਹ ॥ 

ਤਿਸੁ ਿਨ ਊਪਤਰ ਤੇਰੀ ਤਕਰਪਾ ਤਤਸ ਕਉ ਤਿਪੁ ਨ ਕੋਊ ਿਾਖੈ ॥੨॥ 

ਓਹੋ ਸੁਖੁ ਓਹਾ ਵਤਡਆਈ ਿ ੋਪਰਿ ਿੀ ਮਤਨ ਿਾਣੀ ॥ 

ਤੂਿੰ ਦਾਨਾ ਤਿੰ ਸਦ ਤਮਹਰਵਾਨਾ ਨਾਮੁ ਤਮਲ ੈਰਿੰਗੁ ਮਾਣੀ ॥੩॥ 

ਤੁਧੁ ਆਗੈ ਅਰਦਾਤਸ ਹਮਾਰੀ ਿੀਉ ਤਪਿੰਡੁ ਸਿੁ ਤੇਰਾ ॥ 

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਸਿ ਤੇਰੀ ਵਤਡਆਈ ਕੋਈ ਨਾਉ ਨ ਿਾਣ ੈਮੇਰਾ ॥੪॥੧੦॥੪੯॥ 
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ਚੀਤਤ ਆਵੈ ਤਾਂ ਮਹਾ ਅਨਿੰਦ ॥ 
 

ਿੈਰਉ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (1141-3) 

ਚੀਤਤ ਆਵੈ ਤਾਂ ਮਹਾ ਅਨਿੰਦ ॥ 

ਚੀਤਤ ਆਵੈ ਤਾਂ ਸਤਿ ਦੁਖ ਿਿੰਿ ॥ 

ਚੀਤਤ ਆਵੈ ਤਾਂ ਸਰਧਾ ਪੂਰੀ ॥ 

ਚੀਤਤ ਆਵੈ ਤਾਂ ਕਿਤਹ ਨ ਝੂਰੀ ॥੧॥ 

ਅਿੰਤਤਰ ਰਾਮ ਰਾਇ ਪਰਗਿੇ ਆਇ ॥ 

ਗੁਤਰ ਪੂਰ ੈਦੀਓ ਰਿੰਗੁ ਲਾਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਚੀਤਤ ਆਵੈ ਤਾਂ ਸਰਿ ਕੋ ਰਾਿਾ ॥ 

ਚੀਤਤ ਆਵੈ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਕਾਿਾ ॥ 

ਚੀਤਤ ਆਵੈ ਤਾਂ ਰਿੰਤਗ ਗੁਲਾਲ ॥ 

ਚੀਤਤ ਆਵੈ ਤਾਂ ਸਦਾ ਤਨਹਾਲ ॥੨॥ 

ਚੀਤਤ ਆਵੈ ਤਾਂ ਸਦ ਧਨਵਿੰਤਾ ॥ 

ਚੀਤਤ ਆਵੈ ਤਾਂ ਸਦ ਤਨਿਰਿੰਤਾ ॥ 

ਚੀਤਤ ਆਵੈ ਤਾਂ ਸਤਿ ਰਿੰਗ ਮਾਣੇ ॥ 

ਚੀਤਤ ਆਵੈ ਤਾਂ ਚੂਕੀ ਕਾਣ ੇ॥੩॥ 

ਚੀਤਤ ਆਵੈ ਤਾਂ ਸਹਿ ਘਰੁ ਪਾਇਆ ॥ 

ਚੀਤਤ ਆਵੈ ਤਾਂ ਸੁਿੰਤਨ ਸਮਾਇਆ ॥ 

ਚੀਤਤ ਆਵੈ ਸਦ ਕੀਰਤਨ ੁਕਰਤਾ ॥ 

ਮਨੁ ਮਾਤਨਆ ਨਾਨਕ ਿਗਵਿੰਤਾ ॥੪॥੮॥੨੧॥ 
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ਚੁਕਾ ਤਨਹੋਰਾ ਸਖੀ ਸਹੇਰੀ ॥ 
 

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (384-12) 

ਦੂਖੁ ਘਨੋ ਿਿ ਹੋਤੇ ਦਤੂਰ ॥ 

ਅਿ ਮਸਲਤਤ ਮੋਤਹ ਤਮਲੀ ਹਦੂਤਰ ॥੧॥ 

ਚੁਕਾ ਤਨਹੋਰਾ ਸਖੀ ਸਹੇਰੀ ॥ 

ਿਰਮੁ ਗਇਆ ਗੁਤਰ ਤਪਰ ਸਿੰਤਗ ਮੇਰੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਤਨਕਤਿ ਆਤਨ ਤਪਰਅ ਸੇਿ ਧਰੀ ॥ 

ਕਾਤਣ ਕਢਨ ਤ ੇਛਤੂਿ ਪਰੀ ॥੨॥ 

ਮਿੰਦਤਰ ਮੇਰ ੈਸਿਤਦ ਉਿਾਰਾ ॥ 

ਅਨਦ ਤਿਨੋਦੀ ਖਸਮੁ ਹਮਾਰਾ ॥੩॥ 

ਮਸਤਤਕ ਿਾਗੁ ਮੈ ਤਪਰ ੁਘਤਰ ਆਇਆ ॥ 

ਤਥਰੁ ਸੋਹਾਗੁ ਨਾਨਕ ਿਨ ਪਾਇਆ ॥੪॥੨॥੫੩॥ 
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ਚੇਤਨਾ ਹੈ ਤਉ ਚੇਤ ਲ ੈਤਨਤਸ ਤਦਤਨ ਮੈ ਪਰਾਨੀ ॥ 
 

ਤਤਲਿੰਗ ਮਹਲਾ ੯ ਕਾਫੀ (726-14) 

ਚੇਤਨਾ ਹੈ ਤਉ ਚੇਤ ਲੈ ਤਨਤਸ ਤਦਤਨ ਮ ੈਪਰਾਨੀ ॥ 

ਤਛਨ ੁਤਛਨ ੁਅਉਧ ਤਿਹਾਤੁ ਹੈ ਫੂਿ ੈਘਿ ਤਿਉ ਪਾਨੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਹਤਰ ਗੁਨ ਕਾਤਹ ਨ ਗਾਵਹੀ ਮੂਰਖ ਅਤਗਆਨਾ ॥ 

ਝੂਿੈ ਲਾਲਤਚ ਲਾਤਗ ਕੈ ਨਤਹ ਮਰਨੁ ਪਛਾਨਾ ॥੧॥ 

ਅਿਹੂ ਕਛੁ ਤਿਗਤਰਓ ਨਹੀ ਿ ੋਪਰਿ ਗੁਨ ਗਾਵੈ ॥ 

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਤਤਹ ਿਿਨ ਤ ੇਤਨਰਿੈ ਪਦੁ ਪਾਵੈ ॥੨॥੧॥ 
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ਚੋਆ ਚਿੰਦਨ ਮਰਦਨ ਅਿੰਗਾ ॥ 
 

ਗਉਿੀ ਕਿੀਰ ਿੀ ॥ (326-12) 

ਚੋਆ ਚਿੰਦਨ ਮਰਦਨ ਅਿੰਗਾ ॥ 

ਸੋ ਤਨੁ ਿਲ ੈਕਾਿ ਕੈ ਸਿੰਗਾ ॥੧॥ 

ਇਸੁ ਤਨ ਧਨ ਕੀ ਕਵਨ ਿਡਾਈ ॥ 

ਧਰਤਨ ਪਰ ੈਉਰਵਾਤਰ ਨ ਿਾਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਰਾਤਤ ਤਿ ਸਵੋਤਹ ਤਦਨ ਕਰਤਹ ਕਾਮ ॥ 

ਇਕੁ ਤਖਨ ੁਲਤੇਹ ਨ ਹਤਰ ਕ ੋਨਾਮ ॥੨॥ 

ਹਾਤਥ ਤ ਡੋਰ ਮੁਤਖ ਖਾਇਓ ਤਿੰਿੋਰ ॥ 

ਮਰਤੀ ਿਾਰ ਕਤਸ ਿਾਤਧਓ ਚਰੋ ॥੩॥ 

ਗੁਰਮਤਤ ਰਤਸ ਰਤਸ ਹਤਰ ਗੁਨ ਗਾਵੈ ॥ 

ਰਾਮੈ ਰਾਮ ਰਮਤ ਸੁਖੁ ਪਾਵੈ ॥੪॥ 

ਤਕਰਪਾ ਕਤਰ ਕੈ ਨਾਮੁ ਤਦਰਿਾਈ ॥ 

ਹਤਰ ਹਤਰ ਿਾਸੁ ਸੁਗਿੰਧ ਿਸਾਈ ॥੫॥ 

ਕਹਤ ਕਿੀਰ ਚੇਤਤ ਰੇ ਅਿੰਧਾ ॥ 

ਸਤਤ ਰਾਮੁ ਝੂਿਾ ਸਿ ੁਧਿੰਧਾ ॥੬॥੧੬॥ 
 
  



 1233 

ਚੋਆ ਚਿੰਦਨੁ ਅਿੰਤਕ ਚਿਾਵਉ ॥ 
 

ਗਉਿੀ ਮਹਲਾ ੧ ॥ (225-6) 

ਚੋਆ ਚਿੰਦਨੁ ਅਿੰਤਕ ਚਿਾਵਉ ॥ 

ਪਾਿ ਪਿਿੰਿਰ ਪਤਹਤਰ ਹਢਾਵਉ ॥ 

ਤਿਨੁ ਹਤਰ ਨਾਮ ਕਹਾ ਸੁਖੁ ਪਾਵਉ ॥੧॥ 

ਤਕਆ ਪਤਹਰਉ ਤਕਆ ਓਤਢ ਤਦਖਾਵਉ ॥ 

ਤਿਨੁ ਿਗਦੀਸ ਕਹਾ ਸੁਖੁ ਪਾਵਉ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਕਾਨੀ ਕੁਿੰਡਲ ਗਤਲ ਮੋਤੀਅਨ ਕੀ ਮਾਲਾ ॥ 

ਲਾਲ ਤਨਹਾਲੀ ਫੂਲ ਗੁਲਾਲਾ ॥ 

ਤਿਨੁ ਿਗਦੀਸ ਕਹਾ ਸੁਖੁ ਿਾਲਾ ॥੨॥ 

ਨੈਨ ਸਲਨੋੀ ਸੁਿੰਦਰ ਨਾਰੀ ॥ 

ਖੋਿ ਸੀਗਾਰ ਕਰ ੈਅਤਤ ਤਪਆਰੀ ॥ 

ਤਿਨੁ ਿਗਦੀਸ ਿਿੇ ਤਨਤ ਖੁਆਰੀ ॥੩॥ 

ਦਰ ਘਰ ਮਹਲਾ ਸੇਿ ਸੁਖਾਲੀ ॥ 

ਅਤਹਤਨਤਸ ਫੂਲ ਤਿਛਾਵ ੈਮਾਲੀ ॥ 

ਤਿਨੁ ਹਤਰ ਨਾਮ ਸ ੁਦੇਹ ਦੁਖਾਲੀ ॥੪॥ 

ਹੈਵਰ ਗੈਵਰ ਨੇਿ ੇਵਾਿੇ ॥ 

ਲਸਕਰ ਨੇਿ ਖਵਾਸੀ ਪਾਿੇ ॥ 

ਤਿਨੁ ਿਗਦੀਸ ਝੂਿੇ ਤਦਵਾਿੇ ॥੫॥ 

ਤਸਧੁ ਕਹਾਵਉ ਤਰਤਧ ਤਸਤਧ ਿਲੁਾਵਉ ॥ 

ਤਾਿ ਕੁਲਹ ਤਸਤਰ ਛਤ ੁਿਨਾਵਉ ॥ 

ਤਿਨੁ ਿਗਦੀਸ ਕਹਾ ਸਚੁ ਪਾਵਉ ॥੬॥ 

ਖਾਨੁ ਮਲੂਕ ੁਕਹਾਵਉ ਰਾਿਾ ॥ 

ਅਿੇ ਤਿੇ ਕੂਿੇ ਹੈ ਪਾਿਾ ॥ 

ਤਿਨੁ ਗੁਰ ਸਿਦ ਨ ਸਵਰਤਸ ਕਾਿਾ ॥੭॥ 

ਹਉਮੈ ਮਮਤਾ ਗੁਰ ਸਿਤਦ ਤਵਸਾਰੀ ॥ 

ਗੁਰਮਤਤ ਿਾਤਨਆ ਤਰਦੈ ਮੁਰਾਰੀ ॥ 

ਪਰਣਵਤਤ ਨਾਨਕ ਸਰਤਣ ਤੁਮਾਰੀ ॥੮॥੧੦॥ 
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ਚੋਿੀ ਮੇਰੇ ਗੋਤਵਿੰਦਾ ਚੋਿੀ ਮੇਰ ੇਤਪਆਤਰਆ ਹਤਰ ਪਰਿੁ ਮਰੇਾ ਚੋਿੀ ਿੀਉ ॥ 
 

ਗਉਿੀ ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੪ ॥ (174-9) 

ਚੋਿੀ ਮੇਰ ੇਗੋਤਵਿੰਦਾ ਚੋਿੀ ਮੇਰੇ ਤਪਆਤਰਆ ਹਤਰ ਪਰਿੁ ਮੇਰਾ ਚਿੋੀ ਿੀਉ ॥ 

ਹਤਰ ਆਪ ੇਕਾਨ ੁਉਪਾਇਦਾ ਮੇਰੇ ਗੋਤਵਦਾ ਹਤਰ ਆਪੇ ਗੋਪੀ ਖਿੋੀ ਿੀਉ ॥ 

ਹਤਰ ਆਪ ੇਸਿ ਘਿ ਿੋਗਦਾ ਮੇਰੇ ਗੋਤਵਿੰਦਾ ਆਪੇ ਰਸੀਆ ਿਗੋੀ ਿੀਉ ॥ 

ਹਤਰ ਸੁਿਾਣੁ ਨ ਿੁਲਈ ਮੇਰੇ ਗੋਤਵਿੰਦਾ ਆਪ ੇਸਤਤਗੁਰੁ ਿੋਗੀ ਿੀਉ ॥੧॥ 
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ਛਡਾਇ ਲੀਓ ਮਹਾ ਿਲੀ ਤੇ ਅਪਨੇ ਚਰਨ ਪਰਾਤਤ ॥ 
 

ਧਨਾਸਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (681-2) 

ਛਡਾਇ ਲੀਓ ਮਹਾ ਿਲੀ ਤੇ ਅਪਨ ੇਚਰਨ ਪਰਾਤਤ ॥ 

ਏਕੁ ਨਾਮੁ ਦੀਓ ਮਨ ਮਿੰਤਾ ਤਿਨਤਸ ਨ ਕਤਹੂ ਿਾਤਤ ॥੧॥ 

ਸਤਤਗੁਤਰ ਪੂਰ ੈਕੀਨੀ ਦਾਤਤ ॥ 

ਹਤਰ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਦੀਓ ਕੀਰਤਨ ਕਉ ਿਈ ਹਮਾਰੀ ਗਾਤਤ ॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਅਿੰਗੀਕਾਰੁ ਕੀਓ ਪਰਤਿ ਅਪੁਨ ੈਿਗਤਨ ਕੀ ਰਾਖੀ ਪਾਤਤ ॥ 

ਨਾਨਕ ਚਰਨ ਗਹ ੇਪਰਿ ਅਪਨ ੇਸੁਖੁ ਪਾਇਓ ਤਦਨ ਰਾਤਤ ॥੨॥੧੦॥੪੧॥ 
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ਛਾਤਡ ਤਵਡਾਣੀ ਤਾਤਤ ਮੂਿੇ ॥ 
 

ਰਾਮਕਲੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (889-17) 

ਤਸਿੰਚਤਹ ਦਰਿੁ ਦੇਤਹ ਦੁਖ ੁਲਗੋ ॥ 

ਤੇਰ ੈਕਾਤਿ ਨ ਅਵਰਾ ਿਗੋ ॥ 

ਕਤਰ ਅਹਿੰਕਾਰੁ ਹੋਇ ਵਰਤਤਹ ਅਿੰਧ ॥ 

ਿਮ ਕੀ ਿੇਵਿੀ ਤ ੂਆਗੈ ਿਿੰਧ ॥੧॥ 

ਛਾਤਡ ਤਵਡਾਣੀ ਤਾਤਤ ਮੂਿੇ ॥ 

ਈਹਾ ਿਸਨਾ ਰਾਤਤ ਮੂਿੇ ॥ 

ਮਾਇਆ ਕ ੇਮਾਤੇ ਤੈ ਉਤਿ ਚਲਨਾ ॥ 

ਰਾਤਚ ਰਤਹਓ ਤ ੂਸਿੰਤਗ ਸੁਪਨਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਿਾਲ ਤਿਵਸਥਾ ਿਾਤਰਕੁ ਅਿੰਧ ॥ 

ਿਤਰ ਿੋਿਤਨ ਲਾਗਾ ਦੁਰਗਿੰਧ ॥ 

ਤਤਰਤੀਅ ਤਿਵਸਥਾ ਤਸਿੰਚ ੇਮਾਇ ॥ 

ਤਿਰਤਧ ਿਇਆ ਛੋਤਡ ਚਤਲਓ ਪਛੁਤਾਇ ॥੨॥ 

ਤਚਰਿੰਕਾਲ ਪਾਈ ਦਲੁਿ ਦੇਹ ॥ 

ਨਾਮ ਤਿਹੂਣੀ ਹੋਈ ਖੇਹ ॥ 

ਪਸੂ ਪਰੇਤ ਮੁਗਧ ਤੇ ਿੁਰੀ ॥ 

ਤਤਸਤਹ ਨ ਿੂਝ ੈਤਿਤਨ ਏਹ ਤਸਰੀ ॥੩॥ 

ਸੁਤਣ ਕਰਤਾਰ ਗੋਤਵਿੰਦ ਗੋਪਾਲ ॥ 

ਦੀਨ ਦਇਆਲ ਸਦਾ ਤਕਰਪਾਲ ॥ 

ਤੁਮਤਹ ਛਡਾਵਹੁ ਛੁਿਕਤਹ ਿਿੰਧ ॥ 

ਿਖਤਸ ਤਮਲਾਵਹੁ ਨਾਨਕ ਿਗ ਅਿੰਧ ॥੪॥੧੨॥੨੩॥ 
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ਛੋਤਡ ਛੋਤਡ ਰੇ ਪਾਖਿੰਡੀ ਮਨ ਕਪਿੁ ਨ ਕੀਿੈ ॥ 
 

ਰਾਮਕਲੀ ਘਰੁ ੨ ॥ (973-10) 

ਿਾਨਾਰਸੀ ਤਪੁ ਕਰ ੈਉਲਤਿ ਤੀਰਥ ਮਰੈ ਅਗਤਨ ਦਹੈ ਕਾਇਆ ਕਲਪ ੁਕੀਿ ੈ॥ 

ਅਸੁਮੇਧ ਿਗੁ ਕੀਿ ੈਸੋਨਾ ਗਰਿ ਦਾਨੁ ਦੀਿੈ ਰਾਮ ਨਾਮ ਸਤਰ ਤਊ ਨ ਪੂਿ ੈ॥੧॥ 

ਛੋਤਡ ਛਤੋਡ ਰ ੇਪਾਖਿੰਡੀ ਮਨ ਕਪਿੁ ਨ ਕੀਿ ੈ॥ 

ਹਤਰ ਕਾ ਨਾਮੁ ਤਨਤ ਤਨਤਤਹ ਲੀਿ ੈ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਗਿੰਗਾ ਿਉ ਗੋਦਾਵਤਰ ਿਾਈਐ ਕੁਿੰਤਿ ਿਉ ਕੇਦਾਰ ਨਹਾਈਐ ਗੋਮਤੀ ਸਹਸ ਗਊ ਦਾਨੁ ਕੀਿ ੈ॥ 

ਕੋਤਿ ਿਉ ਤੀਰਥ ਕਰ ੈਤਨ ੁਿਉ ਤਹਵਾਲ ੇਗਾਰ ੈਰਾਮ ਨਾਮ ਸਤਰ ਤਊ ਨ ਪੂਿ ੈ॥੨॥ 

ਅਸੁ ਦਾਨ ਗਿ ਦਾਨ ਤਸਹਿਾ ਨਾਰੀ ਿੂਤਮ ਦਾਨ ਐਸੋ ਦਾਨੁ ਤਨਤ ਤਨਤਤਹ ਕੀਿ ੈ॥ 

ਆਤਮ ਿਉ ਤਨਰਮਾਇਲ ੁਕੀਿ ੈਆਪ ਿਰਾਿਤਰ ਕਿੰਚਨ ੁਦੀਿੈ ਰਾਮ ਨਾਮ ਸਤਰ ਤਊ ਨ ਪੂਿ ੈ॥੩॥ 

ਮਨਤਹ ਨ ਕੀਿ ੈਰਸੋੁ ਿਮਤਹ ਨ ਦੀਿੈ ਦੋਸੁ ਤਨਰਮਲ ਤਨਰਿਾਣ ਪਦੁ ਚੀਤਨਹ ਲੀਿ ੈ॥ 

ਿਸਰਥ ਰਾਇ ਨਿੰਦੁ ਰਾਿਾ ਮੇਰਾ ਰਾਮ ਚਿੰਦ ੁਪਰਣਵੈ ਨਾਮਾ ਤਤੁ ਰਸੁ ਅਿੰਤਮਰਤ ੁਪੀਿ ੈ॥੪॥੪॥ 
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ਛੋਤਡ ਿਾਤਹ ਸੇ ਕਰਤਹ ਪਰਾਲ ॥ 
 

ਧਨਾਸਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ਘਰੁ ੨ ਚਉਪਦ ੇ (676-7) 

ਛੋਤਡ ਿਾਤਹ ਸ ੇਕਰਤਹ ਪਰਾਲ ॥ 

ਕਾਤਮ ਨ ਆਵਤਹ ਸ ੇਿਿੰਿਾਲ ॥ 

ਸਿੰਤਗ ਨ ਚਾਲਤਹ ਤਤਨ ਤਸਉ ਹੀਤ ॥ 

ਿੋ ਿੈਰਾਈ ਸੇਈ ਮੀਤ ॥੧॥ 

ਐਸੇ ਿਰਤਮ ਿੁਲ ੇਸਿੰਸਾਰਾ ॥ 

ਿਨਮੁ ਪਦਾਰਥ ੁਖੋਇ ਗਵਾਰਾ ॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਸਾਚੁ ਧਰਮੁ ਨਹੀ ਿਾਵ ੈਡੀਿਾ ॥ 

ਝੂਿ ਧੋਹ ਤਸਉ ਰਤਚਓ ਮੀਿਾ ॥ 

ਦਾਤਤ ਤਪਆਰੀ ਤਵਸਤਰਆ ਦਾਤਾਰਾ ॥ 

ਿਾਣ ੈਨਾਹੀ ਮਰਣ ੁਤਵਚਾਰਾ ॥੨॥ 

ਵਸਤੁ ਪਰਾਈ ਕਉ ਉਤਿ ਰੋਵ ੈ॥ 

ਕਰਮ ਧਰਮ ਸਗਲਾ ਈ ਖੋਵ ੈ॥ 

ਹੁਕਮੁ ਨ ਿੂਝ ੈਆਵਣ ਿਾਣ ੇ॥ 

ਪਾਪ ਕਰ ੈਤਾ ਪਛੋਤਾਣੇ ॥੩॥ 

ਿੋ ਤੁਧੁ ਿਾਵ ੈਸੋ ਪਰਵਾਣ ੁ॥ 

ਤੇਰੇ ਿਾਣ ੇਨੋ ਕੁਰਿਾਣੁ ॥ 

ਨਾਨਕ ੁਗਰੀਿੁ ਿਿੰਦਾ ਿਨੁ ਤੇਰਾ ॥ 

ਰਾਤਖ ਲਇੇ ਸਾਤਹਿੁ ਪਰਿ ੁਮੇਰਾ ॥੪॥੧॥੨੨॥ 
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ਛੋਤਡ ਨ ਿਾਈ ਸਦ ਹੀ ਸਿੰਗ ੇਅਨਤਦਨ ੁਗੁਰ ਤਮਤਲ ਗਾਏ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
 

ਰਾਗੁ ਦੇਵਗਿੰਧਾਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ਘਰੁ ੩     (533-14) 

ਮੀਤਾ ਐਸੇ ਹਤਰ ਿੀਉ ਪਾਏ ॥ 

ਛੋਤਡ ਨ ਿਾਈ ਸਦ ਹੀ ਸਿੰਗੇ ਅਨਤਦਨ ੁਗੁਰ ਤਮਤਲ ਗਾਏ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਤਮਤਲਓ ਮਨੋਹਰੁ ਸਰਿ ਸੁਖਨੈਾ ਤਤਆਤਗ ਨ ਕਤਹੂ ਿਾਏ ॥ 

ਅਤਨਕ ਅਤਨਕ ਿਾਤਤ ਿਹੁ ਪਖੇੇ ਤਪਰਅ ਰੋਮ ਨ ਸਮਸਤਰ ਲਾਏ ॥੧॥ 

ਮਿੰਦਤਰ ਿਾਗੁ ਸੋਿ ਦੁਆਰ ੈਅਨਹਤ ਰੁਣੁ ਝੁਣੁ ਲਾਏ ॥ 

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਸਦਾ ਰਿੰਗੁ ਮਾਣ ੇਤਗਰਹ ਤਪਰਅ ਥੀਤੇ ਸਦ ਥਾਏ ॥੨॥੧॥੨੭॥ 
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ਿਿੰਤਮਆ ਪੂਤ ੁਿਗਤੁ ਗੋਤਵਿੰਦ ਕਾ ॥ 
 

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (396-2) 

ਸਤਤਗੁਰ ਸਾਚੈ ਦੀਆ ਿਤੇਿ ॥ 

ਤਚਰੁ ਿੀਵਨ ੁਉਪਤਿਆ ਸਿੰਿੋਤਗ ॥ 

ਉਦਰੈ ਮਾਤਹ ਆਇ ਕੀਆ ਤਨਵਾਸ ੁ॥ 

ਮਾਤਾ ਕੈ ਮਤਨ ਿਹੁਤੁ ਤਿਗਾਸੁ ॥੧॥ 

ਿਿੰਤਮਆ ਪੂਤੁ ਿਗਤ ੁਗੋਤਵਿੰਦ ਕਾ ॥ 

ਪਰਗਤਿਆ ਸਿ ਮਤਹ ਤਲਤਖਆ ਧੁਰ ਕਾ ॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਦਸੀ ਮਾਸੀ ਹੁਕਤਮ ਿਾਲਕ ਿਨਮੁ ਲੀਆ ॥ 

ਤਮਤਿਆ ਸੋਗੁ ਮਹਾ ਅਨਿੰਦ ੁਥੀਆ ॥ 

ਗੁਰਿਾਣੀ ਸਖੀ ਅਨਿੰਦੁ ਗਾਵ ੈ॥ 

ਸਾਚੇ ਸਾਤਹਿ ਕੈ ਮਤਨ ਿਾਵ ੈ॥੨॥ 

ਵਧੀ ਵੇਤਲ ਿਹੁ ਪੀਿੀ ਚਾਲੀ ॥ 

ਧਰਮ ਕਲਾ ਹਤਰ ਿਿੰਤਧ ਿਹਾਲੀ ॥ 

ਮਨ ਤਚਿੰਤਦਆ ਸਤਤਗੁਰੂ ਤਦਵਾਇਆ ॥ 

ਿਏ ਅਤਚਿੰਤ ਏਕ ਤਲਵ ਲਾਇਆ ॥੩॥ 

ਤਿਉ ਿਾਲਕ ੁਤਪਤਾ ਊਪਤਰ ਕਰੇ ਿਹੁ ਮਾਣੁ ॥ 

ਿੁਲਾਇਆ ਿੋਲ ੈਗੁਰ ਕੈ ਿਾਤਣ ॥ 

ਗੁਝੀ ਛਿੰਨੀ ਨਾਹੀ ਿਾਤ ॥ 

ਗੁਰੁ ਨਾਨਕ ੁਤੁਿਾ ਕੀਨੀ ਦਾਤਤ ॥੪॥੭॥੧੦੧॥ 
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ਿਉ ਹਮ ਿਾਂਧੇ ਮੋਹ ਫਾਸ ਹਮ ਪਰੇਮ ਿਧਤਨ ਤੁਮ ਿਾਧ ੇ॥ 
 

ਸਰੋਤਿ ਰਤਵਦਾਸ ਿੀਉ ॥ (658-3) 

ਿਉ ਹਮ ਿਾਂਧੇ ਮੋਹ ਫਾਸ ਹਮ ਪਰੇਮ ਿਧਤਨ ਤੁਮ ਿਾਧੇ ॥ 

ਅਪਨ ੇਛੂਿਨ ਕ ੋਿਤਨੁ ਕਰਹੁ ਹਮ ਛੂਿੇ ਤਮੁ ਆਰਾਧੇ ॥੧॥ 

ਮਾਧਵ ੇਿਾਨਤ ਹਹੁ ਿਸੈੀ ਤੈਸੀ ॥ 

ਅਿ ਕਹਾ ਕਰਹੁਗੇ ਐਸੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਮੀਨੁ ਪਕਤਰ ਫਾਂਤਕਓ ਅਰ ੁਕਾਤਿਓ ਰਾਂਤਧ ਕੀਓ ਿਹੁ ਿਾਨੀ ॥ 

ਖਿੰਡ ਖਿੰਡ ਕਤਰ ਿੋਿਨੁ ਕੀਨੋ ਤਊ ਨ ਤਿਸਤਰਓ ਪਾਨੀ ॥੨॥ 

ਆਪਨ ਿਾਪੈ ਨਾਹੀ ਤਕਸੀ ਕ ੋਿਾਵਨ ਕ ੋਹਤਰ ਰਾਿਾ ॥ 

ਮੋਹ ਪਿਲ ਸਿੁ ਿਗਤ ੁਤਿਆਤਪਓ ਿਗਤ ਨਹੀ ਸਿੰਤਾਪਾ ॥੩॥ 

ਕਤਹ ਰਤਵਦਾਸ ਿਗਤਤ ਇਕ ਿਾਢੀ ਅਿ ਇਹ ਕਾ ਤਸਉ ਕਹੀਐ ॥ 

ਿਾ ਕਾਰਤਨ ਹਮ ਤੁਮ ਆਰਾਧੇ ਸੋ ਦੁਖੁ ਅਿਹੂ ਸਹੀਐ ॥੪॥੨॥ 
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ਿਉ ਤਕਰਪਾ ਗੋਤਿਿੰਦ ਿਈ ॥ 
 

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (402-6) 

ਅਪੁਸਿ ਿਾਤ ਤੇ ਿਈ ਸੀਧਰੀ ਦੂਤ ਦੁਸਿ ਸਿਨਈ ॥ 

ਅਿੰਧਕਾਰ ਮਤਹ ਰਤਨੁ ਪਰਗਾਤਸਓ ਮਲੀਨ ਿੁਤਧ ਹਛਨਈ ॥੧॥ 

ਿਉ ਤਕਰਪਾ ਗੋਤਿਿੰਦ ਿਈ ॥ 

ਸੁਖ ਸਿੰਪਤਤ ਹਤਰ ਨਾਮ ਫਲ ਪਾਏ ਸਤਤਗੁਰ ਤਮਲਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਮੋਤਹ ਤਕਰਪਨ ਕਉ ਕੋਇ ਨ ਿਾਨਤ ਸਗਲ ਿਵਨ ਪਰਗਿਈ ॥ 

ਸਿੰਤਗ ਿੈਿਨੋ ਕਹੀ ਨ ਪਾਵਤ ਹੁਤਣ ਸਗਲ ਚਰਣ ਸੇਵਈ ॥੨॥ 

ਆਢ ਆਢ ਕਉ ਤਫਰਤ ਢੂਿੰਢਤੇ ਮਨ ਸਗਲ ਤਤਰਸਨ ਿੁਤਝ ਗਈ ॥ 

ਏਕੁ ਿੋਲੁ ਿੀ ਖਵਤ ੋਨਾਹੀ ਸਾਧਸਿੰਗਤਤ ਸੀਤਲਈ ॥੩॥ 

ਏਕ ਿੀਹ ਗੁਣ ਕਵਨ ਵਖਾਨ ੈਅਗਮ ਅਗਮ ਅਗਮਈ ॥ 

ਦਾਸੁ ਦਾਸ ਦਾਸ ਕੋ ਕਰੀਅਹੁ ਿਨ ਨਾਨਕ ਹਤਰ ਸਰਣਈ ॥੪॥੨॥੧੨੪॥ 
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ਿਉ ਤੁਮ ਤਗਤਰਵਰ ਤਉ ਹਮ ਮੋਰਾ ॥ 
 

ਸਰੋਤਿ ਰਤਵਦਾਸ ਿੀਉ ॥ (658-17) 

ਿਉ ਤੁਮ ਤਗਤਰਵਰ ਤਉ ਹਮ ਮੋਰਾ ॥ 

ਿਉ ਤੁਮ ਚਿੰਦ ਤਉ ਹਮ ਿਏ ਹੈ ਚਕੋਰਾ ॥੧॥ 

ਮਾਧਵ ੇਤੁਮ ਨ ਤੋਰਹੁ ਤਉ ਹਮ ਨਹੀ ਤੋਰਤਹ ॥ 

ਤੁਮ ਤਸਉ ਤੋਤਰ ਕਵਨ ਤਸਉ ਿਰੋਤਹ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਿਉ ਤੁਮ ਦੀਵਰਾ ਤਉ ਹਮ ਿਾਤੀ ॥ 

ਿਉ ਤੁਮ ਤੀਰਥ ਤਉ ਹਮ ਿਾਤੀ ॥੨॥ 

ਸਾਚੀ ਪਰੀਤਤ ਹਮ ਤੁਮ ਤਸਉ ਿਰੋੀ ॥ 

ਤੁਮ ਤਸਉ ਿਤੋਰ ਅਵਰ ਸਿੰਤਗ ਤੋਰੀ ॥੩॥ 

ਿਹ ਿਹ ਿਾਉ ਤਹਾ ਤੇਰੀ ਸਵੇਾ ॥ 

ਤੁਮ ਸ ੋਿਾਕੁਰੁ ਅਉਰੁ ਨ ਦੇਵਾ ॥੪॥ 

ਤੁਮਰੇ ਿਿਨ ਕਿਤਹ ਿਮ ਫਾਂਸਾ ॥ 

ਿਗਤਤ ਹੇਤ ਗਾਵ ੈਰਤਵਦਾਸਾ ॥੫॥੫॥ 
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ਿਉ ਪ ੈਹਮ ਨ ਪਾਪ ਕਰਿੰਤਾ ਅਹੇ ਅਨਿੰਤਾ ॥ 
 

ਤਸਰੀਰਾਗੁ ਰਤਵਦਾਸ ਿੀਉ ॥ (93-15) 

ਤੋਹੀ ਮੋਹੀ ਮੋਹੀ ਤੋਹੀ ਅਿੰਤਰੁ ਕੈਸਾ ॥ 

ਕਨਕ ਕਤਿਕ ਿਲ ਤਰਿੰਗ ਿਸੈਾ ॥੧॥ 

ਿਉ ਪੈ ਹਮ ਨ ਪਾਪ ਕਰਿੰਤਾ ਅਹੇ ਅਨਿੰਤਾ ॥ 

ਪਤਤਤ ਪਾਵਨ ਨਾਮੁ ਕੈਸ ੇਹੁਿੰਤਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਤੁਮਹ ਿੁ ਨਾਇਕ ਆਛਹੁ ਅਿੰਤਰਿਾਮੀ ॥ 

ਪਰਿ ਤ ੇਿਨੁ ਿਾਨੀਿ ੈਿਨ ਤ ੇਸਆੁਮੀ ॥੨॥ 

ਸਰੀਰੁ ਆਰਾਧੈ ਮੋ ਕਉ ਿੀਚਾਰੁ ਦੇਹੂ ॥ 

ਰਤਵਦਾਸ ਸਮ ਦਲ ਸਮਝਾਵ ੈਕੋਊ ॥੩॥ 
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ਿਉ ਮੈ ਕੀਓ ਸਗਲ ਸੀਗਾਰਾ ॥ 
 

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (373-10) 

ਿਉ ਮੈ ਕੀਓ ਸਗਲ ਸੀਗਾਰਾ ॥ 

ਤਉ ਿੀ ਮੇਰਾ ਮਨ ੁਨ ਪਤੀਆਰਾ ॥ 

ਅਤਨਕ ਸਗੁਿੰਧਤ ਤਨ ਮਤਹ ਲਾਵਉ ॥ 

ਓਹੁ ਸੁਖੁ ਤਤਲੁ ਸਮਾਤਨ ਨਹੀ ਪਾਵਉ ॥ 

ਮਨ ਮਤਹ ਤਚਤਵਉ ਐਸੀ ਆਸਾਈ ॥ 

ਤਪਰਅ ਦੇਖਤ ਿੀਵਉ ਮੇਰੀ ਮਾਈ ॥੧॥ 

ਮਾਈ ਕਹਾ ਕਰਉ ਇਹੁ ਮਨੁ ਨ ਧੀਰ ੈ॥ 

ਤਪਰਅ ਪਰੀਤਮ ਿੈਰਾਗੁ ਤਹਰ ੈ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਿਸਤਰ ਤਿਿੂਖਨ ਸੁਖ ਿਹੁਤ ਤਿਸੇਖੈ ॥ 

ਓਇ ਿੀ ਿਾਨਉ ਤਕਤੈ ਨ ਲੇਖੈ ॥ 

ਪਤਤ ਸੋਿਾ ਅਰ ੁਮਾਨੁ ਮਹਤੁ ॥ 

ਆਤਗਆਕਾਰੀ ਸਗਲ ਿਗਤੁ ॥ 

ਤਗਰਹੁ ਐਸਾ ਹੈ ਸੁਿੰਦਰ ਲਾਲ ॥ 

ਪਰਿ ਿਾਵਾ ਤਾ ਸਦਾ ਤਨਹਾਲ ॥੨॥ 

ਤਿਿੰਿਨ ਿੋਿਨ ਅਤਨਕ ਪਰਕਾਰ ॥ 

ਰਿੰਗ ਤਮਾਸ ੇਿਹੁਤੁ ਤਿਸਥਾਰ ॥ 

ਰਾਿ ਤਮਲਖ ਅਰ ੁਿਹੁਤੁ ਫੁਰਮਾਇਤਸ ॥ 

ਮਨੁ ਨਹੀ ਧਰਾਪੈ ਤਤਰਸਨਾ ਨਾ ਿਾਇਤਸ ॥ 

ਤਿਨੁ ਤਮਲਿੇ ਇਹੁ ਤਦਨੁ ਨ ਤਿਹਾਵੈ ॥ 

ਤਮਲੈ ਪਰਿੂ ਤਾ ਸਿ ਸੁਖ ਪਾਵੈ ॥੩॥ 

ਖੋਿਤ ਖੋਿਤ ਸੁਨੀ ਇਹ ਸੋਇ ॥ 

ਸਾਧਸਿੰਗਤਤ ਤਿਨੁ ਤਤਰਓ ਨ ਕੋਇ ॥ 

ਤਿਸੁ ਮਸਤਤਕ ਿਾਗੁ ਤਤਤਨ ਸਤਤਗੁਰੁ ਪਾਇਆ ॥ 

ਪੂਰੀ ਆਸਾ ਮਨੁ ਤਤਰਪਤਾਇਆ ॥ 

ਪਰਿ ਤਮਤਲਆ ਤਾ ਚੂਕੀ ਡਿੰਝਾ ॥ 

ਨਾਨਕ ਲਧਾ ਮਨ ਤਨ ਮਿੰਝਾ ॥੪॥੧੧॥ 
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ਿਗ ਮੋਹਨੀ ਹਮ ਤਤਆਤਗ ਗਵਾਈ ॥ 
 

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (392-6) 

ਇਨਹ ਤਸਉ ਪਰੀਤਤ ਕਰੀ ਘਨੇਰੀ ॥ 

ਿਉ ਤਮਲੀਐ ਤਉ ਵਧ ੈਵਧੇਰੀ ॥ 

ਗਤਲ ਚਮਿੀ ਿਉ ਛੋਡ ੈਨਾਹੀ ॥ 

ਲਾਤਗ ਛੁਿੋ ਸਤਤਗੁਰ ਕੀ ਪਾਈ ॥੧॥ 

ਿਗ ਮੋਹਨੀ ਹਮ ਤਤਆਤਗ ਗਵਾਈ ॥ 

ਤਨਰਗੁਨੁ ਤਮਤਲਓ ਵਿੀ ਵਧਾਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਐਸੀ ਸਿੰਦਤਰ ਮਨ ਕਉ ਮੋਹੈ ॥ 

ਿਾਤਿ ਘਾਤਿ ਤਗਰਤਹ ਿਤਨ ਿਤਨ ਿੋਹੈ ॥ 

ਮਤਨ ਤਤਨ ਲਾਗੈ ਹੋਇ ਕੈ ਮੀਿੀ ॥ 

ਗੁਰ ਪਰਸਾਤਦ ਮੈ ਖੋਿੀ ਡੀਿੀ ॥੨॥ 

ਅਗਰਕ ਉਸ ਕੇ ਵਡੇ ਿਗਾਊ ॥ 

ਛੋਡਤਹ ਨਾਹੀ ਿਾਪ ਨ ਮਾਊ ॥ 

ਮੇਲੀ ਅਪਨੇ ਉਤਨ ਲੇ ਿਾਂਧੇ ॥ 

ਗੁਰ ਤਕਰਪਾ ਤ ੇਮ ੈਸਗਲੇ ਸਾਧ ੇ॥੩॥ 

ਅਿ ਮੋਰ ੈਮਤਨ ਿਇਆ ਅਨਿੰਦ ॥ 

ਿਉ ਚੂਕਾ ਿੂਿੇ ਸਤਿ ਫਿੰਦ ॥ 

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਿਾ ਸਤਤਗੁਰੁ ਪਾਇਆ ॥ 

ਘਰੁ ਸਗਲਾ ਮੈ ਸੁਖੀ ਿਸਾਇਆ ॥੪॥੩੬॥੮੭॥ 
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ਿਤਗ ਸਤੁਿਤੁ ਕੀਰਤਤ ਨਾਮ ੁਹੈ ਮਰੇੀ ਤਿਿੰਦੁਿੀਏ ਹਤਰ ਕੀਰਤਤ ਹਤਰ ਮਤਨ ਧਾਰੇ ਰਾਮ ॥ 
 

ਤਿਹਾਗਿਾ ਮਹਲਾ ੪ ॥ (539-5) 

ਿਤਗ ਸਤੁਿਤੁ ਕੀਰਤਤ ਨਾਮੁ ਹੈ ਮੇਰੀ ਤਿਿੰਦੁਿੀਏ ਹਤਰ ਕੀਰਤਤ ਹਤਰ ਮਤਨ ਧਾਰੇ ਰਾਮ ॥ 

ਹਤਰ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਪਤਵਤ ੁਹੈ ਮੇਰੀ ਤਿਿੰਦੁਿੀਏ ਿਤਪ ਹਤਰ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਉਧਾਰੇ ਰਾਮ ॥ 

ਸਿ ਤਕਲਤਵਖ ਪਾਪ ਦੁਖ ਕਤਿਆ ਮੇਰੀ ਤਿਿੰਦੁਿੀਏ ਮਲ ੁਗੁਰਮੁਤਖ ਨਾਤਮ ਉਤਾਰੇ ਰਾਮ ॥ 

ਵਡ ਪਿੰਨੀ ਹਤਰ ਤਧਆਇਆ ਿਨ ਨਾਨਕ ਹਮ ਮੂਰਖ ਮੁਗਧ ਤਨਸਤਾਰ ੇਰਾਮ ॥੧॥ 

ਿੋ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਤਧਆਇਦ ੇਮੇਰੀ ਤਿਿੰਦੁਿੀਏ ਤਤਨਾ ਪਿੰਚੇ ਵਸਗਤਤ ਆਏ ਰਾਮ ॥ 

ਅਿੰਤਤਰ ਨਵ ਤਨਤਧ ਨਾਮੁ ਹੈ ਮਰੇੀ ਤਿਿੰਦੁਿੀਏ ਗੁਰ ੁਸਤਤਗੁਰੁ ਅਲਖੁ ਲਖਾਏ ਰਾਮ ॥ 

ਗੁਤਰ ਆਸਾ ਮਨਸਾ ਪੂਰੀਆ ਮੇਰੀ ਤਿਿੰਦੁਿੀਏ ਹਤਰ ਤਮਤਲਆ ਿੁਖ ਸਿ ਿਾਏ ਰਾਮ ॥ 

ਧੁਤਰ ਮਸਤਤਕ ਹਤਰ ਪਰਤਿ ਤਲਤਖਆ ਮੇਰੀ ਤਿਿੰਦੁਿੀਏ ਿਨ ਨਾਨਕ ਹਤਰ ਗੁਣ ਗਾਏ ਰਾਮ ॥੨॥ 

ਹਮ ਪਾਪੀ ਿਲਵਿੰਚੀਆ ਮੇਰੀ ਤਿਿੰਦੁਿੀਏ ਪਰਦਰੋਹੀ ਿਗ ਮਾਇਆ ਰਾਮ ॥ 

ਵਡਿਾਗੀ ਗੁਰੁ ਪਾਇਆ ਮੇਰੀ ਤਿਿੰਦੁਿੀਏ ਗੁਤਰ ਪੂਰ ੈਗਤਤ ਤਮਤਤ ਪਾਇਆ ਰਾਮ ॥ 

ਗੁਤਰ ਅਿੰਤਮਰਤੁ ਹਤਰ ਮੁਤਖ ਚੋਇਆ ਮੇਰੀ ਤਿਿੰਦੁਿੀਏ ਤਫਤਰ ਮਰਦਾ ਿਹੁਤਿ ਿੀਵਾਇਆ ਰਾਮ ॥ 

ਿਨ ਨਾਨਕ ਸਤਤਗੁਰ ਿੋ ਤਮਲ ੇਮੇਰੀ ਤਿਿੰਦੁਿੀਏ ਤਤਨ ਕੇ ਸਿ ਦੁਖ ਗਵਾਇਆ ਰਾਮ ॥੩॥ 

ਅਤਤ ਊਤਮ ੁਹਤਰ ਨਾਮੁ ਹੈ ਮੇਰੀ ਤਿਿੰਦੁਿੀਏ ਤਿਤੁ ਿਤਪਐ ਪਾਪ ਗਵਾਤੇ ਰਾਮ ॥ 

ਪਤਤਤ ਪਤਵਤਰ ਗੁਤਰ ਹਤਰ ਕੀਏ ਮੇਰੀ ਤਿਿੰਦੁਿੀਏ ਚਹੁ ਕੁਿੰਡੀ ਚਹੁ ਿੁਤਗ ਿਾਤ ੇਰਾਮ ॥ 

ਹਉਮੈ ਮੈਲੁ ਸਿ ਉਤਰੀ ਮੇਰੀ ਤਿਿੰਦੁਿੀਏ ਹਤਰ ਅਿੰਤਮਰਤਤ ਹਤਰ ਸਤਰ ਨਾਤ ੇਰਾਮ ॥ 

ਅਪਰਾਧੀ ਪਾਪੀ ਉਧਰ ੇਮੇਰੀ ਤਿਿੰਦੁਿੀਏ ਿਨ ਨਾਨਕ ਤਖਨੁ ਹਤਰ ਰਾਤੇ ਰਾਮ ॥੪॥੩॥ 
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ਿਗਤ ਉਧਾਰਨ ਨਾਮ ਤਪਰਅ ਤੇਰ ੈ॥ 
 

ਕਾਨਿਾ ਮਹਲਾ ੫ ਘਰੁ ੬  (1304-12) 

ਿਗਤ ਉਧਾਰਨ ਨਾਮ ਤਪਰਅ ਤਰੇ ੈ॥ 

ਨਵ ਤਨਤਧ ਨਾਮੁ ਤਨਧਾਨ ੁਹਤਰ ਕੇਰ ੈ॥ 

ਹਤਰ ਰਿੰਗ ਰਿੰਗ ਰਿੰਗ ਅਨਪੂੇਰ ੈ॥ 

ਕਾਹੇ ਰੇ ਮਨ ਮੋਤਹ ਮਗਨੇਰ ੈ॥ 

ਨੈਨਹੁ ਦੇਖ ੁਸਾਧ ਦਰਸੇਰ ੈ॥ 

ਸੋ ਪਾਵ ੈਤਿਸ ੁਤਲਖਤੁ ਤਲਲੇਰ ੈ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਸੇਵਉ ਸਾਧ ਸਿੰਤ ਚਰਨੇਰ ੈ॥ 

ਿਾਂਛਉ ਧੂਤਰ ਪਤਵਤਰ ਕਰੇਰ ੈ॥ 

ਅਿਸਤਿ ਮਿਨ ੁਮੈਲੁ ਕਿੇਰ ੈ॥ 

ਸਾਤਸ ਸਾਤਸ ਤਧਆਵਹੁ ਮੁਖ ੁਨਹੀ ਮੋਰ ੈ॥ 

ਤਕਛੁ ਸਿੰਤਗ ਨ ਚਾਲੈ ਲਾਖ ਕਰਰੋ ੈ॥ 

ਪਰਿ ਿੀ ਕ ੋਨਾਮੁ ਅਿੰਤਤ ਪੁਕਰੋਰ ੈ॥੧॥ 

ਮਨਸਾ ਮਾਤਨ ਏਕ ਤਨਰਿੰਕੇਰ ੈ॥ 

ਸਗਲ ਤਤਆਗਹੁ ਿਾਉ ਦੂਿੇਰ ੈ॥ 

ਕਵਨ ਕਹਾਂ ਹਉ ਗੁਨ ਤਪਰਅ ਤਰੇ ੈ॥ 

ਿਰਤਨ ਨ ਸਾਕਉ ਏਕ ਿੁਲੇਰ ੈ॥ 

ਦਰਸਨ ਤਪਆਸ ਿਹੁਤੁ ਮਤਨ ਮੇਰ ੈ॥ 

ਤਮਲੁ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਿਗਤ ਗੁਰ ਕੇਰ ੈ॥੨॥੧॥੩੪॥ 
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ਿਗਤ ਮੈ ਝੂਿੀ ਦੇਖੀ ਪਰੀਤਤ ॥ 
 

ਦੇਵਗਿੰਧਾਰੀ ਮਹਲਾ ੯ ॥ (536-15) 

ਿਗਤ ਮੈ ਝੂਿੀ ਦੇਖੀ ਪਰੀਤਤ ॥ 

ਅਪਨ ੇਹੀ ਸੁਖ ਤਸਉ ਸਿ ਲਾਗੇ ਤਕਆ ਦਾਰਾ ਤਕਆ ਮੀਤ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਮੇਰਉ ਮੇਰਉ ਸਿੈ ਕਹਤ ਹੈ ਤਹਤ ਤਸਉ ਿਾਤਧਓ ਚੀਤ ॥ 

ਅਿੰਤਤ ਕਾਤਲ ਸਿੰਗੀ ਨਹ ਕੋਊ ਇਹ ਅਚਰਿ ਹੈ ਰੀਤਤ ॥੧॥ 

ਮਨ ਮੂਰਖ ਅਿਹੂ ਨਹ ਸਮਝਤ ਤਸਖ ਦ ੈਹਾਤਰਓ ਨੀਤ ॥ 

ਨਾਨਕ ਿਉਿਲੁ ਪਾਤਰ ਪਰ ੈਿਉ ਗਾਵੈ ਪਰਿ ਕ ੇਗੀਤ ॥੨॥੩॥੬॥੩੮॥੪੭॥ 
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ਿਗਤੁ ਿਲਿੰਦਾ ਰਤਖ ਲ ੈਆਪਣੀ ਤਕਰਪਾ ਧਾਤਰ ॥ 
 

ਸਲਕੋ ਮਃ ੩ ਤਿਲਾਵਲੁ ਕੀ ਵਾਰ (853-11) 

ਿਗਤੁ ਿਲਿੰਦਾ ਰਤਖ ਲ ੈਆਪਣੀ ਤਕਰਪਾ ਧਾਤਰ ॥ 

ਤਿਤੁ ਦੁਆਰ ੈਉਿਰ ੈਤਤਤੈ ਲੈਹੁ ਉਿਾਤਰ ॥ 

ਸਤਤਗੁਤਰ ਸੁਖੁ ਵੇਖਾਤਲਆ ਸਚਾ ਸਿਦੁ ਿੀਚਾਤਰ ॥ 

ਨਾਨਕ ਅਵਰੁ ਨ ਸੁਝਈ ਹਤਰ ਤਿਨੁ ਿਖਸਣਹਾਰੁ ॥੧॥ 
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ਿਤੁ ਸਤੁ ਸਿੰਿਮ ੁਸਾਚ ੁਤਦਰਿਾਇਆ ਸਾਚ ਸਿਤਦ ਰਤਸ ਲੀਣਾ ॥ 
 

ਰਾਮਕਲੀ ਦਖਣੀ ਮਹਲਾ ੧ ॥ (907-5) 

ਿਤੁ ਸਤੁ ਸਿੰਿਮੁ ਸਾਚੁ ਤਦਰਿਾਇਆ ਸਾਚ ਸਿਤਦ ਰਤਸ ਲੀਣਾ ॥੧॥ 

ਮੇਰਾ ਗੁਰੁ ਦਇਆਲੁ ਸਦਾ ਰਿੰਤਗ ਲੀਣਾ ॥ 

ਅਤਹਤਨਤਸ ਰਹੈ ਏਕ ਤਲਵ ਲਾਗੀ ਸਾਚ ੇਦੇਤਖ ਪਤੀਣਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਰਹੈ ਗਗਨ ਪੁਤਰ ਤਦਰਸਤਿ ਸਮਸੈਤਰ ਅਨਹਤ ਸਿਤਦ ਰਿੰਗੀਣਾ ॥੨॥ 

ਸਤੁ ਿਿੰਤਧ ਕੁਪੀਨ ਿਤਰਪਤੁਰ ਲੀਣਾ ਤਿਹਵਾ ਰਿੰਤਗ ਰਸੀਣਾ ॥੩॥ 

ਤਮਲੈ ਗੁਰ ਸਾਚੇ ਤਿਤਨ ਰਚ ੁਰਾਚੇ ਤਕਰਤੁ ਵੀਚਾਤਰ ਪਤੀਣਾ ॥੪॥ 

ਏਕ ਮਤਹ ਸਰਿ ਸਰਿ ਮਤਹ ਏਕਾ ਏਹ ਸਤਤਗੁਤਰ ਦੇਤਖ ਤਦਖਾਈ ॥੫॥ 

ਤਿਤਨ ਕੀਏ ਖਿੰਡ ਮਿੰਡਲ ਿਰਹਮਿੰਡਾ ਸੋ ਪਰਿੁ ਲਖਨ ੁਨ ਿਾਈ ॥੬॥ 

ਦੀਪਕ ਤੇ ਦੀਪਕੁ ਪਰਗਾਤਸਆ ਤਤਰਿਵਣ ਿਤੋਤ ਤਦਖਾਈ ॥੭॥ 

ਸਚੈ ਤਖਤਤ ਸਚ ਮਹਲੀ ਿੈਿੇ ਤਨਰਿਉ ਤਾਿੀ ਲਾਈ ॥੮॥ 

ਮੋਤਹ ਗਇਆ ਿੈਰਾਗੀ ਿੋਗੀ ਘਤਿ ਘਤਿ ਤਕਿੰਗੁਰੀ ਵਾਈ ॥੯॥ 

ਨਾਨਕ ਸਰਤਣ ਪਰਿੂ ਕੀ ਛੂਿ ੇਸਤਤਗੁਰ ਸਚ ੁਸਖਾਈ ॥੧੦॥੮॥ 
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ਿਤੁ ਪਾਹਾਰਾ ਧੀਰਿ ੁਸੁਤਨਆਰੁ ॥ 
 

ਿਪੁਿੀ, ਮਃ ੧ (8-8) 

ਿਤੁ ਪਾਹਾਰਾ ਧੀਰਿ ੁਸਤੁਨਆਰੁ ॥ 

ਅਹਰਤਣ ਮਤਤ ਵੇਦੁ ਹਥੀਆਰੁ ॥ 

ਿਉ ਖਲਾ ਅਗਤਨ ਤਪ ਤਾਉ ॥ 

ਿਾਂਡਾ ਿਾਉ ਅਿੰਤਮਰਤ ੁਤਤਤ ੁਢਾਤਲ ॥ 

ਘਿੀਐ ਸਿਦੁ ਸਚੀ ਿਕਸਾਲ ॥ 

ਤਿਨ ਕਉ ਨਦਤਰ ਕਰਮੁ ਤਤਨ ਕਾਰ ॥ 

ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਨਦਤਰ ਤਨਹਾਲ ॥੩੮॥ 
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ਿਤਰ ਿਾਉ ਤਤ ਿੀਿਲ ੁਿਲੈਾ ॥ 
 

ਆਸਾ ॥ ਨਾਮਦੇਵ ਿੀਉ ॥ (485-7) 

ਆਨੀਲ ੇਕੁਿੰਿ ਿਰਾਈਲੇ ਊਦਕ ਿਾਕੁਰ ਕਉ ਇਸਨਾਨੁ ਕਰਉ ॥ 

ਿਇਆਲੀਸ ਲਖ ਿੀ ਿਲ ਮਤਹ ਹੋਤੇ ਿੀਿਲ ੁਿੈਲਾ ਕਾਇ ਕਰਉ ॥੧॥ 

ਿਤਰ ਿਾਉ ਤਤ ਿੀਿਲ ੁਿੈਲਾ ॥ 

ਮਹਾ ਅਨਿੰਦ ਕਰੇ ਸਦ ਕੇਲਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਆਨੀਲ ੇਫੂਲ ਪਰੋਈਲੇ ਮਾਲਾ ਿਾਕੁਰ ਕੀ ਹਉ ਪੂਿ ਕਰਉ ॥ 

ਪਤਹਲੇ ਿਾਸੁ ਲਈ ਹੈ ਿਵਰਹ ਿੀਿਲ ਿੈਲਾ ਕਾਇ ਕਰਉ ॥੨॥ 

ਆਨੀਲ ੇਦੂਧੁ ਰੀਧਾਈਲ ੇਖੀਰਿੰ ਿਾਕੁਰ ਕਉ ਨੈਵੇਦੁ ਕਰਉ ॥ 

ਪਤਹਲੇ ਦੂਧ ੁਤਿਿਾਤਰਓ ਿਛਰ ੈਿੀਿਲੁ ਿੈਲਾ ਕਾਇ ਕਰਉ ॥੩॥ 

ਈਿ ੈਿੀਿਲੁ ਊਿ ੈਿੀਿਲੁ ਿੀਿਲ ਤਿਨ ੁਸਿੰਸਾਰ ੁਨਹੀ ॥ 

ਥਾਨ ਥਨਿੰਤਤਰ ਨਾਮਾ ਪਰਣਵੈ ਪਤੂਰ ਰਤਹਓ ਤੂਿੰ ਸਰਿ ਮਹੀ ॥੪॥੨॥ 
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ਿਨ ਕਉ ਪਰਿ ਅਪਨ ੇਕਾ ਤਾਣੁ ॥ 
 

ਧਨਾਸਰੀ ਮਹਲਾ ੫  (677-9) 

ਘਤਰ ਿਾਹਤਰ ਤੇਰਾ ਿਰਵਾਸਾ ਤੂ ਿਨ ਕੈ ਹ ੈਸਿੰਤਗ ॥ 

ਕਤਰ ਤਕਰਪਾ ਪਰੀਤਮ ਪਰਿ ਅਪਨੁੇ ਨਾਮੁ ਿਪਉ ਹਤਰ ਰਿੰਤਗ ॥੧॥ 

ਿਨ ਕਉ ਪਰਿ ਅਪਨ ੇਕਾ ਤਾਣ ੁ॥ 

ਿੋ ਤੂ ਕਰਤਹ ਕਰਾਵਤਹ ਸੁਆਮੀ ਸਾ ਮਸਲਤਤ ਪਰਵਾਣ ੁ॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਪਤਤ ਪਰਮੇਸਰ ੁਗਤਤ ਨਾਰਾਇਣੁ ਧਨੁ ਗੁਪਾਲ ਗੁਣ ਸਾਖੀ ॥ 

ਚਰਨ ਸਰਨ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਹਤਰ ਹਤਰ ਸਿੰਤੀ ਇਹ ਤਿਤਧ ਿਾਤੀ ॥੨॥੧॥੨੫॥ 
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ਿਨ ਕੀ ਪੈਿ ਰਖੀ ਕਰਤਾਰੇ ॥ 
 

ਗਉਿੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (201-6) 

ਤਥਰੁ ਘਤਰ ਿੈਸਹੁ ਹਤਰ ਿਨ ਤਪਆਰੇ ॥ 

ਸਤਤਗੁਤਰ ਤੁਮਰੇ ਕਾਿ ਸਵਾਰ ੇ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਦੁਸਿ ਦੂਤ ਪਰਮੇਸਤਰ ਮਾਰੇ ॥ 

ਿਨ ਕੀ ਪੈਿ ਰਖੀ ਕਰਤਾਰੇ ॥੧॥ 

ਿਾਤਦਸਾਹ ਸਾਹ ਸਿ ਵਤਸ ਕਤਰ ਦੀਨ ੇ॥ 

ਅਿੰਤਮਰਤ ਨਾਮ ਮਹਾ ਰਸ ਪੀਨੇ ॥੨॥ 

ਤਨਰਿਉ ਹਇੋ ਿਿਹੁ ਿਗਵਾਨ ॥ 

ਸਾਧਸਿੰਗਤਤ ਤਮਤਲ ਕੀਨੋ ਦਾਨੁ ॥੩॥ 

ਸਰਤਣ ਪਰੇ ਪਰਿ ਅਿੰਤਰਿਾਮੀ ॥ 

ਨਾਨਕ ਓਿ ਪਕਰੀ ਪਰਿ ਸੁਆਮੀ ॥੪॥੧੦੮॥ 
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ਿਨ ਕੇ ਤੁਮਹ ਹਤਰ ਰਾਖੇ ਸਆੁਮੀ ਤੁਮਹ ਿੁਤਗ ਿੁਤਗ ਿਨ ਰਤਖਆ ॥ 
 

ਕਤਲਆਨੁ ਮਹਲਾ ੪ ॥ (1319-10) 

ਹਤਰ ਿਨੁ ਗੁਨ ਗਾਵਤ ਹਤਸਆ ॥ 

ਹਤਰ ਹਤਰ ਿਗਤਤ ਿਨੀ ਮਤਤ ਗੁਰਮਤਤ ਧਤੁਰ ਮਸਤਤਕ ਪਰਤਿ ਤਲਤਖਆ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਗੁਰ ਕੇ ਪਗ ਤਸਮਰਉ ਤਦਨ ੁਰਾਤੀ ਮਤਨ ਹਤਰ ਹਤਰ ਹਤਰ ਿਤਸਆ ॥ 

ਹਤਰ ਹਤਰ ਹਤਰ ਕੀਰਤਤ ਿਤਗ ਸਾਰੀ ਘਤਸ ਚਿੰਦਨ ੁਿਸੁ ਘਤਸਆ ॥੧॥ 

ਹਤਰ ਿਨ ਹਤਰ ਹਤਰ ਹਤਰ ਤਲਵ ਲਾਈ ਸਤਿ ਸਾਕਤ ਖੋਤਿ ਪਇਆ ॥ 

ਤਿਉ ਤਕਰਤ ਸਿੰਿਤੋਗ ਚਤਲਓ ਨਰ ਤਨਿੰਦਕੁ ਪਗੁ ਨਾਗਤਨ ਛੁਤਹ ਿਤਲਆ ॥੨॥ 

ਿਨ ਕੇ ਤਮੁਹ ਹਤਰ ਰਾਖੇ ਸੁਆਮੀ ਤੁਮਹ ਿਤੁਗ ਿੁਤਗ ਿਨ ਰਤਖਆ ॥ 

ਕਹਾ ਿਇਆ ਦਤੈਤ ਕਰੀ ਿਖੀਲੀ ਸਿ ਕਤਰ ਕਤਰ ਝਤਰ ਪਤਰਆ ॥੩॥ 

ਿੇਤੇ ਿੀਅ ਿਿੰਤ ਪਰਤਿ ਕੀਏ ਸਤਿ ਕਾਲੈ ਮਤੁਖ ਗਰਤਸਆ ॥ 

ਹਤਰ ਿਨ ਹਤਰ ਹਤਰ ਹਤਰ ਪਰਤਿ ਰਾਖੇ ਿਨ ਨਾਨਕ ਸਰਤਨ ਪਇਆ ॥੪॥੨॥ 
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ਿਨ ਕੋ ਪਰਿੁ ਸਿੰਗ ੇਅਸਨੇਹ ੁ॥ 
 

ਕਾਨਿਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (1307-16) 

ਿਨ ਕੋ ਪਰਿੁ ਸਿੰਗੇ ਅਸਨੇਹ ੁ॥ 

ਸਾਿਨੋ ਤੂ ਮੀਤ ੁਮੇਰਾ ਤਗਰਤਹ ਤਰੇ ੈਸਿੁ ਕੇਹੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਮਾਨ ੁਮਾਂਗਉ ਤਾਨੁ ਮਾਂਗਉ ਧਨ ੁਲਖਮੀ ਸੁਤ ਦੇਹ ॥੧॥ 

ਮੁਕਤਤ ਿੁਗਤਤ ਿੁਗਤਤ ਪੂਰਨ ਪਰਮਾਨਿੰਦ ਪਰਮ ਤਨਧਾਨ ॥ 

ਿੈ ਿਾਇ ਿਗਤਤ ਤਨਹਾਲ ਨਾਨਕ ਸਦਾ ਸਦਾ ਕੁਰਿਾਨ ॥੨॥੪॥੪੯॥ 
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ਿਨਮ ਿਨਮ ਕੀ ਮਲ ੁਧੋਵੈ ਪਰਾਈ ਆਪਣਾ ਕੀਤਾ ਪਾਵੈ ॥ 
 

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (380-17) 

ਿਨਮ ਿਨਮ ਕੀ ਮਲੁ ਧਵੋੈ ਪਰਾਈ ਆਪਣਾ ਕੀਤਾ ਪਾਵ ੈ॥ 

ਈਹਾ ਸੁਖੁ ਨਹੀ ਦਰਗਹ ਢੋਈ ਿਮ ਪਤੁਰ ਿਾਇ ਪਚਾਵ ੈ॥੧॥ 

ਤਨਿੰਦਤਕ ਅਤਹਲਾ ਿਨਮ ੁਗਵਾਇਆ ॥ 

ਪਹੁਤਚ ਨ ਸਾਕੈ ਕਾਹੂ ਿਾਤ ੈਆਗੈ ਿਉਰ ਨ ਪਾਇਆ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਤਕਰਤੁ ਪਇਆ ਤਨਿੰਦਕ ਿਪੁਰੇ ਕਾ ਤਕਆ ਓਹ ੁਕਰ ੈਤਿਚਾਰਾ ॥ 

ਤਹਾ ਤਿਗੂਤਾ ਿਹ ਕੋਇ ਨ ਰਾਖੈ ਓਹੁ ਤਕਸ ੁਪਤਹ ਕਰ ੇਪੁਕਾਰਾ ॥੨॥ 

ਤਨਿੰਦਕ ਕੀ ਗਤਤ ਕਤਹੂਿੰ ਨਾਹੀ ਖਸਮੈ ਏਵੈ ਿਾਣਾ ॥ 

ਿੋ ਿੋ ਤਨਿੰਦ ਕਰੇ ਸਿੰਤਨ ਕੀ ਤਤਉ ਸਿੰਤਨ ਸੁਖੁ ਮਾਨਾ ॥੩॥ 

ਸਿੰਤਾ ਿੇਕ ਤੁਮਾਰੀ ਸੁਆਮੀ ਤਿੰ ਸਿੰਤਨ ਕਾ ਸਹਾਈ ॥ 

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਸਿੰਤ ਹਤਰ ਰਾਖ ੇਤਨਿੰਦਕ ਦੀਏ ਰੁਿਾਈ ॥੪॥੨॥੪੧॥ 
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ਿਨਮ ਿਨਮ ਕੇ ਦੂਖ ਤਨਵਾਰੈ ਸੂਕਾ ਮਨ ੁਸਾਧਾਰ ੈ॥ 
 

ਸਰੋਤਿ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (618-2) 

ਿਨਮ ਿਨਮ ਕੇ ਦੂਖ ਤਨਵਾਰ ੈਸੂਕਾ ਮਨੁ ਸਾਧਾਰੈ ॥ 

ਦਰਸਨੁ ਿੇਿਤ ਹੋਤ ਤਨਹਾਲਾ ਹਤਰ ਕਾ ਨਾਮੁ ਿੀਚਾਰ ੈ॥੧॥ 

ਮੇਰਾ ਿੈਦੁ ਗੁਰੂ ਗੋਤਵਿੰਦਾ ॥ 

ਹਤਰ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਅਉਖਧੁ ਮੁਤਖ ਦੇਵੈ ਕਾਿ ੈਿਮ ਕੀ ਫਿੰਧਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਸਮਰਥ ਪੁਰਖ ਪੂਰਨ ਤਿਧਾਤੇ ਆਪੇ ਕਰਣੈਹਾਰਾ ॥ 

ਅਪੁਨਾ ਦਾਸ ੁਹਤਰ ਆਤਪ ਉਿਾਤਰਆ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਅਧਾਰਾ ॥੨॥੬॥੩੪॥ 
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ਿਨਮ ਮਰਣ ਦੁਹਹ ੂਮਤਹ ਨਾਹੀ ਿਨ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਆਏ ॥ 
 

ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (749-1) 

ਿਾਗਿਿੇ ਹਤਰ ਸਿੰਤ ਤੁਮਹਾਰ ੇਤਿਨਹ ਘਤਰ ਧਨੁ ਹਤਰ ਨਾਮਾ ॥ 

ਪਰਵਾਣੁ ਗਣੀ ਸੇਈ ਇਹ ਆਏ ਸਫਲ ਤਤਨਾ ਕ ੇਕਾਮਾ ॥੧॥ 

ਮੇਰੇ ਰਾਮ ਹਤਰ ਿਨ ਕੈ ਹਉ ਿਤਲ ਿਾਈ ॥ 

ਕੇਸਾ ਕਾ ਕਤਰ ਚਵਰ ੁਢੁਲਾਵਾ ਚਰਣ ਧੂਤਿ ਮੁਤਖ ਲਾਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਿਨਮ ਮਰਣ ਦੁਹਹੂ ਮਤਹ ਨਾਹੀ ਿਨ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਆਏ ॥ 

ਿੀਅ ਦਾਨੁ ਦੇ ਿਗਤੀ ਲਾਇਤਨ ਹਤਰ ਤਸਉ ਲੈਤਨ ਤਮਲਾਏ ॥੨॥ 

ਸਚਾ ਅਮਰੁ ਸਚੀ ਪਾਤਤਸਾਹੀ ਸਚੇ ਸੇਤੀ ਰਾਤੇ ॥ 

ਸਚਾ ਸੁਖੁ ਸਚੀ ਵਤਡਆਈ ਤਿਸ ਕੇ ਸ ੇਤਤਤਨ ਿਾਤ ੇ॥੩॥ 

ਪਖਾ ਫੇਰੀ ਪਾਣੀ ਢਵੋਾ ਹਤਰ ਿਨ ਕੈ ਪੀਸਣੁ ਪੀਤਸ ਕਮਾਵਾ ॥ 

ਨਾਨਕ ਕੀ ਪਰਿ ਪਾਤਸ ਿਨੇਿੰਤੀ ਤੇਰੇ ਿਨ ਦੇਖਣੁ ਪਾਵਾ ॥੪॥੭॥੫੪॥ 
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ਿਪ ਤਪ ਕਾ ਿਿੰਧੁ ਿੇਿੁਲਾ ਤਿਤੁ ਲਿੰਘਤਹ ਵਹੇਲਾ ॥ 
 

ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੧ ॥ (729-8) 

ਿਪ ਤਪ ਕਾ ਿਿੰਧੁ ਿੇਿਲੁਾ ਤਿਤੁ ਲਿੰਘਤਹ ਵਹਲੇਾ ॥ 

ਨਾ ਸਰਵਰੁ ਨਾ ਊਛਲ ੈਐਸਾ ਪਿੰਥੁ ਸੁਹਲੇਾ ॥੧॥ 

ਤੇਰਾ ਏਕੋ ਨਾਮੁ ਮਿੰਿੀਿਿਾ ਰਤਾ ਮੇਰਾ ਚੋਲਾ ਸਦ ਰਿੰਗ ਢੋਲਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਸਾਿਨ ਚਲ ੇਤਪਆਤਰਆ ਤਕਉ ਮੇਲਾ ਹੋਈ ॥ 

ਿੇ ਗੁਣ ਹਵੋਤਹ ਗਿੰਿਿੀਐ ਮੇਲੇਗਾ ਸੋਈ ॥੨॥ 

ਤਮਤਲਆ ਹੋਇ ਨ ਵੀਛੁਿ ੈਿ ੇਤਮਤਲਆ ਹੋਈ ॥ 

ਆਵਾ ਗਉਣੁ ਤਨਵਾਤਰਆ ਹੈ ਸਾਚਾ ਸੋਈ ॥੩॥ 

ਹਉਮੈ ਮਾਤਰ ਤਨਵਾਤਰਆ ਸੀਤਾ ਹੈ ਚੋਲਾ ॥ 

ਗੁਰ ਿਚਨੀ ਫਲ ੁਪਾਇਆ ਸਹ ਕੇ ਅਿੰਤਮਰਤ ਿਲੋਾ ॥੪॥ 

ਨਾਨਕ ੁਕਹੈ ਸਹੇਲੀਹ ੋਸਹੁ ਖਰਾ ਤਪਆਰਾ ॥ 

ਹਮ ਸਹ ਕੇਰੀਆ ਦਾਸੀਆ ਸਾਚਾ ਖਸਮੁ ਹਮਾਰਾ ॥੫॥੨॥੪॥ 
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ਿਤਪ ਗੋਤਿਿੰਦੁ ਗਪੋਾਲ ਲਾਲ ੁ॥ 
 

ਰਾਮਕਲੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (885-18) 

ਿਤਪ ਗੋਤਿਿੰਦੁ ਗੋਪਾਲ ਲਾਲੁ ॥ 

ਰਾਮ ਨਾਮ ਤਸਮਤਰ ਤੂ ਿੀਵਤਹ ਤਫਤਰ ਨ ਖਾਈ ਮਹਾ ਕਾਲ ੁ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਕੋਤਿ ਿਨਮ ਿਰਤਮ ਿਰਤਮ ਿਰਤਮ ਆਇਓ ॥ 

ਿਡ ੈਿਾਤਗ ਸਾਧਸਿੰਗੁ ਪਾਇਓ ॥੧॥ 

ਤਿਨੁ ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਨਾਹੀ ਉਧਾਰੁ ॥ 

ਿਾਿਾ ਨਾਨਕ ੁਆਖੈ ਏਹੁ ਿੀਚਾਰੁ ॥੨॥੧੧॥ 
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ਿਤਪ ਮਨ ਸਤਤ ਨਾਮ ੁਸਦਾ ਸਤਤ ਨਾਮੁ ॥ 
 

ਧਨਾਸਰੀ ਮਹਲਾ ੪ ॥ (669-19) 

ਇਛਾ ਪੂਰਕੁ ਸਰਿ ਸੁਖਦਾਤਾ ਹਤਰ ਿਾ ਕੈ ਵਤਸ ਹੈ ਕਾਮਧੇਨਾ ॥ 

ਸੋ ਐਸਾ ਹਤਰ ਤਧਆਈਐ ਮੇਰ ੇਿੀਅਿੇ ਤਾ ਸਰਿ ਸੁਖ ਪਾਵਤਹ ਮੇਰੇ ਮਨਾ ॥੧॥ 

ਿਤਪ ਮਨ ਸਤਤ ਨਾਮੁ ਸਦਾ ਸਤਤ ਨਾਮੁ ॥ 

ਹਲਤਤ ਪਲਤਤ ਮੁਖ ਊਿਲ ਹਈੋ ਹੈ ਤਨਤ ਤਧਆਈਐ ਹਤਰ ਪੁਰਖੁ ਤਨਰਿੰਿਨਾ ॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਿਹ ਹਤਰ ਤਸਮਰਨ ੁਿਇਆ ਤਹ ਉਪਾਤਧ ਗਤ ੁਕੀਨੀ ਵਡਿਾਗੀ ਹਤਰ ਿਪਨਾ ॥ 

ਿਨ ਨਾਨਕ ਕਉ ਗੁਤਰ ਇਹ ਮਤਤ ਦੀਨੀ ਿਤਪ ਹਤਰ ਿਵਿਲੁ ਤਰਨਾ ॥੨॥੬॥੧੨॥ 
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ਿਤਪ ਮਨ ਹਤਰ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਸਲਾਹ ॥ 
 

ਸਰੋਤਿ ਮਹਲਾ ੪ ਘਰੁ ੧  (604-11) 

ਆਪੇ ਆਤਪ ਵਰਤਦਾ ਤਪਆਰਾ ਆਪੇ ਆਤਪ ਅਪਾਹੁ ॥ 

ਵਣਿਾਰਾ ਿਗੁ ਆਤਪ ਹੈ ਤਪਆਰਾ ਆਪ ੇਸਾਚਾ ਸਾਹ ੁ॥ 

ਆਪੇ ਵਣਿੁ ਵਾਪਾਰੀਆ ਤਪਆਰਾ ਆਪ ੇਸਚੁ ਵੇਸਾਹੁ ॥੧॥ 

ਿਤਪ ਮਨ ਹਤਰ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਸਲਾਹ ॥ 

ਗੁਰ ਤਕਰਪਾ ਤ ੇਪਾਈਐ ਤਪਆਰਾ ਅਿੰਤਮਰਤ ੁਅਗਮ ਅਥਾਹ ॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਆਪੇ ਸੁਤਣ ਸਿ ਵੇਖਦਾ ਤਪਆਰਾ ਮੁਤਖ ਿਲੋ ੇਆਤਪ ਮੁਹਾਹੁ ॥ 

ਆਪੇ ਉਝਤਿ ਪਾਇਦਾ ਤਪਆਰਾ ਆਤਪ ਤਵਖਾਲ ੇਰਾਹੁ ॥ 

ਆਪੇ ਹੀ ਸਿੁ ਆਤਪ ਹੈ ਤਪਆਰਾ ਆਪ ੇਵੇਪਰਵਾਹੁ ॥੨॥ 

ਆਪੇ ਆਤਪ ਉਪਾਇਦਾ ਤਪਆਰਾ ਤਸਤਰ ਆਪੇ ਧਿੰਧਿੈ ਲਾਹੁ ॥ 

ਆਤਪ ਕਰਾਏ ਸਾਖਤੀ ਤਪਆਰਾ ਆਤਪ ਮਾਰੇ ਮਤਰ ਿਾਹੁ ॥ 

ਆਪੇ ਪਤਣੁ ਪਾਤਣੀ ਤਪਆਰਾ ਆਪ ੇਪਾਤਰ ਲਿੰਘਾਹੁ ॥੩॥ 

ਆਪੇ ਸਾਗਰੁ ਿੋਤਹਥਾ ਤਪਆਰਾ ਗੁਰੁ ਖੇਵਿੁ ਆਤਪ ਚਲਾਹੁ ॥ 

ਆਪੇ ਹੀ ਚਤਿ ਲਿੰਘਦਾ ਤਪਆਰਾ ਕਤਰ ਚੋਿ ਵੇਖੈ ਪਾਤਤਸਾਹੁ ॥ 

ਆਪੇ ਆਤਪ ਦਇਆਲੁ ਹੈ ਤਪਆਰਾ ਿਨ ਨਾਨਕ ਿਖਤਸ ਤਮਲਾਹੁ ॥੪॥੧॥ 
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ਿਤਪ ਮਨ ਹਤਰ ਹਤਰ ਨਾਮ ੁਗ ਤਿਿੰਦ ੇ॥ 
 

ਤਿਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੪ ॥ (800-11) 

ਅਨਦ ਮੂਲ ੁਤਧਆਇਓ ਪੁਰਖਤੋਮੁ ਅਨਤਦਨੁ ਅਨਦ ਅਨਿੰਦ ੇ॥ 

ਧਰਮ ਰਾਇ ਕੀ ਕਾਤਣ ਚੁਕਾਈ ਸਤਿ ਚੂਕੇ ਿਮ ਕੇ ਛਿੰਦ ੇ॥੧॥ 

ਿਤਪ ਮਨ ਹਤਰ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਗ ਤਿਿੰਦੇ ॥ 

ਵਡਿਾਗੀ ਗੁਰੁ ਸਤਤਗੁਰੁ ਪਾਇਆ ਗੁਣ ਗਾਏ ਪਰਮਾਨਿੰਦੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਸਾਕਤ ਮੂਿ ਮਾਇਆ ਕ ੇਿਤਧਕ ਤਵਤਚ ਮਾਇਆ ਤਫਰਤਹ ਤਫਰਿੰਦੇ ॥ 

ਤਤਰਸਨਾ ਿਲਤ ਤਕਰਤ ਕ ੇਿਾਧ ੇਤਿਉ ਤੇਲੀ ਿਲਦ ਿਵਿੰਦ ੇ॥੨॥ 

ਗੁਰਮੁਤਖ ਸੇਵ ਲਗੇ ਸੇ ਉਧਰ ੇਵਡਿਾਗੀ ਸੇਵ ਕਰਿੰਦੇ ॥ 

ਤਿਨ ਹਤਰ ਿਤਪਆ ਤਤਨ ਫਲ ੁਪਾਇਆ ਸਤਿ ਤੂਿ ੇਮਾਇਆ ਫਿੰਦੇ ॥੩॥ 

ਆਪੇ ਿਾਕੁਰੁ ਆਪ ੇਸਵੇਕੁ ਸਿੁ ਆਪ ੇਆਤਪ ਗੋਤਵਿੰਦੇ ॥ 

ਿਨ ਨਾਨਕ ਆਪੇ ਆਤਪ ਸਿੁ ਵਰਤ ੈਤਿਉ ਰਾਖ ੈਤਤਵੈ ਰਹਿੰਦ ੇ॥੪॥੬॥ 
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ਿਤਪ ਮਨ ਨਾਮ ੁਏਕੁ ਅਪਾਰੁ ॥ 
 

ਤਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (51-7) 

ਸਿੰਤਚ ਹਤਰ ਧਨੁ ਪੂਤਿ ਸਤਤਗੁਰੁ ਛਤੋਡ ਸਗਲ ਤਵਕਾਰ ॥ 

ਤਿਤਨ ਤਿੰ ਸਾਤਿ ਸਵਾਤਰਆ ਹਤਰ ਤਸਮਤਰ ਹੋਇ ਉਧਾਰੁ ॥੧॥ 

ਿਤਪ ਮਨ ਨਾਮੁ ਏਕੁ ਅਪਾਰ ੁ॥ 

ਪਰਾਨ ਮਨੁ ਤਨੁ ਤਿਨਤਹ ਦੀਆ ਤਰਦੇ ਕਾ ਆਧਾਰੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਕਾਤਮ ਿੋਤਧ ਅਹਿੰਕਾਤਰ ਮਾਤੇ ਤਵਆਤਪਆ ਸਿੰਸਾਰੁ ॥ 

ਪਉ ਸਿੰਤ ਸਰਣੀ ਲਾਗੁ ਚਰਣੀ ਤਮਿੈ ਦੂਖੁ ਅਿੰਧਾਰੁ ॥੨॥ 

ਸਤੁ ਸਿੰਤੋਖੁ ਦਇਆ ਕਮਾਵ ੈਏਹ ਕਰਣੀ ਸਾਰ ॥ 

ਆਪੁ ਛੋਤਡ ਸਿ ਹੋਇ ਰੇਣਾ ਤਿਸੁ ਦੇਇ ਪਰਿੁ ਤਨਰਿੰਕਾਰ ੁ॥੩॥ 

ਿੋ ਦੀਸੈ ਸੋ ਸਗਲ ਤੂਿੰਹੈ ਪਸਤਰਆ ਪਾਸਾਰੁ ॥ 

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਗੁਤਰ ਿਰਮੁ ਕਾਤਿਆ ਸਗਲ ਿਰਹਮ ਿੀਚਾਰੁ ॥੪॥੨੫॥੯੫॥ 
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ਿਤਪ ਮਨ ਮਾਧੋ ਮਧੁਸੂਦਨ ੋਹਤਰ ਸਰੀਰਿੰਗੋ ਪਰਮੇਸਰੋ ਸਤਤ ਪਰਮੇਸਰੋ ਪਰਿੁ ਅਿੰਤਰਿਾਮੀ ॥ 
 

ਸਾਰਗ ਮਹਲਾ ੪ ॥ (1201-9) 

ਿਤਪ ਮਨ ਮਾਧੋ ਮਧੁਸੂਦਨ ੋਹਤਰ ਸਰੀਰਿੰਗੋ ਪਰਮੇਸਰ ੋਸਤਤ ਪਰਮੇਸਰ ੋਪਰਿ ੁਅਿੰਤਰਿਾਮੀ ॥ 

ਸਿ ਦੂਖਨ ਕੋ ਹਿੰਤਾ ਸਿ ਸੂਖਨ ਕੋ ਦਾਤਾ ਹਤਰ ਪਰੀਤਮ ਗੁਨ ਗਾ  ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਹਤਰ ਘਤਿ ਘਿੇ ਘਤਿ ਿਸਤਾ ਹਤਰ ਿਤਲ ਥਲ ੇਹਤਰ ਿਸਤਾ ਹਤਰ ਥਾਨ ਥਾਨਿੰਤਤਰ ਿਸਤਾ ਮੈ ਹਤਰ ਦੇਖਨ ਕ ੋਚਾ  ॥ 

ਕੋਈ ਆਵ ੈਸਿੰਤੋ ਹਤਰ ਕਾ ਿਨੁ ਸਿੰਤ ੋਮੇਰਾ ਪਰੀਤਮ ਿਨੁ ਸਿੰਤ ੋਮੋਤਹ ਮਾਰਗੁ ਤਦਖਲਾਵੈ ॥ 

ਤਤਸੁ ਿਨ ਕੇ ਹਉ ਮਤਲ ਮਤਲ ਧੋਵਾ ਪਾ  ॥੧॥ 

ਹਤਰ ਿਨ ਕਉ ਹਤਰ ਤਮਤਲਆ ਹਤਰ ਸਰਧਾ ਤੇ ਤਮਤਲਆ ਗੁਰਮੁਤਖ ਹਤਰ ਤਮਤਲਆ ॥ 

ਮੇਰ ੈਮਤਨ ਤਤਨ ਆਨਿੰਦ ਿਏ ਮ ੈਦੇਤਖਆ ਹਤਰ ਰਾ  ॥ 

ਿਨ ਨਾਨਕ ਕਉ ਤਕਰਪਾ ਿਈ ਹਤਰ ਕੀ ਤਕਰਪਾ ਿਈ ਿਗਦੀਸੁਰ ਤਕਰਪਾ ਿਈ ॥ 

ਮੈ ਅਨਤਦਨ ੋਸਦ ਸਦ ਸਦਾ ਹਤਰ ਿਤਪਆ ਹਤਰ ਨਾ  ॥੨॥੩॥੧੦॥ 
 
  



 1268 

ਿਤਪ ਮਨ ਮਰੇੇ ਗੋਤਵਿੰਦ ਕੀ ਿਾਣੀ ॥ 
 

ਗਉਿੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (192-5) 

ਤਿਸੁ ਤਸਮਰਤ ਦੂਖੁ ਸਿੁ ਿਾਇ ॥ 

ਨਾਮੁ ਰਤਨ ੁਵਸ ੈਮਤਨ ਆਇ ॥੧॥ 

ਿਤਪ ਮਨ ਮੇਰੇ ਗੋਤਵਿੰਦ ਕੀ ਿਾਣੀ ॥ 

ਸਾਧੂ ਿਨ ਰਾਮ ੁਰਸਨ ਵਖਾਣੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਇਕਸੁ ਤਿਨ ੁਨਾਹੀ ਦੂਿਾ ਕੋਇ ॥ 

ਿਾ ਕੀ ਤਦਰਸਤਿ ਸਦਾ ਸੁਖ ੁਹੋਇ ॥੨॥ 

ਸਾਿਨੁ ਮੀਤੁ ਸਖਾ ਕਤਰ ਏਕੁ ॥ 

ਹਤਰ ਹਤਰ ਅਖਰ ਮਨ ਮਤਹ ਲਖੇੁ ॥੩॥ 

ਰਤਵ ਰਤਹਆ ਸਰਿਤ ਸੁਆਮੀ ॥ 

ਗੁਣ ਗਾਵੈ ਨਾਨਕ ੁਅਿੰਤਰਿਾਮੀ ॥੪॥੬੨॥੧੩੧॥ 
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ਿਤਪ ਮਨ ਰਾਮ ਨਾਮ ੁਤਨਸਤਾਰਾ ॥ 
 

ਿੈਰਾਿੀ ਮਹਲਾ ੪ ॥ (720-2) 

ਿਤਪ ਮਨ ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਤਨਸਤਾਰਾ ॥ 

ਕੋਿ ਕੋਿਿੰਤਰ ਕੇ ਪਾਪ ਸਤਿ ਖਵੋੈ ਹਤਰ ਿਵਿਲ ੁਪਾਤਰ ਉਤਾਰਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਕਾਇਆ ਨਗਤਰ ਿਸਤ ਹਤਰ ਸੁਆਮੀ ਹਤਰ ਤਨਰਿਉ ਤਨਰਵਰੈੁ ਤਨਰਿੰਕਾਰਾ ॥ 

ਹਤਰ ਤਨਕਤਿ ਿਸਤ ਕਛ ੁਨਦਤਰ ਨ ਆਵੈ ਹਤਰ ਲਾਧਾ ਗੁਰ ਵੀਚਾਰਾ ॥੧॥ 

ਹਤਰ ਆਪ ੇਸਾਹੁ ਸਰਾਫੁ ਰਤਨ ੁਹੀਰਾ ਹਤਰ ਆਤਪ ਕੀਆ ਪਾਸਾਰਾ ॥ 

ਨਾਨਕ ਤਿਸੁ ਤਿਪਾ ਕਰ ੇਸ ੁਹਤਰ ਨਾਮੁ ਤਵਹਾਝੇ ਸ ੋਸਾਹੁ ਸਚਾ ਵਣਿਾਰਾ ॥੨॥੪॥ 
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ਿਤਪ ਮਨ ਰਾਮ ਨਾਮ ੁਪਿ ੁਸਾਰੁ ॥ 
 

ਸਾਰਗ ਮਹਲਾ ੪ ॥ (1200-3) 

ਿਤਪ ਮਨ ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਪਿੁ ਸਾਰੁ ॥ 

ਰਾਮ ਨਾਮ ਤਿਨੁ ਤਥਰੁ ਨਹੀ ਕੋਈ ਹੋਰੁ ਤਨਹਫਲ ਸਿ ੁਤਿਸਥਾਰੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਤਕਆ ਲੀਿ ੈਤਕਆ ਤਿੀਐ ਿਉਰੇ ਿ ੋਦੀਸੈ ਸ ੋਛਾਰ ੁ॥ 

ਤਿਸੁ ਤਿਤਖਆ ਕਉ ਤੁਮਹ ਅਪਨੁੀ ਕਤਰ ਿਾਨਹੁ ਸਾ ਛਾਤਡ ਿਾਹੁ ਤਸਤਰ ਿਾਰੁ ॥੧॥ 

ਤਤਲੁ ਤਤਲ ੁਪਲ ੁਪਲੁ ਅਉਧ ਫਤੁਨ ਘਾਿ ੈਿੂਤਝ ਨ ਸਕੈ ਗਵਾਰ ੁ॥ 

ਸੋ ਤਕਛੁ ਕਰ ੈਤਿ ਸਾਤਥ ਨ ਚਾਲੈ ਇਹੁ ਸਾਕਤ ਕਾ ਆਚਾਰ ੁ॥੨॥ 

ਸਿੰਤ ਿਨਾ ਕੈ ਸਿੰਤਗ ਤਮਲ ੁਿਉਰ ੇਤਉ ਪਾਵਤਹ ਮੋਖ ਦੁਆਰ ੁ॥ 

ਤਿਨੁ ਸਤਸਿੰਗ ਸੁਖ ੁਤਕਨ ੈਨ ਪਾਇਆ ਿਾਇ ਪੂਛਹੁ ਿੇਦ ਿੀਚਾਰੁ ॥੩॥ 

ਰਾਣਾ ਰਾਉ ਸਿੈ ਕਊੋ ਚਾਲ ੈਝਿੂੁ ਛੋਤਡ ਿਾਇ ਪਾਸਾਰ ੁ॥ 

ਨਾਨਕ ਸਿੰਤ ਸਦਾ ਤਥਰੁ ਤਨਹਚਲੁ ਤਿਨ ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਆਧਾਰੁ ॥੪॥੬॥ 
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ਿਤਪ ਮਨ ਰਾਮ ਨਾਮ ੁਰਤਵ ਰਹੇ ॥ 
 

ਪਰਿਾਤੀ ਮਹਲਾ ੪ ॥ (1336-7) 

ਅਗਮ ਦਇਆਲ ਤਿਪਾ ਪਰਤਿ ਧਾਰੀ ਮੁਤਖ ਹਤਰ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਹਮ ਕਹੇ ॥ 

ਪਤਤਤ ਪਾਵਨ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਤਧਆਇਓ ਸਤਿ ਤਕਲਤਿਖ ਪਾਪ ਲਹੇ ॥੧॥ 

ਿਤਪ ਮਨ ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਰਤਵ ਰਹੇ ॥ 

ਦੀਨ ਦਇਆਲ ੁਦੁਖ ਿਿੰਿਨੁ ਗਾਇਓ ਗੁਰਮਤਤ ਨਾਮੁ ਪਦਾਰਥੁ ਲਹੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਕਾਇਆ ਨਗਤਰ ਨਗਤਰ ਹਤਰ ਿਤਸਓ ਮਤਤ ਗੁਰਮਤਤ ਹਤਰ ਹਤਰ ਸਹੇ ॥ 

ਸਰੀਤਰ ਸਰੋਵਤਰ ਨਾਮੁ ਹਤਰ ਪਰਗਤਿਓ ਘਤਰ ਮਿੰਦਤਰ ਹਤਰ ਪਰਿ ੁਲਹੇ ॥੨॥ 

ਿੋ ਨਰ ਿਰਤਮ ਿਰਤਮ ਉਤਦਆਨੇ ਤੇ ਸਾਕਤ ਮੂਿ ਮੁਹੇ ॥ 

ਤਿਉ ਤਮਰਗ ਨਾਤਿ ਿਸੈ ਿਾਸ ੁਿਸਨਾ ਿਰਤਮ ਿਰਤਮਓ ਝਾਰ ਗਹੇ ॥੩॥ 

ਤੁਮ ਵਡ ਅਗਮ ਅਗਾਤਧ ਿੋਤਧ ਪਰਿ ਮਤਤ ਦਵੇਹੁ ਹਤਰ ਪਰਿ ਲਹੇ ॥ 

ਿਨ ਨਾਨਕ ਕਉ ਗੁਤਰ ਹਾਥੁ ਤਸਤਰ ਧਤਰਓ ਹਤਰ ਰਾਮ ਨਾਤਮ ਰਤਵ ਰਹੇ ॥੪॥੪॥ 
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ਿਪਹੁ ਤ ਏਕ ੋਨਾਮਾ ॥ 
 

ਰਾਗੁ ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੧ ਚਉਪਦੇ ਘਰੁ ੧    (728-4) 

ਿਾਂਡਾ ਧੋਇ ਿੈਤਸ ਧੂਪੁ ਦੇਵਹੁ ਤਉ ਦੂਧੈ ਕਉ ਿਾਵਹੁ ॥ 

ਦੂਧੁ ਕਰਮ ਫੁਤਨ ਸੁਰਤਤ ਸਮਾਇਣੁ ਹੋਇ ਤਨਰਾਸ ਿਮਾਵਹੁ ॥੧॥ 

ਿਪਹੁ ਤ ਏਕੋ ਨਾਮਾ ॥ 

ਅਵਤਰ ਤਨਰਾਫਲ ਕਾਮਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਇਹੁ ਮਨ ੁਈਿੀ ਹਾਤਥ ਕਰਹੁ ਫੁਤਨ ਨੇਤਰਉ ਨੀਦ ਨ ਆਵ ੈ॥ 

ਰਸਨਾ ਨਾਮੁ ਿਪਹੁ ਤਿ ਮਥੀਐ ਇਨ ਤਿਤਧ ਅਿੰਤਮਰਤੁ ਪਾਵਹੁ ॥੨॥ 

ਮਨੁ ਸਿੰਪਿੁ ਤਿਤ ੁਸਤ ਸਤਰ ਨਾਵਣੁ ਿਾਵਨ ਪਾਤੀ ਤਤਰਪਤਤ ਕਰ ੇ॥ 

ਪੂਿਾ ਪਰਾਣ ਸੇਵਕ ੁਿੇ ਸੇਵੇ ਇਨਹ ਤਿਤਧ ਸਾਤਹਿੁ ਰਵਤ ੁਰਹੈ ॥੩॥ 

ਕਹਦੇ ਕਹਤਹ ਕਹੇ ਕਤਹ ਿਾਵਤਹ ਤੁਮ ਸਤਰ ਅਵਰ ੁਨ ਕੋਈ ॥ 

ਿਗਤਤ ਹੀਣੁ ਨਾਨਕੁ ਿਨੁ ਿਿੰਪੈ ਹਉ ਸਾਲਾਹੀ ਸਚਾ ਸੋਈ ॥੪॥੧॥ 
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ਿਪਯਉ ਤਿਨਹ ਅਰਿੁਨ ਦੇਵ ਗਰੁੂ ਤਫਤਰ ਸਿੰਕਿ ਿਤੋਨ ਗਰਿ ਨ ਆਯਉ ॥ 
 

ਸਵਈਏ ਮਹਲ ੇਪਿੰਿਵ ੇਕ ੇ੫ , ਮਥੁਰਾ (1409-6) 

ਿਿ ਲਉ ਨਹੀ ਿਾਗ ਤਲਲਾਰ ਉਦ ੈਤਿ ਲਉ ਿਰਮਤੇ ਤਫਰਤ ੇਿਹੁ ਧਾਯਉ ॥ 

ਕਤਲ ਘੋਰ ਸਮੁਦਰ ਮ ੈਿੂਡਤ ਥੇ ਕਿਹੂ ਤਮਤਿ ਹੈ ਨਹੀ ਰੇ ਪਛੁਤਾਯਉ ॥ 

ਤਤੁ ਤਿਚਾਰੁ ਯਹੈ ਮਥੁਰਾ ਿਗ ਤਾਰਨ ਕਉ ਅਵਤਾਰੁ ਿਨਾਯਉ ॥ 

ਿਪਯਉ ਤਿਨਹ ਅਰਿੁਨ ਦੇਵ ਗੁਰ ੂਤਫਤਰ ਸਿੰਕਿ ਿੋਤਨ ਗਰਿ ਨ ਆਯਉ ॥੬॥ 
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ਿਪੀਐ ਪਰਿ ਕਾ ਨਾਮੁ 
 

ਪਉਿੀ ਤਥਤੀ ਗਉਿੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (299-19) 

ਅਮਾਵਸ ਆਤਮ ਸੁਖੀ ਿਏ ਸਿੰਤੋਖੁ ਦੀਆ ਗੁਰਦੇਵ ॥ 

ਮਨੁ ਤਨੁ ਸੀਤਲ ੁਸਾਂਤਤ ਸਹਿ ਲਾਗਾ ਪਰਿ ਕੀ ਸੇਵ ॥ 

ਿੂਿੇ ਿਿੰਧਨ ਿਹੁ ਤਿਕਾਰ ਸਫਲ ਪੂਰਨ ਤਾ ਕੇ ਕਾਮ ॥ 

ਦੁਰਮਤਤ ਤਮਿੀ ਹਉਮੈ ਛੁਿੀ ਤਸਮਰਤ ਹਤਰ ਕ ੋਨਾਮ ॥ 

ਸਰਤਨ ਗਹੀ ਪਾਰਿਰਹਮ ਕੀ ਤਮਤਿਆ ਆਵਾ ਗਵਨ ॥ 

ਆਤਪ ਤਤਰਆ ਕੁਿਿੰਿ ਤਸਉ ਗੁਣ ਗੁਤਿਿੰਦ ਪਰਿ ਰਵਨ ॥ 

ਹਤਰ ਕੀ ਿਹਲ ਕਮਾਵਣੀ ਿਪੀਐ ਪਰਿ ਕਾ ਨਾਮੁ ॥ 

ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਤ ੇਪਾਇਆ ਨਾਨਕ ਸੁਖ ਤਿਸਰਾਮੁ ॥੧੫॥ 
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ਿਿ ਕਛੁ ਨ ਸੀਓ ਤਿ ਤਕਆ ਕਰਤਾ ਕਵਨ ਕਰਮ ਕਤਰ ਆਇਆ ॥ 
 

ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (748-14) 

ਿਿ ਕਛੁ ਨ ਸੀਓ ਤਿ ਤਕਆ ਕਰਤਾ ਕਵਨ ਕਰਮ ਕਤਰ ਆਇਆ ॥ 

ਅਪਨਾ ਖੇਲ ੁਆਤਪ ਕਤਰ ਦੇਖ ੈਿਾਕੁਤਰ ਰਚਨ ੁਰਚਾਇਆ ॥੧॥ 

ਮੇਰੇ ਰਾਮ ਰਾਇ ਮੁਝ ਤ ੇਕਛੂ ਨ ਹੋਈ ॥ 

ਆਪੇ ਕਰਤਾ ਆਤਪ ਕਰਾਏ ਸਰਿ ਤਨਰਿੰਤਤਰ ਸੋਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਗਣਤੀ ਗਣੀ ਨ ਛੂਿ ੈਕਤਹੂ ਕਾਚੀ ਦੇਹ ਇਆਣੀ ॥ 

ਤਿਪਾ ਕਰਹੁ ਪਰਿ ਕਰਣੈਹਾਰ ੇਤੇਰੀ ਿਖਸ ਤਨਰਾਲੀ ॥੨॥ 

ਿੀਅ ਿਿੰਤ ਸਿ ਤੇਰੇ ਕੀਤੇ ਘਤਿ ਘਤਿ ਤੁਹੀ ਤਧਆਈਐ ॥ 

ਤੇਰੀ ਗਤਤ ਤਮਤਤ ਤੂਹੈ ਿਾਣਤਹ ਕੁਦਰਤਤ ਕੀਮ ਨ ਪਾਈਐ ॥੩॥ 

ਤਨਰਗੁਣ ੁਮੁਗਧੁ ਅਿਾਣੁ ਅਤਗਆਨੀ ਕਰਮ ਧਰਮ ਨਹੀ ਿਾਣਾ ॥ 

ਦਇਆ ਕਰਹੁ ਨਾਨਕੁ ਗੁਣ ਗਾਵੈ ਤਮਿਾ ਲਗ ੈਤੇਰਾ ਿਾਣਾ ॥੪॥੬॥੫੩॥ 
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ਿਿ ਤੇ ਦਰਸਨ ਿੇਿ ੇਸਾਧ ੂਿਲ ੇਤਦਨਸ ਓਇ ਆਏ ॥ 
 

ਧਨਾਸਰੀ ਮਃ ੫ ॥ (671-10) 

ਿਿ ਤੇ ਦਰਸਨ ਿੇਿੇ ਸਾਧੂ ਿਲੇ ਤਦਨਸ ਓਇ ਆਏ ॥ 

ਮਹਾ ਅਨਿੰਦ ੁਸਦਾ ਕਤਰ ਕੀਰਤਨੁ ਪੁਰਖ ਤਿਧਾਤਾ ਪਾਏ ॥੧॥ 

ਅਿ ਮੋਤਹ ਰਾਮ ਿਸੋ ਮਤਨ ਗਾਇਓ ॥ 

ਿਇਓ ਪਰਗਾਸ ੁਸਦਾ ਸੁਖੁ ਮਨ ਮਤਹ ਸਤਤਗੁਰੁ ਪੂਰਾ ਪਾਇਓ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਗੁਣ ਤਨਧਾਨ ੁਤਰਦ ਿੀਤਤਰ ਵਤਸਆ ਤਾ ਦੂਖੁ ਿਰਮ ਿਉ ਿਾਗਾ ॥ 

ਿਈ ਪਰਾਪਤਤ ਵਸਤੁ ਅਗੋਚਰ ਰਾਮ ਨਾਤਮ ਰਿੰਗੁ ਲਾਗਾ ॥੨॥ 

ਤਚਿੰਤ ਅਤਚਿੰਤਾ ਸੋਚ ਅਸੋਚਾ ਸਗੋੁ ਲੋਿੁ ਮੋਹੁ ਥਾਕਾ ॥ 

ਹਉਮੈ ਰੋਗ ਤਮਿੇ ਤਕਰਪਾ ਤੇ ਿਮ ਤੇ ਿਏ ਤਿਿਾਕਾ ॥੩॥ 

ਗੁਰ ਕੀ ਿਹਲ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸਵੇਾ ਗੁਰ ਕੀ ਆਤਗਆ ਿਾਣੀ ॥ 

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਤਿਤਨ ਿਮ ਤ ੇਕਾਢੇ ਤਤਸ ੁਗੁਰ ਕੈ ਕੁਰਿਾਣੀ ॥੪॥੪॥ 
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ਿਿ ਦੇਖਾ ਤਿ ਗਾਵਾ ॥ 
 

ਰਾਗੁ ਸਰੋਤਿ ਿਾਣੀ ਿਗਤ ਨਾਮਦੇ ਿੀ ਕੀ ਘਰੁ ੨  (656-19) 

ਿਿ ਦੇਖਾ ਤਿ ਗਾਵਾ ॥ 

ਤਉ ਿਨ ਧੀਰਿੁ ਪਾਵਾ ॥੧॥ 

ਨਾਤਦ ਸਮਾਇਲ ੋਰੇ ਸਤਤਗੁਰੁ ਿੇਤਿਲੇ ਦੇਵਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਿਹ ਤਝਤਲ ਤਮਤਲ ਕਾਰੁ ਤਦਸਿੰਤਾ ॥ 

ਤਹ ਅਨਹਦ ਸਿਦ ਿਿਿੰਤਾ ॥ 

ਿੋਤੀ ਿੋਤਤ ਸਮਾਨੀ ॥ 

ਮੈ ਗੁਰ ਪਰਸਾਦੀ ਿਾਨੀ ॥੨॥ 

ਰਤਨ ਕਮਲ ਕੋਿਰੀ ॥ 

ਚਮਕਾਰ ਿੀਿੁਲ ਤਹੀ ॥ 

ਨੇਰ ੈਨਾਹੀ ਦੂਤਰ ॥ 

ਤਨਿ ਆਤਮ ੈਰਤਹਆ ਿਰਪੂਤਰ ॥੩॥ 

ਿਹ ਅਨਹਤ ਸੂਰ ਉਿਯਾਰਾ ॥ 

ਤਹ ਦੀਪਕ ਿਲੈ ਛਿੰਛਾਰਾ ॥ 

ਗੁਰ ਪਰਸਾਦੀ ਿਾਤਨਆ ॥ 

ਿਨੁ ਨਾਮਾ ਸਹਿ ਸਮਾਤਨਆ ॥੪॥੧॥ 
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ਿਿ ਲਉ ਨਹੀ ਿਾਗ ਤਲਲਾਰ ਉਦ ੈਤਿ ਲਉ ਿਰਮਤੇ ਤਫਰਤੇ ਿਹ ੁਧਾਯਉ ॥ 
 

ਸਵਈਏ ਮਹਲ ੇਪਿੰਿਵ ੇਕ ੇ੫, ਮਥੁਰਾ (1409-6) 

ਿਿ ਲਉ ਨਹੀ ਿਾਗ ਤਲਲਾਰ ਉਦ ੈਤਿ ਲਉ ਿਰਮਤੇ ਤਫਰਤ ੇਿਹੁ ਧਾਯਉ ॥ 

ਕਤਲ ਘੋਰ ਸਮੁਦਰ ਮ ੈਿੂਡਤ ਥੇ ਕਿਹੂ ਤਮਤਿ ਹੈ ਨਹੀ ਰੇ ਪਛੁਤਾਯਉ ॥ 

ਤਤੁ ਤਿਚਾਰੁ ਯਹੈ ਮਥੁਰਾ ਿਗ ਤਾਰਨ ਕਉ ਅਵਤਾਰੁ ਿਨਾਯਉ ॥ 

ਿਪਯਉ ਤਿਨਹ ਅਰਿੁਨ ਦੇਵ ਗੁਰ ੂਤਫਤਰ ਸਿੰਕਿ ਿੋਤਨ ਗਰਿ ਨ ਆਯਉ ॥੬॥ 
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ਿਲ ਕੀ ਿੀਤਤ ਪਵਨ ਕਾ ਥਿੰਿਾ ਰਕਤ ਿੁਿੰਦ ਕਾ ਗਾਰਾ ॥ 
 

ਸਰੋਤਿ ਰਤਵਦਾਸ ਿੀਉ ॥ (659-3 

ਿਲ ਕੀ ਿੀਤਤ ਪਵਨ ਕਾ ਥਿੰਿਾ ਰਕਤ ਿੁਿੰਦ ਕਾ ਗਾਰਾ ॥ 

ਹਾਡ ਮਾਸ ਨਾਿੀ  ਕੋ ਤਪਿੰਿਰੁ ਪਿੰਖੀ ਿਸੈ ਤਿਚਾਰਾ ॥੧॥ 

ਪਰਾਨੀ ਤਕਆ ਮੇਰਾ ਤਕਆ ਤੇਰਾ ॥ 

ਿਸੈੇ ਤਰਵਰ ਪਿੰਤਖ ਿਸੇਰਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਰਾਖਹੁ ਕਿੰਧ ਉਸਾਰਹੁ ਨੀਵਾਂ ॥ 

ਸਾਢੇ ਤੀਤਨ ਹਾਥ ਤੇਰੀ ਸੀਵਾਂ ॥੨॥ 

ਿਿੰਕੇ ਿਾਲ ਪਾਗ ਤਸਤਰ ਡੇਰੀ ॥ 

ਇਹੁ ਤਨੁ ਹਇੋਗ ੋਿਸਮ ਕੀ ਢਰੇੀ ॥੩॥ 

ਊਚੇ ਮਿੰਦਰ ਸੁਿੰਦਰ ਨਾਰੀ ॥ 

ਰਾਮ ਨਾਮ ਤਿਨੁ ਿਾਿੀ ਹਾਰੀ ॥੪॥ 

ਮੇਰੀ ਿਾਤਤ ਕਮੀਨੀ ਪਾਂਤਤ ਕਮੀਨੀ ਓਛਾ ਿਨਮੁ ਹਮਾਰਾ ॥ 

ਤੁਮ ਸਰਨਾਗਤਤ ਰਾਿਾ ਰਾਮ ਚਿੰਦ ਕਤਹ ਰਤਵਦਾਸ ਚਮਾਰਾ ॥੫॥੬॥ 
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ਿਲ ਦੁਧ ਤਨਆਈ ਰੀਤਤ ਅਿ ਦਧੁ ਆਚ ਨਹੀ ਮਨ ਐਸੀ ਪਰੀਤਤ ਹਰੇ ॥ 
 

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ਛਿੰਤ ਘਰੁ ੬ ॥ ਛਿੰਤੁ ॥ (454-15 

ਿਲ ਦੁਧ ਤਨਆਈ ਰੀਤਤ ਅਿ ਦੁਧ ਆਚ ਨਹੀ ਮਨ ਐਸੀ ਪਰੀਤਤ ਹਰੇ ॥ 

ਅਿ ਉਰਤਝਓ ਅਤਲ ਕਮਲੇਹ ਿਾਸਨ ਮਾਤਹ ਮਗਨ ਇਕੁ ਤਖਨ ੁਿੀ ਨਾਤਹ ਿਰ ੈ॥ 

ਤਖਨੁ ਨਾਤਹ ਿਰੀਐ ਪਰੀਤਤ ਹਰੀਐ ਸੀਗਾਰ ਹਤਿ ਰਸ ਅਰਪੀਐ ॥ 

ਿਹ ਦੂਖੁ ਸੁਣੀਐ ਿਮ ਪਿੰਥੁ ਿਣੀਐ ਤਹ ਸਾਧਸਿੰਤਗ ਨ ਡਰਪੀਐ ॥ 

ਕਤਰ ਕੀਰਤਤ ਗੋਤਵਿੰਦ ਗੁਣੀਐ ਸਗਲ ਪਰਾਛਤ ਦੁਖ ਹਰ ੇ॥ 

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਛਿੰਤ ਗੋਤਵਿੰਦ ਹਤਰ ਕੇ ਮਨ ਹਤਰ ਤਸਉ ਨੇਹੁ ਕਰੇਹੁ ਐਸੀ ਮਨ ਪਰੀਤਤ ਹਰੇ ॥੧॥ 

ਿਸੈੀ ਮਛੁਲੀ ਨੀਰ ਇਕ ੁਤਖਨ ੁਿੀ ਨਾ ਧੀਰੇ ਮਨ ਐਸਾ ਨੇਹ ੁਕਰੇਹੁ ॥ 

ਿਸੈੀ ਚਾਤਤਰਕ ਤਪਆਸ ਤਖਨ ੁਤਖਨੁ ਿੂਿੰਦ ਚਵੈ ਿਰਸ ੁਸੁਹਾਵੇ ਮੇਹੁ ॥ 

ਹਤਰ ਪਰੀਤਤ ਕਰੀਿੈ ਇਹੁ ਮਨ ੁਦੀਿੈ ਅਤਤ ਲਾਈਐ ਤਚਤੁ ਮੁਰਾਰੀ ॥ 

ਮਾਨ ੁਨ ਕੀਿ ੈਸਰਤਣ ਪਰੀਿੈ ਦਰਸਨ ਕਉ ਿਤਲਹਾਰੀ ॥ 

ਗੁਰ ਸਪੁਰਸਿੰਨੇ ਤਮਲ ੁਨਾਹ ਤਵਛੁਿੰਨੇ ਧਨ ਦੇਦੀ ਸਾਚੁ ਸਨੇਹਾ ॥ 

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਛਿੰਤ ਅਨਿੰਤ ਿਾਕੁਰ ਕੇ ਹਤਰ ਤਸਉ ਕੀਿ ੈਨੇਹਾ ਮਨ ਐਸਾ ਨੇਹੁ ਕਰੇਹੁ ॥੨॥ 

ਚਕਵੀ ਸੂਰ ਸਨੇਹੁ ਤਚਤਵੈ ਆਸ ਘਣੀ ਕਤਦ ਤਦਨੀਅਰੁ ਦੇਖੀਐ ॥ 

ਕੋਤਕਲ ਅਿੰਿ ਪਰੀਤਤ ਚਵੈ ਸੁਹਾਵੀਆ ਮਨ ਹਤਰ ਰਿੰਗੁ ਕੀਿੀਐ ॥ 

ਹਤਰ ਪਰੀਤਤ ਕਰੀਿੈ ਮਾਨੁ ਨ ਕੀਿ ੈਇਕ ਰਾਤੀ ਕ ੇਹਤਿ ਪਾਹੁਤਣਆ ॥ 

ਅਿ ਤਕਆ ਰਿੰਗੁ ਲਾਇਓ ਮੋਹੁ ਰਚਾਇਓ ਨਾਗੇ ਆਵਣ ਿਾਵਤਣਆ ॥ 

ਤਥਰੁ ਸਾਧੂ ਸਰਣੀ ਪਿੀਐ ਚਰਣੀ ਅਿ ਿੂਿਤਸ ਮੋਹੁ ਿੁ ਤਕਤੀਐ ॥ 

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਛਿੰਤ ਦਇਆਲ ਪਰੁਖ ਕੇ ਮਨ ਹਤਰ ਲਾਇ ਪਰੀਤਤ ਕਿ ਤਦਨੀਅਰੁ ਦੇਖੀਐ ॥੩॥ 

ਤਨਤਸ ਕੁਰਿੰਕ ਿਸੇੈ ਨਾਦ ਸੁਤਣ ਸਰਵਣੀ ਹੀਉ ਤਡਵੈ ਮਨ ਐਸੀ ਪਰੀਤਤ ਕੀਿ ੈ॥ 

ਿਸੈੀ ਤਰੁਤਣ ਿਤਾਰ ਉਰਝੀ ਤਪਰਤਹ ਤਸਵ ੈਇਹੁ ਮਨੁ ਲਾਲ ਦੀਿ ੈ॥ 

ਮਨੁ ਲਾਲਤਹ ਦੀਿੈ ਿੋਗ ਕਰੀਿੈ ਹਤਿ ਖੁਸੀਆ ਰਿੰਗ ਮਾਣੇ ॥ 

ਤਪਰੁ ਅਪਨਾ ਪਾਇਆ ਰਿੰਗੁ ਲਾਲੁ ਿਣਾਇਆ ਅਤਤ ਤਮਤਲਓ ਤਮਤਰ ਤਚਰਾਣੇ ॥ 

ਗੁਰੁ ਥੀਆ ਸਾਖੀ ਤਾ ਤਡਿਮੁ ਆਖੀ ਤਪਰ ਿੇਹਾ ਅਵਰ ੁਨ ਦੀਸੈ ॥ 

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਛਿੰਤ ਦਇਆਲ ਮੋਹਨ ਕੇ ਮਨ ਹਤਰ ਚਰਣ ਗਹੀਿੈ ਐਸੀ ਮਨ ਪਰੀਤਤ ਕੀਿ ੈ॥੪॥੧॥੪॥ 
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ਿਲ ਮਤਹ ਮੀਨ ਮਾਇਆ ਕੇ ਿੇਧ ੇ॥ 
 

ਿੈਰਉ ਕਿੀਰ ਿੀਉ (1160-11) 

ਿਲ ਮਤਹ ਮੀਨ ਮਾਇਆ ਕ ੇਿਧੇੇ ॥ 

ਦੀਪਕ ਪਤਿੰਗ ਮਾਇਆ ਕ ੇਛੇਦੇ ॥ 

ਕਾਮ ਮਾਇਆ ਕੁਿੰਚਰ ਕਉ ਤਿਆਪੈ ॥ 

ਿੁਇਅਿੰਗਮ ਤਿਰਿੰਗ ਮਾਇਆ ਮਤਹ ਖਾਪੇ ॥੧॥ 

ਮਾਇਆ ਐਸੀ ਮੋਹਨੀ ਿਾਈ ॥ 

ਿੇਤੇ ਿੀਅ ਤੇਤੇ ਡਹਕਾਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਪਿੰਖੀ ਤਮਰਗ ਮਾਇਆ ਮਤਹ ਰਾਤੇ ॥ 

ਸਾਕਰ ਮਾਖੀ ਅਤਧਕ ਸਿੰਤਾਪੇ ॥ 

ਤੁਰੇ ਉਸਿ ਮਾਇਆ ਮਤਹ ਿਲੇਾ ॥ 

ਤਸਧ ਚਉਰਾਸੀਹ ਮਾਇਆ ਮਤਹ ਖੇਲਾ ॥੨॥ 

ਤਛਅ ਿਤੀ ਮਾਇਆ ਕੇ ਿਿੰਦਾ ॥ 

ਨਵੈ ਨਾਥ ਸੂਰਿ ਅਰ ੁਚਿੰਦਾ ॥ 

ਤਪੇ ਰਖੀਸਰ ਮਾਇਆ ਮਤਹ ਸੂਤਾ ॥ 

ਮਾਇਆ ਮਤਹ ਕਾਲ ੁਅਰੁ ਪਿੰਚ ਦੂਤਾ ॥੩॥ 

ਸੁਆਨ ਤਸਆਲ ਮਾਇਆ ਮਤਹ ਰਾਤਾ ॥ 

ਿਿੰਤਰ ਚੀਤੇ ਅਰੁ ਤਸਿੰਘਾਤਾ ॥ 

ਮਾਂਿਾਰ ਗਾਡਰ ਅਰੁ ਲੂਿਰਾ ॥ 

ਤਿਰਖ ਮੂਲ ਮਾਇਆ ਮਤਹ ਪਰਾ ॥੪॥ 

ਮਾਇਆ ਅਿੰਤਤਰ ਿੀਨੇ ਦੇਵ ॥ 

ਸਾਗਰ ਇਿੰਦਰਾ ਅਰੁ ਧਰਤੇਵ ॥ 

ਕਤਹ ਕਿੀਰ ਤਿਸੁ ਉਦਰ ੁਤਤਸ ੁਮਾਇਆ ॥ 

ਤਿ ਛੂਿੇ ਿਿ ਸਾਧ ੂਪਾਇਆ ॥੫॥੫॥੧੩॥ 
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ਿਤਲ ਿਾਉ ਿੀਵਨੁ ਨਾਮ ਤਿਨਾ ॥ 
 

ਪਰਿਾਤੀ ਮਹਲਾ ੧ ॥ (1332-10) 

ਸਿੰਤਾ ਕੀ ਰੇਣ ੁਸਾਧ ਿਨ ਸਿੰਗਤਤ ਹਤਰ ਕੀਰਤਤ ਤਰ ੁਤਾਰੀ ॥ 

ਕਹਾ ਕਰ ੈਿਪੁਰਾ ਿਮੁ ਡਰਪੈ ਗੁਰਮੁਤਖ ਤਰਦੈ ਮੁਰਾਰੀ ॥੧॥ 

ਿਤਲ ਿਾਉ ਿੀਵਨ ੁਨਾਮ ਤਿਨਾ ॥ 

ਹਤਰ ਿਤਪ ਿਾਪੁ ਿਪਉ ਿਪਮਾਲੀ ਗੁਰਮੁਤਖ ਆਵ ੈਸਾਦ ੁਮਨਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਗੁਰ ਉਪਦੇਸ ਸਾਚੁ ਸੁਖੁ ਿਾ ਕਉ ਤਕਆ ਤਤਸ ੁਉਪਮਾ ਕਹੀਐ ॥ 

ਲਾਲ ਿਵੇਹਰ ਰਤਨ ਪਦਾਰਥ ਖੋਿਤ ਗੁਰਮੁਤਖ ਲਹੀਐ ॥੨॥ 

ਚੀਨੈ ਤਗਆਨੁ ਤਧਆਨ ੁਧਨ ੁਸਾਚੌ ਏਕ ਸਿਤਦ ਤਲਵ ਲਾਵ ੈ॥ 

ਤਨਰਾਲਿੰਿੁ ਤਨਰਹਾਰੁ ਤਨਹਕੇਵਲ ੁਤਨਰਿਉ ਤਾਿੀ ਲਾਵ ੈ॥੩॥ 

ਸਾਇਰ ਸਪਤ ਿਰ ੇਿਲ ਤਨਰਮਤਲ ਉਲਿੀ ਨਾਵ ਤਰਾਵੈ ॥ 

ਿਾਹਤਰ ਿਾਤੌ ਿਾਤਕ ਰਹਾਵ ੈਗੁਰਮੁਤਖ ਸਹਤਿ ਸਮਾਵ ੈ॥੪॥ 

ਸੋ ਤਗਰਹੀ ਸੋ ਦਾਸੁ ਉਦਾਸੀ ਤਿਤਨ ਗੁਰਮੁਤਖ ਆਪੁ ਪਛਾਤਨਆ ॥ 

ਨਾਨਕੁ ਕਹੈ ਅਵਰੁ ਨਹੀ ਦੂਿਾ ਸਾਚ ਸਿਤਦ ਮਨੁ ਮਾਤਨਆ ॥੫॥੧੭॥ 
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ਿਲੁ ਢੋਵਉ ਇਹ ਸੀਸ ਕਤਰ ਕਰ ਪਗ ਪਖਲਾਵਉ ॥ 
 

ਤਿਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (813-13) 

ਿਲੁ ਢੋਵਉ ਇਹ ਸੀਸ ਕਤਰ ਕਰ ਪਗ ਪਖਲਾਵਉ ॥ 

ਿਾਤਰ ਿਾਉ ਲਖ ਿੇਰੀਆ ਦਰਸੁ ਪੇਤਖ ਿੀਵਾਵਉ ॥੧॥ 

ਕਰਉ ਮਨੋਰਥ ਮਨ ੈਮਾਤਹ ਅਪਨ ੇਪਰਿ ਤੇ ਪਾਵਉ ॥ 

ਦੇਉ ਸੂਹਨੀ ਸਾਧ ਕੈ ਿੀਿਨ ੁਢਲੋਾਵਉ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਅਿੰਤਮਰਤ ਗੁਣ ਸਿੰਤ ਿੋਲਤ ੇਸਤੁਣ ਮਨਤਹ ਪੀਲਾਵਉ ॥ 

ਉਆ ਰਸ ਮਤਹ ਸਾਂਤਤ ਤਤਰਪਤਤ ਹੋਇ ਤਿਖੈ ਿਲਤਨ ਿੁਝਾਵਉ ॥੨॥ 

ਿਿ ਿਗਤਤ ਕਰਤਹ ਸਿੰਤ ਮਿੰਡਲੀ ਤਤਨਹ ਤਮਤਲ ਹਤਰ ਗਾਵਉ ॥ 

ਕਰਉ ਨਮਸਕਾਰ ਿਗਤ ਿਨ ਧੂਤਰ ਮੁਤਖ ਲਾਵਉ ॥੩॥ 

ਊਿਤ ਿੈਿਤ ਿਪਉ ਨਾਮੁ ਇਹ ੁਕਰਮੁ ਕਮਾਵਉ ॥ 

ਨਾਨਕ ਕੀ ਪਰਿ ਿੇਨਤੀ ਹਤਰ ਸਰਤਨ ਸਮਾਵਉ ॥੪॥੨੧॥੫੧॥ 
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ਿਾ ਕਉ ਅਪਨੀ ਤਕਰਪਾ ਧਾਰੈ ॥ 
 

ਗਉਿੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (190-4) 

ਿਾ ਕਉ ਅਪਨੀ ਤਕਰਪਾ ਧਾਰੈ ॥ 

ਸੋ ਿਨੁ ਰਸਨਾ ਨਾਮੁ ਉਚਾਰ ੈ॥੧॥ 

ਹਤਰ ਤਿਸਰਤ ਸਹਸਾ ਦੁਖੁ ਤਿਆਪੈ ॥ 

ਤਸਮਰਤ ਨਾਮੁ ਿਰਮੁ ਿਉ ਿਾਗੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਹਤਰ ਕੀਰਤਨੁ ਸੁਣ ੈਹਤਰ ਕੀਰਤਨੁ ਗਾਵ ੈ॥ 

ਤਤਸੁ ਿਨ ਦੂਖੁ ਤਨਕਤਿ ਨਹੀ ਆਵੈ ॥੨॥ 

ਹਤਰ ਕੀ ਿਹਲ ਕਰਤ ਿਨੁ ਸੋਹੈ ॥ 

ਤਾ ਕਉ ਮਾਇਆ ਅਗਤਨ ਨ ਪੋਹੈ ॥੩॥ 

ਮਤਨ ਤਤਨ ਮੁਤਖ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਦਇਆਲ ॥ 

ਨਾਨਕ ਤਿੀਅਲੇ ਅਵਤਰ ਿਿੰਿਾਲ ॥੪॥੫੨॥੧੨੧॥ 
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ਿਾ ਕਉ ਆਇਓ ਏਕੁ ਰਸਾ ॥ 
 

ਧਨਾਸਰੀ ਮਃ ੫ ॥ (672-8) 

ਲਵੈ ਨ ਲਾਗਨ ਕਉ ਹੈ ਕਛੂਐ ਿਾ ਕਉ ਤਫਤਰ ਇਹੁ ਧਾਵੈ ॥ 

ਿਾ ਕਉ ਗੁਤਰ ਦੀਨ ੋਇਹੁ ਅਿੰਤਮਰਤੁ ਤਤਸ ਹੀ ਕਉ ਿਤਨ ਆਵੈ ॥੧॥ 

ਿਾ ਕਉ ਆਇਓ ਏਕੁ ਰਸਾ ॥ 

ਖਾਨ ਪਾਨ ਆਨ ਨਹੀ ਖੁਤਧਆ ਤਾ ਕੈ ਤਚਤਤ ਨ ਿਸਾ ॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਮਉਤਲਓ ਮਨੁ ਤਨੁ ਹਇੋਓ ਹਤਰਆ ਏਕ ਿੂਿੰਦ ਤਿਤਨ ਪਾਈ ॥ 

ਿਰਤਨ ਨ ਸਾਕਉ ਉਸਤਤਤ ਤਾ ਕੀ ਕੀਮਤਤ ਕਹਣੁ ਨ ਿਾਈ ॥੨॥ 

ਘਾਲ ਨ ਤਮਤਲਓ ਸੇਵ ਨ ਤਮਤਲਓ ਤਮਤਲਓ ਆਇ ਅਤਚਿੰਤਾ ॥ 

ਿਾ ਕਉ ਦਇਆ ਕਰੀ ਮੇਰ ੈਿਾਕੁਤਰ ਤਤਤਨ ਗੁਰਤਹ ਕਮਾਨ ੋਮਿੰਤਾ ॥੩॥ 

ਦੀਨ ਦਆੈਲ ਸਦਾ ਤਕਰਪਾਲਾ ਸਰਿ ਿੀਆ ਪਰਤਤਪਾਲਾ ॥ 

ਓਤਤ ਪੋਤਤ ਨਾਨਕ ਸਿੰਤਗ ਰਤਵਆ ਤਿਉ ਮਾਤਾ ਿਾਲ ਗਪਾਲਾ ॥੪॥੭॥ 
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ਿਾ ਕਉ ਹਤਰ ਰਿੰਗੁ ਲਾਗ ੋਇਸੁ ਿੁਗ ਮਤਹ ਸੋ ਕਹੀਅਤ ਹ ੈਸੂਰਾ ॥ 
 

ਧਨਾਸਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (679-16) 

ਿਾ ਕਉ ਹਤਰ ਰਿੰਗੁ ਲਾਗੋ ਇਸ ੁਿੁਗ ਮਤਹ ਸੋ ਕਹੀਅਤ ਹੈ ਸੂਰਾ ॥ 

ਆਤਮ ਤਿਣੈ ਸਗਲ ਵਤਸ ਤਾ ਕੈ ਿਾ ਕਾ ਸਤਤਗੁਰੁ ਪੂਰਾ ॥੧॥ 

ਿਾਕੁਰੁ ਗਾਈਐ ਆਤਮ ਰਿੰਤਗ ॥ 

ਸਰਣੀ ਪਾਵਨ ਨਾਮ ਤਧਆਵਨ ਸਹਤਿ ਸਮਾਵਨ ਸਿੰਤਗ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਿਨ ਕੇ ਚਰਨ ਵਸਤਹ ਮੇਰ ੈਹੀਅਰ ੈਸਿੰਤਗ ਪੁਨੀਤਾ ਦੇਹੀ ॥ 

ਿਨ ਕੀ ਧੂਤਰ ਦੇਹੁ ਤਕਰਪਾ ਤਨਤਧ ਨਾਨਕ ਕੈ ਸੁਖ ੁਏਹੀ ॥੨॥੪॥੩੫॥ 
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ਿਾ ਕਉ ਮੁਸਕਲ ੁਅਤਤ ਿਣ ੈਢੋਈ ਕੋਇ ਨ ਦੇਇ ॥ 
 

ਤਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (70-6) 

ਿਾ ਕਉ ਮੁਸਕਲੁ ਅਤਤ ਿਣ ੈਢਈੋ ਕੋਇ ਨ ਦੇਇ ॥ 
ਲਾਗੂ ਹੋਏ ਦਸੁਮਨਾ ਸਾਕ ਤਿ ਿਤਿ ਖਲੇ ॥ 
ਸਿੋ ਿਿ ੈਆਸਰਾ ਚੁਕ ੈਸਿੁ ਅਸਰਾਉ ॥ 
ਤਚਤਤ ਆਵੈ ਓਸ ੁਪਾਰਿਰਹਮੁ ਲਗੈ ਨ ਤਤੀ ਵਾਉ ॥੧॥ 
ਸਾਤਹਿੁ ਤਨਤਾਤਣਆ ਕਾ ਤਾਣ ੁ॥ 
ਆਇ ਨ ਿਾਈ ਤਥਰੁ ਸਦਾ ਗੁਰ ਸਿਦੀ ਸਚੁ ਿਾਣੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
ਿੇ ਕੋ ਹੋਵ ੈਦੁਿਲਾ ਨਿੰਗ ਿੁਖ ਕੀ ਪੀਰ ॥ 
ਦਮਿਾ ਪਲੈ ਨਾ ਪਵ ੈਨਾ ਕ ੋਦਵੇੈ ਧੀਰ ॥ 
ਸੁਆਰਥੁ ਸੁਆਉ ਨ ਕ ੋਕਰੇ ਨਾ ਤਕਛੁ ਹਵੋੈ ਕਾਿੁ ॥ 
ਤਚਤਤ ਆਵੈ ਓਸ ੁਪਾਰਿਰਹਮੁ ਤਾ ਤਨਹਚਲੁ ਹੋਵੈ ਰਾਿੁ ॥੨॥ 
ਿਾ ਕਉ ਤਚਿੰਤਾ ਿਹੁਤੁ ਿਹੁਤੁ ਦਹੇੀ ਤਵਆਪ ੈਰੋਗੁ ॥ 
ਤਗਰਸਤਤ ਕੁਿਿੰਤਿ ਪਲੇਤਿਆ ਕਦੇ ਹਰਖੁ ਕਦੇ ਸਗੋੁ ॥ 
ਗਉਣੁ ਕਰ ੇਚਹੁ ਕੁਿੰਿ ਕਾ ਘਿੀ ਨ ਿੈਸਣ ੁਸਇੋ ॥ 
ਤਚਤਤ ਆਵੈ ਓਸ ੁਪਾਰਿਰਹਮੁ ਤਨੁ ਮਨੁ ਸੀਤਲ ੁਹੋਇ ॥੩॥ 
ਕਾਤਮ ਕਰੋਤਧ ਮੋਤਹ ਵਤਸ ਕੀਆ ਤਕਰਪਨ ਲੋਤਿ ਤਪਆਰੁ ॥ 
ਚਾਰੇ ਤਕਲਤਵਖ ਉਤਨ ਅਘ ਕੀਏ ਹੋਆ ਅਸੁਰ ਸਿੰਘਾਰੁ ॥ 
ਪੋਥੀ ਗੀਤ ਕਤਵਤ ਤਕਛ ੁਕਦੇ ਨ ਕਰਤਨ ਧਤਰਆ ॥ 
ਤਚਤਤ ਆਵੈ ਓਸ ੁਪਾਰਿਰਹਮੁ ਤਾ ਤਨਮਖ ਤਸਮਰਤ ਤਤਰਆ ॥੪॥ 
ਸਾਸਤ ਤਸਿੰਤਮਰਤਤ ਿੇਦ ਚਾਤਰ ਮੁਖਾਗਰ ਤਿਚਰੇ ॥ 
ਤਪੇ ਤਪੀਸਰ ਿਗੋੀਆ ਤੀਰਤਥ ਗਵਨੁ ਕਰ ੇ॥ 
ਖਿੁ ਕਰਮਾ ਤ ੇਦੁਗੁਣ ੇਪੂਿਾ ਕਰਤਾ ਨਾਇ ॥ 
ਰਿੰਗੁ ਨ ਲਗੀ ਪਾਰਿਰਹਮ ਤਾ ਸਰਪਰ ਨਰਕ ੇਿਾਇ ॥੫॥ 
ਰਾਿ ਤਮਲਕ ਤਸਕਦਾਰੀਆ ਰਸ ਿੋਗਣ ਤਿਸਥਾਰ ॥ 
ਿਾਗ ਸੁਹਾਵੇ ਸੋਹਣੇ ਚਲੈ ਹੁਕਮੁ ਅਫਾਰ ॥ 
ਰਿੰਗ ਤਮਾਸ ੇਿਹੁ ਤਿਧੀ ਚਾਇ ਲਤਗ ਰਤਹਆ ॥ 
ਤਚਤਤ ਨ ਆਇਓ ਪਾਰਿਰਹਮੁ ਤਾ ਸਰਪ ਕੀ ਿੂਤਨ ਗਇਆ ॥੬॥ 
ਿਹੁਤੁ ਧਨਾਤਢ ਅਚਾਰਵਿੰਤੁ ਸੋਿਾ ਤਨਰਮਲ ਰੀਤਤ ॥ 
ਮਾਤ ਤਪਤਾ ਸੁਤ ਿਾਈਆ ਸਾਿਨ ਸਿੰਤਗ ਪਰੀਤਤ ॥ 
ਲਸਕਰ ਤਰਕਸਿਿੰਦ ਿਿੰਦ ਿੀਉ ਿੀਉ ਸਗਲੀ ਕੀਤ ॥ 
ਤਚਤਤ ਨ ਆਇਓ ਪਾਰਿਰਹਮੁ ਤਾ ਖਤਿ ਰਸਾਤਤਲ ਦੀਤ ॥੭॥ 
ਕਾਇਆ ਰੋਗੁ ਨ ਤਛਦ ੁਤਕਛ ੁਨਾ ਤਕਛ ੁਕਾਿਾ ਸੋਗੁ ॥ 
ਤਮਰਤੁ ਨ ਆਵੀ ਤਚਤਤ ਤਤਸ ੁਅਤਹਤਨਤਸ ਿੋਗ ੈਿੋਗੁ ॥ 
ਸਿ ਤਕਛੁ ਕੀਤੋਨ ੁਆਪਣਾ ਿੀਇ ਨ ਸਿੰਕ ਧਤਰਆ ॥ 
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ਤਚਤਤ ਨ ਆਇਓ ਪਾਰਿਰਹਮੁ ਿਮਕਿੰਕਰ ਵਤਸ ਪਤਰਆ ॥੮॥ 
ਤਕਰਪਾ ਕਰ ੇਤਿਸ ੁਪਾਰਿਰਹਮੁ ਹੋਵੈ ਸਾਧ ੂਸਿੰਗੁ ॥ 
ਤਿਉ ਤਿਉ ਓਹੁ ਵਧਾਈਐ ਤਤਉ ਤਤਉ ਹਤਰ ਤਸਉ ਰਿੰਗੁ ॥ 
ਦੁਹਾ ਤਸਤਰਆ ਕਾ ਖਸਮੁ ਆਤਪ ਅਵਰ ੁਨ ਦੂਿਾ ਥਾਉ ॥ 
ਸਤਤਗੁਰ ਤੁਿੈ ਪਾਇਆ ਨਾਨਕ ਸਚਾ ਨਾਉ ॥੯॥੧॥੨੬॥ 
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ਿਾ ਕਉ ਮੁਤਨ ਧਯਾਨੁ ਧਰ ੈਤਫਰਤ ਸਗਲ ਿੁਗ ਕਿਹੁ ਕ ਕੋਊ ਪਾਵੈ ਆਤਮ ਪਰਗਾਸ ਕਉ ॥ 
 

ਸਵਈਏ ਮਹਲ ੇਚਉਥੇ ਕ ੇ੪, ਮਥੁਰਾ (1404-13) 

ਿਾ ਕਉ ਮੁਤਨ ਧਯਾਨੁ ਧਰ ੈਤਫਰਤ ਸਗਲ ਿੁਗ ਕਿਹੁ ਕ ਕੋਊ ਪਾਵੈ ਆਤਮ ਪਰਗਾਸ ਕਉ ॥ 

ਿੇਦ ਿਾਣੀ ਸਤਹਤ ਤਿਰਿੰਤਚ ਿਸ ੁਗਾਵ ੈਿਾ ਕ ੋਤਸਵ ਮੁਤਨ ਗਤਹ ਨ ਤਿਾਤ ਕਤਿਲਾਸ ਕਿੰਉ ॥ 

ਿਾ ਕੌ ਿੋਗੀ ਿਤੀ ਤਸਧ ਸਾਤਧਕ ਅਨੇਕ ਤਪ ਿਿਾ ਿੂਿ ਿੇਖ ਕੀਏ ਤਫਰਤ ਉਦਾਸ ਕਉ ॥ 

ਸੁ ਤਤਤਨ ਸਤਤਗੁਤਰ ਸੁਖ ਿਾਇ ਤਿਪਾ ਧਾਰੀ ਿੀਅ ਨਾਮ ਕੀ ਿਡਾਈ ਦਈ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਕਉ ॥੫॥ 
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ਿਾ ਕਉ ਰਾਖ ੈਰਾਖਣਹਾਰੁ ॥ 
 

ਗੋੋਂਡ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (868-6) 

ਿਾ ਕਉ ਰਾਖ ੈਰਾਖਣਹਾਰੁ ॥ 

ਤਤਸ ਕਾ ਅਿੰਗੁ ਕਰੇ ਤਨਰਿੰਕਾਰੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਮਾਤ ਗਰਿ ਮਤਹ ਅਗਤਨ ਨ ਿਹੈੋ ॥ 

ਕਾਮੁ ਿੋਧੁ ਲੋਿੁ ਮੋਹੁ ਨ ਪੋਹੈ ॥ 

ਸਾਧਸਿੰਤਗ ਿਪ ੈਤਨਰਿੰਕਾਰ ੁ॥ 

ਤਨਿੰਦਕ ਕੈ ਮੁਤਹ ਲਾਗ ੈਛਾਰ ੁ॥੧॥ 

ਰਾਮ ਕਵਚੁ ਦਾਸ ਕਾ ਸਿੰਨਾਹੁ ॥ 

ਦੂਤ ਦੁਸਿ ਤਤਸੁ ਪੋਹਤ ਨਾਤਹ ॥ 

ਿੋ ਿੋ ਗਰਿ ੁਕਰੇ ਸੋ ਿਾਇ ॥ 

ਗਰੀਿ ਦਾਸ ਕੀ ਪਰਿ ੁਸਰਣਾਇ ॥੨॥ 

ਿੋ ਿੋ ਸਰਤਣ ਪਇਆ ਹਤਰ ਰਾਇ ॥ 

ਸੋ ਦਾਸੁ ਰਤਖਆ ਅਪਣ ੈਕਿੰਤਿ ਲਾਇ ॥ 

ਿੇ ਕੋ ਿਹੁਤੁ ਕਰ ੇਅਹਿੰਕਾਰੁ ॥ 

ਓਹੁ ਤਖਨ ਮਤਹ ਰੁਲਤਾ ਖਾਕੂ ਨਾਤਲ ॥੩॥ 

ਹੈ ਿੀ ਸਾਚਾ ਹੋਵਣਹਾਰ ੁ॥ 

ਸਦਾ ਸਦਾ ਿਾਈ ਿਤਲਹਾਰ ॥ 

ਅਪਣੇ ਦਾਸ ਰਖੇ ਤਕਰਪਾ ਧਾਤਰ ॥ 

ਨਾਨਕ ਕੇ ਪਰਿ ਪਰਾਣ ਅਧਾਰ ॥੪॥੧੮॥੨੦॥ 
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ਿਾ ਕਾ ਿਾਕਰੁੁ ਤੁਹੀ ਪਰਿ ਤਾ ਕੇ ਵਡਿਾਗਾ ॥ 
 

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (399-17) 

ਿਾ ਕਾ ਿਾਕੁਰੁ ਤੁਹੀ ਪਰਿ ਤਾ ਕੇ ਵਡਿਾਗਾ ॥ 

ਓਹੁ ਸੁਹੇਲਾ ਸਦ ਸੁਖੀ ਸਿ ੁਿਰਮੁ ਿਉ ਿਾਗਾ ॥੧॥ 

ਹਮ ਚਾਕਰ ਗੋਤਿਿੰਦ ਕੇ ਿਾਕੁਰੁ ਮੇਰਾ ਿਾਰਾ ॥ 

ਕਰਨ ਕਰਾਵਨ ਸਗਲ ਤਿਤਧ ਸੋ ਸਤਤਗੁਰੂ ਹਮਾਰਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਦੂਿਾ ਨਾਹੀ ਅਉਰੁ ਕ ੋਤਾ ਕਾ ਿਉ ਕਰੀਐ ॥ 

ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਮਹਲੁ ਪਾਈਐ ਿਗ ੁਦੁਤਰੁ ਤਰੀਐ ॥੨॥ 

ਤਦਰਸਤਿ ਤੇਰੀ ਸੁਖੁ ਪਾਈਐ ਮਨ ਮਾਤਹ ਤਨਧਾਨਾ ॥ 

ਿਾ ਕਉ ਤੁਮ ਤਕਰਪਾਲ ਿਏ ਸੇਵਕ ਸ ੇਪਰਵਾਨਾ ॥੩॥ 

ਅਿੰਤਮਰਤ ਰਸੁ ਹਤਰ ਕੀਰਤਨੋ ਕ ੋਤਵਰਲਾ ਪੀਵੈ ॥ 

ਵਿਹੁ ਨਾਨਕ ਤਮਲੈ ਏਕੁ ਨਾਮੁ ਤਰਦ ਿਤਪ ਿਤਪ ਿੀਵ ੈ॥੪॥੧੪॥੧੧੬॥ 
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ਿਾ ਕਾ ਮੀਤ ੁਸਾਿਨੁ ਹੈ ਸਮੀਆ ॥ 
 

ਗਉਿੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (186-7) 

ਿਾ ਕਾ ਮੀਤ ੁਸਾਿਨੁ ਹੈ ਸਮੀਆ ॥ 

ਤਤਸੁ ਿਨ ਕਉ ਕਹੁ ਕਾ ਕੀ ਕਮੀਆ ॥੧॥ 

ਿਾ ਕੀ ਪਰੀਤਤ ਗੋਤਿਿੰਦ ਤਸਉ ਲਾਗੀ ॥ 

ਦੂਖੁ ਦਰਦੁ ਿਰਮੁ ਤਾ ਕਾ ਿਾਗੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਿਾ ਕਉ ਰਸੁ ਹਤਰ ਰਸੁ ਹੈ ਆਇਓ ॥ 

ਸੋ ਅਨ ਰਸ ਨਾਹੀ ਲਪਿਾਇਓ ॥੨॥ 

ਿਾ ਕਾ ਕਤਹਆ ਦਰਗਹ ਚਲੈ ॥ 

ਸੋ ਤਕਸ ਕਉ ਨਦਤਰ ਲੈ ਆਵੈ ਤਲੈ ॥੩॥ 

ਿਾ ਕਾ ਸਿੁ ਤਕਛੁ ਤਾ ਕਾ ਹੋਇ ॥ 

ਨਾਨਕ ਤਾ ਕਉ ਸਦਾ ਸੁਖੁ ਹਇੋ ॥੪॥੩੩॥੧੦੨॥ 
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ਿਾ ਕੈ ਸਿੰਤਗ ਇਹੁ ਮਨ ੁਤਨਰਮਲੁ ॥ 
 

ਗੋੋਂਡ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (863-14) 

ਿਾ ਕੈ ਸਿੰਤਗ ਇਹੁ ਮਨੁ ਤਨਰਮਲੁ ॥ 

ਿਾ ਕੈ ਸਿੰਤਗ ਹਤਰ ਹਤਰ ਤਸਮਰਨੁ ॥ 

ਿਾ ਕੈ ਸਿੰਤਗ ਤਕਲਤਿਖ ਹੋਤਹ ਨਾਸ ॥ 

ਿਾ ਕੈ ਸਿੰਤਗ ਤਰਦੈ ਪਰਗਾਸ ॥੧॥ 

ਸੇ ਸਿੰਤਨ ਹਤਰ ਕ ੇਮੇਰੇ ਮੀਤ ॥ 

ਕੇਵਲ ਨਾਮੁ ਗਾਈਐ ਿਾ ਕੈ ਨੀਤ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਿਾ ਕੈ ਮਿੰਤਤਰ ਹਤਰ ਹਤਰ ਮਤਨ ਵਸੈ ॥ 

ਿਾ ਕੈ ਉਪਦੇਤਸ ਿਰਮੁ ਿਉ ਨਸੈ ॥ 

ਿਾ ਕੈ ਕੀਰਤਤ ਤਨਰਮਲ ਸਾਰ ॥ 

ਿਾ ਕੀ ਰਨੇੁ ਿਾਂਛੈ ਸਿੰਸਾਰ ॥੨॥ 

ਕੋਤਿ ਪਤਤਤ ਿਾ ਕੈ ਸਿੰਤਗ ਉਧਾਰ ॥ 

ਏਕੁ ਤਨਰਿੰਕਾਰ ੁਿਾ ਕੈ ਨਾਮ ਅਧਾਰ ॥ 

ਸਰਿ ਿੀਆਂ ਕਾ ਿਾਨ ੈਿੇਉ ॥ 

ਤਿਪਾ ਤਨਧਾਨ ਤਨਰਿੰਿਨ ਦੇਉ ॥੩॥ 

ਪਾਰਿਰਹਮ ਿਿ ਿਏ ਤਿਪਾਲ ॥ 

ਤਿ ਿੇਿੇ ਗੁਰ ਸਾਧ ਦਇਆਲ ॥ 

ਤਦਨੁ ਰਤੈਣ ਨਾਨਕੁ ਨਾਮੁ ਤਧਆਏ ॥ 

ਸੂਖ ਸਹਿ ਆਨਿੰਦ ਹਤਰ ਨਾਏ ॥੪॥੪॥੬॥ 
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ਿਾ ਕੈ ਤਸਮਰਤਣ ਸਿੁ ਕਛੁ ਪਾਈਐ ਤਿਰਥੀ ਘਾਲ ਨ ਿਾਈ ॥ 
 

ਸਰੋਤਿ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (617-12) 

ਿਾ ਕੈ ਤਸਮਰਤਣ ਸਿੁ ਕਛੁ ਪਾਈਐ ਤਿਰਥੀ ਘਾਲ ਨ ਿਾਈ ॥ 

ਤਤਸੁ ਪਰਿ ਤਤਆਤਗ ਅਵਰ ਕਤ ਰਾਚਹੁ ਿੋ ਸਿ ਮਤਹ ਰਤਹਆ ਸਮਾਈ ॥੧॥ 

ਹਤਰ ਹਤਰ ਤਸਮਰਹ ੁਸਿੰਤ ਗੋਪਾਲਾ ॥ 

ਸਾਧਸਿੰਤਗ ਤਮਤਲ ਨਾਮੁ ਤਧਆਵਹੁ ਪੂਰਨ ਹੋਵੈ ਘਾਲਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਸਾਤਰ ਸਮਾਲ ੈਤਨਤਤ ਪਰਤਤਪਾਲੈ ਪਰੇਮ ਸਤਹਤ ਗਤਲ ਲਾਵੈ ॥ 

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਪਰਿ ਤਮੁਰੇ ਤਿਸਰਤ ਿਗਤ ਿੀਵਨੁ ਕੈਸੇ ਪਾਵੈ ॥੨॥੪॥੩੨॥ 
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ਿਾ ਕੈ ਤਸਮਰਤਣ ਹੋਇ ਅਨਿੰਦਾ ਤਿਨਸ ੈਿਨਮ ਮਰਣ ਿੈ ਦੁਖੀ ॥ 
 

ਸਰੋਤਿ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (617-5) 

ਿਾ ਕੈ ਤਸਮਰਤਣ ਹੋਇ ਅਨਿੰਦਾ ਤਿਨਸੈ ਿਨਮ ਮਰਣ ਿੈ ਦੁਖੀ ॥ 

ਚਾਤਰ ਪਦਾਰਥ ਨਵ ਤਨਤਧ ਪਾਵਤਹ ਿਹੁਤਰ ਨ ਤਤਰਸਨਾ ਿੁਖੀ ॥੧॥ 

ਿਾ ਕੋ ਨਾਮੁ ਲੈਤ ਤੂ ਸੁਖੀ ॥ 

ਸਾਤਸ ਸਾਤਸ ਤਧਆਵਹੁ ਿਾਕੁਰ ਕਉ ਮਨ ਤਨ ਿੀਅਰ ੇਮੁਖੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਸਾਂਤਤ ਪਾਵਤਹ ਹੋਵਤਹ ਮਨ ਸੀਤਲ ਅਗਤਨ ਨ ਅਿੰਤਤਰ ਧੁਖੀ ॥ 

ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਕਉ ਪਰਿੂ ਤਦਖਾਇਆ ਿਤਲ ਥਤਲ ਤਤਰਿਵਤਣ ਰੁਖੀ ॥੨॥੨॥੩੦॥ 
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ਿਾ ਕੈ ਤਸਮਰਤਨ ਸੂਖ ਤਨਵਾਸੁ ॥ 
 

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (386-11) 

ਿਾ ਕੈ ਤਸਮਰਤਨ ਸੂਖ ਤਨਵਾਸੁ ॥ 

ਿਈ ਕਤਲਆਣ ਦੁਖ ਹੋਵਤ ਨਾਸੁ ॥੧॥ 

ਅਨਦੁ ਕਰਹੁ ਪਰਿ ਕੇ ਗੁਨ ਗਾਵਹੁ ॥ 

ਸਤਤਗੁਰੁ ਅਪਨਾ ਸਦ ਸਦਾ ਮਨਾਵਹੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਸਤਤਗੁਰ ਕਾ ਸਚੁ ਸਿਦੁ ਕਮਾਵਹੁ ॥ 

ਤਥਰੁ ਘਤਰ ਿੈਿੇ ਪਰਿੁ ਅਪਨਾ ਪਾਵਹੁ ॥੨॥ 

ਪਰ ਕਾ ਿੁਰਾ ਨ ਰਾਖਹੁ ਚੀਤ ॥ 

ਤੁਮ ਕਉ ਦੁਖ ੁਨਹੀ ਿਾਈ ਮੀਤ ॥੩॥ 

ਹਤਰ ਹਤਰ ਤਿੰਤ ੁਮਿੰਤ ੁਗੁਤਰ ਦੀਨਹਾ ॥ 

ਇਹੁ ਸੁਖੁ ਨਾਨਕ ਅਨਤਦਨੁ ਚੀਨਹਾ ॥੪॥੧੧॥੬੨॥ 
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ਿਾ ਕੈ ਤਹਰਦੈ ਵਤਸਆ ਤੂ ਕਰਤੇ ਤਾ ਕੀ ਤੈੋਂ ਆਸ ਪਿੁਾਈ ॥ 
 

ਸਰੋਤਿ ਮਹਲਾ ੫ ਘਰੁ ੧ ॥ (610-13) 

ਿਾ ਕੈ ਤਹਰਦੈ ਵਤਸਆ ਤ ੂਕਰਤੇ ਤਾ ਕੀ ਤੈੋਂ ਆਸ ਪੁਿਾਈ ॥ 

ਦਾਸ ਅਪਨੁ ੇਕਉ ਤ ੂਤਵਸਰਤਹ ਨਾਹੀ ਚਰਣ ਧੂਤਰ ਮਤਨ ਿਾਈ ॥੧॥ 

ਤੇਰੀ ਅਕਥ ਕਥਾ ਕਥਨੁ ਨ ਿਾਈ ॥ 

ਗੁਣ ਤਨਧਾਨ ਸੁਖਦਾਤ ੇਸੁਆਮੀ ਸਿ ਤ ੇਊਚ ਿਡਾਈ ॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਸੋ ਸੋ ਕਰਮ ਕਰਤ ਹੈ ਪਰਾਣੀ ਿਸੈੀ ਤੁਮ ਤਲਤਖ ਪਾਈ ॥ 

ਸੇਵਕ ਕਉ ਤੁਮ ਸਵੇਾ ਦੀਨੀ ਦਰਸਨੁ ਦੇਤਖ ਅਘਾਈ ॥੨॥ 

ਸਰਿ ਤਨਰਿੰਤਤਰ ਤਮੁਤਹ ਸਮਾਨ ੇਿਾ ਕਉ ਤੁਧੁ ਆਤਪ ਿੁਝਾਈ ॥ 

ਗੁਰ ਪਰਸਾਤਦ ਤਮਤਿਓ ਅਤਗਆਨਾ ਪਰਗਿ ਿਏ ਸਿ ਿਾਈ ॥੩॥ 

ਸੋਈ ਤਗਆਨੀ ਸੋਈ ਤਧਆਨੀ ਸੋਈ ਪੁਰਖੁ ਸੁਿਾਈ ॥ 

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਤਿਸੁ ਿਏ ਦਇਆਲਾ ਤਾ ਕਉ ਮਨ ਤੇ ਤਿਸਤਰ ਨ ਿਾਈ ॥੪॥੮॥ 
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ਿਾ ਕੈ ਦਰਤਸ ਪਾਪ ਕੋਤਿ ਉਤਾਰ ੇ॥ 
 

ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (739-16) 

ਿਾ ਕੈ ਦਰਤਸ ਪਾਪ ਕੋਤਿ ਉਤਾਰੇ ॥ 

ਿੇਿਤ ਸਿੰਤਗ ਇਹ ੁਿਵਿਲੁ ਤਾਰੇ ॥੧॥ 

ਓਇ ਸਾਿਨ ਓਇ ਮੀਤ ਤਪਆਰੇ ॥ 

ਿੋ ਹਮ ਕਉ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਤਚਤਾਰੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਿਾ ਕਾ ਸਿਦੁ ਸੁਨਤ ਸੁਖ ਸਾਰ ੇ॥ 

ਿਾ ਕੀ ਿਹਲ ਿਮਦੂਤ ਤਿਦਾਰ ੇ॥੨॥ 

ਿਾ ਕੀ ਧੀਰਕ ਇਸ ੁਮਨਤਹ ਸਧਾਰੇ ॥ 

ਿਾ ਕੈ ਤਸਮਰਤਣ ਮੁਖ ਉਿਲਾਰ ੇ॥੩॥ 

ਪਰਿ ਕੇ ਸੇਵਕ ਪਰਤਿ ਆਤਪ ਸਵਾਰੇ ॥ 

ਸਰਤਣ ਨਾਨਕ ਤਤਨਹ ਸਦ ਿਤਲਹਾਰੇ ॥੪॥੭॥੧੩॥ 
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ਿਾ ਕੈ ਵਤਸ ਖਾਨ ਸੁਲਤਾਨ ॥ 
 

ਗਉਿੀ ਗੁਆਰਰੇੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (182-15) 

ਿਾ ਕੈ ਵਤਸ ਖਾਨ ਸਲੁਤਾਨ ॥ 

ਿਾ ਕੈ ਵਤਸ ਹੈ ਸਗਲ ਿਹਾਨ ॥ 

ਿਾ ਕਾ ਕੀਆ ਸਿ ੁਤਕਛ ੁਹੋਇ ॥ 

ਤਤਸ ਤ ੇਿਾਹਤਰ ਨਾਹੀ ਕੋਇ ॥੧॥ 

ਕਹੁ ਿੇਨਿੰਤੀ ਅਪੁਨੇ ਸਤਤਗੁਰ ਪਾਤਹ ॥ 

ਕਾਿ ਤੁਮਾਰ ੇਦੇਇ ਤਨਿਾਤਹ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਸਿ ਤੇ ਊਚ ਿਾ ਕਾ ਦਰਿਾਰੁ ॥ 

ਸਗਲ ਿਗਤ ਿਾ ਕਾ ਨਾਮੁ ਅਧਾਰੁ ॥ 

ਸਰਿ ਤਿਆਤਪਤ ਪੂਰਨ ਧਨੀ ॥ 

ਿਾ ਕੀ ਸੋਿਾ ਘਤਿ ਘਤਿ ਿਨੀ ॥੨॥ 

ਤਿਸੁ ਤਸਮਰਤ ਦੁਖ ਡੇਰਾ ਢਹੈ ॥ 

ਤਿਸੁ ਤਸਮਰਤ ਿਮ ੁਤਕਛੂ ਨ ਕਹੈ ॥ 

ਤਿਸੁ ਤਸਮਰਤ ਹੋਤ ਸੂਕੇ ਹਰ ੇ॥ 

ਤਿਸੁ ਤਸਮਰਤ ਡੂਿਤ ਪਾਹਨ ਤਰੇ ॥੩॥ 

ਸਿੰਤ ਸਿਾ ਕਉ ਸਦਾ ਿਕੈਾਰ ੁ॥ 

ਹਤਰ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਿਨ ਪਰਾਨ ਅਧਾਰੁ ॥ 

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਮੇਰੀ ਸੁਣੀ ਅਰਦਾਤਸ ॥ 

ਸਿੰਤ ਪਰਸਾਤਦ ਮੋ ਕਉ ਨਾਮ ਤਨਵਾਤਸ ॥੪॥੨੧॥੯੦॥ 
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ਿਾ ਕੋ ਿਾਕੁਰੁ ਊਚਾ ਹੋਈ ॥ 
 

ਗਉਿੀ ਿੀ ਸਰੋਤਿ ਿੀ ॥ (330-15) 

ਰੇ ਿੀਅ ਤਨਲਿ ਲਾਿ ਤ ਤਹ ਨਾਹੀ ॥ 

ਹਤਰ ਤਤਿ ਕਤ ਕਾਹੂ ਕ ੇਿਾਂਹੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਿਾ ਕੋ ਿਾਕੁਰੁ ਊਚਾ ਹਈੋ ॥ 

ਸੋ ਿਨੁ ਪਰ ਘਰ ਿਾਤ ਨ ਸੋਹੀ ॥੧॥ 

ਸੋ ਸਾਤਹਿੁ ਰਤਹਆ ਿਰਪੂਤਰ ॥ 

ਸਦਾ ਸਿੰਤਗ ਨਾਹੀ ਹਤਰ ਦੂਤਰ ॥੨॥ 

ਕਵਲਾ ਚਰਨ ਸਰਨ ਹੈ ਿਾ ਕ ੇ॥ 

ਕਹੁ ਿਨ ਕਾ ਨਾਹੀ ਘਰ ਤਾ ਕ ੇ॥੩॥ 

ਸਿੁ ਕੋਊ ਕਹੈ ਿਾਸ ੁਕੀ ਿਾਤਾ ॥ 

ਸੋ ਸਿੰਮਰਥ ੁਤਨਿ ਪਤਤ ਹੈ ਦਾਤਾ ॥੪॥ 

ਕਹੈ ਕਿੀਰੁ ਪੂਰਨ ਿਗ ਸੋਈ ॥ 

ਿਾ ਕੇ ਤਹਰਦੈ ਅਵਰੁ ਨ ਹੋਈ ॥੫॥੩੮॥ 
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ਿਾ ਕੋ ਨਾਮ ੁਲਤੈ ਤੂ ਸੁਖੀ ॥ 
 

ਸਰੋਤਿ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (617-5) 

ਿਾ ਕੈ ਤਸਮਰਤਣ ਹੋਇ ਅਨਿੰਦਾ ਤਿਨਸੈ ਿਨਮ ਮਰਣ ਿੈ ਦੁਖੀ ॥ 

ਚਾਤਰ ਪਦਾਰਥ ਨਵ ਤਨਤਧ ਪਾਵਤਹ ਿਹੁਤਰ ਨ ਤਤਰਸਨਾ ਿੁਖੀ ॥੧॥ 

ਿਾ ਕੋ ਨਾਮੁ ਲੈਤ ਤੂ ਸੁਖੀ ॥ 

ਸਾਤਸ ਸਾਤਸ ਤਧਆਵਹੁ ਿਾਕੁਰ ਕਉ ਮਨ ਤਨ ਿੀਅਰ ੇਮੁਖੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਸਾਂਤਤ ਪਾਵਤਹ ਹੋਵਤਹ ਮਨ ਸੀਤਲ ਅਗਤਨ ਨ ਅਿੰਤਤਰ ਧੁਖੀ ॥ 

ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਕਉ ਪਰਿੂ ਤਦਖਾਇਆ ਿਤਲ ਥਤਲ ਤਤਰਿਵਤਣ ਰੁਖੀ ॥੨॥੨॥੩੦॥ 
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ਿਾ ਤੂ ਮੇਰੈ ਵਤਲ ਹੈ ਤਾ ਤਕਆ ਮੁਹਛਿੰਦਾ ॥ 
 

ਪਉਿੀ ਮਾਰੂ ਡਖਣ ੇਵਾਰ ਮਃ ੫ ॥ (1096-15) 

ਿਾ ਤੂ ਮੇਰ ੈਵਤਲ ਹੈ ਤਾ ਤਕਆ ਮੁਹਛਿੰਦਾ ॥ 

ਤੁਧੁ ਸਿੁ ਤਕਛੁ ਮਨੈ ੋਸਉਤਪਆ ਿਾ ਤੇਰਾ ਿਿੰਦਾ ॥ 

ਲਖਮੀ ਤੋਤਿ ਨ ਆਵਈ ਖਾਇ ਖਰਤਚ ਰਹਿੰਦਾ ॥ 

ਲਖ ਚਉਰਾਸੀਹ ਮੇਦਨੀ ਸਿ ਸੇਵ ਕਰਿੰਦਾ ॥ 

ਏਹ ਵੈਰੀ ਤਮਤਰ ਸਤਿ ਕੀਤਤਆ ਨਹ ਮਿੰਗਤਹ ਮਿੰਦਾ ॥ 

ਲੇਖਾ ਕੋਇ ਨ ਪਛੁਈ ਿਾ ਹਤਰ ਿਖਸਿੰਦਾ ॥ 

ਅਨਿੰਦੁ ਿਇਆ ਸੁਖੁ ਪਾਇਆ ਤਮਤਲ ਗੁਰ ਗੋਤਵਿੰਦਾ ॥ 

ਸਿੇ ਕਾਿ ਸਵਾਤਰਐ ਿਾ ਤੁਧੁ ਿਾਵਿੰਦਾ ॥੭॥ 
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ਿਾ ਤੂਿੰ ਸਾਤਹਿੁ ਤਾ ਿਉ ਕੇਹਾ ਹਉ ਤੁਧੁ ਤਿਨੁ ਤਕਸੁ ਸਾਲਾਹੀ ॥ 
 

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (382-8) 

ਿਾ ਤੂਿੰ ਸਾਤਹਿੁ ਤਾ ਿਉ ਕੇਹਾ ਹਉ ਤੁਧੁ ਤਿਨ ੁਤਕਸ ੁਸਾਲਾਹੀ ॥ 

ਏਕੁ ਤੂਿੰ ਤਾ ਸਿੁ ਤਕਛੁ ਹੈ ਮ ੈਤਧੁੁ ਤਿਨ ੁਦੂਿਾ ਨਾਹੀ ॥੧॥ 

ਿਾਿਾ ਤਿਖੁ ਦੇਤਖਆ ਸਿੰਸਾਰ ੁ॥ 

ਰਤਖਆ ਕਰਹੁ ਗੁਸਾਈ ਮੇਰੇ ਮੈ ਨਾਮੁ ਤੇਰਾ ਆਧਾਰੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਿਾਣਤਹ ਤਿਰਥਾ ਸਿਾ ਮਨ ਕੀ ਹੋਰੁ ਤਕਸ ੁਪਤਹ ਆਤਖ ਸੁਣਾਈਐ ॥ 

ਤਵਣੁ ਨਾਵ ੈਸਿੁ ਿਗ ੁਿਉਰਾਇਆ ਨਾਮੁ ਤਮਲੈ ਸੁਖੁ ਪਾਈਐ ॥੨॥ 

ਤਕਆ ਕਹੀਐ ਤਕਸੁ ਆਤਖ ਸਣੁਾਈਐ ਤਿ ਕਹਣਾ ਸੁ ਪਰਿ ਿੀ ਪਾਤਸ ॥ 

ਸਿੁ ਤਕਛ ੁਕੀਤਾ ਤੇਰਾ ਵਰਤ ੈਸਦਾ ਸਦਾ ਤੇਰੀ ਆਸ ॥੩॥ 

ਿੇ ਦੇਤਹ ਵਤਡਆਈ ਤਾ ਤੇਰੀ ਵਤਡਆਈ ਇਤ ਉਤ ਤੁਝਤਹ ਤਧਆਉ ॥ 

ਨਾਨਕ ਕੇ ਪਰਿ ਸਦਾ ਸੁਖਦਾਤ ੇਮੈ ਤਾਣੁ ਤੇਰਾ ਇਕੁ ਨਾਉ ॥੪॥੭॥੪੬॥ 
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ਿਾ ਤਦਨ ਿਿੇੇ ਸਾਧ ਮੋਤਹ ਉਆ ਤਦਨ ਿਤਲਹਾਰੀ ॥ 
 

ਤਿਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (810-13) 

ਤਿਨੁ ਸਾਧੂ ਿ ੋਿੀਵਨਾ ਤੇਤੋ ਤਿਰਥਾਰੀ ॥ 

ਤਮਲਤ ਸਿੰਤਗ ਸਤਿ ਿਰਮ ਤਮਿੇ ਗਤਤ ਿਈ ਹਮਾਰੀ ॥੧॥ 

ਿਾ ਤਦਨ ਿੇਿੇ ਸਾਧ ਮੋਤਹ ਉਆ ਤਦਨ ਿਤਲਹਾਰੀ ॥ 

ਤਨੁ ਮਨੁ ਅਪਨੋ ਿੀਅਰਾ ਤਫਤਰ ਤਫਤਰ ਹਉ ਵਾਰੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਏਤ ਛਡਾਈ ਮੋਤਹ ਤੇ ਇਤਨੀ ਤਦਰਿਤਾਰੀ ॥ 

ਸਗਲ ਰੇਨ ਇਹੁ ਮਨੁ ਿਇਆ ਤਿਨਸੀ ਅਪਧਾਰੀ ॥੨॥ 

ਤਨਿੰਦ ਤਚਿੰਦ ਪਰ ਦੂਖਨਾ ਏ ਤਖਨ ਮਤਹ ਿਾਰੀ ॥ 

ਦਇਆ ਮਇਆ ਅਰ ੁਤਨਕਤਿ ਪੇਖੁ ਨਾਹੀ ਦੂਰਾਰੀ ॥੩॥ 

ਤਨ ਮਨ ਸੀਤਲ ਿਏ ਅਿ ਮੁਕਤੇ ਸਿੰਸਾਰੀ ॥ 

ਹੀਤ ਚੀਤ ਸਿ ਪਰਾਨ ਧਨ ਨਾਨਕ ਦਰਸਾਰੀ ॥੪॥੧੦॥੪੦॥ 
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ਿਾ ਪਰਿ ਕੀ ਹਉ ਚੇਰੁਲੀ ਸੋ ਸਿ ਤੇ ਊਚਾ ॥ 
 

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (400-3) 

ਿਾ ਪਰਿ ਕੀ ਹਉ ਚੇਰੁਲੀ ਸੋ ਸਿ ਤੇ ਊਚਾ ॥ 

ਸਿੁ ਤਕਛ ੁਤਾ ਕਾ ਕਾਂਢੀਐ ਥੋਰਾ ਅਰੁ ਮੂਚਾ ॥੧॥ 

ਿੀਅ ਪਰਾਨ ਮੇਰਾ ਧਨ ੋਸਾਤਹਿ ਕੀ ਮਨੀਆ ॥ 

ਨਾਤਮ ਤਿਸ ੈਕੈ ਊਿਲੀ ਤਤਸ ੁਦਾਸੀ ਗਨੀਆ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਵੇਪਰਵਾਹੁ ਅਨਿੰਦ ਮ ੈਨਾਉ ਮਾਣਕ ਹੀਰਾ ॥ 

ਰਿੀ ਧਾਈ ਸਦਾ ਸੁਖੁ ਿਾ ਕਾ ਤੂਿੰ ਮੀਰਾ ॥੨॥ 

ਸਖੀ ਸਹੇਰੀ ਸਿੰਗ ਕੀ ਸਮੁਤਤ ਤਦਰਿਾਵਉ ॥ 

ਸੇਵਹੁ ਸਾਧੂ ਿਾਉ ਕਤਰ ਤਉ ਤਨਤਧ ਹਤਰ ਪਾਵਉ ॥੩॥ 

ਸਗਲੀ ਦਾਸੀ ਿਾਕੁਰੈ ਸਿ ਕਹਤੀ ਮੇਰਾ ॥ 

ਤਿਸਤਹ ਸੀਗਾਰੇ ਨਾਨਕਾ ਤਤਸੁ ਸੁਖਤਹ ਿਸੇਰਾ ॥੪॥੧੫॥੧੧੭॥ 
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ਿਾਹੂ ਕਾਹੂ ਅਪੁਨੋ ਹੀ ਤਚਤਤ ਆਵੈ ॥ 
 

ਸਾਰਗ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (1215-11) 

ਿਾਹੂ ਕਾਹੂ ਅਪੁਨੋ ਹੀ ਤਚਤਤ ਆਵੈ ॥ 

ਿੋ ਕਾਹੂ ਕੋ ਚੇਰ ੋਹੋਵਤ ਿਾਕੁਰ ਹੀ ਪਤਹ ਿਾਵ ੈ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਅਪਨ ੇਪਤਹ ਦੂਖ ਅਪੁਨੇ ਪਤਹ ਸੂਖਾ ਅਪਨੇ ਹੀ ਪਤਹ ਤਿਰਥਾ ॥ 

ਅਪੁਨ ੇਪਤਹ ਮਾਨੁ ਅਪੁਨੇ ਪਤਹ ਤਾਨਾ ਅਪਨ ੇਹੀ ਪਤਹ ਅਰਥਾ ॥੧॥ 

ਤਕਨ ਹੀ ਰਾਿ ਿੋਿਨੁ ਧਨ ਤਮਲਖਾ ਤਕਨ ਹੀ ਿਾਪ ਮਹਤਾਰੀ ॥ 

ਸਰਿ ਥੋਕ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਪਾਏ ਪੂਰਨ ਆਸ ਹਮਾਰੀ ॥੨॥੩੪॥੫੭॥ 
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ਿਾਗ ਲਹੇੁ ਰ ੇਮਨਾ ਿਾਗ ਲੇਹੁ ਕਹਾ ਗਾਫਲ ਸੋਇਆ ॥ 
 

ਤਤਲਿੰਗ ਮਹਲਾ ੯ ॥ (726-18) 

ਿਾਗ ਲੇਹ ੁਰੇ ਮਨਾ ਿਾਗ ਲੇਹ ੁਕਹਾ ਗਾਫਲ ਸੋਇਆ ॥ 

ਿੋ ਤਨ ੁਉਪਤਿਆ ਸਿੰਗ ਹੀ ਸ ੋਿੀ ਸਿੰਤਗ ਨ ਹੋਇਆ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਮਾਤ ਤਪਤਾ ਸੁਤ ਿਿੰਧ ਿਨ ਤਹਤੁ ਿਾ ਤਸਉ ਕੀਨਾ ॥ 

ਿੀਉ ਛੂਤਿਓ ਿਿ ਦੇਹ ਤ ੇਡਾਤਰ ਅਗਤਨ ਮ ੈਦੀਨਾ ॥੧॥ 

ਿੀਵਤ ਲਉ ਤਿਉਹਾਰ ੁਹੈ ਿਗ ਕਉ ਤੁਮ ਿਾਨਉ ॥ 

ਨਾਨਕ ਹਤਰ ਗੁਨ ਗਾਇ ਲੈ ਸਿ ਸੁਫਨ ਸਮਾਨਉ ॥੨॥੨॥ 
 
  



 1308 

 

ਿਾਗੁ ਸਲੋਨਿੀਏ ਿੋਲੈ ਗਰੁਿਾਣੀ ਰਾਮ ॥ 
 

ਤਿਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੧ ॥ (844-5) 

ਿਾਗੁ ਸਲੋਨਿੀਏ ਿਲੋੈ ਗੁਰਿਾਣੀ ਰਾਮ ॥ 

ਤਿਤਨ ਸੁਤਣ ਮਿੰਤਨਅਿੀ ਅਕਥ ਕਹਾਣੀ ਰਾਮ ॥ 

ਅਕਥ ਕਹਾਣੀ ਪਦੁ ਤਨਰਿਾਣੀ ਕੋ ਤਵਰਲਾ ਗੁਰਮੁਤਖ ਿੂਝਏ ॥ 

ਓਹੁ ਸਿਤਦ ਸਮਾਏ ਆਪ ੁਗਵਾਏ ਤਤਰਿਵਣ ਸੋਝੀ ਸੂਝਏ ॥ 

ਰਹੈ ਅਤੀਤੁ ਅਪਰਿੰਪਤਰ ਰਾਤਾ ਸਾਚੁ ਮਤਨ ਗੁਣ ਸਾਤਰਆ ॥ 

ਓਹੁ ਪੂਤਰ ਰਤਹਆ ਸਰਿ ਿਾਈ ਨਾਨਕਾ ਉਤਰ ਧਾਤਰਆ ॥੩॥ 
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ਿਾਗੁ ਰੇ ਮਨ ਿਾਗਨਹਾਰੇ ॥ 
 

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (387-12) 

ਸਤਤਗੁਰੁ ਅਪਨਾ ਸਦ ਸਦਾ ਸਮਹਾਰੇ ॥ 

ਗੁਰ ਕੇ ਚਰਨ ਕੇਸ ਸਿੰਤਗ ਝਾਰ ੇ॥੧॥ 

ਿਾਗੁ ਰ ੇਮਨ ਿਾਗਨਹਾਰੇ ॥ 

ਤਿਨੁ ਹਤਰ ਅਵਰੁ ਨ ਆਵਤਸ ਕਾਮਾ ਝੂਿਾ ਮੋਹੁ ਤਮਤਥਆ ਪਸਾਰੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਗੁਰ ਕੀ ਿਾਣੀ ਤਸਉ ਰਿੰਗੁ ਲਾਇ ॥ 

ਗੁਰੁ ਤਕਰਪਾਲ ੁਹੋਇ ਦੁਖੁ ਿਾਇ ॥੨॥ 

ਗੁਰ ਤਿਨ ੁਦੂਿਾ ਨਾਹੀ ਥਾਉ ॥ 

ਗੁਰੁ ਦਾਤਾ ਗੁਰ ੁਦੇਵ ੈਨਾਉ ॥੩॥ 

ਗੁਰੁ ਪਾਰਿਰਹਮੁ ਪਰਮੇਸਰ ੁਆਤਪ ॥ 

ਆਿ ਪਹਰ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਿਾਤਪ ॥੪॥੧੬॥੬੭॥ 
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ਿਾਗਹੁ ਿਾਗਹੁ ਸੂਤਤਹੋ ਚਤਲਆ ਵਣਿਾਰਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
 

ਆਸਾ ਕਾਫੀ ਮਹਲਾ ੧ ਘਰੁ ੮ ਅਸਿਪਦੀਆ ॥ (418-7) 

ਿਸੈੇ ਗੋਇਤਲ ਗੋਇਲੀ ਤੈਸ ੇਸਿੰਸਾਰਾ ॥ 

ਕੂਿੁ ਕਮਾਵਤਹ ਆਦਮੀ ਿਾਂਧਤਹ ਘਰ ਿਾਰਾ ॥੧॥ 

ਿਾਗਹੁ ਿਾਗਹੁ ਸਤੂਤਹੋ ਚਤਲਆ ਵਣਿਾਰਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਨੀਤ ਨੀਤ ਘਰ ਿਾਂਧੀਅਤਹ ਿੇ ਰਹਣਾ ਹੋਈ ॥ 

ਤਪਿੰਡ ੁਪਵ ੈਿੀਉ ਚਲਸੀ ਿ ੇਿਾਣ ੈਕੋਈ ॥੨॥ 

ਓਹੀ ਓਹੀ ਤਕਆ ਕਰਹੁ ਹੈ ਹਸੋੀ ਸੋਈ ॥ 

ਤੁਮ ਰੋਵਹਗੁੇ ਓਸ ਨ ੋਤੁਮਹ ਕਉ ਕਉਣੁ ਰਈੋ ॥੩॥ 

ਧਿੰਧਾ ਤਪਤਿਹੁ ਿਾਈਹ ੋਤੁਮਹ ਕੂਿੁ ਕਮਾਵਹੁ ॥ 

ਓਹੁ ਨ ਸੁਣਈ ਕਤ ਹੀ ਤੁਮਹ ਲਕੋ ਸੁਣਾਵਹੁ ॥੪॥ 

ਤਿਸ ਤ ੇਸੁਤਾ ਨਾਨਕਾ ਿਾਗਾਏ ਸੋਈ ॥ 

ਿੇ ਘਰੁ ਿੂਝ ੈਆਪਣਾ ਤਾਂ ਨੀਦ ਨ ਹੋਈ ॥੫॥ 

ਿੇ ਚਲਦਾ ਲ ੈਚਤਲਆ ਤਕਛੁ ਸਿੰਪੈ ਨਾਲ ੇ॥ 

ਤਾ ਧਨ ੁਸਿੰਚਹੁ ਦੇਤਖ ਕੈ ਿੂਝਹੁ ਿੀਚਾਰੇ ॥੬॥ 

ਵਣਿੁ ਕਰਹੁ ਮਖਸੂਦੁ ਲੈਹੁ ਮਤ ਪਛੋਤਾਵਹੁ ॥ 

ਅਉਗਣ ਛੋਡਹੁ ਗੁਣ ਕਰਹੁ ਐਸੇ ਤਤ ੁਪਰਾਵਹੁ ॥੭॥ 

ਧਰਮੁ ਿੂਤਮ ਸਤੁ ਿੀਿੁ ਕਤਰ ਐਸੀ ਤਕਰਸ ਕਮਾਵਹੁ ॥ 

ਤਾਂ ਵਾਪਾਰੀ ਿਾਣੀਅਹੁ ਲਾਹਾ ਲੈ ਿਾਵਹੁ ॥੮॥ 

ਕਰਮੁ ਹੋਵੈ ਸਤਤਗੁਰ ੁਤਮਲੈ ਿੂਝ ੈਿੀਚਾਰਾ ॥ 

ਨਾਮੁ ਵਖਾਣ ੈਸੁਣੇ ਨਾਮੁ ਨਾਮੇ ਤਿਉਹਾਰਾ ॥੯॥ 

ਤਿਉ ਲਾਹਾ ਤੋਿਾ ਤਤਵੈ ਵਾਿ ਚਲਦੀ ਆਈ ॥ 

ਿੋ ਤਤਸ ੁਿਾਵੈ ਨਾਨਕਾ ਸਾਈ ਵਤਡਆਈ ॥੧੦॥੧੩॥ 
 

  



 1311 

ਿਾਗਤ ਿਗਤ ਤਸਮਰਤ ਹਤਰ ਰਾਤੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
 

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (388-16) 

ਕਾਤਮ ਿੋਤਧ ਅਹਿੰਕਾਤਰ ਤਵਗੂਤ ੇ॥ 

ਹਤਰ ਤਸਮਰਨੁ ਕਤਰ ਹਤਰ ਿਨ ਛੂਿੇ ॥੧॥ 

ਸੋਇ ਰਹ ੇਮਾਇਆ ਮਦ ਮਾਤ ੇ॥ 

ਿਾਗਤ ਿਗਤ ਤਸਮਰਤ ਹਤਰ ਰਾਤੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਮੋਹ ਿਰਤਮ ਿਹੁ ਿੋਤਨ ਿਵਾਇਆ ॥ 

ਅਸਤਥਰੁ ਿਗਤ ਹਤਰ ਚਰਣ ਤਧਆਇਆ ॥੨॥ 

ਿਿੰਧਨ ਅਿੰਧ ਕੂਪ ਤਗਰਹ ਮੇਰਾ ॥ 

ਮੁਕਤੇ ਸਿੰਤ ਿੁਝਤਹ ਹਤਰ ਨੇਰਾ ॥੩॥ 

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਿ ੋਪਰਿ ਸਰਣਾਈ ॥ 

ਈਹਾ ਸੁਖੁ ਆਗ ੈਗਤਤ ਪਾਈ ॥੪॥੨੨॥੭੩॥ 
 
  



 1312 

 

ਿਾਤਚਕੁ ਨਾਮ ੁਿਾਚ ੈਿਾਚ ੈ॥ 
 

ਕਤਲਆਨ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (1321-16) 

ਿਾਤਚਕੁ ਨਾਮੁ ਿਾਚੈ ਿਾਚ ੈ॥ 

ਸਰਿ ਧਾਰ ਸਰਿ ਕ ੇਨਾਇਕ ਸੁਖ ਸਮੂਹ ਕ ੇਦਾਤੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਕੇਤੀ ਕੇਤੀ ਮਾਂਗਤਨ ਮਾਗੈ ਿਾਵਨੀਆ ਸੋ ਪਾਈਐ ॥੧॥ 

ਸਫਲ ਸਫਲ ਸਫਲ ਦਰਸ ੁਰ ੇਪਰਤਸ ਪਰਤਸ ਗੁਨ ਗਾਈਐ ॥ 

ਨਾਨਕ ਤਤ ਤਤ ਤਸਉ ਤਮਲੀਐ ਹੀਰ ੈਹੀਰੁ ਤਿਧਾਈਐ ॥੨॥੨॥ 
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ਿਾਨੀ ਸਿੰਤ ਕੀ ਤਮਤਰਾਈ ॥ 
 

ਰਾਮਕਲੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (898-8) 

ਇਹ ਲੋਕ ੇਸੁਖੁ ਪਾਇਆ ॥ 

ਨਹੀ ਿੇਿਤ ਧਰਮ ਰਾਇਆ ॥ 

ਹਤਰ ਦਰਗਹ ਸੋਿਾਵਿੰਤ ॥ 

ਪੁਤਨ ਗਰਤਿ ਨਾਹੀ ਿਸਿੰਤ ॥੧॥ 

ਿਾਨੀ ਸਿੰਤ ਕੀ ਤਮਤਰਾਈ ॥ 

ਕਤਰ ਤਕਰਪਾ ਦੀਨ ੋਹਤਰ ਨਾਮਾ ਪੂਰਤਿ ਸਿੰਿੋਤਗ ਤਮਲਾਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਗੁਰ ਕੈ ਚਰਤਣ ਤਚਤ ੁਲਾਗਾ ॥ 

ਧਿੰਤਨ ਧਿੰਤਨ ਸਿੰਿੋਗੁ ਸਿਾਗਾ ॥ 

ਸਿੰਤ ਕੀ ਧਤੂਰ ਲਾਗੀ ਮੇਰ ੈਮਾਥ ੇ॥ 

ਤਕਲਤਵਖ ਦੁਖ ਸਗਲ ੇਮੇਰੇ ਲਾਥੇ ॥੨॥ 

ਸਾਧ ਕੀ ਸਚੁ ਿਹਲ ਕਮਾਨੀ ॥ 

ਤਿ ਹੋਏ ਮਨ ਸੁਧ ਪਰਾਨੀ ॥ 

ਿਨ ਕਾ ਸਫਲ ਦਰਸੁ ਡੀਿਾ ॥ 

ਨਾਮੁ ਪਰਿੂ ਕਾ ਘਤਿ ਘਤਿ ਵੂਿਾ ॥੩॥ 

ਤਮਿਾਨੇ ਸਤਿ ਕਤਲ ਕਲੇਸ ॥ 

ਤਿਸ ਤ ੇਉਪਿੇ ਤਤਸੁ ਮਤਹ ਪਰਵੇਸ ॥ 

ਪਰਗਿੇ ਆਨਪੂ ਗਤਵਿੰਦ ॥ 

ਪਰਿ ਪੂਰੇ ਨਾਨਕ ਿਖਤਸਿੰਦ ॥੪॥੩੮॥੪੯॥ 
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ਿਾਤਲ ਮੋਹੁ ਘਤਸ ਮਸ ੁਕਤਰ ਮਤਤ ਕਾਗਦ ੁਕਤਰ ਸਾਰੁ ॥ 
 

ਤਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲੁ ੧ ॥ (16-5) 

ਿਾਤਲ ਮੋਹੁ ਘਤਸ ਮਸ ੁਕਤਰ ਮਤਤ ਕਾਗਦੁ ਕਤਰ ਸਾਰ ੁ॥ 

ਿਾਉ ਕਲਮ ਕਤਰ ਤਚਤੁ ਲੇਖਾਰੀ ਗੁਰ ਪੁਤਛ ਤਲਖੁ ਿੀਚਾਰੁ ॥ 

ਤਲਖੁ ਨਾਮੁ ਸਾਲਾਹ ਤਲਖ ੁਤਲਖੁ ਅਿੰਤੁ ਨ ਪਾਰਾਵਾਰੁ ॥੧॥ 

ਿਾਿਾ ਏਹੁ ਲੇਖਾ ਤਲਤਖ ਿਾਣ ੁ॥ 

ਤਿਥੈ ਲੇਖਾ ਮਿੰਗੀਐ ਤਤਥੈ ਹੋਇ ਸਚਾ ਨੀਸਾਣੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਤਿਥੈ ਤਮਲਤਹ ਵਤਡਆਈਆ ਸਦ ਖੁਸੀਆ ਸਦ ਚਾਉ ॥ 

ਤਤਨ ਮੁਤਖ ਤਿਕ ੇਤਨਕਲਤਹ ਤਿਨ ਮਤਨ ਸਚਾ ਨਾਉ ॥ 

ਕਰਤਮ ਤਮਲ ੈਤਾ ਪਾਈਐ ਨਾਹੀ ਗਲੀ ਵਾਉ ਦੁਆਉ ॥੨॥ 

ਇਤਕ ਆਵਤਹ ਇਤਕ ਿਾਤਹ ਉਤਿ ਰਖੀਅਤਹ ਨਾਵ ਸਲਾਰ ॥ 

ਇਤਕ ਉਪਾਏ ਮਿੰਗਤ ੇਇਕਨਾ ਵਡੇ ਦਰਵਾਰ ॥ 

ਅਗੈ ਗਇਆ ਿਾਣੀਐ ਤਵਣੁ ਨਾਵ ੈਵੇਕਾਰ ॥੩॥ 

ਿੈ ਤੇਰ ੈਡਰੁ ਅਗਲਾ ਖਤਪ ਖਤਪ ਤਛਿ ੈਦੇਹ ॥ 

ਨਾਵ ਤਿਨਾ ਸਲੁਤਾਨ ਖਾਨ ਹੋਦ ੇਤਡਿੇ ਖੇਹ ॥ 

ਨਾਨਕ ਉਿੀ ਚਤਲਆ ਸਤਿ ਕਿੂੇ ਤੁਿੇ ਨੇਹ ॥੪॥੬॥ 
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ਿਾਂ ਤਤਸੁ ਿਾਵ ੈਤਾਂ ਕਰੇ ਿਗੋੁ ॥ 
 

ਿੈਰਉ ਮਹਲਾ ੩ ॥ (1128-13) 

ਮੈ ਕਾਮਤਣ ਮੇਰਾ ਕਿੰਤ ੁਕਰਤਾਰੁ ॥ 

ਿੇਹਾ ਕਰਾਏ ਤੇਹਾ ਕਰੀ ਸੀਗਾਰੁ ॥੧॥ 

ਿਾਂ ਤਤਸੁ ਿਾਵ ੈਤਾਂ ਕਰੇ ਿਗੋੁ ॥ 

ਤਨੁ ਮਨੁ ਸਾਚੇ ਸਾਤਹਿ ਿੋਗ ੁ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਉਸਤਤਤ ਤਨਿੰਦਾ ਕਰ ੇਤਕਆ ਕੋਈ ॥ 

ਿਾਂ ਆਪੇ ਵਰਤ ੈਏਕੋ ਸੋਈ ॥੨॥ 

ਗੁਰ ਪਰਸਾਦੀ ਤਪਰਮ ਕਸਾਈ ॥ 

ਤਮਲਉਗੀ ਦਇਆਲ ਪਿੰਚ ਸਿਦ ਵਿਾਈ ॥੩॥ 

ਿਨਤਤ ਨਾਨਕ ੁਕਰੇ ਤਕਆ ਕਇੋ ॥ 

ਤਿਸ ਨੋ ਆਤਪ ਤਮਲਾਵੈ ਸੋਇ ॥੪॥੪॥ 
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ਤਿਉ ਿਨਨੀ ਸੁਤੁ ਿਤਣ ਪਾਲਤੀ ਰਾਖ ੈਨਦਤਰ ਮਝਾਤਰ ॥ 
 

ਗਉਿੀ ਿੈਰਾਗਤਣ ਮਹਲਾ ੪ ॥ (168-1) 

ਤਿਉ ਿਨਨੀ ਸੁਤੁ ਿਤਣ ਪਾਲਤੀ ਰਾਖ ੈਨਦਤਰ ਮਝਾਤਰ ॥ 

ਅਿੰਤਤਰ ਿਾਹਤਰ ਮੁਤਖ ਦ ੇਤਗਰਾਸੁ ਤਖਨ ੁਤਖਨੁ ਪੋਚਾਤਰ ॥ 

ਤਤਉ ਸਤਤਗੁਰੁ ਗੁਰਤਸਖ ਰਾਖਤਾ ਹਤਰ ਪਰੀਤਤ ਤਪਆਤਰ ॥੧॥ 

ਮੇਰੇ ਰਾਮ ਹਮ ਿਾਤਰਕ ਹਤਰ ਪਰਿ ਕੇ ਹੈ ਇਆਣ ੇ॥ 

ਧਿੰਨੁ ਧਿੰਨੁ ਗੁਰ ੂਗੁਰ ੁਸਤਤਗੁਰੁ ਪਾਧਾ ਤਿਤਨ ਹਤਰ ਉਪਦੇਸ ੁਦੇ ਕੀਏ ਤਸਆਣੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਿਸੈੀ ਗਗਤਨ ਤਫਰਿੰਤੀ ਊਡਤੀ ਕਪਰੇ ਿਾਗੇ ਵਾਲੀ ॥ 

ਓਹ ਰਾਖ ੈਚੀਤੁ ਪੀਛੈ ਤਿਤਚ ਿਚਰੇ ਤਨਤ ਤਹਰਦੈ ਸਾਤਰ ਸਮਾਲੀ ॥ 

ਤਤਉ ਸਤਤਗੁਰ ਤਸਖ ਪਰੀਤਤ ਹਤਰ ਹਤਰ ਕੀ ਗੁਰੁ ਤਸਖ ਰਖੈ ਿੀਅ ਨਾਲੀ ॥੨॥ 

ਿਸੈੇ ਕਾਤੀ ਤੀਸ ਿਤੀਸ ਹੈ ਤਵਤਚ ਰਾਖ ੈਰਸਨਾ ਮਾਸ ਰਤੁ ਕੇਰੀ ॥ 

ਕੋਈ ਿਾਣਹੁ ਮਾਸ ਕਾਤੀ ਕੈ ਤਕਛੁ ਹਾਤਥ ਹੈ ਸਿ ਵਸਗਤਤ ਹੈ ਹਤਰ ਕੇਰੀ ॥ 

ਤਤਉ ਸਿੰਤ ਿਨਾ ਕੀ ਨਰ ਤਨਿੰਦਾ ਕਰਤਹ ਹਤਰ ਰਾਖ ੈਪੈਿ ਿਨ ਕਰੇੀ ॥੩॥ 

ਿਾਈ ਮਤ ਕੋਈ ਿਾਣਹੁ ਤਕਸੀ ਕੈ ਤਕਛ ੁਹਾਤਥ ਹੈ ਸਿ ਕਰ ੇਕਰਾਇਆ ॥ 

ਿਰਾ ਮਰਾ ਤਾਪੁ ਤਸਰਤਤ ਸਾਪੁ ਸਿੁ ਹਤਰ ਕੈ ਵਤਸ ਹੈ ਕੋਈ ਲਾਤਗ ਨ ਸਕੈ ਤਿਨੁ ਹਤਰ ਕਾ ਲਾਇਆ ॥ 

ਐਸਾ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਮਤਨ ਤਚਤਤ ਤਨਤਤ ਤਧਆਵਹੁ ਿਨ ਨਾਨਕ ਿ ੋਅਿੰਤੀ ਅਉਸਤਰ ਲਏ ਛਡਾਇਆ 
॥੪॥੭॥੧੩॥੫੧॥ 
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ਤਿਉ ਿਨਨੀ ਗਰਿ ੁਪਾਲਤੀ ਸੁਤ ਕੀ ਕਤਰ ਆਸਾ ॥ 
 

ਗਉਿੀ ਿੈਰਾਗਤਣ ਮਹਲਾ ੪ ॥ (165-18) 

ਤਿਉ ਿਨਨੀ ਗਰਿ ੁਪਾਲਤੀ ਸਤੁ ਕੀ ਕਤਰ ਆਸਾ ॥ 

ਵਡਾ ਹੋਇ ਧਨ ੁਖਾਤਿ ਦਇੇ ਕਤਰ ਿੋਗ ਤਿਲਾਸਾ ॥ 

ਤਤਉ ਹਤਰ ਿਨ ਪਰੀਤਤ ਹਤਰ ਰਾਖਦਾ ਦੇ ਆਤਪ ਹਥਾਸਾ ॥੧॥ 

ਮੇਰੇ ਰਾਮ ਮ ੈਮੂਰਖ ਹਤਰ ਰਾਖੁ ਮੇਰੇ ਗੁਸਈਆ ॥ 

ਿਨ ਕੀ ਉਪਮਾ ਤੁਝਤਹ ਵਡਈਆ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਮਿੰਦਤਰ ਘਤਰ ਆਨਿੰਦ ੁਹਤਰ ਹਤਰ ਿਸੁ ਮਤਨ ਿਾਵੈ ॥ 

ਸਿ ਰਸ ਮੀਿੇ ਮੁਤਖ ਲਗਤਹ ਿਾ ਹਤਰ ਗੁਣ ਗਾਵੈ ॥ 

ਹਤਰ ਿਨੁ ਪਰਵਾਰ ੁਸਧਾਰੁ ਹੈ ਇਕੀਹ ਕੁਲੀ ਸਿੁ ਿਗਤ ੁਛਡਾਵੈ ॥੨॥ 

ਿੋ ਤਕਛ ੁਕੀਆ ਸੋ ਹਤਰ ਕੀਆ ਹਤਰ ਕੀ ਵਤਡਆਈ ॥ 

ਹਤਰ ਿੀਅ ਤੇਰ ੇਤੂਿੰ ਵਰਤਦਾ ਹਤਰ ਪੂਿ ਕਰਾਈ ॥ 

ਹਤਰ ਿਗਤਤ ਿਿੰਡਾਰ ਲਹਾਇਦਾ ਆਪ ੇਵਰਤਾਈ ॥੩॥ 

ਲਾਲਾ ਹਾਤਿ ਤਵਹਾਤਝਆ ਤਕਆ ਤਤਸ ੁਚਤੁਰਾਈ ॥ 

ਿੇ ਰਾਤਿ ਿਹਾਲ ੇਤਾ ਹਤਰ ਗੁਲਾਮੁ ਘਾਸੀ ਕਉ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਕਢਾਈ ॥ 

ਿਨੁ ਨਾਨਕੁ ਹਤਰ ਕਾ ਦਾਸੁ ਹੈ ਹਤਰ ਕੀ ਵਤਡਆਈ ॥੪॥੨॥੮॥੪੬॥ 
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ਤਿਉ ਿਾਨਹੁ ਤਤਉ ਰਖਹੁ ਗੁਸਾਈ ਪੇਤਖ ਿੀਵਾਂ ਪਰਤਾਪੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
 

ਸਾਰਗ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (1217-17) 

ਹਤਰ ਿਨ ਛੋਤਡਆ ਸਗਲਾ ਆਪੁ ॥ 

ਤਿਉ ਿਾਨਹ ੁਤਤਉ ਰਖਹੁ ਗੁਸਾਈ ਪਤੇਖ ਿੀਵਾਂ ਪਰਤਾਪ ੁ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਗੁਰ ਉਪਦੇਤਸ ਸਾਧ ਕੀ ਸਿੰਗਤਤ ਤਿਨਤਸਓ ਸਗਲ ਸਿੰਤਾਪ ੁ॥ 

ਤਮਤਰ ਸਤਰ ਪਤੇਖ ਸਮਤੁ ਿੀਚਾਤਰਓ ਸਗਲ ਸਿੰਿਾਖਨ ਿਾਪੁ ॥੧॥ 

ਤਪਤਤ ਿੁਝੀ ਸੀਤਲ ਆਘਾਨ ੇਸੁਤਨ ਅਨਹਦ ਤਿਸਮ ਿਏ ਤਿਸਮਾਦ ॥ 

ਅਨਦੁ ਿਇਆ ਨਾਨਕ ਮਤਨ ਸਾਚਾ ਪੂਰਨ ਪੂਰੇ ਨਾਦ ॥੨॥੪੬॥੬੯॥ 
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ਤਿਉ ਿਾਨਹੁ ਤਤਉ ਰਾਖੁ ਹਤਰ ਪਰਿ ਤੇਤਰਆ ॥ 
 

ਿਤੈਸਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ਘਰ ੨ ॥ ਛਿੰਤ ॥   (708-9) 

ਤਿਉ ਿਾਨਹ ੁਤਤਉ ਰਾਖੁ ਹਤਰ ਪਰਿ ਤਤੇਰਆ ॥ 
ਕੇਤੇ ਗਨਉ ਅਸਿੰਖ ਅਵਗਣ ਮੇਤਰਆ ॥ 
ਅਸਿੰਖ ਅਵਗਣ ਖਤੇ ਫੇਰ ੇਤਨਤਪਰਤਤ ਸਦ ਿੂਲੀਐ ॥ 
ਮੋਹ ਮਗਨ ਤਿਕਰਾਲ ਮਾਇਆ ਤਉ ਪਰਸਾਦੀ ਘੂਲੀਐ ॥ 
ਲੂਕ ਕਰਤ ਤਿਕਾਰ ਤਿਖਿੇ ਪਰਿ ਨੇਰ ਹੂ ਤੇ ਨਤੇਰਆ ॥ 
ਤਿਨਵਿੰਤਤ ਨਾਨਕ ਦਇਆ ਧਾਰਹੁ ਕਾਤਢ ਿਵਿਲ ਫੇਤਰਆ ॥੧॥ 
ਸਲੋਕੁ ॥ 
ਤਨਰਤਤ ਨ ਪਵ ੈਅਸਿੰਖ ਗੁਣ ਊਚਾ ਪਰਿ ਕਾ ਨਾਉ ॥ 
ਨਾਨਕ ਕੀ ਿੇਨਿੰਤੀਆ ਤਮਲ ੈਤਨਥਾਵੇ ਥਾਉ ॥੨॥ 
ਛਿੰਤੁ ॥ 
ਦੂਸਰ ਨਾਹੀ ਿਾਉ ਕਾ ਪਤਹ ਿਾਈਐ ॥ 
ਆਿ ਪਹਰ ਕਰ ਿਤੋਿ ਸ ੋਪਰਿੁ ਤਧਆਈਐ ॥ 
ਤਧਆਇ ਸੋ ਪਰਿੁ ਸਦਾ ਅਪਨੁਾ ਮਨਤਹ ਤਚਿੰਤਦਆ ਪਾਈਐ ॥ 
ਤਤਿ ਮਾਨ ਮੋਹ ੁਤਵਕਾਰ ੁਦੂਿਾ ਏਕ ਤਸਉ ਤਲਵ ਲਾਈਐ ॥ 
ਅਰਤਪ ਮਨੁ ਤਨੁ ਪਰਿੂ ਆਗੈ ਆਪੁ ਸਗਲ ਤਮਿਾਈਐ ॥ 
ਤਿਨਵਿੰਤਤ ਨਾਨਕ ੁਧਾਤਰ ਤਕਰਪਾ ਸਾਤਚ ਨਾਤਮ ਸਮਾਈਐ ॥੨॥ 
ਸਲੋਕੁ ॥ 
ਰੇ ਮਨ ਤਾ ਕਉ ਤਧਆਈਐ ਸਿ ਤਿਤਧ ਿਾ ਕੈ ਹਾਤਥ ॥ 
ਰਾਮ ਨਾਮ ਧਨੁ ਸਿੰਚੀਐ ਨਾਨਕ ਤਨਿਹੈ ਸਾਤਥ ॥੩॥ 
ਛਿੰਤੁ ॥ 
ਸਾਥੀਅਿਾ ਪਰਿ ੁਏਕੁ ਦੂਸਰ ਨਾਤਹ ਕੋਇ ॥ 
ਥਾਨ ਥਨਿੰਤਤਰ ਆਤਪ ਿਤਲ ਥਤਲ ਪੂਰ ਸੋਇ ॥ 
ਿਤਲ ਥਤਲ ਮਹੀਅਤਲ ਪੂਤਰ ਰਤਹਆ ਸਰਿ ਦਾਤਾ ਪਰਿੁ ਧਨੀ ॥ 
ਗੋਪਾਲ ਗੋਤਿਿੰਦ ਅਿੰਤ ੁਨਾਹੀ ਿਅੇਿੰਤ ਗੁਣ ਤਾ ਕ ੇਤਕਆ ਗਨੀ ॥ 
ਿਿੁ ਸਰਤਣ ਸੁਆਮੀ ਸੁਖਹ ਗਾਮੀ ਤਤਸੁ ਤਿਨਾ ਅਨ ਨਾਤਹ ਕੋਇ ॥ 
ਤਿਨਵਿੰਤਤ ਨਾਨਕ ਦਇਆ ਧਾਰਹੁ ਤਤਸੁ ਪਰਾਪਤਤ ਨਾਮੁ ਹੋਇ ॥੩॥ 
ਸਲੋਕੁ ॥ 
ਤਚਤਤ ਤਿ ਤਚਤਤਵਆ ਸੋ ਮ ੈਪਾਇਆ ॥ 
ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਤਧਆਇ ਸੁਖ ਸਿਾਇਆ ॥੪॥ 
ਛਿੰਤੁ ॥ 
ਅਿ ਮਨੁ ਛੂਤਿ ਗਇਆ ਸਾਧੂ ਸਿੰਤਗ ਤਮਲ ੇ॥ 
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ਗੁਰਮੁਤਖ ਨਾਮੁ ਲਇਆ ਿੋਤੀ ਿੋਤਤ ਰਲੇ ॥ 
ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਤਸਮਰਤ ਤਮਿੇ ਤਕਲਤਿਖ ਿੁਝੀ ਤਪਤਤ ਅਘਾਤਨਆ ॥ 
ਗਤਹ ਿੁਿਾ ਲੀਨ ੇਦਇਆ ਕੀਨ ੇਆਪਨੇ ਕਤਰ ਮਾਤਨਆ ॥ 
ਲੈ ਅਿੰਤਕ ਲਾਏ ਹਤਰ ਤਮਲਾਏ ਿਨਮ ਮਰਣਾ ਦੁਖ ਿਲ ੇ॥ 
ਤਿਨਵਿੰਤਤ ਨਾਨਕ ਦਇਆ ਧਾਰੀ ਮੇਤਲ ਲੀਨੇ ਇਕ ਪਲ ੇ॥੪॥੨॥ 

 
  



 1321 

ਤਿਉ ਪਸਰੀ ਸੂਰਿ ਤਕਰਤਣ ਿੋਤਤ ॥ 
 

ਰਾਗੁ ਿਸਿੰਤੁ ਮਹਲਾ ੪ ਘਰੁ ੧ ਇਕ ਤੁਕ ੇ (1177-13) 

ਤਿਉ ਪਸਰੀ ਸੂਰਿ ਤਕਰਤਣ ਿਤੋਤ ॥ 

ਤਤਉ ਘਤਿ ਘਤਿ ਰਮਈਆ ਓਤਤ ਪੋਤਤ ॥੧॥ 

ਏਕੋ ਹਤਰ ਰਤਵਆ ਸਰਿ ਥਾਇ ॥ 

ਗੁਰ ਸਿਦੀ ਤਮਲੀਐ ਮੇਰੀ ਮਾਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਘਤਿ ਘਤਿ ਅਿੰਤਤਰ ਏਕੋ ਹਤਰ ਸੋਇ ॥ 

ਗੁਤਰ ਤਮਤਲਐ ਇਕੁ ਪਰਗਿੁ ਹਇੋ ॥੨॥ 

ਏਕੋ ਏਕੁ ਰਤਹਆ ਿਰਪੂਤਰ ॥ 

ਸਾਕਤ ਨਰ ਲੋਿੀ ਿਾਣਤਹ ਦੂਤਰ ॥੩॥ 

ਏਕੋ ਏਕੁ ਵਰਤ ੈਹਤਰ ਲੋਇ ॥ 

ਨਾਨਕ ਹਤਰ ਏਕ ਕਰੇ ਸ ੁਹੋਇ ॥੪॥੧॥ 
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ਤਿਉ ਿਾਵ ੈਤਤਉ ਮੋਤਹ ਪਰਤਤਪਾਲ ॥ 
 

ਤਿਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (828-12) 

ਤਿਉ ਿਾਵ ੈਤਤਉ ਮੋਤਹ ਪਰਤਤਪਾਲ ॥ 

ਪਾਰਿਰਹਮ ਪਰਮੇਸਰ ਸਤਤਗੁਰ ਹਮ ਿਾਤਰਕ ਤੁਮਹ ਤਪਤਾ ਤਕਰਪਾਲ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਮੋਤਹ ਤਨਰਗੁਣ ਗੁਣੁ ਨਾਹੀ ਕਈੋ ਪਹੁਤਚ ਨ ਸਾਕਉ ਤਮੁਹਰੀ ਘਾਲ ॥ 

ਤੁਮਰੀ ਗਤਤ ਤਮਤਤ ਤਮੁ ਹੀ ਿਾਨਹੁ ਿੀਉ ਤਪਿੰਡੁ ਸਿ ੁਤੁਮਰ ੋਮਾਲ ॥੧॥ 

ਅਿੰਤਰਿਾਮੀ ਪੁਰਖ ਸੁਆਮੀ ਅਨਿੋਲਤ ਹੀ ਿਾਨਹੁ ਹਾਲ ॥ 

ਤਨੁ ਮਨੁ ਸੀਤਲ ੁਹੋਇ ਹਮਾਰੋ ਨਾਨਕ ਪਰਿ ਿੀਉ ਨਦਤਰ ਤਨਹਾਲ ॥੨॥੫॥੧੨੧॥ 
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ਤਿਉ ਿਾਵ ੈਤਤਉ ਰਾਖਹੁ ਸਆੁਮੀ ਿਨ ਨਾਨਕ ਸਰਤਣ ਤੁਮਹਾਰੀ ॥ 
 

ਦੇਵਗਿੰਧਾਰੀ ॥ (528-3) 

ਹਤਰ ਗੁਣ ਗਾਵੈ ਹਉ ਤਤਸੁ ਿਤਲਹਾਰੀ ॥ 

ਦੇਤਖ ਦੇਤਖ ਿੀਵਾ ਸਾਧ ਗੁਰ ਦਰਸਨੁ ਤਿਸੁ ਤਹਰਦੈ ਨਾਮੁ ਮੁਰਾਰੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਤੁਮ ਪਤਵਤਰ ਪਾਵਨ ਪੁਰਖ ਪਰਿ ਸੁਆਮੀ ਹਮ ਤਕਉ ਕਤਰ ਤਮਲਹ ਿੂਿਾਰੀ ॥ 

ਹਮਰੈ ਿੀਇ ਹੋਰੁ ਮੁਤਖ ਹੋਰੁ ਹਤੋ ਹੈ ਹਮ ਕਰਮਹੀਣ ਕੂਤਿਆਰੀ ॥੧॥ 

ਹਮਰੀ ਮੁਦਰ ਨਾਮੁ ਹਤਰ ਸੁਆਮੀ ਤਰਦ ਅਿੰਤਤਰ ਦੁਸਿ ਦੁਸਿਾਰੀ ॥ 

ਤਿਉ ਿਾਵ ੈਤਤਉ ਰਾਖਹੁ ਸੁਆਮੀ ਿਨ ਨਾਨਕ ਸਰਤਣ ਤੁਮਹਾਰੀ ॥੨॥੫॥ 
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ਤਿਉ ਮੀਨਾ ਤਿਨ ੁਪਾਣੀਐ ਤਤਉ ਸਾਕਤੁ ਮਰ ੈਤਪਆਸ ॥ 
 

ਸਰੋਤਿ ਮਹਲਾ ੧ ॥ (597-11) 

ਤਿਉ ਮੀਨਾ ਤਿਨ ੁਪਾਣੀਐ ਤਤਉ ਸਾਕਤੁ ਮਰੈ ਤਪਆਸ ॥ 

ਤਤਉ ਹਤਰ ਤਿਨ ੁਮਰੀਐ ਰੇ ਮਨਾ ਿ ੋਤਿਰਥਾ ਿਾਵ ੈਸਾਸੁ ॥੧॥ 

ਮਨ ਰ ੇਰਾਮ ਨਾਮ ਿਸ ੁਲੇਇ ॥ 

ਤਿਨੁ ਗੁਰ ਇਹੁ ਰਸੁ ਤਕਉ ਲਹਉ ਗੁਰੁ ਮੇਲੈ ਹਤਰ ਦੇਇ ॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਸਿੰਤ ਿਨਾ ਤਮਲ ੁਸਿੰਗਤੀ ਗੁਰਮੁਤਖ ਤੀਰਥੁ ਹੋਇ ॥ 

ਅਿਸਤਿ ਤੀਰਥ ਮਿਨਾ ਗੁਰ ਦਰਸੁ ਪਰਾਪਤਤ ਹਇੋ ॥੨॥ 

ਤਿਉ ਿੋਗੀ ਿਤ ਿਾਹਰਾ ਤਪੁ ਨਾਹੀ ਸਤ ੁਸਿੰਤੋਖੁ ॥ 

ਤਤਉ ਨਾਮ ੈਤਿਨ ੁਦੇਹੁਰੀ ਿਮ ੁਮਾਰ ੈਅਿੰਤਤਰ ਦੋਖੁ ॥੩॥ 

ਸਾਕਤ ਪਰੇਮੁ ਨ ਪਾਈਐ ਹਤਰ ਪਾਈਐ ਸਤਤਗੁਰ ਿਾਇ ॥ 

ਸੁਖ ਦੁਖ ਦਾਤਾ ਗੁਰੁ ਤਮਲ ੈਕਹੁ ਨਾਨਕ ਤਸਫਤਤ ਸਮਾਇ ॥੪॥੭॥ 
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ਤਿਉ ਰਾਮੁ ਰਾਖੈ ਤਤਉ ਰਹੀਐ ਰੇ ਿਾਈ ॥ 
 

ਿੈਰਉ ਨਾਮਦੇਵ ਿੀਉ ॥ (1164-5) 

ਕਿਹੂ ਖੀਤਰ ਖਾਡ ਘੀਉ ਨ ਿਾਵੈ ॥ 

ਕਿਹੂ ਘਰ ਘਰ ਿੂਕ ਮਗਾਵੈ ॥ 

ਕਿਹੂ ਕੂਰਨੁ ਚਨੇ ਤਿਨਾਵ ੈ॥੧॥ 

ਤਿਉ ਰਾਮੁ ਰਾਖ ੈਤਤਉ ਰਹੀਐ ਰੇ ਿਾਈ ॥ 

ਹਤਰ ਕੀ ਮਤਹਮਾ ਤਕਛ ੁਕਥਨੁ ਨ ਿਾਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਕਿਹੂ ਤੁਰੇ ਤੁਰਿੰਗ ਨਚਾਵ ੈ॥ 

ਕਿਹੂ ਪਾਇ ਪਨਹੀਓ ਨ ਪਾਵ ੈ॥੨॥ 

ਕਿਹੂ ਖਾਿ ਸੁਪੇਦੀ ਸੁਵਾਵੈ ॥ 

ਕਿਹੂ ਿੂਤਮ ਪੈਆਰੁ ਨ ਪਾਵੈ ॥੩॥ 

ਿਨਤਤ ਨਾਮਦਉੇ ਇਕ ੁਨਾਮੁ ਤਨਸਤਾਰ ੈ॥ 

ਤਿਹ ਗੁਰੁ ਤਮਲੈ ਤਤਹ ਪਾਤਰ ਉਤਾਰ ੈ॥੪॥੫॥ 
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ਤਿਸ ਕਉ ਤਿਸਰ ੈਪਰਾਨਪਤਤ ਦਾਤਾ ਸੋਈ ਗਨਹ ੁਅਿਾਗਾ ॥ 
 

ਧਨਾਸਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (682-4) 

ਤਿਸ ਕਉ ਤਿਸਰ ੈਪਰਾਨਪਤਤ ਦਾਤਾ ਸੋਈ ਗਨਹੁ ਅਿਾਗਾ ॥ 

ਚਰਨ ਕਮਲ ਿਾ ਕਾ ਮਨੁ ਰਾਤਗਓ ਅਤਮਅ ਸਰੋਵਰ ਪਾਗਾ ॥੧॥ 

ਤੇਰਾ ਿਨੁ ਰਾਮ ਨਾਮ ਰਿੰਤਗ ਿਾਗਾ ॥ 

ਆਲਸੁ ਛੀਤਿ ਗਇਆ ਸਿ ੁਤਨ ਤ ੇਪਰੀਤਮ ਤਸਉ ਮਨੁ ਲਾਗਾ ॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਿਹ ਿਹ ਪੇਖਉ ਤਹ ਨਾਰਾਇਣ ਸਗਲ ਘਿਾ ਮਤਹ ਤਾਗਾ ॥ 

ਨਾਮ ਉਦਕੁ ਪੀਵਤ ਿਨ ਨਾਨਕ ਤਤਆਗ ੇਸਤਿ ਅਨੁਰਾਗਾ ॥੨॥੧੬॥੪੭॥ 
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ਤਿਸ ਕਾ ਦੀਆ ਪਨੈ ੈਖਾਇ ॥ 
 

ਗਉਿੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (195-1) 

ਤਿਸ ਕਾ ਦੀਆ ਪੈਨ ੈਖਾਇ ॥ 

ਤਤਸੁ ਤਸਉ ਆਲਸੁ ਤਕਉ ਿਨ ੈਮਾਇ ॥੧॥ 

ਖਸਮੁ ਤਿਸਾਤਰ ਆਨ ਕਿੰਤਮ ਲਾਗਤਹ ॥ 

ਕਉਡੀ ਿਦਲੇ ਰਤਨੁ ਤਤਆਗਤਹ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਪਰਿੂ ਤਤਆਤਗ ਲਾਗਤ ਅਨ ਲਿੋਾ ॥ 

ਦਾਤਸ ਸਲਾਮੁ ਕਰਤ ਕਤ ਸੋਿਾ ॥੨॥ 

ਅਿੰਤਮਰਤ ਰਸੁ ਖਾਵਤਹ ਖਾਨ ਪਾਨ ॥ 

ਤਿਤਨ ਦੀਏ ਤਤਸਤਹ ਨ ਿਾਨਤਹ ਸੁਆਨ ॥੩॥ 

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਹਮ ਲੂਣ ਹਰਾਮੀ ॥ 

ਿਖਤਸ ਲੇਹੁ ਪਰਿ ਅਿੰਤਰਿਾਮੀ ॥੪॥੭੬॥੧੪੫॥ 
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ਤਿਸ ਕੇ ਤਸਰ ਊਪਤਰ ਤੂਿੰ ਸੁਆਮੀ ਸੋ ਦੁਖੁ ਕੈਸਾ ਪਾਵ ੈ॥ 
 

ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (749-18) 

ਤਿਸ ਕੇ ਤਸਰ ਊਪਤਰ ਤੂਿੰ ਸੁਆਮੀ ਸ ੋਦੁਖੁ ਕੈਸਾ ਪਾਵੈ ॥ 

ਿੋਤਲ ਨ ਿਾਣ ੈਮਾਇਆ ਮਤਦ ਮਾਤਾ ਮਰਣਾ ਚੀਤਤ ਨ ਆਵੈ ॥੧॥ 

ਮੇਰੇ ਰਾਮ ਰਾਇ ਤਿੰ ਸਿੰਤਾ ਕਾ ਸਿੰਤ ਤੇਰੇ ॥ 

ਤੇਰੇ ਸੇਵਕ ਕਉ ਿਉ ਤਕਛ ੁਨਾਹੀ ਿਮੁ ਨਹੀ ਆਵੈ ਨੇਰ ੇ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਿੋ ਤੇਰ ੈਰਿੰਤਗ ਰਾਤੇ ਸੁਆਮੀ ਤਤਨਹ ਕਾ ਿਨਮ ਮਰਣ ਦੁਖੁ ਨਾਸਾ ॥ 

ਤੇਰੀ ਿਖਸ ਨ ਮੇਿ ੈਕੋਈ ਸਤਤਗੁਰ ਕਾ ਤਦਲਾਸਾ ॥੨॥ 

ਨਾਮੁ ਤਧਆਇਤਨ ਸੁਖ ਫਲ ਪਾਇਤਨ ਆਿ ਪਹਰ ਆਰਾਧਤਹ ॥ 

ਤੇਰੀ ਸਰਤਣ ਤੇਰ ੈਿਰਵਾਸੈ ਪਿੰਚ ਦੁਸਿ ਲੈ ਸਾਧਤਹ ॥੩॥ 

ਤਗਆਨ ੁਤਧਆਨੁ ਤਕਛੁ ਕਰਮੁ ਨ ਿਾਣਾ ਸਾਰ ਨ ਿਾਣਾ ਤੇਰੀ ॥ 

ਸਿ ਤੇ ਵਡਾ ਸਤਤਗੁਰ ੁਨਾਨਕ ੁਤਿਤਨ ਕਲ ਰਾਖੀ ਮੇਰੀ ॥੪॥੧੦॥੫੭॥ 
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ਤਿਸ ਦਾ ਸਾਤਹਿੁ ਡਾਢਾ ਹੋਇ ॥ 
 

ਤਿਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੩ ॥ (842-10) 

ਤਿਸ ਦਾ ਸਾਤਹਿੁ ਡਾਢਾ ਹੋਇ ॥ 

ਤਤਸ ਨੋ ਮਾਤਰ ਨ ਸਾਕੈ ਕੋਇ ॥ 

ਸਾਤਹਿ ਕੀ ਸੇਵਕੁ ਰਹੈ ਸਰਣਾਈ ॥ 

ਆਪੇ ਿਖਸ ੇਦੇ ਵਤਡਆਈ ॥ 

ਤਤਸ ਤ ੇਊਪਤਰ ਨਾਹੀ ਕੋਇ ॥ 

ਕਉਣੁ ਡਰ ੈਡਰੁ ਤਕਸ ਕਾ ਹੋਇ ॥੪॥ 

ਗੁਰਮਤੀ ਸਾਂਤਤ ਵਸ ੈਸਰੀਰ ॥ 

ਸਿਦੁ ਚੀਤਨਹ ਤਫਤਰ ਲਗੈ ਨ ਪੀਰ ॥ 

ਆਵੈ ਨ ਿਾਇ ਨਾ ਦੁਖੁ ਪਾਏ ॥ 

ਨਾਮੇ ਰਾਤੇ ਸਹਤਿ ਸਮਾਏ ॥ 

ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਤਖ ਵੇਖੈ ਹਦੂਤਰ ॥ 

ਮੇਰਾ ਪਰਿੁ ਸਦ ਰਤਹਆ ਿਰਪੂਤਰ ॥੫॥ 
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ਤਿਸ ਨ ੋਪਰੇਮ ੁਮਿੰਤਨ ਵਸਾਏ ॥ 
 

ਮਾਰੂ ਮਹਲਾ ੩ ਘਰ ੁ੫ ਅਸਿਪਦੀ  (1016-4) 

ਤਿਸ ਨੋ ਪਰਮੇੁ ਮਿੰਤਨ ਵਸਾਏ ॥ 
ਸਾਚ ੈਸਿਤਦ ਸਹਤਿ ਸੁਿਾਏ ॥ 
ਏਹਾ ਵਦੇਨ ਸੋਈ ਿਾਣੈ ਅਵਰੁ ਤਕ ਿਾਣੈ ਕਾਰੀ ਿੀਉ ॥੧॥ 
ਆਪੇ ਮੇਲੇ ਆਤਪ ਤਮਲਾਏ ॥ 
ਆਪਣਾ ਤਪਆਰੁ ਆਪੇ ਲਾਏ ॥ 
ਪਰੇਮ ਕੀ ਸਾਰ ਸੋਈ ਿਾਣੈ ਤਿਸ ਨੋ ਨਦਤਰ ਤੁਮਾਰੀ ਿੀਉ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
ਤਦਿ ਤਦਰਸਤਿ ਿਾਗ ੈਿਰਮੁ ਚੁਕਾਏ ॥ 
ਗੁਰ ਪਰਸਾਤਦ ਪਰਮ ਪਦੁ ਪਾਏ ॥ 
ਸੋ ਿੋਗੀ ਇਹ ਿੁਗਤਤ ਪਛਾਣੈ ਗੁਰ ਕੈ ਸਿਤਦ ਿੀਚਾਰੀ ਿੀਉ ॥੨॥ 
ਸਿੰਿੋਗੀ ਧਨ ਤਪਰ ਮੇਲਾ ਹਵੋੈ ॥ 
ਗੁਰਮਤਤ ਤਵਚਹੁ ਦੁਰਮਤਤ ਖਵੋੈ ॥ 
ਰਿੰਗ ਤਸਉ ਤਨਤ ਰਲੀਆ ਮਾਣੈ ਅਪਣੇ ਕਿੰਤ ਤਪਆਰੀ ਿੀਉ ॥੩॥ 
ਸਤਤਗੁਰ ਿਾਝਹੁ ਵੈਦੁ ਨ ਕੋਈ ॥ 
ਆਪੇ ਆਤਪ ਤਨਰਿੰਿਨੁ ਸੋਈ ॥ 
ਸਤਤਗੁਰ ਤਮਤਲਐ ਮਰੈ ਮਿੰਦਾ ਹੋਵੈ ਤਗਆਨ ਿੀਚਾਰੀ ਿੀਉ ॥੪॥ 
ਏਹੁ ਸਿਦੁ ਸਾਰੁ ਤਿਸ ਨੋ ਲਾਏ ॥ 
ਗੁਰਮਤੁਖ ਤਤਰਸਨਾ ਿੁਖ ਗਵਾਏ ॥ 
ਆਪਣ ਲੀਆ ਤਕਛੂ ਨ ਪਾਈਐ ਕਤਰ ਤਕਰਪਾ ਕਲ ਧਾਰੀ ਿੀਉ ॥੫॥ 
ਅਗਮ ਤਨਗਮੁ ਸਤਤਗੁਰੂ ਤਦਖਾਇਆ ॥ 
ਕਤਰ ਤਕਰਪਾ ਅਪਨੈ ਘਤਰ ਆਇਆ ॥ 
ਅਿੰਿਨ ਮਾਤਹ ਤਨਰਿੰਿਨੁ ਿਾਤਾ ਤਿਨ ਕਉ ਨਦਤਰ ਤਮੁਾਰੀ ਿੀਉ ॥੬॥ 
ਗੁਰਮਤੁਖ ਹੋਵੈ ਸੋ ਤਤੁ ਪਾਏ ॥ 
ਆਪਣਾ ਆਪੁ ਤਵਚਹੁ ਗਵਾਏ ॥ 
ਸਤਤਗੁਰ ਿਾਝਹੁ ਸਿੁ ਧਿੰਧੁ ਕਮਾਵ ੈਵੇਖਹੁ ਮਤਨ ਵੀਚਾਰੀ ਿੀਉ ॥੭॥ 
ਇਤਕ ਿਰਤਮ ਿੂਲੇ ਤਫਰਤਹ ਅਹਿੰਕਾਰੀ ॥ 
ਇਕਨਾ ਗੁਰਮੁਤਖ ਹਉਮੈ ਮਾਰੀ ॥ 
ਸਚ ੈਸਿਤਦ ਰਤੇ ਿੈਰਾਗੀ ਹੋਤਰ ਿਰਤਮ ਿੁਲੇ ਗਾਵਾਰੀ ਿੀਉ ॥੮॥ 
ਗੁਰਮਤੁਖ ਤਿਨੀ ਨਾਮੁ ਨ ਪਾਇਆ ॥ 
ਮਨਮਤੁਖ ਤਿਰਥਾ ਿਨਮੁ ਗਵਾਇਆ ॥ 
ਅਗ ੈਤਵਣੁ ਨਾਵੈ ਕੋ ਿੇਲੀ ਨਾਹੀ ਿਝੂੈ ਗੁਰ ਿੀਚਾਰੀ ਿੀਉ ॥੯॥ 
ਅਿੰਤਮਰਤ ਨਾਮੁ ਸਦਾ ਸੁਖਦਾਤਾ ॥ 
ਗੁਤਰ ਪੂਰ ੈਿੁਗ ਚਾਰੇ ਿਾਤਾ ॥ 
ਤਿਸੁ ਤੂ ਦੇਵਤਹ ਸੋਈ ਪਾਏ ਨਾਨਕ ਤਤੁ ਿੀਚਾਰੀ ਿੀਉ ॥੧੦॥੧॥ 
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ਤਿਸੁ ਆਸਤਣ ਹਮ ਿਿੇੈ ਕਤੇੇ ਿਤੈਸ ਗਇਆ ॥ 
 

ਆਸਾ ਸਖੇ ਫਰੀਦ ਿੀਉ ॥ (488-12) 

ਿੋਲੈ ਸੇਖ ਫਰੀਦੁ ਤਪਆਰੇ ਅਲਹ ਲਗੇ ॥ 

ਇਹੁ ਤਨੁ ਹਸੋੀ ਖਾਕ ਤਨਮਾਣੀ ਗੋਰ ਘਰੇ ॥੧॥ 

ਆਿੁ ਤਮਲਾਵਾ ਸੇਖ ਫਰੀਦ ਿਾਤਕਮ ਕੂਿੰਿਿੀਆ ਮਨਹ ੁਮਤਚਿੰਦਿੀਆ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਿੇ ਿਾਣਾ ਮਤਰ ਿਾਈਐ ਘੁਤਮ ਨ ਆਈਐ ॥ 

ਝੂਿੀ ਦੁਨੀਆ ਲਤਗ ਨ ਆਪੁ ਵਞਾਈਐ ॥੨॥ 

ਿੋਲੀਐ ਸਚੁ ਧਰਮੁ ਝੂਿ ੁਨ ਿਲੋੀਐ ॥ 

ਿੋ ਗੁਰ ੁਦਸੈ ਵਾਿ ਮੁਰੀਦਾ ਿੋਲੀਐ ॥੩॥ 

ਛੈਲ ਲਿੰਘਿੰਦ ੇਪਾਤਰ ਗੋਰੀ ਮਨੁ ਧੀਤਰਆ ॥ 

ਕਿੰਚਨ ਵਿੰਨ ੇਪਾਸ ੇਕਲਵਤਤ ਚੀਤਰਆ ॥੪॥ 

ਸੇਖ ਹੈਯਾਤੀ ਿਤਗ ਨ ਕੋਈ ਤਥਰੁ ਰਤਹਆ ॥ 

ਤਿਸੁ ਆਸਤਣ ਹਮ ਿੈਿ ੇਕੇਤ ੇਿੈਤਸ ਗਇਆ ॥੫॥ 

ਕਤਤਕ ਕੂਿੰਿਾਂ ਚੇਤਤ ਡਉ ਸਾਵਤਣ ਤਿਿੁਲੀਆਂ ॥ 

ਸੀਆਲ ੇਸੋਹਿੰਦੀਆਂ ਤਪਰ ਗਤਲ ਿਾਹਿੀਆਂ ॥੬॥ 

ਚਲੇ ਚਲਣਹਾਰ ਤਵਚਾਰਾ ਲੇਇ ਮਨੋ ॥ 

ਗਿੰਢੇਤਦਆਂ ਤਛਅ ਮਾਹ ਤੁਿਿੰਤਦਆ ਤਹਕੁ ਤਖਨੋ ॥੭॥ 

ਤਿਮੀ ਪਛੁੈ ਅਸਮਾਨ ਫਰੀਦਾ ਖੇਵਿ ਤਕਿੰਤਨ ਗਏ ॥ 

ਿਾਲਣ ਗੋਰਾਂ ਨਾਤਲ ਉਲਾਮੇ ਿੀਅ ਸਹੇ ॥੮॥੨॥ 
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ਤਿਸੁ ਤਸਮਰਤ ਸਤਿ ਤਕਲਤਵਖ ਨਾਸਤਹ ਤਪਤਰੀ ਹੋਇ ਉਧਾਰੋ ॥ 
 

ਗੂਿਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (496-3) 

ਤਿਸੁ ਤਸਮਰਤ ਸਤਿ ਤਕਲਤਵਖ ਨਾਸਤਹ ਤਪਤਰੀ ਹੋਇ ਉਧਾਰ ੋ॥ 

ਸੋ ਹਤਰ ਹਤਰ ਤੁਮਹ ਸਦ ਹੀ ਿਾਪਹੁ ਿਾ ਕਾ ਅਿੰਤ ੁਨ ਪਾਰ ੋ॥੧॥ 

ਪੂਤਾ ਮਾਤਾ ਕੀ ਆਸੀਸ ॥ 

ਤਨਮਖ ਨ ਤਿਸਰਉ ਤੁਮਹ ਕਉ ਹਤਰ ਹਤਰ ਸਦਾ ਿਿਹੁ ਿਗਦੀਸ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਸਤਤਗੁਰੁ ਤੁਮਹ ਕਉ ਹੋਇ ਦਇਆਲਾ ਸਿੰਤਸਿੰਤਗ ਤੇਰੀ ਪਰੀਤਤ ॥ 

ਕਾਪਿੁ ਪਤਤ ਪਰਮੇਸਰ ੁਰਾਖੀ ਿੋਿਨੁ ਕੀਰਤਨ ੁਨੀਤਤ ॥੨॥ 

ਅਿੰਤਮਰਤ ੁਪੀਵਹੁ ਸਦਾ ਤਚਰੁ ਿੀਵਹੁ ਹਤਰ ਤਸਮਰਤ ਅਨਦ ਅਨਿੰਤਾ ॥ 

ਰਿੰਗ ਤਮਾਸਾ ਪੂਰਨ ਆਸਾ ਕਿਤਹ ਨ ਤਿਆਪ ੈਤਚਿੰਤਾ ॥੩॥ 

ਿਵਰੁ ਤੁਮਹਾਰਾ ਇਹੁ ਮਨ ੁਹੋਵਉ ਹਤਰ ਚਰਣਾ ਹੋਹੁ ਕਉਲਾ ॥ 

ਨਾਨਕ ਦਾਸੁ ਉਨ ਸਿੰਤਗ ਲਪਿਾਇਓ ਤਿਉ ਿੂਿੰਦਤਹ ਚਾਤਤਰਕੁ ਮਉਲਾ ॥੪॥੩॥੪॥ 
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ਤਿਸੁ ਤਸਮਰਤ ਦੂਖੁ ਸਿੁ ਿਾਇ ॥ 
 

ਗਉਿੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (192-4) 

ਤਿਸੁ ਤਸਮਰਤ ਦੂਖੁ ਸਿ ੁਿਾਇ ॥ 

ਨਾਮੁ ਰਤਨ ੁਵਸ ੈਮਤਨ ਆਇ ॥੧॥ 

ਿਤਪ ਮਨ ਮੇਰੇ ਗੋਤਵਿੰਦ ਕੀ ਿਾਣੀ ॥ 

ਸਾਧੂ ਿਨ ਰਾਮ ੁਰਸਨ ਵਖਾਣੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਇਕਸੁ ਤਿਨ ੁਨਾਹੀ ਦੂਿਾ ਕੋਇ ॥ 

ਿਾ ਕੀ ਤਦਰਸਤਿ ਸਦਾ ਸੁਖ ੁਹੋਇ ॥੨॥ 

ਸਾਿਨੁ ਮੀਤੁ ਸਖਾ ਕਤਰ ਏਕੁ ॥ 

ਹਤਰ ਹਤਰ ਅਖਰ ਮਨ ਮਤਹ ਲਖੇੁ ॥੩॥ 

ਰਤਵ ਰਤਹਆ ਸਰਿਤ ਸੁਆਮੀ ॥ 

ਗੁਣ ਗਾਵੈ ਨਾਨਕ ੁਅਿੰਤਰਿਾਮੀ ॥੪॥੬੨॥੧੩੧॥ 
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ਤਿਸੁ ਿਲ ਤਨਤਧ ਕਾਰਤਣ ਤੁਮ ਿਤਗ ਆਏ ਸ ੋਅਿੰਤਮਰਤੁ ਗੁਰ ਪਾਹੀ ਿੀਉ ॥ 
 

ਸਰੋਤਿ ਮਹਲਾ ੧ ॥ (598-4) 

ਤਿਸੁ ਿਲ ਤਨਤਧ ਕਾਰਤਣ ਤੁਮ ਿਤਗ ਆਏ ਸੋ ਅਿੰਤਮਰਤ ੁਗੁਰ ਪਾਹੀ ਿੀਉ ॥ 

ਛੋਡਹੁ ਵੇਸ ੁਿੇਖ ਚਤੁਰਾਈ ਦੁਤਿਧਾ ਇਹੁ ਫਲੁ ਨਾਹੀ ਿੀਉ ॥੧॥ 

ਮਨ ਰ ੇਤਥਰੁ ਰਹੁ ਮਤੁ ਕਤ ਿਾਹੀ ਿੀਉ ॥ 

ਿਾਹਤਰ ਢੂਢਤ ਿਹੁਤੁ ਦੁਖੁ ਪਾਵਤਹ ਘਤਰ ਅਿੰਤਮਰਤ ੁਘਿ ਮਾਹੀ ਿੀਉ ॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਅਵਗੁਣ ਛੋਤਡ ਗੁਣਾ ਕਉ ਧਾਵਹੁ ਕਤਰ ਅਵਗੁਣ ਪਛੁਤਾਹੀ ਿੀਉ ॥ 

ਸਰ ਅਪਸਰ ਕੀ ਸਾਰ ਨ ਿਾਣਤਹ ਤਫਤਰ ਤਫਤਰ ਕੀਚ ਿੁਡਾਹੀ ਿੀਉ ॥੨॥ 

ਅਿੰਤਤਰ ਮਲੈੁ ਲੋਿ ਿਹੁ ਝੂਿੇ ਿਾਹਤਰ ਨਾਵਹ ੁਕਾਹੀ ਿੀਉ ॥ 

ਤਨਰਮਲ ਨਾਮੁ ਿਪਹ ੁਸਦ ਗੁਰਮੁਤਖ ਅਿੰਤਰ ਕੀ ਗਤਤ ਤਾਹੀ ਿੀਉ ॥੩॥ 

ਪਰਹਤਰ ਲੋਿ ੁਤਨਿੰਦਾ ਕੂਿੁ ਤਤਆਗਹੁ ਸਚੁ ਗੁਰ ਿਚਨੀ ਫਲ ੁਪਾਹੀ ਿੀਉ ॥ 

ਤਿਉ ਿਾਵ ੈਤਤਉ ਰਾਖਹੁ ਹਤਰ ਿੀਉ ਿਨ ਨਾਨਕ ਸਿਤਦ ਸਲਾਹੀ ਿੀਉ ॥੪॥੯॥ 
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ਤਿਸੁ ਤੂ ਰਾਖਤਹ ਤਤਸੁ ਕਉਨੁ ਮਾਰ ੈ॥ 
 

ਿੈਰਉ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (1139-15) 

ਤਿਸੁ ਤੂ ਰਾਖਤਹ ਤਤਸ ੁਕਉਨੁ ਮਾਰੈ ॥ 

ਸਿ ਤੁਝ ਹੀ ਅਿੰਤਤਰ ਸਗਲ ਸਿੰਸਾਰ ੈ॥ 

ਕੋਤਿ ਉਪਾਵ ਤਚਤਵਤ ਹੈ ਪਰਾਣੀ ॥ 

ਸੋ ਹੋਵ ੈਤਿ ਕਰ ੈਚੋਿ ਤਵਡਾਣੀ ॥੧॥ 

ਰਾਖਹੁ ਰਾਖਹੁ ਤਕਰਪਾ ਧਾਤਰ ॥ 

ਤੇਰੀ ਸਰਤਣ ਤੇਰ ੈਦਰਵਾਤਰ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਤਿਤਨ ਸੇਤਵਆ ਤਨਰਿਉ ਸੁਖਦਾਤਾ ॥ 

ਤਤਤਨ ਿਉ ਦੂਤਰ ਕੀਆ ਏਕੁ ਪਰਾਤਾ ॥ 

ਿੋ ਤੂ ਕਰਤਹ ਸੋਈ ਫੁਤਨ ਹਇੋ ॥ 

ਮਾਰ ੈਨ ਰਾਖ ੈਦੂਿਾ ਕਇੋ ॥੨॥ 

ਤਕਆ ਤੂ ਸੋਚਤਹ ਮਾਣਸ ਿਾਤਣ ॥ 

ਅਿੰਤਰਿਾਮੀ ਪੁਰਖੁ ਸੁਿਾਣ ੁ॥ 

ਏਕ ਿੇਕ ਏਕੋ ਆਧਾਰੁ ॥ 

ਸਿ ਤਕਛੁ ਿਾਣ ੈਤਸਰਿਣਹਾਰੁ ॥੩॥ 

ਤਿਸੁ ਊਪਤਰ ਨਦਤਰ ਕਰ ੇਕਰਤਾਰੁ ॥ 

ਤਤਸੁ ਿਨ ਕੇ ਸਤਿ ਕਾਿ ਸਵਾਤਰ ॥ 

ਤਤਸ ਕਾ ਰਾਖਾ ਏਕੋ ਸੋਇ ॥ 

ਿਨ ਨਾਨਕ ਅਪਤਿ ਨ ਸਾਕੈ ਕੋਇ ॥੪॥੪॥੧੭॥ 
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ਤਿਸੁ ਨਾਮੁ ਤਰਦੈ ਸਈੋ ਵਡ ਰਾਿਾ ॥ 
 

ਿੈਰਉ ਮਹਲਾ ੫ ਅਸਿਪਦੀਆ ਘਰੁ ੨     (1155-16) 

ਤਿਸੁ ਨਾਮੁ ਤਰਦੈ ਸੋਈ ਵਡ ਰਾਿਾ ॥ 
ਤਿਸੁ ਨਾਮੁ ਤਰਦੈ ਤਤਸੁ ਪੂਰੇ ਕਾਿਾ ॥ 
ਤਿਸੁ ਨਾਮੁ ਤਰਦੈ ਤਤਤਨ ਕੋਤਿ ਧਨ ਪਾਏ ॥ 
ਨਾਮ ਤਿਨਾ ਿਨਮ ੁਤਿਰਥਾ ਿਾਏ ॥੧॥ 
ਤਤਸੁ ਸਾਲਾਹੀ ਤਿਸੁ ਹਤਰ ਧਨ ੁਰਾਤਸ ॥ 
ਸੋ ਵਡਿਾਗੀ ਤਿਸੁ ਗੁਰ ਮਸਤਤਕ ਹਾਥੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
ਤਿਸੁ ਨਾਮੁ ਤਰਦੈ ਤਤਸੁ ਕੋਿ ਕਈ ਸੈਨਾ ॥ 
ਤਿਸੁ ਨਾਮੁ ਤਰਦੈ ਤਤਸੁ ਸਹਿ ਸੁਖਨੈਾ ॥ 
ਤਿਸੁ ਨਾਮੁ ਤਰਦੈ ਸੋ ਸੀਤਲ ੁਹੂਆ ॥ 
ਨਾਮ ਤਿਨਾ ਤਧਰਗੁ ਿੀਵਣ ੁਮੂਆ ॥੨॥ 
ਤਿਸੁ ਨਾਮੁ ਤਰਦੈ ਸੋ ਿੀਵਨ ਮੁਕਤਾ ॥ 
ਤਿਸੁ ਨਾਮੁ ਤਰਦੈ ਤਤਸੁ ਸਿ ਹੀ ਿੁਗਤਾ ॥ 
ਤਿਸੁ ਨਾਮੁ ਤਰਦੈ ਤਤਤਨ ਨਉ ਤਨਤਧ ਪਾਈ ॥ 
ਨਾਮ ਤਿਨਾ ਿਰਤਮ ਆਵੈ ਿਾਈ ॥੩॥ 
ਤਿਸੁ ਨਾਮੁ ਤਰਦੈ ਸੋ ਵੇਪਰਵਾਹਾ ॥ 
ਤਿਸੁ ਨਾਮੁ ਤਰਦੈ ਤਤਸੁ ਸਦ ਹੀ ਲਾਹਾ ॥ 
ਤਿਸੁ ਨਾਮੁ ਤਰਦੈ ਤਤਸੁ ਵਡ ਪਰਵਾਰਾ ॥ 
ਨਾਮ ਤਿਨਾ ਮਨਮੁਖ ਗਾਵਾਰਾ ॥੪॥ 
ਤਿਸੁ ਨਾਮੁ ਤਰਦੈ ਤਤਸੁ ਤਨਹਚਲ ਆਸਨੁ ॥ 
ਤਿਸੁ ਨਾਮੁ ਤਰਦੈ ਤਤਸੁ ਤਖਤਤ ਤਨਵਾਸਨ ੁ॥ 
ਤਿਸੁ ਨਾਮੁ ਤਰਦੈ ਸੋ ਸਾਚਾ ਸਾਹੁ ॥ 
ਨਾਮਹੀਣ ਨਾਹੀ ਪਤਤ ਵੇਸਾਹ ੁ॥੫॥ 
ਤਿਸੁ ਨਾਮੁ ਤਰਦੈ ਸੋ ਸਿ ਮਤਹ ਿਾਤਾ ॥ 
ਤਿਸੁ ਨਾਮੁ ਤਰਦੈ ਸੋ ਪੁਰਖੁ ਤਿਧਾਤਾ ॥ 
ਤਿਸੁ ਨਾਮੁ ਤਰਦੈ ਸੋ ਸਿ ਤੇ ਊਚਾ ॥ 
ਨਾਮ ਤਿਨਾ ਿਰਤਮ ਿੋਨੀ ਮੂਚਾ ॥੬॥ 
ਤਿਸੁ ਨਾਮੁ ਤਰਦੈ ਤਤਸੁ ਪਰਗਤਿ ਪਹਾਰਾ ॥ 
ਤਿਸੁ ਨਾਮੁ ਤਰਦੈ ਤਤਸੁ ਤਮਤਿਆ ਅਿੰਧਾਰਾ ॥ 
ਤਿਸੁ ਨਾਮੁ ਤਰਦੈ ਸੋ ਪੁਰਖੁ ਪਰਵਾਣੁ ॥ 
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ਨਾਮ ਤਿਨਾ ਤਫਤਰ ਆਵਣ ਿਾਣੁ ॥੭॥ 
ਤਤਤਨ ਨਾਮੁ ਪਾਇਆ ਤਿਸੁ ਿਇਓ ਤਿਪਾਲ ॥ 
ਸਾਧਸਿੰਗਤਤ ਮਤਹ ਲਖ ੇਗਪਾਲ ॥ 
ਆਵਣ ਿਾਣ ਰਹੇ ਸੁਖੁ ਪਾਇਆ ॥ 
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਤਤ ੈਤਤੁ ਤਮਲਾਇਆ ॥੮॥੧॥੪॥ 
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ਤਿਸੁ ਨੀਚ ਕਉ ਕੋਈ ਨ ਿਾਨੈ ॥ 
 

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (386-15) 

ਤਿਸੁ ਨੀਚ ਕਉ ਕੋਈ ਨ ਿਾਨ ੈ॥ 

ਨਾਮੁ ਿਪਤ ਉਹੁ ਚਹੁ ਕੁਿੰਿ ਮਾਨੈ ॥੧॥ 

ਦਰਸਨੁ ਮਾਗਉ ਦੇਤਹ ਤਪਆਰੇ ॥ 

ਤੁਮਰੀ ਸੇਵਾ ਕਉਨ ਕਉਨ ਨ ਤਾਰੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਿਾ ਕੈ ਤਨਕਤਿ ਨ ਆਵ ੈਕੋਈ ॥ 

ਸਗਲ ਤਸਰਸਤਿ ਉਆ ਕ ੇਚਰਨ ਮਤਲ ਧੋਈ ॥੨॥ 

ਿੋ ਪਰਾਨੀ ਕਾਹੂ ਨ ਆਵਤ ਕਾਮ ॥ 

ਸਿੰਤ ਪਰਸਾਤਦ ਤਾ ਕੋ ਿਪੀਐ ਨਾਮ ॥੩॥ 

ਸਾਧਸਿੰਤਗ ਮਨ ਸਵੋਤ ਿਾਗੇ ॥ 

ਤਿ ਪਰਿ ਨਾਨਕ ਮੀਿ ੇਲਾਗੇ ॥੪॥੧੨॥੬੩॥ 
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ਤਿਸੁ ਮਾਨੁਖ ਪਤਹ ਕਰਉ ਿੇਨਤੀ ਸੋ ਅਪਨ ੈਦੁਤਖ ਿਤਰਆ ॥ 
 

ਗੂਿਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (497-2) 

ਤਿਸੁ ਮਾਨੁਖ ਪਤਹ ਕਰਉ ਿਨੇਤੀ ਸ ੋਅਪਨੈ ਦੁਤਖ ਿਤਰਆ ॥ 

ਪਾਰਿਰਹਮੁ ਤਿਤਨ ਤਰਦੈ ਅਰਾਤਧਆ ਤਤਤਨ ਿਉ ਸਾਗਰੁ ਤਤਰਆ ॥੧॥ 

ਗੁਰ ਹਤਰ ਤਿਨੁ ਕ ੋਨ ਤਿਰਥਾ ਦਖੁੁ ਕਾਿ ੈ॥ 

ਪਰਿੁ ਤਤਿ ਅਵਰ ਸੇਵਕ ੁਿੇ ਹਈੋ ਹੈ ਤਤਤ ੁਮਾਨੁ ਮਹਤ ੁਿਸੁ ਘਾਿ ੈ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਮਾਇਆ ਕ ੇਸਨਿਿੰਧ ਸਨੈ ਸਾਕ ਤਕਤ ਹੀ ਕਾਤਮ ਨ ਆਇਆ ॥ 

ਹਤਰ ਕਾ ਦਾਸ ੁਨੀਚ ਕਲੁੁ ਊਚਾ ਤਤਸ ੁਸਿੰਤਗ ਮਨ ਿਾਂਛਤ ਫਲ ਪਾਇਆ ॥੨॥ 

ਲਾਖ ਕੋਤਿ ਤਿਤਖਆ ਕੇ ਤਿਿੰਿਨ ਤਾ ਮਤਹ ਤਤਰਸਨ ਨ ਿੂਝੀ ॥ 

ਤਸਮਰਤ ਨਾਮੁ ਕੋਤਿ ਉਿੀਆਰਾ ਿਸਤੁ ਅਗੋਚਰ ਸੂਝੀ ॥੩॥ 

ਤਫਰਤ ਤਫਰਤ ਤੁਮਹਰ ੈਦੁਆਤਰ ਆਇਆ ਿੈ ਿਿੰਿਨ ਹਤਰ ਰਾਇਆ ॥ 

ਸਾਧ ਕ ੇਚਰਨ ਧੂਤਰ ਿਨੁ ਿਾਛ ੈਸੁਖੁ ਨਾਨਕ ਇਹੁ ਪਾਇਆ ॥੪॥੬॥੭॥ 
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ਤਿਸੁ ਤਮਤਲਐ ਮਤਨ ਹੋਇ ਅਨਿੰਦੁ ਸੋ ਸਤਤਗੁਰ ੁਕਹੀਐ ॥ 
 

ਗਉਿੀ ਿੈਰਾਗਤਣ ਮਹਲਾ ੪ ॥   (168-10) 

ਤਿਸੁ ਤਮਤਲਐ ਮਤਨ ਹੋਇ ਅਨਿੰਦੁ ਸ ੋਸਤਤਗੁਰੁ ਕਹੀਐ ॥ 

ਮਨ ਕੀ ਦਤੁਿਧਾ ਤਿਨਤਸ ਿਾਇ ਹਤਰ ਪਰਮ ਪਦ ੁਲਹੀਐ ॥੧॥ 

ਮੇਰਾ ਸਤਤਗੁਰੁ ਤਪਆਰਾ ਤਕਤੁ ਤਿਤਧ ਤਮਲ ੈ॥ 

ਹਉ ਤਖਨ ੁਤਖਨ ੁਕਰੀ ਨਮਸਕਾਰੁ ਮੇਰਾ ਗੁਰ ੁਪੂਰਾ ਤਕਉ ਤਮਲੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਕਤਰ ਤਕਰਪਾ ਹਤਰ ਮੇਤਲਆ ਮੇਰਾ ਸਤਤਗੁਰੁ ਪੂਰਾ ॥ 

ਇਛ ਪੁਿੰਨੀ ਿਨ ਕੇਰੀਆ ਲੇ ਸਤਤਗੁਰ ਧੂਰਾ ॥੨॥ 

ਹਤਰ ਿਗਤਤ ਤਦਰਿਾਵੈ ਹਤਰ ਿਗਤਤ ਸੁਣ ੈਤਤਸ ੁਸਤਤਗੁਰ ਤਮਲੀਐ ॥ 

ਤੋਿਾ ਮੂਤਲ ਨ ਆਵਈ ਹਤਰ ਲਾਿੁ ਤਨਤਤ ਤਦਰਿੀਐ ॥੩॥ 

ਤਿਸ ਕਉ ਤਰਦੈ ਤਵਗਾਸੁ ਹੈ ਿਾਉ ਦੂਿਾ ਨਾਹੀ ॥ 

ਨਾਨਕ ਤਤਸ ੁਗੁਰ ਤਮਤਲ ਉਧਰ ੈਹਤਰ ਗੁਣ ਗਾਵਾਹੀ ॥੪॥੮॥੧੪॥੫੨॥ 
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ਤਿਸਤਹ ਸਹਾਈ ਹੋਇ ਿਗਵਾਨ ॥ 
 

ਰਾਮਕਲੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (888-4) 

ਕੋਤਿ ਤਿਘਨ ਨਹੀ ਆਵਤਹ ਨਤੇਰ ॥ 

ਅਤਨਕ ਮਾਇਆ ਹੈ ਤਾ ਕੀ ਚੇਤਰ ॥ 

ਅਤਨਕ ਪਾਪ ਤਾ ਕ ੇਪਾਨੀਹਾਰ ॥ 

ਿਾ ਕਉ ਮਇਆ ਿਈ ਕਰਤਾਰ ॥੧॥ 

ਤਿਸਤਹ ਸਹਾਈ ਹਇੋ ਿਗਵਾਨ ॥ 

ਅਤਨਕ ਿਤਨ ਉਆ ਕੈ ਸਰਿੰਿਾਮ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਕਰਤਾ ਰਾਖ ੈਕੀਤਾ ਕਉਨ ੁ॥ 

ਕੀਰੀ ਿੀਤੋ ਸਗਲਾ ਿਵਨ ੁ॥ 

ਿੇਅਿੰਤ ਮਤਹਮਾ ਤਾ ਕੀ ਕੇਤਕ ਿਰਨ ॥ 

ਿਤਲ ਿਤਲ ਿਾਈਐ ਤਾ ਕੇ ਚਰਨ ॥੨॥ 

ਤਤਨ ਹੀ ਕੀਆ ਿਪੁ ਤਪੁ ਤਧਆਨੁ ॥ 

ਅਤਨਕ ਪਰਕਾਰ ਕੀਆ ਤਤਤਨ ਦਾਨੁ ॥ 

ਿਗਤੁ ਸੋਈ ਕਤਲ ਮਤਹ ਪਰਵਾਨੁ ॥ 

ਿਾ ਕਉ ਿਾਕੁਤਰ ਦੀਆ ਮਾਨੁ ॥੩॥ 

ਸਾਧਸਿੰਤਗ ਤਮਤਲ ਿਏ ਪਰਗਾਸ ॥ 

ਸਹਿ ਸੂਖ ਆਸ ਤਨਵਾਸ ॥ 

ਪੂਰ ੈਸਤਤਗੁਤਰ ਦੀਆ ਤਿਸਾਸ ॥ 

ਨਾਨਕ ਹੋਏ ਦਾਸਤਨ ਦਾਸ ॥੪॥੭॥੧੮॥ 
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ਤਿਸਤਹ ਸਾਤਿ ਤਨਵਾਤਿਆ ਤਤਸਤਹ ਤਸਉ ਰੁਚ ਨਾਤਹ ॥ 
 

ਮਾਰੂ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (1002-9) 

ਤਿਸਤਹ ਸਾਤਿ ਤਨਵਾਤਿਆ ਤਤਸਤਹ ਤਸਉ ਰੁਚ ਨਾਤਹ ॥ 

ਆਨ ਰੂਤੀ ਆਨ ਿਈੋਐ ਫਲ ੁਨ ਫੂਲ ੈਤਾਤਹ ॥੧॥ 

ਰੇ ਮਨ ਵਤਰ ਿੀਿਣ ਨਾਉ ॥ 

ਿੋਇ ਖੇਤੀ ਲਾਇ ਮਨੂਆ ਿਲੋ ਸਮਉ ਸੁਆਉ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਖੋਇ ਖਹਿਾ ਿਰਮੁ ਮਨ ਕਾ ਸਤਤਗੁਰ ਸਰਣੀ ਿਾਇ ॥ 

ਕਰਮੁ ਤਿਸ ਕਉ ਧੁਰਹੁ ਤਲਤਖਆ ਸੋਈ ਕਾਰ ਕਮਾਇ ॥੨॥ 

ਿਾਉ ਲਾਗਾ ਗੋਤਿਦ ਤਸਉ ਘਾਲ ਪਾਈ ਥਾਇ ॥ 

ਖੇਤਤ ਮੇਰ ੈਿਿੰਤਮਆ ਤਨਖੁਤਿ ਨ ਕਿਹੂ ਿਾਇ ॥੩॥ 

ਪਾਇਆ ਅਮੋਲ ੁਪਦਾਰਥ ੋਛਤੋਡ ਨ ਕਤਹੂ ਿਾਇ ॥ 

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਸੁਖੁ ਪਾਇਆ ਤਤਰਪਤਤ ਰਹ ੇਆਘਾਇ ॥੪॥੪॥੧੩॥ 
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ਤਿਹ ਤਸਤਰ ਰਤਚ ਰਤਚ ਿਾਧਤ ਪਾਗ ॥ 
 

ਗਉਿੀ ਕਿੀਰ ਿੀ ॥ (330-2) 

ਤਿਹ ਤਸਤਰ ਰਤਚ ਰਤਚ ਿਾਧਤ ਪਾਗ ॥ 

ਸੋ ਤਸਰੁ ਚਿੰਚ ਸਵਾਰਤਹ ਕਾਗ ॥੧॥ 

ਇਸੁ ਤਨ ਧਨ ਕ ੋਤਕਆ ਗਰਿਈਆ ॥ 

ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਕਾਹ ੇਨ ਤਦਰਿਹੀਆ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਕਹਤ ਕਿੀਰ ਸੁਨਹੁ ਮਨ ਮੇਰੇ ॥ 

ਇਹੀ ਹਵਾਲ ਹਤੋਹਗੇ ਤੇਰ ੇ॥੨॥੩੫॥ 
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ਤਿਹਵਾ ਏਕ ਕਵਨ ਗੁਨ ਕਹੀਐ ॥ 
 

ਧਨਾਸਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (673-19) 

ਤੁਮ ਦਾਤੇ ਿਾਕੁਰ ਪਰਤਤਪਾਲਕ ਨਾਇਕ ਖਸਮ ਹਮਾਰ ੇ॥ 

ਤਨਮਖ ਤਨਮਖ ਤੁਮ ਹੀ ਪਰਤਤਪਾਲਹੁ ਹਮ ਿਾਤਰਕ ਤੁਮਰੇ ਧਾਰੇ ॥੧॥ 

ਤਿਹਵਾ ਏਕ ਕਵਨ ਗੁਨ ਕਹੀਐ ॥ 

ਿੇਸੁਮਾਰ ਿੇਅਿੰਤ ਸੁਆਮੀ ਤੇਰ ੋਅਿੰਤੁ ਨ ਤਕਨ ਹੀ ਲਹੀਐ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਕੋਤਿ ਪਰਾਧ ਹਮਾਰ ੇਖਿੰਡਹੁ ਅਤਨਕ ਤਿਧੀ ਸਮਝਾਵਹੁ ॥ 

ਹਮ ਅਤਗਆਨ ਅਲਪ ਮਤਤ ਥੋਰੀ ਤੁਮ ਆਪਨ ਤਿਰਦੁ ਰਖਾਵਹੁ ॥੨॥ 

ਤੁਮਰੀ ਸਰਤਣ ਤੁਮਾਰੀ ਆਸਾ ਤੁਮ ਹੀ ਸਿਨ ਸੁਹਲੇੇ ॥ 

ਰਾਖਹੁ ਰਾਖਨਹਾਰ ਦਇਆਲਾ ਨਾਨਕ ਘਰ ਕੇ ਗੋਲੇ ॥੩॥੧੨॥ 
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ਤਿਤੁ ਘਤਰ ਤਪਤਰ ਸੋਹਾਗੁ ਿਣਾਇਆ ॥ 
 

ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (97-15) 

ਤਿਤੁ ਘਤਰ ਤਪਤਰ ਸੋਹਾਗੁ ਿਣਾਇਆ ॥ 

ਤਤਤੁ ਘਤਰ ਸਖੀਏ ਮਿੰਗਲੁ ਗਾਇਆ ॥ 

ਅਨਦ ਤਿਨੋਦ ਤਤਤ ੈਘਤਰ ਸੋਹਤਹ ਿੋ ਧਨ ਕਿੰਤਤ ਤਸਗਾਰੀ ਿੀਉ ॥੧॥ 

ਸਾ ਗੁਣਵਿੰਤੀ ਸਾ ਵਡਿਾਗਤਣ ॥ 

ਪੁਤਰਵਿੰਤੀ ਸੀਲਵਿੰਤਤ ਸੋਹਾਗਤਣ ॥ 

ਰੂਪਵਿੰਤਤ ਸਾ ਸੁਘਤਿ ਤਿਚਖਤਣ ਿੋ ਧਨ ਕਿੰਤ ਤਪਆਰੀ ਿੀਉ ॥੨॥ 

ਅਚਾਰਵਿੰਤਤ ਸਾਈ ਪਰਧਾਨੇ ॥ 

ਸਿ ਤਸਿੰਗਾਰ ਿਣ ੇਤਤਸੁ ਤਗਆਨੇ ॥ 

ਸਾ ਕੁਲਵਿੰਤੀ ਸਾ ਸਿਰਾਈ ਿ ੋਤਪਤਰ ਕੈ ਰਿੰਤਗ ਸਵਾਰੀ ਿੀਉ ॥੩॥ 

ਮਤਹਮਾ ਤਤਸ ਕੀ ਕਹਣੁ ਨ ਿਾਏ ॥ 

ਿੋ ਤਪਤਰ ਮੇਤਲ ਲਈ ਅਿੰਤਗ ਲਾਏ ॥ 

ਤਥਰੁ ਸੁਹਾਗ ੁਵਰ ੁਅਗਮ ੁਅਗੋਚਰੁ ਿਨ ਨਾਨਕ ਪਰਮੇ ਸਾਧਾਰੀ ਿੀਉ ॥੪॥੪॥੧੧॥ 
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ਤਿਤੁ ਦਤਰ ਵਸਤਹ ਕਵਨੁ ਦਰੁ ਕਹੀਐ ਦਰਾ ਿੀਤਤਰ ਦਰੁ ਕਵਨੁ ਲਹੈ ॥ 
 

ਰਾਮਕਲੀ ਮਹਲਾ ੧ ॥ (877-2) 

ਤਿਤੁ ਦਤਰ ਵਸਤਹ ਕਵਨੁ ਦਰ ੁਕਹੀਐ ਦਰਾ ਿੀਤਤਰ ਦਰੁ ਕਵਨੁ ਲਹੈ ॥ 

ਤਿਸੁ ਦਰ ਕਾਰਤਣ ਤਫਰਾ ਉਦਾਸੀ ਸੋ ਦਰੁ ਕੋਈ ਆਇ ਕਹੈ ॥੧॥ 

ਤਕਨ ਤਿਤਧ ਸਾਗਰੁ ਤਰੀਐ ॥ 

ਿੀਵਤਤਆ ਨਹ ਮਰੀਐ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਦੁਖੁ ਦਰਵਾਿਾ ਰੋਹੁ ਰਖਵਾਲਾ ਆਸਾ ਅਿੰਦੇਸਾ ਦੁਇ ਪਿ ਿਿੇ ॥ 

ਮਾਇਆ ਿਲ ੁਖਾਈ ਪਾਣੀ ਘਰੁ ਿਾਤਧਆ ਸਤ ਕੈ ਆਸਤਣ ਪੁਰਖੁ ਰਹੈ ॥੨॥ 

ਤਕਿੰਤੇ ਨਾਮਾ ਅਿੰਤੁ ਨ ਿਾਤਣਆ ਤੁਮ ਸਤਰ ਨਾਹੀ ਅਵਰ ੁਹਰੇ ॥ 

ਊਚਾ ਨਹੀ ਕਹਣਾ ਮਨ ਮਤਹ ਰਹਣਾ ਆਪੇ ਿਾਣ ੈਆਤਪ ਕਰ ੇ॥੩॥ 

ਿਿ ਆਸਾ ਅਿੰਦਸੇਾ ਤਿ ਹੀ ਤਕਉ ਕਤਰ ਏਕੁ ਕਹੈ ॥ 

ਆਸਾ ਿੀਤਤਰ ਰਹੈ ਤਨਰਾਸਾ ਤਉ ਨਾਨਕ ਏਕੁ ਤਮਲ ੈ॥੪॥ 

ਇਨ ਤਿਤਧ ਸਾਗਰੁ ਤਰੀਐ ॥ 

ਿੀਵਤਤਆ ਇਉ ਮਰੀਐ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ਦੂਿਾ ॥੩॥ 
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ਤਿਤੁ ਪਰਤਿ ਲਾਇਆ ਤਤਤੁ ਤਤਤੁ ਲਗ ੈ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
 

ਿਸਿੰਤੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (1180-7) 

ਹਿਵਾਣੀ ਧਨ ਮਾਲ ਹਾਿੁ ਕੀਤੁ ॥ 

ਿੂਆਰੀ ਿੂਏ ਮਾਤਹ ਚੀਤੁ ॥ 

ਅਮਲੀ ਿੀਵ ੈਅਮਲ ੁਖਾਇ ॥ 

ਤਤਉ ਹਤਰ ਿਨੁ ਿੀਵ ੈਹਤਰ ਤਧਆਇ ॥੧॥ 

ਅਪਨੈ ਰਿੰਤਗ ਸਿੁ ਕੋ ਰਚੈ ॥ 

ਤਿਤੁ ਪਰਤਿ ਲਾਇਆ ਤਤਤੁ ਤਤਤੁ ਲਗ ੈ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਮੇਘ ਸਮ ੈਮੋਰ ਤਨਰਤਤਕਾਰ ॥ 

ਚਿੰਦ ਦੇਤਖ ਤਿਗਸਤਹ ਕਉਲਾਰ ॥ 

ਮਾਤਾ ਿਾਤਰਕ ਦੇਤਖ ਅਨਿੰਦ ॥ 

ਤਤਉ ਹਤਰ ਿਨ ਿੀਵਤਹ ਿਤਪ ਗੋਤਿਿੰਦ ॥੨॥ 

ਤਸਿੰਘ ਰੁਚੈ ਸਦ ਿੋਿਨੁ ਮਾਸ ॥ 

ਰਣੁ ਦੇਤਖ ਸੂਰੇ ਤਚਤ ਉਲਾਸ ॥ 

ਤਕਰਪਨ ਕਉ ਅਤਤ ਧਨ ਤਪਆਰੁ ॥ 

ਹਤਰ ਿਨ ਕਉ ਹਤਰ ਹਤਰ ਆਧਾਰੁ ॥੩॥ 

ਸਰਿ ਰਿੰਗ ਇਕ ਰਿੰਗ ਮਾਤਹ ॥ 

ਸਰਿ ਸੁਖਾ ਸੁਖ ਹਤਰ ਕੈ ਨਾਇ ॥ 

ਤਤਸਤਹ ਪਰਾਪਤਤ ਇਹੁ ਤਨਧਾਨੁ ॥ 

ਨਾਨਕ ਗੁਰ ੁਤਿਸੁ ਕਰੇ ਦਾਨੁ ॥੪॥੨॥ 
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ਤਿਥੈ ਹਤਰ ਆਰਾਧੀਐ ਤਤਥ ੈਹਤਰ ਤਮਤੁ ਸਹਾਈ ॥ 
 

ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੪ ॥ (733-19) 

ਤਿਥੈ ਹਤਰ ਆਰਾਧੀਐ ਤਤਥੈ ਹਤਰ ਤਮਤੁ ਸਹਾਈ ॥ 

ਗੁਰ ਤਕਰਪਾ ਤ ੇਹਤਰ ਮਤਨ ਵਸ ੈਹੋਰਤੁ ਤਿਤਧ ਲਇਆ ਨ ਿਾਈ ॥੧॥ 

ਹਤਰ ਧਨੁ ਸਿੰਚੀਐ ਿਾਈ ॥ 

ਤਿ ਹਲਤਤ ਪਲਤਤ ਹਤਰ ਹੋਇ ਸਖਾਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਸਤਸਿੰਗਤੀ ਸਿੰਤਗ ਹਤਰ ਧਨੁ ਖਿੀਐ ਹੋਰ ਥੈ ਹੋਰਤੁ ਉਪਾਇ ਹਤਰ ਧਨ ੁਤਕਤੈ ਨ ਪਾਈ ॥ 

ਹਤਰ ਰਤਨੈ ਕਾ ਵਾਪਾਰੀਆ ਹਤਰ ਰਤਨ ਧਨੁ ਤਵਹਾਝ ੇਕਚੈ ਕੇ ਵਾਪਾਰੀਏ ਵਾਤਕ ਹਤਰ ਧਨ ੁਲਇਆ ਨ ਿਾਈ ॥੨॥ 

ਹਤਰ ਧਨੁ ਰਤਨੁ ਿਵੇਹਰੁ ਮਾਣਕੁ ਹਤਰ ਧਨ ੈਨਾਤਲ ਅਿੰਤਮਰਤ ਵਲੇੈ ਵਤ ੈਹਤਰ ਿਗਤੀ ਹਤਰ ਤਲਵ ਲਾਈ ॥ 

ਹਤਰ ਧਨੁ ਅਿੰਤਮਰਤ ਵੇਲ ੈਵਤੈ ਕਾ ਿੀਤਿਆ ਿਗਤ ਖਾਇ ਖਰਤਚ ਰਹੇ ਤਨਖੁਿੈ ਨਾਹੀ ॥ 

ਹਲਤਤ ਪਲਤਤ ਹਤਰ ਧਨੈ ਕੀ ਿਗਤਾ ਕਉ ਤਮਲੀ ਵਤਡਆਈ ॥੩॥ 

ਹਤਰ ਧਨੁ ਤਨਰਿਉ ਸਦਾ ਸਦਾ ਅਸਤਥਰੁ ਹੈ ਸਾਚਾ ਇਹੁ ਹਤਰ ਧਨੁ ਅਗਨੀ ਤਸਕਰ ੈਪਾਣੀਐ ਿਮਦੂਤੈ ਤਕਸੈ ਕਾ 
ਗਵਾਇਆ ਨ ਿਾਈ ॥ 

ਹਤਰ ਧਨ ਕਉ ਉਚਕਾ ਨਤੇਿ ਨ ਆਵਈ ਿਮ ੁਿਾਗਾਤੀ ਡਿੰਡ ੁਨ ਲਗਾਈ ॥੪॥ 

ਸਾਕਤੀ ਪਾਪ ਕਤਰ ਕੈ ਤਿਤਖਆ ਧਨੁ ਸਿੰਤਚਆ ਤਤਨਾ ਇਕ ਤਵਖ ਨਾਤਲ ਨ ਿਾਈ ॥ 

ਹਲਤੈ ਤਵਤਚ ਸਾਕਤ ਦੁਹੇਲੇ ਿਏ ਹਥਹੁ ਛੁਿਤਕ ਗਇਆ ਅਗੈ ਪਲਤਤ ਸਾਕਤੁ ਹਤਰ ਦਰਗਹ ਢੋਈ ਨ ਪਾਈ ॥੫॥ 

ਇਸੁ ਹਤਰ ਧਨ ਕਾ ਸਾਹ ੁਹਤਰ ਆਤਪ ਹੈ ਸਿੰਤਹੁ ਤਿਸ ਨੋ ਦਇੇ ਸੁ ਹਤਰ ਧਨੁ ਲਤਦ ਚਲਾਈ ॥ 

ਇਸੁ ਹਤਰ ਧਨੈ ਕਾ ਤੋਿਾ ਕਦੇ ਨ ਆਵਈ ਿਨ ਨਾਨਕ ਕਉ ਗੁਤਰ ਸੋਝੀ ਪਾਈ ॥੬॥੩॥੧੦॥ 
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ਤਿਥੈ ਨਾਮੁ ਿਪੀਐ ਪਰਿ ਤਪਆਰੇ ॥ 
 

ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (105-7) 

ਤਿਥੈ ਨਾਮੁ ਿਪੀਐ ਪਰਿ ਤਪਆਰੇ ॥ 

ਸੇ ਅਸਥਲ ਸਇੋਨ ਚਉਿਾਰੇ ॥ 

ਤਿਥੈ ਨਾਮੁ ਨ ਿਪੀਐ ਮੇਰ ੇਗੋਇਦਾ ਸਈੇ ਨਗਰ ਉਿਾਿੀ ਿੀਉ ॥੧॥ 

ਹਤਰ ਰੁਖੀ ਰੋਿੀ ਖਾਇ ਸਮਾਲ ੇ॥ 

ਹਤਰ ਅਿੰਤਤਰ ਿਾਹਤਰ ਨਦਤਰ ਤਨਹਾਲ ੇ॥ 

ਖਾਇ ਖਾਇ ਕਰ ੇਿਦਫੈਲੀ ਿਾਣੁ ਤਵਸ ੂਕੀ ਵਾਿੀ ਿੀਉ ॥੨॥ 

ਸਿੰਤਾ ਸੇਤੀ ਰਿੰਗੁ ਨ ਲਾਏ ॥ 

ਸਾਕਤ ਸਿੰਤਗ ਤਵਕਰਮ ਕਮਾਏ ॥ 

ਦੁਲਿ ਦੇਹ ਖੋਈ ਅਤਗਆਨੀ ਿਿ ਅਪੁਣੀ ਆਤਪ ਉਪਾਿੀ ਿੀਉ ॥੩॥ 

ਤੇਰੀ ਸਰਤਣ ਮੇਰੇ ਦੀਨ ਦਇਆਲਾ ॥ 

ਸੁਖ ਸਾਗਰ ਮੇਰੇ ਗੁਰ ਗੋਪਾਲਾ ॥ 

ਕਤਰ ਤਕਰਪਾ ਨਾਨਕੁ ਗੁਣ ਗਾਵੈ ਰਾਖਹੁ ਸਰਮ ਅਸਾਿੀ ਿੀਉ ॥੪॥੩੦॥੩੭॥ 
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ਤਿਥੈ ਿੈਸਤਨ ਸਾਧ ਿਨ ਸੋ ਥਾਨੁ ਸੁਹਿੰਦਾ ॥ 
 

ਪਉਿੀ ਗਉਿੀ ਕੀ ਵਾਰ ਮਹਲਾ ੫ (319-6) 

ਤਿਥੈ ਿਸੈਤਨ ਸਾਧ ਿਨ ਸ ੋਥਾਨ ੁਸੁਹਿੰਦਾ ॥ 

ਓਇ ਸੇਵਤਨ ਸਿੰਤਮਰਥੁ ਆਪਣਾ ਤਿਨਸੈ ਸਿੁ ਮਿੰਦਾ ॥ 

ਪਤਤਤ ਉਧਾਰਣ ਪਾਰਿਰਹਮ ਸਿੰਤ ਿੇਦੁ ਕਹਿੰਦਾ ॥ 

ਿਗਤਤ ਵਛਲੁ ਤੇਰਾ ਤਿਰਦੁ ਹੈ ਿੁਤਗ ਿੁਤਗ ਵਰਤਿੰਦਾ ॥ 

ਨਾਨਕ ੁਿਾਚੈ ਏਕੁ ਨਾਮੁ ਮਤਨ ਤਤਨ ਿਾਵਿੰਦਾ ॥੫॥ 
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ਤਿਥੈ ਰਖਤਹ ਿਕੈੁਿੰਿੁ ਤਤਥਾਈ ਤੂਿੰ ਸਿਨਾ ਕੇ ਪਰਤਤਪਾਲਾ ਿੀਉ ॥ 
 

ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (106-4) 

ਮਨੁ ਤਨੁ ਤੇਰਾ ਧਨ ੁਿੀ ਤੇਰਾ ॥ 

ਤੂਿੰ ਿਾਕੁਰੁ ਸੁਆਮੀ ਪਰਿੁ ਮੇਰਾ ॥ 

ਿੀਉ ਤਪਿੰਡੁ ਸਿੁ ਰਾਤਸ ਤਮੁਾਰੀ ਤੇਰਾ ਿੋਰ ੁਗੋਪਾਲਾ ਿੀਉ ॥੧॥ 

ਸਦਾ ਸਦਾ ਤੂਿੰਹੈ ਸੁਖਦਾਈ ॥ 

ਤਨਤਵ ਤਨਤਵ ਲਾਗਾ ਤੇਰੀ ਪਾਈ ॥ 

ਕਾਰ ਕਮਾਵਾ ਿੇ ਤੁਧੁ ਿਾਵਾ ਿਾ ਤੂਿੰ ਦੇਤਹ ਦਇਆਲਾ ਿੀਉ ॥੨॥ 

ਪਰਿ ਤੁਮ ਤੇ ਲਹਣਾ ਤੂਿੰ ਮੇਰਾ ਗਹਣਾ ॥ 

ਿੋ ਤੂਿੰ ਦੇਤਹ ਸੋਈ ਸੁਖੁ ਸਹਣਾ ॥ 

ਤਿਥੈ ਰਖਤਹ ਿੈਕੁਿੰਿੁ ਤਤਥਾਈ ਤਿੰ ਸਿਨਾ ਕੇ ਪਰਤਤਪਾਲਾ ਿੀਉ ॥੩॥ 

ਤਸਮਤਰ ਤਸਮਤਰ ਨਾਨਕ ਸੁਖੁ ਪਾਇਆ ॥ 

ਆਿ ਪਹਰ ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਗਾਇਆ ॥ 

ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰਨ ਹੋਏ ਕਦੇ ਨ ਹੋਇ ਦੁਖਾਲਾ ਿੀਉ ॥੪॥੩੩॥੪੦॥ 
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ਤਿਨ ਤਸਤਰ ਸੋਹਤਨ ਪਿੀਆ ਮਾਂਗੀ ਪਾਇ ਸਿੰਧੂਰੁ ॥ 
 

ਰਾਗੁ ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੧ ਅਸਿਪਦੀਆ ਘਰੁ ੩  (417-1) 

ਤਿਨ ਤਸਤਰ ਸੋਹਤਨ ਪਿੀਆ ਮਾਂਗੀ ਪਾਇ ਸਿੰਧੂਰੁ ॥ 

ਸੇ ਤਸਰ ਕਾਤੀ ਮਿੁੰਨੀਅਤਨਹ ਗਲ ਤਵਤਚ ਆਵ ੈਧੂਤਿ ॥ 

ਮਹਲਾ ਅਿੰਦਤਰ ਹੋਦੀਆ ਹੁਤਣ ਿਹਤਣ ਨ ਤਮਲਤਨਹ ਹਦੂਤਰ ॥੧॥ 

ਆਦੇਸੁ ਿਾਿਾ ਆਦੇਸੁ ॥ 

ਆਤਦ ਪੁਰਖ ਤੇਰਾ ਅਿੰਤੁ ਨ ਪਾਇਆ ਕਤਰ ਕਤਰ ਦੇਖਤਹ ਵਸੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਿਦਹੁ ਸੀਆ ਵੀਆਹੀਆ ਲਾਿੇ ਸੋਹਤਨ ਪਾਤਸ ॥ 

ਹੀਡੋਲੀ ਚਤਿ ਆਈਆ ਦਿੰਦ ਖਿੰਡ ਕੀਤੇ ਰਾਤਸ ॥ 

ਉਪਰਹੁ ਪਾਣੀ ਵਾਰੀਐ ਝਲੇ ਤਝਮਕਤਨ ਪਾਤਸ ॥੨॥ 

ਇਕੁ ਲਖੁ ਲਹਤਨਹ ਿਤਹਿੀਆ ਲਖੁ ਲਹਤਨਹ ਖਿੀਆ ॥ 

ਗਰੀ ਛੁਹਾਰੇ ਖਾਂਦੀਆ ਮਾਣਤਨਹ ਸੇਿਿੀਆ ॥ 

ਤਤਨਹ ਗਤਲ ਤਸਲਕਾ ਪਾਈਆ ਤੁਿਤਨਹ ਮੋਤਸਰੀਆ ॥੩॥ 

ਧਨੁ ਿੋਿਨ ੁਦੁਇ ਵੈਰੀ ਹੋਏ ਤਿਨਹੀ ਰਖੇ ਰਿੰਗੁ ਲਾਇ ॥ 

ਦੂਤਾ ਨ ੋਫੁਰਮਾਇਆ ਲ ੈਚਲੇ ਪਤਤ ਗਵਾਇ ॥ 

ਿੇ ਤਤਸ ੁਿਾਵੈ ਦੇ ਵਤਡਆਈ ਿ ੇਿਾਵੈ ਦਇੇ ਸਿਾਇ ॥੪॥ 

ਅਗੋ ਦ ੇਿੇ ਚੇਤੀਐ ਤਾਂ ਕਾਇਤੁ ਤਮਲ ੈਸਿਾਇ ॥ 

ਸਾਹਾਂ ਸੁਰਤਤ ਗਵਾਈਆ ਰਿੰਤਗ ਤਮਾਸ ੈਚਾਇ ॥ 

ਿਾਿਰਵਾਣੀ ਤਫਤਰ ਗਈ ਕੁਇਰੁ ਨ ਰੋਿੀ ਖਾਇ ॥੫॥ 

ਇਕਨਾ ਵਖਤ ਖੁਆਈਅਤਹ ਇਕਨਹਾ ਪੂਿਾ ਿਾਇ ॥ 

ਚਉਕੇ ਤਵਣ ੁਤਹਿੰਦਵਾਣੀਆ ਤਕਉ ਤਿਕ ੇਕਢਤਹ ਨਾਇ ॥ 

ਰਾਮੁ ਨ ਕਿਹੂ ਚੇਤਤਓ ਹੁਤਣ ਕਹਤਣ ਨ ਤਮਲੈ ਖੁਦਾਇ ॥੬॥ 

ਇਤਕ ਘਤਰ ਆਵਤਹ ਆਪਣ ੈਇਤਕ ਤਮਤਲ ਤਮਤਲ ਪੁਛਤਹ ਸੁਖ ॥ 

ਇਕਨਹਾ ਏਹੋ ਤਲਤਖਆ ਿਤਹ ਿਤਹ ਰੋਵਤਹ ਦੁਖ ॥ 

ਿੋ ਤਤਸ ੁਿਾਵੈ ਸ ੋਥੀਐ ਨਾਨਕ ਤਕਆ ਮਾਨੁਖ ॥੭॥੧੧॥ 
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ਤਿਨ ਹਤਰ ਹਤਰ ਨਾਮ ੁਨ ਚੇਤਤਓ ਮੇਰੀ ਤਿਿੰਦੁਿੀਏ ਤੇ ਮਨਮੁਖ ਮੂਿ ਇਆਣੇ ਰਾਮ ॥ 
 

ਤਿਹਾਗਿਾ ਮਹਲਾ ੪ ॥ (540-11) 

ਤਿਨ ਹਤਰ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਨ ਚੇਤਤਓ ਮੇਰੀ ਤਿਿੰਦੁਿੀਏ ਤ ੇਮਨਮੁਖ ਮੂਿ ਇਆਣੇ ਰਾਮ ॥ 

ਿੋ ਮੋਤਹ ਮਾਇਆ ਤਚਤੁ ਲਾਇਦੇ ਮੇਰੀ ਤਿਿੰਦੁਿੀਏ ਸੇ ਅਿੰਤਤ ਗਏ ਪਛੁਤਾਣ ੇਰਾਮ ॥ 

ਹਤਰ ਦਰਗਹ ਢੋਈ ਨਾ ਲਹਤਨਹ ਮੇਰੀ ਤਿਿੰਦੁਿੀਏ ਿੋ ਮਨਮੁਖ ਪਾਤਪ ਲੁਿਾਣੇ ਰਾਮ ॥ 

ਿਨ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਤਮਤਲ ਉਿਰੇ ਮੇਰੀ ਤਿਿੰਦੁਿੀਏ ਹਤਰ ਿਤਪ ਹਤਰ ਨਾਤਮ ਸਮਾਣ ੇਰਾਮ ॥੧॥ 

ਸਤਿ ਿਾਇ ਤਮਲਹੁ ਸਤਤਗੁਰੂ ਕਉ ਮੇਰੀ ਤਿਿੰਦੁਿੀਏ ਿ ੋਹਤਰ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਤਦਰਿਾਵੈ ਰਾਮ ॥ 

ਹਤਰ ਿਪਤਦਆ ਤਖਨੁ ਤਢਲ ਨ ਕੀਿਈ ਮੇਰੀ ਤਿਿੰਦੁਿੀਏ ਮਤੁ ਤਕ ਿਾਪੈ ਸਾਹੁ ਆਵ ੈਤਕ ਨ ਆਵੈ ਰਾਮ ॥ 

ਸਾ ਵੇਲਾ ਸੋ ਮੂਰਤੁ ਸਾ ਘਿੀ ਸ ੋਮੁਹਤੁ ਸਫਲ ੁਹੈ ਮੇਰੀ ਤਿਿੰਦੁਿੀਏ ਤਿਤੁ ਹਤਰ ਮੇਰਾ ਤਚਤਤ ਆਵੈ ਰਾਮ ॥ 

ਿਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਤਧਆਇਆ ਮੇਰੀ ਤਿਿੰਦੁਿੀਏ ਿਮਕਿੰਕਰੁ ਨੇਤਿ ਨ ਆਵ ੈਰਾਮ ॥੨॥ 

ਹਤਰ ਵੇਖੈ ਸੁਣ ੈਤਨਤ ਸਿ ੁਤਕਛ ੁਮੇਰੀ ਤਿਿੰਦੁਿੀਏ ਸ ੋਡਰ ੈਤਿਤਨ ਪਾਪ ਕਮਤੇ ਰਾਮ ॥ 

ਤਿਸੁ ਅਿੰਤਰ ੁਤਹਰਦਾ ਸੁਧੁ ਹੈ ਮੇਰੀ ਤਿਿੰਦੁਿੀਏ ਤਤਤਨ ਿਤਨ ਸਤਿ ਡਰ ਸਤੁਿ ਘਤੇ ਰਾਮ ॥ 

ਹਤਰ ਤਨਰਿਉ ਨਾਤਮ ਪਤੀਤਿਆ ਮੇਰੀ ਤਿਿੰਦੁਿੀਏ ਸਤਿ ਝਖ ਮਾਰਨ ੁਦੁਸਿ ਕੁਪਤੇ ਰਾਮ ॥ 

ਗੁਰੁ ਪੂਰਾ ਨਾਨਤਕ ਸੇਤਵਆ ਮੇਰੀ ਤਿਿੰਦੁਿੀਏ ਤਿਤਨ ਪੈਰੀ ਆਤਣ ਸਤਿ ਘਤੇ ਰਾਮ ॥੩॥ 

ਸੋ ਐਸਾ ਹਤਰ ਤਨਤ ਸਵੇੀਐ ਮੇਰੀ ਤਿਿੰਦੁਿੀਏ ਿੋ ਸਿ ਦੂ ਸਾਤਹਿੁ ਵਡਾ ਰਾਮ ॥ 

ਤਿਨਹੀ ਇਕ ਮਤਨ ਇਕੁ ਅਰਾਤਧਆ ਮੇਰੀ ਤਿਿੰਦੁਿੀਏ ਤਤਨਾ ਨਾਹੀ ਤਕਸੈ ਦੀ ਤਕਛ ੁਚਡਾ ਰਾਮ ॥ 

ਗੁਰ ਸੇਤਵਐ ਹਤਰ ਮਹਲੁ ਪਾਇਆ ਮੇਰੀ ਤਿਿੰਦੁਿੀਏ ਝਖ ਮਾਰਨੁ ਸਤਿ ਤਨਿੰਦਕ ਘਿੰਡਾ ਰਾਮ ॥ 

ਿਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਤਧਆਇਆ ਮੇਰੀ ਤਿਿੰਦੁਿੀਏ ਧੁਤਰ ਮਸਤਤਕ ਹਤਰ ਤਲਤਖ ਛਡਾ ਰਾਮ ॥੪॥੫॥ 
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ਤਿਤਨ ਆਤਮ ਤਤੁ ਨ ਚੀਤਨਹਆ ॥ 
 

ਪਰਿਾਤੀ ਿਗਤ ਿੇਣੀ ਿੀ ਕੀ    (1351-11) 

ਤਤਨ ਚਿੰਦਨੁ ਮਸਤਤਕ ਪਾਤੀ ॥ 

ਤਰਦ ਅਿੰਤਤਰ ਕਰ ਤਲ ਕਾਤੀ ॥ 

ਿਗ ਤਦਸਤਿ ਿਗਾ ਤਲਵ ਲਾਗਾ ॥ 

ਦੇਤਖ ਿੈਸਨ ੋਪਰਾਨ ਮੁਖ ਿਾਗਾ ॥੧॥ 

ਕਤਲ ਿਗਵਤ ਿਿੰਦ ਤਚਰਾਂਮਿੰ ॥ 

ਕ੍ਰੂਰ ਤਦਸਤਿ ਰਤਾ ਤਨਤਸ ਿਾਦਿੰ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਤਨਤਪਰਤਤ ਇਸਨਾਨ ੁਸਰੀਰਿੰ ॥ 

ਦੁਇ ਧੋਤੀ ਕਰਮ ਮੁਤਖ ਖੀਰਿੰ ॥ 

ਤਰਦੈ ਛੁਰੀ ਸਿੰਤਧਆਨੀ ॥ 

ਪਰ ਦਰਿੁ ਤਹਰਨ ਕੀ ਿਾਨੀ ॥੨॥ 

ਤਸਲ ਪੂਿਤਸ ਚਿ ਗਣੇਸਿੰ ॥ 

ਤਨਤਸ ਿਾਗਤਸ ਿਗਤਤ ਪਰਵੇਸਿੰ ॥ 

ਪਗ ਨਾਚਤਸ ਤਚਤੁ ਅਕਰਮਿੰ ॥ 

ਏ ਲਿੰਪਿ ਨਾਚ ਅਧਰਮਿੰ ॥੩॥ 

ਤਮਰਗ ਆਸਣੁ ਤੁਲਸੀ ਮਾਲਾ ॥ 

ਕਰ ਊਿਲ ਤਤਲਕ ੁਕਪਾਲਾ ॥ 

ਤਰਦੈ ਕੂਿੁ ਕਿੰਤਿ ਰੁਦਰਾਖਿੰ ॥ 

ਰੇ ਲਿੰਪਿ ਤਿਸਨੁ ਅਿਾਖਿੰ ॥੪॥ 

ਤਿਤਨ ਆਤਮ ਤਤੁ ਨ ਚੀਤਨਹਆ ॥ 

ਸਿ ਫੋਕਿ ਧਰਮ ਅਿੀਤਨਆ ॥ 

ਕਹੁ ਿੇਣੀ ਗੁਰਮੁਤਖ ਤਧਆਵੈ ॥ 

ਤਿਨੁ ਸਤਤਗੁਰ ਿਾਿ ਨ ਪਾਵੈ ॥੫॥੧॥ 
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ਤਿਤਨ ਕੀਆ ਤਤਤਨ ਦਤੇਖਆ ਤਕਆ ਕਹੀਐ ਰੇ ਿਾਈ ॥ 
 

ਤਤਲਿੰਗ ਮਹਲਾ ੧ ਘਰੁ ੨  (724-19) 

ਤਿਤਨ ਕੀਆ ਤਤਤਨ ਦਤੇਖਆ ਤਕਆ ਕਹੀਐ ਰੇ ਿਾਈ ॥ 

ਆਪੇ ਿਾਣ ੈਕਰੇ ਆਤਪ ਤਿਤਨ ਵਾਿੀ ਹੈ ਲਾਈ ॥੧॥ 

ਰਾਇਸਾ ਤਪਆਰੇ ਕਾ ਰਾਇਸਾ ਤਿਤੁ ਸਦਾ ਸੁਖੁ ਹੋਈ ॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਤਿਤਨ ਰਿੰਤਗ ਕਿੰਤ ੁਨ ਰਾਤਵਆ ਸਾ ਪਛ ੋਰੇ ਤਾਣੀ ॥ 

ਹਾਥ ਪਛੋਿੈ ਤਸਰੁ ਧੁਣ ੈਿਿ ਰਤੈਣ ਤਵਹਾਣੀ ॥੨॥ 

ਪਛੋਤਾਵਾ ਨਾ ਤਮਲੈ ਿਿ ਚੂਕੈਗੀ ਸਾਰੀ ॥ 

ਤਾ ਤਫਤਰ ਤਪਆਰਾ ਰਾਵੀਐ ਿਿ ਆਵੈਗੀ ਵਾਰੀ ॥੩॥ 

ਕਿੰਤੁ ਲੀਆ ਸੋਹਾਗਣੀ ਮ ੈਤੇ ਵਧਵੀ ਏਹ ॥ 

ਸੇ ਗੁਣ ਮੁਝ ੈਨ ਆਵਨੀ ਕੈ ਿੀ ਦੋਸ ੁਧਰੇਹ ॥੪॥ 

ਤਿਨੀ ਸਖੀ ਸਹੁ ਰਾਤਵਆ ਤਤਨ ਪੂਛਉਗੀ ਿਾਏ ॥ 

ਪਾਇ ਲਗਉ ਿੇਨਤੀ ਕਰਉ ਲਉੇਗੀ ਪਿੰਥੁ ਿਤਾਏ ॥੫॥ 

ਹੁਕਮੁ ਪਛਾਣ ੈਨਾਨਕਾ ਿਉ ਚਿੰਦਨੁ ਲਾਵੈ ॥ 

ਗੁਣ ਕਾਮਣ ਕਾਮਤਣ ਕਰ ੈਤਉ ਤਪਆਰੇ ਕਉ ਪਾਵੈ ॥੬॥ 

ਿੋ ਤਦਤਲ ਤਮਤਲਆ ਸੁ ਤਮਤਲ ਰਤਹਆ ਤਮਤਲਆ ਕਹੀਐ ਰ ੇਸਈੋ ॥ 

ਿੇ ਿਹੁਤੇਰਾ ਲੋਚੀਐ ਿਾਤੀ ਮੇਲ ੁਨ ਹਈੋ ॥੭॥ 

ਧਾਤੁ ਤਮਲੈ ਫੁਤਨ ਧਾਤੁ ਕਉ ਤਲਵ ਤਲਵੈ ਕਉ ਧਾਵ ੈ॥ 

ਗੁਰ ਪਰਸਾਦੀ ਿਾਣੀਐ ਤਉ ਅਨਿਉ ਪਾਵ ੈ॥੮॥ 

ਪਾਨਾ ਵਾਿੀ ਹੋਇ ਘਤਰ ਖਰੁ ਸਾਰ ਨ ਿਾਣ ੈ॥ 

ਰਸੀਆ ਹੋਵ ੈਮੁਸਕ ਕਾ ਤਿ ਫੂਲੁ ਪਛਾਣ ੈ॥੯॥ 

ਅਤਪਉ ਪੀਵ ੈਿੋ ਨਾਨਕਾ ਿਰਮੁ ਿਰਤਮ ਸਮਾਵ ੈ॥ 

ਸਹਿੇ ਸਹਿੇ ਤਮਤਲ ਰਹੈ ਅਮਰਾ ਪਦੁ ਪਾਵੈ ॥੧੦॥੧॥ 
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ਤਿਤਨ ਕੀਤਾ ਮਾਿੀ ਤੇ ਰਤਨੁ ॥ 
 

ਗਉਿੀ ਗੁਆਰਰੇੀ ਮਹਲਾ ੫ (177-10) 

ਤਿਤਨ ਕੀਤਾ ਮਾਿੀ ਤ ੇਰਤਨ ੁ॥ 

ਗਰਿ ਮਤਹ ਰਾਤਖਆ ਤਿਤਨ ਕਤਰ ਿਤਨੁ ॥ 

ਤਿਤਨ ਦੀਨੀ ਸੋਿਾ ਵਤਡਆਈ ॥ 

ਤਤਸੁ ਪਰਿ ਕਉ ਆਿ ਪਹਰ ਤਧਆਈ ॥੧॥ 

ਰਮਈਆ ਰਨੇੁ ਸਾਧ ਿਨ ਪਾਵਉ ॥ 

ਗੁਰ ਤਮਤਲ ਅਪਨੁਾ ਖਸਮੁ ਤਧਆਵਉ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਤਿਤਨ ਕੀਤਾ ਮੂਿ ਤੇ ਿਕਤਾ ॥ 

ਤਿਤਨ ਕੀਤਾ ਿੇਸੁਰਤ ਤ ੇਸੁਰਤਾ ॥ 

ਤਿਸੁ ਪਰਸਾਤਦ ਨਵ ੈਤਨਤਧ ਪਾਈ ॥ 

ਸੋ ਪਰਿੁ ਮਨ ਤੇ ਤਿਸਰਤ ਨਾਹੀ ॥੨॥ 

ਤਿਤਨ ਦੀਆ ਤਨਥਾਵੇ ਕਉ ਥਾਨੁ ॥ 

ਤਿਤਨ ਦੀਆ ਤਨਮਾਨੇ ਕਉ ਮਾਨੁ ॥ 

ਤਿਤਨ ਕੀਨੀ ਸਿ ਪੂਰਨ ਆਸਾ ॥ 

ਤਸਮਰਉ ਤਦਨ ੁਰਤੈਨ ਸਾਸ ਤਗਰਾਸਾ ॥੩॥ 

ਤਿਸੁ ਪਰਸਾਤਦ ਮਾਇਆ ਤਸਲਕ ਕਾਿੀ ॥ 

ਗੁਰ ਪਰਸਾਤਦ ਅਿੰਤਮਰਤ ੁਤਿਖੁ ਖਾਿੀ ॥ 

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਇਸ ਤੇ ਤਕਛੁ ਨਾਹੀ ॥ 

ਰਾਖਨਹਾਰੇ ਕਉ ਸਾਲਾਹੀ ॥੪॥੬॥੭੫॥ 
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ਤਿਤਨ ਤੁਮ ਿੇਿੇ ਤਤਨਤਹ ਿਲੁਾਏ ਸੁਖ ਸਹਿ ਸੇਤੀ ਘਤਰ ਆਉ ॥ 
 

ਧਨਾਸਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (678-1) 

ਤਿਤਨ ਤਮੁ ਿੇਿ ੇਤਤਨਤਹ ਿੁਲਾਏ ਸੁਖ ਸਹਿ ਸੇਤੀ ਘਤਰ ਆਉ ॥ 

ਅਨਦ ਮਿੰਗਲ ਗੁਨ ਗਾਉ ਸਹਿ ਧੁਤਨ ਤਨਹਚਲ ਰਾਿ ੁਕਮਾਉ ॥੧॥ 

ਤੁਮ ਘਤਰ ਆਵਹ ੁਮੇਰੇ ਮੀਤ ॥ 

ਤੁਮਰੇ ਦੋਖੀ ਹਤਰ ਆਤਪ ਤਨਵਾਰੇ ਅਪਦਾ ਿਈ ਤਿਤੀਤ ॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਪਰਗਿ ਕੀਨ ੇਪਰਿ ਕਰਨੇਹਾਰ ੇਨਾਸਨ ਿਾਿਨ ਥਾਕੇ ॥ 

ਘਤਰ ਮਿੰਗਲ ਵਾਿਤਹ ਤਨਤ ਵਾਿੇ ਅਪਨੁੈ ਖਸਤਮ ਤਨਵਾਿ ੇ॥੨॥ 

ਅਸਤਥਰ ਰਹਹੁ ਡੋਲਹੁ ਮਤ ਕਿਹੂ ਗੁਰ ਕੈ ਿਚਤਨ ਅਧਾਤਰ ॥ 

ਿ ੈਿ ੈਕਾਰੁ ਸਗਲ ਿੂ ਮਿੰਡਲ ਮੁਖ ਊਿਲ ਦਰਿਾਰ ॥੩॥ 

ਤਿਨ ਕ ੇਿੀਅ ਤਤਨੈ ਹੀ ਫੇਰੇ ਆਪੇ ਿਇਆ ਸਹਾਈ ॥ 

ਅਚਰਿੁ ਕੀਆ ਕਰਨੈਹਾਰ ੈਨਾਨਕ ਸਚੁ ਵਤਡਆਈ ॥੪॥੪॥੨੮॥ 
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ਤਿਤਨ ਧਨ ਤਪਰ ਕਾ ਸਾਦੁ ਨ ਿਾਤਨਆ ਸਾ ਤਿਲਖ ਿਦਨ ਕੁਮਲਾਨੀ ॥ 
 

ਮਲਾਰ ਮਹਲਾ ੧ ॥ (1255-10) 

ਤਿਤਨ ਧਨ ਤਪਰ ਕਾ ਸਾਦ ੁਨ ਿਾਤਨਆ ਸਾ ਤਿਲਖ ਿਦਨ ਕੁਮਲਾਨੀ ॥ 

ਿਈ ਤਨਰਾਸੀ ਕਰਮ ਕੀ ਫਾਸੀ ਤਿਨ ੁਗੁਰ ਿਰਤਮ ਿੁਲਾਨੀ ॥੧॥ 

ਿਰਸੁ ਘਨਾ ਮੇਰਾ ਤਪਰ ੁਘਤਰ ਆਇਆ॥ 

ਿਤਲ ਿਾਵਾਂ ਗੁਰ ਅਪਨ ੇਪਰੀਤਮ ਤਿਤਨ ਹਤਰ ਪਰਿੁ ਆਤਣ ਤਮਲਾਇਆ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਨਉਤਨ ਪਰੀਤਤ ਸਦਾ ਿਾਕੁਰ ਤਸਉ ਅਨਤਦਨ ੁਿਗਤਤ ਸੁਹਾਵੀ ॥ 

ਮੁਕਤਤ ਿਏ ਗੁਤਰ ਦਰਸੁ ਤਦਖਾਇਆ ਿੁਤਗ ਿੁਤਗ ਿਗਤਤ ਸੁਿਾਵੀ ॥੨॥ 

ਹਮ ਥਾਰੇ ਤਤਰਿਵਣ ਿਗੁ ਤਮੁਰਾ ਤੂ ਮੇਰਾ ਹਉ ਤੇਰਾ ॥ 

ਸਤਤਗੁਤਰ ਤਮਤਲਐ ਤਨਰਿੰਿਨੁ ਪਾਇਆ ਿਹੁਤਰ ਨ ਿਵਿਤਲ ਫਰੇਾ ॥੩॥ 

ਅਪੁਨ ੇਤਪਰ ਹਤਰ ਦੇਤਖ ਤਵਗਾਸੀ ਤਉ ਧਨ ਸਾਚੁ ਸੀਗਾਰੋ ॥ 

ਅਕੁਲ ਤਨਰਿੰਿਨ ਤਸਉ ਸਤਚ ਸਾਚੀ ਗੁਰਮਤਤ ਨਾਮੁ ਅਧਾਰੋ ॥੪॥ 

ਮੁਕਤਤ ਿਈ ਿਿੰਧਨ ਗੁਤਰ ਖਲੋਹੇ ਸਿਤਦ ਸੁਰਤਤ ਪਤਤ ਪਾਈ ॥ 

ਨਾਨਕ ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਤਰਦ ਅਿੰਤਤਰ ਗੁਰਮੁਤਖ ਮੇਤਲ ਤਮਲਾਈ ॥੫॥੪॥ 
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ਤਿਤਨ ਤਮਤਲ ਮਾਰੇ ਪਿੰਚ ਸੂਰਿੀਰ ਐਸ ੋਕਉਨੁ ਿਲੀ ਰੇ ॥ 
 

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (404-9) 

ਚਾਤਰ ਿਰਨ ਚਉਹਾ ਕ ੇਮਰਦਨ ਖਿੁ ਦਰਸਨ ਕਰ ਤਲੀ ਰ ੇ॥ 

ਸੁਿੰਦਰ ਸੁਘਰ ਸਰੂਪ ਤਸਆਨ ੇਪਿੰਚਹੁ ਹੀ ਮੋਤਹ ਛਲੀ ਰ ੇ॥੧॥ 

ਤਿਤਨ ਤਮਤਲ ਮਾਰੇ ਪਿੰਚ ਸੂਰਿੀਰ ਐਸ ੋਕਉਨ ੁਿਲੀ ਰੇ ॥ 

ਤਿਤਨ ਪਿੰਚ ਮਾਤਰ ਤਿਦਾਤਰ ਗੁਦਾਰੇ ਸੋ ਪੂਰਾ ਇਹ ਕਲੀ ਰੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਵਡੀ ਕੋਮ ਵਤਸ ਿਾਗਤਹ ਨਾਹੀ ਮੁਹਕਮ ਫਉਿ ਹਿਲੀ ਰੇ ॥ 

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਤਤਤਨ ਿਤਨ ਤਨਰਦਤਲਆ ਸਾਧਸਿੰਗਤਤ ਕੈ ਝਲੀ ਰੇ ॥੨॥੩॥੧੩੨॥ 
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ਤਿਤਨ ਲਾਈ ਪਰੀਤਤ ਸਈੋ ਤਫਤਰ ਖਾਇਆ ॥ 
 

ਰਾਗੁ ਆਸਾ ਘਰੁ ੨ ਮਹਲਾ ੫  (370-4) 

ਤਿਤਨ ਲਾਈ ਪਰੀਤਤ ਸੋਈ ਤਫਤਰ ਖਾਇਆ ॥ 

ਤਿਤਨ ਸੁਤਖ ਿੈਿਾਲੀ ਤਤਸੁ ਿਉ ਿਹੁਤੁ ਤਦਖਾਇਆ ॥ 

ਿਾਈ ਮੀਤ ਕੁਿਿੰਿ ਦੇਤਖ ਤਿਿਾਦੇ ॥ 

ਹਮ ਆਈ ਵਸਗਤਤ ਗੁਰ ਪਰਸਾਦੇ ॥੧॥ 

ਐਸਾ ਦਤੇਖ ਤਿਮੋਤਹਤ ਹੋਏ ॥ 

ਸਾਤਧਕ ਤਸਧ ਸੁਰਦੇਵ ਮਨੁਖਾ ਤਿਨੁ ਸਾਧੂ ਸਤਿ ਧਰੋਹਤਨ ਧਰੋਹੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਇਤਕ ਤਫਰਤਹ ਉਦਾਸੀ ਤਤਨਹ ਕਾਤਮ ਤਵਆਪ ੈ॥ 

ਇਤਕ ਸਿੰਚਤਹ ਤਗਰਹੀ ਤਤਨਹ ਹਇੋ ਨ ਆਪੈ ॥ 

ਇਤਕ ਸਤੀ ਕਹਾਵਤਹ ਤਤਨਹ ਿਹੁਤੁ ਕਲਪਾਵ ੈ॥ 

ਹਮ ਹਤਰ ਰਾਖੇ ਲਤਗ ਸਤਤਗੁਰ ਪਾਵ ੈ॥੨॥ 

ਤਪੁ ਕਰਤ ੇਤਪਸੀ ਿੂਲਾਏ ॥ 

ਪਿੰਤਡਤ ਮੋਹ ੇਲਤੋਿ ਸਿਾਏ ॥ 

ਤਰੈ ਗੁਣ ਮੋਹ ੇਮੋਤਹਆ ਆਕਾਸੁ ॥ 

ਹਮ ਸਤਤਗੁਰ ਰਾਖੇ ਦੇ ਕਤਰ ਹਾਥੁ ॥੩॥ 

ਤਗਆਨੀ ਕੀ ਹੋਇ ਵਰਤੀ ਦਾਤਸ ॥ 

ਕਰ ਿੋਿੇ ਸਵੇਾ ਕਰੇ ਅਰਦਾਤਸ ॥ 

ਿੋ ਤੂਿੰ ਕਹਤਹ ਸੁ ਕਾਰ ਕਮਾਵਾ ॥ 

ਿਨ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਨੇਤਿ ਨ ਆਵਾ ॥੪॥੧॥ 
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ਤਿਨਹੁ ਿਾਤ ਤਨਸਚਲ ਧਅੂ ਿਾਨੀ ਤੇਈ ਿੀਵ ਕਾਲ ਤੇ ਿਚਾ ॥ 
 

ਸਵਈਏ ਮਹਲ ੇਚਉਥੇ ਕ ੇ੪, ਗਯਿੰਦ (1402-9) 

ਤਿਨਹੁ ਿਾਤ ਤਨਸਚਲ ਧਅੂ ਿਾਨੀ ਤੇਈ ਿੀਵ ਕਾਲ ਤ ੇਿਚਾ ॥ 

ਤਤਨਹ ਤਤਰਓ ਸਮੁਦ ੁਰੁਦ ੁਤਖਨ ਇਕ ਮਤਹ ਿਲਹਰ ਤਿਿੰਿ ਿੁਗਤਤ ਿਗੁ ਰਚਾ ॥ 

ਕੁਿੰਡਲਨੀ ਸੁਰਝੀ ਸਤਸਿੰਗਤਤ ਪਰਮਾਨਿੰਦ ਗੁਰੂ ਮੁਤਖ ਮਚਾ ॥ 

ਤਸਰੀ ਗੁਰੂ ਸਾਤਹਿੁ ਸਿ ਊਪਤਰ ਮਨ ਿਚ ਿਿੰਮ ਸੇਵੀਐ ਸਚਾ ॥੫॥ 
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ਤਿਨਹ ਕੈ ਹੀਅਰੈ ਿਤਸਓ ਮਰੇਾ ਸਤਤਗਰੁੁ ਤੇ ਸਿੰਤ ਿਲੇ ਿਲ ਿਾਂਤਤ ॥ 
 

ਮਲਾਰ ਮਹਲਾ ੪ ॥ (1264-7) 

ਤਿਨਹ ਕੈ ਹੀਅਰ ੈਿਤਸਓ ਮੇਰਾ ਸਤਤਗੁਰੁ ਤ ੇਸਿੰਤ ਿਲ ੇਿਲ ਿਾਂਤਤ ॥ 

ਤਤਨਹ ਦੇਖ ੇਮੇਰਾ ਮਨੁ ਤਿਗਸੈ ਹਉ ਤਤਨ ਕੈ ਸਦ ਿਤਲ ਿਾਂਤ ॥੧॥ 

ਤਗਆਨੀ ਹਤਰ ਿੋਲਹ ੁਤਦਨ ੁਰਾਤਤ ॥ 

ਤਤਨਹ ਕੀ ਤਤਰਸਨਾ ਿੂਖ ਸਿ ਉਤਰੀ ਿੋ ਗੁਰਮਤਤ ਰਾਮ ਰਸੁ ਖਾਂਤਤ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਹਤਰ ਕੇ ਦਾਸ ਸਾਧ ਸਖਾ ਿਨ ਤਿਨ ਤਮਤਲਆ ਲਤਹ ਿਾਇ ਿਰਾਂਤਤ ॥ 

ਤਿਉ ਿਲ ਦੁਧ ਤਿਿੰਨ ਤਿਿੰਨ ਕਾਢ ੈਚੁਤਣ ਹਿੰਸੁਲਾ ਤਤਉ ਦੇਹੀ ਤੇ ਚੁਤਣ ਕਾਢ ੈਸਾਧੂ ਹਉਮੈ ਤਾਤਤ ॥੨॥ 

ਤਿਨ ਕੈ ਪਰੀਤਤ ਨਾਹੀ ਹਤਰ ਤਹਰਦ ੈਤੇ ਕਪਿੀ ਨਰ ਤਨਤ ਕਪਿੁ ਕਮਾਂਤਤ ॥ 

ਤਤਨ ਕਉ ਤਕਆ ਕੋਈ ਦਇੇ ਖਵਾਲੈ ਓਇ ਆਤਪ ਿੀਤਿ ਆਪੇ ਹੀ ਖਾਂਤਤ ॥੩॥ 

ਹਤਰ ਕਾ ਤਚਹਨੁ ਸੋਈ ਹਤਰ ਿਨ ਕਾ ਹਤਰ ਆਪੇ ਿਨ ਮਤਹ ਆਪੁ ਰਖਾਂਤਤ ॥ 

ਧਨੁ ਧਿੰਨ ੁਗੁਰੂ ਨਾਨਕੁ ਸਮਦਰਸੀ ਤਿਤਨ ਤਨਿੰਦਾ ਉਸਤਤਤ ਤਰੀ ਤਰਾਂਤਤ ॥੪॥੫॥ 
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ਤਿਨਹੀ ਸਤਤਗੁਰ ੁਸੇਤਵਆ ਤਪਆਰੇ ਤਤਨਹ ਕੇ ਸਾਥ ਤਰੇ ॥ 
 

ਸਰੋਤਿ ਮਹਲਾ ੧ ॥ (636-3) 

ਤਿਨਹੀ ਸਤਤਗੁਰੁ ਸਤੇਵਆ ਤਪਆਰੇ ਤਤਨਹ ਕ ੇਸਾਥ ਤਰੇ ॥ 

ਤਤਨਹਾ ਿਾਕ ਨ ਪਾਈਐ ਤਪਆਰੇ ਅਿੰਤਮਰਤ ਰਸਨ ਹਰੇ ॥ 

ਿੂਡੇ ਿਾਰੇ ਿੈ ਤਿਨਾ ਤਪਆਰ ੇਤਾਰੇ ਨਦਤਰ ਕਰੇ ॥੧॥ 

ਿੀ ਤੂਹੈ ਸਾਲਾਹਣਾ ਤਪਆਰੇ ਿੀ ਤੇਰੀ ਸਾਲਾਹ ॥ 

ਤਵਣੁ ਿੋਤਹਥ ਿੈ ਡੁਿੀਐ ਤਪਆਰੇ ਕਿੰਧੀ ਪਾਇ ਕਹਾਹ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਸਾਲਾਹੀ ਸਾਲਾਹਣਾ ਤਪਆਰੇ ਦੂਿਾ ਅਵਰੁ ਨ ਕੋਇ ॥ 

ਮੇਰੇ ਪਰਿ ਸਾਲਾਹਤਨ ਸੇ ਿਲੇ ਤਪਆਰੇ ਸਿਤਦ ਰਤੇ ਰਿੰਗੁ ਹੋਇ ॥ 

ਤਤਸ ਕੀ ਸਿੰਗਤਤ ਿ ੇਤਮਲੈ ਤਪਆਰੇ ਰਸੁ ਲੈ ਤਤੁ ਤਵਲਇੋ ॥੨॥ 

ਪਤਤ ਪਰਵਾਨਾ ਸਾਚ ਕਾ ਤਪਆਰੇ ਨਾਮੁ ਸਚਾ ਨੀਸਾਣ ੁ॥ 

ਆਇਆ ਤਲਤਖ ਲੈ ਿਾਵਣਾ ਤਪਆਰੇ ਹੁਕਮੀ ਹੁਕਮੁ ਪਛਾਣ ੁ॥ 

ਗੁਰ ਤਿਨ ੁਹੁਕਮੁ ਨ ਿੂਝੀਐ ਤਪਆਰੇ ਸਾਚ ੇਸਾਚਾ ਤਾਣੁ ॥੩॥ 

ਹੁਕਮੈ ਅਿੰਦਤਰ ਤਨਿੰਤਮਆ ਤਪਆਰੇ ਹੁਕਮੈ ਉਦਰ ਮਝਾਤਰ ॥ 

ਹੁਕਮੈ ਅਿੰਦਤਰ ਿਿੰਤਮਆ ਤਪਆਰੇ ਊਧਉ ਤਸਰ ਕੈ ਿਾਤਰ ॥ 

ਗੁਰਮੁਤਖ ਦਰਗਹ ਿਾਣੀਐ ਤਪਆਰੇ ਚਲੈ ਕਾਰਿ ਸਾਤਰ ॥੪॥ 

ਹੁਕਮੈ ਅਿੰਦਤਰ ਆਇਆ ਤਪਆਰੇ ਹੁਕਮੇ ਿਾਦ ੋਿਾਇ ॥ 

ਹੁਕਮੇ ਿਿੰਤਨਹ ਚਲਾਈਐ ਤਪਆਰੇ ਮਨਮੁਤਖ ਲਹੈ ਸਿਾਇ ॥ 

ਹੁਕਮੇ ਸਿਤਦ ਪਛਾਣੀਐ ਤਪਆਰੇ ਦਰਗਹ ਪੈਧਾ ਿਾਇ ॥੫॥ 

ਹੁਕਮੇ ਗਣਤ ਗਣਾਈਐ ਤਪਆਰੇ ਹੁਕਮੇ ਹਉਮੈ ਦੋਇ ॥ 

ਹੁਕਮੇ ਿਵੈ ਿਵਾਈਐ ਤਪਆਰ ੇਅਵਗਤਣ ਮੁਿੀ ਰੋਇ ॥ 

ਹੁਕਮੁ ਤਸਞਾਪੈ ਸਾਹ ਕਾ ਤਪਆਰੇ ਸਚੁ ਤਮਲ ੈਵਤਡਆਈ ਹੋਇ ॥੬॥ 

ਆਖਤਣ ਅਉਖਾ ਆਖੀਐ ਤਪਆਰੇ ਤਕਉ ਸੁਣੀਐ ਸਚੁ ਨਾਉ ॥ 

ਤਿਨਹੀ ਸੋ ਸਾਲਾਤਹਆ ਤਪਆਰੇ ਹਉ ਤਤਨਹ ਿਤਲਹਾਰ ੈਿਾਉ ॥ 

ਨਾਉ ਤਮਲੈ ਸਿੰਤੋਖੀਆਂ ਤਪਆਰ ੇਨਦਰੀ ਮੇਤਲ ਤਮਲਾਉ ॥੭॥ 

ਕਾਇਆ ਕਾਗਦੁ ਿੇ ਥੀਐ ਤਪਆਰੇ ਮਨੁ ਮਸਵਾਣੀ ਧਾਤਰ ॥ 

ਲਲਤਾ ਲੇਖਤਣ ਸਚ ਕੀ ਤਪਆਰੇ ਹਤਰ ਗੁਣ ਤਲਖਹੁ ਵੀਚਾਤਰ ॥ 

ਧਨੁ ਲੇਖਾਰੀ ਨਾਨਕਾ ਤਪਆਰੇ ਸਾਚੁ ਤਲਖੈ ਉਤਰ ਧਾਤਰ ॥੮॥੩॥ 
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ਤਿਨਾ ਸਤਤਗੁਰ ਤਸਉ ਤਚਤ ੁਲਾਇਆ ਸੇ ਪੂਰੇ ਪਰਧਾਨ ॥ 
 

ਤਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (45-13) 

ਤਿਨਾ ਸਤਤਗੁਰ ਤਸਉ ਤਚਤੁ ਲਾਇਆ ਸ ੇਪੂਰੇ ਪਰਧਾਨ ॥ 

ਤਿਨ ਕਉ ਆਤਪ ਦਇਆਲ ੁਹਇੋ ਤਤਨ ਉਪਿ ੈਮਤਨ ਤਗਆਨੁ ॥ 

ਤਿਨ ਕਉ ਮਸਤਤਕ ਤਲਤਖਆ ਤਤਨ ਪਾਇਆ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ॥੧॥ 

ਮਨ ਮੇਰ ੇਏਕੋ ਨਾਮੁ ਤਧਆਇ ॥ 

ਸਰਿ ਸੁਖਾ ਸੁਖ ਊਪਿਤਹ ਦਰਗਹ ਪੈਧਾ ਿਾਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਿਨਮ ਮਰਣ ਕਾ ਿਉ ਗਇਆ ਿਾਉ ਿਗਤਤ ਗੋਪਾਲ ॥ 

ਸਾਧੂ ਸਿੰਗਤਤ ਤਨਰਮਲਾ ਆਤਪ ਕਰੇ ਪਰਤਤਪਾਲ ॥ 

ਿਨਮ ਮਰਣ ਕੀ ਮਲ ੁਕਿੀਐ ਗੁਰ ਦਰਸਨੁ ਦਤੇਖ ਤਨਹਾਲ ॥੨॥ 

ਥਾਨ ਥਨਿੰਤਤਰ ਰਤਵ ਰਤਹਆ ਪਾਰਿਰਹਮੁ ਪਰਿ ੁਸੋਇ ॥ 

ਸਿਨਾ ਦਾਤਾ ਏਕੁ ਹੈ ਦੂਿਾ ਨਾਹੀ ਕੋਇ ॥ 

ਤਤਸੁ ਸਰਣਾਈ ਛੁਿੀਐ ਕੀਤਾ ਲੋਿੇ ਸੁ ਹੋਇ ॥੩॥ 

ਤਿਨ ਮਤਨ ਵਤਸਆ ਪਾਰਿਰਹਮੁ ਸ ੇਪੂਰ ੇਪਰਧਾਨ ॥ 

ਤਤਨ ਕੀ ਸੋਿਾ ਤਨਰਮਲੀ ਪਰਗਿੁ ਿਈ ਿਹਾਨ ॥ 

ਤਿਨੀ ਮੇਰਾ ਪਰਿੁ ਤਧਆਇਆ ਨਾਨਕ ਤਤਨ ਕੁਰਿਾਨ ॥੪॥੧੦॥੮੦॥ 
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ਤਿਨਾ ਗਰੁਮੁਤਖ ਤਧਆਇਆ ਤਤਨ ਪਛੂਉ ਿਾਇ ॥ 
 

ਗਉਿੀ ਗੁਆਰਰੇੀ ਮਹਲਾ ੩ (161-7) 

ਤਿਨਾ ਗੁਰਮੁਤਖ ਤਧਆਇਆ ਤਤਨ ਪਛੂਉ ਿਾਇ ॥ 

ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਤ ੇਮਨ ੁਪਤੀਆਇ ॥ 

ਸੇ ਧਨਵਿੰਤ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਕਮਾਇ ॥ 

ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਤ ੇਸੋਝੀ ਪਾਇ ॥੧॥ 

ਹਤਰ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਿਪਹੁ ਮੇਰ ੇਿਾਈ ॥ 

ਗੁਰਮੁਤਖ ਸੇਵਾ ਹਤਰ ਘਾਲ ਥਾਇ ਪਾਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਆਪੁ ਪਛਾਣ ੈਮਨ ੁਤਨਰਮਲੁ ਹਇੋ ॥ 

ਿੀਵਨ ਮੁਕਤਤ ਹਤਰ ਪਾਵ ੈਸਇੋ ॥ 

ਹਤਰ ਗੁਣ ਗਾਵੈ ਮਤਤ ਊਤਮ ਹਇੋ ॥ 

ਸਹਿੇ ਸਹਤਿ ਸਮਾਵੈ ਸੋਇ ॥੨॥ 

ਦੂਿੈ ਿਾਇ ਨ ਸੇਤਵਆ ਿਾਇ ॥ 

ਹਉਮੈ ਮਾਇਆ ਮਹਾ ਤਿਖੁ ਖਾਇ ॥ 

ਪੁਤਤ ਕੁਿਿੰਤਿ ਤਗਰਤਹ ਮੋਤਹਆ ਮਾਇ ॥ 

ਮਨਮੁਤਖ ਅਿੰਧਾ ਆਵੈ ਿਾਇ ॥੩॥ 

ਹਤਰ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਦਵੇੈ ਿਨੁ ਸੋਇ ॥ 

ਅਨਤਦਨ ੁਿਗਤਤ ਗੁਰ ਸਿਦੀ ਹੋਇ ॥ 

ਗੁਰਮਤਤ ਤਵਰਲਾ ਿੂਝ ੈਕੋਇ ॥ 

ਨਾਨਕ ਨਾਤਮ ਸਮਾਵ ੈਸਇੋ ॥੪॥੧੨॥੩੨॥ 
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ਤਿਨਾ ਿਾਤ ਕੋ ਿਹੁਤੁ ਅਿੰਦਸੇਰੋ ਤੇ ਤਮਿੇ ਸਤਿ ਗਇਆ ॥ 
 

ਸਰੋਤਿ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (612-11) 

ਤਿਨਾ ਿਾਤ ਕੋ ਿਹੁਤੁ ਅਿੰਦੇਸਰ ੋਤੇ ਤਮਿੇ ਸਤਿ ਗਇਆ ॥ 

ਸਹਿ ਸੈਨ ਅਰ ੁਸੁਖਮਨ ਨਾਰੀ ਊਧ ਕਮਲ ਤਿਗਸਇਆ ॥੧॥ 

ਦੇਖਹੁ ਅਚਰਿੁ ਿਇਆ ॥ 

ਤਿਹ ਿਾਕੁਰ ਕਉ ਸਨੁਤ ਅਗਾਤਧ ਿੋਤਧ ਸ ੋਤਰਦੈ ਗੁਤਰ ਦਇਆ ॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਿੋਇ ਦੂਤ ਮੋਤਹ ਿਹੁਤੁ ਸਿੰਤਾਵਤ ਤੇ ਿਇਆਨਕ ਿਇਆ ॥ 

ਕਰਤਹ ਿੇਨਤੀ ਰਾਖੁ ਿਾਕੁਰ ਤੇ ਹਮ ਤੇਰੀ ਸਰਨਇਆ ॥੨॥ 

ਿਹ ਿਿੰਡਾਰੁ ਗੋਤਿਿੰਦ ਕਾ ਖੁਤਲਆ ਤਿਹ ਪਰਾਪਤਤ ਤਤਹ ਲਇਆ ॥ 

ਏਕੁ ਰਤਨੁ ਮੋ ਕਉ ਗੁਤਰ ਦੀਨਾ ਮੇਰਾ ਮਨੁ ਤਨੁ ਸੀਤਲੁ ਤਥਆ ॥੩॥ 

ਏਕ ਿੂਿੰਦ ਗੁਤਰ ਅਿੰਤਮਰਤੁ ਦੀਨ ੋਤਾ ਅਿਲੁ ਅਮਰੁ ਨ ਮੁਆ ॥ 

ਿਗਤਤ ਿਿੰਡਾਰ ਗੁਤਰ ਨਾਨਕ ਕਉ ਸਉਪੇ ਤਫਤਰ ਲੇਖਾ ਮੂਤਲ ਨ ਲਇਆ ॥੪॥੩॥੧੪॥ 
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ਤਿਨੀ ਨਾਮੁ ਤਵਸਾਤਰਆ ਸ ੇਹੋਤ ਦੇਖੇ ਖਹੇ ॥ 
 

ਮਾਰੂ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (1006-12) 

ਤਿਨੀ ਨਾਮੁ ਤਵਸਾਤਰਆ ਸ ੇਹਤੋ ਦੇਖੇ ਖੇਹ ॥ 

ਪੁਤਰ ਤਮਤਰ ਤਿਲਾਸ ਿਤਨਤਾ ਤੂਿਤੇ ਏ ਨੇਹ ॥੧॥ 

ਮੇਰੇ ਮਨ ਨਾਮੁ ਤਨਤ ਤਨਤ ਲੇਹ ॥ 

ਿਲਤ ਨਾਹੀ ਅਗਤਨ ਸਾਗਰ ਸੂਖੁ ਮਤਨ ਤਤਨ ਦੇਹ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਤਿਰਖ ਛਾਇਆ ਿਸੇੈ ਤਿਨਸਤ ਪਵਨ ਝਲੂਤ ਮੇਹ ॥ 

ਹਤਰ ਿਗਤਤ ਤਦਰਿੁ ਤਮਲੁ ਸਾਧ ਨਾਨਕ ਤੇਰ ੈਕਾਤਮ ਆਵਤ ਏਹ ॥੨॥੨॥੨੫॥ 
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ਤਿਨੀ ਮੈਡਾ ਲਾਲ ੁਰੀਝਾਇਆ ਹਉ ਤਤਸੁ ਆਗ ੈਮਨ ੁਡੇੋਂਹੀਆ ॥ 
 

ਿਤੈਸਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ਛਿੰਤ ਘਰੁ ੧ ॥ ਛਿੰਤ ॥ (703-13) 

ਸੁਤਣ ਯਾਰ ਹਮਾਰੇ ਸਿਣ ਇਕ ਕਰਉ ਿਨੇਿੰਤੀਆ ॥ 

ਤਤਸੁ ਮੋਹਨ ਲਾਲ ਤਪਆਰੇ ਹਉ ਤਫਰਉ ਖੋਿਿੰਤੀਆ ॥ 

ਤਤਸੁ ਦਤਸ ਤਪਆਰ ੇਤਸਰ ੁਧਰੀ ਉਤਾਰੇ ਇਕ ਿੋਰੀ ਦਰਸਨੁ ਦੀਿ ੈ॥ 

ਨੈਨ ਹਮਾਰੇ ਤਪਰਅ ਰਿੰਗ ਰਿੰਗਾਰ ੇਇਕੁ ਤਤਲ ੁਿੀ ਨਾ ਧੀਰੀਿ ੈ॥ 

ਪਰਿ ਤਸਉ ਮਨ ੁਲੀਨਾ ਤਿਉ ਿਲ ਮੀਨਾ ਚਾਤਤਰਕ ਤਿਵ ੈਤਤਸਿੰਤੀਆ ॥ 

ਿਨ ਨਾਨਕ ਗੁਰੁ ਪੂਰਾ ਪਾਇਆ ਸਗਲੀ ਤਤਖਾ ਿੁਝਿੰਤੀਆ ॥੧॥ 

ਯਾਰ ਵੇ ਤਪਰਅ ਹਿੇ ਸਖੀਆ ਮੂ ਕਹੀ ਨ ਿੇਹੀਆ ॥ 

ਯਾਰ ਵੇ ਤਹਕ ਡੂਿੰ ਤਹਕ ਚਾਿੈ ਹਉ ਤਕਸ ੁਤਚਤੇਹੀਆ ॥ 

ਤਹਕ ਦੂਿੰ ਤਹਤਕ ਚਾਿ ੇਅਤਨਕ ਤਪਆਰੇ ਤਨਤ ਕਰਦ ੇਿੋਗ ਤਿਲਾਸਾ ॥ 

ਤਤਨਾ ਦੇਤਖ ਮਤਨ ਚਾਉ ਉਿਿੰਦਾ ਹਉ ਕਤਦ ਪਾਈ ਗੁਣਤਾਸਾ ॥ 

ਤਿਨੀ ਮੈਡਾ ਲਾਲੁ ਰੀਝਾਇਆ ਹਉ ਤਤਸ ੁਆਗ ੈਮਨ ੁਡੇੋਂਹੀਆ ॥ 

ਨਾਨਕ ੁਕਹੈ ਸੁਤਣ ਤਿਨਉ ਸੁਹਾਗਤਣ ਮੂ ਦਤਸ ਤਡਖਾ ਤਪਰੁ ਕੇਹੀਆ ॥੨॥ 

ਯਾਰ ਵੇ ਤਪਰ ੁਆਪਣ ਿਾਣਾ ਤਕਛੁ ਨੀਸੀ ਛਿੰਦਾ ॥ 

ਯਾਰ ਵੇ ਤ ੈਰਾਤਵਆ ਲਾਲਨੁ ਮੂ ਦਤਸ ਦਸਿੰਦਾ ॥ 

ਲਾਲਨੁ ਤੈ ਪਾਇਆ ਆਪ ੁਗਵਾਇਆ ਿ ੈਧਨ ਿਾਗ ਮਥਾਣੇ ॥ 

ਿਾਂਹ ਪਕਤਿ ਿਾਕੁਤਰ ਹਉ ਤਘਧੀ ਗੁਣ ਅਵਗਣ ਨ ਪਛਾਣ ੇ॥ 

ਗੁਣ ਹਾਰੁ ਤ ੈਪਾਇਆ ਰਿੰਗੁ ਲਾਲੁ ਿਣਾਇਆ ਤਤਸ ੁਹਿੋ ਤਕਛ ੁਸੁਹਿੰਦਾ ॥ 

ਿਨ ਨਾਨਕ ਧਿੰਤਨ ਸੁਹਾਗਤਣ ਸਾਈ ਤਿਸ ੁਸਿੰਤਗ ਿਤਾਰੁ ਵਸਿੰਦਾ ॥੩॥ 

ਯਾਰ ਵੇ ਤਨਤ ਸੁਖ ਸੁਖੇਦੀ ਸਾ ਮੈ ਪਾਈ ॥ 

ਵਰੁ ਲੋਿੀਦਾ ਆਇਆ ਵਿੀ ਵਾਧਾਈ ॥ 

ਮਹਾ ਮਿੰਗਲੁ ਰਹਸ ੁਥੀਆ ਤਪਰ ੁਦਇਆਲੁ ਸਦ ਨਵ ਰਿੰਗੀਆ ॥ 

ਵਡ ਿਾਤਗ ਪਾਇਆ ਗੁਤਰ ਤਮਲਾਇਆ ਸਾਧ ਕੈ ਸਤਸਿੰਗੀਆ ॥ 

ਆਸਾ ਮਨਸਾ ਸਗਲ ਪੂਰੀ ਤਪਰਅ ਅਿੰਤਕ ਅਿੰਕੁ ਤਮਲਾਈ ॥ 

ਤਿਨਵਿੰਤਤ ਨਾਨਕ ੁਸੁਖ ਸੁਖੇਦੀ ਸਾ ਮ ੈਗੁਰ ਤਮਤਲ ਪਾਈ ॥੪॥੧॥ 
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ਿੀਅ ਕੇ ਦਾਤ ੇਪਰੀਤਮ ਪਰਿ ਮਰੇੇ ॥ 
 

ਵਡਹਿੰਸੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (562-15) 

ਧਨੁ ਸ ੁਵੇਲਾ ਤਿਤੁ ਦਰਸਨ ੁਕਰਣਾ ॥ 

ਹਉ ਿਤਲਹਾਰੀ ਸਤਤਗੁਰ ਚਰਣਾ ॥੧॥ 

ਿੀਅ ਕੇ ਦਾਤੇ ਪਰੀਤਮ ਪਰਿ ਮੇਰੇ ॥ 

ਮਨੁ ਿੀਵ ੈਪਰਿ ਨਾਮੁ ਤਚਤੇਰੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਸਚੁ ਮਿੰਤ ੁਤੁਮਾਰਾ ਅਿੰਤਮਰਤ ਿਾਣੀ ॥ 

ਸੀਤਲ ਪੁਰਖ ਤਦਰਸਤਿ ਸੁਿਾਣੀ ॥੨॥ 

ਸਚੁ ਹੁਕਮੁ ਤੁਮਾਰਾ ਤਖਤਤ ਤਨਵਾਸੀ ॥ 

ਆਇ ਨ ਿਾਵੈ ਮੇਰਾ ਪਰਿ ੁਅਤਿਨਾਸੀ ॥੩॥ 

ਤੁਮ ਤਮਹਰਵਾਨ ਦਾਸ ਹਮ ਦੀਨਾ ॥ 

ਨਾਨਕ ਸਾਤਹਿੁ ਿਰਪਤੁਰ ਲੀਣਾ ॥੪॥੨॥ 
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ਿੀਅ ਿਿੰਤ ਸਤਿ ਪੇਖੀਅਤਹ ਪਰਿ ਸਗਲ ਤੁਮਾਰੀ ਧਾਰਨਾ ॥ 
 

ਰਾਮਕਲੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (915-4) 

ਿੀਅ ਿਿੰਤ ਸਤਿ ਪੇਖੀਅਤਹ ਪਰਿ ਸਗਲ ਤੁਮਾਰੀ ਧਾਰਨਾ ॥੧॥ 

ਇਹੁ ਮਨ ੁਹਤਰ ਕੈ ਨਾਤਮ ਉਧਾਰਨਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਤਖਨ ਮਤਹ ਥਾਤਪ ਉਥਾਪੇ ਕੁਦਰਤਤ ਸਤਿ ਕਰਤ ੇਕ ੇਕਾਰਨਾ ॥੨॥ 

ਕਾਮੁ ਿੋਧੁ ਲੋਿੁ ਝੂਿ ੁਤਨਿੰਦਾ ਸਾਧੂ ਸਿੰਤਗ ਤਿਦਾਰਨਾ ॥੩॥ 

ਨਾਮੁ ਿਪਤ ਮਨੁ ਤਨਰਮਲ ਹੋਵ ੈਸੂਖੇ ਸੂਤਖ ਗੁਦਾਰਨਾ ॥੪॥ 

ਿਗਤ ਸਰਤਣ ਿ ੋਆਵ ੈਪਰਾਣੀ ਤਤਸੁ ਈਹਾ ਊਹਾ ਨ ਹਾਰਨਾ ॥੫॥ 

ਸੂਖ ਦੂਖ ਇਸੁ ਮਨ ਕੀ ਤਿਰਥਾ ਤੁਮ ਹੀ ਆਗੈ ਸਾਰਨਾ ॥੬॥ 

ਤੂ ਦਾਤਾ ਸਿਨਾ ਿੀਆ ਕਾ ਆਪਨ ਕੀਆ ਪਾਲਨਾ ॥੭॥ 

ਅਤਨਕ ਿਾਰ ਕਤੋਿ ਿਨ ਊਪਤਰ ਨਾਨਕੁ ਵਿੰਞੈ ਵਾਰਨਾ ॥੮॥੫॥ 
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ਿੀਅ ਿਿੰਤ ਸਪੁਰਸਿੰਨ ਿਏ ਦੇਤਖ ਪਰਿ ਪਰਤਾਪ ॥ 
 

ਤਿਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (816-13) 

ਿੀਅ ਿਿੰਤ ਸਪੁਰਸਿੰਨ ਿਏ ਦੇਤਖ ਪਰਿ ਪਰਤਾਪ ॥ 

ਕਰਿੁ ਉਤਾਤਰਆ ਸਤਤਗੁਰੂ ਕਤਰ ਆਹਰੁ ਆਪ ॥੧॥ 

ਖਾਤ ਖਰਚਤ ਤਨਿਹਤ ਰਹੈ ਗਰੁ ਸਿਦੁ ਅਖੂਿ ॥ 

ਪੂਰਨ ਿਈ ਸਮਗਰੀ ਕਿਹੂ ਨਹੀ ਤੂਿ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਸਾਧਸਿੰਤਗ ਆਰਾਧਨਾ ਹਤਰ ਤਨਤਧ ਆਪਾਰ ॥ 

ਧਰਮ ਅਰਥ ਅਰੁ ਕਾਮ ਮੋਖ ਦੇਤੇ ਨਹੀ ਿਾਰ ॥੨॥ 

ਿਗਤ ਅਰਾਧਤਹ ਏਕ ਰਿੰਤਗ ਗੋਤਿਿੰਦ ਗੁਪਾਲ ॥ 

ਰਾਮ ਨਾਮ ਧਨੁ ਸਿੰਤਚਆ ਿਾ ਕਾ ਨਹੀ ਸੁਮਾਰ ੁ॥੩॥ 

ਸਰਤਨ ਪਰ ੇਪਰਿ ਤੇਰੀਆ ਪਰਿ ਕੀ ਵਤਡਆਈ ॥ 

ਨਾਨਕ ਅਿੰਤੁ ਨ ਪਾਈਐ ਿੇਅਿੰਤ ਗੁਸਾਈ ॥੪॥੩੨॥੬੨॥ 
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ਿੀਅ ਿਿੰਤਰ ਸਤਿ ਤਤਸ ਕੇ ਕੀਏ ਸਈੋ ਸਿੰਤ ਸਹਾਈ ॥ 
 

ਸਰੋਤਿ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (621-2) 

ਿੀਅ ਿਿੰਤਰ ਸਤਿ ਤਤਸ ਕੇ ਕੀਏ ਸੋਈ ਸਿੰਤ ਸਹਾਈ ॥ 

ਅਪੁਨ ੇਸੇਵਕ ਕੀ ਆਪ ੇਰਾਖ ੈਪੂਰਨ ਿਈ ਿਡਾਈ ॥੧॥ 

ਪਾਰਿਰਹਮੁ ਪੂਰਾ ਮੇਰ ੈਨਾਤਲ ॥ 

ਗੁਤਰ ਪੂਰ ੈਪੂਰੀ ਸਿ ਰਾਖੀ ਹੋਏ ਸਰਿ ਦਇਆਲ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਅਨਤਦਨ ੁਨਾਨਕੁ ਨਾਮੁ ਤਧਆਏ ਿੀਅ ਪਰਾਨ ਕਾ ਦਾਤਾ ॥ 

ਅਪੁਨ ੇਦਾਸ ਕਉ ਕਿੰਤਿ ਲਾਇ ਰਾਖ ੈਤਿਉ ਿਾਤਰਕ ਤਪਤ ਮਾਤਾ ॥੨॥੨੨॥੫੦॥ 
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ਿੀਅ ਪਰਾਨ ਧਨੁ ਹਤਰ ਕੋ ਨਾਮੁ ॥ 
 

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (376-13) 

ਿੀਅ ਪਰਾਨ ਧਨੁ ਹਤਰ ਕੋ ਨਾਮੁ ॥ 

ਈਹਾ ਊਹਾਂ ਉਨ ਸਿੰਤਗ ਕਾਮੁ ॥੧॥ 

ਤਿਨੁ ਹਤਰ ਨਾਮ ਅਵਰ ੁਸਿੁ ਥਰੋਾ ॥ 

ਤਤਰਪਤਤ ਅਘਾਵੈ ਹਤਰ ਦਰਸਤਨ ਮਨ ੁਮੋਰਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਿਗਤਤ ਿਿੰਡਾਰ ਗੁਰਿਾਣੀ ਲਾਲ ॥ 

ਗਾਵਤ ਸੁਨਤ ਕਮਾਵਤ ਤਨਹਾਲ ॥੨॥ 

ਚਰਣ ਕਮਲ ਤਸਉ ਲਾਗੋ ਮਾਨ ੁ॥ 

ਸਤਤਗੁਤਰ ਤੂਿ ੈਕੀਨ ੋਦਾਨੁ ॥੩॥ 

ਨਾਨਕ ਕਉ ਗੁਤਰ ਦੀਤਖਆ ਦੀਨਹ ॥ 

ਪਰਿ ਅਤਿਨਾਸੀ ਘਤਿ ਘਤਿ ਚੀਨਹ ॥੪॥੨੩॥ 
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ਿੀਅ ਿਧਹੁ ਸੁ ਧਰਮ ੁਕਤਰ ਥਾਪਹੁ ਅਧਰਮ ੁਕਹਹੁ ਕਤ ਿਾਈ ॥ 
 

ਰਾਗੁ ਮਾਰੂ ਿਾਣੀ ਕਿੀਰ ਿੀਉ ਕੀ  (1102-19) 

ਪਡੀਆ ਕਵਨ ਕੁਮਤਤ ਤੁਮ ਲਾਗੇ ॥ 

ਿੂਡਹੁਗੇ ਪਰਵਾਰ ਸਕਲ ਤਸਉ ਰਾਮੁ ਨ ਿਪਹ ੁਅਿਾਗੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਿੇਦ ਪੁਰਾਨ ਪਿ ੇਕਾ ਤਕਆ ਗੁਨੁ ਖਰ ਚਿੰਦਨ ਿਸ ਿਾਰਾ ॥ 

ਰਾਮ ਨਾਮ ਕੀ ਗਤਤ ਨਹੀ ਿਾਨੀ ਕੈਸੇ ਉਤਰਤਸ ਪਾਰਾ ॥੧॥ 

ਿੀਅ ਿਧਹੁ ਸੁ ਧਰਮੁ ਕਤਰ ਥਾਪਹੁ ਅਧਰਮੁ ਕਹਹੁ ਕਤ ਿਾਈ ॥ 

ਆਪਸ ਕਉ ਮੁਤਨਵਰ ਕਤਰ ਥਾਪਹੁ ਕਾ ਕਉ ਕਹਹੁ ਕਸਾਈ ॥੨॥ 

ਮਨ ਕ ੇਅਿੰਧ ੇਆਤਪ ਨ ਿੂਝਹੁ ਕਾਤਹ ਿੁਝਾਵਹੁ ਿਾਈ ॥ 

ਮਾਇਆ ਕਾਰਨ ਤਿਤਦਆ ਿਚੇਹੁ ਿਨਮੁ ਅਤਿਰਥਾ ਿਾਈ ॥੩॥ 

ਨਾਰਦ ਿਚਨ ਤਿਆਸ ੁਕਹਤ ਹੈ ਸੁਕ ਕਉ ਪੂਛਹੁ ਿਾਈ ॥ 

ਕਤਹ ਕਿੀਰ ਰਾਮੈ ਰਤਮ ਛੂਿਹੁ ਨਾਤਹ ਤ ਿੂਡੇ ਿਾਈ ॥੪॥੧॥ 
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ਿੀਅਉ ਹਮਾਰਾ ਿੀਉ ਦੇਨਹਾਰਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
 

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (391-1) 

ਨਾ ਓਹੁ ਮਰਤਾ ਨਾ ਹਮ ਡਤਰਆ ॥ 

ਨਾ ਓਹੁ ਤਿਨਸ ੈਨਾ ਹਮ ਕਤਿਆ ॥ 

ਨਾ ਓਹੁ ਤਨਰਧਨ ੁਨਾ ਹਮ ਿੂਖੇ ॥ 

ਨਾ ਓਸੁ ਦੂਖੁ ਨ ਹਮ ਕਉ ਦੂਖੇ ॥੧॥ 

ਅਵਰੁ ਨ ਕੋਊ ਮਾਰਨਵਾਰਾ ॥ 

ਿੀਅਉ ਹਮਾਰਾ ਿੀਉ ਦਨੇਹਾਰਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਨਾ ਉਸ ੁਿਿੰਧਨ ਨਾ ਹਮ ਿਾਧ ੇ॥ 

ਨਾ ਉਸ ੁਧਿੰਧਾ ਨਾ ਹਮ ਧਾਧੇ ॥ 

ਨਾ ਉਸ ੁਮੈਲੁ ਨ ਹਮ ਕਉ ਮੈਲਾ ॥ 

ਓਸੁ ਅਨਿੰਦ ੁਤ ਹਮ ਸਦ ਕੇਲਾ ॥੨॥ 

ਨਾ ਉਸ ੁਸੋਚੁ ਨ ਹਮ ਕਉ ਸੋਚਾ ॥ 

ਨਾ ਉਸ ੁਲਪੇੁ ਨ ਹਮ ਕਉ ਪੋਚਾ ॥ 

ਨਾ ਉਸ ੁਿੂਖ ਨ ਹਮ ਕਉ ਤਤਰਸਨਾ ॥ 

ਿਾ ਉਹੁ ਤਨਰਮਲੁ ਤਾਂ ਹਮ ਿਚਨਾ ॥੩॥ 

ਹਮ ਤਕਛੁ ਨਾਹੀ ਏਕੈ ਓਹੀ ॥ 

ਆਗੈ ਪਾਛੈ ਏਕੋ ਸੋਈ ॥ 

ਨਾਨਕ ਗੁਤਰ ਖੋਏ ਿਰਮ ਿਿੰਗਾ ॥ 

ਹਮ ਓਇ ਤਮਤਲ ਹੋਏ ਇਕ ਰਿੰਗਾ ॥੪॥੩੨॥੮੩॥ 
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ਿੀਅਰਾ ਹਤਰ ਕੇ ਗੁਨਾ ਗਾਉ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
 

ਗਉਿੀ ੯ ॥ ਕਿੀਰ ਿੀਉ ॥ (337-6) 

ਿੋਤਨ ਛਾਤਡ ਿਉ ਿਗ ਮਤਹ ਆਇਓ ॥ 

ਲਾਗਤ ਪਵਨ ਖਸਮੁ ਤਿਸਰਾਇਓ ॥੧॥ 

ਿੀਅਰਾ ਹਤਰ ਕੇ ਗੁਨਾ ਗਾਉ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਗਰਿ ਿੋਤਨ ਮਤਹ ਉਰਧ ਤਪੁ ਕਰਤਾ ॥ 

ਤਉ ਿਿਰ ਅਗਤਨ ਮਤਹ ਰਹਤਾ ॥੨॥ 

ਲਖ ਚਉਰਾਸੀਹ ਿੋਤਨ ਿਰਤਮ ਆਇਓ ॥ 

ਅਿ ਕੇ ਛੁਿਕ ੇਿਉਰ ਨ ਿਾਇਓ ॥੩॥ 

ਕਹੁ ਕਿੀਰ ਿਿੁ ਸਾਤਰਗਪਾਨੀ ॥ 

ਆਵਤ ਦੀਸੈ ਿਾਤ ਨ ਿਾਨੀ ॥੪॥੧॥੧੧॥੬੨॥ 
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ਿੀਅਰ ੇਓਲਹਾ ਨਾਮ ਕਾ ॥ 
 

ਗਉਿੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (211-1) 

ਿੀਅਰੇ ਓਲਹਾ ਨਾਮ ਕਾ ॥ 

ਅਵਰੁ ਤਿ ਕਰਨ ਕਰਾਵਨ ੋਤਤਨ ਮਤਹ ਿਉ ਹੈ ਿਾਮ ਕਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਅਵਰ ਿਤਤਨ ਨਹੀ ਪਾਈਐ ॥ 

ਵਡ ੈਿਾਤਗ ਹਤਰ ਤਧਆਈਐ ॥੧॥ 

ਲਾਖ ਤਹਕਮਤੀ ਿਾਨੀਐ ॥ 

ਆਗੈ ਤਤਲੁ ਨਹੀ ਮਾਨੀਐ ॥੨॥ 

ਅਹਿੰਿੁਤਧ ਕਰਮ ਕਮਾਵਨ ੇ॥ 

ਤਗਰਹ ਿਾਲ ੂਨੀਤਰ ਿਹਾਵਨੇ ॥੩॥ 

ਪਰਿੁ ਤਿਪਾਲੁ ਤਕਰਪਾ ਕਰ ੈ॥ 

ਨਾਮੁ ਨਾਨਕ ਸਾਧੂ ਸਿੰਤਗ ਤਮਲੈ ॥੪॥੪॥੧੪੨॥ 
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ਿੀਆਂ ਕੁਹਤ ਨ ਸਿੰਗੈ ਪਰਾਣੀ ॥ 
 

ਗਉਿੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (201-2) 

ਧੋਤੀ ਖੋਤਲ ਤਵਛਾਏ ਹਤੇਿ ॥ 

ਗਰਧਪ ਵਾਂਗੂ ਲਾਹ ੇਪੇਤਿ ॥੧॥ 

ਤਿਨੁ ਕਰਤੂਤੀ ਮੁਕਤਤ ਨ ਪਾਈਐ ॥ 

ਮੁਕਤਤ ਪਦਾਰਥੁ ਨਾਮੁ ਤਧਆਈਐ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਪੂਿਾ ਤਤਲਕ ਕਰਤ ਇਸਨਾਨਾਂ ॥ 

ਛੁਰੀ ਕਾਤਢ ਲਵੇੈ ਹਤਥ ਦਾਨਾ ॥੨॥ 

ਿੇਦੁ ਪਿੈ ਮਤੁਖ ਮੀਿੀ ਿਾਣੀ ॥ 

ਿੀਆਂ ਕੁਹਤ ਨ ਸਿੰਗੈ ਪਰਾਣੀ ॥੩॥ 

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਤਿਸੁ ਤਕਰਪਾ ਧਾਰ ੈ॥ 

ਤਹਰਦਾ ਸੁਧੁ ਿਰਹਮੁ ਿੀਚਾਰ ੈ॥੪॥੧੦੭॥ 
 
  



 1379 

 

ਿੀਵਉ ਨਾਮੁ ਸਨੁੀ ॥ 
 

ਤਿਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (829-18) 

ਿੀਵਉ ਨਾਮੁ ਸਨੁੀ ॥ 

ਿਉ ਸੁਪਰਸਿੰਨ ਿਏ ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਤਿ ਮੇਰੀ ਆਸ ਪਨੁੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਪੀਰ ਗਈ ਿਾਧੀ ਮਤਨ ਧੀਰਾ ਮੋਤਹਓ ਅਨਦ ਧਨੁੀ ॥ 

ਉਪਤਿਓ ਚਾਉ ਤਮਲਨ ਪਰਿ ਪਰੀਤਮ ਰਹਨੁ ਨ ਿਾਇ ਤਖਨੀ ॥੧॥ 

ਅਤਨਕ ਿਗਤ ਅਤਨਕ ਿਨ ਤਾਰੇ ਤਸਮਰਤਹ ਅਤਨਕ ਮੁਨੀ ॥ 

ਅਿੰਧੁਲ ੇਤਿਕ ਤਨਰਧਨ ਧਨ ੁਪਾਇਓ ਪਰਿ ਨਾਨਕ ਅਤਨਕ ਗੁਨੀ ॥੨॥੨॥੧੨੭॥ 
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ਿੀਵਤ ਿੀਵਤ ਿੀਵਤ ਰਹਹੁ ॥ 
 

ਿੈਰਉ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (1138-4) 

ਸਾਚ ਪਦਾਰਥੁ ਗੁਰਮੁਤਖ ਲਹਹੁ ॥ 

ਪਰਿ ਕਾ ਿਾਣਾ ਸਤਤ ਕਤਰ ਸਹਹੁ ॥੧॥ 

ਿੀਵਤ ਿੀਵਤ ਿੀਵਤ ਰਹਹੁ ॥ 

ਰਾਮ ਰਸਾਇਣੁ ਤਨਤ ਉਤਿ ਪੀਵਹੁ ॥ 

ਹਤਰ ਹਤਰ ਹਤਰ ਹਤਰ ਰਸਨਾ ਕਹਹੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਕਤਲਿੁਗ ਮਤਹ ਇਕ ਨਾਤਮ ਉਧਾਰੁ ॥ 

ਨਾਨਕ ੁਿੋਲੈ ਿਰਹਮ ਿੀਚਾਰੁ ॥੨॥੧੧॥ 
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ਿੀਵਤ ਮਰ ੈਮਰੈ ਫੁਤਨ ਿੀਵੈ ਐਸੇ ਸਿੰਤਨ ਸਮਾਇਆ ॥ 
 

ਰਾਗ ਗਉਿੀ ਿੈਰਾਗਤਣ ਕਿੀਰ ਿੀ ॥ (332-16) 

ਿੀਵਤ ਮਰੈ ਮਰ ੈਫੁਤਨ ਿੀਵੈ ਐਸੇ ਸੁਿੰਤਨ ਸਮਾਇਆ ॥ 

ਅਿੰਿਨ ਮਾਤਹ ਤਨਰਿੰਿਤਨ ਰਹੀਐ ਿਹੁਤਿ ਨ ਿਵਿਤਲ ਪਾਇਆ ॥੧॥ 

ਮੇਰੇ ਰਾਮ ਐਸਾ ਖੀਰ ੁਤਿਲੋਈਐ ॥ 

ਗੁਰਮਤਤ ਮਨੂਆ ਅਸਤਥਰੁ ਰਾਖਹੁ ਇਨ ਤਿਤਧ ਅਿੰਤਮਰਤੁ ਪੀਓਈਐ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਗੁਰ ਕੈ ਿਾਤਣ ਿਿਰ ਕਲ ਛੇਦੀ ਪਰਗਤਿਆ ਪਦੁ ਪਰਗਾਸਾ ॥ 

ਸਕਤਤ ਅਧੇਰ ਿੇਵਿੀ ਿਰਮੁ ਚੂਕਾ ਤਨਹਚਲੁ ਤਸਵ ਘਤਰ ਿਾਸਾ ॥੨॥ 

ਤਤਤਨ ਤਿਨ ੁਿਾਣ ੈਧਨਖੁ ਚਢਾਈਐ ਇਹੁ ਿਗ ੁਿੇਤਧਆ ਿਾਈ ॥ 

ਦਹ ਤਦਸ ਿੂਡੀ ਪਵਨ ੁਝੁਲਾਵੈ ਡੋਤਰ ਰਹੀ ਤਲਵ ਲਾਈ ॥੩॥ 

ਉਨਮਤਨ ਮਨੂਆ ਸਿੰਤਨ ਸਮਾਨਾ ਦੁਤਿਧਾ ਦੁਰਮਤਤ ਿਾਗੀ ॥ 

ਕਹੁ ਕਿੀਰ ਅਨਿਉ ਇਕੁ ਦੇਤਖਆ ਰਾਮ ਨਾਤਮ ਤਲਵ ਲਾਗੀ ॥੪॥੨॥੪੬॥ 
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ਿੀਵਤੁ ਰਾਮ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਇ ॥ 
 

ਸਾਰਗ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (1223-7) 

ਿੀਵਤੁ ਰਾਮ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਇ ॥ 

ਕਰਹੁ ਤਿਪਾ ਗੋਪਾਲ ਿੀਿੁਲੇ ਤਿਸਤਰ ਨ ਕਿ ਹੀ ਿਾਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਮਨੁ ਤਨੁ ਧਨੁ ਸਿੁ ਤੁਮਰਾ ਸਆੁਮੀ ਆਨ ਨ ਦੂਿੀ ਿਾਇ ॥ 

ਤਿਉ ਤੂ ਰਾਖਤਹ ਤਤਵ ਹੀ ਰਹਣਾ ਤੁਮਹਰਾ ਪੈਨੈਿ੍ਹਹ ਖਾਇ ॥੧॥ 

ਸਾਧਸਿੰਗਤਤ ਕੈ ਿਤਲ ਿਤਲ ਿਾਈ ਿਹੁਤਿ ਨ ਿਨਮਾ ਧਾਇ ॥ 

ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਤੇਰੀ ਸਰਣਾਈ ਤਿਉ ਿਾਵੈ ਤਤਵੈ ਚਲਾਇ ॥੨॥੭੫॥੯੮॥ 
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ਿੀਵਨੁ ਤਉ ਗਨੀਐ ਹਤਰ ਪੇਖਾ ॥ 
 

ਸਾਰਿੰਗ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (1221-9) 

ਿੀਵਨੁ ਤਉ ਗਨੀਐ ਹਤਰ ਪੇਖਾ ॥ 

ਕਰਹੁ ਤਿਪਾ ਪਰੀਤਮ ਮਨਮੋਹਨ ਫੋਤਰ ਿਰਮ ਕੀ ਰੇਖਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਕਹਤ ਸੁਨਤ ਤਕਛੁ ਸਾਂਤਤ ਨ ਉਪਿਤ ਤਿਨ ੁਤਿਸਾਸ ਤਕਆ ਸਖੇਾਂ ॥ 

ਪਰਿੂ ਤਤਆਤਗ ਆਨ ਿ ੋਚਾਹਤ ਤਾ ਕੈ ਮੁਤਖ ਲਾਗੈ ਕਾਲੇਖਾ ॥੧॥ 

ਿਾ ਕੈ ਰਾਤਸ ਸਰਿ ਸੁਖ ਸੁਆਮੀ ਆਨ ਨ ਮਾਨਤ ਿੇਖਾ ॥ 

ਨਾਨਕ ਦਰਸ ਮਗਨ ਮਨ ੁਮੋਤਹਓ ਪੂਰਨ ਅਰਥ ਤਿਸੇਖਾ ॥੨॥੬੫॥੮੮॥ 
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ਿੀਵਨਾ ਸਫਲ ਿੀਵਨ ਸੁਤਨ ਹਤਰ ਿਤਪ ਿਤਪ ਸਦ ਿੀਵਨਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
 

ਮਾਰੂ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (1019-1) 

ਿੀਵਨਾ ਸਫਲ ਿੀਵਨ ਸੁਤਨ ਹਤਰ ਿਤਪ ਿਤਪ ਸਦ ਿੀਵਨਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਪੀਵਨਾ ਤਿਤ ੁਮਨੁ ਆਘਾਵ ੈਨਾਮੁ ਅਿੰਤਮਰਤ ਰਸੁ ਪੀਵਨਾ ॥੧॥ 

ਖਾਵਨਾ ਤਿਤੁ ਿੂਖ ਨ ਲਾਗੈ ਸਿੰਤੋਤਖ ਸਦਾ ਤਤਰਪਤੀਵਨਾ ॥੨॥ 

ਪੈਨਣਾ ਰਖ ੁਪਤਤ ਪਰਮੇਸੁਰ ਤਫਤਰ ਨਾਗੇ ਨਹੀ ਥੀਵਨਾ ॥੩॥ 

ਿੋਗਨਾ ਮਨ ਮਧੇ ਹਤਰ ਰਸੁ ਸਿੰਤਸਿੰਗਤਤ ਮਤਹ ਲੀਵਨਾ ॥੪॥ 

ਤਿਨੁ ਤਾਗੇ ਤਿਨ ੁਸੂਈ ਆਨੀ ਮਨੁ ਹਤਰ ਿਗਤੀ ਸਿੰਤਗ ਸੀਵਨਾ ॥੫॥ 

ਮਾਤਤਆ ਹਤਰ ਰਸ ਮਤਹ ਰਾਤੇ ਤਤਸ ੁਿਹੁਤਿ ਨ ਕਿਹੂ ਅਉਖੀਵਨਾ ॥੬॥ 

ਤਮਤਲਓ ਤਤਸੁ ਸਰਿ ਤਨਧਾਨਾ ਪਰਤਿ ਤਿਪਾਤਲ ਤਿਸੁ ਦੀਵਨਾ ॥੭॥ 

ਸੁਖੁ ਨਾਨਕ ਸਿੰਤਨ ਕੀ ਸੇਵਾ ਚਰਣ ਸਿੰਤ ਧੋਇ ਪੀਵਨਾ ॥੮॥੩॥੬॥ 
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ਿੀਵਨੋ ਮੈ ਿੀਵਨ ੁਪਾਇਆ ਗਰੁਮੁਤਖ ਿਾਏ ਰਾਮ ॥ 
 

ਰਾਗੁ ਆਸਾ ਛਿੰਤ ਮਹਲਾ ੪ ਘਰੁ ੧    (442-5) 

ਿੀਵਨੋ ਮੈ ਿੀਵਨੁ ਪਾਇਆ ਗੁਰਮੁਤਖ ਿਾਏ ਰਾਮ ॥ 

ਹਤਰ ਨਾਮੋ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਦਵੇੈ ਮੇਰ ੈਪਰਾਤਨ ਵਸਾਏ ਰਾਮ ॥ 

ਹਤਰ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਮੇਰ ੈਪਰਾਤਨ ਵਸਾਏ ਸਿੁ ਸਿੰਸਾ ਦੂਖੁ ਗਵਾਇਆ ॥ 

ਅਤਦਸਿੁ ਅਗੋਚਰੁ ਗੁਰ ਿਚਤਨ ਤਧਆਇਆ ਪਤਵਤਰ ਪਰਮ ਪਦੁ ਪਾਇਆ ॥ 

ਅਨਹਦ ਧੁਤਨ ਵਾਿਤਹ ਤਨਤ ਵਾਿੇ ਗਾਈ ਸਤਤਗੁਰ ਿਾਣੀ ॥ 

ਨਾਨਕ ਦਾਤਤ ਕਰੀ ਪਰਤਿ ਦਾਤੈ ਿੋਤੀ ਿੋਤਤ ਸਮਾਣੀ ॥੧॥ 

ਮਨਮੁਖਾ ਮਨਮੁਤਖ ਮੁਏ ਮੇਰੀ ਕਤਰ ਮਾਇਆ ਰਾਮ ॥ 

ਤਖਨੁ ਆਵ ੈਤਖਨ ੁਿਾਵ ੈਦੁਰਗਿੰਧ ਮਿ ੈਤਚਤੁ ਲਾਇਆ ਰਾਮ ॥ 

ਲਾਇਆ ਦੁਰਗਿੰਧ ਮਿ ੈਤਚਤੁ ਲਾਗਾ ਤਿਉ ਰਿੰਗੁ ਕਸਿੰਿ ਤਦਖਾਇਆ ॥ 

ਤਖਨੁ ਪੂਰਤਿ ਤਖਨ ੁਪਛਤਮ ਛਾਏ ਤਿਉ ਚਕੁ ਕਤੁਮਹਆਤਰ ਿਵਾਇਆ ॥ 

ਦੁਖੁ ਖਾਵਤਹ ਦੁਖੁ ਸਿੰਚਤਹ ਿੋਗਤਹ ਦੁਖ ਕੀ ਤਿਰਤਧ ਵਧਾਈ ॥ 

ਨਾਨਕ ਤਿਖਮੁ ਸੁਹਲੇਾ ਤਰੀਐ ਿਾ ਆਵੈ ਗੁਰ ਸਰਣਾਈ ॥੨॥ 

ਮੇਰਾ ਿਾਕੁਰੋ ਿਾਕੁਰੁ ਨੀਕਾ ਅਗਮ ਅਥਾਹਾ ਰਾਮ ॥ 

ਹਤਰ ਪੂਿੀ ਹਤਰ ਪੂਿੀ ਚਾਹੀ ਮੇਰੇ ਸਤਤਗੁਰ ਸਾਹਾ ਰਾਮ ॥ 

ਹਤਰ ਪੂਿੀ ਚਾਹੀ ਨਾਮੁ ਤਿਸਾਹੀ ਗੁਣ ਗਾਵ ੈਗੁਣ ਿਾਵੈ ॥ 

ਨੀਦ ਿੂਖ ਸਿ ਪਰਹਤਰ ਤਤਆਗੀ ਸਿੰਨੇ ਸੁਿੰਤਨ ਸਮਾਵ ੈ॥ 

ਵਣਿਾਰੇ ਇਕ ਿਾਤੀ ਆਵਤਹ ਲਾਹਾ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਲ ੈਿਾਹੇ ॥ 

ਨਾਨਕ ਮਨ ੁਤਨ ੁਅਰਤਪ ਗੁਰ ਆਗੈ ਤਿਸ ੁਪਰਾਪਤਤ ਸੋ ਪਾਏ ॥੩॥ 

ਰਤਨਾ ਰਤਨ ਪਦਾਰਥ ਿਹੁ ਸਾਗਰੁ ਿਤਰਆ ਰਾਮ ॥ 

ਿਾਣੀ ਗੁਰਿਾਣੀ ਲਾਗੇ ਤਤਨਹ ਹਤਥ ਚਤਿਆ ਰਾਮ ॥ 

ਗੁਰਿਾਣੀ ਲਾਗੇ ਤਤਨਹ ਹਤਥ ਚਤਿਆ ਤਨਰਮੋਲਕੁ ਰਤਨੁ ਅਪਾਰਾ ॥ 

ਹਤਰ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਅਤੋਲਕੁ ਪਾਇਆ ਤੇਰੀ ਿਗਤਤ ਿਰ ੇਿਿੰਡਾਰਾ ॥ 

ਸਮੁਿੰਦ ੁਤਵਰੋਤਲ ਸਰੀਰ ੁਹਮ ਦੇਤਖਆ ਇਕ ਵਸਤ ੁਅਨਪੂ ਤਦਖਾਈ ॥ 

ਗੁਰ ਗੋਤਵਿੰਦੁ ਗਤਵਿੰਦ ੁਗੁਰ ੂਹੈ ਨਾਨਕ ਿੇਦੁ ਨ ਿਾਈ ॥੪॥੧॥੮॥ 
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ਿੁਗ ਮਾਤਹ ਨਾਮ ੁਦੁਲਿੰਿ ੁਹ ੈਗੁਰਮੁਤਖ ਪਾਇਆ ਿਾਇ ॥ 
 

ਗੂਿਰੀ ਮਹਲਾ ੩ ॥ (490-15) 

ਿੁਗ ਮਾਤਹ ਨਾਮੁ ਦੁਲਿੰਿੁ ਹੈ ਗੁਰਮੁਤਖ ਪਾਇਆ ਿਾਇ ॥ 

ਤਿਨੁ ਨਾਵ ੈਮੁਕਤਤ ਨ ਹਵੋਈ ਵੇਖਹੁ ਕੋ ਤਵਉਪਾਇ ॥੧॥ 

ਿਤਲਹਾਰੀ ਗੁਰ ਆਪਣ ੇਸਦ ਿਤਲਹਾਰ ੈਿਾਉ ॥ 

ਸਤਤਗੁਰ ਤਮਤਲਐ ਹਤਰ ਮਤਨ ਵਸੈ ਸਹਿੇ ਰਹੈ ਸਮਾਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਿਾਂ ਿਉ ਪਾਏ ਆਪਣਾ ਿੈਰਾਗੁ ਉਪਿ ੈਮਤਨ ਆਇ ॥ 

ਿੈਰਾਗੈ ਤੇ ਹਤਰ ਪਾਈਐ ਹਤਰ ਤਸਉ ਰਹੈ ਸਮਾਇ ॥੨॥ 

ਸੇਇ ਮੁਕਤ ਤਿ ਮਨ ੁਤਿਣਤਹ ਤਫਤਰ ਧਾਤੁ ਨ ਲਾਗੈ ਆਇ ॥ 

ਦਸਵੈ ਦੁਆਤਰ ਰਹਤ ਕਰੇ ਤਤਰਿਵਣ ਸੋਝੀ ਪਾਇ ॥੩॥ 

ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਤੇ ਗੁਰੁ ਹੋਇਆ ਵੇਖਹੁ ਤਤਸ ਕੀ ਰਿਾਇ ॥ 

ਇਹੁ ਕਾਰਣੁ ਕਰਤਾ ਕਰ ੇਿੋਤੀ ਿੋਤਤ ਸਮਾਇ ॥੪॥੩॥੫॥ 
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ਿੁਤਗ ਿੁਤਗ ਿਗਤਾ ਕੀ ਰਖਦਾ ਆਇਆ ॥ 
 

ਿੈਰਉ ਮਹਲਾ ੩ ॥ (1133-10) 

ਆਪੇ ਦਤੈ ਲਾਇ ਤਦਤ ੇਸਿੰਤ ਿਨਾ ਕਉ ਆਪੇ ਰਾਖਾ ਸਈੋ ॥ 

ਿੋ ਤੇਰੀ ਸਦਾ ਸਰਣਾਈ ਤਤਨ ਮਤਨ ਦੁਖ ੁਨ ਹੋਈ ॥੧॥ 

ਿੁਤਗ ਿੁਤਗ ਿਗਤਾ ਕੀ ਰਖਦਾ ਆਇਆ ॥ 

ਦਤੈ ਪੁਤੁ ਪਰਹਲਾਦ ੁਗਾਇਤਰੀ ਤਰਪਣੁ ਤਕਛ ੂਨ ਿਾਣ ੈਸਿਦੇ ਮੇਤਲ ਤਮਲਾਇਆ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਅਨਤਦਨ ੁਿਗਤਤ ਕਰਤਹ ਤਦਨ ਰਾਤੀ ਦੁਤਿਧਾ ਸਿਦੇ ਖੋਈ ॥ 

ਸਦਾ ਤਨਰਮਲ ਹੈ ਿੋ ਸਤਚ ਰਾਤੇ ਸਚੁ ਵਤਸਆ ਮਤਨ ਸੋਈ ॥੨॥ 

ਮੂਰਖ ਦੁਤਿਧਾ ਪਿਹਤਹ ਮੂਲੁ ਨ ਪਛਾਣਤਹ ਤਿਰਥਾ ਿਨਮੁ ਗਵਾਇਆ ॥ 

ਸਿੰਤ ਿਨਾ ਕੀ ਤਨਿੰਦਾ ਕਰਤਹ ਦਸੁਿੁ ਦਤੈੁ ਤਚਿਾਇਆ ॥੩॥ 

ਪਰਹਲਾਦੁ ਦਤੁਿਧਾ ਨ ਪਿੈ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਨ ਛੋਡ ੈਡਰ ੈਨ ਤਕਸ ੈਦਾ ਡਰਾਇਆ ॥ 

ਸਿੰਤ ਿਨਾ ਕਾ ਹਤਰ ਿੀਉ ਰਾਖਾ ਦਤੈੈ ਕਾਲ ੁਨੇਿਾ ਆਇਆ ॥੪॥ 

ਆਪਣੀ ਪੈਿ ਆਪ ੇਰਾਖ ੈਿਗਤਾਂ ਦੇਇ ਵਤਡਆਈ ॥ 

ਨਾਨਕ ਹਰਣਾਖਸ ੁਨਖੀ ਤਿਦਾਤਰਆ ਅਿੰਧ ੈਦਰ ਕੀ ਖਿਤਰ ਨ ਪਾਈ ॥੫॥੧੧॥੨੧॥ 
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ਿੇ ਓਹੁ ਅਿਸਤਿ ਤੀਰਥ ਨਹਾਵ ੈ॥ 
 

ਗੋੋਂਡ ਰਤਵਦਾਸ ਿੀਉ ॥ (875-11) 

ਿੇ ਓਹੁ ਅਿਸਤਿ ਤੀਰਥ ਨਹਾਵ ੈ॥ 

ਿੇ ਓਹੁ ਦੁਆਦਸ ਤਸਲਾ ਪੂਿਾਵੈ ॥ 

ਿੇ ਓਹੁ ਕੂਪ ਤਿਾ ਦਵੇਾਵ ੈ॥ 

ਕਰ ੈਤਨਿੰਦ ਸਿ ਤਿਰਥਾ ਿਾਵੈ ॥੧॥ 

ਸਾਧ ਕਾ ਤਨਿੰਦਕੁ ਕੈਸ ੇਤਰ ੈ॥ 

ਸਰਪਰ ਿਾਨਹ ੁਨਰਕ ਹੀ ਪਰ ੈ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਿੇ ਓਹੁ ਗਰਹਨ ਕਰ ੈਕਲੁਖੇਤਤ ॥ 

ਅਰਪੈ ਨਾਤਰ ਸੀਗਾਰ ਸਮੇਤਤ ॥ 

ਸਗਲੀ ਤਸਿੰਤਮਰਤਤ ਸਰਵਨੀ ਸੁਨ ੈ॥ 

ਕਰ ੈਤਨਿੰਦ ਕਵਨ ੈਨਹੀ ਗੁਨ ੈ॥੨॥ 

ਿੇ ਓਹੁ ਅਤਨਕ ਪਰਸਾਦ ਕਰਾਵ ੈ॥ 

ਿੂਤਮ ਦਾਨ ਸੋਿਾ ਮਿੰਡਤਪ ਪਾਵ ੈ॥ 

ਅਪਨਾ ਤਿਗਾਤਰ ਤਿਰਾਂਨਾ ਸਾਂਢ ੈ॥ 

ਕਰ ੈਤਨਿੰਦ ਿਹੁ ਿੋਨੀ ਹਾਂਢ ੈ॥੩॥ 

ਤਨਿੰਦਾ ਕਹਾ ਕਰਹੁ ਸਿੰਸਾਰਾ ॥ 

ਤਨਿੰਦਕ ਕਾ ਪਰਗਤਿ ਪਾਹਾਰਾ ॥ 

ਤਨਿੰਦਕੁ ਸੋਤਧ ਸਾਤਧ ਿੀਚਾਤਰਆ ॥ 

ਕਹੁ ਰਤਵਦਾਸ ਪਾਪੀ ਨਰਤਕ ਤਸਧਾਤਰਆ ॥੪॥੨॥੧੧॥੭॥੨॥੪੯॥ ਿੋਿੁ ॥ 
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ਿੇ ਿੁਲੀ ਿੇ ਚਕੁੀ ਸਾਈ ਿੀ ਤਤਹਿੰਿੀ ਕਾਢੀਆ ॥ 
 

ਰਾਗੁ ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੫ ਅਸਿਪਦੀਆ ਘਰੁ ੧੦ ਕਾਫੀ  (761-6) 

ਿੇ ਿੁਲੀ ਿ ੇਚੁਕੀ ਸਾਈ ਿੀ ਤਤਹਿੰਿੀ ਕਾਢੀਆ ॥ 

ਤਿਨਹਾ ਨੇਹੁ ਦੂਿਾਣ ੇਲਗਾ ਝਤੂਰ ਮਰਹੁ ਸੇ ਵਾਢੀਆ ॥੧॥ 

ਹਉ ਨਾ ਛੋਡਉ ਕਿੰਤ ਪਾਸਰਾ ॥ 

ਸਦਾ ਰਿੰਗੀਲਾ ਲਾਲੁ ਤਪਆਰਾ ਏਹੁ ਮਤਹਿੰਿਾ ਆਸਰਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਸਿਣੁ ਤੂਹੈ ਸੈਣੁ ਤ ੂਮੈ ਤੁਝ ਉਪਤਰ ਿਹੁ ਮਾਣੀਆ ॥ 

ਿਾ ਤੂ ਅਿੰਦਤਰ ਤਾ ਸੁਖੇ ਤਿੰ ਤਨਮਾਣੀ ਮਾਣੀਆ ॥੨॥ 

ਿੇ ਤੂ ਤੁਿਾ ਤਿਪਾ ਤਨਧਾਨ ਨਾ ਦੂਿਾ ਵੇਖਾਤਲ ॥ 

ਏਹਾ ਪਾਈ ਮੂ ਦਾਤਿੀ ਤਨਤ ਤਹਰਦੈ ਰਖਾ ਸਮਾਤਲ ॥੩॥ 

ਪਾਵ ਿਲੁਾਈ ਪਿੰਧ ਤਉ ਨੈਣੀ ਦਰਸੁ ਤਦਖਾਤਲ ॥ 

ਸਰਵਣੀ ਸੁਣੀ ਕਹਾਣੀਆ ਿ ੇਗੁਰੁ ਥੀਵੈ ਤਕਰਪਾਤਲ ॥੪॥ 

ਤਕਤੀ ਲਖ ਕਰੋਤਿ ਤਪਰੀਏ ਰੋਮ ਨ ਪੁਿਤਨ ਤਤੇਰਆ ॥ 

ਤੂ ਸਾਹੀ ਹੂ ਸਾਹੁ ਹਉ ਕਤਹ ਨ ਸਕਾ ਗੁਣ ਤੇਤਰਆ ॥੫॥ 

ਸਹੀਆ ਤਊ ਅਸਿੰਖ ਮਿੰਞਹ ੁਹਤਿ ਵਧਾਣੀਆ ॥ 

ਤਹਕ ਿੋਰੀ ਨਦਤਰ ਤਨਹਾਤਲ ਦੇਤਹ ਦਰਸੁ ਰਿੰਗੁ ਮਾਣੀਆ ॥੬॥ 

ਿ ੈਤਡਿੇ ਮਨ ੁਧੀਰੀਐ ਤਕਲਤਵਖ ਵਿੰਞਤਨਹ ਦੂਰ ੇ॥ 

ਸੋ ਤਕਉ ਤਵਸਰ ੈਮਾਉ ਮ ੈਿੋ ਰਤਹਆ ਿਰਪੂਰੇ ॥੭॥ 

ਹੋਇ ਤਨਮਾਣੀ ਢਤਹ ਪਈ ਤਮਤਲਆ ਸਹਤਿ ਸੁਿਾਇ ॥ 

ਪੂਰਤਿ ਤਲਤਖਆ ਪਾਇਆ ਨਾਨਕ ਸਿੰਤ ਸਹਾਇ ॥੮॥੧॥੪॥ 
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ਿੇ ਮਤਨ ਤਚਤਤ ਆਸ ਰਖਤਹ ਹਤਰ ਊਪਤਰ ਤਾ ਮਨ ਤਚਿੰਦੇ ਅਨਕੇ ਅਨਕੇ ਫਲ ਪਾਈ ॥ 
 

ਰਾਗੁ ਗੋੋਂਡ ਚਉਪਦੇ ਮਹਲਾ ੪ ਘਰੁ ੧ ॥   (859-3) 

ਿੇ ਮਤਨ ਤਚਤਤ ਆਸ ਰਖਤਹ ਹਤਰ ਊਪਤਰ ਤਾ ਮਨ ਤਚਿੰਦ ੇਅਨਕੇ ਅਨੇਕ ਫਲ ਪਾਈ ॥ 

ਹਤਰ ਿਾਣ ੈਸਿੁ ਤਕਛੁ ਿ ੋਿੀਇ ਵਰਤ ੈਪਰਿ ੁਘਾਤਲਆ ਤਕਸੈ ਕਾ ਇਕੁ ਤਤਲੁ ਨ ਗਵਾਈ ॥ 

ਹਤਰ ਤਤਸ ਕੀ ਆਸ ਕੀਿ ੈਮਨ ਮੇਰ ੇਿੋ ਸਿ ਮਤਹ ਸੁਆਮੀ ਰਤਹਆ ਸਮਾਈ ॥੧॥ 

ਮੇਰੇ ਮਨ ਆਸਾ ਕਤਰ ਿਗਦੀਸ ਗੁਸਾਈ ॥ 

ਿੋ ਤਿਨ ੁਹਤਰ ਆਸ ਅਵਰ ਕਾਹੂ ਕੀ ਕੀਿ ੈਸਾ ਤਨਹਫਲ ਆਸ ਸਿ ਤਿਰਥੀ ਿਾਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਿੋ ਦੀਸੈ ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਕੁਿਿੰਿੁ ਸਿੁ ਮਤ ਤਤਸ ਕੀ ਆਸ ਲਤਗ ਿਨਮੁ ਗਵਾਈ ॥ 

ਇਨਹ ਕੈ ਤਕਛੁ ਹਾਤਥ ਨਹੀ ਕਹਾ ਕਰਤਹ ਇਤਹ ਿਪੁਿ ੇਇਨਹ ਕਾ ਵਾਤਹਆ ਕਛ ੁਨ ਵਸਾਈ ॥ 

ਮੇਰੇ ਮਨ ਆਸ ਕਤਰ ਹਤਰ ਪਰੀਤਮ ਅਪਨੁ ੇਕੀ ਿੋ ਤੁਝੁ ਤਾਰ ੈਤੇਰਾ ਕੁਿਿੰਿ ੁਸਿੁ ਛਡਾਈ ॥੨॥ 

ਿੇ ਤਕਛ ੁਆਸ ਅਵਰ ਕਰਤਹ ਪਰਤਮਤਰੀ ਮਤ ਤਿੰ ਿਾਣਤਹ ਤੇਰ ੈਤਕਤੈ ਕਿੰਤਮ ਆਈ ॥ 

ਇਹ ਆਸ ਪਰਤਮਤਰੀ ਿਾਉ ਦੂਿਾ ਹੈ ਤਖਨ ਮਤਹ ਝੂਿ ੁਤਿਨਤਸ ਸਿ ਿਾਈ ॥ 

ਮੇਰੇ ਮਨ ਆਸਾ ਕਤਰ ਹਤਰ ਪਰੀਤਮ ਸਾਚ ੇਕੀ ਿੋ ਤੇਰਾ ਘਾਤਲਆ ਸਿੁ ਥਾਇ ਪਾਈ ॥੩॥ 

ਆਸਾ ਮਨਸਾ ਸਿ ਤੇਰੀ ਮੇਰੇ ਸੁਆਮੀ ਿਸੈੀ ਤੂ ਆਸ ਕਰਾਵਤਹ ਤੈਸੀ ਕ ੋਆਸ ਕਰਾਈ ॥ 

ਤਕਛੁ ਤਕਸੀ ਕੈ ਹਤਥ ਨਾਹੀ ਮੇਰ ੇਸੁਆਮੀ ਐਸੀ ਮੇਰ ੈਸਤਤਗੁਤਰ ਿੂਝ ਿੁਝਾਈ ॥ 

ਿਨ ਨਾਨਕ ਕੀ ਆਸ ਤ ੂਿਾਣਤਹ ਹਤਰ ਦਰਸਨੁ ਦੇਤਖ ਹਤਰ ਦਰਸਤਨ ਤਤਰਪਤਾਈ ॥੪॥੧॥ 
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ਿੇ ਲੋਿਤਹ ਸਦਾ ਸੁਖੁ ਿਾਈ ॥ 
 

ਿਸਿੰਤੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (1182-5) 

ਤਤਸੁ ਤ ੂਸਤੇਵ ਤਿਤਨ ਤੂ ਕੀਆ ॥ 

ਤਤਸੁ ਅਰਾਤਧ ਤਿਤਨ ਿੀਉ ਦੀਆ ॥ 

ਤਤਸ ਕਾ ਚਾਕਰੁ ਹੋਤਹ ਤਫਤਰ ਡਾਨੁ ਨ ਲਾਗ ੈ॥ 

ਤਤਸ ਕੀ ਕਤਰ ਪੋਤਦਾਰੀ ਤਫਤਰ ਦੂਖੁ ਨ ਲਾਗ ੈ॥੧॥ 

ਏਵਡ ਿਾਗ ਹੋਤਹ ਤਿਸੁ ਪਰਾਣੀ ॥ 

ਸੋ ਪਾਏ ਇਹੁ ਪਦੁ ਤਨਰਿਾਣੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਦੂਿੀ ਸੇਵਾ ਿੀਵਨੁ ਤਿਰਥਾ ॥ 

ਕਛੂ ਨ ਹਈੋ ਹੈ ਪੂਰਨ ਅਰਥਾ ॥ 

ਮਾਣਸ ਸੇਵਾ ਖਰੀ ਦੁਹੇਲੀ ॥ 

ਸਾਧ ਕੀ ਸੇਵਾ ਸਦਾ ਸੁਹਲੇੀ ॥੨॥ 

ਿੇ ਲੋਿਤਹ ਸਦਾ ਸੁਖੁ ਿਾਈ ॥ 

ਸਾਧੂ ਸਿੰਗਤਤ ਗੁਰਤਹ ਿਤਾਈ ॥ 

ਊਹਾ ਿਪੀਐ ਕਵੇਲ ਨਾਮ ॥ 

ਸਾਧੂ ਸਿੰਗਤਤ ਪਾਰਗਰਾਮ ॥੩॥ 

ਸਗਲ ਤਤ ਮਤਹ ਤਤ ੁਤਗਆਨ ੁ॥ 

ਸਰਿ ਤਧਆਨ ਮਤਹ ਏਕੁ ਤਧਆਨੁ ॥ 

ਹਤਰ ਕੀਰਤਨ ਮਤਹ ਊਤਮ ਧਨੁਾ ॥ 

ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਤਮਤਲ ਗਾਇ ਗੁਨਾ ॥੪॥੮॥ 
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ਿੇ ਲੋਿਤਹ ਵਰੁ ਿਾਲਿੀਏ ਤਾ ਗਰੁ ਚਰਣੀ ਤਚਤੁ ਲਾਏ ਰਾਮ ॥ 
 

ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੩ ॥ (771-10) 

ਿੇ ਲੋਿਤਹ ਵਰੁ ਿਾਲਿੀਏ ਤਾ ਗੁਰ ਚਰਣੀ ਤਚਤੁ ਲਾਏ ਰਾਮ ॥ 

ਸਦਾ ਹੋਵਤਹ ਸੋਹਾਗਣੀ ਹਤਰ ਿੀਉ ਮਰ ੈਨ ਿਾਏ ਰਾਮ ॥ 

ਹਤਰ ਿੀਉ ਮਰ ੈਨ ਿਾਏ ਗੁਰ ਕੈ ਸਹਤਿ ਸੁਿਾਏ ਸਾ ਧਨ ਕਿੰਤ ਤਪਆਰੀ ॥ 

ਸਤਚ ਸਿੰਿਤਮ ਸਦਾ ਹੈ ਤਨਰਮਲ ਗੁਰ ਕੈ ਸਿਤਦ ਸੀਗਾਰੀ ॥ 

ਮੇਰਾ ਪਰਿੁ ਸਾਚਾ ਸਦ ਹੀ ਸਾਚਾ ਤਿਤਨ ਆਪੇ ਆਪੁ ਉਪਾਇਆ ॥ 

ਨਾਨਕ ਸਦਾ ਤਪਰ ੁਰਾਵੇ ਆਪਣਾ ਤਿਤਨ ਗੁਰ ਚਰਣੀ ਤਚਤੁ ਲਾਇਆ ॥੧॥ 

ਤਪਰੁ ਪਾਇਅਿਾ ਿਾਲਿੀਏ ਅਨਤਦਨ ੁਸਹਿੇ ਮਾਤੀ ਰਾਮ ॥ 

ਗੁਰਮਤੀ ਮਤਨ ਅਨਦੁ ਿਇਆ ਤਤਤੁ ਤਤਨ ਮੈਲੁ ਨ ਰਾਤੀ ਰਾਮ ॥ 

ਤਤਤੁ ਤਤਨ ਮਲੈੁ ਨ ਰਾਤੀ ਹਤਰ ਪਰਤਿ ਰਾਤੀ ਮੇਰਾ ਪਰਿੁ ਮੇਤਲ ਤਮਲਾਏ ॥ 

ਅਨਤਦਨ ੁਰਾਵੇ ਹਤਰ ਪਰਿੁ ਅਪਣਾ ਤਵਚਹੁ ਆਪੁ ਗਵਾਏ ॥ 

ਗੁਰਮਤਤ ਪਾਇਆ ਸਹਤਿ ਤਮਲਾਇਆ ਅਪਣੇ ਪਰੀਤਮ ਰਾਤੀ ॥ 

ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਤਮਲੈ ਵਤਡਆਈ ਪਰਿੁ ਰਾਵੇ ਰਿੰਤਗ ਰਾਤੀ ॥੨॥ 

ਤਪਰੁ ਰਾਵ ੇਰਿੰਤਗ ਰਾਤਿੀਏ ਤਪਰ ਕਾ ਮਹਲੁ ਤਤਨ ਪਾਇਆ ਰਾਮ ॥ 

ਸੋ ਸਹ ੋਅਤਤ ਤਨਰਮਲ ੁਦਾਤਾ ਤਿਤਨ ਤਵਚਹੁ ਆਪੁ ਗਵਾਇਆ ਰਾਮ ॥ 

ਤਵਚਹੁ ਮੋਹੁ ਚੁਕਾਇਆ ਿਾ ਹਤਰ ਿਾਇਆ ਹਤਰ ਕਾਮਤਣ ਮਤਨ ਿਾਣੀ ॥ 

ਅਨਤਦਨ ੁਗੁਣ ਗਾਵ ੈਤਨਤ ਸਾਚੇ ਕਥੇ ਅਕਥ ਕਹਾਣੀ ॥ 

ਿੁਗ ਚਾਰੇ ਸਾਚਾ ਏਕੋ ਵਰਤ ੈਤਿਨੁ ਗੁਰ ਤਕਨ ੈਨ ਪਾਇਆ ॥ 

ਨਾਨਕ ਰਿੰਤਗ ਰਵ ੈਰਿੰਤਗ ਰਾਤੀ ਤਿਤਨ ਹਤਰ ਸੇਤੀ ਤਚਤੁ ਲਾਇਆ ॥੩॥ 

ਕਾਮਤਣ ਮਤਨ ਸੋਤਹਲਿਾ ਸਾਿਨ ਤਮਲ ੇਤਪਆਰੇ ਰਾਮ ॥ 

ਗੁਰਮਤੀ ਮਨੁ ਤਨਰਮਲੁ ਹੋਆ ਹਤਰ ਰਾਤਖਆ ਉਤਰ ਧਾਰੇ ਰਾਮ ॥ 

ਹਤਰ ਰਾਤਖਆ ਉਤਰ ਧਾਰੇ ਅਪਨਾ ਕਾਰਿੁ ਸਵਾਰੇ ਗੁਰਮਤੀ ਹਤਰ ਿਾਤਾ ॥ 

ਪਰੀਤਤਮ ਮੋਤਹ ਲਇਆ ਮਨੁ ਮੇਰਾ ਪਾਇਆ ਕਰਮ ਤਿਧਾਤਾ ॥ 

ਸਤਤਗੁਰੁ ਸਤੇਵ ਸਦਾ ਸੁਖੁ ਪਾਇਆ ਹਤਰ ਵਤਸਆ ਮਿੰਤਨ ਮੁਰਾਰੇ ॥ 

ਨਾਨਕ ਮੇਤਲ ਲਈ ਗੁਤਰ ਅਪਨੁੈ ਗੁਰ ਕੈ ਸਿਤਦ ਸਵਾਰੇ ॥੪॥੫॥੬॥ 
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ਿੇ ਵਡ ਿਾਗ ਹੋਵਤਹ ਵਡ ਮੇਰ ੇਿਨ ਤਮਲਤਦਆ ਤਢਲ ਨ ਲਾਈਐ ॥ 
 

ਰਾਮਕਲੀ ਮਹਲਾ ੪ ॥ (881-13) 

ਿੇ ਵਡ ਿਾਗ ਹੋਵਤਹ ਵਡ ਮੇਰ ੇਿਨ ਤਮਲਤਦਆ ਤਢਲ ਨ ਲਾਈਐ ॥ 

ਹਤਰ ਿਨ ਅਿੰਤਮਰਤ ਕੁਿੰਿ ਸਰ ਨੀਕੇ ਵਡਿਾਗੀ ਤਤਤੁ ਨਾਵਾਈਐ ॥੧॥ 

ਰਾਮ ਮੋ ਕਉ ਹਤਰ ਿਨ ਕਾਰ ੈਲਾਈਐ ॥ 

ਹਉ ਪਾਣੀ ਪਖਾ ਪੀਸਉ ਸਿੰਤ ਆਗੈ ਪਗ ਮਤਲ ਮਤਲ ਧੂਤਰ ਮੁਤਖ ਲਾਈਐ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਹਤਰ ਿਨ ਵਡੇ ਵਡੇ ਵਡ ਊਚੇ ਿੋ ਸਤਗੁਰ ਮੇਤਲ ਤਮਲਾਈਐ ॥ 

ਸਤਗੁਰ ਿਵੇਡੁ ਅਵਰੁ ਨ ਕੋਈ ਤਮਤਲ ਸਤਗੁਰ ਪੁਰਖ ਤਧਆਈਐ ॥੨॥ 

ਸਤਗੁਰ ਸਰਤਣ ਪਰੇ ਤਤਨ ਪਾਇਆ ਮੇਰੇ ਿਾਕੁਰ ਲਾਿ ਰਖਾਈਐ ॥ 

ਇਤਕ ਅਪਣ ੈਸੁਆਇ ਆਇ ਿਹਤਹ ਗੁਰ ਆਗੈ ਤਿਉ ਿਗੁਲ ਸਮਾਤਧ ਲਗਾਈਐ ॥੩॥ 

ਿਗੁਲਾ ਕਾਗ ਨੀਚ ਕੀ ਸਿੰਗਤਤ ਿਾਇ ਕਰਿੰਗ ਤਿਖੂ ਮੁਤਖ ਲਾਈਐ ॥ 

ਨਾਨਕ ਮੇਤਲ ਮੇਤਲ ਪਰਿ ਸਿੰਗਤਤ ਤਮਤਲ ਸਿੰਗਤਤ ਹਿੰਸ ੁਕਰਾਈਐ ॥੪॥੪॥ 
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ਿੇ ਵਡ ਿਾਗ ਹੋਵਤਹ ਵਡਿਾਗੀ ਤਾ ਹਤਰ ਹਤਰ ਨਾਮ ੁਤਧਆਵ ੈ॥ 
 

ਰਾਮਕਲੀ ਮਹਲਾ ੪ ਘਰੁ ੧     (880-11) 

ਿੇ ਵਡ ਿਾਗ ਹੋਵਤਹ ਵਡਿਾਗੀ ਤਾ ਹਤਰ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਤਧਆਵੈ ॥ 

ਨਾਮੁ ਿਪਤ ਨਾਮੇ ਸੁਖ ੁਪਾਵੈ ਹਤਰ ਨਾਮੇ ਨਾਤਮ ਸਮਾਵ ੈ॥੧॥ 

ਗੁਰਮੁਤਖ ਿਗਤਤ ਕਰਹੁ ਸਦ ਪਰਾਣੀ ॥ 

ਤਹਰਦੈ ਪਰਗਾਸੁ ਹਵੋੈ ਤਲਵ ਲਾਗ ੈਗੁਰਮਤਤ ਹਤਰ ਹਤਰ ਨਾਤਮ ਸਮਾਣੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਹੀਰਾ ਰਤਨ ਿਵੇਹਰ ਮਾਣਕ ਿਹੁ ਸਾਗਰ ਿਰਪੂਰੁ ਕੀਆ ॥ 

ਤਿਸੁ ਵਡ ਿਾਗੁ ਹਵੋੈ ਵਡ ਮਸਤਤਕ ਤਤਤਨ ਗੁਰਮਤਤ ਕਤਢ ਕਤਢ ਲੀਆ ॥੨॥ 

ਰਤਨੁ ਿਵੇਹਰ ੁਲਾਲੁ ਹਤਰ ਨਾਮਾ ਗੁਤਰ ਕਾਤਢ ਤਲੀ ਤਦਖਲਾਇਆ ॥ 

ਿਾਗਹੀਣ ਮਨਮੁਤਖ ਨਹੀ ਲੀਆ ਤਤਰਣ ਓਲ ੈਲਾਖੁ ਛਪਾਇਆ ॥੩॥ 

ਮਸਤਤਕ ਿਾਗੁ ਹੋਵ ੈਧੁਤਰ ਤਲਤਖਆ ਤਾ ਸਤਗੁਰ ੁਸਵੇਾ ਲਾਏ ॥ 

ਨਾਨਕ ਰਤਨ ਿਵੇਹਰ ਪਾਵੈ ਧਨੁ ਧਨੁ ਗੁਰਮਤਤ ਹਤਰ ਪਾਏ ॥੪॥੧॥ 
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ਿੇ ਵੇਲਾ ਵਖਤੁ ਵੀਚਾਰੀਐ ਤਾ ਤਕਤੁ ਵੇਲਾ ਿਗਤਤ ਹਇੋ ॥ 
 

ਤਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੩ ॥ (35-4) 

ਿੇ ਵਲੇਾ ਵਖਤੁ ਵੀਚਾਰੀਐ ਤਾ ਤਕਤੁ ਵਲੇਾ ਿਗਤਤ ਹੋਇ ॥ 

ਅਨਤਦਨ ੁਨਾਮੇ ਰਤਤਆ ਸਚੇ ਸਚੀ ਸੋਇ ॥ 

ਇਕੁ ਤਤਲ ੁਤਪਆਰਾ ਤਵਸਰ ੈਿਗਤਤ ਤਕਨੇਹੀ ਹੋਇ ॥ 

ਮਨੁ ਤਨੁ ਸੀਤਲ ੁਸਾਚ ਤਸਉ ਸਾਸੁ ਨ ਤਿਰਥਾ ਕੋਇ ॥੧॥ 

ਮੇਰੇ ਮਨ ਹਤਰ ਕਾ ਨਾਮੁ ਤਧਆਇ ॥ 

ਸਾਚੀ ਿਗਤਤ ਤਾ ਥੀਐ ਿਾ ਹਤਰ ਵਸੈ ਮਤਨ ਆਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਸਹਿੇ ਖੇਤੀ ਰਾਹੀਐ ਸਚੁ ਨਾਮੁ ਿੀਿੁ ਪਾਇ ॥ 

ਖੇਤੀ ਿਿੰਮੀ ਅਗਲੀ ਮਨੂਆ ਰਿਾ ਸਹਤਿ ਸੁਿਾਇ ॥ 

ਗੁਰ ਕਾ ਸਿਦੁ ਅਿੰਤਮਰਤ ੁਹੈ ਤਿਤੁ ਪੀਤ ੈਤਤਖ ਿਾਇ ॥ 

ਇਹੁ ਮਨ ੁਸਾਚਾ ਸਤਚ ਰਤਾ ਸਚੇ ਰਤਹਆ ਸਮਾਇ ॥੨॥ 

ਆਖਣੁ ਵੇਖਣੁ ਿੋਲਣਾ ਸਿਦੇ ਰਤਹਆ ਸਮਾਇ ॥ 

ਿਾਣੀ ਵਿੀ ਚਹੁ ਿੁਗੀ ਸਚੋ ਸਚੁ ਸੁਣਾਇ ॥ 

ਹਉਮੈ ਮੇਰਾ ਰਤਹ ਗਇਆ ਸਚੈ ਲਇਆ ਤਮਲਾਇ ॥ 

ਤਤਨ ਕਉ ਮਹਲੁ ਹਦੂਤਰ ਹੈ ਿੋ ਸਤਚ ਰਹੇ ਤਲਵ ਲਾਇ ॥੩॥ 

ਨਦਰੀ ਨਾਮੁ ਤਧਆਈਐ ਤਵਣੁ ਕਰਮਾ ਪਾਇਆ ਨ ਿਾਇ ॥ 

ਪੂਰ ੈਿਾਤਗ ਸਤਸਿੰਗਤਤ ਲਹੈ ਸਤਗੁਰੁ ਿੇਿ ੈਤਿਸੁ ਆਇ ॥ 

ਅਨਤਦਨ ੁਨਾਮੇ ਰਤਤਆ ਦੁਖੁ ਤਿਤਖਆ ਤਵਚਹੁ ਿਾਇ ॥ 

ਨਾਨਕ ਸਿਤਦ ਤਮਲਾਵਿਾ ਨਾਮੇ ਨਾਤਮ ਸਮਾਇ ॥੪॥੨੨॥੫੫॥ 
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ਿੇਤਾ ਸਮਿੁੰਦੁ ਸਾਗਰੁ ਨੀਤਰ ਿਤਰਆ ਤੇਤ ੇਅਉਗਣ ਹਮਾਰੇ ॥ 
 

ਗਉਿੀ ਚਤੇੀ ਮਹਲਾ ੧ ॥ (156-9) 

ਕਤ ਕੀ ਮਾਈ ਿਾਪੁ ਕਤ ਕੇਰਾ ਤਕਦੂ ਥਾਵਹੁ ਹਮ ਆਏ ॥ 

ਅਗਤਨ ਤਿਿੰਿ ਿਲ ਿੀਤਤਰ ਤਨਪਿੇ ਕਾਹੇ ਕਿੰਤਮ ਉਪਾਏ ॥੧॥ 

ਮੇਰੇ ਸਾਤਹਿਾ ਕਉਣ ੁਿਾਣ ੈਗੁਣ ਤੇਰ ੇ॥ 

ਕਹੇ ਨ ਿਾਨੀ ਅਉਗਣ ਮੇਰ ੇ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਕੇਤੇ ਰੁਖ ਤਿਰਖ ਹਮ ਚੀਨੇ ਕਤੇੇ ਪਸੂ ਉਪਾਏ ॥ 

ਕੇਤੇ ਨਾਗ ਕੁਲੀ ਮਤਹ ਆਏ ਕਤੇੇ ਪਿੰਖ ਉਡਾਏ ॥੨॥ 

ਹਿ ਪਿਣ ਤਿਿ ਮਿੰਦਰ ਿਿੰਨੈ ਕਤਰ ਚੋਰੀ ਘਤਰ ਆਵੈ ॥ 

ਅਗਹੁ ਦੇਖ ੈਤਪਛਹੁ ਦੇਖ ੈਤੁਝ ਤੇ ਕਹਾ ਛਪਾਵ ੈ॥੩॥ 

ਤਿ ਤੀਰਥ ਹਮ ਨਵ ਖਿੰਡ ਦੇਖ ੇਹਿ ਪਿਣ ਿਾਿਾਰਾ ॥ 

ਲੈ ਕ ੈਤਕਿੀ ਤਲੋਤਣ ਲਾਗਾ ਘਿ ਹੀ ਮਤਹ ਵਣਿਾਰਾ ॥੪॥ 

ਿੇਤਾ ਸਮਿੁੰਦੁ ਸਾਗਰੁ ਨੀਤਰ ਿਤਰਆ ਤੇਤ ੇਅਉਗਣ ਹਮਾਰ ੇ॥ 

ਦਇਆ ਕਰਹੁ ਤਕਛੁ ਤਮਹਰ ਉਪਾਵਹੁ ਡੁਿਦੇ ਪਥਰ ਤਾਰੇ ॥੫॥ 

ਿੀਅਿਾ ਅਗਤਨ ਿਰਾਿਤਰ ਤਪੈ ਿੀਤਤਰ ਵਗੈ ਕਾਤੀ ॥ 

ਪਰਣਵਤਤ ਨਾਨਕੁ ਹੁਕਮੁ ਪਛਾਣ ੈਸੁਖੁ ਹੋਵ ੈਤਦਨੁ ਰਾਤੀ ॥੬॥੫॥੧੭॥ 
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ਿੇਤੇ ਿਤਨ ਕਰਤ ਤੇ ਡੂਿ ੇਿਵ ਸਾਗਰੁ ਨਹੀ ਤਾਤਰਓ ਰੇ ॥ 
 

ਗਉਿੀ ਕਿੀਰ ਿੀਉ ॥ (335-12) 

ਿੇਤੇ ਿਤਨ ਕਰਤ ਤੇ ਡੂਿ ੇਿਵ ਸਾਗਰੁ ਨਹੀ ਤਾਤਰਓ ਰੇ ॥ 

ਕਰਮ ਧਰਮ ਕਰਤੇ ਿਹੁ ਸਿੰਿਮ ਅਹਿੰਿੁਤਧ ਮਨੁ ਿਾਤਰਓ ਰੇ ॥੧॥ 

ਸਾਸ ਗਰਾਸ ਕ ੋਦਾਤੋ ਿਾਕੁਰੁ ਸ ੋਤਕਉ ਮਨਹੁ ਤਿਸਾਤਰਓ ਰੇ ॥ 

ਹੀਰਾ ਲਾਲ ੁਅਮੋਲੁ ਿਨਮੁ ਹੈ ਕਉਡੀ ਿਦਲੈ ਹਾਤਰਓ ਰ ੇ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਤਤਰਸਨਾ ਤਤਰਖਾ ਿੂਖ ਿਰਤਮ ਲਾਗੀ ਤਹਰਦੈ ਨਾਤਹ ਿੀਚਾਤਰਓ ਰੇ ॥ 

ਉਨਮਤ ਮਾਨ ਤਹਤਰਓ ਮਨ ਮਾਹੀ ਗੁਰ ਕਾ ਸਿਦੁ ਨ ਧਾਤਰਓ ਰੇ ॥੨॥ 

ਸੁਆਦ ਲੁਿਤ ਇਿੰਦਰੀ ਰਸ ਪਰਤੇਰਓ ਮਦ ਰਸ ਲੈਤ ਤਿਕਾਤਰਓ ਰੇ ॥ 

ਕਰਮ ਿਾਗ ਸਿੰਤਨ ਸਿੰਗਾਨੇ ਕਾਸਿ ਲੋਹ ਉਧਾਤਰਓ ਰ ੇ॥੩॥ 

ਧਾਵਤ ਿੋਤਨ ਿਨਮ ਿਰਤਮ ਥਾਕ ੇਅਿ ਦੁਖ ਕਤਰ ਹਮ ਹਾਤਰਓ ਰ ੇ॥ 

ਕਤਹ ਕਿੀਰ ਗੁਰ ਤਮਲਤ ਮਹਾ ਰਸੁ ਪਰਮੇ ਿਗਤਤ ਤਨਸਤਾਤਰਓ ਰੇ ॥੪॥੧॥੫॥੫੬॥ 
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ਿੈ ਕਾਰਤਣ ਿੇਦ ਿਰਹਮੈ ਉਚਰ ੇਸਿੰਕਤਰ ਛੋਡੀ ਮਾਇਆ ॥ 
 

ਪਰਿਾਤੀ ਮਹਲਾ ੧ ॥ (1328-3) 

ਿ ੈਕਾਰਤਣ ਿੇਦ ਿਰਹਮੈ ਉਚਰੇ ਸਿੰਕਤਰ ਛੋਡੀ ਮਾਇਆ ॥ 

ਿ ੈਕਾਰਤਣ ਤਸਧ ਿਏ ਉਦਾਸੀ ਦੇਵੀ ਮਰਮੁ ਨ ਪਾਇਆ ॥੧॥ 

ਿਾਿਾ ਮਤਨ ਸਾਚਾ ਮੁਤਖ ਸਾਚਾ ਕਹੀਐ ਤਰੀਐ ਸਾਚਾ ਹੋਈ ॥ 

ਦੁਸਮਨ ੁਦੂਖੁ ਨ ਆਵੈ ਨੇਿੈ ਹਤਰ ਮਤਤ ਪਾਵ ੈਕੋਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਅਗਤਨ ਤਿਿੰਿ ਪਵਣ ੈਕੀ ਿਾਣੀ ਤੀਤਨ ਨਾਮ ਕੇ ਦਾਸਾ ॥ 

ਤੇ ਤਸਕਰ ਿ ੋਨਾਮੁ ਨ ਲੇਵਤਹ ਵਾਸਤਹ ਕੋਿ ਪਿੰਚਾਸਾ ॥੨॥ 

ਿੇ ਕੋ ਏਕ ਕਰ ੈਚਿੰਤਗਆਈ ਮਤਨ ਤਚਤਤ ਿਹੁਤੁ ਿਫਾਵੈ ॥ 

ਏਤੇ ਗੁਣ ਏਤੀਆ ਚਿੰਤਗਆਈਆ ਦੇਇ ਨ ਪਛੋਤਾਵੈ ॥੩॥ 

ਤੁਧੁ ਸਾਲਾਹਤਨ ਤਤਨ ਧਨੁ ਪਲੈ ਨਾਨਕ ਕਾ ਧਨੁ ਸੋਈ ॥ 

ਿੇ ਕੋ ਿੀਉ ਕਹੈ ਓਨਾ ਕਉ ਿਮ ਕੀ ਤਲਿ ਨ ਹੋਈ ॥੪॥੩॥ 
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ਿੈਸਾ ਿਾਲਕੁ ਿਾਇ ਸੁਿਾਈ ਲਖ ਅਪਰਾਧ ਕਮਾਵ ੈ॥ 
 

ਸਰੋਤਿ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (624-14) 

ਗਈ ਿਹੋਿੁ ਿਿੰਦੀ ਛੋਿੁ ਤਨਰਿੰਕਾਰੁ ਦੁਖਦਾਰੀ ॥ 

ਕਰਮੁ ਨ ਿਾਣਾ ਧਰਮ ੁਨ ਿਾਣਾ ਲੋਿੀ ਮਾਇਆਧਾਰੀ ॥ 

ਨਾਮੁ ਪਤਰਓ ਿਗਤ ੁਗੋਤਵਿੰਦ ਕਾ ਇਹ ਰਾਖਹੁ ਪੈਿ ਤਮੁਾਰੀ ॥੧॥ 

ਹਤਰ ਿੀਉ ਤਨਮਾਤਣਆ ਤੂ ਮਾਣੁ ॥ 

ਤਨਚੀਤਿਆ ਚੀਿ ਕਰੇ ਮੇਰਾ ਗੋਤਵਿੰਦ ੁਤੇਰੀ ਕੁਦਰਤਤ ਕਉ ਕੁਰਿਾਣੁ ॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਿਸੈਾ ਿਾਲਕੁ ਿਾਇ ਸੁਿਾਈ ਲਖ ਅਪਰਾਧ ਕਮਾਵੈ ॥ 

ਕਤਰ ਉਪਦੇਸੁ ਤਝਿਕੇ ਿਹੁ ਿਾਤੀ ਿਹੁਤਿ ਤਪਤਾ ਗਤਲ ਲਾਵ ੈ॥ 

ਤਪਛਲੇ ਅਉਗੁਣ ਿਖਤਸ ਲਏ ਪਰਿੁ ਆਗ ੈਮਾਰਤਗ ਪਾਵ ੈ॥੨॥ 

ਹਤਰ ਅਿੰਤਰਿਾਮੀ ਸਿ ਤਿਤਧ ਿਾਣ ੈਤਾ ਤਕਸ ੁਪਤਹ ਆਤਖ ਸਣੁਾਈਐ ॥ 

ਕਹਣ ੈਕਥਤਨ ਨ ਿੀਿ ੈਗੋਤਿਿੰਦੁ ਹਤਰ ਿਾਵੈ ਪੈਿ ਰਖਾਈਐ ॥ 

ਅਵਰ ਓਿ ਮੈ ਸਗਲੀ ਦੇਖੀ ਇਕ ਤੇਰੀ ਓਿ ਰਹਾਈਐ ॥੩॥ 

ਹੋਇ ਦਇਆਲ ੁਤਕਰਪਾਲੁ ਪਰਿ ੁਿਾਕੁਰੁ ਆਪ ੇਸੁਣ ੈਿਨੇਿੰਤੀ ॥ 

ਪੂਰਾ ਸਤਗੁਰੁ ਮੇਤਲ ਤਮਲਾਵੈ ਸਿ ਚੂਕੈ ਮਨ ਕੀ ਤਚਿੰਤੀ ॥ 

ਹਤਰ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਅਵਖਦੁ ਮੁਤਖ ਪਾਇਆ ਿਨ ਨਾਨਕ ਸਤੁਖ ਵਸਿੰਤੀ ॥੪॥੧੨॥੬੨॥ 
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ਿੈਸੀ ਿੂਖ ੇਪਰੀਤਤ ਅਨਾਿ ॥ 
 

ਿੈਰਉ ਨਾਮਦੇਉ ਿੀਉ ਘਰੁ ੨     (1164-12) 

ਿਸੈੀ ਿੂਖੇ ਪਰੀਤਤ ਅਨਾਿ ॥ 

ਤਤਰਖਾਵਿੰਤ ਿਲ ਸੇਤੀ ਕਾਿ ॥ 

ਿਸੈੀ ਮੂਿ ਕੁਿਿੰਿ ਪਰਾਇਣ ॥ 

ਐਸੀ ਨਾਮੇ ਪਰੀਤਤ ਨਰਾਇਣ ॥੧॥ 

ਨਾਮੇ ਪਰੀਤਤ ਨਾਰਾਇਣ ਲਾਗੀ ॥ 

ਸਹਿ ਸੁਿਾਇ ਿਇਓ ਿੈਰਾਗੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਿਸੈੀ ਪਰ ਪੁਰਖਾ ਰਤ ਨਾਰੀ ॥ 

ਲੋਿੀ ਨਰੁ ਧਨ ਕਾ ਤਹਤਕਾਰੀ ॥ 

ਕਾਮੀ ਪੁਰਖ ਕਾਮਨੀ ਤਪਆਰੀ ॥ 

ਐਸੀ ਨਾਮੇ ਪਰੀਤਤ ਮੁਰਾਰੀ ॥੨॥ 

ਸਾਈ ਪਰੀਤਤ ਤਿ ਆਪ ੇਲਾਏ ॥ 

ਗੁਰ ਪਰਸਾਦੀ ਦੁਤਿਧਾ ਿਾਏ ॥ 

ਕਿਹੁ ਨ ਤੂਿਤਸ ਰਤਹਆ ਸਮਾਇ ॥ 

ਨਾਮੇ ਤਚਤੁ ਲਾਇਆ ਸਤਚ ਨਾਇ ॥੩॥ 

ਿਸੈੀ ਪਰੀਤਤ ਿਾਤਰਕ ਅਰੁ ਮਾਤਾ ॥ 

ਐਸਾ ਹਤਰ ਸੇਤੀ ਮਨ ੁਰਾਤਾ ॥ 

ਪਰਣਵੈ ਨਾਮਦੇਉ ਲਾਗੀ ਪਰੀਤਤ ॥ 

ਗੋਤਿਦੁ ਿਸੈ ਹਮਾਰ ੈਚੀਤਤ ॥੪॥੧॥੭॥ 
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ਿੈਸੀ ਮੈ ਆਵ ੈਖਸਮ ਕੀ ਿਾਣੀ ਤੈਸਿਾ ਕਰੀ ਤਗਆਨੁ ਵੇ ਲਾਲੋ ॥ 
 

ਤਤਲਿੰਗ ਮਹਲਾ ੧ ॥ (722-16) 

ਿਸੈੀ ਮੈ ਆਵ ੈਖਸਮ ਕੀ ਿਾਣੀ ਤੈਸਿਾ ਕਰੀ ਤਗਆਨੁ ਵੇ ਲਾਲੋ ॥ 

ਪਾਪ ਕੀ ਿਿੰਞ ਲ ੈਕਾਿਲਹੁ ਧਾਇਆ ਿੋਰੀ ਮਿੰਗ ੈਦਾਨ ੁਵੇ ਲਾਲ ੋ॥ 

ਸਰਮੁ ਧਰਮ ੁਦੁਇ ਛਤਪ ਖਲੋਏ ਕੂਿੁ ਤਫਰ ੈਪਰਧਾਨੁ ਵੇ ਲਾਲੋ ॥ 

ਕਾਿੀਆ ਿਾਮਣਾ ਕੀ ਗਲ ਥਕੀ ਅਗਦੁ ਪਿੈ ਸੈਤਾਨੁ ਵੇ ਲਾਲੋ ॥ 

ਮੁਸਲਮਾਨੀਆ ਪਿਤਹ ਕਤੇਿਾ ਕਸਿ ਮਤਹ ਕਰਤਹ ਖੁਦਾਇ ਵੇ ਲਾਲੋ ॥ 

ਿਾਤਤ ਸਨਾਤੀ ਹਤੋਰ ਤਹਦਵਾਣੀਆ ਏਤਹ ਿੀ ਲੇਖੈ ਲਾਇ ਵ ੇਲਾਲੋ ॥ 

ਖੂਨ ਕੇ ਸੋਤਹਲ ੇਗਾਵੀਅਤਹ ਨਾਨਕ ਰਤੁ ਕਾ ਕੁਿੰਗੂ ਪਾਇ ਵੇ ਲਾਲੋ ॥੧॥ 

ਸਾਤਹਿ ਕੇ ਗੁਣ ਨਾਨਕ ੁਗਾਵ ੈਮਾਸ ਪੁਰੀ ਤਵਤਚ ਆਖੁ ਮਸੋਲਾ ॥ 

ਤਿਤਨ ਉਪਾਈ ਰਿੰਤਗ ਰਵਾਈ ਿੈਿਾ ਵੇਖੈ ਵਤਖ ਇਕੇਲਾ ॥ 

ਸਚਾ ਸ ੋਸਾਤਹਿੁ ਸਚੁ ਤਪਾਵਸ ੁਸਚਿਾ ਤਨਆਉ ਕਰਗੇੁ ਮਸਲੋਾ ॥ 

ਕਾਇਆ ਕਪਿੁ ਿੁਕੁ ਿੁਕੁ ਹੋਸੀ ਤਹਦੁਸਤਾਨੁ ਸਮਾਲਸੀ ਿੋਲਾ ॥ 

ਆਵਤਨ ਅਿਤਰ ੈਿਾਤਨ ਸਤਾਨਵੈ ਹੋਰੁ ਿੀ ਉਿਸੀ ਮਰਦ ਕਾ ਚੇਲਾ ॥ 

ਸਚ ਕੀ ਿਾਣੀ ਨਾਨਕੁ ਆਖੈ ਸਚੁ ਸੁਣਾਇਸੀ ਸਚ ਕੀ ਿਲੇਾ ॥੨॥੩॥੫॥ 
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ਿੈਸੇ ਗੋਇਤਲ ਗੋਇਲੀ ਤੈਸ ੇਸਿੰਸਾਰਾ ॥ 
 

ਆਸਾ ਕਾਫੀ ਮਹਲਾ ੧ ਘਰੁ ੮ ਅਸਿਪਦੀਆ ॥ (418-7) 

ਿਸੈੇ ਗੋਇਤਲ ਗੋਇਲੀ ਤੈਸ ੇਸਿੰਸਾਰਾ ॥ 

ਕੂਿੁ ਕਮਾਵਤਹ ਆਦਮੀ ਿਾਂਧਤਹ ਘਰ ਿਾਰਾ ॥੧॥ 

ਿਾਗਹੁ ਿਾਗਹੁ ਸਤੂਤਹੋ ਚਤਲਆ ਵਣਿਾਰਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਨੀਤ ਨੀਤ ਘਰ ਿਾਂਧੀਅਤਹ ਿੇ ਰਹਣਾ ਹੋਈ ॥ 

ਤਪਿੰਡ ੁਪਵ ੈਿੀਉ ਚਲਸੀ ਿ ੇਿਾਣ ੈਕੋਈ ॥੨॥ 

ਓਹੀ ਓਹੀ ਤਕਆ ਕਰਹੁ ਹੈ ਹਸੋੀ ਸੋਈ ॥ 

ਤੁਮ ਰੋਵਹਗੁੇ ਓਸ ਨ ੋਤੁਮਹ ਕਉ ਕਉਣੁ ਰਈੋ ॥੩॥ 

ਧਿੰਧਾ ਤਪਤਿਹੁ ਿਾਈਹ ੋਤੁਮਹ ਕੂਿੁ ਕਮਾਵਹੁ ॥ 

ਓਹੁ ਨ ਸੁਣਈ ਕਤ ਹੀ ਤੁਮਹ ਲਕੋ ਸੁਣਾਵਹੁ ॥੪॥ 

ਤਿਸ ਤ ੇਸੁਤਾ ਨਾਨਕਾ ਿਾਗਾਏ ਸੋਈ ॥ 

ਿੇ ਘਰੁ ਿੂਝ ੈਆਪਣਾ ਤਾਂ ਨੀਦ ਨ ਹੋਈ ॥੫॥ 

ਿੇ ਚਲਦਾ ਲ ੈਚਤਲਆ ਤਕਛੁ ਸਿੰਪੈ ਨਾਲ ੇ॥ 

ਤਾ ਧਨ ੁਸਿੰਚਹੁ ਦੇਤਖ ਕੈ ਿੂਝਹੁ ਿੀਚਾਰੇ ॥੬॥ 

ਵਣਿੁ ਕਰਹੁ ਮਖਸੂਦੁ ਲੈਹੁ ਮਤ ਪਛੋਤਾਵਹੁ ॥ 

ਅਉਗਣ ਛੋਡਹੁ ਗੁਣ ਕਰਹੁ ਐਸੇ ਤਤ ੁਪਰਾਵਹੁ ॥੭॥ 

ਧਰਮੁ ਿੂਤਮ ਸਤੁ ਿੀਿੁ ਕਤਰ ਐਸੀ ਤਕਰਸ ਕਮਾਵਹੁ ॥ 

ਤਾਂ ਵਾਪਾਰੀ ਿਾਣੀਅਹੁ ਲਾਹਾ ਲੈ ਿਾਵਹੁ ॥੮॥ 

ਕਰਮੁ ਹੋਵੈ ਸਤਤਗੁਰੁ ਤਮਲੈ ਿੂਝ ੈਿੀਚਾਰਾ ॥ 

ਨਾਮੁ ਵਖਾਣ ੈਸੁਣੇ ਨਾਮੁ ਨਾਮੇ ਤਿਉਹਾਰਾ ॥੯॥ 

ਤਿਉ ਲਾਹਾ ਤੋਿਾ ਤਤਵੈ ਵਾਿ ਚਲਦੀ ਆਈ ॥ 

ਿੋ ਤਤਸ ੁਿਾਵੈ ਨਾਨਕਾ ਸਾਈ ਵਤਡਆਈ ॥੧੦॥੧੩॥ 
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ਿੋ ਇਸ ੁਮਾਰੇ ਸੋਈ ਸੂਰਾ ॥ 
 

ਗਉਿੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (237-17) 

ਿੋ ਇਸ ੁਮਾਰ ੇਸੋਈ ਸੂਰਾ ॥ 
ਿੋ ਇਸ ੁਮਾਰ ੇਸੋਈ ਪੂਰਾ ॥ 
ਿੋ ਇਸ ੁਮਾਰ ੇਤਤਸਤਹ ਵਤਡਆਈ ॥ 
ਿੋ ਇਸ ੁਮਾਰ ੇਤਤਸ ਕਾ ਦੁਖ ੁਿਾਈ ॥੧॥ 
ਐਸਾ ਕੋਇ ਤਿ ਦਤੁਿਧਾ ਮਾਤਰ ਗਵਾਵ ੈ॥ 
ਇਸਤਹ ਮਾਤਰ ਰਾਿ ਿਗੋੁ ਕਮਾਵੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
ਿੋ ਇਸ ੁਮਾਰ ੇਤਤਸ ਕਉ ਿਉ ਨਾਤਹ ॥ 
ਿੋ ਇਸ ੁਮਾਰ ੇਸ ੁਨਾਤਮ ਸਮਾਤਹ ॥ 
ਿੋ ਇਸ ੁਮਾਰ ੇਤਤਸ ਕੀ ਤਤਰਸਨਾ ਿੁਝੈ ॥ 
ਿੋ ਇਸ ੁਮਾਰ ੇਸ ੁਦਰਗਹ ਤਸਝ ੈ॥੨॥ 
ਿੋ ਇਸ ੁਮਾਰ ੇਸੋ ਧਨਵਿੰਤਾ ॥ 
ਿੋ ਇਸ ੁਮਾਰੇ ਸੋ ਪਤਤਵਿੰਤਾ ॥ 
ਿੋ ਇਸ ੁਮਾਰ ੇਸੋਈ ਿਤੀ ॥ 
ਿੋ ਇਸ ੁਮਾਰ ੇਤਤਸੁ ਹੋਵ ੈਗਤੀ ॥੩॥ 
ਿੋ ਇਸ ੁਮਾਰ ੇਤਤਸ ਕਾ ਆਇਆ ਗਨੀ ॥ 
ਿੋ ਇਸ ੁਮਾਰ ੇਸ ੁਤਨਹਚਲੁ ਧਨੀ ॥ 
ਿੋ ਇਸ ੁਮਾਰ ੇਸੋ ਵਡਿਾਗਾ ॥ 
ਿੋ ਇਸ ੁਮਾਰ ੇਸ ੁਅਨਤਦਨ ੁਿਾਗਾ ॥੪॥ 
ਿੋ ਇਸ ੁਮਾਰ ੇਸ ੁਿੀਵਨ ਮੁਕਤਾ ॥ 
ਿੋ ਇਸ ੁਮਾਰ ੇਤਤਸ ਕੀ ਤਨਰਮਲ ਿੁਗਤਾ ॥ 
ਿੋ ਇਸ ੁਮਾਰ ੇਸੋਈ ਸੁਤਗਆਨੀ ॥ 
ਿੋ ਇਸ ੁਮਾਰ ੇਸ ੁਸਹਿ ਤਧਆਨੀ ॥੫॥ 
ਇਸੁ ਮਾਰੀ ਤਿਨੁ ਥਾਇ ਨ ਪਰ ੈ॥ 
ਕੋਤਿ ਕਰਮ ਿਾਪ ਤਪ ਕਰ ੈ॥ 
ਇਸੁ ਮਾਰੀ ਤਿਨੁ ਿਨਮੁ ਨ ਤਮਿ ੈ॥ 
ਇਸੁ ਮਾਰੀ ਤਿਨੁ ਿਮ ਤੇ ਨਹੀ ਛੁਿੈ ॥੬॥ 
ਇਸੁ ਮਾਰੀ ਤਿਨੁ ਤਗਆਨ ੁਨ ਹੋਈ ॥ 
ਇਸੁ ਮਾਰੀ ਤਿਨੁ ਿੂਤਿ ਨ ਧੋਈ ॥ 
ਇਸੁ ਮਾਰੀ ਤਿਨੁ ਸਿ ੁਤਕਛ ੁਮਲੈਾ ॥ 
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ਇਸੁ ਮਾਰੀ ਤਿਨੁ ਸਿ ੁਤਕਛ ੁਿਉਲਾ ॥੭॥ 
ਿਾ ਕਉ ਿਏ ਤਿਪਾਲ ਤਿਪਾ ਤਨਤਧ ॥ 
ਤਤਸੁ ਿਈ ਖਲਾਸੀ ਹੋਈ ਸਗਲ ਤਸਤਧ ॥ 
ਗੁਤਰ ਦਤੁਿਧਾ ਿਾ ਕੀ ਹੈ ਮਾਰੀ ॥ 
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਸ ੋਿਰਹਮ ਿੀਚਾਰੀ ॥੮॥੫॥ 
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ਿੋ ਸਾਤਹਿ ਤੇਰ ੈਮਤਨ ਿਾਵ ੈ॥ 
 

ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (100-7) 

ਤਸਫਤਤ ਸਾਲਾਹਣੁ ਤੇਰਾ ਹੁਕਮੁ ਰਿਾਈ ॥ 

ਸੋ ਤਗਆਨ ੁਤਧਆਨੁ ਿ ੋਤੁਧੁ ਿਾਈ ॥ 

ਸੋਈ ਿਪੁ ਿ ੋਪਰਿ ਿੀਉ ਿਾਵ ੈਿਾਣ ੈਪੂਰ ਤਗਆਨਾ ਿੀਉ ॥੧॥ 

ਅਿੰਤਮਰਤ ੁਨਾਮੁ ਤੇਰਾ ਸੋਈ ਗਾਵੈ ॥ 

ਿੋ ਸਾਤਹਿ ਤੇਰ ੈਮਤਨ ਿਾਵੈ ॥ 

ਤੂਿੰ ਸਿੰਤਨ ਕਾ ਸਿੰਤ ਤਮੁਾਰ ੇਸਿੰਤ ਸਾਤਹਿ ਮਨ ੁਮਾਨਾ ਿੀਉ ॥੨॥ 

ਤੂਿੰ ਸਿੰਤਨ ਕੀ ਕਰਤਹ ਪਰਤਤਪਾਲਾ ॥ 

ਸਿੰਤ ਖੇਲਤਹ ਤੁਮ ਸਿੰਤਗ ਗੋਪਾਲਾ ॥ 

ਅਪੁਨ ੇਸਿੰਤ ਤੁਧੁ ਖਰੇ ਤਪਆਰ ੇਤੂ ਸਿੰਤਨ ਕ ੇਪਰਾਨਾ ਿੀਉ ॥੩॥ 

ਉਨ ਸਿੰਤਨ ਕੈ ਮੇਰਾ ਮਨ ੁਕੁਰਿਾਨ ੇ॥ 

ਤਿਨ ਤੂਿੰ ਿਾਤਾ ਿੋ ਤੁਧੁ ਮਤਨ ਿਾਨੇ ॥ 

ਤਤਨ ਕੈ ਸਿੰਤਗ ਸਦਾ ਸੁਖੁ ਪਾਇਆ ਹਤਰ ਰਸ ਨਾਨਕ ਤਤਰਪਤਤ ਅਘਾਨਾ ਿੀਉ ॥੪॥੧੩॥੨੦॥ 
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ਿੋ ਹਮਰੀ ਤਿਤਧ ਹੋਤੀ ਮੇਰ ੇਸਤਤਗਰੁਾ ਸਾ ਤਿਤਧ ਤੁਮ ਹਤਰ ਿਾਣਹੁ ਆਪ ੇ॥ 
 

ਗਉਿੀ ਿੈਰਾਗਤਣ ਮਹਲਾ ੪ ॥   (167-3) 

ਹਮਰੈ ਮਤਨ ਤਚਤਤ ਹਤਰ ਆਸ ਤਨਤ ਤਕਉ ਦੇਖਾ ਹਤਰ ਦਰਸੁ ਤੁਮਾਰਾ ॥ 

ਤਿਤਨ ਪਰੀਤਤ ਲਾਈ ਸੋ ਿਾਣਤਾ ਹਮਰੈ ਮਤਨ ਤਚਤਤ ਹਤਰ ਿਹੁਤੁ ਤਪਆਰਾ ॥ 

ਹਉ ਕੁਰਿਾਨੀ ਗੁਰ ਆਪਣੇ ਤਿਤਨ ਤਵਛੁਤਿਆ ਮੇਤਲਆ ਮੇਰਾ ਤਸਰਿਨਹਾਰਾ ॥੧॥ 

ਮੇਰੇ ਰਾਮ ਹਮ ਪਾਪੀ ਸਰਤਣ ਪਰੇ ਹਤਰ ਦੁਆਤਰ ॥ 

ਮਤੁ ਤਨਰਗੁਣ ਹਮ ਮੇਲ ੈਕਿਹੂਿੰ ਅਪੁਨੀ ਤਕਰਪਾ ਧਾਤਰ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਹਮਰੇ ਅਵਗੁਣ ਿਹੁਤੁ ਿਹੁਤੁ ਹੈ ਿਹੁ ਿਾਰ ਿਾਰ ਹਤਰ ਗਣਤ ਨ ਆਵ ੈ॥ 

ਤੂਿੰ ਗੁਣਵਿੰਤਾ ਹਤਰ ਹਤਰ ਦਇਆਲੁ ਹਤਰ ਆਪ ੇਿਖਤਸ ਲੈਤਹ ਹਤਰ ਿਾਵੈ ॥ 

ਹਮ ਅਪਰਾਧੀ ਰਾਖ ੇਗੁਰ ਸਿੰਗਤੀ ਉਪਦੇਸ ੁਦੀਓ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਛਡਾਵੈ ॥੨॥ 

ਤੁਮਰੇ ਗੁਣ ਤਕਆ ਕਹਾ ਮੇਰ ੇਸਤਤਗੁਰਾ ਿਿ ਗੁਰ ੁਿੋਲਹ ਤਿ ਤਿਸਮੁ ਹਇੋ ਿਾਇ ॥ 

ਹਮ ਿਸੈੇ ਅਪਰਾਧੀ ਅਵਰ ੁਕਈੋ ਰਾਖ ੈਿਸੈ ੇਹਮ ਸਤਤਗੁਤਰ ਰਾਤਖ ਲੀਏ ਛਡਾਇ ॥ 

ਤੂਿੰ ਗੁਰੁ ਤਪਤਾ ਤਿੰਹੈ ਗੁਰੁ ਮਾਤਾ ਤੂਿੰ ਗੁਰੁ ਿਿੰਧਪੁ ਮੇਰਾ ਸਖਾ ਸਖਾਇ ॥੩॥ 

ਿੋ ਹਮਰੀ ਤਿਤਧ ਹੋਤੀ ਮੇਰੇ ਸਤਤਗੁਰਾ ਸਾ ਤਿਤਧ ਤੁਮ ਹਤਰ ਿਾਣਹੁ ਆਪੇ ॥ 

ਹਮ ਰੁਲਤੇ ਤਫਰਤੇ ਕਈੋ ਿਾਤ ਨ ਪਛੂਤਾ ਗੁਰ ਸਤਤਗੁਰ ਸਿੰਤਗ ਕੀਰੇ ਹਮ ਥਾਪ ੇ॥ 

ਧਿੰਨੁ ਧਿੰਨੁ ਗੁਰ ੂਨਾਨਕ ਿਨ ਕੇਰਾ ਤਿਤੁ ਤਮਤਲਐ ਚੂਕੇ ਸਤਿ ਸੋਗ ਸਿੰਤਾਪੇ ॥੪॥੫॥੧੧॥੪੯॥ 
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ਿੋ ਹਤਰ ਸੇਵਤਹ ਸਿੰਤ ਿਗਤ ਤਤਨ ਕੇ ਸਤਿ ਪਾਪ ਤਨਵਾਰੀ ॥ 
 

ਧਨਾਸਰੀ ਮਹਲਾ ੪ ਘਰੁ ੧ ਚਉਪਦੇ     (666-14) 

ਿੋ ਹਤਰ ਸੇਵਤਹ ਸਿੰਤ ਿਗਤ ਤਤਨ ਕ ੇਸਤਿ ਪਾਪ ਤਨਵਾਰੀ ॥ 

ਹਮ ਊਪਤਰ ਤਕਰਪਾ ਕਤਰ ਸਆੁਮੀ ਰਖੁ ਸਿੰਗਤਤ ਤੁਮ ਿ ੁਤਪਆਰੀ ॥੧॥ 

ਹਤਰ ਗੁਣ ਕਤਹ ਨ ਸਕਉ ਿਨਵਾਰੀ ॥ 

ਹਮ ਪਾਪੀ ਪਾਥਰ ਨੀਤਰ ਡੁਿਤ ਕਤਰ ਤਕਰਪਾ ਪਾਖਣ ਹਮ ਤਾਰੀ ॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਿਨਮ ਿਨਮ ਕੇ ਲਾਗੇ ਤਿਖੁ ਮੋਰਚਾ ਲਤਗ ਸਿੰਗਤਤ ਸਾਧ ਸਵਾਰੀ ॥ 

ਤਿਉ ਕਿੰਚਨ ੁਿੈਸਿੰਤਤਰ ਤਾਇਓ ਮਲੁ ਕਾਿੀ ਕਤਿਤ ਉਤਾਰੀ ॥੨॥ 

ਹਤਰ ਹਤਰ ਿਪਨ ੁਿਪਉ ਤਦਨੁ ਰਾਤੀ ਿਤਪ ਹਤਰ ਹਤਰ ਹਤਰ ਉਤਰ ਧਾਰੀ ॥ 

ਹਤਰ ਹਤਰ ਹਤਰ ਅਉਖਧੁ ਿਤਗ ਪੂਰਾ ਿਤਪ ਹਤਰ ਹਤਰ ਹਉਮ ੈਮਾਰੀ ॥੩॥ 

ਹਤਰ ਹਤਰ ਅਗਮ ਅਗਾਤਧ ਿੋਤਧ ਅਪਰਿੰਪਰ ਪੁਰਖ ਅਪਾਰੀ ॥ 

ਿਨ ਕਉ ਤਿਪਾ ਕਰਹੁ ਿਗਿੀਵਨ ਿਨ ਨਾਨਕ ਪੈਿ ਸਵਾਰੀ ॥੪॥੧॥ 
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ਿੋ ਤਕਛੁ ਕਰ ੈਸਈੋ ਪਰਿ ਮਾਨਤਹ ਓਇ ਰਾਮ ਨਾਮ ਰਿੰਤਗ ਰਾਤੇ ॥ 
 

ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (748-2) 

ਿੋ ਤਕਛ ੁਕਰ ੈਸਈੋ ਪਰਿ ਮਾਨਤਹ ਓਇ ਰਾਮ ਨਾਮ ਰਿੰਤਗ ਰਾਤੇ ॥ 

ਤਤਨਹ ਕੀ ਸੋਿਾ ਸਿਨੀ ਥਾਈ ਤਿਨਹ ਪਰਿ ਕੇ ਚਰਣ ਪਰਾਤੇ ॥੧॥ 

ਮੇਰੇ ਰਾਮ ਹਤਰ ਸਿੰਤਾ ਿੇਵਡੁ ਨ ਕੋਈ ॥ 

ਿਗਤਾ ਿਤਣ ਆਈ ਪਰਿ ਅਪਨੇ ਤਸਉ ਿਤਲ ਥਤਲ ਮਹੀਅਤਲ ਸੋਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਕੋਤਿ ਅਪਰਾਧੀ ਸਿੰਤਸਿੰਤਗ ਉਧਰ ੈਿਮੁ ਤਾ ਕੈ ਨੇਤਿ ਨ ਆਵ ੈ॥ 

ਿਨਮ ਿਨਮ ਕਾ ਤਿਛਤੁਿਆ ਹਵੋੈ ਤਤਨਹ ਹਤਰ ਤਸਉ ਆਤਣ ਤਮਲਾਵੈ ॥੨॥ 

ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਿਰਮੁ ਿਉ ਕਾਿ ੈਸਿੰਤ ਸਰਤਣ ਿ ੋਆਵ ੈ॥ 

ਿੇਹਾ ਮਨੋਰਥ ੁਕਤਰ ਆਰਾਧੇ ਸੋ ਸਿੰਤਨ ਤੇ ਪਾਵੈ ॥੩॥ 

ਿਨ ਕੀ ਮਤਹਮਾ ਕੇਤਕ ਿਰਨਉ ਿੋ ਪਰਿ ਅਪਨੇ ਿਾਣ ੇ॥ 

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਸਤਤਗੁਰੁ ਿੇਤਿਆ ਸ ੇਸਿ ਤ ੇਿਏ ਤਨਕਾਣੇ ॥੪॥੪॥੫੧॥ 
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ਿੋ ਿਨ ਪਰਤਮਤਤ ਪਰਮਨ ੁਿਾਨਾ ॥ 
 

ਗਉਿੀ ਕਿੀਰ ਿੀ ॥ (325-8) 

ਿੋ ਿਨ ਪਰਤਮਤਤ ਪਰਮਨੁ ਿਾਨਾ ॥ 

ਿਾਤਨ ਹੀ ਿੈਕੁਿੰਿ ਸਮਾਨਾ ॥੧॥ 

ਨਾ ਿਾਨਾ ਿੈਕੁਿੰਿ ਕਹਾ ਹੀ ॥ 

ਿਾਨੁ ਿਾਨੁ ਸਤਿ ਕਹਤਹ ਤਹਾ ਹੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਕਹਨ ਕਹਾਵਨ ਨਹ ਪਤੀਅਈ ਹੈ ॥ 

ਤਉ ਮਨੁ ਮਾਨ ੈਿਾ ਤ ੇਹਉਮ ੈਿਈ ਹੈ ॥੨॥ 

ਿਿ ਲਗੁ ਮਤਨ ਿੈਕੁਿੰਿ ਕੀ ਆਸ ॥ 

ਤਿ ਲਗੁ ਹੋਇ ਨਹੀ ਚਰਨ ਤਨਵਾਸ ੁ॥੩॥ 

ਕਹੁ ਕਿੀਰ ਇਹ ਕਹੀਐ ਕਾਤਹ ॥ 

ਸਾਧਸਿੰਗਤਤ ਿੈਕੁਿੰਿ ੈਆਤਹ ॥੪॥੧੦॥ 
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ਿੋ ਿਨ ਲਤੇਹ ਖਸਮ ਕਾ ਨਾਉ ॥ 
 

ਗਉਿੀ ਕਿੀਰ ਿੀ ॥ (328-13) 

ਿੋ ਿਨ ਲੇਤਹ ਖਸਮ ਕਾ ਨਾਉ ॥ 

ਤਤਨ ਕੈ ਸਦ ਿਤਲਹਾਰ ੈਿਾਉ ॥੧॥ 

ਸੋ ਤਨਰਮਲੁ ਤਨਰਮਲ ਹਤਰ ਗਨੁ ਗਾਵੈ ॥ 

ਸੋ ਿਾਈ ਮੇਰ ੈਮਤਨ ਿਾਵ ੈ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਤਿਹ ਘਿ ਰਾਮੁ ਰਤਹਆ ਿਰਪਤੂਰ ॥ 

ਤਤਨ ਕੀ ਪਗ ਪਿੰਕਿ ਹਮ ਧੂਤਰ ॥੨॥ 

ਿਾਤਤ ਿੁਲਾਹਾ ਮਤਤ ਕਾ ਧੀਰੁ ॥ 

ਸਹਤਿ ਸਹਤਿ ਗੁਣ ਰਮੈ ਕਿੀਰੁ ॥੩॥੨੬॥ 
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ਿੋ ਿੋ ਕਥੈ ਸੁਨ ੈਹਤਰ ਕੀਰਤਨੁ ਤਾ ਕੀ ਦਰੁਮਤਤ ਨਾਸ ॥ 
 

ਕਾਨਿਾ ਮਹਲਾ ੫ ਘਰੁ ੩  (1300-9) 

ਕਥੀਐ ਸਿੰਤਸਿੰਤਗ ਪਰਿ ਤਗਆਨ ੁ॥ 

ਪੂਰਨ ਪਰਮ ਿਤੋਤ ਪਰਮੇਸੁਰ ਤਸਮਰਤ ਪਾਈਐ ਮਾਨ ੁ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਆਵਤ ਿਾਤ ਰਹ ੇਸਰਮ ਨਾਸ ੇਤਸਮਰਤ ਸਾਧ ੂਸਿੰਤਗ ॥ 

ਪਤਤਤ ਪੁਨੀਤ ਹੋਤਹ ਤਖਨ ਿੀਤਤਰ ਪਾਰਿਰਹਮ ਕੈ ਰਿੰਤਗ ॥੧॥ 

ਿੋ ਿੋ ਕਥੈ ਸਨੁੈ ਹਤਰ ਕੀਰਤਨੁ ਤਾ ਕੀ ਦੁਰਮਤਤ ਨਾਸ ॥ 

ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਪਾਵ ੈਨਾਨਕ ਪਰੂਨ ਹੋਵ ੈਆਸ ॥੨॥੧॥੧੨॥ 
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ਿੋ ਿੋ ਿੂਨੀ ਆਇਓ ਤਤਹ ਤਤਹ ਉਰਝਾਇਓ ਮਾਣਸ ਿਨਮੁ ਸਿੰਿੋਤਗ ਪਾਇਆ ॥ 
 

ਧਨਾਸਰੀ ਮਃ ੫ ਘਰੁ ੬ ਅਸਿਪਦੀ     (686-16) 

ਿੋ ਿੋ ਿੂਨੀ ਆਇਓ ਤਤਹ ਤਤਹ ਉਰਝਾਇਓ ਮਾਣਸ ਿਨਮੁ ਸਿੰਿੋਤਗ ਪਾਇਆ ॥ 

ਤਾਕੀ ਹੈ ਓਿ ਸਾਧ ਰਾਖਹੁ ਦ ੇਕਤਰ ਹਾਥ ਕਤਰ ਤਕਰਪਾ ਮੇਲਹ ੁਹਤਰ ਰਾਇਆ ॥੧॥ 

ਅਤਨਕ ਿਨਮ ਿਰਤਮ ਤਥਤਤ ਨਹੀ ਪਾਈ ॥ 

ਕਰਉ ਸਵੇਾ ਗੁਰ ਲਾਗਉ ਚਰਨ ਗੋਤਵਿੰਦ ਿੀ ਕਾ ਮਾਰਗੁ ਦੇਹ ੁਿੀ ਿਤਾਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਅਤਨਕ ਉਪਾਵ ਕਰਉ ਮਾਇਆ ਕਉ ਿਤਚਤਤ ਧਰਉ ਮੇਰੀ ਮੇਰੀ ਕਰਤ ਸਦ ਹੀ ਤਵਹਾਵੈ ॥ 

ਕੋਈ ਐਸ ੋਰ ੇਿੇਿ ੈਸਿੰਤੁ ਮੇਰੀ ਲਾਹੈ ਸਗਲ ਤਚਿੰਤ ਿਾਕੁਰ ਤਸਉ ਮੇਰਾ ਰਿੰਗੁ ਲਾਵੈ ॥੨॥ 

ਪਿੇ ਰ ੇਸਗਲ ਿੇਦ ਨਹ ਚੂਕੈ ਮਨ ਿੇਦ ਇਕੁ ਤਖਨੁ ਨ ਧੀਰਤਹ ਮੇਰ ੇਘਰ ਕੇ ਪਿੰਚਾ ॥ 

ਕੋਈ ਐਸ ੋਰ ੇਿਗਤੁ ਿ ੁਮਾਇਆ ਤੇ ਰਹਤੁ ਇਕੁ ਅਿੰਤਮਰਤ ਨਾਮੁ ਮੇਰ ੈਤਰਦੈ ਤਸਿੰਚਾ ॥੩॥ 

ਿੇਤੇ ਰ ੇਤੀਰਥ ਨਾਏ ਅਹਿੰਿੁਤਧ ਮੈਲੁ ਲਾਏ ਘਰ ਕੋ ਿਾਕੁਰੁ ਇਕੁ ਤਤਲ ੁਨ ਮਾਨੈ ॥ 

ਕਤਦ ਪਾਵਉ ਸਾਧਸਿੰਗੁ ਹਤਰ ਹਤਰ ਸਦਾ ਆਨਿੰਦੁ ਤਗਆਨ ਅਿੰਿਤਨ ਮੇਰਾ ਮਨ ੁਇਸਨਾਨ ੈ॥੪॥ 

ਸਗਲ ਅਸਰਮ ਕੀਨ ੇਮਨੂਆ ਨਹ ਪਤੀਨ ੇਤਿਿੇਕਹੀਨ ਦੇਹੀ ਧੋਏ ॥ 

ਕੋਈ ਪਾਈਐ ਰ ੇਪੁਰਖ ੁਤਿਧਾਤਾ ਪਾਰਿਰਹਮ ਕੈ ਰਿੰਤਗ ਰਾਤਾ ਮੇਰੇ ਮਨ ਕੀ ਦੁਰਮਤਤ ਮਲ ੁਖਏੋ ॥੫॥ 

ਕਰਮ ਧਰਮ ਿੁਗਤਾ ਤਨਮਖ ਨ ਹੇਤੁ ਕਰਤਾ ਗਰਤਿ ਗਰਤਿ ਪਿੈ ਕਹੀ ਨ ਲੇਖੈ ॥ 

ਤਿਸੁ ਿੇਿੀਐ ਸਫਲ ਮੂਰਤਤ ਕਰ ੈਸਦਾ ਕੀਰਤਤ ਗੁਰ ਪਰਸਾਤਦ ਕੋਊ ਨੇਤਰਹੁ ਪੇਖੈ ॥੬॥ 

ਮਨਹਤਿ ਿ ੋਕਮਾਵ ੈਤਤਲੁ ਨ ਲੇਖੈ ਪਾਵ ੈਿਗੁਲ ਤਿਉ ਤਧਆਨ ੁਲਾਵੈ ਮਾਇਆ ਰੇ ਧਾਰੀ ॥ 

ਕੋਈ ਐਸ ੋਰ ੇਸੁਖਹ ਦਾਈ ਪਰਿ ਕੀ ਕਥਾ ਸੁਨਾਈ ਤਤਸੁ ਿੇਿੇ ਗਤਤ ਹੋਇ ਹਮਾਰੀ ॥੭॥ 

ਸੁਪਰਸਿੰਨ ਗੋਪਾਲ ਰਾਇ ਕਾਿ ੈਰੇ ਿਿੰਧਨ ਮਾਇ ਗੁਰ ਕੈ ਸਿਤਦ ਮੇਰਾ ਮਨ ੁਰਾਤਾ ॥ 

ਸਦਾ ਸਦਾ ਆਨਿੰਦੁ ਿੇਤਿਓ ਤਨਰਿੈ ਗੋਤਿਿੰਦ ੁਸੁਖ ਨਾਨਕ ਲਾਧ ੇਹਤਰ ਚਰਨ ਪਰਾਤਾ ॥੮॥ 

ਸਫਲ ਸਫਲ ਿਈ ਸਫਲ ਿਾਤਰਾ ॥ 

ਆਵਣ ਿਾਣ ਰਹੇ ਤਮਲ ੇਸਾਧਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ਦੂਿਾ ॥੧॥੩॥॥ 
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ਿੋ ਿੋ ਦੀਸ ੈਸ ੋਸ ੋਰੋਗੀ ॥ 
 

ਿੈਰਉ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (1140-16) 

ਹਉਮੈ ਰੋਗੁ ਮਾਨੁਖ ਕਉ ਦੀਨਾ ॥ 

ਕਾਮ ਰੋਤਗ ਮਗੈਲ ੁਿਤਸ ਲੀਨਾ ॥ 

ਤਦਰਸਤਿ ਰੋਤਗ ਪਤਚ ਮੁਏ ਪਤਿੰਗਾ ॥ 

ਨਾਦ ਰਤੋਗ ਖਤਪ ਗਏ ਕੁਰਿੰਗਾ ॥੧॥ 

ਿੋ ਿੋ ਦੀਸ ੈਸ ੋਸੋ ਰਗੋੀ ॥ 

ਰੋਗ ਰਤਹਤ ਮੇਰਾ ਸਤਤਗੁਰੁ ਿਗੋੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਤਿਹਵਾ ਰੋਤਗ ਮੀਨ ੁਗਰਤਸਆਨੋ ॥ 

ਿਾਸਨ ਰਤੋਗ ਿਵਰੁ ਤਿਨਸਾਨੋ ॥ 

ਹੇਤ ਰੋਗ ਕਾ ਸਗਲ ਸਿੰਸਾਰਾ ॥ 

ਤਤਰਤਿਤਧ ਰੋਗ ਮਤਹ ਿਧੇ ਤਿਕਾਰਾ ॥੨॥ 

ਰੋਗੇ ਮਰਤਾ ਰੋਗੇ ਿਨਮ ੈ॥ 

ਰੋਗੇ ਤਫਤਰ ਤਫਤਰ ਿੋਨੀ ਿਰਮੈ ॥ 

ਰੋਗ ਿਿੰਧ ਰਹਨੁ ਰਤੀ ਨ ਪਾਵੈ ॥ 

ਤਿਨੁ ਸਤਤਗੁਰ ਰੋਗੁ ਕਤਤਹ ਨ ਿਾਵੈ ॥੩॥ 

ਪਾਰਿਰਹਤਮ ਤਿਸੁ ਕੀਨੀ ਦਇਆ ॥ 

ਿਾਹ ਪਕਤਿ ਰੋਗਹੁ ਕਤਢ ਲਇਆ ॥ 

ਤੂਿੇ ਿਿੰਧਨ ਸਾਧਸਿੰਗੁ ਪਾਇਆ ॥ 

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਗੁਤਰ ਰੋਗੁ ਤਮਿਾਇਆ ॥੪॥੭॥੨੦॥ 
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ਿੋ ਤੇਰੀ ਸਰਣਾਈ ਹਤਰ ਿੀਉ ਤਤਨ ਤੂ ਰਾਖਨ ਿਗੋੁ ॥ 
 

ਪਰਿਾਤੀ ਮਹਲਾ ੩ ॥ (1333-17) 

ਿੋ ਤੇਰੀ ਸਰਣਾਈ ਹਤਰ ਿੀਉ ਤਤਨ ਤੂ ਰਾਖਨ ਿਗੋੁ ॥ 

ਤੁਧੁ ਿੇਵਡ ੁਮੈ ਅਵਰੁ ਨ ਸੂਝ ੈਨਾ ਕ ੋਹੋਆ ਨ ਹਗੋੁ ॥੧॥ 

ਹਤਰ ਿੀਉ ਸਦਾ ਤੇਰੀ ਸਰਣਾਈ ॥ 

ਤਿਉ ਿਾਵ ੈਤਤਉ ਰਾਖਹੁ ਮੇਰੇ ਸੁਆਮੀ ਏਹ ਤੇਰੀ ਵਤਡਆਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਿੋ ਤੇਰੀ ਸਰਣਾਈ ਹਤਰ ਿੀਉ ਤਤਨ ਕੀ ਕਰਤਹ ਪਰਤਤਪਾਲ ॥ 

ਆਤਪ ਤਿਪਾ ਕਤਰ ਰਾਖਹੁ ਹਤਰ ਿੀਉ ਪੋਤਹ ਨ ਸਕੈ ਿਮਕਾਲ ੁ॥੨॥ 

ਤੇਰੀ ਸਰਣਾਈ ਸਚੀ ਹਤਰ ਿੀਉ ਨਾ ਓਹ ਘਿ ੈਨ ਿਾਇ ॥ 

ਿੋ ਹਤਰ ਛੋਤਡ ਦੂਿੈ ਿਾਇ ਲਾਗੈ ਓਹੁ ਿਿੰਮੈ ਤ ੈਮਤਰ ਿਾਇ ॥੩॥ 

ਿੋ ਤੇਰੀ ਸਰਣਾਈ ਹਤਰ ਿੀਉ ਤਤਨਾ ਦੂਖ ਿੂਖ ਤਕਛ ੁਨਾਤਹ ॥ 

ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਸਲਾਤਹ ਸਦਾ ਤ ੂਸਚੈ ਸਿਤਦ ਸਮਾਤਹ ॥੪॥੪॥ 
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ਿੋ ਤਦਨ ਆਵਤਹ ਸੋ ਤਦਨ ਿਾਹੀ ॥ 
 

ਸੂਹੀ ਰਤਵਦਾਸ ਿੀਉ ॥ (793-18) 

ਿੋ ਤਦਨ ਆਵਤਹ ਸੋ ਤਦਨ ਿਾਹੀ ॥ 

ਕਰਨਾ ਕੂਚੁ ਰਹਨੁ ਤਥਰੁ ਨਾਹੀ ॥ 

ਸਿੰਗੁ ਚਲਤ ਹੈ ਹਮ ਿੀ ਚਲਨਾ ॥ 

ਦੂਤਰ ਗਵਨੁ ਤਸਰ ਊਪਤਰ ਮਰਨਾ ॥੧॥ 

ਤਕਆ ਤੂ ਸੋਇਆ ਿਾਗੁ ਇਆਨਾ ॥ 

ਤੈ ਿੀਵਨ ੁਿਤਗ ਸਚੁ ਕਤਰ ਿਾਨਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਤਿਤਨ ਿੀਉ ਦੀਆ ਸੁ ਤਰਿਕੁ ਅਿੰਿਰਾਵੈ ॥ 

ਸਿ ਘਿ ਿੀਤਤਰ ਹਾਿੁ ਚਲਾਵ ੈ॥ 

ਕਤਰ ਿਿੰਤਦਗੀ ਛਾਤਡ ਮੈ ਮੇਰਾ ॥ 

ਤਹਰਦੈ ਨਾਮੁ ਸਮਹਾਤਰ ਸਵੇਰਾ ॥੨॥ 

ਿਨਮੁ ਤਸਰਾਨੋ ਪਿੰਥੁ ਨ ਸਵਾਰਾ ॥ 

ਸਾਂਝ ਪਰੀ ਦਹ ਤਦਸ ਅਿੰਤਧਆਰਾ ॥ 

ਕਤਹ ਰਤਵਦਾਸ ਤਨਦਾਤਨ ਤਦਵਾਨੇ ॥ 

ਚੇਤਤਸ ਨਾਹੀ ਦੁਨੀਆ ਫਨ ਖਾਨੇ ॥੩॥੨॥ 
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ਿੋ ਦੀਸ ੈਗੁਰਤਸਖਿਾ ਤਤਸ ੁਤਨਤਵ ਤਨਤਵ ਲਾਗਉ ਪਾਇ ਿੀਉ ॥ 
 

ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੫ ਗੁਣਵਿੰਤੀ ॥ (763-1) 

ਿੋ ਦੀਸੈ ਗੁਰਤਸਖਿਾ ਤਤਸੁ ਤਨਤਵ ਤਨਤਵ ਲਾਗਉ ਪਾਇ ਿੀਉ ॥ 

ਆਖਾ ਤਿਰਥਾ ਿੀਅ ਕੀ ਗੁਰ ੁਸਿਣੁ ਦੇਤਹ ਤਮਲਾਇ ਿੀਉ ॥ 

ਸੋਈ ਦਤਸ ਉਪਦਸੇਿਾ ਮੇਰਾ ਮਨੁ ਅਨਤ ਨ ਕਾਹੂ ਿਾਇ ਿੀਉ ॥ 

ਇਹੁ ਮਨ ੁਤੈ ਕੂਿੰ ਡੇਵਸਾ ਮੈ ਮਾਰਗੁ ਦੇਹੁ ਿਤਾਇ ਿੀਉ ॥ 

ਹਉ ਆਇਆ ਦੂਰਹੁ ਚਤਲ ਕੈ ਮੈ ਤਕੀ ਤਉ ਸਰਣਾਇ ਿੀਉ ॥ 

ਮੈ ਆਸਾ ਰਖੀ ਤਚਤਤ ਮਤਹ ਮੇਰਾ ਸਿੋ ਦੁਖ ੁਗਵਾਇ ਿੀਉ ॥ 

ਇਤੁ ਮਾਰਤਗ ਚਲੇ ਿਾਈਅਿ ੇਗੁਰੁ ਕਹੈ ਸ ੁਕਾਰ ਕਮਾਇ ਿੀਉ ॥ 

ਤਤਆਗੇੋਂ ਮਨ ਕੀ ਮਤਿੀ ਤਵਸਾਰੇੋਂ ਦੂਿਾ ਿਾਉ ਿੀਉ ॥ 

ਇਉ ਪਾਵਤਹ ਹਤਰ ਦਰਸਾਵਿਾ ਨਹ ਲਗੈ ਤਤੀ ਵਾਉ ਿੀਉ ॥ 

ਹਉ ਆਪਹੁ ਿੋਤਲ ਨ ਿਾਣਦਾ ਮੈ ਕਤਹਆ ਸਿੁ ਹੁਕਮਾਉ ਿੀਉ ॥ 

ਹਤਰ ਿਗਤਤ ਖਿਾਨਾ ਿਖਤਸਆ ਗੁਤਰ ਨਾਨਤਕ ਕੀਆ ਪਸਾਉ ਿੀਉ ॥ 

ਮੈ ਿਹੁਤਿ ਨ ਤਤਰਸਨਾ ਿੁਖਿੀ ਹਉ ਰਿਾ ਤਤਰਪਤਤ ਅਘਾਇ ਿੀਉ ॥ 

ਿੋ ਗੁਰ ਦੀਸੈ ਤਸਖਿਾ ਤਤਸ ੁਤਨਤਵ ਤਨਤਵ ਲਾਗਉ ਪਾਇ ਿੀਉ ॥੩॥ 
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ਿੋ ਨਰੁ ਦੁਖ ਮ ੈਦੁਖੁ ਨਹੀ ਮਾਨ ੈ॥ 
 

ਸਰੋਤਿ ਮਹਲਾ ੯ ॥ (633-15) 

ਿੋ ਨਰ ੁਦੁਖ ਮੈ ਦੁਖੁ ਨਹੀ ਮਾਨ ੈ॥ 

ਸੁਖ ਸਨੇਹੁ ਅਰੁ ਿੈ ਨਹੀ ਿਾ ਕੈ ਕਿੰਚਨ ਮਾਿੀ ਮਾਨੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਨਹ ਤਨਿੰਤਦਆ ਨਹ ਉਸਤਤਤ ਿਾ ਕੈ ਲੋਿੁ ਮੋਹੁ ਅਤਿਮਾਨਾ ॥ 

ਹਰਖ ਸੋਗ ਤ ੇਰਹੈ ਤਨਆਰਉ ਨਾਤਹ ਮਾਨ ਅਪਮਾਨਾ ॥੧॥ 

ਆਸਾ ਮਨਸਾ ਸਗਲ ਤਤਆਗੈ ਿਗ ਤੇ ਰਹੈ ਤਨਰਾਸਾ ॥ 

ਕਾਮੁ ਿੋਧੁ ਤਿਹ ਪਰਸੈ ਨਾਹਤਨ ਤਤਹ ਘਤਿ ਿਰਹਮੁ ਤਨਵਾਸਾ ॥੨॥ 

ਗੁਰ ਤਕਰਪਾ ਤਿਹ ਨਰ ਕਉ ਕੀਨੀ ਤਤਹ ਇਹ ਿੁਗਤਤ ਪਛਾਨੀ ॥ 

ਨਾਨਕ ਲੀਨ ਿਇਓ ਗੋਤਿਿੰਦ ਤਸਉ ਤਿਉ ਪਾਨੀ ਸਿੰਤਗ ਪਾਨੀ ॥੩॥੧੧॥ 
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ਿੋ ਪਰਾਇਓ ਸਈੋ ਅਪਨਾ ॥ 
 

ਰਾਗੁ ਗਉਿੀ ਗੁਆਰਰੇੀ ਮਹਲਾ ੫ ਚਉਪਦੇ ਦੁਪਦੇ  (185-10) 

ਿੋ ਪਰਾਇਓ ਸੋਈ ਅਪਨਾ ॥ 

ਿੋ ਤਤਿ ਛੋਡਨ ਤਤਸ ੁਤਸਉ ਮਨ ੁਰਚਨਾ ॥੧॥ 

ਕਹਹੁ ਗੁਸਾਈ ਤਮਲੀਐ ਕੇਹ ॥ 

ਿੋ ਤਿਿਰਿਤ ਤਤਸ ਤਸਉ ਨੇਹ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਝੂਿੁ ਿਾਤ ਸਾ ਸਚੁ ਕਤਰ ਿਾਤੀ ॥ 

ਸਤਤ ਹੋਵਨ ੁਮਤਨ ਲਗੈ ਨ ਰਾਤੀ ॥੨॥ 

ਿਾਵੈ ਮਾਰਗੁ ਿੇਢਾ ਚਲਨਾ ॥ 

ਸੀਧਾ ਛੋਤਡ ਅਪੂਿਾ ਿੁਨਨਾ ॥੩॥ 

ਦੁਹਾ ਤਸਤਰਆ ਕਾ ਖਸਮੁ ਪਰਿੁ ਸੋਈ ॥ 

ਤਿਸੁ ਮੇਲ ੇਨਾਨਕ ਸੋ ਮੁਕਤਾ ਹਈੋ ॥੪॥੨੯॥੯੮॥ 
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ਿੋ ਪਾਥਰ ਕਉ ਕਹਤੇ ਦੇਵ ॥ 
 

ਮਹਲਾ ੫ ਿੈਰਉ ॥ (1160-5 

ਿੋ ਪਾਥਰ ਕਉ ਕਹਤੇ ਦਵੇ ॥ 

ਤਾ ਕੀ ਤਿਰਥਾ ਹੋਵ ੈਸੇਵ ॥ 

ਿੋ ਪਾਥਰ ਕੀ ਪਾਂਈ ਪਾਇ ॥ 

ਤਤਸ ਕੀ ਘਾਲ ਅਿਾਂਈ ਿਾਇ ॥੧॥ 

ਿਾਕੁਰੁ ਹਮਰਾ ਸਦ ਿੋਲਿੰਤਾ ॥ 

ਸਰਿ ਿੀਆ ਕਉ ਪਰਿੁ ਦਾਨੁ ਦੇਤਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਅਿੰਤਤਰ ਦਉੇ ਨ ਿਾਨੈ ਅਿੰਧੁ ॥ 

ਿਰਮ ਕਾ ਮੋਤਹਆ ਪਾਵ ੈਫਿੰਧੁ ॥ 

ਨ ਪਾਥਰੁ ਿੋਲੈ ਨਾ ਤਕਛ ੁਦੇਇ ॥ 

ਫੋਕਿ ਕਰਮ ਤਨਹਫਲ ਹੈ ਸੇਵ ॥੨॥ 

ਿੇ ਤਮਰਤਕ ਕਉ ਚਿੰਦਨ ੁਚਿਾਵੈ ॥ 

ਉਸ ਤੇ ਕਹਹੁ ਕਵਨ ਫਲ ਪਾਵੈ ॥ 

ਿੇ ਤਮਰਤਕ ਕਉ ਤਿਸਿਾ ਮਾਤਹ ਰੁਲਾਈ ॥ 

ਤਾਂ ਤਮਰਤਕ ਕਾ ਤਕਆ ਘਤਿ ਿਾਈ ॥੩॥ 

ਕਹਤ ਕਿੀਰ ਹਉ ਕਹਉ ਪੁਕਾਤਰ ॥ 

ਸਮਤਝ ਦੇਖ ੁਸਾਕਤ ਗਾਵਾਰ ॥ 

ਦੂਿੈ ਿਾਇ ਿਹੁਤੁ ਘਰ ਗਾਲੇ ॥ 

ਰਾਮ ਿਗਤ ਹੈ ਸਦਾ ਸੁਖਾਲ ੇ॥੪॥੪॥੧੨॥ 
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ਿੋ ਿਰਹਮਿੰਡ ੇਸਈੋ ਤਪਿੰਡ ੇਿੋ ਖੋਿ ੈਸ ੋਪਾਵੈ ॥ 
 

ਧਨਾਸਰੀ ਪੀਪਾ  (695-13) 

ਕਾਯਉ ਦੇਵਾ ਕਾਇਅਉ ਦੇਵਲ ਕਾਇਅਉ ਿਿੰਗਮ ਿਾਤੀ ॥ 

ਕਾਇਅਉ ਧੂਪ ਦੀਪ ਨਈਿੇਦਾ ਕਾਇਅਉ ਪੂਿਉ ਪਾਤੀ ॥੧॥ 

ਕਾਇਆ ਿਹੁ ਖਿੰਡ ਖੋਿਤੇ ਨਵ ਤਨਤਧ ਪਾਈ ॥ 

ਨਾ ਕਛ ੁਆਇਿ ੋਨਾ ਕਛ ੁਿਾਇਿੋ ਰਾਮ ਕੀ ਦੁਹਾਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਿੋ ਿਰਹਮਿੰਡੇ ਸੋਈ ਤਪਿੰਡ ੇਿੋ ਖੋਿ ੈਸੋ ਪਾਵ ੈ॥ 

ਪੀਪਾ ਪਰਣਵੈ ਪਰਮ ਤਤ ੁਹੈ ਸਤਤਗੁਰੁ ਹੋਇ ਲਖਾਵ ੈ॥੨॥੩॥ 
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ਿੋ ਮਾਗਤਹ ਿਾਕੁਰ ਅਪੁਨੇ ਤੇ ਸੋਈ ਸੋਈ ਦੇਵੈ ॥ 
 

ਧਨਾਸਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (681-16) 

ਚਤੁਰ ਤਦਸਾ ਕੀਨੋ ਿਲ ੁਅਪਨਾ ਤਸਰ ਊਪਤਰ ਕਰੁ ਧਾਤਰਓ ॥ 

ਤਿਪਾ ਕਿਾਖਯ ਅਵਲੋਕਨ ੁਕੀਨ ੋਦਾਸ ਕਾ ਦੂਖੁ ਤਿਦਾਤਰਓ ॥੧॥ 

ਹਤਰ ਿਨ ਰਾਖ ੇਗੁਰ ਗੋਤਵਿੰਦ ॥ 

ਕਿੰਤਿ ਲਾਇ ਅਵਗੁਣ ਸਤਿ ਮੇਿੇ ਦਇਆਲ ਪੁਰਖ ਿਖਸਿੰਦ ॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਿੋ ਮਾਗਤਹ ਿਾਕੁਰ ਅਪਨੁੇ ਤੇ ਸੋਈ ਸੋਈ ਦੇਵ ੈ॥ 

ਨਾਨਕ ਦਾਸੁ ਮੁਖ ਤੇ ਿੋ ਿਲੋੈ ਈਹਾ ਊਹਾ ਸਚੁ ਹਵੋੈ ॥੨॥੧੪॥੪੫॥ 
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ਿੋ ਮੈ ਿੇਦਨ ਸਾ ਤਕਸੁ ਆਖਾ ਮਾਈ ॥ 
 

ਮਾਰੂ ਮਹਲਾ ੧ ॥ (990-16) 

ਸਖੀ ਸਹੇਲੀ ਗਰਤਿ ਗਹੇਲੀ ॥ 

ਸੁਤਣ ਸਹ ਕੀ ਇਕ ਿਾਤ ਸੁਹਲੇੀ ॥੧॥ 

ਿੋ ਮੈ ਿੇਦਨ ਸਾ ਤਕਸ ੁਆਖਾ ਮਾਈ ॥ 

ਹਤਰ ਤਿਨੁ ਿੀਉ ਨ ਰਹੈ ਕਸੈ ੇਰਾਖਾ ਮਾਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਹਉ ਦੋਹਾਗਤਣ ਖਰੀ ਰਿੰਞਾਣੀ ॥ 

ਗਇਆ ਸ ੁਿੋਿਨ ੁਧਨ ਪਛੁਤਾਣੀ ॥੨॥ 

ਤੂ ਦਾਨਾ ਸਾਤਹਿੁ ਤਸਤਰ ਮੇਰਾ ॥ 

ਤਖਿਮਤਤ ਕਰੀ ਿਨੁ ਿਿੰਦਾ ਤੇਰਾ ॥੩॥ 

ਿਣਤਤ ਨਾਨਕ ੁਅਿੰਦਸੇਾ ਏਹੀ ॥ 

ਤਿਨੁ ਦਰਸਨ ਕੈਸ ੇਰਵਉ ਸਨਹੇੀ ॥੪॥੫॥ 
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ਿੋਗ ਿਗੁਤਤ ਸੁਤਨ ਆਇਓ ਗੁਰ ਤੇ ॥ 
 

ਗਉਿੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (208-1) 

ਿੋਗ ਿੁਗਤਤ ਸਤੁਨ ਆਇਓ ਗੁਰ ਤੇ ॥ 

ਮੋ ਕਉ ਸਤਤਗੁਰ ਸਿਤਦ ਿੁਝਾਇਓ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਨਉ ਖਿੰਡ ਤਪਰਥਮੀ ਇਸੁ ਤਨ ਮਤਹ ਰਤਵਆ ਤਨਮਖ ਤਨਮਖ ਨਮਸਕਾਰਾ ॥ 

ਦੀਤਖਆ ਗੁਰ ਕੀ ਮੁਿੰਦਰਾ ਕਾਨੀ ਤਦਰਤਿਓ ਏਕੁ ਤਨਰਿੰਕਾਰਾ ॥੧॥ 

ਪਿੰਚ ਚੇਲ ੇਤਮਤਲ ਿਏ ਇਕਤਰਾ ਏਕਸੁ ਕੈ ਵਤਸ ਕੀਏ ॥ 

ਦਸ ਿੈਰਾਗਤਨ ਆਤਗਆਕਾਰੀ ਤਿ ਤਨਰਮਲ ਿਗੋੀ ਥੀਏ ॥੨॥ 

ਿਰਮੁ ਿਰਾਇ ਚਰਾਈ ਤਿਿੂਤਾ ਪਿੰਥੁ ਏਕੁ ਕਤਰ ਪੇਤਖਆ ॥ 

ਸਹਿ ਸੂਖ ਸੋ ਕੀਨੀ ਿੁਗਤਾ ਿ ੋਿਾਕੁਤਰ ਮਸਤਤਕ ਲਤੇਖਆ ॥੩॥ 

ਿਹ ਿਉ ਨਾਹੀ ਤਹਾ ਆਸਨ ੁਿਾਤਧਓ ਤਸਿੰਗੀ ਅਨਹਤ ਿਾਨੀ ॥ 

ਤਤੁ ਿੀਚਾਰੁ ਡਿੰਡਾ ਕਤਰ ਰਾਤਖਓ ਿੁਗਤਤ ਨਾਮੁ ਮਤਨ ਿਾਨੀ ॥੪॥ 

ਐਸਾ ਿੋਗੀ ਵਡਿਾਗੀ ਿੇਿ ੈਮਾਇਆ ਕੇ ਿਿੰਧਨ ਕਾਿ ੈ॥ 

ਸੇਵਾ ਪੂਿ ਕਰਉ ਤਤਸੁ ਮੂਰਤਤ ਕੀ ਨਾਨਕੁ ਤਤਸੁ ਪਗ ਚਾਿ ੈ॥੫॥੧੧॥੧੩੨॥ 
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ਿੋਗੁ ਨ ਤਖਿੰਥਾ ਿਗੋੁ ਨ ਡਿੰਡ ੈਿੋਗ ੁਨ ਿਸਮ ਚਿਾਈਐ ॥ 
 

ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੧ ਘਰੁ ੭ (730-10) 

ਿੋਗੁ ਨ ਤਖਿੰਥਾ ਿੋਗ ੁਨ ਡਿੰਡ ੈਿਗੋੁ ਨ ਿਸਮ ਚਿਾਈਐ ॥ 

ਿੋਗੁ ਨ ਮਿੁੰਦੀ ਮਿੂੰਤਡ ਮੁਡਾਇਐ ਿੋਗੁ ਨ ਤਸਿੰਙੀ ਵਾਈਐ ॥ 

ਅਿੰਿਨ ਮਾਤਹ ਤਨਰਿੰਿਤਨ ਰਹੀਐ ਿੋਗ ਿੁਗਤਤ ਇਵ ਪਾਈਐ ॥੧॥ 

ਗਲੀ ਿਗੋੁ ਨ ਹੋਈ ॥ 

ਏਕ ਤਦਰਸਤਿ ਕਤਰ ਸਮਸਤਰ ਿਾਣ ੈਿੋਗੀ ਕਹੀਐ ਸੋਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਿੋਗੁ ਨ ਿਾਹਤਰ ਮਿੀ ਮਸਾਣੀ ਿੋਗੁ ਨ ਤਾਿੀ ਲਾਈਐ ॥ 

ਿੋਗੁ ਨ ਦਤੇਸ ਤਦਸਿੰਤਤਰ ਿਤਵਐ ਿੋਗੁ ਨ ਤੀਰਤਥ ਨਾਈਐ ॥ 

ਅਿੰਿਨ ਮਾਤਹ ਤਨਰਿੰਿਤਨ ਰਹੀਐ ਿੋਗ ਿੁਗਤਤ ਇਵ ਪਾਈਐ ॥੨॥ 

ਸਤਤਗੁਰੁ ਿੇਿ ੈਤਾ ਸਹਸਾ ਤੂਿ ੈਧਾਵਤੁ ਵਰਤਿ ਰਹਾਈਐ ॥ 

ਤਨਝਰੁ ਝਰ ੈਸਹਿ ਧੁਤਨ ਲਾਗ ੈਘਰ ਹੀ ਪਰਚਾ ਪਾਈਐ ॥ 

ਅਿੰਿਨ ਮਾਤਹ ਤਨਰਿੰਿਤਨ ਰਹੀਐ ਿੋਗ ਿੁਗਤਤ ਇਵ ਪਾਈਐ ॥੩॥ 

ਨਾਨਕ ਿੀਵਤਤਆ ਮਤਰ ਰਹੀਐ ਐਸਾ ਿੋਗ ੁਕਮਾਈਐ ॥ 

ਵਾਿੇ ਿਾਝਹੁ ਤਸਿੰਙੀ ਵਾਿ ੈਤਉ ਤਨਰਿਉ ਪਦ ੁਪਾਈਐ ॥ 

ਅਿੰਿਨ ਮਾਤਹ ਤਨਰਿੰਿਤਨ ਰਹੀਐ ਿੋਗ ਿੁਗਤਤ ਤਉ ਪਾਈਐ ॥੪॥੧॥੮॥ 
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ਿੋਗੀ ਅਿੰਦਤਰ ਿਗੋੀਆ ॥ 
 

ਤਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੧ ਘਰੁ ੩ ॥   (71-15) 

ਿੋਗੀ ਅਿੰਦਤਰ ਿੋਗੀਆ ॥ 

ਤੂਿੰ ਿੋਗੀ ਅਿੰਦਤਰ ਿੋਗੀਆ ॥ 

ਤੇਰਾ ਅਿੰਤੁ ਨ ਪਾਇਆ ਸੁਰਤਗ ਮਤਛ ਪਇਆਤਲ ਿੀਉ ॥੧॥ 

ਹਉ ਵਾਰੀ ਹਉ ਵਾਰਣੈ ਕੁਰਿਾਣੁ ਤੇਰੇ ਨਾਵ ਨ ੋ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਤੁਧੁ ਸਿੰਸਾਰ ੁਉਪਾਇਆ ॥ 

ਤਸਰੇ ਤਸਤਰ ਧਿੰਧੇ ਲਾਇਆ ॥ 

ਵੇਖਤਹ ਕੀਤਾ ਆਪਣਾ ਕਤਰ ਕਦੁਰਤਤ ਪਾਸਾ ਢਾਤਲ ਿੀਉ ॥੨॥ 

ਪਰਗਤਿ ਪਾਹਾਰ ੈਿਾਪਦਾ ॥ 

ਸਿੁ ਨਾਵੈ ਨੋ ਪਰਤਾਪਦਾ ॥ 

ਸਤਤਗੁਰ ਿਾਝੁ ਨ ਪਾਇਓ ਸਿ ਮੋਹੀ ਮਾਇਆ ਿਾਤਲ ਿੀਉ ॥੩॥ 

ਸਤਤਗੁਰ ਕਉ ਿਤਲ ਿਾਈਐ ॥ 

ਤਿਤੁ ਤਮਤਲਐ ਪਰਮ ਗਤਤ ਪਾਈਐ ॥ 

ਸੁਤਰ ਨਰ ਮੁਤਨ ਿਨ ਲੋਚਦੇ ਸੋ ਸਤਤਗੁਤਰ ਦੀਆ ਿੁਝਾਇ ਿੀਉ ॥੪॥ 

ਸਤਸਿੰਗਤਤ ਕੈਸੀ ਿਾਣੀਐ ॥ 

ਤਿਥੈ ਏਕੋ ਨਾਮੁ ਵਖਾਣੀਐ ॥ 

ਏਕੋ ਨਾਮੁ ਹੁਕਮੁ ਹੈ ਨਾਨਕ ਸਤਤਗੁਤਰ ਦੀਆ ਿੁਝਾਇ ਿੀਉ ॥੫॥ 
 
  



 1426 

ਿੋਗੀ ਹੋਵ ੈਿਗੋਵ ੈਿੋਗੀ ਹੋਵ ੈਖਾਇ ॥ 
 

ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੧ ॥ (730-5) 

ਿੋਗੀ ਹੋਵ ੈਿੋਗਵ ੈਿੋਗੀ ਹੋਵ ੈਖਾਇ ॥ 

ਤਪੀਆ ਹੋਵ ੈਤਪ ੁਕਰੇ ਤੀਰਤਥ ਮਤਲ ਮਤਲ ਨਾਇ ॥੧॥ 

ਤੇਰਾ ਸਦਿਾ ਸੁਣੀਿ ੈਿਾਈ ਿੇ ਕੋ ਿਹੈ ਅਲਾਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਿਸੈਾ ਿੀਿ ੈਸ ੋਲੁਣ ੇਿੋ ਖਿ ੇਸ ਖਾਇ ॥ 

ਅਗੈ ਪਛੁ ਨ ਹੋਵਈ ਿ ੇਸਣੁ ਨੀਸਾਣ ੈਿਾਇ ॥੨॥ 

ਤੈਸੋ ਿਸੈਾ ਕਾਢੀਐ ਿਸੈੀ ਕਾਰ ਕਮਾਇ ॥ 

ਿੋ ਦਮੁ ਤਚਤਤ ਨ ਆਵਈ ਸ ੋਦਮੁ ਤਿਰਥਾ ਿਾਇ ॥੩॥ 

ਇਹੁ ਤਨੁ ਵੇਚੀ ਿੈ ਕਰੀ ਿੇ ਕ ੋਲਏ ਤਵਕਾਇ ॥ 

ਨਾਨਕ ਕਿੰਤਮ ਨ ਆਵਈ ਤਿਤੁ ਤਤਨ ਨਾਹੀ ਸਚਾ ਨਾਉ ॥੪॥੫॥੭॥ 
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ਿੋਗੀਆ ਮਤਵਾਰੋ ਰੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
 

ਰਾਗੁ ਰਾਮਕਲੀ ਮਹਲਾ ੫ ਘਰੁ ੨ (886-3) 

ਚਾਤਰ ਪੁਕਾਰਤਹ ਨਾ ਤੂ ਮਾਨਤਹ ॥ 

ਖਿੁ ਿੀ ਏਕਾ ਿਾਤ ਵਖਾਨਤਹ ॥ 

ਦਸ ਅਸਿੀ ਤਮਤਲ ਏਕੋ ਕਤਹਆ ॥ 

ਤਾ ਿੀ ਿੋਗੀ ਿੇਦੁ ਨ ਲਤਹਆ ॥੧॥ 

ਤਕਿੰਕੁਰੀ ਅਨਪੂ ਵਾਿ ੈ॥ 

ਿੋਗੀਆ ਮਤਵਾਰ ੋਰੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਪਰਥਮੇ ਵਤਸਆ ਸਤ ਕਾ ਖੇਿਾ ॥ 

ਤਤਰਤੀਏ ਮਤਹ ਤਕਛੁ ਿਇਆ ਦਤੁੇਿਾ ॥ 

ਦੁਤੀਆ ਅਰਧੋ ਅਰਤਧ ਸਮਾਇਆ ॥ 

ਏਕੁ ਰਤਹਆ ਤਾ ਏਕੁ ਤਦਖਾਇਆ ॥੨॥ 

ਏਕੈ ਸੂਤਤ ਪਰੋਏ ਮਣੀਏ ॥ 

ਗਾਿੀ ਤਿਤਨ ਤਿਤਨ ਤਿਤਨ ਤਿਤਨ ਤਣੀਏ ॥ 

ਤਫਰਤੀ ਮਾਲਾ ਿਹੁ ਤਿਤਧ ਿਾਇ ॥ 

ਤਖਿੰਤਚਆ ਸੂਤ ੁਤ ਆਈ ਥਾਇ ॥੩॥ 

ਚਹੁ ਮਤਹ ਏਕੈ ਮਿੁ ਹੈ ਕੀਆ ॥ 

ਤਹ ਤਿਖਿੇ ਥਾਨ ਅਤਨਕ ਤਖਿਕੀਆ ॥ 

ਖੋਿਤ ਖੋਿਤ ਦੁਆਰੇ ਆਇਆ ॥ 

ਤਾ ਨਾਨਕ ਿਗੋੀ ਮਹਲੁ ਘਰੁ ਪਾਇਆ ॥੪॥ 

ਇਉ ਤਕਿੰਕੁਰੀ ਆਨੂਪ ਵਾਿ ੈ॥ 

ਸੁਤਣ ਿੋਗੀ ਕੈ ਮਤਨ ਮੀਿੀ ਲਾਗੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ਦੂਿਾ ॥੧॥੧੨॥ 
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ਿੋਤਤ ਓਹਾ ਿਗੁਤਤ ਸਾਇ ਸਤਹ ਕਾਇਆ ਫਤੇਰ ਪਲਿੀਐ ॥ 
 

ਰਾਮਕਲੀ ਕੀ ਵਾਰ ਰਾਇ ਿਲਵਿੰਤਡ ਤਥਾ ਸਤ ੈਡੂਤਮ ਆਖੀ  (966-15) 

ਨਾਉ ਕਰਤਾ ਕਾਦਰੁ ਕਰੇ ਤਕਉ ਿੋਲੁ ਹਵੋੈ ਿੋਖੀਵਦ ੈ॥ 

ਦੇ ਗੁਨਾ ਸਤਤ ਿੈਣ ਿਰਾਵ ਹੈ ਪਾਰਿੰਗਤਤ ਦਾਨੁ ਪਿੀਵਦੈ ॥ 

ਨਾਨਤਕ ਰਾਿੁ ਚਲਾਇਆ ਸਚ ੁਕੋਿੁ ਸਤਾਣੀ ਨੀਵ ਦ ੈ॥ 

ਲਹਣੇ ਧਤਰਓਨੁ ਛਤੁ ਤਸਤਰ ਕਤਰ ਤਸਫਤੀ ਅਿੰਤਮਰਤੁ ਪੀਵਦ ੈ॥ 

ਮਤਤ ਗੁਰ ਆਤਮ ਦੇਵ ਦੀ ਖਿਤਗ ਿੋਤਰ ਪਰਾਕੁਇ ਿੀਅ ਦੈ ॥ 

ਗੁਤਰ ਚੇਲੇ ਰਹਰਾਤਸ ਕੀਈ ਨਾਨਤਕ ਸਲਾਮਤਤ ਥੀਵਦ ੈ॥ 

ਸਤਹ ਤਿਕਾ ਤਦਤੋਸ ੁਿੀਵਦ ੈ॥੧॥ 

ਲਹਣੇ ਦੀ ਫੇਰਾਈਐ ਨਾਨਕਾ ਦੋਹੀ ਖਿੀਐ ॥ 

ਿੋਤਤ ਓਹਾ ਿਗੁਤਤ ਸਾਇ ਸਤਹ ਕਾਇਆ ਫੇਤਰ ਪਲਿੀਐ ॥ 

ਝੁਲੈ ਸ ੁਛਤ ੁਤਨਰਿੰਿਨੀ ਮਤਲ ਤਖਤੁ ਿੈਿਾ ਗੁਰ ਹਿੀਐ ॥ 

ਕਰਤਹ ਤਿ ਗੁਰ ਫੁਰਮਾਇਆ ਤਸਲ ਿੋਗੁ ਅਲੂਣੀ ਚਿੀਐ ॥ 

ਲਿੰਗਰੁ ਚਲੈ ਗੁਰ ਸਿਤਦ ਹਤਰ ਤੋਤਿ ਨ ਆਵੀ ਖਿੀਐ ॥ 

ਖਰਚੇ ਤਦਤਤ ਖਸਿੰਮ ਦੀ ਆਪ ਖਹਦੀ ਖੈਤਰ ਦਿਿੀਐ ॥ 

ਹੋਵੈ ਤਸਫਤਤ ਖਸਿੰਮ ਦੀ ਨੂਰੁ ਅਰਸਹੁ ਕੁਰਸਹੁ ਝਿੀਐ ॥ 

ਤੁਧੁ ਤਡਿੇ ਸਚ ੇਪਾਤਤਸਾਹ ਮਲ ੁਿਨਮ ਿਨਮ ਦੀ ਕਿੀਐ ॥ 

ਸਚੁ ਤਿ ਗਤੁਰ ਫੁਰਮਾਇਆ ਤਕਉ ਏਦੂ ਿੋਲਹੁ ਹਿੀਐ ॥ 

ਪੁਤਰੀ ਕਉਲ ੁਨ ਪਾਤਲਓ ਕਤਰ ਪੀਰਹੁ ਕਿੰਨਹ ਮੁਰਿੀਐ ॥ 

ਤਦਤਲ ਖੋਿ ੈਆਕੀ ਤਫਰਤਨਹ ਿਿੰਤਨਹ ਿਾਰੁ ਉਚਾਇਤਨਹ ਛਿੀਐ ॥ 

ਤਿਤਨ ਆਖੀ ਸੋਈ ਕਰੇ ਤਿਤਨ ਕੀਤੀ ਤਤਨ ੈਥਿੀਐ ॥ 

ਕਉਣੁ ਹਾਰੇ ਤਕਤਨ ਉਵਿੀਐ ॥੨॥ 
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ਿੋਤਨ ਛਾਤਡ ਿਉ ਿਗ ਮਤਹ ਆਇਓ ॥ 
 

ਗਉਿੀ ੯ ॥ ਕਿੀਰ ਿੀਉ ॥ (337-6) 

ਿੋਤਨ ਛਾਤਡ ਿਉ ਿਗ ਮਤਹ ਆਇਓ ॥ 

ਲਾਗਤ ਪਵਨ ਖਸਮੁ ਤਿਸਰਾਇਓ ॥੧॥ 

ਿੀਅਰਾ ਹਤਰ ਕੇ ਗੁਨਾ ਗਾਉ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਗਰਿ ਿੋਤਨ ਮਤਹ ਉਰਧ ਤਪੁ ਕਰਤਾ ॥ 

ਤਉ ਿਿਰ ਅਗਤਨ ਮਤਹ ਰਹਤਾ ॥੨॥ 

ਲਖ ਚਉਰਾਸੀਹ ਿੋਤਨ ਿਰਤਮ ਆਇਓ ॥ 

ਅਿ ਕੇ ਛੁਿਕ ੇਿਉਰ ਨ ਿਾਇਓ ॥੩॥ 

ਕਹੁ ਕਿੀਰ ਿਿੁ ਸਾਤਰਗਪਾਨੀ ॥ 

ਆਵਤ ਦੀਸੈ ਿਾਤ ਨ ਿਾਨੀ ॥੪॥੧॥੧੧॥੬੨॥ 
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ਝਖਿੁ ਝਾਗੀ ਮੀਹੁ ਵਰਸ ੈਿੀ ਗੁਰ ੁਦੇਖਣ ਿਾਈ ॥ 
 

ਰਾਗੁ ਸੂਹੀ ਅਸਿਪਦੀਆ ਮਹਲਾ ੪ ਘਰੁ ੨  (757-18) 

ਝਖਿੁ ਝਾਗੀ ਮੀਹੁ ਵਰਸੈ ਿੀ ਗੁਰੁ ਦੇਖਣ ਿਾਈ ॥੧੩॥ 

ਸਮੁਿੰਦ ੁਸਾਗਰੁ ਹੋਵ ੈਿਹੁ ਖਾਰਾ ਗੁਰਤਸਖੁ ਲਿੰਤਘ ਗੁਰ ਪਤਹ ਿਾਈ ॥੧੪॥ 

ਤਿਉ ਪਰਾਣੀ ਿਲ ਤਿਨ ੁਹੈ ਮਰਤਾ ਤਤਉ ਤਸਖੁ ਗੁਰ ਤਿਨ ੁਮਤਰ ਿਾਈ ॥੧੫॥ 

ਤਿਉ ਧਰਤੀ ਸੋਿ ਕਰ ੇਿਲੁ ਿਰਸੈ ਤਤਉ ਤਸਖੁ ਗੁਰ ਤਮਤਲ ਤਿਗਸਾਈ ॥੧੬॥ 

ਸੇਵਕ ਕਾ ਹੋਇ ਸੇਵਕ ੁਵਰਤਾ ਕਤਰ ਕਤਰ ਤਿਨਉ ਿੁਲਾਈ ॥੧੭॥ 

ਨਾਨਕ ਕੀ ਿੇਨਿੰਤੀ ਹਤਰ ਪਤਹ ਗੁਰ ਤਮਤਲ ਗੁਰ ਸੁਖੁ ਪਾਈ ॥੧੮॥ 
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ਝਗਰਾ ਏਕ ੁਤਨਿਰੇਹ ੁਰਾਮ ॥ 
 

ਗਉਿੀ ਕਿੀਰ ਿੀਉ ॥ (331-14) 

ਝਗਰਾ ਏਕੁ ਤਨਿੇਰਹੁ ਰਾਮ ॥ 

ਿਉ ਤੁਮ ਅਪਨੇ ਿਨ ਸ ੌਕਾਮੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਇਹੁ ਮਨ ੁਿਡਾ ਤਕ ਿਾ ਸਉ ਮਨੁ ਮਾਤਨਆ ॥ 

ਰਾਮੁ ਿਡਾ ਕੈ ਰਾਮਤਹ ਿਾਤਨਆ ॥੧॥ 

ਿਰਹਮਾ ਿਡਾ ਤਕ ਿਾਸੁ ਉਪਾਇਆ ॥ 

ਿੇਦੁ ਿਡਾ ਤਕ ਿਹਾਂ ਤੇ ਆਇਆ ॥੨॥ 

ਕਤਹ ਕਿੀਰ ਹਉ ਿਇਆ ਉਦਾਸੁ ॥ 

ਤੀਰਥੁ ਿਡਾ ਤਕ ਹਤਰ ਕਾ ਦਾਸ ੁ॥੩॥੪੨॥ 
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ਤਝਤਮ ਤਝਤਮ ਵਰਸ ੈਅਿੰਤਮਰਤ ਧਾਰਾ ॥ 
 

ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (102-3) 

ਸਿ ਤਕਛੁ ਘਰ ਮਤਹ ਿਾਹਤਰ ਨਾਹੀ ॥ 

ਿਾਹਤਰ ਿੋਲੈ ਸੋ ਿਰਤਮ ਿੁਲਾਹੀ ॥ 

ਗੁਰ ਪਰਸਾਦੀ ਤਿਨੀ ਅਿੰਤਤਰ ਪਾਇਆ ਸ ੋਅਿੰਤਤਰ ਿਾਹਤਰ ਸਹੁੇਲਾ ਿੀਉ ॥੧॥ 

ਤਝਤਮ ਤਝਤਮ ਵਰਸ ੈਅਿੰਤਮਰਤ ਧਾਰਾ ॥ 

ਮਨੁ ਪੀਵ ੈਸੁਤਨ ਸਿਦੁ ਿੀਚਾਰਾ ॥ 

ਅਨਦ ਤਿਨੋਦ ਕਰੇ ਤਦਨ ਰਾਤੀ ਸਦਾ ਸਦਾ ਹਤਰ ਕੇਲਾ ਿੀਉ ॥੨॥ 

ਿਨਮ ਿਨਮ ਕਾ ਤਵਛੁਤਿਆ ਤਮਤਲਆ ॥ 

ਸਾਧ ਤਿਪਾ ਤੇ ਸੂਕਾ ਹਤਰਆ ॥ 

ਸੁਮਤਤ ਪਾਏ ਨਾਮੁ ਤਧਆਏ ਗਰੁਮੁਤਖ ਹੋਏ ਮੇਲਾ ਿੀਉ ॥੩॥ 

ਿਲ ਤਰਿੰਗੁ ਤਿਉ ਿਲਤਹ ਸਮਾਇਆ ॥ 

ਤਤਉ ਿੋਤੀ ਸਿੰਤਗ ਿੋਤਤ ਤਮਲਾਇਆ ॥ 

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਿਰਮ ਕਿੇ ਤਕਵਾਿਾ ਿਹੁਤਿ ਨ ਹੋਈਐ ਿਉਲਾ ਿੀਉ ॥੪॥੧੯॥੨੬॥ 
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ਤਝਤਮ ਤਝਮੇ ਤਝਤਮ ਤਝਤਮ ਵਰਸੈ ਅਿੰਤਮਰਤ ਧਾਰਾ ਰਾਮ ॥ 
 

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੪ ॥ (442-19) 

ਤਝਤਮ ਤਝਮੇ ਤਝਤਮ ਤਝਤਮ ਵਰਸ ੈਅਿੰਤਮਰਤ ਧਾਰਾ ਰਾਮ ॥ 

ਗੁਰਮੁਖੇ ਗੁਰਮੁਤਖ ਨਦਰੀ ਰਾਮ ੁਤਪਆਰਾ ਰਾਮ ॥ 

ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਤਪਆਰਾ ਿਗਤ ਤਨਸਤਾਰਾ ਰਾਮ ਨਾਤਮ ਵਤਡਆਈ ॥ 

ਕਤਲਿੁਤਗ ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਿੋਤਹਥਾ ਗੁਰਮੁਤਖ ਪਾਤਰ ਲਘਾਈ ॥ 

ਹਲਤਤ ਪਲਤਤ ਰਾਮ ਨਾਤਮ ਸੁਹਲੇੇ ਗੁਰਮੁਤਖ ਕਰਣੀ ਸਾਰੀ ॥ 

ਨਾਨਕ ਦਾਤਤ ਦਇਆ ਕਤਰ ਦਵੇੈ ਰਾਮ ਨਾਤਮ ਤਨਸਤਾਰੀ ॥੧॥ 
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ਿਹਲ ਕਰਉ ਤੇਰੇ ਦਾਸ ਕੀ ਪਗ ਝਾਰਉ ਿਾਲ ॥ 
 

ਤਿਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (810-18) 

ਿਹਲ ਕਰਉ ਤੇਰੇ ਦਾਸ ਕੀ ਪਗ ਝਾਰਉ ਿਾਲ ॥ 

ਮਸਤਕੁ ਅਪਨਾ ਿੇਿ ਦੇਉ ਗੁਨ ਸੁਨਉ ਰਸਾਲ ॥੧॥ 

ਤੁਮਹ ਤਮਲਤੇ ਮੇਰਾ ਮਨੁ ਿੀਓ ਤਮੁਹ ਤਮਲਹ ੁਦਇਆਲ ॥ 

ਤਨਤਸ ਿਾਸੁਰ ਮਤਨ ਅਨਦੁ ਹੋਤ ਤਚਤਵਤ ਤਕਰਪਾਲ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਿਗਤ ਉਧਾਰਨ ਸਾਧ ਪਰਿ ਤਤਨਹ ਲਾਗਹੁ ਪਾਲ ॥ 

ਮੋ ਕਉ ਦੀਿੈ ਦਾਨ ੁਪਰਿ ਸਿੰਤਨ ਪਗ ਰਾਲ ॥੨॥ 

ਉਕਤਤ ਤਸਆਨਪ ਕਛ ੁਨਹੀ ਨਾਹੀ ਕਛ ੁਘਾਲ ॥ 

ਿਰਮ ਿੈ ਰਾਖਹੁ ਮੋਹ ਤੇ ਕਾਿਹੁ ਿਮ ਿਾਲ ॥੩॥ 

ਤਿਨਉ ਕਰਉ ਕਰੁਣਾਪਤੇ ਤਪਤਾ ਪਰਤਤਪਾਲ ॥ 

ਗੁਣ ਗਾਵਉ ਤੇਰ ੇਸਾਧਸਿੰਤਗ ਨਾਨਕ ਸੁਖ ਸਾਲ ॥੪॥੧੧॥੪੧॥ 
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ਿਾਕੁਰ ਐਸੋ ਨਾਮੁ ਤੁਮਹਾਰੋ ॥ 
 

ਗੂਿਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ਦੁਪਦੇ ਘਰੁ ੨  (498-5) 

ਪਤਤਤ ਪਤਵਤਰ ਲੀਏ ਕਤਰ ਅਪਨੁੇ ਸਗਲ ਕਰਤ ਨਮਸਕਾਰ ੋ॥ 

ਿਰਨੁ ਿਾਤਤ ਕੋਊ ਪੂਛੈ ਨਾਹੀ ਿਾਛਤਹ ਚਰਨ ਰਵਾਰੋ ॥੧॥ 

ਿਾਕੁਰ ਐਸੋ ਨਾਮੁ ਤੁਮਹਾਰੋ ॥ 

ਸਗਲ ਤਸਰਸਤਿ ਕੋ ਧਣੀ ਕਹੀਿ ੈਿਨ ਕ ੋਅਿੰਗੁ ਤਨਰਾਰੋ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਸਾਧਸਿੰਤਗ ਨਾਨਕ ਿੁਤਧ ਪਾਈ ਹਤਰ ਕੀਰਤਨੁ ਆਧਾਰੋ ॥ 

ਨਾਮਦਉੇ ਤਤਰਲੋਚਨੁ ਕਿੀਰ ਦਾਸਰੋ ਮੁਕਤਤ ਿਇਓ ਚਿੰਤਮਆਰੋ ॥੨॥੧॥੧੦॥ 
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ਿਾਕੁਰ ਤਸਉ ਿਾ ਕੀ ਿਤਨ ਆਈ ॥ 
 

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (390-1) 

ਿਾਕੁਰ ਤਸਉ ਿਾ ਕੀ ਿਤਨ ਆਈ ॥ 

ਿੋਿਨ ਪੂਰਨ ਰਹੇ ਅਘਾਈ ॥੧॥ 

ਕਛੂ ਨ ਥੋਰਾ ਹਤਰ ਿਗਤਨ ਕਉ ॥ 

ਖਾਤ ਖਰਚਤ ਤਿਲਛਤ ਦੇਵਨ ਕਉ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਿਾ ਕਾ ਧਨੀ ਅਗਮ ਗੁਸਾਈ ॥ 

ਮਾਨੁਖ ਕੀ ਕਹੁ ਕੇਤ ਚਲਾਈ ॥੨॥ 

ਿਾ ਕੀ ਸਵੇਾ ਦਸ ਅਸਿ ਤਸਧਾਈ ॥ 

ਪਲਕ ਤਦਸਤਿ ਤਾ ਕੀ ਲਾਗਹੁ ਪਾਈ ॥੩॥ 

ਿਾ ਕਉ ਦਇਆ ਕਰਹੁ ਮੇਰ ੇਸੁਆਮੀ ॥ 

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਨਾਹੀ ਤਤਨ ਕਾਮੀ ॥੪॥੨੮॥੭੯॥ 
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ਿਾਕੁਰ ਹੋਏ ਆਤਪ ਦਇਆਲ ॥ 
 

ਗੂਿਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (499-3) 

ਦੁਇ ਕਰ ਿੋਤਿ ਕਰੀ ਿਨੇਿੰਤੀ ਿਾਕੁਰੁ ਅਪਨਾ ਤਧਆਇਆ ॥ 

ਹਾਥ ਦੇਇ ਰਾਖੇ ਪਰਮੇਸਤਰ ਸਗਲਾ ਦੁਰਤ ੁਤਮਿਾਇਆ ॥੧॥ 

ਿਾਕੁਰ ਹੋਏ ਆਤਪ ਦਇਆਲ ॥ 

ਿਈ ਕਤਲਆਣ ਆਨਿੰਦ ਰੂਪ ਹੁਈ ਹੈ ਉਿਰੇ ਿਾਲ ਗੁਪਾਲ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਤਮਤਲ ਵਰ ਨਾਰੀ ਮਿੰਗਲ ੁਗਾਇਆ ਿਾਕੁਰ ਕਾ ਿਕੈਾਰੁ ॥ 

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਤਤਸ ੁਗੁਰ ਿਤਲਹਾਰੀ ਤਿਤਨ ਸਿ ਕਾ ਕੀਆ ਉਧਾਰੁ ॥੨॥੬॥੧੫॥ 
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ਿਾਕੁਰ ਿਾ ਤਸਮਰਾ ਤੂਿੰ ਤਾਹੀ ॥ 
 

ਗੂਿਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (499-17) 

ਤੂਿੰ ਦਾਤਾ ਿੀਆ ਸਿਨਾ ਕਾ ਿਸਹੁ ਮੇਰ ੇਮਨ ਮਾਹੀ ॥ 

ਚਰਣ ਕਮਲ ਤਰਦ ਮਾਤਹ ਸਮਾਏ ਤਹ ਿਰਮੁ ਅਿੰਧੇਰਾ ਨਾਹੀ ॥੧॥ 

ਿਾਕੁਰ ਿਾ ਤਸਮਰਾ ਤੂਿੰ ਤਾਹੀ ॥ 

ਕਤਰ ਤਕਰਪਾ ਸਰਿ ਪਰਤਤਪਾਲਕ ਪਰਿ ਕਉ ਸਦਾ ਸਲਾਹੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਸਾਤਸ ਸਾਤਸ ਤੇਰਾ ਨਾਮੁ ਸਮਾਰਉ ਤੁਮ ਹੀ ਕਉ ਪਰਿ ਆਹੀ ॥ 

ਨਾਨਕ ਿੇਕ ਿਈ ਕਰਤ ੇਕੀ ਹਰੋ ਆਸ ਤਿਡਾਣੀ ਲਾਹੀ ॥੨॥੧੦॥੧੯॥ 
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ਿਾਕੁਰ ਿੀਉ ਤੁਹਾਰੋ ਪਰਨਾ ॥ 
 

ਕਾਨਿਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (1299-16) 

ਿਾਕੁਰ ਿੀਉ ਤੁਹਾਰੋ ਪਰਨਾ ॥ 

ਮਾਨ ੁਮਹਤੁ ਤੁਮਹਾਰ ੈਊਪਤਰ ਤਮੁਹਰੀ ਓਿ ਤਮੁਹਾਰੀ ਸਰਨਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਤੁਮਹਰੀ ਆਸ ਿਰੋਸਾ ਤੁਮਹਰਾ ਤਮੁਰਾ ਨਾਮੁ ਤਰਦੈ ਲ ੈਧਰਨਾ ॥ 

ਤੁਮਰੋ ਿਲ ੁਤੁਮ ਸਿੰਤਗ ਸੁਹੇਲੇ ਿੋ ਿੋ ਕਹਹੁ ਸੋਈ ਸੋਈ ਕਰਨਾ ॥੧॥ 

ਤੁਮਰੀ ਦਇਆ ਮਇਆ ਸੁਖੁ ਪਾਵਉ ਹੋਹੁ ਤਿਪਾਲ ਤ ਿਉਿਲੁ ਤਰਨਾ ॥ 

ਅਿੈ ਦਾਨੁ ਨਾਮੁ ਹਤਰ ਪਾਇਓ ਤਸਰੁ ਡਾਤਰਓ ਨਾਨਕ ਸਿੰਤ ਚਰਨਾ ॥੨॥੯॥ 
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ਿਾਕੁਰ ਤੁਝ ਤਿਨੁ ਆਤਹ ਨ ਮਰੋਾ ॥ 
 

ਗੂਿਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (499-6) 

ਮਾਤ ਤਪਤਾ ਿਾਈ ਸੁਤ ਿਿੰਧਪ ਤਤਨ ਕਾ ਿਲ ੁਹੈ ਥੋਰਾ ॥ 

ਅਤਨਕ ਰਿੰਗ ਮਾਇਆ ਕ ੇਪੇਖੇ ਤਕਛੁ ਸਾਤਥ ਨ ਚਾਲੈ ਿੋਰਾ ॥੧॥ 

ਿਾਕੁਰ ਤੁਝ ਤਿਨ ੁਆਤਹ ਨ ਮੋਰਾ ॥ 

ਮੋਤਹ ਅਨਾਥ ਤਨਰਗੁਨ ਗੁਣੁ ਨਾਹੀ ਮੈ ਆਤਹਓ ਤੁਮਹਰਾ ਧੋਰਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਿਤਲ ਿਤਲ ਿਤਲ ਿਤਲ ਚਰਣ ਤੁਮਹਾਰੇ ਈਹਾ ਊਹਾ ਤੁਮਹਾਰਾ ਿਰੋਾ ॥ 

ਸਾਧਸਿੰਤਗ ਨਾਨਕ ਦਰਸੁ ਪਾਇਓ ਤਿਨਤਸਓ ਸਗਲ ਤਨਹੋਰਾ ॥੨॥੭॥੧੬॥ 
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ਿਾਕੁਰ ਤੁਝ ਤਿਨੁ ਿੀਆ ਨ ਹੋਰ ॥ 
 

ਗੂਿਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (500-1) 

ਕਤਰ ਤਕਰਪਾ ਅਪਨਾ ਦਰਸ ੁਦੀਿ ੈਿਸੁ ਗਾਵਉ ਤਨਤਸ ਅਰੁ ਿਰੋ ॥ 

ਕੇਸ ਸਿੰਤਗ ਦਾਸ ਪਗ ਝਾਰਉ ਇਹ ੈਮਨੋਰਥ ਮੋਰ ॥੧॥ 

ਿਾਕੁਰ ਤੁਝ ਤਿਨ ੁਿੀਆ ਨ ਹਰੋ ॥ 

ਤਚਤਤ ਤਚਤਵਉ ਹਤਰ ਰਸਨ ਅਰਾਧਉ ਤਨਰਖਉ ਤੁਮਰੀ ਓਰ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਦਇਆਲ ਪੁਰਖ ਸਰਿ ਕੇ ਿਾਕੁਰ ਤਿਨਉ ਕਰਉ ਕਰ ਿਤੋਰ ॥ 

ਨਾਮੁ ਿਪੈ ਨਾਨਕ ੁਦਾਸ ੁਤੁਮਰ ੋਉਧਰਤਸ ਆਖੀ ਫੋਰ ॥੨॥੧੧॥੨੦॥ 
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ਿਾਕੁਰ ਤੁਮਹ ਸਰਣਾਈ ਆਇਆ ॥ 
 

ਸਾਰਗ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (1218-16) 

ਿਾਕੁਰ ਤੁਮਹ ਸਰਣਾਈ ਆਇਆ ॥ 

ਉਤਤਰ ਗਇਓ ਮੇਰ ੇਮਨ ਕਾ ਸਿੰਸਾ ਿਿ ਤ ੇਦਰਸਨ ੁਪਾਇਆ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਅਨਿੋਲਤ ਮੇਰੀ ਤਿਰਥਾ ਿਾਨੀ ਅਪਨਾ ਨਾਮੁ ਿਪਾਇਆ ॥ 

ਦੁਖ ਨਾਿ ੇਸੁਖ ਸਹਤਿ ਸਮਾਏ ਅਨਦ ਅਨਦ ਗੁਣ ਗਾਇਆ ॥੧॥ 

ਿਾਹ ਪਕਤਰ ਕਤਢ ਲੀਨ ੇਅਪਨੁ ੇਤਗਰਹ ਅਿੰਧ ਕੂਪ ਤ ੇਮਾਇਆ ॥ 

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਗੁਤਰ ਿਿੰਧਨ ਕਾਿੇ ਤਿਛੁਰਤ ਆਤਨ ਤਮਲਾਇਆ ॥੨॥੫੧॥੭੪॥ 
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ਿਾਕੁਰ ਪਰੀਤਮ ਪਰਿ ਮੇਰੇ ॥ 
 

ਰਾਮਕਲੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (894-9) 

ਤਕਛਹੂ ਕਾਿੁ ਨ ਕੀਓ ਿਾਤਨ ॥ 

ਸੁਰਤਤ ਮਤਤ ਨਾਹੀ ਤਕਛੁ ਤਗਆਤਨ ॥ 

ਿਾਪ ਤਾਪ ਸੀਲ ਨਹੀ ਧਰਮ ॥ 

ਤਕਛੂ ਨ ਿਾਨਉ ਕੈਸਾ ਕਰਮ ॥੧॥ 

ਿਾਕੁਰ ਪਰੀਤਮ ਪਰਿ ਮੇਰ ੇ॥ 

ਤੁਝ ਤਿਨ ੁਦੂਿਾ ਅਵਰ ੁਨ ਕੋਈ ਿੂਲਹ ਚੂਕਹ ਪਰਿ ਤੇਰ ੇ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਤਰਤਧ ਨ ਿੁਤਧ ਨ ਤਸਤਧ ਪਰਗਾਸ ੁ॥ 

ਤਿਖੈ ਤਿਆਤਧ ਕੇ ਗਾਵ ਮਤਹ ਿਾਸੁ ॥ 

ਕਰਣਹਾਰ ਮੇਰੇ ਪਰਿ ਏਕ ॥ 

ਨਾਮ ਤੇਰ ੇਕੀ ਮਨ ਮਤਹ ਿੇਕ ॥੨॥ 

ਸੁਤਣ ਸੁਤਣ ਿੀਵਉ ਮਤਨ ਇਹੁ ਤਿਸਰਾਮੁ ॥ 

ਪਾਪ ਖਿੰਡਨ ਪਰਿ ਤੇਰੋ ਨਾਮੁ ॥ 

ਤੂ ਅਗਨਤ ੁਿੀਅ ਕਾ ਦਾਤਾ ॥ 

ਤਿਸਤਹ ਿਣਾਵਤਹ ਤਤਤਨ ਤੂ ਿਾਤਾ ॥੩॥ 

ਿੋ ਉਪਾਇਓ ਤਤਸ ੁਤੇਰੀ ਆਸ ॥ 

ਸਗਲ ਅਰਾਧਤਹ ਪਰਿ ਗੁਣਤਾਸ ॥ 

ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਤੇਰ ੈਕੁਰਿਾਣੁ ॥ 

ਿੇਅਿੰਤ ਸਾਤਹਿੁ ਮੇਰਾ ਤਮਹਰਵਾਣੁ ॥੪॥੨੬॥੩੭॥ 
 
  



 1444 

 

ਿਾਕੁਰ ਤਿਨਤੀ ਕਰਨ ਿਨੁ ਆਇਓ ॥ 
 

ਸਾਰਗ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (1217-5) 

ਿਾਕੁਰ ਤਿਨਤੀ ਕਰਨ ਿਨੁ ਆਇਓ ॥ 

ਸਰਿ ਸੂਖ ਆਨਿੰਦ ਸਹਿ ਰਸ ਸੁਨਤ ਤੁਹਾਰ ੋਨਾਇਓ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਤਿਪਾ ਤਨਧਾਨ ਸੂਖ ਕ ੇਸਾਗਰ ਿਸੁ ਸਿ ਮਤਹ ਿਾ ਕ ੋਛਾਇਓ ॥ 

ਸਿੰਤਸਿੰਤਗ ਰਿੰਗ ਤੁਮ ਕੀਏ ਅਪਨਾ ਆਪੁ ਤਦਰਸਿਾਇਓ ॥੧॥ 

ਨੈਨਹੁ ਸਿੰਤਗ ਸਿੰਤਨ ਕੀ ਸੇਵਾ ਚਰਨ ਝਾਰੀ ਕੇਸਾਇਓ ॥ 

ਆਿ ਪਹਰ ਦਰਸਨੁ ਸਿੰਤਨ ਕਾ ਸੁਖੁ ਨਾਨਕ ਇਹੁ ਪਾਇਓ ॥੨॥੪੩॥੬੬॥ 
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ਿਾਕੁਰ ੁਹਮਰਾ ਸਦ ਿੋਲਿੰਤਾ ॥ 
 

ਮਹਲਾ ੫ ਿੈਰਉ ॥ (1160-5 

ਿੋ ਪਾਥਰ ਕਉ ਕਹਤੇ ਦਵੇ ॥ 

ਤਾ ਕੀ ਤਿਰਥਾ ਹੋਵ ੈਸੇਵ ॥ 

ਿੋ ਪਾਥਰ ਕੀ ਪਾਂਈ ਪਾਇ ॥ 

ਤਤਸ ਕੀ ਘਾਲ ਅਿਾਂਈ ਿਾਇ ॥੧॥ 

ਿਾਕੁਰੁ ਹਮਰਾ ਸਦ ਿੋਲਿੰਤਾ ॥ 

ਸਰਿ ਿੀਆ ਕਉ ਪਰਿੁ ਦਾਨੁ ਦੇਤਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਅਿੰਤਤਰ ਦਉੇ ਨ ਿਾਨੈ ਅਿੰਧੁ ॥ 

ਿਰਮ ਕਾ ਮੋਤਹਆ ਪਾਵ ੈਫਿੰਧੁ ॥ 

ਨ ਪਾਥਰੁ ਿੋਲੈ ਨਾ ਤਕਛ ੁਦੇਇ ॥ 

ਫੋਕਿ ਕਰਮ ਤਨਹਫਲ ਹੈ ਸੇਵ ॥੨॥ 

ਿੇ ਤਮਰਤਕ ਕਉ ਚਿੰਦਨ ੁਚਿਾਵੈ ॥ 

ਉਸ ਤੇ ਕਹਹੁ ਕਵਨ ਫਲ ਪਾਵੈ ॥ 

ਿੇ ਤਮਰਤਕ ਕਉ ਤਿਸਿਾ ਮਾਤਹ ਰੁਲਾਈ ॥ 

ਤਾਂ ਤਮਰਤਕ ਕਾ ਤਕਆ ਘਤਿ ਿਾਈ ॥੩॥ 

ਕਹਤ ਕਿੀਰ ਹਉ ਕਹਉ ਪੁਕਾਤਰ ॥ 

ਸਮਤਝ ਦੇਖ ੁਸਾਕਤ ਗਾਵਾਰ ॥ 

ਦੂਿੈ ਿਾਇ ਿਹੁਤੁ ਘਰ ਗਾਲੇ ॥ 

ਰਾਮ ਿਗਤ ਹੈ ਸਦਾ ਸੁਖਾਲ ੇ॥੪॥੪॥੧੨॥ 
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ਿਾਕੁਰ ੁਗਾਈਐ ਆਤਮ ਰਿੰਤਗ ॥ 
 

ਧਨਾਸਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (679-17) 

ਿਾ ਕਉ ਹਤਰ ਰਿੰਗੁ ਲਾਗੋ ਇਸ ੁਿੁਗ ਮਤਹ ਸੋ ਕਹੀਅਤ ਹੈ ਸੂਰਾ ॥ 

ਆਤਮ ਤਿਣੈ ਸਗਲ ਵਤਸ ਤਾ ਕੈ ਿਾ ਕਾ ਸਤਤਗੁਰੁ ਪੂਰਾ ॥੧॥ 

ਿਾਕੁਰੁ ਗਾਈਐ ਆਤਮ ਰਿੰਤਗ ॥ 

ਸਰਣੀ ਪਾਵਨ ਨਾਮ ਤਧਆਵਨ ਸਹਤਿ ਸਮਾਵਨ ਸਿੰਤਗ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਿਨ ਕੇ ਚਰਨ ਵਸਤਹ ਮੇਰ ੈਹੀਅਰ ੈਸਿੰਤਗ ਪੁਨੀਤਾ ਦੇਹੀ ॥ 

ਿਨ ਕੀ ਧੂਤਰ ਦੇਹੁ ਤਕਰਪਾ ਤਨਤਧ ਨਾਨਕ ਕੈ ਸੁਖ ੁਏਹੀ ॥੨॥੪॥੩੫॥ 
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ਿਾਤਢ ਪਾਈ ਕਰਤਾਰੇ ॥ 
 

ਸਰੋਤਿ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (622-15) 

ਿਾਤਢ ਪਾਈ ਕਰਤਾਰੇ ॥ 

ਤਾਪੁ ਛੋਤਡ ਗਇਆ ਪਰਵਾਰੇ ॥ 

ਗੁਤਰ ਪੂਰ ੈਹੈ ਰਾਖੀ ॥ 

ਸਰਤਣ ਸਚ ੇਕੀ ਤਾਕੀ ॥੧॥ 

ਪਰਮੇਸਰ ੁਆਤਪ ਹੋਆ ਰਖਵਾਲਾ ॥ 

ਸਾਂਤਤ ਸਹਿ ਸੁਖ ਤਖਨ ਮਤਹ ਉਪਿੇ ਮਨ ੁਹੋਆ ਸਦਾ ਸੁਖਾਲਾ ॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਹਤਰ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਦੀਓ ਦਾਰੂ ॥ 

ਤਤਤਨ ਸਗਲਾ ਰੋਗੁ ਤਿਦਾਰੂ ॥ 

ਅਪਣੀ ਤਕਰਪਾ ਧਾਰੀ ॥ 

ਤਤਤਨ ਸਗਲੀ ਿਾਤ ਸਵਾਰੀ ॥੨॥ 

ਪਰਤਿ ਅਪਨਾ ਤਿਰਦੁ ਸਮਾਤਰਆ ॥ 

ਹਮਰਾ ਗੁਣੁ ਅਵਗੁਣ ੁਨ ਿੀਚਾਤਰਆ ॥ 

ਗੁਰ ਕਾ ਸਿਦੁ ਿਇਓ ਸਾਖੀ ॥ 

ਤਤਤਨ ਸਗਲੀ ਲਾਿ ਰਾਖੀ ॥੩॥ 

ਿੋਲਾਇਆ ਿਲੋੀ ਤੇਰਾ ॥ 

ਤੂ ਸਾਤਹਿੁ ਗੁਣੀ ਗਹੇਰਾ ॥ 

ਿਤਪ ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਸਚੁ ਸਾਖੀ ॥ 

ਅਪੁਨ ੇਦਾਸ ਕੀ ਪੈਿ ਰਾਖੀ ॥੪॥੬॥੫੬॥ 
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ਡਰਪ ੈਧਰਤਤ ਅਕਾਸੁ ਨਖਯਤਰਾ ਤਸਰ ਊਪਤਰ ਅਮਰੁ ਕਰਾਰਾ ॥ 
 

ਮਾਰੂ ਮਹਲਾ ੫ ਘਰੁ ੨  (998-16) 

ਡਰਪੈ ਧਰਤਤ ਅਕਾਸੁ ਨਖਯਤਰਾ ਤਸਰ ਊਪਤਰ ਅਮਰੁ ਕਰਾਰਾ ॥ 

ਪਉਣੁ ਪਾਣੀ ਿੈਸਿੰਤਰੁ ਡਰਪ ੈਡਰਪੈ ਇਿੰਦ ੁਤਿਚਾਰਾ ॥੧॥ 

ਏਕਾ ਤਨਰਿਉ ਿਾਤ ਸਨੁੀ ॥ 

ਸੋ ਸੁਖੀਆ ਸ ੋਸਦਾ ਸੁਹਲੇਾ ਿ ੋਗੁਰ ਤਮਤਲ ਗਾਇ ਗੁਨੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਦੇਹਧਾਰ ਅਰੁ ਦੇਵਾ ਡਰਪਤਹ ਤਸਧ ਸਾਤਧਕ ਡਤਰ ਮੁਇਆ ॥ 

ਲਖ ਚਉਰਾਸੀਹ ਮਤਰ ਮਤਰ ਿਨਮ ੇਤਫਤਰ ਤਫਤਰ ਿੋਨੀ ਿੋਇਆ ॥੨॥ 

ਰਾਿਸੁ ਸਾਤਕ ੁਤਾਮਸੁ ਡਰਪਤਹ ਕੇਤੇ ਰੂਪ ਉਪਾਇਆ ॥ 

ਛਲ ਿਪੁਰੀ ਇਹ ਕਉਲਾ ਡਰਪੈ ਅਤਤ ਡਰਪੈ ਧਰਮ ਰਾਇਆ ॥੩॥ 

ਸਗਲ ਸਮਗਰੀ ਡਰਤਹ ਤਿਆਪੀ ਤਿਨ ੁਡਰ ਕਰਣੈਹਾਰਾ ॥ 

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਿਗਤਨ ਕਾ ਸਿੰਗੀ ਿਗਤ ਸੋਹਤਹ ਦਰਿਾਰਾ ॥੪॥੧॥ 
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ਤਡਿੇ ਸਿੇ ਥਾਵ ਨਹੀ ਤੁਧੁ ਿੇਤਹਆ ॥ 
 

ਫੁਨਹੇ ਮਹਲਾ ੫  (1362-10) 

ਤਡਿੇ ਸਿੇ ਥਾਵ ਨਹੀ ਤੁਧੁ ਿਤੇਹਆ ॥ 

ਿਧੋਹੁ ਪੁਰਤਖ ਤਿਧਾਤ ੈਤਾਂ ਤੂ ਸੋਤਹਆ ॥ 

ਵਸਦੀ ਸਘਨ ਅਪਾਰ ਅਨਪੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪੁਰ ॥ 

ਹਤਰਹਾਂ ਨਾਨਕ ਕਸਮਲ ਿਾਤਹ ਨਾਇਐ ਰਾਮਦਾਸ ਸਰ ॥੧੦॥ 
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ਡੀਗਨ ਡੋਲਾ ਤਊ ਲਉ ਿਉ ਮਨ ਕੇ ਿਰਮਾ ॥ 
 

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (400-14) 

ਡੀਗਨ ਡੋਲਾ ਤਊ ਲਉ ਿਉ ਮਨ ਕ ੇਿਰਮਾ ॥ 

ਿਰਮ ਕਾਿੇ ਗੁਤਰ ਆਪਣ ੈਪਾਏ ਤਿਸਰਾਮਾ ॥੧॥ 

ਓਇ ਤਿਖਾਦੀ ਦੋਖੀਆ ਤੇ ਗੁਰ ਤੇ ਹੂਿ ੇ॥ 

ਹਮ ਛੂਿੇ ਅਿ ਉਨਹਾ ਤ ੇਓਇ ਹਮ ਤੇ ਛੂਿੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਮੇਰਾ ਤੇਰਾ ਿਾਨਤਾ ਤਿ ਹੀ ਤ ੇਿਿੰਧਾ ॥ 

ਗੁਤਰ ਕਾਿੀ ਅਤਗਆਨਤਾ ਤਿ ਛੁਿਕੇ ਫਿੰਧਾ ॥੨॥ 

ਿਿ ਲਗੁ ਹੁਕਮੁ ਨ ਿੂਝਤਾ ਤਿ ਹੀ ਲਉ ਦੁਖੀਆ ॥ 

ਗੁਰ ਤਮਤਲ ਹੁਕਮੁ ਪਛਾਤਣਆ ਤਿ ਹੀ ਤੇ ਸੁਖੀਆ ॥੩॥ 

ਨਾ ਕ ੋਦੁਸਮਨੁ ਦੋਖੀਆ ਨਾਹੀ ਕੋ ਮਿੰਦਾ ॥ 

ਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਸੇਵਕ ੋਨਾਨਕ ਖਸਮੈ ਿਿੰਦਾ ॥੪॥੧੭॥੧੧੯॥ 
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ਤਉ ਕਾਰਤਣ ਸਾਤਹਿਾ ਰਿੰਤਗ ਰਤ ੇ॥ 
 

ਆਸਾ ਘਰੁ ੪ ਮਹਲਾ ੧ (358-13) 

ਦੇਵਤਤਆ ਦਰਸਨ ਕੈ ਤਾਈ ਦੂਖ ਿੂਖ ਤੀਰਥ ਕੀਏ ॥ 

ਿੋਗੀ ਿਤੀ ਿੁਗਤਤ ਮਤਹ ਰਹਤ ੇਕਤਰ ਕਤਰ ਿਗਵ ੇਿੇਖ ਿਏ ॥੧॥ 

ਤਉ ਕਾਰਤਣ ਸਾਤਹਿਾ ਰਿੰਤਗ ਰਤੇ ॥ 

ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਅਨੇਕਾ ਰੂਪ ਅਨਿੰਤਾ ਕਹਣੁ ਨ ਿਾਹੀ ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਕੇਤੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਦਰ ਘਰ ਮਹਲਾ ਹਸਤੀ ਘੋਿ ੇਛੋਤਡ ਤਵਲਾਇਤਤ ਦੇਸ ਗਏ ॥ 

ਪੀਰ ਪੇਕਾਂਿਰ ਸਾਤਲਕ ਸਾਤਦਕ ਛੋਡੀ ਦਨੁੀਆ ਥਾਇ ਪਏ ॥੨॥ 

ਸਾਦ ਸਹਿ ਸੁਖ ਰਸ ਕਸ ਤਿੀਅਲੇ ਕਾਪਿ ਛੋਡ ੇਚਮਿ ਲੀਏ ॥ 

ਦੁਖੀਏ ਦਰਦਵਿੰਦ ਦਤਰ ਤੇਰ ੈਨਾਤਮ ਰਤੇ ਦਰਵੇਸ ਿਏ ॥੩॥ 

ਖਲਿੀ ਖਪਰੀ ਲਕਿੀ ਚਮਿੀ ਤਸਖਾ ਸੂਤ ੁਧੋਤੀ ਕੀਨਹੀ ॥ 

ਤੂਿੰ ਸਾਤਹਿੁ ਹਉ ਸਾਂਗੀ ਤੇਰਾ ਪਰਣਵੈ ਨਾਨਕੁ ਿਾਤਤ ਕੈਸੀ ॥੪॥੧॥੩੩॥ 
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ਤਉ ਦਰਸਨ ਕੀ ਕਰਉ ਸਮਾਇ ॥ 
 

ਤਤਲਿੰਗ ਮਹਲਾ ੧ ਘਰੁ ੨  (721-10) 

ਿਉ ਤੇਰਾ ਿਾਂਗ ਖਲਿੀ ਮੇਰਾ ਚੀਤੁ ॥ 

ਮੈ ਦੇਵਾਨਾ ਿਇਆ ਅਤੀਤੁ ॥ 

ਕਰ ਕਾਸਾ ਦਰਸਨ ਕੀ ਿੂਖ ॥ 

ਮੈ ਦਤਰ ਮਾਗਉ ਨੀਤਾ ਨੀਤ ॥੧॥ 

ਤਉ ਦਰਸਨ ਕੀ ਕਰਉ ਸਮਾਇ ॥ 

ਮੈ ਦਤਰ ਮਾਗਤ ੁਿੀਤਖਆ ਪਾਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਕੇਸਤਰ ਕੁਸਮ ਤਮਰਗਮੈ ਹਰਣਾ ਸਰਿ ਸਰੀਰੀ ਚਿਹਣਾ ॥ 

ਚਿੰਦਨ ਿਗਤਾ ਿਤੋਤ ਇਨੇਹੀ ਸਰਿੇ ਪਰਮਲ ੁਕਰਣਾ ॥੨॥ 

ਤਘਅ ਪਿ ਿਾਂਡਾ ਕਹੈ ਨ ਕੋਇ ॥ 

ਐਸਾ ਿਗਤ ੁਵਰਨ ਮਤਹ ਹਇੋ ॥ 

ਤੇਰ ੈਨਾਤਮ ਤਨਵ ੇਰਹੇ ਤਲਵ ਲਾਇ ॥ 

ਨਾਨਕ ਤਤਨ ਦਤਰ ਿੀਤਖਆ ਪਾਇ ॥੩॥੧॥੨॥ 
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ਤਹ ਪਾਵਸ ਤਸਿੰਧੁ ਧੂਪ ਨਹੀ ਛਹੀਆ ਤਹ ਉਤਪਤਤ ਪਰਲਉ ਨਾਹੀ ॥ 
 

ਗਉਿੀ ਕਿੀਰ ਿੀਉ ॥ (333-8) 

ਤਹ ਪਾਵਸ ਤਸਿੰਧੁ ਧਪੂ ਨਹੀ ਛਹੀਆ ਤਹ ਉਤਪਤਤ ਪਰਲਉ ਨਾਹੀ ॥ 

ਿੀਵਨ ਤਮਰਤੁ ਨ ਦੁਖੁ ਸੁਖੁ ਤਿਆਪੈ ਸਿੰਨ ਸਮਾਤਧ ਦਊੋ ਤਹ ਨਾਹੀ ॥੧॥ 

ਸਹਿ ਕੀ ਅਕਥ ਕਥਾ ਹੈ ਤਨਰਾਰੀ ॥ 

ਤੁਤਲ ਨਹੀ ਚਢ ੈਿਾਇ ਨ ਮੁਕਾਤੀ ਹਲੁਕੀ ਲਗੈ ਨ ਿਾਰੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਅਰਧ ਉਰਧ ਦੋਊ ਤਹ ਨਾਹੀ ਰਾਤਤ ਤਦਨਸ ੁਤਹ ਨਾਹੀ ॥ 

ਿਲੁ ਨਹੀ ਪਵਨੁ ਪਾਵਕੁ ਫਤੁਨ ਨਾਹੀ ਸਤਤਗੁਰ ਤਹਾ ਸਮਾਹੀ ॥੨॥ 

ਅਗਮ ਅਗੋਚਰੁ ਰਹੈ ਤਨਰਿੰਤਤਰ ਗੁਰ ਤਕਰਪਾ ਤੇ ਲਹੀਐ ॥ 

ਕਹੁ ਕਿੀਰ ਿਤਲ ਿਾਉ ਗੁਰ ਅਪੁਨ ੇਸਤਸਿੰਗਤਤ ਤਮਤਲ ਰਹੀਐ ॥੩॥੪॥੪੮॥ 
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ਤਹਾ ਿਕੈੁਿੰਿੁ ਿਹ ਕੀਰਤਨ ੁਤੇਰਾ ਤਿੂੰ ਆਪ ੇਸਰਧਾ ਲਾਇਤਹ ॥ 
 

ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (749-6) 

ਪਾਰਿਰਹਮ ਪਰਮੇਸਰ ਸਤਤਗੁਰ ਆਪ ੇਕਰਣੈਹਾਰਾ ॥ 

ਚਰਣ ਧੂਤਿ ਤੇਰੀ ਸੇਵਕੁ ਮਾਗ ੈਤੇਰੇ ਦਰਸਨ ਕਉ ਿਤਲਹਾਰਾ ॥੧॥ 

ਮੇਰੇ ਰਾਮ ਰਾਇ ਤਿਉ ਰਾਖਤਹ ਤਤਉ ਰਹੀਐ ॥ 

ਤੁਧੁ ਿਾਵੈ ਤਾ ਨਾਮੁ ਿਪਾਵਤਹ ਸੁਖੁ ਤੇਰਾ ਤਦਤਾ ਲਹੀਐ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਮੁਕਤਤ ਿੁਗਤਤ ਿੁਗਤਤ ਤੇਰੀ ਸਵੇਾ ਤਿਸੁ ਤੂਿੰ ਆਤਪ ਕਰਾਇਤਹ ॥ 

ਤਹਾ ਿੈਕੁਿੰਿੁ ਿਹ ਕੀਰਤਨ ੁਤੇਰਾ ਤੂਿੰ ਆਪ ੇਸਰਧਾ ਲਾਇਤਹ ॥੨॥ 

ਤਸਮਤਰ ਤਸਮਤਰ ਤਸਮਤਰ ਨਾਮੁ ਿੀਵਾ ਤਨ ੁਮਨੁ ਹੋਇ ਤਨਹਾਲਾ ॥ 

ਚਰਣ ਕਮਲ ਤੇਰ ੇਧੋਇ ਧੋਇ ਪੀਵਾ ਮੇਰੇ ਸਤਤਗੁਰ ਦੀਨ ਦਇਆਲਾ ॥੩॥ 

ਕੁਰਿਾਣੁ ਿਾਈ ਉਸੁ ਵੇਲਾ ਸੁਹਾਵੀ ਤਿਤੁ ਤੁਮਰ ੈਦੁਆਰ ੈਆਇਆ ॥ 

ਨਾਨਕ ਕਉ ਪਰਿ ਿਏ ਤਿਪਾਲਾ ਸਤਤਗੁਰੁ ਪੂਰਾ ਪਾਇਆ ॥੪॥੮॥੫੫॥ 
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ਤਤਿ ਆਪੁ ਤਿਨਸੀ ਤਾਪੁ ਰੇਣ ਸਾਧੂ ਥੀਉ ॥ 
 

ਮਾਰੂ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (1007-3) 

ਤਤਿ ਆਪੁ ਤਿਨਸੀ ਤਾਪੁ ਰੇਣ ਸਾਧੂ ਥੀਉ ॥ 

ਤਤਸਤਹ ਪਰਾਪਤਤ ਨਾਮੁ ਤੇਰਾ ਕਤਰ ਤਿਪਾ ਤਿਸੁ ਦੀਉ ॥੧॥ 

ਮੇਰੇ ਮਨ ਨਾਮੁ ਅਿੰਤਮਰਤੁ ਪੀਉ ॥ 

ਆਨ ਸਾਦ ਤਿਸਾਤਰ ਹੋਛੇ ਅਮਰੁ ਿੁਗੁ ਿੁਗੁ ਿੀਉ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਨਾਮੁ ਇਕ ਰਸ ਰਿੰਗ ਨਾਮਾ ਨਾਤਮ ਲਾਗੀ ਲੀਉ ॥ 

ਮੀਤੁ ਸਾਿਨੁ ਸਖਾ ਿਿੰਧਪ ੁਹਤਰ ਏਕੁ ਨਾਨਕ ਕੀਉ ॥੨॥੫॥੨੮॥ 
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ਤਤਨ ਚਿੰਦਨੁ ਮਸਤਤਕ ਪਾਤੀ ॥ 
 

ਪਰਿਾਤੀ ਿਗਤ ਿੇਣੀ ਿੀ ਕੀ    (1351-11) 

ਤਤਨ ਚਿੰਦਨੁ ਮਸਤਤਕ ਪਾਤੀ ॥ 

ਤਰਦ ਅਿੰਤਤਰ ਕਰ ਤਲ ਕਾਤੀ ॥ 

ਿਗ ਤਦਸਤਿ ਿਗਾ ਤਲਵ ਲਾਗਾ ॥ 

ਦੇਤਖ ਿੈਸਨ ੋਪਰਾਨ ਮੁਖ ਿਾਗਾ ॥੧॥ 

ਕਤਲ ਿਗਵਤ ਿਿੰਦ ਤਚਰਾਂਮਿੰ ॥ 

ਕ੍ਰੂਰ ਤਦਸਤਿ ਰਤਾ ਤਨਤਸ ਿਾਦਿੰ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਤਨਤਪਰਤਤ ਇਸਨਾਨ ੁਸਰੀਰਿੰ ॥ 

ਦੁਇ ਧੋਤੀ ਕਰਮ ਮੁਤਖ ਖੀਰਿੰ ॥ 

ਤਰਦੈ ਛੁਰੀ ਸਿੰਤਧਆਨੀ ॥ 

ਪਰ ਦਰਿੁ ਤਹਰਨ ਕੀ ਿਾਨੀ ॥੨॥ 

ਤਸਲ ਪੂਿਤਸ ਚਿ ਗਣੇਸਿੰ ॥ 

ਤਨਤਸ ਿਾਗਤਸ ਿਗਤਤ ਪਰਵੇਸਿੰ ॥ 

ਪਗ ਨਾਚਤਸ ਤਚਤੁ ਅਕਰਮਿੰ ॥ 

ਏ ਲਿੰਪਿ ਨਾਚ ਅਧਰਮਿੰ ॥੩॥ 

ਤਮਰਗ ਆਸਣੁ ਤੁਲਸੀ ਮਾਲਾ ॥ 

ਕਰ ਊਿਲ ਤਤਲਕ ੁਕਪਾਲਾ ॥ 

ਤਰਦੈ ਕੂਿੁ ਕਿੰਤਿ ਰੁਦਰਾਖਿੰ ॥ 

ਰੇ ਲਿੰਪਿ ਤਿਸਨੁ ਅਿਾਖਿੰ ॥੪॥ 

ਤਿਤਨ ਆਤਮ ਤਤੁ ਨ ਚੀਤਨਹਆ ॥ 

ਸਿ ਫੋਕਿ ਧਰਮ ਅਿੀਤਨਆ ॥ 

ਕਹੁ ਿੇਣੀ ਗੁਰਮੁਤਖ ਤਧਆਵੈ ॥ 

ਤਿਨੁ ਸਤਤਗੁਰ ਿਾਿ ਨ ਪਾਵੈ ॥੫॥੧॥ 
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ਤਨੁ ਸਿੰਤਨ ਕਾ ਧਨੁ ਸਿੰਤਨ ਕਾ ਮਨੁ ਸਿੰਤਨ ਕਾ ਕੀਆ ॥ 
 

ਸਰੋਤਿ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (610-7) 

ਤਨੁ ਸਿੰਤਨ ਕਾ ਧਨੁ ਸਿੰਤਨ ਕਾ ਮਨੁ ਸਿੰਤਨ ਕਾ ਕੀਆ ॥ 

ਸਿੰਤ ਪਰਸਾਤਦ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਤਧਆਇਆ ਸਰਿ ਕੁਸਲ ਤਿ ਥੀਆ ॥੧॥ 

ਸਿੰਤਨ ਤਿਨ ੁਅਵਰ ੁਨ ਦਾਤਾ ਿੀਆ ॥ 

ਿੋ ਿੋ ਸਰਤਣ ਪਰ ੈਸਾਧ ੂਕੀ ਸੋ ਪਾਰਗਰਾਮੀ ਕੀਆ ॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਕੋਤਿ ਪਰਾਧ ਤਮਿਤਹ ਿਨ ਸੇਵਾ ਹਤਰ ਕੀਰਤਨ ੁਰਤਸ ਗਾਈਐ ॥ 

ਈਹਾ ਸੁਖੁ ਆਗ ੈਮੁਖ ਊਿਲ ਿਨ ਕਾ ਸਿੰਗੁ ਵਡਿਾਗੀ ਪਾਈਐ ॥੨॥ 

ਰਸਨਾ ਏਕ ਅਨੇਕ ਗੁਣ ਪੂਰਨ ਿਨ ਕੀ ਕੇਤਕ ਉਪਮਾ ਕਹੀਐ ॥ 

ਅਗਮ ਅਗੋਚਰ ਸਦ ਅਤਿਨਾਸੀ ਸਰਤਣ ਸਿੰਤਨ ਕੀ ਲਹੀਐ ॥੩॥ 

ਤਨਰਗੁਨ ਨੀਚ ਅਨਾਥ ਅਪਰਾਧੀ ਓਿ ਸਿੰਤਨ ਕੀ ਆਹੀ ॥ 

ਿੂਡਤ ਮੋਹ ਤਗਰਹ ਅਿੰਧ ਕਪੂ ਮਤਹ ਨਾਨਕ ਲੇਹੁ ਤਨਿਾਹੀ ॥੪॥੭॥ 
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ਤਨੁ ਮਨ ੁਧਨ ੁਅਰਪਉ ਸਿੁ ਅਪਨਾ ॥ 
 

ਤਿਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (804-3) 

ਤਨੁ ਮਨੁ ਧਨੁ ਅਰਪਉ ਸਿੁ ਅਪਨਾ ॥ 

ਕਵਨ ਸ ੁਮਤਤ ਤਿਤ ੁਹਤਰ ਹਤਰ ਿਪਨਾ ॥੧॥ 

ਕਤਰ ਆਸਾ ਆਇਓ ਪਰਿ ਮਾਗਤਨ ॥ 

ਤੁਮਹ ਪੇਖਤ ਸੋਿਾ ਮੇਰ ੈਆਗਤਨ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਅਤਨਕ ਿੁਗਤਤ ਕਤਰ ਿਹੁਤੁ ਿੀਚਾਰਉ ॥ 

ਸਾਧਸਿੰਤਗ ਇਸੁ ਮਨਤਹ ਉਧਾਰਉ ॥੨॥ 

ਮਤਤ ਿੁਤਧ ਸੁਰਤਤ ਨਾਹੀ ਚਤੁਰਾਈ ॥ 

ਤਾ ਤਮਲੀਐ ਿਾ ਲਏ ਤਮਲਾਈ ॥੩॥ 

ਨੈਨ ਸਿੰਤੋਖੇ ਪਰਿ ਦਰਸਨੁ ਪਾਇਆ ॥ 

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਸਫਲੁ ਸੋ ਆਇਆ ॥੪॥੪॥੯॥ 
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ਤਨੁ ਰੈਨੀ ਮਨੁ ਪੁਨ ਰਤਪ ਕਤਰ ਹਉ ਪਾਚਉ ਤਤ ਿਰਾਤੀ ॥ 
 

ਆਸਾ ਕਿੀਰ ਿੀਉ ॥ (482-2 

ਤਨੁ ਰਨੈੀ ਮਨੁ ਪੁਨ ਰਤਪ ਕਤਰ ਹਉ ਪਾਚਉ ਤਤ ਿਰਾਤੀ ॥ 

ਰਾਮ ਰਾਇ ਤਸਉ ਿਾਵਤਰ ਲੈਹਉ ਆਤਮ ਤਤਹ ਰਿੰਤਗ ਰਾਤੀ ॥੧॥ 

ਗਾਉ ਗਾਉ ਰੀ ਦੁਲਹਨੀ ਮਿੰਗਲਚਾਰਾ ॥ 

ਮੇਰੇ ਤਗਰਹ ਆਏ ਰਾਿਾ ਰਾਮ ਿਤਾਰਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਨਾਤਿ ਕਮਲ ਮਤਹ ਿੇਦੀ ਰਤਚ ਲੇ ਿਰਹਮ ਤਗਆਨ ਉਚਾਰਾ ॥ 

ਰਾਮ ਰਾਇ ਸ ੋਦੂਲਹੁ ਪਾਇਓ ਅਸ ਿਡਿਾਗ ਹਮਾਰਾ ॥੨॥ 

ਸੁਤਰ ਨਰ ਮੁਤਨ ਿਨ ਕਉਤਕ ਆਏ ਕੋਤਿ ਤੇਤੀਸ ਉਿਾਨਾਂ ॥ 

ਕਤਹ ਕਿੀਰ ਮੋਤਹ ਤਿਆਤਹ ਚਲੇ ਹੈ ਪੁਰਖ ਏਕ ਿਗਵਾਨਾ ॥੩॥੨॥੨੪॥ 
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ਤਤਪ ਤਤਪ ਲਤੁਹ ਲੁਤਹ ਹਾਥ ਮਰੋਰਉ ॥ 
 

ਰਾਗੁ ਸੂਹੀ ਿਾਣੀ ਸਖੇ ਫਰੀਦ ਿੀ ਕੀ ॥   (794-10) 

ਤਤਪ ਤਤਪ ਲੁਤਹ ਲੁਤਹ ਹਾਥ ਮਰੋਰਉ ॥ 

ਿਾਵਤਲ ਹੋਈ ਸੋ ਸਹ ੁਲੋਰਉ ॥ 

ਤੈ ਸਤਹ ਮਨ ਮਤਹ ਕੀਆ ਰਸੋੁ ॥ 

ਮੁਝੁ ਅਵਗਨ ਸਹ ਨਾਹੀ ਦੋਸ ੁ॥੧॥ 

ਤੈ ਸਾਤਹਿ ਕੀ ਮ ੈਸਾਰ ਨ ਿਾਨੀ ॥ 

ਿੋਿਨੁ ਖੋਇ ਪਾਛ ੈਪਛੁਤਾਨੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਕਾਲੀ ਕੋਇਲ ਤੂ ਤਕਤ ਗੁਨ ਕਾਲੀ ॥ 

ਅਪਨ ੇਪਰੀਤਮ ਕ ੇਹਉ ਤਿਰਹੈ ਿਾਲੀ ॥ 

ਤਪਰਤਹ ਤਿਹੂਨ ਕਤਤਹ ਸੁਖੁ ਪਾਏ ॥ 

ਿਾ ਹੋਇ ਤਿਪਾਲੁ ਤਾ ਪਰਿੂ ਤਮਲਾਏ ॥੨॥ 

ਤਵਧਣ ਖੂਹੀ ਮੁਿੰਧ ਇਕੇਲੀ ॥ 

ਨਾ ਕ ੋਸਾਥੀ ਨਾ ਕੋ ਿਲੇੀ ॥ 

ਕਤਰ ਤਕਰਪਾ ਪਰਤਿ ਸਾਧਸਿੰਤਗ ਮੇਲੀ ॥ 

ਿਾ ਤਫਤਰ ਦੇਖਾ ਤਾ ਮੇਰਾ ਅਲਹੁ ਿੇਲੀ ॥੩॥ 

ਵਾਿ ਹਮਾਰੀ ਖਰੀ ਉਡੀਣੀ ॥ 

ਖਿੰਤਨਅਹੁ ਤਤਖੀ ਿਹੁਤੁ ਤਪਈਣੀ ॥ 

ਉਸੁ ਊਪਤਰ ਹੈ ਮਾਰਗੁ ਮੇਰਾ ॥ 

ਸੇਖ ਫਰੀਦਾ ਪਿੰਥੁ ਸਮਹਾਤਰ ਸਵਰੇਾ ॥੪॥੧॥ 
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ਤਰੈ ਗੁਣ ਰਹਤ ਰਹ ੈਤਨਰਾਰੀ ਸਾਤਧਕ ਤਸਧ ਨ ਿਾਨੈ ॥ 
 

ਰਾਮਕਲੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (883-15) 

ਤਰੈ ਗੁਣ ਰਹਤ ਰਹੈ ਤਨਰਾਰੀ ਸਾਤਧਕ ਤਸਧ ਨ ਿਾਨੈ ॥ 

ਰਤਨ ਕੋਿਿੀ ਅਿੰਤਮਰਤ ਸਿੰਪੂਰਨ ਸਤਤਗੁਰ ਕੈ ਖਿਾਨ ੈ॥੧॥ 

ਅਚਰਿੁ ਤਕਛੁ ਕਹਣੁ ਨ ਿਾਈ ॥ 

ਿਸਤੁ ਅਗੋਚਰ ਿਾਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਮੋਲ ੁਨਾਹੀ ਕਛੁ ਕਰਣੈ ਿੋਗਾ ਤਕਆ ਕੋ ਕਹੈ ਸੁਣਾਵ ੈ॥ 

ਕਥਨ ਕਹਣ ਕਉ ਸੋਝੀ ਨਾਹੀ ਿੋ ਪੇਖੈ ਤਤਸ ੁਿਤਣ ਆਵ ੈ॥੨॥ 

ਸੋਈ ਿਾਣ ੈਕਰਣੈਹਾਰਾ ਕੀਤਾ ਤਕਆ ਿੇਚਾਰਾ ॥ 

ਆਪਣੀ ਗਤਤ ਤਮਤਤ ਆਪੇ ਿਾਣ ੈਹਤਰ ਆਪ ੇਪੂਰ ਿਿੰਡਾਰਾ ॥੩॥ 

ਐਸਾ ਰਸੁ ਅਿੰਤਮਰਤ ੁਮਤਨ ਚਾਤਖਆ ਤਤਰਪਤਤ ਰਹ ੇਆਘਾਈ ॥ 

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਮੇਰੀ ਆਸਾ ਪੂਰੀ ਸਤਤਗੁਰ ਕੀ ਸਰਣਾਈ ॥੪॥੪॥ 
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ਤਾ ਕਾ ਦਰਸੁ ਪਾਈਐ ਵਡਿਾਗੀ ॥ 
 

ਗਉਿੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (193-4) 

ਤਾ ਕਾ ਦਰਸ ੁਪਾਈਐ ਵਡਿਾਗੀ ॥ 

ਿਾ ਕੀ ਰਾਮ ਨਾਤਮ ਤਲਵ ਲਾਗੀ ॥੧॥ 

ਿਾ ਕੈ ਹਤਰ ਵਤਸਆ ਮਨ ਮਾਹੀ ॥ 

ਤਾ ਕਉ ਦੁਖ ੁਸੁਪਨੈ ਿੀ ਨਾਹੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਸਰਿ ਤਨਧਾਨ ਰਾਖੇ ਿਨ ਮਾਤਹ ॥ 

ਤਾ ਕੈ ਸਿੰਤਗ ਤਕਲਤਵਖ ਦੁਖ ਿਾਤਹ ॥੨॥ 

ਿਨ ਕੀ ਮਤਹਮਾ ਕਥੀ ਨ ਿਾਇ ॥ 

ਪਾਰਿਰਹਮੁ ਿਨੁ ਰਤਹਆ ਸਮਾਇ ॥੩॥ 

ਕਤਰ ਤਕਰਪਾ ਪਰਿ ਤਿਨਉ ਸਨੁੀਿ ੈ॥ 

ਦਾਸ ਕੀ ਧੂਤਰ ਨਾਨਕ ਕਉ ਦੀਿ ੈ॥੪॥੬੭॥੧੩੬॥ 
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ਤਾ ਿੀ ਿੋਗੀ ਿੇਦੁ ਨ ਲਤਹਆ ॥ 
 

ਰਾਗੁ ਰਾਮਕਲੀ ਮਹਲਾ ੫ ਘਰੁ ੨(886-4) 

ਚਾਤਰ ਪੁਕਾਰਤਹ ਨਾ ਤੂ ਮਾਨਤਹ ॥ 

ਖਿੁ ਿੀ ਏਕਾ ਿਾਤ ਵਖਾਨਤਹ ॥ 

ਦਸ ਅਸਿੀ ਤਮਤਲ ਏਕੋ ਕਤਹਆ ॥ 

ਤਾ ਿੀ ਿੋਗੀ ਿੇਦੁ ਨ ਲਤਹਆ ॥੧॥ 

ਤਕਿੰਕੁਰੀ ਅਨਪੂ ਵਾਿ ੈ॥ 

ਿੋਗੀਆ ਮਤਵਾਰ ੋਰੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਪਰਥਮੇ ਵਤਸਆ ਸਤ ਕਾ ਖੇਿਾ ॥ 

ਤਤਰਤੀਏ ਮਤਹ ਤਕਛੁ ਿਇਆ ਦਤੁੇਿਾ ॥ 

ਦੁਤੀਆ ਅਰਧੋ ਅਰਤਧ ਸਮਾਇਆ ॥ 

ਏਕੁ ਰਤਹਆ ਤਾ ਏਕੁ ਤਦਖਾਇਆ ॥੨॥ 

ਏਕੈ ਸੂਤਤ ਪਰੋਏ ਮਣੀਏ ॥ 

ਗਾਿੀ ਤਿਤਨ ਤਿਤਨ ਤਿਤਨ ਤਿਤਨ ਤਣੀਏ ॥ 

ਤਫਰਤੀ ਮਾਲਾ ਿਹੁ ਤਿਤਧ ਿਾਇ ॥ 

ਤਖਿੰਤਚਆ ਸੂਤ ੁਤ ਆਈ ਥਾਇ ॥੩॥ 

ਚਹੁ ਮਤਹ ਏਕੈ ਮਿੁ ਹੈ ਕੀਆ ॥ 

ਤਹ ਤਿਖਿੇ ਥਾਨ ਅਤਨਕ ਤਖਿਕੀਆ ॥ 

ਖੋਿਤ ਖੋਿਤ ਦੁਆਰੇ ਆਇਆ ॥ 

ਤਾ ਨਾਨਕ ਿਗੋੀ ਮਹਲੁ ਘਰੁ ਪਾਇਆ ॥੪॥ 

ਇਉ ਤਕਿੰਕੁਰੀ ਆਨੂਪ ਵਾਿ ੈ॥ 

ਸੁਤਣ ਿੋਗੀ ਕੈ ਮਤਨ ਮੀਿੀ ਲਾਗੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ਦੂਿਾ ॥੧॥੧੨॥ 
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ਤਾਤੀ ਵਾਉ ਨ ਲਗਈ ਪਾਰਿਰਹਮ ਸਰਣਾਈ ॥ 
 

ਤਿਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (819-15) 

ਤਾਤੀ ਵਾਉ ਨ ਲਗਈ ਪਾਰਿਰਹਮ ਸਰਣਾਈ ॥ 

ਚਉਤਗਰਦ ਹਮਾਰ ੈਰਾਮ ਕਾਰ ਦੁਖੁ ਲਗੈ ਨ ਿਾਈ ॥੧॥ 

ਸਤਤਗੁਰੁ ਪੂਰਾ ਿੇਤਿਆ ਤਿਤਨ ਿਣਤ ਿਣਾਈ ॥ 

ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਅਉਖਧੁ ਦੀਆ ਏਕਾ ਤਲਵ ਲਾਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਰਾਤਖ ਲੀਏ ਤਤਤਨ ਰਖਨਹਾਤਰ ਸਿ ਤਿਆਤਧ ਤਮਿਾਈ ॥ 

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਤਕਰਪਾ ਿਈ ਪਰਿ ਿਏ ਸਹਾਈ ॥੨॥੧੫॥੭੯॥ 
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ਤਾਪ ਗਏ ਪਾਈ ਪਰਤਿ ਸਾਂਤਤ ॥ 
 

ਗਉਿੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (191-12) 

ਤਾਪ ਗਏ ਪਾਈ ਪਰਤਿ ਸਾਂਤਤ ॥ 

ਸੀਤਲ ਿਏ ਕੀਨੀ ਪਰਿ ਦਾਤਤ ॥੧॥ 

ਪਰਿ ਤਕਰਪਾ ਤ ੇਿਏ ਸੁਹੇਲੇ ॥ 

ਿਨਮ ਿਨਮ ਕੇ ਤਿਛੁਰੇ ਮੇਲੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਤਸਮਰਤ ਤਸਮਰਤ ਪਰਿ ਕਾ ਨਾਉ ॥ 

ਸਗਲ ਰੋਗ ਕਾ ਤਿਨਤਸਆ ਥਾਉ ॥੨॥ 

ਸਹਤਿ ਸੁਿਾਇ ਿਲੋੈ ਹਤਰ ਿਾਣੀ ॥ 

ਆਿ ਪਹਰ ਪਰਿ ਤਸਮਰਹੁ ਪਰਾਣੀ ॥੩॥ 

ਦੂਖੁ ਦਰਦੁ ਿਮੁ ਨੇਤਿ ਨ ਆਵ ੈ॥ 

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਿ ੋਹਤਰ ਗੁਨ ਗਾਵ ੈ॥੪॥੫੯॥੧੨੮॥ 
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ਤਾਪੁ ਲਾਤਹਆ ਗਰੁ ਤਸਰਿਨਹਾਤਰ ॥ 
 

ਤਿਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (821-6) 

ਤਾਪੁ ਲਾਤਹਆ ਗੁਰ ਤਸਰਿਨਹਾਤਰ ॥ 

ਸਤਤਗੁਰ ਅਪਨੇ ਕਉ ਿਤਲ ਿਾਈ ਤਿਤਨ ਪੈਿ ਰਖੀ ਸਾਰ ੈਸਿੰਸਾਤਰ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਕਰੁ ਮਸਤਤਕ ਧਾਤਰ ਿਾਤਲਕੁ ਰਤਖ ਲੀਨੋ ॥ 

ਪਰਤਿ ਅਿੰਤਮਰਤ ਨਾਮੁ ਮਹਾ ਰਸੁ ਦੀਨੋ ॥੧॥ 

ਦਾਸ ਕੀ ਲਾਿ ਰਖੈ ਤਮਹਰਵਾਨ ੁ॥ 

ਗੁਰੁ ਨਾਨਕ ੁਿੋਲੈ ਦਰਗਹ ਪਰਵਾਨ ੁ॥੨॥੬॥੮੬॥ 
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ਤਤਸੁ ਸਾਲਾਹੀ ਤਿਸ ੁਹਤਰ ਧਨੁ ਰਾਤਸ ॥ 
 

ਿੈਰਉ ਮਹਲਾ ੫ ਅਸਿਪਦੀਆ ਘਰੁ ੨     (1155-17) 

ਤਿਸੁ ਨਾਮੁ ਤਰਦੈ ਸੋਈ ਵਡ ਰਾਿਾ ॥ 
ਤਿਸੁ ਨਾਮੁ ਤਰਦੈ ਤਤਸੁ ਪੂਰੇ ਕਾਿਾ ॥ 
ਤਿਸੁ ਨਾਮੁ ਤਰਦੈ ਤਤਤਨ ਕੋਤਿ ਧਨ ਪਾਏ ॥ 
ਨਾਮ ਤਿਨਾ ਿਨਮ ੁਤਿਰਥਾ ਿਾਏ ॥੧॥ 
ਤਤਸੁ ਸਾਲਾਹੀ ਤਿਸੁ ਹਤਰ ਧਨ ੁਰਾਤਸ ॥ 

ਸੋ ਵਡਿਾਗੀ ਤਿਸੁ ਗੁਰ ਮਸਤਤਕ ਹਾਥੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
ਤਿਸੁ ਨਾਮੁ ਤਰਦੈ ਤਤਸੁ ਕੋਿ ਕਈ ਸੈਨਾ ॥ 
ਤਿਸੁ ਨਾਮੁ ਤਰਦੈ ਤਤਸੁ ਸਹਿ ਸੁਖਨੈਾ ॥ 
ਤਿਸੁ ਨਾਮੁ ਤਰਦੈ ਸੋ ਸੀਤਲ ੁਹੂਆ ॥ 
ਨਾਮ ਤਿਨਾ ਤਧਰਗੁ ਿੀਵਣੁ ਮੂਆ ॥੨॥ 
ਤਿਸੁ ਨਾਮੁ ਤਰਦੈ ਸੋ ਿੀਵਨ ਮੁਕਤਾ ॥ 
ਤਿਸੁ ਨਾਮੁ ਤਰਦੈ ਤਤਸੁ ਸਿ ਹੀ ਿੁਗਤਾ ॥ 
ਤਿਸੁ ਨਾਮੁ ਤਰਦੈ ਤਤਤਨ ਨਉ ਤਨਤਧ ਪਾਈ ॥ 
ਨਾਮ ਤਿਨਾ ਿਰਤਮ ਆਵੈ ਿਾਈ ॥੩॥ 
ਤਿਸੁ ਨਾਮੁ ਤਰਦੈ ਸੋ ਵੇਪਰਵਾਹਾ ॥ 
ਤਿਸੁ ਨਾਮੁ ਤਰਦੈ ਤਤਸੁ ਸਦ ਹੀ ਲਾਹਾ ॥ 
ਤਿਸੁ ਨਾਮੁ ਤਰਦੈ ਤਤਸੁ ਵਡ ਪਰਵਾਰਾ ॥ 
ਨਾਮ ਤਿਨਾ ਮਨਮੁਖ ਗਾਵਾਰਾ ॥੪॥ 
ਤਿਸੁ ਨਾਮੁ ਤਰਦੈ ਤਤਸੁ ਤਨਹਚਲ ਆਸਨੁ ॥ 
ਤਿਸੁ ਨਾਮੁ ਤਰਦੈ ਤਤਸੁ ਤਖਤਤ ਤਨਵਾਸਨ ੁ॥ 
ਤਿਸੁ ਨਾਮੁ ਤਰਦੈ ਸੋ ਸਾਚਾ ਸਾਹੁ ॥ 
ਨਾਮਹੀਣ ਨਾਹੀ ਪਤਤ ਵੇਸਾਹ ੁ॥੫॥ 
ਤਿਸੁ ਨਾਮੁ ਤਰਦੈ ਸੋ ਸਿ ਮਤਹ ਿਾਤਾ ॥ 
ਤਿਸੁ ਨਾਮੁ ਤਰਦੈ ਸੋ ਪੁਰਖੁ ਤਿਧਾਤਾ ॥ 
ਤਿਸੁ ਨਾਮੁ ਤਰਦੈ ਸੋ ਸਿ ਤੇ ਊਚਾ ॥ 
ਨਾਮ ਤਿਨਾ ਿਰਤਮ ਿੋਨੀ ਮੂਚਾ ॥੬॥ 
ਤਿਸੁ ਨਾਮੁ ਤਰਦੈ ਤਤਸੁ ਪਰਗਤਿ ਪਹਾਰਾ ॥ 
ਤਿਸੁ ਨਾਮੁ ਤਰਦੈ ਤਤਸੁ ਤਮਤਿਆ ਅਿੰਧਾਰਾ ॥ 
ਤਿਸੁ ਨਾਮੁ ਤਰਦੈ ਸੋ ਪੁਰਖੁ ਪਰਵਾਣੁ ॥ 
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ਨਾਮ ਤਿਨਾ ਤਫਤਰ ਆਵਣ ਿਾਣੁ ॥੭॥ 
ਤਤਤਨ ਨਾਮੁ ਪਾਇਆ ਤਿਸੁ ਿਇਓ ਤਿਪਾਲ ॥ 
ਸਾਧਸਿੰਗਤਤ ਮਤਹ ਲਖ ੇਗਪਾਲ ॥ 
ਆਵਣ ਿਾਣ ਰਹੇ ਸੁਖੁ ਪਾਇਆ ॥ 
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਤਤ ੈਤਤੁ ਤਮਲਾਇਆ ॥੮॥੧॥੪॥ 
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ਤਤਸੁ ਕੁਰਿਾਣੀ ਤਿਤਨ ਤੂਿੰ ਸੁਤਣਆ ॥ 
 

ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (102-9) 

ਤਤਸੁ ਕੁਰਿਾਣੀ ਤਿਤਨ ਤੂਿੰ ਸੁਤਣਆ ॥ 

ਤਤਸੁ ਿਤਲਹਾਰੀ ਤਿਤਨ ਰਸਨਾ ਿਤਣਆ ॥ 

ਵਾਤਰ ਵਾਤਰ ਿਾਈ ਤਤਸ ੁਤਵਿਹੁ ਿੋ ਮਤਨ ਤਤਨ ਤੁਧੁ ਆਰਾਧੇ ਿੀਉ ॥੧॥ 

ਤਤਸੁ ਚਰਣ ਪਖਾਲੀ ਿ ੋਤੇਰ ੈਮਾਰਤਗ ਚਾਲ ੈ॥ 

ਨੈਨ ਤਨਹਾਲੀ ਤਤਸੁ ਪੁਰਖ ਦਇਆਲੈ ॥ 

ਮਨੁ ਦਵੇਾ ਤਤਸ ੁਅਪਨੁ ੇਸਾਿਨ ਤਿਤਨ ਗੁਰ ਤਮਤਲ ਸੋ ਪਰਿੁ ਲਾਧ ੇਿੀਉ ॥੨॥ 

ਸੇ ਵਡਿਾਗੀ ਤਿਤਨ ਤੁਮ ਿਾਣ ੇ॥ 

ਸਿ ਕੈ ਮਧ ੇਅਤਲਪਤ ਤਨਰਿਾਣੇ ॥ 

ਸਾਧ ਕੈ ਸਿੰਤਗ ਉਤਨ ਿਉਿਲੁ ਤਤਰਆ ਸਗਲ ਦੂਤ ਉਤਨ ਸਾਧੇ ਿੀਉ ॥੩॥ 

ਤਤਨ ਕੀ ਸਰਤਣ ਪਤਰਆ ਮਨ ੁਮੇਰਾ ॥ 

ਮਾਣੁ ਤਾਣ ੁਤਤਿ ਮੋਹੁ ਅਿੰਧੇਰਾ ॥ 

ਨਾਮੁ ਦਾਨ ੁਦੀਿੈ ਨਾਨਕ ਕਉ ਤਤਸੁ ਪਰਿ ਅਗਮ ਅਗਾਧੇ ਿੀਉ ॥੪॥੨੦॥੨੭॥ 
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ਤਤਸੁ ਗੁਰ ਕਉ ਤਸਮਰਉ ਸਾਤਸ ਸਾਤਸ ॥ 
 

ਗਉਿੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (239-15) 

ਤਤਸੁ ਗੁਰ ਕਉ ਤਸਮਰਉ ਸਾਤਸ ਸਾਤਸ ॥ 

ਗੁਰੁ ਮੇਰੇ ਪਰਾਣ ਸਤਤਗੁਰੁ ਮੇਰੀ ਰਾਤਸ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਗੁਰ ਕਾ ਦਰਸਨੁ ਦੇਤਖ ਦਤੇਖ ਿੀਵਾ ॥ 

ਗੁਰ ਕੇ ਚਰਣ ਧੋਇ ਧਇੋ ਪੀਵਾ ॥੧॥ 

ਗੁਰ ਕੀ ਰੇਣੁ ਤਨਤ ਮਿਨੁ ਕਰਉ ॥ 

ਿਨਮ ਿਨਮ ਕੀ ਹਉਮ ੈਮਲ ੁਹਰਉ ॥੨॥ 

ਤਤਸੁ ਗੁਰ ਕਉ ਝੂਲਾਵਉ ਪਾਖਾ ॥ 

ਮਹਾ ਅਗਤਨ ਤ ੇਹਾਥੁ ਦ ੇਰਾਖਾ ॥੩॥ 

ਤਤਸੁ ਗੁਰ ਕੈ ਤਗਰਤਹ ਢੋਵਉ ਪਾਣੀ ॥ 

ਤਿਸੁ ਗੁਰ ਤ ੇਅਕਲ ਗਤਤ ਿਾਣੀ ॥੪॥ 

ਤਤਸੁ ਗੁਰ ਕੈ ਤਗਰਤਹ ਪੀਸਉ ਨੀਤ ॥ 

ਤਿਸੁ ਪਰਸਾਤਦ ਵੈਰੀ ਸਿ ਮੀਤ ॥੫॥ 

ਤਿਤਨ ਗੁਤਰ ਮੋ ਕਉ ਦੀਨਾ ਿੀਉ ॥ 

ਆਪੁਨਾ ਦਾਸਰਾ ਆਪੇ ਮੁਤਲ ਲੀਉ ॥੬॥ 

ਆਪੇ ਲਾਇਓ ਅਪਨਾ ਤਪਆਰੁ ॥ 

ਸਦਾ ਸਦਾ ਤਤਸ ੁਗੁਰ ਕਉ ਕਰੀ ਨਮਸਕਾਰੁ ॥੭॥ 

ਕਤਲ ਕਲਸੇ ਿੈ ਿਰਮ ਦੁਖ ਲਾਥਾ ॥ 

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਮੇਰਾ ਗੁਰ ੁਸਮਰਾਥਾ ॥੮॥੯॥ 
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ਤਤਸੁ ਿਨ ਕਉ ਹਤਰ ਮੀਿ ਲਗਾਨਾ ਤਿਸ ੁਹਤਰ ਹਤਰ ਤਿਪਾ ਕਰੈ ॥ 
 

ਮਲਾਰ ਮਹਲਾ ੪ ॥ (1263-12) 

ਤਤਸੁ ਿਨ ਕਉ ਹਤਰ ਮੀਿ ਲਗਾਨਾ ਤਿਸੁ ਹਤਰ ਹਤਰ ਤਿਪਾ ਕਰ ੈ॥ 

ਤਤਸ ਕੀ ਿੂਖ ਦੂਖ ਸਤਿ ਉਤਰ ੈਿੋ ਹਤਰ ਗੁਣ ਹਤਰ ਉਚਰ ੈ॥੧॥ 

ਿਤਪ ਮਨ ਹਤਰ ਹਤਰ ਹਤਰ ਤਨਸਤਰ ੈ॥ 

ਗੁਰ ਕੇ ਿਚਨ ਕਰਨ ਸੁਤਨ ਤਧਆਵੈ ਿਵ ਸਾਗਰੁ ਪਾਤਰ ਪਰ ੈ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਤਤਸੁ ਿਨ ਕੇ ਹਮ ਹਾਤਿ ਤਿਹਾਝੇ ਤਿਸ ੁਹਤਰ ਹਤਰ ਤਿਪਾ ਕਰ ੈ॥ 

ਹਤਰ ਿਨ ਕਉ ਤਮਤਲਆਂ ਸੁਖ ੁਪਾਈਐ ਸਿ ਦੁਰਮਤਤ ਮੈਲੁ ਹਰ ੈ॥੨॥ 

ਹਤਰ ਿਨ ਕਉ ਹਤਰ ਿੂਖ ਲਗਾਨੀ ਿਨੁ ਤਤਰਪਤੈ ਿਾ ਹਤਰ ਗੁਨ ਤਿਚਰ ੈ॥ 

ਹਤਰ ਕਾ ਿਨੁ ਹਤਰ ਿਲ ਕਾ ਮੀਨਾ ਹਤਰ ਤਿਸਰਤ ਫੂਤਿ ਮਰ ੈ॥੩॥ 

ਤਿਤਨ ਏਹ ਪਰੀਤਤ ਲਾਈ ਸੋ ਿਾਨੈ ਕ ੈਿਾਨੈ ਤਿਸੁ ਮਤਨ ਧਰ ੈ॥ 

ਿਨੁ ਨਾਨਕੁ ਹਤਰ ਦੇਤਖ ਸੁਖੁ ਪਾਵੈ ਸਿ ਤਨ ਕੀ ਿੂਖ ਿਰ ੈ॥੪॥੩॥ 
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ਤਤਸੁ ਤੂ ਸੇਤਵ ਤਿਤਨ ਤੂ ਕੀਆ ॥ 
 

ਿਸਿੰਤੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (1182-5) 

ਤਤਸੁ ਤ ੂਸਤੇਵ ਤਿਤਨ ਤੂ ਕੀਆ ॥ 

ਤਤਸੁ ਅਰਾਤਧ ਤਿਤਨ ਿੀਉ ਦੀਆ ॥ 

ਤਤਸ ਕਾ ਚਾਕਰੁ ਹੋਤਹ ਤਫਤਰ ਡਾਨੁ ਨ ਲਾਗ ੈ॥ 

ਤਤਸ ਕੀ ਕਤਰ ਪੋਤਦਾਰੀ ਤਫਤਰ ਦੂਖੁ ਨ ਲਾਗ ੈ॥੧॥ 

ਏਵਡ ਿਾਗ ਹੋਤਹ ਤਿਸੁ ਪਰਾਣੀ ॥ 

ਸੋ ਪਾਏ ਇਹੁ ਪਦੁ ਤਨਰਿਾਣੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਦੂਿੀ ਸੇਵਾ ਿੀਵਨੁ ਤਿਰਥਾ ॥ 

ਕਛੂ ਨ ਹਈੋ ਹੈ ਪੂਰਨ ਅਰਥਾ ॥ 

ਮਾਣਸ ਸੇਵਾ ਖਰੀ ਦੁਹੇਲੀ ॥ 

ਸਾਧ ਕੀ ਸੇਵਾ ਸਦਾ ਸੁਹਲੇੀ ॥੨॥ 

ਿੇ ਲੋਿਤਹ ਸਦਾ ਸੁਖੁ ਿਾਈ ॥ 

ਸਾਧੂ ਸਿੰਗਤਤ ਗੁਰਤਹ ਿਤਾਈ ॥ 

ਊਹਾ ਿਪੀਐ ਕਵੇਲ ਨਾਮ ॥ 

ਸਾਧੂ ਸਿੰਗਤਤ ਪਾਰਗਰਾਮ ॥੩॥ 

ਸਗਲ ਤਤ ਮਤਹ ਤਤ ੁਤਗਆਨ ੁ॥ 

ਸਰਿ ਤਧਆਨ ਮਤਹ ਏਕੁ ਤਧਆਨੁ ॥ 

ਹਤਰ ਕੀਰਤਨ ਮਤਹ ਊਤਮ ਧਨੁਾ ॥ 

ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਤਮਤਲ ਗਾਇ ਗੁਨਾ ॥੪॥੮॥ 
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ਤਤਸੁ ਿਸਿੰਤੁ ਤਿਸ ੁਪਰਿੁ ਤਿਪਾਲੁ ॥ 
 

ਿਸਿੰਤੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (1180-13) 

ਤਤਸੁ ਿਸਿੰਤੁ ਤਿਸੁ ਪਰਿੁ ਤਿਪਾਲ ੁ॥ 

ਤਤਸੁ ਿਸਿੰਤੁ ਤਿਸੁ ਗੁਰੁ ਦਇਆਲੁ ॥ 

ਮਿੰਗਲ ੁਤਤਸ ਕੈ ਤਿਸੁ ਏਕੁ ਕਾਮੁ ॥ 

ਤਤਸੁ ਸਦ ਿਸਿੰਤ ੁਤਿਸ ੁਤਰਦੈ ਨਾਮੁ ॥੧॥ 

ਤਗਰਤਹ ਤਾ ਕ ੇਿਸਿੰਤ ੁਗਨੀ ॥ 

ਿਾ ਕੈ ਕੀਰਤਨੁ ਹਤਰ ਧੁਨੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਪਰੀਤਤ ਪਾਰਿਰਹਮ ਮਉਤਲ ਮਨਾ ॥ 

ਤਗਆਨ ੁਕਮਾਈਐ ਪੂਤਛ ਿਨਾਂ ॥ 

ਸੋ ਤਪਸੀ ਤਿਸੁ ਸਾਧਸਿੰਗੁ ॥ 

ਸਦ ਤਧਆਨੀ ਤਿਸ ੁਗੁਰਤਹ ਰਿੰਗੁ ॥੨॥ 

ਸੇ ਤਨਰਿਉ ਤਿਨਹ ਿਉ ਪਇਆ ॥ 

ਸੋ ਸੁਖੀਆ ਤਿਸ ੁਿਰਮੁ ਗਇਆ ॥ 

ਸੋ ਇਕਾਂਤੀ ਤਿਸੁ ਤਰਦਾ ਥਾਇ ॥ 

ਸੋਈ ਤਨਹਚਲੁ ਸਾਚ ਿਾਇ ॥੩॥ 

ਏਕਾ ਖੋਿ ੈਏਕ ਪਰੀਤਤ ॥ 

ਦਰਸਨ ਪਰਸਨ ਹੀਤ ਚੀਤਤ ॥ 

ਹਤਰ ਰਿੰਗ ਰਿੰਗਾ ਸਹਤਿ ਮਾਣੁ ॥ 

ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਤਤਸ ੁਿਨ ਕੁਰਿਾਣੁ ॥੪॥੩॥ 
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ਤਤਸੁ ਰਾਖਹ ੁਤਕਰਪਾ ਧਾਤਰ ॥ 
 

ਦੇਵਗਿੰਧਾਰੀ ॥ (527-15) 

ਅਿ ਹਮ ਚਲੀ ਿਾਕੁਰ ਪਤਹ ਹਾਤਰ ॥ 

ਿਿ ਹਮ ਸਰਤਣ ਪਰਿੂ ਕੀ ਆਈ ਰਾਖੁ ਪਰਿੂ ਿਾਵ ੈਮਾਤਰ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਲੋਕਨ ਕੀ ਚਤੁਰਾਈ ਉਪਮਾ ਤ ੇਿੈਸਿੰਤਤਰ ਿਾਤਰ ॥ 

ਕੋਈ ਿਲਾ ਕਹਉ ਿਾਵੈ ਿੁਰਾ ਕਹਉ ਹਮ ਤਨ ੁਦੀਓ ਹੈ ਢਾਤਰ ॥੧॥ 

ਿੋ ਆਵਤ ਸਰਤਣ ਿਾਕੁਰ ਪਰਿੁ ਤੁਮਰੀ ਤਤਸੁ ਰਾਖਹੁ ਤਕਰਪਾ ਧਾਤਰ ॥ 

ਿਨ ਨਾਨਕ ਸਰਤਣ ਤੁਮਾਰੀ ਹਤਰ ਿੀਉ ਰਾਖਹੁ ਲਾਿ ਮੁਰਾਤਰ ॥੨॥੪॥ 
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ਤਤਹ ਿੋਗੀ ਕਉ ਿੁਗਤਤ ਨ ਿਾਨਉ ॥ 
 

ਧਨਾਸਰੀ ਮਹਲਾ ੯ ॥ (685-3) 

ਤਤਹ ਿੋਗੀ ਕਉ ਿੁਗਤਤ ਨ ਿਾਨਉ ॥ 

ਲੋਿ ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਮਮਤਾ ਫੁਤਨ ਤਿਹ ਘਤਿ ਮਾਤਹ ਪਛਾਨਉ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਪਰ ਤਨਿੰਦਾ ਉਸਤਤਤ ਨਹ ਿਾ ਕੈ ਕਿੰਚਨ ਲੋਹ ਸਮਾਨ ੋ॥ 

ਹਰਖ ਸੋਗ ਤ ੇਰਹੈ ਅਤੀਤਾ ਿਗੋੀ ਤਾਤਹ ਿਖਾਨੋ ॥੧॥ 

ਚਿੰਚਲ ਮਨ ੁਦਹ ਤਦਤਸ ਕਉ ਧਾਵਤ ਅਚਲ ਿਾਤਹ ਿਹਰਾਨ ੋ॥ 

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਇਹ ਤਿਤਧ ਕ ੋਿੋ ਨਰੁ ਮੁਕਤਤ ਤਾਤਹ ਤੁਮ ਮਾਨੋ ॥੨॥੩॥ 
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ਤਤਖ ਿੂਤਝ ਗਈ ਗਈ ਤਮਤਲ ਸਾਧ ਿਨਾ ॥ 
 

ਕਾਨਿਾ ਮਹਲਾ ੫ ਘਰੁ ੭  (1305-9) 

ਤਤਖ ਿੂਤਝ ਗਈ ਗਈ ਤਮਤਲ ਸਾਧ ਿਨਾ ॥ 

ਪਿੰਚ ਿਾਗੇ ਚੋਰ ਸਹਿੇ ਸੁਖਨੈੋ ਹਰੇ ਗੁਨ ਗਾਵਤੀ ਗਾਵਤੀ ਗਾਵਤੀ ਦਰਸ ਤਪਆਤਰ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਿਸੈੀ ਕਰੀ ਪਰਿ ਮੋ ਤਸਉ ਮੋ ਤਸਉ ਐਸੀ ਹਉ ਕੈਸੇ ਕਰਉ ॥ 

ਹੀਉ ਤੁਮਹਾਰੇ ਿਤਲ ਿਲ ੇਿਤਲ ਿਲੇ ਿਤਲ ਗਈ ॥੧॥ 

ਪਤਹਲੇ ਪੈ ਸਿੰਤ ਪਾਇ ਤਧਆਇ ਤਧਆਇ ਪਰੀਤਤ ਲਾਇ ॥ 

ਪਰਿ ਥਾਨ ੁਤੇਰੋ ਕੇਹਰੋ ਤਿਤੁ ਿਿੰਤਨ ਕਤਰ ਿੀਚਾਰੁ ॥ 

ਅਤਨਕ ਦਾਸ ਕੀਰਤਤ ਕਰਤਹ ਤੁਹਾਰੀ ॥ 

ਸੋਈ ਤਮਤਲਓ ਿ ੋਿਾਵਤ ੋਿਨ ਨਾਨਕ ਿਾਕੁਰ ਰਤਹਓ ਸਮਾਇ ॥ 

ਏਕ ਤੂਹੀ ਤੂਹੀ ਤੂਹੀ ॥੨॥੧॥੩੭॥ 
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ਤਤਚਰ ੁਵਸਤਹ ਸਹੁੇਲਿੀ ਤਿਚਰੁ ਸਾਥੀ ਨਾਤਲ ॥ 
 

ਤਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (50-16) 

ਤਤਚਰੁ ਵਸਤਹ ਸੁਹੇਲਿੀ ਤਿਚਰੁ ਸਾਥੀ ਨਾਤਲ ॥ 

ਿਾ ਸਾਥੀ ਉਿੀ ਚਤਲਆ ਤਾ ਧਨ ਖਾਕੂ ਰਾਤਲ ॥੧॥ 

ਮਤਨ ਿੈਰਾਗੁ ਿਇਆ ਦਰਸਨ ੁਦੇਖਣੈ ਕਾ ਚਾਉ ॥ 

ਧਿੰਨੁ ਸੁ ਤੇਰਾ ਥਾਨੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਤਿਚਰੁ ਵਤਸਆ ਕਿੰਤੁ ਘਤਰ ਿੀਉ ਿੀਉ ਸਤਿ ਕਹਾਤਤ ॥ 

ਿਾ ਉਿੀ ਚਲਸੀ ਕਿੰਤਿਾ ਤਾ ਕਇੋ ਨ ਪੁਛ ੈਤੇਰੀ ਿਾਤ ॥੨॥ 

ਪੇਈਅਿ ੈਸਹ ੁਸਤੇਵ ਤਿੰ ਸਾਹੁਰਿੈ ਸੁਤਖ ਵਸੁ ॥ 

ਗੁਰ ਤਮਤਲ ਚਿੁ ਅਚਾਰੁ ਤਸਖੁ ਤੁਧੁ ਕਦੇ ਨ ਲਗੈ ਦੁਖੁ ॥੩॥ 

ਸਿਨਾ ਸਾਹੁਰੈ ਵਿੰਞਣਾ ਸਤਿ ਮੁਕਲਾਵਣਹਾਰ ॥ 

ਨਾਨਕ ਧਿੰਨੁ ਸੋਹਾਗਣੀ ਤਿਨ ਸਹ ਨਾਤਲ ਤਪਆਰੁ ॥੪॥੨੩॥੯੩॥ 
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ਤਤਤਨ ਕਰਤੈ ਇਕੁ ਚਲਤ ੁਉਪਾਇਆ ॥ 
 

ਿੈਰਉ ਮਹਲਾ ੩ ਘਰੁ ੨  (1154-2) 

ਤਤਤਨ ਕਰਤ ੈਇਕੁ ਚਲਤ ੁਉਪਾਇਆ ॥ 

ਅਨਹਦ ਿਾਣੀ ਸਿਦੁ ਸੁਣਾਇਆ ॥ 

ਮਨਮੁਤਖ ਿੂਲੇ ਗੁਰਮੁਤਖ ਿੁਝਾਇਆ ॥ 

ਕਾਰਣੁ ਕਰਤਾ ਕਰਦਾ ਆਇਆ ॥੧॥ 

ਗੁਰ ਕਾ ਸਿਦੁ ਮੇਰ ੈਅਿੰਤਤਰ ਤਧਆਨੁ ॥ 

ਹਉ ਕਿਹੁ ਨ ਛੋਡਉ ਹਤਰ ਕਾ ਨਾਮੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਤਪਤਾ ਪਰਹਲਾਦ ੁਪਿਣ ਪਿਾਇਆ ॥ 

ਲੈ ਪਾਿੀ ਪਾਧੇ ਕੈ ਆਇਆ ॥ 

ਨਾਮ ਤਿਨਾ ਨਹ ਪਿਉ ਅਚਾਰ ॥ 

ਮੇਰੀ ਪਿੀਆ ਤਲਤਖ ਦੇਹੁ ਗੋਤਿਿੰਦ ਮੁਰਾਤਰ ॥੨॥ 

ਪੁਤਰ ਪਰਤਹਲਾਦ ਤਸਉ ਕਤਹਆ ਮਾਇ ॥ 

ਪਰਤਵਰਤਤ ਨ ਪਿਹੁ ਰਹੀ ਸਮਝਾਇ ॥ 

ਤਨਰਿਉ ਦਾਤਾ ਹਤਰ ਿੀਉ ਮੇਰ ੈਨਾਤਲ ॥ 

ਿੇ ਹਤਰ ਛੋਡਉ ਤਉ ਕਤੁਲ ਲਾਗੈ ਗਾਤਲ ॥੩॥ 

ਪਰਹਲਾਤਦ ਸਤਿ ਚਾਿਿੇ ਤਵਗਾਰੇ ॥ 

ਹਮਾਰਾ ਕਤਹਆ ਨ ਸੁਣ ੈਆਪਣੇ ਕਾਰਿ ਸਵਾਰੇ ॥ 

ਸਿ ਨਗਰੀ ਮਤਹ ਿਗਤਤ ਤਦਰਿਾਈ ॥ 

ਦੁਸਿ ਸਿਾ ਕਾ ਤਕਛ ੁਨ ਵਸਾਈ ॥੪॥ 

ਸਿੰਡ ੈਮਰਕੈ ਕੀਈ ਪੂਕਾਰ ॥ 

ਸਿੇ ਦਤੈ ਰਹੇ ਝਖ ਮਾਤਰ ॥ 

ਿਗਤ ਿਨਾ ਕੀ ਪਤਤ ਰਾਖ ੈਸੋਈ ॥ 

ਕੀਤੇ ਕੈ ਕਤਹਐ ਤਕਆ ਹੋਈ ॥੫॥ 

ਤਕਰਤ ਸਿੰਿਗੋੀ ਦਤੈਤ ਰਾਿੁ ਚਲਾਇਆ ॥ 

ਹਤਰ ਨ ਿੂਝ ੈਤਤਤਨ ਆਤਪ ਿੁਲਾਇਆ ॥ 

ਪੁਤਰ ਪਰਹਲਾਦ ਤਸਉ ਵਾਦੁ ਰਚਾਇਆ ॥ 

ਅਿੰਧਾ ਨ ਿੂਝ ੈਕਾਲੁ ਨੇਿੈ ਆਇਆ ॥੬॥ 

ਪਰਹਲਾਦੁ ਕਿੋ ੇਤਵਤਚ ਰਾਤਖਆ ਿਾਤਰ ਦੀਆ ਤਾਲਾ ॥ 
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ਤਨਰਿਉ ਿਾਲਕੁ ਮੂਤਲ ਨ ਡਰਈ ਮੇਰ ੈਅਿੰਤਤਰ ਗੁਰ ਗੋਪਾਲਾ ॥ 

ਕੀਤਾ ਹੋਵੈ ਸਰੀਕੀ ਕਰ ੈਅਨਹਦੋਾ ਨਾਉ ਧਰਾਇਆ ॥ 

ਿੋ ਧੁਤਰ ਤਲਤਖਆ ਸ ਆਇ ਪਹੁਤਾ ਿਨ ਤਸਉ ਵਾਦ ੁਰਚਾਇਆ ॥੭॥ 

ਤਪਤਾ ਪਰਹਲਾਦ ਤਸਉ ਗੁਰਿ ਉਿਾਈ ॥ 

ਕਹਾਂ ਤੁਮਹਾਰਾ ਿਗਦੀਸ ਗੁਸਾਈ ॥ 

ਿਗਿੀਵਨੁ ਦਾਤਾ ਅਿੰਤਤ ਸਖਾਈ ॥ 

ਿਹ ਦੇਖਾ ਤਹ ਰਤਹਆ ਸਮਾਈ ॥੮॥ 

ਥਿੰਮੁ ਉਪਾਤਿ ਹਤਰ ਆਪੁ ਤਦਖਾਇਆ ॥ 

ਅਹਿੰਕਾਰੀ ਦਤੈੁ ਮਾਤਰ ਪਚਾਇਆ ॥ 

ਿਗਤਾ ਮਤਨ ਆਨਿੰਦੁ ਵਿੀ ਵਧਾਈ ॥ 

ਅਪਨ ੇਸਵੇਕ ਕਉ ਦੇ ਵਤਡਆਈ ॥੯॥ 

ਿਿੰਮਣੁ ਮਰਣਾ ਮੋਹੁ ਉਪਾਇਆ ॥ 

ਆਵਣੁ ਿਾਣਾ ਕਰਤ ੈਤਲਤਖ ਪਾਇਆ ॥ 

ਪਰਹਲਾਦ ਕੈ ਕਾਰਤਿ ਹਤਰ ਆਪੁ ਤਦਖਾਇਆ ॥ 

ਿਗਤਾ ਕਾ ਿੋਲੁ ਆਗ ੈਆਇਆ ॥੧੦॥ 

ਦੇਵ ਕੁਲੀ ਲਤਖਮੀ ਕਉ ਕਰਤਹ ਿਕੈਾਰੁ ॥ 

ਮਾਤਾ ਨਰਤਸਿੰਘ ਕਾ ਰਪੂੁ ਤਨਵਾਰੁ ॥ 

ਲਤਖਮੀ ਿਉ ਕਰ ੈਨ ਸਾਕੈ ਿਾਇ ॥ 

ਪਰਹਲਾਦੁ ਿਨੁ ਚਰਣੀ ਲਾਗਾ ਆਇ ॥੧੧॥ 

ਸਤਤਗੁਤਰ ਨਾਮੁ ਤਨਧਾਨ ੁਤਦਰਿਾਇਆ ॥ 

ਰਾਿੁ ਮਾਲ ੁਝੂਿੀ ਸਿ ਮਾਇਆ ॥ 

ਲੋਿੀ ਨਰ ਰਹੇ ਲਪਿਾਇ ॥ 

ਹਤਰ ਕੇ ਨਾਮ ਤਿਨੁ ਦਰਗਹ ਤਮਲੈ ਸਿਾਇ ॥੧੨॥ 

ਕਹੈ ਨਾਨਕੁ ਸਿੁ ਕ ੋਕਰੇ ਕਰਾਇਆ ॥ 

ਸੇ ਪਰਵਾਣ ੁਤਿਨੀ ਹਤਰ ਤਸਉ ਤਚਤੁ ਲਾਇਆ ॥ 

ਿਗਤਾ ਕਾ ਅਿੰਗੀਕਾਰ ੁਕਰਦਾ ਆਇਆ ॥ 

ਕਰਤ ੈਅਪਣਾ ਰੂਪੁ ਤਦਖਾਇਆ ॥੧੩॥੧॥੨॥ 
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ਤਤਨਹ ਿਸਿੰਤੁ ਿੋ ਹਤਰ ਗੁਣ ਗਾਇ ॥ 
 

ਿਸਿੰਤੁ ਮਹਲਾ ੩ ॥ (1176-15) 

ਤਤਨਹ ਿਸਿੰਤੁ ਿ ੋਹਤਰ ਗੁਣ ਗਾਇ ॥ 

ਪੂਰ ੈਿਾਤਗ ਹਤਰ ਿਗਤਤ ਕਰਾਇ ॥੧॥ 

ਇਸੁ ਮਨ ਕਉ ਿਸਿੰਤ ਕੀ ਲਗ ੈਨ ਸੋਇ ॥ 

ਇਹੁ ਮਨ ੁਿਤਲਆ ਦੂਿੈ ਦੋਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਇਹੁ ਮਨ ੁਧਿੰਧ ੈਿਾਂਧਾ ਕਰਮ ਕਮਾਇ ॥ 

ਮਾਇਆ ਮੂਿਾ ਸਦਾ ਤਿਲਲਾਇ ॥੨॥ 

ਇਹੁ ਮਨ ੁਛੂਿ ੈਿਾਂ ਸਤਤਗੁਰੁ ਿਿੇ ੈ॥ 

ਿਮਕਾਲ ਕੀ ਤਫਤਰ ਆਵੈ ਨ ਫਿੇ ੈ॥੩॥ 

ਇਹੁ ਮਨ ੁਛੂਿਾ ਗੁਤਰ ਲੀਆ ਛਡਾਇ ॥ 

ਨਾਨਕ ਮਾਇਆ ਮੋਹੁ ਸਿਤਦ ਿਲਾਇ ॥੪॥੪॥੧੬॥ 
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ਤਤਰਸਨਾ ਚਲਤ ਿਹੁ ਪਰਕਾਤਰ ॥ 
 

ਸਾਰਗ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (1224-19) 

ਤਤਰਸਨਾ ਚਲਤ ਿਹੁ ਪਰਕਾਤਰ ॥ 

ਧਨਾਸਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ 

ਤਤਰਸਨਾ ਿੁਝੈ ਹਤਰ ਕੈ ਨਾਤਮ ॥ 

ਮਹਾ ਸਿੰਤੋਖੁ ਹੋਵ ੈਗੁਰ ਿਚਨੀ ਪਰਿ ਤਸਉ ਲਾਗ ੈਪੂਰਨ ਤਧਆਨੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਮਹਾ ਕਲੋਲ ਿੁਝਤਹ ਮਾਇਆ ਕੇ ਕਤਰ ਤਕਰਪਾ ਮੇਰ ੇਦੀਨ ਦਇਆਲ ॥ 

ਅਪਣਾ ਨਾਮੁ ਦੇਤਹ ਿਤਪ ਿੀਵਾ ਪੂਰਨ ਹੋਇ ਦਾਸ ਕੀ ਘਾਲ ॥੧॥ 

ਸਰਿ ਮਨੋਰਥ ਰਾਿ ਸੂਖ ਰਸ ਸਦ ਖੁਸੀਆ ਕੀਰਤਨੁ ਿਤਪ ਨਾਮ ॥ 

ਤਿਸ ਕੈ ਕਰਤਮ ਤਲਤਖਆ ਧੁਤਰ ਕਰਤ ੈਨਾਨਕ ਿਨ ਕੇ ਪੂਰਨ ਕਾਮ ॥੨॥੨੦॥੫੧॥ 

ਪੂਰਨ ਹੋਤ ਨ ਕਤਹੁ ਿਾਤਤਹ ਅਿੰਤਤ ਪਰਤੀ ਹਾਤਰ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਸਾਂਤਤ ਸੂਖ ਨ ਸਹਿੁ ਉਪਿ ੈਇਹੈ ਇਸੁ ਤਿਉਹਾਤਰ ॥ 

ਆਪ ਪਰ ਕਾ ਕਛ ੁਨ ਿਾਨ ੈਕਾਮ ਿੋਧਤਹ ਿਾਤਰ ॥੧॥ 

ਸਿੰਸਾਰ ਸਾਗਰੁ ਦੁਤਖ ਤਿਆਤਪਓ ਦਾਸ ਲਵੇਹੁ ਤਾਤਰ ॥ 

ਚਰਨ ਕਮਲ ਸਰਣਾਇ ਨਾਨਕ ਸਦ ਸਦਾ ਿਤਲਹਾਤਰ ॥੨॥੮੪॥੧੦੭॥ 
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ਤਤਰਸਨਾ ਿੁਝ ੈਹਤਰ ਕ ੈਨਾਤਮ ॥ 
 

ਧਨਾਸਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (682-19) 

ਤਤਰਸਨਾ ਿੁਝੈ ਹਤਰ ਕੈ ਨਾਤਮ ॥ 

ਮਹਾ ਸਿੰਤੋਖੁ ਹੋਵ ੈਗੁਰ ਿਚਨੀ ਪਰਿ ਤਸਉ ਲਾਗ ੈਪੂਰਨ ਤਧਆਨੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਮਹਾ ਕਲੋਲ ਿੁਝਤਹ ਮਾਇਆ ਕੇ ਕਤਰ ਤਕਰਪਾ ਮੇਰ ੇਦੀਨ ਦਇਆਲ ॥ 

ਅਪਣਾ ਨਾਮੁ ਦੇਤਹ ਿਤਪ ਿੀਵਾ ਪੂਰਨ ਹੋਇ ਦਾਸ ਕੀ ਘਾਲ ॥੧॥ 

ਸਰਿ ਮਨੋਰਥ ਰਾਿ ਸੂਖ ਰਸ ਸਦ ਖੁਸੀਆ ਕੀਰਤਨੁ ਿਤਪ ਨਾਮ ॥ 

ਤਿਸ ਕੈ ਕਰਤਮ ਤਲਤਖਆ ਧੁਤਰ ਕਰਤ ੈਨਾਨਕ ਿਨ ਕੇ ਪੂਰਨ ਕਾਮ ॥੨॥੨੦॥੫੧॥ 
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ਤਤਰਪਤਤ ਆਘਾਏ ਸਿੰਤਾ ॥ 
 

ਮਾਰੂ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (1006-2) 

ਤਤਰਪਤਤ ਆਘਾਏ ਸਿੰਤਾ ॥ 

ਗੁਰ ਿਾਨੇ ਤਿਨ ਮਿੰਤਾ ॥ 

ਤਾ ਕੀ ਤਕਛੁ ਕਹਨੁ ਨ ਿਾਈ ॥ 

ਿਾ ਕਉ ਨਾਮ ਿਡਾਈ ॥੧॥ 

ਲਾਲ ੁਅਮੋਲਾ ਲਾਲੋ ॥ 

ਅਗਹ ਅਤੋਲਾ ਨਾਮੋ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਅਤਵਗਤ ਤਸਉ ਮਾਤਨਆ ਮਾਨ ੋ॥ 

ਗੁਰਮੁਤਖ ਤਤ ੁਤਗਆਨ ੋ॥ 

ਪੇਖਤ ਸਗਲ ਤਧਆਨ ੋ॥ 

ਤਤਿਓ ਮਨ ਤ ੇਅਤਿਮਾਨੋ ॥੨॥ 

ਤਨਹਚਲੁ ਤਤਨ ਕਾ ਿਾਣਾ ॥ 

ਗੁਰ ਤ ੇਮਹਲੁ ਪਛਾਣਾ ॥ 

ਅਨਤਦਨ ੁਗੁਰ ਤਮਤਲ ਿਾਗੇ ॥ 

ਹਤਰ ਕੀ ਸਵੇਾ ਲਾਗੇ ॥੩॥ 

ਪੂਰਨ ਤਤਰਪਤਤ ਅਘਾਏ ॥ 

ਸਹਿ ਸਮਾਤਧ ਸੁਿਾਏ ॥ 

ਹਤਰ ਿਿੰਡਾਰੁ ਹਾਤਥ ਆਇਆ ॥ 

ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਤੇ ਪਾਇਆ ॥੪॥੭॥੨੩॥ 
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ਤੀਨੇ ਤਾਪ ਤਨਵਾਰਣਹਾਰਾ ਦੁਖ ਹਿੰਤਾ ਸੁਖ ਰਾਤਸ ॥ 
 

ਿਡੋੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (714-11) 

ਹਤਰ ਕੇ ਚਰਨ ਕਮਲ ਮਤਨ ਤਧਆਉ ॥ 

ਕਾਤਢ ਕੁਿਾਰ ੁਤਪਤ ਿਾਤ ਹਿੰਤਾ ਅਉਖਧੁ ਹਤਰ ਕੋ ਨਾਉ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਤੀਨੇ ਤਾਪ ਤਨਵਾਰਣਹਾਰਾ ਦੁਖ ਹਿੰਤਾ ਸੁਖ ਰਾਤਸ ॥ 

ਤਾ ਕਉ ਤਿਘਨੁ ਨ ਕੋਊ ਲਾਗੈ ਿਾ ਕੀ ਪਰਿ ਆਗੈ ਅਰਦਾਤਸ ॥੧॥ 

ਸਿੰਤ ਪਰਸਾਤਦ ਿੈਦ ਨਾਰਾਇਣ ਕਰਣ ਕਾਰਣ ਪਰਿ ਏਕ ॥ 

ਿਾਲ ਿੁਤਧ ਪੂਰਨ ਸੁਖਦਾਤਾ ਨਾਨਕ ਹਤਰ ਹਤਰ ਿੇਕ ॥੨॥੮॥੧੩॥ 
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ਪਿੰਤਡਤ ਪੂਛਉ ਤ ਮਾਇਆ ਰਾਤੇ ॥ 
 

ਤੀਰਤਥ ਿਾਉ ਤ ਹਉ ਹਉ ਕਰਤੇ ॥ 

ਪਿੰਤਡਤ ਪੂਛਉ ਤ ਮਾਇਆ ਰਾਤੇ ॥੧॥ 

ਸੋ ਅਸਥਾਨੁ ਿਤਾਵਹੁ ਮੀਤਾ ॥ 

ਿਾ ਕੈ ਹਤਰ ਹਤਰ ਕੀਰਤਨੁ ਨੀਤਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਸਾਸਤਰ ਿੇਦ ਪਾਪ ਪੁਿੰਨ ਵੀਚਾਰ ॥ 

ਨਰਤਕ ਸੁਰਤਗ ਤਫਤਰ ਤਫਤਰ ਅਉਤਾਰ ॥੨॥ 

ਤਗਰਸਤ ਮਤਹ ਤਚਿੰਤ ਉਦਾਸ ਅਹਿੰਕਾਰ ॥ 

ਕਰਮ ਕਰਤ ਿੀਅ ਕਉ ਿਿੰਿਾਰ ॥੩॥ 

ਪਰਿ ਤਕਰਪਾ ਤ ੇਮਨੁ ਵਤਸ ਆਇਆ ॥ 

ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਤਖ ਤਰੀ ਤਤਤਨ ਮਾਇਆ ॥੪॥ 

ਸਾਧਸਿੰਤਗ ਹਤਰ ਕੀਰਤਨ ੁਗਾਈਐ ॥ 

ਇਹੁ ਅਸਥਾਨ ੁਗੁਰੂ ਤੇ ਪਾਈਐ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ਦੂਿਾ ॥੭॥੫੮॥ 
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ਤੁਝ ਤਿਨੁ ਅਵਰੁ ਨਾਹੀ ਮ ੈਦੂਿਾ ਤੂਿੰ ਮੇਰੇ ਮਨ ਮਾਹੀ ॥ 
 

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (378-5) 

ਤੁਝ ਤਿਨ ੁਅਵਰ ੁਨਾਹੀ ਮੈ ਦੂਿਾ ਤੂਿੰ ਮੇਰੇ ਮਨ ਮਾਹੀ ॥ 

ਤੂਿੰ ਸਾਿਨੁ ਸਿੰਗੀ ਪਰਿੁ ਮੇਰਾ ਕਾਹੇ ਿੀਅ ਡਰਾਹੀ ॥੧॥ 

ਤੁਮਰੀ ਓਿ ਤੁਮਾਰੀ ਆਸਾ ॥ 

ਿੈਿਤ ਊਿਤ ਸੋਵਤ ਿਾਗਤ ਤਵਸਰੁ ਨਾਹੀ ਤੂਿੰ ਸਾਸ ਤਗਰਾਸਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਰਾਖੁ ਰਾਖੁ ਸਰਤਣ ਪਰਿ ਅਪਨੀ ਅਗਤਨ ਸਾਗਰ ਤਵਕਰਾਲਾ ॥ 

ਨਾਨਕ ਕੇ ਸੁਖਦਾਤੇ ਸਤਤਗੁਰ ਹਮ ਤੁਮਰੇ ਿਾਲ ਗੁਪਾਲਾ ॥੨॥੩੦॥ 
 
  



 1487 

ਤੁਝ ਤਿਨੁ ਕਵਨੁ ਹਮਾਰਾ ॥ 
 

ਗਉਿੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (206-18) 

ਤੁਝ ਤਿਨ ੁਕਵਨ ੁਹਮਾਰਾ ॥ 

ਮੇਰੇ ਪਰੀਤਮ ਪਰਾਨ ਅਧਾਰਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਅਿੰਤਰ ਕੀ ਤਿਤਧ ਤੁਮ ਹੀ ਿਾਨੀ ਤੁਮ ਹੀ ਸਿਨ ਸੁਹੇਲੇ ॥ 

ਸਰਿ ਸੁਖਾ ਮ ੈਤੁਝ ਤੇ ਪਾਏ ਮੇਰੇ ਿਾਕੁਰ ਅਗਹ ਅਤਲੋ ੇ॥੧॥ 

ਿਰਤਨ ਨ ਸਾਕਉ ਤੁਮਰੇ ਰਿੰਗਾ ਗੁਣ ਤਨਧਾਨ ਸੁਖਦਾਤ ੇ॥ 

ਅਗਮ ਅਗੋਚਰ ਪਰਿ ਅਤਿਨਾਸੀ ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਤ ੇਿਾਤ ੇ॥੨॥ 

ਿਰਮੁ ਿਉ ਕਾਤਿ ਕੀਏ ਤਨਹਕੇਵਲ ਿਿ ਤੇ ਹਉਮੈ ਮਾਰੀ ॥ 

ਿਨਮ ਮਰਣ ਕ ੋਚੂਕੋ ਸਹਸਾ ਸਾਧਸਿੰਗਤਤ ਦਰਸਾਰੀ ॥੩॥ 

ਚਰਣ ਪਖਾਤਰ ਕਰਉ ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਿਾਤਰ ਿਾਉ ਲਖ ਿਰੀਆ ॥ 

ਤਿਹ ਪਰਸਾਤਦ ਇਹੁ ਿਉਿਲੁ ਤਤਰਆ ਿਨ ਨਾਨਕ ਤਪਰਅ ਸਿੰਤਗ ਤਮਰੀਆ ॥੪॥੭॥੧੨੮॥ 
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ਤੁਝ ਤਿਨੁ ਕਵਨੁ ਰੀਝਾਵੈ ਤੋਹੀ ॥ 
 

ਗਉਿੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (207-4) 

ਤੁਝ ਤਿਨ ੁਕਵਨ ੁਰੀਝਾਵੈ ਤੋਹੀ ॥ 

ਤੇਰੋ ਰਪੂੁ ਸਗਲ ਦੇਤਖ ਮੋਹੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਸੁਰਗ ਪਇਆਲ ਤਮਰਤ ਿੂਅ ਮਿੰਡਲ ਸਰਿ ਸਮਾਨ ੋਏਕੈ ਓਹੀ ॥ 

ਤਸਵ ਤਸਵ ਕਰਤ ਸਗਲ ਕਰ ਿੋਰਤਹ ਸਰਿ ਮਇਆ ਿਾਕੁਰ ਤੇਰੀ ਦੋਹੀ ॥੧॥ 

ਪਤਤਤ ਪਾਵਨ ਿਾਕੁਰ ਨਾਮੁ ਤਮੁਰਾ ਸੁਖਦਾਈ ਤਨਰਮਲ ਸੀਤਲੋਹੀ ॥ 

ਤਗਆਨ ਤਧਆਨ ਨਾਨਕ ਵਤਡਆਈ ਸਿੰਤ ਤੇਰੇ ਤਸਉ ਗਾਲ ਗਲੋਹੀ ॥੨॥੮॥੧੨੯॥ 
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ਤੁਧੁ ਆਗ ੈਅਰਦਾਤਸ ਹਮਾਰੀ ਿੀਉ ਤਪਿੰਡੁ ਸਿੁ ਤੇਰਾ ॥ 
 

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (383-7) 

ਤੂਿੰ ਤਵਸਰਤਹ ਤਾਂ ਸਿੁ ਕੋ ਲਾਗੂ ਚੀਤਤ ਆਵਤਹ ਤਾਂ ਸੇਵਾ ॥ 

ਅਵਰੁ ਨ ਕੋਊ ਦੂਿਾ ਸੂਝ ੈਸਾਚ ੇਅਲਖ ਅਿੇਵਾ ॥੧॥ 

ਚੀਤਤ ਆਵੈ ਤਾਂ ਸਦਾ ਦਇਆਲਾ ਲੋਗਨ ਤਕਆ ਵੇਚਾਰੇ ॥ 

ਿੁਰਾ ਿਲਾ ਕਹੁ ਤਕਸ ਨੋ ਕਹੀਐ ਸਗਲੇ ਿੀਅ ਤੁਮਹਾਰ ੇ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਤੇਰੀ ਿੇਕ ਤੇਰਾ ਆਧਾਰਾ ਹਾਥ ਦੇਇ ਤਿੰ ਰਾਖਤਹ ॥ 

ਤਿਸੁ ਿਨ ਊਪਤਰ ਤੇਰੀ ਤਕਰਪਾ ਤਤਸ ਕਉ ਤਿਪੁ ਨ ਕੋਊ ਿਾਖੈ ॥੨॥ 

ਓਹੋ ਸੁਖੁ ਓਹਾ ਵਤਡਆਈ ਿ ੋਪਰਿ ਿੀ ਮਤਨ ਿਾਣੀ ॥ 

ਤੂਿੰ ਦਾਨਾ ਤਿੰ ਸਦ ਤਮਹਰਵਾਨਾ ਨਾਮੁ ਤਮਲ ੈਰਿੰਗੁ ਮਾਣੀ ॥੩॥ 

ਤੁਧੁ ਆਗੈ ਅਰਦਾਤਸ ਹਮਾਰੀ ਿੀਉ ਤਪਿੰਡੁ ਸਿੁ ਤੇਰਾ ॥ 

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਸਿ ਤੇਰੀ ਵਤਡਆਈ ਕੋਈ ਨਾਉ ਨ ਿਾਣ ੈਮੇਰਾ ॥੪॥੧੦॥੪੯॥ 
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ਤੁਧੁ ਸਿੁ ਤਕਛ ੁਮੈਨੋ ਸਉਤਪਆ ਿਾ ਤੇਰਾ ਿਿੰਦਾ ॥ 
 

ਪਉਿੀ ਮਾਰੂ ਡਖਣ ੇਵਾਰ ਮਃ ੫ ॥ (1096-15) 

ਿਾ ਤੂ ਮੇਰ ੈਵਤਲ ਹੈ ਤਾ ਤਕਆ ਮੁਹਛਿੰਦਾ ॥ 

ਤੁਧੁ ਸਿੁ ਤਕਛੁ ਮਨੈ ੋਸਉਤਪਆ ਿਾ ਤੇਰਾ ਿਿੰਦਾ ॥ 

ਲਖਮੀ ਤੋਤਿ ਨ ਆਵਈ ਖਾਇ ਖਰਤਚ ਰਹਿੰਦਾ ॥ 

ਲਖ ਚਉਰਾਸੀਹ ਮੇਦਨੀ ਸਿ ਸੇਵ ਕਰਿੰਦਾ ॥ 

ਏਹ ਵੈਰੀ ਤਮਤਰ ਸਤਿ ਕੀਤਤਆ ਨਹ ਮਿੰਗਤਹ ਮਿੰਦਾ ॥ 

ਲੇਖਾ ਕੋਇ ਨ ਪਛੁਈ ਿਾ ਹਤਰ ਿਖਸਿੰਦਾ ॥ 

ਅਨਿੰਦੁ ਿਇਆ ਸੁਖੁ ਪਾਇਆ ਤਮਤਲ ਗੁਰ ਗੋਤਵਿੰਦਾ ॥ 

ਸਿੇ ਕਾਿ ਸਵਾਤਰਐ ਿਾ ਤੁਧੁ ਿਾਵਿੰਦਾ ॥੭॥ 
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ਤੁਧੁ ਤਚਤਤ ਆਏ ਮਹਾ ਅਨਿੰਦਾ ਤਿਸੁ ਤਵਸਰਤਹ ਸੋ ਮਤਰ ਿਾਏ ॥ 
 

ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (749-12) 

ਤੁਧੁ ਤਚਤਤ ਆਏ ਮਹਾ ਅਨਿੰਦਾ ਤਿਸੁ ਤਵਸਰਤਹ ਸ ੋਮਤਰ ਿਾਏ ॥ 

ਦਇਆਲੁ ਹੋਵਤਹ ਤਿਸ ੁਊਪਤਰ ਕਰਤੇ ਸੋ ਤੁਧੁ ਸਦਾ ਤਧਆਏ ॥੧॥ 

ਮੇਰੇ ਸਾਤਹਿ ਤੂਿੰ ਮੈ ਮਾਣੁ ਤਨਮਾਣੀ ॥ 

ਅਰਦਾਤਸ ਕਰੀ ਪਰਿ ਅਪਨ ੇਆਗੈ ਸਤੁਣ ਸਤੁਣ ਿੀਵਾ ਤੇਰੀ ਿਾਣੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਚਰਣ ਧੂਤਿ ਤੇਰੇ ਿਨ ਕੀ ਹੋਵਾ ਤੇਰ ੇਦਰਸਨ ਕਉ ਿਤਲ ਿਾਈ ॥ 

ਅਿੰਤਮਰਤ ਿਚਨ ਤਰਦੈ ਉਤਰ ਧਾਰੀ ਤਉ ਤਕਰਪਾ ਤੇ ਸਿੰਗੁ ਪਾਈ ॥੨॥ 

ਅਿੰਤਰ ਕੀ ਗਤਤ ਤੁਧੁ ਪਤਹ ਸਾਰੀ ਤੁਧੁ ਿਵੇਡੁ ਅਵਰੁ ਨ ਕੋਈ ॥ 

ਤਿਸ ਨੋ ਲਾਇ ਲੈਤਹ ਸੋ ਲਾਗ ੈਿਗਤੁ ਤੁਹਾਰਾ ਸੋਈ ॥੩॥ 

ਦੁਇ ਕਰ ਿੋਤਿ ਮਾਗਉ ਇਕੁ ਦਾਨਾ ਸਾਤਹਤਿ ਤਿੁੈ ਪਾਵਾ ॥ 

ਸਾਤਸ ਸਾਤਸ ਨਾਨਕੁ ਆਰਾਧੇ ਆਿ ਪਹਰ ਗੁਣ ਗਾਵਾ ॥੪॥੯॥੫੬॥ 
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ਤੁਮ ਹਤਰ ਸਤੇੀ ਰਾਤੇ ਸਿੰਤਹੁ ॥ 
 

ਗਉਿੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (209-1) 

ਤੁਮ ਹਤਰ ਸੇਤੀ ਰਾਤੇ ਸਿੰਤਹੁ ॥ 

ਤਨਿਾਤਹ ਲੇਹੁ ਮੋ ਕਉ ਪੁਰਖ ਤਿਧਾਤੇ ਓਤਿ ਪਹੁਚਾਵਹੁ ਦਾਤੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਤੁਮਰਾ ਮਰਮ ੁਤੁਮਾ ਹੀ ਿਾਤਨਆ ਤੁਮ ਪੂਰਨ ਪੁਰਖ ਤਿਧਾਤੇ ॥ 

ਰਾਖਹੁ ਸਰਤਣ ਅਨਾਥ ਦੀਨ ਕਉ ਕਰਹੁ ਹਮਾਰੀ ਗਾਤ ੇ॥੧॥ 

ਤਰਣ ਸਾਗਰ ਿਤੋਹਥ ਚਰਣ ਤੁਮਾਰੇ ਤਮੁ ਿਾਨਹ ੁਅਪਨੁੀ ਿਾਤੇ ॥ 

ਕਤਰ ਤਕਰਪਾ ਤਿਸ ੁਰਾਖਹੁ ਸਿੰਗੇ ਤੇ ਤ ੇਪਾਤਰ ਪਰਾਤ ੇ॥੨॥ 

ਈਤ ਊਤ ਪਰਿ ਤੁਮ ਸਮਰਥਾ ਸਿੁ ਤਕਛ ੁਤੁਮਰ ੈਹਾਥ ੇ॥ 

ਐਸਾ ਤਨਧਾਨੁ ਦੇਹ ੁਮੋ ਕਉ ਹਤਰ ਿਨ ਚਲੈ ਹਮਾਰ ੈਸਾਥ ੇ॥੩॥ 

ਤਨਰਗੁਨੀਆਰ ੇਕਉ ਗੁਨ ੁਕੀਿ ੈਹਤਰ ਨਾਮੁ ਮੇਰਾ ਮਨ ੁਿਾਪੇ ॥ 

ਸਿੰਤ ਪਰਸਾਤਦ ਨਾਨਕ ਹਤਰ ਿੇਿ ੇਮਨ ਤਨ ਸੀਤਲ ਧਰਾਪੇ ॥੪॥੧੪॥੧੩੫॥ 
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ਤੁਮ ਕਹੀਅਤ ਹੌ ਿਗਤ ਗੁਰ ਸੁਆਮੀ ॥ 
 

ਿਤੈਸਰੀ ਿਾਣੀ ਿਗਤਾ ਕੀ     (710-15) 

ਨਾਥ ਕਛੂਅ ਨ ਿਾਨਉ ॥ 

ਮਨੁ ਮਾਇਆ ਕੈ ਹਾਤਥ ਤਿਕਾਨਉ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਤੁਮ ਕਹੀਅਤ ਹੌ ਿਗਤ ਗੁਰ ਸੁਆਮੀ ॥ 

ਹਮ ਕਹੀਅਤ ਕਤਲਿੁਗ ਕ ੇਕਾਮੀ ॥੧॥ 

ਇਨ ਪਿੰਚਨ ਮੇਰ ੋਮਨੁ ਿੁ ਤਿਗਾਤਰਓ ॥ 

ਪਲੁ ਪਲ ੁਹਤਰ ਿੀ ਤੇ ਅਿੰਤਰੁ ਪਾਤਰਓ ॥੨॥ 

ਿਤ ਦੇਖਉ ਤਤ ਦੁਖ ਕੀ ਰਾਸੀ ॥ 

ਅਿੌੋਂ ਨ ਪਤਯਾਇ ਤਨਗਮ ਿਏ ਸਾਖੀ ॥੩॥ 

ਗੋਤਮ ਨਾਤਰ ਉਮਾਪਤਤ ਸਵਾਮੀ ॥ 

ਸੀਸੁ ਧਰਤਨ ਸਹਸ ਿਗ ਗਾਂਮੀ ॥੪॥ 

ਇਨ ਦੂਤਨ ਖਲੁ ਿਧ ੁਕਤਰ ਮਾਤਰਓ ॥ 

ਿਡੋ ਤਨਲਾਿੁ ਅਿਹੂ ਨਹੀ ਹਾਤਰਓ ॥੫॥ 

ਕਤਹ ਰਤਵਦਾਸ ਕਹਾ ਕੈਸੇ ਕੀਿ ੈ॥ 

ਤਿਨੁ ਰਘੁਨਾਥ ਸਰਤਨ ਕਾ ਕੀ ਲੀਿ ੈ॥੬॥੧॥ 
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ਤੁਮ ਘਤਰ ਆਵਹੁ ਮਰੇੇ ਮੀਤ ॥ 
 

ਧਨਾਸਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (678-2) 

ਤਿਤਨ ਤਮੁ ਿੇਿ ੇਤਤਨਤਹ ਿੁਲਾਏ ਸੁਖ ਸਹਿ ਸੇਤੀ ਘਤਰ ਆਉ ॥ 

ਅਨਦ ਮਿੰਗਲ ਗੁਨ ਗਾਉ ਸਹਿ ਧੁਤਨ ਤਨਹਚਲ ਰਾਿ ੁਕਮਾਉ ॥੧॥ 

ਤੁਮ ਘਤਰ ਆਵਹ ੁਮੇਰੇ ਮੀਤ ॥ 

ਤੁਮਰੇ ਦੋਖੀ ਹਤਰ ਆਤਪ ਤਨਵਾਰੇ ਅਪਦਾ ਿਈ ਤਿਤੀਤ ॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਪਰਗਿ ਕੀਨ ੇਪਰਿ ਕਰਨੇਹਾਰ ੇਨਾਸਨ ਿਾਿਨ ਥਾਕੇ ॥ 

ਘਤਰ ਮਿੰਗਲ ਵਾਿਤਹ ਤਨਤ ਵਾਿੇ ਅਪਨੁੈ ਖਸਤਮ ਤਨਵਾਿ ੇ॥੨॥ 

ਅਸਤਥਰ ਰਹਹੁ ਡੋਲਹੁ ਮਤ ਕਿਹੂ ਗੁਰ ਕੈ ਿਚਤਨ ਅਧਾਤਰ ॥ 

ਿ ੈਿ ੈਕਾਰੁ ਸਗਲ ਿੂ ਮਿੰਡਲ ਮੁਖ ਊਿਲ ਦਰਿਾਰ ॥੩॥ 

ਤਿਨ ਕ ੇਿੀਅ ਤਤਨੈ ਹੀ ਫੇਰੇ ਆਪੇ ਿਇਆ ਸਹਾਈ ॥ 

ਅਚਰਿੁ ਕੀਆ ਕਰਨੈਹਾਰ ੈਨਾਨਕ ਸਚੁ ਵਤਡਆਈ ॥੪॥੪॥੨੮॥ 
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ਤੁਮ ਚਿੰਦਨ ਹਮ ਇਰਿੰਡ ਿਾਪੁਰ ੇਸਿੰਤਗ ਤੁਮਾਰੇ ਿਾਸਾ ॥ 
 

ਆਸਾ ਰਤਵਦਾਸ ਿੀਉ ॥ (486-14) 

ਤੁਮ ਚਿੰਦਨ ਹਮ ਇਰਿੰਡ ਿਾਪੁਰੇ ਸਿੰਤਗ ਤਮੁਾਰ ੇਿਾਸਾ ॥ 

ਨੀਚ ਰੂਖ ਤੇ ਊਚ ਿਏ ਹੈ ਗਿੰਧ ਸੁਗਿੰਧ ਤਨਵਾਸਾ ॥੧॥ 

ਮਾਧਉ ਸਤਸਿੰਗਤਤ ਸਰਤਨ ਤੁਮਹਾਰੀ ॥ 

ਹਮ ਅਉਗਨ ਤੁਮਹ ਉਪਕਾਰੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਤੁਮ ਮਖਤੂਲ ਸੁਪੇਦ ਸਪੀਅਲ ਹਮ ਿਪੁਰੇ ਿਸ ਕੀਰਾ ॥ 

ਸਤਸਿੰਗਤਤ ਤਮਤਲ ਰਹੀਐ ਮਾਧਉ ਿਸੈ ੇਮਧੁਪ ਮਖੀਰਾ ॥੨॥ 

ਿਾਤੀ ਓਛਾ ਪਾਤੀ ਓਛਾ ਓਛਾ ਿਨਮੁ ਹਮਾਰਾ ॥ 

ਰਾਿਾ ਰਾਮ ਕੀ ਸਵੇ ਨ ਕੀਨੀ ਕਤਹ ਰਤਵਦਾਸ ਚਮਾਰਾ ॥੩॥੩॥ 
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ਤੁਮ ਦਇਆਲ ਸਰਿ ਦਖੁ ਿਿੰਿਨ ਇਕ ਤਿਨਉ ਸਨੁਹੁ ਦ ੇਕਾਨ ੇ॥ 
 

ਗਉਿੀ ਪੂਰਿੀ ਮਹਲਾ ੪ ॥ (169-17) 

ਤੁਮ ਦਇਆਲ ਸਰਿ ਦੁਖ ਿਿੰਿਨ ਇਕ ਤਿਨਉ ਸੁਨਹ ੁਦੇ ਕਾਨੇ ॥ 

ਤਿਸ ਤ ੇਤੁਮ ਹਤਰ ਿਾਨੇ ਸੁਆਮੀ ਸ ੋਸਤਤਗੁਰੁ ਮੇਤਲ ਮੇਰਾ ਪਰਾਨੇ ॥੧॥ 

ਰਾਮ ਹਮ ਸਤਤਗੁਰ ਪਾਰਿਰਹਮ ਕਤਰ ਮਾਨ ੇ॥ 

ਹਮ ਮੂਿ ਮੁਗਧ ਅਸੁਧ ਮਤਤ ਹੋਤੇ ਗੁਰ ਸਤਤਗੁਰ ਕੈ ਿਚਤਨ ਹਤਰ ਹਮ ਿਾਨ ੇ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਤਿਤਨੇ ਰਸ ਅਨ ਰਸ ਹਮ ਦਖੇੇ ਸਿ ਤਤਤਨੇ ਫੀਕ ਫੀਕਾਨੇ ॥ 

ਹਤਰ ਕਾ ਨਾਮੁ ਅਿੰਤਮਰਤ ਰਸੁ ਚਾਤਖਆ ਤਮਤਲ ਸਤਤਗੁਰ ਮੀਿ ਰਸ ਗਾਨ ੇ॥੨॥ 

ਤਿਨ ਕਉ ਗੁਰ ੁਸਤਤਗੁਰੁ ਨਹੀ ਿੇਤਿਆ ਤ ੇਸਾਕਤ ਮੂਿ ਤਦਵਾਨੇ ॥ 

ਤਤਨ ਕ ੇਕਰਮਹੀਨ ਧਤੁਰ ਪਾਏ ਦੇਤਖ ਦੀਪਕੁ ਮੋਤਹ ਪਚਾਨ ੇ॥੩॥ 

ਤਿਨ ਕਉ ਤੁਮ ਦਇਆ ਕਤਰ ਮੇਲਹੁ ਤੇ ਹਤਰ ਹਤਰ ਸਵੇ ਲਗਾਨੇ ॥ 

ਿਨ ਨਾਨਕ ਹਤਰ ਹਤਰ ਹਤਰ ਿਤਪ ਪਰਗਿੇ ਮਤਤ ਗੁਰਮਤਤ ਨਾਤਮ ਸਮਾਨ ੇ॥੪॥੪॥੧੮॥੫੬॥ 
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ਤੁਮ ਦਾਤ ੇਿਾਕਰੁ ਪਰਤਤਪਾਲਕ ਨਾਇਕ ਖਸਮ ਹਮਾਰੇ ॥ 
 

ਧਨਾਸਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (673-19) 

ਤੁਮ ਦਾਤੇ ਿਾਕੁਰ ਪਰਤਤਪਾਲਕ ਨਾਇਕ ਖਸਮ ਹਮਾਰ ੇ॥ 

ਤਨਮਖ ਤਨਮਖ ਤੁਮ ਹੀ ਪਰਤਤਪਾਲਹੁ ਹਮ ਿਾਤਰਕ ਤੁਮਰੇ ਧਾਰੇ ॥੧॥ 

ਤਿਹਵਾ ਏਕ ਕਵਨ ਗੁਨ ਕਹੀਐ ॥ 

ਿੇਸੁਮਾਰ ਿੇਅਿੰਤ ਸੁਆਮੀ ਤੇਰ ੋਅਿੰਤੁ ਨ ਤਕਨ ਹੀ ਲਹੀਐ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਕੋਤਿ ਪਰਾਧ ਹਮਾਰ ੇਖਿੰਡਹੁ ਅਤਨਕ ਤਿਧੀ ਸਮਝਾਵਹੁ ॥ 

ਹਮ ਅਤਗਆਨ ਅਲਪ ਮਤਤ ਥੋਰੀ ਤੁਮ ਆਪਨ ਤਿਰਦੁ ਰਖਾਵਹੁ ॥੨॥ 

ਤੁਮਰੀ ਸਰਤਣ ਤੁਮਾਰੀ ਆਸਾ ਤੁਮ ਹੀ ਸਿਨ ਸੁਹਲੇੇ ॥ 

ਰਾਖਹੁ ਰਾਖਨਹਾਰ ਦਇਆਲਾ ਨਾਨਕ ਘਰ ਕੇ ਗੋਲੇ ॥੩॥੧੨॥ 
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ਤੁਮ ਿਡ ਦਾਤ ੇਦੇ ਰਹੇ ॥ 
 

ਿਸਿੰਤੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (1181-18) 

ਤੁਮ ਿਡ ਦਾਤੇ ਦੇ ਰਹ ੇ॥ 

ਿੀਅ ਪਰਾਣ ਮਤਹ ਰਤਵ ਰਹੇ ॥ 

ਦੀਨੇ ਸਗਲੇ ਿੋਿਨ ਖਾਨ ॥ 

ਮੋਤਹ ਤਨਰਗੁਨ ਇਕ ੁਗੁਨੁ ਨ ਿਾਨ ॥੧॥ 

ਹਉ ਕਛੂ ਨ ਿਾਨਉ ਤੇਰੀ ਸਾਰ ॥ 

ਤੂ ਕਤਰ ਗਤਤ ਮੇਰੀ ਪਰਿ ਦਇਆਰ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਿਾਪ ਨ ਤਾਪ ਨ ਕਰਮ ਕੀਤਤ ॥ 

ਆਵੈ ਨਾਹੀ ਕਛੂ ਰੀਤਤ ॥ 

ਮਨ ਮਤਹ ਰਾਖਉ ਆਸ ਏਕ ॥ 

ਨਾਮ ਤੇਰ ੇਕੀ ਤਰਉ ਿੇਕ ॥੨॥ 

ਸਰਿ ਕਲਾ ਪਰਿ ਤੁਮਹ ਪਰਿੀਨ ॥ 

ਅਿੰਤੁ ਨ ਪਾਵਤਹ ਿਲਤਹ ਮੀਨ ॥ 

ਅਗਮ ਅਗਮ ਊਚਹ ਤੇ ਊਚ ॥ 

ਹਮ ਥੋਰੇ ਤੁਮ ਿਹੁਤ ਮੂਚ ॥੩॥ 

ਤਿਨ ਤੂ ਤਧਆਇਆ ਸੇ ਗਨੀ ॥ 

ਤਿਨ ਤੂ ਪਾਇਆ ਸ ੇਧਨੀ ॥ 

ਤਿਤਨ ਤ ੂਸਤੇਵਆ ਸੁਖੀ ਸੇ ॥ 

ਸਿੰਤ ਸਰਤਣ ਨਾਨਕ ਪਰ ੇ॥੪॥੭॥ 
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ਤੁਮਤਹ ਤਪਤਾ ਤੁਮ ਹੀ ਫੁਤਨ ਮਾਤਾ ਤੁਮਤਹ ਮੀਤ ਤਹਤ ਿਰਾਤਾ ॥ 
 

ਸਾਰਗ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (1215-8) 

ਰਸਨਾ ਿਪਤੀ ਤੂਹੀ ਤੂਹੀ ॥ 

ਮਾਤ ਗਰਿ ਤਮੁ ਹੀ ਪਰਤਤਪਾਲਕ ਤਮਰਤ ਮਿੰਡਲ ਇਕ ਤੁਹੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਤੁਮਤਹ ਤਪਤਾ ਤੁਮ ਹੀ ਫੁਤਨ ਮਾਤਾ ਤੁਮਤਹ ਮੀਤ ਤਹਤ ਿਰਾਤਾ ॥ 

ਤੁਮ ਪਰਵਾਰ ਤੁਮਤਹ ਆਧਾਰਾ ਤੁਮਤਹ ਿੀਅ ਪਰਾਨਦਾਤਾ ॥੧॥ 

ਤੁਮਤਹ ਖਿੀਨਾ ਤਮੁਤਹ ਿਰੀਨਾ ਤੁਮ ਹੀ ਮਾਤਣਕ ਲਾਲਾ ॥ 

ਤੁਮਤਹ ਪਾਰਿਾਤ ਗੁਰ ਤੇ ਪਾਏ ਤਉ ਨਾਨਕ ਿਏ ਤਨਹਾਲਾ ॥੨॥੩੩॥੫੬॥ 
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ਤੁਮਹ ਸਮਰਥਾ ਕਾਰਨ ਕਰਨ ॥ 
 

ਤਿਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (827-19) 

ਤੁਮਹ ਸਮਰਥਾ ਕਾਰਨ ਕਰਨ ॥ 

ਢਾਕਨ ਢਾਤਕ ਗੋਤਿਦ ਗੁਰ ਮੇਰੇ ਮੋਤਹ ਅਪਰਾਧੀ ਸਰਨ ਚਰਨ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਿੋ ਿੋ ਕੀਨੋ ਸੋ ਤੁਮਹ ਿਾਤਨਓ ਪੇਤਖਓ ਿਉਰ ਨਾਹੀ ਕਛੁ ਢੀਿ ਮੁਕਰਨ ॥ 

ਿਡ ਪਰਤਾਪ ੁਸੁਤਨਓ ਪਰਿ ਤੁਮਹਰੋ ਕੋਤਿ ਅਘਾ ਤੇਰੋ ਨਾਮ ਹਰਨ ॥੧॥ 

ਹਮਰੋ ਸਹਾਉ ਸਦਾ ਸਦ ਿੂਲਨ ਤੁਮਹਰ ੋਤਿਰਦੁ ਪਤਤਤ ਉਧਰਨ ॥ 

ਕਰੁਣਾ ਮੈ ਤਕਰਪਾਲ ਤਿਪਾ ਤਨਤਧ ਿੀਵਨ ਪਦ ਨਾਨਕ ਹਤਰ ਦਰਸਨ ॥੨॥੨॥੧੧੮॥ 
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ਤੁਮਹ ਸਾਚ ੁਤਧਆਵਹੁ ਮੁਗਧ ਮਨਾ ॥ 
 

ਿਸਿੰਤੁ ਮਹਲਾ ੩ ॥ (1176-7) 

ਿਨਸਪਤਤ ਮਉਲੀ ਚਤਿਆ ਿਸਿੰਤੁ ॥ 

ਇਹੁ ਮਨ ੁਮਉਤਲਆ ਸਤਤਗੁਰੂ ਸਿੰਤਗ ॥੧॥ 

ਤੁਮਹ ਸਾਚ ੁਤਧਆਵਹੁ ਮੁਗਧ ਮਨਾ ॥ 

ਤਾਂ ਸੁਖੁ ਪਾਵਹੁ ਮੇਰੇ ਮਨਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਇਤੁ ਮਤਨ ਮਉਤਲਐ ਿਇਆ ਅਨਿੰਦੁ ॥ 

ਅਿੰਤਮਰਤ ਫਲੁ ਪਾਇਆ ਨਾਮੁ ਗੋਤਿਿੰਦ ॥੨॥ 

ਏਕੋ ਏਕੁ ਸਿੁ ਆਤਖ ਵਖਾਣ ੈ॥ 

ਹੁਕਮੁ ਿੂਝ ੈਤਾਂ ਏਕੋ ਿਾਣ ੈ॥੩॥ 

ਕਹਤ ਨਾਨਕੁ ਹਉਮੈ ਕਹੈ ਨ ਕਇੋ ॥ 

ਆਖਣੁ ਵੇਖਣੁ ਸਿੁ ਸਾਤਹਿ ਤ ੇਹੋਇ ॥੪॥੨॥੧੪॥ 
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ਤੁਮਹ ਕਰਹ ੁਦਇਆ ਮਰੇੇ ਸਾਈ ॥ 
 

ਧਨਾਸਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (673-7) 

ਪਾਨੀ ਪਖਾ ਪੀਸਉ ਸਿੰਤ ਆਗ ੈਗੁਣ ਗੋਤਵਿੰਦ ਿਸ ੁਗਾਈ ॥ 

ਸਾਤਸ ਸਾਤਸ ਮਨ ੁਨਾਮੁ ਸਮਹਾਰ ੈਇਹੁ ਤਿਸਰਾਮ ਤਨਤਧ ਪਾਈ ॥੧॥ 

ਤੁਮਹ ਕਰਹੁ ਦਇਆ ਮੇਰ ੇਸਾਈ ॥ 

ਐਸੀ ਮਤਤ ਦੀਿੈ ਮੇਰੇ ਿਾਕੁਰ ਸਦਾ ਸਦਾ ਤੁਧੁ ਤਧਆਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਤੁਮਹਰੀ ਤਿਪਾ ਤੇ ਮੋਹੁ ਮਾਨ ੁਛਿੂ ੈਤਿਨਤਸ ਿਾਇ ਿਰਮਾਈ ॥ 

ਅਨਦ ਰੂਪ ੁਰਤਵਓ ਸਿ ਮਧੇ ਿਤ ਕਤ ਪੇਖਉ ਿਾਈ ॥੨॥ 

ਤੁਮਹ ਦਇਆਲ ਤਕਰਪਾਲ ਤਿਪਾ ਤਨਤਧ ਪਤਤਤ ਪਾਵਨ ਗੋਸਾਈ ॥ 

ਕੋਤਿ ਸੂਖ ਆਨਿੰਦ ਰਾਿ ਪਾਏ ਮੁਖ ਤੇ ਤਨਮਖ ਿੁਲਾਈ ॥੩॥ 

ਿਾਪ ਤਾਪ ਿਗਤਤ ਸਾ ਪੂਰੀ ਿੋ ਪਰਿ ਕੈ ਮਤਨ ਿਾਈ ॥ 

ਨਾਮੁ ਿਪਤ ਤਤਰਸਨਾ ਸਿ ਿੁਝੀ ਹੈ ਨਾਨਕ ਤਤਰਪਤਤ ਅਘਾਈ ॥੪॥੧੦॥ 
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ਤੁਮਹ ਤਮਲਤੇ ਮਰੇਾ ਮਨ ੁਿੀਓ ਤੁਮਹ ਤਮਲਹੁ ਦਇਆਲ ॥ 
 

ਤਿਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (810-18) 

ਿਹਲ ਕਰਉ ਤੇਰੇ ਦਾਸ ਕੀ ਪਗ ਝਾਰਉ ਿਾਲ ॥ 

ਮਸਤਕੁ ਅਪਨਾ ਿੇਿ ਦੇਉ ਗੁਨ ਸੁਨਉ ਰਸਾਲ ॥੧॥ 

ਤੁਮਹ ਤਮਲਤੇ ਮੇਰਾ ਮਨੁ ਿੀਓ ਤਮੁਹ ਤਮਲਹ ੁਦਇਆਲ ॥ 

ਤਨਤਸ ਿਾਸੁਰ ਮਤਨ ਅਨਦੁ ਹੋਤ ਤਚਤਵਤ ਤਕਰਪਾਲ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਿਗਤ ਉਧਾਰਨ ਸਾਧ ਪਰਿ ਤਤਨਹ ਲਾਗਹੁ ਪਾਲ ॥ 

ਮੋ ਕਉ ਦੀਿੈ ਦਾਨ ੁਪਰਿ ਸਿੰਤਨ ਪਗ ਰਾਲ ॥੨॥ 

ਉਕਤਤ ਤਸਆਨਪ ਕਛ ੁਨਹੀ ਨਾਹੀ ਕਛ ੁਘਾਲ ॥ 

ਿਰਮ ਿੈ ਰਾਖਹੁ ਮੋਹ ਤੇ ਕਾਿਹੁ ਿਮ ਿਾਲ ॥੩॥ 

ਤਿਨਉ ਕਰਉ ਕਰੁਣਾਪਤੇ ਤਪਤਾ ਪਰਤਤਪਾਲ ॥ 

ਗੁਣ ਗਾਵਉ ਤੇਰ ੇਸਾਧਸਿੰਤਗ ਨਾਨਕ ਸੁਖ ਸਾਲ ॥੪॥੧੧॥੪੧॥ 
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ਤੁਮਰੀ ਓਿ ਤੁਮਾਰੀ ਆਸਾ ॥ 
 

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (378-5) 

ਤੁਝ ਤਿਨ ੁਅਵਰ ੁਨਾਹੀ ਮੈ ਦੂਿਾ ਤੂਿੰ ਮੇਰੇ ਮਨ ਮਾਹੀ ॥ 

ਤੂਿੰ ਸਾਿਨੁ ਸਿੰਗੀ ਪਰਿੁ ਮੇਰਾ ਕਾਹੇ ਿੀਅ ਡਰਾਹੀ ॥੧॥ 

ਤੁਮਰੀ ਓਿ ਤੁਮਾਰੀ ਆਸਾ ॥ 

ਿੈਿਤ ਊਿਤ ਸੋਵਤ ਿਾਗਤ ਤਵਸਰੁ ਨਾਹੀ ਤੂਿੰ ਸਾਸ ਤਗਰਾਸਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਰਾਖੁ ਰਾਖੁ ਸਰਤਣ ਪਰਿ ਅਪਨੀ ਅਗਤਨ ਸਾਗਰ ਤਵਕਰਾਲਾ ॥ 

ਨਾਨਕ ਕੇ ਸੁਖਦਾਤੇ ਸਤਤਗੁਰ ਹਮ ਤੁਮਰੇ ਿਾਲ ਗੁਪਾਲਾ ॥੨॥੩੦॥ 
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ਤੁਮਰੀ ਤਿਪਾ ਤੇ ਿਪੀਐ ਨਾਉ ॥ 
 

ਗਉਿੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (192-12) 

ਤੁਮਰੀ ਤਿਪਾ ਤੇ ਿਪੀਐ ਨਾਉ ॥ 

ਤੁਮਰੀ ਤਿਪਾ ਤੇ ਦਰਗਹ ਥਾਉ ॥੧॥ 

ਤੁਝ ਤਿਨ ੁਪਾਰਿਰਹਮ ਨਹੀ ਕਇੋ ॥ 

ਤੁਮਰੀ ਤਿਪਾ ਤੇ ਸਦਾ ਸੁਖੁ ਹਇੋ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਤੁਮ ਮਤਨ ਵਸ ੇਤਉ ਦੂਖੁ ਨ ਲਾਗੈ ॥ 

ਤੁਮਰੀ ਤਿਪਾ ਤੇ ਿਰਮੁ ਿਉ ਿਾਗੈ ॥੨॥ 

ਪਾਰਿਰਹਮ ਅਪਰਿੰਪਰ ਸੁਆਮੀ ॥ 

ਸਗਲ ਘਿਾ ਕੇ ਅਿੰਤਰਿਾਮੀ ॥੩॥ 

ਕਰਉ ਅਰਦਾਤਸ ਅਪਨੇ ਸਤਤਗੁਰ ਪਾਤਸ ॥ 

ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਤਮਲੈ ਸਚੁ ਰਾਤਸ ॥੪॥੬੪॥੧੩੩॥ 
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ਤੂ ਸਤਤਗਰੁੁ ਚਹੁ ਿਗੁੀ ਆਤਪ ਆਪੇ ਪਰਮੇਸਰੁ ॥ 
 

ਸਵਈਏ ਮਹਲ ੇਚਉਥੇ ਕ ੇ੪, ਸਲਯ  (1406-14) 

ਤੂ ਸਤਤਗੁਰੁ ਚਹੁ ਿੁਗੀ ਆਤਪ ਆਪੇ ਪਰਮੇਸਰੁ ॥ 

ਸੁਤਰ ਨਰ ਸਾਤਧਕ ਤਸਧ ਤਸਖ ਸੇਵਿੰਤ ਧੁਰਹ ਧੁਰ ੁ॥ 

ਆਤਦ ਿੁਗਾਤਦ ਅਨਾਤਦ ਕਲਾ ਧਾਰੀ ਤਤਰਹ ੁਲੋਅਹ ॥ 

ਅਗਮ ਤਨਗਮ ਉਧਰਣ ਿਰਾ ਿਿੰਤਮਤਹ ਆਰੋਅਹ ॥ 

ਗੁਰ ਅਮਰਦਾਤਸ ਤਥਰ ੁਥਤਪਅਉ ਪਰਗਾਮੀ ਤਾਰਣ ਤਰਣ ॥ 

ਅਘ ਅਿੰਤਕ ਿਦੈ ਨ ਸਲਯ ਕਤਵ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਤੇਰੀ ਸਰਣ ॥੨॥੬੦॥ 
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ਤੂ ਸੁਤਣ ਤਕਰਤ ਕਰਿੰਮਾ ਪਰੁਤਿ ਕਮਾਇਆ ॥ 
 

ਤੁਖਾਰੀ ਛਿੰਤ ਮਹਲਾ ੧ ਿਾਰਹ ਮਾਹਾ    (1107-1) 

ਤੂ ਸੁਤਣ ਤਕਰਤ ਕਰਿੰਮਾ ਪੁਰਤਿ ਕਮਾਇਆ ॥ 

ਤਸਤਰ ਤਸਤਰ ਸੁਖ ਸਹਿੰਮਾ ਦੇਤਹ ਸੁ ਤੂ ਿਲਾ ॥ 

ਹਤਰ ਰਚਨਾ ਤੇਰੀ ਤਕਆ ਗਤਤ ਮੇਰੀ ਹਤਰ ਤਿਨ ੁਘਿੀ ਨ ਿੀਵਾ ॥ 

ਤਪਰਅ ਿਾਝੁ ਦੁਹੇਲੀ ਕੋਇ ਨ ਿਲੇੀ ਗੁਰਮੁਤਖ ਅਿੰਤਮਰਤ ੁਪੀਵਾਂ ॥ 

ਰਚਨਾ ਰਾਤਚ ਰਹ ੇਤਨਰਿੰਕਾਰੀ ਪਰਿ ਮਤਨ ਕਰਮ ਸੁਕਰਮਾ ॥ 

ਨਾਨਕ ਪਿੰਥੁ ਤਨਹਾਲੇ ਸਾ ਧਨ ਤੂ ਸੁਤਣ ਆਤਮ ਰਾਮਾ ॥੧॥ 

ਿਾਿੀਹਾ ਤਪਰਉ ਿੋਲੇ ਕਤੋਕਲ ਿਾਣੀਆ ॥ 

ਸਾ ਧਨ ਸਤਿ ਰਸ ਚਲੋੈ ਅਿੰਤਕ ਸਮਾਣੀਆ ॥ 

ਹਤਰ ਅਿੰਤਕ ਸਮਾਣੀ ਿਾ ਪਰਿ ਿਾਣੀ ਸਾ ਸੋਹਾਗਤਣ ਨਾਰ ੇ॥ 

ਨਵ ਘਰ ਥਾਤਪ ਮਹਲ ਘਰੁ ਊਚਉ ਤਨਿ ਘਤਰ ਵਾਸੁ ਮੁਰਾਰ ੇ॥ 

ਸਿ ਤੇਰੀ ਤ ੂਮੇਰਾ ਪਰੀਤਮ ੁਤਨਤਸ ਿਾਸੁਰ ਰਿੰਤਗ ਰਾਵੈ ॥ 

ਨਾਨਕ ਤਪਰਉ ਤਪਰਉ ਚਵੈ ਿਿੀਹਾ ਕੋਤਕਲ ਸਿਤਦ ਸੁਹਾਵੈ ॥੨॥ 

ਤੂ ਸੁਤਣ ਹਤਰ ਰਸ ਤਿਿੰਨੇ ਪਰੀਤਮ ਆਪਣ ੇ॥ 

ਮਤਨ ਤਤਨ ਰਵਤ ਰਵਿੰਨ ੇਘਿੀ ਨ ਿੀਸਰ ੈ॥ 

ਤਕਉ ਘਿੀ ਤਿਸਾਰੀ ਹਉ ਿਤਲਹਾਰੀ ਹਉ ਿੀਵਾ ਗੁਣ ਗਾਏ ॥ 

ਨਾ ਕਈੋ ਮੇਰਾ ਹਉ ਤਕਸ ੁਕੇਰਾ ਹਤਰ ਤਿਨ ੁਰਹਣੁ ਨ ਿਾਏ ॥ 

ਓਿ ਗਹੀ ਹਤਰ ਚਰਣ ਤਨਵਾਸ ੇਿਏ ਪਤਵਤਰ ਸਰੀਰਾ ॥ 

ਨਾਨਕ ਤਦਰਸਤਿ ਦੀਰਘ ਸੁਖੁ ਪਾਵੈ ਗੁਰ ਸਿਦੀ ਮਨੁ ਧੀਰਾ ॥੩॥ 

ਿਰਸੈ ਅਿੰਤਮਰਤ ਧਾਰ ਿੂਿੰਦ ਸੁਹਾਵਣੀ ॥ 

ਸਾਿਨ ਤਮਲ ੇਸਹਤਿ ਸੁਿਾਇ ਹਤਰ ਤਸਉ ਪਰੀਤਤ ਿਣੀ ॥ 

ਹਤਰ ਮਿੰਦਤਰ ਆਵੈ ਿਾ ਪਰਿ ਿਾਵੈ ਧਨ ਊਿੀ ਗੁਣ ਸਾਰੀ ॥ 

ਘਤਰ ਘਤਰ ਕਿੰਤੁ ਰਵੈ ਸੋਹਾਗਤਣ ਹਉ ਤਕਉ ਕਿੰਤਤ ਤਵਸਾਰੀ ॥ 

ਉਨਤਵ ਘਨ ਛਾਏ ਿਰਸੁ ਸੁਿਾਏ ਮਤਨ ਤਤਨ ਪਰੇਮੁ ਸੁਖਾਵ ੈ॥ 

ਨਾਨਕ ਵਰਸ ੈਅਿੰਤਮਰਤ ਿਾਣੀ ਕਤਰ ਤਕਰਪਾ ਘਤਰ ਆਵ ੈ॥੪॥ 

ਚੇਤੁ ਿਸਿੰਤੁ ਿਲਾ ਿਵਰ ਸੁਹਾਵਿੇ ॥ 

ਿਨ ਫੂਲੇ ਮਿੰਝ ਿਾਤਰ ਮ ੈਤਪਰੁ ਘਤਰ ਿਾਹੁਿ ੈ॥ 

ਤਪਰੁ ਘਤਰ ਨਹੀ ਆਵੈ ਧਨ ਤਕਉ ਸੁਖ ੁਪਾਵੈ ਤਿਰਤਹ ਤਿਰੋਧ ਤਨੁ ਛੀਿ ੈ॥ 
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ਕੋਤਕਲ ਅਿੰਤਿ ਸੁਹਾਵੀ ਿੋਲ ੈਤਕਉ ਦੁਖੁ ਅਿੰਤਕ ਸਹੀਿ ੈ॥ 

ਿਵਰੁ ਿਵਿੰਤਾ ਫੂਲੀ ਡਾਲੀ ਤਕਉ ਿੀਵਾ ਮਰੁ ਮਾਏ ॥ 

ਨਾਨਕ ਚਤੇਤ ਸਹਤਿ ਸੁਖੁ ਪਾਵ ੈਿੇ ਹਤਰ ਵਰੁ ਘਤਰ ਧਨ ਪਾਏ ॥੫॥ 

ਵੈਸਾਖੁ ਿਲਾ ਸਾਖਾ ਵਸੇ ਕਰ ੇ॥ 

ਧਨ ਦੇਖ ੈਹਤਰ ਦੁਆਤਰ ਆਵਹੁ ਦਇਆ ਕਰੇ ॥ 

ਘਤਰ ਆਉ ਤਪਆਰ ੇਦੁਤਰ ਤਾਰੇ ਤੁਧੁ ਤਿਨ ੁਅਢੁ ਨ ਮੋਲ ੋ॥ 

ਕੀਮਤਤ ਕਉਣ ਕਰ ੇਤੁਧੁ ਿਾਵਾਂ ਦੇਤਖ ਤਦਖਾਵ ੈਢੋਲੋ ॥ 

ਦੂਤਰ ਨ ਿਾਨਾ ਅਿੰਤਤਰ ਮਾਨਾ ਹਤਰ ਕਾ ਮਹਲੁ ਪਛਾਨਾ ॥ 

ਨਾਨਕ ਵੈਸਾਖੀੋਂ ਪਰਿੁ ਪਾਵ ੈਸੁਰਤਤ ਸਿਤਦ ਮਨ ੁਮਾਨਾ ॥੬॥ 

ਮਾਹੁ ਿੇਿ ੁਿਲਾ ਪਰੀਤਮ ੁਤਕਉ ਤਿਸਰ ੈ॥ 

ਥਲ ਤਾਪਤਹ ਸਰ ਿਾਰ ਸਾ ਧਨ ਤਿਨਉ ਕਰ ੈ॥ 

ਧਨ ਤਿਨਉ ਕਰੇਦੀ ਗੁਣ ਸਾਰਦੇੀ ਗੁਣ ਸਾਰੀ ਪਰਿ ਿਾਵਾ ॥ 

ਸਾਚੈ ਮਹਤਲ ਰਹੈ ਿਰੈਾਗੀ ਆਵਣ ਦੇਤਹ ਤ ਆਵਾ ॥ 

ਤਨਮਾਣੀ ਤਨਤਾਣੀ ਹਤਰ ਤਿਨੁ ਤਕਉ ਪਾਵੈ ਸੁਖ ਮਹਲੀ ॥ 

ਨਾਨਕ ਿੇਤਿ ਿਾਣ ੈਤਤਸੁ ਿਸੈੀ ਕਰਤਮ ਤਮਲ ੈਗੁਣ ਗਤਹਲੀ ॥੭॥ 

ਆਸਾਿੁ ਿਲਾ ਸੂਰਿੁ ਗਗਤਨ ਤਪੈ ॥ 

ਧਰਤੀ ਦੂਖ ਸਹੈ ਸੋਖੈ ਅਗਤਨ ਿਖੈ ॥ 

ਅਗਤਨ ਰਸੁ ਸੋਖੈ ਮਰੀਐ ਧੋਖੈ ਿੀ ਸੋ ਤਕਰਤੁ ਨ ਹਾਰ ੇ॥ 

ਰਥੁ ਤਫਰ ੈਛਾਇਆ ਧਨ ਤਾਕੈ ਿੀਡੁ ਲਵ ੈਮਿੰਤਝ ਿਾਰ ੇ॥ 

ਅਵਗਣ ਿਾਤਧ ਚਲੀ ਦੁਖੁ ਆਗੈ ਸੁਖੁ ਤਤਸ ੁਸਾਚੁ ਸਮਾਲੇ ॥ 

ਨਾਨਕ ਤਿਸ ਨ ੋਇਹੁ ਮਨੁ ਦੀਆ ਮਰਣੁ ਿੀਵਣ ੁਪਰਿ ਨਾਲੇ ॥੮॥ 

ਸਾਵਤਣ ਸਰਸ ਮਨਾ ਘਣ ਵਰਸਤਹ ਰੁਤਤ ਆਏ ॥ 

ਮੈ ਮਤਨ ਤਤਨ ਸਹੁ ਿਾਵ ੈਤਪਰ ਪਰਦੇਤਸ ਤਸਧਾਏ ॥ 

ਤਪਰੁ ਘਤਰ ਨਹੀ ਆਵੈ ਮਰੀਐ ਹਾਵੈ ਦਾਮਤਨ ਚਮਤਕ ਡਰਾਏ ॥ 

ਸੇਿ ਇਕੇਲੀ ਖਰੀ ਦੁਹੇਲੀ ਮਰਣੁ ਿਇਆ ਦੁਖੁ ਮਾਏ ॥ 

ਹਤਰ ਤਿਨੁ ਨੀਦ ਿੂਖ ਕਹੁ ਕੈਸੀ ਕਾਪਿੁ ਤਤਨ ਨ ਸੁਖਾਵਏ ॥ 

ਨਾਨਕ ਸਾ ਸੋਹਾਗਤਣ ਕਿੰਤੀ ਤਪਰ ਕੈ ਅਿੰਤਕ ਸਮਾਵਏ ॥੯॥ 

ਿਾਦਉ ਿਰਤਮ ਿੁਲੀ ਿਤਰ ਿੋਿਤਨ ਪਛੁਤਾਣੀ ॥ 

ਿਲ ਥਲ ਨੀਤਰ ਿਰੇ ਿਰਸ ਰਤੁੇ ਰਿੰਗੁ ਮਾਣੀ ॥ 
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ਿਰਸੈ ਤਨਤਸ ਕਾਲੀ ਤਕਉ ਸੁਖੁ ਿਾਲੀ ਦਾਦਰ ਮੋਰ ਲਵਿੰਤੇ ॥ 

ਤਪਰਉ ਤਪਰਉ ਚਵੈ ਿਿੀਹਾ ਿੋਲੇ ਿੁਇਅਿੰਗਮ ਤਫਰਤਹ ਡਸਿੰਤੇ ॥ 

ਮਛਰ ਡਿੰਗ ਸਾਇਰ ਿਰ ਸੁਿਰ ਤਿਨ ੁਹਤਰ ਤਕਉ ਸੁਖੁ ਪਾਈਐ ॥ 

ਨਾਨਕ ਪੂਤਛ ਚਲਉ ਗੁਰ ਅਪਨੁੇ ਿਹ ਪਰਿੁ ਤਹ ਹੀ ਿਾਈਐ ॥੧੦॥ 

ਅਸੁਤਨ ਆਉ ਤਪਰਾ ਸਾ ਧਨ ਝੂਤਰ ਮੁਈ ॥ 

ਤਾ ਤਮਲੀਐ ਪਰਿ ਮੇਲ ੇਦੂਿੈ ਿਾਇ ਖੁਈ ॥ 

ਝੂਤਿ ਤਵਗੁਤੀ ਤਾ ਤਪਰ ਮੁਤੀ ਕੁਕਹ ਕਾਹ ਤਸ ਫੁਲ ੇ॥ 

ਆਗੈ ਘਾਮ ਤਪਛ ੈਰੁਤਤ ਿਾਡਾ ਦੇਤਖ ਚਲਤ ਮਨੁ ਡਲੋ ੇ॥ 

ਦਹ ਤਦਤਸ ਸਾਖ ਹਰੀ ਹਰੀਆਵਲ ਸਹਤਿ ਪਕੈ ਸੋ ਮੀਿਾ ॥ 

ਨਾਨਕ ਅਸੁਤਨ ਤਮਲਹੁ ਤਪਆਰੇ ਸਤਤਗੁਰ ਿਏ ਿਸੀਿਾ ॥੧੧॥ 

ਕਤਤਕ ਤਕਰਤੁ ਪਇਆ ਿੋ ਪਰਿ ਿਾਇਆ ॥ 

ਦੀਪਕੁ ਸਹਤਿ ਿਲੈ ਤਤਤ ਿਲਾਇਆ ॥ 

ਦੀਪਕ ਰਸ ਤੇਲ ੋਧਨ ਤਪਰ ਮੇਲੋ ਧਨ ਓਮਾਹੈ ਸਰਸੀ ॥ 

ਅਵਗਣ ਮਾਰੀ ਮਰੈ ਨ ਸੀਝੈ ਗੁਤਣ ਮਾਰੀ ਤਾ ਮਰਸੀ ॥ 

ਨਾਮੁ ਿਗਤਤ ਦ ੇਤਨਿ ਘਤਰ ਿੈਿੇ ਅਿਹੁ ਤਤਨਾਿੀ ਆਸਾ ॥ 

ਨਾਨਕ ਤਮਲਹੁ ਕਪਿ ਦਰ ਖੋਲਹੁ ਏਕ ਘਿੀ ਖਿੁ ਮਾਸਾ ॥੧੨॥ 

ਮਿੰਘਰ ਮਾਹੁ ਿਲਾ ਹਤਰ ਗੁਣ ਅਿੰਤਕ ਸਮਾਵਏ ॥ 

ਗੁਣਵਿੰਤੀ ਗੁਣ ਰਵੈ ਮ ੈਤਪਰੁ ਤਨਹਚਲੁ ਿਾਵਏ ॥ 

ਤਨਹਚਲੁ ਚਤੁਰੁ ਸੁਿਾਣੁ ਤਿਧਾਤਾ ਚਿੰਚਲੁ ਿਗਤ ੁਸਿਾਇਆ ॥ 

ਤਗਆਨ ੁਤਧਆਨੁ ਗੁਣ ਅਿੰਤਕ ਸਮਾਣੇ ਪਰਿ ਿਾਣ ੇਤਾ ਿਾਇਆ ॥ 

ਗੀਤ ਨਾਦ ਕਤਵਤ ਕਵ ੇਸੁਤਣ ਰਾਮ ਨਾਤਮ ਦੁਖੁ ਿਾਗੈ ॥ 

ਨਾਨਕ ਸਾ ਧਨ ਨਾਹ ਤਪਆਰੀ ਅਿ ਿਗਤੀ ਤਪਰ ਆਗ ੈ॥੧੩॥ 

ਪੋਤਖ ਤੁਖਾਰ ੁਪਿੈ ਵਣੁ ਤਤਰਣੁ ਰਸੁ ਸੋਖੈ ॥ 

ਆਵਤ ਕੀ ਨਾਹੀ ਮਤਨ ਤਤਨ ਵਸਤਹ ਮੁਖੇ ॥ 

ਮਤਨ ਤਤਨ ਰਤਵ ਰਤਹਆ ਿਗਿੀਵਨੁ ਗੁਰ ਸਿਦੀ ਰਿੰਗੁ ਮਾਣੀ ॥ 

ਅਿੰਡਿ ਿੇਰਿ ਸੇਤਿ ਉਤਿੁਿ ਘਤਿ ਘਤਿ ਿੋਤਤ ਸਮਾਣੀ ॥ 

ਦਰਸਨੁ ਦੇਹ ੁਦਇਆਪਤਤ ਦਾਤੇ ਗਤਤ ਪਾਵਉ ਮਤਤ ਦੇਹ ੋ॥ 

ਨਾਨਕ ਰਿੰਤਗ ਰਵ ੈਰਤਸ ਰਸੀਆ ਹਤਰ ਤਸਉ ਪਰੀਤਤ ਸਨੇਹ ੋ॥੧੪॥ 

ਮਾਤਘ ਪਨੁੀਤ ਿਈ ਤੀਰਥੁ ਅਿੰਤਤਰ ਿਾਤਨਆ ॥ 
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ਸਾਿਨ ਸਹਤਿ ਤਮਲੇ ਗੁਣ ਗਤਹ ਅਿੰਤਕ ਸਮਾਤਨਆ ॥ 

ਪਰੀਤਮ ਗੁਣ ਅਿੰਕੇ ਸੁਤਣ ਪਰਿ ਿਿੰਕੇ ਤੁਧੁ ਿਾਵਾ ਸਤਰ ਨਾਵਾ ॥ 

ਗਿੰਗ ਿਮੁਨ ਤਹ ਿੇਣੀ ਸਿੰਗਮ ਸਾਤ ਸਮੁਿੰਦ ਸਮਾਵਾ ॥ 

ਪੁਿੰਨ ਦਾਨ ਪੂਿਾ ਪਰਮੇਸੁਰ ਿੁਤਗ ਿੁਤਗ ਏਕੋ ਿਾਤਾ ॥ 

ਨਾਨਕ ਮਾਤਘ ਮਹਾ ਰਸੁ ਹਤਰ ਿਤਪ ਅਿਸਤਿ ਤੀਰਥ ਨਾਤਾ ॥੧੫॥ 

ਫਲਗੁਤਨ ਮਤਨ ਰਹਸੀ ਪਰੇਮੁ ਸਿੁਾਇਆ ॥ 

ਅਨਤਦਨ ੁਰਹਸੁ ਿਇਆ ਆਪੁ ਗਵਾਇਆ ॥ 

ਮਨ ਮੋਹੁ ਚੁਕਾਇਆ ਿਾ ਤਤਸ ੁਿਾਇਆ ਕਤਰ ਤਕਰਪਾ ਘਤਰ ਆਓ ॥ 

ਿਹੁਤੇ ਵੇਸ ਕਰੀ ਤਪਰ ਿਾਝਹੁ ਮਹਲੀ ਲਹਾ ਨ ਥਾਓ ॥ 

ਹਾਰ ਡੋਰ ਰਸ ਪਾਿ ਪਿਿੰਿਰ ਤਪਤਰ ਲੋਿੀ ਸੀਗਾਰੀ ॥ 

ਨਾਨਕ ਮੇਤਲ ਲਈ ਗੁਤਰ ਅਪਣ ੈਘਤਰ ਵਰੁ ਪਾਇਆ ਨਾਰੀ ॥੧੬॥ 

ਿੇ ਦਸ ਮਾਹ ਰੁਤੀ ਤਥਤੀ ਵਾਰ ਿਲੇ ॥ 

ਘਿੀ ਮੂਰਤ ਪਲ ਸਾਚੇ ਆਏ ਸਹਤਿ ਤਮਲੇ ॥ 

ਪਰਿ ਤਮਲ ੇਤਪਆਰੇ ਕਾਰਿ ਸਾਰੇ ਕਰਤਾ ਸਿ ਤਿਤਧ ਿਾਣ ੈ॥ 

ਤਿਤਨ ਸੀਗਾਰੀ ਤਤਸਤਹ ਤਪਆਰੀ ਮੇਲੁ ਿਇਆ ਰਿੰਗੁ ਮਾਣ ੈ॥ 

ਘਤਰ ਸੇਿ ਸੁਹਾਵੀ ਿਾ ਤਪਤਰ ਰਾਵੀ ਗੁਰਮੁਤਖ ਮਸਤਤਕ ਿਾਗੋ ॥ 

ਨਾਨਕ ਅਤਹਤਨਤਸ ਰਾਵੈ ਪਰੀਤਮੁ ਹਤਰ ਵਰੁ ਤਥਰੁ ਸੋਹਾਗੋ ॥੧੭॥੧॥ 
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ਤੂ ਸੁਲਤਾਨ ੁਕਹਾ ਹਉ ਮੀਆ ਤਰੇੀ ਕਵਨ ਵਡਾਈ ॥ 
 

ਰਾਗੁ ਤਿਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੧ ਚਉਪਦੇ ਘਰੁ ੧ ॥ (795-4) 

ਤੂ ਸੁਲਤਾਨ ੁਕਹਾ ਹਉ ਮੀਆ ਤੇਰੀ ਕਵਨ ਵਡਾਈ ॥ 

ਿੋ ਤੂ ਦਤੇਹ ਸੁ ਕਹਾ ਸੁਆਮੀ ਮ ੈਮੂਰਖ ਕਹਣੁ ਨ ਿਾਈ ॥੧॥ 

ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਗਾਵਾ ਦੇਤਹ ਿੁਝਾਈ ॥ 

ਿਸੈੇ ਸਚ ਮਤਹ ਰਹਉ ਰਿਾਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਿੋ ਤਕਛ ੁਹੋਆ ਸਿ ੁਤਕਛ ੁਤੁਝ ਤੇ ਤੇਰੀ ਸਿ ਅਸਨਾਈ ॥ 

ਤੇਰਾ ਅਿੰਤੁ ਨ ਿਾਣਾ ਮੇਰੇ ਸਾਤਹਿ ਮੈ ਅਿੰਧੁਲੇ ਤਕਆ ਚਤੁਰਾਈ ॥੨॥ 

ਤਕਆ ਹਉ ਕਥੀ ਕਥੇ ਕਤਥ ਦਖੇਾ ਮੈ ਅਕਥੁ ਨ ਕਥਨਾ ਿਾਈ ॥ 

ਿੋ ਤੁਧੁ ਿਾਵ ੈਸੋਈ ਆਖਾ ਤਤਲ ੁਤੇਰੀ ਵਤਡਆਈ ॥੩॥ 

ਏਤੇ ਕੂਕਰ ਹਉ ਿੇਗਾਨਾ ਿਉਕਾ ਇਸ ੁਤਨ ਤਾਈ ॥ 

ਿਗਤਤ ਹੀਣੁ ਨਾਨਕੁ ਿੇ ਹੋਇਗਾ ਤਾ ਖਸਮੈ ਨਾਉ ਨ ਿਾਈ ॥੪॥੧॥ 
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ਤੂ ਕਾਹੇ ਡੋਲਤਹ ਪਰਾਣੀਆ ਤੁਧੁ ਰਾਖਗੈਾ ਤਸਰਿਣਹਾਰੁ ॥ 
 

ਤਤਲਿੰਗ ਮਹਲਾ ੫ ਘਰੁ ੩ ॥ (724-5) 

ਤਮਹਰਵਾਨ ੁਸਾਤਹਿੁ ਤਮਹਰਵਾਨੁ ॥ 

ਸਾਤਹਿੁ ਮੇਰਾ ਤਮਹਰਵਾਨ ੁ॥ 

ਿੀਅ ਸਗਲ ਕਉ ਦਇੇ ਦਾਨੁ ॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਤੂ ਕਾਹੇ ਡਲੋਤਹ ਪਰਾਣੀਆ ਤੁਧੁ ਰਾਖੈਗਾ ਤਸਰਿਣਹਾਰੁ ॥ 

ਤਿਤਨ ਪੈਦਾਇਤਸ ਤ ੂਕੀਆ ਸੋਈ ਦੇਇ ਆਧਾਰੁ ॥੧॥ 

ਤਿਤਨ ਉਪਾਈ ਮੇਦਨੀ ਸੋਈ ਕਰਦਾ ਸਾਰ ॥ 

ਘਤਿ ਘਤਿ ਮਾਲਕ ੁਤਦਲਾ ਕਾ ਸਚਾ ਪਰਵਦਗਾਰੁ ॥੨॥ 

ਕੁਦਰਤਤ ਕੀਮ ਨ ਿਾਣੀਐ ਵਡਾ ਵੇਪਰਵਾਹ ੁ॥ 

ਕਤਰ ਿਿੰਦੇ ਤ ੂਿਿੰਦਗੀ ਤਿਚਰੁ ਘਿ ਮਤਹ ਸਾਹ ੁ॥੩॥ 

ਤੂ ਸਮਰਥੁ ਅਕਥੁ ਅਗੋਚਰੁ ਿੀਉ ਤਪਿੰਡ ੁਤੇਰੀ ਰਾਤਸ ॥ 

ਰਹਮ ਤੇਰੀ ਸੁਖ ੁਪਾਇਆ ਸਦਾ ਨਾਨਕ ਕੀ ਅਰਦਾਤਸ ॥੪॥੩॥ 
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ਤੂ ਿਾਨਤ ਮ ੈਤਕਛੁ ਨਹੀ ਿਵ ਖਿੰਡਨ ਰਾਮ ॥ 
 

ਤਿਲਾਵਲੁ ਿਾਣੀ ਰਤਵਦਾਸ ਿਗਤ ਕੀ     (858-3) 

ਦਾਤਰਦੁ ਦੇਤਖ ਸਿ ਕੋ ਹਸ ੈਐਸੀ ਦਸਾ ਹਮਾਰੀ ॥ 

ਅਸਿ ਦਸਾ ਤਸਤਧ ਕਰ ਤਲ ੈਸਿ ਤਿਪਾ ਤੁਮਾਰੀ ॥੧॥ 

ਤੂ ਿਾਨਤ ਮੈ ਤਕਛੁ ਨਹੀ ਿਵ ਖਿੰਡਨ ਰਾਮ ॥ 

ਸਗਲ ਿੀਅ ਸਰਨਾਗਤੀ ਪਰਿ ਪੂਰਨ ਕਾਮ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਿੋ ਤੇਰੀ ਸਰਨਾਗਤਾ ਤਤਨ ਨਾਹੀ ਿਾਰੁ ॥ 

ਊਚ ਨੀਚ ਤੁਮ ਤੇ ਤਰੇ ਆਲਿ ੁਸਿੰਸਾਰੁ ॥੨॥ 

ਕਤਹ ਰਤਵਦਾਸ ਅਕਥ ਕਥਾ ਿਹੁ ਕਾਇ ਕਰੀਿੈ ॥ 

ਿਸੈਾ ਤੂ ਤੈਸਾ ਤੁਹੀ ਤਕਆ ਉਪਮਾ ਦੀਿੈ ॥੩॥੧॥ 
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ਤੂ ਿਾਕਰੁੁ ਤੁਮ ਪਤਹ ਅਰਦਾਤਸ ॥ 
 

ਗਉਿੀ ਸੁਖਮਨੀ ਮਃ ੫ ॥ (268-1) 

ਤੂ ਿਾਕੁਰੁ ਤੁਮ ਪਤਹ ਅਰਦਾਤਸ ॥ 

ਿੀਉ ਤਪਿੰਡੁ ਸਿੁ ਤੇਰੀ ਰਾਤਸ ॥ 

ਤੁਮ ਮਾਤ ਤਪਤਾ ਹਮ ਿਾਤਰਕ ਤੇਰੇ ॥ 

ਤੁਮਰੀ ਤਿਪਾ ਮਤਹ ਸੂਖ ਘਨੇਰ ੇ॥ 

ਕੋਇ ਨ ਿਾਨ ੈਤੁਮਰਾ ਅਿੰਤ ੁ॥ 

ਊਚੇ ਤੇ ਊਚਾ ਿਗਵਿੰਤ ॥ 

ਸਗਲ ਸਮਗਰੀ ਤੁਮਰ ੈਸੂਤਤਰ ਧਾਰੀ ॥ 

ਤੁਮ ਤ ੇਹੋਇ ਸੁ ਆਤਗਆਕਾਰੀ ॥ 

ਤੁਮਰੀ ਗਤਤ ਤਮਤਤ ਤਮੁ ਹੀ ਿਾਨੀ ॥ 

ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਸਦਾ ਕੁਰਿਾਨੀ ॥੮॥੪॥ 
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ਤੂ ਦਰੀਆਉ ਦਾਨਾ ਿੀਨਾ ਮੈ ਮਛੁਲੀ ਕੈਸ ੇਅਿੰਤੁ ਲਹਾ ॥ 
 

ਤਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੧ ਘਰੁ ੪ ॥ (25-5) 

ਤੂ ਦਰੀਆਉ ਦਾਨਾ ਿੀਨਾ ਮੈ ਮਛੁਲੀ ਕੈਸੇ ਅਿੰਤੁ ਲਹਾ ॥ 

ਿਹ ਿਹ ਦੇਖਾ ਤਹ ਤਹ ਤੂ ਹੈ ਤੁਝ ਤੇ ਤਨਕਸੀ ਫੂਤਿ ਮਰਾ ॥੧॥ 

ਨ ਿਾਣਾ ਮੇਉ ਨ ਿਾਣਾ ਿਾਲੀ ॥ 

ਿਾ ਦੁਖੁ ਲਾਗ ੈਤਾ ਤੁਝੈ ਸਮਾਲੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਤੂ ਿਰਪੂਤਰ ਿਾਤਨਆ ਮੈ ਦੂਤਰ ॥ 

ਿੋ ਕਛੁ ਕਰੀ ਸੁ ਤੇਰ ੈਹਦੂਤਰ ॥ 

ਤੂ ਦੇਖਤਹ ਹਉ ਮੁਕਤਰ ਪਾਉ ॥ 

ਤੇਰ ੈਕਿੰਤਮ ਨ ਤੇਰ ੈਨਾਇ ॥੨॥ 

ਿੇਤਾ ਦੇਤਹ ਤੇਤਾ ਹਉ ਖਾਉ ॥ 

ਤਿਆ ਦਰੁ ਨਾਹੀ ਕੈ ਦਤਰ ਿਾਉ ॥ 

ਨਾਨਕ ੁਏਕ ਕਹੈ ਅਰਦਾਤਸ ॥ 

ਿੀਉ ਤਪਿੰਡੁ ਸਿੁ ਤੇਰ ੈਪਾਤਸ ॥੩॥ 

ਆਪੇ ਨੇਿੈ ਦੂਤਰ ਆਪੇ ਹੀ ਆਪੇ ਮਿੰਤਝ ਤਮਆਨ ॥ 

ਆਪੇ ਵੇਖੈ ਸੁਣੇ ਆਪੇ ਹੀ ਕੁਦਰਤਤ ਕਰੇ ਿਹਾਨ ॥ 

ਿੋ ਤਤਸ ੁਿਾਵੈ ਨਾਨਕਾ ਹੁਕਮੁ ਸੋਈ ਪਰਵਾਨ ॥੪॥੩੧॥ 
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ਤੂ ਦਾਨਾ ਤੂ ਅਤਿਚਲੁ ਤੂਹੀ ਤੂ ਿਾਤਤ ਮਰੇੀ ਪਾਤੀ ॥ 
 

ਰਾਮਕਲੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (884-7) 

ਤੂ ਦਾਨਾ ਤੂ ਅਤਿਚਲੁ ਤੂਹੀ ਤੂ ਿਾਤਤ ਮੇਰੀ ਪਾਤੀ ॥ 

ਤੂ ਅਡੋਲ ੁਕਦੇ ਡਲੋਤਹ ਨਾਹੀ ਤਾ ਹਮ ਕੈਸੀ ਤਾਤੀ ॥੧॥ 

ਏਕੈ ਏਕੈ ਏਕ ਤੂਹੀ ॥ 

ਏਕੈ ਏਕੈ ਤੂ ਰਾਇਆ ॥ 

ਤਉ ਤਕਰਪਾ ਤ ੇਸੁਖ ੁਪਾਇਆ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਤੂ ਸਾਗਰੁ ਹਮ ਹਿੰਸ ਤੁਮਾਰੇ ਤਮੁ ਮਤਹ ਮਾਣਕ ਲਾਲਾ ॥ 

ਤੁਮ ਦੇਵਹ ੁਤਤਲ ੁਸਿੰਕ ਨ ਮਾਨਹੁ ਹਮ ਿੁਿੰਚਹ ਸਦਾ ਤਨਹਾਲਾ ॥੨॥ 

ਹਮ ਿਾਤਰਕ ਤੁਮ ਤਪਤਾ ਹਮਾਰ ੇਤੁਮ ਮੁਤਖ ਦੇਵਹ ੁਖੀਰਾ ॥ 

ਹਮ ਖੇਲਹ ਸਤਿ ਲਾਡ ਲਡਾਵਹ ਤੁਮ ਸਦ ਗੁਣੀ ਗਹੀਰਾ ॥੩॥ 

ਤੁਮ ਪੂਰਨ ਪੂਤਰ ਰਹ ੇਸਿੰਪੂਰਨ ਹਮ ਿੀ ਸਿੰਤਗ ਅਘਾਏ ॥ 

ਤਮਲਤ ਤਮਲਤ ਤਮਲਤ ਤਮਤਲ ਰਤਹਆ ਨਾਨਕ ਕਹਣੁ ਨ ਿਾਏ ॥੪॥੬॥ 
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ਤੂ ਪਰਿ ਦਾਤਾ ਦਾਤਨ ਮਤਤ ਪੂਰਾ ਹਮ ਥਾਰੇ ਿੇਖਾਰੀ ਿੀਉ ॥ 
 

ਸਰੋਤਿ ਮਹਲਾ ੧ ॥ (597-16) 

ਤੂ ਪਰਿ ਦਾਤਾ ਦਾਤਨ ਮਤਤ ਪੂਰਾ ਹਮ ਥਾਰੇ ਿੇਖਾਰੀ ਿੀਉ ॥ 

ਮੈ ਤਕਆ ਮਾਗਉ ਤਕਛ ੁਤਥਰੁ ਨ ਰਹਾਈ ਹਤਰ ਦੀਿੈ ਨਾਮੁ ਤਪਆਰੀ ਿੀਉ ॥੧॥ 

ਘਤਿ ਘਤਿ ਰਤਵ ਰਤਹਆ ਿਨਵਾਰੀ ॥ 

ਿਤਲ ਥਤਲ ਮਹੀਅਤਲ ਗੁਪਤੋ ਵਰਤ ੈਗੁਰ ਸਿਦੀ ਦੇਤਖ ਤਨਹਾਰੀ ਿੀਉ ॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਮਰਤ ਪਇਆਲ ਅਕਾਸ ੁਤਦਖਾਇਓ ਗੁਤਰ ਸਤਤਗੁਤਰ ਤਕਰਪਾ ਧਾਰੀ ਿੀਉ ॥ 

ਸੋ ਿਰਹਮੁ ਅਿੋਨੀ ਹੈ ਿੀ ਹੋਨੀ ਘਿ ਿੀਤਤਰ ਦੇਖੁ ਮੁਰਾਰੀ ਿੀਉ ॥੨॥ 

ਿਨਮ ਮਰਨ ਕਉ ਇਹੁ ਿਗ ੁਿਪੁਿੋ ਇਤਨ ਦੂਿੈ ਿਗਤਤ ਤਵਸਾਰੀ ਿੀਉ ॥ 

ਸਤਤਗੁਰੁ ਤਮਲ ੈਤ ਗੁਰਮਤਤ ਪਾਈਐ ਸਾਕਤ ਿਾਿੀ ਹਾਰੀ ਿੀਉ ॥੩॥ 

ਸਤਤਗੁਰ ਿਿੰਧਨ ਤੋਤਿ ਤਨਰਾਰੇ ਿਹੁਤਿ ਨ ਗਰਿ ਮਝਾਰੀ ਿੀਉ ॥ 

ਨਾਨਕ ਤਗਆਨ ਰਤਨੁ ਪਰਗਾਤਸਆ ਹਤਰ ਮਤਨ ਵਤਸਆ ਤਨਰਿੰਕਾਰੀ ਿੀਉ ॥੪॥੮॥ 
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ਤੂ ਿਅੇਿੰਤੁ ਕੋ ਤਵਰਲਾ ਿਾਣੈ ॥ 
 

ਵਡਹਿੰਸੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (562-19) 

ਤੂ ਿੇਅਿੰਤੁ ਕੋ ਤਵਰਲਾ ਿਾਣ ੈ॥ 

ਗੁਰ ਪਰਸਾਤਦ ਕੋ ਸਿਤਦ ਪਛਾਣ ੈ॥੧॥ 

ਸੇਵਕ ਕੀ ਅਰਦਾਤਸ ਤਪਆਰੇ ॥ 

ਿਤਪ ਿੀਵਾ ਪਰਿ ਚਰਣ ਤੁਮਾਰ ੇ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਦਇਆਲ ਪੁਰਖ ਮੇਰ ੇਪਰਿ ਦਾਤੇ ॥ 

ਤਿਸਤਹ ਿਨਾਵਹ ੁਤਤਨਤਹ ਤੁਮ ਿਾਤੇ ॥੨॥ 

ਸਦਾ ਸਦਾ ਿਾਈ ਿਤਲਹਾਰੀ ॥ 

ਇਤ ਉਤ ਦੇਖਉ ਓਿ ਤੁਮਾਰੀ ॥੩॥ 

ਮੋਤਹ ਤਨਰਗੁਣ ਗੁਣੁ ਤਕਛੂ ਨ ਿਾਤਾ ॥ 

ਨਾਨਕ ਸਾਧੂ ਦੇਤਖ ਮਨੁ ਰਾਤਾ ॥੪॥੩॥ 
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ਤੂ ਮਰੇਾ ਤਰਿੰਗੁ ਹਮ ਮੀਨ ਤੁਮਾਰੇ ॥ 
 

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (389-1) 

ਤੂ ਮੇਰਾ ਤਰਿੰਗੁ ਹਮ ਮੀਨ ਤੁਮਾਰੇ ॥ 

ਤੂ ਮੇਰਾ ਿਾਕੁਰੁ ਹਮ ਤੇਰ ੈਦਆੁਰੇ ॥੧॥ 

ਤੂਿੰ ਮੇਰਾ ਕਰਤਾ ਹਉ ਸੇਵਕ ੁਤਰੇਾ ॥ 

ਸਰਤਣ ਗਹੀ ਪਰਿ ਗੁਨੀ ਗਹੇਰਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਤੂ ਮੇਰਾ ਿੀਵਨੁ ਤੂ ਆਧਾਰੁ ॥ 

ਤੁਝਤਹ ਪਤੇਖ ਤਿਗਸ ੈਕਉਲਾਰੁ ॥੨॥ 

ਤੂ ਮੇਰੀ ਗਤਤ ਪਤਤ ਤੂ ਪਰਵਾਨ ੁ॥ 

ਤੂ ਸਮਰਥੁ ਮ ੈਤੇਰਾ ਤਾਣੁ ॥੩॥ 

ਅਨਤਦਨ ੁਿਪਉ ਨਾਮ ਗੁਣਤਾਤਸ ॥ 

ਨਾਨਕ ਕੀ ਪਰਿ ਪਤਹ ਅਰਦਾਤਸ ॥੪॥੨੩॥੭੪॥ 
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ਤੂ ਮਰੇਾ ਤਪਤਾ ਤੂਹ ੈਮਰੇਾ ਮਾਤਾ ॥ 
 

ਿੈਰਉ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (1144-9) 

ਤੂ ਮੇਰਾ ਤਪਤਾ ਤੂਹੈ ਮੇਰਾ ਮਾਤਾ ॥ 

ਤੂ ਮੇਰ ੇਿੀਅ ਪਰਾਨ ਸੁਖਦਾਤਾ ॥ 

ਤੂ ਮੇਰਾ ਿਾਕੁਰੁ ਹਉ ਦਾਸੁ ਤੇਰਾ ॥ 

ਤੁਝ ਤਿਨ ੁਅਵਰ ੁਨਹੀ ਕ ੋਮੇਰਾ ॥੧॥ 

ਕਤਰ ਤਕਰਪਾ ਕਰਹੁ ਪਰਿ ਦਾਤਤ ॥ 

ਤੁਮਹਰੀ ਉਸਤਤਤ ਕਰਉ ਤਦਨ ਰਾਤਤ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਹਮ ਤੇਰੇ ਿਿੰਤ ਤੂ ਿਿਾਵਨਹਾਰਾ ॥ 

ਹਮ ਤੇਰੇ ਤਿਖਾਰੀ ਦਾਨ ੁਦੇਤਹ ਦਾਤਾਰਾ ॥ 

ਤਉ ਪਰਸਾਤਦ ਰਿੰਗ ਰਸ ਮਾਣੇ ॥ 

ਘਿ ਘਿ ਅਿੰਤਤਰ ਤੁਮਤਹ ਸਮਾਣੇ ॥੨॥ 

ਤੁਮਹਰੀ ਤਿਪਾ ਤੇ ਿਪੀਐ ਨਾਉ ॥ 

ਸਾਧਸਿੰਤਗ ਤੁਮਰੇ ਗੁਣ ਗਾਉ ॥ 

ਤੁਮਹਰੀ ਦਇਆ ਤੇ ਹੋਇ ਦਰਦ ਤਿਨਾਸੁ ॥ 

ਤੁਮਰੀ ਮਇਆ ਤੇ ਕਮਲ ਤਿਗਾਸ ੁ॥੩॥ 

ਹਉ ਿਤਲਹਾਤਰ ਿਾਉ ਗੁਰਦੇਵ ॥ 

ਸਫਲ ਦਰਸਨ ੁਿਾ ਕੀ ਤਨਰਮਲ ਸਵੇ ॥ 

ਦਇਆ ਕਰਹੁ ਿਾਕੁਰ ਪਰਿ ਮੇਰੇ ॥ 

ਗੁਣ ਗਾਵੈ ਨਾਨਕ ੁਤਨਤ ਤੇਰੇ ॥੪॥੧੮॥੩੧॥ 
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ਤੂ ਮਰੇੇ ਮੀਤ ਸਖਾ ਹਤਰ ਪਰਾਨ ॥ 
 

ਸਾਰਗ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (1216-17) 

ਤੂ ਮੇਰ ੇਮੀਤ ਸਖਾ ਹਤਰ ਪਰਾਨ ॥ 

ਮਨੁ ਧਨੁ ਿੀਉ ਤਪਿੰਡ ੁਸਿੁ ਤਮੁਰਾ ਇਹੁ ਤਨੁ ਸੀਤੋ ਤੁਮਰ ੈਧਾਨ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਤੁਮ ਹੀ ਦੀਏ ਅਤਨਕ ਪਰਕਾਰਾ ਤੁਮ ਹੀ ਦੀਏ ਮਾਨ ॥ 

ਸਦਾ ਸਦਾ ਤੁਮ ਹੀ ਪਤਤ ਰਾਖਹੁ ਅਿੰਤਰਿਾਮੀ ਿਾਨ ॥੧॥ 

ਤਿਨ ਸਿੰਤਨ ਿਾਤਨਆ ਤੂ ਿਾਕਰੁ ਤੇ ਆਏ ਪਰਵਾਨ ॥ 

ਿਨ ਕਾ ਸਿੰਗੁ ਪਾਈਐ ਵਡਿਾਗੀ ਨਾਨਕ ਸਿੰਤਨ ਕੈ ਕੁਰਿਾਨ ॥੨॥੪੧॥੬੪॥ 
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ਤੂਿੰ ਸਿਨੀ ਥਾਈ ਤਿਥੈ ਹਉ ਿਾਈ ਸਾਚਾ ਤਸਰਿਣਹਾਰੁ ਿੀਉ ॥ 
 

ਰਾਗੁ ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੧ ਛਿੰਤ ਘਰੁ ੨    (438-1) 

ਤੂਿੰ ਸਿਨੀ ਥਾਈ ਤਿਥੈ ਹਉ ਿਾਈ ਸਾਚਾ ਤਸਰਿਣਹਾਰੁ ਿੀਉ ॥ 

ਸਿਨਾ ਕਾ ਦਾਤਾ ਕਰਮ ਤਿਧਾਤਾ ਦੂਖ ਤਿਸਾਰਣਹਾਰੁ ਿੀਉ ॥ 

ਦੂਖ ਤਿਸਾਰਣਹਾਰੁ ਸੁਆਮੀ ਕੀਤਾ ਿਾ ਕਾ ਹੋਵੈ ॥ 

ਕੋਿ ਕੋਿਿੰਤਰ ਪਾਪਾ ਕੇਰੇ ਏਕ ਘਿੀ ਮਤਹ ਖੋਵੈ ॥ 

ਹਿੰਸ ਤਸ ਹਿੰਸਾ ਿਗ ਤਸ ਿਗਾ ਘਿ ਘਿ ਕਰੇ ਿੀਚਾਰੁ ਿੀਉ ॥ 

ਤੂਿੰ ਸਿਨੀ ਥਾਈ ਤਿਥੈ ਹਉ ਿਾਈ ਸਾਚਾ ਤਸਰਿਣਹਾਰੁ ਿੀਉ ॥੧॥ 
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ਤੂਿੰ ਸਾਿਨ ੁਤੂਿੰ ਪਰੀਤਮੁ ਮਰੇਾ ॥ 
 

ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (739-9) 

ਤੂਿੰ ਿੀਵਨੁ ਤਿੰ ਪਰਾਨ ਅਧਾਰਾ ॥ 

ਤੁਝ ਹੀ ਪੇਤਖ ਪੇਤਖ ਮਨੁ ਸਾਧਾਰਾ ॥੧॥ 

ਤੂਿੰ ਸਾਿਨੁ ਤਿੰ ਪਰੀਤਮ ੁਮੇਰਾ ॥ 

ਤਚਤਤਹ ਨ ਤਿਸਰਤਹ ਕਾਹੂ ਿੇਰਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਿੈ ਖਰੀਦੁ ਹਉ ਦਾਸਰ ੋਤੇਰਾ ॥ 

ਤੂਿੰ ਿਾਰ ੋਿਾਕੁਰੁ ਗੁਣੀ ਗਹੇਰਾ ॥੨॥ 

ਕੋਤਿ ਦਾਸ ਿਾ ਕੈ ਦਰਿਾਰ ੇ॥ 

ਤਨਮਖ ਤਨਮਖ ਵਸੈ ਤਤਨਹ ਨਾਲੇ ॥੩॥ 

ਹਉ ਤਕਛ ੁਨਾਹੀ ਸਿੁ ਤਕਛੁ ਤਰੇਾ ॥ 

ਓਤਤ ਪੋਤਤ ਨਾਨਕ ਸਿੰਤਗ ਿਸੇਰਾ ॥੪॥੫॥੧੧॥ 
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ਤੂਿੰ ਿਲਤਨਤਧ ਹਮ ਮੀਨ ਤਮੁਾਰੇ ॥ 
 

ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (100-13) 

ਤੂਿੰ ਿਲਤਨਤਧ ਹਮ ਮੀਨ ਤੁਮਾਰੇ ॥ 

ਤੇਰਾ ਨਾਮੁ ਿੂਿੰਦ ਹਮ ਚਾਤਤਰਕ ਤਤਖਹਾਰੇ ॥ 

ਤੁਮਰੀ ਆਸ ਤਪਆਸਾ ਤਮੁਰੀ ਤੁਮ ਹੀ ਸਿੰਤਗ ਮਨ ੁਲੀਨਾ ਿੀਉ ॥੧॥ 

ਤਿਉ ਿਾਤਰਕੁ ਪੀ ਖੀਰ ੁਅਘਾਵ ੈ॥ 

ਤਿਉ ਤਨਰਧਨ ੁਧਨ ੁਦੇਤਖ ਸੁਖੁ ਪਾਵੈ ॥ 

ਤਤਰਖਾਵਿੰਤ ਿਲੁ ਪੀਵਤ ਿਿੰਢਾ ਤਤਉ ਹਤਰ ਸਿੰਤਗ ਇਹ ੁਮਨ ੁਿੀਨਾ ਿੀਉ ॥੨॥ 

ਤਿਉ ਅਿੰਤਧਆਰ ੈਦੀਪਕ ੁਪਰਗਾਸਾ ॥ 

ਿਰਤਾ ਤਚਤਵਤ ਪੂਰਨ ਆਸਾ ॥ 

ਤਮਤਲ ਪਰੀਤਮ ਤਿਉ ਹੋਤ ਅਨਿੰਦਾ ਤਤਉ ਹਤਰ ਰਿੰਤਗ ਮਨ ੁਰਿੰਗੀਨਾ ਿੀਉ ॥੩॥ 

ਸਿੰਤਨ ਮੋ ਕਉ ਹਤਰ ਮਾਰਤਗ ਪਾਇਆ ॥ 

ਸਾਧ ਤਿਪਾਤਲ ਹਤਰ ਸਿੰਤਗ ਤਗਝਾਇਆ ॥ 

ਹਤਰ ਹਮਰਾ ਹਮ ਹਤਰ ਕ ੇਦਾਸੇ ਨਾਨਕ ਸਿਦੁ ਗੁਰੂ ਸਚ ੁਦੀਨਾ ਿੀਉ ॥੪॥੧੪॥੨੧॥ 
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ਤੂਿੰ ਿੀਵਨੁ ਤੂਿੰ ਪਰਾਨ ਅਧਾਰਾ ॥ 
 

ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (739-9) 

ਤੂਿੰ ਿੀਵਨੁ ਤਿੰ ਪਰਾਨ ਅਧਾਰਾ ॥ 

ਤੁਝ ਹੀ ਪੇਤਖ ਪੇਤਖ ਮਨੁ ਸਾਧਾਰਾ ॥੧॥ 

ਤੂਿੰ ਸਾਿਨੁ ਤਿੰ ਪਰੀਤਮ ੁਮੇਰਾ ॥ 

ਤਚਤਤਹ ਨ ਤਿਸਰਤਹ ਕਾਹੂ ਿੇਰਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਿੈ ਖਰੀਦੁ ਹਉ ਦਾਸਰ ੋਤੇਰਾ ॥ 

ਤੂਿੰ ਿਾਰ ੋਿਾਕੁਰੁ ਗੁਣੀ ਗਹੇਰਾ ॥੨॥ 

ਕੋਤਿ ਦਾਸ ਿਾ ਕੈ ਦਰਿਾਰ ੇ॥ 

ਤਨਮਖ ਤਨਮਖ ਵਸੈ ਤਤਨਹ ਨਾਲੇ ॥੩॥ 

ਹਉ ਤਕਛ ੁਨਾਹੀ ਸਿੁ ਤਕਛੁ ਤਰੇਾ ॥ 

ਓਤਤ ਪੋਤਤ ਨਾਨਕ ਸਿੰਤਗ ਿਸੇਰਾ ॥੪॥੫॥੧੧॥ 
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ਤੂਿੰ ਦਾਤਾ ਿੀਆ ਸਿਨਾ ਕਾ ਿਸਹ ੁਮਰੇੇ ਮਨ ਮਾਹੀ ॥ 
 

ਗੂਿਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (499-17) 

ਤੂਿੰ ਦਾਤਾ ਿੀਆ ਸਿਨਾ ਕਾ ਿਸਹੁ ਮੇਰ ੇਮਨ ਮਾਹੀ ॥ 

ਚਰਣ ਕਮਲ ਤਰਦ ਮਾਤਹ ਸਮਾਏ ਤਹ ਿਰਮੁ ਅਿੰਧੇਰਾ ਨਾਹੀ ॥੧॥ 

ਿਾਕੁਰ ਿਾ ਤਸਮਰਾ ਤੂਿੰ ਤਾਹੀ ॥ 

ਕਤਰ ਤਕਰਪਾ ਸਰਿ ਪਰਤਤਪਾਲਕ ਪਰਿ ਕਉ ਸਦਾ ਸਲਾਹੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਸਾਤਸ ਸਾਤਸ ਤੇਰਾ ਨਾਮੁ ਸਮਾਰਉ ਤੁਮ ਹੀ ਕਉ ਪਰਿ ਆਹੀ ॥ 

ਨਾਨਕ ਿੇਕ ਿਈ ਕਰਤ ੇਕੀ ਹਰੋ ਆਸ ਤਿਡਾਣੀ ਲਾਹੀ ॥੨॥੧੦॥੧੯॥ 
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ਤੂਿੰ ਮੇਰਾ ਸਖਾ ਤਿੂੰਹੀ ਮਰੇਾ ਮੀਤੁ ॥ 
 

ਗਉਿੀ ਗੁਆਰਰੇੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (181-13) 

ਤੂਿੰ ਮੇਰਾ ਸਖਾ ਤੂਿੰਹੀ ਮੇਰਾ ਮੀਤ ੁ॥ 

ਤੂਿੰ ਮੇਰਾ ਪਰੀਤਮ ੁਤੁਮ ਸਿੰਤਗ ਹੀਤੁ ॥ 

ਤੂਿੰ ਮੇਰੀ ਪਤਤ ਤੂਹੈ ਮੇਰਾ ਗਹਣਾ ॥ 

ਤੁਝ ਤਿਨ ੁਤਨਮਖੁ ਨ ਿਾਈ ਰਹਣਾ ॥੧॥ 

ਤੂਿੰ ਮੇਰੇ ਲਾਲਨ ਤਿੰ ਮੇਰ ੇਪਰਾਨ ॥ 

ਤੂਿੰ ਮੇਰੇ ਸਾਤਹਿ ਤੂਿੰ ਮੇਰੇ ਖਾਨ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਤਿਉ ਤੁਮ ਰਾਖਹੁ ਤਤਵ ਹੀ ਰਹਨਾ ॥ 

ਿੋ ਤੁਮ ਕਹਹੁ ਸੋਈ ਮੋਤਹ ਕਰਨਾ ॥ 

ਿਹ ਪੇਖਉ ਤਹਾ ਤਮੁ ਿਸਨਾ ॥ 

ਤਨਰਿਉ ਨਾਮੁ ਿਪਉ ਤੇਰਾ ਰਸਨਾ ॥੨॥ 

ਤੂਿੰ ਮੇਰੀ ਨਵ ਤਨਤਧ ਤੂਿੰ ਿਿੰਡਾਰੁ ॥ 

ਰਿੰਗ ਰਸਾ ਤਿੰ ਮਨਤਹ ਅਧਾਰੁ ॥ 

ਤੂਿੰ ਮੇਰੀ ਸੋਿਾ ਤੁਮ ਸਿੰਤਗ ਰਚੀਆ ॥ 

ਤੂਿੰ ਮੇਰੀ ਓਿ ਤੂਿੰ ਹੈ ਮੇਰਾ ਤਕੀਆ ॥੩॥ 

ਮਨ ਤਨ ਅਿੰਤਤਰ ਤੁਹੀ ਤਧਆਇਆ ॥ 

ਮਰਮੁ ਤੁਮਾਰਾ ਗੁਰ ਤ ੇਪਾਇਆ ॥ 

ਸਤਤਗੁਰ ਤੇ ਤਦਰਤਿਆ ਇਕ ੁਏਕੈ ॥ 

ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਹਤਰ ਹਤਰ ਹਤਰ ਿੇਕੈ ॥੪॥੧੮॥੮੭॥ 
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ਤੂਿੰ ਮੇਰਾ ਕਰਤਾ ਹਉ ਸੇਵਕੁ ਤੇਰਾ ॥ 
 

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (389-1) 

ਤੂ ਮੇਰਾ ਤਰਿੰਗੁ ਹਮ ਮੀਨ ਤੁਮਾਰੇ ॥ 

ਤੂ ਮੇਰਾ ਿਾਕੁਰੁ ਹਮ ਤੇਰ ੈਦਆੁਰੇ ॥੧॥ 

ਤੂਿੰ ਮੇਰਾ ਕਰਤਾ ਹਉ ਸੇਵਕ ੁਤਰੇਾ ॥ 

ਸਰਤਣ ਗਹੀ ਪਰਿ ਗੁਨੀ ਗਹੇਰਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਤੂ ਮੇਰਾ ਿੀਵਨੁ ਤੂ ਆਧਾਰੁ ॥ 

ਤੁਝਤਹ ਪਤੇਖ ਤਿਗਸ ੈਕਉਲਾਰੁ ॥੨॥ 

ਤੂ ਮੇਰੀ ਗਤਤ ਪਤਤ ਤੂ ਪਰਵਾਨ ੁ॥ 

ਤੂ ਸਮਰਥੁ ਮ ੈਤੇਰਾ ਤਾਣੁ ॥੩॥ 

ਅਨਤਦਨ ੁਿਪਉ ਨਾਮ ਗੁਣਤਾਤਸ ॥ 

ਨਾਨਕ ਕੀ ਪਰਿ ਪਤਹ ਅਰਦਾਤਸ ॥੪॥੨੩॥੭੪॥ 
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ਤੂਿੰ ਮੇਰਾ ਤਪਤਾ ਤਿੂੰਹ ੈਮਰੇਾ ਮਾਤਾ ॥ 
 

ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (103-12) 

ਤੂਿੰ ਮੇਰਾ ਤਪਤਾ ਤੂਿੰਹੈ ਮੇਰਾ ਮਾਤਾ ॥ 

ਤੂਿੰ ਮੇਰਾ ਿਿੰਧਪੁ ਤਿੰ ਮੇਰਾ ਿਰਾਤਾ ॥ 

ਤੂਿੰ ਮੇਰਾ ਰਾਖਾ ਸਿਨੀ ਥਾਈ ਤਾ ਿਉ ਕੇਹਾ ਕਾਿਾ ਿੀਉ ॥੧॥ 

ਤੁਮਰੀ ਤਿਪਾ ਤੇ ਤੁਧੁ ਪਛਾਣਾ ॥ 

ਤੂਿੰ ਮੇਰੀ ਓਿ ਤੂਿੰਹੈ ਮੇਰਾ ਮਾਣਾ ॥ 

ਤੁਝ ਤਿਨ ੁਦੂਿਾ ਅਵਰ ੁਨ ਕੋਈ ਸਿੁ ਤੇਰਾ ਖੇਲੁ ਅਖਾਿਾ ਿੀਉ ॥੨॥ 

ਿੀਅ ਿਿੰਤ ਸਤਿ ਤੁਧੁ ਉਪਾਏ ॥ 

ਤਿਤੁ ਤਿਤੁ ਿਾਣਾ ਤਤਤ ੁਤਤਤ ੁਲਾਏ ॥ 

ਸਿ ਤਕਛੁ ਕੀਤਾ ਤੇਰਾ ਹੋਵ ੈਨਾਹੀ ਤਕਛੁ ਅਸਾਿਾ ਿੀਉ ॥੩॥ 

ਨਾਮੁ ਤਧਆਇ ਮਹਾ ਸੁਖ ੁਪਾਇਆ ॥ 

ਹਤਰ ਗੁਣ ਗਾਇ ਮੇਰਾ ਮਨ ੁਸੀਤਲਾਇਆ ॥ 

ਗੁਤਰ ਪੂਰ ੈਵਿੀ ਵਾਧਾਈ ਨਾਨਕ ਤਿਤਾ ਤਿਖਾਿਾ ਿੀਉ ॥੪॥੨੪॥੩੧॥ 
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ਤੂਿੰ ਮੇਰਾ ਿਹੁ ਮਾਣੁ ਕਰਤੇ ਤੂਿੰ ਮੇਰਾ ਿਹੁ ਮਾਣੁ ॥ 
 

ਰਾਗੁ ਗਉਿੀ ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੫  (217-17) 

ਤੂਿੰ ਮੇਰਾ ਿਹੁ ਮਾਣ ੁਕਰਤੇ ਤਿੰ ਮੇਰਾ ਿਹੁ ਮਾਣੁ ॥ 

ਿੋਤਰ ਤੁਮਾਰ ੈਸਤੁਖ ਵਸਾ ਸਚੁ ਸਿਦੁ ਨੀਸਾਣ ੁ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਸਿੇ ਗਲਾ ਿਾਤੀਆ ਸੁਤਣ ਕੈ ਚੁਪ ਕੀਆ ॥ 

ਕਦ ਹੀ ਸੁਰਤਤ ਨ ਲਧੀਆ ਮਾਇਆ ਮੋਹਤਿਆ ॥੧॥ 

ਦੇਇ ਿੁਝਾਰਤ ਸਾਰਤਾ ਸ ੇਅਖੀ ਤਡਿਤਿਆ ॥ 

ਕੋਈ ਤਿ ਮੂਰਖ ੁਲੋਿੀਆ ਮੂਤਲ ਨ ਸੁਣੀ ਕਤਹਆ ॥੨॥ 

ਇਕਸੁ ਦੁਹੁ ਚਹੁ ਤਕਆ ਗਣੀ ਸਿ ਇਕਤੁ ਸਾਤਦ ਮੁਿੀ ॥ 

ਇਕੁ ਅਧੁ ਨਾਇ ਰਸੀਅਿਾ ਕਾ ਤਵਰਲੀ ਿਾਇ ਵਿੁੀ ॥੩॥ 

ਿਗਤ ਸਚੇ ਦਤਰ ਸੋਹਦ ੇਅਨਦ ਕਰਤਹ ਤਦਨ ਰਾਤਤ ॥ 

ਰਿੰਤਗ ਰਤੇ ਪਰਮੇਸਰ ੈਿਨ ਨਾਨਕ ਤਤਨ ਿਤਲ ਿਾਤ ॥੪॥੧॥੧੬੯॥ 
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ਤੂਿੰ ਮੇਰੇ ਲਾਲਨ ਤੂਿੰ ਮਰੇੇ ਪਰਾਨ ॥ 
 

ਗਉਿੀ ਗੁਆਰਰੇੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (181-13) 

ਤੂਿੰ ਮੇਰਾ ਸਖਾ ਤੂਿੰਹੀ ਮੇਰਾ ਮੀਤ ੁ॥ 

ਤੂਿੰ ਮੇਰਾ ਪਰੀਤਮ ੁਤੁਮ ਸਿੰਤਗ ਹੀਤੁ ॥ 

ਤੂਿੰ ਮੇਰੀ ਪਤਤ ਤੂਹੈ ਮੇਰਾ ਗਹਣਾ ॥ 

ਤੁਝ ਤਿਨ ੁਤਨਮਖੁ ਨ ਿਾਈ ਰਹਣਾ ॥੧॥ 

ਤੂਿੰ ਮੇਰੇ ਲਾਲਨ ਤਿੰ ਮੇਰ ੇਪਰਾਨ ॥ 

ਤੂਿੰ ਮੇਰੇ ਸਾਤਹਿ ਤੂਿੰ ਮੇਰੇ ਖਾਨ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਤਿਉ ਤੁਮ ਰਾਖਹੁ ਤਤਵ ਹੀ ਰਹਨਾ ॥ 

ਿੋ ਤੁਮ ਕਹਹੁ ਸੋਈ ਮੋਤਹ ਕਰਨਾ ॥ 

ਿਹ ਪੇਖਉ ਤਹਾ ਤਮੁ ਿਸਨਾ ॥ 

ਤਨਰਿਉ ਨਾਮੁ ਿਪਉ ਤੇਰਾ ਰਸਨਾ ॥੨॥ 

ਤੂਿੰ ਮੇਰੀ ਨਵ ਤਨਤਧ ਤੂਿੰ ਿਿੰਡਾਰੁ ॥ 

ਰਿੰਗ ਰਸਾ ਤਿੰ ਮਨਤਹ ਅਧਾਰੁ ॥ 

ਤੂਿੰ ਮੇਰੀ ਸੋਿਾ ਤੁਮ ਸਿੰਤਗ ਰਚੀਆ ॥ 

ਤੂਿੰ ਮੇਰੀ ਓਿ ਤੂਿੰ ਹੈ ਮੇਰਾ ਤਕੀਆ ॥੩॥ 

ਮਨ ਤਨ ਅਿੰਤਤਰ ਤੁਹੀ ਤਧਆਇਆ ॥ 

ਮਰਮੁ ਤੁਮਾਰਾ ਗੁਰ ਤ ੇਪਾਇਆ ॥ 

ਸਤਤਗੁਰ ਤੇ ਤਦਰਤਿਆ ਇਕ ੁਏਕੈ ॥ 

ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਹਤਰ ਹਤਰ ਹਤਰ ਿੇਕੈ ॥੪॥੧੮॥੮੭॥ 
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ਤੂਿੰ ਮੇਰੋ ਤਪਆਰੋ ਤਾ ਕੈਸੀ ਿੂਖਾ ॥ 
 

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (376-2) 

ਨਉ ਤਨਤਧ ਤੇਰ ੈਸਗਲ ਤਨਧਾਨ ॥ 

ਇਛਾ ਪੂਰਕੁ ਰਖੈ ਤਨਦਾਨ ॥੧॥ 

ਤੂਿੰ ਮੇਰੋ ਤਪਆਰ ੋਤਾ ਕੈਸੀ ਿੂਖਾ ॥ 

ਤੂਿੰ ਮਤਨ ਵਤਸਆ ਲਗ ੈਨ ਦੂਖਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਿੋ ਤੂਿੰ ਕਰਤਹ ਸੋਈ ਪਰਵਾਣੁ ॥ 

ਸਾਚੇ ਸਾਤਹਿ ਤੇਰਾ ਸਚੁ ਫੁਰਮਾਣੁ ॥੨॥ 

ਿਾ ਤੁਧੁ ਿਾਵ ੈਤਾ ਹਤਰ ਗੁਣ ਗਾਉ ॥ 

ਤੇਰ ੈਘਤਰ ਸਦਾ ਸਦਾ ਹੈ ਤਨਆਉ ॥੩॥ 

ਸਾਚੇ ਸਾਤਹਿ ਅਲਖ ਅਿੇਵ ॥ 

ਨਾਨਕ ਲਾਇਆ ਲਾਗਾ ਸੇਵ ॥੪॥੨੦॥ 
 
  



 1533 

ਤੂਿੰ ਮੇਰੋ ਮੇਰ ੁਪਰਿਤ ੁਸੁਆਮੀ ਓਿ ਗਹੀ ਮ ੈਤੇਰੀ ॥ 
 

ਰਾਮਕਲੀ ਕਿੀਰ ਿੀਉ (969-11) 

ਤੂਿੰ ਮੇਰੋ ਮੇਰੁ ਪਰਿਤੁ ਸੁਆਮੀ ਓਿ ਗਹੀ ਮ ੈਤੇਰੀ ॥ 

ਨਾ ਤਮੁ ਡਲੋਹੁ ਨਾ ਹਮ ਤਗਰਤ ੇਰਤਖ ਲੀਨੀ ਹਤਰ ਮੇਰੀ ॥੧॥ 

ਅਿ ਤਿ ਿਿ ਕਿ ਤੁਹੀ ਤੁਹੀ ॥ 

ਹਮ ਤੁਅ ਪਰਸਾਤਦ ਸੁਖੀ ਸਦ ਹੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਤੋਰੇ ਿਰੋਸੇ ਮਗਹਰ ਿਤਸਓ ਮੇਰੇ ਤਨ ਕੀ ਤਪਤਤ ਿੁਝਾਈ ॥ 

ਪਤਹਲੇ ਦਰਸਨ ੁਮਗਹਰ ਪਾਇਓ ਫੁਤਨ ਕਾਸੀ ਿਸੇ ਆਈ ॥੨॥ 

ਿਸੈਾ ਮਗਹਰੁ ਤਸੈੀ ਕਾਸੀ ਹਮ ਏਕੈ ਕਤਰ ਿਾਨੀ ॥ 

ਹਮ ਤਨਰਧਨ ਤਿਉ ਇਹੁ ਧਨੁ ਪਾਇਆ ਮਰਤੇ ਫੂਤਿ ਗੁਮਾਨੀ ॥੩॥ 

ਕਰ ੈਗੁਮਾਨੁ ਚੁਿਤਹ ਤਤਸੁ ਸਲੂਾ ਕੋ ਕਾਢਨ ਕਉ ਨਾਹੀ ॥ 

ਅਿੈ ਸੁ ਚੋਿ ਕਉ ਤਿਲਲ ਤਿਲਾਤੇ ਨਰਕੇ ਘੋਰ ਪਚਾਹੀ ॥੪॥ 

ਕਵਨੁ ਨਰਕੁ ਤਕਆ ਸੁਰਗ ੁਤਿਚਾਰਾ ਸਿੰਤਨ ਦਊੋ ਰਾਦ ੇ॥ 

ਹਮ ਕਾਹੂ ਕੀ ਕਾਤਣ ਨ ਕਢਤੇ ਅਪਨ ੇਗੁਰ ਪਰਸਾਦੇ ॥੫॥ 

ਅਿ ਤਉ ਿਾਇ ਚਢੇ ਤਸਿੰਘਾਸਤਨ ਤਮਲ ੇਹੈ ਸਾਤਰਿੰਗਪਾਨੀ ॥ 

ਰਾਮ ਕਿੀਰਾ ਏਕ ਿਏ ਹੈ ਕਇੋ ਨ ਸਕੈ ਪਛਾਨੀ ॥੬॥੩॥ 
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ਤੂਿੰ ਤਵਸਰਤਹ ਤਾਂ ਸਿੁ ਕੋ ਲਾਗੂ ਚੀਤਤ ਆਵਤਹ ਤਾਂ ਸਵੇਾ ॥ 
 

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (383-7) 

ਤੂਿੰ ਤਵਸਰਤਹ ਤਾਂ ਸਿੁ ਕੋ ਲਾਗੂ ਚੀਤਤ ਆਵਤਹ ਤਾਂ ਸੇਵਾ ॥ 

ਅਵਰੁ ਨ ਕੋਊ ਦੂਿਾ ਸੂਝ ੈਸਾਚ ੇਅਲਖ ਅਿੇਵਾ ॥੧॥ 

ਚੀਤਤ ਆਵੈ ਤਾਂ ਸਦਾ ਦਇਆਲਾ ਲੋਗਨ ਤਕਆ ਵੇਚਾਰੇ ॥ 

ਿੁਰਾ ਿਲਾ ਕਹੁ ਤਕਸ ਨੋ ਕਹੀਐ ਸਗਲੇ ਿੀਅ ਤੁਮਹਾਰ ੇ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਤੇਰੀ ਿੇਕ ਤੇਰਾ ਆਧਾਰਾ ਹਾਥ ਦੇਇ ਤਿੰ ਰਾਖਤਹ ॥ 

ਤਿਸੁ ਿਨ ਊਪਤਰ ਤੇਰੀ ਤਕਰਪਾ ਤਤਸ ਕਉ ਤਿਪੁ ਨ ਕੋਊ ਿਾਖੈ ॥੨॥ 

ਓਹੋ ਸੁਖੁ ਓਹਾ ਵਤਡਆਈ ਿ ੋਪਰਿ ਿੀ ਮਤਨ ਿਾਣੀ ॥ 

ਤੂਿੰ ਦਾਨਾ ਤਿੰ ਸਦ ਤਮਹਰਵਾਨਾ ਨਾਮੁ ਤਮਲ ੈਰਿੰਗੁ ਮਾਣੀ ॥੩॥ 

ਤੁਧੁ ਆਗੈ ਅਰਦਾਤਸ ਹਮਾਰੀ ਿੀਉ ਤਪਿੰਡੁ ਸਿੁ ਤੇਰਾ ॥ 

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਸਿ ਤੇਰੀ ਵਤਡਆਈ ਕੋਈ ਨਾਉ ਨ ਿਾਣ ੈਮੇਰਾ ॥੪॥੧੦॥੪੯॥ 
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ਤੂਹੈ ਹ ੈਵਾਹੁ ਤੇਰੀ ਰਿਾਇ ॥ 
 

ਪਰਿਾਤੀ ਮਹਲਾ ੧ ॥ (1329-10) 

ਆਵਤੁ ਤਕਨੈ ਨ ਰਾਤਖਆ ਿਾਵਤੁ ਤਕਉ ਰਾਤਖਆ ਿਾਇ ॥ 

ਤਿਸ ਤ ੇਹੋਆ ਸੋਈ ਪਰੁ ਿਾਣ ੈਿਾਂ ਉਸ ਹੀ ਮਾਤਹ ਸਮਾਇ ॥੧॥ 

ਤੂਹੈ ਹ ੈਵਾਹੁ ਤੇਰੀ ਰਿਾਇ ॥ 

ਿੋ ਤਕਛ ੁਕਰਤਹ ਸੋਈ ਪਰ ੁਹਇੋਿਾ ਅਵਰੁ ਨ ਕਰਣਾ ਿਾਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਿਸੈੇ ਹਰਹਿ ਕੀ ਮਾਲਾ ਤਿਿੰਡ ਲਗਤ ਹੈ ਇਕ ਸਖਨੀ ਹੋਰ ਫਰੇ ਿਰੀਅਤ ਹੈ ॥ 

ਤਸੈੋ ਹੀ ਇਹ ੁਖੇਲ ੁਖਸਮ ਕਾ ਤਿਉ ਉਸ ਕੀ ਵਤਡਆਈ ॥੨॥ 

ਸੁਰਤੀ ਕੈ ਮਾਰਤਗ ਚਤਲ ਕੈ ਉਲਿੀ ਨਦਤਰ ਪਰਗਾਸੀ ॥ 

ਮਤਨ ਵੀਚਾਤਰ ਦੇਖੁ ਿਰਹਮ ਤਗਆਨੀ ਕਉਨੁ ਤਗਰਹੀ ਕਉਨੁ ਉਦਾਸੀ ॥੩॥ 

ਤਿਸ ਕੀ ਆਸਾ ਤਤਸ ਹੀ ਸਉਤਪ ਕੈ ਏਹੁ ਰਤਹਆ ਤਨਰਿਾਣੁ ॥ 

ਤਿਸ ਤ ੇਹੋਆ ਸੋਈ ਕਤਰ ਮਾਤਨਆ ਨਾਨਕ ਤਗਰਹੀ ਉਦਾਸੀ ਸੋ ਪਰਵਾਣ ੁ॥੪॥੮॥ 
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ਤੇ ਸਾਧੂ ਹਤਰ ਮੇਲਹੁ ਸੁਆਮੀ ਤਿਨ ਿਤਪਆ ਗਤਤ ਹਇੋ ਹਮਾਰੀ ॥ 
 

ਿੈਰਉ ਮਹਲਾ ੪ ॥ (1135-6) 

ਤੇ ਸਾਧ ੂਹਤਰ ਮੇਲਹੁ ਸੁਆਮੀ ਤਿਨ ਿਤਪਆ ਗਤਤ ਹੋਇ ਹਮਾਰੀ ॥ 

ਤਤਨ ਕਾ ਦਰਸੁ ਦੇਤਖ ਮਨੁ ਤਿਗਸੈ ਤਖਨੁ ਤਖਨੁ ਤਤਨ ਕਉ ਹਉ ਿਤਲਹਾਰੀ ॥੧॥ 

ਹਤਰ ਤਹਰਦੈ ਿਤਪ ਨਾਮੁ ਮੁਰਾਰੀ ॥ 

ਤਿਪਾ ਤਿਪਾ ਕਤਰ ਿਗਤ ਤਪਤ ਸੁਆਮੀ ਹਮ ਦਾਸਤਨ ਦਾਸ ਕੀਿ ੈਪਤਨਹਾਰੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਤਤਨ ਮਤਤ ਊਤਮ ਤਤਨ ਪਤਤ ਊਤਮ ਤਿਨ ਤਹਰਦੈ ਵਤਸਆ ਿਨਵਾਰੀ ॥ 

ਤਤਨ ਕੀ ਸਵੇਾ ਲਾਇ ਹਤਰ ਸਆੁਮੀ ਤਤਨ ਤਸਮਰਤ ਗਤਤ ਹਇੋ ਹਮਾਰੀ ॥੨॥ 

ਤਿਨ ਐਸਾ ਸਤਤਗੁਰੁ ਸਾਧ ੁਨ ਪਾਇਆ ਤੇ ਹਤਰ ਦਰਗਹ ਕਾਢੇ ਮਾਰੀ ॥ 

ਤੇ ਨਰ ਤਨਿੰਦਕ ਸੋਿ ਨ ਪਾਵਤਹ ਤਤਨ ਨਕ ਕਾਿ ੇਤਸਰਿਨਹਾਰੀ ॥੩॥ 

ਹਤਰ ਆਤਪ ਿਲੁਾਵ ੈਆਪ ੇਿੋਲ ੈਹਤਰ ਆਤਪ ਤਨਰਿੰਿਨੁ ਤਨਰਿੰਕਾਰੁ ਤਨਰਾਹਾਰੀ ॥ 

ਹਤਰ ਤਿਸੁ ਤ ੂਮੇਲਤਹ ਸੋ ਤੁਧੁ ਤਮਲਸੀ ਿਨ ਨਾਨਕ ਤਕਆ ਏਤਹ ਿਿੰਤ ਤਵਚਾਰੀ ॥੪॥੨॥੬॥ 
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ਤੇ ਹਤਰ ਿਨ ਹਤਰ ਮੇਲਹੁ ਹਮ ਤਪਆਰੇ ॥ 
 

ਗਉਿੀ ਗੁਆਰਰੇੀ ਮਹਲਾ ੪ ॥   (164-9) 

ਮਾਤਾ ਪਰੀਤਤ ਕਰੇ ਪੁਤੁ ਖਾਇ ॥ 

ਮੀਨ ੇਪਰੀਤਤ ਿਈ ਿਤਲ ਨਾਇ ॥ 

ਸਤਤਗੁਰ ਪਰੀਤਤ ਗੁਰਤਸਖ ਮੁਤਖ ਪਾਇ ॥੧॥ 

ਤੇ ਹਤਰ ਿਨ ਹਤਰ ਮੇਲਹੁ ਹਮ ਤਪਆਰੇ ॥ 

ਤਿਨ ਤਮਤਲਆ ਦੁਖ ਿਾਤਹ ਹਮਾਰੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਤਿਉ ਤਮਤਲ ਿਛਰੇ ਗਊ ਪਰੀਤਤ ਲਗਾਵ ੈ॥ 

ਕਾਮਤਨ ਪਰੀਤਤ ਿਾ ਤਪਰ ੁਘਤਰ ਆਵੈ ॥ 

ਹਤਰ ਿਨ ਪਰੀਤਤ ਿਾ ਹਤਰ ਿਸ ੁਗਾਵੈ ॥੨॥ 

ਸਾਤਰਿੰਗ ਪਰੀਤਤ ਿਸੈ ਿਲ ਧਾਰਾ ॥ 

ਨਰਪਤਤ ਪਰੀਤਤ ਮਾਇਆ ਦੇਤਖ ਪਸਾਰਾ ॥ 

ਹਤਰ ਿਨ ਪਰੀਤਤ ਿਪੈ ਤਨਰਿੰਕਾਰਾ ॥੩॥ 

ਨਰ ਪਰਾਣੀ ਪਰੀਤਤ ਮਾਇਆ ਧਨੁ ਖਾਿ ੇ॥ 

ਗੁਰਤਸਖ ਪਰੀਤਤ ਗੁਰ ੁਤਮਲੈ ਗਲਾਿੇ ॥ 

ਿਨ ਨਾਨਕ ਪਰੀਤਤ ਸਾਧ ਪਗ ਚਾਿੇ ॥੪॥੩॥੪੧॥ 
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ਤੇਰਾ ਏਕੁ ਨਾਮ ੁਤਾਰੇ ਸਿੰਸਾਰੁ ॥ 
 

ਤਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੧ ਘਰੁ ੪ ॥ (24-13) 

ਏਕੁ ਸੁਆਨ ੁਦੁਇ ਸੁਆਨੀ ਨਾਤਲ ॥ 

ਿਲਕੇ ਿਉਕਤਹ ਸਦਾ ਿਇਆਤਲ ॥ 

ਕੂਿੁ ਛੁਰਾ ਮੁਿਾ ਮੁਰਦਾਰੁ ॥ 

ਧਾਣਕ ਰੂਤਪ ਰਹਾ ਕਰਤਾਰ ॥੧॥ 

ਮੈ ਪਤਤ ਕੀ ਪਿੰਤਦ ਨ ਕਰਣੀ ਕੀ ਕਾਰ ॥ 

ਹਉ ਤਿਗਿ ੈਰੂਤਪ ਰਹਾ ਤਿਕਰਾਲ ॥ 

ਤੇਰਾ ਏਕੁ ਨਾਮੁ ਤਾਰ ੇਸਿੰਸਾਰ ੁ॥ 

ਮੈ ਏਹਾ ਆਸ ਏਹੋ ਆਧਾਰੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਮੁਤਖ ਤਨਿੰਦਾ ਆਖਾ ਤਦਨੁ ਰਾਤਤ ॥ 

ਪਰ ਘਰੁ ਿੋਹੀ ਨੀਚ ਸਨਾਤਤ ॥ 

ਕਾਮੁ ਿੋਧੁ ਤਤਨ ਵਸਤਹ ਚਿੰਡਾਲ ॥ 

ਧਾਣਕ ਰੂਤਪ ਰਹਾ ਕਰਤਾਰ ॥੨॥ 

ਫਾਹੀ ਸੁਰਤਤ ਮਲੂਕੀ ਵੇਸ ੁ॥ 

ਹਉ ਿਗਵਾਿਾ ਿਗੀ ਦਸੇੁ ॥ 

ਖਰਾ ਤਸਆਣਾ ਿਹੁਤਾ ਿਾਰੁ ॥ 

ਧਾਣਕ ਰੂਤਪ ਰਹਾ ਕਰਤਾਰ ॥੩॥ 

ਮੈ ਕੀਤਾ ਨ ਿਾਤਾ ਹਰਾਮਖੋਰੁ ॥ 

ਹਉ ਤਕਆ ਮੁਹ ੁਦੇਸਾ ਦੁਸਿ ੁਚੋਰੁ ॥ 

ਨਾਨਕ ੁਨੀਚੁ ਕਹੈ ਿੀਚਾਰੁ ॥ 

ਧਾਣਕ ਰੂਤਪ ਰਹਾ ਕਰਤਾਰ ॥੪॥੨੯॥ 
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ਤੇਰਾ ਏਕੋ ਨਾਮੁ ਮਿੰਿੀਿਿਾ ਰਤਾ ਮੇਰਾ ਚੋਲਾ ਸਦ ਰਿੰਗ ਢੋਲਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
 

ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੧ ॥ (729-8) 

ਿਪ ਤਪ ਕਾ ਿਿੰਧੁ ਿੇਿੁਲਾ ਤਿਤੁ ਲਿੰਘਤਹ ਵਹਲੇਾ ॥ 

ਨਾ ਸਰਵਰੁ ਨਾ ਊਛਲ ੈਐਸਾ ਪਿੰਥੁ ਸੁਹਲੇਾ ॥੧॥ 

ਤੇਰਾ ਏਕੋ ਨਾਮੁ ਮਿੰਿੀਿਿਾ ਰਤਾ ਮੇਰਾ ਚੋਲਾ ਸਦ ਰਿੰਗ ਢੋਲਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਸਾਿਨ ਚਲ ੇਤਪਆਤਰਆ ਤਕਉ ਮੇਲਾ ਹੋਈ ॥ 

ਿੇ ਗੁਣ ਹਵੋਤਹ ਗਿੰਿਿੀਐ ਮੇਲੇਗਾ ਸੋਈ ॥੨॥ 

ਤਮਤਲਆ ਹੋਇ ਨ ਵੀਛੁਿ ੈਿ ੇਤਮਤਲਆ ਹੋਈ ॥ 

ਆਵਾ ਗਉਣੁ ਤਨਵਾਤਰਆ ਹੈ ਸਾਚਾ ਸੋਈ ॥੩॥ 

ਹਉਮੈ ਮਾਤਰ ਤਨਵਾਤਰਆ ਸੀਤਾ ਹੈ ਚੋਲਾ ॥ 

ਗੁਰ ਿਚਨੀ ਫਲ ੁਪਾਇਆ ਸਹ ਕੇ ਅਿੰਤਮਰਤ ਿਲੋਾ ॥੪॥ 

ਨਾਨਕ ੁਕਹੈ ਸਹੇਲੀਹ ੋਸਹੁ ਖਰਾ ਤਪਆਰਾ ॥ 

ਹਮ ਸਹ ਕੇਰੀਆ ਦਾਸੀਆ ਸਾਚਾ ਖਸਮੁ ਹਮਾਰਾ ॥੫॥੨॥੪॥ 
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ਤੇਰਾ ਸਦਿਾ ਸੁਣੀਿੈ ਿਾਈ ਿੇ ਕੋ ਿਹੈ ਅਲਾਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
 

ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੧ ॥ (730-5) 

ਿੋਗੀ ਹੋਵ ੈਿੋਗਵ ੈਿੋਗੀ ਹੋਵ ੈਖਾਇ ॥ 

ਤਪੀਆ ਹੋਵ ੈਤਪ ੁਕਰੇ ਤੀਰਤਥ ਮਤਲ ਮਤਲ ਨਾਇ ॥੧॥ 

ਤੇਰਾ ਸਦਿਾ ਸੁਣੀਿ ੈਿਾਈ ਿੇ ਕੋ ਿਹੈ ਅਲਾਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਿਸੈਾ ਿੀਿ ੈਸ ੋਲੁਣ ੇਿੋ ਖਿ ੇਸ ਖਾਇ ॥ 

ਅਗੈ ਪਛੁ ਨ ਹੋਵਈ ਿ ੇਸਣੁ ਨੀਸਾਣ ੈਿਾਇ ॥੨॥ 

ਤੈਸੋ ਿਸੈਾ ਕਾਢੀਐ ਿਸੈੀ ਕਾਰ ਕਮਾਇ ॥ 

ਿੋ ਦਮੁ ਤਚਤਤ ਨ ਆਵਈ ਸ ੋਦਮੁ ਤਿਰਥਾ ਿਾਇ ॥੩॥ 

ਇਹੁ ਤਨੁ ਵੇਚੀ ਿੈ ਕਰੀ ਿੇ ਕ ੋਲਏ ਤਵਕਾਇ ॥ 

ਨਾਨਕ ਕਿੰਤਮ ਨ ਆਵਈ ਤਿਤੁ ਤਤਨ ਨਾਹੀ ਸਚਾ ਨਾਉ ॥੪॥੫॥੭॥ 
 
  



 1541 

 

ਤੇਰਾ ਕੀਆ ਮੀਿਾ ਲਾਗ ੈ॥ 
 

ਆਸਾ ਘਰੁ ੭ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (394-2) 

ਹਤਰ ਕਾ ਨਾਮੁ ਤਰਦੈ ਤਨਤ ਤਧਆਈ ॥ 

ਸਿੰਗੀ ਸਾਥੀ ਸਗਲ ਤਰਾਂਈ ॥੧॥ 

ਗੁਰੁ ਮੇਰ ੈਸਿੰਤਗ ਸਦਾ ਹੈ ਨਾਲ ੇ॥ 

ਤਸਮਤਰ ਤਸਮਤਰ ਤਤਸੁ ਸਦਾ ਸਮਹਾਲ ੇ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਤੇਰਾ ਕੀਆ ਮੀਿਾ ਲਾਗੈ ॥ 

ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਪਦਾਰਥੁ ਨਾਨਕੁ ਮਾਂਗੈ ॥੨॥੪੨॥੯੩॥ 
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ਤੇਰਾ ਕੀਤਾ ਿਾਤੋ ਨਾਹੀ ਮਨੈੋ ਿਗੋੁ ਕੀਤੋਈ ॥ 
 

ਸਲਕੋ ਮਹਲਾ ੫, ਮੁਿੰਦਾਵਣੀ  (1429-14) 

ਤੇਰਾ ਕੀਤਾ ਿਾਤੋ ਨਾਹੀ ਮੈਨ ੋਿਗੋੁ ਕੀਤੋਈ ॥ 

ਮੈ ਤਨਰਗੁਤਣਆਰ ੇਕੋ ਗੁਣੁ ਨਾਹੀ ਆਪੇ ਤਰਸੁ ਪਇਓਈ ॥ 

ਤਰਸੁ ਪਇਆ ਤਮਹਰਾਮਤਤ ਹਈੋ ਸਤਤਗੁਰੁ ਸਿਣੁ ਤਮਤਲਆ ॥ 

ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਤਮਲੈ ਤਾਂ ਿੀਵਾਂ ਤਨੁ ਮਨੁ ਥੀਵ ੈਹਤਰਆ ॥੧॥ 
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ਤੇਰਾ ਿਨੁ ਤਨਰਤਤ ਕਰੇ ਗਨੁ ਗਾਵੈ ॥ 
 

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (381-9) 

ਉਦਮੁ ਕਰਤ ਹਵੋੈ ਮਨੁ ਤਨਰਮਲੁ ਨਾਚੈ ਆਪ ੁਤਨਵਾਰੇ ॥ 

ਪਿੰਚ ਿਨਾ ਲ ੇਵਸਗਤਤ ਰਾਖ ੈਮਨ ਮਤਹ ਏਕਿੰਕਾਰੇ ॥੧॥ 

ਤੇਰਾ ਿਨੁ ਤਨਰਤਤ ਕਰ ੇਗੁਨ ਗਾਵੈ ॥ 

ਰਿਾਿੁ ਪਖਾਵਿ ਤਾਲ ਘੁਿੰਘਰੂ ਅਨਹਦ ਸਿਦੁ ਵਿਾਵ ੈ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਪਰਥਮੇ ਮਨ ੁਪਰਿੋਧੈ ਅਪਨਾ ਪਾਛੈ ਅਵਰ ਰੀਝਾਵ ੈ॥ 

ਰਾਮ ਨਾਮ ਿਪੁ ਤਹਰਦੈ ਿਾਪ ੈਮੁਖ ਤੇ ਸਗਲ ਸਨੁਾਵ ੈ॥੨॥ 

ਕਰ ਸਿੰਤਗ ਸਾਧੂ ਚਰਨ ਪਖਾਰ ੈਸਿੰਤ ਧੂਤਰ ਤਤਨ ਲਾਵ ੈ॥ 

ਮਨੁ ਤਨੁ ਅਰਤਪ ਧਰੇ ਗੁਰ ਆਗੈ ਸਤਤ ਪਦਾਰਥੁ ਪਾਵ ੈ॥੩॥ 

ਿੋ ਿੋ ਸੁਨੈ ਪੇਖੈ ਲਾਇ ਸਰਧਾ ਤਾ ਕਾ ਿਨਮ ਮਰਨ ਦੁਖੁ ਿਾਗ ੈ॥ 

ਐਸੀ ਤਨਰਤਤ ਨਰਕ ਤਨਵਾਰ ੈਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਤਖ ਿਾਗੈ ॥੪॥੪॥੪੩॥ 
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ਤੇਰਾ ਿਨੁ ਰਾਮ ਨਾਮ ਰਿੰਤਗ ਿਾਗਾ ॥ 
 

ਧਨਾਸਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (682-4) 

ਤਿਸ ਕਉ ਤਿਸਰ ੈਪਰਾਨਪਤਤ ਦਾਤਾ ਸੋਈ ਗਨਹੁ ਅਿਾਗਾ ॥ 

ਚਰਨ ਕਮਲ ਿਾ ਕਾ ਮਨੁ ਰਾਤਗਓ ਅਤਮਅ ਸਰੋਵਰ ਪਾਗਾ ॥੧॥ 

ਤੇਰਾ ਿਨੁ ਰਾਮ ਨਾਮ ਰਿੰਤਗ ਿਾਗਾ ॥ 

ਆਲਸੁ ਛੀਤਿ ਗਇਆ ਸਿ ੁਤਨ ਤ ੇਪਰੀਤਮ ਤਸਉ ਮਨੁ ਲਾਗਾ ॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਿਹ ਿਹ ਪੇਖਉ ਤਹ ਨਾਰਾਇਣ ਸਗਲ ਘਿਾ ਮਤਹ ਤਾਗਾ ॥ 

ਨਾਮ ਉਦਕੁ ਪੀਵਤ ਿਨ ਨਾਨਕ ਤਤਆਗ ੇਸਤਿ ਅਨੁਰਾਗਾ ॥੨॥੧੬॥੪੭॥ 
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ਤੇਰਾ ਿਨੁ ਰਾਮ ਰਸਾਇਤਣ ਮਾਤਾ ॥ 
 

ਦੇਵਗਿੰਧਾਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (532-8) 

ਤੇਰਾ ਿਨੁ ਰਾਮ ਰਸਾਇਤਣ ਮਾਤਾ ॥ 

ਪਰੇਮ ਰਸਾ ਤਨਤਧ ਿਾ ਕਉ ਉਪਿੀ ਛੋਤਡ ਨ ਕਤਹੂ ਿਾਤਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਿੈਿਤ ਹਤਰ ਹਤਰ ਸੋਵਤ ਹਤਰ ਹਤਰ ਹਤਰ ਰਸੁ ਿੋਿਨੁ ਖਾਤਾ ॥ 

ਅਿਸਤਿ ਤੀਰਥ ਮਿਨ ੁਕੀਨ ੋਸਾਧੂ ਧੂਰੀ ਨਾਤਾ ॥੧॥ 

ਸਫਲੁ ਿਨਮ ੁਹਤਰ ਿਨ ਕਾ ਉਪਤਿਆ ਤਿਤਨ ਕੀਨੋ ਸਉਤ ੁਤਿਧਾਤਾ ॥ 

ਸਗਲ ਸਮੂਹ ਲ ੈਉਧਰ ੇਨਾਨਕ ਪੂਰਨ ਿਰਹਮੁ ਪਛਾਤਾ ॥੨॥੨੧॥ 
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ਤੇਰਾ ਨਾਮੁ ਕਰੀ ਚਨਣਾਿੀਆ ਿੇ ਮਨੁ ਉਰਸਾ ਹੋਇ ॥ 
 

ਰਾਗੁ ਗੂਿਰੀ ਮਹਲਾ ੧ ਚਉਪਦੇ ਘਰ ੁ੧ ॥ (489-3) 

ਤੇਰਾ ਨਾਮੁ ਕਰੀ ਚਨਣਾਿੀਆ ਿੇ ਮਨ ੁਉਰਸਾ ਹੋਇ ॥ 

ਕਰਣੀ ਕੁਿੰਗੂ ਿ ੇਰਲੈ ਘਿ ਅਿੰਤਤਰ ਪੂਿਾ ਹੋਇ ॥੧॥ 

ਪੂਿਾ ਕੀਚੈ ਨਾਮੁ ਤਧਆਈਐ ਤਿਨੁ ਨਾਵੈ ਪੂਿ ਨ ਹੋਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਿਾਹਤਰ ਦੇਵ ਪਖਾਲੀਅਤਹ ਿ ੇਮਨੁ ਧੋਵੈ ਕੋਇ ॥ 

ਿੂਤਿ ਲਹੈ ਿੀਉ ਮਾਿੀਐ ਮੋਖ ਪਇਆਣਾ ਹੋਇ ॥੨॥ 

ਪਸੂ ਤਮਲਤਹ ਚਿੰਤਗਆਈਆ ਖਿੁ ਖਾਵਤਹ ਅਿੰਤਮਰਤ ੁਦੇਤਹ ॥ 

ਨਾਮ ਤਵਹੂਣੇ ਆਦਮੀ ਤਧਰਗੁ ਿੀਵਣ ਕਰਮ ਕਰੇਤਹ ॥੩॥ 

ਨੇਿਾ ਹੈ ਦੂਤਰ ਨ ਿਾਤਣਅਹੁ ਤਨਤ ਸਾਰ ੇਸਿੰਮਹਾਲੇ ॥ 

ਿੋ ਦੇਵ ੈਸ ੋਖਾਵਣਾ ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਸਾਚਾ ਹ ੇ॥੪॥੧॥ 
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ਤੇਰਾ ਨਾਮੁ ਰੂਿੋ ਰੂਪ ੁਰੂਿੋ ਅਤਤ ਰਿੰਗ ਰੂਿ ੋਮਰੇੋ ਰਾਮਈਆ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
 

ਧਨਾਸਰੀ ਨਾਮਦੇਵ ਿੀਉ ॥ (693-9) 

ਮਾਰਵਾਤਿ ਿਸੇੈ ਨੀਰੁ ਿਾਲਹਾ ਿੇਤਲ ਿਾਲਹਾ ਕਰਹਲਾ ॥ 

ਤਿਉ ਕੁਰਿੰਕ ਤਨਤਸ ਨਾਦ ੁਿਾਲਹਾ ਤਤਉ ਮੇਰ ੈਮਤਨ ਰਾਮਈਆ ॥੧॥ 

ਤੇਰਾ ਨਾਮੁ ਰੂਿੋ ਰੂਪੁ ਰੂਿ ੋਅਤਤ ਰਿੰਗ ਰੂਿੋ ਮੇਰੋ ਰਾਮਈਆ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਤਿਉ ਧਰਣੀ ਕਉ ਇਿੰਦ ੁਿਾਲਹਾ ਕੁਸਮ ਿਾਸੁ ਿਸੇੈ ਿਵਰਲਾ ॥ 

ਤਿਉ ਕੋਤਕਲ ਕਉ ਅਿੰਿੁ ਿਾਲਹਾ ਤਤਉ ਮੇਰ ੈਮਤਨ ਰਾਮਈਆ ॥੨॥ 

ਚਕਵੀ ਕਉ ਿਸੈ ੇਸੂਰ ੁਿਾਲਹਾ ਮਾਨ ਸਰੋਵਰ ਹਿੰਸਲੁਾ ॥ 

ਤਿਉ ਤਰੁਣੀ ਕਉ ਕਿੰਤ ੁਿਾਲਹਾ ਤਤਉ ਮੇਰ ੈਮਤਨ ਰਾਮਈਆ ॥੩॥ 

ਿਾਤਰਕ ਕਉ ਿਸੈ ੇਖੀਰੁ ਿਾਲਹਾ ਚਾਤਤਰਕ ਮੁਖ ਿਸੈ ੇਿਲਧਰਾ ॥ 

ਮਛੁਲੀ ਕਉ ਿਸੇੈ ਨੀਰੁ ਿਾਲਹਾ ਤਤਉ ਮੇਰ ੈਮਤਨ ਰਾਮਈਆ ॥੪॥ 

ਸਾਤਧਕ ਤਸਧ ਸਗਲ ਮੁਤਨ ਚਾਹਤਹ ਤਿਰਲੇ ਕਾਹੂ ਡੀਿੁਲਾ ॥ 

ਸਗਲ ਿਵਣ ਤੇਰ ੋਨਾਮੁ ਿਾਲਹਾ ਤਤਉ ਨਾਮੇ ਮਤਨ ਿੀਿਲੁਾ ॥੫॥੩॥ 
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ਤੇਰਾ ਿਰੋਸਾ ਤਪਆਰੇ ॥ 
 

ਰਾਮਕਲੀ ਮਹਲਾ ੫ ਅਸਿਪਦੀਆ     (912-15) 

ਤਕਨਹੀ ਕੀਆ ਪਰਤਵਰਤਤ ਪਸਾਰਾ ॥ 
ਤਕਨਹੀ ਕੀਆ ਪੂਿਾ ਤਿਸਥਾਰਾ ॥ 
ਤਕਨਹੀ ਤਨਵਲ ਿੁਇਅਿੰਗਮ ਸਾਧੇ ॥ 
ਮੋਤਹ ਦੀਨ ਹਤਰ ਹਤਰ ਆਰਾਧੇ ॥੧॥ 
ਤੇਰਾ ਿਰੋਸਾ ਤਪਆਰ ੇ॥ 

ਆਨ ਨ ਿਾਨਾ ਵੇਸਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
ਤਕਨਹੀ ਤਗਰਹੁ ਤਤਿ ਵਣ ਖਿੰਤਡ ਪਾਇਆ॥ 
ਤਕਨਹੀ ਮੋਤਨ ਅਉਧੂਤ ੁਸਦਾਇਆ ॥ 
ਕੋਈ ਕਹਤਉ ਅਨਿੰਤਨ ਿਗਉਤੀ ॥ 
ਮੋਤਹ ਦੀਨ ਹਤਰ ਹਤਰ ਓਿ ਲੀਤੀ ॥੨॥ 
ਤਕਨਹੀ ਕਤਹਆ ਹਉ ਤੀਰਥ ਵਾਸੀ ॥ 
ਕੋਈ ਅਿੰਨੁ ਤਤਿ ਿਇਆ ਉਦਾਸੀ ॥ 
ਤਕਨਹੀ ਿਵਨ ੁਸਿ ਧਰਤੀ ਕਤਰਆ ॥ 
ਮੋਤਹ ਦੀਨ ਹਤਰ ਹਤਰ ਦਤਰ ਪਤਰਆ ॥੩॥ 
ਤਕਨਹੀ ਕਤਹਆ ਮੈ ਕਲੁਤਹ ਵਤਡਆਈ ॥ 
ਤਕਨਹੀ ਕਤਹਆ ਿਾਹ ਿਹੁ ਿਾਈ ॥ 
ਕੋਈ ਕਹੈ ਮੈ ਧਨਤਹ ਪਸਾਰਾ ॥ 
ਮੋਤਹ ਦੀਨ ਹਤਰ ਹਤਰ ਆਧਾਰਾ ॥੪॥ 
ਤਕਨਹੀ ਘੂਘਰ ਤਨਰਤਤ ਕਰਾਈ ॥ 
ਤਕਨਹੂ ਵਰਤ ਨੇਮ ਮਾਲਾ ਪਾਈ ॥ 
ਤਕਨਹੀ ਤਤਲਕ ੁਗੋਪੀ ਚਿੰਦਨ ਲਾਇਆ ॥ 
ਮੋਤਹ ਦੀਨ ਹਤਰ ਹਤਰ ਹਤਰ ਤਧਆਇਆ ॥੫॥ 
ਤਕਨਹੀ ਤਸਧ ਿਹੁ ਚੇਿਕ ਲਾਏ ॥ 
ਤਕਨਹੀ ਿੇਖ ਿਹੁ ਥਾਿ ਿਨਾਏ ॥ 
ਤਕਨਹੀ ਤਿੰਤ ਮਿੰਤ ਿਹੁ ਖੇਵਾ ॥ 
ਮੋਤਹ ਦੀਨ ਹਤਰ ਹਤਰ ਹਤਰ ਸਵੇਾ ॥੬॥ 
ਕੋਈ ਚਤੁਰੁ ਕਹਾਵੈ ਪਿੰਤਡਤ ॥ 
ਕੋ ਖਿੁ ਕਰਮ ਸਤਹਤ ਤਸਉ ਮਿੰਤਡਤ ॥ 
ਕੋਈ ਕਰ ੈਆਚਾਰ ਸੁਕਰਣੀ ॥ 



 1549 

ਮੋਤਹ ਦੀਨ ਹਤਰ ਹਤਰ ਹਤਰ ਸਰਣੀ ॥੭॥ 
ਸਗਲ ੇਕਰਮ ਧਰਮ ਿੁਗ ਸੋਧ ੇ॥ 
ਤਿਨੁ ਨਾਵ ੈਇਹੁ ਮਨੁ ਨ ਪਰਿੋਧ ੇ॥ 
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਿਉ ਸਾਧਸਿੰਗੁ ਪਾਇਆ ॥ 
ਿੂਝੀ ਤਤਰਸਨਾ ਮਹਾ ਸੀਤਲਾਇਆ ॥੮॥੧॥ 
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ਤੇਰਾ ਿਾਣਾ ਤਹੂੈ ਮਨਾਇਤਹ ਤਿਸ ਨ ੋਹੋਤਹ ਦਇਆਲਾ ॥ 
 

ਰਾਗੁ ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੫ ਘਰੁ ੭  (747-3) 

ਤੇਰਾ ਿਾਣਾ ਤੂਹੈ ਮਨਾਇਤਹ ਤਿਸ ਨੋ ਹੋਤਹ ਦਇਆਲਾ ॥ 

ਸਾਈ ਿਗਤਤ ਿੋ ਤੁਧੁ ਿਾਵ ੈਤੂਿੰ ਸਰਿ ਿੀਆ ਪਰਤਤਪਾਲਾ ॥੧॥ 

ਮੇਰੇ ਰਾਮ ਰਾਇ ਸਿੰਤਾ ਿੇਕ ਤਮੁਹਾਰੀ ॥ 

ਿੋ ਤੁਧੁ ਿਾਵ ੈਸੋ ਪਰਵਾਣ ੁਮਤਨ ਤਤਨ ਤੂਹੈ ਅਧਾਰੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਤੂਿੰ ਦਇਆਲ ੁਤਿਪਾਲੁ ਤਿਪਾ ਤਨਤਧ ਮਨਸਾ ਪੂਰਣਹਾਰਾ ॥ 

ਿਗਤ ਤੇਰ ੇਸਤਿ ਪਰਾਣਪਤਤ ਪਰੀਤਮ ਤੂਿੰ ਿਗਤਨ ਕਾ ਤਪਆਰਾ ॥੨॥ 

ਤੂ ਅਥਾਹੁ ਅਪਾਰ ੁਅਤਤ ਊਚਾ ਕੋਈ ਅਵਰੁ ਨ ਤੇਰੀ ਿਾਤ ੇ॥ 

ਇਹ ਅਰਦਾਤਸ ਹਮਾਰੀ ਸੁਆਮੀ ਤਵਸਰੁ ਨਾਹੀ ਸੁਖਦਾਤੇ ॥੩॥ 

ਤਦਨੁ ਰਤੈਣ ਸਾਤਸ ਸਾਤਸ ਗੁਣ ਗਾਵਾ ਿੇ ਸੁਆਮੀ ਤੁਧੁ ਿਾਵਾ ॥ 

ਨਾਮੁ ਤੇਰਾ ਸੁਖੁ ਨਾਨਕੁ ਮਾਗੈ ਸਾਤਹਿ ਤੁਿੈ ਪਾਵਾ ॥੪॥੧॥੪੮॥ 
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ਤੇਰਾ ਮੁਖੁ ਸੁਹਾਵਾ ਿੀਉ ਸਹਿ ਧੁਤਨ ਿਾਣੀ ॥ 
 

ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੫ ਚਉਪਦੇ ਘਰੁ ੧ ॥ (96-15) 

ਮੇਰਾ ਮਨ ੁਲੋਚੈ ਗੁਰ ਦਰਸਨ ਤਾਈ ॥ 

ਤਿਲਪ ਕਰ ੇਚਾਤਤਰਕ ਕੀ ਤਨਆਈ ॥ 

ਤਤਰਖਾ ਨ ਉਤਰ ੈਸਾਂਤਤ ਨ ਆਵ ੈਤਿਨ ੁਦਰਸਨ ਸਿੰਤ ਤਪਆਰੇ ਿੀਉ ॥੧॥ 

ਹਉ ਘੋਲੀ ਿੀਉ ਘੋਤਲ ਘੁਮਾਈ ਗੁਰ ਦਰਸਨ ਸਿੰਤ ਤਪਆਰੇ ਿੀਉ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਤੇਰਾ ਮੁਖ ੁਸੁਹਾਵਾ ਿੀਉ ਸਹਿ ਧੁਤਨ ਿਾਣੀ ॥ 

ਤਚਰੁ ਹੋਆ ਦੇਖੇ ਸਾਤਰਿੰਗਪਾਣੀ ॥ 

ਧਿੰਨੁ ਸੁ ਦੇਸ ੁਿਹਾ ਤੂਿੰ ਵਤਸਆ ਮੇਰੇ ਸਿਣ ਮੀਤ ਮੁਰਾਰੇ ਿੀਉ ॥੨॥ 

ਹਉ ਘੋਲੀ ਹਉ ਘੋਤਲ ਘੁਮਾਈ ਗੁਰ ਸਿਣ ਮੀਤ ਮੁਰਾਰੇ ਿੀਉ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਇਕ ਘਿੀ ਨ ਤਮਲਤ ੇਤਾ ਕਤਲਿੁਗੁ ਹੋਤਾ ॥ 

ਹੁਤਣ ਕਤਦ ਤਮਲੀਐ ਤਪਰਅ ਤੁਧੁ ਿਗਵਿੰਤਾ ॥ 

ਮੋਤਹ ਰਤੈਣ ਨ ਤਵਹਾਵ ੈਨੀਦ ਨ ਆਵੈ ਤਿਨ ੁਦੇਖੇ ਗੁਰ ਦਰਿਾਰ ੇਿੀਉ ॥੩॥ 

ਹਉ ਘੋਲੀ ਿੀਉ ਘੋਤਲ ਘੁਮਾਈ ਤਤਸ ੁਸਚੇ ਗੁਰ ਦਰਿਾਰ ੇਿੀਉ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਿਾਗੁ ਹੋਆ ਗੁਤਰ ਸਿੰਤ ੁਤਮਲਾਇਆ ॥ 

ਪਰਿੁ ਅਤਿਨਾਸੀ ਘਰ ਮਤਹ ਪਾਇਆ ॥ 

ਸੇਵ ਕਰੀ ਪਲੁ ਚਸਾ ਨ ਤਵਛੁਿਾ ਿਨ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਤੁਮਾਰੇ ਿੀਉ ॥੪॥ 

ਹਉ ਘੋਲੀ ਿੀਉ ਘੋਤਲ ਘੁਮਾਈ ਿਨ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਤੁਮਾਰ ੇਿੀਉ ॥ ਰਹਾਉ ॥੧॥੮॥ 
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ਤੇਤਰਆ ਿਗਤਾ ਕਉ ਿਤਲਹਾਰਾ ॥ 
 

ਿਸਿੰਤੁ ਮਹਲਾ ੫ ਤਹਿੰਡਲੋ ॥ (1185-16) 

ਤੇਰੀ ਕੁਦਰਤਤ ਤੂਹੈ ਿਾਣਤਹ ਅਉਰੁ ਨ ਦੂਿਾ ਿਾਣ ੈ॥ 

ਤਿਸ ਨੋ ਤਿਪਾ ਕਰਤਹ ਮੇਰੇ ਤਪਆਰੇ ਸੋਈ ਤੁਝ ੈਪਛਾਣ ੈ॥੧॥ 

ਤੇਤਰਆ ਿਗਤਾ ਕਉ ਿਤਲਹਾਰਾ ॥ 

ਥਾਨੁ ਸੁਹਾਵਾ ਸਦਾ ਪਰਿ ਤੇਰਾ ਰਿੰਗ ਤੇਰੇ ਆਪਾਰਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਤੇਰੀ ਸੇਵਾ ਤੁਝ ਤੇ ਹੋਵ ੈਅਉਰ ੁਨ ਦੂਿਾ ਕਰਤਾ ॥ 

ਿਗਤੁ ਤੇਰਾ ਸੋਈ ਤੁਧੁ ਿਾਵੈ ਤਿਸ ਨ ੋਤੂ ਰਿੰਗੁ ਧਰਤਾ ॥੨॥ 

ਤੂ ਵਡ ਦਾਤਾ ਤੂ ਵਡ ਦਾਨਾ ਅਉਰੁ ਨਹੀ ਕੋ ਦੂਿਾ ॥ 

ਤੂ ਸਮਰਥੁ ਸੁਆਮੀ ਮੇਰਾ ਹਉ ਤਕਆ ਿਾਣਾ ਤੇਰੀ ਪੂਿਾ ॥੩॥ 

ਤੇਰਾ ਮਹਲੁ ਅਗੋਚਰ ੁਮੇਰ ੇਤਪਆਰੇ ਤਿਖਮੁ ਤੇਰਾ ਹੈ ਿਾਣਾ ॥ 

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਢਤਹ ਪਇਆ ਦਆੁਰ ੈਰਤਖ ਲਵੇਹੁ ਮੁਗਧ ਅਿਾਣਾ ॥੪॥੨॥੨੦॥ 
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ਤੇਤਰਆ ਿਗਤਾ ਿੁਖ ਸਦ ਤੇਰੀਆ ॥ 
 

ਤਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (73-7) 

ਪੈ ਪਾਇ ਮਨਾਈ ਸਇੋ ਿੀਉ ॥ 

ਸਤਤਗੁਰ ਪੁਰਤਖ ਤਮਲਾਇਆ ਤਤਸੁ ਿੇਵਡ ੁਅਵਰ ੁਨ ਕੋਇ ਿੀਉ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਗੋਸਾਈ ਤਮਹਿੰਡਾ ਇਿਿਾ ॥ 

ਅਿੰਮ ਅਿੇ ਥਾਵਹੁ ਤਮਿਿਾ ॥ 

ਿੈਣ ਿਾਈ ਸਤਿ ਸਿਣਾ ਤੁਧੁ ਿੇਹਾ ਨਾਹੀ ਕਇੋ ਿੀਉ ॥੧॥ 

ਤੇਰ ੈਹੁਕਮੇ ਸਾਵਣ ੁਆਇਆ ॥ 

ਮੈ ਸਤ ਕਾ ਹਲੁ ਿੋਆਇਆ ॥ 

ਨਾਉ ਿੀਿਣ ਲਗਾ ਆਸ ਕਤਰ ਹਤਰ ਿੋਹਲ ਿਖਸ ਿਮਾਇ ਿੀਉ ॥੨॥ 

ਹਉ ਗੁਰ ਤਮਤਲ ਇਕ ੁਪਛਾਣਦਾ ॥ 

ਦੁਯਾ ਕਾਗਲੁ ਤਚਤਤ ਨ ਿਾਣਦਾ ॥ 

ਹਤਰ ਇਕਤ ੈਕਾਰ ੈਲਾਇਓਨੁ ਤਿਉ ਿਾਵੈ ਤਤੋਂਵੈ ਤਨਿਾਤਹ ਿੀਉ ॥੩॥ 

ਤੁਸੀ ਿੋਤਗਹੁ ਿੁਿੰਚਹੁ ਿਾਈਹੋ ॥ 

ਗੁਤਰ ਦੀਿਾਤਣ ਕਵਾਇ ਪਨੈਾਈਓ ॥ 

ਹਉ ਹੋਆ ਮਾਹਰ ੁਤਪਿੰਡ ਦਾ ਿਿੰਤਨ ਆਦ ੇਪਿੰਤਿ ਸਰੀਕ ਿੀਉ ॥੪॥ 

ਹਉ ਆਇਆ ਸਾਮਹੈ ਤਤਹਿੰਡੀਆ ॥ 

ਪਿੰਤਿ ਤਕਰਸਾਣ ਮੁਿੇਰੇ ਤਮਹਤਡਆ ॥ 

ਕਿੰਨੁ ਕਈੋ ਕਤਢ ਨ ਹਿੰਘਈ ਨਾਨਕ ਵੁਿਾ ਘੁਤਘ ਤਗਰਾਉ ਿੀਉ ॥੫॥ 

ਹਉ ਵਾਰੀ ਘੁਿੰਮਾ ਿਾਵਦਾ ॥ 

ਇਕ ਸਾਹਾ ਤੁਧੁ ਤਧਆਇਦਾ ॥ 

ਉਿਿੁ ਥੇਹੁ ਵਸਾਇਓ ਹਉ ਤਧੁ ਤਵਿਹੁ ਕੁਰਿਾਣੁ ਿੀਉ ॥੬॥ 

ਹਤਰ ਇਿੈ ਤਨਤ ਤਧਆਇਦਾ ॥ 

ਮਤਨ ਤਚਿੰਦੀ ਸੋ ਫਲ ੁਪਾਇਦਾ ॥ 

ਸਿੇ ਕਾਿ ਸਵਾਤਰਅਨੁ ਲਾਹੀਅਨੁ ਮਨ ਕੀ ਿੁਖ ਿੀਉ ॥੭॥ 

ਮੈ ਛਤਡਆ ਸਿੋ ਧਿੰਧਿਾ ॥ 

ਗੋਸਾਈ ਸੇਵੀ ਸਚਿਾ ॥ 

ਨਉ ਤਨਤਧ ਨਾਮੁ ਤਨਧਾਨ ੁਹਤਰ ਮੈ ਪਲ ੈਿਧਾ ਤਛਤਕ ਿੀਉ ॥੮॥ 

ਮੈ ਸੁਖੀ ਹੂਿੰ ਸੁਖੁ ਪਾਇਆ ॥ 

ਗੁਤਰ ਅਿੰਤਤਰ ਸਿਦੁ ਵਸਾਇਆ ॥ 

ਸਤਤਗੁਤਰ ਪੁਰਤਖ ਤਵਖਾਤਲਆ ਮਸਤਤਕ ਧਤਰ ਕੈ ਹਥੁ ਿੀਉ ॥੯॥ 
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ਮੈ ਿਧੀ ਸਚੁ ਧਰਮ ਸਾਲ ਹੈ ॥ 

ਗੁਰਤਸਖਾ ਲਹਦਾ ਿਾਤਲ ਕੈ ॥ 

ਪੈਰ ਧੋਵਾ ਪਖਾ ਫੇਰਦਾ ਤਤਸ ੁਤਨਤਵ ਤਨਤਵ ਲਗਾ ਪਾਇ ਿੀਉ ॥੧੦॥ 

ਸੁਤਣ ਗਲਾ ਗੁਰ ਪਤਹ ਆਇਆ ॥ 

ਨਾਮੁ ਦਾਨ ੁਇਸਨਾਨੁ ਤਦਿਾਇਆ ॥ 

ਸਿੁ ਮੁਕਤੁ ਹੋਆ ਸੈਸਾਰਿਾ ਨਾਨਕ ਸਚੀ ਿੇਿੀ ਚਾਤਿ ਿੀਉ ॥੧੧॥ 

ਸਿ ਤਸਰਸਤਿ ਸੇਵੇ ਤਦਨ ੁਰਾਤਤ ਿੀਉ ॥ 

ਦੇ ਕਿੰਨੁ ਸੁਣਹੁ ਅਰਦਾਤਸ ਿੀਉ ॥ 

ਿੋਤਕ ਵਿਾਇ ਸਿ ਤਡਿੀਆ ਤਤੁਸ ਆਪੇ ਲਇਅਨੁ ਛਡਾਇ ਿੀਉ ॥੧੨॥ 

ਹੁਤਣ ਹੁਕਮੁ ਹੋਆ ਤਮਹਰਵਾਣ ਦਾ ॥ 

ਪੈ ਕੋਇ ਨ ਤਕਸੈ ਰਞਾਣਦਾ ॥ 

ਸਿ ਸੁਖਾਲੀ ਵੁਿੀਆ ਇਹੁ ਹਆੋ ਹਲੇਮੀ ਰਾਿੁ ਿੀਉ ॥੧੩॥ 

ਤਝਿੰਤਮ ਤਝਿੰਤਮ ਅਿੰਤਮਰਤੁ ਵਰਸਦਾ ॥ 

ਿੋਲਾਇਆ ਿਲੋੀ ਖਸਮ ਦਾ ॥ 

ਿਹੁ ਮਾਣੁ ਕੀਆ ਤੁਧੁ ਉਪਰੇ ਤੂਿੰ ਆਪੇ ਪਾਇਤਹ ਥਾਇ ਿੀਉ ॥੧੪॥ 

ਤੇਤਰਆ ਿਗਤਾ ਿੁਖ ਸਦ ਤੇਰੀਆ ॥ 

ਹਤਰ ਲੋਚਾ ਪੂਰਨ ਮੇਰੀਆ ॥ 

ਦੇਹੁ ਦਰਸੁ ਸੁਖਦਾਤਤਆ ਮ ੈਗਲ ਤਵਤਚ ਲੈਹੁ ਤਮਲਾਇ ਿੀਉ ॥੧੫॥ 

ਤੁਧੁ ਿੇਵਡ ੁਅਵਰ ੁਨ ਿਾਤਲਆ ॥ 

ਤੂਿੰ ਦੀਪ ਲੋਅ ਪਇਆਤਲਆ ॥ 

ਤੂਿੰ ਥਾਤਨ ਥਨਿੰਤਤਰ ਰਤਵ ਰਤਹਆ ਨਾਨਕ ਿਗਤਾ ਸਚੁ ਅਧਾਰੁ ਿੀਉ ॥੧੬॥ 

ਹਉ ਗੋਸਾਈ ਦਾ ਪਤਹਲਵਾਨਿਾ ॥ 

ਮੈ ਗੁਰ ਤਮਤਲ ਉਚ ਦੁਮਾਲਿਾ ॥ 

ਸਿ ਹੋਈ ਤਛਿੰਝ ਇਕਿੀਆ ਦਯੁ ਿੈਿਾ ਵੇਖੈ ਆਤਪ ਿੀਉ ॥੧੭॥ 

ਵਾਤ ਵਿਤਨ ਿਿੰਮਕ ਿੇਰੀਆ ॥ 

ਮਲ ਲਥ ੇਲੈਦ ੇਫੇਰੀਆ ॥ 

ਤਨਹਤੇ ਪਿੰਤਿ ਿੁਆਨ ਮੈ ਗੁਰ ਥਾਪੀ ਤਦਤੀ ਕਿੰਤਡ ਿੀਉ ॥੧੮॥ 

ਸਿ ਇਕਿੇ ਹਇੋ ਆਇਆ ॥ 

ਘਤਰ ਿਾਸਤਨ ਵਾਿ ਵਿਾਇਆ ॥ 

ਗੁਰਮੁਤਖ ਲਾਹਾ ਲ ੈਗਏ ਮਨਮੁਖ ਚਲੇ ਮੂਲ ੁਗਵਾਇ ਿੀਉ ॥੧੯॥ 

ਤੂਿੰ ਵਰਨਾ ਤਚਹਨਾ ਿਾਹਰਾ ॥ 
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ਹਤਰ ਤਦਸਤਹ ਹਾਿਰੁ ਿਾਹਰਾ ॥ 

ਸੁਤਣ ਸੁਤਣ ਤੁਝ ੈਤਧਆਇਦ ੇਤਰੇੇ ਿਗਤ ਰਤੇ ਗੁਣਤਾਸੁ ਿੀਉ ॥੨੦॥ 

ਮੈ ਿੁਤਗ ਿੁਤਗ ਦਯੈ ਸੇਵਿੀ ॥ 

ਗੁਤਰ ਕਿੀ ਤਮਹਡੀ ਿੇਵਿੀ ॥ 

ਹਉ ਿਾਹੁਤਿ ਤਛਿੰਝ ਨ ਨਚਊ ਨਾਨਕ ਅਉਸਰੁ ਲਧਾ ਿਾਤਲ ਿੀਉ ॥੨੧॥੨॥੨੯॥ 
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ਤੇਰੀ ਓਿ ਪਰੂਨ ਗੋਪਾਲਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
 

ਵਡਹਿੰਸੁ ਮਃ ੫ ॥ (563-3) 

ਅਿੰਤਰਿਾਮੀ ਸੋ ਪਰਿੁ ਪੂਰਾ ॥ 

ਦਾਨੁ ਦਇੇ ਸਾਧੂ ਕੀ ਧੂਰਾ ॥੧॥ 

ਕਤਰ ਤਕਰਪਾ ਪਰਿ ਦੀਨ ਦਇਆਲਾ ॥ 

ਤੇਰੀ ਓਿ ਪੂਰਨ ਗੋਪਾਲਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਿਤਲ ਥਤਲ ਮਹੀਅਤਲ ਰਤਹਆ ਿਰਪੂਰੇ ॥ 

ਤਨਕਤਿ ਵਸੈ ਨਾਹੀ ਪਰਿੁ ਦੂਰ ੇ॥੨॥ 

ਤਿਸ ਨੋ ਨਦਤਰ ਕਰ ੇਸ ੋਤਧਆਏ ॥ 

ਆਿ ਪਹਰ ਹਤਰ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਏ ॥੩॥ 

ਿੀਅ ਿਿੰਤ ਸਗਲ ੇਪਰਤਤਪਾਰੇ ॥ 

ਸਰਤਨ ਪਤਰਓ ਨਾਨਕ ਹਤਰ ਦਆੁਰੇ ॥੪॥੪॥ 
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ਤੇਰੀ ਅਕਥ ਕਥਾ ਕਥਨ ੁਨ ਿਾਈ ॥ 
 

ਸਰੋਤਿ ਮਹਲਾ ੫ ਘਰੁ ੧ ॥ (610-13) 

ਿਾ ਕੈ ਤਹਰਦੈ ਵਤਸਆ ਤ ੂਕਰਤੇ ਤਾ ਕੀ ਤੈੋਂ ਆਸ ਪੁਿਾਈ ॥ 

ਦਾਸ ਅਪਨੁ ੇਕਉ ਤ ੂਤਵਸਰਤਹ ਨਾਹੀ ਚਰਣ ਧੂਤਰ ਮਤਨ ਿਾਈ ॥੧॥ 

ਤੇਰੀ ਅਕਥ ਕਥਾ ਕਥਨੁ ਨ ਿਾਈ ॥ 

ਗੁਣ ਤਨਧਾਨ ਸੁਖਦਾਤ ੇਸੁਆਮੀ ਸਿ ਤ ੇਊਚ ਿਡਾਈ ॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਸੋ ਸੋ ਕਰਮ ਕਰਤ ਹੈ ਪਰਾਣੀ ਿਸੈੀ ਤੁਮ ਤਲਤਖ ਪਾਈ ॥ 

ਸੇਵਕ ਕਉ ਤੁਮ ਸਵੇਾ ਦੀਨੀ ਦਰਸਨੁ ਦੇਤਖ ਅਘਾਈ ॥੨॥ 

ਸਰਿ ਤਨਰਿੰਤਤਰ ਤਮੁਤਹ ਸਮਾਨ ੇਿਾ ਕਉ ਤੁਧੁ ਆਤਪ ਿੁਝਾਈ ॥ 

ਗੁਰ ਪਰਸਾਤਦ ਤਮਤਿਓ ਅਤਗਆਨਾ ਪਰਗਿ ਿਏ ਸਿ ਿਾਈ ॥੩॥ 

ਸੋਈ ਤਗਆਨੀ ਸੋਈ ਤਧਆਨੀ ਸੋਈ ਪੁਰਖੁ ਸੁਿਾਈ ॥ 

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਤਿਸੁ ਿਏ ਦਇਆਲਾ ਤਾ ਕਉ ਮਨ ਤੇ ਤਿਸਤਰ ਨ ਿਾਈ ॥੪॥੮॥ 
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ਤੇਰੀ ਸਰਤਣ ਮੇਰੇ ਦੀਨ ਦਇਆਲਾ ॥ 
 

ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (105-7) 

ਤਿਥੈ ਨਾਮੁ ਿਪੀਐ ਪਰਿ ਤਪਆਰੇ ॥ 

ਸੇ ਅਸਥਲ ਸਇੋਨ ਚਉਿਾਰੇ ॥ 

ਤਿਥੈ ਨਾਮੁ ਨ ਿਪੀਐ ਮੇਰ ੇਗੋਇਦਾ ਸਈੇ ਨਗਰ ਉਿਾਿੀ ਿੀਉ ॥੧॥ 

ਹਤਰ ਰੁਖੀ ਰੋਿੀ ਖਾਇ ਸਮਾਲ ੇ॥ 

ਹਤਰ ਅਿੰਤਤਰ ਿਾਹਤਰ ਨਦਤਰ ਤਨਹਾਲ ੇ॥ 

ਖਾਇ ਖਾਇ ਕਰ ੇਿਦਫੈਲੀ ਿਾਣੁ ਤਵਸ ੂਕੀ ਵਾਿੀ ਿੀਉ ॥੨॥ 

ਸਿੰਤਾ ਸੇਤੀ ਰਿੰਗੁ ਨ ਲਾਏ ॥ 

ਸਾਕਤ ਸਿੰਤਗ ਤਵਕਰਮ ਕਮਾਏ ॥ 

ਦੁਲਿ ਦੇਹ ਖੋਈ ਅਤਗਆਨੀ ਿਿ ਅਪੁਣੀ ਆਤਪ ਉਪਾਿੀ ਿੀਉ ॥੩॥ 

ਤੇਰੀ ਸਰਤਣ ਮੇਰੇ ਦੀਨ ਦਇਆਲਾ ॥ 

ਸੁਖ ਸਾਗਰ ਮੇਰੇ ਗੁਰ ਗੋਪਾਲਾ ॥ 

ਕਤਰ ਤਕਰਪਾ ਨਾਨਕੁ ਗੁਣ ਗਾਵੈ ਰਾਖਹੁ ਸਰਮ ਅਸਾਿੀ ਿੀਉ ॥੪॥੩੦॥੩੭॥ 
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ਤੇਰੀ ਕੁਦਰਤਤ ਤੂਹ ੈਿਾਣਤਹ ਅਉਰੁ ਨ ਦੂਿਾ ਿਾਣ ੈ॥ 
 

ਿਸਿੰਤੁ ਮਹਲਾ ੫ ਤਹਿੰਡਲੋ ॥ (1185-16) 

ਤੇਰੀ ਕੁਦਰਤਤ ਤੂਹੈ ਿਾਣਤਹ ਅਉਰੁ ਨ ਦੂਿਾ ਿਾਣ ੈ॥ 

ਤਿਸ ਨੋ ਤਿਪਾ ਕਰਤਹ ਮੇਰੇ ਤਪਆਰੇ ਸੋਈ ਤੁਝ ੈਪਛਾਣ ੈ॥੧॥ 

ਤੇਤਰਆ ਿਗਤਾ ਕਉ ਿਤਲਹਾਰਾ ॥ 

ਥਾਨੁ ਸੁਹਾਵਾ ਸਦਾ ਪਰਿ ਤੇਰਾ ਰਿੰਗ ਤੇਰੇ ਆਪਾਰਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਤੇਰੀ ਸੇਵਾ ਤੁਝ ਤੇ ਹੋਵ ੈਅਉਰ ੁਨ ਦੂਿਾ ਕਰਤਾ ॥ 

ਿਗਤੁ ਤੇਰਾ ਸੋਈ ਤੁਧੁ ਿਾਵੈ ਤਿਸ ਨ ੋਤੂ ਰਿੰਗੁ ਧਰਤਾ ॥੨॥ 

ਤੂ ਵਡ ਦਾਤਾ ਤੂ ਵਡ ਦਾਨਾ ਅਉਰੁ ਨਹੀ ਕੋ ਦੂਿਾ ॥ 

ਤੂ ਸਮਰਥੁ ਸੁਆਮੀ ਮੇਰਾ ਹਉ ਤਕਆ ਿਾਣਾ ਤੇਰੀ ਪੂਿਾ ॥੩॥ 

ਤੇਰਾ ਮਹਲੁ ਅਗੋਚਰ ੁਮੇਰ ੇਤਪਆਰੇ ਤਿਖਮੁ ਤੇਰਾ ਹੈ ਿਾਣਾ ॥ 

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਢਤਹ ਪਇਆ ਦਆੁਰ ੈਰਤਖ ਲਵੇਹੁ ਮੁਗਧ ਅਿਾਣਾ ॥੪॥੨॥੨੦॥ 
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ਤੇਰੀ ਿਕੇ ਰਹਾ ਕਤਲ ਮਾਤਹ ॥ 
 

ਿੈਰਉ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (1147-1) 

ਤੇਰੀ ਿੇਕ ਰਹਾ ਕਤਲ ਮਾਤਹ ॥ 

ਤੇਰੀ ਿੇਕ ਤੇਰ ੇਗੁਣ ਗਾਤਹ ॥ 

ਤੇਰੀ ਿੇਕ ਨ ਪੋਹੈ ਕਾਲੁ ॥ 

ਤੇਰੀ ਿੇਕ ਤਿਨਸ ੈਿਿੰਿਾਲ ੁ॥੧॥ 

ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਤੇਰੀ ਿੇਕ ॥ 

ਸਿ ਮਤਹ ਰਤਵਆ ਸਾਤਹਿੁ ਏਕ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਤੇਰੀ ਿੇਕ ਕਰਉ ਆਨਿੰਦ ॥ 

ਤੇਰੀ ਿੇਕ ਿਪਉ ਗੁਰ ਮਿੰਤ ॥ 

ਤੇਰੀ ਿੇਕ ਤਰੀਐ ਿਉ ਸਾਗਰੁ ॥ 

ਰਾਖਣਹਾਰੁ ਪੂਰਾ ਸੁਖ ਸਾਗਰੁ ॥੨॥ 

ਤੇਰੀ ਿੇਕ ਨਾਹੀ ਿਉ ਕੋਇ ॥ 

ਅਿੰਤਰਿਾਮੀ ਸਾਚਾ ਸੋਇ ॥ 

ਤੇਰੀ ਿੇਕ ਤੇਰਾ ਮਤਨ ਤਾਣ ੁ॥ 

ਈਹਾਂ ਊਹਾਂ ਤੂ ਦੀਿਾਣੁ ॥੩॥ 

ਤੇਰੀ ਿੇਕ ਤੇਰਾ ਿਰਵਾਸਾ ॥ 

ਸਗਲ ਤਧਆਵਤਹ ਪਰਿ ਗੁਣਤਾਸਾ ॥ 

ਿਤਪ ਿਤਪ ਅਨਦ ੁਕਰਤਹ ਤੇਰ ੇਦਾਸਾ ॥ 

ਤਸਮਤਰ ਨਾਨਕ ਸਾਚੇ ਗੁਣਤਾਸਾ ॥੪॥੨੬॥੩੯॥ 
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ਤੇਰੇ ਕਵਨ ਕਵਨ ਗੁਣ ਕਤਹ ਕਤਹ ਗਾਵਾ ਤ ੂਸਾਤਹਿ ਗੁਣੀ ਤਨਧਾਨਾ ॥ 
 

ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੪ ਘਰੁ ੭  (735-1) 

ਤੇਰੇ ਕਵਨ ਕਵਨ ਗੁਣ ਕਤਹ ਕਤਹ ਗਾਵਾ ਤ ੂਸਾਤਹਿ ਗੁਣੀ ਤਨਧਾਨਾ ॥ 

ਤੁਮਰੀ ਮਤਹਮਾ ਿਰਤਨ ਨ ਸਾਕਉ ਤੂਿੰ ਿਾਕੁਰ ਊਚ ਿਗਵਾਨਾ ॥੧॥ 

ਮੈ ਹਤਰ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਧਰ ਸੋਈ ॥ 

ਤਿਉ ਿਾਵ ੈਤਤਉ ਰਾਖੁ ਮੇਰ ੇਸਾਤਹਿ ਮੈ ਤੁਝ ਤਿਨ ੁਅਵਰ ੁਨ ਕੋਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਮੈ ਤਾਣੁ ਦੀਿਾਣ ੁਤੂਹੈ ਮੇਰੇ ਸਆੁਮੀ ਮੈ ਤੁਧੁ ਆਗ ੈਅਰਦਾਤਸ ॥ 

ਮੈ ਹੋਰੁ ਥਾਉ ਨਾਹੀ ਤਿਸ ੁਪਤਹ ਕਰਉ ਿੇਨਿੰਤੀ ਮੇਰਾ ਦੁਖ ੁਸੁਖੁ ਤੁਝ ਹੀ ਪਾਤਸ ॥੨॥ 

ਤਵਚੇ ਧਰਤੀ ਤਵਚ ੇਪਾਣੀ ਤਵਤਚ ਕਾਸਿ ਅਗਤਨ ਧਰੀਿੈ ॥ 

ਿਕਰੀ ਤਸਿੰਘੁ ਇਕਤ ੈਥਾਇ ਰਾਖੇ ਮਨ ਹਤਰ ਿਤਪ ਿਰਮੁ ਿਉ ਦਤੂਰ ਕੀਿ ੈ॥੩॥ 

ਹਤਰ ਕੀ ਵਤਡਆਈ ਦੇਖਹੁ ਸਿੰਤਹੁ ਹਤਰ ਤਨਮਾਤਣਆ ਮਾਣੁ ਦਵੇਾਏ ॥ 

ਤਿਉ ਧਰਤੀ ਚਰਣ ਤਲੇ ਤੇ ਊਪਤਰ ਆਵ ੈਤਤਉ ਨਾਨਕ ਸਾਧ ਿਨਾ ਿਗਤੁ ਆਤਣ ਸਿ ੁਪੈਰੀ ਪਾਏ ॥੪॥੧॥੧੨॥ 
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ਤੇਰੇ ਦਰਸਨ ਤਵਿਹੁ ਖਿੰਨੀਐ ਵਿੰਞਾ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਤਵਿਹੁ ਕੁਰਿਾਣੋ ॥ 
 

ਵਡਹਿੰਸੁ ਮਹਲਾ ੧ ਘਰੁ ੨ ॥ (557-13) 

ਮੋਰੀ ਰੁਣ ਝੁਣ ਲਾਇਆ ਿੈਣੇ ਸਾਵਣੁ ਆਇਆ ॥ 

ਤੇਰੇ ਮੁਿੰਧ ਕਿਾਰੇ ਿਵੇਡਾ ਤਤਤਨ ਲੋਿੀ ਲੋਿ ਲੁਿਾਇਆ ॥ 

ਤੇਰੇ ਦਰਸਨ ਤਵਿਹੁ ਖਿੰਨੀਐ ਵਿੰਞਾ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਤਵਿਹੁ ਕੁਰਿਾਣ ੋ॥ 

ਿਾ ਤੂ ਤਾ ਮੈ ਮਾਣੁ ਕੀਆ ਹੈ ਤੁਧੁ ਤਿਨ ੁਕੇਹਾ ਮੇਰਾ ਮਾਣੋ ॥ 

ਚੂਿਾ ਿਿੰਨੁ ਪਲਿੰਘ ਤਸਉ ਮਿੁੰਧੇ ਸਣੁ ਿਾਹੀ ਸਣੁ ਿਾਹਾ ॥ 

ਏਤੇ ਵਸੇ ਕਰੇਦੀਏ ਮਿੁੰਧ ੇਸਹੁ ਰਾਤੋ ਅਵਰਾਹਾ ॥ 

ਨਾ ਮਨੀਆਰ ੁਨ ਚੂਿੀਆ ਨਾ ਸੇ ਵਿੰਗੁਿੀਆਹਾ ॥ 

ਿੋ ਸਹ ਕਿੰਤਿ ਨ ਲਗੀਆ ਿਲਨੁ ਤਸ ਿਾਹਿੀਆਹਾ ॥ 

ਸਤਿ ਸਹੀਆ ਸਹ ੁਰਾਵਤਣ ਗਈਆ ਹਉ ਦਾਧੀ ਕੈ ਦਤਰ ਿਾਵਾ ॥ 

ਅਿੰਮਾਲੀ ਹਉ ਖਰੀ ਸੁਚਿੀ ਤੈ ਸਹ ਏਤਕ ਨ ਿਾਵਾ ॥ 

ਮਾਤਿ ਗੁਿੰਦਾਈ ਪਿੀਆ ਿਰੀਐ ਮਾਗ ਸਿੰਧੂਰੇ ॥ 

ਅਗੈ ਗਈ ਨ ਮਿੰਨੀਆ ਮਰਉ ਤਵਸੂਤਰ ਤਵਸੂਰੇ ॥ 

ਮੈ ਰੋਵਿੰਦੀ ਸਿ ੁਿਗੁ ਰਨੁਾ ਰੁਿੰਨਿੇ ਵਣਹੁ ਪਿੰਖੇਰੂ ॥ 

ਇਕੁ ਨ ਰੁਨਾ ਮੇਰੇ ਤਨ ਕਾ ਤਿਰਹਾ ਤਿਤਨ ਹਉ ਤਪਰਹੁ ਤਵਛੋਿੀ ॥ 

ਸੁਪਨ ੈਆਇਆ ਿੀ ਗਇਆ ਮੈ ਿਲੁ ਿਤਰਆ ਰੋਇ ॥ 

ਆਇ ਨ ਸਕਾ ਤੁਝ ਕਤਨ ਤਪਆਰੇ ਿੇਤਿ ਨ ਸਕਾ ਕੋਇ ॥ 

ਆਉ ਸਿਾਗੀ ਨੀਦਿੀਏ ਮਤੁ ਸਹੁ ਦੇਖਾ ਸੋਇ ॥ 

ਤੈ ਸਾਤਹਿ ਕੀ ਿਾਤ ਤਿ ਆਖ ੈਕਹੁ ਨਾਨਕ ਤਕਆ ਦੀਿੈ ॥ 

ਸੀਸੁ ਵਢੇ ਕਤਰ ਿੈਸਣੁ ਦੀਿੈ ਤਵਣੁ ਤਸਰ ਸੇਵ ਕਰੀਿੈ ॥ 

ਤਕਉ ਨ ਮਰੀਿ ੈਿੀਅਿਾ ਨ ਦੀਿ ੈਿਾ ਸਹੁ ਿਇਆ ਤਵਡਾਣਾ ॥੧॥੩॥ 
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ਤੇਰੇ ਲਾਲ ੇਤਕਆ ਚਤੁਰਾਈ ॥ 
 

ਮਾਰੂ ਮਹਲਾ ੧ ॥ (991-1) 

ਮੁਲ ਖਰੀਦੀ ਲਾਲਾ ਗੋਲਾ ਮੇਰਾ ਨਾਉ ਸਿਾਗਾ ॥ 

ਗੁਰ ਕੀ ਿਚਨੀ ਹਾਤਿ ਤਿਕਾਨਾ ਤਿਤੁ ਲਾਇਆ ਤਤਤੁ ਲਾਗਾ ॥੧॥ 

ਤੇਰੇ ਲਾਲੇ ਤਕਆ ਚਤੁਰਾਈ ॥ 

ਸਾਤਹਿ ਕਾ ਹੁਕਮੁ ਨ ਕਰਣਾ ਿਾਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਮਾ ਲਾਲੀ ਤਪਉ ਲਾਲਾ ਮੇਰਾ ਹਉ ਲਾਲ ੇਕਾ ਿਾਇਆ ॥ 

ਲਾਲੀ ਨਾਚੈ ਲਾਲਾ ਗਾਵੈ ਿਗਤਤ ਕਰਉ ਤੇਰੀ ਰਾਇਆ ॥੨॥ 

ਪੀਅਤਹ ਤ ਪਾਣੀ ਆਣੀ ਮੀਰਾ ਖਾਤਹ ਤ ਪੀਸਣ ਿਾਉ ॥ 

ਪਖਾ ਫੇਰੀ ਪੈਰ ਮਲੋਵਾ ਿਪਤ ਰਹਾ ਤੇਰਾ ਨਾਉ ॥੩॥ 

ਲੂਣ ਹਰਾਮੀ ਨਾਨਕ ੁਲਾਲਾ ਿਖਤਸਤਹ ਤੁਧੁ ਵਤਡਆਈ ॥ 

ਆਤਦ ਿੁਗਾਤਦ ਦਇਆਪਤਤ ਦਾਤਾ ਤੁਧੁ ਤਵਣ ੁਮੁਕਤਤ ਨ ਪਾਈ ॥੪॥੬॥ 
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ਤੇਰ ੈਹੁਕਮ ੇਸਾਵਣੁ ਆਇਆ ॥ 
 

ਤਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (73-7) 

ਪੈ ਪਾਇ ਮਨਾਈ ਸਇੋ ਿੀਉ ॥ 

ਸਤਤਗੁਰ ਪੁਰਤਖ ਤਮਲਾਇਆ ਤਤਸੁ ਿੇਵਡ ੁਅਵਰ ੁਨ ਕੋਇ ਿੀਉ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਗੋਸਾਈ ਤਮਹਿੰਡਾ ਇਿਿਾ ॥ 

ਅਿੰਮ ਅਿੇ ਥਾਵਹੁ ਤਮਿਿਾ ॥ 

ਿੈਣ ਿਾਈ ਸਤਿ ਸਿਣਾ ਤੁਧੁ ਿੇਹਾ ਨਾਹੀ ਕਇੋ ਿੀਉ ॥੧॥ 

ਤੇਰ ੈਹੁਕਮੇ ਸਾਵਣ ੁਆਇਆ ॥ 

ਮੈ ਸਤ ਕਾ ਹਲੁ ਿੋਆਇਆ ॥ 

ਨਾਉ ਿੀਿਣ ਲਗਾ ਆਸ ਕਤਰ ਹਤਰ ਿੋਹਲ ਿਖਸ ਿਮਾਇ ਿੀਉ ॥੨॥ 

ਹਉ ਗੁਰ ਤਮਤਲ ਇਕ ੁਪਛਾਣਦਾ ॥ 

ਦੁਯਾ ਕਾਗਲੁ ਤਚਤਤ ਨ ਿਾਣਦਾ ॥ 

ਹਤਰ ਇਕਤ ੈਕਾਰ ੈਲਾਇਓਨੁ ਤਿਉ ਿਾਵੈ ਤਤੋਂਵੈ ਤਨਿਾਤਹ ਿੀਉ ॥੩॥ 

ਤੁਸੀ ਿੋਤਗਹੁ ਿੁਿੰਚਹੁ ਿਾਈਹੋ ॥ 

ਗੁਤਰ ਦੀਿਾਤਣ ਕਵਾਇ ਪਨੈਾਈਓ ॥ 

ਹਉ ਹੋਆ ਮਾਹਰ ੁਤਪਿੰਡ ਦਾ ਿਿੰਤਨ ਆਦ ੇਪਿੰਤਿ ਸਰੀਕ ਿੀਉ ॥੪॥ 

ਹਉ ਆਇਆ ਸਾਮਹੈ ਤਤਹਿੰਡੀਆ ॥ 

ਪਿੰਤਿ ਤਕਰਸਾਣ ਮੁਿੇਰੇ ਤਮਹਤਡਆ ॥ 

ਕਿੰਨੁ ਕਈੋ ਕਤਢ ਨ ਹਿੰਘਈ ਨਾਨਕ ਵੁਿਾ ਘੁਤਘ ਤਗਰਾਉ ਿੀਉ ॥੫॥ 

ਹਉ ਵਾਰੀ ਘੁਿੰਮਾ ਿਾਵਦਾ ॥ 

ਇਕ ਸਾਹਾ ਤੁਧੁ ਤਧਆਇਦਾ ॥ 

ਉਿਿੁ ਥੇਹੁ ਵਸਾਇਓ ਹਉ ਤਧੁ ਤਵਿਹੁ ਕੁਰਿਾਣੁ ਿੀਉ ॥੬॥ 

ਹਤਰ ਇਿੈ ਤਨਤ ਤਧਆਇਦਾ ॥ 

ਮਤਨ ਤਚਿੰਦੀ ਸੋ ਫਲ ੁਪਾਇਦਾ ॥ 

ਸਿੇ ਕਾਿ ਸਵਾਤਰਅਨੁ ਲਾਹੀਅਨੁ ਮਨ ਕੀ ਿੁਖ ਿੀਉ ॥੭॥ 

ਮੈ ਛਤਡਆ ਸਿੋ ਧਿੰਧਿਾ ॥ 

ਗੋਸਾਈ ਸੇਵੀ ਸਚਿਾ ॥ 

ਨਉ ਤਨਤਧ ਨਾਮੁ ਤਨਧਾਨ ੁਹਤਰ ਮੈ ਪਲ ੈਿਧਾ ਤਛਤਕ ਿੀਉ ॥੮॥ 

ਮੈ ਸੁਖੀ ਹੂਿੰ ਸੁਖੁ ਪਾਇਆ ॥ 

ਗੁਤਰ ਅਿੰਤਤਰ ਸਿਦੁ ਵਸਾਇਆ ॥ 
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ਸਤਤਗੁਤਰ ਪੁਰਤਖ ਤਵਖਾਤਲਆ ਮਸਤਤਕ ਧਤਰ ਕੈ ਹਥੁ ਿੀਉ ॥੯॥ 

ਮੈ ਿਧੀ ਸਚੁ ਧਰਮ ਸਾਲ ਹੈ ॥ 

ਗੁਰਤਸਖਾ ਲਹਦਾ ਿਾਤਲ ਕੈ ॥ 

ਪੈਰ ਧੋਵਾ ਪਖਾ ਫੇਰਦਾ ਤਤਸ ੁਤਨਤਵ ਤਨਤਵ ਲਗਾ ਪਾਇ ਿੀਉ ॥੧੦॥ 

ਸੁਤਣ ਗਲਾ ਗੁਰ ਪਤਹ ਆਇਆ ॥ 

ਨਾਮੁ ਦਾਨ ੁਇਸਨਾਨੁ ਤਦਿਾਇਆ ॥ 

ਸਿੁ ਮੁਕਤੁ ਹੋਆ ਸੈਸਾਰਿਾ ਨਾਨਕ ਸਚੀ ਿੇਿੀ ਚਾਤਿ ਿੀਉ ॥੧੧॥ 

ਸਿ ਤਸਰਸਤਿ ਸੇਵੇ ਤਦਨ ੁਰਾਤਤ ਿੀਉ ॥ 

ਦੇ ਕਿੰਨੁ ਸੁਣਹੁ ਅਰਦਾਤਸ ਿੀਉ ॥ 

ਿੋਤਕ ਵਿਾਇ ਸਿ ਤਡਿੀਆ ਤਤੁਸ ਆਪੇ ਲਇਅਨੁ ਛਡਾਇ ਿੀਉ ॥੧੨॥ 

ਹੁਤਣ ਹੁਕਮੁ ਹੋਆ ਤਮਹਰਵਾਣ ਦਾ ॥ 

ਪੈ ਕੋਇ ਨ ਤਕਸੈ ਰਞਾਣਦਾ ॥ 

ਸਿ ਸੁਖਾਲੀ ਵੁਿੀਆ ਇਹੁ ਹਆੋ ਹਲੇਮੀ ਰਾਿੁ ਿੀਉ ॥੧੩॥ 

ਤਝਿੰਤਮ ਤਝਿੰਤਮ ਅਿੰਤਮਰਤੁ ਵਰਸਦਾ ॥ 

ਿੋਲਾਇਆ ਿਲੋੀ ਖਸਮ ਦਾ ॥ 

ਿਹੁ ਮਾਣੁ ਕੀਆ ਤੁਧੁ ਉਪਰੇ ਤੂਿੰ ਆਪੇ ਪਾਇਤਹ ਥਾਇ ਿੀਉ ॥੧੪॥ 

ਤੇਤਰਆ ਿਗਤਾ ਿੁਖ ਸਦ ਤੇਰੀਆ ॥ 

ਹਤਰ ਲੋਚਾ ਪੂਰਨ ਮੇਰੀਆ ॥ 

ਦੇਹੁ ਦਰਸੁ ਸੁਖਦਾਤਤਆ ਮ ੈਗਲ ਤਵਤਚ ਲੈਹੁ ਤਮਲਾਇ ਿੀਉ ॥੧੫॥ 

ਤੁਧੁ ਿੇਵਡ ੁਅਵਰ ੁਨ ਿਾਤਲਆ ॥ 

ਤੂਿੰ ਦੀਪ ਲੋਅ ਪਇਆਤਲਆ ॥ 

ਤੂਿੰ ਥਾਤਨ ਥਨਿੰਤਤਰ ਰਤਵ ਰਤਹਆ ਨਾਨਕ ਿਗਤਾ ਸਚੁ ਅਧਾਰੁ ਿੀਉ ॥੧੬॥ 

ਹਉ ਗੋਸਾਈ ਦਾ ਪਤਹਲਵਾਨਿਾ ॥ 

ਮੈ ਗੁਰ ਤਮਤਲ ਉਚ ਦੁਮਾਲਿਾ ॥ 

ਸਿ ਹੋਈ ਤਛਿੰਝ ਇਕਿੀਆ ਦਯੁ ਿੈਿਾ ਵੇਖੈ ਆਤਪ ਿੀਉ ॥੧੭॥ 

ਵਾਤ ਵਿਤਨ ਿਿੰਮਕ ਿੇਰੀਆ ॥ 

ਮਲ ਲਥ ੇਲੈਦ ੇਫੇਰੀਆ ॥ 

ਤਨਹਤੇ ਪਿੰਤਿ ਿੁਆਨ ਮੈ ਗੁਰ ਥਾਪੀ ਤਦਤੀ ਕਿੰਤਡ ਿੀਉ ॥੧੮॥ 

ਸਿ ਇਕਿੇ ਹਇੋ ਆਇਆ ॥ 

ਘਤਰ ਿਾਸਤਨ ਵਾਿ ਵਿਾਇਆ ॥ 

ਗੁਰਮੁਤਖ ਲਾਹਾ ਲ ੈਗਏ ਮਨਮੁਖ ਚਲੇ ਮੂਲ ੁਗਵਾਇ ਿੀਉ ॥੧੯॥ 
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ਤੂਿੰ ਵਰਨਾ ਤਚਹਨਾ ਿਾਹਰਾ ॥ 

ਹਤਰ ਤਦਸਤਹ ਹਾਿਰੁ ਿਾਹਰਾ ॥ 

ਸੁਤਣ ਸੁਤਣ ਤੁਝ ੈਤਧਆਇਦ ੇਤਰੇੇ ਿਗਤ ਰਤੇ ਗੁਣਤਾਸੁ ਿੀਉ ॥੨੦॥ 

ਮੈ ਿੁਤਗ ਿੁਤਗ ਦਯੈ ਸੇਵਿੀ ॥ 

ਗੁਤਰ ਕਿੀ ਤਮਹਡੀ ਿੇਵਿੀ ॥ 

ਹਉ ਿਾਹੁਤਿ ਤਛਿੰਝ ਨ ਨਚਊ ਨਾਨਕ ਅਉਸਰੁ ਲਧਾ ਿਾਤਲ ਿੀਉ ॥੨੧॥੨॥੨੯॥ 
 

  



 1567 

ਤੇਰ ੈਕਾਤਿ ਨ ਤਗਰਹੁ ਰਾਿੁ ਮਾਲੁ ॥ 
 

ਰਾਮਕਲੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (889-10) 

ਤੇਰ ੈਕਾਤਿ ਨ ਤਗਰਹੁ ਰਾਿੁ ਮਾਲ ੁ॥ 

ਤੇਰ ੈਕਾਤਿ ਨ ਤਿਖੈ ਿਿੰਿਾਲੁ ॥ 

ਇਸਿ ਮੀਤ ਿਾਣੁ ਸਿ ਛਲੈ ॥ 

ਹਤਰ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਸਿੰਤਗ ਤੇਰ ੈਚਲ ੈ॥੧॥ 

ਰਾਮ ਨਾਮ ਗੁਣ ਗਾਇ ਲੇ ਮੀਤਾ ਹਤਰ ਤਸਮਰਤ ਤੇਰੀ ਲਾਿ ਰਹੈ ॥ 

ਹਤਰ ਤਸਮਰਤ ਿਮ ੁਕਛ ੁਨ ਕਹੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਤਿਨੁ ਹਤਰ ਸਗਲ ਤਨਰਾਰਥ ਕਾਮ ॥ 

ਸੁਇਨਾ ਰੁਪਾ ਮਾਿੀ ਦਾਮ ॥ 

ਗੁਰ ਕਾ ਸਿਦੁ ਿਾਤਪ ਮਨ ਸੁਖਾ ॥ 

ਈਹਾ ਊਹਾ ਤੇਰੋ ਊਿਲ ਮੁਖਾ ॥੨॥ 

ਕਤਰ ਕਤਰ ਥਾਕੇ ਵਡੇ ਵਡੇਰ ੇ॥ 

ਤਕਨ ਹੀ ਨ ਕੀਏ ਕਾਿ ਮਾਇਆ ਪੂਰ ੇ॥ 

ਹਤਰ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਿਪ ੈਿਨੁ ਕੋਇ ॥ 

ਤਾ ਕੀ ਆਸਾ ਪੂਰਨ ਹਇੋ ॥੩॥ 

ਹਤਰ ਿਗਤਨ ਕ ੋਨਾਮੁ ਅਧਾਰੁ ॥ 

ਸਿੰਤੀ ਿੀਤਾ ਿਨਮ ੁਅਪਾਰ ੁ॥ 

ਹਤਰ ਸਿੰਤ ੁਕਰੇ ਸੋਈ ਪਰਵਾਣੁ ॥ 

ਨਾਨਕ ਦਾਸੁ ਤਾ ਕੈ ਕੁਰਿਾਣ ੁ॥੪॥੧੧॥੨੨॥ 
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ਤੇਰ ੈਿਰੋਸ ੈਤਪਆਰੇ ਮ ੈਲਾਡ ਲਡਾਇਆ ॥ 
 

ਤਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੫ ਘਰੁ ੭ ॥   (51-17) 

ਤੇਰ ੈਿਰੋਸ ੈਤਪਆਰੇ ਮ ੈਲਾਡ ਲਡਾਇਆ ॥ 

ਿੂਲਤਹ ਚੂਕਤਹ ਿਾਤਰਕ ਤੂਿੰ ਹਤਰ ਤਪਤਾ ਮਾਇਆ ॥੧॥ 

ਸੁਹੇਲਾ ਕਹਨੁ ਕਹਾਵਨੁ ॥ 

ਤੇਰਾ ਤਿਖਮੁ ਿਾਵਨ ੁ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਹਉ ਮਾਣੁ ਤਾਣੁ ਕਰਉ ਤੇਰਾ ਹਉ ਿਾਨਉ ਆਪਾ ॥ 

ਸਿ ਹੀ ਮਤਧ ਸਿਤਹ ਤ ੇਿਾਹਤਰ ਿੇਮੁਹਤਾਿ ਿਾਪਾ ॥੨॥ 

ਤਪਤਾ ਹਉ ਿਾਨਉ ਨਾਹੀ ਤੇਰੀ ਕਵਨ ਿੁਗਤਾ ॥ 

ਿਿੰਧਨ ਮੁਕਤ ੁਸਿੰਤਹ ੁਮੇਰੀ ਰਾਖ ੈਮਮਤਾ ॥੩॥ 

ਿਏ ਤਕਰਪਾਲ ਿਾਕੁਰ ਰਤਹਓ ਆਵਣ ਿਾਣਾ ॥ 

ਗੁਰ ਤਮਤਲ ਨਾਨਕ ਪਾਰਿਰਹਮੁ ਪਛਾਣਾ ॥੪॥੨੭॥੯੭॥ 
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ਤੇਰ ੈਮਾਤਨ ਹਤਰ ਹਤਰ ਮਾਤਨ ॥ 
 

ਕਤਲਆਨ ਮਹਲਾ ੫ ਘਰੁ ੨ (1322-4) 

ਤੇਰ ੈਮਾਤਨ ਹਤਰ ਹਤਰ ਮਾਤਨ ॥ 

ਨੈਨ ਿੈਨ ਸਰਵਨ ਸਨੁੀਐ ਅਿੰਗ ਅਿੰਗੇ ਸੁਖ ਪਰਾਤਨ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਇਤ ਉਤ ਦਹ ਤਦਤਸ ਰਤਵਓ ਮੇਰ ਤਤਨਤਹ ਸਮਾਤਨ ॥੧॥ 

ਿਤ ਕਤਾ ਤਤ ਪੇਖੀਐ ਹਤਰ ਪਰੁਖ ਪਤਤ ਪਰਧਾਨ ॥ 

ਸਾਧਸਿੰਤਗ ਿਰਮ ਿੈ ਤਮਿੇ ਕਥੇ ਨਾਨਕ ਿਰਹਮ ਤਗਆਨ ॥੨॥੧॥੪॥ 
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ਤੇਰੋ ਿਨੁ ਹਤਰ ਿਸ ੁਸੁਨਤ ਉਮਾਤਹਓ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
 

ਕਾਨਿਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (1299-6) 

ਤੇਰੋ ਿਨੁ ਹਤਰ ਿਸ ੁਸਨੁਤ ਉਮਾਤਹਓ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਮਨਤਹ ਪਰਗਾਸੁ ਪੇਤਖ ਪਰਿ ਕੀ ਸੋਿਾ ਿਤ ਕਤ ਪੇਖਉ ਆਤਹਓ ॥੧॥ 

ਸਿ ਤੇ ਪਰ ੈਪਰ ੈਤ ੇਊਚਾ ਗਤਹਰ ਗਿੰਿੀਰ ਅਥਾਤਹਓ ॥੨॥ 

ਓਤਤ ਪੋਤਤ ਤਮਤਲਓ ਿਗਤਨ ਕਉ ਿਨ ਤਸਉ ਪਰਦਾ ਲਾਤਹਓ ॥੩॥ 

ਗੁਰ ਪਰਸਾਤਦ ਗਾਵੈ ਗੁਣ ਨਾਨਕ ਸਹਿ ਸਮਾਤਧ ਸਮਾਤਹਓ ॥੪॥੬॥ 
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ਤੈ ਸਾਤਹਿ ਕੀ ਮ ੈਸਾਰ ਨ ਿਾਨੀ ॥ 
 

ਰਾਗੁ ਸੂਹੀ ਿਾਣੀ ਸਖੇ ਫਰੀਦ ਿੀ ਕੀ ॥   (794-10) 

ਤਤਪ ਤਤਪ ਲੁਤਹ ਲੁਤਹ ਹਾਥ ਮਰੋਰਉ ॥ 

ਿਾਵਤਲ ਹੋਈ ਸੋ ਸਹ ੁਲੋਰਉ ॥ 

ਤੈ ਸਤਹ ਮਨ ਮਤਹ ਕੀਆ ਰਸੋੁ ॥ 

ਮੁਝੁ ਅਵਗਨ ਸਹ ਨਾਹੀ ਦੋਸ ੁ॥੧॥ 

ਤੈ ਸਾਤਹਿ ਕੀ ਮ ੈਸਾਰ ਨ ਿਾਨੀ ॥ 

ਿੋਿਨੁ ਖੋਇ ਪਾਛ ੈਪਛੁਤਾਨੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਕਾਲੀ ਕੋਇਲ ਤੂ ਤਕਤ ਗੁਨ ਕਾਲੀ ॥ 

ਅਪਨ ੇਪਰੀਤਮ ਕ ੇਹਉ ਤਿਰਹੈ ਿਾਲੀ ॥ 

ਤਪਰਤਹ ਤਿਹੂਨ ਕਤਤਹ ਸੁਖੁ ਪਾਏ ॥ 

ਿਾ ਹੋਇ ਤਿਪਾਲੁ ਤਾ ਪਰਿੂ ਤਮਲਾਏ ॥੨॥ 

ਤਵਧਣ ਖੂਹੀ ਮੁਿੰਧ ਇਕੇਲੀ ॥ 

ਨਾ ਕ ੋਸਾਥੀ ਨਾ ਕੋ ਿਲੇੀ ॥ 

ਕਤਰ ਤਕਰਪਾ ਪਰਤਿ ਸਾਧਸਿੰਤਗ ਮੇਲੀ ॥ 

ਿਾ ਤਫਤਰ ਦੇਖਾ ਤਾ ਮੇਰਾ ਅਲਹੁ ਿੇਲੀ ॥੩॥ 

ਵਾਿ ਹਮਾਰੀ ਖਰੀ ਉਡੀਣੀ ॥ 

ਖਿੰਤਨਅਹੁ ਤਤਖੀ ਿਹੁਤੁ ਤਪਈਣੀ ॥ 

ਉਸੁ ਊਪਤਰ ਹੈ ਮਾਰਗੁ ਮੇਰਾ ॥ 

ਸੇਖ ਫਰੀਦਾ ਪਿੰਥੁ ਸਮਹਾਤਰ ਸਵਰੇਾ ॥੪॥੧॥ 
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ਤੈ ਨਰ ਤਕਆ ਪਰੁਾਨੁ ਸਤੁਨ ਕੀਨਾ ॥ 
 

ਸਾਰਿੰਗ ਪਰਮਾਨਿੰਦ ਿੀਉ ॥ (1253-5) 

ਤੈ ਨਰ ਤਕਆ ਪੁਰਾਨ ੁਸਤੁਨ ਕੀਨਾ ॥ 

ਅਨਪਾਵਨੀ ਿਗਤਤ ਨਹੀ ਉਪਿੀ ਿੂਖੈ ਦਾਨੁ ਨ ਦੀਨਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਕਾਮੁ ਨ ਤਿਸਤਰਓ ਿੋਧੁ ਨ ਤਿਸਤਰਓ ਲੋਿੁ ਨ ਛੂਤਿਓ ਦੇਵਾ ॥ 

ਪਰ ਤਨਿੰਦਾ ਮੁਖ ਤ ੇਨਹੀ ਛੂਿੀ ਤਨਫਲ ਿਈ ਸਿ ਸਵੇਾ ॥੧॥ 

ਿਾਿ ਪਾਤਰ ਘਰੁ ਮੂਤਸ ਤਿਰਾਨ ੋਪੇਿੁ ਿਰ ੈਅਪਰਾਧੀ ॥ 

ਤਿਤਹ ਪਰਲੋਕ ਿਾਇ ਅਪਕੀਰਤਤ ਸਈੋ ਅਤਿਤਦਆ ਸਾਧੀ ॥੨॥ 

ਤਹਿੰਸਾ ਤਉ ਮਨ ਤੇ ਨਹੀ ਛੂਿੀ ਿੀਅ ਦਇਆ ਨਹੀ ਪਾਲੀ ॥ 

ਪਰਮਾਨਿੰਦ ਸਾਧਸਿੰਗਤਤ ਤਮਤਲ ਕਥਾ ਪੁਨੀਤ ਨ ਚਾਲੀ ॥੩॥੧॥੬॥ 
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ਤੋਹੀ ਮੋਹੀ ਮਹੋੀ ਤੋਹੀ ਅਿੰਤਰੁ ਕੈਸਾ ॥ 
 

ਤਸਰੀਰਾਗੁ ਰਤਵਦਾਸ ਿੀਉ ॥ (93-15) 

ਤੋਹੀ ਮੋਹੀ ਮੋਹੀ ਤੋਹੀ ਅਿੰਤਰੁ ਕੈਸਾ ॥ 

ਕਨਕ ਕਤਿਕ ਿਲ ਤਰਿੰਗ ਿਸੈਾ ॥੧॥ 

ਿਉ ਪੈ ਹਮ ਨ ਪਾਪ ਕਰਿੰਤਾ ਅਹੇ ਅਨਿੰਤਾ ॥ 

ਪਤਤਤ ਪਾਵਨ ਨਾਮੁ ਕੈਸ ੇਹੁਿੰਤਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਤੁਮਹ ਿੁ ਨਾਇਕ ਆਛਹੁ ਅਿੰਤਰਿਾਮੀ ॥ 

ਪਰਿ ਤ ੇਿਨੁ ਿਾਨੀਿ ੈਿਨ ਤ ੇਸਆੁਮੀ ॥੨॥ 

ਸਰੀਰੁ ਆਰਾਧੈ ਮੋ ਕਉ ਿੀਚਾਰੁ ਦੇਹੂ ॥ 

ਰਤਵਦਾਸ ਸਮ ਦਲ ਸਮਝਾਵ ੈਕੋਊ ॥੩॥ 
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ਤੋਰੀ ਨ ਤੂਿ ੈਛੋਰੀ ਨ ਛੂਿ ੈਐਸੀ ਮਾਧ ੋਤਖਿੰਚ ਤਨੀ ॥ 
 

ਤਿਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (827-3) 

ਮੂ ਲਾਲਨ ਤਸਉ ਪਰੀਤਤ ਿਨੀ ॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਤੋਰੀ ਨ ਤੂਿ ੈਛੋਰੀ ਨ ਛੂਿ ੈਐਸੀ ਮਾਧ ੋਤਖਿੰਚ ਤਨੀ ॥੧॥ 

ਤਦਨਸ ੁਰਤੈਨ ਮਨ ਮਾਤਹ ਿਸਤੁ ਹੈ ਤੂ ਕਤਰ ਤਕਰਪਾ ਪਰਿ ਅਪਨੀ ॥੨॥ 

ਿਤਲ ਿਤਲ ਿਾਉ ਤਸਆਮ ਸਿੰਦਰ ਕਉ ਅਕਥ ਕਥਾ ਿਾ ਕੀ ਿਾਤ ਸਨੁੀ ॥੩॥ 

ਿਨ ਨਾਨਕ ਦਾਸਤਨ ਦਾਸ ੁਕਹੀਅਤ ਹੈ ਮੋਤਹ ਕਰਹੁ ਤਿਪਾ ਿਾਕੁਰ ਅਪੁਨੀ ॥੪॥੨੮॥੧੧੪॥ 
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ਥਰਹਰ ਕਿੰਪ ੈਿਾਲਾ ਿੀਉ ॥ 
 

ਸੂਹੀ ਕਿੀਰ ਿੀ ॥ (792-10) 

ਥਰਹਰ ਕਿੰਪੈ ਿਾਲਾ ਿੀਉ ॥ 

ਨਾ ਿਾਨਉ ਤਕਆ ਕਰਸੀ ਪੀਉ ॥੧॥ 

ਰਤੈਨ ਗਈ ਮਤ ਤਦਨੁ ਿੀ ਿਾਇ ॥ 

ਿਵਰ ਗਏ ਿਗ ਿੈਿ ੇਆਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਕਾਚੈ ਕਰਵੈ ਰਹੈ ਨ ਪਾਨੀ ॥ 

ਹਿੰਸੁ ਚਤਲਆ ਕਾਇਆ ਕੁਮਲਾਨੀ ॥੨॥ 

ਕੁਆਰ ਕਿੰਤਨਆ ਿਸੈ ੇਕਰਤ ਸੀਗਾਰਾ ॥ 

ਤਕਉ ਰਲੀਆ ਮਾਨੈ ਿਾਝੁ ਿਤਾਰਾ ॥੩॥ 

ਕਾਗ ਉਡਾਵਤ ਿੁਿਾ ਤਪਰਾਨੀ ॥ 

ਕਤਹ ਕਿੀਰ ਇਹ ਕਥਾ ਤਸਰਾਨੀ ॥੪॥੨॥ 
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ਥਾਕੇ ਨਨੈ ਸਰਵਨ ਸੁਤਨ ਥਾਕੇ ਥਾਕੀ ਸੁਿੰਦਤਰ ਕਾਇਆ ॥ 
 

ਸੂਹੀ ਕਿੀਰ ਿੀਉ ਲਤਲਤ ॥ (793-1) 

ਤਾਕੇ ਨਨੈ ਸਰਵਨ ਸੁਤਨ ਥਾਕੇ ਥਾਕੀ ਸਿੰਦਤਰ ਕਾਇਆ ॥ 

ਿਰਾ ਹਾਕ ਦੀ ਸਿ ਮਤਤ ਥਾਕੀ ਏਕ ਨ ਥਾਕਤਸ ਮਾਇਆ ॥੧॥ 

ਿਾਵਰੇ ਤੈ ਤਗਆਨ ਿੀਚਾਰੁ ਨ ਪਾਇਆ ॥ 

ਤਿਰਥਾ ਿਨਮੁ ਗਵਾਇਆ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਤਿ ਲਗੁ ਪਰਾਨੀ ਤਤਸੈ ਸਰੇਵਹ ੁਿਿ ਲਗੁ ਘਿ ਮਤਹ ਸਾਸਾ ॥ 

ਿੇ ਘਿੁ ਿਾਇ ਤ ਿਾਉ ਨ ਿਾਸੀ ਹਤਰ ਕੇ ਚਰਨ ਤਨਵਾਸਾ ॥੨॥ 

ਤਿਸ ਕਉ ਸਿਦੁ ਿਸਾਵ ੈਅਿੰਤਤਰ ਚੂਕੈ ਤਤਸਤਹ ਤਪਆਸਾ ॥ 

ਹੁਕਮੈ ਿੂਝ ੈਚਉਪਤਿ ਖੇਲ ੈਮਨ ੁਤਿਤਣ ਢਾਲੇ ਪਾਸਾ ॥੩॥ 

ਿੋ ਿਨ ਿਾਤਨ ਿਿਤਹ ਅਤਿਗਤ ਕਉ ਤਤਨ ਕਾ ਕਛੂ ਨ ਨਾਸਾ ॥ 

ਕਹੁ ਕਿੀਰ ਤੇ ਿਨ ਕਿਹੁ ਨ ਹਾਰਤਹ ਢਾਤਲ ਿ ੁਿਾਨਤਹ ਪਾਸਾ ॥੪॥੪॥ 
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ਥਾਤੀ ਪਾਈ ਹਤਰ ਕੋ ਨਾਮ ॥ 
 

ਗਉਿੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (196-14) 

ਥਾਤੀ ਪਾਈ ਹਤਰ ਕ ੋਨਾਮ ॥ 

ਤਿਚਰੁ ਸਿੰਸਾਰ ਪੂਰਨ ਸਤਿ ਕਾਮ ॥੧॥ 

ਵਡਿਾਗੀ ਹਤਰ ਕੀਰਤਨੁ ਗਾਈਐ ॥ 

ਪਾਰਿਰਹਮ ਤੂਿੰ ਦੇਤਹ ਤ ਪਾਈਐ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਹਤਰ ਕੇ ਚਰਣ ਤਹਰਦੈ ਉਤਰ ਧਾਤਰ ॥ 

ਿਵ ਸਾਗਰੁ ਚਤਿ ਉਤਰਤਹ ਪਾਤਰ ॥੨॥ 

ਸਾਧੂ ਸਿੰਗੁ ਕਰਹੁ ਸਿੁ ਕੋਇ ॥ 

ਸਦਾ ਕਤਲਆਣ ਤਫਤਰ ਦੂਖੁ ਨ ਹੋਇ ॥੩॥ 

ਪਰੇਮ ਿਗਤਤ ਿਿੁ ਗੁਣੀ ਤਨਧਾਨ ੁ॥ 

ਨਾਨਕ ਦਰਗਹ ਪਾਈਐ ਮਾਨ ੁ॥੪॥੮੪॥੧੫੩॥ 
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ਥਾਨ ਪਤਵਤਰਾ ਮਾਨ ਪਤਵਤਰਾ ਪਤਵਤਰ ਸਨੁਨ ਕਹਨਹਾਰੇ ॥ 
 

ਸਾਰਗ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (1215-5) 

ਤਿਨੁ ਪਰਿ ਰਹਨ ੁਨ ਿਾਇ ਘਰੀ ॥ 

ਸਰਿ ਸੂਖ ਤਾਹੂ ਕੈ ਪੂਰਨ ਿਾ ਕੈ ਸੁਖੁ ਹੈ ਹਰੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਮਿੰਗਲ ਰੂਪ ਪਰਾਨ ਿੀਵਨ ਧਨ ਤਸਮਰਤ ਅਨਦ ਘਨਾ ॥ 

ਵਡ ਸਮਰਥੁ ਸਦਾ ਸਦ ਸਿੰਗੇ ਗੁਨ ਰਸਨਾ ਕਵਨ ਿਨਾ ॥੧॥ 

ਥਾਨ ਪਤਵਤਰਾ ਮਾਨ ਪਤਵਤਰਾ ਪਤਵਤਰ ਸੁਨਨ ਕਹਨਹਾਰ ੇ॥ 

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਤੇ ਿਵਨ ਪਤਵਤਰਾ ਿਾ ਮਤਹ ਸਿੰਤ ਤੁਮਹਾਰ ੇ॥੨॥੩੨॥੫੫॥ 
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ਥਾਲ ਤਵਤਚ ਤਤਿੰਤਨ ਵਸਤੂ ਪਈਓ ਸਤੁ ਸਿੰਤੋਖ ੁਵੀਚਾਰੋ ॥ 
 

ਮੁਿੰਦਾਵਣੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (1429-12) 

ਥਾਲ ਤਵਤਚ ਤਤਿੰਤਨ ਵਸਤ ੂਪਈਓ ਸਤ ੁਸਿੰਤੋਖੁ ਵੀਚਾਰੋ ॥ 

ਅਿੰਤਮਰਤ ਨਾਮੁ ਿਾਕੁਰ ਕਾ ਪਇਓ ਤਿਸ ਕਾ ਸਿਸ ੁਅਧਾਰੋ ॥ 

ਿੇ ਕੋ ਖਾਵ ੈਿੇ ਕ ੋਿੁਿੰਚੈ ਤਤਸ ਕਾ ਹੋਇ ਉਧਾਰ ੋ॥ 

ਏਹ ਵਸਤੁ ਤਿੀ ਨਹ ਿਾਈ ਤਨਤ ਤਨਤ ਰਖੁ ਉਤਰ ਧਾਰੋ ॥ 

ਤਮ ਸਿੰਸਾਰ ੁਚਰਨ ਲਤਗ ਤਰੀਐ ਸਿੁ ਨਾਨਕ ਿਰਹਮ ਪਸਾਰੋ ॥੧॥ 
 

  



 1580 

ਤਥਰੁ ਘਤਰ ਿਸੈਹੁ ਹਤਰ ਿਨ ਤਪਆਰੇ ॥ 
 

ਗਉਿੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (201-6) 

ਤਥਰੁ ਘਤਰ ਿੈਸਹੁ ਹਤਰ ਿਨ ਤਪਆਰੇ ॥ 

ਸਤਤਗੁਤਰ ਤੁਮਰੇ ਕਾਿ ਸਵਾਰ ੇ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਦੁਸਿ ਦੂਤ ਪਰਮੇਸਤਰ ਮਾਰੇ ॥ 

ਿਨ ਕੀ ਪੈਿ ਰਖੀ ਕਰਤਾਰੇ ॥੧॥ 

ਿਾਤਦਸਾਹ ਸਾਹ ਸਿ ਵਤਸ ਕਤਰ ਦੀਨ ੇ॥ 

ਅਿੰਤਮਰਤ ਨਾਮ ਮਹਾ ਰਸ ਪੀਨੇ ॥੨॥ 

ਤਨਰਿਉ ਹਇੋ ਿਿਹੁ ਿਗਵਾਨ ॥ 

ਸਾਧਸਿੰਗਤਤ ਤਮਤਲ ਕੀਨੋ ਦਾਨੁ ॥੩॥ 

ਸਰਤਣ ਪਰੇ ਪਰਿ ਅਿੰਤਰਿਾਮੀ ॥ 

ਨਾਨਕ ਓਿ ਪਕਰੀ ਪਰਿ ਸੁਆਮੀ ॥੪॥੧੦੮॥ 
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ਦਇਆ ਕਰਹ ੁਿਸਹੁ ਮਤਨ ਆਇ ॥ 
 

ਤਿਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (801-19) 

ਸੁਖ ਤਨਧਾਨ ਪਰੀਤਮ ਪਰਿ ਮੇਰੇ ॥ 

ਅਗਨਤ ਗੁਣ ਿਾਕੁਰ ਪਰਿ ਤੇਰ ੇ॥ 

ਮੋਤਹ ਅਨਾਥ ਤੁਮਰੀ ਸਰਣਾਈ ॥ 

ਕਤਰ ਤਕਰਪਾ ਹਤਰ ਚਰਨ ਤਧਆਈ ॥੧॥ 

ਦਇਆ ਕਰਹੁ ਿਸਹੁ ਮਤਨ ਆਇ ॥ 

ਮੋਤਹ ਤਨਰਗੁਨ ਲੀਿ ੈਲਤਿ ਲਾਇ ॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਪਰਿੁ ਤਚਤਤ ਆਵੈ ਤਾ ਕੈਸੀ ਿੀਿ ॥ 

ਹਤਰ ਸੇਵਕ ਨਾਹੀ ਿਮ ਪੀਿ ॥ 

ਸਰਿ ਦੂਖ ਹਤਰ ਤਸਮਰਤ ਨਸੇ ॥ 

ਿਾ ਕੈ ਸਿੰਤਗ ਸਦਾ ਪਰਿੁ ਿਸ ੈ॥੨॥ 

ਪਰਿ ਕਾ ਨਾਮੁ ਮਤਨ ਤਤਨ ਆਧਾਰੁ ॥ 

ਤਿਸਰਤ ਨਾਮੁ ਹਵੋਤ ਤਨੁ ਛਾਰੁ ॥ 

ਪਰਿ ਤਚਤਤ ਆਏ ਪੂਰਨ ਸਿ ਕਾਿ ॥ 

ਹਤਰ ਤਿਸਰਤ ਸਿ ਕਾ ਮੁਹਤਾਿ ॥੩॥ 

ਚਰਨ ਕਮਲ ਸਿੰਤਗ ਲਾਗੀ ਪਰੀਤਤ ॥ 

ਤਿਸਤਰ ਗਈ ਸਿ ਦੁਰਮਤਤ ਰੀਤਤ ॥ 

ਮਨ ਤਨ ਅਿੰਤਤਰ ਹਤਰ ਹਤਰ ਮਿੰਤ ॥ 

ਨਾਨਕ ਿਗਤਨ ਕੈ ਘਤਰ ਸਦਾ ਅਨਿੰਦ ॥੪॥੩॥ 
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ਦਇਆ ਮਇਆ ਕਤਰ ਪਰਾਨਪਤਤ ਮਰੋੇ ਮੋਤਹ ਅਨਾਥ ਸਰਤਣ ਪਰਿ ਤੋਰੀ ॥ 
 

ਗਉਿੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (208-13) 

ਦਇਆ ਮਇਆ ਕਤਰ ਪਰਾਨਪਤਤ ਮੋਰੇ ਮੋਤਹ ਅਨਾਥ ਸਰਤਣ ਪਰਿ ਤੋਰੀ ॥ 

ਅਿੰਧ ਕੂਪ ਮਤਹ ਹਾਥ ਦੇ ਰਾਖਹੁ ਕਛੂ ਤਸਆਨਪ ਉਕਤਤ ਨ ਮੋਰੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਕਰਨ ਕਰਾਵਨ ਸਿ ਤਕਛੁ ਤਮੁ ਹੀ ਤੁਮ ਸਮਰਥ ਨਾਹੀ ਅਨ ਹੋਰੀ ॥ 

ਤੁਮਰੀ ਗਤਤ ਤਮਤਤ ਤਮੁ ਹੀ ਿਾਨੀ ਸੇ ਸੇਵਕ ਤਿਨ ਿਾਗ ਮਥੋਰੀ ॥੧॥ 

ਅਪੁਨ ੇਸੇਵਕ ਸਿੰਤਗ ਤੁਮ ਪਰਿ ਰਾਤੇ ਓਤਤ ਪੋਤਤ ਿਗਤਨ ਸਿੰਤਗ ਿੋਰੀ ॥ 

ਤਪਰਉ ਤਪਰਉ ਨਾਮੁ ਤੇਰਾ ਦਰਸਨ ੁਚਾਹੈ ਿਸੈੇ ਤਦਰਸਤਿ ਓਹ ਚਿੰਦ ਚਕੋਰੀ ॥੨॥ 

ਰਾਮ ਸਿੰਤ ਮਤਹ ਿੇਦੁ ਤਕਛੁ ਨਾਹੀ ਏਕੁ ਿਨੁ ਕਈ ਮਤਹ ਲਾਖ ਕਰੋਰੀ ॥ 

ਿਾ ਕੈ ਹੀਐ ਪਰਗਿੁ ਪਰਿੁ ਹੋਆ ਅਨਤਦਨ ੁਕੀਰਤਨ ੁਰਸਨ ਰਮੋਰੀ ॥੩॥ 

ਤੁਮ ਸਮਰਥ ਅਪਾਰ ਅਤਤ ਊਚੇ ਸੁਖਦਾਤੇ ਪਰਿ ਪਰਾਨ ਅਧੋਰੀ ॥ 

ਨਾਨਕ ਕਉ ਪਰਿ ਕੀਿ ੈਤਕਰਪਾ ਉਨ ਸਿੰਤਨ ਕੈ ਸਿੰਤਗ ਸਿੰਗੋਰੀ ॥੪॥੧੩॥੧੩੪॥ 
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ਦਸ ਤਮਰਗੀ ਸਹਿ ੇਿਿੰਤਧ ਆਨੀ ॥ 
 

ਿੈਰਉ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (1136-13) 

ਦਸ ਤਮਰਗੀ ਸਹਿੇ ਿਿੰਤਧ ਆਨੀ ॥ 

ਪਾਂਚ ਤਮਰਗ ਿੇਧੇ ਤਸਵ ਕੀ ਿਾਨੀ ॥੧॥ 

ਸਿੰਤਸਿੰਤਗ ਲ ੇਚਤਿਓ ਤਸਕਾਰ ॥ 

ਤਮਰਗ ਪਕਰ ੇਤਿਨ ੁਘੋਰ ਹਥੀਆਰ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਆਖੇਰ ਤਿਰਤਤ ਿਾਹਤਰ ਆਇਓ ਧਾਇ ॥ 

ਅਹੇਰਾ ਪਾਇਓ ਘਰ ਕੈ ਗਾਂਇ ॥੨॥ 

ਤਮਰਗ ਪਕਰ ੇਘਤਰ ਆਣ ੇਹਾਤਿ ॥ 

ਚੁਖ ਚੁਖ ਲੇ ਗਏ ਿਾਂਢੇ ਿਾਤਿ ॥੩॥ 

ਏਹੁ ਅਹੇਰਾ ਕੀਨ ੋਦਾਨ ੁ॥ 

ਨਾਨਕ ਕੈ ਘਤਰ ਕੇਵਲ ਨਾਮੁ ॥੪॥੪॥ 
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ਦਹ ਤਦਸ ਛਤਰ ਮੇਘ ਘਿਾ ਘਿ ਦਾਮਤਨ ਚਮਤਕ ਡਰਾਇਓ ॥ 
 

ਰਾਗੁ ਸਰੋਤਿ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (624-7) 

ਦਹ ਤਦਸ ਛਤਰ ਮੇਘ ਘਿਾ ਘਿ ਦਾਮਤਨ ਚਮਤਕ ਡਰਾਇਓ ॥ 

ਸੇਿ ਇਕੇਲੀ ਨੀਦ ਨਹ ੁਨਨੈਹ ਤਪਰੁ ਪਰਦਤੇਸ ਤਸਧਾਇਓ ॥੧॥ 

ਹੁਤਣ ਨਹੀ ਸਿੰਦੇਸਰੋ ਮਾਇਓ ॥ 

ਏਕ ਕੋਸਰੋ ਤਸਤਧ ਕਰਤ ਲਾਲੁ ਤਿ ਚਤੁਰ ਪਾਤਰ ੋਆਇਓ ॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਤਕਉ ਤਿਸਰ ੈਇਹੁ ਲਾਲ ੁਤਪਆਰੋ ਸਰਿ ਗੁਣਾ ਸੁਖਦਾਇਓ ॥ 

ਮਿੰਦਤਰ ਚਤਰ ਕੈ ਪਿੰਥ ੁਤਨਹਾਰਉ ਨੈਨ ਨੀਤਰ ਿਤਰ ਆਇਓ ॥੨॥ 

ਹਉ ਹਉ ਿੀਤਤ ਿਇਓ ਹੈ ਿੀਚੋ ਸੁਨਤ ਦੇਤਸ ਤਨਕਿਾਇਓ ॥ 

ਿਾਂਿੀਰੀ ਕੇ ਪਾਤ ਪਰਦੋ ਤਿਨੁ ਪੇਖੇ ਦੂਰਾਇਓ ॥੩॥ 

ਿਇਓ ਤਕਰਪਾਲੁ ਸਰਿ ਕੋ ਿਾਕੁਰੁ ਸਗਰੋ ਦੂਖੁ ਤਮਿਾਇਓ ॥ 

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਹਉਮੈ ਿੀਤਤ ਗੁਤਰ ਖੋਈ ਤਉ ਦਇਆਰ ੁਿੀਿਲ ੋਪਾਇਓ ॥੪॥ 

ਸਿੁ ਰਤਹਓ ਅਿੰਦੇਸਰ ੋਮਾਇਓ ॥ 

ਿੋ ਚਾਹਤ ਸ ੋਗੁਰੂ ਤਮਲਾਇਓ ॥ 

ਸਰਿ ਗੁਨਾ ਤਨਤਧ ਰਾਇਓ ॥ ਰਹਾਉ ਦੂਿਾ ॥੧੧॥੬੧॥ 
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ਦਯ ਗੁਸਾਈ ਮੀਤੁਲਾ ਤੂਿੰ ਸਿੰਤਗ ਹਮਾਰ ੈਿਾਸੁ ਿੀਉ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
 

ਰਾਗੁ ਗਉਿੀ ਿੈਰਾਗਤਣ ਮਹਲਾ ੫  (203-5) 

ਦਯ ਗੁਸਾਈ ਮੀਤੁਲਾ ਤੂਿੰ ਸਿੰਤਗ ਹਮਾਰ ੈਿਾਸੁ ਿੀਉ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਤੁਝ ਤਿਨ ੁਘਰੀ ਨ ਿੀਵਨਾ ਤਧਰਗੁ ਰਹਣਾ ਸਿੰਸਾਤਰ ॥ 

ਿੀਅ ਪਰਾਣ ਸੁਖਦਾਤਤਆ ਤਨਮਖ ਤਨਮਖ ਿਤਲਹਾਤਰ ਿੀ ॥੧॥ 

ਹਸਤ ਅਲਿੰਿਨ ੁਦੇਹੁ ਪਰਿ ਗਰਤਹੁ ਉਧਰੁ ਗੋਪਾਲ ॥ 

ਮੋਤਹ ਤਨਰਗੁਨ ਮਤਤ ਥੋਰੀਆ ਤੂਿੰ ਸਦ ਹੀ ਦੀਨ ਦਇਆਲ ॥੨॥ 

ਤਕਆ ਸੁਖ ਤੇਰੇ ਸਿੰਮਲਾ ਕਵਨ ਤਿਧੀ ਿੀਚਾਰ ॥ 

ਸਰਤਣ ਸਮਾਈ ਦਾਸ ਤਹਤ ਊਚੇ ਅਗਮ ਅਪਾਰ ॥੩॥ 

ਸਗਲ ਪਦਾਰਥ ਅਸਿ ਤਸਤਧ ਨਾਮ ਮਹਾ ਰਸ ਮਾਤਹ ॥ 

ਸੁਪਰਸਿੰਨ ਿਏ ਕੇਸਵਾ ਸੇ ਿਨ ਹਤਰ ਗੁਣ ਗਾਤਹ ॥੪॥ 

ਮਾਤ ਤਪਤਾ ਸੁਤ ਿਿੰਧਪੋ ਤੂਿੰ ਮੇਰ ੇਪਰਾਣ ਅਧਾਰ ॥ 

ਸਾਧਸਿੰਤਗ ਨਾਨਕੁ ਿਿ ੈਤਿਖੁ ਤਤਰਆ ਸਿੰਸਾਰ ੁ॥੫॥੧॥੧੧੬॥ 
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ਦਰਸ ਤੇਰੇ ਕੀ ਤਪਆਸ ਮਤਨ ਲਾਗੀ ॥ 
 

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (389-13) 

ਚਰਨ ਕਮਲ ਕੀ ਆਸ ਤਪਆਰੇ ॥ 

ਿਮਕਿੰਕਰ ਨਤਸ ਗਏ ਤਵਚਾਰੇ ॥੧॥ 

ਤੂ ਤਚਤਤ ਆਵਤਹ ਤੇਰੀ ਮਇਆ ॥ 

ਤਸਮਰਤ ਨਾਮ ਸਗਲ ਰਗੋ ਖਇਆ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਅਤਨਕ ਦੂਖ ਦੇਵਤਹ ਅਵਰਾ ਕਉ ॥ 

ਪਹੁਤਚ ਨ ਸਾਕਤਹ ਿਨ ਤੇਰ ੇਕਉ ॥੨॥ 

ਦਰਸ ਤੇਰ ੇਕੀ ਤਪਆਸ ਮਤਨ ਲਾਗੀ ॥ 

ਸਹਿ ਅਨਿੰਦ ਿਸੈ ਿਰੈਾਗੀ ॥੩॥ 

ਨਾਨਕ ਕੀ ਅਰਦਾਤਸ ਸੁਣੀਿ ੈ॥ 

ਕੇਵਲ ਨਾਮੁ ਤਰਦ ੇਮਤਹ ਦੀਿੈ ॥੪॥੨੬॥੭੭॥ 
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ਦਰਸ ਤਪਆਸ ਮਰੇੋ ਮਨ ੁਮੋਤਹਓ ਹਤਰ ਪਿੰਖ ਲਗਾਇ ਤਮਲੀਿੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
 

ਮਲਾਰ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (1269-17) 

ਮਨ ਮੇਰ ੇਹਤਰ ਕੇ ਚਰਨ ਰਵੀਿ ੈ॥ 

ਦਰਸ ਤਪਆਸ ਮੇਰੋ ਮਨ ੁਮੋਤਹਓ ਹਤਰ ਪਿੰਖ ਲਗਾਇ ਤਮਲੀਿ ੈ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਖੋਿਤ ਖੋਿਤ ਮਾਰਗੁ ਪਾਇਓ ਸਾਧੂ ਸੇਵ ਕਰੀਿੈ ॥ 

ਧਾਤਰ ਅਨੁਗਰਹੁ ਸੁਆਮੀ ਮੇਰੇ ਨਾਮੁ ਮਹਾ ਰਸੁ ਪੀਿ ੈ॥੧॥ 

ਤਰਾਤਹ ਤਰਾਤਹ ਕਤਰ ਸਰਨੀ ਆਏ ਿਲਤਉ ਤਕਰਪਾ ਕੀਿ ੈ॥ 

ਕਰੁ ਗਤਹ ਲੇਹੁ ਦਾਸ ਅਪਨੁ ੇਕਉ ਨਾਨਕ ਅਪੁਨੋ ਕੀਿ ੈ॥੨॥੧੩॥੧੭॥ 
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ਦਰਸਨ ਕਉ ਲੋਚ ੈਸਿੁ ਕੋਈ ॥ 
 

ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (745-1) 

ਦਰਸਨ ਕਉ ਲੋਚੈ ਸਿੁ ਕੋਈ ॥ 

ਪੂਰ ੈਿਾਤਗ ਪਰਾਪਤਤ ਹੋਈ ॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਤਸਆਮ ਸੁਿੰਦਰ ਤਤਿ ਨੀਦ ਤਕਉ ਆਈ ॥ 

ਮਹਾ ਮੋਹਨੀ ਦੂਤਾ ਲਾਈ ॥੧॥ 

ਪਰੇਮ ਤਿਛੋਹਾ ਕਰਤ ਕਸਾਈ ॥ 

ਤਨਰਦੈ ਿਿੰਤ ੁਤਤਸੁ ਦਇਆ ਨ ਪਾਈ ॥੨॥ 

ਅਤਨਕ ਿਨਮ ਿੀਤੀਅਨ ਿਰਮਾਈ ॥ 

ਘਤਰ ਵਾਸ ੁਨ ਦੇਵ ੈਦੁਤਰ ਮਾਈ ॥੩॥ 

ਤਦਨੁ ਰਤੈਨ ਅਪਨਾ ਕੀਆ ਪਾਈ ॥ 

ਤਕਸੁ ਦੋਸੁ ਨ ਦੀਿੈ ਤਕਰਤ ੁਿਵਾਈ ॥੪॥ 

ਸੁਤਣ ਸਾਿਨ ਸਿੰਤ ਿਨ ਿਾਈ ॥ 

ਚਰਣ ਸਰਣ ਨਾਨਕ ਗਤਤ ਪਾਈ ॥੫॥੩੪॥੪੦॥ 
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ਦਰਸਨ ਨਾਮ ਕਉ ਮਨ ੁਆਛ ੈ॥ 
 

ਦੇਵਗਿੰਧਾਰੀ ੫ ॥ (533-17) 

ਦਰਸਨ ਨਾਮ ਕਉ ਮਨੁ ਆਛੈ ॥ 

ਿਰਤਮ ਆਇਓ ਹੈ ਸਗਲ ਥਾਨ ਰੇ ਆਤਹ ਪਤਰਓ ਸਿੰਤ ਪਾਛੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਤਕਸੁ ਹਉ ਸਵੇੀ ਤਕਸੁ ਆਰਾਧੀ ਿੋ ਤਦਸਿ ੈਸ ੋਗਾਛੈ ॥ 

ਸਾਧਸਿੰਗਤਤ ਕੀ ਸਰਨੀ ਪਰੀਐ ਚਰਣ ਰੇਨੁ ਮਨ ੁਿਾਛ ੈ॥੧॥ 

ਿੁਗਤਤ ਨ ਿਾਨਾ ਗੁਨ ੁਨਹੀ ਕਈੋ ਮਹਾ ਦੁਤਰ ੁਮਾਇ ਆਛ ੈ॥ 

ਆਇ ਪਇਓ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਚਰਨੀ ਤਉ ਉਤਰੀ ਸਗਲ ਦੁਰਾਛੈ ॥੨॥੨॥੨੮॥ 
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ਦਰਸਨ ਤਪਆਸ ਿਹੁਤੁ ਮਤਨ ਮਰੇੈ ਨਾਨਕ ਦਰਸ ਤਨਹਾਲ ॥ 
 

ਨਿ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (980-1) 

ਹਉ ਵਾਤਰ ਵਾਤਰ ਿਾਉ ਗੁਰ ਗੋਪਾਲ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਮੋਤਹ ਤਨਰਗੁਨ ਤੁਮ ਪੂਰਨ ਦਾਤੇ ਦੀਨਾ ਨਾਥ ਦਇਆਲ ॥੧॥ 

ਊਿਤ ਿੈਿਤ ਸੋਵਤ ਿਾਗਤ ਿੀਅ ਪਰਾਨ ਧਨ ਮਾਲ ॥੨॥ 

ਦਰਸਨ ਤਪਆਸ ਿਹੁਤੁ ਮਤਨ ਮੇਰ ੈਨਾਨਕ ਦਰਸ ਤਨਹਾਲ ॥੩॥੮॥੯॥ 
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ਦਰਸਨ ਤਪਆਸ ਲੋਚਨ ਤਾਰ ਲਾਗੀ ॥ 
 

ਕਦੇਾਰਾ ਮਹਲਾ ੫ ਘਰੁ ੨  (1119-4) 

ਮਾਈ ਸਿੰਤਸਿੰਤਗ ਿਾਗੀ ॥ 

ਤਪਰਅ ਰਿੰਗ ਦੇਖ ੈਿਪਤੀ ਨਾਮੁ ਤਨਧਾਨੀ ॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਦਰਸਨ ਤਪਆਸ ਲੋਚਨ ਤਾਰ ਲਾਗੀ ॥ 

ਤਿਸਰੀ ਤਤਆਸ ਤਿਡਾਨੀ ॥੧॥ 

ਅਿ ਗੁਰੁ ਪਾਇਓ ਹੈ ਸਹਿ ਸਖੁਦਾਇਕ ਦਰਸਨੁ ਪੇਖਤ ਮਨੁ ਲਪਿਾਨੀ ॥ 

ਦੇਤਖ ਦਮੋਦਰ ਰਹਸ ੁਮਤਨ ਉਪਤਿਓ ਨਾਨਕ ਤਪਰਅ ਅਿੰਤਮਰਤ ਿਾਨੀ ॥੨॥੧॥ 
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ਦਰਸਨੁ ਹਤਰ ਦੇਖਣ ਕੈ ਤਾਈ ॥ 
 

ਰਾਗੁ ਸੂਹੀ ਅਸਿਪਦੀਆ ਮਹਲਾ ੪ ਘਰੁ ੨  (757-10) 

ਕੋਈ ਆਤਣ ਤਮਲਾਵੈ ਮੇਰਾ ਪਰੀਤਮੁ ਤਪਆਰਾ ਹਉ ਤਤਸ ੁਪਤਹ ਆਪੁ ਵੇਚਾਈ ॥੧॥ 

ਦਰਸਨੁ ਹਤਰ ਦੇਖਣ ਕੈ ਤਾਈ ॥ 

ਤਿਪਾ ਕਰਤਹ ਤਾ ਸਤਤਗੁਰੁ ਮੇਲਤਹ ਹਤਰ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਤਧਆਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਿੇ ਸੁਖੁ ਦਤੇਹ ਤ ਤੁਝਤਹ ਅਰਾਧੀ ਦੁਤਖ ਿੀ ਤੁਝ ੈਤਧਆਈ ॥੨॥ 

ਿੇ ਿੁਖ ਦੇਤਹ ਤ ਇਤ ਹੀ ਰਾਿਾ ਦੁਖ ਤਵਤਚ ਸੂਖ ਮਨਾਈ ॥੩॥ 

ਤਨੁ ਮਨੁ ਕਾਤਿ ਕਾਤਿ ਸਿੁ ਅਰਪੀ ਤਵਤਚ ਅਗਨੀ ਆਪੁ ਿਲਾਈ ॥੪॥ 

ਪਖਾ ਫੇਰੀ ਪਾਣੀ ਢਵੋਾ ਿੋ ਦਵੇਤਹ ਸੋ ਖਾਈ ॥੫॥ 

ਨਾਨਕੁ ਗਰੀਿੁ ਢਤਹ ਪਇਆ ਦੁਆਰ ੈਹਤਰ ਮੇਤਲ ਲੈਹੁ ਵਤਡਆਈ ॥੬॥ 
 

  



 1593 

 

ਦਰਮਾਦੇ ਿਾਢ ੇਦਰਿਾਤਰ ॥ 
 

ਤਿਲਾਵਲੁ ਕਿੀਰ ਿੀਉ (856-16) 

ਦਰਮਾਦੇ ਿਾਢ ੇਦਰਿਾਤਰ ॥ 

ਤੁਝ ਤਿਨ ੁਸੁਰਤਤ ਕਰ ੈਕ ੋਮੇਰੀ ਦਰਸਨ ੁਦੀਿੈ ਖੋਤਲਿ੍ਹਹ ਤਕਵਾਰ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਤੁਮ ਧਨ ਧਨੀ ਉਦਾਰ ਤਤਆਗੀ ਸਰਵਨਨਹ ਸੁਨੀਅਤੁ ਸੁਿਸੁ ਤੁਮਹਾਰ ॥ 

ਮਾਗਉ ਕਾਤਹ ਰਿੰਕ ਸਿ ਦੇਖਉ ਤੁਮਹ ਹੀ ਤੇ ਮੇਰ ੋਤਨਸਤਾਰ ੁ॥੧॥ 

ਿਦੈੇਉ ਨਾਮਾ ਤਿਪ ਸੁਦਾਮਾ ਤਤਨ ਕਉ ਤਿਪਾ ਿਈ ਹੈ ਅਪਾਰ ॥ 

ਕਤਹ ਕਿੀਰ ਤੁਮ ਸਿੰਮਰਥ ਦਾਤੇ ਚਾਤਰ ਪਦਾਰਥ ਦੇਤ ਨ ਿਾਰ ॥੨॥੭॥ 
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ਦਰਸਨੁ ਦੇਤਖ ਿੀਵਾ ਗੁਰ ਤੇਰਾ ॥ 
 

ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (742-1) 

ਦਰਸਨੁ ਦਤੇਖ ਿੀਵਾ ਗੁਰ ਤੇਰਾ ॥ 

ਪੂਰਨ ਕਰਮੁ ਹੋਇ ਪਰਿ ਮੇਰਾ ॥੧॥ 

ਇਹ ਿੇਨਿੰਤੀ ਸਤੁਣ ਪਰਿ ਮੇਰੇ ॥ 

ਦੇਤਹ ਨਾਮੁ ਕਤਰ ਅਪਣ ੇਚੇਰੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਅਪਣੀ ਸਰਤਣ ਰਾਖੁ ਪਰਿ ਦਾਤੇ ॥ 

ਗੁਰ ਪਰਸਾਤਦ ਤਕਨ ੈਤਵਰਲੈ ਿਾਤੇ ॥੨॥ 

ਸੁਨਹੁ ਤਿਨਉ ਪਰਿ ਮੇਰ ੇਮੀਤਾ ॥ 

ਚਰਣ ਕਮਲ ਵਸਤਹ ਮੇਰ ੈਚੀਤਾ ॥੩॥ 

ਨਾਨਕ ੁਏਕ ਕਰ ੈਅਰਦਾਤਸ ॥ 

ਤਵਸਰ ੁਨਾਹੀ ਪੂਰਨ ਗੁਣਤਾਤਸ ॥੪॥੧੮॥੨੪॥ 
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ਦਰਸਨੁ ਦੇਖਤ ਦੋਖ ਨਸ ੇ॥ 
 

ਤਿਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (826-2) 

ਦਰਸਨੁ ਦੇਖਤ ਦੋਖ ਨਸੇ ॥ 

ਕਿਹੁ ਨ ਹੋਵਹੁ ਤਦਰਸਤਿ ਅਗੋਚਰ ਿੀਅ ਕ ੈਸਿੰਤਗ ਿਸ ੇ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਪਰੀਤਮ ਪਰਾਨ ਅਧਾਰ ਸੁਆਮੀ ॥ 

ਪੂਤਰ ਰਹ ੇਪਰਿ ਅਿੰਤਰਿਾਮੀ ॥੧॥ 

ਤਕਆ ਗੁਣ ਤੇਰੇ ਸਾਤਰ ਸਮਹਾਰੀ ॥ 

ਸਾਤਸ ਸਾਤਸ ਪਰਿ ਤੁਝਤਹ ਤਚਤਾਰੀ ॥੨॥ 

ਤਕਰਪਾ ਤਨਤਧ ਪਰਿ ਦੀਨ ਦਇਆਲਾ ॥ 

ਿੀਅ ਿਿੰਤ ਕੀ ਕਰਹੁ ਪਰਤਤਪਾਲਾ ॥੩॥ 

ਆਿ ਪਹਰ ਤੇਰਾ ਨਾਮੁ ਿਨੁ ਿਾਪ ੇ॥ 

ਨਾਨਕ ਪਰੀਤਤ ਲਾਈ ਪਰਤਿ ਆਪੇ ॥੪॥੨੩॥੧੦੯॥ 
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ਦਰਸਨੁ ਪੇਖਤ ਮ ੈਿੀਓ ॥ 
 

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (382-14) 

ਅਿੰਤਮਰਤ ੁਨਾਮੁ ਤੁਮਹਾਰਾ ਿਾਕੁਰ ਏਹੁ ਮਹਾ ਰਸੁ ਿਨਤਹ ਪੀਓ ॥ 

ਿਨਮ ਿਨਮ ਚੂਕੇ ਿੈ ਿਾਰ ੇਦੁਰਤੁ ਤਿਨਾਤਸਓ ਿਰਮੁ ਿੀਓ ॥੧॥ 

ਦਰਸਨੁ ਪੇਖਤ ਮ ੈਿੀਓ ॥ 

ਸੁਤਨ ਕਤਰ ਿਚਨ ਤਮੁਹਾਰ ੇਸਤਤਗੁਰ ਮਨੁ ਤਨੁ ਮੇਰਾ ਿਾਰ ੁਥੀਓ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਤੁਮਹਰੀ ਤਿਪਾ ਤੇ ਿਇਓ ਸਾਧਸਿੰਗੁ ਏਹੁ ਕਾਿੁ ਤੁਮਹ ਆਤਪ ਕੀਓ ॥ 

ਤਦਿੁ ਕਤਰ ਚਰਣ ਗਹੇ ਪਰਿ ਤਮੁਹਰੇ ਸਹਿੇ ਤਿਤਖਆ ਿਈ ਖੀਓ ॥੨॥ 

ਸੁਖ ਤਨਧਾਨ ਨਾਮੁ ਪਰਿ ਤੁਮਰਾ ਏਹੁ ਅਤਿਨਾਸੀ ਮਿੰਤੁ ਲੀਓ ॥ 

ਕਤਰ ਤਕਰਪਾ ਮੋਤਹ ਸਤਤਗੁਤਰ ਦੀਨਾ ਤਾਪੁ ਸਿੰਤਾਪੁ ਮੇਰਾ ਿੈਰੁ ਗੀਓ ॥੩॥ 

ਧਿੰਨੁ ਸੁ ਮਾਣਸ ਦੇਹੀ ਪਾਈ ਤਿਤੁ ਪਰਤਿ ਅਪਨੈ ਮੇਤਲ ਲੀਓ ॥ 

ਧਿੰਨੁ ਸੁ ਕਤਲਿੁਗੁ ਸਾਧਸਿੰਤਗ ਕੀਰਤਨੁ ਗਾਈਐ ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਅਧਾਰੁ ਹੀਓ ॥੪॥੮॥੪੭॥ 
 
  



 1597 

ਦਰਸਨੁ ਮਾਗਉ ਦੇਤਹ ਤਪਆਰੇ ॥ 
 

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (386-15) 

ਤਿਸੁ ਨੀਚ ਕਉ ਕੋਈ ਨ ਿਾਨ ੈ॥ 

ਨਾਮੁ ਿਪਤ ਉਹੁ ਚਹੁ ਕੁਿੰਿ ਮਾਨੈ ॥੧॥ 

ਦਰਸਨੁ ਮਾਗਉ ਦੇਤਹ ਤਪਆਰੇ ॥ 

ਤੁਮਰੀ ਸੇਵਾ ਕਉਨ ਕਉਨ ਨ ਤਾਰੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਿਾ ਕੈ ਤਨਕਤਿ ਨ ਆਵ ੈਕੋਈ ॥ 

ਸਗਲ ਤਸਰਸਤਿ ਉਆ ਕ ੇਚਰਨ ਮਤਲ ਧੋਈ ॥੨॥ 

ਿੋ ਪਰਾਨੀ ਕਾਹੂ ਨ ਆਵਤ ਕਾਮ ॥ 

ਸਿੰਤ ਪਰਸਾਤਦ ਤਾ ਕੋ ਿਪੀਐ ਨਾਮ ॥੩॥ 

ਸਾਧਸਿੰਤਗ ਮਨ ਸਵੋਤ ਿਾਗੇ ॥ 

ਤਿ ਪਰਿ ਨਾਨਕ ਮੀਿ ੇਲਾਗੇ ॥੪॥੧੨॥੬੩॥ 
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ਦਰਗਹ ਮੁਕਤਤ ਕਰੇ ਕਤਰ ਤਕਰਪਾ ਿਖਸ ੇਅਵਗੁਣ ਕੀਨਾ ਹੇ ॥ 
 

ਮਾਰੂ ਮਹਲਾ ੧ ॥ (1027-15) 

ਹਤਰ ਸਾ ਮੀਤੁ ਨਾਹੀ ਮ ੈਕੋਈ ॥ 

ਤਿਤਨ ਤਨੁ ਮਨ ੁਦੀਆ ਸੁਰਤਤ ਸਮੋਈ ॥ 

ਸਰਿ ਿੀਆ ਪਰਤਤਪਾਤਲ ਸਮਾਲੇ ਸੋ ਅਮਤਤਰ ਦਾਨਾ ਿੀਨਾ ਹ ੇ॥੧॥ 

ਗੁਰੁ ਸਰਵਰੁ ਹਮ ਹਿੰਸ ਤਪਆਰੇ ॥ 

ਸਾਗਰ ਮਤਹ ਰਤਨ ਲਾਲ ਿਹੁ ਸਾਰੇ ॥ 

ਮੋਤੀ ਮਾਣਕ ਹੀਰਾ ਹਤਰ ਿਸ ੁਗਾਵਤ ਮਨ ੁਤਨ ੁਿੀਨਾ ਹੇ ॥੨॥ 

ਹਤਰ ਅਗਮ ਅਗਾਹੁ ਅਗਾਤਧ ਤਨਰਾਲਾ ॥ 

ਹਤਰ ਅਿੰਤੁ ਨ ਪਾਈਐ ਗੁਰ ਗੋਪਾਲਾ ॥ 

ਸਤਤਗੁਰ ਮਤਤ ਤਾਰ ੇਤਾਰਣਹਾਰਾ ਮੇਤਲ ਲਏ ਰਿੰਤਗ ਲੀਨਾ ਹੇ ॥੩॥ 

ਸਤਤਗੁਰ ਿਾਝਹ ੁਮੁਕਤਤ ਤਕਨਹੇੀ ॥ 

ਓਹੁ ਆਤਦ ਿੁਗਾਦੀ ਰਾਮ ਸਨਹੇੀ ॥ 

ਦਰਗਹ ਮੁਕਤਤ ਕਰੇ ਕਤਰ ਤਕਰਪਾ ਿਖਸੇ ਅਵਗੁਣ ਕੀਨਾ ਹੇ ॥੪॥ 

ਸਤਤਗੁਰੁ ਦਾਤਾ ਮੁਕਤਤ ਕਰਾਏ ॥ 

ਸਤਿ ਰੋਗ ਗਵਾਏ ਅਿੰਤਮਰਤ ਰਸੁ ਪਾਏ ॥ 

ਿਮੁ ਿਾਗਾਤਤ ਨਾਹੀ ਕਰੁ ਲਾਗ ੈਤਿਸੁ ਅਗਤਨ ਿੁਝੀ ਿਰੁ ਸੀਨਾ ਹੇ ॥੫॥ 

ਕਾਇਆ ਹਿੰਸ ਪਰੀਤਤ ਿਹੁ ਧਾਰੀ ॥ 

ਓਹੁ ਿੋਗੀ ਪੁਰਖੁ ਓਹ ਸੁਿੰਦਤਰ ਨਾਰੀ ॥ 

ਅਤਹਤਨਤਸ ਿੋਗ ੈਚੋਿ ਤਿਨੋਦੀ ਉਤਿ ਚਲਤੈ ਮਤਾ ਨ ਕੀਨਾ ਹੇ ॥੬॥ 

ਤਸਰਸਤਿ ਉਪਾਇ ਰਹੇ ਪਰਿ ਛਾਿ ੈ॥ 

ਪਉਣ ਪਾਣੀ ਿੈਸਿੰਤਰੁ ਗਾਿ ੈ॥ 

ਮਨੂਆ ਡਲੋੈ ਦੂਤ ਸਿੰਗਤਤ ਤਮਤਲ ਸ ੋਪਾਏ ਿੋ ਤਕਛੁ ਕੀਨਾ ਹ ੇ॥੭॥ 

ਨਾਮੁ ਤਵਸਾਤਰ ਦੋਖ ਦੁਖ ਸਹੀਐ ॥ 

ਹੁਕਮੁ ਿਇਆ ਚਲਣਾ ਤਕਉ ਰਹੀਐ ॥ 

ਨਰਕ ਕੂਪ ਮਤਹ ਗੋਤੇ ਖਾਵੈ ਤਿਉ ਿਲ ਤੇ ਿਾਹਤਰ ਮੀਨਾ ਹੇ ॥੮॥ 

ਚਉਰਾਸੀਹ ਨਰਕ ਸਾਕਤੁ ਿਗੋਾਈਐ ॥ 

ਿਸੈਾ ਕੀਚੈ ਤੈਸੋ ਪਾਈਐ ॥ 

ਸਤਤਗੁਰ ਿਾਝਹ ੁਮੁਕਤਤ ਨ ਹਈੋ ਤਕਰਤਤ ਿਾਧਾ ਗਰਤਸ ਦੀਨਾ ਹੇ ॥੯॥ 



 1599 

ਖਿੰਡੇ ਧਾਰ ਗਲੀ ਅਤਤ ਿੀਿੀ ॥ 

ਲੇਖਾ ਲੀਿ ੈਤਤਲ ਤਿਉ ਪੀਿੀ ॥ 

ਮਾਤ ਤਪਤਾ ਕਲਤਰ ਸੁਤ ਿੇਲੀ ਨਾਹੀ ਤਿਨੁ ਹਤਰ ਰਸ ਮੁਕਤਤ ਨ ਕੀਨਾ ਹੇ ॥੧੦॥ 

ਮੀਤ ਸਖੇ ਕੇਤੇ ਿਗ ਮਾਹੀ ॥ 

ਤਿਨੁ ਗੁਰ ਪਰਮੇਸਰ ਕੋਈ ਨਾਹੀ ॥ 

ਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤਤ ਪਰਾਇਤਣ ਅਨਤਦਨੁ ਕੀਰਤਨ ੁਕੀਨਾ ਹ ੇ॥੧੧॥ 

ਕੂਿੁ ਛੋਤਡ ਸਾਚੇ ਕਉ ਧਾਵਹੁ ॥ 

ਿੋ ਇਛਹੁ ਸੋਈ ਫਲੁ ਪਾਵਹੁ ॥ 

ਸਾਚ ਵਖਰ ਕੇ ਵਾਪਾਰੀ ਤਵਰਲੇ ਲੈ ਲਾਹਾ ਸਉਦਾ ਕੀਨਾ ਹੇ ॥੧੨॥ 

ਹਤਰ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਵਖਰੁ ਲੈ ਚਲਹੁ ॥ 

ਦਰਸਨੁ ਪਾਵਹੁ ਸਹਤਿ ਮਹਲਹੁ ॥ 

ਗੁਰਮੁਤਖ ਖੋਤਿ ਲਹਤਹ ਿਨ ਪਰੂੇ ਇਉ ਸਮਦਰਸੀ ਚੀਨਾ ਹੇ ॥੧੩॥ 

ਪਰਿ ਿੇਅਿੰਤ ਗੁਰਮਤਤ ਕ ੋਪਾਵਤਹ ॥ 

ਗੁਰ ਕੈ ਸਿਤਦ ਮਨ ਕਉ ਸਮਝਾਵਤਹ ॥ 

ਸਤਤਗੁਰ ਕੀ ਿਾਣੀ ਸਤਤ ਸਤਤ ਕਤਰ ਮਾਨਹ ੁਇਉ ਆਤਮ ਰਾਮੈ ਲੀਨਾ ਹ ੇ॥੧੪॥ 

ਨਾਰਦ ਸਾਰਦ ਸਵੇਕ ਤੇਰੇ ॥ 

ਤਤਰਿਵਤਣ ਸੇਵਕ ਵਡਹੁ ਵਡੇਰੇ ॥ 

ਸਿ ਤੇਰੀ ਕੁਦਰਤਤ ਤੂ ਤਸਤਰ ਤਸਤਰ ਦਾਤਾ ਸਿੁ ਤੇਰ ੋਕਾਰਣੁ ਕੀਨਾ ਹ ੇ॥੧੫॥ 

ਇਤਕ ਦਤਰ ਸੇਵਤਹ ਦਰਦੁ ਵਞਾਏ ॥ 

ਓਇ ਦਰਗਹ ਪੈਧੇ ਸਤਤਗੁਰੂ ਛਡਾਏ ॥ 

ਹਉਮੈ ਿਿੰਧਨ ਸਤਤਗੁਤਰ ਤੋਿੇ ਤਚਤੁ ਚਿੰਚਲੁ ਚਲਤਣ ਨ ਦੀਨਾ ਹ ੇ॥੧੬॥ 

ਸਤਤਗੁਰ ਤਮਲਹ ੁਚੀਨਹੁ ਤਿਤਧ ਸਾਈ ॥ 

ਤਿਤੁ ਪਰਿ ੁਪਾਵਹੁ ਗਣਤ ਨ ਕਾਈ ॥ 

ਹਉਮੈ ਮਾਤਰ ਕਰਹੁ ਗੁਰ ਸਵੇਾ ਿਨ ਨਾਨਕ ਹਤਰ ਰਿੰਤਗ ਿੀਨਾ ਹੇ ॥੧੭॥੨॥੮॥ 
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ਦਰਮਾਦੇ ਿਾਢ ੇਦਰਿਾਤਰ ॥ 
 

ਤਿਲਾਵਲੁ ਕਿੀਰ ਿੀਉ (856-16) 

ਦਰਮਾਦੇ ਿਾਢ ੇਦਰਿਾਤਰ ॥ 

ਤੁਝ ਤਿਨ ੁਸੁਰਤਤ ਕਰ ੈਕ ੋਮੇਰੀ ਦਰਸਨ ੁਦੀਿੈ ਖੋਤਲਿ੍ਹਹ ਤਕਵਾਰ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਤੁਮ ਧਨ ਧਨੀ ਉਦਾਰ ਤਤਆਗੀ ਸਰਵਨਨਹ ਸੁਨੀਅਤੁ ਸੁਿਸੁ ਤੁਮਹਾਰ ॥ 

ਮਾਗਉ ਕਾਤਹ ਰਿੰਕ ਸਿ ਦੇਖਉ ਤੁਮਹ ਹੀ ਤੇ ਮੇਰ ੋਤਨਸਤਾਰ ੁ॥੧॥ 

ਿਦੈੇਉ ਨਾਮਾ ਤਿਪ ਸੁਦਾਮਾ ਤਤਨ ਕਉ ਤਿਪਾ ਿਈ ਹੈ ਅਪਾਰ ॥ 

ਕਤਹ ਕਿੀਰ ਤੁਮ ਸਿੰਮਰਥ ਦਾਤੇ ਚਾਤਰ ਪਦਾਰਥ ਦੇਤ ਨ ਿਾਰ ॥੨॥੭॥ 
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ਿੈ ਕਉ ਿਉ ਪਤਿਆ ਤਸਮਰਤ ਹਤਰ ਨਾਮ ॥ 
 

ਿੈਰਉ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (1151-7) 

ਿੈ ਕਉ ਿਉ ਪਤਿਆ ਤਸਮਰਤ ਹਤਰ ਨਾਮ ॥ 

ਸਗਲ ਤਿਆਤਧ ਤਮਿੀ ਤਤਰਹੁ ਗੁਣ ਕੀ ਦਾਸ ਕੇ ਹੋਏ ਪੂਰਨ ਕਾਮ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਹਤਰ ਕੇ ਲੋਕ ਸਦਾ ਗੁਣ ਗਾਵਤਹ ਤਤਨ ਕਉ ਤਮਤਲਆ ਪੂਰਨ ਧਾਮ ॥ 

ਿਨ ਕਾ ਦਰਸ ੁਿਾਂਛੈ ਤਦਨ ਰਾਤੀ ਹੋਇ ਪੁਨੀਤ ਧਰਮ ਰਾਇ ਿਾਮ ॥੧॥ 

ਕਾਮ ਿੋਧ ਲੋਿ ਮਦ ਤਨਿੰਦਾ ਸਾਧਸਿੰਤਗ ਤਮਤਿਆ ਅਤਿਮਾਨ ॥ 

ਐਸੇ ਸਿੰਤ ਿੇਿਤਹ ਵਡਿਾਗੀ ਨਾਨਕ ਤਤਨ ਕੈ ਸਦ ਕੁਰਿਾਨ ॥੨॥੩੯॥੫੨॥ 
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ਦਾਸ ਤੇਰੇ ਕੀ ਿੇਨਤੀ ਤਰਦ ਕਤਰ ਪਰਗਾਸ ੁ॥ 
 

ਤਿਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (818-9) 

ਦਾਸ ਤੇਰੇ ਕੀ ਿਨੇਤੀ ਤਰਦ ਕਤਰ ਪਰਗਾਸੁ ॥ 

ਤੁਮਹਰੀ ਤਿਪਾ ਤੇ ਪਾਰਿਰਹਮ ਦਖੋਨ ਕੋ ਨਾਸ ੁ॥੧॥ 

ਚਰਨ ਕਮਲ ਕਾ ਆਸਰਾ ਪਰਿ ਪੁਰਖ ਗੁਣਤਾਸੁ ॥ 

ਕੀਰਤਨ ਨਾਮੁ ਤਸਮਰਤ ਰਹਉ ਿਿ ਲਗੁ ਘਤਿ ਸਾਸੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਮਾਤ ਤਪਤਾ ਿਿੰਧਪ ਤੂਹੈ ਤੂ ਸਰਿ ਤਨਵਾਸੁ ॥ 

ਨਾਨਕ ਪਰਿ ਸਰਣਾਗਤੀ ਿਾ ਕ ੋਤਨਰਮਲ ਿਾਸੁ ॥੨॥੭॥੭੧॥ 
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ਦਾਗੇ ਹੋਤਹ ਸ ੁਰਨ ਮਤਹ ਿਝੂਤਹ ਤਿਨ ੁਦਾਗੇ ਿਤਗ ਿਾਈ ॥ 
 

ਰਾਮਕਲੀ ਿਾਣੀ ਕਿੀਰ ਿੀਉ ॥   (969-18) 

ਸਿੰਤਾ ਮਾਨਉ ਦੂਤਾ ਡਾਨਉ ਇਹ ਕੁਿਵਾਰੀ ਮੇਰੀ ॥ 

ਤਦਵਸ ਰਤੈਨ ਤੇਰ ੇਪਾਉ ਪਲਸੋਉ ਕੇਸ ਚਵਰ ਕਤਰ ਫੇਰੀ ॥੧॥ 

ਹਮ ਕੂਕਰ ਤੇਰੇ ਦਰਿਾਤਰ ॥ 

ਿਉਕਤਹ ਆਗੈ ਿਦਨੁ ਪਸਾਤਰ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਪੂਰਿ ਿਨਮ ਹਮ ਤੁਮਹਰ ੇਸਵੇਕ ਅਿ ਤਉ ਤਮਤਿਆ ਨ ਿਾਈ ॥ 

ਤੇਰੇ ਦੁਆਰ ੈਧੁਤਨ ਸਹਿ ਕੀ ਮਾਥੈ ਮੇਰ ੇਦਗਾਈ ॥੨॥ 

ਦਾਗੇ ਹਤੋਹ ਸ ੁਰਨ ਮਤਹ ਿੂਝਤਹ ਤਿਨ ੁਦਾਗ ੇਿਤਗ ਿਾਈ ॥ 

ਸਾਧੂ ਹੋਇ ਸ ੁਿਗਤਤ ਪਛਾਨੈ ਹਤਰ ਲਏ ਖਿਾਨੈ ਪਾਈ ॥੩॥ 

ਕੋਿਰੇ ਮਤਹ ਕੋਿਰੀ ਪਰਮ ਕੋਿੀ ਿੀਚਾਤਰ ॥ 

ਗੁਤਰ ਦੀਨੀ ਿਸਤ ੁਕਿੀਰ ਕਉ ਲਵੇਹੁ ਿਸਤੁ ਸਮਹਾਤਰ ॥੪॥ 

ਕਿੀਤਰ ਦੀਈ ਸਿੰਸਾਰ ਕਉ ਲੀਨੀ ਤਿਸੁ ਮਸਤਤਕ ਿਾਗੁ ॥ 

ਅਿੰਤਮਰਤ ਰਸੁ ਤਿਤਨ ਪਾਇਆ ਤਥਰੁ ਤਾ ਕਾ ਸੋਹਾਗੁ ॥੫॥੪॥ 
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ਦਾਤਤ ਖਸਮ ਕੀ ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਤਨਤ ਤਨਤ ਚਿੈ ਸਵਾਈ ਰਾਮ ॥ 
 

ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (783-8) 

ਦਾਤਤ ਖਸਮ ਕੀ ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਤਨਤ ਤਨਤ ਚਿੈ ਸਵਾਈ ਰਾਮ ॥ 

ਪਾਰਿਰਹਤਮ ਖਸਮਾਨਾ ਕੀਆ ਤਿਸ ਦੀ ਵਡੀ ਵਤਡਆਈ ਰਾਮ ॥ 

ਆਤਦ ਿੁਗਾਤਦ ਿਗਤਨ ਕਾ ਰਾਖਾ ਸੋ ਪਰਿੁ ਿਇਆ ਦਇਆਲਾ ॥ 

ਿੀਅ ਿਿੰਤ ਸਤਿ ਸੁਖੀ ਵਸਾਏ ਪਰਤਿ ਆਪੇ ਕਤਰ ਪਰਤਤਪਾਲਾ ॥ 

ਦਹ ਤਦਸ ਪੂਤਰ ਰਤਹਆ ਿਸ ੁਸੁਆਮੀ ਕੀਮਤਤ ਕਹਣੁ ਨ ਿਾਈ ॥ 

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਸਤਤਗੁਰ ਿਤਲਹਾਰੀ ਤਿਤਨ ਅਤਿਚਲ ਨੀਵ ਰਖਾਈ ॥੩॥ 
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ਦਾਤਰਦੁ ਦੇਤਖ ਸਿ ਕੋ ਹਸ ੈਐਸੀ ਦਸਾ ਹਮਾਰੀ ॥ 
 

ਤਿਲਾਵਲੁ ਿਾਣੀ ਰਤਵਦਾਸ ਿਗਤ ਕੀ     (858-3) 

ਦਾਤਰਦੁ ਦੇਤਖ ਸਿ ਕੋ ਹਸ ੈਐਸੀ ਦਸਾ ਹਮਾਰੀ ॥ 

ਅਸਿ ਦਸਾ ਤਸਤਧ ਕਰ ਤਲ ੈਸਿ ਤਿਪਾ ਤੁਮਾਰੀ ॥੧॥ 

ਤੂ ਿਾਨਤ ਮੈ ਤਕਛੁ ਨਹੀ ਿਵ ਖਿੰਡਨ ਰਾਮ ॥ 

ਸਗਲ ਿੀਅ ਸਰਨਾਗਤੀ ਪਰਿ ਪੂਰਨ ਕਾਮ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਿੋ ਤੇਰੀ ਸਰਨਾਗਤਾ ਤਤਨ ਨਾਹੀ ਿਾਰੁ ॥ 

ਊਚ ਨੀਚ ਤੁਮ ਤੇ ਤਰੇ ਆਲਿ ੁਸਿੰਸਾਰੁ ॥੨॥ 

ਕਤਹ ਰਤਵਦਾਸ ਅਕਥ ਕਥਾ ਿਹੁ ਕਾਇ ਕਰੀਿੈ ॥ 

ਿਸੈਾ ਤੂ ਤੈਸਾ ਤੁਹੀ ਤਕਆ ਉਪਮਾ ਦੀਿੈ ॥੩॥੧॥ 
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ਦਾਵਾ ਅਗਤਨ ਰਹ ੇਹਤਰ ਿੂਿ ॥ 
 

ਰਾਮਕਲੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (914-11) 

ਦਾਵਾ ਅਗਤਨ ਰਹੇ ਹਤਰ ਿੂਿ ॥ 
ਮਾਤ ਗਰਿ ਸਿੰਕਿ ਤ ੇਛੂਿ ॥ 
ਿਾ ਕਾ ਨਾਮੁ ਤਸਮਰਤ ਿਉ ਿਾਇ ॥ 
ਤੈਸੇ ਸਿੰਤ ਿਨਾ ਰਾਖ ੈਹਤਰ ਰਾਇ ॥੧॥ 
ਐਸੇ ਰਾਖਨਹਾਰ ਦਇਆਲ ॥ 
ਿਤ ਕਤ ਦੇਖਉ ਤੁਮ ਪਰਤਤਪਾਲ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
ਿਲੁ ਪੀਵਤ ਤਿਉ ਤਤਖਾ ਤਮਿਿੰਤ ॥ 
ਧਨ ਤਿਗਸ ੈਤਗਰਤਹ ਆਵਤ ਕਿੰਤ ॥ 
ਲੋਿੀ ਕਾ ਧਨੁ ਪਰਾਣ ਅਧਾਰੁ ॥ 
ਤਤਉ ਹਤਰ ਿਨ ਹਤਰ ਹਤਰ ਨਾਮ ਤਪਆਰ ੁ॥੨॥ 
ਤਕਰਸਾਨੀ ਤਿਉ ਰਾਖ ੈਰਖਵਾਲਾ ॥ 
ਮਾਤ ਤਪਤਾ ਦਇਆ ਤਿਉ ਿਾਲਾ ॥ 
ਪਰੀਤਮ ੁਦੇਤਖ ਪਰੀਤਮ ੁਤਮਤਲ ਿਾਇ ॥ 
ਤਤਉ ਹਤਰ ਿਨ ਰਾਖ ੈਕਿੰਤਿ ਲਾਇ ॥੩॥ 
ਤਿਉ ਅਿੰਧਲੁ ੇਪੇਖਤ ਹਇੋ ਅਨਿੰਦ ॥ 
ਗੂਿੰਗਾ ਿਕਤ ਗਾਵੈ ਿਹੁ ਛਿੰਦ ॥ 
ਤਪਿੰਗੁਲ ਪਰਿਤ ਪਰਤੇ ਪਾਤਰ ॥ 
ਹਤਰ ਕੈ ਨਾਤਮ ਸਗਲ ਉਧਾਤਰ ॥੪॥ 
ਤਿਉ ਪਾਵਕ ਸਿੰਤਗ ਸੀਤ ਕੋ ਨਾਸ ॥ 
ਐਸੇ ਪਰਾਛਤ ਸਿੰਤਸਿੰਤਗ ਤਿਨਾਸ ॥ 
ਤਿਉ ਸਾਿੁਤਨ ਕਾਪਰ ਊਿਲ ਹਤੋ ॥ 
ਨਾਮ ਿਪਤ ਸਿੁ ਿਰਮੁ ਿਉ ਖੋਤ ॥੫॥ 
ਤਿਉ ਚਕਵੀ ਸੂਰਿ ਕੀ ਆਸ ॥ 
ਤਿਉ ਚਾਤਤਰਕ ਿੂਿੰਦ ਕੀ ਤਪਆਸ ॥ 
ਤਿਉ ਕੁਰਿੰਕ ਨਾਦ ਕਰਨ ਸਮਾਨੇ ॥ 
ਤਤਉ ਹਤਰ ਨਾਮ ਹਤਰ ਿਨ ਮਨਤਹ ਸੁਖਾਨੇ ॥੬॥ 
ਤੁਮਰੀ ਤਿਪਾ ਤੇ ਲਾਗੀ ਪਰੀਤਤ ॥ 
ਦਇਆਲ ਿਏ ਤਾ ਆਏ ਚੀਤਤ ॥ 
ਦਇਆ ਧਾਰੀ ਤਤਤਨ ਧਾਰਣਹਾਰ ॥ 
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ਿਿੰਧਨ ਤ ੇਹੋਈ ਛੁਿਕਾਰ ॥੭॥ 
ਸਤਿ ਥਾਨ ਦੇਖੇ ਨੈਣ ਅਲੋਇ ॥ 
ਤਤਸੁ ਤਿਨੁ ਦੂਿਾ ਅਵਰੁ ਨ ਕਇੋ ॥ 
ਿਰਮ ਿੈ ਛੂਿ ੇਗੁਰ ਪਰਸਾਦ ॥ 
ਨਾਨਕ ਪਤੇਖਓ ਸਿੁ ਤਿਸਮਾਦ ॥੮॥੪॥ 
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ਤਦਸਤਿ ਤਿਕਾਰੀ ਿਿੰਧਤਨ ਿਾਂਧੈ ਹਉ ਤਤਸ ਕ ੈਿਤਲ ਿਾਈ ॥ 
 

ਪਰਿਾਤੀ ਮਹਲਾ ੧ ॥ (1329-16) 

ਤਦਸਤਿ ਤਿਕਾਰੀ ਿਿੰਧਤਨ ਿਾਂਧ ੈਹਉ ਤਤਸ ਕੈ ਿਤਲ ਿਾਈ ॥ 

ਪਾਪ ਪਿੰਨ ਕੀ ਸਾਰ ਨ ਿਾਣ ੈਿਲੂਾ ਤਫਰ ੈਅਿਾਈ ॥੧॥ 

ਿੋਲਹੁ ਸਚੁ ਨਾਮੁ ਕਰਤਾਰ ॥ 

ਪੁਤਨ ਿਹੁਤਿ ਨ ਆਵਣ ਵਾਰ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਊਚਾ ਤੇ ਫੁਤਨ ਨੀਚੁ ਕਰਤੁ ਹੈ ਨੀਚ ਕਰ ੈਸੁਲਤਾਨ ੁ॥ 

ਤਿਨੀ ਿਾਣੁ ਸੁਿਾਤਣਆ ਿਤਗ ਤੇ ਪੂਰੇ ਪਰਵਾਣੁ ॥੨॥ 

ਤਾ ਕਉ ਸਮਝਾਵਣ ਿਾਈਐ ਿੇ ਕੋ ਿੂਲਾ ਹੋਈ ॥ 

ਆਪੇ ਖਲੇ ਕਰ ੇਸਿ ਕਰਤਾ ਐਸਾ ਿੂਝ ੈਕੋਈ ॥੩॥ 

ਨਾਉ ਪਰਿਾਤ ੈਸਿਤਦ ਤਧਆਈਐ ਛੋਡਹੁ ਦਨੁੀ ਪਰੀਤਾ ॥ 

ਪਰਣਵਤਤ ਨਾਨਕ ਦਾਸਤਨ ਦਾਸਾ ਿਤਗ ਹਾਤਰਆ ਤਤਤਨ ਿੀਤਾ ॥੪॥੯॥ 
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ਤਦਨ ਤੇ ਪਹਰ ਪਹਰ ਤੇ ਘਰੀਆਂ ਆਵ ਘਿ ੈਤਨੁ ਛੀਿੈ ॥ 
 

ਰਾਗੁ ਧਨਾਸਰੀ ਿਗਤ ਕਿੀਰ ਿੀਉ (692-1) 

ਤਦਨ ਤ ੇਪਹਰ ਪਹਰ ਤੇ ਘਰੀਆਂ ਆਵ ਘਿ ੈਤਨ ੁਛੀਿ ੈ॥ 

ਕਾਲੁ ਅਹੇਰੀ ਤਫਰ ੈਿਤਧਕ ਤਿਉ ਕਹਹੁ ਕਵਨ ਤਿਤਧ ਕੀਿ ੈ॥੧॥ 

ਸੋ ਤਦਨੁ ਆਵਨ ਲਾਗਾ ॥ 

ਮਾਤ ਤਪਤਾ ਿਾਈ ਸੁਤ ਿਤਨਤਾ ਕਹਹੁ ਕੋਊ ਹੈ ਕਾ ਕਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਿਿ ਲਗੁ ਿੋਤਤ ਕਾਇਆ ਮਤਹ ਿਰਤ ੈਆਪਾ ਪਸੂ ਨ ਿੂਝ ੈ॥ 

ਲਾਲਚ ਕਰ ੈਿੀਵਨ ਪਦ ਕਾਰਨ ਲੋਚਨ ਕਛ ੂਨ ਸੂਝੈ ॥੨॥ 

ਕਹਤ ਕਿੀਰ ਸੁਨਹੁ ਰ ੇਪਰਾਨੀ ਛੋਡਹੁ ਮਨ ਕ ੇਿਰਮਾ ॥ 

ਕੇਵਲ ਨਾਮੁ ਿਪਹੁ ਰ ੇਪਰਾਨੀ ਪਰਹੁ ਏਕ ਕੀ ਸਰਨਾਂ ॥੩॥੨॥ 
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ਤਦਨੁ ਿੀ ਗਾਵਉ ਰਨੈੀ ਗਾਵਉ ਗਾਵਉ ਸਾਤਸ ਸਾਤਸ ਰਸਨਾਰੀ ॥ 
 

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (401-12) 

ਅਿੰਤਤਰ ਗਾਵਉ ਿਾਹਤਰ ਗਾਵਉ ਗਾਵਉ ਿਾਤਗ ਸਵਾਰੀ ॥ 

ਸਿੰਤਗ ਚਲਨ ਕਉ ਤੋਸਾ ਦੀਨਹਾ ਗੋਤਿਿੰਦ ਨਾਮ ਕੇ ਤਿਉਹਾਰੀ ॥੧॥ 

ਅਵਰ ਤਿਸਾਰੀ ਤਿਸਾਰੀ ॥ 

ਨਾਮ ਦਾਨ ੁਗੁਤਰ ਪੂਰ ੈਦੀਓ ਮ ੈਏਹੋ ਆਧਾਰੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਦੂਖਤਨ ਗਾਵਉ ਸੁਤਖ ਿੀ ਗਾਵਉ ਮਾਰਤਗ ਪਿੰਤਥ ਸਮਹਾਰੀ ॥ 

ਨਾਮ ਤਦਰਿੁ ਗੁਤਰ ਮਨ ਮਤਹ ਦੀਆ ਮੋਰੀ ਤਤਸਾ ਿੁਝਾਰੀ ॥੨॥ 

ਤਦਨੁ ਿੀ ਗਾਵਉ ਰਨੈੀ ਗਾਵਉ ਗਾਵਉ ਸਾਤਸ ਸਾਤਸ ਰਸਨਾਰੀ ॥ 

ਸਤਸਿੰਗਤਤ ਮਤਹ ਤਿਸਾਸੁ ਹੋਇ ਹਤਰ ਿੀਵਤ ਮਰਤ ਸਿੰਗਾਰੀ ॥੩॥ 

ਿਨ ਨਾਨਕ ਕਉ ਇਹੁ ਦਾਨੁ ਦੇਹੁ ਪਰਿ ਪਾਵਉ ਸਿੰਤ ਰੇਨ ਉਤਰ ਧਾਰੀ ॥ 

ਸਰਵਨੀ ਕਥਾ ਨੈਨ ਦਰਸੁ ਪੇਖਉ ਮਸਤਕੁ ਗੁਰ ਚਰਨਾਰੀ ॥੪॥੨॥੧੨੨॥ 
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ਤਦਨੁ ਰਾਤੀ ਆਰਾਧਹ ੁਤਪਆਰੋ ਤਨਮਖ ਨ ਕੀਿੈ ਢੀਲਾ ॥ 
 

ਗੂਿਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (498-15) 

ਤਦਨੁ ਰਾਤੀ ਆਰਾਧਹੁ ਤਪਆਰ ੋਤਨਮਖ ਨ ਕੀਿ ੈਢੀਲਾ ॥ 

ਸਿੰਤ ਸੇਵਾ ਕਤਰ ਿਾਵਨੀ ਲਾਈਐ ਤਤਆਤਗ ਮਾਨੁ ਹਾਿੀਲਾ ॥੧॥ 

ਮੋਹਨੁ ਪਰਾਨ ਮਾਨ ਰਾਗੀਲਾ ॥ 

ਿਾਤਸ ਰਤਹਓ ਹੀਅਰੇ ਕੈ ਸਿੰਗੇ ਪੇਤਖ ਮੋਤਹਓ ਮਨ ੁਲੀਲਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਤਿਸੁ ਤਸਮਰਤ ਮਤਨ ਹੋਤ ਅਨਿੰਦਾ ਉਤਰ ੈਮਨਹੁ ਿਿੰਗੀਲਾ ॥ 

ਤਮਲਿੇ ਕੀ ਮਤਹਮਾ ਿਰਤਨ ਨ ਸਾਕਉ ਨਾਨਕ ਪਰ ੈਪਰੀਲਾ ॥੨॥੪॥੧੩॥ 
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ਤਦਨੁ ਰੈਤਣ ਸਾਤਸ ਸਾਤਸ ਗਣੁ ਗਾਵਾ ਿ ੇਸੁਆਮੀ ਤੁਧੁ ਿਾਵਾ ॥ 
 

ਰਾਗੁ ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੫ ਘਰੁ ੭  (747-4) 

ਤੇਰਾ ਿਾਣਾ ਤੂਹੈ ਮਨਾਇਤਹ ਤਿਸ ਨੋ ਹੋਤਹ ਦਇਆਲਾ ॥ 

ਸਾਈ ਿਗਤਤ ਿੋ ਤੁਧੁ ਿਾਵ ੈਤੂਿੰ ਸਰਿ ਿੀਆ ਪਰਤਤਪਾਲਾ ॥੧॥ 

ਮੇਰੇ ਰਾਮ ਰਾਇ ਸਿੰਤਾ ਿੇਕ ਤਮੁਹਾਰੀ ॥ 

ਿੋ ਤੁਧੁ ਿਾਵ ੈਸੋ ਪਰਵਾਣ ੁਮਤਨ ਤਤਨ ਤੂਹੈ ਅਧਾਰੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਤੂਿੰ ਦਇਆਲ ੁਤਿਪਾਲੁ ਤਿਪਾ ਤਨਤਧ ਮਨਸਾ ਪੂਰਣਹਾਰਾ ॥ 

ਿਗਤ ਤੇਰ ੇਸਤਿ ਪਰਾਣਪਤਤ ਪਰੀਤਮ ਤੂਿੰ ਿਗਤਨ ਕਾ ਤਪਆਰਾ ॥੨॥ 

ਤੂ ਅਥਾਹੁ ਅਪਾਰ ੁਅਤਤ ਊਚਾ ਕੋਈ ਅਵਰੁ ਨ ਤੇਰੀ ਿਾਤ ੇ॥ 

ਇਹ ਅਰਦਾਤਸ ਹਮਾਰੀ ਸੁਆਮੀ ਤਵਸਰੁ ਨਾਹੀ ਸੁਖਦਾਤੇ ॥੩॥ 

ਤਦਨੁ ਰਤੈਣ ਸਾਤਸ ਸਾਤਸ ਗੁਣ ਗਾਵਾ ਿੇ ਸੁਆਮੀ ਤੁਧੁ ਿਾਵਾ ॥ 

ਨਾਮੁ ਤੇਰਾ ਸੁਖੁ ਨਾਨਕੁ ਮਾਗੈ ਸਾਤਹਿ ਤੁਿੈ ਪਾਵਾ ॥੪॥੧॥੪੮॥ 
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ਤਦਨਸੁ ਰਤੈਨ ਹਤਰ ਕੀਰਤਨੁ ਗਾਈਐ ॥ 
 

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ (386-7) 

ਊਿਤ ਿੈਿਤ ਸੋਵਤ ਤਧਆਈਐ ॥ 

ਮਾਰਤਗ ਚਲਤ ਹਰੇ ਹਤਰ ਗਾਈਐ ॥੧॥ 

ਸਰਵਨ ਸਨੁੀਿ ੈਅਿੰਤਮਰਤ ਕਥਾ ॥ 

ਿਾਸੁ ਸਨੁੀ ਮਤਨ ਹੋਇ ਅਨਿੰਦਾ ਦੂਖ ਰੋਗ ਮਨ ਸਗਲ ੇਲਥਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਕਾਰਤਿ ਕਾਤਮ ਿਾਿ ਘਾਿ ਿਪੀਿ ੈ॥ 

ਗੁਰ ਪਰਸਾਤਦ ਹਤਰ ਅਿੰਤਮਰਤੁ ਪੀਿ ੈ॥੨॥ 

ਤਦਨਸ ੁਰਤੈਨ ਹਤਰ ਕੀਰਤਨ ੁਗਾਈਐ ॥ 

ਸੋ ਿਨੁ ਿਮ ਕੀ ਵਾਿ ਨ ਪਾਈਐ ॥੩॥ 

ਆਿ ਪਹਰ ਤਿਸੁ ਤਵਸਰਤਹ ਨਾਹੀ ॥ 

ਗਤਤ ਹੋਵ ੈਨਾਨਕ ਤਤਸ ੁਲਤਗ ਪਾਈ ॥੪॥੧੦॥੬੧॥ 
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ਤਦਲਹੁ ਮੁਹਿਤਤ ਤਿਿੰਨਹ ਸਈੇ ਸਤਚਆ ॥ 
 

ਆਸਾ ਸਖੇ ਫਰੀਦ ਿੀਉ ਕੀ ਿਾਣੀ  (488-7) 

ਤਦਲਹੁ ਮੁਹਿਤਤ ਤਿਿੰਨਹ ਸੇਈ ਸਤਚਆ ॥ 

ਤਿਨਹ ਮਤਨ ਹੋਰੁ ਮੁਤਖ ਹੋਰੁ ਤਸ ਕਾਂਢੇ ਕਤਚਆ ॥੧॥ 

ਰਤੇ ਇਸਕ ਖੁਦਾਇ ਰਿੰਤਗ ਦੀਦਾਰ ਕੇ ॥ 

ਤਵਸਤਰਆ ਤਿਨਹ ਨਾਮੁ ਤੇ ਿੁਇ ਿਾਰੁ ਥੀਏ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਆਤਪ ਲੀਏ ਲਤਿ ਲਾਇ ਦਤਰ ਦਰਵੇਸ ਸੇ ॥ 

ਤਤਨ ਧਿੰਨ ੁਿਣੇਦੀ ਮਾਉ ਆਏ ਸਫਲੁ ਸੇ ॥੨॥ 

ਪਰਵਦਗਾਰ ਅਪਾਰ ਅਗਮ ਿੇਅਿੰਤ ਤੂ ॥ 

ਤਿਨਾ ਪਛਾਤਾ ਸਚੁ ਚਿੰਮਾ ਪੈਰ ਮੂਿੰ ॥੩॥ 

ਤੇਰੀ ਪਨਹ ਖੁਦਾਇ ਤ ੂਿਖਸਿੰਦਗੀ ॥ 

ਸੇਖ ਫਰੀਦ ੈਖੈਰੁ ਦੀਿੈ ਿਿੰਦਗੀ ॥੪॥੧॥ 
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ਦੀਨ ਦਇਆਲ ਿਰੋਸੇ ਤਰੇੇ ॥ 
 

ਗਉਿੀ ॥ ਕਿੀਰ ਿੀਉ ॥ (337-3) 

ਰਾਮ ਿਪਉ ਿੀਅ ਐਸੇ ਐਸੇ ॥ 

ਧ ੂਪਰਤਹਲਾਦ ਿਤਪਓ ਹਤਰ ਿਸੇੈ ॥੧॥ 

ਦੀਨ ਦਇਆਲ ਿਰੋਸ ੇਤੇਰ ੇ॥ 

ਸਿੁ ਪਰਵਾਰੁ ਚਿਾਇਆ ਿੇਿ ੇ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਿਾ ਤਤਸ ੁਿਾਵੈ ਤਾ ਹੁਕਮੁ ਮਨਾਵੈ ॥ 

ਇਸ ਿੇਿੇ ਕਉ ਪਾਤਰ ਲਘਾਵੈ ॥੨॥ 

ਗੁਰ ਪਰਸਾਤਦ ਐਸੀ ਿੁਤਧ ਸਮਾਨੀ ॥ 

ਚੂਤਕ ਗਈ ਤਫਤਰ ਆਵਨ ਿਾਨੀ ॥੩॥ 

ਕਹੁ ਕਿੀਰ ਿਿੁ ਸਾਤਰਗਪਾਨੀ ॥ 

ਉਰਵਾਤਰ ਪਾਤਰ ਸਿ ਏਕੋ ਦਾਨੀ ॥੪॥੨॥੧੦॥੬੧॥ 
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ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਤਰੇੀ ਿੇਕ ॥ 
 

ਿੈਰਉ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (1147-1) 

ਤੇਰੀ ਿੇਕ ਰਹਾ ਕਤਲ ਮਾਤਹ ॥ 

ਤੇਰੀ ਿੇਕ ਤੇਰ ੇਗੁਣ ਗਾਤਹ ॥ 

ਤੇਰੀ ਿੇਕ ਨ ਪੋਹੈ ਕਾਲੁ ॥ 

ਤੇਰੀ ਿੇਕ ਤਿਨਸ ੈਿਿੰਿਾਲ ੁ॥੧॥ 

ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਤੇਰੀ ਿੇਕ ॥ 

ਸਿ ਮਤਹ ਰਤਵਆ ਸਾਤਹਿੁ ਏਕ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਤੇਰੀ ਿੇਕ ਕਰਉ ਆਨਿੰਦ ॥ 

ਤੇਰੀ ਿੇਕ ਿਪਉ ਗੁਰ ਮਿੰਤ ॥ 

ਤੇਰੀ ਿੇਕ ਤਰੀਐ ਿਉ ਸਾਗਰੁ ॥ 

ਰਾਖਣਹਾਰੁ ਪੂਰਾ ਸੁਖ ਸਾਗਰੁ ॥੨॥ 

ਤੇਰੀ ਿੇਕ ਨਾਹੀ ਿਉ ਕੋਇ ॥ 

ਅਿੰਤਰਿਾਮੀ ਸਾਚਾ ਸੋਇ ॥ 

ਤੇਰੀ ਿੇਕ ਤੇਰਾ ਮਤਨ ਤਾਣ ੁ॥ 

ਈਹਾਂ ਊਹਾਂ ਤੂ ਦੀਿਾਣੁ ॥੩॥ 

ਤੇਰੀ ਿੇਕ ਤੇਰਾ ਿਰਵਾਸਾ ॥ 

ਸਗਲ ਤਧਆਵਤਹ ਪਰਿ ਗੁਣਤਾਸਾ ॥ 

ਿਤਪ ਿਤਪ ਅਨਦ ੁਕਰਤਹ ਤੇਰ ੇਦਾਸਾ ॥ 

ਤਸਮਤਰ ਨਾਨਕ ਸਾਚੇ ਗੁਣਤਾਸਾ ॥੪॥੨੬॥੩੯॥ 
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ਦੀਨੁ ਤਿਸਾਤਰਓ ਰੇ ਤਦਵਾਨੇ ਦੀਨੁ ਤਿਸਾਤਰਓ ਰੇ ॥ 
 

ਮਾਰੂ ਕਿੀਰ ਿੀਉ ॥ (1105-14) 

ਦੀਨੁ ਤਿਸਾਤਰਓ ਰੇ ਤਦਵਾਨੇ ਦੀਨੁ ਤਿਸਾਤਰਓ ਰੇ ॥ 

ਪੇਿੁ ਿਤਰਓ ਪਸੂਆ ਤਿਉ ਸੋਇਓ ਮਨੁਖੁ ਿਨਮੁ ਹੈ ਹਾਤਰਓ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਸਾਧਸਿੰਗਤਤ ਕਿਹੂ ਨਹੀ ਕੀਨੀ ਰਤਚਓ ਧਿੰਧ ੈਝਿੂ ॥ 

ਸੁਆਨ ਸੂਕਰ ਿਾਇਸ ਤਿਵ ੈਿਿਕਤੁ ਚਾਤਲਓ ਊਤਿ ॥੧॥ 

ਆਪਸ ਕਉ ਦੀਰਘੁ ਕਤਰ ਿਾਨੈ ਅਉਰਨ ਕਉ ਲਗ ਮਾਤ ॥ 

ਮਨਸਾ ਿਾਚਾ ਕਰਮਨਾ ਮ ੈਦੇਖ ੇਦੋਿਕ ਿਾਤ ॥੨॥ 

ਕਾਮੀ ਿੋਧੀ ਚਾਤੁਰੀ ਿਾਿੀਗਰ ਿੇਕਾਮ ॥ 

ਤਨਿੰਦਾ ਕਰਤੇ ਿਨਮੁ ਤਸਰਾਨ ੋਕਿਹੂ ਨ ਤਸਮਤਰਓ ਰਾਮੁ ॥੩॥ 

ਕਤਹ ਕਿੀਰ ਚੇਤੈ ਨਹੀ ਮੂਰਖੁ ਮੁਗਧੁ ਗਵਾਰ ੁ॥ 

ਰਾਮੁ ਨਾਮੁ ਿਾਤਨਓ ਨਹੀ ਕੈਸ ੇਉਤਰਤਸ ਪਾਤਰ ॥੪॥੧॥ 
 
  



 1618 

 

ਦੀਿਾਨੁ ਹਮਾਰੋ ਤੁਹੀ ਏਕ ॥ 
 

ਗਉਿੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (210-16) 

ਦੀਿਾਨੁ ਹਮਾਰ ੋਤੁਹੀ ਏਕ ॥ 

ਸੇਵਾ ਥਾਰੀ ਗੁਰਤਹ ਿੇਕ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਅਤਨਕ ਿੁਗਤਤ ਨਹੀ ਪਾਇਆ ॥ 

ਗੁਤਰ ਚਾਕਰ ਲ ੈਲਾਇਆ ॥੧॥ 

ਮਾਰੇ ਪਿੰਚ ਤਿਖਾਦੀਆ ॥ 

ਗੁਰ ਤਕਰਪਾ ਤ ੇਦਲੁ ਸਾਤਧਆ ॥੨॥ 

ਿਖਸੀਸ ਵਿਹੁ ਤਮਤਲ ਏਕੁ ਨਾਮ ॥ 

ਸੂਖ ਸਹਿ ਆਨਿੰਦ ਤਿਸਰਾਮ ॥੩॥ 

ਪਰਿ ਕੇ ਚਾਕਰ ਸ ੇਿਲੇ ॥ 

ਨਾਨਕ ਤਤਨ ਮੁਖ ਊਿਲੇ ॥੪॥੩॥੧੪੧॥ 
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ਦੀਵਾ ਮੇਰਾ ਏਕ ੁਨਾਮ ੁਦੁਖੁ ਤਵਤਚ ਪਾਇਆ ਤੇਲੁ ॥ 
 

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੧ ॥ (358-7) 

ਦੀਵਾ ਮੇਰਾ ਏਕੁ ਨਾਮੁ ਦੁਖੁ ਤਵਤਚ ਪਾਇਆ ਤੇਲ ੁ॥ 

ਉਤਨ ਚਾਨਤਣ ਓਹੁ ਸੋਤਖਆ ਚਕੂਾ ਿਮ ਤਸਉ ਮੇਲ ੁ॥੧॥ 

ਲੋਕਾ ਮਤ ਕੋ ਫਕਤਿ ਪਾਇ ॥ 

ਲਖ ਮਤਿਆ ਕਤਰ ਏਕਿ ੇਏਕ ਰਤੀ ਲੇ ਿਾਤਹ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਤਪਿੰਡ ੁਪਤਤਲ ਮੇਰੀ ਕਸੇਉ ਤਕਤਰਆ ਸਚੁ ਨਾਮੁ ਕਰਤਾਰੁ ॥ 

ਐਥੈ ਓਥੈ ਆਗੈ ਪਾਛ ੈਏਹੁ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰੁ ॥੨॥ 

ਗਿੰਗ ਿਨਾਰਤਸ ਤਸਫਤਤ ਤੁਮਾਰੀ ਨਾਵੈ ਆਤਮ ਰਾਉ ॥ 

ਸਚਾ ਨਾਵਣੁ ਤਾਂ ਥੀਐ ਿਾਂ ਅਤਹਤਨਤਸ ਲਾਗ ੈਿਾਉ ॥੩॥ 

ਇਕ ਲੋਕੀ ਹੋਰ ੁਛਤਮਛਰੀ ਿਰਾਹਮਣੁ ਵਤਿ ਤਪਿੰਡੁ ਖਾਇ ॥ 

ਨਾਨਕ ਤਪਿੰਡੁ ਿਖਸੀਸ ਕਾ ਕਿਹੂਿੰ ਤਨਖੂਿਤਸ ਨਾਤਹ ॥੪॥੨॥੩੨॥ 
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ਦੁਇ ਕਰ ਿੋਤਿ ਕਰਉ ਅਰਦਾਤਸ ॥ 
 

ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (736-16) 

ਕੀਤਾ ਲੋਿਤਹ ਸੋ ਪਰਿ ਹੋਇ ॥ 

ਤੁਝ ਤਿਨ ੁਦੂਿਾ ਨਾਹੀ ਕੋਇ ॥ 

ਿੋ ਿਨੁ ਸੇਵੇ ਤਤਸੁ ਪੂਰਨ ਕਾਿ ॥ 

ਦਾਸ ਅਪਨੁ ੇਕੀ ਰਾਖਹੁ ਲਾਿ ॥੧॥ 

ਤੇਰੀ ਸਰਤਣ ਪੂਰਨ ਦਇਆਲਾ ॥ 

ਤੁਝ ਤਿਨ ੁਕਵਨ ੁਕਰੇ ਪਰਤਤਪਾਲਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਿਤਲ ਥਤਲ ਮਹੀਅਤਲ ਰਤਹਆ ਿਰਪੂਤਰ ॥ 

ਤਨਕਤਿ ਵਸੈ ਨਾਹੀ ਪਰਿੁ ਦੂਤਰ ॥ 

ਲੋਕ ਪਤੀਆਰ ੈਕਛੂ ਨ ਪਾਈਐ ॥ 

ਸਾਤਚ ਲਗੈ ਤਾ ਹਉਮੈ ਿਾਈਐ ॥੨॥ 

ਤਿਸ ਨੋ ਲਾਇ ਲਏ ਸੋ ਲਾਗੈ ॥ 

ਤਗਆਨ ਰਤਨ ੁਅਿੰਤਤਰ ਤਤਸੁ ਿਾਗੈ ॥ 

ਦੁਰਮਤਤ ਿਾਇ ਪਰਮ ਪਦੁ ਪਾਏ ॥ 

ਗੁਰ ਪਰਸਾਦੀ ਨਾਮੁ ਤਧਆਏ ॥੩॥ 

ਦੁਇ ਕਰ ਿੋਤਿ ਕਰਉ ਅਰਦਾਤਸ ॥ 

ਤੁਧੁ ਿਾਵੈ ਤਾ ਆਣਤਹ ਰਾਤਸ ॥ 

ਕਤਰ ਤਕਰਪਾ ਅਪਨੀ ਿਗਤੀ ਲਾਇ ॥ 

ਿਨ ਨਾਨਕ ਪਰਿੁ ਸਦਾ ਤਧਆਇ ॥੪॥੨॥ 
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ਦੁਇ ਕਰ ਿੋਤਿ ਕਰੀ ਿੇਨਿੰਤੀ ਿਾਕਰੁੁ ਅਪਨਾ ਤਧਆਇਆ ॥ 
 

ਗੂਿਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (499-3) 

ਦੁਇ ਕਰ ਿੋਤਿ ਕਰੀ ਿਨੇਿੰਤੀ ਿਾਕੁਰੁ ਅਪਨਾ ਤਧਆਇਆ ॥ 

ਹਾਥ ਦੇਇ ਰਾਖੇ ਪਰਮੇਸਤਰ ਸਗਲਾ ਦੁਰਤ ੁਤਮਿਾਇਆ ॥੧॥ 

ਿਾਕੁਰ ਹੋਏ ਆਤਪ ਦਇਆਲ ॥ 

ਿਈ ਕਤਲਆਣ ਆਨਿੰਦ ਰੂਪ ਹੁਈ ਹੈ ਉਿਰੇ ਿਾਲ ਗੁਪਾਲ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਤਮਤਲ ਵਰ ਨਾਰੀ ਮਿੰਗਲ ੁਗਾਇਆ ਿਾਕੁਰ ਕਾ ਿਕੈਾਰੁ ॥ 

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਤਤਸ ੁਗੁਰ ਿਤਲਹਾਰੀ ਤਿਤਨ ਸਿ ਕਾ ਕੀਆ ਉਧਾਰੁ ॥੨॥੬॥੧੫॥ 
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ਦੁਇ ਦੁਇ ਲਚੋਨ ਪੇਖਾ ॥ 
 

ਸਰੋਤਿ ਕਿੀਰ ਿੀਉ ॥ਘਰ ੁ੨ ॥ (655-2) 

ਦੁਇ ਦੁਇ ਲੋਚਨ ਪੇਖਾ ॥ 

ਹਉ ਹਤਰ ਤਿਨ ੁਅਉਰ ੁਨ ਦੇਖਾ ॥ 

ਨੈਨ ਰਹ ੇਰਿੰਗੁ ਲਾਈ ॥ 

ਅਿ ਿੇ ਗਲ ਕਹਨੁ ਨ ਿਾਈ ॥੧॥ 

ਹਮਰਾ ਿਰਮੁ ਗਇਆ ਿਉ ਿਾਗਾ ॥ 

ਿਿ ਰਾਮ ਨਾਮ ਤਚਤੁ ਲਾਗਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਿਾਿੀਗਰ ਡਿੰਕ ਿਿਾਈ ॥ 

ਸਿ ਖਲਕ ਤਮਾਸੇ ਆਈ ॥ 

ਿਾਿੀਗਰ ਸਵਾਂਗੁ ਸਕੇਲਾ ॥ 

ਅਪਨ ੇਰਿੰਗ ਰਵ ੈਅਕੇਲਾ ॥੨॥ 

ਕਥਨੀ ਕਤਹ ਿਰਮੁ ਨ ਿਾਈ ॥ 

ਸਿ ਕਤਥ ਕਤਥ ਰਹੀ ਲੁਕਾਈ ॥ 

ਿਾ ਕਉ ਗੁਰਮੁਤਖ ਆਤਪ ਿੁਝਾਈ ॥ 

ਤਾ ਕੇ ਤਹਰਦੈ ਰਤਹਆ ਸਮਾਈ ॥੩॥ 

ਗੁਰ ਤਕਿੰਚਤ ਤਕਰਪਾ ਕੀਨੀ ॥ 

ਸਿੁ ਤਨ ੁਮਨ ੁਦੇਹ ਹਤਰ ਲੀਨੀ ॥ 

ਕਤਹ ਕਿੀਰ ਰਿੰਤਗ ਰਾਤਾ ॥ 

ਤਮਤਲਓ ਿਗਿੀਵਨ ਦਾਤਾ ॥੪॥੪॥ 
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ਦੁਸਿ ਮਏੁ ਤਿਖ ੁਖਾਈ ਰੀ ਮਾਈ ॥ 
 

ਮਲਾਰ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (1269-13) 

ਦੁਸਿ ਮੁਏ ਤਿਖੁ ਖਾਈ ਰੀ ਮਾਈ ॥ 

ਤਿਸ ਕੇ ਿੀਅ ਤਤਨ ਹੀ ਰਤਖ ਲੀਨ ੇਮੇਰੇ ਪਰਿ ਕਉ ਤਕਰਪਾ ਆਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਅਿੰਤਰਿਾਮੀ ਸਿ ਮਤਹ ਵਰਤ ੈਤਾਂ ਿਉ ਕੈਸਾ ਿਾਈ ॥ 

ਸਿੰਤਗ ਸਹਾਈ ਛਤੋਡ ਨ ਿਾਈ ਪਰਿੁ ਦੀਸ ੈਸਿਨੀ ਿਾਈ ॥੧॥ 

ਅਨਾਥਾ ਨਾਥੁ ਦੀਨ ਦੁਖ ਿਿੰਿਨ ਆਤਪ ਲੀਏ ਲਤਿ ਲਾਈ ॥ 

ਹਤਰ ਕੀ ਓਿ ਿੀਵਤਹ ਦਾਸ ਤਰੇੇ ਨਾਨਕ ਪਰਿ ਸਰਣਾਈ ॥੨॥੧੨॥੧੬॥ 
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ਦੁਖ ਹਰਤਾ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਪਛਾਨੋ ॥ 
 

ਰਾਗੁ ਤਿਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੯ ਦੁਪਦੇ    (830-14) 

ਦੁਖ ਹਰਤਾ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਪਛਾਨੋ ॥ 

ਅਿਾਮਲੁ ਗਤਨਕਾ ਤਿਹ ਤਸਮਰਤ ਮੁਕਤ ਿਏ ਿੀਅ ਿਾਨੋ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਗਿ ਕੀ ਤਰਾਸ ਤਮਿੀ ਤਛਨਹੂ ਮਤਹ ਿਿ ਹੀ ਰਾਮੁ ਿਖਾਨ ੋ॥ 

ਨਾਰਦ ਕਹਤ ਸਨੁਤ ਧਅੂ ਿਾਤਰਕ ਿਿਨ ਮਾਤਹ ਲਪਿਾਨੋ ॥੧॥ 

ਅਚਲ ਅਮਰ ਤਨਰਿੈ ਪਦੁ ਪਾਇਓ ਿਗਤ ਿਾਤਹ ਹੈਰਾਨ ੋ॥ 

ਨਾਨਕ ਕਹਤ ਿਗਤ ਰਛਕ ਹਤਰ ਤਨਕਤਿ ਤਾਤਹ ਤਮੁ ਮਾਨ ੋ॥੨॥੧॥ 
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ਦੁਖ ਿਿੰਿਨੁ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ੁਿੀ ਦੁਖ ਿਿੰਿਨੁ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ੁ॥ 
 

ਗਉਿੀ ਮਹਲਾ ੫ ਮਾਂਝ ॥ (218-4) 

ਦੁਖ ਿਿੰਿਨੁ ਤੇਰਾ ਨਾਮੁ ਿੀ ਦੁਖ ਿਿੰਿਨੁ ਤੇਰਾ ਨਾਮੁ ॥ 

ਆਿ ਪਹਰ ਆਰਾਧੀਐ ਪੂਰਨ ਸਤਤਗੁਰ ਤਗਆਨ ੁ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਤਿਤੁ ਘਤਿ ਵਸ ੈਪਾਰਿਰਹਮੁ ਸੋਈ ਸੁਹਾਵਾ ਥਾਉ ॥ 

ਿਮ ਕਿੰਕਰੁ ਨੇਤਿ ਨ ਆਵਈ ਰਸਨਾ ਹਤਰ ਗੁਣ ਗਾਉ ॥੧॥ 

ਸੇਵਾ ਸੁਰਤਤ ਨ ਿਾਣੀਆ ਨਾ ਿਾਪੈ ਆਰਾਤਧ ॥ 

ਓਿ ਤੇਰੀ ਿਗਿੀਵਨਾ ਮੇਰੇ ਿਾਕੁਰ ਅਗਮ ਅਗਾਤਧ ॥੨॥ 

ਿਏ ਤਿਪਾਲ ਗੁਸਾਈਆ ਨਿੇ ਸੋਗ ਸਿੰਤਾਪ ॥ 

ਤਤੀ ਵਾਉ ਨ ਲਗਈ ਸਤਤਗਤੁਰ ਰਖੇ ਆਤਪ ॥੩॥ 

ਗੁਰੁ ਨਾਰਾਇਣ ੁਦਯੁ ਗੁਰ ੁਗੁਰ ੁਸਚਾ ਤਸਰਿਣਹਾਰੁ ॥ 

ਗੁਤਰ ਤਿੁੈ ਸਿ ਤਕਛੁ ਪਾਇਆ ਿਨ ਨਾਨਕ ਸਦ ਿਤਲਹਾਰ ॥੪॥੨॥੧੭੦॥ 
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ਦੁਖੁ ਤਦੇ ਿਾ ਤਵਸਤਰ ਿਾਵੈ ॥ 
 

ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (98-18) 

ਦੁਖੁ ਤਦੇ ਿਾ ਤਵਸਤਰ ਿਾਵ ੈ॥ 

ਿੁਖ ਤਵਆਪੈ ਿਹੁ ਤਿਤਧ ਧਾਵ ੈ॥ 

ਤਸਮਰਤ ਨਾਮੁ ਸਦਾ ਸੁਹੇਲਾ ਤਿਸੁ ਦੇਵ ੈਦੀਨ ਦਇਆਲਾ ਿੀਉ ॥੧॥ 

ਸਤਤਗੁਰੁ ਮੇਰਾ ਵਡ ਸਮਰਥਾ ॥ 

ਿੀਇ ਸਮਾਲੀ ਤਾ ਸਿੁ ਦੁਖੁ ਲਥਾ ॥ 

ਤਚਿੰਤਾ ਰਗੋੁ ਗਈ ਹਉ ਪੀਿਾ ਆਤਪ ਕਰ ੇਪਰਤਤਪਾਲਾ ਿੀਉ ॥੨॥ 

ਿਾਤਰਕ ਵਾਂਗੀ ਹਉ ਸਿ ਤਕਛੁ ਮਿੰਗਾ ॥ 

ਦੇਦੇ ਤਤੋਿ ਨਾਹੀ ਪਰਿ ਰਿੰਗਾ ॥ 

ਪੈਰੀ ਪ ੈਪ ੈਿਹੁਤੁ ਮਨਾਈ ਦੀਨ ਦਇਆਲ ਗੋਪਾਲਾ ਿੀਉ ॥੩॥ 

ਹਉ ਿਤਲਹਾਰੀ ਸਤਤਗੁਰ ਪੂਰ ੇ॥ 

ਤਿਤਨ ਿਿੰਧਨ ਕਾਿੇ ਸਗਲ ੇਮੇਰੇ ॥ 

ਤਹਰਦੈ ਨਾਮੁ ਦੇ ਤਨਰਮਲ ਕੀਏ ਨਾਨਕ ਰਿੰਤਗ ਰਸਾਲਾ ਿੀਉ ॥੪॥੮॥੧੫॥ 
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ਦੁਧ ਤਿਨ ੁਧੇਨੁ ਪਿੰਖ ਤਿਨ ੁਪਿੰਖੀ ਿਲ ਤਿਨ ੁਉਤਿੁਿ ਕਾਤਮ ਨਾਹੀ ॥ 
 

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੧ ਪਿੰਚਪਦੇ ॥ (354-14) 

ਦੁਧ ਤਿਨੁ ਧੇਨ ੁਪਿੰਖ ਤਿਨ ੁਪਿੰਖੀ ਿਲ ਤਿਨੁ ਉਤਿੁਿ ਕਾਤਮ ਨਾਹੀ ॥ 

ਤਕਆ ਸੁਲਤਾਨ ੁਸਲਾਮ ਤਵਹਣੂਾ ਅਿੰਧੀ ਕੋਿੀ ਤੇਰਾ ਨਾਮੁ ਨਾਹੀ ॥੧॥ 

ਕੀ ਤਵਸਰਤਹ ਦੁਖੁ ਿਹੁਤਾ ਲਾਗੈ ॥ 

ਦੁਖੁ ਲਾਗ ੈਤੂਿੰ ਤਵਸਰੁ ਨਾਹੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਅਖੀ ਅਿੰਧੁ ਿੀਿ ਰਸੁ ਨਾਹੀ ਕਿੰਨੀ ਪਵਣੁ ਨ ਵਾਿ ੈ॥ 

ਚਰਣੀ ਚਲੈ ਪਿੂਤਾ ਆਗ ੈਤਵਣੁ ਸੇਵਾ ਫਲ ਲਾਗੇ ॥੨॥ 

ਅਖਰ ਤਿਰਖ ਿਾਗ ਿੁਇ ਚੋਖੀ ਤਸਿੰਤਚਤ ਿਾਉ ਕਰੇਹੀ ॥ 

ਸਿਨਾ ਫਲ ੁਲਾਗੈ ਨਾਮੁ ਏਕੋ ਤਿਨੁ ਕਰਮਾ ਕੈਸੇ ਲੇਹੀ ॥੩॥ 

ਿੇਤੇ ਿੀਅ ਤੇਤੇ ਸਤਿ ਤੇਰੇ ਤਵਣ ੁਸਵੇਾ ਫਲ ੁਤਕਸ ੈਨਾਹੀ ॥ 

ਦੁਖੁ ਸੁਖੁ ਿਾਣਾ ਤੇਰਾ ਹਵੋੈ ਤਵਣ ੁਨਾਵੈ ਿੀਉ ਰਹੈ ਨਾਹੀ ॥੪॥ 

ਮਤਤ ਤਵਤਚ ਮਰਣੁ ਿੀਵਣੁ ਹੋਰ ੁਕੈਸਾ ਿਾ ਿੀਵਾ ਤਾਂ ਿੁਗਤਤ ਨਾਹੀ ॥ 

ਕਹੈ ਨਾਨਕੁ ਿੀਵਾਲੇ ਿੀਆ ਿਹ ਿਾਵੈ ਤਹ ਰਾਖੁ ਤੁਹੀ ॥੫॥੧੯॥ 
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ਦੁਨੀਆ ਕੈਤਸ ਮੁਕਾਮੇ ॥ 
 

ਤਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੧ ਘਰੁ ੨ ॥   (64-4) 

ਮੁਕਾਮੁ ਕਤਰ ਘਤਰ ਿੈਸਣਾ ਤਨਤ ਚਲਣ ੈਕੀ ਧੋਖ ॥ 

ਮੁਕਾਮੁ ਤਾ ਪਰ ੁਿਾਣੀਐ ਿਾ ਰਹੈ ਤਨਹਚਲੁ ਲੋਕ ॥੧॥ 

ਦੁਨੀਆ ਕੈਤਸ ਮੁਕਾਮੇ ॥ 

ਕਤਰ ਤਸਦਕੁ ਕਰਣੀ ਖਰਚੁ ਿਾਧਹੁ ਲਾਤਗ ਰਹੁ ਨਾਮੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਿੋਗੀ ਤ ਆਸਣੁ ਕਤਰ ਿਹੈ ਮਲੁਾ ਿਹੈ ਮੁਕਾਤਮ ॥ 

ਪਿੰਤਡਤ ਵਖਾਣਤਹ ਪੋਥੀਆ ਤਸਧ ਿਹਤਹ ਦੇਵ ਸਥਾਤਨ ॥੨॥ 

ਸੁਰ ਤਸਧ ਗਣ ਗਿੰਧਰਿ ਮੁਤਨ ਿਨ ਸੇਖ ਪੀਰ ਸਲਾਰ ॥ 

ਦਤਰ ਕੂਚ ਕੂਚਾ ਕਤਰ ਗਏ ਅਵਰੇ ਤਿ ਚਲਣਹਾਰ ॥੩॥ 

ਸੁਲਤਾਨ ਖਾਨ ਮਲੂਕ ਉਮਰੇ ਗਏ ਕਤਰ ਕਤਰ ਕੂਚੁ ॥ 

ਘਿੀ ਮੁਹਤਤ ਤਕ ਚਲਣਾ ਤਦਲ ਸਮਝੁ ਤਿੰ ਤਿ ਪਹੂਚੁ ॥੪॥ 

ਸਿਦਾਹ ਮਾਤਹ ਵਖਾਣੀਐ ਤਵਰਲਾ ਤ ਿੂਝ ੈਕੋਇ ॥ 

ਨਾਨਕ ੁਵਖਾਣ ੈਿਨੇਤੀ ਿਤਲ ਥਤਲ ਮਹੀਅਤਲ ਸੋਇ ॥੫॥ 

ਅਲਾਹੁ ਅਲਖੁ ਅਗਿੰਮੁ ਕਾਦਰ ੁਕਰਣਹਾਰੁ ਕਰੀਮੁ ॥ 

ਸਿ ਦੁਨੀ ਆਵਣ ਿਾਵਣੀ ਮੁਕਾਮੁ ਏਕੁ ਰਹੀਮੁ ॥੬॥ 

ਮੁਕਾਮੁ ਤਤਸ ਨ ੋਆਖੀਐ ਤਿਸ ੁਤਸਤਸ ਨ ਹੋਵੀ ਲੇਖੁ ॥ 

ਅਸਮਾਨ ੁਧਰਤੀ ਚਲਸੀ ਮੁਕਾਮੁ ਓਹੀ ਏਕੁ ॥੭॥ 

ਤਦਨ ਰਤਵ ਚਲੈ ਤਨਤਸ ਸਤਸ ਚਲੈ ਤਾਤਰਕਾ ਲਖ ਪਲੋਇ ॥ 

ਮੁਕਾਮੁ ਓਹੀ ਏਕੁ ਹੈ ਨਾਨਕਾ ਸਚੁ ਿੁਗੋਇ ॥੮॥੧੭॥ 
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ਦੁਰਤੁ ਗਵਾਇਆ ਹਤਰ ਪਰਤਿ ਆਪ ੇਸਿੁ ਸਿੰਸਾਰੁ ਉਿਾਤਰਆ ॥ 
 

ਸਰੋਤਿ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (620-1) 

ਦੁਰਤੁ ਗਵਾਇਆ ਹਤਰ ਪਰਤਿ ਆਪੇ ਸਿੁ ਸਿੰਸਾਰ ੁਉਿਾਤਰਆ ॥ 

ਪਾਰਿਰਹਤਮ ਪਰਤਿ ਤਕਰਪਾ ਧਾਰੀ ਅਪਣਾ ਤਿਰਦੁ ਸਮਾਤਰਆ ॥੧॥ 

ਹੋਈ ਰਾਿੇ ਰਾਮ ਕੀ ਰਖਵਾਲੀ ॥ 

ਸੂਖ ਸਹਿ ਆਨਦ ਗੁਣ ਗਾਵਹੁ ਮਨੁ ਤਨ ੁਦੇਹ ਸੁਖਾਲੀ ॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਪਤਤਤ ਉਧਾਰਣੁ ਸਤਤਗੁਰੁ ਮੇਰਾ ਮੋਤਹ ਤਤਸ ਕਾ ਿਰਵਾਸਾ ॥ 

ਿਖਤਸ ਲਏ ਸਤਿ ਸਚੈ ਸਾਤਹਤਿ ਸੁਤਣ ਨਾਨਕ ਕੀ ਅਰਦਾਸਾ ॥੨॥੧੭॥੪੫॥ 
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ਦੁਲਿ ਿਨਮੁ ਪੁਿੰਨ ਫਲ ਪਾਇਓ ਤਿਰਥਾ ਿਾਤ ਅਤਿਿੇਕੈ ॥ 
 

ਸਰੋਤਿ ਰਤਵਦਾਸ ਿੀਉ ॥ (658-8) 

ਦੁਲਿ ਿਨਮੁ ਪੁਿੰਨ ਫਲ ਪਾਇਓ ਤਿਰਥਾ ਿਾਤ ਅਤਿਿੇਕੈ ॥ 

ਰਾਿੇ ਇਿੰਦਰ ਸਮਸਤਰ ਤਗਰਹ ਆਸਨ ਤਿਨੁ ਹਤਰ ਿਗਤਤ ਕਹਹੁ ਤਕਹ ਲੇਖੈ ॥੧॥ 

ਨ ਿੀਚਾਤਰਓ ਰਾਿਾ ਰਾਮ ਕ ੋਰਸੁ ॥ 

ਤਿਹ ਰਸ ਅਨ ਰਸ ਿੀਸਤਰ ਿਾਹੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਿਾਤਨ ਅਿਾਨ ਿਏ ਹਮ ਿਾਵਰ ਸੋਚ ਅਸੋਚ ਤਦਵਸ ਿਾਹੀ ॥ 

ਇਿੰਦਰੀ ਸਿਲ ਤਨਿਲ ਤਿਿੇਕ ਿੁਤਧ ਪਰਮਾਰਥ ਪਰਵੇਸ ਨਹੀ ॥੨॥ 

ਕਹੀਅਤ ਆਨ ਅਚਰੀਅਤ ਅਨ ਕਛ ੁਸਮਝ ਨ ਪਰ ੈਅਪਰ ਮਾਇਆ ॥ 

ਕਤਹ ਰਤਵਦਾਸ ਉਦਾਸ ਦਾਸ ਮਤਤ ਪਰਹਤਰ ਕੋਪ ੁਕਰਹੁ ਿੀਅ ਦਇਆ ॥੩॥੩॥ 
 

  



 1631 

ਦੁਲਿ ਦੇਹ ਪਾਈ ਵਡਿਾਗੀ ॥ 
 

ਗਉਿੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (188-5) 

ਦੁਲਿ ਦੇਹ ਪਾਈ ਵਡਿਾਗੀ ॥ 

ਨਾਮੁ ਨ ਿਪਤਹ ਤ ੇਆਤਮ ਘਾਤੀ ॥੧॥ 

ਮਤਰ ਨ ਿਾਹੀ ਤਿਨਾ ਤਿਸਰਤ ਰਾਮ ॥ 

ਨਾਮ ਤਿਹੂਨ ਿੀਵਨ ਕਉਨ ਕਾਮ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਖਾਤ ਪੀਤ ਖਲੇਤ ਹਸਤ ਤਿਸਥਾਰ ॥ 

ਕਵਨ ਅਰਥ ਤਮਰਤਕ ਸੀਗਾਰ ॥੨॥ 

ਿੋ ਨ ਸੁਨਤਹ ਿਸੁ ਪਰਮਾਨਿੰਦਾ ॥ 

ਪਸੁ ਪਿੰਖੀ ਤਤਰਗਦ ਿੋਤਨ ਤ ੇਮਿੰਦਾ ॥੩॥ 

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਗੁਤਰ ਮਿੰਤ ੁਤਦਰਿਾਇਆ ॥ 

ਕੇਵਲ ਨਾਮੁ ਤਰਦ ਮਾਤਹ ਸਮਾਇਆ ॥੪॥੪੨॥੧੧੧॥ 
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ਦੂਖੁ ਘਨੋ ਿਿ ਹੋਤੇ ਦੂਤਰ ॥ 
 

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (384-11) 

ਦੂਖੁ ਘਨੋ ਿਿ ਹੋਤੇ ਦਤੂਰ ॥ 

ਅਿ ਮਸਲਤਤ ਮੋਤਹ ਤਮਲੀ ਹਦੂਤਰ ॥੧॥ 

ਚੁਕਾ ਤਨਹੋਰਾ ਸਖੀ ਸਹੇਰੀ ॥ 

ਿਰਮੁ ਗਇਆ ਗੁਤਰ ਤਪਰ ਸਿੰਤਗ ਮੇਰੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਤਨਕਤਿ ਆਤਨ ਤਪਰਅ ਸੇਿ ਧਰੀ ॥ 

ਕਾਤਣ ਕਢਨ ਤ ੇਛਤੂਿ ਪਰੀ ॥੨॥ 

ਮਿੰਦਤਰ ਮੇਰ ੈਸਿਤਦ ਉਿਾਰਾ ॥ 

ਅਨਦ ਤਿਨੋਦੀ ਖਸਮੁ ਹਮਾਰਾ ॥੩॥ 

ਮਸਤਤਕ ਿਾਗੁ ਮੈ ਤਪਰ ੁਘਤਰ ਆਇਆ ॥ 

ਤਥਰੁ ਸੋਹਾਗੁ ਨਾਨਕ ਿਨ ਪਾਇਆ ॥੪॥੨॥੫੩॥ 
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ਦੂਤ ਦੁਸਮਨ ਸਤਿ ਤੁਝ ਤੇ ਤਨਵਰਤਹ ਪਰਗਿ ਪਰਤਾਪੁ ਤੁਮਾਰਾ ॥ 
 

ਧਨਾਸਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (681-13) 

ਦੂਤ ਦੁਸਮਨ ਸਤਿ ਤੁਝ ਤ ੇਤਨਵਰਤਹ ਪਰਗਿ ਪਰਤਾਪੁ ਤੁਮਾਰਾ ॥ 

ਿੋ ਿੋ ਤੇਰੇ ਿਗਤ ਦੁਖਾਏ ਓਹੁ ਤਤਕਾਲ ਤੁਮ ਮਾਰਾ ॥੧॥ 

ਤਨਰਖਉ ਤਮੁਰੀ ਓਤਰ ਹਤਰ ਨੀਤ ॥ 

ਮੁਰਾਤਰ ਸਹਾਇ ਹੋਹੁ ਦਾਸ ਕਉ ਕਰੁ ਗਤਹ ਉਧਰਹੁ ਮੀਤ ॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਸੁਣੀ ਿੇਨਤੀ ਿਾਕਤੁਰ ਮੇਰ ੈਖਸਮਾਨਾ ਕਤਰ ਆਤਪ ॥ 

ਨਾਨਕ ਅਨਦ ਿਏ ਦੁਖ ਿਾਗੇ ਸਦਾ ਸਦਾ ਹਤਰ ਿਾਤਪ ॥੨॥੧੩॥੪੪॥ 
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ਦੂਧੁ ਕਿੋਰ ੈਗਡਵੈ ਪਾਨੀ ॥ 
 

ਿੈਰਉ ਨਾਮਦੇਵ ਿੀਉ ॥ (1163-16) 

ਦੂਧੁ ਕਿੋਰ ੈਗਡਵ ੈਪਾਨੀ ॥ 

ਕਪਲ ਗਾਇ ਨਾਮ ੈਦੁਤਹ ਆਨੀ ॥੧॥ 

ਦੂਧੁ ਪੀਉ ਗੋਤਿਿੰਦ ੇਰਾਇ ॥ 

ਦੂਧੁ ਪੀਉ ਮੇਰੋ ਮਨੁ ਪਤੀਆਇ ॥ 

ਨਾਹੀ ਤ ਘਰ ਕ ੋਿਾਪ ੁਤਰਸਾਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਸਇਨ ਕਿੋਰੀ ਅਿੰਤਮਰਤ ਿਰੀ ॥ 

ਲੈ ਨਾਮੈ ਹਤਰ ਆਗੈ ਧਰੀ ॥੨॥ 

ਏਕੁ ਿਗਤੁ ਮੇਰ ੇਤਹਰਦੇ ਿਸ ੈ॥ 

ਨਾਮੇ ਦੇਤਖ ਨਰਾਇਨੁ ਹਸ ੈ॥੩॥ 

ਦੂਧੁ ਪੀਆਇ ਿਗਤੁ ਘਤਰ ਗਇਆ ॥ 

ਨਾਮੇ ਹਤਰ ਕਾ ਦਰਸਨ ੁਿਇਆ ॥੪॥੩॥ 
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ਦੂਧੁ ਤ ਿਛਰੈ ਥਨਹੁ ਤਿਿਾਤਰਓ ॥ 
 

ਗੂਿਰੀ ਸਰੀ ਰਤਵਦਾਸ ਿੀ ਕ ੇਪਦੇ ਘਰ ੁ੩  (525-10) 

ਦੂਧੁ ਤ ਿਛਰ ੈਥਨਹੁ ਤਿਿਾਤਰਓ ॥ 

ਫੂਲੁ ਿਵਤਰ ਿਲ ੁਮੀਤਨ ਤਿਗਾਤਰਓ ॥੧॥ 

ਮਾਈ ਗੋਤਿਿੰਦ ਪੂਿਾ ਕਹਾ ਲੈ ਚਰਾਵਉ ॥ 

ਅਵਰੁ ਨ ਫੂਲੁ ਅਨੂਪ ੁਨ ਪਾਵਉ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਮੈਲਾਗਰ ਿੇਰਹੇ ਹੈ ਿੁਇਅਿੰਗਾ ॥ 

ਤਿਖੁ ਅਿੰਤਮਰਤੁ ਿਸਤਹ ਇਕ ਸਿੰਗਾ ॥੨॥ 

ਧੂਪ ਦੀਪ ਨਈਿੇਦਤਹ ਿਾਸਾ ॥ 

ਕੈਸੇ ਪੂਿ ਕਰਤਹ ਤੇਰੀ ਦਾਸਾ ॥੩॥ 

ਤਨੁ ਮਨੁ ਅਰਪਉ ਪੂਿ ਚਰਾਵਉ ॥ 

ਗੁਰ ਪਰਸਾਤਦ ਤਨਰਿੰਿਨੁ ਪਾਵਉ ॥੪॥ 

ਪੂਿਾ ਅਰਚਾ ਆਤਹ ਨ ਤੋਰੀ ॥ 

ਕਤਹ ਰਤਵਦਾਸ ਕਵਨ ਗਤਤ ਮੋਰੀ ॥੫॥੧॥ 
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ਦੂਧੁ ਪੀਉ ਗੋਤਿਿੰਦੇ ਰਾਇ ॥ 
 

ਿੈਰਉ ਨਾਮਦੇਵ ਿੀਉ ॥ (1163-16) 

ਦੂਧੁ ਕਿੋਰ ੈਗਡਵ ੈਪਾਨੀ ॥ 

ਕਪਲ ਗਾਇ ਨਾਮ ੈਦੁਤਹ ਆਨੀ ॥੧॥ 

ਦੂਧੁ ਪੀਉ ਗੋਤਿਿੰਦ ੇਰਾਇ ॥ 

ਦੂਧੁ ਪੀਉ ਮੇਰੋ ਮਨੁ ਪਤੀਆਇ ॥ 

ਨਾਹੀ ਤ ਘਰ ਕ ੋਿਾਪ ੁਤਰਸਾਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਸਇਨ ਕਿੋਰੀ ਅਿੰਤਮਰਤ ਿਰੀ ॥ 

ਲੈ ਨਾਮੈ ਹਤਰ ਆਗੈ ਧਰੀ ॥੨॥ 

ਏਕੁ ਿਗਤੁ ਮੇਰ ੇਤਹਰਦੇ ਿਸ ੈ॥ 

ਨਾਮੇ ਦੇਤਖ ਨਰਾਇਨੁ ਹਸ ੈ॥੩॥ 

ਦੂਧੁ ਪੀਆਇ ਿਗਤੁ ਘਤਰ ਗਇਆ ॥ 

ਨਾਮੇ ਹਤਰ ਕਾ ਦਰਸਨ ੁਿਇਆ ॥੪॥੩॥ 
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ਦੇਇ ਮੁਹਾਰ ਲਗਾਮ ੁਪਤਹਰਾਵਉ ॥ 
 

ਗਉਿੀ ਕਿੀਰ ਿੀ ॥ (329-9) 

ਦੇਇ ਮੁਹਾਰ ਲਗਾਮੁ ਪਤਹਰਾਵਉ ॥ 

ਸਗਲ ਤ ਿੀਨ ੁਗਗਨ ਦਉਰਾਵਉ ॥੧॥ 

ਅਪਨੈ ਿੀਚਾਤਰ ਅਸਵਾਰੀ ਕੀਿ ੈ॥ 

ਸਹਿ ਕ ੈਪਾਵਿੈ ਪਗੁ ਧਤਰ ਲੀਿ ੈ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਚਲੁ ਰੇ ਿੈਕੁਿੰਿ ਤੁਝਤਹ ਲ ੇਤਾਰਉ ॥ 

ਤਹਚਤਹ ਤ ਪਰਮੇ ਕੈ ਚਾਿੁਕ ਮਾਰਉ ॥੨॥ 

ਕਹਤ ਕਿੀਰ ਿਲੇ ਅਸਵਾਰਾ ॥ 

ਿੇਦ ਕਤੇਿ ਤੇ ਰਹਤਹ ਤਨਰਾਰਾ ॥੩॥੩੧॥ 
 
  



 1638 

ਦੇਹ ਤੇਿਤਣ ਿੀ ਰਾਤਮ ਉਪਾਈਆ ਰਾਮ ॥ 
 

ਵਡਹਿੰਸੁ ਮਹਲਾ ੪ ਘੋਿੀਆ  (575-5) 

ਦੇਹ ਤੇਿਤਣ ਿੀ ਰਾਤਮ ਉਪਾਈਆ ਰਾਮ ॥ 

ਧਿੰਨੁ ਮਾਣਸ ਿਨਮੁ ਪਿੁੰਤਨ ਪਾਈਆ ਰਾਮ ॥ 

ਮਾਣਸ ਿਨਮੁ ਵਡ ਪਿੰਨੇ ਪਾਇਆ ਦੇਹ ਸ ੁਕਿੰਚਨ ਚਿੰਗਿੀਆ ॥ 

ਗੁਰਮੁਤਖ ਰਿੰਗੁ ਚਲਲੂਾ ਪਾਵ ੈਹਤਰ ਹਤਰ ਹਤਰ ਨਵ ਰਿੰਗਿੀਆ ॥ 

ਏਹ ਦੇਹ ਸੁ ਿਾਂਕੀ ਤਿਤੁ ਹਤਰ ਿਾਪੀ ਹਤਰ ਹਤਰ ਨਾਤਮ ਸੁਹਾਵੀਆ ॥ 

ਵਡਿਾਗੀ ਪਾਈ ਨਾਮੁ ਸਖਾਈ ਿਨ ਨਾਨਕ ਰਾਤਮ ਉਪਾਈਆ ॥੧॥ 

ਦੇਹ ਪਾਵਉ ਿੀਨੁ ਿੁਤਝ ਚਿੰਗਾ ਰਾਮ ॥ 

ਚਤਿ ਲਿੰਘਾ ਿੀ ਤਿਖਮੁ ਿੁਇਅਿੰਗਾ ਰਾਮ ॥ 

ਤਿਖਮੁ ਿੁਇਅਿੰਗਾ ਅਨਤ ਤਰਿੰਗਾ ਗੁਰਮੁਤਖ ਪਾਤਰ ਲਿੰਘਾਏ ॥ 

ਹਤਰ ਿੋਤਹਤਥ ਚਤਿ ਵਡਿਾਗੀ ਲਿੰਘੈ ਗੁਰੁ ਖੇਵਿ ੁਸਿਤਦ ਤਰਾਏ ॥ 

ਅਨਤਦਨ ੁਹਤਰ ਰਿੰਤਗ ਹਤਰ ਗੁਣ ਗਾਵ ੈਹਤਰ ਰਿੰਗੀ ਹਤਰ ਰਿੰਗਾ ॥ 

ਿਨ ਨਾਨਕ ਤਨਰਿਾਣ ਪਦ ੁਪਾਇਆ ਹਤਰ ਉਤਮੁ ਹਤਰ ਪਦੁ ਚਿੰਗਾ ॥੨॥ 

ਕਿੀਆਲੁ ਮੁਖੇ ਗੁਤਰ ਤਗਆਨੁ ਤਦਰਿਾਇਆ ਰਾਮ ॥ 

ਤਤਨ ਪਰਮੇੁ ਹਤਰ ਚਾਿਕੁ ਲਾਇਆ ਰਾਮ ॥ 

ਤਤਨ ਪਰਮੇੁ ਹਤਰ ਹਤਰ ਲਾਇ ਚਾਿਕੁ ਮਨੁ ਤਿਣੈ ਗੁਰਮਤੁਖ ਿੀਤਤਆ ॥ 

ਅਘਿੋ ਘਿਾਵੈ ਸਿਦੁ ਪਾਵੈ ਅਤਪਉ ਹਤਰ ਰਸੁ ਪੀਤਤਆ ॥ 

ਸੁਤਣ ਸਰਵਣ ਿਾਣੀ ਗੁਤਰ ਵਖਾਣੀ ਹਤਰ ਰਿੰਗੁ ਤੁਰੀ ਚਿਾਇਆ ॥ 

ਮਹਾ ਮਾਰਗੁ ਪਿੰਥੁ ਤਿਖਿਾ ਿਨ ਨਾਨਕ ਪਾਤਰ ਲਿੰਘਾਇਆ ॥੩॥ 

ਘੋਿੀ ਤੇਿਤਣ ਦੇਹ ਰਾਤਮ ਉਪਾਈਆ ਰਾਮ ॥ 

ਤਿਤੁ ਹਤਰ ਪਰਿੁ ਿਾਪ ੈਸਾ ਧਨ ੁਧਿੰਨੁ ਤੁਖਾਈਆ ਰਾਮ ॥ 

ਤਿਤੁ ਹਤਰ ਪਰਿੁ ਿਾਪ ੈਸਾ ਧਿੰਨੁ ਸਾਿਾਸੈ ਧੁਤਰ ਪਾਇਆ ਤਕਰਤ ੁਿੁਿਿੰਦਾ ॥ 

ਚਤਿ ਦੇਹਤਿ ਘੋਿੀ ਤਿਖਮੁ ਲਘਾਏ ਤਮਲ ੁਗੁਰਮੁਤਖ ਪਰਮਾਨਿੰਦਾ ॥ 

ਹਤਰ ਹਤਰ ਕਾਿੁ ਰਚਾਇਆ ਪਰੂ ੈਤਮਤਲ ਸਿੰਤ ਿਨਾ ਿਿੰਞ ਆਈ ॥ 

ਿਨ ਨਾਨਕ ਹਤਰ ਵਰੁ ਪਾਇਆ ਮਿੰਗਲੁ ਤਮਤਲ ਸਿੰਤ ਿਨਾ ਵਾਧਾਈ ॥੪॥੧॥੫॥ 
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ਦੇਹ ਤੇਿਨਿੀ ਹਤਰ ਨਵ ਰਿੰਗੀਆ ਰਾਮ ॥ 
 

ਵਡਹਿੰਸੁ ਮਹਲਾ ੪ ॥ (575-19) 

ਦੇਹ ਤੇਿਨਿੀ ਹਤਰ ਨਵ ਰਿੰਗੀਆ ਰਾਮ ॥ 

ਗੁਰ ਤਗਆਨ ੁਗੁਰ ੂਹਤਰ ਮਿੰਗੀਆ ਰਾਮ ॥ 

ਤਗਆਨ ਮਿੰਗੀ ਹਤਰ ਕਥਾ ਚਿੰਗੀ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਗਤਤ ਤਮਤਤ ਿਾਣੀਆ ॥ 

ਸਿੁ ਿਨਮੁ ਸਫਤਲਉ ਕੀਆ ਕਰਤ ੈਹਤਰ ਰਾਮ ਨਾਤਮ ਵਖਾਣੀਆ ॥ 

ਹਤਰ ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਸਲਾਤਹ ਹਤਰ ਪਰਿ ਹਤਰ ਿਗਤਤ ਹਤਰ ਿਨ ਮਿੰਗੀਆ ॥ 

ਿਨੁ ਕਹੈ ਨਾਨਕੁ ਸੁਣਹੁ ਸਿੰਤਹ ੁਹਤਰ ਿਗਤਤ ਗੋਤਵਿੰਦ ਚਿੰਗੀਆ ॥੧॥ 

ਦੇਹ ਕਿੰਚਨ ਿੀਨ ੁਸਤੁਵਨਾ ਰਾਮ ॥ 

ਿਤਿ ਹਤਰ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਰਤਿੰਨਾ ਰਾਮ ॥ 

ਿਤਿ ਨਾਮ ਰਤਨ ੁਗੋਤਵਿੰਦ ਪਾਇਆ ਹਤਰ ਤਮਲੇ ਹਤਰ ਗੁਣ ਸੁਖ ਘਣੇ ॥ 

ਗੁਰ ਸਿਦੁ ਪਾਇਆ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਤਧਆਇਆ ਵਡਿਾਗੀ ਹਤਰ ਰਿੰਗ ਹਤਰ ਿਣੇ ॥ 

ਹਤਰ ਤਮਲੇ ਸੁਆਮੀ ਅਿੰਤਰਿਾਮੀ ਹਤਰ ਨਵਤਨ ਹਤਰ ਨਵ ਰਿੰਗੀਆ ॥ 

ਨਾਨਕ ੁਵਖਾਣ ੈਨਾਮੁ ਿਾਣ ੈਹਤਰ ਨਾਮੁ ਹਤਰ ਪਰਿ ਮਿੰਗੀਆ ॥੨॥ 

ਕਿੀਆਲੁ ਮੁਖੇ ਗੁਤਰ ਅਿੰਕਸੁ ਪਾਇਆ ਰਾਮ ॥ 

ਮਨੁ ਮਗੈਲ ੁਗੁਰ ਸਿਤਦ ਵਤਸ ਆਇਆ ਰਾਮ ॥ 

ਮਨੁ ਵਸਗਤਤ ਆਇਆ ਪਰਮ ਪਦੁ ਪਾਇਆ ਸਾ ਧਨ ਕਿੰਤਤ ਤਪਆਰੀ ॥ 

ਅਿੰਤਤਰ ਪਰੇਮੁ ਲਗਾ ਹਤਰ ਸੇਤੀ ਘਤਰ ਸੋਹੈ ਹਤਰ ਪਰਿ ਨਾਰੀ ॥ 

ਹਤਰ ਰਿੰਤਗ ਰਾਤੀ ਸਹਿੇ ਮਾਤੀ ਹਤਰ ਪਰਿੁ ਹਤਰ ਹਤਰ ਪਾਇਆ ॥ 

ਨਾਨਕ ਿਨੁ ਹਤਰ ਦਾਸ ੁਕਹਤੁ ਹੈ ਵਡਿਾਗੀ ਹਤਰ ਹਤਰ ਤਧਆਇਆ ॥੩॥ 

ਦੇਹ ਘੋਿੀ ਿੀ ਤਿਤੁ ਹਤਰ ਪਾਇਆ ਰਾਮ ॥ 

ਤਮਤਲ ਸਤਤਗੁਰ ਿੀ ਮਿੰਗਲੁ ਗਾਇਆ ਰਾਮ ॥ 

ਹਤਰ ਗਾਇ ਮਿੰਗਲੁ ਰਾਮ ਨਾਮਾ ਹਤਰ ਸੇਵ ਸੇਵਕ ਸੇਵਕੀ ॥ 

ਪਰਿ ਿਾਇ ਪਾਵ ੈਰਿੰਗ ਮਹਲੀ ਹਤਰ ਰਿੰਗੁ ਮਾਣ ੈਰਿੰਗ ਕੀ ॥ 

ਗੁਣ ਰਾਮ ਗਾਏ ਮਤਨ ਸੁਿਾਏ ਹਤਰ ਗੁਰਮਤੀ ਮਤਨ ਤਧਆਇਆ ॥ 

ਿਨ ਨਾਨਕ ਹਤਰ ਤਕਰਪਾ ਧਾਰੀ ਦੇਹ ਘੋਿੀ ਚਤਿ ਹਤਰ ਪਾਇਆ ॥੪॥੨॥੬॥ 
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ਦੇਹੁ ਸਿੰਦੇਸਰੋ ਕਹੀਅਉ ਤਪਰਅ ਕਹੀਅਉ ॥ 
 

ਿਤੈਸਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ਘਰੁ ੩ ਦੁਪਦੇ     (700-8) 

ਦੇਹੁ ਸਿੰਦਸੇਰੋ ਕਹੀਅਉ ਤਪਰਅ ਕਹੀਅਉ ॥ 

ਤਿਸਮੁ ਿਈ ਮ ੈਿਹੁ ਤਿਤਧ ਸੁਨਤੇ ਕਹਹੁ ਸੁਹਾਗਤਨ ਸਹੀਅਉ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਕੋ ਕਹਤੋ ਸਿ ਿਾਹਤਰ ਿਾਹਤਰ ਕੋ ਕਹਤੋ ਸਿ ਮਹੀਅਉ ॥ 

ਿਰਨੁ ਨ ਦੀਸੈ ਤਚਹਨੁ ਨ ਲਖੀਐ ਸੁਹਾਗਤਨ ਸਾਤਤ ਿੁਝਹੀਅਉ ॥੧॥ 

ਸਰਿ ਤਨਵਾਸੀ ਘਤਿ ਘਤਿ ਵਾਸੀ ਲੇਪ ੁਨਹੀ ਅਲਪਹੀਅਉ ॥ 

ਨਾਨਕ ੁਕਹਤ ਸੁਨਹ ੁਰੇ ਲੋਗਾ ਸਿੰਤ ਰਸਨ ਕੋ ਿਸਹੀਅਉ ॥੨॥੧॥੨॥ 
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ਦੇਹੀ ਗਾਵਾ ਿੀਉ ਧਰ ਮਹਤਉ ਿਸਤਹ ਪਿੰਚ ਤਕਰਸਾਨਾ ॥ 
 

ਰਾਗੁ ਮਾਰੂ ਿਾਣੀ ਕਿੀਰ ਿੀਉ ਕੀ ॥ (1104-8) 

ਦੇਹੀ ਗਾਵਾ ਿੀਉ ਧਰ ਮਹਤਉ ਿਸਤਹ ਪਿੰਚ ਤਕਰਸਾਨਾ ॥ 

ਨੈਨੂ ਨਕਿੂ ਸਰਵਨੂ ਰਸਪਤਤ ਇਿੰਦਰੀ ਕਤਹਆ ਨ ਮਾਨਾ ॥੧॥ 

ਿਾਿਾ ਅਿ ਨ ਿਸਉ ਇਹ ਗਾਉ ॥ 

ਘਰੀ ਘਰੀ ਕਾ ਲੇਖਾ ਮਾਗ ੈਕਾਇਥੁ ਚੇਤੂ ਨਾਉ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਧਰਮ ਰਾਇ ਿਿ ਲੇਖਾ ਮਾਗੈ ਿਾਕੀ ਤਨਕਸੀ ਿਾਰੀ ॥ 

ਪਿੰਚ ਤਿਸਾਨਵਾ ਿਾਤਗ ਗਏ ਲ ੈਿਾਤਧਓ ਿੀਉ ਦਰਿਾਰੀ ॥੨॥ 

ਕਹੈ ਕਿੀਰੁ ਸੁਨਹੁ ਰ ੇਸਿੰਤਹ ੁਖਤੇ ਹੀ ਕਰਹੁ ਤਨਿੇਰਾ ॥ 

ਅਿ ਕੀ ਿਾਰ ਿਖਤਸ ਿਿੰਦ ੇਕਉ ਿਹੁਤਰ ਨ ਿਉਿਤਲ ਫੇਰਾ ॥੩॥੭॥ 
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ਦੇਹੀ ਮਾਿੀ ਿੋਲ ੈਪਉਣੁ ॥ 
 

ਗਉਿੀ ਮਹਲਾ ੧ ॥ (152-2) 

ਪਉਣ ੈਪਾਣੀ ਅਗਨੀ ਕਾ ਮੇਲ ੁ॥ 

ਚਿੰਚਲ ਚਪਲ ਿੁਤਧ ਕਾ ਖੇਲ ੁ॥ 

ਨਉ ਦਰਵਾਿੇ ਦਸਵਾ ਦੁਆਰੁ ॥ 

ਿੁਝੁ ਰੇ ਤਗਆਨੀ ਏਹੁ ਿੀਚਾਰੁ ॥੧॥ 

ਕਥਤਾ ਿਕਤਾ ਸੁਨਤਾ ਸਈੋ ॥ 

ਆਪੁ ਿੀਚਾਰੇ ਸੁ ਤਗਆਨੀ ਹਈੋ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਦੇਹੀ ਮਾਿੀ ਿਲੋੈ ਪਉਣੁ ॥ 

ਿੁਝੁ ਰੇ ਤਗਆਨੀ ਮੂਆ ਹੈ ਕਉਣੁ ॥ 

ਮੂਈ ਸੁਰਤਤ ਿਾਦੁ ਅਹਿੰਕਾਰ ੁ॥ 

ਓਹੁ ਨ ਮੂਆ ਿ ੋਦੇਖਣਹਾਰੁ ॥੨॥ 

ਿ ੈਕਾਰਤਣ ਤਤਿ ਤੀਰਥ ਿਾਹੀ ॥ 

ਰਤਨ ਪਦਾਰਥ ਘਿ ਹੀ ਮਾਹੀ ॥ 

ਪਤਿ ਪਤਿ ਪਿੰਤਡਤੁ ਿਾਦ ੁਵਖਾਣ ੈ॥ 

ਿੀਤਤਰ ਹੋਦੀ ਵਸਤੁ ਨ ਿਾਣ ੈ॥੩॥ 

ਹਉ ਨ ਮੂਆ ਮੇਰੀ ਮੁਈ ਿਲਾਇ ॥ 

ਓਹੁ ਨ ਮੂਆ ਿ ੋਰਤਹਆ ਸਮਾਇ ॥ 

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਗੁਤਰ ਿਰਹਮੁ ਤਦਖਾਇਆ ॥ 

ਮਰਤਾ ਿਾਤਾ ਨਦਤਰ ਨ ਆਇਆ ॥੪॥੪॥ 
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ਦੇਖੁ ਫੂਲ ਫੂਲ ਫੂਲੇ ॥ 
 

ਿਸਿੰਤੁ ਮਹਲਾ ੫  (1185-3) 

ਦੇਖੁ ਫੂਲ ਫੂਲ ਫੂਲੇ ॥ 

ਅਹਿੰ ਤਤਆਤਗ ਤਤਆਗੇ ॥ 

ਚਰਨ ਕਮਲ ਪਾਗੇ ॥ 

ਤੁਮ ਤਮਲਹੁ ਪਰਿ ਸਿਾਗੇ ॥ 

ਹਤਰ ਚੇਤਤ ਮਨ ਮੇਰ ੇ॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਸਘਨ ਿਾਸ ੁਕੂਲ ੇ॥ 

ਇਤਕ ਰਹੇ ਸਤੂਕ ਕਿੂਲੇ ॥ 

ਿਸਿੰਤ ਰੁਤਤ ਆਈ ॥ 

ਪਰਫੂਲਤਾ ਰਹੇ ॥੧॥ 

ਅਿ ਕਲੂ ਆਇਓ ਰੇ ॥ 

ਇਕੁ ਨਾਮੁ ਿੋਵਹ ੁਿੋਵਹੁ ॥ 

ਅਨ ਰੂਤਤ ਨਾਹੀ ਨਾਹੀ ॥ 

ਮਤੁ ਿਰਤਮ ਿੂਲਹੁ ਿੂਲਹ ੁ॥ 

ਗੁਰ ਤਮਲ ੇਹਤਰ ਪਾਏ ॥ 

ਤਿਸੁ ਮਸਤਤਕ ਹੈ ਲੇਖਾ ॥ 

ਮਨ ਰਤੁਤ ਨਾਮ ਰੇ ॥ 

ਗੁਨ ਕਹ ੇਨਾਨਕ ਹਤਰ ਹਰ ੇਹਤਰ ਹਰੇ ॥੨॥੧੮॥ 
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ਦੇਖਹੁ ਅਚਰਿ ੁਿਇਆ ॥ 
 

ਸਰੋਤਿ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (612-11) 

ਤਿਨਾ ਿਾਤ ਕੋ ਿਹੁਤੁ ਅਿੰਦੇਸਰ ੋਤੇ ਤਮਿੇ ਸਤਿ ਗਇਆ ॥ 

ਸਹਿ ਸੈਨ ਅਰ ੁਸੁਖਮਨ ਨਾਰੀ ਊਧ ਕਮਲ ਤਿਗਸਇਆ ॥੧॥ 

ਦੇਖਹੁ ਅਚਰਿੁ ਿਇਆ ॥ 

ਤਿਹ ਿਾਕੁਰ ਕਉ ਸਨੁਤ ਅਗਾਤਧ ਿੋਤਧ ਸ ੋਤਰਦੈ ਗੁਤਰ ਦਇਆ ॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਿੋਇ ਦੂਤ ਮੋਤਹ ਿਹੁਤੁ ਸਿੰਤਾਵਤ ਤੇ ਿਇਆਨਕ ਿਇਆ ॥ 

ਕਰਤਹ ਿੇਨਤੀ ਰਾਖੁ ਿਾਕੁਰ ਤੇ ਹਮ ਤੇਰੀ ਸਰਨਇਆ ॥੨॥ 

ਿਹ ਿਿੰਡਾਰੁ ਗੋਤਿਿੰਦ ਕਾ ਖੁਤਲਆ ਤਿਹ ਪਰਾਪਤਤ ਤਤਹ ਲਇਆ ॥ 

ਏਕੁ ਰਤਨੁ ਮੋ ਕਉ ਗੁਤਰ ਦੀਨਾ ਮੇਰਾ ਮਨੁ ਤਨੁ ਸੀਤਲੁ ਤਥਆ ॥੩॥ 

ਏਕ ਿੂਿੰਦ ਗੁਤਰ ਅਿੰਤਮਰਤੁ ਦੀਨ ੋਤਾ ਅਿਲੁ ਅਮਰੁ ਨ ਮੁਆ ॥ 

ਿਗਤਤ ਿਿੰਡਾਰ ਗੁਤਰ ਨਾਨਕ ਕਉ ਸਉਪੇ ਤਫਤਰ ਲੇਖਾ ਮੂਤਲ ਨ ਲਇਆ ॥੪॥੩॥੧੪॥ 
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ਦੇਖੈ ਸੁਣ ੈਹਦੂਤਰ ਸਦ ਘਤਿ ਘਤਿ ਿਰਹਮੁ ਰਤਵਿੰਦ ੁ॥ 
 

ਤਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (46-17) 

ਪਰੀਤਤ ਲਗੀ ਤਤਸੁ ਸਚ ਤਸਉ ਮਰ ੈਨ ਆਵੈ ਿਾਇ ॥ 

ਨਾ ਵੇਛੋਤਿਆ ਤਵਛੁਿ ੈਸਿ ਮਤਹ ਰਤਹਆ ਸਮਾਇ ॥ 

ਦੀਨ ਦਰਦ ਦੁਖ ਿਿੰਿਨਾ ਸਵੇਕ ਕੈ ਸਤ ਿਾਇ ॥ 

ਅਚਰਿ ਰੂਪੁ ਤਨਰਿੰਿਨੋ ਗੁਤਰ ਮੇਲਾਇਆ ਮਾਇ ॥੧॥ 

ਿਾਈ ਰੇ ਮੀਤੁ ਕਰਹੁ ਪਰਿੁ ਸੋਇ ॥ 

ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਪਰੀਤਤ ਤਧਰਗੁ ਸਖੁੀ ਨ ਦੀਸ ੈਕੋਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਦਾਨਾ ਦਾਤਾ ਸੀਲਵਿੰਤੁ ਤਨਰਮਲੁ ਰੂਪ ੁਅਪਾਰੁ ॥ 

ਸਖਾ ਸਹਾਈ ਅਤਤ ਵਡਾ ਊਚਾ ਵਡਾ ਅਪਾਰ ੁ॥ 

ਿਾਲਕੁ ਤਿਰਤਧ ਨ ਿਾਣੀਐ ਤਨਹਚਲੁ ਤਤਸੁ ਦਰਵਾਰੁ ॥ 

ਿੋ ਮਿੰਗੀਐ ਸੋਈ ਪਾਈਐ ਤਨਧਾਰਾ ਆਧਾਰੁ ॥੨॥ 

ਤਿਸੁ ਪੇਖਤ ਤਕਲਤਵਖ ਤਹਰਤਹ ਮਤਨ ਤਤਨ ਹੋਵ ੈਸਾਂਤਤ ॥ 

ਇਕ ਮਤਨ ਏਕੁ ਤਧਆਈਐ ਮਨ ਕੀ ਲਾਤਹ ਿਰਾਂਤਤ ॥ 

ਗੁਣ ਤਨਧਾਨ ੁਨਵਤਨ ੁਸਦਾ ਪਰੂਨ ਿਾ ਕੀ ਦਾਤਤ ॥ 

ਸਦਾ ਸਦਾ ਆਰਾਧੀਐ ਤਦਨੁ ਤਵਸਰਹੁ ਨਹੀ ਰਾਤਤ ॥੩॥ 

ਤਿਨ ਕਉ ਪੂਰਤਿ ਤਲਤਖਆ ਤਤਨ ਕਾ ਸਖਾ ਗੋਤਵਿੰਦੁ ॥ 

ਤਨੁ ਮਨੁ ਧਨੁ ਅਰਪੀ ਸਿੋ ਸਗਲ ਵਾਰੀਐ ਇਹ ਤਿਿੰਦੁ ॥ 

ਦੇਖ ੈਸੁਣ ੈਹਦੂਤਰ ਸਦ ਘਤਿ ਘਤਿ ਿਰਹਮੁ ਰਤਵਿੰਦੁ ॥ 

ਅਤਕਰਤਘਣਾ ਨੋ ਪਾਲਦਾ ਪਰਿ ਨਾਨਕ ਸਦ ਿਖਤਸਿੰਦੁ ॥੪॥੧੩॥੮੩॥ 
 
  



 1646 

 

ਦੇਖੌ ਿਾਈ ਗਯਾਨ ਕੀ ਆਈ ਆਂਧੀ ॥ 
 

ਰਾਗੁ ਗਉਿੀ ਚਤੇੀ ॥ (331-17) 

ਦੇਖੌ ਿਾਈ ਗਯਾਨ ਕੀ ਆਈ ਆਂਧੀ ॥ 

ਸਿੈ ਉਡਾਨੀ ਿਰਮ ਕੀ ਿਾਿੀ ਰਹੈ ਨ ਮਾਇਆ ਿਾਂਧੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਦੁਤਚਤੇ ਕੀ ਦੁਇ ਥੂਤਨ ਤਗਰਾਨੀ ਮੋਹ ਿਲੇਡਾ ਿੂਿਾ ॥ 

ਤਤਸਨਾ ਛਾਤਨ ਪਰੀ ਧਰ ਊਪਤਰ ਦੁਰਮਤਤ ਿਾਂਡਾ ਫੂਿਾ ॥੧॥ 

ਆਂਧੀ ਪਾਛੇ ਿ ੋਿਲੁ ਿਰਖੈ ਤਤਤਹ ਤੇਰਾ ਿਨੁ ਿੀਨਾਂ ॥ 

ਕਤਹ ਕਿੀਰ ਮਤਨ ਿਇਆ ਪਰਗਾਸਾ ਉਦ ੈਿਾਨੁ ਿਿ ਚੀਨਾ ॥੨॥੪੩॥ 
 
  



 1647 

ਦੇਵਤਤਆ ਦਰਸਨ ਕ ੈਤਾਈ ਦੂਖ ਿੂਖ ਤੀਰਥ ਕੀਏ ॥ 
 

ਆਸਾ ਘਰੁ ੪ ਮਹਲਾ ੧ (358-12) 

ਦੇਵਤਤਆ ਦਰਸਨ ਕੈ ਤਾਈ ਦੂਖ ਿੂਖ ਤੀਰਥ ਕੀਏ ॥ 

ਿੋਗੀ ਿਤੀ ਿੁਗਤਤ ਮਤਹ ਰਹਤ ੇਕਤਰ ਕਤਰ ਿਗਵ ੇਿੇਖ ਿਏ ॥੧॥ 

ਤਉ ਕਾਰਤਣ ਸਾਤਹਿਾ ਰਿੰਤਗ ਰਤੇ ॥ 

ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਅਨੇਕਾ ਰੂਪ ਅਨਿੰਤਾ ਕਹਣੁ ਨ ਿਾਹੀ ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਕੇਤੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਦਰ ਘਰ ਮਹਲਾ ਹਸਤੀ ਘੋਿ ੇਛੋਤਡ ਤਵਲਾਇਤਤ ਦੇਸ ਗਏ ॥ 

ਪੀਰ ਪੇਕਾਂਿਰ ਸਾਤਲਕ ਸਾਤਦਕ ਛੋਡੀ ਦਨੁੀਆ ਥਾਇ ਪਏ ॥੨॥ 

ਸਾਦ ਸਹਿ ਸੁਖ ਰਸ ਕਸ ਤਿੀਅਲੇ ਕਾਪਿ ਛੋਡ ੇਚਮਿ ਲੀਏ ॥ 

ਦੁਖੀਏ ਦਰਦਵਿੰਦ ਦਤਰ ਤੇਰ ੈਨਾਤਮ ਰਤੇ ਦਰਵੇਸ ਿਏ ॥੩॥ 

ਖਲਿੀ ਖਪਰੀ ਲਕਿੀ ਚਮਿੀ ਤਸਖਾ ਸੂਤ ੁਧੋਤੀ ਕੀਨਹੀ ॥ 

ਤੂਿੰ ਸਾਤਹਿੁ ਹਉ ਸਾਂਗੀ ਤੇਰਾ ਪਰਣਵੈ ਨਾਨਕੁ ਿਾਤਤ ਕੈਸੀ ॥੪॥੧॥੩੩॥ 
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ਦੇਵਾ ਪਾਹਨ ਤਾਰੀਅਲ ੇ॥ 
 

ਰਾਗੁ ਗਉਿੀ ਚਤੇੀ ਿਾਣੀ ਨਾਮਦੇਉ ਿੀਉ ਕੀ  (345-3) 

ਦੇਵਾ ਪਾਹਨ ਤਾਰੀਅਲ ੇ॥ 

ਰਾਮ ਕਹਤ ਿਨ ਕਸ ਨ ਤਰੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਤਾਰੀਲੇ ਗਤਨਕਾ ਤਿਨੁ ਰਪੂ ਕੁਤਿਿਾ ਤਿਆਤਧ ਅਿਾਮਲ ੁਤਾਰੀਅਲੇ ॥ 

ਚਰਨ ਿਤਧਕ ਿਨ ਤਊੇ ਮੁਕਤਤ ਿਏ ॥ 

ਹਉ ਿਤਲ ਿਤਲ ਤਿਨ ਰਾਮ ਕਹੇ ॥੧॥ 

ਦਾਸੀ ਸੁਤ ਿਨੁ ਤਿਦਰੁ ਸੁਦਾਮਾ ਉਗਰਸਨੈ ਕਉ ਰਾਿ ਦੀਏ ॥ 

ਿਪ ਹੀਨ ਤਪ ਹੀਨ ਕੁਲ ਹੀਨ ਿਮ ਹੀਨ ਨਾਮੇ ਕੇ ਸੁਆਮੀ ਤਊੇ ਤਰੇ ॥੨॥੧॥ 
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ਦੋਸੁ ਨ ਦੀਿੈ ਕਾਹੂ ਲੋਗ ॥ 
 

ਰਾਮਕਲੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (888-10) 

ਦੋਸੁ ਨ ਦੀਿੈ ਕਾਹੂ ਲੋਗ ॥ 

ਿੋ ਕਮਾਵਨੁ ਸੋਈ ਿੋਗ ॥ 

ਆਪਨ ਕਰਮ ਆਪ ੇਹੀ ਿਿੰਧ ॥ 

ਆਵਨੁ ਿਾਵਨ ੁਮਾਇਆ ਧਿੰਧ ॥੧॥ 

ਐਸੀ ਿਾਨੀ ਸਿੰਤ ਿਨੀ ॥ 

ਪਰਗਾਸ ੁਿਇਆ ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਿਚਨੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਤਨੁ ਧਨੁ ਕਲਤ ੁਤਮਤਥਆ ਤਿਸਥਾਰ ॥ 

ਹੈਵਰ ਗੈਵਰ ਚਾਲਨਹਾਰ ॥ 

ਰਾਿ ਰਿੰਗ ਰੂਪ ਸਤਿ ਕੂਰ ॥ 

ਨਾਮ ਤਿਨਾ ਹੋਇ ਿਾਸੀ ਧੂਰ ॥੨॥ 

ਿਰਤਮ ਿੂਲੇ ਿਾਤਦ ਅਹਿੰਕਾਰੀ ॥ 

ਸਿੰਤਗ ਨਾਹੀ ਰ ੇਸਗਲ ਪਸਾਰੀ ॥ 

ਸੋਗ ਹਰਖ ਮਤਹ ਦੇਹ ਤਿਰਧਾਨੀ ॥ 

ਸਾਕਤ ਇਵ ਹੀ ਕਰਤ ਤਿਹਾਨੀ ॥੩॥ 

ਹਤਰ ਕਾ ਨਾਮੁ ਅਿੰਤਮਰਤੁ ਕਤਲ ਮਾਤਹ ॥ 

ਏਹੁ ਤਨਧਾਨਾ ਸਾਧੂ ਪਾਤਹ ॥ 

ਨਾਨਕ ਗੁਰ ੁਗੋਤਵਦੁ ਤਿਸੁ ਤਿੂਾ ॥ 

ਘਤਿ ਘਤਿ ਰਮਈਆ ਤਤਨ ਹੀ ਡੀਿਾ ॥੪॥੮॥੧੯॥ 
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ਦੋਹਾਗਣੀ ਮਹਲੁ ਨ ਪਾਇਨਹੀ ਨ ਿਾਣਤਨ ਤਪਰ ਕਾ ਸੁਆਉ ॥ 
 

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੩ ॥ (426-9) 

ਦੋਹਾਗਣੀ ਮਹਲੁ ਨ ਪਾਇਨਹੀ ਨ ਿਾਣਤਨ ਤਪਰ ਕਾ ਸੁਆਉ ॥ 

ਤਫਕਾ ਿੋਲਤਹ ਨਾ ਤਨਵਤਹ ਦੂਿਾ ਿਾਉ ਸੁਆਉ ॥੧॥ 

ਇਹੁ ਮਨੂਆ ਤਕਉ ਕਤਰ ਵਤਸ ਆਵੈ ॥ 

ਗੁਰ ਪਰਸਾਦੀ ਿਾਕੀਐ ਤਗਆਨ ਮਤੀ ਘਤਰ ਆਵ ੈ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਸੋਹਾਗਣੀ ਆਤਪ ਸਵਾਰੀਓਨ ੁਲਾਇ ਪਰਮੇ ਤਪਆਰੁ ॥ 

ਸਤਤਗੁਰ ਕੈ ਿਾਣ ੈਚਲਦੀਆ ਨਾਮੇ ਸਹਤਿ ਸੀਗਾਰ ੁ॥੨॥ 

ਸਦਾ ਰਾਵਤਹ ਤਪਰੁ ਆਪਣਾ ਸਚੀ ਸੇਿ ਸੁਿਾਇ ॥ 

ਤਪਰ ਕੈ ਪਰਤੇਮ ਮੋਹੀਆ ਤਮਤਲ ਪਰੀਤਮ ਸੁਖੁ ਪਾਇ ॥੩॥ 

ਤਗਆਨ ਅਪਾਰ ੁਸੀਗਾਰੁ ਹੈ ਸਿੋਾਵਿੰਤੀ ਨਾਤਰ ॥ 

ਸਾ ਸਿਰਾਈ ਸਿੰਦਰੀ ਤਪਰ ਕੈ ਹੇਤਤ ਤਪਆਤਰ ॥੪॥ 

ਸੋਹਾਗਣੀ ਤਵਤਚ ਰਿੰਗੁ ਰਤਖਓਨ ੁਸਚੈ ਅਲਤਖ ਅਪਾਤਰ ॥ 

ਸਤਤਗੁਰੁ ਸਵੇਤਨ ਆਪਣਾ ਸਚੈ ਿਾਇ ਤਪਆਤਰ ॥੫॥ 

ਸੋਹਾਗਣੀ ਸੀਗਾਰ ੁਿਣਾਇਆ ਗੁਣ ਕਾ ਗਤਲ ਹਾਰੁ ॥ 

ਪਰੇਮ ਤਪਰਮਲ ੁਤਤਨ ਲਾਵਣਾ ਅਿੰਤਤਰ ਰਤਨ ੁਵੀਚਾਰ ੁ॥੬॥ 

ਿਗਤਤ ਰਤੇ ਸ ੇਊਤਮਾ ਿਤਤ ਪਤਤ ਸਿਦੇ ਹਇੋ ॥ 

ਤਿਨੁ ਨਾਵ ੈਸਿ ਨੀਚ ਿਾਤਤ ਹੈ ਤਿਸਿਾ ਕਾ ਕੀਿਾ ਹੋਇ ॥੭॥ 

ਹਉ ਹਉ ਕਰਦੀ ਸਿ ਤਫਰ ੈਤਿਨੁ ਸਿਦ ੈਹਉ ਨ ਿਾਇ ॥ 

ਨਾਨਕ ਨਾਤਮ ਰਤੇ ਤਤਨ ਹਉਮ ੈਗਈ ਸਚੈ ਰਹੇ ਸਮਾਇ ॥੮॥੮॥੩੦॥ 
 
  



 1651 

ਦੋਵੈ ਥਾਵ ਰਖੇ ਗੁਰ ਸਰੂੇ ॥ 
 

ਤਿਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (825-17) 

ਦੋਵੈ ਥਾਵ ਰਖੇ ਗੁਰ ਸੂਰੇ ॥ 

ਹਲਤ ਪਲਤ ਪਾਰਿਰਹਤਮ ਸਵਾਰੇ ਕਾਰਿ ਹੋਏ ਸਗਲ ੇਪੂਰੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਹਤਰ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਿਪਤ ਸੁਖ ਸਹਿੇ ਮਿਨੁ ਹੋਵਤ ਸਾਧ ੂਧੂਰ ੇ॥ 

ਆਵਣ ਿਾਣ ਰਹੇ ਤਥਤਤ ਪਾਈ ਿਨਮ ਮਰਣ ਕੇ ਤਮਿੇ ਤਿਸੂਰ ੇ॥੧॥ 

ਿਰਮ ਿੈ ਤਰੇ ਛੁਿੇ ਿੈ ਿਮ ਕ ੇਘਤਿ ਘਤਿ ਏਕੁ ਰਤਹਆ ਿਰਪੂਰ ੇ॥ 

ਨਾਨਕ ਸਰਤਣ ਪਤਰਓ ਦੁਖ ਿਿੰਿਨ ਅਿੰਤਤਰ ਿਾਹਤਰ ਪੇਤਖ ਹਿੂਰੇ ॥੨॥੨੨॥੧੦੮॥ 
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ਧਿੰਨੁ ਇਹੁ ਥਾਨੁ ਗੋਤਵਿੰਦ ਗਣੁ ਗਾਏ ॥ 
 

ਗਉਿੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (197-14) 

ਧਿੰਨੁ ਇਹੁ ਥਾਨ ੁਗੋਤਵਿੰਦ ਗੁਣ ਗਾਏ ॥ 

ਕੁਸਲ ਖੇਮ ਪਰਤਿ ਆਤਪ ਿਸਾਏ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਤਿਪਤਤ ਤਹਾ ਿਹਾ ਹਤਰ ਤਸਮਰਨੁ ਨਾਹੀ ॥ 

ਕੋਤਿ ਅਨਿੰਦ ਿਹ ਹਤਰ ਗੁਨ ਗਾਹੀ ॥੧॥ 

ਹਤਰ ਤਿਸਤਰਐ ਦੁਖ ਰੋਗ ਘਨਰੇੇ ॥ 

ਪਰਿ ਸੇਵਾ ਿਮੁ ਲਗੈ ਨ ਨੇਰ ੇ॥੨॥ 

ਸੋ ਵਡਿਾਗੀ ਤਨਹਚਲ ਥਾਨ ੁ॥ 

ਿਹ ਿਪੀਐ ਪਰਿ ਕਵੇਲ ਨਾਮੁ ॥੩॥ 

ਿਹ ਿਾਈਐ ਤਹ ਨਾਤਲ ਮੇਰਾ ਸੁਆਮੀ ॥ 

ਨਾਨਕ ਕਉ ਤਮਤਲਆ ਅਿੰਤਰਿਾਮੀ ॥੪॥੮੯॥੧੫੮॥ 
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ਧਿੰਨੁ ਸੁ ਵਿੰਸੁ ਧਿੰਨ ੁਸੁ ਤਪਤਾ ਧਿੰਨੁ ਸੁ ਮਾਤਾ ਤਿਤਨ ਿਨ ਿਣੇ ॥ 
 

ਿੈਰਉ ਮਹਲਾ ੪ ॥ (1135-13) 

ਸਤਸਿੰਗਤਤ ਸਾਈ ਹਤਰ ਤੇਰੀ ਤਿਤੁ ਹਤਰ ਕੀਰਤਤ ਹਤਰ ਸੁਨਣੇ ॥ 

ਤਿਨ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਸਤੁਣਆ ਮਨੁ ਿੀਨਾ ਤਤਨ ਹਮ ਸਰੇਵਹ ਤਨਤ ਚਰਣੇ ॥੧॥ 

ਿਗਿੀਵਨੁ ਹਤਰ ਤਧਆਇ ਤਰਣੇ ॥ 

ਅਨੇਕ ਅਸਿੰਖ ਨਾਮ ਹਤਰ ਤੇਰ ੇਨ ਿਾਹੀ ਤਿਹਵਾ ਇਤੁ ਗਨਣੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਗੁਰਤਸਖ ਹਤਰ ਿਲੋਹੁ ਹਤਰ ਗਾਵਹੁ ਲ ੇਗੁਰਮਤਤ ਹਤਰ ਿਪਣੇ ॥ 

ਿੋ ਉਪਦੇਸ ੁਸੁਣ ੇਗੁਰ ਕੇਰਾ ਸ ੋਿਨੁ ਪਾਵੈ ਹਤਰ ਸੁਖ ਘਣੇ ॥੨॥ 

ਧਿੰਨੁ ਸੁ ਵਿੰਸੁ ਧਿੰਨ ੁਸ ੁਤਪਤਾ ਧਿੰਨ ੁਸੁ ਮਾਤਾ ਤਿਤਨ ਿਨ ਿਣ ੇ॥ 

ਤਿਨ ਸਾਤਸ ਤਗਰਾਤਸ ਤਧਆਇਆ ਮੇਰਾ ਹਤਰ ਹਤਰ ਸੇ ਸਾਚੀ ਦਰਗਹ ਹਤਰ ਿਨ ਿਣੇ ॥੩॥ 

ਹਤਰ ਹਤਰ ਅਗਮ ਨਾਮ ਹਤਰ ਤੇਰੇ ਤਵਤਚ ਿਗਤਾ ਹਤਰ ਧਰਣ ੇ॥ 

ਨਾਨਕ ਿਤਨ ਪਾਇਆ ਮਤਤ ਗੁਰਮਤਤ ਿਤਪ ਹਤਰ ਹਤਰ ਪਾਤਰ ਪਵਣੇ ॥੪॥੩॥੭॥ 
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ਧਿੰਨੁ ਤਸਰਿੰਦਾ ਸਚਾ ਪਾਤਤਸਾਹੁ ਤਿਤਨ ਿਗ ੁਧਿੰਧੈ ਲਾਇਆ ॥ 
 

ਰਾਗੁ ਵਡਹਿੰਸੁ ਮਹਲਾ ੧ ਘਰੁ ੫ ਅਲਾਹਣੀਆ  (578-18) 

ਧਿੰਨੁ ਤਸਰਿੰਦਾ ਸਚਾ ਪਾਤਤਸਾਹੁ ਤਿਤਨ ਿਗ ੁਧਿੰਧ ੈਲਾਇਆ ॥ 

ਮੁਹਲਤਤ ਪੁਨੀ ਪਾਈ ਿਰੀ ਿਾਨੀਅਿਾ ਘਤਤ ਚਲਾਇਆ ॥ 

ਿਾਨੀ ਘਤਤ ਚਲਾਇਆ ਤਲਤਖਆ ਆਇਆ ਰਿੰਨੇ ਵੀਰ ਸਿਾਏ ॥ 

ਕਾਂਇਆ ਹਿੰਸ ਥੀਆ ਵੇਛੋਿਾ ਿਾਂ ਤਦਨ ਪਿੰਨੇ ਮੇਰੀ ਮਾਏ ॥ 

ਿੇਹਾ ਤਲਤਖਆ ਤੇਹਾ ਪਾਇਆ ਿੇਹਾ ਪੁਰਤਿ ਕਮਾਇਆ ॥ 

ਧਿੰਨੁ ਤਸਰਿੰਦਾ ਸਚਾ ਪਾਤਤਸਾਹੁ ਤਿਤਨ ਿਗ ੁਧਿੰਧ ੈਲਾਇਆ ॥੧॥ 

ਸਾਤਹਿੁ ਤਸਮਰਹੁ ਮੇਰੇ ਿਾਈਹ ੋਸਿਨਾ ਏਹੁ ਪਇਆਣਾ ॥ 

ਏਥੈ ਧਿੰਧਾ ਕੂਿਾ ਚਾਤਰ ਤਦਹਾ ਆਗੈ ਸਰਪਰ ਿਾਣਾ ॥ 

ਆਗੈ ਸਰਪਰ ਿਾਣਾ ਤਿਉ ਤਮਹਮਾਣਾ ਕਾਹੇ ਗਾਰਿੁ ਕੀਿ ੈ॥ 

ਤਿਤੁ ਸਤੇਵਐ ਦਰਗਹ ਸੁਖੁ ਪਾਈਐ ਨਾਮੁ ਤਤਸੈ ਕਾ ਲੀਿ ੈ॥ 

ਆਗੈ ਹੁਕਮੁ ਨ ਚਲੈ ਮਲੂ ੇਤਸਤਰ ਤਸਤਰ ਤਕਆ ਤਵਹਾਣਾ ॥ 

ਸਾਤਹਿੁ ਤਸਮਤਰਹੁ ਮੇਰੇ ਿਾਈਹ ੋਸਿਨਾ ਏਹੁ ਪਇਆਣਾ ॥੨॥ 

ਿੋ ਤਤਸ ੁਿਾਵੈ ਸਿੰਮਰਥ ਸ ੋਥੀਐ ਹੀਲਿਾ ਏਹੁ ਸਿੰਸਾਰੋ ॥ 

ਿਤਲ ਥਤਲ ਮਹੀਅਤਲ ਰਤਵ ਰਤਹਆ ਸਾਚਿਾ ਤਸਰਿਣਹਾਰੋ ॥ 

ਸਾਚਾ ਤਸਰਿਣਹਾਰ ੋਅਲਖ ਅਪਾਰੋ ਤਾ ਕਾ ਅਿੰਤ ੁਨ ਪਾਇਆ ॥ 

ਆਇਆ ਤਤਨ ਕਾ ਸਫਲੁ ਿਇਆ ਹੈ ਇਕ ਮਤਨ ਤਿਨੀ ਤਧਆਇਆ ॥ 

ਢਾਹੇ ਢਾਤਹ ਉਸਾਰ ੇਆਪ ੇਹੁਕਤਮ ਸਵਾਰਣਹਾਰੋ ॥ 

ਿੋ ਤਤਸ ੁਿਾਵੈ ਸਿੰਮਰਥ ਸ ੋਥੀਐ ਹੀਲਿਾ ਏਹੁ ਸਿੰਸਾਰੋ ॥੩॥ 

ਨਾਨਕ ਰੁਿੰਨਾ ਿਾਿਾ ਿਾਣੀਐ ਿ ੇਰੋਵ ੈਲਾਇ ਤਪਆਰੋ ॥ 

ਵਾਲਵੇ ੇਕਾਰਤਣ ਿਾਿਾ ਰੋਈਐ ਰੋਵਣੁ ਸਗਲ ਤਿਕਾਰੋ ॥ 

ਰੋਵਣੁ ਸਗਲ ਤਿਕਾਰੋ ਗਾਫਲੁ ਸਿੰਸਾਰੋ ਮਾਇਆ ਕਾਰਤਣ ਰਵੋੈ ॥ 

ਚਿੰਗਾ ਮਿੰਦਾ ਤਕਛੁ ਸੂਝੈ ਨਾਹੀ ਇਹੁ ਤਨੁ ਏਵ ੈਖੋਵ ੈ॥ 

ਐਥੈ ਆਇਆ ਸਿੁ ਕ ੋਿਾਸੀ ਕੂਤਿ ਕਰਹੁ ਅਹਿੰਕਾਰੋ ॥ 

ਨਾਨਕ ਰੁਿੰਨਾ ਿਾਿਾ ਿਾਣੀਐ ਿ ੇਰੋਵ ੈਲਾਇ ਤਪਆਰੋ ॥੪॥੧॥ 
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ਧਿੰਨੁ ਧਿੰਨ ੁਰਾਮਦਾਸ ਗਰੁੁ ਤਿਤਨ ਤਸਤਰਆ ਤਤਨ ੈਸਵਾਤਰਆ ॥ 
 

ਰਾਮਕਲੀ ਕੀ ਵਾਰ ਰਾਇ ਿਲਵਿੰਤਡ ਤਥਾ ਸਤ ੈਡੂਤਮ ਆਖੀ  (968-9) 

ਧਿੰਨੁ ਧਿੰਨੁ ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਰੁ ਤਿਤਨ ਤਸਤਰਆ ਤਤਨੈ ਸਵਾਤਰਆ ॥ 

ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਕਰਾਮਾਤਤ ਆਤਪ ਤਸਰਿਣਹਾਰ ੈਧਾਤਰਆ ॥ 

ਤਸਖੀ ਅਤ ੈਸਿੰਗਤੀ ਪਾਰਿਰਹਮੁ ਕਤਰ ਨਮਸਕਾਤਰਆ ॥ 

ਅਿਲੁ ਅਥਾਹੁ ਅਤੋਲੁ ਤ ੂਤੇਰਾ ਅਿੰਤੁ ਨ ਪਾਰਾਵਾਤਰਆ ॥ 

ਤਿਨਹੀ ਤਿੰ ਸੇਤਵਆ ਿਾਉ ਕਤਰ ਸੇ ਤੁਧੁ ਪਾਤਰ ਉਤਾਤਰਆ ॥ 

ਲਿੁ ਲੋਿ ੁਕਾਮੁ ਿੋਧੁ ਮੋਹੁ ਮਾਤਰ ਕਢੇ ਤੁਧੁ ਸਪਰਵਾਤਰਆ ॥ 

ਧਿੰਨੁ ਸੁ ਤੇਰਾ ਥਾਨੁ ਹੈ ਸਚੁ ਤੇਰਾ ਪੈਸਕਾਤਰਆ ॥ 

ਨਾਨਕ ੁਤੂ ਲਹਣਾ ਤੂਹੈ ਗੁਰੁ ਅਮਰੁ ਤੂ ਵੀਚਾਤਰਆ ॥ 

ਗੁਰੁ ਤਡਿਾ ਤਾਂ ਮਨ ੁਸਾਧਾਤਰਆ ॥੭॥ 
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ਧਤਨ ਉਹ ਪਰੀਤਤ ਚਰਨ ਸਿੰਤਗ ਲਾਗੀ ॥ 
 

ਕਾਨਿਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (1301-9) 

ਧਤਨ ਉਹ ਪਰੀਤਤ ਚਰਨ ਸਿੰਤਗ ਲਾਗੀ ॥ 

ਕੋਤਿ ਿਾਪ ਤਾਪ ਸੁਖ ਪਾਏ ਆਇ ਤਮਲੇ ਪੂਰਨ ਿਡਿਾਗੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਮੋਤਹ ਅਨਾਥੁ ਦਾਸ ੁਿਨੁ ਤੇਰਾ ਅਵਰ ਓਿ ਸਗਲੀ ਮੋਤਹ ਤਤਆਗੀ ॥ 

ਿੋਰ ਿਰਮ ਕਾਿੇ ਪਰਿ ਤਸਮਰਤ ਤਗਆਨ ਅਿੰਿਨ ਤਮਤਲ ਸਵੋਤ ਿਾਗੀ ॥੧॥ 

ਤੂ ਅਥਾਹੁ ਅਤਤ ਿਡ ੋਸੁਆਮੀ ਤਿਪਾ ਤਸਿੰਧ ੁਪੂਰਨ ਰਤਨਾਗੀ ॥ 

ਨਾਨਕ ੁਿਾਚਕੁ ਹਤਰ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਮਾਂਗੈ ਮਸਤਕ ੁਆਤਨ ਧਤਰਓ ਪਰਿ ਪਾਗੀ ॥੨॥੭॥੧੮॥ 
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ਧਨੁ ਸ ੁਵੇਲਾ ਤਿਤੁ ਦਰਸਨੁ ਕਰਣਾ ॥ 
 

ਵਡਹਿੰਸੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (562-15) 

ਧਨੁ ਸ ੁਵੇਲਾ ਤਿਤੁ ਦਰਸਨ ੁਕਰਣਾ ॥ 

ਹਉ ਿਤਲਹਾਰੀ ਸਤਤਗੁਰ ਚਰਣਾ ॥੧॥ 

ਿੀਅ ਕੇ ਦਾਤੇ ਪਰੀਤਮ ਪਰਿ ਮੇਰੇ ॥ 

ਮਨੁ ਿੀਵ ੈਪਰਿ ਨਾਮੁ ਤਚਤੇਰੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਸਚੁ ਮਿੰਤ ੁਤੁਮਾਰਾ ਅਿੰਤਮਰਤ ਿਾਣੀ ॥ 

ਸੀਤਲ ਪੁਰਖ ਤਦਰਸਤਿ ਸੁਿਾਣੀ ॥੨॥ 

ਸਚੁ ਹੁਕਮੁ ਤੁਮਾਰਾ ਤਖਤਤ ਤਨਵਾਸੀ ॥ 

ਆਇ ਨ ਿਾਵੈ ਮੇਰਾ ਪਰਿ ੁਅਤਿਨਾਸੀ ॥੩॥ 

ਤੁਮ ਤਮਹਰਵਾਨ ਦਾਸ ਹਮ ਦੀਨਾ ॥ 

ਨਾਨਕ ਸਾਤਹਿੁ ਿਰਪਤੁਰ ਲੀਣਾ ॥੪॥੨॥ 
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ਧਨੁ ਸੋਹਾਗਤਨ ਿ ੋਪਰਿ ੂਪਛਾਨ ੈ॥ 
 

ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (737-4) 

ਧਨੁ ਸੋਹਾਗਤਨ ਿ ੋਪਰਿੂ ਪਛਾਨ ੈ॥ 

ਮਾਨੈ ਹੁਕਮੁ ਤਿ ੈਅਤਿਮਾਨੈ ॥ 

ਤਪਰਅ ਤਸਉ ਰਾਤੀ ਰਲੀਆ ਮਾਨੈ ॥੧॥ 

ਸੁਤਨ ਸਖੀਏ ਪਰਿ ਤਮਲਣ ਨੀਸਾਨੀ ॥ 

ਮਨੁ ਤਨੁ ਅਰਤਪ ਤਤਿ ਲਾਿ ਲੋਕਾਨੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਸਖੀ ਸਹੇਲੀ ਕਉ ਸਮਝਾਵ ੈ॥ 

ਸੋਈ ਕਮਾਵੈ ਿ ੋਪਰਿ ਿਾਵੈ ॥ 

ਸਾ ਸੋਹਾਗਤਣ ਅਿੰਤਕ ਸਮਾਵੈ ॥੨॥ 

ਗਰਤਿ ਗਹੇਲੀ ਮਹਲੁ ਨ ਪਾਵ ੈ॥ 

ਤਫਤਰ ਪਛੁਤਾਵ ੈਿਿ ਰਤੈਣ ਤਿਹਾਵੈ ॥ 

ਕਰਮਹੀਤਣ ਮਨਮੁਤਖ ਦੁਖ ੁਪਾਵੈ ॥੩॥ 

ਤਿਨਉ ਕਰੀ ਿੇ ਿਾਣਾ ਦੂਤਰ ॥ 

ਪਰਿੁ ਅਤਿਨਾਸੀ ਰਤਹਆ ਿਰਪਤੂਰ ॥ 

ਿਨੁ ਨਾਨਕੁ ਗਾਵ ੈਦੇਤਖ ਹਦੂਤਰ ॥੪॥੩॥ 
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ਧਨੁ ਸੋਹਾਗਤਨ ਮਹਾ ਪਵੀਤ ॥ 
 

ਗੋੋਂਡ ਕਿੀਰ ਿੀਉ ॥ (872-1) 

ਤਗਰਤਹ ਸੋਿਾ ਿਾ ਕੈ ਰੇ ਨਾਤਹ ॥ 

ਆਵਤ ਪਹੀਆ ਖੂਧ ੇਿਾਤਹ ॥ 

ਵਾ ਕੈ ਅਿੰਤਤਰ ਨਹੀ ਸਿੰਤੋਖੁ ॥ 

ਤਿਨੁ ਸੋਹਾਗਤਨ ਲਾਗ ੈਦੋਖੁ ॥੧॥ 

ਧਨੁ ਸੋਹਾਗਤਨ ਮਹਾ ਪਵੀਤ ॥ 

ਤਪੇ ਤਪੀਸਰ ਡੋਲ ੈਚੀਤ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਸੋਹਾਗਤਨ ਤਕਰਪਨ ਕੀ ਪੂਤੀ ॥ 

ਸੇਵਕ ਤਤਿ ਿਗਤ ਤਸਉ ਸੂਤੀ ॥ 

ਸਾਧੂ ਕੈ ਿਾਢੀ ਦਰਿਾਤਰ ॥ 

ਸਰਤਨ ਤੇਰੀ ਮੋ ਕਉ ਤਨਸਤਾਤਰ ॥੨॥ 

ਸੋਹਾਗਤਨ ਹੈ ਅਤਤ ਸਿੰਦਰੀ ॥ 

ਪਗ ਨੇਵਰ ਛਨਕ ਛਨਹਰੀ ॥ 

ਿਉ ਲਗੁ ਪਰਾਨ ਤਊ ਲਗੁ ਸਿੰਗੇ ॥ 

ਨਾਤਹ ਤ ਚਲੀ ਿੇਤਗ ਉਤਿ ਨਿੰਗੇ ॥੩॥ 

ਸੋਹਾਗਤਨ ਿਵਨ ਤਰ ੈਲੀਆ ॥ 

ਦਸ ਅਿ ਪੁਰਾਣ ਤੀਰਥ ਰਸ ਕੀਆ ॥ 

ਿਰਹਮਾ ਤਿਸਨ ੁਮਹੇਸਰ ਿੇਧੇ ॥ 

ਿਡੇ ਿੂਪਤਤ ਰਾਿ ੇਹੈ ਛੇਧੇ ॥੪॥ 

ਸੋਹਾਗਤਨ ਉਰਵਾਤਰ ਨ ਪਾਤਰ ॥ 

ਪਾਂਚ ਨਾਰਦ ਕੈ ਸਿੰਤਗ ਤਿਧਵਾਤਰ ॥ 

ਪਾਂਚ ਨਾਰਦ ਕ ੇਤਮਿਵੇ ਫੂਿ ੇ॥ 

ਕਹੁ ਕਿੀਰ ਗੁਰ ਤਕਰਪਾ ਛੂਿ ੇ॥੫॥੫॥੮॥ 
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ਧਨੁ ਿੋਿਨੁ ਅਰੁ ਫੁਲਿਾ ਨਾਿੀਅਿੇ ਤਦਨ ਚਾਤਰ ॥ 
 

ਤਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੧ ਘਰੁ ੨ ॥ (23-5) 

ਧਨੁ ਿੋਿਨ ੁਅਰੁ ਫੁਲਿਾ ਨਾਿੀਅਿੇ ਤਦਨ ਚਾਤਰ ॥ 

ਪਿਤਣ ਕੇਰ ੇਪਤ ਤਿਉ ਢਤਲ ਢਤੁਲ ਿੁਿੰਮਣਹਾਰ ॥੧॥ 

ਰਿੰਗੁ ਮਾਤਣ ਲੈ ਤਪਆਤਰਆ ਿਾ ਿੋਿਨੁ ਨਉ ਹੁਲਾ ॥ 

ਤਦਨ ਥੋਿਿੇ ਥਕੇ ਿਇਆ ਪੁਰਾਣਾ ਚੋਲਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਸਿਣ ਮੇਰ ੇਰਿੰਗੁਲ ੇਿਾਇ ਸੁਤੇ ਿੀਰਾਤਣ ॥ 

ਹਿੰ ਿੀ ਵਿੰਞਾ ਡੁਮਣੀ ਰਵੋਾ ਝੀਣੀ ਿਾਤਣ ॥੨॥ 

ਕੀ ਨ ਸੁਣੇਹੀ ਗੋਰੀਏ ਆਪਣ ਕਿੰਨੀ ਸੋਇ ॥ 

ਲਗੀ ਆਵਤਹ ਸਾਹੁਰ ੈਤਨਤ ਨ ਪੇਈਆ ਹਇੋ ॥੩॥ 

ਨਾਨਕ ਸੁਤੀ ਪੇਈਐ ਿਾਣੁ ਤਵਰਤੀ ਸਿੰਤਨ ॥ 

ਗੁਣਾ ਗਵਾਈ ਗਿੰਿਿੀ ਅਵਗਣ ਚਲੀ ਿਿੰਤਨ ॥੪॥੨੪॥ 
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ਧਨੁ ਧਿੰਨੁ ਤਪਤਾ ਧਨ ੁਧਿੰਨੁ ਕੁਲੁ ਧਨ ੁਧਨੁ ਸ ੁਿਨਨੀ ਤਿਤਨ ਗਰੁੂ ਿਤਣਆ ਮਾਇ ॥ 
 

ਮਃ ੪ ਗਉਿੀ ਕੀ ਵਾਰ ਮਹਲਾ ੪ ॥ (310-5) 

ਸਾ ਧਰਤੀ ਿਈ ਹਰੀਆਵਲੀ ਤਿਥੈ ਮੇਰਾ ਸਤਤਗੁਰੁ ਿੈਿਾ ਆਇ ॥ 

ਸੇ ਿਿੰਤ ਿਏ ਹਰੀਆਵਲ ੇਤਿਨੀ ਮੇਰਾ ਸਤਤਗੁਰੁ ਦੇਤਖਆ ਿਾਇ ॥ 

ਧਨੁ ਧਿੰਨ ੁਤਪਤਾ ਧਨੁ ਧਿੰਨ ੁਕੁਲੁ ਧਨੁ ਧਨੁ ਸੁ ਿਨਨੀ ਤਿਤਨ ਗੁਰ ੂਿਤਣਆ ਮਾਇ ॥ 

ਧਨੁ ਧਿੰਨ ੁਗੁਰੂ ਤਿਤਨ ਨਾਮੁ ਅਰਾਤਧਆ ਆਤਪ ਤਤਰਆ ਤਿਨੀ ਤਡਿਾ ਤਤਨਾ ਲਏ ਛਡਾਇ ॥ 

ਹਤਰ ਸਤਤਗੁਰੁ ਮੇਲਹੁ ਦਇਆ ਕਤਰ ਿਨੁ ਨਾਨਕੁ ਧਵੋੈ ਪਾਇ ॥੨॥ 
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ਧਨਵਿੰਤ ਨਾਮ ਕੇ ਵਣਿਾਰੇ ॥ 
 

ਸਾਰਗ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (1219-19) 

ਧਨਵਿੰਤ ਨਾਮ ਕ ੇਵਣਿਾਰ ੇ॥ 

ਸਾਂਝੀ ਕਰਹੁ ਨਾਮ ਧਨ ੁਖਾਿਹੁ ਗੁਰ ਕਾ ਸਿਦੁ ਵੀਚਾਰ ੇ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਛੋਡਹੁ ਕਪਿੁ ਹਇੋ ਤਨਰਵੈਰਾ ਸੋ ਪਰਿੁ ਸਿੰਤਗ ਤਨਹਾਰ ੇ॥ 

ਸਚੁ ਧਨੁ ਵਣਿਹੁ ਸਚੁ ਧਨ ੁਸਿੰਚਹੁ ਕਿਹੂ ਨ ਆਵਹੁ ਹਾਰੇ ॥੧॥ 

ਖਾਤ ਖਰਚਤ ਤਕਛੁ ਤਨਖੁਿਤ ਨਾਹੀ ਅਗਨਤ ਿਰ ੇਿਿੰਡਾਰੇ ॥ 

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਸੋਿਾ ਸਿੰਤਗ ਿਾਵਹੁ ਪਾਰਿਰਹਮ ਕੈ ਦੁਆਰੇ ॥੨॥੫੭॥੮੦॥ 
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ਧਾਇਓ ਰੇ ਮਨ ਦਹ ਤਦਸ ਧਾਇਓ ॥ 
 

ਿਡੋੀ ਮਹਲਾ ੫ ਘਰੁ ੨ ਚਉਪਦੇ (712-4) 

ਧਾਇਓ ਰੇ ਮਨ ਦਹ ਤਦਸ ਧਾਇਓ ॥ 

ਮਾਇਆ ਮਗਨ ਸੁਆਤਦ ਲਤੋਿ ਮੋਤਹਓ ਤਤਤਨ ਪਰਤਿ ਆਤਪ ਿੁਲਾਇਓ ॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਹਤਰ ਕਥਾ ਹਤਰ ਿਸ ਸਾਧਸਿੰਗਤਤ ਤਸਉ ਇਕ ੁਮੁਹਤੁ ਨ ਇਹੁ ਮਨੁ ਲਾਇਓ ॥ 

ਤਿਗਤਸਓ ਪਤੇਖ ਰਿੰਗੁ ਕਸਿੰਿ ਕ ੋਪਰ ਤਗਰਹ ਿੋਹਤਨ ਿਾਇਓ ॥੧॥ 

ਚਰਨ ਕਮਲ ਤਸਉ ਿਾਉ ਨ ਕੀਨੋ ਨਹ ਸਤ ਪੁਰਖੁ ਮਨਾਇਓ ॥ 

ਧਾਵਤ ਕਉ ਧਾਵਤਹ ਿਹੁ ਿਾਤੀ ਤਿਉ ਤੇਲੀ ਿਲਦੁ ਿਰਮਾਇਓ ॥੨॥ 

ਨਾਮ ਦਾਨ ੁਇਸਨਾਨੁ ਨ ਕੀਓ ਇਕ ਤਨਮਖ ਨ ਕੀਰਤਤ ਗਾਇਓ ॥ 

ਨਾਨਾ ਝੂਤਿ ਲਾਇ ਮਨ ੁਤੋਤਖਓ ਨਹ ਿੂਤਝਓ ਅਪਨਾਇਓ ॥੩॥ 

ਪਰਉਪਕਾਰ ਨ ਕਿਹੂ ਕੀਏ ਨਹੀ ਸਤਤਗੁਰੁ ਸਤੇਵ ਤਧਆਇਓ ॥ 

ਪਿੰਚ ਦੂਤ ਰਤਚ ਸਿੰਗਤਤ ਗੋਸਤਿ ਮਤਵਾਰ ੋਮਦ ਮਾਇਓ ॥੪॥ 

ਕਰਉ ਿੇਨਤੀ ਸਾਧਸਿੰਗਤਤ ਹਤਰ ਿਗਤਤ ਵਛਲ ਸੁਤਣ ਆਇਓ ॥ 

ਨਾਨਕ ਿਾਤਗ ਪਤਰਓ ਹਤਰ ਪਾਛੈ ਰਾਖੁ ਲਾਿ ਅਪਨੁਾਇਓ ॥੫॥੧॥੩॥ 
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ਧਾਤੁ ਤਮਲ ੈਫੁਤਨ ਧਾਤ ੁਕਉ ਤਸਫਤੀ ਤਸਫਤਤ ਸਮਾਇ ॥ 
 

ਤਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲੁ ੧ ॥ (18-11) 

ਧਾਤੁ ਤਮਲੈ ਫੁਤਨ ਧਾਤੁ ਕਉ ਤਸਫਤੀ ਤਸਫਤਤ ਸਮਾਇ ॥ 

ਲਾਲ ੁਗੁਲਾਲ ੁਗਹਿਰਾ ਸਚਾ ਰਿੰਗੁ ਚਿਾਉ ॥ 

ਸਚੁ ਤਮਲ ੈਸਿੰਤੋਖੀਆ ਹਤਰ ਿਤਪ ਏਕੈ ਿਾਇ ॥੧॥ 

ਿਾਈ ਰੇ ਸਿੰਤ ਿਨਾ ਕੀ ਰੇਣ ੁ॥ 

ਸਿੰਤ ਸਿਾ ਗੁਰ ੁਪਾਈਐ ਮੁਕਤਤ ਪਦਾਰਥੁ ਧੇਣ ੁ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਊਚਉ ਥਾਨ ੁਸੁਹਾਵਣਾ ਊਪਤਰ ਮਹਲੁ ਮੁਰਾਤਰ ॥ 

ਸਚੁ ਕਰਣੀ ਦੇ ਪਾਈਐ ਦਰ ੁਘਰੁ ਮਹਲੁ ਤਪਆਤਰ ॥ 

ਗੁਰਮੁਤਖ ਮਨੁ ਸਮਝਾਈਐ ਆਤਮ ਰਾਮ ੁਿੀਚਾਤਰ ॥੨॥ 

ਤਤਰਤਿਤਧ ਕਰਮ ਕਮਾਈਅਤਹ ਆਸ ਅਿੰਦਸੇਾ ਹਇੋ ॥ 

ਤਕਉ ਗੁਰ ਤਿਨ ੁਤਤਰਕੁਿੀ ਛੁਿਸੀ ਸਹਤਿ ਤਮਤਲਐ ਸੁਖੁ ਹੋਇ ॥ 

ਤਨਿ ਘਤਰ ਮਹਲੁ ਪਛਾਣੀਐ ਨਦਤਰ ਕਰੇ ਮਲੁ ਧਇੋ ॥੩॥ 

ਤਿਨੁ ਗੁਰ ਮੈਲੁ ਨ ਉਤਰ ੈਤਿਨ ੁਹਤਰ ਤਕਉ ਘਰ ਵਾਸ ੁ॥ 

ਏਕੋ ਸਿਦੁ ਵੀਚਾਰੀਐ ਅਵਰ ਤਤਆਗੈ ਆਸ ॥ 

ਨਾਨਕ ਦੇਤਖ ਤਦਖਾਈਐ ਹਉ ਸਦ ਿਤਲਹਾਰ ੈਿਾਸ ੁ॥੪॥੧੨॥ 
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ਤਧਆਈਐ ਅਪਨ ੋਸਦਾ ਹਰੀ ॥ 
 

ਗੂਿਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (499-13) 

ਤਖਨ ਮਤਹ ਥਾਤਪ ਉਥਾਪਨਹਾਰਾ ਕੀਮਤਤ ਿਾਇ ਨ ਕਰੀ ॥ 

ਰਾਿਾ ਰਿੰਕੁ ਕਰ ੈਤਖਨ ਿਤਤਤਰ ਨੀਚਹ ਿੋਤਤ ਧਰੀ ॥੧॥ 

ਤਧਆਈਐ ਅਪਨ ੋਸਦਾ ਹਰੀ ॥ 

ਸੋਚ ਅਮਦੇਸਾ ਤਾ ਕਾ ਕਹਾ ਕਰੀਐ ਿਾ ਮਤਹ ਏਕ ਘਰੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਤੁਮਹਰੀ ਿੇਕ ਪੂਰ ੇਮੇਰ ੇਸਤਤਗੁਰ ਮਨ ਸਰਤਨ ਤੁਮਹਾਰ ੈਪਰੀ ॥ 

ਅਚੇਤ ਇਆਨ ੇਿਾਤਰਕ ਨਾਨਕ ਹਮ ਤੁਮ ਰਾਖਹੁ ਧਾਤਰ ਕਰੀ ॥੨॥੯॥੧੮॥ 
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ਧੀਰਉ ਦੇਤਖ ਤੁਮਹਾਰੈ ਰਿੰਗਾ ॥ 
 

ਤਿਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (824-10) 

ਧੀਰਉ ਦੇਤਖ ਤੁਮਹਾਰ ੈਰਿੰਗਾ ॥ 

ਤੁਹੀ ਸੁਆਮੀ ਅਿੰਤਰਿਾਮੀ ਤਹੂੀ ਵਸਤਹ ਸਾਧ ਕੈ ਸਿੰਗਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਤਖਨ ਮਤਹ ਥਾਤਪ ਤਨਵਾਿੇ ਿਾਕਰੁ ਨੀਚ ਕੀਿ ਤੇ ਕਰਤਹ ਰਾਿਿੰਗਾ ॥੧॥ 

ਕਿਹੂ ਨ ਤਿਸਰ ੈਹੀਏ ਮੋਰੇ ਤ ੇਨਾਨਕ ਦਾਸ ਇਹੀ ਦਾਨ ੁਮਿੰਗਾ ॥੨॥੧੫॥੧੦੧॥ 
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ਧੁਰ ਕੀ ਿਾਣੀ ਆਈ ॥ 
 

ਸਰੋਤਿ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (627-19) 

ਪਰਮੇਸਤਰ ਤਦਤਾ ਿਿੰਨਾ ॥ 

ਦੁਖ ਰੋਗ ਕਾ ਡੇਰਾ ਿਿੰਨਾ ॥ 

ਅਨਦ ਕਰਤਹ ਨਰ ਨਾਰੀ ॥ 

ਹਤਰ ਹਤਰ ਪਰਤਿ ਤਕਰਪਾ ਧਾਰੀ ॥੧॥ 

ਸਿੰਤਹੁ ਸੁਖ ੁਹੋਆ ਸਿ ਥਾਈ ॥ 

ਪਾਰਿਰਹਮੁ ਪੂਰਨ ਪਰਮੇਸਰੁ ਰਤਵ ਰਤਹਆ ਸਿਨੀ ਿਾਈ ॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਧੁਰ ਕੀ ਿਾਣੀ ਆਈ ॥ 

ਤਤਤਨ ਸਗਲੀ ਤਚਿੰਤ ਤਮਿਾਈ ॥ 

ਦਇਆਲ ਪੁਰਖ ਤਮਹਰਵਾਨਾ ॥ 

ਹਤਰ ਨਾਨਕ ਸਾਚੁ ਵਖਾਨਾ ॥੨॥੧੩॥੭੭॥ 
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ਧੁਤਰ ਲੇਖੁ ਤਲਤਖਆ ਸ ੁਕਮਾਵਣਾ ਕੋਇ ਨ ਮੇਿਣਹਾਰੁ ॥ 
 

ਪਰਿਾਤੀ ਮਹਲਾ ੩ ਤਿਿਾਸ  (1346-3) 

ਗੁਰ ਪਰਸਾਦੀ ਵੇਖੁ ਤ ੂਹਤਰ ਮਿੰਦਰੁ ਤੇਰ ੈਨਾਤਲ ॥ 

ਹਤਰ ਮਿੰਦਰੁ ਸਿਦੇ ਖੋਿੀਐ ਹਤਰ ਨਾਮੋ ਲੇਹੁ ਸਮਹਾਤਲ ॥੧॥ 

ਮਨ ਮੇਰ ੇਸਿਤਦ ਰਪ ੈਰਿੰਗੁ ਹਇੋ ॥ 

ਸਚੀ ਿਗਤਤ ਸਚਾ ਹਤਰ ਮਿੰਦਰੁ ਪਰਗਿੀ ਸਾਚੀ ਸਇੋ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਹਤਰ ਮਿੰਦਰੁ ਏਹੁ ਸਰੀਰੁ ਹੈ ਤਗਆਤਨ ਰਤਤਨ ਪਰਗਿੁ ਹੋਇ ॥ 

ਮਨਮੁਖ ਮੂਲੁ ਨ ਿਾਣਨੀ ਮਾਣਤਸ ਹਤਰ ਮਿੰਦਰੁ ਨ ਹੋਇ ॥੨॥ 

ਹਤਰ ਮਿੰਦਰੁ ਹਤਰ ਿੀਉ ਸਾਤਿਆ ਰਤਖਆ ਹੁਕਤਮ ਸਵਾਤਰ ॥ 

ਧੁਤਰ ਲੇਖੁ ਤਲਤਖਆ ਸ ੁਕਮਾਵਣਾ ਕੋਇ ਨ ਮੇਿਣਹਾਰੁ ॥੩॥ 

ਸਿਦੁ ਚੀਤਨਹ ਸੁਖੁ ਪਾਇਆ ਸਚੈ ਨਾਇ ਤਪਆਰ ॥ 

ਹਤਰ ਮਿੰਦਰੁ ਸਿਦੇ ਸੋਹਣਾ ਕਿੰਚਨੁ ਕੋਿ ੁਅਪਾਰ ॥੪॥ 

ਹਤਰ ਮਿੰਦਰੁ ਏਹੁ ਿਗਤ ੁਹੈ ਗੁਰ ਤਿਨ ੁਘੋਰਿੰਧਾਰ ॥ 

ਦੂਿਾ ਿਾਉ ਕਤਰ ਪੂਿਦੇ ਮਨਮੁਖ ਅਿੰਧ ਗਵਾਰ ॥੫॥ 

ਤਿਥੈ ਲੇਖਾ ਮਿੰਗੀਐ ਤਤਥੈ ਦੇਹ ਿਾਤਤ ਨ ਿਾਇ ॥ 

ਸਾਤਚ ਰਤ ੇਸ ੇਉਿਰ ੇਦੁਖੀਏ ਦੂਿ ੈਿਾਇ ॥੬॥ 

ਹਤਰ ਮਿੰਦਰ ਮਤਹ ਨਾਮੁ ਤਨਧਾਨ ੁਹੈ ਨਾ ਿੂਝਤਹ ਮੁਗਧ ਗਵਾਰ ॥ 

ਗੁਰ ਪਰਸਾਦੀ ਚੀਤਨਹਆ ਹਤਰ ਰਾਤਖਆ ਉਤਰ ਧਾਤਰ ॥੭॥ 

ਗੁਰ ਕੀ ਿਾਣੀ ਗੁਰ ਤੇ ਿਾਤੀ ਤਿ ਸਿਤਦ ਰਤੇ ਰਿੰਗੁ ਲਾਇ ॥ 

ਪਤਵਤ ੁਪਾਵਨ ਸ ੇਿਨ ਤਨਰਮਲ ਹਤਰ ਕੈ ਨਾਤਮ ਸਮਾਇ ॥੮॥ 

ਹਤਰ ਮਿੰਦਰੁ ਹਤਰ ਕਾ ਹਾਿੁ ਹੈ ਰਤਖਆ ਸਿਤਦ ਸਵਾਤਰ ॥ 

ਤਤਸੁ ਤਵਤਚ ਸਉਦਾ ਏਕੁ ਨਾਮੁ ਗੁਰਮੁਤਖ ਲਤੈਨ ਸਵਾਤਰ ॥੯॥ 

ਹਤਰ ਮਿੰਦਰ ਮਤਹ ਮਨ ੁਲੋਹਿੁ ਹੈ ਮੋਤਹਆ ਦੂਿੈ ਿਾਇ ॥ 

ਪਾਰਤਸ ਿੇਤਿਐ ਕਿੰਚਨੁ ਿਇਆ ਕੀਮਤਤ ਕਹੀ ਨ ਿਾਇ ॥੧੦॥ 

ਹਤਰ ਮਿੰਦਰ ਮਤਹ ਹਤਰ ਵਸੈ ਸਰਿ ਤਨਰਿੰਤਤਰ ਸੋਇ ॥ 

ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਤਖ ਵਣਿੀਐ ਸਚਾ ਸਉਦਾ ਹੋਇ ॥੧੧॥੧॥ 
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ਧੂਪ ਦੀਪ ਤਘਰਤ ਸਾਤਿ ਆਰਤੀ ॥ 
 

ਧਨਾਸਰੀ ਸਰੀ ਸੈਣੁ ਿੀਉ ॥ (695-10) 

ਧੂਪ ਦੀਪ ਤਘਰਤ ਸਾਤਿ ਆਰਤੀ ॥ 

ਵਾਰਨ ੇਿਾਉ ਕਮਲਾ ਪਤੀ ॥੧॥ 

ਮਿੰਗਲਾ ਹਤਰ ਮਿੰਗਲਾ ॥ 

ਤਨਤ ਮਿੰਗਲੁ ਰਾਿਾ ਰਾਮ ਰਾਇ ਕੋ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਊਤਮੁ ਦੀਅਰਾ ਤਨਰਮਲ ਿਾਤੀ ॥ 

ਤੁਹੀ  ਤਨਰਿੰਿਨੁ ਕਮਲਾ ਪਾਤੀ ॥੨॥ 

ਰਾਮਾ ਿਗਤਤ ਰਾਮਾਨਿੰਦੁ ਿਾਨ ੈ॥ 

ਪੂਰਨ ਪਰਮਾਨਿੰਦੁ ਿਖਾਨ ੈ॥੩॥ 

ਮਦਨ ਮੂਰਤਤ ਿੈ ਤਾਤਰ ਗੋਤਿਿੰਦ ੇ॥ 

ਸੈਨੁ ਿਣ ੈਿਿੁ ਪਰਮਾਨਿੰਦ ੇ॥੪॥੨॥ 
 
  



 1670 

ਧੋਤੀ ਖੋਤਲ ਤਵਛਾਏ ਹੇਤਿ ॥ 
 

ਗਉਿੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (201-2) 

ਧੋਤੀ ਖੋਤਲ ਤਵਛਾਏ ਹਤੇਿ ॥ 

ਗਰਧਪ ਵਾਂਗੂ ਲਾਹ ੇਪੇਤਿ ॥੧॥ 

ਤਿਨੁ ਕਰਤੂਤੀ ਮੁਕਤਤ ਨ ਪਾਈਐ ॥ 

ਮੁਕਤਤ ਪਦਾਰਥੁ ਨਾਮੁ ਤਧਆਈਐ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਪੂਿਾ ਤਤਲਕ ਕਰਤ ਇਸਨਾਨਾਂ ॥ 

ਛੁਰੀ ਕਾਤਢ ਲਵੇੈ ਹਤਥ ਦਾਨਾ ॥੨॥ 

ਿੇਦੁ ਪਿੈ ਮਤੁਖ ਮੀਿੀ ਿਾਣੀ ॥ 

ਿੀਆਂ ਕੁਹਤ ਨ ਸਿੰਗੈ ਪਰਾਣੀ ॥੩॥ 

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਤਿਸੁ ਤਕਰਪਾ ਧਾਰ ੈ॥ 

ਤਹਰਦਾ ਸੁਧੁ ਿਰਹਮੁ ਿੀਚਾਰ ੈ॥੪॥੧੦੭॥ 
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ਨ ਿਾਣਾ ਮੇਉ ਨ ਿਾਣਾ ਿਾਲੀ ॥ 
 

ਤਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੧ ਘਰੁ ੪ ॥ (25-6) 

ਤੂ ਦਰੀਆਉ ਦਾਨਾ ਿੀਨਾ ਮੈ ਮਛੁਲੀ ਕੈਸੇ ਅਿੰਤੁ ਲਹਾ ॥ 

ਿਹ ਿਹ ਦੇਖਾ ਤਹ ਤਹ ਤੂ ਹੈ ਤੁਝ ਤੇ ਤਨਕਸੀ ਫੂਤਿ ਮਰਾ ॥੧॥ 

ਨ ਿਾਣਾ ਮੇਉ ਨ ਿਾਣਾ ਿਾਲੀ ॥ 

ਿਾ ਦੁਖੁ ਲਾਗ ੈਤਾ ਤੁਝੈ ਸਮਾਲੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਤੂ ਿਰਪੂਤਰ ਿਾਤਨਆ ਮੈ ਦੂਤਰ ॥ 

ਿੋ ਕਛੁ ਕਰੀ ਸੁ ਤੇਰ ੈਹਦੂਤਰ ॥ 

ਤੂ ਦੇਖਤਹ ਹਉ ਮੁਕਤਰ ਪਾਉ ॥ 

ਤੇਰ ੈਕਿੰਤਮ ਨ ਤੇਰ ੈਨਾਇ ॥੨॥ 

ਿੇਤਾ ਦੇਤਹ ਤੇਤਾ ਹਉ ਖਾਉ ॥ 

ਤਿਆ ਦਰੁ ਨਾਹੀ ਕੈ ਦਤਰ ਿਾਉ ॥ 

ਨਾਨਕ ੁਏਕ ਕਹੈ ਅਰਦਾਤਸ ॥ 

ਿੀਉ ਤਪਿੰਡੁ ਸਿੁ ਤੇਰ ੈਪਾਤਸ ॥੩॥ 

ਆਪੇ ਨੇਿੈ ਦੂਤਰ ਆਪੇ ਹੀ ਆਪੇ ਮਿੰਤਝ ਤਮਆਨ ॥ 

ਆਪੇ ਵੇਖੈ ਸੁਣੇ ਆਪੇ ਹੀ ਕੁਦਰਤਤ ਕਰੇ ਿਹਾਨ ॥ 

ਿੋ ਤਤਸ ੁਿਾਵੈ ਨਾਨਕਾ ਹੁਕਮੁ ਸੋਈ ਪਰਵਾਨ ॥੪॥੩੧॥ 
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ਨਉ ਤਨਤਧ ਤਰੇੈ ਸਗਲ ਤਨਧਾਨ ॥ 
 

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (376-1) 

ਨਉ ਤਨਤਧ ਤੇਰ ੈਸਗਲ ਤਨਧਾਨ ॥ 

ਇਛਾ ਪੂਰਕੁ ਰਖੈ ਤਨਦਾਨ ॥੧॥ 

ਤੂਿੰ ਮੇਰੋ ਤਪਆਰ ੋਤਾ ਕੈਸੀ ਿੂਖਾ ॥ 

ਤੂਿੰ ਮਤਨ ਵਤਸਆ ਲਗ ੈਨ ਦੂਖਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਿੋ ਤੂਿੰ ਕਰਤਹ ਸੋਈ ਪਰਵਾਣੁ ॥ 

ਸਾਚੇ ਸਾਤਹਿ ਤੇਰਾ ਸਚੁ ਫੁਰਮਾਣੁ ॥੨॥ 

ਿਾ ਤੁਧੁ ਿਾਵ ੈਤਾ ਹਤਰ ਗੁਣ ਗਾਉ ॥ 

ਤੇਰ ੈਘਤਰ ਸਦਾ ਸਦਾ ਹੈ ਤਨਆਉ ॥੩॥ 

ਸਾਚੇ ਸਾਤਹਿ ਅਲਖ ਅਿੇਵ ॥ 

ਨਾਨਕ ਲਾਇਆ ਲਾਗਾ ਸੇਵ ॥੪॥੨੦॥ 
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ਨਹੀ ਛੋਡਉ ਰੇ ਿਾਿਾ ਰਾਮ ਨਾਮ ॥ 
 

ਿਸਿੰਤੁ ਕਿੀਰ ਿੀਉ (1194-6) 

ਪਰਹਲਾਦ ਪਿਾਏ ਪਿਨ ਸਾਲ ॥ 

ਸਿੰਤਗ ਸਖਾ ਿਹੁ ਲੀਏ ਿਾਲ ॥ 

ਮੋ ਕਉ ਕਹਾ ਪਿਹਾਵਤਸ ਆਲ ਿਾਲ ॥ 

ਮੇਰੀ ਪਿੀਆ ਤਲਤਖ ਦੇਹੁ ਸਰੀ ਗਪਾਲ ॥੧॥ 

ਨਹੀ ਛੋਡਉ ਰੇ ਿਾਿਾ ਰਾਮ ਨਾਮ ॥ 

ਮੇਰੋ ਅਉਰ ਪਿਹਨ ਤਸਉ ਨਹੀ ਕਾਮੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਸਿੰਡ ੈਮਰਕ ੈਕਤਹਓ ਿਾਇ ॥ 

ਪਰਹਲਾਦ ਿੁਲਾਏ ਿੇਤਗ ਧਾਇ ॥ 

ਤੂ ਰਾਮ ਕਹਨ ਕੀ ਛੋਡੁ ਿਾਤਨ ॥ 

ਤੁਝੁ ਤੁਰਤੁ ਛਡਾਊ ਮੇਰੋ ਕਤਹਓ ਮਾਤਨ ॥੨॥ 

ਮੋ ਕਉ ਕਹਾ ਸਤਾਵਹੁ ਿਾਰ ਿਾਰ ॥ 

ਪਰਤਿ ਿਲ ਥਲ ਤਗਤਰ ਕੀਏ ਪਹਾਰ ॥ 

ਇਕੁ ਰਾਮ ੁਨ ਛੋਡਉ ਗੁਰਤਹ ਗਾਤਰ ॥ 

ਮੋ ਕਉ ਘਾਤਲ ਿਾਤਰ ਿਾਵੈ ਮਾਤਰ ਡਾਤਰ ॥੩॥ 

ਕਾਤਢ ਖਿਗੁ ਕੋਤਪਓ ਤਰਸਾਇ ॥ 

ਤੁਝ ਰਾਖਨਹਾਰ ੋਮੋਤਹ ਿਤਾਇ ॥ 

ਪਰਿ ਥਿੰਿ ਤ ੇਤਨਕਸੇ ਕੈ ਤਿਸਥਾਰ ॥ 

ਹਰਨਾਖਸੁ ਛੇਤਦਓ ਨਖ ਤਿਦਾਰ ॥੪॥ 

ਓਇ ਪਰਮ ਪੁਰਖ ਦੇਵਾਤਧ ਦਵੇ ॥ 

ਿਗਤਤ ਹੇਤਤ ਨਰਤਸਿੰਘ ਿੇਵ ॥ 

ਕਤਹ ਕਿੀਰ ਕੋ ਲਖੈ ਨ ਪਾਰ ॥ 

ਪਰਹਲਾਦ ਉਧਾਰੇ ਅਤਨਕ ਿਾਰ ॥੫॥੪॥ 
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ਨਹੀ ਤੁਤਲ ਗੋਤਿਦ ਨਾਮ ਧੁਨੇ ॥ 
 

ਸਾਰਗ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (1229-14) 

ਕਿੰਚਨਾ ਿਹੁ ਦਤ ਕਰਾ ॥ 

ਿੂਤਮ ਦਾਨ ੁਅਰਤਪ ਧਰਾ ॥ 

ਮਨ ਅਤਨਕ ਸੋਚ ਪਤਵਤਰ ਕਰਤ ॥ 

ਨਾਹੀ ਰ ੇਨਾਮ ਤਤੁਲ ਮਨ ਚਰਨ ਕਮਲ ਲਾਗੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਚਾਤਰ ਿੇਦ ਤਿਹਵ ਿਨੇ ॥ 

ਦਸ ਅਸਿ ਖਸਿ ਸਰਵਨ ਸੁਨੇ ॥ 

ਨਹੀ ਤੁਤਲ ਗੋਤਿਦ ਨਾਮ ਧਨੁ ੇ॥ 

ਮਨ ਚਰਨ ਕਮਲ ਲਾਗੇ ॥੧॥ 

ਿਰਤ ਸਿੰਤਧ ਸੋਚ ਚਾਰ ॥ 

ਤਿਆ ਕੁਿੰਤਿ ਤਨਰਾਹਾਰ ॥ 

ਅਪਰਸ ਕਰਤ ਪਾਕਸਾਰ ॥ 

ਤਨਵਲੀ ਕਰਮ ਿਹੁ ਤਿਸਥਾਰ ॥ 

ਧੂਪ ਦੀਪ ਕਰਤੇ ਹਤਰ ਨਾਮ ਤੁਤਲ ਨ ਲਾਗੇ ॥ 

ਰਾਮ ਦਇਆਰ ਸੁਤਨ ਦੀਨ ਿਨੇਤੀ ॥ 

ਦੇਹੁ ਦਰਸੁ ਨੈਨ ਪੇਖਉ ਿਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਤਮਸਿ ਲਾਗੇ ॥੨॥੨॥੧੩੧॥ 
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ਨਕਿੀ ਕੋ ਿਨਗਨੁ ਿਾਡਾ ਡੂਿੰ ॥ 
 

ਆਸਾ ਕਿੀਰ ਿੀਉ ॥ (476-12) 

ਇਕਤੁ ਪਤਤਰ ਿਤਰ ਉਰਕਿ ਕੁਰਕਿ ਇਕਤੁ ਪਤਤਰ ਿਤਰ ਪਾਨੀ ॥ 

ਆਤਸ ਪਾਤਸ ਪਿੰਚ ਿੋਗੀਆ ਿੈਿੇ ਿੀਤਚ ਨਕਿ ਦੇ ਰਾਨੀ ॥੧॥ 

ਨਕਿੀ ਕੋ ਿਨਗਨੁ ਿਾਡਾ ਡੂਿੰ ॥ 

ਤਕਨਤਹ ਤਿਿੇਕੀ ਕਾਿੀ ਤੂਿੰ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਸਗਲ ਮਾਤਹ ਨਕਿੀ ਕਾ ਵਾਸਾ ਸਗਲ ਮਾਤਰ ਅਉਹੇਰੀ ॥ 

ਸਗਤਲਆ ਕੀ ਹਉ ਿਤਹਨ ਿਾਨਿੀ ਤਿਨਤਹ ਿਰੀ ਤਤਸ ੁਚੇਰੀ ॥੨॥ 

ਹਮਰੋ ਿਰਤਾ ਿਡੋ ਤਿਿੇਕੀ ਆਪੇ ਸਿੰਤ ੁਕਹਾਵੈ ॥ 

ਓਹੁ ਹਮਾਰ ੈਮਾਥੈ ਕਾਇਮੁ ਅਉਰੁ ਹਮਰੈ ਤਨਕਤਿ ਨ ਆਵੈ ॥੩॥ 

ਨਾਕਹੁ ਕਾਿੀ ਕਾਨਹੁ ਕਾਿੀ ਕਾਤਿ ਕੂਤਿ ਕੈ ਡਾਰੀ ॥ 

ਕਹੁ ਕਿੀਰ ਸਿੰਤਨ ਕੀ ਿੈਰਤਨ ਤੀਤਨ ਲੋਕ ਕੀ ਤਪਆਰੀ ॥੪॥੪॥ 
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ਨਗਨ ਤਫਰਤ ਿੌ ਪਾਈਐ ਿੋਗੁ ॥ 
 

ਗਉਿੀ ਕਿੀਰ ਿੀ ॥ (324-5) 

ਨਗਨ ਤਫਰਤ ਿ ੌਪਾਈਐ ਿੋਗ ੁ॥ 

ਿਨ ਕਾ ਤਮਰਗੁ ਮੁਕਤਤ ਸਿੁ ਹਗੋੁ ॥੧॥ 

ਤਕਆ ਨਾਗੇ ਤਕਆ ਿਾਧ ੇਚਾਮ ॥ 

ਿਿ ਨਹੀ ਚੀਨਤਸ ਆਤਮ ਰਾਮ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਮੂਡ ਮੁਿੰਡਾਏ ਿੌ ਤਸਤਧ ਪਾਈ ॥ 

ਮੁਕਤੀ ਿੇਡ ਨ ਗਈਆ ਕਾਈ ॥੨॥ 

ਤਿਿੰਦੁ ਰਾਤਖ ਿ ੌਤਰੀਐ ਿਾਈ ॥ 

ਖੁਸਰ ੈਤਕਉ ਨ ਪਰਮ ਗਤਤ ਪਾਈ ॥੩॥ 

ਕਹੁ ਕਿੀਰ ਸੁਨਹੁ ਨਰ ਿਾਈ ॥ 

ਰਾਮ ਨਾਮ ਤਿਨੁ ਤਕਤਨ ਗਤਤ ਪਾਈ ॥੪॥੪॥ 
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ਨਤਚਐ ਿਤਪਐ ਿਗਤਤ ਨ ਹੋਇ ॥ 
 

ਗਉਿੀ ਗੁਆਰਰੇੀ ਮਹਲਾ ੩ ॥ (158-16) 

ਇਤਕ ਗਾਵਤ ਰਹੇ ਮਤਨ ਸਾਦੁ ਨ ਪਾਇ ॥ 

ਹਉਮੈ ਤਵਤਚ ਗਾਵਤਹ ਤਿਰਥਾ ਿਾਇ ॥ 

ਗਾਵਤਣ ਗਾਵਤਹ ਤਿਨ ਨਾਮ ਤਪਆਰੁ ॥ 

ਸਾਚੀ ਿਾਣੀ ਸਿਦ ਿੀਚਾਰੁ ॥੧॥ 

ਗਾਵਤ ਰਹੈ ਿ ੇਸਤਤਗੁਰ ਿਾਵੈ ॥ 

ਮਨੁ ਤਨੁ ਰਾਤਾ ਨਾਤਮ ਸੁਹਾਵੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਇਤਕ ਗਾਵਤਹ ਇਤਕ ਿਗਤਤ ਕਰੇਤਹ ॥ 

ਨਾਮੁ ਨ ਪਾਵਤਹ ਤਿਨੁ ਅਸਨੇਹ ॥ 

ਸਚੀ ਿਗਤਤ ਗੁਰ ਸਿਦ ਤਪਆਤਰ ॥ 

ਅਪਨਾ ਤਪਰ ੁਰਾਤਖਆ ਸਦਾ ਉਤਰ ਧਾਤਰ ॥੨॥ 

ਿਗਤਤ ਕਰਤਹ ਮੂਰਖ ਆਪ ੁਿਣਾਵਤਹ ॥ 

ਨਤਚ ਨਤਚ ਿਪਤਹ ਿਹੁਤੁ ਦੁਖੁ ਪਾਵਤਹ ॥ 

ਨਤਚਐ ਿਤਪਐ ਿਗਤਤ ਨ ਹਇੋ ॥ 

ਸਿਤਦ ਮਰੈ ਿਗਤਤ ਪਾਏ ਿਨੁ ਸੋਇ ॥੩॥ 

ਿਗਤਤ ਵਛਲੁ ਿਗਤਤ ਕਰਾਏ ਸੋਇ ॥ 

ਸਚੀ ਿਗਤਤ ਤਵਚਹੁ ਆਪੁ ਖਇੋ ॥ 

ਮੇਰਾ ਪਰਿੁ ਸਾਚਾ ਸਿ ਤਿਤਧ ਿਾਣ ੈ॥ 

ਨਾਨਕ ਿਖਸ ੇਨਾਮੁ ਪਛਾਣ ੈ॥੪॥੪॥੨੪॥ 
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ਨਮਸਕਾਰ ਤਾ ਕਉ ਲਖ ਿਾਰ ॥ 
 

ਿੈਰਉ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (1142-15) 

ਨਮਸਕਾਰ ਤਾ ਕਉ ਲਖ ਿਾਰ ॥ 

ਇਹੁ ਮਨ ੁਦੀਿੈ ਤਾ ਕਉ ਵਾਤਰ ॥ 

ਤਸਮਰਤਨ ਤਾ ਕੈ ਤਮਿਤਹ ਸਿੰਤਾਪ ॥ 

ਹੋਇ ਅਨਿੰਦੁ ਨ ਤਵਆਪਤਹ ਤਾਪ ॥੧॥ 

ਐਸੋ ਹੀਰਾ ਤਨਰਮਲ ਨਾਮ ॥ 

ਿਾਸੁ ਿਪਤ ਪੂਰਨ ਸਤਿ ਕਾਮ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਿਾ ਕੀ ਤਦਰਸਤਿ ਦੁਖ ਡੇਰਾ ਢਹੈ ॥ 

ਅਿੰਤਮਰਤ ਨਾਮੁ ਸੀਤਲ ੁਮਤਨ ਗਹੈ ॥ 

ਅਤਨਕ ਿਗਤ ਿਾ ਕੇ ਚਰਨ ਪਿੂਾਰੀ ॥ 

ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰਨਹਾਰੀ ॥੨॥ 

ਤਖਨ ਮਤਹ ਊਣੇ ਸੁਿਰ ਿਤਰਆ ॥ 

ਤਖਨ ਮਤਹ ਸੂਕੇ ਕੀਨ ੇਹਤਰਆ ॥ 

ਤਖਨ ਮਤਹ ਤਨਥਾਵੇ ਕਉ ਦੀਨੋ ਥਾਨੁ ॥ 

ਤਖਨ ਮਤਹ ਤਨਮਾਣੇ ਕਉ ਦੀਨੋ ਮਾਨ ੁ॥੩॥ 

ਸਿ ਮਤਹ ਏਕੁ ਰਤਹਆ ਿਰਪਰੂਾ ॥ 

ਸੋ ਿਾਪੈ ਤਿਸ ੁਸਤਤਗੁਰੁ ਪੂਰਾ ॥ 

ਹਤਰ ਕੀਰਤਨੁ ਤਾ ਕੋ ਆਧਾਰੁ ॥ 

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਤਿਸੁ ਆਤਪ ਦਇਆਰੁ ॥੪॥੧੩॥੨੬॥ 
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ਨਰੂ ਮਰੈ ਨਰੁ ਕਾਤਮ ਨ ਆਵੈ ॥ 
 

ਗੋੋਂਡ ਕਿੀਰ ਿੀਉ ॥ (870-5) 

ਨਰੂ ਮਰੈ ਨਰ ੁਕਾਤਮ ਨ ਆਵੈ ॥ 

ਪਸੂ ਮਰ ੈਦਸ ਕਾਿ ਸਵਾਰ ੈ॥੧॥ 

ਅਪਨ ੇਕਰਮ ਕੀ ਗਤਤ ਮੈ ਤਕਆ ਿਾਨਉ ॥ 

ਮੈ ਤਕਆ ਿਾਨਉ ਿਾਿਾ ਰ ੇ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਹਾਡ ਿਲੇ ਿਸੈ ੇਲਕਰੀ ਕਾ ਤੂਲਾ ॥ 

ਕੇਸ ਿਲ ੇਿਸੈ ੇਘਾਸ ਕਾ ਪੂਲਾ ॥੨॥ 

ਕਹੁ ਕਿੀਰ ਤਿ ਹੀ ਨਰੁ ਿਾਗ ੈ॥ 

ਿਮ ਕਾ ਡਿੰਡ ੁਮੂਿੰਡ ਮਤਹ ਲਾਗ ੈ॥੩॥੨॥ 
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ਨਵ ਖਿੰਡਨ ਕੋ ਰਾਿ ੁਕਮਾਵ ੈਅਿੰਤਤ ਚਲਗੈੋ ਹਾਰੀ ॥ 
 

ਿਡੋੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (711-15) 

ਹਤਰ ਤਿਸਰਤ ਸਦਾ ਖੁਆਰੀ ॥ 

ਤਾ ਕਉ ਧੋਖਾ ਕਹਾ ਤਿਆਪ ੈਿਾ ਕਉ ਓਿ ਤੁਹਾਰੀ ॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਤਿਨੁ ਤਸਮਰਨ ਿੋ ਿੀਵਨ ੁਿਲਨਾ ਸਰਪ ਿਸੇੈ ਅਰਿਾਰੀ ॥ 

ਨਵ ਖਿੰਡਨ ਕ ੋਰਾਿੁ ਕਮਾਵੈ ਅਿੰਤਤ ਚਲੈਗੋ ਹਾਰੀ ॥੧॥ 

ਗੁਣ ਤਨਧਾਨ ਗੁਣ ਤਤਨ ਹੀ ਗਾਏ ਿਾ ਕਉ ਤਕਰਪਾ ਧਾਰੀ ॥ 

ਸੋ ਸੁਖੀਆ ਧਿੰਨੁ ਉਸ ੁਿਨਮਾ ਨਾਨਕ ਤਤਸ ੁਿਤਲਹਾਰੀ ॥੨॥੨॥ 
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ਨਾ ਓਹੁ ਮਰਤਾ ਨਾ ਹਮ ਡਤਰਆ ॥ 
 

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (390-19) 

ਨਾ ਓਹੁ ਮਰਤਾ ਨਾ ਹਮ ਡਤਰਆ ॥ 

ਨਾ ਓਹੁ ਤਿਨਸ ੈਨਾ ਹਮ ਕਤਿਆ ॥ 

ਨਾ ਓਹੁ ਤਨਰਧਨ ੁਨਾ ਹਮ ਿੂਖੇ ॥ 

ਨਾ ਓਸੁ ਦੂਖੁ ਨ ਹਮ ਕਉ ਦੂਖੇ ॥੧॥ 

ਅਵਰੁ ਨ ਕੋਊ ਮਾਰਨਵਾਰਾ ॥ 

ਿੀਅਉ ਹਮਾਰਾ ਿੀਉ ਦਨੇਹਾਰਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਨਾ ਉਸ ੁਿਿੰਧਨ ਨਾ ਹਮ ਿਾਧ ੇ॥ 

ਨਾ ਉਸ ੁਧਿੰਧਾ ਨਾ ਹਮ ਧਾਧੇ ॥ 

ਨਾ ਉਸ ੁਮੈਲੁ ਨ ਹਮ ਕਉ ਮੈਲਾ ॥ 

ਓਸੁ ਅਨਿੰਦ ੁਤ ਹਮ ਸਦ ਕੇਲਾ ॥੨॥ 

ਨਾ ਉਸ ੁਸੋਚੁ ਨ ਹਮ ਕਉ ਸੋਚਾ ॥ 

ਨਾ ਉਸ ੁਲਪੇੁ ਨ ਹਮ ਕਉ ਪੋਚਾ ॥ 

ਨਾ ਉਸ ੁਿੂਖ ਨ ਹਮ ਕਉ ਤਤਰਸਨਾ ॥ 

ਿਾ ਉਹੁ ਤਨਰਮਲੁ ਤਾਂ ਹਮ ਿਚਨਾ ॥੩॥ 

ਹਮ ਤਕਛੁ ਨਾਹੀ ਏਕੈ ਓਹੀ ॥ 

ਆਗੈ ਪਾਛੈ ਏਕੋ ਸੋਈ ॥ 

ਨਾਨਕ ਗੁਤਰ ਖੋਏ ਿਰਮ ਿਿੰਗਾ ॥ 

ਹਮ ਓਇ ਤਮਤਲ ਹੋਏ ਇਕ ਰਿੰਗਾ ॥੪॥੩੨॥੮੩॥ 
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ਨਾ ਕਾਸੀ ਮਤਤ ਊਪਿ ੈਨਾ ਕਾਸੀ ਮਤਤ ਿਾਇ ॥ 
 

ਗੂਿਰੀ ਮਹਲਾ ੩ ਪਿੰਚਪਦੇ ॥ (491-13) 

ਨਾ ਕਾਸੀ ਮਤਤ ਊਪਿ ੈਨਾ ਕਾਸੀ ਮਤਤ ਿਾਇ ॥ 

ਸਤਤਗੁਰ ਤਮਤਲਐ ਮਤਤ ਊਪਿ ੈਤਾ ਇਹ ਸੋਝੀ ਪਾਇ ॥੧॥ 

ਹਤਰ ਕਥਾ ਤੂਿੰ ਸੁਤਣ ਰੇ ਮਨ ਸਿਦੁ ਮਿੰਤਨ ਵਸਾਇ ॥ 

ਇਹ ਮਤਤ ਤੇਰੀ ਤਥਰੁ ਰਹੈ ਤਾਂ ਿਰਮੁ ਤਵਚਹੁ ਿਾਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਹਤਰ ਚਰਣ ਤਰਦੈ ਵਸਾਇ ਤ ੂਤਕਲਤਵਖ ਹੋਵਤਹ ਨਾਸੁ ॥ 

ਪਿੰਚ ਿੂ ਆਤਮਾ ਵਤਸ ਕਰਤਹ ਤਾ ਤੀਰਥ ਕਰਤਹ ਤਨਵਾਸੁ ॥੨॥ 

ਮਨਮੁਤਖ ਇਹੁ ਮਨੁ ਮੁਗਧੁ ਹੈ ਸੋਝੀ ਤਕਛੂ ਨ ਪਾਇ ॥ 

ਹਤਰ ਕਾ ਨਾਮੁ ਨ ਿੁਝਈ ਅਿੰਤਤ ਗਇਆ ਪਛੁਤਾਇ ॥੩॥ 

ਇਹੁ ਮਨ ੁਕਾਸੀ ਸਤਿ ਤੀਰਥ ਤਸਤਮਰਤਤ ਸਤਤਗੁਰ ਦੀਆ ਿੁਝਾਇ ॥ 

ਅਿਸਤਿ ਤੀਰਥ ਤਤਸ ੁਸਿੰਤਗ ਰਹਤਹ ਤਿਨ ਹਤਰ ਤਹਰਦੈ ਰਤਹਆ ਸਮਾਇ ॥੪॥ 

ਨਾਨਕ ਸਤਤਗੁਰ ਤਮਤਲਐ ਹੁਕਮੁ ਿੁਤਝਆ ਏਕੁ ਵਤਸਆ ਮਤਨ ਆਇ ॥ 

ਿੋ ਤੁਧੁ ਿਾਵ ੈਸਿੁ ਸਚੁ ਹੈ ਸਚ ੇਰਹੈ ਸਮਾਇ ॥੫॥੬॥੮॥ 
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ਨਾ ਿਾਣਾ ਮੂਰਖ ੁਹੈ ਕੋਈ ਨਾ ਿਾਣਾ ਤਸਆਣਾ ॥ 
 

ਮਾਰੂ ਮਹਲਾ ੧ ॥ (1015-14) 

ਨਾ ਿਾਣਾ ਮੂਰਖੁ ਹੈ ਕੋਈ ਨਾ ਿਾਣਾ ਤਸਆਣਾ ॥ 

ਸਦਾ ਸਾਤਹਿ ਕੈ ਰਿੰਗੇ ਰਾਤਾ ਅਨਤਦਨ ੁਨਾਮੁ ਵਖਾਣਾ ॥੧॥ 

ਿਾਿਾ ਮੂਰਖੁ ਹਾ ਨਾਵੈ ਿਤਲ ਿਾਉ ॥ 

ਤੂ ਕਰਤਾ ਤੂ ਦਾਨਾ ਿੀਨਾ ਤੇਰ ੈਨਾਤਮ ਤਰਾਉ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਮੂਰਖੁ ਤਸਆਣਾ ਏਕੁ ਹੈ ਏਕ ਿੋਤਤ ਦੁਇ ਨਾਉ ॥ 

ਮੂਰਖਾ ਤਸਤਰ ਮੂਰਖੁ ਹੈ ਤਿ ਮਿੰਨ ੇਨਾਹੀ ਨਾਉ ॥੨॥ 

ਗੁਰ ਦੁਆਰੈ ਨਾਉ ਪਾਈਐ ਤਿਨੁ ਸਤਤਗੁਰ ਪਲ ੈਨ ਪਾਇ ॥ 

ਸਤਤਗੁਰ ਕੈ ਿਾਣ ੈਮਤਨ ਵਸੈ ਤਾ ਅਤਹਤਨਤਸ ਰਹੈ ਤਲਵ ਲਾਇ ॥੩॥ 

ਰਾਿਿੰ ਰਿੰਗਿੰ ਰਪੂਿੰ ਮਾਲਿੰ ਿੋਿਨੁ ਤੇ ਿੂਆਰੀ ॥ 

ਹੁਕਮੀ ਿਾਧੇ ਪਾਸੈ ਖਲੇਤਹ ਚਉਪਤਿ ਏਕਾ ਸਾਰੀ ॥੪॥ 

ਿਤਗ ਚਤੁਰੁ ਤਸਆਣਾ ਿਰਤਮ ਿੁਲਾਣਾ ਨਾਉ ਪਿੰਤਡਤ ਪਿਤਹ ਗਾਵਾਰੀ ॥ 

ਨਾਉ ਤਵਸਾਰਤਹ ਿੇਦ ੁਸਮਾਲਤਹ ਤਿਖੁ ਿੂਲੇ ਲੇਖਾਰੀ ॥੫॥ 

ਕਲਰ ਖੇਤੀ ਤਰਵਰ ਕਿੰਿ ੇਿਾਗਾ ਪਤਹਰਤਹ ਕਿਲ ੁਝਰ ੈ॥ 

ਏਹੁ ਸਿੰਸਾਰ ੁਤਤਸ ੈਕੀ ਕਿੋੀ ਿ ੋਪੈਸ ੈਸੋ ਗਰਤਿ ਿਰੈ ॥੬॥ 

ਰਯਤਤ ਰਾਿੇ ਕਹਾ ਸਿਾਏ ਦੁਹ ੁਅਿੰਤਤਰ ਸ ੋਿਾਸੀ ॥ 

ਕਹਤ ਨਾਨਕੁ ਗੁਰ ਸਚੇ ਕੀ ਪਉਿੀ ਰਹਸੀ ਅਲਖੁ ਤਨਵਾਸੀ ॥੭॥੩॥੧੧॥ 
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ਨਾ ਿਾਨਾ ਤਕਆ ਗਤਤ ਰਾਮ ਹਮਾਰੀ ॥ 
 

ਗਉਿੀ ਗੁਆਰਰੇੀ ਮਹਲਾ ੪ ਚਉਥਾ ਚਉਪਦੇ  (163-18) 

ਪਿੰਤਡਤ ੁਸਾਸਤ ਤਸਤਮਰਤਤ ਪਤਿਆ ॥ 

ਿੋਗੀ ਗੋਰਖੁ ਗੋਰਖੁ ਕਤਰਆ ॥ 

ਮੈ ਮੂਰਖ ਹਤਰ ਹਤਰ ਿਪੁ ਪਤਿਆ ॥੧॥ 

ਨਾ ਿਾਨਾ ਤਕਆ ਗਤਤ ਰਾਮ ਹਮਾਰੀ ॥ 

ਹਤਰ ਿਿੁ ਮਨ ਮੇਰ ੇਤਰੁ ਿਉਿਲੁ ਤੂ ਤਾਰੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਸਿੰਤਨਆਸੀ ਤਿਿੂਤ ਲਾਇ ਦੇਹ ਸਵਾਰੀ ॥ 

ਪਰ ਤਤਰਅ ਤਤਆਗੁ ਕਰੀ ਿਰਹਮਚਾਰੀ ॥ 

ਮੈ ਮੂਰਖ ਹਤਰ ਆਸ ਤੁਮਾਰੀ ॥੨॥ 

ਖਤਰੀ ਕਰਮ ਕਰੇ ਸੂਰਤਣੁ ਪਾਵ ੈ॥ 

ਸੂਦੁ ਵੈਸੁ ਪਰ ਤਕਰਤਤ ਕਮਾਵ ੈ॥ 

ਮੈ ਮੂਰਖ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਛਡਾਵੈ ॥੩॥ 

ਸਿ ਤੇਰੀ ਤਸਰਸਤਿ ਤਿੰ ਆਤਪ ਰਤਹਆ ਸਮਾਈ ॥ 

ਗੁਰਮੁਤਖ ਨਾਨਕ ਦੇ ਵਤਡਆਈ ॥ 

ਮੈ ਅਿੰਧੁਲੇ ਹਤਰ ਿੇਕ ਤਿਕਾਈ ॥੪॥੧॥੩੯॥ 
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ਨਾ ਿਾਨਾ ਿੈਕੁਿੰਿ ਕਹਾ ਹੀ ॥ 
 

ਗਉਿੀ ਕਿੀਰ ਿੀ ॥ (325-8) 

ਿੋ ਿਨ ਪਰਤਮਤਤ ਪਰਮਨੁ ਿਾਨਾ ॥ 

ਿਾਤਨ ਹੀ ਿੈਕੁਿੰਿ ਸਮਾਨਾ ॥੧॥ 

ਨਾ ਿਾਨਾ ਿੈਕੁਿੰਿ ਕਹਾ ਹੀ ॥ 

ਿਾਨੁ ਿਾਨੁ ਸਤਿ ਕਹਤਹ ਤਹਾ ਹੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਕਹਨ ਕਹਾਵਨ ਨਹ ਪਤੀਅਈ ਹੈ ॥ 

ਤਉ ਮਨੁ ਮਾਨ ੈਿਾ ਤ ੇਹਉਮ ੈਿਈ ਹੈ ॥੨॥ 

ਿਿ ਲਗੁ ਮਤਨ ਿੈਕੁਿੰਿ ਕੀ ਆਸ ॥ 

ਤਿ ਲਗੁ ਹੋਇ ਨਹੀ ਚਰਨ ਤਨਵਾਸ ੁ॥੩॥ 

ਕਹੁ ਕਿੀਰ ਇਹ ਕਹੀਐ ਕਾਤਹ ॥ 

ਸਾਧਸਿੰਗਤਤ ਿੈਕੁਿੰਿ ੈਆਤਹ ॥੪॥੧੦॥ 
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ਨਾ ਮਨੁ ਮਰ ੈਨ ਕਾਰਿੁ ਹੋਇ ॥ 
 

ਗਉਿੀ ਗੁਆਰਰੇੀ ਮਹਲਾ ੧ ॥ (222-1) 

ਨਾ ਮਨ ੁਮਰੈ ਨ ਕਾਰਿੁ ਹੋਇ ॥ 

ਮਨੁ ਵਤਸ ਦੂਤਾ ਦੁਰਮਤਤ ਦਇੋ ॥ 

ਮਨੁ ਮਾਨ ੈਗੁਰ ਤੇ ਇਕੁ ਹੋਇ ॥੧॥ 

ਤਨਰਗੁਣ ਰਾਮ ੁਗੁਣਹ ਵਤਸ ਹਇੋ ॥ 

ਆਪੁ ਤਨਵਾਤਰ ਿੀਚਾਰ ੇਸੋਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਮਨੁ ਿੂਲੋ ਿਹੁ ਤਚਤੈ ਤਵਕਾਰੁ ॥ 

ਮਨੁ ਿੂਲੋ ਤਸਤਰ ਆਵੈ ਿਾਰ ੁ॥ 

ਮਨੁ ਮਾਨ ੈਹਤਰ ਏਕਿੰਕਾਰੁ ॥੨॥ 

ਮਨੁ ਿੂਲੋ ਮਾਇਆ ਘਤਰ ਿਾਇ ॥ 

ਕਾਤਮ ਤਿਰੂਧਉ ਰਹੈ ਨ ਿਾਇ ॥ 

ਹਤਰ ਿਿੁ ਪਰਾਣੀ ਰਸਨ ਰਸਾਇ ॥੩॥ 

ਗੈਵਰ ਹੈਵਰ ਕਿੰਚਨ ਸੁਤ ਨਾਰੀ ॥ 

ਿਹੁ ਤਚਿੰਤਾ ਤਪਿ ਚਾਲੈ ਹਾਰੀ ॥ 

ਿੂਐ ਖੇਲਣੁ ਕਾਚੀ ਸਾਰੀ ॥੪॥ 

ਸਿੰਪਉ ਸਿੰਚੀ ਿਏ ਤਵਕਾਰ ॥ 

ਹਰਖ ਸੋਕ ਉਿੇ ਦਰਵਾਤਰ ॥ 

ਸੁਖੁ ਸਹਿੇ ਿਤਪ ਤਰਦੈ ਮੁਰਾਤਰ ॥੫॥ 

ਨਦਤਰ ਕਰ ੇਤਾ ਮੇਤਲ ਤਮਲਾਏ ॥ 

ਗੁਣ ਸਿੰਗਰਤਹ ਅਉਗਣ ਸਿਤਦ ਿਲਾਏ ॥ 

ਗੁਰਮੁਤਖ ਨਾਮੁ ਪਦਾਰਥੁ ਪਾਏ ॥੬॥ 

ਤਿਨੁ ਨਾਵ ੈਸਿ ਦੂਖ ਤਨਵਾਸੁ ॥ 

ਮਨਮੁਖ ਮੂਿ ਮਾਇਆ ਤਚਤ ਵਾਸੁ ॥ 

ਗੁਰਮੁਤਖ ਤਗਆਨ ੁਧੁਤਰ ਕਰਤਮ ਤਲਤਖਆਸ ੁ॥੭॥ 

ਮਨੁ ਚਿੰਚਲ ੁਧਾਵਤ ੁਫੁਤਨ ਧਾਵੈ ॥ 

ਸਾਚੇ ਸੂਚ ੇਮੈਲੁ ਨ ਿਾਵੈ ॥ 

ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਤਖ ਹਤਰ ਗੁਣ ਗਾਵੈ ॥੮॥੩॥ 
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ਨਾਉ ਕਰਤਾ ਕਾਦਰੁ ਕਰੇ ਤਕਉ ਿੋਲੁ ਹੋਵ ੈਿੋਖੀਵਦੈ ॥ 
 

ਰਾਮਕਲੀ ਕੀ ਵਾਰ ਰਾਇ ਿਲਵਿੰਤਡ ਤਥਾ ਸਤ ੈਡੂਤਮ ਆਖੀ  (966-14) 

ਨਾਉ ਕਰਤਾ ਕਾਦਰੁ ਕਰੇ ਤਕਉ ਿੋਲੁ ਹਵੋੈ ਿੋਖੀਵਦ ੈ॥ 

ਦੇ ਗੁਨਾ ਸਤਤ ਿੈਣ ਿਰਾਵ ਹੈ ਪਾਰਿੰਗਤਤ ਦਾਨੁ ਪਿੀਵਦੈ ॥ 

ਨਾਨਤਕ ਰਾਿੁ ਚਲਾਇਆ ਸਚ ੁਕੋਿੁ ਸਤਾਣੀ ਨੀਵ ਦ ੈ॥ 

ਲਹਣੇ ਧਤਰਓਨੁ ਛਤੁ ਤਸਤਰ ਕਤਰ ਤਸਫਤੀ ਅਿੰਤਮਰਤੁ ਪੀਵਦ ੈ॥ 

ਮਤਤ ਗੁਰ ਆਤਮ ਦੇਵ ਦੀ ਖਿਤਗ ਿੋਤਰ ਪਰਾਕੁਇ ਿੀਅ ਦੈ ॥ 

ਗੁਤਰ ਚੇਲੇ ਰਹਰਾਤਸ ਕੀਈ ਨਾਨਤਕ ਸਲਾਮਤਤ ਥੀਵਦ ੈ॥ 

ਸਤਹ ਤਿਕਾ ਤਦਤੋਸ ੁਿੀਵਦ ੈ॥੧॥ 

ਲਹਣੇ ਦੀ ਫੇਰਾਈਐ ਨਾਨਕਾ ਦੋਹੀ ਖਿੀਐ ॥ 

ਿੋਤਤ ਓਹਾ ਿਗੁਤਤ ਸਾਇ ਸਤਹ ਕਾਇਆ ਫੇਤਰ ਪਲਿੀਐ ॥ 

ਝੁਲੈ ਸ ੁਛਤ ੁਤਨਰਿੰਿਨੀ ਮਤਲ ਤਖਤੁ ਿੈਿਾ ਗੁਰ ਹਿੀਐ ॥ 

ਕਰਤਹ ਤਿ ਗੁਰ ਫੁਰਮਾਇਆ ਤਸਲ ਿੋਗੁ ਅਲੂਣੀ ਚਿੀਐ ॥ 

ਲਿੰਗਰੁ ਚਲੈ ਗੁਰ ਸਿਤਦ ਹਤਰ ਤੋਤਿ ਨ ਆਵੀ ਖਿੀਐ ॥ 

ਖਰਚੇ ਤਦਤਤ ਖਸਿੰਮ ਦੀ ਆਪ ਖਹਦੀ ਖੈਤਰ ਦਿਿੀਐ ॥ 

ਹੋਵੈ ਤਸਫਤਤ ਖਸਿੰਮ ਦੀ ਨੂਰੁ ਅਰਸਹੁ ਕੁਰਸਹੁ ਝਿੀਐ ॥ 

ਤੁਧੁ ਤਡਿੇ ਸਚ ੇਪਾਤਤਸਾਹ ਮਲ ੁਿਨਮ ਿਨਮ ਦੀ ਕਿੀਐ ॥ 

ਸਚੁ ਤਿ ਗਤੁਰ ਫੁਰਮਾਇਆ ਤਕਉ ਏਦੂ ਿੋਲਹੁ ਹਿੀਐ ॥ 

ਪੁਤਰੀ ਕਉਲ ੁਨ ਪਾਤਲਓ ਕਤਰ ਪੀਰਹੁ ਕਿੰਨਹ ਮੁਰਿੀਐ ॥ 

ਤਦਤਲ ਖੋਿ ੈਆਕੀ ਤਫਰਤਨਹ ਿਿੰਤਨਹ ਿਾਰੁ ਉਚਾਇਤਨਹ ਛਿੀਐ ॥ 

ਤਿਤਨ ਆਖੀ ਸੋਈ ਕਰੇ ਤਿਤਨ ਕੀਤੀ ਤਤਨ ੈਥਿੀਐ ॥ 

ਕਉਣੁ ਹਾਰੇ ਤਕਤਨ ਉਵਿੀਐ ॥੨॥ 
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ਨਾਉ ਪਰਿਾਤ ੈਸਿਤਦ ਤਧਆਈਐ ਛੋਡਹੁ ਦੁਨੀ ਪਰੀਤਾ ॥ 
 

ਪਰਿਾਤੀ ਮਹਲਾ ੧ ॥ (1329-16) 

ਤਦਸਤਿ ਤਿਕਾਰੀ ਿਿੰਧਤਨ ਿਾਂਧ ੈਹਉ ਤਤਸ ਕੈ ਿਤਲ ਿਾਈ ॥ 

ਪਾਪ ਪਿੰਨ ਕੀ ਸਾਰ ਨ ਿਾਣ ੈਿਲੂਾ ਤਫਰ ੈਅਿਾਈ ॥੧॥ 

ਿੋਲਹੁ ਸਚੁ ਨਾਮੁ ਕਰਤਾਰ ॥ 

ਪੁਤਨ ਿਹੁਤਿ ਨ ਆਵਣ ਵਾਰ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਊਚਾ ਤੇ ਫੁਤਨ ਨੀਚੁ ਕਰਤੁ ਹੈ ਨੀਚ ਕਰ ੈਸੁਲਤਾਨ ੁ॥ 

ਤਿਨੀ ਿਾਣੁ ਸੁਿਾਤਣਆ ਿਤਗ ਤੇ ਪੂਰੇ ਪਰਵਾਣੁ ॥੨॥ 

ਤਾ ਕਉ ਸਮਝਾਵਣ ਿਾਈਐ ਿੇ ਕੋ ਿੂਲਾ ਹੋਈ ॥ 

ਆਪੇ ਖਲੇ ਕਰ ੇਸਿ ਕਰਤਾ ਐਸਾ ਿੂਝ ੈਕੋਈ ॥੩॥ 

ਨਾਉ ਪਰਿਾਤ ੈਸਿਤਦ ਤਧਆਈਐ ਛੋਡਹੁ ਦਨੁੀ ਪਰੀਤਾ ॥ 

ਪਰਣਵਤਤ ਨਾਨਕ ਦਾਸਤਨ ਦਾਸਾ ਿਤਗ ਹਾਤਰਆ ਤਤਤਨ ਿੀਤਾ ॥੪॥੯॥ 
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ਨਾਥ ਕਛਅੂ ਨ ਿਾਨਉ ॥ 
 

ਿਤੈਸਰੀ ਿਾਣੀ ਿਗਤਾ ਕੀ  (710-14) 

ਨਾਥ ਕਛੂਅ ਨ ਿਾਨਉ ॥ 

ਮਨੁ ਮਾਇਆ ਕੈ ਹਾਤਥ ਤਿਕਾਨਉ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਤੁਮ ਕਹੀਅਤ ਹੌ ਿਗਤ ਗੁਰ ਸੁਆਮੀ ॥ 

ਹਮ ਕਹੀਅਤ ਕਤਲਿੁਗ ਕ ੇਕਾਮੀ ॥੧॥ 

ਇਨ ਪਿੰਚਨ ਮੇਰ ੋਮਨੁ ਿੁ ਤਿਗਾਤਰਓ ॥ 

ਪਲੁ ਪਲ ੁਹਤਰ ਿੀ ਤੇ ਅਿੰਤਰੁ ਪਾਤਰਓ ॥੨॥ 

ਿਤ ਦੇਖਉ ਤਤ ਦੁਖ ਕੀ ਰਾਸੀ ॥ 

ਅਿੌੋਂ ਨ ਪਤਯਾਇ ਤਨਗਮ ਿਏ ਸਾਖੀ ॥੩॥ 

ਗੋਤਮ ਨਾਤਰ ਉਮਾਪਤਤ ਸਵਾਮੀ ॥ 

ਸੀਸੁ ਧਰਤਨ ਸਹਸ ਿਗ ਗਾਂਮੀ ॥੪॥ 

ਇਨ ਦੂਤਨ ਖਲੁ ਿਧ ੁਕਤਰ ਮਾਤਰਓ ॥ 

ਿਡੋ ਤਨਲਾਿੁ ਅਿਹੂ ਨਹੀ ਹਾਤਰਓ ॥੫॥ 

ਕਤਹ ਰਤਵਦਾਸ ਕਹਾ ਕੈਸੇ ਕੀਿ ੈ॥ 

ਤਿਨੁ ਰਘੁਨਾਥ ਸਰਤਨ ਕਾ ਕੀ ਲੀਿ ੈ॥੬॥੧॥ 
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ਨਾਤਦ ਸਮਾਇਲ ੋਰੇ ਸਤਤਗਰੁੁ ਿੇਤਿਲੇ ਦੇਵਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
 

ਰਾਗੁ ਸਰੋਤਿ ਿਾਣੀ ਿਗਤ ਨਾਮਦੇ ਿੀ ਕੀ ਘਰੁ ੨  (656-19) 

ਿਿ ਦੇਖਾ ਤਿ ਗਾਵਾ ॥ 

ਤਉ ਿਨ ਧੀਰਿੁ ਪਾਵਾ ॥੧॥ 

ਨਾਤਦ ਸਮਾਇਲ ੋਰੇ ਸਤਤਗੁਰੁ ਿੇਤਿਲੇ ਦੇਵਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਿਹ ਤਝਤਲ ਤਮਤਲ ਕਾਰੁ ਤਦਸਿੰਤਾ ॥ 

ਤਹ ਅਨਹਦ ਸਿਦ ਿਿਿੰਤਾ ॥ 

ਿੋਤੀ ਿੋਤਤ ਸਮਾਨੀ ॥ 

ਮੈ ਗੁਰ ਪਰਸਾਦੀ ਿਾਨੀ ॥੨॥ 

ਰਤਨ ਕਮਲ ਕੋਿਰੀ ॥ 

ਚਮਕਾਰ ਿੀਿੁਲ ਤਹੀ ॥ 

ਨੇਰ ੈਨਾਹੀ ਦੂਤਰ ॥ 

ਤਨਿ ਆਤਮ ੈਰਤਹਆ ਿਰਪੂਤਰ ॥੩॥ 

ਿਹ ਅਨਹਤ ਸੂਰ ਉਿਯਾਰਾ ॥ 

ਤਹ ਦੀਪਕ ਿਲੈ ਛਿੰਛਾਰਾ ॥ 

ਗੁਰ ਪਰਸਾਦੀ ਿਾਤਨਆ ॥ 

ਿਨੁ ਨਾਮਾ ਸਹਿ ਸਮਾਤਨਆ ॥੪॥੧॥ 
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ਨਾਨਕ ਸੁਖ ੁਪਾਇਆ ਹਤਰ ਕੀਰਤਤਨ ਤਮਤਿਓ ਸਗਲ ਕਲੇਸਾ ॥ 
 

ਗਉਿੀ ਪੂਰਿੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (213-3) 

ਮੇਰੇ ਮਨ ਗੁਰ ੁਗੁਰ ੁਗੁਰ ੁਸਦ ਕਰੀਐ ॥ 

ਰਤਨ ਿਨਮ ੁਸਫਲ ੁਗੁਤਰ ਕੀਆ ਦਰਸਨ ਕਉ ਿਤਲਹਰੀਐ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਿੇਤੇ ਸਾਸ ਗਰਾਸ ਮਨੁ ਲੇਤਾ ਤੇਤੇ ਹੀ ਗੁਨ ਗਾਈਐ ॥ 

ਿਉ ਹੋਇ ਦਆੈਲੁ ਸਤਤਗੁਰੁ ਅਪੁਨਾ ਤਾ ਇਹ ਮਤਤ ਿੁਤਧ ਪਾਈਐ ॥੧॥ 

ਮੇਰੇ ਮਨ ਨਾਤਮ ਲਏ ਿਮ ਿਿੰਧ ਤੇ ਛੂਿਤਹ ਸਰਿ ਸੁਖਾ ਸੁਖ ਪਾਈਐ ॥ 

ਸੇਤਵ ਸੁਆਮੀ ਸਤਤਗੁਰੁ ਦਾਤਾ ਮਨ ਿਿੰਛਤ ਫਲ ਆਈਐ ॥੨॥ 

ਨਾਮੁ ਇਸਿ ੁਮੀਤ ਸੁਤ ਕਰਤਾ ਮਨ ਸਿੰਤਗ ਤੁਹਾਰ ੈਚਾਲੈ ॥ 

ਕਤਰ ਸਵੇਾ ਸਤਤਗੁਰ ਅਪਨੁ ੇਕੀ ਗੁਰ ਤੇ ਪਾਈਐ ਪਾਲੈ ॥੩॥ 

ਗੁਤਰ ਤਕਰਪਾਤਲ ਤਿਪਾ ਪਰਤਿ ਧਾਰੀ ਤਿਨਸੇ ਸਰਿ ਅਿੰਦਸੇਾ ॥ 

ਨਾਨਕ ਸੁਖੁ ਪਾਇਆ ਹਤਰ ਕੀਰਤਤਨ ਤਮਤਿਓ ਸਗਲ ਕਲੇਸਾ ॥੪॥੧੫॥੧੫੩॥ 
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ਨਾਨਕ ਕਹਤ ਿਗਤ ਰਛਕ ਹਤਰ ਤਨਕਤਿ ਤਾਤਹ ਤੁਮ ਮਾਨ ੋ॥ 
 

ਰਾਗੁ ਤਿਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੯ ਦੁਪਦੇ    (830-15) 

ਦੁਖ ਹਰਤਾ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਪਛਾਨੋ ॥ 

ਅਿਾਮਲੁ ਗਤਨਕਾ ਤਿਹ ਤਸਮਰਤ ਮੁਕਤ ਿਏ ਿੀਅ ਿਾਨੋ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਗਿ ਕੀ ਤਰਾਸ ਤਮਿੀ ਤਛਨਹੂ ਮਤਹ ਿਿ ਹੀ ਰਾਮੁ ਿਖਾਨ ੋ॥ 

ਨਾਰਦ ਕਹਤ ਸਨੁਤ ਧਅੂ ਿਾਤਰਕ ਿਿਨ ਮਾਤਹ ਲਪਿਾਨੋ ॥੧॥ 

ਅਚਲ ਅਮਰ ਤਨਰਿੈ ਪਦੁ ਪਾਇਓ ਿਗਤ ਿਾਤਹ ਹੈਰਾਨ ੋ॥ 

ਨਾਨਕ ਕਹਤ ਿਗਤ ਰਛਕ ਹਤਰ ਤਨਕਤਿ ਤਾਤਹ ਤਮੁ ਮਾਨ ੋ॥੨॥੧॥ 
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ਨਾਨਕ ਨਾਮ ੁਿਪੈ ਸ ੋਿੀਵੈ ॥ 
 

ਗਉਿੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (200-10) 

ਨੇਤਰ ਪਰਗਾਸੁ ਕੀਆ ਗੁਰਦੇਵ ॥ 

ਿਰਮ ਗਏ ਪੂਰਨ ਿਈ ਸੇਵ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਸੀਤਲਾ ਤੇ ਰਤਖਆ ਤਿਹਾਰੀ ॥ 

ਪਾਰਿਰਹਮ ਪਰਿ ਤਕਰਪਾ ਧਾਰੀ ॥੧॥ 

ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਿਪ ੈਸ ੋਿੀਵੈ ॥ 

ਸਾਧਸਿੰਤਗ ਹਤਰ ਅਿੰਤਮਰਤ ੁਪੀਵ ੈ॥੨॥੧੦੩॥੧੭੨॥ 
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ਨਾਨਤਕ ਨਾਮ ੁਤਨਰਿੰਿਨ ਿਾਨਯਉ ਕੀਨੀ ਿਗਤਤ ਪਰੇਮ ਤਲਵ ਲਾਈ ॥ 
 

ਸਵਈਏ ਮਹਲ ੇਚਉਥੇ ਕ ੇ੪, ਿਲਯ (1406-5) 

ਨਾਨਤਕ ਨਾਮੁ ਤਨਰਿੰਿਨ ਿਾਨਯਉ ਕੀਨੀ ਿਗਤਤ ਪਰੇਮ ਤਲਵ ਲਾਈ ॥ 

ਤਾ ਤ ੇਅਿੰਗਦੁ ਅਿੰਗ ਸਿੰਤਗ ਿਯੋ ਸਾਇਰੁ ਤਤਤਨ ਸਿਦ ਸੁਰਤਤ ਕੀ ਨੀਵ ਰਖਾਈ ॥ 

ਗੁਰ ਅਮਰਦਾਸ ਕੀ ਅਕਥ ਕਥਾ ਹੈ ਇਕ ਿੀਹ ਕਛੁ ਕਹੀ ਨ ਿਾਈ ॥ 

ਸੋਢੀ ਤਸਰਤਸਿ ਸਕਲ ਤਾਰਣ ਕਉ ਅਿ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਕਉ ਤਮਲੀ ਿਡਾਈ ॥੩॥ 
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ਨਾਨਕੁ ਦਾਸੁ ਪਰਤਿ ਆਤਪ ਪਤਹਰਾਇਆ ਿਰਮ ੁਿਉ ਮੇਤਿ ਤਲਖਾਵਉ ਰੇ ॥ 
 

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ਦੁਪਦੇ ॥ (404-5) 

ਗੁਰ ਪਰਸਾਤਦ ਮੇਰ ੈਮਤਨ ਵਤਸਆ ਿੋ ਮਾਗਉ ਸ ੋਪਾਵਉ ਰ ੇ॥ 

ਨਾਮ ਰਿੰਤਗ ਇਹੁ ਮਨ ੁਤਤਰਪਤਾਨਾ ਿਹੁਤਰ ਨ ਕਤਹੂਿੰ ਧਾਵਉ ਰੇ ॥੧॥ 

ਹਮਰਾ ਿਾਕੁਰੁ ਸਿ ਤ ੇਊਚਾ ਰਤੈਣ ਤਦਨਸੁ ਤਤਸੁ ਗਾਵਉ ਰੇ ॥ 

ਤਖਨ ਮਤਹ ਥਾਤਪ ਉਥਾਪਨਹਾਰਾ ਤਤਸ ਤ ੇਤੁਝਤਹ ਡਰਾਵਉ ਰੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਿਿ ਦੇਖਉ ਪਰਿੁ ਅਪੁਨਾ ਸੁਆਮੀ ਤਉ ਅਵਰਤਹ ਚੀਤਤ ਨ ਪਾਵਉ ਰੇ ॥ 

ਨਾਨਕ ੁਦਾਸ ੁਪਰਤਿ ਆਤਪ ਪਤਹਰਾਇਆ ਿਰਮੁ ਿਉ ਮੇਤਿ ਤਲਖਾਵਉ ਰੇ ॥੨॥੨॥੧੩੧॥ 
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ਨਾਮ ਕੀ ਿਡਾਈ ਦਈ ਗਰੁ ਰਾਮਦਾਸ ਕਉ 
 

ਸਵਈਏ ਮਹਲ ੇਚਉਥੇ ਕ ੇ੪, ਮਥੁਰਾ (1404-13) 

ਿਾ ਕਉ ਮੁਤਨ ਧਯਾਨੁ ਧਰ ੈਤਫਰਤ ਸਗਲ ਿੁਗ ਕਿਹੁ ਕ ਕੋਊ ਪਾਵੈ ਆਤਮ ਪਰਗਾਸ ਕਉ ॥ 

ਿੇਦ ਿਾਣੀ ਸਤਹਤ ਤਿਰਿੰਤਚ ਿਸ ੁਗਾਵ ੈਿਾ ਕ ੋਤਸਵ ਮੁਤਨ ਗਤਹ ਨ ਤਿਾਤ ਕਤਿਲਾਸ ਕਿੰਉ ॥ 

ਿਾ ਕੌ ਿੋਗੀ ਿਤੀ ਤਸਧ ਸਾਤਧਕ ਅਨੇਕ ਤਪ ਿਿਾ ਿੂਿ ਿੇਖ ਕੀਏ ਤਫਰਤ ਉਦਾਸ ਕਉ ॥ 

ਸੁ ਤਤਤਨ ਸਤਤਗੁਤਰ ਸੁਖ ਿਾਇ ਤਿਪਾ ਧਾਰੀ ਿੀਅ ਨਾਮ ਕੀ ਿਡਾਈ ਦਈ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਕਉ ॥੫॥ 
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ਨਾਮ ਤਿਨਾ ਕਹਹੁ ਕੋ ਤਤਰਆ ॥ 
 

ਿੈਰਉ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (1140-9) 

ਤਿਨੁ ਿਾਿੇ ਕੈਸੋ ਤਨਰਤਤਕਾਰੀ ॥ 

ਤਿਨੁ ਕਿੰਿੈ ਕਸੈ ੇਗਾਵਨਹਾਰੀ ॥ 

ਿੀਲ ਤਿਨਾ ਕੈਸ ੇਿਿ ੈਰਿਾਿ ॥ 

ਨਾਮ ਤਿਨਾ ਤਿਰਥੇ ਸਤਿ ਕਾਿ ॥੧॥ 

ਨਾਮ ਤਿਨਾ ਕਹਹੁ ਕੋ ਤਤਰਆ ॥ 

ਤਿਨੁ ਸਤਤਗੁਰ ਕੈਸੇ ਪਾਤਰ ਪਤਰਆ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਤਿਨੁ ਤਿਹਵਾ ਕਹਾ ਕੋ ਿਕਤਾ ॥ 

ਤਿਨੁ ਸਰਵਨਾ ਕਹਾ ਕ ੋਸਨੁਤਾ ॥ 

ਤਿਨੁ ਨੇਤਰਾ ਕਹਾ ਕ ੋਪੇਖੈ ॥ 

ਨਾਮ ਤਿਨਾ ਨਰ ੁਕਹੀ ਨ ਲੇਖੈ ॥੨॥ 

ਤਿਨੁ ਤਿਤਦਆ ਕਹਾ ਕੋਈ ਪਿੰਤਡਤ ॥ 

ਤਿਨੁ ਅਮਰ ੈਕੈਸੇ ਰਾਿ ਮਿੰਤਡਤ ॥ 

ਤਿਨੁ ਿੂਝ ੇਕਹਾ ਮਨ ੁਿਹਰਾਨਾ ॥ 

ਨਾਮ ਤਿਨਾ ਸਿੁ ਿਗ ੁਿਉਰਾਨਾ ॥੩॥ 

ਤਿਨੁ ਿੈਰਾਗ ਕਹਾ ਿੈਰਾਗੀ ॥ 

ਤਿਨੁ ਹਉ ਤਤਆਤਗ ਕਹਾ ਕੋਊ ਤਤਆਗੀ ॥ 

ਤਿਨੁ ਿਤਸ ਪਿੰਚ ਕਹਾ ਮਨ ਚੂਰ ੇ॥ 

ਨਾਮ ਤਿਨਾ ਸਦ ਸਦ ਹੀ ਝੂਰ ੇ॥੪॥ 

ਤਿਨੁ ਗੁਰ ਦੀਤਖਆ ਕੈਸੇ ਤਗਆਨੁ ॥ 

ਤਿਨੁ ਪੇਖੇ ਕਹੁ ਕੈਸੋ ਤਧਆਨ ੁ॥ 

ਤਿਨੁ ਿੈ ਕਥਨੀ ਸਰਿ ਤਿਕਾਰ ॥ 

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਦਰ ਕਾ ਿੀਚਾਰ ॥੫॥੬॥੧੯॥ 
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ਨਾਮ ਤਿਨਾ ਿੋ ਪਤਹਰੈ ਖਾਇ ॥ 
 

ਗਉਿੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (240-3) 

ਤਮਲੁ ਮੇਰ ੇਗੋਤਿਿੰਦ ਅਪਨਾ ਨਾਮੁ ਦੇਹੁ ॥ 

ਨਾਮ ਤਿਨਾ ਤਧਰਗੁ ਤਧਰਗੁ ਅਸਨਹੇੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਨਾਮ ਤਿਨਾ ਿੋ ਪਤਹਰ ੈਖਾਇ ॥ 

ਤਿਉ ਕੂਕਰੁ ਿੂਿਨ ਮਤਹ ਪਾਇ ॥੧॥ 

ਨਾਮ ਤਿਨਾ ਿੇਤਾ ਤਿਉਹਾਰੁ ॥ 

ਤਿਉ ਤਮਰਤਕ ਤਮਤਥਆ ਸੀਗਾਰੁ ॥੨॥ 

ਨਾਮੁ ਤਿਸਾਤਰ ਕਰੇ ਰਸ ਿੋਗ ॥ 

ਸੁਖੁ ਸਪੁਨੈ ਨਹੀ ਤਨ ਮਤਹ ਰਗੋ ॥੩॥ 

ਨਾਮੁ ਤਤਆਤਗ ਕਰ ੇਅਨ ਕਾਿ ॥ 

ਤਿਨਤਸ ਿਾਇ ਝੂਿੇ ਸਤਿ ਪਾਿ ॥੪॥ 

ਨਾਮ ਸਿੰਤਗ ਮਤਨ ਪਰੀਤਤ ਨ ਲਾਵ ੈ॥ 

ਕੋਤਿ ਕਰਮ ਕਰਤ ੋਨਰਤਕ ਿਾਵੈ ॥੫॥ 

ਹਤਰ ਕਾ ਨਾਮੁ ਤਿਤਨ ਮਤਨ ਨ ਆਰਾਧਾ ॥ 

ਚੋਰ ਕੀ ਤਨਆਈ ਿਮ ਪੁਤਰ ਿਾਧਾ ॥੬॥ 

ਲਾਖ ਅਡਿੰਿਰ ਿਹੁਤੁ ਤਿਸਥਾਰਾ ॥ 

ਨਾਮ ਤਿਨਾ ਝੂਿ ੇਪਾਸਾਰਾ ॥੭॥ 

ਹਤਰ ਕਾ ਨਾਮੁ ਸੋਈ ਿਨੁ ਲੇਇ ॥ 

ਕਤਰ ਤਕਰਪਾ ਨਾਨਕ ਤਿਸੁ ਦਇੇ ॥੮॥੧੦॥ 
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ਨਾਮੁ ਅਉਖਧੁ ਮ ੋਕਉ ਸਾਧੂ ਦੀਆ ॥ 
 

ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (101-11) 

ਪਰਿ ਤਕਰਪਾ ਤ ੇਹਤਰ ਹਤਰ ਤਧਆਵਉ ॥ 

ਪਰਿੂ ਦਇਆ ਤੇ ਮਿੰਗਲੁ ਗਾਵਉ ॥ 

ਊਿਤ ਿੈਿਤ ਸੋਵਤ ਿਾਗਤ ਹਤਰ ਤਧਆਈਐ ਸਗਲ ਅਵਰਦਾ ਿੀਉ ॥੧॥ 

ਨਾਮੁ ਅਉਖਧੁ ਮੋ ਕਉ ਸਾਧ ੂਦੀਆ ॥ 

ਤਕਲਤਿਖ ਕਾਿੇ ਤਨਰਮਲੁ ਥੀਆ ॥ 

ਅਨਦੁ ਿਇਆ ਤਨਕਸੀ ਸਿ ਪੀਰਾ ਸਗਲ ਤਿਨਾਸੇ ਦਰਦਾ ਿੀਉ ॥੨॥ 

ਤਿਸ ਕਾ ਅਿੰਗੁ ਕਰੇ ਮੇਰਾ ਤਪਆਰਾ ॥ 

ਸੋ ਮੁਕਤਾ ਸਾਗਰ ਸਿੰਸਾਰਾ ॥ 

ਸਤਤ ਕਰ ੇਤਿਤਨ ਗੁਰ ੂਪਛਾਤਾ ਸੋ ਕਾਹ ੇਕਉ ਡਰਦਾ ਿੀਉ ॥੩॥ 

ਿਿ ਤੇ ਸਾਧ ੂਸਿੰਗਤਤ ਪਾਏ ॥ 

ਗੁਰ ਿੇਿਤ ਹਉ ਗਈ ਿਲਾਏ ॥ 

ਸਾਤਸ ਸਾਤਸ ਹਤਰ ਗਾਵੈ ਨਾਨਕ ੁਸਤਤਗੁਰ ਢਾਤਕ ਲੀਆ ਮੇਰਾ ਪਿਦਾ ਿੀਉ ॥੪॥੧੭॥੨੪॥ 
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ਨਾਮੁ ਕਹਤ ਗੋਤਵਿੰਦ ਕਾ ਸਚੂੀ ਿਈ ਰਸਨਾ ॥ 
 

ਤਿਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (811-9) 

ਸਾਧਸਿੰਗਤਤ ਕੈ ਿਾਸਿੈ ਕਲਮਲ ਸਤਿ ਨਸਨਾ ॥ 

ਪਰਿ ਸੇਤੀ ਰਿੰਤਗ ਰਾਤਤਆ ਤਾ ਤੇ ਗਰਤਿ ਨ ਗਰਸਨਾ ॥੧॥ 

ਨਾਮੁ ਕਹਤ ਗੋਤਵਿੰਦ ਕਾ ਸੂਚੀ ਿਈ ਰਸਨਾ ॥ 

ਮਨ ਤਨ ਤਨਰਮਲ ਹੋਈ ਹੈ ਗੁਰ ਕਾ ਿਪੁ ਿਪਨਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਹਤਰ ਰਸੁ ਚਾਖਤ ਧਰਾਤਪਆ ਮਤਨ ਰਸੁ ਲ ੈਹਸਨਾ ॥ 

ਿੁਤਧ ਪਰਗਾਸ ਪਰਗਿ ਿਈ ਉਲਤਿ ਕਮਲੁ ਤਿਗਸਨਾ ॥੨॥ 

ਸੀਤਲ ਸਾਂਤਤ ਸਿੰਤੋਖੁ ਹੋਇ ਸਿ ਿੂਝੀ ਤਤਰਸਨਾ ॥ 

ਦਹ ਤਦਸ ਧਾਵਤ ਤਮਤਿ ਗਏ ਤਨਰਮਲ ਥਾਤਨ ਿਸਨਾ ॥੩॥ 

ਰਾਖਨਹਾਰ ੈਰਾਤਖਆ ਿਏ ਿਰਮ ਿਸਨਾ ॥ 

ਨਾਮੁ ਤਨਧਾਨ ਨਾਨਕ ਸੁਖੀ ਪਤੇਖ ਸਾਧ ਦਰਸਨਾ ॥੪॥੧੩॥੪੩॥ 
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ਨਾਮੁ ਗਤੁਰ ਦੀਓ ਹੈ ਅਪੁਨ ੈਿਾ ਕ ੈਮਸਤਤਕ ਕਰਮਾ ॥ 
 

ਧਨਾਸਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (680-7) 

ਨਾਮੁ ਗੁਤਰ ਦੀਓ ਹੈ ਅਪੁਨ ੈਿਾ ਕੈ ਮਸਤਤਕ ਕਰਮਾ ॥ 

ਨਾਮੁ ਤਦਰਿਾਵ ੈਨਾਮੁ ਿਪਾਵ ੈਤਾ ਕਾ ਿੁਗ ਮਤਹ ਧਰਮਾ ॥੧॥ 

ਿਨ ਕਉ ਨਾਮੁ ਵਡਾਈ ਸੋਿ ॥ 

ਨਾਮੋ ਗਤਤ ਨਾਮੋ ਪਤਤ ਿਨ ਕੀ ਮਾਨੈ ਿ ੋਿੋ ਹਗੋ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਨਾਮ ਧਨੁ ਤਿਸੁ ਿਨ ਕੈ ਪਾਲ ੈਸੋਈ ਪੂਰਾ ਸਾਹਾ ॥ 

ਨਾਮੁ ਤਿਉਹਾਰਾ ਨਾਨਕ ਆਧਾਰਾ ਨਾਮੁ ਪਰਾਪਤਤ ਲਾਹਾ ॥੨॥੬॥੩੭॥ 
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ਨਾਮੁ ਿਪਹੁ ਮਰੇੇ ਸਾਿਨ ਸਨੈਾ ॥ 
 

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੪ ॥ (366-16) 

ਮੇਰ ੈਮਤਨ ਤਤਨ ਪਰੇਮੁ ਨਾਮੁ ਆਧਾਰੁ ॥ 

ਨਾਮੁ ਿਪੀ ਨਾਮੋ ਸੁਖ ਸਾਰ ੁ॥੧॥ 

ਨਾਮੁ ਿਪਹੁ ਮੇਰੇ ਸਾਿਨ ਸੈਨਾ ॥ 

ਨਾਮ ਤਿਨਾ ਮੈ ਅਵਰੁ ਨ ਕੋਈ ਵਡ ੈਿਾਤਗ ਗੁਰਮੁਤਖ ਹਤਰ ਲਨੈਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਨਾਮ ਤਿਨਾ ਨਹੀ ਿੀਤਵਆ ਿਾਇ ॥ 

ਵਡ ੈਿਾਤਗ ਗੁਰਮੁਤਖ ਹਤਰ ਪਾਇ ॥੨॥ 

ਨਾਮਹੀਨ ਕਾਲਖ ਮੁਤਖ ਮਾਇਆ ॥ 

ਨਾਮ ਤਿਨਾ ਤਧਰਗੁ ਤਧਰਗੁ ਿੀਵਾਇਆ ॥੩॥ 

ਵਡਾ ਵਡਾ ਹਤਰ ਿਾਗ ਕਤਰ ਪਾਇਆ ॥ 

ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਤਖ ਨਾਮੁ ਤਦਵਾਇਆ ॥੪॥੪॥੫੬॥ 
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ਨਾਮੁ ਤੇਰੋ ਆਰਤੀ ਮਿਨੁ ਮੁਰਾਰੇ ॥ 
 

ਧਨਾਸਰੀ ਿਗਤ ਰਤਵਦਾਸ ਿੀ ਕੀ (694-13) 

ਨਾਮੁ ਤੇਰ ੋਆਰਤੀ ਮਿਨੁ ਮੁਰਾਰੇ ॥ 

ਹਤਰ ਕੇ ਨਾਮ ਤਿਨੁ ਝਿੂ ੇਸਗਲ ਪਾਸਾਰ ੇ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਨਾਮੁ ਤੇਰ ੋਆਸਨੋ ਨਾਮੁ ਤੇਰੋ ਉਰਸਾ ਨਾਮੁ ਤੇਰਾ ਕਸੇਰੋ ਲ ੇਤਛਿਕਾਰੇ ॥ 

ਨਾਮੁ ਤੇਰਾ ਅਿੰਿੁਲਾ ਨਾਮੁ ਤੇਰ ੋਚਿੰਦਨੋ ਘਤਸ ਿਪੇ ਨਾਮੁ ਲੇ ਤੁਝਤਹ ਕਉ ਚਾਰੇ ॥੧॥ 

ਨਾਮੁ ਤੇਰਾ ਦੀਵਾ ਨਾਮੁ ਤੇਰੋ ਿਾਤੀ ਨਾਮੁ ਤੇਰੋ ਤੇਲ ੁਲ ੇਮਾਤਹ ਪਸਾਰੇ ॥ 

ਨਾਮ ਤੇਰ ੇਕੀ ਿੋਤਤ ਲਗਾਈ ਿਇਓ ਉਤਿਆਰੋ ਿਵਨ ਸਗਲਾਰੇ ॥੨॥ 

ਨਾਮੁ ਤੇਰ ੋਤਾਗਾ ਨਾਮੁ ਫੂਲ ਮਾਲਾ ਿਾਰ ਅਿਾਰਹ ਸਗਲ ਿੂਿਾਰੇ ॥ 

ਤੇਰੋ ਕੀਆ ਤੁਝਤਹ ਤਕਆ ਅਰਪਉ ਨਾਮੁ ਤੇਰਾ ਤੁਹੀ ਚਵਰ ਢਲੋਾਰੇ ॥੩॥ 

ਦਸ ਅਿਾ ਅਿਸਿੇ ਚਾਰ ੇਖਾਣੀ ਇਹ ੈਵਰਤਤਣ ਹੈ ਸਗਲ ਸਿੰਸਾਰੇ ॥ 

ਕਹੈ ਰਤਵਦਾਸੁ ਨਾਮੁ ਤੇਰੋ ਆਰਤੀ ਸਤਤ ਨਾਮੁ ਹੈ ਹਤਰ ਿੋਗ ਤਹੁਾਰੇ ॥੪॥੩॥ 
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ਨਾਮੁ ਤਧਆਏ ਸ ੋਸੁਖੀ ਤਤਸੁ ਮੁਖ ੁਊਿਲੁ ਹੋਇ ॥ 
 

ਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (44-18) 

ਨਾਮੁ ਤਧਆਏ ਸੋ ਸੁਖੀ ਤਤਸ ੁਮੁਖੁ ਊਿਲੁ ਹੋਇ ॥ 

ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਤ ੇਪਾਈਐ ਪਰਗਿੁ ਸਿਨੀ ਲੋਇ ॥ 

ਸਾਧਸਿੰਗਤਤ ਕੈ ਘਤਰ ਵਸ ੈਏਕ ੋਸਚਾ ਸੋਇ ॥੧॥ 

ਮੇਰੇ ਮਨ ਹਤਰ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਤਧਆਇ ॥ 

ਨਾਮੁ ਸਹਾਈ ਸਦਾ ਸਿੰਤਗ ਆਗੈ ਲਏ ਛਡਾਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਦੁਨੀਆ ਕੀਆ ਵਤਡਆਈਆ ਕਵਨੈ ਆਵਤਹ ਕਾਤਮ ॥ 

ਮਾਇਆ ਕਾ ਰਿੰਗੁ ਸਿੁ ਤਫਕਾ ਿਾਤੋ ਤਿਨਤਸ ਤਨਦਾਤਨ ॥ 

ਿਾ ਕੈ ਤਹਰਦੈ ਹਤਰ ਵਸੈ ਸੋ ਪਰੂਾ ਪਰਧਾਨੁ ॥੨॥ 

ਸਾਧੂ ਕੀ ਹੋਹੁ ਰੇਣੁਕਾ ਅਪਣਾ ਆਪੁ ਤਤਆਤਗ ॥ 

ਉਪਾਵ ਤਸਆਣਪ ਸਗਲ ਛਤਡ ਗੁਰ ਕੀ ਚਰਣੀ ਲਾਗੁ ॥ 

ਤਤਸਤਹ ਪਰਾਪਤਤ ਰਤਨ ੁਹੋਇ ਤਿਸੁ ਮਸਤਤਕ ਹੋਵ ੈਿਾਗੁ ॥੩॥ 

ਤਤਸੈ ਪਰਾਪਤਤ ਿਾਈਹੋ ਤਿਸੁ ਦੇਵੈ ਪਰਿੁ ਆਤਪ ॥ 

ਸਤਤਗੁਰ ਕੀ ਸਵੇਾ ਸ ੋਕਰੇ ਤਿਸੁ ਤਿਨਸੈ ਹਉਮ ੈਤਾਪੁ ॥ 

ਨਾਨਕ ਕਉ ਗੁਰੁ ਿਤੇਿਆ ਤਿਨਸ ੇਸਗਲ ਸਿੰਤਾਪ ॥੪॥੮॥੭੮॥ 
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ਨਾਮੁ ਨ ਿਾਤਨਆ ਰਾਮ ਕਾ ॥ 
 

ਗਉਿੀ ਿੈਰਾਗਤਣ ਮਹਲਾ ੧ ॥   (156-17) 

ਰਤੈਣ ਗਵਾਈ ਸੋਇ ਕੈ ਤਦਵਸੁ ਗਵਾਇਆ ਖਾਇ ॥ 

ਹੀਰੇ ਿਸੈਾ ਿਨਮੁ ਹੈ ਕਉਡੀ ਿਦਲੇ ਿਾਇ ॥੧॥ 

ਨਾਮੁ ਨ ਿਾਤਨਆ ਰਾਮ ਕਾ ॥ 

ਮੂਿੇ ਤਫਤਰ ਪਾਛ ੈਪਛੁਤਾਤਹ ਰੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਅਨਤਾ ਧਨੁ ਧਰਣੀ ਧਰੇ ਅਨਤ ਨ ਚਾਤਹਆ ਿਾਇ ॥ 

ਅਨਤ ਕਉ ਚਾਹਨ ਿੋ ਗਏ ਸੇ ਆਏ ਅਨਤ ਗਵਾਇ ॥੨॥ 

ਆਪਣ ਲੀਆ ਿੇ ਤਮਲੈ ਤਾ ਸਿੁ ਕੋ ਿਾਗਿੁ ਹੋਇ ॥ 

ਕਰਮਾ ਉਪਤਰ ਤਨਿਿੈ ਿੇ ਲੋਚੈ ਸਿੁ ਕੋਇ ॥੩॥ 

ਨਾਨਕ ਕਰਣਾ ਤਿਤਨ ਕੀਆ ਸਈੋ ਸਾਰ ਕਰੇਇ ॥ 

ਹੁਕਮੁ ਨ ਿਾਪੀ ਖਸਮ ਕਾ ਤਕਸੈ ਵਡਾਈ ਦੇਇ ॥੪॥੧॥੧੮॥ 
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ਨਾਮੁ ਤਨਰਿੰਿਨੁ ਨੀਤਰ ਨਰਾਇਣ ॥ 
 

ਗੋੋਂਡ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (867-19) 

ਨਾਮੁ ਤਨਰਿੰਿਨੁ ਨੀਤਰ ਨਰਾਇਣ ॥ 

ਰਸਨਾ ਤਸਮਰਤ ਪਾਪ ਤਿਲਾਇਣ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਨਾਰਾਇਣ ਸਿ ਮਾਤਹ ਤਨਵਾਸ ॥ 

ਨਾਰਾਇਣ ਘਤਿ ਘਤਿ ਪਰਗਾਸ ॥ 

ਨਾਰਾਇਣ ਕਹਤ ੇਨਰਤਕ ਨ ਿਾਤਹ ॥ 

ਨਾਰਾਇਣ ਸਤੇਵ ਸਗਲ ਫਲ ਪਾਤਹ ॥੧॥ 

ਨਾਰਾਇਣ ਮਨ ਮਾਤਹ ਅਧਾਰ ॥ 

ਨਾਰਾਇਣ ਿਤੋਹਥ ਸਿੰਸਾਰ ॥ 

ਨਾਰਾਇਣ ਕਹਤ ਿਮ ੁਿਾਤਗ ਪਲਾਇਣ ॥ 

ਨਾਰਾਇਣ ਦਿੰਤ ਿਾਨੇ ਡਾਇਣ ॥੨॥ 

ਨਾਰਾਇਣ ਸਦ ਸਦ ਿਖਤਸਿੰਦ ॥ 

ਨਾਰਾਇਣ ਕੀਨ ੇਸੂਖ ਅਨਿੰਦ ॥ 

ਨਾਰਾਇਣ ਪਰਗਿ ਕੀਨੋ ਪਰਤਾਪ ॥ 

ਨਾਰਾਇਣ ਸਿੰਤ ਕੋ ਮਾਈ ਿਾਪ ॥੩॥ 

ਨਾਰਾਇਣ ਸਾਧਸਿੰਤਗ ਨਰਾਇਣ ॥ 

ਿਾਰਿੰ ਿਾਰ ਨਰਾਇਣ ਗਾਇਣ ॥ 

ਿਸਤੁ ਅਗੋਚਰ ਗੁਰ ਤਮਤਲ ਲਹੀ ॥ 

ਨਾਰਾਇਣ ਓਿ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਗਹੀ ॥੪॥੧੭॥੧੯॥ 
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ਨਾਮੁ ਤਮਲ ੈਮਨ ੁਤਤਰਪਤੀਐ ਤਿਨ ੁਨਾਮੈ ਤਧਰਗੁ ਿੀਵਾਸ ੁ॥ 
 

ਤਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੪ ॥ (40-4) 

ਨਾਮੁ ਤਮਲ ੈਮਨੁ ਤਤਰਪਤੀਐ ਤਿਨੁ ਨਾਮ ੈਤਧਰਗੁ ਿੀਵਾਸੁ ॥ 

ਕੋਈ ਗੁਰਮੁਤਖ ਸਿਣੁ ਿ ੇਤਮਲੈ ਮੈ ਦਸੇ ਪਰਿ ੁਗੁਣਤਾਸੁ ॥ 

ਹਉ ਤਤਸ ੁਤਵਿਹ ੁਚਉ ਖਿੰਨੀਐ ਮੈ ਨਾਮ ਕਰੇ ਪਰਗਾਸ ੁ॥੧॥ 

ਮੇਰੇ ਪਰੀਤਮਾ ਹਉ ਿੀਵਾ ਨਾਮੁ ਤਧਆਇ ॥ 

ਤਿਨੁ ਨਾਵ ੈਿੀਵਣੁ ਨਾ ਥੀਐ ਮੇਰੇ ਸਤਤਗੁਰ ਨਾਮੁ ਤਦਰਿਾਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਨਾਮੁ ਅਮੋਲਕ ੁਰਤਨ ੁਹੈ ਪੂਰੇ ਸਤਤਗੁਰ ਪਾਤਸ ॥ 

ਸਤਤਗੁਰ ਸਵੇੈ ਲਤਗਆ ਕਤਢ ਰਤਨੁ ਦਵੇੈ ਪਰਗਾਤਸ ॥ 

ਧਿੰਨੁ ਵਡਿਾਗੀ ਵਡ ਿਾਗੀਆ ਿੋ ਆਇ ਤਮਲ ੇਗੁਰ ਪਾਤਸ ॥੨॥ 

ਤਿਨਾ ਸਤਤਗੁਰੁ ਪੁਰਖ ੁਨ ਿੇਤਿਓ ਸ ੇਿਾਗਹੀਣ ਵਤਸ ਕਾਲ ॥ 

ਓਇ ਤਫਤਰ ਤਫਤਰ ਿਤੋਨ ਿਵਾਈਅਤਹ ਤਵਤਚ ਤਵਸਿਾ ਕਤਰ ਤਵਕਰਾਲ ॥ 

ਓਨਾ ਪਾਤਸ ਦੁਆਤਸ ਨ ਤਿਿੀਐ ਤਿਨ ਅਿੰਤਤਰ ਿੋਧ ੁਚਿੰਡਾਲ ॥੩॥ 

ਸਤਤਗੁਰੁ ਪੁਰਖੁ ਅਿੰਤਮਰਤ ਸਰ ੁਵਡਿਾਗੀ ਨਾਵਤਹ ਆਇ ॥ 

ਉਨ ਿਨਮ ਿਨਮ ਕੀ ਮਲੈੁ ਉਤਰ ੈਤਨਰਮਲ ਨਾਮੁ ਤਦਰਿਾਇ ॥ 

ਿਨ ਨਾਨਕ ਉਤਮ ਪਦੁ ਪਾਇਆ ਸਤਤਗੁਰ ਕੀ ਤਲਵ ਲਾਇ ॥੪॥੨॥੬੬॥ 
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ਨਾਮੁ ਲਤੈ ਤਕਛੁ ਤਿਘਨੁ ਨ ਲਾਗ ੈ॥ 
 

ਿੈਰਉ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (1150-6) 

ਨਾਮੁ ਲੈਤ ਤਕਛੁ ਤਿਘਨੁ ਨ ਲਾਗੈ ॥ 

ਨਾਮੁ ਸੁਣਤ ਿਮ ੁਦੂਰਹੁ ਿਾਗੈ ॥ 

ਨਾਮੁ ਲੈਤ ਸਿ ਦੂਖਹ ਨਾਸ ੁ॥ 

ਨਾਮੁ ਿਪਤ ਹਤਰ ਚਰਣ ਤਨਵਾਸੁ ॥੧॥ 

ਤਨਰਤਿਘਨ ਿਗਤਤ ਿਿੁ ਹਤਰ ਹਤਰ ਨਾਉ ॥ 

ਰਸਤਕ ਰਸਤਕ ਹਤਰ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਉ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਹਤਰ ਤਸਮਰਤ ਤਕਛ ੁਚਾਖੁ ਨ ਿੋਹੈ ॥ 

ਹਤਰ ਤਸਮਰਤ ਦਤੈ ਦੇਉ ਨ ਪੋਹੈ ॥ 

ਹਤਰ ਤਸਮਰਤ ਮੋਹੁ ਮਾਨ ੁਨ ਿਧ ੈ॥ 

ਹਤਰ ਤਸਮਰਤ ਗਰਿ ਿੋਤਨ ਨ ਰੁਧ ੈ॥੨॥ 

ਹਤਰ ਤਸਮਰਨ ਕੀ ਸਗਲੀ ਿੇਲਾ ॥ 

ਹਤਰ ਤਸਮਰਨੁ ਿਹੁ ਮਾਤਹ ਇਕਲੇਾ ॥ 

ਿਾਤਤ ਅਿਾਤਤ ਿਪ ੈਿਨੁ ਕੋਇ ॥ 

ਿੋ ਿਾਪੈ ਤਤਸ ਕੀ ਗਤਤ ਹੋਇ ॥੩॥ 

ਹਤਰ ਕਾ ਨਾਮੁ ਿਪੀਐ ਸਾਧਸਿੰਤਗ ॥ 

ਹਤਰ ਕੇ ਨਾਮ ਕਾ ਪੂਰਨ ਰਿੰਗੁ ॥ 

ਨਾਨਕ ਕਉ ਪਰਿ ਤਕਰਪਾ ਧਾਤਰ ॥ 

ਸਾਤਸ ਸਾਤਸ ਹਤਰ ਦੇਹੁ ਤਚਤਾਤਰ ॥੪॥੩੬॥੪੯॥ 
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ਨਾਮੁ ਲਤੈ ਮਨੁ ਪਰਗਿੁ ਿਇਆ ॥ 
 

ਿੈਰਉ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (1142-9) 

ਨਾਮੁ ਲੈਤ ਮਨ ੁਪਰਗਿੁ ਿਇਆ ॥ 

ਨਾਮੁ ਲੈਤ ਪਾਪੁ ਤਨ ਤ ੇਗਇਆ ॥ 

ਨਾਮੁ ਲੈਤ ਸਗਲ ਪੁਰਿਾਇਆ ॥ 

ਨਾਮੁ ਲੈਤ ਅਿਸਤਿ ਮਿਨਾਇਆ ॥੧॥ 

ਤੀਰਥੁ ਹਮਰਾ ਹਤਰ ਕੋ ਨਾਮੁ ॥ 

ਗੁਤਰ ਉਪਦਤੇਸਆ ਤਤੁ ਤਗਆਨੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਨਾਮੁ ਲੈਤ ਦੁਖੁ ਦਤੂਰ ਪਰਾਨਾ ॥ 

ਨਾਮੁ ਲੈਤ ਅਤਤ ਮੂਿ ਸੁਤਗਆਨਾ ॥ 

ਨਾਮੁ ਲੈਤ ਪਰਗਤਿ ਉਿੀਆਰਾ ॥ 

ਨਾਮੁ ਲੈਤ ਛੁਿੇ ਿਿੰਿਾਰਾ ॥੨॥ 

ਨਾਮੁ ਲੈਤ ਿਮੁ ਨੇਤਿ ਨ ਆਵ ੈ॥ 

ਨਾਮੁ ਲੈਤ ਦਰਗਹ ਸੁਖੁ ਪਾਵ ੈ॥ 

ਨਾਮੁ ਲੈਤ ਪਰਿੁ ਕਹੈ ਸਾਿਾਤਸ ॥ 

ਨਾਮੁ ਹਮਾਰੀ ਸਾਚੀ ਰਾਤਸ ॥੩॥ 

ਗੁਤਰ ਉਪਦਸੇੁ ਕਤਹਓ ਇਹੁ ਸਾਰੁ ॥ 

ਹਤਰ ਕੀਰਤਤ ਮਨ ਨਾਮੁ ਅਧਾਰੁ ॥ 

ਨਾਨਕ ਉਧਰ ੇਨਾਮ ਪੁਨਹਚਾਰ ॥ 

ਅਵਤਰ ਕਰਮ ਲੋਕਹ ਪਤੀਆਰ ॥੪॥੧੨॥੨੫॥ 
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ਨਾਮੇ ਸੁਤਚ ਨਾਮੋ ਪਿਉ ਨਾਮੇ ਚਿੁ ਆਚਾਰੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
 

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੧ ॥ (355-2) 

ਕਾਇਆ ਿਰਹਮਾ ਮਨੁ ਹੈ ਧੋਤੀ ॥ 

ਤਗਆਨ ੁਿਨੇਊ ਤਧਆਨੁ ਕਸੁਪਾਤੀ ॥ 

ਹਤਰ ਨਾਮਾ ਿਸ ੁਿਾਚਉ ਨਾਉ ॥ 

ਗੁਰ ਪਰਸਾਦੀ ਿਰਹਤਮ ਸਮਾਉ ॥੧॥ 

ਪਾਂਡੇ ਐਸਾ ਿਰਹਮ ਿੀਚਾਰੁ ॥ 

ਨਾਮੇ ਸਤੁਚ ਨਾਮੋ ਪਿਉ ਨਾਮੇ ਚਿੁ ਆਚਾਰੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਿਾਹਤਰ ਿਨੇਊ ਤਿਚਰੁ ਿੋਤਤ ਹੈ ਨਾਤਲ ॥ 

ਧੋਤੀ ਤਿਕਾ ਨਾਮੁ ਸਮਾਤਲ ॥ 

ਐਥੈ ਓਥੈ ਤਨਿਹੀ ਨਾਤਲ ॥ 

ਤਵਣੁ ਨਾਵ ੈਹੋਤਰ ਕਰਮ ਨ ਿਾਤਲ ॥੨॥ 

ਪੂਿਾ ਪਰੇਮ ਮਾਇਆ ਪਰਿਾਤਲ ॥ 

ਏਕੋ ਵੇਖਹੁ ਅਵਰ ੁਨ ਿਾਤਲ ॥ 

ਚੀਨਹੈ ਤਤੁ ਗਗਨ ਦਸ ਦੁਆਰ ॥ 

ਹਤਰ ਮੁਤਖ ਪਾਿ ਪਿੈ ਿੀਚਾਰ ॥੩॥ 

ਿੋਿਨੁ ਿਾਉ ਿਰਮੁ ਿਉ ਿਾਗੈ ॥ 

ਪਾਹਰੂਅਰਾ ਛਤਿ ਚੋਰੁ ਨ ਲਾਗ ੈ॥ 

ਤਤਲਕੁ ਤਲਲਾਤਿ ਿਾਣ ੈਪਰਿੁ ਏਕੁ ॥ 

ਿੂਝ ੈਿਰਹਮੁ ਅਿੰਤਤਰ ਤਿਿੇਕੁ ॥੪॥ 

ਆਚਾਰੀ ਨਹੀ ਿੀਤਤਆ ਿਾਇ ॥ 

ਪਾਿ ਪਿੈ ਨਹੀ ਕੀਮਤਤ ਪਾਇ ॥ 

ਅਸਿ ਦਸੀ ਚਹੁ ਿੇਦੁ ਨ ਪਾਇਆ ॥ 

ਨਾਨਕ ਸਤਤਗੁਤਰ ਿਰਹਮੁ ਤਦਖਾਇਆ ॥੫॥੨੦॥ 
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ਨਾਮੇ ਪਰੀਤਤ ਨਾਰਾਇਣ ਲਾਗੀ ॥ 
 

ਿੈਰਉ ਨਾਮਦੇਉ ਿੀਉ ਘਰੁ ੨  (1164-12) 

ਿਸੈੀ ਿੂਖੇ ਪਰੀਤਤ ਅਨਾਿ ॥ 

ਤਤਰਖਾਵਿੰਤ ਿਲ ਸੇਤੀ ਕਾਿ ॥ 

ਿਸੈੀ ਮੂਿ ਕੁਿਿੰਿ ਪਰਾਇਣ ॥ 

ਐਸੀ ਨਾਮੇ ਪਰੀਤਤ ਨਰਾਇਣ ॥੧॥ 

ਨਾਮੇ ਪਰੀਤਤ ਨਾਰਾਇਣ ਲਾਗੀ ॥ 

ਸਹਿ ਸੁਿਾਇ ਿਇਓ ਿੈਰਾਗੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਿਸੈੀ ਪਰ ਪੁਰਖਾ ਰਤ ਨਾਰੀ ॥ 

ਲੋਿੀ ਨਰੁ ਧਨ ਕਾ ਤਹਤਕਾਰੀ ॥ 

ਕਾਮੀ ਪੁਰਖ ਕਾਮਨੀ ਤਪਆਰੀ ॥ 

ਐਸੀ ਨਾਮੇ ਪਰੀਤਤ ਮੁਰਾਰੀ ॥੨॥ 

ਸਾਈ ਪਰੀਤਤ ਤਿ ਆਪ ੇਲਾਏ ॥ 

ਗੁਰ ਪਰਸਾਦੀ ਦੁਤਿਧਾ ਿਾਏ ॥ 

ਕਿਹੁ ਨ ਤੂਿਤਸ ਰਤਹਆ ਸਮਾਇ ॥ 

ਨਾਮੇ ਤਚਤੁ ਲਾਇਆ ਸਤਚ ਨਾਇ ॥੩॥ 

ਿਸੈੀ ਪਰੀਤਤ ਿਾਤਰਕ ਅਰੁ ਮਾਤਾ ॥ 

ਐਸਾ ਹਤਰ ਸੇਤੀ ਮਨ ੁਰਾਤਾ ॥ 

ਪਰਣਵੈ ਨਾਮਦੇਉ ਲਾਗੀ ਪਰੀਤਤ ॥ 

ਗੋਤਿਦੁ ਿਸੈ ਹਮਾਰ ੈਚੀਤਤ ॥੪॥੧॥੭॥ 
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ਿਾਰਨ ੈਿਤਲਹਾਰਨ ੈਲਖ ਿਰੀਆ ॥ 
 

ਗਉਿੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (211-5) 

ਿਾਰਨੈ ਿਤਲਹਾਰਨ ੈਲਖ ਿਰੀਆ ॥ 

ਨਾਮੋ ਹੋ ਨਾਮੁ ਸਾਤਹਿ ਕੋ ਪਰਾਨ ਅਧਰੀਆ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਕਰਨ ਕਰਾਵਨ ਤੁਹੀ ਏਕ ॥ 

ਿੀਅ ਿਿੰਤ ਕੀ ਤੁਹੀ ਿੇਕ ॥੧॥ 

ਰਾਿ ਿੋਿਨ ਪਰਿ ਤੂਿੰ ਧਨੀ ॥ 

ਤੂਿੰ ਤਨਰਗੁਨ ਤਿੰ ਸਰਗੁਨੀ ॥੨॥ 

ਈਹਾ ਊਹਾ ਤੁਮ ਰਖੇ ॥ 

ਗੁਰ ਤਕਰਪਾ ਤ ੇਕੋ ਲਖੇ ॥੩॥ 

ਅਿੰਤਰਿਾਮੀ ਪਰਿ ਸੁਿਾਨੁ ॥ 

ਨਾਨਕ ਤਕੀਆ ਤੁਹੀ ਤਾਣ ੁ॥੪॥੫॥੧੪੩॥ 
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ਨਾਰਾਇਣ ਹਤਰ ਰਿੰਗ ਰਿੰਗੋ ॥ 
 

ਗਉਿੀ ਮਹਲਾ ੫  (241-7) 

ਨਾਰਾਇਣ ਹਤਰ ਰਿੰਗ ਰਿੰਗੋ ॥ 

ਿਤਪ ਤਿਹਵਾ ਹਤਰ ਏਕ ਮਿੰਗੋ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਤਤਿ ਹਉਮੈ ਗੁਰ ਤਗਆਨ ਿਿੋ ॥ 

ਤਮਤਲ ਸਿੰਗਤਤ ਧੁਤਰ ਕਰਮ ਤਲਤਖਓ ॥੧॥ 

ਿੋ ਦੀਸੈ ਸੋ ਸਿੰਤਗ ਨ ਗਇਓ ॥ 

ਸਾਕਤੁ ਮੂਿੁ ਲਗੇ ਪਤਚ ਮੁਇਓ ॥੨॥ 

ਮੋਹਨ ਨਾਮੁ ਸਦਾ ਰਤਵ ਰਤਹਓ ॥ 

ਕੋਤਿ ਮਧੇ ਤਕਨ ੈਗੁਰਮੁਤਖ ਲਤਹਓ ॥੩॥ 

ਹਤਰ ਸਿੰਤਨ ਕਤਰ ਨਮੋ ਨਮੋ ॥ 

ਨਉ ਤਨਤਧ ਪਾਵਤਹ ਅਤਲੁੁ ਸੁਖ ੋ॥੪॥ 

ਨੈਨ ਅਲੋਵਉ ਸਾਧ ਿਨੋ ॥ 

ਤਹਰਦੈ ਗਾਵਹੁ ਨਾਮ ਤਨਧੋ ॥੫॥ 

ਕਾਮ ਿੋਧ ਲੋਿ ੁਮੋਹੁ ਤਿ ੋ॥ 

ਿਨਮ ਮਰਨ ਦੁਹੁ ਤ ੇਰਤਹਓ ॥੬॥ 

ਦੂਖੁ ਅਿੰਧੇਰਾ ਘਰ ਤੇ ਤਮਤਿਓ ॥ 

ਗੁਤਰ ਤਗਆਨੁ ਤਦਰਿਾਇਓ ਦੀਪ ਿਤਲਓ ॥੭॥ 

ਤਿਤਨ ਸੇਤਵਆ ਸੋ ਪਾਤਰ ਪਤਰਓ ॥ 

ਿਨ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਤਖ ਿਗਤ ੁਤਤਰਓ ॥੮॥੧॥੧੩॥ 
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ਨਾਰਾਇਨ ਨਰਪਤਤ ਨਮਸਕਾਰੈ ॥ 
 

ਕਾਨਿਾ ਮਹਲਾ ੫ ਘਰੁ ੪  (1301-16) 

ਨਾਰਾਇਨ ਨਰਪਤਤ ਨਮਸਕਾਰ ੈ॥ 

ਐਸੇ ਗੁਰ ਕਉ ਿਤਲ ਿਤਲ ਿਾਈਐ ਆਤਪ ਮੁਕਤ ੁਮੋਤਹ ਤਾਰ ੈ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਕਵਨ ਕਵਨ ਕਵਨ ਗੁਨ ਕਹੀਐ ਅਿੰਤੁ ਨਹੀ ਕਛ ੁਪਾਰ ੈ॥ 

ਲਾਖ ਲਾਖ ਲਾਖ ਕਈ ਕੋਰ ੈਕੋ ਹੈ ਐਸੋ ਿੀਚਾਰ ੈ॥੧॥ 

ਤਿਸਮ ਤਿਸਮ ਤਿਸਮ ਹੀ ਿਈ ਹੈ ਲਾਲ ਗੁਲਾਲ ਰਿੰਗਾਰ ੈ॥ 

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਸਿੰਤਨ ਰਸੁ ਆਈ ਹੈ ਤਿਉ ਚਾਤਖ ਗੂਿੰਗਾ ਮੁਸਕਾਰ ੈ॥੨॥੧॥੨੦॥ 
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ਨਾਤਲ ਨਰਾਇਣ ੁਮਰੇ ੈ॥ 
 

ਸਰੋਤਿ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (630-2) 

ਨਾਤਲ ਨਰਾਇਣੁ ਮੇਰ ੈ॥ 

ਿਮਦੂਤੁ ਨ ਆਵੈ ਨੇਰ ੈ॥ 

ਕਿੰਤਿ ਲਾਇ ਪਰਿ ਰਾਖੈ ॥ 

ਸਤਤਗੁਰ ਕੀ ਸਚੁ ਸਾਖੈ ॥੧॥ 

ਗੁਤਰ ਪੂਰ ੈਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ॥ 

ਦੁਸਮਨ ਮਾਤਰ ਤਵਡਾਰੇ ਸਗਲੇ ਦਾਸ ਕਉ ਸੁਮਤਤ ਦੀਤੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਪਰਤਿ ਸਗਲੇ ਥਾਨ ਵਸਾਏ ॥ 

ਸੁਤਖ ਸਾਂਤਦ ਤਫਤਰ ਆਏ ॥ 

ਨਾਨਕ ਪਰਿ ਸਰਣਾਏ ॥ 

ਤਿਤਨ ਸਗਲੇ ਰਗੋ ਤਮਿਾਏ ॥੨॥੨੪॥੮੮॥ 
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ਨਾਂਗ ੇਆਵਨ ੁਨਾਂਗੇ ਿਾਨਾ ॥ 
 

ਿੈਰਉ ਕਿੀਰ ਿੀਉ  (1157-19) 

ਨਾਂਗੇ ਆਵਨ ੁਨਾਂਗੇ ਿਾਨਾ ॥ 

ਕੋਇ ਨ ਰਤਹਹੈ ਰਾਿਾ ਰਾਨਾ ॥੧॥ 

ਰਾਮੁ ਰਾਿਾ ਨਉ ਤਨਤਧ ਮੇਰ ੈ॥ 

ਸਿੰਪ ੈਹੇਤੁ ਕਲਤ ੁਧਨ ੁਤੇਰ ੈ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਆਵਤ ਸਿੰਗ ਨ ਿਾਤ ਸਿੰਗਾਤੀ ॥ 

ਕਹਾ ਿਇਓ ਦਤਰ ਿਾਂਧੇ ਹਾਥੀ ॥੨॥ 

ਲਿੰਕਾ ਗਢੁ ਸੋਨ ੇਕਾ ਿਇਆ ॥ 

ਮੂਰਖੁ ਰਾਵਨੁ ਤਕਆ ਲ ੇਗਇਆ ॥੩॥ 

ਕਤਹ ਕਿੀਰ ਤਕਛੁ ਗੁਨ ੁਿੀਚਾਤਰ ॥ 

ਚਲੇ ਿੁਆਰੀ ਦੁਇ ਹਥ ਝਾਤਰ ॥੪॥੨॥ 
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ਤਨਿੰਦਉ ਤਨਿੰਦਉ ਮ ੋਕਉ ਲਗੋੁ ਤਨਿੰਦਉ ॥ 
 

ਗਉਿੀ ਕਿੀਰ ਿੀਉ ॥ (339) 

ਤਨਿੰਦਉ ਤਨਿੰਦਉ ਮੋ ਕਉ ਲਗੋੁ ਤਨਿੰਦਉ ॥ 

ਤਨਿੰਦਾ ਿਨ ਕਉ ਖਰੀ ਤਪਆਰੀ ॥ 

ਤਨਿੰਦਾ ਿਾਪ ੁਤਨਿੰਦਾ ਮਹਤਾਰੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਤਨਿੰਦਾ ਹੋਇ ਤ ਿੈਕੁਿੰਤਿ ਿਾਈਐ ॥ 

ਨਾਮੁ ਪਦਾਰਥੁ ਮਨਤਹ ਿਸਾਈਐ ॥ 

ਤਰਦੈ ਸੁਧ ਿਉ ਤਨਿੰਦਾ ਹੋਇ ॥ 

ਹਮਰੇ ਕਪਰੇ ਤਨਿੰਦਕੁ ਧੋਇ ॥੧॥ 

ਤਨਿੰਦਾ ਕਰ ੈਸ ੁਹਮਰਾ ਮੀਤੁ ॥ 

ਤਨਿੰਦਕ ਮਾਤਹ ਹਮਾਰਾ ਚੀਤੁ ॥ 

ਤਨਿੰਦਕੁ ਸ ੋਿੋ ਤਨਿੰਦਾ ਹੋਰ ੈ॥ 

ਹਮਰਾ ਿੀਵਨ ੁਤਨਿੰਦਕੁ ਲੋਰ ੈ॥੨॥ 

ਤਨਿੰਦਾ ਹਮਰੀ ਪਰੇਮ ਤਪਆਰੁ ॥ 

ਤਨਿੰਦਾ ਹਮਰਾ ਕਰ ੈਉਧਾਰੁ ॥ 

ਿਨ ਕਿੀਰ ਕਉ ਤਨਿੰਦਾ ਸਾਰੁ ॥ 

ਤਨਿੰਦਕੁ ਡੂਿਾ ਹਮ ਉਤਰੇ ਪਾਤਰ ॥੩॥੨੦॥੭੧॥ 
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ਤਨਿੰਦਤਕ ਅਤਹਲਾ ਿਨਮ ੁਗਵਾਇਆ ॥ 
 

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (380-17) 

ਿਨਮ ਿਨਮ ਕੀ ਮਲੁ ਧਵੋੈ ਪਰਾਈ ਆਪਣਾ ਕੀਤਾ ਪਾਵ ੈ॥ 

ਈਹਾ ਸੁਖੁ ਨਹੀ ਦਰਗਹ ਢੋਈ ਿਮ ਪਤੁਰ ਿਾਇ ਪਚਾਵ ੈ॥੧॥ 

ਤਨਿੰਦਤਕ ਅਤਹਲਾ ਿਨਮ ੁਗਵਾਇਆ ॥ 

ਪਹੁਤਚ ਨ ਸਾਕੈ ਕਾਹੂ ਿਾਤ ੈਆਗੈ ਿਉਰ ਨ ਪਾਇਆ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਤਕਰਤੁ ਪਇਆ ਤਨਿੰਦਕ ਿਪੁਰੇ ਕਾ ਤਕਆ ਓਹ ੁਕਰ ੈਤਿਚਾਰਾ ॥ 

ਤਹਾ ਤਿਗੂਤਾ ਿਹ ਕੋਇ ਨ ਰਾਖੈ ਓਹੁ ਤਕਸ ੁਪਤਹ ਕਰ ੇਪੁਕਾਰਾ ॥੨॥ 

ਤਨਿੰਦਕ ਕੀ ਗਤਤ ਕਤਹੂਿੰ ਨਾਹੀ ਖਸਮੈ ਏਵੈ ਿਾਣਾ ॥ 

ਿੋ ਿੋ ਤਨਿੰਦ ਕਰੇ ਸਿੰਤਨ ਕੀ ਤਤਉ ਸਿੰਤਨ ਸੁਖੁ ਮਾਨਾ ॥੩॥ 

ਸਿੰਤਾ ਿੇਕ ਤੁਮਾਰੀ ਸੁਆਮੀ ਤਿੰ ਸਿੰਤਨ ਕਾ ਸਹਾਈ ॥ 

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਸਿੰਤ ਹਤਰ ਰਾਖ ੇਤਨਿੰਦਕ ਦੀਏ ਰੁਿਾਈ ॥੪॥੨॥੪੧॥ 
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ਤਨਿੰਦਕੁ ਐਸੇ ਹੀ ਝਤਰ ਪਰੀਐ ॥ 
 

ਤਿਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (823-6) 

ਤਨਿੰਦਕੁ ਐਸ ੇਹੀ ਝਤਰ ਪਰੀਐ ॥ 

ਇਹ ਨੀਸਾਨੀ ਸੁਨਹ ੁਤੁਮ ਿਾਈ ਤਿਉ ਕਾਲਰ ਿੀਤਤ ਤਗਰੀਐ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਿਉ ਦੇਖ ੈਤਛਦ ੁਤਉ ਤਨਿੰਦਕੁ ਉਮਾਹੈ ਿਲੋ ਦਤੇਖ ਦੁਖ ਿਰੀਐ ॥ 

ਆਿ ਪਹਰ ਤਚਤਵ ੈਨਹੀ ਪਹੁਚੈ ਿੁਰਾ ਤਚਤਵਤ ਤਚਤਵਤ ਮਰੀਐ ॥੧॥ 

ਤਨਿੰਦਕੁ ਪਰਿੂ ਿੁਲਾਇਆ ਕਾਲੁ ਨੇਰੈ ਆਇਆ ਹਤਰ ਿਨ ਤਸਉ ਿਾਦੁ ਉਿਰੀਐ ॥ 

ਨਾਨਕ ਕਾ ਰਾਖਾ ਆਤਪ ਪਰਿ ੁਸੁਆਮੀ ਤਕਆ ਮਾਨਸ ਿਪੁਰੇ ਕਰੀਐ ॥੨॥੯॥੯੫॥ 
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ਤਨਕਸੁ ਰੇ ਪਿੰਖੀ ਤਸਮਤਰ ਹਤਰ ਪਾਂਖ ॥ 
 

ਗਉਿੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (204-9) 

ਤਨਕਸੁ ਰੇ ਪਿੰਖੀ ਤਸਮਤਰ ਹਤਰ ਪਾਂਖ ॥ 

ਤਮਤਲ ਸਾਧ ੂਸਰਤਣ ਗਹੁ ਪੂਰਨ ਰਾਮ ਰਤਨੁ ਹੀਅਰ ੇਸਿੰਤਗ ਰਾਖੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਿਰਮ ਕੀ ਕੂਈ ਤਤਰਸਨਾ ਰਸ ਪਿੰਕਿ ਅਤਤ ਤੀਖਯਣ ਮੋਹ ਕੀ ਫਾਸ ॥ 

ਕਾਿਨਹਾਰ ਿਗਤ ਗੁਰ ਗੋਤਿਦ ਚਰਨ ਕਮਲ ਤਾ ਕ ੇਕਰਹੁ ਤਨਵਾਸ ॥੧॥ 

ਕਤਰ ਤਕਰਪਾ ਗੋਤਿਿੰਦ ਪਰਿ ਪਰੀਤਮ ਦੀਨਾ ਨਾਥ ਸੁਨਹ ੁਅਰਦਾਤਸ ॥ 

ਕਰੁ ਗਤਹ ਲੇਹੁ ਨਾਨਕ ਕੇ ਸਆੁਮੀ ਿੀਉ ਤਪਿੰਡੁ ਸਿ ੁਤੁਮਰੀ ਰਾਤਸ ॥੨॥੩॥੧੨੦॥ 
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ਤਨਕਤਿ ਿੀਅ ਕ ੈਸਦ ਹੀ ਸਿੰਗਾ ॥ 
 

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (376-5) 

ਤਨਕਤਿ ਿੀਅ ਕ ੈਸਦ ਹੀ ਸਿੰਗਾ ॥ 

ਕੁਦਰਤਤ ਵਰਤ ੈਰੂਪ ਅਰੁ ਰਿੰਗਾ ॥੧॥ 

ਕਰਹ ੈਨ ਝੁਰ ੈਨਾ ਮਨੁ ਰੋਵਨਹਾਰਾ ॥ 

ਅਤਵਨਾਸੀ ਅਤਵਗਤ ੁਅਗੋਚਰੁ ਸਦਾ ਸਲਾਮਤਤ ਖਸਮੁ ਹਮਾਰਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਤੇਰੇ ਦਾਸਰੇ ਕਉ ਤਕਸ ਕੀ ਕਾਤਣ ॥ 

ਤਿਸ ਕੀ ਮੀਰਾ ਰਾਖ ੈਆਤਣ ॥੨॥ 

ਿੋ ਲਉਡਾ ਪਰਤਿ ਕੀਆ ਅਿਾਤਤ ॥ 

ਤਤਸੁ ਲਉਡ ੇਕਉ ਤਕਸ ਕੀ ਤਾਤਤ ॥੩॥ 

ਵੇਮੁਹਤਾਿਾ ਵਪੇਰਵਾਹੁ ॥ 

ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਕਹਹੁ ਗੁਰ ਵਾਹ ੁ॥੪॥੨੧॥ 
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ਤਨਗੁਤਣਆ ਨ ੋਆਪੇ ਿਖਤਸ ਲਏ ਿਾਈ ਸਤਤਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਲਾਇ ॥ 
 

ਸਰੋਤਿ ਮਹਲਾ ੩ ਦੁਤੁਕੀ ॥ (638-9) 

ਤਨਗੁਤਣਆ ਨੋ ਆਪ ੇਿਖਤਸ ਲਏ ਿਾਈ ਸਤਤਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਲਾਇ ॥ 

ਸਤਤਗੁਰ ਕੀ ਸਵੇਾ ਊਤਮ ਹੈ ਿਾਈ ਰਾਮ ਨਾਤਮ ਤਚਤੁ ਲਾਇ ॥੧॥ 

ਹਤਰ ਿੀਉ ਆਪੇ ਿਖਤਸ ਤਮਲਾਇ ॥ 

ਗੁਣਹੀਣ ਹਮ ਅਪਰਾਧੀ ਿਾਈ ਪੂਰ ੈਸਤਤਗਤੁਰ ਲਏ ਰਲਾਇ ॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਕਉਣ ਕਉਣ ਅਪਰਾਧੀ ਿਖਤਸਅਨੁ ਤਪਆਰ ੇਸਾਚੈ ਸਿਤਦ ਵੀਚਾਤਰ ॥ 

ਿਉਿਲੁ ਪਾਤਰ ਉਤਾਤਰਅਨੁ ਿਾਈ ਸਤਤਗੁਰ ਿੇਿੈ ਚਾਤਿ ॥੨॥ 

ਮਨੂਰ ੈਤ ੇਕਿੰਚਨ ਿਏ ਿਾਈ ਗੁਰੁ ਪਾਰਸੁ ਮੇਤਲ ਤਮਲਾਇ ॥ 

ਆਪੁ ਛੋਤਡ ਨਾਉ ਮਤਨ ਵਤਸਆ ਿਾਈ ਿੋਤੀ ਿੋਤਤ ਤਮਲਾਇ ॥੩॥ 

ਹਉ ਵਾਰੀ ਹਉ ਵਾਰਣੈ ਿਾਈ ਸਤਤਗੁਰ ਕਉ ਸਦ ਿਤਲਹਾਰ ੈਿਾਉ ॥ 

ਨਾਮੁ ਤਨਧਾਨ ੁਤਿਤਨ ਤਦਤਾ ਿਾਈ ਗੁਰਮਤਤ ਸਹਤਿ ਸਮਾਉ ॥੪॥ 

ਗੁਰ ਤਿਨ ੁਸਹਿੁ ਨ ਊਪਿ ੈਿਾਈ ਪੂਛਹ ੁਤਗਆਨੀਆ ਿਾਇ ॥ 

ਸਤਤਗੁਰ ਕੀ ਸਵੇਾ ਸਦਾ ਕਤਰ ਿਾਈ ਤਵਚਹੁ ਆਪੁ ਗਵਾਇ ॥੫॥ 

ਗੁਰਮਤੀ ਿਉ ਊਪਿ ੈਿਾਈ ਿਉ ਕਰਣੀ ਸਚੁ ਸਾਰ ੁ॥ 

ਪਰੇਮ ਪਦਾਰਥੁ ਪਾਈਐ ਿਾਈ ਸਚੁ ਨਾਮੁ ਆਧਾਰੁ ॥੬॥ 

ਿੋ ਸਤਤਗੁਰੁ ਸੇਵਤਹ ਆਪਣਾ ਿਾਈ ਤਤਨ ਕੈ ਹਉ ਲਾਗਉ ਪਾਇ ॥ 

ਿਨਮੁ ਸਵਾਰੀ ਆਪਣਾ ਿਾਈ ਕੁਲੁ ਿੀ ਲਈ ਿਖਸਾਇ ॥੭॥ 

ਸਚੁ ਿਾਣੀ ਸਚੁ ਸਿਦੁ ਹੈ ਿਾਈ ਗੁਰ ਤਕਰਪਾ ਤ ੇਹੋਇ ॥ 

ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਹਤਰ ਮਤਨ ਵਸ ੈਿਾਈ ਤਤਸੁ ਤਿਘਨ ੁਨ ਲਾਗੈ ਕਇੋ ॥੮॥੨॥ 
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ਤਨਤ ਉਤਿ ਕੋਰੀ ਗਾਗਤਰ ਆਨ ੈਲੀਪਤ ਿੀਉ ਗਇਓ ॥ 
 

ਤਿਲਾਵਲੁ ਕਿੀਰ ਿੀਉ ॥ (856-3) 

ਤਨਤ ਉਤਿ ਕੋਰੀ ਗਾਗਤਰ ਆਨ ੈਲੀਪਤ ਿੀਉ ਗਇਓ ॥ 

ਤਾਨਾ ਿਾਨਾ ਕਛੂ ਨ ਸੂਝ ੈਹਤਰ ਹਤਰ ਰਤਸ ਲਪਤਿਓ ॥੧॥ 

ਹਮਾਰੇ ਕੁਲ ਕਉਨੇ ਰਾਮੁ ਕਤਹਓ ॥ 

ਿਿ ਕੀ ਮਾਲਾ ਲਈ ਤਨਪੂਤ ੇਤਿ ਤੇ ਸੁਖ ੁਨ ਿਇਓ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਸੁਨਹੁ ਤਿਿਾਨੀ ਸਨੁਹੁ ਤਦਰਾਨੀ ਅਚਰਿੁ ਏਕੁ ਿਇਓ ॥ 

ਸਾਤ ਸੂਤ ਇਤਨ ਮੁਡੀੋਂਏ ਖੋਏ ਇਹੁ ਮੁਡੀਆ ਤਕਉ ਨ ਮੁਇਓ ॥੨॥ 

ਸਰਿ ਸੁਖਾ ਕਾ ਏਕੁ ਹਤਰ ਸਆੁਮੀ ਸ ੋਗੁਤਰ ਨਾਮੁ ਦਇਓ ॥ 

ਸਿੰਤ ਪਰਹਲਾਦ ਕੀ ਪੈਿ ਤਿਤਨ ਰਾਖੀ ਹਰਨਾਖਸੁ ਨਖ ਤਿਦਤਰਓ ॥੩॥ 

ਘਰ ਕੇ ਦੇਵ ਤਪਤਰ ਕੀ ਛੋਡੀ ਗੁਰ ਕੋ ਸਿਦੁ ਲਇਓ ॥ 

ਕਹਤ ਕਿੀਰੁ ਸਗਲ ਪਾਪ ਖਿੰਡਨੁ ਸਿੰਤਹ ਲ ੈਉਧਤਰਓ ॥੪॥੪॥ 
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ਤਨਤ ਉਤਿ ਗਾਵਹੁ ਪਰਿ ਕੀ ਿਾਣੀ ॥ 
 

ਪਰਿਾਤੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (1340-6) 

ਸਤਤਗੁਤਰ ਪੂਰ ੈਨਾਮੁ ਦੀਆ ॥ 

ਅਨਦ ਮਿੰਗਲ ਕਤਲਆਣ ਸਦਾ ਸੁਖੁ ਕਾਰਿੁ ਸਗਲਾ ਰਾਤਸ ਥੀਆ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਚਰਨ ਕਮਲ ਗੁਰ ਕ ੇਮਤਨ ਵਿੂੇ ॥ 

ਦੂਖ ਦਰਦ ਿਰਮ ਤਿਨਸੇ ਝੂਿੇ ॥੧॥ 

ਤਨਤ ਉਤਿ ਗਾਵਹੁ ਪਰਿ ਕੀ ਿਾਣੀ ॥ 

ਆਿ ਪਹਰ ਹਤਰ ਤਸਮਰਹੁ ਪਰਾਣੀ ॥੨॥ 

ਘਤਰ ਿਾਹਤਰ ਪਰਿੁ ਸਿਨੀ ਥਾਈ ॥ 

ਸਿੰਤਗ ਸਹਾਈ ਿਹ ਹਉ ਿਾਈ ॥੩॥ 

ਦੁਇ ਕਰ ਿੋਤਿ ਕਰੀ ਅਰਦਾਤਸ ॥ 

ਸਦਾ ਿਪੇ ਨਾਨਕੁ ਗੁਣਤਾਸ ੁ॥੪॥੯॥ 
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ਤਨਤ ਤਦਨਸੁ ਰਾਤਤ ਲਾਲਚ ੁਕਰੇ ਿਰਮੈ ਿਰਮਾਇਆ ॥ 
 

ਗਉਿੀ ਿੈਰਾਗਤਣ ਮਹਲਾ ੪ ॥ (166-13) 

ਤਨਤ ਤਦਨਸ ੁਰਾਤਤ ਲਾਲਚੁ ਕਰੇ ਿਰਮੈ ਿਰਮਾਇਆ ॥ 

ਵੇਗਾਤਰ ਤਫਰ ੈਵਗੇਾਰੀਆ ਤਸਤਰ ਿਾਰੁ ਉਿਾਇਆ ॥ 

ਿੋ ਗੁਰ ਕੀ ਿਨੁ ਸਵੇਾ ਕਰ ੇਸੋ ਘਰ ਕੈ ਕਿੰਤਮ ਹਤਰ ਲਾਇਆ ॥੧॥ 

ਮੇਰੇ ਰਾਮ ਤੋਤਿ ਿਿੰਧਨ ਮਾਇਆ ਘਰ ਕੈ ਕਿੰਤਮ ਲਾਇ ॥ 

ਤਨਤ ਹਤਰ ਗੁਣ ਗਾਵਹ ਹਤਰ ਨਾਤਮ ਸਮਾਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਨਰੁ ਪਰਾਣੀ ਚਾਕਰੀ ਕਰੇ ਨਰਪਤਤ ਰਾਿੇ ਅਰਤਥ ਸਿ ਮਾਇਆ ॥ 

ਕੈ ਿਿੰਧ ੈਕੈ ਡਾਤਨ ਲੇਇ ਕੈ ਨਰਪਤਤ ਮਤਰ ਿਾਇਆ ॥ 

ਧਿੰਨੁ ਧਨ ੁਸਵੇਾ ਸਫਲ ਸਤਤਗੁਰੂ ਕੀ ਤਿਤੁ ਹਤਰ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਿਤਪ ਹਤਰ ਸੁਖੁ ਪਾਇਆ ॥੨॥ 

ਤਨਤ ਸਉਦਾ ਸੂਦੁ ਕੀਚੈ ਿਹੁ ਿਾਤਤ ਕਤਰ ਮਾਇਆ ਕੈ ਤਾਈ ॥ 

ਿਾ ਲਾਹਾ ਦੇਇ ਤਾ ਸੁਖ ੁਮਨੇ ਤੋਿ ੈਮਤਰ ਿਾਈ ॥ 

ਿੋ ਗੁਣ ਸਾਝੀ ਗੁਰ ਤਸਉ ਕਰੇ ਤਨਤ ਤਨਤ ਸੁਖੁ ਪਾਈ ॥੩॥ 

ਤਿਤਨੀ ਿੂਖ ਅਨ ਰਸ ਸਾਦ ਹੈ ਤਤਤਨੀ ਿੂਖ ਤਫਤਰ ਲਾਗ ੈ॥ 

ਤਿਸੁ ਹਤਰ ਆਤਪ ਤਿਪਾ ਕਰ ੇਸੋ ਵੇਚੇ ਤਸਰ ੁਗੁਰ ਆਗੈ ॥ 

ਿਨ ਨਾਨਕ ਹਤਰ ਰਤਸ ਤਤਰਪਤਤਆ ਤਫਤਰ ਿੂਖ ਨ ਲਾਗੈ ॥੪॥੪॥੧੦॥੪੮॥ 
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ਤਨਤ ਤਨਤ ਦਯ ੁਸਮਾਲੀਐ ॥ 
 

ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੫ ਘਰੁ ੨ ॥ (132-7) 

ਤਨਤ ਤਨਤ ਦਯੁ ਸਮਾਲੀਐ ॥ 

ਮੂਤਲ ਨ ਮਨਹੁ ਤਵਸਾਰੀਐ ॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਸਿੰਤਾ ਸਿੰਗਤਤ ਪਾਈਐ ॥ 

ਤਿਤੁ ਿਮ ਕੈ ਪਿੰਤਥ ਨ ਿਾਈਐ ॥ 

ਤੋਸਾ ਹਤਰ ਕਾ ਨਾਮੁ ਲ ੈਤੇਰ ੇਕਲੁਤਹ ਨ ਲਾਗੈ ਗਾਤਲ ਿੀਉ ॥੧॥ 

ਿੋ ਤਸਮਰਿੰਦੇ ਸਾਂਈਐ ॥ 

ਨਰਤਕ ਨ ਸੇਈ ਪਾਈਐ ॥ 

ਤਤੀ ਵਾਉ ਨ ਲਗਈ ਤਿਨ ਮਤਨ ਵਿੁਾ ਆਇ ਿੀਉ ॥੨॥ 

ਸੇਈ ਸੁਿੰਦਰ ਸੋਹਣੇ ॥ 

ਸਾਧਸਿੰਤਗ ਤਿਨ ਿੈਹਣੇ ॥ 

ਹਤਰ ਧਨੁ ਤਿਨੀ ਸਿੰਤਿਆ ਸੇਈ ਗਿੰਿੀਰ ਅਪਾਰ ਿੀਉ ॥੩॥ 

ਹਤਰ ਅਤਮਉ ਰਸਾਇਣ ੁਪੀਵੀਐ ॥ 

ਮੁਤਹ ਤਡਿ ੈਿਨ ਕੈ ਿੀਵੀਐ ॥ 

ਕਾਰਿ ਸਤਿ ਸਵਾਤਰ ਲੈ ਤਨਤ ਪੂਿਹੁ ਗੁਰ ਕ ੇਪਾਵ ਿੀਉ ॥੪॥ 

ਿੋ ਹਤਰ ਕੀਤਾ ਆਪਣਾ ॥ 

ਤਤਨਤਹ ਗੁਸਾਈ ਿਾਪਣਾ ॥ 

ਸੋ ਸੂਰਾ ਪਰਧਾਨ ੁਸੋ ਮਸਤਤਕ ਤਿਸ ਦ ੈਿਾਗੁ ਿੀਉ ॥੫॥ 

ਮਨ ਮਿੰਧ ੇਪਰਿ ੁਅਵਗਾਹੀਆ ॥ 

ਏਤਹ ਰਸ ਿੋਗਣ ਪਾਤਤਸਾਹੀਆ ॥ 

ਮਿੰਦਾ ਮੂਤਲ ਨ ਉਪਤਿਓ ਤਰ ੇਸਚੀ ਕਾਰ ੈਲਾਤਗ ਿੀਉ ॥੬॥ 

ਕਰਤਾ ਮਿੰਤਨ ਵਸਾਇਆ ॥ 

ਿਨਮੈ ਕਾ ਫਲ ੁਪਾਇਆ ॥ 

ਮਤਨ ਿਾਵਿੰਦਾ ਕਿੰਤ ੁਹਤਰ ਤੇਰਾ ਤਥਰੁ ਹੋਆ ਸੋਹਾਗੁ ਿੀਉ ॥੭॥ 

ਅਿਲ ਪਦਾਰਥੁ ਪਾਇਆ ॥ 

ਿੈ ਿਿੰਿਨ ਕੀ ਸਰਣਾਇਆ ॥ 

ਲਾਇ ਅਿੰਚਤਲ ਨਾਨਕ ਤਾਤਰਅਨੁ ਤਿਤਾ ਿਨਮ ੁਅਪਾਰ ਿੀਉ ॥੮॥੪॥੩੮॥ 
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ਤਨਤਪਰਤਤ ਨਾਵਣੁ ਰਾਮ ਸਤਰ ਕੀਿੈ ॥ 
 

ਗਉਿੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (198-18) 

ਤਨਤਪਰਤਤ ਨਾਵਣ ੁਰਾਮ ਸਤਰ ਕੀਿ ੈ॥ 

ਝੋਤਲ ਮਹਾ ਰਸੁ ਹਤਰ ਅਿੰਤਮਰਤੁ ਪੀਿ ੈ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਤਨਰਮਲ ਉਦਕੁ ਗੋਤਵਿੰਦ ਕਾ ਨਾਮ ॥ 

ਮਿਨੁ ਕਰਤ ਪੂਰਨ ਸਤਿ ਕਾਮ ॥੧॥ 

ਸਿੰਤਸਿੰਤਗ ਤਹ ਗੋਸਤਿ ਹਇੋ ॥ 

ਕੋਤਿ ਿਨਮ ਕੇ ਤਕਲਤਵਖ ਖਇੋ ॥੨॥ 

ਤਸਮਰਤਹ ਸਾਧ ਕਰਤਹ ਆਨਿੰਦ ੁ॥ 

ਮਤਨ ਤਤਨ ਰਤਵਆ ਪਰਮਾਨਿੰਦ ੁ॥੩॥ 

ਤਿਸਤਹ ਪਰਾਪਤਤ ਹਤਰ ਚਰਣ ਤਨਧਾਨ ॥ 

ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਤਤਸਤਹ ਕੁਰਿਾਨ ॥੪॥੯੫॥੧੬੪॥ 
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ਤਨਰਖਤ ਤਨਰਖਤ ਰੈਤਨ ਸਿ ਤਨਰਖੀ ਮੁਖੁ ਕਾਢੈ ਅਿੰਤਮਰਤੁ ਪੀਿੈ ॥ 
 

ਕਤਲਆਨ ਮਹਲਾ ੪ ॥ (1325-16) 

ਰਾਮਾ ਮ ੈਸਾਧ ੂਚਰਨ ਧਵੁੀਿ ੈ॥ 

ਤਕਲਤਿਖ ਦਹਨ ਹੋਤਹ ਤਖਨ ਅਿੰਤਤਰ ਮੇਰੇ ਿਾਕੁਰ ਤਕਰਪਾ ਕੀਿ ੈ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਮਿੰਗਤ ਿਨ ਦੀਨ ਖਰੇ ਦਤਰ ਿਾਢੇ ਅਤਤ ਤਰਸਨ ਕਉ ਦਾਨੁ ਦੀਿ ੈ॥ 

ਤਰਾਤਹ ਤਰਾਤਹ ਸਰਤਨ ਪਰਿ ਆਏ ਮੋ ਕਉ ਗੁਰਮਤਤ ਨਾਮੁ ਤਦਰਿੀਿ ੈ॥੧॥ 

ਕਾਮ ਕਰੋਧੁ ਨਗਰ ਮਤਹ ਸਿਲਾ ਤਨਤ ਉਤਿ ਉਤਿ ਿੂਝੁ ਕਰੀਿੈ ॥ 

ਅਿੰਗੀਕਾਰੁ ਕਰਹੁ ਰਤਖ ਲਵੇਹੁ ਗੁਰ ਪੂਰਾ ਕਾਤਢ ਕਢੀਿ ੈ॥੨॥ 

ਅਿੰਤਤਰ ਅਗਤਨ ਸਿਲ ਅਤਤ ਤਿਤਖਆ ਤਹਵ ਸੀਤਲੁ ਸਿਦੁ ਗੁਰ ਦੀਿੈ ॥ 

ਤਤਨ ਮਤਨ ਸਾਂਤਤ ਹਇੋ ਅਤਧਕਾਈ ਰਗੋੁ ਕਾਿ ੈਸੂਤਖ ਸਵੀਿ ੈ॥੩॥ 

ਤਿਉ ਸੂਰਿੁ ਤਕਰਤਣ ਰਤਵਆ ਸਰਿ ਿਾਈ ਸਿ ਘਤਿ ਘਤਿ ਰਾਮੁ ਰਵੀਿ ੈ॥ 

ਸਾਧੂ ਸਾਧ ਤਮਲ ੇਰਸੁ ਪਾਵੈ ਤਤੁ ਤਨਿ ਘਤਰ ਿੈਤਿਆ ਪੀਿ ੈ॥੪॥ 

ਿਨ ਕਉ ਪਰੀਤਤ ਲਗੀ ਗੁਰ ਸੇਤੀ ਤਿਉ ਚਕਵੀ ਦੇਤਖ ਸੂਰੀਿੈ ॥ 

ਤਨਰਖਤ ਤਨਰਖਤ ਰਤੈਨ ਸਿ ਤਨਰਖੀ ਮੁਖੁ ਕਾਢ ੈਅਿੰਤਮਰਤੁ ਪੀਿ ੈ॥੫॥ 

ਸਾਕਤ ਸੁਆਨ ਕਹੀਅਤਹ ਿਹੁ ਲੋਿੀ ਿਹੁ ਦੁਰਮਤਤ ਮੈਲੁ ਿਰੀਿ ੈ॥ 

ਆਪਨ ਸੁਆਇ ਕਰਤਹ ਿਹੁ ਿਾਤਾ ਤਤਨਾ ਕਾ ਤਵਸਾਹੁ ਤਕਆ ਕੀਿ ੈ॥੬॥ 

ਸਾਧੂ ਸਾਧ ਸਰਤਨ ਤਮਤਲ ਸਿੰਗਤਤ ਤਿਤੁ ਹਤਰ ਰਸੁ ਕਾਤਢ ਕਢੀਿ ੈ॥ 

ਪਰਉਪਕਾਰ ਿੋਲਤਹ ਿਹੁ ਗੁਣੀਆ ਮੁਤਖ ਸਿੰਤ ਿਗਤ ਹਤਰ ਦੀਿ ੈ॥੭॥ 

ਤੂ ਅਗਮ ਦਇਆਲ ਦਇਆ ਪਤਤ ਦਾਤਾ ਸਿ ਦਇਆ ਧਾਤਰ ਰਤਖ ਲੀਿ ੈ॥ 

ਸਰਿ ਿੀਅ ਿਗਿੀਵਨ ੁਏਕੋ ਨਾਨਕ ਪਰਤਤਪਾਲ ਕਰੀਿੈ ॥੮॥੫॥ 
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ਤਨਰਗੁਣ ਕਥਾ ਕਥਾ ਹੈ ਹਤਰ ਕੀ ॥ 
 

ਗਉਿੀ ਗੁਆਰਰੇੀ ਮਹਲਾ ੪ ॥   (164-4) 

ਤਨਰਗੁਣ ਕਥਾ ਕਥਾ ਹੈ ਹਤਰ ਕੀ ॥ 

ਿਿੁ ਤਮਤਲ ਸਾਧ ੂਸਿੰਗਤਤ ਿਨ ਕੀ ॥ 

ਤਰੁ ਿਉਿਲੁ ਅਕਥ ਕਥਾ ਸਤੁਨ ਹਤਰ ਕੀ ॥੧॥ 

ਗੋਤਿਿੰਦ ਸਤਸਿੰਗਤਤ ਮੇਲਾਇ ॥ 

ਹਤਰ ਰਸੁ ਰਸਨਾ ਰਾਮ ਗੁਨ ਗਾਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਿੋ ਿਨ ਤਧਆਵਤਹ ਹਤਰ ਹਤਰ ਨਾਮਾ ॥ 

ਤਤਨ ਦਾਸਤਨ ਦਾਸ ਕਰਹੁ ਹਮ ਰਾਮਾ ॥ 

ਿਨ ਕੀ ਸੇਵਾ ਊਤਮ ਕਾਮਾ ॥੨॥ 

ਿੋ ਹਤਰ ਕੀ ਹਤਰ ਕਥਾ ਸੁਣਾਵ ੈ॥ 

ਸੋ ਿਨੁ ਹਮਰੈ ਮਤਨ ਤਚਤਤ ਿਾਵ ੈ॥ 

ਿਨ ਪਗ ਰੇਣ ੁਵਡਿਾਗੀ ਪਾਵੈ ॥੩॥ 

ਸਿੰਤ ਿਨਾ ਤਸਉ ਪਰੀਤਤ ਿਤਨ ਆਈ ॥ 

ਤਿਨ ਕਉ ਤਲਖਤੁ ਤਲਤਖਆ ਧੁਤਰ ਪਾਈ ॥ 

ਤੇ ਿਨ ਨਾਨਕ ਨਾਤਮ ਸਮਾਈ ॥੪॥੨॥੪੦॥ 
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ਤਨਰਧਨ ਆਦਰੁ ਕੋਈ ਨ ਦੇਇ ॥ 
 

ਿੈਰਉ ਕਿੀਰ ਿੀਉ (1159-3) 

ਤਨਰਧਨ ਆਦਰੁ ਕੋਈ ਨ ਦੇਇ ॥ 

ਲਾਖ ਿਤਨ ਕਰ ੈਓਹੁ ਤਚਤਤ ਨ ਧਰੇਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਿਉ ਤਨਰਧਨੁ ਸਰਧਨ ਕੈ ਿਾਇ ॥ 

ਆਗੇ ਿੈਿਾ ਪੀਤਿ ਤਫਰਾਇ ॥੧॥ 

ਿਉ ਸਰਧਨ ੁਤਨਰਧਨ ਕੈ ਿਾਇ ॥ 

ਦੀਆ ਆਦਰੁ ਲੀਆ ਿੁਲਾਇ ॥੨॥ 

ਤਨਰਧਨ ੁਸਰਧਨੁ ਦਨੋਉ ਿਾਈ ॥ 

ਪਰਿ ਕੀ ਕਲਾ ਨ ਮੇਿੀ ਿਾਈ ॥੩॥ 

ਕਤਹ ਕਿੀਰ ਤਨਰਧਨ ੁਹੈ ਸਈੋ ॥ 

ਿਾ ਕੇ ਤਹਰਦੈ ਨਾਮੁ ਨ ਹੋਈ ॥੪॥੮॥ 
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ਤਨਰਧਨ ਕਉ ਤੁਮ ਦੇਵਹੁ ਧਨਾ ॥ 
 

ਿੈਰਉ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (1146-1) 

ਤਨਰਧਨ ਕਉ ਤਮੁ ਦਵੇਹੁ ਧਨਾ ॥ 

ਅਤਨਕ ਪਾਪ ਿਾਤਹ ਤਨਰਮਲ ਮਨਾ ॥ 

ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰਨ ਕਾਮ ॥ 

ਿਗਤ ਅਪੁਨੇ ਕਉ ਦੇਵਹ ੁਨਾਮ ॥੧॥ 

ਸਫਲ ਸਵੇਾ ਗੋਪਾਲ ਰਾਇ ॥ 

ਕਰਨ ਕਰਾਵਨਹਾਰ ਸੁਆਮੀ ਤਾ ਤ ੇਤਿਰਥਾ ਕੋਇ ਨ ਿਾਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਰੋਗੀ ਕਾ ਪਰਿ ਖਿੰਡਹੁ ਰੋਗੁ ॥ 

ਦੁਖੀਏ ਕਾ ਤਮਿਾਵਹੁ ਪਰਿ ਸੋਗੁ ॥ 

ਤਨਥਾਵ ੇਕਉ ਤੁਮਹ ਥਾਤਨ ਿੈਿਾਵਹੁ ॥ 

ਦਾਸ ਅਪਨ ੇਕਉ ਿਗਤੀ ਲਾਵਹੁ ॥੨॥ 

ਤਨਮਾਣੇ ਕਉ ਪਰਿ ਦੇਤ ੋਮਾਨੁ ॥ 

ਮੂਿ ਮੁਗਧੁ ਹਇੋ ਚਤੁਰ ਸੁਤਗਆਨੁ ॥ 

ਸਗਲ ਿਇਆਨ ਕਾ ਿਉ ਨਸ ੈ॥ 

ਿਨ ਅਪਨੇ ਕੈ ਹਤਰ ਮਤਨ ਿਸ ੈ॥੩॥ 

ਪਾਰਿਰਹਮ ਪਰਿ ਸੂਖ ਤਨਧਾਨ ॥ 

ਤਤੁ ਤਗਆਨੁ ਹਤਰ ਅਿੰਤਮਰਤ ਨਾਮ ॥ 

ਕਤਰ ਤਕਰਪਾ ਸਿੰਤ ਿਹਲੈ ਲਾਏ ॥ 

ਨਾਨਕ ਸਾਧੂ ਸਿੰਤਗ ਸਮਾਏ ॥੪॥੨੩॥੩੬॥ 
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ਤਨਰਤਿਘਨ ਿਗਤਤ ਿਿੁ ਹਤਰ ਹਤਰ ਨਾਉ ॥ 
 

ਿੈਰਉ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (1150-6) 

ਨਾਮੁ ਲੈਤ ਤਕਛੁ ਤਿਘਨੁ ਨ ਲਾਗੈ ॥ 

ਨਾਮੁ ਸੁਣਤ ਿਮ ੁਦੂਰਹੁ ਿਾਗੈ ॥ 

ਨਾਮੁ ਲੈਤ ਸਿ ਦੂਖਹ ਨਾਸ ੁ॥ 

ਨਾਮੁ ਿਪਤ ਹਤਰ ਚਰਣ ਤਨਵਾਸੁ ॥੧॥ 

ਤਨਰਤਿਘਨ ਿਗਤਤ ਿਿੁ ਹਤਰ ਹਤਰ ਨਾਉ ॥ 

ਰਸਤਕ ਰਸਤਕ ਹਤਰ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਉ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਹਤਰ ਤਸਮਰਤ ਤਕਛ ੁਚਾਖੁ ਨ ਿੋਹੈ ॥ 

ਹਤਰ ਤਸਮਰਤ ਦਤੈ ਦੇਉ ਨ ਪੋਹੈ ॥ 

ਹਤਰ ਤਸਮਰਤ ਮੋਹੁ ਮਾਨ ੁਨ ਿਧ ੈ॥ 

ਹਤਰ ਤਸਮਰਤ ਗਰਿ ਿੋਤਨ ਨ ਰੁਧ ੈ॥੨॥ 

ਹਤਰ ਤਸਮਰਨ ਕੀ ਸਗਲੀ ਿੇਲਾ ॥ 

ਹਤਰ ਤਸਮਰਨੁ ਿਹੁ ਮਾਤਹ ਇਕਲੇਾ ॥ 

ਿਾਤਤ ਅਿਾਤਤ ਿਪ ੈਿਨੁ ਕੋਇ ॥ 

ਿੋ ਿਾਪੈ ਤਤਸ ਕੀ ਗਤਤ ਹੋਇ ॥੩॥ 

ਹਤਰ ਕਾ ਨਾਮੁ ਿਪੀਐ ਸਾਧਸਿੰਤਗ ॥ 

ਹਤਰ ਕੇ ਨਾਮ ਕਾ ਪੂਰਨ ਰਿੰਗੁ ॥ 

ਨਾਨਕ ਕਉ ਪਰਿ ਤਕਰਪਾ ਧਾਤਰ ॥ 

ਸਾਤਸ ਸਾਤਸ ਹਤਰ ਦੇਹੁ ਤਚਤਾਤਰ ॥੪॥੩੬॥੪੯॥ 
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ਤਨਰਵੈਰ ੈਸਿੰਤਗ ਵਰੈੁ ਰਚਾਏ ਪਹੁਤਚ ਨ ਸਕੈ ਗਵਾਰ ੈ॥ 
 

ਸਾਰਗ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (1205-10) 

ਤਿਖਈ ਤਦਨੁ ਰਤੈਨ ਇਵ ਹੀ ਗੁਦਾਰੈ ॥ 

ਗੋਤਿਿੰਦ ੁਨ ਿਿ ੈਅਹਿੰਿੁਤਧ ਮਾਤਾ ਿਨਮੁ ਿੂਐ ਤਿਉ ਹਾਰ ੈ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਨਾਮੁ ਅਮੋਲਾ ਪਰੀਤਤ ਨ ਤਤਸ ਤਸਉ ਪਰ ਤਨਿੰਦਾ ਤਹਤਕਾਰ ੈ॥ 

ਛਾਪਰ ੁਿਾਂਤਧ ਸਵਾਰ ੈਤਤਰਣ ਕੋ ਦੁਆਰ ੈਪਾਵਕ ੁਿਾਰ ੈ॥੧॥ 

ਕਾਲਰ ਪੋਿ ਉਿਾਵ ੈਮੂਿੰਡਤਹ ਅਿੰਤਮਰਤੁ ਮਨ ਤੇ ਡਾਰ ੈ॥ 

ਓਢ ੈਿਸਤਰ ਕਾਿਰ ਮਤਹ ਪਤਰਆ ਿਹੁਤਰ ਿਹੁਤਰ ਤਫਤਰ ਝਾਰ ੈ॥੨॥ 

ਕਾਿ ੈਪੇਡ ੁਡਾਲ ਪਤਰ ਿਾਢ ੌਖਾਇ ਖਾਇ ਮੁਸਕਾਰ ੈ॥ 

ਤਗਤਰਓ ਿਾਇ ਰਸਾਤਤਲ ਪਤਰਓ ਤਛਿੀ ਤਛਿੀ ਤਸਰ ਿਾਰ ੈ॥੩॥ 

ਤਨਰਵੈਰੈ ਸਿੰਤਗ ਵੈਰੁ ਰਚਾਏ ਪਹੁਤਚ ਨ ਸਕੈ ਗਵਾਰ ੈ॥ 

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਸਿੰਤਨ ਕਾ ਰਾਖਾ ਪਾਰਿਰਹਮੁ ਤਨਰਿੰਕਾਰ ੈ॥੪॥੧੦॥ 
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ਤਨਤਵ ਤਨਤਵ ਪਾਇ ਲਗਉ ਗੁਰ ਅਪੁਨੇ ਆਤਮ ਰਾਮੁ ਤਨਹਾਤਰਆ ॥ 
 

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੧ ॥ (353-12) 

ਤਨਤਵ ਤਨਤਵ ਪਾਇ ਲਗਉ ਗੁਰ ਅਪੁਨ ੇਆਤਮ ਰਾਮ ੁਤਨਹਾਤਰਆ ॥ 

ਕਰਤ ਿੀਚਾਰੁ ਤਹਰਦੈ ਹਤਰ ਰਤਵਆ ਤਹਰਦੈ ਦੇਤਖ ਿੀਚਾਤਰਆ ॥੧॥ 

ਿੋਲਹੁ ਰਾਮ ੁਕਰੇ ਤਨਸਤਾਰਾ ॥ 

ਗੁਰ ਪਰਸਾਤਦ ਰਤਨੁ ਹਤਰ ਲਾਿੈ ਤਮਿੈ ਅਤਗਆਨ ੁਹੋਇ ਉਿੀਆਰਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਰਵਨੀ ਰਵੈ ਿਿੰਧਨ ਨਹੀ ਤੂਿਤਹ ਤਵਤਚ ਹਉਮੈ ਿਰਮੁ ਨ ਿਾਈ ॥ 

ਸਤਤਗੁਰੁ ਤਮਲ ੈਤ ਹਉਮੈ ਤੂਿ ੈਤਾ ਕੋ ਲੇਖੈ ਪਾਈ ॥੨॥ 

ਹਤਰ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਿਗਤਤ ਤਪਰਅ ਪਰੀਤਮ ੁਸੁਖ ਸਾਗਰੁ ਉਰ ਧਾਰੇ ॥ 

ਿਗਤਤ ਵਛਲੁ ਿਗਿੀਵਨ ੁਦਾਤਾ ਮਤਤ ਗੁਰਮਤਤ ਹਤਰ ਤਨਸਤਾਰੇ ॥੩॥ 

ਮਨ ਤਸਉ ਿੂਤਝ ਮਰ ੈਪਰਿੁ ਪਾਏ ਮਨਸਾ ਮਨਤਹ ਸਮਾਏ ॥ 

ਨਾਨਕ ਤਿਪਾ ਕਰ ੇਿਗਿੀਵਨ ੁਸਹਿ ਿਾਇ ਤਲਵ ਲਾਏ ॥੪॥੧੬॥ 
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ਨੀਕੀ ਸਾਧ ਸਿੰਗਾਨੀ ॥ ਰਹਾਉ ॥ 
 

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (404-17) 

ਨੀਕੀ ਸਾਧ ਸਿੰਗਾਨੀ ॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਪਹਰ ਮੂਰਤ ਪਲ ਗਾਵਤ ਗਾਵਤ ਗੋਤਵਿੰਦ ਗੋਤਵਿੰਦ ਵਖਾਨੀ ॥੧॥ 

ਚਾਲਤ ਿੈਸਤ ਸੋਵਤ ਹਤਰ ਿਸ ੁਮਤਨ ਤਤਨ ਚਰਨ ਖਿਾਨੀ ॥੨॥ 

ਹੋਂਉ ਹਉਰੋ ਤੂ ਿਾਕੁਰੁ ਗਉਰੋ ਨਾਨਕ ਸਰਤਨ ਪਛਾਨੀ ॥੩॥੬॥੧੩੫॥ 
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ਨੀਕੀ ਰਾਮ ਕੀ ਧੁਤਨ ਸੋਇ ॥ 
 

ਸਾਰਗ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (1228-7) 

ਨੀਕੀ ਰਾਮ ਕੀ ਧੁਤਨ ਸੋਇ ॥ 

ਚਰਨ ਕਮਲ ਅਨੂਪ ਸੁਆਮੀ ਿਪਤ ਸਾਧੂ ਹਇੋ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਤਚਤਵਤਾ ਗੋਪਾਲ ਦਰਸਨ ਕਲਮਲਾ ਕਢੁ ਧੋਇ ॥ 

ਿਨਮ ਮਰਨ ਤਿਕਾਰ ਅਿੰਕੁਰ ਹਤਰ ਕਾਤਿ ਛਾਡੇ ਖਇੋ ॥੧॥ 

ਪਰਾ ਪੂਰਤਿ ਤਿਸਤਹ ਤਲਤਖਆ ਤਿਰਲਾ ਪਾਏ ਕੋਇ ॥ 

ਰਵਣ ਗੁਣ ਗੋਪਾਲ ਕਰਤੇ ਨਾਨਕਾ ਸਚੁ ਿੋਇ ॥੨॥੧੦੨॥੧੨੫॥ 
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ਨੀਚ ਿਾਤਤ ਹਤਰ ਿਪਤਤਆ ਉਤਮ ਪਦਵੀ ਪਾਇ ॥ 
 

ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੪ ਘਰੁ ੬  (733-6) 

ਨੀਚ ਿਾਤਤ ਹਤਰ ਿਪਤਤਆ ਉਤਮ ਪਦਵੀ ਪਾਇ ॥ 

ਪੂਛਹੁ ਤਿਦਰ ਦਾਸੀ ਸੁਤ ੈਤਕਸਨੁ ਉਤਤਰਆ ਘਤਰ ਤਿਸੁ ਿਾਇ ॥੧॥ 

ਹਤਰ ਕੀ ਅਕਥ ਕਥਾ ਸੁਨਹੁ ਿਨ ਿਾਈ ਤਿਤੁ ਸਹਸਾ ਦੂਖ ਿੂਖ ਸਿ ਲਤਹ ਿਾਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਰਤਵਦਾਸ ੁਚਮਾਰੁ ਉਸਤਤਤ ਕਰੇ ਹਤਰ ਕੀਰਤਤ ਤਨਮਖ ਇਕ ਗਾਇ ॥ 

ਪਤਤਤ ਿਾਤਤ ਉਤਮੁ ਿਇਆ ਚਾਤਰ ਵਰਨ ਪਏ ਪਤਗ ਆਇ ॥੨॥ 

ਨਾਮਦੇਅ ਪਰੀਤਤ ਲਗੀ ਹਤਰ ਸਤੇੀ ਲੋਕ ੁਛੀਪਾ ਕਹੈ ਿੁਲਾਇ ॥ 

ਖਤਰੀ ਿਰਾਹਮਣ ਤਪਤਿ ਦੇ ਛੋਡ ੇਹਤਰ ਨਾਮਦੇਉ ਲੀਆ ਮੁਤਖ ਲਾਇ ॥੩॥ 

ਤਿਤਨੇ ਿਗਤ ਹਤਰ ਸੇਵਕਾ ਮੁਤਖ ਅਿਸਤਿ ਤੀਰਥ ਤਤਨ ਤਤਲਕੁ ਕਢਾਇ ॥ 

ਿਨੁ ਨਾਨਕੁ ਤਤਨ ਕਉ ਅਨਤਦਨੁ ਪਰਸ ੇਿੇ ਤਿਪਾ ਕਰੇ ਹਤਰ ਰਾਇ ॥੪॥੧॥੮॥ 
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ਨੇਤਰ ਪਰਗਾਸ ੁਕੀਆ ਗਰੁਦਵੇ ॥ 
 

ਗਉਿੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (200-10) 

ਨੇਤਰ ਪਰਗਾਸੁ ਕੀਆ ਗੁਰਦੇਵ ॥ 

ਿਰਮ ਗਏ ਪੂਰਨ ਿਈ ਸੇਵ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਸੀਤਲਾ ਤੇ ਰਤਖਆ ਤਿਹਾਰੀ ॥ 

ਪਾਰਿਰਹਮ ਪਰਿ ਤਕਰਪਾ ਧਾਰੀ ॥੧॥ 

ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਿਪ ੈਸ ੋਿੀਵੈ ॥ 

ਸਾਧਸਿੰਤਗ ਹਤਰ ਅਿੰਤਮਰਤ ੁਪੀਵ ੈ॥੨॥੧੦੩॥੧੭੨॥ 
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ਨੇਤਰ ਪੁਨੀਤ ਿਏ ਦਰਸ ਪਖੇੇ ਮਾਥੈ ਪਰਉ ਰਵਾਲ ॥ 
 

ਧਨਾਸਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (680-10) 

ਨੇਤਰ ਪਨੁੀਤ ਿਏ ਦਰਸ ਪੇਖ ੇਮਾਥੈ ਪਰਉ ਰਵਾਲ ॥ 

ਰਤਸ ਰਤਸ ਗੁਣ ਗਾਵਉ ਿਾਕੁਰ ਕੇ ਮੋਰ ੈਤਹਰਦੈ ਿਸਹੁ ਗੋਪਾਲ ॥੧॥ 

ਤੁਮ ਤਉ ਰਾਖਨਹਾਰ ਦਇਆਲ ॥ 

ਸੁਿੰਦਰ ਸੁਘਰ ਿੇਅਿੰਤ ਤਪਤਾ ਪਰਿ ਹੋਹੁ ਪਰਿੂ ਤਕਰਪਾਲ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਮਹਾ ਅਨਿੰਦ ਮਿੰਗਲ ਰਪੂ ਤਮੁਰੇ ਿਚਨ ਅਨੂਪ ਰਸਾਲ ॥ 

ਤਹਰਦੈ ਚਰਣ ਸਿਦੁ ਸਤਤਗੁਰ ਕੋ ਨਾਨਕ ਿਾਂਤਧਓ ਪਾਲ ॥੨॥੭॥੩੮॥ 
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ਨਨੈਹੁ ਨੀਦ ਪਰ ਤਦਰਸਤਿ ਤਵਕਾਰ ॥ 
 

ਗਉਿੀ ਗੁਆਰਰੇੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (182-8) 

ਨੈਨਹੁ ਨੀਦ ਪਰ ਤਦਰਸਤਿ ਤਵਕਾਰ ॥ 

ਸਰਵਣ ਸੋਏ ਸੁਤਣ ਤਨਿੰਦ ਵੀਚਾਰ ॥ 

ਰਸਨਾ ਸੋਈ ਲੋਤਿ ਮੀਿ ੈਸਾਤਦ ॥ 

ਮਨੁ ਸੋਇਆ ਮਾਇਆ ਤਿਸਮਾਤਦ ॥੧॥ 

ਇਸੁ ਤਗਰਹ ਮਤਹ ਕੋਈ ਿਾਗਤੁ ਰਹੈ ॥ 

ਸਾਿਤੁ ਵਸਤੁ ਓਹ ੁਅਪਨੀ ਲਹੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਸਗਲ ਸਹੇਲੀ ਅਪਨ ੈਰਸ ਮਾਤੀ ॥ 

ਤਗਰਹ ਅਪੁਨ ੇਕੀ ਖਿਤਰ ਨ ਿਾਤੀ ॥ 

ਮੁਸਨਹਾਰ ਪਿੰਚ ਿਿਵਾਰੇ ॥ 

ਸੂਨ ੇਨਗਤਰ ਪਰੇ ਿਗਹਾਰੇ ॥੨॥ 

ਉਨ ਤੇ ਰਾਖੈ ਿਾਪੁ ਨ ਮਾਈ ॥ 

ਉਨ ਤੇ ਰਾਖੈ ਮੀਤੁ ਨ ਿਾਈ ॥ 

ਦਰਤਿ ਤਸਆਣਪ ਨਾ ਓਇ ਰਹਤੇ ॥ 

ਸਾਧਸਿੰਤਗ ਓਇ ਦਸੁਿ ਵਤਸ ਹਤੋੇ ॥੩॥ 

ਕਤਰ ਤਕਰਪਾ ਮੋਤਹ ਸਾਤਰਿੰਗਪਾਤਣ ॥ 

ਸਿੰਤਨ ਧੂਤਰ ਸਰਿ ਤਨਧਾਨ ॥ 

ਸਾਿਤੁ ਪਿੰਿੀ ਸਤਤਗੁਰ ਸਿੰਤਗ ॥ 

ਨਾਨਕ ੁਿਾਗੈ ਪਾਰਿਰਹਮ ਕੈ ਰਿੰਤਗ ॥੪॥ 

ਸੋ ਿਾਗ ੈਤਿਸ ੁਪਰਿੁ ਤਕਰਪਾਲੁ ॥ 

ਇਹ ਪੂਿੰਿੀ ਸਾਿਤੁ ਧਨੁ ਮਾਲ ੁ॥੧॥ ਰਹਾਉ ਦੂਿਾ ॥੨੦॥੮੯॥ 
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ਨਨੈਹੁ ਨੀਰੁ ਿਹੈ ਤਨੁ ਖੀਨਾ ਿਏ ਕੇਸ ਦੁਧ ਵਾਨੀ ॥ 
 

ਰਾਗੁ ਸਰੋਤਿ ਿਾਣੀ ਿਗਤ ਿੀਖਨ ਕੀ     (659-11) 

ਨੈਨਹੁ ਨੀਰੁ ਿਹੈ ਤਨੁ ਖੀਨਾ ਿਏ ਕੇਸ ਦੁਧ ਵਾਨੀ ॥ 

ਰੂਧਾ ਕਿੰਿ ੁਸਿਦੁ ਨਹੀ ਉਚਰ ੈਅਿ ਤਕਆ ਕਰਤਹ ਪਰਾਨੀ ॥੧॥ 

ਰਾਮ ਰਾਇ ਹੋਤਹ ਿੈਦ ਿਨਵਾਰੀ ॥ 

ਅਪਨ ੇਸਿੰਤਹ ਲੇਹੁ ਉਿਾਰੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਮਾਥੇ ਪੀਰ ਸਰੀਤਰ ਿਲਤਨ ਹੈ ਕਰਕ ਕਰੇਿੇ ਮਾਹੀ ॥ 

ਐਸੀ ਿੇਦਨ ਉਪਤਿ ਖਰੀ ਿਈ ਵਾ ਕਾ ਅਉਖਧ ੁਨਾਹੀ ॥੨॥ 

ਹਤਰ ਕਾ ਨਾਮੁ ਅਿੰਤਮਰਤ ਿਲ ੁਤਨਰਮਲੁ ਇਹੁ ਅਉਖਧੁ ਿਤਗ ਸਾਰਾ ॥ 

ਗੁਰ ਪਰਸਾਤਦ ਕਹੈ ਿਨ ੁਿੀਖਨੁ ਪਾਵਉ ਮੋਖ ਦੁਆਰਾ ॥੩॥੧॥ 
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ਨਨੈੀ ਹਤਰ ਹਤਰ ਲਾਗੀ ਤਾਰੀ ॥ 
 

ਰਾਗੁ ਮਲਾਰ ਮਹਲਾ ੪ ਘਰੁ ੧ ਚਉਪਦੇ    (1262-18) 

ਅਨਤਦਨ ੁਹਤਰ ਹਤਰ ਤਧਆਇਓ ਤਹਰਦੈ ਮਤਤ ਗੁਰਮਤਤ ਦੂਖ ਤਵਸਾਰੀ ॥ 

ਸਿ ਆਸਾ ਮਨਸਾ ਿਿੰਧਨ ਤੂਿ ੇਹਤਰ ਹਤਰ ਪਰਤਿ ਤਕਰਪਾ ਧਾਰੀ ॥੧॥ 

ਨੈਨੀ ਹਤਰ ਹਤਰ ਲਾਗੀ ਤਾਰੀ ॥ 

ਸਤਤਗੁਰੁ ਦੇਤਖ ਮੇਰਾ ਮਨ ੁਤਿਗਤਸਓ ਿਨੁ ਹਤਰ ਿੇਤਿਓ ਿਨਵਾਰੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਤਿਤਨ ਐਸਾ ਨਾਮੁ ਤਵਸਾਤਰਆ ਮੇਰਾ ਹਤਰ ਹਤਰ ਤਤਸ ਕੈ ਕੁਤਲ ਲਾਗੀ ਗਾਰੀ ॥ 

ਹਤਰ ਤਤਸ ਕੈ ਕੁਤਲ ਪਰਸੂਤਤ ਨ ਕਰੀਅਹੁ ਤਤਸੁ ਤਿਧਵਾ ਕਤਰ ਮਹਤਾਰੀ ॥੨॥ 

ਹਤਰ ਹਤਰ ਆਤਨ ਤਮਲਾਵਹ ੁਗੁਰੁ ਸਾਧ ੂਤਿਸੁ ਅਤਹਤਨਤਸ ਹਤਰ ਉਤਰ ਧਾਰੀ ॥ 

ਗੁਤਰ ਡੀਿ ੈਗੁਰ ਕਾ ਤਸਖੁ ਤਿਗਸੈ ਤਿਉ ਿਾਤਰਕੁ ਦਤੇਖ ਮਹਤਾਰੀ ॥੩॥ 

ਧਨ ਤਪਰ ਕਾ ਇਕ ਹੀ ਸਿੰਤਗ ਵਾਸਾ ਤਵਤਚ ਹਉਮੈ ਿੀਤਤ ਕਰਾਰੀ ॥ 

ਗੁਤਰ ਪੂਰ ੈਹਉਮ ੈਿੀਤਤ ਤੋਰੀ ਿਨ ਨਾਨਕ ਤਮਲ ੇਿਨਵਾਰੀ ॥੪॥੧॥ 
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ਪਿੰਚ ਮਨਾਏ ਪਿੰਚ ਰੁਸਾਏ ॥ 
 

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ਅਸਿਪਦੀਆ ਘਰੁ ੨    (430-13) 

ਪਿੰਚ ਮਨਾਏ ਪਿੰਚ ਰੁਸਾਏ ॥ 

ਪਿੰਚ ਵਸਾਏ ਪਿੰਚ ਗਵਾਏ ॥੧॥ 

ਇਨਹ ਤਿਤਧ ਨਗਰੁ ਵੁਿਾ ਮੇਰੇ ਿਾਈ ॥ 

ਦੁਰਤੁ ਗਇਆ ਗੁਤਰ ਤਗਆਨੁ ਤਦਰਿਾਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਸਾਚ ਧਰਮ ਕੀ ਕਤਰ ਦੀਨੀ ਵਾਤਰ ॥ 

ਪਰਹੇ ਮੁਹਕਮ ਗੁਰ ਤਗਆਨ ੁਿੀਚਾਤਰ ॥੨॥ 

ਨਾਮੁ ਖੇਤੀ ਿੀਿਹੁ ਿਾਈ ਮੀਤ ॥ 

ਸਉਦਾ ਕਰਹੁ ਗੁਰੁ ਸੇਵਹੁ ਨੀਤ ॥੩॥ 

ਸਾਂਤਤ ਸਹਿ ਸੁਖ ਕ ੇਸਤਿ ਹਾਿ ॥ 

ਸਾਹ ਵਾਪਾਰੀ ਏਕੈ ਥਾਿ ॥੪॥ 

ਿੇਿੀਆ ਡਿੰਨ ੁਕੋ ਲਏ ਨ ਿਗਾਤਤ ॥ 

ਸਤਤਗੁਤਰ ਕਤਰ ਦੀਨੀ ਧੁਰ ਕੀ ਛਾਪ ॥੫॥ 

ਵਖਰੁ ਨਾਮੁ ਲਤਦ ਖੇਪ ਚਲਾਵਹੁ ॥ 

ਲੈ ਲਾਹਾ ਗੁਰਮੁਤਖ ਘਤਰ ਆਵਹੁ ॥੬॥ 

ਸਤਤਗੁਰੁ ਸਾਹੁ ਤਸਖ ਵਣਿਾਰੇ ॥ 

ਪੂਿੰਿੀ ਨਾਮੁ ਲੇਖਾ ਸਾਚੁ ਸਮਹਾਰੇ ॥੭॥ 

ਸੋ ਵਸੈ ਇਤੁ ਘਤਰ ਤਿਸੁ ਗੁਰੁ ਪੂਰਾ ਸੇਵ ॥ 

ਅਤਿਚਲ ਨਗਰੀ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ॥੮॥੧॥ 
 
  



 1744 

ਪਿੰਤਡਤ ਇਸੁ ਮਨ ਕਾ ਕਰਹੁ ਿੀਚਾਰੁ ॥ 
 

ਮਲਾਰ ਮਹਲਾ ੩ ਘਰੁ ੨  (1261-4) 

ਇਹੁ ਮਨ ੁਤਗਰਹੀ ਤਕ ਇਹੁ ਮਨੁ ਉਦਾਸੀ ॥ 

ਤਕ ਇਹੁ ਮਨੁ ਅਵਰਨ ੁਸਦਾ ਅਤਵਨਾਸੀ ॥ 

ਤਕ ਇਹੁ ਮਨੁ ਚਿੰਚਲ ੁਤਕ ਇਹ ੁਮਨੁ ਿੈਰਾਗੀ ॥ 

ਇਸੁ ਮਨ ਕਉ ਮਮਤਾ ਤਕਥਹੁ ਲਾਗੀ ॥੧॥ 

ਪਿੰਤਡਤ ਇਸ ੁਮਨ ਕਾ ਕਰਹੁ ਿੀਚਾਰੁ ॥ 

ਅਵਰੁ ਤਕ ਿਹੁਤਾ ਪਿਤਹ ਉਿਾਵਤਹ ਿਾਰੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਮਾਇਆ ਮਮਤਾ ਕਰਤ ੈਲਾਈ ॥ 

ਏਹੁ ਹੁਕਮੁ ਕਤਰ ਤਸਰਸਤਿ ਉਪਾਈ ॥ 

ਗੁਰ ਪਰਸਾਦੀ ਿੂਝਹੁ ਿਾਈ ॥ 

ਸਦਾ ਰਹਹੁ ਹਤਰ ਕੀ ਸਰਣਾਈ ॥੨॥ 

ਸੋ ਪਿੰਤਡਤ ੁਿੋ ਤਤਹਾਂ ਗੁਣਾ ਕੀ ਪਿੰਡ ਉਤਾਰ ੈ॥ 

ਅਨਤਦਨ ੁਏਕੋ ਨਾਮੁ ਵਖਾਣ ੈ॥ 

ਸਤਤਗੁਰ ਕੀ ਓਹੁ ਦੀਤਖਆ ਲਇੇ ॥ 

ਸਤਤਗੁਰ ਆਗੈ ਸੀਸ ੁਧਰੇਇ ॥ 

ਸਦਾ ਅਲਗੁ ਰਹੈ ਤਨਰਿਾਣੁ ॥ 

ਸੋ ਪਿੰਤਡਤ ੁਦਰਗਹ ਪਰਵਾਣੁ ॥੩॥ 

ਸਿਨਾਂ ਮਤਹ ਏਕੋ ਏਕੁ ਵਖਾਣ ੈ॥ 

ਿਾਂ ਏਕੋ ਵੇਖੈ ਤਾਂ ਏਕੋ ਿਾਣ ੈ॥ 

ਿਾ ਕਉ ਿਖਸੇ ਮੇਲੇ ਸੋਇ ॥ 

ਐਥੈ ਓਥੈ ਸਦਾ ਸੁਖੁ ਹੋਇ ॥੪॥ 

ਕਹਤ ਨਾਨਕੁ ਕਵਨ ਤਿਤਧ ਕਰੇ ਤਕਆ ਕਇੋ ॥ 

ਸੋਈ ਮੁਕਤਤ ਿਾ ਕਉ ਤਕਰਪਾ ਹੋਇ ॥ 

ਅਨਤਦਨ ੁਹਤਰ ਗੁਣ ਗਾਵੈ ਸੋਇ ॥ 

ਸਾਸਤਰ ਿੇਦ ਕੀ ਤਫਤਰ ਕੂਕ ਨ ਹੋਇ ॥੫॥੧॥੧੦॥ 
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ਪਿੰਤਡਤ ਿਨ ਮਾਤ ੇਪਤਿਹ ਪਰੁਾਨ ॥ 
 

ਿਸਿੰਤ ਕਿੀਰ ਿੀਉ ॥ (1193-17) 

ਪਿੰਤਡਤ ਿਨ ਮਾਤੇ ਪਤਿਹ ਪੁਰਾਨ ॥ 

ਿੋਗੀ ਮਾਤੇ ਿਗੋ ਤਧਆਨ ॥ 

ਸਿੰਤਨਆਸੀ ਮਾਤ ੇਅਹਿੰਮੇਵ ॥ 

ਤਪਸੀ ਮਾਤ ੇਤਪ ਕੈ ਿੇਵ ॥੧॥ 

ਸਿ ਮਦ ਮਾਤੇ ਕੋਊ ਨ ਿਾਗ ॥ 

ਸਿੰਗ ਹੀ ਚੋਰ ਘਰੁ ਮੁਸਨ ਲਾਗ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਿਾਗੈ ਸੁਕਦਉੇ ਅਰ ੁਅਕੂਰੁ ॥ 

ਹਣਵਿੰਤੁ ਿਾਗ ੈਧਤਰ ਲਿੰਕੂਰੁ ॥ 

ਸਿੰਕਰੁ ਿਾਗ ੈਚਰਨ ਸੇਵ ॥ 

ਕਤਲ ਿਾਗੇ ਨਾਮਾ ਿਦੈੇਵ ॥੨॥ 

ਿਾਗਤ ਸਵੋਤ ਿਹੁ ਪਰਕਾਰ ॥ 

ਗੁਰਮੁਤਖ ਿਾਗ ੈਸੋਈ ਸਾਰੁ ॥ 

ਇਸੁ ਦੇਹੀ ਕੇ ਅਤਧਕ ਕਾਮ ॥ 

ਕਤਹ ਕਿੀਰ ਿਤਿ ਰਾਮ ਨਾਮ ॥੩॥੨॥ 
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ਪਿੰਤਡਤੁ ਸਾਸਤ ਤਸਤਮਰਤਤ ਪਤਿਆ ॥ 
 

ਗਉਿੀ ਗੁਆਰਰੇੀ ਮਹਲਾ ੪ ਚਉਥਾ ਚਉਪਦੇ  (163-17) 

ਪਿੰਤਡਤ ੁਸਾਸਤ ਤਸਤਮਰਤਤ ਪਤਿਆ ॥ 

ਿੋਗੀ ਗੋਰਖੁ ਗੋਰਖੁ ਕਤਰਆ ॥ 

ਮੈ ਮੂਰਖ ਹਤਰ ਹਤਰ ਿਪੁ ਪਤਿਆ ॥੧॥ 

ਨਾ ਿਾਨਾ ਤਕਆ ਗਤਤ ਰਾਮ ਹਮਾਰੀ ॥ 

ਹਤਰ ਿਿੁ ਮਨ ਮੇਰ ੇਤਰੁ ਿਉਿਲੁ ਤੂ ਤਾਰੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਸਿੰਤਨਆਸੀ ਤਿਿੂਤ ਲਾਇ ਦੇਹ ਸਵਾਰੀ ॥ 

ਪਰ ਤਤਰਅ ਤਤਆਗੁ ਕਰੀ ਿਰਹਮਚਾਰੀ ॥ 

ਮੈ ਮੂਰਖ ਹਤਰ ਆਸ ਤੁਮਾਰੀ ॥੨॥ 

ਖਤਰੀ ਕਰਮ ਕਰੇ ਸੂਰਤਣੁ ਪਾਵ ੈ॥ 

ਸੂਦੁ ਵੈਸੁ ਪਰ ਤਕਰਤਤ ਕਮਾਵ ੈ॥ 

ਮੈ ਮੂਰਖ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਛਡਾਵੈ ॥੩॥ 

ਸਿ ਤੇਰੀ ਤਸਰਸਤਿ ਤਿੰ ਆਤਪ ਰਤਹਆ ਸਮਾਈ ॥ 

ਗੁਰਮੁਤਖ ਨਾਨਕ ਦੇ ਵਤਡਆਈ ॥ 

ਮੈ ਅਿੰਧੁਲੇ ਹਤਰ ਿੇਕ ਤਿਕਾਈ ॥੪॥੧॥੩੯॥ 
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ਪਿੰਥ ੁਤਨਹਾਰੈ ਕਾਮਨੀ ਲਚੋਨ ਿਰੀ ਲ ੇਉਸਾਸਾ ॥ 
 

ਰਾਗੁ ਗਉਿੀ ॥ (337-19) 

ਪਿੰਥੁ ਤਨਹਾਰ ੈਕਾਮਨੀ ਲੋਚਨ ਿਰੀ ਲ ੇਉਸਾਸਾ ॥ 

ਉਰ ਨ ਿੀਿ ੈਪਗੁ ਨਾ ਤਖਸੈ ਹਤਰ ਦਰਸਨ ਕੀ ਆਸਾ ॥੧॥ 

ਉਡਹੁ ਨ ਕਾਗਾ ਕਾਰੇ ॥ 

ਿੇਤਗ ਤਮਲੀਿ ੈਅਪੁਨੇ ਰਾਮ ਤਪਆਰੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਕਤਹ ਕਿੀਰ ਿੀਵਨ ਪਦ ਕਾਰਤਨ ਹਤਰ ਕੀ ਿਗਤਤ ਕਰੀਿੈ ॥ 

ਏਕੁ ਆਧਾਰੁ ਨਾਮੁ ਨਾਰਾਇਨ ਰਸਨਾ ਰਾਮੁ ਰਵੀਿ ੈ॥੨॥੧॥੧੪॥੬੫॥ 
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ਪਉਣ ੈਪਾਣੀ ਅਗਨੀ ਕਾ ਮੇਲੁ ॥ 
 

ਗਉਿੀ ਮਹਲਾ ੧ ॥ (152-2) 

ਪਉਣ ੈਪਾਣੀ ਅਗਨੀ ਕਾ ਮੇਲ ੁ॥ 

ਚਿੰਚਲ ਚਪਲ ਿੁਤਧ ਕਾ ਖੇਲ ੁ॥ 

ਨਉ ਦਰਵਾਿੇ ਦਸਵਾ ਦੁਆਰੁ ॥ 

ਿੁਝੁ ਰੇ ਤਗਆਨੀ ਏਹੁ ਿੀਚਾਰੁ ॥੧॥ 

ਕਥਤਾ ਿਕਤਾ ਸੁਨਤਾ ਸਈੋ ॥ 

ਆਪੁ ਿੀਚਾਰੇ ਸੁ ਤਗਆਨੀ ਹਈੋ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਦੇਹੀ ਮਾਿੀ ਿਲੋੈ ਪਉਣੁ ॥ 

ਿੁਝੁ ਰੇ ਤਗਆਨੀ ਮੂਆ ਹੈ ਕਉਣੁ ॥ 

ਮੂਈ ਸੁਰਤਤ ਿਾਦੁ ਅਹਿੰਕਾਰ ੁ॥ 

ਓਹੁ ਨ ਮੂਆ ਿ ੋਦੇਖਣਹਾਰੁ ॥੨॥ 

ਿ ੈਕਾਰਤਣ ਤਤਿ ਤੀਰਥ ਿਾਹੀ ॥ 

ਰਤਨ ਪਦਾਰਥ ਘਿ ਹੀ ਮਾਹੀ ॥ 

ਪਤਿ ਪਤਿ ਪਿੰਤਡਤੁ ਿਾਦ ੁਵਖਾਣ ੈ॥ 

ਿੀਤਤਰ ਹੋਦੀ ਵਸਤੁ ਨ ਿਾਣ ੈ॥੩॥ 

ਹਉ ਨ ਮੂਆ ਮੇਰੀ ਮੁਈ ਿਲਾਇ ॥ 

ਓਹੁ ਨ ਮੂਆ ਿ ੋਰਤਹਆ ਸਮਾਇ ॥ 

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਗੁਤਰ ਿਰਹਮੁ ਤਦਖਾਇਆ ॥ 

ਮਰਤਾ ਿਾਤਾ ਨਦਤਰ ਨ ਆਇਆ ॥੪॥੪॥ 
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ਪਤਹਲ ੈਪਹਰ ੈਨਣੈ ਸਲੋਨਿੀਏ ਰਤੈਣ ਅਿੰਤਧਆਰੀ ਰਾਮ ॥ 
 

ਤੁਖਾਰੀ ਮਹਲਾ ੧ ॥ (1110-1) 

ਪਤਹਲੈ ਪਹਰ ੈਨੈਣ ਸਲਨੋਿੀਏ ਰਤੈਣ ਅਿੰਤਧਆਰੀ ਰਾਮ ॥ 

ਵਖਰੁ ਰਾਖੁ ਮੁਈਏ ਆਵੈ ਵਾਰੀ ਰਾਮ ॥ 

ਵਾਰੀ ਆਵੈ ਕਵਣੁ ਿਗਾਵੈ ਸੂਤੀ ਿਮ ਰਸੁ ਚੂਸਏ ॥ 

ਰਤੈਣ ਅਿੰਧਰੇੀ ਤਕਆ ਪਤਤ ਤੇਰੀ ਚੋਰੁ ਪਿ ੈਘਰੁ ਮੂਸਏ ॥ 

ਰਾਖਣਹਾਰਾ ਅਗਮ ਅਪਾਰਾ ਸਤੁਣ ਿੇਨਿੰਤੀ ਮੇਰੀਆ ॥ 

ਨਾਨਕ ਮੂਰਖੁ ਕਿਤਹ ਨ ਚੇਤੈ ਤਕਆ ਸੂਝੈ ਰਤੈਣ ਅਿੰਧੇਰੀਆ ॥੧॥ 

ਦੂਿਾ ਪਹਰੁ ਿਇਆ ਿਾਗੁ ਅਚੇਤੀ ਰਾਮ ॥ 

ਵਖਰੁ ਰਾਖੁ ਮੁਈਏ ਖਾਿ ੈਖੇਤੀ ਰਾਮ ॥ 

ਰਾਖਹੁ ਖੇਤੀ ਹਤਰ ਗੁਰ ਹੇਤੀ ਿਾਗਤ ਚੋਰੁ ਨ ਲਾਗ ੈ॥ 

ਿਮ ਮਤਗ ਨ ਿਾਵਹੁ ਨਾ ਦੁਖੁ ਪਾਵਹੁ ਿਮ ਕਾ ਡਰੁ ਿਉ ਿਾਗ ੈ॥ 

ਰਤਵ ਸਤਸ ਦੀਪਕ ਗੁਰਮਤਤ ਦੁਆਰ ੈਮਤਨ ਸਾਚਾ ਮੁਤਖ ਤਧਆਵਏ ॥ 

ਨਾਨਕ ਮੂਰਖੁ ਅਿਹੁ ਨ ਚਤੇੈ ਤਕਵ ਦੂਿ ੈਸੁਖੁ ਪਾਵਏ ॥੨॥ 

ਤੀਿਾ ਪਹਰੁ ਿਇਆ ਨੀਦ ਤਵਆਪੀ ਰਾਮ ॥ 

ਮਾਇਆ ਸਤੁ ਦਾਰਾ ਦਤੂਖ ਸਿੰਤਾਪੀ ਰਾਮ ॥ 

ਮਾਇਆ ਸਤੁ ਦਾਰਾ ਿਗਤ ਤਪਆਰਾ ਚੋਗ ਚੁਗੈ ਤਨਤ ਫਾਸੈ ॥ 

ਨਾਮੁ ਤਧਆਵੈ ਤਾ ਸੁਖੁ ਪਾਵੈ ਗੁਰਮਤਤ ਕਾਲੁ ਨ ਗਰਾਸੈ ॥ 

ਿਿੰਮਣੁ ਮਰਣੁ ਕਾਲੁ ਨਹੀ ਛੋਡੈ ਤਵਣੁ ਨਾਵੈ ਸਿੰਤਾਪੀ ॥ 

ਨਾਨਕ ਤੀਿੈ ਤਤਰਤਿਤਧ ਲੋਕਾ ਮਾਇਆ ਮਤੋਹ ਤਵਆਪੀ ॥੩॥ 

ਚਉਥਾ ਪਹਰੁ ਿਇਆ ਦਉਤੁ ਤਿਹਾਗ ੈਰਾਮ ॥ 

ਤਤਨ ਘਰੁ ਰਾਤਖਅਿਾ ਿ ਅਨਤਦਨੁ ਿਾਗ ੈਰਾਮ ॥ 

ਗੁਰ ਪੂਤਛ ਿਾਗੇ ਨਾਤਮ ਲਾਗੇ ਤਤਨਾ ਰਤੈਣ ਸਹੁੇਲੀਆ ॥ 

ਗੁਰ ਸਿਦੁ ਕਮਾਵਤਹ ਿਨਤਮ ਨ ਆਵਤਹ ਤਤਨਾ ਹਤਰ ਪਰਿੁ ਿੇਲੀਆ ॥ 

ਕਰ ਕਿੰਤਪ ਚਰਣ ਸਰੀਰੁ ਕਿੰਪੈ ਨੈਣ ਅਿੰਧੁਲੇ ਤਨੁ ਿਸਮ ਸੇ ॥ 

ਨਾਨਕ ਦੁਖੀਆ ਿੁਗ ਚਾਰੇ ਤਿਨੁ ਨਾਮ ਹਤਰ ਕੇ ਮਤਨ ਵਸੇ ॥੪॥ 

ਖੂਲੀ ਗਿੰਤਿ ਉਿੋ ਤਲਤਖਆ ਆਇਆ ਰਾਮ ॥ 

ਰਸ ਕਸ ਸੁਖ ਿਾਕੇ ਿਿੰਤਧ ਚਲਾਇਆ ਰਾਮ ॥ 

ਿਿੰਤਧ ਚਲਾਇਆ ਿਾ ਪਰਿ ਿਾਇਆ ਨਾ ਦੀਸੈ ਨਾ ਸੁਣੀਐ ॥ 

ਆਪਣ ਵਾਰੀ ਸਿਸੈ ਆਵੈ ਪਕੀ ਖੇਤੀ ਲੁਣੀਐ ॥ 

ਘਿੀ ਚਸੇ ਕਾ ਲੇਖਾ ਲੀਿੈ ਿੁਰਾ ਿਲਾ ਸਹੁ ਿੀਆ ॥ 

ਨਾਨਕ ਸਤੁਰ ਨਰ ਸਿਤਦ ਤਮਲਾਏ ਤਤਤਨ ਪਰਤਿ ਕਾਰਣੁ ਕੀਆ ॥੫॥੨॥ 
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ਪਤਹਲ ੈਪਹਰ ੈਰੈਤਣ ਕ ੈਵਣਿਾਤਰਆ ਤਮਤਰਾ ਹੁਕਤਮ ਪਇਆ ਗਰਿਾਤਸ ॥ 
 

ਤਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੧ ਪਹਰ ੇਘਰੁ ੧ ॥ (74-15) 

ਪਤਹਲੈ ਪਹਰ ੈਰਤੈਣ ਕੈ ਵਣਿਾਤਰਆ ਤਮਤਰਾ ਹੁਕਤਮ ਪਇਆ ਗਰਿਾਤਸ ॥ 

ਉਰਧ ਤਪ ੁਅਿੰਤਤਰ ਕਰੇ ਵਣਿਾਤਰਆ ਤਮਤਰਾ ਖਸਮ ਸੇਤੀ ਅਰਦਾਤਸ ॥ 

ਖਸਮ ਸੇਤੀ ਅਰਦਾਤਸ ਵਖਾਣ ੈਉਰਧ ਤਧਆਤਨ ਤਲਵ ਲਾਗਾ ॥ 

ਨਾ ਮਰਿਾਦ ੁਆਇਆ ਕਤਲ ਿੀਤਤਰ ਿਾਹੁਤਿ ਿਾਸੀ ਨਾਗਾ ॥ 

ਿਸੈੀ ਕਲਮ ਵੁਿੀ ਹੈ ਮਸਤਤਕ ਤੈਸੀ ਿੀਅਿੇ ਪਾਤਸ ॥ 

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਪਰਾਣੀ ਪਤਹਲੈ ਪਹਰ ੈਹੁਕਤਮ ਪਇਆ ਗਰਿਾਤਸ ॥੧॥ 

ਦੂਿੈ ਪਹਰ ੈਰਤੈਣ ਕੈ ਵਣਿਾਤਰਆ ਤਮਤਰਾ ਤਵਸਤਰ ਗਇਆ ਤਧਆਨੁ ॥ 

ਹਥੋ ਹਤਥ ਨਚਾਈਐ ਵਣਿਾਤਰਆ ਤਮਤਰਾ ਤਿਉ ਿਸੁਦਾ ਘਤਰ ਕਾਨੁ ॥ 

ਹਥੋ ਹਤਥ ਨਚਾਈਐ ਪਰਾਣੀ ਮਾਤ ਕਹੈ ਸੁਤੁ ਮੇਰਾ ॥ 

ਚੇਤਤ ਅਚੇਤ ਮੂਿ ਮਨ ਮੇਰ ੇਅਿੰਤਤ ਨਹੀ ਕਛ ੁਤੇਰਾ ॥ 

ਤਿਤਨ ਰਤਚ ਰਤਚਆ ਤਤਸਤਹ ਨ ਿਾਣ ੈਮਨ ਿੀਤਤਰ ਧਤਰ ਤਗਆਨੁ ॥ 

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਪਰਾਣੀ ਦੂਿੈ ਪਹਰ ੈਤਵਸਤਰ ਗਇਆ ਤਧਆਨੁ ॥੨॥ 

ਤੀਿ ੈਪਹਰ ੈਰਤੈਣ ਕੈ ਵਣਿਾਤਰਆ ਤਮਤਰਾ ਧਨ ਿੋਿਨ ਤਸਉ ਤਚਤੁ ॥ 

ਹਤਰ ਕਾ ਨਾਮੁ ਨ ਚੇਤਹੀ ਵਣਿਾਤਰਆ ਤਮਤਰਾ ਿਧਾ ਛੁਿਤਹ ਤਿਤੁ ॥ 

ਹਤਰ ਕਾ ਨਾਮੁ ਨ ਚੇਤ ੈਪਰਾਣੀ ਤਿਕਲੁ ਿਇਆ ਸਿੰਤਗ ਮਾਇਆ ॥ 

ਧਨ ਤਸਉ ਰਤਾ ਿੋਿਤਨ ਮਤਾ ਅਤਹਲਾ ਿਨਮ ੁਗਵਾਇਆ ॥ 

ਧਰਮ ਸੇਤੀ ਵਾਪਾਰ ੁਨ ਕੀਤੋ ਕਰਮੁ ਨ ਕੀਤੋ ਤਮਤੁ ॥ 

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਤੀਿ ੈਪਹਰ ੈਪਰਾਣੀ ਧਨ ਿੋਿਨ ਤਸਉ ਤਚਤ ੁ॥੩॥ 

ਚਉਥੈ ਪਹਰ ੈਰਤੈਣ ਕੈ ਵਣਿਾਤਰਆ ਤਮਤਰਾ ਲਾਵੀ ਆਇਆ ਖੇਤੁ ॥ 

ਿਾ ਿਤਮ ਪਕਤਿ ਚਲਾਇਆ ਵਣਿਾਤਰਆ ਤਮਤਰਾ ਤਕਸ ੈਨ ਤਮਤਲਆ ਿੇਤੁ ॥ 

ਿੇਤੁ ਚੇਤੁ ਹਤਰ ਤਕਸੈ ਨ ਤਮਤਲਓ ਿਾ ਿਤਮ ਪਕਤਿ ਚਲਾਇਆ ॥ 

ਝੂਿਾ ਰੁਦਨੁ ਹੋਆ ਦਆਲੈ ਤਖਨ ਮਤਹ ਿਇਆ ਪਰਾਇਆ ॥ 

ਸਾਈ ਵਸਤੁ ਪਰਾਪਤਤ ਹੋਈ ਤਿਸੁ ਤਸਉ ਲਾਇਆ ਹੇਤੁ ॥ 

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਪਰਾਣੀ ਚਉਥੈ ਪਹਰ ੈਲਾਵੀ ਲਤੁਣਆ ਖੇਤੁ ॥੪॥੧॥ 
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ਪਡੀਆ ਕਵਨ ਕੁਮਤਤ ਤੁਮ ਲਾਗੇ ॥ 
 

ਰਾਗੁ ਮਾਰੂ ਿਾਣੀ ਕਿੀਰ ਿੀਉ ਕੀ  (1102-18) 

ਪਡੀਆ ਕਵਨ ਕੁਮਤਤ ਤੁਮ ਲਾਗੇ ॥ 

ਿੂਡਹੁਗੇ ਪਰਵਾਰ ਸਕਲ ਤਸਉ ਰਾਮੁ ਨ ਿਪਹ ੁਅਿਾਗੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਿੇਦ ਪੁਰਾਨ ਪਿ ੇਕਾ ਤਕਆ ਗੁਨੁ ਖਰ ਚਿੰਦਨ ਿਸ ਿਾਰਾ ॥ 

ਰਾਮ ਨਾਮ ਕੀ ਗਤਤ ਨਹੀ ਿਾਨੀ ਕੈਸੇ ਉਤਰਤਸ ਪਾਰਾ ॥੧॥ 

ਿੀਅ ਿਧਹੁ ਸੁ ਧਰਮੁ ਕਤਰ ਥਾਪਹੁ ਅਧਰਮੁ ਕਹਹੁ ਕਤ ਿਾਈ ॥ 

ਆਪਸ ਕਉ ਮੁਤਨਵਰ ਕਤਰ ਥਾਪਹੁ ਕਾ ਕਉ ਕਹਹੁ ਕਸਾਈ ॥੨॥ 

ਮਨ ਕ ੇਅਿੰਧ ੇਆਤਪ ਨ ਿੂਝਹੁ ਕਾਤਹ ਿੁਝਾਵਹੁ ਿਾਈ ॥ 

ਮਾਇਆ ਕਾਰਨ ਤਿਤਦਆ ਿਚੇਹੁ ਿਨਮੁ ਅਤਿਰਥਾ ਿਾਈ ॥੩॥ 

ਨਾਰਦ ਿਚਨ ਤਿਆਸ ੁਕਹਤ ਹੈ ਸੁਕ ਕਉ ਪੂਛਹੁ ਿਾਈ ॥ 

ਕਤਹ ਕਿੀਰ ਰਾਮੈ ਰਤਮ ਛੂਿਹੁ ਨਾਤਹ ਤ ਿੂਡੇ ਿਾਈ ॥੪॥੧॥ 
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ਪਤਤਤ ਉਧਾਰਨ ਤਾਰਨ ਿਤਲ ਿਤਲ ਿਲ ੇਿਤਲ ਿਾਈਐ ॥ 
 

ਮਾਰੂ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (1005-16) 

ਪਤਤਤ ਉਧਾਰਨ ਤਾਰਨ ਿਤਲ ਿਤਲ ਿਲੇ ਿਤਲ ਿਾਈਐ ॥ 

ਐਸਾ ਕੋਈ ਿੇਿ ੈਸਿੰਤ ੁਤਿਤੁ ਹਤਰ ਹਰੇ ਹਤਰ ਤਧਆਈਐ ॥੧॥ 

ਮੋ ਕਉ ਕੋਇ ਨ ਿਾਨਤ ਕਹੀਅਤ ਦਾਸੁ ਤੁਮਾਰਾ ॥ 

ਏਹਾ ਓਿ ਆਧਾਰਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਸਰਿ ਧਾਰਨ ਪਰਤਤਪਾਰਨ ਇਕ ਤਿਨਉ ਦੀਨਾ ॥ 

ਤੁਮਰੀ ਤਿਤਧ ਤੁਮ ਹੀ ਿਾਨਹੁ ਤੁਮ ਿਲ ਹਮ ਮੀਨਾ ॥੨॥ 

ਪੂਰਨ ਤਿਸਥੀਰਨ ਸਆੁਮੀ ਆਤਹ ਆਇਓ ਪਾਛ ੈ॥ 

ਸਗਲ ੋਿੂ ਮਿੰਡਲ ਖਿੰਡਲ ਪਰਿ ਤਮੁ ਹੀ ਆਛ ੈ॥੩॥ 

ਅਿਲ ਅਖਇਓ ਦਵੇਾ ਮੋਹਨ ਅਲਖ ਅਪਾਰਾ ॥ 

ਦਾਨੁ ਪਾਵਉ ਸਿੰਤਾ ਸਿੰਗੁ ਨਾਨਕ ਰੇਨ ੁਦਾਸਾਰਾ ॥੪॥੬॥੨੨॥ 
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ਪਤਤਤ ਪਤਵਤ ਿਏ ਰਾਮੁ ਕਹਤ ਹੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
 

ਿਡੋੀ ਨਾਮਦੇਵ ਿੀਉ ॥ (718-13) 

ਕਉਨ ਕ ੋਕਲਿੰਕ ੁਰਤਹਓ ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਲੇਤ ਹੀ ॥ 

ਪਤਤਤ ਪਤਵਤ ਿਏ ਰਾਮੁ ਕਹਤ ਹੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਰਾਮ ਸਿੰਤਗ ਨਾਮਦੇਵ ਿਨ ਕਉ ਪਰਤਤਗਆ ਆਈ ॥ 

ਏਕਾਦਸੀ ਿਰਤੁ ਰਹੈ ਕਾਹੇ ਕਉ ਤੀਰਥ ਿਾਈ ॥੧॥ 

ਿਨਤਤ ਨਾਮਦਉੇ ਸਤੁਿਤ ਸੁਮਤਤ ਿਏ ॥ 

ਗੁਰਮਤਤ ਰਾਮੁ ਕਤਹ ਕੋ ਕ ੋਨ ਿੈਕੁਿੰਤਿ ਗਏ ॥੨॥੨॥ 
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ਪਤਤਤ ਪਤਵਤਰ ਲੀਏ ਕਤਰ ਅਪੁਨੇ ਸਗਲ ਕਰਤ ਨਮਸਕਾਰੋ ॥ 
 

ਗੂਿਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ਦੁਪਦੇ ਘਰੁ ੨  (498-4) 

ਪਤਤਤ ਪਤਵਤਰ ਲੀਏ ਕਤਰ ਅਪਨੁੇ ਸਗਲ ਕਰਤ ਨਮਸਕਾਰ ੋ॥ 

ਿਰਨੁ ਿਾਤਤ ਕੋਊ ਪੂਛੈ ਨਾਹੀ ਿਾਛਤਹ ਚਰਨ ਰਵਾਰੋ ॥੧॥ 

ਿਾਕੁਰ ਐਸੋ ਨਾਮੁ ਤੁਮਹਾਰੋ ॥ 

ਸਗਲ ਤਸਰਸਤਿ ਕੋ ਧਣੀ ਕਹੀਿ ੈਿਨ ਕ ੋਅਿੰਗੁ ਤਨਰਾਰੋ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਸਾਧਸਿੰਤਗ ਨਾਨਕ ਿੁਤਧ ਪਾਈ ਹਤਰ ਕੀਰਤਨੁ ਆਧਾਰੋ ॥ 

ਨਾਮਦਉੇ ਤਤਰਲੋਚਨੁ ਕਿੀਰ ਦਾਸਰੋ ਮੁਕਤਤ ਿਇਓ ਚਿੰਤਮਆਰੋ ॥੨॥੧॥੧੦॥ 
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ਪਤਤਤ ਪਾਵਨ ਪਰਿ ਤੇਰੋ ਨਾਉ ॥ 
 

ਿੈਰਉ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (1138-6) 

ਸਤਤਗੁਰੁ ਸਤੇਵ ਸਰਿ ਫਲ ਪਾਏ ॥ 

ਿਨਮ ਿਨਮ ਕੀ ਮੈਲੁ ਤਮਿਾਏ ॥੧॥ 

ਪਤਤਤ ਪਾਵਨ ਪਰਿ ਤੇਰੋ ਨਾਉ ॥ 

ਪੂਰਤਿ ਕਰਮ ਤਲਖੇ ਗੁਣ ਗਾਉ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਸਾਧੂ ਸਿੰਤਗ ਹੋਵ ੈਉਧਾਰੁ ॥ 

ਸੋਿਾ ਪਾਵ ੈਪਰਿ ਕੈ ਦੁਆਰ ॥੨॥ 

ਸਰਿ ਕਤਲਆਣ ਚਰਣ ਪਰਿ ਸੇਵਾ ॥ 

ਧੂਤਰ ਿਾਛਤਹ ਸਤਿ ਸਤੁਰ ਨਰ ਦੇਵਾ ॥੩॥ 

ਨਾਨਕ ਪਾਇਆ ਨਾਮ ਤਨਧਾਨ ੁ॥ 

ਹਤਰ ਿਤਪ ਿਤਪ ਉਧਤਰਆ ਸਗਲ ਿਹਾਨ ੁ॥੪॥੧੨॥ 
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ਪਤਤਤ ਪਾਵਨ ਪਰਿ ਨਾਮ ਤੁਮਾਰੇ ॥ 
 

ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (740-19) 

ਲੋਤਿ ਮੋਤਹ ਮਗਨ ਅਪਰਾਧੀ ॥ 

ਕਰਣਹਾਰ ਕੀ ਸੇਵ ਨ ਸਾਧੀ ॥੧॥ 

ਪਤਤਤ ਪਾਵਨ ਪਰਿ ਨਾਮ ਤੁਮਾਰੇ ॥ 

ਰਾਤਖ ਲੇਹ ੁਮੋਤਹ ਤਨਰਗੁਨੀਆਰੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਤੂਿੰ ਦਾਤਾ ਪਰਿ ਅਿੰਤਰਿਾਮੀ ॥ 

ਕਾਚੀ ਦੇਹ ਮਾਨੁਖ ਅਤਿਮਾਨੀ ॥੨॥ 

ਸੁਆਦ ਿਾਦ ਈਰਖ ਮਦ ਮਾਇਆ ॥ 

ਇਨ ਸਿੰਤਗ ਲਾਤਗ ਰਤਨ ਿਨਮ ੁਗਵਾਇਆ ॥੩॥ 

ਦੁਖ ਿਿੰਿਨ ਿਗਿੀਵਨ ਹਤਰ ਰਾਇਆ ॥ 

ਸਗਲ ਤਤਆਤਗ ਨਾਨਕੁ ਸਰਣਾਇਆ ॥੪॥੧੩॥੧੯॥ 
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ਪਰਹਲਾਦ ਪਿਾਏ ਪਿਨ ਸਾਲ ॥ 
 

ਿਸਿੰਤੁ ਕਿੀਰ ਿੀਉ (1194-6) 

ਪਰਹਲਾਦ ਪਿਾਏ ਪਿਨ ਸਾਲ ॥ 

ਸਿੰਤਗ ਸਖਾ ਿਹੁ ਲੀਏ ਿਾਲ ॥ 

ਮੋ ਕਉ ਕਹਾ ਪਿਹਾਵਤਸ ਆਲ ਿਾਲ ॥ 

ਮੇਰੀ ਪਿੀਆ ਤਲਤਖ ਦੇਹੁ ਸਰੀ ਗਪਾਲ ॥੧॥ 

ਨਹੀ ਛੋਡਉ ਰੇ ਿਾਿਾ ਰਾਮ ਨਾਮ ॥ 

ਮੇਰੋ ਅਉਰ ਪਿਹਨ ਤਸਉ ਨਹੀ ਕਾਮੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਸਿੰਡ ੈਮਰਕ ੈਕਤਹਓ ਿਾਇ ॥ 

ਪਰਹਲਾਦ ਿੁਲਾਏ ਿੇਤਗ ਧਾਇ ॥ 

ਤੂ ਰਾਮ ਕਹਨ ਕੀ ਛੋਡੁ ਿਾਤਨ ॥ 

ਤੁਝੁ ਤੁਰਤੁ ਛਡਾਊ ਮੇਰੋ ਕਤਹਓ ਮਾਤਨ ॥੨॥ 

ਮੋ ਕਉ ਕਹਾ ਸਤਾਵਹੁ ਿਾਰ ਿਾਰ ॥ 

ਪਰਤਿ ਿਲ ਥਲ ਤਗਤਰ ਕੀਏ ਪਹਾਰ ॥ 

ਇਕੁ ਰਾਮ ੁਨ ਛੋਡਉ ਗੁਰਤਹ ਗਾਤਰ ॥ 

ਮੋ ਕਉ ਘਾਤਲ ਿਾਤਰ ਿਾਵੈ ਮਾਤਰ ਡਾਤਰ ॥੩॥ 

ਕਾਤਢ ਖਿਗੁ ਕੋਤਪਓ ਤਰਸਾਇ ॥ 

ਤੁਝ ਰਾਖਨਹਾਰ ੋਮੋਤਹ ਿਤਾਇ ॥ 

ਪਰਿ ਥਿੰਿ ਤ ੇਤਨਕਸੇ ਕੈ ਤਿਸਥਾਰ ॥ 

ਹਰਨਾਖਸੁ ਛੇਤਦਓ ਨਖ ਤਿਦਾਰ ॥੪॥ 

ਓਇ ਪਰਮ ਪੁਰਖ ਦੇਵਾਤਧ ਦਵੇ ॥ 

ਿਗਤਤ ਹੇਤਤ ਨਰਤਸਿੰਘ ਿੇਵ ॥ 

ਕਤਹ ਕਿੀਰ ਕੋ ਲਖੈ ਨ ਪਾਰ ॥ 

ਪਰਹਲਾਦ ਉਧਾਰੇ ਅਤਨਕ ਿਾਰ ॥੫॥੪॥ 
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ਪਰਗਿ ਿਈ ਸਗਲ ੇਿੁਗ ਅਿੰਤਤਰ ਗਰੁ ਨਾਨਕ ਕੀ ਵਤਡਆਈ ॥ 
 

ਸਰੋਤਿ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (611-11) 

ਕਤਰ ਇਸਨਾਨ ੁਤਸਮਤਰ ਪਰਿੁ ਅਪਨਾ ਮਨ ਤਨ ਿਏ ਅਰੋਗਾ ॥ 

ਕੋਤਿ ਤਿਘਨ ਲਾਥੇ ਪਰਿ ਸਰਣਾ ਪਰਗਿੇ ਿਲੇ ਸਿੰਿੋਗਾ ॥੧॥ 

ਪਰਿ ਿਾਣੀ ਸਿਦੁ ਸੁਿਾਤਖਆ ॥ 

ਗਾਵਹੁ ਸੁਣਹੁ ਪਿਹੁ ਤਨਤ ਿਾਈ ਗੁਰ ਪੂਰ ੈਤ ੂਰਾਤਖਆ ॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਸਾਚਾ ਸਾਤਹਿੁ ਅਤਮਤਤ ਵਡਾਈ ਿਗਤਤ ਵਛਲ ਦਇਆਲਾ ॥ 

ਸਿੰਤਾ ਕੀ ਪੈਿ ਰਖਦਾ ਆਇਆ ਆਤਦ ਤਿਰਦੁ ਪਰਤਤਪਾਲਾ ॥੨॥ 

ਹਤਰ ਅਿੰਤਮਰਤ ਨਾਮੁ ਿੋਿਨੁ ਤਨਤ ਿੁਿੰਚਹੁ ਸਰਿ ਵਲੇਾ ਮੁਤਖ ਪਾਵਹੁ ॥ 

ਿਰਾ ਮਰਾ ਤਾਪੁ ਸਿੁ ਨਾਿਾ ਗੁਣ ਗੋਤਿਿੰਦ ਤਨਤ ਗਾਵਹੁ ॥੩॥ 

ਸੁਣੀ ਅਰਦਾਤਸ ਸੁਆਮੀ ਮੇਰ ੈਸਰਿ ਕਲਾ ਿਤਣ ਆਈ ॥ 

ਪਰਗਿ ਿਈ ਸਗਲੇ ਿਗੁ ਅਿੰਤਤਰ ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਕੀ ਵਤਡਆਈ ॥੪॥੧੧॥ 
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ਪਰਗਿ ੇਗਪੁਾਲ ਗਤੋਿਿੰਦ ਲਾਲਨ ਕਵਨ ਰਸਨਾ ਗੁਣ ਿਨਾ ॥ 
 

ਰਾਗੁ ਤਿਹਾਗਿਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (542-15) 

ਅਤਤ ਪਰੀਤਮ ਮਨ ਮੋਹਨਾ ਘਿ ਸੋਹਨਾ ਪਰਾਨ ਅਧਾਰਾ ਰਾਮ ॥ 

ਸੁਿੰਦਰ ਸੋਿਾ ਲਾਲ ਗੋਪਾਲ ਦਇਆਲ ਕੀ ਅਪਰ ਅਪਾਰਾ ਰਾਮ ॥ 

ਗੋਪਾਲ ਦਇਆਲ ਗੋਤਿਿੰਦ ਲਾਲਨ ਤਮਲਹੁ ਕਿੰਤ ਤਨਮਾਣੀਆ ॥ 

ਨੈਨ ਤਰਸਨ ਦਰਸ ਪਰਸਨ ਨਹ ਨੀਦ ਰਤੈਣ ਤਵਹਾਣੀਆ ॥ 

ਤਗਆਨ ਅਿੰਿਨ ਨਾਮ ਤਿਿੰਿਨ ਿਏ ਸਗਲ ਸੀਗਾਰਾ ॥ 

ਨਾਨਕ ੁਪਇਅਿੰਪ ੈਸਿੰਤ ਿਿੰਪ ੈਮੇਤਲ ਕਿੰਤ ੁਹਮਾਰਾ ॥੧॥ 

ਲਾਖ ਉਲਾਹਨ ੇਮੋਤਹ ਹਤਰ ਿਿ ਲਗੁ ਨਹ ਤਮਲ ੈਰਾਮ ॥ 

ਤਮਲਨ ਕਉ ਕਰਉ ਉਪਾਵ ਤਕਛੁ ਹਮਾਰਾ ਨਹ ਚਲੈ ਰਾਮ ॥ 

ਚਲ ਤਚਤ ਤਿਤ ਅਤਨਤ ਤਪਰਅ ਤਿਨੁ ਕਵਨ ਤਿਧੀ ਨ ਧੀਿੀਐ ॥ 

ਖਾਨ ਪਾਨ ਸੀਗਾਰ ਤਿਰਥੇ ਹਤਰ ਕਿੰਤ ਤਿਨੁ ਤਕਉ ਿੀਿੀਐ ॥ 

ਆਸਾ ਤਪਆਸੀ ਰਤੈਨ ਤਦਨੀਅਰੁ ਰਤਹ ਨ ਸਕੀਐ ਇਕੁ ਤਤਲੈ ॥ 

ਨਾਨਕ ੁਪਇਅਿੰਪ ੈਸਿੰਤ ਦਾਸੀ ਤਉ ਪਰਸਾਤਦ ਮੇਰਾ ਤਪਰੁ ਤਮਲ ੈ॥੨॥ 

ਸੇਿ ਏਕ ਤਪਰਉ ਸਿੰਤਗ ਦਰਸੁ ਨ ਪਾਈਐ ਰਾਮ ॥ 

ਅਵਗਨ ਮਤੋਹ ਅਨੇਕ ਕਤ ਮਹਤਲ ਿੁਲਾਈਐ ਰਾਮ ॥ 

ਤਨਰਗੁਤਨ ਤਨਮਾਣੀ ਅਨਾਤਥ ਤਿਨਵੈ ਤਮਲਹੁ ਪਰਿ ਤਕਰਪਾ ਤਨਧ ੇ॥ 

ਿਰਮ ਿੀਤਤ ਖੋਈਐ ਸਹਤਿ ਸਈੋਐ ਪਰਿ ਪਲਕ ਪੇਖਤ ਨਵ ਤਨਧੇ ॥ 

ਤਗਰਤਹ ਲਾਲ ੁਆਵ ੈਮਹਲੁ ਪਾਵ ੈਤਮਤਲ ਸਿੰਤਗ ਮਿੰਗਲੁ ਗਾਈਐ ॥ 

ਨਾਨਕ ੁਪਇਅਿੰਪ ੈਸਿੰਤ ਸਰਣੀ ਮੋਤਹ ਦਰਸ ੁਤਦਖਾਈਐ ॥੩॥ 

ਸਿੰਤਨ ਕੈ ਪਰਸਾਤਦ ਹਤਰ ਹਤਰ ਪਾਇਆ ਰਾਮ ॥ 

ਇਛ ਪੁਿੰਨੀ ਮਤਨ ਸਾਂਤਤ ਤਪਤਤ ਿੁਝਾਇਆ ਰਾਮ ॥ 

ਸਫਲਾ ਸ ੁਤਦਨਸ ਰਣੈ ੇਸੁਹਾਵੀ ਅਨਦ ਮਿੰਗਲ ਰਸੁ ਘਨਾ ॥ 

ਪਰਗਿੇ ਗੁਪਾਲ ਗੋਤਿਿੰਦ ਲਾਲਨ ਕਵਨ ਰਸਨਾ ਗੁਣ ਿਨਾ ॥ 

ਿਰਮ ਲੋਿ ਮੋਹ ਤਿਕਾਰ ਥਾਕ ੇਤਮਤਲ ਸਖੀ ਮਿੰਗਲ ੁਗਾਇਆ ॥ 

ਨਾਨਕ ੁਪਇਅਿੰਪ ੈਸਿੰਤ ਿਿੰਪ ੈਤਿਤਨ ਹਤਰ ਹਤਰ ਸਿੰਿਤੋਗ ਤਮਲਾਇਆ ॥੪॥੨॥ 
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ਪਰਤਤਛ ਤਰਦੈ ਗੁਰ ਅਰਿਨੁ ਕੈ ਹਤਰ ਪੂਰਨ ਿਰਹਤਮ ਤਨਵਾਸੁ ਲੀਅਉ ॥ 
 

ਸਵਈਏ ਮਹਲ ੇਪਿੰਿਵ ੇਕ ੇ੫, ਮਥੁਰਾ (1409-1) 

ਅਿੰਤੁ ਨ ਪਾਵਤ ਦੇਵ ਸਿੈ ਮੁਤਨ ਇਿੰਦਰ ਮਹਾ ਤਸਵ ਿਗੋ ਕਰੀ ॥ 

ਪੁਤਨ ਿੇਦ ਤਿਰਿੰਤਚ ਤਿਚਾਤਰ ਰਤਹਓ ਹਤਰ ਿਾਪ ੁਨ ਛਾਤਡਯਉ ਏਕ ਘਰੀ ॥ 

ਮਥੁਰਾ ਿਨ ਕ ੋਪਰਿੁ ਦੀਨ ਦਯਾਲੁ ਹੈ ਸਿੰਗਤਤ ਤਸਰਤਸਿ ਤਨਹਾਲ ੁਕਰੀ ॥ 

ਰਾਮਦਾਤਸ ਗੁਰੂ ਿਗ ਤਾਰਨ ਕਉ ਗੁਰ ਿੋਤਤ ਅਰਿੁਨ ਮਾਤਹ ਧਰੀ ॥੪॥ 

ਿਗ ਅਉਰੁ ਨ ਯਾਤਹ ਮਹਾ ਤਮ ਮੈ ਅਵਤਾਰੁ ਉਿਾਗਰ ੁਆਤਨ ਕੀਅਉ ॥ 

ਤਤਨ ਕ ੇਦੁਖ ਕੋਤਿਕ ਦਤੂਰ ਗਏ ਮਥੁਰਾ ਤਿਨਹ ਅਿੰਤਮਰਤ ਨਾਮੁ ਪੀਅਉ ॥ 

ਇਹ ਪਧਤਤ ਤੇ ਮਤ ਚੂਕਤਹ ਰ ੇਮਨ ਿੇਦੁ ਤਿਿੇਦੁ ਨ ਿਾਨ ਿੀਅਉ ॥ 

ਪਰਤਤਛ ਤਰਦੈ ਗੁਰ ਅਰਿੁਨ ਕੈ ਹਤਰ ਪੂਰਨ ਿਰਹਤਮ ਤਨਵਾਸ ੁਲੀਅਉ ॥੫॥ 
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ਪਰਤਤਪਾਲ ਪਰਿ ਤਿਪਾਲ ਕਵਨ ਗੁਨ ਗਨੀ ॥ 
 

ਰਾਗੁ ਿੈਰਉ ਮਹਲਾ ੫ ਪਿਤਾਲ ਘਰੁ ੩  (1153-2) 

ਪਰਤਤਪਾਲ ਪਰਿ ਤਿਪਾਲ ਕਵਨ ਗੁਨ ਗਨੀ ॥ 

ਅਤਨਕ ਰਿੰਗ ਿਹੁ ਤਰਿੰਗ ਸਰਿ ਕੋ ਧਨੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਅਤਨਕ ਤਗਆਨ ਅਤਨਕ ਤਧਆਨ ਅਤਨਕ ਿਾਪ ਿਾਪ ਤਾਪ ॥ 

ਅਤਨਕ ਗੁਤਨਤ ਧੁਤਨਤ ਲਤਲਤ ਅਤਨਕ ਧਾਰ ਮੁਨੀ ॥੧॥ 

ਅਤਨਕ ਨਾਦ ਅਤਨਕ ਿਾਿ ਤਨਮਖ ਤਨਮਖ ਅਤਨਕ ਸਵਾਦ ਅਤਨਕ ਦੋਖ ਅਤਨਕ ਰਗੋ ਤਮਿਤਹ ਿਸ ਸੁਨੀ ॥ 

ਨਾਨਕ ਸਵੇ ਅਪਾਰ ਦਵੇ ਤਿਹ ਖਿਹ ਿਰਤ ਪੂਿਾ ਗਵਨ ਿਵਨ ਿਾਤਰ ਕਰਨ ਸਗਲ ਫਲ ਪੁਨੀ 
॥੨॥੧॥੫੭॥੮॥੨੧॥੭॥੫੭॥੯੩॥ 
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ਪਰਥਮ ੇਗਰਿ ਮਾਤਾ ਕ ੈਵਾਸਾ ਊਹਾ ਛੋਤਡ ਧਰਤਨ ਮਤਹ ਆਇਆ ॥ 
 

ਗੂਿਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ਪਿੰਚਪਦਾ ਘਰੁ ੨     (497-10) 

ਪਰਥਮੇ ਗਰਿ ਮਾਤਾ ਕੈ ਵਾਸਾ ਊਹਾ ਛਤੋਡ ਧਰਤਨ ਮਤਹ ਆਇਆ ॥ 

ਤਚਤਰ ਸਾਲ ਸਿੰਦਰ ਿਾਗ ਮਿੰਦਰ ਸਿੰਤਗ ਨ ਕਛਹੂ ਿਾਇਆ ॥੧॥ 

ਅਵਰ ਸਿ ਤਮਤਥਆ ਲੋਿ ਲਿੀ ॥ 

ਗੁਤਰ ਪੂਰ ੈਦੀਓ ਹਤਰ ਨਾਮਾ ਿੀਅ ਕਉ ਏਹਾ ਵਸਤੁ ਫਿੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਇਸਿ ਮੀਤ ਿਿੰਧਪ ਸੁਤ ਿਾਈ ਸਿੰਤਗ ਿਤਨਤਾ ਰਤਚ ਹਤਸਆ ॥ 

ਿਿ ਅਿੰਤੀ ਅਉਸਰੁ ਆਇ ਿਤਨਓ ਹੈ ਉਨਹ ਪੇਖਤ ਹੀ ਕਾਤਲ ਗਰਤਸਆ ॥੨॥ 

ਕਤਰ ਕਤਰ ਅਨਰਥ ਤਿਹਾਝੀ ਸਿੰਪ ੈਸੁਇਨਾ ਰੂਪਾ ਦਾਮਾ ॥ 

ਿਾਿੀ ਕਉ ਓਹੁ ਿਾਿਾ ਤਮਤਲਆ ਹੋਰੁ ਸਗਲ ਿਇਓ ਤਿਰਾਨਾ ॥੩॥ 

ਹੈਵਰ ਗੈਵਰ ਰਥ ਸਿੰਿਾਹੇ ਗਹੁ ਕਤਰ ਕੀਨ ੇਮੇਰੇ ॥ 

ਿਿ ਤੇ ਹੋਈ ਲਾਂਮੀ ਧਾਈ ਚਲਤਹ ਨਾਹੀ ਇਕ ਪੈਰ ੇ॥੪॥ 

ਨਾਮੁ ਧਨ ੁਨਾਮੁ ਸੁਖ ਰਾਿਾ ਨਾਮੁ ਕੁਿਿੰਿ ਸਹਾਈ ॥ 

ਨਾਮੁ ਸਿੰਪਤਤ ਗੁਤਰ ਨਾਨਕ ਕਉ ਦੀਈ ਓਹ ਮਰ ੈਨ ਆਵ ੈਿਾਈ ॥੫॥੧॥੮॥ 
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ਪਰਥਮ ੇਤਮਤਿਆ ਤਨ ਕਾ ਦੂਖ ॥ 
 

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (395-14) 

ਪਰਥਮੇ ਤਮਤਿਆ ਤਨ ਕਾ ਦੂਖ ॥ 

ਮਨ ਸਗਲ ਕਉ ਹੋਆ ਸੂਖੁ ॥ 

ਕਤਰ ਤਕਰਪਾ ਗੁਰ ਦੀਨ ੋਨਾਉ ॥ 

ਿਤਲ ਿਤਲ ਤਤਸ ੁਸਤਤਗੁਰ ਕਉ ਿਾਉ ॥੧॥ 

ਗੁਰੁ ਪੂਰਾ ਪਾਇਓ ਮੇਰੇ ਿਾਈ ॥ 

ਰੋਗ ਸੋਗ ਸਿ ਦੂਖ ਤਿਨਾਸ ੇਸਤਤਗੁਰ ਕੀ ਸਰਣਾਈ ॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਗੁਰ ਕੇ ਚਰਨ ਤਹਰਦੈ ਵਸਾਏ ॥ 

ਮਨ ਤਚਿੰਤਤ ਸਗਲ ੇਫਲ ਪਾਏ ॥ 

ਅਗਤਨ ਿੁਝੀ ਸਿ ਹੋਈ ਸਾਂਤਤ ॥ 

ਕਤਰ ਤਕਰਪਾ ਗੁਤਰ ਕੀਨੀ ਦਾਤਤ ॥੨॥ 

ਤਨਥਾਵ ੇਕਉ ਗੁਤਰ ਦੀਨੋ ਥਾਨ ੁ॥ 

ਤਨਮਾਨ ੇਕਉ ਗੁਤਰ ਕੀਨ ੋਮਾਨੁ ॥ 

ਿਿੰਧਨ ਕਾਤਿ ਸਵੇਕ ਕਤਰ ਰਾਖ ੇ॥ 

ਅਿੰਤਮਰਤ ਿਾਨੀ ਰਸਨਾ ਚਾਖੇ ॥੩॥ 

ਵਡ ੈਿਾਤਗ ਪੂਿ ਗੁਰ ਚਰਨਾ ॥ 

ਸਗਲ ਤਤਆਤਗ ਪਾਈ ਪਰਿ ਸਰਨਾ ॥ 

ਗੁਰੁ ਨਾਨਕ ਿਾ ਕਉ ਿਇਆ ਦਇਆਲਾ ॥ 

ਸੋ ਿਨੁ ਹੋਆ ਸਦਾ ਤਨਹਾਲਾ ॥੪॥੬॥੧੦੦॥ 
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ਪਰਦੇਸੁ ਝਾਤਗ ਸਉਦ ੇਕਉ ਆਇਆ ॥ 
 

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (372-1) 

ਪਰਦੇਸੁ ਝਾਤਗ ਸਉਦੇ ਕਉ ਆਇਆ ॥ 

ਵਸਤੁ ਅਨੂਪ ਸੁਣੀ ਲਾਿਾਇਆ ॥ 

ਗੁਣ ਰਾਤਸ ਿਿੰਤਨਹ ਪਲ ੈਆਨੀ ॥ 

ਦੇਤਖ ਰਤਨ ੁਇਹੁ ਮਨੁ ਲਪਿਾਨੀ ॥੧॥ 

ਸਾਹ ਵਾਪਾਰੀ ਦੁਆਰ ੈਆਏ ॥ 

ਵਖਰੁ ਕਾਢਹੁ ਸਉਦਾ ਕਰਾਏ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਸਾਤਹ ਪਿਾਇਆ ਸਾਹੈ ਪਾਤਸ ॥ 

ਅਮੋਲ ਰਤਨ ਅਮੋਲਾ ਰਾਤਸ ॥ 

ਤਵਸਿੁ ਸੁਿਾਈ ਪਾਇਆ ਮੀਤ ॥ 

ਸਉਦਾ ਤਮਤਲਆ ਤਨਹਚਲ ਚੀਤ ॥੨॥ 

ਿਉ ਨਹੀ ਤਸਕਰ ਪਉਣ ਨ ਪਾਨੀ ॥ 

ਸਹਤਿ ਤਵਹਾਝੀ ਸਹਤਿ ਲ ੈਿਾਨੀ ॥ 

ਸਤ ਕੈ ਖਤਿਐ ਦੁਖੁ ਨਹੀ ਪਾਇਆ ॥ 

ਸਹੀ ਸਲਾਮਤਤ ਘਤਰ ਲੈ ਆਇਆ ॥੩॥ 

ਤਮਤਲਆ ਲਾਹਾ ਿਏ ਅਨਿੰਦ ॥ 

ਧਿੰਨੁ ਸਾਹ ਪੂਰੇ ਿਖਤਸਿੰਦ ॥ 

ਇਹੁ ਸਉਦਾ ਗੁਰਮੁਤਖ ਤਕਨ ੈਤਵਰਲੈ ਪਾਇਆ ॥ 

ਸਹਲੀ ਖੇਪ ਨਾਨਕੁ ਲੈ ਆਇਆ ॥੪॥੬॥ 
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ਪਰਿ ਇਹ ੈਮਨੋਰਥ ੁਮਰੇਾ ॥ 
 

ਦੇਵਗਿੰਧਾਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (533-9) 

ਪਰਿ ਇਹ ੈਮਨੋਰਥੁ ਮੇਰਾ ॥ 

ਤਿਪਾ ਤਨਧਾਨ ਦਇਆਲ ਮੋਤਹ ਦੀਿ ੈਕਤਰ ਸਿੰਤਨ ਕਾ ਚੇਰਾ ॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਪਰਾਤਹਕਾਲ ਲਾਗਉ ਿਨ ਚਰਨੀ ਤਨਸ ਿਾਸੁਰ ਦਰਸੁ ਪਾਵਉ ॥ 

ਤਨੁ ਮਨੁ ਅਰਤਪ ਕਰਉ ਿਨ ਸੇਵਾ ਰਸਨਾ ਹਤਰ ਗੁਨ ਗਾਵਉ ॥੧॥ 

ਸਾਤਸ ਸਾਤਸ ਤਸਮਰਉ ਪਰਿੁ ਅਪੁਨਾ ਸਿੰਤਸਿੰਤਗ ਤਨਤ ਰਹੀਐ ॥ 

ਏਕੁ ਅਧਾਰੁ ਨਾਮੁ ਧਨੁ ਮੋਰਾ ਅਨਦੁ ਨਾਨਕ ਇਹੁ ਲਹੀਐ ॥੨॥੨੬॥ 
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ਪਰਿ ਤਸਉ ਲਾਤਗ ਰਤਹਓ ਮੇਰਾ ਚੀਤ ੁ॥ 
 

ਧਨਾਸਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (682-1) 

ਅਉਖੀ ਘਿੀ ਨ ਦੇਖਣ ਦਈੇ ਅਪਨਾ ਤਿਰਦੁ ਸਮਾਲ ੇ॥ 

ਹਾਥ ਦੇਇ ਰਾਖ ੈਅਪਨ ੇਕਉ ਸਾਤਸ ਸਾਤਸ ਪਰਤਤਪਾਲੇ ॥੧॥ 

ਪਰਿ ਤਸਉ ਲਾਤਗ ਰਤਹਓ ਮੇਰਾ ਚੀਤੁ ॥ 

ਆਤਦ ਅਿੰਤਤ ਪਰਿੁ ਸਦਾ ਸਹਾਈ ਧਿੰਨੁ ਹਮਾਰਾ ਮੀਤ ੁ॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਮਤਨ ਤਿਲਾਸ ਿਏ ਸਾਤਹਿ ਕ ੇਅਚਰਿ ਦੇਤਖ ਿਡਾਈ ॥ 

ਹਤਰ ਤਸਮਤਰ ਤਸਮਤਰ ਆਨਦ ਕਤਰ ਨਾਨਕ ਪਰਤਿ ਪੂਰਨ ਪੈਿ ਰਖਾਈ ॥੨॥੧੫॥੪੬॥ 
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ਪਰਿ ਤਕਰਪਾ ਤੇ ਹਤਰ ਹਤਰ ਤਧਆਵਉ ॥ 
 

ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (101-11) 

ਪਰਿ ਤਕਰਪਾ ਤ ੇਹਤਰ ਹਤਰ ਤਧਆਵਉ ॥ 

ਪਰਿੂ ਦਇਆ ਤੇ ਮਿੰਗਲੁ ਗਾਵਉ ॥ 

ਊਿਤ ਿੈਿਤ ਸੋਵਤ ਿਾਗਤ ਹਤਰ ਤਧਆਈਐ ਸਗਲ ਅਵਰਦਾ ਿੀਉ ॥੧॥ 

ਨਾਮੁ ਅਉਖਧੁ ਮੋ ਕਉ ਸਾਧ ੂਦੀਆ ॥ 

ਤਕਲਤਿਖ ਕਾਿੇ ਤਨਰਮਲੁ ਥੀਆ ॥ 

ਅਨਦੁ ਿਇਆ ਤਨਕਸੀ ਸਿ ਪੀਰਾ ਸਗਲ ਤਿਨਾਸੇ ਦਰਦਾ ਿੀਉ ॥੨॥ 

ਤਿਸ ਕਾ ਅਿੰਗੁ ਕਰੇ ਮੇਰਾ ਤਪਆਰਾ ॥ 

ਸੋ ਮੁਕਤਾ ਸਾਗਰ ਸਿੰਸਾਰਾ ॥ 

ਸਤਤ ਕਰ ੇਤਿਤਨ ਗੁਰ ੂਪਛਾਤਾ ਸੋ ਕਾਹ ੇਕਉ ਡਰਦਾ ਿੀਉ ॥੩॥ 

ਿਿ ਤੇ ਸਾਧ ੂਸਿੰਗਤਤ ਪਾਏ ॥ 

ਗੁਰ ਿੇਿਤ ਹਉ ਗਈ ਿਲਾਏ ॥ 

ਸਾਤਸ ਸਾਤਸ ਹਤਰ ਗਾਵੈ ਨਾਨਕ ੁਸਤਤਗੁਰ ਢਾਤਕ ਲੀਆ ਮੇਰਾ ਪਿਦਾ ਿੀਉ ॥੪॥੧੭॥੨੪॥ 
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ਪਰਿ ਕੀ ਅਗਮ ਅਗਾਤਧ ਕਥਾ ॥ 
 

ਗੂਿਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (498-8) 

ਹੈ ਨਾਹੀ ਕੋਊ ਿੂਝਨਹਾਰੋ ਿਾਨੈ ਕਵਨੁ ਿਤਾ ॥ 

ਤਸਵ ਤਿਰਿੰਤਚ ਅਰ ੁਸਗਲ ਮੋਤਨ ਿਨ ਗਤਹ ਨ ਸਕਾਤਹ ਗਤਾ ॥੧॥ 

ਪਰਿ ਕੀ ਅਗਮ ਅਗਾਤਧ ਕਥਾ ॥ 

ਸੁਨੀਐ ਅਵਰ ਅਵਰ ਤਿਤਧ ਿੁਝੀਐ ਿਕਨ ਕਥਨ ਰਹਤਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਆਪੇ ਿਗਤਾ ਆਤਪ ਸੁਆਮੀ ਆਪਨ ਸਿੰਤਗ ਰਤਾ ॥ 

ਨਾਨਕ ਕੋ ਪਰਿੁ ਪਤੂਰ ਰਤਹਓ ਹੈ ਪੇਤਖਓ ਿਤਰ ਕਤਾ ॥੨॥੨॥੧੧॥ 
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ਪਰਿ ਕੀ ਸਰਤਣ ਸਗਲ ਿੈ ਲਾਥੇ ਦੁਖ ਤਿਨਸੇ ਸੁਖੁ ਪਾਇਆ ॥ 
 

ਸਰੋਤਿ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (615-17) 

ਪਰਿ ਕੀ ਸਰਤਣ ਸਗਲ ਿੈ ਲਾਥ ੇਦੁਖ ਤਿਨਸੇ ਸੁਖ ੁਪਾਇਆ ॥ 

ਦਇਆਲੁ ਹੋਆ ਪਾਰਿਰਹਮੁ ਸਆੁਮੀ ਪੂਰਾ ਸਤਤਗੁਰੁ ਤਧਆਇਆ ॥੧॥ 

ਪਰਿ ਿੀਉ ਤੂ ਮੇਰੋ ਸਾਤਹਿੁ ਦਾਤਾ ॥ 

ਕਤਰ ਤਕਰਪਾ ਪਰਿ ਦੀਨ ਦਇਆਲਾ ਗੁਣ ਗਾਵਉ ਰਿੰਤਗ ਰਾਤਾ ॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਸਤਤਗੁਤਰ ਨਾਮੁ ਤਨਧਾਨ ੁਤਦਰਿਾਇਆ ਤਚਿੰਤਾ ਸਗਲ ਤਿਨਾਸੀ ॥ 

ਕਤਰ ਤਕਰਪਾ ਅਪਨੁ ੋਕਤਰ ਲੀਨਾ ਮਤਨ ਵਤਸਆ ਅਤਿਨਾਸੀ ॥੨॥ 

ਤਾ ਕਉ ਤਿਘਨੁ ਨ ਕੋਊ ਲਾਗੈ ਿੋ ਸਤਤਗੁਤਰ ਅਪੁਨ ੈਰਾਖ ੇ॥ 

ਚਰਨ ਕਮਲ ਿਸ ੇਤਰਦ ਅਿੰਤਤਰ ਅਿੰਤਮਰਤ ਹਤਰ ਰਸੁ ਚਾਖ ੇ॥੩॥ 

ਕਤਰ ਸਵੇਾ ਸੇਵਕ ਪਰਿ ਅਪੁਨੇ ਤਿਤਨ ਮਨ ਕੀ ਇਛ ਪੁਿਾਈ ॥ 

ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਤਾ ਕੈ ਿਤਲਹਾਰ ੈਤਿਤਨ ਪੂਰਨ ਪੈਿ ਰਖਾਈ ॥੪॥੧੪॥੨੫॥ 
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ਪਰਿ ਕੀ ਪਰੀਤਤ ਸਦਾ ਸੁਖੁ ਹੋਇ ॥ 
 

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (391-13) 

ਪਰਿ ਕੀ ਪਰੀਤਤ ਸਦਾ ਸੁਖੁ ਹੋਇ ॥ 

ਪਰਿ ਕੀ ਪਰੀਤਤ ਦੁਖੁ ਲਗੈ ਨ ਕਇੋ ॥ 

ਪਰਿ ਕੀ ਪਰੀਤਤ ਹਉਮੈ ਮਲ ੁਖਇੋ ॥ 

ਪਰਿ ਕੀ ਪਰੀਤਤ ਸਦ ਤਨਰਮਲ ਹੋਇ ॥੧॥ 

ਸੁਨਹੁ ਮੀਤ ਐਸਾ ਪਰੇਮ ਤਪਆਰੁ ॥ 

ਿੀਅ ਪਰਾਨ ਘਿ ਘਿ ਆਧਾਰੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਪਰਿ ਕੀ ਪਰੀਤਤ ਿਏ ਸਗਲ ਤਨਧਾਨ ॥ 

ਪਰਿ ਕੀ ਪਰੀਤਤ ਤਰਦੈ ਤਨਰਮਲ ਨਾਮ ॥ 

ਪਰਿ ਕੀ ਪਰੀਤਤ ਸਦ ਸੋਿਾਵਿੰਤ ॥ 

ਪਰਿ ਕੀ ਪਰੀਤਤ ਸਿ ਤਮਿੀ ਹੈ ਤਚਿੰਤ ॥੨॥ 

ਪਰਿ ਕੀ ਪਰੀਤਤ ਇਹੁ ਿਵਿਲ ੁਤਰ ੈ॥ 

ਪਰਿ ਕੀ ਪਰੀਤਤ ਿਮ ਤ ੇਨਹੀ ਡਰ ੈ॥ 

ਪਰਿ ਕੀ ਪਰੀਤਤ ਸਗਲ ਉਧਾਰੈ ॥ 

ਪਰਿ ਕੀ ਪਰੀਤਤ ਚਲੈ ਸਿੰਗਾਰ ੈ॥੩॥ 

ਆਪਹੁ ਕੋਈ ਤਮਲ ੈਨ ਿੂਲੈ ॥ 

ਤਿਸੁ ਤਿਪਾਲੁ ਤਤਸੁ ਸਾਧਸਿੰਤਗ ਘੂਲੈ ॥ 

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਤੇਰ ੈਕੁਰਿਾਣੁ ॥ 

ਸਿੰਤ ਓਿ ਪਰਿ ਤੇਰਾ ਤਾਣੁ ॥੪॥੩੪॥੮੫॥ 
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ਪਰਿ ਕੀਿੈ ਤਿਪਾ ਤਨਧਾਨ ਹਮ ਹਤਰ ਗਨੁ ਗਾਵਹਗੇ ॥ 
 

ਕਤਲਆਨ ਮਹਲਾ ੪ ॥ (1321-1) 

ਪਰਿ ਕੀਿ ੈਤਿਪਾ ਤਨਧਾਨ ਹਮ ਹਤਰ ਗੁਨ ਗਾਵਹਗੇ ॥ 

ਹਉ ਤੁਮਰੀ ਕਰਉ ਤਨਤ ਆਸ ਪਰਿ ਮੋਤਹ ਕਿ ਗਤਲ ਲਾਵਤਹਗੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਹਮ ਿਾਤਰਕ ਮੁਗਧ ਇਆਨ ਤਪਤਾ ਸਮਝਾਵਤਹਗੇ ॥ 

ਸੁਤੁ ਤਖਨੁ ਤਖਨੁ ਿੂਤਲ ਤਿਗਾਤਰ ਿਗਤ ਤਪਤ ਿਾਵਤਹਗੇ ॥੧॥ 

ਿੋ ਹਤਰ ਸੁਆਮੀ ਤੁਮ ਦੇਹੁ ਸਈੋ ਹਮ ਪਾਵਹਗੇ ॥ 

ਮੋਤਹ ਦੂਿੀ ਨਾਹੀ ਿਉਰ ਤਿਸ ੁਪਤਹ ਹਮ ਿਾਵਹਗੇ ॥੨॥ 

ਿੋ ਹਤਰ ਿਾਵਤਹ ਿਗਤ ਤਤਨਾ ਹਤਰ ਿਾਵਤਹਗੇ ॥ 

ਿੋਤੀ ਿੋਤਤ ਤਮਲਾਇ ਿਤੋਤ ਰਤਲ ਿਾਵਹਗੇ ॥੩॥ 

ਹਤਰ ਆਪ ੇਹੋਇ ਤਿਪਾਲੁ ਆਤਪ ਤਲਵ ਲਾਵਤਹਗੇ ॥ 

ਿਨੁ ਨਾਨਕੁ ਸਰਤਨ ਦੁਆਤਰ ਹਤਰ ਲਾਿ ਰਖਾਵਤਹਗੇ ॥੪॥੬॥ 
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ਪਰਿ ਕੋ ਿਗਤਤ ਿਛਲੁ ਤਿਰਦਾਇਓ ॥ 
 

ਮਲਾਰ ਮਃ ੫ ॥ (1270-1) 

ਪਰਿ ਕੋ ਿਗਤਤ ਿਛਲੁ ਤਿਰਦਾਇਓ ॥ 

ਤਨਿੰਦਕ ਮਾਤਰ ਚਰਨ ਤਲ ਦੀਨ ੇਅਪੁਨੋ ਿਸ ੁਵਰਤਾਇਓ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਿ ੈਿ ੈਕਾਰੁ ਕੀਨੋ ਸਿ ਿਗ ਮਤਹ ਦਇਆ ਿੀਅਨ ਮਤਹ ਪਾਇਓ ॥ 

ਕਿੰਤਿ ਲਾਇ ਅਪਨੁੋ ਦਾਸੁ ਰਾਤਖਓ ਤਾਤੀ ਵਾਉ ਨ ਲਾਇਓ ॥੧॥ 

ਅਿੰਗੀਕਾਰੁ ਕੀਓ ਮੇਰੇ ਸੁਆਮੀ ਿਰਮੁ ਿਉ ਮੇਤਿ ਸੁਖਾਇਓ ॥ 

ਮਹਾ ਅਨਿੰਦ ਕਰਹੁ ਦਾਸ ਹਤਰ ਕੇ ਨਾਨਕ ਤਿਸਵਾਸ ੁਮਤਨ ਆਇਓ ॥੨॥੧੪॥੧੮॥ 
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ਪਰਿ ਕੋ ਿਗਤਤ ਵਛਲੁ ਤਿਰਦਾਇਓ ॥ 
 

ਗੂਿਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (498-11) 

ਮਤਾ ਮਸੂਰਤਤ ਅਵਰ ਤਸਆਨਪ ਿਨ ਕਉ ਕਛ ੂਨ ਆਇਓ ॥ 

ਿਹ ਿਹ ਅਉਸਰੁ ਆਇ ਿਤਨਓ ਹੈ ਤਹਾ ਤਹਾ ਹਤਰ ਤਧਆਇਓ ॥੧॥ 

ਪਰਿ ਕੋ ਿਗਤਤ ਵਛਲ ੁਤਿਰਦਾਇਓ ॥ 

ਕਰੇ ਪਰਤਤਪਾਲ ਿਾਤਰਕ ਕੀ ਤਨਆਈ ਿਨ ਕਉ ਲਾਡ ਲਡਾਇਓ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਿਪ ਤਪ ਸਿੰਿਮ ਕਰਮ ਧਰਮ ਹਤਰ ਕੀਰਤਨੁ ਿਤਨ ਗਾਇਓ ॥ 

ਸਰਤਨ ਪਤਰਓ ਨਾਨਕ ਿਾਕੁਰ ਕੀ ਅਿੈ ਦਾਨ ੁਸੁਖੁ ਪਾਇਓ ॥੨॥੩॥੧੨॥ 
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ਪਰਿ ਿਨਮ ਮਰਨ ਤਨਵਾਤਰ ॥ 
 

ਤਿਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (837-19) 

ਪਰਿ ਿਨਮ ਮਰਨ ਤਨਵਾਤਰ ॥ 

ਹਾਤਰ ਪਤਰਓ ਦੁਆਤਰ ॥ 

ਗਤਹ ਚਰਨ ਸਾਧੂ ਸਿੰਗ ॥ 

ਮਨ ਤਮਸਿ ਹਤਰ ਹਤਰ ਰਿੰਗ ॥ 

ਕਤਰ ਦਇਆ ਲੇਹੁ ਲਤਿ ਲਾਇ ॥ 

ਨਾਨਕਾ ਨਾਮੁ ਤਧਆਇ ॥੧॥ 

ਦੀਨਾ ਨਾਥ ਦਇਆਲ ਮੇਰੇ ਸਆੁਮੀ ਦੀਨਾ ਨਾਥ ਦਇਆਲ ॥ 

ਿਾਚਉ ਸਿੰਤ ਰਵਾਲ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਸਿੰਸਾਰ ੁਤਿਤਖਆ ਕੂਪ ॥ 

ਤਮ ਅਤਗਆਨ ਮੋਹਤ ਘੂਪ ॥ 

ਗਤਹ ਿੁਿਾ ਪਰਿ ਿੀ ਲੇਹੁ ॥ 

ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਅਪਨੁਾ ਦੇਹੁ ॥ 

ਪਰਿ ਤੁਝ ਤਿਨਾ ਨਹੀ ਿਾਉ ॥ 

ਨਾਨਕਾ ਿਤਲ ਿਤਲ ਿਾਉ ॥੨॥ 

ਲੋਤਿ ਮੋਤਹ ਿਾਧੀ ਦੇਹ ॥ 

ਤਿਨੁ ਿਿਨ ਹਵੋਤ ਖੇਹ ॥ 

ਿਮਦੂਤ ਮਹਾ ਿਇਆਨ ॥ 

ਤਚਤ ਗੁਪਤ ਕਰਮਤਹ ਿਾਨ ॥ 

ਤਦਨੁ ਰਤੈਨ ਸਾਤਖ ਸੁਨਾਇ ॥ 

ਨਾਨਕਾ ਹਤਰ ਸਰਨਾਇ ॥੩॥ 

ਿੈ ਿਿੰਿਨਾ ਮੁਰਾਤਰ ॥ 

ਕਤਰ ਦਇਆ ਪਤਤਤ ਉਧਾਤਰ ॥ 

ਮੇਰੇ ਦੋਖ ਗਨੇ ਨ ਿਾਤਹ ॥ 

ਹਤਰ ਤਿਨਾ ਕਤਤਹ ਸਮਾਤਹ ॥ 

ਗਤਹ ਓਿ ਤਚਤਵੀ ਨਾਥ ॥ 

ਨਾਨਕਾ ਦੇ ਰਖ ੁਹਾਥ ॥੪॥ 
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ਪਰਿ ਿੀ ਕੋ ਨਾਮ ੁਿਪਤ ਮਨ ਚੈਨ ॥ 
 

ਧਨਾਸਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (674-5) 

ਪੂਿਾ ਵਰਤ ਤਤਲਕ ਇਸਨਾਨਾ ਪੁਿੰਨ ਦਾਨ ਿਹੁ ਦਨੈ ॥ 

ਕਹੂਿੰ ਨ ਿੀਿ ੈਸਿੰਿਮ ਸੁਆਮੀ ਿੋਲਤਹ ਮੀਿੇ ਿੈਨ ॥੧॥ 

ਪਰਿ ਿੀ ਕ ੋਨਾਮੁ ਿਪਤ ਮਨ ਚੈਨ ॥ 

ਿਹੁ ਪਰਕਾਰ ਖੋਿਤਹ ਸਤਿ ਤਾ ਕਉ ਤਿਖਮੁ ਨ ਿਾਈ ਲਨੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਿਾਪ ਤਾਪ ਿਰਮਨ ਿਸੁਧਾ ਕਤਰ ਉਰਧ ਤਾਪ ਲੈ ਗਨੈ ॥ 

ਇਹ ਤਿਤਧ ਨਹ ਪਤੀਆਨੋ ਿਾਕੁਰ ਿੋਗ ਿੁਗਤਤ ਕਤਰ ਿਨੈ ॥੨॥ 

ਅਿੰਤਮਰਤ ਨਾਮੁ ਤਨਰਮੋਲਕੁ ਹਤਰ ਿਸੁ ਤਤਤਨ ਪਾਇਓ ਤਿਸ ੁਤਕਰਪੈਨ ॥ 

ਸਾਧਸਿੰਤਗ ਰਿੰਤਗ ਪਰਿ ਿੇਿੇ ਨਾਨਕ ਸੁਤਖ ਿਨ ਰਨੈ ॥੩॥੧੩॥ 
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ਪਰਿ ਿੀ ਤੂ ਮਰੇੇ ਪਰਾਨ ਅਧਾਰੈ ॥ 
 

ਤਿਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (820-10) 

ਪਰਿ ਿੀ ਤ ੂਮੇਰ ੇਪਰਾਨ ਅਧਾਰੈ ॥ 

ਨਮਸਕਾਰ ਡਿੰਡਉਤਤ ਿਿੰਦਨਾ ਅਤਨਕ ਿਾਰ ਿਾਉ ਿਾਰ ੈ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਊਿਤ ਿੈਿਤ ਸੋਵਤ ਿਾਗਤ ਇਹੁ ਮਨੁ ਤੁਝਤਹ ਤਚਤਾਰ ੈ॥ 

ਸੂਖ ਦੂਖ ਇਸੁ ਮਨ ਕੀ ਤਿਰਥਾ ਤੁਝ ਹੀ ਆਗੈ ਸਾਰ ੈ॥੧॥ 

ਤੂ ਮੇਰੀ ਓਿ ਿਲ ਿੁਤਧ ਧਨੁ ਤਮੁ ਹੀ ਤੁਮਤਹ ਮੇਰ ੈਪਰਵਾਰ ੈ॥ 

ਿੋ ਤੁਮ ਕਰਹੁ ਸੋਈ ਿਲ ਹਮਰ ੈਪਤੇਖ ਨਾਨਕ ਸੁਖ ਚਰਨਾਰ ੈ॥੨॥੨॥੮੨॥ 
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ਪਰਿ ਿੀ ਤੂ ਮਰੇੋ ਸੁਖਦਾਤਾ ॥ 
 

ਸਰੋਤਿ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (626-7) 

ਗੁਰ ਕਾ ਸਿਦੁ ਰਖਵਾਰ ੇ॥ 

ਚਉਕੀ ਚਉਤਗਰਦ ਹਮਾਰ ੇ॥ 

ਰਾਮ ਨਾਤਮ ਮਨ ੁਲਾਗਾ ॥ 

ਿਮੁ ਲਿਾਇ ਕਤਰ ਿਾਗਾ ॥੧॥ 

ਪਰਿ ਿੀ ਤ ੂਮੇਰ ੋਸੁਖਦਾਤਾ ॥ 

ਿਿੰਧਨ ਕਾਤਿ ਕਰੇ ਮਨੁ ਤਨਰਮਲੁ ਪੂਰਨ ਪੁਰਖੁ ਤਿਧਾਤਾ ॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਨਾਨਕ ਪਰਿੁ ਅਤਿਨਾਸੀ ॥ 

ਤਾ ਕੀ ਸੇਵ ਨ ਤਿਰਥੀ ਿਾਸੀ ॥ 

ਅਨਦ ਕਰਤਹ ਤੇਰ ੇਦਾਸਾ ॥ 

ਿਤਪ ਪੂਰਨ ਹੋਈ ਆਸਾ ॥੨॥੪॥੬੮॥ 
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ਪਰਿ ਿੀ ਤਮਲੁ ਮੇਰੇ ਪਰਾਨ ॥ 
 

ਿਡੋੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (716-9) 

ਪਰਿ ਿੀ ਤਮਲ ੁਮੇਰ ੇਪਰਾਨ ॥ 

ਤਿਸਰੁ ਨਹੀ ਤਨਮਖ ਹੀਅਰ ੇਤ ੇਅਪਨੇ ਿਗਤ ਕਉ ਪੂਰਨ ਦਾਨ ॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਖੋਵਹੁ ਿਰਮੁ ਰਾਖੁ ਮੇਰ ੇਪਰੀਤਮ ਅਿੰਤਰਿਾਮੀ ਸੁਘਿ ਸੁਿਾਨ ॥ 

ਕੋਤਿ ਰਾਿ ਨਾਮ ਧਨ ੁਮੇਰ ੈਅਿੰਤਮਰਤ ਤਦਰਸਤਿ ਧਾਰਹੁ ਪਰਿ ਮਾਨ ॥੧॥ 

ਆਿ ਪਹਰ ਰਸਨਾ ਗੁਨ ਗਾਵ ੈਿਸੁ ਪਤੂਰ ਅਘਾਵਤਹ ਸਮਰਥ ਕਾਨ ॥ 

ਤੇਰੀ ਸਰਤਣ ਿੀਅਨ ਕੇ ਦਾਤੇ ਸਦਾ ਸਦਾ ਨਾਨਕ ਕੁਰਿਾਨ ॥੨॥੩॥੨੨॥ 
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ਪਰਿ ਿੀ ਮੋਤਹ ਕਵਨ ੁਅਨਾਥੁ ਤਿਚਾਰਾ ॥ 
 

ਸਾਰਗ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (1220-3) 

ਪਰਿ ਿੀ ਮੋਤਹ ਕਵਨੁ ਅਨਾਥੁ ਤਿਚਾਰਾ ॥ 

ਕਵਨ ਮੂਲ ਤ ੇਮਾਨੁਖੁ ਕਤਰਆ ਇਹੁ ਪਰਤਾਪੁ ਤੁਹਾਰਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਿੀਅ ਪਰਾਣ ਸਰਿ ਕੇ ਦਾਤੇ ਗੁਣ ਕਹੇ ਨ ਿਾਤਹ ਅਪਾਰਾ ॥ 

ਸਿ ਕੇ ਪਰੀਤਮ ਸਰਿ ਪਰਤਤਪਾਲਕ ਸਰਿ ਘਿਾਂ ਆਧਾਰਾ ॥੧॥ 

ਕੋਇ ਨ ਿਾਣ ੈਤੁਮਰੀ ਗਤਤ ਤਮਤਤ ਆਪਤਹ ਏਕ ਪਸਾਰਾ ॥ 

ਸਾਧ ਨਾਵ ਿੈਿਾਵਹੁ ਨਾਨਕ ਿਵ ਸਾਗਰੁ ਪਾਤਰ ਉਤਾਰਾ ॥੨॥੫੮॥੮੧॥ 
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ਪਰਿ ਿੀਉ ਖਸਮਾਨਾ ਕਤਰ ਤਪਆਰੇ ॥ 
 

ਸਰੋਤਿ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (631-3) 

ਸੁਨਹੁ ਤਿਨਿੰਤੀ ਿਾਕੁਰ ਮੇਰ ੇਿੀਅ ਿਿੰਤ ਤੇਰੇ ਧਾਰੇ ॥ 

ਰਾਖੁ ਪੈਿ ਨਾਮ ਅਪੁਨੇ ਕੀ ਕਰਨ ਕਰਾਵਨਹਾਰੇ ॥੧॥ 

ਪਰਿ ਿੀਉ ਖਸਮਾਨਾ ਕਤਰ ਤਪਆਰੇ ॥ 

ਿੁਰੇ ਿਲੇ ਹਮ ਥਾਰੇ ॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਸੁਣੀ ਪੁਕਾਰ ਸਮਰਥ ਸੁਆਮੀ ਿਿੰਧਨ ਕਾਤਿ ਸਵਾਰ ੇ॥ 

ਪਤਹਤਰ ਤਸਰਪਾਉ ਸੇਵਕ ਿਨ ਮੇਲ ੇਨਾਨਕ ਪਰਗਿ ਪਹਾਰ ੇ॥੨॥੨੯॥੯੩॥ 
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ਪਰਿ ਿੀਉ ਤੂ ਮੇਰੋ ਸਾਤਹਿੁ ਦਾਤਾ ॥ 
 

ਸਰੋਤਿ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (615-17) 

ਪਰਿ ਕੀ ਸਰਤਣ ਸਗਲ ਿੈ ਲਾਥ ੇਦੁਖ ਤਿਨਸੇ ਸੁਖ ੁਪਾਇਆ ॥ 

ਦਇਆਲੁ ਹੋਆ ਪਾਰਿਰਹਮੁ ਸਆੁਮੀ ਪੂਰਾ ਸਤਤਗੁਰੁ ਤਧਆਇਆ ॥੧॥ 

ਪਰਿ ਿੀਉ ਤੂ ਮੇਰੋ ਸਾਤਹਿੁ ਦਾਤਾ ॥ 

ਕਤਰ ਤਕਰਪਾ ਪਰਿ ਦੀਨ ਦਇਆਲਾ ਗੁਣ ਗਾਵਉ ਰਿੰਤਗ ਰਾਤਾ ॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਸਤਤਗੁਤਰ ਨਾਮੁ ਤਨਧਾਨ ੁਤਦਰਿਾਇਆ ਤਚਿੰਤਾ ਸਗਲ ਤਿਨਾਸੀ ॥ 

ਕਤਰ ਤਕਰਪਾ ਅਪਨੁ ੋਕਤਰ ਲੀਨਾ ਮਤਨ ਵਤਸਆ ਅਤਿਨਾਸੀ ॥੨॥ 

ਤਾ ਕਉ ਤਿਘਨੁ ਨ ਕੋਊ ਲਾਗੈ ਿੋ ਸਤਤਗੁਤਰ ਅਪੁਨ ੈਰਾਖ ੇ॥ 

ਚਰਨ ਕਮਲ ਿਸ ੇਤਰਦ ਅਿੰਤਤਰ ਅਿੰਤਮਰਤ ਹਤਰ ਰਸੁ ਚਾਖ ੇ॥੩॥ 

ਕਤਰ ਸਵੇਾ ਸੇਵਕ ਪਰਿ ਅਪੁਨੇ ਤਿਤਨ ਮਨ ਕੀ ਇਛ ਪੁਿਾਈ ॥ 

ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਤਾ ਕੈ ਿਤਲਹਾਰ ੈਤਿਤਨ ਪੂਰਨ ਪੈਿ ਰਖਾਈ ॥੪॥੧੪॥੨੫॥ 
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ਪਰਿ ਤੂ ਿਾਕਰੁੁ ਸਰਿ ਪਰਤਤਪਾਲਕੁ ਮੋਤਹ ਕਲਤਰ ਸਤਹਤ ਸਤਿ ਗੋਲਾ ॥ 
 

ਸਾਰਗ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (1211-9) 

ਮੇਰ ੈਮਤਨ ਤਮਸਿ ਲਗੇ ਤਪਰਅ ਿੋਲਾ ॥ 

ਗੁਤਰ ਿਾਹ ਪਕਤਰ ਪਰਿ ਸੇਵਾ ਲਾਏ ਸਦ ਦਇਆਲੁ ਹਤਰ ਢੋਲਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਪਰਿ ਤੂ ਿਾਕੁਰੁ ਸਰਿ ਪਰਤਤਪਾਲਕੁ ਮੋਤਹ ਕਲਤਰ ਸਤਹਤ ਸਤਿ ਗੋਲਾ ॥ 

ਮਾਣੁ ਤਾਣ ੁਸਿੁ ਤੂਹੈ ਤੂਹ ੈਇਕ ੁਨਾਮੁ ਤੇਰਾ ਮ ੈਓਲਹਾ ॥੧॥ 

ਿੇ ਤਖਤਤ ਿੈਸਾਲਤਹ ਤਉ ਦਾਸ ਤੁਮਹਾਰ ੇਘਾਸ ੁਿਢਾਵਤਹ ਕੇਤਕ ਿੋਲਾ ॥ 

ਿਨ ਨਾਨਕ ਕ ੇਪਰਿ ਪੁਰਖ ਤਿਧਾਤੇ ਮੇਰੇ ਿਾਕੁਰ ਅਗਹ ਅਤਲੋਾ ॥੨॥੧੩॥੩੬॥ 
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ਪਰਿ ਤੇਰੇ ਪਗ ਕੀ ਧੂਤਰ ॥ 
 

ਿਡੋੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (716-13) 

ਪਰਿ ਤੇਰੇ ਪਗ ਕੀ ਧਤੂਰ ॥ 

ਦੀਨ ਦਇਆਲ ਪਰੀਤਮ ਮਨਮੋਹਨ ਕਤਰ ਤਕਰਪਾ ਮੇਰੀ ਲੋਚਾ ਪੂਤਰ ॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਦਹ ਤਦਸ ਰਤਵ ਰਤਹਆ ਿਸ ੁਤੁਮਰਾ ਅਿੰਤਰਿਾਮੀ ਸਦਾ ਹਿੂਤਰ ॥ 

ਿੋ ਤੁਮਰਾ ਿਸੁ ਗਾਵਤਹ ਕਰਤੇ ਸੇ ਿਨ ਕਿਹੁ ਨ ਮਰਤੇ ਝਤੂਰ ॥੧॥ 

ਧਿੰਧ ਿਿੰਧ ਤਿਨਸ ੇਮਾਇਆ ਕੇ ਸਾਧੂ ਸਿੰਗਤਤ ਤਮਿੇ ਤਿਸੂਰ ॥ 

ਸੁਖ ਸਿੰਪਤਤ ਿਗੋ ਇਸੁ ਿੀਅ ਕੇ ਤਿਨ ੁਹਤਰ ਨਾਨਕ ਿਾਨ ੇਕੂਰ ॥੨॥੪॥੨੩॥ 
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ਪਰਿ ਨਾਨਕ ਨਾਨਕ ਨਾਨਕ ਮਈ ॥ 
 

ਿੈਰਉ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (1157-3) 

ਸਤਤਗੁਤਰ ਮੋ ਕਉ ਕੀਨ ੋਦਾਨ ੁ॥ 
ਅਮੋਲ ਰਤਨੁ ਹਤਰ ਦੀਨ ੋਨਾਮੁ ॥ 
ਸਹਿ ਤਿਨੋਦ ਚੋਿ ਆਨਿੰਤਾ ॥ 
ਨਾਨਕ ਕਉ ਪਰਿੁ ਤਮਤਲਓ ਅਤਚਿੰਤਾ ॥੧॥ 
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਕੀਰਤਤ ਹਤਰ ਸਾਚੀ ॥ 
ਿਹੁਤਰ ਿਹੁਤਰ ਤਤਸੁ ਸਿੰਤਗ ਮਨ ੁਰਾਚੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
ਅਤਚਿੰਤ ਹਮਾਰ ੈਿੋਿਨ ਿਾਉ ॥ 
ਅਤਚਿੰਤ ਹਮਾਰ ੈਲੀਚੈ ਨਾਉ ॥ 
ਅਤਚਿੰਤ ਹਮਾਰ ੈਸਿਤਦ ਉਧਾਰ ॥ 
ਅਤਚਿੰਤ ਹਮਾਰ ੈਿਰ ੇਿਿੰਡਾਰ ॥੨॥ 
ਅਤਚਿੰਤ ਹਮਾਰ ੈਕਾਰਿ ਪੂਰੇ ॥ 
ਅਤਚਿੰਤ ਹਮਾਰ ੈਲਥ ੇਤਵਸੂਰ ੇ॥ 
ਅਤਚਿੰਤ ਹਮਾਰ ੈਿੈਰੀ ਮੀਤਾ ॥ 
ਅਤਚਿੰਤੋ ਹੀ ਇਹ ੁਮਨ ੁਵਤਸ ਕੀਤਾ ॥੩॥ 
ਅਤਚਿੰਤ ਪਰਿ ੂਹਮ ਕੀਆ ਤਦਲਾਸਾ ॥ 
ਅਤਚਿੰਤ ਹਮਾਰੀ ਪੂਰਨ ਆਸਾ ॥ 
ਅਤਚਿੰਤ ਹਮਹਾ ਕਉ ਸਗਲ ਤਸਧਾਂਤੁ ॥ 
ਅਤਚਿੰਤੁ ਹਮ ਕਉ ਗੁਤਰ ਦੀਨੋ ਮਿੰਤੁ ॥੪॥ 
ਅਤਚਿੰਤ ਹਮਾਰ ੇਤਿਨਸੇ ਿੈਰ ॥ 
ਅਤਚਿੰਤ ਹਮਾਰ ੇਤਮਿੇ ਅਿੰਧੇਰ ॥ 
ਅਤਚਿੰਤੋ ਹੀ ਮਤਨ ਕੀਰਤਨ ੁਮੀਿਾ ॥ 
ਅਤਚਿੰਤੋ ਹੀ ਪਰਿੁ ਘਤਿ ਘਤਿ ਡੀਿਾ ॥੫॥ 
ਅਤਚਿੰਤ ਤਮਤਿਓ ਹੈ ਸਗਲੋ ਿਰਮਾ ॥ 
ਅਤਚਿੰਤ ਵਤਸਓ ਮਤਨ ਸੁਖ ਤਿਸਰਾਮਾ ॥ 
ਅਤਚਿੰਤ ਹਮਾਰ ੈਅਨਹਤ ਵਾਿ ੈ॥ 
ਅਤਚਿੰਤ ਹਮਾਰ ੈਗੋਤਿਿੰਦ ੁਗਾਿ ੈ॥੬॥ 
ਅਤਚਿੰਤ ਹਮਾਰ ੈਮਨੁ ਪਤੀਆਨਾ ॥ 
ਤਨਹਚਲ ਧਨੀ ਅਤਚਿੰਤ ੁਪਛਾਨਾ ॥ 
ਅਤਚਿੰਤੋ ਉਪਤਿਓ ਸਗਲ ਤਿਿੇਕਾ ॥ 
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ਅਤਚਿੰਤ ਚਰੀ ਹਤਥ ਹਤਰ ਹਤਰ ਿੇਕਾ ॥੭॥ 
ਅਤਚਿੰਤ ਪਰਿ ੂਧੁਤਰ ਤਲਤਖਆ ਲਖੇੁ ॥ 
ਅਤਚਿੰਤ ਤਮਤਲਓ ਪਰਿ ੁਿਾਕੁਰੁ ਏਕੁ ॥ 
ਤਚਿੰਤ ਅਤਚਿੰਤਾ ਸਗਲੀ ਗਈ ॥ 
ਪਰਿ ਨਾਨਕ ਨਾਨਕ ਨਾਨਕ ਮਈ ॥੮॥੩॥੬॥ 
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ਪਰਿ ਤਮਲਿੇ ਕਉ ਪਰੀਤਤ ਮਤਨ ਲਾਗੀ ॥ 
 

ਗਉਿੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (204-5) 

ਪਰਿ ਤਮਲਿੇ ਕਉ ਪਰੀਤਤ ਮਤਨ ਲਾਗੀ ॥ 

ਪਾਇ ਲਗਉ ਮੋਤਹ ਕਰਉ ਿਨੇਤੀ ਕੋਊ ਸਿੰਤ ੁਤਮਲ ੈਿਡਿਾਗੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਮਨੁ ਅਰਪਉ ਧਨ ੁਰਾਖਉ ਆਗੈ ਮਨ ਕੀ ਮਤਤ ਮੋਤਹ ਸਗਲ ਤਤਆਗੀ ॥ 

ਿੋ ਪਰਿ ਕੀ ਹਤਰ ਕਥਾ ਸਨੁਾਵੈ ਅਨਤਦਨ ੁਤਫਰਉ ਤਤਸ ੁਤਪਛੈ ਤਵਰਾਗੀ ॥੧॥ 

ਪੂਰਿ ਕਰਮ ਅਿੰਕੁਰ ਿਿ ਪਰਗਿੇ ਿੇਤਿਓ ਪੁਰਖੁ ਰਤਸਕ ਿੈਰਾਗੀ ॥ 

ਤਮਤਿਓ ਅਿੰਧੇਰ ੁਤਮਲਤ ਹਤਰ ਨਾਨਕ ਿਨਮ ਿਨਮ ਕੀ ਸੋਈ ਿਾਗੀ ॥੨॥੨॥੧੧੯॥ 
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ਪਰਿ ਤਮਲਿੇ ਕੀ ਚਾਹ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
 

ਮਲਾਰ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (1272-2) 

ਮਨੁ ਘਨ ੈਿਰਮੈ ਿਨ ੈ॥ 

ਉਮਤਕ ਤਰਤਸ ਚਾਲ ੈ॥ 

ਪਰਿ ਤਮਲਿੇ ਕੀ ਚਾਹ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਤਰੈ ਗਨੁ ਮਾਈ ਮੋਤਹ ਆਈ ਕਹਿੰਉ ਿੇਦਨ ਕਾਤਹ ॥੧॥ 

ਆਨ ਉਪਾਵ ਸਗਰ ਕੀਏ ਨਤਹ ਦੂਖ ਸਾਕਤਹ ਲਾਤਹ ॥ 

ਿਿੁ ਸਰਤਨ ਸਾਧੂ ਨਾਨਕਾ ਤਮਲੁ ਗੁਨ ਗੋਤਿਿੰਦਤਹ ਗਾਤਹ ॥੨॥੨॥੨੪॥ 
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ਪਰਿ ਮਰੇੇ ਓਇ ਿਰੈਾਗੀ ਤਤਆਗੀ ॥ 
 

ਰਾਗੁ ਮਲਾਰ ਮਹਲਾ ੫ ਦੁਪਦੇ ਘਰ ੁ੧  (1267-10) 

ਪਰਿ ਮੇਰੇ ਓਇ ਿੈਰਾਗੀ ਤਤਆਗੀ ॥ 

ਹਉ ਇਕੁ ਤਖਨੁ ਤਤਸੁ ਤਿਨੁ ਰਤਹ ਨ ਸਕਉ ਪਰੀਤਤ ਹਮਾਰੀ ਲਾਗੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਉਨ ਕੈ ਸਿੰਤਗ ਮੋਤਹ ਪਰਿੁ ਤਚਤਤ ਆਵੈ ਸਿੰਤ ਪਰਸਾਤਦ ਮੋਤਹ ਿਾਗੀ ॥ 

ਸੁਤਨ ਉਪਦੇਸ ੁਿਏ ਮਨ ਤਨਰਮਲ ਗੁਨ ਗਾਏ ਰਿੰਤਗ ਰਾਂਗੀ ॥੧॥ 

ਇਹੁ ਮਨ ੁਦੇਇ ਕੀਏ ਸਿੰਤ ਮੀਤਾ ਤਿਪਾਲ ਿਏ ਿਡਿਾਗੀ  ॥ 

ਮਹਾ ਸੁਖੁ ਪਾਇਆ ਿਰਤਨ ਨ ਸਾਕਉ ਰੇਨ ੁਨਾਨਕ ਿਨ ਪਾਗੀ ॥੨॥੧॥੫॥ 
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ਪਰਿ ਮਰੇੇ ਪਰੀਤਮ ਪਰਾਨ ਤਪਆਰੇ ॥ 
 

ਮਲਾਰ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (1268-7) 

ਪਰਿ ਮੇਰੇ ਪਰੀਤਮ ਪਰਾਨ ਤਪਆਰੇ ॥ 

ਪਰੇਮ ਿਗਤਤ ਅਪਨੋ ਨਾਮੁ ਦੀਿੈ ਦਇਆਲ ਅਨੁਗਰਹੁ ਧਾਰੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਤਸਮਰਉ ਚਰਨ ਤੁਹਾਰ ੇਪਰੀਤਮ ਤਰਦੈ ਤੁਹਾਰੀ ਆਸਾ ॥ 

ਸਿੰਤ ਿਨਾ ਪਤਹ ਕਰਉ ਿਨੇਤੀ ਮਤਨ ਦਰਸਨ ਕੀ ਤਪਆਸਾ ॥੧॥ 

ਤਿਛੁਰਤ ਮਰਨੁ ਿੀਵਨੁ ਹਤਰ ਤਮਲਤੇ ਿਨ ਕਉ ਦਰਸਨ ੁਦੀਿੈ ॥ 

ਨਾਮ ਅਧਾਰੁ ਿੀਵਨ ਧਨੁ ਨਾਨਕ ਪਰਿ ਮੇਰੇ ਤਕਰਪਾ ਕੀਿ ੈ॥੨॥੫॥੯॥ 
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ਪਰਤਿ ਸਗਲ ੇਥਾਨ ਵਸਾਏ ॥ 
 

ਸਰੋਤਿ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (630-2) 

ਨਾਤਲ ਨਰਾਇਣੁ ਮੇਰ ੈ॥ 

ਿਮਦੂਤੁ ਨ ਆਵੈ ਨੇਰ ੈ॥ 

ਕਿੰਤਿ ਲਾਇ ਪਰਿ ਰਾਖੈ ॥ 

ਸਤਤਗੁਰ ਕੀ ਸਚੁ ਸਾਖੈ ॥੧॥ 

ਗੁਤਰ ਪੂਰ ੈਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ॥ 

ਦੁਸਮਨ ਮਾਤਰ ਤਵਡਾਰੇ ਸਗਲੇ ਦਾਸ ਕਉ ਸੁਮਤਤ ਦੀਤੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਪਰਤਿ ਸਗਲੇ ਥਾਨ ਵਸਾਏ ॥ 

ਸੁਤਖ ਸਾਂਤਦ ਤਫਤਰ ਆਏ ॥ 

ਨਾਨਕ ਪਰਿ ਸਰਣਾਏ ॥ 

ਤਿਤਨ ਸਗਲੇ ਰਗੋ ਤਮਿਾਏ ॥੨॥੨੪॥੮੮॥ 
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ਪਰਿ ੁਹੋਇ ਤਿਪਾਲੁ ਤ ਇਹੁ ਮਨੁ ਲਾਈ ॥ 
 

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (375-8) 

ਪਰਿੁ ਹੋਇ ਤਿਪਾਲ ੁਤ ਇਹ ੁਮਨੁ ਲਾਈ ॥ 

ਸਤਤਗੁਰੁ ਸਤੇਵ ਸਿੈ ਫਲ ਪਾਈ ॥੧॥ 

ਮਨ ਤਕਉ ਿੈਰਾਗੁ ਕਰਤਹਗਾ ਸਤਤਗੁਰੁ ਮੇਰਾ ਪੂਰਾ ॥ 

ਮਨਸਾ ਕਾ ਦਾਤਾ ਸਿ ਸੁਖ ਤਨਧਾਨੁ ਅਿੰਤਮਰਤ ਸਤਰ ਸਦ ਹੀ ਿਰਪੂਰਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਚਰਣ ਕਮਲ ਤਰਦ ਅਿੰਤਤਰ ਧਾਰੇ ॥ 

ਪਰਗਿੀ ਿੋਤਤ ਤਮਲੇ ਰਾਮ ਤਪਆਰੇ ॥੨॥ 

ਪਿੰਚ ਸਖੀ ਤਮਤਲ ਮਿੰਗਲ ੁਗਾਇਆ ॥ 

ਅਨਹਦ ਿਾਣੀ ਨਾਦ ੁਵਿਾਇਆ ॥੩॥ 

ਗੁਰੁ ਨਾਨਕ ੁਤੁਿਾ ਤਮਤਲਆ ਹਤਰ ਰਾਇ ॥ 

ਸੁਤਖ ਰਤੈਣ ਤਵਹਾਣੀ ਸਹਤਿ ਸਿੁਾਇ ॥੪॥੧੭॥ 
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ਪਰਿ ੁਤਿਪਾਲ ੁਤਕਰਪਾ ਕਰ ੈ॥ 
 

ਗਉਿੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (211-1) 

ਿੀਅਰੇ ਓਲਹਾ ਨਾਮ ਕਾ ॥ 

ਅਵਰੁ ਤਿ ਕਰਨ ਕਰਾਵਨ ੋਤਤਨ ਮਤਹ ਿਉ ਹੈ ਿਾਮ ਕਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਅਵਰ ਿਤਤਨ ਨਹੀ ਪਾਈਐ ॥ 

ਵਡ ੈਿਾਤਗ ਹਤਰ ਤਧਆਈਐ ॥੧॥ 

ਲਾਖ ਤਹਕਮਤੀ ਿਾਨੀਐ ॥ 

ਆਗੈ ਤਤਲੁ ਨਹੀ ਮਾਨੀਐ ॥੨॥ 

ਅਹਿੰਿੁਤਧ ਕਰਮ ਕਮਾਵਨ ੇ॥ 

ਤਗਰਹ ਿਾਲ ੂਨੀਤਰ ਿਹਾਵਨੇ ॥੩॥ 

ਪਰਿੁ ਤਿਪਾਲੁ ਤਕਰਪਾ ਕਰ ੈ॥ 

ਨਾਮੁ ਨਾਨਕ ਸਾਧੂ ਸਿੰਤਗ ਤਮਲੈ ॥੪॥੪॥੧੪੨॥ 
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ਪਰਿ ੁਪਾਇਆ ਸੁਖਦਾਈਆ ਤਮਤਲਆ ਸੁਖ ਿਾਇ ॥ 
 

ਤਿਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (808-14) 

ਲਾਲ ਰਿੰਗੁ ਤਤਸ ਕਉ ਲਗਾ ਤਿਸ ਕੇ ਵਡਿਾਗਾ ॥ 

ਮੈਲਾ ਕਦ ੇਨ ਹੋਵਈ ਨਹ ਲਾਗ ੈਦਾਗਾ ॥੧॥ 

ਪਰਿੁ ਪਾਇਆ ਸੁਖਦਾਈਆ ਤਮਤਲਆ ਸੁਖ ਿਾਇ ॥ 

ਸਹਤਿ ਸਮਾਨਾ ਿੀਤਰ ੇਛੋਤਡਆ ਨਹ ਿਾਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਿਰਾ ਮਰਾ ਨਹ ਤਵਆਪਈ ਤਫਤਰ ਦੂਖੁ ਨ ਪਾਇਆ ॥ 

ਪੀ ਅਿੰਤਮਰਤ ੁਆਘਾਤਨਆ ਗੁਤਰ ਅਮਰੁ ਕਰਾਇਆ ॥੨॥ 

ਸੋ ਿਾਨੈ ਤਿਤਨ ਚਾਤਖਆ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਅਮੋਲਾ ॥ 

ਕੀਮਤਤ ਕਹੀ ਨ ਿਾਈਐ ਤਕਆ ਕਤਹ ਮੁਤਖ ਿਲੋਾ ॥੩॥ 

ਸਫਲ ਦਰਸੁ ਤੇਰਾ ਪਾਰਿਰਹਮ ਗੁਣ ਤਨਤਧ ਤੇਰੀ ਿਾਣੀ ॥ 

ਪਾਵਉ ਧੂਤਰ ਤੇਰ ੇਦਾਸ ਕੀ ਨਾਨਕ ਕੁਰਿਾਣੀ ॥੪॥੩॥੩੩॥ 
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ਪਰਿ ੁਮਰੇੋ ਇਤ ਉਤ ਸਦਾ ਸਹਾਈ ॥ 
 

ਸਾਰਗ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (1213-17) 

ਪਰਿੁ ਮੇਰੋ ਇਤ ਉਤ ਸਦਾ ਸਹਾਈ ॥ 

ਮਨਮੋਹਨ ੁਮੇਰੇ ਿੀਅ ਕੋ ਤਪਆਰੋ ਕਵਨ ਕਹਾ ਗੁਨ ਗਾਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਖੇਤਲ ਤਖਲਾਇ ਲਾਡ ਲਾਡਾਵ ੈਸਦਾ ਸਦਾ ਅਨਦਾਈ ॥ 

ਪਰਤਤਪਾਲ ੈਿਾਤਰਕ ਕੀ ਤਨਆਈ ਿਸੈੇ ਮਾਤ ਤਪਤਾਈ ॥੧॥ 

ਤਤਸੁ ਤਿਨੁ ਤਨਮਖ ਨਹੀ ਰਤਹ ਸਕੀਐ ਤਿਸਤਰ ਨ ਕਿਹੂ ਿਾਈ ॥ 

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਤਮਤਲ ਸਿੰਤਸਿੰਗਤਤ ਤੇ ਮਗਨ ਿਏ ਤਲਵ ਲਾਈ ॥੨॥੨੫॥੪੮॥ 
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ਪਰਮੇਸਤਰ ਤਦਤਾ ਿਿੰਨਾ ॥ 
 

ਸਰੋਤਿ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (627-19) 

ਪਰਮੇਸਤਰ ਤਦਤਾ ਿਿੰਨਾ ॥ 

ਦੁਖ ਰੋਗ ਕਾ ਡੇਰਾ ਿਿੰਨਾ ॥ 

ਅਨਦ ਕਰਤਹ ਨਰ ਨਾਰੀ ॥ 

ਹਤਰ ਹਤਰ ਪਰਤਿ ਤਕਰਪਾ ਧਾਰੀ ॥੧॥ 

ਸਿੰਤਹੁ ਸੁਖ ੁਹੋਆ ਸਿ ਥਾਈ ॥ 

ਪਾਰਿਰਹਮੁ ਪੂਰਨ ਪਰਮੇਸਰੁ ਰਤਵ ਰਤਹਆ ਸਿਨੀ ਿਾਈ ॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਧੁਰ ਕੀ ਿਾਣੀ ਆਈ ॥ 

ਤਤਤਨ ਸਗਲੀ ਤਚਿੰਤ ਤਮਿਾਈ ॥ 

ਦਇਆਲ ਪੁਰਖ ਤਮਹਰਵਾਨਾ ॥ 

ਹਤਰ ਨਾਨਕ ਸਾਚੁ ਵਖਾਨਾ ॥੨॥੧੩॥੭੭॥ 
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ਪਰਮੇਸਰੁ ਹੋਆ ਦਇਆਲੁ ॥ 
 

ਮਲਾਰ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (1271-1) 

ਪਰਮੇਸਰ ੁਹੋਆ ਦਇਆਲੁ ॥ 

ਮੇਘੁ ਵਰਸ ੈਅਿੰਤਮਰਤ ਧਾਰ ॥ 

ਸਗਲ ੇਿੀਅ ਿਿੰਤ ਤਤਰਪਤਾਸੇ ॥ 

ਕਾਰਿ ਆਏ ਪੂਰੇ ਰਾਸ ੇ॥੧॥ 

ਸਦਾ ਸਦਾ ਮਨ ਨਾਮੁ ਸਮਹਾਤਲ ॥ 

ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਕੀ ਸੇਵਾ ਪਾਇਆ ਐਥੈ ਓਥੈ ਤਨਿਹੈ ਨਾਤਲ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਦੁਖੁ ਿਿੰਨਾ ਿੈ ਿਿੰਿਨਹਾਰ ॥ 

ਆਪਤਣਆ ਿੀਆ ਕੀ ਕੀਤੀ ਸਾਰ ॥ 

ਰਾਖਨਹਾਰ ਸਦਾ ਤਮਹਰਵਾਨ ॥ 

ਸਦਾ ਸਦਾ ਿਾਈਐ ਕੁਰਿਾਨ ॥੨॥ 

ਕਾਲੁ ਗਵਾਇਆ ਕਰਤ ੈਆਤਪ ॥ 

ਸਦਾ ਸਦਾ ਮਨ ਤਤਸ ਨੋ ਿਾਤਪ ॥ 

ਤਦਰਸਤਿ ਧਾਤਰ ਰਾਖੇ ਸਤਿ ਿਿੰਤ ॥ 

ਗੁਣ ਗਾਵਹੁ ਤਨਤ ਤਨਤ ਿਗਵਿੰਤ ॥੩॥ 

ਏਕੋ ਕਰਤਾ ਆਪ ੇਆਪ ॥ 

ਹਤਰ ਕੇ ਿਗਤ ਿਾਣਤਹ ਪਰਤਾਪ ॥ 

ਨਾਵ ੈਕੀ ਪੈਿ ਰਖਦਾ ਆਇਆ ॥ 

ਨਾਨਕ ੁਿੋਲੈ ਤਤਸ ਕਾ ਿੋਲਾਇਆ ॥੪॥੩॥੨੧॥ 
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ਪਰਾਣੀ ਏਕ ੋਨਾਮ ੁਤਧਆਵਹੁ ॥ 
 

ਰਾਗੁ ਮਲਾਰ ਚਉਪਦੇ ਮਹਲਾ ੧ ਘਰ ੁ੧ (1254-4) 

ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਹਸਣਾ ਸਉਣਾ ਤਵਸਤਰ ਗਇਆ ਹੈ ਮਰਣਾ ॥ 

ਖਸਮੁ ਤਵਸਾਤਰ ਖੁਆਰੀ ਕੀਨੀ ਤਧਰਗੁ ਿੀਵਣ ੁਨਹੀ ਰਹਣਾ ॥੧॥ 

ਪਰਾਣੀ ਏਕ ੋਨਾਮੁ ਤਧਆਵਹੁ ॥ 

ਅਪਨੀ ਪਤਤ ਸੇਤੀ ਘਤਰ ਿਾਵਹੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਤੁਧਨੋ ਸੇਵਤਹ ਤੁਝੁ ਤਕਆ ਦਵੇਤਹ ਮਾਂਗਤਹ ਲਵੇਤਹ ਰਹਤਹ ਨਹੀ ॥ 

ਤੂ ਦਾਤਾ ਿੀਆ ਸਿਨਾ ਕਾ ਿੀਆ ਅਮਦਤਰ ਿੀਉ ਤੁਹੀ ॥੨॥ 

ਗੁਰਮੁਤਖ ਤਧਆਵਤਹ ਤਸ ਅਿੰਤਮਰਤੁ ਪਾਵਤਹ ਸੇਈ ਸੂਚੇ ਹੋਹੀ ॥ 

ਅਤਹਤਨਤਸ ਨਾਮੁ ਿਪਹ ੁਰੇ ਪਰਾਣੀ ਮੈਲੇ ਹਛੇ ਹੋਹੀ ॥੩॥ 

ਿੇਹੀ ਰੁਤਤ ਕਾਇਆ ਸੁਖੁ ਤੇਹਾ ਤੇਹੋ ਿੇਹੀ ਦੇਹੀ ॥ 

ਨਾਨਕ ਰੁਤਤ ਸੁਹਾਵੀ ਸਾਈ ਤਿਨੁ ਨਾਵ ੈਰੁਤਤ ਕੇਹੀ ॥੪॥੧॥ 
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ਪਰਾਣੀ ਤਿੂੰ ਆਇਆ ਲਾਹਾ ਲਤੈਣ ॥ 
 

ਤਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (43-1) 

ਿਲਕੇ ਉਤਿ ਪਪਲੋੀਐ ਤਵਣੁ ਿਝੁੇ ਮੁਗਧ ਅਿਾਤਣ ॥ 

ਸੋ ਪਰਿੁ ਤਚਤਤ ਨ ਆਇਓ ਛੁਿਗੈੀ ਿੇਿਾਤਣ ॥ 

ਸਤਤਗੁਰ ਸੇਤੀ ਤਚਤੁ ਲਾਇ ਸਦਾ ਸਦਾ ਰਿੰਗੁ ਮਾਤਣ ॥੧॥ 

ਪਰਾਣੀ ਤਿੰ ਆਇਆ ਲਾਹਾ ਲਤੈਣ ॥ 

ਲਗਾ ਤਕਤੁ ਕੁਫਕਿੇ ਸਿ ਮੁਕਦੀ ਚਲੀ ਰਤੈਣ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਕੁਦਮ ਕਰੇ ਪਸੁ ਪਿੰਖੀਆ ਤਦਸ ੈਨਾਹੀ ਕਾਲੁ ॥ 

ਓਤੈ ਸਾਤਥ ਮਨੁਖ ੁਹੈ ਫਾਥਾ ਮਾਇਆ ਿਾਤਲ ॥ 

ਮੁਕਤੇ ਸੇਈ ਿਾਲੀਅਤਹ ਤਿ ਸਚਾ ਨਾਮੁ ਸਮਾਤਲ ॥੨॥ 

ਿੋ ਘਰੁ ਛਤਡ ਗਵਾਵਣਾ ਸ ੋਲਗਾ ਮਨ ਮਾਤਹ ॥ 

ਤਿਥੈ ਿਾਇ ਤੁਧੁ ਵਰਤਣਾ ਤਤਸ ਕੀ ਤਚਿੰਤਾ ਨਾਤਹ ॥ 

ਫਾਥੇ ਸੇਈ ਤਨਕਲੇ ਤਿ ਗੁਰ ਕੀ ਪੈਰੀ ਪਾਤਹ ॥੩॥ 

ਕੋਈ ਰਤਖ ਨ ਸਕਈ ਦੂਿਾ ਕੋ ਨ ਤਦਖਾਇ ॥ 

ਚਾਰੇ ਕੁਿੰਡਾ ਿਾਤਲ ਕੈ ਆਇ ਪਇਆ ਸਰਣਾਇ ॥ 

ਨਾਨਕ ਸਚੈ ਪਾਤਤਸਾਤਹ ਡੁਿਦਾ ਲਇਆ ਕਢਾਇ ॥੪॥੩॥੭੩॥ 
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ਪਰਾਤਹਕਾਤਲ ਹਤਰ ਨਾਮ ੁਉਚਾਰੀ ॥ 
 

ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (743-5) 

ਪਰਾਤਹਕਾਤਲ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਉਚਾਰੀ ॥ 

ਈਤ ਊਤ ਕੀ ਓਿ ਸਵਾਰੀ ॥੧॥ 

ਸਦਾ ਸਦਾ ਿਪੀਐ ਹਤਰ ਨਾਮ ॥ 

ਪੂਰਨ ਹਵੋਤਹ ਮਨ ਕ ੇਕਾਮ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਪਰਿੁ ਅਤਿਨਾਸੀ ਰਤੈਣ ਤਦਨੁ ਗਾਉ ॥ 

ਿੀਵਤ ਮਰਤ ਤਨਹਚਲੁ ਪਾਵਤਹ ਥਾਉ ॥੨॥ 

ਸੋ ਸਾਹੁ ਸੇਤਵ ਤਿਤੁ ਤੋਤਿ ਨ ਆਵੈ ॥ 

ਖਾਤ ਖਰਚਤ ਸੁਤਖ ਅਨਤਦ ਤਵਹਾਵੈ ॥੩॥ 

ਿਗਿੀਵਨ ਪੁਰਖੁ ਸਾਧਸਿੰਤਗ ਪਾਇਆ ॥ 

ਗੁਰ ਪਰਸਾਤਦ ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਤਧਆਇਆ ॥੪॥੨੪॥੩੦॥ 
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ਪਰਾਨੀ ਕਾਹ ੇਕਉ ਲਤੋਿ ਲਾਗ ੇਰਤਨ ਿਨਮ ੁਖੋਇਆ ॥ 
 

ਆਸਾ ਸਰੀ ਕਿੀਰ ਿੀਉ ਕ ੇਤਤਪਦੇ ੮ ਦੁਤੁਕ ੇ੭ ਇਕਤੁਕਾ ੧ ॥ (481-17) 

ਤਿਿੰਦੁ ਤ ੇਤਿਤਨ ਤਪਿੰਡ ੁਕੀਆ ਅਗਤਨ ਕੁਿੰਡ ਰਹਾਇਆ ॥ 

ਦਸ ਮਾਸ ਮਾਤਾ ਉਦਤਰ ਰਾਤਖਆ ਿਹੁਤਰ ਲਾਗੀ ਮਾਇਆ ॥੧॥ 

ਪਰਾਨੀ ਕਾਹ ੇਕਉ ਲੋਤਿ ਲਾਗੇ ਰਤਨ ਿਨਮ ੁਖੋਇਆ ॥ 

ਪੂਰਿ ਿਨਤਮ ਕਰਮ ਿੂਤਮ ਿੀਿੁ ਨਾਹੀ ਿੋਇਆ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਿਾਤਰਕ ਤੇ ਤਿਰਤਧ ਿਇਆ ਹਨੋਾ ਸੋ ਹਇੋਆ ॥ 

ਿਾ ਿਮੁ ਆਇ ਝੋਿ ਪਕਰ ੈਤਿਤਹ ਕਾਹੇ ਰੋਇਆ ॥੨॥ 

ਿੀਵਨੈ ਕੀ ਆਸ ਕਰਤਹ ਿਮ ੁਤਨਹਾਰ ੈਸਾਸਾ ॥ 

ਿਾਿੀਗਰੀ ਸਿੰਸਾਰੁ ਕਿੀਰਾ ਚਤੇਤ ਢਾਤਲ ਪਾਸਾ ॥੩॥੧॥੨੩॥ 
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ਪਰਾਨੀ ਤਕਆ ਮਰੇਾ ਤਕਆ ਤੇਰਾ ॥ 
 

ਸਰੋਤਿ ਰਤਵਦਾਸ ਿੀਉ ॥ (659-3 

ਿਲ ਕੀ ਿੀਤਤ ਪਵਨ ਕਾ ਥਿੰਿਾ ਰਕਤ ਿੁਿੰਦ ਕਾ ਗਾਰਾ ॥ 

ਹਾਡ ਮਾਸ ਨਾਿੀ  ਕੋ ਤਪਿੰਿਰੁ ਪਿੰਖੀ ਿਸੈ ਤਿਚਾਰਾ ॥੧॥ 

ਪਰਾਨੀ ਤਕਆ ਮੇਰਾ ਤਕਆ ਤੇਰਾ ॥ 

ਿਸੈੇ ਤਰਵਰ ਪਿੰਤਖ ਿਸੇਰਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਰਾਖਹੁ ਕਿੰਧ ਉਸਾਰਹੁ ਨੀਵਾਂ ॥ 

ਸਾਢੇ ਤੀਤਨ ਹਾਥ ਤੇਰੀ ਸੀਵਾਂ ॥੨॥ 

ਿਿੰਕੇ ਿਾਲ ਪਾਗ ਤਸਤਰ ਡੇਰੀ ॥ 

ਇਹੁ ਤਨੁ ਹਇੋਗ ੋਿਸਮ ਕੀ ਢਰੇੀ ॥੩॥ 

ਊਚੇ ਮਿੰਦਰ ਸੁਿੰਦਰ ਨਾਰੀ ॥ 

ਰਾਮ ਨਾਮ ਤਿਨੁ ਿਾਿੀ ਹਾਰੀ ॥੪॥ 

ਮੇਰੀ ਿਾਤਤ ਕਮੀਨੀ ਪਾਂਤਤ ਕਮੀਨੀ ਓਛਾ ਿਨਮੁ ਹਮਾਰਾ ॥ 

ਤੁਮ ਸਰਨਾਗਤਤ ਰਾਿਾ ਰਾਮ ਚਿੰਦ ਕਤਹ ਰਤਵਦਾਸ ਚਮਾਰਾ ॥੫॥੬॥ 
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ਪਰਾਨੀ ਨਾਰਾਇਨ ਸੁਤਧ ਲੇਤਹ ॥ 
 

ਰਾਮਕਲੀ ਮਹਲਾ ੯ ॥ (902-8) 

ਪਰਾਨੀ ਨਾਰਾਇਨ ਸੁਤਧ ਲੇਤਹ ॥ 

ਤਛਨ ੁਤਛਨ ੁਅਉਧ ਘਿ ੈਤਨਤਸ ਿਾਸੁਰ ਤਿਰਥਾ ਿਾਤ ੁਹੈ ਦੇਹ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਤਰਨਾਪੋ ਤਿਤਖਅਨ ਤਸਉ ਖੋਇਓ ਿਾਲਪਨੁ ਅਤਗਆਨਾ ॥ 

ਤਿਰਤਧ ਿਇਓ ਅਿਹੂ ਨਹੀ ਸਮਝ ੈਕਉਨ ਕੁਮਤਤ ਉਰਝਾਨਾ ॥੧॥ 

ਮਾਨਸ ਿਨਮ ੁਦੀਓ ਤਿਹ ਿਾਕਤੁਰ ਸ ੋਤੈ ਤਕਉ ਤਿਸਰਾਇਓ ॥ 

ਮੁਕਤੁ ਹੋਤ ਨਰ ਿਾ ਕੈ ਤਸਮਰ ੈਤਨਮਖ ਨ ਤਾ ਕਉ ਗਾਇਓ ॥੨॥ 

ਮਾਇਆ ਕ ੋਮਦੁ ਕਹਾ ਕਰਤ ੁਹੈ ਸਿੰਤਗ ਨ ਕਾਹੂ ਿਾਈ ॥ 

ਨਾਨਕ ੁਕਹਤੁ ਚੇਤਤ ਤਚਿੰਤਾਮਤਨ ਹੋਇ ਹੈ ਅਿੰਤਤ ਸਹਾਈ ॥੩॥੩॥੮੧॥ 
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ਤਪਰਅ ਕੀ ਸੋਿ ਸੁਹਾਵਨੀ ਨੀਕੀ ॥ 
 

ਮਲਾਰ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (1272-4) 

ਤਪਰਅ ਕੀ ਸੋਿ ਸੁਹਾਵਨੀ ਨੀਕੀ ॥ 

ਹਾਹਾ ਹੂਹੂ ਗਿੰਧਰਿ ਅਪਸਰਾ ਅਨਿੰਦ ਮਿੰਗਲ ਰਸ ਗਾਵਨੀ ਨੀਕੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਧੁਤਨਤ ਲਤਲਤ ਗੁਨਗਯ ਅਤਨਕ ਿਾਂਤਤ ਿਹੁ ਤਿਤਧ ਰੂਪ ਤਦਖਾਵਨੀ ਨੀਕੀ ॥੧॥ 

ਤਗਤਰ ਤਰ ਥਲ ਿਲ ਿਵਨ ਿਰਪੁਤਰ ਘਤਿ ਘਤਿ ਲਾਲਨ ਛਾਵਨੀ ਨੀਕੀ ॥ 

ਸਾਧਸਿੰਤਗ ਰਾਮਈਆ ਰਸੁ ਪਾਇਓ ਨਾਨਕ ਿਾ ਕੈ ਿਾਵਨੀ ਨੀਕੀ ॥੨॥੩॥੨੫॥ 
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ਤਪਰਅ ਕੀ ਪਰੀਤਤ ਤਪਆਰੀ ॥ 
 

ਕਦੇਾਰਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (1120-3) 

ਤਪਰਅ ਕੀ ਪਰੀਤਤ ਤਪਆਰੀ ॥ 

ਮਗਨ ਮਨ ੈਮਤਹ ਤਚਤਵਉ ਆਸਾ ਨੈਨਹੁ ਤਾਰ ਤੁਹਾਰੀ ॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਓਇ ਤਦਨ ਪਹਰ ਮੂਰਤ ਪਲ ਕੈਸੇ ਓਇ ਪਲ ਘਰੀ ਤਕਹਾਰੀ ॥ 

ਖੂਲੇ ਕਪਿ ਧਪਿ ਿੁਤਝ ਤਤਰਸਨਾ ਿੀਵਉ ਪੇਤਖ ਦਰਸਾਰੀ ॥੧॥ 

ਕਉਨੁ ਸੁ ਿਤਨੁ ਉਪਾਉ ਤਕਨਹੇਾ ਸੇਵਾ ਕਉਨ ਿੀਚਾਰੀ ॥ 

ਮਾਨ ੁਅਤਿਮਾਨੁ ਮੋਹੁ ਤਤਿ ਨਾਨਕ ਸਿੰਤਹ ਸਿੰਤਗ ਉਧਾਰੀ ॥੨॥੩॥੫॥ 
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ਤਪਰਅ ਪਰੇਮ ਸਹਤਿ ਮਤਨ ਅਨਦੁ ਧਰਉ ਰੀ ॥ 
 

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (389-8) 

ਸੋਇ ਰਹੀ ਪਰਿ ਖਿਤਰ ਨ ਿਾਨੀ ॥ 

ਿੋਰੁ ਿਇਆ ਿਹੁਤਰ ਪਛੁਤਾਨੀ ॥੧॥ 

ਤਪਰਅ ਪਰੇਮ ਸਹਤਿ ਮਤਨ ਅਨਦ ੁਧਰਉ ਰੀ ॥ 

ਪਰਿ ਤਮਲਿੇ ਕੀ ਲਾਲਸਾ ਤਾ ਤੇ ਆਲਸ ੁਕਹਾ ਕਰਉ ਰੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਕਰ ਮਤਹ ਅਿੰਤਮਰਤ ੁਆਤਣ ਤਨਸਾਤਰਓ ॥ 

ਤਖਸਤਰ ਗਇਓ ਿੂਮ ਪਤਰ ਡਾਤਰਓ ॥੨॥ 

ਸਾਤਦ ਮੋਤਹ ਲਾਦੀ ਅਹਿੰਕਾਰ ੇ॥ 

ਦੋਸੁ ਨਾਹੀ ਪਰਿ ਕਰਣੈਹਾਰੇ ॥੩॥ 

ਸਾਧਸਿੰਤਗ ਤਮਿ ੇਿਰਮ ਅਿੰਧਾਰੇ ॥ 

ਨਾਨਕ ਮੇਲੀ ਤਸਰਿਣਹਾਰੇ ॥੪॥੨੫॥੭੬॥ 
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ਪਰੀਤਤ ਪਰੀਤਤ ਗੁਰੀਆ ਮਹੋਨ ਲਾਲਨਾ ॥ 
 

ਰਾਗੁ ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੫ ਘਰੁ ੫ ਪਿਤਾਲ  (746-3) 

ਪਰੀਤਤ ਪਰੀਤਤ ਗੁਰੀਆ ਮੋਹਨ ਲਾਲਨਾ ॥ 

ਿਤਪ ਮਨ ਗੋਤਿਿੰਦ ਏਕੈ ਅਵਰੁ ਨਹੀ ਕੋ ਲੇਖੈ ਸਿੰਤ ਲਾਗੁ ਮਨਤਹ ਛਾਡ ੁਦੁਤਿਧਾ ਕੀ ਕੁਰੀਆ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਤਨਰਗੁਨ ਹਰੀਆ ਸਰਗੁਨ ਧਰੀਆ ਅਤਨਕ ਕੋਿਰੀਆ ਤਿਿੰਨ ਤਿਿੰਨ ਤਿਿੰਨ ਤਿਨ ਕਰੀਆ ॥ 

ਤਵਤਚ ਮਨ ਕੋਿਵਰੀਆ ॥ 

ਤਨਿ ਮਿੰਦਤਰ ਤਪਰੀਆ ॥ 

ਤਹਾ ਆਨਦ ਕਰੀਆ ॥ 

ਨਹ ਮਰੀਆ ਨਹ ਿਰੀਆ ॥੧॥ 

ਤਕਰਤਤਨ ਿੁਰੀਆ ਿਹੁ ਤਿਤਧ ਤਫਰੀਆ ਪਰ ਕਉ ਤਹਰੀਆ ॥ 

ਤਿਖਨਾ ਤਘਰੀਆ ॥ 

ਅਿ ਸਾਧੂ ਸਿੰਤਗ ਪਰੀਆ ॥ 

ਹਤਰ ਦੁਆਰ ੈਖਰੀਆ ॥ 

ਦਰਸਨੁ ਕਰੀਆ ॥ 

ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਤਮਰੀਆ ॥ 

ਿਹੁਤਰ ਨ ਤਫਰੀਆ ॥੨॥੧॥੪੪॥ 
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ਪਰੀਤਤ ਲਗੀ ਤਤਸੁ ਸਚ ਤਸਉ ਮਰੈ ਨ ਆਵੈ ਿਾਇ ॥ 
 

ਤਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (46-17) 

ਪਰੀਤਤ ਲਗੀ ਤਤਸੁ ਸਚ ਤਸਉ ਮਰ ੈਨ ਆਵੈ ਿਾਇ ॥ 

ਨਾ ਵੇਛੋਤਿਆ ਤਵਛੁਿ ੈਸਿ ਮਤਹ ਰਤਹਆ ਸਮਾਇ ॥ 

ਦੀਨ ਦਰਦ ਦੁਖ ਿਿੰਿਨਾ ਸਵੇਕ ਕੈ ਸਤ ਿਾਇ ॥ 

ਅਚਰਿ ਰੂਪੁ ਤਨਰਿੰਿਨੋ ਗੁਤਰ ਮੇਲਾਇਆ ਮਾਇ ॥੧॥ 

ਿਾਈ ਰੇ ਮੀਤੁ ਕਰਹੁ ਪਰਿੁ ਸੋਇ ॥ 

ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਪਰੀਤਤ ਤਧਰਗੁ ਸਖੁੀ ਨ ਦੀਸ ੈਕੋਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਦਾਨਾ ਦਾਤਾ ਸੀਲਵਿੰਤੁ ਤਨਰਮਲੁ ਰੂਪ ੁਅਪਾਰੁ ॥ 

ਸਖਾ ਸਹਾਈ ਅਤਤ ਵਡਾ ਊਚਾ ਵਡਾ ਅਪਾਰ ੁ॥ 

ਿਾਲਕੁ ਤਿਰਤਧ ਨ ਿਾਣੀਐ ਤਨਹਚਲੁ ਤਤਸੁ ਦਰਵਾਰੁ ॥ 

ਿੋ ਮਿੰਗੀਐ ਸੋਈ ਪਾਈਐ ਤਨਧਾਰਾ ਆਧਾਰੁ ॥੨॥ 

ਤਿਸੁ ਪੇਖਤ ਤਕਲਤਵਖ ਤਹਰਤਹ ਮਤਨ ਤਤਨ ਹੋਵ ੈਸਾਂਤਤ ॥ 

ਇਕ ਮਤਨ ਏਕੁ ਤਧਆਈਐ ਮਨ ਕੀ ਲਾਤਹ ਿਰਾਂਤਤ ॥ 

ਗੁਣ ਤਨਧਾਨ ੁਨਵਤਨ ੁਸਦਾ ਪਰੂਨ ਿਾ ਕੀ ਦਾਤਤ ॥ 

ਸਦਾ ਸਦਾ ਆਰਾਧੀਐ ਤਦਨੁ ਤਵਸਰਹੁ ਨਹੀ ਰਾਤਤ ॥੩॥ 

ਤਿਨ ਕਉ ਪੂਰਤਿ ਤਲਤਖਆ ਤਤਨ ਕਾ ਸਖਾ ਗੋਤਵਿੰਦੁ ॥ 

ਤਨੁ ਮਨੁ ਧਨੁ ਅਰਪੀ ਸਿੋ ਸਗਲ ਵਾਰੀਐ ਇਹ ਤਿਿੰਦੁ ॥ 

ਦੇਖ ੈਸੁਣ ੈਹਦੂਤਰ ਸਦ ਘਤਿ ਘਤਿ ਿਰਹਮੁ ਰਤਵਿੰਦੁ ॥ 

ਅਤਕਰਤਘਣਾ ਨੋ ਪਾਲਦਾ ਪਰਿ ਨਾਨਕ ਸਦ ਿਖਤਸਿੰਦੁ ॥੪॥੧੩॥੮੩॥ 
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ਪਰੀਤਮ ਿਾਤਨ ਲੇਹ ੁਮਨ ਮਾਹੀ ॥ 
 

ਸਰੋਤਿ ਮਹਲਾ ੯ ॥ (634-1) 

ਪਰੀਤਮ ਿਾਤਨ ਲੇਹ ੁਮਨ ਮਾਹੀ ॥ 

ਅਪਨ ੇਸੁਖ ਤਸਉ ਹੀ ਿਗ ੁਫਾਂਤਧਓ ਕੋ ਕਾਹੂ ਕੋ ਨਾਹੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਸੁਖ ਮੈ ਆਤਨ ਿਹੁਤੁ ਤਮਤਲ ਿੈਿਤ ਰਹਤ ਚਹੂ ਤਦਤਸ ਘੇਰ ੈ॥ 

ਤਿਪਤਤ ਪਰੀ ਸਿ ਹੀ ਸਿੰਗੁ ਛਾਤਡਤ ਕੋਊ ਨ ਆਵਤ ਨੇਰ ੈ॥੧॥ 

ਘਰ ਕੀ ਨਾਤਰ ਿਹੁਤੁ ਤਹਤੁ ਿਾ ਤਸਉ ਸਦਾ ਰਹਤ ਸਿੰਗ ਲਾਗੀ ॥ 

ਿਿ ਹੀ ਹਿੰਸ ਤਿੀ ਇਹ ਕਾਂਇਆ ਪਰੇਤ ਪਰੇਤ ਕਤਰ ਿਾਗੀ ॥੨॥ 

ਇਹ ਤਿਤਧ ਕੋ ਤਿਉਹਾਰੁ ਿਤਨਓ ਹੈ ਿਾ ਤਸਉ ਨੇਹੁ ਲਗਾਇਓ ॥ 

ਅਿੰਤ ਿਾਰ ਨਾਨਕ ਤਿਨ ੁਹਤਰ ਿੀ ਕੋਊ ਕਾਤਮ ਨ ਆਇਓ ॥੩॥੧੨॥੧੩੯॥ 
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ਪਰੇਮ ਕੀ ਸਾਰ ਸਈੋ ਿਾਣੈ ਤਿਸ ਨੋ ਨਦਤਰ ਤੁਮਾਰੀ ਿੀਉ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
 

ਮਾਰੂ ਮਹਲਾ ੩ ਘਰ ੁ੫ ਅਸਿਪਦੀ  (1016-4) 

ਤਿਸ ਨੋ ਪਰਮੇੁ ਮਿੰਤਨ ਵਸਾਏ ॥ 
ਸਾਚੈ ਸਿਤਦ ਸਹਤਿ ਸਿੁਾਏ ॥ 
ਏਹਾ ਵੇਦਨ ਸਈੋ ਿਾਣੈ ਅਵਰੁ ਤਕ ਿਾਣੈ ਕਾਰੀ ਿੀਉ ॥੧॥ 
ਆਪੇ ਮੇਲ ੇਆਤਪ ਤਮਲਾਏ ॥ 
ਆਪਣਾ ਤਪਆਰੁ ਆਪੇ ਲਾਏ ॥ 
ਪਰਮੇ ਕੀ ਸਾਰ ਸੋਈ ਿਾਣੈ ਤਿਸ ਨੋ ਨਦਤਰ ਤੁਮਾਰੀ ਿੀਉ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਤਦਿ ਤਦਰਸਤਿ ਿਾਗੈ ਿਰਮੁ ਚੁਕਾਏ ॥ 
ਗੁਰ ਪਰਸਾਤਦ ਪਰਮ ਪਦੁ ਪਾਏ ॥ 
ਸੋ ਿੋਗੀ ਇਹ ਿੁਗਤਤ ਪਛਾਣੈ ਗੁਰ ਕ ੈਸਿਤਦ ਿੀਚਾਰੀ ਿੀਉ ॥੨॥ 
ਸਿੰਿੋਗੀ ਧਨ ਤਪਰ ਮੇਲਾ ਹੋਵ ੈ॥ 
ਗੁਰਮਤਤ ਤਵਚਹੁ ਦੁਰਮਤਤ ਖੋਵ ੈ॥ 
ਰਿੰਗ ਤਸਉ ਤਨਤ ਰਲੀਆ ਮਾਣੈ ਅਪਣੇ ਕਿੰਤ ਤਪਆਰੀ ਿੀਉ ॥੩॥ 
ਸਤਤਗਰੁ ਿਾਝਹੁ ਵਦੈੁ ਨ ਕੋਈ ॥ 
ਆਪੇ ਆਤਪ ਤਨਰਿੰਿਨੁ ਸੋਈ ॥ 
ਸਤਤਗਰੁ ਤਮਤਲਐ ਮਰੈ ਮਿੰਦਾ ਹਵੋ ੈਤਗਆਨ ਿੀਚਾਰੀ ਿੀਉ ॥੪॥ 
ਏਹੁ ਸਿਦੁ ਸਾਰੁ ਤਿਸ ਨੋ ਲਾਏ ॥ 
ਗੁਰਮੁਤਖ ਤਤਰਸਨਾ ਿੁਖ ਗਵਾਏ ॥ 
ਆਪਣ ਲੀਆ ਤਕਛੂ ਨ ਪਾਈਐ ਕਤਰ ਤਕਰਪਾ ਕਲ ਧਾਰੀ ਿੀਉ ॥੫॥ 
ਅਗਮ ਤਨਗਮੁ ਸਤਤਗਰੁੂ ਤਦਖਾਇਆ ॥ 
ਕਤਰ ਤਕਰਪਾ ਅਪਨੈ ਘਤਰ ਆਇਆ ॥ 
ਅਿੰਿਨ ਮਾਤਹ ਤਨਰਿੰਿਨੁ ਿਾਤਾ ਤਿਨ ਕਉ ਨਦਤਰ ਤੁਮਾਰੀ ਿੀਉ ॥੬॥ 
ਗੁਰਮੁਤਖ ਹੋਵ ੈਸੋ ਤਤੁ ਪਾਏ ॥ 
ਆਪਣਾ ਆਪੁ ਤਵਚਹ ੁਗਵਾਏ ॥ 
ਸਤਤਗਰੁ ਿਾਝਹੁ ਸਿੁ ਧਿੰਧੁ ਕਮਾਵ ੈਵੇਖਹੁ ਮਤਨ ਵੀਚਾਰੀ ਿੀਉ ॥੭॥ 
ਇਤਕ ਿਰਤਮ ਿੂਲੇ ਤਫਰਤਹ ਅਹਿੰਕਾਰੀ ॥ 
ਇਕਨਾ ਗਰੁਮੁਤਖ ਹਉਮੈ ਮਾਰੀ ॥ 
ਸਚੈ ਸਿਤਦ ਰਤੇ ਿਰੈਾਗੀ ਹੋਤਰ ਿਰਤਮ ਿੁਲੇ ਗਾਵਾਰੀ ਿੀਉ ॥੮॥ 
ਗੁਰਮੁਤਖ ਤਿਨੀ ਨਾਮੁ ਨ ਪਾਇਆ ॥ 
ਮਨਮੁਤਖ ਤਿਰਥਾ ਿਨਮੁ ਗਵਾਇਆ ॥ 
ਅਗੈ ਤਵਣੁ ਨਾਵ ੈਕੋ ਿੇਲੀ ਨਾਹੀ ਿੂਝ ੈਗੁਰ ਿੀਚਾਰੀ ਿੀਉ ॥੯॥ 
ਅਿੰਤਮਰਤ ਨਾਮੁ ਸਦਾ ਸਖੁਦਾਤਾ ॥ 
ਗੁਤਰ ਪੂਰੈ ਿੁਗ ਚਾਰੇ ਿਾਤਾ ॥ 
ਤਿਸੁ ਤ ੂਦੇਵਤਹ ਸਈੋ ਪਾਏ ਨਾਨਕ ਤਤੁ ਿੀਚਾਰੀ ਿੀਉ ॥੧੦॥੧॥ 
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ਪਰੇਮ ਕੇ ਕਾਨ ਲਗ ੇਤਨ ਿੀਤਤਰ ਵਦੈੁ ਤਕ ਿਾਣੈ ਕਾਰੀ ਿੀਉ ॥ 
 

ਰਾਗੁ ਮਾਰੂ ਮਹਲਾ ੧ ਘਰੁ ੫॥ (993-2) 

ਅਤਹਤਨਤਸ ਿਾਗ ੈਨੀਦ ਨ ਸੋਵ ੈ॥ 

ਸੋ ਿਾਣ ੈਤਿਸੁ ਵੇਦਨ ਹੋਵ ੈ॥ 

ਪਰੇਮ ਕੇ ਕਾਨ ਲਗੇ ਤਨ ਿੀਤਤਰ ਵੈਦੁ ਤਕ ਿਾਣ ੈਕਾਰੀ ਿੀਉ ॥੧॥ 

ਤਿਸ ਨੋ ਸਾਚਾ ਤਸਫਤੀ ਲਾਏ ॥ 

ਗੁਰਮੁਤਖ ਤਵਰਲੇ ਤਕਸ ੈਿੁਝਾਏ ॥ 

ਅਿੰਤਮਰਤ ਕੀ ਸਾਰ ਸੋਈ ਿਾਣ ੈਤਿ ਅਿੰਤਮਰਤ ਕਾ ਵਾਪਾਰੀ ਿੀਉ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਤਪਰ ਸੇਤੀ ਧਨ ਪਰਮੇੁ ਰਚਾਏ ॥ 

ਗੁਰ ਕੈ ਸਿਤਦ ਤਥਾ ਤਚਤੁ ਲਾਏ ॥ 

ਸਹਿ ਸੇਤੀ ਧਨ ਖਰੀ ਸੁਹੇਲੀ ਤਤਰਸਨਾ ਤਤਖਾ ਤਨਵਾਰੀ ਿੀਉ ॥੨॥ 

ਸਹਸਾ ਤੋਿ ੇਿਰਮੁ ਚੁਕਾਏ ॥ 

ਸਹਿੇ ਤਸਫਤੀ ਧਣਖੁ ਚਿਾਏ ॥ 

ਗੁਰ ਕੈ ਸਿਤਦ ਮਰੈ ਮਨੁ ਮਾਰੇ ਸੁਿੰਦਤਰ ਿੋਗਾਧਾਰੀ ਿੀਉ ॥੩॥ 

ਹਉਮੈ ਿਤਲਆ ਮਨਹੁ ਤਵਸਾਰੇ ॥ 

ਿਮ ਪੁਤਰ ਵਿਤਹ ਖਿਗ ਕਰਾਰੇ ॥ 

ਅਿ ਕੈ ਕਤਹਐ ਨਾਮੁ ਨ ਤਮਲਈ ਤੂ ਸਹ ੁਿੀਅਿੇ ਿਾਰੀ ਿੀਉ ॥੪॥ 

ਮਾਇਆ ਮਮਤਾ ਪਵਤਹ ਤਖਆਲੀ ॥ 

ਿਮ ਪੁਤਰ ਫਾਸਤਹਗਾ ਿਮ ਿਾਲੀ ॥ 

ਹੇਤ ਕੇ ਿਿੰਧਨ ਤਤੋਿ ਨ ਸਾਕਤਹ ਤਾ ਿਮ ੁਕਰੇ ਖੁਆਰੀ ਿੀਉ ॥੫॥ 

ਨਾ ਹਉ ਕਰਤਾ ਨਾ ਮੈ ਕੀਆ ॥ 

ਅਿੰਤਮਰਤ ੁਨਾਮੁ ਸਤਤਗੁਤਰ ਦੀਆ ॥ 

ਤਿਸੁ ਤੂ ਦੇਤਹ ਤਤਸੈ ਤਕਆ ਚਾਰਾ ਨਾਨਕ ਸਰਤਣ ਤੁਮਾਰੀ ਿੀਉ ॥੬॥੧॥੧੨॥ 
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ਪਰੇਮ ਿਗਉਰੀ ਤਿਨ ਕਉ ਪਾਈ ਤਤਨ ਰਸੁ ਪੀਅਉ ਿਾਰੀ ॥ 
 

ਿਤੈਸਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (702-5) 

ਮਤਨ ਤਤਨ ਿਤਸ ਰਹ ੇਮੇਰੇ ਪਰਾਨ ॥ 

ਕਤਰ ਤਕਰਪਾ ਸਾਧ ੂਸਿੰਤਗ ਿੇਿੇ ਪੂਰਨ ਪੁਰਖ ਸੁਿਾਨ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਪਰੇਮ ਿਗਉਰੀ ਤਿਨ ਕਉ ਪਾਈ ਤਤਨ ਰਸੁ ਪੀਅਉ ਿਾਰੀ ॥ 

ਤਾ ਕੀ ਕੀਮਤਤ ਕਹਣੁ ਨ ਿਾਈ ਕੁਦਰਤਤ ਕਵਨ ਹਮਹਾਰੀ ॥੧॥ 

ਲਾਇ ਲਏ ਲਤਿ ਦਾਸ ਿਨ ਅਪੁਨ ੇਉਧਰੇ ਉਧਰਨਹਾਰ ੇ॥ 

ਪਰਿੁ ਤਸਮਤਰ ਤਸਮਤਰ ਤਸਮਤਰ ਸੁਖੁ ਪਾਇਓ ਨਾਨਕ ਸਰਤਣ ਦਆੁਰੇ ॥੨॥੭॥੧੧॥ 
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ਪਵਨੈ ਮਤਹ ਪਵਨ ੁਸਮਾਇਆ ॥ 
 

ਰਾਮਕਲੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (885-12) 

ਪਵਨ ੈਮਤਹ ਪਵਨੁ ਸਮਾਇਆ ॥ 

ਿੋਤੀ ਮਤਹ ਿਤੋਤ ਰਤਲ ਿਾਇਆ ॥ 

ਮਾਿੀ ਮਾਿੀ ਹੋਈ ਏਕ ॥ 

ਰੋਵਨਹਾਰ ੇਕੀ ਕਵਨ ਿੇਕ ॥੧॥ 

ਕਉਨੁ ਮੂਆ ਰ ੇਕਉਨੁ ਮੂਆ ॥ 

ਿਰਹਮ ਤਗਆਨੀ ਤਮਤਲ ਕਰਹੁ ਿੀਚਾਰਾ ਇਹੁ ਤਉ ਚਲਤ ੁਿਇਆ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਅਗਲੀ ਤਕਛੁ ਖਿਤਰ ਨ ਪਾਈ ॥ 

ਰੋਵਨਹਾਰ ੁਤਿ ਊਤਿ ਤਸਧਾਈ ॥ 

ਿਰਮ ਮੋਹ ਕੇ ਿਾਂਧੇ ਿਿੰਧ ॥ 

ਸੁਪਨੁ ਿਇਆ ਿਖਲਾਏ ਅਿੰਧ ॥੨॥ 

ਇਹੁ ਤਉ ਰਚਨ ੁਰਤਚਆ ਕਰਤਾਤਰ ॥ 

ਆਵਤ ਿਾਵਤ ਹੁਕਤਮ ਅਪਾਤਰ ॥ 

ਨਹ ਕੋ ਮੂਆ ਨ ਮਰਣ ੈਿਗੋੁ ॥ 

ਨਹ ਤਿਨਸ ੈਅਤਿਨਾਸੀ ਹਗੋੁ ॥੩॥ 

ਿੋ ਇਹੁ ਿਾਣਹੁ ਸੋ ਇਹੁ ਨਾਤਹ ॥ 

ਿਾਨਣਹਾਰੇ ਕਉ ਿਤਲ ਿਾਉ ॥ 

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਗੁਤਰ ਿਰਮੁ ਚੁਕਾਇਆ ॥ 

ਨਾ ਕਈੋ ਮਰ ੈਨ ਆਵੈ ਿਾਇਆ ॥੪॥੧੦॥ 
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ਪਾਇਆ ਲਾਲ ੁਰਤਨੁ ਮਤਨ ਪਾਇਆ ॥ 
 

ਗਉਿੀ ਮਾਲਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (215-5) 

ਪਾਇਆ ਲਾਲ ੁਰਤਨ ੁਮਤਨ ਪਾਇਆ ॥ 

ਤਨੁ ਸੀਤਲੁ ਮਨ ੁਸੀਤਲੁ ਥੀਆ ਸਤਗੁਰ ਸਿਤਦ ਸਮਾਇਆ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਲਾਥੀ ਿੂਖ ਤਤਰਸਨ ਸਿ ਲਾਥੀ ਤਚਿੰਤਾ ਸਗਲ ਤਿਸਾਰੀ ॥ 

ਕਰੁ ਮਸਤਤਕ ਗੁਤਰ ਪੂਰ ੈਧਤਰਓ ਮਨੁ ਿੀਤ ੋਿਗੁ ਸਾਰੀ ॥੧॥ 

ਤਤਰਪਤਤ ਅਘਾਇ ਰਹ ੇਤਰਦ ਅਿੰਤਤਰ ਡੋਲਨ ਤੇ ਅਿ ਚੂਕੇ ॥ 

ਅਖੁਿੁ ਖਿਾਨਾ ਸਤਤਗੁਤਰ ਦੀਆ ਤੋਤਿ ਨਹੀ ਰੇ ਮੂਕ ੇ॥੨॥ 

ਅਚਰਿੁ ਏਕੁ ਸੁਨਹੁ ਰ ੇਿਾਈ ਗੁਤਰ ਐਸੀ ਿੂਝ ਿੁਝਾਈ ॥ 

ਲਾਤਹ ਪਰਦਾ ਿਾਕੁਰੁ ਿਉ ਿਤੇਿਓ ਤਉ ਤਿਸਰੀ ਤਾਤਤ ਪਰਾਈ ॥੩॥ 

ਕਤਹਓ ਨ ਿਾਈ ਏਹੁ ਅਚਿੰਿਉ ਸ ੋਿਾਨ ੈਤਿਤਨ ਚਾਤਖਆ ॥ 

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਸਚ ਿਏ ਤਿਗਾਸਾ ਗੁਤਰ ਤਨਧਾਨ ੁਤਰਦੈ ਲੈ ਰਾਤਖਆ ॥੪॥੩॥੧੬੧॥ 
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ਪਾਿੁ ਪਤਿਓ ਅਰੁ ਿੇਦੁ ਿੀਚਾਤਰਓ ਤਨਵਤਲ ਿੁਅਿੰਗਮ ਸਾਧੇ ॥ 
 

ਸਰੋਤਿ ਮਹਲਾ ੫ ਘਰੁ ੨ ਅਸਿਪਦੀਆ  (641-16) 

ਪਾਿ ੁਪਤਿਓ ਅਰੁ ਿੇਦ ੁਿੀਚਾਤਰਓ ਤਨਵਤਲ ਿੁਅਿੰਗਮ ਸਾਧ ੇ॥ 

ਪਿੰਚ ਿਨਾ ਤਸਉ ਸਿੰਗੁ ਨ ਛੁਿਤਕਓ ਅਤਧਕ ਅਹਿੰਿੁਤਧ ਿਾਧੇ ॥੧॥ 

ਤਪਆਰ ੇਇਨ ਤਿਤਧ ਤਮਲਣ ੁਨ ਿਾਈ ਮ ੈਕੀਏ ਕਰਮ ਅਨੇਕਾ ॥ 

ਹਾਤਰ ਪਤਰਓ ਸੁਆਮੀ ਕੈ ਦਆੁਰ ੈਦੀਿੈ ਿੁਤਧ ਤਿਿੇਕਾ ॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਮੋਤਨ ਿਇਓ ਕਰਪਾਤੀ ਰਤਹਓ ਨਗਨ ਤਫਤਰਓ ਿਨ ਮਾਹੀ ॥ 

ਤਿ ਤੀਰਥ ਸਿ ਧਰਤੀ ਿਰਤਮਓ ਦੁਤਿਧਾ ਛੁਿਕ ੈਨਾਹੀ ॥੨॥ 

ਮਨ ਕਾਮਨਾ ਤੀਰਥ ਿਾਇ ਿਤਸਓ ਤਸਤਰ ਕਰਵਤ ਧਰਾਏ ॥ 

ਮਨ ਕੀ ਮੈਲੁ ਨ ਉਤਰ ੈਇਹ ਤਿਤਧ ਿੇ ਲਖ ਿਤਨ ਕਰਾਏ ॥੩॥ 

ਕਤਨਕ ਕਾਤਮਨੀ ਹੈਵਰ ਗੈਵਰ ਿਹੁ ਤਿਤਧ ਦਾਨ ੁਦਾਤਾਰਾ ॥ 

ਅਿੰਨ ਿਸਤਰ ਿੂਤਮ ਿਹੁ ਅਰਪ ੇਨਹ ਤਮਲੀਐ ਹਤਰ ਦੁਆਰਾ ॥੪॥ 

ਪੂਿਾ ਅਰਚਾ ਿਿੰਦਨ ਡਿੰਡਉਤ ਖਿੁ ਕਰਮਾ ਰਤੁ ਰਹਤਾ ॥ 

ਹਉ ਹਉ ਕਰਤ ਿਿੰਧਨ ਮਤਹ ਪਤਰਆ ਨਹ ਤਮਲੀਐ ਇਹ ਿੁਗਤਾ ॥੫॥ 

ਿੋਗ ਤਸਧ ਆਸਣ ਚਉਰਾਸੀਹ ਏ ਿੀ ਕਤਰ ਕਤਰ ਰਤਹਆ ॥ 

ਵਡੀ ਆਰਿਾ ਤਫਤਰ ਤਫਤਰ ਿਨਮੈ ਹਤਰ ਤਸਉ ਸਿੰਗੁ ਨ ਗਤਹਆ ॥੬॥ 

ਰਾਿ ਲੀਲਾ ਰਾਿਨ ਕੀ ਰਚਨਾ ਕਤਰਆ ਹੁਕਮੁ ਅਫਾਰਾ ॥ 

ਸੇਿ ਸੋਹਨੀ ਚਿੰਦਨੁ ਚੋਆ ਨਰਕ ਘੋਰ ਕਾ ਦੁਆਰਾ ॥੭॥ 

ਹਤਰ ਕੀਰਤਤ ਸਾਧਸਿੰਗਤਤ ਹੈ ਤਸਤਰ ਕਰਮਨ ਕੈ ਕਰਮਾ ॥ 

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਤਤਸ ੁਿਇਓ ਪਰਾਪਤਤ ਤਿਸੁ ਪੁਰਿ ਤਲਖ ੇਕਾ ਲਹਨਾ ॥੮॥ 

ਤੇਰੋ ਸੇਵਕ ੁਇਹ ਰਿੰਤਗ ਮਾਤਾ ॥ 

ਿਇਓ ਤਿਪਾਲ ੁਦੀਨ ਦੁਖ ਿਿੰਿਨੁ ਹਤਰ ਹਤਰ ਕੀਰਤਤਨ ਇਹੁ ਮਨੁ ਰਾਤਾ ॥ ਰਹਾਉ ਦੂਿਾ ॥੧॥੩॥ 
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ਪਾਣੀ ਪਖਾ ਪੀਸੁ ਦਾਸ ਕੈ ਤਿ ਹੋਤਹ ਤਨਹਾਲ ੁ॥ 
 

ਤਿਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (811-14) 

ਪਾਣੀ ਪਖਾ ਪੀਸੁ ਦਾਸ ਕੈ ਤਿ ਹੋਤਹ ਤਨਹਾਲੁ ॥ 

ਰਾਿ ਤਮਲਖ ਤਸਕਦਾਰੀਆ ਅਗਨੀ ਮਤਹ ਿਾਲ ੁ॥੧॥ 

ਸਿੰਤ ਿਨਾ ਕਾ ਛੋਹਰਾ ਤਤਸ ੁਚਰਣੀ ਲਾਤਗ ॥ 

ਮਾਇਆਧਾਰੀ ਛਤਰਪਤਤ ਤਤਨਹ ਛੋਡਉ ਤਤਆਤਗ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਸਿੰਤਨ ਕਾ ਦਾਨਾ ਰੂਖਾ ਸ ੋਸਰਿ ਤਨਧਾਨ ॥ 

ਤਗਰਤਹ ਸਾਕਤ ਛਤੀਹ ਪਰਕਾਰ ਤੇ ਤਿਖੂ ਸਮਾਨ ॥੨॥ 

ਿਗਤ ਿਨਾ ਕਾ ਲੂਗਰਾ ਓਤਢ ਨਗਨ ਨ ਹੋਈ ॥ 

ਸਾਕਤ ਤਸਰਪਾਉ ਰਸੇਮੀ ਪਤਹਰਤ ਪਤਤ ਖੋਈ ॥੩॥ 

ਸਾਕਤ ਤਸਉ ਮੁਤਖ ਿੋਤਰਐ ਅਧ ਵੀਚਹੁ ਿੂਿ ੈ॥ 

ਹਤਰ ਿਨ ਕੀ ਸੇਵਾ ਿ ੋਕਰੇ ਇਤ ਊਤਤਹ ਛੂਿ ੈ॥੪॥ 

ਸਿ ਤਕਛੁ ਤੁਮਹ ਹੀ ਤੇ ਹੋਆ ਆਤਪ ਿਣਤ ਿਣਾਈ ॥ 

ਦਰਸਨੁ ਿੇਿਤ ਸਾਧ ਕਾ ਨਾਨਕ ਗੁਣ ਗਾਈ ॥੫॥੧੪॥੪੪॥ 
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ਪਾਤੀ ਤੋਰ ੈਮਾਤਲਨੀ ਪਾਤੀ ਪਾਤੀ ਿੀਉ ॥ 
 

ਆਸਾ ਸਰੀ ਕਿੀਰ ਿੀਉ ਕ ੇਪਿੰਚਪਦੇ ੯ ਦੁਤੁਕ ੇ੫  (479-4) 

ਪਾਤੀ ਤੋਰ ੈਮਾਤਲਨੀ ਪਾਤੀ ਪਾਤੀ ਿੀਉ ॥ 

ਤਿਸੁ ਪਾਹਨ ਕਉ ਪਾਤੀ ਤੋਰ ੈਸੋ ਪਾਹਨ ਤਨਰਿੀਉ ॥੧॥ 

ਿੂਲੀ ਮਾਲਨੀ ਹੈ ਏਉ ॥ 

ਸਤਤਗੁਰੁ ਿਾਗਤਾ ਹੈ ਦੇਉ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਿਰਹਮੁ ਪਾਤੀ ਤਿਸਨ ੁਡਾਰੀ ਫੂਲ ਸਿੰਕਰਦਉੇ ॥ 

ਤੀਤਨ ਦੇਵ ਪਰਤਤਖ ਤੋਰਤਹ ਕਰਤਹ ਤਕਸ ਕੀ ਸੇਉ ॥੨॥ 

ਪਾਖਾਨ ਗਤਢ ਕ ੈਮੂਰਤਤ ਕੀਨਹੀ ਦੇ ਕੈ ਛਾਤੀ ਪਾਉ ॥ 

ਿੇ ਏਹ ਮੂਰਤਤ ਸਾਚੀ ਹੈ ਤਉ ਗਿਹਣਹਾਰੇ ਖਾਉ ॥੩॥ 

ਿਾਤੁ ਪਤਹਤਤ ਅਰੁ ਲਾਪਸੀ ਕਰਕਰਾ ਕਾਸਾਰ ੁ॥ 

ਿੋਗਨਹਾਰ ੇਿੋਤਗਆ ਇਸ ੁਮੂਰਤਤ ਕੇ ਮੁਖ ਛਾਰ ੁ॥੪॥ 

ਮਾਤਲਤਨ ਿੂਲੀ ਿਗ ੁਿੁਲਾਨਾ ਹਮ ਿੁਲਾਨੇ ਨਾਤਹ ॥ 

ਕਹੁ ਕਿੀਰ ਹਮ ਰਾਮ ਰਾਖੇ ਤਿਪਾ ਕਤਰ ਹਤਰ ਰਾਇ ॥੫॥੧॥੧੪॥ 
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ਪਾਨੀ ਪਖਾ ਪੀਸਉ ਸਿੰਤ ਆਗੈ ਗੁਣ ਗੋਤਵਿੰਦ ਿਸ ੁਗਾਈ ॥ 
 

ਧਨਾਸਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (673-6) 

ਪਾਨੀ ਪਖਾ ਪੀਸਉ ਸਿੰਤ ਆਗ ੈਗੁਣ ਗੋਤਵਿੰਦ ਿਸ ੁਗਾਈ ॥ 

ਸਾਤਸ ਸਾਤਸ ਮਨ ੁਨਾਮੁ ਸਮਹਾਰ ੈਇਹੁ ਤਿਸਰਾਮ ਤਨਤਧ ਪਾਈ ॥੧॥ 

ਤੁਮਹ ਕਰਹੁ ਦਇਆ ਮੇਰ ੇਸਾਈ ॥ 

ਐਸੀ ਮਤਤ ਦੀਿੈ ਮੇਰੇ ਿਾਕੁਰ ਸਦਾ ਸਦਾ ਤੁਧੁ ਤਧਆਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਤੁਮਹਰੀ ਤਿਪਾ ਤੇ ਮੋਹੁ ਮਾਨ ੁਛਿੂ ੈਤਿਨਤਸ ਿਾਇ ਿਰਮਾਈ ॥ 

ਅਨਦ ਰੂਪ ੁਰਤਵਓ ਸਿ ਮਧੇ ਿਤ ਕਤ ਪੇਖਉ ਿਾਈ ॥੨॥ 

ਤੁਮਹ ਦਇਆਲ ਤਕਰਪਾਲ ਤਿਪਾ ਤਨਤਧ ਪਤਤਤ ਪਾਵਨ ਗੋਸਾਈ ॥ 

ਕੋਤਿ ਸੂਖ ਆਨਿੰਦ ਰਾਿ ਪਾਏ ਮੁਖ ਤੇ ਤਨਮਖ ਿੁਲਾਈ ॥੩॥ 

ਿਾਪ ਤਾਪ ਿਗਤਤ ਸਾ ਪੂਰੀ ਿੋ ਪਰਿ ਕੈ ਮਤਨ ਿਾਈ ॥ 

ਨਾਮੁ ਿਪਤ ਤਤਰਸਨਾ ਸਿ ਿੁਝੀ ਹੈ ਨਾਨਕ ਤਤਰਪਤਤ ਅਘਾਈ ॥੪॥੧੦॥ 
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ਪਾਨੀਆ ਤਿਨੁ ਮੀਨੁ ਤਲਫੈ ॥ 
 

ਗੋੋਂਡ ਨਾਮਦੇਵ ਿੀ ॥ (874-1) 

ਮੋਤਹ ਲਾਗਤੀ ਤਾਲਾਿਲੇੀ ॥ 

ਿਛਰੇ ਤਿਨ ੁਗਾਇ ਅਕੇਲੀ ॥੧॥ 

ਪਾਨੀਆ ਤਿਨ ੁਮੀਨੁ ਤਲਫੈ ॥ 

ਐਸੇ ਰਾਮ ਨਾਮਾ ਤਿਨ ੁਿਾਪੁਰੋ ਨਾਮਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਿਸੈੇ ਗਾਇ ਕਾ ਿਾਛਾ ਛੂਿਲਾ ॥ 

ਥਨ ਚੋਖਤਾ ਮਾਖਨ ੁਘੂਿਲਾ ॥੨॥ 

ਨਾਮਦਉੇ ਨਾਰਾਇਨੁ ਪਾਇਆ ॥ 

ਗੁਰੁ ਿੇਿਤ ਅਲਖੁ ਲਖਾਇਆ ॥੩॥ 

ਿਸੈੇ ਤਿਖੈ ਹੇਤ ਪਰ ਨਾਰੀ ॥ 

ਐਸੇ ਨਾਮੇ ਪਰੀਤਤ ਮੁਰਾਰੀ ॥੪॥ 

ਿਸੈੇ ਤਾਪਤੇ ਤਨਰਮਲ ਘਾਮਾ ॥ 

ਤੈਸੇ ਰਾਮ ਨਾਮਾ ਤਿਨ ੁਿਾਪੁਰੋ ਨਾਮਾ ॥੫॥੪॥ 
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ਪਾਪ ਕਰੇਦਿ ਸਰਪਰ ਮਿੁੇ ॥ 
 

ਮਾਰੂ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (1019-18) 

ਤਿਰਖੈ ਹੇਤਿ ਸਤਿ ਿਿੰਤ ਇਕਿੇ ॥ 

ਇਤਕ ਤਤ ੇਇਤਕ ਿਲੋਤਨ ਤਮਿ ੇ॥ 

ਅਸਤੁ ਉਦੋਤੁ ਿਇਆ ਉਤਿ ਚਲੇ ਤਿਉ ਤਿਉ ਅਉਧ ਤਵਹਾਣੀਆ ॥੧॥ 

ਪਾਪ ਕਰੇਦਿ ਸਰਪਰ ਮੁਿੇ ॥ 

ਅਿਰਾਈਤਲ ਫਿੇ ਫਤਿ ਕੁਿੇ ॥ 

ਦੋਿਤਕ ਪਾਏ ਤਸਰਿਣਹਾਰ ੈਲਖੇਾ ਮਿੰਗ ੈਿਾਣੀਆ ॥੨॥ 

ਸਿੰਤਗ ਨ ਕੋਈ ਿਈਆ ਿੇਿਾ ॥ 

ਮਾਲੁ ਿੋਿਨੁ ਧਨੁ ਛੋਤਡ ਵਞੇਸਾ ॥ 

ਕਰਣ ਕਰੀਮ ਨ ਿਾਤੋ ਕਰਤਾ ਤਤਲ ਪੀਿੇ ਤਿਉ ਘਾਣੀਆ ॥੩॥ 

ਖੁਤਸ ਖੁਤਸ ਲੈਦਾ ਵਸਤ ੁਪਰਾਈ ॥ 

ਵੇਖੈ ਸੁਣ ੇਤੇਰ ੈਨਾਤਲ ਖੁਦਾਈ ॥ 

ਦੁਨੀਆ ਲਤਿ ਪਇਆ ਖਾਤ ਅਿੰਦਤਰ ਅਗਲੀ ਗਲ ਨ ਿਾਣੀਆ ॥੪॥ 

ਿਤਮ ਿਤਮ ਮਰ ੈਮਰੈ ਤਫਤਰ ਿਿੰਮੈ ॥ 

ਿਹੁਤੁ ਸਿਾਇ ਪਇਆ ਦੇਤਸ ਲਿੰਮੈ ॥ 

ਤਿਤਨ ਕੀਤਾ ਤਤਸ ੈਨ ਿਾਣੀ ਅਿੰਧਾ ਤਾ ਦੁਖ ੁਸਹੈ ਪਰਾਣੀਆ ॥੫॥ 

ਖਾਲਕ ਥਾਵਹੁ ਿੁਲਾ ਮੁਿਾ ॥ 

ਦੁਨੀਆ ਖੇਲ ੁਿੁਰਾ ਰਿੁ ਤਿੁਾ ॥ 

ਤਸਦਕੁ ਸਿੂਰੀ ਸਿੰਤ ੁਨ ਤਮਤਲਓ ਵਤੈ ਆਪਣ ਿਾਣੀਆ ॥੬॥ 

ਮਉਲਾ ਖੇਲ ਕਰੇ ਸਤਿ ਆਪੇ ॥ 

ਇਤਕ ਕਢੇ ਇਤਕ ਲਹਤਰ ਤਵਆਪੇ ॥ 

ਤਿਉ ਨਚਾਏ ਤਤਉ ਤਤਉ ਨਚਤਨ ਤਸਤਰ ਤਸਤਰ ਤਕਰਤ ਤਵਹਾਣੀਆ ॥੭॥ 

ਤਮਹਰ ਕਰੇ ਤਾ ਖਸਮੁ ਤਧਆਈ ॥ 

ਸਿੰਤਾ ਸਿੰਗਤਤ ਨਰਤਕ ਨ ਪਾਈ ॥ 

ਅਿੰਤਮਰਤ ਨਾਮ ਦਾਨੁ ਨਾਨਕ ਕਉ ਗੁਣ ਗੀਤਾ ਤਨਤ ਵਖਾਣੀਆ ॥੮॥੨॥੮॥੧੨॥੨੦॥ 
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ਪਾਪੀ ਹੀਐ ਮ ੈਕਾਮ ੁਿਸਾਇ ॥ 
 

ਿਸਿੰਤੁ ਮਹਲਾ ੯ ॥ (1186-10) 

ਪਾਪੀ ਹੀਐ ਮੈ ਕਾਮੁ ਿਸਾਇ ॥ 

ਮਨੁ ਚਿੰਚਲ ੁਯਾ ਤ ੇਗਤਹਓ ਨ ਿਾਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਿੋਗੀ ਿਿੰਗਮ ਅਰ ੁਸਿੰਤਨਆਸ ॥ 

ਸਿ ਹੀ ਪਤਰ ਡਾਰੀ ਇਹ ਫਾਸ ॥੧॥ 

ਤਿਤਹ ਤਿਤਹ ਹਤਰ ਕ ੋਨਾਮੁ ਸਮਹਾਤਰ ॥ 

ਤੇ ਿਵ ਸਾਗਰ ਉਤਰ ੇਪਾਤਰ ॥੨॥ 

ਿਨ ਨਾਨਕ ਹਤਰ ਕੀ ਸਰਨਾਇ ॥ 

ਦੀਿੈ ਨਾਮੁ ਰਹੈ ਗਨੁ ਗਾਇ ॥੩॥੨॥ 
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ਪਾਰਿਰਹਮ ਪਰਮੇਸਰ ਸਤਤਗਰੁ ਆਪ ੇਕਰਣੈਹਾਰਾ ॥ 
 

ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (749-6) 

ਪਾਰਿਰਹਮ ਪਰਮੇਸਰ ਸਤਤਗੁਰ ਆਪ ੇਕਰਣੈਹਾਰਾ ॥ 

ਚਰਣ ਧੂਤਿ ਤੇਰੀ ਸੇਵਕੁ ਮਾਗ ੈਤੇਰੇ ਦਰਸਨ ਕਉ ਿਤਲਹਾਰਾ ॥੧॥ 

ਮੇਰੇ ਰਾਮ ਰਾਇ ਤਿਉ ਰਾਖਤਹ ਤਤਉ ਰਹੀਐ ॥ 

ਤੁਧੁ ਿਾਵੈ ਤਾ ਨਾਮੁ ਿਪਾਵਤਹ ਸੁਖੁ ਤੇਰਾ ਤਦਤਾ ਲਹੀਐ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਮੁਕਤਤ ਿੁਗਤਤ ਿੁਗਤਤ ਤੇਰੀ ਸਵੇਾ ਤਿਸੁ ਤੂਿੰ ਆਤਪ ਕਰਾਇਤਹ ॥ 

ਤਹਾ ਿੈਕੁਿੰਿੁ ਿਹ ਕੀਰਤਨ ੁਤੇਰਾ ਤੂਿੰ ਆਪ ੇਸਰਧਾ ਲਾਇਤਹ ॥੨॥ 

ਤਸਮਤਰ ਤਸਮਤਰ ਤਸਮਤਰ ਨਾਮੁ ਿੀਵਾ ਤਨ ੁਮਨੁ ਹੋਇ ਤਨਹਾਲਾ ॥ 

ਚਰਣ ਕਮਲ ਤੇਰ ੇਧੋਇ ਧੋਇ ਪੀਵਾ ਮੇਰੇ ਸਤਤਗੁਰ ਦੀਨ ਦਇਆਲਾ ॥੩॥ 

ਕੁਰਿਾਣੁ ਿਾਈ ਉਸੁ ਵੇਲਾ ਸੁਹਾਵੀ ਤਿਤੁ ਤੁਮਰ ੈਦੁਆਰ ੈਆਇਆ ॥ 

ਨਾਨਕ ਕਉ ਪਰਿ ਿਏ ਤਿਪਾਲਾ ਸਤਤਗੁਰੁ ਪੂਰਾ ਪਾਇਆ ॥੪॥੮॥੫੫॥ 
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ਪਾਰਿਰਹਮ ਪਰੂਨ ਗੁਰਦੇਵ ॥ 
 

ਗਉਿੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (193-16) 

ਗੁਰ ਿੀ ਕ ੇਦਰਸਨ ਕਉ ਿਤਲ ਿਾਉ ॥ 

ਿਤਪ ਿਤਪ ਿੀਵਾ ਸਤਤਗੁਰ ਨਾਉ ॥੧॥ 

ਪਾਰਿਰਹਮ ਪੂਰਨ ਗੁਰਦੇਵ ॥ 

ਕਤਰ ਤਕਰਪਾ ਲਾਗਉ ਤੇਰੀ ਸਵੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਚਰਨ ਕਮਲ ਤਹਰਦੈ ਉਰ ਧਾਰੀ ॥ 

ਮਨ ਤਨ ਧਨ ਗੁਰ ਪਰਾਨ ਅਧਾਰੀ ॥੨॥ 

ਸਫਲ ਿਨਮ ੁਹੋਵੈ ਪਰਵਾਣ ੁ॥ 

ਗੁਰੁ ਪਾਰਿਰਹਮੁ ਤਨਕਤਿ ਕਤਰ ਿਾਣੁ ॥੩॥ 

ਸਿੰਤ ਧੂਤਰ ਪਾਈਐ ਵਡਿਾਗੀ ॥ 

ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਿੇਿਤ ਹਤਰ ਤਸਉ ਤਲਵ ਲਾਗੀ ॥੪॥੭੦॥੧੩੯॥ 
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ਪਾਰਿਰਹਮ ਪਰੂਨ ਪਰਮੇਸੁਰ ਮਨ ਤਾ ਕੀ ਓਿ ਗਹੀਿੈ ਰ ੇ॥ 
 

ਗਉਿੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (209-13) 

ਪਾਰਿਰਹਮ ਪੂਰਨ ਪਰਮੇਸੁਰ ਮਨ ਤਾ ਕੀ ਓਿ ਗਹੀਿੈ ਰੇ ॥ 

ਤਿਤਨ ਧਾਰੇ ਿਰਹਮਿੰਡ ਖਿੰਡ ਹਤਰ ਤਾ ਕੋ ਨਾਮੁ ਿਪੀਿ ੈਰੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਮਨ ਕੀ ਮਤਤ ਤਤਆਗਹੁ ਹਤਰ ਿਨ ਹੁਕਮੁ ਿੂਤਝ ਸੁਖੁ ਪਾਈਐ ਰੇ ॥ 

ਿੋ ਪਰਿ ੁਕਰ ੈਸਈੋ ਿਲ ਮਾਨਹ ੁਸੁਤਖ ਦੁਤਖ ਓਹੀ ਤਧਆਈਐ ਰੇ ॥੧॥ 

ਕੋਤਿ ਪਤਤਤ ਉਧਾਰੇ ਤਖਨ ਮਤਹ ਕਰਤੇ ਿਾਰ ਨ ਲਾਗ ੈਰੇ ॥ 

ਦੀਨ ਦਰਦ ਦੁਖ ਿਿੰਿਨ ਸੁਆਮੀ ਤਿਸ ੁਿਾਵੈ ਤਤਸਤਹ ਤਨਵਾਿ ੈਰੇ ॥੨॥ 

ਸਿ ਕੋ ਮਾਤ ਤਪਤਾ ਪਰਤਤਪਾਲਕ ਿੀਅ ਪਰਾਨ ਸੁਖ ਸਾਗਰੁ ਰੇ ॥ 

ਦੇੋਂਦੇ ਤੋਤਿ ਨਾਹੀ ਤਤਸ ੁਕਰਤੇ ਪੂਤਰ ਰਤਹਓ ਰਤਨਾਗਰੁ ਰੇ ॥੩॥ 

ਿਾਤਚਕੁ ਿਾਚੈ ਨਾਮੁ ਤੇਰਾ ਸੁਆਮੀ ਘਿ ਘਿ ਅਿੰਤਤਰ ਸੋਈ ਰ ੇ॥ 

ਨਾਨਕ ੁਦਾਸ ੁਤਾ ਕੀ ਸਰਣਾਈ ਿਾ ਤ ੇਤਿਰਥਾ ਨ ਕਈੋ ਰ ੇ॥੪॥੧੬॥੧੩੭॥ 
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ਪਾਰਿਰਹਤਮ ਤਨਿਾਹੀ ਪੂਰੀ ॥ 
 

ਸਰੋਤਿ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (623-8) 

ਪਾਰਿਰਹਤਮ ਤਨਿਾਹੀ ਪੂਰੀ ॥ 

ਕਾਈ ਿਾਤ ਨ ਰਹੀਆ ਊਰੀ ॥ 

ਗੁਤਰ ਚਰਨ ਲਾਇ ਤਨਸਤਾਰੇ ॥ 

ਹਤਰ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਸਮਹਾਰ ੇ॥੧॥ 

ਅਪਨ ੇਦਾਸ ਕਾ ਸਦਾ ਰਖਵਾਲਾ ॥ 

ਕਤਰ ਤਕਰਪਾ ਅਪਨੁ ੇਕਤਰ ਰਾਖੇ ਮਾਤ ਤਪਤਾ ਤਿਉ ਪਾਲਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਵਡਿਾਗੀ ਸਤਤਗੁਰੁ ਪਾਇਆ ॥ 

ਤਿਤਨ ਿਮ ਕਾ ਪਿੰਥੁ ਤਮਿਾਇਆ ॥ 

ਹਤਰ ਿਗਤਤ ਿਾਇ ਤਚਤੁ ਲਾਗਾ ॥ 

ਿਤਪ ਿੀਵਤਹ ਸੇ ਵਡਿਾਗਾ ॥੨॥ 

ਹਤਰ ਅਿੰਤਮਰਤ ਿਾਣੀ ਗਾਵ ੈ॥ 

ਸਾਧਾ ਕੀ ਧੂਰੀ ਨਾਵ ੈ॥ 

ਅਪੁਨਾ ਨਾਮੁ ਆਪ ੇਦੀਆ ॥ 

ਪਰਿ ਕਰਣਹਾਰ ਰਤਖ ਲੀਆ ॥੩॥ 

ਹਤਰ ਦਰਸਨ ਪਰਾਨ ਅਧਾਰਾ ॥ 

ਇਹੁ ਪੂਰਨ ਤਿਮਲ ਿੀਚਾਰਾ ॥ 

ਕਤਰ ਤਕਰਪਾ ਅਿੰਤਰਿਾਮੀ ॥ 

ਦਾਸ ਨਾਨਕ ਸਰਤਣ ਸੁਆਮੀ ॥੪॥੮॥੫੮॥ 
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ਪਾਰਿਰਹਮ ੁਹੋਆ ਸਹਾਈ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ੁਸੁਖਦਾਈ ॥ 
 

ਸਰੋਤਿ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (616-10) 

ਪਾਰਿਰਹਮੁ ਹੋਆ ਸਹਾਈ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨੁ ਸੁਖਦਾਈ ॥ 

ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਕੀ ਿਾਣੀ ਿਤਪ ਅਨਦੁ ਕਰਹੁ ਤਨਤ ਪਰਾਣੀ ॥੧॥ 

ਹਤਰ ਸਾਚਾ ਤਸਮਰਹੁ ਿਾਈ ॥ 

ਸਾਧਸਿੰਤਗ ਸਦਾ ਸੁਖੁ ਪਾਈਐ ਹਤਰ ਤਿਸਤਰ ਨ ਕਿਹੂ ਿਾਈ ॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਅਿੰਤਮਰਤ ਨਾਮੁ ਪਰਮੇਸਰੁ ਤੇਰਾ ਿੋ ਤਸਮਰ ੈਸ ੋਿੀਵੈ ॥ 

ਤਿਸ ਨੋ ਕਰਤਮ ਪਰਾਪਤਤ ਹੋਵੈ ਸੋ ਿਨੁ ਤਨਰਮਲ ੁਥੀਵੈ ॥੨॥ 

ਤਿਘਨ ਤਿਨਾਸਨ ਸਤਿ ਦੁਖ ਨਾਸਨ ਗੁਰ ਚਰਣੀ ਮਨੁ ਲਾਗਾ ॥ 

ਗੁਣ ਗਾਵਤ ਅਚੁਤ ਅਤਿਨਾਸੀ ਅਨਤਦਨੁ ਹਤਰ ਰਿੰਤਗ ਿਾਗਾ ॥੩॥ 

ਮਨ ਇਛ ੇਸੇਈ ਫਲ ਪਾਏ ਹਤਰ ਕੀ ਕਥਾ ਸੁਹੇਲੀ ॥ 

ਆਤਦ ਅਿੰਤਤ ਮਤਧ ਨਾਨਕ ਕਉ ਸ ੋਪਰਿ ੁਹੋਆ ਿੇਲੀ ॥੪॥੧੬॥੨੭॥ 
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ਪਾਰਿਰਹਮ ੁਪਰਿੁ ਤਸਮਰੀਐ ਤਪਆਰੇ ਦਰਸਨ ਕਉ ਿਤਲ ਿਾਉ ॥ 
 

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ਤਿਰਹਿ ੇਘਰੁ ੪ ਛਿੰਤਾ ਕੀ ਿਤਤ (431-11) 

ਪਾਰਿਰਹਮੁ ਪਰਿੁ ਤਸਮਰੀਐ ਤਪਆਰੇ ਦਰਸਨ ਕਉ ਿਤਲ ਿਾਉ ॥੧॥ 

ਤਿਸੁ ਤਸਮਰਤ ਦੁਖ ਿੀਸਰਤਹ ਤਪਆਰੇ ਸੋ ਤਕਉ ਤਿਣਾ ਿਾਇ ॥੨॥ 

ਇਹੁ ਤਨੁ ਵੇਚੀ ਸਿੰਤ ਪਤਹ ਤਪਆਰੇ ਪਰੀਤਮੁ ਦੇਇ ਤਮਲਾਇ ॥੩॥ 

ਸੁਖ ਸੀਗਾਰ ਤਿਤਖਆ ਕ ੇਫੀਕ ੇਤਤਿ ਛੋਡੇ ਮੇਰੀ ਮਾਇ ॥੪॥ 

ਕਾਮੁ ਿੋਧੁ ਲੋਿੁ ਤਤਿ ਗਏ ਤਪਆਰੇ ਸਤਤਗੁਰ ਚਰਨੀ ਪਾਇ ॥੫॥ 

ਿੋ ਿਨ ਰਾਤੇ ਰਾਮ ਤਸਉ ਤਪਆਰੇ ਅਨਤ ਨ ਕਾਹੂ ਿਾਇ ॥੬॥ 

ਹਤਰ ਰਸੁ ਤਿਨਹੀ ਚਾਤਖਆ ਤਪਆਰੇ ਤਤਰਪਤਤ ਰਹੇ ਆਘਾਇ ॥੭॥ 

ਅਿੰਚਲੁ ਗਤਹਆ ਸਾਧ ਕਾ ਨਾਨਕ ਿੈ ਸਾਗਰੁ ਪਾਤਰ ਪਰਾਇ ॥੮॥੧॥੩॥ 
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ਪਾਰਿਰਹਮ ੁਪਰਮਸੇੁਰ ੁਸਆੁਮੀ ਦੂਖ ਤਨਵਾਰਣੁ ਨਾਰਾਇਣੇ ॥ 
 

ਕਤਲਆਨੁ ਿਪੋਾਲੀ ਮਹਲਾ ੪   ਛਕਾ ੧ ॥ (1321-6) 

ਪਾਰਿਰਹਮੁ ਪਰਮੇਸੁਰੁ ਸੁਆਮੀ ਦੂਖ ਤਨਵਾਰਣੁ ਨਾਰਾਇਣੇ ॥ 

ਸਗਲ ਿਗਤ ਿਾਚਤਹ ਸੁਖ ਸਾਗਰ ਿਵ ਤਨਤਧ ਤਰਣ ਹਤਰ ਤਚਿੰਤਾਮਣੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਦੀਨ ਦਇਆਲ ਿਗਦੀਸ ਦਮੋਦਰ ਹਤਰ ਅਿੰਤਰਿਾਮੀ ਗੋਤਿਿੰਦੇ ॥ 

ਤੇ ਤਨਰਿਉ ਤਿਨ ਸਰੀਰਾਮੁ ਤਧਆਇਆ ਗੁਰਮਤਤ ਮੁਰਾਤਰ ਹਤਰ ਮੁਕਿੰਦ ੇ॥੧॥ 

ਿਗਦੀਸੁਰ ਚਰਨ ਸਰਨ ਿ ੋਆਏ ਤੇ ਿਨ ਿਵ ਤਨਤਧ ਪਾਤਰ ਪਰ ੇ॥ 

ਿਗਤ ਿਨਾ ਕੀ ਪੈਿ ਹਤਰ ਰਾਖੈ ਿਨ ਨਾਨਕ ਆਤਪ ਹਤਰ ਤਿਪਾ ਕਰੇ ॥੨॥੧॥੭॥ 
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ਪਾਵਤੁ ਰਲੀਆ ਿੋਿਤਨ ਿਲੀਆ ॥ 
 

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (385-1) 

ਪਾਵਤ ੁਰਲੀਆ ਿੋਿਤਨ ਿਲੀਆ ॥ 

ਨਾਮ ਤਿਨਾ ਮਾਿੀ ਸਿੰਤਗ ਰਲੀਆ ॥੧॥ 

ਕਾਨ ਕੁਿੰਡਲੀਆ ਿਸਤਰ ਓਢਲੀਆ ॥ 

ਸੇਿ ਸੁਖਲੀਆ ਮਤਨ ਗਰਿਲੀਆ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਤਲੈ ਕੁਿੰਚਰੀਆ ਤਸਤਰ ਕਤਨਕ ਛਤਰੀਆ ॥ 

ਹਤਰ ਿਗਤਤ ਤਿਨਾ ਲੇ ਧਰਤਨ ਗਡਲੀਆ ॥੨॥ 

ਰੂਪ ਸਿੰਦਰੀਆ ਅਤਨਕ ਇਸਤਰੀਆ ॥ 

ਹਤਰ ਰਸ ਤਿਨੁ ਸਤਿ ਸੁਆਦ ਤਫਕਰੀਆ ॥੩॥ 

ਮਾਇਆ ਛਲੀਆ ਤਿਕਾਰ ਤਿਖਲੀਆ ॥ 

ਸਰਤਣ ਨਾਨਕ ਪਰਿ ਪੁਰਖ ਦਇਅਲੀਆ ॥੪॥੪॥੫੫॥ 
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ਪਾਿ ਪਿਸੋਤਣ ਪੂਤਛ ਲ ੇਨਾਮਾ ਕਾ ਪਤਹ ਛਾਤਨ ਛਵਾਈ ਹੋ ॥ 
 

ਘਰੁ ੪ ਸਰੋਤਿ ॥ (657-5) 

ਪਾਿ ਪਿੋਸਤਣ ਪਤੂਛ ਲ ੇਨਾਮਾ ਕਾ ਪਤਹ ਛਾਤਨ ਛਵਾਈ ਹੋ ॥ 

ਤੋ ਪਤਹ ਦੁਗਣੀ ਮਿੂਰੀ ਦਹੈਉ ਮੋ ਕਉ ਿੇਢੀ ਦੇਹੁ ਿਤਾਈ ਹੋ ॥੧॥ 

ਰੀ ਿਾਈ ਿੇਢੀ ਦਨੇ ੁਨ ਿਾਈ ॥ 

ਦੇਖੁ ਿੇਢੀ ਰਤਹਓ ਸਮਾਈ ॥ 

ਹਮਾਰ ੈਿੇਢੀ ਪਰਾਨ ਅਧਾਰਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਿੇਢੀ ਪਰੀਤਤ ਮਿੂਰੀ ਮਾਂਗ ੈਿਉ ਕੋਊ ਛਾਤਨ ਛਵਾਵੈ ਹ ੋ॥ 

ਲੋਗ ਕੁਿਿੰਿ ਸਿਹੁ ਤ ੇਤੋਰ ੈਤਉ ਆਪਨ ਿੇਢੀ ਆਵ ੈਹੋ ॥੨॥ 

ਐਸੋ ਿੇਢੀ ਿਰਤਨ ਨ ਸਾਕਉ ਸਿ ਅਿੰਤਰ ਸਿ ਿਾਂਈ ਹੋ ॥ 

ਗੂਿੰਗ ੈਮਹਾ ਅਿੰਤਮਰਤ ਰਸੁ ਚਾਤਖਆ ਪੂਛੇ ਕਹਨੁ ਨ ਿਾਈ ਹੋ ॥੩॥ 

ਿੇਢੀ ਕੇ ਗੁਣ ਸੁਤਨ ਰੀ ਿਾਈ ਿਲਤਧ ਿਾਂਤਧ ਧ ੂਥਾਤਪਓ ਹ ੋ॥ 

ਨਾਮੇ ਕੇ ਸੁਆਮੀ ਸੀਅ ਿਹੋਰੀ ਲਿੰਕ ਿਿੀਖਣ ਆਤਪਓ ਹ ੋ॥੪॥੨॥ 
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ਪਾਂਡ ੇਐਸਾ ਿਰਹਮ ਿੀਚਾਰੁ ॥ 
 

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੧ ॥ (355-2) 

ਕਾਇਆ ਿਰਹਮਾ ਮਨੁ ਹੈ ਧੋਤੀ ॥ 

ਤਗਆਨ ੁਿਨੇਊ ਤਧਆਨੁ ਕਸੁਪਾਤੀ ॥ 

ਹਤਰ ਨਾਮਾ ਿਸ ੁਿਾਚਉ ਨਾਉ ॥ 

ਗੁਰ ਪਰਸਾਦੀ ਿਰਹਤਮ ਸਮਾਉ ॥੧॥ 

ਪਾਂਡੇ ਐਸਾ ਿਰਹਮ ਿੀਚਾਰੁ ॥ 

ਨਾਮੇ ਸਤੁਚ ਨਾਮੋ ਪਿਉ ਨਾਮੇ ਚਿੁ ਆਚਾਰੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਿਾਹਤਰ ਿਨੇਊ ਤਿਚਰੁ ਿੋਤਤ ਹੈ ਨਾਤਲ ॥ 

ਧੋਤੀ ਤਿਕਾ ਨਾਮੁ ਸਮਾਤਲ ॥ 

ਐਥੈ ਓਥੈ ਤਨਿਹੀ ਨਾਤਲ ॥ 

ਤਵਣੁ ਨਾਵ ੈਹੋਤਰ ਕਰਮ ਨ ਿਾਤਲ ॥੨॥ 

ਪੂਿਾ ਪਰੇਮ ਮਾਇਆ ਪਰਿਾਤਲ ॥ 

ਏਕੋ ਵੇਖਹੁ ਅਵਰ ੁਨ ਿਾਤਲ ॥ 

ਚੀਨਹੈ ਤਤੁ ਗਗਨ ਦਸ ਦੁਆਰ ॥ 

ਹਤਰ ਮੁਤਖ ਪਾਿ ਪਿੈ ਿੀਚਾਰ ॥੩॥ 

ਿੋਿਨੁ ਿਾਉ ਿਰਮੁ ਿਉ ਿਾਗੈ ॥ 

ਪਾਹਰੂਅਰਾ ਛਤਿ ਚੋਰੁ ਨ ਲਾਗ ੈ॥ 

ਤਤਲਕੁ ਤਲਲਾਤਿ ਿਾਣ ੈਪਰਿੁ ਏਕੁ ॥ 

ਿੂਝ ੈਿਰਹਮੁ ਅਿੰਤਤਰ ਤਿਿੇਕੁ ॥੪॥ 

ਆਚਾਰੀ ਨਹੀ ਿੀਤਤਆ ਿਾਇ ॥ 

ਪਾਿ ਪਿੈ ਨਹੀ ਕੀਮਤਤ ਪਾਇ ॥ 

ਅਸਿ ਦਸੀ ਚਹੁ ਿੇਦੁ ਨ ਪਾਇਆ ॥ 

ਨਾਨਕ ਸਤਤਗੁਤਰ ਿਰਹਮੁ ਤਦਖਾਇਆ ॥੫॥੨੦॥ 
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ਤਪਿੰਗੁਲ ਪਰਿਤ ਪਾਤਰ ਪਰੇ ਖਲ ਚਤੁਰ ਿਕੀਤਾ ॥ 
 

ਤਿਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (809-16) 

ਤਪਿੰਗੁਲ ਪਰਿਤ ਪਾਤਰ ਪਰੇ ਖਲ ਚਤੁਰ ਿਕੀਤਾ ॥ 

ਅਿੰਧੁਲ ੇਤਤਰਿਵਣ ਸੂਤਝਆ ਗੁਰ ਿੇਤਿ ਪਨੁੀਤਾ ॥੧॥ 

ਮਤਹਮਾ ਸਾਧੂ ਸਿੰਗ ਕੀ ਸਨੁਹੁ ਮੇਰੇ ਮੀਤਾ ॥ 

ਮੈਲੁ ਖੋਈ ਕੋਤਿ ਅਘ ਹਰੇ ਤਨਰਮਲ ਿਏ ਚੀਤਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਐਸੀ ਿਗਤਤ ਗੋਤਵਿੰਦ ਕੀ ਕੀਤਿ ਹਸਤੀ ਿੀਤਾ ॥ 

ਿੋ ਿੋ ਕੀਨੋ ਆਪਨੋ ਤਤਸੁ ਅਿੈ ਦਾਨੁ ਦੀਤਾ ॥੨॥ 

ਤਸਿੰਘੁ ਤਿਲਾਈ ਹਇੋ ਗਇਓ ਤਤਰਣੁ ਮੇਰ ੁਤਦਖੀਤਾ ॥ 

ਸਰਮੁ ਕਰਤੇ ਦਮ ਆਢ ਕਉ ਤੇ ਗਨੀ ਧਨੀਤਾ ॥੩॥ 

ਕਵਨ ਵਡਾਈ ਕਤਹ ਸਕਉ ਿਅੇਿੰਤ ਗੁਨੀਤਾ ॥ 

ਕਤਰ ਤਕਰਪਾ ਮੋਤਹ ਨਾਮੁ ਦੇਹ ੁਨਾਨਕ ਦਰ ਸਰੀਤਾ ॥੪॥੭॥੩੭॥ 
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ਤਪਆਰੇ ਇਨ ਤਿਤਧ ਤਮਲਣੁ ਨ ਿਾਈ ਮ ੈਕੀਏ ਕਰਮ ਅਨੇਕਾ ॥ 
 

ਸਰੋਤਿ ਮਹਲਾ ੫ ਘਰੁ ੨ ਅਸਿਪਦੀਆ  (641-17) 

ਪਾਿ ੁਪਤਿਓ ਅਰੁ ਿੇਦ ੁਿੀਚਾਤਰਓ ਤਨਵਤਲ ਿੁਅਿੰਗਮ ਸਾਧ ੇ॥ 

ਪਿੰਚ ਿਨਾ ਤਸਉ ਸਿੰਗੁ ਨ ਛੁਿਤਕਓ ਅਤਧਕ ਅਹਿੰਿੁਤਧ ਿਾਧੇ ॥੧॥ 

ਤਪਆਰ ੇਇਨ ਤਿਤਧ ਤਮਲਣ ੁਨ ਿਾਈ ਮ ੈਕੀਏ ਕਰਮ ਅਨੇਕਾ ॥ 

ਹਾਤਰ ਪਤਰਓ ਸੁਆਮੀ ਕੈ ਦਆੁਰ ੈਦੀਿੈ ਿੁਤਧ ਤਿਿੇਕਾ ॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਮੋਤਨ ਿਇਓ ਕਰਪਾਤੀ ਰਤਹਓ ਨਗਨ ਤਫਤਰਓ ਿਨ ਮਾਹੀ ॥ 

ਤਿ ਤੀਰਥ ਸਿ ਧਰਤੀ ਿਰਤਮਓ ਦੁਤਿਧਾ ਛੁਿਕ ੈਨਾਹੀ ॥੨॥ 

ਮਨ ਕਾਮਨਾ ਤੀਰਥ ਿਾਇ ਿਤਸਓ ਤਸਤਰ ਕਰਵਤ ਧਰਾਏ ॥ 

ਮਨ ਕੀ ਮੈਲੁ ਨ ਉਤਰ ੈਇਹ ਤਿਤਧ ਿੇ ਲਖ ਿਤਨ ਕਰਾਏ ॥੩॥ 

ਕਤਨਕ ਕਾਤਮਨੀ ਹੈਵਰ ਗੈਵਰ ਿਹੁ ਤਿਤਧ ਦਾਨ ੁਦਾਤਾਰਾ ॥ 

ਅਿੰਨ ਿਸਤਰ ਿੂਤਮ ਿਹੁ ਅਰਪ ੇਨਹ ਤਮਲੀਐ ਹਤਰ ਦੁਆਰਾ ॥੪॥ 

ਪੂਿਾ ਅਰਚਾ ਿਿੰਦਨ ਡਿੰਡਉਤ ਖਿੁ ਕਰਮਾ ਰਤੁ ਰਹਤਾ ॥ 

ਹਉ ਹਉ ਕਰਤ ਿਿੰਧਨ ਮਤਹ ਪਤਰਆ ਨਹ ਤਮਲੀਐ ਇਹ ਿੁਗਤਾ ॥੫॥ 

ਿੋਗ ਤਸਧ ਆਸਣ ਚਉਰਾਸੀਹ ਏ ਿੀ ਕਤਰ ਕਤਰ ਰਤਹਆ ॥ 

ਵਡੀ ਆਰਿਾ ਤਫਤਰ ਤਫਤਰ ਿਨਮੈ ਹਤਰ ਤਸਉ ਸਿੰਗੁ ਨ ਗਤਹਆ ॥੬॥ 

ਰਾਿ ਲੀਲਾ ਰਾਿਨ ਕੀ ਰਚਨਾ ਕਤਰਆ ਹੁਕਮੁ ਅਫਾਰਾ ॥ 

ਸੇਿ ਸੋਹਨੀ ਚਿੰਦਨੁ ਚੋਆ ਨਰਕ ਘੋਰ ਕਾ ਦੁਆਰਾ ॥੭॥ 

ਹਤਰ ਕੀਰਤਤ ਸਾਧਸਿੰਗਤਤ ਹੈ ਤਸਤਰ ਕਰਮਨ ਕੈ ਕਰਮਾ ॥ 

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਤਤਸ ੁਿਇਓ ਪਰਾਪਤਤ ਤਿਸੁ ਪੁਰਿ ਤਲਖ ੇਕਾ ਲਹਨਾ ॥੮॥ 

ਤੇਰੋ ਸੇਵਕ ੁਇਹ ਰਿੰਤਗ ਮਾਤਾ ॥ 

ਿਇਓ ਤਿਪਾਲ ੁਦੀਨ ਦੁਖ ਿਿੰਿਨੁ ਹਤਰ ਹਤਰ ਕੀਰਤਤਨ ਇਹੁ ਮਨੁ ਰਾਤਾ ॥ ਰਹਾਉ ਦੂਿਾ ॥੧॥੩॥ 
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ਤਪਛਹੁ ਰਾਤੀ ਸਦਿਾ ਨਾਮ ੁਖਸਮ ਕਾ ਲੇਤਹ ॥ 
 

ਰਾਗੁ ਮਾਰੂ ਮਹਲਾ ੧ ਘਰੁ ੧ ਚਉਪਦੇ ॥ (989-5) 

ਤਪਛਹੁ ਰਾਤੀ ਸਦਿਾ ਨਾਮੁ ਖਸਮ ਕਾ ਲੇਤਹ ॥ 

ਖੇਮੇ ਛਤਰ ਸਰਾਇਚੇ ਤਦਸਤਨ ਰਥ ਪੀਿੇ ॥ 

ਤਿਨੀ ਤੇਰਾ ਨਾਮੁ ਤਧਆਇਆ ਤਤਨ ਕਉ ਸਤਦ ਤਮਲ ੇ॥੧॥ 

ਿਾਿਾ ਮੈ ਕਰਮਹੀਣ ਕੂਤਿਆਰ ॥ 

ਨਾਮੁ ਨ ਪਾਇਆ ਤੇਰਾ ਅਿੰਧਾ ਿਰਤਮ ਿੂਲਾ ਮਨ ੁਮੇਰਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਸਾਦ ਕੀਤੇ ਦੁਖ ਪਰਫੁਿੇ ਪੂਰਤਿ ਤਲਖੇ ਮਾਇ ॥ 

ਸੁਖ ਥੋਿੇ ਦੁਖ ਅਗਲੇ ਦੂਖੇ ਦੂਤਖ ਤਵਹਾਇ ॥੨॥ 

ਤਵਛਤੁਿਆ ਕਾ ਤਕਆ ਵੀਛੁਿ ੈਤਮਤਲਆ ਕਾ ਤਕਆ ਮੇਲ ੁ॥ 

ਸਾਤਹਿੁ ਸ ੋਸਾਲਾਹੀਐ ਤਿਤਨ ਕਤਰ ਦੇਤਖਆ ਖੇਲ ੁ॥੩॥ 

ਸਿੰਿੋਗੀ ਮੇਲਾਵਿਾ ਇਤਨ ਤਤਨ ਕੀਤੇ ਿੋਗ ॥ 

ਤਵਿੋਗੀ ਤਮਤਲ ਤਵਛੁਿ ੇਨਾਨਕ ਿੀ ਸਿੰਿੋਗ ॥੪॥੧॥ 
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ਤਪਤਾ ਮਰੇੋ ਿਡ ੋਧਨੀ ਅਗਮਾ ॥ 
 

ਗੂਿਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ਘਰੁ ੨  (507-11) 

ਰਾਿਨ ਮਤਹ ਤਿੰ ਰਾਿਾ ਕਹੀਅਤਹ ਿੂਮਨ ਮਤਹ ਿੂਮਾ ॥ 

ਿਾਕੁਰ ਮਤਹ ਿਕੁਰਾਈ ਤੇਰੀ ਕੋਮਨ ਤਸਤਰ ਕੋਮਾ ॥੧॥ 

ਤਪਤਾ ਮੇਰ ੋਿਡੋ ਧਨੀ ਅਗਮਾ ॥ 

ਉਸਤਤਤ ਕਵਨ ਕਰੀਿੈ ਕਰਤੇ ਪੇਤਖ ਰਹ ੇਤਿਸਮਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਸੁਖੀਅਨ ਮਤਹ ਸੁਖੀਆ ਤਿੰ ਕਹੀਅਤਹ ਦਾਤਨ ਤਸਤਰ ਦਾਤਾ ॥ 

ਤੇਿਨ ਮਤਹ ਤੇਿਵਿੰਸੀ ਕਹੀਅਤਹ ਰਸੀਅਨ ਮਤਹ ਰਾਤਾ ॥੨॥ 

ਸੂਰਨ ਮਤਹ ਸੂਰਾ ਤੂਿੰ ਕਹੀਅਤਹ ਿੋਗਨ ਮਤਹ ਿਗੋੀ ॥ 

ਗਰਸਤਨ ਮਤਹ ਤਿੰ ਿਡ ੋਤਗਰਹਸਤੀ ਿੋਗਨ ਮਤਹ ਿੋਗੀ ॥੩॥ 

ਕਰਤਨ ਮਤਹ ਤਿੰ ਕਰਤਾ ਕਹੀਅਤਹ ਆਚਾਰਨ ਮਤਹ ਆਚਾਰੀ ॥ 

ਸਾਹਨ ਮਤਹ ਤੂਿੰ ਸਾਚਾ ਸਾਹਾ ਵਾਪਾਰਨ ਮਤਹ ਵਾਪਾਰੀ ॥੪॥ 

ਦਰਿਾਰਨ ਮਤਹ ਤੇਰੋ ਦਰਿਾਰਾ ਸਰਨ ਪਾਲਨ ਿੀਕਾ ॥ 

ਲਤਖਮੀ ਕੇਤਕ ਗਨੀ ਨ ਿਾਈਐ ਗਤਨ ਨ ਸਕਉ ਸੀਕਾ ॥੫॥ 

ਨਾਮਨ ਮਤਹ ਤੇਰ ੋਪਰਿ ਨਾਮਾ ਤਗਆਨਨ ਮਤਹ ਤਗਆਨੀ ॥ 

ਿੁਗਤਨ ਮਤਹ ਤੇਰੀ ਪਰਿ ਿੁਗਤਾ ਇਸਨਾਨਨ ਮਤਹ ਇਸਨਾਨੀ ॥੬॥ 

ਤਸਧਨ ਮਤਹ ਤੇਰੀ ਪਰਿ ਤਸਧਾ ਕਰਮਨ ਤਸਤਰ ਕਰਮਾ ॥ 

ਆਤਗਆ ਮਤਹ ਤੇਰੀ ਪਰਿ ਆਤਗਆ ਹੁਕਮਨ ਤਸਤਰ ਹੁਕਮਾ ॥੭॥ 

ਤਿਉ ਿੋਲਾਵਤਹ ਤਤਉ ਿੋਲਹ ਸਆੁਮੀ ਕੁਦਰਤਤ ਕਵਨ ਹਮਾਰੀ ॥ 

ਸਾਧਸਿੰਤਗ ਨਾਨਕ ਿਸੁ ਗਾਇਓ ਿੋ ਪਰਿ ਕੀ ਅਤਤ ਤਪਆਰੀ ॥੮॥੧॥੮॥ 
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ਤਪਰ ਤਿਨੁ ਖਰੀ ਤਨਮਾਣੀ ਿੀਉ ਤਿਨ ੁਤਪਰ ਤਕਉ ਿੀਵਾ ਮੇਰੀ ਮਾਈ ॥ 
 

ਗਉਿੀ ਮਹਲਾ ੩ ॥ (244-8) 

ਤਪਰ ਤਿਨੁ ਖਰੀ ਤਨਮਾਣੀ ਿੀਉ ਤਿਨ ੁਤਪਰ ਤਕਉ ਿੀਵਾ ਮੇਰੀ ਮਾਈ ॥ 

ਤਪਰ ਤਿਨੁ ਨੀਦ ਨ ਆਵ ੈਿੀਉ ਕਾਪਿੁ ਤਤਨ ਨ ਸੁਹਾਈ ॥ 

ਕਾਪਰੁ ਤਤਨ ਸੁਹਾਵੈ ਿਾ ਤਪਰ ਿਾਵੈ ਗੁਰਮਤੀ ਤਚਤੁ ਲਾਈਐ ॥ 

ਸਦਾ ਸੁਹਾਗਤਣ ਿਾ ਸਤਤਗੁਰੁ ਸੇਵ ੇਗੁਰ ਕੈ ਅਿੰਤਕ ਸਮਾਈਐ ॥ 

ਗੁਰ ਸਿਦ ੈਮੇਲਾ ਤਾ ਤਪਰ ੁਰਾਵੀ ਲਾਹਾ ਨਾਮੁ ਸਿੰਸਾਰ ੇ॥ 

ਨਾਨਕ ਕਾਮਤਣ ਨਾਹ ਤਪਆਰੀ ਿਾ ਹਤਰ ਕ ੇਗੁਣ ਸਾਰ ੇ॥੧॥ 

ਸਾ ਧਨ ਰਿੰਗੁ ਮਾਣੇ ਿੀਉ ਆਪਣੇ ਨਾਤਲ ਤਪਆਰੇ ॥ 

ਅਤਹਤਨਤਸ ਰਿੰਤਗ ਰਾਤੀ ਿੀਉ ਗੁਰ ਸਿਦੁ ਵੀਚਾਰੇ ॥ 

ਗੁਰ ਸਿਦੁ ਵੀਚਾਰੇ ਹਉਮ ੈਮਾਰੇ ਇਨ ਤਿਤਧ ਤਮਲਹ ੁਤਪਆਰੇ ॥ 

ਸਾ ਧਨ ਸੋਹਾਗਤਣ ਸਦਾ ਰਿੰਤਗ ਰਾਤੀ ਸਾਚੈ ਨਾਤਮ ਤਪਆਰ ੇ॥ 

ਅਪੁਨ ੇਗੁਰ ਤਮਤਲ ਰਹੀਐ ਅਿੰਤਮਰਤੁ ਗਹੀਐ ਦੁਤਿਧਾ ਮਾਤਰ ਤਨਵਾਰੇ ॥ 

ਨਾਨਕ ਕਾਮਤਣ ਹਤਰ ਵਰੁ ਪਾਇਆ ਸਗਲੇ ਦੂਖ ਤਵਸਾਰੇ ॥੨॥ 

ਕਾਮਤਣ ਤਪਰਹੁ ਿੁਲੀ ਿੀਉ ਮਾਇਆ ਮੋਤਹ ਤਪਆਰੇ ॥ 

ਝੂਿੀ ਝੂਤਿ ਲਗੀ ਿੀਉ ਕੂਤਿ ਮੁਿੀ ਕੂਤਿਆਰੇ ॥ 

ਕੂਿੁ ਤਨਵਾਰੇ ਗੁਰਮਤਤ ਸਾਰੇ ਿਐੂ ਿਨਮੁ ਨ ਹਾਰੇ ॥ 

ਗੁਰ ਸਿਦੁ ਸੇਵੇ ਸਤਚ ਸਮਾਵੈ ਤਵਚਹੁ ਹਉਮੈ ਮਾਰੇ ॥ 

ਹਤਰ ਕਾ ਨਾਮੁ ਤਰਦੈ ਵਸਾਏ ਐਸਾ ਕਰ ੇਸੀਗਾਰੋ ॥ 

ਨਾਨਕ ਕਾਮਤਣ ਸਹਤਿ ਸਮਾਣੀ ਤਿਸੁ ਸਾਚਾ ਨਾਮੁ ਅਧਾਰੋ ॥੩॥ 

ਤਮਲੁ ਮੇਰ ੇਪਰੀਤਮਾ ਿੀਉ ਤੁਧੁ ਤਿਨੁ ਖਰੀ ਤਨਮਾਣੀ ॥ 

ਮੈ ਨੈਣੀ ਨੀਦ ਨ ਆਵੈ ਿੀਉ ਿਾਵੈ ਅਿੰਨ ੁਨ ਪਾਣੀ ॥ 

ਪਾਣੀ ਅਿੰਨ ੁਨ ਿਾਵੈ ਮਰੀਐ ਹਾਵੈ ਤਿਨ ੁਤਪਰ ਤਕਉ ਸੁਖ ੁਪਾਈਐ ॥ 

ਗੁਰ ਆਗ ੈਕਰਉ ਤਿਨਿੰਤੀ ਿੇ ਗੁਰ ਿਾਵ ੈਤਿਉ ਤਮਲ ੈਤਤਵ ੈਤਮਲਾਈਐ ॥ 

ਆਪੇ ਮੇਤਲ ਲਏ ਸੁਖਦਾਤਾ ਆਤਪ ਤਮਤਲਆ ਘਤਰ ਆਏ ॥ 

ਨਾਨਕ ਕਾਮਤਣ ਸਦਾ ਸੁਹਾਗਤਣ ਨਾ ਤਪਰ ੁਮਰੈ ਨ ਿਾਏ ॥੪॥੨॥ 
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ਤਪਰ ਿਾਵ ੈਪਰੇਮ ੁਸਖਾਈ ॥ 
 

ਮਲਾਰ ਮਹਲਾ ੧ ਅਸਿਪਦੀਆ ਘਰੁ ੧     (1273-5) 

ਚਕਵੀ ਨੈਨ ਨੀਦ ਨਹਤ ਚਾਹੈ ਿਤਨ ੁਪਤਰ ਨੀਦ ਨ ਪਾਈ ॥ 

ਸੂਰੁ ਚਰਹ ੈਤਪਰਉ ਦੇਖ ੈਨੈਨੀ ਤਨਤਵ ਤਨਤਵ ਲਾਗੈ ਪਾਂਈ ॥੧॥ 

ਤਪਰ ਿਾਵ ੈਪਰੇਮੁ ਸਖਾਈ ॥ 

ਤਤਸੁ ਤਿਨੁ ਘਿੀ ਨਹੀ ਿਤਗ ਿੀਵਾ ਐਸੀ ਤਪਆਸ ਤਤਸਾਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਸਰਵਤਰ ਕਮਲੁ ਤਕਰਤਣ ਆਕਾਸੀ ਤਿਗਸ ੈਸਹਤਿ ਸੁਿਾਈ ॥ 

ਪਰੀਤਮ ਪਰੀਤਤ ਿਨੀ ਅਿ ਐਸੀ ਿੋਤੀ ਿੋਤਤ ਤਮਲਾਈ ॥੨॥ 

ਚਾਤਤਰਕੁ ਿਲ ਤਿਨੁ ਤਪਰਉ ਤਪਰਉ ਿੇਰ ੈਤਿਲਪ ਕਰ ੈਤਿਲਲਾਈ ॥ 

ਘਨਹਰ ਘੋਰ ਦਸੌ ਤਦਤਸ ਿਰਸ ੈਤਿਨ ੁਿਲ ਤਪਆਸ ਨ ਿਾਈ ॥੩॥ 

ਮੀਨ ਤਨਵਾਸ ਉਪਿ ੈਿਲ ਹੀ ਤੇ ਸੁਖ ਦੁਖ ਪੁਰਤਿ ਕਮਾਈ ॥ 

ਤਖਨੁ ਤਤਲੁ ਰਤਹ ਨ ਸਕੈ ਪਲੁ ਿਲ ਤਿਨੁ ਮਰਨ ੁਿੀਵਨ ੁਤਤਸੁ ਤਾਂਈ ॥੪॥ 

ਧਨ ਵਾਂਢੀ ਤਪਰੁ ਦੇਸ ਤਨਵਾਸੀ ਸਚੇ ਗੁਰ ਪਤਹ ਸਿਦੁ ਪਿਾਈ ॥ 

ਗੁਣ ਸਿੰਗਰਤਹ ਪਰਿ ੁਤਰਦੈ ਤਨਵਾਸੀ ਿਗਤਤ ਰਤੀ ਹਰਖਾਈ ॥੫॥ 

ਤਪਰਉ ਤਪਰਉ ਕਰ ੈਸਿੈ ਹ ੈਿੇਤੀ ਗੁਰ ਿਾਵ ੈਤਪਰਉ ਪਾਈ ॥ 

ਤਪਰਉ ਨਾਲੇ ਸਦ ਹੀ ਸਤਚ ਸਿੰਗੇ ਨਦਰੀ ਮੇਤਲ ਤਮਲਾਈ ॥੬॥ 

ਸਿ ਮਤਹ ਿੀਉ ਿੀਉ ਹੈ ਸੋਈ ਘਤਿ ਘਤਿ ਰਤਹਆ ਸਮਾਈ ॥ 

ਗੁਰ ਪਰਸਾਤਦ ਘਰ ਹੀ ਪਰਗਾਤਸਆ ਸਹਿੇ ਸਹਤਿ ਸਮਾਈ ॥੭॥ 

ਅਪਨਾ ਕਾਿੁ ਸਵਾਰਹੁ ਆਪੇ ਸੁਖਦਾਤੇ ਗੋਸਾਂਈ ॥ 

ਗੁਰ ਪਰਸਾਤਦ ਘਰ ਹੀ ਤਪਰ ੁਪਾਇਆ ਤਉ ਨਾਨਕ ਤਪਤਤ ਿੁਝਾਈ ॥੮॥੧॥ 
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ਪੁਰਿੀ ਨਾਵ ੈਵਰਨਾਂ ਕੀ ਦਾਤਤ ॥ 
 

ਿਸਿੰਤੁ ਮਹਲਾ ੧ ॥ (1168-15) 

ਸੁਇਨੇ ਕਾ ਚਉਕਾ ਕਿੰਚਨ ਕਆੁਰ ॥ 

ਰੁਪੇ ਕੀਆ ਕਾਰਾ ਿਹੁਤੁ ਤਿਸਥਾਰੁ ॥ 

ਗਿੰਗਾ ਕਾ ਉਦਕੁ ਕਰਿੰਤ ੇਕੀ ਆਤਗ ॥ 

ਗਰੁਿਾ ਖਾਣਾ ਦੁਧ ਤਸਉ ਗਾਤਡ ॥੧॥ 

ਰੇ ਮਨ ਲੇਖੈ ਕਿਹੂ ਨ ਪਾਇ ॥ 

ਿਾਤਮ ਨ ਿੀਿ ੈਸਾਚ ਨਾਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਦਸ ਅਿ ਲੀਖੇ ਹੋਵਤਹ ਪਾਤਸ ॥ 

ਚਾਰੇ ਿੇਦ ਮੁਖਾਗਰ ਪਾਤਿ ॥ 

ਪੁਰਿੀ ਨਾਵੈ ਵਰਨਾਂ ਕੀ ਦਾਤਤ ॥ 

ਵਰਤ ਨੇਮ ਕਰ ੇਤਦਨ ਰਾਤਤ ॥੨॥ 

ਕਾਿੀ ਮੁਲਾਂ ਹੋਵਤਹ ਸੇਖ ॥ 

ਿੋਗੀ ਿਿੰਗਮ ਿਗਵੇ ਿੇਖ ॥ 

ਕੋ ਤਗਰਹੀ ਕਰਮਾ ਕੀ ਸਿੰਤਧ ॥ 

ਤਿਨੁ ਿੂਝ ੇਸਿ ਖਿੀਅਤਸ ਿਿੰਤਧ ॥੩॥ 

ਿੇਤੇ ਿੀਅ ਤਲਖੀ ਤਸਤਰ ਕਾਰ ॥ 

ਕਰਣੀ ਉਪਤਰ ਹੋਵਤਗ ਸਾਰ ॥ 

ਹੁਕਮੁ ਕਰਤਹ ਮੂਰਖ ਗਾਵਾਰ ॥ 

ਨਾਨਕ ਸਾਚੇ ਕੇ ਤਸਫਤਤ ਿਿੰਡਾਰ ॥੪॥੩॥ 
 
  



 1838 

ਪੁਿੁ ਧਰਤੀ ਪੁਿ ੁਪਾਣੀ ਆਸਣੁ ਚਾਤਰ ਕੁਿੰਿ ਚਉਿਾਰਾ ॥ 
 

ਸਰੋਤਿ ਮਹਲਾ ੧ ਦੁਤੁਕ ੇ॥ (596-12) 

ਪੁਿੁ ਧਰਤੀ ਪੁਿੁ ਪਾਣੀ ਆਸਣ ੁਚਾਤਰ ਕੁਿੰਿ ਚਉਿਾਰਾ ॥ 

ਸਗਲ ਿਵਣ ਕੀ ਮੂਰਤਤ ਏਕਾ ਮੁਤਖ ਤੇਰ ੈਿਕਸਾਲਾ ॥੧॥ 

ਮੇਰੇ ਸਾਤਹਿਾ ਤੇਰੇ ਚੋਿ ਤਵਡਾਣਾ ॥ 

ਿਤਲ ਥਤਲ ਮਹੀਅਤਲ ਿਤਰਪੁਤਰ ਲੀਣਾ ਆਪ ੇਸਰਿ ਸਮਾਣਾ ॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਿਹ ਿਹ ਦੇਖਾ ਤਹ ਿੋਤਤ ਤੁਮਾਰੀ ਤੇਰਾ ਰੂਪ ੁਤਕਨੇਹਾ ॥ 

ਇਕਤੁ ਰੂਤਪ ਤਫਰਤਹ ਪਰਛਿੰਨਾ ਕੋਇ ਨ ਤਕਸ ਹੀ ਿੇਹਾ ॥੨॥ 

ਅਿੰਡਿ ਿੇਰਿ ਉਤਿੁਿ ਸੇਤਿ ਤੇਰੇ ਕੀਤੇ ਿਿੰਤਾ ॥ 

ਏਕੁ ਪੁਰਿੁ ਮੈ ਤੇਰਾ ਦੇਤਖਆ ਤੂ ਸਿਨਾ ਮਾਤਹ ਰਵਿੰਤਾ ॥੩॥ 

ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਿਹੁਤੇ ਮ ੈਏਕੁ ਨ ਿਾਤਣਆ ਮੈ ਮੂਰਖ ਤਕਛੁ ਦੀਿੈ ॥ 

ਪਰਣਵਤਤ ਨਾਨਕ ਸੁਤਣ ਮੇਰ ੇਸਾਤਹਿਾ ਡੁਿਦਾ ਪਥਰੁ ਲੀਿ ੈ॥੪॥੪॥ 
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ਪੂਿਹੁ ਰਾਮੁ ਏਕ ੁਹੀ ਦੇਵਾ ॥ 
 

ਆਸਾ ॥ ਕਿੀਰ ਿੀਉ ॥ (484-14) 

ਅਿੰਤਤਰ ਮਲੈੁ ਿ ੇਤੀਰਥ ਨਾਵੈ ਤਤਸੁ ਿੈਕੁਿੰਿ ਨ ਿਾਨਾਂ ॥ 

ਲੋਕ ਪਤੀਣੇ ਕਛ ੂਨ ਹੋਵੈ ਨਾਹੀ ਰਾਮੁ ਅਯਾਨਾ ॥੧॥ 

ਪੂਿਹੁ ਰਾਮੁ ਏਕੁ ਹੀ ਦੇਵਾ ॥ 

ਸਾਚਾ ਨਾਵਣੁ ਗੁਰ ਕੀ ਸਵੇਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਿਲ ਕੈ ਮਿਤਨ ਿੇ ਗਤਤ ਹਵੋੈ ਤਨਤ ਤਨਤ ਮੇੋਂਡੁਕ ਨਾਵਤਹ ॥ 

ਿਸੈੇ ਮੇੋਂਡੁਕ ਤਸੈੇ ਓਇ ਨਰ ਤਫਤਰ ਤਫਤਰ ਿਨੋੀ ਆਵਤਹ ॥੨॥ 

ਮਨਹੁ ਕਿੋਰ ੁਮਰੈ ਿਾਨਾਰਤਸ ਨਰਕੁ ਨ ਿਾਂਤਚਆ ਿਾਈ ॥ 

ਹਤਰ ਕਾ ਸਿੰਤੁ ਮਰ ੈਹਾਿਿੰਿੈ ਤ ਸਗਲੀ ਸੈਨ ਤਰਾਈ ॥੩॥ 

ਤਦਨਸ ੁਨ ਰਤੈਨ ਿੇਦੁ ਨਹੀ ਸਾਸਤਰ ਤਹਾ ਿਸੈ ਤਨਰਿੰਕਾਰਾ ॥ 

ਕਤਹ ਕਿੀਰ ਨਰ ਤਤਸਤਹ ਤਧਆਵਹੁ ਿਾਵਤਰਆ ਸਿੰਸਾਰਾ ॥੪॥੪॥੩੭॥ 
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ਪੂਿਾ ਕੀਚ ੈਨਾਮੁ ਤਧਆਈਐ ਤਿਨੁ ਨਾਵ ੈਪੂਿ ਨ ਹੋਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
 

ਰਾਗੁ ਗੂਿਰੀ ਮਹਲਾ ੧ ਚਉਪਦੇ ਘਰ ੁ੧ ॥ (489-4) 

ਤੇਰਾ ਨਾਮੁ ਕਰੀ ਚਨਣਾਿੀਆ ਿੇ ਮਨ ੁਉਰਸਾ ਹੋਇ ॥ 

ਕਰਣੀ ਕੁਿੰਗੂ ਿ ੇਰਲੈ ਘਿ ਅਿੰਤਤਰ ਪੂਿਾ ਹੋਇ ॥੧॥ 

ਪੂਿਾ ਕੀਚੈ ਨਾਮੁ ਤਧਆਈਐ ਤਿਨੁ ਨਾਵੈ ਪੂਿ ਨ ਹੋਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਿਾਹਤਰ ਦੇਵ ਪਖਾਲੀਅਤਹ ਿ ੇਮਨੁ ਧੋਵੈ ਕੋਇ ॥ 

ਿੂਤਿ ਲਹੈ ਿੀਉ ਮਾਿੀਐ ਮੋਖ ਪਇਆਣਾ ਹੋਇ ॥੨॥ 

ਪਸੂ ਤਮਲਤਹ ਚਿੰਤਗਆਈਆ ਖਿੁ ਖਾਵਤਹ ਅਿੰਤਮਰਤ ੁਦੇਤਹ ॥ 

ਨਾਮ ਤਵਹੂਣੇ ਆਦਮੀ ਤਧਰਗੁ ਿੀਵਣ ਕਰਮ ਕਰੇਤਹ ॥੩॥ 

ਨੇਿਾ ਹੈ ਦੂਤਰ ਨ ਿਾਤਣਅਹੁ ਤਨਤ ਸਾਰ ੇਸਿੰਮਹਾਲੇ ॥ 

ਿੋ ਦੇਵ ੈਸ ੋਖਾਵਣਾ ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਸਾਚਾ ਹ ੇ॥੪॥੧॥ 
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ਪੂਿਾ ਵਰਤ ਤਤਲਕ ਇਸਨਾਨਾ ਪੁਿੰਨ ਦਾਨ ਿਹੁ ਦੈਨ ॥ 
 

ਧਨਾਸਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (674-5) 

ਪੂਿਾ ਵਰਤ ਤਤਲਕ ਇਸਨਾਨਾ ਪੁਿੰਨ ਦਾਨ ਿਹੁ ਦਨੈ ॥ 

ਕਹੂਿੰ ਨ ਿੀਿ ੈਸਿੰਿਮ ਸੁਆਮੀ ਿੋਲਤਹ ਮੀਿੇ ਿੈਨ ॥੧॥ 

ਪਰਿ ਿੀ ਕ ੋਨਾਮੁ ਿਪਤ ਮਨ ਚੈਨ ॥ 

ਿਹੁ ਪਰਕਾਰ ਖੋਿਤਹ ਸਤਿ ਤਾ ਕਉ ਤਿਖਮੁ ਨ ਿਾਈ ਲਨੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਿਾਪ ਤਾਪ ਿਰਮਨ ਿਸੁਧਾ ਕਤਰ ਉਰਧ ਤਾਪ ਲੈ ਗਨੈ ॥ 

ਇਹ ਤਿਤਧ ਨਹ ਪਤੀਆਨੋ ਿਾਕੁਰ ਿੋਗ ਿੁਗਤਤ ਕਤਰ ਿਨੈ ॥੨॥ 

ਅਿੰਤਮਰਤ ਨਾਮੁ ਤਨਰਮੋਲਕੁ ਹਤਰ ਿਸੁ ਤਤਤਨ ਪਾਇਓ ਤਿਸ ੁਤਕਰਪੈਨ ॥ 

ਸਾਧਸਿੰਤਗ ਰਿੰਤਗ ਪਰਿ ਿੇਿੇ ਨਾਨਕ ਸੁਤਖ ਿਨ ਰਨੈ ॥੩॥੧੩॥ 
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ਪੂਤਾ ਮਾਤਾ ਕੀ ਆਸੀਸ ॥ 
 

ਗੂਿਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (496-3) 

ਤਿਸੁ ਤਸਮਰਤ ਸਤਿ ਤਕਲਤਵਖ ਨਾਸਤਹ ਤਪਤਰੀ ਹੋਇ ਉਧਾਰ ੋ॥ 

ਸੋ ਹਤਰ ਹਤਰ ਤੁਮਹ ਸਦ ਹੀ ਿਾਪਹੁ ਿਾ ਕਾ ਅਿੰਤ ੁਨ ਪਾਰ ੋ॥੧॥ 

ਪੂਤਾ ਮਾਤਾ ਕੀ ਆਸੀਸ ॥ 

ਤਨਮਖ ਨ ਤਿਸਰਉ ਤੁਮਹ ਕਉ ਹਤਰ ਹਤਰ ਸਦਾ ਿਿਹੁ ਿਗਦੀਸ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਸਤਤਗੁਰੁ ਤੁਮਹ ਕਉ ਹੋਇ ਦਇਆਲਾ ਸਿੰਤਸਿੰਤਗ ਤੇਰੀ ਪਰੀਤਤ ॥ 

ਕਾਪਿੁ ਪਤਤ ਪਰਮੇਸਰ ੁਰਾਖੀ ਿੋਿਨੁ ਕੀਰਤਨ ੁਨੀਤਤ ॥੨॥ 

ਅਿੰਤਮਰਤ ੁਪੀਵਹੁ ਸਦਾ ਤਚਰੁ ਿੀਵਹੁ ਹਤਰ ਤਸਮਰਤ ਅਨਦ ਅਨਿੰਤਾ ॥ 

ਰਿੰਗ ਤਮਾਸਾ ਪੂਰਨ ਆਸਾ ਕਿਤਹ ਨ ਤਿਆਪ ੈਤਚਿੰਤਾ ॥੩॥ 

ਿਵਰੁ ਤੁਮਹਾਰਾ ਇਹੁ ਮਨ ੁਹੋਵਉ ਹਤਰ ਚਰਣਾ ਹੋਹੁ ਕਉਲਾ ॥ 

ਨਾਨਕ ਦਾਸੁ ਉਨ ਸਿੰਤਗ ਲਪਿਾਇਓ ਤਿਉ ਿੂਿੰਦਤਹ ਚਾਤਤਰਕੁ ਮਉਲਾ ॥੪॥੩॥੪॥ 
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ਪੂਤਰ ਰਤਹਆ ਸਰਿ ਿਾਇ ਹਮਾਰਾ ਖਸਮੁ ਸੋਇ ॥ 
 

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (398-2) 

ਪੂਤਰ ਰਤਹਆ ਸਰਿ ਿਾਇ ਹਮਾਰਾ ਖਸਮੁ ਸੋਇ ॥ 

ਏਕੁ ਸਾਤਹਿੁ ਤਸਤਰ ਛਤੁ ਦੂਿਾ ਨਾਤਹ ਕੋਇ ॥੧॥ 

ਤਿਉ ਿਾਵ ੈਤਤਉ ਰਾਖੁ ਰਾਖਣਹਾਤਰਆ ॥ 

ਤੁਝ ਤਿਨ ੁਅਵਰ ੁਨ ਕੋਇ ਨਦਤਰ ਤਨਹਾਤਰਆ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਪਰਤਤਪਾਲ ੇਪਰਿੁ ਆਤਪ ਘਤਿ ਘਤਿ ਸਾਰੀਐ ॥ 

ਤਿਸੁ ਮਤਨ ਵੁਿਾ ਆਤਪ ਤਤਸੁ ਨ ਤਵਸਾਰੀਐ ॥੨॥ 

ਿੋ ਤਕਛ ੁਕਰੇ ਸੁ ਆਤਪ ਆਪਣ ਿਾਤਣਆ ॥ 

ਿਗਤਾ ਕਾ ਸਹਾਈ ਿੁਤਗ ਿੁਤਗ ਿਾਤਣਆ ॥੩॥ 

ਿਤਪ ਿਤਪ ਹਤਰ ਕਾ ਨਾਮੁ ਕਦੇ ਨ ਝੂਰੀਐ ॥ 

ਨਾਨਕ ਦਰਸ ਤਪਆਸ ਲੋਚਾ ਪੂਰੀਐ ॥੪॥੭॥੧੦੯॥ 
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ਪੂਰਾ ਸਤਤਗੁਰੁ ਿ ੇਤਮਲ ੈਪਾਈਐ ਸਿਦ ੁਤਨਧਾਨ ੁ॥ 
 

ਤਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (46-10) 

ਪੂਰਾ ਸਤਤਗੁਰੁ ਿੇ ਤਮਲ ੈਪਾਈਐ ਸਿਦੁ ਤਨਧਾਨ ੁ॥ 

ਕਤਰ ਤਕਰਪਾ ਪਰਿ ਆਪਣੀ ਿਪੀਐ ਅਿੰਤਮਰਤ ਨਾਮੁ ॥ 

ਿਨਮ ਮਰਣ ਦੁਖੁ ਕਾਿੀਐ ਲਾਗੈ ਸਹਤਿ ਤਧਆਨੁ ॥੧॥ 

ਮੇਰੇ ਮਨ ਪਰਿ ਸਰਣਾਈ ਪਾਇ ॥ 

ਹਤਰ ਤਿਨੁ ਦੂਿਾ ਕੋ ਨਹੀ ਏਕੋ ਨਾਮੁ ਤਧਆਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਕੀਮਤਤ ਕਹਣੁ ਨ ਿਾਈਐ ਸਾਗਰੁ ਗੁਣੀ ਅਥਾਹੁ ॥ 

ਵਡਿਾਗੀ ਤਮਲੁ ਸਿੰਗਤੀ ਸਚਾ ਸਿਦੁ ਤਵਸਾਹੁ ॥ 

ਕਤਰ ਸਵੇਾ ਸੁਖ ਸਾਗਰੈ ਤਸਤਰ ਸਾਹਾ ਪਾਤਤਸਾਹ ੁ॥੨॥ 

ਚਰਣ ਕਮਲ ਕਾ ਆਸਰਾ ਦੂਿਾ ਨਾਹੀ ਿਾਉ ॥ 

ਮੈ ਧਰ ਤੇਰੀ ਪਾਰਿਰਹਮ ਤੇਰ ੈਤਾਤਣ ਰਹਾਉ ॥ 

ਤਨਮਾਤਣਆ ਪਰਿੁ ਮਾਣ ੁਤੂਿੰ ਤੇਰ ੈਸਿੰਤਗ ਸਮਾਉ ॥੩॥ 

ਹਤਰ ਿਪੀਐ ਆਰਾਧੀਐ ਆਿ ਪਹਰ ਗੋਤਵਿੰਦੁ ॥ 

ਿੀਅ ਪਰਾਣ ਤਨ ੁਧਨ ੁਰਖੇ ਕਤਰ ਤਕਰਪਾ ਰਾਖੀ ਤਿਿੰਦ ੁ॥ 

ਨਾਨਕ ਸਗਲੇ ਦੋਖ ਉਤਾਤਰਅਨੁ ਪਰਿੁ ਪਾਰਿਰਹਮ ਿਖਤਸਿੰਦ ੁ॥੪॥੧੨॥੮੨॥ 
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ਪੂਰਾ ਥਾਿ ੁਿਣਾਇਆ ਪੂਰੈ ਵੇਖਹੁ ਏਕ ਸਮਾਨਾ ॥ 
 

ਤਿਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੩ ॥ (797-15) 

ਪੂਰਾ ਥਾਿੁ ਿਣਾਇਆ ਪੂਰ ੈਵਖੇਹੁ ਏਕ ਸਮਾਨਾ ॥ 

ਇਸੁ ਪਰਪਿੰਚ ਮਤਹ ਸਾਚ ੇਨਾਮ ਕੀ ਵਤਡਆਈ ਮਤੁ ਕੋ ਧਰਹੁ ਗੁਮਾਨਾ ॥੧॥ 

ਸਤਤਗੁਰ ਕੀ ਤਿਸ ਨ ੋਮਤਤ ਆਵੈ ਸੋ ਸਤਤਗੁਰ ਮਾਤਹ ਸਮਾਨਾ ॥ 

ਇਹ ਿਾਣੀ ਿੋ ਿੀਅਹੁ ਿਾਣ ੈਤਤਸੁ ਅਿੰਤਤਰ ਰਵ ੈਹਤਰ ਨਾਮਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਚਹੁ ਿੁਗਾ ਕਾ ਹੁਤਣ ਤਨਿੇਿਾ ਨਰ ਮਨੁਖਾ ਨ ੋਏਕੁ ਤਨਧਾਨਾ ॥ 

ਿਤੁ ਸਿੰਿਮ ਤੀਰਥ ਓਨਾ ਿੁਗਾ ਕਾ ਧਰਮੁ ਹੈ ਕਤਲ ਮਤਹ ਕੀਰਤਤ ਹਤਰ ਨਾਮਾ ॥੨॥ 

ਿੁਤਗ ਿੁਤਗ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਧਰਮੁ ਹੈ ਸੋਤਧ ਦੇਖਹੁ ਿੇਦ ਪੁਰਾਨਾ ॥ 

ਗੁਰਮੁਤਖ ਤਿਨੀ ਤਧਆਇਆ ਹਤਰ ਹਤਰ ਿਤਗ ਤ ੇਪੂਰ ੇਪਰਵਾਨਾ ॥੩॥ 

ਕਹਤ ਨਾਨਕੁ ਸਚੇ ਤਸਉ ਪਰੀਤਤ ਲਾਏ ਚੂਕੈ ਮਤਨ ਅਤਿਮਾਨਾ ॥ 

ਕਹਤ ਸੁਣਤ ਸਿੇ ਸੁਖ ਪਾਵਤਹ ਮਾਨਤ ਪਾਤਹ ਤਨਧਾਨਾ ॥੪॥੪॥ 
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ਪੂਰਾ ਤਨਆਉ ਕਰੇ ਕਰਤਾਰੁ ॥ 
 

ਗਉਿੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (199-11) 

ਗਰੀਿਾ ਉਪਤਰ ਤਿ ਤਖਿੰਿ ੈਦਾਿੀ ॥ 

ਪਾਰਿਰਹਤਮ ਸਾ ਅਗਤਨ ਮਤਹ ਸਾਿੀ ॥੧॥ 

ਪੂਰਾ ਤਨਆਉ ਕਰੇ ਕਰਤਾਰੁ ॥ 

ਅਪੁਨ ੇਦਾਸ ਕਉ ਰਾਖਨਹਾਰੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਆਤਦ ਿੁਗਾਤਦ ਪਰਗਤਿ ਪਰਤਾਪੁ ॥ 

ਤਨਿੰਦਕੁ ਮੁਆ ਉਪਤਿ ਵਡ ਤਾਪੁ ॥੨॥ 

ਤਤਤਨ ਮਾਤਰਆ ਤਿ ਰਖੈ ਨ ਕਇੋ ॥ 

ਆਗੈ ਪਾਛੈ ਮਿੰਦੀ ਸੋਇ ॥੩॥ 

ਅਪੁਨ ੇਦਾਸ ਰਾਖੈ ਕਿੰਤਿ ਲਾਇ ॥ 

ਸਰਤਣ ਨਾਨਕ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਤਧਆਇ ॥੪॥੯੮॥੧੬੭॥ 
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ਪੂਰੀ ਆਸਾ ਿੀ ਮਨਸਾ ਮਰੇੇ ਰਾਮ ॥ 
 

ਰਾਗੁ ਵਡਹਿੰਸੁ ਮਹਲਾ ੫ ਛਿੰਤ ਘਰੁ ੪  (577-5) 

ਪੂਰੀ ਆਸਾ ਿੀ ਮਨਸਾ ਮੇਰੇ ਰਾਮ ॥ 

ਮੋਤਹ ਤਨਰਗੁਣ ਿੀਉ ਸਤਿ ਗੁਣ ਤੇਰ ੇਰਾਮ ॥ 

ਸਤਿ ਗੁਣ ਤੇਰ ੇਿਾਕੁਰ ਮੇਰ ੇਤਕਤੁ ਮੁਤਖ ਤੁਧੁ ਸਾਲਾਹੀ ॥ 

ਗੁਣੁ ਅਵਗੁਣੁ ਮੇਰਾ ਤਕਛੁ ਨ ਿੀਚਾਤਰਆ ਿਖਤਸ ਲੀਆ ਤਖਨ ਮਾਹੀ ॥ 

ਨਉ ਤਨਤਧ ਪਾਈ ਵਿੀ ਵਾਧਾਈ ਵਾਿ ੇਅਨਹਦ ਤੂਰ ੇ॥ 

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਮੈ ਵਰ ੁਘਤਰ ਪਾਇਆ ਮੇਰੇ ਲਾਥੇ ਿੀ ਸਗਲ ਤਵਸੂਰੇ ॥੪॥੧॥ 
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ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਕਾ ਸੁਤਨ ਉਪਦਸੇੁ ॥ 
 

ਗਉਿੀ ਸੁਖਮਨੀ ਮਃ ੫ ॥ (295-3) 

ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਕਾ ਸੁਤਨ ਉਪਦਸੇੁ ॥ 

ਪਾਰਿਰਹਮੁ ਤਨਕਤਿ ਕਤਰ ਪੇਖ ੁ॥ 

ਸਾਤਸ ਸਾਤਸ ਤਸਮਰਹੁ ਗੋਤਿਿੰਦ ॥ 

ਮਨ ਅਿੰਤਰ ਕੀ ਉਤਰ ੈਤਚਿੰਦ ॥ 

ਆਸ ਅਤਨਤ ਤਤਆਗਹੁ ਤਰਿੰਗ ॥ 

ਸਿੰਤ ਿਨਾ ਕੀ ਧਤੂਰ ਮਨ ਮਿੰਗ ॥ 

ਆਪੁ ਛੋਤਡ ਿਨੇਤੀ ਕਰਹੁ ॥ 

ਸਾਧਸਿੰਤਗ ਅਗਤਨ ਸਾਗਰੁ ਤਰਹੁ ॥ 

ਹਤਰ ਧਨ ਕ ੇਿਤਰ ਲੇਹੁ ਿਿੰਡਾਰ ॥ 

ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਪੂਰ ੇਨਮਸਕਾਰ ॥੧॥ 
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ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਤੇ ਨਾਮ ੁਤਧਆਈ ॥ 
 

ਤਿਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੩ ॥ (798-9) 

ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਤ ੇਵਤਡਆਈ ਪਾਈ ॥ 

ਅਤਚਿੰਤ ਨਾਮੁ ਵਤਸਆ ਮਤਨ ਆਈ ॥ 

ਹਉਮੈ ਮਾਇਆ ਸਿਤਦ ਿਲਾਈ ॥ 

ਦਤਰ ਸਾਚੈ ਗੁਰ ਤ ੇਸੋਿਾ ਪਾਈ ॥੧॥ 

ਿਗਦੀਸ ਸਵੇਉ ਮੈ ਅਵਰੁ ਨ ਕਾਿਾ ॥ 

ਅਨਤਦਨ ੁਅਨਦ ੁਹੋਵੈ ਮਤਨ ਮੇਰ ੈਗੁਰਮੁਤਖ ਮਾਗਉ ਤੇਰਾ ਨਾਮੁ ਤਨਵਾਿਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਮਨ ਕੀ ਪਰਤੀਤਤ ਮਨ ਤ ੇਪਾਈ ॥ 

ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਤ ੇਸਿਤਦ ਿੁਝਾਈ ॥ 

ਿੀਵਣ ਮਰਣੁ ਕ ੋਸਮਸਤਰ ਵੇਖੈ ॥ 

ਿਹੁਤਿ ਨ ਮਰੈ ਨਾ ਿਮੁ ਪੇਖੈ ॥੨॥ 

ਘਰ ਹੀ ਮਤਹ ਸਤਿ ਕੋਿ ਤਨਧਾਨ ॥ 

ਸਤਤਗੁਤਰ ਤਦਖਾਏ ਗਇਆ ਅਤਿਮਾਨ ੁ॥ 

ਸਦ ਹੀ ਲਾਗਾ ਸਹਤਿ ਤਧਆਨ ॥ 

ਅਨਤਦਨ ੁਗਾਵੈ ਏਕੋ ਨਾਮ ॥੩॥ 

ਇਸੁ ਿੁਗ ਮਤਹ ਵਤਡਆਈ ਪਾਈ ॥ 

ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਤ ੇਨਾਮੁ ਤਧਆਈ ॥ 

ਿਹ ਦੇਖਾ ਤਹ ਰਤਹਆ ਸਮਾਈ ॥ 

ਸਦਾ ਸੁਖਦਾਤਾ ਕੀਮਤਤ ਨਹੀ ਪਾਈ ॥੪॥ 

ਪੂਰ ੈਿਾਤਗ ਗੁਰ ੁਪੂਰਾ ਪਾਇਆ ॥ 

ਅਿੰਤਤਰ ਨਾਮੁ ਤਨਧਾਨ ੁਤਦਖਾਇਆ ॥ 

ਗੁਰ ਕਾ ਸਿਦੁ ਅਤਤ ਮੀਿਾ ਲਾਇਆ ॥ 

ਨਾਨਕ ਤਤਰਸਨ ਿੁਝੀ ਮਤਨ ਤਤਨ ਸੁਖੁ ਪਾਇਆ ॥੫॥੬॥੪॥੬॥੧੦॥ 
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ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਤੇ ਵਤਡਆਈ ਪਾਈ ॥ 
 

ਤਿਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੩ ॥ (798-9) 

ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਤ ੇਵਤਡਆਈ ਪਾਈ ॥ 

ਅਤਚਿੰਤ ਨਾਮੁ ਵਤਸਆ ਮਤਨ ਆਈ ॥ 

ਹਉਮੈ ਮਾਇਆ ਸਿਤਦ ਿਲਾਈ ॥ 

ਦਤਰ ਸਾਚੈ ਗੁਰ ਤ ੇਸੋਿਾ ਪਾਈ ॥੧॥ 

ਿਗਦੀਸ ਸਵੇਉ ਮੈ ਅਵਰੁ ਨ ਕਾਿਾ ॥ 

ਅਨਤਦਨ ੁਅਨਦ ੁਹੋਵੈ ਮਤਨ ਮੇਰ ੈਗੁਰਮੁਤਖ ਮਾਗਉ ਤੇਰਾ ਨਾਮੁ ਤਨਵਾਿਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਮਨ ਕੀ ਪਰਤੀਤਤ ਮਨ ਤ ੇਪਾਈ ॥ 

ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਤ ੇਸਿਤਦ ਿੁਝਾਈ ॥ 

ਿੀਵਣ ਮਰਣੁ ਕ ੋਸਮਸਤਰ ਵੇਖੈ ॥ 

ਿਹੁਤਿ ਨ ਮਰੈ ਨਾ ਿਮੁ ਪੇਖੈ ॥੨॥ 

ਘਰ ਹੀ ਮਤਹ ਸਤਿ ਕੋਿ ਤਨਧਾਨ ॥ 

ਸਤਤਗੁਤਰ ਤਦਖਾਏ ਗਇਆ ਅਤਿਮਾਨ ੁ॥ 

ਸਦ ਹੀ ਲਾਗਾ ਸਹਤਿ ਤਧਆਨ ॥ 

ਅਨਤਦਨ ੁਗਾਵੈ ਏਕੋ ਨਾਮ ॥੩॥ 

ਇਸੁ ਿੁਗ ਮਤਹ ਵਤਡਆਈ ਪਾਈ ॥ 

ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਤ ੇਨਾਮੁ ਤਧਆਈ ॥ 

ਿਹ ਦੇਖਾ ਤਹ ਰਤਹਆ ਸਮਾਈ ॥ 

ਸਦਾ ਸੁਖਦਾਤਾ ਕੀਮਤਤ ਨਹੀ ਪਾਈ ॥੪॥ 

ਪੂਰ ੈਿਾਤਗ ਗੁਰ ੁਪੂਰਾ ਪਾਇਆ ॥ 

ਅਿੰਤਤਰ ਨਾਮੁ ਤਨਧਾਨ ੁਤਦਖਾਇਆ ॥ 

ਗੁਰ ਕਾ ਸਿਦੁ ਅਤਤ ਮੀਿਾ ਲਾਇਆ ॥ 

ਨਾਨਕ ਤਤਰਸਨ ਿੁਝੀ ਮਤਨ ਤਤਨ ਸੁਖੁ ਪਾਇਆ ॥੫॥੬॥੪॥੬॥੧੦॥ 
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ਪੇਵਕਿੈ ਧਨ ਖਰੀ ਇਆਣੀ ॥ 
 

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੧ ॥ (357-5) 

ਪੇਵਕਿੈ ਧਨ ਖਰੀ ਇਆਣੀ ॥ 

ਤਤਸੁ ਸਹ ਕੀ ਮੈ ਸਾਰ ਨ ਿਾਣੀ ॥੧॥ 

ਸਹੁ ਮੇਰਾ ਏਕੁ ਦੂਿਾ ਨਹੀ ਕਈੋ ॥ 

ਨਦਤਰ ਕਰ ੇਮੇਲਾਵਾ ਹੋਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਸਾਹੁਰਿੈ ਧਨ ਸਾਚੁ ਪਛਾਤਣਆ ॥ 

ਸਹਤਿ ਸੁਿਾਇ ਅਪਣਾ ਤਪਰ ੁਿਾਤਣਆ ॥੨॥ 

ਗੁਰ ਪਰਸਾਦੀ ਐਸੀ ਮਤਤ ਆਵੈ ॥ 

ਤਾਂ ਕਾਮਤਣ ਕਿੰਤੈ ਮਤਨ ਿਾਵ ੈ॥੩॥ 

ਕਹਤੁ ਨਾਨਕ ੁਿੈ ਿਾਵ ਕਾ ਕਰ ੇਸੀਗਾਰੁ ॥ 

ਸਦ ਹੀ ਸੇਿ ੈਰਵੈ ਿਤਾਰ ੁ॥੪॥੨੭॥ 
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ਪੈ ਪਾਇ ਮਨਾਈ ਸੋਇ ਿੀਉ ॥ 
 

ਤਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (73-7) 

ਪੈ ਪਾਇ ਮਨਾਈ ਸਇੋ ਿੀਉ ॥ 

ਸਤਤਗੁਰ ਪੁਰਤਖ ਤਮਲਾਇਆ ਤਤਸੁ ਿੇਵਡ ੁਅਵਰ ੁਨ ਕੋਇ ਿੀਉ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਗੋਸਾਈ ਤਮਹਿੰਡਾ ਇਿਿਾ ॥ 

ਅਿੰਮ ਅਿੇ ਥਾਵਹੁ ਤਮਿਿਾ ॥ 

ਿੈਣ ਿਾਈ ਸਤਿ ਸਿਣਾ ਤੁਧੁ ਿੇਹਾ ਨਾਹੀ ਕਇੋ ਿੀਉ ॥੧॥ 

ਤੇਰ ੈਹੁਕਮੇ ਸਾਵਣ ੁਆਇਆ ॥ 

ਮੈ ਸਤ ਕਾ ਹਲੁ ਿੋਆਇਆ ॥ 

ਨਾਉ ਿੀਿਣ ਲਗਾ ਆਸ ਕਤਰ ਹਤਰ ਿੋਹਲ ਿਖਸ ਿਮਾਇ ਿੀਉ ॥੨॥ 

ਹਉ ਗੁਰ ਤਮਤਲ ਇਕ ੁਪਛਾਣਦਾ ॥ 

ਦੁਯਾ ਕਾਗਲੁ ਤਚਤਤ ਨ ਿਾਣਦਾ ॥ 

ਹਤਰ ਇਕਤ ੈਕਾਰ ੈਲਾਇਓਨੁ ਤਿਉ ਿਾਵੈ ਤਤੋਂਵੈ ਤਨਿਾਤਹ ਿੀਉ ॥੩॥ 

ਤੁਸੀ ਿੋਤਗਹੁ ਿੁਿੰਚਹੁ ਿਾਈਹੋ ॥ 

ਗੁਤਰ ਦੀਿਾਤਣ ਕਵਾਇ ਪਨੈਾਈਓ ॥ 

ਹਉ ਹੋਆ ਮਾਹਰ ੁਤਪਿੰਡ ਦਾ ਿਿੰਤਨ ਆਦ ੇਪਿੰਤਿ ਸਰੀਕ ਿੀਉ ॥੪॥ 

ਹਉ ਆਇਆ ਸਾਮਹੈ ਤਤਹਿੰਡੀਆ ॥ 

ਪਿੰਤਿ ਤਕਰਸਾਣ ਮੁਿੇਰੇ ਤਮਹਤਡਆ ॥ 

ਕਿੰਨੁ ਕਈੋ ਕਤਢ ਨ ਹਿੰਘਈ ਨਾਨਕ ਵੁਿਾ ਘੁਤਘ ਤਗਰਾਉ ਿੀਉ ॥੫॥ 

ਹਉ ਵਾਰੀ ਘੁਿੰਮਾ ਿਾਵਦਾ ॥ 

ਇਕ ਸਾਹਾ ਤੁਧੁ ਤਧਆਇਦਾ ॥ 

ਉਿਿੁ ਥੇਹੁ ਵਸਾਇਓ ਹਉ ਤਧੁ ਤਵਿਹੁ ਕੁਰਿਾਣੁ ਿੀਉ ॥੬॥ 

ਹਤਰ ਇਿੈ ਤਨਤ ਤਧਆਇਦਾ ॥ 

ਮਤਨ ਤਚਿੰਦੀ ਸੋ ਫਲ ੁਪਾਇਦਾ ॥ 

ਸਿੇ ਕਾਿ ਸਵਾਤਰਅਨੁ ਲਾਹੀਅਨੁ ਮਨ ਕੀ ਿੁਖ ਿੀਉ ॥੭॥ 

ਮੈ ਛਤਡਆ ਸਿੋ ਧਿੰਧਿਾ ॥ 

ਗੋਸਾਈ ਸੇਵੀ ਸਚਿਾ ॥ 

ਨਉ ਤਨਤਧ ਨਾਮੁ ਤਨਧਾਨ ੁਹਤਰ ਮੈ ਪਲ ੈਿਧਾ ਤਛਤਕ ਿੀਉ ॥੮॥ 

ਮੈ ਸੁਖੀ ਹੂਿੰ ਸੁਖੁ ਪਾਇਆ ॥ 

ਗੁਤਰ ਅਿੰਤਤਰ ਸਿਦੁ ਵਸਾਇਆ ॥ 
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ਸਤਤਗੁਤਰ ਪੁਰਤਖ ਤਵਖਾਤਲਆ ਮਸਤਤਕ ਧਤਰ ਕੈ ਹਥੁ ਿੀਉ ॥੯॥ 

ਮੈ ਿਧੀ ਸਚੁ ਧਰਮ ਸਾਲ ਹੈ ॥ 

ਗੁਰਤਸਖਾ ਲਹਦਾ ਿਾਤਲ ਕੈ ॥ 

ਪੈਰ ਧੋਵਾ ਪਖਾ ਫੇਰਦਾ ਤਤਸ ੁਤਨਤਵ ਤਨਤਵ ਲਗਾ ਪਾਇ ਿੀਉ ॥੧੦॥ 

ਸੁਤਣ ਗਲਾ ਗੁਰ ਪਤਹ ਆਇਆ ॥ 

ਨਾਮੁ ਦਾਨ ੁਇਸਨਾਨੁ ਤਦਿਾਇਆ ॥ 

ਸਿੁ ਮੁਕਤੁ ਹੋਆ ਸੈਸਾਰਿਾ ਨਾਨਕ ਸਚੀ ਿੇਿੀ ਚਾਤਿ ਿੀਉ ॥੧੧॥ 

ਸਿ ਤਸਰਸਤਿ ਸੇਵੇ ਤਦਨ ੁਰਾਤਤ ਿੀਉ ॥ 

ਦੇ ਕਿੰਨੁ ਸੁਣਹੁ ਅਰਦਾਤਸ ਿੀਉ ॥ 

ਿੋਤਕ ਵਿਾਇ ਸਿ ਤਡਿੀਆ ਤਤੁਸ ਆਪੇ ਲਇਅਨੁ ਛਡਾਇ ਿੀਉ ॥੧੨॥ 

ਹੁਤਣ ਹੁਕਮੁ ਹੋਆ ਤਮਹਰਵਾਣ ਦਾ ॥ 

ਪੈ ਕੋਇ ਨ ਤਕਸੈ ਰਞਾਣਦਾ ॥ 

ਸਿ ਸੁਖਾਲੀ ਵੁਿੀਆ ਇਹੁ ਹਆੋ ਹਲੇਮੀ ਰਾਿੁ ਿੀਉ ॥੧੩॥ 

ਤਝਿੰਤਮ ਤਝਿੰਤਮ ਅਿੰਤਮਰਤੁ ਵਰਸਦਾ ॥ 

ਿੋਲਾਇਆ ਿਲੋੀ ਖਸਮ ਦਾ ॥ 

ਿਹੁ ਮਾਣੁ ਕੀਆ ਤੁਧੁ ਉਪਰੇ ਤੂਿੰ ਆਪੇ ਪਾਇਤਹ ਥਾਇ ਿੀਉ ॥੧੪॥ 

ਤੇਤਰਆ ਿਗਤਾ ਿੁਖ ਸਦ ਤੇਰੀਆ ॥ 

ਹਤਰ ਲੋਚਾ ਪੂਰਨ ਮੇਰੀਆ ॥ 

ਦੇਹੁ ਦਰਸੁ ਸੁਖਦਾਤਤਆ ਮ ੈਗਲ ਤਵਤਚ ਲੈਹੁ ਤਮਲਾਇ ਿੀਉ ॥੧੫॥ 

ਤੁਧੁ ਿੇਵਡ ੁਅਵਰ ੁਨ ਿਾਤਲਆ ॥ 

ਤੂਿੰ ਦੀਪ ਲੋਅ ਪਇਆਤਲਆ ॥ 

ਤੂਿੰ ਥਾਤਨ ਥਨਿੰਤਤਰ ਰਤਵ ਰਤਹਆ ਨਾਨਕ ਿਗਤਾ ਸਚੁ ਅਧਾਰੁ ਿੀਉ ॥੧੬॥ 

ਹਉ ਗੋਸਾਈ ਦਾ ਪਤਹਲਵਾਨਿਾ ॥ 

ਮੈ ਗੁਰ ਤਮਤਲ ਉਚ ਦੁਮਾਲਿਾ ॥ 

ਸਿ ਹੋਈ ਤਛਿੰਝ ਇਕਿੀਆ ਦਯੁ ਿੈਿਾ ਵੇਖੈ ਆਤਪ ਿੀਉ ॥੧੭॥ 

ਵਾਤ ਵਿਤਨ ਿਿੰਮਕ ਿੇਰੀਆ ॥ 

ਮਲ ਲਥ ੇਲੈਦ ੇਫੇਰੀਆ ॥ 

ਤਨਹਤੇ ਪਿੰਤਿ ਿੁਆਨ ਮੈ ਗੁਰ ਥਾਪੀ ਤਦਤੀ ਕਿੰਤਡ ਿੀਉ ॥੧੮॥ 

ਸਿ ਇਕਿੇ ਹਇੋ ਆਇਆ ॥ 

ਘਤਰ ਿਾਸਤਨ ਵਾਿ ਵਿਾਇਆ ॥ 

ਗੁਰਮੁਤਖ ਲਾਹਾ ਲ ੈਗਏ ਮਨਮੁਖ ਚਲੇ ਮੂਲ ੁਗਵਾਇ ਿੀਉ ॥੧੯॥ 
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ਤੂਿੰ ਵਰਨਾ ਤਚਹਨਾ ਿਾਹਰਾ ॥ 

ਹਤਰ ਤਦਸਤਹ ਹਾਿਰੁ ਿਾਹਰਾ ॥ 

ਸੁਤਣ ਸੁਤਣ ਤੁਝ ੈਤਧਆਇਦ ੇਤਰੇੇ ਿਗਤ ਰਤੇ ਗੁਣਤਾਸੁ ਿੀਉ ॥੨੦॥ 

ਮੈ ਿੁਤਗ ਿੁਤਗ ਦਯੈ ਸੇਵਿੀ ॥ 

ਗੁਤਰ ਕਿੀ ਤਮਹਡੀ ਿੇਵਿੀ ॥ 

ਹਉ ਿਾਹੁਤਿ ਤਛਿੰਝ ਨ ਨਚਊ ਨਾਨਕ ਅਉਸਰੁ ਲਧਾ ਿਾਤਲ ਿੀਉ ॥੨੧॥੨॥੨੯॥ 
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ਫੀਕੇ ਹਤਰ ਕੇ ਨਾਮ ਤਿਨੁ ਸਾਦ ॥ 
 

ਸਾਰਗ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (1219-11) 

ਫੀਕੇ ਹਤਰ ਕੇ ਨਾਮ ਤਿਨ ੁਸਾਦ ॥ 

ਅਿੰਤਮਰਤ ਰਸੁ ਕੀਰਤਨੁ ਹਤਰ ਗਾਈਐ ਅਤਹਤਨਤਸ ਪੂਰਨ ਨਾਦ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਤਸਮਰਤ ਸਾਂਤਤ ਮਹਾ ਸੁਖੁ ਪਾਈਐ ਤਮਤਿ ਿਾਤਹ ਸਗਲ ਤਿਖਾਦ ॥ 

ਹਤਰ ਹਤਰ ਲਾਿੁ ਸਾਧਸਿੰਤਗ ਪਾਈਐ ਘਤਰ ਲ ੈਆਵਹੁ ਲਾਤਦ ॥੧॥ 

ਸਿ ਤੇ ਊਚ ਊਚ ਤੇ ਊਚ ੋਅਿੰਤ ੁਨਹੀ ਮਰਿਾਦ ॥ 

ਿਰਤਨ ਨ ਸਾਕਉ ਨਾਨਕ ਮਤਹਮਾ ਪੇਤਖ ਰਹੇ ਤਿਸਮਾਦ ॥੨॥੫੫॥੭੮॥ 
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ਫੁਰਮਾਨੁ ਤੇਰਾ ਤਸਰੈ ਊਪਤਰ ਤਫਤਰ ਨ ਕਰਤ ਿੀਚਾਰ ॥ 
 

ਗਉਿੀ ੧੩ ॥ (338-14) 

ਫੁਰਮਾਨੁ ਤੇਰਾ ਤਸਰ ੈਊਪਤਰ ਤਫਤਰ ਨ ਕਰਤ ਿੀਚਾਰ ॥ 

ਤੁਹੀ ਦਰੀਆ ਤੁਹੀ ਕਰੀਆ ਤਝੁ ੈਤੇ ਤਨਸਤਾਰ ॥੧॥ 

ਿਿੰਦੇ ਿਿੰਦਗੀ ਇਕਤੀਆਰ ॥ 

ਸਾਤਹਿੁ ਰੋਸੁ ਧਰਉ ਤਕ ਤਪਆਰੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਨਾਮੁ ਤੇਰਾ ਆਧਾਰੁ ਮੇਰਾ ਤਿਉ ਫੂਲੁ ਿਈ ਹੈ ਨਾਤਰ ॥ 

ਕਤਹ ਕਿੀਰ ਗੁਲਾਮੁ ਘਰ ਕਾ ਿੀਆਇ ਿਾਵੈ ਮਾਤਰ ॥੨॥੧੮॥੬੯॥ 
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ਫੂਿੋ ਆਂਡਾ ਿਰਮ ਕਾ ਮਨਤਹ ਿਇਓ ਪਰਗਾਸੁ ॥ 
 

ਮਾਰੂ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (1002-15) 

ਫੂਿੋ ਆਂਡਾ ਿਰਮ ਕਾ ਮਨਤਹ ਿਇਓ ਪਰਗਾਸੁ ॥ 

ਕਾਿੀ ਿੇਰੀ ਪਗਹ ਤ ੇਗੁਤਰ ਕੀਨੀ ਿਿੰਤਦ ਖਲਾਸ ੁ॥੧॥ 

ਆਵਣ ਿਾਣੁ ਰਤਹਓ ॥ 

ਤਪਤ ਕਿਾਹਾ ਿੁਤਝ ਗਇਆ ਗੁਤਰ ਸੀਤਲ ਨਾਮੁ ਦੀਓ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਿਿ ਤੇ ਸਾਧ ੂਸਿੰਗੁ ਿਇਆ ਤਉ ਛੋਤਡ ਗਏ ਤਨਗਹਾਰ ॥ 

ਤਿਸ ਕੀ ਅਿਕ ਤਤਸ ਤੇ ਛੁਿੀ ਤਉ ਕਹਾ ਕਰ ੈਕੋਿਵਾਰ ॥੨॥ 

ਚੂਕਾ ਿਾਰਾ ਕਰਮ ਕਾ ਹੋਏ ਤਨਹਕਰਮਾ ॥ 

ਸਾਗਰ ਤੇ ਕਿੰਢ ੈਚਿੇ ਗੁਤਰ ਕੀਨ ੇਧਰਮਾ ॥੩॥ 

ਸਚੁ ਥਾਨੁ ਸਚੁ ਿੈਿਕਾ ਸਚ ੁਸਆੁਉ ਿਣਾਇਆ ॥ 

ਸਚੁ ਪੂਿੰਿੀ ਸਚੁ ਵਖਰ ੋਨਾਨਕ ਘਤਰ ਪਾਇਆ ॥੪॥੫॥੧੪॥ 
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ਿਿੰਦੇ ਿਿੰਦਗੀ ਇਕਤੀਆਰ ॥ 
 

ਗਉਿੀ ੧੩ ॥ (338-14) 

ਫੁਰਮਾਨੁ ਤੇਰਾ ਤਸਰ ੈਊਪਤਰ ਤਫਤਰ ਨ ਕਰਤ ਿੀਚਾਰ ॥ 

ਤੁਹੀ ਦਰੀਆ ਤੁਹੀ ਕਰੀਆ ਤਝੁ ੈਤੇ ਤਨਸਤਾਰ ॥੧॥ 

ਿਿੰਦੇ ਿਿੰਦਗੀ ਇਕਤੀਆਰ ॥ 

ਸਾਤਹਿੁ ਰੋਸੁ ਧਰਉ ਤਕ ਤਪਆਰੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਨਾਮੁ ਤੇਰਾ ਆਧਾਰੁ ਮੇਰਾ ਤਿਉ ਫੂਲੁ ਿਈ ਹੈ ਨਾਤਰ ॥ 

ਕਤਹ ਕਿੀਰ ਗੁਲਾਮੁ ਘਰ ਕਾ ਿੀਆਇ ਿਾਵੈ ਮਾਤਰ ॥੨॥੧੮॥੬੯॥ 
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ਿਿੰਧਨ ਕਾਿ ੇਆਤਪ ਪਰਤਿ ਹੋਆ ਤਕਰਪਾਲ ॥ 
 

ਤਿਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (814-5) 

ਿਿੰਧਨ ਕਾਿ ੇਆਤਪ ਪਰਤਿ ਹੋਆ ਤਕਰਪਾਲ ॥ 

ਦੀਨ ਦਇਆਲ ਪਰਿ ਪਾਰਿਰਹਮ ਤਾ ਕੀ ਨਦਤਰ ਤਨਹਾਲ ॥੧॥ 

ਗੁਤਰ ਪੂਰ ੈਤਕਰਪਾ ਕਰੀ ਕਾਤਿਆ ਦੁਖੁ ਰੋਗੁ ॥ 

ਮਨੁ ਤਨੁ ਸੀਤਲ ੁਸੁਖੀ ਿਇਆ ਪਰਿ ਤਧਆਵਨ ਿੋਗ ੁ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਅਉਖਧੁ ਹਤਰ ਕਾ ਨਾਮੁ ਹੈ ਤਿਤੁ ਰੋਗੁ ਨ ਤਵਆਪੈ ॥ 

ਸਾਧਸਿੰਤਗ ਮਤਨ ਤਤਨ ਤਹਤੈ ਤਫਤਰ ਦੂਖੁ ਨ ਿਾਪੈ ॥੨॥ 

ਹਤਰ ਹਤਰ ਹਤਰ ਹਤਰ ਿਾਪੀਐ ਅਿੰਤਤਰ ਤਲਵ ਲਾਈ ॥ 

ਤਕਲਤਵਖ ਉਤਰਤਹ ਸੁਧੁ ਹੋਇ ਸਾਧੂ ਸਰਣਾਈ ॥੩॥ 

ਸੁਨਤ ਿਪਤ ਹਤਰ ਨਾਮ ਿਸੁ ਤਾ ਕੀ ਦੂਤਰ ਿਲਾਈ ॥ 

ਮਹਾ ਮਿੰਤ ੁਨਾਨਕੁ ਕਥੈ ਹਤਰ ਕ ੇਗੁਣ ਗਾਈ ॥੪॥੨੩॥੫੩॥ 
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ਿਿੰਧਨ ਤੇ ਛੁਿਕਾਵੈ ਪਰਿ ੂਤਮਲਾਵ ੈਹਤਰ ਹਤਰ ਨਾਮ ੁਸਨੁਾਵ ੈ॥ 
 

ਧਨਾਸਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (674-9) 

ਿਿੰਧਨ ਤ ੇਛੁਿਕਾਵੈ ਪਰਿੂ ਤਮਲਾਵੈ ਹਤਰ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਸਨੁਾਵੈ ॥ 

ਅਸਤਥਰੁ ਕਰੇ ਤਨਹਚਲੁ ਇਹੁ ਮਨੂਆ ਿਹੁਤਰ ਨ ਕਤਹੂ ਧਾਵ ੈ॥੧॥ 

ਹੈ ਕੋਊ ਐਸ ੋਹਮਰਾ ਮੀਤੁ ॥ 

ਸਗਲ ਸਮਗਰੀ ਿੀਉ ਹੀਉ ਦੇਉ ਅਰਪਉ ਅਪਨੋ ਚੀਤੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਪਰ ਧਨ ਪਰ ਤਨ ਪਰ ਕੀ ਤਨਿੰਦਾ ਇਨ ਤਸਉ ਪਰੀਤਤ ਨ ਲਾਗੈ ॥ 

ਸਿੰਤਹ ਸਿੰਗੁ ਸਿੰਤ ਸਿੰਿਾਖਨੁ ਹਤਰ ਕੀਰਤਤਨ ਮਨ ੁਿਾਗ ੈ॥੨॥ 

ਗੁਣ ਤਨਧਾਨ ਦਇਆਲ ਪੁਰਖ ਪਰਿ ਸਰਿ ਸੂਖ ਦਇਆਲਾ ॥ 

ਮਾਗੈ ਦਾਨੁ ਨਾਮੁ ਤੇਰੋ ਨਾਨਕ ੁਤਿਉ ਮਾਤਾ ਿਾਲ ਗੁਪਾਲਾ ॥੩॥੧੪॥ 
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ਿਸਿੰਤੁ ਚਤਿਆ ਫੂਲੀ ਿਨਰਾਇ ॥ 
 

ਿਸਿੰਤੁ ਮਹਲਾ ੩ ॥ (1176-19) 

ਿਸਿੰਤੁ ਚਤਿਆ ਫੂਲੀ ਿਨਰਾਇ ॥ 

ਏਤਹ ਿੀਅ ਿਿੰਤ ਫੂਲਤਹ ਹਤਰ ਤਚਤੁ ਲਾਇ ॥੧॥ 

ਇਨ ਤਿਤਧ ਇਹੁ ਮਨੁ ਹਤਰਆ ਹੋਇ ॥ 

ਹਤਰ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਿਪ ੈਤਦਨ ੁਰਾਤੀ ਗੁਰਮੁਤਖ ਹਉਮੈ ਕਢ ੈਧੋਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਸਤਤਗੁਰ ਿਾਣੀ ਸਿਦੁ ਸੁਣਾਏ ॥ 

ਇਹੁ ਿਗੁ ਹਤਰਆ ਸਤਤਗੁਰ ਿਾਏ ॥੨॥ 

ਫਲ ਫੂਲ ਲਾਗੇ ਿਾਂ ਆਪ ੇਲਾਏ ॥ 

ਮੂਤਲ ਲਗੈ ਤਾਂ ਸਤਤਗੁਰੁ ਪਾਏ ॥੩॥ 

ਆਤਪ ਿਸਿੰਤੁ ਿਗਤ ੁਸਿੁ ਵਾਿੀ ॥ 

ਨਾਨਕ ਪੂਰ ੈਿਾਤਗ ਿਗਤਤ ਤਨਰਾਲੀ ॥੪॥੫॥੧੭॥ 
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ਿਹੁ ਪਰਪਿੰਚ ਕਤਰ ਪਰ ਧਨੁ ਤਲਆਵੈ ॥ 
 

ਸਰੋਤਿ ਕਿੀਰ ਿੀਉ ॥ (656-7) 

ਿਹੁ ਪਰਪਿੰਚ ਕਤਰ ਪਰ ਧਨੁ ਤਲਆਵੈ ॥ 

ਸੁਤ ਦਾਰਾ ਪਤਹ ਆਤਨ ਲੁਿਾਵ ੈ॥੧॥ 

ਮਨ ਮੇਰ ੇਿੂਲੇ ਕਪਿੁ ਨ ਕੀਿ ੈ॥ 

ਅਿੰਤਤ ਤਨਿੇਰਾ ਤੇਰ ੇਿੀਅ ਪਤਹ ਲੀਿ ੈ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਤਛਨ ੁਤਛਨ ੁਤਨ ੁਛੀਿ ੈਿਰਾ ਿਨਾਵੈ ॥ 

ਤਿ ਤੇਰੀ ਓਕ ਕੋਈ ਪਾਨੀਓ ਨ ਪਾਵੈ ॥੨॥ 

ਕਹਤੁ ਕਿੀਰੁ ਕੋਈ ਨਹੀ ਤੇਰਾ ॥ 

ਤਹਰਦੈ ਰਾਮੁ ਕੀ ਨ ਿਪਤਹ ਸਵੇਰਾ ॥੩॥੯॥ 
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ਿਹੁ ਰਿੰਗ ਮਾਇਆ ਿਹੁ ਤਿਤਧ ਪੇਖੀ ॥ 
 

ਗਉਿੀ ਗੁਆਰਰੇੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (179-12) 

ਿਹੁ ਰਿੰਗ ਮਾਇਆ ਿਹੁ ਤਿਤਧ ਪੇਖੀ ॥ 

ਕਲਮ ਕਾਗਦ ਤਸਆਨਪ ਲੇਖੀ ॥ 

ਮਹਰ ਮਲੂਕ ਹੋਇ ਦੇਤਖਆ ਖਾਨ ॥ 

ਤਾ ਤ ੇਨਾਹੀ ਮਨ ੁਤਤਰਪਤਾਨ ॥੧॥ 

ਸੋ ਸੁਖੁ ਮੋ ਕਉ ਸਿੰਤ ਿਤਾਵਹੁ ॥ 

ਤਤਰਸਨਾ ਿੂਝ ੈਮਨ ੁਤਤਰਪਤਾਵਹੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਅਸੁ ਪਵਨ ਹਸਤਤ ਅਸਵਾਰੀ ॥ 

ਚੋਆ ਚਿੰਦਨੁ ਸੇਿ ਸੁਿੰਦਤਰ ਨਾਰੀ ॥ 

ਨਿ ਨਾਤਿਕ ਆਖਾਰ ੇਗਾਇਆ ॥ 

ਤਾ ਮਤਹ ਮਤਨ ਸਿੰਤੋਖੁ ਨ ਪਾਇਆ ॥੨॥ 

ਤਖਤੁ ਸਿਾ ਮਿੰਡਨ ਦੋਲੀਚੇ ॥ 

ਸਗਲ ਮੇਵੇ ਸੁਿੰਦਰ ਿਾਗੀਚੇ ॥ 

ਆਖੇਿ ਤਿਰਤਤ ਰਾਿਨ ਕੀ ਲੀਲਾ ॥ 

ਮਨੁ ਨ ਸੁਹੇਲਾ ਪਰਪਿੰਚੁ ਹੀਲਾ ॥੩॥ 

ਕਤਰ ਤਕਰਪਾ ਸਿੰਤਨ ਸਚੁ ਕਤਹਆ ॥ 

ਸਰਿ ਸੂਖ ਇਹੁ ਆਨਿੰਦੁ ਲਤਹਆ ॥ 

ਸਾਧਸਿੰਤਗ ਹਤਰ ਕੀਰਤਨ ੁਗਾਈਐ ॥ 

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਵਡਿਾਗੀ ਪਾਈਐ ॥੪॥ 

ਿਾ ਕੈ ਹਤਰ ਧਨ ੁਸੋਈ ਸੁਹੇਲਾ ॥ 

ਪਰਿ ਤਕਰਪਾ ਤ ੇਸਾਧਸਿੰਤਗ ਮੇਲਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ਦੂਿਾ ॥੧੨॥੮੧॥ 
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ਿਹੁਤਾ ਕਰਮ ੁਤਲਤਖਆ ਨਾ ਿਾਇ ॥ 
 

ਿਪੁਿੀ ਸਾਤਹਿ, ਮਃ ੧ (5-11) 

ਿਹੁਤਾ ਕਰਮੁ ਤਲਤਖਆ ਨਾ ਿਾਇ ॥ 

ਵਡਾ ਦਾਤਾ ਤਤਲੁ ਨ ਤਮਾਇ ॥ 

ਕੇਤੇ ਮਿੰਗਤਹ ਿੋਧ ਅਪਾਰ ॥ 

ਕੇਤਤਆ ਗਣਤ ਨਹੀ ਵੀਚਾਰੁ ॥ 

ਕੇਤੇ ਖਤਪ ਤੁਿਤਹ ਵੇਕਾਰ ॥ 

ਕੇਤੇ ਲ ੈਲ ੈਮੁਕਰੁ ਪਾਤਹ ॥ 

ਕੇਤੇ ਮੂਰਖ ਖਾਹੀ ਖਾਤਹ ॥ 

ਕੇਤਤਆ ਦੂਖ ਿੂਖ ਸਦ ਮਾਰ ॥ 

ਏਤਹ ਤਿ ਦਾਤਤ ਤੇਰੀ ਦਾਤਾਰ ॥ 

ਿਿੰਤਦ ਖਲਾਸੀ ਿਾਣ ੈਹੋਇ ॥ 

ਹੋਰੁ ਆਤਖ ਨ ਸਕੈ ਕਇੋ ॥ 

ਿੇ ਕੋ ਖਾਇਕ ੁਆਖਤਣ ਪਾਇ ॥ 

ਓਹੁ ਿਾਣ ੈਿੇਤੀਆ ਮੁਤਹ ਖਾਇ ॥ 

ਆਪੇ ਿਾਣ ੈਆਪ ੇਦੇਇ ॥ 

ਆਖਤਹ ਤਸ ਤਿ ਕੇਈ ਕਇੇ ॥ 

ਤਿਸ ਨੋ ਿਖਸੇ ਤਸਫਤਤ ਸਾਲਾਹ ॥ 

ਨਾਨਕ ਪਾਤਤਸਾਹੀ ਪਾਤਤਸਾਹੁ ॥੨੫॥ 
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ਿਖਤਸਆ ਪਾਰਿਰਹਮ ਪਰਮੇਸਤਰ ਸਗਲ ੇਰੋਗ ਤਿਦਾਰੇ ॥ 
 

ਸਰੋਤਿ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (620-5) 

ਿਖਤਸਆ ਪਾਰਿਰਹਮ ਪਰਮੇਸਤਰ ਸਗਲੇ ਰੋਗ ਤਿਦਾਰੇ ॥ 

ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਕੀ ਸਰਣੀ ਉਿਰ ੇਕਾਰਿ ਸਗਲ ਸਵਾਰੇ ॥੧॥ 

ਹਤਰ ਿਤਨ ਤਸਮਤਰਆ ਨਾਮ ਅਧਾਤਰ ॥ 

ਤਾਪੁ ਉਤਾਤਰਆ ਸਤਤਗੁਤਰ ਪਰੂ ੈਅਪਣੀ ਤਕਰਪਾ ਧਾਤਰ ॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਸਦਾ ਅਨਿੰਦ ਕਰਹ ਮੇਰੇ ਤਪਆਰੇ ਹਤਰ ਗੋਤਵਦੁ ਗੁਤਰ ਰਾਤਖਆ ॥ 

ਵਡੀ ਵਤਡਆਈ ਨਾਨਕ ਕਰਤ ੇਕੀ ਸਾਚੁ ਸਿਦੁ ਸਤਤ ਿਾਤਖਆ ॥੨॥੧੮॥੪੬॥ 
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ਿਨ ਮਤਹ ਪੇਤਖਓ ਤਤਰਣ ਮਤਹ ਪੇਤਖਓ ਤਗਰਤਹ ਪੇਤਖਓ ਉਦਾਸਾਏ ॥ 
 

ਿੈਰਉ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (1139-2) 

ਿਨ ਮਤਹ ਪੇਤਖਓ ਤਤਰਣ ਮਤਹ ਪੇਤਖਓ ਤਗਰਤਹ ਪੇਤਖਓ ਉਦਾਸਾਏ ॥ 

ਦਿੰਡਧਾਰ ਿਿਧਾਰੈ ਪੇਤਖਓ ਵਰਤ ਨਮੇ ਤੀਰਥਾਏ ॥੧॥ 

ਸਿੰਤਸਿੰਤਗ ਪਤੇਖਓ ਮਨ ਮਾਏੋਂ ॥ 

ਊਿ ਪਇਆਲ ਸਰਿ ਮਤਹ ਪਰੂਨ ਰਤਸ ਮਿੰਗਲ ਗੁਣ ਗਾਏ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਿੋਗ ਿੇਖ ਸਿੰਤਨਆਸੈ ਪੇਤਖਓ ਿਤਤ ਿਿੰਗਮ ਕਾਪਿਾਏ ॥ 

ਤਪੀ ਤਪੀਸੁਰ ਮੁਤਨ ਮਤਹ ਪਤੇਖਓ ਨਿ ਨਾਤਿਕ ਤਨਰਤਾਏ ॥੨॥ 

ਚਹੁ ਮਤਹ ਪੇਤਖਓ ਖਿ ਮਤਹ ਪਤੇਖਓ ਦਸ ਅਸਿੀ ਤਸਿੰਤਮਰਤਾਏ ॥ 

ਸਿ ਤਮਤਲ ਏਕੋ ਏਕੁ ਵਖਾਨਤਹ ਤਉ ਤਕਸ ਤੇ ਕਹਉ ਦੁਰਾਏ ॥੩॥ 

ਅਗਹ ਅਗਹ ਿੇਅਿੰਤ ਸੁਆਮੀ ਨਹ ਕੀਮ ਕੀਮ ਕੀਮਾਏ ॥ 

ਿਨ ਨਾਨਕ ਤਤਨ ਕੈ ਿਤਲ ਿਤਲ ਿਾਈਐ ਤਿਹ ਘਤਿ ਪਰਗਿੀਆਏ ॥੪॥੨॥੧੫॥ 
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ਿਨਸਪਤਤ ਮਉਲੀ ਚਤਿਆ ਿਸਿੰਤੁ ॥ 
 

ਿਸਿੰਤੁ ਮਹਲਾ ੩ ॥ (1176-7) 

ਿਨਸਪਤਤ ਮਉਲੀ ਚਤਿਆ ਿਸਿੰਤੁ ॥ 

ਇਹੁ ਮਨ ੁਮਉਤਲਆ ਸਤਤਗੁਰੂ ਸਿੰਤਗ ॥੧॥ 

ਤੁਮਹ ਸਾਚ ੁਤਧਆਵਹੁ ਮੁਗਧ ਮਨਾ ॥ 

ਤਾਂ ਸੁਖੁ ਪਾਵਹੁ ਮੇਰੇ ਮਨਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਇਤੁ ਮਤਨ ਮਉਤਲਐ ਿਇਆ ਅਨਿੰਦੁ ॥ 

ਅਿੰਤਮਰਤ ਫਲੁ ਪਾਇਆ ਨਾਮੁ ਗੋਤਿਿੰਦ ॥੨॥ 

ਏਕੋ ਏਕੁ ਸਿੁ ਆਤਖ ਵਖਾਣ ੈ॥ 

ਹੁਕਮੁ ਿੂਝ ੈਤਾਂ ਏਕੋ ਿਾਣ ੈ॥੩॥ 

ਕਹਤ ਨਾਨਕੁ ਹਉਮੈ ਕਹੈ ਨ ਕਇੋ ॥ 

ਆਖਣੁ ਵੇਖਣੁ ਸਿੁ ਸਾਤਹਿ ਤ ੇਹੋਇ ॥੪॥੨॥੧੪॥ 
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ਿਰਸੁ ਸਰਸੁ ਆਤਗਆ ॥ 
 

ਮਲਾਰ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (1272-11) 

ਿਰਸੁ ਸਰਸੁ ਆਤਗਆ ॥ 

ਹੋਤਹ ਆਨਿੰਦ ਸਗਲ ਿਾਗ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਸਿੰਤ ਸਿੰਗੇ ਮਨੁ ਪਰਫਿੈ ਤਮਤਲ ਮੇਘ ਧਰ ਸੁਹਾਗ ॥੧॥ 

ਘਨਘੋਰ ਪਰੀਤਤ ਮੋਰ ॥ 

ਤਚਤੁ ਚਾਤਤਰਕ ਿੂਿੰਦ ਓਰ ॥ 

ਐਸੋ ਹਤਰ ਸਿੰਗੇ ਮਨ ਮੋਹ ॥ 

ਤਤਆਤਗ ਮਾਇਆ ਧੋਹ ॥ 

ਤਮਤਲ ਸਿੰਤ ਨਾਨਕ ਿਾਤਗਆ ॥੨॥੫॥੨੭॥ 
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ਿਰਸੁ ਘਨਾ ਮੇਰਾ ਤਪਰੁ ਘਤਰ ਆਇਆ॥ 
 

ਮਲਾਰ ਮਹਲਾ ੧ ॥ (1255-10) 

ਤਿਤਨ ਧਨ ਤਪਰ ਕਾ ਸਾਦ ੁਨ ਿਾਤਨਆ ਸਾ ਤਿਲਖ ਿਦਨ ਕੁਮਲਾਨੀ ॥ 

ਿਈ ਤਨਰਾਸੀ ਕਰਮ ਕੀ ਫਾਸੀ ਤਿਨ ੁਗੁਰ ਿਰਤਮ ਿੁਲਾਨੀ ॥੧॥ 

ਿਰਸੁ ਘਨਾ ਮੇਰਾ ਤਪਰ ੁਘਤਰ ਆਇਆ॥ 

ਿਤਲ ਿਾਵਾਂ ਗੁਰ ਅਪਨ ੇਪਰੀਤਮ ਤਿਤਨ ਹਤਰ ਪਰਿੁ ਆਤਣ ਤਮਲਾਇਆ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਨਉਤਨ ਪਰੀਤਤ ਸਦਾ ਿਾਕੁਰ ਤਸਉ ਅਨਤਦਨ ੁਿਗਤਤ ਸੁਹਾਵੀ ॥ 

ਮੁਕਤਤ ਿਏ ਗੁਤਰ ਦਰਸੁ ਤਦਖਾਇਆ ਿੁਤਗ ਿੁਤਗ ਿਗਤਤ ਸੁਿਾਵੀ ॥੨॥ 

ਹਮ ਥਾਰੇ ਤਤਰਿਵਣ ਿਗੁ ਤਮੁਰਾ ਤੂ ਮੇਰਾ ਹਉ ਤੇਰਾ ॥ 

ਸਤਤਗੁਤਰ ਤਮਤਲਐ ਤਨਰਿੰਿਨੁ ਪਾਇਆ ਿਹੁਤਰ ਨ ਿਵਿਤਲ ਫਰੇਾ ॥੩॥ 

ਅਪੁਨ ੇਤਪਰ ਹਤਰ ਦੇਤਖ ਤਵਗਾਸੀ ਤਉ ਧਨ ਸਾਚੁ ਸੀਗਾਰੋ ॥ 

ਅਕੁਲ ਤਨਰਿੰਿਨ ਤਸਉ ਸਤਚ ਸਾਚੀ ਗੁਰਮਤਤ ਨਾਮੁ ਅਧਾਰੋ ॥੪॥ 

ਮੁਕਤਤ ਿਈ ਿਿੰਧਨ ਗੁਤਰ ਖਲੋਹੇ ਸਿਤਦ ਸੁਰਤਤ ਪਤਤ ਪਾਈ ॥ 

ਨਾਨਕ ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਤਰਦ ਅਿੰਤਤਰ ਗੁਰਮੁਤਖ ਮੇਤਲ ਤਮਲਾਈ ॥੫॥੪॥ 
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ਿਰਸੁ ਘਨਾ ਮੇਰਾ ਮਨੁ ਿੀਨਾ ॥ 
 

ਮਲਾਰ ਮਹਲਾ ੧ ॥ (1254-9) 

ਕਰਉ ਤਿਨਉ ਗੁਰ ਅਪਨ ੇਪਰੀਤਮ ਹਤਰ ਵਰ ੁਆਤਣ ਤਮਲਾਵੈ ॥ 

ਸੁਤਣ ਘਨ ਘੋਰ ਸੀਤਲੁ ਮਨ ੁਮੋਰਾ ਲਾਲ ਰਤੀ ਗੁਣ ਗਾਵ ੈ॥੧॥ 

ਿਰਸੁ ਘਨਾ ਮੇਰਾ ਮਨ ੁਿੀਨਾ ॥ 

ਅਿੰਤਮਰਤ ਿੂਿੰਦ ਸੁਹਾਨੀ ਹੀਅਰ ੈਗੁਤਰ ਮੋਹੀ ਮਨੁ ਹਤਰ ਰਤਸ ਲੀਨਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਸਹਤਿ ਸੁਖੀ ਵਰ ਕਾਮਤਣ ਤਪਆਰੀ ਤਿਸੁ ਗੁਰ ਿਚਨੀ ਮਨ ੁਮਾਤਨਆ ॥ 

ਹਤਰ ਵਤਰ ਨਾਤਰ ਿਈ ਸੋਹਾਗਤਣ ਮਤਨ ਤਤਨ ਪਰੇਮੁ ਸੁਖਾਤਨਆ ॥੨॥ 

ਅਵਗਣ ਤਤਆਤਗ ਿਈ ਿੈਰਾਗਤਨ ਅਸਤਥਰੁ ਵਰੁ ਸੋਹਾਗੁ ਹਰੀ ॥ 

ਸੋਗੁ ਤਵਿਗੋੁ ਤਤਸ ੁਕਦੇ ਨ ਤਵਆਪੈ ਹਤਰ ਪਰਤਿ ਅਪਣੀ ਤਕਰਪਾ ਕਰੀ ॥੩॥ 

ਆਵਣ ਿਾਣੁ ਨਹੀ ਮਨੁ ਤਨਹਚਲੁ ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਕੀ ਓਿ ਗਹੀ ॥ 

ਨਾਨਕ ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਿਤਪ ਗੁਰਮੁਤਖ ਧਨੁ ਸੋਹਾਗਤਣ ਸਚੁ ਸਹੀ ॥੪॥੨॥ 
 
  



 1871 

 

ਿਰਸੁ ਮੇਘ ਿੀ ਤਤਲੁ ਤਿਲਮੁ ਨ ਲਾਉ ॥ 
 

ਮਲਾਰ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (1267-17) 

ਿਰਸੁ ਮੇਘ ਿੀ ਤਤਲ ੁਤਿਲਮੁ ਨ ਲਾਉ ॥ 

ਿਰਸੁ ਤਪਆਰੇ ਮਨਤਹ ਸਧਾਰੇ ਹੋਇ ਅਨਦ ੁਸਦਾ ਮਤਨ ਚਾਉ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਹਮ ਤੇਰੀ ਧਰ ਸੁਆਮੀਆ ਮੇਰੇ ਤੂ ਤਕਉ ਮਨਹੁ ਤਿਸਾਰੇ ॥ 

ਇਸਤਰੀ ਰਪੂ ਚੇਰੀ ਕੀ ਤਨਆਈ ਸੋਿ ਨਹੀ ਤਿਨੁ ਿਰਤਾਰੇ ॥੧॥ 

ਤਿਨਉ ਸੁਤਨਓ ਿਿ ਿਾਕੁਰ ਮੇਰ ੈਿੇਤਗ ਆਇਓ ਤਕਰਪਾ ਧਾਰੇ ॥ 

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਮੇਰ ੋਿਤਨਓ ਸੁਹਾਗੋ ਪਤਤ ਸੋਿਾ ਿਲੇ ਅਚਾਰ ੇ॥੨॥੩॥੭॥ 
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ਿਰਸੈ ਮੇਘੁ ਸਖੀ ਘਤਰ ਪਾਹੁਨ ਆਏ ॥ 
 

ਰਾਗੁ ਮਲਾਰ ਮਹਲਾ ੫ ਚਉਪਦੇ ਘਰੁ ੧    (1266-4) 

ਤਕਆ ਤੂ ਸੋਚਤਹ ਤਕਆ ਤੂ ਤਚਤਵਤਹ ਤਕਆ ਤਿੰ ਕਰਤਹ ਉਪਾਏ ॥ 

ਤਾ ਕਉ ਕਹਹੁ ਪਰਵਾਹ ਕਾਹੂ ਕੀ ਤਿਹ ਗੋਪਾਲ ਸਹਾਏ ॥੧॥ 

ਿਰਸੈ ਮੇਘੁ ਸਖੀ ਘਤਰ ਪਾਹਨੁ ਆਏ ॥ 

ਮੋਤਹ ਦੀਨ ਤਿਪਾ ਤਨਤਧ ਿਾਕੁਰ ਨਵ ਤਨਤਧ ਨਾਤਮ ਸਮਾਏ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਅਤਨਕ ਪਰਕਾਰ ਿੋਿਨ ਿਹੁ ਕੀਏ ਿਹੁ ਤਿਿੰਿਨ ਤਮਸਿਾਏ ॥ 

ਕਰੀ ਪਾਕਸਾਲ ਸੋਚ ਪਤਵਤਰਾ ਹੁਤਣ ਲਾਵਹੁ ਿੋਗੁ ਹਤਰ ਰਾਏ ॥੨॥ 

ਦੁਸਿ ਤਿਦਾਰੇ ਸਾਿਨ ਰਹਸੇ ਇਤਹ ਮਿੰਤਦਰ ਘਰ ਅਪਨਾਏ ॥ 

ਿਉ ਤਗਰਤਹ ਲਾਲ ੁਰਿੰਗੀਓ ਆਇਆ ਤਉ ਮੈ ਸਤਿ ਸੁਖ ਪਾਏ ॥੩॥ 

ਸਿੰਤ ਸਿਾ ਓਿ ਗੁਰ ਪੂਰ ੇਧੁਤਰ ਮਸਤਤਕ ਲੇਖੁ ਤਲਖਾਏ ॥ 

ਿਨ ਨਾਨਕ ਕਿੰਤ ੁਰਿੰਗੀਲਾ ਪਾਇਆ ਤਫਤਰ ਦੂਖੁ ਨ ਲਾਗ ੈਆਏ ॥੪॥੧॥ 
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ਿਲਵਿੰਤਤ ਤਿਆਤਪ ਰਹੀ ਸਿ ਮਹੀ ॥ 
 

ਗੂਿਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (498-19) 

ਮੁਤਨ ਿੋਗੀ ਸਾਸਤਰਤਗ ਕਹਾਵਤ ਸਿ ਕੀਨਹੇ ਿਤਸ ਅਪਨਹੀ ॥ 

ਤੀਤਨ ਦੇਵ ਅਰ ੁਕੋਤਿ ਤੇਤੀਸਾ ਤਤਨ ਕੀ ਹੈਰਤਤ ਕਛ ੁਨ ਰਹੀ ॥੧॥ 

ਿਲਵਿੰਤਤ ਤਿਆਤਪ ਰਹੀ ਸਿ ਮਹੀ ॥ 

ਅਵਰੁ ਨ ਿਾਨਤਸ ਕੋਊ ਮਰਮਾ ਗੁਰ ਤਕਰਪਾ ਤੇ ਲਹੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਿੀਤਤ ਿੀਤਤ ਿੀਤ ੇਸਤਿ ਥਾਨਾ ਸਗਲ ਿਵਨ ਲਪਿਹੀ ॥ 

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਸਾਧ ਤੇ ਿਾਗੀ ਹਇੋ ਚੇਰੀ ਚਰਨ ਗਹੀ ॥੨॥੫॥੧੪॥ 
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ਿਤਲਹਾਰੀ ਗੁਰ ਆਪਣੇ ਸਦ ਸਦ ਕੁਰਿਾਨਾ ॥ 
 

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (396-17) 

ਸਰਿ ਸੁਖਾ ਮ ੈਿਾਤਲਆ ਹਤਰ ਿੇਵਡੁ ਨ ਕੋਈ ॥ 

ਗੁਰ ਤੁਿੇ ਤੇ ਪਾਈਐ ਸਚੁ ਸਾਤਹਿੁ ਸੋਈ ॥੧॥ 

ਿਤਲਹਾਰੀ ਗੁਰ ਆਪਣ ੇਸਦ ਸਦ ਕੁਰਿਾਨਾ ॥ 

ਨਾਮੁ ਨ ਤਵਸਰਉ ਇਕੁ ਤਖਨੁ ਚਸਾ ਇਹੁ ਕੀਿ ੈਦਾਨਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਿਾਗਿੁ ਸਚਾ ਸਇੋ ਹੈ ਤਿਸੁ ਹਤਰ ਧਨੁ ਅਿੰਤਤਰ ॥ 

ਸੋ ਛੂਿ ੈਮਹਾ ਿਾਲ ਤ ੇਤਿਸ ੁਗੁਰ ਸਿਦੁ ਤਨਰਿੰਤਤਰ ॥੨॥ 

ਗੁਰ ਕੀ ਮਤਹਮਾ ਤਕਆ ਕਹਾ ਗੁਰੁ ਤਿਿੇਕ ਸਤ ਸਰ ੁ॥ 

ਓਹੁ ਆਤਦ ਿੁਗਾਦੀ ਿੁਗਹ ਿਗੁੁ ਪੂਰਾ ਪਰਮੇਸਰ ੁ॥੩॥ 

ਨਾਮੁ ਤਧਆਵਹੁ ਸਦ ਸਦਾ ਹਤਰ ਹਤਰ ਮਨੁ ਰਿੰਗੇ ॥ 

ਿੀਉ ਪਰਾਣ ਧਨੁ ਗੁਰੂ ਹੈ ਨਾਨਕ ਕੈ ਸਿੰਗੇ ॥੪॥੨॥੧੦੪॥ 
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ਿਤਲਹਾਰੀ ਗਰੁ ਆਪਣੇ ਸਦ ਸਦ ਿਤਲ ਿਾਉ ॥ 
 

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (400-18) 

ਸੂਖ ਸਹਿ ਆਨਦੁ ਘਣਾ ਹਤਰ ਕੀਰਤਨੁ ਗਾਉ ॥ 

ਗਰਹ ਤਨਵਾਰ ੇਸਤਤਗੁਰੂ ਦ ੇਅਪਣਾ ਨਾਉ ॥੧॥ 

ਿਤਲਹਾਰੀ ਗੁਰ ਆਪਣ ੇਸਦ ਸਦ ਿਤਲ ਿਾਉ ॥ 

ਗੁਰੂ ਤਵਿਹੁ ਹਉ ਵਾਤਰਆ ਤਿਸੁ ਤਮਤਲ ਸਚੁ ਸੁਆਉ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਸਗੁਨ ਅਪਸਗੁਨ ਤਤਸ ਕਉ ਲਗਤਹ ਤਿਸ ੁਚੀਤਤ ਨ ਆਵੈ ॥ 

ਤਤਸੁ ਿਮ ੁਨੇਤਿ ਨ ਆਵਈ ਿੋ ਹਤਰ ਪਰਤਿ ਿਾਵੈ ॥੨॥ 

ਪੁਿੰਨ ਦਾਨ ਿਪ ਤਪ ਿੇਤੇ ਸਿ ਊਪਤਰ ਨਾਮੁ ॥ 

ਹਤਰ ਹਤਰ ਰਸਨਾ ਿ ੋਿਪੈ ਤਤਸ ੁਪੂਰਨ ਕਾਮੁ ॥੩॥ 

ਿੈ ਤਿਨਸ ੇਿਰਮ ਮੋਹ ਗਏ ਕ ੋਤਦਸੈ ਨ ਿੀਆ ॥ 

ਨਾਨਕ ਰਾਖੇ ਪਾਰਿਰਹਤਮ ਤਫਤਰ ਦੂਖੁ ਨ ਥੀਆ ॥੪॥੧੮॥੧੨੦॥ 
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ਿਤਲਹਾਰੀ ਗਰੁ ਆਪਣੇ ਸਦ ਿਤਲਹਾਰ ੈਿਾਉ ॥ 
 

ਗੂਿਰੀ ਮਹਲਾ ੩ ॥ (490-15) 

ਿੁਗ ਮਾਤਹ ਨਾਮੁ ਦੁਲਿੰਿੁ ਹੈ ਗੁਰਮੁਤਖ ਪਾਇਆ ਿਾਇ ॥ 

ਤਿਨੁ ਨਾਵ ੈਮੁਕਤਤ ਨ ਹਵੋਈ ਵੇਖਹੁ ਕੋ ਤਵਉਪਾਇ ॥੧॥ 

ਿਤਲਹਾਰੀ ਗੁਰ ਆਪਣ ੇਸਦ ਿਤਲਹਾਰ ੈਿਾਉ ॥ 

ਸਤਤਗੁਰ ਤਮਤਲਐ ਹਤਰ ਮਤਨ ਵਸੈ ਸਹਿੇ ਰਹੈ ਸਮਾਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਿਾਂ ਿਉ ਪਾਏ ਆਪਣਾ ਿੈਰਾਗੁ ਉਪਿ ੈਮਤਨ ਆਇ ॥ 

ਿੈਰਾਗੈ ਤੇ ਹਤਰ ਪਾਈਐ ਹਤਰ ਤਸਉ ਰਹੈ ਸਮਾਇ ॥੨॥ 

ਸੇਇ ਮੁਕਤ ਤਿ ਮਨ ੁਤਿਣਤਹ ਤਫਤਰ ਧਾਤੁ ਨ ਲਾਗੈ ਆਇ ॥ 

ਦਸਵੈ ਦੁਆਤਰ ਰਹਤ ਕਰੇ ਤਤਰਿਵਣ ਸੋਝੀ ਪਾਇ ॥੩॥ 

ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਤੇ ਗੁਰੁ ਹੋਇਆ ਵੇਖਹੁ ਤਤਸ ਕੀ ਰਿਾਇ ॥ 

ਇਹੁ ਕਾਰਣੁ ਕਰਤਾ ਕਰ ੇਿੋਤੀ ਿੋਤਤ ਸਮਾਇ ॥੪॥੩॥੫॥ 
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ਿਾਹਤਰ ਢੂਢਨ ਤੇ ਛੂਤਿ ਪਰੇ ਗੁਤਰ ਘਰ ਹੀ ਮਾਤਹ ਤਦਖਾਇਆ ਥਾ ॥ 
 

ਮਾਰੂ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (1002-3) 

ਿਾਹਤਰ ਢੂਢਨ ਤੇ ਛੂਤਿ ਪਰ ੇਗੁਤਰ ਘਰ ਹੀ ਮਾਤਹ ਤਦਖਾਇਆ ਥਾ ॥ 

ਅਨਿਉ ਅਚਰਿ ਰੂਪ ੁਪਰਿ ਪਤੇਖਆ ਮੇਰਾ ਮਨ ੁਛੋਤਡ ਨ ਕਤਹੂ ਿਾਇਆ ਥਾ ॥੧॥ 

ਮਾਨਕੁ ਪਾਇਓ ਰ ੇਪਾਇਓ ਹਤਰ ਪੂਰਾ ਪਾਇਆ ਥਾ ॥ 

ਮੋਤਲ ਅਮੋਲੁ ਨ ਪਾਇਆ ਿਾਈ ਕਤਰ ਤਕਰਪਾ ਗੁਰੂ ਤਦਵਾਇਆ ਥਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਅਤਦਸਿੁ ਅਗੋਚਰੁ ਪਾਰਿਰਹਮੁ ਤਮਤਲ ਸਾਧੂ ਅਕਥੁ ਕਥਾਇਆ ਥਾ ॥ 

ਅਨਹਦ ਸਿਦੁ ਦਸਮ ਦੁਆਤਰ ਵਤਿਓ ਤਹ ਅਿੰਤਮਰਤ ਨਾਮੁ ਚੁਆਇਆ ਥਾ ॥੨॥ 

ਤੋਤਿ ਨਾਹੀ ਮਤਨ ਤਤਰਸਨਾ ਿੂਝੀ ਅਖੁਿ ਿਿੰਡਾਰ ਸਮਾਇਆ ਥਾ ॥ 

ਚਰਣ ਚਰਣ ਚਰਣ ਗੁਰ ਸੇਵ ੇਅਘਿੁ ਘਤਿਓ ਰਸੁ ਪਾਇਆ ਥਾ ॥੩॥ 

ਸਹਿੇ ਆਵਾ ਸਹਿੇ ਿਾਵਾ ਸਹਿੇ ਮਨ ੁਖੇਲਾਇਆ ਥਾ ॥ 

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਿਰਮੁ ਗੁਤਰ ਖੋਇਆ ਤਾ ਹਤਰ ਮਹਲੀ ਮਹਲੁ ਪਾਇਆ ਥਾ ॥੪॥੩॥੧੨॥ 
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ਿਾਹਤਰ ਰਾਤਖਓ ਤਰਦ ੈਸਮਾਤਲ ॥ 
 

ਗਉਿੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (197-10) 

ਿਾਹਤਰ ਰਾਤਖਓ ਤਰਦੈ ਸਮਾਤਲ ॥ 

ਘਤਰ ਆਏ ਗੋਤਵਿੰਦ ੁਲੈ ਨਾਤਲ ॥੧॥ 

ਹਤਰ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਸਿੰਤਨ ਕੈ ਸਿੰਤਗ ॥ 

ਮਨੁ ਤਨੁ ਰਾਤਾ ਰਾਮ ਕੈ ਰਿੰਤਗ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਗੁਰ ਪਰਸਾਦੀ ਸਾਗਰੁ ਤਤਰਆ ॥ 

ਿਨਮ ਿਨਮ ਕੇ ਤਕਲਤਵਖ ਸਤਿ ਤਹਤਰਆ ॥੨॥ 

ਸੋਿਾ ਸੁਰਤਤ ਨਾਤਮ ਿਗਵਿੰਤੁ ॥ 

ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਕਾ ਤਨਰਮਲ ਮਿੰਤ ੁ॥੩॥ 

ਚਰਣ ਕਮਲ ਤਹਰਦੇ ਮਤਹ ਿਾਪੁ ॥ 

ਨਾਨਕ ੁਪਤੇਖ ਿੀਵੈ ਪਰਤਾਪੁ ॥੪॥੮੮॥੧੫੭॥ 
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ਿਾਨਾਰਸੀ ਤਪੁ ਕਰੈ ਉਲਤਿ ਤੀਰਥ ਮਰੈ ਅਗਤਨ ਦਹੈ ਕਾਇਆ ਕਲਪ ੁਕੀਿੈ ॥ 
 

ਰਾਮਕਲੀ ਘਰੁ ੨ ॥ (973-10) 

ਿਾਨਾਰਸੀ ਤਪੁ ਕਰ ੈਉਲਤਿ ਤੀਰਥ ਮਰੈ ਅਗਤਨ ਦਹੈ ਕਾਇਆ ਕਲਪ ੁਕੀਿ ੈ॥ 

ਅਸੁਮੇਧ ਿਗੁ ਕੀਿ ੈਸੋਨਾ ਗਰਿ ਦਾਨੁ ਦੀਿੈ ਰਾਮ ਨਾਮ ਸਤਰ ਤਊ ਨ ਪੂਿ ੈ॥੧॥ 

ਛੋਤਡ ਛਤੋਡ ਰ ੇਪਾਖਿੰਡੀ ਮਨ ਕਪਿੁ ਨ ਕੀਿ ੈ॥ 

ਹਤਰ ਕਾ ਨਾਮੁ ਤਨਤ ਤਨਤਤਹ ਲੀਿ ੈ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਗਿੰਗਾ ਿਉ ਗੋਦਾਵਤਰ ਿਾਈਐ ਕੁਿੰਤਿ ਿਉ ਕੇਦਾਰ ਨਹਾਈਐ ਗੋਮਤੀ ਸਹਸ ਗਊ ਦਾਨੁ ਕੀਿ ੈ॥ 

ਕੋਤਿ ਿਉ ਤੀਰਥ ਕਰ ੈਤਨ ੁਿਉ ਤਹਵਾਲ ੇਗਾਰ ੈਰਾਮ ਨਾਮ ਸਤਰ ਤਊ ਨ ਪੂਿ ੈ॥੨॥ 

ਅਸੁ ਦਾਨ ਗਿ ਦਾਨ ਤਸਹਿਾ ਨਾਰੀ ਿੂਤਮ ਦਾਨ ਐਸੋ ਦਾਨੁ ਤਨਤ ਤਨਤਤਹ ਕੀਿ ੈ॥ 

ਆਤਮ ਿਉ ਤਨਰਮਾਇਲ ੁਕੀਿ ੈਆਪ ਿਰਾਿਤਰ ਕਿੰਚਨ ੁਦੀਿੈ ਰਾਮ ਨਾਮ ਸਤਰ ਤਊ ਨ ਪੂਿ ੈ॥੩॥ 

ਮਨਤਹ ਨ ਕੀਿ ੈਰਸੋੁ ਿਮਤਹ ਨ ਦੀਿੈ ਦੋਸੁ ਤਨਰਮਲ ਤਨਰਿਾਣ ਪਦੁ ਚੀਤਨਹ ਲੀਿ ੈ॥ 

ਿਸਰਥ ਰਾਇ ਨਿੰਦੁ ਰਾਿਾ ਮੇਰਾ ਰਾਮ ਚਿੰਦ ੁਪਰਣਵੈ ਨਾਮਾ ਤਤੁ ਰਸੁ ਅਿੰਤਮਰਤ ੁਪੀਿ ੈ॥੪॥੪॥ 
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ਿਾਪਾਤਰ ਗੋਤਵਿੰਦ ਨਾਏ ॥ 
 

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (408-11) 

ਿਾਪਾਤਰ ਗੋਤਵਿੰਦ ਨਾਏ ॥ 

ਸਾਧ ਸਿੰਤ ਮਨਾਏ ਤਪਰਅ ਪਾਏ ਗੁਨ ਗਾਏ ਪਿੰਚ ਨਾਦ ਤੂਰ ਿਿਾਏ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਤਕਰਪਾ ਪਾਏ ਸਹਿਾਏ ਦਰਸਾਏ ਅਿ ਰਾਤਤਆ ਗੋਤਵਿੰਦ ਤਸਉ ॥ 

ਸਿੰਤ ਸੇਤਵ ਪਰੀਤਤ ਨਾਥ ਰਿੰਗੁ ਲਾਲਨ ਲਾਏ ॥੧॥ 

ਗੁਰ ਤਗਆਨ ੁਮਤਨ ਤਦਰਿਾਏ ਰਹਸਾਏ ਨਹੀ ਆਏ ਸਹਿਾਏ ਮਤਨ ਤਨਧਾਨੁ ਪਾਏ ॥ 

ਸਿ ਤਿੀ ਮਨ ੈਕੀ ਕਾਮ ਕਰਾ ॥ 

ਤਚਰੁ ਤਚਰੁ ਤਚਰੁ ਤਚਰੁ ਿਇਆ ਮਤਨ ਿਹੁਤੁ ਤਪਆਸ ਲਾਗੀ ॥ 

ਹਤਰ ਦਰਸਨ ੋਤਦਖਾਵਹੁ ਮੋਤਹ ਤੁਮ ਿਤਾਵਹੁ ॥ 

ਨਾਨਕ ਦੀਨ ਸਰਤਣ ਆਏ ਗਤਲ ਲਾਏ ॥੨॥੨॥੧੫੩॥ 
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ਿਾਿਾ ਅਿ ਨ ਿਸਉ ਇਹ ਗਾਉ ॥ 
 

ਰਾਗੁ ਮਾਰੂ ਿਾਣੀ ਕਿੀਰ ਿੀਉ ਕੀ ॥ (1104-8) 

ਦੇਹੀ ਗਾਵਾ ਿੀਉ ਧਰ ਮਹਤਉ ਿਸਤਹ ਪਿੰਚ ਤਕਰਸਾਨਾ ॥ 

ਨੈਨੂ ਨਕਿੂ ਸਰਵਨੂ ਰਸਪਤਤ ਇਿੰਦਰੀ ਕਤਹਆ ਨ ਮਾਨਾ ॥੧॥ 

ਿਾਿਾ ਅਿ ਨ ਿਸਉ ਇਹ ਗਾਉ ॥ 

ਘਰੀ ਘਰੀ ਕਾ ਲੇਖਾ ਮਾਗ ੈਕਾਇਥੁ ਚੇਤੂ ਨਾਉ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਧਰਮ ਰਾਇ ਿਿ ਲੇਖਾ ਮਾਗੈ ਿਾਕੀ ਤਨਕਸੀ ਿਾਰੀ ॥ 

ਪਿੰਚ ਤਿਸਾਨਵਾ ਿਾਤਗ ਗਏ ਲ ੈਿਾਤਧਓ ਿੀਉ ਦਰਿਾਰੀ ॥੨॥ 

ਕਹੈ ਕਿੀਰੁ ਸੁਨਹੁ ਰ ੇਸਿੰਤਹ ੁਖਤੇ ਹੀ ਕਰਹੁ ਤਨਿੇਰਾ ॥ 

ਅਿ ਕੀ ਿਾਰ ਿਖਤਸ ਿਿੰਦ ੇਕਉ ਿਹੁਤਰ ਨ ਿਉਿਤਲ ਫੇਰਾ ॥੩॥੭॥ 
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ਿਾਿਾ ਆਇਆ ਹ ੈਉਤਿ ਚਲਣਾ ਇਹੁ ਿਗ ੁਝੂਿੁ ਪਸਾਰੋਵਾ ॥ 
 

ਵਡਹਿੰਸੁ ਮਹਲਾ ੧ ॥ (581-17) 

ਿਾਿਾ ਆਇਆ ਹੈ ਉਤਿ ਚਲਣਾ ਇਹੁ ਿਗ ੁਝੂਿੁ ਪਸਾਰੋਵਾ ॥ 

ਸਚਾ ਘਰੁ ਸਚਿੈ ਸਵੇੀਐ ਸਚ ੁਖਰਾ ਸਤਚਆਰੋਵਾ ॥ 

ਕੂਤਿ ਲਤਿ ਿਾਂ ਥਾਇ ਨ ਪਾਸੀ ਅਗੈ ਲਹੈ ਨ ਿਾਓ ॥ 

ਅਿੰਤਤਰ ਆਉ ਨ ਿੈਸਹੁ ਕਹੀਐ ਤਿਉ ਸੁਿੰਞ ੈਘਤਰ ਕਾਓ ॥ 

ਿਿੰਮਣੁ ਮਰਣੁ ਵਡਾ ਵੇਛੋਿਾ ਤਿਨਸੈ ਿਗੁ ਸਿਾਏ ॥ 

ਲਤਿ ਧਿੰਧ ੈਮਾਇਆ ਿਗਤੁ ਿਲੁਾਇਆ ਕਾਲੁ ਖਿਾ ਰੂਆਏ ॥੧॥ 

ਿਾਿਾ ਆਵਹੁ ਿਾਈਹੋ ਗਤਲ ਤਮਲਹ ਤਮਤਲ ਤਮਤਲ ਦੇਹ ਆਸੀਸਾ ਹੇ ॥ 

ਿਾਿਾ ਸਚਿਾ ਮੇਲ ੁਨ ਚੁਕਈ ਪਰੀਤਮ ਕੀਆ ਦੇਹ ਅਸੀਸਾ ਹ ੇ॥ 

ਆਸੀਸਾ ਦੇਵਹੋ ਿਗਤਤ ਕਰਵੇਹੋ ਤਮਤਲਆ ਕਾ ਤਕਆ ਮੇਲ ੋ॥ 

ਇਤਕ ਿੂਲ ੇਨਾਵਹੁ ਥੇਹਹੁ ਥਾਵਹੁ ਗੁਰ ਸਿਦੀ ਸਚੁ ਖੇਲ ੋ॥ 

ਿਮ ਮਾਰਤਗ ਨਹੀ ਿਾਣਾ ਸਿਤਦ ਸਮਾਣਾ ਿੁਤਗ ਿੁਤਗ ਸਾਚੈ ਵਸੇੇ ॥ 

ਸਾਿਨ ਸੈਣ ਤਮਲਹੁ ਸਿੰਿੋਗੀ ਗੁਰ ਤਮਤਲ ਖੋਲੇ ਫਾਸੇ ॥੨॥ 

ਿਾਿਾ ਨਾਂਗਿਾ ਆਇਆ ਿਗ ਮਤਹ ਦੁਖੁ ਸੁਖੁ ਲੇਖੁ ਤਲਖਾਇਆ ॥ 

ਤਲਤਖਅਿਾ ਸਾਹਾ ਨਾ ਿਲ ੈਿੇਹਿਾ ਪੁਰਤਿ ਕਮਾਇਆ ॥ 

ਿਤਹ ਸਾਚੈ ਤਲਤਖਆ ਅਿੰਤਮਰਤੁ ਤਿਤਖਆ ਤਿਤੁ ਲਾਇਆ ਤਤਤ ੁਲਾਗਾ ॥ 

ਕਾਮਤਣਆਰੀ ਕਾਮਣ ਪਾਏ ਿਹੁ ਰਿੰਗੀ ਗਤਲ ਤਾਗਾ ॥ 

ਹੋਛੀ ਮਤਤ ਿਇਆ ਮਨੁ ਹਛੋਾ ਗੁਿੁ ਸਾ ਮਖੀ ਖਾਇਆ ॥ 

ਨਾ ਮਰਿਾਦ ੁਆਇਆ ਕਤਲ ਿੀਤਤਰ ਨਾਂਗੋ ਿਿੰਤਧ ਚਲਾਇਆ ॥੩॥ 

ਿਾਿਾ ਰੋਵਹੁ ਿ ੇਤਕਸੈ ਰੋਵਣਾ ਿਾਨੀਅਿਾ ਿਿੰਤਧ ਪਿਾਇਆ ਹੈ ॥ 

ਤਲਤਖਅਿਾ ਲੇਖੁ ਨ ਮੇਿੀਐ ਦਤਰ ਹਾਕਾਰਿਾ ਆਇਆ ਹੈ ॥ 

ਹਾਕਾਰਾ ਆਇਆ ਿਾ ਤਤਸ ੁਿਾਇਆ ਰਿੰਨ ੇਰਵੋਣਹਾਰੇ ॥ 

ਪੁਤ ਿਾਈ ਿਾਤੀਿੇ ਰਵੋਤਹ ਪਰੀਤਮ ਅਤਤ ਤਪਆਰ ੇ॥ 

ਿੈ ਰੋਵੈ ਗੁਣ ਸਾਤਰ ਸਮਾਲੇ ਕ ੋਮਰੈ ਨ ਮੁਇਆ ਨਾਲੇ ॥ 

ਨਾਨਕ ਿਤੁਗ ਿਤੁਗ ਿਾਣ ਤਸਿਾਣਾ ਰੋਵਤਹ ਸਚੁ ਸਮਾਲੇ ॥੪॥੫॥ 
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ਿਾਿਾ ਏਹੁ ਲੇਖਾ ਤਲਤਖ ਿਾਣੁ ॥ 
 

ਤਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲੁ ੧ ॥ (16-5) 

ਿਾਤਲ ਮੋਹੁ ਘਤਸ ਮਸ ੁਕਤਰ ਮਤਤ ਕਾਗਦੁ ਕਤਰ ਸਾਰ ੁ॥ 

ਿਾਉ ਕਲਮ ਕਤਰ ਤਚਤੁ ਲੇਖਾਰੀ ਗੁਰ ਪੁਤਛ ਤਲਖੁ ਿੀਚਾਰੁ ॥ 

ਤਲਖੁ ਨਾਮੁ ਸਾਲਾਹ ਤਲਖ ੁਤਲਖੁ ਅਿੰਤੁ ਨ ਪਾਰਾਵਾਰੁ ॥੧॥ 

ਿਾਿਾ ਏਹੁ ਲੇਖਾ ਤਲਤਖ ਿਾਣ ੁ॥ 

ਤਿਥੈ ਲੇਖਾ ਮਿੰਗੀਐ ਤਤਥੈ ਹੋਇ ਸਚਾ ਨੀਸਾਣੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਤਿਥੈ ਤਮਲਤਹ ਵਤਡਆਈਆ ਸਦ ਖੁਸੀਆ ਸਦ ਚਾਉ ॥ 

ਤਤਨ ਮੁਤਖ ਤਿਕ ੇਤਨਕਲਤਹ ਤਿਨ ਮਤਨ ਸਚਾ ਨਾਉ ॥ 

ਕਰਤਮ ਤਮਲ ੈਤਾ ਪਾਈਐ ਨਾਹੀ ਗਲੀ ਵਾਉ ਦੁਆਉ ॥੨॥ 

ਇਤਕ ਆਵਤਹ ਇਤਕ ਿਾਤਹ ਉਤਿ ਰਖੀਅਤਹ ਨਾਵ ਸਲਾਰ ॥ 

ਇਤਕ ਉਪਾਏ ਮਿੰਗਤ ੇਇਕਨਾ ਵਡੇ ਦਰਵਾਰ ॥ 

ਅਗੈ ਗਇਆ ਿਾਣੀਐ ਤਵਣੁ ਨਾਵ ੈਵੇਕਾਰ ॥੩॥ 

ਿੈ ਤੇਰ ੈਡਰੁ ਅਗਲਾ ਖਤਪ ਖਤਪ ਤਛਿ ੈਦੇਹ ॥ 

ਨਾਵ ਤਿਨਾ ਸਲੁਤਾਨ ਖਾਨ ਹੋਦ ੇਤਡਿੇ ਖੇਹ ॥ 

ਨਾਨਕ ਉਿੀ ਚਤਲਆ ਸਤਿ ਕਿੂੇ ਤੁਿੇ ਨੇਹ ॥੪॥੬॥ 
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ਿਾਿਾ ਹੋਰੁ ਖਾਣਾ ਖੁਸੀ ਖਆੁਰੁ ॥ 
 

ਤਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੧ ॥ (16-12) 

ਸਤਿ ਰਸ ਤਮਿੇ ਮਿੰਤਨਐ ਸਤੁਣਐ ਸਾਲੋਣੇ ॥ 

ਖਿ ਤੁਰਸੀ ਮੁਤਖ ਿੋਲਣਾ ਮਾਰਣ ਨਾਦ ਕੀਏ ॥ 

ਛਤੀਹ ਅਿੰਤਮਰਤ ਿਾਉ ਏਕੁ ਿਾ ਕਉ ਨਦਤਰ ਕਰੇਇ ॥੧॥ 

ਿਾਿਾ ਹੋਰੁ ਖਾਣਾ ਖੁਸੀ ਖੁਆਰੁ ॥ 

ਤਿਤੁ ਖਾਧ ੈਤਨ ੁਪੀਿੀਐ ਮਨ ਮਤਹ ਚਲਤਹ ਤਵਕਾਰ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਰਤਾ ਪਨੈਣੁ ਮਨੁ ਰਤਾ ਸਪੁੇਦੀ ਸਤੁ ਦਾਨੁ ॥ 

ਨੀਲੀ ਤਸਆਹੀ ਕਦਾ ਕਰਣੀ ਪਤਹਰਣੁ ਪੈਰ ਤਧਆਨ ੁ॥ 

ਕਮਰਿਿੰਦੁ ਸਿੰਤੋਖ ਕਾ ਧਨੁ ਿੋਿਨੁ ਤੇਰਾ ਨਾਮੁ ॥੨॥ 

ਿਾਿਾ ਹੋਰੁ ਪਨੈਣੁ ਖੁਸੀ ਖੁਆਰੁ ॥ 

ਤਿਤੁ ਪੈਧੈ ਤਨੁ ਪੀਿੀਐ ਮਨ ਮਤਹ ਚਲਤਹ ਤਵਕਾਰ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਘੋਿੇ ਪਾਖਰ ਸੁਇਨੇ ਸਾਖਤਤ ਿਝੂਣੁ ਤੇਰੀ ਵਾਿ ॥ 

ਤਰਕਸ ਤੀਰ ਕਮਾਣ ਸਾਂਗ ਤਗੇਿਿੰਦ ਗੁਣ ਧਾਤੁ ॥ 

ਵਾਿਾ ਨੇਿਾ ਪਤਤ ਤਸਉ ਪਰਗਿੁ ਕਰਮੁ ਤੇਰਾ ਮੇਰੀ ਿਾਤਤ ॥੩॥ 

ਿਾਿਾ ਹੋਰੁ ਚਿਣਾ ਖੁਸੀ ਖੁਆਰੁ ॥ 

ਤਿਤੁ ਚਤਿਐ ਤਨ ੁਪੀਿੀਐ ਮਨ ਮਤਹ ਚਲਤਹ ਤਵਕਾਰ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਘਰ ਮਿੰਦਰ ਖੁਸੀ ਨਾਮ ਕੀ ਨਦਤਰ ਤੇਰੀ ਪਰਵਾਰੁ ॥ 

ਹੁਕਮੁ ਸੋਈ ਤੁਧੁ ਿਾਵਸੀ ਹੋਰ ੁਆਖਣੁ ਿਹੁਤੁ ਅਪਾਰੁ ॥ 

ਨਾਨਕ ਸਚਾ ਪਾਤਤਸਾਹੁ ਪਤੂਛ ਨ ਕਰੇ ਿੀਚਾਰ ੁ॥੪॥ 

ਿਾਿਾ ਹੋਰੁ ਸਉਣਾ ਖੁਸੀ ਖੁਆਰੁ ॥ 

ਤਿਤੁ ਸੁਤ ੈਤਨ ੁਪੀਿੀਐ ਮਨ ਮਤਹ ਚਲਤਹ ਤਵਕਾਰ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥੪॥੭॥ 
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ਿਾਿਾ ਤਿਖ ੁਦੇਤਖਆ ਸਿੰਸਾਰੁ ॥ 
 

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (382-8) 

ਿਾ ਤੂਿੰ ਸਾਤਹਿੁ ਤਾ ਿਉ ਕੇਹਾ ਹਉ ਤੁਧੁ ਤਿਨ ੁਤਕਸ ੁਸਾਲਾਹੀ ॥ 

ਏਕੁ ਤੂਿੰ ਤਾ ਸਿੁ ਤਕਛੁ ਹੈ ਮ ੈਤਧੁੁ ਤਿਨ ੁਦੂਿਾ ਨਾਹੀ ॥੧॥ 

ਿਾਿਾ ਤਿਖੁ ਦੇਤਖਆ ਸਿੰਸਾਰ ੁ॥ 

ਰਤਖਆ ਕਰਹੁ ਗੁਸਾਈ ਮੇਰੇ ਮੈ ਨਾਮੁ ਤੇਰਾ ਆਧਾਰੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਿਾਣਤਹ ਤਿਰਥਾ ਸਿਾ ਮਨ ਕੀ ਹੋਰੁ ਤਕਸ ੁਪਤਹ ਆਤਖ ਸੁਣਾਈਐ ॥ 

ਤਵਣੁ ਨਾਵ ੈਸਿੁ ਿਗ ੁਿਉਰਾਇਆ ਨਾਮੁ ਤਮਲੈ ਸੁਖੁ ਪਾਈਐ ॥੨॥ 

ਤਕਆ ਕਹੀਐ ਤਕਸੁ ਆਤਖ ਸਣੁਾਈਐ ਤਿ ਕਹਣਾ ਸੁ ਪਰਿ ਿੀ ਪਾਤਸ ॥ 

ਸਿੁ ਤਕਛ ੁਕੀਤਾ ਤੇਰਾ ਵਰਤ ੈਸਦਾ ਸਦਾ ਤੇਰੀ ਆਸ ॥੩॥ 

ਿੇ ਦੇਤਹ ਵਤਡਆਈ ਤਾ ਤੇਰੀ ਵਤਡਆਈ ਇਤ ਉਤ ਤੁਝਤਹ ਤਧਆਉ ॥ 

ਨਾਨਕ ਕੇ ਪਰਿ ਸਦਾ ਸੁਖਦਾਤ ੇਮੈ ਤਾਣੁ ਤੇਰਾ ਇਕੁ ਨਾਉ ॥੪॥੭॥੪੬॥ 
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ਿਾਿਾ ਿੋਲਤੇ ਤੇ ਕਹਾ ਗਏ ਦੇਹੀ ਕੇ ਸਿੰਤਗ ਰਹਤੇ ॥ 
 

ਆਸਾ ਕਿੀਰ ਿੀਉ ॥ (480-10) 

ਗਗਨ ਨਗਤਰ ਇਕ ਿੂਿੰਦ ਨ ਿਰਖੈ ਨਾਦੁ ਕਹਾ ਿੁ ਸਮਾਨਾ ॥ 

ਪਾਰਿਰਹਮ ਪਰਮੇਸੁਰ ਮਾਧ ੋਪਰਮ ਹਿੰਸ ੁਲ ੇਤਸਧਾਨਾ ॥੧॥ 

ਿਾਿਾ ਿੋਲਤੇ ਤੇ ਕਹਾ ਗਏ ਦੇਹੀ ਕੇ ਸਿੰਤਗ ਰਹਤੇ ॥ 

ਸੁਰਤਤ ਮਾਤਹ ਿ ੋਤਨਰਤੇ ਕਰਤ ੇਕਥਾ ਿਾਰਤਾ ਕਹਤੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਿਿਾਵਨਹਾਰੋ ਕਹਾ ਗਇਓ ਤਿਤਨ ਇਹੁ ਮਿੰਦਰੁ ਕੀਨਹਾ ॥ 

ਸਾਖੀ ਸਿਦੁ ਸੁਰਤਤ ਨਹੀ ਉਪਿ ੈਤਖਿੰਤਚ ਤੇਿੁ ਸਿੁ ਲੀਨਹਾ ॥੨॥ 

ਸਰਵਨਨ ਤਿਕਲ ਿਏ ਸਿੰਤਗ ਤੇਰ ੇਇਿੰਦਰੀ ਕਾ ਿਲ ੁਥਾਕਾ ॥ 

ਚਰਨ ਰਹੇ ਕਰ ਢਰਤਕ ਪਰੇ ਹੈ ਮੁਖਹੁ ਨ ਤਨਕਸ ੈਿਾਤਾ ॥੩॥ 

ਤਾਕੇ ਪਿੰਚ ਦੂਤ ਸਿ ਤਸਕਰ ਆਪ ਆਪਣ ੈਿਰਮਤੇ ॥ 

ਤਾਕਾ ਮਨੁ ਕੁਿੰਚਰ ਉਰੁ ਥਾਕਾ ਤੇਿੁ ਸੂਤ ੁਧਤਰ ਰਮਤੇ ॥੪॥ 

ਤਮਰਤਕ ਿਏ ਦਸੈ ਿਿੰਦ ਛੂਿੇ ਤਮਤਰ ਿਾਈ ਸਿ ਛੋਰੇ ॥ 

ਕਹਤ ਕਿੀਰਾ ਿੋ ਹਤਰ ਤਧਆਵੈ ਿੀਵਤ ਿਿੰਧਨ ਤੋਰੇ ॥੫॥੫॥੧੮॥ 
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ਿਾਿਾ ਮਤਨ ਸਾਚਾ ਮੁਤਖ ਸਾਚਾ ਕਹੀਐ ਤਰੀਐ ਸਾਚਾ ਹੋਈ ॥ 
 

ਪਰਿਾਤੀ ਮਹਲਾ ੧ ॥ (1328-3) 

ਿ ੈਕਾਰਤਣ ਿੇਦ ਿਰਹਮੈ ਉਚਰੇ ਸਿੰਕਤਰ ਛੋਡੀ ਮਾਇਆ ॥ 

ਿ ੈਕਾਰਤਣ ਤਸਧ ਿਏ ਉਦਾਸੀ ਦੇਵੀ ਮਰਮੁ ਨ ਪਾਇਆ ॥੧॥ 

ਿਾਿਾ ਮਤਨ ਸਾਚਾ ਮੁਤਖ ਸਾਚਾ ਕਹੀਐ ਤਰੀਐ ਸਾਚਾ ਹੋਈ ॥ 

ਦੁਸਮਨ ੁਦੂਖੁ ਨ ਆਵੈ ਨੇਿੈ ਹਤਰ ਮਤਤ ਪਾਵ ੈਕੋਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਅਗਤਨ ਤਿਿੰਿ ਪਵਣ ੈਕੀ ਿਾਣੀ ਤੀਤਨ ਨਾਮ ਕੇ ਦਾਸਾ ॥ 

ਤੇ ਤਸਕਰ ਿ ੋਨਾਮੁ ਨ ਲੇਵਤਹ ਵਾਸਤਹ ਕੋਿ ਪਿੰਚਾਸਾ ॥੨॥ 

ਿੇ ਕੋ ਏਕ ਕਰ ੈਚਿੰਤਗਆਈ ਮਤਨ ਤਚਤਤ ਿਹੁਤੁ ਿਫਾਵੈ ॥ 

ਏਤੇ ਗੁਣ ਏਤੀਆ ਚਿੰਤਗਆਈਆ ਦੇਇ ਨ ਪਛੋਤਾਵੈ ॥੩॥ 

ਤੁਧੁ ਸਾਲਾਹਤਨ ਤਤਨ ਧਨੁ ਪਲੈ ਨਾਨਕ ਕਾ ਧਨੁ ਸੋਈ ॥ 

ਿੇ ਕੋ ਿੀਉ ਕਹੈ ਓਨਾ ਕਉ ਿਮ ਕੀ ਤਲਿ ਨ ਹੋਈ ॥੪॥੩॥ 
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ਿਾਿਾ ਮਨੁ ਮਤਵਾਰੋ ਨਾਮ ਰਸੁ ਪੀਵੈ ਸਹਿ ਰਿੰਗ ਰਤਚ ਰਤਹਆ ॥ 
 

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੧ ॥ (360-5) 

ਗੁਿੁ ਕਤਰ ਤਗਆਨੁ ਤਧਆਨੁ ਕਤਰ ਧਾਵ ੈਕਤਰ ਕਰਣੀ ਕਸ ੁਪਾਈਐ ॥ 

ਿਾਿੀ ਿਵਨ ੁਪਰੇਮ ਕਾ ਪੋਚਾ ਇਤੁ ਰਤਸ ਅਤਮਉ ਚੁਆਈਐ ॥੧॥ 

ਿਾਿਾ ਮਨ ੁਮਤਵਾਰੋ ਨਾਮ ਰਸੁ ਪੀਵੈ ਸਹਿ ਰਿੰਗ ਰਤਚ ਰਤਹਆ ॥ 

ਅਤਹਤਨਤਸ ਿਨੀ ਪਰੇਮ ਤਲਵ ਲਾਗੀ ਸਿਦੁ ਅਨਾਹਦ ਗਤਹਆ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਪੂਰਾ ਸਾਚੁ ਤਪਆਲਾ ਸਹਿੇ ਤਤਸਤਹ ਪੀਆਏ ਿਾ ਕਉ ਨਦਤਰ ਕਰੇ ॥ 

ਅਿੰਤਮਰਤ ਕਾ ਵਾਪਾਰੀ ਹੋਵ ੈਤਕਆ ਮਤਦ ਛੂਛੈ ਿਾਉ ਧਰ ੇ॥੨॥ 

ਗੁਰ ਕੀ ਸਾਖੀ ਅਿੰਤਮਰਤ ਿਾਣੀ ਪੀਵਤ ਹੀ ਪਰਵਾਣ ੁਿਇਆ ॥ 

ਦਰ ਦਰਸਨ ਕਾ ਪਰੀਤਮੁ ਹਵੋੈ ਮੁਕਤਤ ਿੈਕੁਿੰਿ ੈਕਰ ੈਤਕਆ ॥੩॥ 

ਤਸਫਤੀ ਰਤਾ ਸਦ ਿੈਰਾਗੀ ਿੂਐ ਿਨਮੁ ਨ ਹਾਰ ੈ॥ 

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਸੁਤਣ ਿਰਥਤਰ ਿਗੋੀ ਖੀਵਾ ਅਿੰਤਮਰਤ ਧਾਰ ੈ॥੪॥੪॥੩੮॥ 
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ਿਾਿਾ ਮਾਇਆ ਸਾਤਥ ਨ ਹੋਇ ॥ 
 

ਸਰੋਤਿ ਮਹਲਾ ੧ ਘਰੁ ੧ ॥ (595-10) 

ਮਨੁ ਹਾਲੀ ਤਕਰਸਾਣੀ ਕਰਣੀ ਸਰਮੁ ਪਾਣੀ ਤਨੁ ਖੇਤ ੁ॥ 

ਨਾਮੁ ਿੀਿੁ ਸਿੰਤੋਖੁ ਸੁਹਾਗਾ ਰਖ ੁਗਰੀਿੀ ਵੇਸ ੁ॥ 

ਿਾਉ ਕਰਮ ਕਤਰ ਿਿੰਮਸੀ ਸ ੇਘਰ ਿਾਗਿ ਦੇਖੁ ॥੧॥ 

ਿਾਿਾ ਮਾਇਆ ਸਾਤਥ ਨ ਹੋਇ ॥ 

ਇਤਨ ਮਾਇਆ ਿਗੁ ਮੋਤਹਆ ਤਵਰਲਾ ਿੂਝ ੈਕੋਇ ॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਹਾਣੁ ਹਿੁ ਕਤਰ ਆਰਿਾ ਸਚ ੁਨਾਮੁ ਕਤਰ ਵਥ ੁ॥ 

ਸੁਰਤਤ ਸੋਚ ਕਤਰ ਿਾਂਡਸਾਲ ਤਤਸੁ ਤਵਤਚ ਤਤਸ ਨੋ ਰਖੁ ॥ 

ਵਣਿਾਤਰਆ ਤਸਉ ਵਣਿੁ ਕਤਰ ਲੈ ਲਾਹਾ ਮਨ ਹਸ ੁ॥੨॥ 

ਸੁਤਣ ਸਾਸਤ ਸਉਦਾਗਰੀ ਸਤ ੁਘੋਿੇ ਲੈ ਚਲ ੁ॥ 

ਖਰਚੁ ਿਿੰਨੁ ਚਿੰਤਗਆਈਆ ਮਤੁ ਮਨ ਿਾਣਤਹ ਕਲੁ ॥ 

ਤਨਰਿੰਕਾਰ ਕੈ ਦੇਤਸ ਿਾਤਹ ਤਾ ਸਤੁਖ ਲਹਤਹ ਮਹਲੁ ॥੩॥ 

ਲਾਇ ਤਚਤੁ ਕਤਰ ਚਾਕਰੀ ਮਿੰਤਨ ਨਾਮੁ ਕਤਰ ਕਿੰਮੁ ॥ 

ਿਿੰਨੁ ਿਦੀਆ ਕਤਰ ਧਾਵਣੀ ਤਾ ਕੋ ਆਖੈ ਧਿੰਨ ੁ॥ 

ਨਾਨਕ ਵੇਖੈ ਨਦਤਰ ਕਤਰ ਚਿੈ ਚਵਗਣ ਵਿੰਨੁ ॥੪॥੨॥ 
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ਿਾਿਾ ਮੂਰਖ ੁਹਾ ਨਾਵ ੈਿਤਲ ਿਾਉ ॥ 
 

ਮਾਰੂ ਮਹਲਾ ੧ ॥ (1015-14) 

ਨਾ ਿਾਣਾ ਮੂਰਖੁ ਹੈ ਕੋਈ ਨਾ ਿਾਣਾ ਤਸਆਣਾ ॥ 

ਸਦਾ ਸਾਤਹਿ ਕੈ ਰਿੰਗੇ ਰਾਤਾ ਅਨਤਦਨ ੁਨਾਮੁ ਵਖਾਣਾ ॥੧॥ 

ਿਾਿਾ ਮੂਰਖੁ ਹਾ ਨਾਵੈ ਿਤਲ ਿਾਉ ॥ 

ਤੂ ਕਰਤਾ ਤੂ ਦਾਨਾ ਿੀਨਾ ਤੇਰ ੈਨਾਤਮ ਤਰਾਉ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਮੂਰਖੁ ਤਸਆਣਾ ਏਕੁ ਹੈ ਏਕ ਿੋਤਤ ਦੁਇ ਨਾਉ ॥ 

ਮੂਰਖਾ ਤਸਤਰ ਮੂਰਖੁ ਹੈ ਤਿ ਮਿੰਨ ੇਨਾਹੀ ਨਾਉ ॥੨॥ 

ਗੁਰ ਦੁਆਰ ੈਨਾਉ ਪਾਈਐ ਤਿਨੁ ਸਤਤਗੁਰ ਪਲ ੈਨ ਪਾਇ ॥ 

ਸਤਤਗੁਰ ਕੈ ਿਾਣ ੈਮਤਨ ਵਸੈ ਤਾ ਅਤਹਤਨਤਸ ਰਹੈ ਤਲਵ ਲਾਇ ॥੩॥ 

ਰਾਿਿੰ ਰਿੰਗਿੰ ਰਪੂਿੰ ਮਾਲਿੰ ਿੋਿਨੁ ਤੇ ਿੂਆਰੀ ॥ 

ਹੁਕਮੀ ਿਾਧੇ ਪਾਸੈ ਖਲੇਤਹ ਚਉਪਤਿ ਏਕਾ ਸਾਰੀ ॥੪॥ 

ਿਤਗ ਚਤੁਰੁ ਤਸਆਣਾ ਿਰਤਮ ਿੁਲਾਣਾ ਨਾਉ ਪਿੰਤਡਤ ਪਿਤਹ ਗਾਵਾਰੀ ॥ 

ਨਾਉ ਤਵਸਾਰਤਹ ਿੇਦ ੁਸਮਾਲਤਹ ਤਿਖੁ ਿੂਲੇ ਲੇਖਾਰੀ ॥੫॥ 

ਕਲਰ ਖੇਤੀ ਤਰਵਰ ਕਿੰਿ ੇਿਾਗਾ ਪਤਹਰਤਹ ਕਿਲ ੁਝਰ ੈ॥ 

ਏਹੁ ਸਿੰਸਾਰ ੁਤਤਸ ੈਕੀ ਕਿੋੀ ਿ ੋਪੈਸ ੈਸੋ ਗਰਤਿ ਿਰੈ ॥੬॥ 

ਰਯਤਤ ਰਾਿੇ ਕਹਾ ਸਿਾਏ ਦੁਹ ੁਅਿੰਤਤਰ ਸ ੋਿਾਸੀ ॥ 

ਕਹਤ ਨਾਨਕੁ ਗੁਰ ਸਚੇ ਕੀ ਪਉਿੀ ਰਹਸੀ ਅਲਖੁ ਤਨਵਾਸੀ ॥੭॥੩॥੧੧॥ 
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ਿਾਿਾ ਮੈ ਕਰਮਹੀਣ ਕੂਤਿਆਰ ॥ 
 

ਰਾਗੁ ਮਾਰੂ ਮਹਲਾ ੧ ਘਰੁ ੧ ਚਉਪਦੇ ॥ (989-5) 

ਤਪਛਹੁ ਰਾਤੀ ਸਦਿਾ ਨਾਮੁ ਖਸਮ ਕਾ ਲੇਤਹ ॥ 

ਖੇਮੇ ਛਤਰ ਸਰਾਇਚੇ ਤਦਸਤਨ ਰਥ ਪੀਿੇ ॥ 

ਤਿਨੀ ਤੇਰਾ ਨਾਮੁ ਤਧਆਇਆ ਤਤਨ ਕਉ ਸਤਦ ਤਮਲ ੇ॥੧॥ 

ਿਾਿਾ ਮੈ ਕਰਮਹੀਣ ਕੂਤਿਆਰ ॥ 

ਨਾਮੁ ਨ ਪਾਇਆ ਤੇਰਾ ਅਿੰਧਾ ਿਰਤਮ ਿੂਲਾ ਮਨ ੁਮੇਰਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਸਾਦ ਕੀਤੇ ਦੁਖ ਪਰਫੁਿੇ ਪੂਰਤਿ ਤਲਖੇ ਮਾਇ ॥ 

ਸੁਖ ਥੋਿੇ ਦੁਖ ਅਗਲੇ ਦੂਖੇ ਦੂਤਖ ਤਵਹਾਇ ॥੨॥ 

ਤਵਛਤੁਿਆ ਕਾ ਤਕਆ ਵੀਛੁਿ ੈਤਮਤਲਆ ਕਾ ਤਕਆ ਮੇਲ ੁ॥ 

ਸਾਤਹਿੁ ਸ ੋਸਾਲਾਹੀਐ ਤਿਤਨ ਕਤਰ ਦੇਤਖਆ ਖੇਲ ੁ॥੩॥ 

ਸਿੰਿੋਗੀ ਮੇਲਾਵਿਾ ਇਤਨ ਤਤਨ ਕੀਤੇ ਿੋਗ ॥ 

ਤਵਿੋਗੀ ਤਮਤਲ ਤਵਛੁਿ ੇਨਾਨਕ ਿੀ ਸਿੰਿੋਗ ॥੪॥੧॥ 
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ਿਾਰਹ ਿਰਸ ਿਾਲਪਨ ਿੀਤੇ ਿੀਸ ਿਰਸ ਕਛੁ ਤਪੁ ਨ ਕੀਓ ॥ 
 

ਆਸਾ ਕਿੀਰ ਿੀਉ ॥ (479-10) 

ਿਾਰਹ ਿਰਸ ਿਾਲਪਨ ਿੀਤੇ ਿੀਸ ਿਰਸ ਕਛ ੁਤਪ ੁਨ ਕੀਓ ॥ 

ਤੀਸ ਿਰਸ ਕਛ ੁਦੇਵ ਨ ਪੂਿਾ ਤਫਤਰ ਪਛੁਤਾਨਾ ਤਿਰਤਧ ਿਇਓ ॥੧॥ 

ਮੇਰੀ ਮੇਰੀ ਕਰਤ ੇਿਨਮ ੁਗਇਓ ॥ 

ਸਾਇਰੁ ਸੋਤਖ ਿੁਿਿੰ ਿਲਇਓ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਸੂਕੇ ਸਰਵਤਰ ਪਾਤਲ ਿਿੰਧਾਵੈ ਲਣੂ ੈਖੇਤਤ ਹਥ ਵਾਤਰ ਕਰ ੈ॥ 

ਆਇਓ ਚੋਰੁ ਤੁਰਿੰਤਹ ਲੇ ਗਇਓ ਮੇਰੀ ਰਾਖਤ ਮਗੁਧੁ ਤਫਰ ੈ॥੨॥ 

ਚਰਨ ਸੀਸ ੁਕਰ ਕਿੰਪਨ ਲਾਗੇ ਨੈਨੀ ਨੀਰ ੁਅਸਾਰ ਿਹੈ ॥ 

ਤਿਹਵਾ ਿਚਨੁ ਸੁਧੁ ਨਹੀ ਤਨਕਸੈ ਤਿ ਰ ੇਧਰਮ ਕੀ ਆਸ ਕਰ ੈ॥੩॥ 

ਹਤਰ ਿੀਉ ਤਿਪਾ ਕਰ ੈਤਲਵ ਲਾਵੈ ਲਾਹਾ ਹਤਰ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਲੀਓ ॥ 

ਗੁਰ ਪਰਸਾਦੀ ਹਤਰ ਧਨੁ ਪਾਇਓ ਅਿੰਤੇ ਚਲਤਦਆ ਨਾਤਲ ਚਤਲਓ ॥੪॥ 

ਕਹਤ ਕਿੀਰ ਸੁਨਹੁ ਰ ੇਸਿੰਤਹੁ ਅਨੁ ਧਨੁ ਕਛੂਐ ਲੈ ਨ ਗਇਓ ॥ 

ਆਈ ਤਲਿ ਗੋਪਾਲ ਰਾਇ ਕੀ ਮਾਇਆ ਮਿੰਦਰ ਛੋਤਡ ਚਤਲਓ ॥੫॥੨॥੧੫॥ 
 

  



 1893 

ਿਾਰਨ ੈਿਤਲਹਾਰਨੈ ਲਖ ਿਰੀਆ ॥ 
 

ਗਉਿੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (211-5) 

ਿਾਰਨੈ ਿਤਲਹਾਰਨ ੈਲਖ ਿਰੀਆ ॥ 

ਨਾਮੋ ਹੋ ਨਾਮੁ ਸਾਤਹਿ ਕੋ ਪਰਾਨ ਅਧਰੀਆ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਕਰਨ ਕਰਾਵਨ ਤੁਹੀ ਏਕ ॥ 

ਿੀਅ ਿਿੰਤ ਕੀ ਤੁਹੀ ਿੇਕ ॥੧॥ 

ਰਾਿ ਿੋਿਨ ਪਰਿ ਤੂਿੰ ਧਨੀ ॥ 

ਤੂਿੰ ਤਨਰਗੁਨ ਤਿੰ ਸਰਗੁਨੀ ॥੨॥ 

ਈਹਾ ਊਹਾ ਤੁਮ ਰਖੇ ॥ 

ਗੁਰ ਤਕਰਪਾ ਤ ੇਕੋ ਲਖੇ ॥੩॥ 

ਅਿੰਤਰਿਾਮੀ ਪਰਿ ਸੁਿਾਨੁ ॥ 

ਨਾਨਕ ਤਕੀਆ ਤੁਹੀ ਤਾਣ ੁ॥੪॥੫॥੧੪੩॥ 
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ਿਾਵਰ ਸੋਇ ਰਹੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
 

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (406-15) 

ਿਾਵਰ ਸਇੋ ਰਹੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਮੋਹ ਕੁਿਿੰਿ ਤਿਖੈ ਰਸ ਮਾਤ ੇਤਮਤਥਆ ਗਹਨ ਗਹ ੇ॥੧॥ 

ਤਮਥਨ ਮਨੋਰਥ ਸਪੁਨ ਆਨਿੰਦ ਉਲਾਸ ਮਤਨ ਮੁਤਖ ਸਤਤ ਕਹੇ ॥੨॥ 

ਅਿੰਤਮਰਤ ੁਨਾਮੁ ਪਦਾਰਥੁ ਸਿੰਗੇ ਤਤਲੁ ਮਰਮ ੁਨ ਲਹ ੇ॥੩॥ 

ਕਤਰ ਤਕਰਪਾ ਰਾਖੇ ਸਤਸਿੰਗੇ ਨਾਨਕ ਸਰਤਣ ਆਹੇ ॥੪॥੨॥੧੪੨॥ 
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ਤਿਿੰਦੁ ਤੇ ਤਿਤਨ ਤਪਿੰਡ ੁਕੀਆ ਅਗਤਨ ਕੁਿੰਡ ਰਹਾਇਆ ॥ 
 

ਆਸਾ ਸਰੀ ਕਿੀਰ ਿੀਉ ਕ ੇਤਤਪਦੇ ੮ ਦੁਤੁਕ ੇ੭ ਇਕਤੁਕਾ ੧ ॥ (481-17) 

ਤਿਿੰਦੁ ਤ ੇਤਿਤਨ ਤਪਿੰਡ ੁਕੀਆ ਅਗਤਨ ਕੁਿੰਡ ਰਹਾਇਆ ॥ 

ਦਸ ਮਾਸ ਮਾਤਾ ਉਦਤਰ ਰਾਤਖਆ ਿਹੁਤਰ ਲਾਗੀ ਮਾਇਆ ॥੧॥ 

ਪਰਾਨੀ ਕਾਹ ੇਕਉ ਲੋਤਿ ਲਾਗੇ ਰਤਨ ਿਨਮੁ ਖੋਇਆ ॥ 

ਪੂਰਿ ਿਨਤਮ ਕਰਮ ਿੂਤਮ ਿੀਿੁ ਨਾਹੀ ਿੋਇਆ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਿਾਤਰਕ ਤੇ ਤਿਰਤਧ ਿਇਆ ਹਨੋਾ ਸੋ ਹਇੋਆ ॥ 

ਿਾ ਿਮੁ ਆਇ ਝੋਿ ਪਕਰ ੈਤਿਤਹ ਕਾਹੇ ਰੋਇਆ ॥੨॥ 

ਿੀਵਨੈ ਕੀ ਆਸ ਕਰਤਹ ਿਮ ੁਤਨਹਾਰ ੈਸਾਸਾ ॥ 

ਿਾਿੀਗਰੀ ਸਿੰਸਾਰੁ ਕਿੀਰਾ ਚਤੇਤ ਢਾਤਲ ਪਾਸਾ ॥੩॥੧॥੨੩॥ 
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ਤਿਆਪਤ ਹਰਖ ਸਗੋ ਤਿਸਥਾਰ ॥ 
 

ਗਉਿੀ ਗੁਆਰਰੇੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (181-19) 

ਤਿਆਪਤ ਹਰਖ ਸੋਗ ਤਿਸਥਾਰ ॥ 

ਤਿਆਪਤ ਸੁਰਗ ਨਰਕ ਅਵਤਾਰ ॥ 

ਤਿਆਪਤ ਧਨ ਤਨਰਧਨ ਪੇਤਖ ਸੋਿਾ ॥ 

ਮੂਲੁ ਤਿਆਧੀ ਤਿਆਪਤਸ ਲੋਿਾ ॥੧॥ 

ਮਾਇਆ ਤਿਆਪਤ ਿਹੁ ਪਰਕਾਰੀ ॥ 

ਸਿੰਤ ਿੀਵਤਹ ਪਰਿ ਓਿ ਤੁਮਾਰੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਤਿਆਪਤ ਅਹਿੰਿੁਤਧ ਕਾ ਮਾਤਾ ॥ 

ਤਿਆਪਤ ਪੁਤਰ ਕਲਤਰ ਸਿੰਤਗ ਰਾਤਾ ॥ 

ਤਿਆਪਤ ਹਸਤਤ ਘੋਿ ੇਅਰੁ ਿਸਤਾ ॥ 

ਤਿਆਪਤ ਰੂਪ ਿੋਿਨ ਮਦ ਮਸਤਾ ॥੨॥ 

ਤਿਆਪਤ ਿੂਤਮ ਰਿੰਕ ਅਰੁ ਰਿੰਗਾ ॥ 

ਤਿਆਪਤ ਗੀਤ ਨਾਦ ਸੁਤਣ ਸਿੰਗਾ ॥ 

ਤਿਆਪਤ ਸੇਿ ਮਹਲ ਸੀਗਾਰ ॥ 

ਪਿੰਚ ਦੂਤ ਤਿਆਪਤ ਅਿੰਤਧਆਰ ॥੩॥ 

ਤਿਆਪਤ ਕਰਮ ਕਰ ੈਹਉ ਫਾਸਾ ॥ 

ਤਿਆਪਤਤ ਤਗਰਸਤ ਤਿਆਪਤ ਉਦਾਸਾ ॥ 

ਆਚਾਰ ਤਿਉਹਾਰ ਤਿਆਪਤ ਇਹ ਿਾਤਤ ॥ 

ਸਿ ਤਕਛੁ ਤਿਆਪਤ ਤਿਨੁ ਹਤਰ ਰਿੰਗ ਰਾਤ ॥੪॥ 

ਸਿੰਤਨ ਕੇ ਿਿੰਧਨ ਕਾਿੇ ਹਤਰ ਰਾਇ ॥ 

ਤਾ ਕਉ ਕਹਾ ਤਿਆਪੈ ਮਾਇ ॥ 

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਤਿਤਨ ਧੂਤਰ ਸਿੰਤ ਪਾਈ ॥ 

ਤਾ ਕੈ ਤਨਕਤਿ ਨ ਆਵ ੈਮਾਈ ॥੫॥੧੯॥੮੮॥ 
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ਤਿਸਮਨ ਤਿਸਮ ਿਏ ਿਉ ਪਤੇਖਓ ਕਹਨੁ ਨ ਿਾਇ ਵਤਡਆਈ ॥ 
 

ਰਾਗੁ ਤਿਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੫ ਚਉਪਦ ੇਦੁਪਦੇ ਘਰੁ ੭  (821-11) 

ਸਤਤਗੁਰ ਸਿਤਦ ਉਿਾਰੋ ਦੀਪਾ ॥ 

ਤਿਨਤਸਓ ਅਿੰਧਕਾਰ ਤਤਹ ਮਿੰਦਤਰ ਰਤਨ ਕਿੋਿੀ ਖੁਲਹੀ ਅਨੂਪਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਤਿਸਮਨ ਤਿਸਮ ਿਏ ਿਉ ਪਤੇਖਓ ਕਹਨੁ ਨ ਿਾਇ ਵਤਡਆਈ ॥ 

ਮਗਨ ਿਏ ਊਹਾ ਸਿੰਤਗ ਮਾਤ ੇਓਤਤ ਪੋਤਤ ਲਪਿਾਈ ॥੧॥ 

ਆਲ ਿਾਲ ਨਹੀ ਕਛ ੂਿਿੰਿਾਰਾ ਅਹਿੰਿੁਤਧ ਨਹੀ ਿੋਰਾ ॥ 

ਊਚਨ ਊਚਾ ਿੀਚੁ ਨ ਖੀਚਾ ਹਉ ਤੇਰਾ ਤੂਿੰ ਮੋਰਾ ॥੨॥ 

ਏਕਿੰਕਾਰੁ ਏਕੁ ਪਾਸਾਰਾ ਏਕੈ ਅਪਰ ਅਪਾਰਾ ॥ 

ਏਕੁ ਤਿਸਥੀਰਨੁ ਏਕੁ ਸਿੰਪੂਰਨੁ ਏਕੈ ਪਰਾਨ ਅਧਾਰਾ ॥੩॥ 

ਤਨਰਮਲ ਤਨਰਮਲ ਸੂਚਾ ਸੂਚ ੋਸੂਚਾ ਸੂਚੋ ਸੂਚਾ ॥ 

ਅਿੰਤ ਨ ਅਿੰਤਾ ਸਦਾ ਿੇਅਿੰਤਾ ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਊਚੋ ਊਚਾ ॥੪॥੧॥੮੭॥ 
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ਤਿਸਤਰ ਗਈ ਸਿ ਤਾਤਤ ਪਰਾਈ ॥ 
 

ਕਾਨਿਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (1299-13) 

ਤਿਸਤਰ ਗਈ ਸਿ ਤਾਤਤ ਪਰਾਈ ॥ 

ਿਿ ਤੇ ਸਾਧਸਿੰਗਤਤ ਮੋਤਹ ਪਾਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਨਾ ਕ ੋਿੈਰੀ ਨਹੀ ਤਿਗਾਨਾ ਸਗਲ ਸਿੰਤਗ ਹਮ ਕਉ ਿਤਨ ਆਈ ॥੧॥ 

ਿੋ ਪਰਿ ਕੀਨ ੋਸ ੋਿਲ ਮਾਤਨਓ ਏਹ ਸੁਮਤਤ ਸਾਧੂ ਤ ੇਪਾਈ ॥੨॥ 

ਸਿ ਮਤਹ ਰਤਵ ਰਤਹਆ ਪਰਿੁ ਏਕੈ ਪੇਤਖ ਪੇਤਖ ਨਾਨਕ ਤਿਗਸਾਈ ॥੩॥੮॥ 
 

  



 1899 

 

ਤਿਸਰਤ ਨਾਤਹ ਮਨ ਤੇ ਹਰੀ ॥ 
 

ਕਦੇਾਰਾ ਮਹਲਾ ੫ ਘਰੁ ੫  (1120-18) 

ਤਿਸਰਤ ਨਾਤਹ ਮਨ ਤ ੇਹਰੀ ॥ 

ਅਿ ਇਹ ਪਰੀਤਤ ਮਹਾ ਪਰਿਲ ਿਈ ਆਨ ਤਿਖੈ ਿਰੀ ॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਿੂਿੰਦ ਕਹਾ ਤਤਆਤਗ ਚਾਤਤਰਕ ਮੀਨ ਰਹਤ ਨ ਘਰੀ ॥ 

ਗੁਨ ਗੋਪਾਲ ਉਚਾਰੁ ਰਸਨਾ ਿਵੇ ਏਹ ਪਰੀ ॥੧॥ 

ਮਹਾ ਨਾਦ ਕੁਰਿੰਕ ਮੋਤਹਓ ਿਤੇਧ ਤੀਖਨ ਸਰੀ ॥ 

ਪਰਿ ਚਰਨ ਕਮਲ ਰਸਾਲ ਨਾਨਕ ਗਾਤਿ ਿਾਤਧ ਧਰੀ ॥੨॥੧॥੯॥ 
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ਤਿਖਈ ਤਦਨੁ ਰੈਤਨ ਇਵ ਹੀ ਗੁਦਾਰੈ ॥ 
 

ਸਾਰਗ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (1205-10) 

ਤਿਖਈ ਤਦਨੁ ਰਤੈਨ ਇਵ ਹੀ ਗੁਦਾਰੈ ॥ 

ਗੋਤਿਿੰਦ ੁਨ ਿਿ ੈਅਹਿੰਿੁਤਧ ਮਾਤਾ ਿਨਮੁ ਿੂਐ ਤਿਉ ਹਾਰੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਨਾਮੁ ਅਮੋਲਾ ਪਰੀਤਤ ਨ ਤਤਸ ਤਸਉ ਪਰ ਤਨਿੰਦਾ ਤਹਤਕਾਰ ੈ॥ 

ਛਾਪਰ ੁਿਾਂਤਧ ਸਵਾਰ ੈਤਤਰਣ ਕੋ ਦੁਆਰ ੈਪਾਵਕ ੁਿਾਰ ੈ॥੧॥ 

ਕਾਲਰ ਪੋਿ ਉਿਾਵ ੈਮੂਿੰਡਤਹ ਅਿੰਤਮਰਤੁ ਮਨ ਤੇ ਡਾਰ ੈ॥ 

ਓਢ ੈਿਸਤਰ ਕਾਿਰ ਮਤਹ ਪਤਰਆ ਿਹੁਤਰ ਿਹੁਤਰ ਤਫਤਰ ਝਾਰ ੈ॥੨॥ 

ਕਾਿ ੈਪੇਡ ੁਡਾਲ ਪਤਰ ਿਾਢ ੌਖਾਇ ਖਾਇ ਮੁਸਕਾਰ ੈ॥ 

ਤਗਤਰਓ ਿਾਇ ਰਸਾਤਤਲ ਪਤਰਓ ਤਛਿੀ ਤਛਿੀ ਤਸਰ ਿਾਰ ੈ॥੩॥ 

ਤਨਰਵੈਰੈ ਸਿੰਤਗ ਵੈਰੁ ਰਚਾਏ ਪਹੁਤਚ ਨ ਸਕੈ ਗਵਾਰ ੈ॥ 

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਸਿੰਤਨ ਕਾ ਰਾਖਾ ਪਾਰਿਰਹਮੁ ਤਨਰਿੰਕਾਰ ੈ॥੪॥੧੦॥ 
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ਤਿਤਖਆ ਮਤਹ ਤਕਨ ਹੀ ਤਤਰਪਤਤ ਨ ਪਾਈ ॥ 
 

ਧਨਾਸਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (672-3) 

ਵਡੇ ਵਡੇ ਰਾਿਨ ਅਰ ੁਿੂਮਨ ਤਾ ਕੀ ਤਤਰਸਨ ਨ ਿੂਝੀ ॥ 

ਲਪਤਿ ਰਹ ੇਮਾਇਆ ਰਿੰਗ ਮਾਤੇ ਲੋਚਨ ਕਛ ੂਨ ਸੂਝੀ ॥੧॥ 

ਤਿਤਖਆ ਮਤਹ ਤਕਨ ਹੀ ਤਤਰਪਤਤ ਨ ਪਾਈ ॥ 

ਤਿਉ ਪਾਵਕੁ ਈਧਤਨ ਨਹੀ ਧਰਾਪੈ ਤਿਨ ੁਹਤਰ ਕਹਾ ਅਘਾਈ ॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਤਦਨੁ ਤਦਨੁ ਕਰਤ ਿੋਿਨ ਿਹੁ ਤਿਿੰਿਨ ਤਾ ਕੀ ਤਮਿ ੈਨ ਿੂਖਾ ॥ 

ਉਦਮੁ ਕਰ ੈਸੁਆਨ ਕੀ ਤਨਆਈ ਚਾਰੇ ਕਿੰਿਾ ਘੋਖਾ ॥੨॥ 

ਕਾਮਵਿੰਤ ਕਾਮੀ ਿਹੁ ਨਾਰੀ ਪਰ ਤਗਰਹ ਿੋਹ ਨ ਚੂਕੈ ॥ 

ਤਦਨ ਪਰਤਤ ਕਰ ੈਕਰ ੈਪਛੁਤਾਪ ੈਸੋਗ ਲੋਿ ਮਤਹ ਸੂਕੈ ॥੩॥ 

ਹਤਰ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਅਪਾਰ ਅਮੋਲਾ ਅਿੰਤਮਰਤੁ ਏਕੁ ਤਨਧਾਨਾ ॥ 

ਸੂਖੁ ਸਹਿੁ ਆਨਿੰਦੁ ਸਿੰਤਨ ਕੈ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਤੇ ਿਾਨਾ ॥੪॥੬॥ 
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ਤਿਖ ੈਿਨ ੁਫੀਕਾ ਤਤਆਤਗ ਰੀ ਸਖੀਏ ਨਾਮ ੁਮਹਾ ਰਸ ੁਪੀਓ ॥ 
 

ਤਿਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (802-18) 

ਤਿਖੈ ਿਨੁ ਫੀਕਾ ਤਤਆਤਗ ਰੀ ਸਖੀਏ ਨਾਮੁ ਮਹਾ ਰਸੁ ਪੀਓ ॥ 

ਤਿਨੁ ਰਸ ਚਾਖੇ ਿੁਤਡ ਗਈ ਸਗਲੀ ਸੁਖੀ ਨ ਹੋਵਤ ਿੀਓ ॥ 

ਮਾਨ ੁਮਹਤੁ ਨ ਸਕਤਤ ਹੀ ਕਾਈ ਸਾਧਾ ਦਾਸੀ ਥੀਓ ॥ 

ਨਾਨਕ ਸ ੇਦਤਰ ਸੋਿਾਵਿੰਤੇ ਿੋ ਪਰਤਿ ਅਪੁਨ ੈਕੀਓ ॥੧॥ 
 
  



 1903 

ਤਿਖ ੈਿਾਚ ੁਹਤਰ ਰਾਚ ੁਸਮਝੁ ਮਨ ਿਉਰਾ ਰੇ ॥ 
 

ਗਉਿੀ ਕਿੀਰ ਿੀਉ ॥ (335-19) 

ਕਾਲਿੂਤ ਕੀ ਹਸਤਨੀ ਮਨ ਿਉਰਾ ਰੇ ਚਲਤੁ ਰਤਚਓ ਿਗਦੀਸ ॥ 

ਕਾਮ ਸੁਆਇ ਗਿ ਿਤਸ ਪਰੇ ਮਨ ਿਉਰਾ ਰੇ ਅਿੰਕਸ ੁਸਤਹਓ ਸੀਸ ॥੧॥ 

ਤਿਖੈ ਿਾਚੁ ਹਤਰ ਰਾਚੁ ਸਮਝੁ ਮਨ ਿਉਰਾ ਰ ੇ॥ 

ਤਨਰਿੈ ਹੋਇ ਨ ਹਤਰ ਿਿੇ ਮਨ ਿਉਰਾ ਰ ੇਗਤਹਓ ਨ ਰਾਮ ਿਹਾਿੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਮਰਕਿ ਮੁਸਿੀ ਅਨਾਿ ਕੀ ਮਨ ਿਉਰਾ ਰ ੇਲੀਨੀ ਹਾਥੁ ਪਸਾਤਰ ॥ 

ਛੂਿਨ ਕ ੋਸਹਸਾ ਪਤਰਆ ਮਨ ਿਉਰਾ ਰੇ ਨਾਤਚਓ ਘਰ ਘਰ ਿਾਤਰ ॥੨॥ 

ਤਿਉ ਨਲਨੀ ਸੂਅਿਾ ਗਤਹਓ ਮਨ ਿਉਰਾ ਰ ੇਮਾਯਾ ਇਹੁ ਤਿਉਹਾਰੁ ॥ 

ਿਸੈਾ ਰਿੰਗੁ ਕਸਿੰਿ ਕਾ ਮਨ ਿਉਰਾ ਰੇ ਤਤਉ ਪਸਤਰਓ ਪਾਸਾਰੁ ॥੩॥ 

ਨਾਵਨ ਕਉ ਤੀਰਥ ਘਨ ੇਮਨ ਿਉਰਾ ਰ ੇਪੂਿਨ ਕਉ ਿਹੁ ਦਵੇ ॥ 

ਕਹੁ ਕਿੀਰ ਛੂਿਨੁ ਨਹੀ ਮਨ ਿਉਰਾ ਰ ੇਛੂਿਨ ੁਹਤਰ ਕੀ ਸਵੇ ॥੪॥੧॥੬॥੫੭॥ 
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ਤਿਘਨੁ ਨ ਕੋਊ ਲਾਗਤਾ ਗਰੁ ਪਤਹ ਅਰਦਾਤਸ ॥ 
 

ਤਿਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (816-18) 

ਤਸਮਤਰ ਤਸਮਤਰ ਪੂਰਨ ਪਰਿੂ ਕਾਰਿ ਿਏ ਰਾਤਸ ॥ 

ਕਰਤਾਰ ਪੁਤਰ ਕਰਤਾ ਵਸੈ ਸਿੰਤਨ ਕੈ ਪਾਤਸ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਤਿਘਨੁ ਨ ਕੋਊ ਲਾਗਤਾ ਗੁਰ ਪਤਹ ਅਰਦਾਤਸ ॥ 

ਰਖਵਾਲਾ ਗੋਤਿਿੰਦ ਰਾਇ ਿਗਤਨ ਕੀ ਰਾਤਸ ॥੧॥ 

ਤੋਤਿ ਨ ਆਵ ੈਕਦੇ ਮੂਤਲ ਪੂਰਨ ਿਿੰਡਾਰ ॥ 

ਚਰਨ ਕਮਲ ਮਤਨ ਤਤਨ ਿਸ ੇਪਰਿ ਅਗਮ ਅਪਾਰ ॥੨॥ 

ਿਸਤ ਕਮਾਵਤ ਸਤਿ ਸੁਖੀ ਤਕਛੁ ਊਨ ਨ ਦੀਸ ੈ॥ 

ਸਿੰਤ ਪਰਸਾਤਦ ਿੇਿ ੇਪਰਿੂ ਪੂਰਨ ਿਗਦੀਸੈ ॥੩॥ 

ਿ ੈਿ ੈਕਾਰੁ ਸਿੈ ਕਰਤਹ ਸਚੁ ਥਾਨੁ ਸੁਹਾਇਆ ॥ 

ਿਤਪ ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਤਨਧਾਨ ਸੁਖ ਪੂਰਾ ਗੁਰ ੁਪਾਇਆ ॥੪॥੩੩॥੬੩॥ 
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ਤਿਛੁਰਤ ਤਕਉ ਿੀਵੇ ਓਇ ਿੀਵਨ ॥ 
 

ਮਲਾਰ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (1268-18) 

ਤਿਛੁਰਤ ਤਕਉ ਿੀਵੇ ਓਇ ਿੀਵਨ ॥ 

ਤਚਤਤਹ ਉਲਾਸ ਆਸ ਤਮਲਿੇ ਕੀ ਚਰਨ ਕਮਲ ਰਸ ਪੀਵਨ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਤਿਨ ਕਉ ਤਪਆਸ ਤੁਮਾਰੀ ਪਰੀਤਮ ਤਤਨ ਕਉ ਅਿੰਤਰ ੁਨਾਹੀ ॥ 

ਤਿਨ ਕਉ ਤਿਸਰ ੈਮੇਰ ੋਰਾਮ ੁਤਪਆਰਾ ਸੇ ਮੂਏ ਮਤਰ ਿਾਂਹੀੋਂ ॥੧॥ 

ਮਤਨ ਤਤਨ ਰਤਵ ਰਤਹਆ ਿਗਦੀਸੁਰ ਪੇਖਤ ਸਦਾ ਹਿੂਰੇ ॥ 

ਨਾਨਕ ਰਤਵ ਰਤਹਓ ਸਿ ਅਿੰਤਤਰ ਸਰਿ ਰਤਹਆ ਿਰਪੂਰ ੇ॥੨॥੮॥੧੨॥ 
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ਤਿਤਦਆ ਨ ਪਰਉ ਿਾਦੁ ਨਹੀ ਿਾਨਉ ॥ 
 

ਤਿਲਾਵਲੁ ਕਿੀਰ ਿੀਉ ॥ (855-12) 

ਤਿਤਦਆ ਨ ਪਰਉ ਿਾਦੁ ਨਹੀ ਿਾਨਉ ॥ 

ਹਤਰ ਗੁਨ ਕਥਤ ਸੁਨਤ ਿਉਰਾਨੋ ॥੧॥ 

ਮੇਰੇ ਿਾਿਾ ਮੈ ਿਉਰਾ ਸਿ ਖਲਕ ਸੈਆਨੀ ਮੈ ਿਉਰਾ ॥ 

ਮੈ ਤਿਗਤਰਓ ਤਿਗਰ ੈਮਤਤ ਅਉਰਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਆਤਪ ਨ ਿਉਰਾ ਰਾਮ ਕੀਓ ਿਉਰਾ ॥ 

ਸਤਤਗੁਰੁ ਿਾਤਰ ਗਇਓ ਿਰਮੁ ਮੋਰਾ ॥੨॥ 

ਮੈ ਤਿਗਰੇ ਅਪਨੀ ਮਤਤ ਖੋਈ ॥ 

ਮੇਰੇ ਿਰਤਮ ਿੂਲਉ ਮਤਤ ਕੋਈ ॥੩॥ 

ਸੋ ਿਉਰਾ ਿੋ ਆਪੁ ਨ ਪਛਾਨੈ ॥ 

ਆਪੁ ਪਛਾਨੈ ਤ ਏਕੈ ਿਾਨੈ ॥੪॥ 

ਅਿਤਹ ਨ ਮਾਤਾ ਸੁ ਕਿਹੁ ਨ ਮਾਤਾ ॥ 

ਕਤਹ ਕਿੀਰ ਰਾਮੈ ਰਿੰਤਗ ਰਾਤਾ ॥੫॥੨॥ 
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ਤਿਨੁ ਸਤਤਗੁਰ ਸੇਵ ੇਿਹੁਤਾ ਦੁਖੁ ਲਾਗਾ ਿੁਗ ਚਾਰੇ ਿਰਮਾਈ ॥ 
 

ਸਰੋਤਿ ਮਹਲਾ ੩ ॥ (603-16) 

ਤਿਨੁ ਸਤਤਗੁਰ ਸਵੇੇ ਿਹੁਤਾ ਦੁਖੁ ਲਾਗਾ ਿੁਗ ਚਾਰੇ ਿਰਮਾਈ ॥ 

ਹਮ ਦੀਨ ਤੁਮ ਿੁਗੁ ਿੁਗੁ ਦਾਤੇ ਸਿਦੇ ਦੇਤਹ ਿੁਝਾਈ ॥੧॥ 

ਹਤਰ ਿੀਉ ਤਿਪਾ ਕਰਹੁ ਤੁਮ ਤਪਆਰੇ ॥ 

ਸਤਤਗੁਰੁ ਦਾਤਾ ਮੇਤਲ ਤਮਲਾਵਹੁ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਦਵੇਹੁ ਆਧਾਰੇ ॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਮਨਸਾ ਮਾਤਰ ਦੁਤਿਧਾ ਸਹਤਿ ਸਮਾਣੀ ਪਾਇਆ ਨਾਮੁ ਅਪਾਰਾ ॥ 

ਹਤਰ ਰਸੁ ਚਾਤਖ ਮਨ ੁਤਨਰਮਲ ੁਹੋਆ ਤਕਲਤਿਖ ਕਾਿਣਹਾਰਾ ॥੨॥ 

ਸਿਤਦ ਮਰਹੁ ਤਫਤਰ ਿੀਵਹੁ ਸਦ ਹੀ ਤਾ ਤਫਤਰ ਮਰਣੁ ਨ ਹੋਈ ॥ 

ਅਿੰਤਮਰਤ ੁਨਾਮੁ ਸਦਾ ਮਤਨ ਮੀਿਾ ਸਿਦੇ ਪਾਵੈ ਕੋਈ ॥੩॥ 

ਦਾਤੈ ਦਾਤਤ ਰਖੀ ਹਤਥ ਅਪਣ ੈਤਿਸੁ ਿਾਵ ੈਤਤਸ ੁਦੇਈ ॥ 

ਨਾਨਕ ਨਾਤਮ ਰਤੇ ਸੁਖ ੁਪਾਇਆ ਦਰਗਹ ਿਾਪਤਹ ਸੇਈ ॥੪॥੧੧॥ 
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ਤਿਨੁ ਸਾਧ ੂਿੋ ਿੀਵਨਾ ਤੇਤੋ ਤਿਰਥਾਰੀ ॥ 
 

ਤਿਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (810-12) 

ਤਿਨੁ ਸਾਧੂ ਿ ੋਿੀਵਨਾ ਤੇਤੋ ਤਿਰਥਾਰੀ ॥ 

ਤਮਲਤ ਸਿੰਤਗ ਸਤਿ ਿਰਮ ਤਮਿੇ ਗਤਤ ਿਈ ਹਮਾਰੀ ॥੧॥ 

ਿਾ ਤਦਨ ਿੇਿੇ ਸਾਧ ਮੋਤਹ ਉਆ ਤਦਨ ਿਤਲਹਾਰੀ ॥ 

ਤਨੁ ਮਨੁ ਅਪਨੋ ਿੀਅਰਾ ਤਫਤਰ ਤਫਤਰ ਹਉ ਵਾਰੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਏਤ ਛਡਾਈ ਮੋਤਹ ਤੇ ਇਤਨੀ ਤਦਰਿਤਾਰੀ ॥ 

ਸਗਲ ਰੇਨ ਇਹੁ ਮਨੁ ਿਇਆ ਤਿਨਸੀ ਅਪਧਾਰੀ ॥੨॥ 

ਤਨਿੰਦ ਤਚਿੰਦ ਪਰ ਦੂਖਨਾ ਏ ਤਖਨ ਮਤਹ ਿਾਰੀ ॥ 

ਦਇਆ ਮਇਆ ਅਰ ੁਤਨਕਤਿ ਪੇਖੁ ਨਾਹੀ ਦੂਰਾਰੀ ॥੩॥ 

ਤਨ ਮਨ ਸੀਤਲ ਿਏ ਅਿ ਮੁਕਤੇ ਸਿੰਸਾਰੀ ॥ 

ਹੀਤ ਚੀਤ ਸਿ ਪਰਾਨ ਧਨ ਨਾਨਕ ਦਰਸਾਰੀ ॥੪॥੧੦॥੪੦॥ 
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ਤਿਨੁ ਤਸਮਰਨ ਿੈਸ ੇਸਰਪ ਆਰਿਾਰੀ ॥ 
 

ਗਉਿੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (239-1) 

ਤਿਨੁ ਤਸਮਰਨ ਿਸੈ ੇਸਰਪ ਆਰਿਾਰੀ ॥ 

ਤਤਉ ਿੀਵਤਹ ਸਾਕਤ ਨਾਮੁ ਤਿਸਾਰੀ ॥੧॥ 

ਏਕ ਤਨਮਖ ਿੋ ਤਸਮਰਨ ਮਤਹ ਿੀਆ ॥ 

ਕੋਤਿ ਤਦਨਸ ਲਾਖ ਸਦਾ ਤਥਰੁ ਥੀਆ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਤਿਨੁ ਤਸਮਰਨ ਤਧਰਗੁ ਕਰਮ ਕਰਾਸ ॥ 

ਕਾਗ ਿਤਨ ਤਿਸਿਾ ਮਤਹ ਵਾਸ ॥੨॥ 

ਤਿਨੁ ਤਸਮਰਨ ਿਏ ਕੂਕਰ ਕਾਮ ॥ 

ਸਾਕਤ ਿੇਸੁਆ ਪੂਤ ਤਨਨਾਮ ॥੩॥ 

ਤਿਨੁ ਤਸਮਰਨ ਿਸੈ ੇਸੀਙ ਛਤਾਰਾ ॥ 

ਿੋਲਤਹ ਕੂਰੁ ਸਾਕਤ ਮੁਖੁ ਕਾਰਾ ॥੪॥ 

ਤਿਨੁ ਤਸਮਰਨ ਗਰਧਿ ਕੀ ਤਨਆਈ ॥ 

ਸਾਕਤ ਥਾਨ ਿਤਰਸਿ ਤਫਰਾਹੀ ॥੫॥ 

ਤਿਨੁ ਤਸਮਰਨ ਕੂਕਰ ਹਰਕਾਇਆ ॥ 

ਸਾਕਤ ਲੋਿੀ ਿਿੰਧੁ ਨ ਪਾਇਆ ॥੬॥ 

ਤਿਨੁ ਤਸਮਰਨ ਹੈ ਆਤਮ ਘਾਤੀ ॥ 

ਸਾਕਤ ਨੀਚ ਤਤਸ ੁਕੁਲੁ ਨਹੀ ਿਾਤੀ ॥੭॥ 

ਤਿਸੁ ਿਇਆ ਤਿਪਾਲੁ ਤਤਸ ੁਸਤਸਿੰਤਗ ਤਮਲਾਇਆ ॥ 

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਗੁਤਰ ਿਗਤੁ ਤਰਾਇਆ ॥੮॥੭॥ 
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ਤਿਨੁ ਤਸਮਰਨ ਿੋ ਿੀਵਨ ੁਿਲਨਾ ਸਰਪ ਿੈਸੇ ਅਰਿਾਰੀ ॥ 
 

ਿਡੋੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (711-15) 

ਹਤਰ ਤਿਸਰਤ ਸਦਾ ਖੁਆਰੀ ॥ 

ਤਾ ਕਉ ਧੋਖਾ ਕਹਾ ਤਿਆਪ ੈਿਾ ਕਉ ਓਿ ਤੁਹਾਰੀ ॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਤਿਨੁ ਤਸਮਰਨ ਿੋ ਿੀਵਨ ੁਿਲਨਾ ਸਰਪ ਿਸੇੈ ਅਰਿਾਰੀ ॥ 

ਨਵ ਖਿੰਡਨ ਕ ੋਰਾਿੁ ਕਮਾਵੈ ਅਿੰਤਤ ਚਲੈਗੋ ਹਾਰੀ ॥੧॥ 

ਗੁਣ ਤਨਧਾਨ ਗੁਣ ਤਤਨ ਹੀ ਗਾਏ ਿਾ ਕਉ ਤਕਰਪਾ ਧਾਰੀ ॥ 

ਸੋ ਸੁਖੀਆ ਧਿੰਨੁ ਉਸ ੁਿਨਮਾ ਨਾਨਕ ਤਤਸ ੁਿਤਲਹਾਰੀ ॥੨॥੨॥ 
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ਤਿਨੁ ਹਤਰ ਨਾਮ ਅਵਰੁ ਸਿੁ ਥਰੋਾ ॥ 
 

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (376-13) 

ਿੀਅ ਪਰਾਨ ਧਨੁ ਹਤਰ ਕੋ ਨਾਮੁ ॥ 

ਈਹਾ ਊਹਾਂ ਉਨ ਸਿੰਤਗ ਕਾਮੁ ॥੧॥ 

ਤਿਨੁ ਹਤਰ ਨਾਮ ਅਵਰ ੁਸਿੁ ਥਰੋਾ ॥ 

ਤਤਰਪਤਤ ਅਘਾਵੈ ਹਤਰ ਦਰਸਤਨ ਮਨ ੁਮੋਰਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਿਗਤਤ ਿਿੰਡਾਰ ਗੁਰਿਾਣੀ ਲਾਲ ॥ 

ਗਾਵਤ ਸੁਨਤ ਕਮਾਵਤ ਤਨਹਾਲ ॥੨॥ 

ਚਰਣ ਕਮਲ ਤਸਉ ਲਾਗੋ ਮਾਨ ੁ॥ 

ਸਤਤਗੁਤਰ ਤੂਿ ੈਕੀਨ ੋਦਾਨੁ ॥੩॥ 

ਨਾਨਕ ਕਉ ਗੁਤਰ ਦੀਤਖਆ ਦੀਨਹ ॥ 

ਪਰਿ ਅਤਿਨਾਸੀ ਘਤਿ ਘਤਿ ਚੀਨਹ ॥੪॥੨੩॥ 
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ਤਿਨੁ ਗੁਰ ਸਿਦ ਨ ਛੂਿੀਐ ਦੇਖਹੁ ਵੀਚਾਰਾ ॥ 
 

ਗਉਿੀ ਮਹਲਾ ੧ ॥ (229-1) 

ਗੁਰ ਪਰਸਾਦੀ ਿੂਤਝ ਲ ੇਤਉ ਹਇੋ ਤਨਿੇਰਾ ॥ 

ਘਤਰ ਘਤਰ ਨਾਮੁ ਤਨਰਿੰਿਨਾ ਸੋ ਿਾਕੁਰੁ ਮੇਰਾ ॥੧॥ 

ਤਿਨੁ ਗੁਰ ਸਿਦ ਨ ਛੂਿੀਐ ਦਖੇਹੁ ਵੀਚਾਰਾ ॥ 

ਿੇ ਲਖ ਕਰਮ ਕਮਾਵਹੀ ਤਿਨ ੁਗੁਰ ਅਿੰਤਧਆਰਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਅਿੰਧੇ ਅਕਲੀ ਿਾਹਰੇ ਤਕਆ ਤਤਨ ਤਸਉ ਕਹੀਐ ॥ 

ਤਿਨੁ ਗੁਰ ਪਿੰਥੁ ਨ ਸੂਝਈ ਤਕਤੁ ਤਿਤਧ ਤਨਰਿਹੀਐ ॥੨॥ 

ਖੋਿੇ ਕਉ ਖਰਾ ਕਹੈ ਖਰੇ ਸਾਰ ਨ ਿਾਣ ੈ॥ 

ਅਿੰਧੇ ਕਾ ਨਾਉ ਪਾਰਖੂ ਕਲੀ ਕਾਲ ਤਵਡਾਣੈ ॥੩॥ 

ਸੂਤੇ ਕਉ ਿਾਗਤ ੁਕਹੈ ਿਾਗਤ ਕਉ ਸੂਤਾ ॥ 

ਿੀਵਤ ਕਉ ਮੂਆ ਕਹੈ ਮੂਏ ਨਹੀ ਰੋਤਾ ॥੪॥ 

ਆਵਤ ਕਉ ਿਾਤਾ ਕਹੈ ਿਾਤੇ ਕਉ ਆਇਆ ॥ 

ਪਰ ਕੀ ਕਉ ਅਪਨੁੀ ਕਹੈ ਅਪੁਨ ੋਨਹੀ ਿਾਇਆ ॥੫॥ 

ਮੀਿੇ ਕਉ ਕਉਿਾ ਕਹੈ ਕਿੂਏ ਕਉ ਮੀਿਾ ॥ 

ਰਾਤੇ ਕੀ ਤਨਿੰਦਾ ਕਰਤਹ ਐਸਾ ਕਤਲ ਮਤਹ ਡੀਿਾ ॥੬॥ 

ਚੇਰੀ ਕੀ ਸਵੇਾ ਕਰਤਹ ਿਾਕੁਰੁ ਨਹੀ ਦੀਸੈ ॥ 

ਪੋਖਰੁ ਨੀਰੁ ਤਵਰੋਲੀਐ ਮਾਖਨੁ ਨਹੀ ਰੀਸੈ ॥੭॥ 

ਇਸੁ ਪਦ ਿੋ ਅਰਥਾਇ ਲਇੇ ਸੋ ਗੁਰੂ ਹਮਾਰਾ ॥ 

ਨਾਨਕ ਚੀਨੈ ਆਪ ਕਉ ਸ ੋਅਪਰ ਅਪਾਰਾ ॥੮॥ 

ਸਿੁ ਆਪ ੇਆਤਪ ਵਰਤਦਾ ਆਪੇ ਿਰਮਾਇਆ ॥ 

ਗੁਰ ਤਕਰਪਾ ਤ ੇਿੂਝੀਐ ਸਿ ੁਿਰਹਮੁ ਸਮਾਇਆ ॥੯॥੨॥੧੮॥ 
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ਤਿਨੁ ਗੁਰ ਸਿਦੈ ਮਨੁ ਨਹੀ ਿਉਰਾ ॥ 
 

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੧ ॥ (415-6) 

ਮਨੁ ਮਗੈਲ ੁਸਾਕਤ ੁਦੇਵਾਨਾ ॥ 
ਿਨ ਖਿੰਤਡ ਮਾਇਆ ਮੋਤਹ ਹੈਰਾਨਾ ॥ 
ਇਤ ਉਤ ਿਾਤਹ ਕਾਲ ਕੇ ਚਾਪੇ ॥ 
ਗੁਰਮੁਤਖ ਖੋਤਿ ਲਹੈ ਘਰੁ ਆਪੇ ॥੧॥ 
ਤਿਨੁ ਗੁਰ ਸਿਦ ੈਮਨੁ ਨਹੀ ਿਉਰਾ ॥ 

ਤਸਮਰਹੁ ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਅਤਤ ਤਨਰਮਲੁ ਅਵਰ ਤਤਆਗਹ ੁਹਉਮੈ ਕਉਰਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
ਇਹੁ ਮਨੁ ਮੁਗਧੁ ਕਹਹੁ ਤਕਉ ਰਹਸੀ ॥ 
ਤਿਨੁ ਸਮਝੇ ਿਮ ਕਾ ਦੁਖੁ ਸਹਸੀ ॥ 
ਆਪੇ ਿਖਸ ੇਸਤਤਗੁਰੁ ਮੇਲ ੈ॥ 
ਕਾਲੁ ਕਿੰਿਕੁ ਮਾਰੇ ਸਚੁ ਪੇਲ ੈ॥੨॥ 
ਇਹੁ ਮਨ ੁਕਰਮਾ ਇਹ ੁਮਨੁ ਧਰਮਾ ॥ 
ਇਹੁ ਮਨ ੁਪਿੰਚ ਤਤੁ ਤੇ ਿਨਮਾ ॥ 
ਸਾਕਤੁ ਲੋਿੀ ਇਹੁ ਮਨ ੁਮੂਿਾ ॥ 
ਗੁਰਮੁਤਖ ਨਾਮੁ ਿਪੈ ਮਨ ੁਰੂਿਾ ॥੩॥ 
ਗੁਰਮੁਤਖ ਮਨੁ ਅਸਥਾਨ ੇਸੋਈ ॥ 
ਗੁਰਮੁਤਖ ਤਤਰਿਵਤਣ ਸੋਝੀ ਹੋਈ ॥ 
ਇਹੁ ਮਨ ੁਿੋਗੀ ਿੋਗੀ ਤਪ ੁਤਾਪੈ ॥ 
ਗੁਰਮੁਤਖ ਚੀਨੈਿ੍ਹਹ ਹਤਰ ਪਰਿ ੁਆਪੈ ॥੪॥ 
ਮਨੁ ਿੈਰਾਗੀ ਹਉਮ ੈਤਤਆਗੀ ॥ 
ਘਤਿ ਘਤਿ ਮਨਸਾ ਦੁਤਿਧਾ ਲਾਗੀ ॥ 
ਰਾਮ ਰਸਾਇਣੁ ਗੁਰਮੁਤਖ ਚਾਖੈ ॥ 
ਦਤਰ ਘਤਰ ਮਹਲੀ ਹਤਰ ਪਤਤ ਰਾਖ ੈ॥੫॥ 
ਇਹੁ ਮਨ ੁਰਾਿਾ ਸੂਰ ਸਿੰਗਰਾਤਮ ॥ 
ਇਹੁ ਮਨ ੁਤਨਰਿਉ ਗੁਰਮੁਤਖ ਨਾਤਮ ॥ 
ਮਾਰੇ ਪਿੰਚ ਅਪੁਨ ੈਵਤਸ ਕੀਏ ॥ 
ਹਉਮੈ ਗਰਾਤਸ ਇਕਤੁ ਥਾਇ ਕੀਏ ॥੬॥ 
ਗੁਰਮੁਤਖ ਰਾਗ ਸੁਆਦ ਅਨ ਤਤਆਗੇ ॥ 
ਗੁਰਮੁਤਖ ਇਹ ੁਮਨ ੁਿਗਤੀ ਿਾਗੇ ॥ 
ਅਨਹਦ ਸੁਤਣ ਮਾਤਨਆ ਸਿਦ ੁਵੀਚਾਰੀ ॥ 
ਆਤਮੁ ਚੀਤਨਹ ਿਏ ਤਨਰਿੰਕਾਰੀ ॥੭॥ 
ਇਹੁ ਮਨ ੁਤਨਰਮਲ ੁਦਤਰ ਘਤਰ ਸੋਈ ॥ 
ਗੁਰਮੁਤਖ ਿਗਤਤ ਿਾਉ ਧੁਤਨ ਹਈੋ ॥ 
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ਅਤਹਤਨਤਸ ਹਤਰ ਿਸ ੁਗੁਰ ਪਰਸਾਤਦ ॥ 
ਘਤਿ ਘਤਿ ਸ ੋਪਰਿੁ ਆਤਦ ਿੁਗਾਤਦ ॥੮॥ 
ਰਾਮ ਰਸਾਇਤਣ ਇਹ ੁਮਨ ੁਮਾਤਾ ॥ 
ਸਰਿ ਰਸਾਇਣੁ ਗੁਰਮਤੁਖ ਿਾਤਾ ॥ 
ਿਗਤਤ ਹੇਤੁ ਗੁਰ ਚਰਣ ਤਨਵਾਸਾ ॥ 
ਨਾਨਕ ਹਤਰ ਿਨ ਕੇ ਦਾਸਤਨ ਦਾਸਾ ॥੯॥੮॥ 
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ਤਿਨੁ ਦਰਸਨ ਕੈਸ ੇਿੀਵਉ ਮਰੇੀ ਮਾਈ ॥ 
 

ਤਿਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੧ ॥ (796-5) 

ਗੁਰ ਿਚਨੀ ਮਨੁ ਸਹਿ ਤਧਆਨੇ ॥ 

ਹਤਰ ਕੈ ਰਿੰਤਗ ਰਤਾ ਮਨੁ ਮਾਨ ੇ॥ 

ਮਨਮੁਖ ਿਰਤਮ ਿੁਲ ੇਿਉਰਾਨੇ ॥ 

ਹਤਰ ਤਿਨੁ ਤਕਉ ਰਹੀਐ ਗੁਰ ਸਿਤਦ ਪਛਾਨ ੇ॥੧॥ 

ਤਿਨੁ ਦਰਸਨ ਕੈਸ ੇਿੀਵਉ ਮੇਰੀ ਮਾਈ ॥ 

ਹਤਰ ਤਿਨੁ ਿੀਅਰਾ ਰਤਹ ਨ ਸਕੈ ਤਖਨੁ ਸਤਤਗਤੁਰ ਿੂਝ ਿੁਝਾਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਮੇਰਾ ਪਰਿੁ ਤਿਸਰ ੈਹਉ ਮਰਉ ਦੁਖਾਲੀ ॥ 

ਸਾਤਸ ਤਗਰਾਤਸ ਿਪਉ ਅਪਨੁ ੇਹਤਰ ਿਾਲੀ ॥ 

ਸਦ ਿੈਰਾਗਤਨ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਤਨਹਾਲੀ ॥ 

ਅਿ ਿਾਨੇ ਗੁਰਮੁਤਖ ਹਤਰ ਨਾਲੀ ॥੨॥ 

ਅਕਥ ਕਥਾ ਕਹੀਐ ਗੁਰ ਿਾਇ ॥ 

ਪਰਿੁ ਅਗਮ ਅਗੋਚਰੁ ਦੇਇ ਤਦਖਾਇ ॥ 

ਤਿਨੁ ਗੁਰ ਕਰਣੀ ਤਕਆ ਕਾਰ ਕਮਾਇ ॥ 

ਹਉਮੈ ਮੇਤਿ ਚਲੈ ਗੁਰ ਸਿਤਦ ਸਮਾਇ ॥੩॥ 

ਮਨਮੁਖੁ ਤਵਛੁਿ ੈਖੋਿੀ ਰਾਤਸ ॥ 

ਗੁਰਮੁਤਖ ਨਾਤਮ ਤਮਲੈ ਸਾਿਾਤਸ ॥ 

ਹਤਰ ਤਕਰਪਾ ਧਾਰੀ ਦਾਸਤਨ ਦਾਸ ॥ 

ਿਨ ਨਾਨਕ ਹਤਰ ਨਾਮ ਧਨ ੁਰਾਤਸ ॥੪॥੪॥ 
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ਤਿਨੁ ਪਰਿ ਰਹਨੁ ਨ ਿਾਇ ਘਰੀ ॥ 
 

ਸਾਰਗ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (1215-4) 

ਤਿਨੁ ਪਰਿ ਰਹਨ ੁਨ ਿਾਇ ਘਰੀ ॥ 

ਸਰਿ ਸੂਖ ਤਾਹੂ ਕੈ ਪੂਰਨ ਿਾ ਕੈ ਸੁਖੁ ਹੈ ਹਰੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਮਿੰਗਲ ਰੂਪ ਪਰਾਨ ਿੀਵਨ ਧਨ ਤਸਮਰਤ ਅਨਦ ਘਨਾ ॥ 

ਵਡ ਸਮਰਥੁ ਸਦਾ ਸਦ ਸਿੰਗੇ ਗੁਨ ਰਸਨਾ ਕਵਨ ਿਨਾ ॥੧॥ 

ਥਾਨ ਪਤਵਤਰਾ ਮਾਨ ਪਤਵਤਰਾ ਪਤਵਤਰ ਸੁਨਨ ਕਹਨਹਾਰ ੇ॥ 

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਤੇ ਿਵਨ ਪਤਵਤਰਾ ਿਾ ਮਤਹ ਸਿੰਤ ਤੁਮਹਾਰ ੇ॥੨॥੩੨॥੫੫॥ 
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ਤਿਨੁ ਿਾਿੇ ਕੈਸੋ ਤਨਰਤਤਕਾਰੀ ॥ 
 

ਿੈਰਉ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (1140-8) 

ਤਿਨੁ ਿਾਿੇ ਕੈਸੋ ਤਨਰਤਤਕਾਰੀ ॥ 

ਤਿਨੁ ਕਿੰਿੈ ਕਸੈ ੇਗਾਵਨਹਾਰੀ ॥ 

ਿੀਲ ਤਿਨਾ ਕੈਸ ੇਿਿ ੈਰਿਾਿ ॥ 

ਨਾਮ ਤਿਨਾ ਤਿਰਥੇ ਸਤਿ ਕਾਿ ॥੧॥ 

ਨਾਮ ਤਿਨਾ ਕਹਹੁ ਕੋ ਤਤਰਆ ॥ 

ਤਿਨੁ ਸਤਤਗੁਰ ਕੈਸੇ ਪਾਤਰ ਪਤਰਆ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਤਿਨੁ ਤਿਹਵਾ ਕਹਾ ਕੋ ਿਕਤਾ ॥ 

ਤਿਨੁ ਸਰਵਨਾ ਕਹਾ ਕ ੋਸਨੁਤਾ ॥ 

ਤਿਨੁ ਨੇਤਰਾ ਕਹਾ ਕ ੋਪੇਖੈ ॥ 

ਨਾਮ ਤਿਨਾ ਨਰ ੁਕਹੀ ਨ ਲੇਖੈ ॥੨॥ 

ਤਿਨੁ ਤਿਤਦਆ ਕਹਾ ਕੋਈ ਪਿੰਤਡਤ ॥ 

ਤਿਨੁ ਅਮਰ ੈਕੈਸੇ ਰਾਿ ਮਿੰਤਡਤ ॥ 

ਤਿਨੁ ਿੂਝ ੇਕਹਾ ਮਨ ੁਿਹਰਾਨਾ ॥ 

ਨਾਮ ਤਿਨਾ ਸਿੁ ਿਗ ੁਿਉਰਾਨਾ ॥੩॥ 

ਤਿਨੁ ਿੈਰਾਗ ਕਹਾ ਿੈਰਾਗੀ ॥ 

ਤਿਨੁ ਹਉ ਤਤਆਤਗ ਕਹਾ ਕੋਊ ਤਤਆਗੀ ॥ 

ਤਿਨੁ ਿਤਸ ਪਿੰਚ ਕਹਾ ਮਨ ਚੂਰ ੇ॥ 

ਨਾਮ ਤਿਨਾ ਸਦ ਸਦ ਹੀ ਝੂਰ ੇ॥੪॥ 

ਤਿਨੁ ਗੁਰ ਦੀਤਖਆ ਕੈਸੇ ਤਗਆਨੁ ॥ 

ਤਿਨੁ ਪੇਖੇ ਕਹੁ ਕੈਸੋ ਤਧਆਨ ੁ॥ 

ਤਿਨੁ ਿੈ ਕਥਨੀ ਸਰਿ ਤਿਕਾਰ ॥ 

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਦਰ ਕਾ ਿੀਚਾਰ ॥੫॥੬॥੧੯॥ 
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ਤਿਨਸ ੈਮੋਹ ੁਮਰੇਾ ਅਰੁ ਤੇਰਾ ਤਿਨਸ ੈਅਪਨੀ ਧਾਰੀ ॥ 
 

ਸਰੋਤਿ ਮਹਲਾ ੫ ਪਿੰਚਪਦਾ ॥   (616-15) 

ਤਿਨਸੈ ਮੋਹੁ ਮੇਰਾ ਅਰ ੁਤੇਰਾ ਤਿਨਸੈ ਅਪਨੀ ਧਾਰੀ ॥੧॥ 

ਸਿੰਤਹੁ ਇਹਾ ਿਤਾਵਹੁ ਕਾਰੀ ॥ 

ਤਿਤੁ ਹਉਮੈ ਗਰਿੁ ਤਨਵਾਰੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਸਰਿ ਿੂਤ ਪਾਰਿਰਹਮੁ ਕਤਰ ਮਾਤਨਆ ਹੋਵਾਂ ਸਗਲ ਰੇਨਾਰੀ ॥੨॥ 

ਪੇਤਖਓ ਪਰਿ ਿੀਉ ਅਪੁਨੈ ਸਿੰਗੇ ਚੂਕੈ ਿੀਤਤ ਿਰਮਾਰੀ ॥੩॥ 

ਅਉਖਧੁ ਨਾਮੁ ਤਨਰਮਲ ਿਲੁ ਅਿੰਤਮਰਤ ੁਪਾਈਐ ਗੁਰੂ ਦੁਆਰੀ ॥੪॥ 

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਤਿਸੁ ਮਸਤਤਕ ਤਲਤਖਆ ਤਤਸ ੁਗੁਰ ਤਮਤਲ ਰਗੋ ਤਿਦਾਰੀ ॥੫॥੧੭॥੨੮॥ 
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ਤਿਨਵਿੰਤਤ ਨਾਨਕ ਸਰਤਣ ਤੇਰੀ ਰਤਖ ਲਹੇੁ ਆਵਣ ਿਾਣਾ ॥ 
 

ਤਿਹਾਗਿਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (543-9) 

ਕਤਰ ਤਕਰਪਾ ਗੁਰ ਪਾਰਿਰਹਮ ਪੂਰੇ ਅਨਤਦਨ ੁਨਾਮੁ ਵਖਾਣਾ ਰਾਮ ॥ 

ਅਿੰਤਮਰਤ ਿਾਣੀ ਉਚਰਾ ਹਤਰ ਿਸੁ ਤਮਿਾ ਲਾਗ ੈਤੇਰਾ ਿਾਣਾ ਰਾਮ ॥ 

ਕਤਰ ਦਇਆ ਮਇਆ ਗੋਪਾਲ ਗੋਤਿਿੰਦ ਕੋਇ ਨਾਹੀ ਤੁਝ ਤਿਨਾ ॥ 

ਸਮਰਥ ਅਗਥ ਅਪਾਰ ਪੂਰਨ ਿੀਉ ਤਨੁ ਧਨੁ ਤਮੁਹ ਮਨਾ ॥ 

ਮੂਰਖ ਮੁਗਧ ਅਨਾਥ ਚਿੰਚਲ ਿਲਹੀਨ ਨੀਚ ਅਿਾਣਾ ॥ 

ਤਿਨਵਿੰਤਤ ਨਾਨਕ ਸਰਤਣ ਤੇਰੀ ਰਤਖ ਲੇਹੁ ਆਵਣ ਿਾਣਾ ॥੧॥ 

ਸਾਧਹ ਸਰਣੀ ਪਾਈਐ ਹਤਰ ਿੀਉ ਗੁਣ ਗਾਵਹ ਹਤਰ ਨੀਤਾ ਰਾਮ ॥ 

ਧੂਤਰ ਿਗਤਨ ਕੀ ਮਤਨ ਤਤਨ ਲਗਉ ਹਤਰ ਿੀਉ ਸਿ ਪਤਤਤ ਪਨੁੀਤਾ ਰਾਮ ॥ 

ਪਤਤਤਾ ਪਨੁੀਤਾ ਹਤੋਹ ਤਤਨਹ ਸਿੰਤਗ ਤਿਨਹ ਤਿਧਾਤਾ ਪਾਇਆ ॥ 

ਨਾਮ ਰਾਤੇ ਿੀਅ ਦਾਤੇ ਤਨਤ ਦਤੇਹ ਚਿਤਹ ਸਵਾਇਆ ॥ 

ਤਰਤਧ ਤਸਤਧ ਨਵ ਤਨਤਧ ਹਤਰ ਿਤਪ ਤਿਨੀ ਆਤਮੁ ਿੀਤਾ ॥ 

ਤਿਨਵਿੰਤਤ ਨਾਨਕ ੁਵਡਿਾਤਗ ਪਾਈਅਤਹ ਸਾਧ ਸਾਿਨ ਮੀਤਾ ॥੨॥ 

ਤਿਨੀ ਸਚੁ ਵਣਿੰਤਿਆ ਹਤਰ ਿੀਉ ਸੇ ਪੂਰੇ ਸਾਹਾ ਰਾਮ ॥ 

ਿਹੁਤੁ ਖਿਾਨਾ ਤਤਿੰਨ ਪਤਹ ਹਤਰ ਿੀਉ ਹਤਰ ਕੀਰਤਨੁ ਲਾਹਾ ਰਾਮ ॥ 

ਕਾਮੁ ਿੋਧੁ ਨ ਲੋਿੁ ਤਿਆਪ ੈਿੋ ਿਨ ਪਰਿ ਤਸਉ ਰਾਤਤਆ ॥ 

ਏਕੁ ਿਾਨਤਹ ਏਕੁ ਮਾਨਤਹ ਰਾਮ ਕੈ ਰਿੰਤਗ ਮਾਤਤਆ ॥ 

ਲਤਗ ਸਿੰਤ ਚਰਣੀ ਪਿੇ ਸਰਣੀ ਮਤਨ ਤਤਨਾ ਓਮਾਹਾ ॥ 

ਤਿਨਵਿੰਤਤ ਨਾਨਕ ੁਤਿਨ ਨਾਮੁ ਪਲੈ ਸਈੇ ਸਚ ੇਸਾਹਾ ॥੩॥ 

ਨਾਨਕ ਸੋਈ ਤਸਮਰੀਐ ਹਤਰ ਿੀਉ ਿਾ ਕੀ ਕਲ ਧਾਰੀ ਰਾਮ ॥ 

ਗੁਰਮੁਤਖ ਮਨਹੁ ਨ ਵੀਸਰ ੈਹਤਰ ਿੀਉ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖੁ ਮੁਰਾਰੀ ਰਾਮ ॥ 

ਦੂਖੁ ਰੋਗੁ ਨ ਿਉ ਤਿਆਪ ੈਤਿਨਹੀ ਹਤਰ ਹਤਰ ਤਧਆਇਆ ॥ 

ਸਿੰਤ ਪਰਸਾਤਦ ਤਰ ੇਿਵਿਲੁ ਪੂਰਤਿ ਤਲਤਖਆ ਪਾਇਆ ॥ 

ਵਿੀ ਵਧਾਈ ਮਤਨ ਸਾਂਤਤ ਆਈ ਤਮਤਲਆ ਪੁਰਖੁ ਅਪਾਰੀ ॥ 

ਤਿਨਵਿੰਤਤ ਨਾਨਕ ੁਤਸਮਤਰ ਹਤਰ ਹਤਰ ਇਛ ਪਿੰਨੀ ਹਮਾਰੀ ॥੪॥੩॥ 
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ਤਿਨਵਿੰਤਤ ਨਾਨਕ ੁਤਸਮਤਰ ਹਤਰ ਹਤਰ ਇਛ ਪਿੰਨੀ ਹਮਾਰੀ ॥ 
 

ਤਿਹਾਗਿਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (543-9) 

ਕਤਰ ਤਕਰਪਾ ਗੁਰ ਪਾਰਿਰਹਮ ਪੂਰੇ ਅਨਤਦਨ ੁਨਾਮੁ ਵਖਾਣਾ ਰਾਮ ॥ 

ਅਿੰਤਮਰਤ ਿਾਣੀ ਉਚਰਾ ਹਤਰ ਿਸੁ ਤਮਿਾ ਲਾਗ ੈਤੇਰਾ ਿਾਣਾ ਰਾਮ ॥ 

ਕਤਰ ਦਇਆ ਮਇਆ ਗੋਪਾਲ ਗੋਤਿਿੰਦ ਕੋਇ ਨਾਹੀ ਤੁਝ ਤਿਨਾ ॥ 

ਸਮਰਥ ਅਗਥ ਅਪਾਰ ਪੂਰਨ ਿੀਉ ਤਨੁ ਧਨੁ ਤਮੁਹ ਮਨਾ ॥ 

ਮੂਰਖ ਮੁਗਧ ਅਨਾਥ ਚਿੰਚਲ ਿਲਹੀਨ ਨੀਚ ਅਿਾਣਾ ॥ 

ਤਿਨਵਿੰਤਤ ਨਾਨਕ ਸਰਤਣ ਤੇਰੀ ਰਤਖ ਲੇਹੁ ਆਵਣ ਿਾਣਾ ॥੧॥ 

ਸਾਧਹ ਸਰਣੀ ਪਾਈਐ ਹਤਰ ਿੀਉ ਗੁਣ ਗਾਵਹ ਹਤਰ ਨੀਤਾ ਰਾਮ ॥ 

ਧੂਤਰ ਿਗਤਨ ਕੀ ਮਤਨ ਤਤਨ ਲਗਉ ਹਤਰ ਿੀਉ ਸਿ ਪਤਤਤ ਪਨੁੀਤਾ ਰਾਮ ॥ 

ਪਤਤਤਾ ਪਨੁੀਤਾ ਹਤੋਹ ਤਤਨਹ ਸਿੰਤਗ ਤਿਨਹ ਤਿਧਾਤਾ ਪਾਇਆ ॥ 

ਨਾਮ ਰਾਤੇ ਿੀਅ ਦਾਤੇ ਤਨਤ ਦਤੇਹ ਚਿਤਹ ਸਵਾਇਆ ॥ 

ਤਰਤਧ ਤਸਤਧ ਨਵ ਤਨਤਧ ਹਤਰ ਿਤਪ ਤਿਨੀ ਆਤਮੁ ਿੀਤਾ ॥ 

ਤਿਨਵਿੰਤਤ ਨਾਨਕ ੁਵਡਿਾਤਗ ਪਾਈਅਤਹ ਸਾਧ ਸਾਿਨ ਮੀਤਾ ॥੨॥ 

ਤਿਨੀ ਸਚੁ ਵਣਿੰਤਿਆ ਹਤਰ ਿੀਉ ਸੇ ਪੂਰੇ ਸਾਹਾ ਰਾਮ ॥ 

ਿਹੁਤੁ ਖਿਾਨਾ ਤਤਿੰਨ ਪਤਹ ਹਤਰ ਿੀਉ ਹਤਰ ਕੀਰਤਨੁ ਲਾਹਾ ਰਾਮ ॥ 

ਕਾਮੁ ਿੋਧੁ ਨ ਲੋਿੁ ਤਿਆਪ ੈਿੋ ਿਨ ਪਰਿ ਤਸਉ ਰਾਤਤਆ ॥ 

ਏਕੁ ਿਾਨਤਹ ਏਕੁ ਮਾਨਤਹ ਰਾਮ ਕੈ ਰਿੰਤਗ ਮਾਤਤਆ ॥ 

ਲਤਗ ਸਿੰਤ ਚਰਣੀ ਪਿੇ ਸਰਣੀ ਮਤਨ ਤਤਨਾ ਓਮਾਹਾ ॥ 

ਤਿਨਵਿੰਤਤ ਨਾਨਕ ੁਤਿਨ ਨਾਮੁ ਪਲੈ ਸਈੇ ਸਚ ੇਸਾਹਾ ॥੩॥ 

ਨਾਨਕ ਸੋਈ ਤਸਮਰੀਐ ਹਤਰ ਿੀਉ ਿਾ ਕੀ ਕਲ ਧਾਰੀ ਰਾਮ ॥ 

ਗੁਰਮੁਤਖ ਮਨਹੁ ਨ ਵੀਸਰ ੈਹਤਰ ਿੀਉ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖੁ ਮੁਰਾਰੀ ਰਾਮ ॥ 

ਦੂਖੁ ਰੋਗੁ ਨ ਿਉ ਤਿਆਪ ੈਤਿਨਹੀ ਹਤਰ ਹਤਰ ਤਧਆਇਆ ॥ 

ਸਿੰਤ ਪਰਸਾਤਦ ਤਰ ੇਿਵਿਲੁ ਪੂਰਤਿ ਤਲਤਖਆ ਪਾਇਆ ॥ 

ਵਿੀ ਵਧਾਈ ਮਤਨ ਸਾਂਤਤ ਆਈ ਤਮਤਲਆ ਪੁਰਖੁ ਅਪਾਰੀ ॥ 

ਤਿਨਵਿੰਤਤ ਨਾਨਕ ੁਤਸਮਤਰ ਹਤਰ ਹਤਰ ਇਛ ਪਿੰਨੀ ਹਮਾਰੀ ॥੪॥੩॥ 
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ਤਿਰਖ ੈਹੇਤਿ ਸਤਿ ਿਿੰਤ ਇਕਿੇ ॥ 
 

ਮਾਰੂ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (1019-18) 

ਤਿਰਖੈ ਹੇਤਿ ਸਤਿ ਿਿੰਤ ਇਕਿੇ ॥ 

ਇਤਕ ਤਤ ੇਇਤਕ ਿਲੋਤਨ ਤਮਿ ੇ॥ 

ਅਸਤੁ ਉਦੋਤੁ ਿਇਆ ਉਤਿ ਚਲੇ ਤਿਉ ਤਿਉ ਅਉਧ ਤਵਹਾਣੀਆ ॥੧॥ 

ਪਾਪ ਕਰੇਦਿ ਸਰਪਰ ਮੁਿੇ ॥ 

ਅਿਰਾਈਤਲ ਫਿੇ ਫਤਿ ਕੁਿੇ ॥ 

ਦੋਿਤਕ ਪਾਏ ਤਸਰਿਣਹਾਰ ੈਲਖੇਾ ਮਿੰਗ ੈਿਾਣੀਆ ॥੨॥ 

ਸਿੰਤਗ ਨ ਕੋਈ ਿਈਆ ਿੇਿਾ ॥ 

ਮਾਲੁ ਿੋਿਨੁ ਧਨੁ ਛੋਤਡ ਵਞਸੇਾ ॥ 

ਕਰਣ ਕਰੀਮ ਨ ਿਾਤੋ ਕਰਤਾ ਤਤਲ ਪੀਿੇ ਤਿਉ ਘਾਣੀਆ ॥੩॥ 

ਖੁਤਸ ਖੁਤਸ ਲੈਦਾ ਵਸਤ ੁਪਰਾਈ ॥ 

ਵੇਖੈ ਸੁਣ ੇਤੇਰ ੈਨਾਤਲ ਖੁਦਾਈ ॥ 

ਦੁਨੀਆ ਲਤਿ ਪਇਆ ਖਾਤ ਅਿੰਦਤਰ ਅਗਲੀ ਗਲ ਨ ਿਾਣੀਆ ॥੪॥ 

ਿਤਮ ਿਤਮ ਮਰ ੈਮਰੈ ਤਫਤਰ ਿਿੰਮੈ ॥ 

ਿਹੁਤੁ ਸਿਾਇ ਪਇਆ ਦੇਤਸ ਲਿੰਮੈ ॥ 

ਤਿਤਨ ਕੀਤਾ ਤਤਸ ੈਨ ਿਾਣੀ ਅਿੰਧਾ ਤਾ ਦੁਖ ੁਸਹੈ ਪਰਾਣੀਆ ॥੫॥ 

ਖਾਲਕ ਥਾਵਹੁ ਿੁਲਾ ਮੁਿਾ ॥ 

ਦੁਨੀਆ ਖੇਲ ੁਿੁਰਾ ਰਿੁ ਤਿੁਾ ॥ 

ਤਸਦਕੁ ਸਿੂਰੀ ਸਿੰਤ ੁਨ ਤਮਤਲਓ ਵਤੈ ਆਪਣ ਿਾਣੀਆ ॥੬॥ 

ਮਉਲਾ ਖੇਲ ਕਰੇ ਸਤਿ ਆਪੇ ॥ 

ਇਤਕ ਕਢੇ ਇਤਕ ਲਹਤਰ ਤਵਆਪੇ ॥ 

ਤਿਉ ਨਚਾਏ ਤਤਉ ਤਤਉ ਨਚਤਨ ਤਸਤਰ ਤਸਤਰ ਤਕਰਤ ਤਵਹਾਣੀਆ ॥੭॥ 

ਤਮਹਰ ਕਰੇ ਤਾ ਖਸਮੁ ਤਧਆਈ ॥ 

ਸਿੰਤਾ ਸਿੰਗਤਤ ਨਰਤਕ ਨ ਪਾਈ ॥ 

ਅਿੰਤਮਰਤ ਨਾਮ ਦਾਨੁ ਨਾਨਕ ਕਉ ਗੁਣ ਗੀਤਾ ਤਨਤ ਵਖਾਣੀਆ ॥੮॥੨॥੮॥੧੨॥੨੦॥ 
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ਤਿਰਥਾ ਿਰਵਾਸਾ ਲੋਕ ॥ 
 

ਰਾਮਕਲੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (896-13) 

ਤਿਰਥਾ ਿਰਵਾਸਾ ਲੋਕ ॥ 

ਿਾਕੁਰ ਪਰਿ ਤੇਰੀ ਿੇਕ ॥ 

ਅਵਰ ਛੂਿੀ ਸਿ ਆਸ ॥ 

ਅਤਚਿੰਤ ਿਾਕੁਰ ਿੇਿੇ ਗੁਣਤਾਸ ॥੧॥ 

ਏਕੋ ਨਾਮੁ ਤਧਆਇ ਮਨ ਮੇਰੇ ॥ 

ਕਾਰਿੁ ਤੇਰਾ ਹਵੋੈ ਪੂਰਾ ਹਤਰ ਹਤਰ ਹਤਰ ਗੁਣ ਗਾਇ ਮਨ ਮੇਰ ੇ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਤੁਮ ਹੀ ਕਾਰਨ ਕਰਨ ॥ 

ਚਰਨ ਕਮਲ ਹਤਰ ਸਰਨ ॥ 

ਮਤਨ ਤਤਨ ਹਤਰ ਓਹੀ ਤਧਆਇਆ ॥ 

ਆਨਿੰਦ ਹਤਰ ਰੂਪ ਤਦਖਾਇਆ ॥੨॥ 

ਤਤਸ ਹੀ ਕੀ ਓਿ ਸਦੀਵ ॥ 

ਿਾ ਕੇ ਕੀਨੇ ਹੈ ਿੀਵ ॥ 

ਤਸਮਰਤ ਹਤਰ ਕਰਤ ਤਨਧਾਨ ॥ 

ਰਾਖਨਹਾਰ ਤਨਦਾਨ ॥੩॥ 

ਸਰਿ ਕੀ ਰੇਣ ਹਵੋੀਿ ੈ॥ 

ਆਪੁ ਤਮਿਾਇ ਤਮਲੀਿ ੈ॥ 

ਅਨਤਦਨ ੁਤਧਆਈਐ ਨਾਮੁ ॥ 

ਸਫਲ ਨਾਨਕ ਇਹ ੁਕਾਮੁ ॥੪॥੩੩॥੪੪॥ 
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ਿੀਤ ਿੈਹ ੈਿੀਤ ਿੈਹ ੈਿਨਮ ੁਅਕਾਿੁ ਰੇ ॥ 
 

ਿਿੈਾਵਿੰਤੀ ਮਹਲਾ ੯ ॥ (1352-14) 

ਿੀਤ ਿਹੈੈ ਿੀਤ ਿਹੈੈ ਿਨਮੁ ਅਕਾਿੁ ਰੇ ॥ 

ਤਨਤਸ ਤਦਨੁ ਸੁਤਨ ਕੈ ਪੁਰਾਨ ਸਮਝਤ ਨਹ ਰ ੇਅਿਾਨ ॥ 

ਕਾਲੁ ਤਉ ਪਹੂਤਚਓ ਆਤਨ ਕਹਾ ਿਹੈੈ ਿਾਤਿ ਰੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਅਸਤਥਰੁ ਿੋ ਮਾਤਨਓ ਦੇਹ ਸ ੋਤਉ ਤੇਰਉ ਹੋਇ ਹੈ ਖੇਹ ॥ 

ਤਕਉ ਨ ਹਤਰ ਕ ੋਨਾਮੁ ਲਤੇਹ ਮੂਰਖ ਤਨਲਾਿ ਰੇ ॥੧॥ 

ਰਾਮ ਿਗਤਤ ਹੀਏ ਆਤਨ ਛਾਤਡ ਦੇ ਤੈ ਮਨ ਕੋ ਮਾਨ ੁ॥ 

ਨਾਨਕ ਿਨ ਇਹ ਿਖਾਤਨ ਿਗ ਮਤਹ ਤਿਰਾਿੁ ਰ ੇ॥੨॥੪॥ 
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ਿੇਗਮ ਪੁਰਾ ਸਹਰ ਕੋ ਨਾਉ ॥ 
 

ਗਉਿੀ ਿੈਰਾਗਤਣ ਰਤਵਦਾਸ ਿੀਉ ॥   (345-12) 

ਿੇਗਮ ਪੁਰਾ ਸਹਰ ਕੋ ਨਾਉ ॥ 

ਦੂਖੁ ਅਿੰਦੋਹੁ ਨਹੀ ਤਤਤਹ ਿਾਉ ॥ 

ਨਾਂ ਤਸਵੀਸ ਤਖਰਾਿੁ ਨ ਮਾਲ ੁ॥ 

ਖਉਫੁ ਨ ਖਤਾ ਨ ਤਰਸੁ ਿਵਾਲੁ ॥੧॥ 

ਅਿ ਮੋਤਹ ਖੂਿ ਵਤਨ ਗਹ ਪਾਈ ॥ 

ਊਹਾਂ ਖੈਤਰ ਸਦਾ ਮੇਰੇ ਿਾਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਕਾਇਮੁ ਦਾਇਮੁ ਸਦਾ ਪਾਤਤਸਾਹੀ ॥ 

ਦੋਮ ਨ ਸਮੇ ਏਕ ਸੋ ਆਹੀ ॥ 

ਆਿਾਦਾਨੁ ਸਦਾ ਮਸਹੂਰ ॥ 

ਊਹਾਂ ਗਨੀ ਿਸਤਹ ਮਾਮੂਰ ॥੨॥ 

ਤਤਉ ਤਤਉ ਸੈਲ ਕਰਤਹ ਤਿਉ ਿਾਵੈ ॥ 

ਮਹਰਮ ਮਹਲ ਨ ਕੋ ਅਿਕਾਵ ੈ॥ 

ਕਤਹ ਰਤਵਦਾਸ ਖਲਾਸ ਚਮਾਰਾ ॥ 

ਿੋ ਹਮ ਸਹਰੀ ਸੁ ਮੀਤ ੁਹਮਾਰਾ ॥੩॥੨॥ 
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ਿੇਦ ਕਤੇਿ ਕਹਹੁ ਮਤ ਝੂਿੇ ਝੂਿਾ ਿ ੋਨ ਤਿਚਾਰੈ ॥ 
 

ਪਰਿਾਤੀ ਕਿੀਰ ਿੀਉ ॥ (1350-5) 

ਿੇਦ ਕਤੇਿ ਕਹਹੁ ਮਤ ਝੂਿ ੇਝਿੂਾ ਿ ੋਨ ਤਿਚਾਰ ੈ॥ 

ਿਉ ਸਿ ਮਤਹ ਏਕੁ ਖੁਦਾਇ ਕਹਤ ਹਉ ਤਉ ਤਕਉ ਮੁਰਗੀ ਮਾਰ ੈ॥੧॥ 

ਮੁਲਾਂ ਕਹਹੁ ਤਨਆਉ ਖੁਦਾਈ ॥ 

ਤੇਰੇ ਮਨ ਕਾ ਿਰਮੁ ਨ ਿਾਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਪਕਤਰ ਿੀਉ ਆਤਨਆ ਦੇਹ ਤਿਨਾਸੀ ਮਾਿੀ ਕਉ ਤਿਸਤਮਤਲ ਕੀਆ ॥ 

ਿੋਤਤ ਸਰਪੂ ਅਨਾਹਤ ਲਾਗੀ ਕਹੁ ਹਲਾਲੁ ਤਕਆ ਕੀਆ ॥੨॥ 

ਤਕਆ ਉਿੂ ਪਾਕੁ ਕੀਆ ਮੁਹੁ ਧੋਇਆ ਤਕਆ ਮਸੀਤਤ ਤਸਰੁ ਲਾਇਆ ॥ 

ਿਉ ਤਦਲ ਮਤਹ ਕਪਿ ੁਤਨਵਾਿ ਗੁਿਾਰਹੁ ਤਕਆ ਹਿ ਕਾਿ ੈਿਾਇਆ ॥੩॥ 

ਤੂਿੰ ਨਾਪਾਕ ੁਪਾਕ ੁਨਹੀ ਸੂਤਝਆ ਤਤਸ ਕਾ ਮਰਮ ੁਨ ਿਾਤਨਆ ॥ 

ਕਤਹ ਕਿੀਰ ਤਿਸਤਤ ਤ ੇਚੂਕਾ ਦੋਿਕ ਤਸਉ ਮਨ ੁਮਾਤਨਆ ॥੪॥੪॥ 
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ਿੇਿਾ ਿਿੰਤਧ ਨ ਸਤਕਓ ਿਿੰਧਨ ਕੀ ਵੇਲਾ ॥ 
 

ਸੂਹੀ ਲਤਲਤ ॥ (794-16) 

ਿੇਿਾ ਿਿੰਤਧ ਨ ਸਤਕਓ ਿਿੰਧਨ ਕੀ ਵਲੇਾ ॥ 

ਿਤਰ ਸਰਵਰੁ ਿਿ ਊਛਲੈ ਤਿ ਤਰਣੁ ਦੁਹੇਲਾ ॥੧॥ 

ਹਥੁ ਨ ਲਾਇ ਕਸਿੰਿਿੈ ਿਤਲ ਿਾਸੀ ਢਲੋਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਇਕ ਆਪੀਨਹ ੈਪਤਲੀ ਸਹ ਕੇਰ ੇਿੋਲਾ ॥ 

ਦੁਧਾ ਥਣੀ ਨ ਆਵਈ ਤਫਤਰ ਹੋਇ ਨ ਮੇਲਾ ॥੨॥ 

ਕਹੈ ਫਰੀਦੁ ਸਹੇਲੀਹੋ ਸਹੁ ਅਲਾਏਸੀ ॥ 

ਹਿੰਸੁ ਚਲਸੀ ਡੁਿੰਮਣਾ ਅਤਹ ਤਨ ੁਢੇਰੀ ਥੀਸੀ ॥੩॥੨॥ 
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ਿਕੈੁਿੰਿ ਨਗਰੁ ਿਹਾ ਸਿੰਤ ਵਾਸਾ ॥ 
 

ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (742-12) 

ਿੈਕੁਿੰਿ ਨਗਰੁ ਿਹਾ ਸਿੰਤ ਵਾਸਾ ॥ 

ਪਰਿ ਚਰਣ ਕਮਲ ਤਰਦ ਮਾਤਹ ਤਨਵਾਸਾ ॥੧॥ 

ਸੁਤਣ ਮਨ ਤਨ ਤੁਝੁ ਸੁਖ ੁਤਦਖਲਾਵਉ ॥ 

ਹਤਰ ਅਤਨਕ ਤਿਿੰਿਨ ਤੁਝੁ ਿੋਗ ਿੁਿੰਚਾਵਉ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਅਿੰਤਮਰਤ ਨਾਮੁ ਿਿੰਚੁ ਮਨ ਮਾਹੀ ॥ 

ਅਚਰਿ ਸਾਦ ਤਾ ਕ ੇਿਰਨ ੇਨ ਿਾਹੀ ॥੨॥ 

ਲੋਿੁ ਮੂਆ ਤਤਰਸਨਾ ਿੁਤਝ ਥਾਕੀ ॥ 

ਪਾਰਿਰਹਮ ਕੀ ਸਰਤਣ ਿਨ ਤਾਕੀ ॥੩॥ 

ਿਨਮ ਿਨਮ ਕੇ ਿੈ ਮੋਹ ਤਨਵਾਰੇ ॥ 

ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਪਰਿ ਤਕਰਪਾ ਧਾਰੇ ॥੪॥੨੧॥੨੭॥ 
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ਿੋਤਲ ਹਤਰ ਨਾਮ ੁਸਫਲ ਸਾ ਘਰੀ ॥ 
 

ਿੈਰਉ ਮਹਲਾ ੪ ॥ (1134-5) 

ਿੋਤਲ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਸਫਲ ਸਾ ਘਰੀ ॥ 

ਗੁਰ ਉਪਦੇਤਸ ਸਤਿ ਦੁਖ ਪਰਹਰੀ ॥੧॥ 

ਮੇਰੇ ਮਨ ਹਤਰ ਿਿੁ ਨਾਮੁ ਨਰਹਰੀ ॥ 

ਕਤਰ ਤਕਰਪਾ ਮੇਲਹੁ ਗੁਰ ੁਪੂਰਾ ਸਤਸਿੰਗਤਤ ਸਿੰਤਗ ਤਸਿੰਧੁ ਿਉ ਤਰੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਿਗਿੀਵਨੁ ਤਧਆਇ ਮਤਨ ਹਤਰ ਤਸਮਰੀ ॥ 

ਕੋਿ ਕੋਿਿੰਤਰ ਤੇਰ ੇਪਾਪ ਪਰਹਰੀ ॥੨॥ 

ਸਤਸਿੰਗਤਤ ਸਾਧ ਧੂਤਰ ਮੁਤਖ ਪਰੀ ॥ 

ਇਸਨਾਨੁ ਕੀਓ ਅਿਸਤਿ ਸੁਰਸਰੀ ॥੩॥ 

ਹਮ ਮੂਰਖ ਕਉ ਹਤਰ ਤਕਰਪਾ ਕਰੀ ॥ 

ਿਨੁ ਨਾਨਕੁ ਤਾਤਰਓ ਤਾਰਣ ਹਰੀ ॥੪॥੨॥ 
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ਿੋਲਹੁ ਸਚੁ ਨਾਮੁ ਕਰਤਾਰ ॥ 
 

ਪਰਿਾਤੀ ਮਹਲਾ ੧ ॥ (1329-16) 

ਤਦਸਤਿ ਤਿਕਾਰੀ ਿਿੰਧਤਨ ਿਾਂਧ ੈਹਉ ਤਤਸ ਕੈ ਿਤਲ ਿਾਈ ॥ 

ਪਾਪ ਪਿੰਨ ਕੀ ਸਾਰ ਨ ਿਾਣ ੈਿਲੂਾ ਤਫਰ ੈਅਿਾਈ ॥੧॥ 

ਿੋਲਹੁ ਸਚੁ ਨਾਮੁ ਕਰਤਾਰ ॥ 

ਪੁਤਨ ਿਹੁਤਿ ਨ ਆਵਣ ਵਾਰ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਊਚਾ ਤੇ ਫੁਤਨ ਨੀਚੁ ਕਰਤੁ ਹੈ ਨੀਚ ਕਰ ੈਸੁਲਤਾਨ ੁ॥ 

ਤਿਨੀ ਿਾਣੁ ਸੁਿਾਤਣਆ ਿਤਗ ਤੇ ਪੂਰੇ ਪਰਵਾਣੁ ॥੨॥ 

ਤਾ ਕਉ ਸਮਝਾਵਣ ਿਾਈਐ ਿੇ ਕੋ ਿੂਲਾ ਹੋਈ ॥ 

ਆਪੇ ਖਲੇ ਕਰ ੇਸਿ ਕਰਤਾ ਐਸਾ ਿੂਝ ੈਕੋਈ ॥੩॥ 

ਨਾਉ ਪਰਿਾਤ ੈਸਿਤਦ ਤਧਆਈਐ ਛੋਡਹੁ ਦਨੁੀ ਪਰੀਤਾ ॥ 

ਪਰਣਵਤਤ ਨਾਨਕ ਦਾਸਤਨ ਦਾਸਾ ਿਤਗ ਹਾਤਰਆ ਤਤਤਨ ਿੀਤਾ ॥੪॥੯॥ 
 
  



 1930 

ਿੋਲਹੁ ਿਈਆ ਰਾਮ ਕੀ ਦੁਹਾਈ ॥ 
 

ਰਾਗ ਕਦੇਾਰਾ ਿਾਣੀ ਕਿੀਰ ਿੀਉ ॥   (1123-13) 

ਰੀ ਕਲਵਾਤਰ ਗਵਾਤਰ ਮੂਢ ਮਤਤ ਉਲਿੋ ਪਵਨ ੁਤਫਰਾਵਉ ॥ 

ਮਨੁ ਮਤਵਾਰ ਮੇਰ ਸਰ ਿਾਿੀ ਅਿੰਤਮਰਤ ਧਾਰ ਚੁਆਵਉ ॥੧॥ 

ਿੋਲਹੁ ਿਈਆ ਰਾਮ ਕੀ ਦੁਹਾਈ ॥ 

ਪੀਵਹੁ ਸਿੰਤ ਸਦਾ ਮਤਤ ਦੁਰਲਿ ਸਹਿੇ ਤਪਆਸ ਿੁਝਾਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਿੈ ਤਿਤਚ ਿਾਉ ਿਾਇ ਕੋਊ ਿੂਝਤਹ ਹਤਰ ਰਸੁ ਪਾਵ ੈਿਾਈ ॥ 

ਿੇਤੇ ਘਿ ਅਿੰਤਮਰਤ ੁਸਿ ਹੀ ਮਤਹ ਿਾਵੈ ਤਤਸਤਹ ਪੀਆਈ ॥੨॥ 

ਨਗਰੀ ਏਕੈ ਨਉ ਦਰਵਾਿੇ ਧਾਵਤੁ ਿਰਤਿ ਰਹਾਈ ॥ 

ਤਤਰਕੁਿੀ ਛੂਿ ੈਦਸਵਾ ਦਰੁ ਖੂਲਹ ੈਤਾ ਮਨੁ ਖੀਵਾ ਿਾਈ ॥੩॥ 

ਅਿੈ ਪਦ ਪੂਤਰ ਤਾਪ ਤਹ ਨਾਸ ੇਕਤਹ ਕਿੀਰ ਿੀਚਾਰੀ ॥ 

ਉਿਿ ਚਲਿੰਤ ੇਇਹੁ ਮਦ ੁਪਾਇਆ ਿਸੈੇ ਖੋੋਂਦ ਖੁਮਾਰੀ ॥੪॥੩॥ 
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ਿੋਲਹੁ ਿਈਆ ਰਾਮ ਨਾਮ ੁਪਤਤਤ ਪਾਵਨ ੋ॥ 
 

ਰਾਗੁ ਤਿਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੪ ਪਿਤਾਲ ਘਰੁ ੧੩ ॥ (800-19) 

ਿੋਲਹੁ ਿਈਆ ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਪਤਤਤ ਪਾਵਨ ੋ॥ 

ਹਤਰ ਸਿੰਤ ਿਗਤ ਤਾਰਨੋ ॥ 

ਹਤਰ ਿਤਰਪੁਰੇ ਰਤਹਆ ॥ 

ਿਤਲ ਥਲੇ ਰਾਮ ਨਾਮੁ ॥ 

ਤਨਤ ਗਾਈਐ ਹਤਰ ਦੂਖ ਤਿਸਾਰਨੋ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਹਤਰ ਕੀਆ ਹੈ ਸਫਲ ਿਨਮੁ ਹਮਾਰਾ ॥ 

ਹਤਰ ਿਤਪਆ ਹਤਰ ਦੂਖ ਤਿਸਾਰਨਹਾਰਾ ॥ 

ਗੁਰੁ ਿੇਤਿਆ ਹੈ ਮੁਕਤਤ ਦਾਤਾ ॥ 

ਹਤਰ ਕੀਈ ਹਮਾਰੀ ਸਫਲ ਿਾਤਾ ॥ 

ਤਮਤਲ ਸਿੰਗਤੀ ਗੁਨ ਗਾਵਨੋ ॥੧॥ 

ਮਨ ਰਾਮ ਨਾਮ ਕਤਰ ਆਸਾ ॥ 

ਿਾਉ ਦੂਿਾ ਤਿਨਤਸ ਤਿਨਾਸਾ ॥ 

ਤਵਤਚ ਆਸਾ ਹੋਇ ਤਨਰਾਸੀ ॥ 

ਸੋ ਿਨੁ ਤਮਤਲਆ ਹਤਰ ਪਾਸੀ ॥ 

ਕੋਈ ਰਾਮ ਨਾਮ ਗੁਨ ਗਾਵਨ ੋ॥ 

ਿਨੁ ਨਾਨਕੁ ਤਤਸ ੁਪਤਗ ਲਾਵਨ ੋ॥੨॥੧॥੭॥੪॥੬॥੭॥੧੭॥ 
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ਿੋਲਹੁ ਰਾਮ ੁਕਰੇ ਤਨਸਤਾਰਾ ॥ 
 

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੧ ॥ (353-13) 

ਤਨਤਵ ਤਨਤਵ ਪਾਇ ਲਗਉ ਗੁਰ ਅਪੁਨ ੇਆਤਮ ਰਾਮ ੁਤਨਹਾਤਰਆ ॥ 

ਕਰਤ ਿੀਚਾਰੁ ਤਹਰਦੈ ਹਤਰ ਰਤਵਆ ਤਹਰਦੈ ਦੇਤਖ ਿੀਚਾਤਰਆ ॥੧॥ 

ਿੋਲਹੁ ਰਾਮ ੁਕਰੇ ਤਨਸਤਾਰਾ ॥ 

ਗੁਰ ਪਰਸਾਤਦ ਰਤਨੁ ਹਤਰ ਲਾਿੈ ਤਮਿੈ ਅਤਗਆਨ ੁਹੋਇ ਉਿੀਆਰਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਰਵਨੀ ਰਵੈ ਿਿੰਧਨ ਨਹੀ ਤੂਿਤਹ ਤਵਤਚ ਹਉਮੈ ਿਰਮੁ ਨ ਿਾਈ ॥ 

ਸਤਤਗੁਰੁ ਤਮਲ ੈਤ ਹਉਮੈ ਤੂਿ ੈਤਾ ਕੋ ਲੇਖੈ ਪਾਈ ॥੨॥ 

ਹਤਰ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਿਗਤਤ ਤਪਰਅ ਪਰੀਤਮ ੁਸੁਖ ਸਾਗਰੁ ਉਰ ਧਾਰੇ ॥ 

ਿਗਤਤ ਵਛਲੁ ਿਗਿੀਵਨ ੁਦਾਤਾ ਮਤਤ ਗੁਰਮਤਤ ਹਤਰ ਤਨਸਤਾਰੇ ॥੩॥ 

ਮਨ ਤਸਉ ਿੂਤਝ ਮਰ ੈਪਰਿੁ ਪਾਏ ਮਨਸਾ ਮਨਤਹ ਸਮਾਏ ॥ 

ਨਾਨਕ ਤਿਪਾ ਕਰ ੇਿਗਿੀਵਨ ੁਸਹਿ ਿਾਇ ਤਲਵ ਲਾਏ ॥੪॥੧੬॥ 
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ਿੋਲੈ ਸੇਖ ਫਰੀਦ ੁਤਪਆਰੇ ਅਲਹ ਲਗੇ ॥ 
 

ਆਸਾ ਸਖੇ ਫਰੀਦ ਿੀਉ ॥ (488-12) 

ਿੋਲੈ ਸੇਖ ਫਰੀਦੁ ਤਪਆਰੇ ਅਲਹ ਲਗੇ ॥ 

ਇਹੁ ਤਨੁ ਹਸੋੀ ਖਾਕ ਤਨਮਾਣੀ ਗੋਰ ਘਰੇ ॥੧॥ 

ਆਿੁ ਤਮਲਾਵਾ ਸੇਖ ਫਰੀਦ ਿਾਤਕਮ ਕੂਿੰਿਿੀਆ ਮਨਹ ੁਮਤਚਿੰਦਿੀਆ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਿੇ ਿਾਣਾ ਮਤਰ ਿਾਈਐ ਘੁਤਮ ਨ ਆਈਐ ॥ 

ਝੂਿੀ ਦੁਨੀਆ ਲਤਗ ਨ ਆਪੁ ਵਞਾਈਐ ॥੨॥ 

ਿੋਲੀਐ ਸਚੁ ਧਰਮੁ ਝੂਿ ੁਨ ਿਲੋੀਐ ॥ 

ਿੋ ਗੁਰ ੁਦਸੈ ਵਾਿ ਮੁਰੀਦਾ ਿੋਲੀਐ ॥੩॥ 

ਛੈਲ ਲਿੰਘਿੰਦ ੇਪਾਤਰ ਗੋਰੀ ਮਨੁ ਧੀਤਰਆ ॥ 

ਕਿੰਚਨ ਵਿੰਨ ੇਪਾਸ ੇਕਲਵਤਤ ਚੀਤਰਆ ॥੪॥ 

ਸੇਖ ਹੈਯਾਤੀ ਿਤਗ ਨ ਕੋਈ ਤਥਰੁ ਰਤਹਆ ॥ 

ਤਿਸੁ ਆਸਤਣ ਹਮ ਿੈਿ ੇਕੇਤ ੇਿੈਤਸ ਗਇਆ ॥੫॥ 

ਕਤਤਕ ਕੂਿੰਿਾਂ ਚੇਤਤ ਡਉ ਸਾਵਤਣ ਤਿਿੁਲੀਆਂ ॥ 

ਸੀਆਲ ੇਸੋਹਿੰਦੀਆਂ ਤਪਰ ਗਤਲ ਿਾਹਿੀਆਂ ॥੬॥ 

ਚਲੇ ਚਲਣਹਾਰ ਤਵਚਾਰਾ ਲੇਇ ਮਨੋ ॥ 

ਗਿੰਢੇਤਦਆਂ ਤਛਅ ਮਾਹ ਤੁਿਿੰਤਦਆ ਤਹਕੁ ਤਖਨੋ ॥੭॥ 

ਤਿਮੀ ਪਛੁੈ ਅਸਮਾਨ ਫਰੀਦਾ ਖੇਵਿ ਤਕਿੰਤਨ ਗਏ ॥ 

ਿਾਲਣ ਗੋਰਾਂ ਨਾਤਲ ਉਲਾਮੇ ਿੀਅ ਸਹੇ ॥੮॥੨॥ 
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ਿਿੰਡਹ ੁਹੋਵ ੈਦੋਸਤੀ ਿਿੰਡਹ ੁਚਲ ੈਰਾਹੁ ॥ 
 

ਮਃ ੧ ॥ (473-7) 

ਿਿੰਤਡ ਿਿੰਮੀਐ ਿਿੰਤਡ ਤਨਿੰਮੀਐ ਿਿੰਤਡ ਮਿੰਗਣੁ ਵੀਆਹੁ ॥ 

ਿਿੰਡਹੁ ਹੋਵੈ ਦੋਸਤੀ ਿਿੰਡਹੁ ਚਲੈ ਰਾਹੁ ॥ 

ਿਿੰਡੁ ਮੁਆ ਿਿੰਡੁ ਿਾਲੀਐ ਿਿੰਤਡ ਹੋਵੈ ਿਿੰਧਾਨੁ ॥ 

ਸੋ ਤਕਉ ਮਿੰਦਾ ਆਖੀਐ ਤਿਤੁ ਿਿੰਮਤਹ ਰਾਿਾਨ ॥ 

ਿਿੰਡਹੁ ਹੀ ਿਿੰਡੁ ਊਪਿ ੈਿਿੰਡ ੈਿਾਝੁ ਨ ਕੋਇ ॥ 

ਨਾਨਕ ਿਿੰਡ ੈਿਾਹਰਾ ਏਕੋ ਸਚਾ ਸੋਇ ॥ 

ਤਿਤੁ ਮੁਤਖ ਸਦਾ ਸਾਲਾਹੀਐ ਿਾਗਾ ਰਤੀ ਚਾਤਰ ॥ 

ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਊਿਲ ੇਤਤਤ ੁਸਚੈ ਦਰਿਾਤਰ ॥੨॥ 
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ਿਉ ਤਰੇਾ ਿਾਂਗ ਖਲਿੀ ਮਰੇਾ ਚੀਤੁ ॥ 
 

ਤਤਲਿੰਗ ਮਹਲਾ ੧ ਘਰੁ ੨  (721-10) 

ਿਉ ਤੇਰਾ ਿਾਂਗ ਖਲਿੀ ਮੇਰਾ ਚੀਤੁ ॥ 

ਮੈ ਦੇਵਾਨਾ ਿਇਆ ਅਤੀਤੁ ॥ 

ਕਰ ਕਾਸਾ ਦਰਸਨ ਕੀ ਿੂਖ ॥ 

ਮੈ ਦਤਰ ਮਾਗਉ ਨੀਤਾ ਨੀਤ ॥੧॥ 

ਤਉ ਦਰਸਨ ਕੀ ਕਰਉ ਸਮਾਇ ॥ 

ਮੈ ਦਤਰ ਮਾਗਤ ੁਿੀਤਖਆ ਪਾਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਕੇਸਤਰ ਕੁਸਮ ਤਮਰਗਮੈ ਹਰਣਾ ਸਰਿ ਸਰੀਰੀ ਚਿਹਣਾ ॥ 

ਚਿੰਦਨ ਿਗਤਾ ਿਤੋਤ ਇਨੇਹੀ ਸਰਿੇ ਪਰਮਲ ੁਕਰਣਾ ॥੨॥ 

ਤਘਅ ਪਿ ਿਾਂਡਾ ਕਹੈ ਨ ਕੋਇ ॥ 

ਐਸਾ ਿਗਤ ੁਵਰਨ ਮਤਹ ਹਇੋ ॥ 

ਤੇਰ ੈਨਾਤਮ ਤਨਵ ੇਰਹੇ ਤਲਵ ਲਾਇ ॥ 

ਨਾਨਕ ਤਤਨ ਦਤਰ ਿੀਤਖਆ ਪਾਇ ॥੩॥੧॥੨॥ 
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ਿਇਆ ਤਦਵਾਨਾ ਸਾਹ ਕਾ ਨਾਨਕੁ ਿਉਰਾਨਾ ॥ 
 

ਮਾਰੂ ਮਹਲਾ ੧ ॥ (991-6) 

ਕੋਈ ਆਖੈ ਿੂਤਨਾ ਕੋ ਕਹੈ ਿਤੇਾਲਾ ॥ 

ਕੋਈ ਆਖੈ ਆਦਮੀ ਨਾਨਕੁ ਵੇਚਾਰਾ ॥੧॥ 

ਿਇਆ ਤਦਵਾਨਾ ਸਾਹ ਕਾ ਨਾਨਕੁ ਿਉਰਾਨਾ ॥ 

ਹਉ ਹਤਰ ਤਿਨ ੁਅਵਰ ੁਨ ਿਾਨਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਤਉ ਦੇਵਾਨਾ ਿਾਣੀਐ ਿਾ ਿੈ ਦਵੇਾਨਾ ਹੋਇ ॥ 

ਏਕੀ ਸਾਤਹਿ ਿਾਹਰਾ ਦੂਿਾ ਅਵਰੁ ਨ ਿਾਣ ੈਕੋਇ ॥੨॥ 

ਤਉ ਦੇਵਾਨਾ ਿਾਣੀਐ ਿਾ ਏਕਾ ਕਾਰ ਕਮਾਇ ॥ 

ਹੁਕਮੁ ਪਛਾਣ ੈਖਸਮ ਕਾ ਦੂਿੀ ਅਵਰ ਤਸਆਣਪ ਕਾਇ ॥੩॥ 

ਤਉ ਦੇਵਾਨਾ ਿਾਣੀਐ ਿਾ ਸਾਤਹਿ ਧਰੇ ਤਪਆਰ ੁ॥ 

ਮਿੰਦਾ ਿਾਣ ੈਆਪ ਕਉ ਅਵਰ ੁਿਲਾ ਸਿੰਸਾਰ ੁ॥੪॥੭॥ 
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ਿਈ ਪਰਾਪਤਤ ਮਾਨੁਖ ਦਹੇੁਰੀਆ ॥ 
 

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (12-6) 

ਿਈ ਪਰਾਪਤਤ ਮਾਨੁਖ ਦੇਹੁਰੀਆ ॥ 

ਗੋਤਿਿੰਦ ਤਮਲਣ ਕੀ ਇਹ ਤੇਰੀ ਿਰੀਆ ॥ 

ਅਵਤਰ ਕਾਿ ਤੇਰ ੈਤਕਤੈ ਨ ਕਾਮ ॥ 

ਤਮਲੁ ਸਾਧਸਿੰਗਤਤ ਿਿੁ ਕੇਵਲ ਨਾਮ ॥੧॥ 

ਸਰਿੰਿਾਤਮ ਲਾਗੁ ਿਵਿਲ ਤਰਨ ਕੈ ॥ 

ਿਨਮੁ ਤਿਰਥਾ ਿਾਤ ਰਿੰਤਗ ਮਾਇਆ ਕੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਿਪੁ ਤਪ ੁਸਿੰਿਮ ੁਧਰਮ ੁਨ ਕਮਾਇਆ ॥ 

ਸੇਵਾ ਸਾਧ ਨ ਿਾਤਨਆ ਹਤਰ ਰਾਇਆ ॥ 

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਹਮ ਨੀਚ ਕਰਿੰਮਾ ॥ 

ਸਰਤਣ ਪਰੇ ਕੀ ਰਾਖਹੁ ਸਰਮਾ ॥੨॥੪॥ 
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ਿਏ ਤਿਪਾਲ ਗਰੁੂ ਗੋਤਵਿੰਦਾ ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਪਾਏ ॥ 
 

ਸਰੋਤਿ ਮਃ ੫ ॥ (618-8) 

ਿਏ ਤਿਪਾਲ ਗੁਰ ੂਗੋਤਵਿੰਦਾ ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਪਾਏ ॥ 

ਅਸਤਥਰ ਿਏ ਲਾਤਗ ਹਤਰ ਚਰਣੀ ਗੋਤਵਿੰਦ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਏ ॥੧॥ 

ਿਲੋ ਸਮੂਰਤੁ ਪੂਰਾ ॥ 

ਸਾਂਤਤ ਸਹਿ ਆਨਿੰਦ ਨਾਮੁ ਿਤਪ ਵਾਿੇ ਅਨਹਦ ਤੂਰਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਤਮਲ ੇਸੁਆਮੀ ਪਰੀਤਮ ਅਪੁਨੇ ਘਰ ਮਿੰਦਰ ਸੁਖਦਾਈ ॥ 

ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਤਨਧਾਨੁ ਨਾਨਕ ਿਨ ਪਾਇਆ ਸਗਲੀ ਇਛ ਪੁਿਾਈ ॥੨॥੮॥੩੬॥ 
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ਿਏ ਤਿਪਾਲ ਗੋਤਵਿੰਦ ਗੁਸਾਈ ॥ 
 

ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (105-1) 

ਿਏ ਤਿਪਾਲ ਗੋਤਵਿੰਦ ਗੁਸਾਈ ॥ 

ਮੇਘੁ ਵਰਸ ੈਸਿਨੀ ਥਾਈ ॥ 

ਦੀਨ ਦਇਆਲ ਸਦਾ ਤਕਰਪਾਲਾ ਿਾਤਢ ਪਾਈ ਕਰਤਾਰੇ ਿੀਉ ॥੧॥ 

ਅਪੁਨ ੇਿੀਅ ਿਿੰਤ ਪਰਤਤਪਾਰੇ ॥ 

ਤਿਉ ਿਾਤਰਕ ਮਾਤਾ ਸਿੰਮਾਰ ੇ॥ 

ਦੁਖ ਿਿੰਿਨ ਸੁਖ ਸਾਗਰ ਸੁਆਮੀ ਦੇਤ ਸਗਲ ਆਹਾਰੇ ਿੀਉ ॥੨॥ 

ਿਤਲ ਥਤਲ ਪੂਤਰ ਰਤਹਆ ਤਮਹਰਵਾਨਾ ॥ 

ਸਦ ਿਤਲਹਾਤਰ ਿਾਈਐ ਕੁਰਿਾਨਾ ॥ 

ਰਤੈਣ ਤਦਨਸੁ ਤਤਸੁ ਸਦਾ ਤਧਆਈ ਤਿ ਤਖਨ ਮਤਹ ਸਗਲ ਉਧਾਰੇ ਿੀਉ ॥੩॥ 

ਰਾਤਖ ਲੀਏ ਸਗਲ ੇਪਰਤਿ ਆਪੇ ॥ 

ਉਤਤਰ ਗਏ ਸਿ ਸੋਗ ਸਿੰਤਾਪ ੇ॥ 

ਨਾਮੁ ਿਪਤ ਮਨੁ ਤਨੁ ਹਰੀਆਵਲੁ ਪਰਿ ਨਾਨਕ ਨਦਤਰ ਤਨਹਾਰੇ ਿੀਉ ॥੪॥੨੯॥੩੬॥ 
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ਿਗਤ ਸਚੇ ਦਤਰ ਸੋਹਦ ੇਅਨਦ ਕਰਤਹ ਤਦਨ ਰਾਤਤ ॥ 
 

ਰਾਗੁ ਗਉਿੀ ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੫  (217-18) 

ਤੂਿੰ ਮੇਰਾ ਿਹੁ ਮਾਣ ੁਕਰਤੇ ਤਿੰ ਮੇਰਾ ਿਹੁ ਮਾਣੁ ॥ 

ਿੋਤਰ ਤੁਮਾਰ ੈਸਤੁਖ ਵਸਾ ਸਚੁ ਸਿਦੁ ਨੀਸਾਣ ੁ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਸਿੇ ਗਲਾ ਿਾਤੀਆ ਸੁਤਣ ਕੈ ਚੁਪ ਕੀਆ ॥ 

ਕਦ ਹੀ ਸੁਰਤਤ ਨ ਲਧੀਆ ਮਾਇਆ ਮੋਹਤਿਆ ॥੧॥ 

ਦੇਇ ਿੁਝਾਰਤ ਸਾਰਤਾ ਸ ੇਅਖੀ ਤਡਿਤਿਆ ॥ 

ਕੋਈ ਤਿ ਮੂਰਖ ੁਲੋਿੀਆ ਮੂਤਲ ਨ ਸੁਣੀ ਕਤਹਆ ॥੨॥ 

ਇਕਸੁ ਦੁਹੁ ਚਹੁ ਤਕਆ ਗਣੀ ਸਿ ਇਕਤੁ ਸਾਤਦ ਮੁਿੀ ॥ 

ਇਕੁ ਅਧੁ ਨਾਇ ਰਸੀਅਿਾ ਕਾ ਤਵਰਲੀ ਿਾਇ ਵਿੁੀ ॥੩॥ 

ਿਗਤ ਸਚੇ ਦਤਰ ਸੋਹਦ ੇਅਨਦ ਕਰਤਹ ਤਦਨ ਰਾਤਤ ॥ 

ਰਿੰਤਗ ਰਤੇ ਪਰਮੇਸਰ ੈਿਨ ਨਾਨਕ ਤਤਨ ਿਤਲ ਿਾਤ ॥੪॥੧॥੧੬੯॥ 
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ਿਗਤ ਿਨਾ ਕੀ ਹਤਰ ਿੀਉ ਰਾਖ ੈਿਤੁਗ ਿੁਤਗ ਰਖਦਾ ਆਇਆ ਰਾਮ ॥ 
 

ਰਾਗੁ ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੩ ਘਰ ੁ੩ ॥ (768-9) 

ਿਗਤ ਿਨਾ ਕੀ ਹਤਰ ਿੀਉ ਰਾਖੈ ਿੁਤਗ ਿੁਤਗ ਰਖਦਾ ਆਇਆ ਰਾਮ ॥ 

ਸੋ ਿਗਤ ੁਿੋ ਗੁਰਮੁਤਖ ਹਵੋੈ ਹਉਮੈ ਸਿਤਦ ਿਲਾਇਆ ਰਾਮ ॥ 

ਹਉਮੈ ਸਿਤਦ ਿਲਾਇਆ ਮੇਰ ੇਹਤਰ ਿਾਇਆ ਤਿਸ ਦੀ ਸਾਚੀ ਿਾਣੀ ॥ 

ਸਚੀ ਿਗਤਤ ਕਰਤਹ ਤਦਨੁ ਰਾਤੀ ਗੁਰਮੁਤਖ ਆਤਖ ਵਖਾਣੀ ॥ 

ਿਗਤਾ ਕੀ ਚਾਲ ਸਚੀ ਅਤਤ ਤਨਰਮਲ ਨਾਮੁ ਸਚਾ ਮਤਨ ਿਾਇਆ ॥ 

ਨਾਨਕ ਿਗਤ ਸੋਹਤਹ ਦਤਰ ਸਾਚੈ ਤਿਨੀ ਸਚ ੋਸਚੁ ਕਮਾਇਆ ॥੧॥ 

ਹਤਰ ਿਗਤਾ ਕੀ ਿਾਤਤ ਪਤਤ ਹੈ ਿਗਤ ਹਤਰ ਕੈ ਨਾਤਮ ਸਮਾਣ ੇਰਾਮ ॥ 

ਹਤਰ ਿਗਤਤ ਕਰਤਹ ਤਵਚਹੁ ਆਪੁ ਗਵਾਵਤਹ ਤਿਨ ਗੁਣ ਅਵਗਣ ਪਛਾਣ ੇਰਾਮ ॥ 

ਗੁਣ ਅਉਗਣ ਪਛਾਣ ੈਹਤਰ ਨਾਮੁ ਵਖਾਣ ੈਿੈ ਿਗਤਤ ਮੀਿੀ ਲਾਗੀ ॥ 

ਅਨਤਦਨ ੁਿਗਤਤ ਕਰਤਹ ਤਦਨ ੁਰਾਤੀ ਘਰ ਹੀ ਮਤਹ ਿੈਰਾਗੀ ॥ 

ਿਗਤੀ ਰਾਤੇ ਸਦਾ ਮਨ ੁਤਨਰਮਲੁ ਹਤਰ ਿੀਉ ਵੇਖਤਹ ਸਦਾ ਨਾਲੇ ॥ 

ਨਾਨਕ ਸ ੇਿਗਤ ਹਤਰ ਕੈ ਦਤਰ ਸਾਚੇ ਅਨਤਦਨੁ ਨਾਮੁ ਸਮਹਾਲ ੇ॥੨॥ 

ਮਨਮੁਖ ਿਗਤਤ ਕਰਤਹ ਤਿਨ ੁਸਤਤਗੁਰ ਤਵਣ ੁਸਤਤਗੁਰ ਿਗਤਤ ਨ ਹਈੋ ਰਾਮ ॥ 

ਹਉਮੈ ਮਾਇਆ ਰੋਤਗ ਤਵਆਪੇ ਮਤਰ ਿਨਮਤਹ ਦੁਖੁ ਹੋਈ ਰਾਮ ॥ 

ਮਤਰ ਿਨਮਤਹ ਦੁਖੁ ਹੋਈ ਦੂਿੈ ਿਾਇ ਪਰਿ ਤਵਗੋਈ ਤਵਣੁ ਗਰੁ ਤਤੁ ਨ ਿਾਤਨਆ ॥ 

ਿਗਤਤ ਤਵਹੂਣਾ ਸਿੁ ਿਗ ੁਿਰਤਮਆ ਅਿੰਤਤ ਗਇਆ ਪਛੁਤਾਤਨਆ ॥ 

ਕੋਤਿ ਮਧੇ ਤਕਨ ੈਪਛਾਤਣਆ ਹਤਰ ਨਾਮਾ ਸਚ ੁਸੋਈ ॥ 

ਨਾਨਕ ਨਾਤਮ ਤਮਲ ੈਵਤਡਆਈ ਦੂਿੈ ਿਾਇ ਪਤਤ ਖੋਈ ॥੩॥ 

ਿਗਤਾ ਕੈ ਘਤਰ ਕਾਰਿੁ ਸਾਚਾ ਹਤਰ ਗੁਣ ਸਦਾ ਵਖਾਣ ੇਰਾਮ ॥ 

ਿਗਤਤ ਖਿਾਨਾ ਆਪ ੇਦੀਆ ਕਾਲੁ ਕਿੰਿਕੁ ਮਾਤਰ ਸਮਾਣੇ ਰਾਮ ॥ 

ਕਾਲੁ ਕਿੰਿਕੁ ਮਾਤਰ ਸਮਾਣੇ ਹਤਰ ਮਤਨ ਿਾਣੇ ਨਾਮੁ ਤਨਧਾਨੁ ਸਚੁ ਪਾਇਆ ॥ 

ਸਦਾ ਅਖੁਿੁ ਕਦੇ ਨ ਤਨਖੁਿੈ ਹਤਰ ਦੀਆ ਸਹਤਿ ਸੁਿਾਇਆ ॥ 

ਹਤਰ ਿਨ ਊਚੇ ਸਦ ਹੀ ਊਚ ੇਗੁਰ ਕੈ ਸਿਤਦ ਸੁਹਾਇਆ ॥ 

ਨਾਨਕ ਆਪ ੇਿਖਤਸ ਤਮਲਾਏ ਿੁਤਗ ਿੁਤਗ ਸੋਿਾ ਪਾਇਆ ॥੪॥੧॥੨॥ 
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ਿਗਤਤ ਖਿਾਨਾ ਿਗਤਨ ਕਉ ਦੀਆ ਨਾਉ ਹਤਰ ਧਨੁ ਸਚ ੁਸੋਇ ॥ 
 

ਸਰੋਤਿ ਮਹਲਾ ੩ ॥ (600-3) 

ਿਗਤਤ ਖਿਾਨਾ ਿਗਤਨ ਕਉ ਦੀਆ ਨਾਉ ਹਤਰ ਧਨੁ ਸਚੁ ਸੋਇ ॥ 

ਅਖੁਿੁ ਨਾਮ ਧਨ ੁਕਦੇ ਤਨਖੁਿ ੈਨਾਹੀ ਤਕਨ ੈਨ ਕੀਮਤਤ ਹੋਇ ॥ 

ਨਾਮ ਧਤਨ ਮੁਖ ਉਿਲੇ ਹੋਏ ਹਤਰ ਪਾਇਆ ਸਚੁ ਸੋਇ ॥੧॥ 

ਮਨ ਮੇਰ ੇਗੁਰ ਸਿਦੀ ਹਤਰ ਪਾਇਆ ਿਾਇ ॥ 

ਤਿਨੁ ਸਿਦ ੈਿਗ ੁਿੁਲਦਾ ਤਫਰਦਾ ਦਰਗਹ ਤਮਲ ੈਸਿਾਇ ॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਇਸੁ ਦੇਹੀ ਅਿੰਦਤਰ ਪਿੰਚ ਚੋਰ ਵਸਤਹ ਕਾਮੁ ਿੋਧ ੁਲੋਿ ੁਮੋਹੁ ਅਹਿੰਕਾਰਾ ॥ 

ਅਿੰਤਮਰਤ ੁਲੂਿਤਹ ਮਨਮੁਖ ਨਹੀ ਿੂਝਤਹ ਕੋਇ ਨ ਸੁਣ ੈਪੂਕਾਰਾ ॥ 

ਅਿੰਧਾ ਿਗਤ ੁਅਿੰਧ ੁਵਰਤਾਰਾ ਿਾਝੁ ਗੁਰ ੂਗੁਿਾਰਾ ॥੨॥ 

ਹਉਮੈ ਮੇਰਾ ਕਤਰ ਕਤਰ ਤਵਗੁਤ ੇਤਕਹੁ ਚਲੈ ਨ ਚਲਤਦਆ ਨਾਤਲ ॥ 

ਗੁਰਮੁਤਖ ਹੋਵ ੈਸ ੁਨਾਮੁ ਤਧਆਵ ੈਸਦਾ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਸਮਾਤਲ ॥ 

ਸਚੀ ਿਾਣੀ ਹਤਰ ਗੁਣ ਗਾਵੈ ਨਦਰੀ ਨਦਤਰ ਤਨਹਾਤਲ ॥੩॥ 

ਸਤਤਗੁਰ ਤਗਆਨੁ ਸਦਾ ਘਤਿ ਚਾਨਣੁ ਅਮਰੁ ਤਸਤਰ ਿਾਤਦਸਾਹਾ ॥ 

ਅਨਤਦਨ ੁਿਗਤਤ ਕਰਤਹ ਤਦਨ ੁਰਾਤੀ ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਸਚ ੁਲਾਹਾ ॥ 

ਨਾਨਕ ਰਾਮ ਨਾਤਮ ਤਨਸਤਾਰਾ ਸਿਤਦ ਰਤੇ ਹਤਰ ਪਾਹਾ ॥੪॥੨॥ 
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ਿਗਤਾ ਕੀ ਿੇਕ ਤਿੂੰ ਸਿੰਤਾ ਕੀ ਓਿ ਤੂਿੰ ਸਚਾ ਤਸਰਿਨਹਾਰਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
 

ਰਾਗੁ ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੫ ਘਰੁ ੬     (746-17) 

ਸਤਤਗੁਰ ਪਾਤਸ ਿਨੇਿੰਤੀਆ ਤਮਲੈ ਨਾਮੁ ਆਧਾਰਾ ॥ 

ਤੁਿਾ ਸਚਾ ਪਾਤਤਸਾਹ ੁਤਾਪ ੁਗਇਆ ਸਿੰਸਾਰਾ ॥੧॥ 

ਿਗਤਾ ਕੀ ਿੇਕ ਤਿੰ ਸਿੰਤਾ ਕੀ ਓਿ ਤੂਿੰ ਸਚਾ ਤਸਰਿਨਹਾਰਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਸਚੁ ਤੇਰੀ ਸਾਮਗਰੀ ਸਚੁ ਤੇਰਾ ਦਰਿਾਰਾ ॥ 

ਸਚੁ ਤੇਰ ੇਖਾਿੀਤਨਆ ਸਚੁ ਤੇਰਾ ਪਾਸਾਰਾ ॥੨॥ 

ਤੇਰਾ ਰੂਪੁ ਅਗਿੰਮੁ ਹੈ ਅਨੂਪੁ ਤੇਰਾ ਦਰਸਾਰਾ ॥ 

ਹਉ ਕੁਰਿਾਣੀ ਤੇਤਰਆ ਸਵੇਕਾ ਤਿਨਹ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਤਪਆਰਾ ॥੩॥ 

ਸਿੇ ਇਛਾ ਪੂਰੀਆ ਿਾ ਪਾਇਆ ਅਗਮ ਅਪਾਰਾ ॥ 

ਗੁਰੁ ਨਾਨਕ ੁਤਮਤਲਆ ਪਾਰਿਰਹਮੁ ਤਤੇਰਆ ਚਰਣਾ ਕਉ ਿਤਲਹਾਰਾ ॥੪॥੧॥੪੭॥ 
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ਿਗਤਾ ਦੀ ਸਦਾ ਤੂ ਰਖਦਾ ਹਤਰ ਿੀਉ ਧੁਤਰ ਤੂ ਰਖਦਾ ਆਇਆ ॥ 
 

ਸਰੋਤਿ ਮਹਲਾ ੩ ਘਰੁ ੧ ਤਤਤੁਕੀ     (637-12) 

ਿਗਤਾ ਦੀ ਸਦਾ ਤੂ ਰਖਦਾ ਹਤਰ ਿੀਉ ਧਤੁਰ ਤੂ ਰਖਦਾ ਆਇਆ ॥ 

ਪਰਤਹਲਾਦ ਿਨ ਤੁਧੁ ਰਾਤਖ ਲਏ ਹਤਰ ਿੀਉ ਹਰਣਾਖਸ ੁਮਾਤਰ ਪਚਾਇਆ ॥ 

ਗੁਰਮੁਖਾ ਨੋ ਪਰਤੀਤਤ ਹੈ ਹਤਰ ਿੀਉ ਮਨਮੁਖ ਿਰਤਮ ਿੁਲਾਇਆ ॥੧॥ 

ਹਤਰ ਿੀ ਏਹ ਤੇਰੀ ਵਤਡਆਈ ॥ 

ਿਗਤਾ ਕੀ ਪੈਿ ਰਖ ੁਤੂ ਸੁਆਮੀ ਿਗਤ ਤੇਰੀ ਸਰਣਾਈ ॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਿਗਤਾ ਨੋ ਿਮੁ ਿੋਤਹ ਨ ਸਾਕੈ ਕਾਲੁ ਨ ਨੇਿੈ ਿਾਈ ॥ 

ਕੇਵਲ ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਮਤਨ ਵਤਸਆ ਨਾਮੇ ਹੀ ਮੁਕਤਤ ਪਾਈ ॥ 

ਤਰਤਧ ਤਸਤਧ ਸਿ ਿਗਤਾ ਚਰਣੀ ਲਾਗੀ ਗੁਰ ਕੈ ਸਹਤਿ ਸੁਿਾਈ ॥੨॥ 

ਮਨਮੁਖਾ ਨ ੋਪਰਤੀਤਤ ਨ ਆਵੀ ਅਿੰਤਤਰ ਲੋਿ ਸੁਆਉ ॥ 

ਗੁਰਮੁਤਖ ਤਹਰਦੈ ਸਿਦੁ ਨ ਿਤੇਦਓ ਹਤਰ ਨਾਤਮ ਨ ਲਾਗਾ ਿਾਉ ॥ 

ਕੂਿ ਕਪਿ ਪਾਿੁ ਲਤਹ ਿਾਸੀ ਮਨਮੁਖ ਫੀਕਾ ਅਲਾਉ ॥੩॥ 

ਿਗਤਾ ਤਵਤਚ ਆਤਪ ਵਰਤਦਾ ਪਰਿ ਿੀ ਿਗਤੀ ਹੂ ਤੂ ਿਾਤਾ ॥ 

ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਸਿ ਲੋਕ ਹੈ ਤੇਰੀ ਤੂ ਏਕੋ ਪੁਰਖੁ ਤਿਧਾਤਾ ॥ 

ਹਉਮੈ ਮਾਤਰ ਮਨਸਾ ਮਨਤਹ ਸਮਾਣੀ ਗੁਰ ਕੈ ਸਿਤਦ ਪਛਾਤਾ ॥੪॥ 

ਅਤਚਿੰਤ ਕਿੰਮ ਕਰਤਹ ਪਰਿ ਤਤਨ ਕੇ ਤਿਨ ਹਤਰ ਕਾ ਨਾਮੁ ਤਪਆਰਾ ॥ 

ਗੁਰ ਪਰਸਾਤਦ ਸਦਾ ਮਤਨ ਵਤਸਆ ਸਤਿ ਕਾਿ ਸਵਾਰਣਹਾਰਾ ॥ 

ਓਨਾ ਕੀ ਰੀਸ ਕਰੇ ਸੁ ਤਵਗੁਚੈ ਤਿਨ ਹਤਰ ਪਰਿੁ ਹੈ ਰਖਵਾਰਾ ॥੫॥ 

ਤਿਨੁ ਸਤਤਗੁਰ ਸਵੇੇ ਤਕਨ ੈਨ ਪਾਇਆ ਮਨਮੁਤਖ ਿਉਤਕ ਮੁਏ ਤਿਲਲਾਈ ॥ 

ਆਵਤਹ ਿਾਵਤਹ ਿਉਰ ਨ ਪਾਵਤਹ ਦੁਖ ਮਤਹ ਦਤੁਖ ਸਮਾਈ ॥ 

ਗੁਰਮੁਤਖ ਹੋਵ ੈਸ ੁਅਿੰਤਮਰਤ ੁਪੀਵੈ ਸਹਿੇ ਸਾਤਚ ਸਮਾਈ ॥੬॥ 

ਤਿਨੁ ਸਤਤਗੁਰ ਸਵੇੇ ਿਨਮੁ ਨ ਛੋਡ ੈਿ ੇਅਨੇਕ ਕਰਮ ਕਰ ੈਅਤਧਕਾਈ ॥ 

ਵੇਦ ਪਿਤਹ ਤ ੈਵਾਦ ਵਖਾਣਤਹ ਤਿਨੁ ਹਤਰ ਪਤਤ ਗਵਾਈ ॥ 

ਸਚਾ ਸਤਤਗੁਰੁ ਸਾਚੀ ਤਿਸ ੁਿਾਣੀ ਿਤਿ ਛੂਿਤਹ ਗੁਰ ਸਰਣਾਈ ॥੭॥ 

ਤਿਨ ਹਤਰ ਮਤਨ ਵਤਸਆ ਸੇ ਦਤਰ ਸਾਚ ੇਦਤਰ ਸਾਚੈ ਸਤਚਆਰਾ ॥ 

ਓਨਾ ਦੀ ਸੋਿਾ ਿੁਤਗ ਿੁਤਗ ਹਈੋ ਕੋਇ ਨ ਮੇਿਣਹਾਰਾ ॥ 

ਨਾਨਕ ਤਤਨ ਕੈ ਸਦ ਿਤਲਹਾਰ ੈਤਿਨ ਹਤਰ ਰਾਤਖਆ ਉਤਰ ਧਾਰਾ ॥੮॥੧॥ 
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ਿਿੁ ਮਨ ਮਰੇੇ ਏਕੋ ਨਾਮ ॥ 
 

ਗਉਿੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (193-9) 

ਹਤਰ ਤਸਮਰਤ ਤੇਰੀ ਿਾਇ ਿਲਾਇ ॥ 

ਸਰਿ ਕਤਲਆਣ ਵਸੈ ਮਤਨ ਆਇ ॥੧॥ 

ਿਿੁ ਮਨ ਮੇਰੇ ਏਕ ੋਨਾਮ ॥ 

ਿੀਅ ਤੇਰੇ ਕੈ ਆਵੈ ਕਾਮ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਰਤੈਣ ਤਦਨਸੁ ਗੁਣ ਗਾਉ ਅਨਿੰਤਾ ॥ 

ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਕਾ ਤਨਰਮਲ ਮਿੰਤਾ ॥੨॥ 

ਛੋਤਡ ਉਪਾਵ ਏਕ ਿੇਕ ਰਾਖੁ ॥ 

ਮਹਾ ਪਦਾਰਥੁ ਅਿੰਤਮਰਤ ਰਸੁ ਚਾਖੁ ॥੩॥ 

ਤਿਖਮ ਸਾਗਰੁ ਤੇਈ ਿਨ ਤਰੇ ॥ 

ਨਾਨਕ ਿਾ ਕਉ ਨਦਤਰ ਕਰੇ ॥੪॥੬੮॥੧੩੭॥ 
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ਿਿੁ ਰਾਮੋ ਮਤਨ ਰਾਮ ॥ 
 

ਕਾਨਿਾ ਮਹਲਾ ੪ ॥ (1297-3) 

ਿਿੁ ਰਾਮੋ ਮਤਨ ਰਾਮ ॥ 

ਤਿਸੁ ਰੂਪ ਨ ਰੇਖ ਵਡਾਮ ॥ 

ਸਤਸਿੰਗਤਤ ਤਮਲ ੁਿਿੁ ਰਾਮ ॥ 

ਿਡ ਹੋ ਹੋ ਿਾਗ ਮਥਾਮ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਤਿਤੁ ਤਗਰਤਹ ਮਿੰਦਤਰ ਹਤਰ ਹੋਤੁ ਿਾਸੁ ਤਤਤ ੁਘਤਰ ਆਨਦੋ ਆਨਿੰਦੁ ਿਿੁ ਰਾਮ ਰਾਮ ਰਾਮ ॥ 

ਰਾਮ ਨਾਮ ਗੁਨ ਗਾਵਹੁ ਹਤਰ ਪਰੀਤਮ ਉਪਦੇਤਸ ਗੁਰ ੂਗੁਰ ਸਤਤਗੁਰਾ ਸੁਖੁ ਹੋਤੁ ਹਤਰ ਹਰੇ ਹਤਰ ਹਰੇ ਹਰੇ ਿਿੁ ਰਾਮ 
ਰਾਮ ਰਾਮ ॥੧॥ 

ਸਿ ਤਸਸਤਿ ਧਾਰ ਹਤਰ ਤੁਮ ਤਕਰਪਾਲ ਕਰਤਾ ਸਿੁ ਤ ੂਤੂ ਤੂ ਰਾਮ ਰਾਮ ਰਾਮ ॥ 

ਿਨ ਨਾਨਕੋ ਸਰਣਾਗਤੀ ਦੇਹੁ ਗੁਰਮਤੀ ਿਿੁ ਰਾਮ ਰਾਮ ਰਾਮ ॥੨॥੩॥੯॥ 
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ਿਿਹੁ ਗ ਤਿਿੰਦ ਿੂਤਲ ਮਤ ਿਾਹੁ ॥ 
 

ਿੈਰਉ ਕਿੀਰ ਿੀ ॥ (1159-7) 

ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਤ ੇਿਗਤਤ ਕਮਾਈ ॥ 

ਤਿ ਇਹ ਮਾਨਸ ਦੇਹੀ ਪਾਈ ॥ 

ਇਸ ਦੇਹੀ ਕਉ ਤਸਮਰਤਹ ਦਵੇ ॥ 

ਸੋ ਦੇਹੀ ਿਿੁ ਹਤਰ ਕੀ ਸੇਵ ॥੧॥ 

ਿਿਹੁ ਗ ਤਿਿੰਦ ਿੂਤਲ ਮਤ ਿਾਹੁ ॥ 

ਮਾਨਸ ਿਨਮ ਕਾ ਏਹੀ ਲਾਹ ੁ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਿਿ ਲਗੁ ਿਰਾ ਰੋਗੁ ਨਹੀ ਆਇਆ ॥ 

ਿਿ ਲਗੁ ਕਾਤਲ ਗਰਸੀ ਨਹੀ ਕਾਇਆ ॥ 

ਿਿ ਲਗੁ ਤਿਕਲ ਿਈ ਨਹੀ ਿਾਨੀ ॥ 

ਿਤਿ ਲੇਤਹ ਰੇ ਮਨ ਸਾਤਰਗਪਾਨੀ ॥੨॥ 

ਅਿ ਨ ਿਿਤਸ ਿਿਤਸ ਕਿ ਿਾਈ ॥ 

ਆਵੈ ਅਿੰਤ ੁਨ ਿਤਿਆ ਿਾਈ ॥ 

ਿੋ ਤਕਛ ੁਕਰਤਹ ਸੋਈ ਅਿ ਸਾਰੁ ॥ 

ਤਫਤਰ ਪਛੁਤਾਹੁ ਨ ਪਾਵਹੁ ਪਾਰ ੁ॥੩॥ 

ਸੋ ਸੇਵਕ ੁਿੋ ਲਾਇਆ ਸੇਵ ॥ 

ਤਤਨ ਹੀ ਪਾਏ ਤਨਰਿੰਿਨ ਦਵੇ ॥ 

ਗੁਰ ਤਮਤਲ ਤਾ ਕ ੇਖੁਲਹ ੇਕਪਾਿ ॥ 

ਿਹੁਤਰ ਨ ਆਵ ੈਿੋਨੀ ਿਾਿ ॥੪॥ 

ਇਹੀ ਤੇਰਾ ਅਉਸਰ ੁਇਹ ਤੇਰੀ ਿਾਰ ॥ 

ਘਿ ਿੀਤਤਰ ਤੂ ਦੇਖੁ ਤਿਚਾਤਰ ॥ 

ਕਹਤ ਕਿੀਰੁ ਿੀਤਤ ਕੈ ਹਾਤਰ ॥ 

ਿਹੁ ਤਿਤਧ ਕਤਹਓ ਪੁਕਾਤਰ ਪਕੁਾਤਰ ॥੫॥੧॥੯॥ 
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ਿਤਨ ਮਥਰੁਾ ਕਛੁ ਿੇਦ ੁਨਹੀ ਗਰੁੁ ਅਰਿੁਨੁ ਪਰਤਖਯ ਹਤਰ ॥ 
 

ਸਵਈਏ ਮਹਲ ੇਪਿੰਿਵ ੇਕ ੇ੫, ਮਥੁਰਾ (1409-9) 

ਕਤਲ ਸਮੁਦਰ ਿਏ ਰੂਪ ਪਰਗਤਿ ਹਤਰ ਨਾਮ ਉਧਾਰਨੁ ॥ 

ਿਸਤਹ ਸਿੰਤ ਤਿਸੁ ਤਰਦ ੈਦੁਖ ਦਾਤਰਦਰ ਤਨਵਾਰਨ ੁ॥ 

ਤਨਰਮਲ ਿੇਖ ਅਪਾਰ ਤਾਸੁ ਤਿਨੁ ਅਵਰੁ ਨ ਕੋਈ ॥ 

ਮਨ ਿਚ ਤਿਤਨ ਿਾਤਣਅਉ ਿਯਉ ਤਤਹ ਸਮਸਤਰ ਸੋਈ ॥ 

ਧਰਤਨ ਗਗਨ ਨਵ ਖਿੰਡ ਮਤਹ ਿੋਤਤ ਸਵਰੂਪੀ ਰਤਹਓ ਿਤਰ ॥ 

ਿਤਨ ਮਥੁਰਾ ਕਛੁ ਿੇਦ ੁਨਹੀ ਗੁਰੁ ਅਰਿੁਨੁ ਪਰਤਖਯ ਹਤਰ ॥੭॥੧੯॥ 
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ਿਤਰ ਿੋਿਤਨ ਮ ੈਮਤ ਪੇਈਅਿੈ ਘਤਰ ਪਾਹੁਣੀ ਿਤਲ ਰਾਮ ਿੀਉ ॥ 
 

ਰਾਗੁ ਸੂਹੀ ਛਿੰਤ ਮਹਲਾ ੧ ਘਰ ੁ੧     (763-9) 

ਿਤਰ ਿੋਿਤਨ ਮ ੈਮਤ ਪਈੇਅਿ ੈਘਤਰ ਪਾਹੁਣੀ ਿਤਲ ਰਾਮ ਿੀਉ ॥ 

ਮੈਲੀ ਅਵਗਤਣ ਤਚਤਤ ਤਿਨੁ ਗੁਰ ਗੁਣ ਨ ਸਮਾਵਨੀ ਿਤਲ ਰਾਮ ਿੀਉ ॥ 

ਗੁਣ ਸਾਰ ਨ ਿਾਣੀ ਿਰਤਮ ਿੁਲਾਣੀ ਿੋਿਨ ੁਿਾਤਦ ਗਵਾਇਆ ॥ 

ਵਰੁ ਘਰੁ ਦਰੁ ਦਰਸਨੁ ਨਹੀ ਿਾਤਾ ਤਪਰ ਕਾ ਸਹਿੁ ਨ ਿਾਇਆ ॥ 

ਸਤਤਗੁਰ ਪੂਤਛ ਨ ਮਾਰਤਗ ਚਾਲੀ ਸੂਤੀ ਰਤੈਣ ਤਵਹਾਣੀ ॥ 

ਨਾਨਕ ਿਾਲਤਤਣ ਰਾਡੇਪਾ ਤਿਨ ੁਤਪਰ ਧਨ ਕਮੁਲਾਣੀ ॥੧॥ 
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ਿਰਮ ਮਤਹ ਸਈੋ ਸਗਲ ਿਗਤ ਧਿੰਧ ਅਿੰਧ ॥ 
 

ਰਾਗੁ ਆਸਾ ਘਰੁ ੫ ਮਹਲਾ ੫     (380-6) 

ਿਰਮ ਮਤਹ ਸੋਈ ਸਗਲ ਿਗਤ ਧਿੰਧ ਅਿੰਧ ॥ 

ਕੋਊ ਿਾਗੈ ਹਤਰ ਿਨੁ ॥੧॥ 

ਮਹਾ ਮੋਹਨੀ ਮਗਨ ਤਪਰਅ ਪਰੀਤਤ ਪਰਾਨ ॥ 

ਕੋਊ ਤਤਆਗ ੈਤਵਰਲਾ ॥੨॥ 

ਚਰਨ ਕਮਲ ਆਨੂਪ ਹਤਰ ਸਿੰਤ ਮਿੰਤ ॥ 

ਕੋਊ ਲਾਗੈ ਸਾਧੂ ॥੩॥ 

ਨਾਨਕ ਸਾਧੂ ਸਿੰਤਗ ਿਾਗੇ ਤਗਆਨ ਰਿੰਤਗ ॥ 

ਵਡਿਾਗੇ ਤਕਰਪਾ ॥੪॥੧॥੩੯॥ 
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ਿਲਕ ੇਉਤਿ ਪਪੋਲੀਐ ਤਵਣੁ ਿੁਝੇ ਮਗੁਧ ਅਿਾਤਣ ॥ 
 

ਤਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (43-1) 

ਿਲਕੇ ਉਤਿ ਪਪਲੋੀਐ ਤਵਣੁ ਿਝੁੇ ਮੁਗਧ ਅਿਾਤਣ ॥ 

ਸੋ ਪਰਿੁ ਤਚਤਤ ਨ ਆਇਓ ਛੁਿਗੈੀ ਿੇਿਾਤਣ ॥ 

ਸਤਤਗੁਰ ਸੇਤੀ ਤਚਤੁ ਲਾਇ ਸਦਾ ਸਦਾ ਰਿੰਗੁ ਮਾਤਣ ॥੧॥ 

ਪਰਾਣੀ ਤਿੰ ਆਇਆ ਲਾਹਾ ਲਤੈਣ ॥ 

ਲਗਾ ਤਕਤੁ ਕੁਫਕਿੇ ਸਿ ਮੁਕਦੀ ਚਲੀ ਰਤੈਣ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਕੁਦਮ ਕਰੇ ਪਸੁ ਪਿੰਖੀਆ ਤਦਸ ੈਨਾਹੀ ਕਾਲੁ ॥ 

ਓਤੈ ਸਾਤਥ ਮਨੁਖ ੁਹੈ ਫਾਥਾ ਮਾਇਆ ਿਾਤਲ ॥ 

ਮੁਕਤੇ ਸੇਈ ਿਾਲੀਅਤਹ ਤਿ ਸਚਾ ਨਾਮੁ ਸਮਾਤਲ ॥੨॥ 

ਿੋ ਘਰੁ ਛਤਡ ਗਵਾਵਣਾ ਸ ੋਲਗਾ ਮਨ ਮਾਤਹ ॥ 

ਤਿਥੈ ਿਾਇ ਤੁਧੁ ਵਰਤਣਾ ਤਤਸ ਕੀ ਤਚਿੰਤਾ ਨਾਤਹ ॥ 

ਫਾਥੇ ਸੇਈ ਤਨਕਲੇ ਤਿ ਗੁਰ ਕੀ ਪੈਰੀ ਪਾਤਹ ॥੩॥ 

ਕੋਈ ਰਤਖ ਨ ਸਕਈ ਦੂਿਾ ਕੋ ਨ ਤਦਖਾਇ ॥ 

ਚਾਰੇ ਕੁਿੰਡਾ ਿਾਤਲ ਕੈ ਆਇ ਪਇਆ ਸਰਣਾਇ ॥ 

ਨਾਨਕ ਸਚੈ ਪਾਤਤਸਾਤਹ ਡੁਿਦਾ ਲਇਆ ਕਢਾਇ ॥੪॥੩॥੭੩॥ 
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ਿਲੀ ਸੁਹਾਵੀ ਛਾਪਰੀ ਿਾ ਮਤਹ ਗੁਨ ਗਾਏ ॥ 
 

ਰਾਗੁ ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੫ ਘਰੁ ੪     (745-6) 

ਿਲੀ ਸੁਹਾਵੀ ਛਾਪਰੀ ਿਾ ਮਤਹ ਗੁਨ ਗਾਏ ॥ 

ਤਕਤ ਹੀ ਕਾਤਮ ਨ ਧਉਲਹਰ ਤਿਤੁ ਹਤਰ ਤਿਸਰਾਏ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਅਨਦੁ ਗਰੀਿੀ ਸਾਧਸਿੰਤਗ ਤਿਤ ੁਪਰਿ ਤਚਤਤ ਆਏ ॥ 

ਿਤਲ ਿਾਉ ਏਹੁ ਿਡਪਨਾ ਮਾਇਆ ਲਪਿਾਏ ॥੧॥ 

ਪੀਸਨ ੁਪੀਤਸ ਓਤਢ ਕਾਮਰੀ ਸਖੁੁ ਮਨੁ ਸਿੰਤੋਖਾਏ ॥ 

ਐਸੋ ਰਾਿ ੁਨ ਤਕਤੈ ਕਾਤਿ ਤਿਤ ੁਨਹ ਤਤਰਪਤਾਏ ॥੨॥ 

ਨਗਨ ਤਫਰਤ ਰਿੰਤਗ ਏਕ ਕੈ ਓਹੁ ਸੋਿਾ ਪਾਏ ॥ 

ਪਾਿ ਪਿਿੰਿਰ ਤਿਰਤਥਆ ਤਿਹ ਰਤਚ ਲੋਿਾਏ ॥੩॥ 

ਸਿੁ ਤਕਛ ੁਤੁਮਹਰ ੈਹਾਤਥ ਪਰਿ ਆਤਪ ਕਰ ੇਕਰਾਏ ॥ 

ਸਾਤਸ ਸਾਤਸ ਤਸਮਰਤ ਰਹਾ ਨਾਨਕ ਦਾਨ ੁਪਾਏ ॥੪॥੧॥੪੧॥ 
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ਿਲੇ ਅਮਰਦਾਸ ਗੁਣ ਤੇਰੇ ਤੇਰੀ ਉਪਮਾ ਤੋਤਹ ਿਤਨ ਆਵੈ ॥ 
 

ਸਵਈਏ ਮਹਲ ੇਤੀਿ ੇਕ ੇ੩, ਿਲਯ (1396-6) 

ਘਨਹਰ ਿੂਿੰਦ ਿਸੁਅ ਰੋਮਾਵਤਲ ਕੁਸਮ ਿਸਿੰਤ ਗਨਿੰਤ ਨ ਆਵ ੈ॥ 

ਰਤਵ ਸਤਸ ਤਕਰਤਣ ਉਦਰੁ ਸਾਗਰ ਕੋ ਗਿੰਗ ਤਰਿੰਗ ਅਿੰਤੁ ਕ ੋਪਾਵੈ ॥ 

ਰੁਦਰ ਤਧਆਨ ਤਗਆਨ ਸਤਤਗਰੁ ਕੇ ਕਤਿ ਿਨ ਿਲਯ ਉਨਹ ਿ ਗਾਵ ੈ॥ 

ਿਲੇ ਅਮਰਦਾਸ ਗੁਣ ਤੇਰ ੇਤੇਰੀ ਉਪਮਾ ਤੋਤਹ ਿਤਨ ਆਵ ੈ॥੧॥੨੨॥ 
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ਿਲੇ ਤਦਨਸ ਿਲੇ ਸਿੰਿਗੋ ॥ 
 

ਗਉਿੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (191-16) 

ਿਲੇ ਤਦਨਸ ਿਲੇ ਸਿੰਿੋਗ ॥ 

ਤਿਤੁ ਿੇਿੇ ਪਾਰਿਰਹਮ ਤਨਰਿੋਗ ॥੧॥ 

ਓਹ ਿੇਲਾ ਕਉ ਹਉ ਿਤਲ ਿਾਉ ॥ 

ਤਿਤੁ ਮੇਰਾ ਮਨੁ ਿਪ ੈਹਤਰ ਨਾਉ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਸਫਲ ਮੂਰਤੁ ਸਫਲ ਓਹ ਘਰੀ ॥ 

ਤਿਤੁ ਰਸਨਾ ਉਚਰ ੈਹਤਰ ਹਰੀ ॥੨॥ 

ਸਫਲੁ ਓਹੁ ਮਾਥਾ ਸਿੰਤ ਨਮਸਕਾਰਤਸ ॥ 

ਚਰਣ ਪੁਨੀਤ ਚਲਤਹ ਹਤਰ ਮਾਰਤਗ ॥੩॥ 

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਿਲਾ ਮੇਰਾ ਕਰਮ ॥ 

ਤਿਤੁ ਿੇਿੇ ਸਾਧੂ ਕੇ ਚਰਨ ॥੪॥੬੦॥੧੨੯॥ 
 
  



 1955 

ਿਲੇ ਤਨਿੰਦਉ ਿਲ ੇਤਨਿੰਦਉ ਿਲੇ ਤਨਿੰਦਉ ਲਗੋੁ ॥ 
 

ਿੈਰਉ ਨਾਮਦੇਵ ਿੀੳ ॥ (1164-1) 

ਮੈ ਿਉਰੀ ਮੇਰਾ ਰਾਮੁ ਿਤਾਰ ੁ॥ 

ਰਤਚ ਰਤਚ ਤਾ ਕਉ ਕਰਉ ਤਸਿੰਗਾਰੁ ॥੧॥ 

ਿਲੇ ਤਨਿੰਦਉ ਿਲ ੇਤਨਿੰਦਉ ਿਲੇ ਤਨਿੰਦਉ ਲਗੋੁ ॥ 

ਤਨੁ ਮਨੁ ਰਾਮ ਤਪਆਰ ੇਿੋਗ ੁ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਿਾਦੁ ਤਿਿਾਦੁ ਕਾਹੂ ਤਸਉ ਨ ਕੀਿ ੈ॥ 

ਰਸਨਾ ਰਾਮ ਰਸਾਇਨੁ ਪੀਿ ੈ॥੨॥ 

ਅਿ ਿੀਅ ਿਾਤਨ ਐਸੀ ਿਤਨ ਆਈ ॥ 

ਤਮਲਉ ਗੁਪਾਲ ਨੀਸਾਨੁ ਿਿਾਈ ॥੩॥ 

ਉਸਤਤਤ ਤਨਿੰਦਾ ਕਰ ੈਨਰ ੁਕੋਈ ॥ 

ਨਾਮੇ ਸਰੀਰਿੰਗੁ ਿੇਿਲ ਸੋਈ ॥੪॥੪॥ 
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ਿਲੋ ਸਮ ੋਤਸਮਰਨ ਕੀ ਿਰੀਆ ॥ 
 

ਗਉਿੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (189-19) 

ਕਰ ਕਤਰ ਿਹਲ ਰਸਨਾ ਗੁਣ ਗਾਵਉ ॥ 

ਚਰਨ ਿਾਕੁਰ ਕੈ ਮਾਰਤਗ ਧਾਵਉ ॥੧॥ 

ਿਲੋ ਸਮੋ ਤਸਮਰਨ ਕੀ ਿਰੀਆ ॥ 

ਤਸਮਰਤ ਨਾਮੁ ਿੈ ਪਾਤਰ ਉਤਰੀਆ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਨੇਤਰ ਸਿੰਤਨ ਕਾ ਦਰਸਨੁ ਪੇਖੁ ॥ 

ਪਰਿ ਅਤਵਨਾਸੀ ਮਨ ਮਤਹ ਲੇਖੁ ॥੨॥ 

ਸੁਤਣ ਕੀਰਤਨ ੁਸਾਧ ਪਤਹ ਿਾਇ ॥ 

ਿਨਮ ਮਰਣ ਕੀ ਤਰਾਸ ਤਮਿਾਇ ॥੩॥ 

ਚਰਣ ਕਮਲ ਿਾਕੁਰ ਉਤਰ ਧਾਤਰ ॥ 

ਦੁਲਿ ਦੇਹ ਨਾਨਕ ਤਨਸਤਾਤਰ ॥੪॥੫੧॥੧੨੦॥ 
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ਿਲੋ ਿਲ ੋਰੇ ਕੀਰਤਨੀਆ ॥ 
 

ਰਾਮਕਲੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (885-1) 

ਓਅਿੰਕਾਤਰ ਏਕ ਧਤੁਨ ਏਕੈ ਏਕੈ ਰਾਗੁ ਅਲਾਪੈ ॥ 

ਏਕਾ ਦੇਸੀ ਏਕੁ ਤਦਖਾਵ ੈਏਕੋ ਰਤਹਆ ਤਿਆਪੈ ॥ 

ਏਕਾ ਸੁਰਤਤ ਏਕਾ ਹੀ ਸਵੇਾ ਏਕੋ ਗੁਰ ਤੇ ਿਾਪੈ ॥੧॥ 

ਿਲੋ ਿਲ ੋਰੇ ਕੀਰਤਨੀਆ ॥ 

ਰਾਮ ਰਮਾ ਰਾਮਾ ਗੁਨ ਗਾਉ ॥ 

ਛੋਤਡ ਮਾਇਆ ਕੇ ਧਿੰਧ ਸੁਆਉ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਪਿੰਚ ਿਤਿਤਰ ਕਰ ੇਸਿੰਤੋਖਾ ਸਾਤ ਸੁਰਾ ਲ ੈਚਾਲ ੈ॥ 

ਿਾਿਾ ਮਾਣੁ ਤਾਣ ੁਤਤਿ ਤਾਨਾ ਪਾਉ ਨ ਿੀਗਾ ਘਾਲ ੈ॥ 

ਫੇਰੀ ਫੇਰੁ ਨ ਹੋਵ ੈਕਿ ਹੀ ਏਕੁ ਸਿਦੁ ਿਿੰਤਧ ਪਾਲੈ ॥੨॥ 

ਨਾਰਦੀ ਨਰਹਰ ਿਾਤਣ ਹਦੂਰੇ ॥ 

ਘੂਿੰਘਰ ਖਿਕੁ ਤਤਆਤਗ ਤਵਸੂਰ ੇ॥ 

ਸਹਿ ਅਨਿੰਦ ਤਦਖਾਵ ੈਿਾਵ ੈ॥ 

ਏਹੁ ਤਨਰਤਤਕਾਰੀ ਿਨਤਮ ਨ ਆਵੈ ॥੩॥ 

ਿੇ ਕੋ ਅਪਨ ੇਿਾਕੁਰ ਿਾਵੈ ॥ 

ਕੋਤਿ ਮਤਧ ਏਹੁ ਕੀਰਤਨੁ ਗਾਵ ੈ॥ 

ਸਾਧਸਿੰਗਤਤ ਕੀ ਿਾਵਉ ਿੇਕ ॥ 

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਤਤਸ ੁਕੀਰਤਨ ੁਏਕ ॥੪॥੮॥ 
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ਿਵ ਖਿੰਡਨ ਦੁਖ ਿਿੰਿਨ ਸਵਾਮੀ ਿਗਤਤ ਵਛਲ ਤਨਰਿੰਕਾਰੇ ॥ 
 

ਧਨਾਸਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ਘਰੁ ੧ ਚਉਪਦੇ     (670-11) 

ਿਵ ਖਿੰਡਨ ਦੁਖ ਿਿੰਿਨ ਸਵਾਮੀ ਿਗਤਤ ਵਛਲ ਤਨਰਿੰਕਾਰੇ ॥ 

ਕੋਤਿ ਪਰਾਧ ਤਮਿੇ ਤਖਨ ਿੀਤਤਰ ਿਾਂ ਗੁਰਮੁਤਖ ਨਾਮੁ ਸਮਾਰੇ ॥੧॥ 

ਮੇਰਾ ਮਨ ੁਲਾਗਾ ਹੈ ਰਾਮ ਤਪਆਰੇ ॥ 

ਦੀਨ ਦਇਆਤਲ ਕਰੀ ਪਰਤਿ ਤਕਰਪਾ ਵਤਸ ਕੀਨੇ ਪਿੰਚ ਦੂਤਾਰੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਤੇਰਾ ਥਾਨੁ ਸੁਹਾਵਾ ਰਪੂੁ ਸੁਹਾਵਾ ਤੇਰ ੇਿਗਤ ਸੋਹਤਹ ਦਰਿਾਰੇ ॥ 

ਸਰਿ ਿੀਆ ਕੇ ਦਾਤੇ ਸੁਆਮੀ ਕਤਰ ਤਕਰਪਾ ਲੇਹੁ ਉਿਾਰੇ ॥੨॥ 

ਤੇਰਾ ਵਰਨੁ ਨ ਿਾਪੈ ਰੂਪੁ ਨ ਲਖੀਐ ਤੇਰੀ ਕੁਦਰਤਤ ਕਉਨ ੁਿੀਚਾਰੇ ॥ 

ਿਤਲ ਥਤਲ ਮਹੀਅਤਲ ਰਤਵਆ ਸਰਿ ਿਾਈ ਅਗਮ ਰਪੂ ਤਗਰਧਾਰੇ ॥੩॥ 

ਕੀਰਤਤ ਕਰਤਹ ਸਗਲ ਿਨ ਤਰੇੀ ਤੂ ਅਤਿਨਾਸੀ ਪੁਰਖੁ ਮੁਰਾਰੇ ॥ 

ਤਿਉ ਿਾਵ ੈਤਤਉ ਰਾਖਹੁ ਸੁਆਮੀ ਿਨ ਨਾਨਕ ਸਰਤਨ ਦੁਆਰੇ ॥੪॥੧॥ 
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ਿਵਿਲੁ ਤਿਨ ੁਸਿਦੈ ਤਕਉ ਤਰੀਐ ॥ 
 

ਰਾਗੁ ਿੈਰਉ ਮਹਲਾ ੧ ਘਰੁ ੨ ॥   (1125-9) 

ਗੁਰ ਕੈ ਸਿਤਦ ਤਰੇ ਮੁਤਨ ਕੇਤੇ ਇਿੰਦਰਾਤਦਕ ਿਰਹਮਾਤਦ ਤਰ ੇ॥ 

ਸਨਕ ਸਨਿੰਦਨ ਤਪਸੀ ਿਨ ਕਤੇੇ ਗੁਰ ਪਰਸਾਦੀ ਪਾਤਰ ਪਰ ੇ॥੧॥ 

ਿਵਿਲੁ ਤਿਨ ੁਸਿਦ ੈਤਕਉ ਤਰੀਐ ॥ 

ਨਾਮ ਤਿਨਾ ਿਗੁ ਰੋਤਗ ਤਿਆਤਪਆ ਦੁਤਿਧਾ ਡਤੁਿ ਡੁਤਿ ਮਰੀਐ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਗੁਰੁ ਦਵੇਾ ਗੁਰੁ ਅਲਖ ਅਿੇਵਾ ਤਤਰਿਵਣ ਸੋਝੀ ਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ॥ 

ਆਪੇ ਦਾਤਤ ਕਰੀ ਗੁਤਰ ਦਾਤੈ ਪਾਇਆ ਅਲਖ ਅਿੇਵਾ ॥੨॥ 

ਮਨੁ ਰਾਿਾ ਮਨੁ ਮਨ ਤੇ ਮਾਤਨਆ ਮਨਸਾ ਮਨਤਹ ਸਮਾਈ ॥ 

ਮਨੁ ਿਗੋੀ ਮਨ ੁਤਿਨਤਸ ਤਿਓਗੀ ਮਨ ੁਸਮਝ ੈਗੁਣ ਗਾਈ ॥੩॥ 

ਗੁਰ ਤ ੇਮਨੁ ਮਾਤਰਆ ਸਿਦੁ ਵੀਚਾਤਰਆ ਤ ੇਤਵਰਲੇ ਸਿੰਸਾਰਾ ॥ 

ਨਾਨਕ ਸਾਤਹਿੁ ਿਤਰਪੁਤਰ ਲੀਣਾ ਸਾਚ ਸਿਤਦ ਤਨਸਤਾਰਾ ॥੪॥੧॥੨॥ 
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ਿਾਇ ਿਗਤਤ ਪਰਿ ਕੀਰਤਤਨ ਲਾਗ ੈ॥ 
 

ਗੋੋਂਡ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (869-1) 

ਸਿੰਤਨ ਕੈ ਿਤਲਹਾਰ ੈਿਾਉ ॥ 

ਸਿੰਤਨ ਕੈ ਸਿੰਤਗ ਰਾਮ ਗੁਨ ਗਾਉ ॥ 

ਸਿੰਤ ਪਰਸਾਤਦ ਤਕਲਤਵਖ ਸਤਿ ਗਏ ॥ 

ਸਿੰਤ ਸਰਤਣ ਵਡਿਾਗੀ ਪਏ ॥੧॥ 

ਰਾਮੁ ਿਪਤ ਕਛੁ ਤਿਘਨੁ ਨ ਤਵਆਪੈ ॥ 

ਗੁਰ ਪਰਸਾਤਦ ਅਪਨੁਾ ਪਰਿ ੁਿਾਪੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਪਾਰਿਰਹਮੁ ਿਿ ਹੋਇ ਦਇਆਲ ॥ 

ਸਾਧੂ ਿਨ ਕੀ ਕਰ ੈਰਵਾਲ ॥ 

ਕਾਮੁ ਿੋਧੁ ਇਸੁ ਤਨ ਤ ੇਿਾਇ ॥ 

ਰਾਮ ਰਤਨ ੁਵਸੈ ਮਤਨ ਆਇ ॥੨॥ 

ਸਫਲੁ ਿਨਮ ੁਤਾਂ ਕਾ ਪਰਵਾਣ ੁ॥ 

ਪਾਰਿਰਹਮੁ ਤਨਕਤਿ ਕਤਰ ਿਾਣੁ ॥ 

ਿਾਇ ਿਗਤਤ ਪਰਿ ਕੀਰਤਤਨ ਲਾਗੈ ॥ 

ਿਨਮ ਿਨਮ ਕਾ ਸੋਇਆ ਿਾਗੈ ॥੩॥ 

ਚਰਨ ਕਮਲ ਿਨ ਕਾ ਆਧਾਰੁ ॥ 

ਗੁਣ ਗੋਤਵਿੰਦ ਰਉੋਂ ਸਚੁ ਵਾਪਾਰ ੁ॥ 

ਦਾਸ ਿਨਾ ਕੀ ਮਨਸਾ ਪੂਤਰ ॥ 

ਨਾਨਕ ਸੁਖੁ ਪਾਵ ੈਿਨ ਧਤੂਰ ॥੪॥੨੦॥੨੨॥੬॥੨੮॥ 
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ਿਾਈ ਰੇ ਇਉ ਤਸਤਰ ਿਾਣਹੁ ਕਾਲ ੁ॥ 
 

ਤਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੧ ॥ (55-7) 

ਮਛੁਲੀ ਿਾਲੁ ਨ ਿਾਤਣਆ ਸਰ ੁਖਾਰਾ ਅਸਗਾਹ ੁ॥ 

ਅਤਤ ਤਸਆਣੀ ਸੋਹਣੀ ਤਕਉ ਕੀਤੋ ਵਸੇਾਹੁ ॥ 

ਕੀਤੇ ਕਾਰਤਣ ਪਾਕਿੀ ਕਾਲ ੁਨ ਿਲੈ ਤਸਰਾਹੁ ॥੧॥ 

ਿਾਈ ਰੇ ਇਉ ਤਸਤਰ ਿਾਣਹੁ ਕਾਲੁ ॥ 

ਤਿਉ ਮਛੀ ਤਤਉ ਮਾਣਸਾ ਪਵ ੈਅਤਚਿੰਤਾ ਿਾਲ ੁ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਸਿੁ ਿਗੁ ਿਾਧ ੋਕਾਲ ਕੋ ਤਿਨੁ ਗੁਰ ਕਾਲ ੁਅਫਾਰੁ ॥ 

ਸਤਚ ਰਤੇ ਸ ੇਉਿਰੇ ਦਤੁਿਧਾ ਛੋਤਡ ਤਵਕਾਰ ॥ 

ਹਉ ਤਤਨ ਕੈ ਿਤਲਹਾਰਣੈ ਦਤਰ ਸਚੈ ਸਤਚਆਰ ॥੨॥ 

ਸੀਚਾਨ ੇਤਿਉ ਪਿੰਖੀਆ ਿਾਲੀ ਿਤਧਕ ਹਾਤਥ ॥ 

ਗੁਤਰ ਰਾਖ ੇਸੇ ਉਿਰੇ ਹੋਤਰ ਫਾਥੇ ਚੋਗੈ ਸਾਤਥ ॥ 

ਤਿਨੁ ਨਾਵ ੈਚੁਤਣ ਸੁਿੀਅਤਹ ਕਇੋ ਨ ਸਿੰਗੀ ਸਾਤਥ ॥੩॥ 

ਸਚੋ ਸਚਾ ਆਖੀਐ ਸਚੇ ਸਚਾ ਥਾਨੁ ॥ 

ਤਿਨੀ ਸਚਾ ਮਿੰਤਨਆ ਤਤਨ ਮਤਨ ਸਚੁ ਤਧਆਨ ੁ॥ 

ਮਤਨ ਮੁਤਖ ਸੂਚ ੇਿਾਣੀਅਤਹ ਗਰੁਮੁਤਖ ਤਿਨਾ ਤਗਆਨ ੁ॥੪॥ 

ਸਤਤਗੁਰ ਅਗੈ ਅਰਦਾਤਸ ਕਤਰ ਸਾਿਨੁ ਦੇਇ ਤਮਲਾਇ ॥ 

ਸਾਿਤਨ ਤਮਤਲਐ ਸੁਖੁ ਪਾਇਆ ਿਮਦੂਤ ਮੁਏ ਤਿਖੁ ਖਾਇ ॥ 

ਨਾਵ ੈਅਿੰਦਤਰ ਹਉ ਵਸਾਂ ਨਾਉ ਵਸੈ ਮਤਨ ਆਇ ॥੫॥ 

ਿਾਝੁ ਗੁਰੂ ਗੁਿਾਰੁ ਹੈ ਤਿਨੁ ਸਿਦ ੈਿੂਝ ਨ ਪਾਇ ॥ 

ਗੁਰਮਤੀ ਪਰਗਾਸੁ ਹੋਇ ਸਤਚ ਰਹੈ ਤਲਵ ਲਾਇ ॥ 

ਤਤਥੈ ਕਾਲੁ ਨ ਸਿੰਚਰ ੈਿੋਤੀ ਿੋਤਤ ਸਮਾਇ ॥੬॥ 

ਤੂਿੰਹੈ ਸਾਿਨੁ ਤੂਿੰ ਸੁਿਾਣ ੁਤੂਿੰ ਆਪੇ ਮੇਲਣਹਾਰੁ ॥ 

ਗੁਰ ਸਿਦੀ ਸਾਲਾਹੀਐ ਅਿੰਤੁ ਨ ਪਾਰਾਵਾਰੁ ॥ 

ਤਤਥੈ ਕਾਲੁ ਨ ਅਪਿੈ ਤਿਥੈ ਗਰੁ ਕਾ ਸਿਦੁ ਅਪਾਰੁ ॥੭॥ 

ਹੁਕਮੀ ਸਿੇ ਊਪਿਤਹ ਹੁਕਮੀ ਕਾਰ ਕਮਾਤਹ ॥ 

ਹੁਕਮੀ ਕਾਲੈ ਵਤਸ ਹੈ ਹੁਕਮੀ ਸਾਤਚ ਸਮਾਤਹ ॥ 

ਨਾਨਕ ਿੋ ਤਤਸੁ ਿਾਵੈ ਸੋ ਥੀਐ ਇਨਾ ਿਿੰਤਾ ਵਤਸ ਤਕਛ ੁਨਾਤਹ ॥੮॥੪॥ 
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ਿਾਈ ਰੇ ਹਤਰ ਹੀਰਾ ਗੁਰ ਮਾਤਹ ॥ 
 

ਤਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੧ ॥ (22-3) 

ਹਤਰ ਹਤਰ ਿਪਹੁ ਤਪਆਤਰਆ ਗੁਰਮਤਤ ਲ ੇਹਤਰ ਿੋਤਲ ॥ 

ਮਨੁ ਸਚ ਕਸਵਿੀ ਲਾਈਐ ਤਲੁੀਐ ਪੂਰ ੈਤੋਤਲ ॥ 

ਕੀਮਤਤ ਤਕਨ ੈਨ ਪਾਈਐ ਤਰਦ ਮਾਣਕ ਮੋਤਲ ਅਮੋਤਲ ॥੧॥ 

ਿਾਈ ਰੇ ਹਤਰ ਹੀਰਾ ਗੁਰ ਮਾਤਹ ॥ 

ਸਤਸਿੰਗਤਤ ਸਤਗੁਰੁ ਪਾਈਐ ਅਤਹਤਨਤਸ ਸਿਤਦ ਸਲਾਤਹ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਸਚੁ ਵਖਰੁ ਧਨ ੁਰਾਤਸ ਲੈ ਪਾਈਐ ਗੁਰ ਪਰਗਾਤਸ ॥ 

ਤਿਉ ਅਗਤਨ ਮਰੈ ਿਤਲ ਪਾਇਐ ਤਤਉ ਤਤਰਸਨਾ ਦਾਸਤਨ ਦਾਤਸ ॥ 

ਿਮ ਿਿੰਦਾਰੁ ਨ ਲਗਈ ਇਉ ਿਉਿਲੁ ਤਰ ੈਤਰਾਤਸ ॥੨॥ 

ਗੁਰਮੁਤਖ ਕੂਿੁ ਨ ਿਾਵਈ ਸਤਚ ਰਤੇ ਸਚ ਿਾਇ ॥ 

ਸਾਕਤ ਸਚੁ ਨ ਿਾਵਈ ਕੂਿੈ ਕਿੂੀ ਪਾਂਇ ॥ 

ਸਤਚ ਰਤੇ ਗੁਤਰ ਮੇਤਲਐ ਸਚੇ ਸਤਚ ਸਮਾਇ ॥੩॥ 

ਮਨ ਮਤਹ ਮਾਣਕੁ ਲਾਲ ੁਨਾਮੁ ਰਤਨੁ ਪਦਾਰਥੁ ਹੀਰੁ ॥ 

ਸਚੁ ਵਖਰੁ ਧਨ ੁਨਾਮੁ ਹੈ ਘਤਿ ਘਤਿ ਗਤਹਰ ਗਿੰਿੀਰੁ ॥ 

ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਤਖ ਪਾਈਐ ਦਇਆ ਕਰੇ ਹਤਰ ਹੀਰ ੁ॥੪॥੨੧॥ 
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ਿਾਈ ਰੇ ਤਨ ੁਧਨ ੁਸਾਤਥ ਨ ਹੋਇ ॥ 
 

ਤਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੧ ॥ (62-16) 

ਤਚਤੇ ਤਦਸਤਹ ਧਉਲਹਰ ਿਗੇ ਿਿੰਕ ਦੁਆਰ ॥ 

ਕਤਰ ਮਨ ਖੁਸੀ ਉਸਾਤਰਆ ਦਿੂ ੈਹੇਤਤ ਤਪਆਤਰ ॥ 

ਅਿੰਦਰੁ ਖਾਲੀ ਪਰੇਮ ਤਿਨੁ ਢਤਹ ਢੇਰੀ ਤਨ ੁਛਾਰ ੁ॥੧॥ 

ਿਾਈ ਰੇ ਤਨੁ ਧਨੁ ਸਾਤਥ ਨ ਹਇੋ ॥ 

ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਧਨੁ ਤਨਰਮਲ ੋਗੁਰ ੁਦਾਤਤ ਕਰੇ ਪਰਿੁ ਸੋਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਧਨੁ ਤਨਰਮਲ ੋਿੇ ਦਵੇੈ ਦੇਵਣਹਾਰ ੁ॥ 

ਆਗੈ ਪਛੂ ਨ ਹੋਵਈ ਤਿਸ ੁਿਲੇੀ ਗੁਰ ੁਕਰਤਾਰੁ ॥ 

ਆਤਪ ਛਡਾਏ ਛੁਿੀਐ ਆਪੇ ਿਖਸਣਹਾਰੁ ॥੨॥ 

ਮਨਮੁਖੁ ਿਾਣ ੈਆਪਣ ੇਧੀਆ ਪੂਤ ਸਿੰਿੋਗ ੁ॥ 

ਨਾਰੀ ਦਤੇਖ ਤਵਗਾਸੀਅਤਹ ਨਾਲੇ ਹਰਖੁ ਸ ੁਸੋਗੁ ॥ 

ਗੁਰਮੁਤਖ ਸਿਤਦ ਰਿੰਗਾਵਲੇ ਅਤਹਤਨਤਸ ਹਤਰ ਰਸੁ ਿੋਗੁ ॥੩॥ 

ਤਚਤੁ ਚਲੈ ਤਵਤੁ ਿਾਵਣੋ ਸਾਕਤ ਡੋਤਲ ਡਲੋਾਇ ॥ 

ਿਾਹਤਰ ਢੂਿੰਤਢ ਤਵਗੁਚੀਐ ਘਰ ਮਤਹ ਵਸਤ ੁਸੁਥਾਇ ॥ 

ਮਨਮੁਤਖ ਹਉਮੈ ਕਤਰ ਮੁਸੀ ਗੁਰਮੁਤਖ ਪਲ ੈਪਾਇ ॥੪॥ 

ਸਾਕਤ ਤਨਰਗੁਤਣਆਤਰਆ ਆਪਣਾ ਮੂਲੁ ਪਛਾਣ ੁ॥ 

ਰਕਤੁ ਤਿਿੰਦੁ ਕਾ ਇਹੁ ਤਨੋ ਅਗਨੀ ਪਾਤਸ ਤਪਰਾਣ ੁ॥ 

ਪਵਣ ੈਕੈ ਵਤਸ ਦੇਹੁਰੀ ਮਸਤਤਕ ਸਚੁ ਨੀਸਾਣੁ ॥੫॥ 

ਿਹੁਤਾ ਿੀਵਣੁ ਮਿੰਗੀਐ ਮੁਆ ਨ ਲੋਿੈ ਕੋਇ ॥ 

ਸੁਖ ਿੀਵਣੁ ਤਤਸੁ ਆਖੀਐ ਤਿਸੁ ਗੁਰਮੁਤਖ ਵਤਸਆ ਸੋਇ ॥ 

ਨਾਮ ਤਵਹੂਣੇ ਤਕਆ ਗਣੀ ਤਿਸ ੁਹਤਰ ਗੁਰ ਦਰਸੁ ਨ ਹੋਇ ॥੬॥ 

ਤਿਉ ਸਪੁਨ ੈਤਨਤਸ ਿੁਲੀਐ ਿਿ ਲਤਗ ਤਨਦਰਾ ਹੋਇ ॥ 

ਇਉ ਸਰਪਤਨ ਕੈ ਵਤਸ ਿੀਅਿਾ ਅਿੰਤਤਰ ਹਉਮੈ ਦਇੋ ॥ 

ਗੁਰਮਤਤ ਹਇੋ ਵੀਚਾਰੀਐ ਸਪੁਨਾ ਇਹ ੁਿਗੁ ਲੋਇ ॥੭॥ 

ਅਗਤਨ ਮਰੈ ਿਲ ੁਪਾਈਐ ਤਿਉ ਿਾਤਰਕ ਦੂਧੈ ਮਾਇ ॥ 

ਤਿਨੁ ਿਲ ਕਮਲ ਸੁ ਨਾ ਥੀਐ ਤਿਨੁ ਿਲ ਮੀਨ ੁਮਰਾਇ ॥ 

ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਤਖ ਹਤਰ ਰਤਸ ਤਮਲੈ ਿੀਵਾ ਹਤਰ ਗੁਣ ਗਾਇ ॥੮॥੧੫॥ 
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ਿਾਈ ਰੇ ਤਮਤਲ ਸਿਣ ਹਤਰ ਗੁਣ ਸਾਤਰ ॥ 
 

ਤਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੪ ॥ (41-9) 

ਰਸੁ ਅਿੰਤਮਰਤ ੁਨਾਮੁ ਰਸੁ ਅਤਤ ਿਲਾ ਤਕਤੁ ਤਿਤਧ ਤਮਲੈ ਰਸੁ ਖਾਇ ॥ 

ਿਾਇ ਪੁਛਹ ੁਸੋਹਾਗਣੀ ਤੁਸਾ ਤਕਉ ਕਤਰ ਤਮਤਲਆ ਪਰਿੁ ਆਇ ॥ 

ਓਇ ਵੇਪਰਵਾਹ ਨ ਿੋਲਨੀ ਹਉ ਮਤਲ ਮਤਲ ਧੋਵਾ ਤਤਨ ਪਾਇ ॥੧॥ 

ਿਾਈ ਰੇ ਤਮਤਲ ਸਿਣ ਹਤਰ ਗੁਣ ਸਾਤਰ ॥ 

ਸਿਣੁ ਸਤਤਗੁਰੁ ਪੁਰਖੁ ਹੈ ਦੁਖੁ ਕਢ ੈਹਉਮੈ ਮਾਤਰ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਗੁਰਮੁਖੀਆ ਸੋਹਾਗਣੀ ਤਤਨ ਦਇਆ ਪਈ ਮਤਨ ਆਇ ॥ 

ਸਤਤਗੁਰ ਵਚਨੁ ਰਤਿੰਨੁ ਹੈ ਿ ੋਮਿੰਨੇ ਸੁ ਹਤਰ ਰਸੁ ਖਾਇ ॥ 

ਸੇ ਵਡਿਾਗੀ ਵਡ ਿਾਣੀਅਤਹ ਤਿਨ ਹਤਰ ਰਸੁ ਖਾਧਾ ਗੁਰ ਿਾਇ ॥੨॥ 

ਇਹੁ ਹਤਰ ਰਸੁ ਵਤਣ ਤਤਤਣ ਸਿਤੁ ਹੈ ਿਾਗਹੀਣ ਨਹੀ ਖਾਇ ॥ 

ਤਿਨੁ ਸਤਤਗੁਰ ਪਲ ੈਨਾ ਪਵੈ ਮਨਮੁਖ ਰਹੇ ਤਿਲਲਾਇ ॥ 

ਓਇ ਸਤਤਗੁਰ ਆਗੈ ਨਾ ਤਨਵਤਹ ਓਨਾ ਅਿੰਤਤਰ ਿੋਧ ੁਿਲਾਇ ॥੩॥ 

ਹਤਰ ਹਤਰ ਹਤਰ ਰਸੁ ਆਤਪ ਹੈ ਆਪੇ ਹਤਰ ਰਸੁ ਹਇੋ ॥ 

ਆਤਪ ਦਇਆ ਕਤਰ ਦਵੇਸੀ ਗੁਰਮੁਤਖ ਅਿੰਤਮਰਤੁ ਚੋਇ ॥ 

ਸਿੁ ਤਨ ੁਮਨ ੁਹਤਰਆ ਹੋਇਆ ਨਾਨਕ ਹਤਰ ਵਤਸਆ ਮਤਨ ਸੋਇ ॥੪॥੫॥੬੯॥ 
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ਿਾਈ ਰੇ ਮੀਤ ੁਕਰਹ ੁਪਰਿ ੁਸੋਇ ॥ 
 

ਤਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (46-17) 

ਪਰੀਤਤ ਲਗੀ ਤਤਸੁ ਸਚ ਤਸਉ ਮਰ ੈਨ ਆਵੈ ਿਾਇ ॥ 

ਨਾ ਵੇਛੋਤਿਆ ਤਵਛੁਿ ੈਸਿ ਮਤਹ ਰਤਹਆ ਸਮਾਇ ॥ 

ਦੀਨ ਦਰਦ ਦੁਖ ਿਿੰਿਨਾ ਸਵੇਕ ਕੈ ਸਤ ਿਾਇ ॥ 

ਅਚਰਿ ਰੂਪੁ ਤਨਰਿੰਿਨੋ ਗੁਤਰ ਮੇਲਾਇਆ ਮਾਇ ॥੧॥ 

ਿਾਈ ਰੇ ਮੀਤੁ ਕਰਹੁ ਪਰਿੁ ਸੋਇ ॥ 

ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਪਰੀਤਤ ਤਧਰਗੁ ਸੁਖੀ ਨ ਦੀਸ ੈਕੋਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਦਾਨਾ ਦਾਤਾ ਸੀਲਵਿੰਤੁ ਤਨਰਮਲੁ ਰੂਪ ੁਅਪਾਰੁ ॥ 

ਸਖਾ ਸਹਾਈ ਅਤਤ ਵਡਾ ਊਚਾ ਵਡਾ ਅਪਾਰ ੁ॥ 

ਿਾਲਕੁ ਤਿਰਤਧ ਨ ਿਾਣੀਐ ਤਨਹਚਲੁ ਤਤਸੁ ਦਰਵਾਰੁ ॥ 

ਿੋ ਮਿੰਗੀਐ ਸੋਈ ਪਾਈਐ ਤਨਧਾਰਾ ਆਧਾਰੁ ॥੨॥ 

ਤਿਸੁ ਪੇਖਤ ਤਕਲਤਵਖ ਤਹਰਤਹ ਮਤਨ ਤਤਨ ਹੋਵ ੈਸਾਂਤਤ ॥ 

ਇਕ ਮਤਨ ਏਕੁ ਤਧਆਈਐ ਮਨ ਕੀ ਲਾਤਹ ਿਰਾਂਤਤ ॥ 

ਗੁਣ ਤਨਧਾਨ ੁਨਵਤਨ ੁਸਦਾ ਪਰੂਨ ਿਾ ਕੀ ਦਾਤਤ ॥ 

ਸਦਾ ਸਦਾ ਆਰਾਧੀਐ ਤਦਨੁ ਤਵਸਰਹੁ ਨਹੀ ਰਾਤਤ ॥੩॥ 

ਤਿਨ ਕਉ ਪੂਰਤਿ ਤਲਤਖਆ ਤਤਨ ਕਾ ਸਖਾ ਗੋਤਵਿੰਦੁ ॥ 

ਤਨੁ ਮਨੁ ਧਨੁ ਅਰਪੀ ਸਿੋ ਸਗਲ ਵਾਰੀਐ ਇਹ ਤਿਿੰਦੁ ॥ 

ਦੇਖ ੈਸੁਣ ੈਹਦੂਤਰ ਸਦ ਘਤਿ ਘਤਿ ਿਰਹਮੁ ਰਤਵਿੰਦੁ ॥ 

ਅਤਕਰਤਘਣਾ ਨੋ ਪਾਲਦਾ ਪਰਿ ਨਾਨਕ ਸਦ ਿਖਤਸਿੰਦੁ ॥੪॥੧੩॥੮੩॥ 
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ਿਾਈ ਰੇ ਰਾਮੁ ਕਹਹੁ ਤਚਤ ੁਲਾਇ ॥ 
 

ਤਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੧ ॥ (22-18) 

ਵਣਿੁ ਕਰਹੁ ਵਣਿਾਤਰਹੋ ਵਖਰੁ ਲੇਹੁ ਸਮਾਤਲ ॥ 

ਤੈਸੀ ਵਸਤੁ ਤਵਸਾਹੀਐ ਿਸੈੀ ਤਨਿਹੈ ਨਾਤਲ ॥ 

ਅਗੈ ਸਾਹ ੁਸੁਿਾਣੁ ਹੈ ਲੈਸੀ ਵਸਤੁ ਸਮਾਤਲ ॥੧॥ 

ਿਾਈ ਰੇ ਰਾਮੁ ਕਹਹੁ ਤਚਤੁ ਲਾਇ ॥ 

ਹਤਰ ਿਸੁ ਵਖਰੁ ਲੈ ਚਲਹੁ ਸਹ ੁਦੇਖ ੈਪਤੀਆਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਤਿਨਾ ਰਾਤਸ ਨ ਸਚੁ ਹੈ ਤਕਉ ਤਤਨਾ ਸੁਖੁ ਹੋਇ ॥ 

ਖੋਿ ੈਵਣਤਿ ਵਣਿੰਤਿਐ ਮਨੁ ਤਨੁ ਖੋਿਾ ਹੋਇ ॥ 

ਫਾਹੀ ਫਾਥੇ ਤਮਰਗ ਤਿਉ ਦੂਖੁ ਘਣੋ ਤਨਤ ਰੋਇ ॥੨॥ 

ਖੋਿੇ ਪੋਤੈ ਨਾ ਪਵਤਹ ਤਤਨ ਹਤਰ ਗੁਰ ਦਰਸੁ ਨ ਹੋਇ ॥ 

ਖੋਿੇ ਿਾਤਤ ਨ ਪਤਤ ਹੈ ਖੋਤਿ ਨ ਸੀਝਤਸ ਕੋਇ ॥ 

ਖੋਿੇ ਖੋਿੁ ਕਮਾਵਣਾ ਆਇ ਗਇਆ ਪਤਤ ਖੋਇ ॥੩॥ 

ਨਾਨਕ ਮਨ ੁਸਮਝਾਈਐ ਗੁਰ ਕੈ ਸਿਤਦ ਸਾਲਾਹ ॥ 

ਰਾਮ ਨਾਮ ਰਿੰਤਗ ਰਤਤਆ ਿਾਰੁ ਨ ਿਰਮੁ ਤਤਨਾਹ ॥ 

ਹਤਰ ਿਤਪ ਲਾਹਾ ਅਗਲਾ ਤਨਰਿਉ ਹਤਰ ਮਨ ਮਾਹ ॥੪॥੨੩॥ 
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ਿਾਗ ਸੁਲਖਣਾ ਹਤਰ ਕਿੰਤੁ ਹਮਾਰਾ ਰਾਮ ॥ 
 

ਤਿਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (846-7) 

ਿਾਗ ਸੁਲਖਣਾ ਹਤਰ ਕਿੰਤ ੁਹਮਾਰਾ ਰਾਮ ॥ 

ਅਨਹਦ ਿਾਤਿਤਰਾ ਤਤਸੁ ਧੁਤਨ ਦਰਿਾਰਾ ਰਾਮ ॥ 

ਆਨਿੰਦ ਅਨਤਦਨ ੁਵਿਤਹ ਵਾਿ ੇਤਦਨਸੁ ਰਤੈਣ ਉਮਾਹਾ ॥ 

ਤਹ ਰੋਗ ਸੋਗ ਨ ਦੂਖੁ ਤਿਆਪ ੈਿਨਮ ਮਰਣ ੁਨ ਤਾਹਾ ॥ 

ਤਰਤਧ ਤਸਤਧ ਸੁਧਾ ਰਸੁ ਅਿੰਤਮਰਤ ੁਿਗਤਤ ਿਰ ੇਿਿੰਡਾਰਾ ॥ 

ਤਿਨਵਿੰਤਤ ਨਾਨਕ ਿਤਲਹਾਤਰ ਵਿੰਞਾ ਪਾਰਿਰਹਮ ਪਰਾਨ ਅਧਾਰਾ ॥੧॥ 

ਸੁਤਣ ਸਖੀਅ ਸਹੇਲਿੀਹੋ ਤਮਤਲ ਮਿੰਗਲੁ ਗਾਵਹ ਰਾਮ ॥ 

ਮਤਨ ਤਤਨ ਪਰੇਮੁ ਕਰੇ ਤਤਸੁ ਪਰਿ ਕਉ ਰਾਵਹ ਰਾਮ ॥ 

ਕਤਰ ਪਰੇਮੁ ਰਾਵਹ ਤਤਸੈ ਿਾਵਹ ਇਕ ਤਨਮਖ ਪਲਕ ਨ ਤਤਆਗੀਐ ॥ 

ਗਤਹ ਕਿੰਤਿ ਲਾਈਐ ਨਹ ਲਿਾਈਐ ਚਰਨ ਰਿ ਮਨੁ ਪਾਗੀਐ ॥ 

ਿਗਤਤ ਿਗਉਰੀ ਪਾਇ ਮੋਹਹ ਅਨਤ ਕਤਹੂ ਨ ਧਾਵਹ ॥ 

ਤਿਨਵਿੰਤਤ ਨਾਨਕ ਤਮਤਲ ਸਿੰਤਗ ਸਾਿਨ ਅਮਰ ਪਦਵੀ ਪਾਵਹ ॥੨॥ 

ਤਿਸਮਨ ਤਿਸਮ ਿਈ ਪੇਤਖ ਗੁਣ ਅਤਿਨਾਸੀ ਰਾਮ ॥ 

ਕਰੁ ਗਤਹ ਿੁਿਾ ਗਹੀ ਕਤਿ ਿਮ ਕੀ ਫਾਸੀ ਰਾਮ ॥ 

ਗਤਹ ਿੁਿਾ ਲੀਨਹੀ ਦਾਤਸ ਕੀਨਹੀ ਅਿੰਕੁਤਰ ਉਦੋਤੁ ਿਣਾਇਆ ॥ 

ਮਲਨ ਮੋਹ ਤਿਕਾਰ ਨਾਿੇ ਤਦਵਸ ਤਨਰਮਲ ਆਇਆ ॥ 

ਤਦਰਸਤਿ ਧਾਰੀ ਮਤਨ ਤਪਆਰੀ ਮਹਾ ਦੁਰਮਤਤ ਨਾਸੀ ॥ 

ਤਿਨਵਿੰਤਤ ਨਾਨਕ ਿਈ ਤਨਰਮਲ ਪਰਿ ਤਮਲੇ ਅਤਿਨਾਸੀ ॥੩॥ 

ਸੂਰਿ ਤਕਰਤਣ ਤਮਲ ੇਿਲ ਕਾ ਿਲੁ ਹੂਆ ਰਾਮ ॥ 

ਿੋਤੀ ਿੋਤਤ ਰਲੀ ਸਿੰਪੂਰਨ ੁਥੀਆ ਰਾਮ ॥ 

ਿਰਹਮੁ ਦੀਸੈ ਿਰਹਮੁ ਸੁਣੀਐ ਏਕੁ ਏਕੁ ਵਖਾਣੀਐ ॥ 

ਆਤਮ ਪਸਾਰਾ ਕਰਣਹਾਰਾ ਪਰਿ ਤਿਨਾ ਨਹੀ ਿਾਣੀਐ ॥ 

ਆਤਪ ਕਰਤਾ ਆਤਪ ਿੁਗਤਾ ਆਤਪ ਕਾਰਣ ੁਕੀਆ ॥ 

ਤਿਨਵਿੰਤਤ ਨਾਨਕ ਸੇਈ ਿਾਣਤਹ ਤਿਨਹੀ ਹਤਰ ਰਸੁ ਪੀਆ ॥੪॥੨॥ 
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ਿਾਗਿਿ ੇਹਤਰ ਸਿੰਤ ਤੁਮਹਾਰੇ ਤਿਨਹ ਘਤਰ ਧਨੁ ਹਤਰ ਨਾਮਾ ॥ 
 

ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (748-19) 

ਿਾਗਿਿੇ ਹਤਰ ਸਿੰਤ ਤੁਮਹਾਰ ੇਤਿਨਹ ਘਤਰ ਧਨੁ ਹਤਰ ਨਾਮਾ ॥ 

ਪਰਵਾਣੁ ਗਣੀ ਸੇਈ ਇਹ ਆਏ ਸਫਲ ਤਤਨਾ ਕ ੇਕਾਮਾ ॥੧॥ 

ਮੇਰੇ ਰਾਮ ਹਤਰ ਿਨ ਕੈ ਹਉ ਿਤਲ ਿਾਈ ॥ 

ਕੇਸਾ ਕਾ ਕਤਰ ਚਵਰ ੁਢੁਲਾਵਾ ਚਰਣ ਧੂਤਿ ਮੁਤਖ ਲਾਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਿਨਮ ਮਰਣ ਦੁਹਹੂ ਮਤਹ ਨਾਹੀ ਿਨ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਆਏ ॥ 

ਿੀਅ ਦਾਨੁ ਦੇ ਿਗਤੀ ਲਾਇਤਨ ਹਤਰ ਤਸਉ ਲੈਤਨ ਤਮਲਾਏ ॥੨॥ 

ਸਚਾ ਅਮਰੁ ਸਚੀ ਪਾਤਤਸਾਹੀ ਸਚੇ ਸੇਤੀ ਰਾਤੇ ॥ 

ਸਚਾ ਸੁਖੁ ਸਚੀ ਵਤਡਆਈ ਤਿਸ ਕੇ ਸ ੇਤਤਤਨ ਿਾਤ ੇ॥੩॥ 

ਪਖਾ ਫੇਰੀ ਪਾਣੀ ਢਵੋਾ ਹਤਰ ਿਨ ਕੈ ਪੀਸਣੁ ਪੀਤਸ ਕਮਾਵਾ ॥ 

ਨਾਨਕ ਕੀ ਪਰਿ ਪਾਤਸ ਿਨੇਿੰਤੀ ਤੇਰੇ ਿਨ ਦੇਖਣੁ ਪਾਵਾ ॥੪॥੭॥੫੪॥ 
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ਿਾਵਨੁ ਤਤਆਤਗਓ ਰੀ ਤਤਆਤਗਓ ॥ 
 

ਗਉਿੀ ਮਾਲਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (214-18) 

ਿਾਵਨੁ ਤਤਆਤਗਓ ਰੀ ਤਤਆਤਗਓ ॥ 

ਤਤਆਤਗਓ ਮੈ ਗੁਰ ਤਮਤਲ ਤਤਆਤਗਓ ॥ 

ਸਰਿ ਸੁਖ ਆਨਿੰਦ ਮਿੰਗਲ ਰਸ ਮਾਤਨ ਗੋਤਿਿੰਦ ੈਆਤਗਓ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਮਾਨ ੁਅਤਿਮਾਨੁ ਦੋਊ ਸਮਾਨੇ ਮਸਤਕੁ ਡਾਤਰ ਗੁਰ ਪਾਤਗਓ ॥ 

ਸਿੰਪਤ ਹਰਖੁ ਨ ਆਪਤ ਦੂਖਾ ਰਿੰਗੁ ਿਾਕੁਰੈ ਲਾਤਗਓ ॥੧॥ 

ਿਾਸ ਿਾਸਰੀ ਏਕੈ ਸੁਆਮੀ ਉਤਦਆਨ ਤਦਰਸਿਾਤਗਓ ॥ 

ਤਨਰਿਉ ਿਏ ਸਿੰਤ ਿਰਮੁ ਡਾਤਰਓ ਪੂਰਨ ਸਰਿਾਤਗਓ ॥੨॥ 

ਿੋ ਤਕਛ ੁਕਰਤ ੈਕਾਰਣੁ ਕੀਨੋ ਮਤਨ ਿੁਰੋ ਨ ਲਾਤਗਓ ॥ 

ਸਾਧਸਿੰਗਤਤ ਪਰਸਾਤਦ ਸਿੰਤਨ ਕੈ ਸੋਇਓ ਮਨੁ ਿਾਤਗਓ ॥੩॥ 

ਿਨ ਨਾਨਕ ਓਤਿ ਤੁਹਾਰੀ ਪਤਰਓ ਆਇਓ ਸਰਣਾਤਗਓ ॥ 

ਨਾਮ ਰਿੰਗ ਸਹਿ ਰਸ ਮਾਣੇ ਤਫਤਰ ਦੂਖੁ ਨ ਲਾਤਗਓ ॥੪॥੨॥੧੬੦॥ 
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ਿਾਂਡਾ ਧੋਇ ਿਤੈਸ ਧੂਪੁ ਦੇਵਹੁ ਤਉ ਦੂਧ ੈਕਉ ਿਾਵਹੁ ॥ 
 

ਰਾਗੁ ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੧ ਚਉਪਦੇ ਘਰੁ ੧    (728-3) 

ਿਾਂਡਾ ਧੋਇ ਿੈਤਸ ਧੂਪੁ ਦੇਵਹੁ ਤਉ ਦੂਧੈ ਕਉ ਿਾਵਹੁ ॥ 

ਦੂਧੁ ਕਰਮ ਫੁਤਨ ਸੁਰਤਤ ਸਮਾਇਣੁ ਹੋਇ ਤਨਰਾਸ ਿਮਾਵਹੁ ॥੧॥ 

ਿਪਹੁ ਤ ਏਕੋ ਨਾਮਾ ॥ 

ਅਵਤਰ ਤਨਰਾਫਲ ਕਾਮਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਇਹੁ ਮਨ ੁਈਿੀ ਹਾਤਥ ਕਰਹੁ ਫੁਤਨ ਨੇਤਰਉ ਨੀਦ ਨ ਆਵ ੈ॥ 

ਰਸਨਾ ਨਾਮੁ ਿਪਹੁ ਤਿ ਮਥੀਐ ਇਨ ਤਿਤਧ ਅਿੰਤਮਰਤੁ ਪਾਵਹੁ ॥੨॥ 

ਮਨੁ ਸਿੰਪਿੁ ਤਿਤ ੁਸਤ ਸਤਰ ਨਾਵਣੁ ਿਾਵਨ ਪਾਤੀ ਤਤਰਪਤਤ ਕਰ ੇ॥ 

ਪੂਿਾ ਪਰਾਣ ਸੇਵਕ ੁਿੇ ਸੇਵੇ ਇਨਹ ਤਿਤਧ ਸਾਤਹਿੁ ਰਵਤ ੁਰਹੈ ॥੩॥ 

ਕਹਦੇ ਕਹਤਹ ਕਹੇ ਕਤਹ ਿਾਵਤਹ ਤੁਮ ਸਤਰ ਅਵਰ ੁਨ ਕੋਈ ॥ 

ਿਗਤਤ ਹੀਣੁ ਨਾਨਕੁ ਿਨੁ ਿਿੰਪੈ ਹਉ ਸਾਲਾਹੀ ਸਚਾ ਸੋਈ ॥੪॥੧॥ 
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ਤਿਿੰਨੀ ਰੈਨਿੀਐ ਚਾਮਕਤਨ ਤਾਰੇ ॥ 
 

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ਛਿੰਤ (459-6) 

ਤਿਿੰਨੀ ਰਨੈਿੀਐ ਚਾਮਕਤਨ ਤਾਰੇ ॥ 

ਿਾਗਤਹ ਸਿੰਤ ਿਨਾ ਮੇਰੇ ਰਾਮ ਤਪਆਰੇ ॥ 

ਰਾਮ ਤਪਆਰੇ ਸਦਾ ਿਾਗਤਹ ਨਾਮੁ ਤਸਮਰਤਹ ਅਨਤਦਨੋ ॥ 

ਚਰਣ ਕਮਲ ਤਧਆਨ ੁਤਹਰਦੈ ਪਰਿ ਤਿਸਰ ੁਨਾਹੀ ਇਕੁ ਤਖਨੋ ॥ 

ਤਤਿ ਮਾਨੁ ਮੋਹੁ ਤਿਕਾਰੁ ਮਨ ਕਾ ਕਲਮਲਾ ਦੁਖ ਿਾਰ ੇ॥ 

ਤਿਨਵਿੰਤਤ ਨਾਨਕ ਸਦਾ ਿਾਗਤਹ ਹਤਰ ਦਾਸ ਸਿੰਤ ਤਪਆਰੇ ॥੧॥ 

ਮੇਰੀ ਸੇਿਿੀਐ ਆਡਿੰਿਰੁ ਿਤਣਆ ॥ 

ਮਤਨ ਅਨਦੁ ਿਇਆ ਪਰਿ ੁਆਵਤ ਸਤੁਣਆ ॥ 

ਪਰਿ ਤਮਲ ੇਸੁਆਮੀ ਸੁਖਹ ਗਾਮੀ ਚਾਵ ਮਿੰਗਲ ਰਸ ਿਰੇ ॥ 

ਅਿੰਗ ਸਿੰਤਗ ਲਾਗੇ ਦੂਖ ਿਾਗੇ ਪਰਾਣ ਮਨ ਤਨ ਸਤਿ ਹਰੇ ॥ 

ਮਨ ਇਛ ਪਾਈ ਪਰਿ ਤਧਆਈ ਸਿੰਿਗੋੁ ਸਾਹਾ ਸੁਿ ਗਤਣਆ ॥ 

ਤਿਨਵਿੰਤਤ ਨਾਨਕ ਤਮਲੇ ਸਰੀਧਰ ਸਗਲ ਆਨਿੰਦ ਰਸੁ ਿਤਣਆ ॥੨॥ 

ਤਮਤਲ ਸਖੀਆ ਪੁਛਤਹ ਕਹੁ ਕਿੰਤ ਨੀਸਾਣੀ ॥ 

ਰਤਸ ਪਰੇਮ ਿਰੀ ਕਛ ੁਿੋਤਲ ਨ ਿਾਣੀ ॥ 

ਗੁਣ ਗੂਿ ਗੁਪਤ ਅਪਾਰ ਕਰਤ ੇਤਨਗਮ ਅਿੰਤੁ ਨ ਪਾਵਹ ੇ॥ 

ਿਗਤਤ ਿਾਇ ਤਧਆਇ ਸੁਆਮੀ ਸਦਾ ਹਤਰ ਗੁਣ ਗਾਵਹ ੇ॥ 

ਸਗਲ ਗੁਣ ਸੁਤਗਆਨ ਪੂਰਨ ਆਪਣੇ ਪਰਿ ਿਾਣੀ ॥ 

ਤਿਨਵਿੰਤਤ ਨਾਨਕ ਰਿੰਤਗ ਰਾਤੀ ਪਰੇਮ ਸਹਤਿ ਸਮਾਣੀ ॥੩॥ 

ਸੁਖ ਸਤੋਹਲਿੇ ਹਤਰ ਗਾਵਣ ਲਾਗੇ ॥ 

ਸਾਿਨ ਸਰਤਸਅਿ ੇਦੁਖ ਦੁਸਮਨ ਿਾਗੇ ॥ 

ਸੁਖ ਸਹਿ ਸਰਸੇ ਹਤਰ ਨਾਤਮ ਰਹਸੇ ਪਰਤਿ ਆਤਪ ਤਕਰਪਾ ਧਾਰੀਆ ॥ 

ਹਤਰ ਚਰਣ ਲਾਗੇ ਸਦਾ ਿਾਗ ੇਤਮਲੇ ਪਰਿ ਿਨਵਾਰੀਆ ॥ 

ਸੁਿ ਤਦਵਸ ਆਏ ਸਹਤਿ ਪਾਏ ਸਗਲ ਤਨਤਧ ਪਰਿ ਪਾਗੇ ॥ 

ਤਿਨਵਿੰਤਤ ਨਾਨਕ ਸਰਤਣ ਸੁਆਮੀ ਸਦਾ ਹਤਰ ਿਨ ਤਾਗੇ ॥੪॥੧॥੧੦॥ 
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ਿੀ ਤੂਹ ੈਸਾਲਾਹਣਾ ਤਪਆਰੇ ਿੀ ਤੇਰੀ ਸਾਲਾਹ ॥ 
 

ਸਰੋਤਿ ਮਹਲਾ ੧ ॥ (636-3) 

ਤਿਨਹੀ ਸਤਤਗੁਰੁ ਸਤੇਵਆ ਤਪਆਰੇ ਤਤਨਹ ਕ ੇਸਾਥ ਤਰੇ ॥ 

ਤਤਨਹਾ ਿਾਕ ਨ ਪਾਈਐ ਤਪਆਰੇ ਅਿੰਤਮਰਤ ਰਸਨ ਹਰੇ ॥ 

ਿੂਡੇ ਿਾਰੇ ਿੈ ਤਿਨਾ ਤਪਆਰ ੇਤਾਰੇ ਨਦਤਰ ਕਰੇ ॥੧॥ 

ਿੀ ਤੂਹੈ ਸਾਲਾਹਣਾ ਤਪਆਰੇ ਿੀ ਤੇਰੀ ਸਾਲਾਹ ॥ 

ਤਵਣੁ ਿੋਤਹਥ ਿੈ ਡੁਿੀਐ ਤਪਆਰੇ ਕਿੰਧੀ ਪਾਇ ਕਹਾਹ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਸਾਲਾਹੀ ਸਾਲਾਹਣਾ ਤਪਆਰੇ ਦੂਿਾ ਅਵਰੁ ਨ ਕੋਇ ॥ 

ਮੇਰੇ ਪਰਿ ਸਾਲਾਹਤਨ ਸੇ ਿਲੇ ਤਪਆਰੇ ਸਿਤਦ ਰਤੇ ਰਿੰਗੁ ਹੋਇ ॥ 

ਤਤਸ ਕੀ ਸਿੰਗਤਤ ਿ ੇਤਮਲੈ ਤਪਆਰੇ ਰਸੁ ਲੈ ਤਤੁ ਤਵਲਇੋ ॥੨॥ 

ਪਤਤ ਪਰਵਾਨਾ ਸਾਚ ਕਾ ਤਪਆਰੇ ਨਾਮੁ ਸਚਾ ਨੀਸਾਣ ੁ॥ 

ਆਇਆ ਤਲਤਖ ਲੈ ਿਾਵਣਾ ਤਪਆਰੇ ਹੁਕਮੀ ਹੁਕਮੁ ਪਛਾਣ ੁ॥ 

ਗੁਰ ਤਿਨ ੁਹੁਕਮੁ ਨ ਿੂਝੀਐ ਤਪਆਰੇ ਸਾਚ ੇਸਾਚਾ ਤਾਣੁ ॥੩॥ 

ਹੁਕਮੈ ਅਿੰਦਤਰ ਤਨਿੰਤਮਆ ਤਪਆਰੇ ਹੁਕਮੈ ਉਦਰ ਮਝਾਤਰ ॥ 

ਹੁਕਮੈ ਅਿੰਦਤਰ ਿਿੰਤਮਆ ਤਪਆਰੇ ਊਧਉ ਤਸਰ ਕੈ ਿਾਤਰ ॥ 

ਗੁਰਮੁਤਖ ਦਰਗਹ ਿਾਣੀਐ ਤਪਆਰੇ ਚਲੈ ਕਾਰਿ ਸਾਤਰ ॥੪॥ 

ਹੁਕਮੈ ਅਿੰਦਤਰ ਆਇਆ ਤਪਆਰੇ ਹੁਕਮੇ ਿਾਦ ੋਿਾਇ ॥ 

ਹੁਕਮੇ ਿਿੰਤਨਹ ਚਲਾਈਐ ਤਪਆਰੇ ਮਨਮੁਤਖ ਲਹੈ ਸਿਾਇ ॥ 

ਹੁਕਮੇ ਸਿਤਦ ਪਛਾਣੀਐ ਤਪਆਰੇ ਦਰਗਹ ਪੈਧਾ ਿਾਇ ॥੫॥ 

ਹੁਕਮੇ ਗਣਤ ਗਣਾਈਐ ਤਪਆਰੇ ਹੁਕਮੇ ਹਉਮੈ ਦੋਇ ॥ 

ਹੁਕਮੇ ਿਵੈ ਿਵਾਈਐ ਤਪਆਰ ੇਅਵਗਤਣ ਮੁਿੀ ਰੋਇ ॥ 

ਹੁਕਮੁ ਤਸਞਾਪੈ ਸਾਹ ਕਾ ਤਪਆਰੇ ਸਚੁ ਤਮਲੈ ਵਤਡਆਈ ਹੋਇ ॥੬॥ 

ਆਖਤਣ ਅਉਖਾ ਆਖੀਐ ਤਪਆਰੇ ਤਕਉ ਸੁਣੀਐ ਸਚੁ ਨਾਉ ॥ 

ਤਿਨਹੀ ਸੋ ਸਾਲਾਤਹਆ ਤਪਆਰੇ ਹਉ ਤਤਨਹ ਿਤਲਹਾਰ ੈਿਾਉ ॥ 

ਨਾਉ ਤਮਲੈ ਸਿੰਤੋਖੀਆਂ ਤਪਆਰ ੇਨਦਰੀ ਮੇਤਲ ਤਮਲਾਉ ॥੭॥ 

ਕਾਇਆ ਕਾਗਦੁ ਿੇ ਥੀਐ ਤਪਆਰੇ ਮਨੁ ਮਸਵਾਣੀ ਧਾਤਰ ॥ 

ਲਲਤਾ ਲੇਖਤਣ ਸਚ ਕੀ ਤਪਆਰੇ ਹਤਰ ਗੁਣ ਤਲਖਹੁ ਵੀਚਾਤਰ ॥ 

ਧਨੁ ਲੇਖਾਰੀ ਨਾਨਕਾ ਤਪਆਰੇ ਸਾਚੁ ਤਲਖੈ ਉਤਰ ਧਾਤਰ ॥੮॥੩॥ 
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ਿੀਖਕ ਪਰੀਤਤ ਿੀਖ ਪਰਿ ਪਾਇ ॥ 
 

ਗਉਿੀ ਗੁਆਰਰੇੀ ਮਹਲਾ ੪ ॥   (164-15) 

ਿੀਖਕ ਪਰੀਤਤ ਿੀਖ ਪਰਿ ਪਾਇ ॥ 

ਿੂਖੇ ਪਰੀਤਤ ਹੋਵ ੈਅਿੰਨੁ ਖਾਇ ॥ 

ਗੁਰਤਸਖ ਪਰੀਤਤ ਗੁਰ ਤਮਤਲ ਆਘਾਇ ॥੧॥ 

ਹਤਰ ਦਰਸਨੁ ਦੇਹੁ ਹਤਰ ਆਸ ਤੁਮਾਰੀ ॥ 

ਕਤਰ ਤਕਰਪਾ ਲੋਚ ਪੂਤਰ ਹਮਾਰੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਚਕਵੀ ਪਰੀਤਤ ਸੂਰਿੁ ਮੁਤਖ ਲਾਗੈ ॥ 

ਤਮਲੈ ਤਪਆਰ ੇਸਿ ਦੁਖ ਤਤਆਗੈ ॥ 

ਗੁਰਤਸਖ ਪਰੀਤਤ ਗੁਰ ੂਮੁਤਖ ਲਾਗੈ ॥੨॥ 

ਿਛਰੇ ਪਰੀਤਤ ਖੀਰ ੁਮੁਤਖ ਖਾਇ ॥ 

ਤਹਰਦੈ ਤਿਗਸੈ ਦੇਖੈ ਮਾਇ ॥ 

ਗੁਰਤਸਖ ਪਰੀਤਤ ਗੁਰ ੂਮੁਤਖ ਲਾਇ ॥੩॥ 

ਹੋਰੁ ਸਿ ਪਰੀਤਤ ਮਾਇਆ ਮੋਹੁ ਕਾਚਾ ॥ 

ਤਿਨਤਸ ਿਾਇ ਕੂਰਾ ਕਚੁ ਪਾਚਾ ॥ 

ਿਨ ਨਾਨਕ ਪਰੀਤਤ ਤਤਰਪਤਤ ਗੁਰ ੁਸਾਚਾ ॥੪॥੪॥੪੨॥ 
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ਿੁਿਾ ਿਾਂਤਧ ਤਿਲਾ ਕਤਰ ਡਾਤਰਓ ॥ 
 

ਰਾਗੁ ਗੋੋਂਡ ਿਾਣੀ ਕਿੀਰ ਿੀਉ ਕੀ ਘਰੁ ੨  (870-13) 

ਿੁਿਾ ਿਾਂਤਧ ਤਿਲਾ ਕਤਰ ਡਾਤਰਓ ॥ 

ਹਸਤੀ ਿੋਤਪ ਮਿੂੰਡ ਮਤਹ ਮਾਤਰਓ ॥ 

ਹਸਤਤ ਿਾਤਗ ਕੈ ਚੀਸਾ ਮਾਰ ੈ॥ 

ਇਆ ਮੂਰਤਤ ਕੈ ਹਉ ਿਤਲਹਾਰ ੈ॥੧॥ 

ਆਤਹ ਮੇਰ ੇਿਾਕੁਰ ਤੁਮਰਾ ਿੋਰ ੁ॥ 

ਕਾਿੀ ਿਤਕਿੋ ਹਸਤੀ ਤੋਰ ੁ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਰੇ ਮਹਾਵਤ ਤੁਝੁ ਡਾਰਉ ਕਾਤਿ ॥ 

ਇਸਤਹ ਤੁਰਾਵਹੁ ਘਾਲਹੁ ਸਾਤਿ ॥ 

ਹਸਤਤ ਨ ਤੋਰ ੈਧਰ ੈਤਧਆਨੁ ॥ 

ਵਾ ਕੈ ਤਰਦੈ ਿਸੈ ਿਗਵਾਨ ੁ॥੨॥ 

ਤਕਆ ਅਪਰਾਧੁ ਸਿੰਤ ਹੈ ਕੀਨਹਾ ॥ 

ਿਾਂਤਧ ਪੋਿ ਕੁਿੰਚਰ ਕਉ ਦੀਨਹਾ ॥ 

ਕੁਿੰਚਰੁ ਪੋਿ ਲੈ ਲੈ ਨਮਸਕਾਰ ੈ॥ 

ਿੂਝੀ ਨਹੀ ਕਾਿੀ ਅਿੰਤਧਆਰ ੈ॥੩॥ 

ਤੀਤਨ ਿਾਰ ਪਤੀਆ ਿਤਰ ਲੀਨਾ ॥ 

ਮਨ ਕਿੋਰੁ ਅਿਹੂ ਨ ਪਤੀਨਾ ॥ 

ਕਤਹ ਕਿੀਰ ਹਮਰਾ ਗੋਤਿਿੰਦ ੁ॥ 

ਚਉਥੇ ਪਦ ਮਤਹ ਿਨ ਕੀ ਤਿਿੰਦ ੁ॥੪॥੧॥੪॥ 
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ਿੂਖੇ ਿਗਤਤ ਨ ਕੀਿੈ ॥ 
 

ਰਾਗੁ ਸਰੋਤਿ ॥ (656-13) 

ਿੂਖੇ ਿਗਤਤ ਨ ਕੀਿ ੈ॥ 

ਯਹ ਮਾਲਾ ਅਪਨੀ ਲੀਿ ੈ॥ 

ਹਉ ਮਾਂਗਉ ਸਿੰਤਨ ਰੇਨਾ ॥ 

ਮੈ ਨਾਹੀ ਤਕਸੀ ਕਾ ਦਨੇਾ ॥੧॥ 

ਮਾਧੋ ਕੈਸੀ ਿਨੈ ਤੁਮ ਸਿੰਗੇ ॥ 

ਆਤਪ ਨ ਦੇਹ ੁਤ ਲੇਵਉ ਮਿੰਗੇ ॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਦੁਇ ਸੇਰ ਮਾਂਗਉ ਚੂਨਾ ॥ 

ਪਾਉ ਘੀਉ ਸਿੰਤਗ ਲਨੂਾ ॥ 

ਅਧ ਸੇਰ ੁਮਾਂਗਉ ਦਾਲ ੇ॥ 

ਮੋ ਕਉ ਦੋਨਉ ਵਖਤ ਤਿਵਾਲ ੇ॥੨॥ 

ਖਾਿ ਮਾਂਗਉ ਚਉਪਾਈ ॥ 

ਤਸਰਹਾਨਾ ਅਵਰ ਤੁਲਾਈ ॥ 

ਊਪਰ ਕਉ ਮਾਂਗਉ ਖੀੋਂਧਾ ॥ 

ਤੇਰੀ ਿਗਤਤ ਕਰ ੈਿਨੁ ਥੀਧਾ ॥੩॥ 

ਮੈ ਨਾਹੀ ਕੀਤਾ ਲਿ ੋ॥ 

ਇਕੁ ਨਾਉ ਤੇਰਾ ਮੈ ਫਿੋ ॥ 

ਕਤਹ ਕਿੀਰ ਮਨੁ ਮਾਤਨਆ ॥ 

ਮਨੁ ਮਾਤਨਆ ਤਉ ਹਤਰ ਿਾਤਨਆ ॥੪॥੧੧॥ 
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ਿੂਤਲਓ ਮਨੁ ਮਾਇਆ ਉਰਝਾਇਓ ॥ 
 

ਿਤੈਸਰੀ ਮਹਲਾ ੯  (702-17) 

ਿੂਤਲਓ ਮਨੁ ਮਾਇਆ ਉਰਝਾਇਓ ॥ 

ਿੋ ਿੋ ਕਰਮ ਕੀਓ ਲਾਲਚ ਲਤਗ ਤਤਹ ਤਤਹ ਆਪੁ ਿਿੰਧਾਇਓ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਸਮਝ ਨ ਪਰੀ ਤਿਖੈ ਰਸ ਰਤਚਓ ਿਸੁ ਹਤਰ ਕੋ ਤਿਸਰਾਇਓ ॥ 

ਸਿੰਤਗ ਸੁਆਮੀ ਸੋ ਿਾਤਨਓ ਨਾਤਹਨ ਿਨੁ ਖੋਿਨ ਕਉ ਧਾਇਓ ॥੧॥ 

ਰਤਨੁ ਰਾਮੁ ਘਿ ਹੀ ਕ ੇਿੀਤਤਰ ਤਾ ਕ ੋਤਗਆਨ ੁਨ ਪਾਇਓ ॥ 

ਿਨ ਨਾਨਕ ਿਗਵਿੰਤ ਿਿਨ ਤਿਨੁ ਤਿਰਥਾ ਿਨਮੁ ਗਵਾਇਓ ॥੨॥੧॥ 
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ਿੂਲੀ ਮਾਲਨੀ ਹੈ ਏਉ ॥ 
 

ਆਸਾ ਸਰੀ ਕਿੀਰ ਿੀਉ ਕ ੇਪਿੰਚਪਦੇ ੯ ਦੁਤੁਕ ੇ੫  (479-5) 

ਪਾਤੀ ਤੋਰ ੈਮਾਤਲਨੀ ਪਾਤੀ ਪਾਤੀ ਿੀਉ ॥ 

ਤਿਸੁ ਪਾਹਨ ਕਉ ਪਾਤੀ ਤੋਰ ੈਸੋ ਪਾਹਨ ਤਨਰਿੀਉ ॥੧॥ 

ਿੂਲੀ ਮਾਲਨੀ ਹੈ ਏਉ ॥ 

ਸਤਤਗੁਰੁ ਿਾਗਤਾ ਹੈ ਦੇਉ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਿਰਹਮੁ ਪਾਤੀ ਤਿਸਨ ੁਡਾਰੀ ਫੂਲ ਸਿੰਕਰਦਉੇ ॥ 

ਤੀਤਨ ਦੇਵ ਪਰਤਤਖ ਤੋਰਤਹ ਕਰਤਹ ਤਕਸ ਕੀ ਸੇਉ ॥੨॥ 

ਪਾਖਾਨ ਗਤਢ ਕ ੈਮੂਰਤਤ ਕੀਨਹੀ ਦੇ ਕੈ ਛਾਤੀ ਪਾਉ ॥ 

ਿੇ ਏਹ ਮੂਰਤਤ ਸਾਚੀ ਹੈ ਤਉ ਗਿਹਣਹਾਰੇ ਖਾਉ ॥੩॥ 

ਿਾਤੁ ਪਤਹਤਤ ਅਰੁ ਲਾਪਸੀ ਕਰਕਰਾ ਕਾਸਾਰ ੁ॥ 

ਿੋਗਨਹਾਰ ੇਿੋਤਗਆ ਇਸ ੁਮੂਰਤਤ ਕੇ ਮੁਖ ਛਾਰ ੁ॥੪॥ 

ਮਾਤਲਤਨ ਿੂਲੀ ਿਗ ੁਿੁਲਾਨਾ ਹਮ ਿੁਲਾਨੇ ਨਾਤਹ ॥ 

ਕਹੁ ਕਿੀਰ ਹਮ ਰਾਮ ਰਾਖੇ ਤਿਪਾ ਕਤਰ ਹਤਰ ਰਾਇ ॥੫॥੧॥੧੪॥ 
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ਿੂਲੇ ਮਾਰਗੁ ਤਿਨਤਹ ਿਤਾਇਆ ॥ 
 

ਤਿਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (803-18) 

ਿੂਲੇ ਮਾਰਗੁ ਤਿਨਤਹ ਿਤਾਇਆ ॥ 

ਐਸਾ ਗੁਰੁ ਵਡਿਾਗੀ ਪਾਇਆ ॥੧॥ 

ਤਸਮਤਰ ਮਨਾ ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਤਚਤਾਰੇ ॥ 

ਿਤਸ ਰਹੇ ਤਹਰਦੈ ਗੁਰ ਚਰਨ ਤਪਆਰੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਕਾਤਮ ਿੋਤਧ ਲੋਤਿ ਮੋਤਹ ਮਨ ੁਲੀਨਾ ॥ 

ਿਿੰਧਨ ਕਾਤਿ ਮੁਕਤਤ ਗੁਤਰ ਕੀਨਾ ॥੨॥ 

ਦੁਖ ਸੁਖ ਕਰਤ ਿਨਤਮ ਫੁਤਨ ਮੂਆ ॥ 

ਚਰਨ ਕਮਲ ਗੁਤਰ ਆਸਰਮੁ ਦੀਆ ॥੩॥ 

ਅਗਤਨ ਸਾਗਰ ਿੂਡਤ ਸਿੰਸਾਰਾ ॥ 

ਨਾਨਕ ਿਾਹ ਪਕਤਰ ਸਤਤਗਤੁਰ ਤਨਸਤਾਰਾ ॥੪॥੩॥੮॥ 
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ਿੇਿਤ ਸਿੰਤਗ ਪਾਰਿਰਹਮੁ ਤਚਤਤ ਆਇਆ ॥ 
 

ਰਾਮਕਲੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (889-4) 

ਿੇਿਤ ਸਿੰਤਗ ਪਾਰਿਰਹਮੁ ਤਚਤਤ ਆਇਆ ॥ 

ਸਿੰਗਤਤ ਕਰਤ ਸਿੰਤੋਖੁ ਮਤਨ ਪਾਇਆ ॥ 

ਸਿੰਤਹ ਚਰਨ ਮਾਥਾ ਮੇਰੋ ਪਉਤ ॥ 

ਅਤਨਕ ਿਾਰ ਸਿੰਤਹ ਡਿੰਡਉਤ ॥੧॥ 

ਇਹੁ ਮਨ ੁਸਿੰਤਨ ਕੈ ਿਤਲਹਾਰੀ ॥ 

ਿਾ ਕੀ ਓਿ ਗਹੀ ਸੁਖੁ ਪਾਇਆ ਰਾਖੇ ਤਕਰਪਾ ਧਾਰੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਸਿੰਤਹ ਚਰਣ ਧੋਇ ਧੋਇ ਪੀਵਾ ॥ 

ਸਿੰਤਹ ਦਰਸੁ ਪੇਤਖ ਪਤੇਖ ਿੀਵਾ ॥ 

ਸਿੰਤਹ ਕੀ ਮੇਰ ੈਮਤਨ ਆਸ ॥ 

ਸਿੰਤ ਹਮਾਰੀ ਤਨਰਮਲ ਰਾਤਸ ॥੨॥ 

ਸਿੰਤ ਹਮਾਰਾ ਰਾਤਖਆ ਪਿਦਾ ॥ 

ਸਿੰਤ ਪਰਸਾਤਦ ਮੋਤਹ ਕਿਹੂ ਨ ਕਿਦਾ ॥ 

ਸਿੰਤਹ ਸਿੰਗੁ ਦੀਆ ਤਕਰਪਾਲ ॥ 

ਸਿੰਤ ਸਹਾਈ ਿਏ ਦਇਆਲ ॥੩॥ 

ਸੁਰਤਤ ਮਤਤ ਿੁਤਧ ਪਰਗਾਸੁ ॥ 

ਗਤਹਰ ਗਿੰਿੀਰ ਅਪਾਰ ਗੁਣਤਾਸੁ ॥ 

ਿੀਅ ਿਿੰਤ ਸਗਲ ੇਪਰਤਤਪਾਲ ॥ 

ਨਾਨਕ ਸਿੰਤਹ ਦਤੇਖ ਤਨਹਾਲ ॥੪॥੧੦॥੨੧॥ 
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ਿੈ ਕਉ ਿਉ ਪਤਿਆ ਤਸਮਰਤ ਹਤਰ ਨਾਮ ॥ 
 

ਿੈਰਉ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (1151-7) 

ਿੈ ਕਉ ਿਉ ਪਤਿਆ ਤਸਮਰਤ ਹਤਰ ਨਾਮ ॥ 

ਸਗਲ ਤਿਆਤਧ ਤਮਿੀ ਤਤਰਹੁ ਗੁਣ ਕੀ ਦਾਸ ਕੇ ਹੋਏ ਪੂਰਨ ਕਾਮ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਹਤਰ ਕੇ ਲੋਕ ਸਦਾ ਗੁਣ ਗਾਵਤਹ ਤਤਨ ਕਉ ਤਮਤਲਆ ਪੂਰਨ ਧਾਮ ॥ 

ਿਨ ਕਾ ਦਰਸ ੁਿਾਂਛੈ ਤਦਨ ਰਾਤੀ ਹੋਇ ਪੁਨੀਤ ਧਰਮ ਰਾਇ ਿਾਮ ॥੧॥ 

ਕਾਮ ਿੋਧ ਲੋਿ ਮਦ ਤਨਿੰਦਾ ਸਾਧਸਿੰਤਗ ਤਮਤਿਆ ਅਤਿਮਾਨ ॥ 

ਐਸੇ ਸਿੰਤ ਿੇਿਤਹ ਵਡਿਾਗੀ ਨਾਨਕ ਤਤਨ ਕੈ ਸਦ ਕੁਰਿਾਨ ॥੨॥੩੯॥੫੨॥ 
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ਿੈ ਿਾਇ ਿਾਗੇ ਸੇ ਿਨ ਿਾਗਰਣ ਕਰਤਹ ਹਉਮ ੈਮੈਲ ੁਉਤਾਤਰ ॥ 
 

ਪਰਿਾਤੀ ਮਹਲਾ ੩ ॥ (1346-15) 

ਿੈ ਿਾਇ ਿਾਗ ੇਸ ੇਿਨ ਿਾਗਰਣ ਕਰਤਹ ਹਉਮੈ ਮੈਲੁ ਉਤਾਤਰ ॥ 

ਸਦਾ ਿਾਗਤਹ ਘਰ ੁਅਪਣਾ ਰਾਖਤਹ ਪਿੰਚ ਤਸਕਰ ਕਾਢਤਹ ਮਾਤਰ ॥੧॥ 

ਮਨ ਮੇਰ ੇਗੁਰਮੁਤਖ ਨਾਮੁ ਤਧਆਇ ॥ 

ਤਿਤੁ ਮਾਰਤਗ ਹਤਰ ਪਾਈਐ ਮਨ ਸੇਈ ਕਰਮ ਕਮਾਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਗੁਰਮੁਤਖ ਸਹਿ ਧੁਤਨ ਊਪਿ ੈਦਖੁੁ ਹਉਮੈ ਤਵਚਹੁ ਿਾਇ ॥ 

ਹਤਰ ਨਾਮਾ ਹਤਰ ਮਤਨ ਵਸ ੈਸਹਿੇ ਹਤਰ ਗੁਣ ਗਾਇ ॥੨॥ 

ਗੁਰਮਤੀ ਮੁਖ ਸੋਹਣੇ ਹਤਰ ਰਾਤਖਆ ਉਤਰ ਧਾਤਰ ॥ 

ਐਥੈ ਓਥੈ ਸੁਖੁ ਘਣਾ ਿਤਪ ਹਤਰ ਹਤਰ ਉਤਰੇ ਪਾਤਰ ॥੩॥ 

ਹਉਮੈ ਤਵਤਚ ਿਾਗਰਣ ੁਨ ਹੋਵਈ ਹਤਰ ਿਗਤਤ ਨ ਪਵਈ ਥਾਇ ॥ 

ਮਨਮੁਖ ਦਤਰ ਢੋਈ ਨਾ ਲਹਤਹ ਿਾਇ ਦੂਿੈ ਕਰਮ ਕਮਾਇ ॥੪॥ 

ਤਧਰਗੁ ਖਾਣਾ ਤਧਰਗੁ ਪੈਨਹਣਾ ਤਿਨਹਾ ਦੂਿੈ ਿਾਇ ਤਪਆਰੁ ॥ 

ਤਿਸਿਾ ਕੇ ਕੀਿ ੇਤਿਸਿਾ ਰਾਤੇ ਮਤਰ ਿਿੰਮਤਹ ਹੋਤਹ ਖੁਆਰੁ ॥੫॥ 

ਤਿਨ ਕਉ ਸਤਤਗੁਰੁ ਿਤੇਿਆ ਤਤਨਾ ਤਵਿਹੁ ਿਤਲ ਿਾਉ ॥ 

ਤਤਨ ਕੀ ਸਿੰਗਤਤ ਤਮਤਲ ਰਹਾਂ ਸਚੇ ਸਤਚ ਸਮਾਉ ॥੬॥ 

ਪੂਰ ੈਿਾਤਗ ਗੁਰ ੁਪਾਈਐ ਉਪਾਇ ਤਕਤੈ ਨ ਪਾਇਆ ਿਾਇ ॥ 

ਸਤਤਗੁਰ ਤੇ ਸਹਿੁ ਊਪਿ ੈਹਉਮੈ ਸਿਤਦ ਿਲਾਇ ॥੭॥ 

ਹਤਰ ਸਰਣਾਈ ਿਿੁ ਮਨ ਮੇਰ ੇਸਿ ਤਕਛੁ ਕਰਣੈ ਿਗੋੁ ॥ 

ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਨ ਵੀਸਰ ੈਿ ੋਤਕਛੁ ਕਰ ੈਸੁ ਹੋਗੁ ॥੮॥੨॥੭॥੨॥੯॥ 
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ਿੈਰਉ ਿੂਤ ਸੀਤਲਾ ਧਾਵ ੈ॥ 
 

ਰਾਗ ਗੋੋਂਡ ਨਾਮਦੇਉ ਿੀਉ ॥ (874-13) 

ਿੈਰਉ ਿੂਤ ਸੀਤਲਾ ਧਾਵੈ ॥ 

ਖਰ ਿਾਹਨੁ ਉਹੁ ਛਾਰੁ ਉਡਾਵ ੈ॥੧॥ 

ਹਉ ਤਉ ਏਕੁ ਰਮਈਆ ਲੈਹਉ ॥ 

ਆਨ ਦਵੇ ਿਦਲਾਵਤਨ ਦਹੈਉ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਤਸਵ ਤਸਵ ਕਰਤੇ ਿ ੋਨਰੁ ਤਧਆਵੈ ॥ 

ਿਰਦ ਚਢੇ ਡਉਰੂ ਢਮਕਾਵੈ ॥੨॥ 

ਮਹਾ ਮਾਈ ਕੀ ਪੂਿਾ ਕਰ ੈ॥ 

ਨਰ ਸ ੈਨਾਤਰ ਹੋਇ ਅਉਤਰ ੈ॥੩॥ 

ਤੂ ਕਹੀਅਤ ਹੀ ਆਤਦ ਿਵਾਨੀ ॥ 

ਮੁਕਤਤ ਕੀ ਿਰੀਆ ਕਹਾ ਛਪਾਨੀ ॥੪॥ 

ਗੁਰਮਤਤ ਰਾਮ ਨਾਮ ਗਹੁ ਮੀਤਾ ॥ 

ਪਰਣਵੈ ਨਾਮਾ ਇਉ ਕਹੈ ਗੀਤਾ ॥੫॥੨॥੬॥ 
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ਿੋਲਾਵਿੈ ਿੁਲੀ ਿੁਤਲ ਿੁਤਲ ਪਛੋਤਾਣੀ ॥ 
 

ਤੁਖਾਰੀ ਮਹਲਾ ੧ ॥ (1111-10) 

ਿੋਲਾਵਿੈ ਿੁਲੀ ਿੁਤਲ ਿੁਤਲ ਪਛੋਤਾਣੀ ॥ 

ਤਪਤਰ ਛਤੋਡਅਿੀ ਸੁਤੀ ਤਪਰ ਕੀ ਸਾਰ ਨ ਿਾਣੀ ॥ 

ਤਪਤਰ ਛੋਡੀ ਸੁਤੀ ਅਵਗਤਣ ਮੁਤੀ ਤਤਸ ੁਧਨ ਤਵਧਣ ਰਾਤੇ ॥ 

ਕਾਤਮ ਿੋਤਧ ਅਹਿੰਕਾਤਰ ਤਵਗੁਤੀ ਹਉਮੈ ਲਗੀ ਤਾਤੇ ॥ 

ਉਡਤਰ ਹਿੰਸੁ ਚਤਲਆ ਫੁਰਮਾਇਆ ਿਸਮੈ ਿਸਮ ਸਮਾਣੀ ॥ 

ਨਾਨਕ ਸਚੇ ਨਾਮ ਤਵਹੂਣੀ ਿੁਤਲ ਿੁਤਲ ਪਛੋਤਾਣੀ ॥੧॥ 

ਸੁਤਣ ਨਾਹ ਤਪਆਰੇ ਇਕ ਿੇਨਿੰਤੀ ਮੇਰੀ ॥ 

ਤੂ ਤਨਿ ਘਤਰ ਵਤਸਅਿਾ ਹਉ ਰੁਤਲ ਿਸਮ ੈਢੇਰੀ ॥ 

ਤਿਨੁ ਅਪਨ ੇਨਾਹੈ ਕੋਇ ਨ ਚਾਹੈ ਤਕਆ ਕਹੀਐ ਤਕਆ ਕੀਿ ੈ॥ 

ਅਿੰਤਮਰਤ ਨਾਮੁ ਰਸਨ ਰਸੁ ਰਸਨਾ ਗੁਰ ਸਿਦੀ ਰਸੁ ਪੀਿ ੈ॥ 

ਤਵਣੁ ਨਾਵ ੈਕੋ ਸਿੰਤਗ ਨ ਸਾਥੀ ਆਵੈ ਿਾਇ ਘਨੇਰੀ ॥ 

ਨਾਨਕ ਲਾਹਾ ਲੈ ਘਤਰ ਿਾਈਐ ਸਾਚੀ ਸਚ ੁਮਤਤ ਤੇਰੀ ॥੨॥ 
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ਿੋਤਲਆ ਹਉਮੈ ਸੁਰਤਤ ਤਵਸਾਤਰ ॥ 
 

ਰਾਗੁ ਿਸਿੰਤੁ ਮਹਲਾ ੧ ਘਰੁ ੧ ਚਉਪਦੇ ਦੁਤੁਕ ੇ(1168-4) 

ਮਾਹਾ ਮਾਹ ਮੁਮਾਰਖੀ ਚਤਿਆ ਸਦਾ ਿਸਿੰਤੁ ॥ 

ਪਰਫਿੁ ਤਚਤ ਸਮਾਤਲ ਸੋਇ ਸਦਾ ਸਦਾ ਗੋਤਿਿੰਦ ੁ॥੧॥ 

ਿੋਤਲਆ ਹਉਮ ੈਸੁਰਤਤ ਤਵਸਾਤਰ ॥ 

ਹਉਮੈ ਮਾਤਰ ਿੀਚਾਤਰ ਮਨ ਗੁਣ ਤਵਤਚ ਗੁਣੁ ਲੈ ਸਾਤਰ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਕਰਮ ਪੇਡ ੁਸਾਖਾ ਹਰੀ ਧਰਮੁ ਫੁਲੁ ਫਲੁ ਤਗਆਨੁ ॥ 

ਪਤ ਪਰਾਪਤਤ ਛਾਵ ਘਣੀ ਚੂਕਾ ਮਨ ਅਤਿਮਾਨੁ ॥੨॥ 

ਅਖੀ ਕੁਦਰਤਤ ਕਿੰਨੀ ਿਾਣੀ ਮੁਤਖ ਆਖਣੁ ਸਚੁ ਨਾਮੁ ॥ 

ਪਤਤ ਕਾ ਧਨ ੁਪੂਰਾ ਹੋਆ ਲਾਗਾ ਸਹਤਿ ਤਧਆਨੁ ॥੩॥ 

ਮਾਹਾ ਰੁਤੀ ਆਵਣਾ ਵੇਖਹੁ ਕਰਮ ਕਮਾਇ ॥ 

ਨਾਨਕ ਹਰ ੇਨ ਸੂਕਹੀ ਤਿ ਗੁਰਮੁਤਖ ਰਹੇ ਸਮਾਇ ॥੪॥੧॥ 
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ਮਿੰਗਲ ਸਾਿੁ ਿਇਆ ਪਰਿੁ ਅਪਨਾ ਗਾਇਆ ਰਾਮ ॥ 
 

ਤਿਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੫ ਛਿੰਤ  (845-13) 

ਮਿੰਗਲ ਸਾਿ ੁਿਇਆ ਪਰਿੁ ਅਪਨਾ ਗਾਇਆ ਰਾਮ ॥ 

ਅਤਿਨਾਸੀ ਵਰੁ ਸੁਤਣਆ ਮਤਨ ਉਪਤਿਆ ਚਾਇਆ ਰਾਮ ॥ 

ਮਤਨ ਪਰੀਤਤ ਲਾਗੈ ਵਡ ੈਿਾਗ ੈਕਿ ਤਮਲੀਐ ਪੂਰਨ ਪਤੇ ॥ 

ਸਹਿੇ ਸਮਾਈਐ ਗੋਤਵਿੰਦੁ ਪਾਈਐ ਦੇਹੁ ਸਖੀਏ ਮੋਤਹ ਮਤੇ ॥ 

ਤਦਨੁ ਰਤੈਣ ਿਾਢੀ ਕਰਉ ਸੇਵਾ ਪਰਿੁ ਕਵਨ ਿੁਗਤੀ ਪਾਇਆ ॥ 

ਤਿਨਵਿੰਤਤ ਨਾਨਕ ਕਰਹੁ ਤਕਰਪਾ ਲੈਹੁ ਮੋਤਹ ਲਤਿ ਲਾਇਆ ॥੧॥ 
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ਮਿੰਗਲਾ ਹਤਰ ਮਿੰਗਲਾ ॥ 
 

ਧਨਾਸਰੀ ਸਰੀ ਸੈਣੁ ਿੀਉ ॥ (695-10) 

ਧੂਪ ਦੀਪ ਤਘਰਤ ਸਾਤਿ ਆਰਤੀ ॥ 

ਵਾਰਨ ੇਿਾਉ ਕਮਲਾ ਪਤੀ ॥੧॥ 

ਮਿੰਗਲਾ ਹਤਰ ਮਿੰਗਲਾ ॥ 

ਤਨਤ ਮਿੰਗਲੁ ਰਾਿਾ ਰਾਮ ਰਾਇ ਕੋ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਊਤਮੁ ਦੀਅਰਾ ਤਨਰਮਲ ਿਾਤੀ ॥ 

ਤੁਹੀ  ਤਨਰਿੰਿਨੁ ਕਮਲਾ ਪਾਤੀ ॥੨॥ 

ਰਾਮਾ ਿਗਤਤ ਰਾਮਾਨਿੰਦੁ ਿਾਨ ੈ॥ 

ਪੂਰਨ ਪਰਮਾਨਿੰਦੁ ਿਖਾਨ ੈ॥੩॥ 

ਮਦਨ ਮੂਰਤਤ ਿੈ ਤਾਤਰ ਗੋਤਿਿੰਦ ੇ॥ 

ਸੈਨੁ ਿਣ ੈਿਿੁ ਪਰਮਾਨਿੰਦ ੇ॥੪॥੨॥ 
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ਮਿੰਞੁ ਕੁਚਿੀ ਅਮਮਾਵਤਣ ਡੋਸਿੇ ਹਉ ਤਕਉ ਸਹੁ ਰਾਵਤਣ ਿਾਉ ਿੀਉ ॥ 
 

ਰਾਗੁ ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੧ ਕੁਚਿੀ     (762-5) 

ਮਿੰਞੁ ਕੁਚਿੀ ਅਮਮਾਵਤਣ ਡੋਸਿੇ ਹਉ ਤਕਉ ਸਹ ੁਰਾਵਤਣ ਿਾਉ ਿੀਉ ॥ 

ਇਕ ਦੂ ਇਤਕ ਚਿਿੰਦੀਆ ਕਉਣੁ ਿਾਣ ੈਮੇਰਾ ਨਾਉ ਿੀਉ ॥ 

ਤਿਨਹੀ ਸਖੀ ਸਹੁ ਰਾਤਵਆ ਸ ੇਅਿੰਿੀ ਛਾਵਿੀਏਤਹ ਿੀਉ ॥ 

ਸੇ ਗੁਣ ਮਿੰਞੁ ਨ ਆਵਨੀ ਹਉ ਕੈ ਿੀ ਦੋਸ ਧਰੇਉ ਿੀਉ ॥ 

ਤਕਆ ਗੁਣ ਤੇਰੇ ਤਵਥਰਾ ਹਉ ਤਕਆ ਤਕਆ ਤਘਨਾ ਤੇਰਾ ਨਾਉ ਿੀਉ ॥ 

ਇਕਤੁ ਿੋਤਲ ਨ ਅਿੰਿਿਾ ਹਉ ਸਦ ਕੁਰਿਾਣ ੈਤੇਰ ੈਿਾਉ ਿੀਉ ॥ 

ਸੁਇਨਾ ਰੁਪਾ ਰਿੰਗੁਲਾ ਮੋਤੀ ਤ ੈਮਾਤਣਕੁ ਿੀਉ ॥ 

ਸੇ ਵਸਤੂ ਸਤਹ ਤਦਤੀਆ ਮੈ ਤਤਨਹ ਤਸਉ ਲਾਇਆ ਤਚਤੁ ਿੀਉ ॥ 

ਮਿੰਦਰ ਤਮਿੀ ਸਿੰਦਿੇ ਪਥਰ ਕੀਤੇ ਰਾਤਸ ਿੀਉ ॥ 

ਹਉ ਏਨੀ ਿਲੋੀ ਿੁਲੀਅਸੁ ਤਤਸੁ ਕਿੰਤ ਨ ਿੈਿੀ ਪਾਤਸ ਿੀਉ ॥ 

ਅਿੰਿਤਰ ਕੂਿੰਿਾ ਕੁਰਲੀਆ ਿਗ ਿਤਹਿੇ ਆਇ ਿੀਉ ॥ 

ਸਾ ਧਨ ਚਲੀ ਸਾਹੁਰੈ ਤਕਆ ਮੁਹੁ ਦੇਸੀ ਅਗੈ ਿਾਇ ਿੀਉ ॥ 

ਸੁਤੀ ਸੁਤੀ ਝਾਲੁ ਥੀਆ ਿੁਲੀ ਵਾਿਿੀਆਸੁ ਿੀਉ ॥ 

ਤੈ ਸਹ ਨਾਲਹੁ ਮੁਤੀਅਸੁ ਦੁਖਾ ਕੂਿੰ ਧਰੀਆਸੁ ਿੀਉ ॥ 

ਤੁਧੁ ਗੁਣ ਮੈ ਸਤਿ ਅਵਗਣਾ ਇਕ ਨਾਨਕ ਕੀ ਅਰਦਾਤਸ ਿੀਉ ॥ 

ਸਤਿ ਰਾਤੀ ਸੋਹਾਗਣੀ ਮੈ ਡੋਹਾਗਤਣ ਕਾਈ ਰਾਤਤ ਿੀਉ ॥੧॥ 
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ਮਿੰਨ ੇਕੀ ਗਤਤ ਕਹੀ ਨ ਿਾਇ ॥ 
 

ਿਪੁਿੀ, ਮਃ ੧ (3-5) 

ਮਿੰਨੇ ਕੀ ਗਤਤ ਕਹੀ ਨ ਿਾਇ ॥ 

ਿੇ ਕੋ ਕਹੈ ਤਪਛੈ ਪਛੁਤਾਇ ॥ 

ਕਾਗਤਦ ਕਲਮ ਨ ਤਲਖਣਹਾਰੁ ॥ 

ਮਿੰਨੇ ਕਾ ਿਤਹ ਕਰਤਨ ਵੀਚਾਰੁ ॥ 

ਐਸਾ ਨਾਮੁ ਤਨਰਿੰਿਨੁ ਹੋਇ ॥ 

ਿੇ ਕੋ ਮਿੰਤਨ ਿਾਣ ੈਮਤਨ ਕੋਇ ॥੧੨॥ 

ਮਿੰਨ ੈਸੁਰਤਤ ਹੋਵ ੈਮਤਨ ਿੁਤਧ ॥ 

ਮਿੰਨ ੈਸਗਲ ਿਵਣ ਕੀ ਸੁਤਧ ॥ 

ਮਿੰਨ ੈਮੁਤਹ ਚੋਿਾ ਨਾ ਖਾਇ ॥ 

ਮਿੰਨ ੈਿਮ ਕੈ ਸਾਤਥ ਨ ਿਾਇ ॥ 

ਐਸਾ ਨਾਮੁ ਤਨਰਿੰਿਨੁ ਹੋਇ ॥ 

ਿੇ ਕੋ ਮਿੰਤਨ ਿਾਣ ੈਮਤਨ ਕੋਇ ॥੧੩॥ 

ਮਿੰਨ ੈਮਾਰਤਗ ਿਾਕ ਨ ਪਾਇ ॥ 

ਮਿੰਨ ੈਪਤਤ ਤਸਉ ਪਰਗਿੁ ਿਾਇ ॥ 

ਮਿੰਨ ੈਮਗ ੁਨ ਚਲੈ ਪਿੰਥੁ ॥ 

ਮਿੰਨ ੈਧਰਮ ਸੇਤੀ ਸਨਿਿੰਧ ੁ॥ 

ਐਸਾ ਨਾਮੁ ਤਨਰਿੰਿਨੁ ਹੋਇ ॥ 

ਿੇ ਕੋ ਮਿੰਤਨ ਿਾਣ ੈਮਤਨ ਕੋਇ ॥੧੪॥ 

ਮਿੰਨ ੈਪਾਵਤਹ ਮੋਖੁ ਦੁਆਰੁ ॥ 

ਮਿੰਨ ੈਪਰਵਾਰ ੈਸਾਧਾਰੁ ॥ 

ਮਿੰਨ ੈਤਰ ੈਤਾਰੇ ਗੁਰੁ ਤਸਖ ॥ 

ਮਿੰਨ ੈਨਾਨਕ ਿਵਤਹ ਨ ਤਿਖ ॥ 

ਐਸਾ ਨਾਮੁ ਤਨਰਿੰਿਨੁ ਹੋਇ ॥ 

ਿੇ ਕੋ ਮਿੰਤਨ ਿਾਣ ੈਮਤਨ ਕੋਇ ॥੧੫॥ 
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ਮਉਲੀ ਧਰਤੀ ਮਉਤਲਆ ਅਕਾਸੁ ॥ 
 

ਿਸਿੰਤੁ ਕਿੀਰ ਿੀ ਘਰ ੁ੧ (1193-14) 

ਮਉਲੀ ਧਰਤੀ ਮਉਤਲਆ ਅਕਾਸੁ ॥ 

ਘਤਿ ਘਤਿ ਮਉਤਲਆ ਆਤਮ ਪਰਗਾਸ ੁ॥੧॥ 

ਰਾਿਾ ਰਾਮ ੁਮਉਤਲਆ ਅਨਤ ਿਾਇ ॥ 

ਿਹ ਦੇਖਉ ਤਹ ਰਤਹਆ ਸਮਾਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਦੁਤੀਆ ਮਉਲੇ ਚਾਤਰ ਿੇਦ ॥ 

ਤਸਿੰਤਮਰਤਤ ਮਉਲੀ ਤਸਉ ਕਤੇਿ ॥੨॥ 

ਸਿੰਕਰੁ ਮਉਤਲਓ ਿੋਗ ਤਧਆਨ ॥ 

ਕਿੀਰ ਕੋ ਸੁਆਮੀ ਸਿ ਸਮਾਨ ॥੩॥੧॥ 
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ਮਹਾ ਅਗਤਨ ਤੇ ਤੁਧੁ ਹਾਥ ਦੇ ਰਾਖੇ ਪਏ ਤੇਰੀ ਸਰਣਾਈ ॥ 
 

ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (748-8) 

ਮਹਾ ਅਗਤਨ ਤ ੇਤੁਧੁ ਹਾਥ ਦੇ ਰਾਖੇ ਪਏ ਤੇਰੀ ਸਰਣਾਈ ॥ 

ਤੇਰਾ ਮਾਣੁ ਤਾਣ ੁਤਰਦ ਅਿੰਤਤਰ ਹੋਰ ਦੂਿੀ ਆਸ ਚੁਕਾਈ ॥੧॥ 

ਮੇਰੇ ਰਾਮ ਰਾਇ ਤੁਧੁ ਤਚਤਤ ਆਇਐ ਉਿਰ ੇ॥ 

ਤੇਰੀ ਿੇਕ ਿਰਵਾਸਾ ਤੁਮਹਰਾ ਿਤਪ ਨਾਮੁ ਤੁਮਹਾਰਾ ਉਧਰ ੇ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਅਿੰਧ ਕੂਪ ਤੇ ਕਾਤਢ ਲੀਏ ਤੁਮਹ ਆਤਪ ਿਏ ਤਕਰਪਾਲਾ ॥ 

ਸਾਤਰ ਸਮਹਾਤਲ ਸਰਿ ਸੁਖ ਦੀਏ ਆਤਪ ਕਰ ੇਪਰਤਤਪਾਲਾ ॥੨॥ 

ਆਪਣੀ ਨਦਤਰ ਕਰੇ ਪਰਮੇਸਰੁ ਿਿੰਧਨ ਕਾਤਿ ਛਡਾਏ ॥ 

ਆਪਣੀ ਿਗਤਤ ਪਰਤਿ ਆਤਪ ਕਰਾਈ ਆਪ ੇਸੇਵਾ ਲਾਏ ॥੩॥ 

ਿਰਮੁ ਗਇਆ ਿੈ ਮੋਹ ਤਿਨਾਸ ੇਤਮਤਿਆ ਸਗਲ ਤਵਸੂਰਾ ॥ 

ਨਾਨਕ ਦਇਆ ਕਰੀ ਸੁਖਦਾਤੈ ਿੇਤਿਆ ਸਤਤਗੁਰੁ ਪੂਰਾ ॥੪॥੫॥੫੨॥ 
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ਮਹਾ ਪਤਵਤਰ ਸਾਧ ਕਾ ਸਿੰਗੁ ॥ 
 

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (392-19) 

ਸਗਲ ਸੂਖ ਿਤਪ ਏਕੈ ਨਾਮ ॥ 

ਸਗਲ ਧਰਮ ਹਤਰ ਕ ੇਗੁਣ ਗਾਮ ॥ 

ਮਹਾ ਪਤਵਤਰ ਸਾਧ ਕਾ ਸਿੰਗੁ ॥ 

ਤਿਸੁ ਿੇਿਤ ਲਾਗ ੈਪਰਿ ਰਿੰਗੁ ॥੧॥ 

ਗੁਰ ਪਰਸਾਤਦ ਓਇ ਆਨਿੰਦ ਪਾਵੈ ॥ 

ਤਿਸੁ ਤਸਮਰਤ ਮਤਨ ਹੋਇ ਪਰਗਾਸਾ ਤਾ ਕੀ ਗਤਤ ਤਮਤਤ ਕਹਨੁ ਨ ਿਾਵ ੈ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਵਰਤ ਨੇਮ ਮਿਨ ਤਤਸੁ ਪੂਿਾ ॥ 

ਿੇਦ ਪੁਰਾਨ ਤਤਤਨ ਤਸਿੰਤਮਰਤਤ ਸਨੁੀਿਾ ॥ 

ਮਹਾ ਪਨੁੀਤ ਿਾ ਕਾ ਤਨਰਮਲ ਥਾਨੁ ॥ 

ਸਾਧਸਿੰਗਤਤ ਿਾ ਕੈ ਹਤਰ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ॥੨॥ 

ਪਰਗਤਿਓ ਸੋ ਿਨੁ ਸਗਲ ੇਿਵਨ ॥ 

ਪਤਤਤ ਪੁਨੀਤ ਤਾ ਕੀ ਪਗ ਰਨੇ ॥ 

ਿਾ ਕਉ ਿੇਤਿਓ ਹਤਰ ਹਤਰ ਰਾਇ ॥ 

ਤਾ ਕੀ ਗਤਤ ਤਮਤਤ ਕਥਨ ੁਨ ਿਾਇ ॥੩॥ 

ਆਿ ਪਹਰ ਕਰ ਿਤੋਿ ਤਧਆਵਉ ॥ 

ਉਨ ਸਾਧਾ ਕਾ ਦਰਸਨੁ ਪਾਵਉ ॥ 

ਮੋਤਹ ਗਰੀਿ ਕਉ ਲੇਹੁ ਰਲਾਇ ॥ 

ਨਾਨਕ ਆਇ ਪਏ ਸਰਣਾਇ ॥੪॥੩੮॥੮੯॥ 
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ਮਤਹਮਾ ਸਾਧੂ ਸਿੰਗ ਕੀ ਸਨੁਹੁ ਮਰੇੇ ਮੀਤਾ ॥ 
 

ਤਿਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (809-17) 

ਤਪਿੰਗੁਲ ਪਰਿਤ ਪਾਤਰ ਪਰੇ ਖਲ ਚਤੁਰ ਿਕੀਤਾ ॥ 

ਅਿੰਧੁਲ ੇਤਤਰਿਵਣ ਸੂਤਝਆ ਗੁਰ ਿੇਤਿ ਪਨੁੀਤਾ ॥੧॥ 

ਮਤਹਮਾ ਸਾਧੂ ਸਿੰਗ ਕੀ ਸਨੁਹੁ ਮੇਰੇ ਮੀਤਾ ॥ 

ਮੈਲੁ ਖੋਈ ਕੋਤਿ ਅਘ ਹਰੇ ਤਨਰਮਲ ਿਏ ਚੀਤਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਐਸੀ ਿਗਤਤ ਗੋਤਵਿੰਦ ਕੀ ਕੀਤਿ ਹਸਤੀ ਿੀਤਾ ॥ 

ਿੋ ਿੋ ਕੀਨੋ ਆਪਨੋ ਤਤਸੁ ਅਿੈ ਦਾਨੁ ਦੀਤਾ ॥੨॥ 

ਤਸਿੰਘੁ ਤਿਲਾਈ ਹਇੋ ਗਇਓ ਤਤਰਣੁ ਮੇਰ ੁਤਦਖੀਤਾ ॥ 

ਸਰਮੁ ਕਰਤੇ ਦਮ ਆਢ ਕਉ ਤੇ ਗਨੀ ਧਨੀਤਾ ॥੩॥ 

ਕਵਨ ਵਡਾਈ ਕਤਹ ਸਕਉ ਿਅੇਿੰਤ ਗੁਨੀਤਾ ॥ 

ਕਤਰ ਤਕਰਪਾ ਮੋਤਹ ਨਾਮੁ ਦੇਹ ੁਨਾਨਕ ਦਰ ਸਰੀਤਾ ॥੪॥੭॥੩੭॥ 
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ਮਛੁਲੀ ਿਾਲੁ ਨ ਿਾਤਣਆ ਸਰੁ ਖਾਰਾ ਅਸਗਾਹੁ ॥ 
 

ਤਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੧ ॥ (55-7) 

ਮਛੁਲੀ ਿਾਲੁ ਨ ਿਾਤਣਆ ਸਰ ੁਖਾਰਾ ਅਸਗਾਹ ੁ॥ 

ਅਤਤ ਤਸਆਣੀ ਸੋਹਣੀ ਤਕਉ ਕੀਤੋ ਵਸੇਾਹੁ ॥ 

ਕੀਤੇ ਕਾਰਤਣ ਪਾਕਿੀ ਕਾਲ ੁਨ ਿਲੈ ਤਸਰਾਹੁ ॥੧॥ 

ਿਾਈ ਰੇ ਇਉ ਤਸਤਰ ਿਾਣਹੁ ਕਾਲੁ ॥ 

ਤਿਉ ਮਛੀ ਤਤਉ ਮਾਣਸਾ ਪਵ ੈਅਤਚਿੰਤਾ ਿਾਲ ੁ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਸਿੁ ਿਗੁ ਿਾਧ ੋਕਾਲ ਕੋ ਤਿਨੁ ਗੁਰ ਕਾਲ ੁਅਫਾਰੁ ॥ 

ਸਤਚ ਰਤੇ ਸ ੇਉਿਰੇ ਦਤੁਿਧਾ ਛੋਤਡ ਤਵਕਾਰ ॥ 

ਹਉ ਤਤਨ ਕੈ ਿਤਲਹਾਰਣੈ ਦਤਰ ਸਚੈ ਸਤਚਆਰ ॥੨॥ 

ਸੀਚਾਨ ੇਤਿਉ ਪਿੰਖੀਆ ਿਾਲੀ ਿਤਧਕ ਹਾਤਥ ॥ 

ਗੁਤਰ ਰਾਖ ੇਸੇ ਉਿਰੇ ਹੋਤਰ ਫਾਥੇ ਚੋਗੈ ਸਾਤਥ ॥ 

ਤਿਨੁ ਨਾਵ ੈਚੁਤਣ ਸੁਿੀਅਤਹ ਕਇੋ ਨ ਸਿੰਗੀ ਸਾਤਥ ॥੩॥ 

ਸਚੋ ਸਚਾ ਆਖੀਐ ਸਚੇ ਸਚਾ ਥਾਨੁ ॥ 

ਤਿਨੀ ਸਚਾ ਮਿੰਤਨਆ ਤਤਨ ਮਤਨ ਸਚੁ ਤਧਆਨ ੁ॥ 

ਮਤਨ ਮੁਤਖ ਸੂਚ ੇਿਾਣੀਅਤਹ ਗਰੁਮੁਤਖ ਤਿਨਾ ਤਗਆਨ ੁ॥੪॥ 

ਸਤਤਗੁਰ ਅਗੈ ਅਰਦਾਤਸ ਕਤਰ ਸਾਿਨੁ ਦੇਇ ਤਮਲਾਇ ॥ 

ਸਾਿਤਨ ਤਮਤਲਐ ਸੁਖੁ ਪਾਇਆ ਿਮਦੂਤ ਮੁਏ ਤਿਖੁ ਖਾਇ ॥ 

ਨਾਵ ੈਅਿੰਦਤਰ ਹਉ ਵਸਾਂ ਨਾਉ ਵਸੈ ਮਤਨ ਆਇ ॥੫॥ 

ਿਾਝੁ ਗੁਰੂ ਗੁਿਾਰੁ ਹੈ ਤਿਨੁ ਸਿਦ ੈਿੂਝ ਨ ਪਾਇ ॥ 

ਗੁਰਮਤੀ ਪਰਗਾਸੁ ਹੋਇ ਸਤਚ ਰਹੈ ਤਲਵ ਲਾਇ ॥ 

ਤਤਥੈ ਕਾਲੁ ਨ ਸਿੰਚਰ ੈਿੋਤੀ ਿੋਤਤ ਸਮਾਇ ॥੬॥ 

ਤੂਿੰਹੈ ਸਾਿਨੁ ਤੂਿੰ ਸੁਿਾਣ ੁਤੂਿੰ ਆਪੇ ਮੇਲਣਹਾਰੁ ॥ 

ਗੁਰ ਸਿਦੀ ਸਾਲਾਹੀਐ ਅਿੰਤੁ ਨ ਪਾਰਾਵਾਰੁ ॥ 

ਤਤਥੈ ਕਾਲੁ ਨ ਅਪਿੈ ਤਿਥੈ ਗਰੁ ਕਾ ਸਿਦੁ ਅਪਾਰੁ ॥੭॥ 

ਹੁਕਮੀ ਸਿੇ ਊਪਿਤਹ ਹੁਕਮੀ ਕਾਰ ਕਮਾਤਹ ॥ 

ਹੁਕਮੀ ਕਾਲੈ ਵਤਸ ਹੈ ਹੁਕਮੀ ਸਾਤਚ ਸਮਾਤਹ ॥ 

ਨਾਨਕ ਿੋ ਤਤਸੁ ਿਾਵੈ ਸੋ ਥੀਐ ਇਨਾ ਿਿੰਤਾ ਵਤਸ ਤਕਛ ੁਨਾਤਹ ॥੮॥੪॥ 
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ਮਤ ਕੋ ਿਰਤਮ ਿੁਲੈ ਸਿੰਸਾਤਰ ॥ 
 

ਗੋੋਂਡ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (864-2) 

ਗੁਰ ਕੀ ਮੂਰਤਤ ਮਨ ਮਤਹ ਤਧਆਨੁ ॥ 

ਗੁਰ ਕੈ ਸਿਤਦ ਮਿੰਤ ੁਮਨ ੁਮਾਨ ॥ 

ਗੁਰ ਕੇ ਚਰਨ ਤਰਦੈ ਲੈ ਧਾਰਉ ॥ 

ਗੁਰੁ ਪਾਰਿਰਹਮੁ ਸਦਾ ਨਮਸਕਾਰਉ ॥੧॥ 

ਮਤ ਕੋ ਿਰਤਮ ਿੁਲੈ ਸਿੰਸਾਤਰ ॥ 

ਗੁਰ ਤਿਨ ੁਕੋਇ ਨ ਉਤਰਤਸ ਪਾਤਰ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਿੂਲੇ ਕਉ ਗੁਤਰ ਮਾਰਤਗ ਪਾਇਆ ॥ 

ਅਵਰ ਤਤਆਤਗ ਹਤਰ ਿਗਤੀ ਲਾਇਆ ॥ 

ਿਨਮ ਮਰਨ ਕੀ ਤਰਾਸ ਤਮਿਾਈ ॥ 

ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਕੀ ਿੇਅਿੰਤ ਵਡਾਈ ॥੨॥ 

ਗੁਰ ਪਰਸਾਤਦ ਊਰਧ ਕਮਲ ਤਿਗਾਸ ॥ 

ਅਿੰਧਕਾਰ ਮਤਹ ਿਇਆ ਪਰਗਾਸ ॥ 

ਤਿਤਨ ਕੀਆ ਸ ੋਗੁਰ ਤੇ ਿਾਤਨਆ ॥ 

ਗੁਰ ਤਕਰਪਾ ਤ ੇਮੁਗਧ ਮਨੁ ਮਾਤਨਆ ॥੩॥ 

ਗੁਰੁ ਕਰਤਾ ਗੁਰੁ ਕਰਣੈ ਿੋਗੁ ॥ 

ਗੁਰੁ ਪਰਮੇਸਰ ੁਹੈ ਿੀ ਹੋਗੁ ॥ 

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਪਰਤਿ ਇਹ ੈਿਨਾਈ ॥ 

ਤਿਨੁ ਗੁਰ ਮੁਕਤਤ ਨ ਪਾਈਐ ਿਾਈ ॥੪॥੫॥੭॥ 
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ਮਤ ਿੂਲਤਹ ਰੇ ਮਨ ਚੇਤਤ ਹਰੀ ॥ 
 

ਿਸਿੰਤੁ ਤਹਿੰਡੋਲ ਮਹਲਾ ੧ ॥ (1171-15) 

ਸਾਚਾ ਸਾਹ ੁਗੁਰ ੂਸੁਖਦਾਤਾ ਹਤਰ ਮੇਲੇ ਿੁਖ ਗਵਾਏ ॥ 

ਕਤਰ ਤਕਰਪਾ ਹਤਰ ਿਗਤਤ ਤਦਰਿਾਏ ਅਨਤਦਨ ੁਹਤਰ ਗੁਣ ਗਾਏ ॥੧॥ 

ਮਤ ਿੂਲਤਹ ਰ ੇਮਨ ਚੇਤਤ ਹਰੀ ॥ 

ਤਿਨੁ ਗੁਰ ਮੁਕਤਤ ਨਾਹੀ ਤਰੈ ਲਈੋ ਗੁਰਮੁਤਖ ਪਾਈਐ ਨਾਮੁ ਹਰੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਤਿਨੁ ਿਗਤੀ ਨਹੀ ਸਤਤਗੁਰੁ ਪਾਈਐ ਤਿਨ ੁਿਾਗਾ ਨਹੀ ਿਗਤਤ ਹਰੀ ॥ 

ਤਿਨੁ ਿਾਗਾ ਸਤਸਿੰਗੁ ਨ ਪਾਈਐ ਕਰਤਮ ਤਮਲੈ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਹਰੀ ॥੨॥ 

ਘਤਿ ਘਤਿ ਗੁਪਤ ੁਉਪਾਏ ਵੇਖੈ ਪਰਗਿੁ ਗੁਰਮੁਤਖ ਸਿੰਤ ਿਨਾ ॥ 

ਹਤਰ ਹਤਰ ਕਰਤਹ ਸ ੁਹਤਰ ਰਿੰਤਗ ਿੀਨ ੇਹਤਰ ਿਲ ੁਅਿੰਤਮਰਤ ਨਾਮੁ ਮਨਾ ॥੩॥ 

ਤਿਨ ਕਉ ਤਖਤਤ ਤਮਲੈ ਵਤਡਆਈ ਗੁਰਮੁਤਖ ਸ ੇਪਰਧਾਨ ਕੀਏ ॥ 

ਪਾਰਸੁ ਿੇਤਿ ਿਏ ਸੇ ਪਾਰਸ ਨਾਨਕ ਹਤਰ ਗੁਰ ਸਿੰਤਗ ਥੀਏ ॥੪॥੪॥੧੨॥ 
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ਮਤਾ ਕਰੈ ਪਛਮ ਕ ੈਤਾਈ ਪਰੂਿ ਹੀ ਲ ੈਿਾਤ ॥ 
 

ਗੂਿਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (496-9) 

ਮਤਾ ਕਰ ੈਪਛਮ ਕੈ ਤਾਈ ਪੂਰਿ ਹੀ ਲੈ ਿਾਤ ॥ 

ਤਖਨ ਮਤਹ ਥਾਤਪ ਉਥਾਪਨਹਾਰਾ ਆਪਨ ਹਾਤਥ ਮਤਾਤ ॥੧॥ 

ਤਸਆਨਪ ਕਾਹੂ ਕਾਤਮ ਨ ਆਤ ॥ 

ਿੋ ਅਨਰੂਤਪਓ ਿਾਕੁਤਰ ਮੇਰ ੈਹਇੋ ਰਹੀ ਉਹ ਿਾਤ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਦੇਸੁ ਕਮਾਵਨ ਧਨ ਿੋਰਨ ਕੀ ਮਨਸਾ ਿੀਚੇ ਤਨਕਸ ੇਸਾਸ ॥ 

ਲਸਕਰ ਨੇਿ ਖਵਾਸ ਸਿ ਤਤਆਗੇ ਿਮ ਪੁਤਰ ਊਤਿ ਤਸਧਾਸ ॥੨॥ 

ਹੋਇ ਅਨਿੰਤਨ ਮਨਹਿ ਕੀ ਤਦਰਿਤਾ ਆਪਸ ਕਉ ਿਾਨਾਤ ॥ 

ਿੋ ਅਤਨਿੰਦੁ ਤਨਿੰਦ ੁਕਤਰ ਛੋਤਡਓ ਸੋਈ ਤਫਤਰ ਤਫਤਰ ਖਾਤ ॥੩॥ 

ਸਹਿ ਸੁਿਾਇ ਿਏ ਤਕਰਪਾਲਾ ਤਤਸ ੁਿਨ ਕੀ ਕਾਿੀ ਫਾਸ ॥ 

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਗੁਰੁ ਪੂਰਾ ਿੇਤਿਆ ਪਰਵਾਣ ੁਤਗਰਸਤ ਉਦਾਸ ॥੪॥੪॥੫॥ 
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ਮਤਾ ਮਸਰੂਤਤ ਅਵਰ ਤਸਆਨਪ ਿਨ ਕਉ ਕਛੂ ਨ ਆਇਓ ॥ 
 

ਗੂਿਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (498-11) 

ਮਤਾ ਮਸੂਰਤਤ ਅਵਰ ਤਸਆਨਪ ਿਨ ਕਉ ਕਛ ੂਨ ਆਇਓ ॥ 

ਿਹ ਿਹ ਅਉਸਰੁ ਆਇ ਿਤਨਓ ਹੈ ਤਹਾ ਤਹਾ ਹਤਰ ਤਧਆਇਓ ॥੧॥ 

ਪਰਿ ਕੋ ਿਗਤਤ ਵਛਲ ੁਤਿਰਦਾਇਓ ॥ 

ਕਰੇ ਪਰਤਤਪਾਲ ਿਾਤਰਕ ਕੀ ਤਨਆਈ ਿਨ ਕਉ ਲਾਡ ਲਡਾਇਓ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਿਪ ਤਪ ਸਿੰਿਮ ਕਰਮ ਧਰਮ ਹਤਰ ਕੀਰਤਨੁ ਿਤਨ ਗਾਇਓ ॥ 

ਸਰਤਨ ਪਤਰਓ ਨਾਨਕ ਿਾਕੁਰ ਕੀ ਅਿੈ ਦਾਨ ੁਸੁਖੁ ਪਾਇਓ ॥੨॥੩॥੧੨॥ 
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ਮਨ ਐਸੀ ਪਰੀਤਤ ਹਰੇ ॥ 
 

ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੪ ॥ (94-9) 

ਮਧੁਸੂਦਨ ਮੇਰ ੇਮਨ ਤਨ ਪਰਾਨਾ ॥ 

ਹਉ ਹਤਰ ਤਿਨ ੁਦੂਿਾ ਅਵਰ ੁਨ ਿਾਨਾ ॥ 

ਕੋਈ ਸਿਣੁ ਸਿੰਤ ੁਤਮਲ ੈਵਡਿਾਗੀ ਮ ੈਹਤਰ ਪਰਿੁ ਤਪਆਰਾ ਦਸ ੈਿੀਉ ॥੧॥ 

ਹਉ ਮਨ ੁਤਨ ੁਖੋਿੀ ਿਾਤਲ ਿਾਲਾਈ ॥ 

ਤਕਉ ਤਪਆਰਾ ਪਰੀਤਮੁ ਤਮਲੈ ਮੇਰੀ ਮਾਈ ॥ 

ਤਮਤਲ ਸਤਸਿੰਗਤਤ ਖੋਿੁ ਦਸਾਈ ਤਵਤਚ ਸਿੰਗਤਤ ਹਤਰ ਪਰਿ ੁਵਸ ੈਿੀਉ ॥੨॥ 

ਮੇਰਾ ਤਪਆਰਾ ਪਰੀਤਮੁ ਸਤਤਗਰੁੁ ਰਖਵਾਲਾ ॥ 

ਹਮ ਿਾਤਰਕ ਦੀਨ ਕਰਹੁ ਪਰਤਤਪਾਲਾ ॥ 

ਮੇਰਾ ਮਾਤ ਤਪਤਾ ਗੁਰ ੁਸਤਤਗੁਰੁ ਪੂਰਾ ਗੁਰ ਿਲ ਤਮਤਲ ਕਮਲ ੁਤਵਗਸੈ ਿੀਉ ॥੩॥ 

ਮੈ ਤਿਨ ੁਗੁਰ ਦੇਖੇ ਨੀਦ ਨ ਆਵੈ ॥ 

ਮੇਰੇ ਮਨ ਤਤਨ ਵੇਦਨ ਗੁਰ ਤਿਰਹੁ ਲਗਾਵ ੈ॥ 

ਹਤਰ ਹਤਰ ਦਇਆ ਕਰਹੁ ਗੁਰ ੁਮੇਲਹ ੁਿਨ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਤਮਤਲ ਰਹਸੈ ਿੀਉ ॥੪॥੨॥ 
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ਮਨ ਐਸਾ ਨਹੇੁ ਕਰੇਹੁ ॥ 
 

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ਛਿੰਤ ਘਰੁ ੬ ॥ ਛਿੰਤੁ ॥ (454-15 

ਿਲ ਦੁਧ ਤਨਆਈ ਰੀਤਤ ਅਿ ਦੁਧ ਆਚ ਨਹੀ ਮਨ ਐਸੀ ਪਰੀਤਤ ਹਰੇ ॥ 

ਅਿ ਉਰਤਝਓ ਅਤਲ ਕਮਲੇਹ ਿਾਸਨ ਮਾਤਹ ਮਗਨ ਇਕੁ ਤਖਨ ੁਿੀ ਨਾਤਹ ਿਰ ੈ॥ 

ਤਖਨੁ ਨਾਤਹ ਿਰੀਐ ਪਰੀਤਤ ਹਰੀਐ ਸੀਗਾਰ ਹਤਿ ਰਸ ਅਰਪੀਐ ॥ 

ਿਹ ਦੂਖੁ ਸੁਣੀਐ ਿਮ ਪਿੰਥੁ ਿਣੀਐ ਤਹ ਸਾਧਸਿੰਤਗ ਨ ਡਰਪੀਐ ॥ 

ਕਤਰ ਕੀਰਤਤ ਗੋਤਵਿੰਦ ਗੁਣੀਐ ਸਗਲ ਪਰਾਛਤ ਦੁਖ ਹਰ ੇ॥ 

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਛਿੰਤ ਗੋਤਵਿੰਦ ਹਤਰ ਕੇ ਮਨ ਹਤਰ ਤਸਉ ਨੇਹੁ ਕਰੇਹੁ ਐਸੀ ਮਨ ਪਰੀਤਤ ਹਰੇ ॥੧॥ 

ਿਸੈੀ ਮਛੁਲੀ ਨੀਰ ਇਕ ੁਤਖਨ ੁਿੀ ਨਾ ਧੀਰੇ ਮਨ ਐਸਾ ਨੇਹ ੁਕਰੇਹੁ ॥ 

ਿਸੈੀ ਚਾਤਤਰਕ ਤਪਆਸ ਤਖਨ ੁਤਖਨੁ ਿੂਿੰਦ ਚਵੈ ਿਰਸ ੁਸੁਹਾਵੇ ਮੇਹੁ ॥ 

ਹਤਰ ਪਰੀਤਤ ਕਰੀਿੈ ਇਹੁ ਮਨ ੁਦੀਿੈ ਅਤਤ ਲਾਈਐ ਤਚਤੁ ਮੁਰਾਰੀ ॥ 

ਮਾਨ ੁਨ ਕੀਿ ੈਸਰਤਣ ਪਰੀਿੈ ਦਰਸਨ ਕਉ ਿਤਲਹਾਰੀ ॥ 

ਗੁਰ ਸਪੁਰਸਿੰਨੇ ਤਮਲ ੁਨਾਹ ਤਵਛੁਿੰਨੇ ਧਨ ਦੇਦੀ ਸਾਚੁ ਸਨੇਹਾ ॥ 

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਛਿੰਤ ਅਨਿੰਤ ਿਾਕੁਰ ਕੇ ਹਤਰ ਤਸਉ ਕੀਿ ੈਨੇਹਾ ਮਨ ਐਸਾ ਨੇਹੁ ਕਰੇਹੁ ॥੨॥ 

ਚਕਵੀ ਸੂਰ ਸਨੇਹੁ ਤਚਤਵੈ ਆਸ ਘਣੀ ਕਤਦ ਤਦਨੀਅਰੁ ਦੇਖੀਐ ॥ 

ਕੋਤਕਲ ਅਿੰਿ ਪਰੀਤਤ ਚਵੈ ਸੁਹਾਵੀਆ ਮਨ ਹਤਰ ਰਿੰਗੁ ਕੀਿੀਐ ॥ 

ਹਤਰ ਪਰੀਤਤ ਕਰੀਿੈ ਮਾਨੁ ਨ ਕੀਿ ੈਇਕ ਰਾਤੀ ਕ ੇਹਤਿ ਪਾਹੁਤਣਆ ॥ 

ਅਿ ਤਕਆ ਰਿੰਗੁ ਲਾਇਓ ਮੋਹੁ ਰਚਾਇਓ ਨਾਗੇ ਆਵਣ ਿਾਵਤਣਆ ॥ 

ਤਥਰੁ ਸਾਧੂ ਸਰਣੀ ਪਿੀਐ ਚਰਣੀ ਅਿ ਿੂਿਤਸ ਮੋਹੁ ਿੁ ਤਕਤੀਐ ॥ 

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਛਿੰਤ ਦਇਆਲ ਪਰੁਖ ਕੇ ਮਨ ਹਤਰ ਲਾਇ ਪਰੀਤਤ ਕਿ ਤਦਨੀਅਰੁ ਦੇਖੀਐ ॥੩॥ 

ਤਨਤਸ ਕੁਰਿੰਕ ਿਸੇੈ ਨਾਦ ਸੁਤਣ ਸਰਵਣੀ ਹੀਉ ਤਡਵੈ ਮਨ ਐਸੀ ਪਰੀਤਤ ਕੀਿ ੈ॥ 

ਿਸੈੀ ਤਰੁਤਣ ਿਤਾਰ ਉਰਝੀ ਤਪਰਤਹ ਤਸਵ ੈਇਹੁ ਮਨੁ ਲਾਲ ਦੀਿ ੈ॥ 

ਮਨੁ ਲਾਲਤਹ ਦੀਿੈ ਿੋਗ ਕਰੀਿੈ ਹਤਿ ਖੁਸੀਆ ਰਿੰਗ ਮਾਣੇ ॥ 

ਤਪਰੁ ਅਪਨਾ ਪਾਇਆ ਰਿੰਗੁ ਲਾਲੁ ਿਣਾਇਆ ਅਤਤ ਤਮਤਲਓ ਤਮਤਰ ਤਚਰਾਣੇ ॥ 

ਗੁਰੁ ਥੀਆ ਸਾਖੀ ਤਾ ਤਡਿਮ ੁਆਖੀ ਤਪਰ ਿੇਹਾ ਅਵਰ ੁਨ ਦੀਸੈ ॥ 

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਛਿੰਤ ਦਇਆਲ ਮੋਹਨ ਕੇ ਮਨ ਹਤਰ ਚਰਣ ਗਹੀਿੈ ਐਸੀ ਮਨ ਪਰੀਤਤ ਕੀਿ ੈ॥੪॥੧॥੪॥ 
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ਮਨ ਐਸੀ ਪਰੀਤਤ ਹਰੇ ॥ 
 

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ਛਿੰਤ ਘਰੁ ੬ ॥ ਛਿੰਤੁ ॥ (454-15 

ਿਲ ਦੁਧ ਤਨਆਈ ਰੀਤਤ ਅਿ ਦੁਧ ਆਚ ਨਹੀ ਮਨ ਐਸੀ ਪਰੀਤਤ ਹਰੇ ॥ 

ਅਿ ਉਰਤਝਓ ਅਤਲ ਕਮਲੇਹ ਿਾਸਨ ਮਾਤਹ ਮਗਨ ਇਕੁ ਤਖਨ ੁਿੀ ਨਾਤਹ ਿਰ ੈ॥ 

ਤਖਨੁ ਨਾਤਹ ਿਰੀਐ ਪਰੀਤਤ ਹਰੀਐ ਸੀਗਾਰ ਹਤਿ ਰਸ ਅਰਪੀਐ ॥ 

ਿਹ ਦੂਖੁ ਸੁਣੀਐ ਿਮ ਪਿੰਥੁ ਿਣੀਐ ਤਹ ਸਾਧਸਿੰਤਗ ਨ ਡਰਪੀਐ ॥ 

ਕਤਰ ਕੀਰਤਤ ਗੋਤਵਿੰਦ ਗੁਣੀਐ ਸਗਲ ਪਰਾਛਤ ਦੁਖ ਹਰ ੇ॥ 

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਛਿੰਤ ਗੋਤਵਿੰਦ ਹਤਰ ਕੇ ਮਨ ਹਤਰ ਤਸਉ ਨੇਹੁ ਕਰੇਹੁ ਐਸੀ ਮਨ ਪਰੀਤਤ ਹਰੇ ॥੧॥ 

ਿਸੈੀ ਮਛੁਲੀ ਨੀਰ ਇਕ ੁਤਖਨ ੁਿੀ ਨਾ ਧੀਰੇ ਮਨ ਐਸਾ ਨੇਹ ੁਕਰੇਹੁ ॥ 

ਿਸੈੀ ਚਾਤਤਰਕ ਤਪਆਸ ਤਖਨ ੁਤਖਨੁ ਿੂਿੰਦ ਚਵੈ ਿਰਸ ੁਸੁਹਾਵੇ ਮੇਹੁ ॥ 

ਹਤਰ ਪਰੀਤਤ ਕਰੀਿੈ ਇਹੁ ਮਨ ੁਦੀਿੈ ਅਤਤ ਲਾਈਐ ਤਚਤੁ ਮੁਰਾਰੀ ॥ 

ਮਾਨ ੁਨ ਕੀਿ ੈਸਰਤਣ ਪਰੀਿੈ ਦਰਸਨ ਕਉ ਿਤਲਹਾਰੀ ॥ 

ਗੁਰ ਸਪੁਰਸਿੰਨੇ ਤਮਲ ੁਨਾਹ ਤਵਛੁਿੰਨੇ ਧਨ ਦੇਦੀ ਸਾਚੁ ਸਨੇਹਾ ॥ 

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਛਿੰਤ ਅਨਿੰਤ ਿਾਕੁਰ ਕੇ ਹਤਰ ਤਸਉ ਕੀਿ ੈਨੇਹਾ ਮਨ ਐਸਾ ਨੇਹੁ ਕਰੇਹੁ ॥੨॥ 

ਚਕਵੀ ਸੂਰ ਸਨੇਹੁ ਤਚਤਵੈ ਆਸ ਘਣੀ ਕਤਦ ਤਦਨੀਅਰੁ ਦੇਖੀਐ ॥ 

ਕੋਤਕਲ ਅਿੰਿ ਪਰੀਤਤ ਚਵੈ ਸੁਹਾਵੀਆ ਮਨ ਹਤਰ ਰਿੰਗੁ ਕੀਿੀਐ ॥ 

ਹਤਰ ਪਰੀਤਤ ਕਰੀਿੈ ਮਾਨੁ ਨ ਕੀਿ ੈਇਕ ਰਾਤੀ ਕ ੇਹਤਿ ਪਾਹੁਤਣਆ ॥ 

ਅਿ ਤਕਆ ਰਿੰਗੁ ਲਾਇਓ ਮੋਹੁ ਰਚਾਇਓ ਨਾਗੇ ਆਵਣ ਿਾਵਤਣਆ ॥ 

ਤਥਰੁ ਸਾਧੂ ਸਰਣੀ ਪਿੀਐ ਚਰਣੀ ਅਿ ਿੂਿਤਸ ਮੋਹੁ ਿੁ ਤਕਤੀਐ ॥ 

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਛਿੰਤ ਦਇਆਲ ਪਰੁਖ ਕੇ ਮਨ ਹਤਰ ਲਾਇ ਪਰੀਤਤ ਕਿ ਤਦਨੀਅਰੁ ਦੇਖੀਐ ॥੩॥ 

ਤਨਤਸ ਕੁਰਿੰਕ ਿਸੇੈ ਨਾਦ ਸੁਤਣ ਸਰਵਣੀ ਹੀਉ ਤਡਵੈ ਮਨ ਐਸੀ ਪਰੀਤਤ ਕੀਿ ੈ॥ 

ਿਸੈੀ ਤਰੁਤਣ ਿਤਾਰ ਉਰਝੀ ਤਪਰਤਹ ਤਸਵ ੈਇਹੁ ਮਨੁ ਲਾਲ ਦੀਿ ੈ॥ 

ਮਨੁ ਲਾਲਤਹ ਦੀਿੈ ਿੋਗ ਕਰੀਿੈ ਹਤਿ ਖੁਸੀਆ ਰਿੰਗ ਮਾਣੇ ॥ 

ਤਪਰੁ ਅਪਨਾ ਪਾਇਆ ਰਿੰਗੁ ਲਾਲੁ ਿਣਾਇਆ ਅਤਤ ਤਮਤਲਓ ਤਮਤਰ ਤਚਰਾਣੇ ॥ 

ਗੁਰੁ ਥੀਆ ਸਾਖੀ ਤਾ ਤਡਿਮ ੁਆਖੀ ਤਪਰ ਿੇਹਾ ਅਵਰ ੁਨ ਦੀਸੈ ॥ 

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਛਿੰਤ ਦਇਆਲ ਮੋਹਨ ਕੇ ਮਨ ਹਤਰ ਚਰਣ ਗਹੀਿੈ ਐਸੀ ਮਨ ਪਰੀਤਤ ਕੀਿ ੈ॥੪॥੧॥੪॥ 
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ਮਨ ਕਹ ਅਹਿੰਕਾਤਰ ਅਫਾਰਾ ॥ 
 

ਦੇਵਗਿੰਧਾਰੀ ੫ ॥ (530-9) 

ਮਨ ਕਹ ਅਹਿੰਕਾਤਰ ਅਫਾਰਾ ॥ 

ਦੁਰਗਿੰਧ ਅਪਤਵਤਰ ਅਪਾਵਨ ਿੀਤਤਰ ਿੋ ਦੀਸੈ ਸੋ ਛਾਰਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਤਿਤਨ ਕੀਆ ਤਤਸ ੁਤਸਮਤਰ ਪਰਾਨੀ ਿੀਉ ਪਰਾਨ ਤਿਤਨ ਧਾਰਾ ॥ 

ਤਤਸਤਹ ਤਤਆਤਗ ਅਵਰ ਲਪਿਾਵਤਹ ਮਤਰ ਿਨਮਤਹ ਮੁਗਧ ਗਵਾਰਾ ॥੧॥ 

ਅਿੰਧ ਗਿੁੰਗ ਤਪਿੰਗੁਲ ਮਤਤ ਹੀਨਾ ਪਰਿ ਰਾਖਹੁ ਰਾਖਨਹਾਰਾ ॥ 

ਕਰਨ ਕਰਾਵਨਹਾਰ ਸਮਰਥਾ ਤਕਆ ਨਾਨਕ ਿਿੰਤ ਤਿਚਾਰਾ ॥੨॥੧੧॥ 
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ਮਨ ਕਹਾ ਤਿਸਾਤਰਓ ਰਾਮ ਨਾਮੁ ॥ 
 

ਿਸਿੰਤੁ ਮਹਲਾ ੯ ॥ (1186-17) 

ਮਨ ਕਹਾ ਤਿਸਾਤਰਓ ਰਾਮ ਨਾਮੁ ॥ 

ਤਨੁ ਤਿਨਸੈ ਿਮ ਤਸਉ ਪਰ ੈਕਾਮੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਇਹੁ ਿਗੁ ਧੂਏ ਕਾ ਪਹਾਰ ॥ 

ਤੈ ਸਾਚਾ ਮਾਤਨਆ ਤਕਹ ਤਿਚਾਤਰ ॥੧॥ 

ਧਨੁ ਦਾਰਾ ਸਿੰਪਤਤ ਗਰੇਹ ॥ 

ਕਛੁ ਸਿੰਤਗ ਨ ਚਾਲੈ ਸਮਝ ਲੇਹ ॥੨॥ 

ਇਕ ਿਗਤਤ ਨਾਰਾਇਨ ਹੋਇ ਸਿੰਤਗ ॥ 

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਿਿੁ ਤਤਹ ਏਕ ਰਿੰਤਗ ॥੩॥੪॥ 
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ਮਨ ਕਹਾ ਲੁਿਾਈਐ ਆਨ ਕਉ ॥ 
 

ਸਾਰਗ ਮਹਲਾ ੫ ਘਰੁ ੩  (1208-5) 

ਮਨ ਕਹਾ ਲੁਿਾਈਐ ਆਨ ਕਉ ॥ 

ਈਤ ਊਤ ਪਰਿੁ ਸਦਾ ਸਹਾਈ ਿੀਅ ਸਿੰਤਗ ਤੇਰੇ ਕਾਮ ਕਉ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਅਿੰਤਮਰਤ ਨਾਮੁ ਤਪਰਅ ਪਰੀਤਤ ਮਨਹੋਰ ਇਹ ੈਅਘਾਵਨ ਪਾਂਨ ਕਉ ॥ 

ਅਕਾਲ ਮੂਰਤਤ ਹੈ ਸਾਧ ਸਿੰਤਨ ਕੀ ਿਾਹਰ ਨੀਕੀ ਤਧਆਨ ਕਉ ॥੧॥ 

ਿਾਣੀ ਮਿੰਤੁ ਮਹਾ ਪੁਰਖਨ ਕੀ ਮਨਤਹ ਉਤਾਰਨ ਮਾਂਨ ਕਉ ॥ 

ਖੋਤਿ ਲਤਹਓ ਨਾਨਕ ਸੁਖ ਥਾਨਾਂ ਹਤਰ ਨਾਮਾ ਤਿਸਰਾਮ ਕਉ ॥੨॥੧॥੨੦॥ 
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ਮਨ ਕਤਰ ਕਿਹੂ ਨ ਹਤਰ ਗੁਨ ਗਾਇਓ ॥ 
 

ਸਾਰਿੰਗ ਮਹਲਾ ੯ ॥ (1231-18) 

ਮਨ ਕਤਰ ਕਿਹੂ ਨ ਹਤਰ ਗੁਨ ਗਾਇਓ ॥ 

ਤਿਤਖਆਸਕਤ ਰਤਹਓ ਤਨਤਸ ਿਾਸੁਰ ਕੀਨ ੋਅਪਨ ੋਿਾਇਓ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਗੁਰ ਉਪਦੇਸ ੁਸਤੁਨਓ ਨਤਹ ਕਾਨਤਨ ਪਰ ਦਾਰਾ ਲਪਿਾਇਓ ॥ 

ਪਰ ਤਨਿੰਦਾ ਕਾਰਤਨ ਿਹੁ ਧਾਵਤ ਸਮਤਝਓ ਨਹ ਸਮਝਾਇਓ ॥੧॥ 

ਕਹਾ ਕਹਉ ਮੈ ਅਪਨੁੀ ਕਰਨੀ ਤਿਹ ਤਿਤਧ ਿਨਮੁ ਗਵਾਇਓ ॥ 

ਕਤਹ ਨਾਨਕ ਸਿ ਅਉਗਨ ਮ ੋਮਤਹ ਰਾਤਖ ਲੇਹੁ ਸਰਨਾਇਓ ॥੨॥੪॥੩॥੧੩॥੧੩੯॥੪॥੧੫੯॥ 
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ਮਨ ਕਰਹਲਾ ਸਤਤਗਰੁੁ ਪਰੁਖੁ ਤਧਆਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
 

ਰਾਗੁ ਗਉਿੀ ਪੂਰਿੀ ਮਹਲਾ ੪ ਕਰਹਲ ੇ (234-4) 

ਕਰਹਲੇ ਮਨ ਪਰਦੇਸੀਆ ਤਕਉ ਤਮਲੀਐ ਹਤਰ ਮਾਇ ॥ 

ਗੁਰੁ ਿਾਤਗ ਪੂਰ ੈਪਾਇਆ ਗਤਲ ਤਮਤਲਆ ਤਪਆਰਾ ਆਇ ॥੧॥ 

ਮਨ ਕਰਹਲਾ ਸਤਤਗੁਰੁ ਪੁਰਖੁ ਤਧਆਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਮਨ ਕਰਹਲਾ ਵੀਚਾਰੀਆ ਹਤਰ ਰਾਮ ਨਾਮ ਤਧਆਇ ॥ 

ਤਿਥੈ ਲੇਖਾ ਮਿੰਗੀਐ ਹਤਰ ਆਪੇ ਲਏ ਛਡਾਇ ॥੨॥ 

ਮਨ ਕਰਹਲਾ ਅਤਤ ਤਨਰਮਲਾ ਮਲੁ ਲਾਗੀ ਹਉਮੈ ਆਇ ॥ 

ਪਰਤਤਖ ਤਪਰੁ ਘਤਰ ਨਾਤਲ ਤਪਆਰਾ ਤਵਛੁਤਿ ਚੋਿਾ ਖਾਇ ॥੩॥ 

ਮਨ ਕਰਹਲਾ ਮੇਰ ੇਪਰੀਤਮਾ ਹਤਰ ਤਰਦੈ ਿਾਤਲ ਿਾਲਾਇ ॥ 

ਉਪਾਇ ਤਕਤੈ ਨ ਲਿਈ ਗੁਰ ੁਤਹਰਦੈ ਹਤਰ ਦੇਖਾਇ ॥੪॥ 

ਮਨ ਕਰਹਲਾ ਮੇਰ ੇਪਰੀਤਮਾ ਤਦਨੁ ਰਤੈਣ ਹਤਰ ਤਲਵ ਲਾਇ ॥ 

ਘਰੁ ਿਾਇ ਪਾਵਤਹ ਰਿੰਗ ਮਹਲੀ ਗੁਰ ੁਮੇਲੇ ਹਤਰ ਮੇਲਾਇ ॥੫॥ 

ਮਨ ਕਰਹਲਾ ਤਿੰ ਮੀਤੁ ਮੇਰਾ ਪਾਖਿੰਡੁ ਲੋਿੁ ਤਿਾਇ ॥ 

ਪਾਖਿੰਤਡ ਲੋਿੀ ਮਾਰੀਐ ਿਮ ਡਿੰਡੁ ਦੇਇ ਸਿਾਇ ॥੬॥ 

ਮਨ ਕਰਹਲਾ ਮੇਰ ੇਪਰਾਨ ਤੂਿੰ ਮਲੈੁ ਪਾਖਿੰਡੁ ਿਰਮੁ ਗਵਾਇ ॥ 

ਹਤਰ ਅਿੰਤਮਰਤ ਸਰ ੁਗੁਤਰ ਪੂਤਰਆ ਤਮਤਲ ਸਿੰਗਤੀ ਮਲ ੁਲਤਹ ਿਾਇ ॥੭॥ 

ਮਨ ਕਰਹਲਾ ਮੇਰ ੇਤਪਆਤਰਆ ਇਕ ਗੁਰ ਕੀ ਤਸਖ ਸੁਣਾਇ ॥ 

ਇਹੁ ਮੋਹੁ ਮਾਇਆ ਪਸਤਰਆ ਅਿੰਤਤ ਸਾਤਥ ਨ ਕੋਈ ਿਾਇ ॥੮॥ 

ਮਨ ਕਰਹਲਾ ਮੇਰ ੇਸਾਿਨਾ ਹਤਰ ਖਰਚੁ ਲੀਆ ਪਤਤ ਪਾਇ ॥ 

ਹਤਰ ਦਰਗਹ ਪੈਨਾਇਆ ਹਤਰ ਆਤਪ ਲਇਆ ਗਤਲ ਲਾਇ ॥੯॥ 

ਮਨ ਕਰਹਲਾ ਗੁਤਰ ਮਿੰਤਨਆ ਗੁਰਮੁਤਖ ਕਾਰ ਕਮਾਇ ॥ 

ਗੁਰ ਆਗ ੈਕਤਰ ਿੋਦਿੀ ਿਨ ਨਾਨਕ ਹਤਰ ਮੇਲਾਇ ॥੧੦॥੧॥ 
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ਮਨ ਕਰਹਲਾ ਗਰੁ ਗੋਤਵਿੰਦ ੁਸਮਾਤਲ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
 

ਗਉਿੀ ਮਹਲਾ ੪ ॥ (234-15) 

ਮਨ ਕਰਹਲਾ ਵੀਚਾਰੀਆ ਵੀਚਾਤਰ ਦੇਖੁ ਸਮਾਤਲ ॥ 

ਿਨ ਤਫਤਰ ਥਕੇ ਿਨ ਵਾਸੀਆ ਤਪਰੁ ਗੁਰਮਤਤ ਤਰਦੈ ਤਨਹਾਤਲ ॥੧॥ 

ਮਨ ਕਰਹਲਾ ਗੁਰ ਗੋਤਵਿੰਦ ੁਸਮਾਤਲ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਮਨ ਕਰਹਲਾ ਵੀਚਾਰੀਆ ਮਨਮੁਖ ਫਾਤਥਆ ਮਹਾ ਿਾਤਲ ॥ 

ਗੁਰਮੁਤਖ ਪਰਾਣੀ ਮੁਕਤੁ ਹੈ ਹਤਰ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਸਮਾਤਲ ॥੨॥ 

ਮਨ ਕਰਹਲਾ ਮੇਰ ੇਤਪਆਤਰਆ ਸਤਸਿੰਗਤਤ ਸਤਤਗੁਰੁ ਿਾਤਲ ॥ 

ਸਤਸਿੰਗਤਤ ਲਤਗ ਹਤਰ ਤਧਆਈਐ ਹਤਰ ਹਤਰ ਚਲ ੈਤੇਰ ੈਨਾਤਲ ॥੩॥ 

ਮਨ ਕਰਹਲਾ ਵਡਿਾਗੀਆ ਹਤਰ ਏਕ ਨਦਤਰ ਤਨਹਾਤਲ ॥ 

ਆਤਪ ਛਡਾਏ ਛੁਿੀਐ ਸਤਤਗੁਰ ਚਰਣ ਸਮਾਤਲ ॥੪॥ 

ਮਨ ਕਰਹਲਾ ਮੇਰ ੇਤਪਆਤਰਆ ਤਵਤਚ ਦੇਹੀ ਿੋਤਤ ਸਮਾਤਲ ॥ 

ਗੁਤਰ ਨਉ ਤਨਤਧ ਨਾਮੁ ਤਵਖਾਤਲਆ ਹਤਰ ਦਾਤਤ ਕਰੀ ਦਇਆਤਲ ॥੫॥ 

ਮਨ ਕਰਹਲਾ ਤਿੰ ਚਿੰਚਲਾ ਚਤੁਰਾਈ ਛਤਡ ਤਵਕਰਾਤਲ ॥ 

ਹਤਰ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਸਮਾਤਲ ਤਿੰ ਹਤਰ ਮੁਕਤਤ ਕਰ ੇਅਿੰਤ ਕਾਤਲ ॥੬॥ 

ਮਨ ਕਰਹਲਾ ਵਡਿਾਗੀਆ ਤਿੰ ਤਗਆਨ ੁਰਤਨ ੁਸਮਾਤਲ ॥ 

ਗੁਰ ਤਗਆਨ ੁਖਿਗੁ ਹਤਥ ਧਾਤਰਆ ਿਮੁ ਮਾਤਰਅਿਾ ਿਮਕਾਤਲ ॥੭॥ 

ਅਿੰਤਤਰ ਤਨਧਾਨੁ ਮਨ ਕਰਹਲ ੇਿਰਤਮ ਿਵਤਹ ਿਾਹਤਰ ਿਾਤਲ ॥ 

ਗੁਰੁ ਪੁਰਖੁ ਪੂਰਾ ਿੇਤਿਆ ਹਤਰ ਸਿਣੁ ਲਧਿਾ ਨਾਤਲ ॥੮॥ 

ਰਿੰਤਗ ਰਤਿੇ ਮਨ ਕਰਹਲੇ ਹਤਰ ਰਿੰਗੁ ਸਦਾ ਸਮਾਤਲ ॥ 

ਹਤਰ ਰਿੰਗੁ ਕਦੇ ਨ ਉਤਰ ੈਗੁਰ ਸੇਵਾ ਸਿਦੁ ਸਮਾਤਲ ॥੯॥ 

ਹਮ ਪਿੰਖੀ ਮਨ ਕਰਹਲ ੇਹਤਰ ਤਰਵਰੁ ਪੁਰਖ ੁਅਕਾਤਲ ॥ 

ਵਡਿਾਗੀ ਗੁਰਮੁਤਖ ਪਾਇਆ ਿਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਸਮਾਤਲ ॥੧੦॥੨॥ 
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ਮਨ ਕਰਹਲਾ ਵੀਚਾਰੀਆ ਵੀਚਾਤਰ ਦੇਖੁ ਸਮਾਤਲ ॥ 
 

ਗਉਿੀ ਮਹਲਾ ੪ ॥ (234-15) 

ਮਨ ਕਰਹਲਾ ਵੀਚਾਰੀਆ ਵੀਚਾਤਰ ਦੇਖੁ ਸਮਾਤਲ ॥ 

ਿਨ ਤਫਤਰ ਥਕੇ ਿਨ ਵਾਸੀਆ ਤਪਰੁ ਗੁਰਮਤਤ ਤਰਦੈ ਤਨਹਾਤਲ ॥੧॥ 

ਮਨ ਕਰਹਲਾ ਗੁਰ ਗੋਤਵਿੰਦ ੁਸਮਾਤਲ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਮਨ ਕਰਹਲਾ ਵੀਚਾਰੀਆ ਮਨਮੁਖ ਫਾਤਥਆ ਮਹਾ ਿਾਤਲ ॥ 

ਗੁਰਮੁਤਖ ਪਰਾਣੀ ਮੁਕਤੁ ਹੈ ਹਤਰ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਸਮਾਤਲ ॥੨॥ 

ਮਨ ਕਰਹਲਾ ਮੇਰ ੇਤਪਆਤਰਆ ਸਤਸਿੰਗਤਤ ਸਤਤਗੁਰੁ ਿਾਤਲ ॥ 

ਸਤਸਿੰਗਤਤ ਲਤਗ ਹਤਰ ਤਧਆਈਐ ਹਤਰ ਹਤਰ ਚਲ ੈਤੇਰ ੈਨਾਤਲ ॥੩॥ 

ਮਨ ਕਰਹਲਾ ਵਡਿਾਗੀਆ ਹਤਰ ਏਕ ਨਦਤਰ ਤਨਹਾਤਲ ॥ 

ਆਤਪ ਛਡਾਏ ਛੁਿੀਐ ਸਤਤਗੁਰ ਚਰਣ ਸਮਾਤਲ ॥੪॥ 

ਮਨ ਕਰਹਲਾ ਮੇਰ ੇਤਪਆਤਰਆ ਤਵਤਚ ਦੇਹੀ ਿੋਤਤ ਸਮਾਤਲ ॥ 

ਗੁਤਰ ਨਉ ਤਨਤਧ ਨਾਮੁ ਤਵਖਾਤਲਆ ਹਤਰ ਦਾਤਤ ਕਰੀ ਦਇਆਤਲ ॥੫॥ 

ਮਨ ਕਰਹਲਾ ਤਿੰ ਚਿੰਚਲਾ ਚਤੁਰਾਈ ਛਤਡ ਤਵਕਰਾਤਲ ॥ 

ਹਤਰ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਸਮਾਤਲ ਤਿੰ ਹਤਰ ਮੁਕਤਤ ਕਰ ੇਅਿੰਤ ਕਾਤਲ ॥੬॥ 

ਮਨ ਕਰਹਲਾ ਵਡਿਾਗੀਆ ਤਿੰ ਤਗਆਨ ੁਰਤਨ ੁਸਮਾਤਲ ॥ 

ਗੁਰ ਤਗਆਨ ੁਖਿਗੁ ਹਤਥ ਧਾਤਰਆ ਿਮੁ ਮਾਤਰਅਿਾ ਿਮਕਾਤਲ ॥੭॥ 

ਅਿੰਤਤਰ ਤਨਧਾਨੁ ਮਨ ਕਰਹਲ ੇਿਰਤਮ ਿਵਤਹ ਿਾਹਤਰ ਿਾਤਲ ॥ 

ਗੁਰੁ ਪੁਰਖੁ ਪੂਰਾ ਿੇਤਿਆ ਹਤਰ ਸਿਣੁ ਲਧਿਾ ਨਾਤਲ ॥੮॥ 

ਰਿੰਤਗ ਰਤਿੇ ਮਨ ਕਰਹਲੇ ਹਤਰ ਰਿੰਗੁ ਸਦਾ ਸਮਾਤਲ ॥ 

ਹਤਰ ਰਿੰਗੁ ਕਦੇ ਨ ਉਤਰ ੈਗੁਰ ਸੇਵਾ ਸਿਦੁ ਸਮਾਤਲ ॥੯॥ 

ਹਮ ਪਿੰਖੀ ਮਨ ਕਰਹਲ ੇਹਤਰ ਤਰਵਰੁ ਪੁਰਖ ੁਅਕਾਤਲ ॥ 

ਵਡਿਾਗੀ ਗੁਰਮੁਤਖ ਪਾਇਆ ਿਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਸਮਾਤਲ ॥੧੦॥੨॥ 
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ਮਨ ਤਕਆ ਕਹਤਾ ਹਉ ਤਕਆ ਕਹਤਾ ॥ 
 

ਤਿਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (823-3) 

ਮਨ ਤਕਆ ਕਹਤਾ ਹਉ ਤਕਆ ਕਹਤਾ ॥ 

ਿਾਨ ਪਰਿੀਨ ਿਾਕੁਰ ਪਰਿ ਮੇਰੇ ਤਤਸੁ ਆਗ ੈਤਕਆ ਕਹਤਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਅਨਿੋਲ ੇਕਉ ਤੁਹੀ ਪਛਾਨਤਹ ਿੋ ਿੀਅਨ ਮਤਹ ਹੋਤਾ ॥ 

ਰੇ ਮਨ ਕਾਇ ਕਹਾ ਲਉ ਡਹਕਤਹ ਿਉ ਪੇਖਤ ਹੀ ਸਿੰਤਗ ਸਨੁਤਾ ॥੧॥ 

ਐਸੋ ਿਾਤਨ ਿਏ ਮਤਨ ਆਨਦ ਆਨ ਨ ਿੀਓ ਕਰਤਾ ॥ 

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਿਏ ਦਇਆਰਾ ਹਤਰ ਰਿੰਗੁ ਨ ਕਿਹੂ ਲਹਤਾ ॥੨॥੮॥੯੪॥ 
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ਮਨ ਤਕਉ ਿਰੈਾਗੁ ਕਰਤਹਗਾ ਸਤਤਗੁਰ ੁਮਰੇਾ ਪੂਰਾ ॥ 
 

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (375-8) 

ਪਰਿੁ ਹੋਇ ਤਿਪਾਲ ੁਤ ਇਹ ੁਮਨੁ ਲਾਈ ॥ 

ਸਤਤਗੁਰੁ ਸਤੇਵ ਸਿੈ ਫਲ ਪਾਈ ॥੧॥ 

ਮਨ ਤਕਉ ਿੈਰਾਗੁ ਕਰਤਹਗਾ ਸਤਤਗੁਰੁ ਮੇਰਾ ਪੂਰਾ ॥ 

ਮਨਸਾ ਕਾ ਦਾਤਾ ਸਿ ਸੁਖ ਤਨਧਾਨੁ ਅਿੰਤਮਰਤ ਸਤਰ ਸਦ ਹੀ ਿਰਪੂਰਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਚਰਣ ਕਮਲ ਤਰਦ ਅਿੰਤਤਰ ਧਾਰੇ ॥ 

ਪਰਗਿੀ ਿੋਤਤ ਤਮਲੇ ਰਾਮ ਤਪਆਰੇ ॥੨॥ 

ਪਿੰਚ ਸਖੀ ਤਮਤਲ ਮਿੰਗਲ ੁਗਾਇਆ ॥ 

ਅਨਹਦ ਿਾਣੀ ਨਾਦ ੁਵਿਾਇਆ ॥੩॥ 

ਗੁਰੁ ਨਾਨਕ ੁਤੁਿਾ ਤਮਤਲਆ ਹਤਰ ਰਾਇ ॥ 

ਸੁਤਖ ਰਤੈਣ ਤਵਹਾਣੀ ਸਹਤਿ ਸਿੁਾਇ ॥੪॥੧੭॥ 
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ਮਨ ਕੀ ਮਨ ਹੀ ਮਾਤਹ ਰਹੀ ॥ 
 

ਸਰੋਤਿ ਮਹਲਾ ੯ ॥ (631-14) 

ਮਨ ਕੀ ਮਨ ਹੀ ਮਾਤਹ ਰਹੀ ॥ 

ਨਾ ਹਤਰ ਿਿੇ ਨ ਤੀਰਥ ਸਵੇ ੇਚੋਿੀ ਕਾਤਲ ਗਹੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਦਾਰਾ ਮੀਤ ਪੂਤ ਰਥ ਸਿੰਪਤਤ ਧਨ ਪੂਰਨ ਸਿ ਮਹੀ ॥ 

ਅਵਰ ਸਗਲ ਤਮਤਥਆ ਏ ਿਾਨਉ ਿਿਨੁ ਰਾਮ ੁਕੋ ਸਹੀ ॥੧॥ 

ਤਫਰਤ ਤਫਰਤ ਿਹੁਤੇ ਿੁਗ ਹਾਤਰਓ ਮਾਨਸ ਦੇਹ ਲਹੀ ॥ 

ਨਾਨਕ ਕਹਤ ਤਮਲਨ ਕੀ ਿਰੀਆ ਤਸਮਰਤ ਕਹਾ ਨਹੀ ॥੨॥੨॥ 
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ਮਨ ਖੁਿਹਰ ਤਰੇਾ ਨਹੀ ਤਿਸਾਸੁ ਤੂ ਮਹਾ ਉਦਮਾਦਾ ॥ 
 

ਤਿਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (815-11) 

ਕਵਨੁ ਕਵਨੁ ਨਹੀ ਪਤਤਰਆ ਤੁਮਹਰੀ ਪਰਤੀਤਤ ॥ 

ਮਹਾ ਮੋਹਨੀ ਮੋਤਹਆ ਨਰਕ ਕੀ ਰੀਤਤ ॥੧॥ 

ਮਨ ਖੁਿਹਰ ਤੇਰਾ ਨਹੀ ਤਿਸਾਸੁ ਤੂ ਮਹਾ ਉਦਮਾਦਾ ॥ 

ਖਰ ਕਾ ਪੈਖਰੁ ਤਉ ਛੁਿ ੈਿਉ ਊਪਤਰ ਲਾਦਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਿਪ ਤਪ ਸਿੰਿਮ ਤੁਮਹ ਖਿੰਡੇ ਿਮ ਕੇ ਦੁਖ ਡਾਂਡ ॥ 

ਤਸਮਰਤਹ ਨਾਹੀ ਿੋਤਨ ਦੁਖ ਤਨਰਲਿੇ ਿਾਂਡ ॥੨॥ 

ਹਤਰ ਸਿੰਤਗ ਸਹਾਈ ਮਹਾ ਮੀਤੁ ਤਤਸ ਤਸਉ ਤੇਰਾ ਿੇਦੁ ॥ 

ਿੀਧਾ ਪਿੰਚ ਿਿਵਾਰਈ ਉਪਤਿਓ ਮਹਾ ਖੇਦ ੁ॥੩॥ 

ਨਾਨਕ ਤਤਨ ਸਿੰਤਨ ਸਰਣਾਗਤੀ ਤਿਨ ਮਨ ੁਵਤਸ ਕੀਨਾ ॥ 

ਤਨੁ ਧਨੁ ਸਰਿਸ ੁਆਪਣਾ ਪਰਤਿ ਿਨ ਕਉ ਦੀਨਹਾ ॥੪॥੨੮॥੫੮॥ 
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ਮਨ ਿਾਪਹੁ ਰਾਮ ਗੁਪਾਲ ॥ 
 

ਕਾਨਿਾ ਮਹਲਾ ੪ ਪਿਤਾਲ ਘਰੁ ੫ ॥   (1296-11) 

ਮਨ ਿਾਪਹ ੁਰਾਮ ਗੁਪਾਲ ॥ 

ਹਤਰ ਰਤਨ ਿਵੇਹਰ ਲਾਲ ॥ 

ਹਤਰ ਗੁਰਮੁਤਖ ਘਤਿ ਿਕਸਾਲ ॥ 

ਹਤਰ ਹੋ ਹੋ ਤਕਰਪਾਲ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਤੁਮਰੇ ਗੁਨ ਅਗਮ ਅਗੋਚਰ ਏਕ ਿੀਹ ਤਕਆ ਕਥੈ ਤਿਚਾਰੀ ਰਾਮ ਰਾਮ ਰਾਮ ਰਾਮ ਲਾਲ ॥ 

ਤੁਮਰੀ ਿੀ ਅਕਥ ਕਥਾ ਤੂ ਤ ੂਤੂ ਹੀ ਿਾਨਤਹ ਹਉ ਹਤਰ ਿਤਪ ਿਈ ਤਨਹਾਲ ਤਨਹਾਲ ਤਨਹਾਲ ॥੧॥ 

ਹਮਰੇ ਹਤਰ ਪਰਾਨ ਸਖਾ ਸੁਆਮੀ ਹਤਰ ਮੀਤਾ ਮੇਰੇ ਮਤਨ ਤਤਨ ਿੀਹ ਹਤਰ ਹਰੇ ਹਰੇ ਰਾਮ ਨਾਮ ਧਨੁ ਮਾਲ ॥ 

ਿਾ ਕੋ ਿਾਗੁ ਤਤਤਨ ਲੀਓ ਰੀ ਸਹੁਾਗੁ ਹਤਰ ਹਤਰ ਹਰ ੇਹਰੇ ਗੁਨ ਗਾਵੈ ਗੁਰਮਤਤ ਹਉ ਿਤਲ ਿਲ ੇਹਉ ਿਤਲ ਿਲੇ ਿਨ 
ਨਾਨਕ ਹਤਰ ਿਤਪ ਿਈ ਤਨਹਾਲ ਤਨਹਾਲ ਤਨਹਾਲ ॥੨॥੧॥੭॥ 
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ਮਨ ਤਿਉ ਅਪੁਨ ੇਪਰਿ ਿਾਵਉ ॥ 
 

ਦੇਵਗਿੰਧਾਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (529-8) 

ਮਨ ਤਿਉ ਅਪੁਨੇ ਪਰਿ ਿਾਵਉ ॥ 

ਨੀਚਹੁ ਨੀਚੁ ਨੀਚੁ ਅਤਤ ਨਾਨਹਾ ਹੋਇ ਗਰੀਿ ੁਿੁਲਾਵਉ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਅਤਨਕ ਅਡਿੰਿਰ ਮਾਇਆ ਕੇ ਤਿਰਥੇ ਤਾ ਤਸਉ ਪਰੀਤਤ ਘਿਾਵਉ ॥ 

ਤਿਉ ਅਪਨੁ ੋਸੁਆਮੀ ਸੁਖ ੁਮਾਨੈ ਤਾ ਮਤਹ ਸੋਿਾ ਪਾਵਉ ॥੧॥ 

ਦਾਸਨ ਦਾਸ ਰੇਣ ੁਦਾਸਨ ਕੀ ਿਨ ਕੀ ਿਹਲ ਕਮਾਵਉ ॥ 

ਸਰਿ ਸੂਖ ਿਤਡਆਈ ਨਾਨਕ ਿੀਵਉ ਮੁਖਹੁ ਿੁਲਾਵਉ ॥੨॥੫॥ 
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ਮਨ ਤੂਿੰ ਿੋਤਤ ਸਰੂਪ ੁਹ ੈਆਪਣਾ ਮੂਲ ੁਪਛਾਣੁ ॥ 
 

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੩ ਛਿੰਤ ਘਰੁ ੩ ॥ (441-3) 

ਮਨ ਤਿੰ ਿੋਤਤ ਸਰਪੂੁ ਹੈ ਆਪਣਾ ਮੂਲ ੁਪਛਾਣੁ ॥ 

ਮਨ ਹਤਰ ਿੀ ਤੇਰ ੈਨਾਤਲ ਹੈ ਗੁਰਮਤੀ ਰਿੰਗੁ ਮਾਣ ੁ॥ 

ਮੂਲੁ ਪਛਾਣਤਹ ਤਾਂ ਸਹੁ ਿਾਣਤਹ ਮਰਣ ਿੀਵਣ ਕੀ ਸੋਝੀ ਹਈੋ ॥ 

ਗੁਰ ਪਰਸਾਦੀ ਏਕੋ ਿਾਣਤਹ ਤਾਂ ਦੂਿਾ ਿਾਉ ਨ ਹੋਈ ॥ 

ਮਤਨ ਸਾਂਤਤ ਆਈ ਵਿੀ ਵਧਾਈ ਤਾ ਹੋਆ ਪਰਵਾਣੁ ॥ 

ਇਉ ਕਹੈ ਨਾਨਕ ੁਮਨ ਤੂਿੰ ਿੋਤਤ ਸਰੂਪ ੁਹੈ ਅਪਣਾ ਮੂਲ ੁਪਛਾਣ ੁ॥੫॥ 
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ਮਨ ਤੂਿੰ ਮਤ ਮਾਣੁ ਕਰਤਹ ਤਿ ਹਉ ਤਕਛੁ ਿਾਣਦਾ ਗਰੁਮੁਤਖ ਤਨਮਾਣਾ ਹਹੋੁ ॥ 
 

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੩ ਛਿੰਤ ਘਰੁ ੩ ॥ (441-9) 

ਮਨ ਤਿੰ ਮਤ ਮਾਣ ੁਕਰਤਹ ਤਿ ਹਉ ਤਕਛ ੁਿਾਣਦਾ ਗੁਰਮੁਤਖ ਤਨਮਾਣਾ ਹੋਹੁ ॥ 

ਅਿੰਤਤਰ ਅਤਗਆਨ ੁਹਉ ਿੁਤਧ ਹੈ ਸਤਚ ਸਿਤਦ ਮਲੁ ਖੋਹੁ ॥ 

ਹੋਹੁ ਤਨਮਾਣਾ ਸਤਤਗੁਰੂ ਅਗੈ ਮਤ ਤਕਛ ੁਆਪ ੁਲਖਾਵਹ ੇ॥ 

ਆਪਣ ੈਅਹਿੰਕਾਤਰ ਿਗਤੁ ਿਤਲਆ ਮਤ ਤਿੰ ਆਪਣਾ ਆਪੁ ਗਵਾਵਹੇ ॥ 

ਸਤਤਗੁਰ ਕੈ ਿਾਣ ੈਕਰਤਹ ਕਾਰ ਸਤਤਗੁਰ ਕੈ ਿਾਣ ੈਲਾਤਗ ਰਹੁ ॥ 

ਇਉ ਕਹੈ ਨਾਨਕ ੁਆਪ ੁਛਤਡ ਸੁਖ ਪਾਵਤਹ ਮਨ ਤਨਮਾਣਾ ਹਇੋ ਰਹੁ ॥੭॥ 
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ਮਨ ਤਪਆਤਰਆ ਿੀਉ ਤਮਤਰਾ ਗੋਤਿਿੰਦ ਨਾਮ ੁਸਮਾਲ ੇ॥ 
 

ਤਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੫ ਛਿੰਤ  (79-8) 

ਮਨ ਤਪਆਤਰਆ ਿੀਉ ਤਮਤਰਾ ਗਤੋਿਿੰਦ ਨਾਮੁ ਸਮਾਲੇ ॥ 

ਮਨ ਤਪਆਤਰਆ ਿੀ ਤਮਤਰਾ ਹਤਰ ਤਨਿਹੈ ਤੇਰ ੈਨਾਲੇ ॥ 

ਸਿੰਤਗ ਸਹਾਈ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਤਧਆਈ ਤਿਰਥਾ ਕਇੋ ਨ ਿਾਏ ॥ 

ਮਨ ਤਚਿੰਦੇ ਸੇਈ ਫਲ ਪਾਵਤਹ ਚਰਣ ਕਮਲ ਤਚਤੁ ਲਾਏ ॥ 

ਿਤਲ ਥਤਲ ਪੂਤਰ ਰਤਹਆ ਿਨਵਾਰੀ ਘਤਿ ਘਤਿ ਨਦਤਰ ਤਨਹਾਲੇ ॥ 

ਨਾਨਕੁ ਤਸਖ ਦਇੇ ਮਨ ਪਰੀਤਮ ਸਾਧਸਿੰਤਗ ਿਰਮੁ ਿਾਲੇ ॥੧॥ 

ਮਨ ਤਪਆਤਰਆ ਿੀ ਤਮਤਰਾ ਹਤਰ ਤਿਨੁ ਝੂਿੁ ਪਸਾਰੇ ॥ 

ਮਨ ਤਪਆਤਰਆ ਿੀਉ ਤਮਤਰਾ ਤਿਖੁ ਸਾਗਰੁ ਸਿੰਸਾਰੇ ॥ 

ਚਰਣ ਕਮਲ ਕਤਰ ਿੋਤਹਥੁ ਕਰਤੇ ਸਹਸਾ ਦੂਖੁ ਨ ਤਿਆਪੈ ॥ 

ਗੁਰੁ ਪੂਰਾ ਿੇਿੈ ਵਡਿਾਗੀ ਆਿ ਪਹਰ ਪਰਿੁ ਿਾਪੈ ॥ 

ਆਤਦ ਿਗੁਾਦੀ ਸੇਵਕ ਸੁਆਮੀ ਿਗਤਾ ਨਾਮੁ ਅਧਾਰੇ ॥ 

ਨਾਨਕੁ ਤਸਖ ਦਇੇ ਮਨ ਪਰੀਤਮ ਤਿਨੁ ਹਤਰ ਝੂਿ ਪਸਾਰੇ ॥੨॥ 

ਮਨ ਤਪਆਤਰਆ ਿੀਉ ਤਮਤਰਾ ਹਤਰ ਲਦੇ ਖੇਪ ਸਵਲੀ ॥ 

ਮਨ ਤਪਆਤਰਆ ਿੀਉ ਤਮਤਰਾ ਹਤਰ ਦਰੁ ਤਨਹਚਲੁ ਮਲੀ ॥ 

ਹਤਰ ਦਰੁ ਸਵੇੇ ਅਲਖ ਅਿੇਵੇ ਤਨਹਚਲੁ ਆਸਣੁ ਪਾਇਆ ॥ 

ਤਹ ਿਨਮ ਨ ਮਰਣੁ ਨ ਆਵਣ ਿਾਣਾ ਸਿੰਸਾ ਦੂਖੁ ਤਮਿਾਇਆ ॥ 

ਤਚਤਰ ਗੁਪਤ ਕਾ ਕਾਗਦੁ ਫਾਤਰਆ ਿਮਦੂਤਾ ਕਛੂ ਨ ਚਲੀ ॥ 

ਨਾਨਕੁ ਤਸਖ ਦਇੇ ਮਨ ਪਰੀਤਮ ਹਤਰ ਲਦੇ ਖੇਪ ਸਵਲੀ ॥੩॥ 

ਮਨ ਤਪਆਤਰਆ ਿੀਉ ਤਮਤਰਾ ਕਤਰ ਸਿੰਤਾ ਸਿੰਤਗ ਤਨਵਾਸੋ ॥ 

ਮਨ ਤਪਆਤਰਆ ਿੀਉ ਤਮਤਰਾ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਿਪਤ ਪਰਗਾਸੋ ॥ 

ਤਸਮਤਰ ਸਆੁਮੀ ਸੁਖਹ ਗਾਮੀ ਇਛ ਸਗਲੀ ਪੁਿੰਨੀਆ ॥ 

ਪੁਰਿੇ ਕਮਾਏ ਸਰੀਰਿੰਗ ਪਾਏ ਹਤਰ ਤਮਲੇ ਤਚਰੀ ਤਵਛੁਿੰਤਨਆ ॥ 

ਅਮਤਤਰ ਿਾਹਤਰ ਸਰਿਤਤ ਰਤਵਆ ਮਤਨ ਉਪਤਿਆ ਤਿਸੁਆਸੋ ॥ 

ਨਾਨਕੁ ਤਸਖ ਦਇੇ ਮਨ ਪਰੀਤਮ ਕਤਰ ਸਿੰਤਾ ਸਿੰਤਗ ਤਨਵਾਸੋ ॥੪॥ 

ਮਨ ਤਪਆਤਰਆ ਿੀਉ ਤਮਤਰਾ ਹਤਰ ਪਰੇਮ ਿਗਤਤ ਮਨੁ ਲੀਨਾ ॥ 

ਮਨ ਤਪਆਤਰਆ ਿੀਉ ਤਮਤਰਾ ਹਤਰ ਿਲ ਤਮਤਲ ਿੀਵੇ ਮੀਨਾ ॥ 

ਹਤਰ ਪੀ ਆਘਾਨੇ ਅਿੰਤਮਰਤ ਿਾਨੇ ਸਰਿ ਸੁਖਾ ਮਨ ਵੁਿੇ ॥ 

ਸਰੀਧਰ ਪਾਏ ਮਿੰਗਲ ਗਾਏ ਇਛ ਪੁਿੰਨੀ ਸਤਤਗੁਰ ਤੁਿੇ ॥ 

ਲਤਿ ਲੀਨੇ ਲਾਏ ਨਉ ਤਨਤਧ ਪਾਏ ਨਾਉ ਸਰਿਸੁ ਿਾਕੁਤਰ ਦੀਨਾ ॥ 

ਨਾਨਕ ਤਸਖ ਸਿੰਤ ਸਮਝਾਈ ਹਤਰ ਪਰੇਮ ਿਗਤਤ ਮਨੁ ਲੀਨਾ ॥੫॥੧॥੨॥ 
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ਮਨ ਤਪਆਤਰਆ ਤਮਤਰਾ ਮ ੈਹਤਰ ਹਤਰ ਨਾਮ ੁਧਨ ੁਰਾਤਸ ॥ 
 

ਮਾਰੂ ਮਹਲਾ ੪ ॥ (996-10) 

ਹਉ ਪੂਿੰਿੀ ਨਾਮੁ ਦਸਾਇਦਾ ਕ ੋਦਸੇ ਹਤਰ ਧਨੁ ਰਾਤਸ ॥ 

ਹਉ ਤਤਸ ੁਤਵਿਹ ੁਖਨ ਖਿੰਨੀਐ ਮੈ ਮੇਲੇ ਹਤਰ ਪਰਿ ਪਾਤਸ ॥ 

ਮੈ ਅਿੰਤਤਰ ਪਰੇਮੁ ਤਪਰਿੰਮ ਕਾ ਤਕਉ ਸਿਣੁ ਤਮਲ ੈਤਮਲਾਤਸ ॥੧॥ 

ਮਨ ਤਪਆਤਰਆ ਤਮਤਰਾ ਮ ੈਹਤਰ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਧਨੁ ਰਾਤਸ ॥ 

ਗੁਤਰ ਪੂਰ ੈਨਾਮੁ ਤਦਰਿਾਇਆ ਹਤਰ ਧੀਰਕ ਹਤਰ ਸਾਿਾਤਸ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਹਤਰ ਹਤਰ ਆਤਪ ਤਮਲਾਇ ਗੁਰੁ ਮੈ ਦਸੇ ਹਤਰ ਧਨੁ ਰਾਤਸ ॥ 

ਤਿਨੁ ਗੁਰ ਪਰੇਮੁ ਨ ਲਿਈ ਿਨ ਵੇਖਹੁ ਮਤਨ ਤਨਰਿਾਤਸ ॥ 

ਹਤਰ ਗੁਰ ਤਵਤਚ ਆਪੁ ਰਤਖਆ ਹਤਰ ਮੇਲ ੇਗੁਰ ਸਾਿਾਤਸ ॥੨॥ 

ਸਾਗਰ ਿਗਤਤ ਿਿੰਡਾਰ ਹਤਰ ਪਰੂੇ ਸਤਤਗੁਰ ਪਾਤਸ ॥ 

ਸਤਤਗੁਰੁ ਤੁਿਾ ਖੋਤਲ ਦੇਇ ਮੁਤਖ ਗੁਰਮੁਤਖ ਹਤਰ ਪਰਗਾਤਸ ॥ 

ਮਨਮੁਤਖ ਿਾਗ ਤਵਹੂਤਣਆ ਤਤਖ ਮੁਈਆ ਕਿੰਧੀ ਪਾਤਸ ॥੩॥ 

ਗੁਰੁ ਦਾਤਾ ਦਾਤਾਰ ੁਹੈ ਹਉ ਮਾਗਉ ਦਾਨੁ ਗੁਰ ਪਾਤਸ ॥ 

ਤਚਰੀ ਤਵਛੁਿੰਨਾ ਮੇਤਲ ਪਰਿ ਮੈ ਮਤਨ ਤਤਨ ਵਡਿੀ ਆਸ ॥ 

ਗੁਰ ਿਾਵ ੈਸੁਤਣ ਿੇਨਤੀ ਿਨ ਨਾਨਕ ਕੀ ਅਰਦਾਤਸ ॥੪॥੨॥੪॥ 
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ਮਨ ਿਰੈਾਗੀ ਤਕਉ ਨ ਅਰਾਧੇ ॥ 
 

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (402-17) 

ਤਮਤਥਆ ਸਿੰਤਗ ਸਿੰਤਗ ਲਪਿਾਏ ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਕਤਰ ਿਾਧ ੇ॥ 

ਿਹ ਿਾਨੋ ਸੋ ਚੀਤਤ ਨ ਆਵੈ ਅਹਿੰਿੁਤਧ ਿਏ ਆਂਧੇ ॥੧॥ 

ਮਨ ਿੈਰਾਗੀ ਤਕਉ ਨ ਅਰਾਧੇ ॥ 

ਕਾਚ ਕੋਿਰੀ ਮਾਤਹ ਤੂਿੰ ਿਸਤਾ ਸਿੰਤਗ ਸਗਲ ਤਿਖੈ ਕੀ ਤਿਆਧੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਮੇਰੀ ਮੇਰੀ ਕਰਤ ਤਦਨ ੁਰਤੈਨ ਤਿਹਾਵੈ ਪਲ ੁਤਖਨ ੁਛੀਿ ੈਅਰਿਾਧੇ ॥ 

ਿਸੈੇ ਮੀਿ ੈਸਾਤਦ ਲੋਿਾਏ ਝੂਿ ਧਿੰਤਧ ਦੁਰਗਾਧੇ ॥੨॥ 

ਕਾਮ ਿੋਧ ਅਰੁ ਲੋਿ ਮੋਹ ਇਹ ਇਿੰਦਰੀ ਰਤਸ ਲਪਿਾਧੇ ॥ 

ਦੀਈ ਿਵਾਰੀ ਪੁਰਤਖ ਤਿਧਾਤ ੈਿਹੁਤਰ ਿਹੁਤਰ ਿਨਮਾਧ ੇ॥੩॥ 

ਿਉ ਿਇਓ ਤਿਪਾਲੁ ਦੀਨ ਦੁਖ ਿਿੰਿਨੁ ਤਉ ਗੁਰ ਤਮਤਲ ਸਿ ਸਖੁ ਲਾਧੇ ॥ 

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਤਦਨ ੁਰਤੈਨ ਤਧਆਵਉ ਮਾਤਰ ਕਾਢੀ ਸਗਲ ਉਪਾਧੇ ॥੪॥ 

ਇਉ ਿਤਪਓ ਿਾਈ ਪੁਰਖ ੁਤਿਧਾਤੇ ॥ 

ਿਇਓ ਤਿਪਾਲ ੁਦੀਨ ਦੁਖ ਿਿੰਿਨੁ ਿਨਮ ਮਰਣ ਦੁਖ ਲਾਥੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ਦੂਿਾ ॥੪॥੪॥੧੨੬॥ 
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ਮਨ ਮਤਹ ਤਸਿੰਚਹੁ ਹਤਰ ਹਤਰ ਨਾਮ ॥ 
 

ਤਿਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (807-5) 

ਮਨ ਮਤਹ ਤਸਿੰਚਹੁ ਹਤਰ ਹਤਰ ਨਾਮ ॥ 

ਅਨਤਦਨ ੁਕੀਰਤਨ ੁਹਤਰ ਗੁਣ ਗਾਮ ॥੧॥ 

ਐਸੀ ਪਰੀਤਤ ਕਰਹੁ ਮਨ ਮੇਰ ੇ॥ 

ਆਿ ਪਹਰ ਪਰਿ ਿਾਨਹ ੁਨੇਰੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਿਾ ਕੇ ਤਨਰਮਲ ਿਾਗ ॥ 

ਹਤਰ ਚਰਨੀ ਤਾ ਕਾ ਮਨੁ ਲਾਗ ॥੨॥੭॥੨੫॥ 
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ਮਨ ਮਤਹ ਿਧੋੁ ਮਹਾ ਅਹਿੰਕਾਰਾ ॥ 
 

ਪਰਿਾਤੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (1347-19) 

ਮਨ ਮਤਹ ਿੋਧ ੁਮਹਾ ਅਹਿੰਕਾਰਾ ॥ 
ਪੂਿਾ ਕਰਤਹ ਿਹੁਤੁ ਤਿਸਥਾਰਾ ॥ 
ਕਤਰ ਇਸਨਾਨ ੁਤਤਨ ਚਿ ਿਣਾਏ ॥ 
ਅਿੰਤਰ ਕੀ ਮਲੁ ਕਿ ਹੀ ਨ ਿਾਏ ॥੧॥ 
ਇਤੁ ਸਿੰਿਤਮ ਪਰਿੁ ਤਕਨ ਹੀ ਨ ਪਾਇਆ ॥ 
ਿਗਉਤੀ ਮੁਦਰਾ ਮਨੁ ਮੋਤਹਆ ਮਾਇਆ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
ਪਾਪ ਕਰਤਹ ਪਿੰਚਾਂ ਕ ੇਿਤਸ ਰੇ ॥ 
ਤੀਰਤਥ ਨਾਇ ਕਹਤਹ ਸਤਿ ਉਤਰੇ ॥ 
ਿਹੁਤਰ ਕਮਾਵਤਹ ਹੋਇ ਤਨਸਿੰਕ ॥ 
ਿਮ ਪੁਤਰ ਿਾਂਤਧ ਖਰੇ ਕਾਲਿੰਕ ॥੨॥ 
ਘੂਘਰ ਿਾਤਧ ਿਿਾਵਤਹ ਤਾਲਾ ॥ 
ਅਿੰਤਤਰ ਕਪਿ ੁਤਫਰਤਹ ਿੇਤਾਲਾ ॥ 
ਵਰਮੀ ਮਾਰੀ ਸਾਪ ੁਨ ਮੂਆ ॥ 
ਪਰਿੁ ਸਿ ਤਕਛੁ ਿਾਨੈ ਤਿਤਨ ਤੂ ਕੀਆ ॥੩॥ 
ਪੂਿੰਅਰ ਤਾਪ ਗੇਰੀ ਕੇ ਿਸਤਰਾ ॥ 
ਅਪਦਾ ਕਾ ਮਾਤਰਆ ਤਗਰਹ ਤੇ ਨਸਤਾ ॥ 
ਦੇਸੁ ਛੋਤਡ ਪਰਦੇਸਤਹ ਧਾਇਆ ॥ 
ਪਿੰਚ ਚਿੰਡਾਲ ਨਾਲ ੇਲ ੈਆਇਆ ॥੪॥ 
ਕਾਨ ਫਰਾਇ ਤਹਰਾਏ ਿੂਕਾ ॥ 
ਘਤਰ ਘਤਰ ਮਾਂਗੈ ਤਤਰਪਤਾਵਨ ਤੇ ਚੂਕਾ ॥ 
ਿਤਨਤਾ ਛੋਤਡ ਿਦ ਨਦਤਰ ਪਰ ਨਾਰੀ ॥ 
ਵੇਤਸ ਨ ਪਾਈਐ ਮਹਾ ਦੁਤਖਆਰੀ ॥੫॥ 
ਿੋਲੈ ਨਾਹੀ ਹੋਇ ਿੈਿਾ ਮੋਨੀ ॥ 
ਅਿੰਤਤਰ ਕਲਪ ਿਵਾਈਐ ਿੋਨੀ ॥ 
ਅਿੰਨ ਤੇ ਰਹਤਾ ਦੁਖ ੁਦੇਹੀ ਸਹਤਾ ॥ 
ਹੁਕਮੁ ਨ ਿੂਝ ੈਤਵਆਤਪਆ ਮਮਤਾ ॥੬॥ 
ਤਿਨੁ ਸਤਤਗੁਰ ਤਕਨ ੈਨ ਪਾਈ ਪਰਮ ਗਤੇ ॥ 
ਪੂਛਹੁ ਸਗਲ ਿੇਦ ਤਸਿੰਤਮਰਤੇ ॥ 
ਮਨਮੁਖ ਕਰਮ ਕਰ ੈਅਿਾਈ ॥ 
ਤਿਉ ਿਾਲ ੂਘਰ ਿਉਰ ਨ ਿਾਈ ॥੭॥ 
ਤਿਸ ਨੋ ਿਏ ਗਤਿਿੰਦ ਦਇਆਲਾ ॥ 
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ਗੁਰ ਕਾ ਿਚਨ ੁਤਤਤਨ ਿਾਤਧਓ ਪਾਲਾ ॥ 
ਕੋਤਿ ਮਧੇ ਕੋਈ ਸਿੰਤ ੁਤਦਖਾਇਆ ॥ 
ਨਾਨਕ ੁਤਤਨ ਕੈ ਸਿੰਤਗ ਤਰਾਇਆ ॥੮॥ 
ਿੇ ਹੋਵੈ ਿਾਗੁ ਤਾ ਦਰਸਨੁ ਪਾਈਐ ॥ 
ਆਤਪ ਤਰ ੈਸਿੁ ਕੁਿਿੰਿ ੁਤਰਾਈਐ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ਦੂਿਾ ॥੨॥ 
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ਮਨ ਮਾਹੀ ਮਨ ਮਾਹੀ ਮੇਰ ੇਗੋਤਵਿੰਦਾ ਹਤਰ ਰਿੰਤਗ ਰਤਾ ਮਨ ਮਾਹੀ ਿੀਉ ॥ 
 

ਗਉਿੀ ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੪ ॥ (173-16) 

ਮਨ ਮਾਹੀ ਮਨ ਮਾਹੀ ਮੇਰ ੇਗੋਤਵਿੰਦਾ ਹਤਰ ਰਿੰਤਗ ਰਤਾ ਮਨ ਮਾਹੀ ਿੀਉ ॥ 

ਹਤਰ ਰਿੰਗੁ ਨਾਤਲ ਨ ਲਖੀਐ ਮੇਰੇ ਗੋਤਵਦਾ ਗੁਰ ੁਪੂਰਾ ਅਲਖੁ ਲਖਾਹੀ ਿੀਉ ॥ 

ਹਤਰ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਪਰਗਾਤਸਆ ਮੇਰੇ ਗੋਤਵਿੰਦਾ ਸਿ ਦਾਲਦ ਦੁਖ ਲਤਹ ਿਾਹੀ ਿੀਉ ॥ 

ਹਤਰ ਪਦੁ ਊਤਮੁ ਪਾਇਆ ਮੇਰੇ ਗੋਤਵਿੰਦਾ ਵਡਿਾਗੀ ਨਾਤਮ ਸਮਾਹੀ ਿੀਉ ॥੧॥ 

ਨੈਣੀ ਮੇਰੇ ਤਪਆਤਰਆ ਨੈਣੀ ਮੇਰੇ ਗੋਤਵਦਾ ਤਕਨ ੈਹਤਰ ਪਰਿੁ ਤਡਿਿਾ ਨੈਣੀ ਿੀਉ ॥ 

ਮੇਰਾ ਮਨ ੁਤਨ ੁਿਹੁਤੁ ਿੈਰਾਤਗਆ ਮੇਰ ੇਗੋਤਵਿੰਦਾ ਹਤਰ ਿਾਝਹੁ ਧਨ ਕੁਮਲੈਣੀ ਿੀਉ ॥ 

ਸਿੰਤ ਿਨਾ ਤਮਤਲ ਪਾਇਆ ਮੇਰ ੇਗੋਤਵਦਾ ਮੇਰਾ ਹਤਰ ਪਰਿੁ ਸਿਣੁ ਸੈਣੀ ਿੀਉ ॥ 

ਹਤਰ ਆਇ ਤਮਤਲਆ ਿਗਿੀਵਨੁ ਮੇਰ ੇਗੋਤਵਿੰਦਾ ਮ ੈਸੁਤਖ ਤਵਹਾਣੀ ਰਣੈੀ ਿੀਉ ॥੨॥ 

ਮੈ ਮੇਲਹੁ ਸਿੰਤ ਮੇਰਾ ਹਤਰ ਪਰਿ ੁਸਿਣੁ ਮੈ ਮਤਨ ਤਤਨ ਿੁਖ ਲਗਾਈਆ ਿੀਉ ॥ 

ਹਉ ਰਤਹ ਨ ਸਕਉ ਤਿਨ ੁਦੇਖੇ ਮੇਰੇ ਪਰੀਤਮ ਮੈ ਅਿੰਤਤਰ ਤਿਰਹੁ ਹਤਰ ਲਾਈਆ ਿੀਉ ॥ 

ਹਤਰ ਰਾਇਆ ਮੇਰਾ ਸਿਣੁ ਤਪਆਰਾ ਗੁਰ ੁਮੇਲ ੇਮੇਰਾ ਮਨੁ ਿੀਵਾਈਆ ਿੀਉ ॥ 

ਮੇਰ ੈਮਤਨ ਤਤਨ ਆਸਾ ਪੂਰੀਆ ਮੇਰ ੇਗੋਤਵਿੰਦਾ ਹਤਰ ਤਮਤਲਆ ਮਤਨ ਵਾਧਾਈਆ ਿੀਉ ॥੩॥ 

ਵਾਰੀ ਮੇਰ ੇਗੋਤਵਿੰਦਾ ਵਾਰੀ ਮੇਰੇ ਤਪਆਤਰਆ ਹਉ ਤੁਧੁ ਤਵਿਤਿਅਹੁ ਸਦ ਵਾਰੀ ਿੀਉ ॥ 

ਮੇਰ ੈਮਤਨ ਤਤਨ ਪਰੇਮੁ ਤਪਰਿੰਮ ਕਾ ਮੇਰੇ ਗੋਤਵਦਾ ਹਤਰ ਪੂਿੰਿੀ ਰਾਖੁ ਹਮਾਰੀ ਿੀਉ ॥ 

ਸਤਤਗੁਰੁ ਤਵਸਿੁ ਮੇਤਲ ਮੇਰੇ ਗੋਤਵਿੰਦਾ ਹਤਰ ਮੇਲੇ ਕਤਰ ਰਿੈਾਰੀ ਿੀਉ ॥ 

ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਦਇਆ ਕਤਰ ਪਾਇਆ ਮੇਰੇ ਗੋਤਵਿੰਦਾ ਿਨ ਨਾਨਕੁ ਸਰਤਣ ਤਮੁਾਰੀ ਿੀਉ ॥੪॥੩॥੨੯॥੬੭॥ 
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ਮਨ ਤਮਲ ੁਸਿੰਤਸਿੰਗਤਤ ਸਿੁਵਿੰਤੀ ॥ 
 

ਨਿ ਮਹਲਾ ੪ ॥ (977-13) 

ਮਨ ਤਮਲ ੁਸਿੰਤਸਿੰਗਤਤ ਸੁਿਵਿੰਤੀ ॥ 

ਸੁਤਨ ਅਕਥ ਕਥਾ ਸੁਖਵਿੰਤੀ ॥ 

ਸਿ ਤਕਲਤਵਖ ਪਾਪ ਲਹਿੰਤੀ ॥ 

ਹਤਰ ਹੋ ਹੋ ਹ ੋਤਲਖਤੁ ਤਲਖਿੰਤੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਹਤਰ ਕੀਰਤਤ ਕਲਿੁਗ ਤਵਤਚ ਊਤਮ ਮਤਤ ਗੁਰਮਤਤ ਕਥਾ ਿਿਿੰਤੀ ॥ 

ਤਿਤਨ ਿਤਨ ਸੁਣੀ ਮਨੀ ਹੈ ਤਿਤਨ ਿਤਨ ਤਤਸੁ ਿਨ ਕੈ ਹਉ ਕੁਰਿਾਨਿੰਤੀ ॥੧॥ 

ਹਤਰ ਅਕਥ ਕਥਾ ਕਾ ਤਿਤਨ ਰਸੁ ਚਾਤਖਆ ਤਤਸੁ ਿਨ ਸਿ ਿਖੂ ਲਹਿੰਤੀ ॥ 

ਨਾਨਕ ਿਨ ਹਤਰ ਕਥਾ ਸੁਤਣ ਤਤਰਪਤ ੇਿਤਪ ਹਤਰ ਹਤਰ ਹਤਰ ਹਵੋਿੰਤੀ ॥੨॥੨॥੮॥ 
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ਮਨ ਮਤੇਰਆ ਅਿੰਤਤਰ ਤੇਰੈ ਤਨਧਾਨੁ ਹੈ ਿਾਹਤਰ ਵਸਤ ੁਨ ਿਾਤਲ ॥ 
 

ਵਡਹਿੰਸੁ ਮਹਲਾ ੩ ॥ (569-5) 

ਮਨ ਮੇਤਰਆ ਤ ੂਸਦਾ ਸਚੁ ਸਮਾਤਲ ਿੀਉ ॥ 

ਆਪਣ ੈਘਤਰ ਤੂ ਸੁਤਖ ਵਸਤਹ ਪੋਤਹ ਨ ਸਕੈ ਿਮਕਾਲੁ ਿੀਉ ॥ 

ਕਾਲੁ ਿਾਲ ੁਿਮੁ ਿਤੋਹ ਨ ਸਾਕੈ ਸਾਚੈ ਸਿਤਦ ਤਲਵ ਲਾਏ ॥ 

ਸਦਾ ਸਤਚ ਰਤਾ ਮਨੁ ਤਨਰਮਲ ੁਆਵਣੁ ਿਾਣ ੁਰਹਾਏ ॥ 

ਦੂਿੈ ਿਾਇ ਿਰਤਮ ਤਵਗੁਤੀ ਮਨਮੁਤਖ ਮੋਹੀ ਿਮਕਾਤਲ ॥ 

ਕਹੈ ਨਾਨਕੁ ਸੁਤਣ ਮਨ ਮੇਰੇ ਤੂ ਸਦਾ ਸਚੁ ਸਮਾਤਲ ॥੧॥ 

ਮਨ ਮੇਤਰਆ ਅਿੰਤਤਰ ਤੇਰ ੈਤਨਧਾਨੁ ਹੈ ਿਾਹਤਰ ਵਸਤ ੁਨ ਿਾਤਲ ॥ 

ਿੋ ਿਾਵੈ ਸੋ ਿਿੰਤਚ ਤੂ ਗੁਰਮੁਤਖ ਨਦਤਰ ਤਨਹਾਤਲ ॥ 

ਗੁਰਮੁਤਖ ਨਦਤਰ ਤਨਹਾਤਲ ਮਨ ਮੇਰੇ ਅਿੰਤਤਰ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਸਖਾਈ ॥ 

ਮਨਮੁਖ ਅਿੰਧੁਲ ੇਤਗਆਨ ਤਵਹਣੂੇ ਦੂਿੈ ਿਾਇ ਖੁਆਈ ॥ 

ਤਿਨੁ ਨਾਵ ੈਕੋ ਛੂਿ ੈਨਾਹੀ ਸਿ ਿਾਧੀ ਿਮਕਾਤਲ ॥ 

ਨਾਨਕ ਅਿੰਤਤਰ ਤੇਰ ੈਤਨਧਾਨ ੁਹੈ ਤੂ ਿਾਹਤਰ ਵਸਤੁ ਨ ਿਾਤਲ ॥੨॥ 

ਮਨ ਮੇਤਰਆ ਿਨਮੁ ਪਦਾਰਥੁ ਪਾਇ ਕੈ ਇਤਕ ਸਤਚ ਲਗੇ ਵਾਪਾਰਾ ॥ 

ਸਤਤਗੁਰੁ ਸਵੇਤਨ ਆਪਣਾ ਅਿੰਤਤਰ ਸਿਦੁ ਅਪਾਰਾ ॥ 

ਅਿੰਤਤਰ ਸਿਦੁ ਅਪਾਰਾ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਤਪਆਰਾ ਨਾਮੇ ਨਉ ਤਨਤਧ ਪਾਈ ॥ 

ਮਨਮੁਖ ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਤਵਆਪੇ ਦੂਤਖ ਸਿੰਤਾਪ ੇਦੂਿੈ ਪਤਤ ਗਵਾਈ ॥ 

ਹਉਮੈ ਮਾਤਰ ਸਤਚ ਸਿਤਦ ਸਮਾਣੇ ਸਤਚ ਰਤੇ ਅਤਧਕਾਈ ॥ 

ਨਾਨਕ ਮਾਣਸ ਿਨਮੁ ਦਲੁਿੰਿੁ ਹੈ ਸਤਤਗੁਤਰ ਿੂਝ ਿੁਝਾਈ ॥੩॥ 

ਮਨ ਮੇਰ ੇਸਤਤਗੁਰੁ ਸੇਵਤਨ ਆਪਣਾ ਸੇ ਿਨ ਵਡਿਾਗੀ ਰਾਮ ॥ 

ਿੋ ਮਨ ੁਮਾਰਤਹ ਆਪਣਾ ਸ ੇਪਰੁਖ ਿੈਰਾਗੀ ਰਾਮ ॥ 

ਸੇ ਿਨ ਿੈਰਾਗੀ ਸਤਚ ਤਲਵ ਲਾਗੀ ਆਪਣਾ ਆਪ ੁਪਛਾਤਣਆ ॥ 

ਮਤਤ ਤਨਹਚਲ ਅਤਤ ਗੂਿੀ ਗੁਰਮੁਤਖ ਸਹਿੇ ਨਾਮੁ ਵਖਾਤਣਆ ॥ 

ਇਕ ਕਾਮਤਣ ਤਹਤਕਾਰੀ ਮਾਇਆ ਮੋਤਹ ਤਪਆਰੀ ਮਨਮੁਖ ਸਇੋ ਰਹੇ ਅਿਾਗੇ ॥ 

ਨਾਨਕ ਸਹਿੇ ਸੇਵਤਹ ਗੁਰੁ ਅਪਣਾ ਸੇ ਪੂਰੇ ਵਡਿਾਗੇ ॥੪॥੩॥ 
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ਮਨ ਮਤੇਰਆ ਤੂ ਸਦਾ ਸਚੁ ਸਮਾਤਲ ਿੀਉ ॥ 
 

ਵਡਹਿੰਸੁ ਮਹਲਾ ੩ ॥ (569-5) 

ਮਨ ਮੇਤਰਆ ਤ ੂਸਦਾ ਸਚੁ ਸਮਾਤਲ ਿੀਉ ॥ 

ਆਪਣ ੈਘਤਰ ਤੂ ਸੁਤਖ ਵਸਤਹ ਪੋਤਹ ਨ ਸਕੈ ਿਮਕਾਲੁ ਿੀਉ ॥ 

ਕਾਲੁ ਿਾਲ ੁਿਮੁ ਿਤੋਹ ਨ ਸਾਕੈ ਸਾਚੈ ਸਿਤਦ ਤਲਵ ਲਾਏ ॥ 

ਸਦਾ ਸਤਚ ਰਤਾ ਮਨੁ ਤਨਰਮਲ ੁਆਵਣੁ ਿਾਣ ੁਰਹਾਏ ॥ 

ਦੂਿੈ ਿਾਇ ਿਰਤਮ ਤਵਗੁਤੀ ਮਨਮੁਤਖ ਮੋਹੀ ਿਮਕਾਤਲ ॥ 

ਕਹੈ ਨਾਨਕੁ ਸੁਤਣ ਮਨ ਮੇਰੇ ਤੂ ਸਦਾ ਸਚੁ ਸਮਾਤਲ ॥੧॥ 

ਮਨ ਮੇਤਰਆ ਅਿੰਤਤਰ ਤੇਰ ੈਤਨਧਾਨੁ ਹੈ ਿਾਹਤਰ ਵਸਤ ੁਨ ਿਾਤਲ ॥ 

ਿੋ ਿਾਵੈ ਸੋ ਿਿੰਤਚ ਤੂ ਗੁਰਮੁਤਖ ਨਦਤਰ ਤਨਹਾਤਲ ॥ 

ਗੁਰਮੁਤਖ ਨਦਤਰ ਤਨਹਾਤਲ ਮਨ ਮੇਰੇ ਅਿੰਤਤਰ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਸਖਾਈ ॥ 

ਮਨਮੁਖ ਅਿੰਧੁਲ ੇਤਗਆਨ ਤਵਹਣੂੇ ਦੂਿੈ ਿਾਇ ਖੁਆਈ ॥ 

ਤਿਨੁ ਨਾਵ ੈਕੋ ਛੂਿ ੈਨਾਹੀ ਸਿ ਿਾਧੀ ਿਮਕਾਤਲ ॥ 

ਨਾਨਕ ਅਿੰਤਤਰ ਤੇਰ ੈਤਨਧਾਨ ੁਹੈ ਤੂ ਿਾਹਤਰ ਵਸਤੁ ਨ ਿਾਤਲ ॥੨॥ 

ਮਨ ਮੇਤਰਆ ਿਨਮੁ ਪਦਾਰਥੁ ਪਾਇ ਕੈ ਇਤਕ ਸਤਚ ਲਗੇ ਵਾਪਾਰਾ ॥ 

ਸਤਤਗੁਰੁ ਸਵੇਤਨ ਆਪਣਾ ਅਿੰਤਤਰ ਸਿਦੁ ਅਪਾਰਾ ॥ 

ਅਿੰਤਤਰ ਸਿਦੁ ਅਪਾਰਾ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਤਪਆਰਾ ਨਾਮੇ ਨਉ ਤਨਤਧ ਪਾਈ ॥ 

ਮਨਮੁਖ ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਤਵਆਪੇ ਦੂਤਖ ਸਿੰਤਾਪ ੇਦੂਿੈ ਪਤਤ ਗਵਾਈ ॥ 

ਹਉਮੈ ਮਾਤਰ ਸਤਚ ਸਿਤਦ ਸਮਾਣੇ ਸਤਚ ਰਤੇ ਅਤਧਕਾਈ ॥ 

ਨਾਨਕ ਮਾਣਸ ਿਨਮੁ ਦਲੁਿੰਿੁ ਹੈ ਸਤਤਗੁਤਰ ਿੂਝ ਿੁਝਾਈ ॥੩॥ 

ਮਨ ਮੇਰ ੇਸਤਤਗੁਰੁ ਸੇਵਤਨ ਆਪਣਾ ਸੇ ਿਨ ਵਡਿਾਗੀ ਰਾਮ ॥ 

ਿੋ ਮਨ ੁਮਾਰਤਹ ਆਪਣਾ ਸ ੇਪਰੁਖ ਿੈਰਾਗੀ ਰਾਮ ॥ 

ਸੇ ਿਨ ਿੈਰਾਗੀ ਸਤਚ ਤਲਵ ਲਾਗੀ ਆਪਣਾ ਆਪ ੁਪਛਾਤਣਆ ॥ 

ਮਤਤ ਤਨਹਚਲ ਅਤਤ ਗੂਿੀ ਗੁਰਮੁਤਖ ਸਹਿੇ ਨਾਮੁ ਵਖਾਤਣਆ ॥ 

ਇਕ ਕਾਮਤਣ ਤਹਤਕਾਰੀ ਮਾਇਆ ਮੋਤਹ ਤਪਆਰੀ ਮਨਮੁਖ ਸਇੋ ਰਹੇ ਅਿਾਗੇ ॥ 

ਨਾਨਕ ਸਹਿੇ ਸੇਵਤਹ ਗੁਰੁ ਅਪਣਾ ਸੇ ਪੂਰੇ ਵਡਿਾਗੇ ॥੪॥੩॥ 
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ਮਨ ਮਰੇੇ ਅਨਤਦਨੁ ਿਾਗੁ ਹਤਰ ਚੇਤਤ ॥ 
 

ਤਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੩ ॥ (34-13) 

ਤਕਸੁ ਹਉ ਸਵੇੀ ਤਕਆ ਿਪੁ ਕਰੀ ਸਤਗੁਰ ਪੂਛਉ ਿਾਇ ॥ 

ਸਤਗੁਰ ਕਾ ਿਾਣਾ ਮਿੰਤਨ ਲਈ ਤਵਚਹੁ ਆਪੁ ਗਵਾਇ ॥ 

ਏਹਾ ਸੇਵਾ ਚਾਕਰੀ ਨਾਮੁ ਵਸੈ ਮਤਨ ਆਇ ॥ 

ਨਾਮੈ ਹੀ ਤੇ ਸੁਖੁ ਪਾਈਐ ਸਚੈ ਸਿਤਦ ਸੁਹਾਇ ॥੧॥ 

ਮਨ ਮੇਰ ੇਅਨਤਦਨੁ ਿਾਗੁ ਹਤਰ ਚੇਤਤ ॥ 

ਆਪਣੀ ਖੇਤੀ ਰਤਖ ਲੈ ਕਿੰਿ ਪਿੈਗੀ ਖੇਤਤ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਮਨ ਕੀਆ ਇਛਾ ਪੂਰੀਆ ਸਿਤਦ ਰਤਹਆ ਿਰਪੂਤਰ ॥ 

ਿੈ ਿਾਇ ਿਗਤਤ ਕਰਤਹ ਤਦਨ ੁਰਾਤੀ ਹਤਰ ਿੀਉ ਵੇਖੈ ਸਦਾ ਹਦੂਤਰ ॥ 

ਸਚੈ ਸਿਤਦ ਸਦਾ ਮਨ ੁਰਾਤਾ ਿਰਮੁ ਗਇਆ ਸਰੀਰਹੁ ਦੂਤਰ ॥ 

ਤਨਰਮਲ ੁਸਾਤਹਿੁ ਪਾਇਆ ਸਾਚਾ ਗੁਣੀ ਗਹੀਰ ੁ॥੨॥ 

ਿੋ ਿਾਗ ੇਸ ੇਉਿਰ ੇਸੂਤ ੇਗਏ ਮੁਹਾਇ ॥ 

ਸਚਾ ਸਿਦੁ ਨ ਪਛਾਤਣਓ ਸਪੁਨਾ ਗਇਆ ਤਵਹਾਇ ॥ 

ਸੁਿੰਞ ੇਘਰ ਕਾ ਪਾਹੁਣਾ ਤਿਉ ਆਇਆ ਤਤਉ ਿਾਇ ॥ 

ਮਨਮੁਖ ਿਨਮੁ ਤਿਰਥਾ ਗਇਆ ਤਕਆ ਮੁਹ ੁਦੇਸੀ ਿਾਇ ॥੩॥ 

ਸਿ ਤਕਛੁ ਆਪ ੇਆਤਪ ਹੈ ਹਉਮੈ ਤਵਤਚ ਕਹਨੁ ਨ ਿਾਇ ॥ 

ਗੁਰ ਕੈ ਸਿਤਦ ਪਛਾਣੀਐ ਦੁਖ ੁਹਉਮੈ ਤਵਚਹੁ ਗਵਾਇ ॥ 

ਸਤਗੁਰੁ ਸੇਵਤਨ ਆਪਣਾ ਹਉ ਤਤਨ ਕੈ ਲਾਗਉ ਪਾਇ ॥ 

ਨਾਨਕ ਦਤਰ ਸਚੈ ਸਤਚਆਰ ਹਤਹ ਹਉ ਤਤਨ ਿਤਲਹਾਰ ੈਿਾਉ ॥੪॥੨੧॥੫੪॥ 
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ਮਨ ਮਰੇੇ ਏਕੋ ਨਾਮੁ ਤਧਆਇ ॥ 
 

ਤਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (45-13) 

ਤਿਨਾ ਸਤਤਗੁਰ ਤਸਉ ਤਚਤੁ ਲਾਇਆ ਸ ੇਪੂਰੇ ਪਰਧਾਨ ॥ 

ਤਿਨ ਕਉ ਆਤਪ ਦਇਆਲ ੁਹਇੋ ਤਤਨ ਉਪਿ ੈਮਤਨ ਤਗਆਨੁ ॥ 

ਤਿਨ ਕਉ ਮਸਤਤਕ ਤਲਤਖਆ ਤਤਨ ਪਾਇਆ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ॥੧॥ 

ਮਨ ਮੇਰ ੇਏਕੋ ਨਾਮੁ ਤਧਆਇ ॥ 

ਸਰਿ ਸੁਖਾ ਸੁਖ ਊਪਿਤਹ ਦਰਗਹ ਪੈਧਾ ਿਾਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਿਨਮ ਮਰਣ ਕਾ ਿਉ ਗਇਆ ਿਾਉ ਿਗਤਤ ਗੋਪਾਲ ॥ 

ਸਾਧੂ ਸਿੰਗਤਤ ਤਨਰਮਲਾ ਆਤਪ ਕਰੇ ਪਰਤਤਪਾਲ ॥ 

ਿਨਮ ਮਰਣ ਕੀ ਮਲ ੁਕਿੀਐ ਗੁਰ ਦਰਸਨੁ ਦਤੇਖ ਤਨਹਾਲ ॥੨॥ 

ਥਾਨ ਥਨਿੰਤਤਰ ਰਤਵ ਰਤਹਆ ਪਾਰਿਰਹਮੁ ਪਰਿ ੁਸੋਇ ॥ 

ਸਿਨਾ ਦਾਤਾ ਏਕੁ ਹੈ ਦੂਿਾ ਨਾਹੀ ਕੋਇ ॥ 

ਤਤਸੁ ਸਰਣਾਈ ਛੁਿੀਐ ਕੀਤਾ ਲੋਿੇ ਸੁ ਹੋਇ ॥੩॥ 

ਤਿਨ ਮਤਨ ਵਤਸਆ ਪਾਰਿਰਹਮੁ ਸ ੇਪੂਰ ੇਪਰਧਾਨ ॥ 

ਤਤਨ ਕੀ ਸੋਿਾ ਤਨਰਮਲੀ ਪਰਗਿੁ ਿਈ ਿਹਾਨ ॥ 

ਤਿਨੀ ਮੇਰਾ ਪਰਿੁ ਤਧਆਇਆ ਨਾਨਕ ਤਤਨ ਕੁਰਿਾਨ ॥੪॥੧੦॥੮੦॥ 
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ਮਨ ਮਰੇੇ ਸਗਲ ਉਪਾਵ ਤਤਆਗ ੁ॥ 
 

ਤਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (45-6) 

ਇਕੁ ਪਛਾਣੂ ਿੀਅ ਕਾ ਇਕੋ ਰਖਣਹਾਰੁ ॥ 

ਇਕਸ ਕਾ ਮਤਨ ਆਸਰਾ ਇਕ ੋਪਰਾਣ ਅਧਾਰੁ ॥ 

ਤਤਸੁ ਸਰਣਾਈ ਸਦਾ ਸੁਖ ੁਪਾਰਿਰਹਮੁ ਕਰਤਾਰੁ ॥੧॥ 

ਮਨ ਮੇਰ ੇਸਗਲ ਉਪਾਵ ਤਤਆਗੁ ॥ 

ਗੁਰੁ ਪੂਰਾ ਆਰਾਤਧ ਤਨਤ ਇਕਸੁ ਕੀ ਤਲਵ ਲਾਗੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਇਕੋ ਿਾਈ ਤਮਤੁ ਇਕੁ ਇਕ ੋਮਾਤ ਤਪਤਾ ॥ 

ਇਕਸ ਕੀ ਮਤਨ ਿੇਕ ਹੈ ਤਿਤਨ ਿੀਉ ਤਪਿੰਡੁ ਤਦਤਾ ॥ 

ਸੋ ਪਰਿੁ ਮਨਹੁ ਨ ਤਵਸਰ ੈਤਿਤਨ ਸਿੁ ਤਕਛ ੁਵਤਸ ਕੀਤਾ ॥੨॥ 

ਘਤਰ ਇਕੋ ਿਾਹਤਰ ਇਕੋ ਥਾਨ ਥਨਿੰਤਤਰ ਆਤਪ ॥ 

ਿੀਅ ਿਿੰਤ ਸਤਿ ਤਿਤਨ ਕੀਏ ਆਿ ਪਹਰ ਤਤਸੁ ਿਾਤਪ ॥ 

ਇਕਸੁ ਸੇਤੀ ਰਤਤਆ ਨ ਹੋਵੀ ਸੋਗ ਸਿੰਤਾਪ ੁ॥੩॥ 

ਪਾਰਿਰਹਮੁ ਪਰਿੁ ਏਕੁ ਹੈ ਦੂਿਾ ਨਾਹੀ ਕੋਇ ॥ 

ਿੀਉ ਤਪਿੰਡੁ ਸਿੁ ਤਤਸ ਕਾ ਿੋ ਤਤਸੁ ਿਾਵ ੈਸ ੁਹੋਇ ॥ 

ਗੁਤਰ ਪੂਰ ੈਪੂਰਾ ਿਇਆ ਿਤਪ ਨਾਨਕ ਸਚਾ ਸੋਇ ॥੪॥੯॥੭੯॥ 
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ਮਨ ਮਰੇੇ ਸਤਤਗਰੁ ਕ ੈਿਾਣੈ ਚਲੁ ॥ 
 

ਤਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੩ ॥ (36-19) 

ਗੁਣਵਿੰਤੀ ਸਚੁ ਪਾਇਆ ਤਤਰਸਨਾ ਤਤਿ ਤਵਕਾਰ ॥ 

ਗੁਰ ਸਿਦੀ ਮਨੁ ਰਿੰਤਗਆ ਰਸਨਾ ਪਰਮੇ ਤਪਆਤਰ ॥ 

ਤਿਨੁ ਸਤਤਗੁਰ ਤਕਨ ੈਨ ਪਾਇਓ ਕਤਰ ਵੇਖਹੁ ਮਤਨ ਵੀਚਾਤਰ ॥ 

ਮਨਮੁਖ ਮਲੈੁ ਨ ਉਤਰ ੈਤਿਚਰੁ ਗੁਰ ਸਿਤਦ ਨ ਕਰ ੇਤਪਆਰੁ ॥੧॥ 

ਮਨ ਮੇਰ ੇਸਤਤਗੁਰ ਕੈ ਿਾਣ ੈਚਲੁ ॥ 

ਤਨਿ ਘਤਰ ਵਸਤਹ ਅਿੰਤਮਰਤੁ ਪੀਵਤਹ ਤਾ ਸੁਖ ਲਹਤਹ ਮਹਲੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਅਉਗੁਣਵਿੰਤੀ ਗੁਣੁ ਕ ੋਨਹੀ ਿਹਤਣ ਨ ਤਮਲੈ ਹਦੂਤਰ ॥ 

ਮਨਮੁਤਖ ਸਿਦੁ ਨ ਿਾਣਈ ਅਵਗਤਣ ਸੋ ਪਰਿੁ ਦਤੂਰ ॥ 

ਤਿਨੀ ਸਚੁ ਪਛਾਤਣਆ ਸਤਚ ਰਤੇ ਿਰਪੂਤਰ ॥ 

ਗੁਰ ਸਿਦੀ ਮਨੁ ਿਤੇਧਆ ਪਰਿੁ ਤਮਤਲਆ ਆਤਪ ਹਦੂਤਰ ॥੨॥ 

ਆਪੇ ਰਿੰਗਤਣ ਰਿੰਤਗਓਨੁ ਸਿਦ ੇਲਇਓਨ ੁਤਮਲਾਇ ॥ 

ਸਚਾ ਰਿੰਗੁ ਨ ਉਤਰ ੈਿੋ ਸਤਚ ਰਤੇ ਤਲਵ ਲਾਇ ॥ 

ਚਾਰੇ ਕੁਿੰਡਾ ਿਤਵ ਥਕ ੇਮਨਮੁਖ ਿੂਝ ਨ ਪਾਇ ॥ 

ਤਿਸੁ ਸਤਤਗੁਰੁ ਮੇਲੇ ਸ ੋਤਮਲ ੈਸਚੈ ਸਿਤਦ ਸਮਾਇ ॥੩॥ 

ਤਮਤਰ ਘਣੇਰੇ ਕਤਰ ਥਕੀ ਮੇਰਾ ਦੁਖੁ ਕਾਿ ੈਕੋਇ ॥ 

ਤਮਤਲ ਪਰੀਤਮ ਦੁਖੁ ਕਤਿਆ ਸਿਤਦ ਤਮਲਾਵਾ ਹਇੋ ॥ 

ਸਚੁ ਖਿਣਾ ਸਚੁ ਰਾਤਸ ਹੈ ਸਚੇ ਸਚੀ ਸੋਇ ॥ 

ਸਤਚ ਤਮਲੇ ਸੇ ਨ ਤਵਛੁਿਤਹ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਤਖ ਹੋਇ ॥੪॥੨੬॥੫੯॥ 
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ਮਨ ਮਰੇੇ ਸੁਖ ਸਹਿ ਸੇਤੀ ਿਤਪ ਨਾਉ ॥ 
 

ਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (44-11) 

ਸੋਈ ਤਧਆਈਐ ਿੀਅਿੇ ਤਸਤਰ ਸਾਹਾਂ ਪਾਤਤਸਾਹੁ ॥ 

ਤਤਸ ਹੀ ਕੀ ਕਤਰ ਆਸ ਮਨ ਤਿਸ ਕਾ ਸਿਸ ੁਵਸੇਾਹੁ ॥ 

ਸਤਿ ਤਸਆਣਪਾ ਛਤਡ ਕੈ ਗੁਰ ਕੀ ਚਰਣੀ ਪਾਹੁ ॥੧॥ 

ਮਨ ਮੇਰ ੇਸੁਖ ਸਹਿ ਸੇਤੀ ਿਤਪ ਨਾਉ ॥ 

ਆਿ ਪਹਰ ਪਰਿੁ ਤਧਆਇ ਤੂਿੰ ਗੁਣ ਗੋਇਿੰਦ ਤਨਤ ਗਾਉ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਤਤਸ ਕੀ ਸਰਨੀ ਪਰ ੁਮਨਾ ਤਿਸੁ ਿੇਵਡ ੁਅਵਰ ੁਨ ਕੋਇ ॥ 

ਤਿਸੁ ਤਸਮਰਤ ਸੁਖੁ ਹੋਇ ਘਣਾ ਦੁਖੁ ਦਰਦੁ ਨ ਮੂਲੇ ਹੋਇ ॥ 

ਸਦਾ ਸਦਾ ਕਤਰ ਚਾਕਰੀ ਪਰਿੁ ਸਾਤਹਿੁ ਸਚਾ ਸੋਇ ॥੨॥ 

ਸਾਧਸਿੰਗਤਤ ਹਇੋ ਤਨਰਮਲਾ ਕਿੀਐ ਿਮ ਕੀ ਫਾਸ ॥ 

ਸੁਖਦਾਤਾ ਿੈ ਿਿੰਿਨੋ ਤਤਸੁ ਆਗ ੈਕਤਰ ਅਰਦਾਤਸ ॥ 

ਤਮਹਰ ਕਰੇ ਤਿਸ ੁਤਮਹਰਵਾਨ ੁਤਾਂ ਕਾਰਿੁ ਆਵੈ ਰਾਤਸ ॥੩॥ 

ਿਹੁਤੋ ਿਹੁਤੁ ਵਖਾਣੀਐ ਊਚੋ ਊਚਾ ਥਾਉ ॥ 

ਵਰਨਾ ਤਚਹਨਾ ਿਾਹਰਾ ਕੀਮਤਤ ਕਤਹ ਨ ਸਕਾਉ ॥ 

ਨਾਨਕ ਕਉ ਪਰਿ ਮਇਆ ਕਤਰ ਸਚੁ ਦੇਵਹ ੁਅਪੁਣਾ ਨਾਉ ॥੪॥੭॥੭੭॥ 
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ਮਨ ਮਰੇੇ ਹਤਰ ਕ ੇਚਰਨ ਰਵੀਿੈ ॥ 
 

ਮਲਾਰ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (1269-16) 

ਮਨ ਮੇਰ ੇਹਤਰ ਕੇ ਚਰਨ ਰਵੀਿ ੈ॥ 

ਦਰਸ ਤਪਆਸ ਮੇਰੋ ਮਨ ੁਮੋਤਹਓ ਹਤਰ ਪਿੰਖ ਲਗਾਇ ਤਮਲੀਿ ੈ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਖੋਿਤ ਖੋਿਤ ਮਾਰਗੁ ਪਾਇਓ ਸਾਧੂ ਸੇਵ ਕਰੀਿੈ ॥ 

ਧਾਤਰ ਅਨੁਗਰਹੁ ਸੁਆਮੀ ਮੇਰੇ ਨਾਮੁ ਮਹਾ ਰਸੁ ਪੀਿ ੈ॥੧॥ 

ਤਰਾਤਹ ਤਰਾਤਹ ਕਤਰ ਸਰਨੀ ਆਏ ਿਲਤਉ ਤਕਰਪਾ ਕੀਿ ੈ॥ 

ਕਰੁ ਗਤਹ ਲੇਹੁ ਦਾਸ ਅਪਨੁ ੇਕਉ ਨਾਨਕ ਅਪੁਨੋ ਕੀਿ ੈ॥੨॥੧੩॥੧੭॥ 
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ਮਨ ਮਰੇੇ ਹਤਰ ਿੀਉ ਸਦਾ ਸਮਾਤਲ ॥ 
 

ਸਰੋਤਿ ਮਹਲਾ ੩ ॥ (601-10) 

ਗੁਰਮੁਤਖ ਿਗਤਤ ਕਰਤਹ ਪਰਿ ਿਾਵਤਹ ਅਨਤਦਨੁ ਨਾਮੁ ਵਖਾਣ ੇ॥ 

ਿਗਤਾ ਕੀ ਸਾਰ ਕਰਤਹ ਆਤਪ ਰਾਖਤਹ ਿੋ ਤੇਰ ੈਮਤਨ ਿਾਣੇ ॥ 

ਤੂ ਗੁਣਦਾਤਾ ਸਿਤਦ ਪਛਾਤਾ ਗੁਣ ਕਤਹ ਗੁਣੀ ਸਮਾਣੇ ॥੧॥ 

ਮਨ ਮੇਰ ੇਹਤਰ ਿੀਉ ਸਦਾ ਸਮਾਤਲ ॥ 

ਅਿੰਤ ਕਾਤਲ ਤੇਰਾ ਿੇਲੀ ਹੋਵ ੈਸਦਾ ਤਨਿਹੈ ਤੇਰ ੈਨਾਤਲ ॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਦੁਸਿ ਚਉਕਿੀ ਸਦਾ ਕੂਿੁ ਕਮਾਵਤਹ ਨਾ ਿੂਝਤਹ ਵੀਚਾਰੇ ॥ 

ਤਨਿੰਦਾ ਦੁਸਿੀ ਤੇ ਤਕਤਨ ਫਲੁ ਪਾਇਆ ਹਰਣਾਖਸ ਨਖਤਹ ਤਿਦਾਰੇ ॥ 

ਪਰਤਹਲਾਦ ੁਿਨੁ ਸਦ ਹਤਰ ਗੁਣ ਗਾਵੈ ਹਤਰ ਿੀਉ ਲਏ ਉਿਾਰੇ ॥੨॥ 

ਆਪਸ ਕਉ ਿਹੁ ਿਲਾ ਕਤਰ ਿਾਣਤਹ ਮਨਮੁਤਖ ਮਤਤ ਨ ਕਾਈ ॥ 

ਸਾਧੂ ਿਨ ਕੀ ਤਨਿੰਦਾ ਤਵਆਪ ੇਿਾਸਤਨ ਿਨਮੁ ਗਵਾਈ ॥ 

ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਕਦ ੇਚੇਤਤਹ ਨਾਹੀ ਅਿੰਤਤ ਗਏ ਪਛੁਤਾਈ ॥੩॥ 

ਸਫਲੁ ਿਨਮ ੁਿਗਤਾ ਕਾ ਕੀਤਾ ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਆਤਪ ਲਾਏ ॥ 

ਸਿਦੇ ਰਾਤੇ ਸਹਿੇ ਮਾਤੇ ਅਨਤਦਨੁ ਹਤਰ ਗੁਣ ਗਾਏ ॥ 

ਨਾਨਕ ਦਾਸੁ ਕਹੈ ਿਨੇਿੰਤੀ ਹਉ ਲਾਗਾ ਤਤਨ ਕੈ ਪਾਏ ॥੪॥੫॥ 
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ਮਨ ਮਰੇੇ ਕਰਤ ੇਨ ੋਸਾਲਾਤਹ ॥ 
 

ਤਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (43-15) 

ਸਿੇ ਗਲਾ ਤਵਸਰਨੁ ਇਕੋ ਤਵਸਤਰ ਨ ਿਾਉ ॥ 

ਧਿੰਧਾ ਸਿ ੁਿਲਾਇ ਕੈ ਗੁਤਰ ਨਾਮੁ ਦੀਆ ਸਚ ੁਸੁਆਉ ॥ 

ਆਸਾ ਸਿ ੇਲਾਤਹ ਕੈ ਇਕਾ ਆਸ ਕਮਾਉ ॥ 

ਤਿਨੀ ਸਤਤਗੁਰੁ ਸਤੇਵਆ ਤਤਨ ਅਗੈ ਤਮਤਲਆ ਥਾਉ ॥੧॥ 

ਮਨ ਮੇਰ ੇਕਰਤੇ ਨੋ ਸਾਲਾਤਹ ॥ 

ਸਿੇ ਛਤਡ ਤਸਆਣਪਾ ਗੁਰ ਕੀ ਪੈਰੀ ਪਾਤਹ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਦੁਖ ਿੁਖ ਨਹ ਤਵਆਪਈ ਿ ੇਸਖੁਦਾਤਾ ਮਤਨ ਹੋਇ ॥ 

ਤਕਤ ਹੀ ਕਿੰਤਮ ਨ ਤਛਿੀਐ ਿਾ ਤਹਰਦੈ ਸਚਾ ਸਇੋ ॥ 

ਤਿਸੁ ਤੂਿੰ ਰਖਤਹ ਹਥ ਦੇ ਤਤਸੁ ਮਾਤਰ ਨ ਸਕੈ ਕੋਇ ॥ 

ਸੁਖਦਾਤਾ ਗੁਰ ੁਸੇਵੀਐ ਸਤਿ ਅਵਗਣ ਕਢ ੈਧੋਇ ॥੨॥ 

ਸੇਵਾ ਮਿੰਗ ੈਸੇਵਕ ੋਲਾਈਆਂ ਅਪੁਨੀ ਸਵੇ ॥ 

ਸਾਧੂ ਸਿੰਗੁ ਮਸਕਤ ੇਤੂਿੈ ਪਾਵਾ ਦੇਵ ॥ 

ਸਿੁ ਤਕਛ ੁਵਸਗਤਤ ਸਾਤਹਿੈ ਆਪੇ ਕਰਣ ਕਰਵੇ ॥ 

ਸਤਤਗੁਰ ਕੈ ਿਤਲਹਾਰਣੈ ਮਨਸਾ ਸਿ ਪੂਰੇਵ ॥੩॥ 

ਇਕੋ ਤਦਸ ੈਸਿਣੋ ਇਕੋ ਿਾਈ ਮੀਤੁ ॥ 

ਇਕਸੈ ਦੀ ਸਾਮਗਰੀ ਇਕਸੈ ਦੀ ਹੈ ਰੀਤਤ ॥ 

ਇਕਸ ਤਸਉ ਮਨ ੁਮਾਤਨਆ ਤਾ ਹੋਆ ਤਨਹਚਲੁ ਚੀਤੁ ॥ 

ਸਚੁ ਖਾਣਾ ਸਚੁ ਪੈਨਣਾ ਿੇਕ ਨਾਨਕ ਸਚੁ ਕੀਤੁ ॥੪॥੫॥੭੫॥ 
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ਮਨ ਮਰੇੇ ਗਹੁ ਹਤਰ ਨਾਮ ਕਾ ਓਲਾ ॥ 
 

ਗਉਿੀ ਗੁਆਰਰੇੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (178-18) 

ਅਤਨਕ ਿਤਨ ਨਹੀ ਹੋਤ ਛੁਿਾਰਾ ॥ 

ਿਹੁਤੁ ਤਸਆਣਪ ਆਗਲ ਿਾਰਾ ॥ 

ਹਤਰ ਕੀ ਸਵੇਾ ਤਨਰਮਲ ਹੇਤ ॥ 

ਪਰਿ ਕੀ ਦਰਗਹ ਸੋਿਾ ਸੇਤ ॥੧॥ 

ਮਨ ਮੇਰ ੇਗਹੁ ਹਤਰ ਨਾਮ ਕਾ ਓਲਾ ॥ 

ਤੁਝੈ ਨ ਲਾਗ ੈਤਾਤਾ ਝਲੋਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਤਿਉ ਿੋਤਹਥੁ ਿੈ ਸਾਗਰ ਮਾਤਹ ॥ 

ਅਿੰਧਕਾਰ ਦੀਪਕ ਦੀਪਾਤਹ ॥ 

ਅਗਤਨ ਸੀਤ ਕਾ ਲਾਹਤਸ ਦੂਖ ॥ 

ਨਾਮੁ ਿਪਤ ਮਤਨ ਹੋਵਤ ਸੂਖ ॥੨॥ 

ਉਤਤਰ ਿਾਇ ਤੇਰੇ ਮਨ ਕੀ ਤਪਆਸ ॥ 

ਪੂਰਨ ਹਵੋੈ ਸਗਲੀ ਆਸ ॥ 

ਡੋਲੈ ਨਾਹੀ ਤੁਮਰਾ ਚੀਤੁ ॥ 

ਅਿੰਤਮਰਤ ਨਾਮੁ ਿਤਪ ਗੁਰਮੁਤਖ ਮੀਤ ॥੩॥ 

ਨਾਮੁ ਅਉਖਧੁ ਸੋਈ ਿਨੁ ਪਾਵ ੈ॥ 

ਕਤਰ ਤਕਰਪਾ ਤਿਸ ੁਆਤਪ ਤਦਵਾਵੈ ॥ 

ਹਤਰ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਿਾ ਕੈ ਤਹਰਦੈ ਵਸੈ ॥ 

ਦੂਖੁ ਦਰਦੁ ਤਤਹ ਨਾਨਕ ਨਸੈ ॥੪॥੧੦॥੭੯॥ 
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ਮਨ ਮਰੇੇ ਗੁਰ ੁਪਰੂਾ ਸਾਲਾਤਹ ॥ 
 

ਮਲਾਰ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (1271-7) 

ਗੁਰ ਸਰਣਾਈ ਸਗਲ ਤਨਧਾਨ ॥ 

ਸਾਚੀ ਦਰਗਤਹ ਪਾਈਐ ਮਾਨ ੁ॥ 

ਿਰਮੁ ਿਉ ਦੂਖੁ ਦਰਦੁ ਸਿੁ ਿਾਇ ॥ 

ਸਾਧਸਿੰਤਗ ਸਦ ਹਤਰ ਗੁਣ ਗਾਇ ॥੧॥ 

ਮਨ ਮੇਰ ੇਗੁਰ ੁਪੂਰਾ ਸਾਲਾਤਹ ॥ 

ਨਾਮੁ ਤਨਧਾਨ ੁਿਪਹੁ ਤਦਨੁ ਰਾਤੀ ਮਨ ਤਚਿੰਦ ੇਫਲ ਪਾਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਸਤਤਗੁਰ ਿੇਵਡੁ ਅਵਰੁ ਨ ਕਇੋ ॥ 

ਗੁਰੁ ਪਾਰਿਰਹਮੁ ਪਰਮੇਸਰ ੁਸਇੋ ॥ 

ਿਨਮ ਮਰਣ ਦੂਖ ਤ ੇਰਾਖ ੈ॥ 

ਮਾਇਆ ਤਿਖੁ ਤਫਤਰ ਿਹੁਤਿ ਨ ਚਾਖੈ ॥੨॥ 

ਗੁਰ ਕੀ ਮਤਹਮਾ ਕਥਨ ੁਨ ਿਾਇ ॥ 

ਗੁਰੁ ਪਰਮੇਸਰ ੁਸਾਚੈ ਨਾਇ ॥ 

ਸਚੁ ਸਿੰਿਮ ੁਕਰਣੀ ਸਿੁ ਸਾਚੀ ॥ 

ਸੋ ਮਨੁ ਤਨਰਮਲੁ ਿ ੋਗੁਰ ਸਿੰਤਗ ਰਾਚੀ ॥੩॥ 

ਗੁਰੁ ਪੂਰਾ ਪਾਈਐ ਵਡ ਿਾਤਗ ॥ 

ਕਾਮੁ ਿੋਧੁ ਲੋਿੁ ਮਨ ਤ ੇਤਤਆਤਗ ॥ 

ਕਤਰ ਤਕਰਪਾ ਗੁਰ ਚਰਣ ਤਨਵਾਤਸ ॥ 

ਨਾਨਕ ਕੀ ਪਰਿ ਸਚੁ ਅਰਦਾਤਸ ॥੪॥੪॥੨੨॥ 
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ਮਨ ਮਰੇੇ ਗੁਰਮਤੁਖ ਨਾਮ ੁਤਧਆਇ ॥ 
 

ਪਰਿਾਤੀ ਮਹਲਾ ੩ ॥ (1346-15) 

ਿੈ ਿਾਇ ਿਾਗ ੇਸ ੇਿਨ ਿਾਗਰਣ ਕਰਤਹ ਹਉਮੈ ਮੈਲੁ ਉਤਾਤਰ ॥ 

ਸਦਾ ਿਾਗਤਹ ਘਰ ੁਅਪਣਾ ਰਾਖਤਹ ਪਿੰਚ ਤਸਕਰ ਕਾਢਤਹ ਮਾਤਰ ॥੧॥ 

ਮਨ ਮੇਰ ੇਗੁਰਮੁਤਖ ਨਾਮੁ ਤਧਆਇ ॥ 

ਤਿਤੁ ਮਾਰਤਗ ਹਤਰ ਪਾਈਐ ਮਨ ਸੇਈ ਕਰਮ ਕਮਾਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਗੁਰਮੁਤਖ ਸਹਿ ਧੁਤਨ ਊਪਿ ੈਦਖੁੁ ਹਉਮੈ ਤਵਚਹੁ ਿਾਇ ॥ 

ਹਤਰ ਨਾਮਾ ਹਤਰ ਮਤਨ ਵਸ ੈਸਹਿੇ ਹਤਰ ਗੁਣ ਗਾਇ ॥੨॥ 

ਗੁਰਮਤੀ ਮੁਖ ਸੋਹਣੇ ਹਤਰ ਰਾਤਖਆ ਉਤਰ ਧਾਤਰ ॥ 

ਐਥੈ ਓਥੈ ਸੁਖੁ ਘਣਾ ਿਤਪ ਹਤਰ ਹਤਰ ਉਤਰੇ ਪਾਤਰ ॥੩॥ 

ਹਉਮੈ ਤਵਤਚ ਿਾਗਰਣ ੁਨ ਹੋਵਈ ਹਤਰ ਿਗਤਤ ਨ ਪਵਈ ਥਾਇ ॥ 

ਮਨਮੁਖ ਦਤਰ ਢੋਈ ਨਾ ਲਹਤਹ ਿਾਇ ਦੂਿੈ ਕਰਮ ਕਮਾਇ ॥੪॥ 

ਤਧਰਗੁ ਖਾਣਾ ਤਧਰਗੁ ਪੈਨਹਣਾ ਤਿਨਹਾ ਦੂਿੈ ਿਾਇ ਤਪਆਰੁ ॥ 

ਤਿਸਿਾ ਕੇ ਕੀਿ ੇਤਿਸਿਾ ਰਾਤੇ ਮਤਰ ਿਿੰਮਤਹ ਹੋਤਹ ਖੁਆਰੁ ॥੫॥ 

ਤਿਨ ਕਉ ਸਤਤਗੁਰੁ ਿਤੇਿਆ ਤਤਨਾ ਤਵਿਹੁ ਿਤਲ ਿਾਉ ॥ 

ਤਤਨ ਕੀ ਸਿੰਗਤਤ ਤਮਤਲ ਰਹਾਂ ਸਚੇ ਸਤਚ ਸਮਾਉ ॥੬॥ 

ਪੂਰ ੈਿਾਤਗ ਗੁਰ ੁਪਾਈਐ ਉਪਾਇ ਤਕਤੈ ਨ ਪਾਇਆ ਿਾਇ ॥ 

ਸਤਤਗੁਰ ਤੇ ਸਹਿੁ ਊਪਿ ੈਹਉਮੈ ਸਿਤਦ ਿਲਾਇ ॥੭॥ 

ਹਤਰ ਸਰਣਾਈ ਿਿੁ ਮਨ ਮੇਰ ੇਸਿ ਤਕਛੁ ਕਰਣੈ ਿਗੋੁ ॥ 

ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਨ ਵੀਸਰ ੈਿ ੋਤਕਛੁ ਕਰ ੈਸੁ ਹੋਗੁ ॥੮॥੨॥੭॥੨॥੯॥ 
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ਮਨ ਮਰੇੇ ਤਿਤਨ ਅਪੁਨਾ ਿਰਮੁ ਗਵਾਤਾ ॥ 
 

ਸਰੋਤਿ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (610-1) 

ਸੁਖੀਏ ਕਉ ਪੇਖੈ ਸਿ ਸੁਖੀਆ ਰੋਗੀ ਕੈ ਿਾਣ ੈਸਿ ਰੋਗੀ ॥ 

ਕਰਣ ਕਰਾਵਨਹਾਰ ਸੁਆਮੀ ਆਪਨ ਹਾਤਥ ਸਿੰਿਗੋੀ ॥੧॥ 

ਮਨ ਮੇਰ ੇਤਿਤਨ ਅਪਨੁਾ ਿਰਮੁ ਗਵਾਤਾ ॥ 

ਤਤਸ ਕੈ ਿਾਣ ੈਕੋਇ ਨ ਿੂਲਾ ਤਿਤਨ ਸਗਲੋ ਿਰਹਮੁ ਪਛਾਤਾ ॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਸਿੰਤ ਸਿੰਤਗ ਿਾ ਕਾ ਮਨੁ ਸੀਤਲ ੁਓਹੁ ਿਾਣ ੈਸਗਲੀ ਿਾਂਢੀ ॥ 

ਹਉਮੈ ਰੋਤਗ ਿਾ ਕਾ ਮਨੁ ਤਿਆਤਪਤ ਓਹ ੁਿਨਤਮ ਮਰੈ ਤਿਲਲਾਤੀ ॥੨॥ 

ਤਗਆਨ ਅਿੰਿਨੁ ਿਾ ਕੀ ਨੇਤਰੀ ਪਤਿਆ ਤਾ ਕਉ ਸਰਿ ਪਰਗਾਸਾ ॥ 

ਅਤਗਆਤਨ ਅਿੰਧੇਰ ੈਸੂਝਤਸ ਨਾਹੀ ਿਹੁਤਿ ਿਹੁਤਿ ਿਰਮਾਤਾ ॥੩॥ 

ਸੁਤਣ ਿਨੇਿੰਤੀ ਸੁਆਮੀ ਅਪਨੁ ੇਨਾਨਕ ੁਇਹੁ ਸੁਖ ੁਮਾਗ ੈ॥ 

ਿਹ ਕੀਰਤਨੁ ਤੇਰਾ ਸਾਧ ੂਗਾਵਤਹ ਤਹ ਮੇਰਾ ਮਨ ੁਲਾਗੈ ॥੪॥੬॥ 
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ਮਨ ਮਰੇੇ ਮਰੇਾ ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਸਖਾ ਹਤਰ ਿਾਈ ॥ 
 

ਗੂਿਰੀ ਮਹਲਾ ੪ ॥ (493-10) 

ਹੋਹੁ ਦਇਆਲ ਮੇਰਾ ਮਨ ੁਲਾਵਹੁ ਹਉ ਅਨਤਦਨੁ ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਤਨਤ ਤਧਆਈ ॥ 

ਸਤਿ ਸੁਖ ਸਤਿ ਗੁਣ ਸਤਿ ਤਨਧਾਨ ਹਤਰ ਤਿਤੁ ਿਤਪਐ ਦੁਖ ਿਖੁ ਸਿ ਲਤਹ ਿਾਈ ॥੧॥ 

ਮਨ ਮੇਰ ੇਮੇਰਾ ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਸਖਾ ਹਤਰ ਿਾਈ ॥ 

ਗੁਰਮਤਤ ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਿਸੁ ਗਾਵਾ ਅਿੰਤਤ ਿੇਲੀ ਦਰਗਹ ਲਏ ਛਡਾਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਤੂਿੰ ਆਪੇ ਦਾਤਾ ਪਰਿੁ ਅਿੰਤਰਿਾਮੀ ਕਤਰ ਤਕਰਪਾ ਲੋਚ ਮੇਰ ੈਮਤਨ ਲਾਈ ॥ 

ਮੈ ਮਤਨ ਤਤਨ ਲੋਚ ਲਗੀ ਹਤਰ ਸੇਤੀ ਪਰਤਿ ਲੋਚ ਪੂਰੀ ਸਤਤਗੁਰ ਸਰਣਾਈ ॥੨॥ 

ਮਾਣਸ ਿਨਮੁ ਪੁਿੰਤਨ ਕਤਰ ਪਾਇਆ ਤਿਨ ੁਨਾਵੈ ਤਧਰਗੁ ਤਧਰਗੁ ਤਿਰਥਾ ਿਾਈ ॥ 

ਨਾਮ ਤਿਨਾ ਰਸ ਕਸ ਦੁਖੁ ਖਾਵੈ ਮੁਖੁ ਫੀਕਾ ਥੁਕ ਥੂਕ ਮੁਤਖ ਪਾਈ ॥੩॥ 

ਿੋ ਿਨ ਹਤਰ ਪਰਿ ਹਤਰ ਹਤਰ ਸਰਣਾ ਤਤਨ ਦਰਗਹ ਹਤਰ ਹਤਰ ਦੇ ਵਤਡਆਈ ॥ 

ਧਿੰਨੁ ਧਿੰਨੁ ਸਾਿਾਤਸ ਕਹੈ ਪਰਿੁ ਿਨ ਕਉ ਿਨ ਨਾਨਕ ਮੇਤਲ ਲਏ ਗਤਲ ਲਾਈ ॥੪॥੪॥ 
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ਮਨ ਮਰੇੇ ਮ ੈਹਤਰ ਹਤਰ ਕਥਾ ਮਤਨ ਿਾਣੀ ॥ 
 

ਮਾਰੂ ਮਹਲਾ ੪ ॥ (996-17) 

ਹਤਰ ਹਤਰ ਕਥਾ ਸੁਣਾਇ ਪਰਿ ਗੁਰਮਤਤ ਹਤਰ ਤਰਦੈ ਸਮਾਣੀ ॥ 

ਿਤਪ ਹਤਰ ਹਤਰ ਕਥਾ ਵਡਿਾਗੀਆ ਹਤਰ ਉਤਮ ਪਦ ੁਤਨਰਿਾਣੀ ॥ 

ਗੁਰਮੁਖਾ ਮਤਨ ਪਰਤੀਤਤ ਹੈ ਗਤੁਰ ਪੂਰ ੈਨਾਤਮ ਸਮਾਣੀ ॥੧॥ 

ਮਨ ਮੇਰ ੇਮੈ ਹਤਰ ਹਤਰ ਕਥਾ ਮਤਨ ਿਾਣੀ ॥ 

ਹਤਰ ਹਤਰ ਕਥਾ ਤਨਤ ਸਦਾ ਕਤਰ ਗੁਰਮੁਤਖ ਅਕਥ ਕਹਾਣੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਮੈ ਮਨ ੁਤਨੁ ਖੋਤਿ ਢਿੰਢੋਤਲਆ ਤਕਉ ਪਾਈਐ ਅਕਥ ਕਹਾਣੀ ॥ 

ਸਿੰਤ ਿਨਾ ਤਮਤਲ ਪਾਇਆ ਸੁਤਣ ਅਕਥ ਕਥਾ ਮਤਨ ਿਾਣੀ ॥ 

ਮੇਰ ੈਮਤਨ ਤਤਨ ਨਾਮੁ ਅਧਾਰੁ ਹਤਰ ਮੈ ਮੇਲ ੇਪੁਰਖੁ ਸੁਿਾਣੀ ॥੨॥ 

ਗੁਰ ਪੁਰਖੈ ਪੁਰਖੁ ਤਮਲਾਇ ਪਰਿ ਤਮਤਲ ਸੁਰਤੀ ਸੁਰਤਤ ਸਮਾਣੀ ॥ 

ਵਡਿਾਗੀ ਗੁਰੁ ਸੇਤਵਆ ਹਤਰ ਪਾਇਆ ਸੁਘਿ ਸੁਿਾਣੀ ॥ 

ਮਨਮੁਖ ਿਾਗ ਤਵਹੂਤਣਆ ਤਤਨ ਦੁਖੀ ਰਤੈਣ ਤਵਹਾਣੀ ॥੩॥ 

ਹਮ ਿਾਤਚਕ ਦੀਨ ਪਰਿ ਤਤੇਰਆ ਮੁਤਖ ਦੀਿੈ ਅਿੰਤਮਰਤ ਿਾਣੀ ॥ 

ਸਤਤਗੁਰੁ ਮੇਰਾ ਤਮਤ ੁਪਰਿ ਹਤਰ ਮੇਲਹੁ ਸੁਘਿ ਸੁਿਾਣੀ ॥ 

ਿਨ ਨਾਨਕ ਸਰਣਾਗਤੀ ਕਤਰ ਤਕਰਪਾ ਨਾਤਮ ਸਮਾਣੀ ॥੪॥੩॥੫॥ 
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ਮਨ ਮੇਰੇ ਰਾਮ ਨਾਮ ੁਿਤਪ ਿਾਪੁ ॥ 
 

ਤਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (48-10) 

ਉਦਮੁ ਕਤਰ ਹਤਰ ਿਾਪਣਾ ਵਡਿਾਗੀ ਧਨ ੁਖਾਤਿ ॥ 

ਸਿੰਤਸਿੰਤਗ ਹਤਰ ਤਸਮਰਣਾ ਮਲੁ ਿਨਮ ਿਨਮ ਕੀ ਕਾਤਿ ॥੧॥ 

ਮਨ ਮੇਰ ੇਰਾਮ ਨਾਮੁ ਿਤਪ ਿਾਪੁ ॥ 

ਮਨ ਇਛ ੇਫਲ ਿੁਿੰਤਚ ਤ ੂਸਿੁ ਚਕੈੂ ਸੋਗੁ ਸਿੰਤਾਪ ੁ॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਤਿਸੁ ਕਾਰਤਣ ਤਨ ੁਧਾਤਰਆ ਸ ੋਪਰਿੁ ਤਡਿਾ ਨਾਤਲ ॥ 

ਿਤਲ ਥਤਲ ਮਹੀਅਤਲ ਪੂਤਰਆ ਪਰਿੁ ਆਪਣੀ ਨਦਤਰ ਤਨਹਾਤਲ ॥੨॥ 

ਮਨੁ ਤਨੁ ਤਨਰਮਲੁ ਹੋਇਆ ਲਾਗੀ ਸਾਚ ੁਪਰੀਤਤ ॥ 

ਚਰਣ ਿਿੇ ਪਾਰਿਰਹਮ ਕੇ ਸਤਿ ਿਪ ਤਪ ਤਤਨ ਹੀ ਕੀਤਤ ॥੩॥ 

ਰਤਨ ਿਵੇਹਰ ਮਾਤਣਕਾ ਅਿੰਤਮਰਤੁ ਹਤਰ ਕਾ ਨਾਉ ॥ 

ਸੂਖ ਸਹਿ ਆਨਿੰਦ ਰਸ ਿਨ ਨਾਨਕ ਹਤਰ ਗੁਣ ਗਾਉ ॥੪॥੧੭॥੮੭॥ 
 
  



 2041 

ਮਨ ਰੇ ਅਤਹਤਨਤਸ ਹਤਰ ਗੁਣ ਸਾਤਰ ॥ 
 

ਤਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੧ ॥ (21-14) 

ਇਕੁ ਤਤਲ ੁਤਪਆਰਾ ਵੀਸਰ ੈਰੋਗੁ ਵਡਾ ਮਨ ਮਾਤਹ ॥ 

ਤਕਉ ਦਰਗਹ ਪਤਤ ਪਾਈਐ ਿਾ ਹਤਰ ਨ ਵਸ ੈਮਨ ਮਾਤਹ ॥ 

ਗੁਤਰ ਤਮਤਲਐ ਸੁਖ ੁਪਾਈਐ ਅਗਤਨ ਮਰੈ ਗੁਣ ਮਾਤਹ ॥੧॥ 

ਮਨ ਰ ੇਅਤਹਤਨਤਸ ਹਤਰ ਗੁਣ ਸਾਤਰ ॥ 

ਤਿਨ ਤਖਨੁ ਪਲੁ ਨਾਮੁ ਨ ਵੀਸਰ ੈਤੇ ਿਨ ਤਵਰਲੇ ਸਿੰਸਾਤਰ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਿੋਤੀ ਿੋਤਤ ਤਮਲਾਈਐ ਸੁਰਤੀ ਸੁਰਤਤ ਸਿੰਿੋਗੁ ॥ 

ਤਹਿੰਸਾ ਹਉਮੈ ਗਤੁ ਗਏ ਨਾਹੀ ਸਹਸਾ ਸੋਗੁ ॥ 

ਗੁਰਮੁਤਖ ਤਿਸੁ ਹਤਰ ਮਤਨ ਵਸ ੈਤਤਸੁ ਮੇਲੇ ਗੁਰੁ ਸਿੰਿੋਗ ੁ॥੨॥ 

ਕਾਇਆ ਕਾਮਤਣ ਿੇ ਕਰੀ ਿਗੋੇ ਿੋਗਣਹਾਰੁ ॥ 

ਤਤਸੁ ਤਸਉ ਨੇਹੁ ਨ ਕੀਿਈ ਿ ੋਦੀਸੈ ਚਲਣਹਾਰੁ ॥ 

ਗੁਰਮੁਤਖ ਰਵਤਹ ਸੋਹਾਗਣੀ ਸੋ ਪਰਿੁ ਸੇਿ ਿਤਾਰੁ ॥੩॥ 

ਚਾਰੇ ਅਗਤਨ ਤਨਵਾਤਰ ਮਰੁ ਗਰੁਮੁਤਖ ਹਤਰ ਿਲ ੁਪਾਇ ॥ 

ਅਿੰਤਤਰ ਕਮਲੁ ਪਰਗਾਤਸਆ ਅਿੰਤਮਰਤੁ ਿਤਰਆ ਅਘਾਇ ॥ 

ਨਾਨਕ ਸਤਗੁਰੁ ਮੀਤ ੁਕਤਰ ਸਚੁ ਪਾਵਤਹ ਦਰਗਹ ਿਾਇ ॥੪॥੨੦॥ 
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ਮਨ ਰੇ ਹਤਰ ਕੀਰਤਤ ਤਰੁ ਤਾਰੀ ॥ 
 

ਗੂਿਰੀ ਮਹਲਾ ੪ ਘਰੁ ੨  (506-17) 

ਹਤਰ ਤਿਨੁ ਿੀਅਰਾ ਰਤਹ ਨ ਸਕੈ ਤਿਉ ਿਾਲਕ ੁਖੀਰ ਅਧਾਰੀ ॥ 

ਅਗਮ ਅਗੋਚਰ ਪਰਿ ੁਗੁਰਮੁਤਖ ਪਾਈਐ ਅਪਨੁ ੇਸਤਤਗੁਰ ਕੈ ਿਤਲਹਾਰੀ ॥੧॥ 

ਮਨ ਰ ੇਹਤਰ ਕੀਰਤਤ ਤਰੁ ਤਾਰੀ ॥ 

ਗੁਰਮੁਤਖ ਨਾਮੁ ਅਿੰਤਮਰਤ ਿਲੁ ਪਾਈਐ ਤਿਨ ਕਉ ਤਿਪਾ ਤਮੁਾਰੀ ॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਸਨਕ ਸਨਿੰਦਨ ਨਾਰਦ ਮੁਤਨ ਸਵੇਤਹ ਅਨਤਦਨੁ ਿਪਤ ਰਹਤਹ ਿਨਵਾਰੀ ॥ 

ਸਰਣਾਗਤਤ ਪਰਹਲਾਦ ਿਨ ਆਏ ਤਤਨ ਕੀ ਪੈਿ ਸਵਾਰੀ ॥੨॥ 

ਅਲਖ ਤਨਰਿੰਿਨੁ ਏਕ ੋਵਰਤ ੈਏਕਾ ਿੋਤਤ ਮੁਰਾਰੀ ॥ 

ਸਤਿ ਿਾਤਚਕ ਤੂ ਏਕੋ ਦਾਤਾ ਮਾਗਤਹ ਹਾਥ ਪਸਾਰੀ ॥੩॥ 

ਿਗਤ ਿਨਾ ਕੀ ਊਤਮ ਿਾਣੀ ਗਾਵਤਹ ਅਕਥ ਕਥਾ ਤਨਤ ਤਨਆਰੀ ॥ 

ਸਫਲ ਿਨਮ ੁਿਇਆ ਤਤਨ ਕਰੇਾ ਆਤਪ ਤਰ ੇਕੁਲ ਤਾਰੀ ॥੪॥ 

ਮਨਮੁਖ ਦੁਤਿਧਾ ਦੁਰਮਤਤ ਤਿਆਪੇ ਤਿਨ ਅਿੰਤਤਰ ਮੋਹ ਗੁਿਾਰੀ ॥ 

ਸਿੰਤ ਿਨਾ ਕੀ ਕਥਾ ਨ ਿਾਵੈ ਓਇ ਡੂਿੇ ਸਣ ੁਪਰਵਾਰੀ ॥੫॥ 

ਤਨਿੰਦਕੁ ਤਨਿੰਦਾ ਕਤਰ ਮਲ ੁਧਵੋੈ ਓਹੁ ਮਲਿਖੁ ਮਾਇਆਧਾਰੀ ॥ 

ਸਿੰਤ ਿਨਾ ਕੀ ਤਨਿੰਦਾ ਤਵਆਪੇ ਨਾ ਉਰਵਾਤਰ ਨ ਪਾਰੀ ॥੬॥ 

ਏਹੁ ਪਰਪਿੰਚੁ ਖੇਲੁ ਕੀਆ ਸਿੁ ਕਰਤ ੈਹਤਰ ਕਰਤ ੈਸਿ ਕਲ ਧਾਰੀ ॥ 

ਹਤਰ ਏਕੋ ਸੂਤੁ ਵਰਤ ੈਿੁਗ ਅਿੰਤਤਰ ਸੂਤ ੁਤਖਿੰਚੈ ਏਕਿੰਕਾਰੀ ॥੭॥ 

ਰਸਤਨ ਰਸਤਨ ਰਤਸ ਗਾਵਤਹ ਹਤਰ ਗੁਣ ਰਸਨਾ ਹਤਰ ਰਸੁ ਧਾਰੀ ॥ 

ਨਾਨਕ ਹਤਰ ਤਿਨ ੁਅਵਰ ੁਨ ਮਾਗਉ ਹਤਰ ਰਸ ਪਰੀਤਤ ਤਪਆਰੀ ॥੮॥੧॥੭॥ 
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ਮਨ ਰੇ ਕਉਨ ੁਕੁਮਤਤ ਤੈ ਲੀਨੀ ॥ 
 

ਸਰੋਤਿ ਮਹਲਾ ੯ ॥ (631-17) 

ਮਨ ਰ ੇਕਉਨੁ ਕੁਮਤਤ ਤ ੈਲੀਨੀ ॥ 

ਪਰ ਦਾਰਾ ਤਨਿੰਤਦਆ ਰਸ ਰਤਚਓ ਰਾਮ ਿਗਤਤ ਨਤਹ ਕੀਨੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਮੁਕਤਤ ਪਿੰਥੁ ਿਾਤਨਓ ਤ ੈਨਾਹਤਨ ਧਨ ਿੋਰਨ ਕਉ ਧਾਇਆ ॥ 

ਅਿੰਤਤ ਸਿੰਗ ਕਾਹੂ ਨਹੀ ਦੀਨਾ ਤਿਰਥਾ ਆਪੁ ਿਿੰਧਾਇਆ ॥੧॥ 

ਨਾ ਹਤਰ ਿਤਿਓ ਨ ਗੁਰ ਿਨੁ ਸੇਤਵਓ ਨਹ ਉਪਤਿਓ ਕਛੁ ਤਗਆਨਾ ॥ 

ਘਿ ਹੀ ਮਾਤਹ ਤਨਰਿੰਿਨੁ ਤੇਰ ੈਤ ੈਖੋਿਤ ਉਤਦਆਨਾ ॥੨॥ 

ਿਹੁਤੁ ਿਨਮ ਿਰਮਤ ਤੈ ਹਾਤਰਓ ਅਸਤਥਰ ਮਤਤ ਨਹੀ ਪਾਈ ॥ 

ਮਾਨਸ ਦੇਹ ਪਾਇ ਪਦ ਹਤਰ ਿਿੁ ਨਾਨਕ ਿਾਤ ਿਤਾਈ ॥੩॥੩॥ 
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ਮਨ ਰੇ ਕਹਾ ਿਇਓ ਤ ੈਿਉਰਾ ॥ 
 

ਗਉਿੀ ਮਹਲਾ ੯ ॥ (220-8) 

ਮਨ ਰ ੇਕਹਾ ਿਇਓ ਤੈ ਿਉਰਾ ॥ 

ਅਤਹਤਨਤਸ ਅਉਧ ਘਿ ੈਨਹੀ ਿਾਨੈ ਿਇਓ ਲੋਿ ਸਿੰਤਗ ਹਉਰਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਿੋ ਤਨ ੁਤੈ ਅਪਨ ੋਕਤਰ ਮਾਤਨਓ ਅਰੁ ਸੁਿੰਦਰ ਤਗਰਹ ਨਾਰੀ ॥ 

ਇਨ ਮੈੋਂ ਕਛੁ ਤੇਰੋ ਰੇ ਨਾਹਤਨ ਦੇਖੋ ਸੋਚ ਤਿਚਾਰੀ ॥੧॥ 

ਰਤਨ ਿਨਮ ੁਅਪਨ ੋਤੈ ਹਾਤਰਓ ਗੋਤਿਿੰਦ ਗਤਤ ਨਹੀ ਿਾਨੀ ॥ 

ਤਨਮਖ ਨ ਲੀਨ ਿਇਓ ਚਰਨਨ ਤਸੋਂਉ ਤਿਰਥਾ ਅਉਧ ਤਸਰਾਨੀ ॥੨॥ 

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਸੋਈ ਨਰ ੁਸੁਖੀਆ ਰਾਮ ਨਾਮ ਗੁਨ ਗਾਵ ੈ॥ 

ਅਉਰ ਸਗਲ ਿਗ ੁਮਾਇਆ ਮੋਤਹਆ ਤਨਰਿੈ ਪਦ ੁਨਹੀ ਪਾਵੈ ॥੩॥੮॥ 
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ਮਨ ਰੇ ਤਕਉ ਛੂਿਤਹ ਤਿਨੁ ਤਪਆਰ ॥ 
 

ਤਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੧ ॥ (59-18) 

ਰੇ ਮਨ ਐਸੀ ਹਤਰ ਤਸਉ ਪਰੀਤਤ ਕਤਰ ਿੈਸੀ ਿਲ ਕਮਲੇਤਹ ॥ 
ਲਹਰੀ ਨਾਤਲ ਪਛਾਿੀਐ ਿੀ ਤਵਗਸੈ ਅਸਨੇਤਹ ॥ 
ਿਲ ਮਤਹ ਿੀਅ ਉਪਾਇ ਕੈ ਤਿਨੁ ਿਲ ਮਰਣੁ ਤਤਨੇਤਹ ॥੧॥ 
ਮਨ ਰੇ ਤਕਉ ਛੂਿਤਹ ਤਿਨੁ ਤਪਆਰ ॥ 
ਗੁਰਮਤੁਖ ਅਿੰਤਤਰ ਰਤਵ ਰਤਹਆ ਿਖਸੇ ਿਗਤਤ ਿਿੰਡਾਰ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
ਰੇ ਮਨ ਐਸੀ ਹਤਰ ਤਸਉ ਪਰੀਤਤ ਕਤਰ ਿੈਸੀ ਮਛੁਲੀ ਨੀਰ ॥ 
ਤਿਉ ਅਤਧਕਉ ਤਤਉ ਸੁਖੁ ਘਣੋ ਮਤਨ ਤਤਨ ਸਾਂਤਤ ਸਰੀਰ ॥ 
ਤਿਨੁ ਿਲ ਘਿੀ ਨ ਿੀਵਈ ਪਰਿੁ ਿਾਣੈ ਅਿ ਪੀਰ ॥੨॥ 
ਰੇ ਮਨ ਐਸੀ ਹਤਰ ਤਸਉ ਪਰੀਤਤ ਕਤਰ ਿੈਸੀ ਚਾਤਤਰਕ ਮੇਹ ॥ 
ਸਰ ਿਤਰ ਥਲ ਹਰੀਆਵਲੇ ਇਕ ਿੂਿੰਦ ਨ ਪਵਈ ਕੇਹ ॥ 
ਕਰਤਮ ਤਮਲੈ ਸੋ ਪਾਈਐ ਤਕਰਤੁ ਪਇਆ ਤਸਤਰ ਦਹੇ ॥੩॥ 
ਰੇ ਮਨ ਐਸੀ ਹਤਰ ਤਸਉ ਪਰੀਤਤ ਕਤਰ ਿੈਸੀ ਿਲ ਦੁਧ ਹਇੋ ॥ 
ਆਵਿਣੁ ਆਪੇ ਖਵੈ ਦੁਧ ਕਉ ਖਪਤਣ ਨ ਦੇਇ ॥ 
ਆਪੇ ਮੇਤਲ ਤਵਛੁਿੰਤਨਆ ਸਤਚ ਵਤਡਆਈ ਦੇਇ ॥੪॥ 
ਰੇ ਮਨ ਐਸੀ ਹਤਰ ਤਸਉ ਪਰੀਤਤ ਕਤਰ ਿੈਸੀ ਚਕਵੀ ਸੂਰ ॥ 
ਤਖਨੁ ਪਲੁ ਨੀਦ ਨ ਸਵੋਈ ਿਾਣੈ ਦੂਤਰ ਹਿੂਤਰ ॥ 
ਮਨਮਤੁਖ ਸੋਝੀ ਨਾ ਪਵੈ ਗੁਰਮੁਤਖ ਸਦਾ ਹਿਤੂਰ ॥੫॥ 
ਮਨਮਤੁਖ ਗਣਤ ਗਣਾਵਣੀ ਕਰਤਾ ਕਰੇ ਸੁ ਹਇੋ ॥ 
ਤਾ ਕੀ ਕੀਮਤਤ ਨਾ ਪਵੈ ਿੇ ਲਚੋ ੈਸਿੁ ਕੋਇ ॥ 
ਗੁਰਮਤਤ ਹੋਇ ਤ ਪਾਈਐ ਸਤਚ ਤਮਲੈ ਸੁਖੁ ਹੋਇ ॥੬॥ 
ਸਚਾ ਨੇਹੁ ਨ ਤੁਿਈ ਿੇ ਸਤਤਗੁਰੁ ਿੇਿੈ ਸੋਇ ॥ 
ਤਗਆਨ ਪਦਾਰਥੁ ਪਾਈਐ ਤਤਰਿਵਣ ਸੋਝੀ ਹੋਇ ॥ 
ਤਨਰਮਲੁ ਨਾਮੁ ਨ ਵੀਸਰ ੈਿੇ ਗੁਣ ਕਾ ਗਾਹਕੁ ਹੋਇ ॥੭॥ 
ਖੇਤਲ ਗਏ ਸੇ ਪਿੰਖਣੂਿੰ ਿੋ ਚੁਗਦੇ ਸਰ ਤਤਲ ॥ 
ਘਿੀ ਤਕ ਮੁਹਤਤ ਤਕ ਚਲਣਾ ਖੇਲਣੁ ਅਿੁ ਤਕ ਕਤਲ ॥ 
ਤਿਸੁ ਤੂਿੰ ਮੇਲਤਹ ਸੋ ਤਮਲੈ ਿਾਇ ਸਚਾ ਤਪਿੁ ਮਤਲ ॥੮॥ 
ਤਿਨੁ ਗਰੁ ਪਰੀਤਤ ਨ ਊਪਿ ੈਹਉਮੈ ਮੈਲੁ ਨ ਿਾਇ ॥ 
ਸੋਹਿੰ ਆਪੁ ਪਛਾਣੀਐ ਸਿਤਦ ਿੇਤਦ ਪਤੀਆਇ ॥ 
ਗੁਰਮਤੁਖ ਆਪੁ ਪਛਾਣੀਐ ਅਵਰ ਤਕ ਕਰੇ ਕਰਾਇ ॥੯॥ 
ਤਮਤਲਆ ਕਾ ਤਕਆ ਮੇਲੀਐ ਸਿਤਦ ਤਮਲੇ ਪਤੀਆਇ ॥ 
ਮਨਮਤੁਖ ਸੋਝੀ ਨਾ ਪਵੈ ਵੀਛਤੁਿ ਚਿੋਾ ਖਾਇ ॥ 
ਨਾਨਕ ਦਰੁ ਘਰੁ ਏਕੁ ਹੈ ਅਵਰੁ ਨ ਦੂਿੀ ਿਾਇ ॥੧੦॥੧੧॥ 
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ਮਨ ਰੇ ਤਥਰੁ ਰਹੁ ਮਤੁ ਕਤ ਿਾਹੀ ਿੀਉ ॥ 
 

ਸਰੋਤਿ ਮਹਲਾ ੧ ॥ (598-4) 

ਤਿਸੁ ਿਲ ਤਨਤਧ ਕਾਰਤਣ ਤੁਮ ਿਤਗ ਆਏ ਸੋ ਅਿੰਤਮਰਤ ੁਗੁਰ ਪਾਹੀ ਿੀਉ ॥ 

ਛੋਡਹੁ ਵੇਸ ੁਿੇਖ ਚਤੁਰਾਈ ਦੁਤਿਧਾ ਇਹੁ ਫਲੁ ਨਾਹੀ ਿੀਉ ॥੧॥ 

ਮਨ ਰ ੇਤਥਰੁ ਰਹੁ ਮਤੁ ਕਤ ਿਾਹੀ ਿੀਉ ॥ 

ਿਾਹਤਰ ਢੂਢਤ ਿਹੁਤੁ ਦੁਖੁ ਪਾਵਤਹ ਘਤਰ ਅਿੰਤਮਰਤ ੁਘਿ ਮਾਹੀ ਿੀਉ ॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਅਵਗੁਣ ਛੋਤਡ ਗੁਣਾ ਕਉ ਧਾਵਹੁ ਕਤਰ ਅਵਗੁਣ ਪਛੁਤਾਹੀ ਿੀਉ ॥ 

ਸਰ ਅਪਸਰ ਕੀ ਸਾਰ ਨ ਿਾਣਤਹ ਤਫਤਰ ਤਫਤਰ ਕੀਚ ਿੁਡਾਹੀ ਿੀਉ ॥੨॥ 

ਅਿੰਤਤਰ ਮਲੈੁ ਲੋਿ ਿਹੁ ਝੂਿੇ ਿਾਹਤਰ ਨਾਵਹ ੁਕਾਹੀ ਿੀਉ ॥ 

ਤਨਰਮਲ ਨਾਮੁ ਿਪਹ ੁਸਦ ਗੁਰਮੁਤਖ ਅਿੰਤਰ ਕੀ ਗਤਤ ਤਾਹੀ ਿੀਉ ॥੩॥ 

ਪਰਹਤਰ ਲੋਿ ੁਤਨਿੰਦਾ ਕੂਿੁ ਤਤਆਗਹੁ ਸਚੁ ਗੁਰ ਿਚਨੀ ਫਲ ੁਪਾਹੀ ਿੀਉ ॥ 

ਤਿਉ ਿਾਵ ੈਤਤਉ ਰਾਖਹੁ ਹਤਰ ਿੀਉ ਿਨ ਨਾਨਕ ਸਿਤਦ ਸਲਾਹੀ ਿੀਉ ॥੪॥੯॥ 
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ਮਨ ਰੇ ਨਾਮ ਕੋ ਸੁਖ ਸਾਰ ॥ 
 

ਸਾਰਗ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (1223-10) 

ਮਨ ਰ ੇਨਾਮ ਕ ੋਸੁਖ ਸਾਰ ॥ 

ਆਨ ਕਾਮ ਤਿਕਾਰ ਮਾਇਆ ਸਗਲ ਦੀਸਤਹ ਛਾਰ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਤਗਰਤਹ ਅਿੰਧ ਕੂਪ ਪਤਤਤ ਪਰਾਣੀ ਨਰਕ ਘੋਰ ਗੁਿਾਰ ॥ 

ਅਤਨਕ ਿਨੋੀ ਿਰਮਤ ਹਾਤਰਓ ਿਰਮਤ ਿਾਰਿੰ ਿਾਰ ॥੧॥ 

ਪਤਤਤ ਪਾਵਨ ਿਗਤਤ ਿਛਲ ਦੀਨ ਤਕਰਪਾ ਧਾਰ ॥ 

ਕਰ ਿੋਤਿ ਨਾਨਕੁ ਦਾਨੁ ਮਾਂਗੈ ਸਾਧਸਿੰਤਗ ਉਧਾਰ ॥੨॥੭੬॥੯੯॥ 
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ਮਨ ਰੇ ਪਰਿ ਕੀ ਸਰਤਨ ਤਿਚਾਰੋ ॥ 
 

ਸਰੋਤਿ ਮਹਲਾ ੯ ॥ (632-4) 

ਮਨ ਰ ੇਪਰਿ ਕੀ ਸਰਤਨ ਤਿਚਾਰ ੋ॥ 

ਤਿਹ ਤਸਮਰਤ ਗਨਕਾ ਸੀ ਉਧਰੀ ਤਾ ਕ ੋਿਸੁ ਉਰ ਧਾਰੋ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਅਿਲ ਿਇਓ ਧਅੂ ਿਾ ਕੈ ਤਸਮਰਤਨ ਅਰ ੁਤਨਰਿੈ ਪਦ ੁਪਾਇਆ ॥ 

ਦੁਖ ਹਰਤਾ ਇਹ ਤਿਤਧ ਕ ੋਸਆੁਮੀ ਤੈ ਕਾਹ ੇਤਿਸਰਾਇਆ ॥੧॥ 

ਿਿ ਹੀ ਸਰਤਨ ਗਹੀ ਤਕਰਪਾ ਤਨਤਧ ਗਿ ਗਰਾਹ ਤੇ ਛੂਿਾ ॥ 

ਮਹਮਾ ਨਾਮ ਕਹਾ ਲਉ ਿਰਨਉ ਰਾਮ ਕਹਤ ਿਿੰਧਨ ਤਤਹ ਤਿੂਾ ॥੨॥ 

ਅਿਾਮਲੁ ਪਾਪੀ ਿਗੁ ਿਾਨ ੇਤਨਮਖ ਮਾਤਹ ਤਨਸਤਾਰਾ ॥ 

ਨਾਨਕ ਕਹਤ ਚੇਤ ਤਚਿੰਤਾਮਤਨ ਤੈ ਿੀ ਉਤਰਤਹ ਪਾਰਾ ॥੩॥੪॥ 
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ਮਨ ਰੇ ਰਾਮ ਨਾਮ ਿਸ ੁਲਇੇ ॥ 
 

ਸਰੋਤਿ ਮਹਲਾ ੧ ॥ (597-11) 

ਤਿਉ ਮੀਨਾ ਤਿਨ ੁਪਾਣੀਐ ਤਤਉ ਸਾਕਤੁ ਮਰੈ ਤਪਆਸ ॥ 

ਤਤਉ ਹਤਰ ਤਿਨ ੁਮਰੀਐ ਰੇ ਮਨਾ ਿ ੋਤਿਰਥਾ ਿਾਵ ੈਸਾਸੁ ॥੧॥ 

ਮਨ ਰ ੇਰਾਮ ਨਾਮ ਿਸ ੁਲੇਇ ॥ 

ਤਿਨੁ ਗੁਰ ਇਹੁ ਰਸੁ ਤਕਉ ਲਹਉ ਗੁਰੁ ਮੇਲੈ ਹਤਰ ਦੇਇ ॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਸਿੰਤ ਿਨਾ ਤਮਲ ੁਸਿੰਗਤੀ ਗੁਰਮੁਤਖ ਤੀਰਥੁ ਹੋਇ ॥ 

ਅਿਸਤਿ ਤੀਰਥ ਮਿਨਾ ਗੁਰ ਦਰਸੁ ਪਰਾਪਤਤ ਹਇੋ ॥੨॥ 

ਤਿਉ ਿੋਗੀ ਿਤ ਿਾਹਰਾ ਤਪੁ ਨਾਹੀ ਸਤ ੁਸਿੰਤੋਖੁ ॥ 

ਤਤਉ ਨਾਮ ੈਤਿਨ ੁਦੇਹੁਰੀ ਿਮ ੁਮਾਰ ੈਅਿੰਤਤਰ ਦੋਖੁ ॥੩॥ 

ਸਾਕਤ ਪਰੇਮੁ ਨ ਪਾਈਐ ਹਤਰ ਪਾਈਐ ਸਤਤਗੁਰ ਿਾਇ ॥ 

ਸੁਖ ਦੁਖ ਦਾਤਾ ਗੁਰੁ ਤਮਲ ੈਕਹੁ ਨਾਨਕ ਤਸਫਤਤ ਸਮਾਇ ॥੪॥੭॥ 
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ਮਤਨ ਿਪੀਐ ਹਤਰ ਿਗਦੀਸ ॥ 
 

ਧਨਾਸਰੀ ਮਹਲਾ ੪ ॥ (669-5) 

ਹਤਰ ਪਿੁ ਹਤਰ ਤਲਖੁ ਹਤਰ ਿਤਪ ਹਤਰ ਗਾਉ ਹਤਰ ਿਉਿਲ ੁਪਾਤਰ ਉਤਾਰੀ ॥ 

ਮਤਨ ਿਚਤਨ ਤਰਦੈ ਤਧਆਇ ਹਤਰ ਹੋਇ ਸਿੰਤੁਸਿ ੁਇਵ ਿਣੁ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਮੁਰਾਰੀ ॥੧॥ 

ਮਤਨ ਿਪੀਐ ਹਤਰ ਿਗਦੀਸ ॥ 

ਤਮਤਲ ਸਿੰਗਤਤ ਸਾਧੂ ਮੀਤ ॥ 

ਸਦਾ ਅਨਿੰਦੁ ਹੋਵ ੈਤਦਨੁ ਰਾਤੀ ਹਤਰ ਕੀਰਤਤ ਕਤਰ ਿਨਵਾਰੀ ॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਹਤਰ ਹਤਰ ਕਰੀ ਤਦਰਸਤਿ ਤਿ ਿਇਓ ਮਤਨ ਉਦਮੁ ਹਤਰ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਿਤਪਓ ਗਤਤ ਿਈ ਹਮਾਰੀ ॥ 

ਿਨ ਨਾਨਕ ਕੀ ਪਤਤ ਰਾਖੁ ਮੇਰੇ ਸੁਆਮੀ ਹਤਰ ਆਇ ਪਤਰਓ ਹੈ ਸਰਤਣ ਤੁਮਾਰੀ ॥੨॥੩॥੯॥ 
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ਮਤਨ ਤਤਨ ਿਾਪੀਐ ਿਗਵਾਨ ॥ 
 

ਕਤਲਆਨ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (1322-17) 

ਮਤਨ ਤਤਨ ਿਾਪੀਐ ਿਗਵਾਨ ॥ 

ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਸੁਪਰਸਿੰਨ ਿਏ ਸਦਾ ਸੂਖ ਕਤਲਆਨ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਸਰਿ ਕਾਰਿ ਤਸਤਧ ਿਏ ਗਾਇ ਗੁਨ ਗੁਪਾਲ ॥ 

ਤਮਤਲ ਸਾਧਸਿੰਗਤਤ ਪਰਿੂ ਤਸਮਰੇ ਨਾਤਿਆ ਦੁਖ ਕਾਲ ॥੧॥ 

ਕਤਰ ਤਕਰਪਾ ਪਰਿ ਮੇਤਰਆ ਕਰਉ ਤਦਨੁ ਰਤੈਨ ਸੇਵ ॥ 

ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਸਰਣਾਗਤੀ ਹਤਰ ਪੁਰਖ ਪੂਰਨ ਦਵੇ ॥੨॥੫॥੮॥ 
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ਮਤਨ ਤਤਨ ਤੇਰੀ ਿਕੇ ਹੈ ਤਪਆਰੇ ਮਤਨ ਤਤਨ ਤੇਰੀ ਿੇਕ ॥ 
 

ਸਰੋਤਿ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (640-14) 

ਮਾਤ ਗਰਿ ਦੁਖ ਸਾਗਰੋ ਤਪਆਰੇ ਤਹ ਅਪਣਾ ਨਾਮੁ ਿਪਾਇਆ ॥ 
ਿਾਹਤਰ ਕਾਤਢ ਤਿਖ ੁਪਸਰੀਆ ਤਪਆਰੇ ਮਾਇਆ ਮੋਹੁ ਵਧਾਇਆ ॥ 
ਤਿਸ ਨੋ ਕੀਤੋ ਕਰਮੁ ਆਤਪ ਤਪਆਰੇ ਤਤਸੁ ਪੂਰਾ ਗਰੁੂ ਤਮਲਾਇਆ ॥ 
ਸੋ ਆਰਾਧੇ ਸਾਤਸ ਸਾਤਸ ਤਪਆਰੇ ਰਾਮ ਨਾਮ ਤਲਵ ਲਾਇਆ ॥੧॥ 
ਮਤਨ ਤਤਨ ਤੇਰੀ ਿੇਕ ਹ ੈਤਪਆਰੇ ਮਤਨ ਤਤਨ ਤਰੇੀ ਿੇਕ ॥ 
ਤੁਧੁ ਤਿਨੁ ਅਵਰੁ ਨ ਕਰਨਹਾਰੁ ਤਪਆਰੇ ਅਿੰਤਰਿਾਮੀ ਏਕ ॥ ਰਹਾਉ ॥ 
ਕੋਤਿ ਿਨਮ ਿਰਤਮ ਆਇਆ ਤਪਆਰੇ ਅਤਨਕ ਿੋਤਨ ਦੁਖੁ ਪਾਇ ॥ 
ਸਾਚਾ ਸਾਤਹਿੁ ਤਵਸਤਰਆ ਤਪਆਰੇ ਿਹੁਤੀ ਤਮਲੈ ਸਿਾਇ ॥ 
ਤਿਨ ਿੇਿੈ ਪੂਰਾ ਸਤਤਗਰੁੂ ਤਪਆਰੇ ਸੇ ਲਾਗੇ ਸਾਚੈ ਨਾਇ ॥ 
ਤਤਨਾ ਤਪਛੈ ਛੁਿੀਐ ਤਪਆਰੇ ਿੋ ਸਾਚੀ ਸਰਣਾਇ ॥੨॥ 
ਤਮਿਾ ਕਤਰ ਕ ੈਖਾਇਆ ਤਪਆਰੇ ਤਤਤਨ ਤਤਨ ਕੀਤਾ ਰੋਗ ੁ॥ 
ਕਉਿਾ ਹਇੋ ਪਤਤਸਤਿਆ ਤਪਆਰ ੇਤਤਸ ਤੇ ਉਪਤਿਆ ਸੋਗੁ ॥ 
ਿੋਗ ਿੁਿੰਚਾਇ ਿਲੁਾਇਅਨ ੁਤਪਆਰੇ ਉਤਰੈ ਨਹੀ ਤਵਿੋਗੁ ॥ 
ਿੋ ਗੁਰ ਮੇਤਲ ਉਧਾਤਰਆ ਤਪਆਰ ੇਤਤਨ ਧੁਰੇ ਪਇਆ ਸਿੰਿੋਗੁ ॥੩॥ 
ਮਾਇਆ ਲਾਲਤਚ ਅਤਿਆ ਤਪਆਰੇ ਤਚਤਤ ਨ ਆਵਤਹ ਮੂਤਲ ॥ 
ਤਿਨ ਤੂ ਤਵਸਰਤਹ ਪਾਰਿਰਹਮ ਸੁਆਮੀ ਸੇ ਤਨ ਹੋਏ ਧਤੂਿ ॥ 
ਤਿਲਲਾਿ ਕਰਤਹ ਿਹੁਤਤੇਰਆ ਤਪਆਰੇ ਉਤਰੈ ਨਾਹੀ ਸਲੂੁ ॥ 
ਿੋ ਗੁਰ ਮੇਤਲ ਸਵਾਤਰਆ ਤਪਆਰੇ ਤਤਨ ਕਾ ਰਤਹਆ ਮੂਲੁ ॥੪॥ 
ਸਾਕਤ ਸਿੰਗੁ ਨ ਕੀਿਈ ਤਪਆਰੇ ਿ ੇਕਾ ਪਾਤਰ ਵਸਾਇ ॥ 

ਤਿਸੁ ਤਮਤਲਐ ਹਤਰ ਤਵਸਰੈ ਤਪਆਰੇ ਸ ਮੁਤਹ ਕਾਲ ੈਉਤਿ ਿਾਇ ॥ 
ਮਨਮੁਤਖ ਢੋਈ ਨਹ ਤਮਲੈ ਤਪਆਰ ੇਦਰਗਹ ਤਮਲੈ ਸਿਾਇ ॥ 
ਿੋ ਗੁਰ ਮੇਤਲ ਸਵਾਤਰਆ ਤਪਆਰੇ ਤਤਨਾ ਪੂਰੀ ਪਾਇ ॥੫॥ 
ਸਿੰਿਮ ਸਹਸ ਤਸਆਣਪਾ ਤਪਆਰੇ ਇਕ ਨ ਚਲੀ ਨਾਤਲ ॥ 
ਿੋ ਿੇਮੁਖ ਗਤੋਿਿੰਦ ਤੇ ਤਪਆਰੇ ਤਤਨ ਕੁਤਲ ਲਾਗੈ ਗਾਤਲ ॥ 
ਹੋਦੀ ਵਸਤੁ ਨ ਿਾਤੀਆ ਤਪਆਰੇ ਕੂਿ ੁਨ ਚਲੀ ਨਾਤਲ ॥ 
ਸਤਤਗਰੁੁ ਤਿਨਾ ਤਮਲਾਇਓਨੁ ਤਪਆਰੇ ਸਾਚਾ ਨਾਮੁ ਸਮਾਤਲ ॥੬॥ 
ਸਤੁ ਸਿੰਤਖੋੁ ਤਗਆਨੁ ਤਧਆਨੁ ਤਪਆਰੇ ਤਿਸ ਨੋ ਨਦਤਰ ਕਰੇ ॥ 
ਅਨਤਦਨੁ ਕੀਰਤਨੁ ਗੁਣ ਰਵ ੈਤਪਆਰੇ ਅਿੰਤਮਰਤਤ ਪੂਰ ਿਰੇ ॥ 
ਦੁਖ ਸਾਗਰੁ ਤਤਨ ਲਿੰਤਘਆ ਤਪਆਰੇ ਿਵਿਲੁ ਪਾਤਰ ਪਰੇ ॥ 
ਤਿਸੁ ਿਾਵ ੈਤਤਸੁ ਮੇਤਲ ਲੈਤਹ ਤਪਆਰੇ ਸਈੇ ਸਦਾ ਖਰੇ ॥੭॥ 
ਸਿੰਮਰਥ ਪੁਰਖੁ ਦਇਆਲ ਦੇਉ ਤਪਆਰੇ ਿਗਤਾ ਤਤਸ ਕਾ ਤਾਣੁ ॥ 
ਤਤਸੁ ਸਰਣਾਈ ਢਤਹ ਪਏ ਤਪਆਰੇ ਤਿ ਅਿੰਤਰਿਾਮੀ ਿਾਣੁ ॥ 
ਹਲਤੁ ਪਲਤੁ ਸਵਾਤਰਆ ਤਪਆਰੇ ਮਸਤਤਕ ਸਚੁ ਨੀਸਾਣੁ ॥ 
ਸੋ ਪਰਿੁ ਕਦੇ ਨ ਵੀਸਰੈ ਤਪਆਰ ੇਨਾਨਕ ਸਦ ਕਰੁਿਾਣੁ ॥੮॥੨॥ 
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ਮਤਨ ਤਤਨ ਪਰਿੁ ਆਰਾਧੀਐ ਤਮਤਲ ਸਾਧ ਸਮਾਗ ੈ॥ 
 

ਤਿਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (817-18) 

ਮਤਨ ਤਤਨ ਪਰਿ ੁਆਰਾਧੀਐ ਤਮਤਲ ਸਾਧ ਸਮਾਗ ੈ॥ 

ਉਚਰਤ ਗੁਨ ਗੋਪਾਲ ਿਸ ੁਦੂਰ ਤੇ ਿਮ ੁਿਾਗੈ ॥੧॥ 

ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਿੋ ਿਨੁ ਿਪੈ ਅਨਤਦਨੁ ਸਦ ਿਾਗੈ ॥ 

ਤਿੰਤੁ ਮਿੰਤੁ ਨਹ ਿੋਹਈ ਤਤਤੁ ਚਾਖੁ ਨ ਲਾਗ ੈ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਕਾਮ ਿੋਧ ਮਦ ਮਾਨ ਮੋਹ ਤਿਨਸੇ ਅਨਰਾਗ ੈ॥ 

ਆਨਿੰਦ ਮਗਨ ਰਤਸ ਰਾਮ ਰਿੰਤਗ ਨਾਨਕ ਸਰਨਾਗ ੈ॥੨॥੪॥੬੮॥ 
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ਮਤਨ ਤਤਨ ਿਤਸ ਰਹੇ ਮੇਰੇ ਪਰਾਨ ॥ 
 

ਿਤੈਸਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (702-5) 

ਮਤਨ ਤਤਨ ਿਤਸ ਰਹ ੇਮੇਰੇ ਪਰਾਨ ॥ 

ਕਤਰ ਤਕਰਪਾ ਸਾਧ ੂਸਿੰਤਗ ਿੇਿੇ ਪੂਰਨ ਪੁਰਖ ਸੁਿਾਨ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਪਰੇਮ ਿਗਉਰੀ ਤਿਨ ਕਉ ਪਾਈ ਤਤਨ ਰਸੁ ਪੀਅਉ ਿਾਰੀ ॥ 

ਤਾ ਕੀ ਕੀਮਤਤ ਕਹਣੁ ਨ ਿਾਈ ਕੁਦਰਤਤ ਕਵਨ ਹਮਹਾਰੀ ॥੧॥ 

ਲਾਇ ਲਏ ਲਤਿ ਦਾਸ ਿਨ ਅਪੁਨ ੇਉਧਰੇ ਉਧਰਨਹਾਰ ੇ॥ 

ਪਰਿੁ ਤਸਮਤਰ ਤਸਮਤਰ ਤਸਮਤਰ ਸੁਖੁ ਪਾਇਓ ਨਾਨਕ ਸਰਤਣ ਦਆੁਰੇ ॥੨॥੭॥੧੧॥ 
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ਮਤਨ ਤਿਰਾਗੈਗੀ ॥ 
 

ਸਾਰਗ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (1230-14) 

ਮਤਨ ਤਿਰਾਗੈਗੀ ॥ 

ਖੋਿਤੀ ਦਰਸਾਰ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਸਾਧੂ ਸਿੰਤਨ ਸਤੇਵ ਕੈ ਤਪਰਉ ਹੀਅਰ ੈਤਧਆਇਓ ॥ 

ਆਨਿੰਦ ਰਪੂੀ ਪੇਤਖ ਕੈ ਹਉ ਮਹਲੁ ਪਾਵਉਗੀ ॥੧॥ 

ਕਾਮ ਕਰੀ ਸਿ ਤਤਆਤਗ ਕੈ ਹਉ ਸਰਤਣ ਪਰਉਗੀ ॥ 

ਨਾਨਕ ਸੁਆਮੀ ਗਤਰ ਤਮਲੇ ਹਉ ਗੁਰ ਮਨਾਵਉਗੀ ॥੨॥੭॥੧੩੬॥ 
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ਮਤਨ ਿਰੈਾਗ ੁਿਇਆ ਦਰਸਨੁ ਦੇਖਣ ੈਕਾ ਚਾਉ ॥ 
 

ਤਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (50-16) 

ਤਤਚਰੁ ਵਸਤਹ ਸੁਹੇਲਿੀ ਤਿਚਰੁ ਸਾਥੀ ਨਾਤਲ ॥ 

ਿਾ ਸਾਥੀ ਉਿੀ ਚਤਲਆ ਤਾ ਧਨ ਖਾਕੂ ਰਾਤਲ ॥੧॥ 

ਮਤਨ ਿੈਰਾਗੁ ਿਇਆ ਦਰਸਨੁ ਦੇਖਣੈ ਕਾ ਚਾਉ ॥ 

ਧਿੰਨੁ ਸੁ ਤੇਰਾ ਥਾਨੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਤਿਚਰੁ ਵਤਸਆ ਕਿੰਤੁ ਘਤਰ ਿੀਉ ਿੀਉ ਸਤਿ ਕਹਾਤਤ ॥ 

ਿਾ ਉਿੀ ਚਲਸੀ ਕਿੰਤਿਾ ਤਾ ਕਇੋ ਨ ਪੁਛ ੈਤੇਰੀ ਿਾਤ ॥੨॥ 

ਪੇਈਅਿ ੈਸਹ ੁਸਤੇਵ ਤਿੰ ਸਾਹੁਰਿੈ ਸੁਤਖ ਵਸੁ ॥ 

ਗੁਰ ਤਮਤਲ ਚਿੁ ਅਚਾਰੁ ਤਸਖੁ ਤੁਧੁ ਕਦੇ ਨ ਲਗੈ ਦੁਖੁ ॥੩॥ 

ਸਿਨਾ ਸਾਹੁਰੈ ਵਿੰਞਣਾ ਸਤਿ ਮੁਕਲਾਵਣਹਾਰ ॥ 

ਨਾਨਕ ਧਿੰਨੁ ਸੋਹਾਗਣੀ ਤਿਨ ਸਹ ਨਾਤਲ ਤਪਆਰੁ ॥੪॥੨੩॥੯੩॥ 
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ਮਤਨ ਮੈਲੈ ਸਿੁ ਤਕਛੁ ਮਲੈਾ ਤਤਨ ਧੋਤੈ ਮਨੁ ਹਛਾ ਨ ਹੋਇ ॥ 
 

ਵਡਹਿੰਸੁ ਮਹਲਾ ੩ ਘਰੁ ੧  (558-9) 

ਮਤਨ ਮੈਲੈ ਸਿੁ ਤਕਛੁ ਮੈਲਾ ਤਤਨ ਧੋਤ ੈਮਨੁ ਹਛਾ ਨ ਹੋਇ ॥ 

ਇਹ ਿਗਤੁ ਿਰਤਮ ਿੁਲਾਇਆ ਤਵਰਲਾ ਿੂਝ ੈਕਇੋ ॥੧॥ 

ਿਤਪ ਮਨ ਮੇਰੇ ਤ ੂਏਕੋ ਨਾਮੁ ॥ 

ਸਤਤਗੁਤਰ ਦੀਆ ਮੋ ਕਉ ਏਹੁ ਤਨਧਾਨੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਤਸਧਾ ਕ ੇਆਸਣ ਿੇ ਤਸਖੈ ਇਿੰਦਰੀ ਵਤਸ ਕਤਰ ਕਮਾਇ ॥ 

ਮਨ ਕੀ ਮੈਲੁ ਨ ਉਤਰ ੈਹਉਮੈ ਮੈਲੁ ਨ ਿਾਇ ॥੨॥ 

ਇਸੁ ਮਨ ਕਉ ਹੋਰੁ ਸਿੰਿਮ ੁਕੋ ਨਾਹੀ ਤਵਣੁ ਸਤਤਗੁਰ ਕੀ ਸਰਣਾਇ ॥ 

ਸਤਗੁਤਰ ਤਮਤਲਐ ਉਲਿੀ ਿਈ ਕਹਣਾ ਤਕਛੂ ਨ ਿਾਇ ॥੩॥ 

ਿਣਤਤ ਨਾਨਕ ੁਸਤਤਗੁਰ ਕਉ ਤਮਲਦੋ ਮਰ ੈਗੁਰ ਕੈ ਸਿਤਦ ਤਫਤਰ ਿੀਵੈ ਕੋਇ ॥ 

ਮਮਤਾ ਕੀ ਮਲੁ ਉਤਰੈ ਇਹੁ ਮਨੁ ਹਛਾ ਹੋਇ ॥੪॥੧॥ 
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ਮਤਨ ਰਾਮ ਨਾਮ ੁਆਰਾਤਧਆ ਗਰੁ ਸਿਤਦ ਗਰੁੂ ਗੁਰ ਕੇ ॥ 
 

ਰਾਗੁ ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੪ ਘਰੁ ੧  (731-6) 

ਮਤਨ ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਆਰਾਤਧਆ ਗੁਰ ਸਿਤਦ ਗੁਰੂ ਗੁਰ ਕ ੇ॥ 

ਸਤਿ ਇਛਾ ਮਤਨ ਤਤਨ ਪੂਰੀਆ ਸਿੁ ਚੂਕਾ ਡਰੁ ਿਮ ਕੇ ॥੧॥ 

ਮੇਰੇ ਮਨ ਗੁਣ ਗਾਵਹੁ ਰਾਮ ਨਾਮ ਹਤਰ ਕ ੇ॥ 

ਗੁਤਰ ਤਿੁੈ ਮਨੁ ਪਰਿੋਤਧਆ ਹਤਰ ਪੀਆ ਰਸੁ ਗਿਕੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਸਤਸਿੰਗਤਤ ਊਤਮ ਸਤਤਗੁਰ ਕੇਰੀ ਗੁਨ ਗਾਵੈ ਹਤਰ ਪਰਿ ਕੇ ॥ 

ਹਤਰ ਤਕਰਪਾ ਧਾਤਰ ਮੇਲਹੁ ਸਤਸਿੰਗਤਤ ਹਮ ਧਵੋਹ ਪਗ ਿਨ ਕ ੇ॥੨॥ 

ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਸਿੁ ਹੈ ਰਾਮ ਨਾਮਾ ਰਸੁ ਗੁਰਮਤਤ ਰਸੁ ਰਸਕ ੇ॥ 

ਹਤਰ ਅਿੰਤਮਰਤੁ ਹਤਰ ਿਲੁ ਪਾਇਆ ਸਿ ਲਾਥੀ ਤਤਸ ਤਤਸ ਕੇ ॥੩॥ 

ਹਮਰੀ ਿਾਤਤ ਪਾਤਤ ਗੁਰੁ ਸਤਤਗੁਰੁ ਹਮ ਵੇਤਚਓ ਤਸਰ ੁਗੁਰ ਕੇ ॥ 

ਿਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਪਤਰਓ ਗੁਰ ਚੇਲਾ ਗੁਰ ਰਾਖਹੁ ਲਾਿ ਿਨ ਕ ੇ॥੪॥੧॥ 
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ਮਨੁ ਹਾਲੀ ਤਕਰਸਾਣੀ ਕਰਣੀ ਸਰਮੁ ਪਾਣੀ ਤਨ ੁਖੇਤੁ ॥ 
 

ਸਰੋਤਿ ਮਹਲਾ ੧ ਘਰੁ ੧ ॥ (595-10) 

ਮਨੁ ਹਾਲੀ ਤਕਰਸਾਣੀ ਕਰਣੀ ਸਰਮੁ ਪਾਣੀ ਤਨੁ ਖੇਤ ੁ॥ 

ਨਾਮੁ ਿੀਿੁ ਸਿੰਤੋਖੁ ਸੁਹਾਗਾ ਰਖ ੁਗਰੀਿੀ ਵੇਸ ੁ॥ 

ਿਾਉ ਕਰਮ ਕਤਰ ਿਿੰਮਸੀ ਸ ੇਘਰ ਿਾਗਿ ਦੇਖੁ ॥੧॥ 

ਿਾਿਾ ਮਾਇਆ ਸਾਤਥ ਨ ਹੋਇ ॥ 

ਇਤਨ ਮਾਇਆ ਿਗੁ ਮੋਤਹਆ ਤਵਰਲਾ ਿੂਝ ੈਕੋਇ ॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਹਾਣੁ ਹਿੁ ਕਤਰ ਆਰਿਾ ਸਚ ੁਨਾਮੁ ਕਤਰ ਵਥ ੁ॥ 

ਸੁਰਤਤ ਸੋਚ ਕਤਰ ਿਾਂਡਸਾਲ ਤਤਸੁ ਤਵਤਚ ਤਤਸ ਨੋ ਰਖੁ ॥ 

ਵਣਿਾਤਰਆ ਤਸਉ ਵਣਿੁ ਕਤਰ ਲੈ ਲਾਹਾ ਮਨ ਹਸ ੁ॥੨॥ 

ਸੁਤਣ ਸਾਸਤ ਸਉਦਾਗਰੀ ਸਤ ੁਘੋਿੇ ਲੈ ਚਲ ੁ॥ 

ਖਰਚੁ ਿਿੰਨੁ ਚਿੰਤਗਆਈਆ ਮਤੁ ਮਨ ਿਾਣਤਹ ਕਲੁ ॥ 

ਤਨਰਿੰਕਾਰ ਕੈ ਦੇਤਸ ਿਾਤਹ ਤਾ ਸਤੁਖ ਲਹਤਹ ਮਹਲੁ ॥੩॥ 

ਲਾਇ ਤਚਤੁ ਕਤਰ ਚਾਕਰੀ ਮਿੰਤਨ ਨਾਮੁ ਕਤਰ ਕਿੰਮੁ ॥ 

ਿਿੰਨੁ ਿਦੀਆ ਕਤਰ ਧਾਵਣੀ ਤਾ ਕੋ ਆਖੈ ਧਿੰਨ ੁ॥ 

ਨਾਨਕ ਵੇਖੈ ਨਦਤਰ ਕਤਰ ਚਿੈ ਚਵਗਣ ਵਿੰਨੁ ॥੪॥੨॥ 
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ਮਨੁ ਘਨ ੈਿਰਮ ੈਿਨ ੈ॥ 
 

ਮਲਾਰ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (1272-2) 

ਮਨੁ ਘਨ ੈਿਰਮੈ ਿਨ ੈ॥ 

ਉਮਤਕ ਤਰਤਸ ਚਾਲ ੈ॥ 

ਪਰਿ ਤਮਲਿੇ ਕੀ ਚਾਹ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਤਰੈ ਗਨੁ ਮਾਈ ਮੋਤਹ ਆਈ ਕਹਿੰਉ ਿੇਦਨ ਕਾਤਹ ॥੧॥ 

ਆਨ ਉਪਾਵ ਸਗਰ ਕੀਏ ਨਤਹ ਦੂਖ ਸਾਕਤਹ ਲਾਤਹ ॥ 

ਿਿੁ ਸਰਤਨ ਸਾਧੂ ਨਾਨਕਾ ਤਮਲੁ ਗੁਨ ਗੋਤਿਿੰਦਤਹ ਗਾਤਹ ॥੨॥੨॥੨੪॥ 
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ਮਨੁ ਤਨ ੁਤੇਰਾ ਧਨੁ ਿੀ ਤੇਰਾ ॥ 
 

ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (106-4) 

ਮਨੁ ਤਨੁ ਤੇਰਾ ਧਨ ੁਿੀ ਤੇਰਾ ॥ 

ਤੂਿੰ ਿਾਕੁਰੁ ਸੁਆਮੀ ਪਰਿੁ ਮੇਰਾ ॥ 

ਿੀਉ ਤਪਿੰਡੁ ਸਿੁ ਰਾਤਸ ਤਮੁਾਰੀ ਤੇਰਾ ਿੋਰ ੁਗੋਪਾਲਾ ਿੀਉ ॥੧॥ 

ਸਦਾ ਸਦਾ ਤੂਿੰਹੈ ਸੁਖਦਾਈ ॥ 

ਤਨਤਵ ਤਨਤਵ ਲਾਗਾ ਤੇਰੀ ਪਾਈ ॥ 

ਕਾਰ ਕਮਾਵਾ ਿੇ ਤੁਧੁ ਿਾਵਾ ਿਾ ਤੂਿੰ ਦੇਤਹ ਦਇਆਲਾ ਿੀਉ ॥੨॥ 

ਪਰਿ ਤੁਮ ਤੇ ਲਹਣਾ ਤੂਿੰ ਮੇਰਾ ਗਹਣਾ ॥ 

ਿੋ ਤੂਿੰ ਦੇਤਹ ਸੋਈ ਸੁਖੁ ਸਹਣਾ ॥ 

ਤਿਥੈ ਰਖਤਹ ਿੈਕੁਿੰਿੁ ਤਤਥਾਈ ਤਿੰ ਸਿਨਾ ਕੇ ਪਰਤਤਪਾਲਾ ਿੀਉ ॥੩॥ 

ਤਸਮਤਰ ਤਸਮਤਰ ਨਾਨਕ ਸੁਖੁ ਪਾਇਆ ॥ 

ਆਿ ਪਹਰ ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਗਾਇਆ ॥ 

ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰਨ ਹੋਏ ਕਦੇ ਨ ਹੋਇ ਦੁਖਾਲਾ ਿੀਉ ॥੪॥੩੩॥੪੦॥ 
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ਮਨੁ ਤਨ ੁਧਨ ੁਤਿਤਨ ਪਰਤਿ ਦੀਆ ਰਤਖਆ ਸਹਤਿ ਸਵਾਤਰ ॥ 
 

ਤਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (47-7) 

ਮਨੁ ਤਨੁ ਧਨੁ ਤਿਤਨ ਪਰਤਿ ਦੀਆ ਰਤਖਆ ਸਹਤਿ ਸਵਾਤਰ ॥ 

ਸਰਿ ਕਲਾ ਕਤਰ ਥਾਤਪਆ ਅਿੰਤਤਰ ਿੋਤਤ ਅਪਾਰ ॥ 

ਸਦਾ ਸਦਾ ਪਰਿ ੁਤਸਮਰੀਐ ਅਿੰਤਤਰ ਰਖੁ ਉਰ ਧਾਤਰ ॥੧॥ 

ਮੇਰੇ ਮਨ ਹਤਰ ਤਿਨ ੁਅਵਰ ੁਨ ਕੋਇ ॥ 

ਪਰਿ ਸਰਣਾਈ ਸਦਾ ਰਹੁ ਦੂਖੁ ਨ ਤਵਆਪੈ ਕੋਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਰਤਨ ਪਦਾਰਥ ਮਾਣਕਾ ਸਇੁਨਾ ਰਪੁਾ ਖਾਕ ੁ॥ 

ਮਾਤ ਤਪਤਾ ਸੁਤ ਿਿੰਧਪਾ ਕੂਿ ੇਸਿੇ ਸਾਕ ॥ 

ਤਿਤਨ ਕੀਤਾ ਤਤਸਤਹ ਨ ਿਾਣਈ ਮਨਮੁਖ ਪਸੁ ਨਾਪਾਕ ॥੨॥ 

ਅਿੰਤਤਰ ਿਾਹਤਰ ਰਤਵ ਰਤਹਆ ਤਤਸ ਨੋ ਿਾਣ ੈਦੂਤਰ ॥ 

ਤਤਰਸਨਾ ਲਾਗੀ ਰਤਚ ਰਤਹਆ ਅਿੰਤਤਰ ਹਉਮ ੈਕੂਤਰ ॥ 

ਿਗਤੀ ਨਾਮ ਤਵਹੂਤਣਆ ਆਵਤਹ ਵਿੰਞਤਹ ਪੂਰ ॥੩॥ 

ਰਾਤਖ ਲੇਹ ੁਪਰਿ ੁਕਰਣਹਾਰ ਿੀਅ ਿਿੰਤ ਕਤਰ ਦਇਆ ॥ 

ਤਿਨੁ ਪਰਿ ਕੋਇ ਨ ਰਖਨਹਾਰੁ ਮਹਾ ਤਿਕਿ ਿਮ ਿਇਆ ॥ 

ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਨ ਵੀਸਰਉ ਕਤਰ ਅਪੁਨੀ ਹਤਰ ਮਇਆ ॥੪॥੧੪॥੮੪॥ 
 
  



 2063 

ਮਨੁ ਤਨ ੁਰਤਾ ਰਾਮ ਤਪਆਰੇ ॥ 
 

ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (108-4) 

ਮਨੁ ਤਨੁ ਰਤਾ ਰਾਮ ਤਪਆਰੇ ॥ 

ਸਰਿਸੁ ਦੀਿੈ ਅਪਨਾ ਵਾਰ ੇ॥ 

ਆਿ ਪਹਰ ਗੋਤਵਿੰਦ ਗੁਣ ਗਾਈਐ ਤਿਸਰੁ ਨ ਕੋਈ ਸਾਸਾ ਿੀਉ ॥੧॥ 

ਸੋਈ ਸਾਿਨ ਮੀਤੁ ਤਪਆਰਾ ॥ 

ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਸਾਧਸਿੰਤਗ ਿੀਚਾਰਾ ॥ 

ਸਾਧੂ ਸਿੰਤਗ ਤਰੀਿ ੈਸਾਗਰੁ ਕਿੀਐ ਿਮ ਕੀ ਫਾਸਾ ਿੀਉ ॥੨॥ 

ਚਾਤਰ ਪਦਾਰਥ ਹਤਰ ਕੀ ਸਵੇਾ ॥ 

ਪਾਰਿਾਤੁ ਿਤਪ ਅਲਖ ਅਿਵੇਾ ॥ 

ਕਾਮੁ ਿੋਧੁ ਤਕਲਤਿਖ ਗੁਤਰ ਕਾਿੇ ਪੂਰਨ ਹੋਈ ਆਸਾ ਿੀਉ ॥੩॥ 

ਪੂਰਨ ਿਾਗ ਿਏ ਤਿਸ ੁਪਰਾਣੀ ॥ 

ਸਾਧਸਿੰਤਗ ਤਮਲੇ ਸਾਰਿੰਗਪਾਣੀ ॥ 

ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਵਤਸਆ ਤਿਸੁ ਅਿੰਤਤਰ ਪਰਵਾਣੁ ਤਗਰਸਤ ਉਦਾਸਾ ਿੀਉ ॥੪॥੪੦॥੪੭॥ 
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ਮਨੁ ਮਰੈ ਧਾਤੁ ਮਤਰ ਿਾਇ ॥ 
 

ਧਨਾਸਰੀ ਮਹਲਾ ੩ ॥ (665-8) 

ਮਨੁ ਮਰ ੈਧਾਤੁ ਮਤਰ ਿਾਇ ॥ 

ਤਿਨੁ ਮਨ ਮੂਏ ਕੈਸੇ ਹਤਰ ਪਾਇ ॥ 

ਇਹੁ ਮਨ ੁਮਰੈ ਦਾਰ ੂਿਾਣ ੈਕਇੋ ॥ 

ਮਨੁ ਸਿਤਦ ਮਰੈ ਿੂਝ ੈਿਨੁ ਸੋਇ ॥੧॥ 

ਤਿਸ ਨੋ ਿਖਸੇ ਹਤਰ ਦੇ ਵਤਡਆਈ ॥ 

ਗੁਰ ਪਰਸਾਤਦ ਵਸੈ ਮਤਨ ਆਈ ॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਗੁਰਮੁਤਖ ਕਰਣੀ ਕਾਰ ਕਮਾਵ ੈ॥ 

ਤਾ ਇਸ ੁਮਨ ਕੀ ਸੋਝੀ ਪਾਵੈ ॥ 

ਮਨੁ ਮ ੈਮਤੁ ਮੈਗਲ ਤਮਕਦਾਰਾ ॥ 

ਗੁਰੁ ਅਿੰਕਸੁ ਮਾਤਰ ਿੀਵਾਲਣਹਾਰਾ ॥੨॥ 

ਮਨੁ ਅਸਾਧੁ ਸਾਧ ੈਿਨੁ ਕੋਈ ॥ 

ਅਚਰੁ ਚਰ ੈਤਾ ਤਨਰਮਲ ੁਹੋਈ ॥ 

ਗੁਰਮੁਤਖ ਇਹ ੁਮਨ ੁਲਇਆ ਸਵਾਤਰ ॥ 

ਹਉਮੈ ਤਵਚਹੁ ਤਿ ੈਤਵਕਾਰ ॥੩॥ 

ਿੋ ਧੁਤਰ ਰਤਖਅਨੁ ਮੇਤਲ ਤਮਲਾਇ ॥ 

ਕਦੇ ਨ ਤਵਛੁਿਤਹ ਸਿਤਦ ਸਮਾਇ ॥ 

ਆਪਣੀ ਕਲਾ ਆਪ ੇਪਰਿੁ ਿਾਣ ੈ॥ 

ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਤਖ ਨਾਮੁ ਪਛਾਣ ੈ॥੪॥੬॥ 
 
  



 2065 

ਮਨੁ ਮਰੇੋ ਗਿੁ ਤਿਹਿਾ ਮਰੇੀ ਕਾਤੀ ॥ 
 

ਆਸਾ ਨਾਮਦੇਵ ਿੀਉ ॥ (485-13) 

ਮਨੁ ਮੇਰ ੋਗਿੁ ਤਿਹਿਾ ਮੇਰੀ ਕਾਤੀ ॥ 

ਮਤਪ ਮਤਪ ਕਾਿਉ ਿਮ ਕੀ ਫਾਸੀ ॥੧॥ 

ਕਹਾ ਕਰਉ ਿਾਤੀ ਕਹ ਕਰਉ ਪਾਤੀ ॥ 

ਰਾਮ ਕੋ ਨਾਮੁ ਿਪਉ ਤਦਨ ਰਾਤੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਰਾਂਗਤਨ ਰਾਂਗਉ ਸੀਵਤਨ ਸੀਵਉ ॥ 

ਰਾਮ ਨਾਮ ਤਿਨੁ ਘਰੀਅ ਨ ਿੀਵਉ ॥੨॥ 

ਿਗਤਤ ਕਰਉ ਹਤਰ ਕੇ ਗੁਨ ਗਾਵਉ ॥ 

ਆਿ ਪਹਰ ਅਪਨਾ ਖਸਮੁ ਤਧਆਵਉ ॥੩॥ 

ਸੁਇਨੇ ਕੀ ਸੂਈ ਰਪੁ ੇਕਾ ਧਾਗਾ ॥ 

ਨਾਮੇ ਕਾ ਤਚਤੁ ਹਤਰ ਸਉ ਲਾਗਾ ॥੪॥੩॥ 
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ਮਨੁ ਮਗੈਲੁ ਸਾਕਤ ੁਦੇਵਾਨਾ ॥ 
 

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੧ ॥ (415-6) 

ਮਨੁ ਮਗੈਲ ੁਸਾਕਤ ੁਦੇਵਾਨਾ ॥ 
ਿਨ ਖਿੰਤਡ ਮਾਇਆ ਮੋਤਹ ਹੈਰਾਨਾ ॥ 
ਇਤ ਉਤ ਿਾਤਹ ਕਾਲ ਕੇ ਚਾਪੇ ॥ 
ਗੁਰਮੁਤਖ ਖੋਤਿ ਲਹੈ ਘਰੁ ਆਪੇ ॥੧॥ 
ਤਿਨੁ ਗੁਰ ਸਿਦ ੈਮਨੁ ਨਹੀ ਿਉਰਾ ॥ 
ਤਸਮਰਹੁ ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਅਤਤ ਤਨਰਮਲੁ ਅਵਰ ਤਤਆਗਹ ੁਹਉਮੈ ਕਉਰਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
ਇਹੁ ਮਨ ੁਮੁਗਧੁ ਕਹਹੁ ਤਕਉ ਰਹਸੀ ॥ 
ਤਿਨੁ ਸਮਝੇ ਿਮ ਕਾ ਦੁਖੁ ਸਹਸੀ ॥ 
ਆਪੇ ਿਖਸ ੇਸਤਤਗੁਰੁ ਮੇਲ ੈ॥ 
ਕਾਲੁ ਕਿੰਿਕੁ ਮਾਰੇ ਸਚੁ ਪੇਲ ੈ॥੨॥ 
ਇਹੁ ਮਨ ੁਕਰਮਾ ਇਹ ੁਮਨੁ ਧਰਮਾ ॥ 
ਇਹੁ ਮਨ ੁਪਿੰਚ ਤਤੁ ਤੇ ਿਨਮਾ ॥ 
ਸਾਕਤੁ ਲੋਿੀ ਇਹੁ ਮਨ ੁਮੂਿਾ ॥ 
ਗੁਰਮੁਤਖ ਨਾਮੁ ਿਪੈ ਮਨ ੁਰੂਿਾ ॥੩॥ 
ਗੁਰਮੁਤਖ ਮਨੁ ਅਸਥਾਨ ੇਸੋਈ ॥ 
ਗੁਰਮੁਤਖ ਤਤਰਿਵਤਣ ਸੋਝੀ ਹੋਈ ॥ 
ਇਹੁ ਮਨ ੁਿੋਗੀ ਿੋਗੀ ਤਪ ੁਤਾਪੈ ॥ 
ਗੁਰਮੁਤਖ ਚੀਨੈਿ੍ਹਹ ਹਤਰ ਪਰਿ ੁਆਪੈ ॥੪॥ 
ਮਨੁ ਿੈਰਾਗੀ ਹਉਮ ੈਤਤਆਗੀ ॥ 
ਘਤਿ ਘਤਿ ਮਨਸਾ ਦੁਤਿਧਾ ਲਾਗੀ ॥ 
ਰਾਮ ਰਸਾਇਣੁ ਗੁਰਮੁਤਖ ਚਾਖੈ ॥ 
ਦਤਰ ਘਤਰ ਮਹਲੀ ਹਤਰ ਪਤਤ ਰਾਖ ੈ॥੫॥ 
ਇਹੁ ਮਨ ੁਰਾਿਾ ਸੂਰ ਸਿੰਗਰਾਤਮ ॥ 
ਇਹੁ ਮਨ ੁਤਨਰਿਉ ਗੁਰਮੁਤਖ ਨਾਤਮ ॥ 
ਮਾਰੇ ਪਿੰਚ ਅਪੁਨ ੈਵਤਸ ਕੀਏ ॥ 
ਹਉਮੈ ਗਰਾਤਸ ਇਕਤੁ ਥਾਇ ਕੀਏ ॥੬॥ 
ਗੁਰਮੁਤਖ ਰਾਗ ਸੁਆਦ ਅਨ ਤਤਆਗੇ ॥ 
ਗੁਰਮੁਤਖ ਇਹ ੁਮਨ ੁਿਗਤੀ ਿਾਗੇ ॥ 
ਅਨਹਦ ਸੁਤਣ ਮਾਤਨਆ ਸਿਦ ੁਵੀਚਾਰੀ ॥ 
ਆਤਮੁ ਚੀਤਨਹ ਿਏ ਤਨਰਿੰਕਾਰੀ ॥੭॥ 
ਇਹੁ ਮਨ ੁਤਨਰਮਲ ੁਦਤਰ ਘਤਰ ਸੋਈ ॥ 
ਗੁਰਮੁਤਖ ਿਗਤਤ ਿਾਉ ਧੁਤਨ ਹਈੋ ॥ 
ਅਤਹਤਨਤਸ ਹਤਰ ਿਸ ੁਗੁਰ ਪਰਸਾਤਦ ॥ 
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ਘਤਿ ਘਤਿ ਸ ੋਪਰਿ ੁਆਤਦ ਿੁਗਾਤਦ ॥੮॥ 
ਰਾਮ ਰਸਾਇਤਣ ਇਹ ੁਮਨ ੁਮਾਤਾ ॥ 
ਸਰਿ ਰਸਾਇਣੁ ਗੁਰਮਤੁਖ ਿਾਤਾ ॥ 
ਿਗਤਤ ਹੇਤੁ ਗੁਰ ਚਰਣ ਤਨਵਾਸਾ ॥ 
ਨਾਨਕ ਹਤਰ ਿਨ ਕੇ ਦਾਸਤਨ ਦਾਸਾ ॥੯॥੮॥ 
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ਮਨੁ ਮਤੋੀ ਿ ੇਗਹਣਾ ਹੋਵੈ ਪਉਣ ੁਹੋਵ ੈਸੂਤ ਧਾਰੀ ॥ 
 

ਆਸਾ ਘਰੁ ੬ ਮਹਲਾ ੧ ॥ (359-8) 

ਮਨੁ ਮੋਤੀ ਿ ੇਗਹਣਾ ਹਵੋੈ ਪਉਣੁ ਹੋਵੈ ਸੂਤ ਧਾਰੀ ॥ 

ਤਖਮਾ ਸੀਗਾਰੁ ਕਾਮਤਣ ਤਤਨ ਪਤਹਰ ੈਰਾਵੈ ਲਾਲ ਤਪਆਰੀ ॥੧॥ 

ਲਾਲ ਿਹੁ ਗੁਤਣ ਕਾਮਤਣ ਮੋਹੀ ॥ 

ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਹੋਤਹ ਨ ਅਵਰੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਹਤਰ ਹਤਰ ਹਾਰੁ ਕਿੰਤਿ ਲੇ ਪਤਹਰ ੈਦਾਮੋਦਰੁ ਦਿੰਤੁ ਲੇਈ ॥ 

ਕਰ ਕਤਰ ਕਰਤਾ ਕਿੰਗਨ ਪਤਹਰ ੈਇਨ ਤਿਤਧ ਤਚਤੁ ਧਰੇਈ ॥੨॥ 

ਮਧੁਸੂਦਨੁ ਕਰ ਮੁਿੰਦਰੀ ਪਤਹਰ ੈਪਰਮੇਸਰੁ ਪਿ ੁਲਈੇ ॥ 

ਧੀਰਿੁ ਧਿੀ ਿਿੰਧਾਵੈ ਕਾਮਤਣ ਸਰੀਰਿੰਗੁ ਸੁਰਮਾ ਦੇਈ ॥੩॥ 

ਮਨ ਮਿੰਦਤਰ ਿ ੇਦੀਪਕੁ ਿਾਲ ੇਕਾਇਆ ਸੇਿ ਕਰੇਈ ॥ 

ਤਗਆਨ ਰਾਉ ਿਿ ਸੇਿ ੈਆਵੈ ਤ ਨਾਨਕ ਿੋਗੁ ਕਰੇਈ ॥੪॥੧॥੩੫॥ 
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ਮਨੁ ਮਰੋੁ ਕੁਹੁਤਕਅਿਾ ਸਿਦੁ ਮੁਤਖ ਪਾਇਆ ॥ 
 

ਰਾਗੁ ਗਉਿੀ ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੪ ॥   (172-19) 

ਗੁਰਮੁਤਖ ਤਿਿੰਦੂ ਿਤਪ ਨਾਮੁ ਕਰਿੰਮਾ ॥ 

ਮਤਤ ਮਾਤਾ ਮਤਤ ਿੀਉ ਨਾਮੁ ਮੁਤਖ ਰਾਮਾ ॥ 

ਸਿੰਤੋਖੁ ਤਪਤਾ ਕਤਰ ਗੁਰੁ ਪੁਰਖੁ ਅਿਨਮਾ ॥ 

ਵਡਿਾਗੀ ਤਮਲੁ ਰਾਮਾ ॥੧॥ 

ਗੁਰੁ ਿੋਗੀ ਪੁਰਖੁ ਤਮਤਲਆ ਰਿੰਗੁ ਮਾਣੀ ਿੀਉ ॥ 

ਗੁਰੁ ਹਤਰ ਰਿੰਤਗ ਰਤਿਾ ਸਦਾ ਤਨਰਿਾਣੀ ਿੀਉ ॥ 

ਵਡਿਾਗੀ ਤਮਲੁ ਸੁਘਿ ਸੁਿਾਣੀ ਿੀਉ ॥ 

ਮੇਰਾ ਮਨ ੁਤਨ ੁਹਤਰ ਰਿੰਤਗ ਤਿਿੰਨਾ ॥੨॥ 

ਆਵਹੁ ਸਿੰਤਹੁ ਤਮਤਲ ਨਾਮੁ ਿਪਾਹਾ ॥ 

ਤਵਤਚ ਸਿੰਗਤਤ ਨਾਮੁ ਸਦਾ ਲੈ ਲਾਹਾ ਿੀਉ ॥ 

ਕਤਰ ਸਵੇਾ ਸਿੰਤਾ ਅਿੰਤਮਰਤ ੁਮੁਤਖ ਪਾਹਾ ਿੀਉ ॥ 

ਤਮਲੁ ਪੂਰਤਿ ਤਲਤਖਅਿੇ ਧਤੁਰ ਕਰਮਾ ॥੩॥ 

ਸਾਵਤਣ ਵਰਸੁ ਅਿੰਤਮਰਤਤ ਿਗੁ ਛਾਇਆ ਿੀਉ ॥ 

ਮਨੁ ਮੋਰੁ ਕੁਹੁਤਕਅਿਾ ਸਿਦੁ ਮੁਤਖ ਪਾਇਆ ॥ 

ਹਤਰ ਅਿੰਤਮਰਤੁ ਵੁਿਿਾ ਤਮਤਲਆ ਹਤਰ ਰਾਇਆ ਿੀਉ ॥ 

ਿਨ ਨਾਨਕ ਪਰਤੇਮ ਰਤਿੰਨਾ ॥੪॥੧॥੨੭॥੬੫॥ 
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ਮਨੁ ਰਿੰਗਹੁ ਵਡਿਾਗੀਹੋ ਗਰੁੁ ਤੁਿਾ ਕਰ ੇਪਸਾਉ ॥ 
 

ਤਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੪ ॥ (40-12) 

ਗੁਣ ਗਾਵਾ ਗੁਣ ਤਵਥਰਾ ਗੁਣ ਿੋਲੀ ਮੇਰੀ ਮਾਇ ॥ 

ਗੁਰਮੁਤਖ ਸਿਣ ੁਗੁਣਕਾਰੀਆ ਤਮਤਲ ਸਿਣ ਹਤਰ ਗੁਣ ਗਾਇ ॥ 

ਹੀਰ ੈਹੀਰੁ ਤਮਤਲ ਿੇਤਧਆ ਰਿੰਤਗ ਚਲੂਲੈ ਨਾਇ ॥੧॥ 

ਮੇਰੇ ਗੋਤਵਿੰਦਾ ਗੁਣ ਗਾਵਾ ਤਤਰਪਤਤ ਮਤਨ ਹੋਇ ॥ 

ਅਿੰਤਤਰ ਤਪਆਸ ਹਤਰ ਨਾਮ ਕੀ ਗੁਰ ੁਤੁਤਸ ਤਮਲਾਵ ੈਸਇੋ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਮਨੁ ਰਿੰਗਹੁ ਵਡਿਾਗੀਹੋ ਗੁਰੁ ਤਿੁਾ ਕਰ ੇਪਸਾਉ ॥ 

ਗੁਰੁ ਨਾਮੁ ਤਦਰਿਾਏ ਰਿੰਗ ਤਸਉ ਹਉ ਸਤਤਗੁਰ ਕੈ ਿਤਲ ਿਾਉ ॥ 

ਤਿਨੁ ਸਤਤਗੁਰ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਨ ਲਿਈ ਲਖ ਕੋਿੀ ਕਰਮ ਕਮਾਉ ॥੨॥ 

ਤਿਨੁ ਿਾਗਾ ਸਤਤਗੁਰੁ ਨਾ ਤਮਲੈ ਘਤਰ ਿੈਤਿਆ ਤਨਕਤਿ ਤਨਤ ਪਾਤਸ ॥ 

ਅਿੰਤਤਰ ਅਤਗਆਨ ਦੁਖੁ ਿਰਮੁ ਹੈ ਤਵਤਚ ਪਿਦਾ ਦੂਤਰ ਪਈਆਤਸ ॥ 

ਤਿਨੁ ਸਤਤਗੁਰ ਿੇਿੇ ਕਿੰਚਨੁ ਨਾ ਥੀਐ ਮਨਮੁਖੁ ਲੋਹੁ ਿੂਡਾ ਿੇਿੀ ਪਾਤਸ ॥੩॥ 

ਸਤਤਗੁਰੁ ਿੋਤਹਥੁ ਹਤਰ ਨਾਵ ਹੈ ਤਕਤੁ ਤਿਤਧ ਚਤਿਆ ਿਾਇ ॥ 

ਸਤਤਗੁਰ ਕੈ ਿਾਣ ੈਿੋ ਚਲ ੈਤਵਤਚ ਿੋਤਹਥ ਿੈਿਾ ਆਇ ॥ 

ਧਿੰਨੁ ਧਿੰਨੁ ਵਡਿਾਗੀ ਨਾਨਕਾ ਤਿਨਾ ਸਤਤਗੁਰੁ ਲਏ ਤਮਲਾਇ ॥੪॥੩॥੬੭॥ 
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ਮਨੁ ਰਾਮ ਨਾਮਾ ਿੇਧੀਅਲ ੇ॥ 
 

ਿਾਣੀ ਨਾਮਦੇਉ ਿੀਉ ਕੀ ਰਾਮਕਲੀ ਘਰੁ ੧    (972-13) 

ਆਨੀਲ ੇਕਾਗਦੁ ਕਾਿੀਲ ੇਗੂਡੀ ਆਕਾਸ ਮਧੇ ਿਰਮੀਅਲੇ ॥ 

ਪਿੰਚ ਿਨਾ ਤਸਉ ਿਾਤ ਿਤਊਆ ਚੀਤੁ ਸ ੁਡੋਰੀ ਰਾਖੀਅਲੇ ॥੧॥ 

ਮਨੁ ਰਾਮ ਨਾਮਾ ਿੇਧੀਅਲੇ ॥ 

ਿਸੈੇ ਕਤਨਕ ਕਲਾ ਤਚਤੁ ਮਾਂਡੀਅਲੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਆਨੀਲ ੇਕਾਗਦੁ ਕਾਿੀਲ ੇਗੂਡੀ ਆਕਾਸ ਮਧੇ ਿਰਮੀਅਲੇ ॥ 

ਪਿੰਚ ਿਨਾ ਤਸਉ ਿਾਤ ਿਤਊਆ ਚੀਤੁ ਸ ੁਡੋਰੀ ਰਾਖੀਅਲੇ ॥੧॥ 

ਮਨੁ ਰਾਮ ਨਾਮਾ ਿੇਧੀਅਲੇ ॥ 

ਿਸੈੇ ਕਤਨਕ ਕਲਾ ਤਚਤੁ ਮਾਂਡੀਅਲੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਆਨੀਲ ੇਕੁਿੰਿੁ ਿਰਾਈਲ ੇਊਦਕ ਰਾਿ ਕੁਆਤਰ ਪੁਰਿੰਦਰੀਏ ॥ 

ਹਸਤ ਤਿਨੋਦ ਿੀਚਾਰ ਕਰਤੀ ਹੈ ਚੀਤੁ ਸੁ ਗਾਗਤਰ ਰਾਖੀਅਲੇ ॥੨॥ 

ਮਿੰਦਰੁ ਏਕੁ ਦੁਆਰ ਦਸ ਿਾ ਕ ੇਗਊ ਚਰਾਵਨ ਛਾਡੀਅਲੇ ॥ 

ਪਾਂਚ ਕੋਸ ਪਰ ਗਊ ਚਰਾਵਤ ਚੀਤੁ ਸੁ ਿਛਰਾ ਰਾਖੀਅਲੇ ॥੩॥ 

ਕਹਤ ਨਾਮਦੇਉ ਸਨੁਹੁ ਤਤਲੋਚਨ ਿਾਲਕ ੁਪਾਲਨ ਪਉਢੀਅਲੇ ॥ 

ਅਿੰਤਤਰ ਿਾਹਤਰ ਕਾਿ ਤਿਰੂਧੀ ਚੀਤੁ ਸੁ ਿਾਤਰਕ ਰਾਖੀਅਲ ੇ॥੪॥੧॥ 
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ਮਨਹੁ ਨ ਨਾਮੁ ਤਵਸਾਤਰ ਅਤਹਤਨਤਸ ਤਧਆਈਐ ॥ 
 

ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੧ ॥ (752-15) 

ਮਨਹੁ ਨ ਨਾਮੁ ਤਵਸਾਤਰ ਅਤਹਤਨਤਸ ਤਧਆਈਐ ॥ 

ਤਿਉ ਰਾਖਤਹ ਤਕਰਪਾ ਧਾਤਰ ਤਤਵੈ ਸੁਖੁ ਪਾਈਐ ॥੧॥ 

ਮੈ ਅਿੰਧੁਲੇ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਲਕੁਿੀ ਿੋਹਣੀ ॥ 

ਰਹਉ ਸਾਤਹਿ ਕੀ ਿੇਕ ਨ ਮੋਹੈ ਮੋਹਣੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਿਹ ਦੇਖਉ ਤਹ ਨਾਤਲ ਗੁਤਰ ਦਖੇਾਤਲਆ ॥ 

ਅਿੰਤਤਰ ਿਾਹਤਰ ਿਾਤਲ ਸਿਤਦ ਤਨਹਾਤਲਆ ॥੨॥ 

ਸੇਵੀ ਸਤਤਗੁਰ ਿਾਇ ਨਾਮੁ ਤਨਰਿੰਿਨਾ ॥ 

ਤੁਧੁ ਿਾਵੈ ਤਤਵ ੈਰਿਾਇ ਿਰਮੁ ਿਉ ਿਿੰਿਨਾ ॥੩॥ 

ਿਨਮਤ ਹੀ ਦੁਖੁ ਲਾਗੈ ਮਰਣਾ ਆਇ ਕੈ ॥ 

ਿਨਮੁ ਮਰਣ ੁਪਰਵਾਣ ੁਹਤਰ ਗੁਣ ਗਾਇ ਕੈ ॥੪॥ 

ਹਉ ਨਾਹੀ ਤ ੂਹੋਵਤਹ ਤੁਧ ਹੀ ਸਾਤਿਆ ॥ 

ਆਪੇ ਥਾਤਪ ਉਥਾਤਪ ਸਿਤਦ ਤਨਵਾਤਿਆ ॥੫॥ 

ਦੇਹੀ ਿਸਮ ਰੁਲਾਇ ਨ ਿਾਪੀ ਕਹ ਗਇਆ ॥ 

ਆਪੇ ਰਤਹਆ ਸਮਾਇ ਸੋ ਤਵਸਮਾਦੁ ਿਇਆ ॥੬॥ 

ਤੂਿੰ ਨਾਹੀ ਪਰਿ ਦੂਤਰ ਿਾਣਤਹ ਸਿ ਤੂ ਹੈ ॥ 

ਗੁਰਮੁਤਖ ਵੇਤਖ ਹਦੂਤਰ ਅਿੰਤਤਰ ਿੀ ਤੂ ਹੈ ॥੭॥ 

ਮੈ ਦੀਿੈ ਨਾਮ ਤਨਵਾਸੁ ਅਿੰਤਤਰ ਸਾਂਤਤ ਹੋਇ ॥ 

ਗੁਣ ਗਾਵੈ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ੁਸਤਤਗੁਰੁ ਮਤਤ ਦੇਇ ॥੮॥੩॥੫॥ 
 
  



 2073 

ਮਤਰ ਨ ਿਾਹੀ ਤਿਨਾ ਤਿਸਰਤ ਰਾਮ ॥ 
 

ਗਉਿੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (188-5) 

ਦੁਲਿ ਦੇਹ ਪਾਈ ਵਡਿਾਗੀ ॥ 

ਨਾਮੁ ਨ ਿਪਤਹ ਤ ੇਆਤਮ ਘਾਤੀ ॥੧॥ 

ਮਤਰ ਨ ਿਾਹੀ ਤਿਨਾ ਤਿਸਰਤ ਰਾਮ ॥ 

ਨਾਮ ਤਿਹੂਨ ਿੀਵਨ ਕਉਨ ਕਾਮ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਖਾਤ ਪੀਤ ਖਲੇਤ ਹਸਤ ਤਿਸਥਾਰ ॥ 

ਕਵਨ ਅਰਥ ਤਮਰਤਕ ਸੀਗਾਰ ॥੨॥ 

ਿੋ ਨ ਸੁਨਤਹ ਿਸੁ ਪਰਮਾਨਿੰਦਾ ॥ 

ਪਸੁ ਪਿੰਖੀ ਤਤਰਗਦ ਿੋਤਨ ਤ ੇਮਿੰਦਾ ॥੩॥ 

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਗੁਤਰ ਮਿੰਤ ੁਤਦਰਿਾਇਆ ॥ 

ਕੇਵਲ ਨਾਮੁ ਤਰਦ ਮਾਤਹ ਸਮਾਇਆ ॥੪॥੪੨॥੧੧੧॥ 
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ਮਾਇਆ ਐਸੀ ਮੋਹਨੀ ਿਾਈ ॥ 
 

ਿੈਰਉ ਕਿੀਰ ਿੀਉ (1160-11) 

ਿਲ ਮਤਹ ਮੀਨ ਮਾਇਆ ਕ ੇਿਧੇੇ ॥ 

ਦੀਪਕ ਪਤਿੰਗ ਮਾਇਆ ਕ ੇਛੇਦੇ ॥ 

ਕਾਮ ਮਾਇਆ ਕੁਿੰਚਰ ਕਉ ਤਿਆਪੈ ॥ 

ਿੁਇਅਿੰਗਮ ਤਿਰਿੰਗ ਮਾਇਆ ਮਤਹ ਖਾਪੇ ॥੧॥ 

ਮਾਇਆ ਐਸੀ ਮੋਹਨੀ ਿਾਈ ॥ 

ਿੇਤੇ ਿੀਅ ਤੇਤੇ ਡਹਕਾਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਪਿੰਖੀ ਤਮਰਗ ਮਾਇਆ ਮਤਹ ਰਾਤੇ ॥ 

ਸਾਕਰ ਮਾਖੀ ਅਤਧਕ ਸਿੰਤਾਪੇ ॥ 

ਤੁਰੇ ਉਸਿ ਮਾਇਆ ਮਤਹ ਿਲੇਾ ॥ 

ਤਸਧ ਚਉਰਾਸੀਹ ਮਾਇਆ ਮਤਹ ਖੇਲਾ ॥੨॥ 

ਤਛਅ ਿਤੀ ਮਾਇਆ ਕੇ ਿਿੰਦਾ ॥ 

ਨਵੈ ਨਾਥ ਸੂਰਿ ਅਰ ੁਚਿੰਦਾ ॥ 

ਤਪੇ ਰਖੀਸਰ ਮਾਇਆ ਮਤਹ ਸੂਤਾ ॥ 

ਮਾਇਆ ਮਤਹ ਕਾਲ ੁਅਰੁ ਪਿੰਚ ਦੂਤਾ ॥੩॥ 

ਸੁਆਨ ਤਸਆਲ ਮਾਇਆ ਮਤਹ ਰਾਤਾ ॥ 

ਿਿੰਤਰ ਚੀਤੇ ਅਰੁ ਤਸਿੰਘਾਤਾ ॥ 

ਮਾਂਿਾਰ ਗਾਡਰ ਅਰੁ ਲੂਿਰਾ ॥ 

ਤਿਰਖ ਮੂਲ ਮਾਇਆ ਮਤਹ ਪਰਾ ॥੪॥ 

ਮਾਇਆ ਅਿੰਤਤਰ ਿੀਨੇ ਦੇਵ ॥ 

ਸਾਗਰ ਇਿੰਦਰਾ ਅਰੁ ਧਰਤੇਵ ॥ 

ਕਤਹ ਕਿੀਰ ਤਿਸੁ ਉਦਰ ੁਤਤਸ ੁਮਾਇਆ ॥ 

ਤਿ ਛੂਿੇ ਿਿ ਸਾਧ ੂਪਾਇਆ ॥੫॥੫॥੧੩॥ 
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ਮਾਇਆ ਤਿਆਪਤ ਿਹੁ ਪਰਕਾਰੀ ॥ 
 

ਗਉਿੀ ਗੁਆਰੇਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (182-1) 

ਤਿਆਪਤ ਹਰਖ ਸੋਗ ਤਿਸਥਾਰ ॥ 

ਤਿਆਪਤ ਸੁਰਗ ਨਰਕ ਅਵਤਾਰ ॥ 

ਤਿਆਪਤ ਧਨ ਤਨਰਧਨ ਪੇਤਖ ਸੋਿਾ ॥ 

ਮੂਲੁ ਤਿਆਧੀ ਤਿਆਪਤਸ ਲੋਿਾ ॥੧॥ 

ਮਾਇਆ ਤਿਆਪਤ ਿਹੁ ਪਰਕਾਰੀ ॥ 

ਸਿੰਤ ਿੀਵਤਹ ਪਰਿ ਓਿ ਤੁਮਾਰੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਤਿਆਪਤ ਅਹਿੰਿੁਤਧ ਕਾ ਮਾਤਾ ॥ 

ਤਿਆਪਤ ਪੁਤਰ ਕਲਤਰ ਸਿੰਤਗ ਰਾਤਾ ॥ 

ਤਿਆਪਤ ਹਸਤਤ ਘੋਿ ੇਅਰੁ ਿਸਤਾ ॥ 

ਤਿਆਪਤ ਰੂਪ ਿੋਿਨ ਮਦ ਮਸਤਾ ॥੨॥ 

ਤਿਆਪਤ ਿੂਤਮ ਰਿੰਕ ਅਰੁ ਰਿੰਗਾ ॥ 

ਤਿਆਪਤ ਗੀਤ ਨਾਦ ਸੁਤਣ ਸਿੰਗਾ ॥ 

ਤਿਆਪਤ ਸੇਿ ਮਹਲ ਸੀਗਾਰ ॥ 

ਪਿੰਚ ਦੂਤ ਤਿਆਪਤ ਅਿੰਤਧਆਰ ॥੩॥ 

ਤਿਆਪਤ ਕਰਮ ਕਰ ੈਹਉ ਫਾਸਾ ॥ 

ਤਿਆਪਤਤ ਤਗਰਸਤ ਤਿਆਪਤ ਉਦਾਸਾ ॥ 

ਆਚਾਰ ਤਿਉਹਾਰ ਤਿਆਪਤ ਇਹ ਿਾਤਤ ॥ 

ਸਿ ਤਕਛੁ ਤਿਆਪਤ ਤਿਨੁ ਹਤਰ ਰਿੰਗ ਰਾਤ ॥੪॥ 

ਸਿੰਤਨ ਕੇ ਿਿੰਧਨ ਕਾਿੇ ਹਤਰ ਰਾਇ ॥ 

ਤਾ ਕਉ ਕਹਾ ਤਿਆਪੈ ਮਾਇ ॥ 

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਤਿਤਨ ਧੂਤਰ ਸਿੰਤ ਪਾਈ ॥ 

ਤਾ ਕੈ ਤਨਕਤਿ ਨ ਆਵ ੈਮਾਈ ॥੫॥੧੯॥੮੮॥ 
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ਮਾਇਆ ਲਤਗ ਿੂਲ ੋਸਿੰਸਾਰੁ ॥ 
 

ਿੈਰਉ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (1143-9) 

ਤਚਤਵਤ ਪਾਪ ਨ ਆਲਕ ੁਆਵੈ ॥ 

ਿੇਸੁਆ ਿਿਤ ਤਕਛ ੁਨਹ ਸਰਮਾਵੈ ॥ 

ਸਾਰੋ ਤਦਨਸ ੁਮਿੂਰੀ ਕਰ ੈ॥ 

ਹਤਰ ਤਸਮਰਨ ਕੀ ਵੇਲਾ ਿਿਰ ਤਸਤਰ ਪਰ ੈ॥੧॥ 

ਮਾਇਆ ਲਤਗ ਿੂਲੋ ਸਿੰਸਾਰੁ ॥ 

ਆਤਪ ਿੁਲਾਇਆ ਿੁਲਾਵਣਹਾਰ ੈਰਾਤਚ ਰਤਹਆ ਤਿਰਥਾ ਤਿਉਹਾਰ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਪੇਖਤ ਮਾਇਆ ਰਿੰਗ ਤਿਹਾਇ ॥ 

ਗਿਿਿ ਕਰ ੈਕਉਡੀ ਰਿੰਗੁ ਲਾਇ ॥ 

ਅਿੰਧ ਤਿਉਹਾਰ ਿਿੰਧ ਮਨੁ ਧਾਵੈ ॥ 

ਕਰਣੈਹਾਰੁ ਨ ਿੀਅ ਮਤਹ ਆਵੈ ॥੨॥ 

ਕਰਤ ਕਰਤ ਇਵ ਹੀ ਦੁਖੁ ਪਾਇਆ ॥ 

ਪੂਰਨ ਹੋਤ ਨ ਕਾਰਿ ਮਾਇਆ ॥ 

ਕਾਤਮ ਿੋਤਧ ਲੋਤਿ ਮਨ ੁਲੀਨਾ ॥ 

ਤਿਤਫ ਮੂਆ ਤਿਉ ਿਲ ਤਿਨੁ ਮੀਨਾ॥੩॥ 

ਤਿਸ ਕੇ ਰਾਖੇ ਹੋਇ ਹਤਰ ਆਤਪ ॥ 

ਹਤਰ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਸਦਾ ਿਪੁ ਿਾਤਪ ॥ 

ਸਾਧਸਿੰਤਗ ਹਤਰ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਇਆ ॥ 

ਨਾਨਕ ਸਤਤਗੁਰੁ ਪੂਰਾ ਪਾਇਆ ॥੪॥੧੫॥੨੮॥ 
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ਮਾਈ ਸਿੰਤਸਿੰਤਗ ਿਾਗੀ ॥ 
 

ਕਦੇਾਰਾ ਮਹਲਾ ੫ ਘਰੁ ੨  (1119-3) 

ਮਾਈ ਸਿੰਤਸਿੰਤਗ ਿਾਗੀ ॥ 

ਤਪਰਅ ਰਿੰਗ ਦੇਖ ੈਿਪਤੀ ਨਾਮੁ ਤਨਧਾਨੀ ॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਦਰਸਨ ਤਪਆਸ ਲੋਚਨ ਤਾਰ ਲਾਗੀ ॥ 

ਤਿਸਰੀ ਤਤਆਸ ਤਿਡਾਨੀ ॥੧॥ 

ਅਿ ਗੁਰੁ ਪਾਇਓ ਹੈ ਸਹਿ ਸਖੁਦਾਇਕ ਦਰਸਨੁ ਪੇਖਤ ਮਨੁ ਲਪਿਾਨੀ ॥ 

ਦੇਤਖ ਦਮੋਦਰ ਰਹਸ ੁਮਤਨ ਉਪਤਿਓ ਨਾਨਕ ਤਪਰਅ ਅਿੰਤਮਰਤ ਿਾਨੀ ॥੨॥੧॥ 
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ਮਾਈ ਸਤਤ ਸਤਤ ਸਤਤ ਹਤਰ ਸਤਤ ਸਤਤ ਸਤਤ ਸਾਧਾ ॥ 
 

ਸਾਰਗ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (1204-4) 

ਮਾਈ ਸਤਤ ਸਤਤ ਸਤਤ ਹਤਰ ਸਤਤ ਸਤਤ ਸਤਤ ਸਾਧਾ ॥ 

ਿਚਨੁ ਗੁਰੂ ਿ ੋਪੂਰ ੈਕਤਹਓ ਮ ੈਛੀਤਕ ਗਾਂਿਰੀ ਿਾਧਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਤਨਤਸ ਿਾਸੁਰ ਨਤਖਅਤਰ ਤਿਨਾਸੀ ਰਤਵ ਸਸੀਅਰ ਿੇਨਾਧਾ ॥ 

ਤਗਤਰ ਿਸੁਧਾ ਿਲ ਪਵਨ ਿਾਇਗੋ ਇਤਕ ਸਾਧ ਿਚਨ ਅਿਲਾਧਾ ॥੧॥ 

ਅਿੰਡ ਤਿਨਾਸੀ ਿੇਰ ਤਿਨਾਸੀ ਉਤਿੁਿ ਸੇਤ ਤਿਨਾਧਾ ॥ 

ਚਾਤਰ ਤਿਨਾਸੀ ਖਿਤਹ ਤਿਨਾਸੀ ਇਤਕ ਸਾਧ ਿਚਨ ਤਨਹਚਲਾਧਾ ॥੨॥ 

ਰਾਿ ਤਿਨਾਸੀ ਤਾਮ ਤਿਨਾਸੀ ਸਾਤਕੁ ਿੀ ਿਨੇਾਧਾ ॥ 

ਤਦਰਸਤਿਮਾਨ ਹੈ ਸਗਲ ਤਿਨਾਸੀ ਇਤਕ ਸਾਧ ਿਚਨ ਆਗਾਧਾ ॥੩॥ 

ਆਪੇ ਆਤਪ ਆਪ ਹੀ ਆਪ ੇਸਿੁ ਆਪਨ ਖੇਲ ੁਤਦਖਾਧਾ ॥ 

ਪਾਇਓ ਨ ਿਾਈ ਕਹੀ ਿਾਂਤਤ ਰੇ ਪਰਿੁ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਤਮਤਲ ਲਾਧਾ ॥੪॥੬॥ 
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ਮਾਈ ਕਹਾ ਕਰਉ ਇਹੁ ਮਨੁ ਨ ਧੀਰ ੈ॥ 
 

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (373-11) 

ਿਉ ਮੈ ਕੀਓ ਸਗਲ ਸੀਗਾਰਾ ॥ 

ਤਉ ਿੀ ਮੇਰਾ ਮਨ ੁਨ ਪਤੀਆਰਾ ॥ 

ਅਤਨਕ ਸਗੁਿੰਧਤ ਤਨ ਮਤਹ ਲਾਵਉ ॥ 

ਓਹੁ ਸੁਖੁ ਤਤਲੁ ਸਮਾਤਨ ਨਹੀ ਪਾਵਉ ॥ 

ਮਨ ਮਤਹ ਤਚਤਵਉ ਐਸੀ ਆਸਾਈ ॥ 

ਤਪਰਅ ਦੇਖਤ ਿੀਵਉ ਮੇਰੀ ਮਾਈ ॥੧॥ 

ਮਾਈ ਕਹਾ ਕਰਉ ਇਹੁ ਮਨੁ ਨ ਧੀਰ ੈ॥ 

ਤਪਰਅ ਪਰੀਤਮ ਿੈਰਾਗੁ ਤਹਰ ੈ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਿਸਤਰ ਤਿਿੂਖਨ ਸੁਖ ਿਹੁਤ ਤਿਸੇਖੈ ॥ 

ਓਇ ਿੀ ਿਾਨਉ ਤਕਤੈ ਨ ਲੇਖੈ ॥ 

ਪਤਤ ਸੋਿਾ ਅਰ ੁਮਾਨੁ ਮਹਤੁ ॥ 

ਆਤਗਆਕਾਰੀ ਸਗਲ ਿਗਤੁ ॥ 

ਤਗਰਹੁ ਐਸਾ ਹੈ ਸੁਿੰਦਰ ਲਾਲ ॥ 

ਪਰਿ ਿਾਵਾ ਤਾ ਸਦਾ ਤਨਹਾਲ ॥੨॥ 

ਤਿਿੰਿਨ ਿੋਿਨ ਅਤਨਕ ਪਰਕਾਰ ॥ 

ਰਿੰਗ ਤਮਾਸ ੇਿਹੁਤੁ ਤਿਸਥਾਰ ॥ 

ਰਾਿ ਤਮਲਖ ਅਰ ੁਿਹੁਤੁ ਫੁਰਮਾਇਤਸ ॥ 

ਮਨੁ ਨਹੀ ਧਰਾਪੈ ਤਤਰਸਨਾ ਨਾ ਿਾਇਤਸ ॥ 

ਤਿਨੁ ਤਮਲਿੇ ਇਹੁ ਤਦਨੁ ਨ ਤਿਹਾਵੈ ॥ 

ਤਮਲੈ ਪਰਿੂ ਤਾ ਸਿ ਸੁਖ ਪਾਵੈ ॥੩॥ 

ਖੋਿਤ ਖੋਿਤ ਸੁਨੀ ਇਹ ਸੋਇ ॥ 

ਸਾਧਸਿੰਗਤਤ ਤਿਨੁ ਤਤਰਓ ਨ ਕੋਇ ॥ 

ਤਿਸੁ ਮਸਤਤਕ ਿਾਗੁ ਤਤਤਨ ਸਤਤਗੁਰੁ ਪਾਇਆ ॥ 

ਪੂਰੀ ਆਸਾ ਮਨੁ ਤਤਰਪਤਾਇਆ ॥ 

ਪਰਿ ਤਮਤਲਆ ਤਾ ਚੂਕੀ ਡਿੰਝਾ ॥ 

ਨਾਨਕ ਲਧਾ ਮਨ ਤਨ ਮਿੰਝਾ ॥੪॥੧੧॥ 
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ਮਾਈ ਖਾਤਿ ਆਇਓ ਘਤਰ ਪੂਤਾ ॥ 
 

ਗੂਿਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (495-14) 

ਹਤਰ ਧਨੁ ਿਾਪ ਹਤਰ ਧਨੁ ਤਾਪ ਹਤਰ ਧਨੁ ਿੋਿਨੁ ਿਾਇਆ ॥ 

ਤਨਮਖ ਨ ਤਿਸਰਉ ਮਨ ਤੇ ਹਤਰ ਹਤਰ ਸਾਧਸਿੰਗਤਤ ਮਤਹ ਪਾਇਆ ॥੧॥ 

ਮਾਈ ਖਾਤਿ ਆਇਓ ਘਤਰ ਪਤੂਾ ॥ 

ਹਤਰ ਧਨੁ ਚਲਤੇ ਹਤਰ ਧਨੁ ਿੈਸੇ ਹਤਰ ਧਨੁ ਿਾਗਤ ਸੂਤਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਹਤਰ ਧਨੁ ਇਸਨਾਨ ੁਹਤਰ ਧਨੁ ਤਗਆਨ ੁਹਤਰ ਸਿੰਤਗ ਲਾਇ ਤਧਆਨਾ ॥ 

ਹਤਰ ਧਨੁ ਤਲੁਹਾ ਹਤਰ ਧਨੁ ਿਿੇੀ ਹਤਰ ਹਤਰ ਤਾਤਰ ਪਰਾਨਾ ॥੨॥ 

ਹਤਰ ਧਨ ਮੇਰੀ ਤਚਿੰਤ ਤਵਸਾਰੀ ਹਤਰ ਧਤਨ ਲਾਤਹਆ ਧੋਖਾ ॥ 

ਹਤਰ ਧਨ ਤੇ ਮ ੈਨਵ ਤਨਤਧ ਪਾਈ ਹਾਤਥ ਚਤਰਓ ਹਤਰ ਥੋਕਾ ॥੩॥ 

ਖਾਵਹੁ ਖਰਚਹੁ ਤੋਤਿ ਨ ਆਵੈ ਹਲਤ ਪਲਤ ਕੈ ਸਿੰਗੇ ॥ 

ਲਾਤਦ ਖਿਾਨਾ ਗੁਤਰ ਨਾਨਕ ਕਉ ਦੀਆ ਇਹ ੁਮਨੁ ਹਤਰ ਰਿੰਤਗ ਰਿੰਗੇ ॥੪॥੨॥੩॥ 
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ਮਾਈ ਗੁਰ ਚਰਣੀ ਤਚਤੁ ਲਾਈਐ ॥ 
 

ਦੇਵਗਿੰਧਾਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ਘਰੁ ੨    (528-12) 

ਮਾਈ ਗੁਰ ਚਰਣੀ ਤਚਤੁ ਲਾਈਐ ॥ 

ਪਰਿੁ ਹੋਇ ਤਿਪਾਲ ੁਕਮਲ ੁਪਰਗਾਸ ੇਸਦਾ ਸਦਾ ਹਤਰ ਤਧਆਈਐ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਅਿੰਤਤਰ ਏਕੋ ਿਾਹਤਰ ਏਕੋ ਸਿ ਮਤਹ ਏਕੁ ਸਮਾਈਐ ॥ 

ਘਤਿ ਅਵਘਤਿ ਰਤਵਆ ਸਿ ਿਾਈ ਹਤਰ ਪੂਰਨ ਿਰਹਮੁ ਤਦਖਾਈਐ ॥੧॥ 

ਉਸਤਤਤ ਕਰਤਹ ਸਵੇਕ ਮੁਤਨ ਕੇਤੇ ਤੇਰਾ ਅਿੰਤੁ ਨ ਕਤਹੂ ਪਾਈਐ ॥ 

ਸੁਖਦਾਤੇ ਦੁਖ ਿਿੰਿਨ ਸੁਆਮੀ ਿਨ ਨਾਨਕ ਸਦ ਿਤਲ ਿਾਈਐ ॥੨॥੧॥ 
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ਮਾਈ ਗੋਤਿਿੰਦ ਪੂਿਾ ਕਹਾ ਲ ੈਚਰਾਵਉ ॥ 
 

ਗੂਿਰੀ ਸਰੀ ਰਤਵਦਾਸ ਿੀ ਕ ੇਪਦੇ ਘਰ ੁ੩  (525-11) 

ਦੂਧੁ ਤ ਿਛਰ ੈਥਨਹੁ ਤਿਿਾਤਰਓ ॥ 

ਫੂਲੁ ਿਵਤਰ ਿਲ ੁਮੀਤਨ ਤਿਗਾਤਰਓ ॥੧॥ 

ਮਾਈ ਗੋਤਿਿੰਦ ਪੂਿਾ ਕਹਾ ਲੈ ਚਰਾਵਉ ॥ 

ਅਵਰੁ ਨ ਫੂਲੁ ਅਨੂਪ ੁਨ ਪਾਵਉ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਮੈਲਾਗਰ ਿੇਰਹੇ ਹੈ ਿੁਇਅਿੰਗਾ ॥ 

ਤਿਖੁ ਅਿੰਤਮਰਤੁ ਿਸਤਹ ਇਕ ਸਿੰਗਾ ॥੨॥ 

ਧੂਪ ਦੀਪ ਨਈਿੇਦਤਹ ਿਾਸਾ ॥ 

ਕੈਸੇ ਪੂਿ ਕਰਤਹ ਤੇਰੀ ਦਾਸਾ ॥੩॥ 

ਤਨੁ ਮਨੁ ਅਰਪਉ ਪੂਿ ਚਰਾਵਉ ॥ 

ਗੁਰ ਪਰਸਾਤਦ ਤਨਰਿੰਿਨੁ ਪਾਵਉ ॥੪॥ 

ਪੂਿਾ ਅਰਚਾ ਆਤਹ ਨ ਤੋਰੀ ॥ 

ਕਤਹ ਰਤਵਦਾਸ ਕਵਨ ਗਤਤ ਮੋਰੀ ॥੫॥੧॥ 
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ਮਾਈ ਚਰਨ ਗਰੁ ਮੀਿ ੇ॥ 
 

ਿਡੋੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (717-9) 

ਮਾਈ ਚਰਨ ਗੁਰ ਮੀਿ ੇ॥ 

ਵਡ ੈਿਾਤਗ ਦੇਵ ੈਪਰਮੇਸਰ ੁਕੋਤਿ ਫਲਾ ਦਰਸਨ ਗੁਰ ਡੀਿੇ ॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਗੁਨ ਗਾਵਤ ਅਚੁਤ ਅਤਿਨਾਸੀ ਕਾਮ ਿੋਧ ਤਿਨਸ ੇਮਦ ਢੀਿੇ ॥ 

ਅਸਤਥਰ ਿਏ ਸਾਚ ਰਿੰਤਗ ਰਾਤ ੇਿਨਮ ਮਰਨ ਿਾਹੁਤਰ ਨਹੀ ਪੀਿੇ ॥੧॥ 

ਤਿਨੁ ਹਤਰ ਿਿਨ ਰਿੰਗ ਰਸ ਿੇਤੇ ਸਿੰਤ ਦਇਆਲ ਿਾਨੇ ਸਤਿ ਝੂਿੇ ॥ 

ਨਾਮ ਰਤਨੁ ਪਾਇਓ ਿਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਤਿਹੂਨ ਚਲ ੇਸਤਿ ਮੂਿ ੇ॥੨॥੮॥੨੭॥ 
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ਮਾਈ ਿ ੋਪਰਿ ਕੇ ਗੁਨ ਗਾਵੈ ॥ 
 

ਦੇਵਗਿੰਧਾਰੀ ੫ ॥ (531-1) 

ਮਾਈ ਿ ੋਪਰਿ ਕੇ ਗੁਨ ਗਾਵ ੈ॥ 

ਸਫਲ ਆਇਆ ਿੀਵਨ ਫਲੁ ਤਾ ਕੋ ਪਾਰਿਰਹਮ ਤਲਵ ਲਾਵੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਸੁਿੰਦਰੁ ਸੁਘਿੁ ਸੂਰੁ ਸ ੋਿੇਤਾ ਿ ੋਸਾਧੂ ਸਿੰਗੁ ਪਾਵੈ ॥ 

ਨਾਮੁ ਉਚਾਰੁ ਕਰੇ ਹਤਰ ਰਸਨਾ ਿਹੁਤਿ ਨ ਿਨੋੀ ਧਾਵੈ ॥੧॥ 

ਪੂਰਨ ਿਰਹਮੁ ਰਤਵਆ ਮਨ ਤਨ ਮਤਹ ਆਨ ਨ ਤਦਰਸਿੀ ਆਵ ੈ॥ 

ਨਰਕ ਰੋਗ ਨਹੀ ਹੋਵਤ ਿਨ ਸਿੰਤਗ ਨਾਨਕ ਤਿਸ ੁਲਤਿ ਲਾਵ ੈ॥੨॥੧੪॥ 
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ਮਾਈ ਧੀਤਰ ਰਹੀ ਤਪਰਅ ਿਹੁਤੁ ਤਿਰਾਤਗਓ ॥ 
 

ਸਾਰਗ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (1203-17) 

ਮਾਈ ਧੀਤਰ ਰਹੀ ਤਪਰਅ ਿਹੁਤੁ ਤਿਰਾਤਗਓ ॥ 

ਅਤਨਕ ਿਾਂਤਤ ਆਨਪੂ ਰਿੰਗ ਰੇ ਤਤਨਹ ਤਸਉ ਰੁਚੈ ਨ ਲਾਤਗਓ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਤਨਤਸ ਿਾਸੁਰ ਤਪਰਅ ਤਪਰਅ ਮੁਤਖ ਿੇਰਉ ਨੀਦ ਪਲਕ ਨਹੀ ਿਾਗਤਓ ॥ 

ਹਾਰ ਕਿਰ ਿਸਤਰ ਅਤਨਕ ਸੀਗਾਰ ਰ ੇਤਿਨ ੁਤਪਰ ਸਿੈ ਤਿਖੁ ਲਾਤਗਓ ॥੧॥ 

ਪੂਛਉ ਪੂਛਉ ਦੀਨ ਿਾਂਤਤ ਕਤਰ ਕੋਊ ਕਹੈ ਤਪਰਅ ਦੇਸਾਂਤਗਓ ॥ 

ਹੀੋਂ  ਦੇੋਂਉ ਸਿੁ ਮਨੁ ਤਨੁ ਅਰਪਉ ਸੀਸ ੁਚਰਣ ਪਤਰ ਰਾਤਖਓ ॥੨॥ 

ਚਰਣ ਿਿੰਦਨਾ ਅਮੋਲ ਦਾਸਰੋ ਦੇੋਂਉ ਸਾਧਸਿੰਗਤਤ ਅਰਦਾਤਗਓ ॥ 

ਕਰਹੁ ਤਿਪਾ ਮੋਤਹ ਪਰਿੂ ਤਮਲਾਵਹੁ ਤਨਮਖ ਦਰਸੁ ਪੇਖਾਤਗਓ ॥੩॥ 

ਤਦਰਸਤਿ ਿਈ ਤਿ ਿੀਤਤਰ ਆਇਓ ਮੇਰਾ ਮਨ ੁਅਨਤਦਨੁ ਸੀਤਲਾਤਗਓ ॥ 

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਰਤਸ ਮਿੰਗਲ ਗਾਏ ਸਿਦੁ ਅਨਾਹਦੁ ਿਾਤਿਓ ॥੪॥੫॥ 
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ਮਾਈ ਪਰਿ ਕੇ ਚਰਨ ਤਨਹਾਰਉ ॥ 
 

ਦੇਵਗਿੰਧਾਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (531-19) 

ਮਾਈ ਪਰਿ ਕ ੇਚਰਨ ਤਨਹਾਰਉ ॥ 

ਕਰਹੁ ਅਨੁਗਰਹੁ ਸੁਆਮੀ ਮੇਰ ੇਮਨ ਤੇ ਕਿਹੁ ਨ ਡਾਰਉ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਸਾਧੂ ਧੂਤਰ ਲਾਈ ਮੁਤਖ ਮਸਤਤਕ ਕਾਮ ਿੋਧ ਤਿਖੁ ਿਾਰਉ ॥ 

ਸਿ ਤੇ ਨੀਚੁ ਆਤਮ ਕਤਰ ਮਾਨਉ ਮਨ ਮਤਹ ਇਹੁ ਸੁਖੁ ਧਾਰਉ ॥੧॥ 

ਗੁਨ ਗਾਵਹ ਿਾਕੁਰ ਅਤਿਨਾਸੀ ਕਲਮਲ ਸਗਲੇ ਝਾਰਉ ॥ 

ਨਾਮ ਤਨਧਾਨ ੁਨਾਨਕ ਦਾਨੁ ਪਾਵਉ ਕਿੰਤਿ ਲਾਇ ਉਤਰ ਧਾਰਉ ॥੨॥੧੯॥ 
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ਮਾਈ ਮਨੁ ਮੇਰੋ ਿਤਸ ਨਾਤਹ ॥ 
 

ਸਰੋਤਿ ਮਹਲਾ ੯ ॥ (632-17) 

ਮਾਈ ਮਨੁ ਮੇਰ ੋਿਤਸ ਨਾਤਹ ॥ 

ਤਨਸ ਿਾਸੁਰ ਤਿਤਖਅਨ ਕਉ ਧਾਵਤ ਤਕਤਹ ਤਿਤਧ ਰੋਕਉ ਤਾਤਹ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਿੇਦ ਪੁਰਾਨ ਤਸਤਮਰਤਤ ਕ ੇਮਤ ਸੁਤਨ ਤਨਮਖ ਨ ਹੀਏ ਿਸਾਵੈ ॥ 

ਪਰ ਧਨ ਪਰ ਦਾਰਾ ਤਸਉ ਰਤਚਓ ਤਿਰਥਾ ਿਨਮੁ ਤਸਰਾਵੈ ॥੧॥ 

ਮਤਦ ਮਾਇਆ ਕੈ ਿਇਓ ਿਾਵਰੋ ਸੂਝਤ ਨਹ ਕਛ ੁਤਗਆਨਾ ॥ 

ਘਿ ਹੀ ਿੀਤਤਰ ਿਸਤ ਤਨਰਿੰਿਨੁ ਤਾ ਕੋ ਮਰਮੁ ਨ ਿਾਨਾ ॥੨॥ 

ਿਿ ਹੀ ਸਰਤਨ ਸਾਧ ਕੀ ਆਇਓ ਦੁਰਮਤਤ ਸਗਲ ਤਿਨਾਸੀ ॥ 

ਤਿ ਨਾਨਕ ਚਤੇਤਓ ਤਚਿੰਤਾਮਤਨ ਕਾਿੀ ਿਮ ਕੀ ਫਾਸੀ ॥੩॥੭॥ 
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ਮਾਈ ਮਾਇਆ ਛਲੁ ॥ 
 

ਿਡੋੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (717-5) 

ਮਾਈ ਮਾਇਆ ਛਲੁ ॥ 

ਤਤਰਣ ਕੀ ਅਗਤਨ ਮੇਘ ਕੀ ਛਾਇਆ ਗੋਤਿਦ ਿਿਨ ਤਿਨ ੁਹਿ ਕਾ ਿਲ ੁ॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਛੋਤਡ ਤਸਆਨਪ ਿਹੁ ਚਤੁਰਾਈ ਦੁਇ ਕਰ ਿਤੋਿ ਸਾਧ ਮਤਗ ਚਲੁ ॥ 

ਤਸਮਤਰ ਸੁਆਮੀ ਅਿੰਤਰਿਾਮੀ ਮਾਨੁਖ ਦੇਹ ਕਾ ਇਹੁ ਊਤਮ ਫਲੁ ॥੧॥ 

ਿੇਦ ਿਤਖਆਨ ਕਰਤ ਸਾਧ ੂਿਨ ਿਾਗਹੀਨ ਸਮਝਤ ਨਹੀ ਖਲੁ ॥ 

ਪਰੇਮ ਿਗਤਤ ਰਾਚੇ ਿਨ ਨਾਨਕ ਹਤਰ ਤਸਮਰਤਨ ਦਹਨ ਿਏ ਮਲ ॥੨॥੭॥੨੬॥ 
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ਮਾਈ ਮੇਰੇ ਮਨ ਕੀ ਪਰੀਤਤ ॥ 
 

ਿਡੋੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (716-5) 

ਮਾਈ ਮੇਰੇ ਮਨ ਕੀ ਪਰੀਤਤ ॥ 

ਏਹੀ ਕਰਮ ਧਰਮ ਿਪ ਏਹੀ ਰਾਮ ਨਾਮ ਤਨਰਮਲ ਹੈ ਰੀਤਤ ॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਪਰਾਨ ਅਧਾਰ ਿੀਵਨ ਧਨ ਮੋਰ ੈਦੇਖਨ ਕਉ ਦਰਸਨ ਪਰਿ ਨੀਤਤ ॥ 

ਿਾਿ ਘਾਿ ਤੋਸਾ ਸਿੰਤਗ ਮੋਰ ੈਮਨ ਅਪਨੁ ੇਕਉ ਮੈ ਹਤਰ ਸਖਾ ਕੀਤ ॥੧॥ 

ਸਿੰਤ ਪਰਸਾਤਦ ਿਏ ਮਨ ਤਨਰਮਲ ਕਤਰ ਤਕਰਪਾ ਅਪੁਨੇ ਕਤਰ ਲੀਤ ॥ 

ਤਸਮਤਰ ਤਸਮਤਰ ਨਾਨਕ ਸੁਖੁ ਪਾਇਆ ਆਤਦ ਿੁਗਾਤਦ ਿਗਤਨ ਕ ੇਮੀਤ ॥੨॥੨॥੨੧॥ 
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ਮਾਈ ਮੇਰੇ ਮਨ ਕੀ ਤਪਆਸ ॥ 
 

ਿਡੋੀ ਮਃ ੫ ॥ (716-16) 

ਮਾਈ ਮੇਰੇ ਮਨ ਕੀ ਤਪਆਸ ॥ 

ਇਕੁ ਤਖਨ ੁਰਤਹ ਨ ਸਕਉ ਤਿਨੁ ਪਰੀਤਮ ਦਰਸਨ ਦੇਖਨ ਕਉ ਧਾਰੀ ਮਤਨ ਆਸ ॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਤਸਮਰਉ ਨਾਮੁ ਤਨਰਿੰਿਨ ਕਰਤ ੇਮਨ ਤਨ ਤੇ ਸਤਿ ਤਕਲਤਵਖ ਨਾਸ ॥ 

ਪੂਰਨ ਪਾਰਿਰਹਮ ਸੁਖਦਾਤੇ ਅਤਿਨਾਸੀ ਤਿਮਲ ਿਾ ਕੋ ਿਾਸ ॥੧॥ 

ਸਿੰਤ ਪਰਸਾਤਦ ਮੇਰ ੇਪੂਰ ਮਨੋਰਥ ਕਤਰ ਤਕਰਪਾ ਿੇਿ ੇਗੁਣਤਾਸ ॥ 

ਸਾਂਤਤ ਸਹਿ ਸੂਖ ਮਤਨ ਉਪਤਿਓ ਕੋਤਿ ਸੂਰ ਨਾਨਕ ਪਰਗਾਸ ॥੨॥੫॥੨੪॥ 
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ਮਾਈ ਮੇਰੇ ਮਨ ਕੋ ਸੁਖ ੁ॥ 
 

ਿਡੋੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (717-16) 

ਮਾਈ ਮੇਰੇ ਮਨ ਕੋ ਸੁਖੁ ॥ 

ਕੋਤਿ ਅਨਿੰਦ ਰਾਿ ਸੁਖੁ ਿੁਗਵ ੈਹਤਰ ਤਸਮਰਤ ਤਿਨਸ ੈਸਿ ਦਖੁੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਕੋਤਿ ਿਨਮ ਕੇ ਤਕਲਤਿਖ ਨਾਸਤਹ ਤਸਮਰਤ ਪਾਵਨ ਤਨ ਮਨ ਸੁਖ ॥ 

ਦੇਤਖ ਸਰੂਪ ੁਪੂਰਨੁ ਿਈ ਆਸਾ ਦਰਸਨ ੁਿੇਿਤ ਉਤਰੀ ਿੁਖ ॥੧॥ 

ਚਾਤਰ ਪਦਾਰਥ ਅਸਿ ਮਹਾ ਤਸਤਧ ਕਾਮਧੇਨ ੁਪਾਰਿਾਤ ਹਤਰ ਹਤਰ ਰੁਖੁ ॥ 

ਨਾਨਕ ਸਰਤਨ ਗਹੀ ਸੁਖ ਸਾਗਰ ਿਨਮ ਮਰਨ ਤਫਤਰ ਗਰਿ ਨ ਧੁਖੁ ॥੨॥੧੦॥੨੯॥ 
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ਮਾਈ ਮ ੈਤਕਤਹ ਤਿਤਧ ਲਖਉ ਗੁਸਾਈ ॥ 
 

ਸਰੋਤਿ ਮਹਲਾ ੯ ॥ (632-13) 

ਮਾਈ ਮ ੈਤਕਤਹ ਤਿਤਧ ਲਖਉ ਗੁਸਾਈ ॥ 

ਮਹਾ ਮੋਹ ਅਤਗਆਤਨ ਤਤਮਤਰ ਮੋ ਮਨੁ ਰਤਹਓ ਉਰਝਾਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਸਗਲ ਿਨਮ ਿਰਮ ਹੀ ਿਰਮ ਖੋਇਓ ਨਹ ਅਸਤਥਰੁ ਮਤਤ ਪਾਈ ॥ 

ਤਿਤਖਆਸਕਤ ਰਤਹਓ ਤਨਸ ਿਾਸੁਰ ਨਹ ਛੂਿੀ ਅਧਮਾਈ ॥੧॥ 

ਸਾਧਸਿੰਗੁ ਕਿਹੂ ਨਹੀ ਕੀਨਾ ਨਹ ਕੀਰਤਤ ਪਰਿ ਗਾਈ ॥ 

ਿਨ ਨਾਨਕ ਮ ੈਨਾਤਹ ਕੋਊ ਗੁਨ ੁਰਾਤਖ ਲੇਹੁ ਸਰਨਾਈ ॥੨॥੬॥ 
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ਮਾਈ ਮ ੈਧਨੁ ਪਾਇਓ ਹਤਰ ਨਾਮ ੁ॥ 
 

ਿਸਿੰਤੁ ਮਹਲਾ ੯ ॥ (1186-13) 

ਮਾਈ ਮ ੈਧਨ ੁਪਾਇਓ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ॥ 

ਮਨੁ ਮੇਰ ੋਧਾਵਨ ਤੇ ਛਤੂਿਓ ਕਤਰ ਿੈਿੋ ਤਿਸਰਾਮੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਮਾਇਆ ਮਮਤਾ ਤਨ ਤੇ ਿਾਗੀ ਉਪਤਿਓ ਤਨਰਮਲ ਤਗਆਨ ੁ॥ 

ਲੋਿ ਮੋਹ ਏਹ ਪਰਤਸ ਨ ਸਾਕੈ ਗਹੀ ਿਗਤਤ ਿਗਵਾਨ ॥੧॥ 

ਿਨਮ ਿਨਮ ਕਾ ਸਿੰਸਾ ਚੂਕਾ ਰਤਨੁ ਨਾਮੁ ਿਿ ਪਾਇਆ ॥ 

ਤਤਰਸਨਾ ਸਕਲ ਤਿਨਾਸੀ ਮਨ ਤੇ ਤਨਿ ਸੁਖ ਮਾਤਹ ਸਮਾਇਆ ॥੨॥ 

ਿਾ ਕਉ ਹੋਤ ਦਇਆਲੁ ਤਕਰਪਾ ਤਨਤਧ ਸ ੋਗੋਤਿਿੰਦ ਗੁਨ ਗਾਵ ੈ॥ 

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਇਹ ਤਿਤਧ ਕੀ ਸਿੰਪੈ ਕੋਊ ਗੁਰਮੁਤਖ ਪਾਵੈ ॥੩॥੩॥ 
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ਮਾਈ ਮੋਤਹ ਪਰੀਤਮੁ ਦੇਹ ੁਤਮਲਾਈ ॥ 
 

ਮਲਾਰ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (1267-13) 

ਮਾਈ ਮੋਤਹ ਪਰੀਤਮ ੁਦੇਹੁ ਤਮਲਾਈ ॥ 

ਸਗਲ ਸਹੇਲੀ ਸੁਖ ਿਤਰ ਸੂਤੀ ਤਿਹ ਘਤਰ ਲਾਲ ੁਿਸਾਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਮੋਤਹ ਅਵਗਨ ਪਰਿ ੁਸਦਾ ਦਇਆਲਾ ਮੋਤਹ ਤਨਰਗੁਤਨ ਤਕਆ ਚਤੁਰਾਈ ॥ 

ਕਰਉ ਿਰਾਿਤਰ ਿੋ ਤਪਰਅ ਸਿੰਤਗ ਰਾਤੀ  ਇਹ ਹਉਮੈ ਕੀ ਢੀਿਾਈ ॥੧॥ 

ਿਈ ਤਨਮਾਣੀ ਸਰਤਨ ਇਕ ਤਾਕੀ ਗੁਰ ਸਤਤਗੁਰ ਪੁਰਖ ਸੁਖਦਾਈ ॥ 

ਏਕ ਤਨਮਖ ਮਤਹ ਮੇਰਾ ਸਿੁ ਦਖੁੁ ਕਾਤਿਆ ਨਾਨਕ ਸੁਤਖ ਰਤੈਨ ਤਿਹਾਈ ॥੨॥੨॥੬॥ 
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ਮਾਈ ਮੋਰੋ ਪਰੀਤਮੁ ਰਾਮੁ ਿਤਾਵਹੁ ਰੀ ਮਾਈ ॥ 
 

ਆਸਾਵਰੀ ਮਹਲਾ ੪ ॥ (369-16) 

ਮਾਈ ਮੋਰੋ ਪਰੀਤਮੁ ਰਾਮੁ ਿਤਾਵਹੁ ਰੀ ਮਾਈ ॥ 

ਹਉ ਹਤਰ ਤਿਨ ੁਤਖਨ ੁਪਲੁ ਰਤਹ ਨ ਸਕਉ ਿਸੇੈ ਕਰਹਲੁ ਿਤੇਲ ਰੀਝਾਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਹਮਰਾ ਮਨ ੁਿੈਰਾਗ ਤਿਰਕਤੁ ਿਇਓ ਹਤਰ ਦਰਸਨ ਮੀਤ ਕੈ ਤਾਈ ॥ 

ਿਸੈੇ ਅਤਲ ਕਮਲਾ ਤਿਨ ੁਰਤਹ ਨ ਸਕੈ ਤਸੈ ੇਮੋਤਹ ਹਤਰ ਤਿਨ ੁਰਹਨੁ ਨ ਿਾਈ ॥੧॥ 

ਰਾਖੁ ਸਰਤਣ ਿਗਦੀਸੁਰ ਤਪਆਰੇ ਮੋਤਹ ਸਰਧਾ ਪੂਤਰ ਹਤਰ ਗੁਸਾਈ ॥ 

ਿਨ ਨਾਨਕ ਕੈ ਮਤਨ ਅਨਦ ੁਹਤੋ ਹੈ ਹਤਰ ਦਰਸਨ ੁਤਨਮਖ ਤਦਖਾਈ ॥੨॥੩੯॥੧੩॥੧੫॥੬੭॥ 
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ਮਾਈ ਰੀ ਆਨ ਤਸਮਤਰ ਮਤਰ ਿਾਂਤਹ ॥ 
 

ਸਾਰਗ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (1225-14) 

ਮਾਈ ਰੀ ਆਨ ਤਸਮਤਰ ਮਤਰ ਿਾਂਤਹ ॥ 

ਤਤਆਤਗ ਗੋਤਿਦੁ ਿੀਅਨ ਕ ੋਦਾਤਾ ਮਾਇਆ ਸਿੰਤਗ ਲਪਿਾਤਹ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਨਾਮੁ ਤਿਸਾਤਰ ਚਲਤਹ ਅਨ ਮਾਰਤਗ ਨਰਕ ਘੋਰ ਮਤਹ ਪਾਤਹ ॥ 

ਅਤਨਕ ਸਿਾਂਈ ਗਣਤ ਨ ਆਵੈ ਗਰਿੈ ਗਰਤਿ ਿਰਮਾਤਹ ॥੧॥ 

ਸੇ ਧਨਵਿੰਤੇ ਸੇ ਪਤਤਵਿੰਤ ੇਹਤਰ ਕੀ ਸਰਤਣ ਸਮਾਤਹ ॥ 

ਗੁਰ ਪਰਸਾਤਦ ਨਾਨਕ ਿਗ ੁਿੀਤਤਓ ਿਹੁਤਰ ਨ ਆਵਤਹ ਿਾਂਤਹ ॥੨॥੮੮॥੧੧੧॥ 
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ਮਾਈ ਰੀ ਚਰਨਹ ਓਿ ਗਹੀ ॥ 
 

ਸਾਰਗ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (1225-7) 

ਮਾਈ ਰੀ ਚਰਨਹ ਓਿ ਗਹੀ ॥ 

ਦਰਸਨੁ ਪੇਤਖ ਮੇਰਾ ਮਨ ੁਮੋਤਹਓ ਦੁਰਮਤਤ ਿਾਤ ਿਹੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਅਗਹ ਅਗਾਤਧ ਊਚ ਅਤਿਨਾਸੀ ਕੀਮਤਤ ਿਾਤ ਨ ਕਹੀ ॥ 

ਿਤਲ ਥਤਲ ਪਤੇਖ ਪੇਤਖ ਮਨੁ ਤਿਗਤਸਓ ਪੂਤਰ ਰਤਹਓ ਸਰਿ ਮਹੀ ॥੧॥ 

ਦੀਨ ਦਇਆਲ ਪਰੀਤਮ ਮਨਮੋਹਨ ਤਮਤਲ ਸਾਧਹ ਕੀਨ ੋਸਹੀ ॥ 

ਤਸਮਤਰ ਤਸਮਤਰ ਿੀਵਤ ਹਤਰ ਨਾਨਕ ਿਮ ਕੀ ਿੀਰ ਨ ਫਹੀ ॥੨॥੮੬॥੧੦੯॥ 
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ਮਾਈ ਰੀ ਪਤੇਖ ਰਹੀ ਤਿਸਮਾਦ ॥ 
 

ਸਾਰਗ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (1226-16) 

ਮਾਈ ਰੀ ਪਤੇਖ ਰਹੀ ਤਿਸਮਾਦ ॥ 

ਅਨਹਦ ਧੁਨੀ ਮੇਰਾ ਮਨ ੁਮੋਤਹਓ ਅਚਰਿ ਤਾ ਕ ੇਸਵਾਦ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਮਾਤ ਤਪਤਾ ਿਿੰਧਪ ਹੈ ਸੋਈ ਮਤਨ ਹਤਰ ਕ ੋਅਤਹਲਾਦ ॥ 

ਸਾਧਸਿੰਤਗ ਗਾਏ ਗੁਨ ਗੋਤਿਿੰਦ ਤਿਨਤਸਓ ਸਿੁ ਪਰਮਾਦ ॥੧॥ 

ਡੋਰੀ ਲਪਤਿ ਰਹੀ ਚਰਨਹ ਸਿੰਤਗ ਿਰਮ ਿੈ ਸਗਲੇ ਖਾਦ ॥ 

ਏਕੁ ਅਧਾਰੁ ਨਾਨਕ ਿਨ ਕੀਆ ਿਹੁਤਰ ਨ ਿੋਤਨ ਿਰਮਾਦ ॥੨॥੯੪॥੧੧੭॥ 
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ਮਾਈ ਰੀ ਮਨੁ ਮੇਰੋ ਮਤਵਾਰੋ ॥ 
 

ਸਾਰਗ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (1225-11) 

ਮਾਈ ਰੀ ਮਨੁ ਮੇਰੋ ਮਤਵਾਰ ੋ॥ 

ਪੇਤਖ ਦਇਆਲ ਅਨਦ ਸੁਖ ਪਰੂਨ ਹਤਰ ਰਤਸ ਰਤਪਓ ਖੁਮਾਰ ੋ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਤਨਰਮਲ ਿਏ ਊਿਲ ਿਸ ੁਗਾਵਤ ਿਹੁਤਰ ਨ ਹੋਵਤ ਕਾਰੋ ॥ 

ਚਰਨ ਕਮਲ ਤਸਉ ਡੋਰੀ ਰਾਚੀ ਿੇਤਿਓ ਪੁਰਖੁ ਅਪਾਰ ੋ॥੧॥ 

ਕਰੁ ਗਤਹ ਲੀਨ ੇਸਰਿਸ ੁਦੀਨ ੇਦੀਪਕ ਿਇਓ ਉਿਾਰੋ ॥ 

ਨਾਨਕ ਨਾਤਮ ਰਤਸਕ ਿੈਰਾਗੀ ਕੁਲਹ ਸਮੂਹਾਂ ਤਾਰੋ ॥੨॥੮੭॥੧੧੦॥ 
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ਮਾਈ ਰੀ ਮਾਤੀ ਚਰਣ ਸਮੂਹ ॥ 
 

ਸਾਰਗ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (1227-1) 

ਮਾਈ ਰੀ ਮਾਤੀ ਚਰਣ ਸਮੂਹ ॥ 

ਏਕਸੁ ਤਿਨੁ ਹਉ ਆਨ ਨ ਿਾਨਉ ਦੁਤੀਆ ਿਾਉ ਸਿ ਲੂਹ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਤਤਆਤਗ ਗਪਾਲ ਅਵਰ ਿੋ ਕਰਣਾ ਤੇ ਤਿਤਖਆ ਕੇ ਖੂਹ ॥ 

ਦਰਸ ਤਪਆਸ ਮੇਰਾ ਮਨ ੁਮੋਤਹਓ ਕਾਢੀ ਨਰਕ ਤੇ ਧੂਹ ॥੧॥ 

ਸਿੰਤ ਪਰਸਾਤਦ ਤਮਤਲਓ ਸੁਖਦਾਤਾ ਤਿਨਸੀ ਹਉਮ ੈਹੂਹ ॥ 

ਰਾਮ ਰਿੰਤਗ ਰਾਤੇ ਦਾਸ ਨਾਨਕ ਮਉਤਲਓ ਮਨੁ ਤਨੁ ਿੂਹ ॥੨॥੯੫॥੧੧੮॥ 
 
  



 2101 

ਮਾਹਾ ਮਾਹ ਮੁਮਾਰਖੀ ਚਤਿਆ ਸਦਾ ਿਸਿੰਤੁ ॥ 
 

ਰਾਗੁ ਿਸਿੰਤੁ ਮਹਲਾ ੧ ਘਰੁ ੧ ਚਉਪਦੇ ਦੁਤੁਕ ੇ(1168-1) 

ਮਾਹਾ ਮਾਹ ਮੁਮਾਰਖੀ ਚਤਿਆ ਸਦਾ ਿਸਿੰਤੁ ॥ 

ਪਰਫਿੁ ਤਚਤ ਸਮਾਤਲ ਸੋਇ ਸਦਾ ਸਦਾ ਗੋਤਿਿੰਦ ੁ॥੧॥ 

ਿੋਤਲਆ ਹਉਮ ੈਸੁਰਤਤ ਤਵਸਾਤਰ ॥ 

ਹਉਮੈ ਮਾਤਰ ਿੀਚਾਤਰ ਮਨ ਗੁਣ ਤਵਤਚ ਗੁਣੁ ਲੈ ਸਾਤਰ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਕਰਮ ਪੇਡ ੁਸਾਖਾ ਹਰੀ ਧਰਮੁ ਫੁਲੁ ਫਲੁ ਤਗਆਨੁ ॥ 

ਪਤ ਪਰਾਪਤਤ ਛਾਵ ਘਣੀ ਚੂਕਾ ਮਨ ਅਤਿਮਾਨੁ ॥੨॥ 

ਅਖੀ ਕੁਦਰਤਤ ਕਿੰਨੀ ਿਾਣੀ ਮੁਤਖ ਆਖਣੁ ਸਚੁ ਨਾਮੁ ॥ 

ਪਤਤ ਕਾ ਧਨ ੁਪੂਰਾ ਹੋਆ ਲਾਗਾ ਸਹਤਿ ਤਧਆਨੁ ॥੩॥ 

ਮਾਹਾ ਰੁਤੀ ਆਵਣਾ ਵੇਖਹੁ ਕਰਮ ਕਮਾਇ ॥ 

ਨਾਨਕ ਹਰ ੇਨ ਸੂਕਹੀ ਤਿ ਗੁਰਮੁਤਖ ਰਹੇ ਸਮਾਇ ॥੪॥੧॥ 
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ਮਾਹਾ ਰਤੁੀ ਮਤਹ ਸਦ ਿਸਿੰਤੁ ॥ 
 

ਿਸਿੰਤੁ ਮਹਲਾ ੩ ਘਰੁ ੧ ਦੁਤੁਕ ੇ    (1172-3) 

ਮਾਹਾ ਰੁਤੀ ਮਤਹ ਸਦ ਿਸਿੰਤੁ ॥ 

ਤਿਤੁ ਹਤਰਆ ਸਿੁ ਿੀਅ ਿਿੰਤੁ ॥ 

ਤਕਆ ਹਉ ਆਖਾ ਤਕਰਮ ਿਿੰਤੁ ॥ 

ਤੇਰਾ ਤਕਨੈ ਨ ਪਾਇਆ ਆਤਦ ਅਿੰਤੁ ॥੧॥ 

ਤੈ ਸਾਤਹਿ ਕੀ ਕਰਤਹ ਸੇਵ ॥ 

ਪਰਮ ਸੁਖ ਪਾਵਤਹ ਆਤਮ ਦੇਵ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਕਰਮੁ ਹੋਵੈ ਤਾਂ ਸੇਵਾ ਕਰ ੈ॥ 

ਗੁਰ ਪਰਸਾਦੀ ਿੀਵਤ ਮਰੈ ॥ 

ਅਨਤਦਨ ੁਸਾਚੁ ਨਾਮੁ ਉਚਰ ੈ॥ 

ਇਨ ਤਿਤਧ ਪਰਾਣੀ ਦੁਤਰ ੁਤਰ ੈ॥੨॥ 

ਤਿਖੁ ਅਿੰਤਮਰਤੁ ਕਰਤਾਤਰ ਉਪਾਏ ॥ 

ਸਿੰਸਾਰ ਤਿਰਖ ਕਉ ਦੁਇ ਫਲ ਲਾਏ ॥ 

ਆਪੇ ਕਰਤਾ ਕਰੇ ਕਰਾਏ ॥ 

ਿੋ ਤਤਸ ੁਿਾਵੈ ਤਤਸ ੈਖਵਾਏ ॥੩॥ 

ਨਾਨਕ ਤਿਸ ਨ ੋਨਦਤਰ ਕਰੇਇ ॥ 

ਅਿੰਤਮਰਤ ਨਾਮੁ ਆਪ ੇਦੇਇ ॥ 

ਤਿਤਖਆ ਕੀ ਿਾਸਨਾ ਮਨਤਹ ਕਰੇਇ ॥ 

ਅਪਣਾ ਿਾਣਾ ਆਤਪ ਕਰੇਇ ॥੪॥੧॥ 
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ਮਾਖੀ ਰਾਮ ਕੀ ਤੂ ਮਾਖੀ ॥ 
 

ਸਾਰਗ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (1227-15) 

ਮਾਖੀ ਰਾਮ ਕੀ ਤੂ ਮਾਖੀ ॥ 

ਿਹ ਦੁਰਗਿੰਧ ਤਹਾ ਤੂ ਿੈਸਤਹ ਮਹਾ ਤਿਤਖਆ ਮਦ ਚਾਖੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਤਕਤਤਹ ਅਸਥਾਤਨ ਤੂ ਤਿਕਨੁ ਨ ਪਾਵਤਹ ਇਹ ਤਿਤਧ ਦੇਖੀ ਆਖੀ ॥ 

ਸਿੰਤਾ ਤਿਨ ੁਤੈ ਕੋਇ ਨ ਛਾਤਡਆ ਸਿੰਤ ਪਰ ੇਗੋਤਿਦ ਕੀ ਪਾਖੀ ॥੧॥ 

ਿੀਅ ਿਿੰਤ ਸਗਲ ੇਤੈ ਮੋਹੇ ਤਿਨ ੁਸਿੰਤਾ ਤਕਨੈ ਨ ਲਾਖੀ ॥ 

ਨਾਨਕ ਦਾਸੁ ਹਤਰ ਕੀਰਤਤਨ ਰਾਤਾ ਸਿਦੁ ਸੁਰਤਤ ਸਚੁ ਸਾਖੀ ॥੨॥੯੯॥੧੨੨॥ 
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ਮਾਗਉ ਦਾਨੁ ਿਾਕਰੁ ਨਾਮ ॥ 
 

ਿਡੋੀ ਮਹਲਾ ੫ ਘਰੁ ੨ ਦੁਪਦੇ     (713-5) 

ਮਾਗਉ ਦਾਨ ੁਿਾਕੁਰ ਨਾਮ ॥ 

ਅਵਰੁ ਕਛੂ ਮੇਰ ੈਸਿੰਤਗ ਨ ਚਾਲ ੈਤਮਲ ੈਤਿਪਾ ਗੁਣ ਗਾਮ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਰਾਿੁ ਮਾਲ ੁਅਨੇਕ ਿੋਗ ਰਸ ਸਗਲ ਤਰਵਰ ਕੀ ਛਾਮ ॥ 

ਧਾਇ ਧਾਇ ਿਹੁ ਤਿਤਧ ਕਉ ਧਾਵੈ ਸਗਲ ਤਨਰਾਰਥ ਕਾਮ ॥੧॥ 

ਤਿਨੁ ਗੋਤਵਿੰਦ ਅਵਰੁ ਿ ੇਚਾਹਉ ਦੀਸੈ ਸਗਲ ਿਾਤ ਹੈ ਖਾਮ ॥ 

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਸਿੰਤ ਰੇਨ ਮਾਗਉ ਮੇਰੋ ਮਨ ੁਪਾਵੈ ਤਿਸਰਾਮ ॥੨॥੧॥੬॥ 
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ਮਾਗਨਾ ਮਾਗਨ ੁਨੀਕਾ ਹਤਰ ਿਸ ੁਗਰੁ ਤ ੇਮਾਗਨਾ ॥ 
 

ਮਾਰੂ ਮਹਲਾ ੫ ਘਰੁ ੪ ਅਸਿਪਦੀਆ  (1018-10) 

ਚਾਦਨਾ ਚਾਦਨ ੁਆਂਗਤਨ ਪਰਿ ਿੀਉ ਅਿੰਤਤਰ ਚਾਦਨਾ ॥੧॥ 

ਆਰਾਧਨਾ ਅਰਾਧਨ ੁਨੀਕਾ ਹਤਰ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਅਰਾਧਨਾ ॥੨॥ 

ਤਤਆਗਨਾ ਤਤਆਗਨ ੁਨੀਕਾ ਕਾਮੁ ਿੋਧੁ ਲੋਿੁ ਤਤਆਗਨਾ ॥੩॥ 

ਮਾਗਨਾ ਮਾਗਨ ੁਨੀਕਾ ਹਤਰ ਿਸੁ ਗੁਰ ਤ ੇਮਾਗਨਾ ॥੪॥ 

ਿਾਗਨਾ ਿਾਗਨ ੁਨੀਕਾ ਹਤਰ ਕੀਰਤਨ ਮਤਹ ਿਾਗਨਾ ॥੫॥ 

ਲਾਗਨਾ ਲਾਗਨੁ ਨੀਕਾ ਗੁਰ ਚਰਣੀ ਮਨ ੁਲਾਗਨਾ ॥੬॥ 

ਇਹ ਤਿਤਧ ਤਤਸਤਹ ਪਰਾਪਤ ੇਿਾ ਕੈ ਮਸਤਤਕ ਿਾਗਨਾ ॥੭॥ 

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਤਤਸ ੁਸਿੁ ਤਕਛੁ ਨੀਕਾ ਿੋ ਪਰਿ ਕੀ ਸਰਨਾਗਨਾ ॥੮॥੧॥੪॥ 
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ਮਾਿੀ ਤੇ ਤਿਤਨ ਸਾਤਿਆ ਕਤਰ ਦੁਰਲਿ ਦੇਹ ॥ 
 

ਤਿਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (812-12) 

ਮਾਿੀ ਤ ੇਤਿਤਨ ਸਾਤਿਆ ਕਤਰ ਦੁਰਲਿ ਦੇਹ ॥ 

ਅਤਨਕ ਤਛਦਰ ਮਨ ਮਤਹ ਢਕੇ ਤਨਰਮਲ ਤਦਰਸਿੇਹ ॥੧॥ 

ਤਕਉ ਤਿਸਰ ੈਪਰਿ ੁਮਨ ੈਤ ੇਤਿਸ ਕੇ ਗੁਣ ਏਹ ॥ 

ਪਰਿ ਤਤਿ ਰਚ ੇਤਿ ਆਨ ਤਸਉ ਸੋ ਰਲੀਐ ਖੇਹ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਤਸਮਰਹੁ ਤਸਮਰਹੁ ਸਾਤਸ ਸਾਤਸ ਮਤ ਤਿਲਮ ਕਰੇਹ ॥ 

ਛੋਤਡ ਪਰਪਿੰਚੁ ਪਰਿ ਤਸਉ ਰਚਹੁ ਤਤਿ ਕੂਿੇ ਨੇਹ ॥੨॥ 

ਤਿਤਨ ਅਤਨਕ ਏਕ ਿਹੁ ਰਿੰਗ ਕੀਏ ਹ ੈਹੋਸੀ ਏਹ ॥ 

ਕਤਰ ਸਵੇਾ ਤਤਸ ੁਪਾਰਿਰਹਮ ਗਰੁ ਤੇ ਮਤਤ ਲੇਹ ॥੩॥ 

ਊਚੇ ਤੇ ਊਚਾ ਵਡਾ ਸਿ ਸਿੰਤਗ ਿਰਨੇਹ ॥ 

ਦਾਸ ਦਾਸ ਕੋ ਦਾਸਰਾ ਨਾਨਕ ਕਤਰ ਲੇਹ ॥੪॥੧੭॥੪੭॥ 
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ਮਾਣੁ ਤਨਮਾਣ ੇਤੂਿੰ ਧਣੀ ਤੇਰਾ ਿਰਵਾਸਾ ॥ 
 

ਆਸਾ ਘਰੁ ੮ ਕਾਫੀ ਮਹਲਾ ੫    (396-13) 

ਮੈ ਿਿੰਦਾ ਿੈ ਖਰੀਦੁ ਸਚੁ ਸਾਤਹਿੁ ਮੇਰਾ ॥ 

ਿੀਉ ਤਪਿੰਡੁ ਸਿੁ ਤਤਸ ਦਾ ਸਿੁ ਤਕਛੁ ਹੈ ਤੇਰਾ ॥੧॥ 

ਮਾਣੁ ਤਨਮਾਣ ੇਤੂਿੰ ਧਣੀ ਤੇਰਾ ਿਰਵਾਸਾ ॥ 

ਤਿਨੁ ਸਾਚੇ ਅਨ ਿੇਕ ਹੈ ਸ ੋਿਾਣਹੁ ਕਾਚਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਤੇਰਾ ਹੁਕਮੁ ਅਪਾਰ ਹੈ ਕੋਈ ਅਿੰਤੁ ਨ ਪਾਏ ॥ 

ਤਿਸੁ ਗੁਰੁ ਪੂਰਾ ਿੇਿਸੀ ਸੋ ਚਲ ੈਰਿਾਏ ॥੨॥ 

ਚਤੁਰਾਈ ਤਸਆਣਪਾ ਤਕਤ ੈਕਾਤਮ ਨ ਆਈਐ ॥ 

ਤੁਿਾ ਸਾਤਹਿੁ ਿੋ ਦੇਵੈ ਸੋਈ ਸਖੁੁ ਪਾਈਐ ॥੩॥ 

ਿੇ ਲਖ ਕਰਮ ਕਮਾਈਅਤਹ ਤਕਛੁ ਪਵ ੈਨ ਿਿੰਧਾ ॥ 

ਿਨ ਨਾਨਕ ਕੀਤਾ ਨਾਮੁ ਧਰ ਹਰੋੁ ਛਤੋਡਆ ਧਿੰਧਾ ॥੪॥੧॥੧੦੩॥ 
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ਮਾਤ ਗਰਿ ਦੁਖ ਸਾਗਰੋ ਤਪਆਰੇ ਤਹ ਅਪਣਾ ਨਾਮ ੁਿਪਾਇਆ ॥ 
 

ਸਰੋਤਿ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (640-14) 

ਮਾਤ ਗਰਿ ਦੁਖ ਸਾਗਰੋ ਤਪਆਰੇ ਤਹ ਅਪਣਾ ਨਾਮੁ ਿਪਾਇਆ ॥ 
ਿਾਹਤਰ ਕਾਤਢ ਤਿਖੁ ਪਸਰੀਆ ਤਪਆਰ ੇਮਾਇਆ ਮੋਹੁ ਵਧਾਇਆ ॥ 
ਤਿਸ ਨੋ ਕੀਤੋ ਕਰਮੁ ਆਤਪ ਤਪਆਰੇ ਤਤਸੁ ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਤਮਲਾਇਆ ॥ 
ਸੋ ਆਰਾਧੇ ਸਾਤਸ ਸਾਤਸ ਤਪਆਰੇ ਰਾਮ ਨਾਮ ਤਲਵ ਲਾਇਆ ॥੧॥ 
ਮਤਨ ਤਤਨ ਤੇਰੀ ਿੇਕ ਹੈ ਤਪਆਰੇ ਮਤਨ ਤਤਨ ਤੇਰੀ ਿੇਕ ॥ 
ਤੁਧੁ ਤਿਨ ੁਅਵਰ ੁਨ ਕਰਨਹਾਰ ੁਤਪਆਰੇ ਅਿੰਤਰਿਾਮੀ ਏਕ ॥ ਰਹਾਉ ॥ 
ਕੋਤਿ ਿਨਮ ਿਰਤਮ ਆਇਆ ਤਪਆਰੇ ਅਤਨਕ ਿਤੋਨ ਦੁਖੁ ਪਾਇ ॥ 
ਸਾਚਾ ਸਾਤਹਿੁ ਤਵਸਤਰਆ ਤਪਆਰੇ ਿਹੁਤੀ ਤਮਲੈ ਸਿਾਇ ॥ 
ਤਿਨ ਿੇਿ ੈਪੂਰਾ ਸਤਤਗੁਰੂ ਤਪਆਰੇ ਸੇ ਲਾਗੇ ਸਾਚੈ ਨਾਇ ॥ 
ਤਤਨਾ ਤਪਛੈ ਛੁਿੀਐ ਤਪਆਰ ੇਿ ੋਸਾਚੀ ਸਰਣਾਇ ॥੨॥ 
ਤਮਿਾ ਕਤਰ ਕੈ ਖਾਇਆ ਤਪਆਰੇ ਤਤਤਨ ਤਤਨ ਕੀਤਾ ਰੋਗੁ ॥ 
ਕਉਿਾ ਹੋਇ ਪਤਤਸਤਿਆ ਤਪਆਰੇ ਤਤਸ ਤ ੇਉਪਤਿਆ ਸੋਗੁ ॥ 
ਿੋਗ ਿੁਿੰਚਾਇ ਿੁਲਾਇਅਨੁ ਤਪਆਰੇ ਉਤਰ ੈਨਹੀ ਤਵਿੋਗੁ ॥ 
ਿੋ ਗੁਰ ਮੇਤਲ ਉਧਾਤਰਆ ਤਪਆਰੇ ਤਤਨ ਧੁਰੇ ਪਇਆ ਸਿੰਿਗੋੁ ॥੩॥ 
ਮਾਇਆ ਲਾਲਤਚ ਅਤਿਆ ਤਪਆਰੇ ਤਚਤਤ ਨ ਆਵਤਹ ਮੂਤਲ ॥ 
ਤਿਨ ਤੂ ਤਵਸਰਤਹ ਪਾਰਿਰਹਮ ਸੁਆਮੀ ਸੇ ਤਨ ਹੋਏ ਧਤੂਿ ॥ 
ਤਿਲਲਾਿ ਕਰਤਹ ਿਹੁਤੇਤਰਆ ਤਪਆਰ ੇਉਤਰ ੈਨਾਹੀ ਸੂਲ ੁ॥ 
ਿੋ ਗੁਰ ਮੇਤਲ ਸਵਾਤਰਆ ਤਪਆਰੇ ਤਤਨ ਕਾ ਰਤਹਆ ਮੂਲੁ ॥੪॥ 
ਸਾਕਤ ਸਿੰਗੁ ਨ ਕੀਿਈ ਤਪਆਰੇ ਿੇ ਕਾ ਪਾਤਰ ਵਸਾਇ ॥ 
ਤਿਸੁ ਤਮਤਲਐ ਹਤਰ ਤਵਸਰ ੈਤਪਆਰੇ ਸ ਮੁਤਹ ਕਾਲ ੈਉਤਿ ਿਾਇ ॥ 
ਮਨਮੁਤਖ ਢਈੋ ਨਹ ਤਮਲ ੈਤਪਆਰੇ ਦਰਗਹ ਤਮਲੈ ਸਿਾਇ ॥ 
ਿੋ ਗੁਰ ਮੇਤਲ ਸਵਾਤਰਆ ਤਪਆਰੇ ਤਤਨਾ ਪੂਰੀ ਪਾਇ ॥੫॥ 
ਸਿੰਿਮ ਸਹਸ ਤਸਆਣਪਾ ਤਪਆਰੇ ਇਕ ਨ ਚਲੀ ਨਾਤਲ ॥ 
ਿੋ ਿੇਮੁਖ ਗੋਤਿਿੰਦ ਤੇ ਤਪਆਰ ੇਤਤਨ ਕੁਤਲ ਲਾਗੈ ਗਾਤਲ ॥ 
ਹੋਦੀ ਵਸਤ ੁਨ ਿਾਤੀਆ ਤਪਆਰੇ ਕੂਿੁ ਨ ਚਲੀ ਨਾਤਲ ॥ 
ਸਤਤਗੁਰੁ ਤਿਨਾ ਤਮਲਾਇਓਨ ੁਤਪਆਰੇ ਸਾਚਾ ਨਾਮੁ ਸਮਾਤਲ ॥੬॥ 
ਸਤੁ ਸਿੰਤੋਖੁ ਤਗਆਨੁ ਤਧਆਨੁ ਤਪਆਰੇ ਤਿਸ ਨੋ ਨਦਤਰ ਕਰ ੇ॥ 
ਅਨਤਦਨ ੁਕੀਰਤਨ ੁਗੁਣ ਰਵੈ ਤਪਆਰੇ ਅਿੰਤਮਰਤਤ ਪੂਰ ਿਰ ੇ॥ 
ਦੁਖ ਸਾਗਰੁ ਤਤਨ ਲਿੰਤਘਆ ਤਪਆਰੇ ਿਵਿਲੁ ਪਾਤਰ ਪਰੇ ॥ 



 2109 

ਤਿਸੁ ਿਾਵ ੈਤਤਸ ੁਮੇਤਲ ਲੈਤਹ ਤਪਆਰੇ ਸੇਈ ਸਦਾ ਖਰੇ ॥੭॥ 
ਸਿੰਮਰਥ ਪੁਰਖੁ ਦਇਆਲ ਦੇਉ ਤਪਆਰੇ ਿਗਤਾ ਤਤਸ ਕਾ ਤਾਣੁ ॥ 
ਤਤਸੁ ਸਰਣਾਈ ਢਤਹ ਪਏ ਤਪਆਰੇ ਤਿ ਅਿੰਤਰਿਾਮੀ ਿਾਣ ੁ॥ 
ਹਲਤੁ ਪਲਤ ੁਸਵਾਤਰਆ ਤਪਆਰੇ ਮਸਤਤਕ ਸਚੁ ਨੀਸਾਣ ੁ॥ 
ਸੋ ਪਰਿੁ ਕਦ ੇਨ ਵੀਸਰ ੈਤਪਆਰੇ ਨਾਨਕ ਸਦ ਕੁਰਿਾਣ ੁ॥੮॥੨॥ 
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ਮਾਤ ਗਰਿ ਮਤਹ ਆਪਨ ਤਸਮਰਨ ੁਦੇ ਤਹ ਤੁਮ ਰਾਖਨਹਾਰੇ ॥ 
 

ਸਰੋਤਿ ਮਹਲਾ ੫ ਘਰੁ ੨ ॥ (613-16) 

ਮਾਤ ਗਰਿ ਮਤਹ ਆਪਨ ਤਸਮਰਨੁ ਦ ੇਤਹ ਤੁਮ ਰਾਖਨਹਾਰੇ ॥ 

ਪਾਵਕ ਸਾਗਰ ਅਥਾਹ ਲਹਤਰ ਮਤਹ ਤਾਰਹੁ ਤਾਰਨਹਾਰੇ ॥੧॥ 

ਮਾਧੌ ਤ ੂਿਾਕੁਰੁ ਤਸਤਰ ਮੋਰਾ ॥ 

ਈਹਾ ਊਹਾ ਤੁਹਾਰ ੋਧੋਰਾ ॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਕੀਤੇ ਕਉ ਮੇਰ ੈਸਿੰਮਾਨ ੈਕਰਣਹਾਰੁ ਤਤਰਣ ੁਿਾਨੈ ॥ 

ਤੂ ਦਾਤਾ ਮਾਗਨ ਕਉ ਸਗਲੀ ਦਾਨੁ ਦਤੇਹ ਪਰਿ ਿਾਨੈ ॥੨॥ 

ਤਖਨ ਮਤਹ ਅਵਰੁ ਤਖਨੈ ਮਤਹ ਅਵਰਾ ਅਚਰਿ ਚਲਤ ਤੁਮਾਰੇ ॥ 

ਰੂਿੋ ਗੂਿੋ ਗਤਹਰ ਗਿੰਿੀਰੋ ਊਚ ੌਅਗਮ ਅਪਾਰੇ ॥੩॥ 

ਸਾਧਸਿੰਤਗ ਿਉ ਤੁਮਤਹ ਤਮਲਾਇਓ ਤਉ ਸਨੁੀ ਤੁਮਾਰੀ ਿਾਣੀ ॥ 

ਅਨਦੁ ਿਇਆ ਪੇਖਤ ਹੀ ਨਾਨਕ ਪਰਤਾਪ ਪੁਰਖ ਤਨਰਿਾਣੀ ॥੪॥੭॥੧੮॥ 
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ਮਾਤ ਤਪਤਾ ਿਾਈ ਸੁਤ ਿਿੰਧਪ ਤਤਨ ਕਾ ਿਲੁ ਹੈ ਥਰੋਾ ॥ 
 

ਗੂਿਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (499-6) 

ਮਾਤ ਤਪਤਾ ਿਾਈ ਸੁਤ ਿਿੰਧਪ ਤਤਨ ਕਾ ਿਲ ੁਹੈ ਥੋਰਾ ॥ 

ਅਤਨਕ ਰਿੰਗ ਮਾਇਆ ਕ ੇਪੇਖੇ ਤਕਛੁ ਸਾਤਥ ਨ ਚਾਲੈ ਿੋਰਾ ॥੧॥ 

ਿਾਕੁਰ ਤੁਝ ਤਿਨ ੁਆਤਹ ਨ ਮੋਰਾ ॥ 

ਮੋਤਹ ਅਨਾਥ ਤਨਰਗੁਨ ਗੁਣ ੁਨਾਹੀ ਮੈ ਆਤਹਓ ਤੁਮਹਰਾ ਧੋਰਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਿਤਲ ਿਤਲ ਿਤਲ ਿਤਲ ਚਰਣ ਤੁਮਹਾਰੇ ਈਹਾ ਊਹਾ ਤੁਮਹਾਰਾ ਿਰੋਾ ॥ 

ਸਾਧਸਿੰਤਗ ਨਾਨਕ ਦਰਸੁ ਪਾਇਓ ਤਿਨਤਸਓ ਸਗਲ ਤਨਹੋਰਾ ॥੨॥੭॥੧੬॥ 
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ਮਾਤ ਤਪਤਾ ਿਾਈ ਸੁਤੁ ਿਤਨਤਾ ॥ 
 

ਤਿਿਾਸ ਪਰਿਾਤੀ ਮਹਲਾ ੫ ਅਸਿਪਦੀਆ  (1347-7) 

ਮਾਤ ਤਪਤਾ ਿਾਈ ਸੁਤੁ ਿਤਨਤਾ ॥ 
ਚੂਗਤਹ ਚੋਗ ਅਨਿੰਦ ਤਸਉ ਿੁਗਤਾ ॥ 

ਉਰਤਝ ਪਤਰਓ ਮਨ ਮੀਿ ਮਹਾਰਾ ॥ 
ਗੁਨ ਗਾਹਕ ਮੇਰੇ ਪਰਾਨ ਅਧਾਰਾ ॥੧॥ 
ਏਕੁ ਹਮਾਰਾ ਅਿੰਤਰਿਾਮੀ ॥ 
ਧਰ ਏਕਾ ਮੈ ਤਿਕ ਏਕਸੁ ਕੀ ਤਸਤਰ ਸਾਹਾ ਵਡ ਪੁਰਖੁ ਸੁਆਮੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
ਛਲ ਨਾਗਤਨ ਤਸਉ ਮੇਰੀ ਿੂਿਤਨ ਹੋਈ ॥ 
ਗੁਤਰ ਕਤਹਆ ਇਹ ਝੂਿੀ ਧੋਹੀ ॥ 
ਮੁਤਖ ਮੀਿੀ ਖਾਈ ਕਉਰਾਇ ॥ 
ਅਿੰਤਮਰਤ ਨਾਤਮ ਮਨੁ ਰਤਹਆ ਅਘਾਇ ॥੨॥ 
ਲਿੋ ਮੋਹ ਤਸਉ ਗਈ ਤਵਖੋਤਿ ॥ 
ਗੁਤਰ ਤਿਪਾਤਲ ਮੋਤਹ ਕੀਨੀ ਛੋਤਿ ॥ 
ਇਹ ਿਗਵਾਰੀ ਿਹੁਤ ੁਘਰ ਗਾਲੇ ॥ 
ਹਮ ਗਤੁਰ ਰਾਤਖ ਲੀਏ ਤਕਰਪਾਲੇ ॥੩॥ 
ਕਾਮ ਿੋਧ ਤਸਉ ਿਾਿੁ ਨ ਿਤਨਆ ॥ 
ਗੁਰ ਉਪਦੇਸੁ ਮੋਤਹ ਕਾਨੀ ਸੁਤਨਆ ॥ 
ਿਹ ਦੇਖਉ ਤਹ ਮਹਾ ਚਿੰਡਾਲ ॥ 
ਰਾਤਖ ਲੀਏ ਅਪੁਨੈ ਗੁਤਰ ਗਪੋਾਲ ॥੪॥ 
ਦਸ ਨਾਰੀ ਮੈ ਕਰੀ ਦੁਹਾਗਤਨ ॥ 
ਗੁਤਰ ਕਤਹਆ ਏਹ ਰਸਤਹ ਤਿਖਾਗਤਨ ॥ 
ਇਨ ਸਨਿਿੰਧੀ ਰਸਾਤਤਲ ਿਾਇ ॥ 
ਹਮ ਗਤੁਰ ਰਾਖੇ ਹਤਰ ਤਲਵ ਲਾਇ ॥੫॥ 
ਅਹਿੰਮੇਵ ਤਸਉ ਮਸਲਤਤ ਛੋਡੀ ॥ 
ਗੁਤਰ ਕਤਹਆ ਇਹੁ ਮੂਰਖੁ ਹੋਡੀ ॥ 
ਇਹੁ ਨੀਘਰ ੁਘਰ ੁਕਹੀ ਨ ਪਾਏ ॥ 
ਹਮ ਗਤੁਰ ਰਾਤਖ ਲੀਏ ਤਲਵ ਲਾਏ ॥੬॥ 
ਇਨ ਲੋਗਨ ਤਸਉ ਹਮ ਿਏ ਿਰੈਾਈ ॥ 
ਏਕ ਤਗਰਹ ਮਤਹ ਦਇੁ ਨ ਖਿਾਂਈ ॥ 
ਆਏ ਪਰਿ ਪਤਹ ਅਿੰਚਤਰ ਲਾਤਗ ॥ 
ਕਰਹੁ ਤਪਾਵਸੁ ਪਰਿ ਸਰਿਾਤਗ ॥੭॥ 
ਪਰਿ ਹਤਸ ਿੋਲੇ ਕੀਏ ਤਨਆਂਏੋਂ ॥ 
ਸਗਲ ਦੂਤ ਮੇਰੀ ਸੇਵਾ ਲਾਏ ॥ 
ਤੂਿੰ ਿਾਕਰੁੁ ਇਹੁ ਤਗਰਹੁ ਸਿੁ ਤੇਰਾ ॥ 
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਗੁਤਰ ਕੀਆ ਤਨਿੇਰਾ ॥੮॥੧॥ 

 
  



 2113 

ਮਾਤਾ ਿੂਿੀ ਤਪਤਾ ਿੀ ਿੂਿਾ ਿੂਿੇ ਹੀ ਫਲ ਲਾਗ ੇ॥ 
 

ਿਸਿੰਤੁ ਤਹਿੰਡੋਲੁ ਘਰੁ ੨  (1195-5) 

ਮਾਤਾ ਿੂਿੀ ਤਪਤਾ ਿੀ ਿੂਿਾ ਿਿੂੇ ਹੀ ਫਲ ਲਾਗੇ ॥ 

ਆਵਤਹ ਿੂਿ ੇਿਾਤਹ ਿੀ ਿੂਿ ੇਿਿੂੇ ਮਰਤਹ ਅਿਾਗੇ ॥੧॥ 

ਕਹੁ ਪਿੰਤਡਤ ਸੂਚਾ ਕਵਨੁ ਿਾਉ ॥ 

ਿਹਾਂ ਿੈਤਸ ਹਉ ਿੋਿਨੁ ਖਾਉ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਤਿਹਿਾ ਿੂਿੀ ਿੋਲਤ ਿੂਿਾ ਕਰਨ ਨੇਤਰ ਸਤਿ ਿੂਿੇ ॥ 

ਇਿੰਦਰੀ ਕੀ ਿੂਤਿ ਉਤਰਤਸ ਨਾਹੀ ਿਰਹਮ ਅਗਤਨ ਕ ੇਲੂਿੇ ॥੨॥ 

ਅਗਤਨ ਿੀ ਿੂਿੀ ਪਾਨੀ ਿੂਿਾ ਿੂਿੀ ਿੈਤਸ ਪਕਾਇਆ ॥ 

ਿੂਿੀ ਕਰਛੀ ਪਰੋਸਨ ਲਾਗਾ ਿੂਿੇ ਹੀ ਿੈਤਿ ਖਾਇਆ ॥੩॥ 

ਗੋਿਰੁ ਿੂਿਾ ਚਉਕਾ ਿੂਿਾ ਿੂਿੀ ਦੀਨੀ ਕਾਰਾ ॥ 

ਕਤਹ ਕਿੀਰ ਤੇਈ ਨਰ ਸੂਚ ੇਸਾਚੀ ਪਰੀ ਤਿਚਾਰਾ ॥੪॥੧॥੭॥ 
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ਮਾਤਾ ਪਰੀਤਤ ਕਰੇ ਪੁਤੁ ਖਾਇ ॥ 
 

ਗਉਿੀ ਗੁਆਰਰੇੀ ਮਹਲਾ ੪ ॥   (164-9) 

ਮਾਤਾ ਪਰੀਤਤ ਕਰੇ ਪੁਤੁ ਖਾਇ ॥ 

ਮੀਨ ੇਪਰੀਤਤ ਿਈ ਿਤਲ ਨਾਇ ॥ 

ਸਤਤਗੁਰ ਪਰੀਤਤ ਗੁਰਤਸਖ ਮੁਤਖ ਪਾਇ ॥੧॥ 

ਤੇ ਹਤਰ ਿਨ ਹਤਰ ਮੇਲਹੁ ਹਮ ਤਪਆਰੇ ॥ 

ਤਿਨ ਤਮਤਲਆ ਦੁਖ ਿਾਤਹ ਹਮਾਰੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਤਿਉ ਤਮਤਲ ਿਛਰੇ ਗਊ ਪਰੀਤਤ ਲਗਾਵ ੈ॥ 

ਕਾਮਤਨ ਪਰੀਤਤ ਿਾ ਤਪਰ ੁਘਤਰ ਆਵੈ ॥ 

ਹਤਰ ਿਨ ਪਰੀਤਤ ਿਾ ਹਤਰ ਿਸ ੁਗਾਵੈ ॥੨॥ 

ਸਾਤਰਿੰਗ ਪਰੀਤਤ ਿਸੈ ਿਲ ਧਾਰਾ ॥ 

ਨਰਪਤਤ ਪਰੀਤਤ ਮਾਇਆ ਦੇਤਖ ਪਸਾਰਾ ॥ 

ਹਤਰ ਿਨ ਪਰੀਤਤ ਿਪੈ ਤਨਰਿੰਕਾਰਾ ॥੩॥ 

ਨਰ ਪਰਾਣੀ ਪਰੀਤਤ ਮਾਇਆ ਧਨੁ ਖਾਿ ੇ॥ 

ਗੁਰਤਸਖ ਪਰੀਤਤ ਗੁਰ ੁਤਮਲੈ ਗਲਾਿੇ ॥ 

ਿਨ ਨਾਨਕ ਪਰੀਤਤ ਸਾਧ ਪਗ ਚਾਿੇ ॥੪॥੩॥੪੧॥ 
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ਮਾਤੋ ਹਤਰ ਰਿੰਤਗ ਮਾਤ ੋ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
 

ਗਉਿੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (214-1) 

ਮਾਤੋ ਹਤਰ ਰਿੰਤਗ ਮਾਤੋ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਹੀ ਪੀਓ ਹੀ ਖੀਓ ਗੁਰਤਹ ਦੀਓ ਦਾਨ ੁਕੀਓ ॥ 

ਉਆਹੂ ਤਸਉ ਮਨੁ ਰਾਤੋ ॥੧॥ 

ਹੀ ਿਾਿੀ ਹੀ ਪੋਚਾ ਉਹੀ ਤਪਆਰੋ ਉਹੀ ਰੂਚਾ ॥ 

ਮਤਨ ਓਹੋ ਸੁਖੁ ਿਾਤ ੋ॥੨॥ 

ਸਹਿ ਕੇਲ ਅਨਦ ਖੇਲ ਰਹ ੇਫਰੇ ਿਏ ਮੇਲ ॥ 

ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਸਿਤਦ ਪਰਾਤੋ ॥੩॥੪॥੧੫੭॥ 
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ਮਾਥੈ ਤਤਰਕੁਿੀ ਤਦਰਸਤਿ ਕਰੂਤਰ ॥ 
 

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (394-13) 

ਮਾਥੈ ਤਤਰਕੁਿੀ ਤਦਰਸਤਿ ਕਰੂਤਰ ॥ 

ਿੋਲੈ ਕਉਿਾ ਤਿਹਿਾ ਕੀ ਫੂਤਿ ॥ 

ਸਦਾ ਿੂਖੀ ਤਪਰ ੁਿਾਨ ੈਦੂਤਰ ॥੧॥ 

ਐਸੀ ਇਸਤਰੀ ਇਕ ਰਾਤਮ ਉਪਾਈ ॥ 

ਉਤਨ ਸਿੁ ਿਗ ੁਖਾਇਆ ਹਮ ਗੁਤਰ ਰਾਖ ੇਮੇਰੇ ਿਾਈ ॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਪਾਇ ਿਗਉਲੀ ਸਿੁ ਿਗੁ ਿੋਤਹਆ ॥ 

ਿਰਹਮਾ ਤਿਸਨ ੁਮਹਾਦਉੇ ਮੋਤਹਆ ॥ 

ਗੁਰਮੁਤਖ ਨਾਤਮ ਲਗੇ ਸ ੇਸਤੋਹਆ ॥੨॥ 

ਵਰਤ ਨੇਮ ਕਤਰ ਥਾਕੇ ਪੁਨਹਚਰਨਾ ॥ 

ਤਿ ਤੀਰਥ ਿਵੇ ਸਿ ਧਰਨਾ ॥ 

ਸੇ ਉਿਰੇ ਤਿ ਸਤਤਗੁਰ ਕੀ ਸਰਨਾ ॥੩॥ 

ਮਾਇਆ ਮੋਤਹ ਸਿ ੋਿਗੁ ਿਾਧਾ ॥ 

ਹਉਮੈ ਪਚੈ ਮਨਮੁਖ ਮੂਰਾਖਾ ॥ 

ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਿਾਹ ਪਕਤਰ ਹਮ ਰਾਖਾ ॥੪॥੨॥੯੬॥ 
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ਮਾਧਉ ਸਤਸਿੰਗਤਤ ਸਰਤਨ ਤੁਮਹਾਰੀ ॥ 
 

ਆਸਾ ਰਤਵਦਾਸ ਿੀਉ ॥ (486-14) 

ਤੁਮ ਚਿੰਦਨ ਹਮ ਇਰਿੰਡ ਿਾਪੁਰੇ ਸਿੰਤਗ ਤਮੁਾਰ ੇਿਾਸਾ ॥ 

ਨੀਚ ਰੂਖ ਤੇ ਊਚ ਿਏ ਹੈ ਗਿੰਧ ਸੁਗਿੰਧ ਤਨਵਾਸਾ ॥੧॥ 

ਮਾਧਉ ਸਤਸਿੰਗਤਤ ਸਰਤਨ ਤੁਮਹਾਰੀ ॥ 

ਹਮ ਅਉਗਨ ਤੁਮਹ ਉਪਕਾਰੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਤੁਮ ਮਖਤੂਲ ਸੁਪੇਦ ਸਪੀਅਲ ਹਮ ਿਪੁਰੇ ਿਸ ਕੀਰਾ ॥ 

ਸਤਸਿੰਗਤਤ ਤਮਤਲ ਰਹੀਐ ਮਾਧਉ ਿਸੈ ੇਮਧੁਪ ਮਖੀਰਾ ॥੨॥ 

ਿਾਤੀ ਓਛਾ ਪਾਤੀ ਓਛਾ ਓਛਾ ਿਨਮੁ ਹਮਾਰਾ ॥ 

ਰਾਿਾ ਰਾਮ ਕੀ ਸਵੇ ਨ ਕੀਨੀ ਕਤਹ ਰਤਵਦਾਸ ਚਮਾਰਾ ॥੩॥੩॥ 
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ਮਾਧਉ ਹਤਰ ਹਤਰ ਹਤਰ ਮਤੁਖ ਕਹੀਐ ॥ 
 

ਗਉਿੀ ਮਾਲਾ ੫ ॥ (216-10) 

ਮਾਧਉ ਹਤਰ ਹਤਰ ਹਤਰ ਮੁਤਖ ਕਹੀਐ ॥ 

ਹਮ ਤੇ ਕਛ ੂਨ ਹੋਵੈ ਸੁਆਮੀ ਤਿਉ ਰਾਖਹੁ ਤਤਉ ਰਹੀਐ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਤਕਆ ਤਕਛ ੁਕਰ ੈਤਕ ਕਰਣੈਹਾਰਾ ਤਕਆ ਇਸੁ ਹਾਤਥ ਤਿਚਾਰੇ ॥ 

ਤਿਤੁ ਤੁਮ ਲਾਵਹ ੁਤਤਤ ਹੀ ਲਾਗਾ ਪੂਰਨ ਖਸਮ ਹਮਾਰ ੇ॥੧॥ 

ਕਰਹੁ ਤਿਪਾ ਸਰਿ ਕੇ ਦਾਤੇ ਏਕ ਰੂਪ ਤਲਵ ਲਾਵਹ ੁ॥ 

ਨਾਨਕ ਕੀ ਿੇਨਿੰਤੀ ਹਤਰ ਪਤਹ ਅਪੁਨਾ ਨਾਮੁ ਿਪਾਵਹੁ ॥੨॥੭॥੧੬੫॥ 
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ਮਾਧਉ ਿਲ ਕੀ ਤਪਆਸ ਨ ਿਾਇ ॥ 
 

ਗਉਿੀ ਕਿੀਰ ਿੀ ॥ (323-17) 

ਮਾਧਉ ਿਲ ਕੀ ਤਪਆਸ ਨ ਿਾਇ ॥ 

ਿਲ ਮਤਹ ਅਗਤਨ ਉਿੀ ਅਤਧਕਾਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਤੂਿੰ ਿਲਤਨਤਧ ਹਉ ਿਲ ਕਾ ਮੀਨੁ ॥ 

ਿਲ ਮਤਹ ਰਹਉ ਿਲਤਹ ਤਿਨ ੁਖੀਨੁ ॥੧॥ 

ਤੂਿੰ ਤਪਿੰਿਰੁ ਹਉ ਸੂਅਿਾ ਤੋਰ ॥ 

ਿਮੁ ਮਿੰਿਾਰ ੁਕਹਾ ਕਰ ੈਮੋਰ ॥੨॥ 

ਤੂਿੰ ਤਰਵਰ ੁਹਉ ਪਿੰਖੀ ਆਤਹ ॥ 

ਮਿੰਦਿਾਗੀ ਤੇਰੋ ਦਰਸਨ ੁਨਾਤਹ ॥੩॥ 

ਤੂਿੰ ਸਤਤਗੁਰੁ ਹਉ ਨਉਤਨੁ ਚੇਲਾ ॥ 

ਕਤਹ ਕਿੀਰ ਤਮਲੁ ਅਿੰਤ ਕੀ ਿਲੇਾ ॥੪॥੨॥ 
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ਮਾਧਵੇ ਿਾਨਤ ਹਹੁ ਿੈਸੀ ਤੈਸੀ ॥ 
 

ਸਰੋਤਿ ਰਤਵਦਾਸ ਿੀਉ ॥ (658-3) 

ਿਉ ਹਮ ਿਾਂਧੇ ਮੋਹ ਫਾਸ ਹਮ ਪਰੇਮ ਿਧਤਨ ਤੁਮ ਿਾਧੇ ॥ 

ਅਪਨ ੇਛੂਿਨ ਕ ੋਿਤਨੁ ਕਰਹੁ ਹਮ ਛੂਿੇ ਤਮੁ ਆਰਾਧੇ ॥੧॥ 

ਮਾਧਵ ੇਿਾਨਤ ਹਹੁ ਿਸੈੀ ਤੈਸੀ ॥ 

ਅਿ ਕਹਾ ਕਰਹੁਗੇ ਐਸੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਮੀਨੁ ਪਕਤਰ ਫਾਂਤਕਓ ਅਰ ੁਕਾਤਿਓ ਰਾਂਤਧ ਕੀਓ ਿਹੁ ਿਾਨੀ ॥ 

ਖਿੰਡ ਖਿੰਡ ਕਤਰ ਿੋਿਨੁ ਕੀਨੋ ਤਊ ਨ ਤਿਸਤਰਓ ਪਾਨੀ ॥੨॥ 

ਆਪਨ ਿਾਪੈ ਨਾਹੀ ਤਕਸੀ ਕ ੋਿਾਵਨ ਕ ੋਹਤਰ ਰਾਿਾ ॥ 

ਮੋਹ ਪਿਲ ਸਿੁ ਿਗਤ ੁਤਿਆਤਪਓ ਿਗਤ ਨਹੀ ਸਿੰਤਾਪਾ ॥੩॥ 

ਕਤਹ ਰਤਵਦਾਸ ਿਗਤਤ ਇਕ ਿਾਢੀ ਅਿ ਇਹ ਕਾ ਤਸਉ ਕਹੀਐ ॥ 

ਿਾ ਕਾਰਤਨ ਹਮ ਤੁਮ ਆਰਾਧੇ ਸੋ ਦੁਖੁ ਅਿਹੂ ਸਹੀਐ ॥੪॥੨॥ 
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ਮਾਧੋ ਸਾਧੂ ਿਨ ਦੇਹੁ ਤਮਲਾਇ ॥ 
 

ਿਸਿੰਤੁ ਤਹਿੰਡੋਲ ਮਹਲਾ ੪ ਘਰੁ ੨ (1178-4) 

ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਰਤਨ ਕਿੋਿੀ ਗਿ ਮਿੰਦਤਰ ਏਕ ਲੁਕਾਨੀ ॥ 

ਸਤਤਗੁਰੁ ਤਮਲ ੈਤ ਖੋਿੀਐ ਤਮਤਲ ਿੋਤੀ ਿਤੋਤ ਸਮਾਨੀ ॥੧॥ 

ਮਾਧੋ ਸਾਧੂ ਿਨ ਦੇਹੁ ਤਮਲਾਇ ॥ 

ਦੇਖਤ ਦਰਸੁ ਪਾਪ ਸਤਿ ਨਾਸਤਹ ਪਤਵਤਰ ਪਰਮ ਪਦ ੁਪਾਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਪਿੰਚ ਚੋਰ ਤਮਤਲ ਲਾਗੇ ਨਗਰੀਆ ਰਾਮ ਨਾਮ ਧਨ ੁਤਹਤਰਆ ॥ 

ਗੁਰਮਤਤ ਖੋਿ ਪਰ ੇਤਿ ਪਕਰ ੇਧਨੁ ਸਾਿਤੁ ਰਾਤਸ ਉਿਤਰਆ ॥੨॥ 

ਪਾਖਿੰਡ ਿਰਮ ਉਪਾਵ ਕਤਰ ਥਾਕੇ ਤਰਦ ਅਿੰਤਤਰ ਮਾਇਆ ਮਾਇਆ ॥ 

ਸਾਧੂ ਪੁਰਖੁ ਪੁਰਖਪਤਤ ਪਾਇਆ ਅਤਗਆਨ ਅਿੰਧੇਰੁ ਗਵਾਇਆ ॥੩॥ 

ਿਗਿੰਨਾਥ ਿਗਦੀਸ ਗੁਸਾਈ ਕਤਰ ਤਕਰਪਾ ਸਾਧ ੁਤਮਲਾਵ ੈ॥ 

ਨਾਨਕ ਸਾਂਤਤ ਹੋਵ ੈਮਨ ਅਿੰਤਤਰ ਤਨਤ ਤਹਰਦੈ ਹਤਰ ਗੁਣ ਗਾਵੈ ॥੪॥੧॥੩॥ 
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ਮਾਧੋ ਹਮ ਐਸੇ ਤੂ ਐਸਾ ॥ 
 

ਸਰੋਤਿ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (613-10) 

ਹਮ ਮੈਲੇ ਤੁਮ ਊਿਲ ਕਰਤੇ ਹਮ ਤਨਰਗੁਨ ਤੂ ਦਾਤਾ ॥ 

ਹਮ ਮੂਰਖ ਤੁਮ ਚਤੁਰ ਤਸਆਣੇ ਤੂ ਸਰਿ ਕਲਾ ਕਾ ਤਗਆਤਾ ॥੧॥ 

ਮਾਧੋ ਹਮ ਐਸ ੇਤੂ ਐਸਾ ॥ 

ਹਮ ਪਾਪੀ ਤੁਮ ਪਾਪ ਖਿੰਡਨ ਨੀਕੋ ਿਾਕੁਰ ਦੇਸਾ ॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਤੁਮ ਸਿ ਸਾਿੇ ਸਾਤਿ ਤਨਵਾਿੇ ਿੀਉ ਤਪਿੰਡੁ ਦੇ ਪਰਾਨਾ ॥ 

ਤਨਰਗੁਨੀਆਰ ੇਗੁਨੁ ਨਹੀ ਕੋਈ ਤੁਮ ਦਾਨੁ ਦੇਹੁ ਤਮਹਰਵਾਨਾ ॥੨॥ 

ਤੁਮ ਕਰਹੁ ਿਲਾ ਹਮ ਿਲੋ ਨ ਿਾਨਹ ਤੁਮ ਸਦਾ ਸਦਾ ਦਇਆਲਾ ॥ 

ਤੁਮ ਸੁਖਦਾਈ ਪੁਰਖ ਤਿਧਾਤੇ ਤੁਮ ਰਾਖਹੁ ਅਪਨੁ ੇਿਾਲਾ ॥੩॥ 

ਤੁਮ ਤਨਧਾਨ ਅਿਲ ਸੁਤਲਤਾਨ ਿੀਅ ਿਿੰਤ ਸਤਿ ਿਾਚੈ ॥ 

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਹਮ ਇਹ ੈਹਵਾਲਾ ਰਾਖੁ ਸਿੰਤਨ ਕੈ ਪਾਛ ੈ॥੪॥੬॥੧੭॥ 
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ਮਾਧੋ ਕਸੈੀ ਿਨ ੈਤੁਮ ਸਿੰਗੇ ॥ 
 

ਰਾਗੁ ਸਰੋਤਿ ॥ (656-13) 

ਿੂਖੇ ਿਗਤਤ ਨ ਕੀਿ ੈ॥ 

ਯਹ ਮਾਲਾ ਅਪਨੀ ਲੀਿ ੈ॥ 

ਹਉ ਮਾਂਗਉ ਸਿੰਤਨ ਰੇਨਾ ॥ 

ਮੈ ਨਾਹੀ ਤਕਸੀ ਕਾ ਦਨੇਾ ॥੧॥ 

ਮਾਧੋ ਕੈਸੀ ਿਨੈ ਤੁਮ ਸਿੰਗੇ ॥ 

ਆਤਪ ਨ ਦੇਹ ੁਤ ਲੇਵਉ ਮਿੰਗੇ ॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਦੁਇ ਸੇਰ ਮਾਂਗਉ ਚੂਨਾ ॥ 

ਪਾਉ ਘੀਉ ਸਿੰਤਗ ਲਨੂਾ ॥ 

ਅਧ ਸੇਰ ੁਮਾਂਗਉ ਦਾਲ ੇ॥ 

ਮੋ ਕਉ ਦੋਨਉ ਵਖਤ ਤਿਵਾਲ ੇ॥੨॥ 

ਖਾਿ ਮਾਂਗਉ ਚਉਪਾਈ ॥ 

ਤਸਰਹਾਨਾ ਅਵਰ ਤੁਲਾਈ ॥ 

ਊਪਰ ਕਉ ਮਾਂਗਉ ਖੀੋਂਧਾ ॥ 

ਤੇਰੀ ਿਗਤਤ ਕਰ ੈਿਨੁ ਥੀਧਾ ॥੩॥ 

ਮੈ ਨਾਹੀ ਕੀਤਾ ਲਿ ੋ॥ 

ਇਕੁ ਨਾਉ ਤੇਰਾ ਮੈ ਫਿੋ ॥ 

ਕਤਹ ਕਿੀਰ ਮਨੁ ਮਾਤਨਆ ॥ 

ਮਨੁ ਮਾਤਨਆ ਤਉ ਹਤਰ ਿਾਤਨਆ ॥੪॥੧੧॥ 
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ਮਾਧੌ ਤੂ ਿਾਕੁਰ ੁਤਸਤਰ ਮਰੋਾ ॥ 
 

ਸਰੋਤਿ ਮਹਲਾ ੫ ਘਰੁ ੨ ॥ (613-16) 

ਮਾਤ ਗਰਿ ਮਤਹ ਆਪਨ ਤਸਮਰਨੁ ਦ ੇਤਹ ਤੁਮ ਰਾਖਨਹਾਰੇ ॥ 

ਪਾਵਕ ਸਾਗਰ ਅਥਾਹ ਲਹਤਰ ਮਤਹ ਤਾਰਹੁ ਤਾਰਨਹਾਰੇ ॥੧॥ 

ਮਾਧੌ ਤ ੂਿਾਕੁਰੁ ਤਸਤਰ ਮੋਰਾ ॥ 

ਈਹਾ ਊਹਾ ਤੁਹਾਰ ੋਧੋਰਾ ॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਕੀਤੇ ਕਉ ਮੇਰ ੈਸਿੰਮਾਨ ੈਕਰਣਹਾਰੁ ਤਤਰਣ ੁਿਾਨੈ ॥ 

ਤੂ ਦਾਤਾ ਮਾਗਨ ਕਉ ਸਗਲੀ ਦਾਨੁ ਦਤੇਹ ਪਰਿ ਿਾਨੈ ॥੨॥ 

ਤਖਨ ਮਤਹ ਅਵਰੁ ਤਖਨੈ ਮਤਹ ਅਵਰਾ ਅਚਰਿ ਚਲਤ ਤੁਮਾਰੇ ॥ 

ਰੂਿੋ ਗੂਿੋ ਗਤਹਰ ਗਿੰਿੀਰੋ ਊਚ ੌਅਗਮ ਅਪਾਰੇ ॥੩॥ 

ਸਾਧਸਿੰਤਗ ਿਉ ਤੁਮਤਹ ਤਮਲਾਇਓ ਤਉ ਸਨੁੀ ਤੁਮਾਰੀ ਿਾਣੀ ॥ 

ਅਨਦੁ ਿਇਆ ਪੇਖਤ ਹੀ ਨਾਨਕ ਪਰਤਾਪ ਪੁਰਖ ਤਨਰਿਾਣੀ ॥੪॥੭॥੧੮॥ 
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ਮਾਨ ਮੋਹ ਅਰੁ ਲਿੋ ਤਵਕਾਰਾ ਿੀਓ ਚੀਤਤ ਨ ਘਾਤਲਓ ॥ 
 

ਮਾਰੂ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (1000-1) 

ਮਾਨ ਮੋਹ ਅਰ ੁਲੋਿ ਤਵਕਾਰਾ ਿੀਓ ਚੀਤਤ ਨ ਘਾਤਲਓ ॥ 

ਨਾਮ ਰਤਨੁ ਗੁਣਾ ਹਤਰ ਿਣਿੇ ਲਾਤਦ ਵਖਰੁ ਲੈ ਚਾਤਲਓ ॥੧॥ 

ਸੇਵਕ ਕੀ ਓਿਤਕ ਤਨਿਹੀ ਪਰੀਤਤ ॥ 

ਿੀਵਤ ਸਾਤਹਿੁ ਸੇਤਵਓ ਅਪਨਾ ਚਲਤੇ ਰਾਤਖਓ ਚੀਤਤ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਿਸੈੀ ਆਤਗਆ ਕੀਨੀ ਿਾਕੁਤਰ ਤਤਸ ਤੇ ਮੁਖੁ ਨਹੀ ਮੋਤਰਓ ॥ 

ਸਹਿੁ ਅਨਿੰਦੁ ਰਤਖਓ ਤਗਰਹ ਿੀਤਤਰ ਉਤਿ ਉਆਹੂ ਕਉ ਦਉਤਰਓ ॥੨॥ 

ਆਤਗਆ ਮਤਹ ਿੂਖ ਸੋਈ ਕਤਰ ਸੂਖਾ ਸੋਗ ਹਰਖ ਨਹੀ ਿਾਤਨਓ ॥ 

ਿੋ ਿੋ ਹੁਕਮੁ ਿਇਓ ਸਾਤਹਿ ਕਾ ਸ ੋਮਾਥੈ ਲ ੇਮਾਤਨਓ ॥੩॥ 

ਿਇਓ ਤਿਪਾਲ ੁਿਾਕੁਰੁ ਸਵੇਕ ਕਉ ਸਵਰੇ ਹਲਤ ਪਲਾਤਾ ॥ 

ਧਿੰਨੁ ਸਵੇਕੁ ਸਫਲ ੁਓਹੁ ਆਇਆ ਤਿਤਨ ਨਾਨਕ ਖਸਮੁ ਪਛਾਤਾ ॥੪॥੫॥ 
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ਮਾਨੁ ਕਰਉ ਤੁਧ ੁਊਪਰੇ ਮਰੇੇ ਪਰੀਤਮ ਤਪਆਰੇ ॥ 
 

ਤਿਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (809-2) 

ਰਾਖਹੁ ਅਪਨੀ ਸਰਤਣ ਪਰਿ ਮੋਤਹ ਤਕਰਪਾ ਧਾਰੇ ॥ 

ਸੇਵਾ ਕਛੂ ਨ ਿਾਨਊ ਨੀਚੁ ਮੂਰਖਾਰੇ ॥੧॥ 

ਮਾਨ ੁਕਰਉ ਤੁਧੁ ਊਪਰੇ ਮੇਰ ੇਪਰੀਤਮ ਤਪਆਰੇ ॥ 

ਹਮ ਅਪਰਾਧੀ ਸਦ ਿੂਲਤ ੇਤਮੁਹ ਿਖਸਨਹਾਰੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਹਮ ਅਵਗਨ ਕਰਹ ਅਸਿੰਖ ਨੀਤਤ ਤੁਮਹ ਤਨਰਗੁਨ ਦਾਤਾਰ ੇ॥ 

ਦਾਸੀ ਸਿੰਗਤਤ ਪਰਿੂ ਤਤਆਤਗ ਏ ਕਰਮ ਹਮਾਰ ੇ॥੨॥ 

ਤੁਮਹ ਦੇਵਹ ੁਸਿੁ ਤਕਛੁ ਦਇਆ ਧਾਤਰ ਹਮ ਅਤਕਰਤਘਨਾਰ ੇ॥ 

ਲਾਤਗ ਪਰ ੇਤੇਰੇ ਦਾਨ ਤਸਉ ਨਹ ਤਚਤਤ ਖਸਮਾਰ ੇ॥੩॥ 

ਤੁਝ ਤੇ ਿਾਹਤਰ ਤਕਛ ੁਨਹੀ ਿਵ ਕਾਿਨਹਾਰ ੇ॥ 

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਸਰਤਣ ਦਇਆਲ ਗੁਰ ਲੇਹੁ ਮੁਗਧ ਉਧਾਰੇ ॥੪॥੪॥੩੪॥ 
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ਮਾਨਕੁ ਪਾਇਓ ਰੇ ਪਾਇਓ ਹਤਰ ਪਰੂਾ ਪਾਇਆ ਥਾ ॥ 
 

ਮਾਰੂ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (1002-3) 

ਿਾਹਤਰ ਢੂਢਨ ਤੇ ਛੂਤਿ ਪਰ ੇਗੁਤਰ ਘਰ ਹੀ ਮਾਤਹ ਤਦਖਾਇਆ ਥਾ ॥ 

ਅਨਿਉ ਅਚਰਿ ਰੂਪ ੁਪਰਿ ਪਤੇਖਆ ਮੇਰਾ ਮਨ ੁਛੋਤਡ ਨ ਕਤਹੂ ਿਾਇਆ ਥਾ ॥੧॥ 

ਮਾਨਕੁ ਪਾਇਓ ਰ ੇਪਾਇਓ ਹਤਰ ਪੂਰਾ ਪਾਇਆ ਥਾ ॥ 

ਮੋਤਲ ਅਮੋਲੁ ਨ ਪਾਇਆ ਿਾਈ ਕਤਰ ਤਕਰਪਾ ਗੁਰੂ ਤਦਵਾਇਆ ਥਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਅਤਦਸਿੁ ਅਗੋਚਰੁ ਪਾਰਿਰਹਮੁ ਤਮਤਲ ਸਾਧੂ ਅਕਥੁ ਕਥਾਇਆ ਥਾ ॥ 

ਅਨਹਦ ਸਿਦੁ ਦਸਮ ਦੁਆਤਰ ਵਤਿਓ ਤਹ ਅਿੰਤਮਰਤ ਨਾਮੁ ਚੁਆਇਆ ਥਾ ॥੨॥ 

ਤੋਤਿ ਨਾਹੀ ਮਤਨ ਤਤਰਸਨਾ ਿੂਝੀ ਅਖੁਿ ਿਿੰਡਾਰ ਸਮਾਇਆ ਥਾ ॥ 

ਚਰਣ ਚਰਣ ਚਰਣ ਗੁਰ ਸੇਵ ੇਅਘਿੁ ਘਤਿਓ ਰਸੁ ਪਾਇਆ ਥਾ ॥੩॥ 

ਸਹਿੇ ਆਵਾ ਸਹਿੇ ਿਾਵਾ ਸਹਿੇ ਮਨ ੁਖੇਲਾਇਆ ਥਾ ॥ 

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਿਰਮੁ ਗੁਤਰ ਖੋਇਆ ਤਾ ਹਤਰ ਮਹਲੀ ਮਹਲੁ ਪਾਇਆ ਥਾ ॥੪॥੩॥੧੨॥ 
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ਮਾਨੁਖੁ ਤਿਨ ੁਿੂਝੇ ਤਿਰਥਾ ਆਇਆ ॥ 
 

ਿਡੋੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (712-12) 

ਮਾਨੁਖੁ ਤਿਨੁ ਿੂਝ ੇਤਿਰਥਾ ਆਇਆ ॥ 

ਅਤਨਕ ਸਾਿ ਸੀਗਾਰ ਿਹੁ ਕਰਤਾ ਤਿਉ ਤਮਰਤਕੁ ਓਢਾਇਆ ॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਧਾਇ ਧਾਇ ਤਿਪਨ ਸਰਮੁ ਕੀਨੋ ਇਕਤਰ ਕਰੀ ਹੈ ਮਾਇਆ ॥ 

ਦਾਨੁ ਪੁਿੰਨੁ ਨਹੀ ਸਿੰਤਨ ਸਵੇਾ ਤਕਤ ਹੀ ਕਾਤਿ ਨ ਆਇਆ ॥੧॥ 

ਕਤਰ ਆਿਰਣ ਸਵਾਰੀ ਸੇਿਾ ਕਾਮਤਨ ਥਾਿ ੁਿਨਾਇਆ ॥ 

ਸਿੰਗੁ ਨ ਪਾਇਓ ਅਪੁਨੇ ਿਰਤ ੇਪੇਤਖ ਪੇਤਖ ਦੁਖੁ ਪਾਇਆ ॥੨॥ 

ਸਾਰੋ ਤਦਨਸ ੁਮਿੂਰੀ ਕਰਤਾ ਤਹੁੁ ਮੂਸਲਤਹ ਛਰਾਇਆ ॥ 

ਖੇਦੁ ਿਇਓ ਿੇਗਾਰੀ ਤਨਆਈ ਘਰ ਕੈ ਕਾਤਮ ਨ ਆਇਆ ॥੩॥ 

ਿਇਓ ਅਨਗੁਰਹੁ ਿਾ ਕਉ ਪਰਿ ਕੋ ਤਤਸ ੁਤਹਰਦੈ ਨਾਮੁ ਵਸਾਇਆ ॥ 

ਸਾਧਸਿੰਗਤਤ ਕੈ ਪਾਛੈ ਪਤਰਅਉ ਿਨ ਨਾਨਕ ਹਤਰ ਰਸੁ ਪਾਇਆ ॥੪॥੨॥੪॥ 
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ਮਾਰਵਾਤਿ ਿੈਸ ੇਨੀਰੁ ਿਾਲਹਾ ਿੇਤਲ ਿਾਲਹਾ ਕਰਹਲਾ ॥ 
 

ਧਨਾਸਰੀ ਨਾਮਦੇਵ ਿੀਉ ॥ (693-9) 

ਮਾਰਵਾਤਿ ਿਸੇੈ ਨੀਰੁ ਿਾਲਹਾ ਿੇਤਲ ਿਾਲਹਾ ਕਰਹਲਾ ॥ 

ਤਿਉ ਕੁਰਿੰਕ ਤਨਤਸ ਨਾਦ ੁਿਾਲਹਾ ਤਤਉ ਮੇਰ ੈਮਤਨ ਰਾਮਈਆ ॥੧॥ 

ਤੇਰਾ ਨਾਮੁ ਰੂਿੋ ਰੂਪੁ ਰੂਿ ੋਅਤਤ ਰਿੰਗ ਰੂਿੋ ਮੇਰੋ ਰਾਮਈਆ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਤਿਉ ਧਰਣੀ ਕਉ ਇਿੰਦ ੁਿਾਲਹਾ ਕੁਸਮ ਿਾਸੁ ਿਸੇੈ ਿਵਰਲਾ ॥ 

ਤਿਉ ਕੋਤਕਲ ਕਉ ਅਿੰਿੁ ਿਾਲਹਾ ਤਤਉ ਮੇਰ ੈਮਤਨ ਰਾਮਈਆ ॥੨॥ 

ਚਕਵੀ ਕਉ ਿਸੈ ੇਸੂਰ ੁਿਾਲਹਾ ਮਾਨ ਸਰੋਵਰ ਹਿੰਸਲੁਾ ॥ 

ਤਿਉ ਤਰੁਣੀ ਕਉ ਕਿੰਤ ੁਿਾਲਹਾ ਤਤਉ ਮੇਰ ੈਮਤਨ ਰਾਮਈਆ ॥੩॥ 

ਿਾਤਰਕ ਕਉ ਿਸੈ ੇਖੀਰੁ ਿਾਲਹਾ ਚਾਤਤਰਕ ਮੁਖ ਿਸੈ ੇਿਲਧਰਾ ॥ 

ਮਛੁਲੀ ਕਉ ਿਸੇੈ ਨੀਰੁ ਿਾਲਹਾ ਤਤਉ ਮੇਰ ੈਮਤਨ ਰਾਮਈਆ ॥੪॥ 

ਸਾਤਧਕ ਤਸਧ ਸਗਲ ਮੁਤਨ ਚਾਹਤਹ ਤਿਰਲੇ ਕਾਹੂ ਡੀਿੁਲਾ ॥ 

ਸਗਲ ਿਵਣ ਤੇਰ ੋਨਾਮੁ ਿਾਲਹਾ ਤਤਉ ਨਾਮੇ ਮਤਨ ਿੀਿਲੁਾ ॥੫॥੩॥ 
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ਮਾਂਗਉ ਰਾਮ ਤੇ ਇਕੁ ਦਾਨੁ ॥ 
 

ਧਨਾਸਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (682-12) 

ਮਾਂਗਉ ਰਾਮ ਤ ੇਇਕੁ ਦਾਨੁ ॥ 

ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰਨ ਹੋਵਤਹ ਤਸਮਰਉ ਤਮੁਰਾ ਨਾਮੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਚਰਨ ਤੁਮਹਾਰ ੇਤਹਰਦੈ ਵਾਸਤਹ ਸਿੰਤਨ ਕਾ ਸਿੰਗੁ ਪਾਵਉ ॥ 

ਸੋਗ ਅਗਤਨ ਮਤਹ ਮਨ ੁਨ ਤਵਆਪੈ ਆਿ ਪਹਰ ਗੁਣ ਗਾਵਉ ॥੧॥ 

ਸਵਸਤਤ ਤਿਵਸਥਾ ਹਤਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਮਧਯਿੰਤ ਪਰਿ ਿਾਪਣ ॥ 

ਨਾਨਕ ਰਿੰਗੁ ਲਗਾ ਪਰਮੇਸਰ ਿਾਹੁਤਿ ਿਨਮ ਨ ਛਾਪਣ ॥੨॥੧੮॥੪੯॥ 
 
  



 2131 

ਤਮਹਰਵਾਨ ੁਸਾਤਹਿੁ ਤਮਹਰਵਾਨੁ ॥ 
 

ਤਤਲਿੰਗ ਮਹਲਾ ੫ ਘਰੁ ੩ ॥ (724-4) 

ਤਮਹਰਵਾਨ ੁਸਾਤਹਿੁ ਤਮਹਰਵਾਨੁ ॥ 

ਸਾਤਹਿੁ ਮੇਰਾ ਤਮਹਰਵਾਨ ੁ॥ 

ਿੀਅ ਸਗਲ ਕਉ ਦਇੇ ਦਾਨੁ ॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਤੂ ਕਾਹੇ ਡਲੋਤਹ ਪਰਾਣੀਆ ਤੁਧੁ ਰਾਖੈਗਾ ਤਸਰਿਣਹਾਰੁ ॥ 

ਤਿਤਨ ਪੈਦਾਇਤਸ ਤ ੂਕੀਆ ਸੋਈ ਦੇਇ ਆਧਾਰੁ ॥੧॥ 

ਤਿਤਨ ਉਪਾਈ ਮੇਦਨੀ ਸੋਈ ਕਰਦਾ ਸਾਰ ॥ 

ਘਤਿ ਘਤਿ ਮਾਲਕ ੁਤਦਲਾ ਕਾ ਸਚਾ ਪਰਵਦਗਾਰੁ ॥੨॥ 

ਕੁਦਰਤਤ ਕੀਮ ਨ ਿਾਣੀਐ ਵਡਾ ਵੇਪਰਵਾਹ ੁ॥ 

ਕਤਰ ਿਿੰਦੇ ਤ ੂਿਿੰਦਗੀ ਤਿਚਰੁ ਘਿ ਮਤਹ ਸਾਹ ੁ॥੩॥ 

ਤੂ ਸਮਰਥੁ ਅਕਥੁ ਅਗੋਚਰੁ ਿੀਉ ਤਪਿੰਡ ੁਤੇਰੀ ਰਾਤਸ ॥ 

ਰਹਮ ਤੇਰੀ ਸੁਖ ੁਪਾਇਆ ਸਦਾ ਨਾਨਕ ਕੀ ਅਰਦਾਤਸ ॥੪॥੩॥ 
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ਤਮਤਿਆ ਅਿੰਧੇਰਾ ਚਿੰਦੁ ਚਤਿਆ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
 

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ਦੁਪਦਾ ੧ ॥   (393-17) 

ਸਾਧੂ ਸਿੰਤਗ ਤਸਖਾਇਓ ਨਾਮੁ ॥ 

ਸਰਿ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰਨ ਕਾਮ ॥ 

ਿੁਤਝ ਗਈ ਤਤਰਸਨਾ ਹਤਰ ਿਸਤਹ ਅਘਾਨੇ ॥ 

ਿਤਪ ਿਤਪ ਿੀਵਾ ਸਾਤਰਗਪਾਨ ੇ॥੧॥ 

ਕਰਨ ਕਰਾਵਨ ਸਰਤਨ ਪਤਰਆ ॥ 

ਗੁਰ ਪਰਸਾਤਦ ਸਹਿ ਘਰੁ ਪਾਇਆ ਤਮਤਿਆ ਅਿੰਧੇਰਾ ਚਿੰਦ ੁਚਤਿਆ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਲਾਲ ਿਵੇਹਰ ਿਰੇ ਿਿੰਡਾਰ ॥ 

ਤੋਤਿ ਨ ਆਵ ੈਿਤਪ ਤਨਰਿੰਕਾਰ ॥ 

ਅਿੰਤਮਰਤ ਸਿਦੁ ਪੀਵੈ ਿਨੁ ਕੋਇ ॥ 

ਨਾਨਕ ਤਾ ਕੀ ਪਰਮ ਗਤਤ ਹਇੋ ॥੨॥੪੧॥੯੨॥ 
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ਤਮਿ ਿੋਲਿਾ ਿੀ ਹਤਰ ਸਿਣੁ ਸੁਆਮੀ ਮਰੋਾ ॥ 
 

ਰਾਗੁ ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੫ ਛਿੰਤ  (784-11) 

ਤਮਿ ਿਲੋਿਾ ਿੀ ਹਤਰ ਸਿਣੁ ਸੁਆਮੀ ਮੋਰਾ ॥ 

ਹਉ ਸਿੰਮਤਲ ਥਕੀ ਿੀ ਓਹੁ ਕਦ ੇਨ ਿਲੋੈ ਕਉਰਾ ॥ 

ਕਉਿਾ ਿੋਤਲ ਨ ਿਾਨ ੈਪੂਰਨ ਿਗਵਾਨ ੈਅਉਗਣੁ ਕ ੋਨ ਤਚਤਾਰ ੇ॥ 

ਪਤਤਤ ਪਾਵਨੁ ਹਤਰ ਤਿਰਦੁ ਸਦਾਏ ਇਕੁ ਤਤਲੁ ਨਹੀ ਿਿੰਨ ੈਘਾਲੇ ॥ 

ਘਿ ਘਿ ਵਾਸੀ ਸਰਿ ਤਨਵਾਸੀ ਨੇਰ ੈਹੀ ਤ ੇਨੇਰਾ ॥ 

ਨਾਨਕ ਦਾਸੁ ਸਦਾ ਸਰਣਾਗਤਤ ਹਤਰ ਅਿੰਤਮਰਤ ਸਿਣੁ ਮੇਰਾ ॥੧॥ 

ਹਉ ਤਿਸਮੁ ਿਈ ਿੀ ਹਤਰ ਦਰਸਨੁ ਦੇਤਖ ਅਪਾਰਾ ॥ 

ਮੇਰਾ ਸੁਿੰਦਰ ੁਸੁਆਮੀ ਿੀ ਹਉ ਚਰਨ ਕਮਲ ਪਗ ਛਾਰਾ ॥ 

ਪਰਿ ਪੇਖਤ ਿੀਵਾ ਿਿੰਢੀ ਥੀਵਾ ਤਤਸੁ ਿੇਵਡ ੁਅਵਰ ੁਨ ਕੋਈ ॥ 

ਆਤਦ ਅਿੰਤਤ ਮਤਧ ਪਰਿ ੁਰਤਵਆ ਿਤਲ ਥਤਲ ਮਹੀਅਤਲ ਸਈੋ ॥ 

ਚਰਨ ਕਮਲ ਿਤਪ ਸਾਗਰੁ ਤਤਰਆ ਿਵਿਲ ਉਤਰੇ ਪਾਰਾ ॥ 

ਨਾਨਕ ਸਰਤਣ ਪੂਰਨ ਪਰਮੇਸਰੁ ਤੇਰਾ ਅਿੰਤੁ ਨ ਪਾਰਾਵਾਰਾ ॥੨॥ 

ਹਉ ਤਨਮਖ ਨ ਛੋਡਾ ਿੀ ਹਤਰ ਪਰੀਤਮ ਪਰਾਨ ਅਧਾਰੋ ॥ 

ਗੁਤਰ ਸਤਤਗੁਰ ਕਤਹਆ ਿੀ ਸਾਚਾ ਅਗਮ ਿੀਚਾਰੋ ॥ 

ਤਮਤਲ ਸਾਧ ੂਦੀਨਾ ਤਾ ਨਾਮੁ ਲੀਨਾ ਿਨਮ ਮਰਣ ਦੁਖ ਨਾਿੇ ॥ 

ਸਹਿ ਸੂਖ ਆਨਿੰਦ ਘਨੇਰ ੇਹਉਮੈ ਤਿਨਿੀ ਗਾਿ ੇ॥ 

ਸਿ ਕੈ ਮਤਧ ਸਿ ਹੂ ਤ ੇਿਾਹਤਰ ਰਾਗ ਦੋਖ ਤ ੇਤਨਆਰੋ ॥ 

ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਗੋਤਿਿੰਦ ਸਰਣਾਈ ਹਤਰ ਪਰੀਤਮੁ ਮਨਤਹ ਸਧਾਰੋ ॥੩॥ 

ਮੈ ਖੋਿਤ ਖੋਿਤ ਿੀ ਹਤਰ ਤਨਹਚਲੁ ਸੁ ਘਰੁ ਪਾਇਆ ॥ 

ਸਤਿ ਅਧਵੁ ਤਡਿੇ ਿੀਉ ਤਾ ਚਰਨ ਕਮਲ ਤਚਤੁ ਲਾਇਆ ॥ 

ਪਰਿੁ ਅਤਿਨਾਸੀ ਹਉ ਤਤਸ ਕੀ ਦਾਸੀ ਮਰੈ ਨ ਆਵੈ ਿਾਏ ॥ 

ਧਰਮ ਅਰਥ ਕਾਮ ਸਤਿ ਪੂਰਨ ਮਤਨ ਤਚਿੰਦੀ ਇਛ ਪੁਿਾਏ ॥ 

ਸੁਤਤ ਤਸਤਮਰਤਤ ਗੁਨ ਗਾਵਤਹ ਕਰਤੇ ਤਸਧ ਸਾਤਧਕ ਮੁਤਨ ਿਨ ਤਧਆਇਆ ॥ 

ਨਾਨਕ ਸਰਤਨ ਤਿਪਾ ਤਨਤਧ ਸਆੁਮੀ ਵਡਿਾਗੀ ਹਤਰ ਹਤਰ ਗਾਇਆ ॥੪॥੧॥੧੧॥ 
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ਤਮਤਰ ਘਣਰੇੇ ਕਤਰ ਥਕੀ ਮਰੇਾ ਦੁਖੁ ਕਾਿ ੈਕੋਇ ॥ 
 

ਤਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੩ ॥ (36-19) 

ਗੁਣਵਿੰਤੀ ਸਚੁ ਪਾਇਆ ਤਤਰਸਨਾ ਤਤਿ ਤਵਕਾਰ ॥ 

ਗੁਰ ਸਿਦੀ ਮਨੁ ਰਿੰਤਗਆ ਰਸਨਾ ਪਰਮੇ ਤਪਆਤਰ ॥ 

ਤਿਨੁ ਸਤਤਗੁਰ ਤਕਨ ੈਨ ਪਾਇਓ ਕਤਰ ਵੇਖਹੁ ਮਤਨ ਵੀਚਾਤਰ ॥ 

ਮਨਮੁਖ ਮਲੈੁ ਨ ਉਤਰ ੈਤਿਚਰੁ ਗੁਰ ਸਿਤਦ ਨ ਕਰ ੇਤਪਆਰੁ ॥੧॥ 

ਮਨ ਮੇਰ ੇਸਤਤਗੁਰ ਕੈ ਿਾਣ ੈਚਲੁ ॥ 

ਤਨਿ ਘਤਰ ਵਸਤਹ ਅਿੰਤਮਰਤੁ ਪੀਵਤਹ ਤਾ ਸੁਖ ਲਹਤਹ ਮਹਲੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਅਉਗੁਣਵਿੰਤੀ ਗੁਣੁ ਕ ੋਨਹੀ ਿਹਤਣ ਨ ਤਮਲੈ ਹਦੂਤਰ ॥ 

ਮਨਮੁਤਖ ਸਿਦੁ ਨ ਿਾਣਈ ਅਵਗਤਣ ਸੋ ਪਰਿੁ ਦਤੂਰ ॥ 

ਤਿਨੀ ਸਚੁ ਪਛਾਤਣਆ ਸਤਚ ਰਤੇ ਿਰਪੂਤਰ ॥ 

ਗੁਰ ਸਿਦੀ ਮਨੁ ਿਤੇਧਆ ਪਰਿੁ ਤਮਤਲਆ ਆਤਪ ਹਦੂਤਰ ॥੨॥ 

ਆਪੇ ਰਿੰਗਤਣ ਰਿੰਤਗਓਨੁ ਸਿਦ ੇਲਇਓਨ ੁਤਮਲਾਇ ॥ 

ਸਚਾ ਰਿੰਗੁ ਨ ਉਤਰ ੈਿੋ ਸਤਚ ਰਤੇ ਤਲਵ ਲਾਇ ॥ 

ਚਾਰੇ ਕੁਿੰਡਾ ਿਤਵ ਥਕ ੇਮਨਮੁਖ ਿੂਝ ਨ ਪਾਇ ॥ 

ਤਿਸੁ ਸਤਤਗੁਰੁ ਮੇਲੇ ਸ ੋਤਮਲ ੈਸਚੈ ਸਿਤਦ ਸਮਾਇ ॥੩॥ 

ਤਮਤਰ ਘਣੇਰੇ ਕਤਰ ਥਕੀ ਮੇਰਾ ਦੁਖੁ ਕਾਿ ੈਕੋਇ ॥ 

ਤਮਤਲ ਪਰੀਤਮ ਦੁਖੁ ਕਤਿਆ ਸਿਤਦ ਤਮਲਾਵਾ ਹਇੋ ॥ 

ਸਚੁ ਖਿਣਾ ਸਚੁ ਰਾਤਸ ਹੈ ਸਚੇ ਸਚੀ ਸੋਇ ॥ 

ਸਤਚ ਤਮਲੇ ਸੇ ਨ ਤਵਛੁਿਤਹ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਤਖ ਹੋਇ ॥੪॥੨੬॥੫੯॥ 
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ਤਮਤਥਆ ਸਿੰਤਗ ਸਿੰਤਗ ਲਪਿਾਏ ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਕਤਰ ਿਾਧੇ ॥ 
 

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (402-17) 

ਤਮਤਥਆ ਸਿੰਤਗ ਸਿੰਤਗ ਲਪਿਾਏ ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਕਤਰ ਿਾਧ ੇ॥ 

ਿਹ ਿਾਨੋ ਸੋ ਚੀਤਤ ਨ ਆਵੈ ਅਹਿੰਿੁਤਧ ਿਏ ਆਂਧੇ ॥੧॥ 

ਮਨ ਿੈਰਾਗੀ ਤਕਉ ਨ ਅਰਾਧੇ ॥ 

ਕਾਚ ਕੋਿਰੀ ਮਾਤਹ ਤੂਿੰ ਿਸਤਾ ਸਿੰਤਗ ਸਗਲ ਤਿਖੈ ਕੀ ਤਿਆਧੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਮੇਰੀ ਮੇਰੀ ਕਰਤ ਤਦਨ ੁਰਤੈਨ ਤਿਹਾਵੈ ਪਲ ੁਤਖਨ ੁਛੀਿ ੈਅਰਿਾਧੇ ॥ 

ਿਸੈੇ ਮੀਿ ੈਸਾਤਦ ਲੋਿਾਏ ਝੂਿ ਧਿੰਤਧ ਦੁਰਗਾਧੇ ॥੨॥ 

ਕਾਮ ਿੋਧ ਅਰੁ ਲੋਿ ਮੋਹ ਇਹ ਇਿੰਦਰੀ ਰਤਸ ਲਪਿਾਧੇ ॥ 

ਦੀਈ ਿਵਾਰੀ ਪੁਰਤਖ ਤਿਧਾਤ ੈਿਹੁਤਰ ਿਹੁਤਰ ਿਨਮਾਧ ੇ॥੩॥ 

ਿਉ ਿਇਓ ਤਿਪਾਲੁ ਦੀਨ ਦੁਖ ਿਿੰਿਨੁ ਤਉ ਗੁਰ ਤਮਤਲ ਸਿ ਸਖੁ ਲਾਧੇ ॥ 

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਤਦਨ ੁਰਤੈਨ ਤਧਆਵਉ ਮਾਤਰ ਕਾਢੀ ਸਗਲ ਉਪਾਧੇ ॥੪॥ 

ਇਉ ਿਤਪਓ ਿਾਈ ਪੁਰਖ ੁਤਿਧਾਤੇ ॥ 

ਿਇਓ ਤਿਪਾਲ ੁਦੀਨ ਦੁਖ ਿਿੰਿਨੁ ਿਨਮ ਮਰਣ ਦੁਖ ਲਾਥੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ਦੂਿਾ ॥੪॥੪॥੧੨੬॥ 
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ਤਮਰਤਕ ਕਉ ਪਾਇਓ ਤਤਨ ਸਾਸਾ ਤਿਛੁਰਤ ਆਤਨ ਤਮਲਾਇਆ ॥ 
 

ਸਰੋਤਿ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (614-13) 

ਤਮਰਤਕ ਕਉ ਪਾਇਓ ਤਤਨ ਸਾਸਾ ਤਿਛੁਰਤ ਆਤਨ ਤਮਲਾਇਆ ॥ 

ਪਸੂ ਪਰੇਤ ਮੁਗਧ ਿਏ ਸਰੋਤੇ ਹਤਰ ਨਾਮਾ ਮੁਤਖ ਗਾਇਆ ॥੧॥ 

ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਕੀ ਦੇਖੁ ਵਡਾਈ ॥ 

ਤਾ ਕੀ ਕੀਮਤਤ ਕਹਣੁ ਨ ਿਾਈ ॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਦੂਖ ਸੋਗ ਕਾ ਢਾਤਹਓ ਡੇਰਾ ਅਨਦ ਮਿੰਗਲ ਤਿਸਰਾਮਾ ॥ 

ਮਨ ਿਾਂਛਤ ਫਲ ਤਮਲੇ ਅਤਚਿੰਤਾ ਪੂਰਨ ਹੋਏ ਕਾਮਾ ॥੨॥ 

ਈਹਾ ਸੁਖੁ ਆਗ ੈਮੁਖ ਊਿਲ ਤਮਤਿ ਗਏ ਆਵਣ ਿਾਣ ੇ॥ 

ਤਨਰਿਉ ਿਏ ਤਹਰਦੈ ਨਾਮੁ ਵਤਸਆ ਅਪਨੁ ੇਸਤਤਗੁਰ ਕੈ ਮਤਨ ਿਾਣੇ ॥੩॥ 

ਊਿਤ ਿੈਿਤ ਹਤਰ ਗੁਣ ਗਾਵ ੈਦੂਖੁ ਦਰਦੁ ਿਰਮੁ ਿਾਗਾ ॥ 

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਤਾ ਕ ੇਪੂਰ ਕਰਿੰਮਾ ਿਾ ਕਾ ਗੁਰ ਚਰਨੀ ਮਨੁ ਲਾਗਾ ॥੪॥੧੦॥੨੧॥ 
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ਤਮਤਲ ਸਤਤਗੁਰ ਸਿੁ ਦੁਖੁ ਗਇਆ ਹਤਰ ਸੁਖੁ ਵਤਸਆ ਮਤਨ ਆਇ ॥ 
 

ਤਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (46-1) 

ਤਮਤਲ ਸਤਤਗੁਰ ਸਿ ੁਦੁਖੁ ਗਇਆ ਹਤਰ ਸੁਖੁ ਵਤਸਆ ਮਤਨ ਆਇ ॥ 

ਅਿੰਤਤਰ ਿਤੋਤ ਪਰਗਾਸੀਆ ਏਕਸੁ ਤਸਉ ਤਲਵ ਲਾਇ ॥ 

ਤਮਤਲ ਸਾਧ ੂਮੁਖੁ ਊਿਲਾ ਪੂਰਤਿ ਤਲਤਖਆ ਪਾਇ ॥ 

ਗੁਣ ਗੋਤਵਿੰਦ ਤਨਤ ਗਾਵਣ ੇਤਨਰਮਲ ਸਾਚੈ ਨਾਇ ॥੧॥ 

ਮੇਰੇ ਮਨ ਗੁਰ ਸਿਦੀ ਸੁਖੁ ਹਇੋ ॥ 

ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਕੀ ਚਾਕਰੀ ਤਿਰਥਾ ਿਾਇ ਨ ਕੋਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਮਨ ਕੀਆ ਇਛਾਂ ਪੂਰੀਆ ਪਾਇਆ ਨਾਮੁ ਤਨਧਾਨੁ ॥ 

ਅਿੰਤਰਿਾਮੀ ਸਦਾ ਸਿੰਤਗ ਕਰਣੈਹਾਰੁ ਪਛਾਨ ੁ॥ 

ਗੁਰ ਪਰਸਾਦੀ ਮੁਖ ੁਊਿਲਾ ਿਤਪ ਨਾਮੁ ਦਾਨ ੁਇਸਨਾਨੁ ॥ 

ਕਾਮੁ ਿੋਧੁ ਲੋਿੁ ਤਿਨਤਸਆ ਤਤਿਆ ਸਿੁ ਅਤਿਮਾਨੁ ॥੨॥ 

ਪਾਇਆ ਲਾਹਾ ਲਾਿੁ ਨਾਮੁ ਪਰੂਨ ਹੋਏ ਕਾਮ ॥ 

ਕਤਰ ਤਕਰਪਾ ਪਰਤਿ ਮੇਤਲਆ ਦੀਆ ਅਪਣਾ ਨਾਮੁ ॥ 

ਆਵਣ ਿਾਣਾ ਰਤਹ ਗਇਆ ਆਤਪ ਹੋਆ ਤਮਹਰਵਾਨੁ ॥ 

ਸਚੁ ਮਹਲੁ ਘਰੁ ਪਾਇਆ ਗੁਰ ਕਾ ਸਿਦੁ ਪਛਾਨੁ ॥੩॥ 

ਿਗਤ ਿਨਾ ਕਉ ਰਾਖਦਾ ਆਪਣੀ ਤਕਰਪਾ ਧਾਤਰ ॥ 

ਹਲਤਤ ਪਲਤਤ ਮੁਖ ਊਿਲ ੇਸਾਚੇ ਕੇ ਗੁਣ ਸਾਤਰ ॥ 

ਆਿ ਪਹਰ ਗੁਣ ਸਾਰਦੇ ਰਤ ੇਰਿੰਤਗ ਅਪਾਰ ॥ 

ਪਾਰਿਰਹਮੁ ਸੁਖ ਸਾਗਰੋ ਨਾਨਕ ਸਦ ਿਤਲਹਾਰ ॥੪॥੧੧॥੮੧॥ 
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ਤਮਤਲ ਹਤਰ ਿਸੁ ਗਾਈਐ ਹਾਂ ॥ 
 

ਆਸਾਵਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (410-7) 

ਤਮਤਲ ਹਤਰ ਿਸ ੁਗਾਈਐ ਹਾਂ ॥ 

ਪਰਮ ਪਦ ੁਪਾਈਐ ਹਾਂ ॥ 

ਉਆ ਰਸ ਿੋ ਤਿਧੇ ਹਾਂ ॥ 

ਤਾ ਕਉ ਸਗਲ ਤਸਧੇ ਹਾਂ ॥ 

ਅਨਤਦਨੁ ਿਾਤਗਆ ਹਾਂ ॥ 

ਨਾਨਕ ਿਡਿਾਤਗਆ ਮੇਰੇ ਮਨਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਸਿੰਤ ਪਗ ਧੋਈਐ ਹਾਂ ॥ 

ਦੁਰਮਤਤ ਖੋਈਐ ਹਾਂ ॥ 

ਦਾਸਹ ਰੇਨ ੁਹੋਇ ਹਾਂ ॥ 

ਤਿਆਪੈ ਦੁਖੁ ਨ ਕੋਇ ਹਾਂ ॥ 

ਿਗਤਾਂ ਸਰਤਨ ਪਰੁ ਹਾਂ ॥ 

ਿਨਤਮ ਨ ਕਦੇ ਮਰੁ ਹਾਂ ॥ 

ਅਸਤਥਰੁ ਸ ੇਿਏ ਹਾਂ ॥ 

ਹਤਰ ਹਤਰ ਤਿਨਹ ਿਤਪ ਲਏ ਮੇਰੇ ਮਨਾ ॥੧॥ 

ਸਾਿਨੁ ਮੀਤੁ ਤਿੰ ਹਾਂ ॥ 

ਨਾਮੁ ਤਦਰਿਾਇ ਮੂਿੰ ਹਾਂ ॥ 

ਤਤਸੁ ਤਿਨੁ ਨਾਤਹ ਕੋਇ ਹਾਂ ॥ 

ਮਨਤਹ ਅਰਾਤਧ ਸੋਇ ਹਾਂ ॥ 

ਤਨਮਖ ਨ ਵੀਸਰ ੈਹਾਂ ॥ 

ਤਤਸੁ ਤਿਨੁ ਤਕਉ ਸਰ ੈਹਾਂ ॥ 

ਗੁਰ ਕਉ ਕੁਰਿਾਨੁ ਿਾਉ ਹਾਂ ॥ 

ਨਾਨਕ ੁਿਪੇ ਨਾਉ ਮੇਰ ੇਮਨਾ ॥੨॥੫॥੧੬੧॥ 
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ਤਮਤਲ ਮਾਤ ਤਪਤਾ ਤਪਿੰਡ ੁਕਮਾਇਆ ॥ 
 

ਮਾਰੂ ਮਹਲਾ ੧ ॥ (989-10) 

ਤਮਤਲ ਮਾਤ ਤਪਤਾ ਤਪਿੰਡ ੁਕਮਾਇਆ ॥ 

ਤਤਤਨ ਕਰਤ ੈਲੇਖ ੁਤਲਖਾਇਆ ॥ 

ਤਲਖੁ ਦਾਤਤ ਿੋਤਤ ਵਤਡਆਈ ॥ 

ਤਮਤਲ ਮਾਇਆ ਸੁਰਤਤ ਗਵਾਈ ॥੧॥ 

ਮੂਰਖ ਮਨ ਕਾਹ ੇਕਰਸਤਹ ਮਾਣਾ ॥ 

ਉਤਿ ਚਲਣਾ ਖਸਮੈ ਿਾਣਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਤਤਿ ਸਾਦ ਸਹਿ ਸੁਖੁ ਹੋਈ ॥ 

ਘਰ ਛਡਣੇ ਰਹੈ ਨ ਕੋਈ ॥ 

ਤਕਛੁ ਖਾਿ ੈਤਕਛੁ ਧਤਰ ਿਾਈਐ ॥ 

ਿੇ ਿਾਹੁਤਿ ਦੁਨੀਆ ਆਈਐ ॥੨॥ 

ਸਿੁ ਕਾਇਆ ਪਿੁ ਹਢਾਏ ॥ 

ਫੁਰਮਾਇਤਸ ਿਹੁਤੁ ਚਲਾਏ ॥ 

ਕਤਰ ਸੇਿ ਸੁਖਾਲੀ ਸਵੋੈ ॥ 

ਹਥੀ ਪਉਦੀ ਕਾਹੇ ਰੋਵੈ ॥੩॥ 

ਘਰ ਘੁਿੰਮਣਵਾਣੀ ਿਾਈ ॥ 

ਪਾਪ ਪਥਰ ਤਰਣੁ ਨ ਿਾਈ ॥ 

ਿਉ ਿੇਿਾ ਿੀਉ ਚਿਾਊ ॥ 

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਦੇਵੈ ਕਾਹੂ ॥੪॥੨॥ 
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ਤਮਤਲ ਰਹੀਐ ਪਰਿ ਸਾਧ ਿਨਾ ਤਮਤਲ ਹਤਰ ਕੀਰਤਨ ੁਸੁਨੀਐ ਰਾਮ ॥ 
 

ਰਾਮਕਲੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (925-14) 

ਰੁਣ ਝੁਣੋ ਸਿਦੁ ਅਨਾਹਦੁ ਤਨਤ ਉਤਿ ਗਾਈਐ ਸਿੰਤਨ ਕੈ ॥ 

ਤਕਲਤਵਖ ਸਤਿ ਦੋਖ ਤਿਨਾਸਨੁ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਿਪੀਐ ਗੁਰ ਮਿੰਤਨ ਕੈ ॥ 

ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਲੀਿ ੈਅਤਮਉ ਪੀਿ ੈਰਤੈਣ ਤਦਨਸੁ ਅਰਾਧੀਐ ॥ 

ਿੋਗ ਦਾਨ ਅਨੇਕ ਤਕਤਰਆ ਲਤਗ ਚਰਣ ਕਮਲਹ ਸਾਧੀਐ ॥ 

ਿਾਉ ਿਗਤਤ ਦਇਆਲ ਮੋਹਨ ਦੂਖ ਸਗਲੇ ਪਰਹਰ ੈ॥ 

ਤਿਨਵਿੰਤਤ ਨਾਨਕ ਤਰ ੈਸਾਗਰੁ ਤਧਆਇ ਸੁਆਮੀ ਨਰਹਰ ੈ॥੧॥ 

ਸੁਖ ਸਾਗਰ ਗੋਤਿਿੰਦ ਤਸਮਰਣੁ ਿਗਤ ਗਾਵਤਹ ਗੁਣ ਤੇਰ ੇਰਾਮ ॥ 

ਅਨਦ ਮਿੰਗਲ ਗੁਰ ਚਰਣੀ ਲਾਗੇ ਪਾਏ ਸੂਖ ਘਨੇਰ ੇਰਾਮ ॥ 

ਸੁਖ ਤਨਧਾਨ ੁਤਮਤਲਆ ਦੂਖ ਹਤਰਆ ਤਿਪਾ ਕਤਰ ਪਰਤਿ ਰਾਤਖਆ ॥ 

ਹਤਰ ਚਰਣ ਲਾਗਾ ਿਰਮੁ ਿਉ ਿਾਗਾ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਰਸਨਾ ਿਾਤਖਆ ॥ 

ਹਤਰ ਏਕੁ ਤਚਤਵੈ ਪਰਿੁ ਏਕੁ ਗਾਵੈ ਹਤਰ ਏਕੁ ਤਦਰਸਿੀ ਆਇਆ ॥ 

ਤਿਨਵਿੰਤਤ ਨਾਨਕ ਪਰਤਿ ਕਰੀ ਤਕਰਪਾ ਪੂਰਾ ਸਤਤਗੁਰੁ ਪਾਇਆ ॥੨॥ 

ਤਮਤਲ ਰਹੀਐ ਪਰਿ ਸਾਧ ਿਨਾ ਤਮਤਲ ਹਤਰ ਕੀਰਤਨ ੁਸਨੁੀਐ ਰਾਮ ॥ 

ਦਇਆਲ ਪਰਿੂ ਦਾਮੋਦਰ ਮਾਧ ੋਅਿੰਤੁ ਨ ਪਾਈਐ ਗੁਨੀਐ ਰਾਮ ॥ 

ਦਇਆਲ ਦੁਖ ਹਰ ਸਰਤਣ ਦਾਤਾ ਸਗਲ ਦੋਖ ਤਨਵਾਰਣੋ ॥ 

ਮੋਹ ਸਗੋ ਤਵਕਾਰ ਤਿਖਿੇ ਿਪਤ ਨਾਮ ਉਧਾਰਣੋ ॥ 

ਸਤਿ ਿੀਅ ਤੇਰੇ ਪਰਿੂ ਮੇਰੇ ਕਤਰ ਤਕਰਪਾ ਸਿ ਰੇਣ ਥੀਵਾ ॥ 

ਤਿਨਵਿੰਤਤ ਨਾਨਕ ਪਰਿ ਮਇਆ ਕੀਿ ੈਨਾਮੁ ਤੇਰਾ ਿਤਪ ਿੀਵਾ ॥੩॥ 

ਰਾਤਖ ਲੀਏ ਪਰਤਿ ਿਗਤ ਿਨਾ ਅਪਣੀ ਚਰਣੀ ਲਾਏ ਰਾਮ ॥ 

ਆਿ ਪਹਰ ਅਪਨਾ ਪਰਿ ੁਤਸਮਰਹ ਏਕੋ ਨਾਮੁ ਤਧਆਏ ਰਾਮ ॥ 

ਤਧਆਇ ਸੋ ਪਰਿੁ ਤਰ ੇਿਵਿਲ ਰਹੇ ਆਵਣ ਿਾਣਾ ॥ 

ਸਦਾ ਸੁਖੁ ਕਤਲਆਣ ਕੀਰਤਨ ੁਪਰਿ ਲਗਾ ਮੀਿਾ ਿਾਣਾ ॥ 

ਸਿ ਇਛ ਪੁਿੰਨੀ ਆਸ ਪੂਰੀ ਤਮਲੇ ਸਤਤਗੁਰ ਪੂਤਰਆ ॥ 

ਤਿਨਵਿੰਤਤ ਨਾਨਕ ਪਰਤਿ ਆਤਪ ਮੇਲ ੇਤਫਤਰ ਨਾਹੀ ਦੂਖ ਤਵਸਤੂਰਆ ॥੪॥੩॥ 
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ਤਮਲੁ ਿਗਦੀਸ ਤਮਲਨ ਕੀ ਿਰੀਆ ॥ 
 

ਗਉਿੀ ਗੁਆਰਰੇੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (176-10) 

ਕਈ ਿਨਮ ਿਏ ਕੀਿ ਪਤਿੰਗਾ ॥ 

ਕਈ ਿਨਮ ਗਿ ਮੀਨ ਕੁਰਿੰਗਾ ॥ 

ਕਈ ਿਨਮ ਪਿੰਖੀ ਸਰਪ ਹੋਇਓ ॥ 

ਕਈ ਿਨਮ ਹੈਵਰ ਤਿਰਖ ਿੋਇਓ ॥੧॥ 

ਤਮਲੁ ਿਗਦੀਸ ਤਮਲਨ ਕੀ ਿਰੀਆ ॥ 

ਤਚਰਿੰਕਾਲ ਇਹ ਦੇਹ ਸਿੰਿਰੀਆ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਕਈ ਿਨਮ ਸਲੈ ਤਗਤਰ ਕਤਰਆ ॥ 

ਕਈ ਿਨਮ ਗਰਿ ਤਹਤਰ ਖਤਰਆ ॥ 

ਕਈ ਿਨਮ ਸਾਖ ਕਤਰ ਉਪਾਇਆ ॥ 

ਲਖ ਚਉਰਾਸੀਹ ਿੋਤਨ ਿਰਮਾਇਆ ॥੨॥ 

ਸਾਧਸਿੰਤਗ ਿਇਓ ਿਨਮ ੁਪਰਾਪਤਤ ॥ 

ਕਤਰ ਸਵੇਾ ਿਿੁ ਹਤਰ ਹਤਰ ਗੁਰਮਤਤ ॥ 

ਤਤਆਤਗ ਮਾਨੁ ਝੂਿ ੁਅਤਿਮਾਨ ੁ॥ 

ਿੀਵਤ ਮਰਤਹ ਦਰਗਹ ਪਰਵਾਨੁ ॥੩॥ 

ਿੋ ਤਕਛ ੁਹੋਆ ਸ ੁਤੁਝ ਤੇ ਹਗੋੁ ॥ 

ਅਵਰੁ ਨ ਦੂਿਾ ਕਰਣੈ ਿੋਗੁ ॥ 

ਤਾ ਤਮਲੀਐ ਿਾ ਲੈਤਹ ਤਮਲਾਇ ॥ 

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਹਤਰ ਹਤਰ ਗੁਣ ਗਾਇ ॥੪॥੩॥੭੨॥ 
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ਤਮਲੁ ਤਮਲੁ ਸਖੀ ਹਤਰ ਕਥਾ ਸੁਨਈਆ ॥ 
 

ਤਿਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੪ ॥ (836-13) 

ਮੈ ਮਤਨ ਤਤਨ ਪਰੇਮੁ ਅਗਮ ਿਾਕੁਰ ਕਾ ਤਖਨ ੁਤਖਨ ੁਸਰਧਾ ਮਤਨ ਿਹੁਤੁ ਉਿਈਆ ॥ 

ਗੁਰ ਦੇਖ ੇਸਰਧਾ ਮਨ ਪੂਰੀ ਤਿਉ ਚਾਤਤਰਕ ਤਪਰਉ ਤਪਰਉ ਿੂਿੰਦ ਮੁਤਖ ਪਈਆ ॥੧॥ 

ਤਮਲੁ ਤਮਲ ੁਸਖੀ ਹਤਰ ਕਥਾ ਸਨੁਈਆ ॥ 

ਸਤਤਗੁਰੁ ਦਇਆ ਕਰ ੇਪਰਿ ੁਮੇਲੇ ਮ ੈਤਤਸੁ ਆਗ ੈਤਸਰੁ ਕਤਿ ਕਤਿ ਪਈਆ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਰੋਤਮ ਰੋਤਮ ਮਤਨ ਤਤਨ ਇਕ ਿਦੇਨ ਮੈ ਪਰਿ ਦੇਖ ੇਤਿਨ ੁਨੀਦ ਨ ਪਈਆ ॥ 

ਿੈਦਕ ਨਾਤਿਕ ਦੇਤਖ ਿੁਲਾਨੇ ਮ ੈਤਹਰਦੈ ਮਤਨ ਤਤਨ ਪਰਮੇ ਪੀਰ ਲਗਈਆ ॥੨॥ 

ਹਉ ਤਖਨ ੁਪਲ ੁਰਤਹ ਨ ਸਕਉ ਤਿਨੁ ਪਰੀਤਮ ਤਿਉ ਤਿਨ ੁਅਮਲ ੈਅਮਲੀ ਮਤਰ ਗਈਆ ॥ 

ਤਿਨ ਕਉ ਤਪਆਸ ਹੋਇ ਪਰਿ ਕੇਰੀ ਤਤਨਹ ਅਵਰ ੁਨ ਿਾਵੈ ਤਿਨੁ ਹਤਰ ਕੋ ਦੁਈਆ ॥੩॥ 

ਕੋਈ ਆਤਨ ਆਤਨ ਮੇਰਾ ਪਰਿੂ ਤਮਲਾਵ ੈਹਉ ਤਤਸੁ ਤਵਿਹੁ ਿਤਲ ਿਤਲ ਘੁਤਮ ਗਈਆ ॥ 

ਅਨੇਕ ਿਨਮ ਕੇ ਤਵਛੁਿੇ ਿਨ ਮੇਲ ੇਿਾ ਸਤਤ ਸਤਤ ਸਤਤਗੁਰ ਸਰਤਣ ਪਵਈਆ ॥੪॥ 

ਸੇਿ ਏਕ ਏਕੋ ਪਰਿੁ ਿਾਕੁਰੁ ਮਹਲੁ ਨ ਪਾਵ ੈਮਨਮੁਖ ਿਰਮਈਆ ॥ 

ਗੁਰੁ ਗੁਰੁ ਕਰਤ ਸਰਤਣ ਿ ੇਆਵੈ ਪਰਿੁ ਆਇ ਤਮਲੈ ਤਖਨ ੁਢੀਲ ਨ ਪਈਆ ॥੫॥ 

ਕਤਰ ਕਤਰ ਤਕਤਰਆਚਾਰ ਵਧਾਏ ਮਤਨ ਪਾਖਿੰਡ ਕਰਮੁ ਕਪਿ ਲੋਿਈਆ ॥ 

ਿੇਸੁਆ ਕੈ ਘਤਰ ਿੇਿਾ ਿਨਤਮਆ ਤਪਤਾ ਤਾਤਹ ਤਕਆ ਨਾਮੁ ਸਦਈਆ ॥੬॥ 

ਪੂਰਿ ਿਨਤਮ ਿਗਤਤ ਕਤਰ ਆਏ ਗੁਤਰ ਹਤਰ ਹਤਰ ਹਤਰ ਹਤਰ ਿਗਤਤ ਿਮਈਆ ॥ 

ਿਗਤਤ ਿਗਤਤ ਕਰਤ ੇਹਤਰ ਪਾਇਆ ਿਾ ਹਤਰ ਹਤਰ ਹਤਰ ਹਤਰ ਨਾਤਮ ਸਮਈਆ ॥੭॥ 

ਪਰਤਿ ਆਤਣ ਆਤਣ ਮਤਹਿੰਦੀ ਪੀਸਾਈ ਆਪੇ ਘਤੋਲ ਘੋਤਲ ਅਿੰਤਗ ਲਈਆ ॥ 

ਤਿਨ ਕਉ ਿਾਕੁਤਰ ਤਕਰਪਾ ਧਾਰੀ ਿਾਹ ਪਕਤਰ ਨਾਨਕ ਕਤਢ ਲਈਆ ॥੮॥੬॥੨॥੧॥੬॥੯॥ 
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ਤਮਲੁ ਮੇਰ ੇਗੋਤਿਿੰਦ ਅਪਨਾ ਨਾਮੁ ਦੇਹ ੁ॥ 
 

ਗਉਿੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (240-3) 

ਤਮਲੁ ਮੇਰ ੇਗੋਤਿਿੰਦ ਅਪਨਾ ਨਾਮੁ ਦੇਹੁ ॥ 

ਨਾਮ ਤਿਨਾ ਤਧਰਗੁ ਤਧਰਗੁ ਅਸਨਹੇੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਨਾਮ ਤਿਨਾ ਿੋ ਪਤਹਰ ੈਖਾਇ ॥ 

ਤਿਉ ਕੂਕਰੁ ਿੂਿਨ ਮਤਹ ਪਾਇ ॥੧॥ 

ਨਾਮ ਤਿਨਾ ਿੇਤਾ ਤਿਉਹਾਰੁ ॥ 

ਤਿਉ ਤਮਰਤਕ ਤਮਤਥਆ ਸੀਗਾਰੁ ॥੨॥ 

ਨਾਮੁ ਤਿਸਾਤਰ ਕਰੇ ਰਸ ਿੋਗ ॥ 

ਸੁਖੁ ਸਪੁਨੈ ਨਹੀ ਤਨ ਮਤਹ ਰਗੋ ॥੩॥ 

ਨਾਮੁ ਤਤਆਤਗ ਕਰ ੇਅਨ ਕਾਿ ॥ 

ਤਿਨਤਸ ਿਾਇ ਝੂਿੇ ਸਤਿ ਪਾਿ ॥੪॥ 

ਨਾਮ ਸਿੰਤਗ ਮਤਨ ਪਰੀਤਤ ਨ ਲਾਵ ੈ॥ 

ਕੋਤਿ ਕਰਮ ਕਰਤ ੋਨਰਤਕ ਿਾਵੈ ॥੫॥ 

ਹਤਰ ਕਾ ਨਾਮੁ ਤਿਤਨ ਮਤਨ ਨ ਆਰਾਧਾ ॥ 

ਚੋਰ ਕੀ ਤਨਆਈ ਿਮ ਪੁਤਰ ਿਾਧਾ ॥੬॥ 

ਲਾਖ ਅਡਿੰਿਰ ਿਹੁਤੁ ਤਿਸਥਾਰਾ ॥ 

ਨਾਮ ਤਿਨਾ ਝੂਿ ੇਪਾਸਾਰਾ ॥੭॥ 

ਹਤਰ ਕਾ ਨਾਮੁ ਸੋਈ ਿਨੁ ਲੇਇ ॥ 

ਕਤਰ ਤਕਰਪਾ ਨਾਨਕ ਤਿਸੁ ਦਇੇ ॥੮॥੧੦॥ 
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ਤਮਲੁ ਮੇਰ ੇਪਰੀਤਮ ਤਪਆਤਰਆ ॥ ਰਹਾਉ ॥ 
 

ਕਦੇਾਰਾ ਛਿੰਤ ਮਹਲਾ ੫  (1122-4) 

ਤਮਲੁ ਮੇਰ ੇਪਰੀਤਮ ਤਪਆਤਰਆ ॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਪੂਤਰ ਰਤਹਆ ਸਰਿਤਰ ਮ ੈਸ ੋਪਰੁਖੁ ਤਿਧਾਤਾ ॥ 

ਮਾਰਗੁ ਪਰਿ ਕਾ ਹਤਰ ਕੀਆ ਸਿੰਤਨ ਸਿੰਤਗ ਿਾਤਾ ॥ 

ਸਿੰਤਨ ਸਿੰਤਗ ਿਾਤਾ ਪੁਰਖੁ ਤਿਧਾਤਾ ਘਤਿ ਘਤਿ ਨਦਤਰ ਤਨਹਾਤਲਆ ॥ 

ਿੋ ਸਰਨੀ ਆਵ ੈਸਰਿ ਸੁਖ ਪਾਵੈ ਤਤਲੁ ਨਹੀ ਿਿੰਨ ੈਘਾਤਲਆ ॥ 

ਹਤਰ ਗੁਣ ਤਨਤਧ ਗਾਏ ਸਹਿ ਸੁਿਾਏ ਪਰੇਮ ਮਹਾ ਰਸ ਮਾਤਾ ॥ 

ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਤੇਰੀ ਸਰਣਾਈ ਤੂ ਪੂਰਨ ਪੁਰਖੁ ਤਿਧਾਤਾ ॥੧॥ 

ਹਤਰ ਪਰਮੇ ਿਗਤਤ ਿਨ ਿਤੇਧਆ ਸ ੇਆਨ ਕਤ ਿਾਹੀ ॥ 

ਮੀਨੁ ਤਿਛੋਹਾ ਨਾ ਸਹੈ ਿਲ ਤਿਨੁ ਮਤਰ ਪਾਹੀ ॥ 

ਹਤਰ ਤਿਨੁ ਤਕਉ ਰਹੀਐ ਦੂਖ ਤਕਤਨ ਸਹੀਐ ਚਾਤਤਰਕ ਿੂਿੰਦ ਤਪਆਤਸਆ ॥ 

ਕਿ ਰਤੈਨ ਤਿਹਾਵ ੈਚਕਵੀ ਸੁਖੁ ਪਾਵੈ ਸੂਰਿ ਤਕਰਤਣ ਪਰਗਾਤਸਆ ॥ 

ਹਤਰ ਦਰਤਸ ਮਨੁ ਲਾਗਾ ਤਦਨਸੁ ਸਿਾਗਾ ਅਨਤਦਨ ੁਹਤਰ ਗੁਣ ਗਾਹੀ ॥ 

ਨਾਨਕ ਦਾਸੁ ਕਹੈ ਿਨੇਿੰਤੀ ਕਤ ਹਤਰ ਤਿਨੁ ਪਰਾਣ ਤਿਕਾਹੀ ॥੨॥ 

ਸਾਸ ਤਿਨਾ ਤਿਉ ਦੇਹੁਰੀ ਕਤ ਸੋਿਾ ਪਾਵ ੈ॥ 

ਦਰਸ ਤਿਹੂਨਾ ਸਾਧ ਿਨੁ ਤਖਨੁ ਤਿਕਣੁ ਨ ਆਵੈ ॥ 

ਹਤਰ ਤਿਨੁ ਿ ੋਰਹਣਾ ਨਰਕ ੁਸ ੋਸਹਣਾ ਚਰਨ ਕਮਲ ਮਨ ੁਿੇਤਧਆ ॥ 

ਹਤਰ ਰਤਸਕ ਿੈਰਾਗੀ ਨਾਤਮ ਤਲਵ ਲਾਗੀ ਕਤਹੁ ਨ ਿਾਇ ਤਨਖੇਤਧਆ ॥ 

ਹਤਰ ਤਸਉ ਿਾਇ ਤਮਲਣਾ ਸਾਧਸਿੰਤਗ ਰਹਣਾ ਸੋ ਸੁਖੁ ਅਿੰਤਕ ਨ ਮਾਵੈ ॥ 

ਹੋਹੁ ਤਿਪਾਲ ਨਾਨਕ ਕੇ ਸੁਆਮੀ ਹਤਰ ਚਰਨਹ ਸਿੰਤਗ ਸਮਾਵ ੈ॥੩॥ 

ਖੋਿਤ ਖੋਿਤ ਪਰਿ ਤਮਲ ੇਹਤਰ ਕਰੁਣਾ ਧਾਰੇ ॥ 

ਤਨਰਗੁਣ ੁਨੀਚੁ ਅਨਾਥੁ ਮ ੈਨਹੀ ਦੋਖ ਿੀਚਾਰੇ ॥ 

ਨਹੀ ਦੋਖ ਿੀਚਾਰੇ ਪੂਰਨ ਸੁਖ ਸਾਰੇ ਪਾਵਨ ਤਿਰਦੁ ਿਖਾਤਨਆ ॥ 

ਿਗਤਤ ਵਛਲੁ ਸੁਤਨ ਅਿੰਚਲ ਗਤਹਆ ਘਤਿ ਘਤਿ ਪੂਰ ਸਮਾਤਨਆ ॥ 

ਸੁਖ ਸਾਗਰ ਪਾਇਆ ਸਹਿ ਸੁਿਾਇਆ ਿਨਮ ਮਰਨ ਦੁਖ ਹਾਰੇ ॥ 

ਕਰੁ ਗਤਹ ਲੀਨ ੇਨਾਨਕ ਦਾਸ ਅਪਨ ੇਰਾਮ ਨਾਮ ਉਤਰ ਹਾਰ ੇ॥੪॥੧॥ 
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ਤਮਲੁ ਰਾਮ ਤਪਆਰੇ ਤੁਮ ਤਿਨੁ ਧੀਰਿੁ ਕੋ ਨ ਕਰੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
 

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (408-2) 

ਤਮਲੁ ਰਾਮ ਤਪਆਰ ੇਤੁਮ ਤਿਨ ੁਧੀਰਿੁ ਕੋ ਨ ਕਰ ੈ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਤਸਿੰਤਮਰਤਤ ਸਾਸਤਰ ਿਹੁ ਕਰਮ ਕਮਾਏ ਪਰਿ ਤੁਮਰ ੇਦਰਸ ਤਿਨੁ ਸੁਖੁ ਨਾਹੀ ॥੧॥ 

ਵਰਤ ਨੇਮ ਸਿੰਿਮ ਕਤਰ ਥਾਕੇ ਨਾਨਕ ਸਾਧ ਸਰਤਨ ਪਰਿ ਸਿੰਤਗ ਵਸ ੈ॥੨॥੨॥੧੫੧॥ 
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ਤਮਲਉ ਸਿੰਤਨ ਕ ੈਸਿੰਤਗ ਮਤੋਹ ਉਧਾਤਰ ਲਹੇੁ ॥ 
 

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥ ਛਿੰਤ ॥ (457-16) 

ਤਮਲਉ ਸਿੰਤਨ ਕੈ ਸਿੰਤਗ ਮੋਤਹ ਉਧਾਤਰ ਲੇਹੁ ॥ 

ਤਿਨਉ ਕਰਉ ਕਰ ਿਤੋਿ ਹਤਰ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਦੇਹੁ ॥ 

ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਮਾਗਉ ਚਰਣ ਲਾਗਉ ਮਾਨ ੁਤਤਆਗਉ ਤੁਮਹ ਦਇਆ ॥ 

ਕਤਹੂਿੰ ਨ ਧਾਵਉ ਸਰਤਣ ਪਾਵਉ ਕਰੁਣਾ ਮੈ ਪਰਿ ਕਤਰ ਮਇਆ ॥ 

ਸਮਰਥ ਅਗਥ ਅਪਾਰ ਤਨਰਮਲ ਸੁਣਹੁ ਸੁਆਮੀ ਤਿਨਉ ਏਹੁ ॥ 

ਕਰ ਿੋਤਿ ਨਾਨਕ ਦਾਨੁ ਮਾਗ ੈਿਨਮ ਮਰਣ ਤਨਵਾਤਰ ਲੇਹੁ ॥੧॥ 
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ਤਮਲਹੁ ਤਪਆਰੇ ਿੀਆ ॥ 
 

ਗਉਿੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (207-8) 

ਤਮਲਹੁ ਤਪਆਰ ੇਿੀਆ ॥ 

ਪਰਿ ਕੀਆ ਤੁਮਾਰਾ ਥੀਆ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਅਤਨਕ ਿਨਮ ਿਹੁ ਿੋਨੀ ਿਰਤਮਆ ਿਹੁਤਰ ਿਹੁਤਰ ਦੁਖੁ ਪਾਇਆ ॥ 

ਤੁਮਰੀ ਤਿਪਾ ਤੇ ਮਾਨੁਖ ਦੇਹ ਪਾਈ ਹੈ ਦੇਹੁ ਦਰਸੁ ਹਤਰ ਰਾਇਆ ॥੧॥ 

ਸੋਈ ਹੋਆ ਿੋ ਤਤਸ ੁਿਾਣਾ ਅਵਰੁ ਨ ਤਕਨ ਹੀ ਕੀਤਾ ॥ 

ਤੁਮਰ ੈਿਾਣ ੈਿਰਤਮ ਮੋਤਹ ਮੋਤਹਆ ਿਾਗਤੁ ਨਾਹੀ ਸੂਤਾ ॥੨॥ 

ਤਿਨਉ ਸੁਨਹ ੁਤੁਮ ਪਰਾਨਪਤਤ ਤਪਆਰੇ ਤਕਰਪਾ ਤਨਤਧ ਦਇਆਲਾ ॥ 

ਰਾਤਖ ਲੇਹ ੁਤਪਤਾ ਪਰਿ ਮੇਰੇ ਅਨਾਥਹ ਕਤਰ ਪਰਤਤਪਾਲਾ ॥੩॥ 

ਤਿਸ ਨੋ ਤੁਮਤਹ ਤਦਖਾਇਓ ਦਰਸਨੁ ਸਾਧਸਿੰਗਤਤ ਕੈ ਪਾਛੈ ॥ 

ਕਤਰ ਤਕਰਪਾ ਧੂਤਰ ਦੇਹ ੁਸਿੰਤਨ ਕੀ ਸੁਖੁ ਨਾਨਕ ੁਇਹੁ ਿਾਛ ੈ॥੪॥੯॥੧੩੦॥ 
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ਤਮਲਤ ਤਪਆਰੋ ਪਰਾਨ ਨਾਥੁ ਕਵਨ ਿਗਤਤ ਤੇ ॥ 
 

ਮਲਾਰ ਿਗਤ ਰਤਵਦਾਸ ਿੀਉ ॥ (1293-16) 

ਤਮਲਤ ਤਪਆਰ ੋਪਰਾਨ ਨਾਥੁ ਕਵਨ ਿਗਤਤ ਤ ੇ॥ 

ਸਾਧਸਿੰਗਤਤ ਪਾਈ ਪਰਮ ਗਤ ੇ॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਮੈਲੇ ਕਪਰੇ ਕਹਾ ਲਉ ਧੋਵਉ ॥ 

ਆਵੈਗੀ ਨੀਦ ਕਹਾ ਲਗੁ ਸੋਵਉ ॥੧॥ 

ਿੋਈ ਿੋਈ ਿਤੋਰਓ ਸੋਈ ਸੋਈ ਫਾਤਿਓ ॥ 

ਝੂਿੈ ਿਨਤਿ ਉਤਿ ਹੀ ਗਈ ਹਾਤਿਓ ॥੨॥ 

ਕਹੁ ਰਤਵਦਾਸ ਿਇਓ ਿਿ ਲਖੇੋ ॥ 

ਿੋਈ ਿੋਈ ਕੀਨ ੋਸੋਈ ਸੋਈ ਦਤੇਖਓ ॥੩॥੧॥੩॥ 
 
  



 2149 

ਮੀਹੁ ਪਇਆ ਪਰਮਸੇਤਰ ਪਾਇਆ ॥ 
 

ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (105-17) 

ਮੀਹੁ ਪਇਆ ਪਰਮੇਸਤਰ ਪਾਇਆ ॥ 

ਿੀਅ ਿਿੰਤ ਸਤਿ ਸੁਖੀ ਵਸਾਇਆ ॥ 

ਗਇਆ ਕਲਸੇੁ ਿਇਆ ਸੁਖੁ ਸਾਚਾ ਹਤਰ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਸਮਾਲੀ ਿੀਉ ॥੧॥ 

ਤਿਸ ਕੇ ਸ ੇਤਤਨ ਹੀ ਪਰਤਤਪਾਰੇ ॥ 

ਪਾਰਿਰਹਮ ਪਰਿ ਿਏ ਰਖਵਾਰੇ ॥ 

ਸੁਣੀ ਿੇਨਿੰਤੀ ਿਾਕੁਤਰ ਮੇਰ ੈਪੂਰਨ ਹੋਈ ਘਾਲੀ ਿੀਉ ॥੨॥ 

ਸਰਿ ਿੀਆ ਕਉ ਦਵੇਣਹਾਰਾ ॥ 

ਗੁਰ ਪਰਸਾਦੀ ਨਦਤਰ ਤਨਹਾਰਾ ॥ 

ਿਲ ਥਲ ਮਹੀਅਲ ਸਤਿ ਤਤਰਪਤਾਣੇ ਸਾਧੂ ਚਰਨ ਪਖਾਲੀ ਿੀਉ ॥੩॥ 

ਮਨ ਕੀ ਇਛ ਪੁਿਾਵਣਹਾਰਾ ॥ 

ਸਦਾ ਸਦਾ ਿਾਈ ਿਤਲਹਾਰਾ ॥ 

ਨਾਨਕ ਦਾਨ ੁਕੀਆ ਦੁਖ ਿਿੰਿਤਨ ਰਤ ੇਰਿੰਤਗ ਰਸਾਲੀ ਿੀਉ ॥੪॥੩੨॥੩੯॥ 
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ਮੀਿੀ ਆਤਗਆ ਤਪਰ ਕੀ ਲਾਗੀ ॥ 
 

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (394-7) 

ਮੀਿੀ ਆਤਗਆ ਤਪਰ ਕੀ ਲਾਗੀ ॥ 

ਸਉਕਤਨ ਘਰ ਕੀ ਕਿੰਤਤ ਤਤਆਗੀ ॥ 

ਤਪਰਅ ਸੋਹਾਗਤਨ ਸੀਗਾਤਰ ਕਰੀ ॥ 

ਮਨ ਮੇਰ ੇਕੀ ਤਪਤਤ ਹਰੀ ॥੧॥ 

ਿਲੋ ਿਇਓ ਤਪਰਅ ਕਤਹਆ ਮਾਤਨਆ ॥ 

ਸੂਖੁ ਸਹਿੁ ਇਸ ੁਘਰ ਕਾ ਿਾਤਨਆ ॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਹਉ ਿਿੰਦੀ ਤਪਰਅ ਤਖਿਮਤਦਾਰ ॥ 

ਓਹੁ ਅਤਿਨਾਸੀ ਅਗਮ ਅਪਾਰ ॥ 

ਲੇ ਪਖਾ ਤਪਰਅ ਝਲਉ ਪਾਏ ॥ 

ਿਾਤਗ ਗਏ ਪਿੰਚ ਦੂਤ ਲਾਵੇ ॥੨॥ 

ਨਾ ਮ ੈਕੁਲ ੁਨਾ ਸੋਿਾਵਿੰਤ ॥ 

ਤਕਆ ਿਾਨਾ ਤਕਉ ਿਾਨੀ ਕਿੰਤ ॥ 

ਮੋਤਹ ਅਨਾਥ ਗਰੀਿ ਤਨਮਾਨੀ ॥ 

ਕਿੰਤ ਪਕਤਰ ਹਮ ਕੀਨੀ ਰਾਨੀ ॥੩॥ 

ਿਿ ਮੁਤਖ ਪਰੀਤਮੁ ਸਾਿਨੁ ਲਾਗਾ ॥ 

ਸੂਖ ਸਹਿ ਮੇਰਾ ਧਨ ੁਸੋਹਾਗਾ ॥ 

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਮੋਰੀ ਪੂਰਨ ਆਸਾ ॥ 

ਸਤਤਗੁਰ ਮੇਲੀ ਪਰਿ ਗੁਣਤਾਸਾ ॥੪॥੧॥੯੫॥ 
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ਮੀਿੇ ਹਤਰ ਗੁਣ ਗਾਉ ਤਿਿੰਦੂ ਤੂਿੰ ਮੀਿੇ ਹਤਰ ਗੁਣ ਗਾਉ ॥ 
 

ਗਉਿੀ ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (218-14) 

ਮੀਿੇ ਹਤਰ ਗੁਣ ਗਾਉ ਤਿਿੰਦ ੂਤੂਿੰ ਮੀਿੇ ਹਤਰ ਗੁਣ ਗਾਉ ॥ 

ਸਚੇ ਸੇਤੀ ਰਤਤਆ ਤਮਤਲਆ ਤਨਥਾਵ ੇਥਾਉ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਹੋਤਰ ਸਾਦ ਸਤਿ ਤਫਤਕਆ ਤਨ ੁਮਨ ੁਤਫਕਾ ਹੋਇ ॥ 

ਤਵਣੁ ਪਰਮੇਸਰ ਿੋ ਕਰ ੇਤਫਿੁ ਸੁ ਿੀਵਣੁ ਸੋਇ ॥੧॥ 

ਅਿੰਚਲੁ ਗਤਹ ਕੈ ਸਾਧ ਕਾ ਤਰਣਾ ਇਹੁ ਸਿੰਸਾਰ ੁ॥ 

ਪਾਰਿਰਹਮੁ ਆਰਾਧੀਐ ਉਧਰ ੈਸਿ ਪਰਵਾਰ ੁ॥੨॥ 

ਸਾਿਨੁ ਿਿੰਧੁ ਸਤੁਮਤੁ ਸ ੋਹਤਰ ਨਾਮੁ ਤਹਰਦੈ ਦੇਇ ॥ 

ਅਉਗਣ ਸਤਿ ਤਮਿਾਇ ਕੈ ਪਰਉਪਕਾਰੁ ਕਰਇੇ ॥੩॥ 

ਮਾਲੁ ਖਿਾਨਾ ਥੇਹੁ ਘਰੁ ਹਤਰ ਕੇ ਚਰਣ ਤਨਧਾਨ ॥ 

ਨਾਨਕ ੁਿਾਚਕੁ ਦਤਰ ਤੇਰ ੈਪਰਿ ਤੁਧਨੋ ਮਿੰਗ ੈਦਾਨੁ ॥੪॥੪॥੧੭੨॥ 
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ਮੀਤੁ ਸਾਿਨੁ ਸੁਤ ਿਿੰਧਪ ਿਾਈ ॥ 
 

ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (742-4) 

ਮੀਤੁ ਸਾਿਨੁ ਸੁਤ ਿਿੰਧਪ ਿਾਈ ॥ 

ਿਤ ਕਤ ਪੇਖਉ ਹਤਰ ਸਿੰਤਗ ਸਹਾਈ ॥੧॥ 

ਿਤਤ ਮੇਰੀ ਪਤਤ ਮੇਰੀ ਧਨ ੁਹਤਰ ਨਾਮੁ ॥ 

ਸੂਖ ਸਹਿ ਆਨਿੰਦ ਤਿਸਰਾਮ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਪਾਰਿਰਹਮੁ ਿਤਪ ਪਤਹਤਰ ਸਨਾਹ ॥ 

ਕੋਤਿ ਆਵਧ ਤਤਸ ੁਿੇਧਤ ਨਾਤਹ ॥੨॥ 

ਹਤਰ ਚਰਨ ਸਰਣ ਗਿ ਕੋਿ ਹਮਾਰ ੈ॥ 

ਕਾਲੁ ਕਿੰਿਕੁ ਿਮ ੁਤਤਸੁ ਨ ਤਿਦਾਰ ੈ॥੩॥ 

ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਸਦਾ ਿਤਲਹਾਰੀ ॥ 

ਸੇਵਕ ਸਿੰਤ ਰਾਿਾ ਰਾਮ ਮੁਰਾਰੀ ॥੪॥੧੯॥੨੫॥ 
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ਮੀਤੁ ਕਰ ੈਸਈੋ ਹਮ ਮਾਨਾ ॥ 
 

ਗਉਿੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (187-16) 

ਮੀਤੁ ਕਰ ੈਸੋਈ ਹਮ ਮਾਨਾ ॥ 

ਮੀਤ ਕੇ ਕਰਤਿ ਕੁਸਲ ਸਮਾਨਾ ॥੧॥ 

ਏਕਾ ਿੇਕ ਮੇਰ ੈਮਤਨ ਚੀਤ ॥ 

ਤਿਸੁ ਤਕਛ ੁਕਰਣਾ ਸੁ ਹਮਰਾ ਮੀਤ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਮੀਤੁ ਹਮਾਰਾ ਵਪੇਰਵਾਹਾ ॥ 

ਗੁਰ ਤਕਰਪਾ ਤ ੇਮੋਤਹ ਅਸਨਾਹਾ ॥੨॥ 

ਮੀਤੁ ਹਮਾਰਾ ਅਿੰਤਰਿਾਮੀ ॥ 

ਸਮਰਥ ਪੁਰਖੁ ਪਾਰਿਰਹਮੁ ਸਆੁਮੀ ॥੩॥ 

ਹਮ ਦਾਸੇ ਤੁਮ ਿਾਕੁਰ ਮੇਰੇ ॥ 

ਮਾਨ ੁਮਹਤੁ ਨਾਨਕ ਪਰਿੁ ਤੇਰ ੇ॥੪॥੪੦॥੧੦੯॥ 
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ਮੀਤਾ ਐਸ ੇਹਤਰ ਿੀਉ ਪਾਏ ॥ 
 

ਰਾਗੁ ਦੇਵਗਿੰਧਾਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ਘਰੁ ੩     (533-13) 

ਮੀਤਾ ਐਸੇ ਹਤਰ ਿੀਉ ਪਾਏ ॥ 

ਛੋਤਡ ਨ ਿਾਈ ਸਦ ਹੀ ਸਿੰਗੇ ਅਨਤਦਨ ੁਗੁਰ ਤਮਤਲ ਗਾਏ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਤਮਤਲਓ ਮਨੋਹਰੁ ਸਰਿ ਸੁਖਨੈਾ ਤਤਆਤਗ ਨ ਕਤਹੂ ਿਾਏ ॥ 

ਅਤਨਕ ਅਤਨਕ ਿਾਤਤ ਿਹੁ ਪਖੇੇ ਤਪਰਅ ਰੋਮ ਨ ਸਮਸਤਰ ਲਾਏ ॥੧॥ 

ਮਿੰਦਤਰ ਿਾਗੁ ਸੋਿ ਦੁਆਰ ੈਅਨਹਤ ਰੁਣੁ ਝੁਣੁ ਲਾਏ ॥ 

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਸਦਾ ਰਿੰਗੁ ਮਾਣ ੇਤਗਰਹ ਤਪਰਅ ਥੀਤੇ ਸਦ ਥਾਏ ॥੨॥੧॥੨੭॥ 
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ਮੀਰਾਂ ਦਾਨਾਂ ਤਦਲ ਸੋਚ ॥ 
 

ਤਤਲਿੰਗ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (724-15) 

ਮੀਰਾਂ ਦਾਨਾਂ ਤਦਲ ਸੋਚ ॥ 

ਮੁਹਿਤੇ ਮਤਨ ਤਤਨ ਿਸੈ ਸਚੁ ਸਾਹ ਿਿੰਦੀ ਮੋਚ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਦੀਦਨੇ ਦੀਦਾਰ ਸਾਤਹਿ ਕਛ ੁਨਹੀ ਇਸ ਕਾ ਮੋਲ ੁ॥ 

ਪਾਕ ਪਰਵਦਗਾਰ ਤ ੂਖੁਤਦ ਖਸਮੁ ਵਡਾ ਅਤਲੋੁ ॥੧॥ 

ਦਸਤਗੀਰੀ ਦਤੇਹ ਤਦਲਾਵਰ ਤੂਹੀ ਤੂਹੀ ਏਕ ॥ 

ਕਰਤਾਰ ਕੁਦਰਤਤ ਕਰਣ ਖਾਲਕ ਨਾਨਕ ਤੇਰੀ ਿੇਕ ॥੨॥੫॥ 
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ਮੁਿੰਦਰਾ ਮੋਤਨ ਦਇਆ ਕਤਰ ਝੋਲੀ ਪਤਰ ਕਾ ਕਰਹ ੁਿੀਚਾਰੁ ਰੇ ॥ 
 

ਰਾਮਕਲੀ ਿਾਣੀ ਿਗਤ ਕਿੀਰ ਿੀਉ ॥ (970-14) 

ਮੁਿੰਦਰਾ ਮੋਤਨ ਦਇਆ ਕਤਰ ਝੋਲੀ ਪਤਰ ਕਾ ਕਰਹੁ ਿੀਚਾਰੁ ਰ ੇ॥ 

ਤਖਿੰਥਾ ਇਹੁ ਤਨੁ ਸੀਅਉ ਅਪਨਾ ਨਾਮੁ ਕਰਉ ਆਧਾਰੁ ਰੇ ॥੧॥ 

ਐਸਾ ਿੋਗੁ ਕਮਾਵਹੁ ਿੋਗੀ ॥ 

ਿਪ ਤਪ ਸਿੰਿਮ ੁਗੁਰਮੁਤਖ ਿੋਗੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਿੁਤਧ ਤਿਿੂਤਤ ਚਢਾਵਉ ਅਪਨੁੀ ਤਸਿੰਗੀ ਸੁਰਤਤ ਤਮਲਾਈ ॥ 

ਕਤਰ ਿੈਰਾਗੁ ਤਫਰਉ ਤਤਨ ਨਗਰੀ ਮਨ ਕੀ ਤਕਿੰਗੁਰੀ ਿਿਾਈ ॥੨॥ 

ਪਿੰਚ ਤਤੁ ਲ ੈਤਹਰਦੈ ਰਾਖਹੁ ਰਹੈ ਤਨਰਾਲਮ ਤਾਿੀ ॥ 

ਕਹਤੁ ਕਿੀਰੁ ਸੁਨਹੁ ਰ ੇਸਿੰਤਹੁ ਧਰਮੁ ਦਇਆ ਕਤਰ ਿਾਿੀ ॥੩॥੭॥ 
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ਮੁਿੰਧ ਇਆਣੀ ਪਈੇਅਿੈ ਤਕਉ ਕਤਰ ਹਤਰ ਦਰਸਨੁ ਤਪਖ ੈ॥ 
 

ਤਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੪ ਘਰੁ ੨ ਛਿੰਤ     (78-7) 

ਮੁਿੰਧ ਇਆਣੀ ਪੇਈਅਿੈ ਤਕਉ ਕਤਰ ਹਤਰ ਦਰਸਨੁ ਤਪਖੈ ॥ 

ਹਤਰ ਹਤਰ ਅਪਨੀ ਤਕਰਪਾ ਕਰੇ ਗੁਰਮਤੁਖ ਸਾਹੁਰਿ ੈਕਿੰਮ ਤਸਖੈ ॥ 

ਸਾਹੁਰਿ ੈਕਿੰਮ ਤਸਖੈ ਗੁਰਮੁਤਖ ਹਤਰ ਹਤਰ ਸਦਾ ਤਧਆਏ ॥ 

ਸਹੀਆ ਤਵਤਚ ਤਫਰ ੈਸਹੁੇਲੀ ਹਤਰ ਦਰਗਹ ਿਾਹ ਲਡੁਾਏ ॥ 

ਲੇਖਾ ਧਰਮ ਰਾਇ ਕੀ ਿਾਕੀ ਿਤਪ ਹਤਰ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਤਕਰਖੈ ॥ 

ਮੁਿੰਧ ਇਆਣੀ ਪੇਈਅਿੈ ਗੁਰਮੁਤਖ ਹਤਰ ਦਰਸਨੁ ਤਦਖ ੈ॥੧॥ 

ਵੀਆਹੁ ਹਆੋ ਮੇਰੇ ਿਾਿੁਲਾ ਗੁਰਮੁਖੇ ਹਤਰ ਪਾਇਆ ॥ 

ਅਤਗਆਨੁ ਅਿੰਧੇਰਾ ਕਤਿਆ ਗੁਰ ਤਗਆਨੁ ਪਰਚਿੰਡੁ ਿਲਾਇਆ ॥ 

ਿਤਲਆ ਗੁਰ ਤਗਆਨੁ ਅਿੰਧਰੇਾ ਤਿਨਤਸਆ ਹਤਰ ਰਤਨੁ ਪਦਾਰਥੁ ਲਾਧਾ ॥ 

ਹਉਮੈ ਰੋਗੁ ਗਇਆ ਦੁਖੁ ਲਾਥਾ ਆਪੁ ਆਪੈ ਗੁਰਮਤਤ ਖਾਧਾ ॥ 

ਅਕਾਲ ਮੂਰਤਤ ਵਰੁ ਪਾਇਆ ਅਤਿਨਾਸੀ ਨਾ ਕਦੇ ਮਰ ੈਨ ਿਾਇਆ ॥ 

ਵੀਆਹੁ ਹਆੋ ਮੇਰੇ ਿਾਿੋਲਾ ਗਰੁਮੁਖੇ ਹਤਰ ਪਾਇਆ ॥੨॥ 

ਹਤਰ ਸਤਤ ਸਤੇ ਮੇਰੇ ਿਾਿੁਲਾ ਹਤਰ ਿਨ ਤਮਤਲ ਿਿੰਞ ਸਹੁਿੰਦੀ ॥ 

ਪੇਵਕਿ ੈਹਤਰ ਿਤਪ ਸੁਹੇਲੀ ਤਵਤਚ ਸਾਹੁਰਿ ੈਖਰੀ ਸੋਹਿੰਦੀ ॥ 

ਸਾਹੁਰਿ ੈਤਵਤਚ ਖਰੀ ਸੋਹਿੰਦੀ ਤਿਤਨ ਪੇਵਕਿ ੈਨਾਮੁ ਸਮਾਤਲਆ ॥ 

ਸਿੁ ਸਫਤਲਓ ਿਨਮੁ ਤਤਨਾ ਦਾ ਗਰੁਮੁਤਖ ਤਿਨਾ ਮਨੁ ਤਿਤਣ ਪਾਸਾ ਢਾਤਲਆ ॥ 

ਹਤਰ ਸਿੰਤ ਿਨਾ ਤਮਤਲ ਕਾਰਿੁ ਸਤੋਹਆ ਵਰੁ ਪਾਇਆ ਪੁਰਖੁ ਅਨਿੰਦੀ ॥ 

ਹਤਰ ਸਤਤ ਸਤਤ ਮੇਰੇ ਿਾਿੋਲਾ ਹਤਰ ਿਨ ਤਮਤਲ ਿਿੰਞ ਸਹਿੰਦੀ ॥੩॥ 

ਹਤਰ ਪਰਿੁ ਮੇਰੇ ਿਾਿੁਲਾ ਹਤਰ ਦਵੇਹੁ ਦਾਨੁ ਮੈ ਦਾਿੋ ॥ 

ਹਤਰ ਕਪਿੋ ਹਤਰ ਸੋਿਾ ਦੇਵਹੁ ਤਿਤੁ ਸਵਰ ੈਮੇਰਾ ਕਾਿੋ ॥ 

ਹਤਰ ਹਤਰ ਿਗਤੀ ਕਾਿੁ ਸੁਹੇਲਾ ਗੁਤਰ ਸਤਤਗੁਤਰ ਦਾਨੁ ਤਦਵਾਇਆ ॥ 

ਖਿੰਤਡ ਵਰਿਿੰਤਡ ਹਤਰ ਸੋਿਾ ਹੋਈ ਇਹੁ ਦਾਨੁ ਨ ਰਲੈ ਰਲਾਇਆ ॥ 

ਹਤੋਰ ਮਨਮੁਖ ਦਾਿੁ ਤਿ ਰਤਖ ਤਦਖਾਲਤਹ ਸੁ ਕੂਿੁ ਅਹਿੰਕਾਰੁ ਕਚੁ ਪਾਿੋ ॥ 

ਹਤਰ ਪਰਿ ਮੇਰੇ ਿਾਿੁਲਾ ਹਤਰ ਦੇਵਹੁ ਦਾਨੁ ਮੈ ਦਾਿੋ ॥੪॥ 

ਹਤਰ ਰਾਮ ਰਾਮ ਮੇਰੇ ਿਾਿੋਲਾ ਤਪਰ ਤਮਤਲ ਧਨ ਵੇਲ ਵਧਿੰਦੀ ॥ 

ਹਤਰ ਿਗੁਹ ਿੁਗੋ ਿਗੁ ਿੁਗਹ ਿੁਗ ੋਸਦ ਪੀਿੀ ਗੁਰੂ ਚਲਿੰਦੀ ॥ 

ਿੁਤਗ ਿਤੁਗ ਪੀਿੀ ਚਲੈ ਸਤਤਗੁਰ ਕੀ ਤਿਨੀ ਗੁਰਮਤੁਖ ਨਾਮੁ ਤਧਆਇਆ ॥ 

ਹਤਰ ਪੁਰਖੁ ਨ ਕਿ ਹੀ ਤਿਨਸੈ ਿਾਵੈ ਤਨਤ ਦੇਵੈ ਚਿ ੈਸਵਾਇਆ ॥ 

ਨਾਨਕ ਸਿੰਤ ਸਿੰਤ ਹਤਰ ਏਕੋ ਿਤਪ ਹਤਰ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਸੋਹਿੰਦੀ ॥ 

ਹਤਰ ਰਾਮ ਰਾਮ ਮੇਰੇ ਿਾਿੁਲਾ ਤਪਰ ਤਮਤਲ ਧਨ ਵੇਲ ਵਧਿੰਦੀ ॥੫॥੧॥ 
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ਮੁਿੰਧ ਿੋਿਤਨ ਿਾਲਿੀਏ ਮਰੇਾ ਤਪਰੁ ਰਲੀਆਲਾ ਰਾਮ ॥ 
 

ਰਾਗੁ ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੧ ਛਿੰਤ ਘਰੁ ੧ (435-18) 

ਮੁਿੰਧ ਿੋਿਤਨ ਿਾਲਿੀਏ ਮੇਰਾ ਤਪਰੁ ਰਲੀਆਲਾ ਰਾਮ ॥ 

ਧਨ ਤਪਰ ਨੇਹੁ ਘਣਾ ਰਤਸ ਪਰੀਤਤ ਦਇਆਲਾ ਰਾਮ ॥ 

ਧਨ ਤਪਰਤਹ ਮੇਲਾ ਹੋਇ ਸੁਆਮੀ ਆਤਪ ਪਰਿੁ ਤਕਰਪਾ ਕਰ ੇ॥ 

ਸੇਿਾ ਸੁਹਾਵੀ ਸਿੰਤਗ ਤਪਰ ਕੈ ਸਾਤ ਸਰ ਅਿੰਤਮਰਤ ਿਰ ੇ॥ 

ਕਤਰ ਦਇਆ ਮਇਆ ਦਇਆਲ ਸਾਚ ੇਸਿਤਦ ਤਮਤਲ ਗੁਣ ਗਾਵਓ ॥ 

ਨਾਨਕਾ ਹਤਰ ਵਰੁ ਦਤੇਖ ਤਿਗਸੀ ਮੁਿੰਧ ਮਤਨ ਓਮਾਹਓ ॥੧॥ 

ਮੁਿੰਧ ਸਹਤਿ ਸਲੋਨਿੀਏ ਇਕ ਪਰੇਮ ਤਿਨਿੰਤੀ ਰਾਮ ॥ 

ਮੈ ਮਤਨ ਤਤਨ ਹਤਰ ਿਾਵੈ ਪਰਿ ਸਿੰਗਤਮ ਰਾਤੀ ਰਾਮ ॥ 

ਪਰਿ ਪਰੇਤਮ ਰਾਤੀ ਹਤਰ ਤਿਨਿੰਤੀ ਨਾਤਮ ਹਤਰ ਕੈ ਸੁਤਖ ਵਸੈ ॥ 

ਤਉ ਗੁਣ ਪਛਾਣਤਹ ਤਾ ਪਰਿ ੁਿਾਣਤਹ ਗੁਣਹ ਵਤਸ ਅਵਗਣ ਨਸੈ ॥ 

ਤੁਧੁ ਿਾਝੁ ਇਕ ੁਤਤਲੁ ਰਤਹ ਨ ਸਾਕਾ ਕਹਤਣ ਸਨੁਤਣ ਨ ਧੀਿਏ ॥ 

ਨਾਨਕਾ ਤਪਰਉ ਤਪਰਉ ਕਤਰ ਪੁਕਾਰੇ ਰਸਨ ਰਤਸ ਮਨੁ ਿੀਿਏ ॥੨॥ 

ਸਖੀਹੋ ਸਹੇਲਿੀਹੋ ਮੇਰਾ ਤਪਰ ੁਵਣਿਾਰਾ ਰਾਮ ॥ 

ਹਤਰ ਨਾਮ ਵਣਿੰਿਤਿਆ ਰਤਸ ਮੋਤਲ ਅਪਾਰਾ ਰਾਮ ॥ 

ਮੋਤਲ ਅਮੋਲੋ ਸਚ ਘਤਰ ਢੋਲੋ ਪਰਿ ਿਾਵੈ ਤਾ ਮੁਿੰਧ ਿਲੀ ॥ 

ਇਤਕ ਸਿੰਤਗ ਹਤਰ ਕੈ ਕਰਤਹ ਰਲੀਆ ਹਉ ਪੁਕਾਰੀ ਦਤਰ ਖਲੀ ॥ 

ਕਰਣ ਕਾਰਣ ਸਮਰਥ ਸਰੀਧਰ ਆਤਪ ਕਾਰਿੁ ਸਾਰਏ ॥ 

ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਧਨ ਸੋਹਾਗਤਣ ਸਿਦੁ ਅਿ ਸਾਧਾਰਏ ॥੩॥ 

ਹਮ ਘਤਰ ਸਾਚਾ ਸੋਤਹਲਿਾ ਪਰਿ ਆਇਅਿੇ ਮੀਤਾ ਰਾਮ ॥ 

ਰਾਵੇ ਰਿੰਤਗ ਰਾਤਤਿਆ ਮਨ ੁਲੀਅਿਾ ਦੀਤਾ ਰਾਮ ॥ 

ਆਪਣਾ ਮਨੁ ਦੀਆ ਹਤਰ ਵਰ ੁਲੀਆ ਤਿਉ ਿਾਵੈ ਤਤਉ ਰਾਵਏ ॥ 

ਤਨੁ ਮਨੁ ਤਪਰ ਆਗੈ ਸਿਤਦ ਸਿਾਗੈ ਘਤਰ ਅਿੰਤਮਰਤ ਫਲ ੁਪਾਵਏ ॥ 

ਿੁਤਧ ਪਾਤਿ ਨ ਪਾਈਐ ਿਹੁ ਚਤੁਰਾਈਐ ਿਾਇ ਤਮਲ ੈਮਤਨ ਿਾਣੇ ॥ 

ਨਾਨਕ ਿਾਕੁਰ ਮੀਤ ਹਮਾਰ ੇਹਮ ਨਾਹੀ ਲੋਕਾਣੇ ॥੪॥੧॥ 
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ਮੁਕਾਮੁ ਕਤਰ ਘਤਰ ਿਸੈਣਾ ਤਨਤ ਚਲਣੈ ਕੀ ਧੋਖ ॥ 
 

ਤਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੧ ਘਰੁ ੨ ॥   (64-4) 

ਮੁਕਾਮੁ ਕਤਰ ਘਤਰ ਿੈਸਣਾ ਤਨਤ ਚਲਣ ੈਕੀ ਧੋਖ ॥ 

ਮੁਕਾਮੁ ਤਾ ਪਰ ੁਿਾਣੀਐ ਿਾ ਰਹੈ ਤਨਹਚਲੁ ਲੋਕ ॥੧॥ 

ਦੁਨੀਆ ਕੈਤਸ ਮੁਕਾਮੇ ॥ 

ਕਤਰ ਤਸਦਕੁ ਕਰਣੀ ਖਰਚੁ ਿਾਧਹੁ ਲਾਤਗ ਰਹੁ ਨਾਮੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਿੋਗੀ ਤ ਆਸਣੁ ਕਤਰ ਿਹੈ ਮਲੁਾ ਿਹੈ ਮੁਕਾਤਮ ॥ 

ਪਿੰਤਡਤ ਵਖਾਣਤਹ ਪੋਥੀਆ ਤਸਧ ਿਹਤਹ ਦੇਵ ਸਥਾਤਨ ॥੨॥ 

ਸੁਰ ਤਸਧ ਗਣ ਗਿੰਧਰਿ ਮੁਤਨ ਿਨ ਸੇਖ ਪੀਰ ਸਲਾਰ ॥ 

ਦਤਰ ਕੂਚ ਕੂਚਾ ਕਤਰ ਗਏ ਅਵਰੇ ਤਿ ਚਲਣਹਾਰ ॥੩॥ 

ਸੁਲਤਾਨ ਖਾਨ ਮਲੂਕ ਉਮਰੇ ਗਏ ਕਤਰ ਕਤਰ ਕੂਚੁ ॥ 

ਘਿੀ ਮੁਹਤਤ ਤਕ ਚਲਣਾ ਤਦਲ ਸਮਝੁ ਤਿੰ ਤਿ ਪਹੂਚੁ ॥੪॥ 

ਸਿਦਾਹ ਮਾਤਹ ਵਖਾਣੀਐ ਤਵਰਲਾ ਤ ਿੂਝ ੈਕੋਇ ॥ 

ਨਾਨਕ ੁਵਖਾਣ ੈਿਨੇਤੀ ਿਤਲ ਥਤਲ ਮਹੀਅਤਲ ਸਇੋ ॥੫॥ 

ਅਲਾਹੁ ਅਲਖੁ ਅਗਿੰਮੁ ਕਾਦਰ ੁਕਰਣਹਾਰੁ ਕਰੀਮੁ ॥ 

ਸਿ ਦੁਨੀ ਆਵਣ ਿਾਵਣੀ ਮੁਕਾਮੁ ਏਕੁ ਰਹੀਮੁ ॥੬॥ 

ਮੁਕਾਮੁ ਤਤਸ ਨ ੋਆਖੀਐ ਤਿਸ ੁਤਸਤਸ ਨ ਹੋਵੀ ਲੇਖੁ ॥ 

ਅਸਮਾਨ ੁਧਰਤੀ ਚਲਸੀ ਮੁਕਾਮੁ ਓਹੀ ਏਕੁ ॥੭॥ 

ਤਦਨ ਰਤਵ ਚਲੈ ਤਨਤਸ ਸਤਸ ਚਲੈ ਤਾਤਰਕਾ ਲਖ ਪਲੋਇ ॥ 

ਮੁਕਾਮੁ ਓਹੀ ਏਕੁ ਹੈ ਨਾਨਕਾ ਸਚੁ ਿੁਗੋਇ ॥੮॥੧੭॥ 
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ਮੁਤਨ ਿਗੋੀ ਸਾਸਤਰਤਗ ਕਹਾਵਤ ਸਿ ਕੀਨਹ ੇਿਤਸ ਅਪਨਹੀ ॥ 
 

ਗੂਿਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (498-18) 

ਮੁਤਨ ਿੋਗੀ ਸਾਸਤਰਤਗ ਕਹਾਵਤ ਸਿ ਕੀਨਹੇ ਿਤਸ ਅਪਨਹੀ ॥ 

ਤੀਤਨ ਦੇਵ ਅਰ ੁਕੋਤਿ ਤੇਤੀਸਾ ਤਤਨ ਕੀ ਹੈਰਤਤ ਕਛ ੁਨ ਰਹੀ ॥੧॥ 

ਿਲਵਿੰਤਤ ਤਿਆਤਪ ਰਹੀ ਸਿ ਮਹੀ ॥ 

ਅਵਰੁ ਨ ਿਾਨਤਸ ਕੋਊ ਮਰਮਾ ਗੁਰ ਤਕਰਪਾ ਤੇ ਲਹੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਿੀਤਤ ਿੀਤਤ ਿੀਤ ੇਸਤਿ ਥਾਨਾ ਸਗਲ ਿਵਨ ਲਪਿਹੀ ॥ 

ਖਹੁ ਨਾਨਕ ਸਾਧ ਤੇ ਿਾਗੀ ਹਇੋ ਚੇਰੀ ਚਰਨ ਗਹੀ ॥੨॥੫॥੧੪॥ 
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ਮੁਲ ਖਰੀਦੀ ਲਾਲਾ ਗੋਲਾ ਮੇਰਾ ਨਾਉ ਸਿਾਗਾ ॥ 
 

ਮਾਰੂ ਮਹਲਾ ੧ ॥ (991-1) 

ਮੁਲ ਖਰੀਦੀ ਲਾਲਾ ਗੋਲਾ ਮੇਰਾ ਨਾਉ ਸਿਾਗਾ ॥ 

ਗੁਰ ਕੀ ਿਚਨੀ ਹਾਤਿ ਤਿਕਾਨਾ ਤਿਤੁ ਲਾਇਆ ਤਤਤੁ ਲਾਗਾ ॥੧॥ 

ਤੇਰੇ ਲਾਲੇ ਤਕਆ ਚਤੁਰਾਈ ॥ 

ਸਾਤਹਿ ਕਾ ਹੁਕਮੁ ਨ ਕਰਣਾ ਿਾਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਮਾ ਲਾਲੀ ਤਪਉ ਲਾਲਾ ਮੇਰਾ ਹਉ ਲਾਲ ੇਕਾ ਿਾਇਆ ॥ 

ਲਾਲੀ ਨਾਚੈ ਲਾਲਾ ਗਾਵੈ ਿਗਤਤ ਕਰਉ ਤੇਰੀ ਰਾਇਆ ॥੨॥ 

ਪੀਅਤਹ ਤ ਪਾਣੀ ਆਣੀ ਮੀਰਾ ਖਾਤਹ ਤ ਪੀਸਣ ਿਾਉ ॥ 

ਪਖਾ ਫੇਰੀ ਪੈਰ ਮਲੋਵਾ ਿਪਤ ਰਹਾ ਤੇਰਾ ਨਾਉ ॥੩॥ 

ਲੂਣ ਹਰਾਮੀ ਨਾਨਕ ੁਲਾਲਾ ਿਖਤਸਤਹ ਤੁਧੁ ਵਤਡਆਈ ॥ 

ਆਤਦ ਿੁਗਾਤਦ ਦਇਆਪਤਤ ਦਾਤਾ ਤੁਧੁ ਤਵਣ ੁਮੁਕਤਤ ਨ ਪਾਈ ॥੪॥੬॥ 
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ਮੁਲਾਂ ਕਹਹੁ ਤਨਆਉ ਖੁਦਾਈ ॥ 
 

ਪਰਿਾਤੀ ਕਿੀਰ ਿੀਉ ॥ (1350-5) 

ਿੇਦ ਕਤੇਿ ਕਹਹੁ ਮਤ ਝੂਿ ੇਝਿੂਾ ਿ ੋਨ ਤਿਚਾਰ ੈ॥ 

ਿਉ ਸਿ ਮਤਹ ਏਕੁ ਖੁਦਾਇ ਕਹਤ ਹਉ ਤਉ ਤਕਉ ਮੁਰਗੀ ਮਾਰ ੈ॥੧॥ 

ਮੁਲਾਂ ਕਹਹੁ ਤਨਆਉ ਖੁਦਾਈ ॥ 

ਤੇਰੇ ਮਨ ਕਾ ਿਰਮੁ ਨ ਿਾਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਪਕਤਰ ਿੀਉ ਆਤਨਆ ਦੇਹ ਤਿਨਾਸੀ ਮਾਿੀ ਕਉ ਤਿਸਤਮਤਲ ਕੀਆ ॥ 

ਿੋਤਤ ਸਰਪੂ ਅਨਾਹਤ ਲਾਗੀ ਕਹੁ ਹਲਾਲੁ ਤਕਆ ਕੀਆ ॥੨॥ 

ਤਕਆ ਉਿੂ ਪਾਕੁ ਕੀਆ ਮੁਹੁ ਧੋਇਆ ਤਕਆ ਮਸੀਤਤ ਤਸਰੁ ਲਾਇਆ ॥ 

ਿਉ ਤਦਲ ਮਤਹ ਕਪਿ ੁਤਨਵਾਿ ਗੁਿਾਰਹੁ ਤਕਆ ਹਿ ਕਾਿ ੈਿਾਇਆ ॥੩॥ 

ਤੂਿੰ ਨਾਪਾਕ ੁਪਾਕ ੁਨਹੀ ਸੂਤਝਆ ਤਤਸ ਕਾ ਮਰਮ ੁਨ ਿਾਤਨਆ ॥ 

ਕਤਹ ਕਿੀਰ ਤਿਸਤਤ ਤ ੇਚੂਕਾ ਦੋਿਕ ਤਸਉ ਮਨ ੁਮਾਤਨਆ ॥੪॥੪॥ 
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ਮੂ ਲਾਲਨ ਤਸਉ ਪਰੀਤਤ ਿਨੀ ॥ ਰਹਾਉ ॥ 
 

ਤਿਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (827-3) 

ਮੂ ਲਾਲਨ ਤਸਉ ਪਰੀਤਤ ਿਨੀ ॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਤੋਰੀ ਨ ਤੂਿ ੈਛੋਰੀ ਨ ਛੂਿ ੈਐਸੀ ਮਾਧ ੋਤਖਿੰਚ ਤਨੀ ॥੧॥ 

ਤਦਨਸ ੁਰਤੈਨ ਮਨ ਮਾਤਹ ਿਸਤੁ ਹੈ ਤੂ ਕਤਰ ਤਕਰਪਾ ਪਰਿ ਅਪਨੀ ॥੨॥ 

ਿਤਲ ਿਤਲ ਿਾਉ ਤਸਆਮ ਸਿੰਦਰ ਕਉ ਅਕਥ ਕਥਾ ਿਾ ਕੀ ਿਾਤ ਸਨੁੀ ॥੩॥ 

ਿਨ ਨਾਨਕ ਦਾਸਤਨ ਦਾਸ ੁਕਹੀਅਤ ਹੈ ਮੋਤਹ ਕਰਹੁ ਤਿਪਾ ਿਾਕੁਰ ਅਪੁਨੀ ॥੪॥੨੮॥੧੧੪॥ 
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ਮੂਰਖ ਮਨ ਕਾਹੇ ਕਰਸਤਹ ਮਾਣਾ ॥ 
 

ਮਾਰੂ ਮਹਲਾ ੧ ॥ (989-10) 

ਤਮਤਲ ਮਾਤ ਤਪਤਾ ਤਪਿੰਡ ੁਕਮਾਇਆ ॥ 

ਤਤਤਨ ਕਰਤ ੈਲੇਖ ੁਤਲਖਾਇਆ ॥ 

ਤਲਖੁ ਦਾਤਤ ਿੋਤਤ ਵਤਡਆਈ ॥ 

ਤਮਤਲ ਮਾਇਆ ਸੁਰਤਤ ਗਵਾਈ ॥੧॥ 

ਮੂਰਖ ਮਨ ਕਾਹ ੇਕਰਸਤਹ ਮਾਣਾ ॥ 

ਉਤਿ ਚਲਣਾ ਖਸਮੈ ਿਾਣਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਤਤਿ ਸਾਦ ਸਹਿ ਸੁਖੁ ਹੋਈ ॥ 

ਘਰ ਛਡਣੇ ਰਹੈ ਨ ਕੋਈ ॥ 

ਤਕਛੁ ਖਾਿ ੈਤਕਛੁ ਧਤਰ ਿਾਈਐ ॥ 

ਿੇ ਿਾਹੁਤਿ ਦੁਨੀਆ ਆਈਐ ॥੨॥ 

ਸਿੁ ਕਾਇਆ ਪਿੁ ਹਢਾਏ ॥ 

ਫੁਰਮਾਇਤਸ ਿਹੁਤੁ ਚਲਾਏ ॥ 

ਕਤਰ ਸੇਿ ਸੁਖਾਲੀ ਸਵੋੈ ॥ 

ਹਥੀ ਪਉਦੀ ਕਾਹੇ ਰੋਵੈ ॥੩॥ 

ਘਰ ਘੁਿੰਮਣਵਾਣੀ ਿਾਈ ॥ 

ਪਾਪ ਪਥਰ ਤਰਣੁ ਨ ਿਾਈ ॥ 

ਿਉ ਿੇਿਾ ਿੀਉ ਚਿਾਊ ॥ 

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਦੇਵੈ ਕਾਹੂ ॥੪॥੨॥ 
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ਮੇਰਾ ਸਤਤਗਰੁੁ ਤਪਆਰਾ ਤਕਤੁ ਤਿਤਧ ਤਮਲ ੈ॥ 
 

ਗਉਿੀ ਿੈਰਾਗਤਣ ਮਹਲਾ ੪ ॥ (168-11) 

ਤਿਸੁ ਤਮਤਲਐ ਮਤਨ ਹੋਇ ਅਨਿੰਦੁ ਸ ੋਸਤਤਗੁਰੁ ਕਹੀਐ ॥ 

ਮਨ ਕੀ ਦਤੁਿਧਾ ਤਿਨਤਸ ਿਾਇ ਹਤਰ ਪਰਮ ਪਦ ੁਲਹੀਐ ॥੧॥ 

ਮੇਰਾ ਸਤਤਗੁਰੁ ਤਪਆਰਾ ਤਕਤੁ ਤਿਤਧ ਤਮਲ ੈ॥ 

ਹਉ ਤਖਨ ੁਤਖਨ ੁਕਰੀ ਨਮਸਕਾਰੁ ਮੇਰਾ ਗੁਰ ੁਪੂਰਾ ਤਕਉ ਤਮਲੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਕਤਰ ਤਕਰਪਾ ਹਤਰ ਮੇਤਲਆ ਮੇਰਾ ਸਤਤਗੁਰੁ ਪੂਰਾ ॥ 

ਇਛ ਪੁਿੰਨੀ ਿਨ ਕੇਰੀਆ ਲੇ ਸਤਤਗੁਰ ਧੂਰਾ ॥੨॥ 

ਹਤਰ ਿਗਤਤ ਤਦਰਿਾਵੈ ਹਤਰ ਿਗਤਤ ਸੁਣ ੈਤਤਸ ੁਸਤਤਗੁਰ ਤਮਲੀਐ ॥ 

ਤੋਿਾ ਮੂਤਲ ਨ ਆਵਈ ਹਤਰ ਲਾਿੁ ਤਨਤਤ ਤਦਰਿੀਐ ॥੩॥ 

ਤਿਸ ਕਉ ਤਰਦੈ ਤਵਗਾਸੁ ਹੈ ਿਾਉ ਦੂਿਾ ਨਾਹੀ ॥ 

ਨਾਨਕ ਤਤਸ ੁਗੁਰ ਤਮਤਲ ਉਧਰ ੈਹਤਰ ਗੁਣ ਗਾਵਾਹੀ ॥੪॥੮॥੧੪॥੫੨॥ 
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ਮੇਰਾ ਸਤਤਗਰੁੁ ਰਖਵਾਲਾ ਹੋਆ ॥ 
 

ਸਰੋਤਿ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (620-17) 

ਮੇਰਾ ਸਤਤਗੁਰੁ ਰਖਵਾਲਾ ਹੋਆ ॥ 

ਧਾਤਰ ਤਿਪਾ ਪਰਿ ਹਾਥ ਦ ੇਰਾਤਖਆ ਹਤਰ ਗੋਤਵਦੁ ਨਵਾ ਤਨਰਆੋ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਤਾਪੁ ਗਇਆ ਪਰਤਿ ਆਤਪ ਤਮਿਾਇਆ ਿਨ ਕੀ ਲਾਿ ਰਖਾਈ ॥ 

ਸਾਧਸਿੰਗਤਤ ਤੇ ਸਿ ਫਲ ਪਾਏ ਸਤਤਗੁਰ ਕੈ ਿਤਲ ਿਾਂਈ ॥੧॥ 

ਹਲਤੁ ਪਲਤ ੁਪਰਿ ਦੋਵ ੈਸਵਾਰੇ ਹਮਰਾ ਗੁਣੁ ਅਵਗੁਣ ੁਨ ਿੀਚਾਤਰਆ ॥ 

ਅਿਲ ਿਚਨੁ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਤੇਰਾ ਸਫਲ ਕਰ ੁਮਸਤਤਕ ਧਾਤਰਆ ॥੨॥੨੧॥੪੯॥ 
 

  



 2167 

ਮੇਰਾ ਹਤਰ ਪਰਿੁ ਸਿੰਦਰੁ ਮੈ ਸਾਰ ਨ ਿਾਣੀ ॥ 
 

ਵਡਹਿੰਸੁ ਮਹਲਾ ੪ ॥ (561-4) 

ਮੇਰਾ ਹਤਰ ਪਰਿ ੁਸਿੰਦਰੁ ਮੈ ਸਾਰ ਨ ਿਾਣੀ ॥ 

ਹਉ ਹਤਰ ਪਰਿ ਛਤੋਡ ਦੂਿੈ ਲੋਿਾਣੀ ॥੧॥ 

ਹਉ ਤਕਉ ਕਤਰ ਤਪਰ ਕਉ ਤਮਲਉ ਇਆਣੀ ॥ 

ਿੋ ਤਪਰ ਿਾਵੈ ਸਾ ਸੋਹਾਗਤਣ ਸਾਈ ਤਪਰ ਕਉ ਤਮਲ ੈਤਸਆਣੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਮੈ ਤਵਤਚ ਦੋਸ ਹਉ ਤਕਉ ਕਤਰ ਤਪਰੁ ਪਾਵਾ ॥ 

ਤੇਰੇ ਅਨੇਕ ਤਪਆਰ ੇਹਉ ਤਪਰ ਤਚਤਤ ਨ ਆਵਾ ॥੨॥ 

ਤਿਤਨ ਤਪਰ ੁਰਾਤਵਆ ਸਾ ਿਲੀ ਸੁਹਾਗਤਣ ॥ 

ਸੇ ਮ ੈਗੁਣ ਨਾਹੀ ਹਉ ਤਕਆ ਕਰੀ ਦੁਹਾਗਤਣ ॥੩॥ 

ਤਨਤ ਸੁਹਾਗਤਣ ਸਦਾ ਤਪਰ ੁਰਾਵੈ ॥ 

ਮੈ ਕਰਮਹੀਣ ਕਿ ਹੀ ਗਤਲ ਲਾਵੈ ॥੪॥ 

ਤੂ ਤਪਰ ੁਗੁਣਵਿੰਤਾ ਹਉ ਅਉਗੁਤਣਆਰਾ ॥ 

ਮੈ ਤਨਰਗੁਣ ਿਖਤਸ ਨਾਨਕੁ ਵੇਚਾਰਾ ॥੫॥੨॥ 
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ਮੇਰਾ ਹਤਰ ਪਰਿੁ ਸੇਿ ੈਆਇਆ ਮਨੁ ਸੁਤਖ ਸਮਾਣਾ ਰਾਮ ॥ 
 

ਛਿੰਤ ਤਿਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੪ ਮਿੰਗਲ     (844-12) 

ਮੇਰਾ ਹਤਰ ਪਰਿ ੁਸੇਿ ੈਆਇਆ ਮਨ ੁਸਤੁਖ ਸਮਾਣਾ ਰਾਮ ॥ 

ਗੁਤਰ ਤਿੁੈ ਹਤਰ ਪਰਿੁ ਪਾਇਆ ਰਿੰਤਗ ਰਲੀਆ ਮਾਣਾ ਰਾਮ ॥ 

ਵਡਿਾਗੀਆ ਸੋਹਾਗਣੀ ਹਤਰ ਮਸਤਤਕ ਮਾਣਾ ਰਾਮ ॥ 

ਹਤਰ ਪਰਿੁ ਹਤਰ ਸੋਹਾਗੁ ਹੈ ਨਾਨਕ ਮਤਨ ਿਾਣਾ ਰਾਮ ॥੧॥ 

ਤਨਿੰਮਾਤਣਆ ਹਤਰ ਮਾਣ ੁਹੈ ਹਤਰ ਪਰਿੁ ਹਤਰ ਆਪ ੈਰਾਮ ॥ 

ਗੁਰਮੁਤਖ ਆਪੁ ਗਵਾਇਆ ਤਨਤ ਹਤਰ ਹਤਰ ਿਾਪ ੈਰਾਮ ॥ 

ਮੇਰੇ ਹਤਰ ਪਰਿ ਿਾਵੈ ਸੋ ਕਰ ੈਹਤਰ ਰਿੰਤਗ ਹਤਰ ਰਾਪੈ ਰਾਮ ॥ 

ਿਨੁ ਨਾਨਕੁ ਸਹਤਿ ਤਮਲਾਇਆ ਹਤਰ ਰਤਸ ਹਤਰ ਧਰਾਪ ੈਰਾਮ ॥੨॥ 

ਮਾਣਸ ਿਨਤਮ ਹਤਰ ਪਾਈਐ ਹਤਰ ਰਾਵਣ ਵੇਰਾ ਰਾਮ ॥ 

ਗੁਰਮੁਤਖ ਤਮਲ ੁਸੋਹਾਗਣੀ ਰਿੰਗੁ ਹੋਇ ਘਣੇਰਾ ਰਾਮ ॥ 

ਤਿਨ ਮਾਣਸ ਿਨਤਮ ਨ ਪਾਇਆ ਤਤਨਹ ਿਾਗੁ ਮਿੰਦੇਰਾ ਰਾਮ ॥ 

ਹਤਰ ਹਤਰ ਹਤਰ ਹਤਰ ਰਾਖ ੁਪਰਿ ਨਾਨਕੁ ਿਨੁ ਤੇਰਾ ਰਾਮ ॥੩॥ 

ਗੁਤਰ ਹਤਰ ਪਰਿ ੁਅਗਮ ੁਤਦਰਿਾਇਆ ਮਨ ੁਤਨੁ ਰਿੰਤਗ ਿੀਨਾ ਰਾਮ ॥ 

ਿਗਤਤ ਵਛਲੁ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਹੈ ਗੁਰਮੁਤਖ ਹਤਰ ਲੀਨਾ ਰਾਮ ॥ 

ਤਿਨੁ ਹਤਰ ਨਾਮ ਨ ਿੀਵਦੇ ਤਿਉ ਿਲ ਤਿਨੁ ਮੀਨਾ ਰਾਮ ॥ 

ਸਫਲ ਿਨਮ ੁਹਤਰ ਪਾਇਆ ਨਾਨਕ ਪਰਤਿ ਕੀਨਾ ਰਾਮ ॥੪॥੧॥੩॥ 
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ਮੇਰਾ ਤਨੁ ਅਰੁ ਧਨੁ ਮੇਰਾ ਰਾਿ ਰਪੂ ਮੈ ਦੇਸ ੁ॥ 
 

ਤਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (47-15) 

ਮੇਰਾ ਤਨੁ ਅਰ ੁਧਨ ੁਮੇਰਾ ਰਾਿ ਰੂਪ ਮ ੈਦੇਸੁ ॥ 

ਸੁਤ ਦਾਰਾ ਿਤਨਤਾ ਅਨੇਕ ਿਹੁਤੁ ਰਿੰਗ ਅਰੁ ਵੇਸ ॥ 

ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਤਰਦੈ ਨ ਵਸਈ ਕਾਰਤਿ ਤਕਤੈ ਨ ਲੇਤਖ ॥੧॥ 

ਮੇਰੇ ਮਨ ਹਤਰ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਤਧਆਇ ॥ 

ਕਤਰ ਸਿੰਗਤਤ ਤਨਤ ਸਾਧ ਕੀ ਗੁਰ ਚਰਣੀ ਤਚਤੁ ਲਾਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਨਾਮੁ ਤਨਧਾਨ ੁਤਧਆਈਐ ਮਸਤਤਕ ਹੋਵੈ ਿਾਗੁ ॥ 

ਕਾਰਿ ਸਤਿ ਸਵਾਰੀਅਤਹ ਗੁਰ ਕੀ ਚਰਣੀ ਲਾਗੁ ॥ 

ਹਉਮੈ ਰੋਗੁ ਿਰਮੁ ਕਿੀਐ ਨਾ ਆਵੈ ਨਾ ਿਾਗ ੁ॥੨॥ 

ਕਤਰ ਸਿੰਗਤਤ ਤ ੂਸਾਧ ਕੀ ਅਿਸਤਿ ਤੀਰਥ ਨਾਉ ॥ 

ਿੀਉ ਪਰਾਣ ਮਨੁ ਤਨੁ ਹਰ ੇਸਾਚਾ ਏਹੁ ਸੁਆਉ ॥ 

ਐਥੈ ਤਮਲਤਹ ਵਡਾਈਆ ਦਰਗਤਹ ਪਾਵਤਹ ਥਾਉ ॥੩॥ 

ਕਰੇ ਕਰਾਏ ਆਤਪ ਪਰਿੁ ਸਿੁ ਤਕਛੁ ਤਤਸ ਹੀ ਹਾਤਥ ॥ 

ਮਾਤਰ ਆਪੇ ਿੀਵਾਲਦਾ ਅਿੰਤਤਰ ਿਾਹਤਰ ਸਾਤਥ ॥ 

ਨਾਨਕ ਪਰਿ ਸਰਣਾਗਤੀ ਸਰਿ ਘਿਾ ਕੇ ਨਾਥ ॥੪॥੧੫॥੮੫॥ 
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ਮੇਰਾ ਪਰਿੁ ਰਾਂਤਗ ਘਣੌ ਅਤਤ ਰੂਿ ੌ॥ 
 

ਪਰਿਾਤੀ ਮਹਲਾ ੧ ॥ (1331-17) 

ਅਿੰਤਤਰ ਦਤੇਖ ਸਿਤਦ ਮਨੁ ਮਾਤਨਆ ਅਵਰ ੁਨ ਰਾਂਗਨਹਾਰਾ ॥ 

ਅਤਹਤਨਤਸ ਿੀਆ ਦੇਤਖ ਸਮਾਲੇ ਤਤਸ ਹੀ ਕੀ ਸਰਕਾਰਾ ॥੧॥ 

ਮੇਰਾ ਪਰਿੁ ਰਾਂਤਗ ਘਣੌ ਅਤਤ ਰਿੂੌ ॥ 

ਦੀਨ ਦਇਆਲ ੁਪਰੀਤਮ ਮਨਮੋਹਨੁ ਅਤਤ ਰਸ ਲਾਲ ਸਗੂਿ ੌ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਊਪਤਰ ਕੂਪੁ ਗਗਨ ਪਤਨਹਾਰੀ ਅਿੰਤਮਰਤ ੁਪੀਵਣਹਾਰਾ ॥ 

ਤਿਸ ਕੀ ਰਚਨਾ ਸ ੋਤਿਤਧ ਿਾਣ ੈਗੁਰਮੁਤਖ ਤਗਆਨੁ ਵੀਚਾਰਾ ॥੨॥ 

ਪਸਰੀ ਤਕਰਤਣ ਰਤਸ ਕਮਲ ਤਿਗਾਸੇ ਸਤਸ ਘਤਰ ਸੂਰ ੁਸਮਾਇਆ ॥ 

ਕਾਲੁ ਤਿਧੁਿੰਤਸ ਮਨਸਾ ਮਤਨ ਮਾਰੀ ਗੁਰ ਪਰਸਾਤਦ ਪਰਿੁ ਪਾਇਆ ॥੩॥ 

ਅਤਤ ਰਤਸ ਰਿੰਤਗ ਚਲੂਲ ੈਰਾਤੀ ਦੂਿਾ ਰਿੰਗੁ ਨ ਕੋਈ ॥ 

ਨਾਨਕ ਰਸਤਨ ਰਸਾਏ ਰਾਤੇ ਰਤਵ ਰਤਹਆ ਪਰਿੁ ਸੋਈ ॥੪॥੧੫॥ 
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ਮੇਰਾ ਤਪਆਰਾ ਪਰੀਤਮੁ ਸਤਤਗਰੁੁ ਰਖਵਾਲਾ ॥ 
 

ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੪ ॥ (94-9) 

ਮਧੁਸੂਦਨ ਮੇਰ ੇਮਨ ਤਨ ਪਰਾਨਾ ॥ 

ਹਉ ਹਤਰ ਤਿਨ ੁਦੂਿਾ ਅਵਰ ੁਨ ਿਾਨਾ ॥ 

ਕੋਈ ਸਿਣੁ ਸਿੰਤ ੁਤਮਲ ੈਵਡਿਾਗੀ ਮ ੈਹਤਰ ਪਰਿੁ ਤਪਆਰਾ ਦਸ ੈਿੀਉ ॥੧॥ 

ਹਉ ਮਨ ੁਤਨ ੁਖੋਿੀ ਿਾਤਲ ਿਾਲਾਈ ॥ 

ਤਕਉ ਤਪਆਰਾ ਪਰੀਤਮੁ ਤਮਲੈ ਮੇਰੀ ਮਾਈ ॥ 

ਤਮਤਲ ਸਤਸਿੰਗਤਤ ਖੋਿੁ ਦਸਾਈ ਤਵਤਚ ਸਿੰਗਤਤ ਹਤਰ ਪਰਿ ੁਵਸ ੈਿੀਉ ॥੨॥ 

ਮੇਰਾ ਤਪਆਰਾ ਪਰੀਤਮੁ ਸਤਤਗਰੁੁ ਰਖਵਾਲਾ ॥ 

ਹਮ ਿਾਤਰਕ ਦੀਨ ਕਰਹੁ ਪਰਤਤਪਾਲਾ ॥ 

ਮੇਰਾ ਮਾਤ ਤਪਤਾ ਗੁਰ ੁਸਤਤਗੁਰੁ ਪੂਰਾ ਗੁਰ ਿਲ ਤਮਤਲ ਕਮਲ ੁਤਵਗਸੈ ਿੀਉ ॥੩॥ 

ਮੈ ਤਿਨ ੁਗੁਰ ਦੇਖੇ ਨੀਦ ਨ ਆਵੈ ॥ 

ਮੇਰੇ ਮਨ ਤਤਨ ਵੇਦਨ ਗੁਰ ਤਿਰਹੁ ਲਗਾਵ ੈ॥ 

ਹਤਰ ਹਤਰ ਦਇਆ ਕਰਹੁ ਗੁਰ ੁਮੇਲਹ ੁਿਨ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਤਮਤਲ ਰਹਸੈ ਿੀਉ ॥੪॥੨॥ 
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ਮੇਰਾ ਤਿਰਹੀ ਨਾਮ ੁਤਮਲ ੈਤਾ ਿੀਵਾ ਿੀਉ ॥ 
 

ਗਉਿੀ ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੪ ॥ (175-9) 

ਮੇਰਾ ਤਿਰਹੀ ਨਾਮੁ ਤਮਲੈ ਤਾ ਿੀਵਾ ਿੀਉ ॥ 

ਮਨ ਅਿੰਦਤਰ ਅਿੰਤਮਰਤੁ ਗੁਰਮਤਤ ਹਤਰ ਲੀਵਾ ਿੀਉ ॥ 

ਮਨੁ ਹਤਰ ਰਿੰਤਗ ਰਤਿਾ ਹਤਰ ਰਸੁ ਸਦਾ ਪੀਵਾ ਿੀਉ ॥ 

ਹਤਰ ਪਾਇਅਿਾ ਮਤਨ ਿੀਵਾ ਿੀਉ ॥੧॥ 

ਮੇਰ ੈਮਤਨ ਤਤਨ ਪਰੇਮੁ ਲਗਾ ਹਤਰ ਿਾਣੁ ਿੀਉ ॥ 

ਮੇਰਾ ਪਰੀਤਮ ੁਤਮਤ ੁਹਤਰ ਪੁਰਖੁ ਸੁਿਾਣੁ ਿੀਉ ॥ 

ਗੁਰੁ ਮੇਲ ੇਸਿੰਤ ਹਤਰ ਸੁਘਿੁ ਸਿੁਾਣੁ ਿੀਉ ॥ 

ਹਉ ਨਾਮ ਤਵਿਹੁ ਕੁਰਿਾਣੁ ਿੀਉ ॥੨॥ 

ਹਉ ਹਤਰ ਹਤਰ ਸਿਣ ੁਹਤਰ ਮੀਤੁ ਦਸਾਈ ਿੀਉ ॥ 

ਹਤਰ ਦਸਹੁ ਸਿੰਤਹ ੁਿੀ ਹਤਰ ਖਿੋੁ ਪਵਾਈ ਿੀਉ ॥ 

ਸਤਤਗੁਰੁ ਤੁਿਿਾ ਦਸੇ ਹਤਰ ਪਾਈ ਿੀਉ ॥ 

ਹਤਰ ਨਾਮੇ ਨਾਤਮ ਸਮਾਈ ਿੀਉ ॥੩॥ 

ਮੈ ਵੇਦਨ ਪਰੇਮੁ ਹਤਰ ਤਿਰਹੁ ਲਗਾਈ ਿੀਉ ॥ 

ਗੁਰ ਸਰਧਾ ਪਤੂਰ ਅਿੰਤਮਰਤ ੁਮੁਤਖ ਪਾਈ ਿੀਉ ॥ 

ਹਤਰ ਹੋਹੁ ਦਇਆਲੁ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਤਧਆਈ ਿੀਉ ॥ 

ਿਨ ਨਾਨਕ ਹਤਰ ਰਸੁ ਪਾਈ ਿੀਉ ॥੪॥੬॥੨੦॥੧੮॥੩੨॥੭੦॥ 
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ਮੇਰਾ ਿਦੈੁ ਗੁਰ ੂਗੋਤਵਿੰਦਾ ॥ 
 

ਸਰੋਤਿ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (618-2) 

ਿਨਮ ਿਨਮ ਕੇ ਦੂਖ ਤਨਵਾਰ ੈਸੂਕਾ ਮਨੁ ਸਾਧਾਰੈ ॥ 

ਦਰਸਨੁ ਿੇਿਤ ਹੋਤ ਤਨਹਾਲਾ ਹਤਰ ਕਾ ਨਾਮੁ ਿੀਚਾਰ ੈ॥੧॥ 

ਮੇਰਾ ਿੈਦੁ ਗੁਰੂ ਗੋਤਵਿੰਦਾ ॥ 

ਹਤਰ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਅਉਖਧੁ ਮੁਤਖ ਦੇਵੈ ਕਾਿ ੈਿਮ ਕੀ ਫਿੰਧਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਸਮਰਥ ਪੁਰਖ ਪੂਰਨ ਤਿਧਾਤੇ ਆਪੇ ਕਰਣੈਹਾਰਾ ॥ 

ਅਪੁਨਾ ਦਾਸ ੁਹਤਰ ਆਤਪ ਉਿਾਤਰਆ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਅਧਾਰਾ ॥੨॥੬॥੩੪॥ 
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ਮੇਰਾ ਮਨੁ ਏਕ ੈਹੀ ਤਪਰਅ ਮਾਂਗ ੈ॥ 
 

ਸਾਰਗ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (1209-17) 

ਮੇਰਾ ਮਨ ੁਏਕੈ ਹੀ ਤਪਰਅ ਮਾਂਗ ੈ॥ 

ਪੇਤਖ ਆਇਓ ਸਰਿ ਥਾਨ ਦਸੇ ਤਪਰਅ ਰੋਮ ਨ ਸਮਸਤਰ ਲਾਗ ੈ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਮੈ ਨੀਰੇ ਅਤਨਕ ਿੋਿਨ ਿਹੁ ਤਿਿੰਿਨ ਤਤਨ ਤਸਉ ਤਦਰਸਤਿ ਨ ਕਰ ੈਰੁਚਾਂਗੈ ॥ 

ਹਤਰ ਰਸੁ ਚਾਹੈ ਤਪਰਅ ਤਪਰਅ ਮੁਤਖ ਿੇਰ ੈਤਿਉ ਅਤਲ ਕਮਲਾ ਲੋਿਾਂਗੈ ॥੧॥ 

ਗੁਣ ਤਨਧਾਨ ਮਨਮੋਹਨ ਲਾਲਨ ਸੁਖਦਾਈ ਸਰਿਾਂਗੈ ॥ 

ਗੁਤਰ ਨਾਨਕ ਪਰਿ ਪਾਤਹ ਪਿਾਇਓ ਤਮਲਹੁ ਸਖਾ ਗਤਲ ਲਾਗੈ ॥੨॥੫॥੨੮॥ 
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ਮੇਰਾ ਮਨੁ ਸਾਧ ਿਨਾਂ ਤਮਤਲ ਹਤਰਆ ॥ 
 

ਰਾਗੁ ਕਾਨਿਾ ਚਉਪਦੇ ਮਹਲਾ ੪ ਘਰੁ ੧ (1294-1) 

ਮੇਰਾ ਮਨ ੁਸਾਧ ਿਨਾਂ ਤਮਤਲ ਹਤਰਆ ॥ 

ਹਉ ਿਤਲ ਿਤਲ ਿਤਲ ਿਤਲ ਸਾਧ ਿਨਾਂ ਕਉ ਤਮਤਲ ਸਿੰਗਤਤ ਪਾਤਰ ਉਤਤਰਆ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਹਤਰ ਹਤਰ ਤਿਪਾ ਕਰਹੁ ਪਰਿ ਅਪਨੀ ਹਮ ਸਾਧ ਿਨਾਂ ਪਗ ਪਤਰਆ ॥ 

ਧਨੁ ਧਨੁ ਸਾਧ ਤਿਨ ਹਤਰ ਪਰਿੁ ਿਾਤਨਆ ਤਮਤਲ ਸਾਧ ੂਪਤਤਤ ਉਧਤਰਆ ॥੧॥ 

ਮਨੂਆ ਚਲੈ ਚਲ ੈਿਹੁ ਿਹੁ ਤਿਤਧ ਤਮਤਲ ਸਾਧੂ ਵਸਗਤਤ ਕਤਰਆ ॥ 

ਤਿਉੋਂ ਿਲ ਤਿੰਤੁ ਪਸਾਤਰਓ ਿਧਤਕ ਗਰਤਸ ਮੀਨਾ ਵਸਗਤਤ ਖਤਰਆ ॥੨॥ 

ਹਤਰ ਕੇ ਸਿੰਤ ਸਿੰਤ ਿਲ ਨੀਕ ੇਤਮਤਲ ਸਿੰਤ ਿਨਾ ਮਲ ੁਲਹੀਆ ॥ 

ਹਉਮੈ ਦੁਰਤੁ ਗਇਆ ਸਿ ੁਨੀਕਤਰ ਤਿਉ ਸਾਿੁਤਨ ਕਾਪਰੁ ਕਤਰਆ ॥੩॥ 

ਮਸਤਤਕ ਤਲਲਾਤਿ ਤਲਤਖਆ ਧਤੁਰ ਿਾਕਤੁਰ ਗੁਰ ਸਤਤਗੁਰ ਚਰਨ ਉਰ ਧਤਰਆ ॥ 

ਸਿੁ ਦਾਲਦੁ ਦੂਖ ਿਿੰਿ ਪਰਿੁ ਪਾਇਆ ਿਨ ਨਾਨਕ ਨਾਤਮ ਉਧਤਰਆ ॥੪॥੧॥ 
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ਮੇਰਾ ਮਨੁ ਤਨੁ ਮੋਤਹ ਲੀਆ ਿੀਉ ਦਤੇਖ ਚਲਤ ਤੁਮਾਰੇ ॥ 
 

ਰਾਗੁ ਗਉਿੀ ਛਿੰਤ ਮਹਲਾ ੫  (247-7) 

ਮੇਰ ੈਮਤਨ ਿੈਰਾਗੁ ਿਇਆ ਿੀਉ ਤਕਉ ਦੇਖਾ ਪਰਿ ਦਾਤੇ ॥ 

ਮੇਰੇ ਮੀਤ ਸਖਾ ਹਤਰ ਿੀਉ ਗੁਰ ਪੁਰਖ ਤਿਧਾਤੇ ॥ 

ਪੁਰਖੋ ਤਿਧਾਤਾ ਏਕੁ ਸਰੀਧਰੁ ਤਕਉ ਤਮਲਹ ਤੁਝੈ ਉਡੀਣੀਆ ॥ 

ਕਰ ਕਰਤਹ ਸੇਵਾ ਸੀਸੁ ਚਰਣੀ ਮਤਨ ਆਸ ਦਰਸ ਤਨਮਾਣੀਆ ॥ 

ਸਾਤਸ ਸਾਤਸ ਨ ਘਿੀ ਤਵਸਰ ੈਪਲੁ ਮੂਰਤੁ ਤਦਨੁ ਰਾਤੇ ॥ 

ਨਾਨਕ ਸਾਤਰਿੰਗ ਤਿਉ ਤਪਆਸੇ ਤਕਉ ਤਮਲੀਐ ਪਰਿ ਦਾਤੇ ॥੧॥ 

ਇਕ ਤਿਨਉ ਕਰਉ ਿੀਉ ਸੁਤਣ ਕਿੰਤ ਤਪਆਰ ੇ॥ 

ਮੇਰਾ ਮਨ ੁਤਨ ੁਮੋਤਹ ਲੀਆ ਿੀਉ ਦੇਤਖ ਚਲਤ ਤੁਮਾਰੇ ॥ 

ਚਲਤਾ ਤੁਮਾਰੇ ਦਤੇਖ ਮੋਹੀ ਉਦਾਸ ਧਨ ਤਕਉ ਧੀਰਏ ॥ 

ਗੁਣਵਿੰਤ ਨਾਹ ਦਇਆਲੁ ਿਾਲਾ ਸਰਿ ਗੁਣ ਿਰਪੂਰਏ ॥ 

ਤਪਰ ਦਸੋੁ ਨਾਹੀ ਸੁਖਹ ਦਾਤੇ ਹਉ ਤਵਛੁਿੀ ਿੁਤਰਆਰੇ ॥ 

ਤਿਨਵਿੰਤਤ ਨਾਨਕ ਦਇਆ ਧਾਰਹੁ ਘਤਰ ਆਵਹੁ ਨਾਹ ਤਪਆਰੇ ॥੨॥ 

ਹਉ ਮਨ ੁਅਰਪੀ ਸਿੁ ਤਨੁ ਅਰਪੀ ਅਰਪੀ ਸਤਿ ਦੇਸਾ ॥ 

ਹਉ ਤਸਰ ੁਅਰਪੀ ਤਤਸ ੁਮੀਤ ਤਪਆਰੇ ਿ ੋਪਰਿ ਦੇਇ ਸਦੇਸਾ ॥ 

ਅਰਤਪਆ ਤ ਸੀਸ ੁਸੁਥਾਤਨ ਗੁਰ ਪਤਹ ਸਿੰਤਗ ਪਰਿੂ ਤਦਖਾਇਆ ॥ 

ਤਖਨ ਮਾਤਹ ਸਗਲਾ ਦੂਖੁ ਤਮਤਿਆ ਮਨਹੁ ਤਚਿੰਤਦਆ ਪਾਇਆ ॥ 

ਤਦਨੁ ਰਤੈਣ ਰਲੀਆ ਕਰ ੈਕਾਮਤਣ ਤਮਿੇ ਸਗਲ ਅਿੰਦੇਸਾ ॥ 

ਤਿਨਵਿੰਤਤ ਨਾਨਕ ੁਕਿੰਤੁ ਤਮਤਲਆ ਲੋਿਤ ੇਹਮ ਿਸੈਾ ॥੩॥ 

ਮੇਰ ੈਮਤਨ ਅਨਦੁ ਿਇਆ ਿੀਉ ਵਿੀ ਵਾਧਾਈ ॥ 

ਘਤਰ ਲਾਲ ੁਆਇਆ ਤਪਆਰਾ ਸਿ ਤਤਖਾ ਿੁਝਾਈ ॥ 

ਤਮਤਲਆ ਤ ਲਾਲ ੁਗੁਪਾਲ ੁਿਾਕੁਰੁ ਸਖੀ ਮਿੰਗਲ ੁਗਾਇਆ ॥ 

ਸਿ ਮੀਤ ਿਿੰਧਪ ਹਰਖੁ ਉਪਤਿਆ ਦੂਤ ਥਾਉ ਗਵਾਇਆ ॥ 

ਅਨਹਤ ਵਾਿ ੇਵਿਤਹ ਘਰ ਮਤਹ ਤਪਰ ਸਿੰਤਗ ਸੇਿ ਤਵਛਾਈ ॥ 

ਤਿਨਵਿੰਤਤ ਨਾਨਕ ੁਸਹਤਿ ਰਹੈ ਹਤਰ ਤਮਤਲਆ ਕਿੰਤ ੁਸੁਖਦਾਈ ॥੪॥੧॥ 
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ਮੇਰਾ ਮਨੁ ਰਾਮ ਨਾਤਮ ਮਨ ੁਮਾਨੀ ॥ 
 

ਸਾਰਗ ਮਹਲਾ ੪ ॥ (1199-15) 

ਮੇਰਾ ਮਨ ੁਰਾਮ ਨਾਤਮ ਮਨੁ ਮਾਨੀ ॥ 

ਮੇਰ ੈਹੀਅਰ ੈਸਤਤਗੁਤਰ ਪਰੀਤਤ ਲਗਾਈ ਮਤਨ ਹਤਰ ਹਤਰ ਕਥਾ ਸੁਖਾਨੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਦੀਨ ਦਇਆਲ ਹੋਵਹੁ ਿਨ ਊਪਤਰ ਿਨ ਦੇਵਹੁ ਅਕਥ ਕਹਾਨੀ ॥ 

ਸਿੰਤ ਿਨਾ ਤਮਤਲ ਹਤਰ ਰਸੁ ਪਾਇਆ ਹਤਰ ਮਤਨ ਤਤਨ ਮੀਿ ਲਗਾਨੀ ॥੧॥ 

ਹਤਰ ਕੈ ਰਿੰਤਗ ਰਤ ੇਿੈਰਾਗੀ ਤਿਨਹ ਗੁਰਮਤਤ ਨਾਮੁ ਪਛਾਨੀ ॥ 

ਪੁਰਖੈ ਪੁਰਖੁ ਤਮਤਲਆ ਸੁਖ ੁਪਾਇਆ ਸਿ ਚੂਕੀ ਆਵਣ ਿਾਨੀ ॥੨॥ 

ਨੈਣੀ ਤਿਰਹੁ ਦੇਖਾ ਪਰਿ ਸੁਆਮੀ ਰਸਨਾ ਨਾਮੁ ਵਖਾਨੀ ॥ 

ਸਰਵਣੀ ਕੀਰਤਨੁ ਸੁਨਉ ਤਦਨੁ ਰਾਤੀ ਤਹਰਦੈ ਹਤਰ ਹਤਰ ਿਾਨੀ ॥੩॥ 

ਪਿੰਚ ਿਨਾ ਗੁਤਰ ਵਸਗਤਤ ਆਣੇ ਤਉ ਉਨਮਤਨ ਨਾਤਮ ਲਗਾਨੀ ॥ 

ਿਨ ਨਾਨਕ ਹਤਰ ਤਕਰਪਾ ਧਾਰੀ ਹਤਰ ਰਾਮ ੈਨਾਤਮ ਸਮਾਨੀ ॥੪॥੫॥ 
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ਮੇਰਾ ਮਨੁ ਲਾਗਾ ਹੈ ਰਾਮ ਤਪਆਰੇ ॥ 
 

ਧਨਾਸਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ਘਰੁ ੧ ਚਉਪਦੇ     (670-12) 

ਿਵ ਖਿੰਡਨ ਦੁਖ ਿਿੰਿਨ ਸਵਾਮੀ ਿਗਤਤ ਵਛਲ ਤਨਰਿੰਕਾਰੇ ॥ 

ਕੋਤਿ ਪਰਾਧ ਤਮਿੇ ਤਖਨ ਿੀਤਤਰ ਿਾਂ ਗੁਰਮੁਤਖ ਨਾਮੁ ਸਮਾਰੇ ॥੧॥ 

ਮੇਰਾ ਮਨ ੁਲਾਗਾ ਹੈ ਰਾਮ ਤਪਆਰੇ ॥ 

ਦੀਨ ਦਇਆਤਲ ਕਰੀ ਪਰਤਿ ਤਕਰਪਾ ਵਤਸ ਕੀਨੇ ਪਿੰਚ ਦੂਤਾਰੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਤੇਰਾ ਥਾਨੁ ਸੁਹਾਵਾ ਰਪੂੁ ਸੁਹਾਵਾ ਤੇਰ ੇਿਗਤ ਸੋਹਤਹ ਦਰਿਾਰੇ ॥ 

ਸਰਿ ਿੀਆ ਕੇ ਦਾਤੇ ਸੁਆਮੀ ਕਤਰ ਤਕਰਪਾ ਲੇਹੁ ਉਿਾਰੇ ॥੨॥ 

ਤੇਰਾ ਵਰਨੁ ਨ ਿਾਪੈ ਰੂਪੁ ਨ ਲਖੀਐ ਤੇਰੀ ਕੁਦਰਤਤ ਕਉਨ ੁਿੀਚਾਰੇ ॥ 

ਿਤਲ ਥਤਲ ਮਹੀਅਤਲ ਰਤਵਆ ਸਰਿ ਿਾਈ ਅਗਮ ਰਪੂ ਤਗਰਧਾਰੇ ॥੩॥ 

ਕੀਰਤਤ ਕਰਤਹ ਸਗਲ ਿਨ ਤਰੇੀ ਤੂ ਅਤਿਨਾਸੀ ਪੁਰਖੁ ਮੁਰਾਰੇ ॥ 

ਤਿਉ ਿਾਵ ੈਤਤਉ ਰਾਖਹੁ ਸੁਆਮੀ ਿਨ ਨਾਨਕ ਸਰਤਨ ਦੁਆਰੇ ॥੪॥੧॥ 
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ਮੇਰਾ ਮਨੁ ਲੋਚੈ ਗਰੁ ਦਰਸਨ ਤਾਈ ॥ 
 

ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੫ ਚਉਪਦੇ ਘਰੁ ੧ ॥   (96-14) 

ਮੇਰਾ ਮਨ ੁਲੋਚੈ ਗੁਰ ਦਰਸਨ ਤਾਈ ॥ 

ਤਿਲਪ ਕਰ ੇਚਾਤਤਰਕ ਕੀ ਤਨਆਈ ॥ 

ਤਤਰਖਾ ਨ ਉਤਰ ੈਸਾਂਤਤ ਨ ਆਵ ੈਤਿਨ ੁਦਰਸਨ ਸਿੰਤ ਤਪਆਰੇ ਿੀਉ ॥੧॥ 

ਹਉ ਘੋਲੀ ਿੀਉ ਘੋਤਲ ਘੁਮਾਈ ਗੁਰ ਦਰਸਨ ਸਿੰਤ ਤਪਆਰੇ ਿੀਉ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਤੇਰਾ ਮੁਖ ੁਸੁਹਾਵਾ ਿੀਉ ਸਹਿ ਧੁਤਨ ਿਾਣੀ ॥ 

ਤਚਰੁ ਹੋਆ ਦੇਖੇ ਸਾਤਰਿੰਗਪਾਣੀ ॥ 

ਧਿੰਨੁ ਸੁ ਦੇਸ ੁਿਹਾ ਤੂਿੰ ਵਤਸਆ ਮੇਰੇ ਸਿਣ ਮੀਤ ਮੁਰਾਰੇ ਿੀਉ ॥੨॥ 

ਹਉ ਘੋਲੀ ਹਉ ਘੋਤਲ ਘੁਮਾਈ ਗੁਰ ਸਿਣ ਮੀਤ ਮੁਰਾਰੇ ਿੀਉ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਇਕ ਘਿੀ ਨ ਤਮਲਤ ੇਤਾ ਕਤਲਿੁਗੁ ਹੋਤਾ ॥ 

ਹੁਤਣ ਕਤਦ ਤਮਲੀਐ ਤਪਰਅ ਤੁਧੁ ਿਗਵਿੰਤਾ ॥ 

ਮੋਤਹ ਰਤੈਣ ਨ ਤਵਹਾਵ ੈਨੀਦ ਨ ਆਵੈ ਤਿਨ ੁਦੇਖੇ ਗੁਰ ਦਰਿਾਰ ੇਿੀਉ ॥੩॥ 

ਹਉ ਘੋਲੀ ਿੀਉ ਘੋਤਲ ਘੁਮਾਈ ਤਤਸ ੁਸਚੇ ਗੁਰ ਦਰਿਾਰ ੇਿੀਉ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਿਾਗੁ ਹੋਆ ਗੁਤਰ ਸਿੰਤ ੁਤਮਲਾਇਆ ॥ 

ਪਰਿੁ ਅਤਿਨਾਸੀ ਘਰ ਮਤਹ ਪਾਇਆ ॥ 

ਸੇਵ ਕਰੀ ਪਲੁ ਚਸਾ ਨ ਤਵਛੁਿਾ ਿਨ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਤੁਮਾਰੇ ਿੀਉ ॥੪॥ 

ਹਉ ਘੋਲੀ ਿੀਉ ਘੋਤਲ ਘੁਮਾਈ ਿਨ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਤੁਮਾਰ ੇਿੀਉ ॥ ਰਹਾਉ ॥੧॥੮॥ 
 
  



 2180 

 

ਮੇਰਾ ਮਾਤ ਤਪਤਾ ਹਤਰ ਰਾਇਆ ॥ 
 

ਸਰੋਤਿ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (626-17) 

ਸੋਈ ਕਰਾਇ ਿੋ ਤੁਧੁ ਿਾਵ ੈ॥ 

ਮੋਤਹ ਤਸਆਣਪ ਕਛ ੂਨ ਆਵ ੈ॥ 

ਹਮ ਿਾਤਰਕ ਤਉ ਸਰਣਾਈ ॥ 

ਪਰਤਿ ਆਪੇ ਪੈਿ ਰਖਾਈ ॥੧॥ 

ਮੇਰਾ ਮਾਤ ਤਪਤਾ ਹਤਰ ਰਾਇਆ ॥ 

ਕਤਰ ਤਕਰਪਾ ਪਰਤਤਪਾਲਣ ਲਾਗਾ ਕਰੀ  ਤੇਰਾ ਕਰਾਇਆ ॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਿੀਅ ਿਿੰਤ ਤੇਰ ੇਧਾਰੇ ॥ 

ਪਰਿ ਡੋਰੀ ਹਾਤਥ ਤੁਮਾਰੇ ॥ 

ਤਿ ਕਰਾਵੈ ਸੋ ਕਰਣਾ ॥ 

ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਤੇਰੀ ਸਰਣਾ ॥੨॥੭॥੭੧॥ 
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ਮੇਰਾ ਲਾਗ ੋਰਾਮ ਤਸਉ ਹਤੇੁ ॥ 
 

ਧਨਾਸਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (675-2) 

ਮੇਰਾ ਲਾਗੋ ਰਾਮ ਤਸਉ ਹੇਤੁ ॥ 

ਸਤਤਗੁਰੁ ਮੇਰਾ ਸਦਾ ਸਹਾਈ ਤਿਤਨ ਦੁਖ ਕਾ ਕਾਤਿਆ ਕੇਤ ੁ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਹਾਥ ਦੇਇ ਰਾਤਖਓ ਅਪਨੁਾ ਕਤਰ ਤਿਰਥਾ ਸਗਲ ਤਮਿਾਈ ॥ 

ਤਨਿੰਦਕ ਕ ੇਮੁਖ ਕਾਲੇ ਕੀਨ ੇਿਨ ਕਾ ਆਤਪ ਸਹਾਈ ॥੧॥ 

ਸਾਚਾ ਸਾਤਹਿੁ ਹੋਆ ਰਖਵਾਲਾ ਰਾਤਖ ਲੀਏ ਕਿੰਤਿ ਲਾਇ ॥ 

ਤਨਰਿਉ ਿਏ ਸਦਾ ਸੁਖ ਮਾਣੇ ਨਾਨਕ ਹਤਰ ਗੁਣ ਗਾਇ ॥੨॥੧੭॥ 
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ਮੇਰੀ ਸਿੰਗਤਤ ਪੋਚ ਸੋਚ ਤਦਨੁ ਰਾਤੀ ॥ 
 

ਰਾਗੁ ਗਉਿੀ ਰਤਵਦਾਸ ਿੀ ਕ ੇਪਦੇ ਗਉਿੀ ਗੁਆਰਰੇੀ (345-8) 

ਮੇਰੀ ਸਿੰਗਤਤ ਪੋਚ ਸੋਚ ਤਦਨ ੁਰਾਤੀ ॥ 

ਮੇਰਾ ਕਰਮੁ ਕੁਤਿਲਤਾ ਿਨਮ ੁਕੁਿਾਂਤੀ ॥੧॥ 

ਰਾਮ ਗੁਸਈਆ ਿੀਅ ਕੇ ਿੀਵਨਾ ॥ 

ਮੋਤਹ ਨ ਤਿਸਾਰਹ ੁਮੈ ਿਨੁ ਤੇਰਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਮੇਰੀ ਹਰਹੁ ਤਿਪਤਤ ਿਨ ਕਰਹ ੁਸੁਿਾਈ ॥ 

ਛਰਣ ਨ ਛਾਡਉ ਸਰੀਰ ਕਲ ਿਾਈ ॥੨॥ 

ਕਹੁ ਰਤਵਦਾਸ ਪਰਉ ਤੇਰੀ ਸਾਿਾ ॥ 

ਿੇਤਗ ਤਮਲਹੁ ਿਨ ਕਤਰ ਨ ਤਿਲਾਂਿਾ ॥੩॥੧॥ 
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ਮੇਰੀ ਪਿੀਆ ਤਲਤਖ ਦੇਹੁ ਸਰੀ ਗਪਾਲ ॥ 
 

ਿਸਿੰਤੁ ਕਿੀਰ ਿੀਉ (1194-6) 

ਪਰਹਲਾਦ ਪਿਾਏ ਪਿਨ ਸਾਲ ॥ 

ਸਿੰਤਗ ਸਖਾ ਿਹੁ ਲੀਏ ਿਾਲ ॥ 

ਮੋ ਕਉ ਕਹਾ ਪਿਹਾਵਤਸ ਆਲ ਿਾਲ ॥ 

ਮੇਰੀ ਪਿੀਆ ਤਲਤਖ ਦੇਹੁ ਸਰੀ ਗਪਾਲ ॥੧॥ 

ਨਹੀ ਛੋਡਉ ਰੇ ਿਾਿਾ ਰਾਮ ਨਾਮ ॥ 

ਮੇਰੋ ਅਉਰ ਪਿਹਨ ਤਸਉ ਨਹੀ ਕਾਮੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਸਿੰਡ ੈਮਰਕ ੈਕਤਹਓ ਿਾਇ ॥ 

ਪਰਹਲਾਦ ਿੁਲਾਏ ਿੇਤਗ ਧਾਇ ॥ 

ਤੂ ਰਾਮ ਕਹਨ ਕੀ ਛੋਡੁ ਿਾਤਨ ॥ 

ਤੁਝੁ ਤੁਰਤੁ ਛਡਾਊ ਮੇਰੋ ਕਤਹਓ ਮਾਤਨ ॥੨॥ 

ਮੋ ਕਉ ਕਹਾ ਸਤਾਵਹੁ ਿਾਰ ਿਾਰ ॥ 

ਪਰਤਿ ਿਲ ਥਲ ਤਗਤਰ ਕੀਏ ਪਹਾਰ ॥ 

ਇਕੁ ਰਾਮ ੁਨ ਛੋਡਉ ਗੁਰਤਹ ਗਾਤਰ ॥ 

ਮੋ ਕਉ ਘਾਤਲ ਿਾਤਰ ਿਾਵੈ ਮਾਤਰ ਡਾਤਰ ॥੩॥ 

ਕਾਤਢ ਖਿਗੁ ਕੋਤਪਓ ਤਰਸਾਇ ॥ 

ਤੁਝ ਰਾਖਨਹਾਰ ੋਮੋਤਹ ਿਤਾਇ ॥ 

ਪਰਿ ਥਿੰਿ ਤ ੇਤਨਕਸੇ ਕੈ ਤਿਸਥਾਰ ॥ 

ਹਰਨਾਖਸੁ ਛੇਤਦਓ ਨਖ ਤਿਦਾਰ ॥੪॥ 

ਓਇ ਪਰਮ ਪੁਰਖ ਦੇਵਾਤਧ ਦਵੇ ॥ 

ਿਗਤਤ ਹੇਤਤ ਨਰਤਸਿੰਘ ਿੇਵ ॥ 

ਕਤਹ ਕਿੀਰ ਕੋ ਲਖੈ ਨ ਪਾਰ ॥ 

ਪਰਹਲਾਦ ਉਧਾਰੇ ਅਤਨਕ ਿਾਰ ॥੫॥੪॥ 
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ਮੇਰੀ ਪਿੀਆ ਤਲਤਖ ਦੇਹੁ ਗੋਤਿਿੰਦ ਮਰੁਾਤਰ ॥ 
 

ਿੈਰਉ ਮਹਲਾ ੩ ਘਰੁ ੨  (1154-3) 

ਤਤਤਨ ਕਰਤ ੈਇਕੁ ਚਲਤ ੁਉਪਾਇਆ ॥ 

ਅਨਹਦ ਿਾਣੀ ਸਿਦੁ ਸੁਣਾਇਆ ॥ 

ਮਨਮੁਤਖ ਿੂਲੇ ਗੁਰਮੁਤਖ ਿੁਝਾਇਆ ॥ 

ਕਾਰਣੁ ਕਰਤਾ ਕਰਦਾ ਆਇਆ ॥੧॥ 

ਗੁਰ ਕਾ ਸਿਦੁ ਮੇਰ ੈਅਿੰਤਤਰ ਤਧਆਨੁ ॥ 

ਹਉ ਕਿਹੁ ਨ ਛੋਡਉ ਹਤਰ ਕਾ ਨਾਮੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਤਪਤਾ ਪਰਹਲਾਦ ੁਪਿਣ ਪਿਾਇਆ ॥ 

ਲੈ ਪਾਿੀ ਪਾਧੇ ਕੈ ਆਇਆ ॥ 

ਨਾਮ ਤਿਨਾ ਨਹ ਪਿਉ ਅਚਾਰ ॥ 

ਮੇਰੀ ਪਿੀਆ ਤਲਤਖ ਦੇਹੁ ਗੋਤਿਿੰਦ ਮੁਰਾਤਰ ॥੨॥ 

ਪੁਤਰ ਪਰਤਹਲਾਦ ਤਸਉ ਕਤਹਆ ਮਾਇ ॥ 

ਪਰਤਵਰਤਤ ਨ ਪਿਹੁ ਰਹੀ ਸਮਝਾਇ ॥ 

ਤਨਰਿਉ ਦਾਤਾ ਹਤਰ ਿੀਉ ਮੇਰ ੈਨਾਤਲ ॥ 

ਿੇ ਹਤਰ ਛੋਡਉ ਤਉ ਕਤੁਲ ਲਾਗੈ ਗਾਤਲ ॥੩॥ 

ਪਰਹਲਾਤਦ ਸਤਿ ਚਾਿਿੇ ਤਵਗਾਰੇ ॥ 

ਹਮਾਰਾ ਕਤਹਆ ਨ ਸੁਣ ੈਆਪਣੇ ਕਾਰਿ ਸਵਾਰੇ ॥ 

ਸਿ ਨਗਰੀ ਮਤਹ ਿਗਤਤ ਤਦਰਿਾਈ ॥ 

ਦੁਸਿ ਸਿਾ ਕਾ ਤਕਛ ੁਨ ਵਸਾਈ ॥੪॥ 

ਸਿੰਡ ੈਮਰਕ ੈਕੀਈ ਪੂਕਾਰ ॥ 

ਸਿੇ ਦਤੈ ਰਹੇ ਝਖ ਮਾਤਰ ॥ 

ਿਗਤ ਿਨਾ ਕੀ ਪਤਤ ਰਾਖ ੈਸੋਈ ॥ 

ਕੀਤੇ ਕੈ ਕਤਹਐ ਤਕਆ ਹੋਈ ॥੫॥ 

ਤਕਰਤ ਸਿੰਿਗੋੀ ਦਤੈਤ ਰਾਿੁ ਚਲਾਇਆ ॥ 

ਹਤਰ ਨ ਿੂਝ ੈਤਤਤਨ ਆਤਪ ਿੁਲਾਇਆ ॥ 

ਪੁਤਰ ਪਰਹਲਾਦ ਤਸਉ ਵਾਦੁ ਰਚਾਇਆ ॥ 

ਅਿੰਧਾ ਨ ਿੂਝ ੈਕਾਲੁ ਨੇਿੈ ਆਇਆ ॥੬॥ 

ਪਰਹਲਾਦੁ ਕਿੋ ੇਤਵਤਚ ਰਾਤਖਆ ਿਾਤਰ ਦੀਆ ਤਾਲਾ ॥ 
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ਤਨਰਿਉ ਿਾਲਕੁ ਮੂਤਲ ਨ ਡਰਈ ਮੇਰ ੈਅਿੰਤਤਰ ਗੁਰ ਗੋਪਾਲਾ ॥ 

ਕੀਤਾ ਹੋਵੈ ਸਰੀਕੀ ਕਰ ੈਅਨਹਦੋਾ ਨਾਉ ਧਰਾਇਆ ॥ 

ਿੋ ਧੁਤਰ ਤਲਤਖਆ ਸ ਆਇ ਪਹੁਤਾ ਿਨ ਤਸਉ ਵਾਦ ੁਰਚਾਇਆ ॥੭॥ 

ਤਪਤਾ ਪਰਹਲਾਦ ਤਸਉ ਗੁਰਿ ਉਿਾਈ ॥ 

ਕਹਾਂ ਤੁਮਹਾਰਾ ਿਗਦੀਸ ਗੁਸਾਈ ॥ 

ਿਗਿੀਵਨੁ ਦਾਤਾ ਅਿੰਤਤ ਸਖਾਈ ॥ 

ਿਹ ਦੇਖਾ ਤਹ ਰਤਹਆ ਸਮਾਈ ॥੮॥ 

ਥਿੰਮੁ ਉਪਾਤਿ ਹਤਰ ਆਪ ੁਤਦਖਾਇਆ ॥ 

ਅਹਿੰਕਾਰੀ ਦਤੈੁ ਮਾਤਰ ਪਚਾਇਆ ॥ 

ਿਗਤਾ ਮਤਨ ਆਨਿੰਦੁ ਵਿੀ ਵਧਾਈ ॥ 

ਅਪਨ ੇਸਵੇਕ ਕਉ ਦੇ ਵਤਡਆਈ ॥੯॥ 

ਿਿੰਮਣੁ ਮਰਣਾ ਮੋਹੁ ਉਪਾਇਆ ॥ 

ਆਵਣੁ ਿਾਣਾ ਕਰਤ ੈਤਲਤਖ ਪਾਇਆ ॥ 

ਪਰਹਲਾਦ ਕੈ ਕਾਰਤਿ ਹਤਰ ਆਪੁ ਤਦਖਾਇਆ ॥ 

ਿਗਤਾ ਕਾ ਿੋਲੁ ਆਗ ੈਆਇਆ ॥੧੦॥ 

ਦੇਵ ਕੁਲੀ ਲਤਖਮੀ ਕਉ ਕਰਤਹ ਿਕੈਾਰੁ ॥ 

ਮਾਤਾ ਨਰਤਸਿੰਘ ਕਾ ਰਪੂੁ ਤਨਵਾਰੁ ॥ 

ਲਤਖਮੀ ਿਉ ਕਰ ੈਨ ਸਾਕੈ ਿਾਇ ॥ 

ਪਰਹਲਾਦੁ ਿਨੁ ਚਰਣੀ ਲਾਗਾ ਆਇ ॥੧੧॥ 

ਸਤਤਗੁਤਰ ਨਾਮੁ ਤਨਧਾਨ ੁਤਦਰਿਾਇਆ ॥ 

ਰਾਿੁ ਮਾਲ ੁਝੂਿੀ ਸਿ ਮਾਇਆ ॥ 

ਲੋਿੀ ਨਰ ਰਹੇ ਲਪਿਾਇ ॥ 

ਹਤਰ ਕੇ ਨਾਮ ਤਿਨੁ ਦਰਗਹ ਤਮਲੈ ਸਿਾਇ ॥੧੨॥ 

ਕਹੈ ਨਾਨਕੁ ਸਿੁ ਕ ੋਕਰੇ ਕਰਾਇਆ ॥ 

ਸੇ ਪਰਵਾਣ ੁਤਿਨੀ ਹਤਰ ਤਸਉ ਤਚਤੁ ਲਾਇਆ ॥ 

ਿਗਤਾ ਕਾ ਅਿੰਗੀਕਾਰ ੁਕਰਦਾ ਆਇਆ ॥ 

ਕਰਤ ੈਅਪਣਾ ਰੂਪੁ ਤਦਖਾਇਆ ॥੧੩॥੧॥੨॥ 
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ਮੇਰੀ ਪਿੀਆ ਤਲਖਹੁ ਹਤਰ ਗੋਤਵਿੰਦ ਗਪੋਾਲਾ ॥ 
 

ਿਰੇਉ ਮਹਲਾ ੩ ॥ (1133-1) 

ਮੇਰੀ ਪਿੀਆ ਤਲਖਹੁ ਹਤਰ ਗੋਤਵਿੰਦ ਗੋਪਾਲਾ ॥ 

ਦੂਿ ੈਿਾਇ ਫਾਥੇ ਿਮ ਿਾਲਾ ॥ 

ਸਤਤਗੁਰੁ ਕਰੇ ਮੇਰੀ ਪਰਤਤਪਾਲਾ ॥ 

ਹਤਰ ਸੁਖਦਾਤਾ ਮੇਰ ੈਨਾਲਾ ॥੧॥ 

ਗੁਰ ਉਪਦੇਤਸ ਪਰਤਹਲਾਦ ੁਹਤਰ ਉਚਰ ੈ॥ 

ਸਾਸਨਾ ਤੇ ਿਾਲਕ ੁਗਮ ੁਨ ਕਰ ੈ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਮਾਤਾ ਉਪਦਸੇੈ ਪਰਤਹਲਾਦ ਤਪਆਰੇ ॥ 

ਪੁਤਰ ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਛੋਡਹੁ ਿੀਉ ਲਹੇੁ ਉਿਾਰੇ ॥ 

ਪਰਤਹਲਾਦ ੁਕਹੈ ਸੁਨਹ ੁਮੇਰੀ ਮਾਇ ॥ 

ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਨ ਛੋਡਾ ਗੁਤਰ ਦੀਆ ਿੁਝਾਇ ॥੨॥ 

ਸਿੰਡਾ ਮਰਕਾ ਸਤਿ ਿਾਇ ਪੁਕਾਰੇ ॥ 

ਪਰਤਹਲਾਦ ੁਆਤਪ ਤਵਗਤਿਆ ਸਤਿ ਚਾਿਿੇ ਤਵਗਾਿ ੇ॥ 

ਦੁਸਿ ਸਿਾ ਮਤਹ ਮਿੰਤ ੁਪਕਾਇਆ ॥ 

ਪਰਹਲਾਦ ਕਾ ਰਾਖਾ ਹੋਇ ਰਘੁਰਾਇਆ ॥੩॥ 

ਹਾਤਥ ਖਿਗੁ ਕਤਰ ਧਾਇਆ ਅਤਤ ਅਹਿੰਕਾਤਰ ॥ 

ਹਤਰ ਤੇਰਾ ਕਹਾ ਤੁਝੁ ਲਏ ਉਿਾਤਰ ॥ 

ਤਖਨ ਮਤਹ ਿੈਆਨ ਰੂਪ ੁਤਨਕਤਸਆ ਥਿੰਮਹ ਉਪਾਤਿ ॥ 

ਹਰਣਾਖਸੁ ਨਖੀ ਤਿਦਾਤਰਆ ਪਰਹਲਾਦੁ ਲੀਆ ਉਿਾਤਰ ॥੪॥ 

ਸਿੰਤ ਿਨਾ ਕ ੇਹਤਰ ਿੀਉ ਕਾਰਿ ਸਵਾਰ ੇ॥ 

ਪਰਹਲਾਦ ਿਨ ਕੇ ਇਕੀਹ ਕੁਲ ਉਧਾਰੇ ॥ 

ਗੁਰ ਕੈ ਸਿਤਦ ਹਉਮੈ ਤਿਖੁ ਮਾਰੇ ॥ 

ਨਾਨਕ ਰਾਮ ਨਾਤਮ ਸਿੰਤ ਤਨਸਤਾਰੇ ॥੫॥੧੦॥੨੦॥ 
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ਮੇਰੀ ਮਤਤ ਿਉਰੀ ਮੈ ਰਾਮੁ ਤਿਸਾਤਰਓ ਤਕਨ ਤਿਤਧ ਰਹਤਨ ਰਹਉ ਰੇ ॥ 
 

ਆਸਾ ਕਿੀਰ ਿੀਉ ॥ (482-6) 

ਸਾਸ ੁਕੀ ਦੁਖੀ ਸਸੁਰ ਕੀ ਤਪਆਰੀ ਿੇਿ ਕ ੇਨਾਤਮ ਡਰਉ ਰੇ ॥ 

ਸਖੀ ਸਹੇਲੀ ਨਨਦ ਗਹੇਲੀ ਦਵੇਰ ਕੈ ਤਿਰਤਹ ਿਰਉ ਰ ੇ॥੧॥ 

ਮੇਰੀ ਮਤਤ ਿਉਰੀ ਮੈ ਰਾਮੁ ਤਿਸਾਤਰਓ ਤਕਨ ਤਿਤਧ ਰਹਤਨ ਰਹਉ ਰੇ ॥ 

ਸੇਿ ੈਰਮਤੁ ਨਨੈ ਨਹੀ ਪੇਖਉ ਇਹੁ ਦੁਖੁ ਕਾ ਸਉ ਕਹਉ ਰੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਿਾਪੁ ਸਾਵਕਾ ਕਰ ੈਲਰਾਈ ਮਾਇਆ ਸਦ ਮਤਵਾਰੀ ॥ 

ਿਡੇ ਿਾਈ ਕੈ ਿਿ ਸਿੰਤਗ ਹੋਤੀ ਤਿ ਹਉ ਨਾਹ ਤਪਆਰੀ ॥੨॥ 

ਕਹਤ ਕਿੀਰ ਪਿੰਚ ਕੋ ਝਗਰਾ ਝਗਰਤ ਿਨਮ ੁਗਵਾਇਆ ॥ 

ਝੂਿੀ ਮਾਇਆ ਸਿ ੁਿਗੁ ਿਾਤਧਆ ਮੈ ਰਾਮ ਰਮਤ ਸੁਖੁ ਪਾਇਆ ॥੩॥੩॥੨੫॥ 
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ਮੇਰੀ ਮਰੇੀ ਕਰਤੇ ਿਨਮ ੁਗਇਓ ॥ 
 

ਆਸਾ ਕਿੀਰ ਿੀਉ ॥ (479-10) 

ਿਾਰਹ ਿਰਸ ਿਾਲਪਨ ਿੀਤੇ ਿੀਸ ਿਰਸ ਕਛ ੁਤਪ ੁਨ ਕੀਓ ॥ 

ਤੀਸ ਿਰਸ ਕਛ ੁਦੇਵ ਨ ਪੂਿਾ ਤਫਤਰ ਪਛੁਤਾਨਾ ਤਿਰਤਧ ਿਇਓ ॥੧॥ 

ਮੇਰੀ ਮੇਰੀ ਕਰਤ ੇਿਨਮ ੁਗਇਓ ॥ 

ਸਾਇਰੁ ਸੋਤਖ ਿੁਿਿੰ ਿਲਇਓ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਸੂਕੇ ਸਰਵਤਰ ਪਾਤਲ ਿਿੰਧਾਵੈ ਲਣੂ ੈਖੇਤਤ ਹਥ ਵਾਤਰ ਕਰ ੈ॥ 

ਆਇਓ ਚੋਰੁ ਤੁਰਿੰਤਹ ਲੇ ਗਇਓ ਮੇਰੀ ਰਾਖਤ ਮਗੁਧੁ ਤਫਰ ੈ॥੨॥ 

ਚਰਨ ਸੀਸ ੁਕਰ ਕਿੰਪਨ ਲਾਗੇ ਨੈਨੀ ਨੀਰ ੁਅਸਾਰ ਿਹੈ ॥ 

ਤਿਹਵਾ ਿਚਨੁ ਸੁਧੁ ਨਹੀ ਤਨਕਸੈ ਤਿ ਰ ੇਧਰਮ ਕੀ ਆਸ ਕਰ ੈ॥੩॥ 

ਹਤਰ ਿੀਉ ਤਿਪਾ ਕਰ ੈਤਲਵ ਲਾਵੈ ਲਾਹਾ ਹਤਰ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਲੀਓ ॥ 

ਗੁਰ ਪਰਸਾਦੀ ਹਤਰ ਧਨੁ ਪਾਇਓ ਅਿੰਤੇ ਚਲਤਦਆ ਨਾਤਲ ਚਤਲਓ ॥੪॥ 

ਕਹਤ ਕਿੀਰ ਸੁਨਹੁ ਰ ੇਸਿੰਤਹੁ ਅਨੁ ਧਨੁ ਕਛੂਐ ਲੈ ਨ ਗਇਓ ॥ 

ਆਈ ਤਲਿ ਗੋਪਾਲ ਰਾਇ ਕੀ ਮਾਇਆ ਮਿੰਦਰ ਛੋਤਡ ਚਤਲਓ ॥੫॥੨॥੧੫॥ 
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ਮੇਰ ੇਸਤਤਗਰੁ ਹੀ ਪਤਤ ਰਾਖੁ ॥ 
 

ਮਾਰੂ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (1003-9) 

ਕੋਤਿ ਲਾਖ ਸਰਿ ਕੋ ਰਾਿਾ ਤਿਸੁ ਤਹਰਦੈ ਨਾਮੁ ਤੁਮਾਰਾ ॥ 

ਿਾ ਕਉ ਨਾਮੁ ਨ ਦੀਆ ਮੇਰ ੈਸਤਤਗੁਤਰ ਸੇ ਮਤਰ ਿਨਮਤਹ ਗਾਵਾਰਾ ॥੧॥ 

ਮੇਰੇ ਸਤਤਗੁਰ ਹੀ ਪਤਤ ਰਾਖ ੁ॥ 

ਚੀਤਤ ਆਵਤਹ ਤਿ ਹੀ ਪਤਤ ਪਰੂੀ ਤਿਸਰਤ ਰਲੀਐ ਖਾਕੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਰੂਪ ਰਿੰਗ ਖੁਸੀਆ ਮਨ ਿੋਗਣ ਤੇ ਤ ੇਤਛਦਰ ਤਵਕਾਰਾ ॥ 

ਹਤਰ ਕਾ ਨਾਮੁ ਤਨਧਾਨ ੁਕਤਲਆਣਾ ਸੂਖ ਸਹਿੁ ਇਹੁ ਸਾਰਾ ॥੨॥ 

ਮਾਇਆ ਰਿੰਗ ਤਿਰਿੰਗ ਤਖਨੈ ਮਤਹ ਤਿਉ ਿਾਦਰ ਕੀ ਛਾਇਆ ॥ 

ਸੇ ਲਾਲ ਿਏ ਗੂਿ ੈਰਿੰਤਗ ਰਾਤੇ ਤਿਨ ਗੁਰ ਤਮਤਲ ਹਤਰ ਹਤਰ ਗਾਇਆ ॥੩॥ 

ਊਚ ਮੂਚ ਅਪਾਰ ਸੁਆਮੀ ਅਗਮ ਦਰਿਾਰਾ ॥ 

ਨਾਮੋ ਵਤਡਆਈ ਸੋਿਾ ਨਾਨਕ ਖਸਮੁ ਤਪਆਰਾ ॥੪॥੭॥੧੬॥ 
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ਮੇਰ ੇਸਤਤਗਰੁਾ ਮੈ ਹਤਰ ਹਤਰ ਨਾਮ ੁਤਦਰਿਾਇ ॥ 
 

ਮਾਰੂ ਮਹਲਾ ੪ ਘਰੁ ੩  (996-2) 

ਹਤਰ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਤਨਧਾਨੁ ਲੈ ਗਰੁਮਤਤ ਹਤਰ ਪਤਤ ਪਾਇ ॥ 

ਹਲਤਤ ਪਲਤਤ ਨਾਤਲ ਚਲਦਾ ਹਤਰ ਅਿੰਤ ੇਲਏ ਛਡਾਇ ॥ 

ਤਿਥੈ ਅਵਘਿ ਗਲੀਆ ਿੀਿੀਆ ਤਤਥੈ ਹਤਰ ਹਤਰ ਮੁਕਤਤ ਕਰਾਇ ॥੧॥ 

ਮੇਰੇ ਸਤਤਗੁਰਾ ਮ ੈਹਤਰ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਤਦਰਿਾਇ ॥ 

ਮੇਰਾ ਮਾਤ ਤਪਤਾ ਸੁਤ ਿਿੰਧਪ ੋਮੈ ਹਤਰ ਤਿਨੁ ਅਵਰ ੁਨ ਮਾਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਮੈ ਹਤਰ ਤਿਰਹੀ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਹੈ ਕੋਈ ਆਤਣ ਤਮਲਾਵੈ ਮਾਇ ॥ 

ਤਤਸੁ ਆਗੈ ਮ ੈਿੋਦਿੀ ਮੇਰਾ ਪਰੀਤਮੁ ਦੇਇ ਤਮਲਾਇ ॥ 

ਸਤਤਗੁਰੁ ਪੁਰਖੁ ਦਇਆਲ ਪਰਿੁ ਹਤਰ ਮੇਲੇ ਤਢਲ ਨ ਪਾਇ ॥੨॥ 

ਤਿਨ ਹਤਰ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਨ ਚੇਤਤਓ ਸ ੇਿਾਗਹੀਣ ਮਤਰ ਿਾਇ ॥ 

ਓਇ ਤਫਤਰ ਤਫਤਰ ਿਤੋਨ ਿਵਾਈਅਤਹ ਮਤਰ ਿਿੰਮਤਹ ਆਵ ੈਿਾਇ ॥ 

ਓਇ ਿਮ ਦਤਰ ਿਧੇ ਮਾਰੀਅਤਹ ਹਤਰ ਦਰਗਹ ਤਮਲ ੈਸਿਾਇ ॥੩॥ 

ਤੂ ਪਰਿੁ ਹਮ ਸਰਣਾਗਤੀ ਮੋ ਕਉ ਮੇਤਲ ਲੈਹੁ ਹਤਰ ਰਾਇ ॥ 

ਹਤਰ ਧਾਤਰ ਤਿਪਾ ਿਗਿੀਵਨਾ ਗੁਰ ਸਤਤਗੁਰ ਕੀ ਸਰਣਾਇ ॥ 

ਹਤਰ ਿੀਉ ਆਤਪ ਦਇਆਲੁ ਹੋਇ ਿਨ ਨਾਨਕ ਹਤਰ ਮੇਲਾਇ ॥੪॥੧॥੩॥ 
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ਮੇਰ ੇਸਤਤਗਰੁਾ ਮੈ ਤੁਝ ਤਿਨੁ ਅਵਰੁ ਨ ਕੋਇ ॥ 
 

ਤਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੪ ਘਰੁ ੧ ॥ (39-15) 

ਮੈ ਮਤਨ ਤਤਨ ਤਿਰਹੁ ਅਤਤ ਅਗਲਾ ਤਕਉ ਪਰੀਤਮੁ ਤਮਲੈ ਘਤਰ ਆਇ ॥ 

ਿਾ ਦੇਖਾ ਪਰਿੁ ਆਪਣਾ ਪਰਤਿ ਦਤੇਖਐ ਦੁਖੁ ਿਾਇ ॥ 

ਿਾਇ ਪੁਛਾ ਤਤਨ ਸਿਣਾ ਪਰਿੁ ਤਕਤੁ ਤਿਤਧ ਤਮਲੈ ਤਮਲਾਇ ॥੧॥ 

ਮੇਰੇ ਸਤਤਗੁਰਾ ਮ ੈਤੁਝ ਤਿਨੁ ਅਵਰੁ ਨ ਕੋਇ ॥ 

ਹਮ ਮੂਰਖ ਮੁਗਧ ਸਰਣਾਗਤੀ ਕਤਰ ਤਕਰਪਾ ਮੇਲੇ ਹਤਰ ਸਇੋ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਸਤਤਗੁਰੁ ਦਾਤਾ ਹਤਰ ਨਾਮ ਕਾ ਪਰਿੁ ਆਤਪ ਤਮਲਾਵੈ ਸੋਇ ॥ 

ਸਤਤਗੁਤਰ ਹਤਰ ਪਰਿੁ ਿੁਤਝਆ ਗੁਰ ਿੇਵਡ ੁਅਵਰ ੁਨ ਕੋਇ ॥ 

ਹਉ ਗੁਰ ਸਰਣਾਈ ਢਤਹ ਪਵਾ ਕਤਰ ਦਇਆ ਮੇਲੇ ਪਰਿੁ ਸੋਇ ॥੨॥ 

ਮਨਹਤਿ ਤਕਨੈ ਨ ਪਾਇਆ ਕਤਰ ਉਪਾਵ ਥਕੇ ਸਿੁ ਕੋਇ ॥ 

ਸਹਸ ਤਸਆਣਪ ਕਤਰ ਰਹ ੇਮਤਨ ਕੋਰ ੈਰਿੰਗੁ ਨ ਹੋਇ ॥ 

ਕੂਤਿ ਕਪਤਿ ਤਕਨੈ ਨ ਪਾਇਓ ਿੋ ਿੀਿ ੈਖਾਵੈ ਸੋਇ ॥੩॥ 

ਸਿਨਾ ਤੇਰੀ ਆਸ ਪਰਿੁ ਸਿ ਿੀਅ ਤੇਰ ੇਤੂਿੰ ਰਾਤਸ ॥ 

ਪਰਿ ਤੁਧਹੁ ਖਾਲੀ ਕੋ ਨਹੀ ਦਤਰ ਗੁਰਮੁਖਾ ਨ ੋਸਾਿਾਤਸ ॥ 

ਤਿਖੁ ਿਉਿਲ ਡੁਿਦੇ ਕਤਢ ਲੈ ਿਨ ਨਾਨਕ ਕੀ ਅਰਦਾਤਸ ॥੪॥੧॥੬੫॥ 
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ਮੇਰੇ ਸਾਹਾ ਮੈ ਹਤਰ ਦਰਸਨ ਸੁਖੁ ਹੋਇ ॥ 
 

ਧਨਾਸਰੀ ਮਹਲਾ ੪ ॥ (670-4) 

ਮੇਰੇ ਸਾਹਾ ਮ ੈਹਤਰ ਦਰਸਨ ਸਖੁੁ ਹੋਇ ॥ 

ਹਮਰੀ ਿੇਦਤਨ ਤ ੂਿਾਨਤਾ ਸਾਹਾ ਅਵਰ ੁਤਕਆ ਿਾਨੈ ਕੋਇ ॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਸਾਚਾ ਸਾਤਹਿੁ ਸਚੁ ਤੂ ਮੇਰ ੇਸਾਹਾ ਤੇਰਾ ਕੀਆ ਸਚੁ ਸਿ ੁਹੋਇ ॥ 

ਝੂਿਾ ਤਕਸ ਕਉ ਆਖੀਐ ਸਾਹਾ ਦੂਿਾ ਨਾਹੀ ਕੋਇ ॥੧॥ 

ਸਿਨਾ ਤਵਤਚ ਤ ੂਵਰਤਦਾ ਸਾਹਾ ਸਤਿ ਤੁਝਤਹ ਤਧਆਵਤਹ ਤਦਨ ੁਰਾਤਤ ॥ 

ਸਤਿ ਤੁਝ ਹੀ ਥਾਵਹੁ ਮਿੰਗਦੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਾ ਤੂ ਸਿਨਾ ਕਰਤਹ ਇਕ ਦਾਤਤ ॥੨॥ 

ਸਿੁ ਕੋ ਤੁਝ ਹੀ ਤਵਤਚ ਹੈ ਮੇਰੇ ਸਾਹਾ ਤੁਝ ਤੇ ਿਾਹਤਰ ਕੋਈ ਨਾਤਹ ॥ 

ਸਤਿ ਿੀਅ ਤੇਰੇ ਤ ੂਸਿਸ ਦਾ ਮੇਰੇ ਸਾਹਾ ਸਤਿ ਤੁਝ ਹੀ ਮਾਤਹ ਸਮਾਤਹ ॥੩॥ 

ਸਿਨਾ ਕੀ ਤ ੂਆਸ ਹੈ ਮੇਰੇ ਤਪਆਰੇ ਸਤਿ ਤੁਝਤਹ ਤਧਆਵਤਹ ਮੇਰੇ ਸਾਹ ॥ 

ਤਿਉ ਿਾਵ ੈਤਤਉ ਰਖੁ ਤ ੂਮੇਰ ੇਤਪਆਰੇ ਸਚ ੁਨਾਨਕ ਕ ੇਪਾਤਤਸਾਹ ॥੪॥੭॥੧੩॥ 
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ਮੇਰ ੇਸਾਤਹਿ ਤੂਿੰ ਮੈ ਮਾਣ ੁਤਨਮਾਣੀ ॥ 
 

ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (749-12) 

ਤੁਧੁ ਤਚਤਤ ਆਏ ਮਹਾ ਅਨਿੰਦਾ ਤਿਸੁ ਤਵਸਰਤਹ ਸ ੋਮਤਰ ਿਾਏ ॥ 

ਦਇਆਲੁ ਹੋਵਤਹ ਤਿਸ ੁਊਪਤਰ ਕਰਤੇ ਸੋ ਤੁਧੁ ਸਦਾ ਤਧਆਏ ॥੧॥ 

ਮੇਰੇ ਸਾਤਹਿ ਤੂਿੰ ਮੈ ਮਾਣੁ ਤਨਮਾਣੀ ॥ 

ਅਰਦਾਤਸ ਕਰੀ ਪਰਿ ਅਪਨ ੇਆਗੈ ਸਤੁਣ ਸਤੁਣ ਿੀਵਾ ਤੇਰੀ ਿਾਣੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਚਰਣ ਧੂਤਿ ਤੇਰੇ ਿਨ ਕੀ ਹੋਵਾ ਤੇਰ ੇਦਰਸਨ ਕਉ ਿਤਲ ਿਾਈ ॥ 

ਅਿੰਤਮਰਤ ਿਚਨ ਤਰਦੈ ਉਤਰ ਧਾਰੀ ਤਉ ਤਕਰਪਾ ਤੇ ਸਿੰਗੁ ਪਾਈ ॥੨॥ 

ਅਿੰਤਰ ਕੀ ਗਤਤ ਤੁਧੁ ਪਤਹ ਸਾਰੀ ਤੁਧੁ ਿਵੇਡੁ ਅਵਰੁ ਨ ਕੋਈ ॥ 

ਤਿਸ ਨੋ ਲਾਇ ਲੈਤਹ ਸੋ ਲਾਗ ੈਿਗਤੁ ਤੁਹਾਰਾ ਸੋਈ ॥੩॥ 

ਦੁਇ ਕਰ ਿੋਤਿ ਮਾਗਉ ਇਕੁ ਦਾਨਾ ਸਾਤਹਤਿ ਤਿੁੈ ਪਾਵਾ ॥ 

ਸਾਤਸ ਸਾਤਸ ਨਾਨਕੁ ਆਰਾਧੇ ਆਿ ਪਹਰ ਗੁਣ ਗਾਵਾ ॥੪॥੯॥੫੬॥ 
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ਮੇਰ ੇਸਾਤਹਿਾ ਹਉ ਆਪ ੇਿਰਤਮ ਿੁਲਾਣੀ ॥ 
 

ਿਸਿੰਤੁ ਮਹਲਾ ੧ ਤਹਿੰਡੋਲ ॥ (1171-5) 

ਸਾਹੁਰਿੀ ਵਥੁ ਸਿੁ ਤਕਛੁ ਸਾਝੀ ਪਵੇਕਿੈ ਧਨ ਵਖੇ ॥ 

ਆਤਪ ਕੁਚਿੀ ਦੋਸ ੁਨ ਦੇਊ ਿਾਣਾ ਨਾਹੀ ਰਖ ੇ॥੧॥ 

ਮੇਰੇ ਸਾਤਹਿਾ ਹਉ ਆਪੇ ਿਰਤਮ ਿੁਲਾਣੀ ॥ 

ਅਖਰ ਤਲਖੇ ਸੇਈ ਗਾਵਾ ਅਵਰ ਨ ਿਾਣਾ ਿਾਣੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਕਤਢ ਕਸੀਦਾ ਪਤਹਰਤਹ ਚੋਲੀ ਤਾਂ ਤੁਮਹ ਿਾਣਹੁ ਨਾਰੀ ॥ 

ਿੇ ਘਰੁ ਰਾਖਤਹ ਿੁਰਾ ਨ ਚਾਖਤਹ ਹੋਵਤਹ ਕਿੰਤ ਤਪਆਰੀ ॥੨॥ 

ਿੇ ਤੂਿੰ ਪਤਿਆ ਪਿੰਤਡਤੁ ਿੀਨਾ ਦਇੁ ਅਖਰ ਦੁਇ ਨਾਵਾ ॥ 

ਪਰਣਵਤਤ ਨਾਨਕੁ ਏਕੁ ਲਿੰਘਾਏ ਿੇ ਕਤਰ ਸਤਚ ਸਮਾਵਾਂ ॥੩॥੨॥੧੦॥ 
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ਮੇਰ ੇਸਾਤਹਿਾ ਕਉਣੁ ਿਾਣੈ ਗੁਣ ਤੇਰੇ ॥ 
 

ਗਉਿੀ ਚਤੇੀ ਮਹਲਾ ੧ ॥ (156-9) 

ਕਤ ਕੀ ਮਾਈ ਿਾਪੁ ਕਤ ਕੇਰਾ ਤਕਦੂ ਥਾਵਹੁ ਹਮ ਆਏ ॥ 

ਅਗਤਨ ਤਿਿੰਿ ਿਲ ਿੀਤਤਰ ਤਨਪਿੇ ਕਾਹੇ ਕਿੰਤਮ ਉਪਾਏ ॥੧॥ 

ਮੇਰੇ ਸਾਤਹਿਾ ਕਉਣ ੁਿਾਣ ੈਗੁਣ ਤੇਰ ੇ॥ 

ਕਹੇ ਨ ਿਾਨੀ ਅਉਗਣ ਮੇਰ ੇ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਕੇਤੇ ਰੁਖ ਤਿਰਖ ਹਮ ਚੀਨੇ ਕਤੇੇ ਪਸੂ ਉਪਾਏ ॥ 

ਕੇਤੇ ਨਾਗ ਕੁਲੀ ਮਤਹ ਆਏ ਕਤੇੇ ਪਿੰਖ ਉਡਾਏ ॥੨॥ 

ਹਿ ਪਿਣ ਤਿਿ ਮਿੰਦਰ ਿਿੰਨੈ ਕਤਰ ਚੋਰੀ ਘਤਰ ਆਵੈ ॥ 

ਅਗਹੁ ਦੇਖ ੈਤਪਛਹੁ ਦੇਖ ੈਤੁਝ ਤੇ ਕਹਾ ਛਪਾਵ ੈ॥੩॥ 

ਤਿ ਤੀਰਥ ਹਮ ਨਵ ਖਿੰਡ ਦੇਖ ੇਹਿ ਪਿਣ ਿਾਿਾਰਾ ॥ 

ਲੈ ਕ ੈਤਕਿੀ ਤਲੋਤਣ ਲਾਗਾ ਘਿ ਹੀ ਮਤਹ ਵਣਿਾਰਾ ॥੪॥ 

ਿੇਤਾ ਸਮਿੁੰਦੁ ਸਾਗਰੁ ਨੀਤਰ ਿਤਰਆ ਤੇਤ ੇਅਉਗਣ ਹਮਾਰ ੇ॥ 

ਦਇਆ ਕਰਹੁ ਤਕਛੁ ਤਮਹਰ ਉਪਾਵਹੁ ਡੁਿਦੇ ਪਥਰ ਤਾਰੇ ॥੫॥ 

ਿੀਅਿਾ ਅਗਤਨ ਿਰਾਿਤਰ ਤਪੈ ਿੀਤਤਰ ਵਗੈ ਕਾਤੀ ॥ 

ਪਰਣਵਤਤ ਨਾਨਕੁ ਹੁਕਮੁ ਪਛਾਣ ੈਸੁਖੁ ਹੋਵ ੈਤਦਨੁ ਰਾਤੀ ॥੬॥੫॥੧੭॥ 
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ਮੇਰ ੇਸਾਤਹਿਾ ਤੇਰੇ ਚੋਿ ਤਵਡਾਣਾ ॥ 
 

ਸਰੋਤਿ ਮਹਲਾ ੧ ਦੁਤੁਕ ੇ॥ (596-12) 

ਪੁਿੁ ਧਰਤੀ ਪੁਿੁ ਪਾਣੀ ਆਸਣ ੁਚਾਤਰ ਕੁਿੰਿ ਚਉਿਾਰਾ ॥ 

ਸਗਲ ਿਵਣ ਕੀ ਮੂਰਤਤ ਏਕਾ ਮੁਤਖ ਤੇਰ ੈਿਕਸਾਲਾ ॥੧॥ 

ਮੇਰੇ ਸਾਤਹਿਾ ਤੇਰੇ ਚੋਿ ਤਵਡਾਣਾ ॥ 

ਿਤਲ ਥਤਲ ਮਹੀਅਤਲ ਿਤਰਪੁਤਰ ਲੀਣਾ ਆਪ ੇਸਰਿ ਸਮਾਣਾ ॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਿਹ ਿਹ ਦੇਖਾ ਤਹ ਿੋਤਤ ਤੁਮਾਰੀ ਤੇਰਾ ਰੂਪ ੁਤਕਨੇਹਾ ॥ 

ਇਕਤੁ ਰੂਤਪ ਤਫਰਤਹ ਪਰਛਿੰਨਾ ਕੋਇ ਨ ਤਕਸ ਹੀ ਿੇਹਾ ॥੨॥ 

ਅਿੰਡਿ ਿੇਰਿ ਉਤਿੁਿ ਸੇਤਿ ਤੇਰੇ ਕੀਤੇ ਿਿੰਤਾ ॥ 

ਏਕੁ ਪੁਰਿੁ ਮੈ ਤੇਰਾ ਦੇਤਖਆ ਤੂ ਸਿਨਾ ਮਾਤਹ ਰਵਿੰਤਾ ॥੩॥ 

ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਿਹੁਤੇ ਮ ੈਏਕੁ ਨ ਿਾਤਣਆ ਮੈ ਮੂਰਖ ਤਕਛੁ ਦੀਿੈ ॥ 

ਪਰਣਵਤਤ ਨਾਨਕ ਸੁਤਣ ਮੇਰ ੇਸਾਤਹਿਾ ਡੁਿਦਾ ਪਥਰੁ ਲੀਿ ੈ॥੪॥੪॥ 
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ਮੇਰ ੇਸਾਿਨ ਹਤਰ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਸਮਾਤਲ ॥ 
 

ਤਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (52-9) 

ਗੁਰੁ ਪਰਮੇਸੁਰੁ ਪੂਿੀਐ ਮਤਨ ਤਤਨ ਲਾਇ ਤਪਆਰ ੁ॥ 

ਸਤਤਗੁਰੁ ਦਾਤਾ ਿੀਅ ਕਾ ਸਿਸੈ ਦੇਇ ਅਧਾਰੁ ॥ 

ਸਤਤਗੁਰ ਿਚਨ ਕਮਾਵਣ ੇਸਚਾ ਏਹੁ ਵੀਚਾਰੁ ॥ 

ਤਿਨੁ ਸਾਧੂ ਸਿੰਗਤਤ ਰਤਤਆ ਮਾਇਆ ਮੋਹੁ ਸਿੁ ਛਾਰੁ ॥੧॥ 

ਮੇਰੇ ਸਾਿਨ ਹਤਰ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਸਮਾਤਲ ॥ 

ਸਾਧੂ ਸਿੰਗਤਤ ਮਤਨ ਵਸੈ ਪੂਰਨ ਹੋਵੈ ਘਾਲ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਗੁਰੁ ਸਮਰਥੁ ਅਪਾਰ ੁਗੁਰ ੁਵਡਿਾਗੀ ਦਰਸਨ ੁਹੋਇ ॥ 

ਗੁਰੁ ਅਗੋਚਰੁ ਤਨਰਮਲਾ ਗੁਰ ਿੇਵਡੁ ਅਵਰ ੁਨ ਕੋਇ ॥ 

ਗੁਰੁ ਕਰਤਾ ਗੁਰੁ ਕਰਣਹਾਰੁ ਗੁਰਮੁਤਖ ਸਚੀ ਸੋਇ ॥ 

ਗੁਰ ਤ ੇਿਾਹਤਰ ਤਕਛ ੁਨਹੀ ਗੁਰੁ ਕੀਤਾ ਲੋਿੇ ਸੁ ਹਇੋ ॥੨॥ 

ਗੁਰੁ ਤੀਰਥੁ ਗੁਰੁ ਪਾਰਿਾਤੁ ਗਰੁੁ ਮਨਸਾ ਪੂਰਣਹਾਰੁ ॥ 

ਗੁਰੁ ਦਾਤਾ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਦੇਇ ਉਧਰ ੈਸਿੁ ਸਿੰਸਾਰ ੁ॥ 

ਗੁਰੁ ਸਮਰਥੁ ਗੁਰ ੁਤਨਰਿੰਕਾਰੁ ਗੁਰੁ ਊਚਾ ਅਗਮ ਅਪਾਰੁ ॥ 

ਗੁਰ ਕੀ ਮਤਹਮਾ ਅਗਮ ਹੈ ਤਕਆ ਕਥੇ ਕਥਨਹਾਰੁ ॥੩॥ 

ਤਿਤਿੇ ਫਲ ਮਤਨ ਿਾਛੀਅਤਹ ਤਤਤਿੇ ਸਤਤਗੁਰ ਪਾਤਸ ॥ 

ਪੂਰਿ ਤਲਖੇ ਪਾਵਣੇ ਸਾਚੁ ਨਾਮੁ ਦੇ ਰਾਤਸ ॥ 

ਸਤਤਗੁਰ ਸਰਣੀ ਆਇਆਂ ਿਾਹੁਤਿ ਨਹੀ ਤਿਨਾਸੁ ॥ 

ਹਤਰ ਨਾਨਕ ਕਦੇ ਨ ਤਵਸਰਉ ਏਹੁ ਿੀਉ ਤਪਿੰਡੁ ਤੇਰਾ ਸਾਸ ੁ॥੪॥੨੯॥੯੯॥ 
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ਮੇਰ ੇਹਤਰ ਿੀਉ ਸਿੁ ਕ ੋਤੇਰੈ ਵਤਸ ॥ 
 

ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੪ ॥ (736-3) 

ਕੀਤਾ ਕਰਣਾ ਸਰਿ ਰਿਾਈ ਤਕਛੁ ਕੀਚੈ ਿੇ ਕਤਰ ਸਕੀਐ ॥ 

ਆਪਣਾ ਕੀਤਾ ਤਕਛੂ ਨ ਹਵੋੈ ਤਿਉ ਹਤਰ ਿਾਵ ੈਤਤਉ ਰਖੀਐ ॥੧॥ 

ਮੇਰੇ ਹਤਰ ਿੀਉ ਸਿੁ ਕ ੋਤੇਰ ੈਵਤਸ ॥ 

ਅਸਾ ਿੋਰ ੁਨਾਹੀ ਿੇ ਤਕਛੁ ਕਤਰ ਹਮ ਸਾਕਹ ਤਿਉ ਿਾਵ ੈਤਤਵ ੈਿਖਤਸ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਸਿੁ ਿੀਉ ਤਪਿੰਡੁ ਦੀਆ ਤੁਧੁ ਆਪੇ ਤੁਧੁ ਆਪੇ ਕਾਰ ੈਲਾਇਆ ॥ 

ਿੇਹਾ ਤੂਿੰ ਹੁਕਮੁ ਕਰਤਹ ਤੇਹੇ ਕੋ ਕਰਮ ਕਮਾਵੈ ਿੇਹਾ ਤੁਧੁ ਧਤੁਰ ਤਲਤਖ ਪਾਇਆ ॥੨॥ 

ਪਿੰਚ ਤਤੁ ਕਤਰ ਤੁਧੁ ਤਸਰਸਤਿ ਸਿ ਸਾਿੀ ਕੋਈ ਛਵੇਾ ਕਤਰਉ ਿੇ ਤਕਛੁ ਕੀਤਾ ਹੋਵ ੈ॥ 

ਇਕਨਾ ਸਤਤਗੁਰੁ ਮੇਤਲ ਤੂਿੰ ਿੁਝਾਵਤਹ ਇਤਕ ਮਨਮੁਤਖ ਕਰਤਹ ਤਸ ਰੋਵ ੈ॥੩॥ 

ਹਤਰ ਕੀ ਵਤਡਆਈ ਹਉ ਆਤਖ ਨ ਸਾਕਾ ਹਉ ਮੂਰਖੁ ਮੁਗਧੁ ਨੀਚਾਣੁ ॥ 

ਿਨ ਨਾਨਕ ਕਉ ਹਤਰ ਿਖਤਸ ਲੈ ਮੇਰੇ ਸੁਆਮੀ ਸਰਣਾਗਤਤ ਪਇਆ ਅਿਾਣੁ ॥੪॥੪॥੧੫॥੨੪॥ 
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ਮੇਰ ੇਗੋਤਵਿੰਦਾ ਗੁਣ ਗਾਵਾ ਤਤਰਪਤਤ ਮਤਨ ਹੋਇ ॥ 
 

ਤਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੪ ॥ (40-12) 

ਗੁਣ ਗਾਵਾ ਗੁਣ ਤਵਥਰਾ ਗੁਣ ਿੋਲੀ ਮੇਰੀ ਮਾਇ ॥ 

ਗੁਰਮੁਤਖ ਸਿਣ ੁਗੁਣਕਾਰੀਆ ਤਮਤਲ ਸਿਣ ਹਤਰ ਗੁਣ ਗਾਇ ॥ 

ਹੀਰ ੈਹੀਰੁ ਤਮਤਲ ਿੇਤਧਆ ਰਿੰਤਗ ਚਲੂਲੈ ਨਾਇ ॥੧॥ 

ਮੇਰੇ ਗੋਤਵਿੰਦਾ ਗੁਣ ਗਾਵਾ ਤਤਰਪਤਤ ਮਤਨ ਹੋਇ ॥ 

ਅਿੰਤਤਰ ਤਪਆਸ ਹਤਰ ਨਾਮ ਕੀ ਗੁਰ ੁਤੁਤਸ ਤਮਲਾਵ ੈਸਇੋ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਮਨੁ ਰਿੰਗਹੁ ਵਡਿਾਗੀਹੋ ਗੁਰੁ ਤਿੁਾ ਕਰ ੇਪਸਾਉ ॥ 

ਗੁਰੁ ਨਾਮੁ ਤਦਰਿਾਏ ਰਿੰਗ ਤਸਉ ਹਉ ਸਤਤਗੁਰ ਕੈ ਿਤਲ ਿਾਉ ॥ 

ਤਿਨੁ ਸਤਤਗੁਰ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਨ ਲਿਈ ਲਖ ਕੋਿੀ ਕਰਮ ਕਮਾਉ ॥੨॥ 

ਤਿਨੁ ਿਾਗਾ ਸਤਤਗੁਰੁ ਨਾ ਤਮਲੈ ਘਤਰ ਿੈਤਿਆ ਤਨਕਤਿ ਤਨਤ ਪਾਤਸ ॥ 

ਅਿੰਤਤਰ ਅਤਗਆਨ ਦੁਖੁ ਿਰਮੁ ਹੈ ਤਵਤਚ ਪਿਦਾ ਦੂਤਰ ਪਈਆਤਸ ॥ 

ਤਿਨੁ ਸਤਤਗੁਰ ਿੇਿੇ ਕਿੰਚਨੁ ਨਾ ਥੀਐ ਮਨਮੁਖੁ ਲੋਹੁ ਿੂਡਾ ਿੇਿੀ ਪਾਤਸ ॥੩॥ 

ਸਤਤਗੁਰੁ ਿੋਤਹਥੁ ਹਤਰ ਨਾਵ ਹੈ ਤਕਤੁ ਤਿਤਧ ਚਤਿਆ ਿਾਇ ॥ 

ਸਤਤਗੁਰ ਕੈ ਿਾਣ ੈਿੋ ਚਲ ੈਤਵਤਚ ਿੋਤਹਥ ਿੈਿਾ ਆਇ ॥ 

ਧਿੰਨੁ ਧਿੰਨੁ ਵਡਿਾਗੀ ਨਾਨਕਾ ਤਿਨਾ ਸਤਤਗੁਰੁ ਲਏ ਤਮਲਾਇ ॥੪॥੩॥੬੭॥ 
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ਮੇਰ ੇਪਰਿ ਤਕਰਪਾ ਿਲੁ ਦਵੇਹੁ ਹਤਰ ਨਾਈ ॥ 
 

ਸਰੋਤਿ ਮਹਲਾ ੪ ॥ (607-9) 

ਹਤਰ ਤਸਉ ਪਰੀਤਤ ਅਿੰਤਰੁ ਮਨ ੁਿੇਤਧਆ ਹਤਰ ਤਿਨੁ ਰਹਣੁ ਨ ਿਾਈ ॥ 

ਤਿਉ ਮਛੁਲੀ ਤਿਨ ੁਨੀਰ ੈਤਿਨਸ ੈਤਤਉ ਨਾਮੈ ਤਿਨੁ ਮਤਰ ਿਾਈ ॥੧॥ 

ਮੇਰੇ ਪਰਿ ਤਕਰਪਾ ਿਲੁ ਦਵੇਹੁ ਹਤਰ ਨਾਈ ॥ 

ਹਉ ਅਿੰਤਤਰ ਨਾਮੁ ਮਿੰਗਾ ਤਦਨੁ ਰਾਤੀ ਨਾਮੇ ਹੀ ਸਾਂਤਤ ਪਾਈ ॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਤਿਉ ਚਾਤਤਰਕ ੁਿਲ ਤਿਨੁ ਤਿਲਲਾਵੈ ਤਿਨੁ ਿਲ ਤਪਆਸ ਨ ਿਾਈ ॥ 

ਗੁਰਮੁਤਖ ਿਲ ੁਪਾਵੈ ਸੁਖ ਸਹਿ ੇਹਤਰਆ ਿਾਇ ਸੁਿਾਈ ॥੨॥ 

ਮਨਮੁਖ ਿੂਖੇ ਦਹ ਤਦਸ ਡੋਲਤਹ ਤਿਨ ੁਨਾਵੈ ਦੁਖੁ ਪਾਈ ॥ 

ਿਨਤਮ ਮਰ ੈਤਫਤਰ ਿਨੋੀ ਆਵੈ ਦਰਗਤਹ ਤਮਲ ੈਸਿਾਈ ॥੩॥ 

ਤਿਪਾ ਕਰਤਹ ਤਾ ਹਤਰ ਗੁਣ ਗਾਵਹ ਹਤਰ ਰਸੁ ਅਿੰਤਤਰ ਪਾਈ ॥ 

ਨਾਨਕ ਦੀਨ ਦਇਆਲ ਿਏ ਹੈ ਤਤਰਸਨਾ ਸਿਤਦ ਿੁਝਾਈ ॥੪॥੮॥ 
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ਮੇਰ ੇਪਰੀਤਮਾ ਹਉ ਿੀਵਾ ਨਾਮੁ ਤਧਆਇ ॥ 
 

ਤਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੪ ॥ (40-4) 

ਨਾਮੁ ਤਮਲ ੈਮਨੁ ਤਤਰਪਤੀਐ ਤਿਨੁ ਨਾਮ ੈਤਧਰਗੁ ਿੀਵਾਸੁ ॥ 

ਕੋਈ ਗੁਰਮੁਤਖ ਸਿਣੁ ਿ ੇਤਮਲੈ ਮੈ ਦਸੇ ਪਰਿ ੁਗੁਣਤਾਸੁ ॥ 

ਹਉ ਤਤਸ ੁਤਵਿਹ ੁਚਉ ਖਿੰਨੀਐ ਮੈ ਨਾਮ ਕਰੇ ਪਰਗਾਸ ੁ॥੧॥ 

ਮੇਰੇ ਪਰੀਤਮਾ ਹਉ ਿੀਵਾ ਨਾਮੁ ਤਧਆਇ ॥ 

ਤਿਨੁ ਨਾਵ ੈਿੀਵਣੁ ਨਾ ਥੀਐ ਮੇਰੇ ਸਤਤਗੁਰ ਨਾਮੁ ਤਦਰਿਾਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਨਾਮੁ ਅਮੋਲਕ ੁਰਤਨ ੁਹੈ ਪੂਰੇ ਸਤਤਗੁਰ ਪਾਤਸ ॥ 

ਸਤਤਗੁਰ ਸਵੇੈ ਲਤਗਆ ਕਤਢ ਰਤਨੁ ਦਵੇੈ ਪਰਗਾਤਸ ॥ 

ਧਿੰਨੁ ਵਡਿਾਗੀ ਵਡ ਿਾਗੀਆ ਿੋ ਆਇ ਤਮਲ ੇਗੁਰ ਪਾਤਸ ॥੨॥ 

ਤਿਨਾ ਸਤਤਗੁਰੁ ਪੁਰਖ ੁਨ ਿੇਤਿਓ ਸ ੇਿਾਗਹੀਣ ਵਤਸ ਕਾਲ ॥ 

ਓਇ ਤਫਤਰ ਤਫਤਰ ਿਤੋਨ ਿਵਾਈਅਤਹ ਤਵਤਚ ਤਵਸਿਾ ਕਤਰ ਤਵਕਰਾਲ ॥ 

ਓਨਾ ਪਾਤਸ ਦੁਆਤਸ ਨ ਤਿਿੀਐ ਤਿਨ ਅਿੰਤਤਰ ਿੋਧ ੁਚਿੰਡਾਲ ॥੩॥ 

ਸਤਤਗੁਰੁ ਪੁਰਖੁ ਅਿੰਤਮਰਤ ਸਰ ੁਵਡਿਾਗੀ ਨਾਵਤਹ ਆਇ ॥ 

ਉਨ ਿਨਮ ਿਨਮ ਕੀ ਮਲੈੁ ਉਤਰ ੈਤਨਰਮਲ ਨਾਮੁ ਤਦਰਿਾਇ ॥ 

ਿਨ ਨਾਨਕ ਉਤਮ ਪਦੁ ਪਾਇਆ ਸਤਤਗੁਰ ਕੀ ਤਲਵ ਲਾਇ ॥੪॥੨॥੬੬॥ 
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ਮੇਰ ੇਿਾਿਾ ਮੈ ਿਉਰਾ ਸਿ ਖਲਕ ਸਆੈਨੀ ਮ ੈਿਉਰਾ ॥ 
 

ਤਿਲਾਵਲੁ ਕਿੀਰ ਿੀਉ ॥ (855-12) 

ਤਿਤਦਆ ਨ ਪਰਉ ਿਾਦੁ ਨਹੀ ਿਾਨਉ ॥ 

ਹਤਰ ਗੁਨ ਕਥਤ ਸੁਨਤ ਿਉਰਾਨੋ ॥੧॥ 

ਮੇਰੇ ਿਾਿਾ ਮੈ ਿਉਰਾ ਸਿ ਖਲਕ ਸੈਆਨੀ ਮੈ ਿਉਰਾ ॥ 

ਮੈ ਤਿਗਤਰਓ ਤਿਗਰ ੈਮਤਤ ਅਉਰਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਆਤਪ ਨ ਿਉਰਾ ਰਾਮ ਕੀਓ ਿਉਰਾ ॥ 

ਸਤਤਗੁਰੁ ਿਾਤਰ ਗਇਓ ਿਰਮੁ ਮੋਰਾ ॥੨॥ 

ਮੈ ਤਿਗਰੇ ਅਪਨੀ ਮਤਤ ਖੋਈ ॥ 

ਮੇਰੇ ਿਰਤਮ ਿੂਲਉ ਮਤਤ ਕੋਈ ॥੩॥ 

ਸੋ ਿਉਰਾ ਿੋ ਆਪੁ ਨ ਪਛਾਨੈ ॥ 

ਆਪੁ ਪਛਾਨੈ ਤ ਏਕੈ ਿਾਨੈ ॥੪॥ 

ਅਿਤਹ ਨ ਮਾਤਾ ਸੁ ਕਿਹੁ ਨ ਮਾਤਾ ॥ 

ਕਤਹ ਕਿੀਰ ਰਾਮੈ ਰਿੰਤਗ ਰਾਤਾ ॥੫॥੨॥ 
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ਮੇਰ ੇਿਾਈ ਿਨਾ ਕੋਈ ਮ ੋਕਉ ਹਤਰ ਪਰਿ ੁਮਤੇਲ ਤਮਲਾਇ ॥ 
 

ਤਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੪ ॥ (41-1) 

ਹਉ ਪਿੰਥ ੁਦਸਾਈ ਤਨਤ ਖਿੀ ਕੋਈ ਪਰਿੁ ਦਸੇ ਤਤਤਨ ਿਾਉ ॥ 

ਤਿਨੀ ਮੇਰਾ ਤਪਆਰਾ ਰਾਤਵਆ ਤਤਨ ਪੀਛੈ ਲਾਤਗ ਤਫਰਾਉ ॥ 

ਕਤਰ ਤਮਿੰਨਤਤ ਕਤਰ ਿੋਦਿੀ ਮ ੈਪਰਿੁ ਤਮਲਣ ੈਕਾ ਚਾਉ ॥੧॥ 

ਮੇਰੇ ਿਾਈ ਿਨਾ ਕੋਈ ਮੋ ਕਉ ਹਤਰ ਪਰਿੁ ਮੇਤਲ ਤਮਲਾਇ ॥ 

ਹਉ ਸਤਤਗੁਰ ਤਵਿਹੁ ਵਾਤਰਆ ਤਿਤਨ ਹਤਰ ਪਰਿੁ ਦੀਆ ਤਦਖਾਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਹੋਇ ਤਨਮਾਣੀ ਢਤਹ ਪਵਾ ਪੂਰੇ ਸਤਤਗੁਰ ਪਾਤਸ ॥ 

ਤਨਮਾਤਣਆ ਗੁਰੁ ਮਾਣ ੁਹੈ ਗੁਰੁ ਸਤਤਗੁਰੁ ਕਰੇ ਸਾਿਾਤਸ ॥ 

ਹਉ ਗੁਰ ੁਸਾਲਾਤਹ ਨ ਰਿਊ ਮ ੈਮੇਲੇ ਹਤਰ ਪਰਿ ੁਪਾਤਸ ॥੨॥ 

ਸਤਤਗੁਰ ਨ ੋਸਿ ਕ ੋਲੋਚਦਾ ਿਤੇਾ ਿਗਤੁ ਸਿੁ ਕੋਇ ॥ 

ਤਿਨੁ ਿਾਗਾ ਦਰਸਨੁ ਨਾ ਥੀਐ ਿਾਗਹੀਣ ਿਤਹ ਰੋਇ ॥ 

ਿੋ ਹਤਰ ਪਰਿ ਿਾਣਾ ਸੋ ਥੀਆ ਧੁਤਰ ਤਲਤਖਆ ਨ ਮੇਿ ੈਕੋਇ ॥੩॥ 

ਆਪੇ ਸਤਤਗੁਰੁ ਆਤਪ ਹਤਰ ਆਪੇ ਮੇਤਲ ਤਮਲਾਇ ॥ 

ਆਤਪ ਦਇਆ ਕਤਰ ਮੇਲਸੀ ਗੁਰ ਸਤਤਗੁਰ ਪੀਛ ੈਪਾਇ ॥ 

ਸਿੁ ਿਗਿੀਵਨ ੁਿਤਗ ਆਤਪ ਹੈ ਨਾਨਕ ਿਲ ੁਿਲਤਹ ਸਮਾਇ ॥੪॥੪॥੬੮॥ 
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ਮੇਰ ੇਿਾਈ ਿਨਾ ਮ ੋਕਉ ਗੋਤਵਿੰਦੁ ਗੋਤਵਿੰਦ ੁਗੋਤਵਿੰਦ ੁਮਨੁ ਮੋਹ ੈ॥ 
 

ਗੂਿਰੀ ਮਹਲਾ ੪ ॥ (492-15) 

ਗੋਤਵਿੰਦੁ ਗੋਤਵਿੰਦ ੁਪਰੀਤਮੁ ਮਤਨ ਪਰੀਤਮੁ ਤਮਤਲ ਸਤਸਿੰਗਤਤ ਸਿਤਦ ਮਨ ੁਮੋਹੈ ॥ 

ਿਤਪ ਗੋਤਵਿੰਦੁ ਗੋਤਵਿੰਦੁ ਤਧਆਈਐ ਸਿ ਕਉ ਦਾਨ ੁਦੇਇ ਪਰਿ ੁਓਹ ੈ॥੧॥ 

ਮੇਰੇ ਿਾਈ ਿਨਾ ਮੋ ਕਉ ਗੋਤਵਿੰਦੁ ਗੋਤਵਿੰਦ ੁਗੋਤਵਿੰਦੁ ਮਨੁ ਮੋਹੈ ॥ 

ਗੋਤਵਿੰਦ ਗੋਤਵਿੰਦ ਗੋਤਵਿੰਦ ਗੁਣ ਗਾਵਾ ਤਮਤਲ ਗੁਰ ਸਾਧਸਿੰਗਤਤ ਿਨੁ ਸੋਹੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਸੁਖ ਸਾਗਰ ਹਤਰ ਿਗਤਤ ਹੈ ਗਰੁਮਤਤ ਕਉਲਾ ਤਰਤਧ ਤਸਤਧ ਲਾਗੈ ਪਤਗ ਓਹ ੈ॥ 

ਿਨ ਕਉ ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਆਧਾਰਾ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਿਪਤ ਹਤਰ ਨਾਮੇ ਸਹੈੋ ॥੨॥ 

ਦੁਰਮਤਤ ਿਾਗਹੀਨ ਮਤਤ ਫੀਕੇ ਨਾਮੁ ਸਨੁਤ ਆਵ ੈਮਤਨ ਰੋਹੈ ॥ 

ਕਊਆ ਕਾਗ ਕਉ ਅਿੰਤਮਰਤ ਰਸੁ ਪਾਈਐ ਤਤਰਪਤ ੈਤਵਸਿਾ ਖਾਇ ਮੁਤਖ ਗੋਹੈ ॥੩॥ 

ਅਿੰਤਮਰਤ ਸਰ ੁਸਤਤਗੁਰੁ ਸਤਤਵਾਦੀ ਤਿਤੁ ਨਾਤੈ ਕਊਆ ਹਿੰਸੁ ਹਹੈੋ ॥ 

ਨਾਨਕ ਧਨੁ ਧਿੰਨੁ ਵਡੇ ਵਡਿਾਗੀ ਤਿਨਹ ਗੁਰਮਤਤ ਨਾਮੁ ਤਰਦੈ ਮਲੁ ਧੋਹੈ ॥੪॥੨॥ 
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ਮੇਰ ੇਮਨ ਆਸਾ ਕਤਰ ਿਗਦੀਸ ਗੁਸਾਈ ॥ 
 

ਰਾਗੁ ਗੋੋਂਡ ਚਉਪਦੇ ਮਹਲਾ ੪ ਘਰੁ ੧ ॥   (859-4) 

ਿੇ ਮਤਨ ਤਚਤਤ ਆਸ ਰਖਤਹ ਹਤਰ ਊਪਤਰ ਤਾ ਮਨ ਤਚਿੰਦ ੇਅਨਕੇ ਅਨੇਕ ਫਲ ਪਾਈ ॥ 

ਹਤਰ ਿਾਣ ੈਸਿੁ ਤਕਛੁ ਿ ੋਿੀਇ ਵਰਤ ੈਪਰਿ ੁਘਾਤਲਆ ਤਕਸੈ ਕਾ ਇਕੁ ਤਤਲੁ ਨ ਗਵਾਈ ॥ 

ਹਤਰ ਤਤਸ ਕੀ ਆਸ ਕੀਿ ੈਮਨ ਮੇਰ ੇਿੋ ਸਿ ਮਤਹ ਸੁਆਮੀ ਰਤਹਆ ਸਮਾਈ ॥੧॥ 

ਮੇਰੇ ਮਨ ਆਸਾ ਕਤਰ ਿਗਦੀਸ ਗੁਸਾਈ ॥ 

ਿੋ ਤਿਨ ੁਹਤਰ ਆਸ ਅਵਰ ਕਾਹੂ ਕੀ ਕੀਿ ੈਸਾ ਤਨਹਫਲ ਆਸ ਸਿ ਤਿਰਥੀ ਿਾਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਿੋ ਦੀਸੈ ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਕੁਿਿੰਿੁ ਸਿੁ ਮਤ ਤਤਸ ਕੀ ਆਸ ਲਤਗ ਿਨਮੁ ਗਵਾਈ ॥ 

ਇਨਹ ਕੈ ਤਕਛੁ ਹਾਤਥ ਨਹੀ ਕਹਾ ਕਰਤਹ ਇਤਹ ਿਪੁਿ ੇਇਨਹ ਕਾ ਵਾਤਹਆ ਕਛ ੁਨ ਵਸਾਈ ॥ 

ਮੇਰੇ ਮਨ ਆਸ ਕਤਰ ਹਤਰ ਪਰੀਤਮ ਅਪਨੁ ੇਕੀ ਿੋ ਤੁਝੁ ਤਾਰ ੈਤੇਰਾ ਕੁਿਿੰਿ ੁਸਿੁ ਛਡਾਈ ॥੨॥ 

ਿੇ ਤਕਛ ੁਆਸ ਅਵਰ ਕਰਤਹ ਪਰਤਮਤਰੀ ਮਤ ਤਿੰ ਿਾਣਤਹ ਤੇਰ ੈਤਕਤੈ ਕਿੰਤਮ ਆਈ ॥ 

ਇਹ ਆਸ ਪਰਤਮਤਰੀ ਿਾਉ ਦੂਿਾ ਹੈ ਤਖਨ ਮਤਹ ਝੂਿ ੁਤਿਨਤਸ ਸਿ ਿਾਈ ॥ 

ਮੇਰੇ ਮਨ ਆਸਾ ਕਤਰ ਹਤਰ ਪਰੀਤਮ ਸਾਚ ੇਕੀ ਿੋ ਤੇਰਾ ਘਾਤਲਆ ਸਿੁ ਥਾਇ ਪਾਈ ॥੩॥ 

ਆਸਾ ਮਨਸਾ ਸਿ ਤੇਰੀ ਮੇਰੇ ਸੁਆਮੀ ਿਸੈੀ ਤੂ ਆਸ ਕਰਾਵਤਹ ਤੈਸੀ ਕ ੋਆਸ ਕਰਾਈ ॥ 

ਤਕਛੁ ਤਕਸੀ ਕੈ ਹਤਥ ਨਾਹੀ ਮੇਰ ੇਸੁਆਮੀ ਐਸੀ ਮੇਰ ੈਸਤਤਗੁਤਰ ਿੂਝ ਿੁਝਾਈ ॥ 

ਿਨ ਨਾਨਕ ਕੀ ਆਸ ਤ ੂਿਾਣਤਹ ਹਤਰ ਦਰਸਨੁ ਦੇਤਖ ਹਤਰ ਦਰਸਤਨ ਤਤਰਪਤਾਈ ॥੪॥੧॥ 
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ਮੇਰ ੇਮਨ ਏਕਸ ਤਸਉ ਤਚਤੁ ਲਾਇ ॥ 
 

ਤਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (44-4) 

ਸਿੇ ਥੋਕ ਪਰਾਪਤ ੇਿੇ ਆਵੈ ਇਕੁ ਹਤਥ ॥ 

ਿਨਮੁ ਪਦਾਰਥ ੁਸਫਲੁ ਹੈ ਿ ੇਸਚਾ ਸਿਦੁ ਕਤਥ ॥ 

ਗੁਰ ਤ ੇਮਹਲੁ ਪਰਾਪਤੇ ਤਿਸੁ ਤਲਤਖਆ ਹੋਵੈ ਮਤਥ ॥੧॥ 

ਮੇਰੇ ਮਨ ਏਕਸ ਤਸਉ ਤਚਤੁ ਲਾਇ ॥ 

ਏਕਸ ਤਿਨੁ ਸਿ ਧਿੰਧੁ ਹੈ ਸਿ ਤਮਤਥਆ ਮੋਹੁ ਮਾਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਲਖ ਖੁਸੀਆ ਪਾਤਤਸਾਹੀਆ ਿੇ ਸਤਤਗੁਰੁ ਨਦਤਰ ਕਰੇਇ ॥ 

ਤਨਮਖ ਏਕ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਦੇਇ ਮੇਰਾ ਮਨ ੁਤਨ ੁਸੀਤਲੁ ਹੋਇ ॥ 

ਤਿਸ ਕਉ ਪੂਰਤਿ ਤਲਤਖਆ ਤਤਤਨ ਸਤਤਗੁਰ ਚਰਨ ਗਹੇ ॥੨॥ 

ਸਫਲ ਮੂਰਤੁ ਸਫਲਾ ਘਿੀ ਤਿਤੁ ਸਚੇ ਨਾਤਲ ਤਪਆਰੁ ॥ 

ਦੂਖੁ ਸਿੰਤਾਪੁ ਨ ਲਗਈ ਤਿਸੁ ਹਤਰ ਕਾ ਨਾਮੁ ਅਧਾਰੁ ॥ 

ਿਾਹ ਪਕਤਿ ਗੁਤਰ ਕਾਤਢਆ ਸੋਈ ਉਤਤਰਆ ਪਾਤਰ ॥੩॥ 

ਥਾਨੁ ਸੁਹਾਵਾ ਪਤਵਤੁ ਹੈ ਤਿਥੈ ਸਿੰਤ ਸਿਾ ॥ 

ਢੋਈ ਤਤਸ ਹੀ ਨੋ ਤਮਲ ੈਤਿਤਨ ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਲਿਾ ॥ 

ਨਾਨਕ ਿਧਾ ਘਰੁ ਤਹਾਂ ਤਿਥੈ ਤਮਰਤੁ ਨ ਿਨਮ ੁਿਰਾ ॥੪॥੬॥੭੬॥ 
 
  



 2207 

ਮੇਰ ੇਮਨ ਸਤਤਗਰੁੁ ਸੇਤਵ ਸੁਖੁ ਹੋਈ ॥ 
 

ਰਾਗੁ ਰਾਮਕਲੀ ਮਹਲਾ ੫ ਘਰੁ ੧  (882-16) 

ਤਕਰਪਾ ਕਰਹੁ ਦੀਨ ਕੇ ਦਾਤੇ ਮੇਰਾ ਗੁਣੁ ਅਵਗਣੁ ਨ ਿੀਚਾਰਹੁ ਕੋਈ ॥ 

ਮਾਿੀ ਕਾ ਤਕਆ ਧਪੋੈ ਸੁਆਮੀ ਮਾਣਸ ਕੀ ਗਤਤ ਏਹੀ ॥੧॥ 

ਮੇਰੇ ਮਨ ਸਤਤਗੁਰੁ ਸੇਤਵ ਸੁਖੁ ਹੋਈ ॥ 

ਿੋ ਇਛਹੁ ਸੋਈ ਫਲੁ ਪਾਵਹੁ ਤਫਤਰ ਦੂਖੁ ਨ ਤਵਆਪ ੈਕੋਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਕਾਚੇ ਿਾਡੇ ਸਾਤਿ ਤਨਵਾਿੇ ਅਿੰਤਤਰ ਿੋਤਤ ਸਮਾਈ ॥ 

ਿਸੈਾ ਤਲਖਤ ੁਤਲਤਖਆ ਧੁਤਰ ਕਰਤ ੈਹਮ ਤੈਸੀ ਤਕਰਤਤ ਕਮਾਈ ॥੨॥ 

ਮਨੁ ਤਨੁ ਥਾਤਪ ਕੀਆ ਸਿੁ ਅਪਨਾ ਏਹੋ ਆਵਣ ਿਾਣਾ ॥ 

ਤਿਤਨ ਦੀਆ ਸ ੋਤਚਤਤ ਨ ਆਵ ੈਮੋਤਹ ਅਿੰਧੁ ਲਪਿਾਣਾ ॥੩॥ 

ਤਿਤਨ ਕੀਆ ਸੋਈ ਪਰਿੁ ਿਾਣ ੈਹਤਰ ਕਾ ਮਹਲੁ ਅਪਾਰਾ ॥ 

ਿਗਤਤ ਕਰੀ ਹਤਰ ਕ ੇਗੁਣ ਗਾਵਾ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ੁਤੁਮਾਰਾ ॥੪॥੧॥ 
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ਮੇਰ ੇਮਨ ਸਰਤਣ ਪਰਿੂ ਸੁਖ ਪਾਏ ॥ 
 

ਗਉਿੀ ਪੂਰਿੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (212-16) 

ਮੇਰੇ ਮਨ ਸਰਤਣ ਪਰਿੂ ਸੁਖ ਪਾਏ ॥ 

ਿਾ ਤਦਤਨ ਤਿਸਰ ੈਪਰਾਨ ਸੁਖਦਾਤਾ ਸ ੋਤਦਨੁ ਿਾਤ ਅਿਾਏ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਏਕ ਰਣੈ ਕੇ ਪਾਹਨੁ ਤੁਮ ਆਏ ਿਹੁ ਿੁਗ ਆਸ ਿਧਾਏ ॥ 

ਤਗਰਹ ਮਿੰਦਰ ਸਿੰਪੈ ਿੋ ਦੀਸ ੈਤਿਉ ਤਰਵਰ ਕੀ ਛਾਏ ॥੧॥ 

ਤਨੁ ਮੇਰਾ ਸਿੰਪੈ ਸਿ ਮੇਰੀ ਿਾਗ ਤਮਲਖ ਸਿ ਿਾਏ ॥ 

ਦੇਵਨਹਾਰਾ ਤਿਸਤਰਓ ਿਾਕੁਰੁ ਤਖਨ ਮਤਹ ਹੋਤ ਪਰਾਏ ॥੨॥ 

ਪਤਹਰ ੈਿਾਗਾ ਕਤਰ ਇਸਨਾਨਾ ਚੋਆ ਚਿੰਦਨ ਲਾਏ ॥ 

ਤਨਰਿਉ ਤਨਰਿੰਕਾਰ ਨਹੀ ਚੀਤਨਆ ਤਿਉ ਹਸਤੀ ਨਾਵਾਏ ॥੩॥ 

ਿਉ ਹੋਇ ਤਿਪਾਲ ਤ ਸਤਤਗੁਰ ੁਮੇਲ ੈਸਤਿ ਸੁਖ ਹਤਰ ਕ ੇਨਾਏ ॥ 

ਮੁਕਤੁ ਿਇਆ ਿਿੰਧਨ ਗੁਤਰ ਖਲੋੇ ਿਨ ਨਾਨਕ ਹਤਰ ਗੁਣ ਗਾਏ ॥੪॥੧੪॥੧੫੨॥ 
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ਮੇਰ ੇਮਨ ਸੁਖਦਾਤਾ ਹਤਰ ਸੋਇ ॥ 
 

ਤਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੫ ਘਰੁ ੧ ॥   (42-6) 

ਤਕਆ ਤੂ ਰਤਾ ਦੇਤਖ ਕੈ ਪੁਤਰ ਕਲਤਰ ਸੀਗਾਰ ॥ 

ਰਸ ਿੋਗਤਹ ਖੁਸੀਆ ਕਰਤਹ ਮਾਣਤਹ ਰਿੰਗ ਅਪਾਰ ॥ 

ਿਹੁਤੁ ਕਰਤਹ ਫੁਰਮਾਇਸੀ ਵਰਤਤਹ ਹੋਇ ਅਫਾਰ ॥ 

ਕਰਤਾ ਤਚਤਤ ਨ ਆਵਈ ਮਨਮੁਖ ਅਿੰਧ ਗਵਾਰ ॥੧॥ 

ਮੇਰੇ ਮਨ ਸੁਖਦਾਤਾ ਹਤਰ ਸਇੋ ॥ 

ਗੁਰ ਪਰਸਾਦੀ ਪਾਈਐ ਕਰਤਮ ਪਰਾਪਤਤ ਹੋਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਕਪਤਿ ਿੋਤਗ ਲਪਿਾਇਆ ਸਇੁਨਾ ਰੁਪਾ ਖਾਕੁ ॥ 

ਹੈਵਰ ਗੈਵਰ ਿਹੁ ਰਿੰਗੇ ਕੀਏ ਰਥ ਅਥਾਕ ॥ 

ਤਕਸ ਹੀ ਤਚਤਤ ਨ ਪਾਵਹੀ ਤਿਸਤਰਆ ਸਿ ਸਾਕ ॥ 

ਤਸਰਿਣਹਾਤਰ ਿੁਲਾਇਆ ਤਵਣੁ ਨਾਵੈ ਨਾਪਾਕ ॥੨॥ 

ਲੈਦਾ ਿਦ ਦੁਆਇ ਤਿੰ ਮਾਇਆ ਕਰਤਹ ਇਕਤ ॥ 

ਤਿਸ ਨੋ ਤਿੰ ਪਤੀਆਇਦਾ ਸੋ ਸਣੁ ਤੁਝੈ ਅਤਨਤ ॥ 

ਅਹਿੰਕਾਰੁ ਕਰਤਹ ਅਹਿੰਕਾਰੀਆ ਤਵਆਤਪਆ ਮਨ ਕੀ ਮਤਤ ॥ 

ਤਤਤਨ ਪਰਤਿ ਆਤਪ ਿੁਲਾਇਆ ਨਾ ਤਤਸੁ ਿਾਤਤ ਨ ਪਤਤ ॥੩॥ 

ਸਤਤਗੁਤਰ ਪੁਰਤਖ ਤਮਲਾਇਆ ਇਕੋ ਸਿਣੁ ਸੋਇ ॥ 

ਹਤਰ ਿਨ ਕਾ ਰਾਖਾ ਏਕੁ ਹੈ ਤਕਆ ਮਾਣਸ ਹਉਮੈ ਰੋਇ ॥ 

ਿੋ ਹਤਰ ਿਨ ਿਾਵੈ ਸੋ ਕਰ ੇਦਤਰ ਫੇਰੁ ਨ ਪਾਵੈ ਕੋਇ ॥ 

ਨਾਨਕ ਰਤਾ ਰਿੰਤਗ ਹਤਰ ਸਿ ਿਗ ਮਤਹ ਚਾਨਣੁ ਹੋਇ ॥੪॥੧॥੭੧॥ 
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ਮੇਰ ੇਮਨ ਸੇਵ ਸਫਲ ਹਤਰ ਘਾਲ ॥ 
 

ਨਿ ਨਾਰਾਇਨ ਮਹਲਾ ੪ ਪਿਤਾਲ     (977-7) 

ਮੇਰੇ ਮਨ ਸਵੇ ਸਫਲ ਹਤਰ ਘਾਲ ॥ 

ਲੇ ਗੁਰ ਪਗ ਰੇਨ ਰਵਾਲ ॥ 

ਸਤਿ ਦਤਲਦ ਿਿੰਤਿ ਦੁਖ ਦਾਲ ॥ 

ਹਤਰ ਹੋ ਹੋ ਹ ੋਨਦਤਰ ਤਨਹਾਲ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਹਤਰ ਕਾ ਤਗਰਹੁ ਹਤਰ ਆਤਪ ਸਵਾਤਰਓ ਹਤਰ ਰਿੰਗ ਰਿੰਗ ਮਹਲ ਿੇਅਿੰਤ ਲਾਲ ਲਾਲ ਹਤਰ ਲਾਲ ॥ 

ਹਤਰ ਆਪਨੀ ਤਿਪਾ ਕਰੀ ਆਤਪ ਤਗਰਤਹ ਆਇਓ ਹਮ ਹਤਰ ਕੀ ਗੁਰ ਕੀਈ ਹੈ ਿਸੀਿੀ ਹਮ ਹਤਰ ਦੇਖੇ ਿਈ ਤਨਹਾਲ 
ਤਨਹਾਲ ਤਨਹਾਲ ਤਨਹਾਲ ॥੧॥ 

ਹਤਰ ਆਵਤੇ ਕੀ ਖਿਤਰ ਗੁਤਰ ਪਾਈ ਮਤਨ ਤਤਨ ਆਨਦੋ ਆਨਿੰਦ ਿਏ ਹਤਰ ਆਵਤੇ ਸੁਨੇ ਮੇਰੇ ਲਾਲ ਹਤਰ ਲਾਲ ॥ 

ਿਨੁ ਨਾਨਕੁ ਹਤਰ ਹਤਰ ਤਮਲ ੇਿਏ ਗਲਤਾਨ ਹਾਲ ਤਨਹਾਲ ਤਨਹਾਲ ॥੨॥੧॥੭॥ 
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ਮੇਰ ੇਮਨ ਹਤਰ ਊਪਤਰ ਕੀਿੈ ਿਰਵਾਸਾ ॥ 
 

ਗੋੋਂਡ ਮਹਲਾ ੪ ॥ (860-3) 

ਐਸਾ ਹਤਰ ਸੇਵੀਐ ਤਨਤ ਤਧਆਈਐ ਿੋ ਤਖਨ ਮਤਹ ਤਕਲਤਵਖ ਸਤਿ ਕਰ ੇਤਿਨਾਸਾ ॥ 

ਿੇ ਹਤਰ ਤਤਆਤਗ ਅਵਰ ਕੀ ਆਸ ਕੀਿ ੈਤਾ ਹਤਰ ਤਨਹਫਲ ਸਿ ਘਾਲ ਗਵਾਸਾ ॥ 

ਮੇਰੇ ਮਨ ਹਤਰ ਸੇਤਵਹੁ ਸੁਖਦਾਤਾ ਸੁਆਮੀ ਤਿਸ ੁਸੇਤਵਐ ਸਿ ਿੁਖ ਲਹਾਸਾ ॥੧॥ 

ਮੇਰੇ ਮਨ ਹਤਰ ਊਪਤਰ ਕੀਿ ੈਿਰਵਾਸਾ ॥ 

ਿਹ ਿਾਈਐ ਤਹ ਨਾਤਲ ਮੇਰਾ ਸੁਆਮੀ ਹਤਰ ਅਪਨੀ ਪੈਿ ਰਖੈ ਿਨ ਦਾਸਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਿੇ ਅਪਨੀ ਤਿਰਥਾ ਕਹਹੁ ਅਵਰਾ ਪਤਹ ਤਾ ਆਗ ੈਅਪਨੀ ਤਿਰਥਾ ਿਹੁ ਿਹੁਤੁ ਕਢਾਸਾ ॥ 

ਅਪਨੀ ਤਿਰਥਾ ਕਹਹੁ ਹਤਰ ਅਪੁਨ ੇਸੁਆਮੀ ਪਤਹ ਿੋ ਤੁਮਹਰ ੇਦੂਖ ਤਤਕਾਲ ਕਿਾਸਾ ॥ 

ਸੋ ਐਸਾ ਪਰਿੁ ਛੋਤਡ ਅਪਨੀ ਤਿਰਥਾ ਅਵਰਾ ਪਤਹ ਕਹੀਐ ਅਵਰਾ ਪਤਹ ਕਤਹ ਮਨ ਲਾਿ ਮਰਾਸਾ ॥੨॥ 

ਿੋ ਸਿੰਸਾਰ ੈਕ ੇਕੁਿਿੰਿ ਤਮਤਰ ਿਾਈ ਦੀਸਤਹ ਮਨ ਮੇਰ ੇਤ ੇਸਤਿ ਅਪਨੈ ਸੁਆਇ ਤਮਲਾਸਾ ॥ 

ਤਿਤੁ ਤਦਤਨ ਉਨਹ ਕਾ ਸੁਆਉ ਹੋਇ ਨ ਆਵੈ ਤਤਤੁ ਤਦਤਨ ਨੇਿੈ ਕੋ ਨ ਢੁਕਾਸਾ ॥ 

ਮਨ ਮੇਰ ੇਅਪਨਾ ਹਤਰ ਸੇਤਵ ਤਦਨੁ ਰਾਤੀ ਿੋ ਤੁਧੁ ਉਪਕਰ ੈਦੂਤਖ ਸੁਖਾਸਾ ॥੩॥ 

ਤਤਸ ਕਾ ਿਰਵਾਸਾ ਤਕਉ ਕੀਿ ੈਮਨ ਮੇਰੇ ਿ ੋਅਿੰਤੀ ਅਉਸਤਰ ਰਤਖ ਨ ਸਕਾਸਾ ॥ 

ਹਤਰ ਿਪੁ ਮਿੰਤੁ ਗੁਰ ਉਪਦੇਸੁ ਲੈ ਿਾਪਹੁ ਤਤਨਹ ਅਿੰਤਤ ਛਡਾਏ ਤਿਨਹ ਹਤਰ ਪਰੀਤਤ ਤਚਤਾਸਾ ॥ 

ਿਨ ਨਾਨਕ ਅਨਤਦਨ ੁਨਾਮੁ ਿਪਹੁ ਹਤਰ ਸਿੰਤਹੁ ਇਹੁ ਛੂਿਣ ਕਾ ਸਾਚਾ ਿਰਵਾਸਾ ॥੪॥੨॥ 
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ਮੇਰ ੇਮਨ ਹਤਰ ਅਿੰਤਮਰਤ ਨਾਮੁ ਤਧਆਇ ॥ 
 

ਮਲਾਰ ਮਹਲਾ ੩ ॥ (1258-9) 

ਗੁਰਮੁਤਖ ਕੋਈ ਤਵਰਲਾ ਿੂਝ ੈਤਿਸ ਨ ੋਨਦਤਰ ਕਰੇਇ ॥ 

ਗੁਰ ਤਿਨ ੁਦਾਤਾ ਕੋਈ ਨਾਹੀ ਿਖਸੇ ਨਦਤਰ ਕਰੇਇ ॥ 

ਗੁਰ ਤਮਤਲਐ ਸਾਂਤਤ ਊਪਿ ੈਅਨਤਦਨ ੁਨਾਮੁ ਲਏਇ ॥੧॥ 

ਮੇਰੇ ਮਨ ਹਤਰ ਅਿੰਤਮਰਤ ਨਾਮੁ ਤਧਆਇ ॥ 

ਸਤਤਗੁਰੁ ਪੁਰਖੁ ਤਮਲ ੈਨਾਉ ਪਾਈਐ ਹਤਰ ਨਾਮੇ ਸਦਾ ਸਮਾਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਮਨਮੁਖ ਸਦਾ ਤਵਛੁਿ ੇਤਫਰਤਹ ਕੋਇ ਨ ਤਕਸ ਹੀ ਨਾਤਲ ॥ 

ਹਉਮੈ ਵਡਾ ਰੋਗੁ ਹੈ ਤਸਤਰ ਮਾਰੇ ਿਮਕਾਤਲ ॥ 

ਗੁਰਮਤਤ ਸਤਸਿੰਗਤਤ ਨ ਤਵਛੁਿਤਹ ਅਨਤਦਨੁ ਨਾਮੁ ਸਮਹਾਤਲ ॥੨॥ 

ਸਿਨਾ ਕਰਤਾ ਏਕੁ ਤੂ ਤਨਤ ਕਤਰ ਦੇਖਤਹ ਵੀਚਾਰ ੁ॥ 

ਇਤਕ ਗੁਰਮੁਤਖ ਆਤਪ ਤਮਲਾਇਆ ਿਖਸੇ ਿਗਤਤ ਿਿੰਡਾਰ ॥ 

ਤੂ ਆਪ ੇਸਿੁ ਤਕਛੁ ਿਾਣਦਾ ਤਕਸੁ ਆਗ ੈਕਰੀ ਪੂਕਾਰ ॥੩॥ 

ਹਤਰ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਅਿੰਤਮਰਤੁ ਹੈ ਨਦਰੀ ਪਾਇਆ ਿਾਇ ॥ 

ਅਨਤਦਨ ੁਹਤਰ ਹਤਰ ਉਚਰ ੈਗੁਰ ਕੈ ਸਹਤਿ ਸੁਿਾਇ ॥ 

ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਤਨਧਾਨੁ ਹੈ ਨਾਮੇ ਹੀ ਤਚਤੁ ਲਾਇ ॥੪॥੩॥ 
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ਮੇਰ ੇਮਨ ਹਤਰ ਹਤਰ ਨਾਮ ੁਤਧਆਇ ॥ 
 

ਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (44-18) 

ਨਾਮੁ ਤਧਆਏ ਸੋ ਸੁਖੀ ਤਤਸ ੁਮੁਖੁ ਊਿਲੁ ਹੋਇ ॥ 

ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਤ ੇਪਾਈਐ ਪਰਗਿੁ ਸਿਨੀ ਲੋਇ ॥ 

ਸਾਧਸਿੰਗਤਤ ਕੈ ਘਤਰ ਵਸ ੈਏਕ ੋਸਚਾ ਸੋਇ ॥੧॥ 

ਮੇਰੇ ਮਨ ਹਤਰ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਤਧਆਇ ॥ 

ਨਾਮੁ ਸਹਾਈ ਸਦਾ ਸਿੰਤਗ ਆਗੈ ਲਏ ਛਡਾਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਦੁਨੀਆ ਕੀਆ ਵਤਡਆਈਆ ਕਵਨੈ ਆਵਤਹ ਕਾਤਮ ॥ 

ਮਾਇਆ ਕਾ ਰਿੰਗੁ ਸਿੁ ਤਫਕਾ ਿਾਤੋ ਤਿਨਤਸ ਤਨਦਾਤਨ ॥ 

ਿਾ ਕੈ ਤਹਰਦੈ ਹਤਰ ਵਸੈ ਸੋ ਪਰੂਾ ਪਰਧਾਨੁ ॥੨॥ 

ਸਾਧੂ ਕੀ ਹੋਹੁ ਰੇਣੁਕਾ ਅਪਣਾ ਆਪੁ ਤਤਆਤਗ ॥ 

ਉਪਾਵ ਤਸਆਣਪ ਸਗਲ ਛਤਡ ਗੁਰ ਕੀ ਚਰਣੀ ਲਾਗੁ ॥ 

ਤਤਸਤਹ ਪਰਾਪਤਤ ਰਤਨ ੁਹੋਇ ਤਿਸੁ ਮਸਤਤਕ ਹੋਵ ੈਿਾਗੁ ॥੩॥ 

ਤਤਸੈ ਪਰਾਪਤਤ ਿਾਈਹੋ ਤਿਸੁ ਦੇਵੈ ਪਰਿੁ ਆਤਪ ॥ 

ਸਤਤਗੁਰ ਕੀ ਸਵੇਾ ਸ ੋਕਰੇ ਤਿਸੁ ਤਿਨਸੈ ਹਉਮ ੈਤਾਪੁ ॥ 

ਨਾਨਕ ਕਉ ਗੁਰੁ ਿਤੇਿਆ ਤਿਨਸ ੇਸਗਲ ਸਿੰਤਾਪ ॥੪॥੮॥੭੮॥ 
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ਮੇਰ ੇਮਨ ਹਤਰ ਹਤਰ ਨਾਮ ੁਤਧਆਇ ॥ 
 

ਤਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (47-15) 

ਮੇਰਾ ਤਨੁ ਅਰ ੁਧਨ ੁਮੇਰਾ ਰਾਿ ਰੂਪ ਮ ੈਦੇਸੁ ॥ 

ਸੁਤ ਦਾਰਾ ਿਤਨਤਾ ਅਨੇਕ ਿਹੁਤੁ ਰਿੰਗ ਅਰੁ ਵੇਸ ॥ 

ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਤਰਦੈ ਨ ਵਸਈ ਕਾਰਤਿ ਤਕਤੈ ਨ ਲੇਤਖ ॥੧॥ 

ਮੇਰੇ ਮਨ ਹਤਰ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਤਧਆਇ ॥ 

ਕਤਰ ਸਿੰਗਤਤ ਤਨਤ ਸਾਧ ਕੀ ਗੁਰ ਚਰਣੀ ਤਚਤੁ ਲਾਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਨਾਮੁ ਤਨਧਾਨ ੁਤਧਆਈਐ ਮਸਤਤਕ ਹੋਵੈ ਿਾਗੁ ॥ 

ਕਾਰਿ ਸਤਿ ਸਵਾਰੀਅਤਹ ਗੁਰ ਕੀ ਚਰਣੀ ਲਾਗੁ ॥ 

ਹਉਮੈ ਰੋਗੁ ਿਰਮੁ ਕਿੀਐ ਨਾ ਆਵੈ ਨਾ ਿਾਗ ੁ॥੨॥ 

ਕਤਰ ਸਿੰਗਤਤ ਤ ੂਸਾਧ ਕੀ ਅਿਸਤਿ ਤੀਰਥ ਨਾਉ ॥ 

ਿੀਉ ਪਰਾਣ ਮਨੁ ਤਨੁ ਹਰ ੇਸਾਚਾ ਏਹੁ ਸੁਆਉ ॥ 

ਐਥੈ ਤਮਲਤਹ ਵਡਾਈਆ ਦਰਗਤਹ ਪਾਵਤਹ ਥਾਉ ॥੩॥ 

ਕਰੇ ਕਰਾਏ ਆਤਪ ਪਰਿੁ ਸਿੁ ਤਕਛੁ ਤਤਸ ਹੀ ਹਾਤਥ ॥ 

ਮਾਤਰ ਆਪੇ ਿੀਵਾਲਦਾ ਅਿੰਤਤਰ ਿਾਹਤਰ ਸਾਤਥ ॥ 

ਨਾਨਕ ਪਰਿ ਸਰਣਾਗਤੀ ਸਰਿ ਘਿਾ ਕੇ ਨਾਥ ॥੪॥੧੫॥੮੫॥ 
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ਮੇਰ ੇਮਨ ਹਤਰ ਗੁਣ ਹਤਰ ਉਚਰਹੁ ॥ 
 

ਤਿਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੪ ॥ (799-18) 

ਆਵਹੁ ਸਿੰਤ ਤਮਲਹੁ ਮੇਰੇ ਿਾਈ ਤਮਤਲ ਹਤਰ ਹਤਰ ਕਥਾ ਕਰਹੁ ॥ 

ਹਤਰ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਿਤੋਹਥੁ ਹੈ ਕਲਿੁਤਗ ਖੇਵਿ ੁਗੁਰ ਸਿਤਦ ਤਰਹ ੁ॥੧॥ 

ਮੇਰੇ ਮਨ ਹਤਰ ਗੁਣ ਹਤਰ ਉਚਰਹੁ ॥ 

ਮਸਤਤਕ ਤਲਖਤ ਤਲਖ ੇਗੁਨ ਗਾਏ ਤਮਤਲ ਸਿੰਗਤਤ ਪਾਤਰ ਪਰਹ ੁ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਕਾਇਆ ਨਗਰ ਮਤਹ ਰਾਮ ਰਸੁ ਊਤਮ ੁਤਕਉ ਪਾਈਐ ਉਪਦੇਸੁ ਿਨ ਕਰਹੁ ॥ 

ਸਤਤਗੁਰੁ ਸਤੇਵ ਸਫਲ ਹਤਰ ਦਰਸਨੁ ਤਮਤਲ ਅਿੰਤਮਰਤ ੁਹਤਰ ਰਸੁ ਪੀਅਹੁ ॥੨॥ 

ਹਤਰ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਅਿੰਤਮਰਤੁ ਹਤਰ ਮੀਿਾ ਹਤਰ ਸਿੰਤਹ ੁਚਾਤਖ ਤਦਖਹੁ ॥ 

ਗੁਰਮਤਤ ਹਤਰ ਰਸੁ ਮੀਿਾ ਲਾਗਾ ਤਤਨ ਤਿਸਰੇ ਸਤਿ ਤਿਖ ਰਸਹੁ ॥੩॥ 

ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਰਸੁ ਰਾਮ ਰਸਾਇਣੁ ਹਤਰ ਸੇਵਹੁ ਸਿੰਤ ਿਨਹੁ ॥ 

ਚਾਤਰ ਪਦਾਰਥ ਚਾਰ ੇਪਾਏ ਗੁਰਮਤਤ ਨਾਨਕ ਹਤਰ ਿਿਹੁ ॥੪॥੪॥ 
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ਮੇਰ ੇਮਨ ਹਤਰ ਤਿਨ ੁਅਵਰੁ ਨ ਕੋਇ ॥ 
 

ਤਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (47-7) 

ਮਨੁ ਤਨੁ ਧਨੁ ਤਿਤਨ ਪਰਤਿ ਦੀਆ ਰਤਖਆ ਸਹਤਿ ਸਵਾਤਰ ॥ 

ਸਰਿ ਕਲਾ ਕਤਰ ਥਾਤਪਆ ਅਿੰਤਤਰ ਿੋਤਤ ਅਪਾਰ ॥ 

ਸਦਾ ਸਦਾ ਪਰਿ ੁਤਸਮਰੀਐ ਅਿੰਤਤਰ ਰਖੁ ਉਰ ਧਾਤਰ ॥੧॥ 

ਮੇਰੇ ਮਨ ਹਤਰ ਤਿਨ ੁਅਵਰ ੁਨ ਕੋਇ ॥ 

ਪਰਿ ਸਰਣਾਈ ਸਦਾ ਰਹੁ ਦੂਖੁ ਨ ਤਵਆਪੈ ਕੋਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਰਤਨ ਪਦਾਰਥ ਮਾਣਕਾ ਸਇੁਨਾ ਰਪੁਾ ਖਾਕ ੁ॥ 

ਮਾਤ ਤਪਤਾ ਸੁਤ ਿਿੰਧਪਾ ਕੂਿ ੇਸਿੇ ਸਾਕ ॥ 

ਤਿਤਨ ਕੀਤਾ ਤਤਸਤਹ ਨ ਿਾਣਈ ਮਨਮੁਖ ਪਸੁ ਨਾਪਾਕ ॥੨॥ 

ਅਿੰਤਤਰ ਿਾਹਤਰ ਰਤਵ ਰਤਹਆ ਤਤਸ ਨੋ ਿਾਣ ੈਦੂਤਰ ॥ 

ਤਤਰਸਨਾ ਲਾਗੀ ਰਤਚ ਰਤਹਆ ਅਿੰਤਤਰ ਹਉਮ ੈਕੂਤਰ ॥ 

ਿਗਤੀ ਨਾਮ ਤਵਹੂਤਣਆ ਆਵਤਹ ਵਿੰਞਤਹ ਪੂਰ ॥੩॥ 

ਰਾਤਖ ਲੇਹ ੁਪਰਿ ੁਕਰਣਹਾਰ ਿੀਅ ਿਿੰਤ ਕਤਰ ਦਇਆ ॥ 

ਤਿਨੁ ਪਰਿ ਕੋਇ ਨ ਰਖਨਹਾਰੁ ਮਹਾ ਤਿਕਿ ਿਮ ਿਇਆ ॥ 

ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਨ ਵੀਸਰਉ ਕਤਰ ਅਪੁਨੀ ਹਤਰ ਮਇਆ ॥੪॥੧੪॥੮੪॥ 
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ਮੇਰ ੇਮਨ ਹਤਰ ਰਾਮ ਨਾਤਮ ਕਤਰ ਰਿੰਙ ੁ॥ 
 

ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੪ ॥ (731-19) 

ਹਤਰ ਨਾਮਾ ਹਤਰ ਰਿੰਙੁ ਹੈ ਹਤਰ ਰਿੰਙੁ ਮਿੀਿ ੈਰਿੰਙ ੁ॥ 

ਗੁਤਰ ਤਿੁੈ ਹਤਰ ਰਿੰਗੁ ਚਾਤਿਆ ਤਫਤਰ ਿਹੁਤਿ ਨ ਹਵੋੀ ਿਿੰਙੁ ॥੧॥ 

ਮੇਰੇ ਮਨ ਹਤਰ ਰਾਮ ਨਾਤਮ ਕਤਰ ਰਿੰਙੁ ॥ 

ਗੁਤਰ ਤਿੁੈ ਹਤਰ ਉਪਦਤੇਸਆ ਹਤਰ ਿੇਤਿਆ ਰਾਉ ਤਨਸਿੰਙੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਮੁਿੰਧ ਇਆਣੀ ਮਨਮੁਖੀ ਤਫਤਰ ਆਵਣ ਿਾਣਾ ਅਿੰਙੁ ॥ 

ਹਤਰ ਪਰਿੁ ਤਚਤਤ ਨ ਆਇਓ ਮਤਨ ਦੂਿਾ ਿਾਉ ਸਹਲਿੰਙ ੁ॥੨॥ 

ਹਮ ਮੈਲੁ ਿਰ ੇਦੁਹਚਾਰੀਆ ਹਤਰ ਰਾਖਹੁ ਅਿੰਗੀ ਅਿੰਙ ੁ॥ 

ਗੁਤਰ ਅਿੰਤਮਰਤ ਸਤਰ ਨਵਲਾਇਆ ਸਤਿ ਲਾਥੇ ਤਕਲਤਵਖ ਪਿੰਙ ੁ॥੩॥ 

ਹਤਰ ਦੀਨਾ ਦੀਨ ਦਇਆਲ ਪਰਿੁ ਸਤਸਿੰਗਤਤ ਮੇਲਹੁ ਸਿੰਙ ੁ॥ 

ਤਮਤਲ ਸਿੰਗਤਤ ਹਤਰ ਰਿੰਗੁ ਪਾਇਆ ਿਨ ਨਾਨਕ ਮਤਨ ਤਤਨ ਰਿੰਙੁ ॥੪॥੩॥ 
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ਮੇਰ ੇਮਨ ਗੁਰ ਸਿਦੀ ਸੁਖ ੁਹੋਇ ॥ 
 

ਤਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (46-1) 

ਤਮਤਲ ਸਤਤਗੁਰ ਸਿ ੁਦੁਖੁ ਗਇਆ ਹਤਰ ਸੁਖੁ ਵਤਸਆ ਮਤਨ ਆਇ ॥ 

ਅਿੰਤਤਰ ਿਤੋਤ ਪਰਗਾਸੀਆ ਏਕਸੁ ਤਸਉ ਤਲਵ ਲਾਇ ॥ 

ਤਮਤਲ ਸਾਧ ੂਮੁਖੁ ਊਿਲਾ ਪੂਰਤਿ ਤਲਤਖਆ ਪਾਇ ॥ 

ਗੁਣ ਗੋਤਵਿੰਦ ਤਨਤ ਗਾਵਣ ੇਤਨਰਮਲ ਸਾਚੈ ਨਾਇ ॥੧॥ 

ਮੇਰੇ ਮਨ ਗੁਰ ਸਿਦੀ ਸੁਖੁ ਹਇੋ ॥ 

ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਕੀ ਚਾਕਰੀ ਤਿਰਥਾ ਿਾਇ ਨ ਕੋਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਮਨ ਕੀਆ ਇਛਾਂ ਪੂਰੀਆ ਪਾਇਆ ਨਾਮੁ ਤਨਧਾਨੁ ॥ 

ਅਿੰਤਰਿਾਮੀ ਸਦਾ ਸਿੰਤਗ ਕਰਣੈਹਾਰੁ ਪਛਾਨ ੁ॥ 

ਗੁਰ ਪਰਸਾਦੀ ਮੁਖ ੁਊਿਲਾ ਿਤਪ ਨਾਮੁ ਦਾਨ ੁਇਸਨਾਨੁ ॥ 

ਕਾਮੁ ਿੋਧੁ ਲੋਿੁ ਤਿਨਤਸਆ ਤਤਿਆ ਸਿੁ ਅਤਿਮਾਨੁ ॥੨॥ 

ਪਾਇਆ ਲਾਹਾ ਲਾਿੁ ਨਾਮੁ ਪਰੂਨ ਹੋਏ ਕਾਮ ॥ 

ਕਤਰ ਤਕਰਪਾ ਪਰਤਿ ਮੇਤਲਆ ਦੀਆ ਅਪਣਾ ਨਾਮੁ ॥ 

ਆਵਣ ਿਾਣਾ ਰਤਹ ਗਇਆ ਆਤਪ ਹੋਆ ਤਮਹਰਵਾਨੁ ॥ 

ਸਚੁ ਮਹਲੁ ਘਰੁ ਪਾਇਆ ਗੁਰ ਕਾ ਸਿਦੁ ਪਛਾਨੁ ॥੩॥ 

ਿਗਤ ਿਨਾ ਕਉ ਰਾਖਦਾ ਆਪਣੀ ਤਕਰਪਾ ਧਾਤਰ ॥ 

ਹਲਤਤ ਪਲਤਤ ਮੁਖ ਊਿਲ ੇਸਾਚੇ ਕੇ ਗੁਣ ਸਾਤਰ ॥ 

ਆਿ ਪਹਰ ਗੁਣ ਸਾਰਦੇ ਰਤ ੇਰਿੰਤਗ ਅਪਾਰ ॥ 

ਪਾਰਿਰਹਮੁ ਸੁਖ ਸਾਗਰੋ ਨਾਨਕ ਸਦ ਿਤਲਹਾਰ ॥੪॥੧੧॥੮੧॥ 
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ਮੇਰ ੇਮਨ ਗੁਰ ਿੇਵਡੁ ਅਵਰੁ ਨ ਕੋਇ ॥ 
 

ਤਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (49-13) 

ਸਿੰਤ ਿਨਹ ੁਤਮਤਲ ਿਾਈਹ ੋਸਚਾ ਨਾਮੁ ਸਮਾਤਲ ॥ 

ਤੋਸਾ ਿਿੰਧਹ ੁਿੀਅ ਕਾ ਐਥੈ ਓਥੈ ਨਾਤਲ ॥ 

ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਤ ੇਪਾਈਐ ਅਪਣੀ ਨਦਤਰ ਤਨਹਾਤਲ ॥ 

ਕਰਤਮ ਪਰਾਪਤਤ ਤਤਸ ੁਹੋਵੈ ਤਿਸ ਨੋ ਹੌਇ ਦਇਆਲ ੁ॥੧॥ 

ਮੇਰੇ ਮਨ ਗੁਰ ਿਵੇਡੁ ਅਵਰੁ ਨ ਕੋਇ ॥ 

ਦੂਿਾ ਥਾਉ ਨ ਕ ੋਸੁਝੈ ਗੁਰ ਮੇਲੇ ਸਚ ੁਸਇੋ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਸਗਲ ਪਦਾਰਥ ਤਤਸੁ ਤਮਲ ੇਤਿਤਨ ਗੁਰੁ ਤਡਿਾ ਿਾਇ ॥ 

ਗੁਰ ਚਰਣੀ ਤਿਨ ਮਨ ੁਲਗਾ ਸ ੇਵਡਿਾਗੀ ਮਾਇ ॥ 

ਗੁਰੁ ਦਾਤਾ ਸਮਰਥੁ ਗੁਰੁ ਗੁਰੁ ਸਿ ਮਤਹ ਰਤਹਆ ਸਮਾਇ ॥ 

ਗੁਰੁ ਪਰਮੇਸਰ ੁਪਾਰਿਰਹਮੁ ਗੁਰ ੁਡੁਿਦਾ ਲਏ ਤਰਾਇ ॥੨॥ 

ਤਕਤੁ ਮੁਤਖ ਗੁਰੁ ਸਾਲਾਹੀਐ ਕਰਣ ਕਾਰਣ ਸਮਰਥੁ ॥ 

ਸੇ ਮਥ ੇਤਨਹਚਲ ਰਹੇ ਤਿਨ ਗੁਤਰ ਧਾਤਰਆ ਹਥੁ ॥ 

ਗੁਤਰ ਅਿੰਤਮਰਤ ਨਾਮੁ ਪੀਆਤਲਆ ਿਨਮ ਮਰਨ ਕਾ ਪਥੁ ॥ 

ਗੁਰੁ ਪਰਮੇਸਰ ੁਸੇਤਵਆ ਿੈ ਿਿੰਿਨੁ ਦੁਖ ਲਥੁ ॥੩॥ 

ਸਤਤਗੁਰੁ ਗਤਹਰ ਗਿੀਰੁ ਹੈ ਸਖੁ ਸਾਗਰੁ ਅਘਖਿੰਡ ੁ॥ 

ਤਿਤਨ ਗੁਰੁ ਸੇਤਵਆ ਆਪਣਾ ਿਮਦੂਤ ਨ ਲਾਗੈ ਡਿੰਡੁ ॥ 

ਗੁਰ ਨਾਤਲ ਤੁਤਲ ਨ ਲਗਈ ਖਤੋਿ ਤਡਿਾ ਿਰਹਮਿੰਡੁ ॥ 

ਨਾਮੁ ਤਨਧਾਨ ੁਸਤਤਗੁਤਰ ਦੀਆ ਸੁਖੁ ਨਾਨਕ ਮਨ ਮਤਹ ਮਿੰਡੁ ॥੪॥੨੦॥੯੦॥ 
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ਮੇਰ ੇਮਨ ਗੁਰ ੁਗਰੁੁ ਗਰੁੁ ਸਦ ਕਰੀਐ ॥ 
 

ਗਉਿੀ ਪੂਰਿੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (213-3) 

ਮੇਰੇ ਮਨ ਗੁਰ ੁਗੁਰ ੁਗੁਰ ੁਸਦ ਕਰੀਐ ॥ 

ਰਤਨ ਿਨਮ ੁਸਫਲ ੁਗੁਤਰ ਕੀਆ ਦਰਸਨ ਕਉ ਿਤਲਹਰੀਐ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਿੇਤੇ ਸਾਸ ਗਰਾਸ ਮਨੁ ਲੇਤਾ ਤੇਤੇ ਹੀ ਗੁਨ ਗਾਈਐ ॥ 

ਿਉ ਹੋਇ ਦਆੈਲੁ ਸਤਤਗੁਰੁ ਅਪੁਨਾ ਤਾ ਇਹ ਮਤਤ ਿੁਤਧ ਪਾਈਐ ॥੧॥ 

ਮੇਰੇ ਮਨ ਨਾਤਮ ਲਏ ਿਮ ਿਿੰਧ ਤੇ ਛੂਿਤਹ ਸਰਿ ਸੁਖਾ ਸੁਖ ਪਾਈਐ ॥ 

ਸੇਤਵ ਸੁਆਮੀ ਸਤਤਗੁਰੁ ਦਾਤਾ ਮਨ ਿਿੰਛਤ ਫਲ ਆਈਐ ॥੨॥ 

ਨਾਮੁ ਇਸਿ ੁਮੀਤ ਸੁਤ ਕਰਤਾ ਮਨ ਸਿੰਤਗ ਤੁਹਾਰ ੈਚਾਲੈ ॥ 

ਕਤਰ ਸਵੇਾ ਸਤਤਗੁਰ ਅਪਨੁ ੇਕੀ ਗੁਰ ਤੇ ਪਾਈਐ ਪਾਲੈ ॥੩॥ 

ਗੁਤਰ ਤਕਰਪਾਤਲ ਤਿਪਾ ਪਰਤਿ ਧਾਰੀ ਤਿਨਸੇ ਸਰਿ ਅਿੰਦਸੇਾ ॥ 

ਨਾਨਕ ਸੁਖੁ ਪਾਇਆ ਹਤਰ ਕੀਰਤਤਨ ਤਮਤਿਓ ਸਗਲ ਕਲੇਸਾ ॥੪॥੧੫॥੧੫੩॥ 
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ਮੇਰ ੇਮਨ ਿਤਪ ਹਤਰ ਹਤਰ ਰਾਮ ਰਿੰਗੇ ॥ 
 

ਨਿ ਮਹਲਾ ੪ ॥ (976-7) 

ਮੇਰੇ ਮਨ ਿਤਪ ਹਤਰ ਹਤਰ ਰਾਮ ਰਿੰਗੇ ॥ 

ਹਤਰ ਹਤਰ ਤਿਪਾ ਕਰੀ ਿਗਦੀਸੁਤਰ ਹਤਰ ਤਧਆਇਓ ਿਨ ਪਤਗ ਲਗੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਿਨਮ ਿਨਮ ਕੇ ਿੂਲ ਚੂਕ ਹਮ ਅਿ ਆਏ ਪਰਿ ਸਰਨਗੇ ॥ 

ਤੁਮ ਸਰਣਾਗਤਤ ਪਰਤਤਪਾਲਕ ਸੁਆਮੀ ਹਮ ਰਾਖਹੁ ਵਡ ਪਾਪਗੇ ॥੧॥ 

ਤੁਮਰੀ ਸਿੰਗਤਤ ਹਤਰ ਕ ੋਕੋ ਨ ਉਧਤਰਓ ਪਰਿ ਕੀਏ ਪਤਤਤ ਪਵਗੇ ॥ 

ਗੁਨ ਗਾਵਤ ਛੀਪਾ ਦਸੁਿਾਤਰਓ ਪਰਤਿ ਰਾਖੀ ਪੈਿ ਿਨਗੇ ॥੨॥ 

ਿੋ ਤੁਮਰ ੇਗੁਨ ਗਾਵਤਹ ਸੁਆਮੀ ਹਉ ਿਤਲ ਿਤਲ ਿਤਲ ਤਤਨਗੇ ॥ 

ਿਵਨ ਿਵਨ ਪਤਵਤਰ ਸਤਿ ਕੀਏ ਿਹ ਧੂਤਰ ਪਰੀ ਿਨ ਪਗੇ ॥੩॥ 

ਤੁਮਰੇ ਗੁਨ ਪਰਿ ਕਤਹ ਨ ਸਕਤਹ ਹਮ ਤੁਮ ਵਡ ਵਡ ਪੁਰਖ ਵਡਗੇ ॥ 

ਿਨ ਨਾਨਕ ਕਉ ਦਇਆ ਪਰਿ ਧਾਰਹੁ ਹਮ ਸੇਵਹ ਤੁਮ ਿਨ ਪਗੇ ॥੪॥੪॥ 
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ਮੇਰ ੇਮਨ ਿਤਪ ਗੁਰ ਗੋਪਾਲ ਪਰਿੁ ਸਈੋ ॥ 
 

ਸਰੋਤਿ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (617-16) 

ਅਤਿਨਾਸੀ ਿੀਅਨ ਕ ੋਦਾਤਾ ਤਸਮਰਤ ਸਿ ਮਲੁ ਖੋਈ ॥ 

ਗੁਣ ਤਨਧਾਨ ਿਗਤਨ ਕਉ ਿਰਤਤਨ ਤਿਰਲਾ ਪਾਵ ੈਕੋਈ ॥੧॥ 

ਮੇਰੇ ਮਨ ਿਤਪ ਗੁਰ ਗੋਪਾਲ ਪਰਿੁ ਸੋਈ ॥ 

ਿਾ ਕੀ ਸਰਤਣ ਪਇਆਂ ਸੁਖੁ ਪਾਈਐ ਿਾਹੁਤਿ ਦੂਖੁ ਨ ਹੋਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਵਡਿਾਗੀ ਸਾਧਸਿੰਗੁ ਪਰਾਪਤਤ ਤਤਨ ਿੇਿਤ ਦੁਰਮਤਤ ਖਈੋ ॥ 

ਤਤਨ ਕੀ ਧੂਤਰ ਨਾਨਕੁ ਦਾਸ ੁਿਾਛੈ ਤਿਨ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਤਰਦੈ ਪਰਈੋ ॥੨॥੫॥੩੩॥ 
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ਮੇਰ ੇਮਨ ਨਾਮੁ ਅਿੰਤਮਰਤੁ ਪੀਉ ॥ 
 

ਮਾਰੂ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (1007-3) 

ਤਤਿ ਆਪੁ ਤਿਨਸੀ ਤਾਪੁ ਰੇਣ ਸਾਧੂ ਥੀਉ ॥ 

ਤਤਸਤਹ ਪਰਾਪਤਤ ਨਾਮੁ ਤੇਰਾ ਕਤਰ ਤਿਪਾ ਤਿਸੁ ਦੀਉ ॥੧॥ 

ਮੇਰੇ ਮਨ ਨਾਮੁ ਅਿੰਤਮਰਤੁ ਪੀਉ ॥ 

ਆਨ ਸਾਦ ਤਿਸਾਤਰ ਹੋਛੇ ਅਮਰੁ ਿੁਗੁ ਿੁਗੁ ਿੀਉ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਨਾਮੁ ਇਕ ਰਸ ਰਿੰਗ ਨਾਮਾ ਨਾਤਮ ਲਾਗੀ ਲੀਉ ॥ 

ਮੀਤੁ ਸਾਿਨੁ ਸਖਾ ਿਿੰਧਪ ੁਹਤਰ ਏਕੁ ਨਾਨਕ ਕੀਉ ॥੨॥੫॥੨੮॥ 
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ਮੇਰ ੇਮਨ ਨਾਮੁ ਤਹਰਦ ੈਧਾਤਰ ॥ 
 

ਮਾਰੂ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (1006-19) 

ਚਲਤ ਿੈਸਤ ਸਵੋਤ ਿਾਗਤ ਗੁਰ ਮਿੰਤੁ ਤਰਦੈ ਤਚਤਾਤਰ ॥ 

ਚਰਣ ਸਰਣ ਿਿੁ ਸਿੰਤਗ ਸਾਧੂ ਿਵ ਸਾਗਰ ਉਤਰਤਹ ਪਾਤਰ ॥੧॥ 

ਮੇਰੇ ਮਨ ਨਾਮੁ ਤਹਰਦੈ ਧਾਤਰ ॥ 

ਕਤਰ ਪਰੀਤਤ ਮਨੁ ਤਨੁ ਲਾਇ ਹਤਰ ਤਸਉ ਅਵਰ ਸਗਲ ਤਵਸਾਤਰ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਿੀਉ ਮਨੁ ਤਨੁ ਪਰਾਣ ਪਰਿ ਕ ੇਤ ੂਆਪਨ ਆਪ ੁਤਨਵਾਤਰ ॥ 

ਗੋਤਵਦ ਿਿੁ ਸਤਿ ਸੁਆਰਥ ਪਰੂੇ ਨਾਨਕ ਕਿਹੁ ਨ ਹਾਤਰ ॥੨॥੪॥੨੭॥ 
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ਮੇਰ ੇਮਨ ਨਾਮੁ ਤਨਤ ਤਨਤ ਲੇਹ ॥ 
 

ਮਾਰੂ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (1006-12) 

ਤਿਨੀ ਨਾਮੁ ਤਵਸਾਤਰਆ ਸ ੇਹਤੋ ਦੇਖੇ ਖੇਹ ॥ 

ਪੁਤਰ ਤਮਤਰ ਤਿਲਾਸ ਿਤਨਤਾ ਤੂਿਤੇ ਏ ਨੇਹ ॥੧॥ 

ਮੇਰੇ ਮਨ ਨਾਮੁ ਤਨਤ ਤਨਤ ਲੇਹ ॥ 

ਿਲਤ ਨਾਹੀ ਅਗਤਨ ਸਾਗਰ ਸੂਖੁ ਮਤਨ ਤਤਨ ਦੇਹ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਤਿਰਖ ਛਾਇਆ ਿਸੇੈ ਤਿਨਸਤ ਪਵਨ ਝਲੂਤ ਮੇਹ ॥ 

ਹਤਰ ਿਗਤਤ ਤਦਰਿੁ ਤਮਲੁ ਸਾਧ ਨਾਨਕ ਤੇਰ ੈਕਾਤਮ ਆਵਤ ਏਹ ॥੨॥੨॥੨੫॥ 
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ਮੇਰ ੇਮਨ ਪਰਦੇਸੀ ਵੇ ਤਪਆਰੇ ਆਉ ਘਰੇ ॥ 
 

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੪ ਛਿੰਤ ਘਰੁ ੫    (451-15) 

ਮੇਰੇ ਮਨ ਪਰਦੇਸੀ ਵੇ ਤਪਆਰ ੇਆਉ ਘਰੇ ॥ 

ਹਤਰ ਗੁਰੂ ਤਮਲਾਵਹੁ ਮੇਰੇ ਤਪਆਰੇ ਘਤਰ ਵਸੈ ਹਰ ੇ॥ 

ਰਿੰਤਗ ਰਲੀਆ ਮਾਣਹੁ ਮੇਰੇ ਤਪਆਰੇ ਹਤਰ ਤਕਰਪਾ ਕਰ ੇ॥ 

ਗੁਰੁ ਨਾਨਕ ੁਤੁਿਾ ਮੇਰੇ ਤਪਆਰੇ ਮੇਲ ੇਹਰੇ ॥੧॥ 

ਮੈ ਪਰੇਮੁ ਨ ਚਾਤਖਆ ਮੇਰੇ ਤਪਆਰੇ ਿਾਉ ਕਰੇ ॥ 

ਮਤਨ ਤਤਰਸਨਾ ਨ ਿੁਝੀ ਮੇਰੇ ਤਪਆਰੇ ਤਨਤ ਆਸ ਕਰੇ ॥ 

ਤਨਤ ਿੋਿਨੁ ਿਾਵ ੈਮੇਰੇ ਤਪਆਰ ੇਿਮੁ ਸਾਸ ਤਹਰੇ ॥ 

ਿਾਗ ਮਣੀ ਸੋਹਾਗਤਣ ਮੇਰੇ ਤਪਆਰੇ ਨਾਨਕ ਹਤਰ ਉਤਰ ਧਾਰੇ ॥੨॥ 

ਤਪਰ ਰਤਤਅਿ ੇਮੈਡ ੇਲੋਇਣ ਮੇਰੇ ਤਪਆਰੇ ਚਾਤਤਰਕ ਿੂਿੰਦ ਤਿਵੈ ॥ 

ਮਨੁ ਸੀਤਲ ੁਹੋਆ ਮੇਰੇ ਤਪਆਰੇ ਹਤਰ ਿੂਿੰਦ ਪੀਵ ੈ॥ 

ਤਤਨ ਤਿਰਹੁ ਿਗਾਵੈ ਮੇਰ ੇਤਪਆਰੇ ਨੀਦ ਨ ਪਵ ੈਤਕਵ ੈ॥ 

ਹਤਰ ਸਿਣੁ ਲਧਾ ਮੇਰੇ ਤਪਆਰ ੇਨਾਨਕ ਗੁਰ ੂਤਲਵੈ ॥੩॥ 

ਚਤਿ ਚੇਤੁ ਿਸਿੰਤੁ ਮੇਰ ੇਤਪਆਰ ੇਿਲੀਅ ਰੁਤੇ ॥ 

ਤਪਰ ਿਾਝਤਿਅਹੁ ਮੇਰ ੇਤਪਆਰੇ ਆਂਗਤਣ ਧਤੂਿ ਲੁਤੇ ॥ 

ਮਤਨ ਆਸ ਉਡੀਣੀ ਮੇਰੇ ਤਪਆਰੇ ਦੁਇ ਨੈਨ ਿੁਤ ੇ॥ 

ਗੁਰੁ ਨਾਨਕ ੁਦੇਤਖ ਤਵਗਸੀ ਮੇਰ ੇਤਪਆਰੇ ਤਿਉ ਮਾਤ ਸੁਤੇ ॥੪॥ 

ਹਤਰ ਕੀਆ ਕਥਾ ਕਹਾਣੀਆ ਮੇਰੇ ਤਪਆਰ ੇਸਤਤਗੁਰੂ ਸੁਣਾਈਆ ॥ 

ਗੁਰ ਤਵਿਤਿਅਹੁ ਹਉ ਘੋਲੀ ਮੇਰੇ ਤਪਆਰੇ ਤਿਤਨ ਹਤਰ ਮੇਲਾਈਆ ॥ 

ਸਤਿ ਆਸਾ ਹਤਰ ਪੂਰੀਆ ਮੇਰ ੇਤਪਆਰੇ ਮਤਨ ਤਚਿੰਤਦਅਿਾ ਫਲੁ ਪਾਇਆ ॥ 

ਹਤਰ ਤੁਿਿਾ ਮੇਰੇ ਤਪਆਰੇ ਿਨੁ ਨਾਨਕੁ ਨਾਤਮ ਸਮਾਇਆ ॥੫॥ 

ਤਪਆਰ ੇਹਤਰ ਤਿਨ ੁਪਰੇਮੁ ਨ ਖਲੇਸਾ ॥ 

ਤਕਉ ਪਾਈ ਗੁਰੁ ਤਿਤੁ ਲਤਗ ਤਪਆਰਾ ਦੇਖਸਾ ॥ 

ਹਤਰ ਦਾਤਿੇ ਮੇਤਲ ਗੁਰੂ ਮੁਤਖ ਗੁਰਮੁਤਖ ਮੇਲਸਾ ॥ 

ਗੁਰੁ ਨਾਨਕ ੁਪਾਇਆ ਮੇਰੇ ਤਪਆਰੇ ਧੁਤਰ ਮਸਤਤਕ ਲੇਖ ੁਸਾ ॥੬॥੧੪॥੨੧॥ 
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ਮੇਰ ੇਮਨ ਪਰਿ ਸਰਣਾਈ ਪਾਇ ॥ 
 

ਤਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (46-10) 

ਪੂਰਾ ਸਤਤਗੁਰੁ ਿੇ ਤਮਲ ੈਪਾਈਐ ਸਿਦੁ ਤਨਧਾਨ ੁ॥ 

ਕਤਰ ਤਕਰਪਾ ਪਰਿ ਆਪਣੀ ਿਪੀਐ ਅਿੰਤਮਰਤ ਨਾਮੁ ॥ 

ਿਨਮ ਮਰਣ ਦੁਖੁ ਕਾਿੀਐ ਲਾਗੈ ਸਹਤਿ ਤਧਆਨੁ ॥੧॥ 

ਮੇਰੇ ਮਨ ਪਰਿ ਸਰਣਾਈ ਪਾਇ ॥ 

ਹਤਰ ਤਿਨੁ ਦੂਿਾ ਕੋ ਨਹੀ ਏਕੋ ਨਾਮੁ ਤਧਆਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਕੀਮਤਤ ਕਹਣੁ ਨ ਿਾਈਐ ਸਾਗਰੁ ਗੁਣੀ ਅਥਾਹੁ ॥ 

ਵਡਿਾਗੀ ਤਮਲੁ ਸਿੰਗਤੀ ਸਚਾ ਸਿਦੁ ਤਵਸਾਹੁ ॥ 

ਕਤਰ ਸਵੇਾ ਸੁਖ ਸਾਗਰੈ ਤਸਤਰ ਸਾਹਾ ਪਾਤਤਸਾਹ ੁ॥੨॥ 

ਚਰਣ ਕਮਲ ਕਾ ਆਸਰਾ ਦੂਿਾ ਨਾਹੀ ਿਾਉ ॥ 

ਮੈ ਧਰ ਤੇਰੀ ਪਾਰਿਰਹਮ ਤੇਰ ੈਤਾਤਣ ਰਹਾਉ ॥ 

ਤਨਮਾਤਣਆ ਪਰਿੁ ਮਾਣ ੁਤੂਿੰ ਤੇਰ ੈਸਿੰਤਗ ਸਮਾਉ ॥੩॥ 

ਹਤਰ ਿਪੀਐ ਆਰਾਧੀਐ ਆਿ ਪਹਰ ਗੋਤਵਿੰਦੁ ॥ 

ਿੀਅ ਪਰਾਣ ਤਨ ੁਧਨ ੁਰਖੇ ਕਤਰ ਤਕਰਪਾ ਰਾਖੀ ਤਿਿੰਦ ੁ॥ 

ਨਾਨਕ ਸਗਲੇ ਦੋਖ ਉਤਾਤਰਅਨੁ ਪਰਿੁ ਪਾਰਿਰਹਮ ਿਖਤਸਿੰਦ ੁ॥੪॥੧੨॥੮੨॥ 
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ਮੇਰ ੇਮਨ ਪਰੀਤਤ ਚਰਨ ਪਰਿ ਪਰਸਨ ॥ 
 

ਕਾਨਿਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (1303-10) 

ਮੇਰੇ ਮਨ ਪਰੀਤਤ ਚਰਨ ਪਰਿ ਪਰਸਨ ॥ 

ਰਸਨਾ ਹਤਰ ਹਤਰ ਿੋਿਤਨ ਤਤਰਪਤਾਨੀ ਅਖੀਅਨ ਕਉ ਸਿੰਤੋਖੁ ਪਰਿ ਦਰਸਨ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਕਰਨਤਨ ਪੂਤਰ ਰਤਹਓ ਿਸ ੁਪਰੀਤਮ ਕਲਮਲ ਦੋਖ ਸਗਲ ਮਲ ਹਰਸਨ ॥ 

ਪਾਵਨ ਧਾਵਨ ਸੁਆਮੀ ਸੁਖ ਪਿੰਥਾ ਅਿੰਗ ਸਿੰਗ ਕਾਇਆ ਸਿੰਤ ਸਰਸਨ ॥੧॥ 

ਸਰਤਨ ਗਹੀ ਪੂਰਨ ਅਤਿਨਾਸੀ ਆਨ ਉਪਾਵ ਥਤਕਤ ਨਹੀ ਕਰਸਨ ॥ 

ਕਰੁ ਗਤਹ ਲੀਏ ਨਾਨਕ ਿਨ ਅਪਨ ੇਅਿੰਧ ਘੋਰ ਸਾਗਰ ਨਹੀ ਮਰਸਨ ॥੨॥੧੦॥੨੯॥ 
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ਮੇਰ ੇਮਨ ਿਿੁ ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਸਤਿ ਅਰਥਾ ॥ 
 

ਿਤੈਸਰੀ ਮਹਲਾ ੪ ਘਰੁ ੧ ਚਉਪਦੇ    (696-3) 

ਮੇਰ ੈਹੀਅਰ ੈਰਤਨੁ ਨਾਮੁ ਹਤਰ ਿਤਸਆ ਗੁਤਰ ਹਾਥੁ ਧਤਰਓ ਮੇਰ ੈਮਾਥਾ ॥ 

ਿਨਮ ਿਨਮ ਕੇ ਤਕਲਤਿਖ ਦੁਖ ਉਤਰ ੇਗੁਤਰ ਨਾਮੁ ਦੀਓ ਤਰਨ ੁਲਾਥਾ ॥੧॥ 

ਮੇਰੇ ਮਨ ਿਿੁ ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਸਤਿ ਅਰਥਾ ॥ 

ਗੁਤਰ ਪੂਰ ੈਹਤਰ ਨਾਮੁ ਤਦਰਿਾਇਆ ਤਿਨ ੁਨਾਵੈ ਿੀਵਨੁ ਤਿਰਥਾ ॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਤਿਨੁ ਗੁਰ ਮੂਿ ਿਏ ਹੈ ਮਨਮੁਖ ਤੇ ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਤਨਤ ਫਾਥਾ ॥ 

ਤਤਨ ਸਾਧੂ ਚਰਣ ਨ ਸੇਵ ੇਕਿਹੂ ਤਤਨ ਸਿੁ ਿਨਮ ੁਅਕਾਥਾ ॥੨॥ 

ਤਿਨ ਸਾਧੂ ਚਰਣ ਸਾਧ ਪਗ ਸਵੇੇ ਤਤਨ ਸਫਤਲਓ ਿਨਮ ੁਸਨਾਥਾ ॥ 

ਮੋ ਕਉ ਕੀਿ ੈਦਾਸ ੁਦਾਸ ਦਾਸਨ ਕ ੋਹਤਰ ਦਇਆ ਧਾਤਰ ਿਗਿੰਨਾਥਾ ॥੩॥ 

ਹਮ ਅਿੰਧੁਲ ੇਤਗਆਨਹੀਨ ਅਤਗਆਨੀ ਤਕਉ ਚਾਲਹ ਮਾਰਤਗ ਪਿੰਥਾ ॥ 

ਹਮ ਅਿੰਧੁਲ ੇਕਉ ਗੁਰ ਅਿੰਚਲੁ ਦੀਿ ੈਿਨ ਨਾਨਕ ਚਲਹ ਤਮਲਿੰਥਾ ॥੪॥੧॥ 
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ਮੇਰ ੇਮਨ ਿਿੁ ਰਾਮ ਨਾਮੈ ਰਾਮਾ ॥ 
 

ਤਿਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੪ ॥ (799-6) 

ਹਮ ਮੂਰਖ ਮੁਗਧ ਅਤਗਆਨ ਮਤੀ ਸਰਣਾਗਤਤ ਪੁਰਖ ਅਿਨਮਾ ॥ 

ਕਤਰ ਤਕਰਪਾ ਰਤਖ ਲੇਵਹੁ ਮੇਰ ੇਿਾਕੁਰ ਹਮ ਪਾਥਰ ਹੀਨ ਅਕਰਮਾ ॥੧॥ 

ਮੇਰੇ ਮਨ ਿਿੁ ਰਾਮ ਨਾਮ ੈਰਾਮਾ ॥ 

ਗੁਰਮਤਤ ਹਤਰ ਰਸੁ ਪਾਈਐ ਹਤੋਰ ਤਤਆਗਹ ੁਤਨਹਫਲ ਕਾਮਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਹਤਰ ਿਨ ਸੇਵਕ ਸੇ ਹਤਰ ਤਾਰ ੇਹਮ ਤਨਰਗੁਨ ਰਾਖੁ ਉਪਮਾ ॥ 

ਤੁਝ ਤਿਨ ੁਅਵਰ ੁਨ ਕੋਈ ਮੇਰ ੇਿਾਕੁਰ ਹਤਰ ਿਪੀਐ ਵਡ ੇਕਰਿੰਮਾ ॥੨॥ 

ਨਾਮਹੀਨ ਤਧਰਗੁ ਿੀਵਤੇ ਤਤਨ ਵਡ ਦੂਖ ਸਹਿੰਮਾ ॥ 

ਓਇ ਤਫਤਰ ਤਫਤਰ ਿਤੋਨ ਿਵਾਈਅਤਹ ਮਿੰਦਿਾਗੀ ਮੂਿ ਅਕਰਮਾ ॥੩॥ 

ਹਤਰ ਿਨ ਨਾਮੁ ਅਧਾਰੁ ਹੈ ਧੁਤਰ ਪੂਰਤਿ ਤਲਖੇ ਵਡ ਕਰਮਾ ॥ 

ਗੁਤਰ ਸਤਤਗਤੁਰ ਨਾਮੁ ਤਦਰਿਾਇਆ ਿਨ ਨਾਨਕ ਸਫਲੁ ਿਨਿੰਮਾ ॥੪॥੨॥ 
 
  



 2231 

 

ਮੇਰ ੇਮਨ ਮੁਤਖ ਹਤਰ ਹਤਰ ਹਤਰ ਿੋਲੀਐ ॥ 
 

ਦੇਵਗਿੰਧਾਰੀ ॥ (527-11) 

ਮੇਰੇ ਮਨ ਮੁਤਖ ਹਤਰ ਹਤਰ ਹਤਰ ਿੋਲੀਐ ॥ 

ਗੁਰਮੁਤਖ ਰਿੰਤਗ ਚਲੂਲੈ ਰਾਤੀ ਹਤਰ ਪਰੇਮ ਿੀਨੀ ਚਲੋੀਐ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਹਉ ਤਫਰਉ ਤਦਵਾਨੀ ਆਵਲ ਿਾਵਲ ਤਤਸੁ ਕਾਰਤਣ ਹਤਰ ਢਲੋੀਐ ॥ 

ਕੋਈ ਮੇਲੈ ਮੇਰਾ ਪਰੀਤਮੁ ਤਪਆਰਾ ਹਮ ਤਤਸ ਕੀ ਗੁਲ ਗੋਲੀਐ ॥੧॥ 

ਸਤਤਗੁਰੁ ਪੁਰਖੁ ਮਨਾਵਹੁ ਅਪਨੁਾ ਹਤਰ ਅਿੰਤਮਰਤੁ ਪੀ ਝੋਲੀਐ ॥ 

ਗੁਰ ਪਰਸਾਤਦ ਿਨ ਨਾਨਕ ਪਾਇਆ ਹਤਰ ਲਾਧਾ ਦੇਹ ਿੋਲੀਐ ॥੨॥੩॥ 
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ਮੇਰ ੇਮਨ ਰਾਮ ਨਾਮ ਤਨਤ ਗਾਵੀਐ ਰੇ ॥ 
 

ਕਦੇਾਰਾ ਮਹਲਾ ੪ ਘਰੁ ੧ (1118-1) 

ਮੇਰੇ ਮਨ ਰਾਮ ਨਾਮ ਤਨਤ ਗਾਵੀਐ ਰ ੇ॥ 

ਅਗਮ ਅਗੋਚਰੁ ਨ ਿਾਈ ਹਤਰ ਲਤਖਆ ਗੁਰੁ ਪੂਰਾ ਤਮਲ ੈਲਖਾਵੀਐ ਰ ੇ॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਤਿਸੁ ਆਪੇ ਤਕਰਪਾ ਕਰ ੇਮੇਰਾ ਸੁਆਮੀ ਤਤਸੁ ਿਨ ਕਉ ਹਤਰ ਤਲਵ ਲਾਵੀਐ ਰੇ ॥ 

ਸਿੁ ਕੋ ਿਗਤਤ ਕਰੇ ਹਤਰ ਕੇਰੀ ਹਤਰ ਿਾਵੈ ਸ ੋਥਾਇ ਪਾਵੀਐ ਰੇ ॥੧॥ 

ਹਤਰ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਅਮੋਲਕੁ ਹਤਰ ਪਤਹ ਹਤਰ ਦੇਵ ੈਤਾ ਨਾਮੁ ਤਧਆਵੀਐ ਰ ੇ॥ 

ਤਿਸ ਨੋ ਨਾਮੁ ਦੇਇ ਮੇਰਾ ਸੁਆਮੀ ਤਤਸੁ ਲੇਖਾ ਸਿ ੁਛਡਾਵੀਐ ਰੇ ॥੨॥ 

ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਅਰਾਧਤਹ ਸ ੇਧਿੰਨੁ ਿਨ ਕਹੀਅਤਹ ਤਤਨ ਮਸਤਤਕ ਿਾਗੁ ਧੁਤਰ ਤਲਤਖ ਪਾਵੀਐ ਰੇ ॥ 

ਤਤਨ ਦੇਖ ੇਮੇਰਾ ਮਨੁ ਤਿਗਸੈ ਤਿਉ ਸੁਤੁ ਤਮਤਲ ਮਾਤ ਗਤਲ ਲਾਵੀਐ ਰ ੇ॥੩॥ 

ਹਮ ਿਾਤਰਕ ਹਤਰ ਤਪਤਾ ਪਰਿ ਮੇਰੇ ਮੋ ਕਉ ਦੇਹ ੁਮਤੀ ਤਿਤੁ ਹਤਰ ਪਾਵੀਐ ਰੇ ॥ 

ਤਿਉ ਿਛੁਰਾ ਦੇਤਖ ਗਊ ਸੁਖੁ ਮਾਨੈ ਤਤਉ ਨਾਨਕ ਹਤਰ ਗਤਲ ਲਾਵੀਐ ਰ ੇ॥੪॥੧॥ 
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ਮੇਰ ੇਮਹੋਨ ਸਰਵਨੀ ਇਹ ਨ ਸੁਨਾਏ ॥ 
 

ਰਾਗੁ ਤਿਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੫ ਚਉਪਦ ੇਦੁਪਦੇ ਘਰੁ ੬  (820-4) 

ਮੇਰੇ ਮੋਹਨ ਸਰਵਨੀ ਇਹ ਨ ਸਨੁਾਏ ॥ 

 ਸਾਕਤ ਗੀਤ ਨਾਦ ਧੁਤਨ ਗਾਵਤ ਿੋਲਤ ਿਲੋ ਅਿਾਏ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਸੇਵਤ ਸਤੇਵ ਸੇਤਵ ਸਾਧ ਸੇਵਉ ਸਦਾ ਕਰਉ ਤਕਰਤਾਏ ॥ 

ਅਿੈ ਦਾਨੁ ਪਾਵਉ ਪੁਰਖ ਦਾਤੇ ਤਮਤਲ ਸਿੰਗਤਤ ਹਤਰ ਗੁਣ ਗਾਏ ॥੧॥ 

ਰਸਨਾ ਅਗਹ ਅਗਹ ਗੁਨ ਰਾਤੀ ਨਨੈ ਦਰਸ ਰਿੰਗੁ ਲਾਏ ॥ 

ਹੋਹੁ ਤਿਪਾਲ ਦੀਨ ਦੁਖ ਿਿੰਿਨ ਮੋਤਹ ਚਰਣ ਤਰਦੈ ਵਸਾਏ ॥੨॥ 

ਸਿਹੂ ਤਲੈ ਤਲੈ ਸਿ ਊਪਤਰ ਏਹ ਤਦਰਸਤਿ ਤਦਰਸਿਾਏ ॥ 

ਅਤਿਮਾਨ ੁਖੋਇ ਖੋਇ ਖੋਇ ਖਈੋ ਹਉ ਮੋ ਕਉ ਸਤਤਗੁਰ ਮਿੰਤ ੁਤਦਰਿਾਏ ॥੩॥ 

ਅਤੁਲੁ ਅਤੁਲੁ ਅਤਲੁੁ ਨਹ ਤਲੁੀਐ ਿਗਤਤ ਵਛਲੁ ਤਕਰਪਾਏ ॥ 

ਿੋ ਿੋ ਸਰਤਣ ਪਤਰਓ ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਅਿੈ ਦਾਨੁ ਸੁਖ ਪਾਏ ॥੪॥੧॥੮੧॥ 
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ਮੇਰ ੇਰਾਿਨ ਮ ੈਿਰੈਾਗੀ ਿਗੋੀ ॥ 
 

ਗਉਿੀ ਕਿੀਰ ਿੀਉ ॥ (334-16) 

ਸੁਰਤਤ ਤਸਤਮਰਤਤ ਦਇੁ ਕਿੰਨੀ ਮੁਿੰਦਾ ਪਰਤਮਤਤ ਿਾਹਤਰ ਤਖਿੰਥਾ ॥ 

ਸੁਿੰਨ ਗੁਫਾ ਮਤਹ ਆਸਣੁ ਿੈਸਣ ੁਕਲਪ ਤਿਿਰਤਿਤ ਪਿੰਥਾ ॥੧॥ 

ਮੇਰੇ ਰਾਿਨ ਮ ੈਿੈਰਾਗੀ ਿੋਗੀ ॥ 

ਮਰਤ ਨ ਸਗੋ ਤਿਓਗੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਖਿੰਡ ਿਰਹਮਿੰਡ ਮਤਹ ਤਸਿੰਙੀ ਮੇਰਾ ਿਿੂਆ ਸਿੁ ਿਗੁ ਿਸਮਾਧਾਰੀ ॥ 

ਤਾਿੀ ਲਾਗੀ ਤਤਰਪਲ ੁਪਲਿੀਐ ਛੂਿ ੈਹੋਇ ਪਸਾਰੀ ॥੨॥ 

ਮਨੁ ਪਵਨੁ ਦੁਇ ਤੂਿੰਿਾ ਕਰੀ ਹੈ ਿੁਗ ਿੁਗ ਸਾਰਦ ਸਾਿੀ ॥ 

ਤਥਰੁ ਿਈ ਤਿੰਤੀ ਤੂਿਤਸ ਨਾਹੀ ਅਨਹਦ ਤਕਿੰਗੁਰੀ ਿਾਿੀ ॥੩॥ 

ਸੁਤਨ ਮਨ ਮਗਨ ਿਏ ਹੈ ਪੂਰੇ ਮਾਇਆ ਡਲੋ ਨ ਲਾਗੀ ॥ 

ਕਹੁ ਕਿੀਰ ਤਾ ਕਉ ਪੁਨਰਤਪ ਿਨਮੁ ਨਹੀ ਖੇਤਲ ਗਇਓ ਿੈਰਾਗੀ ॥੪॥੨॥੫੩॥ 
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ਮੇਰ ੇਰਾਮ ਐਸਾ ਖੀਰੁ ਤਿਲੋਈਐ ॥ 
 

ਰਾਗ ਗਉਿੀ ਿੈਰਾਗਤਣ ਕਿੀਰ ਿੀ ॥ (332-16) 

ਿੀਵਤ ਮਰੈ ਮਰ ੈਫੁਤਨ ਿੀਵੈ ਐਸੇ ਸੁਿੰਤਨ ਸਮਾਇਆ ॥ 

ਅਿੰਿਨ ਮਾਤਹ ਤਨਰਿੰਿਤਨ ਰਹੀਐ ਿਹੁਤਿ ਨ ਿਵਿਤਲ ਪਾਇਆ ॥੧॥ 

ਮੇਰੇ ਰਾਮ ਐਸਾ ਖੀਰ ੁਤਿਲੋਈਐ ॥ 

ਗੁਰਮਤਤ ਮਨੂਆ ਅਸਤਥਰੁ ਰਾਖਹੁ ਇਨ ਤਿਤਧ ਅਿੰਤਮਰਤੁ ਪੀਓਈਐ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਗੁਰ ਕੈ ਿਾਤਣ ਿਿਰ ਕਲ ਛੇਦੀ ਪਰਗਤਿਆ ਪਦੁ ਪਰਗਾਸਾ ॥ 

ਸਕਤਤ ਅਧੇਰ ਿੇਵਿੀ ਿਰਮੁ ਚੂਕਾ ਤਨਹਚਲੁ ਤਸਵ ਘਤਰ ਿਾਸਾ ॥੨॥ 

ਤਤਤਨ ਤਿਨ ੁਿਾਣ ੈਧਨਖੁ ਚਢਾਈਐ ਇਹੁ ਿਗ ੁਿੇਤਧਆ ਿਾਈ ॥ 

ਦਹ ਤਦਸ ਿੂਡੀ ਪਵਨ ੁਝੁਲਾਵੈ ਡੋਤਰ ਰਹੀ ਤਲਵ ਲਾਈ ॥੩॥ 

ਉਨਮਤਨ ਮਨੂਆ ਸਿੰਤਨ ਸਮਾਨਾ ਦੁਤਿਧਾ ਦੁਰਮਤਤ ਿਾਗੀ ॥ 

ਕਹੁ ਕਿੀਰ ਅਨਿਉ ਇਕੁ ਦੇਤਖਆ ਰਾਮ ਨਾਤਮ ਤਲਵ ਲਾਗੀ ॥੪॥੨॥੪੬॥ 
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ਮੇਰ ੇਰਾਮ ਇਹ ਨੀਚ ਕਰਮ ਹਤਰ ਮਰੇੇ ॥ 
 

ਗਉਿੀ ਿੈਰਾਗਤਣ ਮਹਲਾ ੪ ॥ (167-12) 

ਕਿੰਚਨ ਨਾਰੀ ਮਤਹ ਿੀਉ ਲੁਿਤੁ ਹੈ ਮੋਹੁ ਮੀਿਾ ਮਾਇਆ ॥ 

ਘਰ ਮਿੰਦਰ ਘੋਿੇ ਖੁਸੀ ਮਨੁ ਅਨ ਰਤਸ ਲਾਇਆ ॥ 

ਹਤਰ ਪਰਿੁ ਤਚਤਤ ਨ ਆਵਈ ਤਕਉ ਛੂਿਾ ਮੇਰੇ ਹਤਰ ਰਾਇਆ ॥੧॥ 

ਮੇਰੇ ਰਾਮ ਇਹ ਨੀਚ ਕਰਮ ਹਤਰ ਮੇਰ ੇ॥ 

ਗੁਣਵਿੰਤਾ ਹਤਰ ਹਤਰ ਦਇਆਲ ੁਕਤਰ ਤਕਰਪਾ ਿਖਤਸ ਅਵਗਣ ਸਤਿ ਮੇਰ ੇ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਤਕਛੁ ਰੂਪੁ ਨਹੀ ਤਕਛ ੁਿਾਤਤ ਨਾਹੀ ਤਕਛੁ ਢਿੰਗੁ ਨ ਮੇਰਾ ॥ 

ਤਕਆ ਮੁਹੁ ਲ ੈਿੋਲਹ ਗੁਣ ਤਿਹੂਨ ਨਾਮੁ ਿਤਪਆ ਨ ਤੇਰਾ ॥ 

ਹਮ ਪਾਪੀ ਸਿੰਤਗ ਗੁਰ ਉਿਰੇ ਪੁਿੰਨੁ ਸਤਤਗੁਰ ਕੇਰਾ ॥੨॥ 

ਸਿੁ ਿੀਉ ਤਪਿੰਡੁ ਮੁਖ ੁਨਕੁ ਦੀਆ ਵਰਤਣ ਕਉ ਪਾਣੀ ॥ 

ਅਿੰਨ ੁਖਾਣਾ ਕਪਿੁ ਪੈਨਣ ੁਦੀਆ ਰਸ ਅਤਨ ਿਗੋਾਣੀ ॥ 

ਤਿਤਨ ਦੀਏ ਸੁ ਤਚਤਤ ਨ ਆਵਈ ਪਸ ੂਹਉ ਕਤਰ ਿਾਣੀ ॥੩॥ 

ਸਿੁ ਕੀਤਾ ਤੇਰਾ ਵਰਤਦਾ ਤੂਿੰ ਅਿੰਤਰਿਾਮੀ ॥ 

ਹਮ ਿਿੰਤ ਤਵਚਾਰੇ ਤਕਆ ਕਰਹ ਸਿੁ ਖੇਲ ੁਤੁਮ ਸੁਆਮੀ ॥ 

ਿਨ ਨਾਨਕੁ ਹਾਤਿ ਤਵਹਾਤਝਆ ਹਤਰ ਗੁਲਮ ਗੁਲਾਮੀ ॥੪॥੬॥੧੨॥੫੦॥ 
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ਮੇਰ ੇਰਾਮ ਹਉ ਸੋ ਥਾਨ ੁਿਾਲਣ ਆਇਆ ॥ 
 

ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (747-9) 

ਤਵਸਰਤਹ ਨਾਹੀ ਤਿਤੁ ਤੂ ਕਿਹੂ ਸ ੋਥਾਨ ੁਤੇਰਾ ਕੇਹਾ ॥ 

ਆਿ ਪਹਰ ਤਿਤ ੁਤੁਧੁ ਤਧਆਈ ਤਨਰਮਲ ਹਵੋੈ ਦੇਹਾ ॥੧॥ 

ਮੇਰੇ ਰਾਮ ਹਉ ਸ ੋਥਾਨ ੁਿਾਲਣ ਆਇਆ ॥ 

ਖੋਿਤ ਖੋਿਤ ਿਇਆ ਸਾਧਸਿੰਗੁ ਤਤਨਹ ਸਰਣਾਈ ਪਾਇਆ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਿੇਦ ਪਿੇ ਪਤਿ ਿਰਹਮੇ ਹਾਰੇ ਇਕੁ ਤਤਲ ੁਨਹੀ ਕੀਮਤਤ ਪਾਈ ॥ 

ਸਾਤਧਕ ਤਸਧ ਤਫਰਤਹ ਤਿਲਲਾਤੇ ਤ ੇਿੀ ਮੋਹ ੇਮਾਈ ॥੨॥ 

ਦਸ ਅਉਤਾਰ ਰਾਿੇ ਹਇੋ ਵਰਤੇ ਮਹਾਦੇਵ ਅਉਧੂਤਾ ॥ 

ਤਤਨਹ ਿੀ ਅਿੰਤੁ ਨ ਪਾਇਓ ਤੇਰਾ ਲਾਇ ਥਕੇ ਤਿਿੂਤਾ ॥੩॥ 

ਸਹਿ ਸੂਖ ਆਨਿੰਦ ਨਾਮ ਰਸ ਹਤਰ ਸਿੰਤੀ ਮਿੰਗਲੁ ਗਾਇਆ ॥ 

ਸਫਲ ਦਰਸਨ ੁਿੇਤਿਓ ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਤਾ ਮਤਨ ਤਤਨ ਹਤਰ ਹਤਰ ਤਧਆਇਆ ॥੪॥੨॥੪੯॥ 
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ਮੇਰ ੇਰਾਮ ਹਮ ਪਾਪੀ ਸਰਤਣ ਪਰੇ ਹਤਰ ਦੁਆਤਰ ॥ 
 

ਗਉਿੀ ਿੈਰਾਗਤਣ ਮਹਲਾ ੪ ॥   (167-3) 

ਹਮਰੈ ਮਤਨ ਤਚਤਤ ਹਤਰ ਆਸ ਤਨਤ ਤਕਉ ਦੇਖਾ ਹਤਰ ਦਰਸੁ ਤੁਮਾਰਾ ॥ 

ਤਿਤਨ ਪਰੀਤਤ ਲਾਈ ਸੋ ਿਾਣਤਾ ਹਮਰੈ ਮਤਨ ਤਚਤਤ ਹਤਰ ਿਹੁਤੁ ਤਪਆਰਾ ॥ 

ਹਉ ਕੁਰਿਾਨੀ ਗੁਰ ਆਪਣੇ ਤਿਤਨ ਤਵਛੁਤਿਆ ਮੇਤਲਆ ਮੇਰਾ ਤਸਰਿਨਹਾਰਾ ॥੧॥ 

ਮੇਰੇ ਰਾਮ ਹਮ ਪਾਪੀ ਸਰਤਣ ਪਰੇ ਹਤਰ ਦੁਆਤਰ ॥ 

ਮਤੁ ਤਨਰਗੁਣ ਹਮ ਮੇਲ ੈਕਿਹੂਿੰ ਅਪੁਨੀ ਤਕਰਪਾ ਧਾਤਰ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਹਮਰੇ ਅਵਗੁਣ ਿਹੁਤੁ ਿਹੁਤੁ ਹੈ ਿਹੁ ਿਾਰ ਿਾਰ ਹਤਰ ਗਣਤ ਨ ਆਵ ੈ॥ 

ਤੂਿੰ ਗੁਣਵਿੰਤਾ ਹਤਰ ਹਤਰ ਦਇਆਲੁ ਹਤਰ ਆਪ ੇਿਖਤਸ ਲੈਤਹ ਹਤਰ ਿਾਵੈ ॥ 

ਹਮ ਅਪਰਾਧੀ ਰਾਖ ੇਗੁਰ ਸਿੰਗਤੀ ਉਪਦੇਸ ੁਦੀਓ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਛਡਾਵੈ ॥੨॥ 

ਤੁਮਰੇ ਗੁਣ ਤਕਆ ਕਹਾ ਮੇਰ ੇਸਤਤਗੁਰਾ ਿਿ ਗੁਰ ੁਿੋਲਹ ਤਿ ਤਿਸਮੁ ਹਇੋ ਿਾਇ ॥ 

ਹਮ ਿਸੈੇ ਅਪਰਾਧੀ ਅਵਰ ੁਕਈੋ ਰਾਖ ੈਿਸੈ ੇਹਮ ਸਤਤਗੁਤਰ ਰਾਤਖ ਲੀਏ ਛਡਾਇ ॥ 

ਤੂਿੰ ਗੁਰੁ ਤਪਤਾ ਤਿੰਹੈ ਗੁਰੁ ਮਾਤਾ ਤੂਿੰ ਗੁਰੁ ਿਿੰਧਪੁ ਮੇਰਾ ਸਖਾ ਸਖਾਇ ॥੩॥ 

ਿੋ ਹਮਰੀ ਤਿਤਧ ਹੋਤੀ ਮੇਰੇ ਸਤਤਗੁਰਾ ਸਾ ਤਿਤਧ ਤੁਮ ਹਤਰ ਿਾਣਹੁ ਆਪੇ ॥ 

ਹਮ ਰੁਲਤੇ ਤਫਰਤੇ ਕਈੋ ਿਾਤ ਨ ਪਛੂਤਾ ਗੁਰ ਸਤਤਗੁਰ ਸਿੰਤਗ ਕੀਰੇ ਹਮ ਥਾਪ ੇ॥ 

ਧਿੰਨੁ ਧਿੰਨੁ ਗੁਰ ੂਨਾਨਕ ਿਨ ਕੇਰਾ ਤਿਤੁ ਤਮਤਲਐ ਚੂਕੇ ਸਤਿ ਸੋਗ ਸਿੰਤਾਪੇ ॥੪॥੫॥੧੧॥੪੯॥ 
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ਮੇਰ ੇਰਾਮ ਹਮ ਿਾਤਰਕ ਹਤਰ ਪਰਿ ਕੇ ਹ ੈਇਆਣੇ ॥ 
 

ਗਉਿੀ ਿੈਰਾਗਤਣ ਮਹਲਾ ੪ ॥ (168-1) 

ਤਿਉ ਿਨਨੀ ਸੁਤੁ ਿਤਣ ਪਾਲਤੀ ਰਾਖ ੈਨਦਤਰ ਮਝਾਤਰ ॥ 

ਅਿੰਤਤਰ ਿਾਹਤਰ ਮੁਤਖ ਦ ੇਤਗਰਾਸੁ ਤਖਨ ੁਤਖਨੁ ਪੋਚਾਤਰ ॥ 

ਤਤਉ ਸਤਤਗੁਰੁ ਗੁਰਤਸਖ ਰਾਖਤਾ ਹਤਰ ਪਰੀਤਤ ਤਪਆਤਰ ॥੧॥ 

ਮੇਰੇ ਰਾਮ ਹਮ ਿਾਤਰਕ ਹਤਰ ਪਰਿ ਕੇ ਹੈ ਇਆਣ ੇ॥ 

ਧਿੰਨੁ ਧਿੰਨੁ ਗੁਰ ੂਗੁਰ ੁਸਤਤਗੁਰੁ ਪਾਧਾ ਤਿਤਨ ਹਤਰ ਉਪਦੇਸ ੁਦੇ ਕੀਏ ਤਸਆਣੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਿਸੈੀ ਗਗਤਨ ਤਫਰਿੰਤੀ ਊਡਤੀ ਕਪਰੇ ਿਾਗੇ ਵਾਲੀ ॥ 

ਓਹ ਰਾਖ ੈਚੀਤੁ ਪੀਛੈ ਤਿਤਚ ਿਚਰੇ ਤਨਤ ਤਹਰਦੈ ਸਾਤਰ ਸਮਾਲੀ ॥ 

ਤਤਉ ਸਤਤਗੁਰ ਤਸਖ ਪਰੀਤਤ ਹਤਰ ਹਤਰ ਕੀ ਗੁਰੁ ਤਸਖ ਰਖੈ ਿੀਅ ਨਾਲੀ ॥੨॥ 

ਿਸੈੇ ਕਾਤੀ ਤੀਸ ਿਤੀਸ ਹੈ ਤਵਤਚ ਰਾਖ ੈਰਸਨਾ ਮਾਸ ਰਤੁ ਕੇਰੀ ॥ 

ਕੋਈ ਿਾਣਹੁ ਮਾਸ ਕਾਤੀ ਕੈ ਤਕਛੁ ਹਾਤਥ ਹੈ ਸਿ ਵਸਗਤਤ ਹੈ ਹਤਰ ਕੇਰੀ ॥ 

ਤਤਉ ਸਿੰਤ ਿਨਾ ਕੀ ਨਰ ਤਨਿੰਦਾ ਕਰਤਹ ਹਤਰ ਰਾਖ ੈਪੈਿ ਿਨ ਕਰੇੀ ॥੩॥ 

ਿਾਈ ਮਤ ਕੋਈ ਿਾਣਹੁ ਤਕਸੀ ਕੈ ਤਕਛ ੁਹਾਤਥ ਹੈ ਸਿ ਕਰ ੇਕਰਾਇਆ ॥ 

ਿਰਾ ਮਰਾ ਤਾਪੁ ਤਸਰਤਤ ਸਾਪੁ ਸਿੁ ਹਤਰ ਕੈ ਵਤਸ ਹੈ ਕੋਈ ਲਾਤਗ ਨ ਸਕੈ ਤਿਨੁ ਹਤਰ ਕਾ ਲਾਇਆ ॥ 

ਐਸਾ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਮਤਨ ਤਚਤਤ ਤਨਤਤ ਤਧਆਵਹੁ ਿਨ ਨਾਨਕ ਿ ੋਅਿੰਤੀ ਅਉਸਤਰ ਲਏ ਛਡਾਇਆ 
॥੪॥੭॥੧੩॥੫੧॥ 
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ਮੇਰ ੇਰਾਮ ਹਤਰ ਸਿੰਤਾ ਿੇਵਡੁ ਨ ਕੋਈ ॥ 
 

ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (748-2) 

ਿੋ ਤਕਛ ੁਕਰ ੈਸਈੋ ਪਰਿ ਮਾਨਤਹ ਓਇ ਰਾਮ ਨਾਮ ਰਿੰਤਗ ਰਾਤੇ ॥ 

ਤਤਨਹ ਕੀ ਸੋਿਾ ਸਿਨੀ ਥਾਈ ਤਿਨਹ ਪਰਿ ਕੇ ਚਰਣ ਪਰਾਤੇ ॥੧॥ 

ਮੇਰੇ ਰਾਮ ਹਤਰ ਸਿੰਤਾ ਿੇਵਡੁ ਨ ਕੋਈ ॥ 

ਿਗਤਾ ਿਤਣ ਆਈ ਪਰਿ ਅਪਨੇ ਤਸਉ ਿਤਲ ਥਤਲ ਮਹੀਅਤਲ ਸੋਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਕੋਤਿ ਅਪਰਾਧੀ ਸਿੰਤਸਿੰਤਗ ਉਧਰ ੈਿਮੁ ਤਾ ਕੈ ਨੇਤਿ ਨ ਆਵ ੈ॥ 

ਿਨਮ ਿਨਮ ਕਾ ਤਿਛਤੁਿਆ ਹਵੋੈ ਤਤਨਹ ਹਤਰ ਤਸਉ ਆਤਣ ਤਮਲਾਵੈ ॥੨॥ 

ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਿਰਮੁ ਿਉ ਕਾਿ ੈਸਿੰਤ ਸਰਤਣ ਿ ੋਆਵ ੈ॥ 

ਿੇਹਾ ਮਨੋਰਥ ੁਕਤਰ ਆਰਾਧੇ ਸੋ ਸਿੰਤਨ ਤੇ ਪਾਵੈ ॥੩॥ 

ਿਨ ਕੀ ਮਤਹਮਾ ਕੇਤਕ ਿਰਨਉ ਿੋ ਪਰਿ ਅਪਨੇ ਿਾਣ ੇ॥ 

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਸਤਤਗੁਰੁ ਿੇਤਿਆ ਸ ੇਸਿ ਤ ੇਿਏ ਤਨਕਾਣੇ ॥੪॥੪॥੫੧॥ 
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ਮੇਰ ੇਰਾਮ ਹਤਰ ਿਨ ਕੈ ਹਉ ਿਤਲ ਿਾਈ ॥ 
 

ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (749-1) 

ਿਾਗਿਿੇ ਹਤਰ ਸਿੰਤ ਤੁਮਹਾਰ ੇਤਿਨਹ ਘਤਰ ਧਨੁ ਹਤਰ ਨਾਮਾ ॥ 

ਪਰਵਾਣੁ ਗਣੀ ਸੇਈ ਇਹ ਆਏ ਸਫਲ ਤਤਨਾ ਕ ੇਕਾਮਾ ॥੧॥ 

ਮੇਰੇ ਰਾਮ ਹਤਰ ਿਨ ਕੈ ਹਉ ਿਤਲ ਿਾਈ ॥ 

ਕੇਸਾ ਕਾ ਕਤਰ ਚਵਰ ੁਢੁਲਾਵਾ ਚਰਣ ਧੂਤਿ ਮੁਤਖ ਲਾਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਿਨਮ ਮਰਣ ਦੁਹਹੂ ਮਤਹ ਨਾਹੀ ਿਨ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਆਏ ॥ 

ਿੀਅ ਦਾਨੁ ਦੇ ਿਗਤੀ ਲਾਇਤਨ ਹਤਰ ਤਸਉ ਲੈਤਨ ਤਮਲਾਏ ॥੨॥ 

ਸਚਾ ਅਮਰੁ ਸਚੀ ਪਾਤਤਸਾਹੀ ਸਚੇ ਸੇਤੀ ਰਾਤੇ ॥ 

ਸਚਾ ਸੁਖੁ ਸਚੀ ਵਤਡਆਈ ਤਿਸ ਕੇ ਸ ੇਤਤਤਨ ਿਾਤ ੇ॥੩॥ 

ਪਖਾ ਫੇਰੀ ਪਾਣੀ ਢਵੋਾ ਹਤਰ ਿਨ ਕੈ ਪੀਸਣੁ ਪੀਤਸ ਕਮਾਵਾ ॥ 

ਨਾਨਕ ਕੀ ਪਰਿ ਪਾਤਸ ਿਨੇਿੰਤੀ ਤੇਰੇ ਿਨ ਦੇਖਣੁ ਪਾਵਾ ॥੪॥੭॥੫੪॥ 
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ਮੇਰ ੇਰਾਮ ਰਾਇ ਸਿੰਤਾ ਿੇਕ ਤੁਮਹਾਰੀ ॥ 
 

ਰਾਗੁ ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੫ ਘਰੁ ੭  (747-4) 

ਤੇਰਾ ਿਾਣਾ ਤੂਹੈ ਮਨਾਇਤਹ ਤਿਸ ਨੋ ਹੋਤਹ ਦਇਆਲਾ ॥ 

ਸਾਈ ਿਗਤਤ ਿੋ ਤੁਧੁ ਿਾਵ ੈਤੂਿੰ ਸਰਿ ਿੀਆ ਪਰਤਤਪਾਲਾ ॥੧॥ 

ਮੇਰੇ ਰਾਮ ਰਾਇ ਸਿੰਤਾ ਿੇਕ ਤਮੁਹਾਰੀ ॥ 

ਿੋ ਤੁਧੁ ਿਾਵ ੈਸੋ ਪਰਵਾਣ ੁਮਤਨ ਤਤਨ ਤੂਹੈ ਅਧਾਰੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਤੂਿੰ ਦਇਆਲ ੁਤਿਪਾਲੁ ਤਿਪਾ ਤਨਤਧ ਮਨਸਾ ਪੂਰਣਹਾਰਾ ॥ 

ਿਗਤ ਤੇਰ ੇਸਤਿ ਪਰਾਣਪਤਤ ਪਰੀਤਮ ਤੂਿੰ ਿਗਤਨ ਕਾ ਤਪਆਰਾ ॥੨॥ 

ਤੂ ਅਥਾਹੁ ਅਪਾਰ ੁਅਤਤ ਊਚਾ ਕੋਈ ਅਵਰੁ ਨ ਤੇਰੀ ਿਾਤ ੇ॥ 

ਇਹ ਅਰਦਾਤਸ ਹਮਾਰੀ ਸੁਆਮੀ ਤਵਸਰੁ ਨਾਹੀ ਸੁਖਦਾਤੇ ॥੩॥ 

ਤਦਨੁ ਰਤੈਣ ਸਾਤਸ ਸਾਤਸ ਗੁਣ ਗਾਵਾ ਿੇ ਸੁਆਮੀ ਤੁਧੁ ਿਾਵਾ ॥ 

ਨਾਮੁ ਤੇਰਾ ਸੁਖੁ ਨਾਨਕੁ ਮਾਗੈ ਸਾਤਹਿ ਤੁਿੈ ਪਾਵਾ ॥੪॥੧॥੪੮॥ 
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ਮੇਰ ੇਰਾਮ ਰਾਇ ਤਿਉ ਰਾਖਤਹ ਤਤਉ ਰਹੀਐ ॥ 
 

ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (749-6) 

ਪਾਰਿਰਹਮ ਪਰਮੇਸਰ ਸਤਤਗੁਰ ਆਪ ੇਕਰਣੈਹਾਰਾ ॥ 

ਚਰਣ ਧੂਤਿ ਤੇਰੀ ਸੇਵਕੁ ਮਾਗ ੈਤੇਰੇ ਦਰਸਨ ਕਉ ਿਤਲਹਾਰਾ ॥੧॥ 

ਮੇਰੇ ਰਾਮ ਰਾਇ ਤਿਉ ਰਾਖਤਹ ਤਤਉ ਰਹੀਐ ॥ 

ਤੁਧੁ ਿਾਵੈ ਤਾ ਨਾਮੁ ਿਪਾਵਤਹ ਸੁਖੁ ਤੇਰਾ ਤਦਤਾ ਲਹੀਐ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਮੁਕਤਤ ਿੁਗਤਤ ਿੁਗਤਤ ਤੇਰੀ ਸਵੇਾ ਤਿਸੁ ਤੂਿੰ ਆਤਪ ਕਰਾਇਤਹ ॥ 

ਤਹਾ ਿੈਕੁਿੰਿੁ ਿਹ ਕੀਰਤਨ ੁਤੇਰਾ ਤੂਿੰ ਆਪ ੇਸਰਧਾ ਲਾਇਤਹ ॥੨॥ 

ਤਸਮਤਰ ਤਸਮਤਰ ਤਸਮਤਰ ਨਾਮੁ ਿੀਵਾ ਤਨ ੁਮਨੁ ਹੋਇ ਤਨਹਾਲਾ ॥ 

ਚਰਣ ਕਮਲ ਤੇਰ ੇਧੋਇ ਧੋਇ ਪੀਵਾ ਮੇਰੇ ਸਤਤਗੁਰ ਦੀਨ ਦਇਆਲਾ ॥੩॥ 

ਕੁਰਿਾਣੁ ਿਾਈ ਉਸੁ ਵੇਲਾ ਸੁਹਾਵੀ ਤਿਤੁ ਤੁਮਰ ੈਦੁਆਰ ੈਆਇਆ ॥ 

ਨਾਨਕ ਕਉ ਪਰਿ ਿਏ ਤਿਪਾਲਾ ਸਤਤਗੁਰੁ ਪੂਰਾ ਪਾਇਆ ॥੪॥੮॥੫੫॥ 
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ਮੇਰੇ ਰਾਮ ਰਾਇ ਤੁਧ ੁਤਚਤਤ ਆਇਐ ਉਿਰੇ ॥ 
 

ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (748-8) 

ਮਹਾ ਅਗਤਨ ਤ ੇਤੁਧੁ ਹਾਥ ਦੇ ਰਾਖੇ ਪਏ ਤੇਰੀ ਸਰਣਾਈ ॥ 

ਤੇਰਾ ਮਾਣੁ ਤਾਣ ੁਤਰਦ ਅਿੰਤਤਰ ਹੋਰ ਦੂਿੀ ਆਸ ਚੁਕਾਈ ॥੧॥ 

ਮੇਰੇ ਰਾਮ ਰਾਇ ਤੁਧੁ ਤਚਤਤ ਆਇਐ ਉਿਰ ੇ॥ 

ਤੇਰੀ ਿੇਕ ਿਰਵਾਸਾ ਤੁਮਹਰਾ ਿਤਪ ਨਾਮੁ ਤੁਮਹਾਰਾ ਉਧਰ ੇ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਅਿੰਧ ਕੂਪ ਤੇ ਕਾਤਢ ਲੀਏ ਤੁਮਹ ਆਤਪ ਿਏ ਤਕਰਪਾਲਾ ॥ 

ਸਾਤਰ ਸਮਹਾਤਲ ਸਰਿ ਸੁਖ ਦੀਏ ਆਤਪ ਕਰ ੇਪਰਤਤਪਾਲਾ ॥੨॥ 

ਆਪਣੀ ਨਦਤਰ ਕਰੇ ਪਰਮੇਸਰੁ ਿਿੰਧਨ ਕਾਤਿ ਛਡਾਏ ॥ 

ਆਪਣੀ ਿਗਤਤ ਪਰਤਿ ਆਤਪ ਕਰਾਈ ਆਪ ੇਸੇਵਾ ਲਾਏ ॥੩॥ 

ਿਰਮੁ ਗਇਆ ਿੈ ਮੋਹ ਤਿਨਾਸ ੇਤਮਤਿਆ ਸਗਲ ਤਵਸੂਰਾ ॥ 

ਨਾਨਕ ਦਇਆ ਕਰੀ ਸੁਖਦਾਤੈ ਿੇਤਿਆ ਸਤਤਗੁਰੁ ਪੂਰਾ ॥੪॥੫॥੫੨॥ 
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ਮੇਰੇ ਰਾਮ ਰਾਇ ਤੂਿੰ ਸਿੰਤਾ ਕਾ ਸਿੰਤ ਤੇਰੇ ॥ 
 

ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (749-18) 

ਤਿਸ ਕੇ ਤਸਰ ਊਪਤਰ ਤੂਿੰ ਸੁਆਮੀ ਸ ੋਦੁਖੁ ਕੈਸਾ ਪਾਵੈ ॥ 

ਿੋਤਲ ਨ ਿਾਣ ੈਮਾਇਆ ਮਤਦ ਮਾਤਾ ਮਰਣਾ ਚੀਤਤ ਨ ਆਵੈ ॥੧॥ 

ਮੇਰੇ ਰਾਮ ਰਾਇ ਤਿੰ ਸਿੰਤਾ ਕਾ ਸਿੰਤ ਤੇਰੇ ॥ 

ਤੇਰੇ ਸੇਵਕ ਕਉ ਿਉ ਤਕਛ ੁਨਾਹੀ ਿਮੁ ਨਹੀ ਆਵੈ ਨੇਰ ੇ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਿੋ ਤੇਰ ੈਰਿੰਤਗ ਰਾਤੇ ਸੁਆਮੀ ਤਤਨਹ ਕਾ ਿਨਮ ਮਰਣ ਦੁਖੁ ਨਾਸਾ ॥ 

ਤੇਰੀ ਿਖਸ ਨ ਮੇਿ ੈਕੋਈ ਸਤਤਗੁਰ ਕਾ ਤਦਲਾਸਾ ॥੨॥ 

ਨਾਮੁ ਤਧਆਇਤਨ ਸੁਖ ਫਲ ਪਾਇਤਨ ਆਿ ਪਹਰ ਆਰਾਧਤਹ ॥ 

ਤੇਰੀ ਸਰਤਣ ਤੇਰ ੈਿਰਵਾਸੈ ਪਿੰਚ ਦੁਸਿ ਲੈ ਸਾਧਤਹ ॥੩॥ 

ਤਗਆਨ ੁਤਧਆਨੁ ਤਕਛੁ ਕਰਮੁ ਨ ਿਾਣਾ ਸਾਰ ਨ ਿਾਣਾ ਤੇਰੀ ॥ 

ਸਿ ਤੇ ਵਡਾ ਸਤਤਗੁਰੁ ਨਾਨਕ ੁਤਿਤਨ ਕਲ ਰਾਖੀ ਮੇਰੀ ॥੪॥੧੦॥੫੭॥ 
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ਮੇਰ ੇਲਾਲ ਿੀਉ ਤੇਰਾ ਅਿੰਤੁ ਨ ਿਾਣਾ ॥ 
 

ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੧ ॥ (730-18) 

ਕਉਣ ਤਰਾਿੀ ਕਵਣੁ ਤੁਲਾ ਤਰੇਾ ਕਵਣੁ ਸਰਾਫੁ ਿੁਲਾਵਾ ॥ 

ਕਉਣੁ ਗੁਰ ੂਕੈ ਪਤਹ ਦੀਤਖਆ ਲੇਵਾ ਕੈ ਪਤਹ ਮੁਲੁ ਕਰਾਵਾ ॥੧॥ 

ਮੇਰੇ ਲਾਲ ਿੀਉ ਤੇਰਾ ਅਿੰਤ ੁਨ ਿਾਣਾ ॥ 

ਤੂਿੰ ਿਤਲ ਥਤਲ ਮਹੀਅਤਲ ਿਤਰਪੁਤਰ ਲੀਣਾ ਤਿੰ ਆਪੇ ਸਰਿ ਸਮਾਣਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਮਨੁ ਤਾਰਾਿੀ ਤਚਤੁ ਤੁਲਾ ਤੇਰੀ ਸੇਵ ਸਰਾਫੁ ਕਮਾਵਾ ॥ 

ਘਿ ਹੀ ਿੀਤਤਰ ਸ ੋਸਹੁ ਤਲੋੀ ਇਨ ਤਿਤਧ ਤਚਤੁ ਰਹਾਵਾ ॥੨॥ 

ਆਪੇ ਕਿੰਡਾ ਤੋਲੁ ਤਰਾਿੀ ਆਪੇ ਤੋਲਣਹਾਰਾ ॥ 

ਆਪੇ ਦੇਖ ੈਆਪ ੇਿੂਝ ੈਆਪੇ ਹੈ ਵਣਿਾਰਾ ॥੩॥ 

ਅਿੰਧੁਲਾ ਨੀਚ ਿਾਤਤ ਪਰਦਸੇੀ ਤਖਨੁ ਆਵੈ ਤਤਲ ੁਿਾਵ ੈ॥ 

ਤਾ ਕੀ ਸਿੰਗਤਤ ਨਾਨਕ ੁਰਹਦਾ ਤਕਉ ਕਤਰ ਮੂਿਾ ਪਾਵੈ ॥੪॥੨॥੯॥ 
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ਮੇਰ ੇਲਾਲ ਿਲ ੋਰੇ ਿਲੋ ਰੇ ਿਲੋ ਹਤਰ ਮਿੰਗਨਾ ॥ 
 

ਧਨਾਸਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (678-14) 

ਮੇਰੇ ਲਾਲ ਿਲ ੋਰੇ ਿਲੋ ਰੇ ਿਲ ੋਹਤਰ ਮਿੰਗਨਾ ॥ 

ਦੇਖਹੁ ਪਸਾਤਰ ਨਨੈ ਸੁਨਹੁ ਸਾਧੂ ਕੇ ਿੈਨ ਪਰਾਨਪਤਤ ਤਚਤਤ ਰਾਖੁ ਸਗਲ ਹੈ ਮਰਨਾ ॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਚਿੰਦਨ ਚੋਆ ਰਸ ਿੋਗ ਕਰਤ ਅਨੇਕੈ ਤਿਤਖਆ ਤਿਕਾਰ ਦੇਖੁ ਸਗਲ ਹੈ ਫੀਕ ੇਏਕੈ ਗਤੋਿਦ ਕ ੋਨਾਮੁ ਨੀਕੋ ਕਹਤ ਹੈ 
ਸਾਧ ਿਨ ॥ 

ਤਨੁ ਧਨੁ ਆਪਨ ਥਾਤਪਓ ਹਤਰ ਿਪੁ ਨ ਤਨਮਖ ਿਾਤਪਓ ਅਰਥੁ ਦਰਿੁ ਦੇਖੁ ਕਛ ੁਸਿੰਤਗ ਨਾਹੀ ਚਲਨਾ ॥੧॥ 

ਿਾ ਕੋ ਰ ੇਕਰਮੁ ਿਲਾ ਤਤਤਨ ਓਿ ਗਹੀ ਸਿੰਤ ਪਲਾ ਤਤਨ ਨਾਹੀ ਰੇ ਿਮੁ ਸਿੰਤਾਵੈ ਸਾਧੂ ਕੀ ਸਿੰਗਨਾ ॥ 

ਪਾਇਓ ਰੇ ਪਰਮ ਤਨਧਾਨ ੁਤਮਤਿਓ ਹੈ ਅਤਿਮਾਨੁ ਏਕੈ ਤਨਰਿੰਕਾਰ ਨਾਨਕ ਮਨੁ ਲਗਨਾ ॥੨॥੨॥੩੦॥ 
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ਮੇਰ ੇਲਾਲਨ ਕੀ ਸੋਿਾ ॥ 
 

ਕਤਲਆਨ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (1322-1) 

ਮੇਰੇ ਲਾਲਨ ਕੀ ਸੋਿਾ ॥ 

ਸਦ ਨਵਤਨ ਮਨ ਰਿੰਗੀ ਸੋਿਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਿਰਹਮ ਮਹੇਸ ਤਸਧ ਮੁਤਨ ਇਿੰਦਰਾ ਿਗਤਤ ਦਾਨੁ ਿਸ ੁਮਿੰਗੀ ॥੧॥ 

ਿੋਗ ਤਗਆਨ ਤਧਆਨ ਸੇਖਨਾਗੈ ਸਗਲ ਿਪਤਹ ਤਰਿੰਗੀ ॥ 

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਸਿੰਤਨ ਿਤਲਹਾਰ ੈਿੋ ਪਰਿ ਕੇ ਸਦ ਸਿੰਗੀ ॥੨॥੩॥ 
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ਮੇਰ ੈਅਿੰਤਤਰ ਲੋਚਾ ਤਮਲਣ ਕੀ ਤਪਆਰੇ ਹਉ ਤਕਉ ਪਾਈ ਗਰੁ ਪੂਰ ੇ॥ 
 

ਵਡਹਿੰਸੁ ਮਹਲਾ ੫ ਘਰੁ ੨  (564-3) 

ਮੇਰ ੈਅਿੰਤਤਰ ਲੋਚਾ ਤਮਲਣ ਕੀ ਤਪਆਰੇ ਹਉ ਤਕਉ ਪਾਈ ਗੁਰ ਪੂਰੇ ॥ 

ਿੇ ਸਉ ਖੇਲ ਖੇਲਾਈਐ ਿਾਲਕ ੁਰਤਹ ਨ ਸਕੈ ਤਿਨੁ ਖੀਰ ੇ॥ 

ਮੇਰ ੈਅਿੰਤਤਰ ਿੁਖ ਨ ਉਤਰ ੈਅਿੰਮਾਲੀ ਿ ੇਸਉ ਿੋਿਨ ਮੈ ਨੀਰ ੇ॥ 

ਮੇਰ ੈਮਤਨ ਤਤਨ ਪਰੇਮੁ ਤਪਰਿੰਮ ਕਾ ਤਿਨ ੁਦਰਸਨ ਤਕਉ ਮਨੁ ਧੀਰੇ ॥੧॥ 

ਸੁਤਣ ਸਿਣ ਮੇਰ ੇਪਰੀਤਮ ਿਾਈ ਮੈ ਮੇਤਲਹ ੁਤਮਤੁ ਸੁਖਦਾਤਾ ॥ 

ਓਹੁ ਿੀਅ ਕੀ ਮੇਰੀ ਸਿ ਿੇਦਨ ਿਾਣ ੈਤਨਤ ਸੁਣਾਵ ੈਹਤਰ ਕੀਆ ਿਾਤਾ ॥ 

ਹਉ ਇਕੁ ਤਖਨੁ ਤਤਸੁ ਤਿਨੁ ਰਤਹ ਨ ਸਕਾ ਤਿਉ ਚਾਤਤਰਕ ੁਿਲ ਕਉ ਤਿਲਲਾਤਾ ॥ 

ਹਉ ਤਕਆ ਗੁਣ ਤੇਰੇ ਸਾਤਰ ਸਮਾਲੀ ਮੈ ਤਨਰਗੁਣ ਕਉ ਰਤਖ ਲੇਤਾ ॥੨॥ 

ਹਉ ਿਈ ਉਡੀਣੀ ਕਿੰਤ ਕਉ ਅਿੰਮਾਲੀ ਸ ੋਤਪਰੁ ਕਤਦ ਨੈਣੀ ਦੇਖਾ ॥ 

ਸਤਿ ਰਸ ਿਗੋਣ ਤਵਸਰ ੇਤਿਨ ੁਤਪਰ ਤਕਤੈ ਨ ਲੇਖਾ ॥ 

ਇਹੁ ਕਾਪਿੁ ਤਤਨ ਨ ਸੁਖਾਵਈ ਕਤਰ ਨ ਸਕਉ ਹਉ ਵੇਸਾ ॥ 

ਤਿਨੀ ਸਖੀ ਲਾਲੁ ਰਾਤਵਆ ਤਪਆਰਾ ਤਤਨ ਆਗ ੈਹਮ ਆਦਸੇਾ ॥੩॥ 

ਮੈ ਸਤਿ ਸੀਗਾਰ ਿਣਾਇਆ ਅਿੰਮਾਲੀ ਤਿਨ ੁਤਪਰ ਕਾਤਮ ਨ ਆਏ ॥ 

ਿਾ ਸਤਹ ਿਾਤ ਨ ਪੁਛੀਆ ਅਿੰਮਾਲੀ ਤਾ ਤਿਰਥਾ ਿੋਿਨੁ ਸਿ ੁਿਾਏ ॥ 

ਧਨੁ ਧਨੁ ਤ ੇਸੋਹਾਗਣੀ ਅਿੰਮਾਲੀ ਤਿਨ ਸਹੁ ਰਤਹਆ ਸਮਾਏ ॥ 

ਹਉ ਵਾਤਰਆ ਤਤਨ ਸੋਹਾਗਣੀ ਅਿੰਮਾਲੀ ਤਤਨ ਕ ੇਧੋਵਾ ਸਦ ਪਾਏ ॥੪॥ 

ਤਿਚਰੁ ਦੂਿਾ ਿਰਮੁ ਸਾ ਅਿੰਮਾਲੀ ਤਤਚਰੁ ਮ ੈਿਾਤਣਆ ਪਰਿੁ ਦਰੂੇ ॥ 

ਿਾ ਤਮਤਲਆ ਪੂਰਾ ਸਤਤਗੁਰੂ ਅਿੰਮਾਲੀ ਤਾ ਆਸਾ ਮਨਸਾ ਸਿ ਪੂਰੇ ॥ 

ਮੈ ਸਰਿ ਸੁਖਾ ਸੁਖ ਪਾਇਆ ਅਿੰਮਾਲੀ ਤਪਰੁ ਸਰਿ ਰਤਹਆ ਿਰਪੂਰੇ ॥ 

ਿਨ ਨਾਨਕ ਹਤਰ ਰਿੰਗੁ ਮਾਤਣਆ ਅਿੰਮਾਲੀ ਗੁਰ ਸਤਤਗੁਰ ਕੈ ਲਤਗ ਪੈਰ ੇ॥੫॥੧॥੯॥ 
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ਮੇਰ ੈਸਰਿਸੁ ਨਾਮ ੁਤਨਧਾਨ ੁ॥ 
 

ਨਿ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (979-16) 

ਮੇਰ ੈਸਰਿਸ ੁਨਾਮੁ ਤਨਧਾਨੁ ॥ 

ਕਤਰ ਤਕਰਪਾ ਸਾਧ ੂਸਿੰਤਗ ਤਮਤਲਓ ਸਤਤਗੁਤਰ ਦੀਨ ੋਦਾਨੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਸੁਖਦਾਤਾ ਦੁਖ ਿਿੰਿਨਹਾਰਾ ਗਾਉ ਕੀਰਤਨ ੁਪੂਰਨ ਤਗਆਨ ੁ॥ 

ਕਾਮੁ ਿੋਧੁ ਲੋਿੁ ਖਿੰਡ ਖਿੰਡ ਕੀਨਹ ੇਤਿਨਤਸਓ ਮੂਿ ਅਤਿਮਾਨ ੁ॥੧॥ 

ਤਕਆ ਗੁਣ ਤੇਰੇ ਆਤਖ ਵਖਾਣਾ ਪਰਿ ਅਿੰਤਰਿਾਮੀ ਿਾਨ ੁ॥ 

ਚਰਨ ਕਮਲ ਸਰਤਨ ਸੁਖ ਸਾਗਰ ਨਾਨਕੁ ਸਦ ਕੁਰਿਾਨੁ ॥੨॥੭॥੮॥ 
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ਮੇਰ ੈਹੀਅਰ ੈਰਤਨੁ ਨਾਮ ੁਹਤਰ ਿਤਸਆ ਗੁਤਰ ਹਾਥ ੁਧਤਰਓ ਮੇਰ ੈਮਾਥਾ ॥ 
 

ਿਤੈਸਰੀ ਮਹਲਾ ੪ ਘਰੁ ੧ ਚਉਪਦੇ    (696-1) 

ਮੇਰ ੈਹੀਅਰ ੈਰਤਨੁ ਨਾਮੁ ਹਤਰ ਿਤਸਆ ਗੁਤਰ ਹਾਥੁ ਧਤਰਓ ਮੇਰ ੈਮਾਥਾ ॥ 

ਿਨਮ ਿਨਮ ਕੇ ਤਕਲਤਿਖ ਦੁਖ ਉਤਰ ੇਗੁਤਰ ਨਾਮੁ ਦੀਓ ਤਰਨ ੁਲਾਥਾ ॥੧॥ 

ਮੇਰੇ ਮਨ ਿਿੁ ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਸਤਿ ਅਰਥਾ ॥ 

ਗੁਤਰ ਪੂਰ ੈਹਤਰ ਨਾਮੁ ਤਦਰਿਾਇਆ ਤਿਨ ੁਨਾਵੈ ਿੀਵਨੁ ਤਿਰਥਾ ॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਤਿਨੁ ਗੁਰ ਮੂਿ ਿਏ ਹੈ ਮਨਮੁਖ ਤੇ ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਤਨਤ ਫਾਥਾ ॥ 

ਤਤਨ ਸਾਧੂ ਚਰਣ ਨ ਸੇਵ ੇਕਿਹੂ ਤਤਨ ਸਿੁ ਿਨਮ ੁਅਕਾਥਾ ॥੨॥ 

ਤਿਨ ਸਾਧੂ ਚਰਣ ਸਾਧ ਪਗ ਸਵੇੇ ਤਤਨ ਸਫਤਲਓ ਿਨਮ ੁਸਨਾਥਾ ॥ 

ਮੋ ਕਉ ਕੀਿ ੈਦਾਸ ੁਦਾਸ ਦਾਸਨ ਕ ੋਹਤਰ ਦਇਆ ਧਾਤਰ ਿਗਿੰਨਾਥਾ ॥੩॥ 

ਹਮ ਅਿੰਧੁਲ ੇਤਗਆਨਹੀਨ ਅਤਗਆਨੀ ਤਕਉ ਚਾਲਹ ਮਾਰਤਗ ਪਿੰਥਾ ॥ 

ਹਮ ਅਿੰਧੁਲ ੇਕਉ ਗੁਰ ਅਿੰਚਲੁ ਦੀਿ ੈਿਨ ਨਾਨਕ ਚਲਹ ਤਮਲਿੰਥਾ ॥੪॥੧॥ 
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ਮੇਰ ੈਮਤਨ ਸਿਦੁ ਲਗ ੋਗੁਰ ਮੀਿਾ ॥ 
 

ਸਾਰਗ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (1212-13) 

ਮੇਰ ੈਮਤਨ ਸਿਦੁ ਲਗੋ ਗੁਰ ਮੀਿਾ ॥ 

ਖੁਤਲਿ੍ਹਹਓ ਕਰਮੁ ਿਇਓ ਪਰਗਾਸਾ ਘਤਿ ਘਤਿ ਹਤਰ ਹਤਰ ਡੀਿਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਪਾਰਿਰਹਮ ਆਿੋਨੀ ਸਿੰਿਉ ਸਰਿ ਥਾਨ ਘਿ ਿੀਿਾ ॥ 

ਿਇਓ ਪਰਾਪਤਤ ਅਿੰਤਮਰਤ ਨਾਮਾ ਿਤਲ ਿਤਲ ਪਰਿ ਚਰਣੀਿਾ ॥੧॥ 

ਸਤਸਿੰਗਤਤ ਕੀ ਰੇਣੁ ਮੁਤਖ ਲਾਗੀ ਕੀਏ ਸਗਲ ਤੀਰਥ ਮਿਨੀਿਾ ॥ 

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਰਿੰਤਗ ਚਲੂਲ ਿਏ ਹੈ ਹਤਰ ਰਿੰਗੁ ਨ ਲਹੈ ਮਿੀਿਾ ॥੨॥੧੯॥੪੨॥ 
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ਮੇਰ ੈਮਤਨ ਹਤਰ ਹਤਰ ਸਾਂਤਤ ਵਸਾਈ ॥ 
 

ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੪ ਘਰੁ ੨  (732-13) 

ਗੁਰਮਤਤ ਨਗਰੀ ਖੋਤਿ ਖੋਿਾਈ ॥ 

ਹਤਰ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਪਦਾਰਥੁ ਪਾਈ ॥੧॥ 

ਮੇਰ ੈਮਤਨ ਹਤਰ ਹਤਰ ਸਾਂਤਤ ਵਸਾਈ ॥ 

ਤਤਸਨਾ ਅਗਤਨ ਿੁਝੀ ਤਖਨ ਅਿੰਤਤਰ ਗੁਤਰ ਤਮਤਲਐ ਸਿ ਿੁਖ ਗਵਾਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਹਤਰ ਗੁਣ ਗਾਵਾ ਿੀਵਾ ਮੇਰੀ ਮਾਈ ॥ 

ਸਤਤਗੁਤਰ ਦਇਆਤਲ ਗੁਣ ਨਾਮੁ ਤਦਰਿਾਈ ॥੨॥ 

ਹਉ ਹਤਰ ਪਰਿੁ ਤਪਆਰਾ ਢੂਤਢ ਢੂਢਾਈ ॥ 

ਸਤਸਿੰਗਤਤ ਤਮਤਲ ਹਤਰ ਰਸੁ ਪਾਈ ॥੩॥ 

ਧੁਤਰ ਮਸਤਤਕ ਲੇਖ ਤਲਖ ੇਹਤਰ ਪਾਈ ॥ 

ਗੁਰੁ ਨਾਨਕ ੁਤੁਿਾ ਮੇਲੈ ਹਤਰ ਿਾਈ ॥੪॥੧॥੫॥ 
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ਮੇਰ ੈਮਤਨ ਤਤਨ ਪਰੇਮ ੁਨਾਮੁ ਆਧਾਰੁ ॥ 
 

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੪ ॥ (366-15) 

ਮੇਰ ੈਮਤਨ ਤਤਨ ਪਰੇਮੁ ਨਾਮੁ ਆਧਾਰੁ ॥ 

ਨਾਮੁ ਿਪੀ ਨਾਮੋ ਸੁਖ ਸਾਰ ੁ॥੧॥ 

ਨਾਮੁ ਿਪਹੁ ਮੇਰੇ ਸਾਿਨ ਸੈਨਾ ॥ 

ਨਾਮ ਤਿਨਾ ਮੈ ਅਵਰੁ ਨ ਕੋਈ ਵਡ ੈਿਾਤਗ ਗੁਰਮੁਤਖ ਹਤਰ ਲਨੈਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਨਾਮ ਤਿਨਾ ਨਹੀ ਿੀਤਵਆ ਿਾਇ ॥ 

ਵਡ ੈਿਾਤਗ ਗੁਰਮੁਤਖ ਹਤਰ ਪਾਇ ॥੨॥ 

ਨਾਮਹੀਨ ਕਾਲਖ ਮੁਤਖ ਮਾਇਆ ॥ 

ਨਾਮ ਤਿਨਾ ਤਧਰਗੁ ਤਧਰਗੁ ਿੀਵਾਇਆ ॥੩॥ 

ਵਡਾ ਵਡਾ ਹਤਰ ਿਾਗ ਕਤਰ ਪਾਇਆ ॥ 

ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਤਖ ਨਾਮੁ ਤਦਵਾਇਆ ॥੪॥੪॥੫੬॥ 
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ਮੇਰ ੈਮਤਨ ਪਰੇਮ ੁਲਗੋ ਹਤਰ ਤੀਰ ॥ 
 

ਗੋੋਂਡ ਮਹਲਾ ੪ ॥ (861-18) 

ਹਤਰ ਦਰਸਨ ਕਉ ਮੇਰਾ ਮਨ ੁਿਹੁ ਤਪਤੈ ਤਿਉ ਤਤਰਖਾਵਿੰਤ ੁਤਿਨੁ ਨੀਰ ॥੧॥ 

ਮੇਰ ੈਮਤਨ ਪਰੇਮੁ ਲਗੋ ਹਤਰ ਤੀਰ ॥ 

ਹਮਰੀ ਿੇਦਨ ਹਤਰ ਪਰਿੁ ਿਾਨੈ ਮੇਰੇ ਮਨ ਅਿੰਤਰ ਕੀ ਪੀਰ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਮੇਰੇ ਹਤਰ ਪਰੀਤਮ ਕੀ ਕੋਈ ਿਾਤ ਸੁਨਾਵੈ ਸ ੋਿਾਈ ਸੋ ਮੇਰਾ ਿੀਰ ॥੨॥ 

ਤਮਲੁ ਤਮਲ ੁਸਖੀ ਗੁਣ ਕਹੁ ਮੇਰ ੇਪਰਿ ਕ ੇਲੇ ਸਤਤਗੁਰ ਕੀ ਮਤਤ ਧੀਰ ॥੩॥ 

ਿਨ ਨਾਨਕ ਕੀ ਹਤਰ ਆਸ ਪਿੁਾਵਹੁ ਹਤਰ ਦਰਸਤਨ ਸਾਂਤਤ ਸਰੀਰ ॥੪॥੬॥ 
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ਮੇਰ ੈਮਤਨ ਿਰੈਾਗ ੁਿਇਆ ਿੀਉ ਤਕਉ ਦੇਖਾ ਪਰਿ ਦਾਤੇ ॥ 
 

ਰਾਗੁ ਗਉਿੀ ਛਿੰਤ ਮਹਲਾ ੫  (247-6) 

ਮੇਰ ੈਮਤਨ ਿੈਰਾਗੁ ਿਇਆ ਿੀਉ ਤਕਉ ਦੇਖਾ ਪਰਿ ਦਾਤੇ ॥ 

ਮੇਰੇ ਮੀਤ ਸਖਾ ਹਤਰ ਿੀਉ ਗੁਰ ਪੁਰਖ ਤਿਧਾਤੇ ॥ 

ਪੁਰਖੋ ਤਿਧਾਤਾ ਏਕੁ ਸਰੀਧਰੁ ਤਕਉ ਤਮਲਹ ਤੁਝੈ ਉਡੀਣੀਆ ॥ 

ਕਰ ਕਰਤਹ ਸੇਵਾ ਸੀਸੁ ਚਰਣੀ ਮਤਨ ਆਸ ਦਰਸ ਤਨਮਾਣੀਆ ॥ 

ਸਾਤਸ ਸਾਤਸ ਨ ਘਿੀ ਤਵਸਰ ੈਪਲੁ ਮੂਰਤੁ ਤਦਨੁ ਰਾਤੇ ॥ 

ਨਾਨਕ ਸਾਤਰਿੰਗ ਤਿਉ ਤਪਆਸੇ ਤਕਉ ਤਮਲੀਐ ਪਰਿ ਦਾਤੇ ॥੧॥ 

ਇਕ ਤਿਨਉ ਕਰਉ ਿੀਉ ਸੁਤਣ ਕਿੰਤ ਤਪਆਰ ੇ॥ 

ਮੇਰਾ ਮਨ ੁਤਨ ੁਮੋਤਹ ਲੀਆ ਿੀਉ ਦੇਤਖ ਚਲਤ ਤੁਮਾਰੇ ॥ 

ਚਲਤਾ ਤੁਮਾਰੇ ਦਤੇਖ ਮੋਹੀ ਉਦਾਸ ਧਨ ਤਕਉ ਧੀਰਏ ॥ 

ਗੁਣਵਿੰਤ ਨਾਹ ਦਇਆਲੁ ਿਾਲਾ ਸਰਿ ਗੁਣ ਿਰਪੂਰਏ ॥ 

ਤਪਰ ਦਸੋੁ ਨਾਹੀ ਸੁਖਹ ਦਾਤੇ ਹਉ ਤਵਛੁਿੀ ਿੁਤਰਆਰੇ ॥ 

ਤਿਨਵਿੰਤਤ ਨਾਨਕ ਦਇਆ ਧਾਰਹੁ ਘਤਰ ਆਵਹੁ ਨਾਹ ਤਪਆਰੇ ॥੨॥ 

ਹਉ ਮਨ ੁਅਰਪੀ ਸਿੁ ਤਨੁ ਅਰਪੀ ਅਰਪੀ ਸਤਿ ਦੇਸਾ ॥ 

ਹਉ ਤਸਰ ੁਅਰਪੀ ਤਤਸ ੁਮੀਤ ਤਪਆਰੇ ਿ ੋਪਰਿ ਦੇਇ ਸਦੇਸਾ ॥ 

ਅਰਤਪਆ ਤ ਸੀਸ ੁਸੁਥਾਤਨ ਗੁਰ ਪਤਹ ਸਿੰਤਗ ਪਰਿੂ ਤਦਖਾਇਆ ॥ 

ਤਖਨ ਮਾਤਹ ਸਗਲਾ ਦੂਖੁ ਤਮਤਿਆ ਮਨਹੁ ਤਚਿੰਤਦਆ ਪਾਇਆ ॥ 

ਤਦਨੁ ਰਤੈਣ ਰਲੀਆ ਕਰ ੈਕਾਮਤਣ ਤਮਿੇ ਸਗਲ ਅਿੰਦੇਸਾ ॥ 

ਤਿਨਵਿੰਤਤ ਨਾਨਕ ੁਕਿੰਤੁ ਤਮਤਲਆ ਲੋਿਤ ੇਹਮ ਿਸੈਾ ॥੩॥ 

ਮੇਰ ੈਮਤਨ ਅਨਦੁ ਿਇਆ ਿੀਉ ਵਿੀ ਵਾਧਾਈ ॥ 

ਘਤਰ ਲਾਲ ੁਆਇਆ ਤਪਆਰਾ ਸਿ ਤਤਖਾ ਿੁਝਾਈ ॥ 

ਤਮਤਲਆ ਤ ਲਾਲ ੁਗੁਪਾਲ ੁਿਾਕੁਰੁ ਸਖੀ ਮਿੰਗਲ ੁਗਾਇਆ ॥ 

ਸਿ ਮੀਤ ਿਿੰਧਪ ਹਰਖੁ ਉਪਤਿਆ ਦੂਤ ਥਾਉ ਗਵਾਇਆ ॥ 

ਅਨਹਤ ਵਾਿ ੇਵਿਤਹ ਘਰ ਮਤਹ ਤਪਰ ਸਿੰਤਗ ਸੇਿ ਤਵਛਾਈ ॥ 

ਤਿਨਵਿੰਤਤ ਨਾਨਕ ੁਸਹਤਿ ਰਹੈ ਹਤਰ ਤਮਤਲਆ ਕਿੰਤ ੁਸੁਖਦਾਈ ॥੪॥੧॥ 
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ਮੇਰ ੈਮਤਨ ਤਮਸਿ ਲਗ ੇਤਪਰਅ ਿੋਲਾ ॥ 
 

ਸਾਰਗ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (1211-9) 

ਮੇਰ ੈਮਤਨ ਤਮਸਿ ਲਗੇ ਤਪਰਅ ਿੋਲਾ ॥ 

ਗੁਤਰ ਿਾਹ ਪਕਤਰ ਪਰਿ ਸੇਵਾ ਲਾਏ ਸਦ ਦਇਆਲੁ ਹਤਰ ਢੋਲਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਪਰਿ ਤੂ ਿਾਕੁਰੁ ਸਰਿ ਪਰਤਤਪਾਲਕੁ ਮੋਤਹ ਕਲਤਰ ਸਤਹਤ ਸਤਿ ਗੋਲਾ ॥ 

ਮਾਣੁ ਤਾਣ ੁਸਿੁ ਤੂਹੈ ਤੂਹ ੈਇਕ ੁਨਾਮੁ ਤੇਰਾ ਮ ੈਓਲਹਾ ॥੧॥ 

ਿੇ ਤਖਤਤ ਿੈਸਾਲਤਹ ਤਉ ਦਾਸ ਤੁਮਹਾਰ ੇਘਾਸ ੁਿਢਾਵਤਹ ਕੇਤਕ ਿੋਲਾ ॥ 

ਿਨ ਨਾਨਕ ਕ ੇਪਰਿ ਪੁਰਖ ਤਿਧਾਤੇ ਮੇਰੇ ਿਾਕੁਰ ਅਗਹ ਅਤਲੋਾ ॥੨॥੧੩॥੩੬॥ 
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ਮੇਰ ੋਸਿੰਦਰੁ ਕਹਹ ੁਤਮਲ ੈਤਕਤੁ ਗਲੀ ॥ 
 

ਦੇਵਗਿੰਧਾਰੀ ॥ (527-7) 

ਮੇਰੋ ਸੁਿੰਦਰ ੁਕਹਹੁ ਤਮਲੈ ਤਕਤੁ ਗਲੀ ॥ 

ਹਤਰ ਕੇ ਸਿੰਤ ਿਤਾਵਹ ੁਮਾਰਗੁ ਹਮ ਪੀਛੈ ਲਾਤਗ ਚਲੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਤਪਰਅ ਕੇ ਿਚਨ ਸੁਖਾਨ ੇਹੀਅਰ ੈਇਹ ਚਾਲ ਿਨੀ ਹੈ ਿਲੀ ॥ 

ਲਿੁਰੀ ਮਧੁਰੀ ਿਾਕੁਰ ਿਾਈ ਓਹ ਸੁਿੰਦਤਰ ਹਤਰ ਢੁਤਲ ਤਮਲੀ ॥੧॥ 

ਏਕੋ ਤਪਰਉ ਸਖੀਆ ਸਿ ਤਪਰਅ ਕੀ ਿੋ ਿਾਵ ੈਤਪਰ ਸਾ ਿਲੀ ॥ 

ਨਾਨਕ ੁਗਰੀਿੁ ਤਕਆ ਕਰ ੈਤਿਚਾਰਾ ਹਤਰ ਿਾਵੈ ਤਤਤੁ ਰਾਤਹ ਚਲੀ ॥੨॥੨॥ 
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ਮੇਰ ੋਿਾਪੁ ਮਾਧਉ ਤੂ ਧਨੁ ਕੇਸ ੌਸਾਂਵਲੀਓ ਿੀਿੁਲਾਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
 

ਮਾਲੀ ਗਉਿਾ ਨਾਮਦੇਵ ਿੀਉ ॥ (988-13) 

ਮੇਰੋ ਿਾਪੁ ਮਾਧਉ ਤੂ ਧਨੁ ਕਸੇੌ ਸਾਂਵਲੀਓ ਿੀਿੁਲਾਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਕਰ ਧਰੇ ਚਿ ਿੈਕੁਿੰਿ ਤ ੇਆਏ ਗਿ ਹਸਤੀ ਕੇ ਪਰਾਨ ਉਧਾਰੀਅਲੇ ॥ 

ਦੁਹਸਾਸਨ ਕੀ ਸਿਾ ਦਰੋਪਤੀ ਅਿੰਿਰ ਲੇਤ ਉਿਾਰੀਅਲੇ ॥੧॥ 

ਗੋਤਮ ਨਾਤਰ ਅਹਤਲਆ ਤਾਰੀ ਪਾਵਨ ਕੇਤਕ ਤਾਰੀਅਲੇ ॥ 

ਐਸਾ ਅਧਮੁ ਅਿਾਤਤ ਨਾਮਦੇਉ ਤਉ ਸਰਨਾਗਤਤ ਆਈਅਲੇ ॥੨॥੨॥ 
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ਮੇਰ ੋਮਨੁ ਿਤ ਕਤ ਤੁਝਤਹ ਸਮਹਾਰ ੈ॥ 
 

ਸਾਰਗ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (1214-13) 

ਮੇਰੋ ਮਨ ੁਿਤ ਕਤ ਤੁਝਤਹ ਸਮਹਾਰ ੈ॥ 

ਹਮ ਿਾਤਰਕ ਦੀਨ ਤਪਤਾ ਪਰਿ ਮੇਰੇ ਤਿਉ ਿਾਨਤਹ ਤਤਉ ਪਾਰ ੈ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਿਿ ਿੁਖੌ ਤਿ ਿੋਿਨੁ ਮਾਂਗੈ ਅਘਾਏ ਸੂਖ ਸਘਾਰ ੈ॥ 

ਤਿ ਅਰੋਗ ਿਿ ਤੁਮ ਸਿੰਤਗ ਿਸਤੌ ਛੁਿਕਤ ਹੋਇ ਰਵਾਰ ੈ॥੧॥ 

ਕਵਨ ਿਸੇਰੋ ਦਾਸ ਦਾਸਨ ਕ ੋਥਾਤਪਉ ਥਾਪਨਹਾਰ ੈ॥ 

ਨਾਮੁ ਨ ਤਿਸਰ ੈਤਿ ਿੀਵਨੁ ਪਾਈਐ ਤਿਨਤੀ ਨਾਨਕ ਇਹ ਸਾਰ ੈ॥੨॥੨੯॥੫੨॥ 
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ਮੇਤਲ ਲਹੈੁ ਦਇਆਲ ਢਤਹ ਪਏ ਦੁਆਤਰਆ ॥ 
 

ਪਉਿੀ ਿਤੈਸਰੀ ਮਃ ੫ ॥ (709-12) 

ਮੇਤਲ ਲੈਹੁ ਦਇਆਲ ਢਤਹ ਪਏ ਦੁਆਤਰਆ ॥ 

ਰਤਖ ਲੇਵਹ ੁਦੀਨ ਦਇਆਲ ਿਰਮਤ ਿਹੁ ਹਾਤਰਆ ॥ 

ਿਗਤਤ ਵਛਲੁ ਤੇਰਾ ਤਿਰਦੁ ਹਤਰ ਪਤਤਤ ਉਧਾਤਰਆ ॥ 

ਤੁਝ ਤਿਨ ੁਨਾਹੀ ਕੋਇ ਤਿਨਉ ਮੋਤਹ ਸਾਤਰਆ ॥ 

ਕਰੁ ਗਤਹ ਲੇਹੁ ਦਇਆਲ ਸਾਗਰ ਸਿੰਸਾਤਰਆ ॥੧੬॥ 
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ਮੈ ਅਿੰਧੁਲੇ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਲਕੁਿੀ ਿਹੋਣੀ ॥ 
 

ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੧ ॥ (752-15) 

ਮਨਹੁ ਨ ਨਾਮੁ ਤਵਸਾਤਰ ਅਤਹਤਨਤਸ ਤਧਆਈਐ ॥ 

ਤਿਉ ਰਾਖਤਹ ਤਕਰਪਾ ਧਾਤਰ ਤਤਵੈ ਸੁਖੁ ਪਾਈਐ ॥੧॥ 

ਮੈ ਅਿੰਧੁਲੇ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਲਕੁਿੀ ਿੋਹਣੀ ॥ 

ਰਹਉ ਸਾਤਹਿ ਕੀ ਿੇਕ ਨ ਮੋਹੈ ਮੋਹਣੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਿਹ ਦੇਖਉ ਤਹ ਨਾਤਲ ਗੁਤਰ ਦਖੇਾਤਲਆ ॥ 

ਅਿੰਤਤਰ ਿਾਹਤਰ ਿਾਤਲ ਸਿਤਦ ਤਨਹਾਤਲਆ ॥੨॥ 

ਸੇਵੀ ਸਤਤਗੁਰ ਿਾਇ ਨਾਮੁ ਤਨਰਿੰਿਨਾ ॥ 

ਤੁਧੁ ਿਾਵੈ ਤਤਵ ੈਰਿਾਇ ਿਰਮੁ ਿਉ ਿਿੰਿਨਾ ॥੩॥ 

ਿਨਮਤ ਹੀ ਦੁਖੁ ਲਾਗੈ ਮਰਣਾ ਆਇ ਕੈ ॥ 

ਿਨਮੁ ਮਰਣ ੁਪਰਵਾਣ ੁਹਤਰ ਗੁਣ ਗਾਇ ਕੈ ॥੪॥ 

ਹਉ ਨਾਹੀ ਤ ੂਹੋਵਤਹ ਤੁਧ ਹੀ ਸਾਤਿਆ ॥ 

ਆਪੇ ਥਾਤਪ ਉਥਾਤਪ ਸਿਤਦ ਤਨਵਾਤਿਆ ॥੫॥ 

ਦੇਹੀ ਿਸਮ ਰੁਲਾਇ ਨ ਿਾਪੀ ਕਹ ਗਇਆ ॥ 

ਆਪੇ ਰਤਹਆ ਸਮਾਇ ਸੋ ਤਵਸਮਾਦੁ ਿਇਆ ॥੬॥ 

ਤੂਿੰ ਨਾਹੀ ਪਰਿ ਦੂਤਰ ਿਾਣਤਹ ਸਿ ਤੂ ਹੈ ॥ 

ਗੁਰਮੁਤਖ ਵੇਤਖ ਹਦੂਤਰ ਅਿੰਤਤਰ ਿੀ ਤੂ ਹੈ ॥੭॥ 

ਮੈ ਦੀਿੈ ਨਾਮ ਤਨਵਾਸੁ ਅਿੰਤਤਰ ਸਾਂਤਤ ਹੋਇ ॥ 

ਗੁਣ ਗਾਵੈ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ੁਸਤਤਗੁਰੁ ਮਤਤ ਦੇਇ ॥੮॥੩॥੫॥ 
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ਮੈ ਅਿੰਧੁਲੇ ਕੀ ਿਕੇ ਤੇਰਾ ਨਾਮੁ ਖੁਿੰਦਕਾਰਾ ॥ 
 

ਤਤਲਿੰਗ ਨਾਮਦੇਵ ਿੀ ॥ (727-12) 

ਮੈ ਅਿੰਧੁਲੇ ਕੀ ਿੇਕ ਤੇਰਾ ਨਾਮੁ ਖੁਿੰਦਕਾਰਾ ॥ 

ਮੈ ਗਰੀਿ ਮ ੈਮਸਕੀਨ ਤੇਰਾ ਨਾਮੁ ਹੈ ਅਧਾਰਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਕਰੀਮਾਂ ਰਹੀਮਾਂ ਅਲਾਹ ਤੂ ਗਨੀ  ॥ 

ਹਾਿਰਾ ਹਿੂਤਰ ਦਤਰ ਪੇਤਸ ਤੂਿੰ ਮਨੀ  ॥੧॥ 

ਦਰੀਆਉ ਤੂ ਤਦਹਿੰਦ ਤੂ ਤਿਸੀਆਰ ਤੂ ਧਨੀ ॥ 

ਦੇਤਹ ਲਤੇਹ ਏਕੁ ਤੂਿੰ ਤਦਗਰ ਕੋ ਨਹੀ ॥੨॥ 

ਤੂਿੰ ਦਾਨਾਂ ਤੂਿੰ ਿੀਨਾਂ ਮੈ ਿੀਚਾਰੁ ਤਕਆ ਕਰੀ ॥ 

ਨਾਮੇ ਚੇ ਸੁਆਮੀ ਿਖਸਿੰਦ ਤੂਿੰ ਹਰੀ ॥੩॥੧॥੨॥ 
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ਮੈ ਹਤਰ ਹਤਰ ਨਾਮ ੁਤਵਸਾਹੁ ॥ 
 

ਰਾਗੁ ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੪ ਅਸਿਪਦੀਆ ਘਰੁ ੧੦  (758-13) 

ਅਿੰਦਤਰ ਸਚਾ ਨਹੇੁ ਲਾਇਆ ਪਰੀਤਮ ਆਪਣੈ ॥ 

ਤਨੁ ਮਨੁ ਹਇੋ ਤਨਹਾਲੁ ਿਾ ਗੁਰੁ ਦੇਖਾ ਸਾਮਹਣੇ ॥੧॥ 

ਮੈ ਹਤਰ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਤਵਸਾਹੁ ॥ 

ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਤੇ ਪਾਇਆ ਅਿੰਤਮਰਤੁ ਅਗਮ ਅਥਾਹੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਹਉ ਸਤਤਗੁਰੁ ਵਤੇਖ ਤਵਗਸੀਆ ਹਤਰ ਨਾਮੇ ਲਗਾ ਤਪਆਰੁ ॥ 

ਤਕਰਪਾ ਕਤਰ ਕ ੈਮਤੇਲਅਨੁ ਪਾਇਆ ਮੋਖ ਦੁਆਰੁ ॥੨॥ 

ਸਤਤਗੁਰੁ ਤਿਰਹੀ ਨਾਮ ਕਾ ਿੇ ਤਮਲੈ ਤ ਤਨੁ ਮਨੁ ਦੇਉ ॥ 

ਿੇ ਪੂਰਤਿ ਹੋਵੈ ਤਲਤਖਆ ਤਾ ਅਿੰਤਮਰਤੁ ਸਹਤਿ ਪੀਏਉ ॥੩॥ 

ਸੁਤਤਆ ਗੁਰੁ ਸਾਲਾਹੀਐ ਉਿਤਦਆ ਿੀ ਗੁਰੁ ਆਲਾਉ ॥ 

ਕੋਈ ਐਸਾ ਗੁਰਮੁਤਖ ਿੇ ਤਮਲੈ ਹਉ ਤਾ ਕੇ ਧੋਵਾ ਪਾਉ ॥੪॥ 

ਕੋਈ ਐਸਾ ਸਿਣੁ ਲੋਤਿ ਲਹੁ ਮੈ ਪਰੀਤਮੁ ਦੇਇ ਤਮਲਾਇ ॥ 

ਸਤਤਗੁਤਰ ਤਮਤਲਐ ਹਤਰ ਪਾਇਆ ਤਮਤਲਆ ਸਹਤਿ ਸੁਿਾਇ ॥੫॥ 

ਸਤਤਗੁਰੁ ਸਾਗਰੁ ਗਣੁ ਨਾਮ ਕਾ ਮ ੈਤਤਸੁ ਦੇਖਣ ਕਾ ਚਾਉ ॥ 

ਹਉ ਤਤਸੁ ਤਿਨੁ ਘਿੀ ਨ ਿੀਵਊ ਤਿਨੁ ਦੇਖੇ ਮਤਰ ਿਾਉ ॥੬॥ 

ਤਿਉ ਮਛੁਲੀ ਤਵਣੁ ਪਾਣੀਐ ਰਹੈ ਨ ਤਕਤੈ ਉਪਾਇ ॥ 

ਤਤਉ ਹਤਰ ਤਿਨੁ ਸਿੰਤੁ ਨ ਿੀਵਈ ਤਿਨੁ ਹਤਰ ਨਾਮੈ ਮਤਰ ਿਾਇ ॥੭॥ 

ਮੈ ਸਤਤਗੁਰ ਸੇਤੀ ਤਪਰਹਿੀ ਤਕਉ ਗੁਰ ਤਿਨੁ ਿੀਵਾ ਮਾਉ ॥ 

ਮੈ ਗੁਰਿਾਣੀ ਆਧਾਰੁ ਹੈ ਗੁਰਿਾਣੀ ਲਾਤਗ ਰਹਾਉ ॥੮॥ 

ਹਤਰ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਰਤਿੰਨੁ ਹੈ ਗੁਰੁ ਤਿੁਾ ਦਵੇੈ ਮਾਇ ॥ 

ਮੈ ਧਰ ਸਚੇ ਨਾਮ ਕੀ ਹਤਰ ਨਾਤਮ ਰਹਾ ਤਲਵ ਲਾਇ ॥੯॥ 

ਗੁਰ ਤਗਆਨੁ ਪਦਾਰਥੁ ਨਾਮੁ ਹੈ ਹਤਰ ਨਾਮੋ ਦਇੇ ਤਦਰਿਾਇ ॥ 

ਤਿਸੁ ਪਰਾਪਤਤ ਸੋ ਲਹੈ ਗਰੁ ਚਰਣੀ ਲਾਗ ੈਆਇ ॥੧੦॥ 

ਅਕਥ ਕਹਾਣੀ ਪਰੇਮ ਕੀ ਕੋ ਪਰੀਤਮੁ ਆਖ ੈਆਇ ॥ 

ਤਤਸੁ ਦਵੇਾ ਮਨੁ ਆਪਣਾ ਤਨਤਵ ਤਨਤਵ ਲਾਗਾ ਪਾਇ ॥੧੧॥ 

ਸਿਣੁ ਮਰੇਾ ਏਕੁ ਤੂਿੰ ਕਰਤਾ ਪਰੁਖ ੁਸੁਿਾਣੁ ॥ 

ਸਤਤਗੁਤਰ ਮੀਤਤ ਤਮਲਾਇਆ ਮੈ ਸਦਾ ਸਦਾ ਤੇਰਾ ਤਾਣੁ ॥੧੨॥ 

ਸਤਤਗੁਰੁ ਮੇਰਾ ਸਦਾ ਸਦਾ ਨਾ ਆਵੈ ਨ ਿਾਇ ॥ 

ਓਹੁ ਅਤਿਨਾਸੀ ਪੁਰਖੁ ਹੈ ਸਿ ਮਤਹ ਰਤਹਆ ਸਮਾਇ ॥੧੩॥ 

ਰਾਮ ਨਾਮ ਧਨੁ ਸਿੰਤਚਆ ਸਾਿਤੁ ਪੂਿੰਿੀ ਰਾਤਸ ॥ 

ਨਾਨਕ ਦਰਗਹ ਮਿੰਤਨਆ ਗੁਰ ਪਰੂੇ ਸਾਿਾਤਸ ॥੧੪॥੧॥੨॥੧੧॥ 
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ਮੈ ਹਤਰ ਨਾਮੈ ਹਤਰ ਤਿਰਹ ੁਲਗਾਈ ਿੀਉ ॥ 
 

ਗਉਿੀ ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੪ ॥ (175-2) 

ਮੈ ਹਤਰ ਨਾਮੈ ਹਤਰ ਤਿਰਹੁ ਲਗਾਈ ਿੀਉ ॥ 

ਮੇਰਾ ਹਤਰ ਪਰਿ ੁਤਮਤੁ ਤਮਲੈ ਸੁਖੁ ਪਾਈ ਿੀਉ ॥ 

ਹਤਰ ਪਰਿੁ ਦੇਤਖ ਿੀਵਾ ਮੇਰੀ ਮਾਈ ਿੀਉ ॥ 

ਮੇਰਾ ਨਾਮੁ ਸਖਾ ਹਤਰ ਿਾਈ ਿੀਉ ॥੧॥ 

ਗੁਣ ਗਾਵਹੁ ਸਿੰਤ ਿੀਉ ਮੇਰੇ ਹਤਰ ਪਰਿ ਕੇਰੇ ਿੀਉ ॥ 

ਿਤਪ ਗੁਰਮੁਤਖ ਨਾਮੁ ਿੀਉ ਿਾਗ ਵਡੇਰੇ ਿੀਉ ॥ 

ਹਤਰ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਿੀਉ ਪਰਾਨ ਹਤਰ ਮੇਰ ੇਿੀਉ ॥ 

ਤਫਤਰ ਿਹੁਤਿ ਨ ਿਵਿਲ ਫੇਰ ੇਿੀਉ ॥੨॥ 

ਤਕਉ ਹਤਰ ਪਰਿ ਵੇਖਾ ਮੇਰ ੈਮਤਨ ਤਤਨ ਚਾਉ ਿੀਉ ॥ 

ਹਤਰ ਮੇਲਹੁ ਸਿੰਤ ਿੀਉ ਮਤਨ ਲਗਾ ਿਾਉ ਿੀਉ ॥ 

ਗੁਰ ਸਿਦੀ ਪਾਈਐ ਹਤਰ ਪਰੀਤਮ ਰਾਉ ਿੀਉ ॥ 

ਵਡਿਾਗੀ ਿਤਪ ਨਾਉ ਿੀਉ ॥੩॥ 

ਮੇਰ ੈਮਤਨ ਤਤਨ ਵਡਿੀ ਗੋਤਵਿੰਦ ਪਰਿ ਆਸਾ ਿੀਉ ॥ 

ਹਤਰ ਮੇਲਹੁ ਸਿੰਤ ਿੀਉ ਗੋਤਵਦ ਪਰਿ ਪਾਸਾ ਿੀਉ ॥ 

ਸਤਤਗੁਰ ਮਤਤ ਨਾਮੁ ਸਦਾ ਪਰਗਾਸਾ ਿੀਉ ॥ 

ਿਨ ਨਾਨਕ ਪੂਤਰਅਿੀ ਮਤਨ ਆਸਾ ਿੀਉ ॥੪॥੫॥੩੧॥੬੯॥ 
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ਮੈ ਕਾਮਤਣ ਮਰੇਾ ਕਿੰਤੁ ਕਰਤਾਰੁ ॥ 
 

ਿੈਰਉ ਮਹਲਾ ੩ ॥ (1128-12) 

ਮੈ ਕਾਮਤਣ ਮੇਰਾ ਕਿੰਤ ੁਕਰਤਾਰੁ ॥ 

ਿੇਹਾ ਕਰਾਏ ਤੇਹਾ ਕਰੀ ਸੀਗਾਰੁ ॥੧॥ 

ਿਾਂ ਤਤਸੁ ਿਾਵ ੈਤਾਂ ਕਰੇ ਿਗੋੁ ॥ 

ਤਨੁ ਮਨੁ ਸਾਚੇ ਸਾਤਹਿ ਿੋਗ ੁ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਉਸਤਤਤ ਤਨਿੰਦਾ ਕਰ ੇਤਕਆ ਕੋਈ ॥ 

ਿਾਂ ਆਪੇ ਵਰਤ ੈਏਕੋ ਸੋਈ ॥੨॥ 

ਗੁਰ ਪਰਸਾਦੀ ਤਪਰਮ ਕਸਾਈ ॥ 

ਤਮਲਉਗੀ ਦਇਆਲ ਪਿੰਚ ਸਿਦ ਵਿਾਈ ॥੩॥ 

ਿਨਤਤ ਨਾਨਕ ੁਕਰੇ ਤਕਆ ਕਇੋ ॥ 

ਤਿਸ ਨੋ ਆਤਪ ਤਮਲਾਵੈ ਸੋਇ ॥੪॥੪॥ 
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ਮੈ ਕੀਤਾ ਨ ਿਾਤਾ ਹਰਾਮਖੋਰੁ ॥ 
 

ਤਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੧ ਘਰੁ ੪ ॥ (24-13) 

ਏਕੁ ਸੁਆਨ ੁਦੁਇ ਸੁਆਨੀ ਨਾਤਲ ॥ 

ਿਲਕੇ ਿਉਕਤਹ ਸਦਾ ਿਇਆਤਲ ॥ 

ਕੂਿੁ ਛੁਰਾ ਮੁਿਾ ਮੁਰਦਾਰੁ ॥ 

ਧਾਣਕ ਰੂਤਪ ਰਹਾ ਕਰਤਾਰ ॥੧॥ 

ਮੈ ਪਤਤ ਕੀ ਪਿੰਤਦ ਨ ਕਰਣੀ ਕੀ ਕਾਰ ॥ 

ਹਉ ਤਿਗਿ ੈਰੂਤਪ ਰਹਾ ਤਿਕਰਾਲ ॥ 

ਤੇਰਾ ਏਕੁ ਨਾਮੁ ਤਾਰ ੇਸਿੰਸਾਰ ੁ॥ 

ਮੈ ਏਹਾ ਆਸ ਏਹੋ ਆਧਾਰੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਮੁਤਖ ਤਨਿੰਦਾ ਆਖਾ ਤਦਨੁ ਰਾਤਤ ॥ 

ਪਰ ਘਰੁ ਿੋਹੀ ਨੀਚ ਸਨਾਤਤ ॥ 

ਕਾਮੁ ਿੋਧੁ ਤਤਨ ਵਸਤਹ ਚਿੰਡਾਲ ॥ 

ਧਾਣਕ ਰੂਤਪ ਰਹਾ ਕਰਤਾਰ ॥੨॥ 

ਫਾਹੀ ਸੁਰਤਤ ਮਲੂਕੀ ਵੇਸ ੁ॥ 

ਹਉ ਿਗਵਾਿਾ ਿਗੀ ਦਸੇੁ ॥ 

ਖਰਾ ਤਸਆਣਾ ਿਹੁਤਾ ਿਾਰੁ ॥ 

ਧਾਣਕ ਰੂਤਪ ਰਹਾ ਕਰਤਾਰ ॥੩॥ 

ਮੈ ਕੀਤਾ ਨ ਿਾਤਾ ਹਰਾਮਖੋਰੁ ॥ 

ਹਉ ਤਕਆ ਮੁਹ ੁਦੇਸਾ ਦੁਸਿ ੁਚੋਰੁ ॥ 

ਨਾਨਕ ੁਨੀਚੁ ਕਹੈ ਿੀਚਾਰੁ ॥ 

ਧਾਣਕ ਰੂਤਪ ਰਹਾ ਕਰਤਾਰ ॥੪॥੨੯॥ 
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ਮੈ ਗਰੀਿ ਸਚ ੁਿਕੇ ਤਿੂੰ ਮੇਰੇ ਸਤਤਗੁਰ ਪੂਰੇ ॥ 
 

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (398-12) 

ਕੋਇ ਨ ਤਕਸ ਹੀ ਸਿੰਤਗ ਕਾਹੇ ਗਰਿੀਐ ॥ 

ਏਕੁ ਨਾਮੁ ਆਧਾਰੁ ਿਉਿਲੁ ਤਰਿੀਐ ॥੧॥ 

ਮੈ ਗਰੀਿ ਸਚੁ ਿੇਕ ਤੂਿੰ ਮੇਰੇ ਸਤਤਗੁਰ ਪੂਰੇ ॥ 

ਦੇਤਖ ਤੁਮਹਾਰਾ ਦਰਸਨੋ ਮੇਰਾ ਮਨੁ ਧੀਰ ੇ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਰਾਿੁ ਮਾਲ ੁਿਿੰਿਾਲ ੁਕਾਤਿ ਨ ਤਕਤੈ ਗਨ ॥ 

ਹਤਰ ਕੀਰਤਨੁ ਆਧਾਰੁ ਤਨਹਚਲੁ ਏਹੁ ਧਨ ॥੨॥ 

ਿੇਤੇ ਮਾਇਆ ਰਿੰਗ ਤੇਤ ਪਛਾਤਵਆ ॥ 

ਸੁਖ ਕਾ ਨਾਮੁ ਤਨਧਾਨ ੁਗੁਰਮੁਤਖ ਗਾਤਵਆ ॥੩॥ 

ਸਚਾ ਗੁਣੀ ਤਨਧਾਨ ੁਤੂਿੰ ਪਰਿ ਗਤਹਰ ਗਿੰਿੀਰੇ ॥ 

ਆਸ ਿਰੋਸਾ ਖਸਮ ਕਾ ਨਾਨਕ ਕੇ ਿੀਅਰੇ ॥੪॥੯॥੧੧੧॥ 
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ਮੈ ਨਾਹੀ ਪਰਿ ਸਿੁ ਤਕਛ ੁਤੇਰਾ ॥ 
 

ਰਾਗੁ ਤਿਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੫ ਦੁਪਦੇ ਘਰੁ ੮  (827-15) 

ਮੈ ਨਾਹੀ ਪਰਿ ਸਿੁ ਤਕਛ ੁਤੇਰਾ ॥ 

ਈਘ ੈਤਨਰਗੁਨ ਊਘੈ ਸਰਗੁਨ ਕੇਲ ਕਰਤ ਤਿਤਚ ਸੁਆਮੀ ਮੇਰਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਨਗਰ ਮਤਹ ਆਤਪ ਿਾਹਤਰ ਫੁਤਨ ਆਪਨ ਪਰਿ ਮੇਰ ੇਕੋ ਸਗਲ ਿਸੇਰਾ ॥ 

ਆਪੇ ਹੀ ਰਾਿਨੁ ਆਪ ੇਹੀ ਰਾਇਆ ਕਹ ਕਹ ਿਾਕੁਰੁ ਕਹ ਕਹ ਚੇਰਾ ॥੧॥ 

ਕਾ ਕਉ ਦੁਰਾਉ ਕਾ ਤਸਉ ਿਲਿਿੰਚਾ ਿਹ ਿਹ ਪੇਖਉ ਤਹ ਤਹ ਨੇਰਾ ॥ 

ਸਾਧ ਮੂਰਤਤ ਗੁਰ ੁਿੇਤਿਓ ਨਾਨਕ ਤਮਤਲ ਸਾਗਰ ਿੂਿੰਦ ਨਹੀ ਅਨ ਹੇਰਾ ॥੨॥੧॥੧੧੭॥ 
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ਮੈ ਤਨਰਗੁਨ ਗੁਣੁ ਨਾਹੀ ਕੋਇ ॥ 
 

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (387-19) 

ਉਕਤਤ ਤਸਆਨਪ ਤਕਛ ੂਨ ਿਾਨਾ ॥ 

ਤਦਨੁ ਰਤੈਣ ਤੇਰਾ ਨਾਮੁ ਵਖਾਨਾ ॥੧॥ 

ਮੈ ਤਨਰਗੁਨ ਗੁਣ ੁਨਾਹੀ ਕੋਇ ॥ 

ਕਰਨ ਕਰਾਵਨਹਾਰ ਪਰਿ ਸੋਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਮੂਰਖ ਮੁਗਧ ਅਤਗਆਨ ਅਵੀਚਾਰੀ ॥ 

ਨਾਮ ਤੇਰ ੇਕੀ ਆਸ ਮਤਨ ਧਾਰੀ ॥੨॥ 

ਿਪੁ ਤਪ ੁਸਿੰਿਮ ੁਕਰਮ ਨ ਸਾਧਾ ॥ 

ਨਾਮੁ ਪਰਿੂ ਕਾ ਮਨਤਹ ਅਰਾਧਾ ॥੩॥ 

ਤਕਛੂ ਨ ਿਾਨਾ ਮਤਤ ਮੇਰੀ ਥੋਰੀ ॥ 

ਤਿਨਵਤਤ ਨਾਨਕ ਓਿ ਪਰਿ ਤਰੋੀ ॥੪॥੧੮॥੬੯॥ 
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ਮੈ ਪਰਿ ਤਮਲਣ ਪਰੇਮ ਮਤਨ ਆਸਾ ॥ 
 

ਵਡਹਿੰਸੁ ਮਹਲਾ ੪ ਘਰੁ ੧  (560-19) 

ਸੇਿ ਏਕ ਏਕੋ ਪਰਿੁ ਿਾਕੁਰੁ ॥ 

ਗੁਰਮੁਤਖ ਹਤਰ ਰਾਵ ੇਸੁਖ ਸਾਗਰੁ ॥੧॥ 

ਮੈ ਪਰਿ ਤਮਲਣ ਪਰੇਮ ਮਤਨ ਆਸਾ ॥ 

ਗੁਰੁ ਪੂਰਾ ਮੇਲਾਵੈ ਮੇਰਾ ਪਰੀਤਮ ੁਹਉ ਵਾਤਰ ਵਾਤਰ ਆਪਣ ੇਗੁਰ ੂਕਉ ਿਾਸਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਮੈ ਅਵਗਣ ਿਰਪੂਤਰ ਸਰੀਰੇ ॥ 

ਹਉ ਤਕਉ ਕਤਰ ਤਮਲਾ ਅਪਣ ੇਪਰੀਤਮ ਪੂਰ ੇ॥੨॥ 

ਤਿਤਨ ਗੁਣਵਿੰਤੀ ਮੇਰਾ ਪਰੀਤਮ ੁਪਾਇਆ ॥ 

ਸੇ ਮ ੈਗੁਣ ਨਾਹੀ ਹਉ ਤਕਉ ਤਮਲਾ ਮੇਰੀ ਮਾਇਆ ॥੩॥ 

ਹਉ ਕਤਰ ਕਤਰ ਥਾਕਾ ਉਪਾਵ ਿਹੁਤੇਰੇ ॥ 

ਨਾਨਕ ਗਰੀਿ ਰਾਖਹੁ ਹਤਰ ਮੇਰੇ ॥੪॥੧॥ 
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ਮੈ ਪੇਤਖਓ ਰੀ ਊਚਾ ਮੋਹਨ ੁਸਿ ਤੇ ਊਚਾ ॥ 
 

ਰਾਗੁ ਦੇਵਗਿੰਧਾਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ਘਰੁ ੫    (534-15) 

ਮੈ ਪਤੇਖਓ ਰੀ ਊਚਾ ਮੋਹਨੁ ਸਿ ਤੇ ਊਚਾ ॥ 

ਆਨ ਨ ਸਮਸਤਰ ਕੋਊ ਲਾਗ ੈਢੂਤਢ ਰਹੇ ਹਮ ਮੂਚਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਿਹੁ ਿੇਅਿੰਤੁ ਅਤਤ ਿਡੋ ਗਾਹਰੋ ਥਾਹ ਨਹੀ ਅਗਹੂਚਾ ॥ 

ਤੋਤਲ ਨ ਤੁਲੀਐ ਮੋਤਲ ਨ ਮੁਲੀਐ ਕਤ ਪਾਈਐ ਮਨ ਰੂਚਾ ॥੧॥ 

ਖੋਿ ਅਸਿੰਖਾ ਅਤਨਕ ਤਪਿੰਥਾ ਤਿਨੁ ਗੁਰ ਨਹੀ ਪਹੂਚਾ ॥ 

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਤਕਰਪਾ ਕਰੀ ਿਾਕੁਰ ਤਮਤਲ ਸਾਧੂ ਰਸ ਿੂਿੰਚਾ ॥੨॥੧॥੩੨॥ 
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ਮੈ ਿਿੰਦਾ ਿ ੈਖਰੀਦੁ ਸਚੁ ਸਾਤਹਿੁ ਮੇਰਾ ॥ 
 

ਆਸਾ ਘਰੁ ੮ ਕਾਫੀ ਮਹਲਾ ੫    (396-12) 

ਮੈ ਿਿੰਦਾ ਿੈ ਖਰੀਦੁ ਸਚੁ ਸਾਤਹਿੁ ਮੇਰਾ ॥ 

ਿੀਉ ਤਪਿੰਡੁ ਸਿੁ ਤਤਸ ਦਾ ਸਿੁ ਤਕਛੁ ਹੈ ਤੇਰਾ ॥੧॥ 

ਮਾਣੁ ਤਨਮਾਣ ੇਤੂਿੰ ਧਣੀ ਤੇਰਾ ਿਰਵਾਸਾ ॥ 

ਤਿਨੁ ਸਾਚੇ ਅਨ ਿੇਕ ਹੈ ਸ ੋਿਾਣਹੁ ਕਾਚਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਤੇਰਾ ਹੁਕਮੁ ਅਪਾਰ ਹੈ ਕੋਈ ਅਿੰਤੁ ਨ ਪਾਏ ॥ 

ਤਿਸੁ ਗੁਰੁ ਪੂਰਾ ਿੇਿਸੀ ਸੋ ਚਲ ੈਰਿਾਏ ॥੨॥ 

ਚਤੁਰਾਈ ਤਸਆਣਪਾ ਤਕਤ ੈਕਾਤਮ ਨ ਆਈਐ ॥ 

ਤੁਿਾ ਸਾਤਹਿੁ ਿੋ ਦੇਵੈ ਸੋਈ ਸਖੁੁ ਪਾਈਐ ॥੩॥ 

ਿੇ ਲਖ ਕਰਮ ਕਮਾਈਅਤਹ ਤਕਛੁ ਪਵ ੈਨ ਿਿੰਧਾ ॥ 

ਿਨ ਨਾਨਕ ਕੀਤਾ ਨਾਮੁ ਧਰ ਹਰੋੁ ਛਤੋਡਆ ਧਿੰਧਾ ॥੪॥੧॥੧੦੩॥ 
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ਮੈ ਿਉਰੀ ਮਰੇਾ ਰਾਮੁ ਿਤਾਰੁ ॥ 
 

ਿੈਰਉ ਨਾਮਦੇਵ ਿੀੳ ॥ (1164-1) 

ਮੈ ਿਉਰੀ ਮੇਰਾ ਰਾਮੁ ਿਤਾਰ ੁ॥ 

ਰਤਚ ਰਤਚ ਤਾ ਕਉ ਕਰਉ ਤਸਿੰਗਾਰੁ ॥੧॥ 

ਿਲੇ ਤਨਿੰਦਉ ਿਲ ੇਤਨਿੰਦਉ ਿਲੇ ਤਨਿੰਦਉ ਲਗੋੁ ॥ 

ਤਨੁ ਮਨੁ ਰਾਮ ਤਪਆਰ ੇਿੋਗ ੁ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਿਾਦੁ ਤਿਿਾਦੁ ਕਾਹੂ ਤਸਉ ਨ ਕੀਿ ੈ॥ 

ਰਸਨਾ ਰਾਮ ਰਸਾਇਨੁ ਪੀਿ ੈ॥੨॥ 

ਅਿ ਿੀਅ ਿਾਤਨ ਐਸੀ ਿਤਨ ਆਈ ॥ 

ਤਮਲਉ ਗੁਪਾਲ ਨੀਸਾਨੁ ਿਿਾਈ ॥੩॥ 

ਉਸਤਤਤ ਤਨਿੰਦਾ ਕਰ ੈਨਰ ੁਕੋਈ ॥ 

ਨਾਮੇ ਸਰੀਰਿੰਗੁ ਿੇਿਲ ਸੋਈ ॥੪॥੪॥ 
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ਮੈ ਿਨਿਾਰਤਨ ਰਾਮ ਕੀ ॥ 
 

ਗਉਿੀ ਿੈਰਾਗਤਣ ਮਹਲਾ ੧ ॥   (157-2) 

ਹਰਣੀ ਹੋਵਾ ਿਤਨ ਿਸਾ ਕਿੰਦ ਮੂਲ ਚੁਤਣ ਖਾਉ ॥ 

ਗੁਰ ਪਰਸਾਦੀ ਮੇਰਾ ਸਹੁ ਤਮਲ ੈਵਾਤਰ ਵਾਤਰ ਹਉ ਿਾਉ ਿੀਉ ॥੧॥ 

ਮੈ ਿਨਿਾਰਤਨ ਰਾਮ ਕੀ ॥ 

ਤੇਰਾ ਨਾਮੁ ਵਖਰੁ ਵਾਪਾਰੁ ਿੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਕੋਤਕਲ ਹੋਵਾ ਅਿੰਤਿ ਿਸਾ ਸਹਤਿ ਸਿਦ ਿੀਚਾਰੁ ॥ 

ਸਹਤਿ ਸੁਿਾਇ ਮੇਰਾ ਸਹੁ ਤਮਲੈ ਦਰਸਤਨ ਰੂਤਪ ਅਪਾਰੁ ॥੨॥ 

ਮਛੁਲੀ ਹੋਵਾ ਿਤਲ ਿਸਾ ਿੀਅ ਿਿੰਤ ਸਤਿ ਸਾਤਰ ॥ 

ਉਰਵਾਤਰ ਪਾਤਰ ਮੇਰਾ ਸਹੁ ਵਸ ੈਹਉ ਤਮਲਉਗੀ ਿਾਹ ਪਸਾਤਰ ॥੩॥ 

ਨਾਗਤਨ ਹਵੋਾ ਧਰ ਵਸਾ ਸਿਦੁ ਵਸੈ ਿਉ ਿਾਇ ॥ 

ਨਾਨਕ ਸਦਾ ਸੋਹਾਗਣੀ ਤਿਨ ਿੋਤੀ ਿੋਤਤ ਸਮਾਇ ॥੪॥੨॥੧੯॥ 
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ਮੈ ਮਤਨ ਚਾਉ ਘਣਾ ਸਾਤਚ ਤਵਗਾਸੀ ਰਾਮ ॥ 
 

ਤਿਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੧ ॥ (843-18) 

ਮੈ ਮਤਨ ਚਾਉ ਘਣਾ ਸਾਤਚ ਤਵਗਾਸੀ ਰਾਮ ॥ 

ਮੋਹੀ ਪਰੇਮ ਤਪਰੇ ਪਰਤਿ ਅਤਿਨਾਸੀ ਰਾਮ ॥ 

ਅਤਵਗਤ ੋਹਤਰ ਨਾਥੁ ਨਾਥਹ ਤਤਸੈ ਿਾਵੈ ਸ ੋਥੀਐ ॥ 

ਤਕਰਪਾਲ ੁਸਦਾ ਦਇਆਲੁ ਦਾਤਾ ਿੀਆ ਅਿੰਦਤਰ ਤੂਿੰ ਿੀਐ ॥ 

ਮੈ ਅਵਰੁ ਤਗਆਨੁ ਨ ਤਧਆਨ ੁਪੂਿਾ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਅਿੰਤਤਰ ਵਤਸ ਰਹੇ ॥ 

ਿੇਖੁ ਿਵਨੀ ਹਿ ੁਨ ਿਾਨਾ ਨਾਨਕਾ ਸਚੁ ਗਤਹ ਰਹੇ ॥੧॥ 

ਤਿਿੰਨਿੀ ਰਤੈਣ ਿਲੀ ਤਦਨਸ ਸੁਹਾਏ ਰਾਮ ॥ 

ਤਨਿ ਘਤਰ ਸੂਤਿੀਏ ਤਪਰਮੁ ਿਗਾਏ ਰਾਮ ॥ 

ਨਵ ਹਾਤਣ ਨਵ ਧਨ ਸਿਤਦ ਿਾਗੀ ਆਪਣ ੇਤਪਰ ਿਾਣੀਆ ॥ 

ਤਤਿ ਕੂਿੁ ਕਪਿੁ ਸੁਿਾਉ ਦੂਿਾ ਚਾਕਰੀ ਲੋਕਾਣੀਆ ॥ 

ਮੈ ਨਾਮੁ ਹਤਰ ਕਾ ਹਾਰੁ ਕਿੰਿ ੇਸਾਚ ਸਿਦੁ ਨੀਸਾਤਣਆ ॥ 

ਕਰ ਿੋਤਿ ਨਾਨਕੁ ਸਾਚੁ ਮਾਗੈ ਨਦਤਰ ਕਤਰ ਤੁਧੁ ਿਾਤਣਆ ॥੨॥ 

ਿਾਗੁ ਸਲੋਨਿੀਏ ਿਲੋੈ ਗੁਰਿਾਣੀ ਰਾਮ ॥ 

ਤਿਤਨ ਸੁਤਣ ਮਿੰਤਨਅਿੀ ਅਕਥ ਕਹਾਣੀ ਰਾਮ ॥ 

ਅਕਥ ਕਹਾਣੀ ਪਦੁ ਤਨਰਿਾਣੀ ਕੋ ਤਵਰਲਾ ਗੁਰਮੁਤਖ ਿੂਝਏ ॥ 

ਓਹੁ ਸਿਤਦ ਸਮਾਏ ਆਪ ੁਗਵਾਏ ਤਤਰਿਵਣ ਸੋਝੀ ਸੂਝਏ ॥ 

ਰਹੈ ਅਤੀਤੁ ਅਪਰਿੰਪਤਰ ਰਾਤਾ ਸਾਚੁ ਮਤਨ ਗੁਣ ਸਾਤਰਆ ॥ 

ਓਹੁ ਪੂਤਰ ਰਤਹਆ ਸਰਿ ਿਾਈ ਨਾਨਕਾ ਉਤਰ ਧਾਤਰਆ ॥੩॥ 

ਮਹਤਲ ਿੁਲਾਇਿੀਏ ਿਗਤਤ ਸਨੇਹੀ ਰਾਮ ॥ 

ਗੁਰਮਤਤ ਮਤਨ ਰਹਸੀ ਸੀਝਤਸ ਦੇਹੀ ਰਾਮ ॥ 

ਮਨੁ ਮਾਤਰ ਰੀਝੈ ਸਿਤਦ ਸੀਝੈ ਤਰੈ ਲੋਕ ਨਾਥੁ ਪਛਾਣਏ ॥ 

ਮਨੁ ਡੀਤਗ ਡੋਤਲ ਨ ਿਾਇ ਕਤ ਹੀ ਆਪਣਾ ਤਪਰ ੁਿਾਣਏ ॥ 

ਮੈ ਆਧਾਰੁ ਤੇਰਾ ਤ ੂਖਸਮੁ ਮੇਰਾ ਮੈ ਤਾਣੁ ਤਕੀਆ ਤੇਰਓ ॥ 

ਸਾਤਚ ਸੂਚਾ ਸਦਾ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਸਿਤਦ ਝਗਰੁ ਤਨਿੇਰਓ ॥੪॥੨॥ 
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ਮੈ ਮਤਨ ਤਤਨ ਪਰੇਮ ੁਅਗਮ ਿਾਕੁਰ ਕਾ ਤਖਨੁ ਤਖਨੁ ਸਰਧਾ ਮਤਨ ਿਹੁਤੁ ਉਿਈਆ ॥ 
 

ਤਿਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੪ ॥ (836-13) 

ਮੈ ਮਤਨ ਤਤਨ ਪਰੇਮੁ ਅਗਮ ਿਾਕੁਰ ਕਾ ਤਖਨ ੁਤਖਨ ੁਸਰਧਾ ਮਤਨ ਿਹੁਤੁ ਉਿਈਆ ॥ 

ਗੁਰ ਦੇਖ ੇਸਰਧਾ ਮਨ ਪੂਰੀ ਤਿਉ ਚਾਤਤਰਕ ਤਪਰਉ ਤਪਰਉ ਿੂਿੰਦ ਮੁਤਖ ਪਈਆ ॥੧॥ 

ਤਮਲੁ ਤਮਲ ੁਸਖੀ ਹਤਰ ਕਥਾ ਸਨੁਈਆ ॥ 

ਸਤਤਗੁਰੁ ਦਇਆ ਕਰ ੇਪਰਿ ੁਮੇਲੇ ਮ ੈਤਤਸੁ ਆਗ ੈਤਸਰੁ ਕਤਿ ਕਤਿ ਪਈਆ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਰੋਤਮ ਰੋਤਮ ਮਤਨ ਤਤਨ ਇਕ ਿਦੇਨ ਮੈ ਪਰਿ ਦੇਖ ੇਤਿਨ ੁਨੀਦ ਨ ਪਈਆ ॥ 

ਿੈਦਕ ਨਾਤਿਕ ਦੇਤਖ ਿੁਲਾਨੇ ਮ ੈਤਹਰਦੈ ਮਤਨ ਤਤਨ ਪਰਮੇ ਪੀਰ ਲਗਈਆ ॥੨॥ 

ਹਉ ਤਖਨ ੁਪਲ ੁਰਤਹ ਨ ਸਕਉ ਤਿਨੁ ਪਰੀਤਮ ਤਿਉ ਤਿਨ ੁਅਮਲ ੈਅਮਲੀ ਮਤਰ ਗਈਆ ॥ 

ਤਿਨ ਕਉ ਤਪਆਸ ਹੋਇ ਪਰਿ ਕੇਰੀ ਤਤਨਹ ਅਵਰ ੁਨ ਿਾਵੈ ਤਿਨੁ ਹਤਰ ਕੋ ਦੁਈਆ ॥੩॥ 

ਕੋਈ ਆਤਨ ਆਤਨ ਮੇਰਾ ਪਰਿੂ ਤਮਲਾਵ ੈਹਉ ਤਤਸੁ ਤਵਿਹੁ ਿਤਲ ਿਤਲ ਘੁਤਮ ਗਈਆ ॥ 

ਅਨੇਕ ਿਨਮ ਕੇ ਤਵਛੁਿੇ ਿਨ ਮੇਲ ੇਿਾ ਸਤਤ ਸਤਤ ਸਤਤਗੁਰ ਸਰਤਣ ਪਵਈਆ ॥੪॥ 

ਸੇਿ ਏਕ ਏਕੋ ਪਰਿੁ ਿਾਕੁਰੁ ਮਹਲੁ ਨ ਪਾਵ ੈਮਨਮੁਖ ਿਰਮਈਆ ॥ 

ਗੁਰੁ ਗੁਰੁ ਕਰਤ ਸਰਤਣ ਿ ੇਆਵੈ ਪਰਿੁ ਆਇ ਤਮਲ ੈਤਖਨ ੁਢੀਲ ਨ ਪਈਆ ॥੫॥ 

ਕਤਰ ਕਤਰ ਤਕਤਰਆਚਾਰ ਵਧਾਏ ਮਤਨ ਪਾਖਿੰਡ ਕਰਮੁ ਕਪਿ ਲੋਿਈਆ ॥ 

ਿੇਸੁਆ ਕੈ ਘਤਰ ਿੇਿਾ ਿਨਤਮਆ ਤਪਤਾ ਤਾਤਹ ਤਕਆ ਨਾਮੁ ਸਦਈਆ ॥੬॥ 

ਪੂਰਿ ਿਨਤਮ ਿਗਤਤ ਕਤਰ ਆਏ ਗੁਤਰ ਹਤਰ ਹਤਰ ਹਤਰ ਹਤਰ ਿਗਤਤ ਿਮਈਆ ॥ 

ਿਗਤਤ ਿਗਤਤ ਕਰਤ ੇਹਤਰ ਪਾਇਆ ਿਾ ਹਤਰ ਹਤਰ ਹਤਰ ਹਤਰ ਨਾਤਮ ਸਮਈਆ ॥੭॥ 

ਪਰਤਿ ਆਤਣ ਆਤਣ ਮਤਹਿੰਦੀ ਪੀਸਾਈ ਆਪੇ ਘਤੋਲ ਘੋਤਲ ਅਿੰਤਗ ਲਈਆ ॥ 

ਤਿਨ ਕਉ ਿਾਕੁਤਰ ਤਕਰਪਾ ਧਾਰੀ ਿਾਹ ਪਕਤਰ ਨਾਨਕ ਕਤਢ ਲਈਆ ॥੮॥੬॥੨॥੧॥੬॥੯॥ 
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ਮੈ ਮਤਨ ਤਤਨ ਤਿਰਹ ੁਅਤਤ ਅਗਲਾ ਤਕਉ ਪਰੀਤਮੁ ਤਮਲ ੈਘਤਰ ਆਇ ॥ 
 

ਤਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੪ ਘਰੁ ੧ ॥ (39-15) 

ਮੈ ਮਤਨ ਤਤਨ ਤਿਰਹੁ ਅਤਤ ਅਗਲਾ ਤਕਉ ਪਰੀਤਮੁ ਤਮਲੈ ਘਤਰ ਆਇ ॥ 

ਿਾ ਦੇਖਾ ਪਰਿੁ ਆਪਣਾ ਪਰਤਿ ਦਤੇਖਐ ਦੁਖੁ ਿਾਇ ॥ 

ਿਾਇ ਪੁਛਾ ਤਤਨ ਸਿਣਾ ਪਰਿੁ ਤਕਤੁ ਤਿਤਧ ਤਮਲੈ ਤਮਲਾਇ ॥੧॥ 

ਮੇਰੇ ਸਤਤਗੁਰਾ ਮ ੈਤੁਝ ਤਿਨੁ ਅਵਰੁ ਨ ਕੋਇ ॥ 

ਹਮ ਮੂਰਖ ਮੁਗਧ ਸਰਣਾਗਤੀ ਕਤਰ ਤਕਰਪਾ ਮੇਲੇ ਹਤਰ ਸਇੋ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਸਤਤਗੁਰੁ ਦਾਤਾ ਹਤਰ ਨਾਮ ਕਾ ਪਰਿੁ ਆਤਪ ਤਮਲਾਵੈ ਸੋਇ ॥ 

ਸਤਤਗੁਤਰ ਹਤਰ ਪਰਿੁ ਿੁਤਝਆ ਗੁਰ ਿੇਵਡ ੁਅਵਰ ੁਨ ਕੋਇ ॥ 

ਹਉ ਗੁਰ ਸਰਣਾਈ ਢਤਹ ਪਵਾ ਕਤਰ ਦਇਆ ਮੇਲੇ ਪਰਿੁ ਸੋਇ ॥੨॥ 

ਮਨਹਤਿ ਤਕਨੈ ਨ ਪਾਇਆ ਕਤਰ ਉਪਾਵ ਥਕੇ ਸਿੁ ਕੋਇ ॥ 

ਸਹਸ ਤਸਆਣਪ ਕਤਰ ਰਹ ੇਮਤਨ ਕੋਰ ੈਰਿੰਗੁ ਨ ਹੋਇ ॥ 

ਕੂਤਿ ਕਪਤਿ ਤਕਨੈ ਨ ਪਾਇਓ ਿੋ ਿੀਿ ੈਖਾਵੈ ਸੋਇ ॥੩॥ 

ਸਿਨਾ ਤੇਰੀ ਆਸ ਪਰਿੁ ਸਿ ਿੀਅ ਤੇਰ ੇਤੂਿੰ ਰਾਤਸ ॥ 

ਪਰਿ ਤੁਧਹੁ ਖਾਲੀ ਕੋ ਨਹੀ ਦਤਰ ਗੁਰਮੁਖਾ ਨ ੋਸਾਿਾਤਸ ॥ 

ਤਿਖੁ ਿਉਿਲ ਡੁਿਦੇ ਕਤਢ ਲੈ ਿਨ ਨਾਨਕ ਕੀ ਅਰਦਾਤਸ ॥੪॥੧॥੬੫॥ 
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ਮੈ ਮਤਨ ਵਡੀ ਆਸ ਹਰੇ ਤਕਉ ਕਤਰ ਹਤਰ ਦਰਸਨੁ ਪਾਵਾ ॥ 
 

ਵਡਹਿੰਸੁ ਮਹਲਾ ੪ ਘਰੁ ੨  (561-10) 

ਮੈ ਮਤਨ ਵਡੀ ਆਸ ਹਰੇ ਤਕਉ ਕਤਰ ਹਤਰ ਦਰਸਨ ੁਪਾਵਾ ॥ 

ਹਉ ਿਾਇ ਪੁਛਾ ਅਪਨੇ ਸਤਗਰੁ ੈਗੁਰ ਪੁਤਛ ਮਨੁ ਮੁਗਧੁ ਸਮਝਾਵਾ ॥ 

ਿੂਲਾ ਮਨੁ ਸਮਝ ੈਗੁਰ ਸਿਦੀ ਹਤਰ ਹਤਰ ਸਦਾ ਤਧਆਏ ॥ 

ਨਾਨਕ ਤਿਸੁ ਨਦਤਰ ਕਰ ੇਮੇਰਾ ਤਪਆਰਾ ਸੋ ਹਤਰ ਚਰਣੀ ਤਚਤੁ ਲਾਏ ॥੧॥ 

ਹਉ ਸਤਿ ਵੇਸ ਕਰੀ ਤਪਰ ਕਾਰਤਣ ਿੇ ਹਤਰ ਪਰਿ ਸਾਚੇ ਿਾਵਾ ॥ 

ਸੋ ਤਪਰੁ ਤਪਆਰਾ ਮ ੈਨਦਤਰ ਨ ਦੇਖ ੈਹਉ ਤਕਉ ਕਤਰ ਧੀਰਿੁ ਪਾਵਾ ॥ 

ਤਿਸੁ ਕਾਰਤਣ ਹਉ ਸੀਗਾਰ ੁਸੀਗਾਰੀ ਸੋ ਤਪਰ ੁਰਤਾ ਮੇਰਾ ਅਵਰਾ ॥ 

ਨਾਨਕ ਧਨੁ ਧਿੰਨੁ ਧਿੰਨੁ ਸੋਹਾਗਤਣ ਤਿਤਨ ਤਪਰ ੁਰਾਤਵਅਿਾ ਸਚ ੁਸਵਰਾ ॥੨॥ 

ਹਉ ਿਾਇ ਪੁਛਾ ਸੋਹਾਗ ਸੁਹਾਗਤਣ ਤੁਸੀ ਤਕਉ ਤਪਰੁ ਪਾਇਅਿਾ ਪਰਿੁ ਮੇਰਾ ॥ 

ਮੈ ਊਪਤਰ ਨਦਤਰ ਕਰੀ ਤਪਤਰ ਸਾਚੈ ਮੈ ਛੋਤਡਅਿਾ ਮੇਰਾ ਤੇਰਾ ॥ 

ਸਿੁ ਮਨ ੁਤਨ ੁਿੀਉ ਕਰਹੁ ਹਤਰ ਪਰਿ ਕਾ ਇਤੁ ਮਾਰਤਗ ਿੈਣੇ ਤਮਲੀਐ ॥ 

ਆਪਨਿਾ ਪਰਿੁ ਨਦਤਰ ਕਤਰ ਦਖੈੇ ਨਾਨਕ ਿੋਤਤ ਿੋਤੀ ਰਲੀਐ ॥੩॥ 

ਿੋ ਹਤਰ ਪਰਿ ਕਾ ਮ ੈਦੇਇ ਸਨਹੇਾ ਤਤਸ ੁਮਨ ੁਤਨੁ ਅਪਣਾ ਦੇਵਾ ॥ 

ਤਨਤ ਪਖਾ ਫੇਰੀ ਸਵੇ ਕਮਾਵਾ ਤਤਸੁ ਆਗ ੈਪਾਣੀ ਢੋਵਾਂ ॥ 

ਤਨਤ ਤਨਤ ਸਵੇ ਕਰੀ ਹਤਰ ਿਨ ਕੀ ਿੋ ਹਤਰ ਹਤਰ ਕਥਾ ਸੁਣਾਏ ॥ 

ਧਨੁ ਧਿੰਨ ੁਗੁਰੂ ਗੁਰ ਸਤਤਗੁਰੁ ਪਰੂਾ ਨਾਨਕ ਮਤਨ ਆਸ ਪੁਿਾਏ ॥੪॥ 

ਗੁਰੁ ਸਿਣੁ ਮੇਰਾ ਮੇਤਲ ਹਰ ੇਤਿਤੁ ਤਮਤਲ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਤਧਆਵਾ ॥ 

ਗੁਰ ਸਤਤਗੁਰ ਪਾਸਹ ੁਹਤਰ ਗੋਸਤਿ ਪਛੂਾਂ ਕਤਰ ਸਾਂਝੀ ਹਤਰ ਗੁਣ ਗਾਵਾਂ ॥ 

ਗੁਣ ਗਾਵਾ ਤਨਤ ਤਨਤ ਸਦ ਹਤਰ ਕੇ ਮਨੁ ਿੀਵ ੈਨਾਮੁ ਸੁਤਣ ਤਰੇਾ ॥ 

ਨਾਨਕ ਤਿਤੁ ਵੇਲਾ ਤਵਸਰ ੈਮੇਰਾ ਸੁਆਮੀ ਤਤਤ ੁਵਲੇੈ ਮਤਰ ਿਾਇ ਿੀਉ ਮੇਰਾ ॥੫॥ 

ਹਤਰ ਵੇਖਣ ਕਉ ਸਿੁ ਕੋਈ ਲੋਚੈ ਸੋ ਵੇਖੈ ਤਿਸ ੁਆਤਪ ਤਵਖਾਲ ੇ॥ 

ਤਿਸ ਨੋ ਨਦਤਰ ਕਰ ੇਮੇਰਾ ਤਪਆਰਾ ਸ ੋਹਤਰ ਹਤਰ ਸਦਾ ਸਮਾਲੇ ॥ 

ਸੋ ਹਤਰ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਸਦਾ ਸਦਾ ਸਮਾਲ ੇਤਿਸ ੁਸਤਗੁਰੁ ਪੂਰਾ ਮੇਰਾ ਤਮਤਲਆ ॥ 

ਨਾਨਕ ਹਤਰ ਿਨ ਹਤਰ ਇਕੇ ਹਏੋ ਹਤਰ ਿਤਪ ਹਤਰ ਸੇਤੀ ਰਤਲਆ ॥੬॥੧॥੩॥ 
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ਮੈ ਮੂਰਖ ਕੀ ਗਤਤ ਕੀਿੈ ਮੇਰ ੇਰਾਮ ॥ 
 

ਗਉਿੀ ਗੁਆਰਰੇੀ ਮਹਲਾ ੪ ॥ (166-7) 

ਤਕਰਸਾਣੀ ਤਕਰਸਾਣੁ ਕਰ ੇਲੋਚੈ ਿੀਉ ਲਾਇ ॥ 

ਹਲੁ ਿੋਤੈ ਉਦਮੁ ਕਰ ੇਮੇਰਾ ਪਤੁੁ ਧੀ ਖਾਇ ॥ 

ਤਤਉ ਹਤਰ ਿਨੁ ਹਤਰ ਹਤਰ ਿਪੁ ਕਰੇ ਹਤਰ ਅਿੰਤਤ ਛਡਾਇ ॥੧॥ 

ਮੈ ਮੂਰਖ ਕੀ ਗਤਤ ਕੀਿ ੈਮੇਰ ੇਰਾਮ ॥ 

ਗੁਰ ਸਤਤਗੁਰ ਸੇਵਾ ਹਤਰ ਲਾਇ ਹਮ ਕਾਮ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਲੈ ਤੁਰ ੇਸਉਦਾਗਰੀ ਸਉਦਾਗਰੁ ਧਾਵ ੈ॥ 

ਧਨੁ ਖਿ ੈਆਸਾ ਕਰ ੈਮਾਇਆ ਮੋਹੁ ਵਧਾਵ ੈ॥ 

ਤਤਉ ਹਤਰ ਿਨੁ ਹਤਰ ਹਤਰ ਿੋਲਤਾ ਹਤਰ ਿੋਤਲ ਸੁਖੁ ਪਾਵੈ ॥੨॥ 

ਤਿਖੁ ਸਿੰਚੈ ਹਿਵਾਣੀਆ ਿਤਹ ਹਾਤਿ ਕਮਾਇ ॥ 

ਮੋਹ ਝੂਿ ੁਪਸਾਰਾ ਝਿੂ ਕਾ ਝਿੂ ੇਲਪਿਾਇ ॥ 

ਤਤਉ ਹਤਰ ਿਤਨ ਹਤਰ ਧਨ ੁਸਿੰਤਚਆ ਹਤਰ ਖਰਚੁ ਲੈ ਿਾਇ ॥੩॥ 

ਇਹੁ ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਕੁਿਿੰਿ ੁਹੈ ਿਾਇ ਦੂਿੈ ਫਾਸ ॥ 

ਗੁਰਮਤੀ ਸੋ ਿਨੁ ਤਰ ੈਿੋ ਦਾਸਤਨ ਦਾਸ ॥ 

ਿਤਨ ਨਾਨਤਕ ਨਾਮੁ ਤਧਆਇਆ ਗੁਰਮੁਤਖ ਪਰਗਾਸ ॥੪॥੩॥੯॥੪੭॥ 
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ਮੈਡਾ ਮਨੁ ਰਤਾ ਆਪਨਿੇ ਤਪਰ ਨਾਤਲ ॥ 
 

ਮਾਰੂ ਕਾਫੀ ਮਹਲਾ ੧ ਘਰੁ ੨ ॥   (1014-15) 

ਆਵਉ ਵਿੰਞਉ ਡਿੰਮਣੀ ਤਕਤੀ ਤਮਤਰ ਕਰਉੇ ॥ 

ਸਾ ਧਨ ਢੋਈ ਨ ਲਹੈ ਵਾਢੀ ਤਕਉ ਧੀਰਉੇ ॥੧॥ 

ਮੈਡਾ ਮਨੁ ਰਤਾ ਆਪਨਿੇ ਤਪਰ ਨਾਤਲ ॥ 

ਹਉ ਘੋਤਲ ਘੁਮਾਈ ਖਿੰਨੀਐ ਕੀਤੀ ਤਹਕ ਿੋਰੀ ਨਦਤਰ ਤਨਹਾਤਲ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਪੇਈਅਿ ੈਡੋਹਾਗਣੀ ਸਾਹੁਰਿੈ ਤਕਉ ਿਾਉ ॥ 

ਮੈ ਗਤਲ ਅਉਗਣ ਮੁਿਿੀ ਤਿਨ ੁਤਪਰ ਝੂਤਰ ਮਰਾਉ ॥੨॥ 

ਪੇਈਅਿ ੈਤਪਰੁ ਸਿੰਮਲਾ ਸਾਹੁਰਿੈ ਘਤਰ ਵਾਸ ੁ॥ 

ਸੁਤਖ ਸਵਿੰਤਧ ਸੋਹਾਗਣੀ ਤਪਰੁ ਪਾਇਆ ਗੁਣਤਾਸੁ ॥੩॥ 

ਲੇਫੁ ਤਨਹਾਲੀ ਪਿ ਕੀ ਕਾਪਿੁ ਅਿੰਤਗ ਿਣਾਇ ॥ 

ਤਪਰੁ ਮੁਤੀ ਡੋਹਾਗਣੀ ਤਤਨ ਡੁਖੀ ਰਤੈਣ ਤਵਹਾਇ ॥੪॥ 

ਤਕਤੀ ਚਖਉ ਸਾਡਿ ੇਤਕਤੀ ਵਸੇ ਕਰੇਉ ॥ 

ਤਪਰ ਤਿਨੁ ਿੋਿਨੁ ਿਾਤਦ ਗਇਅਮੁ ਵਾਢੀ ਝੂਰੇਦੀ ਝੂਰੇਉ ॥੫॥ 

ਸਚੇ ਸਿੰਦਾ ਸਦਿਾ ਸੁਣੀਐ ਗੁਰ ਵੀਚਾਤਰ ॥ 

ਸਚੇ ਸਚਾ ਿੈਹਣਾ ਨਦਰੀ ਨਦਤਰ ਤਪਆਤਰ ॥੬॥ 

ਤਗਆਨੀ ਅਿੰਿਨੁ ਸਚ ਕਾ ਡੇਖੈ ਡੇਖਣਹਾਰੁ ॥ 

ਗੁਰਮੁਤਖ ਿੂਝ ੈਿਾਣੀਐ ਹਉਮੈ ਗਰਿੁ ਤਨਵਾਤਰ ॥੭॥ 

ਤਉ ਿਾਵਤਨ ਤਉ ਿੇਹੀਆ ਮੂ ਿੇਹੀਆ ਤਕਤੀਆਹ ॥ 

ਨਾਨਕ ਨਾਹੁ ਨ ਵੀਛੁਿ ੈਤਤਨ ਸਚੈ ਰਤਿੀਆਹ ॥੮॥੧॥੯॥ 
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ਮੋ ਕਉ ਕੋਇ ਨ ਿਾਨਤ ਕਹੀਅਤ ਦਾਸੁ ਤਮੁਾਰਾ ॥ 
 

ਮਾਰੂ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (1005-16) 

ਪਤਤਤ ਉਧਾਰਨ ਤਾਰਨ ਿਤਲ ਿਤਲ ਿਲੇ ਿਤਲ ਿਾਈਐ ॥ 

ਐਸਾ ਕੋਈ ਿੇਿ ੈਸਿੰਤ ੁਤਿਤੁ ਹਤਰ ਹਰੇ ਹਤਰ ਤਧਆਈਐ ॥੧॥ 

ਮੋ ਕਉ ਕੋਇ ਨ ਿਾਨਤ ਕਹੀਅਤ ਦਾਸੁ ਤੁਮਾਰਾ ॥ 

ਏਹਾ ਓਿ ਆਧਾਰਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਸਰਿ ਧਾਰਨ ਪਰਤਤਪਾਰਨ ਇਕ ਤਿਨਉ ਦੀਨਾ ॥ 

ਤੁਮਰੀ ਤਿਤਧ ਤੁਮ ਹੀ ਿਾਨਹੁ ਤੁਮ ਿਲ ਹਮ ਮੀਨਾ ॥੨॥ 

ਪੂਰਨ ਤਿਸਥੀਰਨ ਸਆੁਮੀ ਆਤਹ ਆਇਓ ਪਾਛ ੈ॥ 

ਸਗਲ ੋਿੂ ਮਿੰਡਲ ਖਿੰਡਲ ਪਰਿ ਤਮੁ ਹੀ ਆਛ ੈ॥੩॥ 

ਅਿਲ ਅਖਇਓ ਦਵੇਾ ਮੋਹਨ ਅਲਖ ਅਪਾਰਾ ॥ 

ਦਾਨੁ ਪਾਵਉ ਸਿੰਤਾ ਸਿੰਗੁ ਨਾਨਕ ਰੇਨ ੁਦਾਸਾਰਾ ॥੪॥੬॥੨੨॥ 
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ਮੋ ਕਉ ਤਾਤਰ ਲ ੇਰਾਮਾ ਤਾਤਰ ਲੇ ॥ 
 

ਗੋੋਂਡ ਨਾਮਦੇਉ ਿੀ ॥ (873-16) 

ਮੋ ਕਉ ਤਾਤਰ ਲ ੇਰਾਮਾ ਤਾਤਰ ਲੇ ॥ 

ਮੈ ਅਿਾਨ ੁਿਨੁ ਤਤਰਿੇ ਨ ਿਾਨਉ ਿਾਪ ਿੀਿੁਲਾ ਿਾਹ ਦੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਨਰ ਤ ੇਸੁਰ ਹੋਇ ਿਾਤ ਤਨਮਖ ਮੈ ਸਤਤਗੁਰ ਿੁਤਧ ਤਸਖਲਾਈ ॥ 

ਨਰ ਤ ੇਉਪਤਿ ਸੁਰਗ ਕਉ ਿੀਤਤਓ ਸ ੋਅਵਖਧ ਮ ੈਪਾਈ ॥੧॥ 

ਿਹਾ ਿਹਾ ਧੂਅ ਨਾਰਦੁ ਿੇਕੇ ਨਕੈੁ ਤਿਕਾਵਹੁ ਮੋਤਹ ॥ 

ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਅਤਵਲਿੰਤਿ ਿਹੁਤੁ ਿਨ ਉਧਰੇ ਨਾਮੇ ਕੀ ਤਨਿ ਮਤਤ ਏਹ ॥੨॥੩॥ 
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ਮੋ ਕਉ ਤਿੂੰ ਨ ਤਿਸਾਤਰ ਤੂ ਨ ਤਿਸਾਤਰ ॥ 
 

ਮਲਾਰ ਨਾਮਦੇਵ ਿੀਉ ॥ (1292-14) 

ਮੋ ਕਉ ਤੂਿੰ ਨ ਤਿਸਾਤਰ ਤੂ ਨ ਤਿਸਾਤਰ ॥ 

ਤੂ ਨ ਤਿਸਾਰ ੇਰਾਮਈਆ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਆਲਾਵਿੰਤੀ ਇਹੁ ਿਰਮੁ ਿ ੋਹੈ ਮਝੁ ਊਪਤਰ ਸਿ ਕਤੋਪਲਾ ॥ 

ਸੂਦੁ ਸੂਦੁ ਕਤਰ ਮਾਤਰ ਉਿਾਇਓ ਕਹਾ ਕਰਉ ਿਾਪ ਿੀਿਲੁਾ ॥੧॥ 

ਮੂਏ ਹੂਏ ਿਉ ਮੁਕਤਤ ਦੇਹੁਗ ੇਮੁਕਤਤ ਨ ਿਾਨ ੈਕੋਇਲਾ ॥ 

ਏ ਪਿੰਡੀਆ ਮੋ ਕਉ ਢੇਢ ਕਹਤ ਤੇਰੀ ਪੈਿ ਤਪਛਿੰਉਡੀ ਹੋਇਲਾ ॥੨॥ 

ਤੂ ਿੁ ਦਇਆਲ ੁਤਿਪਾਲ ੁਕਹੀਅਤੁ ਹੈੋਂ ਅਤਤਿੁਿ ਿਇਓ ਅਪਾਰਲਾ ॥ 

ਫੇਤਰ ਦੀਆ ਦੇਹੁਰਾ ਨਾਮੇ ਕਉ ਪਿੰਡੀਅਨ ਕਉ ਤਪਛਵਾਰਲਾ ॥੩॥੨॥ 
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ਮੋਹ ਮਲਨ ਨੀਦ ਤੇ ਛੁਿਕੀ ਕਉਨੁ ਅਨੁਗਰਹੁ ਿਇਓ ਰੀ ॥ 
 

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (383-19) 

ਮੋਹ ਮਲਨ ਨੀਦ ਤ ੇਛੁਿਕੀ ਕਉਨ ੁਅਨਗੁਰਹੁ ਿਇਓ ਰੀ ॥ 

ਮਹਾ ਮੋਹਨੀ ਤੁਧੁ ਨ ਤਵਆਪ ੈਤੇਰਾ ਆਲਸੁ ਕਹਾ ਗਇਓ ਰੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਕਾਮੁ ਿੋਧੁ ਅਹਿੰਕਾਰ ੁਗਾਖਰ ੋਸਿੰਿਤਮ ਕਉਨ ਛਤੁਿਓ ਰੀ ॥ 

ਸੁਤਰ ਨਰ ਦਵੇ ਅਸੁਰ ਤਰ ੈਗੁਨੀਆ ਸਗਲੋ ਿਵਨੁ ਲੁਤਿਓ ਰੀ ॥੧॥ 

ਦਾਵਾ ਅਗਤਨ ਿਹੁਤੁ ਤਤਰਣ ਿਾਲੇ ਕਈੋ ਹਤਰਆ ਿੂਿੁ ਰਤਹਓ ਰੀ ॥ 

ਐਸੋ ਸਮਰਥੁ ਵਰਤਨ ਨ ਸਾਕਉ ਤਾ ਕੀ ਉਪਮਾ ਿਾਤ ਨ ਕਤਹਓ ਰੀ ॥੨॥ 

ਕਾਿਰ ਕੋਿ ਮਤਹ ਿਈ ਨ ਕਾਰੀ ਤਨਰਮਲ ਿਰਨ ੁਿਤਨਓ ਰੀ ॥ 

ਮਹਾ ਮਿੰਤ ੁਗੁਰ ਤਹਰਦੈ ਿਤਸਓ ਅਚਰਿ ਨਾਮੁ ਸੁਤਨਓ ਰੀ ॥੩॥ 

ਕਤਰ ਤਕਰਪਾ ਪਰਿ ਨਦਤਰ ਅਵਲੋਕਨ ਅਪੁਨ ੈਚਰਤਣ ਲਗਾਈ ॥ 

ਪਰੇਮ ਿਗਤਤ ਨਾਨਕ ਸੁਖ ੁਪਾਇਆ ਸਾਧੂ ਸਿੰਤਗ ਸਮਾਈ ॥੪॥੧੨॥੫੧॥ 
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ਮੋਤਹ ਅਨਾਥ ਗਰੀਿ ਤਨਮਾਨੀ ॥ 
 

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (394-7) 

ਮੀਿੀ ਆਤਗਆ ਤਪਰ ਕੀ ਲਾਗੀ ॥ 

ਸਉਕਤਨ ਘਰ ਕੀ ਕਿੰਤਤ ਤਤਆਗੀ ॥ 

ਤਪਰਅ ਸੋਹਾਗਤਨ ਸੀਗਾਤਰ ਕਰੀ ॥ 

ਮਨ ਮੇਰ ੇਕੀ ਤਪਤਤ ਹਰੀ ॥੧॥ 

ਿਲੋ ਿਇਓ ਤਪਰਅ ਕਤਹਆ ਮਾਤਨਆ ॥ 

ਸੂਖੁ ਸਹਿੁ ਇਸ ੁਘਰ ਕਾ ਿਾਤਨਆ ॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਹਉ ਿਿੰਦੀ ਤਪਰਅ ਤਖਿਮਤਦਾਰ ॥ 

ਓਹੁ ਅਤਿਨਾਸੀ ਅਗਮ ਅਪਾਰ ॥ 

ਲੇ ਪਖਾ ਤਪਰਅ ਝਲਉ ਪਾਏ ॥ 

ਿਾਤਗ ਗਏ ਪਿੰਚ ਦੂਤ ਲਾਵੇ ॥੨॥ 

ਨਾ ਮ ੈਕੁਲ ੁਨਾ ਸੋਿਾਵਿੰਤ ॥ 

ਤਕਆ ਿਾਨਾ ਤਕਉ ਿਾਨੀ ਕਿੰਤ ॥ 

ਮੋਤਹ ਅਨਾਥ ਗਰੀਿ ਤਨਮਾਨੀ ॥ 

ਕਿੰਤ ਪਕਤਰ ਹਮ ਕੀਨੀ ਰਾਨੀ ॥੩॥ 

ਿਿ ਮੁਤਖ ਪਰੀਤਮੁ ਸਾਿਨੁ ਲਾਗਾ ॥ 

ਸੂਖ ਸਹਿ ਮੇਰਾ ਧਨ ੁਸੋਹਾਗਾ ॥ 

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਮੋਰੀ ਪੂਰਨ ਆਸਾ ॥ 

ਸਤਤਗੁਰ ਮੇਲੀ ਪਰਿ ਗੁਣਤਾਸਾ ॥੪॥੧॥੯੫॥ 
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ਮੋਤਹ ਦਾਸਰੋ ਿਾਕਰੁ ਕ ੋ॥ 
 

ਗਉਿੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (212-7) 

ਮੋਤਹ ਦਾਸਰੋ ਿਾਕੁਰ ਕ ੋ॥ 

ਧਾਨੁ ਪਰਿ ਕਾ ਖਾਨਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਐਸੋ ਹੈ ਰੇ ਖਸਮੁ ਹਮਾਰਾ ॥ 

ਤਖਨ ਮਤਹ ਸਾਤਿ ਸਵਾਰਣਹਾਰਾ ॥੧॥ 

ਕਾਮੁ ਕਰੀ ਿ ੇਿਾਕੁਰ ਿਾਵਾ ॥ 

ਗੀਤ ਚਤਰਤ ਪਰਿ ਕ ੇਗੁਨ ਗਾਵਾ ॥੨॥ 

ਸਰਤਣ ਪਤਰਓ ਿਾਕੁਰ ਵਿੀਰਾ ॥ 

ਤਤਨਾ ਦੇਤਖ ਮੇਰਾ ਮਨ ੁਧੀਰਾ ॥੩॥ 

ਏਕ ਿੇਕ ਏਕੋ ਆਧਾਰਾ ॥ 

ਿਨ ਨਾਨਕ ਹਤਰ ਕੀ ਲਾਗਾ ਕਾਰਾ ॥੪॥੧੧॥੧੪੯॥ 
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ਮੋਤਹ ਦੁਹਾਗਤਨ ਆਤਪ ਸੀਗਾਰੀ ॥ 
 

ਿੈਰਉ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (1143-2) 

ਮੋਤਹ ਦੁਹਾਗਤਨ ਆਤਪ ਸੀਗਾਰੀ ॥ 

ਰੂਪ ਰਿੰਗ ਦ ੇਨਾਤਮ ਸਵਾਰੀ ॥ 

ਤਮਤਿਓ ਦੁਖੁ ਅਰੁ ਸਗਲ ਸਿੰਤਾਪ ॥ 

ਗੁਰ ਹੋਏ ਮੇਰੇ ਮਾਈ ਿਾਪ ॥੧॥ 

ਸਖੀ ਸਹੇਰੀ ਮੇਰ ੈਗਰਸਤਤ ਅਨਿੰਦ ॥ 

ਕਤਰ ਤਕਰਪਾ ਿੇਿੇ ਮੋਤਹ ਕਿੰਤ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਤਪਤਤ ਿੁਝੀ ਪੂਰਨ ਸਿ ਆਸਾ ॥ 

ਤਮਿੇ ਅਿੰਧੇਰ ਿਏ ਪਰਗਾਸਾ ॥ 

ਅਨਹਦ ਸਿਦ ਅਚਰਿ ਤਿਸਮਾਦ ॥ 

ਗੁਰੁ ਪੂਰਾ ਪੂਰਾ ਪਰਸਾਦ ॥੨॥ 

ਿਾ ਕਉ ਪਰਗਿ ਿਏ ਗੋਪਾਲ ॥ 

ਤਾ ਕੈ ਦਰਸਤਨ ਸਦਾ ਤਨਹਾਲ ॥ 

ਸਰਿ ਗੁਣਾ ਤਾ ਕੈ ਿਹੁਤੁ ਤਨਧਾਨ ॥ 

ਿਾ ਕਉ ਸਤਤਗਤੁਰ ਦੀਓ ਨਾਮੁ ॥੩॥ 

ਿਾ ਕਉ ਿੇਤਿਓ ਿਾਕੁਰੁ ਅਪਨਾ ॥ 

ਮਨੁ ਤਨੁ ਸੀਤਲ ੁਹਤਰ ਹਤਰ ਿਪਨਾ ॥ 

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਿ ੋਿਨ ਪਰਿ ਿਾਏ ॥ 

ਤਾ ਕੀ ਰਨੇੁ ਤਿਰਲਾ ਕੋ ਪਾਏ ॥੪॥੧੪॥੨੭॥ 
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ਮੋਤਹ ਤਨਰਗੁਨ ਸਿ ਗੁਣਹ ਤਿਹੂਨਾ ॥ 
 

ਤਿਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (805-4) 

ਮੋਤਹ ਤਨਰਗੁਨ ਸਿ ਗੁਣਹ ਤਿਹੂਨਾ ॥ 

ਦਇਆ ਧਾਤਰ ਅਪੁਨਾ ਕਤਰ ਲੀਨਾ ॥੧॥ 

ਮੇਰਾ ਮਨ ੁਤਨ ੁਹਤਰ ਗੋਪਾਤਲ ਸੁਹਾਇਆ ॥ 

ਕਤਰ ਤਕਰਪਾ ਪਰਿ ੁਘਰ ਮਤਹ ਆਇਆ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਿਗਤਤ ਵਛਲ ਿੈ ਕਾਿਨਹਾਰੇ ॥ 

ਸਿੰਸਾਰ ਸਾਗਰ ਅਿ ਉਤਰੇ ਪਾਰੇ ॥੨॥ 

ਪਤਤਤ ਪਾਵਨ ਪਰਿ ਤਿਰਦੁ ਿਤੇਦ ਲੇਤਖਆ ॥ 

ਪਾਰਿਰਹਮੁ ਸੋ ਨੈਨਹੁ ਪੇਤਖਆ ॥੩॥ 

ਸਾਧਸਿੰਤਗ ਪਰਗਿੇ ਨਾਰਾਇਣ ॥ 

ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਸਤਿ ਦੂਖ ਪਲਾਇਣ ॥੪॥੯॥੧੪॥ 
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ਮੋਤਹ ਮਸਕੀਨ ਪਰਿ ੁਨਾਮੁ ਅਧਾਰੁ ॥ 
 

ਧਨਾਸਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (676-13) 

ਮੋਤਹ ਮਸਕੀਨ ਪਰਿੁ ਨਾਮੁ ਅਧਾਰੁ ॥ 

ਖਾਿਣ ਕਉ ਹਤਰ ਹਤਰ ਰੋਿਗਾਰੁ ॥ 

ਸਿੰਚਣ ਕਉ ਹਤਰ ਏਕੋ ਨਾਮੁ ॥ 

ਹਲਤਤ ਪਲਤਤ ਤਾ ਕੈ ਆਵ ੈਕਾਮ ॥੧॥ 

ਨਾਤਮ ਰਤ ੇਪਰਿ ਰਿੰਤਗ ਅਪਾਰ ॥ 

ਸਾਧ ਗਾਵਤਹ ਗੁਣ ਏਕ ਤਨਰਿੰਕਾਰ ॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਸਾਧ ਕੀ ਸੋਿਾ ਅਤਤ ਮਸਕੀਨੀ ॥ 

ਸਿੰਤ ਵਡਾਈ ਹਤਰ ਿਸੁ ਚੀਨੀ ॥ 

ਅਨਦੁ ਸਿੰਤਨ ਕੈ ਿਗਤਤ ਗੋਤਵਿੰਦ ॥ 

ਸੂਖੁ ਸਿੰਤਨ ਕੈ ਤਿਨਸੀ ਤਚਿੰਦ ॥੨॥ 

ਿਹ ਸਾਧ ਸਿੰਤਨ ਹਵੋਤਹ ਇਕਤਰ ॥ 

ਤਹ ਹਤਰ ਿਸੁ ਗਾਵਤਹ ਨਾਦ ਕਤਵਤ ॥ 

ਸਾਧ ਸਿਾ ਮਤਹ ਅਨਦ ਤਿਸਰਾਮ ॥ 

ਉਨ ਸਿੰਗੁ ਸੋ ਪਾਏ ਤਿਸੁ ਮਸਤਤਕ ਕਰਾਮ ॥੩॥ 

ਦੁਇ ਕਰ ਿੋਤਿ ਕਰੀ ਅਰਦਾਤਸ ॥ 

ਚਰਨ ਪਖਾਤਰ ਕਹਾਂ ਗੁਣਤਾਸ ॥ 

ਪਰਿ ਦਇਆਲ ਤਕਰਪਾਲ ਹਿੂਤਰ ॥ 

ਨਾਨਕ ੁਿੀਵੈ ਸਿੰਤਾ ਧੂਤਰ ॥੪॥੨॥੨੩॥ 
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ਮੋਤਹ ਲਾਗਤੀ ਤਾਲਾਿੇਲੀ ॥ 
 

ਗੋੋਂਡ ਨਾਮਦੇਵ ਿੀ ॥ (874-1) 

ਮੋਤਹ ਲਾਗਤੀ ਤਾਲਾਿਲੇੀ ॥ 

ਿਛਰੇ ਤਿਨ ੁਗਾਇ ਅਕੇਲੀ ॥੧॥ 

ਪਾਨੀਆ ਤਿਨ ੁਮੀਨੁ ਤਲਫੈ ॥ 

ਐਸੇ ਰਾਮ ਨਾਮਾ ਤਿਨ ੁਿਾਪੁਰੋ ਨਾਮਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਿਸੈੇ ਗਾਇ ਕਾ ਿਾਛਾ ਛੂਿਲਾ ॥ 

ਤਨ ਚੋਖਤਾ ਮਾਖਨੁ ਘੂਿਲਾ ॥੨॥ 

ਨਾਮਦਉੇ ਨਾਰਾਇਨੁ ਪਾਇਆ ॥ 

ਗੁਰੁ ਿੇਿਤ ਅਲਖੁ ਲਖਾਇਆ ॥੩॥ 

ਿਸੈੇ ਤਿਖੈ ਹੇਤ ਪਰ ਨਾਰੀ ॥ 

ਐਸੇ ਨਾਮੇ ਪਰੀਤਤ ਮੁਰਾਰੀ ॥੪॥ 

ਿਸੈੇ ਤਾਪਤੇ ਤਨਰਮਲ ਘਾਮਾ ॥ 

ਤੈਸੇ ਰਾਮ ਨਾਮਾ ਤਿਨ ੁਿਾਪੁਰੋ ਨਾਮਾ ॥੫॥੪॥ 
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ਮੋਹਨ ਘਤਰ ਆਵਹੁ ਕਰਉ ਿੋਦਰੀਆ ॥ 
 

ਸਾਰਗ ਮਹਲਾ ੫ ਦੁਪਦੇ ਘਰੁ ੪     (1209-2) 

ਮੋਹਨ ਘਤਰ ਆਵਹੁ ਕਰਉ ਿਦੋਰੀਆ ॥ 

ਮਾਨ ੁਕਰਉ ਅਤਿਮਾਨ ੈਿੋਲਉ ਿੂਲ ਚੂਕ ਤੇਰੀ ਤਪਰਅ ਤਚਰੀਆ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਤਨਕਤਿ ਸੁਨਉ ਅਰ ੁਪੇਖਉ ਨਾਹੀ ਿਰਤਮ ਿਰਤਮ ਦੁਖ ਿਰੀਆ ॥ 

ਹੋਇ ਤਿਪਾਲ ਗੁਰ ਲਾਤਹ ਪਾਰਦੋ ਤਮਲਉ ਲਾਲ ਮਨੁ ਹਰੀਆ ॥੧॥ 

ਏਕ ਤਨਮਖ ਿੇ ਤਿਸਰ ੈਸੁਆਮੀ ਿਾਨਉ ਕੋਤਿ ਤਦਨਸ ਲਖ ਿਰੀਆ ॥ 

ਸਾਧਸਿੰਗਤਤ ਕੀ ਿੀਰ ਿਉ ਪਾਈ ਤਉ ਨਾਨਕ ਹਤਰ ਸਿੰਤਗ ਤਮਰੀਆ ॥੨॥੧॥੨੪॥ 
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ਮੋਹਨ ਨੀਦ ਨ ਆਵੈ ਹਾਵ ੈਹਾਰ ਕਿਰ ਿਸਤਰ ਅਿਰਨ ਕੀਨ ੇ॥ 
 

ਰਾਗੁ ਤਿਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੫ ਘਰੁ ੧੩ ਪਿਤਾਲ  (830-3) 

ਮੋਹਨ ਨੀਦ ਨ ਆਵ ੈਹਾਵੈ ਹਾਰ ਕਿਰ ਿਸਤਰ ਅਿਰਨ ਕੀਨ ੇ॥ 

ਉਡੀਨੀ ਉਡੀਨੀ ਉਡੀਨੀ ॥ 

ਕਿ ਘਤਰ ਆਵੈ ਰੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਸਰਤਨ ਸੁਹਾਗਤਨ ਚਰਨ ਸੀਸੁ ਧਤਰ ॥ 

ਲਾਲਨੁ ਮੋਤਹ ਤਮਲਾਵਹ ੁ॥ 

ਕਿ ਘਤਰ ਆਵੈ ਰੀ ॥੧॥ 

ਸੁਨਹੁ ਸਹੇਰੀ ਤਮਲਨ ਿਾਤ ਕਹਉ ਸਗਰੋ ਅਹਿੰ ਤਮਿਾਵਹ ੁਤਉ ਘਰ ਹੀ ਲਾਲਨੁ ਪਾਵਹੁ ॥ 

ਤਿ ਰਸ ਮਿੰਗਲ ਗੁਨ ਗਾਵਹੁ ॥ 

ਆਨਦ ਰੂਪ ਤਧਆਵਹੁ ॥ 

ਨਾਨਕ ੁਦੁਆਰ ੈਆਇਓ ॥ 

ਤਉ ਮ ੈਲਾਲਨ ੁਪਾਇਓ ਰੀ ॥੨॥ 

ਮੋਹਨ ਰੂਪੁ ਤਦਖਾਵ ੈ॥ 

ਅਿ ਮੋਤਹ ਨੀਦ ਸੁਹਾਵ ੈ॥ 

ਸਿ ਮੇਰੀ ਤਤਖਾ ਿੁਝਾਨੀ ॥ 

ਅਿ ਮੈ ਸਹਤਿ ਸਮਾਨੀ ॥ 

ਮੀਿੀ ਤਪਰਤਹ ਕਹਾਨੀ ॥ 

ਮੋਹਨੁ ਲਾਲਨੁ ਪਾਇਓ ਰੀ ॥ ਰਹਾਉ ਦੂਿਾ ॥੧॥੧੨੮॥ 
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ਮੋਹਨੁ ਪਰਾਨ ਮਾਨ ਰਾਗੀਲਾ ॥ 
 

ਗੂਿਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (498-15) 

ਤਦਨੁ ਰਾਤੀ ਆਰਾਧਹੁ ਤਪਆਰ ੋਤਨਮਖ ਨ ਕੀਿ ੈਢੀਲਾ ॥ 

ਸਿੰਤ ਸੇਵਾ ਕਤਰ ਿਾਵਨੀ ਲਾਈਐ ਤਤਆਤਗ ਮਾਨੁ ਹਾਿੀਲਾ ॥੧॥ 

ਮੋਹਨੁ ਪਰਾਨ ਮਾਨ ਰਾਗੀਲਾ ॥ 

ਿਾਤਸ ਰਤਹਓ ਹੀਅਰੇ ਕੈ ਸਿੰਗੇ ਪੇਤਖ ਮੋਤਹਓ ਮਨ ੁਲੀਲਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਤਿਸੁ ਤਸਮਰਤ ਮਤਨ ਹੋਤ ਅਨਿੰਦਾ ਉਤਰ ੈਮਨਹੁ ਿਿੰਗੀਲਾ ॥ 

ਤਮਲਿੇ ਕੀ ਮਤਹਮਾ ਿਰਤਨ ਨ ਸਾਕਉ ਨਾਨਕ ਪਰ ੈਪਰੀਲਾ ॥੨॥੪॥੧੩॥ 
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ਮੋਹਨੀ ਮੋਤਹ ਲੀਏ ਤਰੈ ਗੁਨੀਆ ॥ 
 

ਮਾਰੂ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (1004-5) 

ਮੋਹਨੀ ਮੋਤਹ ਲੀਏ ਤਰੈ ਗੁਨੀਆ ॥ 

ਲੋਤਿ ਤਵਆਪੀ ਝੂਿੀ ਦੁਨੀਆ ॥ 

ਮੇਰੀ ਮੇਰੀ ਕਤਰ ਕੈ ਸਿੰਚੀ ਅਿੰਤ ਕੀ ਿਾਰ ਸਗਲ ਲੇ ਛਲੀਆ ॥੧॥ 

ਤਨਰਿਉ ਤਨਰਿੰਕਾਰੁ ਦਇਅਲੀਆ ॥ 

ਿੀਅ ਿਿੰਤ ਸਗਲ ੇਪਰਤਤਪਲੀਆ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਏਕੈ ਸਰਮੁ ਕਤਰ ਗਾਡੀ ਗਡਹ ੈ॥ 

ਏਕਤਹ ਸੁਪਨ ੈਦਾਮੁ ਨ ਛਡਹੈ ॥ 

ਰਾਿੁ ਕਮਾਇ ਕਰੀ ਤਿਤਨ ਥੈਲੀ ਤਾ ਕੈ ਸਿੰਤਗ ਨ ਚਿੰਚਤਲ ਚਲੀਆ ॥੨॥ 

ਏਕਤਹ ਪਰਾਣ ਤਪਿੰਡ ਤੇ ਤਪਆਰੀ ॥ 

ਏਕ ਸਿੰਚੀ ਤਤਿ ਿਾਪ ਮਹਤਾਰੀ ॥ 

ਸੁਤ ਮੀਤ ਿਰਾਤ ਤੇ ਗੁਹਿੀ ਤਾ ਕੈ ਤਨਕਤਿ ਨ ਹਈੋ ਖਲੀਆ ॥੩॥ 

ਹੋਇ ਅਉਧੂਤ ਿੈਿੇ ਲਾਇ ਤਾਰੀ ॥ 

ਿੋਗੀ ਿਤੀ ਪਿੰਤਡਤ ਿੀਚਾਰੀ ॥ 

ਤਗਰਤਹ ਮਿੀ ਮਸਾਣੀ ਿਨ ਮਤਹ ਿਸਤੇ ਊਤਿ ਤਤਨਾ ਕੈ ਲਾਗੀ ਪਲੀਆ ॥੪॥ 

ਕਾਿੇ ਿਿੰਧਨ ਿਾਕੁਤਰ ਿਾ ਕ ੇ॥ 

ਹਤਰ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਿਤਸਓ ਿੀਅ ਤਾ ਕੈ ॥ 

ਸਾਧਸਿੰਤਗ ਿਏ ਿਨ ਮੁਕਤ ੇਗਤਤ ਪਾਈ ਨਾਨਕ ਨਦਤਰ ਤਨਹਲੀਆ ॥੫॥੨॥੧੮॥ 
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ਮੋਹਨੀ ਮੋਹਤ ਰਹ ੈਨ ਹੋਰੀ ॥ 
 

ਸਾਰਗ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (1216-3) 

ਮੋਹਨੀ ਮੋਹਤ ਰਹੈ ਨ ਹੋਰੀ ॥ 

ਸਾਤਧਕ ਤਸਧ ਸਗਲ ਕੀ ਤਪਆਰੀ ਤੁਿੈ ਨ ਕਾਹੂ ਤੋਰੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਖਿੁ ਸਾਸਤਰ ਉਚਰਤ ਰਸਨਾਗਰ ਤੀਰਥ ਗਵਨ ਨ ਥੋਰੀ ॥ 

ਪੂਿਾ ਚਿ ਿਰਤ ਨੇਮ ਤਪੀਆ ਊਹਾ ਗਤੈਲ ਨ ਛੋਰੀ ॥੧॥ 

ਅਿੰਧ ਕੂਪ ਮਤਹ ਪਤਤਤ ਹੋਤ ਿਗੁ ਸਿੰਤਹੁ ਕਰਹੁ ਪਰਮ ਗਤਤ ਮੋਰੀ ॥ 

ਸਾਧਸਿੰਗਤਤ ਨਾਨਕੁ ਿਇਓ ਮੁਕਤਾ ਦਰਸਨ ੁਪੇਖਤ ਿੋਰੀ ॥੨॥੩੭॥੬੦॥ 
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ਮੋਤੀ ਤ ਮਿੰਦਰ ਊਸਰਤਹ ਰਤਨੀ ਤ ਹੋਤਹ ਿਿਾਉ ॥ 
 

ਰਾਗੁ ਤਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ਪਤਹਲਾ ੧ ਘਰੁ ੧ ॥ (14-2) 

ਮੋਤੀ ਤ ਮਿੰਦਰ ਊਸਰਤਹ ਰਤਨੀ ਤ ਹੋਤਹ ਿਿਾਉ ॥ 

ਕਸਤੂਤਰ ਕੁਿੰਗੂ ਅਗਤਰ ਚਿੰਦਤਨ ਲੀਤਪ ਆਵੈ ਚਾਉ ॥ 

ਮਤੁ ਦੇਤਖ ਿੂਲਾ ਵੀਸਰ ੈਤੇਰਾ ਤਚਤਤ ਨ ਆਵੈ ਨਾਉ ॥੧॥ 

ਹਤਰ ਤਿਨੁ ਿੀਉ ਿਤਲ ਿਤਲ ਿਾਉ ॥ 

ਮੈ ਆਪਣਾ ਗੁਰ ੁਪੂਤਛ ਦਤੇਖਆ ਅਵਰੁ ਨਾਹੀ ਥਾਉ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਧਰਤੀ ਤ ਹੀਰੇ ਲਾਲ ਿਿਤੀ ਪਲਤਘ ਲਾਲ ਿਿਾਉ ॥ 

ਮੋਹਣੀ ਮੁਤਖ ਮਣੀ ਸੋਹੈ ਕਰੇ ਰਿੰਤਗ ਪਸਾਉ ॥ 

ਮਤੁ ਦੇਤਖ ਿੂਲਾ ਵੀਸਰ ੈਤੇਰਾ ਤਚਤਤ ਨ ਆਵੈ ਨਾਉ ॥੨॥ 

ਤਸਧੁ ਹਵੋਾ ਤਸਤਧ ਲਾਈ ਤਰਤਧ ਆਖਾ ਆਉ ॥ 

ਗੁਪਤੁ ਪਰਗਿੁ ਹੋਇ ਿੈਸਾ ਲੋਕੁ ਰਾਖ ੈਿਾਉ ॥ 

ਮਤੁ ਦੇਤਖ ਿੂਲਾ ਵੀਸਰ ੈਤੇਰਾ ਤਚਤਤ ਨ ਆਵੈ ਨਾਉ ॥੩॥ 

ਸੁਲਤਾਨੁ ਹਵੋਾ ਮੇਤਲ ਲਸਕਰ ਤਖਤਤ ਰਾਖਾ ਪਾਉ ॥ 

ਹੁਕਮੁ ਹਾਸਲੁ ਕਰੀ ਿੈਿਾ ਨਾਨਕਾ ਸਿ ਵਾਉ ॥ 

ਮਤੁ ਦੇਤਖ ਿੂਲਾ ਵੀਸਰ ੈਤੇਰਾ ਤਚਤਤ ਨ ਆਵੈ ਨਾਉ ॥੪॥੧॥ 
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ਮੋਰੀ ਅਹਿੰ ਿਾਇ ਦਰਸਨ ਪਾਵਤ ਹੇ ॥ 
 

ਤਿਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (830-9) 

ਮੋਰੀ ਅਹਿੰ ਿਾਇ ਦਰਸਨ ਪਾਵਤ ਹੇ ॥ 

ਰਾਚਹੁ ਨਾਥ ਹੀ ਸਹਾਈ ਸਿੰਤਨਾ ॥ 

ਅਿ ਚਰਨ ਗਹੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਆਹੇ ਮਨ ਅਵਰੁ ਨ ਿਾਵੈ ਚਰਨਾਵ ੈਚਰਨਾਵ ੈਉਲਤਝਓ ਅਤਲ ਮਕਰਿੰਦ ਕਮਲ ਤਿਉ ॥ 

ਅਨ ਰਸ ਨਹੀ ਚਾਹੈ ਏਕੈ ਹਤਰ ਲਾਹੈ ॥੧॥ 

ਅਨ ਤ ੇਿੂਿੀਐ ਤਰਖ ਤੇ ਛੂਿੀਐ ॥ 

ਮਨ ਹਤਰ ਰਸ ਘੂਿੀਐ ਸਿੰਤਗ ਸਾਧੂ ਉਲਿੀਐ ॥ 

ਅਨ ਨਾਹੀ ਨਾਹੀ ਰ ੇ॥ 

ਨਾਨਕ ਪਰੀਤਤ ਚਰਨ ਚਰਨ ਹੇ ॥੨॥੨॥੧੨੯॥ 
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ਮੋਰੀ ਰੁਣ ਝੁਣ ਲਾਇਆ ਿੈਣੇ ਸਾਵਣ ੁਆਇਆ ॥ 
 

ਵਡਹਿੰਸੁ ਮਹਲਾ ੧ ਘਰੁ ੨ ॥ (557-13) 

ਮੋਰੀ ਰੁਣ ਝੁਣ ਲਾਇਆ ਿੈਣੇ ਸਾਵਣੁ ਆਇਆ ॥ 

ਤੇਰੇ ਮੁਿੰਧ ਕਿਾਰੇ ਿਵੇਡਾ ਤਤਤਨ ਲੋਿੀ ਲੋਿ ਲੁਿਾਇਆ ॥ 

ਤੇਰੇ ਦਰਸਨ ਤਵਿਹੁ ਖਿੰਨੀਐ ਵਿੰਞਾ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਤਵਿਹੁ ਕੁਰਿਾਣ ੋ॥ 

ਿਾ ਤੂ ਤਾ ਮੈ ਮਾਣੁ ਕੀਆ ਹੈ ਤੁਧੁ ਤਿਨ ੁਕੇਹਾ ਮੇਰਾ ਮਾਣੋ ॥ 

ਚੂਿਾ ਿਿੰਨੁ ਪਲਿੰਘ ਤਸਉ ਮਿੁੰਧੇ ਸਣੁ ਿਾਹੀ ਸਣੁ ਿਾਹਾ ॥ 

ਏਤੇ ਵਸੇ ਕਰੇਦੀਏ ਮਿੁੰਧ ੇਸਹੁ ਰਾਤੋ ਅਵਰਾਹਾ ॥ 

ਨਾ ਮਨੀਆਰ ੁਨ ਚੂਿੀਆ ਨਾ ਸੇ ਵਿੰਗੁਿੀਆਹਾ ॥ 

ਿੋ ਸਹ ਕਿੰਤਿ ਨ ਲਗੀਆ ਿਲਨੁ ਤਸ ਿਾਹਿੀਆਹਾ ॥ 

ਸਤਿ ਸਹੀਆ ਸਹ ੁਰਾਵਤਣ ਗਈਆ ਹਉ ਦਾਧੀ ਕੈ ਦਤਰ ਿਾਵਾ ॥ 

ਅਿੰਮਾਲੀ ਹਉ ਖਰੀ ਸੁਚਿੀ ਤੈ ਸਹ ਏਤਕ ਨ ਿਾਵਾ ॥ 

ਮਾਤਿ ਗੁਿੰਦਾਈ ਪਿੀਆ ਿਰੀਐ ਮਾਗ ਸਿੰਧੂਰੇ ॥ 

ਅਗੈ ਗਈ ਨ ਮਿੰਨੀਆ ਮਰਉ ਤਵਸੂਤਰ ਤਵਸੂਰੇ ॥ 

ਮੈ ਰੋਵਿੰਦੀ ਸਿ ੁਿਗੁ ਰਨੁਾ ਰੁਿੰਨਿੇ ਵਣਹੁ ਪਿੰਖੇਰੂ ॥ 

ਇਕੁ ਨ ਰੁਨਾ ਮੇਰੇ ਤਨ ਕਾ ਤਿਰਹਾ ਤਿਤਨ ਹਉ ਤਪਰਹੁ ਤਵਛੋਿੀ ॥ 

ਸੁਪਨ ੈਆਇਆ ਿੀ ਗਇਆ ਮੈ ਿਲੁ ਿਤਰਆ ਰੋਇ ॥ 

ਆਇ ਨ ਸਕਾ ਤੁਝ ਕਤਨ ਤਪਆਰੇ ਿੇਤਿ ਨ ਸਕਾ ਕੋਇ ॥ 

ਆਉ ਸਿਾਗੀ ਨੀਦਿੀਏ ਮਤੁ ਸਹੁ ਦੇਖਾ ਸੋਇ ॥ 

ਤੈ ਸਾਤਹਿ ਕੀ ਿਾਤ ਤਿ ਆਖ ੈਕਹੁ ਨਾਨਕ ਤਕਆ ਦੀਿੈ ॥ 

ਸੀਸੁ ਵਢੇ ਕਤਰ ਿੈਸਣੁ ਦੀਿੈ ਤਵਣੁ ਤਸਰ ਸੇਵ ਕਰੀਿੈ ॥ 

ਤਕਉ ਨ ਮਰੀਿ ੈਿੀਅਿਾ ਨ ਦੀਿ ੈਿਾ ਸਹੁ ਿਇਆ ਤਵਡਾਣਾ ॥੧॥੩॥ 
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ਮੋਰ ੈਤਹਰਦ ੈਿਸਹੁ ਗੋਪਾਲ ॥ 
 

ਧਨਾਸਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (680-10) 

ਨੇਤਰ ਪਨੁੀਤ ਿਏ ਦਰਸ ਪੇਖ ੇਮਾਥੈ ਪਰਉ ਰਵਾਲ ॥ 

ਰਤਸ ਰਤਸ ਗੁਣ ਗਾਵਉ ਿਾਕੁਰ ਕੇ ਮੋਰ ੈਤਹਰਦੈ ਿਸਹੁ ਗੋਪਾਲ ॥੧॥ 

ਤੁਮ ਤਉ ਰਾਖਨਹਾਰ ਦਇਆਲ ॥ 

ਸੁਿੰਦਰ ਸੁਘਰ ਿੇਅਿੰਤ ਤਪਤਾ ਪਰਿ ਹੋਹੁ ਪਰਿੂ ਤਕਰਪਾਲ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਮਹਾ ਅਨਿੰਦ ਮਿੰਗਲ ਰਪੂ ਤਮੁਰੇ ਿਚਨ ਅਨੂਪ ਰਸਾਲ ॥ 

ਤਹਰਦੈ ਚਰਣ ਸਿਦੁ ਸਤਤਗੁਰ ਕੋ ਨਾਨਕ ਿਾਂਤਧਓ ਪਾਲ ॥੨॥੭॥੩੮॥ 
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ਯਹ ਮਨ ੁਨਕੈ ਨ ਕਤਹਓ ਕਰੈ ॥ 
 

ਰਾਗੁ ਦੇਵਗਿੰਧਾਰੀ ਮਹਲਾ ੯ ॥   (536-8) 

ਯਹ ਮਨੁ ਨੈਕ ਨ ਕਤਹਓ ਕਰ ੈ॥ 

ਸੀਖ ਤਸਖਾਇ ਰਤਹਓ ਅਪਨੀ ਸੀ ਦੁਰਮਤਤ ਤ ੇਨ ਿਰ ੈ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਮਤਦ ਮਾਇਆ ਕੈ ਿਇਓ ਿਾਵਰੋ ਹਤਰ ਿਸ ੁਨਤਹ ਉਚਰ ੈ॥ 

ਕਤਰ ਪਰਪਿੰਚੁ ਿਗਤ ਕਉ ਡਹਕੈ ਅਪਨ ੋਉਦਰ ੁਿਰ ੈ॥੧॥ 

ਸੁਆਨ ਪੂਛ ਤਿਉ ਹੋਇ ਨ ਸਧੂੋ ਕਤਹਓ ਨ ਕਾਨ ਧਰ ੈ॥ 

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਿਿੁ ਰਾਮ ਨਾਮ ਤਨਤ ਿਾ ਤ ੇਕਾਿੁ ਸਰ ੈ॥੨॥੧॥ 
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ਰਿੰਤਗ ਰਤਾ ਮਰੇਾ ਸਾਤਹਿੁ ਰਤਵ ਰਤਹਆ ਿਰਪੂਤਰ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
 

ਤਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੧ ਘਰੁ ਦੂਿਾ ੨ ॥ (23-10) 

ਆਪੇ ਰਸੀਆ ਆਤਪ ਰਸੁ ਆਪੇ ਰਾਵਣਹਾਰੁ ॥ 

ਆਪੇ ਹਵੋੈ ਚੋਲਿਾ ਆਪ ੇਸੇਿ ਿਤਾਰੁ ॥੧॥ 

ਰਿੰਤਗ ਰਤਾ ਮੇਰਾ ਸਾਤਹਿੁ ਰਤਵ ਰਤਹਆ ਿਰਪੂਤਰ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਆਪੇ ਮਾਛੀ ਮਛਲੁੀ ਆਪੇ ਪਾਣੀ ਿਾਲੁ ॥ 

ਆਪੇ ਿਾਲ ਮਣਕਿਾ ਆਪੇ ਅਿੰਦਤਰ ਲਾਲੁ ॥੨॥ 

ਆਪੇ ਿਹੁ ਤਿਤਧ ਰਿੰਗੁਲਾ ਸਖੀਏ ਮੇਰਾ ਲਾਲ ੁ॥ 

ਤਨਤ ਰਵੈ ਸੋਹਾਗਣੀ ਦੇਖ ੁਹਮਾਰਾ ਹਾਲੁ ॥੩॥ 

ਪਰਣਵੈ ਨਾਨਕੁ ਿਨੇਤੀ ਤ ੂਸਰਵਰੁ ਤੂ ਹਿੰਸੁ ॥ 

ਕਉਲੁ ਤ ੂਹੈ ਕਵੀਆ ਤ ੂਹੈ ਆਪੇ ਵੇਤਖ ਤਵਗਸੁ ॥੪॥੨੫॥ 
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ਰਿੰਗੁ ਮਾਤਣ ਲ ੈਤਪਆਤਰਆ ਿਾ ਿੋਿਨ ੁਨਉ ਹੁਲਾ ॥ 
 

ਤਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੧ ਘਰੁ ੨ ॥ (23-5) 

ਧਨੁ ਿੋਿਨ ੁਅਰੁ ਫੁਲਿਾ ਨਾਿੀਅਿੇ ਤਦਨ ਚਾਤਰ ॥ 

ਪਿਤਣ ਕੇਰ ੇਪਤ ਤਿਉ ਢਤਲ ਢਤੁਲ ਿੁਿੰਮਣਹਾਰ ॥੧॥ 

ਰਿੰਗੁ ਮਾਤਣ ਲੈ ਤਪਆਤਰਆ ਿਾ ਿੋਿਨੁ ਨਉ ਹੁਲਾ ॥ 

ਤਦਨ ਥੋਿਿੇ ਥਕੇ ਿਇਆ ਪੁਰਾਣਾ ਚੋਲਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਸਿਣ ਮੇਰ ੇਰਿੰਗੁਲ ੇਿਾਇ ਸੁਤੇ ਿੀਰਾਤਣ ॥ 

ਹਿੰ ਿੀ ਵਿੰਞਾ ਡੁਮਣੀ ਰਵੋਾ ਝੀਣੀ ਿਾਤਣ ॥੨॥ 

ਕੀ ਨ ਸੁਣੇਹੀ ਗੋਰੀਏ ਆਪਣ ਕਿੰਨੀ ਸੋਇ ॥ 

ਲਗੀ ਆਵਤਹ ਸਾਹੁਰ ੈਤਨਤ ਨ ਪੇਈਆ ਹਇੋ ॥੩॥ 

ਨਾਨਕ ਸੁਤੀ ਪੇਈਐ ਿਾਣੁ ਤਵਰਤੀ ਸਿੰਤਨ ॥ 

ਗੁਣਾ ਗਵਾਈ ਗਿੰਿਿੀ ਅਵਗਣ ਚਲੀ ਿਿੰਤਨ ॥੪॥੨੪॥ 
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ਰਿੰਗੇ ਕਾ ਤਕਆ ਰਿੰਗੀਐ ਿ ੋਰਤੇ ਰਿੰਗ ੁਲਾਇ ਿੀਉ ॥ 
 

ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੧ ਘਰੁ ੯  (751-2) 

ਕਚਾ ਰਿੰਗੁ ਕਸੁਿੰਿ ਕਾ ਥੋਿਤਿਆ ਤਦਨ ਚਾਤਰ ਿੀਉ ॥ 

ਤਵਣੁ ਨਾਵ ੈਿਰਤਮ ਿੁਲੀਆ ਿਤਗ ਮੁਿੀ ਕੂਤਿਆਤਰ ਿੀਉ ॥ 

ਸਚੇ ਸੇਤੀ ਰਤਤਆ ਿਨਮ ੁਨ ਦੂਿੀ ਵਾਰ ਿੀਉ ॥੧॥ 

ਰਿੰਗੇ ਕਾ ਤਕਆ ਰਿੰਗੀਐ ਿੋ ਰਤੇ ਰਿੰਗੁ ਲਾਇ ਿੀਉ ॥ 

ਰਿੰਗਣ ਵਾਲਾ ਸਵੇੀਐ ਸਚੇ ਤਸਉ ਤਚਤੁ ਲਾਇ ਿੀਉ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਚਾਰੇ ਕੁਿੰਡਾ ਿੇ ਿਵਤਹ ਤਿਨ ੁਿਾਗਾ ਧਨੁ ਨਾਤਹ ਿੀਉ ॥ 

ਅਵਗਤਣ ਮੁਿੀ ਿ ੇਤਫਰਤਹ ਿਤਧਕ ਥਾਇ ਨ ਪਾਤਹ ਿੀਉ ॥ 

ਗੁਤਰ ਰਾਖ ੇਸੇ ਉਿਰੇ ਸਿਤਦ ਰਤੇ ਮਨ ਮਾਤਹ ਿੀਉ ॥੨॥ 

ਤਚਿੇ ਤਿਨ ਕੇ ਕਪਿ ੇਮੈਲੇ ਤਚਤ ਕਿੋਰ ਿੀਉ ॥ 

ਤਤਨ ਮੁਤਖ ਨਾਮੁ ਨ ਊਪਿ ੈਦੂਿੈ ਤਵਆਪੇ ਚੋਰ ਿੀਉ ॥ 

ਮੂਲੁ ਨ ਿੂਝਤਹ ਆਪਣਾ ਸੇ ਪਸੂਆ ਸ ੇਢੋਰ ਿੀਉ ॥੩॥ 

ਤਨਤ ਤਨਤ ਖੁਸੀਆ ਮਨੁ ਕਰੇ ਤਨਤ ਤਨਤ ਮਿੰਗ ੈਸੁਖ ਿੀਉ ॥ 

ਕਰਤਾ ਤਚਤਤ ਨ ਆਵਈ ਤਫਤਰ ਤਫਤਰ ਲਗਤਹ ਦੁਖ ਿੀਉ ॥ 

ਸੁਖ ਦੁਖ ਦਾਤਾ ਮਤਨ ਵਸ ੈਤਤਤੁ ਤਤਨ ਕੈਸੀ ਿੁਖ ਿੀਉ ॥੪॥ 

ਿਾਕੀ ਵਾਲਾ ਤਲਿੀਐ ਤਸਤਰ ਮਾਰੇ ਿਿੰਦਾਰੁ ਿੀਉ ॥ 

ਲੇਖਾ ਮਿੰਗੈ ਦੇਵਣਾ ਪੁਛ ੈਕਤਰ ਿੀਚਾਰੁ ਿੀਉ ॥ 

ਸਚੇ ਕੀ ਤਲਵ ਉਿਰ ੈਿਖਸੇ ਿਖਸਣਹਾਰੁ ਿੀਉ ॥੫॥ 

ਅਨ ਕ ੋਕੀਿ ੈਤਮਤਿਾ ਖਾਕ ੁਰਲੈ ਮਤਰ ਿਾਇ ਿੀਉ ॥ 

ਿਹੁ ਰਿੰਗ ਦੇਤਖ ਿੁਲਾਇਆ ਿੁਤਲ ਿੁਤਲ ਆਵੈ ਿਾਇ ਿੀਉ ॥ 

ਨਦਤਰ ਪਰਿੂ ਤ ੇਛੁਿੀਐ ਨਦਰੀ ਮੇਤਲ ਤਮਲਾਇ ਿੀਉ ॥੬॥ 

ਗਾਫਲ ਤਗਆਨ ਤਵਹੂਤਣਆ ਗੁਰ ਤਿਨੁ ਤਗਆਨੁ ਨ ਿਾਤਲ ਿੀਉ ॥ 

ਤਖਿੰਚੋਤਾਤਣ ਤਵਗੁਚੀਐ ਿੁਰਾ ਿਲਾ ਦੁਇ ਨਾਤਲ ਿੀਉ ॥ 

ਤਿਨੁ ਸਿਦ ੈਿੈ ਰਤਤਆ ਸਿ ਿਹੋੀ ਿਮਕਾਤਲ ਿੀਉ ॥੭॥ 

ਤਿਤਨ ਕਤਰ ਕਾਰਣੁ ਧਾਤਰਆ ਸਿਸੈ ਦੇਇ ਆਧਾਰੁ ਿੀਉ ॥ 

ਸੋ ਤਕਉ ਮਨਹੁ ਤਵਸਾਰੀਐ ਸਦਾ ਸਦਾ ਦਾਤਾਰੁ ਿੀਉ ॥ 

ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਨ ਵੀਸਰ ੈਤਨਧਾਰਾ ਆਧਾਰੁ ਿੀਉ ॥੮॥੧॥੨॥ 
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ਰਤਸ ਰਤਸ ਰਾਮੁ ਰਸਾਲੁ ਸਲਾਹਾ ॥ 
 

ਿਤੈਸਰੀ ਮਃ ੪ ॥ (699-3) 

ਰਤਸ ਰਤਸ ਰਾਮੁ ਰਸਾਲ ੁਸਲਾਹਾ ॥ 

ਮਨੁ ਰਾਮ ਨਾਤਮ ਿੀਨਾ ਲ ੈਲਾਹਾ ॥ 

ਤਖਨੁ ਤਖਨੁ ਿਗਤਤ ਕਰਹ ਤਦਨ ੁਰਾਤੀ ਗੁਰਮਤਤ ਿਗਤਤ ਮਾਹਾ ਰਾਮ ॥੧॥ 

ਹਤਰ ਹਤਰ ਗੁਣ ਗੋਤਵਿੰਦ ਿਪਾਹਾ ॥ 

ਮਨੁ ਤਨੁ ਿੀਤਤ ਸਿਦੁ ਲੈ ਲਾਹਾ ॥ 

ਗੁਰਮਤਤ ਪਿੰਚ ਦੂਤ ਵਤਸ ਆਵਤਹ ਮਤਨ ਤਤਨ ਹਤਰ ਓਮਾਹਾ ਰਾਮ ॥੨॥ 

ਨਾਮੁ ਰਤਨ ੁਹਤਰ ਨਾਮੁ ਿਪਾਹਾ ॥ 

ਹਤਰ ਗੁਣ ਗਾਇ ਸਦਾ ਲ ੈਲਾਹਾ ॥ 

ਦੀਨ ਦਇਆਲ ਤਿਪਾ ਕਤਰ ਮਾਧੋ ਹਤਰ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਮਾਹਾ ਰਾਮ ॥੩॥ 

ਿਤਪ ਿਗਦੀਸੁ ਿਪਉ ਮਨ ਮਾਹਾ ॥ 

ਹਤਰ ਹਤਰ ਿਗਿੰਨਾਥੁ ਿਤਗ ਲਾਹਾ ॥ 

ਧਨੁ ਧਨੁ ਵਡੇ ਿਾਕੁਰ ਪਰਿ ਮੇਰੇ ਿਤਪ ਨਾਨਕ ਿਗਤਤ ਓਮਾਹਾ ਰਾਮ ॥੪॥੩॥੯॥ 
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ਰਸੁ ਅਿੰਤਮਰਤੁ ਨਾਮ ੁਰਸੁ ਅਤਤ ਿਲਾ ਤਕਤੁ ਤਿਤਧ ਤਮਲੈ ਰਸੁ ਖਾਇ ॥ 
 

ਤਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੪ ॥ (41-9) 

ਰਸੁ ਅਿੰਤਮਰਤ ੁਨਾਮੁ ਰਸੁ ਅਤਤ ਿਲਾ ਤਕਤੁ ਤਿਤਧ ਤਮਲੈ ਰਸੁ ਖਾਇ ॥ 

ਿਾਇ ਪੁਛਹ ੁਸੋਹਾਗਣੀ ਤੁਸਾ ਤਕਉ ਕਤਰ ਤਮਤਲਆ ਪਰਿੁ ਆਇ ॥ 

ਓਇ ਵੇਪਰਵਾਹ ਨ ਿੋਲਨੀ ਹਉ ਮਤਲ ਮਤਲ ਧੋਵਾ ਤਤਨ ਪਾਇ ॥੧॥ 

ਿਾਈ ਰੇ ਤਮਤਲ ਸਿਣ ਹਤਰ ਗੁਣ ਸਾਤਰ ॥ 

ਸਿਣੁ ਸਤਤਗੁਰੁ ਪੁਰਖੁ ਹੈ ਦੁਖੁ ਕਢ ੈਹਉਮੈ ਮਾਤਰ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਗੁਰਮੁਖੀਆ ਸੋਹਾਗਣੀ ਤਤਨ ਦਇਆ ਪਈ ਮਤਨ ਆਇ ॥ 

ਸਤਤਗੁਰ ਵਚਨੁ ਰਤਿੰਨੁ ਹੈ ਿ ੋਮਿੰਨੇ ਸੁ ਹਤਰ ਰਸੁ ਖਾਇ ॥ 

ਸੇ ਵਡਿਾਗੀ ਵਡ ਿਾਣੀਅਤਹ ਤਿਨ ਹਤਰ ਰਸੁ ਖਾਧਾ ਗੁਰ ਿਾਇ ॥੨॥ 

ਇਹੁ ਹਤਰ ਰਸੁ ਵਤਣ ਤਤਤਣ ਸਿਤੁ ਹੈ ਿਾਗਹੀਣ ਨਹੀ ਖਾਇ ॥ 

ਤਿਨੁ ਸਤਤਗੁਰ ਪਲ ੈਨਾ ਪਵੈ ਮਨਮੁਖ ਰਹੇ ਤਿਲਲਾਇ ॥ 

ਓਇ ਸਤਤਗੁਰ ਆਗੈ ਨਾ ਤਨਵਤਹ ਓਨਾ ਅਿੰਤਤਰ ਿੋਧ ੁਿਲਾਇ ॥੩॥ 

ਹਤਰ ਹਤਰ ਹਤਰ ਰਸੁ ਆਤਪ ਹੈ ਆਪੇ ਹਤਰ ਰਸੁ ਹਇੋ ॥ 

ਆਤਪ ਦਇਆ ਕਤਰ ਦਵੇਸੀ ਗੁਰਮੁਤਖ ਅਿੰਤਮਰਤੁ ਚੋਇ ॥ 

ਸਿੁ ਤਨ ੁਮਨ ੁਹਤਰਆ ਹੋਇਆ ਨਾਨਕ ਹਤਰ ਵਤਸਆ ਮਤਨ ਸੋਇ ॥੪॥੫॥੬੯॥ 
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ਰਸਤਕ ਰਸਤਕ ਗੁਨ ਗਾਵਹ ਗੁਰਮਤਤ ਤਲਵ ਉਨਮਤਨ ਨਾਤਮ ਲਗਾਨ ॥ 
 

ਪਰਿਾਤੀ ਮਹਲਾ ੪ ਤਿਿਾਸ  (1335-6) 

ਰਸਤਕ ਰਸਤਕ ਗੁਨ ਗਾਵਹ ਗੁਰਮਤਤ ਤਲਵ ਉਨਮਤਨ ਨਾਤਮ ਲਗਾਨ ॥ 

ਅਿੰਤਮਰਤ ੁਰਸੁ ਪੀਆ ਗੁਰ ਸਿਦੀ ਹਮ ਨਾਮ ਤਵਿਹੁ ਕੁਰਿਾਨ ॥੧॥ 

ਹਮਰੇ ਿਗਿੀਵਨ ਹਤਰ ਪਰਾਨ ॥ 

ਹਤਰ ਊਤਮੁ ਤਰਦ ਅਿੰਤਤਰ ਿਾਇਓ ਗੁਤਰ ਮਿੰਤੁ ਦੀਓ ਹਤਰ ਕਾਨ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਆਵਹੁ ਸਿੰਤ ਤਮਲਹੁ ਮੇਰੇ ਿਾਈ ਤਮਤਲ ਹਤਰ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਵਖਾਨ ॥ 

ਤਕਤੁ ਤਿਤਧ ਤਕਉ ਪਾਈਐ ਪਰਿ ੁਅਪੁਨਾ ਮੋ ਕਉ ਕਰਹੁ ਉਪਦਸੇੁ ਹਤਰ ਦਾਨ ॥੨॥ 

ਸਤਸਿੰਗਤਤ ਮਤਹ ਹਤਰ ਹਤਰ ਵਤਸਆ ਤਮਤਲ ਸਿੰਗਤਤ ਹਤਰ ਗੁਨ ਿਾਨ ॥ 

ਵਡ ੈਿਾਤਗ ਸਤਸਿੰਗਤਤ ਪਾਈ ਗੁਰੁ ਸਤਤਗੁਰੁ ਪਰਤਸ ਿਗਵਾਨ ॥੩॥ 

ਗੁਨ ਗਾਵਹ ਪਰਿ ਅਗਮ ਿਾਕਰੁ ਕੇ ਗੁਨ ਗਾਇ ਰਹੇ ਹੈਰਾਨ ॥ 

ਿਨ ਨਾਨਕ ਕਉ ਗੁਤਰ ਤਕਰਪਾ ਧਾਰੀ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਦੀਓ ਤਖਨ ਦਾਨ ॥੪॥੧॥ 
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ਰਸਨਾ ਗੁਣ ਗਪੋਾਲ ਤਨਤਧ ਗਾਇਣ ॥ 
 

ਿੋਡੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (713-19) 

ਰਸਨਾ ਗੁਣ ਗੋਪਾਲ ਤਨਤਧ ਗਾਇਣ ॥ 

ਸਾਂਤਤ ਸਹਿੁ ਰਹਸੁ ਮਤਨ ਉਪਤਿਓ ਸਗਲੇ ਦੂਖ ਪਲਾਇਣ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਿੋ ਮਾਗਤਹ ਸਈੋ ਸੋਈ ਪਾਵਤਹ ਸੇਤਵ ਹਤਰ ਕ ੇਚਰਣ ਰਸਾਇਣ ॥ 

ਿਨਮ ਮਰਣ ਦੁਹਹੂ ਤ ੇਛੂਿਤਹ ਿਵਿਲੁ ਿਗਤੁ ਤਰਾਇਣ ॥੧॥ 

ਖੋਿਤ ਖੋਿਤ ਤਤੁ ਿੀਚਾਤਰਓ ਦਾਸ ਗੋਤਵਿੰਦ ਪਰਾਇਣ ॥ 

ਅਤਿਨਾਸੀ ਖੇਮ ਚਾਹਤਹ ਿੇ ਨਾਨਕ ਸਦਾ ਤਸਮਤਰ ਨਾਰਾਇਣ ॥੨॥੫॥੧੦॥ 
 

  



 2309 

 

ਰਸਨਾ ਿਪਤੀ ਤੂਹੀ ਤੂਹੀ ॥ 
 

ਸਾਰਗ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (1215-8) 

ਰਸਨਾ ਿਪਤੀ ਤੂਹੀ ਤੂਹੀ ॥ 

ਮਾਤ ਗਰਿ ਤਮੁ ਹੀ ਪਰਤਤਪਾਲਕ ਤਮਰਤ ਮਿੰਡਲ ਇਕ ਤੁਹੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਤੁਮਤਹ ਤਪਤਾ ਤੁਮ ਹੀ ਫੁਤਨ ਮਾਤਾ ਤੁਮਤਹ ਮੀਤ ਤਹਤ ਿਰਾਤਾ ॥ 

ਤੁਮ ਪਰਵਾਰ ਤੁਮਤਹ ਆਧਾਰਾ ਤੁਮਤਹ ਿੀਅ ਪਰਾਨਦਾਤਾ ॥੧॥ 

ਤੁਮਤਹ ਖਿੀਨਾ ਤਮੁਤਹ ਿਰੀਨਾ ਤੁਮ ਹੀ ਮਾਤਣਕ ਲਾਲਾ ॥ 

ਤੁਮਤਹ ਪਾਰਿਾਤ ਗੁਰ ਤੇ ਪਾਏ ਤਉ ਨਾਨਕ ਿਏ ਤਨਹਾਲਾ ॥੨॥੩੩॥੫੬॥ 
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ਰਸਨਾ ਿਪੀਐ ਏਕੁ ਨਾਮ ॥ 
 

ਗਉਿੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (211-16) 

ਰਸਨਾ ਿਪੀਐ ਏਕੁ ਨਾਮ ॥ 

ਈਹਾ ਸੁਖੁ ਆਨਿੰਦ ੁਘਨਾ ਆਗ ੈਿੀਅ ਕ ੈਸਿੰਤਗ ਕਾਮ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਕਿੀਐ ਤੇਰਾ ਅਹਿੰ ਰੋਗੁ ॥ 

ਤੂਿੰ ਗੁਰ ਪਰਸਾਤਦ ਕਤਰ ਰਾਿ ਿੋਗੁ ॥੧॥ 

ਹਤਰ ਰਸੁ ਤਿਤਨ ਿਤਨ ਚਾਤਖਆ ॥ 

ਤਾ ਕੀ ਤਤਰਸਨਾ ਲਾਥੀਆ ॥੨॥ 

ਹਤਰ ਤਿਸਰਾਮ ਤਨਤਧ ਪਾਇਆ ॥ 

ਸੋ ਿਹੁਤਰ ਨ ਕਤ ਹੀ ਧਾਇਆ ॥੩॥ 

ਹਤਰ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਿਾ ਕਉ ਗੁਤਰ ਦੀਆ ॥ 

ਨਾਨਕ ਤਾ ਕਾ ਿਉ ਗਇਆ ॥੪॥੮॥੧੪੬॥ 
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ਰਸਨਾ ਰਾਮ ਕੋ ਿਸੁ ਗਾਉ ॥ 
 

ਸਾਰਗ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (1220-14) 

ਰਸਨਾ ਰਾਮ ਕ ੋਿਸ ੁਗਾਉ ॥ 

ਆਨ ਸੁਆਦ ਤਿਸਾਤਰ ਸਗਲੇ ਿਲੋ ਨਾਮ ਸੁਆਉ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਚਰਨ ਕਮਲ ਿਸਾਇ ਤਹਰਦੈ ਏਕ ਤਸਉ ਤਲਵ ਲਾਉ ॥ 

ਸਾਧਸਿੰਗਤਤ ਹਤੋਹ ਤਨਰਮਲ ੁਿਹੁਤਿ ਿੋਤਨ ਨ ਆਉ ॥੧॥ 

ਿੀਉ ਪਰਾਨ ਅਧਾਰੁ ਤੇਰਾ ਤ ੂਤਨਥਾਵੇ ਥਾਉ ॥ 

ਸਾਤਸ ਸਾਤਸ ਸਮਹਾਤਲ ਹਤਰ ਹਤਰ ਨਾਨਕ ਸਦ ਿਤਲ ਿਾਉ ॥੨॥੬੧॥੮੪॥ 
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ਰਹਣੁ ਨ ਪਾਵਤਹ ਸੁਤਰ ਨਰ ਦੇਵਾ ॥ 
 

ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (740-1) 

ਰਹਣੁ ਨ ਪਾਵਤਹ ਸੁਤਰ ਨਰ ਦੇਵਾ ॥ 

ਊਤਿ ਤਸਧਾਰੇ ਕਤਰ ਮੁਤਨ ਿਨ ਸੇਵਾ ॥੧॥ 

ਿੀਵਤ ਪੇਖ ੇਤਿਨਹੀ ਹਤਰ ਹਤਰ ਤਧਆਇਆ ॥ 

ਸਾਧਸਿੰਤਗ ਤਤਨਹੀ ਦਰਸਨ ੁਪਾਇਆ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਿਾਤਦਸਾਹ ਸਾਹ ਵਾਪਾਰੀ ਮਰਨਾ ॥ 

ਿੋ ਦੀਸੈ ਸੋ ਕਾਲਤਹ ਖਰਨਾ ॥੨॥ 

ਕੂਿੈ ਮੋਤਹ ਲਪਤਿ ਲਪਿਾਨਾ ॥ 

ਛੋਤਡ ਚਤਲਆ ਤਾ ਤਫਤਰ ਪਛੁਤਾਨਾ ॥੩॥ 

ਤਿਪਾ ਤਨਧਾਨ ਨਾਨਕ ਕਉ ਕਰਹੁ ਦਾਤਤ ॥ 

ਨਾਮੁ ਤੇਰਾ ਿਪੀ ਤਦਨ ੁਰਾਤਤ ॥੪॥੮॥੧੪॥ 
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ਰਖੇ ਰਖਣਹਾਤਰ ਆਤਪ ਉਿਾਤਰਅਨੁ ॥ 
 

ਮਃ ੫, ਗੂਿਰੀ (517-17) 

ਰਖੇ ਰਖਣਹਾਤਰ ਆਤਪ ਉਿਾਤਰਅਨੁ ॥ 

ਗੁਰ ਕੀ ਪੈਰੀ ਪਾਇ ਕਾਿ ਸਵਾਤਰਅਨੁ ॥ 

ਹੋਆ ਆਤਪ ਦਇਆਲ ੁਮਨਹ ੁਨ ਤਵਸਾਤਰਅਨੁ ॥ 

ਸਾਧ ਿਨਾ ਕੈ ਸਿੰਤਗ ਿਵਿਲੁ ਤਾਤਰਅਨ ੁ॥ 

ਸਾਕਤ ਤਨਿੰਦਕ ਦੁਸਿ ਤਖਨ ਮਾਤਹ ਤਿਦਾਤਰਅਨ ੁ॥ 

ਤਤਸੁ ਸਾਤਹਿ ਕੀ ਿੇਕ ਨਾਨਕ ਮਨੈ ਮਾਤਹ ॥ 

ਤਿਸੁ ਤਸਮਰਤ ਸੁਖੁ ਹੋਇ ਸਗਲੇ ਦੂਖ ਿਾਤਹ ॥੨॥ 
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ਰਚਨਾ ਸਾਚੁ ਿਨੀ ॥ 
 

ਰਾਮਕਲੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (913-19) 

ਕਾਹੂ ਤਿਹਾਵ ੈਰਿੰਗ ਰਸ ਰੂਪ ॥ 
ਕਾਹੂ ਤਿਹਾਵ ੈਮਾਇ ਿਾਪ ਪੂਤ ॥ 
ਕਾਹੂ ਤਿਹਾਵ ੈਰਾਿ ਤਮਲਖ ਵਾਪਾਰਾ ॥ 
ਸਿੰਤ ਤਿਹਾਵ ੈਹਤਰ ਨਾਮ ਅਧਾਰਾ ॥੧॥ 
ਰਚਨਾ ਸਾਚੁ ਿਨੀ ॥ 

ਸਿ ਕਾ ਏਕੁ ਧਨੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
ਕਾਹੂ ਤਿਹਾਵ ੈਿੇਦ ਅਰੁ ਿਾਤਦ ॥ 
ਕਾਹੂ ਤਿਹਾਵ ੈਰਸਨਾ ਸਾਤਦ ॥ 
ਕਾਹੂ ਤਿਹਾਵ ੈਲਪਤਿ ਸਿੰਤਗ ਨਾਰੀ ॥ 
ਸਿੰਤ ਰਚੇ ਕੇਵਲ ਨਾਮ ਮੁਰਾਰੀ ॥੨॥ 
ਕਾਹੂ ਤਿਹਾਵ ੈਖੇਲਤ ਿੂਆ ॥ 
ਕਾਹੂ ਤਿਹਾਵ ੈਅਮਲੀ ਹੂਆ ॥ 

ਕਾਹੂ ਤਿਹਾਵ ੈਪਰ ਦਰਿ ਚਰਾਏ ॥ 
ਹਤਰ ਿਨ ਤਿਹਾਵ ੈਨਾਮ ਤਧਆਏ ॥੩॥ 
ਕਾਹੂ ਤਿਹਾਵ ੈਿੋਗ ਤਪ ਪੂਿਾ ॥ 
ਕਾਹੂ ਰੋਗ ਸੋਗ ਿਰਮੀਿਾ ॥ 
ਕਾਹੂ ਪਵਨ ਧਾਰ ਿਾਤ ਤਿਹਾਏ ॥ 
ਸਿੰਤ ਤਿਹਾਵ ੈਕੀਰਤਨੁ ਗਾਏ ॥੪॥ 
ਕਾਹੂ ਤਿਹਾਵ ੈਤਦਨੁ ਰਤੈਨ ਚਾਲਤ ॥ 
ਕਾਹੂ ਤਿਹਾਵ ੈਸੋ ਤਪਿੁ ਮਾਲਤ ॥ 
ਕਾਹੂ ਤਿਹਾਵ ੈਿਾਲ ਪਿਾਵਤ ॥ 
ਸਿੰਤ ਤਿਹਾਵ ੈਹਤਰ ਿਸੁ ਗਾਵਤ ॥੫॥ 
ਕਾਹੂ ਤਿਹਾਵ ੈਨਿ ਨਾਤਿਕ ਤਨਰਤ ੇ॥ 
ਕਾਹੂ ਤਿਹਾਵ ੈਿੀਆਇਹ ਤਹਰਤੇ ॥ 
ਕਾਹੂ ਤਿਹਾਵ ੈਰਾਿ ਮਤਹ ਡਰਤੇ ॥ 
ਸਿੰਤ ਤਿਹਾਵ ੈਹਤਰ ਿਸੁ ਕਰਤੇ ॥੬॥ 
ਕਾਹੂ ਤਿਹਾਵ ੈਮਤਾ ਮਸੂਰਤਤ ॥ 
ਕਾਹੂ ਤਿਹਾਵ ੈਸੇਵਾ ਿਰਰੂਤਤ ॥ 
ਕਾਹੂ ਤਿਹਾਵ ੈਸੋਧਤ ਿੀਵਤ ॥ 
ਸਿੰਤ ਤਿਹਾਵ ੈਹਤਰ ਰਸੁ ਪੀਵਤ ॥੭॥ 
ਤਿਤੁ ਕ ੋਲਾਇਆ ਤਤਤ ਹੀ ਲਗਾਨਾ ॥ 
ਨਾ ਕੋ ਮੂਿੁ ਨਹੀ ਕ ੋਤਸਆਨਾ ॥ 
ਕਤਰ ਤਕਰਪਾ ਤਿਸੁ ਦੇਵੈ ਨਾਉ ॥ 
ਨਾਨਕ ਤਾ ਕ ੈਿਤਲ ਿਤਲ ਿਾਉ ॥੮॥੩॥ 
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ਰਤਨ ਿਵੇਹਰ ਨਾਮ ॥ 
 

ਰਾਮਕਲੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (893-16) 

ਰਤਨ ਿਵੇਹਰ ਨਾਮ ॥ 

ਸਤੁ ਸਿੰਤੋਖੁ ਤਗਆਨ ॥ 

ਸੂਖ ਸਹਿ ਦਇਆ ਕਾ ਪੋਤਾ ॥ 

ਹਤਰ ਿਗਤਾ ਹਵਾਲ ੈਹੋਤਾ ॥੧॥ 

ਮੇਰੇ ਰਾਮ ਕ ੋਿਿੰਡਾਰੁ ॥ 

ਖਾਤ ਖਰਤਚ ਕਛੁ ਤਤੋਿ ਨ ਆਵੈ ਅਿੰਤ ੁਨਹੀ ਹਤਰ ਪਾਰਾਵਾਰ ੁ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਕੀਰਤਨੁ ਤਨਰਮੋਲਕ ਹੀਰਾ ॥ 

ਆਨਿੰਦ ਗੁਣੀ ਗਹੀਰਾ ॥ 

ਅਨਹਦ ਿਾਣੀ ਪੂਿੰਿੀ ॥ 

ਸਿੰਤਨ ਹਤਥ ਰਾਖੀ ਕੂਿੰਿੀ ॥੨॥ 

ਸੁਿੰਨ ਸਮਾਤਧ ਗੁਫਾ ਤਹ ਆਸਨੁ ॥ 

ਕੇਵਲ ਿਰਹਮ ਪੂਰਨ ਤਹ ਿਾਸਨੁ ॥ 

ਿਗਤ ਸਿੰਤਗ ਪਰਿੁ ਗੋਸਤਿ ਕਰਤ ॥ 

ਤਹ ਹਰਖ ਨ ਸਗੋ ਨ ਿਨਮ ਨ ਮਰਤ ॥੩॥ 

ਕਤਰ ਤਕਰਪਾ ਤਿਸ ੁਆਤਪ ਤਦਵਾਇਆ ॥ 

ਸਾਧਸਿੰਤਗ ਤਤਤਨ ਹਤਰ ਧਨੁ ਪਾਇਆ ॥ 

ਦਇਆਲ ਪੁਰਖ ਨਾਨਕ ਅਰਦਾਤਸ ॥ 

ਹਤਰ ਮੇਰੀ ਵਰਤਤਣ ਹਤਰ ਮੇਰੀ ਰਾਤਸ ॥੪॥੨੪॥੩੫॥ 
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ਰਤਨ ੁਿਵੇਹਰ ੁਲਾਲੁ ਹਤਰ ਨਾਮਾ ਗੁਤਰ ਕਾਤਢ ਤਲੀ ਤਦਖਲਾਇਆ ॥ 
 

ਰਾਮਕਲੀ ਮਹਲਾ ੪ ਘਰੁ ੧  (880-11) 

ਿੇ ਵਡ ਿਾਗ ਹੋਵਤਹ ਵਡਿਾਗੀ ਤਾ ਹਤਰ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਤਧਆਵੈ ॥ 

ਨਾਮੁ ਿਪਤ ਨਾਮੇ ਸੁਖ ੁਪਾਵੈ ਹਤਰ ਨਾਮੇ ਨਾਤਮ ਸਮਾਵ ੈ॥੧॥ 

ਗੁਰਮੁਤਖ ਿਗਤਤ ਕਰਹੁ ਸਦ ਪਰਾਣੀ ॥ 

ਤਹਰਦੈ ਪਰਗਾਸੁ ਹਵੋੈ ਤਲਵ ਲਾਗ ੈਗੁਰਮਤਤ ਹਤਰ ਹਤਰ ਨਾਤਮ ਸਮਾਣੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਹੀਰਾ ਰਤਨ ਿਵੇਹਰ ਮਾਣਕ ਿਹੁ ਸਾਗਰ ਿਰਪੂਰੁ ਕੀਆ ॥ 

ਤਿਸੁ ਵਡ ਿਾਗੁ ਹਵੋੈ ਵਡ ਮਸਤਤਕ ਤਤਤਨ ਗੁਰਮਤਤ ਕਤਢ ਕਤਢ ਲੀਆ ॥੨॥ 

ਰਤਨੁ ਿਵੇਹਰ ੁਲਾਲੁ ਹਤਰ ਨਾਮਾ ਗੁਤਰ ਕਾਤਢ ਤਲੀ ਤਦਖਲਾਇਆ ॥ 

ਿਾਗਹੀਣ ਮਨਮੁਤਖ ਨਹੀ ਲੀਆ ਤਤਰਣ ਓਲ ੈਲਾਖੁ ਛਪਾਇਆ ॥੩॥ 

ਮਸਤਤਕ ਿਾਗੁ ਹੋਵ ੈਧੁਤਰ ਤਲਤਖਆ ਤਾ ਸਤਗੁਰ ੁਸਵੇਾ ਲਾਏ ॥ 

ਨਾਨਕ ਰਤਨ ਿਵੇਹਰ ਪਾਵੈ ਧਨੁ ਧਨੁ ਗੁਰਮਤਤ ਹਤਰ ਪਾਏ ॥੪॥੧॥ 
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ਰਤ ੇਇਸਕ ਖੁਦਾਇ ਰਿੰਤਗ ਦੀਦਾਰ ਕੇ ॥ 
 

ਆਸਾ ਸਖੇ ਫਰੀਦ ਿੀਉ ਕੀ ਿਾਣੀ  (488-8) 

ਤਦਲਹੁ ਮੁਹਿਤਤ ਤਿਿੰਨਹ ਸੇਈ ਸਤਚਆ ॥ 

ਤਿਨਹ ਮਤਨ ਹੋਰੁ ਮੁਤਖ ਹੋਰੁ ਤਸ ਕਾਂਢੇ ਕਤਚਆ ॥੧॥ 

ਰਤੇ ਇਸਕ ਖੁਦਾਇ ਰਿੰਤਗ ਦੀਦਾਰ ਕੇ ॥ 

ਤਵਸਤਰਆ ਤਿਨਹ ਨਾਮੁ ਤੇ ਿੁਇ ਿਾਰੁ ਥੀਏ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਆਤਪ ਲੀਏ ਲਤਿ ਲਾਇ ਦਤਰ ਦਰਵੇਸ ਸੇ ॥ 

ਤਤਨ ਧਿੰਨ ੁਿਣੇਦੀ ਮਾਉ ਆਏ ਸਫਲੁ ਸੇ ॥੨॥ 

ਪਰਵਦਗਾਰ ਅਪਾਰ ਅਗਮ ਿੇਅਿੰਤ ਤੂ ॥ 

ਤਿਨਾ ਪਛਾਤਾ ਸਚੁ ਚਿੰਮਾ ਪੈਰ ਮੂਿੰ ॥੩॥ 

ਤੇਰੀ ਪਨਹ ਖੁਦਾਇ ਤ ੂਿਖਸਿੰਦਗੀ ॥ 

ਸੇਖ ਫਰੀਦ ੈਖੈਰੁ ਦੀਿੈ ਿਿੰਦਗੀ ॥੪॥੧॥ 
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ਰਮਈਆ ਰੇਨ ੁਸਾਧ ਿਨ ਪਾਵਉ ॥ 
 

ਗਉਿੀ ਗੁਆਰਰੇੀ ਮਹਲਾ ੫ (177-11) 

ਤਿਤਨ ਕੀਤਾ ਮਾਿੀ ਤ ੇਰਤਨ ੁ॥ 

ਗਰਿ ਮਤਹ ਰਾਤਖਆ ਤਿਤਨ ਕਤਰ ਿਤਨੁ ॥ 

ਤਿਤਨ ਦੀਨੀ ਸੋਿਾ ਵਤਡਆਈ ॥ 

ਤਤਸੁ ਪਰਿ ਕਉ ਆਿ ਪਹਰ ਤਧਆਈ ॥੧॥ 

ਰਮਈਆ ਰਨੇੁ ਸਾਧ ਿਨ ਪਾਵਉ ॥ 

ਗੁਰ ਤਮਤਲ ਅਪਨੁਾ ਖਸਮੁ ਤਧਆਵਉ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਤਿਤਨ ਕੀਤਾ ਮੂਿ ਤੇ ਿਕਤਾ ॥ 

ਤਿਤਨ ਕੀਤਾ ਿੇਸੁਰਤ ਤ ੇਸੁਰਤਾ ॥ 

ਤਿਸੁ ਪਰਸਾਤਦ ਨਵ ੈਤਨਤਧ ਪਾਈ ॥ 

ਸੋ ਪਰਿੁ ਮਨ ਤੇ ਤਿਸਰਤ ਨਾਹੀ ॥੨॥ 

ਤਿਤਨ ਦੀਆ ਤਨਥਾਵੇ ਕਉ ਥਾਨੁ ॥ 

ਤਿਤਨ ਦੀਆ ਤਨਮਾਨੇ ਕਉ ਮਾਨੁ ॥ 

ਤਿਤਨ ਕੀਨੀ ਸਿ ਪੂਰਨ ਆਸਾ ॥ 

ਤਸਮਰਉ ਤਦਨ ੁਰਤੈਨ ਸਾਸ ਤਗਰਾਸਾ ॥੩॥ 

ਤਿਸੁ ਪਰਸਾਤਦ ਮਾਇਆ ਤਸਲਕ ਕਾਿੀ ॥ 

ਗੁਰ ਪਰਸਾਤਦ ਅਿੰਤਮਰਤ ੁਤਿਖੁ ਖਾਿੀ ॥ 

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਇਸ ਤੇ ਤਕਛੁ ਨਾਹੀ ॥ 

ਰਾਖਨਹਾਰੇ ਕਉ ਸਾਲਾਹੀ ॥੪॥੬॥੭੫॥ 
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ਰਵਣ ਗੁਣ ਗਪੋਾਲ ਕਰਤੇ ਨਾਨਕਾ ਸਚੁ ਿੋਇ ॥ 
 

ਸਾਰਗ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (1228-7) 

ਨੀਕੀ ਰਾਮ ਕੀ ਧੁਤਨ ਸੋਇ ॥ 

ਚਰਨ ਕਮਲ ਅਨੂਪ ਸੁਆਮੀ ਿਪਤ ਸਾਧੂ ਹਇੋ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਤਚਤਵਤਾ ਗੋਪਾਲ ਦਰਸਨ ਕਲਮਲਾ ਕਢੁ ਧੋਇ ॥ 

ਿਨਮ ਮਰਨ ਤਿਕਾਰ ਅਿੰਕੁਰ ਹਤਰ ਕਾਤਿ ਛਾਡੇ ਖਇੋ ॥੧॥ 

ਪਰਾ ਪੂਰਤਿ ਤਿਸਤਹ ਤਲਤਖਆ ਤਿਰਲਾ ਪਾਏ ਕੋਇ ॥ 

ਰਵਣ ਗੁਣ ਗੋਪਾਲ ਕਰਤੇ ਨਾਨਕਾ ਸਚੁ ਿੋਇ ॥੨॥੧੦੨॥੧੨੫॥ 
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ਰਾਇਸਾ ਤਪਆਰੇ ਕਾ ਰਾਇਸਾ ਤਿਤ ੁਸਦਾ ਸੁਖੁ ਹੋਈ ॥ ਰਹਾਉ ॥ 
 

ਤਤਲਿੰਗ ਮਹਲਾ ੧ ਘਰੁ ੨  (724-19) 

ਤਿਤਨ ਕੀਆ ਤਤਤਨ ਦਤੇਖਆ ਤਕਆ ਕਹੀਐ ਰੇ ਿਾਈ ॥ 

ਆਪੇ ਿਾਣ ੈਕਰੇ ਆਤਪ ਤਿਤਨ ਵਾਿੀ ਹੈ ਲਾਈ ॥੧॥ 

ਰਾਇਸਾ ਤਪਆਰੇ ਕਾ ਰਾਇਸਾ ਤਿਤੁ ਸਦਾ ਸੁਖੁ ਹੋਈ ॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਤਿਤਨ ਰਿੰਤਗ ਕਿੰਤ ੁਨ ਰਾਤਵਆ ਸਾ ਪਛ ੋਰੇ ਤਾਣੀ ॥ 

ਹਾਥ ਪਛੋਿੈ ਤਸਰੁ ਧੁਣ ੈਿਿ ਰਤੈਣ ਤਵਹਾਣੀ ॥੨॥ 

ਪਛੋਤਾਵਾ ਨਾ ਤਮਲੈ ਿਿ ਚੂਕੈਗੀ ਸਾਰੀ ॥ 

ਤਾ ਤਫਤਰ ਤਪਆਰਾ ਰਾਵੀਐ ਿਿ ਆਵੈਗੀ ਵਾਰੀ ॥੩॥ 

ਕਿੰਤੁ ਲੀਆ ਸੋਹਾਗਣੀ ਮ ੈਤੇ ਵਧਵੀ ਏਹ ॥ 

ਸੇ ਗੁਣ ਮੁਝ ੈਨ ਆਵਨੀ ਕੈ ਿੀ ਦੋਸ ੁਧਰੇਹ ॥੪॥ 

ਤਿਨੀ ਸਖੀ ਸਹੁ ਰਾਤਵਆ ਤਤਨ ਪੂਛਉਗੀ ਿਾਏ ॥ 

ਪਾਇ ਲਗਉ ਿੇਨਤੀ ਕਰਉ ਲਉੇਗੀ ਪਿੰਥੁ ਿਤਾਏ ॥੫॥ 

ਹੁਕਮੁ ਪਛਾਣ ੈਨਾਨਕਾ ਿਉ ਚਿੰਦਨੁ ਲਾਵੈ ॥ 

ਗੁਣ ਕਾਮਣ ਕਾਮਤਣ ਕਰ ੈਤਉ ਤਪਆਰੇ ਕਉ ਪਾਵੈ ॥੬॥ 

ਿੋ ਤਦਤਲ ਤਮਤਲਆ ਸੁ ਤਮਤਲ ਰਤਹਆ ਤਮਤਲਆ ਕਹੀਐ ਰ ੇਸਈੋ ॥ 

ਿੇ ਿਹੁਤੇਰਾ ਲੋਚੀਐ ਿਾਤੀ ਮੇਲ ੁਨ ਹਈੋ ॥੭॥ 

ਧਾਤੁ ਤਮਲੈ ਫੁਤਨ ਧਾਤੁ ਕਉ ਤਲਵ ਤਲਵੈ ਕਉ ਧਾਵ ੈ॥ 

ਗੁਰ ਪਰਸਾਦੀ ਿਾਣੀਐ ਤਉ ਅਨਿਉ ਪਾਵ ੈ॥੮॥ 

ਪਾਨਾ ਵਾਿੀ ਹੋਇ ਘਤਰ ਖਰੁ ਸਾਰ ਨ ਿਾਣ ੈ॥ 

ਰਸੀਆ ਹੋਵ ੈਮੁਸਕ ਕਾ ਤਿ ਫੂਲੁ ਪਛਾਣ ੈ॥੯॥ 

ਅਤਪਉ ਪੀਵ ੈਿੋ ਨਾਨਕਾ ਿਰਮੁ ਿਰਤਮ ਸਮਾਵ ੈ॥ 

ਸਹਿੇ ਸਹਿੇ ਤਮਤਲ ਰਹੈ ਅਮਰਾ ਪਦੁ ਪਾਵੈ ॥੧੦॥੧॥ 
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ਰਾਤਖ ਲੀਆ ਗੁਤਰ ਪੂਰ ੈਆਤਪ ॥ 
 

ਗਉਿੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (190-12) 

ਰਾਤਖ ਲੀਆ ਗੁਤਰ ਪੂਰ ੈਆਤਪ ॥ 

ਮਨਮੁਖ ਕਉ ਲਾਗੋ ਸਿੰਤਾਪ ੁ॥੧॥ 

ਗੁਰੂ ਗੁਰ ੂਿਤਪ ਮੀਤ ਹਮਾਰੇ ॥ 

ਮੁਖ ਊਿਲ ਹੋਵਤਹ ਦਰਿਾਰੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਗੁਰ ਕੇ ਚਰਣ ਤਹਰਦੈ ਵਸਾਇ ॥ 

ਦੁਖ ਦੁਸਮਨ ਤੇਰੀ ਹਤੈ ਿਲਾਇ ॥੨॥ 

ਗੁਰ ਕਾ ਸਿਦੁ ਤੇਰ ੈਸਿੰਤਗ ਸਹਾਈ ॥ 

ਦਇਆਲ ਿਏ ਸਗਲੇ ਿੀਅ ਿਾਈ ॥੩॥ 

ਗੁਤਰ ਪੂਰ ੈਿਿ ਤਕਰਪਾ ਕਰੀ ॥ 

ਿਨਤਤ ਨਾਨਕ ਮੇਰੀ ਪੂਰੀ ਪਰੀ ॥੪॥੫੪॥੧੨੩॥ 
 
  



 2322 

 

ਰਾਤਖ ਲੇਹੁ ਹਮ ਤੇ ਤਿਗਰੀ ॥ 
 

ਤਿਲਾਵਲੁ ਕਿੀਰ ਿੀਉ ॥ (856-12) 

ਰਾਤਖ ਲੇਹ ੁਹਮ ਤ ੇਤਿਗਰੀ ॥ 

ਸੀਲੁ ਧਰਮੁ ਿਪੁ ਿਗਤਤ ਨ ਕੀਨੀ ਹਉ ਅਤਿਮਾਨ ਿੇਢ ਪਗਰੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਅਮਰ ਿਾਤਨ ਸਿੰਚੀ ਇਹ ਕਾਇਆ ਇਹ ਤਮਤਥਆ ਕਾਚੀ ਗਗਰੀ ॥ 

ਤਿਨਤਹ ਤਨਵਾਤਿ ਸਾਤਿ ਹਮ ਕੀਏ ਤਤਸਤਹ ਤਿਸਾਤਰ ਅਵਰ ਲਗਰੀ ॥੧॥ 

ਸਿੰਤਧਕ ਤੋਤਹ ਸਾਧ ਨਹੀ ਕਹੀਅਉ ਸਰਤਨ ਪਰ ੇਤੁਮਰੀ ਪਗਰੀ ॥ 

ਕਤਹ ਕਿੀਰ ਇਹ ਤਿਨਤੀ ਸੁਨੀਅਹੁ ਮਤ ਘਾਲਹੁ ਿਮ ਕੀ ਖਿਰੀ ॥੨॥੬॥ 
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ਰਾਖੁ ਸਦਾ ਪਰਿ ਅਪਨ ੈਸਾਥ ॥ 
 

ਤਿਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (828-16) 

ਰਾਖੁ ਸਦਾ ਪਰਿ ਅਪਨੈ ਸਾਥ ॥ 

ਤੂ ਹਮਰੋ ਪਰੀਤਮ ੁਮਨਮੋਹਨ ੁਤਝੁ ਤਿਨ ੁਿੀਵਨ ੁਸਗਲ ਅਕਾਥ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਰਿੰਕ ਤੇ ਰਾਉ ਕਰਤ ਤਖਨ ਿੀਤਤਰ ਪਰਿ ੁਮੇਰੋ ਅਨਾਥ ਕੋ ਨਾਥ ॥ 

ਿਲਤ ਅਗਤਨ ਮਤਹ ਿਨ ਆਤਪ ਉਧਾਰੇ ਕਤਰ ਅਪਨੁ ੇਦੇ ਰਾਖੇ ਹਾਥ ॥੧॥ 

ਸੀਤਲ ਸੁਖੁ ਪਾਇਓ ਮਨ ਤਤਰਪਤੇ ਹਤਰ ਤਸਮਰਤ ਸਰਮ ਸਗਲੇ ਲਾਥ ॥ 

ਤਨਤਧ ਤਨਧਾਨ ਨਾਨਕ ਹਤਰ ਸਵੇਾ ਅਵਰ ਤਸਆਨਪ ਸਗਲ ਅਕਾਥ ॥ 
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ਰਾਖੁ ਤਪਤਾ ਪਰਿ ਮੇਰੇ ॥ 
 

ਗਉਿੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (205-18) 

ਰਾਖੁ ਤਪਤਾ ਪਰਿ ਮੇਰੇ ॥ 

ਮੋਤਹ ਤਨਰਗੁਨੁ ਸਿ ਗੁਨ ਤੇਰੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਪਿੰਚ ਤਿਖਾਦੀ ਏਕੁ ਗਰੀਿਾ ਰਾਖਹੁ ਰਾਖਨਹਾਰੇ ॥ 

ਖੇਦੁ ਕਰਤਹ ਅਰੁ ਿਹੁਤੁ ਸਿੰਤਾਵਤਹ ਆਇਓ ਸਰਤਨ ਤੁਹਾਰੇ ॥੧॥ 

ਕਤਰ ਕਤਰ ਹਾਤਰਓ ਅਤਨਕ ਿਹੁ ਿਾਤੀ ਛੋਡਤਹ ਕਤਹੂਿੰ ਨਾਹੀ ॥ 

ਏਕ ਿਾਤ ਸੁਤਨ ਤਾਕੀ ਓਿਾ ਸਾਧਸਿੰਤਗ ਤਮਤਿ ਿਾਹੀ ॥੨॥ 

ਕਤਰ ਤਕਰਪਾ ਸਿੰਤ ਤਮਲ ੇਮੋਤਹ ਤਤਨ ਤ ੇਧੀਰਿੁ ਪਾਇਆ ॥ 

ਸਿੰਤੀ ਮਿੰਤ ੁਦੀਓ ਮੋਤਹ ਤਨਰਿਉ ਗੁਰ ਕਾ ਸਿਦੁ ਕਮਾਇਆ ॥੩॥ 

ਿੀਤਤ ਲਏ ਓਇ ਮਹਾ ਤਿਖਾਦੀ ਸਹਿ ਸੁਹੇਲੀ ਿਾਣੀ ॥ 

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਮਤਨ ਿਇਆ ਪਰਗਾਸਾ ਪਾਇਆ ਪਦ ੁਤਨਰਿਾਣੀ ॥੪॥੪॥੧੨੫॥ 
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ਰਾਖਹੁ ਅਪਨੀ ਸਰਤਣ ਪਰਿ ਮਤੋਹ ਤਕਰਪਾ ਧਾਰੇ ॥ 
 

ਤਿਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (809-1) 

ਰਾਖਹੁ ਅਪਨੀ ਸਰਤਣ ਪਰਿ ਮੋਤਹ ਤਕਰਪਾ ਧਾਰੇ ॥ 

ਸੇਵਾ ਕਛੂ ਨ ਿਾਨਊ ਨੀਚੁ ਮੂਰਖਾਰੇ ॥੧॥ 

ਮਾਨ ੁਕਰਉ ਤੁਧੁ ਊਪਰੇ ਮੇਰ ੇਪਰੀਤਮ ਤਪਆਰੇ ॥ 

ਹਮ ਅਪਰਾਧੀ ਸਦ ਿੂਲਤ ੇਤਮੁਹ ਿਖਸਨਹਾਰੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਹਮ ਅਵਗਨ ਕਰਹ ਅਸਿੰਖ ਨੀਤਤ ਤੁਮਹ ਤਨਰਗੁਨ ਦਾਤਾਰ ੇ॥ 

ਦਾਸੀ ਸਿੰਗਤਤ ਪਰਿੂ ਤਤਆਤਗ ਏ ਕਰਮ ਹਮਾਰ ੇ॥੨॥ 

ਤੁਮਹ ਦੇਵਹ ੁਸਿੁ ਤਕਛੁ ਦਇਆ ਧਾਤਰ ਹਮ ਅਤਕਰਤਘਨਾਰ ੇ॥ 

ਲਾਤਗ ਪਰ ੇਤੇਰੇ ਦਾਨ ਤਸਉ ਨਹ ਤਚਤਤ ਖਸਮਾਰ ੇ॥੩॥ 

ਤੁਝ ਤੇ ਿਾਹਤਰ ਤਕਛ ੁਨਹੀ ਿਵ ਕਾਿਨਹਾਰ ੇ॥ 

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਸਰਤਣ ਦਇਆਲ ਗੁਰ ਲੇਹੁ ਮੁਗਧ ਉਧਾਰੇ ॥੪॥੪॥੩੪॥ 
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ਰਾਖਹੁ ਰਾਖਹੁ ਤਕਰਪਾ ਧਾਤਰ ॥ 
 

ਿੈਰਉ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (1139-15) 

ਤਿਸੁ ਤੂ ਰਾਖਤਹ ਤਤਸ ੁਕਉਨੁ ਮਾਰੈ ॥ 

ਸਿ ਤੁਝ ਹੀ ਅਿੰਤਤਰ ਸਗਲ ਸਿੰਸਾਰ ੈ॥ 

ਕੋਤਿ ਉਪਾਵ ਤਚਤਵਤ ਹੈ ਪਰਾਣੀ ॥ 

ਸੋ ਹੋਵ ੈਤਿ ਕਰ ੈਚੋਿ ਤਵਡਾਣੀ ॥੧॥ 

ਰਾਖਹੁ ਰਾਖਹੁ ਤਕਰਪਾ ਧਾਤਰ ॥ 

ਤੇਰੀ ਸਰਤਣ ਤੇਰ ੈਦਰਵਾਤਰ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਤਿਤਨ ਸੇਤਵਆ ਤਨਰਿਉ ਸੁਖਦਾਤਾ ॥ 

ਤਤਤਨ ਿਉ ਦੂਤਰ ਕੀਆ ਏਕੁ ਪਰਾਤਾ ॥ 

ਿੋ ਤੂ ਕਰਤਹ ਸੋਈ ਫੁਤਨ ਹਇੋ ॥ 

ਮਾਰ ੈਨ ਰਾਖ ੈਦੂਿਾ ਕਇੋ ॥੨॥ 

ਤਕਆ ਤੂ ਸੋਚਤਹ ਮਾਣਸ ਿਾਤਣ ॥ 

ਅਿੰਤਰਿਾਮੀ ਪੁਰਖੁ ਸੁਿਾਣ ੁ॥ 

ਏਕ ਿੇਕ ਏਕੋ ਆਧਾਰੁ ॥ 

ਸਿ ਤਕਛੁ ਿਾਣ ੈਤਸਰਿਣਹਾਰੁ ॥੩॥ 

ਤਿਸੁ ਊਪਤਰ ਨਦਤਰ ਕਰ ੇਕਰਤਾਰੁ ॥ 

ਤਤਸੁ ਿਨ ਕੇ ਸਤਿ ਕਾਿ ਸਵਾਤਰ ॥ 

ਤਤਸ ਕਾ ਰਾਖਾ ਏਕੋ ਸੋਇ ॥ 

ਿਨ ਨਾਨਕ ਅਪਤਿ ਨ ਸਾਕੈ ਕੋਇ ॥੪॥੪॥੧੭॥ 
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ਰਾਖਨਹਾਰੁ ਸਮਹਾਤਰ ਿਨਾ ॥ 
 

ਰਾਮਕਲੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (913-7) 

ਇਸੁ ਪਾਨੀ ਤੇ ਤਿਤਨ ਤੂ ਘਤਰਆ ॥ 
ਮਾਿੀ ਕਾ ਲੇ ਦਹੇਰੁਾ ਕਤਰਆ ॥ 
ਉਕਤਤ ਿੋਤਤ ਲੈ ਸਰੁਤਤ ਪਰੀਤਖਆ ॥ 
ਮਾਤ ਗਰਿ ਮਤਹ ਤਿਤਨ ਤੂ ਰਾਤਖਆ ॥੧॥ 
ਰਾਖਨਹਾਰੁ ਸਮਹਾਤਰ ਿਨਾ ॥ 

ਸਗਲੇ ਛੋਤਡ ਿੀਚਾਰ ਮਨਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
ਤਿਤਨ ਦੀਏ ਤੁਧੁ ਿਾਪ ਮਹਤਾਰੀ ॥ 
ਤਿਤਨ ਦੀਏ ਿਰਾਤ ਪੁਤ ਹਾਰੀ ॥ 
ਤਿਤਨ ਦੀਏ ਤੁਧੁ ਿਤਨਤਾ ਅਰੁ ਮੀਤਾ ॥ 
ਤਤਸੁ ਿਾਕਰੁ ਕਉ ਰਤਖ ਲੇਹ ੁਚੀਤਾ ॥੨॥ 
ਤਿਤਨ ਦੀਆ ਤਧੁੁ ਪਵਨੁ ਅਮੋਲਾ ॥ 
ਤਿਤਨ ਦੀਆ ਤਧੁੁ ਨੀਰੁ ਤਨਰਮੋਲਾ ॥ 
ਤਿਤਨ ਦੀਆ ਤਧੁੁ ਪਾਵਕੁ ਿਲਨਾ ॥ 
ਤਤਸੁ ਿਾਕਰੁ ਕੀ ਰਹੁ ਮਨ ਸਰਨਾ ॥੩॥ 
ਛਤੀਹ ਅਿੰਤਮਰਤ ਤਿਤਨ ਿੋਿਨ ਦੀਏ ॥ 
ਅਿੰਤਤਰ ਥਾਨ ਿਹਰਾਵਨ ਕਉ ਕੀਏ ॥ 
ਿਸਧੁਾ ਦੀਓ ਿਰਤਤਨ ਿਲਨਾ ॥ 
ਤਤਸੁ ਿਾਕਰੁ ਕੇ ਤਚਤਤ ਰਖੁ ਚਰਨਾ ॥੪॥ 
ਪੇਖਨ ਕਉ ਨੇਤਰ ਸੁਨਨ ਕਉ ਕਰਨਾ ॥ 
ਹਸਤ ਕਮਾਵਨ ਿਾਸਨ ਰਸਨਾ ॥ 
ਚਰਨ ਚਲਨ ਕਉ ਤਸਰੁ ਕੀਨੋ ਮੇਰਾ ॥ 
ਮਨ ਤਤਸੁ ਿਾਕਰੁ ਕੇ ਪੂਿਹੁ ਪਰੈਾ ॥੫॥ 
ਅਪਤਵਤਰ ਪਤਵਤੁ ਤਿਤਨ ਤੂ ਕਤਰਆ ॥ 
ਸਗਲ ਿੋਤਨ ਮਤਹ ਤੂ ਤਸਤਰ ਧਤਰਆ ॥ 
ਅਿ ਤ ੂਸੀਝੁ ਿਾਵ ੈਨਹੀ ਸੀਝੈ ॥ 
ਕਾਰਿੁ ਸਵਰੈ ਮਨ ਪਰਿੁ ਤਧਆਈਿੈ ॥੬॥ 
ਈਹਾ ਊਹਾ ਏਕ ੈਓਹੀ ॥ 
ਿਤ ਕਤ ਦੇਖੀਐ ਤਤ ਤਤ ਤੋਹੀ ॥ 
ਤਤਸੁ ਸੇਵਤ ਮਤਨ ਆਲਸੁ ਕਰੈ ॥ 
ਤਿਸੁ ਤਵਸਤਰਐ ਇਕ ਤਨਮਖ ਨ ਸਰੈ ॥੭॥ 
ਹਮ ਅਪਰਾਧੀ ਤਨਰਗੁਨੀਆਰੇ ॥ 
ਨਾ ਤਕਛੁ ਸੇਵਾ ਨਾ ਕਰਮਾਰੇ ॥ 
ਗੁਰੁ ਿੋਤਹਥੁ ਵਡਿਾਗੀ ਤਮਤਲਆ ॥ 
ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਸਿੰਤਗ ਪਾਥਰ ਤਤਰਆ ॥੮॥੨॥ 
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ਰਾਖਾ ਏਕੁ ਹਮਾਰਾ ਸੁਆਮੀ ॥ 
 

ਿੈਰਉ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (1136-6) 

ਊਿਤ ਸੁਖੀਆ ਿੈਿਤ ਸੁਖੀਆ ॥ 

ਿਉ ਨਹੀ ਲਾਗ ੈਿਾਂ ਐਸੇ ਿੁਝੀਆ ॥੧॥ 

ਰਾਖਾ ਏਕੁ ਹਮਾਰਾ ਸੁਆਮੀ ॥ 

ਸਗਲ ਘਿਾ ਕਾ ਅਿੰਤਰਿਾਮੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਸੋਇ ਅਤਚਿੰਤਾ ਿਾਤਗ ਅਤਚਿੰਤਾ ॥ 

ਿਹਾ ਕਹਾਂ ਪਰਿੁ ਤੂਿੰ ਵਰਤਿੰਤਾ ॥੨॥ 

ਘਤਰ ਸੁਤਖ ਵਤਸਆ ਿਾਹਤਰ ਸਖੁੁ ਪਾਇਆ ॥ 

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਗੁਤਰ ਮਿੰਤ ੁਤਦਰਿਾਇਆ ॥੩॥੨॥ 
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ਰਾਗ ਏਕ ਸਿੰਤਗ ਪਿੰਚ ਿਰਿੰਗਨ ॥ 
 

ਰਾਗ ਮਾਲਾ ॥ (1429-19) 

ਰਾਗ ਏਕ ਸਿੰਤਗ ਪਿੰਚ ਿਰਿੰਗਨ ॥ 

ਸਿੰਤਗ ਅਲਾਪਤਹ ਆਿਉ ਨਿੰਦਨ ॥ 

ਪਰਥਮ ਰਾਗ ਿੈਰਉ ਵੈ ਕਰਹੀ ॥ 

ਪਿੰਚ ਰਾਗਨੀ ਸਿੰਤਗ ਉਚਰਹੀ ॥ 

ਪਰਥਮ ਿੈਰਵੀ ਤਿਲਾਵਲੀ ॥ 

ਪੁਿੰਤਨਆਕੀ ਗਾਵਤਹ ਿਿੰਗਲੀ ॥ 

ਪੁਤਨ ਅਸਲੇਖੀ ਕੀ ਿਈ ਿਾਰੀ ॥ 

ਏ ਿੈਰਉ ਕੀ ਪਾਚਉ ਨਾਰੀ ॥ 

ਪਿੰਚਮ ਹਰਖ ਤਦਸਾਖ ਸਨੁਾਵਤਹ ॥ 

ਿਿੰਗਾਲਮ ਮਧੁ ਮਾਧਵ ਗਾਵਤਹ ॥੧॥ 

ਲਲਤ ਤਿਲਾਵਲ ਗਾਵਹੀ ਅਪਨੁੀ ਅਪੁਨੀ ਿਾਂਤਤ ॥ 

ਅਸਿ ਪੁਤਰ ਿੈਰਵ ਕੇ ਗਾਵਤਹ ਗਾਇਨ ਪਾਤਰ ॥੧॥ 

ਦੁਤੀਆ ਮਾਲਕਉਸਕ ਆਲਾਪਤਹ ॥ 

ਸਿੰਤਗ ਰਾਗਨੀ ਪਾਚਉ ਥਾਪਤਹ ॥ 

ਗੋੋਂਡਕਰੀ ਅਰੁ ਦੇਵਗਿੰਧਾਰੀ ॥ 

ਗਿੰਧਾਰੀ ਸੀਹੁਤੀ ਉਚਾਰੀ ॥ 

ਧਨਾਸਰੀ ਏ ਪਾਚਉ ਗਾਈ ॥ 

ਮਾਲ ਰਾਗ ਕਉਸਕ ਸਿੰਤਗ ਲਾਈ ॥ 

ਮਾਰੂ ਮਸਤਅਿੰਗ ਮਵੇਾਰਾ ॥ 

ਪਰਿਲਚਿੰਡ ਕਉਸਕ ਉਿਾਰਾ ॥ 

ਖਉਖਿ ਅਉ ਿਉਰਾਨਦ ਗਾਏ ॥ 

ਅਸਿ ਮਾਲਕਉਸਕ ਸਿੰਤਗ ਲਾਏ ॥੧॥ 

ਪੁਤਨ ਆਇਅਉ ਤਹਿੰਡੋਲੁ ਪਿੰਚ ਨਾਤਰ ਸਿੰਤਗ ਅਸਿ ਸੁਤ ॥ 

ਉਿਤਹ ਤਾਨ ਕਲੋਲ ਗਾਇਨ ਤਾਰ ਤਮਲਾਵਹੀ ॥੧॥ 

ਤੇਲਿੰਗੀ ਦੇਵਕਰੀ ਆਈ ॥ 

ਿਸਿੰਤੀ ਸਿੰਦੂਰ ਸੁਹਾਈ ॥ 

ਸਰਸ ਅਹੀਰੀ ਲੈ ਿਾਰਿਾ ॥ 

ਸਿੰਤਗ ਲਾਈ ਪਾਂਚਉ ਆਰਿਾ ॥ 

ਸੁਰਮਾਨਿੰਦ ਿਾਸਕਰ ਆਏ ॥ 
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ਚਿੰਦਰਤਿਿੰਿ ਮਿੰਗਲਨ ਸਹੁਾਏ ॥ 

ਸਰਸਿਾਨ ਅਉ ਆਤਹ ਤਿਨੋਦਾ ॥ 

ਗਾਵਤਹ ਸਰਸ ਿਸਿੰਤ ਕਮਦੋਾ ॥ 

ਅਸਿ ਪੁਤਰ ਮੈ ਕਹੇ ਸਵਾਰੀ ॥ 

ਪੁਤਨ ਆਈ ਦੀਪਕ ਕੀ ਿਾਰੀ ॥੧॥ 

ਕਛੇਲੀ ਪਿਮਿੰਿਰੀ ਿਡੋੀ ਕਹੀ ਅਲਾਤਪ ॥ 

ਕਾਮੋਦੀ ਅਉ ਗੂਿਰੀ ਸਿੰਤਗ ਦੀਪਕ ਕੇ ਥਾਤਪ ॥੧॥ 

ਕਾਲਿੰਕਾ ਕੁਿੰਤਲ ਅਉ ਰਾਮਾ ॥ 

ਕਮਲਕੁਸਮ ਚਿੰਪਕ ਕੇ ਨਾਮਾ ॥ 

ਗਉਰਾ ਅਉ ਕਾਨਰਾ ਕਲਯਾਨਾ ॥ 

ਅਸਿ ਪੁਤਰ ਦੀਪਕ ਕੇ ਿਾਨਾ ॥੧॥ 

ਸਿ ਤਮਤਲ ਤਸਰੀਰਾਗ ਵੈ ਗਾਵਤਹ ॥ 

ਪਾਂਚਉ ਸਿੰਤਗ ਿਰਿੰਗਨ ਲਾਵਤਹ ॥ 

ਿੈਰਾਰੀ ਕਰਨਾਿੀ ਧਰੀ ॥ 

ਗਵਰੀ ਗਾਵਤਹ ਆਸਾਵਰੀ ॥ 

ਤਤਹ ਪਾਛੈ ਤਸਿੰਧਵੀ ਅਲਾਪੀ ॥ 

ਤਸਰੀਰਾਗ ਤਸਉ ਪਾਂਚਉ ਥਾਪੀ ॥੧॥ 

ਸਾਲੂ ਸਾਰਗ ਸਾਗਰਾ ਅਉਰ ਗੋੋਂਡ ਗਿੰਿੀਰ ॥ 

ਅਸਿ ਪੁਤਰ ਸਰੀਰਾਗ ਕੇ ਗੁਿੰਡ ਕੁਿੰਿ ਹਮੀਰ ॥੧॥ 

ਖਸਿਮ ਮੇਘ ਰਾਗ ਵੈ ਗਾਵਤਹ ॥ 

ਪਾਂਚਉ ਸਿੰਤਗ ਿਰਿੰਗਨ ਲਾਵਤਹ ॥ 

ਸੋਰਤਿ ਗੋੋਂਡ ਮਲਾਰੀ ਧਨੁੀ ॥ 

ਪੁਤਨ ਗਾਵਤਹ ਆਸਾ ਗਨੁ ਗਨੁੀ ॥ 

ਊਚ ੈਸੁਤਰ ਸੂਹਉ ਪੁਤਨ ਕੀਨੀ ॥ 

ਮਘੇ ਰਾਗ ਤਸਉ ਪਾਂਚਉ ਚੀਨੀ ॥੧॥ 

ਿੈਰਾਧਰ ਗਿਧਰ ਕੇਦਾਰਾ ॥ 

ਿਿਲੀਧਰ ਨਿ ਅਉ ਿਲਧਾਰਾ ॥ 

ਪੁਤਨ ਗਾਵਤਹ ਸਿੰਕਰ ਅਉ ਤਸਆਮਾ ॥ 

ਮਘੇ ਰਾਗ ਪੁਤਰਨ ਕੇ ਨਾਮਾ ॥੧॥ 

ਖਸਿ ਰਾਗ ਉਤਨ ਗਾਏ ਸਿੰਤਗ ਰਾਗਨੀ ਤੀਸ ॥ 

ਸਿੈ ਪੁਤਰ ਰਾਗਿੰਨ ਕੇ ਅਿਾਰਹ ਦਸ ਿੀਸ ॥੧॥੧॥ 
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ਰਾਿ ਤਮਲਕ ਿੋਿਨ ਤਗਰਹ ਸੋਿਾ ਰੂਪਵਿੰਤੁ ਿਆਨੀ ॥ 
 

ਆਸਾ ਘਰੁ ੩ ਮਹਲਾ ੫  (379-16) 

ਰਾਿ ਤਮਲਕ ਿੋਿਨ ਤਗਰਹ ਸੋਿਾ ਰੂਪਵਿੰਤੁ ਿਆਨੀ ॥ 

ਿਹੁਤੁ ਦਰਿੁ ਹਸਤੀ ਅਰੁ ਘੋਿ ੇਲਾਲ ਲਾਖ ਿੈ ਆਨੀ ॥ 

ਆਗੈ ਦਰਗਤਹ ਕਾਤਮ ਨ ਆਵ ੈਛਤੋਡ ਚਲੈ ਅਤਿਮਾਨੀ ॥੧॥ 

ਕਾਹੇ ਏਕ ਤਿਨਾ ਤਚਤੁ ਲਾਈਐ ॥ 

ਊਿਤ ਿੈਿਤ ਸੋਵਤ ਿਾਗਤ ਸਦਾ ਸਦਾ ਹਤਰ ਤਧਆਈਐ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਮਹਾ ਿਤਚਤਰ ਸਿੰਦਰ ਆਖਾਿੇ ਰਣ ਮਤਹ ਤਿਤ ੇਪਵਾਿੇ ॥ 

ਹਉ ਮਾਰਉ ਹਉ ਿਿੰਧਉ ਛੋਡਉ ਮੁਖ ਤ ੇਏਵ ਿਿਾਿੇ ॥ 

ਆਇਆ ਹੁਕਮੁ ਪਾਰਿਰਹਮ ਕਾ ਛਤੋਡ ਚਤਲਆ ਏਕ ਤਦਹਾਿੇ ॥੨॥ 

ਕਰਮ ਧਰਮ ਿੁਗਤਤ ਿਹੁ ਕਰਤਾ ਕਰਣੈਹਾਰੁ ਨ ਿਾਨੈ ॥ 

ਉਪਦੇਸੁ ਕਰ ੈਆਤਪ ਨ ਕਮਾਵ ੈਤਤੁ ਸਿਦੁ ਨ ਪਛਾਨੈ ॥ 

ਨਾਂਗਾ ਆਇਆ ਨਾਂਗੋ ਿਾਸੀ ਤਿਉ ਹਸਤੀ ਖਾਕੁ ਛਾਨ ੈ॥੩॥ 

ਸਿੰਤ ਸਿਨ ਸੁਨਹੁ ਸਤਿ ਮੀਤਾ ਝੂਿਾ ਏਹੁ ਪਸਾਰਾ ॥ 

ਮੇਰੀ ਮੇਰੀ ਕਤਰ ਕਤਰ ਡੂਿੇ ਖਤਪ ਖਤਪ ਮੁਏ ਗਵਾਰਾ ॥ 

ਗੁਰ ਤਮਤਲ ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਤਧਆਇਆ ਸਾਤਚ ਨਾਤਮ ਤਨਸਤਾਰਾ ॥੪॥੧॥੩੮॥ 
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ਰਾਿ ਲੀਲਾ ਤੇਰ ੈਨਾਤਮ ਿਨਾਈ ॥ 
 

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (385-10) 

ਰਾਿ ਲੀਲਾ ਤੇਰ ੈਨਾਤਮ ਿਨਾਈ ॥ 

ਿੋਗੁ ਿਤਨਆ ਤੇਰਾ ਕੀਰਤਨ ੁਗਾਈ ॥੧॥ 

ਸਰਿ ਸੁਖਾ ਿਨੇ ਤੇਰ ੈਓਲਹ ੈ॥ 

ਿਰਮ ਕੇ ਪਰਦੇ ਸਤਤਗੁਰ ਖੋਲਹ ੇ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਹੁਕਮੁ ਿੂਤਝ ਰਿੰਗ ਰਸ ਮਾਣ ੇ॥ 

ਸਤਤਗੁਰ ਸਵੇਾ ਮਹਾ ਤਨਰਿਾਣੇ ॥੩॥ 

ਤਿਤਨ ਤਿੰ ਿਾਤਾ ਸੋ ਤਗਰਸਤ ਉਦਾਸੀ ਪਰਵਾਣੁ ॥ 

ਨਾਤਮ ਰਤਾ ਸੋਈ ਤਨਰਿਾਣੁ ॥੨॥ 

ਿਾ ਕਉ ਤਮਤਲਓ ਨਾਮੁ ਤਨਧਾਨਾ ॥ 

ਿਨਤਤ ਨਾਨਕ ਤਾ ਕਾ ਪੂਰ ਖਿਾਨਾ ॥੪॥੬॥੫੭॥ 
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ਰਾਿੁ ਿਗੋੁ ਤਖਤੁ ਦੀਅਨੁ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ॥ 
 

ਸਵਈਏ ਮਹਲ ੇਚਉਥੇ ਕ ੇ੪, ਨਲਯ (1399-3) 

ਰਾਿੁ ਿੋਗ ੁਤਖਤੁ ਦੀਅਨ ੁਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ॥ 

ਪਰਥਮੇ ਨਾਨਕ ਚਿੰਦੁ ਿਗਤ ਿਯੋ ਆਨਿੰਦ ੁਤਾਰਤਨ ਮਨੁਖਯ ਿਨ ਕੀਅਉ ਪਰਗਾਸ ॥ 

ਗੁਰ ਅਿੰਗਦ ਦੀਅਉ ਤਨਧਾਨ ੁਅਕਥ ਕਥਾ ਤਗਆਨੁ ਪਿੰਚ ਿਤੂ ਿਤਸ ਕੀਨੇ ਿਮਤ ਨ ਤਰਾਸ ॥ 

ਗੁਰ ਅਮਰੁ ਗੁਰੂ ਸਰੀ ਸਤਤ ਕਤਲਿੁਤਗ ਰਾਖੀ ਪਤਤ ਅਘਨ ਦਖੇਤ ਗਤੁ ਚਰਨ ਕਵਲ ਿਾਸ ॥ 

ਸਿ ਤਿਤਧ ਮਾਤਨਯਉ ਮਨ ੁਤਿ ਹੀ ਿਯਉ ਪਰਸਿੰਨੁ ਰਾਿ ੁਿੋਗ ੁਤਖਤੁ ਦੀਅਨ ੁਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ॥੪॥ 
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ਰਾਿੁ ਨ ਚਾਹਉ ਮੁਕਤਤ ਨ ਚਾਹਉ ਮਤਨ ਪਰੀਤਤ ਚਰਨ ਕਮਲਾਰੇ ॥ 
 

ਦੇਵਗਿੰਧਾਰੀ ੫ ॥ (534-3) 

ਅਿੰਤਮਰਤਾ ਤਪਰਅ ਿਚਨ ਤੁਹਾਰੇ ॥ 

ਅਤਤ ਸਿੰਦਰ ਮਨਮੋਹਨ ਤਪਆਰੇ ਸਿਹੂ ਮਤਧ ਤਨਰਾਰ ੇ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਰਾਿੁ ਨ ਚਾਹਉ ਮੁਕਤਤ ਨ ਚਾਹਉ ਮਤਨ ਪਰੀਤਤ ਚਰਨ ਕਮਲਾਰੇ ॥ 

ਿਰਹਮ ਮਹੇਸ ਤਸਧ ਮੁਤਨ ਇਿੰਦਰਾ ਮੋਤਹ ਿਾਕੁਰ ਹੀ ਦਰਸਾਰੇ ॥੧॥ 

ਦੀਨੁ ਦੁਆਰ ੈਆਇਓ ਿਾਕੁਰ ਸਰਤਨ ਪਤਰਓ ਸਿੰਤ ਹਾਰ ੇ॥ 

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਪਰਿ ਤਮਲ ੇਮਨੋਹਰ ਮਨ ੁਸੀਤਲ ਤਿਗਸਾਰ ੇ॥੨॥੩॥੨੯॥ 
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ਰਾਿਨ ਕਉਨੁ ਤੁਮਾਰ ੈਆਵ ੈ॥ 
 

ਮਾਰੂ ਕਿੀਰ ਿੀਉ ॥ (1105-1) 

ਰਾਿਨ ਕਉਨੁ ਤਮੁਾਰ ੈਆਵੈ ॥ 

ਐਸੋ ਿਾਉ ਤਿਦਰ ਕ ੋਦੇਤਖਓ ਓਹੁ ਗਰੀਿੁ ਮੋਤਹ ਿਾਵ ੈ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਹਸਤੀ ਦੇਤਖ ਿਰਮ ਤੇ ਿੂਲਾ ਸਰੀ ਿਗਵਾਨੁ ਨ ਿਾਤਨਆ ॥ 

ਤੁਮਰੋ ਦੂਧੁ ਤਿਦਰ ਕੋ ਪਾਨਹੋ ਅਿੰਤਮਰਤੁ ਕਤਰ ਮੈ ਮਾਤਨਆ ॥੧॥ 

ਖੀਰ ਸਮਾਤਨ ਸਾਗੁ ਮੈ ਪਾਇਆ ਗੁਨ ਗਾਵਤ ਰਤੈਨ ਤਿਹਾਨੀ ॥ 

ਕਿੀਰ ਕੋ ਿਾਕੁਰੁ ਅਨਦ ਤਿਨਦੋੀ ਿਾਤਤ ਨ ਕਾਹੂ ਕੀ ਮਾਨੀ ॥੨॥੯॥ 
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ਰਾਿਨ ਮਤਹ ਤਿੂੰ ਰਾਿਾ ਕਹੀਅਤਹ ਿੂਮਨ ਮਤਹ ਿੂਮਾ ॥ 
 

ਗੂਿਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ਘਰੁ ੨  (507-10) 

ਰਾਿਨ ਮਤਹ ਤਿੰ ਰਾਿਾ ਕਹੀਅਤਹ ਿੂਮਨ ਮਤਹ ਿੂਮਾ ॥ 

ਿਾਕੁਰ ਮਤਹ ਿਕੁਰਾਈ ਤੇਰੀ ਕੋਮਨ ਤਸਤਰ ਕੋਮਾ ॥੧॥ 

ਤਪਤਾ ਮੇਰ ੋਿਡੋ ਧਨੀ ਅਗਮਾ ॥ 

ਉਸਤਤਤ ਕਵਨ ਕਰੀਿੈ ਕਰਤੇ ਪੇਤਖ ਰਹ ੇਤਿਸਮਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਸੁਖੀਅਨ ਮਤਹ ਸੁਖੀਆ ਤਿੰ ਕਹੀਅਤਹ ਦਾਤਨ ਤਸਤਰ ਦਾਤਾ ॥ 

ਤੇਿਨ ਮਤਹ ਤੇਿਵਿੰਸੀ ਕਹੀਅਤਹ ਰਸੀਅਨ ਮਤਹ ਰਾਤਾ ॥੨॥ 

ਸੂਰਨ ਮਤਹ ਸੂਰਾ ਤੂਿੰ ਕਹੀਅਤਹ ਿੋਗਨ ਮਤਹ ਿਗੋੀ ॥ 

ਗਰਸਤਨ ਮਤਹ ਤਿੰ ਿਡ ੋਤਗਰਹਸਤੀ ਿੋਗਨ ਮਤਹ ਿੋਗੀ ॥੩॥ 

ਕਰਤਨ ਮਤਹ ਤਿੰ ਕਰਤਾ ਕਹੀਅਤਹ ਆਚਾਰਨ ਮਤਹ ਆਚਾਰੀ ॥ 

ਸਾਹਨ ਮਤਹ ਤੂਿੰ ਸਾਚਾ ਸਾਹਾ ਵਾਪਾਰਨ ਮਤਹ ਵਾਪਾਰੀ ॥੪॥ 

ਦਰਿਾਰਨ ਮਤਹ ਤੇਰੋ ਦਰਿਾਰਾ ਸਰਨ ਪਾਲਨ ਿੀਕਾ ॥ 

ਲਤਖਮੀ ਕੇਤਕ ਗਨੀ ਨ ਿਾਈਐ ਗਤਨ ਨ ਸਕਉ ਸੀਕਾ ॥੫॥ 

ਨਾਮਨ ਮਤਹ ਤੇਰ ੋਪਰਿ ਨਾਮਾ ਤਗਆਨਨ ਮਤਹ ਤਗਆਨੀ ॥ 

ਿੁਗਤਨ ਮਤਹ ਤੇਰੀ ਪਰਿ ਿੁਗਤਾ ਇਸਨਾਨਨ ਮਤਹ ਇਸਨਾਨੀ ॥੬॥ 

ਤਸਧਨ ਮਤਹ ਤੇਰੀ ਪਰਿ ਤਸਧਾ ਕਰਮਨ ਤਸਤਰ ਕਰਮਾ ॥ 

ਆਤਗਆ ਮਤਹ ਤੇਰੀ ਪਰਿ ਆਤਗਆ ਹੁਕਮਨ ਤਸਤਰ ਹੁਕਮਾ ॥੭॥ 

ਤਿਉ ਿੋਲਾਵਤਹ ਤਤਉ ਿੋਲਹ ਸਆੁਮੀ ਕੁਦਰਤਤ ਕਵਨ ਹਮਾਰੀ ॥ 

ਸਾਧਸਿੰਤਗ ਨਾਨਕ ਿਸੁ ਗਾਇਓ ਿੋ ਪਰਿ ਕੀ ਅਤਤ ਤਪਆਰੀ ॥੮॥੧॥੮॥ 
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ਰਾਿਨ ਮਤਹ ਰਾਿਾ ਉਰਝਾਇਓ ਮਾਨਨ ਮਤਹ ਅਤਿਮਾਨੀ ॥ 
 

ਸਰੋਤਿ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (613-4) 

ਰਾਿਨ ਮਤਹ ਰਾਿਾ ਉਰਝਾਇਓ ਮਾਨਨ ਮਤਹ ਅਤਿਮਾਨੀ ॥ 

ਲੋਿਨ ਮਤਹ ਲੋਿੀ ਲੋਿਾਇਓ ਤਤਉ ਹਤਰ ਰਿੰਤਗ ਰਚੇ ਤਗਆਨੀ ॥੧॥ 

ਹਤਰ ਿਨ ਕਉ ਇਹੀ ਸੁਹਾਵੈ ॥ 

ਪੇਤਖ ਤਨਕਤਿ ਕਤਰ ਸੇਵਾ ਸਤਤਗੁਰ ਹਤਰ ਕੀਰਤਤਨ ਹੀ ਤਤਰਪਤਾਵੈ ॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਅਮਲਨ ਤਸਉ ਅਮਲੀ ਲਪਿਾਇਓ ਿੂਮਨ ਿੂਤਮ ਤਪਆਰੀ ॥ 

ਖੀਰ ਸਿੰਤਗ ਿਾਤਰਕੁ ਹੈ ਲੀਨਾ ਪਰਿ ਸਿੰਤ ਐਸੇ ਤਹਤਕਾਰੀ ॥੨॥ 

ਤਿਤਦਆ ਮਤਹ ਤਿਦੁਅਿੰਸੀ ਰਤਚਆ ਨੈਨ ਦੇਤਖ ਸੁਖੁ ਪਾਵਤਹ ॥ 

ਿਸੈੇ ਰਸਨਾ ਸਾਤਦ ਲੁਿਾਨੀ ਤਤਉ ਹਤਰ ਿਨ ਹਤਰ ਗੁਣ ਗਾਵਤਹ ॥੩॥ 

ਿਸੈੀ ਿੂਖ ਤੈਸੀ ਕਾ ਪੂਰਕੁ ਸਗਲ ਘਿਾ ਕਾ ਸੁਆਮੀ ॥ 

ਨਾਨਕ ਤਪਆਸ ਲਗੀ ਦਰਸਨ ਕੀ ਪਰਿੁ ਤਮਤਲਆ ਅਿੰਤਰਿਾਮੀ ॥੪॥੫॥੧੬॥ 
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ਰਾਿਾ ਰਾਮ ਿਪਤ ਕੋ ਕੋ ਨ ਤਤਰਓ ॥ 
 

ਕਿੀਰ ਕਾ ਸਿਦੁ ਰਾਗ ੁਮਾਰ ੂਿਾਣੀ ਨਾਮਦੇਉ ਿੀ ਕੀ  (1105-8) 

ਚਾਤਰ ਮੁਕਤਤ ਚਾਰ ੈਤਸਤਧ ਤਮਤਲ ਕੈ ਦੂਲਹ ਪਰਿ ਕੀ ਸਰਤਨ ਪਤਰਓ ॥ 

ਮੁਕਤਤ ਿਇਓ ਚਉਹੂਿੰ ਿੁਗ ਿਾਤਨਓ ਿਸ ੁਕੀਰਤਤ ਮਾਥੈ ਛਤ ੁਧਤਰਓ ॥੧॥ 

ਰਾਿਾ ਰਾਮ ਿਪਤ ਕ ੋਕੋ ਨ ਤਤਰਓ ॥ 

ਗੁਰ ਉਪਦੇਤਸ ਸਾਧ ਕੀ ਸਿੰਗਤਤ ਿਗਤੁ ਿਗਤ ੁਤਾ ਕ ੋਨਾਮੁ ਪਤਰਓ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਸਿੰਖ ਚਿ ਮਾਲਾ ਤਤਲਕੁ ਤਿਰਾਤਿਤ ਦੇਤਖ ਪਰਤਾਪ ੁਿਮੁ ਡਤਰਓ ॥ 

ਤਨਰਿਉ ਿਏ ਰਾਮ ਿਲ ਗਰਤਿਤ ਿਨਮ ਮਰਨ ਸਿੰਤਾਪ ਤਹਤਰਓ ॥੨॥ 

ਅਿੰਿਰੀਕ ਕਉ ਦੀਓ ਅਿੈ ਪਦ ੁਰਾਿੁ ਿਿੀਖਨ ਅਤਧਕ ਕਤਰਓ ॥ 

ਨਉ ਤਨਤਧ ਿਾਕੁਤਰ ਦਈ ਸੁਦਾਮੈ ਧਅੂ ਅਿਲੁ ਅਿਹੂ ਨ ਿਤਰਓ ॥੩॥ 

ਿਗਤ ਹੇਤਤ ਮਾਤਰਓ ਹਰਨਾਖਸੁ ਨਰਤਸਿੰਘ ਰਪੂ ਹੋਇ ਦੇਹ ਧਤਰਓ ॥ 

ਨਾਮਾ ਕਹੈ ਿਗਤਤ ਿਤਸ ਕੇਸਵ ਅਿਹੂਿੰ ਿਤਲ ਕ ੇਦੁਆਰ ਖਰ ੋ॥੪॥੧॥ 
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ਰਾਿਾਸਰਮ ਤਮਤਤ ਨਹੀ ਿਾਨੀ ਤੇਰੀ ॥ 
 

ਸਾਰਗ ਕਿੀਰ ਿੀੳ ॥ (1252-3) 

ਰਾਿਾਸਰਮ ਤਮਤਤ ਨਹੀ ਿਾਨੀ ਤੇਰੀ ॥ 

ਤੇਰੇ ਸਿੰਤਨ ਕੀ ਹਉ ਚੇਰੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਹਸਤੋ ਿਾਇ ਸੁ ਰੋਵਤ ੁਆਵੈ ਰੋਵਤੁ ਿਾਇ ਸੁ ਹਸ ੈ॥ 

ਿਸਤੋ ਹੋਇ ਹਇੋ ਸ ਊਿਰੁ ਊਿਰੁ ਹੋਇ ਸ ੁਿਸੈ ॥੧॥ 

ਿਲ ਤੇ ਥਲ ਕਤਰ ਥਲ ਤੇ ਕਆੂ ਕੂਪ ਤ ੇਮੇਰੁ ਕਰਾਵ ੈ॥ 

ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਕਾਤਸ ਚਢਾਵ ੈਚਢੇ ਅਕਾਤਸ ਤਗਰਾਵੈ ॥੨॥ 

ਿੇਖਾਰੀ ਤੇ ਰਾਿ ੁਕਰਾਵ ੈਰਾਿਾ ਤੇ ਿੇਖਾਰੀ ॥ 

ਖਲ ਮੂਰਖ ਤੇ ਪਿੰਤਡਤੁ ਕਤਰਿ ੋਪਿੰਤਡਤ ਤੇ ਮੁਗਧਾਰੀ ॥੩॥ 

ਨਾਰੀ ਤੇ ਿ ੋਪੁਰਖੁ ਕਰਾਵੈ ਪੁਰਖਨ ਤੇ ਿ ੋਨਾਰੀ ॥ 

ਕਹੁ ਕਿੀਰ ਸਾਧੂ ਕੋ ਪਰੀਤਮੁ ਤਤਸੁ ਮੂਰਤਤ ਿਤਲਹਾਰੀ ॥੪॥੨॥ 
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ਰਾਮ ਹਉ ਤਕਆ ਿਾਨਾ ਤਕਆ ਿਾਵ ੈ॥ 
 

ਰਾਗੁ ਨਿ ਨਾਰਾਇਨ ਮਹਲਾ ੫     (978-6) 

ਰਾਮ ਹਉ ਤਕਆ ਿਾਨਾ ਤਕਆ ਿਾਵੈ ॥ 

ਮਤਨ ਤਪਆਸ ਿਹੁਤੁ ਦਰਸਾਵੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਸੋਈ ਤਗਆਨੀ ਸੋਈ ਿਨੁ ਤੇਰਾ ਤਿਸੁ ਊਪਤਰ ਰੁਚ ਆਵ ੈ॥ 

ਤਿਪਾ ਕਰਹੁ ਤਿਸੁ ਪੁਰਖ ਤਿਧਾਤੇ ਸੋ ਸਦਾ ਸਦਾ ਤੁਧੁ ਤਧਆਵੈ ॥੧॥ 

ਕਵਨ ਿੋਗ ਕਵਨ ਤਗਆਨ ਤਧਆਨਾ ਕਵਨ ਗੁਨੀ ਰੀਝਾਵ ੈ॥ 

ਸੋਈ ਿਨੁ ਸੋਈ ਤਨਿ ਿਗਤਾ ਤਿਸੁ ਊਪਤਰ ਰਿੰਗੁ ਲਾਵ ੈ॥੨॥ 

ਸਾਈ ਮਤਤ ਸਾਈ ਿੁਤਧ ਤਸਆਨਪ ਤਿਤੁ ਤਨਮਖ ਨ ਪਰਿੁ ਤਿਸਰਾਵੈ ॥ 

ਸਿੰਤਸਿੰਤਗ ਲਤਗ ਏਹੁ ਸੁਖ ੁਪਾਇਓ ਹਤਰ ਗੁਨ ਸਦ ਹੀ ਗਾਵ ੈ॥੩॥ 

ਦੇਤਖਓ ਅਚਰਿੁ ਮਹਾ ਮਿੰਗਲ ਰੂਪ ਤਕਛ ੁਆਨ ਨਹੀ ਤਦਸਿਾਵੈ ॥ 

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਮੋਰਚਾ ਗੁਤਰ ਲਾਤਹਓ ਤਹ ਗਰਿ ਿੋਤਨ ਕਹ ਆਵੈ ॥੪॥੧॥ 
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ਰਾਮ ਹਮ ਸਤਤਗੁਰ ਲਾਲ ੇਕਾਂਢੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
 

ਗਉਿੀ ਪੂਰਿੀ ਮਹਲਾ ੪ ॥ (170-19) 

ਇਹੁ ਮਨੂਆ ਤਖਨ ੁਨ ਤਿਕੈ ਿਹੁ ਰਿੰਗੀ ਦਹ ਦਹ ਤਦਤਸ ਚਤਲ ਚਤਲ ਹਾਢੇ ॥ 

ਗੁਰੁ ਪੂਰਾ ਪਾਇਆ ਵਡਿਾਗੀ ਹਤਰ ਮਿੰਤੁ ਦੀਆ ਮਨੁ ਿਾਢੇ ॥੧॥ 

ਰਾਮ ਹਮ ਸਤਤਗੁਰ ਲਾਲੇ ਕਾਂਢ ੇ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਹਮਰੈ ਮਸਤਤਕ ਦਾਗੁ ਦਗਾਨਾ ਹਮ ਕਰਿ ਗੁਰੂ ਿਹੁ ਸਾਢ ੇ॥ 

ਪਰਉਪਕਾਰ ੁਪਿੰਨ ੁਿਹੁ ਕੀਆ ਿਉ ਦੁਤਰੁ ਤਾਤਰ ਪਰਾਢੇ ॥੨॥ 

ਤਿਨ ਕਉ ਪਰੀਤਤ ਤਰਦੈ ਹਤਰ ਨਾਹੀ ਤਤਨ ਕੂਰ ੇਗਾਢਨ ਗਾਢੇ ॥ 

ਤਿਉ ਪਾਣੀ ਕਾਗਦੁ ਤਿਨਤਸ ਿਾਤ ਹੈ ਤਤਉ ਮਨਮੁਖ ਗਰਤਿ ਗਲਾਢੇ ॥੩॥ 

ਹਮ ਿਾਤਨਆ ਕਛੂ ਨ ਿਾਨਹ ਆਗੈ ਤਿਉ ਹਤਰ ਰਾਖ ੈਤਤਉ ਿਾਢੇ ॥ 

ਹਮ ਿੁਲ ਚੂਕ ਗੁਰ ਤਕਰਪਾ ਧਾਰਹੁ ਿਨ ਨਾਨਕ ਕੁਤਰੇ ਕਾਢੇ ॥੪॥੭॥੨੧॥੫੯॥ 
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ਰਾਮ ਗੁਸਈਆ ਿੀਅ ਕੇ ਿੀਵਨਾ ॥ 
 

ਰਾਗੁ ਗਉਿੀ ਰਤਵਦਾਸ ਿੀ ਕ ੇਪਦੇ ਗਉਿੀ ਗੁਆਰਰੇੀ (345-9) 

ਮੇਰੀ ਸਿੰਗਤਤ ਪੋਚ ਸੋਚ ਤਦਨ ੁਰਾਤੀ ॥ 

ਮੇਰਾ ਕਰਮੁ ਕੁਤਿਲਤਾ ਿਨਮ ੁਕੁਿਾਂਤੀ ॥੧॥ 

ਰਾਮ ਗੁਸਈਆ ਿੀਅ ਕੇ ਿੀਵਨਾ ॥ 

ਮੋਤਹ ਨ ਤਿਸਾਰਹ ੁਮੈ ਿਨੁ ਤੇਰਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਮੇਰੀ ਹਰਹੁ ਤਿਪਤਤ ਿਨ ਕਰਹ ੁਸੁਿਾਈ ॥ 

ਚਰਣ ਨ ਛਾਡਉ ਸਰੀਰ ਕਲ ਿਾਈ ॥੨॥ 

ਕਹੁ ਰਤਵਦਾਸ ਪਰਉ ਤੇਰੀ ਸਾਿਾ ॥ 

ਿੇਤਗ ਤਮਲਹੁ ਿਨ ਕਤਰ ਨ ਤਿਲਾਂਿਾ ॥੩॥੧॥ 
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ਰਾਮ ਗੁਤਰ ਮੋਹਤਨ ਮਤੋਹ ਮਨੁ ਲਈਆ ॥ 
 

ਤਿਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੪ ॥ (835-19) 

ਅਿੰਤਤਰ ਤਪਆਸ ਉਿੀ ਪਰਿ ਕਰੇੀ ਸੁਤਣ ਗੁਰ ਿਚਨ ਮਤਨ ਤੀਰ ਲਗਈਆ ॥ 

ਮਨ ਕੀ ਤਿਰਥਾ ਮਨ ਹੀ ਿਾਣ ੈਅਵਰੁ ਤਕ ਿਾਣ ੈਕੋ ਪੀਰ ਪਰਈਆ ॥੧॥ 

ਰਾਮ ਗੁਤਰ ਮੋਹਤਨ ਮੋਤਹ ਮਨ ੁਲਈਆ ॥ 

ਹਉ ਆਕਲ ਤਿਕਲ ਿਈ ਗੁਰ ਦੇਖੇ ਹਉ ਲੋਿ ਪੋਿ ਹੋਇ ਪਈਆ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਹਉ ਤਨਰਖਤ ਤਫਰਉ ਸਤਿ ਦਸੇ ਤਦਸਿੰਤਰ ਮ ੈਪਰਿ ਦੇਖਨ ਕ ੋਿਹੁਤੁ ਮਤਨ ਚਈਆ ॥ 

ਮਨੁ ਤਨੁ ਕਾਤਿ ਦਉੇ ਗੁਰ ਆਗੈ ਤਿਤਨ ਹਤਰ ਪਰਿ ਮਾਰਗੁ ਪਿੰਥੁ ਤਦਖਈਆ ॥੨॥ 

ਕੋਈ ਆਤਣ ਸਦੇਸਾ ਦੇਇ ਪਰਿ ਕੇਰਾ ਤਰਦ ਅਿੰਤਤਰ ਮਤਨ ਤਤਨ ਮੀਿ ਲਗਈਆ ॥ 

ਮਸਤਕੁ ਕਾਤਿ ਦੇਉ ਚਰਣਾ ਤਤਲ ਿੋ ਹਤਰ ਪਰਿ ੁਮੇਲੇ ਮੇਤਲ ਤਮਲਈਆ ॥੩॥ 

ਚਲੁ ਚਲੁ ਸਖੀ ਹਮ ਪਰਿ ੁਪਰਿਧੋਹ ਗੁਣ ਕਾਮਣ ਕਤਰ ਹਤਰ ਪਰਿੁ ਲਹੀਆ ॥ 

ਿਗਤਤ ਵਛਲੁ ਉਆ ਕ ੋਨਾਮੁ ਕਹੀਅਤੁ ਹੈ ਸਰਤਣ ਪਰਿੂ ਤਤਸ ੁਪਾਛੈ ਪਈਆ ॥੪॥ 

ਤਖਮਾ ਸੀਗਾਰ ਕਰ ੇਪਰਿ ਖੁਸੀਆ ਮਤਨ ਦੀਪਕ ਗੁਰ ਤਗਆਨ ੁਿਲਈਆ ॥ 

ਰਤਸ ਰਤਸ ਿੋਗ ਕਰੇ ਪਰਿੁ ਮੇਰਾ ਹਮ ਤਤਸ ੁਆਗ ੈਿੀਉ ਕਤਿ ਕਤਿ ਪਈਆ ॥੫॥ 

ਹਤਰ ਹਤਰ ਹਾਰੁ ਕਿੰਤਿ ਹੈ ਿਤਨਆ ਮਨ ੁਮੋਤੀਚੂਰੁ ਵਡ ਗਹਨ ਗਹਨਈਆ ॥ 

ਹਤਰ ਹਤਰ ਸਰਧਾ ਸੇਿ ਤਵਛਾਈ ਪਰਿ ੁਛਤੋਡ ਨ ਸਕੈ ਿਹੁਤੁ ਮਤਨ ਿਈਆ ॥੬॥ 

ਕਹੈ ਪਰਿੁ ਅਵਰ ੁਅਵਰ ੁਤਕਛ ੁਕੀਿ ੈਸਿੁ ਿਾਤਦ ਸੀਗਾਰ ੁਫੋਕਿ ਫੋਕਿਈਆ ॥ 

ਕੀਓ ਸੀਗਾਰੁ ਤਮਲਣ ਕੈ ਤਾਈ ਪਰਿੁ ਲੀਓ ਸੁਹਾਗਤਨ ਥੂਕ ਮੁਤਖ ਪਈਆ ॥੭॥ 

ਹਮ ਚੇਰੀ ਤੂ ਅਗਮ ਗੁਸਾਈ ਤਕਆ ਹਮ ਕਰਹ ਤੇਰ ੈਵਤਸ ਪਈਆ ॥ 

ਦਇਆ ਦੀਨ ਕਰਹੁ ਰਤਖ ਲਵੇਹੁ ਨਾਨਕ ਹਤਰ ਗੁਰ ਸਰਤਣ ਸਮਈਆ ॥੮॥੫॥੮॥ 
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ਰਾਮ ਗੋਤਿਿੰਦ ਿਪੇਤਦਆ ਹੋਆ ਮੁਖੁ ਪਤਵਤੁ ॥ 
 

ਗਉਿੀ ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (218-9) 

ਹਤਰ ਰਾਮ ਰਾਮ ਰਾਮ ਰਾਮਾ ॥ 

ਿਤਪ ਪੂਰਨ ਹੋਏ ਕਾਮਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਰਾਮ ਗੋਤਿਿੰਦ ਿਪੇਤਦਆ ਹੋਆ ਮੁਖੁ ਪਤਵਤੁ ॥ 

ਹਤਰ ਿਸੁ ਸੁਣੀਐ ਤਿਸ ਤੇ ਸਈੋ ਿਾਈ ਤਮਤੁ ॥੧॥ 

ਸਤਿ ਪਦਾਰਥ ਸਤਿ ਫਲਾ ਸਰਿ ਗੁਣਾ ਤਿਸੁ ਮਾਤਹ ॥ 

ਤਕਉ ਗੋਤਿਿੰਦ ੁਮਨਹੁ ਤਵਸਾਰੀਐ ਤਿਸੁ ਤਸਮਰਤ ਦੁਖ ਿਾਤਹ ॥੨॥ 

ਤਿਸੁ ਲਤਿ ਲਤਗਐ ਿੀਵੀਐ ਿਵਿਲੁ ਪਈਐ ਪਾਤਰ ॥ 

ਤਮਤਲ ਸਾਧ ੂਸਿੰਤਗ ਉਧਾਰੁ ਹੋਇ ਮੁਖ ਊਿਲ ਦਰਿਾਤਰ ॥੩॥ 

ਿੀਵਨ ਰੂਪ ਗੋਪਾਲ ਿਸ ੁਸਿੰਤ ਿਨਾ ਕੀ ਰਾਤਸ ॥ 

ਨਾਨਕ ਉਿਰੇ ਨਾਮੁ ਿਤਪ ਦਤਰ ਸਚੈ ਸਾਿਾਤਸ ॥੪॥੩॥੧੭੧॥ 
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ਰਾਮ ਿਪਉ ਿੀਅ ਐਸੇ ਐਸੇ ॥ 
 

ਗਉਿੀ ॥ ਕਿੀਰ ਿੀਉ ॥ (337-3) 

ਰਾਮ ਿਪਉ ਿੀਅ ਐਸੇ ਐਸੇ ॥ 

ਧ ੂਪਰਤਹਲਾਦ ਿਤਪਓ ਹਤਰ ਿਸੇੈ ॥੧॥ 

ਦੀਨ ਦਇਆਲ ਿਰੋਸ ੇਤੇਰ ੇ॥ 

ਸਿੁ ਪਰਵਾਰੁ ਚਿਾਇਆ ਿੇਿ ੇ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਿਾ ਤਤਸ ੁਿਾਵੈ ਤਾ ਹੁਕਮੁ ਮਨਾਵੈ ॥ 

ਇਸ ਿੇਿੇ ਕਉ ਪਾਤਰ ਲਘਾਵੈ ॥੨॥ 

ਗੁਰ ਪਰਸਾਤਦ ਐਸੀ ਿੁਤਧ ਸਮਾਨੀ ॥ 

ਚੂਤਕ ਗਈ ਤਫਤਰ ਆਵਨ ਿਾਨੀ ॥੩॥ 

ਕਹੁ ਕਿੀਰ ਿਿੁ ਸਾਤਰਗਪਾਨੀ ॥ 

ਉਰਵਾਤਰ ਪਾਤਰ ਸਿ ਏਕੋ ਦਾਨੀ ॥੪॥੨॥੧੦॥੬੧॥ 
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ਰਾਮ ਨਾਮ ਸਤਰ ਅਵਰੁ ਨ ਪੂਿੈ ॥ 
 

ਰਾਮਕਲੀ ਮਹਲਾ ੧ ॥ (905-4) 

ਹਿੁ ਤਨਗਰਹੁ ਕਤਰ ਕਾਇਆ ਛੀਿ ੈ॥ 

ਵਰਤੁ ਤਪਨੁ ਕਤਰ ਮਨੁ ਨਹੀ ਿੀਿ ੈ॥ 

ਰਾਮ ਨਾਮ ਸਤਰ ਅਵਰੁ ਨ ਪੂਿ ੈ॥੧॥ 

ਗੁਰੁ ਸੇਤਵ ਮਨਾ ਹਤਰ ਿਨ ਸਿੰਗੁ ਕੀਿ ੈ॥ 

ਿਮੁ ਿਿੰਦਾਰੁ ਿਤੋਹ ਨਹੀ ਸਾਕੈ ਸਰਪਤਨ ਡਤਸ ਨ ਸਕੈ ਹਤਰ ਕਾ ਰਸੁ ਪੀਿ ੈ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਵਾਦੁ ਪਿੈ ਰਾਗੀ ਿਗੁ ਿੀਿ ੈ॥ 

ਤਰੈ ਗੁਣ ਤਿਤਖਆ ਿਨਤਮ ਮਰੀਿ ੈ॥ 

ਰਾਮ ਨਾਮ ਤਿਨੁ ਦੂਖੁ ਸਹੀਿ ੈ॥੨॥ 

ਚਾਿਤਸ ਪਵਨੁ ਤਸਿੰਘਾਸਨ ੁਿੀਿ ੈ॥ 

ਤਨਉਲੀ ਕਰਮ ਖਿ ੁਕਰਮ ਕਰੀਿ ੈ॥ 

ਰਾਮ ਨਾਮ ਤਿਨੁ ਤਿਰਥਾ ਸਾਸੁ ਲੀਿ ੈ॥੩॥ 

ਅਿੰਤਤਰ ਪਿੰਚ ਅਗਤਨ ਤਕਉ ਧੀਰਿੁ ਧੀਿੈ ॥ 

ਅਿੰਤਤਰ ਚੋਰ ੁਤਕਉ ਸਾਦ ੁਲਹੀਿੈ ॥ 

ਗੁਰਮੁਤਖ ਹੋਇ ਕਾਇਆ ਗਿੁ ਲੀਿ ੈ॥੪॥ 

ਅਿੰਤਤਰ ਮਲੈੁ ਤੀਰਥ ਿਰਮੀਿ ੈ॥ 

ਮਨੁ ਨਹੀ ਸੂਚਾ ਤਕਆ ਸੋਚ ਕਰੀਿੈ ॥ 

ਤਕਰਤੁ ਪਇਆ ਦੋਸ ੁਕਾ ਕਉ ਦੀਿੈ ॥੫॥ 

ਅਿੰਨ ੁਨ ਖਾਤਹ ਦੇਹੀ ਦੁਖੁ ਦੀਿੈ ॥ 

ਤਿਨੁ ਗੁਰ ਤਗਆਨ ਤਤਰਪਤਤ ਨਹੀ ਥੀਿ ੈ॥ 

ਮਨਮੁਤਖ ਿਨਮੈ ਿਨਤਮ ਮਰੀਿ ੈ॥੬॥ 

ਸਤਤਗੁਰ ਪੂਤਛ ਸਿੰਗਤਤ ਿਨ ਕੀਿ ੈ॥ 

ਮਨੁ ਹਤਰ ਰਾਚੈ ਨਹੀ ਿਨਤਮ ਮਰੀਿੈ ॥ 

ਰਾਮ ਨਾਮ ਤਿਨੁ ਤਕਆ ਕਰਮੁ ਕੀਿ ੈ॥੭॥ 

ਊੋਂਦਰ ਦੂਿੰਦਰ ਪਾਤਸ ਧਰੀਿੈ ॥ 

ਧੁਰ ਕੀ ਸਵੇਾ ਰਾਮ ੁਰਵੀਿ ੈ॥ 

ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਤਮਲੈ ਤਕਰਪਾ ਪਰਿ ਕੀਿ ੈ॥੮॥੫॥ 
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ਰਾਮ ਨਾਮ ਕਉ ਨਮਸਕਾਰ ॥ 
 

ਮਾਲੀ ਗਉਿਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (986-13) 

ਰਾਮ ਨਾਮ ਕਉ ਨਮਸਕਾਰ ॥ 

ਿਾਸੁ ਿਪਤ ਹਵੋਤ ਉਧਾਰ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਿਾ ਕੈ ਤਸਮਰਤਨ ਤਮਿਤਹ ਧਿੰਧ ॥ 

ਿਾ ਕੈ ਤਸਮਰਤਨ ਛੂਿਤਹ ਿਿੰਧ ॥ 

ਿਾ ਕੈ ਤਸਮਰਤਨ ਮੂਰਖ ਚਤੁਰ ॥ 

ਿਾ ਕੈ ਤਸਮਰਤਨ ਕੁਲਹ ਉਧਰ ॥੧॥ 

ਿਾ ਕੈ ਤਸਮਰਤਨ ਿਉ ਦੁਖ ਹਰ ੈ॥ 

ਿਾ ਕੈ ਤਸਮਰਤਨ ਅਪਦਾ ਿਰ ੈ॥ 

ਿਾ ਕੈ ਤਸਮਰਤਨ ਮੁਚਤ ਪਾਪ ॥ 

ਿਾ ਕੈ ਤਸਮਰਤਨ ਨਹੀ ਸਿੰਤਾਪ ॥੨॥ 

ਿਾ ਕੈ ਤਸਮਰਤਨ ਤਰਦ ਤਿਗਾਸ ॥ 

ਿਾ ਕੈ ਤਸਮਰਤਨ ਕਵਲਾ ਦਾਤਸ ॥ 

ਿਾ ਕੈ ਤਸਮਰਤਨ ਤਨਤਧ ਤਨਧਾਨ ॥ 

ਿਾ ਕੈ ਤਸਮਰਤਨ ਤਰੇ ਤਨਦਾਨ ॥੩॥ 

ਪਤਤਤ ਪਾਵਨੁ ਨਾਮੁ ਹਰੀ ॥ 

ਕੋਤਿ ਿਗਤ ਉਧਾਰੁ ਕਰੀ ॥ 

ਹਤਰ ਦਾਸ ਦਾਸਾ ਦੀਨੁ ਸਰਨ ॥ 

ਨਾਨਕ ਮਾਥਾ ਸਿੰਤ ਚਰਨ ॥੪॥੨॥ 
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ਰਾਮ ਨਾਮ ਗੁਣ ਗਾਇ ਲੇ ਮੀਤਾ ਹਤਰ ਤਸਮਰਤ ਤੇਰੀ ਲਾਿ ਰਹੈ ॥ 
 

ਰਾਮਕਲੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (889-10) 

ਤੇਰ ੈਕਾਤਿ ਨ ਤਗਰਹੁ ਰਾਿੁ ਮਾਲ ੁ॥ 

ਤੇਰ ੈਕਾਤਿ ਨ ਤਿਖੈ ਿਿੰਿਾਲੁ ॥ 

ਇਸਿ ਮੀਤ ਿਾਣੁ ਸਿ ਛਲੈ ॥ 

ਹਤਰ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਸਿੰਤਗ ਤੇਰ ੈਚਲ ੈ॥੧॥ 

ਰਾਮ ਨਾਮ ਗੁਣ ਗਾਇ ਲੇ ਮੀਤਾ ਹਤਰ ਤਸਮਰਤ ਤੇਰੀ ਲਾਿ ਰਹੈ ॥ 

ਹਤਰ ਤਸਮਰਤ ਿਮ ੁਕਛ ੁਨ ਕਹੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਤਿਨੁ ਹਤਰ ਸਗਲ ਤਨਰਾਰਥ ਕਾਮ ॥ 

ਸੁਇਨਾ ਰੁਪਾ ਮਾਿੀ ਦਾਮ ॥ 

ਗੁਰ ਕਾ ਸਿਦੁ ਿਾਤਪ ਮਨ ਸੁਖਾ ॥ 

ਈਹਾ ਊਹਾ ਤੇਰੋ ਊਿਲ ਮੁਖਾ ॥੨॥ 

ਕਤਰ ਕਤਰ ਥਾਕੇ ਵਡੇ ਵਡੇਰ ੇ॥ 

ਤਕਨ ਹੀ ਨ ਕੀਏ ਕਾਿ ਮਾਇਆ ਪੂਰ ੇ॥ 

ਹਤਰ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਿਪ ੈਿਨੁ ਕੋਇ ॥ 

ਤਾ ਕੀ ਆਸਾ ਪੂਰਨ ਹਇੋ ॥੩॥ 

ਹਤਰ ਿਗਤਨ ਕ ੋਨਾਮੁ ਅਧਾਰੁ ॥ 

ਸਿੰਤੀ ਿੀਤਾ ਿਨਮ ੁਅਪਾਰ ੁ॥ 

ਹਤਰ ਸਿੰਤ ੁਕਰੇ ਸੋਈ ਪਰਵਾਣੁ ॥ 

ਨਾਨਕ ਦਾਸੁ ਤਾ ਕੈ ਕੁਰਿਾਣ ੁ॥੪॥੧੧॥੨੨॥ 
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ਰਾਮ ਨਾਤਮ ਮਨ ੁਿਤੇਧਆ ਅਵਰੁ ਤਕ ਕਰੀ ਵੀਚਾਰੁ ॥ 
 

ਤਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੧ ॥ (62-3) 

ਰਾਮ ਨਾਤਮ ਮਨ ੁਿੇਤਧਆ ਅਵਰੁ ਤਕ ਕਰੀ ਵੀਚਾਰੁ ॥ 

ਸਿਦ ਸੁਰਤਤ ਸੁਖੁ ਊਪਿ ੈਪਰਿ ਰਾਤਉ ਸੁਖ ਸਾਰ ੁ॥ 

ਤਿਉ ਿਾਵ ੈਤਤਉ ਰਾਖੁ ਤਿੰ ਮ ੈਹਤਰ ਨਾਮੁ ਅਧਾਰੁ ॥੧॥ 

ਮਨ ਰ ੇਸਾਚੀ ਖਸਮ ਰਿਾਇ ॥ 

ਤਿਤਨ ਤਨੁ ਮਨ ੁਸਾਤਿ ਸੀਗਾਤਰਆ ਤਤਸ ੁਸੇਤੀ ਤਲਵ ਲਾਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਤਨੁ ਿੈਸਿੰਤਤਰ ਹੋਮੀਐ ਇਕ ਰਤੀ ਤੋਤਲ ਕਿਾਇ ॥ 

ਤਨੁ ਮਨੁ ਸਮਧਾ ਿੇ ਕਰੀ ਅਨਤਦਨੁ ਅਗਤਨ ਿਲਾਇ ॥ 

ਹਤਰ ਨਾਮ ੈਤੁਤਲ ਨ ਪੁਿਈ ਿੇ ਲਖ ਕੋਿੀ ਕਰਮ ਕਮਾਇ ॥੨॥ 

ਅਰਧ ਸਰੀਰੁ ਕਿਾਈਐ ਤਸਤਰ ਕਰਵਤੁ ਧਰਾਇ ॥ 

ਤਨੁ ਹੈਮਿੰਚਤਲ ਗਾਲੀਐ ਿੀ ਮਨ ਤੇ ਰੋਗੁ ਨ ਿਾਇ ॥ 

ਹਤਰ ਨਾਮ ੈਤੁਤਲ ਨ ਪੁਿਈ ਸਿ ਤਡਿੀ ਿਤੋਕ ਵਿਾਇ ॥੩॥ 

ਕਿੰਚਨ ਕੇ ਕੋਿ ਦਤੁ ਕਰੀ ਿਹੁ ਹੈਵਰ ਗੈਵਰ ਦਾਨ ੁ॥ 

ਿੂਤਮ ਦਾਨ ੁਗਊਆ ਘਣੀ ਿੀ ਅਿੰਤਤਰ ਗਰਿ ੁਗੁਮਾਨ ੁ॥ 

ਰਾਮ ਨਾਤਮ ਮਨ ੁਿੇਤਧਆ ਗੁਤਰ ਦੀਆ ਸਚੁ ਦਾਨੁ ॥੪॥ 

ਮਨਹਿ ਿੁਧੀ ਕੇਤੀਆ ਕੇਤ ੇਿਦੇ ਿੀਚਾਰ ॥ 

ਕੇਤੇ ਿਿੰਧਨ ਿੀਅ ਕ ੇਗੁਰਮੁਤਖ ਮੋਖ ਦੁਆਰ ॥ 

ਸਚਹੁ ਓਰੈ ਸਿੁ ਕ ੋਉਪਤਰ ਸਚੁ ਆਚਾਰੁ ॥੫॥ 

ਸਿੁ ਕੋ ਊਚਾ ਆਖੀਐ ਨੀਚੁ ਨ ਦੀਸੈ ਕੋਇ ॥ 

ਇਕਨੈ ਿਾਂਡੇ ਸਾਤਿਐ ਇਕੁ ਚਾਨਣੁ ਤਤਹੁ ਲੋਇ ॥ 

ਕਰਤਮ ਤਮਲ ੈਸਚੁ ਪਾਈਐ ਧੁਤਰ ਿਖਸ ਨ ਮੇਿ ੈਕਇੋ ॥੬॥ 

ਸਾਧੁ ਤਮਲੈ ਸਾਧੂ ਿਨੈ ਸਿੰਤੋਖੁ ਵਸੈ ਗੁਰ ਿਾਇ ॥ 

ਅਕਥ ਕਥਾ ਵੀਚਾਰੀਐ ਿੇ ਸਤਤਗੁਰ ਮਾਤਹ ਸਮਾਇ ॥ 

ਪੀ ਅਿੰਤਮਰਤ ੁਸਿੰਤੋਤਖਆ ਦਰਗਤਹ ਪੈਧਾ ਿਾਇ ॥੭॥ 

ਘਤਿ ਘਤਿ ਵਾਿ ੈਤਕਿੰਗੁਰੀ ਅਨਤਦਨੁ ਸਿਤਦ ਸੁਿਾਇ ॥ 

ਤਵਰਲੇ ਕਉ ਸੋਝੀ ਪਈ ਗੁਰਮੁਤਖ ਮਨੁ ਸਮਝਾਇ ॥ 

ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਨ ਵੀਸਰ ੈਛੂਿ ੈਸਿਦੁ ਕਮਾਇ ॥੮॥੧੪॥ 
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ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਦੁਲਿ ੁਹੈ ਿਾਈ ॥ 
 

ਿੈਰਉ ਮਹਲਾ ੩ ॥ (1129-14) 

ਕਲਿੁਗ ਮਤਹ ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਉਰ ਧਾਰੁ ॥ 

ਤਿਨੁ ਨਾਵ ੈਮਾਥੈ ਪਾਵ ੈਛਾਰ ੁ॥੧॥ 

ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਦਲੁਿੁ ਹੈ ਿਾਈ ॥ 

ਗੁਰ ਪਰਸਾਤਦ ਵਸੈ ਮਤਨ ਆਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਿਨ ਿਾਲਤਹ ਸਇੋ ॥ 

ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਤ ੇਪਰਾਪਤਤ ਹੋਇ ॥੨॥ 

ਹਤਰ ਕਾ ਿਾਣਾ ਮਿੰਨਤਹ ਸ ੇਿਨ ਪਰਵਾਣੁ ॥ 

ਗੁਰ ਕੈ ਸਿਤਦ ਨਾਮ ਨੀਸਾਣ ੁ॥੩॥ 

ਸੋ ਸੇਵਹੁ ਿ ੋਕਲ ਰਤਹਆ ਧਾਤਰ ॥ 

ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਤਖ ਨਾਮੁ ਤਪਆਤਰ ॥੪॥੯॥ 
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ਰਾਮ ਨਾਮ ੁਰਤਨ ਕੋਿਿੀ ਗਿ ਮਿੰਦਤਰ ਏਕ ਲਕੁਾਨੀ ॥ 
 

ਿਸਿੰਤੁ ਤਹਿੰਡੋਲ ਮਹਲਾ ੪ ਘਰੁ ੨     (1178-3) 

ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਰਤਨ ਕਿੋਿੀ ਗਿ ਮਿੰਦਤਰ ਏਕ ਲੁਕਾਨੀ ॥ 

ਸਤਤਗੁਰੁ ਤਮਲ ੈਤ ਖੋਿੀਐ ਤਮਤਲ ਿੋਤੀ ਿਤੋਤ ਸਮਾਨੀ ॥੧॥ 

ਮਾਧੋ ਸਾਧੂ ਿਨ ਦੇਹੁ ਤਮਲਾਇ ॥ 

ਦੇਖਤ ਦਰਸੁ ਪਾਪ ਸਤਿ ਨਾਸਤਹ ਪਤਵਤਰ ਪਰਮ ਪਦ ੁਪਾਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਪਿੰਚ ਚੋਰ ਤਮਤਲ ਲਾਗੇ ਨਗਰੀਆ ਰਾਮ ਨਾਮ ਧਨ ੁਤਹਤਰਆ ॥ 

ਗੁਰਮਤਤ ਖੋਿ ਪਰ ੇਤਿ ਪਕਰ ੇਧਨੁ ਸਾਿਤੁ ਰਾਤਸ ਉਿਤਰਆ ॥੨॥ 

ਪਾਖਿੰਡ ਿਰਮ ਉਪਾਵ ਕਤਰ ਥਾਕੇ ਤਰਦ ਅਿੰਤਤਰ ਮਾਇਆ ਮਾਇਆ ॥ 

ਸਾਧੂ ਪੁਰਖੁ ਪੁਰਖਪਤਤ ਪਾਇਆ ਅਤਗਆਨ ਅਿੰਧੇਰੁ ਗਵਾਇਆ ॥੩॥ 

ਿਗਿੰਨਾਥ ਿਗਦੀਸ ਗੁਸਾਈ ਕਤਰ ਤਕਰਪਾ ਸਾਧ ੁਤਮਲਾਵ ੈ॥ 

ਨਾਨਕ ਸਾਂਤਤ ਹੋਵ ੈਮਨ ਅਿੰਤਤਰ ਤਨਤ ਤਹਰਦੈ ਹਤਰ ਗੁਣ ਗਾਵੈ ॥੪॥੧॥੩॥ 
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ਰਾਮ ਨਾਮਾ ਿਤਪਿੋ ਕਰ ੈ॥ 
 

ਿੈਰਉ ਨਾਮਦੇਵ ਿੀ (1165-6) 

ਸਿੰਡਾ ਮਰਕਾ ਿਾਇ ਪੁਕਾਰੇ ॥ 

ਪਿੈ ਨਹੀ ਹਮ ਹੀ ਪਤਚ ਹਾਰ ੇ॥ 

ਰਾਮੁ ਕਹੈ ਕਰ ਤਾਲ ਿਿਾਵੈ ਚਿੀਆ ਸਿੈ ਤਿਗਾਰੇ ॥੧॥ 

ਰਾਮ ਨਾਮਾ ਿਤਪਿੋ ਕਰ ੈ॥ 

ਤਹਰਦੈ ਹਤਰ ਿੀ ਕੋ ਤਸਮਰਨੁ ਧਰ ੈ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਿਸੁਧਾ ਿਤਸ ਕੀਨੀ ਸਿ ਰਾਿੇ ਤਿਨਤੀ ਕਰ ੈਪਿਰਾਨੀ ॥ 

ਪੂਤੁ ਪਰਤਹਲਾਦ ੁਕਤਹਆ ਨਹੀ ਮਾਨੈ ਤਤਤਨ ਤਉ ਅਉਰ ੈਿਾਨੀ ॥੨॥ 

ਦੁਸਿ ਸਿਾ ਤਮਤਲ ਮਿੰਤਰ ਉਪਾਇਆ ਕਰਸਹ ਅਉਧ ਘਨੇਰੀ ॥ 

ਤਗਤਰ ਤਰ ਿਲੁ ਿੁਆਲਾ ਿੈ ਰਾਤਖਓ ਰਾਿਾ ਰਾਤਮ ਮਾਇਆ ਫਰੇੀ ॥੩॥ 

ਕਾਤਢ ਖਿਗੁ ਕਾਲ ੁਿੈ ਕੋਤਪਓ ਮੋਤਹ ਿਤਾਉ ਿੁ ਤਤੁਹ ਰਾਖ ੈ॥ 

ਪੀਤ ਪੀਤਾਂਿਰ ਤਤਰਿਵਣ ਧਣੀ ਥਿੰਿ ਮਾਤਹ ਹਤਰ ਿਾਖੈ ॥੪॥ 

ਹਰਨਾਖਸੁ ਤਿਤਨ ਨਖਹ ਤਿਦਾਤਰਓ ਸਤੁਰ ਨਰ ਕੀਏ ਸਨਾਥਾ ॥ 

ਕਤਹ ਨਾਮਦਉੇ ਹਮ ਨਰਹਤਰ ਤਧਆਵਹ ਰਾਮੁ ਅਿੈ ਪਦ ਦਾਤਾ ॥੫॥੩॥੯॥ 
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ਰਾਮ ਮੋ ਕਉ ਹਤਰ ਿਨ ਕਾਰੈ ਲਾਈਐ ॥ 
 

ਰਾਮਕਲੀ ਮਹਲਾ ੪ ॥ (881-13) 

ਿੇ ਵਡ ਿਾਗ ਹੋਵਤਹ ਵਡ ਮੇਰ ੇਿਨ ਤਮਲਤਦਆ ਤਢਲ ਨ ਲਾਈਐ ॥ 

ਹਤਰ ਿਨ ਅਿੰਤਮਰਤ ਕੁਿੰਿ ਸਰ ਨੀਕੇ ਵਡਿਾਗੀ ਤਤਤ ੁਨਾਵਾਈਐ ॥੧॥ 

ਰਾਮ ਮੋ ਕਉ ਹਤਰ ਿਨ ਕਾਰ ੈਲਾਈਐ ॥ 

ਹਉ ਪਾਣੀ ਪਖਾ ਪੀਸਉ ਸਿੰਤ ਆਗੈ ਪਗ ਮਤਲ ਮਤਲ ਧੂਤਰ ਮੁਤਖ ਲਾਈਐ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਹਤਰ ਿਨ ਵਡੇ ਵਡੇ ਵਡ ਊਚੇ ਿੋ ਸਤਗੁਰ ਮੇਤਲ ਤਮਲਾਈਐ ॥ 

ਸਤਗੁਰ ਿਵੇਡੁ ਅਵਰੁ ਨ ਕੋਈ ਤਮਤਲ ਸਤਗੁਰ ਪੁਰਖ ਤਧਆਈਐ ॥੨॥ 

ਸਤਗੁਰ ਸਰਤਣ ਪਰੇ ਤਤਨ ਪਾਇਆ ਮੇਰੇ ਿਾਕੁਰ ਲਾਿ ਰਖਾਈਐ ॥ 

ਇਤਕ ਅਪਣ ੈਸੁਆਇ ਆਇ ਿਹਤਹ ਗੁਰ ਆਗੈ ਤਿਉ ਿਗੁਲ ਸਮਾਤਧ ਲਗਾਈਐ ॥੩॥ 

ਿਗੁਲਾ ਕਾਗ ਨੀਚ ਕੀ ਸਿੰਗਤਤ ਿਾਇ ਕਰਿੰਗ ਤਿਖੂ ਮੁਤਖ ਲਾਈਐ ॥ 

ਨਾਨਕ ਮੇਤਲ ਮੇਤਲ ਪਰਿ ਸਿੰਗਤਤ ਤਮਤਲ ਸਿੰਗਤਤ ਹਿੰਸ ੁਕਰਾਈਐ ॥੪॥੪॥ 
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ਰਾਮ ਮੋ ਕਉ ਹਤਰ ਿਨ ਮੇਤਲ ਤਪਆਰੇ ॥ 
 

ਗੂਿਰੀ ਮਹਲਾ ੪ ॥ (493-4) 

ਹਤਰ ਿਨ ਊਤਮ ਊਤਮ ਿਾਣੀ ਮੁਤਖ ਿੋਲਤਹ ਪਰਉਪਕਾਰੇ ॥ 

ਿੋ ਿਨੁ ਸੁਣ ੈਸਰਧਾ ਿਗਤਤ ਸਤੇੀ ਕਤਰ ਤਕਰਪਾ ਹਤਰ ਤਨਸਤਾਰੇ ॥੧॥ 

ਰਾਮ ਮੋ ਕਉ ਹਤਰ ਿਨ ਮੇਤਲ ਤਪਆਰੇ ॥ 

ਮੇਰੇ ਪਰੀਤਮ ਪਰਾਨ ਸਤਤਗੁਰ ੁਗੁਰੁ ਪੂਰਾ ਹਮ ਪਾਪੀ ਗੁਤਰ ਤਨਸਤਾਰੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਗੁਰਮੁਤਖ ਵਡਿਾਗੀ ਵਡਿਾਗੇ ਤਿਨ ਹਤਰ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਅਧਾਰੇ ॥ 

ਹਤਰ ਹਤਰ ਅਿੰਤਮਰਤ ੁਹਤਰ ਰਸੁ ਪਾਵਤਹ ਗੁਰਮਤਤ ਿਗਤਤ ਿਿੰਡਾਰੇ ॥੨॥ 

ਤਿਨ ਦਰਸਨੁ ਸਤਤਗੁਰ ਸਤ ਪਰੁਖ ਨ ਪਾਇਆ ਤੇ ਿਾਗਹੀਣ ਿਤਮ ਮਾਰ ੇ॥ 

ਸੇ ਕੂਕਰ ਸੂਕਰ ਗਰਧਿ ਪਵਤਹ ਗਰਿ ਿੋਨੀ ਦਤਯ ਮਾਰ ੇਮਹਾ ਹਤਤਆਰੇ ॥੩॥ 

ਦੀਨ ਦਇਆਲ ਹੋਹੁ ਿਨ ਊਪਤਰ ਕਤਰ ਤਕਰਪਾ ਲੇਹੁ ਉਿਾਰੇ ॥ 

ਨਾਨਕ ਿਨ ਹਤਰ ਕੀ ਸਰਣਾਈ ਹਤਰ ਿਾਵੈ ਹਤਰ ਤਨਸਤਾਰੇ ॥੪॥੩॥ 
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ਰਾਮ ਮੋ ਕਉ ਹਤਰ ਿਨ ਮੇਤਲ ਮਤਨ ਿਾਵ ੈ॥ 
 

ਰਾਮਕਲੀ ਮਹਲਾ ੪ ॥ (881-7) 

ਹਤਰ ਕੇ ਸਖਾ ਸਾਧ ਿਨ ਨੀਕੇ ਤਤਨ ਊਪਤਰ ਹਾਥੁ ਵਤਾਵ ੈ॥ 

ਗੁਰਮੁਤਖ ਸਾਧ ਸੇਈ ਪਰਿ ਿਾਏ ਕਤਰ ਤਕਰਪਾ ਆਤਪ ਤਮਲਾਵੈ ॥੧॥ 

ਰਾਮ ਮੋ ਕਉ ਹਤਰ ਿਨ ਮੇਤਲ ਮਤਨ ਿਾਵੈ ॥ 

ਅਤਮਉ ਅਤਮਉ ਹਤਰ ਰਸੁ ਹੈ ਮੀਿਾ ਤਮਤਲ ਸਿੰਤ ਿਨਾ ਮੁਤਖ ਪਾਵੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਹਤਰ ਕੇ ਲੋਗ ਰਾਮ ਿਨ ਊਤਮ ਤਮਤਲ ਊਤਮ ਪਦਵੀ ਪਾਵ ੈ॥ 

ਹਮ ਹੋਵਤ ਚੇਰੀ ਦਾਸ ਦਾਸਨ ਕੀ ਮੇਰਾ ਿਾਕੁਰੁ ਖੁਸੀ ਕਰਾਵ ੈ॥੨॥ 

ਸੇਵਕ ਿਨ ਸੇਵਤਹ ਸੇ ਵਡਿਾਗੀ ਤਰਦ ਮਤਨ ਤਤਨ ਪਰੀਤਤ ਲਗਾਵੈ ॥ 

ਤਿਨੁ ਪਰੀਤੀ ਕਰਤਹ ਿਹੁ ਿਾਤਾ ਕੂਿੁ ਿੋਤਲ ਕੂਿੋ ਫਲ ੁਪਾਵੈ ॥੩॥ 

ਮੋ ਕਉ ਧਾਤਰ ਤਿਪਾ ਿਗਿੀਵਨ ਦਾਤੇ ਹਤਰ ਸਿੰਤ ਪਗੀ ਲ ੇਪਾਵੈ ॥ 

ਹਉ ਕਾਿਉ ਕਾਤਿ ਿਾਤਢ ਤਸਰ ੁਰਾਖਉ ਤਿਤੁ ਨਾਨਕ ਸਿੰਤ ੁਚਤਿ ਆਵੈ ॥੪॥੩॥ 
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ਰਾਮ ਰਿੰਤਗ ਸਿ ਗਏ ਪਾਪ ॥ 
 

ਿਸਿੰਤੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (1183-4) 

ਰਾਮ ਰਿੰਤਗ ਸਿ ਗਏ ਪਾਪ ॥ 

ਰਾਮ ਿਪਤ ਕਛੁ ਨਹੀ ਸਿੰਤਾਪ ॥ 

ਗੋਤਿਿੰਦ ਿਪਤ ਸਤਿ ਤਮਿੇ ਅਿੰਧੇਰ ॥ 

ਹਤਰ ਤਸਮਰਤ ਕਛੁ ਨਾਤਹ ਫੇਰ ॥੧॥ 

ਿਸਿੰਤੁ ਹਮਾਰ ੈਰਾਮ ਰਿੰਗੁ ॥ 

ਸਿੰਤ ਿਨਾ ਤਸਉ ਸਦਾ ਸਿੰਗੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਸਿੰਤ ਿਨੀ ਕੀਆ ਉਪਦਸੇੁ ॥ 

ਿਹ ਗੋਤਿਿੰਦ ਿਗਤ ੁਸ ੋਧਿੰਤਨ ਦੇਸੁ ॥ 

ਹਤਰ ਿਗਤਤਹੀਨ ਉਤਦਆਨ ਥਾਨੁ ॥ 

ਗੁਰ ਪਰਸਾਤਦ ਘਤਿ ਘਤਿ ਪਛਾਨੁ ॥੨॥ 

ਹਤਰ ਕੀਰਤਨ ਰਸ ਿੋਗ ਰਿੰਗੁ ॥ 

ਮਨ ਪਾਪ ਕਰਤ ਤੂ ਸਦਾ ਸਿੰਗੁ ॥ 

ਤਨਕਤਿ ਪੇਖੁ ਪਰਿੁ ਕਰਣਹਾਰ ॥ 

ਈਤ ਊਤ ਪਰਿ ਕਾਰਿ ਸਾਰ ॥੩॥ 

ਚਰਨ ਕਮਲ ਤਸਉ ਲਗੋ ਤਧਆਨੁ ॥ 

ਕਤਰ ਤਕਰਪਾ ਪਰਤਿ ਕੀਨੋ ਦਾਨੁ ॥ 

ਤੇਤਰਆ ਸਿੰਤ ਿਨਾ ਕੀ ਿਾਛਉ ਧੂਤਰ ॥ 

ਿਤਪ ਨਾਨਕ ਸੁਆਮੀ ਸਦ ਹਿੂਤਰ ॥੪॥੧੧॥ 
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ਰਾਮ ਰਿੰਗੁ ਕਦੇ ਉਤਤਰ ਨ ਿਾਇ ॥ 
 

ਗਉਿੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (194-5) 

ਰਾਮ ਰਿੰਗੁ ਕਦ ੇਉਤਤਰ ਨ ਿਾਇ ॥ 

ਗੁਰੁ ਪੂਰਾ ਤਿਸੁ ਦੇਇ ਿੁਝਾਇ ॥੧॥ 

ਹਤਰ ਰਿੰਤਗ ਰਾਤਾ ਸ ੋਮਨੁ ਸਾਚਾ ॥ 

ਲਾਲ ਰਿੰਗ ਪੂਰਨ ਪੁਰਖ ੁਤਿਧਾਤਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਸਿੰਤਹ ਸਿੰਤਗ ਿੈਤਸ ਗੁਨ ਗਾਇ ॥ 

ਤਾ ਕਾ ਰਿੰਗੁ ਨ ਉਤਰ ੈਿਾਇ ॥੨॥ 

ਤਿਨੁ ਹਤਰ ਤਸਮਰਨ ਸੁਖੁ ਨਹੀ ਪਾਇਆ ॥ 

ਆਨ ਰਿੰਗ ਫੀਕੇ ਸਿ ਮਾਇਆ ॥੩॥ 

ਗੁਤਰ ਰਿੰਗੇ ਸੇ ਿਏ ਤਨਹਾਲ ॥ 

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਿਏ ਹੈ ਦਇਆਲ ॥੪॥੭੨॥੧੪੧॥ 
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ਰਾਮ ਰਸੁ ਪੀਆ ਰੇ ॥ 
 

ਗਉਿੀ ॥ ਕਿੀਰ ਿੀਉ ॥ (337-15) 

ਰੇ ਮਨ ਤੇਰੋ ਕੋਇ ਨਹੀ ਤਖਿੰਤਚ ਲੇਇ ਤਿਤਨ ਿਾਰੁ ॥ 

ਤਿਰਖ ਿਸੇਰੋ ਪਿੰਤਖ ਕ ੋਤੈਸੋ ਇਹੁ ਸਿੰਸਾਰੁ ॥੧॥ 

ਰਾਮ ਰਸੁ ਪੀਆ ਰੇ ॥ 

ਤਿਹ ਰਸ ਤਿਸਤਰ ਗਏ ਰਸ ਅਉਰ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਅਉਰ ਮੁਏ ਤਕਆ ਰੋਈਐ ਿਉ ਆਪਾ ਤਥਰ ੁਨ ਰਹਾਇ ॥ 

ਿੋ ਉਪਿ ੈਸ ੋਤਿਨਤਸ ਹੈ ਦੁਖੁ ਕਤਰ ਰੋਵ ੈਿਲਾਇ ॥੨॥ 

ਿਹ ਕੀ ਉਪਿੀ ਤਹ ਰਚੀ ਪੀਵਤ ਮਰਦਨ ਲਾਗ ॥ 

ਕਤਹ ਕਿੀਰ ਤਚਤਤ ਚੇਤਤਆ ਰਾਮ ਤਸਮਤਰ ਿੈਰਾਗ ॥੩॥੨॥੧੩॥੬੪॥ 
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ਰਾਮ ਰਸਾਇਤਣ ਿੋ ਿਨ ਗੀਧੇ ॥ 
 

ਗਉਿੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (198-14) 

ਰਾਮ ਰਸਾਇਤਣ ਿ ੋਿਨ ਗੀਧ ੇ॥ 

ਚਰਨ ਕਮਲ ਪਰੇਮ ਿਗਤੀ ਿੀਧ ੇ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਆਨ ਰਸਾ ਦੀਸਤਹ ਸਤਿ ਛਾਰ ੁ॥ 

ਨਾਮ ਤਿਨਾ ਤਨਹਫਲ ਸਿੰਸਾਰ ॥੧॥ 

ਅਿੰਧ ਕੂਪ ਤੇ ਕਾਢ ੇਆਤਪ ॥ 

ਗੁਣ ਗੋਤਵਿੰਦ ਅਚਰਿ ਪਰਤਾਪ ॥੨॥ 

ਵਤਣ ਤਤਰਤਣ ਤਤਰਿਵਤਣ ਪੂਰਨ ਗੋਪਾਲ ॥ 

ਿਰਹਮ ਪਸਾਰ ੁਿੀਅ ਸਿੰਤਗ ਦਇਆਲ ॥੩॥ 

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਸਾ ਕਥਨੀ ਸਾਰ ੁ॥ 

ਮਾਤਨ ਲੇਤੁ ਤਿਸੁ ਤਸਰਿਨਹਾਰੁ ॥੪॥੯੪॥੧੬੩॥ 
 
  



 2360 

 

ਰਾਮ ਰਸਾਇਣ ੁਤਨਤ ਉਤਿ ਪੀਵਹੁ ॥ 
 

ਿੈਰਉ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (1138-4) 

ਸਾਚ ਪਦਾਰਥੁ ਗੁਰਮੁਤਖ ਲਹਹੁ ॥ 

ਪਰਿ ਕਾ ਿਾਣਾ ਸਤਤ ਕਤਰ ਸਹਹੁ ॥੧॥ 

ਿੀਵਤ ਿੀਵਤ ਿੀਵਤ ਰਹਹੁ ॥ 

ਰਾਮ ਰਸਾਇਣੁ ਤਨਤ ਉਤਿ ਪੀਵਹੁ ॥ 

ਹਤਰ ਹਤਰ ਹਤਰ ਹਤਰ ਰਸਨਾ ਕਹਹੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਕਤਲਿੁਗ ਮਤਹ ਇਕ ਨਾਤਮ ਉਧਾਰੁ ॥ 

ਨਾਨਕ ੁਿੋਲੈ ਿਰਹਮ ਿੀਚਾਰੁ ॥੨॥੧੧॥ 
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ਰਾਮ ਰਾਇ ਹੋਤਹ ਿਦੈ ਿਨਵਾਰੀ ॥ 
 

ਰਾਗੁ ਸਰੋਤਿ ਿਾਣੀ ਿਗਤ ਿੀਖਨ ਕੀ     (659-12) 

ਨੈਨਹੁ ਨੀਰੁ ਿਹੈ ਤਨੁ ਖੀਨਾ ਿਏ ਕੇਸ ਦੁਧ ਵਾਨੀ ॥ 

ਰੂਧਾ ਕਿੰਿ ੁਸਿਦੁ ਨਹੀ ਉਚਰ ੈਅਿ ਤਕਆ ਕਰਤਹ ਪਰਾਨੀ ॥੧॥ 

ਰਾਮ ਰਾਇ ਹੋਤਹ ਿੈਦ ਿਨਵਾਰੀ ॥ 

ਅਪਨ ੇਸਿੰਤਹ ਲੇਹੁ ਉਿਾਰੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਮਾਥੇ ਪੀਰ ਸਰੀਤਰ ਿਲਤਨ ਹੈ ਕਰਕ ਕਰੇਿੇ ਮਾਹੀ ॥ 

ਐਸੀ ਿੇਦਨ ਉਪਤਿ ਖਰੀ ਿਈ ਵਾ ਕਾ ਅਉਖਧ ੁਨਾਹੀ ॥੨॥ 

ਹਤਰ ਕਾ ਨਾਮੁ ਅਿੰਤਮਰਤ ਿਲ ੁਤਨਰਮਲੁ ਇਹੁ ਅਉਖਧੁ ਿਤਗ ਸਾਰਾ ॥ 

ਗੁਰ ਪਰਸਾਤਦ ਕਹੈ ਿਨ ੁਿੀਖਨੁ ਪਾਵਉ ਮੋਖ ਦੁਆਰਾ ॥੩॥੧॥ 
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ਰਾਮ ਰਾਮ ਸਿੰਤਗ ਕਤਰ ਤਿਉਹਾਰ ॥ 
 

ਗੋੋਂਡ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (865-1) 

ਰਾਮ ਰਾਮ ਸਿੰਤਗ ਕਤਰ ਤਿਉਹਾਰ ॥ 

ਰਾਮ ਰਾਮ ਰਾਮ ਪਰਾਨ ਅਧਾਰ ॥ 

ਰਾਮ ਰਾਮ ਰਾਮ ਕੀਰਤਨੁ ਗਾਇ ॥ 

ਰਮਤ ਰਾਮ ੁਸਿ ਰਤਹਓ ਸਮਾਇ ॥੧॥ 

ਸਿੰਤ ਿਨਾ ਤਮਤਲ ਿੋਲਹੁ ਰਾਮ ॥ 

ਸਿ ਤੇ ਤਨਰਮਲ ਪੂਰਨ ਕਾਮ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਰਾਮ ਰਾਮ ਧਨ ੁਸਿੰਤਚ ਿਿੰਡਾਰ ॥ 

ਰਾਮ ਰਾਮ ਰਾਮ ਕਤਰ ਆਹਾਰ ॥ 

ਰਾਮ ਰਾਮ ਵੀਸਤਰ ਨਹੀ ਿਾਇ ॥ 

ਕਤਰ ਤਕਰਪਾ ਗੁਤਰ ਦੀਆ ਿਤਾਇ ॥੨॥ 

ਰਾਮ ਰਾਮ ਰਾਮ ਸਦਾ ਸਹਾਇ ॥ 

ਰਾਮ ਰਾਮ ਰਾਮ ਤਲਵ ਲਾਇ ॥ 

ਰਾਮ ਰਾਮ ਿਤਪ ਤਨਰਮਲ ਿਏ ॥ 

ਿਨਮ ਿਨਮ ਕੇ ਤਕਲਤਿਖ ਗਏ ॥੩॥ 

ਰਮਤ ਰਾਮ ਿਨਮ ਮਰਣ ੁਤਨਵਾਰ ੈ॥ 

ਉਚਰਤ ਰਾਮ ਿੈ ਪਾਤਰ ਉਤਾਰ ੈ॥ 

ਸਿ ਤੇ ਊਚ ਰਾਮ ਪਰਗਾਸ ॥ 

ਤਨਤਸ ਿਾਸੁਰ ਿਤਪ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ॥੪॥੮॥੧੦॥ 
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ਰਾਮ ਰਾਮ ਿੋਤਲ ਿੋਤਲ ਖੋਿਤੇ ਿਡਿਾਗੀ ॥ 
 

ਮਲਾਰ ਮਹਲਾ ੪ ॥ (1265-17) 

ਰਾਮ ਰਾਮ ਿੋਤਲ ਿੋਤਲ ਖੋਿਤੇ ਿਡਿਾਗੀ ॥ 

ਹਤਰ ਕਾ ਪਿੰਥੁ ਕੋਊ ਿਤਾਵੈ ਹਉ ਤਾ ਕੈ ਪਾਇ ਲਾਗੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਹਤਰ ਹਮਾਰੋ ਮੀਤੁ ਸਖਾਈ ਹਮ ਹਤਰ ਤਸਉ ਪਰੀਤਤ ਲਾਗੀ ॥ 

ਹਤਰ ਹਮ ਗਾਵਤਹ ਹਤਰ ਹਮ ਿਲੋਤਹ ਅਉਰ ੁਦੁਤੀਆ ਪਰੀਤਤ ਹਮ ਤਤਆਗੀ ॥੧॥ 

ਮਨਮੋਹਨ ਮੋਰੋ ਪਰੀਤਮ ਰਾਮ ੁਹਤਰ ਪਰਮਾਨਿੰਦ ੁਿੈਰਾਗੀ ॥ 

ਹਤਰ ਦੇਖੇ ਿੀਵਤ ਹੈ ਨਾਨਕੁ ਇਕ ਤਨਮਖ ਪਲ ੋਮੁਤਖ ਲਾਗੀ ॥੨॥੨॥੯॥੯॥੧੩॥੯॥੩੧॥ 
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ਰਾਮੁ ਤਸਮਤਰ ਰਾਮੁ ਤਸਮਤਰ ਇਹੈ ਤੇਰ ੈਕਾਤਿ ਹ ੈ॥ 
 

ਰਾਗੁ ਿਿੈਾਵਿੰਤੀ ਮਹਲਾ ੯ ॥ (1352-3) 

ਰਾਮੁ ਤਸਮਤਰ ਰਾਮ ੁਤਸਮਤਰ ਇਹੈ ਤੇਰ ੈਕਾਤਿ ਹ ੈ॥ 

ਮਾਇਆ ਕ ੋਸਿੰਗੁ ਤਤਆਗ ੁਪਰਿ ਿੂ ਕੀ ਸਰਤਨ ਲਾਗੁ ॥ 

ਿਗਤ ਸੁਖ ਮਾਨੁ ਤਮਤਥਆ ਝਿੂੋ ਸਿ ਸਾਿੁ ਹੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਸੁਪਨੇ ਤਿਉ ਧਨੁ ਪਛਾਨੁ ਕਾਹ ੇਪਤਰ ਕਰਤ ਮਾਨ ੁ॥ 

ਿਾਰੂ ਕੀ ਿੀਤਤ ਿੈਸ ੇਿਸੁਧਾ ਕੋ ਰਾਿੁ ਹੈ ॥੧॥ 

ਨਾਨਕ ੁਿਨੁ ਕਹਤੁ ਿਾਤ ਤਿਨਤਸ ਿਹੈੈ ਤੇਰ ੋਗਾਤ ੁ॥ 

ਤਛਨ ੁਤਛਨ ੁਕਤਰ ਗਇਓ ਕਾਲੁ ਤਸੈੇ ਿਾਤ ੁਆਿੁ ਹੈ ॥੨॥੧॥ 
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ਰਾਮੁ ਤਸਮਰੁ ਪਛੁਤਾਤਹਗਾ ਮਨ ॥ 
 

ਮਾਰੂ ਕਿੀਰ ਿੀਉ ॥ (1106-6) 

ਰਾਮੁ ਤਸਮਰੁ ਪਛੁਤਾਤਹਗਾ ਮਨ ॥ 

ਪਾਪੀ ਿੀਅਰਾ ਲੋਿੁ ਕਰਤੁ ਹੈ ਆਿੁ ਕਾਤਲ ਉਤਿ ਿਾਤਹਗਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਲਾਲਚ ਲਾਗੇ ਿਨਮ ੁਗਵਾਇਆ ਮਾਇਆ ਿਰਮ ਿੁਲਾਤਹਗਾ ॥ 

ਧਨ ਿੋਿਨ ਕਾ ਗਰਿੁ ਨ ਕੀਿ ੈਕਾਗਦ ਤਿਉ ਗਤਲ ਿਾਤਹਗਾ ॥੧॥ 

ਿਉ ਿਮੁ ਆਇ ਕੇਸ ਗਤਹ ਪਿਕੈ ਤਾ ਤਦਨ ਤਕਛ ੁਨ ਿਸਾਤਹਗਾ ॥ 

ਤਸਮਰਨ ੁਿਿਨੁ ਦਇਆ ਨਹੀ ਕੀਨੀ ਤਉ ਮੁਤਖ ਚੋਿਾ ਖਾਤਹਗਾ ॥੨॥ 

ਧਰਮ ਰਾਇ ਿਿ ਲੇਖਾ ਮਾਗੈ ਤਕਆ ਮੁਖੁ ਲ ੈਕੈ ਿਾਤਹਗਾ ॥ 

ਕਹਤੁ ਕਿੀਰੁ ਸੁਨਹੁ ਰ ੇਸਿੰਤਹੁ ਸਾਧਸਿੰਗਤਤ ਤਤਰ ਿਾਂਤਹਗਾ ॥੩॥੧॥ 
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ਰਾਮੁ ਿਿੁ ਰਾਮੁ ਿਿੁ ਿਨਮੁ ਤਸਰਾਤੁ ਹ ੈ॥ 
 

ਿਿੈਾਵਿੰਤੀ ਮਹਲਾ ੯ ॥ (1352-7) 

ਰਾਮੁ ਿਿੁ ਰਾਮੁ ਿਿੁ ਿਨਮ ੁਤਸਰਾਤੁ ਹੈ ॥ 

ਕਹਉ ਕਹਾ ਿਾਰ ਿਾਰ ਸਮਝਤ ਨਹ ਤਕਉ ਗਵਾਰ ॥ 

ਤਿਨਸਤ ਨਹ ਲਗ ੈਿਾਰ ਓਰੇ ਸਮ ਗਾਤੁ ਹੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਸਗਲ ਿਰਮ ਡਾਤਰ ਦੇਤਹ ਗੋਤਿਿੰਦ ਕੋ ਨਾਮੁ ਲਤੇਹ ॥ 

ਅਿੰਤਤ ਿਾਰ ਸਿੰਤਗ ਤੇਰੈ ਇਹ ੈਏਕੁ ਿਾਤੁ ਹੈ ॥੧॥ 

ਤਿਤਖਆ ਤਿਖੁ ਤਿਉ ਤਿਸਾਤਰ ਪਰਿ ਕੌ ਿਸੁ ਹੀਏ ਧਾਤਰ ॥ 

ਨਾਨਕ ਿਨ ਕਤਹ ਪੁਕਾਤਰ ਅਉਸਰੁ ਤਿਹਾਤੁ ਹੈ ॥੨॥੨॥ 
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ਰਾਮੁ ਰਾਿਾ ਨਉ ਤਨਤਧ ਮੇਰੈ ॥ 
 

ਿੈਰਉ ਕਿੀਰ ਿੀਉ  (1157-19) 

ਨਾਂਗੇ ਆਵਨ ੁਨਾਂਗੇ ਿਾਨਾ ॥ 

ਕੋਇ ਨ ਰਤਹਹੈ ਰਾਿਾ ਰਾਨਾ ॥੧॥ 

ਰਾਮੁ ਰਾਿਾ ਨਉ ਤਨਤਧ ਮੇਰ ੈ॥ 

ਸਿੰਪ ੈਹੇਤੁ ਕਲਤ ੁਧਨ ੁਤੇਰ ੈ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਆਵਤ ਸਿੰਗ ਨ ਿਾਤ ਸਿੰਗਾਤੀ ॥ 

ਕਹਾ ਿਇਓ ਦਤਰ ਿਾਂਧੇ ਹਾਥੀ ॥੨॥ 

ਲਿੰਕਾ ਗਢੁ ਸੋਨ ੇਕਾ ਿਇਆ ॥ 

ਮੂਰਖੁ ਰਾਵਨੁ ਤਕਆ ਲ ੇਗਇਆ ॥੩॥ 

ਕਤਹ ਕਿੀਰ ਤਕਛੁ ਗੁਨ ੁਿੀਚਾਤਰ ॥ 

ਚਲੇ ਿੁਆਰੀ ਦੁਇ ਹਥ ਝਾਤਰ ॥੪॥੨॥ 
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ਰਾਮਈਆ ਹਉ ਿਾਤਰਕੁ ਤੇਰਾ ॥ 
 

ਆਸਾ ਸਰੀ ਕਿੀਰ ਿੀਉ ਕੀ॥ (478-14) 

ਸੁਤੁ ਅਪਰਾਧ ਕਰਤ ਹੈ ਿੇਤੇ ॥ 

ਿਨਨੀ ਚੀਤਤ ਨ ਰਾਖਤਸ ਤੇਤ ੇ॥੧॥ 

ਰਾਮਈਆ ਹਉ ਿਾਤਰਕੁ ਤੇਰਾ ॥ 

ਕਾਹੇ ਨ ਖਿੰਡਤਸ ਅਵਗਨੁ ਮੇਰਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਿੇ ਅਤਤ ਿੋਪ ਕਰੇ ਕਤਰ ਧਾਇਆ ॥ 

ਤਾ ਿੀ ਚੀਤਤ ਨ ਰਾਖਤਸ ਮਾਇਆ ॥੨॥ 

ਤਚਿੰਤ ਿਵਤਨ ਮਨੁ ਪਤਰਓ ਹਮਾਰਾ ॥ 

ਨਾਮ ਤਿਨਾ ਕੈਸੇ ਉਤਰਤਸ ਪਾਰਾ ॥੩॥ 

ਦੇਤਹ ਤਿਮਲ ਮਤਤ ਸਦਾ ਸਰੀਰਾ ॥ 

ਸਹਤਿ ਸਹਤਿ ਗਨੁ ਰਵ ੈਕਿੀਰਾ ॥੪॥੩॥੧੨॥ 
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ਰਾਮਦਾਸ ਸਰੋਵਤਰ ਨਾਤੇ ॥ 
 

ਸਰੋਤਿ ਮਹਲਾ ੫ ਘਰੁ ੩ ਦੁਪਦੇ     (625-15) 

ਰਾਮਦਾਸ ਸਰੋਵਤਰ ਨਾਤ ੇ॥ 

ਸਤਿ ਉਤਰੇ ਪਾਪ ਕਮਾਤ ੇ॥ 

ਤਨਰਮਲ ਹੋਏ ਕਤਰ ਇਸਨਾਨਾ ॥ 

ਗੁਤਰ ਪੂਰ ੈਕੀਨੇ ਦਾਨਾ ॥੧॥ 

ਸਤਿ ਕੁਸਲ ਖੇਮ ਪਰਤਿ ਧਾਰੇ ॥ 

ਸਹੀ ਸਲਾਮਤਤ ਸਤਿ ਥੋਕ ਉਿਾਰੇ ਗੁਰ ਕਾ ਸਿਦੁ ਵੀਚਾਰ ੇ॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਸਾਧਸਿੰਤਗ ਮਲੁ ਲਾਥੀ ॥ 

ਪਾਰਿਰਹਮੁ ਿਇਓ ਸਾਥੀ ॥ 

ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਤਧਆਇਆ ॥ 

ਆਤਦ ਪੁਰਖ ਪਰਿੁ ਪਾਇਆ ॥੨॥੧॥੬੫॥ 
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ਰਾਮਦਾਤਸ ਗੁਰ ੂਿਗ ਤਾਰਨ ਕਉ ਗੁਰ ਿੋਤਤ ਅਰਿਨੁ ਮਾਤਹ ਧਰੀ ॥ 
 

ਸਵਈਏ ਮਹਲ ੇਪਿੰਿਵ ੇਕ ੇ੫, ਮਥੁਰਾ (1409-1) 

ਅਿੰਤੁ ਨ ਪਾਵਤ ਦੇਵ ਸਿੈ ਮੁਤਨ ਇਿੰਦਰ ਮਹਾ ਤਸਵ ਿਗੋ ਕਰੀ ॥ 

ਪੁਤਨ ਿੇਦ ਤਿਰਿੰਤਚ ਤਿਚਾਤਰ ਰਤਹਓ ਹਤਰ ਿਾਪ ੁਨ ਛਾਤਡਯਉ ਏਕ ਘਰੀ ॥ 

ਮਥੁਰਾ ਿਨ ਕ ੋਪਰਿੁ ਦੀਨ ਦਯਾਲੁ ਹੈ ਸਿੰਗਤਤ ਤਸਰਤਸਿ ਤਨਹਾਲ ੁਕਰੀ ॥ 

ਰਾਮਦਾਤਸ ਗੁਰੂ ਿਗ ਤਾਰਨ ਕਉ ਗੁਰ ਿੋਤਤ ਅਰਿੁਨ ਮਾਤਹ ਧਰੀ ॥੪॥ 

ਿਗ ਅਉਰੁ ਨ ਯਾਤਹ ਮਹਾ ਤਮ ਮੈ ਅਵਤਾਰੁ ਉਿਾਗਰ ੁਆਤਨ ਕੀਅਉ ॥ 

ਤਤਨ ਕ ੇਦੁਖ ਕੋਤਿਕ ਦਤੂਰ ਗਏ ਮਥੁਰਾ ਤਿਨਹ ਅਿੰਤਮਰਤ ਨਾਮੁ ਪੀਅਉ ॥ 

ਇਹ ਪਧਤਤ ਤੇ ਮਤ ਚੂਕਤਹ ਰ ੇਮਨ ਿੇਦੁ ਤਿਿੇਦੁ ਨ ਿਾਨ ਿੀਅਉ ॥ 

ਪਰਤਤਛ ਤਰਦੈ ਗੁਰ ਅਰਿੁਨ ਕੈ ਹਤਰ ਪੂਰਨ ਿਰਹਤਮ ਤਨਵਾਸ ੁਲੀਅਉ ॥੫॥ 
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ਰਾਮਦਾਸੁ ਗੁਰ ੂਹਤਰ ਸਤਤ ਕੀਯਉ ਸਮਰਥ ਗੁਰ ੂਤਸਤਰ ਹਥ ੁਧਰਯਉ ॥ 
 

ਸਵਈਏ ਮਹਲ ੇਚਉਥੇ ਕ ੇ੪, ਨਲਯ (1400-6) 

ਸਮਰਥ ਗੁਰੂ ਤਸਤਰ ਹਥੁ ਧਰਯਉ ॥ 

ਗੁਤਰ ਕੀਨੀ ਤਿਪਾ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਦੀਅਉ ਤਿਸ ੁਦੇਤਖ ਚਰਿੰਨ ਅਘਿੰਨ ਹਰਯਉ ॥ 

ਤਨਤਸ ਿਾਸੁਰ ਏਕ ਸਮਾਨ ਤਧਆਨ ਸ ੁਨਾਮ ਸੁਨੇ ਸੁਤੁ ਿਾਨ ਡਰਯਉ ॥ 

ਿਤਨ ਦਾਸ ਸ ੁਆਸ ਿਗਤਰ ਗੁਰੂ ਕੀ ਪਾਰਸੁ ਿਤੇਿ ਪਰਸੁ ਕਰਯਉ ॥ 

ਰਾਮਦਾਸੁ ਗੁਰੂ ਹਤਰ ਸਤਤ ਕੀਯਉ ਸਮਰਥ ਗੁਰ ੂਤਸਤਰ ਹਥੁ ਧਰਯਉ ॥੭॥੧੧॥ 
 

  



 2372 

ਰਾਮਾ ਮ ੈਸਾਧ ੂਚਰਨ ਧੁਵੀਿੈ ॥ 
 

ਕਤਲਆਨ ਮਹਲਾ ੪ ॥ (1325-16) 

ਰਾਮਾ ਮ ੈਸਾਧ ੂਚਰਨ ਧਵੁੀਿ ੈ॥ 

ਤਕਲਤਿਖ ਦਹਨ ਹੋਤਹ ਤਖਨ ਅਿੰਤਤਰ ਮੇਰੇ ਿਾਕੁਰ ਤਕਰਪਾ ਕੀਿ ੈ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਮਿੰਗਤ ਿਨ ਦੀਨ ਖਰੇ ਦਤਰ ਿਾਢੇ ਅਤਤ ਤਰਸਨ ਕਉ ਦਾਨੁ ਦੀਿ ੈ॥ 

ਤਰਾਤਹ ਤਰਾਤਹ ਸਰਤਨ ਪਰਿ ਆਏ ਮੋ ਕਉ ਗੁਰਮਤਤ ਨਾਮੁ ਤਦਰਿੀਿ ੈ॥੧॥ 

ਕਾਮ ਕਰੋਧੁ ਨਗਰ ਮਤਹ ਸਿਲਾ ਤਨਤ ਉਤਿ ਉਤਿ ਿੂਝੁ ਕਰੀਿੈ ॥ 

ਅਿੰਗੀਕਾਰੁ ਕਰਹੁ ਰਤਖ ਲਵੇਹੁ ਗੁਰ ਪੂਰਾ ਕਾਤਢ ਕਢੀਿੈ ॥੨॥ 

ਅਿੰਤਤਰ ਅਗਤਨ ਸਿਲ ਅਤਤ ਤਿਤਖਆ ਤਹਵ ਸੀਤਲੁ ਸਿਦੁ ਗੁਰ ਦੀਿੈ ॥ 

ਤਤਨ ਮਤਨ ਸਾਂਤਤ ਹਇੋ ਅਤਧਕਾਈ ਰਗੋੁ ਕਾਿ ੈਸੂਤਖ ਸਵੀਿ ੈ॥੩॥ 

ਤਿਉ ਸੂਰਿੁ ਤਕਰਤਣ ਰਤਵਆ ਸਰਿ ਿਾਈ ਸਿ ਘਤਿ ਘਤਿ ਰਾਮੁ ਰਵੀਿ ੈ॥ 

ਸਾਧੂ ਸਾਧ ਤਮਲ ੇਰਸੁ ਪਾਵੈ ਤਤੁ ਤਨਿ ਘਤਰ ਿੈਤਿਆ ਪੀਿ ੈ॥੪॥ 

ਿਨ ਕਉ ਪਰੀਤਤ ਲਗੀ ਗੁਰ ਸੇਤੀ ਤਿਉ ਚਕਵੀ ਦੇਤਖ ਸੂਰੀਿੈ ॥ 

ਤਨਰਖਤ ਤਨਰਖਤ ਰਤੈਨ ਸਿ ਤਨਰਖੀ ਮੁਖੁ ਕਾਢ ੈਅਿੰਤਮਰਤੁ ਪੀਿ ੈ॥੫॥ 

ਸਾਕਤ ਸੁਆਨ ਕਹੀਅਤਹ ਿਹੁ ਲੋਿੀ ਿਹੁ ਦੁਰਮਤਤ ਮੈਲੁ ਿਰੀਿ ੈ॥ 

ਆਪਨ ਸੁਆਇ ਕਰਤਹ ਿਹੁ ਿਾਤਾ ਤਤਨਾ ਕਾ ਤਵਸਾਹੁ ਤਕਆ ਕੀਿ ੈ॥੬॥ 

ਸਾਧੂ ਸਾਧ ਸਰਤਨ ਤਮਤਲ ਸਿੰਗਤਤ ਤਿਤੁ ਹਤਰ ਰਸੁ ਕਾਤਢ ਕਢੀਿ ੈ॥ 

ਪਰਉਪਕਾਰ ਿੋਲਤਹ ਿਹੁ ਗੁਣੀਆ ਮੁਤਖ ਸਿੰਤ ਿਗਤ ਹਤਰ ਦੀਿ ੈ॥੭॥ 

ਤੂ ਅਗਮ ਦਇਆਲ ਦਇਆ ਪਤਤ ਦਾਤਾ ਸਿ ਦਇਆ ਧਾਤਰ ਰਤਖ ਲੀਿ ੈ॥ 

ਸਰਿ ਿੀਅ ਿਗਿੀਵਨ ੁਏਕੋ ਨਾਨਕ ਪਰਤਤਪਾਲ ਕਰੀਿੈ ॥੮॥੫॥ 
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ਰੀ ਕਲਵਾਤਰ ਗਵਾਤਰ ਮੂਢ ਮਤਤ ਉਲਿੋ ਪਵਨੁ ਤਫਰਾਵਉ ॥ 
 

ਰਾਗ ਕਦੇਾਰਾ ਿਾਣੀ ਕਿੀਰ ਿੀਉ ॥   (1123-13) 

ਰੀ ਕਲਵਾਤਰ ਗਵਾਤਰ ਮੂਢ ਮਤਤ ਉਲਿੋ ਪਵਨ ੁਤਫਰਾਵਉ ॥ 

ਮਨੁ ਮਤਵਾਰ ਮੇਰ ਸਰ ਿਾਿੀ ਅਿੰਤਮਰਤ ਧਾਰ ਚੁਆਵਉ ॥੧॥ 

ਿੋਲਹੁ ਿਈਆ ਰਾਮ ਕੀ ਦੁਹਾਈ ॥ 

ਪੀਵਹੁ ਸਿੰਤ ਸਦਾ ਮਤਤ ਦੁਰਲਿ ਸਹਿੇ ਤਪਆਸ ਿੁਝਾਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਿੈ ਤਿਤਚ ਿਾਉ ਿਾਇ ਕੋਊ ਿੂਝਤਹ ਹਤਰ ਰਸੁ ਪਾਵ ੈਿਾਈ ॥ 

ਿੇਤੇ ਘਿ ਅਿੰਤਮਰਤ ੁਸਿ ਹੀ ਮਤਹ ਿਾਵੈ ਤਤਸਤਹ ਪੀਆਈ ॥੨॥ 

ਨਗਰੀ ਏਕੈ ਨਉ ਦਰਵਾਿੇ ਧਾਵਤੁ ਿਰਤਿ ਰਹਾਈ ॥ 

ਤਤਰਕੁਿੀ ਛੂਿ ੈਦਸਵਾ ਦਰੁ ਖੂਲਹ ੈਤਾ ਮਨੁ ਖੀਵਾ ਿਾਈ ॥੩॥ 

ਅਿੈ ਪਦ ਪੂਤਰ ਤਾਪ ਤਹ ਨਾਸ ੇਕਤਹ ਕਿੀਰ ਿੀਚਾਰੀ ॥ 

ਉਿਿ ਚਲਿੰਤ ੇਇਹੁ ਮਦ ੁਪਾਇਆ ਿਸੈੇ ਖੋੋਂਦ ਖੁਮਾਰੀ ॥੪॥੩॥ 
 
  



 2374 

ਰੀ ਿਾਈ ਿੇਢੀ ਦੇਨ ੁਨ ਿਾਈ ॥ 
 

ਘਰੁ ੪ ਸਰੋਤਿ ॥ (657-5) 

ਪਾਿ ਪਿੋਸਤਣ ਪਤੂਛ ਲ ੇਨਾਮਾ ਕਾ ਪਤਹ ਛਾਤਨ ਛਵਾਈ ਹੋ ॥ 

ਤੋ ਪਤਹ ਦੁਗਣੀ ਮਿੂਰੀ ਦਹੈਉ ਮੋ ਕਉ ਿੇਢੀ ਦੇਹੁ ਿਤਾਈ ਹੋ ॥੧॥ 

ਰੀ ਿਾਈ ਿੇਢੀ ਦਨੇ ੁਨ ਿਾਈ ॥ 

ਦੇਖੁ ਿੇਢੀ ਰਤਹਓ ਸਮਾਈ ॥ 

ਹਮਾਰ ੈਿੇਢੀ ਪਰਾਨ ਅਧਾਰਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਿੇਢੀ ਪਰੀਤਤ ਮਿੂਰੀ ਮਾਂਗ ੈਿਉ ਕੋਊ ਛਾਤਨ ਛਵਾਵੈ ਹ ੋ॥ 

ਲੋਗ ਕੁਿਿੰਿ ਸਿਹੁ ਤ ੇਤੋਰ ੈਤਉ ਆਪਨ ਿੇਢੀ ਆਵ ੈਹੋ ॥੨॥ 

ਐਸੋ ਿੇਢੀ ਿਰਤਨ ਨ ਸਾਕਉ ਸਿ ਅਿੰਤਰ ਸਿ ਿਾਂਈ ਹੋ ॥ 

ਗੂਿੰਗ ੈਮਹਾ ਅਿੰਤਮਰਤ ਰਸੁ ਚਾਤਖਆ ਪੂਛੇ ਕਹਨੁ ਨ ਿਾਈ ਹੋ ॥੩॥ 

ਿੇਢੀ ਕੇ ਗੁਣ ਸੁਤਨ ਰੀ ਿਾਈ ਿਲਤਧ ਿਾਂਤਧ ਧ ੂਥਾਤਪਓ ਹ ੋ॥ 

ਨਾਮੇ ਕੇ ਸੁਆਮੀ ਸੀਅ ਿਹੋਰੀ ਲਿੰਕ ਿਿੀਖਣ ਆਤਪਓ ਹ ੋ॥੪॥੨॥ 
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ਰੁਣ ਝੁਣੋ ਸਿਦੁ ਅਨਾਹਦੁ ਤਨਤ ਉਤਿ ਗਾਈਐ ਸਿੰਤਨ ਕੈ ॥ 
 

ਰਾਮਕਲੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (925-13) 

ਰੁਣ ਝੁਣੋ ਸਿਦੁ ਅਨਾਹਦੁ ਤਨਤ ਉਤਿ ਗਾਈਐ ਸਿੰਤਨ ਕੈ ॥ 

ਤਕਲਤਵਖ ਸਤਿ ਦੋਖ ਤਿਨਾਸਨੁ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਿਪੀਐ ਗੁਰ ਮਿੰਤਨ ਕੈ ॥ 

ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਲੀਿ ੈਅਤਮਉ ਪੀਿ ੈਰਤੈਣ ਤਦਨਸੁ ਅਰਾਧੀਐ ॥ 

ਿੋਗ ਦਾਨ ਅਨੇਕ ਤਕਤਰਆ ਲਤਗ ਚਰਣ ਕਮਲਹ ਸਾਧੀਐ ॥ 

ਿਾਉ ਿਗਤਤ ਦਇਆਲ ਮੋਹਨ ਦੂਖ ਸਗਲੇ ਪਰਹਰ ੈ॥ 

ਤਿਨਵਿੰਤਤ ਨਾਨਕ ਤਰ ੈਸਾਗਰੁ ਤਧਆਇ ਸੁਆਮੀ ਨਰਹਰ ੈ॥੧॥ 

ਸੁਖ ਸਾਗਰ ਗੋਤਿਿੰਦ ਤਸਮਰਣੁ ਿਗਤ ਗਾਵਤਹ ਗੁਣ ਤੇਰ ੇਰਾਮ ॥ 

ਅਨਦ ਮਿੰਗਲ ਗੁਰ ਚਰਣੀ ਲਾਗੇ ਪਾਏ ਸੂਖ ਘਨੇਰ ੇਰਾਮ ॥ 

ਸੁਖ ਤਨਧਾਨ ੁਤਮਤਲਆ ਦੂਖ ਹਤਰਆ ਤਿਪਾ ਕਤਰ ਪਰਤਿ ਰਾਤਖਆ ॥ 

ਹਤਰ ਚਰਣ ਲਾਗਾ ਿਰਮੁ ਿਉ ਿਾਗਾ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਰਸਨਾ ਿਾਤਖਆ ॥ 

ਹਤਰ ਏਕੁ ਤਚਤਵੈ ਪਰਿੁ ਏਕੁ ਗਾਵੈ ਹਤਰ ਏਕੁ ਤਦਰਸਿੀ ਆਇਆ ॥ 

ਤਿਨਵਿੰਤਤ ਨਾਨਕ ਪਰਤਿ ਕਰੀ ਤਕਰਪਾ ਪੂਰਾ ਸਤਤਗੁਰੁ ਪਾਇਆ ॥੨॥ 

ਤਮਤਲ ਰਹੀਐ ਪਰਿ ਸਾਧ ਿਨਾ ਤਮਤਲ ਹਤਰ ਕੀਰਤਨੁ ਸਨੁੀਐ ਰਾਮ ॥ 

ਦਇਆਲ ਪਰਿੂ ਦਾਮੋਦਰ ਮਾਧ ੋਅਿੰਤੁ ਨ ਪਾਈਐ ਗੁਨੀਐ ਰਾਮ ॥ 

ਦਇਆਲ ਦੁਖ ਹਰ ਸਰਤਣ ਦਾਤਾ ਸਗਲ ਦੋਖ ਤਨਵਾਰਣੋ ॥ 

ਮੋਹ ਸਗੋ ਤਵਕਾਰ ਤਿਖਿੇ ਿਪਤ ਨਾਮ ਉਧਾਰਣੋ ॥ 

ਸਤਿ ਿੀਅ ਤੇਰੇ ਪਰਿੂ ਮੇਰੇ ਕਤਰ ਤਕਰਪਾ ਸਿ ਰੇਣ ਥੀਵਾ ॥ 

ਤਿਨਵਿੰਤਤ ਨਾਨਕ ਪਰਿ ਮਇਆ ਕੀਿ ੈਨਾਮੁ ਤੇਰਾ ਿਤਪ ਿੀਵਾ ॥੩॥ 

ਰਾਤਖ ਲੀਏ ਪਰਤਿ ਿਗਤ ਿਨਾ ਅਪਣੀ ਚਰਣੀ ਲਾਏ ਰਾਮ ॥ 

ਆਿ ਪਹਰ ਅਪਨਾ ਪਰਿ ੁਤਸਮਰਹ ਏਕੋ ਨਾਮੁ ਤਧਆਏ ਰਾਮ ॥ 

ਤਧਆਇ ਸੋ ਪਰਿੁ ਤਰ ੇਿਵਿਲ ਰਹੇ ਆਵਣ ਿਾਣਾ ॥ 

ਸਦਾ ਸੁਖੁ ਕਤਲਆਣ ਕੀਰਤਨ ੁਪਰਿ ਲਗਾ ਮੀਿਾ ਿਾਣਾ ॥ 

ਸਿ ਇਛ ਪੁਿੰਨੀ ਆਸ ਪੂਰੀ ਤਮਲੇ ਸਤਤਗੁਰ ਪੂਤਰਆ ॥ 

ਤਿਨਵਿੰਤਤ ਨਾਨਕ ਪਰਤਿ ਆਤਪ ਮੇਲ ੇਤਫਤਰ ਨਾਹੀ ਦੂਖ ਤਵਸਤੂਰਆ ॥੪॥੩॥ 
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ਰੁਤਤ ਆਈਲੇ ਸਰਸ ਿਸਿੰਤ ਮਾਤਹ ॥ 
 

ਮਹਲਾ ੧ ਿਸਿੰਤੁ ॥ (1168-9) 

ਰੁਤਤ ਆਈਲੇ ਸਰਸ ਿਸਿੰਤ ਮਾਤਹ ॥ 

ਰਿੰਤਗ ਰਾਤੇ ਰਵਤਹ ਤਸ ਤੇਰ ੈਚਾਇ ॥ 

ਤਕਸੁ ਪੂਿ ਚਿਾਵਉ ਲਗਉ ਪਾਇ ॥੧॥ 

ਤੇਰਾ ਦਾਸਤਨ ਦਾਸਾ ਕਹਉ ਰਾਇ ॥ 

ਿਗਿੀਵਨ ਿੁਗਤਤ ਨ ਤਮਲੈ ਕਾਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਤੇਰੀ ਮੂਰਤਤ ਏਕਾ ਿਹੁਤੁ ਰੂਪ ॥ 

ਤਕਸੁ ਪੂਿ ਚਿਾਵਉ ਦਉੇ ਧਪੂ ॥ 

ਤੇਰਾ ਅਿੰਤੁ ਨ ਪਾਇਆ ਕਹਾ ਪਾਇ ॥ 

ਤੇਰਾ ਦਾਸਤਨ ਦਾਸਾ ਕਹਉ ਰਾਇ ॥੨॥ 

ਤੇਰੇ ਸਤਿ ਸਿੰਿਤ ਸਤਿ ਤੀਰਥਾ ॥ 

ਤੇਰਾ ਸਚ ੁਨਾਮੁ ਪਰਮੇਸਰਾ ॥ 

ਤੇਰੀ ਗਤਤ ਅਤਵਗਤਤ ਨਹੀ ਿਾਣੀਐ ॥ 

ਅਣਿਾਣਤ ਨਾਮੁ ਵਖਾਣੀਐ ॥੩॥ 

ਨਾਨਕ ੁਵੇਚਾਰਾ ਤਕਆ ਕਹੈ ॥ 

ਸਿੁ ਲੋਕ ੁਸਲਾਹੇ ਏਕਸੈ ॥ 

ਤਸਰੁ ਨਾਨਕ ਲੋਕਾ ਪਾਵ ਹੈ ॥ 

ਿਤਲਹਾਰੀ ਿਾਉ ਿੇਤੇ ਤੇਰ ੇਨਾਵ ਹੈ ॥੪॥੨॥ 
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ਰੂਖੋ ਿੋਿਨੁ ਿੂਤਮ ਸਨੈ ਸਖੀ ਤਪਰਅ ਸਿੰਤਗ ਸੂਤਖ ਤਿਹਾਤ ॥ 
 

ਕਾਨਿਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (1306-10) 

ਵਾਤਰ ਵਾਰਉ ਅਤਨਕ ਡਾਰਉ ॥ 

ਸੁਖੁ ਤਪਰਅ ਸੁਹਾਗ ਪਲਕ ਰਾਤ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਕਤਨਕ ਮਿੰਦਰ ਪਾਿ ਸੇਿ ਸਖੀ ਮੋਤਹ ਨਾਤਹ ਇਨ ਤਸਉ ਤਾਤ ॥੧॥ 

ਮੁਕਤ ਲਾਲ ਅਤਨਕ ਿੋਗ ਤਿਨ ੁਨਾਮ ਨਾਨਕ ਹਾਤ ॥ 

ਰੂਖੋ ਿੋਿਨੁ ਿੂਤਮ ਸਨੈ ਸਖੀ ਤਪਰਅ ਸਿੰਤਗ ਸੂਤਖ ਤਿਹਾਤ ॥੨॥੩॥੪੨॥ 
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ਰੂਪ ਰਿੰਗ ਸਗੁਿੰਧ ਿੋਗ ਤਤਆਤਗ ਚਲ ੇਮਾਇਆ ਛਲ ੇਕਤਨਕ ਕਾਤਮਨੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
 

ਰਾਮਕਲੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (901-12) 

ਰੂਪ ਰਿੰਗ ਸਗੁਿੰਧ ਿੋਗ ਤਤਆਤਗ ਚਲੇ ਮਾਇਆ ਛਲ ੇਕਤਨਕ ਕਾਤਮਨੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਿਿੰਡਾਰ ਦਰਿ ਅਰਿ ਖਰਿ ਪੇਤਖ ਲੀਲਾ ਮਨ ੁਸਧਾਰ ੈ॥ 

ਨਹ ਸਿੰਤਗ ਗਾਮਨੀ ॥੧॥ 

ਸੁਤ ਕਲਤਰ ਿਰਾਤ ਮੀਤ ਉਰਤਝ ਪਤਰਓ ਿਰਤਮ ਮੋਤਹਓ ਇਹ ਤਿਰਖ ਛਾਮਨੀ ॥ 

ਚਰਨ ਕਮਲ ਸਰਨ ਨਾਨਕ ਸਖੁੁ ਸਿੰਤ ਿਾਵਨੀ ॥੨॥੨॥੬੦॥ 
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ਰੂਿੋ ਮਨ ੁਹਤਰ ਰਿੰਗੋ ਲੋਿੈ ॥ 
 

ਿਡੋੀ ਮਹਲਾ ੫ ਘਰੁ ੪ ਦੁਪਦੇ     (715-12) 

ਰੂਿੋ ਮਨ ੁਹਤਰ ਰਿੰਗੋ ਲੋਿੈ ॥ 

ਗਾਲੀ ਹਤਰ ਨੀਹ ੁਨ ਹੋਇ ॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਹਉ ਢੂਢੇਦੀ ਦਰਸਨ ਕਾਰਤਣ ਿੀਥੀ ਿੀਥੀ ਪੇਖਾ ॥ 

ਗੁਰ ਤਮਤਲ ਿਰਮੁ ਗਵਾਇਆ ਹੇ ॥੧॥ 

ਇਹ ਿੁਤਧ ਪਾਈ ਮ ੈਸਾਧ ੂਕਿੰਨਹੁ ਲੇਖੁ ਤਲਤਖਓ ਧੁਤਰ ਮਾਥੈ ॥ 

ਇਹ ਤਿਤਧ ਨਾਨਕ ਹਤਰ ਨੈਣ ਅਲੋਇ ॥੨॥੧॥੧੮॥ 
 
  



 2380 

ਰੇ ਤਚਤ ਚਤੇਤਸ ਕੀ ਨ ਦਯਾਲ ਦਮੋਦਰ ਤਿਿਤਹ ਨ ਿਾਨਤਸ ਕੋਈ ॥ 
 

ਆਸਾ ਿਗਤ ਧਿੰਨਾ ਿੀਉ ॥ (488-2) 

ਰੇ ਤਚਤ ਚੇਤਤਸ ਕੀ ਨ ਦਯਾਲ ਦਮੋਦਰ ਤਿਿਤਹ ਨ ਿਾਨਤਸ ਕਈੋ ॥ 

ਿੇ ਧਾਵਤਹ ਿਰਹਮਿੰਡ ਖਿੰਡ ਕਉ ਕਰਤਾ ਕਰ ੈਸੁ ਹਈੋ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਿਨਨੀ ਕੇਰੇ ਉਦਰ ਉਦਕ ਮਤਹ ਤਪਿੰਡ ੁਕੀਆ ਦਸ ਦੁਆਰਾ ॥ 

ਦੇਇ ਅਹਾਰੁ ਅਗਤਨ ਮਤਹ ਰਾਖੈ ਐਸਾ ਖਸਮੁ ਹਮਾਰਾ ॥੧॥ 

ਕੁਿੰਮੀ ਿਲ ਮਾਤਹ ਤਨ ਤਤਸ ੁਿਾਹਤਰ ਪਿੰਖ ਖੀਰੁ ਤਤਨ ਨਾਹੀ ॥ 

ਪੂਰਨ ਪਰਮਾਨਿੰਦ ਮਨੋਹਰ ਸਮਤਝ ਦੇਖੁ ਮਨ ਮਾਹੀ ॥੨॥ 

ਪਾਖਤਣ ਕੀਿੁ ਗੁਪਤ ੁਹੋਇ ਰਹਤਾ ਤਾ ਚ ੋਮਾਰਗੁ ਨਾਹੀ ॥ 

ਕਹੈ ਧਿੰਨਾ ਪੂਰਨ ਤਾਹੂ ਕ ੋਮਤ ਰੇ ਿੀਅ ਡਰਾਂਹੀ ॥੩॥੩॥ 
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ਰੇ ਿਨ ਮਨ ੁਮਾਧਉ ਤਸਉ ਲਾਈਐ ॥ 
 

ਕਿੀਰ ਿੀ ਗਉਿੀ ॥ (324-12) 

ਤਕਆ ਿਪੁ ਤਕਆ ਤਪ ੁਤਕਆ ਿਰਤ ਪੂਿਾ ॥ 

ਿਾ ਕੈ ਤਰਦੈ ਿਾਉ ਹੈ ਦੂਿਾ ॥੧॥ 

ਰੇ ਿਨ ਮਨ ੁਮਾਧਉ ਤਸਉ ਲਾਈਐ ॥ 

ਚਤੁਰਾਈ ਨ ਚਤੁਰਿੁਿੁ ਪਾਈਐ ॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਪਰਹਰੁ ਲੋਿੁ ਅਰੁ ਲੋਕਾਚਾਰੁ ॥ 

ਪਰਹਰੁ ਕਾਮੁ ਿੋਧੁ ਅਹਿੰਕਾਰੁ ॥੨॥ 

ਕਰਮ ਕਰਤ ਿਧੇ ਅਹਿੰਮੇਵ ॥ 

ਤਮਤਲ ਪਾਥਰ ਕੀ ਕਰਹੀ ਸੇਵ ॥੩॥ 

ਕਹੁ ਕਿੀਰ ਿਗਤਤ ਕਤਰ ਪਾਇਆ ॥ 

ਿੋਲੇ ਿਾਇ ਤਮਲੇ ਰਘੁਰਾਇਆ ॥੪॥੬॥ 
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ਰੇ ਿੀਅ ਤਨਲਿ ਲਾਿ ਤਤਹ ਨਾਹੀ ॥ 
 

ਗਉਿੀ ਿੀ ਸਰੋਤਿ ਿੀ ॥ (330-15) 

ਰੇ ਿੀਅ ਤਨਲਿ ਲਾਿ ਤ ਤਹ ਨਾਹੀ ॥ 

ਹਤਰ ਤਤਿ ਕਤ ਕਾਹੂ ਕ ੇਿਾਂਹੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਿਾ ਕੋ ਿਾਕੁਰੁ ਊਚਾ ਹਈੋ ॥ 

ਸੋ ਿਨੁ ਪਰ ਘਰ ਿਾਤ ਨ ਸੋਹੀ ॥੧॥ 

ਸੋ ਸਾਤਹਿੁ ਰਤਹਆ ਿਰਪੂਤਰ ॥ 

ਸਦਾ ਸਿੰਤਗ ਨਾਹੀ ਹਤਰ ਦੂਤਰ ॥੨॥ 

ਕਵਲਾ ਚਰਨ ਸਰਨ ਹੈ ਿਾ ਕ ੇ॥ 

ਕਹੁ ਿਨ ਕਾ ਨਾਹੀ ਘਰ ਤਾ ਕ ੇ॥੩॥ 

ਸਿੁ ਕੋਊ ਕਹੈ ਿਾਸ ੁਕੀ ਿਾਤਾ ॥ 

ਸੋ ਸਿੰਮਰਥ ੁਤਨਿ ਪਤਤ ਹੈ ਦਾਤਾ ॥੪॥ 

ਕਹੈ ਕਿੀਰੁ ਪੂਰਨ ਿਗ ਸੋਈ ॥ 

ਿਾ ਕੇ ਤਹਰਦੈ ਅਵਰੁ ਨ ਹੋਈ ॥੫॥੩੮॥ 
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ਰੇ ਨਰ ਇਹ ਸਾਚੀ ਿੀਅ ਧਾਤਰ ॥ 
 

ਸਰੋਤਿ ਮਹਲਾ ੯ ॥ (633-2) 

ਰੇ ਨਰ ਇਹ ਸਾਚੀ ਿੀਅ ਧਾਤਰ ॥ 

ਸਗਲ ਿਗਤੁ ਹੈ ਿਸੈ ੇਸਪੁਨਾ ਤਿਨਸਤ ਲਗਤ ਨ ਿਾਰ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਿਾਰੂ ਿੀਤਤ ਿਨਾਈ ਰਤਚ ਪਤਚ ਰਹਤ ਨਹੀ ਤਦਨ ਚਾਤਰ ॥ 

ਤੈਸੇ ਹੀ ਇਹ ਸੁਖ ਮਾਇਆ ਕ ੇਉਰਤਝਓ ਕਹਾ ਗਵਾਰ ॥੧॥ 

ਅਿਹੂ ਸਮਤਝ ਕਛ ੁਤਿਗਤਰਓ ਨਾਤਹਤਨ ਿਤਿ ਲੇ ਨਾਮੁ ਮੁਰਾਤਰ ॥ 

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਤਨਿ ਮਤੁ ਸਾਧਨ ਕਉ ਿਾਤਖਓ ਤੋਤਹ ਪੁਕਾਤਰ ॥੨॥੮॥ 
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ਰੇ ਨਰ ਕਾਇ ਪਰ ਤਗਰਤਹ ਿਾਇ ॥ 
 

ਮਾਰੂ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (1001-14) 

ਗੁਪਤੁ ਕਰਤਾ ਸਿੰਤਗ ਸ ੋਪਰਿੁ ਡਹਕਾਵਏ ਮਨੁਖਾਇ ॥ 

ਤਿਸਾਤਰ ਹਤਰ ਿੀਉ ਤਿਖੈ ਿੋਗਤਹ ਤਪਤ ਥਿੰਮ ਗਤਲ ਲਾਇ ॥੧॥ 

ਰੇ ਨਰ ਕਾਇ ਪਰ ਤਗਰਤਹ ਿਾਇ ॥ 

ਕੁਚਲ ਕਿੋਰ ਕਾਤਮ ਗਰਧਿ ਤੁਮ ਨਹੀ ਸੁਤਨਓ ਧਰਮ ਰਾਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਤਿਕਾਰ ਪਾਥਰ ਗਲਤਹ ਿਾਧ ੇਤਨਿੰਦ ਪੋਿ ਤਸਰਾਇ ॥ 

ਮਹਾ ਸਾਗਰੁ ਸਮੁਦੁ ਲਿੰਘਨਾ ਪਾਤਰ ਨ ਪਰਨਾ ਿਾਇ ॥੨॥ 

ਕਾਤਮ ਿੋਤਧ ਲੋਤਿ ਮੋਤਹ ਤਿਆਤਪਓ ਨੇਤਰ ਰਖੇ ਤਫਰਾਇ ॥ 

ਸੀਸੁ ਉਿਾਵਨ ਨ ਕਿਹੂ ਤਮਲਈ ਮਹਾ ਦੁਤਰ ਮਾਇ ॥੩॥ 

ਸੂਰੁ ਮੁਕਤਾ ਸਸੀ ਮੁਕਤਾ ਿਰਹਮ ਤਗਆਨੀ ਅਤਲਪਾਇ ॥ 

ਸੁਿਾਵਤ ਿਸੇੈ ਿੈਸਿੰਤਰ ਅਤਲਪਤ ਸਦਾ ਤਨਰਮਲਾਇ ॥੪॥ 

ਤਿਸੁ ਕਰਮੁ ਖੁਤਲਆ ਤਤਸੁ ਲਤਹਆ ਪਿਦਾ ਤਿਤਨ ਗੁਰ ਪਤਹ ਮਿੰਤਨਆ ਸੁਿਾਇ ॥ 

ਗੁਤਰ ਮਿੰਤੁ ਅਵਖਧੁ ਨਾਮੁ ਦੀਨਾ ਿਨ ਨਾਨਕ ਸਿੰਕਿ ਿਤੋਨ ਨ ਪਾਇ ॥੫॥੨॥ 

ਰੇ ਨਰ ਇਨ ਤਿਤਧ ਪਾਤਰ ਪਰਾਇ ॥ 

ਤਧਆਇ ਹਤਰ ਿੀਉ ਹੋਇ ਤਮਰਤਕੁ ਤਤਆਤਗ ਦੂਿਾ ਿਾਉ ॥ ਰਹਾਉ ਦੂਿਾ ॥੨॥੧੧॥ 
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ਰੇ ਪਾਪੀ ਤ ੈਕਵਨ ਕੀ ਮਤਤ ਲੀਨ ॥ 
 

ਸਾਰਗ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (1225-4) 

ਰੇ ਪਾਪੀ ਤ ੈਕਵਨ ਕੀ ਮਤਤ ਲੀਨ ॥ 

ਤਨਮਖ ਘਰੀ ਨ ਤਸਮਤਰ ਸੁਆਮੀ ਿੀਉ ਤਪਿੰਡੁ ਤਿਤਨ ਦੀਨ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਖਾਤ ਪੀਵਤ ਸਵਿੰਤ ਸੁਖੀਆ ਨਾਮੁ ਤਸਮਰਤ ਖੀਨ ॥ 

ਗਰਿ ਉਦਰ ਤਿਲਲਾਿ ਕਰਤਾ ਤਹਾਂ ਹੋਵਤ ਦੀਨ ॥੧॥ 

ਮਹਾ ਮਾਦ ਤਿਕਾਰ ਿਾਧਾ ਅਤਨਕ ਿੋਤਨ ਿਰਮੀਨ ॥ 

ਗੋਤਿਿੰਦ ਤਿਸਰੇ ਕਵਨ ਦੁਖ ਗਨੀਅਤਹ ਸੁਖੁ ਨਾਨਕ ਹਤਰ ਪਦ ਚੀਨਹ ॥੨॥੮੫॥੧੦੮॥ 
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ਰੇ ਮਨ ਓਿ ਲੇਹ ੁਹਤਰ ਨਾਮਾ ॥ 
 

ਰਾਗੁ ਰਾਮਕਲੀ ਮਹਲਾ ੯ ਤਤਪਦੇ ॥   (901-17) 

ਰੇ ਮਨ ਓਿ ਲੇਹ ੁਹਤਰ ਨਾਮਾ ॥ 

ਿਾ ਕੈ ਤਸਮਰਤਨ ਦੁਰਮਤਤ ਨਾਸੈ ਪਾਵਤਹ ਪਦੁ ਤਨਰਿਾਨਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਿਡਿਾਗੀ ਤਤਹ ਿਨ ਕਉ ਿਾਨਹੁ ਿੋ ਹਤਰ ਕ ੇਗੁਨ ਗਾਵੈ ॥ 

ਿਨਮ ਿਨਮ ਕੇ ਪਾਪ ਖੋਇ ਕੈ ਫੁਤਨ ਿੈਕੁਿੰਤਿ ਤਸਧਾਵ ੈ॥੧॥ 

ਅਿਾਮਲ ਕਉ ਅਿੰਤ ਕਾਲ ਮਤਹ ਨਾਰਾਇਨ ਸੁਤਧ ਆਈ ॥ 

ਿਾਂ ਗਤਤ ਕਉ ਿੋਗੀਸੁਰ ਿਾਛਤ ਸ ੋਗਤਤ ਤਛਨ ਮਤਹ ਪਾਈ ॥੨॥ 

ਨਾਤਹਨ ਗੁਨੁ ਨਾਤਹਨ ਕਛ ੁਤਿਤਦਆ ਧਰਮੁ ਕਉਨੁ ਗਤਿ ਕੀਨਾ ॥ 

ਨਾਨਕ ਤਿਰਦੁ ਰਾਮ ਕਾ ਦੇਖਹ ੁਅਿੈ ਦਾਨ ੁਤਤਹ ਦੀਨਾ ॥੩॥੧॥ 
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ਰੇ ਮਨ ਐਸੀ ਹਤਰ ਤਸਉ ਪਰੀਤਤ ਕਤਰ ਿੈਸੀ ਿਲ ਕਮਲੇਤਹ ॥ 
 

ਤਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੧ ॥ (59-18) 

ਰੇ ਮਨ ਐਸੀ ਹਤਰ ਤਸਉ ਪਰੀਤਤ ਕਤਰ ਿੈਸੀ ਿਲ ਕਮਲੇਤਹ ॥ 
ਲਹਰੀ ਨਾਤਲ ਪਛਾਿੀਐ ਿੀ ਤਵਗਸੈ ਅਸਨੇਤਹ ॥ 
ਿਲ ਮਤਹ ਿੀਅ ਉਪਾਇ ਕੈ ਤਿਨੁ ਿਲ ਮਰਣੁ ਤਤਨੇਤਹ ॥੧॥ 
ਮਨ ਰੇ ਤਕਉ ਛੂਿਤਹ ਤਿਨੁ ਤਪਆਰ ॥ 
ਗੁਰਮਤੁਖ ਅਿੰਤਤਰ ਰਤਵ ਰਤਹਆ ਿਖਸੇ ਿਗਤਤ ਿਿੰਡਾਰ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
ਰੇ ਮਨ ਐਸੀ ਹਤਰ ਤਸਉ ਪਰੀਤਤ ਕਤਰ ਿੈਸੀ ਮਛੁਲੀ ਨੀਰ ॥ 
ਤਿਉ ਅਤਧਕਉ ਤਤਉ ਸੁਖੁ ਘਣੋ ਮਤਨ ਤਤਨ ਸਾਂਤਤ ਸਰੀਰ ॥ 
ਤਿਨੁ ਿਲ ਘਿੀ ਨ ਿੀਵਈ ਪਰਿੁ ਿਾਣੈ ਅਿ ਪੀਰ ॥੨॥ 
ਰੇ ਮਨ ਐਸੀ ਹਤਰ ਤਸਉ ਪਰੀਤਤ ਕਤਰ ਿੈਸੀ ਚਾਤਤਰਕ ਮੇਹ ॥ 
ਸਰ ਿਤਰ ਥਲ ਹਰੀਆਵਲੇ ਇਕ ਿੂਿੰਦ ਨ ਪਵਈ ਕੇਹ ॥ 
ਕਰਤਮ ਤਮਲੈ ਸੋ ਪਾਈਐ ਤਕਰਤੁ ਪਇਆ ਤਸਤਰ ਦਹੇ ॥੩॥ 
ਰੇ ਮਨ ਐਸੀ ਹਤਰ ਤਸਉ ਪਰੀਤਤ ਕਤਰ ਿੈਸੀ ਿਲ ਦੁਧ ਹਇੋ ॥ 
ਆਵਿਣੁ ਆਪੇ ਖਵੈ ਦੁਧ ਕਉ ਖਪਤਣ ਨ ਦੇਇ ॥ 
ਆਪੇ ਮੇਤਲ ਤਵਛੁਿੰਤਨਆ ਸਤਚ ਵਤਡਆਈ ਦਇੇ ॥੪॥ 
ਰੇ ਮਨ ਐਸੀ ਹਤਰ ਤਸਉ ਪਰੀਤਤ ਕਤਰ ਿੈਸੀ ਚਕਵੀ ਸੂਰ ॥ 
ਤਖਨੁ ਪਲੁ ਨੀਦ ਨ ਸਵੋਈ ਿਾਣੈ ਦੂਤਰ ਹਿੂਤਰ ॥ 
ਮਨਮਤੁਖ ਸੋਝੀ ਨਾ ਪਵੈ ਗੁਰਮੁਤਖ ਸਦਾ ਹਿਤੂਰ ॥੫॥ 
ਮਨਮਤੁਖ ਗਣਤ ਗਣਾਵਣੀ ਕਰਤਾ ਕਰੇ ਸੁ ਹਇੋ ॥ 
ਤਾ ਕੀ ਕੀਮਤਤ ਨਾ ਪਵੈ ਿੇ ਲਚੋ ੈਸਿੁ ਕੋਇ ॥ 
ਗੁਰਮਤਤ ਹੋਇ ਤ ਪਾਈਐ ਸਤਚ ਤਮਲੈ ਸੁਖੁ ਹੋਇ ॥੬॥ 
ਸਚਾ ਨੇਹੁ ਨ ਤੁਿਈ ਿੇ ਸਤਤਗੁਰੁ ਿੇਿੈ ਸੋਇ ॥ 
ਤਗਆਨ ਪਦਾਰਥੁ ਪਾਈਐ ਤਤਰਿਵਣ ਸੋਝੀ ਹੋਇ ॥ 
ਤਨਰਮਲੁ ਨਾਮੁ ਨ ਵੀਸਰ ੈਿੇ ਗੁਣ ਕਾ ਗਾਹਕੁ ਹੋਇ ॥੭॥ 
ਖੇਤਲ ਗਏ ਸੇ ਪਿੰਖਣੂਿੰ ਿੋ ਚੁਗਦੇ ਸਰ ਤਤਲ ॥ 
ਘਿੀ ਤਕ ਮੁਹਤਤ ਤਕ ਚਲਣਾ ਖੇਲਣੁ ਅਿੁ ਤਕ ਕਤਲ ॥ 
ਤਿਸੁ ਤੂਿੰ ਮੇਲਤਹ ਸੋ ਤਮਲੈ ਿਾਇ ਸਚਾ ਤਪਿੁ ਮਤਲ ॥੮॥ 
ਤਿਨੁ ਗਰੁ ਪਰੀਤਤ ਨ ਊਪਿ ੈਹਉਮੈ ਮੈਲੁ ਨ ਿਾਇ ॥ 
ਸੋਹਿੰ ਆਪੁ ਪਛਾਣੀਐ ਸਿਤਦ ਿੇਤਦ ਪਤੀਆਇ ॥ 
ਗੁਰਮਤੁਖ ਆਪੁ ਪਛਾਣੀਐ ਅਵਰ ਤਕ ਕਰੇ ਕਰਾਇ ॥੯॥ 
ਤਮਤਲਆ ਕਾ ਤਕਆ ਮੇਲੀਐ ਸਿਤਦ ਤਮਲੇ ਪਤੀਆਇ ॥ 
ਮਨਮਤੁਖ ਸੋਝੀ ਨਾ ਪਵੈ ਵੀਛਤੁਿ ਚਿੋਾ ਖਾਇ ॥ 
ਨਾਨਕ ਦਰੁ ਘਰੁ ਏਕੁ ਹੈ ਅਵਰੁ ਨ ਦੂਿੀ ਿਾਇ ॥੧੦॥੧੧॥ 
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ਰੇ ਮਨ ਤੇਰੋ ਕੋਇ ਨਹੀ ਤਖਿੰਤਚ ਲਇੇ ਤਿਤਨ ਿਾਰੁ ॥ 
 

ਗਉਿੀ ॥ ਕਿੀਰ ਿੀਉ ॥ (337-15) 

ਰੇ ਮਨ ਤੇਰੋ ਕੋਇ ਨਹੀ ਤਖਿੰਤਚ ਲੇਇ ਤਿਤਨ ਿਾਰੁ ॥ 

ਤਿਰਖ ਿਸੇਰੋ ਪਿੰਤਖ ਕ ੋਤੈਸੋ ਇਹੁ ਸਿੰਸਾਰੁ ॥੧॥ 

ਰਾਮ ਰਸੁ ਪੀਆ ਰੇ ॥ 

ਤਿਹ ਰਸ ਤਿਸਤਰ ਗਏ ਰਸ ਅਉਰ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਅਉਰ ਮੁਏ ਤਕਆ ਰੋਈਐ ਿਉ ਆਪਾ ਤਥਰ ੁਨ ਰਹਾਇ ॥ 

ਿੋ ਉਪਿ ੈਸ ੋਤਿਨਤਸ ਹੈ ਦੁਖੁ ਕਤਰ ਰੋਵ ੈਿਲਾਇ ॥੨॥ 

ਿਹ ਕੀ ਉਪਿੀ ਤਹ ਰਚੀ ਪੀਵਤ ਮਰਦਨ ਲਾਗ ॥ 

ਕਤਹ ਕਿੀਰ ਤਚਤਤ ਚੇਤਤਆ ਰਾਮ ਤਸਮਤਰ ਿੈਰਾਗ ॥੩॥੨॥੧੩॥੬੪॥ 
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ਰੇ ਮਨ ਮੇਰੇ ਤੂਿੰ ਹਤਰ ਤਸਉ ਿੋਰੁ ॥ 
 

ਗਉਿੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (238-10) 

ਹਤਰ ਤਸਉ ਿੁਰ ੈਤ ਸਿੁ ਕੋ ਮੀਤੁ ॥ 
ਹਤਰ ਤਸਉ ਿੁਰ ੈਤ ਤਨਹਚਲੁ ਚੀਤੁ ॥ 
ਹਤਰ ਤਸਉ ਿੁਰ ੈਨ ਤਵਆਪੈ ਕਾਿਹਾ ॥ 
ਹਤਰ ਤਸਉ ਿੁਰ ੈਤ ਹੋਇ ਤਨਸਤਾਰਾ ॥੧॥ 
ਰੇ ਮਨ ਮੇਰੇ ਤੂਿੰ ਹਤਰ ਤਸਉ ਿੋਰੁ ॥ 
ਕਾਤਿ ਤੁਹਾਰ ੈਨਾਹੀ ਹੋਰੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
ਵਡੇ ਵਡੇ ਿੋ ਦੁਨੀਆਦਾਰ ॥ 
ਕਾਹੂ ਕਾਤਿ ਨਾਹੀ ਗਾਵਾਰ ॥ 
ਹਤਰ ਕਾ ਦਾਸੁ ਨੀਚ ਕੁਲੁ ਸੁਣਤਹ ॥ 
ਤਤਸ ਕੈ ਸਿੰਤਗ ਤਖਨ ਮਤਹ ਉਧਰਤਹ ॥੨॥ 
ਕੋਤਿ ਮਿਨ ਿਾ ਕੈ ਸੁਤਣ ਨਾਮ ॥ 
ਕੋਤਿ ਪੂਿਾ ਿਾ ਕੈ ਹੈ ਤਧਆਨ ॥ 
ਕੋਤਿ ਪੁਿੰਨ ਸਤੁਣ ਹਤਰ ਕੀ ਿਾਣੀ ॥ 
ਕੋਤਿ ਫਲਾ ਗੁਰ ਤੇ ਤਿਤਧ ਿਾਣੀ ॥੩॥ 
ਮਨ ਅਪੁਨੇ ਮਤਹ ਤਫਤਰ ਤਫਤਰ ਚੇਤ ॥ 
ਤਿਨਤਸ ਿਾਤਹ ਮਾਇਆ ਕੇ ਹੇਤ ॥ 
ਹਤਰ ਅਤਿਨਾਸੀ ਤੁਮਰ ੈਸਿੰਤਗ ॥ 
ਮਨ ਮਰੇੇ ਰਚੁ ਰਾਮ ਕੈ ਰਿੰਤਗ ॥੪॥ 
ਿਾ ਕੈ ਕਾਤਮ ਉਤਰ ੈਸਿ ਿੂਖ ॥ 
ਿਾ ਕੈ ਕਾਤਮ ਨ ਿਹੋਤਹ ਦੂਤ ॥ 
ਿਾ ਕੈ ਕਾਤਮ ਤੇਰਾ ਵਡ ਗਮਰੁ ॥ 
ਿਾ ਕੈ ਕਾਤਮ ਹੋਵਤਹ ਤੂਿੰ ਅਮਰੁ ॥੫॥ 
ਿਾ ਕੇ ਚਾਕਰ ਕਉ ਨਹੀ ਡਾਨ ॥ 
ਿਾ ਕੇ ਚਾਕਰ ਕਉ ਨਹੀ ਿਾਨ ॥ 
ਿਾ ਕੈ ਦਫਤਤਰ ਪੁਛ ੈਨ ਲੇਖਾ ॥ 
ਤਾ ਕੀ ਚਾਕਰੀ ਕਰਹੁ ਤਿਸੇਖਾ ॥੬॥ 
ਿਾ ਕੈ ਊਨ ਨਾਹੀ ਕਾਹੂ ਿਾਤ ॥ 
ਏਕਤਹ ਆਤਪ ਅਨਕੇਤਹ ਿਾਤਤ ॥ 
ਿਾ ਕੀ ਤਦਰਸਤਿ ਹੋਇ ਸਦਾ ਤਨਹਾਲ ॥ 
ਮਨ ਮਰੇੇ ਕਤਰ ਤਾ ਕੀ ਘਾਲ ॥੭॥ 
ਨਾ ਕੋ ਚਤੁਰੁ ਨਾਹੀ ਕੋ ਮਿੂਾ ॥ 
ਨਾ ਕੋ ਹੀਣੁ ਨਾਹੀ ਕੋ ਸੂਰਾ ॥ 
ਤਿਤੁ ਕੋ ਲਾਇਆ ਤਤਤ ਹੀ ਲਾਗਾ ॥ 
ਸੋ ਸੇਵਕੁ ਨਾਨਕ ਤਿਸੁ ਿਾਗਾ ॥੮॥੬॥ 
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ਰੇ ਮਨ ਰਾਮ ਤਸਉ ਕਤਰ ਪਰੀਤਤ ॥ 
 

ਸਰੋਤਿ ਮਹਲਾ ੯  (631-10) 

ਰੇ ਮਨ ਰਾਮ ਤਸਉ ਕਤਰ ਪਰੀਤਤ ॥ 

ਸਰਵਨ ਗੋਤਿਿੰਦ ਗੁਨ ੁਸਨੁਉ ਅਰ ੁਗਾਉ ਰਸਨਾ ਗੀਤਤ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਕਤਰ ਸਾਧਸਿੰਗਤਤ ਤਸਮਰੁ ਮਾਧ ੋਹੋਤਹ ਪਤਤਤ ਪੁਨੀਤ ॥ 

ਕਾਲੁ ਤਿਆਲ ੁਤਿਉ ਪਤਰਓ ਡੋਲੈ ਮੁਖੁ ਪਸਾਰੇ ਮੀਤ ॥੧॥ 

ਆਿੁ ਕਾਤਲ ਫਤੁਨ ਤੋਤਹ ਗਰਤਸ ਹੈ ਸਮਤਝ ਰਾਖਉ ਚੀਤਤ ॥ 

ਕਹੈ ਨਾਨਕੁ ਰਾਮੁ ਿਤਿ ਲੈ ਿਾਤੁ ਅਉਸਰ ੁਿੀਤ ॥੨॥੧॥ 
 
  



 2391 

ਰੇ ਮਨ ਵਤਰ ਿੀਿਣ ਨਾਉ ॥ 
 

ਮਾਰੂ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (1002-10) 

ਤਿਸਤਹ ਸਾਤਿ ਤਨਵਾਤਿਆ ਤਤਸਤਹ ਤਸਉ ਰੁਚ ਨਾਤਹ ॥ 

ਆਨ ਰੂਤੀ ਆਨ ਿਈੋਐ ਫਲ ੁਨ ਫੂਲ ੈਤਾਤਹ ॥੧॥ 

ਰੇ ਮਨ ਵਤਰ ਿੀਿਣ ਨਾਉ ॥ 

ਿੋਇ ਖੇਤੀ ਲਾਇ ਮਨੂਆ ਿਲੋ ਸਮਉ ਸੁਆਉ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਖੋਇ ਖਹਿਾ ਿਰਮੁ ਮਨ ਕਾ ਸਤਤਗੁਰ ਸਰਣੀ ਿਾਇ ॥ 

ਕਰਮੁ ਤਿਸ ਕਉ ਧੁਰਹੁ ਤਲਤਖਆ ਸੋਈ ਕਾਰ ਕਮਾਇ ॥੨॥ 

ਿਾਉ ਲਾਗਾ ਗੋਤਿਦ ਤਸਉ ਘਾਲ ਪਾਈ ਥਾਇ ॥ 

ਖੇਤਤ ਮੇਰ ੈਿਿੰਤਮਆ ਤਨਖੁਤਿ ਨ ਕਿਹੂ ਿਾਇ ॥੩॥ 

ਪਾਇਆ ਅਮੋਲ ੁਪਦਾਰਥ ੋਛਤੋਡ ਨ ਕਤਹੂ ਿਾਇ ॥ 

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਸੁਖੁ ਪਾਇਆ ਤਤਰਪਤਤ ਰਹ ੇਆਘਾਇ ॥੪॥੪॥੧੩॥ 
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ਰੇ ਮੂਿੇ ਤੂ ਹੋਛੈ ਰਤਸ ਲਪਿਾਇਓ ॥ 
 

ਮਾਰੂ ਮਹਲਾ ੫ ਘਰੁ ੩ ਅਸਿਪਦੀਆ     (1017-2) 

ਲਖ ਚਉਰਾਸੀਹ ਿਰਮਤੇ ਿਰਮਤੇ ਦੁਲਿ ਿਨਮੁ ਅਿ ਪਾਇਓ ॥੧॥ 

ਰੇ ਮੂਿੇ ਤ ੂਹੋਛ ੈਰਤਸ ਲਪਿਾਇਓ ॥ 

ਅਿੰਤਮਰਤ ੁਸਿੰਤਗ ਿਸਤੁ ਹੈ ਤੇਰ ੈਤਿਤਖਆ ਤਸਉ ਉਰਝਾਇਓ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਰਤਨ ਿਵੇਹਰ ਿਨਿਤਨ ਆਇਓ ਕਾਲਰ ੁਲਾਤਦ ਚਲਾਇਓ ॥੨॥ 

ਤਿਹ ਘਰ ਮਤਹ ਤੁਧੁ ਰਹਨਾ ਿਸਨਾ ਸ ੋਘਰੁ ਚੀਤਤ ਨ ਆਇਓ ॥੩॥ 

ਅਿਲ ਅਖਿੰਡ ਪਰਾਣ ਸੁਖਦਾਈ ਇਕ ਤਨਮਖ ਨਹੀ ਤੁਝੁ ਗਾਇਓ ॥੪॥ 

ਿਹਾ ਿਾਣਾ ਸ ੋਥਾਨ ੁਤਵਸਾਤਰਓ ਇਕ ਤਨਮਖ ਨਹੀ ਮਨ ੁਲਾਇਓ ॥੫॥ 

ਪੁਤਰ ਕਲਤਰ ਤਗਰਹ ਦਤੇਖ ਸਮਗਰੀ ਇਸ ਹੀ ਮਤਹ ਉਰਝਾਇਓ ॥੬॥ 

ਤਿਤੁ ਕੋ ਲਾਇਓ ਤਤਤ ਹੀ ਲਾਗਾ ਤੈਸੇ ਕਰਮ ਕਮਾਇਓ ॥੭॥ 

ਿਉ ਿਇਓ ਤਿਪਾਲੁ ਤਾ ਸਾਧਸਿੰਗੁ ਪਾਇਆ ਿਨ ਨਾਨਕ ਿਰਹਮੁ ਤਧਆਇਓ ॥੮॥੧॥ 
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ਰੇ ਮੂਿਹੇ ਤੂ ਤਕਉ ਤਸਮਰਤ ਅਿ ਨਾਹੀ ॥ 
 

ਸਾਰਗ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (1207-6) 

ਰੇ ਮੂਿਹ ੇਤੂ ਤਕਉ ਤਸਮਰਤ ਅਿ ਨਾਹੀ ॥ 

ਨਰਕ ਘੋਰ ਮਤਹ ਉਰਧ ਤਪੁ ਕਰਤਾ ਤਨਮਖ ਤਨਮਖ ਗੁਣ ਗਾਂਹੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਅਤਨਕ ਿਨਮ ਿਰਮਤੌ ਹੀ ਆਇਓ ਮਾਨਸ ਿਨਮ ੁਦੁਲਿਾਹੀ ॥ 

ਗਰਿ ਿੋਤਨ ਛਤੋਡ ਿਉ ਤਨਕਤਸਓ ਤਉ ਲਾਗੋ ਅਨ ਿਾਂਹੀ ॥੧॥ 

ਕਰਤਹ ਿੁਰਾਈ ਿਗਾਈ ਤਦਨੁ ਰੈਤਨ ਤਨਹਫਲ ਕਰਮ ਕਮਾਹੀ ॥ 

ਕਣੁ ਨਾਹੀ ਤੁਹ ਗਾਹਣ ਲਾਗੇ ਧਾਇ ਧਾਇ ਦੁਖ ਪਾਂਹੀ ॥੨॥ 

ਤਮਤਥਆ ਸਿੰਤਗ ਕੂਤਿ ਲਪਿਾਇਓ ਉਰਤਝ ਪਤਰਓ ਕਸੁਮਾਂਹੀ ॥ 

ਧਰਮ ਰਾਇ ਿਿ ਪਕਰਤਸ ਿਵਰੇ ਤਉ ਕਾਲ ਮੁਖਾ ਉਤਿ ਿਾਹੀ ॥੩॥ 

ਸੋ ਤਮਤਲਆ ਿੋ ਪਰਿੂ ਤਮਲਾਇਆ ਤਿਸੁ ਮਸਤਤਕ ਲੇਖੁ ਤਲਖਾਂਹੀ ॥ 

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਤਤਨਹ ਿਨ ਿਤਲਹਾਰੀ ਿੋ ਅਤਲਪ ਰਹ ੇਮਨ ਮਾਂਹੀ ॥੪॥੨॥੧੬॥ 
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ਰੈਤਣ ਸੁਹਾਵਿੀ ਤਦਨਸ ੁਸਹੁੇਲਾ ॥ 
 

ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (107-12) 

ਰਤੈਣ ਸੁਹਾਵਿੀ ਤਦਨਸ ੁਸੁਹਲੇਾ ॥ 

ਿਤਪ ਅਿੰਤਮਰਤ ਨਾਮੁ ਸਿੰਤਸਿੰਤਗ ਮੇਲਾ ॥ 

ਘਿੀ ਮੂਰਤ ਤਸਮਰਤ ਪਲ ਵਿੰਞਤਹ ਿੀਵਣੁ ਸਫਲ ੁਤਤਥਾਈ ਿੀਉ ॥੧॥ 

ਤਸਮਰਤ ਨਾਮੁ ਦੋਖ ਸਤਿ ਲਾਥ ੇ॥ 

ਅਿੰਤਤਰ ਿਾਹਤਰ ਹਤਰ ਪਰਿ ੁਸਾਥੇ ॥ 

ਿੈ ਿਉ ਿਰਮੁ ਖੋਇਆ ਗੁਤਰ ਪਰੂ ੈਦੇਖਾ ਸਿਨੀ ਿਾਈ ਿੀਉ ॥੨॥ 

ਪਰਿੁ ਸਮਰਥ ੁਵਡ ਊਚ ਅਪਾਰਾ ॥ 

ਨਉ ਤਨਤਧ ਨਾਮੁ ਿਰੇ ਿਿੰਡਾਰਾ ॥ 

ਆਤਦ ਅਿੰਤਤ ਮਤਧ ਪਰਿ ੁਸਈੋ ਦੂਿਾ ਲਵੈ ਨ ਲਾਈ ਿੀਉ ॥੩॥ 

ਕਤਰ ਤਕਰਪਾ ਮੇਰੇ ਦੀਨ ਦਇਆਲਾ ॥ 

ਿਾਤਚਕੁ ਿਾਚੈ ਸਾਧ ਰਵਾਲਾ ॥ 

ਦੇਤਹ ਦਾਨ ੁਨਾਨਕੁ ਿਨੁ ਮਾਗੈ ਸਦਾ ਸਦਾ ਹਤਰ ਤਧਆਈ ਿੀਉ ॥੪॥੩੮॥੪੫॥ 
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ਰੈਤਣ ਗਵਾਈ ਸਇੋ ਕੈ ਤਦਵਸੁ ਗਵਾਇਆ ਖਾਇ ॥ 
 

ਗਉਿੀ ਿੈਰਾਗਤਣ ਮਹਲਾ ੧ ॥   (156-16) 

ਰਤੈਣ ਗਵਾਈ ਸੋਇ ਕੈ ਤਦਵਸੁ ਗਵਾਇਆ ਖਾਇ ॥ 

ਹੀਰੇ ਿਸੈਾ ਿਨਮੁ ਹੈ ਕਉਡੀ ਿਦਲੇ ਿਾਇ ॥੧॥ 

ਨਾਮੁ ਨ ਿਾਤਨਆ ਰਾਮ ਕਾ ॥ 

ਮੂਿੇ ਤਫਤਰ ਪਾਛ ੈਪਛੁਤਾਤਹ ਰੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਅਨਤਾ ਧਨੁ ਧਰਣੀ ਧਰੇ ਅਨਤ ਨ ਚਾਤਹਆ ਿਾਇ ॥ 

ਅਨਤ ਕਉ ਚਾਹਨ ਿੋ ਗਏ ਸੇ ਆਏ ਅਨਤ ਗਵਾਇ ॥੨॥ 

ਆਪਣ ਲੀਆ ਿੇ ਤਮਲੈ ਤਾ ਸਿੁ ਕੋ ਿਾਗਿੁ ਹੋਇ ॥ 

ਕਰਮਾ ਉਪਤਰ ਤਨਿਿੈ ਿੇ ਲੋਚੈ ਸਿੁ ਕੋਇ ॥੩॥ 

ਨਾਨਕ ਕਰਣਾ ਤਿਤਨ ਕੀਆ ਸਈੋ ਸਾਰ ਕਰੇਇ ॥ 

ਹੁਕਮੁ ਨ ਿਾਪੀ ਖਸਮ ਕਾ ਤਕਸੈ ਵਡਾਈ ਦੇਇ ॥੪॥੧॥੧੮॥ 
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ਰੈਤਣ ਤਦਨਸੁ ਿਪਉ ਹਤਰ ਨਾਉ ॥ 
 

ਰਾਮਕਲੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (893-4) 

ਰਤੈਣ ਤਦਨਸੁ ਿਪਉ ਹਤਰ ਨਾਉ ॥ 

ਆਗੈ ਦਰਗਹ ਪਾਵਉ ਥਾਉ ॥ 

ਸਦਾ ਅਨਿੰਦੁ ਨ ਹੋਵੀ ਸੋਗੁ ॥ 

ਕਿਹੂ ਨ ਤਿਆਪੈ ਹਉਮ ੈਰੋਗੁ ॥੧॥ 

ਖੋਿਹੁ ਸਿੰਤਹੁ ਹਤਰ ਿਰਹਮ ਤਗਆਨੀ ॥ 

ਤਿਸਮਨ ਤਿਸਮ ਿਏ ਤਿਸਮਾਦਾ ਪਰਮ ਗਤਤ ਪਾਵਤਹ ਹਤਰ ਤਸਮਤਰ ਪਰਾਨੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਗਤਨ ਤਮਤਨ ਦੇਖਹੁ ਸਗਲ ਿੀਚਾਤਰ ॥ 

ਨਾਮ ਤਿਨਾ ਕੋ ਸਕੈ ਨ ਤਾਤਰ ॥ 

ਸਗਲ ਉਪਾਵ ਨ ਚਾਲਤਹ ਸਿੰਤਗ ॥ 

ਿਵਿਲੁ ਤਰੀਐ ਪਰਿ ਕੈ ਰਿੰਤਗ ॥੨॥ 

ਦੇਹੀ ਧੋਇ ਨ ਉਤਰੈ ਮਲੈੁ ॥ 

ਹਉਮੈ ਤਿਆਪੈ ਦਤੁਿਧਾ ਫੈਲ ੁ॥ 

ਹਤਰ ਹਤਰ ਅਉਖਧੁ ਿ ੋਿਨੁ ਖਾਇ ॥ 

ਤਾ ਕਾ ਰੋਗੁ ਸਗਲ ਤਮਤਿ ਿਾਇ ॥੩॥ 

ਕਤਰ ਤਕਰਪਾ ਪਾਰਿਰਹਮ ਦਇਆਲ ॥ 

ਮਨ ਤੇ ਕਿਹੁ ਨ ਤਿਸਰੁ ਗਪਾਲ ॥ 

ਤੇਰੇ ਦਾਸ ਕੀ ਹਵੋਾ ਧਤੂਰ ॥ 

ਨਾਨਕ ਕੀ ਪਰਿ ਸਰਧਾ ਪੂਤਰ ॥੪॥੨੨॥੩੩॥ 
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ਰੈਤਣ ਤਦਨਸੁ ਰਹ ੈਇਕ ਰਿੰਗਾ ॥ 
 

ਗਉਿੀ ਮਹਲਾ ੫ ਗੁਆਰਰੇੀ ॥ (181-6) 

ਰਤੈਣ ਤਦਨਸੁ ਰਹੈ ਇਕ ਰਿੰਗਾ ॥ 

ਪਰਿ ਕਉ ਿਾਣ ੈਸਦ ਹੀ ਸਿੰਗਾ ॥ 

ਿਾਕੁਰ ਨਾਮੁ ਕੀਓ ਉਤਨ ਵਰਤਤਨ ॥ 

ਤਤਰਪਤਤ ਅਘਾਵਨੁ ਹਤਰ ਕੈ ਦਰਸਤਨ ॥੧॥ 

ਹਤਰ ਸਿੰਤਗ ਰਾਤੇ ਮਨ ਤਨ ਹਰ ੇ॥ 

ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਕੀ ਸਰਨੀ ਪਰ ੇ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਚਰਣ ਕਮਲ ਆਤਮ ਆਧਾਰ ॥ 

ਏਕੁ ਤਨਹਾਰਤਹ ਆਤਗਆਕਾਰ ॥ 

ਏਕੋ ਿਨਿੁ ਏਕੋ ਤਿਉਹਾਰੀ ॥ 

ਅਵਰੁ ਨ ਿਾਨਤਹ ਤਿਨ ੁਤਨਰਿੰਕਾਰੀ ॥੨॥ 

ਹਰਖ ਸੋਗ ਦੁਹਹੂਿੰ ਤ ੇਮੁਕਤ ੇ॥ 

ਸਦਾ ਅਤਲਪਤੁ ਿੋਗ ਅਰ ੁਿੁਗਤੇ ॥ 

ਦੀਸਤਹ ਸਿ ਮਤਹ ਸਿ ਤ ੇਰਹਤੇ ॥ 

ਪਾਰਿਰਹਮ ਕਾ ਓਇ ਤਧਆਨ ੁਧਰਤੇ ॥੩॥ 

ਸਿੰਤਨ ਕੀ ਮਤਹਮਾ ਕਵਨ ਵਖਾਨਉ ॥ 

ਅਗਾਤਧ ਿਤੋਧ ਤਕਛੁ ਤਮਤਤ ਨਹੀ ਿਾਨਉ ॥ 

ਪਾਰਿਰਹਮ ਮੋਤਹ ਤਕਰਪਾ ਕੀਿ ੈ॥ 

ਧੂਤਰ ਸਿੰਤਨ ਕੀ ਨਾਨਕ ਦੀਿੈ ॥੪॥੧੭॥੮੬॥ 
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ਰੈਤਨ ਗਈ ਮਤ ਤਦਨੁ ਿੀ ਿਾਇ ॥ 
 

ਸੂਹੀ ਕਿੀਰ ਿੀ ॥ (792-10) 

ਥਰਹਰ ਕਿੰਪੈ ਿਾਲਾ ਿੀਉ ॥ 

ਨਾ ਿਾਨਉ ਤਕਆ ਕਰਸੀ ਪੀਉ ॥੧॥ 

ਰਤੈਨ ਗਈ ਮਤ ਤਦਨੁ ਿੀ ਿਾਇ ॥ 

ਿਵਰ ਗਏ ਿਗ ਿੈਿ ੇਆਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਕਾਚੈ ਕਰਵੈ ਰਹੈ ਨ ਪਾਨੀ ॥ 

ਹਿੰਸੁ ਚਤਲਆ ਕਾਇਆ ਕੁਮਲਾਨੀ ॥੨॥ 

ਕੁਆਰ ਕਿੰਤਨਆ ਿਸੈ ੇਕਰਤ ਸੀਗਾਰਾ ॥ 

ਤਕਉ ਰਲੀਆ ਮਾਨੈ ਿਾਝੁ ਿਤਾਰਾ ॥੩॥ 

ਕਾਗ ਉਡਾਵਤ ਿੁਿਾ ਤਪਰਾਨੀ ॥ 

ਕਤਹ ਕਿੀਰ ਇਹ ਕਥਾ ਤਸਰਾਨੀ ॥੪॥੨॥ 
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ਰੈਤਨ ਿਿੀਹਾ ਿੋਤਲਓ ਮੇਰੀ ਮਾਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
 

ਮਲਾਰ ਮਹਲਾ ੧ ॥ (1274-8) 

ਚਾਤਤਰਕ ਮੀਨ ਿਲ ਹੀ ਤੇ ਸੁਖੁ ਪਾਵਤਹ ਸਾਤਰਿੰਗ ਸਿਤਦ ਸੁਹਾਈ ॥੧॥ 

ਰਤੈਨ ਿਿੀਹਾ ਿੋਤਲਓ ਮੇਰੀ ਮਾਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਤਪਰਅ ਤਸਉ ਪਰੀਤਤ ਨ ਉਲਿ ੈਕਿਹੂ ਿੋ ਤੈ ਿਾਵੈ ਸਾਈ ॥੨॥ 

ਨੀਦ ਗਈ ਹਉਮੈ ਤਤਨ ਥਾਕੀ ਸਚ ਮਤਤ ਤਰਦੈ ਸਮਾਈ ॥੩॥ 

ਰੂਖੀ  ਤਿਰਖੀ  ਊਡਉ ਿੂਖਾ ਪੀਵਾ ਨਾਮੁ ਸੁਿਾਈ ॥੪॥ 

ਲੋਚਨ ਤਾਰ ਲਲਤਾ ਤਿਲਲਾਤੀ ਦਰਸਨ ਤਪਆਸ ਰਿਾਈ ॥੫॥ 

ਤਪਰਅ ਤਿਨ ੁਸੀਗਾਰੁ ਕਰੀ ਤੇਤਾ ਤਨ ੁਤਾਪ ੈਕਾਪਰ ੁਅਿੰਤਗ ਨ ਸਹੁਾਈ ॥੬॥ 

ਅਪਨ ੇਤਪਆਰੇ ਤਿਨੁ ਇਕੁ ਤਖਨੁ ਰਤਹ ਨ ਸਕੋਂਉ ਤਿਨ ਤਮਲ ੇਨੀਦ ਨ ਪਾਈ ॥੭॥ 

ਤਪਰੁ ਨਿੀਤਕ ਨ ਿੂਝ ੈਿਪੁਿੀ ਸਤਤਗੁਤਰ ਦੀਆ ਤਦਖਾਈ ॥੮॥ 

ਸਹਤਿ ਤਮਤਲਆ ਤਿ ਹੀ ਸੁਖੁ ਪਾਇਆ ਤਤਰਸਨਾ ਸਿਤਦ ਿੁਝਾਈ ॥੯॥ 

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਤੁਝ ਤ ੇਮਨੁ ਮਾਤਨਆ ਕੀਮਤਤ ਕਹਨ ੁਨ ਿਾਈ ॥੧੦॥੩॥ 
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ਰੋਗ ਦੋਖ ਗਰੁ ਸਿਤਦ ਤਨਵਾਰੇ ॥ 
 

ਿੈਰਉ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (1147-19) 

ਗੁਰ ਤਮਤਲ ਤਤਆਤਗਓ ਦੂਿਾ ਿਾਉ ॥ 

ਗੁਰਮੁਤਖ ਿਤਪਓ ਹਤਰ ਕਾ ਨਾਉ ॥ 

ਤਿਸਰੀ ਤਚਿੰਤ ਨਾਤਮ ਰਿੰਗੁ ਲਾਗਾ ॥ 

ਿਨਮ ਿਨਮ ਕਾ ਸੋਇਆ ਿਾਗਾ ॥੧॥ 

ਕਤਰ ਤਕਰਪਾ ਅਪਨੀ ਸੇਵਾ ਲਾਏ ॥ 

ਸਾਧੂ ਸਿੰਤਗ ਸਰਿ ਸੁਖ ਪਾਏ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਰੋਗ ਦੋਖ ਗੁਰ ਸਿਤਦ ਤਨਵਾਰੇ ॥ 

ਨਾਮ ਅਉਖਧੁ ਮਨ ਿੀਤਤਰ ਸਾਰੇ ॥ 

ਗੁਰ ਿੇਿਤ ਮਤਨ ਿਇਆ ਅਨਿੰਦ ॥ 

ਸਰਿ ਤਨਧਾਨ ਨਾਮ ਿਗਵਿੰਤ ॥੨॥ 

ਿਨਮ ਮਰਣ ਕੀ ਤਮਿੀ ਿਮ ਤਰਾਸ ॥ 

ਸਾਧਸਿੰਗਤਤ ਊੋਂਧ ਕਮਲ ਤਿਗਾਸ ॥ 

ਗੁਣ ਗਾਵਤ ਤਨਹਚਲੁ ਤਿਸਰਾਮ ॥ 

ਪੂਰਨ ਹੋਏ ਸਗਲੇ ਕਾਮ ॥੩॥ 

ਦੁਲਿ ਦੇਹ ਆਈ ਪਰਵਾਨੁ ॥ 

ਸਫਲ ਹੋਈ ਿਤਪ ਹਤਰ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ॥ 

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਪਰਤਿ ਤਕਰਪਾ ਕਰੀ ॥ 

ਸਾਤਸ ਤਗਰਾਤਸ ਿਪਉ ਹਤਰ ਹਰੀ ॥੪॥੨੯॥੪੨॥ 
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ਰੋਗੁ ਗਇਆ ਪਰਤਿ ਆਤਪ ਗਵਾਇਆ ॥ 
 

ਤਿਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (807-7) 

ਰੋਗੁ ਗਇਆ ਪਰਤਿ ਆਤਪ ਗਵਾਇਆ ॥ 

ਨੀਦ ਪਈ ਸੁਖ ਸਹਿ ਘਰੁ ਆਇਆ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਰਤਿ ਰਤਿ ਿੋਿਨੁ ਖਾਵਹੁ ਮੇਰੇ ਿਾਈ ॥ 

ਅਿੰਤਮਰਤ ਨਾਮੁ ਤਰਦ ਮਾਤਹ ਤਧਆਈ ॥੧॥ 

ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਪੂਰ ੇਸਰਨਾਈ ॥ 

ਤਿਤਨ ਅਪਨੇ ਨਾਮ ਕੀ ਪੈਿ ਰਖਾਈ ॥੨॥੮॥੨੬॥ 
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ਰੋਗੀ ਕਾ ਪਰਿ ਖਿੰਡਹੁ ਰੋਗੁ ॥ 
 

ਿੈਰਉ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (1146-1) 

ਤਨਰਧਨ ਕਉ ਤਮੁ ਦਵੇਹੁ ਧਨਾ ॥ 

ਅਤਨਕ ਪਾਪ ਿਾਤਹ ਤਨਰਮਲ ਮਨਾ ॥ 

ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰਨ ਕਾਮ ॥ 

ਿਗਤ ਅਪੁਨੇ ਕਉ ਦੇਵਹ ੁਨਾਮ ॥੧॥ 

ਸਫਲ ਸਵੇਾ ਗੋਪਾਲ ਰਾਇ ॥ 

ਕਰਨ ਕਰਾਵਨਹਾਰ ਸੁਆਮੀ ਤਾ ਤ ੇਤਿਰਥਾ ਕੋਇ ਨ ਿਾਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਰੋਗੀ ਕਾ ਪਰਿ ਖਿੰਡਹੁ ਰੋਗੁ ॥ 

ਦੁਖੀਏ ਕਾ ਤਮਿਾਵਹੁ ਪਰਿ ਸੋਗੁ ॥ 

ਤਨਥਾਵ ੇਕਉ ਤੁਮਹ ਥਾਤਨ ਿੈਿਾਵਹੁ ॥ 

ਦਾਸ ਅਪਨ ੇਕਉ ਿਗਤੀ ਲਾਵਹੁ ॥੨॥ 

ਤਨਮਾਣੇ ਕਉ ਪਰਿ ਦੇਤ ੋਮਾਨੁ ॥ 

ਮੂਿ ਮੁਗਧੁ ਹਇੋ ਚਤੁਰ ਸੁਤਗਆਨੁ ॥ 

ਸਗਲ ਿਇਆਨ ਕਾ ਿਉ ਨਸ ੈ॥ 

ਿਨ ਅਪਨੇ ਕੈ ਹਤਰ ਮਤਨ ਿਸ ੈ॥੩॥ 

ਪਾਰਿਰਹਮ ਪਰਿ ਸੂਖ ਤਨਧਾਨ ॥ 

ਤਤੁ ਤਗਆਨੁ ਹਤਰ ਅਿੰਤਮਰਤ ਨਾਮ ॥ 

ਕਤਰ ਤਕਰਪਾ ਸਿੰਤ ਿਹਲੈ ਲਾਏ ॥ 

ਨਾਨਕ ਸਾਧੂ ਸਿੰਤਗ ਸਮਾਏ ॥੪॥੨੩॥੩੬॥ 
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ਰੋਿਾ ਧਰ ੈਮਨਾਵੈ ਅਲਹ ੁਸੁਆਦਤਤ ਿੀਅ ਸਿੰਘਾਰ ੈ॥ 
 

ਆਸਾ ਕਿੀਰ ਿੀਉ ॥ (483-5) 

ਰੋਿਾ ਧਰ ੈਮਨਾਵ ੈਅਲਹੁ ਸੁਆਦਤਤ ਿੀਅ ਸਿੰਘਾਰ ੈ॥ 

ਆਪਾ ਦਤੇਖ ਅਵਰ ਨਹੀ ਦੇਖ ੈਕਾਹੇ ਕਉ ਝਖ ਮਾਰ ੈ॥੧॥ 

ਕਾਿੀ ਸਾਤਹਿੁ ਏਕੁ ਤੋਹੀ ਮਤਹ ਤੇਰਾ ਸੋਤਚ ਤਿਚਾਤਰ ਨ ਦੇਖ ੈ॥ 

ਖਿਤਰ ਨ ਕਰਤਹ ਦੀਨ ਕੇ ਿਉਰੇ ਤਾ ਤੇ ਿਨਮੁ ਅਲੇਖੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਸਾਚੁ ਕਤੇਿ ਿਖਾਨੈ ਅਲਹੁ ਨਾਤਰ ਪੁਰਖੁ ਨਹੀ ਕੋਈ ॥ 

ਪਢੇ ਗੁਨ ੇਨਾਹੀ ਕਛੁ ਿਉਰੇ ਿਉ ਤਦਲ ਮਤਹ ਖਿਤਰ ਨ ਹੋਈ ॥੨॥ 

ਅਲਹੁ ਗੈਿੁ ਸਗਲ ਘਿ ਿੀਤਤਰ ਤਹਰਦੈ ਲੇਹੁ ਤਿਚਾਰੀ ॥ 

ਤਹਿੰਦੂ ਤੁਰਕ ਦੁਹੂਿੰ ਮਤਹ ਏਕੈ ਕਹੈ ਕਿੀਰ ਪੁਕਾਰੀ ॥੩॥੭॥੨੯॥ 
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ਲਿੰਕਾ ਸਾ ਕੋਿੁ ਸਮੁਿੰਦ ਸੀ ਖਾਈ ॥ 
 

ਆਸਾ ਕਿੀਰ ਿੀਉ ॥ (481-7) 

ਲਿੰਕਾ ਸਾ ਕੋਿੁ ਸਮੁਿੰਦ ਸੀ ਖਾਈ ॥ 

ਤਤਹ ਰਾਵਨ ਘਰ ਖਿਤਰ ਨ ਪਾਈ ॥੧॥ 

ਤਕਆ ਮਾਗਉ ਤਕਛੁ ਤਥਰੁ ਨ ਰਹਾਈ ॥ 

ਦੇਖਤ ਨੈਨ ਚਤਲਓ ਿਗੁ ਿਾਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਇਕੁ ਲਖੁ ਪੂਤ ਸਵਾ ਲਖੁ ਨਾਤੀ ॥ 

ਤਤਹ ਰਾਵਨ ਘਰ ਦੀਆ ਨ ਿਾਤੀ ॥੨॥ 

ਚਿੰਦੁ ਸੂਰਿੁ ਿਾ ਕ ੇਤਪਤ ਰਸੋਈ ॥ 

ਿੈਸਿੰਤਰੁ ਿਾ ਕ ੇਕਪਰ ੇਧੋਈ ॥੩॥ 

ਗੁਰਮਤਤ ਰਾਮੈ ਨਾਤਮ ਿਸਾਈ ॥ 

ਅਸਤਥਰੁ ਰਹੈ ਨ ਕਤਹੂਿੰ ਿਾਈ ॥੪॥ 

ਕਹਤ ਕਿੀਰ ਸੁਨਹੁ ਰ ੇਲੋਈ ॥ 

ਰਾਮ ਨਾਮ ਤਿਨੁ ਮੁਕਤਤ ਨ ਹਈੋ ॥੫॥੮॥੨੧॥ 
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ਲਹਣੇ ਧਤਰਓਨੁ ਛਤੁ ਤਸਤਰ ਕਤਰ ਤਸਫਤੀ ਅਿੰਤਮਰਤ ੁਪੀਵਦੈ ॥ 
 

ਰਾਮਕਲੀ ਕੀ ਵਾਰ ਰਾਇ ਿਲਵਿੰਤਡ ਤਥਾ ਸਤ ੈਡੂਤਮ ਆਖੀ  (966-15) 

ਨਾਉ ਕਰਤਾ ਕਾਦਰੁ ਕਰੇ ਤਕਉ ਿੋਲੁ ਹਵੋੈ ਿੋਖੀਵਦ ੈ॥ 

ਦੇ ਗੁਨਾ ਸਤਤ ਿੈਣ ਿਰਾਵ ਹੈ ਪਾਰਿੰਗਤਤ ਦਾਨੁ ਪਿੀਵਦੈ ॥ 

ਨਾਨਤਕ ਰਾਿੁ ਚਲਾਇਆ ਸਚ ੁਕੋਿੁ ਸਤਾਣੀ ਨੀਵ ਦ ੈ॥ 

ਲਹਣੇ ਧਤਰਓਨੁ ਛਤੁ ਤਸਤਰ ਕਤਰ ਤਸਫਤੀ ਅਿੰਤਮਰਤੁ ਪੀਵਦ ੈ॥ 

ਮਤਤ ਗੁਰ ਆਤਮ ਦੇਵ ਦੀ ਖਿਤਗ ਿੋਤਰ ਪਰਾਕੁਇ ਿੀਅ ਦੈ ॥ 

ਗੁਤਰ ਚੇਲੇ ਰਹਰਾਤਸ ਕੀਈ ਨਾਨਤਕ ਸਲਾਮਤਤ ਥੀਵਦ ੈ॥ 

ਸਤਹ ਤਿਕਾ ਤਦਤੋਸ ੁਿੀਵਦ ੈ॥੧॥ 

ਲਹਣੇ ਦੀ ਫੇਰਾਈਐ ਨਾਨਕਾ ਦੋਹੀ ਖਿੀਐ ॥ 

ਿੋਤਤ ਓਹਾ ਿਗੁਤਤ ਸਾਇ ਸਤਹ ਕਾਇਆ ਫੇਤਰ ਪਲਿੀਐ ॥ 

ਝੁਲੈ ਸ ੁਛਤ ੁਤਨਰਿੰਿਨੀ ਮਤਲ ਤਖਤੁ ਿੈਿਾ ਗੁਰ ਹਿੀਐ ॥ 

ਕਰਤਹ ਤਿ ਗੁਰ ਫੁਰਮਾਇਆ ਤਸਲ ਿੋਗੁ ਅਲੂਣੀ ਚਿੀਐ ॥ 

ਲਿੰਗਰੁ ਚਲੈ ਗੁਰ ਸਿਤਦ ਹਤਰ ਤੋਤਿ ਨ ਆਵੀ ਖਿੀਐ ॥ 

ਖਰਚੇ ਤਦਤਤ ਖਸਿੰਮ ਦੀ ਆਪ ਖਹਦੀ ਖੈਤਰ ਦਿਿੀਐ ॥ 

ਹੋਵੈ ਤਸਫਤਤ ਖਸਿੰਮ ਦੀ ਨੂਰੁ ਅਰਸਹੁ ਕੁਰਸਹੁ ਝਿੀਐ ॥ 

ਤੁਧੁ ਤਡਿੇ ਸਚ ੇਪਾਤਤਸਾਹ ਮਲ ੁਿਨਮ ਿਨਮ ਦੀ ਕਿੀਐ ॥ 

ਸਚੁ ਤਿ ਗਤੁਰ ਫੁਰਮਾਇਆ ਤਕਉ ਏਦੂ ਿੋਲਹੁ ਹਿੀਐ ॥ 

ਪੁਤਰੀ ਕਉਲ ੁਨ ਪਾਤਲਓ ਕਤਰ ਪੀਰਹੁ ਕਿੰਨਹ ਮੁਰਿੀਐ ॥ 

ਤਦਤਲ ਖੋਿ ੈਆਕੀ ਤਫਰਤਨਹ ਿਿੰਤਨਹ ਿਾਰੁ ਉਚਾਇਤਨਹ ਛਿੀਐ ॥ 

ਤਿਤਨ ਆਖੀ ਸੋਈ ਕਰੇ ਤਿਤਨ ਕੀਤੀ ਤਤਨ ੈਥਿੀਐ ॥ 

ਕਉਣੁ ਹਾਰੇ ਤਕਤਨ ਉਵਿੀਐ ॥੨॥ 
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ਲਖ ਖੁਸੀਆ ਪਾਤਤਸਾਹੀਆ ਿੇ ਸਤਤਗੁਰ ੁਨਦਤਰ ਕਰੇਇ ॥ 
 

ਤਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (44-4) 

ਸਿੇ ਥੋਕ ਪਰਾਪਤ ੇਿੇ ਆਵੈ ਇਕੁ ਹਤਥ ॥ 

ਿਨਮੁ ਪਦਾਰਥ ੁਸਫਲੁ ਹੈ ਿ ੇਸਚਾ ਸਿਦੁ ਕਤਥ ॥ 

ਗੁਰ ਤ ੇਮਹਲੁ ਪਰਾਪਤੇ ਤਿਸੁ ਤਲਤਖਆ ਹੋਵੈ ਮਤਥ ॥੧॥ 

ਮੇਰੇ ਮਨ ਏਕਸ ਤਸਉ ਤਚਤੁ ਲਾਇ ॥ 

ਏਕਸ ਤਿਨੁ ਸਿ ਧਿੰਧੁ ਹੈ ਸਿ ਤਮਤਥਆ ਮੋਹੁ ਮਾਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਲਖ ਖੁਸੀਆ ਪਾਤਤਸਾਹੀਆ ਿੇ ਸਤਤਗੁਰੁ ਨਦਤਰ ਕਰੇਇ ॥ 

ਤਨਮਖ ਏਕ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਦੇਇ ਮੇਰਾ ਮਨ ੁਤਨ ੁਸੀਤਲੁ ਹੋਇ ॥ 

ਤਿਸ ਕਉ ਪੂਰਤਿ ਤਲਤਖਆ ਤਤਤਨ ਸਤਤਗੁਰ ਚਰਨ ਗਹੇ ॥੨॥ 

ਸਫਲ ਮੂਰਤੁ ਸਫਲਾ ਘਿੀ ਤਿਤੁ ਸਚੇ ਨਾਤਲ ਤਪਆਰੁ ॥ 

ਦੂਖੁ ਸਿੰਤਾਪੁ ਨ ਲਗਈ ਤਿਸੁ ਹਤਰ ਕਾ ਨਾਮੁ ਅਧਾਰੁ ॥ 

ਿਾਹ ਪਕਤਿ ਗੁਤਰ ਕਾਤਢਆ ਸੋਈ ਉਤਤਰਆ ਪਾਤਰ ॥੩॥ 

ਥਾਨੁ ਸੁਹਾਵਾ ਪਤਵਤੁ ਹੈ ਤਿਥੈ ਸਿੰਤ ਸਿਾ ॥ 

ਢੋਈ ਤਤਸ ਹੀ ਨੋ ਤਮਲ ੈਤਿਤਨ ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਲਿਾ ॥ 

ਨਾਨਕ ਿਧਾ ਘਰੁ ਤਹਾਂ ਤਿਥੈ ਤਮਰਤੁ ਨ ਿਨਮ ੁਿਰਾ ॥੪॥੬॥੭੬॥ 
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ਲਖ ਚਉਰਾਸੀਹ ਿਰਮਤੇ ਿਰਮਤੇ ਦੁਲਿ ਿਨਮ ੁਅਿ ਪਾਇਓ ॥ 
 

ਮਾਰੂ ਮਹਲਾ ੫ ਘਰੁ ੩ ਅਸਿਪਦੀਆ     (1017-1) 

ਲਖ ਚਉਰਾਸੀਹ ਿਰਮਤੇ ਿਰਮਤੇ ਦੁਲਿ ਿਨਮੁ ਅਿ ਪਾਇਓ ॥੧॥ 

ਰੇ ਮੂਿੇ ਤ ੂਹੋਛ ੈਰਤਸ ਲਪਿਾਇਓ ॥ 

ਅਿੰਤਮਰਤ ੁਸਿੰਤਗ ਿਸਤੁ ਹੈ ਤੇਰ ੈਤਿਤਖਆ ਤਸਉ ਉਰਝਾਇਓ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਰਤਨ ਿਵੇਹਰ ਿਨਿਤਨ ਆਇਓ ਕਾਲਰ ੁਲਾਤਦ ਚਲਾਇਓ ॥੨॥ 

ਤਿਹ ਘਰ ਮਤਹ ਤੁਧੁ ਰਹਨਾ ਿਸਨਾ ਸ ੋਘਰੁ ਚੀਤਤ ਨ ਆਇਓ ॥੩॥ 

ਅਿਲ ਅਖਿੰਡ ਪਰਾਣ ਸੁਖਦਾਈ ਇਕ ਤਨਮਖ ਨਹੀ ਤੁਝੁ ਗਾਇਓ ॥੪॥ 

ਿਹਾ ਿਾਣਾ ਸ ੋਥਾਨ ੁਤਵਸਾਤਰਓ ਇਕ ਤਨਮਖ ਨਹੀ ਮਨ ੁਲਾਇਓ ॥੫॥ 

ਪੁਤਰ ਕਲਤਰ ਤਗਰਹ ਦਤੇਖ ਸਮਗਰੀ ਇਸ ਹੀ ਮਤਹ ਉਰਝਾਇਓ ॥੬॥ 

ਤਿਤੁ ਕੋ ਲਾਇਓ ਤਤਤ ਹੀ ਲਾਗਾ ਤੈਸੇ ਕਰਮ ਕਮਾਇਓ ॥੭॥ 

ਿਉ ਿਇਓ ਤਿਪਾਲੁ ਤਾ ਸਾਧਸਿੰਗੁ ਪਾਇਆ ਿਨ ਨਾਨਕ ਿਰਹਮੁ ਤਧਆਇਓ ॥੮॥੧॥ 
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ਲਿੁ ਕੁਤਾ ਕੂਿੁ ਚੂਹਿਾ ਿਤਗ ਖਾਧਾ ਮਰੁਦਾਰੁ ॥ 
 

ਤਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੧ ॥ (15-9) 

ਲਿੁ ਕੁਤਾ ਕੂਿੁ ਚੂਹਿਾ ਿਤਗ ਖਾਧਾ ਮੁਰਦਾਰ ੁ॥ 

ਪਰ ਤਨਿੰਦਾ ਪਰ ਮਲ ੁਮੁਖ ਸੁਧੀ ਅਗਤਨ ਿੋਧੁ ਚਿੰਡਾਲੁ ॥ 

ਰਸ ਕਸ ਆਪੁ ਸਲਾਹਣਾ ਏ ਕਰਮ ਮੇਰ ੇਕਰਤਾਰ ॥੧॥ 

ਿਾਿਾ ਿੋਲੀਐ ਪਤਤ ਹੋਇ ॥ 

ਊਤਮ ਸ ੇਦਤਰ ਊਤਮ ਕਹੀਅਤਹ ਨੀਚ ਕਰਮ ਿਤਹ ਰੋਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਰਸੁ ਸਇੁਨਾ ਰਸੁ ਰੁਪਾ ਕਾਮਤਣ ਰਸੁ ਪਰਮਲ ਕੀ ਵਾਸੁ ॥ 

ਰਸੁ ਘੋਿੇ ਰਸੁ ਸੇਿਾ ਮਿੰਦਰ ਰਸੁ ਮੀਿਾ ਰਸੁ ਮਾਸੁ ॥ 

ਏਤੇ ਰਸ ਸਰੀਰ ਕੇ ਕੈ ਘਤਿ ਨਾਮ ਤਨਵਾਸੁ ॥੨॥ 

ਤਿਤੁ ਿੋਤਲਐ ਪਤਤ ਪਾਈਐ ਸ ੋਿੋਤਲਆ ਪਰਵਾਣੁ ॥ 

ਤਫਕਾ ਿੋਤਲ ਤਵਗੁਚਣਾ ਸਤੁਣ ਮੂਰਖ ਮਨ ਅਿਾਣ ॥ 

ਿੋ ਤਤਸ ੁਿਾਵਤਹ ਸ ੇਿਲੇ ਹਤੋਰ ਤਕ ਕਹਣ ਵਖਾਣ ॥੩॥ 

ਤਤਨ ਮਤਤ ਤਤਨ ਪਤਤ ਤਤਨ ਧਨੁ ਪਲੈ ਤਿਨ ਤਹਰਦੈ ਰਤਹਆ ਸਮਾਇ ॥ 

ਤਤਨ ਕਾ ਤਕਆ ਸਾਲਾਹਣਾ ਅਵਰ ਸੁਆਤਲਉ ਕਾਇ ॥ 

ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਿਾਹਰੇ ਰਾਚਤਹ ਦਾਤਨ ਨ ਨਾਇ ॥੪॥੪॥ 
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ਲਵੈ ਨ ਲਾਗਨ ਕਉ ਹੈ ਕਛੂਐ ਿਾ ਕਉ ਤਫਤਰ ਇਹੁ ਧਾਵ ੈ॥ 
 

ਧਨਾਸਰੀ ਮਃ ੫ ॥ (672-8) 

ਲਵੈ ਨ ਲਾਗਨ ਕਉ ਹੈ ਕਛੂਐ ਿਾ ਕਉ ਤਫਤਰ ਇਹੁ ਧਾਵੈ ॥ 

ਿਾ ਕਉ ਗੁਤਰ ਦੀਨ ੋਇਹੁ ਅਿੰਤਮਰਤੁ ਤਤਸ ਹੀ ਕਉ ਿਤਨ ਆਵੈ ॥੧॥ 

ਿਾ ਕਉ ਆਇਓ ਏਕੁ ਰਸਾ ॥ 

ਖਾਨ ਪਾਨ ਆਨ ਨਹੀ ਖੁਤਧਆ ਤਾ ਕੈ ਤਚਤਤ ਨ ਿਸਾ ॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਮਉਤਲਓ ਮਨੁ ਤਨੁ ਹਇੋਓ ਹਤਰਆ ਏਕ ਿੂਿੰਦ ਤਿਤਨ ਪਾਈ ॥ 

ਿਰਤਨ ਨ ਸਾਕਉ ਉਸਤਤਤ ਤਾ ਕੀ ਕੀਮਤਤ ਕਹਣੁ ਨ ਿਾਈ ॥੨॥ 

ਘਾਲ ਨ ਤਮਤਲਓ ਸੇਵ ਨ ਤਮਤਲਓ ਤਮਤਲਓ ਆਇ ਅਤਚਿੰਤਾ ॥ 

ਿਾ ਕਉ ਦਇਆ ਕਰੀ ਮੇਰ ੈਿਾਕੁਤਰ ਤਤਤਨ ਗੁਰਤਹ ਕਮਾਨ ੋਮਿੰਤਾ ॥੩॥ 

ਦੀਨ ਦਆੈਲ ਸਦਾ ਤਕਰਪਾਲਾ ਸਰਿ ਿੀਆ ਪਰਤਤਪਾਲਾ ॥ 

ਓਤਤ ਪੋਤਤ ਨਾਨਕ ਸਿੰਤਗ ਰਤਵਆ ਤਿਉ ਮਾਤਾ ਿਾਲ ਗਪਾਲਾ ॥੪॥੭॥ 
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ਲਾਿ ਮਰ ੈਿੋ ਨਾਮ ੁਨ ਲੇਵ ੈ॥ 
 

ਿੈਰਉ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (1148-19) 

ਲਾਿ ਮਰ ੈਿ ੋਨਾਮੁ ਨ ਲੇਵ ੈ॥ 

ਨਾਮ ਤਿਹੂਨ ਸੁਖੀ ਤਕਉ ਸਵੋੈ ॥ 

ਹਤਰ ਤਸਮਰਨੁ ਛਾਤਡ ਪਰਮ ਗਤਤ ਚਾਹੈ ॥ 

ਮੂਲ ਤਿਨਾ ਸਾਖਾ ਕਤ ਆਹੈ ॥੧॥ 

ਗੁਰੁ ਗੋਤਵਿੰਦੁ ਮੇਰ ੇਮਨ ਤਧਆਇ ॥ 

ਿਨਮ ਿਨਮ ਕੀ ਮੈਲੁ ਉਤਾਰ ੈਿਿੰਧਨ ਕਾਤਿ ਹਤਰ ਸਿੰਤਗ ਤਮਲਾਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਤੀਰਤਥ ਨਾਇ ਕਹਾ ਸਤੁਚ ਸੈਲ ੁ॥ 

ਮਨ ਕਉ ਤਵਆਪੈ ਹਉਮੈ ਮਲੈੁ ॥ 

ਕੋਤਿ ਕਰਮ ਿਿੰਧਨ ਕਾ ਮੂਲ ੁ॥ 

ਹਤਰ ਕੇ ਿਿਨ ਤਿਨੁ ਤਿਰਥਾ ਪਲੂੁ ॥੨॥ 

ਤਿਨੁ ਖਾਏ ਿੂਝ ੈਨਹੀ ਿੂਖ ॥ 

ਰੋਗੁ ਿਾਇ ਤਾਂ ਉਤਰਤਹ ਦੂਖ ॥ 

ਕਾਮ ਿੋਧ ਲੋਿ ਮੋਤਹ ਤਿਆਤਪਆ ॥ 

ਤਿਤਨ ਪਰਤਿ ਕੀਨਾ ਸ ੋਪਰਿ ੁਨਹੀ ਿਾਤਪਆ ॥੩॥ 

ਧਨੁ ਧਨੁ ਸਾਧ ਧਿੰਨ ੁਹਤਰ ਨਾਉ ॥ 

ਆਿ ਪਹਰ ਕੀਰਤਨ ੁਗੁਣ ਗਾਉ ॥ 

ਧਨੁ ਹਤਰ ਿਗਤਤ ਧਨੁ ਕਰਣੈਹਾਰ ॥ 

ਸਰਤਣ ਨਾਨਕ ਪਰਿ ਪੁਰਖ ਅਪਾਰ ॥੪॥੩੨॥੪੫॥ 
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ਲਾਲ ਗਪੋਾਲ ਦਇਆਲ ਰਿੰਗੀਲੇ ॥ 
 

ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (99-4) 

ਲਾਲ ਗੋਪਾਲ ਦਇਆਲ ਰਿੰਗੀਲੇ ॥ 

ਗਤਹਰ ਗਿੰਿੀਰ ਿੇਅਿੰਤ ਗੋਤਵਿੰਦ ੇ॥ 

ਊਚ ਅਥਾਹ ਿੇਅਿੰਤ ਸੁਆਮੀ ਤਸਮਤਰ ਤਸਮਤਰ ਹਉ ਿੀਵਾਂ ਿੀਉ ॥੧॥ 

ਦੁਖ ਿਿੰਿਨ ਤਨਧਾਨ ਅਮੋਲੇ ॥ 

ਤਨਰਿਉ ਤਨਰਵੈਰ ਅਥਾਹ ਅਤੋਲ ੇ॥ 

ਅਕਾਲ ਮੂਰਤਤ ਅਿੂਨੀ ਸਿੰਿ ੌਮਨ ਤਸਮਰਤ ਿਿੰਢਾ ਥੀਵਾਂ ਿੀਉ ॥੨॥ 

ਸਦਾ ਸਿੰਗੀ ਹਤਰ ਰਿੰਗ ਗੋਪਾਲਾ ॥ 

ਊਚ ਨੀਚ ਕਰੇ ਪਰਤਤਪਾਲਾ ॥ 

ਨਾਮੁ ਰਸਾਇਣ ੁਮਨੁ ਤਤਰਪਤਾਇਣੁ ਗੁਰਮੁਤਖ ਅਿੰਤਮਰਤੁ ਪੀਵਾਂ ਿੀਉ ॥੩॥ 

ਦੁਤਖ ਸੁਤਖ ਤਪਆਰ ੇਤੁਧੁ ਤਧਆਈ ॥ 

ਏਹ ਸੁਮਤਤ ਗੁਰੂ ਤ ੇਪਾਈ ॥ 

ਨਾਨਕ ਕੀ ਧਰ ਤਿੰਹੈ ਿਾਕੁਰ ਹਤਰ ਰਿੰਤਗ ਪਾਤਰ ਪਰੀਵਾਂ ਿੀਉ ॥੪॥੯॥੧੬॥ 
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ਲਾਲ ਿਹ ੁਗੁਤਣ ਕਾਮਤਣ ਮੋਹੀ ॥ 
 

ਆਸਾ ਘਰੁ ੬ ਮਹਲਾ ੧ ॥ (359-8) 

ਮਨੁ ਮੋਤੀ ਿ ੇਗਹਣਾ ਹੋਵੈ ਪਉਣੁ ਹੋਵੈ ਸੂਤ ਧਾਰੀ ॥ 

ਤਖਮਾ ਸੀਗਾਰੁ ਕਾਮਤਣ ਤਤਨ ਪਤਹਰ ੈਰਾਵੈ ਲਾਲ ਤਪਆਰੀ ॥੧॥ 

ਲਾਲ ਿਹੁ ਗੁਤਣ ਕਾਮਤਣ ਮੋਹੀ ॥ 

ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਹੋਤਹ ਨ ਅਵਰੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਹਤਰ ਹਤਰ ਹਾਰੁ ਕਿੰਤਿ ਲੇ ਪਤਹਰ ੈਦਾਮੋਦਰੁ ਦਿੰਤੁ ਲੇਈ ॥ 

ਕਰ ਕਤਰ ਕਰਤਾ ਕਿੰਗਨ ਪਤਹਰ ੈਇਨ ਤਿਤਧ ਤਚਤੁ ਧਰੇਈ ॥੨॥ 

ਮਧੁਸੂਦਨੁ ਕਰ ਮੁਿੰਦਰੀ ਪਤਹਰ ੈਪਰਮੇਸਰ ੁਪਿੁ ਲਈੇ ॥ 

ਧੀਰਿੁ ਧਿੀ ਿਿੰਧਾਵੈ ਕਾਮਤਣ ਸਰੀਰਿੰਗੁ ਸੁਰਮਾ ਦੇਈ ॥੩॥ 

ਮਨ ਮਿੰਦਤਰ ਿ ੇਦੀਪਕੁ ਿਾਲ ੇਕਾਇਆ ਸੇਿ ਕਰੇਈ ॥ 

ਤਗਆਨ ਰਾਉ ਿਿ ਸੇਿ ੈਆਵੈ ਤ ਨਾਨਕ ਿੋਗੁ ਕਰੇਈ ॥੪॥੧॥੩੫॥ 
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ਲਾਲ ਰਿੰਗ ੁਤਤਸ ਕਉ ਲਗਾ ਤਿਸ ਕੇ ਵਡਿਾਗਾ ॥ 
 

ਤਿਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (808-14) 

ਲਾਲ ਰਿੰਗੁ ਤਤਸ ਕਉ ਲਗਾ ਤਿਸ ਕੇ ਵਡਿਾਗਾ ॥ 

ਮੈਲਾ ਕਦ ੇਨ ਹੋਵਈ ਨਹ ਲਾਗ ੈਦਾਗਾ ॥੧॥ 

ਪਰਿੁ ਪਾਇਆ ਸੁਖਦਾਈਆ ਤਮਤਲਆ ਸੁਖ ਿਾਇ ॥ 

ਸਹਤਿ ਸਮਾਨਾ ਿੀਤਰ ੇਛੋਤਡਆ ਨਹ ਿਾਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਿਰਾ ਮਰਾ ਨਹ ਤਵਆਪਈ ਤਫਤਰ ਦੂਖੁ ਨ ਪਾਇਆ ॥ 

ਪੀ ਅਿੰਤਮਰਤ ੁਆਘਾਤਨਆ ਗੁਤਰ ਅਮਰੁ ਕਰਾਇਆ ॥੨॥ 

ਸੋ ਿਾਨੈ ਤਿਤਨ ਚਾਤਖਆ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਅਮੋਲਾ ॥ 

ਕੀਮਤਤ ਕਹੀ ਨ ਿਾਈਐ ਤਕਆ ਕਤਹ ਮੁਤਖ ਿਲੋਾ ॥੩॥ 

ਸਫਲ ਦਰਸੁ ਤੇਰਾ ਪਾਰਿਰਹਮ ਗੁਣ ਤਨਤਧ ਤੇਰੀ ਿਾਣੀ ॥ 

ਪਾਵਉ ਧੂਤਰ ਤੇਰ ੇਦਾਸ ਕੀ ਨਾਨਕ ਕੁਰਿਾਣੀ ॥੪॥੩॥੩੩॥ 
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ਲਾਲ ਰਿੰਗੀਲ ੇਪਰੀਤਮ ਮਨਮੋਹਨ ਤੇਰੇ ਦਰਸਨ ਕਉ ਹਮ ਿਾਰੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
 

ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (738-4) 

ਤਕਆ ਗੁਣ ਤੇਰੇ ਸਾਤਰ ਸਮਹਾਲੀ ਮੋਤਹ ਤਨਰਗੁਨ ਕੇ ਦਾਤਾਰੇ ॥ 

ਿੈ ਖਰੀਦੁ ਤਕਆ ਕਰੇ ਚਤੁਰਾਈ ਇਹੁ ਿੀਉ ਤਪਿੰਡੁ ਸਿੁ ਥਾਰੇ ॥੧॥ 

ਲਾਲ ਰਿੰਗੀਲੇ ਪਰੀਤਮ ਮਨਮੋਹਨ ਤੇਰ ੇਦਰਸਨ ਕਉ ਹਮ ਿਾਰੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਪਰਿੁ ਦਾਤਾ ਮੋਤਹ ਦੀਨ ੁਿੇਖਾਰੀ ਤੁਮਹ ਸਦਾ ਸਦਾ ਉਪਕਾਰੇ ॥ 

ਸੋ ਤਕਛੁ ਨਾਹੀ ਤਿ ਮੈ ਤੇ ਹੋਵ ੈਮੇਰੇ ਿਾਕੁਰ ਅਗਮ ਅਪਾਰੇ ॥੨॥ 

ਤਕਆ ਸਵੇ ਕਮਾਵਉ ਤਕਆ ਕਤਹ ਰੀਝਾਵਉ ਤਿਤਧ ਤਕਤੁ ਪਾਵਉ ਦਰਸਾਰੇ ॥ 

ਤਮਤਤ ਨਹੀ ਪਾਈਐ ਅਿੰਤੁ ਨ ਲਹੀਐ ਮਨ ੁਤਰਸੈ ਚਰਨਾਰੇ ॥੩॥ 

ਪਾਵਉ ਦਾਨੁ ਢੀਿੁ ਹੋਇ ਮਾਗਉ ਮੁਤਖ ਲਾਗੈ ਸਿੰਤ ਰੇਨਾਰੇ ॥ 

ਿਨ ਨਾਨਕ ਕਉ ਗੁਤਰ ਤਕਰਪਾ ਧਾਰੀ ਪਰਤਿ ਹਾਥ ਦਇੇ ਤਨਸਤਾਰੇ ॥੪॥੬॥ 
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ਲਾਲ ਲਾਲ ਮਹੋਨ ਗਪੋਾਲ ਤੂ ॥ 
 

ਸਾਰਗ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (1231-1) 

ਲਾਲ ਲਾਲ ਮੋਹਨ ਗੋਪਾਲ ਤ ੂ॥ 

ਕੀਿ ਹਸਤਤ ਪਾਖਾਣ ਿਿੰਤ ਸਰਿ ਮੈ ਪਰਤਤਪਾਲ ਤ ੂ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਨਹ ਦੂਤਰ ਪਤੂਰ ਹਿੂਤਰ ਸਿੰਗੇ ॥ 

ਸੁਿੰਦਰ ਰਸਾਲ ਤ ੂ॥੧॥ 

ਨਹ ਿਰਨ ਿਰਨ ਨਹ ਕੁਲਹ ਕੁਲ ॥ 

ਨਾਨਕ ਪਰਿ ਤਕਰਪਾਲ ਤੂ ॥੨॥੯॥੧੩੮॥ 
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ਲਾਲੁ ਗੁਲਾਲ ੁਗਹਿਰਾ ਸਚਾ ਰਿੰਗ ੁਚਿਾਉ ॥ 
 

ਤਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲੁ ੧ ॥ (18-11) 

ਧਾਤੁ ਤਮਲੈ ਫੁਤਨ ਧਾਤੁ ਕਉ ਤਸਫਤੀ ਤਸਫਤਤ ਸਮਾਇ ॥ 

ਲਾਲ ੁਗੁਲਾਲ ੁਗਹਿਰਾ ਸਚਾ ਰਿੰਗੁ ਚਿਾਉ ॥ 

ਸਚੁ ਤਮਲ ੈਸਿੰਤੋਖੀਆ ਹਤਰ ਿਤਪ ਏਕੈ ਿਾਇ ॥੧॥ 

ਿਾਈ ਰੇ ਸਿੰਤ ਿਨਾ ਕੀ ਰੇਣ ੁ॥ 

ਸਿੰਤ ਸਿਾ ਗੁਰ ੁਪਾਈਐ ਮੁਕਤਤ ਪਦਾਰਥੁ ਧੇਣ ੁ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਊਚਉ ਥਾਨ ੁਸੁਹਾਵਣਾ ਊਪਤਰ ਮਹਲੁ ਮੁਰਾਤਰ ॥ 

ਸਚੁ ਕਰਣੀ ਦੇ ਪਾਈਐ ਦਰ ੁਘਰੁ ਮਹਲੁ ਤਪਆਤਰ ॥ 

ਗੁਰਮੁਤਖ ਮਨੁ ਸਮਝਾਈਐ ਆਤਮ ਰਾਮ ੁਿੀਚਾਤਰ ॥੨॥ 

ਤਤਰਤਿਤਧ ਕਰਮ ਕਮਾਈਅਤਹ ਆਸ ਅਿੰਦਸੇਾ ਹਇੋ ॥ 

ਤਕਉ ਗੁਰ ਤਿਨ ੁਤਤਰਕੁਿੀ ਛੁਿਸੀ ਸਹਤਿ ਤਮਤਲਐ ਸੁਖੁ ਹੋਇ ॥ 

ਤਨਿ ਘਤਰ ਮਹਲੁ ਪਛਾਣੀਐ ਨਦਤਰ ਕਰੇ ਮਲੁ ਧਇੋ ॥੩॥ 

ਤਿਨੁ ਗੁਰ ਮੈਲੁ ਨ ਉਤਰ ੈਤਿਨ ੁਹਤਰ ਤਕਉ ਘਰ ਵਾਸ ੁ॥ 

ਏਕੋ ਸਿਦੁ ਵੀਚਾਰੀਐ ਅਵਰ ਤਤਆਗੈ ਆਸ ॥ 

ਨਾਨਕ ਦੇਤਖ ਤਦਖਾਈਐ ਹਉ ਸਦ ਿਤਲਹਾਰ ੈਿਾਸ ੁ॥੪॥੧੨॥ 
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ਲਾਲੁ ਚੋਲਨਾ ਤੈ ਤਤਨ ਸੋਤਹਆ ॥ 
 

ਰਾਗੁ ਆਸਾ ਘਰੁ ੭ ਮਹਲਾ ੫ ॥   (384-7) 

ਲਾਲ ੁਚੋਲਨਾ ਤੈ ਤਤਨ ਸਤੋਹਆ ॥ 

ਸੁਤਰਿਨ ਿਾਨੀ ਤਾਂ ਮਨ ੁਮੋਤਹਆ ॥੧॥ 

ਕਵਨ ਿਨੀ ਰੀ ਤੇਰੀ ਲਾਲੀ ॥ 

ਕਵਨ ਰਿੰਤਗ ਤੂਿੰ ਿਈ ਗੁਲਾਲੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਤੁਮ ਹੀ ਸਿੰਦਤਰ ਤਮੁਤਹ ਸੁਹਾਗ ੁ॥ 

ਤੁਮ ਘਤਰ ਲਾਲਨੁ ਤੁਮ ਘਤਰ ਿਾਗੁ ॥੨॥ 

ਤੂਿੰ ਸਤਵਿੰਤੀ ਤੂਿੰ ਪਰਧਾਤਨ ॥ 

ਤੂਿੰ ਪਰੀਤਮ ਿਾਨੀ ਤੁਹੀ ਸੁਰ ਤਗਆਤਨ ॥੩॥ 

ਪਰੀਤਮ ਿਾਨੀ ਤਾਂ ਰਿੰਤਗ ਗੁਲਾਲ ॥ 

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਸੁਿ ਤਦਰਸਤਿ ਤਨਹਾਲ ॥੪॥ 
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ਕੀਤਾ ਲੋਿੀਐ ਕਿੰਮ ੁਸੁ ਹਤਰ ਪਤਹ ਆਖੀਐ ॥ 
 

ਪਉਿੀ ਤਸਰੀਰਾਗ ਕੀ ਵਾਰ, ਮਃ ੧ 

ਕੀਤਾ ਲਿੋੀਐ ਕਿੰਮੁ ਸੁ ਹਤਰ ਪਤਹ ਆਖੀਐ ॥ 

ਕਾਰਿੁ ਦੇਇ ਸਵਾਤਰ ਸਤਤਗੁਰ ਸਚੁ ਸਾਖੀਐ ॥ 

ਸਿੰਤਾ ਸਿੰਤਗ ਤਨਧਾਨ ੁਅਿੰਤਮਰਤੁ ਚਾਖੀਐ ॥ 

ਿੈ ਿਿੰਿਨ ਤਮਹਰਵਾਨ ਦਾਸ ਕੀ ਰਾਖੀਐ ॥ 

ਨਾਨਕ ਹਤਰ ਗੁਣ ਗਾਇ ਅਲਖੁ ਪਰਿੁ ਲਾਖੀਐ ॥੨੦॥ 

ਸਲੋਕ ਮਃ ੫ ॥ 

ਉਸਤਤਤ ਤਨਿੰਦਾ ਨਾਨਕ ਿੀ ਮ ੈਹਿ ਵਞਾਈ ਛੋਤਿਆ ਹਿੁ ਤਕਝੁ ਤਤਆਗੀ ॥ 

ਹਿੇ ਸਾਕ ਕੂਿਾਵ ੇਤਡਿੇ ਤਉ ਪਲੈ ਤੈਡ ੈਲਾਗੀ ॥੧॥ 

ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੪ ॥ 

ਹਤਰ ਪਤਹਲਿੀ ਲਾਵ ਪਰਤਵਰਤੀ ਕਰਮ ਤਦਰਿਾਇਆ ਿਤਲ ਰਾਮ ਿੀਉ ॥ 

ਿਾਣੀ ਿਰਹਮਾ ਵੇਦ ੁਧਰਮ ੁਤਦਰਿਹੁ ਪਾਪ ਤਿਾਇਆ ਿਤਲ ਰਾਮ ਿੀਉ ॥ 

ਧਰਮੁ ਤਦਰਿਹੁ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਤਧਆਵਹੁ ਤਸਤਮਰਤਤ ਨਾਮੁ ਤਦਰਿਾਇਆ ॥ 

ਸਤਤਗੁਰੁ ਗੁਰ ੁਪੂਰਾ ਆਰਾਧਹੁ ਸਤਿ ਤਕਲਤਵਖ ਪਾਪ ਗਵਾਇਆ ॥ 

ਸਹਿ ਅਨਿੰਦੁ ਹੋਆ ਵਡਿਾਗੀ ਮਤਨ ਹਤਰ ਹਤਰ ਮੀਿਾ ਲਾਇਆ ॥ 

ਿਨੁ ਕਹੈ ਨਾਨਕੁ ਲਾਵ ਪਤਹਲੀ ਆਰਿੰਿੁ ਕਾਿੁ ਰਚਾਇਆ ॥੧॥ 

ਹਤਰ ਦੂਿਿੀ ਲਾਵ ਸਤਤਗੁਰੁ ਪਰੁਖੁ ਤਮਲਾਇਆ ਿਤਲ ਰਾਮ ਿੀਉ ॥ 

ਤਨਰਿਉ ਿੈ ਮਨ ੁਹੋਇ ਹਉਮੈ ਮੈਲੁ ਗਵਾਇਆ ਿਤਲ ਰਾਮ ਿੀਉ ॥ 

ਤਨਰਮਲ ੁਿਉ ਪਾਇਆ ਹਤਰ ਗੁਣ ਗਾਇਆ ਹਤਰ ਵੇਖੈ ਰਾਮੁ ਹਦੂਰੇ ॥ 

ਹਤਰ ਆਤਮ ਰਾਮ ੁਪਸਾਤਰਆ ਸੁਆਮੀ ਸਰਿ ਰਤਹਆ ਿਰਪਰੂੇ ॥ 

ਅਿੰਤਤਰ ਿਾਹਤਰ ਹਤਰ ਪਰਿ ੁਏਕੋ ਤਮਤਲ ਹਤਰ ਿਨ ਮਿੰਗਲ ਗਾਏ ॥ 

ਿਨ ਨਾਨਕ ਦੂਿੀ ਲਾਵ ਚਲਾਈ ਅਨਹਦ ਸਿਦ ਵਿਾਏ ॥੨॥ 

ਹਤਰ ਤੀਿਿੀ ਲਾਵ ਮਤਨ ਚਾਉ ਿਇਆ ਿੈਰਾਗੀਆ ਿਤਲ ਰਾਮ ਿੀਉ ॥ 

ਸਿੰਤ ਿਨਾ ਹਤਰ ਮੇਲ ੁਹਤਰ ਪਾਇਆ ਵਡਿਾਗੀਆ ਿਤਲ ਰਾਮ ਿੀਉ ॥ 

ਤਨਰਮਲ ੁਹਤਰ ਪਾਇਆ ਹਤਰ ਗੁਣ ਗਾਇਆ ਮੁਤਖ ਿੋਲੀ ਹਤਰ ਿਾਣੀ ॥ 

ਸਿੰਤ ਿਨਾ ਵਡਿਾਗੀ ਪਾਇਆ ਹਤਰ ਕਥੀਐ ਅਕਥ ਕਹਾਣੀ ॥ 

ਤਹਰਦੈ ਹਤਰ ਹਤਰ ਹਤਰ ਧੁਤਨ ਉਪਿੀ ਹਤਰ ਿਪੀਐ ਮਸਤਤਕ ਿਾਗੁ ਿੀਉ ॥ 

ਿਨੁ ਨਾਨਕੁ ਿਲੋ ੇਤੀਿੀ ਲਾਵੈ ਹਤਰ ਉਪਿ ੈਮਤਨ ਿੈਰਾਗੁ ਿੀਉ ॥੩॥ 
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ਹਤਰ ਚਉਥਿੀ ਲਾਵ ਮਤਨ ਸਹਿੁ ਿਇਆ ਹਤਰ ਪਾਇਆ ਿਤਲ ਰਾਮ ਿੀਉ ॥ 

ਗੁਰਮੁਤਖ ਤਮਤਲਆ ਸੁਿਾਇ ਹਤਰ ਮਤਨ ਤਤਨ ਮੀਿਾ ਲਾਇਆ ਿਤਲ ਰਾਮ ਿੀਉ ॥ 

ਹਤਰ ਮੀਿਾ ਲਾਇਆ ਮੇਰੇ ਪਰਿ ਿਾਇਆ ਅਨਤਦਨ ੁਹਤਰ ਤਲਵ ਲਾਈ ॥ 

ਮਨ ਤਚਿੰਤਦਆ ਫਲੁ ਪਾਇਆ ਸੁਆਮੀ ਹਤਰ ਨਾਤਮ ਵਿੀ ਵਾਧਾਈ ॥ 

ਹਤਰ ਪਰਤਿ ਿਾਕੁਤਰ ਕਾਿੁ ਰਚਾਇਆ ਧਨ ਤਹਰਦੈ ਨਾਤਮ ਤਵਗਾਸੀ ॥ 

ਿਨੁ ਨਾਨਕੁ ਿਲੋ ੇਚਉਥੀ ਲਾਵੈ ਹਤਰ ਪਾਇਆ ਪਰਿ ੁਅਤਵਨਾਸੀ ॥੪॥੨॥ 
 

 

ਤਸਰੀਰਾਗ ੁਮਹਲਾ ੪ ਘਰੁ ੨ ਛਿੰਤ  

ਵੀਆਹੁ ਹੋਆ ਮੇਰੇ ਿਾਿੁਲਾ ਗੁਰਮੁਖੇ ਹਤਰ ਪਾਇਆ ॥ 

ਅਤਗਆਨ ੁਅਿੰਧੇਰਾ ਕਤਿਆ ਗੁਰ ਤਗਆਨ ੁਪਰਚਿੰਡ ੁਿਲਾਇਆ ॥ 

ਿਤਲਆ ਗੁਰ ਤਗਆਨੁ ਅਿੰਧੇਰਾ ਤਿਨਤਸਆ ਹਤਰ ਰਤਨੁ ਪਦਾਰਥੁ ਲਾਧਾ ॥ 

ਹਉਮੈ ਰੋਗੁ ਗਇਆ ਦੁਖੁ ਲਾਥਾ ਆਪ ੁਆਪ ੈਗੁਰਮਤਤ ਖਾਧਾ ॥ 

ਅਕਾਲ ਮੂਰਤਤ ਵਰ ੁਪਾਇਆ ਅਤਿਨਾਸੀ ਨਾ ਕਦੇ ਮਰ ੈਨ ਿਾਇਆ ॥ 

ਵੀਆਹੁ ਹੋਆ ਮੇਰੇ ਿਾਿਲੋਾ ਗੁਰਮੁਖੇ ਹਤਰ ਪਾਇਆ ॥੨॥ 
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ਲੇਹੁ ਆਰਤੀ ਹੋ ਪੁਰਖ ਤਨਰਿੰਿਨ ਸਤਤਗੁਰ ਪੂਿਹੁ ਿਾਈ ॥ 
 

ਪਰਿਾਤੀ ॥ (1350-11) 

ਸੁਿੰਨ ਸਿੰਤਧਆ ਤੇਰੀ ਦਵੇ ਦਵੇਾਕਰ ਅਧਪਤਤ ਆਤਦ ਸਮਾਈ ॥ 

ਤਸਧ ਸਮਾਤਧ ਅਿੰਤੁ ਨਹੀ ਪਾਇਆ ਲਾਤਗ ਰਹ ੇਸਰਨਾਈ ॥੧॥ 

ਲੇਹੁ ਆਰਤੀ ਹ ੋਪੁਰਖ ਤਨਰਿੰਿਨ ਸਤਤਗੁਰ ਪੂਿਹੁ ਿਾਈ ॥ 

ਿਾਢਾ ਿਰਹਮਾ ਤਨਗਮ ਿੀਚਾਰ ੈਅਲਖੁ ਨ ਲਤਖਆ ਿਾਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਤਤੁ ਤੇਲ ੁਨਾਮੁ ਕੀਆ ਿਾਤੀ ਦੀਪਕੁ ਦੇਹ ਉਿਯਾਰਾ ॥ 

ਿੋਤਤ ਲਾਇ ਿਗਦੀਸ ਿਗਾਇਆ ਿੂਝ ੈਿੂਝਨਹਾਰਾ ॥੨॥ 

ਪਿੰਚੇ ਸਿਦ ਅਨਾਹਦ ਿਾਿੇ ਸਿੰਗੇ ਸਾਤਰਿੰਗਪਾਨੀ ॥ 

ਕਿੀਰ ਦਾਸ ਤੇਰੀ ਆਰਤੀ ਕੀਨੀ ਤਨਰਿੰਕਾਰ ਤਨਰਿਾਨੀ ॥੩॥੫॥ 
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ਲੋਗਾ ਿਰਤਮ ਨ ਿੂਲਹੁ ਿਾਈ ॥ 
 

ਪਰਿਾਤੀ ਕਿੀਰ ਿੀਉ ॥ (1349-19) 

ਅਵਤਲ ਅਲਹ ਨੂਰ ੁਉਪਾਇਆ ਕੁਦਰਤਤ ਕੇ ਸਿ ਿਿੰਦ ੇ॥ 

ਏਕ ਨੂਰ ਤ ੇਸਿੁ ਿਗ ੁਉਪਤਿਆ ਕਉਨ ਿਲੇ ਕੋ ਮਿੰਦੇ ॥੧॥ 

ਲੋਗਾ ਿਰਤਮ ਨ ਿੂਲਹੁ ਿਾਈ ॥ 

ਖਾਤਲਕੁ ਖਲਕ ਖਲਕ ਮਤਹ ਖਾਤਲਕੁ ਪਤੂਰ ਰਤਹਓ ਸਰਿ ਿਾਂਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਮਾਿੀ ਏਕ ਅਨੇਕ ਿਾਂਤਤ ਕਤਰ ਸਾਿੀ ਸਾਿਨਹਾਰ ੈ॥ 

ਨਾ ਕਛ ੁਪੋਚ ਮਾਿੀ ਕੇ ਿਾਂਡੇ ਨਾ ਕਛੁ ਪੋਚ ਕਿੰਿਾਰ ੈ॥੨॥ 

ਸਿ ਮਤਹ ਸਚਾ ਏਕ ੋਸਈੋ ਤਤਸ ਕਾ ਕੀਆ ਸਿੁ ਕਛ ੁਹੋਈ ॥ 

ਹੁਕਮੁ ਪਛਾਨੈ ਸੁ ਏਕੋ ਿਾਨੈ ਿਿੰਦਾ ਕਹੀਐ ਸੋਈ ॥੩॥ 

ਅਲਹੁ ਅਲਖੁ ਨ ਿਾਈ ਲਤਖਆ ਗੁਤਰ ਗੁਿੁ ਦੀਨਾ ਮੀਿਾ ॥ 

ਕਤਹ ਕਿੀਰ ਮੇਰੀ ਸਿੰਕਾ ਨਾਸੀ ਸਰਿ ਤਨਰਿੰਿਨੁ ਡੀਿਾ ॥੪॥੩॥ 
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ਲੋਿ ਲਹਤਰ ਅਤਤ ਨੀਝਰ ਿਾਿੈ ॥ 
 

ਿਸਿੰਤ ਨਾਮਦੇਵ ਿੀਉ ॥ (1196-1) 

ਲੋਿ ਲਹਤਰ ਅਤਤ ਨੀਝਰ ਿਾਿ ੈ॥ 

ਕਾਇਆ ਡੂਿੈ ਕੇਸਵਾ ॥੧॥ 

ਸਿੰਸਾਰ ੁਸਮੁਿੰਦ ੇਤਾਤਰ ਗ ਤਿਿੰਦ ੇ॥ 

ਤਾਤਰ ਲ ੈਿਾਪ ਿੀਿੁਲਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਅਤਨਲ ਿੇਿਾ ਹਉ ਖਤੇਵ ਨ ਸਾਕਉ ॥ 

ਤੇਰਾ ਪਾਰੁ ਨ ਪਾਇਆ ਿੀਿੁਲਾ ॥੨॥ 
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ਲੋਤਿ ਮੋਤਹ ਮਗਨ ਅਪਰਾਧੀ ॥ 
 

ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (740-19) 

ਲੋਤਿ ਮੋਤਹ ਮਗਨ ਅਪਰਾਧੀ ॥ 

ਕਰਣਹਾਰ ਕੀ ਸੇਵ ਨ ਸਾਧੀ ॥੧॥ 

ਪਤਤਤ ਪਾਵਨ ਪਰਿ ਨਾਮ ਤੁਮਾਰੇ ॥ 

ਰਾਤਖ ਲੇਹ ੁਮੋਤਹ ਤਨਰਗੁਨੀਆਰੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਤੂਿੰ ਦਾਤਾ ਪਰਿ ਅਿੰਤਰਿਾਮੀ ॥ 

ਕਾਚੀ ਦੇਹ ਮਾਨੁਖ ਅਤਿਮਾਨੀ ॥੨॥ 

ਸੁਆਦ ਿਾਦ ਈਰਖ ਮਦ ਮਾਇਆ ॥ 

ਇਨ ਸਿੰਤਗ ਲਾਤਗ ਰਤਨ ਿਨਮ ੁਗਵਾਇਆ ॥੩॥ 

ਦੁਖ ਿਿੰਿਨ ਿਗਿੀਵਨ ਹਤਰ ਰਾਇਆ ॥ 

ਸਗਲ ਤਤਆਤਗ ਨਾਨਕੁ ਸਰਣਾਇਆ ॥੪॥੧੩॥੧੯॥ 
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ਲੋਿੀਦਿਾ ਸਾਿਨੁ ਮੇਰਾ ॥ 
 

ਿਤੈਸਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (700-15) 

ਲੋਿੀਦਿਾ ਸਾਿਨੁ ਮੇਰਾ ॥ 

ਘਤਰ ਘਤਰ ਮਿੰਗਲ ਗਾਵਹੁ ਨੀਕ ੇਘਤਿ ਘਤਿ ਤਤਸਤਹ ਿਸੇਰਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਸੂਤਖ ਅਰਾਧਨ ੁਦੂਤਖ ਅਰਾਧਨ ੁਤਿਸਰ ੈਨ ਕਾਹੂ ਿੇਰਾ ॥ 

ਨਾਮੁ ਿਪਤ ਕਤੋਿ ਸੂਰ ਉਿਾਰਾ ਤਿਨਸ ੈਿਰਮੁ ਅਿੰਧੇਰਾ ॥੧॥ 

ਥਾਤਨ ਥਨਿੰਤਤਰ ਸਿਨੀ ਿਾਈ ਿੋ ਦੀਸੈ ਸੋ ਤੇਰਾ ॥ 

ਸਿੰਤਸਿੰਤਗ ਪਾਵੈ ਿ ੋਨਾਨਕ ਤਤਸ ੁਿਹੁਤਰ ਨ ਹਈੋ ਹੈ ਫੇਰਾ ॥੨॥੩॥੪॥ 
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ਵਿੰਞੁ ਮੇਰੇ ਆਲਸਾ ਹਤਰ ਪਾਤਸ ਿੇਨਿੰਤੀ ॥ 
 

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (460-11) 

ਵਿੰਞੁ ਮੇਰ ੇਆਲਸਾ ਹਤਰ ਪਾਤਸ ਿੇਨਿੰਤੀ ॥ 

ਰਾਵਉ ਸਹੁ ਆਪਨਿਾ ਪਰਿ ਸਿੰਤਗ ਸੋਹਿੰਤੀ ॥ 

ਸਿੰਗੇ ਸੋਹਿੰਤੀ ਕਿੰਤ ਸੁਆਮੀ ਤਦਨਸੁ ਰਣੈੀ ਰਾਵੀਐ ॥ 

ਸਾਤਸ ਸਾਤਸ ਤਚਤਾਤਰ ਿੀਵਾ ਪਰਿੁ ਪੇਤਖ ਹਤਰ ਗੁਣ ਗਾਵੀਐ ॥ 

ਤਿਰਹਾ ਲਿਾਇਆ ਦਰਸ ੁਪਾਇਆ ਅਤਮਉ ਤਦਰਸਤਿ ਤਸਿੰਚਿੰਤੀ ॥ 

ਤਿਨਵਿੰਤਤ ਨਾਨਕ ੁਮੇਰੀ ਇਛ ਪਿੰਨੀ ਤਮਲ ੇਤਿਸ ੁਖੋਿਿੰਤੀ ॥੧॥ 

ਨਤਸ ਵਿੰਞਹ ੁਤਕਲਤਵਖਹੁ ਕਰਤਾ ਘਤਰ ਆਇਆ ॥ 

ਦੂਤਹ ਦਹਨੁ ਿਇਆ ਗੋਤਵਿੰਦ ੁਪਰਗਿਾਇਆ ॥ 

ਪਰਗਿੇ ਗੁਪਾਲ ਗੋਤਿਿੰਦ ਲਾਲਨ ਸਾਧਸਿੰਤਗ ਵਖਾਤਣਆ ॥ 

ਆਚਰਿੁ ਡੀਿਾ ਅਤਮਉ ਵੂਿਾ ਗੁਰ ਪਰਸਾਦੀ ਿਾਤਣਆ ॥ 

ਮਤਨ ਸਾਂਤਤ ਆਈ ਵਿੀ ਵਧਾਈ ਨਹ ਅਿੰਤੁ ਿਾਈ ਪਾਇਆ ॥ 

ਤਿਨਵਿੰਤਤ ਨਾਨਕ ਸੁਖ ਸਹਤਿ ਮੇਲਾ ਪਰਿ ੂਆਤਪ ਿਣਾਇਆ ॥੨॥ 

ਨਰਕ ਨ ਡੀਿਤਿਆ ਤਸਮਰਤ ਨਾਰਾਇਣ ॥ 

ਿ ੈਿ ੈਧਰਮੁ ਕਰੇ ਦੂਤ ਿਏ ਪਲਾਇਣ ॥ 

ਧਰਮ ਧੀਰਿ ਸਹਿ ਸੁਖੀਏ ਸਾਧਸਿੰਗਤਤ ਹਤਰ ਿਿ ੇ॥ 

ਕਤਰ ਅਨੁਗਰਹੁ ਰਾਤਖ ਲੀਨੇ ਮੋਹ ਮਮਤਾ ਸਿ ਤਿੇ ॥ 

ਗਤਹ ਕਿੰਤਿ ਲਾਏ ਗੁਤਰ ਤਮਲਾਏ ਗੋਤਵਿੰਦ ਿਪਤ ਅਘਾਇਣ ॥ 

ਤਿਨਵਿੰਤਤ ਨਾਨਕ ਤਸਮਤਰ ਸਆੁਮੀ ਸਗਲ ਆਸ ਪੁਿਾਇਣ ॥੩॥ 

ਤਨਤਧ ਤਸਤਧ ਚਰਣ ਗਹੇ ਤਾ ਕਹੇਾ ਕਾਿਾ ॥ 

ਸਿੁ ਤਕਛ ੁਵਤਸ ਤਿਸ ੈਸ ੋਪਰਿੂ ਅਸਾਿਾ ॥ 

ਗਤਹ ਿੁਿਾ ਲੀਨ ੇਨਾਮ ਦੀਨੇ ਕਰੁ ਧਾਤਰ ਮਸਤਤਕ ਰਾਤਖਆ ॥ 

ਸਿੰਸਾਰ ਸਾਗਰੁ ਨਹ ਤਵਆਪੈ ਅਤਮਉ ਹਤਰ ਰਸੁ ਚਾਤਖਆ ॥ 

ਸਾਧਸਿੰਗੇ ਨਾਮ ਰਿੰਗੇ ਰਣ ੁਿੀਤਤ ਵਡਾ ਅਖਾਿਾ ॥ 

ਤਿਨਵਿੰਤਤ ਨਾਨਕ ਸਰਤਣ ਸੁਆਮੀ ਿਹੁਤਿ ਿਤਮ ਨ ਉਪਾਿਾ ॥੪॥੩॥੧੨॥ 
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ਵਸੁ ਮੇਰੇ ਤਪਆਤਰਆ ਵਸੁ ਮਰੇੇ ਗੋਤਵਦਾ ਹਤਰ ਕਤਰ ਤਕਰਪਾ ਮਤਨ ਵਸੁ ਿੀਉ ॥ 
 

ਗਉਿੀ ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੪ ॥ (173-10) 

ਵਸੁ ਮੇਰ ੇਤਪਆਤਰਆ ਵਸੁ ਮਰੇੇ ਗੋਤਵਦਾ ਹਤਰ ਕਤਰ ਤਕਰਪਾ ਮਤਨ ਵਸ ੁਿੀਉ ॥ 

ਮਤਨ ਤਚਿੰਤਦਅਿਾ ਫਲ ੁਪਾਇਆ ਮੇਰ ੇਗੋਤਵਿੰਦਾ ਗੁਰੁ ਪੂਰਾ ਵਤੇਖ ਤਵਗਸ ੁਿੀਉ ॥ 

ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਤਮਤਲਆ ਸੋਹਾਗਣੀ ਮੇਰ ੇਗੋਤਵਿੰਦਾ ਮਤਨ ਅਨਤਦਨੁ ਅਨਦੁ ਰਹਸੁ ਿੀਉ ॥ 

ਹਤਰ ਪਾਇਅਿਾ ਵਡਿਾਗੀਈ ਮੇਰੇ ਗੋਤਵਿੰਦਾ ਤਨਤ ਲ ੈਲਾਹਾ ਮਤਨ ਹਸੁ ਿੀਉ ॥੩॥ 
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ਵਡਿਾਗੀ ਹਤਰ ਕੀਰਤਨ ੁਗਾਈਐ ॥ 
 

ਗਉਿੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (196-14) 

ਤਾਤੀ ਪਾਈ ਹਤਰ ਕੋ ਨਾਮ ॥ 

ਤਿਚਰੁ ਸਿੰਸਾਰ ਪੂਰਨ ਸਤਿ ਕਾਮ ॥੧॥ 

ਵਡਿਾਗੀ ਹਤਰ ਕੀਰਤਨੁ ਗਾਈਐ ॥ 

ਪਾਰਿਰਹਮ ਤੂਿੰ ਦੇਤਹ ਤ ਪਾਈਐ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਹਤਰ ਕੇ ਚਰਣ ਤਹਰਦੈ ਉਤਰ ਧਾਤਰ ॥ 

ਿਵ ਸਾਗਰੁ ਚਤਿ ਉਤਰਤਹ ਪਾਤਰ ॥੨॥ 

ਸਾਧੂ ਸਿੰਗੁ ਕਰਹੁ ਸਿੁ ਕੋਇ ॥ 

ਸਦਾ ਕਤਲਆਣ ਤਫਤਰ ਦੂਖੁ ਨ ਹੋਇ ॥੩॥ 

ਪਰੇਮ ਿਗਤਤ ਿਿੁ ਗੁਣੀ ਤਨਧਾਨ ੁ॥ 

ਨਾਨਕ ਦਰਗਹ ਪਾਈਐ ਮਾਨ ੁ॥੪॥੮੪॥੧੫੩॥ 
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ਵਡਾ ਮੇਰਾ ਗੋਤਵਿੰਦ ੁਅਗਮ ਅਗੋਚਰੁ ਆਤਦ ਤਨਰਿੰਿਨੁ ਤਨਰਿੰਕਾਰੁ ਿੀਉ ॥ 
 

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੪ ਛਿੰਤ ॥ (448-1) 

ਵਡਾ ਮੇਰਾ ਗੋਤਵਿੰਦ ੁਅਗਮ ਅਗੋਚਰੁ ਆਤਦ ਤਨਰਿੰਿਨੁ ਤਨਰਿੰਕਾਰੁ ਿੀਉ ॥ 

ਤਾ ਕੀ ਗਤਤ ਕਹੀ ਨ ਿਾਈ ਅਤਮਤਤ ਵਤਡਆਈ ਮੇਰਾ ਗੋਤਵਿੰਦ ੁਅਲਖ ਅਪਾਰ ਿੀਉ ॥ 

ਗੋਤਵਿੰਦੁ ਅਲਖ ਅਪਾਰ ੁਅਪਰਿੰਪਰੁ ਆਪੁ ਆਪਣਾ ਿਾਣ ੈ॥ 

ਤਕਆ ਇਹ ਿਿੰਤ ਤਵਚਾਰ ੇਕਹੀਅਤਹ ਿੋ ਤੁਧੁ ਆਤਖ ਵਖਾਣ ੈ॥ 

ਤਿਸ ਨੋ ਨਦਤਰ ਕਰਤਹ ਤਿੰ ਅਪਣੀ ਸ ੋਗੁਰਮੁਤਖ ਕਰੇ ਵੀਚਾਰੁ ਿੀਉ ॥ 

ਵਡਾ ਮੇਰਾ ਗੋਤਵਿੰਦ ੁਅਗਮ ਅਗੋਚਰੁ ਆਤਦ ਤਨਰਿੰਿਨੁ ਤਨਰਿੰਕਾਰੁ ਿੀਉ ॥੧॥ 
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ਵਡੀ ਆਰਿਾ ਹਤਰ ਗੋਤਿਿੰਦ ਕੀ ਸੂਖ ਮਿੰਗਲ ਕਤਲਆਣ ਿੀਚਾਤਰਆ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 
 

ਤਿਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (806-18) 

ਸਗਲ ਅਨਿੰਦ ੁਕੀਆ ਪਰਮੇਸਤਰ ਅਪਣਾ ਤਿਰਦੁ ਸਮਹਾਤਰਆ ॥ 

ਸਾਧ ਿਨਾ ਹੋਏ ਤਕਰਪਾਲਾ ਤਿਗਸੇ ਸਤਿ ਪਰਵਾਤਰਆ ॥੧॥ 

ਕਾਰਿੁ ਸਤਤਗੁਤਰ ਆਤਪ ਸਵਾਤਰਆ ॥ 

ਵਡੀ ਆਰਿਾ ਹਤਰ ਗੋਤਿਿੰਦ ਕੀ ਸੂਖ ਮਿੰਗਲ ਕਤਲਆਣ ਿੀਚਾਤਰਆ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਵਣ ਤਤਰਣ ਤਤਰਿਵਣ ਹਤਰਆ ਹਏੋ ਸਗਲ ੇਿੀਅ ਸਾਧਾਤਰਆ ॥ 

ਮਨ ਇਛ ੇਨਾਨਕ ਫਲ ਪਾਏ ਪਰੂਨ ਇਛ ਪੁਿਾਤਰਆ ॥੨॥੫॥੨੩॥ 
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ਵਡੀ ਵਤਡਆਈ ਵਡ ੇਕੀ ਗੁਰਮੁਤਖ ਿੋਲਾਤਾ ॥ 
 

ਪਉਿੀ ਗੂਿਰੀ ਕੀ ਵਾਰ ਮਹਲਾ ੩ (510-16) 

ਸਿੁ ਿਗੁ ਤਫਤਰ ਮੈ ਦੇਤਖਆ ਹਤਰ ਇਕੋ ਦਾਤਾ ॥ 

ਉਪਾਇ ਤਕਤੈ ਨ ਪਾਈਐ ਹਤਰ ਕਰਮ ਤਿਧਾਤਾ ॥ 

ਗੁਰ ਸਿਦੀ ਹਤਰ ਮਤਨ ਵਸੈ ਹਤਰ ਸਹਿੇ ਿਾਤਾ ॥ 

ਅਿੰਦਰਹੁ ਤਤਰਸਨਾ ਅਗਤਨ ਿੁਝੀ ਹਤਰ ਅਿੰਤਮਰਤ ਸਤਰ ਨਾਤਾ ॥ 

ਵਡੀ ਵਤਡਆਈ ਵਡੇ ਕੀ ਗੁਰਮੁਤਖ ਿੋਲਾਤਾ ॥੬॥ 
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ਵਡੇ ਵਡ ੇਿੋ ਦੀਸਤਹ ਲੋਗ ॥ 
 

ਗਉਿੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (188-13) 

ਵਡੇ ਵਡੇ ਿ ੋਦੀਸਤਹ ਲੋਗ ॥ 

ਤਤਨ ਕਉ ਤਿਆਪ ੈਤਚਿੰਤਾ ਰੋਗ ॥੧॥ 

ਕਉਨ ਵਡਾ ਮਾਇਆ ਵਤਡਆਈ ॥ 

ਸੋ ਵਡਾ ਤਿਤਨ ਰਾਮ ਤਲਵ ਲਾਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਿੂਮੀਆ ਿੂਤਮ ਊਪਤਰ ਤਨਤ ਲਝੁ ੈ॥ 

ਛੋਤਡ ਚਲ ੈਤਤਰਸਨਾ ਨਹੀ ਿੁਝੈ ॥੨॥ 

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਇਹੁ ਤਤੁ ਿੀਚਾਰਾ ॥ 

ਤਿਨੁ ਹਤਰ ਿਿਨ ਨਾਹੀ ਛੁਿਕਾਰਾ ॥੩॥੪੪॥੧੧੩॥ 
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ਵਡੇ ਵਡ ੇਰਾਿਨ ਅਰੁ ਿੂਮਨ ਤਾ ਕੀ ਤਤਰਸਨ ਨ ਿੂਝੀ ॥ 
 

ਧਨਾਸਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (672-3) 

ਵਡੇ ਵਡੇ ਰਾਿਨ ਅਰ ੁਿੂਮਨ ਤਾ ਕੀ ਤਤਰਸਨ ਨ ਿੂਝੀ ॥ 

ਲਪਤਿ ਰਹ ੇਮਾਇਆ ਰਿੰਗ ਮਾਤੇ ਲੋਚਨ ਕਛ ੂਨ ਸੂਝੀ ॥੧॥ 

ਤਿਤਖਆ ਮਤਹ ਤਕਨ ਹੀ ਤਤਰਪਤਤ ਨ ਪਾਈ ॥ 

ਤਿਉ ਪਾਵਕੁ ਈਧਤਨ ਨਹੀ ਧਰਾਪੈ ਤਿਨ ੁਹਤਰ ਕਹਾ ਅਘਾਈ ॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਤਦਨੁ ਤਦਨੁ ਕਰਤ ਿੋਿਨ ਿਹੁ ਤਿਿੰਿਨ ਤਾ ਕੀ ਤਮਿ ੈਨ ਿੂਖਾ ॥ 

ਉਦਮੁ ਕਰ ੈਸੁਆਨ ਕੀ ਤਨਆਈ ਚਾਰੇ ਕਿੰਿਾ ਘੋਖਾ ॥੨॥ 

ਕਾਮਵਿੰਤ ਕਾਮੀ ਿਹੁ ਨਾਰੀ ਪਰ ਤਗਰਹ ਿੋਹ ਨ ਚੂਕੈ ॥ 

ਤਦਨ ਪਰਤਤ ਕਰ ੈਕਰ ੈਪਛੁਤਾਪ ੈਸੋਗ ਲੋਿ ਮਤਹ ਸੂਕੈ ॥੩॥ 

ਹਤਰ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਅਪਾਰ ਅਮੋਲਾ ਅਿੰਤਮਰਤੁ ਏਕੁ ਤਨਧਾਨਾ ॥ 

ਸੂਖੁ ਸਹਿੁ ਆਨਿੰਦੁ ਸਿੰਤਨ ਕੈ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਤੇ ਿਾਨਾ ॥੪॥੬॥ 
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ਵਣਿੁ ਕਰਹੁ ਵਣਿਾਤਰਹੋ ਵਖਰੁ ਲਹੇੁ ਸਮਾਤਲ ॥ 
 

ਤਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੧ ॥ (22-17) 

ਵਣਿੁ ਕਰਹੁ ਵਣਿਾਤਰਹੋ ਵਖਰੁ ਲੇਹੁ ਸਮਾਤਲ ॥ 

ਤੈਸੀ ਵਸਤੁ ਤਵਸਾਹੀਐ ਿਸੈੀ ਤਨਿਹੈ ਨਾਤਲ ॥ 

ਅਗੈ ਸਾਹ ੁਸੁਿਾਣੁ ਹੈ ਲੈਸੀ ਵਸਤੁ ਸਮਾਤਲ ॥੧॥ 

ਿਾਈ ਰੇ ਰਾਮੁ ਕਹਹੁ ਤਚਤੁ ਲਾਇ ॥ 

ਹਤਰ ਿਸੁ ਵਖਰੁ ਲੈ ਚਲਹੁ ਸਹ ੁਦੇਖ ੈਪਤੀਆਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਤਿਨਾ ਰਾਤਸ ਨ ਸਚੁ ਹੈ ਤਕਉ ਤਤਨਾ ਸੁਖੁ ਹੋਇ ॥ 

ਖੋਿ ੈਵਣਤਿ ਵਣਿੰਤਿਐ ਮਨੁ ਤਨੁ ਖੋਿਾ ਹੋਇ ॥ 

ਫਾਹੀ ਫਾਥੇ ਤਮਰਗ ਤਿਉ ਦੂਖੁ ਘਣੋ ਤਨਤ ਰੋਇ ॥੨॥ 

ਖੋਿੇ ਪੋਤੈ ਨਾ ਪਵਤਹ ਤਤਨ ਹਤਰ ਗੁਰ ਦਰਸੁ ਨ ਹੋਇ ॥ 

ਖੋਿੇ ਿਾਤਤ ਨ ਪਤਤ ਹੈ ਖੋਤਿ ਨ ਸੀਝਤਸ ਕੋਇ ॥ 

ਖੋਿੇ ਖੋਿੁ ਕਮਾਵਣਾ ਆਇ ਗਇਆ ਪਤਤ ਖੋਇ ॥੩॥ 

ਨਾਨਕ ਮਨ ੁਸਮਝਾਈਐ ਗੁਰ ਕੈ ਸਿਤਦ ਸਾਲਾਹ ॥ 

ਰਾਮ ਨਾਮ ਰਿੰਤਗ ਰਤਤਆ ਿਾਰੁ ਨ ਿਰਮੁ ਤਤਨਾਹ ॥ 

ਹਤਰ ਿਤਪ ਲਾਹਾ ਅਗਲਾ ਤਨਰਿਉ ਹਤਰ ਮਨ ਮਾਹ ॥੪॥੨੩॥ 
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ਵਾਹੁ ਵਾਹੁ ਸਾਚੇ ਮ ੈਤੇਰੀ ਿੇਕ ॥ 
 

ਗਉਿੀ ਮਹਲਾ ੧ ॥ (153-3) 

ਕਾਮੁ ਿੋਧੁ ਮਾਇਆ ਮਤਹ ਚੀਤੁ ॥ 

ਝੂਿ ਤਵਕਾਤਰ ਿਾਗ ੈਤਹਤ ਚੀਤੁ ॥ 

ਪੂਿੰਿੀ ਪਾਪ ਲੋਿ ਕੀ ਕੀਤੁ ॥ 

ਤਰੁ ਤਾਰੀ ਮਤਨ ਨਾਮੁ ਸੁਚੀਤੁ ॥੧॥ 

ਵਾਹੁ ਵਾਹ ੁਸਾਚ ੇਮੈ ਤੇਰੀ ਿੇਕ ॥ 

ਹਉ ਪਾਪੀ ਤਿੰ ਤਨਰਮਲ ੁਏਕ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਅਗਤਨ ਪਾਣੀ ਿੋਲੈ ਿਿਵਾਉ ॥ 

ਤਿਹਵਾ ਇਿੰਦਰੀ ਏਕੁ ਸੁਆਉ ॥ 

ਤਦਸਤਿ ਤਵਕਾਰੀ ਨਾਹੀ ਿਉ ਿਾਉ ॥ 

ਆਪੁ ਮਾਰੇ ਤਾ ਪਾਏ ਨਾਉ ॥੨॥ 

ਸਿਤਦ ਮਰੈ ਤਫਤਰ ਮਰਣੁ ਨ ਹਇੋ ॥ 

ਤਿਨੁ ਮੂਏ ਤਕਉ ਪੂਰਾ ਹਇੋ ॥ 

ਪਰਪਿੰਤਚ ਤਵਆਤਪ ਰਤਹਆ ਮਨੁ ਦਇੋ ॥ 

ਤਥਰੁ ਨਾਰਾਇਣੁ ਕਰ ੇਸ ੁਹੋਇ ॥੩॥ 

ਿੋਤਹਤਥ ਚਿਉ ਿਾ ਆਵ ੈਵਾਰ ੁ॥ 

ਿਾਕੇ ਿਤੋਹਥ ਦਰਗਹ ਮਾਰ ॥ 

ਸਚੁ ਸਾਲਾਹੀ ਧਿੰਨੁ ਗੁਰਦੁਆਰ ੁ॥ 

ਨਾਨਕ ਦਤਰ ਘਤਰ ਏਕਿੰਕਾਰ ੁ॥੪॥੭॥ 
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ਵਾਹੁ ਵਾਹੁ ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਕੀ ਿਾਣੀ ॥ 
 

ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੩ ॥ (754-5) 

ਕਾਇਆ ਕਾਮਤਣ ਅਤਤ ਸੁਆਤਲਿ੍ਹਹਉ ਤਪਰੁ ਵਸੈ ਤਿਸੁ ਨਾਲੇ ॥ 

ਤਪਰ ਸਚ ੇਤ ੇਸਦਾ ਸੁਹਾਗਤਣ ਗੁਰ ਕਾ ਸਿਦੁ ਸਮਹਾਲ ੇ॥ 

ਹਤਰ ਕੀ ਿਗਤਤ ਸਦਾ ਰਿੰਤਗ ਰਾਤਾ ਹਉਮੈ ਤਵਚਹੁ ਿਾਲ ੇ॥੧॥ 

ਵਾਹੁ ਵਾਹ ੁਪੂਰ ੇਗੁਰ ਕੀ ਿਾਣੀ ॥ 

ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਤ ੇਉਪਿੀ ਸਾਤਚ ਸਮਾਣੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਕਾਇਆ ਅਿੰਦਤਰ ਸਿੁ ਤਕਛੁ ਵਸੈ ਖਿੰਡ ਮਿੰਡਲ ਪਾਤਾਲਾ ॥ 

ਕਾਇਆ ਅਿੰਦਤਰ ਿਗਿੀਵਨ ਦਾਤਾ ਵਸ ੈਸਿਨਾ ਕਰ ੇਪਰਤਤਪਾਲਾ ॥ 

ਕਾਇਆ ਕਾਮਤਣ ਸਦਾ ਸੁਹੇਲੀ ਗੁਰਮੁਤਖ ਨਾਮੁ ਸਮਹਾਲਾ ॥੨॥ 

ਕਾਇਆ ਅਿੰਦਤਰ ਆਪ ੇਵਸੈ ਅਲਖੁ ਨ ਲਤਖਆ ਿਾਈ ॥ 

ਮਨਮੁਖੁ ਮੁਗਧੁ ਿੂਝ ੈਨਾਹੀ ਿਾਹਤਰ ਿਾਲਤਣ ਿਾਈ ॥ 

ਸਤਤਗੁਰੁ ਸਵੇ ੇਸਦਾ ਸੁਖੁ ਪਾਏ ਸਤਤਗੁਤਰ ਅਲਖੁ ਤਦਤਾ ਲਖਾਈ ॥੩॥ 

ਕਾਇਆ ਅਿੰਦਤਰ ਰਤਨ ਪਦਾਰਥ ਿਗਤਤ ਿਰੇ ਿਿੰਡਾਰਾ ॥ 

ਇਸੁ ਕਾਇਆ ਅਿੰਦਤਰ ਨਉਖਿੰਡ ਤਪਰਥਮੀ ਹਾਿ ਪਿਣ ਿਾਿਾਰਾ ॥ 

ਇਸੁ ਕਾਇਆ ਅਿੰਦਤਰ ਨਾਮੁ ਨਉ ਤਨਤਧ ਪਾਈਐ ਗੁਰ ਕੈ ਸਿਤਦ ਵੀਚਾਰਾ ॥੪॥ 

ਕਾਇਆ ਅਿੰਦਤਰ ਤੋਤਲ ਤਲੁਾਵ ੈਆਪ ੇਤੋਲਣਹਾਰਾ ॥ 

ਇਹੁ ਮਨ ੁਰਤਨ ੁਿਵਾਹਰ ਮਾਣਕੁ ਤਤਸ ਕਾ ਮੋਲੁ ਅਫਾਰਾ ॥ 

ਮੋਤਲ ਤਕਤ ਹੀ ਨਾਮੁ ਪਾਈਐ ਨਾਹੀ ਨਾਮੁ ਪਾਈਐ ਗੁਰ ਿੀਚਾਰਾ ॥੫॥ 

ਗੁਰਮੁਤਖ ਹੋਵ ੈਸ ੁਕਾਇਆ ਖਿੋ ੈਹੋਰ ਸਿ ਿਰਤਮ ਿੁਲਾਈ ॥ 

ਤਿਸ ਨੋ ਦਇੇ ਸੋਈ ਿਨੁ ਪਾਵ ੈਹੋਰ ਤਕਆ ਕ ੋਕਰੇ ਚਤੁਰਾਈ ॥ 

ਕਾਇਆ ਅਿੰਦਤਰ ਿਉ ਿਾਉ ਵਸੈ ਗੁਰ ਪਰਸਾਦੀ ਪਾਈ ॥੬॥ 

ਕਾਇਆ ਅਿੰਦਤਰ ਿਰਹਮਾ ਤਿਸਨੁ ਮਹਸੇਾ ਸਿ ਓਪਤਤ ਤਿਤੁ ਸਿੰਸਾਰਾ ॥ 

ਸਚੈ ਆਪਣਾ ਖਲੇੁ ਰਚਾਇਆ ਆਵਾ ਗਉਣੁ ਪਾਸਾਰਾ ॥ 

ਪੂਰ ੈਸਤਤਗੁਤਰ ਆਤਪ ਤਦਖਾਇਆ ਸਤਚ ਨਾਤਮ ਤਨਸਤਾਰਾ ॥੭॥ 

ਸਾ ਕਾਇਆ ਿੋ ਸਤਤਗੁਰੁ ਸੇਵ ੈਸਚੈ ਆਤਪ ਸਵਾਰੀ ॥ 

ਤਵਣੁ ਨਾਵ ੈਦਤਰ ਢੋਈ ਨਾਹੀ ਤਾ ਿਮੁ ਕਰ ੇਖੁਆਰੀ ॥ 

ਨਾਨਕ ਸਚੁ ਵਤਡਆਈ ਪਾਏ ਤਿਸ ਨ ੋਹਤਰ ਤਕਰਪਾ ਧਾਰੀ ॥੮॥੨॥ 
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ਵਾਹੁ ਵਾਹੁ ਿਾਣੀ ਤਨਰਿੰਕਾਰ ਹ ੈਤਤਸੁ ਿੇਵਡ ੁਅਵਰੁ ਨ ਕੋਇ ॥ 
 

ਸਲਕੋੁ ਮਃ ੩ ਗੂਿਰੀ ਕੀ ਵਾਰ  (515-16) 

ਵਾਹੁ ਵਾਹ ੁਿਾਣੀ ਤਨਰਿੰਕਾਰ ਹੈ ਤਤਸੁ ਿੇਵਡ ੁਅਵਰ ੁਨ ਕੋਇ ॥ 

ਵਾਹੁ ਵਾਹ ੁਅਗਮ ਅਥਾਹੁ ਹੈ ਵਾਹੁ ਵਾਹ ੁਸਚਾ ਸੋਇ ॥ 

ਵਾਹੁ ਵਾਹ ੁਵਪੇਰਵਾਹ ੁਹੈ ਵਾਹੁ ਵਾਹੁ ਕਰੇ ਸੁ ਹੋਇ ॥ 

ਵਾਹੁ ਵਾਹ ੁਅਿੰਤਮਰਤ ਨਾਮੁ ਹੈ ਗਰੁਮੁਤਖ ਪਾਵੈ ਕੋਇ ॥ 

ਵਾਹੁ ਵਾਹ ੁਕਰਮੀ ਪਾਈਐ ਆਤਪ ਦਇਆ ਕਤਰ ਦੇਇ ॥ 

ਨਾਨਕ ਵਾਹੁ ਵਾਹੁ ਗੁਰਮੁਤਖ ਪਾਈਐ ਅਨਤਦਨੁ ਨਾਮੁ ਲਏਇ ॥੧॥ 
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ਵਾਤਹਗਰੁੂ ਵਾਤਹਗਰੁੂ ਵਾਤਹਗੁਰ ੂਵਾਤਹ ਿੀਉ ॥ 
 

ਸਵਈਏ ਮਹਲ ੇਚਉਥੇ ਕ ੇ੪, ਗਯਿੰਦ (1402-11) 

ਵਾਤਹਗੁਰੂ ਵਾਤਹਗੁਰ ੂਵਾਤਹਗੁਰੂ ਵਾਤਹ ਿੀਉ ॥ 

ਕਵਲ ਨਨੈ ਮਧੁਰ ਿੈਨ ਕੋਤਿ ਸਨੈ ਸਿੰਗ ਸੋਿ ਕਹਤ ਮਾ ਿਸੋਦ ਤਿਸਤਹ ਦਹੀ ਿਾਤੁ ਖਾਤਹ ਿੀਉ ॥ 

ਦੇਤਖ ਰੂਪ ੁਅਤਤ ਅਨੂਪ ੁਮੋਹ ਮਹਾ ਮਗ ਿਈ ਤਕਿੰਕਨੀ ਸਿਦ ਝਨਤਕਾਰ ਖੇਲ ੁਪਾਤਹ ਿੀਉ ॥ 

ਕਾਲ ਕਲਮ ਹੁਕਮੁ ਹਾਤਥ ਕਹਹੁ ਕਉਨ ੁਮੇਤਿ ਸਕੈ ਈਸੁ ਿਿੰਮੁ ਗਯਾਨੁ ਧਯਾਨ ੁਧਰਤ ਹੀਐ ਚਾਤਹ ਿੀਉ ॥ 

ਸਤਤ ਸਾਚੁ ਸਰੀ ਤਨਵਾਸੁ ਆਤਦ ਪੁਰਖੁ ਸਦਾ ਤੁਹੀ ਵਾਤਹਗੁਰੂ ਵਾਤਹਗੁਰੂ ਵਾਤਹਗੁਰੂ ਵਾਤਹ ਿੀਉ ॥੧॥੬॥ 
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ਵਾਤਰ ਵਾਰਉ ਅਤਨਕ ਡਾਰਉ ॥ 
 

ਕਾਨਿਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (1306-10) 

ਵਾਤਰ ਵਾਰਉ ਅਤਨਕ ਡਾਰਉ ॥ 

ਸੁਖੁ ਤਪਰਅ ਸੁਹਾਗ ਪਲਕ ਰਾਤ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਕਤਨਕ ਮਿੰਦਰ ਪਾਿ ਸੇਿ ਸਖੀ ਮੋਤਹ ਨਾਤਹ ਇਨ ਤਸਉ ਤਾਤ ॥੧॥ 

ਮੁਕਤ ਲਾਲ ਅਤਨਕ ਿੋਗ ਤਿਨ ੁਨਾਮ ਨਾਨਕ ਹਾਤ ॥ 

ਰੂਖੋ ਿੋਿਨੁ ਿੂਤਮ ਸਨੈ ਸਖੀ ਤਪਰਅ ਸਿੰਤਗ ਸੂਤਖ ਤਿਹਾਤ ॥੨॥੩॥੪੨॥ 
 

  



 2439 

ਤਵਸਰੁ ਨਾਹੀ ਏਵਡ ਦਾਤ ੇ॥ 
 

ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (100-2) 

ਤਵਸਰ ੁਨਾਹੀ ਏਵਡ ਦਾਤੇ ॥ 

ਕਤਰ ਤਕਰਪਾ ਿਗਤਨ ਸਿੰਤਗ ਰਾਤੇ ॥ 

ਤਦਨਸ ੁਰਤੈਣ ਤਿਉ ਤੁਧੁ ਤਧਆਈ ਏਹੁ ਦਾਨ ੁਮੋਤਹ ਕਰਣਾ ਿੀਉ ॥੧॥ 

ਮਾਿੀ ਅਿੰਧੀ ਸੁਰਤਤ ਸਮਾਈ ॥ 

ਸਿ ਤਕਛੁ ਦੀਆ ਿਲੀਆ ਿਾਈ ॥ 

ਅਨਦ ਤਿਨੋਦ ਚੋਿ ਤਮਾਸੇ ਤੁਧੁ ਿਾਵੈ ਸੋ ਹੋਣਾ ਿੀਉ ॥੨॥ 

ਤਿਸ ਦਾ ਤਦਤਾ ਸਿ ੁਤਕਛ ੁਲੈਣਾ ॥ 

ਛਤੀਹ ਅਿੰਤਮਰਤ ਿੋਿਨੁ ਖਾਣਾ ॥ 

ਸੇਿ ਸੁਖਾਲੀ ਸੀਤਲੁ ਪਵਣਾ ਸਹਿ ਕੇਲ ਰਿੰਗ ਕਰਣਾ ਿੀਉ ॥੩॥ 

ਸਾ ਿੁਤਧ ਦੀਿੈ ਤਿਤੁ ਤਵਸਰਤਹ ਨਾਹੀ ॥ 

ਸਾ ਮਤਤ ਦੀਿੈ ਤਿਤ ੁਤੁਧੁ ਤਧਆਈ ॥ 

ਸਾਸ ਸਾਸ ਤੇਰ ੇਗੁਣ ਗਾਵਾ ਓਿ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਚਰਣਾ ਿੀਉ ॥੪॥੧੨॥੧੯॥ 
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ਤਵਸਰੁ ਨਾਹੀ ਦਾਤਾਰ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ੁਦੇਹ ੁ॥ 
 

ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (761-16) 

ਤਸਤਮਰਤਤ ਿੇਦ ਪੁਰਾਣ ਪੁਕਾਰਤਨ ਪੋਥੀਆ ॥ 

ਨਾਮ ਤਿਨਾ ਸਤਿ ਕੂਿੁ ਗਾਲਹੀ ਹਛੋੀਆ ॥੧॥ 

ਨਾਮੁ ਤਨਧਾਨ ੁਅਪਾਰ ੁਿਗਤਾ ਮਤਨ ਵਸ ੈ॥ 

ਿਨਮ ਮਰਣ ਮੋਹੁ ਦੁਖੁ ਸਾਧੂ ਸਿੰਤਗ ਨਸੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਮੋਤਹ ਿਾਤਦ ਅਹਿੰਕਾਤਰ ਸਰਪਰ ਰੁਿੰਤਨਆ ॥ 

ਸੁਖੁ ਨ ਪਾਇਤਨਹ ਮੂਤਲ ਨਾਮ ਤਵਛੁਿੰਤਨਆ ॥੨॥ 

ਮੇਰੀ ਮੇਰੀ ਧਾਤਰ ਿਿੰਧਤਨ ਿਿੰਤਧਆ ॥ 

ਨਰਤਕ ਸੁਰਤਗ ਅਵਤਾਰ ਮਾਇਆ ਧਿੰਤਧਆ ॥੩॥ 

ਸੋਧਤ ਸੋਧਤ ਸੋਤਧ ਤਤੁ ਿੀਚਾਤਰਆ ॥ 

ਨਾਮ ਤਿਨਾ ਸੁਖੁ ਨਾਤਹ ਸਰਪਰ ਹਾਤਰਆ ॥੪॥ 

ਆਵਤਹ ਿਾਤਹ ਅਨੇਕ ਮਤਰ ਮਤਰ ਿਨਮਤ ੇ॥ 

ਤਿਨੁ ਿੂਝ ੇਸਿੁ ਵਾਤਦ ਿਨੋੀ ਿਰਮਤੇ ॥੫॥ 

ਤਿਨਹ ਕਉ ਿਏ ਦਇਆਲ ਤਤਨਹ ਸਾਧੂ ਸਿੰਗੁ ਿਇਆ ॥ 

ਅਿੰਤਮਰਤ ੁਹਤਰ ਕਾ ਨਾਮੁ ਤਤਨਹੀ ਿਨੀ ਿਤਪ ਲਇਆ ॥੬॥ 

ਖੋਿਤਹ ਕੋਤਿ ਅਸਿੰਖ ਿਹੁਤੁ ਅਨਿੰਤ ਕੇ ॥ 

ਤਿਸੁ ਿੁਝਾਏ ਆਤਪ ਨੇਿਾ ਤਤਸ ੁਹੇ ॥੭॥ 

ਤਵਸਰ ੁਨਾਹੀ ਦਾਤਾਰ ਆਪਣਾ ਨਾਮੁ ਦੇਹੁ ॥ 

ਗੁਣ ਗਾਵਾ ਤਦਨ ੁਰਾਤਤ ਨਾਨਕ ਚਾਉ ਏਹੁ ॥੮॥੨॥੫॥੧੬॥ 
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ਤਵਸਰੁ ਨਾਹੀ ਪਰਿ ਪਰਾਣ ਅਧਾਰੇ ਿੀਉ ॥ 
 

ਗਉਿੀ ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (217-11) 

ਤਵਸਰ ੁਨਾਹੀ ਪਰਿ ਪਰਾਣ ਅਧਾਰੇ ਿੀਉ ॥ 

ਸਦਾ ਤੇਰੀ ਸਰਣਾਈ ਿੀਉ ॥੧॥ 

ਤਿਸੁ ਤਮਤਲਐ ਮਨ ੁਿੀਵੈ ਿਾਈ ਿੀਉ ॥ 

ਗੁਰ ਪਰਸਾਦੀ ਸੋ ਹਤਰ ਹਤਰ ਪਾਈ ਿੀਉ ॥ 

ਸਿ ਤਕਛੁ ਪਰਿ ਕਾ ਪਰਿ ਕੀਆ ਿਾਈ ਿੀਉ ॥ 

ਪਰਿ ਕਉ ਸਦ ਿਤਲ ਿਾਈ ਿੀੳ ॥੨॥ 

ਏਹੁ ਤਨਧਾਨੁ ਿਪ ੈਵਡਿਾਗੀ ਿੀਉ ॥ 

ਨਾਮ ਤਨਰਿੰਿਨ ਏਕ ਤਲਵ ਲਾਗੀ ਿੀਉ ॥ 

ਗੁਰੁ ਪੂਰਾ ਪਾਇਆ ਸਿੁ ਦੁਖੁ ਤਮਿਾਇਆ ਿੀਉ ॥ 

ਆਿ ਪਹਰ ਗੁਣ ਗਾਇਆ ਿੀਉ ॥੩॥ 

ਰਤਨ ਪਦਾਰਥ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਤਮੁਾਰਾ ਿੀਉ ॥ 

ਤੂਿੰ ਸਚਾ ਸਾਹੁ ਿਗਤ ੁਵਣਿਾਰਾ ਿੀਉ ॥ 

ਹਤਰ ਧਨੁ ਰਾਤਸ ਸਚੁ ਵਾਪਾਰਾ ਿੀਉ ॥ 

ਿਨ ਨਾਨਕ ਸਦ ਿਤਲਹਾਰਾ ਿੀਉ ॥੪॥੩॥੧੬੮॥ 
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ਤਵਸਰਤਹ ਨਾਹੀ ਤਿਤ ੁਤੂ ਕਿਹੂ ਸੋ ਥਾਨ ੁਤੇਰਾ ਕੇਹਾ ॥ 
 

ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (747-9) 

ਤਵਸਰਤਹ ਨਾਹੀ ਤਿਤੁ ਤੂ ਕਿਹੂ ਸ ੋਥਾਨ ੁਤੇਰਾ ਕੇਹਾ ॥ 

ਆਿ ਪਹਰ ਤਿਤ ੁਤੁਧੁ ਤਧਆਈ ਤਨਰਮਲ ਹਵੋੈ ਦੇਹਾ ॥੧॥ 

ਮੇਰੇ ਰਾਮ ਹਉ ਸ ੋਥਾਨ ੁਿਾਲਣ ਆਇਆ ॥ 

ਖੋਿਤ ਖੋਿਤ ਿਇਆ ਸਾਧਸਿੰਗੁ ਤਤਨਹ ਸਰਣਾਈ ਪਾਇਆ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਿੇਦ ਪਿੇ ਪਤਿ ਿਰਹਮੇ ਹਾਰੇ ਇਕੁ ਤਤਲ ੁਨਹੀ ਕੀਮਤਤ ਪਾਈ ॥ 

ਸਾਤਧਕ ਤਸਧ ਤਫਰਤਹ ਤਿਲਲਾਤੇ ਤ ੇਿੀ ਮੋਹ ੇਮਾਈ ॥੨॥ 

ਦਸ ਅਉਤਾਰ ਰਾਿੇ ਹਇੋ ਵਰਤੇ ਮਹਾਦੇਵ ਅਉਧੂਤਾ ॥ 

ਤਤਨਹ ਿੀ ਅਿੰਤੁ ਨ ਪਾਇਓ ਤੇਰਾ ਲਾਇ ਥਕੇ ਤਿਿੂਤਾ ॥੩॥ 

ਸਹਿ ਸੂਖ ਆਨਿੰਦ ਨਾਮ ਰਸ ਹਤਰ ਸਿੰਤੀ ਮਿੰਗਲੁ ਗਾਇਆ ॥ 

ਸਫਲ ਦਰਸਨ ੁਿੇਤਿਓ ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਤਾ ਮਤਨ ਤਤਨ ਹਤਰ ਹਤਰ ਤਧਆਇਆ ॥੪॥੨॥੪੯॥ 
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ਤਵਤਚ ਕਰਤਾ ਪਰੁਖੁ ਖਲਆੋ ॥ 
 

ਸਰੋਤਿ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (623-2) 

ਤਵਤਚ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖੁ ਖਲੋਆ ॥ 

ਵਾਲ ੁਨ ਤਵਿੰਗਾ ਹੋਆ ॥ 

ਮਿਨੁ ਗੁਰ ਆਂਦਾ ਰਾਸੇ ॥ 

ਿਤਪ ਹਤਰ ਹਤਰ ਤਕਲਤਵਖ ਨਾਸੇ ॥੧॥ 

ਸਿੰਤਹੁ ਰਾਮਦਾਸ ਸਰੋਵਰ ੁਨੀਕਾ ॥ 

ਿੋ ਨਾਵੈ ਸੋ ਕਲੁੁ ਤਰਾਵੈ ਉਧਾਰੁ ਹੋਆ ਹੈ ਿੀ ਕਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਿ ੈਿ ੈਕਾਰੁ ਿਗੁ ਗਾਵ ੈ॥ 

ਮਨ ਤਚਿੰਤਦਅਿੇ ਫਲ ਪਾਵ ੈ॥ 

ਸਹੀ ਸਲਾਮਤਤ ਨਾਇ ਆਏ ॥ 

ਅਪਣਾ ਪਰਿੂ ਤਧਆਏ ॥੨॥ 

ਸਿੰਤ ਸਰੋਵਰ ਨਾਵੈ ॥ 

ਸੋ ਿਨੁ ਪਰਮ ਗਤਤ ਪਾਵੈ ॥ 

ਮਰੈ ਨ ਆਵੈ ਿਾਈ ॥ 

ਹਤਰ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਤਧਆਈ ॥੩॥ 

ਇਹੁ ਿਰਹਮ ਤਿਚਾਰੁ ਸ ੁਿਾਨ ੈ॥ 

ਤਿਸੁ ਦਇਆਲ ੁਹੋਇ ਿਗਵਾਨ ੈ॥ 

ਿਾਿਾ ਨਾਨਕ ਪਰਿ ਸਰਣਾਈ ॥ 

ਸਿ ਤਚਿੰਤਾ ਗਣਤ ਤਮਿਾਈ ॥੪॥੭॥੫੭॥ 
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ਤਵਤਚ ਦੁਨੀਆ ਸੇਵ ਕਮਾਈਐ ॥ 
 

ਤਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੧ ਘਰੁ ੫ ॥   (25-16) 

ਅਛਲ ਛਲਾਈ ਨਹ ਛਲੈ ਨਹ ਘਾਉ ਕਿਾਰਾ ਕਤਰ ਸਕੈ ॥ 

ਤਿਉ ਸਾਤਹਿੁ ਰਾਖ ੈਤਤਉ ਰਹੈ ਇਸੁ ਲੋਿੀ ਕਾ ਿੀਉ ਿਲ ਪਲੈ ॥੧॥ 

ਤਿਨੁ ਤਲੇ ਦੀਵਾ ਤਕਉ ਿਲ ੈ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਪੋਥੀ ਪੁਰਾਣ ਕਮਾਈਐ ॥ 

ਿਉ ਵਿੀ ਇਤੁ ਤਤਨ ਪਾਈਐ ॥ 

ਸਚੁ ਿੂਝਣੁ ਆਤਣ ਿਲਾਈਐ ॥੨॥ 

ਇਹੁ ਤੇਲ ੁਦੀਵਾ ਇਉ ਿਲੈ ॥ 

ਕਤਰ ਚਾਨਣੁ ਸਾਤਹਿ ਤਉ ਤਮਲੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

ਇਤੁ ਤਤਨ ਲਾਗੈ ਿਾਣੀਆ ॥ 

ਸੁਖੁ ਹੋਵੈ ਸਵੇ ਕਮਾਣੀਆ ॥ 

ਸਿ ਦੁਨੀਆ ਆਵਣ ਿਾਣੀਆ ॥੩॥ 

ਤਵਤਚ ਦੁਨੀਆ ਸੇਵ ਕਮਾਈਐ ॥ 

ਤਾ ਦਰਗਹ ਿੈਸਣੁ ਪਾਈਐ ॥ 

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਿਾਹ ਲੁਡਾਈਐ ॥੪॥੩੩॥ 
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ਵੀਆਹੁ ਹੋਆ ਮੇਰੇ ਿਾਿਲੁਾ ਗਰੁਮੁਖ ੇਹਤਰ ਪਾਇਆ ॥ 
 

ਤਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੪ ਘਰੁ ੨ ਛਿੰਤ  (78-11) 

ਵੀਆਹੁ ਹੋਆ ਮੇਰੇ ਿਾਿੁਲਾ ਗੁਰਮੁਖੇ ਹਤਰ ਪਾਇਆ ॥ 

ਅਤਗਆਨ ੁਅਿੰਧੇਰਾ ਕਤਿਆ ਗੁਰ ਤਗਆਨ ੁਪਰਚਿੰਡ ੁਿਲਾਇਆ ॥ 

ਿਤਲਆ ਗੁਰ ਤਗਆਨੁ ਅਿੰਧੇਰਾ ਤਿਨਤਸਆ ਹਤਰ ਰਤਨੁ ਪਦਾਰਥੁ ਲਾਧਾ ॥ 

ਹਉਮੈ ਰੋਗੁ ਗਇਆ ਦੁਖੁ ਲਾਥਾ ਆਪ ੁਆਪ ੈਗੁਰਮਤਤ ਖਾਧਾ ॥ 

ਅਕਾਲ ਮੂਰਤਤ ਵਰ ੁਪਾਇਆ ਅਤਿਨਾਸੀ ਨਾ ਕਦੇ ਮਰ ੈਨ ਿਾਇਆ ॥ 

ਵੀਆਹੁ ਹੋਆ ਮੇਰੇ ਿਾਿਲੋਾ ਗੁਰਮੁਖੇ ਹਤਰ ਪਾਇਆ ॥੨॥ 
 

  



 2446 

ਵਦੈੋ ਨ ਵਾਈ ਿੈਣੋ ਨ ਿਾਈ ਏਕ ੋਸਹਾਈ ਰਾਮੁ ਹੇ ॥ 
 

ਮਾਰੂ ਮਹਲਾ ੫ ॥ (1008-1) 

ਵੈਦੋ ਨ ਵਾਈ ਿੈਣ ੋਨ ਿਾਈ ਏਕੋ ਸਹਾਈ ਰਾਮੁ ਹ ੇ॥੧॥ 

ਕੀਤਾ ਤਿਸ ੋਹੋਵ ੈਪਾਪਾਂ ਮਲੋ ਧਵੋੈ ਸੋ ਤਸਮਰਹੁ ਪਰਧਾਨ ੁਹੇ ॥੨॥ 

ਘਤਿ ਘਿੇ ਵਾਸੀ ਸਰਿ ਤਨਵਾਸੀ ਅਸਤਥਰ ੁਿਾ ਕਾ ਥਾਨੁ ਹ ੇ॥੩॥ 

ਆਵੈ ਨ ਿਾਵ ੈਸਿੰਗੇ ਸਮਾਵੈ ਪਰੂਨ ਿਾ ਕਾ ਕਾਮੁ ਹੇ ॥੪॥ 

ਿਗਤ ਿਨਾ ਕਾ ਰਾਖਣਹਾਰਾ ॥ 

ਸਿੰਤ ਿੀਵਤਹ ਿਤਪ ਪਰਾਨ ਅਧਾਰਾ ॥ 

ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਸਮਰਥੁ ਸੁਆਮੀ ਨਾਨਕੁ ਤਤਸੁ ਕੁਰਿਾਨੁ ਹ ੇ॥੫॥੨॥੩੨॥ 
 


